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נאצײפליכטלינגע פון דדלפם־רון& ענטפערן ױניאנם אונזערע
לא־ די םץ םירער און מיטגלידער

באארדס, חשאינט און יוגיאגם קאל
אונ־ אן אנגעשלאםען זײנען וואס
אלע־ ד״אבען אינםערנעשאנעל, זער
 אױף אפגערוםען װארים זיד מאל

 אין דא סײ הילםם־אקציע יעדער
אנ־ אין קרבגות םאר םײ און לאנד

 אלעמאל האבען םיםגלידער אונזערע לענדער• דערע
 אונטער* װיכםיגע יעדע געשםיצט האנם ברײםער א סים

 אײראפע, אין קריזים איצםיגעז דעם איז אויו נעםונג•
 פאשיםטישע םון קרבנות םויזעגדער הונדערטער װען

 *ו לאגד פון געםריבען און געיאגם װערען רעזשיםען
 םידע זײערע וואו געםיגען נים פלאץ קײן קענען און לאגד
 אזױ איז הילף שנעלע און הילף װען אװעקצולײגען, קעפ

 װי לעמגם פיל אזוי ראטעװען צו נויםיג באזונדערס
 םראדי־ דיער םיםגלידער אוגזערע אז תאלםעז םעגליך,

האנט. ברײטער א םיט בײ שם״זח און *יע
 צו תןי דריגגענדען דובינסקי׳ם ■רעזידענם אויף

 איגםער־ אונזער פון באארדם חשאיגם אין לאקאלס אלע
 האבען חילםס־פאגד, זװם בײשםײערמגען פאר נעשאגעל

 אינ־ דער פון םיםגלידער איגערוםעז. וואחגם אלע זיד
 פאיןםיש חאבען אידישע, ניט און אידישע טעתעשאגעל,

 סומעז, באדײטעגדע םיט רסיעימבאש זיך אױנשםימיג
 םון לאגד, איז לאגע עקאנאטישער שװערער דער טראץ

ױ םער אםשר נאד לײדעז סיםגליחנר אמזערע װעלכער  ו
םדײדם. אנדערע פון ארבײםער
 ־אר אתזארפ פוז גאשלוסעז די דא זפארצײבעגל ט*ד

ױ גאניזאאיעס,  וואס נאאי־קרבגזת, די חעלםעז או אזוי ו
 די פון מאגמ אי«ט. ביז געװארען באריכםצם אמז זײנען

 געזאםעלם גשטײערוגגען זײערע שוין האמז לאקאלם
 דיערע באשלוםען די װעלצז אנדערע ארײנגעשיקם. און

זיכער דינעז סיר *וקתפט. גאענםער דער אין דורכפירעז

 פאר אײך, פמ פליכט די איו עם נױםיג. װען חילף
 זאלם איר אז פאפיליעס אײערע פאר און אלעםעז, אײן־

 ארבײטער־ אינטערגעשאגאל גדױסע די פון אייגער װערעז
משפחח. רמג

מז חעלםעז ארבײם אומער אין  װיכםיגסםע די ז
 פחחידענט אוגזער איגםעתצשאגאל, אוגזעו־ םון םוער
 םיטגליד א איז װעלכער ארײנגערעמגם, דוביגסקי דדד
ריע. ארב. םון

 אריינ־ אײד גרײם דינעז ברעגםשעם פאלגענדע די
אונןטעז:

22 •g aia o r n--------------4 .122 בר. ר
ג-------------ao לאקאל פרעספרם דדןם 760 בר. ר. ז
־עי661 בר. ר. 4 — 00 בר. פרױעז •רעסערם דרעם

310 בר. ר. 4-------------------10 לאמל קאטזנרס
U לאקאל קאממכער 401 בר. ר. 4-------------7

535 גר. ר. 4-------------35 ליקזל פחנםערס קלאוק
509 בר. ר. 4-------------9 לאמל פינישערס קלאוק

מן איז  גרמטש ן וחגחמ אינםםאלירט וחנם גי
ױ ,156 לאקאל נים־גודם אין  אגדערע יאר א איז אױך ו

 פאר אינםעתעשאנאל חװ־ פון םיםגלידער לזקאלעז•
 שליםם און םד קײז גים קלערם אינםערעםעז אײמגע

w ייד  W בחמםשעם ריגג ארבײםער די פיז יײמם 
m יוגי*ז םרײד ריגג ארבײםעד די פון םײל א וחנדם 

jtm m
ו איר קענם רמאניעאאעפ פאר י  ײן װעגדעז ז

 יתיאן םרייד אוס אדער אםיםעם, לאקאלע אייערע
בראדװײ. ייםט 175 רינג, ארבײםער אין ,

מקרעטאר. ?)לםמאז. דוד
 קאםיםע, יוגיאז איגסערגעשאנאל ריגג ארבייםער
איגםערגעשאנאל. ,22 לאקאל ,122 בר. םיטגליד

רע^סציע. דער פון
 פריער װאלם איר ײוז — •22 לאקאל לײזו, םעם

,V״ m rm םײ בײם נמנןז־זשער נזם ראמזפ 
 פרעגען פארשפארט איר װאלם זיאט,פרי רארן
ד אח אייטוגג םןגלימר § אק אפענםליד קפידמ  נן

ר »יז שדײבוז ט״ ײ  דיט איר אז ,גידןמױגק״
aam naw  vrm חרםז חאם איזj לאמיר m ,rm n 

טןיץ פװזנ rw< • חן t אוקמפט «רד פאי v >iי  יײז «
ם ל מיי מ מ ײ <וז אי  ופןגגזליכקיים y אץ ןןיסאפו

ו י פין • פ אין קױ ״ גןן פון ו סו חןנו ר לי טיס ון נן

 א אדער אוחאך אײן איבער האבען װאס די אױך אז
 םאן אייד װעלען םארשיעםיגט, אביםעל זיך גוױיםער

םליכם. דיער
 דער אויף האבען, קלאוקםאכער יארקער נױ די

 איז וועלכע באארד, דזשאינם זײער םון רעקאמעגדאאיע
 1שבי געארבײם לאקאלם, אלע םון געווארעז גוםגעזזײסען

 בײ שםײערט םיםגליד יעדער און מארטש, םעז18 דעם
 אום םארדינסםען, זײנע לויט דאלאר, זיבען ביז פינף פיז

 בײ־ די ארײגגעשיקם שױן האבען שעפער מאנ̂כ םאנד.
 אין וועם געלם גאנגע די ױגיאן. דער אין שםייערונגען

 באדיײ א באםרעפעז זיכער װעם און אריינקומעז גיכעז
_ סומע. טענדע

 פי• דער אוגטער ,62 לאקאל םאכער װײםגודס דער
 ערשםער דער געװען איז שאר, ם. בתדער םון רערשאפם

 ארײנ־ ארן זאםלען או איגטעתעשאנעל דער םץ לאקאל
 זײ־ וועלכע לאקאל, םח םיםגלידער די געלם. דאס שיקעז

 הא־ מערחײט, גרויסער זײער אין אידיש ניט אגב נען
 ארײג־ איאם ביז שוין האבען אוץ שבת א געארבײם בעז

ױ חילפם־פאנד. פאר׳ן דאלאר 9,000 איבער געשיקם  ו
 דא* 2,000 *תם גאך אז ער ערװארטעט ערקלערם, שאר
ארײנקומעז• װעם לער

 וױים־ װאו ,25 לאקאל טאכער וױיסם און בלאח דער
 געאר־ האבעז םעגעדזשער, איז קרײנדלער •רעזידעגט

 פאנד גוט אײן גאלען און טארטש טעז18 דעם בײט
 די םארדינסםען. זײנע לויט יעדער םוםען, פארשײדענע

עז בײגעשםייערם אויך האבעז בתים בעלי פמ פראאעגם י ^ ן ,ן, |ע,,,

 און קארםעט דער ®ח םענעדזשער שניידער, א.
 באלאנגען עס װאו 32 לאקאל יוניאן ארבײםער בראזיר

 םעל־ םיםגלידער׳ גים״אידישע םײל גרעםטען גוס אויך
שבת ארבײטען או באשלאםען האם לאקאל זײן אז דעם

דוגג ענ סקי דער פון װ אוו  הילפס־ קאי
טעט. מי קא

 אװעק־ טויט דער האט אוריק װאכעז אײגיגע מיט
 פון םשערפאז בלאק קאיאזסקי, m אוגז ®ת געדזיגס

017 לאקאל פח סיםגליד אקםיװער איז עװעגױ םזנ8
 קאיאװסקי, כרודער געקענס חאבען װעלכע אלע,

 און ערליכקײם כאראקםער, פײגעם זיץ נוליב האבעז
 םיםארבײםער און םרײגד דמע *ו איבערגעגעבעגקײס

 העכםםען דעם געהאם אים פ*ר האבען ײניאן, דעד איז
 לאע זיק םראץ געםילען. פרײנדליכסמע איז מחגספאק
 תאס קראנקחײט, אפטע און לײדען פאסעריעלע יאדיגע

 שטײכעל ן מים םרײנד פילע נאגעגענמ שטעגדיג ער
אופן. פרידליכסםען און גוטמוטיגסטזנן דעם אױף און

ארגאני־ זיך חאבען דמע פרײגד גאענםע מל «
 פרוי .חנר פאר פאנד « שאפעז או קאםיםע ן אין זירט

 וחנל־ קאיאװסקי, פרײגד מליבטעז אונזער פון קינד און
 עקאנאםיש־געדריק־ שתנקליד » אין געבלימן זײגעז מ

 לא־ די נו וחנגדען זיד װעט קאםיטע די לאגע. םער
 ראפעל ן דורך און איגטערגזנשאגאל חנר יזפ קאלס

שעפער. די אין ארבײטער די או
 םאר־ די אויפאונןמען אלעמען *ו איעליחנז סיר
 פרײנדליכסםעז חנם אױף קא&יטע דעו־ פון םרעטזנר

 און גױט די פארלײכטערעז חעלפעז זײ תרךי יז* איפז
פאםיליע. דעד ■מ לײיעז

:אמיליפ9 קאיאווסקי דער אר9 ם־קאמינמנם9היל
ז,משערמא אוקערמאז, ר.
וױיס־טשערמאן, מילעד, ם. 4
םרעזשורער, סטענזאר, י.
םעקרעםאר. קאחען, 4

 געםאכם זאלען קאםיםע חגו־ *ו װעגדונגעז אלע
 װעסט 142 ,117 לאקאל פת אדרעם דעם אויף װעחמ

פטריט. םע33

ט גוטע _ ט ארבײ ער אנערקעגט. װ
 680 ,4ק דרעס מאלמח דער פון ארבײטעד די

 ברױ שן^מזשערגמז זײער ■רעזעגםירט האבעז ססזג
 שדץ אמט זײן פאתעםם ימלמו־ מרגמיז, הענרי חנר

 דאנק K פרעזעגם. אזפיחנרסו א םיט יאר 4 אימו־
r זדדיקססגױא אױן איז n tm פ«י שװןסמר ײ 

 מעםק זיך חאט װעלמ שאי־קאנױמ די .חשאקןל
ײיו תר: די פון נאשטאגעז איז r« ײניו מ גרי

 אװ מאנאט קומענדען אדער דעם דורך טאג האלבען א
נאצי־קרבגות. די פאר בײשםייערען

 ױניאן דרעסמאכער טשילדרען דער םון מיטינג א
 זייג• דעם בײאושטײעחגן באשלאםען האט 91 לאקאל
 גרינבעדג הערי ארבייט. שםוגדעז עטליכע פון קונפט

 אויין• װעם עס אז ערװארםעט, לאקאל פיז םענעחשער
געלם. םומזנ באדײטעגדע א קומען

 142 לאקאל ארבײטער בלומען קינםםליכער דער
 אח ביישםײעתנגעז, םון דאלער 300 געשאםען שוין האט
 אז םארשפרעכס לאקאל, םון מענעחשער םואװים, אב.

מער. שאפען
 חאס 66 לאקאל ױגיאן ארבײטער עמבראידערי די

 אך־ *ו װערעז ערלױבם זאל ארבײםער די אז גאשלאסען
 מס פאר שכיתת די פון העלפט א און שבת א בײםעז

̂ דעאוו פאר באגאלם עקסטרא די אייעעשלאסען טאג,
 אר־ םײל א פאנד. דעם פאר ווערען אװעקגעגעבען זאל

 גך חאבען זײ װאו שעפער אין טרײד דעם פון בײםער
 אגדןזן געארבײט• שבת דעם שױן האנען ארבייט, האט

נעקסטן אד־ער די טאג דעם ארבײםען װעלען שעפער
ײאד•

 fen געארבײט האט 155 לאקאל נים־גודם דער
 »ן מעגעדזשעד געלםאן, לואים וױ מארםש. םעז18 דעם

 פאנד םאר׳ז ארײנגעמען לאקאל דער וועט שאאט, לאקאל,
 שעןןו םילע אין וואס דעם םראץ דאלאר, 2,000 ארוט

ארבײט. קײן ניטא איז
א דרעסמאכער *ח קלאיק שיקאגער די חאא ײני

קאסע. איר סון בײגעשםײערם ױנקך די האט דאלאר
לא» קליװלאנד, פץ קאםאווםקי, וױים־פרעזידעגט

 דאל^ 3,500 ארײגגעשיקט שויז האם ױניאן די אז װיםען
גאאײפליכטלימע. די םאר

 נא- האט באארד דזשאיגם קלאוק םילאדעלםיער די
 פאג אײן בײשםייערען זאל ארבייםער יעדער אז שלאסען
 יפס ®ילאדעלפיע פת ײנקמ דרעסםאכער די שכירוו^

 אז ארגײיחנר די םון בײשםײערונגען פון ארײגגעגומעז
■פם^דהיל םאר׳ן דאלאר 23,000 מאנ-םעקטשירערס די

 דזשאמפ קלאוק דער םון םענעדזשער לוצקי, י.
 אײד האמז זײ אז ט,מעלדע דזשעלעס,אג לאס םץ באאײ

 שמו ארבײםען פאר םיילען דרײ אץ שעוער די געטײלם
 געאדניי■ האט גרופע ערשםע די הילםס־פאנד. פאר׳ן
 T טומענם ארײגגעבראכם און םערץ םעז11 דעם שבת
ץ טןן18 דעם געארבײט האם גרופע *וױיטע די לאר.  מז

f םמ25 דעם ארבײםען װעם גרופע דריטע די איז W
S3 nits itmnwi T̂ s l'K" י״י א| ״אייקז אײ״א״יוז«י#ן * ײ ׳Ww t י•

 1» אדמײארב אידישע די פץ אײגער םיםינגעז, זונדערע
 בײ דאד.נזיגא ארבײםער םראעײזישע די פיץ אײנער
 « געמאחמ באשלאםען אימשטיסיג איז םיםינגען בײדע

 חילםם־יאנד. פאר׳ן אפריל םמ1 דעם שבת ארבײטען
 טאגטתאל, םץ פארשםײער אינםערנעשאגעל שעהן, 4

 מא» גײסט פײנעם אםת דעם פון אילויבען גים זיך קען
 לאאאל פון םיםגלידער די ארבײםער, פראעויזישע די

מי אפשםיםונג דער בײ ארויסגעװיזזמ חאבען ,112  אי
י פאו ארבײט םאג א בימושטײערען פארשלאג דעם  י

 תאא זײ ®יז יײטױגער אײן קײן פאשמם• פון קרבגות
בײשםימרמס דער געגען געשטיםט אדער גערעדט גים
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ער דער ט ש  יאר דאס אויד באגעגעגעז מיר ער
אינטער־ דעם מאי׳ ערשםען דעם

 םים טוב, ױם ארבייטער נא*יאנאלען
 אז האםנונגען, אונזערע האמען• םרעהליכען קימ גיט
 גע־ םארװירקליכם גיס זיינען װערען בעסער װעם עס

 ערגער עם איז פרטים םיל איז געגענםײל, אין וואר̂ע
 געװארען זײגען נאאיזם אץ םאשיזם דער געווארען.

 געםיגט װעלט גאנצע די חואםה׳דיגער. אץ ברוםאלער
 םא־ דעם םון חתפה און ברוטאליטעט דער אוליב זיו׳

 די מלחמה. םח שרעק דער אוגםער נאאיזם׳ און שיזם
 דורך פארלוםם גרויסען א געליםען האם דעמאקראםיע

 םשעכא־ אויף היםלער׳ן םץ איבערםאל פיראטישען דעם
 האם וועלם די דערשםיקם. האט ער וועלכע סלאוואקיע׳

 ;דעמא שעהגסםע די םון אייגע םארלארען דעם דורך
ױ איז מוסאליני אײט• אונזער םון מלוכות קראטישע  ו

 אלבאניע שוואכע קלײנע, די באםאלען וואלד״רויכער א
אן יײטעדו חסגע.פארשקלאפס ״א*ד- וזאש ־און
 בלוטיגע *וױי די כינע. אין מארד־מארש איר מיט

 אפגעמעקט האנען יאסאן און דיקטאטארס נארנארישע
 װעגען געזעאען אינטערנאציאנאלע עלעסעגטארסטע די
 חא־ אמ םעלקער אװישעז באאיהונגען געגעגדיטיגע די

 מאכם ברוטאלע די אייגגעםירם פלאץ זײער אויף כען
 אט וואם מורא די באגדעם. רוילער און פיראםעז םון
 וועלט׳ דער אויף ארויםגעװארםען האבען םיראםען די

 באוואם־ םיבערהאםטע אלגעמיינע, אן או געםירט האט
 די אריבער וױיט שטײגט באװאםנונג איגטיגע די גינג.

 די וועלט־מלחמד- גרויסער דער םאר םון באוואפנוגג
 גרױסען אײן אק געווארעז םארױאנדעלם איז ױעלט

לאגער. םיליםערישען
 אוט איגט ליגט םאלק שפאנישע אומגליקליכע דאס

 אץ בלום׳ אײגיח יײז אמ דערטרונקעז םייל גרויםען
 בלום־באד גרױםער דער פון געבליבען איז וואם דאם
 איינ־ באיאנעטען םארבלוטיגםע םראנקא׳ם אונטער איז

 *ו וואגען פאשיםטישען דעם אין געווארען געשפאנם
פאיפיגסמיאזייומלם. מלפעז
 זיך וױלט עס און בילד םרויעריג א זעהר איז עס

 זוכען בעסער ײד װילט עם מאלען. ניט וױיטער אים
 גרױ די םיגםםעדניש׳ די אז האםנונג, א און םרײסם א

 איז פונקט חעכםםעז איר דערגרײכם האט מאכם טאלע
 אזא איז םרייםט אזא און םאלען. אנםאנגען ns ױ

םאראן. אויך איז האפגונג
 פינ• אוױ טרויןריג, אזױ אױס זעהם בילד דאס

 אבער זעהם עס אוריק. אויף קוקם מעז װען סטער,
 קוקם מען װען ליכטיגער און פרעחלינער גיסעל א אוים
 װאכען לעגםע די אין גראד זײנעז עם פאראויס. איז

 גיבען װאס בעםערען׳ אוס ענדערוגגען פארגעקומען
 פירא־ די םוץ רױבער־מארש דער אז האפגוגגען, אוגז
 געשאפען װעם oy און ווערען אפגעשםעלם װעם םעז

 אנגריף חנם געגען װידעדשםאגד געגיגעגדער א װעדען
 פאראײניגונג שטארקערע די נאאיזט. אץ פאשיזט םץ
 *וגרײ־ גרױםע זײערע לעגדער, דעמאקראםישע די פון

 חיט־ פץ אנגריף גײעם יעדען באגעגעגען או טוגגעז
 און םרײסט ארױסגעדוםעז חאבען מוםאליגי׳ז, אמ ליי׳ז

 הער־ *ושראקעגע און פארםרויערםע םך א אין מאםנונג
מי.

 ערגםםע דאם אז ד״אםנונג, די זיך שטארקט עס
מז בןנסערא אן קוםעז עם אז און םאראיבער שוין איז «ײ

MUgn gRAA RRRRRRRMBRRRaRRRR RAR armaaa - i.---A. A. MRRH MMפרײ־ און דעמאקראםיע אז מורא׳ די װעדם. דער פאר 
 דעםילאץ אז וחנלםאון דער א«געםעקםפוז װערם ויייס

 אכזרױת׳• און םינסםערער בארבארישער׳ דער יאדנעמם
 פאר־ אנגעפאנגעז האם פאשיזס, און נאאמט דיגער

«זױגדען.
 װאס װעלס׳ גאנאער דער אין קלאס ארבײםער דער

 קאמף דעס אץ ײוקרגג rvnw לפי אזױ געבראכט תאס
רער סיט געקהןם האט פרײחײם, און דעמאקלאםיע פאר

מײז׳ ארבײטעד די גאגיזנ^ ■ז אז מ

!מאי ערשטען צום
לײב. מאני פון מארש־ליד

דער, דער פון ברידער שװעסטער,  ני
 — שמידעד, שניצער, שנײדער, בױעד,

אך אץ ערליכע  שװערן, אץ י
ט ס דעם מי ױי  שטערן, אײער אױ^ שו
ט ט די אױה מאזאליעס מי  הענ
ע און  — פענט, אץ געבונדענ

רא דידעד,ב ,גיטומ מ י ײ פרײ ז
שטען פון טאג דעם אץ אי ער !מ

 יאדן פון שטראם שװאדצען דעם אץ
שטער דעד איז אי ער  געבאד־ו, ט

 באפרײען, צו ארבעט און ר,נעכט
ער t אונז in שרײען  :ארױסצו

ען ד טונ ש ט!״—ארבעט דער פאר ״ כ  א
ר האבען ג דעם מי  געבראכט. זי
ט, ער אץ הײנ אי עדשטען אונז  מ

״ !דרײ—שפעטעד און i זעקס פאדערט

ער לן קען װ טי ש ען, די אײנ ם׳  י
ט שטראמען  ? פארצאטען האנט דער מי

ער בינדען ען)ר װעד ען אונז ל ױ  ? ו
ער ען װ ער ? לען, צארן אונז  שטי
ען ר שמעט אין װ מען מי  אן קו
ט ער פױי־ער, דער מי ט  פאן רױ
שטען פון מארש דעם אץ אי ער  ? מ

אנג, ? בלײ אדער שנאה. צי צװ

ט ט ני ט נאד און בליי מי  לעען מי
א דער קען  ;באדגען אונז שונ
 ברידער ליגען לענדעד אין :זעט

ער, דער אץ אפגעגארטע ד  — ני
ער  — ליגמ, געשלאגען פאן אונז

ר און ען מי ט דארט דינ  באױג
פעױי, פון טעג די אץ א קל  ש

שטען פון טאג אץ אױך טאי. ער

ד, שװעםטער, אלזא, ע ד ק בױ טי  מו
עד ק פלאטערט זי — פאן אונז טי  ;בלו

ר פאר אױה, ע ד ױ טע, די ב טרע  בא
ר פאר אח*, ע ד ױ טע, די ב ע  באז
 לײדט, וואס יעדערן פאך אױןס,
^ ױ  — ארבעטםלי־יט אלע פאר א
ער אץ אױה, אי ערשטען אונז  מ
!פריי פרײער שיינעד דער פאר

 ארײגגע־ פום א האם נאניזם און פאשיזם דער װאו
 קרבגות ערשםע די ארבײטער. די די, זימען שםעלט,
ן אלע געװען. ד  אויםגע־ זײעדע אלע פרײתײםען׳ ח

זײ איז געװאריז פאתיכםעס דמ«ן רעמתז קעספםע

 ניט װעלען עם װאו װעלט, גערעכטערע און בעםערע א
 קיין אונטערדריקטע׳ קײז און אונטערדריקער קיין דין

 דעמא־ נויטיג איז עקםפלואםירםע, איז עקספלואםאטארס
םרייהייט. און קראםיע

 פאר געװארעז באשטימם איז מאי ערשםער דער
 ארביײ אינםערנאציאנאלער דער װעלכען אין םאג׳ דעם
 זײנע אח כחות דיגע דעמאנסםרירען זאל קלאס טער

 װעלט• גערעכםערער אץ בעסערער א פאר םאדערונגען
 ארויםגעשטעלם װערעז װאס 'םאדערונגען, אייגצעלנע די

 גים זיינעז מאי, ערשטען םון דעמאנסטראציעם די אין
 צייט׳ דער מיט זיך ענדערען די זעלביגע. די מאל אלע
 םאר־ אץ צושםענדעז די םיט און באדינגונגען די מיט

 פון איינע איז צוריק לאנג גיט ביז לענדער.
 אושאפונג די געװען מאי ערשטען צום םאדערונגען די
 ער־ היינםיגען דעם אין באװאםגונג. מיליםערישער םון

 די דערען.פא נים ארבײטער די עס װעלען מאי שטען
 מ־ געגזת קאטף דעד איז היתם פון וזײוט״פאדלדונג

 דעמאקראםיע םון באשיאונג די און גאציזם און שיזם
 קאמף דעם םאר אז אבער, וױיםען םיר פרייהײט. אץ

 פץ באשיצונג דער םאר און גאציזם און םאשיזם געגןן
 אמ היטלער װײל װאםען, האבען מעז ns אקראטיע8דע
 און נאציזם פון הערשאםט די םארשפרײםעז וסאליני8

 חילף דער מיט אקראטיע8דע די םארגיכטען און םאשיזם
 היטלער םון באװאפנונג גדויםע די איז עס װאםען. פץ
 אויף שרעק א אנגעװארםען האט װאס וסאליױ,8 אח
לענדער. אקראטישע8דע די

 דעפאקראטיע םאר קאמף דעם אין איז גליק *ום
 קלאס ארבייטער דער גאציזם אמ םאשיזם געגען און
 ןלעםענ־ יראגרעסיװע און ליבעראלע אלע אלײן. ניט
 דארף טען קאמף. דעם איז פאראיגטערעסירט זייגען םען

 איז אאיז קלאס ארבייטער דער װאם באדױערען, בלויז
 פחות• טאראייניגטע &יט ניט קעטפט און צושפאלםען

 ערפאלג־ אמ װירקזאמר םיל געװען װאלט ף8קא דער
 געװא־ װאלטען ארבײטער די פמ כוחות די װען רײכער,

פאראייניגם. רען
 װעלמן אין גײסם דער אז האםען, לאמיר גאר

 געװא־ געשאפען איז אי8 ערשטען פח םוב ױם דער
 אר־ פון איגםערגאציאנאליזם׳ םץ גײםט דער — רען

 וחנט סאלידאריטעם ארבײםער אין אײגיגקײם בײםער
 אלע פון הערצער די אמ מוזזות די באהערשען עגדליד

 און כוזות פאראימיגםע טים װעלען די איז ארבײטער
 בא׳ גרויםעז זײער אנפיחח רײהען פאראײגיגםע אק

 זיכער בלוח גיט זײז װעם זיג זײער און פרײאוגגם־קאמף
גאהעגט• אויך נאו

 עד־ חײ־יאריגער דער בײ םאקע םיר זאלען און
ױ דערמאנעז, פייערוגג מאי שםער  דיגעז עס גרױם ו
 אד־ די פח באגײסםערומ די את האםנתגעו די געװען

א־ 60 סיט זײנען זײ װען בײטער,  up איז צוריק׳ י
 אינםער־ דעם פײצחןן טאל ערשםען צום ארױס ,1889

 דאמאלם• דער אם זאל טוב. ױם ארבייטער גאציאנאלעז
 פארשטאר־ און חיינם אונז אין אויפלעבען גײסט דיגער

 מיר װאפ קאט̂ן גרױסען דעם *ו כחוח אוגזערע קען
זיג. צש גיכער װאפ ברײנגען אים אח פירעז דארפעז

 ענדאציע8רעקא גרויסע א איז עט
אינ• דעו־ פח טיטגלידער די םאר

ױ םערנעשאנעל  האבען זײ װארעם ו
 אפיל חנם אויף איגערופעז ייד

 קרבנית די םליכםליגגע, די םאר
ױ און בארבאריזם חיםלער׳ם ®ק  ו

חילף. זײעד אין ארױםגעוײזעז זיך חאבען זײ פרײגעביג
 לאגא געז־דיקםע שוחנרע, די גאקאבט גום אח עס

מז לאנגע די קלאוקמאכער. די םץ א סי  די און קריזי
גאגץ קלאוקטאכער די האט ארבייםםלאזיגקיים כראנישע

גןך־ איז עס װץן דאך

ער־ דעד ט  אינ
אנאלער  נאצי

ט ס  ױי
ער אץ  אונז

אן ױני

y
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 *91 זיד ה*בען קלאוקמסכער די אז זאגע!• קען מען
 פליכט* אומגליקליכע די מיט ביםען זייער מים םײלט
ליגגע.

י וועגען געװארען געזאגם איז וואס דאס און  י
 דרעםססבער די םאר גילטיג אייד איז קלאוקמסכער

 אינםער־ דער פץ ױניאנס אנדערע מייםםע די פאר איז
נעשאגאל■
 און פארגייכענם באזונדערס דארף עם װאס גאר

 ניט־ די פמ באציהונג די איז װערען, אוגםערשטראכעז
 איםא־ גלייד גאנץ ױניאן׳ דער םץ מיטגלידער אידישע
 !0 אחן אלע גאציאגאליטעםעז• אנדערע אדער ליענער

 איז פאלעז מאנכע אין געגעגען. האבעז אונםערשייד
 וױיס איבערראשענדער. אן געווען איינםסך אםרוף דער

 אז איבער׳ אונז גיט קרײנדלער םשארלז פרעזידענט
 דער ■מ לאקאלם קליינע די פון איינער ,26 לאקסל

 *ז זײנען מיטגלידער זײנע וואם «ון אינםערנעשאנאל
 בײגעשטײערט האם נים־אידישע, יראנעגם 95 ערד

!דאלאר טויזענד 8 ארום
 לאקאלס אנדערע פון גרוסעז ענליכע הערעז מיר

 איאםיגע די איז לאנז־. פון טײלעז םארשייחגנע «ין
 ראםעךהאס נאאיןזגאליזם, עגגען פון אייטעז םרויעריגע

 גרויסע א עס איז אגםיסעמיםיזם קאניבאלישען און
־0י302אינםער װירקליכען דעם וועגען הערען צו פרײד

 מיטגלידער די «וױשען הערשט עם וואם גײםט, נאלעז ,
אינסערנעשאנאל. דעו פון

נאציאגאליםע־ פארשײדענע די מים ײגיאז אונזער
 פאר־ איר אין זײגעז װאם ראםעז׳ און שפראכעז םען,

 םאר וױרקליכקיים דער אין ױך םים שטעלט םראםעז׳
 עם אויב *וױיפלען, םיר אינםערגסציאנסל. קלײגעם ס

 זןל װאס אםעריקע׳ אין יוניסז אגדער אז פאראז איז
 נאאיאנאליסעטען, פארשײדענע פיל אזױ זיך אין האבעז

 ? אסעזפאו־מר נים ירא איז iw וחגד •9i*i9iiw די וױ
יםאליעגער,

 איבעל דער װערען. פארגרעסערם באדײטענד קענען
 ביסעל ס כאםש אופן אזא אויף װעם סעקשאז־ארבײם פץ

װערען. פארקלענערם
 קאפיםיע g tg באשלוס, חװ־ אויד געפעלם אונז

 פיני• אפערײטארס״ די פארםרעטען זאל װאס זדײ, פון
 ארבײםם־ דעם באשםיםעז זאלען פרעסערס, אוץ שערם
 דעם אח גאטנעז אין ארבײם שםיק יעדער פון ירײז
 קריגען• דארף פאכען דרײ די פון יעדער וואם ירײז
 *ראפ* שםעגדיגער דער געגען װירקען פיל וועם דאם

 אץ םעקשאן־שעפער די אין ארבײםס־לוין םון דריקונג
 דעם «ון שעדליכקײם די ביםעל g אפשוואכען וועט עס

שװע־ װעט אח קלאוקמאכער די םאר םעקשאן״סיםםעם
 פארשירײםונג. וױיטערדיגע איר מאכעז רער

*
גע־ בעםט די פון *אײנע װאהלען די

ײ ם די ב ד מ־נו אינטער־ חגר פת ױניאנם םירטע ני
מר מ םץ 155 לאקאל איז נעשאנאל אדרײ

ברױ ארבײםער. גודם נים די ־־/*_.
מענעדזשעד חגר נעלסאן, דער ססי לאקאל

 פארדינם האט לאקאל׳ דעם פון
̂ערגעבענער, דין פאר אנערקענומ גרױס  אונערםיד* אי
 ער װאם קאמף׳ ענערגישען דין פאר און ארבײם ליכער

 ניט־ די פח לאגע די פארבעסערען נו אנגעםירם האם
 שטעחן שטענזײגען זײן פאר און ארגײטער גודס
 יוגיאן ךי װאס געװיגםן, די אפאוהיטעז װאך דער אױף
אױםגעקעםםם. האט

 נים־גודם די וױ בעסער נאך עס װעריחײס און
 װיפיל געװען, איז קאסף דער שווער וױ ארבעםער

 האם זװ־ איבערגעבענהײם און ענערגיע װיפיל כחות,
 09 האבען די אז מאקע, זעהען םיר אוץ ? געפאדערם

 די געגעבען נעלםאגען האבעז און אפגעשאאט ריכםיג
די איז פארדיגם. האט ער װאס אגעדקעגתג,

P 1____ -1 _________ר־*__ ____________ -____ ____ P ־< oyn אי םארגעקומעץ זייגןןן® ywsfKSt לןקןל אין ioo# 
 וײן ®מ םיםגלידער די םים נעלסאז לואי ברודער איז

 זעחר א סיט געווארעז דערװעהלם אד&יגיסטראגיע
 פראגענם to געקראגען האט ער מאיאריטעם. גרױסער

שםיםען. אפגעגעבענע אלע פון
 דער פון םײל ערשםער דער בלויז איז דאס גאר •

 אני עפעס דעראעחלם םײל גװײסער דער געשיכםע.
 דעפאגא־ אוםרײנעם, אן װעגען לטהדערשע ער דערש.
 דער פץ םיםגלידער גרופע א װאס װאהל*קא&ף# גישען
האט גרופע די נעלסאנען. געגעז אנגעםירם האט ױניאז

ג----------------------------------- ח ע נ ►

 nt פאיל״ אץ ״רענק נאמען דעם סיט גוגעדעקט זיך
 םיל אזױ ארײגגעבראכם וואהל־קאםף דעם אין תאט

 nt שמוץ פיל אזוי פײנדשאפם, פיל אזױ ביטערקײט,
 » זיר ליב האבעז װאס םענשען, די וױ אט בלוט בײו

דעו־נו. פעאיג זײנען געםעז פאלשע אוגםער באהאלטען
 געתפענע אזוי די פץ גרויע די אט האט װאס נאר

 דעס אץ רײדעז «ו ליב האט װאס פאיל״, אח ״רעגק
 קלאסעדקאםף אמ פריטױפען רעוואלמ^ערע פמ נאםעו

 אויף אימייער קעז געלםאנעז? געגען האבען געקענט
 גײסס דעם אין ױניאן די ניט פירם ער אז זאגען, אים
 געססע די מים אײנקלאנג אין אח קלאםעדקאמף פמ

 באװן- ארבײםער פראגרעסױוער דער פיז יעסrטראד
 אזױ דער פון פאליםישענם די אפשר וואלטען גונג?

 אזױ בײםעז װאס גרופע, פאיל״ און ״רענק גערופעגער
 דעד זיך ביים עס אפט וױ פרינגיפען׳ זײערע אפט

ױנקמ? די געפירט פריטניפיעלער װעםער,
*ריטױ• פאר קאמף קײן געװעז ניט איז עם נײן,

 װןל־ פאליםישענם, קאםוגיסטישע פון קאמף א גאר פען,
 אימד קאגםראל די קריגען לאנג פץ שוין וױלען כע

 שםעחס נעלםאן אבער ױנקמ, ארבייטער ניט־גודס דער
װעג. אין זײ

 ■ך קאמוניסםישע די אט מען דארף אפשר גאר
 •ערשסמס דאנק. א םאל דעם אין געבען ליטישענם

 166 לאקאל איז װאהל־קאמף זײער םיט זײ האבען
 וײ געחס ייגקמ דער פח אינטערעםעז די אז געוױזען.

 גןל■ אונםער אז דאך וױיסען אלײן זײ װארום אן, ניט
^ איז םירערשאםט סאנ׳ס גי  ערפאלגףײו■ געװעז יייו

 זײ׳ני׳ס ביי איז עס אז געוויזען, זיי האבען אװייםענס,
^ װעגעז פראגע קײז  ימר• װעגעז גאר פריטניפעז, יוג

 אלן וױ פתקם דאך וױיסען זײ ױניאן. דער אק שאפט
 פ<י לאנגקאימ אין ױגיאן די פירם נעלסאן אז װײסען״

jroytio ארבייםער רדע פון פריגאיפעז געסטע די
 ■ץ דערמיטגלי די אז באװיזען, די האבען דריםענס

 פאליםיקאטד דיער אוגושאגען וױ וױיסען יוניאן דער
 זײאד פון אפנארען ניט זיד לאזען זײ אז אץ םםװע

 ניפ זײ װעלען און פאיל״ און ״רענק נאטען פאלשען
יוניאן. דעד פון פירערשאפט דער *ו דערלאזען

 וױרקליך *אליםישעגס קאמוניסטישע די קוםם עס
 למאל אין װאהל־קאמף למםען זײער פאר דאנק א

 אויםקלערונגס־קא̂פ גרויסער א געווען איז עס .155
 םד זײ װאס און זײנען די װער געוױזען האכען זײ

אװעקעז•

 פראג־ אירלעגדעד׳ דייטשען, איםאליעגער׳ אידעז׳ —
 פאליא־ דעגעז׳ נארװעגער, שװעדעז׳ שפאניער, *ױזען,

 סיריער כינעזער, רוסען, פינלעגדער, ליםוױגער, קען.
 לעבען גאאיאגאליםעטעז אלע די אט און ניט• ווער און
 פרידליך׳ בלױו גיט זײט בײ זײם יוניאן אונזער אין
 *ו אייל אן קומט עם װען און ברידערליד• אױך נאר

 רופען מוסאליני און חיטלער פת קרבטת די העלפען
ag ברידערליך אלע זיד

 אזא םים זײן שטאלץ מעג אינטערנעשאנאל די
 מעג ײם1 זעלביגעי דער אין אבער םיסגלידערשאפם.

 א איז דאס אז באריפען, אינטעונעשאנאל די אױך ױך
 םים* אירע האט ױ װאס עחניהונג, דער פון רעזולםאט

 גע־ גיס האט אינטעדנעשאנאל די געגעבען. גלידער
 םיש־ אירע גענען או געלד קײן און םיח קיין שפארט
 אײג־ אק איז װאם גײסם׳ דעם אין עראיהונג אן גלידער

 ארבײםער דעד פון םראדיאיעס כעססע די מיט קלאנג
 געבראכם האם ארביים און •םיה די אט און באװעגונג.

פרוכם. גוםע

מ ײ ב ^ ק־ טי  ש
שאן־ אץ  סעק

ער עפ ש

.117 לאקאל גאשלוספח דער
װאד־ װערעז אפגעשאפט זאל עם אז

 םען װאו שעפער, די אין ארבייט
םים־ סעקשאן דעם לוים ארבײט

ו גוגאנג קאגסטרוקטיװער א איז טעט,  פראגלעם דעם ו
 עס .9איגדוסםרי קלאוק ר9ד אין ארבייט סעקשאן פץ

 ר9י איז אז שלוס׳ אוס ן9קומ9ג איז יוגיאן די אז מײגם.
 פרן פארשפרײטונג חװ־ ז9ג9ג םפט9ק זי װאס נײט

 די אבער זי םח קלאוק״טרײד, אק ארבײם קשאן90
 לכע9װ און פאראן שוין ז9זײנ װאס <ער,9ש קשאן90

 ן<9וױל איר ן9ג9ג םרייד אין ז9דרונג9ארימג ן9האכ
 ־9שם זײ און ל93אי אתפארםיידליכען אן *wo אנערקעגעז

 סס93 דחי יק9.ם — און קאגסראל איר י אוגםזמ״ ן9ל
»ליש.9 אייזי 09 זאגט ן9מ וױ ^ים״. אװ

 אנגןך רם9וו װאס ײסגאך־אדײ
דא־ 9לאג די מאכס ר9י9קשאן־ש9ם די איז

o קאסט ס9 וױיל ר,9עדג לס9ס n ם9י י9אי דושאבזמ־ 
 זײן און ד9ביליג דאפאלט ארבייט די םאנופעקטשורער

עעולױ. לם9דאפ מרט גץ9קאנקוז*
 טרײד אין ן9ײ גום׳ גים טײן9אלג אין איז ם9

ױ פון םאידיסיסמם רסקזיססי9 n ^ימנר«־ק«  *»o 
ןו וואךיארבײס. פון סיססאס נ  19י939ח ם9י ביי ן

 סיסטןס די אסנןוואלטאן ווןדס 09 יחמ ארביים׳ גראד
 ארגייממ־ די ד<ספסס9וי קדיממ װאו*ארבייס. סון

ז סא>לס אדבאס י  אייז .193א ו*9*9א אואקיס די י
w װערם 09 m ר מן ון לי ס סארס ני ת״  ברײגגם ן

r א *ו ייטװאך־ארב סין דיסיסמס tw p> פקאלואו, 
ן 9טאני a •W® 09 יי * w i h ןו ז pa ih ו ii ״  ו

תיו די pa שםיקיןרבײס |919וי *יוגאסידט ײ 09ײ י  ו
w orn naps* ס9מ *װ קאניואל איד pw» וס «ײ» 

ליו י ײי די י װ סייוויוי ד די י מיייי ס
ס

ר ע ד לי
ש פריליגגם ױ ד

Mft aaa MAAAA ftftftftA m A

שטער אי ער מ
MAAlf AftAAftAM AAA A AAAM MAAoy אױם װערען גיס קןןן 

i p באפרײאוע פון יונדפװג, 
גרױ^ *up םזןחר — iy«**« װאס
סעחר — עלטער דיאס

 נא̂ס אץ רויסיגקײס
 ליבןןר: ס — ®אג פרילינגם

 סארכײ קוסם oy װער
איכער. איחם םי« זיד קוקסס

 װאד, פדן םאג ס ס׳אױ
 חדנחןרס: סיל פון אײנער

 דסד איז איחם און
סארװאוגחןרמ• װאם שײגק״יס,

 וױגא, אץ «י זונסויץ, אץ
i p איז «אג f*ar ליכסױג: און - 
r און u w  •pi im yopn

AAftftMAM AftAAA ft̂ ftA MMA ftAÂ ftA ftAAA «iy װײזם און % י  o p אדגז j*B3*i

 פר*יד אײ לעגענילוס•
 {זײסוען אלע סון שסראםם

געגרײם זיף ס׳װאלס וײ

LaaMAA AftM ft̂ ftMAAMAAAlftM ftftAftאמאד ם*ר כדאנדזשען אדן 
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 באריכט לאנגערס ברודער םון זעה יך
 כטיג-9״גער ר9נום פאריגעז דעם אין

 ן93הא מערץ חודש אין אז קיים״,
 נױ װאם קלאוקמאכער, אלע כםעט
 ער ארבײט. געהאם םארמאגם, יארק
 דאבליד ר9י װאס רםמ,9י 09 נעמט

 זיך האט קם9פראדזש קלאוק פײאײ
 ן9שיק זאל זי אז ױגיאן, ר9קלאוקמאכ ר9י גו ט9געווענד
 אנגעקוסען יוניאן ר9י את 09 איז 09לאכ9באלמ דרײסיג

 ?9זאל װאם «אל, 9נױםיג די ן9םיג9ג *ו לײכט ניט גאר
פעב־ אין חשאכס. אנגעבאטענע די אין ז9נויםיג זיד

AM A KMMtife kliHM MMMMM AM M *A M AMAM a fi■סך ) געװען דינען וױיטער, ער דערצײלם אבער, רואר 
 דעמאלם אבער דזשאבם, דאבלירסײאײ אױף באלאנים

ווײני^ ז9ײ9ג חשאבם די זײנען
־9ג איז רץ9מ אק אז באװײז, ר9י אז גלויב, איד

 א איז קלאוקמאכער 9אל פאר שעפער די אין ארבײט ן9װ
 אױך, סלרנײ9י י9לאמ בתדער ר•9נד9ײג1ר9איב גאגץ

 *ביזי״ געװעז איז ר9שעפ קלאוק *אל ר90גרוי א אין אז
 די אין וױ ״געברענם״, 09 חאט פער9ש מאגכע אץ אין

ן.9ייט1 9אלט גאר
 םעז װאס דעם, גן9ײ געםאז טראכם א איד האנ

 ן9זײג עס או ׳ם9ד װעגלז אפט גאנץ אונז בײ רעדם
 קלאוקמאכער. וװםיל פאראן

iJ9i^9rw גיט קיממאל ^איד^האנ o'w ^oi9P9i,

 א איז גאל די אז זאגט,9ג נדיג9שם ר9אב מיר האס
 װאס געםאן, טראכם א ר9ריב9ד איך האב גרויסע. גאנץ

 ריגע9איב *אל 90גרוי ,t אס ן9ײ ז9ײ9ג װאלט 09
 9יײנ אויף ז93קלי9הנ9אריב זיד וואלטעז ר9קלאיקמאכ

 שלא־9פארג תאט טבעדלײז9טש װאס ס9ריטארי9ס די פמ
 װאלט ד9ײ :גט9פר9ג ײד חאב איד אזץ ז9איי פאר גען
 דאד ז91זײ ? קלאוקס די דא ט3סא9ג טערץ חודש אין
 ניט פארזינעדס. לאעזװ• ר9בתי וױ רץ,9מ חודש אין
 תאבעז ס9 אדרבא, ר.9קלאוקסאכ 9ריג9איב ײז0 ז9גזױי
ר.93קלאוק&א אױסגעפעלט גיכער גאך

 גיט אלץ נאז־ נק9 קלאוקמאמװ־ חװ• איז ס9«9
־9אנג ד9קלאוקמכ די ז9ג9װ שוין האט ז9מ קלאר.

MkMMMftM Aft AM Ukte AftAAft aO|A MMftftftft ftM AMAhAftMמיס גמרות ש̂ס גאגגע א שריבעץ V ירושים ים• 
קלאר. ניט אלץ נאך 09 איז װאם או קומם 09 ז9ײ אמ

 װאס קלאוקס, די װאלס ן9ס ז9ײ פארשםעח, איך נו,
 מאמזייז אנגעפאנגעז םזױ״ץ, איז געמאכם האט ז9מ

 דאבליד י9ד װאלט אפריל, איז גדיגם9אעשאר יאנואר
 קלאוקמא־ קיץ זוגאן געדארםם ניט פראיעקם קלאוק ■ײאײ

 אז אח 09 ר93א .031191 אים ז9װאלם די גאר ר,93
 איז 09 םרײד. םעזאז א איז קלאוקס אז געשיכםע, 9אלם
 ן93װא סאר א JHS& באקעז חיים אלםעד ר9ד זדן וױ
 איז ם9נאפי iw נאגט ארן סאנ Y9B ארסייס •סח פאר
 חאבען חיים ר90אל דאד אין מװת באקען ר93א אויס•
 קײן געדארפם נים דעם פאר האט םעז גם,9געק אלע
י חאס ז9ס ז9ײ איז ,093מאלא9כאל 9ל9י19ס«  «ות ר

 ארמ׳־םס פון אדםײ אן ן9ליג39ג ניט אמ •*געבאקעז
 •9אל גים ר93א T939P 193א8 קלאוקם מאח־ממר. לאזע
 ז9ײ ייז לנרגיז׳ זיד דארף גחח װאס מלאכח, א איז עם
 זאגס. 19« ימלמ ז9ג9ײ סאכאר,קקלאי איבעריגע די
 יד.ט ז9א<ז ז,9קגעפאר9אײ לטפזײא פאראז, ז9זײג זײ או
דא וואלט ד9ײ טא סאגאניקא אין ד9אד 9גיאנ בריטיש אין

י ץי9מ »יז געסאכם ______ f קלאיסס ר
םאגוםמטשו־ קלאוק די דאך עס וואלט נםליד9אײג

 19־י9ג1לײ v «יז קלאוקס ז93מא ד9יליג3 ן900אק רס9י
*ײט, ד9קור« א איז 193&א «ו זײ ד9אײד ואן90 ארנײטם

ftftftAft mMM MMftM AMAftA ftftftAA AM  שױן מען oyn דעם וחנגען אכעד • ״ברענם עס ײ̂ז
 191« מאגופמםשורארם קלאוק די און טאל םד א דט9ד9ג

 זזוקא קלאוקס זײןרן 1930« זײ P« 9גיר9זײ דאס דד
 *93 זײ «אר איז דאס אז משמװ̂ו ״.019.גר 09 19ײ

 19P אזײ, 3אױ ארנ סאן. אזױ ן9דארם זײ אוץ ר90
 גישס קל̂קמסמװ־. 9זייג93אי 191911 19רײי נים מז
 ר9זיי װאס ד,9ייס3אר קלאס 09ל וװ 19#אלא3 ז״ פור*
 ססו ז9«רפד וײ 1אי ודסי א אמ j#i>u יסס■רמ
 סיל אוױ |91קרי ארבײסעז, זיי װאם ײס,9 קירגער דדד

 POP ס ז939ל *ו װאם סיס האמװ ז9ז«ל זײ אז באנאלס,
•כל. סיין לױס אױס oonp 09 ײײנמסטמם יזיי יי•

• V__________
 פח אויפגאבאז 9װיכםיגםם ךי pi טינן איז אמאל

 V 191191 31■ מ■
9• t

 פאדערונגען הויפם די פון 9אײנ אז ר,9:ד9ל 9אל איו
 מילי־ םון אפשאפומ די זײן דארף קלאס ר9ארפײט םון
 אר־ די וועלען יאר דאס *נאר באװאפנונג. ר9ריש9ט
 ם9י מאל אלע ז9ר9םײ װאם םראגקרײד אין ר9ײט3

 9רױס1 םיט אדן סםרײק דאל9191 א מיט מאי ן9ערשם
 ־3םא 9אמוני*י די אין ?90ײ3אר ס,9מאנסםרא«י9ן־ד90גא
 די ז9פארשםארק נו אח ז9ר909ר1םאר נו בדי ז,9ריק

פראגקרײד• פון 1אװאפנוג3 9ריש9מילים
 ן91אשולדי3 ט9װ ר9איםי« 3אױ ניט, 3לוי1 איד

 פארראטען האבען זײ אז ר,9ײט3אר 9םראטנױזיש די
 די אז ז,90װײ 9אל םו^ יום ר9ײט3אר ז9רױם1 דעם

 אויםגמײ־ נדיג9שם זיד 193הא ר9ײם3אר 9םראנ*והיש
 ר93זי האמז זיי און סאי ערשםען ם9ד רן9פײ איז כענם

 אר־ ן9יאנאל9רנא9נס אי ן9רויס1 ם9ד *ו באגיהונג ד9זײ
 אבער זיך האס 09 געענדערט• נים סוב יום בײטער

 ר9ײם3אר 9פראטנוחיש די פון א«יאוגג3 די רם9נז־99ג
 ג*ס און אװאפנונס3 ר9ריש9מילים פמ 9םראג ר9ד י1
 גאר ,0*1911991 ססױאוסנ די זיד חאם אלײן זײ בײ לױז3

 9*שסראמאק9י 9י9ד1א די פמ ד9אדבײם די מי אייד
 1*13 ז9י9פינסס ם9י פח געמר ד איז 09 לענזזרי

 יאמג3א3 די אס eon װאס נאאיזם, און פאשיזם טאלען
•019י1991

קלאםען רע9אנד 9ל0 י1י 19« ז9דינ ר90ײ3סר די
»91 n r̂גר9ל 9אסישסאקר pk BTfirmaaoCT

 פאשיזם, איז נאציזם םון סס91 דער [9191 קאמוי 091
 ליי״ הויסם די i9i״i װאס ר,9ייס3אר י1 זײנאן 09 װײל

 9אל ז91פארלי זײ נאאיזס. ארן פאשיזס אעסער 91191
 אױסמד ז93תא זײ װאס ,190391 *ז 190םדײחײ 919זײ
•1910' פיל אזױ 1פא ספס99

 iii*10 ס פאר אץ קלאס קאפיטאליסטישען 091 פאר
1 «ח פאשיזם 191 איז ל*קלאס9מים םון םײל  סויוס191

0ײ91  19191 פסשןים 0911אי 1930« זײ .9י9ולא99םפ 19
 ײ3 191191 1אי 09 1אי 190ײ31א *1 19191 ש0ײ3 א
 **•1■ 19191אײ 19זײ פיץ סײל o ז91פארלי n 0391 זײ

 19ױי פזץ 19אטנ11אי i90**3*w די i93*no3 19 י3א חײט,
 גא־ 1910 פסשיזס אונםער to איז, פאקס 191 םרײזדים.

 eon 19 װאס ,o**n**io די יס1 חייט קאויסאל האם יזם9
 1910 9*שססש*סס *1 ר.9119ל 9סס*ש1ק«ס91 די »יז
 19« איז לז•oi*op9i*i 0 1*י קאגםדסלירם מלוסח י3נא
 1930191זײ פארשקלאפם, איגגאעעז 19דיג ארבייטער די

 19 פרײ nmxunt ניס װײס קספיסאליססעז די אויד
 גדויסער א i# געוױר̂ק האס דאס ךױמן• זײ תאס סאץ
 9אסישדאק091 די איז קלאס זסאליססישעקאסי פיז סייל

on 19119V® 09 •סרלסחװi פאשיזם 19 חשק ooi tw 
אויפנומןל־ 19ײט31א *i סרץ קאסף 09i 1903ליי מאפם
1190* J9oo*o 9r*om poa9i

f 0 ק»«ף 191 איז O19B0B 191*09«* 091 1«י i* 
091 קאסזי 0 איז ®9 לטער.9פ אמ* iw פסשיזם 19191

â â a ÂAAAM aâ A MAAAMAA MMA aaa A AA A AftM A A AAAAAגעגאן זידן חײניק nyi חיו־ף מען אױסען. םון מאשיזם 
 שתאים, איגוױמיגסםע די if #װאך דאד אדיף שםײן

 און ל*ו,19091 19*19« ים1 |9ואל ,19שיסספא אײגזתע
»19 p o i* 1919119ײספ 19שםיד i* שונאים פאשיםםישן 

iw ,א*3 119ש« אוץ 19«יי סיס ן9ײיל װאם אױסען 
9« *i  uanpn.לס

י י  19ל9ײ 190ײ3רא 9שױי13אנ1פ *i ײסס ,19«0ײ י
i«מאי 19שס19 091 שס*חח  r* 9 9ש*1«י*1אסר*rn o o 

■130*199, »1919 pw יס1 זיי wo dsridos* ■םלחםח 
»1900, 101 mo סױיסייס, יײןד 199סשי3 וװ װאפןן 

w 19<91 ,00099910*1« ז93הא זײ װאס n ,00« אגגריף 
»019 o**ii9ii9 ץ.1לי001« און 1ד׳9חיסל פח י

1* 91010 iw 919110 0 09«* איז םלחםח fiOi 
fiO 19110 19090103 0 1סי איסס איז זי סססל. װי i. 
ן םלחםח ס 1910« לױז3 נים 09אי זיך האגדעלס 09  וו
**»190911 91WW 9189 19019003 1אי 19119לH 
 uiwwiin *1 190**10010« 1919« ױדי *op ,199ל90

o i* io i iw  onto® iw 1903 לס9« 191 אויף*rw t* iw
*i

»19 »019119 8 (919« ®i**n19 1«לח« ®on אין 
i9i*t ,1000• 001 9אי«סלי זײסשלינד* tw ז91ז*י i**n® 

 םלחטח־ די 4לג9« 1911«י19119ל 9H90**mo דדיי די
®iw  oow 9001**»1*» w o 1 1׳19«*«ל« twיץ.1ססלי 
di*ioi i9 ,1סלי* סלאסח ךי o*i *wso «יז 09 i *ap מ» 

»10 19119 WP i*a סלססהי «י 
 19*101*0 ײסס סלסם, i9®**3i« *art יה

19יש190«ילי (9191 |9«91
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 19געג 11ו1באװאם א איז עס ווייל באוואםנונג, ליטערישער
םאשיזם. אץ יזם1א1

A A

 11ו19ערק1א די פארדמם האם לט9רוזװ 019פרעזיד
 קאמף זײן םאר לם9« דעמאקראסישער גער1גא דער םץ

 די פון 191סי 9אל זײ פמ פסשיזם. אמ !אגתס 19191
 0191*191« האם לם9ײ י9ד איז מלוכות דעמאקראםישע

 םיט 191אײ 1919* «* ר9מ נם9ײכ1אויסגע זיד לט9רחוו
 לד3 י91 19191 קאמף 0919האלם9אויסג שארםען דץ

 019« י9 םאשיזם. און א«יזם1 פיז הערשאפט טיגער
 חיס־ םץ באסראכט כט9ר ז9*ג119סולשט מים עריבער1

 1׳י1מוםאל* פױ אץ אײנס 19011 1א*י־פײנ1 םאר לער׳ן
אײנם. 1נומ דפײנד9פאשיסם םאר

*0ל91אויס יט1 מאל קײן האס לט9רוז« ם1פרעזידע
 *9« קם19119 װאס דאם, ז9זאג «ו הײם1919ל9ג ײ זעז
 1911919« איז 11ײםשלא1 את רשאםט9ה נא*י י91 געז

 eon 09 19 1אי •9איםסלי אק שאםט19ה פאשיסםישעד
 .D19P91 09 חאס 19 וױ שארף אזױ געזאגם שםענדיג

 *w ■10110 פיל 19זײ האם 190 סז ז,939גוג ארף1 מען
ntp »נסגיזס װאס ,1׳לם9רוז iw שטארק אזוי אי פאשיזס

 9191*010■ ד* to iw 99*1900 איז געװארעז פארהאסס
«i 1 אםעריקע, איז ם9יסמי1ארגס 9םאשיםםיש p,לײד 

 ים1 193הא ,19י«1 יסi*t 1 זאלען זײ 19091 װעלכע םים
i9, 1 919*1 «ת ®ד 0 ז91לא1פא פלויז ii* *nioאד I9**t 

•19i0»9i איגעשוואכם סלגןמדק 1אי איז םיגקײס9ם
פאר־ או סך ס 190 הסם 091 פאר אז אםת, איז 09
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אטו!ױמ איז אונדעז5אונײטער אמ טױיו־ץניאנס פון אנפשנױאזנג ד
יאזעםשאן. א. פון

 יאר אין אז זאגם, םײמאנס היםםאריקער דער
 צוריק׳ יאר הונדערט *וריי קנאפע מיט הײםט דאם ,1741

 דעם געפירם יארק נױ םון בעקערס די שוין האבען
 געםא־ האבען די וואו אמעריקע, אין סטרייק ערשטען

 *םאציא־ : םײמאנם :(זעה באדינגונגען בעסערע דערט
).179 דיט אמעריקע״, אין קרעםםן לע

 גלייך אגטװיקעלט ראשיג זיד האט אינדוםטריע די
 פאר־ די םון רעפובליק דער םץ גרינדונג דער גאך

 פאב־ גרויסע אנטשםאנען זײנען עם שטאטען. אײניגםע
 קײן פארמאגט נישט האבען ארבעטער די וואו ריקען,

םארקויםען• צו ארבעטס־קראםם די גאר װערקצייג,
 װאם ציפערען׳ ביםעל א ברענגען דא װעלען מיר
 אינדוםטריעלע די אימםעט א םאר װאם מיט באוױיזען

 שטא־ פאראייניגםע די אין פארגעקומען איז אנטװיקלונג
יארהונדערט. טען18 פון אנהויב אין טען

 פרא* אױםגעארפייםע פץ װערט דער האם 1791 אין
 און דאלאר םיליאן םערציג און אכם פאםראםען דוקטען

 באםרא־ פראדוקטען פון װערט דער שוין האם 1801 אין
דאלאר. םיליאן 205 םען

גע־ הויב א זיך האט סחורות פון עקספארט דער
 מיליאן 19 פון יארהוגדערט םן18 םון אנהויב אין טאן
 אױם־ דער שוין האט 1807 אין דאלאר. מיליאן 94 ביז

o..24£ האגדעל ל«דישצר r r i r i p מיליאן^לאר — 
 ~מיליאן138 אימפארט און דאלאר מיליאן 108 עקספארט

דאלאר.
 מיט קאטען־מילס םוםצען געורען איז 1807 אין

 300 אויסגעארביים האבען וואם שפינדלען, םויזענט אכט
 שוין איז 1811 אין און יערליך קאםען פונט טויזענט

 װאס שפינדלען, טויזענט 80 סיט מילען 87 געװען
 פונט טויזענם 880 מים מיליאז צוױי אויסגעארביים האבעז
 טויזענם פיר באשעפטיגם דיאבעז און יערליך קאטען

קינדער. און פמיעז מערסםעגם ארבײטער,
 מע• די דערפונדעז לאועל פרענסיס האט 1814 אין
 טרײנ שטארקען א האס דאס װעב־שםול. כאנישע

 פאר* געוואלדיג און פראדוקציע םעקסםיל די געטאן
 און m רױע וואל, קאםען׳ פון געברױך דעם גרעסערם

שטראפען. םעקםטיל רױע איבעריגע די
וואולען־פעקטאריס, 1420 געווען זייגעז 1840 אין

 און םיליאן 20 פאר סחורות פראז־וצירט האבען וואם
דאלזא*. טויזענט 696

1810 פון אויסגעוואקסען איז אייזען־פראדוקציע די

מאן 821,200 ביז יערליך טאן 53,908 םון ,1860 ביז
יערליד•
 באשעפטיגם געװעז דינען וואם ארבעטער צאל די

 1» סזזורות םראדוצירט האבען וואם פאבריקען, די אין
 פאל- געריעז איז מער׳ אץ יערליך דאלאר הונדערט םינף

 ;ארבעטער 349,000 געווען זיינען 1820 אין :גענדער
ארבעטער. 791.000 1840 אין

פאראײגיג• די פון פאםעלקערונג די איז 1800 אין
 איו 1820 אין און 5,308,483 :געײען שטאטען טע

 אנדערע אין .9,638,547 געװען באפעלקערונג די שוין
 באפעלמ־ די זיך האם יאר צוואנציג אין — װערטער

םארדאפעלט. כמעט רונג
 אין שםאדט אייז קײז געװען נישט איז 1790 אין

 טױ• םוםציג האבען זאל וואם שטאטען, םאראײניגטזג די
 םויזעגס 49 םארמאגט האט יארק גױ מענשען. זענט
 באספןן ;28.522 םילאדעלםיע מענשען; 400 מיט

 איו 1840 אין םענשען. 13.503 באלטימאר ;18,220
 העכער פארמאגט האם װאס שטאדט א םאראן שוין

. םיליאז• האלבען א
 די דיאבען יארהונדערם טען17פון, סוף אין נאך
 ארגן־ גענומען שטאםען םאראייניגטע די אין ארגעםער

זיך. ניזירעז
 1פיל םמ שיך־ארבעטער די האבען 1794 אין
 ״םעזזוןל נאמען דעם אונטער ארגאניזירט זיך דעלפיע

 4806 ביז עקזיסטירם האט ״םאםײעםי״ די םאסייעטי״.
 צאהלען צו געווארען פאר׳משפם דינען פירער די װען
loo קאג&פיראציצ א אגפירען פאר שםראף דאלער v 

שכירוו^ העבערען
U יענע אין אז געדעגקען. םען דארף דערביי n r 

 ענג• איז מי פוגקט שטאטען. פאראייניגםע די אין איז
 גיטס חאגעז ארבעםער די »ז געזעץ״ א געװען לאנד,

 אױפ־ כדי ױניאגם, אין זיך ארגאגיזירעז צו רעכט קײז
 לעכעגס־םד בעסערע און שכירות העכערע צוקעמפען
 םין א אלס געװארען דערקלערט tnt דאס דינגונגען.

̂ יוץשאוו די מים חשוריס די און קאנספיראציע
 שטחד גרױסע געבען ױניאנס די פון םירער די פלעגען

געזעץ. דעם אויםפאלגען נישט פאר פען
םארגעקום̂ן איז סטרײק מאדערגער ערשטער דער

 פון.*יו מאטראסעז די וועז יארק, נױ אין 1802 איז
 I דאלאר מז געקראגעז האבעז וואם פארט. יארקעד

 דאליר פיר סון העכערונג א געפאדערט האנען חודש.
 אפגעזאגפ האבען באלעבאטים די ווען און חודש אויפ׳ן

 םאםראסןן די האבען ארבײםער, די פון פאדערוגגען די
ארבעם. די געווארפעז

*1« תאנע? םאטראטען די אז דערציילם, װערט עס

 געשיכםע אינםערעסאנטע אן איז ס
 אין אנטשטאנען זיינען עס אזוי װי
אמע־ פון שטאםען םאראייניגםע די

 פאליטישע און ױניאנם םרייד ריקע
 ערשטע די פארטייען. ארבײטער
 איז אמעריקע אין פארטיי ארבײטער
 איבער מיט שוין געווארען געשאםען

 ערשטע די .1824 יאר אין — צוריק יאר הונדערט
 פאר א מים נאך אגטשטאנען זייגען ױניאנס םרייד

םריהער. יאר צענדליג
 דער מיט באקענען פריהער זיך דארםעז מיר נאר

 אין םארגעקומען איז וואם אגטװיקלונג עקאגאמישער
 עבגלאנד געגען רעװאלוציע דער נאך גלײך אמעריקא

רעפובליק. אמעריקאנער דער סון גרינדונג די און
 די אין אמעריקע קיין אימיגראנטען ערשטע די

 זיך האבען יארהונדערט טען18 און טען17 םון יאו־ען
 קא־ די איז לאנדװירםשאפט מיט באשעםטיגט דעמאלם
לאניעם.
ארבייםער. צוױיערליי געװען דעמאלם זיינען עם

 געגער* די געװען ארבעםער די זיינען סאוט דער אין
 אםריקע םון םראנסםארטירט האט מען וואם שקלאםען.

 און פלאנטאטארם די און שםאםען םאראײניגםע די אין
 די געקויפט האבעז םאוט דער םון לאנד־אגענטימער

 זיי םאר ארכײםעז זאלעז וואס שקלאםען. אלס נעגערען
 תבואה, קאטעז׳ טאבאק, םלאנצען צו פעלדעד׳ די אױף

 עקזיםםירט האט צושטאנד אזא גל. ד. א. םיה פאשעז
 •ײי נאדט. דער אין ,1861 פת גירגצר־טריג דעם ביז

 אר־ .םרייע״ די זאגען צו אזוי עקזיסםירט האבען דער,
 וואו באלתעלאכעם, םח באשםאנען דינען וואס בעםער,

 זיך םאר אייגענטימער אן געװעז איז ארבײטער דער
 דעם מאכען פלעגען באלמעלאכעם דאזיגע די אט אליין.

 אויםגעארבעט האט שוסטער א *לייז• פראדוקט גאגצעז
 גאנצען דעם אאץ געמאכט האם שנײדער א שיך- םאר א

 ווערקשםאם אײגענעם דץ פארמאגם האט אמ םלבוש
 צו־ און מאשינעז קײן פראדוקטען. די אויסצוארבעטען

 עקזיסםירט. נישט דעמאלם האט ארבעט פון טײלוגג
 איז ארבעטער דעמאלדיגער דער ווערטער, אנדערע אין

 אבער ביםלאכװײז *ליץ. זיד םאר באלעבאס א געווען
 פרא• נויטיגע די אויםגעארבעם האבען ױאס די האבען

 די ארױסצוחעלפעז לערךאיגגלאד צוגעגומען דוקםען.
 אנטשטאנען איז ארום אזוי און געזעלען דערנאד און

 געווען שוין זײנען עם וואו האנם־װערקערייען, קלײנע
* ארבעטער. עטליכע צו באשעפםיגם

 קליינע דאזיגע די אין ארבייטער די םון לאגע די
צ איז איז פאבריקלאך » * ** שוידערליכןס א געווזנן יארעז י

 מוםא־ אמ היטלער׳ז געגען האס זײער מאנעז צו קער
 םאר םימפאםיע דיער מאכען נו גרעםער נאד אץ ליבי׳ו

**לענדער. דעמאקראםישע די
 געװןן איז רחװעלם פרעזידעגט אז אױם, זעהם עם
 מיםגלידער די אייד אז געגלױבט, האט ער װעז גערעגט,

 די און מענשען וױ םער נים זײנעז געריכם העכסםען פון
 קױ אדױם, גיבען זײ װאם געזעץ, װעגען אנםשײדונגען

 אח ממילא און ערי דער פץ נאר חיסעל, םון גיט מען
ו בעסער איז דיל נױ פאר׳ן אז געדתנגען, דערםון  ו
 זאג איד קאנסערוואטיווע. וױ ריכםער ליבעראלע האבען

 פון אנםשײדונג גינםטיגער לעצםער דער אנםקעגעז עם
 פארם־געזעץ, נײעם דעם װצגעז געריכט חעכסםעז דעם
 וױםיל רעגולירען צו רעכם דאם רעגיח־גג דער גיט וואם

 םזנלחגר זײנע פח פארקויפצז מעג פארפער ועועזז א
 מיט נעסליד האם געריכם העכסםע דאס צײם. יאר א אין

 קאג־ םאר גןןזעץ דעם צרקלערם 2 געגיװ שםימן 6
 דאס אז דענקעז, צו חנכם • חאט םען איז סטיטוא^על.

