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יאנואר יממ on פענסיע לען8צ אן הונט רענירוננ
 םאשצל די אן הויבט 1940 יאטאר ערשםען דעם

 עלטער מאנאםליכע די אויםגאלען באארד םעקױריםי
 אדער יאר 65 אלם זײנען װאם ארבייםער ix סענםיע
 זײנען װאם יתומים און אלמנות די ix אדער עלםער

געבליבען. זײ נאך
 איר אויב ■ענסיע עלםער ix כארעכםיגם זײם איר

 און םער אדער יאר 65 סון עלםער די דערגרייכם האם
 אין יאר דריי לעאטע די םון משך אין געארבעם האם

 םאשעל די געאאלט אײד םאר האט װאס אינדוםטרי אן
 שכירו̂ו די סון 019x910 אײגם פון םעקםעם םעקױריטי

ix אינ־ אז םמ םמי די באחנכםיגט אויך איז בענעםיט 
 קעדער און אלט יאר 65 איז זי אויב ארבייםער שורטען
יאר• 18 װי אינגער

 מאבם שטארבם- ארבײםער אינשורטער אן אויב
 זײנע אלמנר״ זיין איז געװען׳ איז ער אלם וױ אוים נים

גענעםים. u בארעכטיגט עלםערען זײנע אדער קיגדער,
 נאכדעם בלויז װערען אױםגעאאלט װעם בענעפים

 און אפליקאאיע אן ארײן גים בארעכטיגטער דער װי
 װאם מאנאט דעם םון אנהויבעז זיך װעלען אאלונגען די

 דענקט איר אויב אריינגעגעבען. ווערם אפליקאגיע זײן
 אין ארײן גײם פענסיע. ix בארעכםיגט זיים איר אז

 באארד סעקױריםי םאשעל דער םוץ אםיס נאהענםםטען
 נױםיגם איר אויג אםליקאציע. אייער ארימ גים און
 דערמיט םארבינדונג אין הילף אדעד .1X9 אן אין זיך

ײגיאז• לאיןאל אײער גו ױך װענדעם
אױםצאלונגען. די װעגען רעגולאציעם

 מער אדער יאר 65 אלט איז װאם ארבײטער אן
 יאו דרײ למםע די םון םשד אין געארבײם האט און

 םאר־ און םןןריאדען יאר סערםעל זעקס אטוױעיגםםעגם
 וױ וױיגיגער נים פעריאדעז די םון יעדעז אין דינט

פענםיע• ix בארעכםיגם איז דאלאר. םוםאיג
 יאר 65 געװארעז אלם איז וואס ארבײטער אן
 האט ער אח 1940 יאנואר אוץ 1937 יאנואר אװישען

 םארדינם און געארבײם פעריאחנז יאר םערםעל זעקם
 אויב פענםיע• «ו בארעכםיגם ער איז םוםע׳ גויםיגע די

 1937 וױ םריהער יאר 65 געװארעז אלם איז אײנער
 פעוטעל זעקם די האבען ער מת געארבײם׳ האם און
 .1939 יאנואר ערשםען דעם נאד בלױז פעריאדען יאר
 נים װערעז 1938 און 1937 יארען די ײרך ארבײט זײן

׳ פאררעמנט.
 פענסיע לךינען ארבײטער אן װעט וױפיל

מאנאטליך.
 פענםיע ix בארעכטיגם איז װאם ארבײםער אן

 װעם ער וױ לאנג אזױ אויםגעאאלם קריגען עס וועט
 די אן זיד- װענדם פענסיע דער פון םוםע די לעבען.

 מאנאט־ פארדינם האט ער ױאם שכירות דורכשניטליכע
 גןך האם ער װאם 1937 וינם יארען «אל די און ליד

 דא־ הונדערם גװײ וױיגיגםםענם מארדינט און ארבײם
 פרא־ 40 אנםרעםען װעט בענעםים זײן יאר• א לאר

 פרא־ 10 און דאלער 50 ערשטע די םון צענט
ם א דאלאר 60 איבער געלט איבעריגע די םון מנ

!אױפטערקזאם סלאוקםאכער
 ספרינג םארץ ארבייט אז ערװארטעם ווערם עם
 איז עס אנפאנגען. גיכען אין זיך װעם םעזאן

 שםרענג דעם #טװה&לםען יוניזן דזנר ס?ר דױכםיג
 אױם*ײ כדי מעגליד נאר װאס קאנטראל םטען

סעזאן. קוםענדיגען דעם ססאנדארדס די האלטען
 םיםגלידער די וױםען דעריבער לאזען םיר

 אן אגגעשלאםען זיינעז װאס לאקאלס אלע סון
אינם דער ש  םעםעלםענםס פרייז אלע אז באארד, ח

ם גתאטען ווערען געמאכט םוזען  באא&סע די םי
שאינס די װאס  פאר כאשסי&ט תאט כאארד וז

 נדם־ אלע דעריבער פארארוען איך שא^ יעדען
 יעזדלן איז רעגולאאיע די אט זיס<חי1אפ גלידער

 אינ־ קריגען םוזען שאויקאטיטאס אלע פאל.
ט םון מלןאאמב דעם פון ססדוקגיעס שאינ  TP ח

פרייזעז. םעטלען זיי אײדער ארד
אײנבמר^ מטראל

ער געגעראל ש ח ע קלאוק מןנ

 איבעי (פארדיגססען מאגאט. א דאלאר 250 כיז מאנאט
 אין פארר(גנ<גט,) ניט װערען מאנאט א דאלאר 250

 דינע פון פראפעגט איעם קריגעז אויך ער װעם צוגאב
 האט ער װאס יאד יעדען פאו פארדיגםטען׳ מאנאטליכע

מער• אדער דאלאר 200 וױיניגסטענס פארדינם
 װי וױיניגער דין נים קען בענעםים ארבייטעדס אן

 א דאלער 85 וױ םער נים און מאנאט א דאלער צען
 בענעפיט די ארײנגערעכעגם גים איז דעם אין מאנאט.

 אין איז זי אויב םרוי זײן פאר קריגען קען ער װאם
קינדער. ױנגע זײנע םאר און עלםער דעם

 בארעכטיגם איז ארבײםער אן װעלכע או סומע די
190 אופן: פאלגענדען אויף אויסגערעכענם װערט

 אין פארדיגט האט ער װאם םומע די צוזאמען רעכענט
 אנהױב דעם ביז 1937 יאנואר ערשםען דעם םץ שכירות

 גאך ייד וועגדט ער וועלכען אין יאר םערםעל דעם םון
 דער אויף סומע גאנצע די דאן מםיילט םען פענםיע.

 פעריאדע דער אין געווען דינען עס וואס מאנאםען צאל
 מאנאטליכע דורכשגיטליכע די איז רעזולטאט דער און

ארגייטער. דעם םון סארדינסםען
 אר־ איגשורטער אן וועלכע *ו בענעפים די חוץ א
 זי אויב פרוי, זײן איז גארעכטיגם אלײן איז בייםער

 א *ו בארעכםיגט םער> אדער אלט יאר 65 אויד איז
 איר װעלכער » םומע דער םון העלםם אײן פענסיע,

 געארבײם אויך האם זי אױב בארעכםיגט. איז מאן
 רע- אײמנןם זױר אױף פמסיע *ו גטעכסיבאר איז אדן

 גו וװױי. די פון סוםע גרעסערע די זי קריגם כענונג״
 אן םרעםט פענםיע זײן װאס סומע דער פון העלםם א

 אונ־ איגשורטען דעם םת קינד א בארעכםיגם אויך איז
 דער םאר אבער פעגסיע גאנאע די אלם. יאר 18 טער

 קען ארבײטער איגשורטען אן פון םאםיליע גאנאער
 די וױ פיל אזױ אמאל נאך װי מער אנטרעפען נים

 אין און בארעכטיגט. איז אלײן ער וועלכער או םוםע
םאנאט. א דאלאר 85 וױ מער נים פאל קײן

 פענסיע זײן או בארעכםיגם גים איז אדבײטעד אן
 םאר־ און געארבײט האט ער ײעלכעז אין מאנאט א פאר

מער. אדער דאלאר 15 דינם
 װען אםילו שםארבם׳ ארבײטער אינשורםער אן ווען

דין איז יאר. 65 קײן געװען אלט נים נאך איז ער
65 אלס איז זי אויב פענסיע ix בארעכםיגט אלסנה

 1פי אינגער איז װאס קינד א אים םון האט אדער יאר
 דרײ־פערםעל איז קריגם זי װאס סוםע די יאר. 18
 געװען בארעכםיגם װאלם ער װעלכע vt 9010 דער פון

 ר9י אין 9גסי9פ זײן קריגזמ דארפם9ג װאלט י9 אויב
 9דורכשניםליכ די אן אפ דילגגם 09 הײסם דאס ציים.

 «אל די און סאגאט א םארדיגם האט ער װאם שכירות
 19האב םיר וױ 1937 נאד ארבײם9ג האם <ןר װאם יאתמ

 «ו כםיגם9באר איז אלמנה אז ן.9באשריב ר9םריה ם9
 מאל וװױיטמ א נים הײראט זי ן9ײ בלויז 9נםי9פ ר9י

 ארבײט׳ ר9נ9אײג איר פאר 9נםי9פ קײן נים האם און
איז זי ר9לכ9װ » 9םומ זײ וױ פיל אזױ נס9וױיניגםם

פון קינד א גם.9אינשור מאג׳ס איר ײיד כםיגט9באר
 בא־ את יאר 18 וױ ר9איגג ארבײסזװ■ אינשורםזח אן
 ר9לכ9װ *ו 9םומ ר9ד פת לםט9ה אײן *ו כםיגט9ר

 געװלן בארעכםיגם וואלס פאםער פארשםארבענער זײן
 אינ־ אן ן9ײ .9:םי9■ די געקראגעז װאלס ר9 אויב

 אלפנה קײן ניט לאזם און שםארבם ר9ארבײם ר9שורט
 ן9דינ ,9נםי9פ צו כםיגם9באר איז װאס קינד ר9אז־

 זײנזח און אלם יאר 65 זײנימ זײ אױב עלםערען׳ 9זײג
 אן אפהענגיג ז9גאנצ אין מװחמ םױט זײן ביז

 09 װאס םופע דער פון העלפם אײן וגו בארעכםיגם אים׳
•19קוס9ג אים וואלס

 לאזם און שםארבם ר9ארבײם ר9אינשורם אן אויב
 טא■ א ix בארעכםיגם איז װאס קײגעם זיד נאד גים

 נם־9נא אוט אויס רזנגירוע די אאלט .9פענםי 9נאםליכ
 סרעסם וועלכע מ^ל אײן מיס געלס סומע א יררש ססעץ

 19ד לכער9וי או 9סום די װי פיל אזױ סאל קם9ז אן
 ר9 19ײ נײם איז ז91י9ג בארעצםיגם װאלם 19ארבייט

■1931שסא9ג איז
 גולא-9ר און 19x9191 די קודנמ אין זײנזמ דאס

 זיך קען כליד9דפל9אױב פעגםיע. עלםעל 191911 ם9י1
 אגער ם9וי איר 19H קאמפליגירט• דיער אויםוױחען 09

 איר ם9ײ לזפמפאו־שלי די 19ג9ײרל9איב פארויכםיג
 ־9ב נאך װענדעז זיך דארסם איך אויב פארשםייץ. 09

איז זיד װעגדעס גיס וריך וויו oysy און נעסיס
r 1פא לאקאל אײאו• x v n p in ח *ם.1 י

ען פ היי עפיג ט ס־ חננ װ ניל  הלאוס ו
ל אפערייפארס א ה ףן 117 מ א # 

m .אר אנו י
 ס1ײטא19א« קלאוק 1פי 9קאםיט ל9דיוקײשאנ9 י1
 אם1אג1בילדונג־* 9ני9פאלג די ט1אנאנסי 117 לאיןאל

מאנאט: הײנטיגזמ 19מיםגליד י1 1פא
ײ9איינג זײנזמ ס9ק*י9ל 9םאלגענז־  געװאמן נט9א

 די 1אי טאג, ײ3 19אזײג לף9*װ זונטאג, דען9י 1פא
 ־9אי קלאוק יי ײאו שטאט. ®ץ 19גט9ג9ג נע9שיד1םא

:19װאױנ רײטארס
— יאנואר טען7 דעם זונטאג,
 סע42 — 1377 ׳אום90לײ 1לײבא פארק א1בא

נױ.9ײ9 9ט14 1939ג סטרים,
 טע22 19391 ׳װענױ9 יד901מױ 2202 ד,1אײלא קוני
יט.1סם

 סס. 9ט163 19391 ולװארד,3 ח9סאוט 991 ׳קס1א1ב
 ײ.9 י9ראקאײ t39i ײ.,9 פיטיןי! 1690 זװיל,1א1ב

— יאנואר טען14 דעם זונטאג,
 קליוד 19391 ײ,19װ9 ר9סאםה 971 ק,1יא יו1 איסמ

יו.19װ9 י1לא
םרי־ 19391 בולױארד, ח9םאוט 1955 קם,1א1ב

יו.19װ9 ם1מא
_____________ mu 3NB3M61 סען21 883 זינםאג,
 M 90163 1391 בולװאח־, ח9םאום 991 קס,1א1ג
».p9i 9014 9 סט. 9ט42—1377 פארק, ארא-3

 M 9022 .1קא װ,9 יד901םוי 2202 אײלזמד, קתי
 .119 י9אקאװP91 1 ײ.,9 פיםקי! 1690 זװיל,1א1ב

— יאנואר טען28 דעם זונטאג,
 קליװלזמו. .1קא װ.,9 19סאםה 971 ק,1יא יו1 איסם

םוײמא̂ג p9i פולװאח־, ח9סאום 1955 קס,1א1ב
 ירא־ זײו 19ל9ײ 1919פל 9אל די 1אי ס1קםא9ל די

 לשאפסלײ9ז9ג ,19בײם1א 191 מרן 1909טר1םא 90191םי
 חמ9װ 193קלאוקמא n קוײחמ. 9פאליםיש אח 9כ

 זימד 19ל9וי 9לכ9ײ 09י1ק9ל די או 19קום נו 1909391
.119י9אל3 אמ 09090 901סא91901אי אויף 1זײ

פארוםם אפען אונזערע
 01פי 117 לאקאל פח 9קאםיט ל91דיוקײשא9 זײ

 װלסס 242 לאקאל, פח אםיס אק םאתםם 19אפ אן אויך
 אײטמד ם19װ ס9 װאו שבת, איז סיסװאך ים,1סם 9036
 199 ,9ל9דוסטדי1אי 919שיי1םא ליסקוטירט אץ 09לײט

 יי תז9ײ םיםוואך .1לעמע3פרא 9פאליםיש אח 9נאמיש
 — שבת םאג. בײ 19זײג א ם1אײ 0199919 פאתםס

n 1אי 19אזײג עלף o i9 i. מ־ 19ל9וי םאתסס 9ד19פאלג 
 םיסװאה :1יאנוא אם1םא 09ל דויד 19י9װ האלםזט

 «!.30 091 םיםװאך אמ 19020 091 שב^ ,19010 091
.117 לאקאל באארד עקזעקוטיװ

3 aםשערמאן. ,19119אדל
מענפחזסער. קאפלא!, דזשאםין193

קאמיטע עדױקיישאנעל
סשערמאן. ,11931פײ ס.
סטקרעםסר. גלאםשםיק, א.
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 אנגעפ»נגענער דער
 װאהל־ק»מוש

דער אץ
אינטערנעשאנאל

קלובע!■ די םץ אויםוואכע!

 די אץ װאהל־קאםף 19י
 ־1טע1אי 19י םץ לאקאלם

 ל9אםיצי זיך האט אל1נעשא
 190019 19י .193הוי911א
 דאם 191191 איז 19ײכ1

ix עכטיגט1בא דינען װאם
 װאהל־ פץ צײט 191 םץ חדשים דוײי 1םא עקזיסטירע!

 ביז געשלאםען םאקע 19האב זיי םץ אלע אויב קאמף.
 ניט ר91קײ 19ק 19ג1אנגעםא זיך האט וואהל־קאמף דער

 19מיםגליד די אז אן, מען91 1מי 19אב גאראנטירע!,
 D9i אפגעהיט ענג1שט האבען שאנאל91אינטער דער סון

 די 1אי קלובען םון קזיםםענץ9 1דע 1געגע םארבאם
 19זיכ ז93הא 1ױניא 1דע פון 9באאמם די אץ לאקאלס

 .191911 אפגעהיט זאל באט1םא דער אז אויםגעפאסט,
 191 װי אכדעם1 ,190וױי אזױ זיץ אײד װעט דאס אוץ

.1יבע1םא דין ט911 װאהל־קאמף איצםיגער
 אזױ װי סאראויסצוזאגען 1א ים1 זיך 19091 1מי

 א 1םא אס11 אמ 19יקל1אגטו זיד װעם וואהל־קאםף דער
 זאגען, בלויז קענען 1מי .190911א 091119 כאראקטער

 19י סי! 1טיילע1או 19ק מעז וױיט װי םארלױםיג, אז
 אויף ניטא זיד 1פדי9אלג 1אי איז ליטעראטור קאמפײז

1וױיטע אויף הלװאי באקלאגעןי. ix וואם אים .19119 יט1
 ־193אי קייז 1קוםע1םא יט1 זאלען ם9 יב1א און

 ם1םי9ג 1םיי9אלג 1אי וואהל־קאמף 191 0911 ראשונגעז
 לאיאלע — 9למי ר9םיילט9ג שארף א לויט 1װערע

 קא־ םטאליז־היטלער אץ זײט איק סץ 191יוניאז־מיםגלי
 אויס יט1 מאכם עס זיים. ר91ע1אנ 191 סרן מוניסםען

 קאםו־ ר9־היטל1סטאלי י1 19נאמ א 1פא װאם אונםער
 זײ 19װ 19יס11 ט91י 190 ן,9באהאלם זיך ן9װעל ניסםען
 זיך עקט1א3 19 19ײ װאלף׳ ayi ט19ק191 מעז דינען.
 ־9אי ם9ד 1אי איז דאם ל.9ם שעפםענע א מים אפילו
 ט1זי טיילומ. ליבםםע1אםי1 די אױך נט9מאמ םיגען

 שאםט1כאװע שליםזח ix אט1םאר 1ליכע1שענ סםאלינם
 בלויז יט1 191א1י91 םײלוגג די אם איז היםלער׳ן םים

 191 1אי באט9ג 19הײליג א 1א1 ,9ליכ1אונםארמײ *ז
 19יסט1קאםו 19םםאליךהיטל י1 באװעגוגג. ארגעטער

 אמט1םאר און םארהאםט איז װאם אלץ סאר איצט זײנען
 א-1עמאק1 9אל םח אוץ ג1גו9־באװ1ארבעטע ער1 םמ

 זיי לם.9װ ר9ד 1אי 19גש9ם 9פראגרעםײו אץ םישע
 םאר מענם9על 1ליבםטע1שע 191 בלויז ניט היינט זײנען
 ר91אלגעמײ 191 םאר אר1 .11גו9ו1ארבעטער־בא דער

לשאםט.9געז פראגרעםױוער
 אץ ז939ל םעלקער 9יװיליזירם9 9פראגרעםױו אלע

 הים־ הײםם װאם ,19םם1סא 190יזא11ג ער1 אז שרעק,
 19אויג 919זײ אמ לם9װ י1 19ש19באה גים זאל ׳19ל

 1אי 11גלאix 19 האםמומ 191 מים געװענדעט זיינעז
 םלחםה 1טיגע1אי 191 דורך יועלעז זיי אז פראנקוײיך׳

 רט9לוי װאם םאו־,9ג גײיסער ix 191 םוף א סאכעז
 193א 1יסםע11קאמ 19־היטל1סטאלי י1 װעלט. ער1 אייף

 1909ii .1ר׳9היטל סיז זיג ם91 יף1א 1װארטע ן1א האסען
.19? 19 אס11 אלץ. מים העלםט סםאלין

 oi9?V מעו האם ר9םריה 19יסם11קאמ י1 םים
 9פאליםיש ן919װ קאםף א אעז בײ עס.איז אז זאגעז,

 זאגם91 ים1 19אב 19? דאם ריכםעגמ. איז םײנונגעז
 .19יםט110?א 19*היםל1סטאלי 9איצםיג י1 1װעגע ײעיעז

 9פאליטיש 191911 ?אסף ?יין יט1 עס איז היםלער׳! םים
 19טײ1ל3 19װילד * מים ?אמף א איז עם נאר םײט־מעזי,

בעססין

 ?אםר 19־היםל1םםאלי די םח ג110םארדא י1 אר1
 193א אם,1אג1• א פוץ ■ת?ם א 1זײ בלױז 19? ניםםע!