 םים־ די פון םערחײם איצםיגע די װאם דערםאר, איז
 ליבעראלע פון באשטײם גערינם חענםםעז «ץ גלידער

ריכםער. פראגרעסיװע »יז
 צד יאר דייײ סים אז וחנרען, דערמאגם דארף עם

ז איז ריק  געהאם תאט װאס פארם־געזזח, ענליכער י
 חעכ־ דעם פון געװארעז ערקלערם צװעק, דעסזעלביגען

 ygvr אמת, אתקאנםםיםוייאגצל. פאר געריכט סםעז
 גע־ האם ער גצשריבען. אגדערש געװען איז מתדגעחח

 וױפיל קאנםראליחנז *ז רעכם » רעגירתג דןד געמז
 איצטיגזװ־ דעד בעוו ,זפארזײצ םעג פארמצר א תבוומז
 קאנםדא־ צו רעכם דאס גלויז רעגיחמ חנר גים געזעץ
 אמו־ פארקױפען. טעג פארפער דער תבואח דױםיל דידןן

*ו — ד«רמלגיג«ר דאד איז גצחנמן בײד« *יז «יל חנד

 צופיל מארק אויפ׳ז זײן נים זאלען עס *ז פארמײדעז,
 ױדעריג צו גיט זאלען פרײזען די אמ פארם־פראדוקטען

 םיט תאט װאס ראבערםס, ריכםער דעם פאר פאלען.
 דעד מעג געזעץ, דעם געגען געשםיםם צוריק יאר דרײ

 פאל, ערשטען אץ גרױס. זײער אויםקומען אונטערשײד
 רעכם א רעגירונג דער געגעבען האט געזעץ דער וועז

 האט פארזײען, מעג פארםער א װיםיל קאגםראלירען צו
 םרײהײט, די אים פון אוועק נעמם מען אז געהײסען, עם

 אמעריקע אין םענםשען יעדען גים קאגםםיםוציע די װאס
 וױל״ ער װי געשעפטען זײנע אומגעשםעדם אגצוםירען

 קײן איז םעלשונגעז קײז ניט באגײם ער װי לאנג אזוי
 דער ,װען אגער פאל וװוײטען דעם אין פארברעכעז•

 קאנטראלירען צו חנכט א חנגירוגג דער גים געזעץ
 פאר־ מעג פארמער א םעלדער זײנע םון תבואה וױפיל

 קאנםםיםוציע, דער פיז ראמעז די אין עס איז קויפען,
 «ו רעכט א רעגירומ דער גיט קאגםםיםוציע די װײל

 שםא־ די צװישען האנדעלם־פארקער דעם קאנםראלירעז
ױ אזװי און טען.  פראדוקםעז פארם םיס חאגדעל דער ו
 םארם־יראדוקטען די וױיל איגםערשםאטליכער, אז איז
 שםא־ אנדערע די אין פאדקויפם װעדעז שםאם אײן פיז

 קאנם־ «ו אים רעכט » חנגיתנג די םמילא האט םעז,
ראלירצז•
 וױוײ די אבער לאגיש. גאנץ דץ צו אוים קוקט דאם

 םעקחױנאלדם, און באסלער ריכםער, קאגםערװאםיװע
 קאנסטיםואיאנעלקײם חנר געגען געשםיסם חאבעז װאס
 לאגיש גאנץ ערקלערוגג זײער אין האבען געזעץ, פח

 אונםערשײד אן פאראז איז פארמעל הגם אז באװיזעז,
 איצםיגעז, חנם און געזעץ םריערדיגעז חנם צװישעז

 זייעז־ איז איו װעזיז זײזװ־ אק תיד. זײער איז אבער
 ענד• דןם איז ויייל אוגטערשייד. קײן גיםא איז צװעק

ד יאד רעגולירם רעזולםאם ײ וױפיל גאזעץ גײער דער י

 דער אױב ווארים פאחײען. זאל פארמער דער תבואה
 קלןר, דאך עם איז פארקױפען, מער נים קעז םארמער

 דאו באצװעקם דאס און םארזײען. נים מער וועט ער אז
 םריערדיגןר דער דאך תאם אײגענםליך געזעץ. דער

 פאחימן צו םארמער דעם פארבאטען נים אויך געזעץ
 כאשטיפט אים פאר האט *ר םער, נישם וױל. ער װיפיל

 1?ײ די וױ םער פארזײם האט ער אויב אץ קיואטא, א
 ארויפגעלײגם רעשם דעם אױף רעגיחגג די האט טא,

געלױנם. ניט אים זיו האט װאס שםײער, הויכעז א
 דױי סים אז װערעז, דערמאנם דערבײ דארף עס

 Bp געריכם העכסמעז פון םערחײט די ,װעז צוריק יאר
 אמקאגםטי־ פאר ערקלערם פארם־געזעץ ערשטען דעם

 T* קארדאזא בראנדײס, דיכטער די האבעז טמיאנעל,
 *1«דקל זײאר איז האנעז און אים פאו־ געשםיסם סטאו־ז
קאנסטיטואיאנןל• איז ער אז ז,באוױזע לאגיש גאנץ רוגג

 מנ־ אח ■אליםישצ די אז קלאר, »א*, איז עס
ז «ר װען ריכםער, א פון איבערצײגונגעז נאםישע  יי

ײ תאנעז געריכט, חעכםםעז פון מיטגליד » אםילו ײ  ז
 ייי ממח װעגעז אנשויאומען זײנע מיט םאז צו םיל

 נמי געװנן דעריגער איז רחװעלם און כאנסםיטוציע,
ױ מער n געװאלט חאם ער װעז גערעכם, ו a p לו מרי  לי

דיל. גיו דיז פאר ריכטער
ערקלעו־מ• צו געװעז גויםיג גים אפשר איז דאס גו,

 ןרקלצרחמן קיץ tv זעלבםטפארשםענדליד, אזױ איז עס
 •י פארגדמז, גים דארף םצז אבער נויםיג. גיט זײגען

t פאר א םיט r וריק* o p תױמ די װעגצז זיך מען 
 געזדייי שם*רק זײער געריכם הענסםעז פץ ריכםער

r דער אין און n דײ* מאנבע זײגצז דיםקוסיע דער פץ 
 ײפ* גצריכםאיז דאסחעכסםצ tv וױיט, אזוי ג^גזגז

ײ ביי געקומען ױ ז  י* V* אינסטיטוציצ גצםלימ v ו
ױ וױמיגסםעגם, ריכםעד, ר. ו מ ע דנ ^

י א 5 ט י י ז ־►^ 1 9 3 9 ׳מ
 קאפע־ א מיט יארק גױ פון גאסעז די איבער מארשירט

 אנ־ מאטראסען איבעריגע די גערופען און מחיק ליע
ױ וי1א אבער סטרײק, זײער אין ידt צושליםען  ■p עם ו

 גע־ קאנםפיראציע־געזעצען די עקױםםירט דעמאלט בען
ט םםרייקס, גען  פאליציי רייטענדע יארקער נױ די ̂ד

 םירער די ארעםטירט דעםאנסטראציע, די צוטריבען
די :nyt( געגאנגעז פארלארען 1אי םטרײק דער און , 

 ריטשארד פראפ• םח אםעריקא׳׳ אין םואווםענט לייבאר
).38 דיט אילאי.

 ארגאניזירט םילאדעלפיע אין יך1 האט 1802 אין
 םרינציפען־ דיער אין םאםייעטי׳. ״טיפאגראפיקעל די

 גײן װילען ארגעטער. די די, tv יך,1 זאגם דערקלערונג
 פארבע־ צו כדי באלעגאםים, די מיט האנט אין האנט

לאגע. ד־יער םערען
 נױ אין געווארען אינקארפארייטעד איז 1803 אין

 דזשוירנימען אװ סאסײעטי יארק נױ ״די םםייט יארק
 געווארען געגרינדעט אח 1806 אין און שיפראיטם״.

 די יארק״. נױ אוו סיטי די אוו קארפענטערם .האוז די
ױ  געגרינ־ ידt האט סאםײעםי״ טיפאגראםיקעל יארק .נ
 ארבעטער־סא־ אלע דאזיגע די אבער .1817 אין דעט

 די געלד בארגען «ו ציל אלם געהאם האבען סייעטיס
גויט. א אין די ארױםהעלפען און מיטגלידער
 שטארקער א אויםגעבראכען האט 1819 אין אבער

 םילא־ און יארק גױ וױ שטעט אזעלכע אין קריױם.
 אר* םויזענם צוואנציג װי מער געווען ױינען דעלפיע

o יס1קרי דער בײםםלןטע. p די צובראכען פאקםיש 
טרייד־םאסײעטים.

ארביי־ די וואו באוועגוג, טרייד־ױניאן אםת׳ע אן
 לעבענס־ בעסערע פאר קעמפען געגוםען האבען םער

יארען די פרן רעכענען אנהויבען מען קען באדיגגונגען.
1825—1833«

ױ אין געווען שױן דיגען 1833 אין  39 יארק נ
 אין ױגיאנם. אין ירם1ארגאגי געווען דיגן ןואס טריידם״

 אין ארגאגידרם םרײדס 21 געװען דיגען פילןןדעלפיע
 דינען ױניאנס פילע און ,17 — מלםימאר אין ױני¥גם,

 געדענ־ is נדאי איז עם שטעדט. אנדערע אין געװען
 םרײד און ^בענעוואלענט פריערדיגע די פון tv קען,

n ארבעםער די וואם םאםײעםים״. tsp ,ארגאניזירט p- 
ױגיאנם. פארטירם שפעטער ױך בען

 tv דערםאנען׳ צו מראקטעריםםיש אויו איז עם
js יארען יענע אין a p באזוגדערע געהאט פרויען די 

 גע־ אזױ ױגיאנם. באזונדערע פעגער די און ױגיאנם
 די פון פתיען 2500 וײגען 1834 אין tv מיר׳ פינען

 אםא־ גוירלס ״פעקטארי די אין ארגאגיזירם קאםען־מילס
o 1836 אין און םיאײשאך p עקזים־ םילאדעלפיע- אין 

n’ םרויען v םירט r t i די גאםען אוגטער׳ן  פעדערײ־ ,
וואירקערם״. װאומען אוו שאן

 נעשאנאל v געווארען ארגאניזירם איז 1834 אין
o ױגיאן. טרײד p איז jjrrgu ואײפר סצרצרש דןר 

 is סרבעסערשאפט אםעריקאגער ארגאנידרטער דער םח
ו ארגאניזירען י ^טשםאנ^ יאנאלען8נא v יף1א ו

שטע די שע ער טי טײ ארבעטער פאלי  פאר
ע די אין ט אײניג ען פ»ר ט ט* ש

 די אין יארםײ סרבעטער פאליםישזנ ערשסע די
 םיס געײסרען ןא־גסג^רם אמ שטאםען פאראימיגםע

p הויגדערט העכער m s u p — 1928 אין 'P, דעד אין 
 מירקיגג־ «די :נאמען אויגטער׳ן פילסדעלפיע, שטאדט

פארםײ״• מענס
o רםײpרמטער*v יסליםישע ערשםע די p 

:גזױיעז דינען װעלכע מדערמגען. n»s ארויסגעשםעלם
ר סקולם יןטנליק פרײע )1 סלעמעז• מ
 גע• פעךעראלער V װערעז אנגענומען זאל עס )2

ר מז־פחרעקם סרבעםס״םאג. שעח׳דיגעז מן V מ
jy גישם מלען בימק די )3 a p רעכס קײן is 
געלם. אײגענע מאכען
מיליסיע־סיסםעם. דעד פין anovvsv די )4
ר םח־מע־שםחא״ קיק געבען גישם זסל םזנז )5 » 

am באמלען גיס  v
קיגדעד־סרכעם. אמ *רױעך פת באגרןממג )6
o סלע )7 p  n rs p  n rtp רעכם is •שםיםעז
מנסמלעז• די no uiovwav די )8
לסגד• פרײע םים דך באגופעז is פרײחײם ) 9

10( is בח ,ערד־אײגעגםינמװ־ די באגחננימז 
u p v  loo .לאנד

y די אס a n p ער־ דעד פון מחנדוגגזמ םעסיגע
פיו שםאםזח מראײנמםע די אין שסער

םיג מחר געװעז דיגןן סמעדיקע ױנ ו
u די לסשל, געםען, לאםיר n r ip פת #a p  r n־

ד לס1םק ליק  tv זאגצז־ is געטג tnt עם סלעמז• מ
ק »vtv r 1828 י  tnt גמ װי שםאדם mti OUT ס»

 ל־עלטער.1םק אין קינדער םויועגד 51 געװעז דינעז
ty s p בזמועט נישם קיגדער ענם1טױ 24 פח העכער 

is פרױואםע, געװען דינעז לם1םק די חײל ל,1סק קײן ii 
o מען p גע^רםט tv^fs כאםרשטע די אמ געלט׳ 

n לס1סק פאבליק פרײע rap יענער אין s״o עק־ 1בלוי 
ר זיםטירם  *IV tv װאוי שבאריטססע, אריםםםע די מ
o בעטער p א־ ע1גאנ א חרכמאכען געדארםם ^־ ײ  ב
y םישע u ty s p o ער אייחןר o p אװעקגעבען געקעגם 
o p ל.1םק פאבליק דער אין קיגד

ty 1887 אין n p 400 םון סםיים פענםילװייניע אין 
 קיין כם1באז נישט טויזענם 250 גאנצע קינדער םױזענם

o צושטאנד זעלביגער דער ל.1םק p אױך געהערשט 
שטעדם. אנדערע אין

 tv קאסיםאליםםען׳ די שרייען איצם װי פעקט אמ
 דעם אויםצוהאלםען כדי טעקםעם גתיםע צאלען זיי
•d ip ,אזױ רעליף״ o p מרושוזחיע די אױך דעמאלט 

 םרײע געגען שרייען איק איז געהאלסעז םרעםע די אוץ
 צאלען רפעזp רועלען רייכע די װייל לס,1סק פאבליק

ארימע. די םאר
 .וואירקיגגםעגס דעמאלדיגער דער םץ פונקט דער
 גע־ איו םי^יע־סיםםעם די אפשאפעז װעגען פארםיי׳

 :־p אלע פלעגם מען װײל ןױכטיג, זעהר דעמאלם װען
ר ארבעםער די תםען נערשםאגp אח סאג  םיליםע־ מ

 גישט םלעגם צרבעטער tv אױב אץ מאנעװרעס רישע
t םיט געוואחמ שטמםירט ער 1אי 1קומע r i p  tvs.

 ״וואירקינגםענם דעמןללדיגער דער פץ םירער די
מר: »iis די געװען דינמ מרםײ״  שדזאחש ברי

 גע־ זײנען וואס עװאגס, פרעדריק אח עוואנם הענרי
tyoip ליבעמלע מיט עגגלאגד םוז אהער >tVP iPV אמ 
ts a p אױסגעאיבס v דער אױף אײנםאס שטןןרקזװ 

ארבעטער־באוועגוגס היגער גאגצער
tv ברידער צװיי די a p 1830 יו3 1825 יאר םוץ 

 ,קײסאווד־; ״װןזירקינגמענס נג׳1וױים v יםגעגעכמ1אר
tnt o *־בעםער (דער p  .(opviT tv ערשםע די געײמ 

םעריקע.8 אץ גג1ארבעםער־צײט
o יאו־טי׳ ״װאירקינגםעגם די p גע־ נישם אבער

o p קײם. לאנגזמ קײן o p  n דריי עקזיםםירם בלױו 
 ״ותדר־ מר םץ ף1ס 1מע1געק איו 1831 אין יאר•

פארטי׳. קינגמענס
 tsap װאם ת,1סיב צװײ אנגעגעבען 1װערע עם

o געבראכס is ליימר ערשטער דער פח צחאמענבתך 
 םא געוױםע tsap ערשסענם, אמעריקע. tnt פארסיי

 פמ פירערשאפט תר אק ארײנגעמפט וין־ ליטישענס
 םאר נוצען1אויסצ מרסיי די אום לייבאר־פארםײ דער

o צוױיםענם און צוועקזמ, פערזענליכע p גאנצע די 
 ליארעם, א אויפגער׳ויבזמ דעמאלט םרעסע אזע1ורזש3
 ױל1 פארטי׳ ״װאירקיממענם די אז לדיגענדיג,1אש3

o צוםיילען בלומרשט p די פח אייגענטום פריװאט 
o ארימע. די is רייכע p סאלסיםי־ יגע3ועל די איו 

 1געגע איצס נאך נוצם פרעסע פותשואזע די ױאס קאציע,
םאציאליםםמ. די

ts פונדעםסוועגזנן a p ארום ןױים קורצער א אין ויך 
ר־ די אין 1אלע1אינטעלעקט רייע גאנצע א געםוגעז » 

ty װאם שאטען, אייניגטע a p עטער־3אר די אפגעשאצם 
 םמ איינער נקם.1שטאנדפ אנדער גאנץ א סון אװעגונג3

 ריסשארד םראם. היסםאריקער אקאנםער3 דער איז זיי
o װאם אילאי, p מואװמענט אר3לײ ״די ביד 1זײ 1אי 

:1צ3געשרי 1886 אין נאך אמעריקא״, 1אי
 געגומע! האבען וואס כזזות, סאציאלע ״די

 ארסעםער־ די איו חזנלם, איצםיגע די אױםטרײסלען
אײגענם־ םײנט סאװעגונג ארסעטער די באװעמנג.

 םמ קאםף ארגאגיזירםער סיסטעמאםישער ליד
 *ooyaut בעסערע אץ צײט מער םאר םאסען די
im .1נגע1אדינג3 p  n p מענשזמ םיץ is לעסזװ 

o אבער מענשען. װי p יי אלץ• נישט אמ IV־ 
timV iri- jg מנםצר w n a  « m  *aautnaô־
o נג1באציא מענשליכע א קעלס p  is צווײםעז 

 םים־ אמ אציאונג3 געועלשאפםליכע v — מענשזה
o פארװירקלימ! is ועט וי הילף. p די װאם 

n פץ נקערp גמססע אץ סאעטעז אוץ גסיאים p 
tv װעלם a p .געפרעדיגס״ )nst 8 דים.(

אקם דער און פליג די
לאםײניש) (פוץ

פעלד אץ פליג א
 *װנעשטעלט זיד אקם fijn כײ חאדן אויפ׳ן חאט

פיסעל, א אױסגלײכען װײלע א
ךן ■ ir f n * ̂ןן ש״ י״יו ו׳ ס• יי״ י׳ י י

חער, ליגער #איד אױב״ —
— *װער דיר סאר פין

ני*, חאר א םיר, נױם רעפעגען ניט זץ• ת גאדארםסם
M HI וןון N MfeMhm r n il l ll  mL iAM MBA MBH ■u L mm  ריק״.א1* אװזןק כאדד זיך איך לאו — אויס זאג

— פדינז דו, ana *װאו —
גאתיט״. דיך פיל איך — דער גומםוטיג האט געפרעגט

פוקס דער אמ מאלפע די
לעסינג) (נאד

*nLim  i Im m i  AniAiMiiAiftk mmbm M im  baiim MMlAUtk aחאם מאלפע א a jn םעלד, ן אױפ גזןםראסען טוקט
A ABAlAAMIAta MAH M4AAA MAA AHIAAAIAMBAAA UAAכאריםען איס סאר ייך אעעחױפען אץ t

aâ MAA HAIMMAA maam maAAA MiAAnMA MhA maam BAAM baaab װןןדט גאגצןר דןןר אויןי גץטיגען גי■ דאך קאן סען״ —
איפערקריםען קאגען ואל װאט חיח אװייטןן א

ן״ אץ■ װי אזױ נאגטאנען אימעם יעדען »ון
 — גץ*« אױןי םוקם דןןר חאם גןןןןגטפןרט — ׳יןן —

 געםמען קאן םןןן וני גימ ווױף אכןןר איף װײ■ דןןף
vtv נדן ty sp i ( iw גןן אין זאל ליגןןן וי

M An M m AAAHAkliHIAHAAft AAAMAAA m̂mי• «yoy] ך ̂ו״ר*סן|ן3ווי ♦♦♦ די

לײבדער דער אמ םוקם
up)

baaam^m L ima aaaaam̂ aa m m L m m  miAin m im  MMBn BMfTpinpi 7^9 קרשטען «דם דיייג דקם װ$ס מדקס  v  
דארט לטטעדיגןר tyiV^MV tm ן  v ■י^  tnt

M in ג ו  ײ י׳ MMM MM MAM״ , , חןם ער װען
 -pnjya w טזרןןקדיך אזוי נאר דןר טזוץ איז
v tv טאל דריטןןן — tn t אמוןןר vpw וגעקוםןןן, טױן*

BAMMBBMIaM AA MM mLmM m â mmM mAAM mAM mMך 1“ דןןם כדמ אדן ן מלד זי י $7BTrieS•] נן|ש*וןןן v י

vpynv ׳לײט נדויטןן פאר אסט זיך 
ײ אן מןן ז ן זי ו ו ו ן im« ו
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פוילען? אץ אידען לעבען וואם פון
פון :papno װיכטיגע זייער * איז ם

 אבער פוילטןד אין אידטן לבטן װאס
 זיך חזר׳ם papno דאזיגער דער מים

 םים וױ געשיכםע זעלביגע די איבער
 1P אידען. אונזערע םון צאל דער

אױסםאר־ װיםענשאםםליכע אײגענע
סםא־ אסיגיעלע די ניטא. איז שונג

י על אויס, נים םײלען מאםעריאלעז םיםםישע  כלל י
ונעםײ־ אזא וואו אבער, onpn נינדאידען. po אידעז

 דאם איז דורכגעפירם, איז נאאיאנאליטעםען לויט לונג
 םטנדטנציטד״ םעמים, פאליטישע אוליב אםט, גאנץ בילד

 דערשײנונגען יענע םאראייכעגען כל קודם לאמיר
שען אין  רײסעז װעלכע לעבען, װירםשאםטליכען ™י

 אז איז, דערשײגונג װיכטיגםםע די אויגען. די ממש
 אזױ «אל די האנדעל, אין באשעפםיגםע אידען אאל די

paponpa כסדר האלם אידעז, אװישען לוםם־מעגםשעז 
 די אין װאקםם אוץ מאקסט, ipapapn פאלטן. איין אין

 בעל ארבײטער, צאל די האסטיגער, אלץ יאחגז לע«םע
 צאל ךי בכלל חאנםווערקער, און כאלופניקעם םלאכות,

ארבעם. פידשטר פח פרנםות זײערע *יעז מאס אידען,
 רשות אין זיד געפינען װאם ידיעוו^ םטאטיםםישע לויט
t .ארם״ פמ p משד אין אויסגעװאקםעז po לענטע די 

באשעפ־ זײגען װאס אידעז, ךאל די יאר מנדליג *וױי
 םי־ קלײנער, npn אין האנםוחנרקערײ, npn איז םיגם

 האלבפן גײעם א םים אינדוםטרי גתיסער און טעלער
 אלזא, זיד. האבען ידיעות דאזיגע די לױט מיליאן.

 •אריבפר לא̂נ ניט פרשמ פוילעז■ פמ אידלז 600.000
po ipompipa לופם־פראםעסיעס אנדערע און האנדעל

*1 -- kk̂  kAkUiiklA kfe — ~ —  ̂a m k - — «— k■ ------- ■— —   —   ^ 1דערמאנען, דך װעם איר װען מלאכה. און ארבעם י 
 דרײ po חכל בםך םאראז זײגעז פײלען אין אידען אז י

 ערשם איר opn םיליאז, פיר amp במ האלבעז א םים
 איז arnpnap 09 געוואלדיגע א פאר וואם םארשטײן,

 פון סםתקםור רעציאלאס דער איז ipoippanpo דארם
 דעד* די אז זײן, זאל באפעלקערוגג. אידישער דער

 פינקםליכע. א איגגאנדעז נים איז סםאטיםםיק פאנםע
 אי־ »יז פאר װירקליד קוםם עגדעדוגג אזא אז אבעד,
תאס־ םים פאראײם שפרײזם זי אז pp לעבעז דישעז
 בלר די אפילו .poo שום w ניםא איז םרים, םיגע

 מאסען panapopinp אידישע די פוץ שונאים םיגסםע
 אנםיםעםיםישער דער פאשיסםישער, דעד פױלען, פיז

 װירקליד איז טנדסרונג ptp אז אנערקעגט, האט לאגעד,
ipoippanpo• זי את שםײגער אײגענארםיגען אן אױף 

b בולם געקוםעז is ליםע־ גאנמר דער אין אױםדרוק 
א  םיגדליכער און גאנאעדשריפםליכער npn r« טײ,י

לאגער. אגםיסעסיסישעז פון אגיםאגיע
---------------■nM ■nfckn ki■ kkk Ikkk uikkMiM lit•אידעדחעפערישע די אז זעלםעז, זיך םרעםם עם 

 דער לםובת װערעז onapaonp קענען זאל ליםעראםוד
 װעגען כדאי דאריבער איז עם באפעלקערוגג. אידישער
יעראײלען■ *ו npnapa פאל זעלםמעם דאזיגעז
 פון סרעםע אנםיםעמיםישע די אז איז, לאגג וױ
פאגבלעםער, און אויפתפעז אנםיםעמיםישע אלפ סױלען,

 סאראזי־ זײנען אידעז אז םענו̂ז םים געװען פול זימעז ,
 נים זײנען אידעז אז קעס,אװפי — זײנעז אידעז » ספן.

 נאר שאםם, און ארבעם װאס עלעםעגם, סראדוקםיװער א
 לעבם װאפ בלום, פרעסד אוים מזױג װאס ,פלעמענס אזא
תאראװאניע? םרעםדער סון

אמױסע• די איז *וריק 20—15 יאר • «יט נאר
 פולשסננדיג געװען סײלעז אין ײזאאגאנדע םיםישע

 געװען איז דאם טאן. דאזיגפז דעם איז זגעחאלמלאױס
נוםח. איר שאבלאן, איר

 ןעססתסירײפלא דעם הימם אבער חאס ססיננד װוו
 ליםעראםוד, אגםיםאםיסישא די לײפנען «ו סירגעגימז

 וױ טורדאשגאי ססש י9 איז סױלען, אטסלײרפא װאם
ם «ז •ײסק איז וי מײם  טראדיוױא אלםעז, דאזיגעז ין

די איז ז9מוי גילסיג סאל א איז װאלכאר נוס̂ז מלןן

אל פון גאװאגרודסקי עמנו
פוילפ̂ן אין .בונד״ פון ספקרפםאר וגפנפראל

 הײנם קלינגט אזײ ארבטסס־פאזיציטס, זײטרט פארנטמטן
לאזונג. אנםיסעמיטישער נײער דער

אנמיסעמי־ די האבען םארוואם געשען? איז וואם
 העצעז םון נוסח זײער ראדיקאל אזוי געענדערט טען

 נײער דער פאראורזאכט איז וואס מיט אידען? די געגען
 פראפא־ אנטיםעמיטישער אלםער זײער םון אינהאלט

 אידישע דאם ״קלײניגקיים״. איין איז געשעז גאנדע?
 אםילו געעגדערט. ראדיקאל זיך האם פוילען איז לעבעז

 שפיגעל אנםיםעמיטישער העסלעכער דער קרומער, דער
 שטײ־ זײן אויף אמת ענדערונג, דאזיגע די גטמוזם האט
אפשפיגלטן. גער,

 גזד אלע אויף געלעגענהײט, יעדער בײ טאג, יעדען
 חײנט זין■ באגעגענט לעבען האראפאשגעם זײן פון ביטען

 אר־ װאס איד, דעם מים םאלקם־מענטש ױילישער דער
 מים׳ן בתיט, שםיקעל זײן אױף ביםער אמ שײער בעם

 אײ מים׳ן שוםםער, אידישען סיט׳ן שנײדער, אידישען
 צענד־ אמ בלעכער מאלער, םישלער, שמיד, דישעז
 ■וילישער דער בעלי־מלאכו̂ו אידישע אנדערע ליגער

 די אין אידישען מיט׳ן צחאמען ארבעט פראלעטאריער
jo so ^ ra  nfl_mvaiBL^!BBg9P פמ jerafe פון

אנםיםןםיטןן די
 נאו מפן.סאראזיאיז־וד
ofn ,n< ויןגפז rr 9ל 
nram ,ממ װאס אידץן 

מז יאליאקפז, ײי ס  ני
מו ן ײו ן ײ יזקםיי י

*זײ I* זשמעדפז

 װעגעז גיט חימט שויץ ״יגןן
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 םאבריק־ קלענערע צענדליגער םך א פיז םאמאשאװ,
 דעם *ענטעח. אינחםםריעלע דאזיגע די ארום ■ונקםען
 צײםונגס־ אידישען דעם םרעגער־ארבעםער, ̂ישען

ipw און דראזשקאזש בעל־עגלה, םארקויםער, fa, טרעםס 
 חונדער־ אין װעגען. *לע אױף גאםען, אלע אײף ער

 «ו אויםגעקומעז אים איז שםעםלעז־ און שםעם םער
 שםאם־ די אין בונדיםםעדראםםעגער װעגען חערען

 געגגער־ שארםער א אין שםײעז װאס םארװאלםומעז,
 װאס שיכטען, קאפיםאליםםישע אידישע די צו שאםם
קאםף. ביםעדען א זײ מים םיתה

 ארױס• מעגליד ניט איז באדימונגעז אזעלכע בײ
 זײנען אידען אז םעגח, אלםער דער םים צוםרעםעז

 אן םילען װאס םענםשען, זײגען זײ אז יאראזיםעז,
 פלוי־ אזעלכע עגליכע סיט אדעד ארבעם, צו עקעל

 זײנען דבורים אזעלכע פון פאלשקײס די דערײען.
 קאמורא- חוץ א אױבעגאױפיג, אזוי סוילען אין חימט

n םיםאזיפ o פון אנסיסעטימיזס דער קען אלײז, זיד 
 ער װאם װאונדער, קײן ןיט דעתוארסען. גארנים זײ

 אג■ זיך און נוםח אלטען דעם אװעקגעװארפעז חאם
 קאנ־ אידיטזטר פון מאסענם נײעם דעם פאר געכאפם
 בא■ זיד אנטיבעםיםעז די סלעגעז פריער קורטנץ.

 גיט, ארבעםעז אידען אז ארגומענם, מיט׳ן גואען
o ro 1» אועוםענם, מים׳ז זיו זײ מגואען אבער 
 אנסיסע• די פלעגפן סריעד פיל. צו ארבטםטן אידעז
 זײ וױיל אידען, סײגד תאבען זײ אז םענה׳ן, מיטעז
 וױיל אידען, פײנד זײ חאבעז איצם *אדאזיםעז. זײגעז

 סראדוקםיװע מיט ײד םארגעםפן זײ ארבעםער, זײגעז זײ
 די געביטעץ, זיד חאכעז נײטען די באשעפםיגונגעז.

 באסעלקעתמ אידישער דער סץ סארדינסם־קװאלעז
 «מד די ז9י9גד9 »ײד זיד ז9םח רט,9ני99ג זיד ז9חאנ
 איז ם9 .9י1נםא9ארגום זײן םיםיזם,90אגטי סח ז9םאד
 I9P90F פון ק9 ז9לכ9ײ םים וױמױג ניט אים פאר דאך

 אסוו ד9ז־ ז•9שלאג — אמ ײיכםיג איד. ם9י 19שלאג או
 אים פאר אמ איד ם9ל ז9שלאנ אסילו אז ר,9אב איז
 סײ־ י9ד אז איז, אלץ פאד ר9וױכםיג יקר.9 י9י גים
 זיך זאלזח משנ90־סס9ארג י9אידיש י9י איז י9ליש

 אנ* ן9ג9ײ ז9יאל 9בײד זײ כדי שלאגפז, זיד ז9יױש9
 לאממ 9י9אגי די ז9זיל 9בײד זײ כדי ז,909פארג 9י9י

אורו^
A

 ז9קומ9סארג איז ױאס פגחװװנג, 9יוילדיג9ג די
י ׳ן9סױל סון ז9ב9ל ז9אידיש אק u י rnru9, װאס 

םמ סאלק א אנדןלסאריזס ן9אױג 9י9אונז מר חאס
מדליי ו ״ י w װ*ס סא̂ל א איז ד909קי י m, 

ײ9ג נם9»אד*ײב איז שאסם, *ץ סראדחױרם  גים |9ײ
 סרא• טישןרי09אמױס ■ח ל9ך־שיײ9קרומ ןאי בלויז

jroaam ממנדקס״ י9סרי שויז אאב איד m םיד 
די ד9«ב ז•9ד9*י« 9נײ9נסגילםיגזגי9גיםקײז

 *9וי דערשײלעז ן,9וואר9ג םארעםענםליכם ציים דער םון
 װײנליך9רג9אוים אן סיט תנג9נד9 י9דאזיג דער גען

שפראד• ר9אײנדרוקםםול
איר• «ו ז9ר9וד.1 ל9ביס א זיד לאמיר

זײ־ לכע9ײ ז,9פויל םון שםעם גרעםטע צוויי די
 דארט ישובים 9אידיש 9גרעםט «װײ די אויך אנב נען
 נ•9וױס נםליכט9ם9םאר האבעז לאחש, און ווארשע —

 זײ• װאס פמ ם9ד ן9ג9װ אויסםארשועען שאםטליכע
 װיסענשאפס־ 9דאזײ די אין ן.9ב9ל איינװאוינער ערע
 ן9ר9יפ1 ז9װאו־9ג בראבט9ג ז9זײנ ן9אפהאנדלונג ליכע

 ן.9נים־איד ז9ג9װ באזונדער אח ז9אײ וועגען באזונדער
 אויספאר־ 9דאזיג די אז נקפו,9ד9ג דערביי דארף מען

 ן,9אמט 9שטאםיש די דירך ז9יואר9ג געמאכט איז שונג
 ניט װאס ז9רםרײב9איב םון וױיט זײער דינען 9װפלכ

 — ר9גיכ לקערוגג.9באפ ר9אידיש ר9י לטובת איז
פארקערם...

 צי־ 9אל םים ן9לאנוױיליג ניט אײד וױל איד
 4געני זײן ט9ײ 09 ז•9ל9טאב 9דאזיג די פון םערען

 פאר־ שטאס די אז ן,9ײל9ר9י אײד ל9ײ איד ז9ײ
 9בײי ז9האב לאדזש «ח אמ 9ווארש םמ ז9װאלטי»

 ניז 1921 ®ון יאר. 10 םװ בפשד אז ז,9םונ9אויסג
1931 n r, תאג־ איז פםיגם9באש ז9איז־ «אל די אמ 
 גפ• באדײםפנד דיפר פראצענסיפל, און אבסאלט דעל,

 די ז9װאקס9אויסג אומגטחײנליך איז ז9ג9ד»ג פאלפן.
 אץ און אינדוסטרי ר9י אין 9םטיגט9באש ז9איי *אל

n 1921 איז רײ•9רק9האנדײ ר9ד r ן9געוי ן9זײג 
41,178

 ן9זײנ 1931 איז םלאכה. און 09אוכ םון לעבען װאס
 .70^74 93ל9ז« גיסםרירם9םארר 9װארש איז ר9אב שיק
 ארבעםצד 9אידיש װען9ג לאדזש אק ז9זײנ 1921 איז
n 10 טיט בלױז .24,450 לײםלאכות9ב איז r »9ש* 

n 1981 איז נמװ/ r, 9לנ9אז ז9ײ9ג דאו־ט שײן ז9זײנ 
 אץ זײמח צתאםעז ט9שס 9בײי איז .48,035 ז9איד

1921 n r סון בם9ל9* ז9חאב װאם ז,9אײ ז9ײ9ג 
n 10 מיט בלײז .65,628 ט9או־ב r 4981 אק ה909שי 
 09שט 9בײז־ זײ אץ ן9ײ9ג |9איד אזעלכע שײן ז9זײנ

 מיד תאבען ביט9ג ז9דאזיג ם9י אויף בלויז .118,609
n נדליג91 אײן ®מ משד אין r « 99גאנ פח וואוקס 
 n93» איז 09 פארםאגלונג. א כמטם פלאצענם, 85

 nm באשפםםיגונג 9ל9אינחיסםרי די חאלםפז וװ סאלש
תיי 90גתי די .9■י־אדוקםיװ 9אײנ*יג די  חןד פון א
9nלa ro190וױי ם9נ9ײפ9ג אזױ ם9י פיז ,9לם9שם9ג 

iropn. נים איז םאוײאם,9קאלנערסראל ino  n9J,iwn 
«9י8ב «נץ א פאדאז *םילו איז 09 ױג  חשןחו״ מ
 09ײ וױתדמסט nיאליסטישעlםא n9n אין אײד אז
ח, סים גיט םםיגם9באש איז װאם אמדי, די ח חזוזני  י

^on*o םיט נאו-  נא- 9י9אני װאס ז,9פי־אדוקם די a״
 םיז• חאבעז אלפנפאלס, |.9nFn ר9נ9קל ניט ז,9שאם
m ױט. גתנט שום קײן nerarow ns 09י חשבון סח 

 ל־9באפ n9אידיש n9n םיז םײל ן9וױכטיג |9דאױג
 לױן פון ז9ב9ל װאס ,9אל די ז,9סױל אין «ײנג9ק

ױ ז9באקומ זײ װאס ז,9חאלם9ג און  ־9לם־אטנ9חאנד ו
n909om’3 ,9לט9שט nni, װײ־ אזױ און 9ו*י9בוכחןולם

n9o. י פאר n נדליג99 «ײײ 9אט9ל י r אױן איז
̂ן צאל 19זײ  מדן• םיר ז9ײ ז.9װאקם9אויסג שםא«
 פחד ז9שיאיל ם9י פיז װאוקס ם9מײנ9אלג ם9י ז9נ9כ
י פאו־ בלײז mpjp90 ז9םאוײש9ל n 10 י r, 1921 פץ 

n90 די אז גלוימץ, אן ז9מ תױבט ,1931 ביז 'i פון 
י m« זױנמ װאס ן,9איי םיליאז 19תאלב נײעם א  י

m נדליג99 יאר 9למם r אין |9קוס9אתינג n9n *אינ 
n o o n, איז w n m o a r,יימקס^-יפ 9ז־9אני איז ״ 

 לאחש איץ 9װ»־ש גחמה. קײן ניס איז ז,9םםיקומ9באש
 נלױו ן9גײ זײ כלל. פץ אױסגאם r״P גים יאד ז9זײנ

oona פאו־ ?וםם װאס ס,99יי־א 19למג9ז ם9י פמ 
די  ,19סױל סון ד9ל09שמ און ט9שס nponpnnn אין

מי און 19ב9ל op װאו אימטום  9לןכ09 ײד ז9מי
 וױמױגפי• אוסגפחויפר אן איז דאס ז.9איז־ ,םײיאז

 •רןלפ־ װפרפן סון זיך. .לאבאראזירפן• פון ראצטס8
»ד לוסם םמיס אלפ פון אווסקגיץ פון םאריפר. רן  י

 פנססלישאויירס יראדוקנױוופ צו אריבפתײן און פיפס
ל פונקציפס opn 9י fpo, װאס ip m ד ת  «ױין וזי

ש ז9יױשrwp 1«ית איז ip ן9סלילש«ס9מז 9אייי m p 
^t irin vppm rw  m. ר םי דיינ ס איג מו- ח • ו  חי

ip •ױלמ סון ז9ל«נ םאסון 9אידיש m ניס npo, ױ  ו
מז ם9י ■יז אפשסיגאנג אז J חאי 99 T ױ 0 9 ו

ײזי פ ז  י9י איז סי
מיי גראש ניס09ט

מ • ש ש  *mm n ז9גײ ת
ז י י « י שלוייז mp ן,9ל

װ. 6אסי א מ ח־פרציילונ̂גשאפ פון גערױש דעם אץױ

npjpnnnp np סאפn9 לוםי ן9לכ9ײ 
 n9n9לטnyn n80 9 אעעגוײים האם
 געשטאנען אלץ נאך איז םטעל9שוו

־9ג װעקזייגע^ nyn ט.nיnאומבא
’on בײ קויםם r^ om א םיט ’np 
.7 נאד Tpmpi שוין האם צודיק

 האם סײדי אז וואוסט,9ג האט לוםי
 זיך וועם זי װי 09גאכד nדאקםא צום גיין געװאלט

 בײ םפן זיצם לאנג אזוי npoo שאי• םון באםוײיען
דין? דאס קאן װאס אױע^םסעציאליםם? אן

אײנ־ דאם — nyoojyo «ום צוגעגאגגען איז לוסי
’npo קלייגעם דעם אין npooiyo ציגע i צוױי די וואו 

n p o o m אויף ?וקם9אתיסג אץ — געוואוינם האבען 
 אנגעשטאםט דיק הויז סשאקאלאד א אנטגעגען גאם. די

 — לינקם םץ חויז, אזא נאך ooapn םון מענםשען, מיט
 19וױיט םון די^נ־ססאח א npjnpp opn אויף גאך.

onj.n דאס זיד nפון ז9ויש opn דא טוײין. עלעוױיםעד 
 ponn דאס שוין npoopiw די ן9װאוינ opapno אין

 npn אויף איז אמפט סײדי וואו שאס npn יאה
m״npooa’ o 9 ן9ב9ל גאס npooro npnדןט־ם נױ.9װ 

n אויף tfo  ipoapm n opn האלב־ שמאל לאנג, א אין 
’nyo ז9ל9םוגק i און ד9מײדל לף9װ1ן־9« זיך ן9םיג9ג 
 פמ נט9אקאמפאנימ ז9מישיג opn npow ן9ט9או־ב

שױ־ דאם דאם. װי npo נט?90אקאםפאגי מאשיגען.

 ,9לאזײ9ם הויפט די םאםיװ, הויסט npn שאפ opn אין
לופם. די on’ropn וואס

n’ װאס ך9םיח־ל ip n ז9ב9ל אייגע npnpnap npn 
ך ז9וװױש ipnpn גים קאנפז  ן9לאז סאשיגמ n — ׳זי

no nnw p פון נים. onpn ipo ניט, i’ גאד פינף ביז 
 9?םוײש9לn 9 ז9שתי און ipnpn אץ ipnpn מיםאג

 םאםפנם. איין אױף ניס או זיך שםעלען און מאםארען
pnprm  npn סלו^פתי op’nn איז אױיז סיף opp 

n בלוט. איגם ,ippjpnpi n אץ r לאנג opnopa, ױ  ו
o 9 איז xnxtvr שאס, opn ipn^npo האס סיח־י p r־9ל 

nponi און טוײין npinpn סײדי האם אהיים, קוםענדיג 
 סאםאמח.״ עלעקםלישע n םון אפקלאנג opn געהערם
n, זי האס ציים לעצםע npnאז פילם npi’ i r t  npn 

ip• 9איי אויף oppop מאדנעם א האט אסקלאנג n rw 
 n װאט גיט onpn זי w גפכאפט זיד זי חאט םאל 9טליכ9

t *ו onpn npoםpשװ o.

— npw  npn, ,געבעםעז זי האם לוסי: — 
הייגט? n’o *ו שושקעסםו פארוואם
 געענם־ לוםי האט — געוױינליך, װי onpn איד —

n  —  :onpc ביםט n’o םון oponp npn, ביסט ipanpa.
T ’o o ri orr’ איז שאפ אין םאח־ינם האט W W 

pםא ל?קןנן צו ג?גוג rn  n שוו?סם?ה o”oon80 זיך 
opn און שטיל א באשיח־?ז, א ג?וו?ן איז ל?ב?ן nואע 

 npo א onpo npnp םאו־ג?ניג?ן, אן ג?סם, אן ל?ב?ן,
npnp וו?ניג npnp3’i.

 םל?גם — ,ipopanp לסטr דו גיט װיל איד —
n צו זאג?ן סײז־י  .npoopw nm ױמ. צו נאך ביסט 

n לpnpז npopn, ,אויף אויף פאם ליי?ן npo’ i  opn. 
npopio ipopanp~. «ו צײם נוג9ג האב?ז נאך װ?סם

 האט npלםp np’ 3 םים lpinpa איז וו?לכ? םייז־י
 npi ^9סט9שװ א װי ניט לוסי ג?ן9אגםק זpהאלטnםא זיך
p זיי .popo א וױ ro צו האב?ן IPT^npo no 

p pnp’nלטpnpהאט םוײ *ו *ון ז T ’o’ םאחוכט opn 
opo ipnpo’a גױ פון ’nppnp 19ב9ל.

npop 9נםיג’ל אויד ג?האם האט זי ,ipoipopo 
ori האב?ז n’P ג?האלם?ן ipapnonpn’P שםײ־ א םיט 
 ipoipopo vvvrt n ל?ב?ז• 9םאג־ט?גליכ opn כ?ל

lpnaionpo lpnnpa ipm םיט opn ,קומ?ן ipnpn ,ipi 
 ױנ־ opn קאלצמאז, opo םיט גיץ iprxpoo אםאל און

oo’apnn ipi.
opanppxp^-opo וןטאדאיף in לאגס’י’ onoo

 lpnpi איז opipno קיץ onpn סון ipoip opn און —
npoi> p אץ npnpyi ,אז באװײז pom  nina npn- 
on’opn םים זיד opn האם אזוי ל.«9סײז־ opn אויך 

 pi* אויד חזײט9שטיל האס אזוי .̂’סײז• ײטשם09אױסג
^9009שװ n’P npo םוײים9ג זיך און לוסי טהאכם

opn n’o ’n.~ זיך oipoppi אין 9״סײז און np״r 
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o ני, — r i ?װ איזpם pi npoppn npn opn■ 
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opn לוםי npoopw nm ipormpo םיט .ipapno
- — opn ip ,oar npoppn npn נים איז .ooapnp 
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p ל•9ביס
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 P?po ייד oopii •l^popa נים 1אי opn נו, —

.’סײז* ,op •ipmou בין איך אויםת?ן.׳
opn ’ T ’o npop ניט opn npoopiw n’P oapipa 
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npa ipnpii n קאן אניט r  ,n .נו, שלעכט n’ o 19ל9װ 
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oapiip, 1אי ג?וױי:םליה װי ipoippa ו* ipnpo פמ 

opo o’noo ’ oa^’n, און opn אײנגpלpnpז prm  ’n 
npoopiio אין אים מים גימ n .די מואוױס ip m 

’po אויף jpopipa ,npoo apnn p אין אוײין in ’n נק־9ב 
ipom אץ ״באו-טיש״ apn onp nלע  lppamopa יײהד 

 onpn■לויpג נאתש, oopopa n’» opn לוםי קאל̂א
p ipnpii opn n פון  ip ,opnמpל p ;םואוױ־סםןד 

np: ipopo 19סילמ «וױי n r  P י1 װײל npn opn 
ipnpn iponpn ו «ײס גענוג* ipn’o אײן :o־opipno 

pnpoo opn opo .ipo«m opn npi ל9גoop און 
opn np :oaptpa גאתים n  ip ,ooipnpa 9קלײנ 

 onpn, אײן מיט ...ojpopnpoopo pip opn לוסי
”np: 1ס׳אי i p ipnp גpלונגענעopn ipapn .o:pnp n 

ip און שא■ אין איצם ניס גײם ס״די opn opmpB 
ipo נים M.onpnpa

npo ipnp: ip,* חײי ^’op און ipspn צװײ m 
npo — םייזײ און opn אײלט9ג גים זיך nr גײן P’nm
o. אין rr

װ פילסט —  p אסי opn — גום? נים npi ז
•ipepa apn ס

p .p: — 9ל9סיס npopo וױ op npop ,np’ no 
ט תישם מ r̂ א »p n r אין ipn riB  ,n• אין־ apn 

ip ,p ro אויס onp ip ip upo n’P״n»o opn TPtr 
.npanp ipnpn

p  opn ipanpo ipoopp:■ לוםי oopopacvp 
no n r, ס אוןnpשװאונpn.ז n  rp  opo ipi:pa opn 

ipoippi rp  ppnp ipnpa אחײם n r אין ipn ,opnp
opn ’T ’o געװאוסם נים שױן ipoopno ip opn.״

— ?t p  opn ?npma o r  ,ipnpa ioto ipn

ן ז npn .pp i*t איז זי י nplmopn p י f, 
pip 9ל9שנ^ iprmpo opnppo ’n ip גים ip a rm o r 

”n npo oop np אים. t »n» 90לי09 9099ל ,mr 
npn opn ,סונד״. n’w אױף IP^panpo’P ,o’ opa opn 

p’opopo n פח opn np .pnpnap npo nponpn 
o:pai:po n’ i םיט n .ope no p'opopo npn, װײס 

t p  op מ ססללpגליn אין ipa’ ipn opn !?םםיסיש 
ipapneipmip opipn■ ,ילאגסעסיגקייט -’tooipnpo 

 nnm ipopa opn onpn אים, ipn^io’oo גיגקײס,
anapnpo npoponp npo’ n’P npn ן,9•ױל סון onpn 

run ipopa opn־ nro* opn.איו ׳׳ onpn opnאין ,״ 
ip:n סלומ גים oonpn opn ,pnpoopoep n אץ n 
pn ״,n:io» פמ ו״עז  opn■ ארץ opn ,opanp npo 

tp זײ apo־p^apo אין לופם op pip ■ip” n pm־ 
pnpopo סיכ^^ניש העלסס• ipo” nixnpi’P םיטז 

i” a?pnp ,nop פח ,pnmpno npo’ r p  nptiAp npn 
’pn pn• <9נײ אױף n^poonpa’P זיד opinpnלסp.ז 

npnp נים npa’ rm וױכםיג ip m אין opn אלס n 
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ז.pלטpנשםp אח

apopn no p’שpז ipopa ipo ’t p  ipam m i no 
ipapn אין •ipapp ip n מױג  oonp ipnpn omma ױ

oopa ipo ipn ,ipn אק pa^rtpnpa pawpn n  oop 
 \ וױרםש^מסלימ דןזיגע די זייבערקערעגיש,
ip rp  n  opn אין ■oopopaom ipopn ip n איו 

npo” n  n r  IP opo •זזיד
ipn r  apn-pp ■mrnp np roon poppmia p־־ 

ױ *ײלם ’op npn papn p ,ipo ו oponaap n  n p־
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ipnpa npap ip 9ליכ m  op .pmpoapoianp אין oap’־ 
 ipapn opn ,19019מ9ל9 עלכע1א לאסער םעסיטישען

ipo’ in jiap  ,ipoapnom p npo nn ipa’ inpaap צחײפ־ 
t כלל.»nnw 3 ד9מי(ױש90א:טי npn אין ן9ל p  op 

ipnpa’nsnpo. 19 a’O’ ia napaann ipnpnpaױ ״ ppo* 
ש ^9 ’niTO סון p .OTO’oponaap בnpnpפapיש 

oom ף3תי ipnnopa pppe t p  op .opaap opn onnp 
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oppo ipa’ ipn opn ipp ipo —  ipopanp ניט ■*p 
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tp  papaonp ניס n r  ,ipamopa n ^ ’oonp 1י1בל 
opn ipn’rpo איnישp 19סויל סוץ לעבזח. opn np:” p 
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געװאונדערט. סײדי זיד האט — לאכםטו? װאס
— דארט, געארבעם שאפ, איז געװען בין איד — .

 דײן אויף שא«, דײן אין טאקע גענטפערט. לונױ האט י*
ילזח•

 גײסט דו אז געזאגט, נים מיר האםטו פארװאם —
טאן? דאס

געלאזען. ניט זיכעד מיך וואלםם דו וױיל —
מאר־ זאלסט דו אז ניט, װיל איד און זיכער! —

דאסזעלבע. טאן גען
טאן. דאך דאס וועל איד און —
ניץ! —
אויסקו״ אינגאנצען זיך וועסם דו ביז יא! —

 און אזוי? ניט געלט, האבען דאד דארפען מיר רירען.
 וועט שא■ דײן איז אװײ אדער ייאד א ארבײם איד ווען
װערען. צעשמאלצען גים װעל איד געשען. גארניט מיר

 אזײ און זיד ביי םעסם גאנץ געװען איז לוסי
געבליבען. סאקע עס איז

געזארגם פלאץ: לוסי׳ס םארנימען האט םײדי
 דאם םאר געזארגט באלעבאטישקײם, קלײנער דער פאר

 מינוט איבעריג אז געהאט אױםדוימען, דאס םאר עםען,
 טאקע זיך האם זי און ביד... א דורבצולײענען פאר

םד א געווארען איז הערען דאס אויך: פאפראװיעם
 רוישען דאס אמ קלאפעז דאס שםארקער, און קלארער

שוואכער. געװארען איז אויערעך די אין אינעװײניג
 דרײ אלע און םעם קוטען םלעגט צײט צו צייט פון

טײם״. ״גוד א געהאט װידעראמאל האבען
ער האט — םרישער, סך א אױם זעט איר —

 גלאם איז זי לוםי. ניט אבער סײדי׳ן, צו געזאגט *
געזונט? זי איז געווארען.
— אמת דעם דערצײלען געמוזט סיידי האט דא

 אסלגפיאדבעס — .אפ̂ג דעפ.האלבן» ״ - גענאגט בצםצר—
 האט זי אז דעם רועגען אויס. זיד רוט זי און שאפ איז

M אײ דערצײלט. גיט זי האט אויערען די מים טראבעל 
 מאן, ױנגען א מים :יט מען רעדט זאכען אזעלכצ !■גער

האבען... חתונה דיר מים וועט ער האפט מען װאס ^
 םארביסען אמ םײדי׳ז אויםגעהערט האם סעם —

 באוױזעז ײד האט םייער מאדנער א עפעס ליפען. די
 צום אים בײ געזען דאס האט םיידי אױגען. זיינע אין

מאל. ערשטען
 זיך וױלם איר אז גוט, גאנץ פארשטיי איד —
 אבער — ארויםגערעדט קאלט ער האם — אויםרוען

 שוועם־ אײער לאזם איר אזוי װי פארשטײן נים קאז איד
ארבעטעז? שווער אזוי םער

 גזד האט זי עגטםערען? געקאנט סיידי האט װאם
 און פארהאלםען נים לאנג זיך האם סעם שװייגען. מחט

געווײנםליד• װי פריער הויז דאס סארלאזען
האט םײדי און םאראיבער געוועז איז וואד א

 דאקטאר. איר באזוכען צו אמאל װידער באשלאסען •
 זיך האם אויעד אין גיגײװעגאי קנאמד און רײשעז
 סוף א נעמען אמאל דאד ם׳מוז פארשםארקט. וױדער

געטראכט. סײדי האט דעם, מים
 דורסנערעדם זיך האם זי װעמעז מיט דאקםאר דער

 *ו קומען זאל זי געזאגם איר האם םעלעפאן אוים׳ן
 וועיםיגג־ איז אבער םארנאכם. זײגער א םיגף ארום אים
 זיכער ס׳איז און פאציענםען סך א געײעז זײנעז רום

 ארײנגעגאעען איז סייז־י אײדער שעה, א סארגאנגען
קאבינעם. דאקםאר׳ם אין

 דער האט — םרײלײן, אױס, גום מיך הערט —
 נאבדעם איר, *י געזאגם םפעציאליסט דערפארענער

:אונםערזוכוגג זײן מים געװארען פארטיג איז ער וױ
 װעג- דעם אױף שױן זאגען, נו אזײ זענם, איר —
 זײער זיין אבער דארפם איר זיד• אויסוזײלעז *ו

 שאדען קאן װאם אלצדימ אײםמײדזװ און פארזיכםיג
אין אי*ם צוריקגײז געחער. אײער אויםרײצעז אדער

 אין אײנפאד זענם איר געפערליך. געװעז װאלם שאפ -
 און אינגאנצעז געחער אײער פארלירעז *ו געפאר א

 שםיל א רחזע, נאכאמאל און רוהע טויב. פארבלײבען
 וואכען פאר א פאר וױינמסטענס לעבען, אוריקגמײגען

פארשםאנען? געזונט. זײן װעט איר «מ נאד׳
 א מים געזאגם סײדי האט — דאקםאר׳ יא׳ —

ביםע! הארץ: דערלייכטערם
אײך־. םץ נים איד נעט געלם קײן גײן, נײן, —

שיעסער. חודש א קומט
 דעם םץ גוםסקײט די דאלאר, פארשפארםעד דער

 חאבען ערסערװ אײפמוגםערענםע זײנע און דאקםאר
 חאט איר און. שםיסוגג גוסער א אין געבראכם סײדי׳ן

 ימרם און געזתט נאנץ שדין איז זי אז אױםגעוױזןן, ײד
*th .מנםשען

 *ײער ײאם' כיי חײם, » געאיילט ײד חאם זי
נדט נײעס. גוסע די שײנסמר דעד אײלצןידצ *ו

 דריטעז דעם אויף ארויפגעלאפען זי איז טריט לײכטע
 שלי־ דעם אין שליסעל דעם ארײגגעלייגט האסטיג, םלאר

דיטיר. געעםענט און סעל־לאו
 אין איז לוסי. און םעם געווען איז צימער אין

 סיידי האט געעםנט זיך האט טיד די וױ מאמענט דעם
 בא־ שנעלע א געמאכט האט ױנגערמאן דער וױ געזען

 װי אזוי — לוסי םון דעדוױיטערם זיך און יועגוגג
 זיך קושען ביים אים כאפט מען ווען מאן א םום עס

 זען׳ געקאגט גיט זי האט פנים לוסי׳ם מיידעל. א מיט
 איר *ו רוקען דעם מיט געשטאנען איז שוועסטער די

 קוקט זי אז אנשטעל אן געמאבט אבער — געקוקט און
םענסטער. איז — י

גע־ דאקטאר דער האט וואם איז? וואם נו, —
 שטימע א אין געטאן פרעג א לוםי האט — זאנט?

פרעמד. געקליגגען האט וואס
אריינגצמישט: זיד סעם האט — דאקטאר? וואם —

גוט? ניט זיד םילט איר
 האט זי אז געכאפם, זיד לוםי האט דא אבער

 םלוי־ *ו אנגעפאגגען און םרעגען דאם געדאדםם גיט
שטימע. געמאכטער און םאלשער דערזעלבער מים דערען

 עם ניט. זיד שרעקט דאקטאר, קײן ניט ס׳איז —
 געליטען האט םײדי דענטיסט. א װי מער ניט איז
צאן־וױיםאג. םץ נאכם :אנצע די

געפרעגט. סעם האט — ? בעסער אייד איז איצט —
 מעכאניש זיןי םיידי האט — בעסער, סך א יא, —

אפגערוםען.
הינ־ קאפ, אין אינעוױיניג גערויש אייזערנער דער

 הע־ געלאזט װידער םלוצים זיד האט אויערען די םער
 מאגכעם אז ליארעמדיג, אזוי שטארק, אזוי אץ — דען

j מ>ל... - e l d i p סווא העױען געקאנט גיט ayo אדער 
 ארויס־ ױט דאס כדי און איר צו גערעדט האבען לוסי

לאכען. און שמייכלען *י םאתוכט זי האם צואוױיזען
 איר אױך — אפעז געווען זײנען אויגעז אירע אבער
 אינםטינקט גענויער און אייביג־שארפער דער איגסטיגקם,

 זיד םאחוכט אימיצער ווען פילט וואם םרוי, א םון
 אײגענע זײ זיץ עס זאל — ליבע איר איז או־ײנמישעז
 א מיט געלאכט טאקע זי האט דערפאר שװעסטער.

 איי־ איר געווען איז דאס וױיל געלעכםער, בלוםיגעז
לוסי... חנ׳ודיגע די זיסע די קלייגע, די שוועםטער, גענע

 בא• איר םון ציים דער םאר מאל ערשםען צום
 *ופרידען הײנט געווען זי איז סעמי׳ן מיט קאנםשאםט

 — אלײן איז.נעבליבעו זי אוועקגעגאגגען. איז ער וועז
 םאר• פלוצים האט וועלכע לוסי׳ן, מיט אלײז נים נײז,

 וואם לעבען. איר אין ארט באזונדערען נייעם א נימעז
 איבער און איר? מיט מעז רעדם װי ם?rא מעז טום

 און איר םון טראכט סיידי וואס דאם אםשר ■וואס?
 נאר איר עס האט אםשר אמח? גארניט איז סעמ׳ען

 געזזעדם. גאדגים געזען, גארנים חאם זי אייסגעיייזעז?
 איר געדאנקען. פוסטע נארישע :אר.אידע זײנעז עס

 קאן װי זיך... אונםער באז־ען קיין חאט וואס םארדאנם
אינגאגצען? רעדען דערפח זי

 איז — געזאגט. לוסי האט — מיד, ביז איו —
 אײפ• םדי דאד איז םוז מארגעז שלאפען. לײגען ייד גײ

שטײן.
 שטיל גאנץ — צימער דעם אין געווארען איז שטיל

 אוי• די אין גערויש אייזערנער שםענדיגער דער ווײל
סײדי, נאר — געחערמ נימ קײנעד דאד האמ ערצן

י זאגט פארג^ װעט דאס )יא אליין... זי גאר י  דאק• י
 *ליין זיד געבען און פאחיפטיג זײז נאד מ׳דארף טאר,

 ס׳ײאט ש*י.» אין גײן ניט זאגט, מעז וױ טשאנס א
ױ אבער פאראיבערגײן...  פים םעמ׳עז? מיט עם איז ו

 חאט אפשר פאראינערגח? אויך וועט ליבע? זיץ
פאםירט? שױן דאם

וונקט דעםזעלביגעז *ו געדאנקען די קומען װידער
 געװען איז װאס זײ. סץ באפרימף גיט זיד קאז זי און

 ארײנגעקומעז? איז ױ ווען םעמ׳ען און לוסי צװישען
איז זי אײדער פריער מיגוט א געווען איז וואס נײן:

 זײ װען וױיטער זײן װעט וואם און צימער. אין אריין
 מען מח דאס צוזאמען? זײן װידעראמאל װעלען ביידע
 צײאמען, זײז ניט חלילח, זאלען, זײ פארמיידען טאקע

ך טרעםען גיט און זען גיט זי
 איר, פארגומעז האט לוסי וואם גוט טאקע איז
שאפ! אין פלאץ םײדי׳ם

 נאבדעס אז דערמאנט, זיד זי האט פלוצים און
 נאבנעפרעגט ניט זיד לוסי האט אװעק, איז סעם װי

 דעד אויםגעטדאכטער דער ניט — דאקטאר דער וואם
 זיך גײ איד מיד, בין ״אין־ געזאגט. האט — טיסט

 זי װאס אלץ געווען איז דאס — שלאםען״ לייגעז
 קאפ דער קלאר: איז מיינט דאס וואס געזאגט. האט
 אאין, זיד מיט םארגומען צופיל זימען הארץ דאס און

 געפילען? א פאר וואם געפילען... אײגענע אירע מיט
 און לוסי צוױשען געווען איז וואס מײנער!... גאם א,

איר? •מיט זײז איצט וועם וואס אין סעמ׳ען?
 אויף געדאנקען די קומען וױדער אץ װידער און

 פון באפרײעז זיך פרובירט זי און פונקט דעמזעלבען
 א אין םארגעםעז זיד זי האט שפעט גאנץ נאר זיי.

שלאף. שװערען קורצען
y שוין !,X אויפגצכאפט • זיד האט זי ווען— rya 
 אגטאן אין געהאלטען האט לוםי און םרימארגען דער
 און געשמײכעלט אח פדיש געווען איז פנים איוי זיך.

 װאס בלום, בליעגדער א צו ענליד געדוען זי איז אליץ
זון. פרילינג די אויף ווארט

 םרעגען צו נעבטען סארגעסען גאר האב איד —
ד  דער האט װאס — אויםגעדעדט: לוסי האט — יי

געזאגט? דאקטאר
 *גליק־ אלײכטען מים געענטםערט האט םײדי און
שמייכעל: לעכעז״

גע• פולשטעגדיג בץ איד אז געזאגט, האם ער —
 אמ ארבעט. מײן צו נעמען זיד װידער קאן און זונט

 שאפ. איןי גײן װעל איד »יז לוםי, שטוב, אין דו בלײב
בעסער.״ זײן װעט אזױ

 שמאלעז לאנגען, דעם בײ שא■ אין ארבעם םײדי
 חאממ װאם מײדלעה זעלבע די מיט צוזאמען טיש,

 עלאק־ די פון ליארעם דעד פריער. איר מים געארבעט
י איי איו ארײז דרינגם מאשינעז םרישע  טי־ fm מ

 און אחײם קומם זי װען אבער שארפער. און םער
 קײן זאגט אץ זי שמײכעלם סעמ׳ען, מים לוםי געפינט
ניט... ווארט

 ביס* אח װיחגר• זי ארבעט מארגעז אויף אץ
 מאשינען די פוץ גערויש אײזערנער דער װערם לעכווײז

 מןר ניט דאם הערם זי מילדער, אץ שםילער אלץ
ד הערם און מן מעגטשעז װעז נים ייי  אפ איר גי

 דעם םעמ׳ען, מיט חתונח שװעםםער׳ס איר צ; מזל־טוב
דראגיסם. שײנעם ױנגען

י

ם ו ן צ ט ש ר > ע מ

ס פון לאטס״ן8 חײ

ײ ®ײדלאה ײיי׳ ®געז ״ענער נאד  נ*דלען, *אנצענײגע די ג
 ;אעו לאנגע אץ חאר ױי זיד, ױיקלען סןןדים ױען
 סיךלען. פולע ס׳שיילן װיי אפפ, איד חער איםושפן אץ
.vy«v !עיאנמן פון טאנץ אץ םיט זיד װיג אץ

ײ *אפ דעס הײנט םרילמג דער ס׳חאט  אױפגמתיפװ. ו
 j נױפגטפראכט מתגות חײג® םײדלאד די ץא

p m e עגליאו קאטן* אמזער פץ ״ליםלעפפ״* — 
קוילן־שאג*. דעא פיז טיםײזט אץ אמײדעד־שאי פון

 מפלי®, מאי מיסז פול tt ״יי• יעי ס׳ח*אחײנ*
ױ זײד, פאפן חעלע אץ  — לויאטר םפזענגעס זתעז ו

אי חןד שטע«ט ̂גען און פארש פון טאקם אץ א ליד: פ
רױטע״ די טאנען די טאנאנדער *וױקלט —
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is נאשעפמוננ ®פןן צו אגןנטורןן ף s קױטיקער דערע אה אדנײםסלאזע
t- פון שטדעבוגגען און צזפרעפאר גײני 

דער־ תאכען רוזוועלט פרעזידעגם
עז רעאקציאנערע אין וועקט  אזא קר̂י

 וױלדע אזא געגנערשאפט, ביטערע
 וואס — שטרעבונג זײן ווי ׳שנאח

 פון פונדאטענס דער אײגעגטליך איז
באשעם* געפיגען צו—דיעל״ ״נױ זײן

אדבײטסלאזע. םאר פיגוגג
 געקענט מען האט דערגרײכפ, האט שנאת די וױיט װי

ױ ׳אוםן ביטערען דעם פון זעהן  אנגעגאנגען דיגען עס ו
 געהאנדעלט זיד תאם עס װען קאנגרעס׳ אין דעגאטען די

 סעק־ פאד האיקיגס הערי ראםיפיצירען צו דעם וועגען
 גע* גאשטיפט איז ער װעלכען פאר קאמערס, אװ רעטערי
 סענאטארעז םיושבדיגע רוזװעלט. ירעזידעגם פץ װאחגן
 זידלערײען, זײערע אין כלים די ®יז ארױם ■שוט זײנען
 מאט ׳נס א האפקיגס. חערי אױף געשאטען האבען זײ וואס
 ושלום, on און אידען״ פון גיט שטאמט האפקינם הערי

 װאלטען יידען, צו שײכות שםיקעל וױין געהאט װאלט ער
 האס אמעריקע אין אגטיסעםיטיזם דער אז געזאגט אידען

נאצי־דייטשלאנד. אין וױ שסופע דיזעלבע דערגרײכט
 די פון אומען די אין םיפבאליזירט האפקינס חערי

 װי גוט אזױ רעפובליקאנער סעגאטארען, דעאקציאנערע
 םיט שפעקט װאס שטרעבונג, ראדיקאלע די דעמאקראטען,

 פאר״ צו שםחנבוגג די סיםבאליזירט עס סאציאליזם.
ױ ווײס אזױ ניכטען,  ארבײםםלאזיגקײט. מעגליה אמ עס ו

 אגענטוד, דער םון םארװאלטער חגר געווען איז האסקינס
 יראגרעם א.׳י(װאיר? ״װדג ראשי אין הײסט װאס

 לאזען דארןי װאס פארװאלםומ, די אדמיניסםריישאן),
 די פיס ערנסס געמיינט האט האפקינס גאנג. אין ארבײט

 דאם און געװארעז׳ םארטרוים אים זיעען וואם אײפגאבעז
ױ חםא, עדנםטערער אן רעאקציאגערעז די םאר איו  דאס׳ ו

 גענוג םאקםיש געװען ױס זײנען אגגעשםעלםע דינע װאס
 שםאטען• ואד א אין קאמפעינס פאליטישע פיהרען אין

 לאזעז «ו ״םארװאלםונג די חײסט װאס אגענטור, די
 קײם לאגגער דער םיז רינג אײן איז גאנג״, אין ארבײט

 תיבות ראשי םארשידענע םים אגעגםורעז פארשידעגע םץ
 דודכ־ געדארפט האנעז װאם אלף־בית, גאגצען דעם פון

 באשעפםיגונג קריגען נו פריגציפ וױכטיגען דעם פירען
 צו־ מאנכע אז אפס גאנץ םרעפט עס ארבײםםלאזע. פאו

פ. מישעז װ׳ דער םיט א״ װ. די,  ואמען װאם ז^״, פ. ״
 שםרעמגגעז. זעלבע די אייד אפשר און אותיות דיזעלבע

 אז־סיניםם־ וואירק .יאבליק םײגם ”* װ. פ. די אבער
 שםעחט און ארבײס, קהל׳שע פדן םארװאלטוגג די ריישאז״,
 אינערלימ פוץ מיגיםטער דןם ■ת אױםזיכם דעד אונםער

 םײגם װאס J ״וו. און איקעס, אגגעלעגענהייטען,
 לא־ *ו אגענטור די אדמיניסםרײשאז״, פראגדעס ״וואירק

 פאו- זעלבםטשםענדיגע א האם און גאנג״ אין ארבײט זען
װאלטוגג.
 איז *״ m ״װ• פארקיחנט חײםם װאם אגענטיר, די

 דעם פרעזידענם פח ארדער אן דורד געדוארען באשאםען
 געלדיר, די פון סםד דעם אויף ,1935 מאי, זעקםםען

 פאר באװיליגם האט קאנגרעם אמעריקאנער דער װאס
 איז חילף• פח רעליף׳ טח צדועקעז אױסערגעװײנלימ

 פולעז אין געווען איז שםערן רחװעלם׳ם װען ,1936 יאר
 געג־ דינע אויף אױך םורא א געודארסעז האט אמ גלאנז

 דןר מאבט םעהר געגעבעז קאנגרעס דער האם נער׳
 אגענטור דער באפולםעכטיגט האס און אגענטור גײער

 שכירות גפרט איז ארבײםם־באדיגגונגעז אונטערזוכען צו
 און געגעגםעז פארשידענע אין ארבײםם־שםונדעז און

ױ כללים געוױםע באשםימען  באשעפטיגען און צאחלען צו ו
 צװעק חויפם דעד געגענםען. עפארשױעג אין ארבײטער

 *ו געװעז לכתחילח איז אגענםור געשאפענער דער םץ
 רעליעף אין זיך נויםיגעז װאס זײ פאר ארבײט שאפען

 ji ״װ• די חנרימר איז כאראקסער איר לױט הילןי. און
אנענסור. רעליעף א א.״

קעדפער־ א פארנונדען »ייד איז אגענםור דער מים
 זדיטם װאס ױגענד, אםעריקאגער די העלםען צו שאפט

 פארװאלטוגג זײ — אדמיניםטרײשאן״ ױםח ״נעשאנעל
 דיקעד־ (אמעריקאנער)ױגענד.אס נאציאנאלער םחדער

 זחעלפע צי אױםגאבע די געשטעלט זיד האט פערשאפם
 שםרןמנג זײער אין טמשען יוגגע נײםבאדערפםיגע

 קערפערשאפם דער «ץ פאנזשן די נױם בילדונג. םאר
 יײער פארענדײעז צו מעגליכקײם די לײס ײגגע קריגען

 «י און םיםלעז, דערצו זײ פעמלען עס װען שםודיום,
ױן ארבײט פאראײגיגעז װאם די ארבײם םים באזארגעז

ז אגענםוד די װעלמז אײז• ■ריטױ^ דעד אמ י י

ט.איװענסקי. פון

 װאם הילף, אנשטאט געזוגטער. א זעהר געװארען, געבויט
 גע־ ווערט צדקה, דערגידעריגעגדער דעד פיט שמעקס
 גיצ־ ווערען צו םעגלאכקייט די ארבײטסלאזע פאר שאפען

 מענ־ פון זעלבסטוױרדע די שםאלץ פיט טראגען און ליך
 סא־ ערשטע די פון פריגצי■ דער איז פריגצי■ דער שען.