 19י אק אס.11א1פ 9צ1גא ?יץ 19יםםיל1א ױם ?עז עס
191זײ שאנאל911901אי 19סארצוױיגם םיל איז גחיסעי

 עס זיגם יאר, דוײי די 1םא ן.9מ9אבל1פ םך א פאראן
 אינ־ ער1 םח 1שא19111?א י1 ארעז1ו9ג 19האלט9איג איז

 ?לײ9אנג זיד 19האב סיםי, אטלאנטי? אין אל1שא9ת9ט
 ן9זיינ ס9 ר.9טם1ע אן אױף 19ארט11 װאס ז׳9פראג 193

 *1אי 191 םין 1939ל ם91 1אי 1911H9119 ן9מ1?9םארג
 ארבע־ ר9רי?אנ9אמ גאנצער 191 1אי אץ אל1שא9119ט
 ן1א 19ױיכטיג א איז זי 19לכ9װ םמ גונג,911בא ר9ט

 פאלי־ ן9מ1?911םא 191די ם9 טייל. ר9ייכ1ס1איינפל
 ר־9ט1אי 191 םמ 1ענשא111?א י1 אץ I9ini9ii9 9םיש

 19ױיכטיג כסם9ה א I’uix 319 זיד מט1? אל1עשא1
 טער9ב1א די דרעלכע! 1אי ?אמף׳ װאהל ן9ט1זידע9םר
 סירם.9ר9אינם1םא ליך1ײ119רג9אױס 191זיי 9י?19אמ סיז
 די אז ,19ס9םארג יט1 מיױט א אויף ?ענען 1ימ אמ

 פאד91 9גרױם א אז אזץ םלאמען אין שטעהם װעלס
 דער םץ פראגרעם עם1 אץ 9ציװיליזאצי די ראהם1
 האבען שאנם19י11?א אל1טעתעשא1אי די נשהייט.9מ

 מען9אבל1פ די מיט יז1בל אשח»?ט3 ים1 ?יעמאל זיך
 מאל 9אל 193הא זײ יע.9יזא1ארגא 1נע91אײ 1אי ®ה

 191 םון 19אג1® י1 1אי ס919ט1אי 1טיפע א געױמע!
 י1 1אי באיז ים1 אץ ג11״באױעג19ט93אר ר91מיי9אלג

 װאס אץ .9פאליםיש י1 1אי יך1א 1א1 9?אנאמיש9
 אס11 אץ שאנאל9119ט1אי י1 191ײא9ג איז ס9 190911

 19ייט1ב אלץ אײנסלוס, 1אי !עװאקםען איז עס ר9מ
 1אי ן׳91א1ם ®מ ?ױיז 191 191ייא91 איז 1ױיטע1 אץ

^זי9װ ם.1סי919אינט1פא איז לכ
 האבען שאנאל9119אינט 191 ®מ 191לי1מיט י1

 יס-ix 1 םך א װאהל'?אמף איצםמזמ 091 איז 19ריב91
 ?אמף ?יץ גיט איז עס .19עבאםירix 1 אוץ םירען1?

ix אם19ל9ד א פאר ם919י ער1א 091 צרװעהלזמ ix 
 ־91 191 111ל9שם א םאר װאם אר1 ,1נשא9111?א י91

i9 19091 ארף1 אט1לע91 1עהלםע1ו i ix ר919י* אז־ער 
 ?אנ־ 191 אױף 19ר9װ םארהאנדעלם ojrn װאס פראגע.

נשאן.911
 זיך האט װאס װאהל־?אמף, 191 אז ן,9האם 1מי

o 191911 װעט ,191עפאנ1אנ ro y im i ביז ix ף1ם דץ 
י1 אץ םן1א 19ט191איגםעלי אץ טעז1יװיליזי9 א אױף
*** .191911 הלט911191 19װעל אםען19ל91 9סט1פאסי

7 I jnאיגטערנע־ דער םץ 1זי 1דע יג
ר ע ב ף אי »  !אר־ ״אלפינא ר9י איבער שאגאל ף

אנץ1 א םח איז ?אמפאני״ מענט אריאײא
 עם .111יים1בא 191װיכטי באזעדער

מי־ 1אי זמ י9לא?אל ?יץ ים1 איז לוא• גא)
 ט1פי91 איז ?אמף שװערער ,191לאנ 191 װאו ען-1שי

 191 באדייםת!. נאציאנאלע א האם 19 גאר !עװארצז׳
 אם?לינ- ם911 ?א.״ נם9מ1א1 ״אלפינא 191 19איב 1זי

י?א.19אמ אנץ1 193אי 191
 איז ?א•״ ם1מע1א1 ״אלפיגא 191 םיט ?אמף 191

lyiiyi שאגאל9נ19אינט די װאס לעעםםע׳ די םוץ 19איינ 
םח חדשים. 18 19האלם91אנ האם 19 ם.1םי91 האט

 םםוײי?׳ 191א?םײ אין 19119119זיינ דוײי לעצםע די 9לכ91!
i9 .111ר9ים3םאר !מיס מים 19191191 ט1פי91 איז און i 

 ניט זיד האם 19 אח 19?1שםא א 191191 איז 191191
 9לכ9אז ײ3 ליד1גאטי איז ס9 .193911גםע1א װאלט91

 םםריי־ די סײ אז ײ?ם,1םם 9191י191פא 9לאמ רע9שוו
 אח 1919װ מיי 1911אנםא 19זאל 191םי 919די סײ 19?

 ליכ?ײם19מ דער 1אי זװױיפאח אנפאמעז אױך ממילא
 1אוי 191191 191זײ װאו־שײנליד זיג. 19גדליכ9 1א ®מ
 19ד 193א סםתיק, א1אלפי 091 1אי 19019090 9לכ9אז

 ־1901זי די װאס ?אסםס־לוסס, 191 אמ ?אםםס־גײסט
 יי 1אי 19ליד1סים 91אי אץ איק אם1םלא אל1שא91
 1אי 191פי די װאם קראםם׳ 19אױםזזי די וגג,1פא19
 מך חאמװ שא»ל9119ם1אי 191 סח יזירער1א1אר די

ן901?9אײסג איז זײ װאס ז,9?אםם 9פיל n אין װאת׳ח

ix ,גאנץ דעם יד1א 191עװי1 1עהאלפע1 האבעז םירען 
 אלץ אס1 1נא סםריי?. אלםינא שװערען 019111193

 911*13 די 1הינטע 1911 ׳11191 געײעז ניט יך1א אלט11
 םישי־ אין כט־?אםף9של דעם יף1א ?עםםער 9סענ9גםשל9

iy 111 1עשטאנע1 ניט װאלט ן91 i19י םמ כח יסער 
אינטערנעשאנאל.

 די פח איינע איז ?אמפאני״ סענט1א1 א1״אלפי י1
איז װאס לאנד׳ אץ םעם1םי דרעם ?אטען רייכע ׳9תים1

 191 ®װ ׳1םי 1אי םץ 919H9 םילע װי ׳19191191 םעם
 .09319 19י11נים־י פון ציע9אט1?םפל9 ייג?טער1סבאש1א

 אזעלכע גען91 ?עםםען ix 19110 אדי איז 1יבע191
 אץ ם9שט די אין 1האבע זיי אם11 יסער>1א סעם.1םי

 9 זיד׳ ן91עםי1 19שעפ 9זייער 1װא שםעםלאך׳ י1 אין
 םך א 1ײניא י1 םאכט אס11 איינפאס. ן9פאליטיש !תיםען
 9ים111 יך1א זײ 1האבע ?אםף׳ 1אי אץ 1?ײטע1שװערי

 ?אםף. 191לאנ 9 19יםהאלט1א 1919? צי ענס1רמע9פ
 1901?91 •״9? נט901א1 ״אלפינא די איז 1939 ליד1ענ
ix םיט 19םט9019ם זיך האם זי אז איבערצײמנ!, דער 
 זיץ 09ii ס9 אז אמ איר פוץ ?ער1שטא איז װאס כח׳ א

 19בלייב19ם אץ בען911:טערצ1א זיד איר פאר בעסער
 ,090911 19?אט םץ 9י1סט1אינד 191 1אי ר9װײט אױף

 ם9וי זי .19190190 יסען111 אזא עלעבם119 האם זי 1װא
 *19 191939*1 9 טער9319 9איר צאלען 190191 טא?ע

 ז,9111פעטם־שט1א 9ר9זיי ען1919פאר?ל אח 1י1םם־ל93
 יט1 19? 190 אז שיפטע,91 אלטע י1 איז עם ער3א

.i9oipx םען מה אתיף
i9 1איבע נאל9נעש19איגט 191 םץ 1זי 191 i 

 inpi’ii א 193הא 193זי 0911 ?א. 0190191 אלפינא
 שײ־190 די 1אי םעם1םי ם91י ?אטעז 919119 י1 אױף

 ר•9אינם די iviyi 190911 י?א,1אםע פץ טײלען ענע1
1 אעעפאמען האם אל1נעשא  אנ^פאסנען זיך רייט1919

 19ל9װ מאנוםעקטשורערם די ?אמף. אתאניזאציאנם אן
 י91 זײ זיך עם1ל עם 3י1א ,19רטראפט9ם שטאר? זיך

 אייג־ סך א װאלט ?א.״ 0190191 ״אלםינא ־די ?אמף.
 19י1ײ 1דע טים םעז1?913111 װאלט זי ײצן געשפארט׳

nix.?**V שים1ח 18 םיט

ע די ג בי ל ע mx אז ריפטמ, איז צם 3י1א ז
io חצי ים31 אורזאי־יעו nדי ײד ררעלען ״ 

׳J, ״ ד‘״  1939009H י1 אץ ער3?םא19?ל ײ
v  j* ‘ די 1911 טרייסטען׳ סיסעל א 1?ענע

ײ און איז 09 אי ׳1יםע1«1דע זיד װעלעז ב
ר ע כ א מ ק או ל אז 1א1 ם׳39של אליי! די לױז3 נים לן
 19190 י1 ט39של יך1א איז עם ״

 םץ יטט1א3 לצצטצן ם91 םמ 09 19זעה 1םי שניידער.
 *1יא ײ1 ער1 םמ נעדזשער9מ ער1 ר,91לענ9*1 אים1ל
?909 iy9 19עװ1 איז ם9 אאח־.3 ײשאינם אםײטעד1ל 

 רצעהלט91 ער׳1*שניי1סענע י1 פאר 1סעזא שלעטטער
 אס איץ .09319 1?ײ lyiiyi נים ר.9119ל9ה איס1ל

 איס1ל הלם9צ191 רזאד׳1א יnrnvi 1 אייד איז דאם
 1939191ים1א האם 190סײ91ל909 י1 ױאס ,1נדע9האל

 װאם .1י1םם־ל93אר ®מ 1H939.1 9 םאר פאדעתנ! 1אי
ix o’n זיד האם זי y i אם1 טים.93לע93 די 19שםעל 

 19? 19ײני 9 ליד.119רשט9ם אץ ליך1םי9ג אנץ1 איז
 ,19טס־םרײז93ר9 9י939ה םאר ?אםף א 19יםנעס1א נים
איז 09 אמ 9דרי?ט91 9 איז טױיד אין ע1לא די 1911

.09319 1?ײ גיםא
י•191 193הא 193900911 י1 אץ ר9390?19?ל די

ר.91ר־שניי9נ9ם י1 דץ ix ם?נא װאס ניט 195
 י1אז 191־שנײ1919ם די ײ3 איז אס11 םאר גאר

 01בי11פ 09 האם 19119האל לסױס ? ציים n 039של
 ix סאנט919איגם 1זײ אםשס ם9ײ דאס אוץ 1919ר?ל9
i׳i9i9 ײ־ײ 19 ים1 19 .19?סאכ19?ל די 1םא אױך
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 םון פרייזען אומשםאנדהאפםיגע די ערשםענם אורזאכען.
 מלחמה. דער צוליב זיך. האבען װעלכע װאלען־שטאף,

 פלע־ דא אראפ. און ארויף קדהת א אין װי געװארםען
 גרויםע די פאלען. זיי פלעגען דא און שםייגען זיי גען

 די אנגערירם. װעגיג דאס האם פאבריקאנםען קליידער
 די ווען קויפען, צו געלד גענוג גרייט געהאם האבען

 נאך האבען זיי פח אנדערע םאלען. םלעגען פרייזעז
 םפע• גוטע א געװען איז עם פראפיםירט. סך א דערפון

 קליינע די פאר שלעכם געװען אבער איז עם קולאציע.
 פון זאגען׳ קען מען װי קויפען, וועלכע באלעבאטים׳

 קאפיםאל. געגוג נים האבען זיי וױיל םויל, אין האנד
 פאלען און שטייגען פלוצימדיגע דאם געװען איז זײ פאר
 ניט האבען זײ אומגליק, אן פרייזען וואל־שםאף די פיז

 איז צווײטענם פראדוקציע. דיער מים אנגעהן געקענם
 אין יאר פאר לעצםע די אין פאבריקאנטען קלײנע פאר

 מע־ דער אין האלםען צו זיך געווארען שווער אלגעמײן
 װען ציים, א געװען איז עם אינדוסםריע. נער־קליידער

 װעלען באלעבאטים קליינע די אז אויסגעװיזעז, האט עם
 מענער* דער פון פירמעם גרויםע די ארויםקאגקורירען

 אבער יאר פאר לעצםע די אין איגדוםםריע. קליידער
 מאנוםעקטשױ קלײנע די פאר געענדערט. עם זיך האם

 םו־ז סך א און האלטען צו זיך שווער געווארען איז רערם
 שלי־ שעפער װען און שעפער. זייערע אויף גיבען זײ

 קעגען די ארבעט. אהן שגיידער די בלייבען זיך םען
 אר־ צו וואו פלעצער, אנדערע קײן קריגען נים באלד

 די מאדע. די וױרקוגג א אויך האם דריםענס, בעםען.
 וואס .סלעקס׳/ גערופעגע אזוי די און רעקלאך םפארם
 בא־ מאדע, דער אין אוײין שטארק אזוי לעצטעגס זײנען

 קאג־ גרויסע א זיינען זיי און ױגענם״ דער ביי זוגדערס
 בײ פאראן איז עם םוטם. רעגולערע די םאר קורענץ

ביליגער. םך א זיינעז זיי און ארבײם וועניגער סך א זײ
 וואס אורזאכען׳ דריי דאזיגע די אז אונז, שײגט עס

 שלעכםען דעם םאר אגגעגעבען האט האלענדער לואים
 אויך קענען אינדוםםריע, קליידער מענער דער אין סעזאן

 דער צו װערען צוגעפאםם מאס גרויסער גאנץ א אין
 צו האט וואם אורזאך׳ ערשטע די קלאוק־אינדוםםריע.

 וואלען־ םון פרייזען םאלעגדע און שםייגענדע די םים טאן
 קלאוקם. ביי זעלביגע די אויך געױים דאך איז שםאף,
 אויך און וואלען־שםאף םון קלאוקס אויך דאך מען מאכם

 גענוג ניט האבען קלאוק־מאנופעקטשורערס קליינע די
 בי־ איז עס ורען םחורד״ מים אנצוגרייםען זיך קאפיםאל

 סך א זיינען קלאוק־אינדוםטריע דער אין אויד ליג.
 לעצטע די געצװאונגען געווען מאנוםעקםשורערם קלייגע

 נים קענען מיר שעםער. זייערע םארמאכען צו ציים
 דער אין װי אוםן זעלביגען דעם אויף איז עם אז זאגען,
 האלענ־ לואים לוים וױיל אינדוסםריע, קליידער םענער
 מאנוםעק־ קליינע די אז אויס. קומט ערקלערונג דער׳ם

 עם וױיל האלטען, ניט דעריבער זיך קענען םשורערם
 קאנקורענץ די אויםצוהאלטען שװערער אלץ זײ װערם

 שנײדער־ דער אין אויך אז הײםם, עם גרויםע. די םץ
 פון כח דער וױיזען אנגעפאנגען זיד האט אינדוםטריע

 םאציא־ אלםע די אז און קאפיםאל פון קאנצעגטראציע
 אינדוס־ גרױםע די אז םעאריע, מארקסיסטישע ליםםישע
 אנ־ זיך האט קליינע. די איין שלינגען העכט םריעלע

 שניידער. די בײ אויד ריכטיג ארױםװײזעז געםאנגען
 נאדעל• די אז געגלויבט, מען האט צוריק לאנג נים ביז

ן דעם אין איז אינדוםםריע א ם ר  אםשר אויםנאם. פ
 ליגט וואס אינז־וםםריע׳ אן איז עם װאס דעם, צוליב

 א םאלגען ניט דעריבער זי דארף הענט, אידישע אין
 נים זיך געמען מיר אידען... א םון קומם וואם םעאריע׳
 קלייגע די םון לאגע שווערע די אז זאגען. צו אונםער
 אין אויד וואם דעם, םיץ קומם פאבריקאנסעז קלאוק

 ■רא־ א אנגעפאגגען זיך האם אינדוסטריע קלאוק דער
 אזױ עם דארף שכל פי על קאנצענםראציע. םיז צעס
 באהױפםונגען, קײן מאכען ניט װילען מיר גאר זײן,

 אגער פאקטען. די םעסםגעש^עלט האבעז מיר אײדער
 אױב נים, אוגטערשייד קײן מאמענם דעם םאר איז עס

 אױפ־ געצוואוגגעז זײנען מאגופעקטשורערס קלאוק קלײנע
 קאנ־ םון טעאריע דער צוליב שעפער זײערע צוגעבעז

 אױםשםעהן נים קענעז זײ װײל הײסם עם *ענםראציע,
 אדער מאנופעקםשורערם, גרױסע די פח קאנקורענץ די
 םעאריע, אױ עס װעלכער אהן אױפגעבעז זײ סוזען זײ

 אויםצו־ זײ ױאם םים ניט ■שום האבען די װײל גאר
 שלײ קלאוק־שעפער אז םאקם׳ דער איז זיבער זמלםען.

ח םעז  די בלײמז זיד׳ שליסם אפ־שוקקלא א װעז י
יתומים. געארבעם, אים איז האכעז װאס קלאוקמאכער,

 אן דאן• עם אמ מאדע׳ דער צו שײך איז װאס און
 שנײדעד מענער די פאר צרזז. קלאוקםאכערישע אלסע

 ספארם־רעק־ די tv קחנגקהײם גײן גאנץ א דאס איז
 די זײנעז קלאוקסאמר די םאר ,םלעקס״׳ די םים לאן•

 איז קרײנק. אלםע אן סוםס סאארט און קאוטם סוארס
איז װאם אליין. ספאדט־סוטס געווען כאסש עט װאלם

 װײ־ די םון אגב, סוםם? פעשאן מענם די מים אבער
 צו־ שניידער מענער די את סוםס םעשאן םענס בערשע

 ספארט מענערשע די פון בעת ארבעט, ביםעל א געקומען
 קײן אפילו קלאוקמאכער די איז ״סלעקס״ און רעקלאד

צוגעקומען. נים ארבעם שםאך איינציגער
 צו קומם עם ווען אז איז. שורה אונםערשםע די

 ארבעם קיין ניטא איז עם וואם פאר אורזאכען זוכען
 די אין איז םעזאן, שלעכםער א איז עס וואם פאר און

 קען אוים׳ עס פעלט טאמער און ניטא. מאנגעל קיין
 וואם אבער מענער־שגײדער. די פון נעמען זײ מען

 וױים מען ווען אורזאכען. די װײס מען אז עס, העלפם
 גע־ בלויז אםשר קען מען אפצושאפען? די װי נים

 צייםוױיליגע זיינען אורזאכען די וואם טרייםט. א םינען
 ווערען• בעסער עם וועט אריבערגעהן וועלען זיי ווען און
 גיט וױים מען אז זאגען, צו ריכטיג גיט איז אפשר און
 ניט מיר וױיםען געװים אפצושאםען. אוחאכען די װי
 װא־ אויף פריתען קחזת די אפשאפען קען מען אזוי װי

 אבסאלוט, אזוי זאגען ניט קען מען אבער לען־שטאף,
 שלעכ־ די אפשאפען קען מען אזוי װי נים וױיסען מיר אז
 קאנ־ דער דורך פאראורזאכם װערם וואם װירקונג םע

 שטענ־ האט ױניאן די אינדוםטריע. דער אין קורעגציע
 אלע מאכם זי און אויגען אירע פאר איבעל דעם אט דיג

 מיל־ אזוי אים אדער אפצושאפען, אים אנשםרענגונגען
 א זעהר אבער איז עס מעגליך. גאר וױים װי דערען

 קאמף שווערער לאנגער, א איז עס אויפגאבע. שװערע
באנײם. שםענדיג ווערט וואס

 אײ־ איז העלער י. ברודער יעריגען“50 צום
י לי בי ו ד פון נער הןי י אל אין טאימערם״ די.

פו־ נים אינםערנעשאגאל, דער ._ייי.
ם ױי ט ו ג ע װ ע ר ײנ פ » m עי ״«־ י־ם• »ױף ק

ב ק ע ר י ע ל ע איז העלער י. יונג. יאר פופציג ה
 באאח■ חשאינט קלאוקמאכער םמ םעקרעטער א געווען

 ,פראםאקאל״. באקאגםען גוט םון צײםען די אין נאך־
 פארס־ ער האם אונםערברעכוגנ קורצער א מים בלױז איז

 פאדנומען און ױניאז דער אין םעטיגקײם זיק געזעצט
 פון צייט גרעסטע די פלאץ. אנגעזעהענעם אן איר אין
 ריפער- דער מיט םארבונדען געווען איז םעטיגקיים זיק

 מענעדזשעד. געווען איז ער וועלכער םון ױגיאן, מאכער
 א םאר זיך מים שטעלם העלער י. אז זאגען, קען מען

 מאכער ריפער דער פון געשיכטע דער פון טייל גרויסען
ױניאז•

 פאע־ העלערם י. דערמאנען ניט דא וועלען מיר
 באגאבונגען, אראטארישע אח דעקלאמאםארישע טישע,

 יעריגען 50 זיץ איצט מען םייערם דעם פאר ניט ווייל
 שרײ־ קענען צו מדוויב נים איז ױניאן־טוער א ױביליי.

 יא אבער װעלעז מיר דעקלאמירען. אדער לידער בען
 הר טאלאנט. הומאריסםישען העלערם י. דערמאנען דא

 נויםיג איז און לעבען אין זאך װיכםיגע א זעהר איז מאר
ױניאן־םירער. א פאר אםילו

 לאגגע העלער י. פרעזידענט וױים װינשען מיד
 םע־ םרוכטבארע ווײטערדיגע א און יארען ־געזונטע און

ױניאן. דער איז םמקייט

>*> <$>

עסשן דער האן דער
האן, אנשטענדיגער אלטער אן

 אן מםענדיג פץ איז װאם
 אײנעם יןןדען כײ געװען נעאכט

שכניג^ און פרײנד זײנןן םץ
 נאכם חאלגןן אץ ידנקט שטענדיג, ערשטער דער ער, װײל

 — מענער, חויכןן אויןז געזאנג זײן הןןרען לאזען סלעגט
 כאםראכט, גאר זיך הױט חןןלןןר דער םץ אײנםאל חאט

חענןןר. ױנגע דיי װי קרײןןן אנגןןהויכען אץ
 געדדכט איס זיך האט (צי
שעגער, םאקע קרײען ײנגןן אז
— געזוכם דערםיט אגדעדש־װאם ע«עם ער האט צי

ױסגעפוגען...) גים איצט כיז נאד איך האב דאס א
 :םרײנד זײנןן האכעז גזן׳טעגח׳ט אים מיט אוםזיפם

 גענומען! דיר צו שטות׳ערײ אזא זיף האט ״װי
 הײנט, כיז שטענדיג־אן, פץ דאך כיזט

 םארשטײער אץ מגמים אונזערע אלע כײ
ר... כעםטע די םץ בײשפיל א געװען ע ײ ר  ק

 םאן! דו װילפט װאם אליייין זאנ — איאטןןר אץ
שוט יאף איז עס  אומפארשםענדלאך, י
 האן, פײנער אנשטעגדיגןןר אן דו, אז

 !חענדלאך ױנגע די נאכקרימען געמען זאלםט
 דןןרזען?״ אזומס זײ אץ דו חאפט ױאס און

— װען נאר װא^ נאר
 גןןכליכעז, זײנש כײ אײנגעשפאדם איז האן אלםער דער
 טעםריכען. זיד םץ םרײנד די אזױ כיסלאכװײז אץ

 םארבײ אװעק איז דערװײלע אזױ
— ררײ, אץ צװײ אץ יאר א

 אױסגעװאקסעז זײגען הענדלאף ײגגע דורות די
 דארןז: םען ױי קרײען אנגעחויכען האכען און

ף... איגעצױגען, ניגץ, אץ םרא■ מיט אוי  ש
עקשן אמזער גאר
 פרום אײגעז, םארגלאצטע מי־ט האט
אופן, ײגגען דעם אױף געשםאםעלם אלץ נאך
אתם אלט און ײגג כײ איז אץ

הױםען. אלע אויף שאנד און שואט «ו געװען

 ׳האן רכ קראםט, גרדיסע א איז אפשר עקשנות,
 אן זי װענדם םען װען לאכען ונדם ם׳איז נאר

.סדר אײננעשטשלטען דעם עגדעח «ו . . . 
— טאן םעז קאן װאפ

ע אז אר קייץ גים םאדם איז אלט אדן יו ר... ו חן ײ ל ק

♦ ♦
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װאהל־ םח םעזאן דער איצם איז
װאהל־ אח ערד און הימעל קאמ̂ן

 לאקאלם די אין םיין איד — קאמף
 םען אח — אינםערנעשאנעל דער םון

 אנדער קית רועבען דעריבער דארף
 װי אויסער ,iVT־n נים זאך

 לאקאלס סך א וואהל׳קאמף. װעגען
 שםארק 1י1א טאקע זיינען אינטערנעשאנעל דער םון

 פאר־ ניט האבען די וואהל־קאמף. םאר אויםגעהונגערט
 און יאר• דרײ גאנצע םאר דערםון םעם דעם זוכם

 אויםהאל• געקענם נים האבען וואם לאקאלם, די אםילו
 וואהל״ א געהאט האבען און הונגער לאנגען אזא םען

 צו אייד זיד האבעז צוריק. יאר קנאפען א מים קאםף
 שםאר־ גאנץ א מים צוגעכאפט וואהל־קאמף איצםיגען דעם
 א מיט וועלט זיין םירט גאט װי אזוי און אפעטיט. קען

 וואה־ פון ציים דער אין אז אזוי, שױן ער מאכט םאלק,
 די כדי שעפער. די אין ארבײט וױיניג זיין זאל לען

 װאהל־ דער םאר ציים מער האבען זאלען באלםעלאכעם
 נים זיך גאם מאל דאם האם אייגענטליך קאמפאניע.

 האבען זאלען באלמעלאכעם די אז באמיהען, םיל געדארפט
 וואהל־קאמפאגיע. דער מיט אפצוגעבען זיך ציים גענוג

 באל־ סך א ניטא, לאנג שויז איז שעפער םך א אין ןר^יים
 האלט מען װי םארגעסען באלד שוין האבען פעלאכעס

 אנםשול־ זײ םאר זין־ קעז גאט אבער האנזע אין נאדעל א
 איינ־ די נים אים בײ זײנען די אז זאגען׳ און דיגען
 שםאך א אהן לאנג אזױ ארום שוין געהען ױאם ציגע

 םיליאנען. די אין זײ װי אזעלכע האט ער ארבײם.
 די םירט ער וועלכער מיט מאשינדעל זײן איז מעם

 איז װעלט די און געווארען קאליע שטארק װעלט.
 אבער שלעכט׳ זעהר סאקע רעלםעם. אירע סרן אראפ

 װאהל־קאנד דער םון האבעז הנאה דערוױיל םען זאל
פאניע.

 מי װיסען צו טשיקאווע באזונדערס איז םיר נאר
 םאר־ די אויםגעוואקםען מאל א מיט זײנען עם אזױ

 ווערט עקזיסםענץ זײער וואם גרופען, און קלובעז שידענע
 וואהל־קאמםאניע. דער םון חדשים דרײ םאר ערלויבם

 בא־ געקעגט האבען זיי אזוי׳ וױ זיך וואונדער איך
 װי מאמענם, דעם אק אײסוואקםעז אח ווערעז שאםעז

שוץ. מעג מען אז געװארען. אגגעזאגם גאר איז עם
װאונדערען, שטארק אזױ פונקם זיד םלעג איד

 ים ברעג דער אזוי װי געווען, אינגעל א בין איד ױען
 וױ נאכט. שבת םלעגם געוואוינם. האב איך װעלכען בײ
oy פלר הימעל״ אין שםערען וױיזען נאר זיד םלעגעז 

 פא־ אגגעצונדענע סריש מיט ווערען באלויכטען צים
 די שפאצירען. דארטען םלעגעז וואם די. םח ייראםעז

 יענעם בײ םרומע געװען דעמאלט נאך זיינען צײםען
 וױיניג־ גערויכערם, ניט מען האם שבת ים. ברעג

 דעריבער מיך איך םלעג עפענטליך. נים סםענס
 מים האבען וואס אלע, די האבען אזוי װי ומתדערן

 האבען עם װי פאפיראסען. זײערע אנגעצונדען אמאל
 צױ צײט געהאם הימעל, אין שטערען באװיזען נאר זיד

 פאפיראסען דארטען נעמען און אהײם זיד גי גוגעד׳ן
 Tt מים געםראגעז עס האבען זײ אז שוועבעלעך. םים
נים.״ דאד טאר םען איינגעפאלען• ניט מיר אח

 אנדער גאנץ א מיט םאן צו שוין האט דאס אבער
 דעם אין מיר םאר װיכםיגסםע דאם דעפארםמענס.

 א מאכעז װעם ער װאם איז״ וואהל־קאמף אתםיגען
 קאמו־ די םים שותםות דער צו םוף םולשסענדיגען

 לא־ מאנכע איז אנגעז^אלטען נאד האט װאס ניסםען׳
 פארראם םםאלין שענדלימן דעם נאד אפילו קאלס

היטלער׳ז. םיט כאווערשאפט שליסעז «ו
*• •

 קאמוניסטען די םיט שותםות די אז װײס״ איד
 א געדיעז לאקאלס די פון םירערשאפם דעו־ פאר איז

 געטאז האמן קאסתיםםען די זאד• באקיועמע
 פמ האט יוגיאן דער פין אז־מיניםםחמיע די װאם אלז׳

 שטארק־ די געווןן זימען זײ מער. פיל פארלאנגם. יײ
 יע־ געגעז אז־מיניםםראציע דער פת פארםײז־יגער סםע
י  מאןתיסטען יי װאם ■רײז, דער און אפאזיייע. מ

 איב־ קיין ניט געװען איז םארלאנגם דערפאר ןשבען
 םאר דינגען. עלאזעןג זיד האבען זײ גרײסעו־. ייגס

 צו פדאגע א בלויז נים געװען עס איז קאסתיסםען די
 פח חלק א אין פארװאלםומ דער אין *לאץ א געזקרי
ױך נאר באאםםע- כאצאלטע ך  אנערקע־ יאליםישע י

 ריכ־ עם קעז מעז וױ טובוו^ *אליםישע אחנר׳ ט־נג׳
א דעפאנםסחנציע, ־מאידעטשרע אן אנרופעז• ®ימי

 א פושקע. א מאניםעםםאציע. א םראנם־ארגאניזאציע,
 םאר װ. אז• א. םעםיציע א איינלאדונג. אן לעקציע׳

 בא־ בלויז נים האם וואס פארטיי, קאסוניםםישער דער
 האם נאר שותםות, דעם אט קאנםראלירט און וואכט
 די םייםסענם זיינען אינסםרוקציעם, די געגעבען אויך

 װי װיכםיגער- געװען םובות פאליםישע אויםגערעכענטע
 דער אין םער מעגשען צוױי אדער אײגעם מים האבען

 עס באאמםע. באצאלטע די צװישען אדער פארודאלטונג
 דינגען, צו זיד מעגליכקייט א געװען דעריבער איז
 אוים־ האם םען אמ נויםיג שמארק געווען איז עס וועז

 םמ אז־םיניםםראציע אן ווען און םראגעל. געמיטען
 נים איר םון םען קען םראבעל, אויםמ^ען קען ױניאן א

 דארף מען און טראגעל. זוכען זאל זי אז ערווארטען,
 ניט זיך האבען קאמוניםטען די אז באםראכט, אין נעמען
 זײ *באהייוום״. װי מער סך א נאר ״באהײװט״ בלוח

 םון דערווארט האט מען װי מער געטאן אםם האבען
 אין עס איז רעוואלוציע צו ?יײד איז וואם און זײ.

 רעוואלוציע פון ארם דעם מאדע. דער פון ארויס גאנצען
 אח עם און רוזוועלט. און דעמאקראטיע םארגומען האם

 זיך גיבען קאםוניסםען די ווען אז זאך, באקאנםע א
 איבער* די נאר דעריאגען. זײ וואם נאר׳ נים איז יאג א

 עם קענען זיי וואם נאר, איז םראבעל דער נאך. יאגעו
 זיך האבען זיי ווען פאליטיק. דער אין בלױז באוױיזעז

 נים זיי האבען קאאליציעס פאליםישע פאכען געםאן לאז א
 עם גרעניץ. שום קײן און אפשםעל שום קיין געוואוסט

 באכען. דץ און םיױועל מים׳ן אפילו רעכם געװען איז
 ווען םיטעל־וועג. קיין ניםא איז קאמוניםםען די ביי
 מען אז הײסט, װאס מאסקווע, םון באפעל א קומט עס

 אונםערשיד קיץ ברעג. צום ביז מען געהם געהן, זאל
 םאר אדער םאשיזם געגען קאמף םאר׳ן איז דאם צי נים
 דיזעל־ זײ בײ איז עם היטלעו־׳ן. מים כאװערשאםט דער
 סטאלינ׳ען. פון נאר קומט עם באלד װי מצוה. ביגע
 דאם צוגעפאםט אמבעםםען איז קאמוגיסםען די אויף

 זײ זייגען םצוה א םאר — װערטעל אידישע באקאנטע
שמד׳ען. צו זיד אפילו גרייט

 אנםי־ די םאר װירקלינקייט דעד אין איז עם
 קימ געיועז נים לאקאלס די פון פירער קאמוניםםישע

 שלײ צו נים פאליטישע, פארטיי א אויםער אורזאך,
 װען קאםוניסםען, די םיט םראנט פאראייניגטען א םען

 אין אלץ, פון אפגעזאגט אםען אח פרײ זיך האבען יענע
 געשווא־ האבען און געגלויבט םריהער האבען זײ וואם
 וואם םאלגען און םרום און גוט זיק װעלען זײ אז רען,
 צום הייסען םרײד־ױגיאניססען גוטע און פרומע אלע

 קען :זיין געקענט האט םראגע איינציגע די מאן. גוטען
 איז אפנארען? נים זײ וועלען גלױבען? זײ מען

 די םון אויםירונג די און םעטיגקייט גאנצע די אבער
 מען אז אזעלכע, געווען ציים יענער אין קאמוניםםען

 עם םיינען זײ אז גלױבען, צו גענײגם געווען איז
 םאר געשאםען ניט םאקםיק דיער האבען זײ ערנםם.

 אין אגגעווענדעם איר האבען די נאר אלייז, אמעריקע
 געשלאםען איז פראנקרײד אין לענדער. אנדערע אלע

 דער אין בלויז גים םראנם םאראייניגטער א געווארען
 פאלי־ דער אין אויך נאר גאוועגונג, םרײדײוניאז

םישער.
 דאם האם אלגעמײן אין אז צוגעבען, דארף מען אמ

 געארבײט, שלעכט נים גאר םראנט פאראײניגםער דער
 םרייד־ אדםיניסםראםױועז אן םח עם באטראכט מען װען

 גרױ־ א גיז געווען איז ער שםאנדפונקם. ױניאגיסםישען
 סאראײ־ דער וױיל מיר, פאר ומטטוישונג אן מאס םער

 אבער םאראימיגם. צוםיל געווען שױן איז םראנט ניגטער
 גע־ נים זיכער דאם האם אדמיניסםראציע דער םאר

חםריז• א פאר װערען באטראבם קעגם
 גע־ די שרײבען צו בדעה ניט דא האב איד נאי־

 קאםוגיסםען די םים פראגם פאראײניגםען פון שיכטע
 דארף חנם וועגען הכל. סך א אונםערםיהרען אמ
 ניט דארף עם און אויסםירליכער• סך א שרײבען מען

 אין םראנם פאראײניגטען דעם מים װעחנז באשרענקם
 איז װאם וױיל אינטערנעשאנעל. דער פח לאקאלם די

 די האמז גאנצע א אלם איגטעתעשאנעל דער «ו שײן־
ר אין קאםוניסםעז  דעם פח געװאומן װײניג גאנץ יי

 פאר־ םער זיד דאכם האבען זײ םראנם. פאראײגיגםעז
 אוים־ געדארפט האבען זײ וףייל געודאתען, װי לאחמ
 װאם ױניאן. דער אין אפאזיציע שםעבדיגע זײעד געבען

 זײ האם »ון אומצופרידעגע אלע זײ ארום געזאםעלם האט
 די פח עסעדדפארט די אלס פרעסםיזש דעם געגעבען

קזמ םעז אבער פאיל״. עגד .רעגק אזױ־גערופעגע
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 אײז טמ פראנם םאראייניגםען דעם באםראכםען נים

 זײםען. אלע םון באטראכטען אים דארף םען װינקעל.
 די אז שלום, צום קומען םען םוז עס םום מען װען און

 םיל זעהר אים םון אלגעמײן אין חאבען קאמוניסטען
 פאראיי־ דעם םת צייט דער אין זיינען זײ געוואונען.

 אין בלויז נים םאכט גרויםע א געווארען םראנם גיגםען
 געזעל־ דער אין אויך נאר באװעגונג, ארבייםער דער

 פאר־ דעם דורך זיינען קאמוניסםען די שאפםליכער.
 םאר קאמף געפרעדיגם האם וואם םראנט, אײניגטען

 אלע אין ארייגגעדרונגען פאשיזם, געגען און דעמאקראםיע
 און םאלק אמעריקאנער דעם םון קריחען און שיכםען
 די םון נעץ א אמעריקע איבער אויםגעשפוײיט האבען

ארגאניזאציעם. פראנט אזוי־גערופענע
געענדיגם. װי גוט אזוי אלץ דאם איז אבער איצם

ר פאר ן  גע־ גאנצען אין עס איז איגטערנעשאנעל ז
 שליסען צו םארראט שענדליכער סםאליג־ם ענז־יגט.

 פארברעכע־ דץ דערנאך און היטלער׳ן מיט כאווערשאפט
 צובראכען האבען םינלאנד, אויף אנםאל בלוםיגער רישער

 די וואם םראנם, ברייםען גרויסען דעם צושםערט און
 קאמו־ די זיך. םאר אויסגעבוים דא האבען קאמוניםםען

 װי אמעריקע׳ אין איזאלירט מער הייגט דינען ניםםען
 צײכען היטלער׳ס עקזיםטענץ. זייער אין איז עס ווען
 אזעלכע. פאר אומרייגע, פאר געשטעמםעלט זיי האט
 געװען בלויז איז עם למחנה. מחוץ שטעהן דארםען וואס

 אינםערנע־ דער פון לאקאלם מאנכע וואם םארדרום, א
 זיך בײ פועל׳ן געקענם האבען אידישע, דוקא און שאנעל׳

 מים םארבינדונגען צײט געװיסער א םאר אנצוהאלטען
םארראם׳ שענדליכען סטאליג׳ם נאך קאמוניסטען די

כאוױירים• היטלער׳ס געווארעז דינען די ווען
***

 וױיגיג גאנץ געקראגען גאך איך האב פארלויפיג
 איז עס אז םארשטעד״ איך ליםעראטור. וואהל־קאמף

 ניט נאך זיך האט מען און םריה צו ביםעל א נאך
 ליטעראםור. שטיקעל אײז מיט גויטיג. װי דערווארימם

 פאר־ א אין ביסעל א איך בין געקראגען׳ האב איך וואם
 װאהל־ איז דאס צי ניט ווײם איך וױיל לעגענהײם,

 איך ליטעראטור. שטענדיגע אדער ליםעראטור קאמף
 םח ארויםגעגעבען פרעסער״, ״דרעם דעם דא מײן
 אויסזעהן לוים׳ן .60 לאקאל קלוב, פרעסערם דרעם דעם
 ליםע־ שטענדיגע דין צו אוים עס זעהט אינהאלט און

 א סון םארם דער אין ארױסגעגעבען איז עס ראטור.
 >1 גומער איז עם אז אנגעגעבען, ווערט עס און זשורגאל
 און םעגט• 2 איז פרית דין און יארגאנג םיגםטער

 אז געוואר, מען װערט לייענען אן אים םאנגט מען ווען
 און רעארגאגיזירט זיך האט קלוב םרעסער דרעם דער
 ווע* זיך האנדעלם עם אז איינדרוק, דעם קריגט מען
 א װעגען בלויז ניט און ארגאניזאציע שםענדיגער א גען

 דרײ םאר עקזיםטירען צו ערלויבם איז וואם צייםוױיליגער,
 דער םץ אבער וואהל־קאפף. פון צײט דער םאר חדשים

 דעד פון קאנווענשאן די אז איך, וױיס דיט אנדערער
 די פארבאטען האם םיטי אטלאנטיק אין אינםערנעשאנעל

 אז אויך. וױים איך קלובען. שםענדיגע סון עקזיסםענץ
 שטרענגע ארויםגעשיקם האם עקזעקוםױוע גענעראל די

 פון עקזיםםענץ די אז לאקאלם, די צו םארארדגונגען
 דעריבער מיר איז װערען. אפגעשאפט מוז קלובען די

 איך װען אגב, מאכען. צו רעכט ענין דעם שווער
 דורכגעלייענם גאנצען אין פרעסער״ ״דרעם דעם האב
 לאקאל אז איינדרוק, דעם געמאכט מיר אויף עס האט
 קלוב. פרעסער דרעם דעם םון אפםיילונג אן איז 60

נים אלייז לאקאל דער םאקע האם וואס םאר מחשבות׳ן,
פרעסער״? ״דרעס דעם ארױםגעבען געקענט ***

 טימסםערס דער פון פרעזידענט דער םאבין, דעניעל
 אוו םעדעריישאן אמעריקען דער אין גרעסטע די ױניאן׳

 רוף א מיט ארויסגעקומען מאל א װידער איז לייבאר,
 באװעגונג. ארבײטער אמעריקאנער דער אין שלום םאר

 א מאל דאס געװען איז אויפרוף דעם פח שפראד די
 גאנצע די ארויםגעווארםען האם טאבין שארםע. גאנץ
 דיאם ער און םירער, םוץ האלב א םון קעפ די אויף שולד

 םון מיטגלידער םאיל״ ענד ״רענק די אױםגעפאדערם
 צי םירער זײערע צװינגען זאלען זײ אז יוניאנם, די

 אויף רעאקגיע א אן זיך רוקט עם וױיל שלום״ מאכען
 זײ׳ אלע פארלירען װעלעז ארבײטער די און אםעריקע

 נים וועלען זײ װען געװינסען, אויםגעקעמםםע ערע
מ םאראײניגם זײן  פאחדיגיגםע מים קענען נים וועלען י

געגען זיד גרײם עס װאס אנגריף דעם באגעגענען כוחות

יראםינענ־ * זעהר געקראגען האם רןף םאבינ׳ס
ק ילאץ םעז  בא־ דאם לאגד. פון צײםומזמ גרױסע אלע י

 םראגע די באםראכם איצם וחנרם עס װיכםיג װי ווײזם
 םראגע די באװעגומ. ארבײםער דער אק שלום םץ
האם װאס רוף, שםארקען םאבינ׳ם גאך אויב בלויז. איז



►גערעכפדמךמ
 פרע־ גאנצער דער אין אםקלאנג הויכען אזא געקראגען

 אסעריקאגער דער אין שלום דער איז לאנד׳ םץ םע
געװארען. באװעגונג:עגטער ארבײםער

 האלב די זיינען עם װער דערצײלט נים האט טאבין
 קײן ניט דערלאזען וואס זײטען, בײדע פון םירער טוץ

 די־ נעמען די אבער באװעגונג, ארבײםער דער אין שלום
 זיך פאר אױסרעכענען קען יעדער װיכטיג. נים נען

 זעל־ או־ז אויסקלייבען װעם ער װעלכע געמען, זעקס
 שםי־ זײ בײ זאל וואס צווײ, געפינען מען װעט םען
 װירק־ זיינעז עם אויב נאר נעמען. זעקם אלע מען
 שםע־ וואם פירער, אײנפלוםרייכע זעקס פאראן ליך
 שלום פון שאנםען די זיינען שלום, םון װעג אין הען

 זאל שלום צו רוף םאבינ׳ס שםארק װי שוואכע זעהר
 וױ בעסער װיסען גאד דארף װער און זײן. גים

 אײנפלום־ אן םון כח דער איז עס גרוים וױ םאבין
 באװע־ ארבײםער אמעריקאנער דער אין פירער רייכען

 שלום װי םראגען, אזעלכע צו קומט עם װען גונג.
 אײגענםליך זײנען עם באוועגונג. ארגײטער דער אין

 זעקס װי וױיניגער אםילו זעקם, קיין נױטיג ניט אםילו
דערלאזעה ניט און וועג אין שטעלען זיך קענען

 ארבײםער די אז אלעמען, םאר קלאר איז עם און
 שלום געװינשםער דער װען ליידעו׳ שםארק װעלען

 לאמיר קומען. גיט וועם באװעגונג ארבײטער דער אין
 װעט קאנגרעם םון זיצונג איצטיגער דער אין אז האםען,

 די ארבײטער. די םאר געשען גיט בייז שום קיין
 װיכטיגםםער דער — וואגנער־געזעץ דעם םון שונאים
 אין וועלען געזעצגעבונג׳ אמעריקאנער דער אין געזעץ

 האםען. לאמיר קאנגרעם. םון זיצונג איצטיגער דער
 די און קאנגרעםלייט די ציל. זייער דערגרײגען גיט

 פאלי• זײ פאר איז ?ס אז פילצז■ עלעןװ םענאםארעז
 װאגנער־געזעץ דעס פארקריםלען צו ראםזאם גיט סיש
 וואהל־ פרעזידענטען א ערב ווערםלאז מאכען אים און

 דער ווען גרוים זעהר דץ אבער וועם געפאר די קאמף.
 צו־ זיך וועם עם און פאריבער זיץ וועט וואהל־קאמף

 ארבייטער די קאנגרעם. גײ־געוועהלםער דער נויםקומען
 װיכ־ קיין װעט צושפאלטען, בלײבט זי אויב באװעגונג׳

 דזשאהן שפילען. ניט וואהל־קאמף דעם איז ראלע םיגע
 פארטראכט עםעם זעהן׳ קען מעז װי שוין׳ האט לואים
 די אין צד זייז םיז פאליטיק די זיין דארף עם וואם

 איינגעלאדעז האט ער װאהלען. פרעזידעגטען קומענדיקע
 קאנ־ די באגריםען צו מאנטאגא םון ווהילעד סענאםאר

 אויםגע־ װערט דאס ױניאן. מאינערס דער פון װענשאן
 סענאםאר אויסגעקליבען האט לואיס חשאהן אז םײםשט,
 דער* האם און קאנדידאט פרעזידענט זיין פאר װה׳ילער

 דזשאהן ער, אז רוזוועלט׳ן, וױםעז געלאזט דירעקט םיט
םערמין. דריטען א געגען איז לואים

באנו־ ניט אלײן דערמיט זיך האם לואים דזשאהן
 שטאר־ א געמאכט קאנווענשאן דער אויף האם ער געגט.