 אר־ אויף .רעכט טמ פרינצי■ דער איז עם ציאליםםען.
 מאכען זיד װיל װאס מענש, געזונטער יעדער בייט״.
ד נוצליך  מעגליכ־ די דעם םאר קריגען מוז ארגייט, דוי

 עסען. צו ברױט ארבײט נוצליפע דורך פארדינען צו קײט
 דאס אט וואױנען. צו װאו דירה א און םראגען צו א

ױ מענשען יעדען םאר װיכםיג אזוי איז  די האבען צו ו
 עלעמענטארע די אט ווערט לופט. אטעמען «ו מעגליכקיים
 פון אװעקגענומען װערט אװעקגעגומעז, מעגליכקײט

 ארבייטםלאזיג• דא איז לןלבען. םון רעכט דאס מענשען
 דע־ זיך פארמערט םארברעכער, דך םארמערען קײם,

אוםגליק. און גענעראציע
 װאם אמת, עלעמענטארער אזא זיך, דאכט איז, עס

 אבער מיר לעבען םארשםעהן. דאס קען דעת בר יעדער
 עלעמענטארסטע אײנפאכסטע די װאו געזעלשאסט, א אין

 יאר 90 ערך אן מים שוין אויםגעלאכט. ווערען אסת׳ען
 אין רעוואלוציע ארבייטער די װען ,1849 יאר אין פריער,

 האט זיגרייך, געװען צײט קורצעד א איז«אר פראנקרײך
 דעגירדנג, ■ראסיואוישעד ועד פון הויפס דעד בלאן, לואי

 אויף רעכט םמ ירינציפ עלעמענםארעז דעם ■ראקלאמירט
 סאציאליסטישער זײן םץ פונקם הױפט דעם אלם ארבײם

 ארבײטם־ ״נאציאנאלע די באשאפען האס ער יראגראם.
 סון געװארען פאדוואלםעט אבער זײנען זײ שעפער״.

 דורך זיינען איז רעכם עלעמענםארען דעם אט פץ שונאים
געווארעז• פארניפטעם םאררעטער די

 דער אין און אוועק יארען פאטאלע נײנציג זײנען
 באװע־ סאציאליםטישע די איפער איצם לענם געשיכםע

 סאציאליס• קלײגקעפעלדיגע אז קריזים, שײערעז אזא גוגג
 סאציאליזם דעד אז דעגקען און יאוש פים טול זײנען טען
 גיס גאר קען ער אז געװארעז, םארניכםעט איגגאנצעז איז

 וויםען, אבער דארף םען הםתים• תחית קײן אויםשטעהן
 און זיגזאגען םיט פול איז געשיכטע דער פון גאנג דער אז

 עס אז װינקעל, םעםפעז א אין םאנכעס&אל פארקריכט
 קעז געדאגקען צײטיגע אבעד *ױםװעג. קיץ ניט זיד זעחם
 קומען טיר טיז זײ םען םרײבם םאתיכםען. ניט דאד םען
 אין נידערלאגע א די קריגען םענסםער. דורכ׳ן אדײן זײ

לאגד. צוױיטען א אין זײ סריאומפירען לאנד, איין
 טײל װיכטיגער א איז ארבײט״ אײף ״רעכם דאס

ױ גאגצען דעם פון  רוד אויף זאל מען וואם דיעל״• ,נ
 רוז• אז זײז, םוחז פוז יעדער אבער זאגען, ניט װעלם׳ן

 שטרע־ זײנע דורכצופירען אוםגים אלע דורד זוכט ױעלט
 וױלען װאם די, אלע פאר געלעגענחײטען געבען צו בונגעז

 גאםירליד, איז, עס ארבײט. קריגען זאלען זײ אז ארבײם,
ױ םוזאגע, גרױסע א  אין געלינגען אים װעט עם וױים ו

 רתװעלם אז זיכער, איז דאם אבער שטרעבונגעז, זימע'
 פרינצים. דעם אס איבערגעבען לעבען אץ לײנ מים איז
 רחוועלם האס שםרעבונגען, זימע באגריגדען צו אום

םעאריע. עקאגאמישע ספעציעלע א געשאםעז אויך
 געלד אײסגעמ דורך זוכט װאם םעאריע׳ עקאנאמישע די

 שטעלט טשוירינעם, די פאר פראםפעריטי ברענגען «ו
 הוצאות גרויםע די פאר ארגומעגטעז וױכטיגע צוױי ארױם
 רײז־ אמ יראספעריםי. שאפען צד געמאכם װערען וואס

 זײם מענשליכע די מעז פארזעחם םראגען עקאנאםישע
 טרוקעגער א מים רעדט מען רעפארמע. דער אס טח

 ארגו־ עקאנאםישע די זײנען אם שיראד• עקאגאםישער
:עקםפערימענטען פארשידעגע די אם פאר םענטען

 װערט וואם דער, איז ארגומענם ערשםער דער
 ווערטעל עגגלישען דעם איז אױםגןדריקם בילדליך

 די םון נאך איז װערםעל דער פאמי״. דהי .פדײסינג
מז  באגי״• און ״חארם םץ וואגעז׳׳, און ״פערד פון צײ

 װאסער, גענוג געבען קעגען זאל פאמפ נײע א אז נדי
 ואמפ דער אין װאסער ארײנגיטען פריהער מען פח

 די לאזען צו אום אז מײנם, פארגלײד בילדליכער דער
 געלד־פרא־ קריגען צו אום גאנג, פולען אין אינתסםדיע

דער אין געלצ נײע אדײגגיסען פריהעד סען מוז פיטען,

 בילדליכקײט, וױמיגער האט ארגופענס צווײםער דער
א שאפען זוײםם צס חינםערגרוגד. עקאנאפישען אדער
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 םארגרעסערען דארף מען אז זאגט, רוזוועלט װי אדער,
 םראדוק־ אמעריקאנער םאר ארבייטער םמ קויםקראםט די

 רח־ איז דאס — קויםקראםם די םארגרעסערען םעז•
ליבלינגס־רפואה. װעלט׳ם

 עקא־ די וואם צייט, אזא אין איצט לעבען מיר אבעד
 און זאוױעסעם די םון ארוים איז װעלט דער םון נאמיע
 אויס׳ן באזירט זיינען וואם טעאריעם, געזינטסטע די דװקא

 ערםאלגרייז־. גיט דינען סארשםאנד, מענשליכען גלייכען
 כישוף־ נאר טעאריעס, געזונטע קיין ניט גילטען איצט

 נאצי־ױיטש־ אין פראקטיצירט יוערען די װי טעאריעם,
 רתװעלט׳ם אז זאגען, צו גיט מיינט דאס אבער לאנד.

 שכל׳דיגע. אמ געזונטע אזעלכע םאקע זיינען טעאריעם
ײ עם װאם דערםון, געקומען גיט איז װעלט־קריזיס דער  זי
 געברױכם״ םארקויםען צו װאו פלעצער קימ ניטא גען

 דערםון, נאר ברויט, און קליידער שיד, װי ארטיקלען,
 םון סחורות םארקויםען צו שװערער אלץ װערט עם וואם
 אג־ אץ רעלסען מאשינעז, װי אינדוםטריע, שװערער דער

פראדוקטען. דערע
 אזוי די ארוים זייגען םריער יאר עםליכע מיט
 האט וואס טעאריע, א מיט טעכגאקראטען גערוםענע
 אג־ האבען זײ צײט. יענער אין רושם א אנגעמאכט

 זױנ־ די זיד האם צייטען היינםיגע אין אז געוױזען
 םיס- הײנטיגע גאנצע די אז אנםװיקעלט אזױ דוםטרי

 גוםם, צוםיל פון אונטערצוגײן געםאר אין איז טעם
 דא איז דאװנען ױם־טוב׳דיגען אין .בריינגם. זי וואם

 ״משםיע גיט זאל ער גאס ביי בעט מען וואו פלאץ א
 ז|«1נ<9פאש ס«ג זאל עד ,לח*בלק ידלנ אלש סופ ובר זײך
 צונעמען. ניט קאגען מיר װאס גוטעס, צוםיל מים אובז

 רייפ• אונגעהייערע םיםטעם הייגםיגע די טאקע ברײנגט
 סאר־ הערשענדמער דער לויט קענען וואס טימער.

װערען. פארדײעט ניט סיטםעם םיילונגס
 ארויםגזד האבען *םעכנאקראםעז״ די וואם דאם,

 צוריק יארעז מיט שויז נײ• ניט דורכאױם איז בראכט
 םים־ קאפיטאליסטישע די אנאליזירט מארקס קארל האט
 אײגגעבארענער דער אױף אנגעוױזען האט און טעם

 איצטיגע די סיםטעם. הײנטיגער דער םון װידערשםרוך
 קרײז פאר׳כישום׳טען א אין פארדדײט זיד האט םיסםעם

 װערען עם ארויםדיײען. ניט זיד קעז זי װעלכעז סץ
 װאו ניטא איז ם9 אמ שיעור א אן םחורות געשאפען

 שאסם מען װאס סחורות, מײסטע די אחינצוטאן. די
 ניט אמ אינדוםםרי שװערער פון סחורות זײנען אבער

מיטלען. פארברויכס
 שוײ אלע די צו םירט מארקעטם גאד געיעג דעד
 איאפ לענס װעלס די װאס ערשײנומזו, דערליכע

 אמעריקע םאר אםעז זײנען מאם מארקעטם די איבער.
 געזוכט אמעריקע האט וויםיל וױמיגער. אא ווערען

 זאלעז כיגע פץ טירעז די אז קאםטען לאזען צו זיד
 י װערט כינע, אין יאליסי׳ דאר ״אםען די אפען. גלײבען

 טוט אמעריקע און יאפאן םון ביסלעפװײז םארכאפט
 האלםען צו איז פאליסי נײע די דעם. װעגען גאתיט

 אמעריקע. םאר מארקעט זיד־אמעריקאנער דעם אםען
 און שטערונגען םילע ■אליםי די אם אײך אבער האט

 אי־ םען קען לאגע איצטיגער דעד פײ שםרױנלונגעז.
 גע־ װעט טארגען װאס װיםען ניט הײנט בערהויפט

 לענדער םאשיסטישע די אבער זײנעז דעתוײלע שען.
 לענדער דעמאקראטישע די און אגרעםיװ חוצפה׳דיג
״ װילענסקראםט. אן אץ ציטערדיג
 וועלכער צו מלחםה א אויסברעפען אםילו זאל
 זאל םאשיזם םון מאכם די און צושטײז זאל אמעריקע
 לענ• ביז םאר^ יארען נאד װעלעו װערעז, געבראכעז

 זײ וואם קאסםאמער׳ די אט װערען וױדער וועלעז דער
 האט קויםען. זײ וואם דאם, םאר צאלעז אח געײעז דינעז

 לענדער מעכטיגע אז געפירט, מלחמה פריערדיגע די
 צוױיםעל אן מלחמה נײע די וועט באנקראםירען׳ זאלעז
רעזולטאטען. ערגערע צו םירען

 פאליםישער קלאםישער םון שםאנדפונקט דעם פ־ז
 געג• רחװעלט׳ס םץ ארגומענםעז די זײנעז עיאנאמיע,

 עקאנאמיע פאליםישע קלאםישע די גערעכם. פארם נער
 װעלכא די פאר מאטיװ. פראםיט דעם אײף באזירם דיז

 שטאנד־ םון בלױז באציהומען מענשליכע די בא-ראבטעז
r סו:קח r אױם־ םײםטע די זימען פארלוםט, און געװיז 
 איגװעם• אן פארלוסט. א ארבעטסלאזע די ראי גאבען

 ־ניט בדײגגעז װאם אונםעתעמוגגען, איז געלד מעט
 לעצםען גאר איז אז אמת, אמ עם פראפיטעז. געלד קײן
 פאלקס געזונד, פאלקס אױף אײםגאבעז די זײגען הכל םך

 באקװעם* און װאוינתגען גוטע װעגען. גוטע ערציאונג׳
פאלקם• םאר גזדױגם גרויםער א לעבעז פין ליכקײםעז
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ט י י נערעכטינגץימ -►-4 סו ז
 דעם אויף הויבען זאכען אלע די אם וױרםשאפם.
 מער באםעלקערומ די מאכען זײ לעבען. םון סםאנדארד

 קו־ דערמים אבער ״עפישענם״. מער לײםםוגגסםײאיג,
 װידערשפרוך אײמעבארענעם דעם צו װידער מיר מען
 פראדוקציאנם־ גרויםע געזעלשאםם. היינםיגער דער פון

 עם דערפון. געגיסען צו אונמעגליכקײם און פייאיגקיים
 גע־ איז װאם םאנםאלום, םון געשיכםע אלםע די איז

 ניט אבער דאם האם און םוב כל צװישעז שםאנען
רירען. געקענם

 איז ער אז באםאנט, מאל םילע האם רוזװעלט
 אויב פראםים־סיסטעם. םאר׳ן הארצען גאנגען דיז מיט

 ווערען, גערירט גיט זאל סיסםעם פראםים די אבער
 גאאיאנאלער דער גערעכט. קריטיקער די פארט זײנען

 קוםען מוזען אבער וועט עם אומגעהויער. וואקסם חוב
 און רעכענונג א פאדערען זיד וועם עס אץ צייט, א

 די אםשר איז עס שטימ^ נים וועם רעכענונג די
 װאס מא&עגט, איצםמען דעס םץ טראגעדיע םיםסטע

 שריםע, געמאגטע םוען פאשיםםען וואם צײם, דער איז
 בלויז זיך באגנוגעגט און ציםערדיג דעמאקראטיע די איז

 וױי־ דעם װײלע א אױף לינדערען וואס מיםלען, מיט
•אליאםיװעז• םיט זיד באגוגענעז זײ םאג.

 אויף סארט עקאנאםיע ■אליטישע קלאםישע די איז
 אבער מיר לעבען .191191 רחװעלט׳ס פון זײם דער
שנעל• זייער זיך בײםען וואם *ײםעז, אין

ירןי־ אלע יהנז אז ניט סםק קײן גאר איז עס
 אוג־ זאלען געווארעז דורכגעפירט זײגעז װאם יעקםעז,
 בא־ באלעבאםישע מיט מענשעז פון װערען טעחוכט

 װעם מען דעפעקטען. םילע געפינעז מעז װעט גריפעז
 נתלאז, איגגאנאעז זײגען פראיעקםעז פילע אז געםיגעז

 *91 פארשװענדעט איז געלד םיל אז געפיגען וועם מז
 באלע־ א פון - .עןאכז וצלאזענ איננאגאען 4.וואחגן.אױ

 אויס־ אױך מםוזמא מעז װעם שטאנדפוגקם באטישעז
 וױ טײערער, פיל קאםט ארנעט קהל׳שע אז געפינעז

 אינגאנמן קריטיקער די אבער םעז דארף ■רױואטע.
 קהל׳שע די םץ פרימד די גראחנ פארשרײען. גיט

 מאר חאבעז מורא ניס דארפעז יראיעקטעז ארבעם
קריםיק. קאנסטתקטױוע

 פאר שטעלט *•" ■. ״װ. די װאס אױםגאבען, די
 שטאנד־ מענשליכעז פון וױכטיג אונגעחויער זײנעז זיד

 דער פמ פארברײטעתנג געװיםער אונטער און «ונקט
 וױיטער- דער פאר ױיכםיג ווערעז קענען ■ראגראם,

 םענ־ באאיאונגען. עקאנאמישע פון אנטװיקלונג דיגער
 אז געדאנק, צום *וגעװאוינען ביםלאד זיד װעלעז שען

 שאפען צו נים איז מענשען אױםגאבע,םוז חױפט די
 געזעלשאפט. דער פוץ נו*ען די םאר נאר פראסיט, פאר

 אויף באגרינדעם זײן גים אמר דארף אויפגאבע די
 נאר סיםטעם, חיעטיגער חװ־ פץ אויםדעמנונגען די

 געזעלשאםם־ םאתיגפטיגער סוץ אױםרעכעגומעז די סיז
 סאאיאלים־ פון טקגדאוגשסא דעם פון ארדעגמג, לי«ר

עקאנאמיע. טישער
 דעם פאר ארבעס קזזל׳שער םץ געדאנק דער
 בדײםע די םאר און ארמטער םאר מאמענם איאטיגעז

 אז וױכטיג, אזײ איז באםעלקערונג דער ®מ שיכטעז
 װאד. דער יױף זײז זאלעז עלעמענםעז דעסאקראטישע די

 מען נױםמ. מאל אלע איז קריםיק קאנםםתקםיװע
קריםיק. בײזוױליגעד פאר חיםעז אבער זיד דארף

געמאכט, חאט רחװעלם מאס עקםפערימענםעז, די
 פיסלאך אוגםער שםעלעז זײ שתא̂י ביטערע חאבען

 טוט למעוזוור װאם אלז נאר. קעגען זײ װאו רחװעלם׳ז
 קיאי־ די פץ פארשםעחער די חאלז אין בײז א וןי איז

 אראמושלינגעז ניט איז עם אינסערעסעז. םאליםםישע
ח  רוז־ איבגאנמז עזפפארײאר אוימױשאײען. נים י

 בײ פאלק׳ געגאן געחן חײסם מסמרימעגמן װאלט׳ם
מן די אם ײעיתז מנ מרי ס  •אאולער, זזװיי זײגעז מ

m געגעו ייז זײ אנגעמעז און m טע־ עקאגאםישע אלסע 
 עקםמרימענ־ תזװאלט׳ס אז םענח, א תאבעז זײ אריןס.

 נא־ דער דאליחװ• מיליאגעז םויזעגדער א« קאםםעז םען
 גיט מז מעז m גדעסאד ץאל דטייע חוב ײאנאלאר

סאאאלט. װעדון װןלןן חובוח די װי זאחן
אגעגםו־ פארשיז־עגע די װאם ?ר, ןםליכע די פאר

MMHUI _ - ----------- i i m ,גאויא דער איז םונקגיאנירעז, אדריט 
 אױף גאײארען ארמספאיגרא זווב יאמ^סעייק

 oy ד.אלאד טיליאז אגטזסײ 16 סוסזנפון ריזיגער
 אויס־ דאם שוואר אמד סומ, אזא שדײמז או

®  אאס «ליין ״* « *יי• n •ראיממז׳ײי
מן ארום אוגעקאסט תאבען מי״ םויזןנט זי

ל מגםידא ך וראס יאר, ד <ץ ן
ןױיו־י דאס גןתאלאןן ניס נאד האס ןחזייל

rojjim  »1 m i « . .
א אינןר דא א ירבײססלאזן. ודליאן ו

 איז ארבײם״ אויף ,רעכם אויף פריטניפ דער נאר
 םעאריעם• פאלשע םיט אים באגרינדען גו אום װיכםיג גו

 *ױ די םון עקאנאמיםטען די פאר לאזען םיר וועלען
 באגאה־ או אזוי װי םיטלען, געםיגען צו דורות קונםטיגע

 עקםפערי־ די וואס חובוו^ אמעריקאנער ריזיגע די לען
 עקאנאמיסטען צוקונםטיגע די פאר אפ. קאםטען מענטען
 פאר װי שווער אזױ זיין ניט םראגען די אםשר ײעלען

 םאר באשעםםיגונג שאםען צו עקםפערימענטען די אונז.
 אפע* אגב, װיכםיג. אויםערגעוױינליך דינען ארבײםסלאזע,

 מאםען, די םון הערצער די צו שטארק זעהר די לירען
 טעא־ אבםטראקטע םארשטעהן צו שװער איז עם וועמען
ריעס...

מעשר*
מענעם דוד םון

ײ ם׳איז  פרײד, ®ץ שאג * םיר ג
, ’ {נײ נאדל ׳נײ

 קלײד, דאס גין אויף ם«ד פאדםיק
ײ. פ«ר חײנט ארגעמ װו ו

 חענט, פליגקער פמגער, זיד יאגט
חײן חפר, חײ,
 פראגעגט טען — סעאור גיכען םיר

רײ. דער אץ זיד שםעל
כרױט, דײן טײל חלק, דײן טראג

------------------------ײײ? ױן װײ
 נױט, די גרױס טא̂ו דער קירץ

I שטײ חיימל אץ זון
ארץ םאמעט׳ װײכער ױ ״װ  טמט, ו

 דרײן רעדל, דרײ,
 ׳רמט שװײם װ*ם ניט אוגז ארט
ײ. *ו כרױט טראגן םיר ז

 טיד, ניט כ׳כץ טאג דקר אװעק
 ן גײ אץ אויןי זיד חײכ איד
t ליד א זינגט חאראן אץ און

 םעא- בלוח נים האבען עקםפעריםעגטען רחװעלם׳ם
 אינ• גיכער םיהלען זײ פון מייםטע די שונאים. רעםישע

 םיה־ קענען עקםפערימענטען םיגעrא די אז םטינקטױו,
 וױיםערדיגע צו גאר עקםפעריםענםען וױיםערדיגע צו רען

רעזולטאטען•
 קלערעז עקספעריםעגטען רחוועלט׳ס םון שונאים די

 םאתואל־ די באשולדיגען זיי די.. אויף בייזעם אלעם אוים
 אומ־ אץ טובות, פאליטישע טאן אין קארופציע, אין טער

 די אז םיר, ווייםעז געשעםםען. די פירען צו םעאיגקײט
 םון ירם1דיקנ איז און בייװויליגע א גרונד אין איז קריטיק

 נים דאך םיינט דאם אבער מאטיװען. נידערטרעכטיגע
קריםיק! םמ םרײ װירקליד זײנען עקםפערימענטען אלע אז

 גע־ יאר עטליכע לעצטע די םאר איז אמעריקע אין
 וואנען םון ״גאגדאגל״. ווארט נייער א געווארען שאםען

ױ מיינם, עם נאד װיכטיג, ניט איז שטאמט ווארם דאם  ו
 אז ארבײם, די פארנודיעם מען אז אידיש, אין זאגט מען
 באשול־ םעז לאד. א אהן און םאלק א אהן ארבייט מען

 די ״באנדאגלען״ ארבייםער די אז אגענטורען, די אט דיגט
 טום םען אבער ארבײט, מען ווי אוים קוקט עם ארבײם•
אויף• גארניט

 םםא־ םארשידענע םארעםענםליכם אגעגםור די זזאם
 דער אם ®מ אויםטואונגעז די וועגען טאבעלען טיסםישע
 אבער איינדחקםפול, זעהר זײנען םאגעלען אגענטור.

ענםםער. אן אויף זוארטען דאד בלײבען םחאגען מאנכע
 און םויזענדע די אז מיר, וױיםען טאבעלען די פון

 תרכ־ דינען װאם פראיעקםען, םון טויזענדע צענדליגע
 אויוי צוטײלם ■ראצעגט, לױם װערען, געווארעז, געםירם

:אופן פאלגענדען דעם
36.1 — א.א.װ. ס^וואקם םארריכםען און מאכען ביים

11-------------------------בױען געביידעס קהלש׳שע .1
10--------------------פאו־קם בױען און סארריכטען .6

10.1------------------------------ וואםערלייםונגען די
2------------------------------------יארטם לוםם אויף .6

125 — ײ.4א.ז ארבײם אםים ליטעראטור״ און קוגםט
3----------------------------------םחורות םארשידענע .7
12.9 —-------------------פארשידענעס און געזונםהייט

ײ טי זײ״.^ &יט ברוימ מײן ׳

 ,םאג״- זאםלעז חנם םיץ געלעגענהײם דער צו *
 ,אינםער־ דער פת שכירות יראצענם 10 אץ ארבעט

 די פאר ױניאז״ װאירקערם גארמענם לײדים נעשאגאל
איגדוסםריע. גאדעל דער אץ ארבעטסלאזע

IOOjO
■ראיעק־ די פארשלינגען פראיעקטען אלע םון מעהר

 705 באםרעפעז זײ זאכען. ®ירשידעגע בויען פון טען
 װערט אויפםואונגען די דיה־ אז אן וױיזט מען יראצענט.

 מען באםעלקערונג. דער םון געזוגטהיים די םארבעסערט
ן שרײבעז און לעזען אויס זיך לערענט װ. אז. יו

. װ.א די אז  את זאכען, גרויםע אויםגעטאן האט א.״ י
ױ אבער, איז פראגע די ניט. םםק קײן  זײגען צי און גוט ו

ױ איבערחױפם, און גױםיג פראיעקםען אלע װירקליו  ו
דורכגעםירט. ווערען זײ םיכםיג

פליכט זײער טוען מיטגלידער אונזערע
בא• דער םח םיטגליחנר די מיטגלידער, אתזערע

 ■ליםערס אץ סםיםשערס טאקערם, עםבראידערי, נאז
 אויף אפגערופן װארעם זיד האמנז ,66 לאקאל ױגיאה

ת די פץ חילפם־עעשרײען די  חאבען װאס מוײקרמו
ײ צוז ד  זײ יעדערםץ יענעדזײט פח דערטראגען זי

ױ אײנער און פליכם. זײער געםאן חאבעז אלע ו
ױ שנעל אזױ  די צו געגראכם האמז קזױמלס די ו

 די װעגעז נײעס ענשױדעילי די ברעגעז אמעריקאנער
 אונזעד האט קרבגות׳ גאצי די םמ לײדעז שוידערליכע

 די מעגליך. גאו־ װאס מיט זײ העלםעז צו באשלאסען יתיאז
 חאט נאצײרעגידונג די װאם מערדערײעז אונטצנשליכע

 מענער חילפסלאזע די געגעז באגאנגעז אכזריות אזא מים
 אנ־ איז ימטאליקעז אידעז קינדעד׳ און פרױען
ז י ז ײ רעזשים, נאצי דעם םמ געמער י  װאס ןץדײעפז
 מענשלימד דער איז גלײמז קײז נים זיד יצ חאגעז

 אויפגעםדײסעלם םיםגלידער אוגזערע חאמז געשיכםע׳
V 3 שבת »אדבײםעז צו באשלאסעז האבעז זײ און i שםמ־
דעם צו שבירות די אװןקגעמז און__חוז

 ארבעםער ®ון געשאפוז װערס וואס פליכםליגג־ממד
 אונסערשײד אן נאציזס ®מ קרבמת את פאר קאםיםעם

מז. אדעד ראסא ®ין *ו־ האבעז מלי־בתים אוגזעדא גלוי
J* . •“ ! 2 E י «י מלזװ  אניצתױ אפינייז י

מז » פאר מיזאדס ייאמז מיי פאל• מל
י rm** ליי ײ ליו י מז ײי ״י

 וס.לאשג דאפ דורטגופירון אתז ״שצייסיגגל <פ§רפ
iv באשםימס חאמז םיר e ll o n  ja v ,פאר פארסש

חו ®מ כרי פרידמאן. ז
M לאקאי ױניאן״ עםב^דערי כ*נ»ז •יעײדענ•

 אונזערע אלע אז געהאפם האבען םײ־ וועז צװעק׳ דעם
עתז,יגאדי צוט באשעםםיגוגג. האבען וועלען ארבעםער

 נים םרײד. אין ארבעט קײז געיחװ גים שבת דעם איז
 פוז פאנען די אמ ארגעם קײז געװעז נים איז נאר

מ, םובולאר r» עםכראידערי באנאז  האמן װעלכע יײפי
 געהאט ניט םרילימ חימטיגען סעזאז גאנצעז דעם
 און פליםערס ,סערקטא די אפילו גאר ארגעט, קיץ

 געװ«ז און געאובעט סריער חאביז װעלכע םםיטשערס
ײניז גמי, אױסערגעויײנליד  טדאז סלאו. געװארןן »ייד ז

 אינט בת ארײנגעגימן אםיס אונזער חאט אבער דעם
מ די חבמםקי ■רעזידענם איבערגעגעבעז אװ  פון סו

 T אז זעז צו אנםשלאםעז זימען מיר דאלאר. 6,700
עי  אדער m ןעדעגײשמײ זאל אוגזערער מיטגליד י
צווע^ םענשלימז חײליגען, וװדעם חלק איר

ז י מ לאקאל אוגחװ־ ®ון באאםםע זיי ®ח נאמז י  י
געלעגצנ־ דןר פײ איד וױל גאמז׳ אײגעגעם מײז אין

otn ®אי םיםגלידער אונזירע באדאנקאז חײט tfm  o n 
 זײ װאס טענשליכקײט און םאלידאריםעם פץ ױיםט

יפןדלידןדבי דיאר פאר און ארויסגעוױזעז האבעז
 יױסדד אײד ײיל *יד

 .פלי די *ו יאנק
דעדפיטאניפעקטש

חאראיגיו ן יק«ז
ח י

__- ־ ־ ״ ־ _ *ימד דנר «ו ײז ״
אדי־ «נד פײפמג טובולאר מאנימקטשוויןוט םייייטעז־

דיאי מיגגס צי ר פלחייוראי■ צדגןגיטטמאר ז » tm• 
ניו גזיאייפײגטי ײוויי מד דןד ײז קי  איד וױנםי

םעדמםמג.
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je איױשע ד t d d w s d ד פון נריגחנג וער כיז נאוועמננ ״נונ
 אײ דעם םון םעקציע היםםארישע

 אינםםיםוט װיסעגשאסםליכעז דישען
 דעם ארויםגעגעבען האט װילנע אין

 שריפטען אירע פמ באנד דריםען
 אידישע ״די נאמען דעם אונטער

 דער ביז באוועגונג םאציאליםםישע
 באנד דער ״בונד״. םון גרינדונג

 םשע־ א. םון רעדאקציע דער אונםער ארויםגעגעבען איז
 (בן־ ראזין א. אץ קורםקי ם. מענעס, א. ריקאװער,

 און זכרונות פארשונגען, ריי א אנטהאלט און אדיר)
 עפאכע. אנגעװיזענער דער םון מאטעריאלן היםםארישע

 זיד גים און כאראקטער ספעציעלען א םראגט באנד דער
 ארבייטער אידישער דער פון געשיכטע דער מיט אפ
 מזרח־אייראפע. אין באװעגוגג םאציאליםטישער און

 םים הויםםזעכליד שריפטען די זיך באגרעניצען םאקטיש
 רום־ אמאליגען אין באוועגונג דער םח געשיכטע דער

 די אין אייד איז — פוילען און ליםע אין — לאנד
 גאליציע — לענדער םזרח־אײראפעאישע שכגות׳דיגע

 ״גע־ דער םח .לײענער צאל גרויסע א רומעניע. און
 לענדער דאזיגע די מיט םארבונדעז זײנען רעכטיגקיים״

 םים םארבונדעז געװען זײנען זײ פוז וועניג ניט און
 באװעגונג סאציאליסטישער אץ ארבייםער אידישער דער
 רוםלאנד. אמאליגען אין םפעציעל — מזרח־אייראפע אין
 איץ ארבײםער־באװעגונג און םאציאליםםישע אידישע די

 ארבײםער־ די באאײנםלוםט שטארק האבען לענדער יענע
 נאםירליד איז דערפאר אמעריקע. אין דא באװעגונג

אסד סמצרצניא םדוי.ג « םאר וואם

 אידישען דעס פון שריפםען ױ־ױםנוארישע
אישםיםום^ וױםענשאפםליכטן

קי א. פדאפעסאר פץ צ בי דו

 ארבײםער־באװעגונג אידישער דער פמ געשיכםע דער
 אלע פאר םאר זיד םיט שםעלט מזרח־אייראפע אין

 אמעריקא־ דער אין אינטערעס אן האבען וואס יעניגע.
 אידי־ דער םץ געשיכטע די ארבייטער־באװעגונג. גער

 אױסגע־ װעניג איצם ביז איז באװעגונג ארבײםער שער
 מעגליך ניט איז צײט גלײכער צו געװארען• םארשט

 געשעחע־ היםטארישע די װעגען באגריף א האבען צו
 באזתדערס אנחױבענדיג אנטװיקלונג זײער את נישעז

 אז יארהונדערם טען19 פמ חעלפט צוױיטען דעם פח
 אר־ אידישער דער פח אויספארשוגג געחעריגער דער

 איז ארבײםער־באװעגונג אידישע די בייטער־באװעגומ.
 בא־ געדואלדיג האט מאס םאקטאר, מעכטיגער א געווען

 ניט — מאםעז אידישע די פת לעמז דאם אײנפלוםט
 קול־ אייד גאר םאציאל־עקאגאםיש׳ אח יאליטיש גאר

גײסםיג• אח טורעל
 דער אויף איבערבליק אלגעמײנעם אן ווארםעדיג

 לעצ־ די ערב און פאר מאסעז אידישע די פון געשיכםע
 אן פאר װאם שםויגענד סטש איז יאר הונדערט טע

 ארבײםער־באװעגוגג די ראלע גרױםע אומגעחױער
 וזױי־ אלע כטעט באאײנפלוסזמ אין געשפילם האט
 אנט• קולםור־חיםםארישער אידישעד דער פון געז

 א פארשטײן און אױםפארשען איר וױלט וױקלונג.
 יין פעםאפארפאזעז אידעאלאגישע װיכםיגע רײ גאנצע

 — מאסעז אידישע די פון אגםוױקלוגג גײםטיקער דער
 אידישער דער ®ון געשיכטע דער צו אנקומען איר מוזט

 װאוג• djwt אגםילעקעז צו אום באװעגוגג, ארבײםער
 םראנם־ צו איסשםאנד געװען איז װאם כח, חנרבארען
 םיםעל׳ כמעם הערשעגדע׳ אפגעלעבטע, די פארמירעז

 םאלקס־ אידישע ברײםע די םון אידעאלאגיע אלםערליכע
 נײע איז דענקעז׳ פמ פארמזװ פאדערגע נײע אין מאסעז

 אד פאדערגע נײע אין קאמ̂ן פון פארמעז מאדערנע
בכלל• בענם־פארמעז

ט חקדמח דער איז  אויןי אפ זיד רעדאקציע די שם̂ז
 נאמעז ״דעם זאגם: זי שריפטען. די פח נאמען דעם

 םיד האבעז ארבײטעד־באוחגגונג גים און םאציאליסםישע
 פאו־מעל :צופעליג ױט םיםעל סאר׳ן אױסגעקליבען

 חהעז׳ ניט אױך באגריפעז צוױי דאזיגע די זיך קענעז
 מאם ארבײטער־כאװעגמג. אן אפט טרעפען םיר איז

 .םרײד־ײניאניסםי־ (א ױיןיפראפעטיאנעלץן * סראגם
 אמת׳ טער.קאארכ םאציאליםטישען קיק ניט און שעד)

 צונױף פאקמיש פאלעז וױרקליגקײט אידישער דער אין
 מאכעז גופא טעקםם אין און באגריפען, צװײ דאזיגע די

ניט״• אונםןדשייד שדם קײן זײ ישעןװצ דערימר סיד
מם• דער אח שריםטען די פון לעזאעיימאט די

ײ r® ריכטיגקײט די כאשטעטיגען צו באװײז םעד  ד
 *דגיימד־גאװנגמג אידישע די באמױיטוע. דאױגעד

 םאניאליסטישאז־ דעד מיט דעןמנרפא געװןן תסיד ייו
מז׳ באגריפען צחײ דאדגע די אז אזױ גיװעגוסס  זײ

ץ מנים פאקםיש טא פארנמל, נים פױב im י p 
לןןײטפא זאלבימ די מז יי טי םי ױן בײ י

 שטרי־ כאראקםעריםםישע די םיז אײנע מאל איבעריג אן
 סאציאליסםישער את ארבייםער אידישער דער םון כען

מאםען־כאראקםער. איר איז דאס און — כאװעגמג
 דער אין שםריכען אינטערעםא^טםםע די םון איינע

 אין ארבײםער־באוועגונג אידישער דער םון אגטוױקלוע
 םרייד־ױניא־ אידישען דעם סון אויך און מזרח־אייראפא

 דא־ די װאם דעם, אין באשטײט אמעריקע אין דא ניזם
 אזױ — םםיכיש אױםגעװאקםען זײנען באװעגונגען זיגע

 אינעוױיניגםטען דעם פיז — אלײן זיך פח זאגען. צו
 םםימו־ אמ ארויםגערוםעז גום̂ז מאםען די םון דראנג
 לעבען־באדינ־ אח ארבײם־ שױדערליכע די פון לירט

 צו מאםען די פון דראנג דער צײט. זײעו־ פין גונגעז
 איז עקספלואטאציע אכזרױת׳דיגער דער געגען קעמפען
 פיז וראצעס דעם אין אימםולם געוואלדיגער א געווען

 ארבײםער־באװע־ אידישער דער פת אנטװיקלונג דער
 בא־ א דערװעקט האבען ליידען אלגע&יינע די גונג.

 באזונ־ א ברודערשאםם׳ םענשלאכער פון געםיל זונדער
 ארבײםער־סאלידא־ געמיינשאםםליכער םק געפיל דער

איגםםינק• זיך האט אײנציגער יעדער אז אזוי ריטעט,

 קאלעקטיװ׳ געםײנשאםטליכען א פון םײל א װי גרופע,
 און אינםערעםען דיגע באשיצעז צו בכזז איז וועלכער

 געםײנשאפם* דיער פון עװלות די געגען אײנשםעלעז זיד
כאלעבאטים. דיערע םון — שונא ליכען

 ערשטען דעס אין מענעט א• כאסערקמ דעם װעגען
 יע־ ״אין :םאלגעגדע דאם שריפםען די פון ארטיקעל

 אנגעװיזען נאך ארבייטערשאפט די איז פעריאד נעס
 איז עס כחות. אייגענע אירע אױף גאנצען איז געװען

 אױף געקוקט ניט ױאם םעדקװיחײג, דעדסגבאזי דצרפאר
 אין ארבײםער די פון קולטור־מדדגח יריםיטיװער דער

 תנאים, שווערע אויסערגעוױיגליך די אױף צײם׳ יעגער
 גאנץ 1919פונדעסט זײגען םאראליש, סײ גקאנאסיש, סיי

 אנטגעגענצושטע־ זיך פרואווען געװארעז געמאכט אפט
 אר־ די פון פארבעסערונג דער פאר קעמפען צו און לען

 ער־ דאזיגע די פארדינען דערפאר בײטם״באדיגגוגגען.
אויפמערקזאםקײם״. באזונדערע א גאר פרואווען שטע

 ןףואלוציע די איבער גים ארטיקעל זעלגער דעד
 1פי אנהויבעגדיג ארבייטער״באוועגוגג, אידישער דעד פון
 בא־ װעניג רײ א צײלמרדע חברות׳ כעל־מלאבישע די

עו װאוםםע  וועגען פאקטען אומכאוואוססע אינגאנצען או
 און עיאכע יענער פון ארבײטער*שטרייקען ערשםע די

 אלע־רפידיש־א א פון שאפונג דער ביז אונז דעדפירמ
יארען. נײנציגער די אק ארגאניזאציע םארישער

 כאפס ארבײםער־באוועגוגג אלגעםיינע ברייטע, א
 מעכטיגער דער מים אינאײנעם לאגד גאגצע דאס ארום

 קאפיםאליזם׳ רוםישען מאדערנעס דעם פון אנטװיקלונג
 פויערים רוסישע די פון באפרייאדנג די װעלכען פאר
 הא־ ברייםע און נײע געעפענט תאט לייב״אײגענטום פון

 זיך גװאלדיג אן חייבם און אנמשטייט עס ריזאנםעז•
 סחורות פאר אפזאץ״פארק אינעדליכעד אן אנטוױקלען

 פאר מאדקאפואץ־ אז אחיץ פארנעם. ענדלאזען אן פון
 אינדוםטריען רוםישע יוגגע די באקוםען םחורות זײערע

 — ײמערבארױרל םו־ײע — אדבײםם־קראפם נויטיגע די
 אן זיד הויבט צײם גלײכער צו פאבריקען. זײערע פאר
 יארחונ־ ניימענטען דאם פון חעלפט צװײטער דער אין

 עם ז•9גבאנ9אײז 9רוסיש די פון אנםװיקלוגג די דם9י
 קאנ־ מאם ז-9גיגאנם 9ל9אינײםםרי 9נײ אױם װאקםצז

 רוםי־ ז9ײגג ם9י פון ארסײמ 9װאקםעגי צענםריחס
אל ז9ש  רוסישמ ם9י פון בודט9« דאם אדיאס.ט9יי

 ד־9ײמ3אד ר9שריפי יתגער ר9י פח <ח ־יאטאזלעסאפר
 סאג׳ יעדעז םים פעכםיגעד אלץ װאקסם װאם באחעגונג,

 אנם־ די באאאײנפלוסם דץ, פארשםײם שםארק, האט
 י9י .דסגגאװצטעד-בײנרא י9אידיש יסר פון וױקלוגג

w חװ־ פון װאוקס on רזים גונג9ד־מװ90ארבײ 
לו־ 9תסיש די פון 9עװאלוצי 9יזים9ג א ארױס ױי  ח
 n 1ײ יױך ירײז דדמגאן 9לכ9װ אידײצז, 9י9ציאנ

 סאניאלי 9רױס9ג א פאר קוםם עס רײען. אידישא
ym יש־תס דאד בײ יאציצנצריפןדנ 9אלאגישעידא 

 1<י זילסאט9י « וױ אץ — ןגץגןלישיא איױשאך
» פיז שאפתג ךי דאט »לאפ

 .1897 אין ״בוגד״ םון גרינדוגג די — ארגאניזאציע
 םון םד־הכל דער אפשלוס, ר9ד נטליד9אײג את װאם
 די טון באנד דריטער ר9ד וועלכער םיט פאכע.9 ר9יענ

זיך. םארנעמם שריםםען היםםארישע
 מארטאװ־צע־ באצײכענט ״בונד״ םון גרינתגג די

ױ ר,9שםעם יאר אייגיגע אין דערבוים  װענדפונקט, א ו
 אידישער דער םון געשיכםע ר9י אין עפאכע נײע א װי

 וױכ־ אזוי איז טאקע דעם צוליב ארבײטער־באװעגונג.
 צוגרײטונגס־ גאנצער דער מיט באקענען צו זיד טיג

 ארגאניש האט וואם תקוםה, ר9גאנצ ר9ל מיט עפאכע,
 צו רמיט9ד אץ ״בונד״ פמ שאםוע דער צו געםירם

 ר9י םץ ארגאניזאציע רנער9םאד דער םון שאפונג דער
ארבייטערשאםט. אידישער
 זײער ן9שריםם די אין רם9וו פאכע9 דאזיגע די

 םװ תקופה די — נאמען דעם מיט נט9באצײכ םענד9טר
 יארען ער80 די פון סוף םמ אנהויבענדיג רב״בונד.9

 אפ־ איז ן,9יאי־ ר990 די פמ משך אין באזונדערס און
 םארגעקומען איז ארבײט, װיכטיגע די געװארעז געםאן

 מא־ 9גרויס א שאםען פץ פראצעם היםםארישער ר9ד
םאריאם.9פראל ן9אידיש פח גונג9ז־באװ9ס

*•
 י9אידיש א פון זעםשםײז דאם אח גרינױנג די

 גלײכ־ איז מאסעךפארטיי ישערארסאציאליסטיש־פראלעמ
 שפראך ר9ד ®ח אנםוױקלוגג דער םים פארבונדען צייםיג

 91נ9 9קלײנ ארבײםער־מאסען. 9אידיש ברייםע די פון
 באזונדערם אן געקענט. האבען פראפאגאנדע■קרייזלעך

tt־jw מ9שײ  xron 1̂א* ז9י9ײ פ»דט9אנ< .19י*ט9י
 םעטיג־ פארצוױיגטע א מאסען״ארגאגיזאציע׳ ברײםע א

 ארבײ־ ר9אידיש ר9ד פץ מאםען ברייםע צוױשען קייט
 ן9ר9וי אנגעםירט געמחט און געקענם האט םערשאסם

םאםען. דאזיגע די פון שפראך ר9י אין
 םון תקופח די .9פאכ9צוגרײטונגס״ די איז רפאר9ד

 צוגרײטוגגס• די אױך צײם ר9גלײכ צו רב־״גונד'9
 פון און אידיש מאדערנעם חײנטיגןמ אונזער פון עפאכע

 ראטור.9ליט ר9אידיש רגער9מאד חײנםיגןװ־ ר9אונז
 און געװעז 19m ארבייטער״פאסעז 9ברייט 9אידיש די

 ר9אידישיסטיש אוגזער פון הױפם״באזע די פארבליבען
קולטור.
o* ביז גאך איז עם r פארשט9אױסג ניט געגױ 

 אומלעגא־ דזױ* פון אנםוויקלונג די און אנטשטיין דאס
 שפראכ־ א פון װצרם איר אוץ ראטור9ליט אידישער ר9ל

 אפגערעדם 1שױ שטאגדפונקט, ליטערארישעז אץ 19ליג
 ־9אלג חװ־ פון אנםװיקלונג ל9ד איז 9ראל איר װעגען

 אמ שםאנדפמקם דעם פון קולטור• אידישער ר9םיינ
 טשןרי־ א. פון ל99ארט* דאר אינםערעסאגס באזונדערם

 ליטערא״ אוםלעגאלער דעד פון אנחויבעז «די :קאווער
אידיש״. אין טור

 פאקטישען ץ9גרױם א םים רייד איז ל9ארטיק ר9י
 אר־ 9א«געדרוקם אוםלעגאל צאל א ז9װעג ריאל9מאם

 ר9ערם נעעדיישפאר אק ז9בראשוי און 09ד9ר םיקלעז,
 אונ־ פון ראמען די אין •9ואכ9 ר919י 1פי משך איז

 די בען9אנצוג גליך9מ ניט אפילו איז 9נזי9צ9ר ר9ז
 באזונ־ א אויסגאבען. אויסגערעכענםע אלע םון נעםען

 נאר־9אײג 9נ9י םאר זיך םיט שםעלם אינםערעם ד9ד
 ר־באװעגוגג9ארבײם זײ װאם קולטור־שאפוגג, 91םי

 א פמ םארם דער אין לעבען צוס ארױםגערופען האט
 אגיםאציע־ — טעאםער אוםלעגאל 19שפיל צו פרדאװ

 רע־ געזאגג׳ גופא. ארבייםער פון געשריבען פ909פי
 אײגענ־ אנדער אן איז פאעמען און ליישד װאלוציאגערע

 פון ר9איינ נאך און ז9קולםור״שאם םון פארם ארםיגע
 19אידיש 09ד פון אנטװיקלונג ר9ד 1אי בייםראגעז די

 19&91 רײ 991X1 א 1די1919רלײ9איב זען.9קולםוריוו
 פח ליטעראםור אוםלעגאלער דער פון אױסגאבעז פון

 מאל מערערע זײגען 991סא וועלכע פון צײם׳ יזגגער
 חמ־ צו ביז געז1א1דער און !עווארען אימװעעדרוקם

w חמיי סון 9«אכ9פאר־ o n■ יאר פוץ ציערעװאלו 
 זײחװ־ בלעםלאך 9גיבקיד די זיך דערפאנענדיג ,1906

 ־19ב9ל ירוקט״9119ײ9ג 19m זײ לכע9וי אױף פאפיר.
 רעווא־ ט91911א1פאר דעם פון בילדער זכרון איץ אױף

 װאס ד,ריא9< א פמ רוםלאנד, 1אי ריאד9פ 19ר91לוציא
 פאםאס׳ געוואלדיגמ א נדט רודסנעדרתגען גזדועז איז
 *1אײ ן91טי390 א אויסגעאיבם האס וראס פעריאד׳ ן פון

 9ראל חיםםארישע 9רױס1 א !צשפילט תאס און פלוס
 ארבײ־ <ר3ליטל9לװא דאר «ז ןאםוױקלוע דאר 1אי

 פראלע־ א פון פארםירת! ואר איז אח םער״באוועגת!
לט.9ײ חװ־ גאר איםמ־ אייאאלאגמ ירישוטא
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ארבײטער־לעבען אינטערנאציאנאלען פונ׳ם

<

אן דער  פאדעדט איגטערנאציאנאל טרײז-װני
ם&רזיכערונג קאלעקטיװןן

 געװארעז אםגעהאלטען איז לאנדאן ץ
^ I עקזע־ דעם סון מיטינג װיכםיגער א

V טרײד־יױ דעם םון קוטױױקאמיםעט 
&•l  \  JMR וועלכען אין אינםערגאציאנאל, ניאן 

 חוץ א באטייליגם זין■ האבען עם
3*#5§ @  עקזעקוםיורמיטגלי• אײגענטליכע די ■

 פון םארשטייער םםעציעלע אויד דער,
 הא־ פױלען, ענגלאני, אין באװעגונג םוײיד־ױניאן דער

בעלגיע. און לאנד
אנגע־ איינשםימיג איז וועלכע רעזאלוציע, א אין

 פרא־ שארפער א אויםגעהויבען װערט געווארען, נומען
 םא־ זײ םון רויב־פאליטיק םרעכער דער געגען טעםט

 רא• צו וועג איינציגער דער דיקטאםארם. שיםטישע
 נאציסטישער און םאשיסםישער םון אײראפע גאנץ טעווען

 — רעזאלוציע דער איז געזאגט ׳ווערט סארשקלאםונג,
 גע־ זאל װאס םרידעז, פון פראגם םאראייניגטער א איז

 גרויס־בריטאניע, םון רעגירונגען די פץ װערעז שאפען
 פאר־ צו צוועק, מים׳ן פוילען, און רוםלאנד םראנקרײך,

 אלע םון אוסאפהעגגיגקייט און פרייהײט די טײדיגען
 רעגײ די אויםגעםאדערט ווערען דעם צוליב פעלקער.

 און רוסלאנד םראנקרייך, גדויס־בריטאניע, םון רונגען
ױ פוילען,  גע־ פון אפמאך אן שליםעז צו גיכסטען צום ו

 רױב- וױיטערען יעדען געגען םאחיכערונג גענזייטיגער
 איםא• דעם םון און נאציזם דייטשען דעם ®יז אנפאל

1» אויד, פאדצרם רעזאלוציצ די םאשיזם. ליענישען

קיסמאן. ױסן» דר. פון

 גא־ די אנהאלטען זאל פרידענס־םראנט דאזיגער דער
 פחד דער ווײל אמעריקע, מיט םארבינדונג הצנטםטע

 דערקענצז, געלאזט אפטמאל שוין האט רוזוועלט זידענט
 איגםערנאציאנאלער אן ®ון געדאנק דעם שטיצט ער אז

 אלע• מיט םארנעמען דך זאל וואס מלוכה־קאנםערענץ,
אנטוואפנונג. און שלום םרן פראבלעמעז

 אז יערקלערט, אינםערנאציאנאל םרייד־ױניאז דער
 דײטשען, געגען גיט םײנטשאםט שום קײן ניט האט ער
 וױ• םעלקער בײדע די םאלק, אימאליצנישען געגצו ניט
ױ מער ניט אויך לעז  זיכער־ און םרידען אין לצבצז ו

 באדראען רעגירוגגען פאשיסםישע זייערע אבער הײט.
 די איבערםאלען. ■ראװאקאםארישע מיט װעלט גאנצע די

 דער־ נים טאר באוועגוגג ארבעםער אינטערנאציאנאלע
 םץ ארם דעם םארגעמען זאל געוואלט רויע אז לאזעז,

 םעלקעד. די צוױשען באציחונגען די אין געזעצליכקײט
פאראײ■ צו זיך מאמצגם, דער געקומעז איז דעם צוליב
רױבערישע געגעז פןןרטיװיגונג קאלצקטיװער צו גיגצז ....... ..................... ■ ■ -------------------------------

פארזיכע־ דער מיט זיך פארעגדיגט רצזאלוציצ די
ױ וועט עם אז דונג,  א װערצז גערופען גיכסטען צום ו

 אינטער־ טרײד־יוניאן םון ראט געגעראל פון מיטינג
נאציאנאל.

פעלקער• םארגװ&לדיקטןן די םיט סאלידאריטעט

 עקזעקוטיװ דער חאט מיםינג זעלבען דעם אויף
 אגגעגױ איגטצרנאציאנאל טרייד־ױניאן םונ׳ם קאמיטעם

 פאר־ דער געגען רעזאלוציע פראטעםט ספעציעלע א מען
 טשעכאםלןיװאקי־ זעלבםטשטענדיגער דער פון ניכםונג

 דעמאקראםיע. שפאגישער דער םון און רעפובליק שער
 פצל־ די אט צו סימפאםיע די אויםגעדריקט ווערט עס

 ברי־ דער םון קרבנות אלם געפאלען זיינען וועלכע קצר,
 ייק־ די געגענאיבער ״אפיזמענם״ פון פאליטיק טישער

 םון קאםיטולאציצ שענדלאכער זייצר מים טאטארס
מינכען.
 וועם וועלט גאנצער דער םון ארבעםערשאםם די
 דעם םון םארגוואלדיגונג די אנערקענעז גיט קײנמאל

 םונ׳ם און טשעכאםלאוואקישען םוג׳ם עקזיסטעגץ־רעכט
 דער םון ארבעטער־באװעגונג דער םאר םאלק. שפאנישען

 םשעכאסלאוואקיע פון םרײהײט די וועט וועלט גאנצער
 םא־ וױכטיגםםצ די פון אײגצ בלײבען שפאניע םון און

זײערע און אײחיפע, אץ סעלקעדילעבמ פת׳ם דעדדנגעז

 געגעבןמ האט יארלאמעגס דער אז באװאוסט, ס׳איז
 wq צו מאכט, דיקטאםארישע דאלאדיע רעגירונג דער
 אינטערעס איז נױטיג םאר האלטעז װעט זי וואם אלץ,

 די םרעגעגדיג ניט ׳&ארםײדיגוגג נאציאנאלער דעד סון
 פארלא• פיז זיצונג די פארלאמענט. פונ׳ס צושטימוגג

 דער געװארעז אנגענומען ם׳איז װעלכער אויף מענט,
 שםורםישע אויסערסם אן געװען איו באשלוס, דאזיגער

 דער אויםגעוױזען מען האט רעכטם פון אח לינקס םון
 געשאםע־ דער אין שולד םארברעבערישע איר רעגירומ

 דעפוסאס סאציאליסםישער א אײדאפע. םמ לאגע גער
 װעלם• דער בשעת אםילו אז דערויף, אנגעװיזען האט

 אויפ• נים םראנקרײך אין פארלאמעגט דער האם מלחמה
 האם רעפוטאם קאמוניסטישער א ארבעטען. צו געהערט

פרײ• די געװארען געטױם איז ״נעכטען :אויםגערוםען
 די איר םארניכטעם הײנט טשעכאסלאוואקיע, םװ הײם

 נאציאגא■ עקסםרעםער אן םראנקרײד״. םץ םתיהייט
 צוריק װאכען מיט האט דאלאדיע אז געזאגם, האט ליםט

 םשעכא• פארכאפעז צו זיד גרײט היםלער אז געוואוסם,
 םינגער א געטאן קלאפ א ניט אבער האם ער סלאוואקיע,

 דיקםאםאר דער װערעז ער וױל איצם אץ םינגער, א אן
 ״סעשים דינע םאר באלוינונג אלם — פראנקרײך םיז

םובים״.
ױ נאכדעם באלד  דיקטא■ געקראגען האט דאלאדיע ו

 רײ גאגצער א מים ארויס ער איז םולמאכםעז, טארישע
 דער װעגען געזעץ דאס דעקרעטעז. ארבעםער־םיעםליכע

גע־ איימעםירט איז וואם ארבעטם־װאד, *שעה׳דיגער40

 שטענדיג װעלען דערגרײכונגעז קולטורעלע און סאציאלע
 װידער־ םונ׳ם עלעמענםעז װיכטיגםםע די צו באלאנגען

אײדאפע. םון אויםגוי

 די אױס נוצט פראנקרײף אץ דאלאדיע רןןגירונג די
סיטו^ניע.

 אײראפע איז לאגע םינסטערער איצטיגער דער ביי
 באמיעז, געסחם זיד פראנקרײד אץ רעגירונג א וואלט

 באגײםטערוגג פאםריאטישער פון שטימונג א שאפען צו
 שוין אפשר רחגלען װאם ארבעטער־מאםען, די צװישען

 דאס פארםײדיגען צו װערען גערופען טאג מארגענדיגען
 אין אבער האט דאלאדיע רעגירוגג די םאטערלאגד.

 איגםערעםעז די מאמענם, איצטיגען אין גראד זינען,
 סלחמה־ די אויס גוצט און קאפיםאל פראנצויזישען פונ׳ם

 היט־ נאכצומאכען כדי מלחמזדשרעק, דעם און געםאר
 פץ געביט אויפ׳ך מעטאדען מוסאליני׳ם און לער׳ס

ארבעט.
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 פאק• איז בלום, לעאן םץ רעגירונג דעוי־ אונסער ־וואוען
 זעט װאס דעקרעם, א מים געװארעז אםגעשאפט טיש
 פץ אינםערעםען די פאדערעז עם וואו דארם אז ׳פאר
 פארלעמערם ארבעטם-צײט די קען אינדוםםריע, דער

 גע• באװאוסטע דאם אייד ײאד• א שעה 60 ביז ווערען
 דײםשלאגד, אין שקלאםעז־ארבעט םאשיסםישער ®ח מז

 ״ארבעטעס־דיגםם״, נאמען מיט׳ן דארט זיד רופט וואם
אר־ יעדער דאלאדיע: םץ געווארען נאכגעמאכם איז

 פון װערט ױאס ארבעם, יעדע אננעמעז מוז בעטםלאזער
 נאציאנאלער דער םמ אינטערעם איז געפאדערט אים

 אר■ די וואו ארם׳ םח אוגםערשיד אהן םארטײדיגונג,
אויםגעםירם. װערט בעט

אױפגערודערט. זײנןןן יתיאגם פדאנצויזישע די

 פראנ־ די ארוםגעכאפט האט פארביטערונג טיפע א
 ארױםגעקומעז זײגעז עם ווען ארבעעםרשאפט, צויזישע

 געגצראל די רעגירוג^ דער פון ארבעםעס־דעקרעםען די
I פארתםעז תיכף האט ױניאנם די םון קאנםעדעראציע

 דער אין ארטיקלעז רײ א שריפטען די אגטהאלטען
 באהאנד־ װאם מאטעריאלען, אדער זכרונות םון םארם

 דער סון געשיכטע דער אץ מאטענטען אײנצעלנע לצז
 אר־ דעם אױסצוטײלען װיפםיג אמ אזױ באוועגונג.

 םאציאל־ אידישע גרופע «די :פעםקין יעקב פמ םיקעל
 צױ קרעפעד*׳ ארקאדי און רוםלאנד אץ דעמאקראםען

 האט גרופע דאזמע די װאם ראלע. גרױסער דער ליב
 אין ארבײטער־באוועגוגג אידישער דער אין געשפילט

 אײגעגט* איז גרופע דאזיגער דער םיט עפאכע. יענער
 װאם ארבײםער־באװעגונג, אידישע די אױפגעקומען ליך
 דעם אונםער מאסען־באראקטער. א אגגענומען חאט

 ארבײםער־ אידישע די האט גרופע דער פון איינםלום
 צו איבערגאגג אאידײאישען דורכגעמאכט באװעגוגג

 פון באפרײעגדיג זיך אידעאלאגיע, מארקסיםםישער דער
 את דאס • גאראדניקעם. רוםישע די םון אייגפלום דעם

 אנטװיקלוגג דער מיט אײנקלאנג אץ אינגאנצען געווען
 חאט קאפיטאליזם רוםישער דער װען עפאכצ/ יעגער םון

 בארג גײן און אגטוױקלען צו שטודמיש זיד אגגעחויבעז
 פון גגיאות די צו געגעגזאץ םולשםעגדיגעז אין ארוי̂ן

 םפע־ און אײגעגארנױגען דעם װעגען לצעםאאדאדאוונ די
 און עקאגאסיק רוםישער דער פון כאראקםער ציפישען

םפעצי־ און אײגעגארםיגעז דעם װעגען — דעם צוליב
■  *     - — - -    M - - - - - - - - -    יאלי איז םאציאלער ם רוסלאגד פון כאראקטער פישעז 

אגםוױקלומ. טישער
 חיסמרי מזוגדער ס רוסמגד װעגען טעאריע ױ

 דעם ®ון זמטוױקלוגג די וװרוגען• זיך wpi נדסיע שעד
 סא• טז־ע ̂*<אסואגז3אר* חאם קאויטאליזט רופישןן

 <ױ<ר* דוס^שןן דצס פון ריפיגקסשדיצ ציאל״פאליםישעז
 אמדוסםריעלעז שטאטישץן רוסלענדישען ♦יעס אױף סיט

ג •ראלצטאריאט< די מנ מ *ר־ אידישון תם אױך טייו

 איז ארבײטער־באוועגונג אידישע די און — בייטער
 אידעאלאגיע מארקסיםטישער דער צו אריבערגעגאנגען

פראקטיק. סאציאל־דעמאקראטישער אמ

 .גרופע דער װעגען ארםיקעל דעם אויסטײלענדיג
 צוליב רוסלאנד״. אמ סאציאל־דעמאקראטעז אידישע

 גיט אופן בשום הײםם װיכםיגקײט, באזונדערער זײן
 ארטיק־ אנדערע רײ א םון װיכםיגקייט די איגגארירען

 *פילו מעגליד ניט פשוט איז זנם שריפםען. די פח לעז
 ארטיק־ צאל גרױסער דער פון געמען די איבערגעבען

 ראמעז די אין שריפםען באנד דדיםעז דעם םון לען
רעצעגזיע. אונזער פץ

 צאל א אויד באנד דער אנםהאלם ארטיקלען אחוץ
 רעװאלוציאגערע באװאוםםע ®ץ בילדער דאקומענטען-

 א ®ח רעפראדוקציעם איגםעדעםאנםע זײער אדן םוער
 בא• די מארגרעםערם דאם אױסגאבען. אומלעגאלע רײ

 אומבאשםרײם־ זײנען װעלכע שדיםטען, די פון דײטונג
 דעד םון געשיכטע דער צו בײםראג וױכטיגער א באר

ױ ארבײםער־באװעגונג, אידישעד  אידישער דער צו ו
בכלל. קולטור־געשיכםע
 פון בײםראג װיכםיגען דעם װעגען אגװײזענדיג

 אר־ אידישער דער פון געשיכםע דער פאר שריפםען די
 געװען דים אנדערעד דער פון װאלט בײםעד־באװעגונג,

 אױך אגצואװײזען װיכםיג זײער אפילו און נױםיג אײד
 גאר־ דעם פון ןעמשיואנקײ און חסרונות געװיסע אײף
 גע־ װעגען רײדעגדיג באנד. פארעפעגםלינםעז װאם

 זדן גים סיר האנצז שריפטען״ די פון חםרוגות װיםע
ף שװעדיגקײסצן׳ טעמישע יעגע זינען ױ  די װעלמ י

m u  r i pn m ר איז אז ויייזם װעלכע און הקדמח יי

 שװאכ־ געוױםע פאראורזאכעז געמחט במילא האבעז
 םיר באנד. דריםען פארעפענטליכטען דעם םון קײטען
 שװעדיג* אביעקטיװע יענע זינען אין ניט אייד האבעז

 אױםפאד־ דעם מים פארבונדען זיינעז װעלכע קײטעז׳
 קאנםפיראטיװער א פון געשיכםע םארגאמענע די שען

 גאר פארבלײבעז געקעגט האבעז עס וועלכער סץ עפאכע׳
 אויסען׳ זײנען מיר װאם דאקוםענטען. װעניג דיער

 םעםאדאלאגישזױ־ איר אז רעדאקציע דער אנוױמען איז
 קענען וועלכע םאםעריאלעז, אויסנוצען איז גופא צוגאנג

 אומבאשטרימד פװ דיז צו פרעםענױרען שטענדיג נים
 איז אידענטישקײט, היםםארישער םאקםישער בארער
 פון כאראקטער דער בארעכטיגט• אלעמאל ניט מעגליד
 פארזיכטיג* באזונדער א םאדערט מאטעריאלען אזױנע

 וױםענשאפט־ אײגענארטיגע פון אנװענדומ די און קײט
מ אויספארשונגם־מעםאדעז. לי

 געמן צו סת וױיט אבער איז אויםגאבע אונזער
 שריפ־ די פון רעצענזיע װיםענשאםםליכע אויסםירליכע אן

 ילאץ קײז דעם פאו־ דא מיר האבעז ערשםענם, םעז•
 איידאיעציגצז אױף ניט אפילו מיר קענען דערצו נים.

 װעל־ איז באדיגגינמן. די אױג םץ ארױםלאזעז מאמענם
 אױם קוםט מיםארבײםער זײנע און אינסםיטוט דעם כע

 איז באדימונגעז יצנע לױט און ארבײס׳ זײער אגצופירעז
 דצר פון טצריאלצןאס דײ א פיז מרעםענטלימז דאס

 I ארגײטער־באװעגמג אידישעד דעיי פח געשיכםע
פארדינסם. גרױםער

ר צװצמז׳ וױםזננשאפםליכע װײטערדיגע פאר  מ
 קריטי־ א פאו און אױםפירצז װיםענשאפםליכע גענױע

 מאםצר־ דאזיגצ די פון אנאלח וױסענשאפסליכעז שעז
אפחאגד* גענײצרצ און לצגגירצ C זיד פאדעדם יאלצז

4לוג

 *רױס■ האט אמ ראט אדמעיםםראםיװעז איר םון מיטיגג
יראםעסט. שארםען א געטראגען
 אדםיניסטרא־ דער וועלכע דעקלאראציע, דער אין

 ווערם םיטינג, גאכ׳ן םארעםעגטליכט האט ראט טיווער
 דעקרע• דאזיגע די פון װירקונג איינציגע די אז געזאגט,

 אר־ הערשענדיגע די פארגרעםערעז צו ׳דץ װעם םען
 קײנ־ זיך האגען יוניאנס די לאנד. אין בעטםלאזיגקייט

 זאלען עס אז צוצושםימען, דערםץ, אפגעזאגט ניט מאל
 איבער־שטונדען, איגדוסטריע דער אין ווערען געארבעט

 זאלען קודם אז באדינגונג דער אוגטער נאר אבער
 םון ארבעטםלאזע די ארבעט דער צו װערען גערוםען

 ערשט און פראדוקציע״ םון צווײג באטרעםענדיגען דעם
 מעז זאל ארבעטס־הענט, אלץ נאן־ םעלען עם װען דאן,

 רעגי־ די אויב ארבעטסעײט. די םארלענגערעז מעגען
 אויסקומען ניט קען אינדוסטריע די אז גלויבט, רוגג
 ערשטער אין זאלען ארבעםער, צאל איצםיגער דער מיט
 טויזענטער יעגע ארבעט דער צו װערען גערוםען דיי

 סון געווארעז ארויסגעװארפען זײגען וואם ארבעםער,
 סטוײיק גענעראל דעם צוליב ארבעטעם־פלעצער דיערע

 אויםער־ םאדערם צייט די אויב גאוועמגער. טען30 םון
 ,די צדדים בײדע מחעז דאז אנשטרענגונגען, געוױינליכע

 גלײכע ברענגען ארבעטער, די און קאפיטאליסטעז
 פת גאר קרבנות געםאדערם אגער ווערען עם קרבגות.

 סײ ארבעטם^ים, די שייך ם׳איז וואם םײ ארבעטער, די
 אלײן זיך רעבט, דיער און לוין דעם שײך ם׳איז וואם

 אפ־ ווערען עם יא, ארבעםם־פלאץ. דעם אויסצוקלײבעז
 אר־ קאלעקטױוע זייערע פון רעכט די אפילו געשאםט

 קאגםםי־ די אויד — םוף כל סוף און בעםעם־אפמאכעז
ארבעטער. די פון םרייהײטען טוציאנעלע

״פעפל״ פאריזער אין

 :אזוי ױניאנם, פראנצױזישע די פון סעקרעטאר נעראל
 די אז גלויבען, אץ האבען ניט טעות קײן זאל ״מען

 פאר קאמף אין קרבנות פון אםזאגען זיך װילען ױגיאגם
קײנ־ דעמאקראטיע. די און םרידעז דעם

 דיערע ®ת אפגעזאגם גיט ױגיאנם די זיד האבעז מאל
 אי־ צום געבליבען געטריי זייבעז מיר אבער םליכטעז.

 פאר־ מתעז װעלעז מיר וועלכען דעמאקראטיע, פמ דעאל
 פארױאם פראגט. איגםערגאציאנאלעז אויפ׳ן סײדיגען
ױ אלע זיך, מיר שטעלעז  םאשיזם? געגעז םאן, אײן ו

 אריבערטראגען ניט קענעז מיר וױיל ׳דעם צוליב :אר
 פיט צװאנגס־םיםלעז, מאטעריעלע אץ מאראלישע די

 ראםע םון נאמצז אין מענשען, אונטערדריקט ער וועלכע
 פאשיזם. דעם באקעםפעז מיר מלופה־געװאלט. םון און

ױ פרײהײט. םאר קעמפען מיר וױל  םאדערעז מען קאן ו
 װעז םרײזדים די םארטיידיגען צו ארבעטער־קלאם, םונ׳ם
 P® םרייחייטעז און רעבט דינע אוועקרויבען גײט מען
____________________ *11לאגד אײגצז זײז

םראנצויזי־ דער םוץ ארגאן ,

 פאר׳ן געגױטיגט זיד האט מען װעלכעד אין טײלנעמער,
 אנחגרםחאלבעז עיד »ז ארבעטס־דינסם, פרייװיליגען

 לאקאאג געווארעז געשאפען דינעז עס מענשען. מיליאן
 ארײנ־ זײנען עס ױעלכע אין קאמיטעטען נאציאנאלע און

 םדײ־ פאר׳ן ױגיאנם. די פח פארשםעהער אויך געגאנגעז
 פולען צאלען רעגירונג די װעס ארבעטס־דינסט װיליגעז

 לעבען און געזונט און שאדענם געליטענע פאר און לוין
 זמט• ווערען געצאלט װעט לופם״אטאקעם) כײ (םפעציעל
שעדיגונג.

 דעםאקראטי־ אויפץ פאטיאליםטען איטאליענישןן
מלחמח. פץ פאל אץ פראגט, שען

 סאציאליסטען איטאליענישע די םח ארגאז דער
 אין ארויסגעגעבעז װערם וואס אװאנםי׳/ נואװא ״איל

 שארפער און קלארער א מים געענטפערט האט פאריז,
 גע־ אפט װערט וואס אנפראגע, דעד אויף ערקלערוגג

 װע־ עסע1פ פראנצויזישער בורזשואזער דער אין שטעלט
 פאליטישע די שפילען צו קלערען עס וואם ראל, דער גען

מלחמה. א םון םאל אין םראנקרייה אין עמיגראנטען
 פאליטישע ״די :געזאגט װערט ארטיקעל דעם אין

 קד די םאר מעגשעדרעזערוואואר דעױ איז עמיגראציע
 םון.איטאליע. קאמפעז סאציאלע און םאליםישע מענדיגע

 צעמיף אונז בינדט אלץ אגער אויםלאגד, אין לעבען מיר
 זיך געפינעז םיר פאלק. אוגזער און לאנד אונזער מיט
 זאד דער אין לאנד אונזער דינען צו כדי אויםלאנד, אין
 דער־ ארטיקעל דער ליזם.״״rסאצ און פרײהײט םון

 בא־ זיך האבען עמיגראנטען איםאליענישע פיל אז מאנם,
 שפאנישער דער פץ פארםיידיגונג דער אין םייליגם

 אוים־ װאלט מלחמח די ״ווען :דאן זאגט און םרייהײם,
 «יד פײ אויסגצדדײמ ניס זיד מיר למצזווא געבראכעז,

 די ארויםגערוקט גיט האבעז מיר תירוצים^ םױלע סיט
 ציען צו אלײן כדי םאשיזם, געגען קעמפען צו פאדערוגג,

 געפארעז די אץ נעמען צו אנטייל כדי נאר דערפון, נוצעז
 אונזער םיט צאלען וועלען מיר קרבנות. די איז און

 אץ איטאליע ®מ נאמעז אין צאלען וועלען מיר בלוט.
 מיט געװארען צוטראטען זײנען װאס אינםערעםען, איחנ

 גאמען אין צאלען ױעלען םיר פאשיזם. דורכ׳ן םים די
ײנזו אץ םאציאליזם פון אמםצרעסען״. אלגעמײנע ז

סויײײ די אץ עמלאנד אץ מלחםה^גרײטונגען די

 איז באפעלקערונג די לעבט עגגלאנד אין אויד
 צוזאמעז אז ניט, סםק קײן חײגט ס׳איז מלחמה־שרעק.

 ערשטען אין דין עעלאנד אויך וועט 7םראנקרי מיט
 פיבע* א מיט םלחמח. א צו קומען זאל עם אויב םייער,
 צױ די דורכגעפירט ענגלאנד אין ווערען טעמפ רישען

 חגר צו אז פארשטעגדליך, און, מלחמח צו גרײטונגען
 “ ‘ די געשםלט ווערען פראדוקציע גאציאנאלער
סראנקרײד• אין וױ אזוי אקוראט פאדערונגען,

קעז׳ ארבעםער־קלאם צום סיםפאטיע איבעריגער אין
 געוױם ענגלאנד אין רעגירונג קאנסערװאטױוע די מען
 זציס־ גענוג ארבעטער די טאקע האבען דץ. זזושד גיט

 דער פון אנשטרענגוגגעז גרױםע איצטיגע די בײ צחעצען
 אנצרקזד מעז םת פתדעסםװעגעז מלחמה־איגדוסטריע.

 עזאמימפ נימ ךזי חאבעז טארים עגגלישע די אז נעז,
 װעלכען ארבעםערפיעטשאפם, אפענער פון וועג אוים׳ן
 ,ראדיקאל־סאציאליס* די זיך םאו־ אויסגעקלימן ם׳האם
____ פראנקרײו־. איז רעגירונג םישע״

 האמז װאם רעגירונ^ דער פץ מאס־מיטלעז אלע
 דמעזלורכ־ פריאדוקפיע, די חעכערעז צו צװעק, א פאר

iju גרינדלאכע נאןי געװארעז געפירם ro rs p צוױשעו 
 חד די און קאונםיל םרײז־-יוניאז דעם און רעגירוע דעד

 סרײד־ די פון וואוגשעז ךי אנטקעגעגגעקומען איז גירומ
מאם• גרױסןר גאגץ א אק יײקמס
 צו טאקםיק פארשטצגדעגיש־םולע און םריךלאמ א

 רעגיײ^ די האט ארבעםערשאסם ארגאגיױרטזגר מד
ױן  פרײוױליגען דעם צוגרײםעז בײם ארויסגעודיזען י

י פון קאאפעראציע חגר דװץ■ ורמםס^גסט.  יוניןמם י
צאל גאנצע ךי כמעס ןװארצזג צוזאמענגעשטעלם ייז

 דןם פמ לעבענםשײכצז א הערען צו מיר באקומען
 צחאפענ־ דך ם׳איז ארבעטס־אמט. אינטערגאציאנאלען

 עקספעדטעז, פמ קאמיםיע די זשענעווא אין געקומען
 *רײנ־ זײנעז װעלכע באריכטעז, ךי שטודירען דארף וואס

 אנגעשלא- די פת רעגירונגען די פמ געווארען געשיקט
 פאר- און געזעצעז מיט צתאמענהאגג אין מלוכות, סענע

 אײנצעלגע אץ ארױסגעגאגגעז זײנען װאס ארתונגען,
 צאל די ■אליטיק. סאציאלער פון געביט אויפ׳ן לענדער

ױ — 626 יאר איצטיגען אין באטרעםט באריכטען  עם ו
 מערער 46 םיט — אדבעםס־אמם דאס װיסען אוגז לאזם

.1938 יאר אין וױ
 צתא־ איגםערגאציאנאלער פון באריכט קורצער א

 צו מארשירעז ארמײעז װען מאמענט, א איז מענארבעט,
גרעניצען...

אץ אנגעשטןןלטע עםעכטליכע פץ קאנװענשאן
םראנקרײר.

 אין אנגעשםעלסע רעגירוגגס פמ םעדעראציע די
 קאנװענשאן. איר אפגעהאלטען איצם האט פראנקריז

 ױגיאנס די ארייו גײען פעדעראציע דאזיגער דער אין
 זי אנד. א. פאסט־אגגעשטעלטע שול־לערער, די םון

 אנ* םויזענם 350 פח מיטגלידער־מאםע א ארום נעמט
 באםײלעט זיד האבען קאגווענשאן דער אין געשטעלמע.

 גע־ טײל צום זײנען באראטוגגען די דעלעגאטען. 600
 הערשען װאס געגענזאצען די וױיל שםורמישע, זייער ווען

 םײל• אץ יונ^באוועגונג דער אין פראנקרײד אין איצם
ױיז  צום זימען באװעגונג, פאליטישער דער אין אויד ו

קאנװענשאן. חנר אויף געקומען אויםדרוק
 קאנ־ די זיד האט באוועגוגג פאליטישער דער םון
V־־1 גדינ;מ?מא ,דצסגרצפגצגא שאיף ײ«שאז 7 1 
 די אונטערגעשםראכעז װערט עם וועלכער אין לוציע,

 ױניאז־באווע־ דער םון אומאפהעניגקיים פולשםענדיגע
 ארײגסישעז דאס פאראורטײלט װערט עם אץ גינג
 אנגעלעגענהײםען די אין פארטײען פאליטישע פמ זיד
 אויך ױערם צײט זעלבער דער אין ױניאגם. די פון

 ױניאד דער אין באאמטע אפיציעלע אז פארכאםען,
 א אין םוגקציעם אםיציעלע אעעמען זאלען באוועגונג

פארטײ. םאליםישער
 איגםערגאציאגאלער דער רועגעז רעזאלוציע א איז

 דער געגען פראטעסס א אויםגעהויבעז װערט לאגע
 רעפובליק םשעכאסלאוואקישער דער פץ פארניכטומ

 װערם דערבײ פאשיזם, געגען קאםף צום געדופעז אח
 פאררוםען צו גויטװענדיגקײט די אונטערגעשםראכען

 דעמאקרא־ די פון קאנפערענץ איגטערגאציאנאלע אן
מלוכות. טישע

ץ איטײטער־מלעד״יע• פון קאגפערענץ  י
פראנקרײר•

״אםנעםטיע.״ פראנקא׳ס

 ארבע־ די אמ ענגלאני איז פאדםי לײבאר די ווען
 גע־ פראטעסטירט האבען םראגקריז אין טער־פארםייען

 אנער־ צו רעגירוגגען, זײערע פת גרייטקײט דער גען
 דער איבער הערשאפט םראנקא׳ם גענעראל דעם קענעז

 סײ לאנדאן, אין סײ מען האט שפאגיע, םארגוואלדמטער
 אוםן, אפיציעלען גאנץ א אױף וױסען געלאזט פאריז אין
 גענעראל פוג׳ס כאקומעז צו איינגעגעבען זיך ה׳האט אז

 פאר אמגעםטיע געגען װעט ער אז צוזאג, א םראנקא
 פאר װאם רעיובליק. דער םץ טוער אץ קעמפער אלע

 מען האם ״אמנעםםיע״ פראנקא׳ם ם׳האט אױםזען מין א
 םאד־ געפאלען ם׳את װי נאכדעם באלד דעתואוסט זיך

 עם אז באשטימט, רעגירומ דער פון דעקרעט א ריד.
 װאס פערזאנען, אלע משפט צום ווערען געשטעלם קאגעז
 רעווא• א שפאניע אין ארױםרופען מיטגעהאלםען האבען
 װאס אדער (!),1936 ביז 1934 פון צײם דער אין לוציע
 בא־ ״גאציאנאלער״ דער אנםקעגענגעשטעלט זיך האבעז

 אײן םיט אן... 1936 פמ פאסיװ, אחגר אקטיװ װעגונג,
 פאשים־ די מיטגעהאלםעז ניט האבען װאפ אלע, װארט,

 גע־ קענען שפאניע, םון פרײחײם די צוטרעטען טען
 צר זײנען םריבונאלען די םשפם. צום װערען
 מזך הענקערם םאשיםטישע די אז אזױ, געשטעלט

פארלאזען. זײ אױף זיך גען
ארכײט. דער כײ זשענעװא אץ ארפײטם־אמט דאם

n 20 סיט rדער בײ געװארען געשאפצן זדז צוריק ־ 
 אינםערנאציא דאם שוױיץ, זשענעווא, אץ םעלקערשיג

 אין ארגאניזירעז צו צוזעק, מים׳ן ארמטם־אסם, נאלע
 אלע פיז געזעצגעבונג םאציאלע די וועלט״מאםשםאב

 װעלט גאנצער חנר פון ארבעםער־קלאם פאר׳ן לענדער.
 *די באז־ײטוע. גרױםע גאנץ א אמט דאזיגע דאס האט

 ארבעםס־באדיעונגעז די אין פאז־בעסערומעז װיכסיגסטע
ױ  מר־ און דערגרײגט קענן גל., ד. * ארמטם־צײט ו

 דודכגעפירם וחנרען זײ װען דאן, נאר װערעז םעםםיגט
 איגדוסטריעלע גרױסע אלע איז צײט זעלמר דער אין

 א פון םעגליכקײס די חנדלאזעז צו נים כדי לעגדעד.
 לעגדןד מגעז לצנחװ־ אפגעשםאנעגע פון קאגקורענץ

ארמטם־גצזעצעז. פארםגעשריםעגע מים
m פעלקאר־ליג די u מנקחד פולשטןמײג חאם 

 פײגער ײיז םעג טדאגישצ ארנזערע איז גראו־ םירט.
מפינם פארשיקטי פצלקער־ליג,םראנםפארם חמ־ נאד קדיש קיץ ניטזאגעז אפילו וױל

 האס געפאר, גרױםער דער אױף געקוקט נים
 שװערע די אויף געקוקט גיט דרויםען, םץ דראהט

 שםעלען איבעוױינ̂י קאמף־באדיגגוגגען און ארבעםם־
 רגע א אױף ארבעםער־ארגאניזאציעם םראנצויזישע די

 קול־ פילזײטיגע און פארצוױיגמע וױיט זײער אפ ניט
 אפגעהאלטעז איצט איז פאריז אין ארבײט. טורעלע

 ארבײםער־קאלעדזשעם, די פון קאנפערענץ א געווארעז
 צענםער ״פעדעראטױועז אין פאראײניגם זײנען װעלכע

 װאס באריכם, דעם ®מ ארבעםער־ערציהומ״. םץ
 איז קאנפערעגץ, דער אויף געװארען אפגעגעבען איז
 ניט פאראן איצט זײנעז פראנקרײך אץ אז זען, צו

 לעצםע דאם ארבעטער־קאלעדזשעם. 140 וױ וױיניגער
 גאנצער דער פאר געווען שװער אזױ איז װאס יאר,

 דער־ שװערע אזויםיל געבראכס האט און באװעגונג
 םראבק־ אץ ארבעםער־באװעגוגג דער םאר שימערונגען

 קאלעחשעם פון צואװאוקם א — געבראכט האט רײך,
.35 מיט

 םרײד־ פון געווארען כאגויסט איז קאנפערענץ די
 עשיארשװײצ די פון אױך איז איגטעתאציאגאל ױנ^

ױגיאגס.
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iMOjfp טעגטרײשאן
̂נד קלייגעם ®ון רעגירוגג די  גים וױל עססל
 לענדער. פאשיסטישע ךי לגבי היגםערשםעליג בלייבען

 פת׳ם אינפארמאציע־גיולעטק חנר איבער גיט עס וױ
 לעצםעגם זי האט אינםעתאציאגאל, םאציאליםםישעז

 » דאגע אינזעל אויפ׳ז איינגעארדענם
דצם צוױשעז געגנער. פאליטישע פאר ארט



גערעכטיגקײמ

 ואיבפחימסארבײטער־באװעגוננ אמעױקאנער דער אין
.E ש. סמ

ער־ דער וױדער זיך דערנענטערט ,ס
 זיך ד״אט אױםערליד מאי. שטער
 אין געענדערט ניט גאר זיך, דוכט

 אמעריקאנער די װעלסעל. אונזער
אייגענט* די באװעגוגג, ױגיאן םרעיד
אינ־ דעם האט װעלכע מאמע ליכע

 דער אויף טוב ױם טערנאציאנאלען
 זי וואס סטרייק גענעראל דעם דורך געבראכט וועלט
 קײן קינד גײםנזיג איהר האט ,1886 איז גערוםען האם
 עס האבען אנדערע אנערקענען. געוואלט ניט מאל

 םון קאגגרעם דער געהאדעוועם. עס און אדאפםירט
 60 מים עס האט פאריז אין אינטערנאציאנאל, ערשטען

 אר־ אינםערנאציאנאלעז אלם פראקלאמירט *וריק יארק
 האם יאד מנדליג פאר א פאר איז טוג ײם בײטער

 טוב ױם דער ווערען באמת װעט עם אז אױסגעזען עס
 צױ דעם םיט קלאס. ארבייטער אינםערנאציאנאלען פץ

 איז באױעגוגג םאגיאליםטישער דער םון זאמענברוד
 בים־ םוב ױם ארבײםער איגםערנאציאנאלער דער אויך

 געגאנ־ םארלארען געװארעז• פאתזאכעדיגט לאכוויח
 טובים ימים אנחגרע אלע װי גיט. אבער עס איז גען
 אבער זעלבער, דער אויסערליך פארבליבען. עס איז

געווארעז. געענדערט איז זײגער אינהאלט דער
 גע- וױיניג גאנץ זיך האט אמעריקע אין אונז בײ
 יוביאנם םרײד אמעריקאנער די םייערונג. די ענדערם

 שטעןער דעם טגעפייער ניט אז אנחייג פון עזהאב
Wזיי *ױ י f i t ' l l אוד אין גיט. אויך הײנם איחם 
 װאם ײניאגם די אין און באוועגונג ראדיקאלער זער

 פײ־ יאר דאם מען וועט איהר, פץ באאײפלוסט זײגעז
 די אין וױ אופן זעלביגען אױפ׳ן טוב יום דעם ערען

 דעמאנםטרירעז װעם עם װער יארען. פארגאנגענע
 ארבײם די װארפען װעם עם װער אח גאםעז די אין
 און רעדעם האלטען זאלען׳ אין םארזאמלען זיך און

 ייעלען אבער לאזונגען די קאטנערםען. חרכםירען
אנדערע. זײז יאר דאס

 די דורך האבען מיר װאם דעם אוליב טײלװייז
 עקאנא&ישע אן דורכגעלעבט יאר מנדליג *וױי לעאטע

 געםאכם האט וועלכע רעוואלוציע אינדוםטריעלע און
 געשטעלט זיד האמז םיר װאם *ילען אמאליגע די

 נע־ און םארעלטערט אױםקוקען מאי, ערשנמנן גום
 שטונדעז ״אכט אמאל: זײן םלעגט לאזוגג די מכדיג.
 שטוגדען אכם און פארוױילוגג שםונדען אכם ארביים,
איז טאג ארבײטס דער װעז יארען יענע אין שלאף״.

 * יממ רסזז•אגדע ניקאל סאציאליםם עםטלאנדישער
 את־ געװארען, ארעםםירם אנדערםען איז *וריק צייט
 ■ראפאגאנדע אומלעגאלער םון באשולדיגונג דער טער
עמיגראגטעז. ואליטישע העלםען און

ץ סאסויססען די פץ מפלח גרױסע סעלגיע י

 װעלנע בעלגיע, אין יארלאמענם אום װאלען די גײ
 פאשים• די איז אפריל, טען2 דעם פארגעקומען זײגעז
 מאדנעם דעם דארם טראגט (װעלמ ■ארםײ טישע

 דער איז געװאחנז• משמעםערט ממש גאםען.רעקס״)
 פאנדאםען 4 מים געבלימז זי איז דעפוםאםעז־קאמער

 (פאר־ פאנדאם אײן מים סענאם אין ),17 (טארלײרעז
o אין ).7 לוירען n פאשים־ פון פארלוםט גרײסזנז 

 גרױ־ בײדע די אײגגעםײלם זיך חאבען םישעז.רעקם״
 קא־ די און ליבעראלען די ■ארםײען, בירגעדליכע סע

מאנדאםעז is 10 «װיאיגעז האמװ װעלכע מאליקעז,

 ן געליםען האט ארבײםער־פארםײ בעלגישע די
ױז זי מרלוסם. קלײנעם  &#נ m םים געבליכען ו

 )6 (פארלײרעז מ<רס<רקפימ»פדע ערד אין ד*מן
 דעד ).4 (פארלוירען םענאם אין סאנדאםען 86 מיט און

 שאוױניס־ רדעלװי א *ץ זיד נעםט פאדלוםם דאזיגער
 געװאחמ געםירט איז וועלכע ■ראפאגפגדע, םישער
 יפד זגפאיאגפליסטז די -פאדטײ.רפמײארפ חגד געגעז

 דעם ארבעםער־פארסיי תד געגעז פױסגפיוט מח
aa סװפיפפפז rn u n t ,פלזסישזד (« פנספפרס דד 

ד װןלפןן « י פ ײוו >  8זפאא ג
 v *py &טזגאשט תאט פקספו פרפסיער ליסםישפר

ל רדז איז  יכי פפפדפפינ), דגישןגן
n 1• פײפר דאם זןן n r w מג״ מ

 שטונדען, פעראען און *וועלף גען, געווען געוױינליד
 פאר אידעאל אן געװען טאג שטונדען אכם דער איז

 לא־ דער אין טרא■ דער געקעמפט. האט מעז וועלכעז
מ  די אויף געווען נאטירליך את ציים. יענער צו זו

 דעמאלםט האט ארבייטער דער וואס רוה און שלאף
געהאט. ניט

 דעם אנדערע. אן גאגצען אין לאגע די איז הײנט
 מער־ גרעםטע די האבען טאג ארבייטם שםונדען אכם
 דערגרײכט לאנג שוין ארבייטער אמעריקאנער פון הײט
 היינט שוין איז וואך שטונדען 40 די איבערגעיאגט. און

 געזעץ רעגירונגם דער אפילו אז אזוי, אלגעמיץ באלד
 וואך א שטוגדען 40 פון אמאקסימום שוין םאחיכערט

 גאענםער דער אין ארבייטער אינדוסםריעלע אלע פאר
 85 די איאט שוין האבען ארבײטער פילע *וקונפט.
 אםילו שוין איז פאכען טײל א אין און װאו שטונדעז

 ״אכם די װאך. שטונדיגע דרייסיג די איינגעםיריט
 אױסגעלאזט םלאגאן דעם םח הײנט שוין מוז שעה״

 און רוח םאר *ארבייט״. איז פאדעתנג די ווערען.
 -אופיל נײט, געגוג הײנט שוין םיר האבען פארוױילונג

 אר־ מעז נעמט װאו זײנען: שװעריגקײטען די ונײט.
 א מים ̂יד באזארגעו אױף פארדינען קענעז *ו בייט

 הײ־ םלאגאן דער קאפ. איבערן דאן־ א םיט רוה־פלאץ,
ץ דעריבער מח אמעריקע אין יאר  פאר ,ארבײם זי

ארבײטען״. װילען אץ קענען וועלכע אלעמעז
הא־ שלאג־װערטער עקאנאמישע די נאר ניט און

V עו זיד־געענו מן  ,B ־ ך־זי  םא־ דער ■אליםישע. ■י
 מאי־ זײן אױף האט אינטערנאאיאנאל *יאליסםישער

 4ק1איגםערנא פאר פאדערוגג, די ארויםגעשטעלם פאן
 הײנט״ קרי^ און באװאפענוגג געגעז פרידען. גאלען

 האט אנגרײפער, פאשיםטישע די םץ אױפקום דעם זינט
 זיכערקײם״ ״קאלעקםױוער פון לאזונג א געשאפען מעז
מלחמות. *ון נאוואפענוגג אײגענטליד םייגט װאס

 דער מאי, ערשטען םיז םיםבאל הױיט דער אפילו
 אינטערגאציאגא־ אױף אײניגקײט ארבײטער פמ םימבאל

ױ אויס םאג *ו הײבם קוקט מאםשטאב׳ לען  חחק. א ו
 פריד־ אגשםאט ;ברודער־קריג — אײגיגקײם׳ אנשטאט

 אר־ די אין שנאה און קאמף — *חאמעגארבײט ליכער
 פרידען םאר תפילח םוען וואס די און רײען• בײםער

 אײ־ מײנען באװעגונג ארבײםער דער איז אײניגקײם און
 פארניכ־ אדער באחערשען פארשלימען, חדך גיגקײם

 האם פראנם״ ״םאראײניגםען פון לאזוגג די יענעם. םען
 אין אזוי אחדו̂ו ארבײםער פיז ילאץ דעם פארנומען

לעגדער. אגדערע איז _אמעוײקע_אח_אזוי

 װאלאנער םעלקער, בעלגישע בײחנ די אװישעז זאאען
 א געפירם חאט ארנײטער־פארטייי די פלעמער, און

 װאל• דער בשעת אויםקלערונגם־ארבעם גראנדיעזע
געגעץ און שלום גאזיאגאלעז פון זיז אין קאמיאניע,

זרן די נ«ד שײנם עס
קליץ נחמיה פון

 _ פלײ װי »יז פײפ די בלינד, איז תר אמזער
ערפזפן אויפ׳ן זון די נ$ד שײנפ דאך

 — קײג פון אעפלוסזמא ׳םיד איז עדד די
אזיג^ אײס װא^מפ װעלפ חןר פון ײײרץ ®6י

 — סעפ אױף ̂יפױמער מיפ חאגלפ חיעות
סטעי^ אין םילפארגיג פאגפן כלוםען

 — קעלפ און חמגןןר שגײדפ גאפ און חײם אץ
עפ װײץ יונגן םיא םעלך^ ם׳גריגע זי
עוזיץ און געװאלד פלײץ, און פײער ס׳איז  — נ

w םעמי p a ײן 1» ״לעכאם דןןם אױפ געפײן. ז
ת  — װעג פײ■ פאלן סאמױרער דויי

י געפיר* פרעג^ תאמן פופ קמדער י
אין ײ תויפן ױנגע די  — פ׳נײ פון װ

i ג זון די r חייז אויפ׳ן גןולד ע

 א אי. סי. 1או ל. פ א. צװישען פארהאנדלונגען פרידענס
^פגעבראכען.

 דער אװישען פארהאנדלומען פרידענם באגײםע די
 קאנגוזס חגם און לעיבאר אױ פעדעריישאן אמעריקען

 אנ• זיך האבען מאס ארגאנידישאנס אינדאסטריעל פאר
 בײדן *ו אייעל רחװעלט׳ם פרעזידענט דורך געפאגגען

געוואדןן. אפגעבראכען װידער מאנאט דעם דינען צדדים,
 זיימן די אז ניט עם הייםט לשון אםיציעלען אין

 צז־זײם בײדע מאס ערקלערונג אםיציעלע די אפגעבראכעז•
 פאנאנדעדגןף זיך איז מען ווען ארויסגעגעבעז האבען

 װעדןן םארהאנדלונגעז די אז געלױטעם האט גאנגען,
 אח- אלס «ײט. אומבאשטימםער אן אויף אפגעליעט

p פרעזידענם װאם דאם, געווארען אנגעגעבען איז זאך m 
 סי. דער םץ פארםרעטער די מארעי, פיליפ און לואים

 tn פאי־נומעז דינען קאנםעחנטנען, ױ בײ א אי.
 איד קײלעז דער איז םארהאנדלוגגעז אגרימענט די

 סעגאפ דער פאו־ פארהערען די מיט אויך און דוסטריע
 רילןי• לעיבאר דעם איז ענדערונגען איבער קאמיטע

 V נים *ײם קײן דעריבער האבען זײ ביל. שאנס
 ל, אװ a * דער סמ םארטרעטער די םיט קאנפערירעז

 זאגס װאס שיראן־ דיפלאמאםישע די בלויז אבער איז דאס
 p ניט זאל מעז אז אוםן אן אויף זאכעז מאל אלע
 פארחאנד־ די זײגען םאקטיש דערפמ• םײן אמת׳ן דעם

נ ספק גרויםער א איז עס אמ אפגעראכעז לוגגען ױ  אי י
קוג̂פצו מצרנאענ דער אין ווערען כאגײט וױדער װעלען

אנשםחמגתג IV םייו
צוזאמענצוכרענגען.

-4(1939
 די פת פארטרעםער די *וױשען פארהאגדלוגגען די

ױי  פאראיי־ און פרידען װעגען ארגאגמאפ^ם ארבײטער נו
 זיי צװישען קאמף דער איז אגגעגאנגען, דיגען ניגוגג
 איגעשטעלט ניט שלאכם־פעלד אינדוסטריעלען אױפ׳ן

 אונטער- זײנען צדדים בײדע מינוט. אײן םאר געװארען
 פארכאפען פון ארבײט דער מים אנגעגאנגען דעסען

 אונטערשטע־ מיט צוױיםער, דער פון איעע טעריטאריע
 ױניאנם שפאלטען אנדערען, דעם אײנער פיםלעך לעז
 דעם אפשוואכעז איבערהויפם אח דד לאזט עם װאו

מיטלען. םריפה און כשר׳ח אלע םיט געגגער
 האם ל. או פ. * די װאם ױניאנם די פון אײנע

 אדער איר״ בײ פארכאפען און אפשװאכעז פרובירט
 פמ ױגיאן. מײגערם n אח םײלען, איר פון אפרײסען

 איז שםאנדפונקט סםראטעגישען און פערזענליכען דעם
 די אפשװאכען פרובירען זאל גרין אז נאטירליך עס

ױ זײן פוז הויפט־באזע  לואים׳ן. פמ געגנער, פטעסמעןו
 ®ון שםיקעד אוועקרײסען אדער אפשוואכען הײםם דאס
 עקזעקוטיװ דער האט דעם איבער ױגיאן. םײנערם דער

 אינטער־ אן ארױםגעגעגען ןשאיעתדפע דער פח קאונסיל
 ױג־ םיינערס פראגרעסימ דער » טשארטער געשאנעל

ױ נאכדעם איליגאי ®ון יאז  װאיר־ םיין יוגײםעד די ו
 םעדע־ דער פץ געװארען אױםגעשלאסעז אמ קערם

רײשאז•
n געגומען זיך האט יתיאן םײנערס פראגרעסיװ 

 קענ־ םץ פעלדער קױלען די אין ביםלאכוױיז ארײנרײסען
 דער אין אױך לעצטענס אח װירדזשיניא׳ װעםט םאקי,

 פענםיל־ אין װאירקערס מײן ױנייםעד דער פח פעםםוגג
 האם עם אז וױיט״ אזוי דערגאנגען איז עס וױיגיע.

 אםא־ די אין װי גאר קאמםען בלוםעע מיט געםםראשעם
i ליגע r i r װען איליגאי אין n זיך האם פראגרעסיװ 
ריסעז■אפגע

זײ רעגירונג דער םון
 אין אױך איז נאטעס, דיפלאמאסישע אלע אין וױ

 באחאלםןן קאמיטע קאגםערענץ דער פון ערקלערונג דער
 קאנפך די פון דורכפאל דעם םאר אורזאכעז אמת׳ע די

 ארױםגעזאגא ניט קלאר װעוט דאס כאםש רעסנעז׳
י םיט סכסוך דער טאקע איז אורזאך די  קוילעז־םימ י

 ענדערמגןן די װעגען פארהער דער און אייגענםימער
אקם. רילעישאנם לעיבאר דעם אין

 דפר פון ראלע די און סכסוך גרמבער קוילטן דער
ל. 11א .9 א.

 הינטער די מים באקענט נים זײנעז װאס מעגשען
 תד או אויםמכםעז, זיך ׳קען םעטיגקײטען קוליםען

 די םיט װאירקערם םיין יונײםעד דער אוױשען םכםוך
 גדד דעם םיט שײכות מינדםטע די נים האט בעלי־בתים

 דןד אין באװעגונס ױגיאז טרײד דער אין קריג דער
 פארבוגדען. נאענט גאנץ צװיי די זײנעז אבער אמת׳ן

am ײס1 דער אין וואס דצם׳ אין באשםײט צרה די

 קאז מאנדאםעז אין םארלוםם קלײגעם דעם םאשיזם.
אריבערםױאגען. לײכם ארבעטער־פארםײ די

 ן געװארעז געשאםען איז ױאל דער נאד באלד
 אץ לימדפלמ קאםאליקען, פץ קאבינעט מיניםטארען

 תיכו אמר האט ארבעםער־פארטײ די םאציאליסםען.
 אזױ קאבינע^ פון מיטגלידער איהרע *וריקגעצױגען

 חד ן פאיאריטעם, גתיםער א מים אנטשיחגז, האט
 אין געווארען דורבגעפירט איז וחגלכער םערענדום״

װאל• דער נאד פארטײ, דער
 פארליתזז פאשיספען אץ רעאקפיאנערעז די

אײר^פע *יז לענדער פאי״ײעגע אץ ײילעו
פין פון לענדער אנדערע עםליכע אין גאד ײר  י

 פראװמ־ און צענםראלע *ו װאללן סארגעקומען זײנעז
 וךילןד• זײ האבען אומעםום פארלאמענםען. צקמעלע

«ז די אז דערקענער, «ו געגעמן דײםליד מאםען  די
פאשיסםען. די געגען

 פארמד די גײ פאשיסטעז די האבען האלאנד אץ
 העמי פארלױרען פראוױגמז 11 איז ײאלעז קומעגע

 םא• די סאנדאסען. און שטימען זײערע פון דרים־חלק א
פלמ• פריערז־יגען דיער דצרהאלסעז האמן ציאליסםעז

ן  איז װאלעז פארגעקופען וײנען שוריצראימ יי
 חר תר ןױריד. קאנטאז אין פראוױנץ׳ אײטגעער אײז

 דוו פאר ישצרטמאהאקמצריכ א אבער איז זולםאס
ן שםיסונג י  סא&י אין זיד געפינט װאס לאנד, גאנצען י

 עקספאנםיע־שטחנבוד ישעספפאשי פח מגםער־פונקם
ײ איםאליע• אח דאדײסשא אזזישען גען, י נ ליז ז  וזי

^גיו אינגאנצען ספזיסשפא די זימעז ניס לוז,פפןי
ײז קײז געװאמעז ---------אלר<««פאו די טאנדאט, י

ז ואאײסיז 6 געװאמעז האב?ז י פיגפ אאגןן י

קע־ ניט זאל ױגיאן אפאזיציאנס די אז פארהיטען צו
 קוילען או־גאגיזירטע די אין אנחאלט קײן קריגזנז גען

 די געפאדערמ איצם ױניאן מײגערם די האט רובען,ג
 דאם אגרימענם. נײעם דעם אין שאפ יוגיאן קלאוזד
י האבען אנטזאגט. אייגעגטימער ו
 מעכ־ די האט אױםזען, ניפ זאל דאס מערקוױרדיג װי

 קײן געהאט ניט איצט ביז װאירקערס םיין ױנײטעד םיגע
 מען װען מאל יעדעם אגרימענם. שאפ ױגיאן קלאהד
 די האט אגרימענט׳ נייעם א פאר פארהאנדלעז פלעגט
 הא־ מלײבתים די און שאפ קלאוזד א געפאדעדם ױגיאן

 ניט זיך האט ױניאן די אנםזאגט. םאדערוגג די בען
 כאטש װײל פאדערונג׳ דער אױף אײגגעשפארם שטארק
 אגרײ אפען־שאפ אן אוגםער געארבײם זײ האבען יורידיש

 געקענט האבען ױניאן־לײם ניט אז הײםט דאס מעגם,
 מיטגלי• ױניאן די סיט !חאמען מײנם ז* אין ארבייםען

 אין קוילעז־יגרעבער יעדער פראקטיק דער איז איז דעד
 די איז ארבײטענדיג סיםגליד• א געװעז ױגיאן־מיינס די

 און וואױנעגדיג ױגיאז־מיטגלידער,, דורכאוים מיט מינען
 וואו דערפלעך מײנער די אין צוזאםען די מיט לעבענדיג

 מײנערם די אויםער קרײזען געזעלשאפטליכע אנדער קײן
 אױםחאל־ געקענט נישט לאנג אײנער האט נישםא׳ דמען

 אנ• געמוזט זיך האט אח איזאלירט פארבלײבען צו טעז
 װאו מײנם׳ יעגע געװען זײנעז אױםנאם אן שליסען•

 דארט אדער געהאט, ניט אגרימענט קיין האט ױניאן די
 צוױשען קאמפען אינערליכע פארגעקומען זײנען עם װאו
ױ גרופען. קאנקודירעגדע צווײ  וועםט קענטאקי, אין ו

 ױניאן די איז דארט אגער אילינאי. איז וױרדזשיניא
 קלאוזד א קריגען צו געגוג שםאו־ק געװען ניט נאםירליד

פארבליבען. אזוי עס איז דעריבער שאפ.
 מײז די מיט אגריםעגםס די אץ אח נאך דערצו

 האט וואם פונקס א געװען איצס במ יײגעגםימער
 א דאלער צדױי און איין מיט ארפייטער באשטראפט

 פח טערסיז מיטען אין םסרייק אין ארױםגיק םאר טאג
p .פאר אונמעגליד געפאכם האט דאס אגריםענם 

i םײגערם f גיט־ױגיאז מים ארבײטען צו זיך ענטזאגען 
 צו באלאגגם האבען װאס אזױנע םים אז־לר םײגערס

יוניאן. אפאזיציע אן
 דעם באנײעז פאר פארחאגדלוגגען איצטיגע די װען
 זיך חאמז דיםטריקם ״אפאלאטשיןך דעם אין ןגרימעגט

 צדדים ביידע תאכען מארטש, םען14 דעם אננעהױבען
 פאר־ האם יתיאן די פאוערוגגען• אדױסגןשטעלם

 אױף חעכערונג א און װאך שםונדען דדײסיג א לאנגם
 געפאדעדם האבען יײממױםעד םינען די Jirrwr די
 איבעד שםונחנז. לעגגעחנ און שכירות די אין שניט »

בײדע אױםגצגליבען. שגעל אמגר זיד םעז האט דעם
a באנײעז is «נשטיפט1צ חאכען צדדים n אגריםענם 

*T געקממז איז אלסאפה דער באדיגגמגען. אלטע די 
ר האפ ײגי»ז די יימ ת מ קלאחד א תרפפא« װי מי  י

י׳ י  תאט אנםזאגם׳ עס האנצן בעלי-בתים די װען אח ״
י u* י i n i f i i  p m ארױפצמעפען pa אגריםעגם o n 

םםוײיקעז פאר ארגײםעד די באשסראפעץ *וץ •*א■

 אום אז גע׳םענה׳ט, האט לואים טערמין• מיטעז אין
 אפאזי־ פון פאחוכען די געגען ױניאן די באשיצען 1צ

 ױניאן די מח םײנם, די םארכאפען צו ױניאנם ציאנם
 קלאוזד ענםוועדער פונקטען. צוױי די םיז איינע קריגען

 באשעפ־ צו בעלי־בתים די םארםליכטען װעט וואם שאפ,
 װאיר־ םיין ױנייטעד דער םח מיםגלידער בלויז םיגעז
 ארבייטען צו זיך אנטזאגען צו רעכט דאם אדער קערם,

 האבען אײגענטימער מינען די לײט. ױניאן ניט מיט
y די y o אגרי־ דער און צוריקגעװיזען פאדערונגען 

װערען. באנײט געקענם נים דעריבער האט םענם
 פאר־ די ארייגגעמישט. רעגירומ די זיך האם איצט

 געפינען 1צ זוכען דעפארטמענט לעיבאר פון מיםלער
y וועלכע אויף פשרה א עפעם rn די איינגײן. זאלעז 

 פילט עם שטארקע. א איז מײנערס די פון פאזיציע
 דערצו קױלען. ווייכע אין מאנגעל א איצט שױן זיך

 גרו־ קוילען הארטע די םון אגרימענט דער אוים גײט
 םםראשעט ױניאן מײנערס די מאי. ערשטען דעם כען
 ביז אויב מאי פערטען דעם םטרייק גענעראל א רופעז צו

 װאלם דאם ווערען. באגײט נים אגרימענם דער װעם דאן
 וואר־ דעריבער איז עס לאנד. די פאראליזירט גאמת

דערלאזען• ניט חנרצו וועט רעגירוע די אז שײנליך
עקם. רילעישאנס לעיבאר דעס אץ ענדערונגטן די

 אנ־ וואשינגטאן אין זיך האבען אפריל עלםטען דעם
 קאםיטע דער פאר פארהערעז עפענטליכע די געהויבען

 פאר־ די וועגעז םעגאט פון לײבאר ענד עדױקײשאן אן
̂נדםענטם געשלאגענע  *91 רילעישאנם לעינאר צום אמ

 שםרײט־ די פזז אײנע דינען ענדערונגען די אט זעץ.
 דער און ל. ip פ. א. דער פון פירער די צװישען פונקטען

א. אי. םי.

 אװ אסאםיאײשאן נעשאנעל די זײטען. פארשידענע פון
 טשעםבער םטעיטס ױנײטעד דער זװן מאנופעקטשורערם

 אמ םמרים פח פאראײנעז נאציאנאלע די קאמערםז אװ
a איז ענדערונגען ראדיקאלע פאדערען פאבריקאנטען n 

 די װאלטען בעסםען צום געזעץ. ארבײטער װיכםיגםטען
 אפשאפען• גאנצען אין געזעץ דעם װעלען בעלי־בחים

a איז דאם אז װײםען זײ װי אזוי אבער ra מעגליד נים 
 עס אז אמענדירען אזױ כאטש עס זײ װילען קריגען, צו

איצט. איז דאס װי עפעקטימ אזוי דין גיט זאל
 און םאבריקאגםען רײכע די פון שטעלונג די איז
 זייערע פארשטייען זײ פארשםעגדלין־. גאנץ םוזזרים

 אז וױיםען זײ באשיצען. צו זײ זוכען אץ אינטערעםעז
 אר־ צאל די איז קראפט, אין אוײין איז געזעץ דער זינט

 פארדא־ וױ מער ױניאנס די אין ארבייטער גאניזירטע
 מיליאן, םערטעל דריי מיט דרײ פמ געװארען. פעלט

 ארגא־ מיליאן אכט קארגע צו אויסגעוואקםעז עם איז
אזא שטאטען. פאראייניגטע די אין ארבייטער ניזירטע

t t t■  kLw■• mwm ftAkk Mkkfchk kkkk kkkkkkkkאון בתים בעלי די פאר גינססיג נים זײער איז געזצץ 
 םאר־ הפחות לכל אדער פארניכטען 1צ אים זיכען זײ

קריפלען.
 פון פירעד די אײד וואם אבער איז אומגליק דער

 די.אר־ ®ח נאםעז אין רעדעז װעלכע ל. אװ פ. a דער
 אין ענדערונגען אויך פאחנרען ארבייםער גאניזירטע

 זיכער װעאנז וואס עגדערונגען מאגכע אוץ געזעץ׳ דעם
o פיז װירקזאטקײט די שעדיגעז פיל n .די געזעץ 

 מרדכי סאהבת נים עם םועך םעדערײשאן דער ®מ פירער
 שעדיגעז 1צ אויםעז ניט דמען די חמן. משגאת נאר

 זײ נאר ארבײםער׳ די אר־גאגיזירען 1צ אױסזיכטען די
א. אי• םי. די ?יד פאר אומשעדליך םאכען 1צ זועען

 ל. אװ jd * די װאם ענדערוגגעז ינטיגסטעװ די
 אלם פאן״ דעם באשםימען :זײנעז פאדערם פירעדשאפם

אנשטאט םארםרעםער׳ וועגען אפשטימען םאר יוניט
---------- ------------ ------MAMMA Ala MAA AAA MMkBAIMM■ ■MiAM AA o באשטימעז באארד די קען איצט װאס n >שאפ די פאך 
 פע* די פאדערם דאם צוזאםצן. ר9פ9ש גרופע א ר9אד

 9נט9י9ל9ג די |9קרײם9אװ T919P is כדי דערײשאז
 ז9אינדוסטדי 9פראדוקצי מאסען די אין ר9ארבײט פאך
 זא־ זײ װאס אנשטאט אינםערגעשאגאלם פאך אירע פאר

 צאל ר9גרױם דער ן9צוױש ז9י9װ בשישים בטל ן9ל
 ר9ארבײט 9נט9י9ל9ג נים ד9אי 9נט9י9ל9ג האלב ®ח
 באארד לײבאר דצר פארבאםעז ;ז9אינחסםרי די אק
 חאם ר9ב9ארבײםם־ג אז װאס קאנםראקםעז ן9אגוליר צו
», ר9גיםימ9ל » םיט שלאםעז9ג »י  מאם גרוגד אױפ׳ז י

 ז9ישצװ ר9םיםגליד נחװזזײם טײז גיט האט יתקח די
 רם9פרי 9אזױג פארםײחח צו אח דאם ד.9ארבײט די
n ר/ד פון a p■ מי n ח פאל אמ ז9ב9«9ירױםג האם® 

m גײ s r9־ pחא־ 9לנ9ײ 9גליכ9 אח קאטפאני ליםאן 
ד פים גםס9אגריפ ז9שלאס9ג ן9ב p■ ת m q r a, גיט 

 רם9פאד ןדײשא9דןפ די ר.9אדממי די גמדיג9פר
n לײבאר 9איצטיג ךי ז9אפשאפ«ו אױך a p■ םד *ז 

פאר־ ז9זאל 9לצ9ײ פמף פין פערשאפטד9ק I ז9שטיט

 פוב־ דעם אמ בתים לי9ב די ר,9ארביים די ן9ט9טר
ליקום•

 מיט צוםרידען םאלקאם איז ר9װיי א. אי. סי. די
 9קײנ ן9רלאי9ד ניט װיל זי און איז ר9 וױ ץ919ג ם9י
 ם9י אין ענחױ־ונגמ יי ארום קאמף ר9ד ן.9נדערונג9
 צוױי די ן9צװיש שנאה די און תהום דעם האט זעץ9ג

 גונג9באוו ױניאן טרײד ריקאנר9אמ דער םיז םיילעז
 ן9םראג9בייג םיל האט און פארשםארקט און פארטיפט

ן.9ווער בראכען9אפג זאלען ז9גצ9ר9קאגפ שלום די אז

פראנםען אנדערע אויף קאמף
 ם9י אמ רײשאן9י9פ דער ן9צװיש קאמף ר9י

 זיך האט ארגאגיזײשאנם ל9אינדאסמרי אװ קאגגרעם
 אינ• 9אײניג אין פארשםארקם וױממװ־ אייד מאנאט ם9י

 קאמ- איר םארשםארקט האט א. אי. םי• די ז.9דוסטרי
 שא-9רנ9אינט דערײשאן9ם די םון ן9קצורײם9אוו ®ײז

 פאבריקזװ אין טרייד׳ ז9קםריש9ל9 איז ר9ארבײם נאלם
 קלײ- 9מאנכ און ז9ארטיקל 9נ9שט»ל ן9םאבריציר װאם

 רם.9װאירק נם9גארם ד9ױנײט ר9י םרן ד9פ9ש ר9י
 או־י־ האט ר9װײ לײבאר אװ רײשאן9ד9פ ז9ריק9אם די

 װאיר־ מײן םיװ9״פראגר י9י דורך פארזון־ איר םזױ־
 אץ ר9לד9דפ9קױל די איז ז9ארייגצורײם זיד רס״9ק
o וױרדזשיניא׳ םט9וו אח 9נםילװײני9® נטאקי>9ק n 

 םאר־ האםער ן9רײ 9איר איז ז9ם1נ9אריינג אייד מאנאם
 אוימא• ״ױנײםעד ר9י ®מ טײל 9ג9שפאלט9איג טינ׳ם

 דער־ פון ז9םײל 9נ9שפאלט9א«ג ױגיאף׳ רם9ױאירק
 בא־ אמ רס״9װאירק שאגאל9פראפ אח אפים ד9״ױגײם

 ״9קאמים ארגאנייזינג רם9װאירק קםםיל9״ם די מפם9ק
ן.9ריכט9ג די איז

 שפאלטונג די איז ױגיאן אױםאמאביל ר9י אין
 דעד דודך ן9ײאי9< «פס

 האט 9נ9י ז9װ ,9פראקצי מארטינ׳ם פץ נשאז9קאגװ
 אץ ארגאניזירט זיך און ן9שפאלם9איג ל9אפ^ זיד

o ױניאז׳ 9באזונדעז־ א n ן9װאר9ג נדיגם9םאר מאנאט 
 ,9םראקצי א. אי. סי. דער פון נשאן9קאנוו דער ײרד

 9נײ א רוױילט9 ז9ניש9ראנגל 9לאנג נאד האט 9לכ9ײ
 םח 9קאגםטיטוצי די נדערם99ג את 9אדמיניםםראצי

nפון ר9מוםם א ז9ײ9ג איז נשאן9קאנװ די ױגיאן. ר 
 ביײ א פאר דיגען ן9ק װאס ז9רײ9רײם איז ס9אינםריג

 דאדט דינמ 09 •1די ניס דארף ױניאן א װאס שפיל״
 ן9םארכאפ צו גרייט9צוג גייפעז 9ארגאניזירט ז9קומ9ג

 י9מאר און חילמאן ױניאן. דער איז רהאנט9אויב די
 די ן9צתאמענצוהאלט חשאב ז9י9שוו א האט9ג האבען

 קו- ניט זאל 09 אז םארהיםמ, און ז9גײפ 9ג9פארשײז־
 םיה ר9שװער דורך ן.9שפאלטוגג 9ר9װײט צו ז9מ

 י9אב דארט ט9װ שלום לאנג ן.9לונג9ג אויך 09 זײ איז
 *9ארױםג איז גתפע קאמוניםםישע די ן.9הערש ניט
 קוםיװ9קז9 נעראל9ג פאר ז9מאל די אין זיגרײד ן9קומ

 -נזידע9פרװײס־ דרײ 9אײ־ פארלאדען האט זי כאטש
o דויד םען n שאפם9אפג גאנצעז אין האט ן9מ װאם 

 9י1גר די ן.9רײ9רײם די ן9אױםצוםײד אום ר9פום9 די
 ראל9נ9ג ר9י אױף מיםגליחװ־ ן9דרײצ רװײלם9 האט

 ר.9מיטגליד אכצען פת באשטײט 9לכ9װ קוטיװ9קז9
o אייד האט זי n ר9ם9קר9 ם ראל9נ9ג •® o n a. 

 דעס9ר םיט ז9שלאס9ג זיד האט נשאן9קאנוו די כאטש
 סידגי און י9מאי פילי■ און אײניגקײט און ז9פרײ פאר

 9נט9דמאנ9® אלם ז9װאר9ג באשטימט זײנמ הילמאן
 דעלע־ 9פיל חיד 19זײנ יעיאן, דער סמ ר9ב9רא«
 די אין זימלאך9ב ן9טראג9ג ז9האב װאם די םיז ן9גאם
 ר־9פריח 9גאנצ די ן9ר9אױםק פמ םימן אלם ז9לאצ
.9נ9פריד1אוםצ ז9פאר9קג9אוי אדמיניסםראציע׳ 9דיג

o תאס .,וױזיזװ ,i®9«״ מארםיז די n 9« מאנאם*
a מאבט n שפאל־ פערמאנענםער א פאר שריס לעצםעז 
דער פון גרינפן מיט רירם9קאנפ האט מארםין םמג.
 מאמענ9ר צו שםימם9אײנג האס און שאזיריעפעד

 אן ן9אנצושלים צוריק זיך םיםגליחװ־ 9זײנ 1צ
 ן9צוריקצוג^ב זײ צוגפשםיםם האם גרין רײשאן.9ד9פ

o n 09 9פראג די ר.9סארסש שאנאל9ת9אעםi i -אי 
 ן90אפצושסי םיםגלידפר די w ז9י9ײ ז9ב9<9י<9ב

פערענחם.9ר א דמץי

 דפר אין מאנאם דפם קאנװפנשאנס צוױי
יתיאן בופקסםיל

מ ארבײםער קםטילm 90 איז ד איז יוגי o ײי n 
 קאסף דעד מױוארען צם919 םארג מאנאס ס9נ9פארגאנג
 -9אגג זיד חאס װאס גאדמידפראקציפ, m צװישפז

מ .ןאדײש9יm 90 אז ז90שלא  װאיר־ קסטיל9״ם חװ־ י
ז קאמיםד׳ ארגאגײזינג קפדס י  די איז י• «י• םי• י9י י

m ״װ־ינםפן.  is ■מד פח אנםשײדזנג פריפרדיממ 
ז ריכם י m יײלאגד ראח־ י  wm * .אמ ^ »ײ a n 

is םאנאט a m iis « 1» אנסשײדמג סװײפס a n סויר־ 
o p דןװעלג אלאבאםא׳ אין קאחים ap t נם9׳יסק׳9ג



 אייגענ־ דעם אויף רעכם קיין נים האם ?. א. װ. ם. די אז
 וואיר־ טעקםםיל ױנײםעד דער םון לאקאלם די םון טום

 1.600 די גוריקגעבען דעריבער דארף און ױניאן קערם
 אנניסאן דעם םון צוגענומען האבען די וואס דאלאר
לאקאל•

קאנװעג־ צוױי װערען געהאלטען װעלען מאי אין
 צוױי — געזאגט בעסער גרופען. צוױי די םון שאנס

 איר ערעםענעז װעם גארמאן־גרוםע די האלב. א און
 וואירקערם טעקםםיל יונײטעד דער םון קאנװענשאן

 קאנווענ* די וואשינגטאן. איז מאי אכטען דעם ױניאן
 רעכם געזעצליכען איר עטאבלירען פרובירען ױעם שאן

 םעקסםיל דער סון אײגענטום דעם און נאמען אויפ׳ן
 קאגווענשאנם צוױי רוםט װידער׳ א״ אי. םי. די ױניאן.

 די םון םילאדעלפיע. אין מאי םוםצענםען דעם פאר
 װערען ארום םעג פאר א אין װעם קאגווענשאנם צוױי

 םעקסטיל א נאך אפיציעל האגען װעלען מיר און אייגע׳
 וועלען קאגװענשאנם צוױי די א. אי. סי. דער פון ױניאן

 ־ya די םוץ צוױיםע א און •P א• מ. ט. די םון אייגע זיץ
 וואיר־ םעקםטיל ױנייםעד דער םון באאמםע וועזענע

 א. אי. םי. דער געטרײ געבליבען זײנען וואם קערם
 םארזאמ־ זיד ירעלעז צוױי־קאנווענשאנם די וױ גאכדעם

 פאר־ געזעצליכע און אםיציעלע אן פארקומעז װעם לען
 א אונטער ווארשײנליך ױניאן. נייע א pn אייניגוגג

 צערעמאניע די קוםען. לעבען צום װעט גאמעז, גײעם
 זאל ױניאן נייע די אום געזעץ דעם צוליב נויטיג איז

 איי־ און ביכער דאקוםענםען. די אויף קלעים א האגען
 געזעצ־ איר אלם ױניאן פריהערדיגער דער po געגטום
ײדש. ליכער

 דרײ־פערםעל צאלטן צו פאתזשפט ױניאן חאזשיטרי
סםרײק דאון םים א פאר טרזאץ שאדטן מיליאן

®אר~ אנטשייתעצו גצפצרליכםטע די פװ איינס .

1

 םון געווארען ארויםגעגעבען מאגאט oyn איז ױגיאנס
 גע־ םילאדעלםיע אין קאורט דיסטריקט פעדעראל דעם
 וואיר־ האזיערי $ול*םעשאנד אװ םעדעריישאן nyn גען

 po באשלום דעם אויף איינס. דיסטריקם ױניאן, קערם
 אנט־ אן ארױםגעגעבען געריבט דער האט חשורי א

 בא־ דארפעז פרעזידענט דער און ייניאז די אז שיידוגג.
 דא־ 711.932 קאםפאני״ האזיערי .עיפעקס nyn צאלען

 *ya האט זי וואס שאדען דעם פאר שאדענערזאץ לאר
 ארבײםער די וואם סטרי״ק סים־דאמ א דורך ליטען
.1937 אין געפירט דארט האבעז

 אויפ׳ן pnynya ארויסגעגעבעז איז אנםשײדוגג די
 •ya געגוצט איז וואם געזעץ, זעלבען oyn po גרונד

 הע־ ״דענבורי בארימטער טרױעריג דער אין װארען
 אויפגעשמו־ צייט יענער צו האט װעלכע קעיס״, טזגרם
 דער אז דערצו געפירם האט און אםעריקע גאנץ חגמם
 *שערמאן דער איז דאם ווערען. אמענדירם זאל געזעץ
 געווארען אנגענומען איז וועלפער געזזדר׳ םראםט אגטי

 רױבערײען די געגען באםעלקערונג דער באשיצען צו
 פרײזען קאנטראלירם האבעז װעלכע טראםםם די פמ
 געגען בימעם• po קאנקוחננטעז ארויםגעטריגען אח
 וױרק״ pnrya גים מאל קײן געזעץ nyn איז טראםםם די

 געװעז עס איז יוניאנם די געגען אנער דערפאר דאם.
 שטראף די האט קעים דענבורי דער אין װירקזאם. דיער

 חאבען װאם ארבײטער אלע תאם pn יוניאז די געבראכזנז
 בעטלעד, אין פארװאנדעלט םטרײק איז גאטײליגם זיד

 תאבען זײ וואם אלץ און הײפען זײערע אוועקנעמענדיג
פארמאגס.
 שטורם אזא ארױםגערופען האט אנטשײדונג יענע

 קלעײ דעם אנגענומען תאט קאגגרעם nyn אז לאנד, איז
 יוג• אז אױםדריקליך, זאגט װעלכער אםענדםענט׳ סאן

 און טראסםס אלס ווערען באטראכם ניס זאלען יאנם
 nyn געזעץ• דעם פון אפליקאציע nyn po םרײ זײז

 שטראף די םארשםארקם אױך דואט אמענדמענט זעלבער
 ■oyn שטערען צו קאנספירירען װעלכע םראסםם, אױף

 םאל אזא איז אז לויטעט. oy םטייםם. צוױשען האנדעל
 דוײי געליםענע, די צאלען דארפעז שולדיגע די זאלען

ױ שאדען םיל אזױ מאל ײ װאם שאדען דער ו  האבען ז
געליםעז•
 ״זױיעקס nyn אין גזנריכם דער איצם האט גו,

 א געגען וױדער אסעגדםעגט oyn אויסגענוצם קעים״
 פירמע די אז גע׳פםק׳ענם. האט דזשורי די יתיאן.

 237^10 יזפ םםדײק דזרךדעם שאדןץ א געליטעז חאם
 די ריכטער דער חאם געזעץ דעם אוגםער דאלאד.

 די פון קאסמען די צוגעגעבעז און פארדדײפאכט םוםע
 קארגע געווארען איז עס און מפאניקא דער פאר לאיערס

ראלאר. םיליאן דדיי״מרסעל
 במ אפעלירעז קעיס די גאםירליך װאט יוניאן די

 אט אבער אױב קאורט. סופרים ססייסס ױגייטאד צוס
 יוניאז קײז װאס װןרען כאשטעטיגט זאל אדשײל דאר
T זיין גיש j i'i ארער אײגןגםדם איו סים fiyBo*ipy>

 םיט־דאח א געװען עם איז םאל דעם אין וואם דאם
 םארניכ־ דינען מאםעריאל און מאשיגערי און םםרייק

 םטרייק אייגםאכען אן אין אז גיט מיינט געווארעז׳ טעט
 עם ווערען. אנגעווענדט נים געזעץ זעלביגער דער קען
 ווע״ פראוואצירט זאל םיקעם־לייז אוים׳ן אויב גענוג איז
 אקט אומגעזעצליכער אנדער אן אדער געשלעג א רען
 שוין עם קען װערען, באגאנגען איז עס וו$מען םח זאל

 שםערען צו קאנםםיראציע אלס װערען אויסגעטייםשם
 קען הבית בעל דער און האנדעל אינםערסםייט דעם

 םאר־ דינע אלע םאר שאדעךערזאץ דרייםאכען מאנען
 דורך םראםיטען םארלארענע די איינגעשלאםען לוםםען,

סטרײק. םון צייט דער
 נאך וױיזם קעיס״ ״עיםעקס דער אין אורטייל דער

 םאר־ זיך קענען ארבייםער־ױניאנם וױיניג װי מאל א
 אױם* װערען וואם געזעצען אםילו געזעצען. אויף לאזען

 דער װי ארבײטער באשיצען צו אנגענומען דריקליך
זיי. געגען אויסגענוצט אויך ווערען אמענדמענט קלעיםאן

מאנאם דעס סעטעלמענטם און סםרײקס
 די פון מאגאט דעם אן גײט םטרייק בלוטיגער א

 קאמ־ .װיעבאלד דער םח דרייװערם טראק דעליװערי
 םםרייק דער שיקאגא. אין סםאר דעפארטמעגט פאני״

 דער צװינגען צו ױניאן םיעמסטערם די גערוםען האט
 סעט־ און קאמפאני־ױניאן איר אויםצוגעבען קאמפאני

טיעמסםערס. די מיט לען
 םםרייק־ און סםרייקער צװישען געשלעג א אין
 געווא־ חנרשאסען לעצםע די םון איינער איז ברעכער

 קא־ אוו טשעמבער די און פאליציי די םוים. צום רען
 דער םיט געשטאנען אויך םריער זײנען װאס םערס

 געקראגען איצט האבען םםרײקער, די געגען קאמפאני
העגט. די פאגאגדערצופירען געלעגעגהײט א

 םםרייק די מיט פארם פאליציי טעראריזירט. ווערען קער
 ריכטער א זיי. באשיצט און טראקם די אויף ברעכער

 די געגען אינדזשאנקשאן אן ארויסגעגעבען שוין האט
 ארויםגע־ איז וואס אנטשיידונג דער נאך םטרייקערם.

 קיים״ ״עיפעקס דער אין פילאדעלפיע אין געווארען געבען
 ױניאן טיעמסטערס דער אנגעקלאגט קאמפאני די האט
 שא־ דאלאר מיליאן פערטעל א פאר באאממע אירע און

 אויף םארלאזעז צו זיד גרײט איז ױניאן די דעךערזאץ.
 זײז װילען זיי אויב םטרייקער די פון אפשטימונג אן

 פון אדער ױניאן םיעמםטערם דער פון פארטראםעז
 אזא דאך קענען אײגענםימער די ױניאן• קאמפאני דער

 מײ־ עפענםליכער דער צוליב אנםזאגען ניט פאדערונג
 בועאי אבער אפשטימוגג, אז אויף אײן די שטיםען נונג,

 םיקעםס. די אוועקנעמען דעחױילע זאל ױניאן די אז
 םטרײק דער אין טאז צו ױניאן די זיך אגטזאגט דאם
אן. גייט

נוארק, און ניי םץ דייערם און קליגערם די
 אםאל־ דער אן אמעשלאםעז זײנען װעלכע חשױו־זי. ניו

 די באנײם םםרייק קורצען א נאד האבעז גאםײטעד,
 םארבעסערונגען. מאנכע מים מאנאט דעם אגרימענםס

 חעכערונג א געװאונעז האבען ארבײטער יארקער נױ די
 צװים* אנדערע און שכירות די אױף פראצענם םינף פון

 ארביםרײ־ צו ווערעז איבערגעגעבען װעלען םיגקײטען
 װעלען טרייו אװ באארד דער מיט ױגיאז דו אויב שאן
איעיגן. קענען גיט זיד

 אין םראק־דרייװערם טױזענם צען פיז םטרײק א
 צײט וואכען צוױי םאר האט שטאטען ענגלאנד נױ די

 שפײז אוץ םחורות םון צוםיר גאנצען דעם פאראליזירט
 דער מאםאטשחעםס. און קאנעטיקוט אײלאנה ראוד איז

 קאמפראמיס. א דװ־ד געװאחח געסעטעלט איז םטרײק
 געװארעזי פארעפענטליכט ניט זײנען יימצעלחײטען קײן
n «יד פאר איז אגרימענם דער r.

ארבײט. נײע בײ ילאםבערס ־600 פון סםרײק א
 ארבײ־ די תאבען םעיאר םח ארײגםישונג דער דורך
 די אויף ארבײטען צוריק גײן *ו אײנגעשטיהם טער

 פאדערועען זײערע איבערגעבען און באדינגונגעז אלםע
ארביםרײשאן. צו

 באשםייט װעלכער קאונסיל, טרײדם האםעל דער
 זײ־ װעלכע אנגעשםעלםע האםעל «ח יונקמס זעקס פון
n« אםעדיקעז דעד אן אנגעשלאםעז נעז m n אװ 

 געװאונעז מאל ערשםעז צום םאגאט דעם חאט לײבאד׳
 רײגסםע די r® אײנעם מים אגריםענט שאפ קלאוזד א

n נױ איז זהאמעלע r^ ריחשיס״, םײנט ״חאםעל 
 אמםעדגעשריבען האט אסטארם, די צו געהערט װעלכער

^ חװ־ םים אגריםעגם אז  חונדעדס זיבען די פאר ײג
 אדבײ־ די באשעםםיגם. דארם זײנעז וואס ארגײםעד

מז רי ק ר « קלאחי מ תי  אײז פיז חעכעדונג א ״אפי י
I r j j f t ד  דאלאד א גאד איז גל״ד שבירות די אוץי ײי
יולי, איז העמדדגג

n סממןר חעמח יתיןן
®r נױמאן ט. #אולין

 כאטש דא, װידער איז פריהלינג ער
 געשריגען ווערעז שורות די װען
א| גלויבען, צו שווער גאך עם איז

 פץ קרבנות די םריהליגג. איז עם
 מיד וועלכע פון אבער םיבער״ ״ראח

 דערםאנען צאהל היבשע א האבעז
 פוי צאל געװיסע א דעם. אן אונז

 וועטער קאלטעז דעם טראץ טריםמענטס, איצט נעמען זײ
 צז כדי דעם ײעגעז שרייב איד רעגענם• אץ װינט

 די פאר ציים איז עם אז לעזער, אונזערע • דערמאנעז
 םריװאטןן א צו pa צו ערלויבען ניט זיך קענען וואם

 סעגםעד העלטה אין רעחשיםםרירען צו זיך דאקטאר,
 דעא צוליב היי־פיבער. געגען באהאנדלונג םולע א םאר
 ׳פלאץ דעם םארגרעםערט יאר דאם האבען מיר וואם
 גך םארבעסערט און םארגרעסערט אפםײלונג די איז

 םענםןר אין װעלקאמעז זײנען מיםגלידער אלע ווארעז.
 נױםיגןן זײ אויב דאקםױרים די מים זיך באראטעז צו

ניט. אדער’ באהאנדלונג דער אין זין־

באהאנדלונג עלעקטרישע
 דעפארטםןפ דער איז פלאץ אין מאנגעל איבער

 STR שב̂י געשלאםעז געװען עלעקםריא־בעיקיגג פאר
 פמ און עטאזש םעז24 אײם׳ן דעפארטמענט דער איז

 2 בין פרי דטר אין אזײגש־ 10 פון שבת יעדטן אפטן
 ***יעגאןן אז ראטזאם איז עס אכמיםאג. אזייגער

 פאראוי̂ג אין אפאיגטםעגטם פאכען זאלען
 די אין קוםען צו מעגליכקיים קיץ ניט האבען וואס

 ןײ געבען שגת אםען האלםען דאס װעט אוועניעז
ך זײנעז עס װערען. צו באהאנדעלם מעגליכקײם א & 

 װעס מען און מאשינעז גאד געװארעז צוגעשטעלט טענס
נעקסם. א פאר לאנג אזוי ווארםען דארפעז ניט

ליםטראטור
 םענטער אין קריגען קענעז מיםגלידער

 גי געזונט, r® ®אזעז אלע איבער םאמםלעטען
 קען יעדער װעלכע שפראך פאפולערער א אין

 די אילוםטרירט. שײן זײ ®ון מאנכע און שםייז
 װעלמ מיםגלידער ®רײ. געגעבען ווערען פאמפלעםען

 אד־ די צוױשעז בראשורען די םארשפרייטעז װילעז
 םארגעניגמ םיט קעגען שעפער, דיערע אין בײטער

צאלען. גרעםערע איז באקומעז זײ

נײטס מםט
 1מאגעצו האט צײםתגען די אין נײעם שםיקעל א
 יון ענםדעקונג אז אויף אויםמערקזאסקײט אונזער

 מעױ־ םאר אינםםיטוט ראקעםעלער םון דאקםוירים
 ןנט־ חאמן זײ אז באריכם דער פארשוגען. צינישע

 רעתופאםישןז פאראורזאכען װאס באצילעז די דעקם
 װאונדערבארן א םאר װאם ארטהריםיס. און פיבער

 מענשחיי׳®! לײדעגדער דער םאר געוועז װאלט עס זאד
 שױן װעלעז ענםדעקט װערט באציל דער אויב ײײל

 באקעםפןן. צו עם אזוי וױ מיטלען װעחױ געםונען
 קראנקהײמז ערענםטע די ®יז אײנע איז רעהומאםיזם

 איגטעתן־ אונזער ®ון מיטגלידער ®ילע וועלכע ®מ
 רפואת א אז װינשען, מיר לײדעז• משפחה שאאל
װעחמ• געפונעז שנעלער װאם זאל דערצו

לאגסשטאנס
 געממז מאל עטלימ מיר האבעז לעצטענס

 מאל איץ אינםםיטואיעס. ®ון חשבמ אויפ׳ז לאנםש
 םאני־ דטנ%רא טון לאנטשעאז א בײ געװעז עם איז

 םשאדלס ללבוד געװאחןן אראזשירט איז װאם םארױם
 לעיגאר דער ®ון טשערמאז איז װעלמר זימערמאז,

 םויזןג® צעוזן שאםען געחאלמן האט װאם קאמיםע
 חא־ מאל צודײםעם א אינסםיטוציע. דער פאר דאלאר

 דיי ®ח לאנטשאז י בייגעװאײנם מיר בעז
 וייל• ®ון סאנאטאריום, דעגװער r® קאמיםע לעיבאר

 דיניר א דאן ז,טאטשעי איז גאגלער נרח־ער כער
 האנ איך װאס םאנאםאריום• אנדזשעלעםער לאס פון

 ביי װאם דאם איז באדײםדסנ גרױםער ®יז באטראכט
 יח ימיצטעי®או די זימעז אונםערנעסונגען אלע די

 ײ•* זוייטױמ די געװען כמעם אינםערנעשאנאל אונזער
 לאנ״ די פון אײגע בײ באטײליגט. דארם זיך האבען
 m ילסאןתסקא געװען אנװעזעגד אויד זײגען םשאנם

 חשאימז אמאלגאםײםעד דעד «ן מענעדזשעד האלענדער׳
*חר וױלאנדיג ניט זיד טוז מז אש. ראוז און באאײ
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אױםנעװארןםען איז ױניאךלײט דור נײער א
 בײ געלערעגם און געזען האב איך אם;

קא־ ®ון קאנפערענץ יערליכער דער
דעפארםמענם, םרײד גארמענם םאן

פעגסיל־ איסטאז, אין אפגעהאלטעז
 םען16 און טעז15 דעם װעיניע,
 אנגענעם אזוי מיד האט מארםש,

®אר־ עם גלויב איד אז איבעראשט,
 ״גע־ דער םון לעזער די ווערען צו איבערגעגעבען דינט

רעכטיגקײט״.
nypn ניי אונזערע r ,די איבערהױפט םיטגלידער 

 איצם גאן־ קוקעז אונזערע, מיטגלידער עלםערע אקםױוע,
 שםעט אממיגע די ®ון חברים אינגערע זײערע אויף

 םאםע• װאס אײגען זעלביגע די םיט שםעםלאד און
 ׳אמת קינתר. דעתואקםענע זײערע אױף קוקעז מאמע

 זײ ן מעגשעז פאלנע געווארען שוק זימען קינדער די
 טאטע־ םון העכער קאפ א מים באלד שײז זײגעז
 איז לאנג װי אבער די. ®ץ קרעפםיגער אץ מאמע

ױ גאר עס  ®יר אלע אויף געפויזעט גאך האבעז זײ ו
ײ היםען כסדר געםחט זײ האט מען אמ  זיך ת^ען ז

? צע׳ניזוק׳עז ניט חלילה
 אונזערע נאד קוקעז בליק זעלבען דעם מיט אט

 אוט ®מ ארבײםער די אויף מיסגלידער יארקער נױ
־ עי״ אר. »עז• גערוםענע אזױ די אויף םאון, אװ  מי

 מעהר די ®ון בליק דער נאד את דאם און בים״
 דער װעמעז בײ אונזערע, םיםגלידער םארגעשריטענע

ער־ דעס ®ארגעםם לאידדא יתיאז ײידטו ברייטערער

 קאםאן פון קאנפסרטנץ פון שםימונגטן און ןגטדאנקען
דטפארםמטנם.) םרטיד גארמטנם

סײמאן. ה. פון

 ארגאניזאציע אינגערע פיל אלס וואם דעם אין קער:
 דער־ צו מעגליכקיים די געהאם ניט נאד די האבעז

 ארבײטער די ױאס סטאנדארדם ארבײטם די גרײכען
 נױ אין טרײדס ארגאניזירטע לײנגער םיל די אין
n r? די װאם דעם אין און דערשלאגען; זיד האבעז 

 ענער nפאnדע און ױנגער םיל דומשנים אין זײנען
אײ עלטערע מיר װי לעבענם־לוסםיגער און גישער
n ניי ®יז nבײםע r.?