 אז ערקלערם, האט און רוזוועלם׳ן געגען אטאקע קע
 טערםין דריטען א םאר װערען נאמינירט וועם ער אויב
 דזשאהן וואהלעו. די איז דורכםאלעו גום גאגץ ער וזעט

 אונגעהובעל־ האמעםנעם׳ א אויף פאליםיק מאכם לואים
מאין. א אין קוילען האקט מען װי אט אוםן, טעז

 די אז דערווארםען, צו נים געוױם איז עס און
 בלױז בלײבעז וועט פאליטיק מאנען פמ פרױױלעגיע

 פעדערײ־ אמעריקען די אױך לואים׳ן. םון הענד די אין
 וואם םענשען, רייהען אירע אין האט לייבאר אװ שאז

 לייכט איז עם און פאליטיק מאכען צו ליב האבעז
 װיר־ א םאר וואם און פנים א םאר וואס פאראויםצוזאגען

 אמעריקאגער די ®ון פאליםיק די האבען וועם עס קינג
 װאה־ םרעזידענםען קוםעגדיגע די אין םירער ארבייםער

 צושפאל״ בלײבען וועט באוועגונג ארבייםער די ורען לעז׳
היינם. איז זי וױ םען

**•
 םיט נאכאנאנד יאר צוױי חאט וואס קאמיטע, דאיז די

 אץ אםעריקע אין רעװאלוציע געזוכט םוםעל םיל אזוי
 ניט אםילו פעהיגקייםען אח כוחות אייגענע אירע םיט חאם

 באנוצם האבען קאמתיםטען m אױסגעםימנן, געקענם
 ױס־ דער אויםגעפונען האם דאם — פאספארטען םאלשע

 גאנץ א געקראגען לעצםצנס האם — דעפארםמענם טיץ
 ארעםט דער געװען איז דאס פגי̂נ אין פאםש פײנעם

 אנםי־ און פאשיסםישער חנר פח םיטגליחגר 17 די פח
 װעלכע פראבם״, .קריםםליכער ןא־גאגחאנע םעםיםישער

אױפשםאנד. באוואםענטען ן געפלאגעװעם חאבען
 אוג און רעווןלמיע געזוכם האס קןןמיםע ז«ױז די

 תאס אבער אםעריקע״ גאגץ איבער אמעריקאנישקײם
 פלא נאז איר אונםער אז אויסגעפינעז״ געקענם נים

 באװאפענםעז א פראנט״ ״קריסםליכער דער
 גרײט אםתיציזג׳ געװער׳ זאםעלם ער או אױפשסאנד׳

ו פארבארײסונגזנז נױטיגע אלע טאכס אח באפבעס ו
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(ערציילונג^טאכטער שעהנע זיץשער. ז.

 ניט רעלקין מאיר האט נחת גרויס
טעכ־ יעריגער נײגצען זײן פון געהאט
 דוקא זי איז קערפערליך רעי. םערל

שײ־ א זײער און פײן־אנטװיקעלםע א
אן. קװעלט מאמע די װאם פון נע
 א מים שלאנקע, א הויכע, א איז זי

 שווארצע לעבעדיגע, גרויסע, פאר
 װארימער א שטענדיג שטייט עס װעלכע אין אויגען,

 וואלד א מיט נעזעל, שארף-פארריםען א מים שמײכעל,
 חן־גריבעלאך, טיםע מיט און האר געדיכט־געקרױזטע

 מאדעליר־ םײן איר לעבען גלײך איין זיך שגיידען װאס
 חאיר װי לײט, קײן געװען ניט אבער איז זי מויל. םען
 גרױם דעם פון האט ער און זיין. זאל זי געוואלט האט

 לערגען, געװאלט ניט קײנמאל זיך האט זי עגמת־גפש.
 געשטא־ כסדר איז הײ־סקול. געענדיגט גיט אפילו האם
 געוואר־ און געדזשיגעט בחורים, מיט קארנער אויפן נען
 בלאק פון בחורים אלע געלערענט און פים די מיט פען
 און מומחה א געװען איז זי וואם אין םענץ, נײעסטע די
 און מויל מיטן שםענדיג מאלט קיי־גומי. קײעט זי רק

אויםהער. אן אן קײט און קײט
 מעלה־גירה אמאל אויםגעהערט אםשר וואלסט —

 שוין גייט עס שטענדיג? דארם קײסטו װאם ? זיין
מאיר. איר אויף זיך צעבײזערט — גאל די איבער
 דעם מים געשדײ זײן אויף אבעד אים ענספעדס זיי

 די םינגער צוױי מיט צי א שנעל שנעל, גיט זי וואם
 דינעם לאגגען א אין אוים עס ציט מויל, םון קײ־גומי

 שנעל, אזוי אויך טאקע און , מגי.ובי און שנירעלע
 הויבט און מויל אין אריין צוריק עם זי שטופט שנעל

קײען. התמדה און אימםעט מער מיט נאד אן
 בא־ שטעגדיגע קײז ניט. גאר אויך זי האט געטאן
 וױיל א אויף אמאל םלעגם געהאט. ניט זי האם שעפטיגונג

 אוז קראם א אין סײלסליידי אלם אמאל ארבייט, קריגען
 מואװײטעאטער. א אין בילעטעדפארקױםערין אלס אמאל

 אייחגר לא:ג. אגגעהאלטען נים שטעלע די אבער האט זי
שטעלע. אויס געװען שױן איז ארומגעקוקט זיך האט מען

 נים איז זי וואם געקריינקם שטארק עם האם מאיר׳ן
 לזד א אויפגעגעסען דעם םון זיך האם ער לייט. קײז

 און רייד גענו{ ארייגגעלייגם איר אין האם ער בעדיגער.
 ניט גאר האבען םטראשונקעם און רייד זײנע אבער מוםר.

 :עגטםער אײז זי האט טענות זײגע אלע אויף געהאלפען.
_________״ .אלד־םעשאנד״ אר ױ ״פא״ —___

 אויםן געשטאנען איז איריגע, דאם געטאז האט זי און
 אהיים שפעם נאכט אלע געקומען בחורים. מים קארנער

 ארויסגעשלאגעז כדזות די םון שױן זיד האט מאמע די און
 םענס־ ביים נעכט גאנצע זיצעז םון דערשלאפען, ניט פון

_______________מעכטערל. <אס אפווארטען אוץ טער

 גייע א קאפ איז ארײנגענומעז זיך זי האט נאכדעם
 צוליב און מאדעל־מײדעל א זיין װיל זי באשעפםיגוגג.

 גיטערע און שארםע פארגעקומען הויז אין זײנען דעם
 מאיר םעכטערל. זיין און מאיר׳ן צװישען מחלוקת׳ן

 וױ זעם ער מאדעל־מײדלאך. די פון םך קײן ניט האלט
 בייעדס די מיט און בתים בעלי די מיט אויף זיך פירען זײ

 קײן נים זיי םון האם ער און ארבעט ער וואו שאפ אין
 זאל רעי אז געגען געווען ער איז מײנונג. געהויבענע

מאדעל־מיידעל. א װערען
 שױן האסםו באשעםטיגונג אנשטענדיגערע קײן —

גאר! מאדעל־מיידעל א אויםטראכטען? געקענט ניט
טעכטערל• זיין אויף צעקאכט מאיר זיך האט —

 אנגעקוקס רעי אים האט — ניט? פארװאם —
 מאדעל. א מים מער דער איז װאם — פאר׳חידוש׳ט

 באצאלס עס דזשאב. גוםער גאנץ א איז עם ? מײדעל
פאז• סך א האבען קעז מען און גוט, זיך

פאן איז זינען אין ליגט דיר וואם אלץ פאן, פאן, —
 שוץ האם ער און געקאכט מער נאך מאיר זיך האט —

צייטונג. די לייעגען צו געהאט ניט געדולד קײן מער
 Of — אנטשלאסען געזאגט רעי האט — פא —

 חשאג א זוכעז וועל איך העלםען. גיט גאר דיר װעט
מאדעל־מיידעל. א פאר

 סאיד האם — װילסם די װאס טו און זוך »ך, —
 וױדןד אמ האנט דער מים געטאן מאד א רעזיגגירם

צײ■ סון ווערטער די אבער צייטונג. די לייענען גענומעז
 קאפ. אין געקראכען ניט שוין אים זײנען טונג

** •
 מאדעל־מיידזל אלס שטעלע א געקראגעז האט רעי
 מאיר׳ן דורן טאקע און ערווארםעט האם זי װײ םריער
 מ־ איז ארבײט ער וואו שאפ דעם אין דוקא און אליין

 שײנודיםם־קאנ־ א דאגק א שםעלע די זי האט קראגען
C[ טעסם.

 אין געוואונעז האם טעכםערל יעריגע נײנצען מאיר׳ס
 בלאק סון מואווײטעאטער א וואס שיינהײםם־קאנםעסט א

ד געווען גאכדעם איז כילד איר דורכגעםירט. האם  ג
ם צוליב איז זונטאג־צייטונג לאקאלער דער אין דרוקט  ת
 שא• םאיר׳ם אין שטעלע די געקראגען זי האם םאקע

מאדעל-מיידעל. אלס
 שםארק זיך האבען דאבע וױיב זיץ סײ און מאיר סײ

 געוואומן האט טעכםערל דיער וואס דעם מיט געפױיט
 אח עם לײקעגען. עס ער זאל למאי קאנםעםט. דעם
 זיד האם דערהויפם און נחת. גרויםער א געווען אים בײ

 פאױ די שוץ זיד האט איר ביי דאבע. גליקליד געפילט
 שײמ איר געזען שויז האט זי און צעשפילם גאר םאזיע

אקםרימ• מואװינג־פיקםשור בארימטע א װי טעכםערל

 צוגעגרײםע די אזוי װי זעהן צו ״ריהוירםעל״ א םאר
 װאלקען־ נױ־יארקער די אויף װירקען וועלעז באמבעם

קראצערם.
 ארעסטירטע די סון םארשװערונג גאנצע די אמת,

 א געווען איז פראנם״ ״קדיםטליכען םון פיםגלידער 17
 זייער םיט האבעז די אידיאטישע. אן נארישע׳ העכםם
 רעוואלתיע קײז באםבעם און אמוניציע געווער׳ ביםעל

 זײ וואם דאס אבער אמעריקע. אין מאכען געקעגם ניט
 דאך האבען זײ מזל. אונזער איז געקעגם נים וואלםען

ט. האבען זײ װיפיל צוגעגרײט אמ געוואלם אבער מנ ע  ג
 געפער־ זײנעז גאראנים סון הענד די אין באםבעם און

 געוױס. םאל דעם אין קלוגע. פץ הענד די אין װי ליכער
 נים זיד וואלםעז םארשווערער קלוגע 17 פון גרופע א

 נידיארק. אױף אגגריף באמבעז א מאכען צו םארמאסטען
אומזין. אן איז עס אז געוואוסט. וואלםען די

 אויסמערקזאם געמאכם קאמיטע דאיז די האט מעז
 זי װאס ציים, דער אין אז זײםען, פארשידעגע פון

 קאםוגיםםען, די אויף פארלײגם שםארק אזוי זיך האם
 חים־ און םאשיסםעז די געגען גארנישם אבער זי טום

 לאנד. דאם פאדפעסםעז װאם מינים. אלע פת לעריםטען
 קאמיםע דאיז די האם נאר גיט אז איז. פאקט דער

 די אץ פאשיסםען די געגעז אױסגעםונען גארגישם
 אױפגעהעדם אפילו צײם לעצםע די האט זי נאד נאצים.

 קוזע׳ען פריץ האם םעז ײעז איץ זײ. געגען זוכען «ו
 םאר־ is געהאם עם מעז תאם גנבה׳ פאו פאר׳םשפט

 נים אםילו ייד האט קאמיםע דאיז די דיואי׳ן. דאנקעו
קוזע׳ס אתםעחוכעז צו גױםיג וױ מיח די גענומעז

 1יי פאר געלד דאם קריגט ער אזוי װי טעםיגקיים,
 1יי עם. םארםאכלעװעם ער װי און ארבייט העצערישע

 גישפ גאר אױך קאסיםע דאיז די האם אמת׳ן דער
 שיק חאם מען וואס קאמוגיםםען, די געגען אויסגעםונעז

 קאםוניסםמ די וועגען אבער געוואוסט. נים סריהער
 אײ• געםוםעלם. וױיניגסטענס קאמיטע דאיז די האם

 1P די געגען טופעל איר מים אויד זי האט גענםליד
 ײפ שעדיגען צו זינען איז םער געהאם םוניםטען

 פראגרעםי• זײ אױף פארדאכטען ווארםען אח נױ־ייל
 פרעזידעגפ מיט פארבוגדען זײנעז װעלכע מעגשען, ווען

אדםיניסםראציע. רחוועלט׳ם
פאס• איד האם קאמיטע דאיז די װען איצט. נאר

 האפ דעפארםםענט ױםםיץ דער און געקראגען פנים איז
 דארפמ איס פון מען װעם ארבײם. דער צו געגומען זיד

 m *ו םיםער, ביסעלע א געהן זאל ער אז פארלאגגען.
 אנםיםעםיטישןו און פאשיםםישער דער פון קויאל
 םיגםםעחר דעד־ אח עס קאגלין. גלח צום — פעםט

 ־ »T אלץ ארױס פליםם עם װעלכעז סון קאגלין גאז
 פאר* די װעלכען פח גיפט־ברונעם חנד איז ער בייז.

 Jir: זײער שעוען לאנד איבעד׳ז גיםם־מישער שידענע
 גאנניז אין קאגלין גלח דעם האם קאמיםע דאיז די

 גיפם־םימד די אז אכער, װײםען אלע אגגערירם. נים
 m תלםידים קאגלמ׳ם זײנען פראנט קריסטליכען פמ

 1פי געקראגעז פאל איץ גים האפ קעםידי פירער זײער
ברכו^ זײן אים

ח אפװארטעז לאםיר גאר  װײטןרדימ די זןחן י
אנםװיקלוגגעז.

 וואם כילד רעי׳ס פון ערגעניש געהאט אבער האט מאיר
צייטונג• אין געדרוקט נעװען זאי

 ציי- אין בילד טעכטערל׳ס זיין אויף געקוקט האם ער
 באד־קאםטױם א אין נאקעטע א כמעט שטײם זי װי טונג,

 גע־ איר םון געהאט דאט ער וואס נחת גאנצער דער און
געװארען. צעשטערט אים איז קאנטעסט דעם װינען

 ׳ײ וױ בילד שענערע קיץ רעי, נאר, מיר זאג —
 צ*ײ אין אפצודרוקען געםינען געקענט ניט שוין האסטו

טאכטער. זײן צו טענות געהאט מאיר האט — ? טונג
 אים זי האט — אלד־םעשאנד אר ױ פא, אה, —

 לאז א זיך װיכער א װי און אויגעז די אין געטאן לאך $
טאנץ. א אין שםוב דער איבער געטאן

 אריינ־ פרי״ מאנטאג מארגען, אויף איז מאיר װען
 טיט גערודערט דארט שוין זיך האט שאפ אין געקומען

 שײנהײםס־קאנטעסט. דעם געװינען רעי׳ס װעגען ױיעס די
 שױן האט אנגעקוקט אים האגען אלע װי אופן דעם גאך

 שוין זײנען טעכטערל זײן און ער אז דערםילט, מאיר
 א געהאט האט ער און ציגגער, אלעמענם אויף געװען

 װאם שטאלץ געםילט אי זיך האט ער געםיל, צװייענדיגען
 שײנהײםס־קאנםעסט דעם געדואונען האט םעכטערל דין
 איבער בושה םון געםלאמם אים האט פנים דער אי און

 געדרוקט געװען איז וואס םעכםערל זיין פון בילד דעם
 מים און געשמייכעלט םארלארען ער האט צײטונג. אין

 אװעקגע־ אומבאמערקט, װי זיד, גוט-מארגען שטילען א
מאשין. זיין בײ זעצט

 גלייך ווארטען. באדארםט ניט לאנג אבער האט ער
 מאשינען די און עלעקטרי די גייז געלאזען האט מען װי

 דעם אים האט ברומעריי, א מיט צערעדם זיך האבען
 אםע־ דער איזי געגעבען בתך־הבא םינםטערען ערשםען
 און אויגעל קאםאקען מיטן איזי. לאגגער דער רייטאר,

 הין ארום לויםט וואם גארגעל ארויםשטארצענדען םיםן
האלז. אין אים בײ קװעקזילבער װי צוריק און

פיי־ נעכטיגען אין פיקטשע מײדעל׳ם דיץ געזען —
 זיין החשעריי א מיט טוענדיג לאז א איזי׳ האט — פער

 םרוי־ א םון נשקשה — מאיר׳ן צו געטאן זאג א מאשין,
.קעלע .  שוין זיד דארםםט מאיר, אל־רייט שוין ביסט דו .

.מאכען לעבען א מיט זארגען ניט .  אזא האט מען אז .
 א מאכעז שוין מען קען פיגורקעלע אזא מיט םעכטערל,

.לעבען םײז .  גנבה׳ש האם אויגעל קאסאקע זיין ארן — .
ארבײטער. איבעריקע די צו געטאן וואונק א

? שלאנדרע קאםאקע ,דו דעם מיט מײנסםו וואם —
 פגים זײן און אויף שטעל א געגעבען מאיר זיד האט —
 פארמאכסט דו אױב — בלוט מיט געווארעז םארלאפעז איז
 דעם דיר איד צעפלעט פיםקאםש, םריםה׳נעם דײן גיט
 געציםערט אזש אים האבען אויםרעגונג םון און — קאפ

ליפען. די
 קאנםם דארט, באלאקעט ער וואם צו ניט זיך הער —

 געפרו־ ארגײטער אייניגע אים האבען — איזי׳ן? ניט
 געשתי א זײ האבען איזי׳ן צו און בארוהיגען בירם

:געםאז
!אמאל שטומעניש איין דארט שוין נעם איזי, העי, —

װי זיצען געבליבען ברידהבא איזי׳ם םון איז מאיר
 זײגע און װאםער קאלטע םיט אפגעגאסעז אים וואלט מען

ציםערען. איץ אין געהאלםען האבען ליפען
 די פון איינער צוגעקומען מאיר׳ן צו איז ציים מיטאג

 אויםגע־ דער גליקשטײן, אינגערער דער בתים, בעלי
 קע־ סארקעמט גלאט דעם מים און פראנם, פוצטער

 װי געווען איז הערעלע יעדעם אז גלאט, אזוי פעלע,
 ענערגיש ליפען די מיט האם עד קאפ. צום צוגעקלעםט

 גאנצער זיק און ציגאר ניט־אנגעצונדענעם א געצויגען
שםײגעל. שםיק אײן געווען איז פנים

 צו ער האט — מאיר באגוײםען, דיר װיל איד —
 דײז םײדעל שיינע א זײער — גערעדט צוקער־זים אים

 געזאגם, נים גאר האסטו פארװאם מאיר, סעי, םאכטער,
.באי אה ׳באי אח ? מײדעל שייז אזא האסט דו אז . . !