 תיזבעמ, עלײעס וױים־פתנזידענט םון קחד־ים צום
 םוײיד גארמעגם ?אםאן דעם ®מ nװאלטעnפא הויפט
 םיל א האם ny אז װעחמ, געזאגט םת טמעגםnדע®א

ynyoya םאnםון שםענדעגיש nyn די םץ וײיםקײט 
n אין nמיטגלידע rr םעnיםאw  m זײן ^ ט אנ ? 

n ®ון צושםאנד דעם װעגעז יכטnבא זײן פון rr יוניאז 
 דעפאתד דעם ®ון טעטיג?ײט אץ פאםיתנגען די און

n פאחנאנגענעם דעם ,דוח מענט r זינם n jn לעצםעn 
 אז זעז, גע?ענט מען האט ם?תננטאן אין ?אנםעמנץ

n j ױ צוטתיען ®ולעז םים זײ צו זיד באציט  צו ו
3■ װטלכט מיטגליחנד־ אנטװי?טלמט פאל?אם L J H H

 nאגאםישעpע דעז• ®מ פואגע די אמ ילאץ שטעז
 ?nyn nבײםעnא טאח אװ אום די םון ?אנ?ימגץ

 וױי־ די אנדעוע, די הינםעתתנם. איז שםופטnםא
nyi’i באוואוםםזיניגע ? ״ ^ny ניי איז p n rגיבען ׳ 

p אפ ניט איבעחןויפט זיד p װעגען חשבון nyn אגם־ 
 עס זײנעז זײ nפא מיטגלידעז*. יתגע די r® וױקלומ

ם די אװזג? נעמען װעלכע ״שיקםעם א^ גאך ^ א
שעפעת nypnr גױ ז״י ®מ

 האנ איד אײד אז מתודה, אח סודח זיד איד ביז
 טאון אװ אוט אוגזערע אויף געקו?ם נאך איצם ביז

ױ nמיטגלידע  װעלכע y/nrp גים־דעתוא?סענע אויף ו
די אין םאנאנדער?לײבעז ניט נאד אליץ זיך ?ענען

-------- t. .----------—-------—  ®חר ארגאניזאציאנעלע און ע?אנאםישע םעnסארפלאנםע
 איד ביז n*®nyn ײניזת• nrr ®ח איז םוײיד םון געז

 זיד חאב איך װען אימחזךזם אנגענעמ אזוי געװען
 טאנפעחננץ, בײם «גים אל פנים זײ מיט אםעזnגעט
 פאז־םחר םיס און פיחנו• זײעמ מיט זיד א®עזnגעט
m פיץ םער  n jn יונגא פשוט׳ע די פייל*,. יזץ 
 זײ אז דעחען, און nשעפע די םוז מײדלעד און לײם

 אװי פונ?ם זײנזת זײ אז אױסגעװא?םען. באמת זײגעז
 -n® ®ון גײסם דעם מיט באזעלם און באװאוסםזיניג

 אז ארבײםעה nypnr נױ די וױ אײניג?ייס nyp?״
 זדן טט גאנץ פאנאנדעו■ זיד זײ ?לײבען nגא נים
 בײט,nא ®ח פ^לעמעז אינדוםםזײעלע נאענטע די

 זײ r® ®ילע אז גאי־ פאליסי, ײנחמ און באדינגונגען
 ®י־א־ nyp^a^ בױיםעחנ מים אייד ײד אינטע^סימױ

 איז ®או־ גײט װאם דעם אױף מאגיחװ איז בלעמעז
 װאשיגגםאז אין און ̂סדזשיסלײמשעל סםעיט זײעחג

rm וױ nyny ױם m •אוױי אין בלויז װעםעדאגעז 
n גײ אמז פון nw»» זיך זײ שײחגז הינזיגמעז r•

oarr? — אינימחד געדאושט האט װעלכע פראגע א 
 nyn סאנאטאזײוםם. דעבאו־א און nyruyn די םיחמ

«nycp אױםעי־ אײגפאך. דק צו שײנם nynw אמ־ 
 ױנקד אגדעו■ pp פאדלויפיג גאד האט םעתעשאנאל,

שןו־ םים באזאז־געז צו געטאן ניט nגא  חילף מדיןיני
®אמיליןם. די אוץ nrf^s®’D זייערע

קאסאליסמנםטן
t d נען חאבעז  ?אמילימענטזװ מאסע א געק̂ו

 עםאזש םעו*nrr 24 מײאחמ ®או־ענדיגט איז עס זינם
 חטתוד ץופ פודח •p ביז איד ^מעענס אינחמ־ ®מ
 ירענט®יעו אויף דעועון. ®או־געגימן האב איד אז

ײ איז האכמאז וױיס־אחחיחװםען די ײבינסקי,  קיי
g אײגזײכםוגמז די nn«שימם האט מער, p a  art «rai 

p א געטאכט פלאו• t o p i  TVpnypr בתדעי v r־ 
ליז׳ דעם אימױ־ עגםוזיאםםיש אזוי געװען איז מער  י

 מאל געבסמעז זיד נדט בז־ײנגעז n מטאגעיפל ny אז
» r m f fn כאסטאן ®יז oy •ליייז «ײ אמחזיימו 
«n r^ n an  f m  r ו» j y a y לז םים סטױיגג  י

nyiw ny ynym ■ פדן jy v וזיל?אמזז

 װאס מםיג?ײטזח פאתױילוגגם און בילדוע ny?nשטא
yjwnyyyn nyn?: אנג חאטyי®nמיטגלײ די *װישזןן ט 

nyn מיט nyn ון מיםחילף® y o rrױ’זpחד ײשאנאל 
 yn oyn• אין שאנאל.yנnyאינט nyn םון פארםמענט

 גת־ yאמאטישnn 7 אי«ט םונ?«יאנימז piyפארטמ
iw מחן ז,7כאו opyr ׳®ען *  Tyonip יונקך םרײד 

̂לף ן,yמyאבלnפ  וױסנ• סאצי^ nya’y ?לאםזױ צוו
 װאם iy®ni פינף ,yנyיגיn אין זyלאסp ^y שאפםעז,

̂ימנן ̂, ynנyלויפ שם  אין ?לאס^ »nn פאסירוגג
ײ׳ז זײגזמ חנם חוץ א האנױארבעט. n דו r או־אנ־ 

ױ זyװײלונגnאB צאל א געװאתנן טnזשי  םאגץ־אװענ־ ו
.yD^iy און rypypiyp אױספאתנז, פי?ני?ם, חנז,

n מיטגליnyn האמז oyn pnynyw’w באז־יכט 
rpאויפמ nj^iy nyn מים n yמp.די פון ײט n m n i 

y m  o rr] געשםעלט נאכחגס rynynyi די און yn■ 
ry װאס סyזאלוצי i” r פאnגyשלאגyמ גןװיארען ז® 

nyn^ »’o װעלכט ®מ מאנכט ®לאה ®מ y m? ן»ילו 
 TT נטypyג האט ryo אץ זyיבnשyאײפג גזךמנן ניט
 מר גיט מיסגליחנה די פון ספאנטאן ?וסט oy אז

o ערשט |yo האס םםעיזתשט, iypyj ױ זען  ערנסם סיף ו
 nyn צו זיך באציחעז onyaayo די אוים^כםיג און

^ נ •Tyari® nyo«ony n צו איז יי
 *yn די םץ כאראקםער דזנם פק ביישפיל אלס

אנ־ און Tynynnyג פארגעשלאגעז זײצזח װאם םyזאלוצי
yayp ranyM yp nyn r® ryaraya? אל־ די דיתז®

nyn iyo אין אמ̂ו oonyo nyn װאם n״nyar> האט 
nyrn בײ riynyc:yp בײם ןyגyגyאפג iyonr nyn זי־ 

n האם וװנג, r  P P  ny באהאלטען «ו ג^־כם ניט nyny 
rrrym אזױ פונ?ם האם ny פאועאנמז• yoy בא־ 

ny®r? »n ry>^ oyo rn האט ױנקמ זײ װאס nnn 
tynyVny® n r  oyn אין oyn ■pin y’ nyonyo nyn 

ײ װאס nyny o ®ון אתים Tyw ז yp a •ניט חדן -ya 
ױ פונ?ט םםוײי?ם, yנyלונג בא־ האם ny ו

y«: ,n iy iy n  o yo m שyפny ײ װאס זי
nyn ■pn W צײט onn’ apny זײ און גזװיאתנז 

y איז זyמrוyםyבnםא a ru T O] ײ װאס nyo«any 
 oy .eoנyoיnגy די באנישן בײם זyגעװאונ חאמז

oyn o«pinnyniyoy n אױף nyn^»»o n געטאכם 
y מז מז ^ל pnnm גו r רײזמנמ׳ן האמנז זײ און 

y לאנג סיט באלוינם rrn yn  ,rtxrrf'n אפ^װיס־ 
פענםעז.

ם מ׳ מ  y לםyװיקyגnynטאגאנ oyn גאוײכם תיז
n * ®יז בילי yo iiyn eoy iiy  n r און ®nynyaoTin 

onyoyn nyn oyn n ®ח משד איך מםיג?ײם. r- 
72 on’ tyu y  ojyo מ איז ססוײ״קם מל ty ו p t oy ד» 

ײ lyonw םיםגלי^ת 6,221 לטypתױyפ וחװ  ז
ryp r סםרײ?ם 30 גזװמז p r אטאן? ny®r? oynn, 

 סםרײ?ם 15 איז ny®^ oynn םילט סםרײ?® 27
ױ םוײידס ynyniy אץ n ו y p p io y,' און ניט־גוז־ס 

oynnyom. דזרך nyn צײט מנלבאר yp nyn oyn- 
 פאר oyo'yp 17 oynyi ojyoonyorr גארממם טאן
nyn ל א ^ג n’^ נ ip ומלמ באארז־ ריאישאנס n 

מ ^ זײ גזװואונזװ. אלא oyn יינז  oyn ■pm oyn ױנ
n r נײא 27 ארגאניזירם n y iw מ ל y מ ro e r r ip] 

y rynr̂ און ארבײםאר 1600 ארום ny® oyn•יר־ א® 
oyo מן װאלמ  ארבײטזנר. 1,660 פםיגטyשyב מ
 onyiyn oyn- אין סיםגליחװ• זײ.צאל איז אתם אזױ

 פאר־ זײ םראץ מלמר nyn זyבליבyג סאקםיש נמננס
לוסמן.

r איבעגעמגדיג t y i iyn״n ]ytyn ]yo' שעפער 
im װאסזימעז ^ nyo ^גאגאמ oyn אנ־ רײזמרג 

ײ םץ מאנמ אז גזױדיחנז,  גזד ניס אײנפאך האבען ז
ojyp און אנתאלטען rym ון ארױם® ny .o yp s 

nyay oyn אויד jyp ryu y אויף y פאר nyoyw װאס 
oyn r r^ ’  *n וױיל םארלארען oy אר מזינםאר איז® 

nyn ^ נ  אדלוימן אײחנר שאפ y פארלירען וװ יו
p סיס באזייגגונגען םװעם-שאפ אנצוהאלטען איהם  y 
n לאימל. גקמ  oy ארזא־ זײ פון איז ארקלארונג® 

גוײאראן• אפלאדירם שםורםיש סאלסא
מ מ n דורך אז ,typtyuy אױך oyn רייז r  oyn 

oiyoonytyn nyn oyn קאנם־ ^כציג און צוױי באנײם 
ryopyn אץ ny® lysynpyi oyn די ysnyp זעכצעחן 

אדיז״ ממדדנמן די וױן ארבײסער חוגדערם
ז שביתוו די ן יי  ־ny ynyrrp »ײד ס*לי םאנכע יי

oyom שםתמן. בײםם ya p *  oyn ny מז nyn מ

מגזילר
yn yזyלוציy דובינס?י פרעזידענם באדאנקען צו 

 חילף nyn ny® באארד porpyrpy גענעראל nyn און
o rr האבעז זײ nyn ry sy iy i מסיג־ ארגאנימציאנס 
rn אין ?ײם yonyo  nyn אמ y ̂אנג  זײ אז ®או

rלyאויד ז n״־nyo ארבײט; ז־י שםימן y^ y ryn y 
 סםוײקען וחנלמ nyo״3ny nypnn *n שטיצזגן צו

 אלץ םיט די ^ל^ן אץ ״oyniopy* uro״x nyn בײ
ooyoyn® y n^ iyo o rr גyגyז y rrV ry p n ry? חײס 

 n, אויפצופאדעיעז םנהנים; yיניyילװoנyפ איז ארבײם
 םיניםוס y באשםימזנז צו כאאוד nryn איץ וחגיחש

ל זײ פאר שםװחג y oiyo 40 r® לייז  ארבײםאר; ^
ytyn yלrיoyn ry:y: anaynnjoyoyn® y אפ־ ®אתיד 

n tyerzny♦ אין געזעצען םאציאלע oyn rryrrt> ’ oayo 
onyn געמאכם איצט “f it  ynyarxpyyn yonrya po 

n .proaya, איז װאלמ ראזאלוציע לעצטע ®*yany 
 oynanaya איז לימבאך־ ynyo p® Trryrrya שלאגאז

pnyrrya אײמ םים »oynyn yoopnyov n  p םיס 
pnyoyny yooronyo y*yrr װאלםאז oayoya -שסאל 

צימז•
oynyn בײם r r«ny®ayp״ynya iyaלyoז ya- 

yo p® rynrrםיrשאר, ל n  po זשזמײ3לי nyrpony 
anyoana pyn״n ;62 לא?אל ױניאן  o«m rynro 

nyn po סשיא־חח nyayooynn 91 לאטאל; po •װײס 
o a y rirro װאנחנר po איסםעח *yn pyo ny ory 

po ;oayoonn נינסא; אאדאסװלאס T n rm ,ײשאלא 
y 89 לאטאל p® מאנאחשאר ילפסnyג  po pn צאל 

ya ryayn oynyn yora onynarryo •rrynayזמלםyן 
a .oיyaaלra 'yrfroay■  po nyoprnn o»yo® ,n אין 

oayonya ryoyp oyn םרײז־ -n  .o pn oayoony»rr 
ryonyo, מyנnyזשyר ®p זימרמאן .22 לאטאל oyn 

rw »nr r» osrrya oinnnyo’n״pyo ny ow  n  tya 
nypn נײ די אי ארבײםאר, r ארבײםאר p m נים 

pnayanpyny שאמר רי p rm  oyn וײ אין שױן 
ynynay שםאם onypnyo nya, די t r P איו o*na 

pyo ny ory n® ארבײםאר זײ pn^pony® צו  p 
opar» •tmv וױ p® nyo«any n נײ ny .pn r 

ppnyaay oyn אי־יף ®nm pfry די oyn n rP גים 
onynr«ropy®rayo pm^nyn שליםאן צו ory nyoyo 

pn pyo ny נײ נאד ארימרפיראן זײ nVyara p n r 
oyn pnppanym? n  onr^ oya oyn ארגיממר די 

oynya pnyn איז ®rapr^ ’oay ד ײ  ayanv® oyn■ י
n r  oyaya וװליב pn onnp u trw to  oyn אױף 

pwrm anyn n סדאץ pyn וױ אזױ -ya oyn ny 
on* praarvoyo prayn onyn ומלמ yoonyo n 

yBרזyמyלr yo״oy pn oaypyo era pra זײ איז -ya 
oay וױיל oyn איז yayâ n m m  po i^ p rm a 

oayaya ynyn p r oyn ,ny®m • ״prpnyo אײג־ 
pr*n ארזאסאלסצ• די אױף®

m n  yooayarrtnra n ד גײם ayo *וזײ n ײי



ח באריכטזנז ורכקוקענדיג oyu י p* 
o yn n n o p םעטיגקײט דער װעגען 

 פון דעמרםמענםס מרשידעגע די פון
 חשאינט די איגטערנןףמנעל, אוגזער

o דודך לאקאלס *ײז באארדס n ־1פא
 צום מען קומט מאנאם, גאמענעם

 n מ*ס מד גוםע * איז עס «ז שלוס׳
 אפגע־ אח איגםערנעשאנאל אוגזער סון קאנװענשאז

u לײגט r  « u p  p u p p a. אנװעגשאן די וחנז? 
o געיוארען געמלםעז וואלט n ,אונ־ ווזלטען מאנאם 
 פאר- דעם דויד םיטגלידער אקםיװע אח פיחמ־ זערע

 גוגרײטונגעז םיט פארגומעז געװעז מאנאט גאנגענעם
 פא- אביסעלע און װאלעז םים קאנװענשאז, דער צו

 צײם די גזװוען גיט תארשײגליד װאלם עם און ליםיק,
מ p געדולד m י jfa p v a p די פאחיכטיג אזױ 

ױ אז־גאגיזאציע־או־בײס, רוםיגע p דאס ו i גע־ מםאז 
p u p ײט און געד»נקען דיערע וחנן איצט» p m גןך 

זאכעז. די פון פרײ ווען
 אויפגא־ אניזאציעס1אר װיכטיגע און ארבײט און

p am  p a גע־ באאח־ס חשאינם און לאקאלס אונזערע 
u האט p דורך סך א o n אין םאנאם. פארגאנגענעם 

n נײ r? לאם און פיל»ד?לפיע איז באסםאז, אין וױ 
 דמען סאנםו־יאל, אין וױ םיםי קענזעס אין אנדזשעלעס,

 װיכ־ אין מדװיקעלם געװען גאגיזאציעם1א אונזערע
 מאנכע ליץ. פיקעט אויס׳ז אלע סני קאםםען. םיגע

yigm o-na סציעאיזגאגאר p u p i

י

o n  - _________________________________________________________________________________a —

 ;בתים בעלי מים פאדהאנדלוגגעז אק טיש קאנםעחגנץ
 לעיבאר נעשאנאל דער פאו• און געריכםעז אין אנדערע
 אז נעמם קאמף דער וחנלכע פארפעז די אבער פאאח־,
 אונ־ קײן ניט מאכם אומשםעגדען םארשידענע אוגםעד

 זעלגיגע די איז אױפגאמג די און צװעק דער םערשײד.
p אלע און m גױםיג. און וױכטיג גלי׳ץ

 םירםעס צאל באדײםענדע א אז בחנםלאוו, ברודער
p m האבען זיי םון םילע און געװארען אפגעשטעלט 
 םעםעל־ װיכםיגםטע די *װישען געםעטעלט. שױן

p גרעסלאוו, מעלדעם מענטס, m: גרינהאלץ״, ״בען 
 גיט צו ארבײם מאםען ארויםגעגעבען האם װעלכער

 ארבײםען װאם קאנםראקטארם 23 אלע שעפער. ױגיאז
 אין און געווארען אפגעשםעלם זײנען םירמע דער פאר
 זי געםעטעלט. פירםע די האט שטונדען 48 םון משך
 מער פארשפראכען און שטראף $2,500 באאאלם האט
 שע־ ױניאז ניט די אין ארבײט ארויםצושיקען גיט

 לאנג יארען האט וועלכע קןס״ קאוט ,אליװ די פער.
 האט און באדיגגובגען ניט־ױניאן אונםער געארבײם

 קאגטראק־ *אל גרױםער א או ארבייט ארױסגעגעבן
 אר* די געווארען. ױניאגיזירט פולשםעגדע איז טארם,

 ■רא• צעז פמ העכערונג א געקראגען האבען בײםער
 העכע־ וױיטערע א און איאם שפירות די אױף אענם
 נעקםםען *ום קריגען זײ זאלען עתוארטעם װערט רונג

 ״םםויר־ די געמארען געסעםעלט אױך איז עס םעזאן.
 האט ױניאן די װזגלמר םיט קאםיאני״ גארמענם לינג

 צװישען אייט. יאר צווײ פאר שװעריגקײםען געהאט
 געסעםעלם האט ױניאן די װאם םירםעס אנדערע די

 א מיט לעפקאוױץ. און דאן״ אמ ,רידלער זײגען
 װעלכע גוױשען פארהאגדלומען אן גייזמ פירסעם אל1

 קאום״, .קלעיםאז רעי״, .םאן זיעען וױכטיגסטע די
a .מאחגח איז רי״״דזשאננע n*- >

 ענליד וינקםען אלע איז כמעט איז וועלכער םיאיישאן
 האט באארד ײשאינט דרעם די וואם אגרימענט דעם צו

 אגהויב אסאסיאײשאן זעלבער דער מיט געשלאסען
 גאאח■ דזשאינט קלאוק די האם איצט ביז מארםש.
 אםאסיאײשאך דער מיט םארשטענדענים א בלויז געוזאט
אגרימענט. געשריבענעם קיץ ניט אבער

 ענט- אימר גיט ברעםלאװ י. ווײס־פרעזידעגט װי
:פונקטען םאלגענדע אגרימענם דער האלם

 אוך קלאוק־באנדלעך קײז םיו לױועריםn קימ ־ )1
 ניט טראקערם די םון זאל קלאוקם םארטיגע קיין פון

 זייגמ מאם קאנטראקטארם, אזויגע םאר װערען געמאכט
 אזױנן םאר גיט און ױניאן דער םון דעזיגנירט ניט

 ניט קומען װעלמ מאנוםעקטשורערם, אדער דזשאבערס
יוניאן. דער םון באדינגומען קיץ נאד

 די רעגיסטרירען באלד זאלען טראקערם אלע )2
 קאנ• איז םאטםעקטשורערס חשאבערס, אלע סץ נעמען

 דעליוזעריס זײערע מאכעז זײ װעלכע םאר טראקטארם
ימיאן. m *ו װערען צוגעשםעלם זאלען נעמעז די אץ

 טראקערס קײן פון זאלעז אקאונטס נײע קיץ )3
 אעענוםען ניט קאנטראקםארם און דזשאבערם קיץ מים

יוניאן. m ®מ גוטהײםונג א אהן װערען
 םעגלימ פמ םיםםעם א אײנשטעלען מ׳זאל )4

טראקער. יעדען פיז דעליװערים די װעגען באריכטען
זײ װען רעכט, א האבעז פארםרעטער יוגיאז )5

r דזשןדנפ סראוה \ m סװי־  ע
ע 8 סעלס ע ד ע םעםינסיים מנ

 מיר האנען ״גערעכםיגקייםא נומער לעצטען אין
 סארװאלטוגג נײע די װאס ארבײט די איבערגעגעבעז

 םירער־ דער אונםער באארד ײשאינט קלאוק דער םון
 צו אונםערגענומעז האט ברעםלאוו י. ברודער פון שאפט

 פאר־ זיד תאגעז װא» שאפט אפען די צזגתיראגאד
o פאושטארקעז און טרײד אין מערס n קאגטראל 

י איז o דידד שעפער. ײגיאז י n ,םעלדעם מאנאט

 געגוםען אויד זיד האט באאח־ חשאינט קלאוק די
 אין פירמעם. סטאר ,םשעיז״ אח דעיארםםעגט די «ו

 די אז באריבםעם שוין םיר האבעז גוסער למנםען
 אונטערגעשריבען האט קארפאריישאן״ סםאר ״לערנער

 עם־ רעדזשיםטרירעגדיג יוניאן, דער סיט אגרימענט אן
 פאר־ און ארבייט איר מאכען וואם קאנסראקטארס ליכע

 נױ אין קלאוקס זייעחנ קױפען *ו זיד פליכםענדיג
 אויד האט יוגיאן די שעפער. ױניאן אין בלױז יארק

 און װארד״ ״מאנםגאמערי םירםעס די אויפגעפאדערט
 אויף אגרימעגםם אוגםערנושרײבען פעגי״ סי. דזש.״

 אנטזאגט. זיך האבען יענע אבער באדינגוגגען, ענליכע
m האט באארד דזשאינם די n n געגעבעז i n *םאר 

 נויטיגע אלע אנצונעםען מאכס פול קאםיםע וואלםונגס
 צווינ־ צו מעגליד פאר געםיגען װעלען זײ וואס מיםלעז

ױניאן. m מיט םעםלען שירמעס די גען

מענט ט געשלאסען אגרי  טראקערס מי
אסאסיאײשאן.

 גע־ מאגאט דעס האט נאארד דזשאינס קלאוק די
אםא• םראק־אוגערס דער םיט אגריםענט אן שלאםעז

 םע־ דזשענעראל םון רעדע די געווען אח קאנםעדענץ
 האט דאס כאנקעט. ביים האכמאן דזשוליום נעדזשער

 באװאוסט איז האכ&אן איבערראשט. ניט קײנעם אכער
 לעבע־ די נאך דערצו רעדנער. גוםעד זעלטעז א אלס
 ױגענם־ די כאנקעט, בײם אסמאספערע פרעחליכע דיגע
 וױלענדיג גיט האכעז װאס זכתגות די געזיכמער, ליכע

 רעק- יוגגע די אט זעתעגדיג זכרון אין ■אױפגעםױכם
אז in איז רוםעז  זײ פארגלייכענדיג און ארםיי ייני

m® בױער ערשםע אונזערע סיט  r דרײ־ םים ימיאז 
 געגעמז עז האכםאנ חאם אלאס דאם צודיק, יאר סיג

 די געשפאנם געהאלטעז נאםירליך האט װאס סץסע א
 אינטערעס. גרױס זיי בײ ארויםגערופען און טארזאסוןלטע

ױ רעדגער גוסען אזא פזץ הענם די איז סאמא אזא  ו
 לעבעדיג איז מאחלצייס גוסאן אזעלםען נאך ןן,

«־־ ארויםרופעז געסוזט האם געזאלשאפט, סרייליכעד

 האכ־ רעזיע אױסגעצייכענםע די גראדע אפער
 די זמאיייזע באנקעם ז/נ$נ ליבא סיד האט סאנ׳ס,

ממ אונזאדע פדן דאדזוומסעגקייט  אום מיםגלידעד י
 װאס גאשיכםע אמםיראסאגמ אן איז עס סאח• אװ
ו װאדט איז ̂גאגען• ו ױג זיך סארוי  זיעע סים טוןוןנ

די w «ן t u b n מ־ •יז •ײתל » באנקיט, נאכץ

־ycujy איחד .m ס האכסאנ גאגליכען
n נים or חאס n אז  x rrn n האס 
a n ״ מל«m  m m  m וממחױמז 

r i i  m * rm  wt# סיוי• »י■ ניו 
am ייד n vmvrm

o אנגעפירם האט באארד דזשאיגם די װעז n אמף? 
 װעיר״ ״װאוםענם די האט אײגענםימער, סראק די געגזת

 וועל־ אץ רעדע א האכמאג׳ס פון אויםצוג אן געדרוקם
 םירעז טראקערס די אז געזאגס האבען זאל ער כער

 םאח אװ אוט אין אויםצומאכעז ארבײט די ארױס
 א פאר נאטראכט עס האס דעלעגאםקע די שעפער. םװעם

 איז אין םאיז אוו אוט ארבײםער די געגעז באלײדיגונג
 געטמעז סיר חאט עס חזן- אויפ׳ז געװאחװ בתגז

 די אויפגעקלערם' איר האב איד ביז םיגיםעז עםליכע
 אד איתר »ח באמערקוגג m פמ םײגונג אמת׳ע

 די געגעז גמילט געװעז ניט איז דאם אז געװיזעז,
 םװעם־שע־ די געגעז נאר םאח, אװ אום ארגאניזירםע

 די וױ ןןזױ •וגקם לײדען ןןלייז זײ װעלכע מון •ער
 אבער םיר חאט פארפאל m ארבײםער. קמ־קער נױ

 שטעטלעך קלײנע די איז ארבײםער די אז געװיזעז,
 ימיאן אוגזער םיט שײכות א האם װאם אלץ לײענען

םצנםיגױװ. זייער זייגעז זײ און םרײד סיטן את
שד־ טאיז אוו אוט די פון ארבײטער אונזערע

 אין ענםװיקעלט זיד אזן אײסגעװאקםעז זײנען פער
 ארבײסער, באוואוסםזיגיגע דענקעגדן זעלבםםשסענדיג

 אונוער אין קראפם וױכםיגע א װזנרען ק׳ננעז ויעלגע
 געגים ײגיאן אױפ׳ז זיןי אנםוױקלאן זײ ארמײ. ימקח

 נאיםעגם קאםאן דןר געגיט. אױפ׳זקולטיחנלעז וױ
 סםעןי זיק און דייובןדג ברודולר ועואדסמעגם, םרײד

ז פײחימ פיז  פאר- סײזןדארגאג אימנדגעגעבעמ יי
ת גײתי חװ־ פאי יטמדקז גתיס דמעז  גױטימר י

נוױשנן םיעז איז אויפגעטאז האבעז זײ וזאס ארבײס

^ סיס ןעדפאיטצסי ײ,יטני ̂ איפ א ד ־ רסי
געמאכט. װערען דעליװערים די וואוחין זעהן צו כדי

 אינטעתוכען *ו רעכט א האט ױניאז די )6
טראק-אײגענטימער. פמ ביכער

o אוםן, קיץ אײף טאר טראקער קיץ ל) p n n 
 מיט םארמנדן פינאנציעל זײז ניט אומדירעקם, אדער

 אדער קלאוק־דזשאבערם, יעגע אדער די פון ביזנעס די
קאנטראקםארם.

o ױניאז יי װעז )8 ^ p in, םראקעו א נײ 
 ׳ די דארף םוספענדירם ווערט ער ווען אדער םםרייק, א

 נױ• די מאםעז *ו םאראנטװארםליד זײן אסאםיאיישאז
 באלעבאטינג די פמ דעליװערים געזעצליכע און טיגע
o םים טאן *ו געהאט האבען וואם n טראקןר. דאזיגעז

 .װיכםיגע אנחמ*ע «אל א אייד האם אםמאד דער
 דודכ׳ן װערט אםאסיאײשאן םראקערם די באדינגונגען.

 אומפארטײאישער m אונטער געשטעלט אויך אפמאד
i םץ מאשינעײ n .קלאוק־איגדוסטריע
m און 102 לאימל םחוק־דראיװערס rm 
 גוט גתינגען געהאלםען האבען מעץ, סאל נעדזשער
 חד זיד אין שליסט אפמאך m ימענט.1אג איצטיגען

ק- די 1פא באדינגוגגען רײ א אימ אייד יבער1  ק̂ל
 דחױוזעוש ד' פון 102 לאקאל m ימ דראיװעײ׳

i פץ לאקאל א אויד איצט װעתז n •קלאימממו
באארד. תשאינט

 שאמען הלאוקמאכער אוט־אװ־טאון
גאצי־סרבנות פאר ססס,װ$

w די צוױשעז > n « n מאס ,1דאלא טומענםעו־ 
י ר ®ײיעז י  m פיז םיםגלח^ר ארבײטער, קלײ̂ז

 גי־ יונקװ, װארקעו־ם &ענט1גא לעידים אינטעתעשאנעל
 װאזיס איז קמגות גאצי י1 צו חילף פאו• צושטײער בען

o אייף סימיעל אנצואוױיזעז n בתמד און םוײיזױליגןן 
ף האישיגעז ת  פץ םיסגלידעו• גים־אידישע די ®ח זי

m ,זײד־ פח אפ נים שםײען װעלכע איגםעתעשאנעל 
n שע r חילפם m איז חנוײם א̂י a w. טױ־ די 

 די פון םתיוױליג צו שיקעז ױי האס יאלאר זענםער
ח שטזממלעד און שסעמ מ  די ®ח םייניעל לאנד״ אי

 װיממ גאו* זיך געפינען עס ײאו סױידס און שעפער
 פון מיםגלידןד די אז באוױמט, *ײײםןר אידישע

m די פיז נאזאלס כא&ת זײגעז אינטעתעשאנעל 
מפילזװ. •־־בײטעד איז םעגשליכע שענםםע
 געממן שױז taam «ס װאס בײשיױלעז די צו

מז וזיייאודם די וױ לאמלס אזױנע  לאקאל יוני*ן מ
m איז 32 a ד שײז זײנעז װאס י ו oa*»o>wr« ו n 

 ימ» איימד נאד *ימ^נמן איאט איז געייארעז
 קלא̂ו טאױ אװ אוס m בײשייל. אלס דמען קעז

 TNQp תשאינם m «יז ט«גט1ח»א
. װייס •יז גלטינאײרפי m אתטזי־

1WOO rm ״יס תביז חשארדזש m ד ^ K ח i

ט1 9 3 9 ׳י א מ ײ ►ז ו9 ■

 יארק ניי אתם שמעטלעך אח שםעט די אין שעסער
 אט און דשויחי נױ קאנעטיקוט, איילאנד, לאנג אין

 אין 1בייטע1א די סון אצענם1ם אכציג ום1א םםעיט.
 כמעט די האכען דאך אידישע. גים דינען 1שעפע די

 בבות.1ק נאצי די 1סא םוײיװיליג ט1בייגעשטייע אלע
o םאו־ האבען איעיגע n נדעוע שבת. א געאו־בײט* 
 פון ם1בײגעשםײע האבען גאר בייט1געא ניט האבען
ױ שכיתת. זייערע  הא־ איבעה גיט תבין חשאח״זש ו

 און צװײ אין 1שעפע נײטניג פון 1בײםע1א די בען
 זײעתן אתעגעשיקט איצם ביז שיק שטעט סוסציג

ביישטייעתנגען.

שןװט דרעס דער אין באארד דז

o דיח־ האט באאח־ חשאינט דרעם די n םאחנאנ־ 
 אפצוריי־ קאמפעין 1איה םארטגעזעצם מאנאט גענעס
 לױט טתדד. אין 1אפעז*שעםע תנשםלאד די ניגען

o פח 1מענעדזשע בליושטיץ, מ. n ארגאגיזאציאנס 
ץ ױניאז די האם םמענם,1דעםא o ײו n גע־ מאנאט 

 מאנכע סעס,1פי חשאביגג צװאנציג וס1א םעטעלם
 א אמ ביזנעם אין אוײין אמט זײנעז װאם גייע זײ םון

 האם באאח־ חשאינם די װעלכע געגען אלטע םייל
סטױיקם. ט1אמעםיה
 הענט nאיה אויף אלץ נאד האס ױניאן דחנס די

 איצט ביז גאד זײנען װאס סטוײיקס «אהל ױםע1ג א
 אק1ט די מיט אגתמענט m געװאײמ• געםעטעלט נים

מז1געש1אונםע האט ױניאן די װאס 1אייגענםימע י

 געגען חשאבעמ טײל א פמ אדוק*יע1פ די צושםעלעז
o לױט סטוײיקט. ױניאז די וועלכע n הא־ אגוײמענם 

 ארבײם פיהחמ או ניט פליכטעם1פא םראקערם ךי בען
 *ײם 1אבע געמט עם .מעס.1פי םטתיקע^ פון און צו

 א•1ט די ען1אלי1קאנם צו מאשינעוײ גויםיגע ךי גיז
 אינט ביז װעתמ• אײגגעשםעלם פולשםענדיג װעט קיגג

 װאס םראקערס מאנכע געפונעז ליידער נאך זיך האבען
 איצם פאו־פליכםוגגעז. זײערע נאכגעקומען ניט זײנעז
 חעל־ םיעל װעט װאט לאגע א געשאפען זיך האס 1אבע
i םעז n םײ קאנםראל איהר פארסעסםיגען או יוגיאן 

 פון אדוקניע1פ m אויף סײ אין םראקיגג די אויף
װעסןס.

 1ימענ{1אג 1דע אום העלפען. ניט וועלען לאטעם קײן
 m אז נויםיג איז װעחמ אפגעהים צדדים אלע םץ זאל

 זײ־ נאכקומען זאלעז דזשאבערם די קוואל, 1שםע1ע
 זיי און ם1קאנםראקםא די צו פליכםוגגען1םא ע1ע

o צאי׳לעז n דעם דאנערשטאג, פוײיז. אפגעמאכמען 
געװארען• ם1ערקלער. םםאפעדזש m איז אפריל טען20

i איז ם1חשאבע די n רעכםעז אין םםאפעדזש 
 נים 1גא ליך1נאםי בײם,1א 1זוסע אויף םעזאן מיםעז

 אימ• *ום געווע^ט זיך גליק־ האבען זיי געםעלעז׳
 די אז קלאגע, א מים 1יואװעלי «אן1טשע שעל1פא

o אכעז1געב האבען קאנטהיןקטארס n אז ימענט.1אג 
o אפגעהים ניט האבען אליין זײ n ,האבען אגממענט 
 םשעמןאן שעל1אימםא m פאמעםען. ם1דזשאבע די

 אום צדדים אלע םח נצעןnקאנםע גערופען גלייך האט
o אויסצוגלײכעז n .םכםוך

ל איז ׳ױגיאן די ױי  בא־ ליידיג. געזעםעז ניט ^יז
o םיט זיד נוצענדיג n ם1אקע1ט די םון סםאפעחש 

 אלע די געגען םטוײיק א קלעהו־ם1דע ױניאן די האם
o ױניאן גים n i מאגוםעקטש^ס און ם1חשאבע 

 אויך האם און שטאט אין ומם1 קאטינג די אפשטעלענדיג
 אתם און איז 1שעפע ױניאז נים אלע אמנטעויגענומען

יאו־ק. נױ
 די פון םםאפעחש 1דע איז סטתיקען טעג חײי גאד

 ענדיגס1פא שבת ס1אקטא1קאנם און 1אײגענםימע םדאק
i וואם קאנפערענצעז די ביי ען.1געווא n שעל1אימפא 
 אויסגע־ איז ופען1«חאמענגע האם 1יואוועלי מאן1םשע

 און םראקערם די צװישען םכסוך 1דע געװאז־ען גלײכט
 די פייען ׳ן1פא באדיגגוגגעז י1 װעגעז ם1<אגםראקםא

 ם1דזשאבע און ס1אקםא1קאנם די ונוױשען און בייט1א
סאנטאג קריגען. דארסען זיי וזאס ,אווערמןד״ די וועגען

 אײגעגטימער טראק די פון סטאפעדזש דער
סאנטראהןטארס. און

 m װאס פאר אורזאכען װיכטיגםםע די םון אייגע
 נים גאד איצט ביז האט טראקערם די סיט אגרימענט

ױ פולשםענדיג ביים1געא  איז טעם,1עתוא האט מען ו
i איז חשאבערם די װאס דאס געוועז n ביליגער 

o לאין y o n i נאמנוקומעז אונםעמעפוילם זיד האכעז 
t״n a חד איז ם1אקסא1קאנט די או פארפליכםונגען 

 נאכ־ געקעגם גיט אקטאז*ם1קאנט די האבען ריבער
o לױט ם.1אקע1ם די םיט אגרימענט זײער קומעז n 

 די פון חשאבעו־ם די דאו־פען אגרימענם קאלעקטיװען
o ביליגע a o m ״ז צאחלעזn a 90 קאנטחמסארם 

 דחד די פון אריבײםס־קאםםעז די 1איבע פיזמענם
n ״אװערחעד״, זײער 1שא סעס p ,ע1זײע פאר הײסט 

מ תאמז חשאבערס די אפים.1פ און אויסגאמן  1א
 וױיניגעו־. פיל קאנטו־אקסארם די געצאחלם אמת m איז
 הוצאות, די פון אײעושפארען אוס ם,1אקטא1קאנם די

iy חאמז a n n וױיניגעו■ םו־אקעו־ס די זאחלעז ם1פתבי 
o אין אפגעמאכט האבען זײ וױ n איז אגרימענם T P 

 בײט1א די םיחתמ םראקעמ די געגעמן ניט אייד מז
ױ מאנהעטעז אין געטאכם װערם תאס  דד תאבעז זײ ו

טאן. n פארפליכטעט
i n אז געווען איז רעזולםאם i n איז אגריםעגם 

 די חײי. אלע פון געװארען לעגס1פא אויום אזײ
 קאנטראקםאו־ם די געגאהלט ניט האנען חשאבערס

1 o nז;ײ1פ יכםיגעז n מז1קאנםראקםא א ת  גע־ ם
 אאבעז מ־אקערם די און טדאקערס די פח טשיזעלט

n או ארבײם ם1געפיח »p*n op .*ייגזױ די שמעו 
p דא איז rm אוםשולדיגעי אן P ip פיו m מ־  יל

פארלעצמגעז• פון פאליסי םײנעד
 אײגןנגנױטער טו־אק די ויימן אפריל סיסען אין
 א•100 אגגעײייג^ ארן פארביםעז*® ק1שםא געװארען

ד דושןגןז*אל םחױד. איז סטןפןדוש א םים שןן נ  מ
n י י

ט געסײנט אגרימענט מענט מי אר  סעג־ ״ג
סץ״. אונערס טראק טער ס א

 -1גא ״די איז םטאפעדזש דעם פון עזולטאם1 אלס
 געצוואונגען אםאסיאיישאן• ס1אונע אק1ט 1םענטע מענט

i מים אגוײמענם »ז אונםערצושרײבעז געװען n חשאינם 
 לאקאל ױניאן ם1דוײױוע אק1ם 1דע מים און באאח־

o די 1םא גאדינגונגען ױניאן ענדיג1אײנםי 102 ijn r n i 
 1םא בײט1א קײן עז1םי צו ניט זיד םליכטענדיג1םא אח

מעם.1שי םטרייקע^
 אםאםיעײ ם1אונע אק1ט 1םענטע ״גארמענם די

 גע־ ען1פי װאם םראקערם םון באנד1םא א איז שאן״
 און ם1חשאבע די םיז 1קליידע םיגע1םא בלויז ײיינליד

ל צום און ם1םטא יטעיל1 די *ו ם1ע1מאגוםעקטשו ^ 
 אין ם1םםא אין אוועקצושיקען אויף סטעישאן ראוד

 קיין נים געוױינליך םיחמ זײ כאםש שםעם. אנדערע
o טיגע1םא און םחוװ. y o n i קאנט־ צו ם1חשאבע םמ 

 פמ צײט אין 1אבע זײ םלעגען יק,1צו און אקטינג1
 אקם1ם ^עלע םין בײט1א די נעמען1איבע םטרייק א

 קאגםראקםינג די צו פעקלאו אין ען1דעליװע עם און
 די םון איינע געווען איז דאם יק.1צו און 1שעפע

 אױם־ זיך םלעגען מעם1םי םטתיקעגדע אזוי װי מיסלעז
פיקעטם• ױניאן די אפנארען און היטען

^ לעצטע די 1פא האט אסאסיאײשאן די  ם־1א
i מיט ימענם1אג קיץ געהאט גיט 1יא האלבען n 

o״n אק1ט ip r חדד •102 לאקאל ייניאז o n סטא־
 דוײי־ אק1ם די אפגעשטעלט ױניאן די האט םעדזש,

 אסאםיאײשאן, 1דע פון 1מיטגלידע די םמ אויד ווערם
 אםא־ m פמ n̂פי די האבען גײטאג מאגטאג און

אגריסעבס ױניאן א אונםןןמעשריבען ענדליד םיאיישאן

ז mיי m, י•

m י1פ m איז m אגגעהויבען װידעו■ אקם1ט די 
 אנ• צותק האבעז שעעױ ױגיאן אלע אמ װעםעם פיתח

ארבײםעז. געד׳ייב^
o פון חמולםאט אלם n אלע די װעלען סעםעלמעגט 

 ביז האט מען וואו לאין ביליגער m איז 1שעפע דחגם
 שטיק־ אויף אי־יבעמײן גלײד װאך״' פיז געאו־בעם אמם

 דרעסעס די פארענדיגעז װעלען זײ וױ שנעל אזוי ארבײט
 גע־ ײעלעז פוײמעז די בײט.1א m אק האלטעז זײ װאם

 פו־ײז־ליססען די און דזשאבערם די מים וחנחמ סעםעלם
 או־בײ־ די •1שעפע די אין װעויען ארײנגעשיקם װעלען

i® געוואחמ ם1אויפגעפאדע זײנען טעו■ n  r ױגיאן 
 באשטיםט זײגעז װאס פוײיזעז די נאסװקיקעז שםחגגג

o קריגעז איזזעןצו סםײל יעחמ פאו־ געװאממ n פולמ 
ארבײט. m פאי• פו־ײז

o נאז־ n ױ  ױניאן און אקם1ט די■ סיט םכםיד m ו
 חא־ צדדים אלע און געװארעז געםעטעלט איז דזשאבערם

p a אפצוחיםעז פאו״פליכםעט זיד o n די האט ימענם,1אג 
 אלע געגעז סטױיק א ערקלערט באארד דזשאינט עם1ד

p: װאם מזנם1פי גים־יוניאן ra y ד o איז נ«ד ׳זי rn 
ליזי3םא האט ױגי«מ די םרײד. n אלע ם1י ’O פחות 

o צו n  paoo ס םםרייק ^  די קזאם.1װי אצענט1• חינ
o איז האם אארד3 חשאינם n קא־אפע־ פולע די םםתיק 

r a n 16 פון mאוג־ 102 לאקאל יוניאן דרײװערס אק 
o פח מעץ׳ םאל פיץ שאםם1ע1פי m םער n אום־אוױ 
 פון דעפארםמענםם סוײיד מענט1גא קאטאן און טאון
m װאם לאקאלם אקסעסאױ די פון און אינטערנעשאנעל 

1 paooחילף 1דיע מיט דרעסעס. די פאו־ םרימינגס י 
 אפגע* חשאפערם גיט־יוגיאן די פאו־ ארסײם די איז

 נױ אויםעז• אמ איז שעיער אלע אין געװאו־ען שםעלט
p i r. מ ניט אזױנע p םעס1פי יוגי m 75 אתם אן1פא.

 שבת האם האכטאן חשוליום םענעדזשער אל1דזשענע
 פון בעאמםע אלע מים מיםינג א אפגעהאלםען נאכמיטאג

i n פעאמםע זײ אח לאקאלס די אץ אאח־3 חשאיגט 
 און דעפארםמעגםם טאון אװ אוט איגםערנעשאנעל ױ פון
 דרעם די אתם י1פ מאנאג זײז צי אלע ם1איגםםרואי די

 םי־ m 1אונטע קאםיםע אריגאניזאצ^ס די שעפעד.
 פיל• זײ םים צוזאמעז פלושםײן, מאקם פון שאפם1רע

^ m פיז קאמיטעם דיגג o זגאװאכע ,ױני n געגענם 
p i םנא־יי־ די 1פא ארבייטען וועלכע שעפער די פיקעטצן 

n p p חשאבערם p i •שטאדט i n אוס p i טאיז *n 
m  p i opaopta םו־ײד גאי־מעגט קאטאן *o m an 

pa$n o p a םירםעם די פון או־בײס די אפגעשםעלט 
p i שםעם ארוםיגע די p o 'n  p i זאל ײם31א די אז 

pum• געסאנט גיט דארם
op אויד תאט יוניאן די u p aa פיל־ די הדך

 01אג<חש ־ימיאןגיט די פון ײם3אר די אז קאםיםעם דיגג
p דזי נעפיגצז װאס i אז די v טיגג.קקאגטרא ^י in v״ 
pobw זאל n ie .טאקערם עםבראידערי. די ווערען p i 

n 3 *ליםערם  p i p p pאסאן p i מ  1פל
w יוגיאנפ  p i w  m u עו  גיט זאל שןו
p u p םרינױנגם טײז n  m

i אץ האכמאז 1מעגעחשע אל1דזשענע םון אםים אין n 
אארד.3 חשאינט דרעם

m םים אגרימענם m אםאסיאיישאן p.טחאלט
̂יט יגע3זעל די כמעט ̂פליכטונג און pםארש  וואס pפא

 אאפיליאײטעד די מים אגײמענט m ענםהאלט עם
 אונטעהנע־ איז װאס אסאסיאײשאז״ קעריערס לnאaא
®m ’i געװארען o n סעיאר אין מארםש זעקסםעז 

 פליכ-1פא דרײװערס אק1ט די אפים. גװאמ־יא׳ם לא
מנזז 1פא בײם1א קײן pr»a צו ניס זיד טעז סיי  ס

pam צי oan א חאט ײגיאז די מעם.1פי jm m די 
m ’a צו 1אײגענטימע אק1ט די פיז p  p t פון און 
p זײ וועמען r a ױניאז ײט.31א n lyo n o ia âאp 

p אקס10 די painyora צו oan א i םאר װאס זעז 
m צו און פון סחותז, א m די ם.1געפי ט1װע עס 
 טאן ײ ניט אויד זיד פאו־םליכםען 1אײגענםימע אק1ם

pp װאם זאך p i ^  p p םיז דורכםיחגג די o n 
םמיד. אץ אגוײמענם ?אלע?םיװעז

 מעץ, סאל האט ,pop^a אלגעמײנע די חוץ א
pipo i פיז מענעדזשער n אויך יוניאן, דרייוועמ 

p«ppyi איז o n פאדינג ױני^ פולע אגרימענטp in 
 םיט״ די 1פא ארבייםען װאם דרייווערם, אק1ט די 1םא

 שאפ; יתיאן ?לאחד אסאםיאײשאז. m פמ גל^ר
 1פא געצאלס א$1קסט םינימומם; אמ pדnשס ױגי»

 טובים יומים געזעצליכע 1פא געצאלט אװערםײם;
p»n» n אלע אץ n p סאדיגגp in.

 אז־ױסגע- האט חאכמאן 1מעגעדזשע דזשענעראל
p a y i װי נאכדעם סםעיםםענם, פאלגע^ן U  i n 

 אונםעמע• איז ענםימער1אײ pאio די מיט רימעגם
p a n o :געװארען

» ״אונזער תי  פאוי־ צו איצט pטשלאםp איז י
p m p 1מי װאם אמדיט די m ^ ynyono  iyayn 

p n 3 מיר m mאנײם o n אץ ימענט11א m איג־ 
y צו דוםטײ, o i’ o ny»  p T m a n y דחד מאפט וואם 

oyo נײ אתם אץ איז p u r. אױפ־ די מאכען צו 
i.iyגא o  ya ערפאלגרײד׳ o n  p o yW y i t o  p a m 

oayoma די מיט p i ly o u p m i py io געסאכט 
p צום ש^פים זײ m opjftyp 1א 1אונזע יםענם.11א* 

o גאנידישאז po o u m n די ײין■ האט o r f o t f i■ 
מ p לי o a m ם ^ צמדליגצ ױניןניזיוי ם־ױנ  פיר־ ני
oyo. מיר pay  p m• טײלודײז pu fnya o iy o o y i 
ra ך איצט a ײ n חאס i n אגוײמענם p i ניט 

p u p y»  ouy iay פװ u p ,פילע mלכyתאס ס •V i 
o iu כאאס צו i n  p i צי איז אמדוסטײ u u  o n 
p m די פון םטאמחש .euppyuuyp p i n y pyi o 
p איצס, n אלץ p i  p u p p i pa^ m ouo  p i אלע 
p צדדים a m ײד o yo r» a ito צזסיפציחא o n .אג 

p יײמנם i בובשטאפ p i גײסט׳ t o  p a m די 
י מגלינקײט p* י r o w די m  yafpn o y o iu 

na U P P J ייצס m ^ a im מי o אי n ײניאן 
p דאם ?אנסדאל. w a r m די iy a u 

p i  oyo ro ם וזינסיג u וי p  nVa די
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 זײער דוו־ד איגדוסטריע• גאגצער דער סאר אויך נאר

o קאנקורענץ n לאטע םון חשבון אויסן אן פירען זײ 
 און אונםער זײ גראבען הונגער־שכירות, און שםונדען

 דערצו אינדוסטריע. דדעם גאנצע די דעמאראליזירען
סוף״. א װערען געמאכט מוז

 אגריםעגם דעם םון אונםערשרייגען דעם «םיט
 סארצאםם ױגיאן אונזער האט אסאםיאיישאן דער םים

 םלעגט ארבײם םקעב װעלבער דורך עםענוגג לעצםע די
 עם שעפער. םטרייקענדע םון אץ צו ױערען געסירם

 נאכצו־ פיקעטם אונזערע םאר אוממעגליך געװען איז
 אין םלעגט וועלכע ארבייט סטרייקענדע די םאלגען
 טראק אײן םון װערען איבערגעםראנםםערט וועג מיםען

 מאכען גרינגער םיל עם װעם איצם צווייםען. א צו
 טשיזלערס די םון ארבייט די בלאקירען צו אונז םאר
 שיקען אץ יארק נײ אין אםיםעם בלויז האלטען וואם

 םאר־ אין שעפער םוועם אין אויםצומאכען ארבייט דיער
 םיל אונז װעם םעםעלםענט דער װינקלען. ווארסענע

 אן איצם םירען מיר וואם קאמף דעם אין העלםעז
שעםער״ ױניאן גיט איבערגעבליבעגע די געגען

 דורכגע־ אלעס דאס זײם איר אגער ױניאגס טערע
 זיג־ ארויםגעקומעז און פאנעז םלאטערענדע מים גאנגען

o מים רייך, n וםרידען. זײן מ*גען מיר*
 פארשפרייט זיעען קאמפעין לעצםעז אײער ״דורך

 באנקראם, אײער וועגעז קלאנגען אלערלײ געווארען
 מיר צו זײנען געגנער אײערע פון מענשען מאנכע און

 און ארגאניזאציאנעלען װעגען םעשות מיט געקוםען
 ג«ד האב איך לאקאל. אייער אין קריזיס םינאגציעלען

 םאלש. אבסאלום קלאנגען און מעשות אלע די אם םונען
 װי געלט וױיגיגער אויס גיט 155 לאקאל אז וױיס איך

 שכירות אויף גרוים זעלבער דער םון לאקאלם אנדערע
 קאג־ דער צו דעלגאטען םאר הוצאות בעאמםע, פאר

 אוים־ ענליכע און בעאמטע םאר וואלען אױף װענשאן,
 םיל אוים דערםאר אבער גיט לאקאל דער גאבען.

 דער וועו ארבײם. ארגאניזאציאנס אויף געלט מער
 םאר געלט מער בםדר פארלאגגם אונז םון האט לאקאל

 ניט־גודס די ארגאניזירען צו הילף און ארגאנייזערס
 דער אז געםילט, מיר האבען םא.ץ, אוו אום שעפער
 צוגאט פראקטישן א חאם און וױיטזיכטיג איז לאקאל

אינדוםטױי. אייער םמ פראבלעמן די צו

י

עװננ פייערליכע שוו  דער פון איינ
מו ײ  אץ ציע8דםיניספר8 נ

Mניפ־נודס

 אדםײ וױדערוױילטער דער סון אייגשװערוגג די
 לאקאל ױניאז ארבייטער גיט־גודס דער םון ניסטראציע

 םייארליך און שייז אזױ געוואחגן דורכגעםירט איז 155
 קאנםםרוק־ און מעםיגער ײניאן דער געװען איז עם ווי

 אדםיניסט־ דער םון אנהענגער די וואם קאמםעין טיוחגר
 קאנדידא־ דיעחנ ערװײלען צו אמעפירט האבען ראציע

 אינסטא־ דער בײ רעדע דוביגםקי׳ם פחחידענם טען.
 דער םון דארשטעלונג קלארע א געוועז איז ליישאן
 *ו באצוג אין אינםערנעשאגעל אונזער פון פאליםי
 דער אמ ריכטונגעז יאליםישע און פארטײען גתיען,
 םאר־ די ®מ געווארעז אױפגענוםען איז און ױניאן

בײ־פאל. שטארקען א מיט זאמעלטע
 וױדער- די באגריםט האט דובינסקי פרעזידעגט

 אדםיניםםראציע זײן און נעלםאן לואים םון עו־װײלונג
 פײחי־ און ערליכער פון אנערקענונג געחעריגע א אלם
 םץ אטאקעס די םארדאמט האם און םירערשאםט געד
 פאליםישער םמ מוםםער אלס אים אויף אפאזיציע דער

 אײנעםם םים ניט זיד רעכעגט וועלכע געמערשאםט
^. דער םאר נואען אדער פײהיגקײטען  פאק־ םיט ױנ

 אלע די זא אװיזעןב דוביגסקי האמ ערעןציפ r* סעז
 דין און געלםאג׳ען געגען באשולדיגונגען און אטאקעם

 אנגע־ האט ער פאלש• געװען זייבען אדםיניםםראציע
 אר־ אויפ׳ן לאקאל םת דערגרײכונמן די אויף וױזזנן

רו געגים גאניזאציאנעלען  טראץ יאר פאר לעצםע די דו
 ;םדײד איז איז לאנד אין קריזים איגדוםטריעלען דעם
 גע־ געםירם איז לאקאל דער אז אסנעװיזען האט ער

ױ עקאנאמישער םיל וואחנן  אומ־ פון לאקאלם אנדערע ו
 אויס־ האט לאקאל דער אז ;גתיס זעלבער דער געםער

 אדםיגיםםראםיװע םאר געלט וױיניגער םיל געגעבען
 עגליכעם. און עלעקשאנס קאנווענשאגם, אױםגאמז,

 מער פיל אויםגעגעבעז ללאקא רדע האם אבער דערםאר
ױ  עג־ און טעםיגקײםען ארגאנמאאיאנס פאר אגדערע ו

 דער און םיםגלידער די פון גוצעז פארן אויםגאבען ליכע
 דעם געצויגען דעריבער האמ יגסקידונ ארגאגיזאציע.

 נעלםאנ׳עז אױף אטאקעס און געגגערשאפט די אז שלום
 גײן *ו זיך אנטזאגט ער װאם דערפאר בלױז זײגעז

 דך ענטזאגם און פארםײ פאליםישער א םון שפאן אין
יוגיאן. דער אק פראנט פאראײביגםעז א מאכען *ו

ט ענ ד ד ע ר ם • קי׳ ם בינ ע ח עד ר
 תנינםקים פרעזידענט אין שמעלעז וױכםיגםםע די

 ♦ סאלגס װי דעען ויגםסןרישןן דעד בײ רעדע
 מיםגלײ זײ און 156 לאץאל באגרימז ודל .איד

 חנרגרײמגגעז זײערע מי• לאקאל םון םיראר און דעד
מ די ײדך מ n •אר ל r שװעריג־ גרויםזנ די םראץ 

 װאלעז• איאםיגע די פון רעזולםאמן די מים און קיממן
a .איר n חני טראץ םד א זײער אױפגעםאז 
י אמחסםרי, דער איז לאגע קריסישעו  •ריקײאגאלע י

 ג«ד «ייט איר װאם ח» טדאץ און וװויסטיגקימזעז
y » יארחעאמיסמעסיג f f  y w. איזאתך <אזימ 

ד ביז קײסען, מד, יי wmtm זי  U rtfnיל־ •יל ניי

 געלסאנס לואים אין צוטרויען םולען האב ״איך
 דער אין שפארזאמקיים און םײהיגקײט ערליכקײם,

 אויף אײד גראטוליר אץ 155 לאקאל םון פאתואלםונג
 אטאקעם די אז זיכער בין איד וױדעחנרזוײלונג. זײן

 אייטניגע די פאליםישע. בלויז זיינען נעלםאנען אויף
 :עלסאן וױיל איז אים אטאקירט מען פארוואם אורזאד

 פא• געװיםע מיט םראנט״ ,,פאראייניגטען א געגען איז
 אים אטאקירען די לאקאל. אין עלעמענםען ליטישע
 בײ אלץ גאד זיד האלטעז מענשען די וואם דערםאר

 בא• דארף ױניאן ארבייטער אן אז גלױבען, זייער
זיע» װאט די פוו ײצרעז הערשמ

 די אױב אכםעגדיג נים פארםײ, פאליםישער דיער
 זיך האט נעלםאן ארבײט. דער םאר םייהיג זיינען

 אים זיי האבען דערפאר און דעם געגען געשטעלט
אמעגריפען. םיסםעמאטיש אזוי

 :זאגען אייד איד לאם אגבאלאנגט, מיר ״וואם
 די ערמוטיגען נו זיך אנטזאגט װאס מענש יעחנר

 דאםינירען *ו גרופע פאליטישער א פון םאחוכען
 ארגײ־ דער דיגסם קאנסטרוקטױוע אמת גיט ױניאנם,

 אינטערעסירט עם װאם איעציגע דאם באװעגונג. טער
 בא. דער אויב איז עלעםענטעו, קאמוגיסםישע די

 ״אוגזער״ טראגט אמם אן םאר קאנדידאט םרעפעגדער
 װי אױם ניט מאכט ,r אויב ניט. אדער לעיבעל

 שםימן, אים זײ װעלען זײן ניט זאל ער אומפײהיג
 געזיטנג, פאליטישער זײער פח ניט אח ער װידער אויב
 דער איבערגעגעבען און ערליר םייהיג, װי זײן ער מעג

באקעמםען. אים די וועלעז ױנקמ,
 געוועז ניט מאל קײן איז אבער פאליםי די .אט

 אוגזער אין ערפאלגרײר וײן 6י1 פןל קייר תעם און
 רופען קאמוגיםטעז די םלעגן יארען אמאליגע ױגיאן.
 גע־ ביז איד וועז נעםען... אלערלײ מיט געמער זײעחג

 .א געווען איך בין ,10 לאקאל פון מענעדזשער װען
 םאלק״ פח שוגא א און ארבײםער די פון םאררעטער

 אױפגעהערט זײ האגען איצם קאמוניםםען. די לויט
 האבען זײ נעםען. שענדליכע מיט מענשען אנרוםען
 גע־ איז פאליסי די אכער מעטאדען זײערע געביטען
 או אלץ נאד איז וױל זײער זעלביגע. די בליבען

ױגיאגם. ארבײםער די דאםיגירען און םארכאפען
 געגען זײגען איד איז געלםאז אז אםת עם ״איז

 דאס םראנט? פאראייגיגםעז גערוםענעם אזױ דעם
 דעם אונטער פארשםײט אײנער מאס זיו װענחנט

 אר־ אלע םיז אײגיגקײם פאר זײגען מיר אויםדתק.
 פארבע־ «ו צװעק מיטן אינדוםטרי דער אץ גײטער
 אבער אויב באדיגגוגגען. עקאגאפישע זײערע סערען

 אױפבויען דאם םײנט פראנט״ ״פאראײגיגםער אזא
 םארכאפען קענען זאל ױ כדי יארםײ פאליטישער א םון

 גע■ ענםשיעדעז םיר זײגען יוגקמ, י דאמיניאז אדער
 קאנ־ איז פאראײניגונג סארמ *רשםע די דעם. גען

משטעחנגד. איז אװייטע די סטדוקםיװ,
r נאר .װאו i קאנטראל, געװינעז ניםםען1קאמ 

 ברענ־ און ארגאנמאציע דןר םאר געפאר א זײ ײערען
 דעו איז פאסירט האס עם וזאס זעם אומאײניגקײט. געז

 ארבײ־ אדיטא&אביל חנר אין ײגקמ, ארבײםער אםים
ייגקמ. ארבײסער אגריקולםור דעד אין יוניאן, טער

 בעא&טע די ספעגיירעןסי איז גהאגדלוג רסינס,מא
 פארדא&ט איז ימקמ ארבײסער אויטאמאביל דער פון

a אח געװארעז n פארואי די פארדינם װארשײגלין 
 מארעי פיליי פון האנדלוע שפעטערע די אבער םונג.

תי אדז  קאגוועגשאן קליתל#גדער דעד בײ חילמן סי
ײ וחװ m ז m עמטער די פיז *•ש*פונג די דמיכגמירם

ט --------------------------------------- קײ טיג כ ע ער ג

 no װערעז «ו פםור אום םארגומען האבען יעגע וואס
 קאםוניסםישע א געוועז איז דארט אז באװיזען, האט זיי

9 פראבלעם.
 קאנםטיטוציאנעלס די מיט אײן ניט שםים ״איך

 טארטיגם און ױניאן מיעערם דער םון םארשריםטען
 זײז םח קאםוגיסטען אוים שליםען וועלכע ױניאן אויטא

 אויםגעשלאסמ נ?ט טאר ארבײטער r? םיטגלידער•
 טריצ םון ױניאן דער אין םיטגליד א ױץ םון ווערען

 גלויבז פאליטישען דץ צוליב ארבײט ער װעלכען בײ
 אים דערלאזען גיט איז װערען, געטאן קען עם וואם

 באשימז «ו ױניאז. דעי איבער קאנטראל קריגען
 נים זאל זי אז םארהיטען םיר מוזען ױניאן, אונזער

 װ» פארטײ פאליטישער קיץ םון ווערען באהערשט
 איז עם וועלכע אדער רעפובליקאגער, סאציאליםטען,

 גמקרי «ו געזוכט וואלט םארטיי םאליטישע אנדערע
 באקעםפט זיי םיר וואלטען ױניאן דער םון קאנטראל

 פאלי• א אז אבער םארהיטען או שטארק. אזוי פונקט
 ניט איו ױגיאז די דאםינירען ניט זאל פארטײ טישע
 לאקאל םון מיםגלידער די רולם. םפעציעלע קיץ גױםיג

 אויס• אינטעליגענט קענען זײ אז באוױזען האבען 155
 יאר• פאליטישע א דערלאזען צו גיט רעכט דיער נוצען

 ארויםגעוױזען די האבען דערמיט באהערשען. די טײ
 מיר און פראגען ױניאן םאר םארשטענדגיש גוטע ^

 את• זייערע אלע אין שטיצע םולע זיי םארשפרעכן
 אונ־ םאתעצען וױיטער אויך װעלן מיר טערגעמוגגען.

 ארבייםער ניט־גודם די ארגאניזירען צו קאמםעין זער
 גאנצער דער ביז שטעם אנדערע און קליװלאגד אין

ארגאניזירט״. םולשטענדיג ױץ וועם םרייד

̂גריסונגען בלומען. און ״כ
 16^ ^קאל לידארסגיס די ^
 וואלען די םון רעזולטאטען די אפגעשאצט געהעריג

 גרויםער דער םון בלויז ניט זען געקענט מען האט
 איע♦ דער צו געקומען זיינען וואס מיטגלידער צאל

 אױפ• װארימע די און גום־רעגען דעם םראץ שווערונג
 ער ווען נעלםאן לואים געגעעבן האבען זײ וואם גאמע
 םעםיגקײ׳ם ױגיאן חנר פח באריכט זיץ אפגעגעבעז האם
 דעד איז אייד נאר יאר׳ םארגאנגעגעם דעם דורד

 אר• די פון גאגריםונגען און בלומען צאל גרויסער
 געװארען צוגעשיקט זיינען וואם שעפער םון בײטער

 לאמלןן שװעםטער די אויך םאחאםלגוג. דער צו
 בלומען צוגעשיקט האבען איגטערנעשאנאל דער םון
באגריסונגען. טעלעגראפישע און

 לואים געווען איז םארזאמלוגג דער פון םשערפאן
 פארזאמ• די לאקאל. םיז טשערמאן דער לעװענסאן,

 ארבײמר צאל א םים געװארען ערעעםנט איז לונג
 כאר אינטערנעשאנעל דער װאם לידער םאהקם און

 װײנער. לאזאר פון לײםוגג דער אונםער געזובגען האט
 שײנס םערי קאםיטע עלעקשאז דער סון םשעדלזידי די

 אנוױי־ װאלען די פון גאריכט דעם אפגעגעבען האט
 בעסטער דער אין דורכגעגאגגען זײנעז זײ אז זענדיג

באקלאגט. ניט זיך האט קײנער און ארדנוגג
 מינד באארד עקזעקוטיװ אז גועלאט̂ז דזשאזעף

 «חד איבערגעגעבען פאחאםלונג דער בײ האט גליז־
 חנר װאם דאלאר 8,000 םאר טשעק א דובינםקין זידענט
 א אין קרבנות. נאצי די פאר געזאמעלט האט לאקאל

 זײער rft אגגעװיזען גועלאםא האט רעדע הארציגער
 ווארעם מאל אלע זיך האבען מיטגלידער די און לאקאל

 אונםערדריקםז פאר בײשטײערונגען מיט אפגערופען
 פון אונטערשײז־ אן לאגד יעדעז איז לייחגנדע און

גלויבען. אדער ראםע
 דער םון אינםטאלײשאן די איז ארום איז אדום

 156 לאקאל םון אדמיניםטראציע וױדערעחױילטער
 וױ אײגדרוקספול אח רײד אזױ געווארען דורכגעםירט

 סי־ און פױאגרעםיװער אםת דער םאר זיד פאםט עם
ימיאן. ליטאנטער

w b t i  9 i תר אני רנ  ז
ס»םםעױ צי»נס

 מנאחשןר גוײגכערג, חערי פרעזידענם וױים
 טאמכיגאר יונקא, דרעםסאכער טשילדרען דער םמ
 «ג«ר־ אז אתטערגעגומז לעצטעגם חאם 91 לאקאל אז

oארגאגיתמ גישעז a r גײ די אפצװ־ײניגעז קאםפעיז 
 חאפ נװןק דעם פאר טרײד. אץ שאפס אפעז סעל
 גאנצי דדײזז. בילדיגג א אונטערגעגוםען לאקאל דער

צו ארבײט דאר אן אנגעשלאסןן ױך האבעז שעפער

--------------------------◄ 1 9 3 9 י, א &

 גים־יוניאז אין ארבײטעד די פערזענליד דערגרײכען
 דער ױגי». דעי־ םאר אריבערגעװיגען די און שעפער
 אר־ די צו אפיל אן ארויסגעלאזט אויך האט לאקאל

 אנ־ אין אינםערנעשאגעל דער םמ מיטגלידער בײטער,
 אינדוסטרי, קלײדער םרױען דער םון אפטיילונגען לערע

 ניט• םיט געבײדען זעלבע די אין זיך געםינען װעלנע
 אין ארויםצוהעלםעז שעעפר, דרעס טשילדרעז ױניאן

קאמפעיז• תם
 ארגאניזירען געטמען אויך זיך האט 91 לאקאל

o אסארםערם און פעקערס קלוירקס, שיפינג די n אר־ 
 דער אין זײ ארייעעמן און שעפער די אין בייםען
 םון םילע זיך האבען מעלדעם גרינבערג װי ױגיאן.

ױניאן. דער אן אנגעשלאםען שוין זיי
 איבעריגע די ארגאניזירען צו ארבײט דער וזוץ א

 אוין 91 לאקאל האט םוײיד, אין שעפער נים־ױגןאן
 אין קאנטראל ױניאן דעם פארםעסםיגעז גענומען זיך

 קאנ־ א געװארען איינגעשטעלט איז עם שעםער. אלע
 מאכם װעלכער ױניאן דער אין דעפארטמעגט םראל

 צױישען באציהונגען די פון או;טעחוכוגגען גרינדליכע
 םון רעזולטאם אלם קאנטראקטארס. און דזשאבערס די
 ארײגגעבראכט ױניאן די שױן האט אוגטערזוכונגען די

 אימפארשעל צום דזשאבערס צאל א געגען קלאגען
 םון םארשריםטען די איבערטרעםען םאר טשערמאן
 שםאב א ארבײט. טײלעז םון באצוג אין אגרימענט

 חשאבערם, םח ביכער די אונטער זוכען אקאונםענטס םון
קאגטראקטארם. און מאנוםעקטשורערם

 ון8װ־פ8וט־8 איסםעח אין
רפטענפ8דעפ

 אונטער דעפארטמענט םאון אװ אוט דעראיםטערן
 ימנדער, חערי װײס־פרעזידענט פח םירערשאםט דער

 נמנרם־ םטרײקם, װיכטיגע רײהע א אן לעצםענס פירט
 דער פון םטרײקס די מיט םארבינדונג אין םענם
 די םון פילע יארק. נױ אין באארד דזשאיגט דרעס

 געשלע- םיט םארביטערםע באזונדערס דינען סםרייקס
 דאס ארעםםעז. און פיקעםם די אויף איבערפאלען גען,

 סםרײקם די און א■ גיט אדבײטער די אבער שרעקט
אנגעםירט. ענערגיש ווערען

 װעסטשעסטער איז שעפער דרעס גיטײונ^ דריי
 םטרײק אין געװארען ארונטעדגעטמען דיגען קאונטי

 װאס םםרײק דעם םיט םארבינדוסג אין מאגאם דעם
 צװײ די געגען ערקלערט האט באארד דזשאינט די

 דרעם״ םארם בעסט״ און יחנם״ ״םעלמא דזשבזןרם
 די אײגענטימער. זעלבע די צו בײחנ באלאנגען װעלכע

 פת דרעםעם לײן ביליגע די פראדוציחמ דזשאבערס
 באארד חשאיגט דרעם די װעלמנ אין $2.87 און $2.25
קאגטראל. פאר קאמף א אן סירט

 קאונטי ױעסםשעםטער אין שעפער סטרייקענדע די
 די און קא־ק, גײ טאקהאה, פון דרעס״ ״םאק די זײנעז

 שאפ״ װאלענםײז ״דזשארחש און דרעס״ ״מאראביטא
 אר־ אלע זײנעז דרעס טאק דער אין פלעיגס. וױים פון

 דער פיז תף אויפן סטרײק אץ ארוגםער גלײד בײםער
 איז געשלאםעז• גלײך זיד חאט שאפ דער און ױגיאן

י  גע־ םיל פאליצײ די האט שעפער צמײ אגדערע ו
 םארפאלטנגעז די טראץ אבער פיקעטס די שםערם
 פון מאגכע אפשטעל. אן געפיקעט שעעפר די װערען

 פי־ אױםן געװאחמ ארעסטירט זײגען מ^לעך אמזערע
 האט דאם געװארען. שטראפירט זײנען אץ לית קעם
 די פח ענטחזױם דער אפגעשראקען. ניט אבער זײ

 דאס איז ספעציעל אױםערגעוױינליד. איז םסרײקער
 דרעס״ .טאק דער אין סםרײקער די מיט פאל דעד
 חאבעז ארבײטער די םטרײקערס. מאראביטא יח

nra' דער צו באלאנגט ניט מאל קיץ פריער i, זײנעז ?ײ 
 דער פון סוף א מאבעז צו מאל דאס עגםשלאמז אנער

 דרעם א םענט 18 די און װאן■ ארבײטם ־שםונדיגער50
 יחד סטרײקס די איצט. כיז געקראגען האבען די מאס
 סענעדזשער ריעןי, לואיס בתדער פון אמעםירט חמ
 אר־ אראז. לואיס און וואױתאן מאונט 143 לאקאל פון

לאקאל. פון קאםיםע $רגאנימציאנם דער אץ גאנײזער
ט יזניאן אז ען• ל טיר ס ע  לאנג־אײלענד אר

ען טאר באם ®יקעט. א שלאג
 חר טאח ײא אוט דער פירט אײלאנד לאנג איז

 װאס אםאטב געגעז םםרײקס ביםערע פאר א יארטמענס
מז o ז״ץ א ra rw סוועם־שע־ םיט דארט באפעסםיגעז
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 שאפ״ דרעם ,ריװערדעיל דער פמ ארבײםער די פער.
 דעיל ״בלױ דער םון ערעפענט שאי א חיקסװיל, אין

 חשאינם דרעס די װעמען געגען חשאבער א קא.״, דרעס
 לעצםע די סםרייק אין ארונטער דעען םםרייקט, באארד

 שאו ®מ ארבײםער םערסטע די םארטש. אין װאך
 געװאר־ און יוניןמ דער םון רוף דעם געגםםערט האגען

 םיש־ ברידער די שאפ, סון באסעס די ארבײם. די םען
 האבען זײ אז אויםגעקאכט אזױ געװארען זיינען מאן,

 טאביאם, דזשאו םרעסער דעם צעשלאגען און אטאקירט
 געפיקעט האט װעלכער םטרייקער, זייערע םון אײגעם

 געלאזט באסעס שטאוקע די האט ױגיאן די שאפ. דעם
 אוגםער געװארען םארהאלטען זיינעז זײ און ארעסםירען

 גראס־ דזשעק םון אנגעפירט װערט םטרייק דעד בעיל.
 דחנסמאכער אײלאנד לאנג דער פון מענעדזשער מאז,

ױניאז•
 םאר־ איז היקסװיל אין שאפ דער װי נאכדעם

n קריפעלט n riy i ער־ ייגיןמ די האט סטרייק, דורכן 
 .־קלײן דער צו ארביים גיט דעיל״ ,בלױ די אז פארעז
 גלײד האט ױגיאן די פארק. אזאן אין שאם״ דרעס

 אויסגע־ האט קליין מר• און ארבייט די אפגעשטעלט
 אר־ סטרײק םים אנהױבן גים זיך לוינם עס אז םונען,
 הוג־ עםליכע צוריקגעשיקם גלײך האט םירםע די בייט.»
 פארשפראכען און דעיל״ ״בלױ דער צו דרעסעס דערט

דזשאבערס. םטרײקענדע םאר ארבייט נעמען צו ניט מער

שכל. צום קומען באסעם
 אונטעח טעריטאריע דער אין באסעס םאראן

o דפארםמענט םאון אװ אום סון קאנםראל n פרובירעו 
 אגריםעגטס האבען די אז ציים צו צייט םון םארגעסען

 דערמאנען. גאסעס אזױנע םען םוז ױניאן. דער מיט
 מיט געהאט דעפארםמענט דער האט אזא םאל איין
 חײווען, נױ םון אינםלער לעאן קאנטראקטאר דרעס דעם

קאנעטיקום.
 אז אויסגעםיגעז, ױגיאן די האט םעגרמר אין

 סאחםער״ און ״סײמאז פאר ארבײם מאכם פירמע די
 געפירט חאט באארד דזשאיגם דרעס די װעלכער געגעז

 און געװארען אפגעשםעלם איז ארבייט די םטרייק. א
 ארױםגעט־ ארדער קאורט א דורד חאט דזשאבער דער
 מא־ לעצטעז שאפ. פון דרעםעס םארטיגע ניט די םען
 ווידער סאכט ער אז חשד, א גקראגעז די האט גאט

 די געפאדערט האם און דזשאבער דעם םאר ארבייט
 אגט־ זיך האט םירמע די אונטעחוכוגג. אז םאר ביכער

 ערקלערט דאז חאט nrai’ די ביפער. די ווײזען צו זאגם
 דאס ארוגטער. זײנען ארבײטער 140 אלע און סםרײק א

 אח שאי יוטןח א חאט ער אז דערמאנט באס דעם האם
 בימר. די געװיזעז ער האט סטרײקען םעג צוױי נאד

 צוריקגעגאנגעז טט אבער שױן זײנען ארבײטער די
אוגםעחוכוגג. דער נאך ביז שא• איז

 העלפען הא־טפא-ד אץ ױניאגם ל. # x א.
איגטערנעשאנעל.

 אוט דער האם קאמפעין ארגאניזאציאנם דעם אין
 ?א־ הארםפארד, אין אן םירם דפארםמענט טאון אװ

 אין קאנטראל ױניאן דעם צוריקצושטעלעז נעטיקום,
 םיז שטיצע םולע די זי קריגט שעפער, דרעם דארטיגע די
 אין ױניאנם לײבאר אװ םעדערײשאז אמעריקאן די

 ארגאגײזער. ליבערםי, םרענק סעלדעם שנ^ט, יענער
 חארט־ פץ קאונסיל לײבאר אץ טריידם םענםראל דער

^ טיעמסטערס די םארד, נ ו  באר־ די איד פעינםערס די י
 קאמפעין דעם אינדארסירט אםיציעל האגעז ױניאנס בער
 אר־ חעלפעז *ו חילף מעגליכע יעדע םארשפראכעז אמ

ארבײםער. די גאגיזירען

&ו פינ ג וױכ סאורם סופרים אין זי

 אן געװאונען מאנאט דעם האט איגטערגעשאגאל די
 איז האס קאורט סופרים סםײםס יונײםעד םון ענטשיידונג

oara’ אלע פאר וױכםיגקײם גרעסםער דער פח i פון 
 קעיס א ײז געװאחמ געװאונען איז ענםשײדוגג די לאנד.
 אדיעגע־ חאם דעפארםמענם םאץ אװ אוט דער װאס

 באארי• רילעישאנס לעיבאד נעשאנעל דער צו בראכט
 װאס קאנםדאקטאר באנדעל א אז לױטעם ענטשײדוגג די

ץ חשאמר א פון ארבײט געשגימעגע ארױס נעסט  י
 צורי?, קלײדעד פארטיגע די שיקם און סםײס אנדער אן

 אינםערסםעים אין םארטמען אלס פאררעכעגט װערם
 לעיבאר געשאגעל חנם אמםערװארײעז איז און האגדעל

חאם קאנםראקםאר דןר תען אםילו עקט, -ילעישאנם

 אפ געמם און צו עס שטעלט דזשאבער דער און סחורה
שאפ. פמ אים בײ קליידער פארםיגע די

 ענט־ די ארױםגעגעבען האט קאורט סוירים דער
 רי־ לעיבאר נעשאנאל דער פון אפיל דעם אויף שײדוגג

̂ים םון אורםײל געגען באארד לעישאסס  קאורט םויר
o n טאטפעקטשורינג ,סאמערסעט די באפרייט האט 

 אוים־ מון דזשויחי, נױ םאמערוױל, פװ קאמפאגי״
 די צוריקצוגעמען באארד דער םון ארדער דעם פאלגען

 אלס אינטערנעשאנעל די אנערקענען און סםרייקערם
 םאר־ קאלעקםױוע םאר ארבײטער די פון פארטרעטער
 קאורט סוירקיט דער האם ענטשײדונג די האנדלוגגען.

o גרונם אויםן ארױסגעגעבען n די האט ערשטענס 
 די אװעקםירען און ברעגגען מיטן טאן צו ניט פירמע
 אין בלויז ארבייט זי און יארק, נױ צו און פון סזזורה

o גרונט אויפן צװײםענם, און סםעים, חשויחי טו n 
 זי האט קלאגע, די ארימגעבראכט האם ױניאן די ווען
 די צװישען םיםגלידער מאיאריטעט קײן געהאט ניט

 אנגעשטעלט ד״אט פירמע די וױיל שאפ אין ארבײטער
סםרייקער. די סון פלאז אויפן ארבײםער אגדערע

מאטפעקטשו־ ״סאמערסעט דער געגען קאמף דער
 םירמע די .1935 זינט אן שוין גײם קאמםאגי״ רינג
 קאמפאני״ ספארטווער ״ליע דער םון סובםידיערי א איז
 יארק גױ אין ארבײט די שגיידט װעלכע יארק, נױ םון
 ױטאן די ווען שאפ. דעם אין אויפצומאכען עס שיקם און

 און םיגף זיינעז סטרייק, אין ערקלערט שאפ דעם האט
o .55 די םון ארבייטער םערציג n גע־ דארם האבען 
 באלד געפיקעט שאפ דעם האבען אמ ארונםער ארכיים,

n א r .פארקלאגט םירמע די דאן האט ױניאז די צייט 
 און באארד רילעישאנס לעיבאר נעשאנעל דער םאר

 צוריסגפמפז מוז פירטא די אז ארדער אן ארױסגעקראגען
 אינ־ די אגערקענען און ארבײט דער צו סטרייקערם

 האט םירםע די םארםרעטער. דיער אלם םערנעשאנעל
 אומגעוחט־םמ האם קאורט םוירקיט דער און אפעלירט

באארד. לעיבאר חנר פמ ענםשיידונג די
 סון און אינםערנעשאנעל חגר פמ קריתעז די אין

 ענם־ די האס באארד רילעישאגס לעיבאר געשאגעל דער
 םרײה גרױס ארױסגערוםען קאורט סוירים פון שײדונג

 באשםע־ לםn קאורם סוירקיט פץ באשלוס דער װען
 םאר וועג דעס געעםענט עס oלn געװארעז, טיגט

 באנ• אין ארבײט זײער מאכען צו חשאבערס טשיזלער
 די אונםער טאון אװ אוט שעפער דעל־קאנטראקםיגג

 געווען טט אםילו לטעןn זײ באדינגונגען. ערגסטע
 גע־ שכירות און שטוניעז דעם אפצוחיםעז םארפליכטעם

 אינםערסטעים אין בלויז ביגדענד אױך איז וחגלפער זעץ
 קאווס םופרים פון ענםשײדונג איצסיגע די קאםערס.

םעגליכקײם. דער פון סוף א מאכט

עו8נ דרעסםאכער שיסאנאר  נײ
םארבמסערוננעו םיפ אנריממגם

 דרעסמא- אץ קלאוק די פון באארד חשאינט די ׳
 מים אגרימעגם דעם באנײס האס שיקאגא, אין כער

 אױס־ מאנכע געקראגען און מאנוםעקםשורערס דרעם די
 פון בארינם א לױם ארבײםער, די פאר מסעתנגען

 דוביגס־ פרעזידענם צו ליםrב מארים וױיס־פרעזידענט
 א פון געװאחנז טטגעחײסען איז אגרימענט דער קי.

o דרעסמאכער םח מיםיגג םםעציעלען n אפגעחאל־ איז 
 האבען דרעסמאכער 4,000 אתם בײטאג. גזװמרעז טען

מיםימ. צום געקומעז און ארבײט די געי^־םען
 שײ אין טוײיד דרעם אץ אגרימעגם אלםער דער

 הויפט די םעברואר. סען28 דעם אויסגעגאנגען איז קאגא
 געװען איז אגרימענט דעם גאנײען פאר שװעריגקײם

 סםײלם גײע אויף פרייזען סעםלען םאר מעםאדע די
לי די און ױניאז די וועלכע אױף  זיד .חאבען בתים מ
 געפאדערט, חאבען בתים בעלי די אײניגען. געקענט ניט
 םעז אײדער װערעז געםעםעלם ז^ען פרײזען אלע אז

î’ די דרעםעם• די אויף ארבייםען אן הױכט r וױדער 
ױ ארבײם ליץ גוטען אזא ביי אז אגגעװיזען, האס  די ו
o n גארען שיקאגא, אין שעפער די אץ גענלאכט װערט 
 וױיסען זײ װײל פרײז, אק א■ אפס ארבײםער ךי זיך
ױ גים  ךײ דמס. א אייפטאכזז נעטען װעם עם לאע ו

 זאלען ארבײטער די אז געפאדערם, דעריבער האבען
i »ײז םםײלס געםעםעלםע טס אױף ארבײםעז n אום 

 גים זיך װעם מעז אױג ןדא אץ אױסצופרובירען עם
ײ ואלען פרײז, אויפז אייניגעז קענען  לעזאפשמע סעגען ז

צו איבערגעמז עס און םםײל דעם אױף ארבײט די
ח ברעסמז דעם מים םאן צו גים גאר a אין עגםשײדען. צו מענשעןאז דיי n
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 אײנגעשםימם צח־יס גײדע jyagn oayonag נײעם
 -gcya ogn ױניאן די װאס םיםםעם די אוים*וירובירען

ony און ayaga די ogn בתים בעלי די jyagn 
pr o מעז אױנ םארגעשלאגען. y קענעז נים דאן 

o אײניגעז, y די yagnc צו ווערעז איבערגעגעבען 
ארביםריישאן.

 אגרימענט נײעם דעם אין שםוגדען ארבייםם די
 פון שכירות די װאך, * שםונדעז 35 זעלבע די בלײבען

 אויך גלײבען ■רעםערם, און onyogp איערייםארם,
 אר־ jyagc די .oayonag לעאטען אין וױ זעלבע די

 גע־ jyagn שכירו̂ו קלענסםע די קריגען װאס בײםער
oayonag oya a אין קראגען y העכערונ־ פאלגענדע 

jya: בײםטערם pg און װאך א דאלאר אײן ■ינקערס 
 לויט װאך. V סענם םופציג *ו םארטערס pg קליגערם

 האט וואס שאפ יעדעד װעם oayonag נײעם דעם
 ogn .onyogp צװײ באשעםםיגען jyno מאשינען 14

 ng צאל g ngo מעגליכקײטען ארבײםם שאםען וועם
•onyogp בייטםלאזע
 פאר אונםערגעשריבען איז oayonag נײער חגר

יאר. *וױי

 «ון שעפעד פינןז אלע אין מאיאריטעט
 שליסען קא. גארמעגט אלפענא דער

ױניאן. דער אין אן דך
 דער אין ארגאנייזער איגםערגעשאנעל ילאםקין, א.

 ■רעזידעגם נו םעלעגראמע א אין מעלדעט םיםעל־וועסם,
 ארבײםער די jib פערהײט גרױסע * אז דומגםקי,

 קאמ־ oayonga .אלפענא דער םון jypnagc 5 די אין
■ag,.60% איבער מיש. אלפענא׳ אין ״ pc די jyagn 

ױגיאן די איגסערגעשאנאל. דער אן אעעשלאסען זיך
ogn סניא qrny  anyifc yac' ig׳j8 ,i~״jy^>nagnngrJl

 באשםעםיגם או באלד ongmy און oayonag jg וועגען
pc j y y אײטניגע די אלס פאארד לעיבאר דער ngc 

pc jnyoyno ארבײטער די ngc קאלעקםױוע ngc 
האנדלונגען.

 די pc yam איו ״,agaogp oayonga ,אלפענא די
yooyna אין טױיו דרעס קאטאן דעם אין סירמעם yog- 

ypn. זײ וואס שעיער סינף די אין jyagn א איןomg p 
 ogn םלאכות. בעל טויזעגט g אינעו ארבײטען אלסעגא

 oaynngyaam ongn זיך האס ogn סירמע אלטע jg איז
n דויד איז אח *וריק יאו־ anugra מים y אויס־ *ײט 

rg jyopgnya דאלאר מיליאנען איצם טום זי oyapa 
jycg jg jyya איז יארעז אלע די יערליך.  oy ■שא 

 גידעריגסטע די ognya דארם jyagn ארבײטער די און
 םא־ jyoiyn באדינגוגגען. שעגדליכסםע די אץ שכירות

 געולאאט ארבײטער די pc געדולד דער אבער האט נאט
 אר־ םײל g ארויםװארפעז געגומען האט סירםע די װען

 האבעז די װאס ■רײזען ניחגריגצ די אױןי וױיל בײסזגר
 גע־ דעם פארדינעז געקענם נים זײ האנען געקראגזמ,
 ד״וג־ גװײ שםונדע. g סענם pc 25 םיניפום זעגליכזח

 ערקלערט האבעז סאבריק אײן .אין ארבייםער דערם
g או געװעגדעט זיד חאבעז זײ סםרײק. דאון סיט 

 איגםעתעשאנעל די אח חילף גןך איגטערגעשאנעל דער
 זײ חעלםעז <ו ארגאנײזערס אוועקגעשיקם אחין האם

 דערשראקען זיך חאם סירמע די סםרײק. חנם סיחנן
 די אויף חעכעתגג קלײנע g געגעבען זײ האט און

 פארםיג. שױן איז ױ rg געמײגם האט pg שכיתת
 PK לעםאז g געלערענם אבער האבען ארבייטער די

n״’ דער jg אנשליםען געגומען זיך חאבעז r.
 *ו גיט מיטלען אלע אנגעװעגדעם cgn טירסע די

 זי ארגאגחירען. זיד זאלען ארבײטער די rg דערלאזען
egn ארונטערגעבראכם אסילו גװעק חנם פאר g לאיער 
pc געתאלסען. ױם חאם זאך קיק *מר יארק. גײ 
 אינםער־ דער ׳אן אנגעשלאסען זיך האמן ארבײםער די

 אוגםערשרײבען םחען אישט װעם ■ירםע די און נעשאגעל
g אגרימענם. ױניאן

ספ דפר אין מונוװע

םאום־ דעד אין אסיס אינםערגעשאנאל אוגחןר
 *װיי םים פארנומען געזוען מאנאט דעם איז װעםם

 גרויםזנר pc זײגען ogn קןףסעם קאורס שםורמײימ
ר בלױז נים װיכםיגקײט,  סאר גאר ײניאז, *תזןר מ

 «װײ ד מװעגןגג ױגיןן םריױד ולמסיינןר דער
 לעײ Tgagvyi דןר מר פארחער דער יײגזמ קעיםעס

 ״סארעסט דןר טים םעמלםעגם דןר pg •ngga באר
pg לואיס םעמם p■ קאמשאני׳* פאגוזמקסשורינג סיסי

 גארםעגט ״דאנעלי דער פון משים איגחשאגקשאן דער
םיזורי. םיםי, קענזעם pc קאמפאני״,
 אינטער־ די װאם קלאגע דער אין פארהער דער
 םיטי םארעםם דער געגען געבראבם האט נןשאנאל

 האבען מיר װעלבעז װעגען קאמפאני מאטםעקםשורינג
 האם *גערעכםיגקײט״, גוםער לעצטען אין געםעלדעם

 בײדע אװישען םארשטענדענים g מיט געעגדיגט זיך
 קלאגע• די *וריקגמױגען האט ױניאן די pg אדדים

 װעט םירמע די rg געווען, אױ פארשםעגדעגיש די
 שםע־ גיט וועם שפיאגען; קיק באשעפטיגען ניט םעהר

 אינםער־ דער jg אנ«ושליםען זיד ארבײטער די רען
 אין דעם וועגען וױםען לאזען ױי וועט pg נעשאנאל

 ארײג־ צוריק וועט םירסע די rg שאפ; אין מעלדונגזמ
 םאר אװעקגעשיקם האט ,r וואם ארבייטער *עהן געמען

 ער־ איז קאםיםע g און ױניאן, דער צו באלאנגען
 קאלעק־ וועגעז פראגען אויםצונעמען געווארען װעהלם

 pc מעםאדען שכירות״ מינימום סארהאנדלוגגעז, טױוע
 געצאהלם עקםםרא ארבייםם־שטוגדעז, פרימעז, סעםל{ן

 שעיער, קאנטראקטיגג pc קאנםראל אווערםיים, פאר
 אײנ־ וועגען pg צייט םלעק אץ ארביים pc צעםײלוגג

 ענם־ די םכסוכים. םעםלען אויף מאשינערי שםעלען
 די אין קאמיסיע אומיארםײאישער דער pc שיידונג

צדדים. בײדע אויף בינדענד דק זאלען אלעסראגען
 ערשטען דעם קראפט אין אריץ איז אפמאך דער

 צעחן די דורכגעסירם. אי*ם שוין װערט pg אפריל
 װאם געװארען צוריקגענומען שוין זײנען ארבײטער

 אר- די צװישען אויפזעהן גרויס געשאסען ראם עס
 דער צו צוגעםראםען שוין אמ קאמיםיע די בײםער.
 אלע די וועגען סארהערען די אנגעהױבען pg ארבייט

סראגעז•
־ סיסי״ Botngc, דער געגען קאמף חגר___ ^ ^

 געגען םטרײין ערשםער דער יאחר. csg געגאנגען
 איז קאלינסװיל, אין געװאחח גערופען איז פירמע דער

 געווארען גערוסען איז םםרײק צוױיטער דער .1931
 חנר pg ,1933 אמ קאלמסװיל, pg לואיס םעינם אין

 גע־ גערוסעז איז סטרײק וױכםיגםםער pg גרעסטער
 האט יתקמ די װאס װאסע חױיט די .1935 אין װארען

 *ו־ אפיעל דער געווען איז סירמע, דער געגען כאנוצט
 פארקױפזמ נו ניט לאנד גאנמן איבער׳ן סםארם די
 ײנקװ דער pc קאמיםעס פירםע. דער pc דרעםעם די

 pg שטעדט פארשידענע אין געװארעז געשיקם זײגען
 סעטעל־ דער געווארען• געפיקעט ױמען םםארס מאנכע
 גוםע g האכען ױכער װעם פירסע דער מים מענם

פירםעס. ױגקך ניט פארביסעגע אנדערע אױף וױרקומ

גערעכטיגלדם &-------------------------
 דארס ױאכעז צװײ לעצםע די זיד געסיגעז שלעזינגער,

 פארטראםען װערט ױניאז די םרײעל. בײם שםאם אין
g pc דירעקציע דער אוגםער לאיערם צאל pc סרענק 

 אויסץ געויעז איז דובינסקי ■רעזידענם װאלש. ו.
 עד װאס אײנדרוק דער םעג. עטליכע סטענד װיםנעם

 חשורי חגר אויף זאגען עדות זײן מיט געםאכט האט
 זי- קאלםבלוטיג, אומגעהײער. איז אנװעזענדע די און

 די אויף שמײמל גוטםוםיגען אײביגען דק מיט כער,
 אויף ענםסערס שארפע pg קלארע זײנע pg ליפען

 pc אײנדלוק דעם געמאכם ער האט סראגען׳ אלע
g אין םראסעסאר g ,גיט װעלכער קלאס g לעקצין 

 מינדעסםער דער דין נים קען עם םטודעגטען. סאר
 געלערענס איהם pc האבען צוהערער זײגע rg ספק,

g װאם דעם וועגען םך g דער איז איז ױניאז טרעיד 
 איג- די איז עס ארגאניזאציע jg סאר וואם און אמת׳ן

 pc ױניאן, ווארקערם גארמענט לעידיס םערנעשאגאל
 דד pc אײנדתק דער סירער. דער איז ער וועלכער

 ןן שטארק, אזוי געװען pg זאגען עדות בינםקי׳ס
 אי• נים די אסילו םיםי, קענזעם אין *ײטונגען אלע

 ■pcg ^אבען ״םםאר״ פרײנדליכע ארבײםער בעריגס
 pg זאגען עדות דובמםקי׳ס צו קאלומס גאנצע געמז
געלויבם. שטארק זעחר איחם האבעז

pg י ײרד פאדהער דירעקטעז דעם  ל«יעדס י
 pig, די געשילדערם תבינסקי האם ױניאן, דער סאר

 cgn זי װאם pg אינטערנעשאגאל דער pc װיקלונג
 םרײ̂ד קלײדער פרויעז די pc ארבײםער די געבראכם

 אומגעחײעד די םװעט־שעיער, די געשילדערט האם ער
 טײעד• די פאײינםטען, קלעגליכע די שטונדען, לאנגע

 פרױןן די געארבײם האבען עס װעלכע אין פאםםקעס
יארהוגדעדס. דעם pc אגהויב אין ארבײםער קלײחגר

4-pg» רשטאט wp i e r» w>o וי

 פץ םױיזןל אינדזשאנסשאו דער
לי חנר ע מ ד ״נארמענט ״ »

קאםיאני״ גארםענט ״דאנעלי דער pc םרײעל דער
 אינ־ אז קריגעז «ו זוכט װעלכע םיטי, קענזעס סון

 שוין געחם איגםערגעשאגאל, דער געגען תשאנקשאן
jg זעקס לעצטע די סאר געריכם סעדעראלעז דעם אין 

וואכעז■
 pc אײנע איז קאמפאני״ גארמענט ,דאנעלי די

 פוץ ירעזידענט לאגד. pg פירמעס דרעס רײכסטע די
 פרוי די ־,nm דאנעלי נעל איז קאריארעישאן דער
pc חשיםי סענאטאר סםעיםס יתײטעד געװעזעגעם דעם 

 חונדערט דרײמז ארום באשעפטייגט פירםע די ריעד.
p *ו קאמף דער ארבײטער. n ’PHJ^g ארבײטער די 

pc אינטערנעשאנאל די סירם פירמע, דער jg שוp 
מ די פאר מי ײ ל י  אנ־ האט ריעד רgםgםענ .רr י

 1»־ םיליןמען דיגע pc מאכם גאנצע ,די געװענדעם
g אלס איינפלוס גאנמז זײן iדער־ *ו ניט ליםישעז 

 אד־ די ארבײםער. די ארגאניזירען ױניאן דער לאזען
 ״JT3P ״שאי g האבעז פירמע דאגעלי דער pc בײםזוי
 אום ױניאן. קאמיאני ירסעקאסארטס גרם g אח װעלמ

 ארגאגי־ איהר pg איגטערנעשאנאל דער שםערעז צו
 נמל אײן שוין פירםע די חאם קאמפעין, ז**יאנם

 ימיאן. דער געגען אינדזשאנקשאן jg ארויסגעקראגעז
 קעים די איעלירט אבער האט איגםערגעשאנאל די

an  pa און קאודם סוירים סטעיםם ײטעדייג ogn 
g jgngngi גײט װעלכער םרײעל נײעם jg אי*ט pg 

 סאר סיטי קענזעס pg קאורס דיסםריקס פעדעראל
jw וװױי למםע די p j.

 סאר םדײעל דעם באטראכם איגםעתעשאגאל די
wwpyipy .,po־r*rjne rg וױכמיג. אזוי ra rt C2y •סעק

מי א jn י  .*rm חװ־ p® ynff ״ תד•j r אמיל

o יאיק׳ ניי איז ירטcyנגg האם אינטערנעשאנאל r 
 ,cpy^p pc םםרײ?ם די ,pc 1910 סםרײ? קלאוק

j 1912—1913 דחגסעס ’g jyagc jn jn ig  pg. ןר 
 jynya pg אינמתאשאנאל די rg ,jyppyMg חאם

jg ארשםזנ די 'rp ״פרײ חנם אײגגזדממלט האט װאס 
מר יראטא?אל״ חגנס ל ^ pg מוס־ חנר געװאחמ 
ר pg jy ?אלא?טימ pc מ ja^ jgm gc שליכסאן דאם 

ד םכסוכים gאומ jg• מי iרטײאישJ .סיט םשערמאז pgc■ 
jr ry c n  jn  jyc דובינס?י האם jg i י גאנגאפאלגט  ז

’j פארבאסארדמזמ g ארבײטם די egn jyu rung a די 
 מלי די סאר Jyגgרשלyד זיד ogn לgגgשyתyאינט

 ײבינםקי »*.p 29 למטא די pc משן־ איז מלאכית
egn געשילדארם אױך r״j ץ דא לאמז אײגאנאם« 

 תד pc jyגזףמױג ביםלזנכוױיז pg ny װאו לאגד,
 גאןי jyarpyA איז /ד jyn חנםטאראנט, g pg ארבײט

pa ypnyag רעזידצנם אלם אמט חעכםסזח «ום• pc 
jr r n  g די סיםגליחלר. 250,000 מים jw w m ץ« 
an סאוטח־וחנסט, דזר pg דארט געריכט,  jyagn 

yרשםTy אפשר מאל g pragnpyi ילד3 ריכםיגא pc 
 jyina»nny די pg ארמיםאר די pc קאמף חנם

jn r n חנר ײרץ 'j r x i, גזױױינלימ די אנשטאט 
ײ egn פארלױמדוטנןװ jrg eyayn ילים,3ל3 jp ז n p 

 pg yejnc ױנ^פײנדליכער דער pc געײײנליד
״ די תי^3^

cpnc jrg לאר װי? jrg שארף egn 'p e ra rr. 
jg« חנם ראכם3ארויסגע ip די־ ײם3 שםאנדפמ?ם 
jyepyn ,מרומנר nrg eppc שארף jrg שנײדעגד 

r מים jynya ny איז n p־nymgc די ימלמװ אױף 
rדיר חנר אונסזנר prgcagp nyn pc לאיערס apy 

pc סענאםאר ryn,־ pragn איאם jyauya. װלס חנר» 
egn ?שטאר pc cgnyr ngrr זיע, .enyccnr y

ngc g jy m  eg ײש^cילpc Jy זײ cרgגJy םיט 
e קאםואני חנר pc לאיזגרם די ^לכע ra rrc  jyagn 

ip פיסזנל g אוגםארשםעלזױ epan׳Tuy y m  pg j 
onyc: די ogn ,:gcagp ײרך jjnuga e jn םדײןל 

eש «ו געזוכם jn  Jycg ?אײנדרו rg תד די מ  אינ
 אדבײסןד די אויף jyaretriacnng זיד earr שאנאל

ד  cgn nymgc f־״tp ײםpngeya. 3 לדgמyג ײי
ocnn njn לאיזר pc חנר oyeaan pigcogp מד 

’f»poi טרזנגט a n: ״orypnyrg אייער egn jg ijn
 ־־IP ngc t*t jyppagang «ו ארמימװ־ די pc חנכט

yrrep^ ארחאנדלוגג^״®
g ogn i r f f  u n נים® cyn gn rg e jya jn yj 

cng nrry a r r  jycga ny׳*p c ra n  ana .ypnryn j 
rg jy«p oyn ם3גלוי ער »cyn jr r  ,ayr jnr g 

rg jyiypnyig jyne ny י סןח* י gn•. חני jrc דנ״
jjp ^ g a  n  o a r i g jyagn ,̂rgcagp חנר «ו 

ana .jrs n  ’ Jgcagp ,גיט a r t  jycga «iy eyn ײד« 
prrr אױף n rr ,חשודי rg װיל איממממןףאמזל די 

JT rn g n  jy j« M a  n  iy rm ig  n  jy im i
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 ayr אויף איר.ס ogn ינם?י3דו װילע^ דיער געגען
jy3. געעגטפערט: '*a nya’ r .םיר jn  p^a nyag

jg ״’ אמת׳ערj y״.
— egn װעלכע pc .סרײ  ?jyurnytoo r»g oy 

געסתנגט. לאיער תר
 pg פתיס״, בעלי די פײ Jyרונגyoש pc ״סרײ

:jyrty דער nycojy.
 סרײ j״r דארסען ארבײםער די rg איד.ר ״גלויבט

nyag nyayiee״ang די מצד ארימםישונג pc בל^
ױניא^״ דער pc גיט

 rg — געענטסערט דובינס?י ogn — 3גלױ ״איך
jyppagang jrn צו רעכט g ogn ױניאן ךי a n c די 

 אמת׳א jg jyn מעםאדען. yמליכTגע דורך ארנייםער
 g *ו באלאגגאן ווזןלכא nye״ang *ו אסעלירס ױניאן

m ,jy’ קאמפאני n די jg p r j^ gr אנשליס^ איהר 
ארײנםישוע״. jg אלס גיט איד באטראכט דאם

yרשgc אויף פרומרט נאד ogn רyיgל חנר pנy 
j די rg niny pc jyanpnenng שפניפ t j p דכס 

jyw’ rtiraD’ng ארסײטזנר די אויף p r jjrtip  «r rg 
r ניס an»g pg דאס nyag ןמשליםעז, a n  .jyuftya־ 

jy סקי iP  g rg ,jyr’ ny^g ogn אינםזגרנא־ די װי 
 מאיארי־ yoejnוױים־ג די ojnongo yלכĴו שאגאל

’j ארסײסער די pc טעם g איגדוסםוײ גאנצזגר חגר ogn 
g צו רעכט jyrn rynyang  jjn»anc ארסײטער די 

jg p rm  egn ,pnagc pig pc אנגע- נים איהר 
rry שלאםעה a ’ g p in:״׳jy די y r m  jn  pg oy rg 

n  jyojnyor'g בgלgנגעecgonynyp j 'n  j’ g J םים 
אינדוססרי• ny״r pc ארסייטער אגדזנרע אלע

pngny אײדאר i jy cn y j pg ’ pe i'a rr אױפ׳ז 
jyegnuy>c«rg 4»g-̂ nayao ■cgaw i סאל nrry שײאד

:35 pc y r ’a y i nyr pg p r  jy j’ cy סםרים, ?ינ^נד 
ogn egn גyeyםy.לם pg o ra געכײחז גאנגע די 

ױניאנ^רם.
jy צוױי אײטױגא די m  ogn jgooga j’ g oyapc 

 די־ טאגסראל ױגיאן ayr ̂לgרהyoאױ פארלױסיג גאד
jyr סטוםפאז די, jyrgn pg״ pg די ,njngrngn און 

p פירםאס מיחג די םחננק״. r  jy r c y i מל־ חנר 1אי 
j 75 געבײחנ בער ’ g ד נ ^  סםוםםאן םיט סםרים. נ

jyrgn jra די םיהרם jg j r iP פgרהgנדלונגoy jrg Jy 
g jya»a pa oyongmy m yn .די ס^נלסצנס jg'an 

rg oogn צוױיטזג די אויך ego'jycg yoxjrt> jra דחנס 
pg oyn jgooga j»a yon’c גיפזמ jy^oyo םיס 

jg’ jp  nyr .סרידליך jyn דאם oyn jynyayi oyn 
’jn y אײנ*יגצ o jn i אין שאפ j«t jgooga .ארגאניױרם

 פולשטעגדיג ארבײטער עטבראידערי
ױניאנידרט.

 די־ jgooga אין ארמיסזגר nypgnaoy די אייד
jya שויז o r a פולשמננדיג on’ Pigang, 3 אים gאריכם 
pc .י jn y ^ n. די jra onypgo ,onjnyrgnaay 

nyt p in  jjn gnya on'Pigang jy m  onynpoooyn

י■ י ?3 •►ז
nyagooga אםםיילוע jgeg? ojn pc דתנס ongcjn* 

nyr pc oryo .אלזנ אינסערעשאנאל nycyr jya’ t 
jw  jgooga pa p r  jyrcya ogn ■pjno ayn pc 

ynלכp o r a  pa jyagn y״j גים מאד.ל p p  ognya 
oayonag חנר םים jyagn ,jg'an גyםyםyנאך לם jg 

jyo ’ n y ry םםרײק oag jjngrtya onn'cyjag r’g egn 
jyjm די נײם• םזנג junga אין a y r םרײד ya jy m.־ 

n  .yoajrto nnyr jyn ארבײם־װאך jyjgooga pg 
jy rn oo  70 r»a 48 jrcירות3ש די .־ jy m למגהננס 

pg 12 n 13׳gcya ארומהנר  jjrt דאלאר Tgn g 3צולי 
n  g pc jye rpm g  oyn־nyon ארבײםזנר ױנגא גאפל 

p jno  j»g,3 ־ n  ran8תי3אלײ jpnc jynya jy m 
 ארביים־בא־ די jy-popn orypya jyagn pg לyסויג

pg o r a  .jy in m אאנם דאס jyignya onjnryya 
jy ארפימהנר 'nypgnaey n פישוף. g דורך וױ m 

oiyagnc onjnnn .ארגאנױירם
a jn  pg 3 סםרײק jyagnרידארליך angy» 'a״o 

pg סיל gרויסגgnyלn n  Jyc״jyoaypryrc-e לואים 
nyr jic די jra ,goaoyc ראח און קחניםצר  nypc 
jgooga חשאינם ngga.־ gc nרgnנדלועJy םים n 

yo ayn jig  B’n a ^ aםyלםyנט oagaya jyagn .י 
gnלycרpg p .קחגיםןןר. ל

ײ נעעחרם אנ&אגיני ײז נ סאגברעם פאראנמריסען פוז צוויססוםעו ז

 איגס¥רנ¥שאנאל דזןר pc nyojnongc מחנלשטײן,
v וחנלכזנר סאוםודוחנםם דזנר אין p c־jg o אלא די 

a n  jjn r ג קאמףyגJy קאמ־ גארמזננט דאנאלי חנר 
j גאפינס ווזנלפא <אני, ’ g p r דין pn r .yngonyo 

g oagoy»na egn ny גוםזנז גאנץ nny פאר nyr 
jg’rn• צײט חנר דורך ry pg nynngc ayr pc* מך 

eog jysip אין onooayegrx מיט aysyrynyi ay r 
p̂לyn מים ,nyn סזגגאםאר r  ogn ny Jy מר שארף
____ קיבושם.

פארםגזממנם. נאך וחנרם םריחנל חנר

 כאסםאו אין אינחססרי ורעס
io כטעט o ארנאגיזירם פראצענס

g jg»ap g pc jyam מיט ttnycrg  o yגריyoנם 
n מים y ״אקםפארד j p  o y nומלפא ״ rnr די פאר 
19 yoxj^ יאוזר y o y ryo ’ angc n  pc ym r jynyA 

oypnga e אנםי־ױניאן y n  nyrgooga pg ,oyen’ c 
on»pagang oryxgng onynn שױן  oyea. םים n y 

pc yangwnc צוױי n  ogn ,oyapc o y n ױניאז 
o r* םים אגריגמננםס e y n  j y y »שא jm .שםאם

n y סאחיפםיג um prey iann  pg nyomayna 
n ארגאױתמיאנס o o n ra  e y n  i y  j»g pycegp חײג־ 

n* טיגס y  pc agnorgp j nyona oagnayi ogn nng 
g jym״arooye jr jp -o ’ i  j גאד n  .n jnm * n y 

.o y n  nngcoyg״ n  pc y r u  jynyj pg וױפסיגםמ 
o y r c איז jy jp  ynyrna ogn y m y a  nyv r לײס 

ogn yaVyn ,urooyc n  jyev■^ jyagn ידיקגזד! 
jy p jg a n g  n  j r m  n y  pc p n g c  j y y  jyrgVc 
egn j'ycegp n ye u ye p yu g  jg .nyo«ang ynnt 

n  p ra  n^nry nyag 135 פזנסםונג y^g •jyagnMJ
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j*  jnytsenng eyogneejn n  egn ugug  pc 
ngJ nyag J g v  j r m  g j ^ v m r  n yp *  oyrra 

 קחד״ וױיס־סחמיתנס ogn jyu^nrgnngc jyagn פמף
nyoyongc a»a onmayug ogn nye פון ja p e  n y 

ogn ענדליד זי a y  jyanoynyo rw .אגוײמשנם n 
jyn״a ייגייסט tn c  40 jrc jy g n y a o y 'y g c  pg e 

anyayny jy 35 צו ײיד י m  n rp a r n  pg מד 
jyngny aVyaryam t p «  jy m  oy ■jy"< לנ• 

.jy ra m g a  jg*m y p c
ד « סים P« Jgsnya, egn nyrm ײי c ף מי  לי

ר y יי  n  pc y m iלoסjw n w yn ya im  ecgrnycg yo 
n y  m  eayanag jya«^ .די מניאן yarrc איו 

ז ײי י י cgn oyapc o י y n  ra g n x  n  pg n a f f

 pc וױים־יחדיחגגם nyogny אנסאניני, לואימשי
n y ג?ר?אגשלאי«הגך jrc nynnyjya jra איטאל^נײ 
jyo 39 ̂לאקאל onnyya pg פײ געװארען nyrn g

gymgoage, ,חאו אוראגוױי pg ,ny נאשיקס jyngnya 
nga*y jypnyag n אלס y  pc ogaj^y צוס יארטײ 
y ןyלgגgיxgרגyאיגם  nyagynyag n  jra oynugp• 

pc jygnya jyt^gnyacg ongn pg ogn ojrognpge 
jyeopjugnx jra p c  jpa jyooanugm o y .פאתזש 

ngc pg nyrn n y איס jrc jygnya onncragng 
jrc yaga  iporpyrpy n y די 39 לסקאל ny»c 

jig oנישyליgאים די jib njpo jpnopg און yn  .y 
nyagop^p ,לאקאלס jic  ^ rg g yyye i'g  n y  jic 

 y no ngc jig onnaga■ חשאינם די לאקאלס, אנדערע
nsyryrug jym  uuynga nyrmng n y  pc nyo 

jig aig jyagn jig jynya דין *gn g jyayayi ,me 
.yagicng yayn

nםאאססםײס y  jynya pg oayng jib nyo 
 חשזגלא. jngom לאקאל pc nyornyaye אסיםזגנם

jy צוליס m  ogn o y געװען a״jynyn ia  m ya 
a y אלײן גאסם jy m גמײלםזג צםליכזג גלױז ga* 

ngo n yo y iגyשyoלonynya jyagn o y .jyngnya o 
pjync ,אםיםנמננם קאמוגאלזנ jic  nygrrryrya לאקאל 

 לgnyנyחש jgaagn חשולימ ; gpoyno קארלא ; 48
oynn n y  pc n y v n jiy e חשאינם jig  nngga יס& 

orynnync jib nyoynpyo ogn’nc ^ypogn giaan דד 
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טרײד דעם אין און ױניאן לןלאוקמאכער דער אין
 טשעין לערגער די וואם אגרימענם ער

 אוגטערגעשריבען האט קא. םםארם
װיים״ זעהר איז ױניאן אונזער מים

 באםראכם אין געמט מען ווען געהענד,
 ניט ריםעילער, א איז םירמע די אז

 דעם םאר מאנוםעקםשורער. קייז
 גאנץ םון אגדימענט דער איז טרייד

 װיכ־ זייער זיך אין ענטהאלם ער באדײטונג. גרויסער
 פרא־ םיל וועט טרײד דער וועלכע־ םון פונקטען םיגע

םיטירען.
 םיליאנערםקע א איז קא. סטארם לערגער די
 איבער׳ן סםארם ריםעיל 160 איבער פארמאגם זי םירםע.
 וועלכע אין געגענםען ביזגעם בעסםע די אין לאנד,

 און נאוועלםים פרױען געווארען םארקויםם איז עם
 אנגעפאנ- םירמע די האט יארען לעצטע די דרעסעס.

 זי האם אנגעפאנגען קלאוקם. אויך םארקויםען צו געז
 פארקויםט אצינד קלאוקס, סארם ביליגערען דעם מיט

 פארקויםט זי גארמעגט. בעסערען א אויך שוין זי
יאר• א דאלאר םיליאן פיר איגער םאר קלאוקם

 האם פירמע, דער גים פעלם געלם קײן וױ אזױ
 געװיםע א ארויםשיקען םון סיסטעם א אנםוויקעלט זי

 קלאוקם אויםצומאכען קאנשראקםארם צו ווארע מאס
 דאר־ קױםען װאס קאסטאמערם די צי סםארם. די פאר
 מיר ווייםעז דערםון עועס ■ראםיטירען קלאוקם ?זען
 ■ראםײ פױ־נמנ די אז זיכער אבער זיינען םיר ניט.

 רטאװ די סװא מפװײ 1-ן זױיל ,דנדײטטבא וןפדער מירמ
 קאוט. א פאר זיך םאדערם עם ווארע וױםיל און קאסם
 געשיקט האט זי האנט. םרייע א געהאם םירמע די האם
 געקױםם אויך האט און געװאלם האט זי װאו ווארע איר

געוואלם. האט זי װעמען פון קלאוקס םארטיגע
 אי־ גיט זי איז חאנט םרייע א האם פירמע א אז

 זי וועמען םון די םיט האנדעלם זי בערקלײבעריש.
 פרײ־ כיליגםטע די םאר קלאוקם די ארױסקריגען קען
 קא־ אדמיגיסטראטיװע צײםווײליגע די געקוםען איז זען.

 געלאזט פירמע דער האט אץ באארד דזשאינם פון מיטע
 אוםן׳ אומדירעקםען אן אױף איז> זי וױ אזוי אז וױסען

 עם װעט קלאוקס, םמ פראדוקציע דער מים פארכונדען
 קאנטראלירען. צו איר טרײד דעם םאר ברכח א זיין
 םראגע קײז דאך איז געווארםען זיד האט םירמע די אז

 אויף וויסעז׳ געלאזט ײניאז די אבער איר האם גיט,
 איר װעט זי אז אוםן, אוםדירעקםעז און העםליכען א

 קאם־ אירע םץ אויגעז די אין ■נים שװארץ א מאכען
 דער םון עקשנות דעם געבראכען האט דאס םאמערם.

 דעם אתםערצושרײמז אײנגעוױליגם חאס זי און םירבלע
^. חגר םיט אגדימענם ײנ

 פאר באדײםונג גרױסע א האם אגריםעגם דער אז
 אזײ װי דעם פת זעז געקענם מעז האט םרײד דעם
 לערנער די אז גײעם די אויף רעאגירם האם טרײד דער

 םיט *נרימענט אן אונםערגעשרימן האט קא. םטארם
 אמ אז יעצט םון אז זיך םארפליכטענדיג יוניאן, דער

 פיר־ אזעלכע כלױז םיז קלאוקם קױפען זי װעם וױיטער
 מיט קאנטראקט » דורך פארבוגדעז זײנען װאם מעס
 הא־ אינדוסטרי דער םון פארשטײער זײ יוניאן. דער
 זײער װעיר״, ״וואוםעג׳ם דער פוץ קאלוםם דורד בען,

 דער פיז טשערמאז דעם און יוגיאז יד געלױבם שטארק
 װאם אגריםענם דעם םאר קאמיםע אדםיניסםראסיװער

 םירםע• דער מיס דערגרײכם האט באארד דזשאינט די
 מער וױיםעז אינדוסטרי, דער פיז פארשםײער די זײ
 לער־ די שאדען גרױסען א םאר װאס װער אירגענד װי

 חאבענדיג טרײד, דעם געבראכט חאבעז סםארם נער
. האןם• םרײע א

 װי קלאוקס פארםיגע םער קױפט פירםע די וױיל
 די חאט ווארע׳ אײגענער איר פח אויפסאכעז לאזט זי

 אינ־ *ז אייף פירמע דער םיט געאײניגם זיד יוניאז
 דאדויף משםאנען נים איז ארן אגרימענט, דעיענדענם

 דזשאבערס דער אז אנשליםעז זיד זאל פירםע די אז
 אײניגע מיט איז, אגריפזהם דאזיגער דער אסאסיאײשאז.

^ די װאס זעלבער דער eyas אדיסנאמעז, נ  םים חאם יו
איגדיסמרי. גאנמר דער

קױפעז צו גים :זיך פארפליכםעט פירמע די
 שיקען צי ניט איז פידמס« נים־יוניאז פון קלאוקם סײן
 פח רױסעז דעם אן שאפם׳ קײן אין װארע קיק
n״ דעד r. אוממר שם̂ײ אגרימגט גאגצער דער 
עי פיז סאזסשער םייאישןן אוטפאו פון זינטפויא דעם  י

■ *י־ רעמי דאם האם ער תסםרי.גיא קלאוק ייייייי

לאנגער ע. לואים םון
 קלאוקמאכמר באארד דחסאינט יארק נױ סעקרעםאר

ױניאן

 צי םעםםצושטעלען אום ביכער פירםעם דער זוכען
 אויך ;אגרימענט דעם םון פונקםען די גיט פארלעצט זי

 םאל אין םירםע די גאשטראםען צו רעכט דאם ער האט
 דעם נאד נים קומט זי אז ארױםוױיזען זיך וועם עם

 װיכםיגע םיל נאו ענטהאלט אגרימענט דער אגרימענט.
 אויסגיק וועט ער קאנטראל. צו באצוג אין פוגקםען

 ?אלעק־ די רוען ציים זעלבער דער אין ,1040 יאר אין
אױסגיץ. וועלן םרײד אין אגרימעגטם טיװע

מאנטרעאל אין ױניאן אונזער אץ

 א םון אײגע בלויז איז קא. םטארם לערגער די
 וועלכע פירםעם ארדער םעיל און םטאר טשעין רייע

 אדער ענליכען אן אויף געשעפםען דיערע אן פירען
 קא־ אדמיניםםראטױוע די און מאסשטאב, גרעסערען

 ענליכער אן צו קומעז זען צו באשלאסען האט מיםע
 די םירםעם. אנדערע די מים אויד פארשםענדיגונג

 אדםיניםטראטױוע די װעמען מים פירמעם, צוױי ערשמע
 וועגעז אונטערהאנללעו צו באשלאסען האם קאמיטע

 מאנטגאמערי און פעני םי. דזש. זיינען אגרימענט, אן
ווארז־.

 יען דער אוגםער ברעבגעז צו קאמפעין דער
 ארדער םעיל און סטארם טשעין געװיםע קאנטראל

 אדםיניו די װעלכען איינציגער דער גיט איז זער
 אויך האם זי אונםערגוםען. האט קאמיטע טױוע

 שעפעו גיט־יוניאן די געגען קאמפעין א טערנומען
 םרייך אין אגגעזאמעלם לעצםענם זיד האבען וועלכע

 1ף גינםםעע געבראכם איצט ביז האט קאמפעין דער
זולטאטען.

 פראדז־ םירםעם ניט־יוגיאן אלע די קלאוקס װיםיל
 אפילו םעז קעז זיי םיז (םילע ניט. מיר וױיםען צירען

 םאקםאר ?ײן ״םירמע״)• נאםען דעם מיט אנרוםעז גיט
T דעם אין n e ײ זײנעז  דעם אויף קרעץ ,אבער ניט ז

 דעו מאלט יא. זײ דינעז אינדוסטרי דער םון קערפער
 זײ װאלטען לענגער אביםעל אנגעהאלםען געווען סעזאן

 סעזאן דער אבער זיך האט געאטעמט. ניט לוםט קיץ
 םארזך יעדענםאלס װעט ױגיאן די געענדיגט. שגעל

 װעם אמ ״שאפקעס״ דאזיגע די געגעז קאמף איר צען
 איר אונטער ברענגעז זײ װעט זי ביז אפלאזעז ניט די

קאנטראל.

םי. דזש. די פארמאגט באהויפםעט, װערט עם װי
 די אין לאנד, איבערן סטארס 1400 ארוס קארפ. פעני

 חש. די םטארם. 500 ארום קארפ. ווארד מאנטגאמערי
 אויך וױ נאוועלטיס פרויען פארקױםען סטארם פעני םי.

 םאר־ קארפ. דוארד מאנטגאמערי די ווערענד קלאוקם,
 אץ אויםאמאבילען הימער, אויך קלאוקם, חוץ קויםם

 גרעסערע א טוט פעני םי. דזש. מאשינערי. אנדערע
 בײדע אבער ווארד, מאנםגאםערי װי ביזנעם קלאוק

 און יאר, א ביזנעם קלאוק דאלאר מיליאנעז טוען
 געבען זײ נאר קלאוקם, פארטיגע זיי קויפען נאר נים

 מאנוםעקםשו־ צו ווארעם אייגענע זייערע ארוים אויך
רערם.

 מםחר דער אט אז זעלגסטפארשטענדליך איז עס
 מאנופעקטשורערם, צו ווארעם אייגענע ארױסשיקען פמ

 רירם אן, פירען פירםעם שםײן־רײכע צוױי די װעלכעז
 װאס פאקעט. קלאוקמאכער׳ס דעם שםארק זײער אן

 פאר־ ױניאן די ױגיאז? די זײ פון פארלאנגט זשע
 פיז געקראגען האט זי וואס זעלבע דאם «ײ פון לאנגט

קא. סטארם לעתער דיי
 שלעזינגער לאיער אונזער און ברעםלאװ בתדער

 פון םארטרעםער מיט קאנםערענצען געהאט שױן האבעז
 פיר־ בײדע און װארד מאנטגאםערי און פעני סי. חש.
 גענוםען האבעז עס װי שםעלוגג, זעלבע די נעמען מעם

 די װען >1919 יאר אין חשאבערם אונזערע
 פאראגטװארטליכקײט געפאדערט די פון האט ױניאן

 די אז גע׳טענח׳ט דאן האגען יענע אויך םרײד. אין
 דירעקםע קיץ האבעז די און ״מוירםשענםם״ בלויז זײנעז

 ענטשלא־ אגער איז ױניאן די טרײד. דעם מיט שייכות
 פירםעם. צוױי די םון האנם פרײע די אפצושטעלעז םעז
 קעגען קלאוקם די םעפגערם וועםענס אן ױניאן, די

 וועמעז פמ װיםעז צו רעכם א האט װערעז, געמאכט ניט
 צו אדער קלאוקם, זײערע קויםעז םירמעס צווײ די

 אױפצומאכען.פאר ױארעס זײערע ארױם געבען זײ װעםעז
 טים בלױז ביזנעם טוען םירםעם די אויב קלאוקם• זײ

 אן האלםען וועלכע מאנופעקטשורערם און דזשאבערס
 אײגגײז געגעז דין גים זײ דארםען באדינגונגעז, ױגיאן
 אנער אויב יוניאן. דער םיט פארשםעגדיגוגג א אויף

 גאוױיזען עם װעם םאז, צו דאם ענטזאגען זין־ װעלען זײ
פירמעםי... צוױי די בײ כשר ניט דארט איז עפעס *ז

 קײן גיטא נאד איז צײלען די שרײבען םיר װען
 דעג־ םירמעם צוזײ די װאס באריכםען צו באשטימטעס

 םראבעל קײן קומעזצו ניט תזל ps אום טאן. צו קעז
ױ קארפאריישאנס צוױי א^די מער עס זיך װעגדם  דער אן ו
 צו ײנקמ דער םים קוםעז ניט װעלען זײ אויב יוגיאן.

 קײן תאנעז ניט יוניאן די װעם פארשםענדיגומ א
 ,עיקצאדופר זײעדקלאוק צישסעלעזפא װי ברירח אנדער

 דאם זײ. פאר ארבײםען װעלכע שעפער די הײסם, דאס
 געחעריגער דעד איז װעי<ז געסאז נאטירליד װעם
 באשםע־ דיערע מאכעז אנגעזאגפ ייעלעז זײ ײעז צײט

סעאז• וױנםעד דעם פאר לונגען

 האבען םיר וױ געענדיגט גיט זיך האט םעזאן דער
 שעפער די אין איז פסח פאר וואך א ערווארטעט.

 דער וואס פארדריסליד וױרקליך איז עס םלאו. געווארען
 נאר ערשם זיה דוכט אפגעברענט. שנעל האט םעזאן

 וױ ארומגעלאפזמ מאנופעקםשורערם םילע זיינען וואם
a די פיז קאוסס די זצייסצג צ׳טפמפאד׳ m

 פיס און אווערטאים ערלויבען זײ זאל םען אז םארלאנגם
 ךי אין שעפער. די אין םלאו געווארען איז אײגפאל
 אנגעפאמען נאד זיד האם סעזאן דערס וועלכע איז שעפער

 סלן• געווארען איז דארם װען יאנואר, מאנאט אין
 ,1זײ צופרידען ניט אויד םיר קענען פסח, םאר וואך א

 שעפןד די מיט מיר זײגען אומצוםרידען מער נאד
 אץ שפעטער אנגעםאגגען האם ארבײט די וועלכע אין

 װאך די םלאו געווארען איז שעפער יענע אין אויך
טוב. ױם

 ד פאר קלאוקמאכער די םון ארבײם טאג דער
 V אגדערע און דייםשלאנד נאצי םון פליכטלינגע

 מא־ ערפאלג, גרויסער א געװען איז לענדער שיםטישע
 1יע* ביז שוין איז עס םינאנציעל• װי גוט אזוי ראליש

 יארן נױ אין •שעפער אוגזערע איז געמאחמ געזאמעלט
 M אום די אין און ^84,000 פון םוםע די בתקליז אמ

 װןו געלם מער גאד אז מענליך 411*000 שעפער טאון
 ןד ניט מעז קעז סך r? אמר ווערעז. געזאמעלט

 װןן א געעגדיגט זיך האט םעתה דער וױיל װארטען,
 TOP אגגעחאלטעז געװען סעזאן דער וואלם פסח. פאר
 קלאיקטאנןו, די םיז ביישםײערונג די וואלט פסח ביז
 פיל א געווען צײט, שלעכםער דער אױף אכטעגדיג נים

 שע«ו די אין ארבײט די װי אזוי אבער גרעסערע.
ױ םריער אפגעשטעלם זיך האט  זײמ ערװארםעם, ו

 t אימשטאנד געװען גיט קלאוקמאכער צאל היבשע א
ױ בײשטײעתנג ױיער מאכען  RP באארי דזשאינט די ו

 tw אױסגעפעלט אלײז זײ האט עס וױיל באשלאםען,
כוסות. ארבע

 w מײנט געזאגט אויבען האבען מיר וואס דאס
 קלאז? די 6װא םומע חנר םים זיך שעמעז מיר אז

 זין דארםעז םיר אז אחנר געזאניעלט, האבען מאכער
 קלןטקסן־ די װארום םארעגטםערען איז עס װעמעז פאר
 m װעלען מיר מער. גײגעשםײערם ניט חאבען כער

 זעלמז פון ארגאנמאציעס אגדערע װען צוםרידען דיער
ױ גרויס  םומ״ גרעםערע א ממלען ײעלעז אונזערע ו

 זאםלןן מלען זײ אז זײ םיר װינשען אבער דערוױיל
ױ וױמיגער ניט קלאיקמאכער. ,אלםע״ די ו

ר פיגאנציעלעז דעס װעגען גערעדט איז אלץ דאס  ן
ממלוסג חני פח םאלג

 יד איז ערפאלג מאראלען דעם שײד אױ װאם
ױ קלעגער גיט  דיד אמ וױיל פימ»ניעלער, דער ו

 ױ נאו גים באםײליגם זיך חאבעז בײשםײערוגג
 אםד איםאלימישע, די אױד נאר קלאוקפאכער, אידישע

 1P דיגזװ װאם עסזזמי^אל^נ אנדערע און ריקאנער
 אױף אפתף דיצר שעפער. קלאוק די אין שעםםיגם

ט די און גאארד, ײשאמם פת אפיל חנם  *זפויוןנײיי
 ביישטײערדגג דיער געגעבען ה#בען זײ ררעלכער םיס
לױממ־ װירקליד איז פליכםלינמ, אידישע די פאר
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 שלאםען
זי האט

שרײ״ צו אויםגעקומען שוין מיר איז ס
באריכ־ םריהערדיגע םיינע אין בען
רא־ גארגיט־שעהנער דער וועגען םעז
 דרעם־מאנוםעקםשורערם די וואם ליע

 איצם שפילט מאנםרעאל םון גילד
״ דרעסמאכער דער געגען 'nr. אין 

גע־ האם זי ווען צייט דערזעלבער
 אינטערנעשאנאל אונזער מים אגרימענט אן

 פארזו־ד א געמאכט און ״דאבל־קראםד״ פשוט
 נא־ זיי, איז דאס ױניאן. אונזער אינטערמינעווען צו

 האבען ױים אונזער םון מיר, געלומען. ניט טירליך,
 און ארביטרעישאן צו זיי רוםען צו באשלאסעז איצט

 שליכםען צו זעהן םשערמאן אומפארטייאישער דער זאל
 און גילד מאנוםעקםשורערם דער צװישען םככיד דעס

 אומפארםיײ דעם םון םארלאנגעז מיר ױניאן. אונזער
 רעם־ זאלען מאנוםעקטשורערם די אז טשערמאן״ אישען

 די וועלכען אגרימענט דעם אפהיםען אץ פעקטירען
אונז. מיט געשלאםען האבען

 גילד מאטםעקםשורערם די האט באוואוסם, װי
 לױט אמ אגרימענט קאלעקטיװען א אונז מים געשלאסען

 לעגאליזירם גאדארםם אגרימענט דער האט ,42 פונקט
 עק- אגרימענם לײגאר ״קאלעקםיװ דעם לויט װערען

 דער צו צוגעטראםען זײנען מיר װען עקם״• סטענשאן
 אנגע־ זיד םיר האבעז אגרימענם םץ לעגאליזירונג

 אוגז האט מען שװעריגקייםען. אלערליי אן פטויסען
 מאנױ די זײםען. אלע םץ װעג אץ שםיינער געלייגם

vxg ,אז״טאפ״ תפ יתמ־סטשפצק iv tm i פוךםאינשו~ 
 אבםטרוקציעס, געמאכט האבען אינטערנעשאגאל, אונזער

 האבען וועלכע פאליםישענם פיינדליכע געװען דינען עס
̂יאונזער מיר אונז. געגען געארבײם  חאבען ױים ם

 דורכפױזרען צו אנשםרעמונען מעגליכע אלע געמאכט
 גרעםערע דורך און מיה פיל דזיד לעגאליזאציע. די

 א דורכצופיחחװ געלונגען אוגז איז געלט־אױסגאבען
 פרעםיער דער אלײז. דופלעםי ■רעמיער פאר פארהער

 װעלכער צו זיצוגג א גײ םאזיצער דער געװען איז
 םאר־ אלע גע^רעז גערוםעז גאםירליד. זײנען, עס

 בײם דארם דרעס־טרעיד. אין צדדים איגטערעסירטע
 דײטליד און קלאהר םארגעבראכט מיר האבען פארהער

 גע• די אז איבערצײגם, האבען מיר ״קעים״. אונזער
 אפילו זײט. אונזער אייף איגגאנצעז איז רענטיגקײם

 קײן גאתיט באװאוסט, וױ איז, װאס פרעמיער דער
 אנער־ געמחם האט יוניאגס, איגטערנעשאגאל םון פרײנד
 די אז און גערעבטער, דער איז צד אונזער אז קענען,
 איסאדמא־ די וױ אגריםענט, קאלעקםיװען פון געגנער

 קריכעז סיגדיקאטען קאםױלישע די און גופעקםשורערם
 אי־ די געקומען איז דא אבער ווענט. גלייכע די אויף

 זײגען .גילד״ פת מאטפעקםשורערם די ווזנן מראשומ
 ארוים־ די האבען מאהל דאס אח — לאיער זײער דורך

 ארויםגעטראםעז — לאיער גײעם א דוקא געשטעלמ
 חאבען זײ װעלכען אגריםענם קאלעקםיװען דעם געגעז
 ערקלעחרם, האט לאיער זײער אונטערגעשריבען. אלײן

 גע־ אייד ײילען -גילי״ פמ מאנוםעקטשורערם די אז
 אײ־ פעיר־װעיחש־באארד דער םץ אײיגאנץ אן םער
 פעיר־װעיחש־מד די אגריםענם. קאלעקםײוען א דער
̂נענםור א איז דאס ארד  לעצ־ איז װאם רעגירונגם־

 כלומר׳שט רעגירונג דער םון געמארען געשאסען םמס
 די ארבײסער. די פח איגםערעסןװ די באשיצען נו

 בא־ ײניאדםרעסעדישע יי פאאםישמם, ימקציאנערע
 איז גאארד״ש־דזיע־װ,פעיר די אז זאגען, לעבאםיס

 םח ארבײטער די גאר ארבײטער, די פאר גוט זעהר
 אלע מיט איחר געגען קעמפען טרעידם פארשידענע די

 בא־ זאלעז ױגיאנס די אז בעסער, װילען ױי נוחות
 ארױסטריט דעם אט מיט איגםערעםען. דיערע שיגעז

 די חאמו ארדינאגץ ״פעיר־װעידזש־באארד״ דעם פאר
קא־ דעם פארגיגטען זײ װעלעז געםיינם באלעבאסים

 הא־ וחגלכע ,48 לאקאל פץ םירערשאפט דער סמציעל
 מיםגלי־ דיערע פון חערצער די אין איינגעסלאגצם נעז
 געגענױיםיגער און םאלידאריםעם פון געפיל דעם חני־

חילף.
ױ ליכט דעם אין  זיד חאבען קלאוקמאנער די ו

 קרכגות די פון װעח־געשרײ דעם אײף *תדוםעז
 זײעחג אז די םיר וױנשעז גאצמם, און פאשיזם «ו

oxp ײעחמ געשטארקט זאלעז m קעגעז מלזנז זײ 
פא״ זיד װעט אזעלכעס װען חילף, מעד גאד ממז

שעהן בערנארד פח
יתיאן װ. ג. ל. א. ארגאניתמר גמנמראל

 אונז מיט האבען זיי וועלכען אגרימענם לעקטיװען
אונטערגעשריבען.