 באדאנקם שמייכעל צוםרידענעם א מיט דאם מאיר
זיינעם. באס דעם

.ױ טחענק גליקשםײן, מיםטער יײ םהענק — . . !
ענערגיש אלץ נאך האט גליקשםײן אימערער דער

 ניט-אנגעצונדענעם דעם ליפעז די מיט געצויגען שנעל אח
 שםיקעל א סאיר׳ם ■לוצלונג טועגדיג נעם א און ציגאר

 דיטעז אלע פח באםראבט האט ער װעלכעם ארבייט,
 האט בלום, דאס אײנגעפאלען את מאיר׳ז וואס סוז יח
:געטאן םדעג א אים ײ

עפעם? בײ שױן זי ארבײם ארבײטעז, אמ ני״ —
 אלס נעמען איר איך 19P ניט. אויב דזשאב? א האט

 שאפ, אין אתיף מארגען איר ברענג םאדעל־מיידעל.
זען. מיר ײעלעז

 צע־ ז7גאגצ אין פאיר׳ן האט אנבאט גליקשםײנ׳ס
געםישםע פח געװעז באחעדשס אמ עד און פומעלם

--------------------------i94o{6 מעבהאר,
 גיט באם זיץ וואם צוםרידען געװעז איז ער געפילען.

 הײנםיגע קלײניגקײט א ״עפעם דזשאב. א םעכםערל זיין
 — געטראכט זיך בײ ער האט — דזשאכ״ א צייטעז

 און שלינג ארומגײן איר פון תכלית דער ױץ װעט װאס
. צװאנציגםםען אויפן שוין איז זי שלאנג. . ר. א  ער י

 דערוואקסענע א ? אויסצוהאלטען איר כוח דען האט
.האבען״ פיל אזוי דארף זי מײדעל, .  אבער איז ער .
 מאדעל־ א פון דזשאב מיטן צופרידען געװען גיט שטארק
 ניט און פארלעגענהײט א אין געזעסען ער איז מײדעל.

גים. אדער דאנקען אים צי טאן, צו װאס געװאוםם
ניט, פאסט עס אז געכאפט, באלד אבער זיך האם ער

 רעד א פרובירט און באדאגקט גליקשטיינ׳ען ער האם
דזשאב. אנדער אן װעגען אים מיט טאן

 אײך, םון םײן זײער אײך, דאנק א איץ־, דאנק א —
 באם צום געשמײכעלם מאיר האט — גליקשטײן מיםטער

פנים זיין פון קנײטשעלאך און אדערלאד אלע מיט זײנעם
.וויים איך גליקשטייז, מיסטער באט, — .  עפעם אםשר .
.דזשאב אגדער אן .  מא־ א םאר גוט זײן דען װעט זי .

? דעל־מײדעל
שנע־ נאך גליקשטיין האם — מאיר? פארוואם, —

 ליפען די מיט ציען אנגעהויבען עגערגישער אץ לער
 מא־ א איז? וואם — ציגאר גים־אנגעצונדענעם דעם

. ? אםשר דזשאב שלעכםער א ? ניט טויג דעל־מײדעל . . 
 גליקליך׳ םילען זיך דארפסט דו אדרבה. םםייםש?
. . . א מאכען זי װעם םיגור איר מיט מאיר. . ט. הי

מאיר׳ן. פון אװעק טריט שטילע מיט איז ער און —
 טאג האלבען צוױיטען גאנצען דעם שוין איז מאיר .

 געוואוםט ניט און צעמישטער א װי שאפ אין געזעםעז
באשטימען. צו װי

 און שאפ םון אהײס געקומען איז ער װען םארגאכט,
 אויך איז אגבאט, גליקשטיינ׳ס כאט זײן םון דערציילט

 שטע- די געווארען געםעלען נים דאבע׳ן, זײנער, םרױ דער
 א אומצופרידענע אן און גאז די םארקרומט האט זי לע.

:געטאן בורטשע
 נים שוין ער האט דזשאב בעסערען קײן הום׳ —

 צו געווען טאקע כדאי ? מאדעל־מיידעל א װי איר םאר
בױטי־קאנטעסט. דעם געװיגען

 שטארק דוקא איז רעי׳ן זײערס טעכטערל דעם אבער
 דעם אן זיך האט זי און שטעלע די געווארען געםעלען

אגגעכאפט.
 אים װעל איך און ׳מא דזשאב, גוםער א איז עם —

 בא־ מיט נעזעל איר םודערעגדיג רעי האט — אננעמען
 קוקעג־ ניט גאר אריין, שפיגעל אין גערעדט גײםטערונג

 אויף העט די אנטאן גענומען און טאטע־מאםע אױף דיג
אױעקצוגײן.

 איר בײ טאטע־מאמע האבען דעה גרויסע גאר קייז
 דעם אויף געקוקם ניט מארגען, אויף זי איז געהאט. גיט

 מיט צוםרידען געווען ניט זײגען וױיב זיין מיט מאיר וואם
 געווארען און שאפ גליקשםיינ׳ם אין אוועק שםעלע, דער

מאדעל־מיידעל. א
• •

 םים אפגעצאמם געװען שאם םון איז שאױרום די
 םון ארבײטער די םאר אבער װענטעל, הילצערען דין א

 גע־ דיקער א מיט םארצוימם װי געווען עם איז שאם
 האט ארבייטער די םון קײנער און וואנט מויערםער

 זייט צוױיטער דער אויף וואם אריינגעקוקם ווען זעלםען
 אנגע־ איז רעי זײן זינט הגם און זיד. טוט ווענטעל פון

 מאיר׳ן םאר דינען מאדעל-מיידעל אלם ארבייטען קומען
 געווארען געעםענט שאפ םון םויערען און םירען אלע
 געקענם ער האם טעכטערל דער פון. זכות דעם צוליב און

 ער איז וױל, ער ווען שאױרום. אין ארייגגײן פריי
 שוין האט ער אריק. ניט דארט קיממאל םונדעסטוועגען

 געזאגט, מישםיינם זען. דארט קען ער וואס געוואוםם
 ארום גײם טעכםערל דין וױ זען, דארט ער וועט וואס

 און ״םליפ״ בלויזען אין האלב־נאקעטע א םאג גאגצען א
 עס זאלען עך״ ניט? גושה און חרפח קײן גאר האט
 קײנ־ טאקע ער איז זען. ניט אויגען דינע בעםער שוין
 ער האט אײנמאל אז אץ שאו־רום אין אריץ נים מאל

 וױ דעחען האט ער און האבען, באדארםם עפעם דארט
 םעכםערל זײז צו איז גליקשםײן, ױנגער דער באס, דער

 געשםא* איז רעי, זי, װי אמ העגט זײנע םים געקראבעז
 סארקוקט אים נאד געקוואלעז, נאד אח קאלב א וױ נען
 געפילט ער האט אויגען, די אין געלעכםערעל א מיט

 געזזאש האט ער שאנדע. פון באגראבען צו זיד וױ
 אויספראסקען, גוט בײדעז »מ צוצולויפעז וױ געסיל א

 חאט געהאם, ניט כוח קײז אץ מום קײז דעם צו האם גאר
 ‘פארשעס א אח אפהענדיגער אן דערצארענטער׳ א ער

מאשיז• זײן וװ צוריק דערשלעפט יןױם זיך םער,
 נאר זי םשירעם וואם אח גאד זי קװעלם װאס —

אר־ דער גײ זיצענדיג ער האט — ? װאס צײן, די מים

 הארצען דין פמ און בארוהיגעז געקעגם גיט זיך ביים
בלוט. געגאסען זיך האם

געקו־ איז טעכטערל זיין װען אױםדערנאכט, יענעם
 גאב, שווארצע א געגעבען איר ער האט אהײם, מען

 גאד זיך און אויסגעלאכט אים םון זיך האט זי אבער
 אין אדיץ גאד קומט ער פארוואם צעשריען אים אויף

ניט. אים באדארף מען װאו שאו־רום
 קײ■ די שנעל שנעל, קייעגדיג ׳זי האט — פא —

 ביזנעס. דיינזג ניט ם׳איז—געענםםערט שטרעגג אים גומי,
 דארף מען װאו נים זיך מיש און פאן םך א האב איך
םרעגען... ניט דיך װעל איך ניט.

 שוין זיך ער האט טעכטערל זיין פון גאב אזא אויף —
געריכט. גארניט
 קאנ- דער װערען באדארםט האט פארברענם ״אז

 צעצארענ־ א ער האט — אנדער״ אן און אלץ מים טעסט
 דערשלא־ א זיצען געבליבען איז ער און געטראכט טער

גענער.
 םירט זי װי און שאױרום אין טוט זי וואס דאם מילא,

 שוין ער וואלט דעם מיט בײערס, די מיט דארט זיך
 אריינ־ ? העלםען זיך ער קען וואס געמאכט. שלום אפשר

 וואס צרה די גאך אבער איז פארפאלען און געפאלען
 בלוי־ מיטן א אזוי אנגעהויבען האם זײנע טעכםערל די

 אויד היליד האלב־נאקעטען איר מיט און ״סליפ״ זען
 זייגע, בתים בעלי די ביי איז זי שאם. אין ארײנקומען

 גליק* אינגערען דעם בײ דערהויפט גליקשטיינס, די בײ
 גלאט די מיט םראנט אויסגעפוצטען דעם בײ שםײן,

 איז זי זאגערין. דעה גאנצע א געוואדען האר, פארקעמטע
 דער אז און מאדעל־מיידעל הויפט די געווארען אים בײ

 דאם ער מעסט םאדע, נייע א אנמעםםען דארף דעזיעער
 נים עפעם איז דחנם םארטיגע א אז אנן איר אויף אן

 פארריכםען, עפעס דארף מעז און אויסגעארבײט גוט
 שאפ איז ארייז קומם זי שאפ. אין אריין עם זי ברעגגט

 ״םליפ״ קורצען דעם םיט הילוך האלב־נאקעטען איר אין
 ארעמס הוילע די מיט קגי, די צו גיט דערלאנגט וואם
 שאפ, דעם דויץ• גײם זי בריסם. האלב־אפגעדעקםע און

 םאטען אויםן קײ-גומי״ די םויל מיםן שנעל שגעל, מאלם
 גאר זיד וואלם עד װי אזוי אט קוק, א ניט אםילו זי גיט
 אלזג פון אויגען די וױ פילט מאיר שאפ. אין געפונען ניט

 דער־ ער איר. אויף אן זיך שפיזלען שאפ אין מענער
 זיד באהאלםעז װאם געדאגקען טריפה׳גע זײערע פילט

 םעכ־ ןײן אויף בליקען זייערע אח בליקעז זייערע הינטער
נאדלעז. סיט װי דורך אים שםעכען טערעל

 אנ־ די ווערםלא^«ון די זײנעז אלץ וױ ערגער אבער
 זײםען אלע םון פליען אן הויבען װאס צוהערענישען

שאו־תם. אין צוריק שאפ םון ארוים גײט זי װי נאכדעם
 נים גאר װי און מײנעגדיג נים גאר ווי זיך, אזוי אט

 אויף אםילו קוקענדיג גים זינען, אין מאיר׳ן האבענדיג
 אײג־ זיפץ א אדויםגעלאזעז לאנגער דער איזי האט אים,
 םים איז רעי, זײנם, םעכטערל דאם װי נאכדעם מאל,
 און שאפ דעם דורכגעגאנגען הילוך האלב־נאקעםען איר

 די םיט םשארלי, רויטער דער אםערייםאר, צוױיטער א
:געטאן םרעג א אים האט זומער־שפרענקעלאה

 זײגען שיםען דיעע איז, וואס איזי. זיםצסםו, וואם —
? אונםערגעגאנגען

 געענםםערט איזי לאנגער דער האם — זיסץ איך —
 געשמײכעלם מסזר׳יש האט אויגעל קאסאקע זײן און
 פרױ־ אזא האב איך װען מזל, קײז ניטא ס׳איז וואם —

 פוסציג א נאן• לעבעז געקענט שוין איך וואלט קעלע
װײב. א אן יאר

צעלאכט. זיד האבען אםערײםארס אלע און
האר־ פח געגאסעז בלוט דאם זיד האם מאיר׳ן בײ

 איזי לאנגען צום צוצולויםען װי געפילט האט ער צען.
 זײ־ גאדגעל גרויסען דעם שטיקען אנהויבען אזוי און

 ארויסגעזעצם אים זאלען קאפ פון אױגען די אז נעס,
 דער- אבער זיך האט ער יאר. שװארצע אלדי צו וחנרעז

 זײנען פים די אז אפגעשװאכם, מאדנע אזוי עפעס פילם
 אפגענומען װי הענם די און געלײמם װי געװארעז אים
 אבער ■לאץ. דין אויף הילפלאז זיצען געבליבען עד איז

געקאכט. אים אין האט בלוט דאס
 דײן וועם מער !הויז אין בלײבםם דו מויד״ נא, —

 הערםם שאפ, גליקשםײנ׳ם אין װערען געדאכם ניט םום
. ? םויד דיר, זאגם מען װאם .  דער זאל פארברענט אז .
.צוזאםען דזשאב סיםן ווערען שאפ .  סאיר האם — .

 געזאגם קײטטצעקאכ אוץ ביםערגיש מים אווענם יענעם
שסוב. איז ארײן אמ זי וױ גלײך םעכטערל, זײן צו

 א וױ גלײד חנרפילם ער האס דינם אפגעזאגט און
הארצען. פון ארונםער אים װאלם משא שװערע
דו? fהא באפעל, ךעם מיר עם גים װער און —

 םעכםערל ד$ס אים האם — נאר וװם גים ײד מאד אה,
אפגא־ קװ־מז א ארױסגןלאחת אח אנגעקוקם םראציג

-----------------------------p ט ײ ? |
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)1939-1929(דע£רעםיע יאר צען
 נאר דעם פון פאםירונגען עקאנאמישע י

 זײנען 1939 יאר פארגאנגענעט װאס
אינטערעס. און באדײםוגג גרויס פון

 פארגאגגעגער װאס גאר דער
דעם, מים שוין אינםערעסאנט איז יאר

 זײן פון סוף סאמע צום כפעם װאם
םער* לעצםעז דעם אין—עקזיסםענץ

 באשײנפערלאכער א באמערקם זיך האם—יאר םץ םעל
 איגדוסםריעלער דער פון װאוקם םמשות׳דיגער זײער און

 אונ־ םיץ צװײגען װיכםיגע אלע כפעם פון אקםױױםעם
װירםשאםם. זער

 1938 יאר םוץ חדשים לעצםע די אין אויך אמת,
 וױרם־ דער םון וואוקס געוױסער א באמערקם זיך האם

 אתםגעכאפם דעפאלט האם וואם אקםיװיםעם, שאפםלאכעו־
 שםארק גרויםע, ארויםגערוםען האט װאס און לאנד דאם

האפגונגען. און דערווארםוגגען איבערםריבענע
מז גאזונדערם א בער8 האבעז דעמאלם  װאוקס הוי
 םחורות פראדוצירען װאס אינדוסםריעז, די ארויםגעװיזעז

 גערופענע אזוי ךי מאסען-געברויד, ברייםעז דעם פאר
 פון םארבונדעז געוועז איז דאס אינדוסםריעז. לײכםע

 םח װידערשםאנד ארגאנחירםען דעם סים זײם אײן
 די אריבערטראגען געגען ױניאנם זייערע און ארבײםער

 םון פלײצעס די אויף דעפרעסיע דער םון משא נאגצע
 רוזװעלם׳ם מים זײט אנדערער דער םח און פאסעז די

 אמעריקא־ די פון קויף־קראםם די אױפצוהאלםמ פאליםיק
 אינ־ שװערע די םארמערס. אץ ארבייםער־מאםעו •נער

 אין ארויסגעװיזעז נים דעמאלט אבער האבען דדסםריען
 זײער אין םענדענץ גיכע אזא םראפארציע זעלבער דער

 8 איז דאס ,און אינדוסםריעז, לייכםע די װי שםײגען,
 לאגגדויערענדע און םונדאמענםאלע א אז כלל, באװאוםםער

 װירםשאפםלאכער אלגעמײנער דער אין םארבעםערונג
 װאוקס םונדאמענםאלען א טון אפהײנגיג איז םיםואציע

 עם אינדוסםריעז. שװערע די פון פראדוקציע דער אין
 דער איגםערעם און וױכםיגקײם גרויס פח דערפאר איז

 פון םערטעל לעצטען דעם איז וואוקם הויכער באזונדער
 שווערער דער פון צװייגען דײ גאגצער א םון 1939 יאר

 אײזענ־ און פאשינעךאינדוםטריע די װי — אינדוסםריע
 אינ־ שווערע די םון פראז־וקציע די באן־אױםשםאםוגג.

 אין פראצעגם 20 אויף פארגרעםערם זיך האם דוסםריען
 אינדוסםריען לײכםע די סון פראדוקציע די וואם וניים, דער
 די םראצענט. 2 אױף נאר םארגרעסערט זיד האם

 טויזענם 242.אנגעשםעלם האבען אינדוסםריען שװערע
ארבײםער. נײע

 אין זיך האם שםאל־אינדוםםריע דער אין װאוקס דער
 פראצענט 60 ערך אן פח געםאן הויב א איים קוושער א

 פראדוקאיע־םעאיגקײם, איר פון פראאענם 90 איבער ביז
.1929 יאר פץ הײד דער גו דערגרײכעגדיג

דריםען דעם אין האם שםאל םץ פראדוקגיע די

 גרינגשמונג א געלעגען איז עס וועלכען אין לאד האקםען
חוזק. א און

 םים אים װאלם מען װי דערםילט זיד האם מאיר
 אנגע־ זיך האם ער און געגעבעז קאפ איבעח דוביגע א

אםעם. אײנענעם מיםן ווערגעז הויבען
־ נאר געענםפערם, נים גאר םעכםערל זײן האם ער

 געמאכם סארםיג שאפ אין האם עד װען פארגעז״ אויף
 נים ארבײם קײן םער ער האם ארבעם, באנדעל זײן

 םאשידגמײג, זײנע אונויםגעקליבען האם ער גענומען.
 בת^ם־קעשעגע אין ארײסנעשסעקם שער גרױםע זײן האם
ײ פעקעלע דאס ארײגגעםראגען האם מאנםעל, פון  .יע

 איגגעחנן גים אימרגעגעבעז עס אפיס, איז םיקזמזס״
:איגערוםזת אים «ו זיד אמ גליקשםײז םר.

 פאר־ מת איד גליקשםײז, מיסםער סארי, בין איד —
 שא■ אײער איז אז גענוג זײן ס׳װעם שאי. דעם לאזען
.םאםיליע רעלקין דער פון אײגע געפינעז זיך וחנם . . 

שא■. פון ארוים איז און —

שליכאםנזװ־. א און קאלםער א געײעז איז םאג דער
 רעלקין. פאיר ארן געפאלען געדיכם איז שנײ גאםעד א
 אײז פין נעשלמס זיך האם קעלט, פון דורכגענגוסעו ן

ד וװ ישאפ״געביידע מוןו, ת  «לע איבעדגעקוקם האט אוי
 ארונטער־ שטריקלאך אױף זײמז װאם *סייגם״ םאוועלגע
n u p m גזלזזכס אדן געביירע יעדער ®רץ ארײנגןגג בײם 

י •u>w< ו י ” אאןדײסאד אן טארלאנגס מען «״

דוביצקי. א. ■דאפעסאר »רן

 םי. 16 םון הויך די דערגרייכם 1939 יאר םון פערטעל
 גאנאער דער אין מאל ערשםע דאס איז דאס טאן. ליאז

 — אינדוסםריע שםאל אםעריקאנער דער פץ געשיכםע
m יאר. םערםעל איין םון משך אין יראדוקגיע הויכע

 םון וואוקם באדייםענדעם אזא אויף קוקענדיג ניט
 נים, אוםן בשום דאם הייסט אינדוסםריע שײערער דער

 אנ־ אן םיז אױסדדוק אן איז וואוקס דאזיקער דער אז
 װירםשאםםליכער םון פעריאדע לאגגער קומענדיגער

 ארומכאפענ־ אלץ אמת׳ער, פון פעריאדע א סםאביליטעם,
 םשך אין װעם וואס פעריאדע, א פראספעריםי, דיגער

 פץ םענדענץ דאזיגע די אגהאלםען יארען לאנגע פון
 איז וואוקם דאזיגער דער ארויף. בארג װירםשאםם דער
 אלגע־ דעם אין איבערריים גײםוױיליגעד א וױ מער, ניס

 דער םון קריזיס כראנישען און פערמאנענםעז םײגעם,
 א װי מער, נים איז עם וױרטשאםם־םיסםעם. הײנטיגער

 אוג־ םון אנטוױקלונגם־פראאעם דעם אין םאזע געװיסע
עקאנאסיק קאפיםאליםםישער זעד

 אנטװיקלוע דער אין פאזע דאזיגע די איז דעחנו
 םון אנהויב דעם מיט גונויפגעפאלען עקאנאמיק אונזער םון

אייראפע. אין מלחמה דער
 ל־8 ממשות׳דיגע גאנץ און פאדהעלסניהמעס״גע 8

 אין לאגע עקאנאמישער דער ®ח פארבעסערונג געמײנע
 םון אנהויב דעם מיט גונײםגעפאלען איז לאנד אונזער
 8 אין האבעז קריגס־באשםעלוגגען וואקסענדע די קריג.

 אםעריקא־ די אויף געװירקם סםיםולירעגד מאס געװיםער
 אםילו האט ראל ססימולירענדע זײער אינדוסםריעז. נער

 םון עפעקם באשײנפערלאכען דעם זײם 8 18 אפגעשםופם
 םץ ביזנעם־אקםױױםעם דער אין העכערונג גארמאלער א

לאנד. אוגזער
 אק. װירםשאםםליכער ®ח װאוקם געװיםער 8 אויב
 די אין לאנד דאס ארומגעכאםם האט ויאס םיוױםעם,

 גרויםע, ארויסגערוסעז האם 1938 יאר ®ח חדשים למםע
 דער־ די זײגען דערווארםינגען, שטארק־איבערםריבענע

 םץ םעריאדע נײער 8 אויף האםענוננען די און ווארםונגען
 גע־ און באלדיגען א אויף אוץ פראסםעריםי בליענדער

 עיד אז אין גיט מאל דאס קריגס־בום גרױסען וואלדיג
 םאר־ דערוױיל זיינען דערווארםונגען דאזיגע די גרעסער.

------------------------------באפרידיגם. נים ווײם בליבען
אינדוםםריע־ וואקסענדער א ®מ ןנוגײםפאלען דאס

 אין מלחמה דער םון אנהויב דעם םים אקםיװיםעס לער
 פאר־ וואם נאר דעם םון פאםירוגגעז די או גים אייראפע

איגםערעס. און באדײםונג באזונדער זײער יאר גאנגענעם

 םון אינםערעס הויפם דער און באדײטונג הױםם די
 אין אבער באשםיים יאר םארגאנגענעם ויאס נאר דעם
 זיך םארענדיגם 1939 יאר דעם מים וואס פאקם, דעם
דעפרעסיע. עקאנאמישער דער םון יאר גענםער דער

 קריזים עקאנאםישער אן האם 1929 יאר דעם זינם
 זיך גו האם וואס קריזיס, א — לאנד דאס ארומגעכאפם

 דעם םון געשיכטע גאנאער דער אין גלײכעז קײן נים
קאפיםאליזם. מאדעתעם הײנםיגען
גלײ• קײן זיד «י נים האם קרחים היעםיגער דער

 זײן לוים נים דעפרעסיעס םריערדיגע אלע םים כען
 כאראקםער, אלנעמייגעם זײן לײם נים אינםענםיװיםעם,

 װירסשאפט, דער םון אוױיגען װיכםיגע אלע ארומכאפענדיג
 לאנד־וױרםשאםם, דער םץ סײ אינדוסםריע, דער פין סײ
 מים ווערם נאר נים לאגג־דויעריגקײם. זײז לױם נים

 גראד נאר געלינדערם, קריזים פון עםעקם דער יארען
 רעזולםאטען זיינע ווערעז יאר יעדעז םים — םארקערם

 ווע־ יאר יעדען םים שםארקער. איז מעדקבארער לץ8
 ארומגע. באםעלקערונג דער פון שיכםעז נײע לץ8 חגז

 אלגעמײנע די *ח קריזים פץ וױרקונג דער מיט כאפם
 נרעסער, אלץ װערם םאםעז ברײםע די פץ פאדארימוגג

 גרעםםעז דעם םאר לאגע פאראװײםעלםע 8 שאשײנריג
לאנד. אוגזער פמ אײנװאױנער די פח םײל

 פאר אפהימגיג זימעז מענשעז םיליאן 20 העמר
 קא־ רײכםםער דער אין רעליף. פח עקזיסםעגץ זײער

 שסאלאע די אין װעלם, דער פח םלוכה ■יםא׳ליסםישעד
סי־ 20 זיד געפינעז אפעריקע, פיז שםאםזנז פאראימיגסע

 בא■ נאנגער דער פת זעקםטעל א אדער מעגשען, ליאן
 פון םשד אין הונגער־גײם. םון ברעג אוים׳ן סעלקערוגג

 אונזעך האם קריזים־םעריאד אעךיאריגען גאנגען דעם
 אגם־ פון פאזען פארשידענע דורכגעםאכם װירטשאםם

 עקאנאטיפ אונזער םון שיף די איז גייםעגווײז װיקלוגג.
 זײעד געפאלען איז פראדוקגיע די און טיף דיער געזרבקען
 0933 יאר שוואראען דעם אין געװען איז דאס נידעריג.

 ארויס־ אקםיװיםעם װירטשאםםליכע די האם אײםענוױת
 אל- אין .1937 יאר אין װי וואוקס, געװיסען א געװיזען

 פאזען, איינגעלנע םארשידענע םון אםגעזען אבער, געפיץ
 באשיינפערלאכער, םון םעריאדען איינגעלנע םון אפגעזען

 װירםשאםם• דער פון םארבעםערונג םארהעלםניסמעםיגער
 געװיסע וױ םער גים געווען דאס דינעז לאגע, ליכער

 אומאוגםערבראכענעם אלגעםײנעם דעם אין איבעררייםען
דעפרעסיע. אומפארגלייכליכער פח פעריאד מן-יאריגען

 דעם אפ שליסם יאר פארגאנגענער גארײואס דער
 דע־ געדיאריגער אומאוגטערבראכענער אן םון םעריאד
 אינדוסטריעלעד דער םון וואוקס גײעם א מים פרעםיע

 דאזיגען דעם אין םאזע אײנאיגע איץ קײן פראדוקציע.
 האס דערפרעסיע םון 1939—1929 םעריאד מז־יאריגען

 װאוקס, איגדוסםריעלען גוואלםיגען אזא דערגרייכם :ים
0939 יאר דעם םון חדשים לעצםע די פון םשן־ איז װי

 האט פראדוקציע אינדוסםריעלער םאר אינדעקס דער
 028 םון הויך די דערגרייכט דעצעמבער מאנאט אין
 איג־ פאר אינדעקם דאזיגער דער האט 1929 יאר אין

 אריבערגעשםיגזנן ניט קיינמאל םראדוקציע דוסטריעלער
 אינדוסטריעלעד דער םון הויך די .125 םון ציםער דעם

 1939 יאר םון פערטעל לעצםען דעם אין פראדוקציע
 יאר םין םערטעל העכםםען דעם צו גלייך געייעז איז

 םים מען האם יאר צען גאנצע םח משך אין .1929
 פראדיקגת אינד,סמריײלע די אז דערװארם, אומגעדולד

 0929 יאר פון ר.ויך דער צו אומקערעז װידער זין־ זאל
פאחיכערעז אײז א־ן געהאלםע, שםענדיג אונז האט מען
 פראײקצין איגדיסטריעלע די װידער אמאל :אר זאל —

 0929 יאר אין )געװע א־ז דאם װי ר.ױך, אזוי שטייגען
 דעמאלם צרות. אינזערע אלע אז פארגעסען םיר װעלען

 אנ־ זיך רועם דעמאלט םארשוױנדען, קריזים דער װעם
 — דעמאלם פראספעריטי, םון םעריאד נײער א הויבען

 ארבייטס־ שרעקלאכע די װעם — עיקר דער איז דאס און
םארשוױנדען. אינגאנצען לאזיגקײם

 איגדוםםריעלע די װען אז ארויס, זיד וױיזם איצם
 0929 יאר ן ם הויך דעם דערגרײכט האם פראדוקציע

 פאדשוואונחמ. נים אלץ נאד ארבײטסלאזיגקײם די איז
r( 9 ד-עכער לאנד אין פאראן אלץ איצט נאך זייגעז עם i( 

 יטרעכענוגגען א א;דערע מיט אדן ארבײםםלאזע, מיליאן
 (צוועלף) 12 גיז ארבײםםלא,ע צאל די אפילו דערגרײכס

מיליאז•
 םאר* צו אינםערעסאנם ױיער דערפאר דץ וועם עס
 ארבײטם* די און פראדיקצ־ע אינדוסטריעלע די גלײכען

 מאנאס םיץ א*ז 1929 אקטאבער מאנאט פון לאזיגקײט
 *P8 איז און 1929 אקטאבער אין 0939 אקםאבער

 •ip® איגדוסםריעלער דער פון הויך די איז 1939 טאבער
 אי| אינדעקם דער גלייך. אימאנצען כמעם געװעו דוקציע

1939 אקםאבער, אין און 118 געווען איז 1929 אקםאבער
 אקםאמד איז אבער זײנעז צייט גלייכער צו .120 —

 די אין ארבײטער באשעבםיגטע מיליאן 47 געווען 1929
 איז 1939 אקםאבער א־ן ווערענד שטאטעה פאראײניגכע

 44 וױ מער נים געווען ארגײםער באשעםםיגםע צאל די
 ־P8 אין אז יעס הייסס װערםער״ אנדערע מים מיליאן.
 T« 2 םים פראדיצירען געקענם מען האם 1939 םאכעד

 וױיױגער מיליאן 3 באשעפםיגענדיג סחורות, מער צענם
 םעכנאלאגי־ דער םון וואוקס דעם דאנק א — ארבײטער

•1T צעז םארגעגגענע די םץ משך אין אנטװיקלעג שער
 םילימ 5 צוגעקומען זײגען ציים זעלבער דער םאר

 פון צואװאוקס נאטירליכען דעם דאנק א ארבײטעוי, נײע
 מיליא 8 אײס דאס מאכט אינאײנעם באפעלקערוגג. דער

 אקםאמר אין ארבײס. אין זיך נױםיגען וואס ארבײטער,
 ארבײמד געווען ארכײםער סיליאן (אײן) 1 זײנעז 1939
 םי־ 9 יענע אוםן אזא אויף איר באקומם אינאיינעם לאז.
 הײנטיממ בײ זיד געםינעז וועלכע ארבײםסלאזע, ליאן
לאנד. אין טאג

 אוד צו וױכטיג *־יסערגעװײנליד דערבײ איז עס
זײממ וואס ארבײססלאזע, םיליאז 3 די אז סערשםרײכען,

----------------------—*־6)1940 פעברואר,
 די םאר אנטװיקלוגג טעכנאלאגישער דער פון רעזולםאם *

 םייל א נאר םאר זיך םיט שםעלען יאר, צען למטע
 ארבײטסלא־ ״טעכנאלאגישער״ גערוםענער אזוי ךער מפ

 געמאכט האט אנםװיקלונג םעכנאלאגישע די זיגקייט.
 עם אז יאר, צען לעצטע די םאר פראגרעם גװאלדיגען אזא
 אינדוםםריע־ דער םון הויך זעלבער דער בײ מעגליך איז

 וױי־ פיליאן 6 ערך אן באשעםםיגען צו פראדוקציע לער
 אויסגערע־. איז עם .1929 יאר אין װי ארבײםער, ניגעו־
 םיט געהאם םאג היינטיגען ביי וואלםען מיר אז כענט,

 םון םשך אין ווען ארבײטםלאזע, םער מיליאן 3 ערך )ןן
 םארקיר- א פארגעקומען נים וואלט יאר צען זעלבע מ

ארבייטםײואד. דער םון זוגג
— שעה 10 אויף ארבײטם־וואך ד' פארקירצענדיג

 אין ארבייטם־וואך שםונדיגער 50 דורכשגיטליכער דער פון
 ארבײטס־ ־שםונדיגער40 דורכשניטליכער דער ביז 1929
 די םארקלענערען צו געלונגען עם איז — 1939 אין װאך

 ביז םיליאן (זעקם) 6 םון ארבײטסלאזיגקײם םעכנאלאגישע
 אונטערשםרייכען צו איבעריג איז עם םיליאן. (דריי) 3

 םרייד־ױניאן דער םון ראלע די געווען איז עס גרוים װי
 8 םאר וואס און הינזיכט דאזיגער דער אין באוועגוגג
 פח ױניאניזירען דאם געשםילם האם עם ראלע גװאלדיגע

 דאזיגען דעם סמ משך אין אינדוםטריען מיכטיגע די
 אנ־ פעגליך גים כםעט איז עם פעריאד. צעךיאריגען

 איז גים וועלכער אין דערגריינוע ענליכע אן צואוױיזען
לאנד. אנדער
באשעםםיגם. געבליבען זײנען ארבײטער םיליאן 3

 םון םערםעל גאנץ א ראםעווען אײנגעגעכען זיך האם זס
 רע־ דאזיגער דער ארבייםסלאזע. צאל אלגעםײנער דער

 אםעריקאנעד דער םוט םך א צוגעבען דארף זולםאם
 די װען ציים, איצםיגער דער אין באוועגונג ט^־ױניאן

 קאן באוועגונג ארבייםער דער אין סיטואציע אלגעםײנע
 טענ־ פעסיםיסםישע םאר גײגונג געװיםע א בארעכטיגען

 פאםענציעלע די אפשוואכען גוםא דערםיט און דענצען
ארבײםער-קלאם. ארגאניזירטען דעם םון קראםם

 דער־ די אויף אפשםעלען ניט אבער זיד טאר םען
 ארבייטם־װאד םערציג־שםונדיגע א רעזולטאטן. נרײכםע

 שוין אבער האבעז םיר אויםםו. געוואלדיגער א םאקע איז
 די אז ארטיקלען, םריערדיגע אונזערע אין אנגעױיזעז

 שםעלען זיד דארף באוועגונג םרייד־ױניאז אםעריקאנער
 18 צוקונםם דער איז אײנצוםירעז אויפגאבע איר פאר

 נאר ווײל ארבייםס־װאך, דרייסיג־שטונדיגע אלגעםייגע
 םאר לייזונג א געםינען צו מעגליך איז ריכםמג דער אין

ארבײםםלאזיקיים. טעכנאלאגישער דער םון פראבלעם דער

 אינטע־ אייד איז יאר פארגאגגענער וואם נאר דער
 םארעגריגט 1939 יאר דעם םיט וואם דעם, םיט רעםאנם

דיל״• «נױ דעם פון יאר זיבעטער דער זיד
 םון ■אליםיק עקאנאםישע די אז זאגען, נים קען םען

 עקזיס־ זיין םון צײט גאנצער דער םאר ״נױ־דיל״ דעם
 אויםגעהאלםען. אינגאנצען געווען שטענדיג איז טענץ
 איז פאליםיק עקאנאםישע דאזיגע ךי םארקערט, גראד

 און וואקלענישען צאל גרױםער א םים כאראקטעריסטיש
 בא־ א דורכםירעז אין אויםגעהאלטען זייז םון וױים איז

ליגיע. אנגענוםענע םאל אלע םאר מאל איץ שטיםטע,
 בא- פראגרעסױוע די איז דעם, אויף קוקענדיג גיט

 פראגרעםי־ אלגעפײן זיין אמ דיל״ ״נױ דעם םון דײםונג
 אלץ םץ םריער אוםבאשםרײםבאר. וױרקונג אץ ראלע װע
 פלא־ צו םרואװ אייגענארםיגער אן ״נױ־דיל״ דער אמ

 םארשםייט אוםן, באגרענעצםעז א זייער אויף — נירעז
 װירם־ קאפיסאליםםישער א םון ראםען די אין — ז*ד

 אפצוםרעגען גרונם געגוג װי טער םאראן איז עס שאםם.
 אבער םאר םען *לאנירען. םין אזא םון םעגלאכקיים די

 דער איז צוריק לאנג נים גאר נאך אז סארגעסען, ניס
 אלגעםיק כםעם געװעז פלאנירען װעגען גופא געדאגק

 םון אפיקורסות עקאנאםישע געוואלדיגע א װי אנערקענט
 דער און םעאריעס.. הערשעגדע די םון שםאנדםונקם דעם

 גע־ םח םען רעזולםאםען. םראקטישע דינע — עיקר
 אײנןעגעבען זיך האם ״נידדיל״ דעם דאנק א אז דענקען,

 כאםש פאסען- ברײטע די ®ון קויף־קראםם די אנצוהאלםען
 םאג. הייגטיגען בײ זיך געםיגם זי װי םדרגח דער אויף
 קױםקחוסט דאזיגע די וואלט ״נױ־דיל״ דער גים ײעז

 אי? סארגעקוםעז איז דאם וױ נידעריגער, נאד יפאלעזג
 דער אונםער דעפרעםיע דער פון פאזע סריעח־יגער דער

 איז פאליםיק תזװעלם׳ם הואװער. םח הוגגער־רעזשים
 קױפ• די אויסצוהאלםען םאקטאר װיכםיגער א געײעז
 םארםערם. די סון »ון ארבײםער־מאסעז די םון קראפס

 פאר־ דעם אץ גזױעצגעבונג סאציאלע ■ראגרעסױוע יי
חן פזץ אפגעזען יעריאד, גאגגעגעס חםרמייז געוױסץ אי

 זיץ צו םץ וױיט איז זי וואס דעם פון אםגעזען און
 בייםראג גוואלדיגער און װיכםיגער א נאד איז פאלקאם,

ח־יל״. דעם פון ,ני
״נירדיל״ דער מאכם מאמענם איצםיגען דעם אין

 םון איז וואם וואקלענישען, געוױסע םון םאזע נייע 8 דורך
 אײ־ אין קריג־סיםואציע דער םיט פארבוגדען זייט איץ

 קומענדיגע די מים — זײם אגדערער דער םון און ראפע
פרעזידענט־וואלען.

 ארויס־ פעאיג איז אײראםע אין קריג־םיםואציע די
 שאםען וועלכע נײגונגען, פסיכאלאגישע געװיסע צורופען

 וואו יעניגע, די צװישען און דארםען אםילו — אילחיעס
דערווארטען געמעגם אלץ װי ווייניגער דאס וואלט מען
 אויסער־ פראבלעמען עקאנאפישע אונזערע ליתען צו —

 קאנטי- אייגען אונזער םץ ראמען געאגראפישע די האלב
נענט.

 גים םארדונקעלען פרעזידענם־וואלען קומענדיגע די
 האריזאגם. פאליטישען גאנצען דעם מאם קלענערער אין

 לי־ פאליטישע אמ לאזובגען מאכען צו קלאר אנשםאם
 צו טענדענץ א באמערקען צו נאטירליך גאנץ איז ניעם,

 םארהאנג געדיכםען א מיט כונות אםת׳ע די םארשטעלען
רױן־. פאליםישען פח

 שגיידען צו נײגונג א זין־, םארשטייט שאפט, דאם
 אמת׳ע די מים זיך רעכענענדיג ניט רעליף־פאנדעז,

 דער םמ וואוקס דער אז האםגונג. דער אין באדערםענישען,
 די םיט אינאיינעם לאנד, אין פראדוקציע אינדוסםריעלער
 איי־ אין מלחםה דער םאר באשםעלומען סםימולירענדע

 אינדוסמ־ פרױואטע מעגליכקײם א געבען וועם ראפע,
ארבייטער. צאל גרעםערע א אריינצוציען ױען

װי־ אויף צוױיםלען, צו גרונם גענוג םאראן איז עם
 יע־ איז עם בארעכטיגט. איז האפעגונג דאזיגע די פיל

 דער־ ניט קען מען אז קלאר, באשיינפערלאך דעגפאלס
 אינדוםםריעלע די צוקונםט נאענםער דער אין ווארטען

 פריװאםע אז הייך, אזוי אויםוואקםען זאל פראדוקציע
 םיליאז 9 ארײנצוציען איםשםאנד זײן זאלען אינדוםםריען

 םולשטעגדיג האבען פאקטען לעצםע די ארבײטםלאזע.
 װאוקס, אינדוםטריעלער א אז םאחאג, דעם באשםעטיגם

 0929 יאר ®ון הייד דעם דערגרײכם אםילו האם וואם
 ארבײטםלאזיגקײט. די אםצושאםען גענוג געווען נים איז

 געװיםע פון גרונד אויםן אונז, מען פאחיכערם איצם
 אר־ אלע ארבייט געבען צו אום אז אויםרעכענונגען,

 אריבערשטײ־ זאל פראדוקציע די טיטיג איז בײטםלאזע
פראצענט. 25 אױף 1929 יאר םון הויד די גען

 מאל קיץ אבער קאגען אויסרעכענונגען דאזיגע די
 מעג■ געוואלדיגע וױיםערדיגע די םאראויםזען ניט געטי

 צוקוגםם. דער אין םראגרעם םעכנישען פון ליכקײטען
 רעכענען, צו גרונט שום קײן םאראן ניט איז ד$ם אחוץ

 פראצענט 25 אויף העכערען זיד זאל פראדוקציע די אז
זינען אין האבען דארף םען צוקונםט. נאענםער דער אין
םאקט אנערקענםער אלגעמיין אן כםעט איז דאם און —
 אין וואוקם אינדוםםרי^לען דעם םון פראצענט 25 אז —
 םון רעזולםאם א איז 1939 יאר םון חדשים פיר לעצטע די

םלחםה־גאשםעלונגען.
 דאזיגע די אױב םראגע, די איצט זיד שטעלט

 מלחםה די צי און אנהאלםען װעלען מלחמה־באשטעלונגען
 אמעריקא־ םםימולירעז צו וױיטער אימשםאנד זיץ וועט
ביזנעם. נער

 םון טענדענץ אלגעמיינע די דץ וועט װאס — אויך
 דער .1940 יאר אין םראדוקציע אינדוסםריעלער דער

 װײ־ די בעאײנםלוסעז װעם וואם םאקםאר, װיכםיגםטער
 קומענדיגע די אין פראדוקציע דער פח ריכטונג םערדיגע

 לאנג וױ דעם, םון זיך, םארשםיים זיך, ווענדעם וזדשים 12
 וױי־ םעגליכער דער פון און אנהאלםען וועם מלחמה די

םלחםה. דער םון אויםברײםוע םערדיגער

 אינדוסם־ די איז 1929—1919 יארעז די צװישען
 פראצענט, 43 אױף אויםגעװאקםען פראדוקציע ריעלע

 פראדוקציע די איז 1939—1929 יארען די צװישען בעח
 אין װאם דעם, סון אפגעזען פראצענם, 11 אויף געםאלען

 פראדוקציע די האט 1939 יאר פון •םערםעל לעצטען דעם
.1929 יאר פון הױך n אריגערגעשםיגעז

 אל־ דער זיד האט 1929—1919 יארען די צװישען
 באפעליןעדתג די געהױבען. לעבען־סםאנדארד געםײנער

 צײט יעגער פאר זיד האט שםאםען םאראײניגטע די םין
 *ראדוקציע די אבער פראצענם, 16 אױף םארגרעסערם

 הײסם. דאם פראצענם. 43 אױף פארגרעםערם זיך האם
 םים פראדוקציע די פארגרעםערס דעפאלם האבעז מיר
 פאםיליעם םיליאן 13 העכער קאפ. יער פראצעגם 23

מצנשעז םיליאנען אויםאםאבילעז, אײגעגע געהאם האבען
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 קליירער און עםען בעסער היימען, בעסערע געהאט האבען

בילדונג. קינדער זײערע געבען צו מעגליכקײם מער און
 אלגע־ דער איז 1939—1929 יארען די צװישען

 באםעלקערונג די געפאלען. לעבען־םםאנדארד מײנער
 פרא- די אבער פראצענם, 8 אויף פארגרעסערט זיך האם

 דאם פראצענט. 11 אויף פארקלענערט זין־ האט דוקציע
 וױיני־ פראצענם 19 מיט פראדוצירט האבען מיר הײםם.