 האבען אםאםיאיישאן דער םון טיטגלידער די הגם און
 אינםטרואירט ניט האבען זײ אז גע׳טענה׳ט, נאכהער

 םון ארדיגאגץ אז ױי פאר םארלאנגען צו לאיער דעם
 םוגדעםםװעגען מיר זיינען ״םעיר־װעידזש־באארד״, דער

 פאר־ האגדלונגעז דיערע םיט האבען די אז איבערצייגט,
 מיר אגרימענם. קאלעקםיװען םון 42 םונקט דעם לעצם

 פאראנטווארםליכקײט צו גערוםען באלד זיי האבען
 האבען זיי אבער טשערמאז, אומפארטייאישען דעם פאר

 נים און זיד ארויםצודרעהען תירוצים אלערלײ געזוכט
 אתז מיט זיך אויםגלײכען צו ארביטרעישאן םאר געהן
 האבען מיר טשערמאן. אומפארםייאישען דעם םאר
 םשערמאן, אומפארםייאישען צום בריװ א געשיקט דאן
 אונזערע איבערגעגעבען איהם גרינבערג, איסאכאר מר.

 האבען מיר דרעס־מאנופעקטשורערס, די צו טעגות
o קארעםפאנדענץ גאנצע די בײגעלייגט ברױו אין r i 
 ״גילד״ דער און אונז צוױשען רעןrגעו געפירט איז

 האבען מיר אץ אגגעלעגענהייט דאזיגער דער װעגען
 װעם ״גילד״ די אײב ,אז װארגונג די געגעבען דערביי

דאס װעמ אדביטרעישאז פאר געהן צו אנמזאגען זיד

 פארקלע־ א וועגעז זײ מים קאנםערירען זאלען מיר דאם
לױן. אין נערונג

 זײנען שרים •דעם אם מיט אז אן> נעהמען מיר
 בי־ א ארויםצואװײזען אויםען באלעבאםים אונזערע

 מםתמא. באלעבאטים, די כיטראםם. זייער םון סעל
 םיט קירצליך ארויםקומעז זאלעז מיר אז ערװארםען,

 םאר־ אוגז זײ דיגען לויךהעכערונג, א םאר םארלאנג א
 דער רעדוקציע. א בעםען און װעג דעם לאפען
 דער אויף באזירט װארשיינליך, איז> זייערער חשבון

 אונז ביי בעםען וועלען די אויב אז אויםרעכענוגג,
 םוטה קײן האבען ניט שייז מיר װעלעז םארקלעגערונג א
העכערונג. א זײ םמ פארלאנגעז צי

 קלאוקס־טרעיד אין אגרימענט קאלעקטיװער דער
 אגרי־ דעם אין יאהר. דרײ פון םערמין א אויף איז

 רעכם א האם צד יעדער אז פונקם, א םאראן איז מענם
 .1939 יולי, אין לוין אין רעװיזיע א םארלאנגעז צו

 דעם םיט געװען אויסען דינען זיים אונזער םון מיר
 לעבענם־ פאל איז זיד פארזיכערעז צו פונקט דאזיגעז
 אינםלא־ אױב אדער װערען םייערער זאלעז מיםלען

 קא־ דאן מיר זאלען װערען. אײנגעםיהרם זאל ציע
 א בעםען און לײז םיז םראגע די אױפהויבען נען

 דעם אין רעוױזיע א וױל צד א ווען העכערונג.
 .1939 ױלי׳ םאר םעג 60 נאםים געבען ער דארף לוין
 איבער־ צו געווען גריים דינען זייט אונזער פון מיר.

 זײנעז אומשםענדען איצםיגע די לויט אז צייגען׳
שכירות הגם לויךהעבערונג. א צו בארעכטיגס מיר

ץ אאין  האבען זײ דאס צו גיבען זײ אז צייכען, א זי
 נע־ דאן װעם ױניאן די און אגרימענט דעם פארלעצט

 זעהן צו גויםיג פאר געםיגעז ױעם זי װעלנע שרים מעז
 װערען אפגעהיט זאלען אגרימענט םץ פוגקםען, די אז

 לעגאליזירט, איז אגרימענט דער אויב אונטערשײד, אהן
גים. אדער

ױ נאכדעם  דעם אס ארויםגעשיקט האבען מיר ו
 און וױיכער געװאר^ מאנופעקטשורערם די זײגען בריװ

 דא־ א ארביםרעישאן. צו געהן צו אײנגעשםימם האבען
 געװארעז, באשטימם צװעק דאזיגען דעם םאר איז םום

J9 ד. םען26 דעם געמליך
 דעם פון רעזולטאם דער אז חאפען, װילען מיר

 די און םארשםענדיגוגג א זייז װעט ארביטרעישאז
 זיך לוינט עס אז אייגזעהן, װעלען מאנזפעקםשורערס

 אינםער־ דער מים מלחמה קײז פיחרעז צו ניט זײ
 עס האבען באלעבאטיט צאהל גרעסערע א :עשאגאל.

 אבער׳ צײם שוין איז עס אײנגעזעהן. םאקע שוין
אימזלחן. עס זאלעז ״גילד״ פון «י«גלידעד אלע אז

 אר״ דער אײף נים זיך םיר םארלאזען דעתױיל
 אינטעג־ אן פיהרעז מיר און קאגפערענץ ביםרעישאן

 שװע־ אלע די טראץ קאמפײן. ארגאנימנ^ס סיײעז
 דעם טראץ װעג# אין אונז שטעהען װעלכע ריגקײטען

 לע־ גים גאד איז אגרימענם קאלעקםױוער דער יואם
 באדײםענדען מיר מאכען פונדעסםװעגען גאליזירט,

 װאם קאמיײז׳ ארגאניזאציאנס דעם מים פארטשריט
ארבײטער נים־ארגאניזירטע די צוױשעז אן גזנחם

■A -------------- — - u uגעבליבעז לעצטענס זײנעז וועלכע די צװישען אץ 
 דער צו צוגעבונדענקײט זײער צוליב געשטאנען צוריק
 רע־ מיר האמז װאכעז פאר לעצםע די אין ײגיןח.

 גרױםער א איז זײ פון אײנער שעפער. ארגאניזירט
» דעױ פון ארויסגעפאלען איז װאם שא< ני  א מים יו
 װיכ־ נאד דערגרײמז צו האפעז מיר צוריק. יאהר
 ארגאניזא• אמםיגען אונזער אין רעזולטאםען טיגע

קאמפײז. ציאנס
זײ־ דרעם־םרעיד אין באדיגגונגען אלגעמײנע די

 געװאלדיגער א זיך שפירט עם גוט. ניט זעהר נען
 ײעז איצם, אז אםת, איז עם ארבעם. איז מאנגעל

 ג«ר איז סעזאן זומער דער אנגעפאמעז זיד האט עם
 אד־ איז נזאנגעל דער אנער בעסער, ביםעל א ווארעז

 גראד געװיסעז א ביז שםארק. אלץ נאד איז בײם
 אמוי קאמפײז, ארגאניזאאיןמס אמזער עם שםערם

 מיר און ארמיט אונזער מיט מוטיג אז געחעז מיר
 ארגאגי־ דעד אז גלױמז, צו אוחאכען גענוג האבען

ערפאלג• אן זײן װעט קאמיײז זאציאנם
רסדוצירתג. לױן פארלאנגטן בננלי־בתים קלאוקס

 אונז חאמז קלאופס-מאגומקטשוחנרם אמזעחנ
יגעדראשמ■א ביסעל א איצם

 ברײועל » ארײנגעשיקם נעמליך אתז. חאבען זײ
פארלאנגעז, זײ אז וױסעז- אונז לאזען זײ װעלמז איז

 יאזזר צודײ לעצטע די איז געווארעז געהעכערט זײנעז
 קלאוקמאכער די םץ שכירות די םוגדעםטװעגען זײנען

 אנשםענדיגען אן מאכען צו אויף גענוג ניט אלײ נאד
אנבעז•

 יאזזר הײנטיגעז איז קלאוקס־טרעיד אין םעזאן דער
 װיכטיג אבער ם׳איז שװאן־. אויםערגעוועהנליד געװעז

 אח װאם וױיחשעס םון סכום דער אז באמערקען, צו
 אינזעחנ צו געװארען אײסגעצאחלם םעזאז הײגםיגען

 סעזאן דעם אין וױ וױיניגער ניט געװעז אה מיטגלידער
 ציפערען אםיציעלע די וױמעז אזוי פאראיאהרען. םץ
 אור• די קלאיק־טחניד• איז דזשאינט־קאמישאז דער םון
 פאר געקראגען םעזאן הײנטיגען האם מען װארום זאך

 וױ װײדזשעס םבום זעלבען דעם ארבײט װײניגער
 פראצענם פיגף דער צולינ איז, מעהר םאד פאראיאהרען

 1P אנפאנג געװארען געגעבעז איז װאס לױן־חעכערונג
אגריםענם. פץ פונקם דעם לױם נואר,

e re, גרײטן אװעק, איז סעזאן גינסםיגער ױט דער אז 
 צו־ שױן דיטנן סיר .סעזאן נײעם חנם פאר < זיד מיר

 ארבײט, וױיםזג פאר פריחען םעטלען צו געטראםעז
 פאר פריערדיגע די אין ויי ״פאםםעל־קאוםם״. אדער
 װעלען מיטגלידער אוגזערע אז מיר ערװארםען יאחר

ארבײם. דער אם םים װאכעז אײגיגע באשעםטיגם זיין
 גו במלי־בתים תפם ױניאן טמבראידמרי

פאראנםװארםליכקײם
 גזר מיר האבען חז־שים עםליכע לעצטע די אין
 ״קענעז־יעז דער געגען ״קאםפלעינםס״ עםליכע קראגעז

 פון פוגקטען די אפ ױט חים זי אז קא.״,. עמבראידערי
 ביזגעם- אונזער װעז מאחל לעצםע דאס אגריסענם.
 דארם געגאגגען איז מיקינם אלעקם ברודער איידזשענם,

בא־ דעם מיט פארחאנדלען און קלאגע א אויסםארשעז
MABAkBM ■■■Aft■ IftftliMAftll a ■■ ■baAHaL  AAa UUM -------------1,ארײגצולאזען ענטזאגט זיך לעצטער דער האט לעבאס 

ארײן. שאפ דעם איז ביזגעס־אײדזשעגם אונזער
 דער וױסען געלאזם באלד דעם װעגען םיר האבען

 געװארענט און מאנוםעקטשורערס םון אסאסיאײשאן
 שםעלונג איחר בײםעז נים װעט פירמע די אויב אז
24 pe חםען צו געצװאונגען זײן םיר ײעאמ שטונדעז 
םםרײק. א

AiMAMI■ ■MM i■ ABA feIHUftfe mm . . .  mm -  L- — .— ama |||>  m קאנםערענץ א אז געררען, איז רעזולטאט דער
ן געװארעז אפגעהאלטען  װעלכעו־ אץ אםים מײז יי

 דער םון םארשטעחער די באטײליגם זיך חאבעז עס
 איגזער פירמע, דער פיז פארטרעטער די יאײשאן.אסאס

 גע־ געשליכםעם איז עגין דער און ביזגעס׳איידזשעגם
 פארפליכםעם ױך האט םירמע די װאם דעו־םיט ײארעז

 זזװיטאלעטק פיז פתקטען אלע גאכקומעז און אפצוחיטעז
אגריפענם.
i’ אתזסר r n רוף דפם גטטנספטרס װארים חאמ 

פליכםלינגט די פאר הילף נאו
 א ארבייםען צו מיםגלידער אונזערע צו רדןי דער

האר• א אױף איו םליכםליגגע די פאר טאג האלבען
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אנדזשעלעם לאם אין ױניאךלעבען פון
 דער אין ארגאניזאציאנס־קאמיעין ,ער

 מר אין אן גײט אינדוסםרי דרעס
 ױערט מארקעט דער אימפעט. לען

ענג• אין ליפלעטס מיט פארםלײגם
 דערקלערענדיג שםאניש, אין און ליש
 דרעםמאכער די is אסעלירענדיג און
 is די םאר לעבענם־נויםיגקיים די

ױניאן. דער is פאלאנגען
 וואס ארבעם סארט אזא איז ארנעט ארגאניזאאיאנס

 װע־ רעזולטאטעז, באלדיגע זעז מען קאן מאל אלע ניט
 אנםוישט. םוער נים־דערפארענע מאנבע דעריבער רען
p פיל אזוי זיד, דאכט טום, מען t רע־ די זײנען וואם 

 כאםש װערען אנםוישט ניט אבער םאר מעז זולםאטעז?
 כאטש רעזולםאםען: קײנע ניט מען זעט אויבעךאויף םמ
 אין ניט נאך שטײעז דרעםמאכער נים־ארגאניזירםע די

 קומען• אבער זײ וועלען יוניאן,. דער אין ארײנאוגײו לײן
 לעבען פון אינסטיגקם דער קוםעז• מוזען װעלען זײ
 ברײנגעז זײ וחגט לעפען םיז געניסעז װעלען דאס אמ
p אויםקלערונג אונזער יוניאן. דער אין t •ארגאניזא 

*o a r און פארלײבםערעז פראאעס דעם װעם ארבעט 
 פץ זױמען די פלאנאען דארפען מיר פארשנעלערען.

 דארף מען רײף. איז באדען דער םרײד־ײגיאניזם.
 גוט אןן קולטיוױרעז םון ארבעם נויםיגע די טאז נאר

p געמז אכטונג t םרוכםבאר. װערען װעם באדען דער
 אומעטום און מאל אלע איז ארבעט ארגאניזאאיאנס

 אנײשע־ לאס אין שװערער פיל נאד איו עם שװער,
 שטאט ליבעראלע א איצט האפען מיר כאםש לעס.
 אלץ אבער גאד אזסעיטסדאיזור־^שם ססיים און

p םטײט. זדן געזעז אנטײםינדיקאליםםעז דער t דער 
 אנדזשע־ לאס שטאם דער אין געזעץ אנםי־סיקעםיגג

ױ דאד לעס,  קײן םאר זיד מיר שטעלען געזאגם״ ו
 «רר סיר און ארבעם• די טחנז מיר או• ניט זאד

p v s ארגא־ דער אין מעמבערם םער װאם ארײנאיען 
o a rs tro .מיר ארבעט p m ,דער בײ אז זיכער 

 מיט קאנםערירעז אנהײבען דאדפען װעלען מיר װעז ײט1
 שױן מיר װעלעז אגרימענט, גײעם א װעגען באםעם די

 ארגאגיזא־ דעם פץ רעזולטאםען ממשות׳דיגע האבען
e a rs .קאםיעין

 דזשאיגם חנר םון קאמיםע א ארבעט לדערויײ
 און 96 34 לאקאלעז די «מ פארםרעםער םיט באארד

 אגריםענם. איאטיגען דעם אין אויםבעסערונגען אױף 97
 זין• קלײבעז מיר װאס חויפם־סונקטען די םיז אײנער

 אויסאוארבעםעז איז באסעס אונזערע פאר פאראולײגעז
ױ סיםמעם א  װעג איאםיגער דער ■רײזעץ. םעםלען «ו ו

עז םעטלען ®ון  *ופרידענ• גים קייגעם פאר איז ױ׳ײז
 פץ םעםלעז דאם ןעלעאקשמאװ װילעז םיר שסעלענד.

 שםײגער, וױםענשאםםלימז א אויף גים אױב פרײזעז,
 עס שטײגער. ימיפארם מער א אײף וױיביגסטעגם איז
 זיך, םארשםײם באזים. וױיניגער אדער מער א זײז זאל
 בעסטע די אז װײסען׳ מיר געגארם. ניט זימעז סיר

עז םעםלעז גו מעטאדע ײיז  שםארקער א אן ניט טויג י
 ארגאניזאזיע, שטארקער דער *ו דאד ארגאניזאאיע.

ױ באזיס א דא נאד איז עס אז עס קען סעטלען *ו ו

ח־בינשטײן. ה. פון

 איינגעשטעלט זאל עס אויך װילען מיר העלפען. פיל
 װי־ מיר אינדוסטרי. דער אין בױרא לייבאר א ווערען

 גאס א אויב װאנטעד״. ״העלפ סײנם די אסשאםעז לען
 פלעאער געװיסע ער האט מאטעריאלען געװיםע דארף
 אײנ־ אויך דעריבער װילען מיר עס. קריגם ער וואר

 ' דער זאל דרעסמאכער, א דארף באס א ווען אז םירען,
 זוכעז גאסען די איבער גײן דארםען ניט דרעסמאכער

 אפשר םרעגען: און טירען די אין קלאפען אדער סײן א
 וױלען מיר ארבעטס־קראפט? מיק קויפעז איר װילט

 זיך זאלען ארבעטער אלע וואו פלאץ, א זײן זאל עס
 אר־ געוױסע דארף נאס א אויב איז רעײשיסטרירען,

 •לאץ באשטיםטען דעם «ו ווענדען זיד ער זאל בעטער
 און נויטיג איז עם אז דענקען, מיר ארבעטער. פאר

 שאפען אויד וױלען מיר דורכאופירען. דאם מעגלעך
 װאם קאנטראקםארס, די אויף קאגטראל בעסערעז א

 אינדױ דרעם דער איז שנעל גאנץ דא זיד אנטוױקלעז
 אין זײנעז מינימומס וועידזש־םקעיל אונזערע סטרי.

 אץ נידעריג, גאנץ אויך שטעט אנדערע מים םארגלייד
 די איז העכערונג א קריגעז «ו פרובירען װעלען מיר

 פאר־ םאר פלאץ האבען מיר קוראען איז פארדיגסטען.
 ארגאניזאציאנס־ ערפאלגרײכער אײז אח בעסערונגעז.

 פארבעסעמגגען בארעכםיגטע אלע די אונז קאז קאמפײן
------------------------------------------------------------געבען•

 םאג דעם אט אויםנואען לאמיר ױם־טוב• מאי ערשטעז
 פראפא־ איז אגיטירעז *ו סאלידאריםעט ארבעםער םון

 אוג־ אין אימיגקייט און פארשטענדיגונג פאר גאנדירעז
 שױן האבעז מיר טאן. עם װעלען מיר רײען. זערע

 פאר זאלעז שײנע און גרויסע די םון איינעם באשםעלם
 םד םײנע א און רעדנער באװאוסטע פײערוגג. אונזער

 עך״ מיר און אראנזשירם ווערט פראגראם זיקאלישע
 װעלען מעמבערם אונזערע םון אאל גדויםע א אז ווארטען

 חנם ײעלעז קלאוקמאכער די פייערונג. דער או קומעז
 א אייד אבעי ערװארטעז מיר ארבעםען. ניט טאג

 זגר־ טוב׳דיגער יום דער *ו דרעםמאכער גאל גרויסע
םאחאמלונג. מאי שםער

***
 דאלאו 2,000 אריבער געשאםען שוין האבען מיר

 פאו ברידער, או? שװעסםער לײדענדע אונזערע פאר
 הערשער. נאאישע און פאשיסטישע די פון קרבנות די

 םזמד אונזערע זיד האבעז סעזאז שלענטען דעם טראץ
 אױןי איגעמםעז ברײםהאראיג און \וארים זײער בערם
 םױ- 4 ארום שאפעז «ו עחוארםען מיר אפיל. דעם
 1א טעז3 דעם מאנםאג, םאנד. דעם םאר דאלאר זעגם
 חשאינם דעף פץ מיטינג א געהאט מיר האבעז ריל״

 איז באאמטע, ױניאן לאקאלע אלע אויםער וואו באארד,
 פײד בתדער חנזידענט,rוױיס געווען אנװעזענד אייד

 ברמסש היגען םץ טשערמאן דער איז װעלכער בערג,
 לעוױס, תשוליוס אץ קאמיטעט ארבעטער אידישעז םון

 פון דירעקםאד און ״פארװערםם״ חיגען םון מענעדזשער
------------------------------ס,אאיאקא אךמאארא ידישאזא

 שלעכםער דער שויז איז איגדוםטרי קלאוק דער אץ
 אלטע די אן זיך חויבט עם און געענדיגט. אײד סעזאז

 רעדד זאל סען וחגז אז טענה׳ן, באסעם די געשיכםע:
 דער ארדערס. יןריגען געקאנם זײ װאלםען פרײזען צירען

 ביז יארעז אמאליגע םץ יאר הײנםיגען אונטערשײד
 די אונז רופען הײ־יאר מאם דעם אין בלײז איז חײנם

 װעלען םיר דעם. װעגען קאנםערענץ א וi באלעבאטים
ה פארשטײט  װעלען די אויב אץ קאנםערירען זײ םיט זי

 גענען װירקליד קענעז זײ אז איבעחנײגעז, קענעז אונ?
 פאר־ *ו לױנעז אפשר װעם מיםגלידער אונזערע ארבעם

 ארבעם דערוױיל םארשלאג• זײער װעגען זיך םראכםעז
וױיניג. גאנץ אבער מען

פאי, ערשםעז דעם פײערען *ו דא זיד קלייבעז מיר
 א אויף יום־םוב, ארבעםער אינםערנאציאנאלעז דעם

 איאםי־ דער *וליב זיד, פארשטײם אוםן• גראנדיעזען
 ניט מיד קענעז באוועגונג, ארבעטער דער אין לאגע גער

 יום־םוב, ארבייטער אינטערןאאיאנאלן דעם פייערען
 ארנעםעד פמ סימבאל ד<א דארף װאס יום־טוב, דעם

 געדארםט האם עם װי סאלידאריםעם, און אײניגקײט
 םײלעז אנדערע אלע מים *וזאמעז װערעז, געפײערם

 באװעגוגג ארבעטער די באװעגונג• ארבעטער דער םץ
 פאר• איז אושפליטערט אמ *וריסעז איז באדײערעז, נום

אנדערע. די אײנע באקעמפען וועלכע םראקאיעס, שידענע
דעם פײערעז *ו נויטיג איז דערפאר גראדע אבער

 איבער־ מיר האבעז אערעמאניע •אםיגער א מים
 דעם *ו טשעק דאלאר םויזענט אוױיםעז דעם געגעבען
 קוםס מעמבערס אונזערע קאמיםעם. ארבעםער אידישען
 אאל גרעסטע די אנערקענוגג. און דאנק א װירקליד

 תר םיט זיד באנואעז געװאלם נים האבען מעמבערס
 <ד פרײוױליג אוןיחאבעז שבת ארגעטעז או ערלויבניש

ביישםײערוגג. זײער געבעז
קלאוקמאכער! אײך, דאבק האראיגען א

 געװארעז• געענםפערם אוםן ברידערלימז און איגןן
 סיםגלידער יזיש;יאנפרא די םײ און אידישע די סײ

 מים־ און םיספאםיע געװאלדיגע א אמיסגעוױזען האבען
^אי-רעזשגא פוץ קרבנות די *ו געפיחל

 שטארקען א געמאכט עם חאט שטאט אין אונז בײ
jn m האם װאס ערשטע די געװעז איז ײגיאן אונזעד 

 רײד םים ניט געעגםפערם חילף פאר תף דאדגען דעם
 אונזערע חילף. מםשות׳דיגע מיט גאי־ קרעמען מים איז

 תאפעז, מיר װע^ דעם געװיזעז תאבעז קלאוקפאכער
it ײנחמם אנדאיע *V נאכ- אתז װעלען ארגאנתאזיעס 

®אלגעז•
̂ב וױך ײי  מריכם לעגטען מ״ץ אין געשריבזןן ה

שסןר דער איז  דןר אלט געװארען באשטיםס אפריל ןו
r װאז דאסוס u n ארבײטען ואלען סיסגלידער t 

o •לימליעע■ די #סר סאג האלמן n בארױערעז
  •    - - ̂—   -I,'■ ־ י׳■■■ “ ־ ׳ו *' * *

_ ______ .

____ yaato טאג יענעם האבעז שעפער
 .ארבײס ז*י םאנגעל אוליב אפעגען געקאנמ גימ זיו

n  d j 8 מסםיש p w p i o nסן אל vjm 
it ניט שאאאי־ אאוזל א תואוז מג ןוביסאיו איז i»atn 

יton ײאס ^p נ pa'n,איזגזװמ^ באשלוס דאר 
i t װןלמ אין שאואר די אין oto p ו רעט מז ר ו

i מיטגלידער אונזערע זאלעז גמרבײט ניט אפריל t- 
 די לםובת שטונדען 4 די םאג אן-אנדער איז מיטעז

 משלום דעם הן»בעז םיםגלידער אלע םליכטליגגע.
̂ז• אײנשטיםיג  אויםדריקעז אמאל *np מח »יד אנגענוט

 םראעוי- אונזערע װי אוםן דעם םים אוםרידענחײם
 די מים ירם1סאליואוײ יך1 האבען מיםגלידער זישע

 חילםם^־בײם. רחמיגע דער אין ארבײםער אידישע
 אאהל א וװ אנערקענומ אויסדריקען אייד יייל איד

 איץ אומ מיט קאאפערירם האבען װעלכע בעלי־בתים,
 זײ־ געגעבען אמז i93tn און געלד״זאםלוגג דער אט

on װאם אװעק, זעלבען דעם פאר טשעקם ערע  onyx 
 פאנד חנם איןנם זאמעלם װעלכעד קאמיטעם, ארבײםער

 זןדגע די װאן איאט, נמ פליכםליגג^ די <מר
 אײ *רײגגעקומעז שויץ איז געשריבעץ, װעריח שורות

 די פק אר״ן קוםם מלד און דאלאר, םויזעגם בער
jy* שעפער iy >טאג

 Bt איז אייד זיד מםײליגם אםיס־סםעף אוגזער
m n n tn  t  T *  n p r o ^ n  i p ■איפן i y i r -בא 

ר פיז םײ םםעף, אונזער פון םיסגליד אאוזלםער  מ
yrntaom ,ױן סײ און קלאוקם די און םײ ײנקמ 

n y r r o a y  y r ,ס ן»םיילמג  ate t וערטײעישמ מ
• tan פאר לױן סי י

n

 געפײערט סנײדער דזש. פון ױבילײ זילבער
באנקעט. א מיט

 א דורכגעםירט און אראנזשירט האבען פרימם
 םנײ־ יקאבידזש םרם. אץ מר. םאר באנקעט םורירײז

 אװעגם, שבת האכאײט זילמרנער זײער לפבוד דער
 רעםםאראגס הײמישען דעם אין אקטאבער, טזמ15 דעם

אײלאגד. קאני סטרים, םע27 װעםט 2945
לא־ םץ אגעגט ביזנעס סנײדער, דזשײקאב ברודער

 חניאחד ריםעד םון קלױרק קאמפלײגט און 117 קאל
 פױמא אל1 גרויםע א געשאפעז זיד האט וועלכער מעגם,
 איגטד די פאר טעםיגקײט איבערגעגעבענער זײן דורד

 פאר• כשר האט שעפער. די אין ארבײטער די פץ רעסען
 האמז געלעגענהײס דער כײ םײעתנג. שײנע די דינט

 עהו־עד די פון אפשאנונגען געגעבען רעדגער אאל א
גליק. פיל איז יאחחנז לאנגע זײ װינשענדיג געסט,

תי געװן אױך איז רעדנער די פון אײנער  ברו
 חד ריםער םון מעגעדזשער העללער, דזשײ• דזשייקאב

 י« װ. .ג ל■ א■ דער םוץ וױיס־ירעזידענם און פארםמענם
 אברחם ברודער געווען איז אװעגם פץ םאאםט״מייסםער

 אױף אויפגאבע זײן דורכגעפיחרט חאט װעלכער קלאט,
אופן. *אםיגען א

on אױםגעז־ריקמ םנײדעד בתדער חאט שאם 
 נו דאנקמרקײט זײז װערםער חאראיגע ווארימע דויד

 אװענם שעחנעם דעם פאר פרײנם פאחאמעלטע םילע די
 נו פרױ זײן םים איחם *ו געײארעז געגעבעז איז וואם

y איז זײ פארשאפענדיג האמױיט, זילבערגער זײער i 
 מלין די חאם פארגעניגען, און פרײד פיל פאמיליע

 אויסגד האבעז און געדענקען און שעאען אימער אויןי
 דיאדו אלע אפדיגען tyjyp n װאוגש דעם דריקם
4שםחוו וייעדן או פרײנם

 זוגםאג כיז אנגעחאלטען oyn !חאמענקונםם דער
in איז געשלאסעז ױך האט און םרי̂ז y i t גתמי 

 םנײ■ םרס. און םר. ix וױנשעז yooya די מים שםיםוגג
פאםיליע. ױיער און דער

ג קלאם. אב. חקער, חוסיי. נזארמנץ, לואיס  י
מגדאו• איזידאר דייסקי, לואיס סארסנץ,

 םויםעך םיס שייכות אין םראבען
כענעפים

סקולםאן ה. H9 ערם9ארענט9

ן סוז אײגער קראנען: ב. ״  דןר p* םיפגליד » ז
ם ז״גע אום יאר, «וויי װי ווײניגער גיס יונישן  ױחיי
ן חינדערט די *ו בארענטיגט זײן ז»ל?ן ו  ואלאר •ו«*יג י

 «»ר«טארבןנער דער איז קיים אייער אין בענעטיט. טויטעז
חדשים. *ען םיט יאר » װי םער ניט ױגיאז דער «ין געװען

 געײארעןי *לט1ב» איז e«n דױס די :בעלװעדער ז•
 ניט װערט געיטארבען, «יז ברודער א״ער װי נ*נדעם

ט ביכעל דער איוינאט* סררענענט,  און דױם די •< וו״ז
 *V אבער םיר געשיגען געײארען, באגאלט איו *סעססעגט

 אשעםםענט, דאלאר איין און דױם ײאנען *װאנגיג און <וױ>
זי דעם נ»ך טעג גיין געװאיען באטאלט איםיגען שון איו  ו
p איו םעםבער רער i v זיעע איז ארום *זוי טויט, געװעז 

 און זואכען *וואנ*יג און זיבען געװען טולדען אםת׳ע
אםעסםענט. רפלאר אײן

 דאם שולי וועסענם <יט ווייםען םיר :מווואלסקי ד.
ען רעקארדם די אבער געװען, א>ו n זעקש סיט *ז װ״ז n׳g 

 «או באגאלט עו ת»ט אקטאבץו, טזןן2 דעם נעםלױ וריחער,
 קאנסטי־ אונזער לויט און דיום, װאכעז *ערגיג און •ינף

ן װוי  דא- דיזען *יז רעמנעז זיך סעסמיאיט p«« דא̂ר ו
 םעםמןר, אויס אטאטאטיש װערט איינער ווײל דערשאר טוס,
 װאכעז ידײסיג און גײן װי םער טאר שולדיג איז ער ווקן

tyany ««א א««י i■ > יאו ן ,ראו סןקו ■«נ «

 ix וויםען לאזעז םיר װעלען באטלוס ז״ער און קאםיטע,
לאקאל. אײער

 נרידער דרײ «לע ז״נעז «*ל «״עי 1אי װאלנע: ז•
 יעניגען דעם ix *ארלוג *בער גיבען םיר ױר*ים, גלײנע

 אוגו איר דארום געװים שנורח-געלט. די באלאלט ח?ט װעלכער
 יעלבע דאס װאו אנדערםעיקער, דעם •ון ביל » טו*טעלען

באעטעטיגט. װערם
W* דעם לוים לעש: ה• V זאגען ניט אײן םיר ?ענען 

 דאלאר, a»xii» און חונדערט די םיט ט*ן ix װ*ם njn ק״ז
 א•9נא זאלט איר דאם ױשר׳דיג »אר דאם תאלטען םיר אבער

ז עתםיענםעס, «מנעראל די לען י עי י  איו *טיוי-טאכטער "יי
א״ך. 11• דאם •אדערט זי װעז גערענם, םןןראלי*

 קײן ניט ^לט אינטערנע^על די נ״ן. : ,p זיםעלמאז,
 זעלנםט. לאקאלס די נ״ געטאן װערט דאס קר»נקעז-בענע»יט.

 טובער- און סיק דעם •אר לאקאל א״ער אין איינגאסץ די
 םוטע די באםראיען חאט ,1987 יאר דעם •אר •אנד, קולאז׳ים

 •ון .$31,189.69 פין -גאלאנם v אלזא׳ .$68.788.86 •ון
 םיק דעם אין געלם •ארלירט םעז iv דרינגט איד ײאנען
 •ארגלײר א״ער איז אגב, •ארפטעחן. :יט םיר קענען •אנד,

 «אר- איר װי •אנד, סיק דעם ix •אנד טויםען אוגזער יון
אינ- ווייטערע •אר געראטענער: ק״ן ניט גאר דאם, «ט״ם

לאקאל. אײער ix דירעקט זיד ווענדעט •*רטאגיע
 אזוי ויגעז1•אי ניט זיד װאלט קיים די טלעבאנאןי: ר•

עי *י ̂געפטעלט וואלט אײ װעז לאנג״ י לאקאל ייי  אלע י
 אויןי קעגעז ix אום האבען םוזען םיר ײעלכע דאקומענמען

 דאם חאט איר בענעויט. די אויס«אלען אוין געזעיליכען »
 וואנען םווען םיר אז זיו. •ארפטעתט געטאן. ניט אבעו־

 םעםבערם דעם «אל דיועז אין איז װעלכע דױם-קארד, די
ז דאס סעז וואלט גיט אז •אליסי, ״ניאדער*. ני« אייד וי

 כאר געמלט זוערט בעגץויט טויטען און חדפים, זעקש נןי
 «אר ױניאז חןר אין םעםבערס זײנען װעלנע *זעלבן •או

 Bin די אין טאטעדוץנד1ג ן1א <או, >»iix *םװ״ניגםטזןשם
tin אשעסםענטם. אלע

ly חאבען םיר כרענםאן: ח• im japn ix אטליק̂ײ די
p *»ן t מייל דערואר, פװעסטער אײער I* גיט חאט »v• 

ו זי אי באײייוא!, «גט י M •1• ליגע1געזע די lyiijw י iן 
 סיט תאט זי װען tv איז. ואקט דער «אר«םארבענעם. דעם
 ער׳■־ איר »ן גע׳גט געמען גיט «י איו געחאט, חתונח ייס
 •xxiya קײן ניט געװען דעריבער איז חתונת אױ םאן. טען

ix םײ לינע. im  ixan x i l^xn י •גערץענען  אטליקײ• ו
״ן «1• «$ן  נארעכ- «אל דעם אין איז װעלכע טאנטער, ז

n טיגט  ix .בעגעויט
%

p• :סיי קענעז ליידעי ׳שסאחגןאי hmטאן ניט ־ px
o■ דא איז dx •ז «אקט דער .o״p אײעד n  pm  tx i•• v 
tv M גסעגליד1א ױנז •אר xsvs ל«:ד, DX>  n  jx v̂* is 
 jim ישגעתאלטןן1א א>ס ח»ט וי נאסדי אװעשטער, וער
 V tX>'V •xii יי סיייעז יםגאבעז,1א •יונעראל ו• לט$1נ»

b p  p i • :p ip p ,עי װעלנעו אין •אטןר nxx»• •x ii 
 ip !!•ל■ נא«ירלױ נאםען. איר יזי1» בענע•׳• די «ר״:ען
ip• געקעג• םר»נעל ג»נ«עי ’Oiv ,װערען np ix ii • ןו  ו

UM יםגעוילט1א ײ*לט «ט»י:ע:ץו p v״lv r־Yivp. אין 
י •אי געםאנ• •װעם^ןר רp װןל• ער ײעל:?י  -X»X3 י
•י«ןרי.

*לענ•. ער״him 1 •ארפטעתט איר :?ראסין ל•
, ואק• חני ו י e י p •<»ומרט בץנע Dp םעסבער uy ixu x 
• ו1גל וי im י p p ל■ רע װאם•* V רvלxר • »ix  iv• 

ה מו־יןנ ix״t תנאיס די ivs •יי i יפדריקלױ1א juv*V3 
np« דאלאר Dp יויסעי •ו  n םxײז םבער  •UXHXWBU ו
•שעסםזןנאס. xיל 1«י 1«ײ יייס 1*י

י ׳X׳ שילדער: י• י  קןװ ײיײומל • txa'ip קענ• י
י עי ״ ״ י ליי• לישיל׳ י Vx»vvxnxw« יXי 11• ױלס י

IVViM'WiVP׳ *v Pנn•ל•xדי ז IX•*!■ v p  11• 1X«^VX 
•iX0B»Dײ 0*1• 11• «אל איז ײעלמז. ײי •׳xלxז PX"M 

• ײי 1 איר o*»x3P ײ קײגעז יי 1X3# •noסיס• • 1ײ 
י *ליי י י י י i* ״m י11 רx<יג”ו1 <י« •אי ^,יי* י f
ױ זוער• ■nvp לxvװי■יר יי ײלי .1X3X3X30*11• •י

 ptVP v ,B3PX3 1אי םעשרעטער א״ער :ראזען .1
יי •י p״i" ליי■ ■׳’' x ױלס׳ V ליתר••^ *d ,m1״P 
י י vn ix«« י ip ip « n■ א אימיגעלןועז ip*מ***IV- 

 •X3X3 p*i B$t oo*wne ■*» ■vn ix ײעלמי 1ײ *ײ<
x̂ •י״«ײ.  • P3ל Pלי ד י  .iX*X» V ילימגיס V יוי

m י°ו•8 *  B1X3VHO .נל. ד
t עסםריז: נ• p י■■ i׳ t  ip 'm x iiv  ■vn u p  ix 

lP*3f*«X•» | י י 1X3V ,1188 ױלי י י IX3»tp י י  תם •
אי TX̂» 1י« • •*« 1X3MHX33V זיך ixa״• י ox3 ,IX'IV 

•t1 יולי M87. אײ■ יייש־ n m  p r woo p n1« ן ip

»»• םי■ *■s *■יס■ מכענמג 1אייע :ברסװער ש•
pז x ביו :רעיארטס vn o ip ip  1*M DV11 DiBMi op■ 

ix»*iixip*ii* X»*ovp *i ■וי1 1סע ני Dpji 1• 1אי•*»• 
o p  bvh .,dxd**p ■ני■ יס1א םאנ ip**n on■  *ii ijro 

ip » i  ip  p» w p v i• לי?יי*«נס, י«ל•■ px ■ני » -n
11• p■ ■ ip,*|1 •11 עלX3**1 1X3MI11M *1 .131■ •3**1* 1*M

u — געײעז x **b*P'h s איזידיוס .owxooxom pm
u ליםשיטץ: ל• p  ■*•X1X3 ixo*i■ po  xo*avp n 

ז ב»*טיםט איו « i p דז*ענ^»ל t p«  ,x iva ipxipx*• 
i i  .p «  iX3**i׳*txo3p* ipo-o. י י  V ס»ל p»* םיטעז ו

r u n. קייםעם לעגיאיסע •Itv o * p  11• PVXX3DMN ip x n 
i לx*ג p p i  ixw xB ip p  *i *ii ׳«t p p i  11« ■p ipx3 ip 

jn m v  t*■ txn•pi

רעזאלוציע. אנערקענונג
^ םײז אוים דריק איד ^דיו מז i ייאײי n k

ר און ovpr ברודער שזא־םשערפאן, סײן קעגומ  ת
j, 68 רעגגקאום נמםשון פון קשםיםע p בחמץיײ״ איםט 

ר זײער פאר ^  מך קראגק בין איך װען האגדלוגג, שנ
um pi אין רועקגעםירם8 שנעל םיר און שאי׳ אין otn- 
pap נאר לעבעז• מײן געראטעװעם און •יטאל  t ,די 

tnריענםירם8 יך1 גלײך און פארלארען נים ויך האבעז ס 
 ix איגם מעגליכקיים די איד האב געפאר, דער *יץ

שורװ^ די שרײבעז
 אנעיקעגומ אוץ אנקד מײן אױס ךאי ריקד אױך

 ברידערליכע דיערע פאר שא■ פח ארבייטער אלע או
 םיר שםימן איז האנדלונג מענשלאכער און געםיחלען

ר מאטעריעל ען ױ א o װאמן ו p i בק »יד iynw
קי»ק■

 אלס tyan *ל שאי נעסטשמ׳ם פון בײש«יל חנר
ױ שעסעו־ אגדןרע פאו־ מוסםער m ו t ארבײמר — 

*ip r איז אורופעז זיך דארפעץ — לײם t גױם־פאל 
סינמרבײטער. שאפ דיער חעלםען און

 איז pan האראיגעז םײן אויס אױך דריק אין
i או אנערקעגוגג y i 20 לאקאל פון באארד עקזעקוםיװ, 

1M מן זזנם  ארוים־ זשובען זײ װאס אינטערעם גרוי
אויזןן ו ג  געװען בין איך װאס ײם1 דעד פאר םיר ו
ק קראנק  קוםעגדיג שועטאו, אױך און האספיטאל, י
 מר און געזונט נזײן *an זארגעז פאר אויו אוץ אזדים,

 לײקװאוד אין אװעקאופארען םעגליכקייט די םיר בעז
iy אוױי פאר s p i געזונם. מײן פארריכםעז או אוס

t םמאיזנ^נז pan די ypaaya, סייפיז, דאדבדו
iw 8אל און סאואף ברודעד און p y ip y מיםגליתד 

yaw atn האםסיםאל, אין ntNOS yoay די פאר  oyn* 
t  nratpo שג«ל מײז וױן חל? גרױםען im m  oaitya•

חן אח איגמרזס זיחנר ת װ רו מ  p**m *pa מ
n n  p t מן B ףי p itsvy i *pa atn און wnpya* 

vp P»־ pan  t י  am .*ways איד«ױר «יחל י
aiuatn ty i שג¥ל .im m  n  emya
tp p ,סםםערנאק■ m tO T rtp p fi ^ •90 ל

אן פרעסערם דרעם דער אין  יוני
60 לאקאל

ט--------------------------- י י ז ) ► V

tpל םמ •רעסערם דרעם די פמ באשלוס א tל 
 לא?אל מים אחאמען מאי ערשםען דעם פייערען או 60
 ײ-8בא גים זיך און ״הייאדראם״ דעם אין 155 און 22

 untnya אנגענומען אמ פאראדען קײנע אין ליגען
 ײשע־ א אויף אסריל, םען17 דעם אװענט, מאנטאג
tm אסנעתאלטען 1אי וחנלכער מיםינג, נעראל riy a 

ױ מעדיר האטעל. םעגטער אין  האבען מעמבערם 1,200 ו
מיטינ!. דעם אין באטייליגט זיך

דער־ א םיט געװארען געעפענם 1אי מיםיע דער
 װאםילעװם?י, י. לאמל, פמ טשערמאן דעם פון 3קלערונ

 הערי עם3אײ קריםי?ירם שארף האם ער וחנלכען אין
 פאלשע םיט ״בריװעלע״ א פאר קאסוגיםט, א ראזען,

 pa געװארעז אפגעדתקם איז װעלכעס אינםינואאיעם,
 מי»ם און פאלש פיל אזױ אױף *.,,גערעכםיגקײט דער
i בריװעלע דאס איז t  ,lynya ?ער^נהרט, ,װאםילעװם
 ,א■־ דעם פיז זיד האבעז חברים ראזענ׳ס אפילו אז

סטעיםםענם. א pa געשאקעלם״
m כאטשהערי m םמליגים־ די פון זייגער איז

 im האבעז ,60 לאקאל pa רעדעל־פיהרער טישע
i געלײקענם וזברים זײנע t די aouniya oyvy lyayn 

ap ,וואםילעװם? בריװעל. דעם םיז t געזאגם אױך 
i t דאר געגעז ,םשארדזשעם״ מלשע װען irw p y ip y 

 ya- געדרוקט iyj*n •עחעגליך איחם און כאארו
p וואך־אוים וואר״אײז אין ויןזרעז t תאט חנר,פרײחײם״ 

w u p y *  ** flw, ו־י ויײל ap i r p p  i r mpyipy 
■t ארײנגוגעחן גויטיג םאר געםונעז ניט  p tלyםיpס 
ן די מי נאכועם אבער ״פרײחײם״, דער םיט ן ״ו  ט*- ז

p לעך/םעשת< פאלשע ױיערע מיט קראכען t חנר «ya■ 
a” pa*aamדי װעט ׳׳ n p p  n*aipyipxגעבען ־ t 

B װעם װעלגער ענטפער גענויעם p m ya it וחנחנז p t 
״.a״pa»BBmya. פון ממער קומענחמ

ױ נאכדעס pyo u דער סייסס, סעס ו ’ l i ip y i*
a רעםאר, p i דער פוץ מינוטס די איבערגעלייענם py* 
ap באארד זעקוטיװ i מעגעדזשער &p t  iyntp opt 

t רעדע לעמערער a ry iy a a n t פמ לאגע די am 
p טרײד t ױגיאן. דעד

n יוגיאז, חנר םת פליכם ערשטע די y  iy  a p i 
i או איז קלעהרט, t  y iy i. יעדער ixaaya לאקטל פון 

 lyspa דארף װאך t שםוגדען 36 אדביים װעלכער ,60
a ,לעבען m יחידים״ םאר נים 1אי ױגיאן די NP* 

 pa אוגםערשיעד אהן לאקאל pa םעםסער יעדען פאר
i סארטײען, t  p t רײךיאליםישע papa וחגלמ tyap i 

p שייגות שום p*p גים t *  i y i  n די י1 אדאר 
 נים װעלען םעפבערם די pa סראבלעםעז עקאנאמישע
װערען. טאלערירם

a n a y m םז־טק־ די מים פארתאגדלונגען די װעגען
a ליים, p i םענעדזשער am  aanan p ita a  m ap 

i t  ,appi דושאיגם דער סוץ םענערזשער דזשעגעראל דער 
a האכםאז, ברודער באארד, , p i אנגעװעגדעם X ia P  p*i 

p ענערגיע t פארהאנדלונגעז. די בײ ?ײט1םײחי iy 
a p i ,נישםא איז עם אז געזאגם p*p ספק i y i  t t 

eayanat װעם a'nxaat תשאינם די װײל װערזמ׳ 
a באארד p i שױן aspaya פארברײםונגעז גױםיגע די p t 

iy שוין װעם i i t  in y i  p o ta an t* אגריםענם 
.Bayurn הוגדערם ווזנרען אפגעחים

a וױ גאבדעם p i *p אפגעגעבעז t באריכם pa
p ארבײט דער t  aayan^payat am  pa אלאגשױקײ?ד 

t סמאק אטה דעיארםםענם,  payaya * p t m a p 
war a• 1938 רעפארם oata*o דעםאלען n  *ap.
m אײד וױ רענארם oati'a דער patpm  tm־

y p y  i y i  pa o nטיײקי pam yaaia p m  *npp 
פעםבערשיפ. דזנר pa געווארעו
pa* מענעדושערס דעם m m  nyn  a p i a ip y i, 

i y i שרײמר a r t pa ,בריוז api am  paiaya ׳a 
in y i aspaya ap t iy  v a ts  t  aviyVfv ty a p i p t 

p איגסינתטױעס שארםע t ברי^ זײן y ap tד ar> b p 
an ואמיס וחלילח aya**p p t  u**aya משולדיגם. גיס

___o n p a ,מין י pa םעמפער ן לי ap ײי ת i .a r
y זדהםאבער n t  p r w  m o m  P  aiyaoaxxa 

p פריחטר — קאמתיסםעז די pa טאקםיק ra m שייץ 
p יױןי i arista  p t  w* pa^erpnaam tam  p• 

jtan yy p a p v
pam חנו yaaia ap i am p י pa u י a m t a 

lyvn קודדמוקי אי פדוואר yaya  aayaopt r t t 
P 0 p a.^
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רעדאקטאר: וועדםער
גע־ איז ״גערעכםיגקײם״ פון גומער אסריל אין

 איינעם פון בריװ םקאנדאאעזער א אםגעדרוקט ווען
 זיך באקלאגט ״שרײבער״ דער וועלכען אין ראזען, הער

 הערשם 60 לאקאל דרעס־פרעסעדם אונזער אין אז נעבעך,
״װאקכאנאאע״. א

 בפרט ארגאניזאציע געזעלשאםםליכע א אין קריטיק
 געזונדםםע די פון אײנע איז םריידײוגיאז א אין נאך

 קרײ די וועז דאז אמת אבער איז דאם ערשײנונגען.
 און פאלש ניט און עהרליך און קאנםםרוקםיװ איז םיק

 ״שריײ דעם אבער איז באדויערען צום אומבאגרינדעם.
 האט רעדאקטאר פרייגד איהר וועלכען ברױועל בערם״

 אומגעלומ־ אן ״גערעכטיגקײם״ אוגזער אין אפגעדרוקט
פאםקװיל. פערטער

בא־ גוט אונז איז ״ברױועל״ דעם פון גוםח דער
 אין זיינען צוריק מאנאטעז פאר א מיט נאך קאנט.

 דעם־ םון ארטיקלען פאר א ערשינען ״םרײהמט״ דער
 באשולדיגט האט ער װעלכע אין ראזען, הערי זעלבען

 דיק• א איז ער אז לאקאל״ אונזער פיז םשערמאז דעם
 ניט באשלאסעז דאן האנען מיר װ. א. און טאטאר

 גיט האבען מיר ווײל דערפאר, •שוט ענטפערען, *ו
 שפאלטען די אויף פאלעםיק א אין ארייגגעהן געװאלט

 פעםבערם אונזערע אלע נים וועלכע *ייטונג, א םון
איעגען.

 ^אר־ ניט מעהר דאס אבער מיר קענען מאל דאס
 אומעך איז ערשיגען איז בריװ דער וױיל שוױיגען,
 ,,אמת איז עם ״גערעכםיגקייט״. אוגזער אין *ײםונג,

 פאי םרײ זײנען צייםונג אונזער פון שפאלםען די אז
 םא־ מיינוגגעז, זײערע אויםצודריקען מעמגערס אלע
פיט ױניאן די קריטיקירען און קאםפאפענםען, כען

 אין םאתועהרט אבער איז עם באאמטע; איהרע
 שרײ־ באשולדיגוגגען, םאלשע פאכען צו צײםונג יעדער

 רעדאק־ דער אזוי וױ שמוץ. ווארםען אמ ליגענם בען
 שטוײ צום פשום איז בריװ אזא דורכגעלאזט האט םאר
 לאזען באדארפט כאםש אונז ער האט וניס כל עס ;נען

 פאראנטװארט־ אלע אין זיך פיחרם עם וױ — וױםען,
 איז בריװ אזא אז — זשורנאלען און צײטומען לימ

 מוז אדער װיל מר אז און רעדאקציע אין אנגעקוםען
 אוחאכע, אנדער אן אדער דער פאר דרוקעז, איהם

 ענם־ אן געבען גלייך זאלען פיר או אונז בעםען און
״מרעכםיגקײט״. פמ נוםער דעםזעלבען אין םער

גריװ. ראזעג׳ם חערי פאר האלםען זין־ לאמיר נאר
 ױניאן זמזער איז חאט וױימ געװיםע ״א שרייבם: ער

 אויף מ׳האט און ,טשערקעם״ געוױםער א געחערשם
 ערשטענם װארם״. שלעכט קײן זאגען געםארם ניט איתם

 גע• איז טשערקעם אז םעםםשטעלען, דא מיר װילען
 ■רעזידעגט דער אז און חדר ראזעגס הערי די פון קומען

 נאכ־ נאר קאםיםע, אוגםעחוכוגג אן אפאיגטעט האט
 עק־ דער ®ון קאםיטע א מים טשערמאן דער װי דעם

 דעם פון דאס האט §,0 לאקאל םון באאוד זעקוםיװ
 א געווען איז טשערקעס וױיל פארלאנגט, פרעזידעגם

 מיט םשערמאז חנר און אםיסער, נאארד דזשאינם
 װעלכע יעניגע די געוועז זײנען באארד עקזעקוםיװ דער

 רעזיגנירען. צו טשערקעם מר. דעס געצװאונגען האבען
 לאנדםפאנ׳ם בגוגע .2 ליגען. ערשטער דער איז דאס

 אלץ, ״נאד האלםעז םיר אז ער שרײבם רעזיגנאציע
 װי מעחר גים זיינען 60 לאקאל פון םיםגלידער די אז

 אונז געבען פדן עגטזאגט זיך מ׳האם און ״מױשעם״
 דך םראגזנן װאם קלאנגעז די װעגען דערקלערונגען

 גןך געצװאוגגען איז לאגדססאז אז םארקעם, אין ארום
 בדױ ■רעזידענם, אונזער אז און רעזיגגירע, *ר װארען

 גע־ האט מאס כיתרג דער געװןן איז דוביגםקי, דעד
אפעראניע. די םאכם

 קלאנגען די אז פעםםשםעלען, דא גױד־ װילען
ן אונבאגריגדעםע זײנעז  פאר־ מאס די און פאלשע יו

ד אתזער פון שונאים און ליגנער זײנען זײ שפרײסען  י
 ניט אלמעןה נױר אז באווײז, בעססער דער גיאן.

 פארקעהרם, (פונקט ,םוישעם״ ®אר םאטבארס אונזערע
 ״פױ־ פאר זײ האלטען װזנלכע ראדאגם, די זיינעז עס

 איג־ איגגאגמז חאבען םיר אז דערמקס איז שעס)
״יי ל מ נ ״ , קלי«<ו♦ י

דו n *אי אײגםאל םלםטשטעלעז דא וױדןן נ

 געהאט ניט גאר האט דובינםקי פרעזידענט אז מאל,
 זײנען מיר אמ רעזיגנאציע לאנדסמאנ׳ם מים םאן צו

 קלאהר װעט דובינםקי פרעזידענט אז זיכער, װי מעהר
 שייכות שום קיין האט ער אז רעדאקטאר דעם מאכען

רעזיגגאציע. לאנדסמאנ׳ם צו געהאט גים
דעם לויט לאקאל, אונזער םון טשערמאן דער .3

 ״אלײנהערשער״ אן וױ אויף זיך םיהרט ״שרייבער״
 רעכט קאנםטיטוציאנעלע אלע םארגעוואלטיגט ער און
 ווארט דאס געט ראזען״ ער, אז און מעמבערס די םון

 זאגען קריגען. ניט דאם קאן און יאהר םינף שויז
 מעמבעױם אונזערע אלע ליגען: א איז דאס אז מיר

 לאקאל אנדער קייז נישטא פילייכם איז עס אז וױיסען
 םריי־ אזויפיל געבען זאל טשערמאן דער וואו ױניאן,

 פיל אזוי צו ווארט דאס און מיטינגען די בײ הײט
 מיטינגען אונזערע לאקאל; אוגזער אין װי מעמבערם
 יע־ אין שםונדעז 6 ביז 4 םון געװעהגליד דויערען

ווערען עם׳ קריגט װארט צום זיך װענדט וואס דער
הונדערטער םילע וועלכע בײ מיםינגען אונזער דען

װינקעלע א אין געםיהרט אנוועזענד זײנען מעמבערם
? עפענםליכקײם דער אין גיט איז

אפיעל אן מ׳מאכט ווען ״אז שרײבם: ער .4
 אנגענד אלע טשערמאן חנר איגנארירט טשעיר, צום

 שטיםט אליין ער און געזעצעז סארלאמעגםארישע מענע
 םטרא־ דויד פאלט ער אז אח טשעיר דעם םיהרט און

 מאהל יפיל אזױ אפשטימוגג ms נעהמם און ער שעט
a גיבעז צעדזלערס yrn גיז ry » .װילעז סעײרודיס״ 
 װאו״ :אלאװביי דעם פמ ,שרײגעי״ דעם פרעגעז מיר
 פארלאמעגטארישע די אויםגעלערענט דאם זיד ער האט

 •ײגטערס דער אין צו פאריערם דער אין געזעצען?
? ױניאז

 אגגעגומענע די צו איבערשיקען איהם װילען מיר
 דיטע (אױף ״ראבערםס״ םון רולט פארלאמענטארישע

 טשערםאן דער אז געשריבען, געגוי איז עם וואו )82
 טשעיר דעם םארלאזען צו גיט רעכט דאם יא האם
 דער ױאו דארט שטימען צו רעכם א אפילו האט און

 צעד»־ צו געקומען איז עס װען און ;טאי א איז וואיט
 אפאיג־ מאהל אלע טשער&אן דער האט וואוטס די לען

 ראזענם אויו זײ צװישעז אץ פלאר םץ מענשען םעט
 האט בלינדער א אםיא אז זין־, דאבט אונז און חברים

 ער־ צוט װאו סיטינג לעצטען בײם אז זעהן, געקאגט
 גע־ געמאכט איז עקזיםטענץ אוגזער פון מאהל שטען

 שטימען צאחל די איז משעיר, צום אייעל אן ווארען
טשעיר. דעם גונסםען צום 300 געגען 800 געווען

A לימלא אלע איז ,׳אז זאגט: ,שריימר״ דער 
 נאר אפענע, מיםיגגען ךי זײנען באארדם עקזעקוםיװ

 איז עס אז פיר זאגען םארמאכטע׳/ די דעען אוגז בײ
 אונ־ אין לאקאל אײן םון גאר וױיסען םיר ליגעז; א

̂זאנאל זער  עקזעקוםיװ דער «ח פיטינגען װאו אינםענ
 תאבעז לאקאל, אונזעד איז םיר, אפענע. זײנען באארד

 אפענע געהאם אויך עקזיססענץ אונזער םוץ אנפאנג אין
 עקזעקוטױו דער פון םיםינגען די צו אבער םיטינגזנן,

 רא־ חנר וױ ״שרײבער״ אזעלכע קופען םלעגען באארד
 פראבלעמען, די או געוואלט גיט האבען מיר און זעז

 בײ האבעז םיר װעלכע זאכעז אגדערע און רעפארםען
 איבער־■ זאלעז פארחאגדעלם באארד עקזעקוטיװ דער.

 אפשר אדער פארגען אױף באסעם די ױערען געגעבען
אװעגס. דעםזעלבען גאך

דאר־ באריכםעז םיגאנציעלע .אז שרײבט: ער .6
 בײ אמ םאנאםעז׳ זעקס אלע װערעו אפגעגעבעז פעז
 אויד דאן איז יאר׳ א פאל אײן אפ די םען גים אוגז
 םיר גימן יאר מינף לעצםע די פאר קלארע׳. קײז ױם

 קײ־ און קטזר יעדעז באריכםעז םינאגציעלע אוגזערע
 .חבר״ דעם ארײגגערעכעגס פעמבערס, די ®ח גער

 נים »ון שריפטליד גיט קײנמאל גאד האט ראזען-
םאנאםען. זזגקס אלע באדיכםען געפאדעדם מיגדליך
 רעפארטען די אז דעם, טים ער מײנט װאם און

 װאס רעפארם דעם גיבעז םיר ? קלאר נים זײגעז
 םאכם דעפארםםעגם אוידיםינג איגטערנעשאגאל אוגזער

 אונםער־ און איגערגעקוקם דערנאד ווערם און אױס
 איז דאם אויב און •רעזידענם, אוגזער פון געשריבען

? שולדיג דען םיר זימעז קלאחר גיט גאד איהם
 TP■ און רײחנז צו אילגער ,װאגם :זאגט ער .7

 דודך אייד ם׳פיחרס איז «ז םםראשעם — טעםםירען
 דאס און חשאבס צו קוםם עס ווען דיסקריםיגאציעם

 • איז ר״ע,שדײג דעד אז מיר זאמן גלײכעז״•
אוג- דאם ווײםט נאר ניט אגגעד. נידערםרעכםיגער

 פ« פארפאלגט אונז נײ אז מעמבערשיפ, גאנצע זער
 פאר- נײס נאן מײגונגען, פאליטישע פאר ניט קײנעם

 װעלכעד חברים זײנע פון אײנער האם פיםיגג לעצטען
 צוגן- גרופע, קאפוניסטישער דער אין פיהרער א איז

 ־זײנען עס וחגלכען בײ םיטינג, אםענעם ביים געבעז
 לא־ אונזער אז םעםבערס, 1,500 פאתאפעלט געווען

 םארפאלגס םען און םרײעםטע די סח אײנער איז קאל
מײנונגען. זײנע פאר ניט קײנעם

 אונזערע פון צאהל גרויםע ,א :שרייבם ער .8
 אונזער אין גלויבעז דעם פארלוירען האבען פיםגלידער
 לײגען םיר אז און גלײגען״ ״דינס אין און טשערפאן

 םעם■ די פים ניט זיך ם׳רעכענט און טעקסעם ארויף
 דאלאר 20,000 אויםגעגעבען האבען םיר אז און בערם
 באריכט געטיעם קײן און אםיס דעם אויםפיקםען םאר

 אױף םיר ענטםערען אפגעגעבען״. ניט דעם וועגעז
 !ליגנער עקעלהאםםער פיאום׳ער, א איז ער אז דעם:
 םיד קוםען םעקםעם? ארויף אליץ דען םיר לייגעז

 «ײ ערקלערעז און םעםבערם די צו מאל יעדעם נים
 גימ דאס איז אמ איז? דאם צװעק װעלכען םאר
 רענס א האבעז אח דיסקוטיחנז םעםבערם די אז אמת

 עו װי אויב און צוריקצואוױקען אדער גוםצוהײסען
 האבען פיטינגען, פעפבער אלע באזוכט ער אז זאגט
 איבעד־ גרויסען א גײ םאראיארען פעפבערם די ניט

 אנצוגעהםען נאשלאסען אײנשטיפע מיטינג געפאקטען
 פאו באארד עקזעקוםיװ דער טון רעקאמענדאציעם די
 עװעזג איז סדא אויג און מעקס? דאלאר 10 א

 דעם פאר געוואוט אויך מםתםה דאך ער האט שטימיג,
 געגען אפילו װארט א געזאגט ניט האט און םעקם
דעם.

 די געגעגען גיט ם׳האט אז שרײבם ער װען און
 תאס געלטער די ®מ באריכם גענויעם קײן םעםבערם

 עו אןן אפים דעם אײנפיקטען אױף אויםגעגעבעז מ׳האט
 װאסײ בתדער םשערםאן, דער אז אינםינואציעם פאכט

 ן ער זאגט ״דזשאבעל״, דעם געמאכם האט לעװםקי,
 דןר וױיל ליגען, זא?ט ער אז וױיםט ער און ליגעז
 למסןן גאך און יאהר צוױי העכער שוין שםעהם אםים
 אפגך קאחען ברודער םענעדזשער אונזער האט יאהר

 v$ װאם דאלאר יעדען r® באריכט גענױעם א געבען
 האבען םעםבערס די און געװארען אויםגעגעבען איז

רעפארם. דעם גוטגעהײסען אײנשםיםיג
ח» האם םשערמאן דער גיט אז איז פאקט דער

 ןק■ דער ®ח קאםיטע א נאר• אויפגעםיקםט, אפיס
 עס װעלכעז צו טשערםאן דעם םיט באארד זעקוטיװ

 טרד םמרןטאר דער געוואראן צוגעצױגען אויך איז
 ק̂א םילי■ בתדער באארד, חשאינם דער ®ון זשורער
 דן האט און בילדער דעם רעקאפענדירט האם וועלכער

 טשעיר, יעחנן םיש, יעדען קױפעז אין באםײליגט אויך
 צחאםןן נאכחנם האט און פױתיטשור שםיקעל יעדעם

 פיפ און באארד עקזעקוטיװ דער פון קאםיטע דער םיט
0n איבערגעקוקם ױניאן אוגזער פמ מענעדזשער דעם r 
 אמר אםיס. דעם אויפבויען געקאםט האט װאם ביל
 דעפארטםמפ בוק־קיפיגג דער אלם. ניט נאך איז דאם
 »ן איבערגעקוקט אלעם האט אינםערנעשאנאל דער ®מ

 דןם אױף אינםינואציעם מאכען אז אזוי גוםגעהײסען,
 אוגזןר דיענם װעלכער לאקאל אונזער פץ םשערפאז

 ימ באװאוסם איז אזץ יאר 25 לעצםע די פאד ױניאן
 שטי• עקעלתאפסע אן איז מעםבערס, די ®ון באליבט

 אמגןל. אוגפאראנטװארטלימר אן נאר און ארביים קעל
 ןד אז ווברים זימע פאר אויםפימעז זיך װיל װעלכער

 .םאד א װערען צו דך רײסם און .שרײבער״ א איז
שרײבען. אזעלכעס קאן ״טירער

 לאחמ מיר און יא, קריםיק :רעדאקםאר װערטער
 אמי מוז עפ םעםמרם, אונזערע ®ון קריםיק אײן
 w און קריטיק קאנםםחקםיװע און עהרליכע אן זײז

?r אםקוױלעז. עקעלהאפטע*
גתס, ברודער מים

ארעסער• וריסם און דרעס באארד פקזמקוםמו
י. ח. ג. ל. א. ,60 לאקאל ױניאן,

מענטחטפר קאהען םאקם טטטרמאן וואסילעװסקי, י.
םעקרעםאר רעקארדיגג םײפם, סעם

«רמדאקציפ דער iia באמערקונג
 1אי שידות פאגגע װאפ זעחר, גאדײןרען מיר

 מי »ן דמעז בריװ ראזענ׳ס הערי אין אױםדרומן
 ft װילמ םיר גזװוארען. דודכמלאמן רעדאקציע

f וױיל פאסירט, האט דאס אזוי וױ ערקלעהרען גים t«
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 םיר פאקט. פאװריסליכען דעם עגדערען נים וועט
 פון אײגער געװען איז דאם אז צוגעבען, בלויז קעגען

 פרײער דער ®ון ארויםגעקומעז איז װאם פעלער, ךי
גלידער די געבען װילעז םיר וואם פרעםע,  דער ®מ ם̂י

 מיס־ שםארק פאל דעם אין איז וועלכע און ױגיאן
 גאנץ פרייהייט די אט ווערם ליידער געווארען. ברויכט

מיסגרויכם. אםם

םארלױמדונגען אױח ענטפער »ן
— רעדאקטאר: טייערער

אגי־ םארנעםען םוז איך וואם לייד ױיער םום םיר
 עגין, אז װעגעו .גערעכםיגקײט״, דער אין פלאץ, םעל
 ווארט א אפילו דעם וועגען איבערדריסיג איז מיר וואם

 באאםטע אונזערע ®ון אייגער ווען אגער פארלירען. צו
 גע־ ווערען באשולדיגונגען פאלשע פארלויםדעם, ווערט

 העלפען ניט זיד איד קעז געםאכט, עםעגטליך אים גען
 םיט צוריקשלײדערען באשולדיגונג םאלשע די םח און

םאראכטונג.
 ,1939 אפריל םון אוואגגארד״ .ױגיאן דעם אין
 ער־ דער אויף איז ארױם״ גיט ״גרום״ די וועלכען
 םארלויפדונגען, אנדערע צאל א צוױשען זײט, שטער

:פערל םאלגענדער דערשינען
 חשאיגט די האט ,רעסים״ א פאר װאס ״ט,
 ױאם דאלאר טויזענט פופציג די םאר באארד

 ברוקלין אין םארשװענדט האם בארוכאוױטש
 די חשגון. אײגעגעם זײער גאך טויזעגט 50(

וױסען). גיט קייגער װעם םוםע װירקליכע
בא־ האט .רעסיטם״ דרײ גאגצע יא, א

 ״םארשוועג־ דאס פאר געבראכם רוכאוויטש
 יא (א בתקליז^• אין געלדער דערישע״

געשריגען.״) גראפאטיש ס׳איז

 אױף פארלויפדוגגען אגדעחג 9אל שײד וואס איז
 אז גיט, איך גאיב פירער, צאל א אויף און ױניאן דער

 דער. דארף דאס וואו ■לאץ דער איז ״גערעכםיגקייס״ די
 שוין באשולדיגם מעז װען אגעד וחגרעז; ל^יגם

 םעז װעלכע פאר דאלאר סױזענס 50 פארשוחגניעז אין
 שוין איך טח רעםיטם״, *דרײ בלויז געבראכם האט

 אלם יערקלערגוג עפזגנטליכע אז םאכען דעם װעגען
 באאח־ חשאינט קלאוק ®ון םעקרעםאר־םרעזשורער דער
יארק. נױ ®ח

 האם גרוקלין אין אז וכזב שקר איז ערשטענס,
 פאר דאלאר. םויזענט 50 אױםגעגעבען בארוכאוױםש

 גתקאן אין געװען איז בארוכאוױםש װאס צײט דער
 געווארעז אנגעפירם זײגען סויעתױיזאר, דער אלס

איז איז םפריגג דעם אין :קאמפײנס סיעציעלע
ד איז עם און 1938 ®ון סעזאן װיגטער דעם ײ  אנ״ר י

 םפריגג לעצטען דעם אין קאטפעין א געווארען פאנגען
 בארר האט קאםפעין לעצםען דעם .r 1939® םעזאז

 װען מארטש, אנפאנג ביז בלױז אנגעפירט כאוױטש
 חשאיגם יארקעו־ גױ דעם אין אריינגעקופען איז ער

 םױרםשעגם־איג־ די פח םופערװײזער אלם אםים, באארד
 נײ־אנגענוםעגעם דעם לױט דיםטריקםען, דעםענדענט

״צענטראליזאציע־פלאז״•
 דרײווס םפעשעל די וואם ציים, גאגצער דער םאר

 געװארען אויםגעגעגען איז געװארעז אגגעםירט זײנעז
ױ טויזענט) 50 ®ון וױיט (גאנץ $17,370.10  םאלגט: ו

 אנגע־ אייד איז עס װען ,1938 פיז םעזאז םפריגג אין
 פאםא־ ארגאגיזירעז צו קאםאעין חנר געווארעז פירט

 אוים* אח דרײװ, אלגעםײגעם דעם ײח א שא*. חגלי׳פ
 ארײגגע־ איז דעם אין .$9,481.30 געװארען געגעבען
 ־אפגד די לעבעז ■יםעקם קאפיטעס, ספעציעלע רעכעגט

 םפעשעל דאלאר טױזעגט א אתם און שעפער, שםעלטע
 אפיס אץ מיר ביי דינטן אויסגאבטן אלט פאר רעאף.
 1חאבט װאס די פון אונםטרגטטריבעז רטסיםס פאראן

 איבטר־ איז בלא־יודטים קײו דטרהאלםטן. גטלם ד»ס
 וױר?לײ די או זאגען «ו גטווארטן. געצאלם נים הויפט

 אז םײגם וױםעז, ניט קײנפאל, פען װעם אויםגאבען נע
לינמןי א באװאוסםזיניג זאגם זאגטר דטר

 אױם־ די זײגעז 1938 פון םעזאן וױנטער דעם אין
יײט קורצער דער פאר און $6,642.90 :געװען גאבען

 גזניוא־ אויםגעגעבעז איז ,1939 פון םעזאן ספריגג פון
 «־ אנגעפירט זײנען קאםפעינם די .$1,246.50 :רען

 דער .1וסלדי און בארוכאװיסש ברידער די פוץ ײארעז
 p,° פעחעגייד האט װאס דער געװעז איז לעצםער

 םופעתוי־ גארוכאוױםש׳עם אוגםער אנגעפירט, דדײװ
:דאם זאגעז כלױז קען איך ז״אן.