קאפ. םער גער
 צען־ א םון פעריאד״ דאזיגען דעם פון משך אין
 םי־ םון לעבענם־באדינגונגעז די ױינען קריזים, יאריגען
 מי־ שוידערליך. באזונדערם געװען ארבײטםלאזע ליאנען
 האגען קינדער און םרויען זייערע מים מענשען ליאנען

 ױינען אדער געהאלט, איי״ פי ״דאבלױ א אויף געלעבם
 די האם 1935 אפי־יל זינט רעליף. פון אםהײנגיג געווען

 דא־ ביליאן 12 ארום אויםגעגעבען רעגירונג פעדעראלע
 םאר נויט די רעליף־אגענםורען. פארשיידענע פאר לאר

 איז ארבייטםלאזע פון ארמיי גרויםער דער פאר הילף
 אויף לאגע די קאן אילוזיע שום קײן אריבער. גים וױיט

 םון לעבעז דעם םים שפילען זיך ענדערען. גיט האר א
 צוליב םאמיליעם, זייערע און ארבייטםלאזע מיליאגען

 אויך קען מען פארברעכען. א איז מאכינאציעס פאליםישע
 איצט, הוגגערן וואם מענשען, מיליאנען זעטיגען ניט

 אומבא־ נאך דערוױיל אבער מעגליכע, פון חשבון אוים׳ן
 װאלם עם צוקונםט. דער אין קריג־פראםיםען שםימםע

 וױײ װאם םארלאזען צו זיך געזינםער םיל געװען בכלל
 מלחמה. דער םון פערספעקטױוען ראזעװע אויף גיגער
 אזוי גאתים אלגעמיין אין עם איז אלעם, אחוץ װײל,
 זיך װעם מלחמה די װי פאראויםצוזאגען גענוי גריגג

 -8ל עקאנאמישער דער אויף צוקונפם דער אין אפרוםען
לאגד. אונזער םון גע

 אפילר קאן באדינגונגעז אלגעמיינע אזעלבע אונםער
 םאר־ דעם םאר אייגקונםט נאציאנאלער געהעכערםער דער

 גרויס באזונדער קיץ ארויםרוםען ניט יאר גאנגענעם
 דעם םאר איינקונפם גאציאגאלער דער באגײםםערונג.

 יאר אין דאלאר. ביליאז 70 דערגרייבם האט 1939 יאר
 בי־ 66 געווען אײנקוגםט גאציאנאלער דער אין 1938
 בי־ 72 — 1937 יאר איז דאלאר׳ פיליאז 275 און ליאן
 — 1929 יאר איז איז דאלאר, מיליאן 444 און ליאן

דאלאר. מיליאן 660 ביליאן'אח 81
אײנ־ וועמענם אונםערשםרייכעז צו איבעריג איז עס

 ״גאציא־ דאזיגען דעם אין העכםםער דער איז עם קונםם
לאגד. גאנצען דעם ®ון אײנקוגםט נאלען״

אנצואוױתעז, גענוג איז מאכען, צו קלאר דאס אום
 דעם אין פראדוקציע דער םון וואוקס דעם מים אז

 פון פראםיטען די זײנען פראצענם, 25 אױף 1939 יאר
 אויף אויסגעוואקםעז קארפאראציעס אינדוםםריעלע די
פראצעגס. 70

 מיר װי צוױיםלען, *ו גרונם גענוג םאראן איז עם
 וואוקס נייעם א מים אויב אנגעװיזען, םריער שוין האבען

 אינגאנצען װעם םראצעגט 25 אױף םראדוקציע דער םון
 איז עם ארבייטסלאזיגקײט. איצטיגע די םארשװינדען

 אז צוױיפלעז, צו גרוגט שום קיק םאראן ניט אבער
 צענד־ אין װעט פראדוקציע דער םון וואוקם נײער יעדער
 קאר־ די םון פראםיטען די פארגרעםערען מאל ליגער

 אזא קעז לאנג װי נאר, איז םראגע די סאראציעט.
 מיר. קאנען םראגע דאזיגער דער אויף אנהאלטען. לאגע

 פון םמד אויפ׳ן זיכערקיים אבםאלוטער מים ענטםערען
 האם יאר צען געוױם. יאר 10 — םארגאגגענהײם דער

 וועלם. דער אין מלוכה מעכםיגסטע די אדן ױיכסטע די
 8 דורכגעמאכט מעריקע,8 םץ םען8שם פאראייניגםע די

 האט יאר צעז דעפרעםיע. מורא׳ז׳יגער א םץ פעריאדע
 זיד צו האם וואם קריזים, א אונטער געלעבם לאנד א

 היינםיגען םון געשיכםע גאנצער דער אין גלײכען קײן ניט
 קאפיםא־ אמעריקאנער דער האם יאר צען קאפיםאליזם.

 דא־ דער קריזים. אמעריקאגער דעם איבערגעלעבם ליזם
 דעם םון םירער די בײ ארויסגערוםען האט םאקט זיגער

ט איז דאס אז האםענונג, א קאפיטאליזם אמעריקאגער  ני
 קאפיםאליסםישער א נאר קאםיטאליזם, םץ קריזים קיץ

 האבעל קאפיםאליזם אמעריקאנער םון םירער די קריזים.
 זײ שרעק. זײער אץ םארצװײםלונג דיער אםגעװארםען

 זײנען און מוט מים נײ אויםס אנגענומען זיך האבען
 פאליםיק, אלםער זעלבער דער צו אומקערעז זיד גרײם
 פוד אנקומעז דאם מיםגעהאלםען שםארק אזוי האט װאם
 געליגגען. די זאל דאם אויב .1929 רr איז קריזיס דעם

 זײ זאלען .1929 צװײטעז א םיט זיכער זײן די קאגען
 װעם רחװעלם צח׳ײםדר א אז זיכער, אזױ זײן גיט אבער
ױך ארױסצוהעלםעז. אימשסאנד זײן דענםטמאל י
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אםעוקע איז פארםײןן «ז«רבײםערraw סױו *םשסייאונג ד
 פארטײ םאציאליםטישןןר דער פון גרינדונג די

אמעריקא. אץ
גע־ די שרייבען װיל איםיצער

T ^ jg םאציאליםםישער דער םון שיכםע
 ער מוז אזוי אמעריקע, אין פארטײ

JJSjflSBL װיכטיגע דריי אויף אנשטויסען זיך
 געווען זײנען וואם יערזענליכקײםעו,

E f f S f l l טאן־געבער את םירער גרינדער, די
 םאציאליםםישער היגער דער םון

װיקםאר יודזשין זייגען: פערזאנען דרײ די פארםײ.
 דעבס בערגער. וױקטאר און הילקװים מאדים דעבם,
 םאציאליס־ דער פון נשםה די אלם באםראכם ווערם

 דענעקענדער דער הילקווים, מארים יארםײ, םישער
 און פראםאגאנדיסם דער מרגער, וויקםאר און מארך,

 און קאגגרעםפאן םאציאליסםישער אלס םײ פראקטיקער,
 און םםײט. װיםקאנםין אין םוער םעםיגער אלם סיי

 יעדען װעגען האבען גיט זאל םען םײנונג א םאר וואם
 םח פעחענליכקײםען, אויבענדערפאנטע די םון אײנעם
 צוגעבעז, באאבאכםער אומפארםײאישער יעדער אבער

 היםםארישע א געשפילט האם זײ םון אײנצר יעדער אז
 אמעריקא־ דער סון באװעגונג דער אין נאר נים ראל,
 םארשםריײ דער אין נאר פארםײ, סאציאליםטישער נער

 צװישען געדאנקען און אידעען סאציאליםטישע פון טונג
אינטעלעקםואלעז. און ארבייםער אמריקאנער מיליאנען

 טערע־האו^^יזדיאט^ אין ,1855 גאװעםבזנר, םען5
 1875 אין קראם. שפייז א געהאם האבען עלםערען ז״־נע
 און סייערמאן״ ״לאקאמאטיװ א אלם געארבײט ער ד.אט
 לאקאמאטיװ אװ ״בראדערהוד דער אין אנגעשלאםען זיך
 געאר־ עד האם צײם קורצער א פאר פײערמען״. עגד
 אין טערע־האוט. אין קאמפאני״ ״גראסערי א םאר ביים

 קלױרק. סיטי םאר געװארען דערװײלם ער איז 1879
 אינ־ די פאר ארבײםען צוריק דעגם אן הויבט 1880 אין

 דער ווערט ער ארבייטער. אײזעגבאן די פון םערעםען
 סעק־ גענעראל דער און זשורנאל זײער פון רעדאקםאר

 1885 אין ארגאניזאציע. דער פון רעםאר־םרעזשירער
 דעמאקראםישען אויפן געװארען דןרװײלט דעבם איז

 וואלט ער און אינדיאנא״ םיז לעגיםלײטור דער צו טיקעט
 קאריערע, פאליטישע םײנע א זיד םאר פאכען .געקענט

 אייזענ־ זיינע צו צוריק ציעו געװען ניט זאל אים ײען
 די ארגאניזירען געהאלםען האם ער אדבײםער. באן

 יעבס האט 1892 אין קארמען. די םון ױניאנם נאציאנאלע
 געקראגען האם ער װאו חשאב א פיז אפגעזאגט זיך
 אין געלם םומע גרױםע (א יאר א דאלאר טויזענם פיר

 פאר־ די ארגאניזירען צו אפגעגעבען זיד און צײט) יענער
 א םאר ארבייטער אײזעגבאן די םון םאבעז שײדענע
p )9( פון געהאלם i יאר. א דאלאר הונדערט

 גע. געגרינדעםי איז ױניאן״ חױלװײ ״אםעריקען די
 האם יאר אײן אין און 1893 אין שיקאגא אין ווארען

 םאר־ האבען װאם לאחשען 465 געהאם שוין יוניאן די
םיםגלידער. םויזענט םוםציג און הונדערם ארום מאגם

 ארויסגערופען ױניאן די האם 1894 פון אפריל אין
 קאם־ רעילײײ נארםהערן ,גרײטער דער געגען םםרײין א

 ארגאני־ די זיג. א געהאם תאבען ארבײםער די פאני״.
 אז אויסגעדאכם זיך האט עם און געװאקםען איז זאציע

 אײנםלוסרייכס־ אמ שםארקסםע די װערען באלד װעט זי
לאנד. פון ײניאן «ע

 םטרײק א ארױםגערוםעז ײניאן די האם 1895 ױני אין
ro האם קאמפאניע פולמאז די ארבײםער. ■ולמ*ן די 

 און קאמפאניעם אײזענבאן 24 םים קאגםראקטען געזזאם
 מעכםיגע די געגעז קעספען געדארפם האט ױגיאן די

 געוועץ זייגען מרבײטער די קארמ^ריישאגס. אײזעגבזח
 איױענמן די אבער קאממסלוםםיג, אח ארגאגחירט גדס

 סאליםישען גרויםעז g געהאס האבעז קארוארײשאנס
 די םון ■רעױדענם דעמאלםדיגעז דעם אויף אײגפלוס

 ■רעזי־ דער קלױולאנד, גראװער שטאסען םאראײגיגטע
 צו םאלדאםען םעדעראלע nuns געשיקם האט דעגס

 האבעז געריכםען די און סטרײק דעס אוגםערדריקען
 די געגען אינחשאנקשאנם םיט טאג יעדען געשאםען
פירער. יוביאן די און ססױיןןר
 גע־ ארעםםירט איז סםריי^ ■ון סירןד אלס דעכס,

ם ײאיתז  חױ די חאט אנחױב אק J894 יולי םעז10 ת
 גטילײאסב ־זיך חאם ער אז ,foart ןאתקלאגמ גיײנג

באשולדיגונג די אב?ר מארד, פון קאגסויראציצ ן אין

יאזעפםאן. א. פון

 האט אליין רעגירוגג די אז האםעםנע, אזוי געװען איז
 געווארען אנגעקלאגט איז דעבם נאר םאתוארםען, עם
 אכטומ ליין האבען (נים קאורט״ אװ ״קאנטעמפט אין
 זעקם געקראגען האט ער וועלכער םאר געריכט) צום

םורמע. מאנאםען
 מצד םטרייק פון אונטערדריקונג די םטרייק, דער

 באזיצם, שםאט דער וואס מיםלען אלע מיט רעגירונג דער
 ארבײטער די באטראכטען צו געלערענם דעבם׳ן האט

 אנטדעקט האט דעכס שםאגדפונקט. נײעם א פץ פראגע
 אין זיצענדיג דעבם האט דעם חוץ א קלאםען־קאמף. דעם

 ליםע־ םאציאליםםישע די םיל זײער געלײענם םורמע
 סא־ א דעמאלט זײענדיג שױן גערגער, װיקםאר ראםור.

 באזוכט ניאל עטליכע האם שוײיבער, ציאליםטישער
 םון ווערק די געבראכט אים און טורמע אין דעבם׳ן

 האם ער װעלכע קאוםםקי׳ן, אמ ענגעלם׳ז מארקם׳ן,
 דעבם: (זעה: שםודירט. םלײםיג םורמע אין זײענדיג

).76—3 זייםן םפיםשעם״, ענד רייטינגס לייף, ״הים
 גע־ איז ברײען דזשעננגם װיליאם ווען ,1896 אין
 געשטיצט, נאד דעבם אים האט פרעזידענם, אלס לאםען

 םח פלאםפארם ברייענם אז געגלויגט האט דעבס ווײל
און מאנאפאלען די צעשמעםערע,' װעם זילבער״ ״םרייע

 װי ױעג שום קיין אײז נים זעם ער אז דערקלערט, דעבם
 םײדען באפרייעז זיד זאל קלאם ארבײטער דער אזוי

פארטיי. אייגענע אן האבען זאלען ארבײטער די
 גאנץ א געווען דעמאלם איז םאציאלמם דעבס׳ אבער
 הײנם. םארשטייען םאציאליםטעז, סיר, וױ אנדערער

 סא־ די פץ אייגםלוס אונטערן שםארק געווען איז דעבם
 שארל אוען, ראבערם דענקער אוםאפיםםישע ליםםישrצ

 *רומגע־ דעריבער זיך האם דעבם אנדערע. און םוריע
 קא־ םאציאליםםישע גרינדען צו געדאנק א מים טראגען
 איגערצייגען פראקםיק דער אין זײ דורץ אמ לאניעס

 םוץ יושר און גיטםקײט דו קאפיטאליםטען די אפילו
 אין אז פארגעסען, נים מען דארף דערבײ םאציאליזם.

 געווארען, געבוירען איז דעבם וואו אינדיאנא, שטאט דעם
 1825 אין האט אוען ראבערט וואו ארם דער געװען איז

ױ״ קאלאניע קאמוניםםישע זייז געגרינדעט הארמאגיע״. נ
קאנװענ־ א םארגעקומען איז 1897 יאר פון ױני אין

 סאציאל־דעמא־ םארטדאטען געווען זיינען עם וואו שאן
 האבען ױאס םאציאליםטען גרופעם, קאלאניזיר קראטןנן,

 קאאיע־ דער םון פארשטייער פלאן, דעבם פון געהאלםען
 סאציא־ דער םון קלוגען ױגיאנס, קאמאנוועלט, ראםיװ

 םאראײנען רעליגיעזע און פארטײ ארבייטער ליםטישער
 םרינציפען־ פאלגענדע די געװארען אנגענומעז איז עם און

:דערקלערונג
מא־ די פאד הילף באלדיגע ברעמען צו ״כדי

 אנגעװעגדעם ענערגיע גאגצע אונזער דארף סעז,
ווע־ פאת*כערט זאלען ארבײםסלאזע די *ז ווערען,

דא• דעם םאר אונםערשםיצונג. זעלבסם דורך רען
 דער ®ץ שטאםען די םון איינער זאל צוועק זיגען

 א•* װערען, באשטימם שפעםער זאל וואם ױניאן,
 אונזערע םון זאמעל־פונקם א וױ ויערען געקליבעז

 ווערען אײנגעםירם זאל עס וואו ׳ אונטערשםיצער,
 זאל דערנאד אץ אינדוםטריע, קאאפעראםױוע א

 ניז ווערען אויםגעשפרײט םעםיגקייט די ביםלעכװײז
 גע• יועט געזעלשאפט קאאפעראטױוע נאציאנאלע די

װערען. גריגדעט
פאר־ צו בירגער ארעגםליכע אלע תםזװ ״פיר
עי אונטער זיד אײניגעז  סאציאל־ דער ®מ ®אז ד

 תולעז םיר אז אזוי אמעריקע, פון דעמאקראםיע
 אויס־ דורך קאייםאליזם דעם באזיגען צו זײן גרײם
 איבער־ דורך און םרײהייט יאליםישע אונזער גוצעז
םאכם״. עפענםליכע די נעםעז

 רײ גאנצע א אנגעגוםען אויך האם קאנװענשאן די
 דיבען אזוי פאדערוגגען. באלדיגע םאר רעזאלוציעם

:פאדערונגען פאלגענדע די געװארען ארויםגעשםעלם
 קאנטרא- װערען װאס איגדוסטריעז אלזנ )1,
 מד זאלען םראסמען אח מאנאיאליעס םח לירט

שםאם. צוט הערעז
 םעלעפאגעז טעלע:ראפען, אײזענבאגעז, די )2.

גןז שראנסצארםאצ^ פון ײ*געז *נחװ־ע אלע איז

 יוטילי- םאבליק אנדערע אלע און עלעקטריק און
 געהעדמ זאלעז נוצליכקייטען) (געזעלשאםםליכע טים
שטאט. צום

 אײזעז׳׳ קוילעז׳ בלײ׳ זילבער׳ גאלד, די )3״
 שםאם. צום געהערען אייך זאלעז מינען קוילען
טאג. ארבייםם קורצען א איינםירען )4״
ארבייםסלאז^ פאד ארבײם געזעלשאםטליכע )5״
 רן• די און פריי זײן זאלען ערםינדונגען די )6״

 דערםינדער. דעם באצאלען זאל גירונג
פאםם. דער אין שפאר־קאםעם )7״
 פראפאר־• און רעםערענדום און איניציאםױו )8״

וואלען״. ציאי.עלע
 עמאקרן־rםאציאל דער םון ארגאניזאציע דער צו
 װיקטאר צוגעשםאנען איז אמעריקע םון פארטײ טישער

מילוואקי. םון בערגער
 עסמ־ איז געוואחנז געבוירען איז בערגער װיקםאר

 האם ער .1860 פעברואד טען28 דעם רייך־אונגארן,
 און בודאפעסם םון אונױוערזיםעםען די אין שטודירט

 זיבעציגןו די את אמעריקע קיץ געקומען איז ער װיען.
 םקול א געװעז ער איז צייט לאנגער א פאר יארען.
 «ץ רעדאקםאר געווארען איז ער מילוואקי. אין לערער

 J892 אין (דײטש) ״םארווערםם״ צייטוגג םעגליכער דער
 ״םאשיןל םון רעדאקםאר געווארען ער איז שפעטער

 מד פארװאנדעלם איז וועלכער העראלד״, דעמאקראטיק
 צד לידער״ ״מיאואקי טעגליכען אין 1911 אין װארעז

 ארבײ־ םאציאליםםישער דער םון מיםגליד א געװעז איז
 די פארגעקומזנן איז עם װען 1889 אין פארטיי. טער

 פארטיי ארבייטער סאציאליםטישער דער אין שפאלטונג
ך בערגער האט םראקציע, בוש ראזענבערג דער םון  ג

 האם דעבם ווען און פארטיי פאפוליסט די דעמאלט שטיצט
 ה»פ פארםײ םאציאל־דעמאקראטישע די געגרינדעט

פארםײ. דעבם׳ אין אנגעשלאסען גלייד זיד בערגער
 האס מארקםיסם א אלם כערגער װיקםאר כאטשבי

 פון איחגען אוטאפיסםישע דעבס׳ פון געהאלטען נים
 געגלויבס, אבער ער האט קאלאניעם םאציאליםטישע

p װעט פארטיי םאציאל־דעמאקראטישע די אז i אױפן 
 וי׳ין בייםעז אײך וועט אליין דעבס און וועג רינטיגען

געדאנקען. אוטאפיםטישע זיינע םאתוארםעז און מיינוגג
 םאציאל* דער םץ קאנווענשאן צװײטער דער אױף

 געתא* אפגעהאלםען איז וואס פארםיי, דעמאקראטישער
 אנגעהוימן זיך האט שיקאגא, אין ,1898 ױגי אין רען

 אװ גדופע פלאן קאלאניזאציאגם דעם צוױשען קאמף א
 איבערמי איז דעבס םראקציע. מארקםיםםישער דער

 קאגװמ־ די םראקציע. םארקםיסטישער דער צו גאנגען
 םראקציע מארקםיםטישע די געשפאלטען. זיך האט שאן
 ל־דדאסאצי פארםײ: נייע די געגעבען נאמען א האם

 בתתר, דעבם׳ אח אמעריקע םון פארטײ מאקראםישע
 נאציאנא־ אלם געווארען דערווײלם איז דעבם, טעאדאר

פארטײ. נײער דער םון םעקרעטאר לער
 אמעריקו פון פארםײ סאציאל־דעמאקראםישע די ווען

 אין 1900 מארםש אין קאנווענשאן איר אפגעהאלםען האט
 פארםײ די *ז געווארען, באריכםעט איז אינדיאנאפאלים,

 ' מיםגלידערשאפם א מיט (צוױיגעז) ברעגםשעם 226 האם
טויזענט. זעקם קנאפע פץ

 אםזר םון פארםײ סאציאל־דעמאקראםישער דער צו
 צוגעשםאממ ארום צײט קורצער א אין אײד איז ריקע

הילקװים. מארים
 איז ריגע אין געווארען געבוירען איז הילקוױט מאריס

 ש«ד פאראײגיגטע די אין געקומען איז און 1870 יאר
 •V פופצעז געװען אלט איז ער ווען אמעריקע םון טען
 פאמז םארשײדענע בײ געארביים אנהויב איז האם ער
 <ר באװעגונג ױניאן טרײד דער אין טזגטיג געווען און

 אלם גמגדיגט און שםודירס צײט זעלבער דער אין האט
 םאי• די פון סעקרעסאר געװען ,1893 אין אדוואקאט
 אנמ־ זיך האט ער געווערקשאםםעז. אידישע אײגיגטע
 פאחזײ• ארבײםער סאציאליםםישער דער איז שלאסען

 סעקםאנםיטי די פארםראגעז געקענט ניט האם הילקוױם
 אוגםײ פארםײ ארבײםער םאצ. דער פיץ האנדלונגזװ

 פירזי דער געװאחנן איז און שירערשאפם, דעליאג׳ם
 םאציאלי די װען און דעליאנ׳צז געגען אפאזיציע אן םץ

 WTPwji איז אמעריקע ®ח פארםײ דעמאקראםישע
 «ײי װי װעג א געזוכס חילקוױם מארים האם געװאדעז

 מד דלר םים אפאזיציע דעליאג׳ם די פאראיעיגען צו
 ייז אמעריקע. פוץ פארטײ דעטאקראסישער ציאל־
םאציאל־דעמר דער פון דײןן די את געייעז איז חױב

 זיך םאראייניגען צו געגנערשאםט א פארםיי הראםישער
 אפא־ דער אין געװען זײנען װאם סאציאליםטען, די מים

 פאר־ איז עם װען 1900 אין אבער דעליאנ׳ען. גו י*יעז
 די םון פרעזידענם א פאר וואל־קאםף דער געקומען

 סאציאל־־דעמאקראטישע די האט שםאטען פאראיײנגטע
 םאציאליסםען די מיט האנם אין האנט געארבײט פארטיי

 דעליאנ׳ען. צי אפאזיציע דער אין געווען דינען וואם
 האט אין קאנדידאם םרעזידענט אלם געלאפען איז דעבם

 דער בשעת שטימען, 96,878 געקראגען יאר דעם אין
 םאציאליסםישער דעליאנ׳ם םון קאנדידאט פרעזידענט
 פיר םון ערך אז בלויז געקראגען האם פארטײ ארבייטער

שטימען. טויזענט דרייםיג און
 איז םרעזידעגם פאר וואל־קאמף דער װי נאכדעם
 אפגע־ פארטײ םאציאל־דעמאקראטישע די האט פאראיבער

 יאגואר שיקאגא, אין קאנװענשאן םפעציעלע א האלטען
 89 באטייליגט זיד האבען עס וואו ,1901 טען15 דעם

 שטאםען נײנצען םארטראטען האבען וואס דעלעגאטעז,
 די אז רעזאלוציע, א געווארען אנגענוםען איז עס און

 גרױ אפאזיציע דעד םים פארטיי םאציאל־דעמאקראטישע
 רעזאלוציע די םאראייניגען. זיך זאלען דעליאנ׳ען םון פע
 שטײ צו םיטגלידער די צו געווארען איבערגעגעבען איז
 סאציאל- דער םון מיטגלידער די געגען. אדער פאר מען

 פאר־ א םאר געשטימט האבען םארםיי דעמאקראםישער
 אפגעהאלטען איז קאגווענשאד געמיינזאמע א און אײניגונג
 עם וואו ,1901 ױלי אין אינדיאנאפאלים אין געווארען

 פון םארטיי םאציאליסטישע די געווארען געגרינדעט איז
אמעריקע•

 נײ־ דער םון קאנװענשאן די וואם זאך ערשםע די
 אויםגעםאן האט פארטיי םאציאליסםישער געבױרענער

*ר «יז שטעלוגג דער װעגען רעזאלזציע א געװען איז  י
 באווע־ ױניאן םרײד דער צו פארםיי םאציאליםטישער

 םראק־ און שפאלטונגעז םילע צו געבראכט האט װאם גוע,
 ארבײםער סאציאליםםישער דער אין רייבוגגען ציאנעלע
פארםיי.
 םת קאנווענשאן גרינדונגם די וואם רעזאלוציע די

 לײענם אנגענוםען האט םארטיי םאציאליסםישער דער
:פאלגט װי זיך

 יעדען אין ױניאן א ווערען געגרינדעם זאל ״עם
קוקענ־ ניט באשעםםיגט זײנען ארבייטער װאו פאד
 זאל ױניאן די קאנםעתואםיװ וױ און קלייז װי דיג
 אר־ דעם פון מאבט די שםארקם דאם וױיל זיץ, ניט

קלאם. בײםער
 אזוי װערט װאס קלאסען־קאמף, דעם ״אין

הײנט, כוזזות יוניאן טרײד די פון אנגעםירט נאבעל
 אבער וױעיגער ווערען עקםפלואטאציע י7 וועט
אפגעשאםט. ניט

 ארבײטער-קלאם דעם םון עקםפלואטאציע ״די
 געזעלשאםט די װען ווערען אפגעשאםט בלויז קען

 את מאםלעז פראדוקציאנם אלע איבערנעמען װעט
 גאנצען דעם םון וואוילזיק דעם םאר זײ םארוואלםען

םאלק•
סים־ קאאפעראטײוע אדער םאציאליסטישע ״די

 זעלבסםשטענדײ א דורך קוםען צושטאנד קען טעם
 פאראײניגטער א און ארגאניזאציע פאליטישער גער

 וואם אלע די און ארבײטער־קלאם דעם םח אקציע
 היסטארײ דער סיט םימפאטיזירען און אנערקענעז

פראלעטאריאם. ®ח אויפגאבע שער
בא״ ױניאנס די םץ מיטגלידער די דארף ״מען

ווענ* איז םאציאליזם פון פרינציפען די מים קענען
 אנשליסען און ארבײטען זאלעז זײ אז זײ, צו זיד דען
ר דער איז זיד ע ש טי ם ^ מ פארםײ״. םן
 ®מ קאנװענשאז גריגדונגם דער טח דעלעגאםעז די

 געוהױ זײנען אמעריקע אין פארטײ םאציאליםטישער דעד
 ®אגאנדערגעםארען און שטימוע געהויבענער זײער א »יז

 עיסטישסאציאל די אז גלויבעז, שםארקען א מיט ןהײם
ארבײטער־ מעכםיגע און גתיםע א װערען װעם פארםײ

9 ט י י ז -►—-----------------------}»*1940 פעברואד,

 ®ארשטעלונגען מאטינע ספעציעלע
 לינתאלו ^עלס״ און ״•יגם ®ון

בױרטחדעי װאשינגטאנם און
די רעוױו אינטעתעשאנאל אונזער  פינם נײע .

 םעאםער, וױנדזאר איז שפילם װאס נידעלס״ איז
 לינ־ איז פארשםעלונממ םפעציעלע געבען װעם
 םעז12 דעם בױרטהדעי, װאשמגטאן »ח מלז

 די וחנלמ װאכעז די איז פעברואד. םען22 און
מז וחנחמ װאם שארשטעלתגעז גזנוױמליכע מ מ

» ל״דער »
, . העי . . ר ע ר י פ
ריװען אברהס םון

p אץ איז ױאס !פירער חןןי, n ז גערודןןר א לאנד 
?... וײ דא אזש ציטערט ןןס ח ט ש נ
 כרודער מייט גרודקר אז שװערדען/ די מען שארםט דאס —

מ קײגמאל זאל ה... אץ גײ־ן ני ם ח מל
ר, חןןי, חן ײנען װער פי  אױכען, זיכערע, די ז

ט כרוסם די צײכען. אץ מןןדאלען םי
ײנען דאפ —  דערחויכען, חאכ איד װאס װעכטער, די ז

ען... צו אלע םאר גלײכחײט כדי כ ײ ר ג
עי װאם פייחןר, חןןיי, שמידןןן איף, ח  קײטןןן, זיד ס׳
;חײנגעז ס׳װאלט װי לופט אץ שרעקען אץ
ם קאםף דעם שטןןדן זײ װאם דיי פאר —  געגרײטען, חן
.כרײנגען אלןןמען םאר םרײחײט די . .

̂נג אץ____ לעבען פון ג
װױ פון לג

p איף r אנגקכויגען קאפ דזןם ארבײט, דער כײ 
 שער. און נאדעל כײם — םאר׳םשפט װי אזױ

ת די םארגאנגען, יארען די  םארפלױגעז כוחו
אגט ױאס אימפעט, דער געכליגען ט אץ ׳י !... גי ר מןן

p אץ חאכ איך o געפזאפען גקארכײט, לעגןןן 
 ;םיטגעסילט מי אץ כאזונדער יעדעץ אץ

ר, די פאר געקעמפט חן די  שקלאפען, ארעמע די ג
םארשפילט. לעכען זײער איף, װי חאכען, וו^ם
 — םאלען׳ כלעטעלאד די כויםער פץ װי זןן איך

ש זײ װען צײט די מיד דןןרמאנט  ;געגרינט חאכ
 — שםראלעז גאלדעגע פון כאצויכערט םריליגג אץ

שפינט זײ םץ חלוםות דאן איף האכ .אויסגע . .
 װײלןן, א געדױערט — חלוםות די אװןןק

ץ פארטמקעלט ׳עלמןןר די קוםט־אן קפ ק... םי לי  ג
p ענטפער אן סארכליכען o שאלח שמענדי־גןן: 

ט ערגעץ װאו ד געפינ קז פינטעלע דאם זי גלי
p נו, r צעפראכען, אץ מיד אץ עלענד איצט איף 

p ציל, p« םארנומען קײנער ס׳האט o ,כאגער 
p םארשלמגען חאט צײט די n כטחדן, לעפנם 

ר... און נאדעל כײ געפליכען כץ איף אץ ע ש

גרױסשטאט איבער אדלער
ה פון װי ײ\ מז לי

ש^טקר װילדער ״װעלכקר  ג
 ומךנפליטןןרמ 9י

מ א פעלז א  גיגאג
^ןן אױןו ז שפײןער קאגטיגע קל

 פלאמעדחעג* װעלכע
 אױסגעפרענפ דןן האכען

ײען ע ר דג ט א עי גל  . לזןנ
שיגע גלײגע, אױןו טז גליפ ענ װ

ײכער חױך און  — חןכער א
ײלךפיילן! ז

קז׳ לױערעגדמע עי  נ
« w  • p  w n ir ז עו ענ ז

ס װיםלען--*-- Mkklili kM IkteklM MMגעשטאלטען םארא װאס ם װי דארט ן  װןרי
 שפאלטען? טיםע די אץ אוגםען

 געשרײען ארויף זיד ם׳רײםען
 חוגגערחזײען. פץ װי

 חױכען די דורך שנײדןןן שװערדןןן
שו אױערען םימע וװ אזש !דערגדײג

p םיר פרעגען עם p o כלײןען 
 סליגעל סייגק כױר כרןןכןןן ןןס אץ

ר איכער תי״ חן ע לד p פון װי w r צמעל. און M|kkMlM MkM kM Mk■ M|MMM MMMMMMשמיקען צזם װי זיף חױפקן כםארעם 
— פעפט א זוםפ א פון כפארעם

׳םליגןןל םייגןן רוןן װןןלען דןן
• ♦ • ®op# סײן ן1/י1י יויך דרןןל דןן
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ארבײטער־לעבען אינטערנאציאנאלען פונ׳ם
 די צטםרײסלטן מלחמה אייראפפאישפ מאנאםטן פינף

װטלם־װיוםשאפם
 א אויף ניט אײראפע, אין פלחמה ׳איז

 סרעםע די טאקע, אמת געלעכטער.
גרײ־ איבעריג מים נים אונז שפייזט

וױכ־ אויםן מלזזמה-םעגסאציעס. סע
 באפעסטיגטע די גײ םראנט, טיקםםן
 און םראנקרייך צװישען ליגיעם

 ארמײען ריזיגע שטייען דייםשלאנד,
 אנהויבען װארטען. — און צװייטער דער געגען איינע

 פארט ס׳איז אבער נים. ביידען זיי זיך גלוסט אטאקע די
 מא־ צום ביז איז וועלכע װעלט־װירטשאפם, די מלחמה.

 האט װעג, געוױםען א אויף געגאנגען סעפטעמגער גאם
רעלםען. נייע אויף ארויף געםחט פלוצים

 מיט אן וױיזט רעװױ״ לעיבאר ״אינטערנעשאנאל
 מוזען וואס אורזאכען, די אנדייטונגען קורצע עטליכע

 װעלט־װירט־ דעד אין אומבײםונגען גרױםע צו פירעז
 ארבײטס־ מענשליכער םון מאסען אומגעהויערע שאפם.
 ארויסגעריסען זײנען — ״רעװױ״ די זאגט — קראםט

 לאנדװירט־ דער םון און אינדוסםריע דער פון געווארעז
 עווא־ זיינען מעטראפאלעס, גאגצע שםעט, גרויסע שאםט.

 ײכטום—םאלקם םון קוואלען אלע געװארען. קואירט
 באװאםענוכג־אינדוסטריע. דער פון פארשלונגען דוערען

 פרויעז, געװארען. פארלצגגערט איז ארב״טס־צײט די
 ארייגגעצויגען מאסעגהאפט זיינען לייט אלטע און קיגדער

 אינדוםםריע, דער םון ארבײטס-פראצעם אין געווארען
 פארמאכט זיינעז גרענעצען האנדעל. און לאנדױידטשאםם

 סראקלאמירט איז בלאקאדע עקאנאמישע אן געװארען.

 רע־ פון קאנטראלירט ווערט םראדוקציע די געװארען.
באגרענעצט. ווערעז עקםפארט אוז איםפאדט גירונגעז,
 םאר שיעור א אן פדאבלעםען גייע זין־ שאםען אזױ

 זיך שםעלען שאדפקײם באזונדערער א טיט לאנד. יעדען
 דעמאקרא־ די אין פראבלעמען עקאנאמישע דאזיגע די

 מו־ װעלכע סראנקרײך, און ענגלאנד אין לענדער, םישע
 פרי־ דער םח םאלקס־װירםשאפם זײער םארקירעװען זען

 איז בשעת מלחמה־װידטשאםט, אױף דעגם־וױרטשאםט
 מלחמה־װירט־ םון באדינגונגען די הערשען דייםשלאנד

 דארם זיינען נאציס די זינט פון שוין אייגענםליד שאפט
מאכט. דער צו געקומען
 קימ םאראז ניט גאך זיד, םארשטיים איז, איצט ביז

 אופ־ די װעגען פאקםען, און ציפערען םיט בילד, קלאר
 אבער װעלם, דער אויף פאר הײנם קו־מען ױאם בײםונגען,

 דער פון צעטרײםלוגג די אז קלאר, אלענסאלם ם׳איז
 װיר־ די אץ באדײםענדע גאנץ א איז וועלם-װירטשאםם

 יארעז און יארען פאר טיסע גאנץ א זײן װעט אירע קונג
 אגםשטײזמ אינדוםםריען נײע װײל םלחמה, דער גאך
 גע־ סרעמד איצם ביז זײנען זיי וועלכע אין לענדער, אין
 ספעציעלע די פאר ארגײטען וואם אינדוםטריעז, — װען

 ילע־ פאר אדער מלחמה־לענדער די פון באדערסענישען
 אלטע זײערע טון געװאחנז אפגעשגיםעז זײנען װאס צער,

 איז מלחםדדגעשעעגישזנן. די דורד אימפארם־צענםערען
 מים מלזזמח־לענדער די זיד ראנגלען מאםענם איצםיגען

 באלד װי מלחמה־דױרםשאםם. דער םון פראבלעמען די
 שםײז זײ װעלען מלחסה, ■די סאדענדיגען זיד װעם עם

 װעט עם ■ראבלעמען. עקאגאםישע שודערערע נאך פאר
װעלט. װירםשאפטליכע אנדערע אן זײן

מלזזמה־קרבן טרשםטר דטר ארביים, מטנשליכט
 די איז םלחמה־באריכםען פמ לײענער דער אױב

 אויף מארםעגדיג געדולד די שויז פארלירם צײטוגגען
 םילות, םורא׳דיגע און זיגען גראנדיעזע םון באריכםען

־ טויזענםער צענדליג און געפאלענע םױזענםער גױט  מ
 אבער ײד אנמפלעקם קרכנות, םענשליכע טעטשעעקאלי
 אײראפעאישער דער םח לײעגעד אױםםערקזאסעז דעם

 װאם חורבז, וױלדער א אופן, ז9ישראסטו א אויף פרעםע,
 געבים אױפן לענדער אלע אין געװארעז געטאכט איז
 געםא־ איז ארביים םענשליכע אאליםיק. סאציאלסר פון
ז קרח ערשסעד דער לעז  םלחםד׳• אײדאפעאישער דעד ״
 בלד די פארשקלאפם ווערט םלחםזדלאנדער אלע אין

מ n« םי r דינםם איז אדבײםם־נמנשעז םיליאנזז פין 
 די פאדערם שיעור א אן ארבײס םלחמז^ דער פזץ

nattmמז גרע״ח, א אז •ראפממן ,׳ ממר די ד  קיי
ר• פאפעדלאנד, פון אממרעםעז די יין — ליםםנו מ
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 וואם גיטא איו מלוכות טאטאליטארישע די םון מילא,
 פארשקלאםט ארבײםער די זיינען דארט רעדען. צו

 דאס װיםיל אויף און, אויך םלחמה דער םאר געװען
 פאר־ קנעכםשאפט די מען האט געווען, טעגליך נאר איז

 ענגלאגד אין אויך אבער םלחמה־אויסברוד. גאבן שארםט
 לאנג נים רעגירונגען די זיך האבען םדאנקרייך אין און

 פון םשא שװערסטע די ארויםגעלייגט און פארטראכט
 װערט ענגלאנד אין ארבײטער. די אויף םלחפה דער
 אין םארם, דעמאקראטישע די רעספעקטירט הפזזות לכל

 אז מיט דאלאדיע־רעגירו־נג די אבער האט סראנקרייך
 םון דערגרייכונגען אלע ליקװידירט םויסט אייזערנער

 לעאן םון רעגירונג דער אונטער ארבייטערשאפט דער
 איבער דיקטאטור פאקםישע א פראקלאמירט און בלום
 איז װידערשטאנד, א שטעלען ארבייטערשאםט. דער

 סול איז ארבעםער־פרעםע םראנצויזישע די אוממעגליך.
 יוערט םטרייקעז, — און צענזור־םלעקען וױיםע םים

מלוכה-םארראט• װי אזוי באשטראפט
 ווארפען עראפלאנען םײנטליכע מלחמה. ס׳איז
 ״םריינםלי־ באםעלקערונג, םרידליכער א אויף באםבעם

 איבער ארבייטס־דעקרעטען םיט האנלען רעגירונגען כע״
 עקא־ און פאליטישער א ארבײסערשאפט. הײנלישער דער

אייראפע. ארוםגעכאפט האט ״בלעק-אום״ נאמישער

פראנקרײן אין — אימאבילתירט איז לוין שםייגם, יקרות
 דינען וואס ארבײטם־דעקרעטעז, צאל גרויםע די

 איז םלחםה די זינם פון םראנקרייד אין ארויסגעגאגגען
 ארבייטס־ נייע א פאר זיך םיט שםעלט אױםגעבראכען,

 ױריםםען םאר אינםערעםאגטע העכסט א געזעצגעבוגג,
 פאר פילבארע םײנליד א — און םאציאל־פאליטיקער און
 לייע־ די פאר זיין אינטערעםאנט ס׳וועט ארבייםער. די

 נייעם דעם פון פרםים איעיגע דערװיםען צו זיד נער׳
םראנקרײד• אין אדבייםס־רעזשים

 מלחמה־לענחנר, אלע אין װי אזוי םראנקרייד, איז
 שטארק זייער לעבענסםיטלעז די םון פרייזען די זײנען

 דע■ א קומט שטײגען. איין אין האלםען און געשטיגען
 דעם בלויז נים םארווערם און דעגירונג דער םון קרעם
 געזעצ־ אויך ווערט עס גאר לוינען, העכערע פאר קאמף

 פונקט. םעםטען א אויף לוין דער אוועקגעשטעלט ליד
 דעקרעם, •א באשםימט מלזזמה־אינדוסטריע, דער איז

 אױף פוגקט, זעלבען דעם אויף שםייז לויז דער בלײבט
 םעפםעמבער טען1 דעם געפוגען זיד האט ער וועלכען

 פונם נאר װערען געמאכם קען ענדערונג אן .1939
 םאזמה־אינדוסם־ םון באגריף דער ארבייםם־מיניםםער.

 האם אינדוסטריע יעדע װײל וױיםער, א וייער איז ריע
 דער םים שייבות וױיטערע אדער נעענטערע א דאך

 אינ־ יעדע מען קען גאר, װיל םען אויב איז מלחםה,
מלזזמה־אינדוסםריע. א םאר דערקלערען דוםםריע

 אמ־