מן ברוקאן איז קאםפעיגס די  מ־ אנגןפירם די
אױפ־ אלע פאר ארסנםליך. און עקאואנױט דיפר ײארען

 פער־ רעםיםם; געווארען געבראכט םיר זײנען גאבען
 גאר־גישט. א םםש געװעז זײנען אױםגאבען זענליכע

 איז ער וואם צײט גאנצער דער פאר אלײן, בארוכאװיטש
 1קײ אפילו ארײנגעגעבען ניט האט ברוקלין, אין געװען

טקספטנסטם. פטרזטנליכט סטנט אײנציגטן
 לויט געװארען געםירט דינען דרײוום םפעשעל די

 גוט־ און דירעקםארס אוו באארד דער ®מ באשלום א
 קאםיטע פינאנם די גאארד. דזשאינט ביים געהײםען

 םון אויסגאבען די םאר בילס געקראגעז ײאד יעדע האט
גוטגעהײסען. האבען זיי וועלכע װאה לויםענדער דער

 איז וואם אז איז״ צוגעבען קען איד וואס אלץ
 ברוקאנער די םון םידוגג די םעג אױםגאבעז, שײך

 םון באצוג אין ביישפיל גוטער אלם דינען דריױום
פינקטליכקײט. אץ עקאנאמיע

גרום, ױניאן םיט
• ם. , י ב ש א י ז

סטקרטםאר־םרטזטורטר.

ארבעט סער,שאן געגען
.1939 טען,10 אפריל,

רעדאקטאד: װערסער
 ״גערעכטיג־ דער אין אויםצודריקעז םיר ערלױבט

 סעקשאן םון םראגע דער וועגען םײנונג םיין קײט״
קלאוקם. בײ ארבעט

 םאר־ איהר וואס לײד- זעהר װירקליד םיר ם׳טוט
 לינדערען צוו םיטעל אלם ארבעם םעקשאז טײדיגט

 אי־ ביז איד קלאוקמאכער• די םון לאגע שױעחג די
 בא־ וואלט רעדאקםאר, װערטער איהר, װעז בערצײגם

ארבעט םעקשאן םרן לעגאליזירונג די אזוי װי גריםען
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a m, םעק־ אין גארםענם קלאוק א צעםיילם איר ווען 
 באל- קוואליםיצירטע קיח גיט שוין איר דארםם שאנם

 בלױז קעגעז וואם מיידלעד אומדערםארענע פעלאכעס.
 קע־ אנפירער םייהיגען איץ םיט םאשין א אויף נייען

 םטאגדארד פראדוצירען םיםטעם םעקשאן אונםער נעז
 טאון אוו אוט געטאן װעדט דאם אט םונקט קלאוקם.

 דאם ווערט געםאן ברוקלין. םון םיילען אין אויד און
 םען וועםען באלמעלאכעם געניםע אױםצומיידען כדי

 די אז זאגען צו שכירות. גרעםערע צאלעז דארף
 די וועם ארבעם םעקשאן לעגאליזירען וועט ױניאן
 אין איז, פארבעםערעז זיד קלאוקמאבער די םון לאגע
 לעכערליך. םאקטען, אויבענאגגעגעבענע די פון ליכם

 זאל זי שטארק װי אױם נימ םאכט ױניאז, וועלכע
 פון מיםגלידער, אירע םאר םקעילס אנהאלטעז קעז זיין,
 גע־ קען וואם ארבעט, םאר וואד א דאלאר 50—49

 —12 פאד מײדלאך אומדערפארענע םון װערען מאכט
וואך? א דאלאד 15

 ארבעט םעקשאן באצייכעגען צו םעות א איז אײד
 פראג־ אינדוםםריעלעז פון טייל א אלם קלאוקם בײ

קעטםען. צו נוצלאז ם׳איז װעלכען געגען רעם
 טעכנישע די םיינט פראגרעם אינדוסטריעלעל אויב

 טע• שפארענדע ארבעטם און מאשינען סון אנםװיקלונג
 אין קלאוקם בײ אםת ניט דאם איז װ. א. א. טאדען
 האבען יאר 20 לעצםע די םאר מאשינען. צו באצוג

 גײען זײ וואם אויסנאם, דער םים גײ־םאשינען די זיך
ױ כםעט שנעלער, ביםעל קאץ א געענדערם. גארניט ו

םים• סעקשאן ®ון פארשפרײםונג אינםענסיװע די
 איז עי. אר. ען די װי דעם נאך געקופען איז טעם

דעם דאנק א עם איז געקוםען געווארען. אפגעשאםט
 לגײוי לןגעוזאוג ןױױא די סהא ודס״א?, די ידרד יאסי

 ען. די זםן כל קלאוקמאבער. די םאר סטאנדארדם
 גע־ זיד הינטער יתיאן די האט עקזיםטידט האם עי. אר.

 גע־ האט וואם געזעץ, םעדעראלעז פװ םאכט די האט
 אפשאםונג דער נאד לאנד. גאגצען דעם פאר גאלםעז

 אפצוחיטען כדי יוניאן, די איז עי. אר. ען. דער םץ
 אײ־ אירע אױף געװארעז אנגעװיזעז םטאגדאח־ם, די

 אויסנאם דער פיט אז, זיד האט באקומען נחות. געגע
 זײנען ברוקאן, םון טײלען אץ צענםער גארפענם ®יז
 האט דערפץ געװארעז• עגפארםט סטאנדארדסיניט די

 פרא־ אין אונםערשיד אוםגעזזײערער דער גענוםען זיד
 טאון• אװ אום אמ יארק גױ צװישעז קאסטעז דוקציאנם

 איז נרײגגען *ו צושםאנד דאס םיטעל בעםטער דער
 פאר־ טאג א וואם אזױ און ארבעם. םעקשאז געװען

מעזזר. אלץ עס זיך שפרײט
 מײגונג, םיץ גאך װאלם. כאארד חשאיגם די

 םעק־ איעצוםירען פלאנעװענדיג צײם ■םר׳ן אנשםאט
 עם וועז געםאז בעםער .רםואה״ א אלם ארבעט שאז

 םטאנדארדם, הויכע פין פאליסי די רעוױדירט װאלם
 םיר װעלען קורצען (איז דורכפירען ניט מ׳קאן װאם

 ארונטערקריכען זען און װאך) א שםוגדען 32% האבעז
ױ אויםגלײכען אץ פערד, הױכען דעם פץ  איז גיט ו

 קאס־ ■ראדוקציאנס אין אתטערלױיד אוםגעהײערען דעם
 דאם אױנ טאץ. אװ אום און יארק נױ צוױשען םעז
 דער װערען אפגעשאפט אפשר װעט ווערען געטאז װעט

 םעזאנןן, קירצעחג און שמונדען קורצע םון פאראדאקם
 װאך א שטוגדען 44 און 40 געארבעם ם׳חאם ווען װי
אווערטײם. חוץ א

פאר־ דתקעז, בריװ דעם װעם איר אז האםענדיג,
אכםונג. מים אײערער. איד באיב

לייבנטר, הטרי
.1166 לעדזשער ,117 לאקאל פעםבער

 די םארערגערט אומגעהייער וואלט ױניאז דער מצד
 קלאוקפאכער די םון לאגע שװערע איצםיגע אויד אזוי

 כא■ חעםטיג נאר םארטײדיגט, ניס עס איהר װאלם
קעפפט.

 ארבעט סעקשאן צו באצוג אין שטעלונג אײער
 װאם גרונד, דעם אויף װערען אנטשולדיגט םיאיכט קען

 םעכנישער דער םים באקאנט גיט אודאי זעגט איהר
 דער םאר ביישפיל אלס קלאוקם. פאכען פון זייט

 אייער אין וואס םאקם, דער דינעז קאז באהויפםונג
 ״גערעכטיגקײט״ לעצטעןיטפער דעם איז ארםיקעל
 שרײבט שםאנדפונקט, אײער באקרעפסיגען וױלענדיג

 קײן גיט איז קלאוקם בײ ארבעט םעקשאן אז איהר
 קאטערם און פרעםעם פינישער, די בײ אז און גײעס
 אזױ ארבעט. סעקשאן עקזיםטירם יארען אלע האט

 עם װעם שאדעז קײז געגראכט ניט זײ האט עם וױ
ברײנגען. שאדען קייז אפערייםארם די אויך שליסליך

 די בײ אז אםת ם׳איז רעדאקטאר, װערםער אלזא,
 גע־ ארבעט די איז ורעםערס אץ קאטערם פינישערם,

 קײן םאר םײלונג די קאן טען אבעו צעטיילם. װען
 צום האבען, מיר ארבעט. םעקשאן אנרוםען ניט פאל

 און שנײדער אונםער־פרעסערם, און פרעםערם בײשפיל,
ױ חענם, םעלער  קא־ אםיסטענט אח קאטערם אייד ו
 םאכען דערםאנםע די אין אונטערשיידעז די םערס.
 אוגםער געםײנם ױערט עם װאם םץ װײם זעהר זײנען
איז זײנען זיי ארבעט״. ״םעקשאז װארט דעם  קװא־ ג

 א אונטער־פרעםער, ד- ד. אונטערשײדען, ליפיקאציע
 באל־ זײנען קאטער אםיסטענט אן און םעלערהענד

ױ םדרגה נידעריגער א םון פעלאכעם  א שנײדער, א ו
 אי־ זײערע זײגעז םאלגאך, קאטער. א און פרעסער

 די חאבען ארגוםענט אײער איט אגנ, קלענער. נען
 םא־ יארען. שײן ארבעם סעקשאן אויך אפרײםארם

איז םאכען ױאם אפוייטאוס שעפער םילע אין ראגען  ג
 אוג־ און פרעםערם פון צעםײלומ די אויב לײניגגם.

 T* זע ארבעם, סעקשאן אמ װ. א. m םערפרעסערס
 מאכער לײגימ ®יז עקזיםםענץ די פארוזאם אײז ניט
ארבעם. םעקשאן קײן נים איז אפרײטארם אץ

 גאנץ א םײגט אפרײטארם בײ ארבעם םעקשאן
 אין גארפענט דעם אײנטײלען םײנם עם זאד• אגדער

 פא־ זאל אפעדײםאר יעדער און טײלען 20 אדער 16
 פראגע: די שםעלעז זיך קאז םײל. אײן בלויז מן
 ם׳איז ענםםער: דער איז אוםגליק? דער איז װאס
 גיט איז גארמעגט קלאוק א !אומגאק גרױסעױ א גאר
 מײסםערחאםם װערם םײל יןדער װאו ראק םענער קײז

 ערשםקלאסיגע מ׳דארף װעלכעז צואב אױסגעארבעם
 קאידעד םענער בײ װאס געקוקט, גים באלמלאמם,

 מיט גארמענט, קלאוק א ארמט. סעקשאז עקזיסםירס
 זײנע איז זױז לאין, מסםען גאר פון אױםגאם דער

 געװיכם הױפט די אגדערש. אויםגעארבעם דעםאלען
 פאר־ גארפזװט ®ח עפעקם דעם אױף געלײגט װערם

אזױ ראל• גרױםע א שפילס סםאיל װײל םיגעדחײם,

:רעדאקםאר װערטער
ער־ רימ ארבײטער 761 ברענמש פיז גאםעז אין

 באגריםוגג דארציגע אונזער אױםצ־דריקען םיר איבט
 װאםילעװםקי, י. ברודער פירער, אץ פרימד אונזער צו

 ,00 לאקאל ייניאז פרעסער דרעס דער פיז טשערפאן
ץ נעפײערם װערם עם ווען געלעגענהײם דעד בײ  ־60 זי

 דער אין כעםיגקײט יאר 25 און ײבילײ יאריגער
ױניאז•

 וואסילעווסקי ברודער םאר געװען זײנען יאר 25 די
 אױם־ און מעטיגקײט בראווקײם, קאםף, םון יארעז
 פאד קאםף מוטמער יאר 5 געווען דמען דאס דויער.

 גל־ זײגען דאם ארבײטער. די םים אמ ארבייסײר די
ז ן «ײײ װי  אמער־ שטײן פון יאר מגדליג האלב יו

עי אייף םידליד  אלע געגעז ײגיאז דער איז יי$ד י
אױםעדליכע. אח אינעראבע שונאים,

 געביםעז פיל זײער ײד האם יאר 25 די דייד
 און פעלקער פארםײזח, מענםשעז, װעלם. דער אדיף

ױ פריגציפען זײערע מגיםען חאבעז אםיא לענדער ו
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שעפער פון רעזאלוציעם
 וועםם 40 חײםש, און וזײםש (to otyoyto די מיר,

 קאדין, און ראזענבלאם פאר tyopotoayp םםרים, םע17
 אין ארבייםער, אלע po םיםיגג שסו ביים פאחאמעלם

tym םים דעיארםמענם׳ ריםער a ביז־ לאנדאו, איזידאר 
ty אלם ,oayay געם rn y o, אוימנודריקען באשליסען 

tra to דאנקבארקײם ty m a  tx בײ־ יאגאדניק, פאריס 
oayao oya רײזעז םעםעלם װעלכער ,35 לאקאל םון■ 

too די otyoyto 4 למםע די t r, םעגליד םאכענדיג 
ty די otyoyto םאחײנען זאלצו yanayovay וױידזשעם 

. באדינגונגען. ײגיאן אונםער
 איבער־ אים ווערם ,aatayptyay סמ אויםדרוק אלם
ptayaya ווערםפולער א oaytyto, וױנשענדיג ty  ty 

nyo tyon אױף זןןל po געזונטערהייט נוגעז דאם •זאל t 
ptxt אין ארבײם זײן ty t אינטערעסעז די פאר ימיאן 
ארנױיםער. די םון

שאהר, טשארלי פעלגער, חשאזעף :קאםיטע
 פון שלאדאװיץ, דזשאזעף גערבער, איזי

3 לאקסל 5
םשערמאן. ,117 לא?ן. םםוירן, דושאזעף

«

 פון שאפ, קלאוק םתםקים ל. פון ארבײטער די
 oyt מאנטיג, םיטינג y בײ (yayn עװענױ, *םע7 512

 אויםגעחערט יוגיטז דער po אסים אין ,tottayc ־םעז6
.y ברודער שאפ״םשערמאן פון באריכט איגםערעםאנםען 

גודעלפאז■
ty t מריכט oyn געװיזען y איבער־ פון בילד

ty אין םיטהעלפען tx aynx האחניגעז דין t ארבײט 
ty וױיםער אױף t שאפ. פון אדםיגיסםחמיע קוטענדער

ty t אױמװדריקען דאן באשליסם םיםיגג y 
tyv ארויםגעחענדיגען otx דאנק עםענםליכען troyv־ 

 און גוטם אלדאס אים וױגשעז גודעלפאן, ברודזנר סאז
tx tyon אויף פארלאנג oyt אױס דריקען t העלפעז 

איגט. ביז ppaya דאס האם ער וױ שא• דעם
ty t געװען איז טיטינג פון פארזיגער ty ttta 

שאו pc oayao oyara דער םילעד, יאגקעל
 דאנק y אױמנודריקען כאשלןגסען אױך װערט עס

tx םילער י. ברידער די po ,ביזנעס חערפאז oayao 
 בעסם oyt םרײען ױיער םאר אדזשאסםעד, פרייז און

mod פאר׳ן
yroyp: ,117 טשערמאן, וױים י :

p* ;117 םאװיט, י. tf ,ttfpo  A 
117; tyo n p  a, יתזל־ * ;9 לודמל

.48 לאקאל םײק, און ;9 ל*»ל שםײן,

ppatyvo oyv ty *ו aatayptyay אמ דאנק n, בת־ 
ty t און גלעק םאקס yayaya) איהם y פדע־ שעהנעם 
tyom די tyo רבײטy tyota זײן tyo זענט ty םח 
M V

py חזבינאוויץ א. קעסלער״ אהרן קאםיםע: די
^jri ,117 לןןק• חשײימובם, M p ya •35 לןןק•

 יק9קל גאדםענם חןזעל פון ארבײםער די םיר,
 איינ־ משליסען סםריט, טע37 װעסם 26 ,,קאםפאנ
 «»-y און דאנק טיפסםען אונזער אויסצודריקען שםיםיג
 פאר קארפ ברודער שאם־םשערמאן אונזער גו קענונג

 פון אינטערעםען די פאד רבײטy אונערמידליכער זײן
 ירעזעגםירען םיר שאפ. אונזער םון רגײטערy אלע
 װױגשעז םיר און ■רעזענם ווערטפולען y מים אים
 דריקעז גלײמײטיג געזונטערהײט. מאען גו דאס אים
 אוגזער *ו ¥נערקענונג אח *וטרויעז אונזער אויס םיר

 פאר ,117 לאמל סמ הײנס, נײטען אגענט, ביזגעס
 מק־ זײן חוגק y און אונז. «ו קאאפעראגיע פולע זײן

 לע־ y סיר מאכעז םירםע, א,עזער מים מנדלונג טישע
 ש»פ. יוגיאז y פון מוםטער y איז שןזפ אונזער איז בעז,
 פרע־ װערטפולעז y פיט אויך אים ■רעזענטירען מיר

 ממיליע, זײן םיט געזוגד אים װיגשען םיר און זענם
 ארבײם גוםע זײז םארםזעצען קענען װייםער תול ער און

 &¥&ענם דעם אױף קעגען מיר קלאוקמאכער. אלע פאר
 םעגעדזשער, דיסטריקט אוגזער דןןנקען *ו מרגעםען ניט

 איבערגעגעבענע ױק פאו פײנבערג, פאריס ברודער
pg ו»?דא מיס ay Bwna

 *ו־ זיד זײנען פעברואר, טען11 דעם אװענט, שבוז
 דעם פח םרויען זײערע מים ארבײטער די זאמעעעקומען

 ברןזדערס, שלאנסקי םירמ;ן דער םון שאם קלאוק אינסייד
 רעםנתזראן, רומעניען ליטל אין יארק, נױ עװענױ, טע7

 גרודער שאפ־םשערםאן, דעם עהרעז *ו באנקעט, y בײ
 םאר ארבײם איבערגעבענער זיץ פאר םאלבערג, הערי

 איז ער oyn *«p 7 לעאטע די דורך ארבײטער, די
טשערמאן•
 בעלסןןן, ברודער געװעז אמ םאוסם־מאסטער דער
 קזזוגסיל אינחזסםריעל דעם םח מענעחשען־ אםיםםעגם

 פיז געמןירען געחאלםען זײנען רעדעם דעפארטמענט.
 מל* ברודער ;117 ל. פון אגענט ביזנעם גאלוב, ברודער
 35 לאקאל סח םילווערפאז, ברודער את דאװםקי

סאל־ בײדער את אנערקענומ םץ אויסדרוק אלם
 יחחענם װערםםולעז y םיט געיתירעז ירעזענםירט בערג

 מנם• די פון ארבײםער די שאפ. פיז ארבײטער די פון
 אין קןןמיםעס. דורך פארטחזםען געװען זײנען ראקםארס

 םשערמאן שאפ גאגז, ברודער גערעדם הןןם נאמען זײער
 ^לדענע y איבערגעגעבען הןזם ער שאפ. בױערם פץ

 קאאפערזמיע דק פאר אנערקענוגג אלס פען פאונטעין
שא^ אינםײד דעם פון םשערמאן ¥לס זײ םים

 דעם פאר ¥לעמען באדאנקט האט סאלבערג בתדער
גןל־ געגעבען אים איז עס װןןם אבערקענונג און כבוד

קאםיפוע: רעזאלוציאנם
ypaiu j  .* m p a -ja x את

jy אונזער פון בעסטען און וואחל v אויך װילען םיר
AM* AM ABAilAA AAAAMAMAAÂ MA AAIAזאגעז, געלעגענהייט דער בײ ty איז םירםע אונזער 

 פײ־ איר פאר ווערען מוספליםעגםירם *י״ מרעכטיגט
 פון ^ײטער אלע *ו כאגיאונג פרױנדליכער און נעד

 פאלק׳ סר. *ו אױך פרעזעגטירעז םיר און שאפ. אונזער
 אר־ אלע פוץ אױסדרוק אלם מבלעם א פירםע, דעד פון

mod פיז בייםער
חעגע־ מאקם און סוסקיגד opya קאםיםע: די

.36 ^ק. חזבינאוױםש, א. ,117 ^ק. מאן,

 ; 117 לאקאל זעגער, ב.

 .10 לאקאל אײבראמםאז, ב.

 35 לאקאל גליקטאן, א.
3 לאקאל דזשײמובס, ם•

',jyaayp קאוט x ר J דער פיז $רב«ס/ד די
 םיםימ שא■ y כײ האכען םםריט, םע17 װעםם 60

זײער אױםגעדריקס ליפסקי, ל. ̂נענט ביזנעם זײער םים

 געבליבעז איז אבער מםיליעווסקי פנים׳עד. דיערע
 קעםפער. אתערםידליכער דערזעלבעראױסגעמלטענער

ivov שםענדיג iyy קאנ־ טיטינגען, סיט ארבייט, טיט 
 איץ נאר ניס םעםיגקײםען. אנדאוע און פערעענען

rq דער p p  orw vn, יו־ אײגענער יײן »יז גאי גים 
r r  up  n r i מװןגינ^ ײט<ר3רא ^עםײגער דער 

u חזט רבײם,y אק זיך נויםיגם מען גאר וחט p םעז 
 אונזער דארט םען געפינם ,yiyn y מליימן דארף

 ניט וואוגדער קײן דעריבער איז עס
v ןףױ פרײגם, פיד ןךױ האס ער וו#ס t איבערגעגעמגע 

ױ יוניאן אונזער אין חברים ד »יז ו  •לגעהײגעד י/
yבאיועגונב רבייםער

•ו י״ן מנחמיקממז, יי• •# ” ״
ip ®נעקדאטען נימוליגן זײנן y n די געוואוגען אים

AAi* L̂aaAA mâ M̂A AfeM MMflMM AMM■ MM AMAAkמידו רעספעקם דעם אגץ ®רייגם זיינע ®רן לינע# ®p 
מ מןו. די מ ף מ ױ  אח ליבשאפם די טאקע דערטאר •

 גע־ גחאטען אים םים ivsyn oyn די סון אנערקעגוגג
ן און קפטטט  *וגעבונדענקײם די דערמר געפרײם. זי

ד די •ון רן רוי תז ל פון םועד די פון איז מלל י ^ 
p די דןרסאר נווס■ 60 p y n p v פץ פרײגושאפט 
רוינימ  זײז איז טאי «י nmyp opya ,לסקסל <יז זיונ

דןו *w רוי ^y'jynyp ts סרײנושןפט  ויי• זײננן גרי
lyoy תסיד iu, ו דץרססר ססראײגיגט. חמיד ן o• ו r* 
ר די ty םיסגלידןד די סון וןקט רן לסקסל. סון וי

 HP סק*,*ל*<ײמ<ס בויורןד אייה מיר ••עשוו
ען לאגגע• n סןסיגקייס מדןן לן v  f lr rn s •אמײםןד 

/ tyon קלורמןיד, ו pyo■ .761 בר, m .ר

 איסט 2 פון לעװיז און כל¥ק פון רyרבײטy די מיר,
m ro,אוגזער מדאנקעז ״ ypnjnro, סעם ברודער 
 פילי■ ברודער אגענט, בימעס זמזער און םילער

tyo ,nyr■ פון בעסםעז און מחל «ום לײסטונגען עדיער 
ארבײטער.

 טשעו־מז מיללסר. סמס
 117 מל6ל גאםליב. ח.

 8 דאקאל סיגסד, מ. מנקסר, ס.
•53 ל3לסק זאכסר, מ.

 םע17 װעסם 40 חײסש, און חײםש פון ארבײטער די
 *yn ימחז״ און ראזענבלאם פאר קאנםראקםארם סםרים,

*nyay אוגזער אויסוװדריקעז באש^םען אײנשםיםיג בען
- - - - - - - - - - MAMMMM MAMAMAM aiaaaMamaaaaa aaam, mmaaaaa  דזשאזעזי גרודזנר םשערמאן, שא• אונזער גו קענוגג

 פיגקם־ זײז פאר •רעזענט, ילעזפמרװע y דורז־ סטױרן,
 איז איגםערעםעז ארבײמערס די אויף אױפפאסוגג ליכער
 פאםי־ דין מיט געזוגם זײן זאל ער וױגשענדיג שאפ.
 אינםערעסען די דינען וױיטער אויף זןול ער ty און ליע,
ארבײטער. די פון

 פאר־ מגי םיר iyayn געלעגנהײט זעלמר דער בײ
 אפיסערס ױג^ן אונוערע סון ארבייט גוטע די געסען

 םעגליה געמאכם האבען װעלכע דעפארםמענם, ריםער פח
ty ח איז רסועננלאט פירמ די  אייסמילםעז תילעז ז«

ty o דעם iyan iy 'O ’yo דעם פאר ארבײטעד אונזערע 
yayyyto 100 —  1938 •tr, דפא אץ nay or«a ar t• 

oayo פאר o n מגײט ערשם איז װןלגןד ,1989 ר9י 
 בא־ איז aatayrtyay )to אױםדדוק סלס אוץ געײארען,

 די ty lyeayiyto װערםפולע געבען ty nnynya שלאםען
rv ftrtn  ayy*«on  t r tn a דד«סן<3|ס y t •tyon po- 

 לאנדסװ איזמןר tyoayay ביזגעס n און פארסםעגם,
oayay oyara o ;117 לסקאל פיז ליססקי, לואיס איץ n 

tyr^ao ■trnta■ איז otyn v )ytynya )yayayaty ant* 
tyro• למםעז oaytyti פולער

py ,onrtyoatiya oy )yitaya ty n  anayvant 
n* פי^ רפא Ttp עןואל זײ  tyan  y ty אינםערעםעז 
po אץ ארבייטעד די tyoyv n,

onya ,417 ליאיל סיסול 
4 חאיל סינך,לזא פיליפ 17 

VwpyV 35 פעלנסי, דזשאועף
^ ,F8iyww awr ז, 417 ל

בו^חנדס״, a^an»a ״לראיס po ארבײטער די
 דעם oypays y םיט געערט האבען עװענױ, אכטע 520

oyara אײדזשענם po בתחנר דעסארטטעגט, ריםער 
n זײער אין געארבײם oyn וועלכער לאנדאו, איזידןזר tv 

pm r .םיס סרעזעמױרט אים האבען ארבײםער די לאנג 
y שײנער nano ארבײס איבערגעבענע םדײע זײז פאר 

e זט״בײטער לסy פריחער םלאכות, בעל די פאר ra  py 
.oayay oyara ¥לס

aג דזגר ״yלyגyנהײם ptayn די any״Tty nyo 
yoaytrto ptayaya py aatayptyay opm yaory) ניס 

tyvrtyayo oyt לןנווי(, ,nyn nytrta שאפ״טשערםאן׳
AAiAAA AAAA MMkMM A •aIAMAMM MAAMAfeAmAMfeMi AA AA AA A AA AAAזמנדזנר, י« סרוחנר דעפארטמזננם, רימר םת ayt py 

oayay oyara tyam y n c, למר^ noayp oynןלייס 
oyt ,שאפ ao aypnm  nym a״*ra  oyt py ^yr 

po oayay oya 48 ימל8ל, aye* ,^פאר פאלם t m 
pnata py rpnyoyyp אויםפאסעז ppataanya n  •pty 

po די n y tm ty. די n  opaytya ptayn ארסײסןד 
i חװ־ פאר r n  o iya 'nyo  py ntano py aataypnyay 

’nyty רײס?ײם3  ty דיט rtyoa’y n  paannanno t i* 
ty n  po pto־a״nyo.

n :ק^כדמע noytyon aypnm, חײסאן 
pyav, מארים nyn ,a’ayp ,שגײדןר
pmyp• דײװ py paytao לסדם

 mod ׳ס3למ1ש נדמרלס po nyo״a־m n םיר,
130 tyvo 'oyv nytaty papaytya ,o'tooy o25 ooytt- 
nym מא(, a •דיז סאר חגל?ס,1 דזש nyota .רבײס*

pnnaypn• ananp^a םיס איס םיר tnyn y■ 
1oלyר py woyttroon םיר yvant) איס ty  ty תזל oy i 
.onnyoattya ptyta

tym• םיר a ,oayay oyara tytaty r t y  ptpayi 
»<taty om y דק סאר מרגסליס, r m yyp.

 םא־ חש. ;22 ל. ^tpeyp ס. :ק^פדםע די
a״oy, ^ p• 60 ל. ;22 ל tf ,vy.

o ,למיס po*tyo»n(*•*די trn rta  anyaana,520 ״ 
tym a ,nyro p ra r n  typarma raytty yeanי• ־ 

oyt py ,oayatrwo ריפזנר po tyvrtyayo מלעד, y i 
t y r r y  •tyma ,oayay oyara לסayp ynhrn  ,trta• 

m v  oyt o tn y to סאר tya tno  py trn o y a  ty n

oo»n  <» n  prtrtay t» oaay»tyo oyn yor*o׳oyoon 
po 9 ףאױ ךאװ on rtayynma y  py onrto p 'ov1ל' 

Pnyom unt ppatyya n  py it t r a v  n  T ty  aartya 
trtn t prayp jfm  m v  po ty tm t y n  ty aatarty

------------------------4) 1 9 3 9 * מ
’ptaataa ײניאן די py )ytr״aty אנסאסנען tya װיי• זאלען 

•pnytt O’nyaoy םער
nayn 1שא לזױוין׳ jyo tyvo הײמאן pyav,

 דײוו ,atyarnt .ay ,a’ayp .o לזגװי(, הײמא(
yo’ oyp —  tynyp.

’yoya 612 ?ראח, py ptotypti po ארמיםער די t 
ty סאר oypaya אפשייד אן אראגזשירט ען3הא עוועגמ, n 

opyo ty םשערמאן, n ta מײקy,װ לםאזyלכyאס־ איז ר 
oyttyo ty א tאD געסארען a n  tto .3 תםלאנד ty t-אנ 

yא11ya ptayaya איז קעט tאחנלעם אין ן ytסטאtאנט 
 .a ;yitya איז םאאםםמײםםע! סםוײם. נסיyדעל אויף

atyaana, װyלtya נאמען אין האם po די po tyo” atK 
ya p-פא ^otyvo oyt pan א טpיtדyaאוים שאס t t 

 ל־םלאכותy3 די tפא ײט31א tyayayatyan pk םוײיער
po 1פא שאפ ty t  tױאס יים ty איז ptttya םשty,מאז 
po אים האט ptvatynya א aליpליoypn .ym  ya ■זײ 
 oytan- פון tyvnyayo po pnottya זyעהאלםa נען
atyarn נסיל1קא לyטרי  .o ty ttta  ,oayootooyt 

typ ן1א אלדשםיק3 מעקם ti .to po p« ,tynao ty ta- 
yp«o ty סאן rita  ,pwtyvc ty t .not? .to po ̂
 ooya po ytaytytiao yאל אדאנקט3 דאן האס סאן,

ttaa oyt too ײאס p?o אים האם »yatםײלם ty t py 
oayovnaoto קאםיםזג ato ty n  too״.o
 Kora,) הײםאן ,atyaa״o .a קאםימ: די

vtaa’ ta •v’ tya, י13לאנדםat, קין,1ל
לאם.aגyםlל3 חניװים,

 ooytt 250 /aoa&op pt)^p ױלםאז po tyoyto די
onoo yo39־, po ppatyab’ t tym a  ptpaotoa •לא 

ty ,n דער אי( yatfp y ptayarno tyo 35 קאל r ir 
קריגעז סרעםערס די
aעyoםyלט pnynya )םיט׳ aty ty t  tyo tyayvn״o 

מי. pya ptaytpya oyt *nn ptayn otyojno די און
ptpayt n אױן־ tym a  oayay oyara oyt ,קאסלאן 

po 9 לא?אל, ty t po prtnayn pntropyo p t tyo 
p און קעים top^ p די .otyoyto n  tyo t^ya 

,1לעװי הייםאן iw זארפצקי דוד
po otyaeye 35 לאקאל

^tj םאל y’ tyooo ty t  too po הןך די װאס שםיגע 
t o  pra האססיםאל אין געשיקם yo’oyp ty t  •pin : 
ty m a גאלד t r n ta  po .סײקין

oan איד o«ato ען3הא שאס, יענעם אין נים n 
oayptyay tyay מיץ y an y^ ’o אין אקםױויםעם ty t 

 און לאקאל, po tyojnpyo אםאקאלto אלס po ױניאז
yn o ען3הא n ורען (yonyaoo onori זיך tyn ty t* 
ya) .םיר ty n האנדלונa ײירקליד מיד האם oa* 

otyoo«a און yayaya t o) םום po ,איך אז האםענונג 
tyty געזונם לyשג וחגל it 1 םיט און ty tיקר*ו יים 

p t tr t ימל איד װיפיל ױביאן םיץ דינען אין אקםיװ 
tyoato ,)yayp tya די •tytayovoio

.20 לאקאל ליד8מיט פאסטערנאק, ױםף

t o, די ato״atyaom  po t r #  po tyo, קאג־ 
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yoytyoa’ o ytyt) מיט yo t’ o tyoaoo trnya ’ to ty t.
p* א לויז3 a  po aa^taon ty v ’ atyay ty t  paot 
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a tשליםya aatayptyay po )yam אלס. o  )y״p rr

ט----------------------------------------- ײ ז ► 3i
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yayn t 'o) אױך אים oToayprto םיט t r t  yםפlלyן 
oaytyto אלס tyo aatayptyay די a ty  yota״oyn o 
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 דעם פייערן לאסאלס אונזערע
י8ם ערשסען

 אדבײ־ ליגדזשערי פרעסער, דרעסמאכער,
 קאנ־ בײ ארבײטער גיט־גודם און טער

פארזאמלונג. און צערט
 פרעםערם דרעם ,22 לא?אל ײניאן דרעסםאכער די

 ?אל9ל יוני^ן ארבײטער לינזשערי ,60 לאקאל ױגיאן
 די אמ 89 לאקאל דרעםםאכער איםאליענישער ,62

 יאר דאם וועלען 156 לא?אל ױניאן ארבייםער ניט־גודם
 םאםעז־פאר־ א ביי צוזאמזמ מאי ערשטען דעם םייערן

היפאדראם. אין קאנאערט רײכען און זאמלוגג
 דעם מאנםאג, ווערען דורכגעפירם וועם טײערונג די
נאכסיטאג. אזייגער 1 מאי, ערשטען
 מים־ דיערע אויף פאדערעז לאקאלעז אלע די
 ‘קומען און מאי ערשםען דעם ארבײםען *ו*  ניט גלידער

היסאדראם. אין קאנצערט און מאםמיטינג גום
 מחיקאלישע רײכע א װערען דורכגעפירט װעם עס

 *93 באטײליגעז זיד ויעלעז עס וועלכער אין פראגראם,
 םטארם. מואווי און אםערא דער םמ ארטיםטען רימטע
 בא־ דער װעגען וײידען וועלען ױניאן דער םון םירער

ארבייםער. די םאר מאי ערשטעז םון דייםונג
 מאי־ אראנזשירען פרעסערס קלאוק

םענטער מאנהעטען אץ פײערונג
 אראגזשירם 35 לאקאל ױניאן סרעסערם קלאוק די

 און קאטנערם א בײ מאי־םייערוגג, א מיטגלידער ךי םאר
 טע8 און סטריט טע34 םענםער, מאנהעטען איז םאנץ

_____________________________________עווענמ;
 און נאכמיטאג, מאנםאג םארקומען װעט םײערוגג די

̂ונג א גליימײםיק דין וועם  אינטערנזמיאנאלען פון םײע
 דעם םון שלוס אפיאיעלער דער און יום־טוב, ארבײםער
 איינגעארדענט ווערט עס לאקאל. םון םעזאן כילדונגס

מיםגלידער. די פאר בופעט פרייער א

ק או ל ם ס ר א ט ײ ר פ ן א ס או ר ע ש ני  פי

ט ר ע ד א פ ע ג פ ױ ען צו א פ א ט  ם

ן ר פו ע ט ד ע ב ר א
 די און 117 לאקאל ױניאן איערײטארם קלאוק די
 כאשלאסען האבעז 9 לאקאל יוניאן םינישערס קלאוק

 אר־ דער פון סטאועז *ו מיםגלידער די אױםאופאדערען
 מיטגלידער די פאר געלאזעז אבער האבען זיי בײט.
 *is 93 זיך םײערונג װעלכער אק אױסצואוועלען אלײן

 פון 19סאל גרױםע אז ערװארטעם װערט עם טײליגען.
היואוראס. אין קומען װעלען זיי

 אויפרוף פאלגענדען ארױםגעלאזש האט 117 לאקאל
:מיםגלידער די או

 פון מיטגלידער אפערייטארס, קלאוק
אינטערנעשאנאל, דער פון װ7 לאקאל

ען צום אױף ט ש אי ער !ם
 א סיר כאגעגענעז מאי ערשטעז הײגטיגען דעם
 9אל אויף כחות פאשיםםישע די פוץ אגגריף שםארקען
 באטאליאנען ארבײםער אונזערע פראנםען. אוגזערע

 ■ונקםעז פארשידעגע אויף געווארען געשלאגען זײגען
װעלט־םײלען. פארשידענע אק

 אכער שלאגםען אײטױגע פארלירען קענען מיר
 פון סלחםח דעד פיז זיג עגםגילטיגער *ון אױםגאגג דער
 נאנישע־ די געגעז קלאס ארבײםער אלװעלםליכעז דעם

 קא־ דער פח •ראדוקם א את װאם בעסטיעס םאשיםטישע
 מח און װעט לעגרער, אלע אין סיטטעט ■יםאליסםישער

■ראלעםאריאם. אינםערנאאיאגאלען אוס געחערען
קלאס, ארבײטער דעם פח סייל 9 זײעגדיג םיר,

 לאקאל פמ אפרײםארם די םיסגלידער, אונזערע רופען
 מאי״ עוישטען פון טאג דעם ארבייט די װארםען או ,117
 װאס פײערוגגען אלע די אין באםייליגען אקםיװ זיד און

 פאר־ די פון סגעפיחרנדח־ אץ פאראנשםאלםעם װעחמ
כאװעגונ^ ארבײטער דןר פון םײלען שיועמ

 םא־ אינםערגאאיאנאלער דער זאל לעגען לאנג
!איאליום

 דןר םוב, יום ארבייםער דןד זאל לעבן לאנג
» !מאי ערשטער

 גאר־ לעידיס אינטעדגעשאנאל די זאל לעבען לאנג
m יוניאן ײארקערס I י

י. .ח ב ?. m 117 ק.7ל באארד מומקזסקוס
מסנפדתממר. פקסמג אוקפרטאן, ר.
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ע״ ״נאנדעל ױ אד רינ  דער פון נ
שערי אן ארכײטער לינוז װני

לא־ פון בריגאדע״ ״באנדעל ניט.די זיך שרעקט
 פירט וואם בריגאדע מיליטערישע קיין נים איז ,62 קאל

rx; אגשסאט-טאטגעט, גאנדעלס סימ מלחמנ■ -  c » 
 אי־ בחורים, און מײדלעך ײנגווארג, גרופע לעבעדיגע
 אמ לינזשערי דער סון מיםגלידער מײדלעך, בערהויפט
 שפילט װעלכע 62 לאקאל ײניאן ארבײטער נעגליזשי
 אמוזירעז נאר ניט װאם איז. עיקר דער אמ טעאטער.

 אםװירען זײ נאר עולם, דעם שיילעז זײער מיט זײ
 זײער פון הנאה אמת שײנט האבען אץ אויד אלײן זיך

אונטערנעמונג. געלונגענער
געגע־ זײ האבען זײערע םארשטעלונג ערשםע די

 פאר■ די נאבם. מיטז איריל טעז1 דעם שבת, בען
 םשעירלעידים די לפבוד געמארען געגעבען איז שםעלונג

 אויםגעגומעו, אזױ האט פארשטערלונג די טרעיד. פץ
 אפריל, םען7 דעם שבת, נעכסםען דעם האבעז די אז

פארשםעלונג. אוױיםע א געגעבען
 גרופע די װאם שפיל די מעלאדיעם״ ענד ״םודם

 ״■מם *־ז אויפלאגע קלײנץ פין א איז געגעבעז״ האט
 םיט אז געגלויבט האבען וואם די אח נידעלם״ און
 סםעיחש לעיבאר איז שיילעז װעלכע מיטגלידער די

 טאלאנטען, אונזערע געװארען אײםגעשעיט שײז אמ
 סיר אז אויםגעםונען פארשםעלומ דער בײ האבעז
 פוץ רײעז די אין םאלאנםעז מעהר םיל נאד האבעז

 אז נאד זיד •דערמאנט מעז וועז מיםגלידער. אונזערע
 אין געװארען אוגעגרײט איז פארשםעלונג גאעע די

 שיײ אלע אז *מ «ײט קוראער גאנץ א פיז משד
 פריהער םםתםא האבען ױאס אמאםארען זײגעז לער
 קוליםען, די חינסער ביגע די געזען נים מאחל קײן
מר עם אמ דערגרײכונס גרױסע א זי

 גאננע די האט װאס שאר, םעמיועל מעגעדזשער
 זײ• שפילער די און ארגאניזירט אין פארטראכט זאד
 דױ מיט אושױער די פץ געװארעז באלױנם נען

 האט עולם דער בלומען. אץ אפלאדיםםענםעז נערענדע
 עםליכע אין געלעכםער םון געקאםשעם אײנפאד זין־

 נײע דיא געװען איז גוםער שענםםער דער סאענעס.
 געװען איז װאס בעגער-לעמז פץ מעגקע א גלח׳מ״
דודכגעםירם. םאלאנםפול און סמנירט שײן זעלטעז

שוזייר. מארק געװען איז שפיל דער פון דירעקםאר
 און כאראן ■אול «ון געװארעז פארפאסט איז טחיק די
 איז מעגעדזשער םםײדזש טואוױ̂נ אב. םון לידליד די

 אראנ־ תאט כארעאגראפיע די געלער, עדײארד געװען
 באזארגט האם שאפירא פעני און ראביגס חשערי זשירם

אויםשטאםוגגעז. אגדערע און גארדזנראבעם די
y דדײסיג ארן פםלימ n y i| זיך האבעז T P 

 פון םיםגלידער אלע, *ח אױפםירמג דער אין םײליגם
 נוםערען, אכם געװארען געשמלס זײמן עם .62 לאקאל

 איז 09 לעבעז• שא■ ײז שטיפעדײעז זײ פח פילע
פארשםעלוגג. געלונגענע זעחר א געװען

אן דער אין פילאדמלפיע אין ױני
ו אן. ס. « ם ױד דייו

באארד דמפאינם קלאוק ספקרפםאר

םאראיבער. שױן איז אונז בײ םעזאן םפרינג דער
 אנ־ און וױיםע *ו שױן זיד מעז נעהמט שעפער די אין

 זיך נעהמם ױניאן די ארבייט. זומער סארטען דערע
 דער פאר ריאדזשאםםמענםם ודיםוױיליגע מאבען שוין

 אויף אבער זיינעז מיר פםח. נאד םאר ארבייט םארט
 קלאוק־ *ום באלאנגט וואם אא אז זעהן צו וואך דער

 אץ קלאוקמאכער פמ װערעז אױפגעמאכם זאל טרעיד
 אז ערפאהרונג םון שוין וױיסען מיר שעפער. אונזערע

 אונ• םץ םארשװינדט ארבײם קלאס וױכםיגער א װען
 בריימען *ו *וריק שװעחר זעהר עם איז שעפער זערע

 באיןלײ־ ענליכע און םוטם מעניש די בײשפיל, «ום װי
 מיטאגז מאהל אלע זוכט קאפיםאל ארטיקלען. דונגם

ױ װעגען אין  דוק־ זיך פאר עפעם געװינען *ו אזוי ו
 זוכט אץ קאנקורענץ האלז־שנײדענדער םון מעטאדען

 װען אםילו קאנםראל ױניאן םץ ארויםאודרעהען זיך
 ױניאן די ״ אינדוםםרי. גאטנע די רואינירען זאל דאם
ײאז־. דער אויף דעריבער איז

ליים ױניאן אקםױופ צוױי לכבוד דינפר
 טשערמאן קאילאז, ה• איז אפריל טען15 דעם שבת,

 לאקאל ירעסער קלאוק םץ םעקרעטאר איםראעל, ב. און
 דינער״ ״םעסםימאניאל א מיט געווארעז געערט ,71

 פאד לאקאל, פרעםער אין ארבייט גוטער זײער פאר
 גע־ געגעבען איז באנקעם דער יאהר. 15 לעגטע די

 מעגטשען, 850 איבער האטעל. קאמאדאר אין ווארעז
ע•ג דזגזײ יליארעזײמ ^-שיױי•

 טונ׳• יום א r» געײעז זימען אלע געווארען. לאדען
שםימונג. דיגער

 אוגזער געװען איז אווענט פון טאאםטמאםטער
 האס ער רובין. רזש. סוםעתױמער און וױים־פרעזידעגט

 קאפאןן סון טעטיגקײט די געשילדערם קוראען אין
 4p די אויםגעדריקם אח יוניאן דער אין איםראעל אץ

 ארבײס גוטע זײער םארטזעצען וועלען זײ אז םענונג
 דזשאינט םון סעקרעטאי דײװידםאז, ם. ױניאז• דער אין

 פץ נאטעז אין ױביליארען די באגריםט האט באארד
 םמי־ קאטערם, ?לאוקמאכער, לאקאלען: אינזערע אלע

 װעיר. םיארם אמ םעילארם לעידים פרעסערם, שערם,
 מאהל ערשסען אום איז דאס אז אנגעװיזען האט ער

 וחד באאמטע באצאהלםע ניט מעמבערם, אייגםאכע װאס
 די פאח־ינט. דאם די האבעז געדוים געעהרט. רעז

םענעדזשער קארפ, ב. געװען: זײנען רעדנער אנדערע
 פילא• םון םענעדזשער אטטא, ס. תשויתי; םאוט םיז

 «ן מזמעדזשעו־ בערגער״ ח. ר;9דרעםמאכ דעלםיער
דאמםקי. מ. און ״פאתוערטס״ םילאדעלםיער

םאר׳ן א׳לעמעז באדאנקט האבען ױביליארען די
כביד.

פרעזעג־ שעהנע געקראגען האבען ױביליארעז די
 ווײס־פרעזידענס םון באארד, ײשאינם דער םון טען

 רינבערג, ס. שװעםםער בילקיז, ל. מעגעדזשער תבין,
 עז־על־ םון פרעםער די םמ אמ 71 לאקאל פרעםער פמ
J מאדערען אץ שאפ סאן | t געשיקם זײנען בלוםעז 

 לאקאל עקזעקוטיװע קלאוקמאכער דער םץ געװארעז
שעפער. מאיעוץ און עדעלםאז םץ און ,2

טשער־ דעם קוםם אװענם שײגעם דעם פאר קרעז־יט
 בולקמ, ל. םרימד קאםיםע, אראנדזשמענם דער פץ מאן

 בורסעק, ײש. קאסיםע: און ױגיאן דער םמ מענעדזשער
 פחױ גאנאע די און שענקין שעכםםאז, דובמ, ם.

עקזעקוטיװע. סער
יאנאווסקי און ודמבפרג אר9 מיםינג מפמאריאל

*190 יבאר9ל »יז אי« אפריל, ז9מ16 ם9י זוגטאג,
 גאד נױטעג מעפאריאל א ן9װאר9ג האלםעז9אפג י9ט

 װײד חײם 1909191 9193פארשטאי ניט־לאגג 9אונזער
 •91 19ײ91 191זײ 9לכ9יי אדוסקי,1יא שאול אין 1י9ב

 1פי וױ ר9קלאוקמנ 9י9ז1אי פמ ם9אכט91 איז ליבם
ר.9ארבימי 9אידיש 9אל

 בראוז דפרםאגולעקז ם1909ר9י חאם םינױגג ם9ד
 י•9ײסארב 278 ברמסש רי9לײבר ראז־יקאל ר9י פיז

רמאז9ש j ז9טראם91אתים ז91זײ ס9י9ר םים ריגג.
AkkkLte ■ - - - ■ - ■ »m ■ 1 a ̂ •ktekkk tekkkkkkCk kkkkM MA•  קלאוק ר9י אםדוד קס9מ איז ז9יוגי בעקער דער םרן

 1999191 חאט ד9חא ײדאא• 909191 •1ײגיא י9מאכ
 תדגיײ• 1אי ממיגקײס י9י ר9איב ימנאשפא 19

ױי די »ון כיגממ תם 1אי 919רב9ישס9פ 9רױס1 וו
_

םמשחײס. גאעאר דאד פאר !לײכחײם

GERECHTIGKEIT (Justice)

Price 10 CentoJersey City, N. J., June, 1939Volume XXI. No. 6.

טינג דעם װעגען  באריכםען, אלע די פון מי
אי דער פון ער עג ™ ג ײ ! ™ ! פוץ מיםיגג דעם אויף וואדען מהןעדוטיײע

u vy» p y *עקזעקוםױוע נעראל91 דעי ,יי׳
 עם איז סיםי, אםלאגטיק 1אינםערנעשאנעל'אי דער סון

 קוקענ־ גיט אז געװארען, פעםטגעשטעלט מאל א װידער
 מײס־ די אמ 9כט9של א איז צייט די וואס דעם, אויף דיג
 אינםער־ דער םץ קאנטראלירט װערען וואם טריידם, טע

 יוג־ די דאך איז קײט,1ארבייםםלאזי םמ ליידען נעשאגעל,
 לידער1מיט די אמ אושםאנד 1גוםע א אין אומעטום יאן

 אץ אוגעבונדענקײט שטארקע א איר צו ארויס וױיזען
איבערגעבעגהייט•

 שײך איז וואס ,1ווע91 191די 1באריכטע םײסטע די
 פרעהלי־ קייז יט1 אר1 ׳91לא אינדוםםריעלער דער צו

 '91 זיד האבעד זאף9ס בםער9»של א ווערטער די נע.
 ט״< ן9סױר1 א יןא פטא גא^ זזעמר

 רציילם,9ד אױך דערביי האט באריכם יעדער אגער טען,
 *ױ 19ום1 א אין זיד ם1םי91 ״ארגאניזאציע די אז

שםאגד״.
 נױ 19וט1 א 1אי זיך עםי:ט1 9ארגאניזז«י די אז
 פי־ ר9י 1999191 באוױיז 19בעסט דעם האט שםאנד

 פאר־ האט דונעםקי ם19זיד9פר װאס באריכם, גאגציעלער
 די אז וױיזט, באריכט י9ד אנאליזירם. אח ם1לײ91

 רם,9ם9ר1פאר זיד 19האב יתייה דער םון אײננאמען
 *P9 ר9י צוליב האט זי וואס ם,9י אייף קוקענדי! ױם

 פארלוםם א 19ליט91 קייט.1ארבײםסלאזי דסםירענדיגער
 ײ1א1אי די װאס רפאר,9י איז דאס םימלידער. אין

 ר,9ליד1םיט די אח ד1ישטא1 19ום1 א אין איז זאציע
 זײ־ 19אאל *ו 1א זיד 19119שטר איר. *ו באלאנגען װאס
 ים1 אז וױיםזמ, די ד.19וםשםײ1 דץ צו אח דיוס ערע

 אז אר1,1ימיא ר9י *ו כאלאעעז זײ t ע ם ר א ד בלױז
 .1יא1יו ר9ד או 1911באלא ix יך1א זיד ט i י ו ל ןס
 א אלם בלױו ים1 1יתיא די באסראכםעז לידער1םים די

 «ײ פאר ן91יױix 91 זיד באסיס װאס ,9י9איזנא1אר קאםף
 9י9זײ 199באשי ix אח ארבייטס־כאזײממממ בעסערע

 1א אייד איר 1אי 19ח9ז זײ אר1 שאפ, אץ 1סע9ד9אינט
 מים ,9י9יזא1א1אר ס111ר9אױפקל הילפס־אוץ אלגעםײנע

 ית• די פארבתחװ. איז 1999ל ר991א1 זײער װעלכער
9 i rלפם9ח 1יא1ײ די ;םיטס919ב 919פארשיד יס1א אלט 

 יזירט1א1אר ױױאן די ;ײם1 דרי״מחװ־ א אין ארױס
 ײ1י9די90 מיט באזאײמ אס11 ענםערס,9גדהייםם־1געז

 פאר־ ,1רע9אױםקל בילדומ, יט1 ימײמ זײ ;הילף שער
 ימימ אזא 19 װ. אז. * 19111רהאלם9נמ1א ,1מע1װײל

 09 איז 1יא1ײ אזא 19 אח 19באלאמ 19 זיד ט i י ו ל
•19ב»י9119 19י9ול *י זאםירליד

 אמטערגעשםראכען אח ארבײט ל9קיישאג1די9 די
 װינ* א 19אי1191 איז זי באריכגמװ. 9אל 1אי גלװארעז

 199»1 ר׳ז9איב 1יתיא ר9י פיז םײל ר9ארגאניש םיגער
 פראפיטירט. םיל ר9זײ רפת9ד האט 1יא1ײ די איץ ל«ד׳

 םא־ 19 19חאלפ91מיט פיל האט ארבײט עדױקײשאנעל די
 *9191 איר 19חאלם19אױפ אח איז, זי װאם יעיא!, די מװ

 די פח חײם19991ר9איב די און שטארקײט איר קײס׳
 באטראכט, 1אי 19091 דארף 19מ זױר. » סימלידער

 חייזם ל91שא91ר9ם1אי ר9י םץ םײל !רעםטער דער אז
 י.9 ר. די 191זײ דאס ד.9ליד1מיט 9ײ1 פמ בישםײם
̂. זײ ט19פל 190 װי גײביס״׳  באדײםענ־ ץ1א1 א רום

י rw נאד זײ״מ יאל י i 190 װי ״9רמ1* ,190קרו9ר 9נײ 
 ר9ײ1 האם ארבײם ל91קײשא1עדי די אנתםען. 09 מן
 ייס9 י99ר1ק אזא 1אי םאכמ 19 זײ םיסגעהאלפע! ייל
ר.9ליד1מיט 1יעיא ױםע ייר

 תאט 1ױגיא די אז אױך. זיד ם9ז 19באריכם די ®ח
 באפעס־ םיט י9מ אפגעגענעז זיד ײם9 י9ט99ל י9ד *יז

 19 ר9אײי האט, זי װאס דאס 19קאנסאלידיר איז ימח
 *9119119091 ייד9 אס̂י יז,9 09 .1901װי91 9נײ סימז

 ײט.9 ר9099ל י9י 1י9 ארבײם גס9י99ױ1א1אי־ סד א ייו
ײ י ס9די 1909ק י9י 1אי בלײז יס1 ז9ד9װ9119091 י

 ניט נאך דינען איר שון םיילען !ו־ױסע אס11 אינײםםריע,
 אויך אמ טריידם אנדערע די אין אױך נאר ארגאניזירט,

 ענטרען9 1יא11י איינגעפעדעװעטע אלטע די אין 1אםיל
 געװען איז ארבײט די אגער אינםעדנעשאנעל. דער םו־ן
 האמ מען אײנגעהאלםענע. מער א םארזיכםיגע, מער א.

 שאנ־ די 1װא קאמםען, גרױסע אונטערצונעמען םארמידען
 ד9יס1א וייםעלהאפםע,19 191191 ן9זיינ ן9װינ9ג 19 190

 האט אץ 1יםי1נ יס1דורכא 191191 איז ם9 1װא ז׳9דארט
.19ר9ײ ט1ליי91אפ זאלט91 גיט

 19? 1יא1ײ י9י םמ שטארקײט &רן ז9ייכ9 א אלם
 םא־ 9מייםט די 1אי װאם סאקם. ר9י ז9י9װ גם9ייכ9בא

 *91 האם כאטים9באל די מיט נט9רימ1א 1א װזװ ז9ל
 19אר1191 םירט91רכ1ד דאס איז ,19ר9וו באגײט דארפט

 בא־ םיט 19םאל 9ר9ר9מ 1אי אמ 1ם1א םרידליכמ א אױף
באלעבאםים די ר,9ארבײט די םאר !עװינסען דײטענדע

 9שטאר? ,9תיס1 א איז ל91שא91ר9אי:ט די אז
 זיד ם1י1ל 09 אז אמ .9י9יזא1א1אר 91הי9קאמםסם אץ
 ־9באל די אח מלחמהי א ן9פארםיר 19 איר מים נים

 •1אי י9ד םים אטײממם 1א אז יד׳1א 19װײס באטים
 רט9פארזיכ װאס רם,9װ !רױםמ ם9י האט ל91שא9רנ9ט
.9םטרי1איגד ר9י פמ אמ1 םרידליכמ אץ נארמאלפן ם9י

 1יא1ײ ר9ל םאר i90ii 019 19ײכ9 ר9י11באז 9
 «ײ* ר9ליד1םיט 9איי פאר קאמפליממם ר9רױם1 א אץ
 ר*9י 19י9ײ װאם םליכםליגנד די פאר 19111זאמל די 191

 דים• די בלױז ים1 װײזם 09 באריכםמ. די אץ מאנט
 19האב ר9ליי1םיט די װאס יתיאן, ר9י פמ יפלין9

 װײזם 09 אר1 ,19111זאמל ז93םא 19 תף איר ט1פאל91
 ר9ליד10םי 9ר9»ז9 פמ ?ײט1בי91פרײ די ר91י1װײ גיט
 נױ־ אמ לײדפז װאס די חפלםען 19 פיל91 ר9זײ אח
 ר9שײ װי ד,9י םיר װײםמ חילף. ר9זײ איז זיד 191םי
r ר9י 1י9 1יא1ױ ר9ד פמ ר9ליד1מים די םאר איז 09 9* 
 פח םארדעסגהװ די ן9ב9119אפ ײם9 ר9דריקט91 ר91םי
 זײ םח סך 9 ארבײם. 1טא האלבמ א פמ ר9אי 1טא א

 190 1 י1װײ חאט91 יאר האלב לעצטען דעם אין האבען
 ,19191 ױר?ליד1 190 19? !ײ ײף9 יו.1 פאר ארבײם

 די יל.1מ פמ 19בים 09י םיט טײלט91 יך1 חאבזמ די זמ
 9לפ91א מים דץ 19 שםאלץ כם9ר א האם ל91שא91ר9ט1אי

ר.9ליד1מים
־9191אנ11א יף1א 19 יד1א ר9אב 191װײ 19באריכם די

 *9ד1א 9אל װי ר9מ 191ױי די ז9װיש9 את 19מ1רשײנ9 90
 איממװ־• דאר 19ײש19 רײבמ״װ די 19ר9באדױ 19 9י
 יידיסדיק־ 1919ײ ד9אםײט1אמאל דפר אח ל91שא9נ
 דאם דודד אױם 09 דרי?ט 190 װי אדפר׳ םרא״מ׳ 9י9

 םיר ן9ל9ײ 091 19ג9װ אבעי־ ״.11פי9ל19»אװ װארם
.19111193 19ל90אפש יד1

 ־9רנ9אינט י1 האם זי און ,1901119 עס װאלטפן מיר װי
 ם,9ריטארי9ט י1 םח 91אײ םאר ן9?ליב91אױס ל91שא
שפרייטען.1יםצ1א יך1 ױכמ ױ 1װא

 *9?ל19 י119רײז־ 191לא 19093 א119ל9ײ 1מי 1א1
m i ו־91?9 אל19191 י1 1939191 אתים האט 09 װאס? 
 אט* אץ מיטימ 1אי אויף ל9שאנ9119איגט 191 םון 9טיװ

 1אי 1אי נהיים.919ל91אג 19י אט 191911 סיםי׳ לאגטי?
:91נ91םאל דאס 019191 01911

 no 191?לא צאל 90י111 א 191א1?91 19האב 1.מי
 011באא דזשאינט םרן און לאקאלס 919שיד1פא
 םח מליד91,09שם 919119 1אי סײ אץ ?1יא 1ני 1אי סײ

 נם911טשיל ;155 לא?אל 190בײ1א ס111יט־1 ם9י
09n 91 לא?אל 19ױני 190בײ1א ב1א1טה9ב און; 

 *0911 אץ ם19םייל 1ײשא19לם9 1םםא 0190019091
-מי 1או לאײג ;38■ לאקאל 1אי1ײ םײקןןר*

t אס11 1919־ױ1א3 1םי ףי o
שאנעל מ דאי״עז אינטערנע ײ מ י ן אנ״װזך• י

v ־9רל9119״ 110 111911 901י0 ׳
L״ J* /19םײם91ל9מ9 י1 אס11 פיע׳

1ימיא oi9?i’9ii ?לאחזימ אסאלגאםייטעד
־911901אי י1 •190שא91 האם

 *19 מים 191י1ו?90119 יד1 01װאײ91 ניס 1אי ל91שא
 האם n •191910 9י9דיםדי?1י 191911 יתיזעם 9191

 ?אנטראל 1אי i90iw 19ל9שס 1צ 03H9i יס1 מאל ?יץ
 •1פא 1919 איר׳ 19 נים 19»9ל93 װאס םוײידס, 9לכ91א

 םון 9י9י?10י11י 191 19 ם11לא93 װאם או־בײט 19091
ביז אײד האט ל91שא9119ם1אי י1 .01ניא1י 919119

 יד1 האס י1 19װ ׳19סאל 1י1וױי האט91 יאחװ 9099ל י1
 19311 ךי 19 ,01יא1ײ 919119 אייף 191?לא93 0019191

 י1 זײ. 19 ױם ם11לא93 װאס אסT9 1 בײ 1909119019
י םים ל91שא911901אי 191 19»1יא993 ! »9191
 9אל 193י191 ן91ײ1 9י100ײ1אי ל91א1 19י P0 019ימי
י האס ליח־ער .9ליכ11פרײ ײויכאױס i9H9i מאל  אמאל־ !

 1אי אין 19311190 זיך ײט9 לעצטע! 191 אין 190אמײ1
ם״,1לי9רי9«איםי פח 19וי 09i אױף טפםיגקײס יתיא!

 1י1 191 פמ 111פםײלoio 9 1910 י1 ;25 לא?אל 1יא
no ; T 1 ט1שאי11 ?1?לא ?1יא  01חשאי ?1?לא י1993

01193 v i no 191 פמ ; 91919? ל,99101םא אץ ?1יא 
0 19לםי919פיל 9 ii 191 ; 11993 חשאמט no 1?לא*? 

 tio 091 ?1909 0190191 ;19יפ1יpO 11 1יא1ײ 19390
 *1009093 אמ פמסיאױיױא פמ 0190019091 טוײיד
 ‘9?ל י1 9ל9 .1999ל0 919119 9.פיל ®ח אמ 0091

 11חזי9?ל 190םײ91ל9אמ יm 1 ,19יפס1ח93 191
 919ײ1 אח 09י991י191ר9 9ל9?9ל 19י11י 019?1י9וו

 *9119ט1אי 191את פמ 190391 י1 1999ל19ם 900993
 19311 אמ 19ל9?9ל 9191119 0מי 191י11?1?א אל׳1שא
 *1T1 9319 01ײ10 9191119 פיז 19090 19391190 19
 19מ1ג1י1א3ײטס*319 919ײ191י1 תים3 לי93 י1 19ס

 י*11א 9191119 1אי לס9שט911אײ 191זײ חאס זײ װי
 *93 190ײ391ל939 י1 19 ,190לױ 191?לא י1 .00193
 װײחש 318י1י3 19 19י9ש 19ל090 19 19311 9039

 אק ם1םי9אײנג 1אי דאס וױ 19ו־פײם9 י1 1םא ס?ײלס
 ןא־גײטס־שטוג־ 919119ל 193י1ל19 1אי שפסער 9191110

i9 i װי t b 19ל9פ 9אימיג 1אי לירם.3909 193הא 
m’91 19 יג919ם 9 19 ײ1 כאטפז oo־19 ד9גײםס*װ 
 193חא יר3 ױאס װאך שטמחװ no 37 35 די שטאם

לט.9שם911אײ
i9 פאאח־ ?!טיװ91?9 אל19191 *די i no 1901 אי* 

 *93 11א 9י9910סי י1 אט ר9ײ1 019אדוי3 אל1שא91
י יודד .00119 19ל1פ ים3 09 אפט1ם  *09 9099ל !
 ־1919ל9119 93919119319 י1 0א איז 190א1מא 93לי
 !19 ,19099910*03י19ג יײ19 1י3 191191191 1יל0א 0חײ

 090?ײ י1 ן9ל90 9בײז־ 1אי האם 19י11י 191110 כאסש
19H9H91 91119 1939 1י0 190391093 ,03י191 1אי 

090’i9 im 9019סװ1919ײ193 אלם no ױחײג131א 
•09י991י19119 9ײי3 1א0

 יװײס־ no 91910 זײ 19 ,191אטא3 װיאמ 1י3-
 9003לי19ש אס1 .9םם1י03װי די נים 9י איי 9י9די?

91119 no 119 ס3א11 09 אס11 אם1 איז 19111ל11הא* 
 no םרײדס no oii9ii90o*oo 9191110״3i9 די 19ס

011913 199191 i9 i no nnpon no 0993 n o אמ־ 
9noon•

3 191V91* 0ײ9 19911? 9 0י8 19391 1י ?,T9 
 ם1933םםײ 193לי01909 19 90910 191 1אי 019לײ

no 11093 1?91?9 •191 191 PD190ײ891ל9מ9 191 ־, 
 1911יהו9א3 93דלי1«פרײ 19לט9ה1צ19 19װיגש זײ אז

 א•1 י1 1אי ם9י991י19119ר־9סם9שװ 919זיי 9ל9 מים
 191110 ײם.1091 אפת3 אתז 09 האם סוײיז־םי, ל91

 1911יהי־9א3 93לי191י13 190האל19 193י1 וױל יתיאן
 לס9 1939 190301093 1י8 .190ײ391ל989 191 0י8

191119 90019 px י 199אשי3 19 פליכם 9001טי3װי ! 
 •1901אי ײ װאס p9 011911900 19ג1111י1א3 ײםס3י־9

 1אי ר91יםגלי3 91אי *a® 191101191 האט ל91שא91
 9י9י?10ימײ 191110 190110 191ײ1 ס9ײ 19י10ס111אי י1

.PO 19UWB03 ?19089 9119*ל1919י !יח־
193י191 האם 11093 םיװ1?91ק9 ל91919< י1«


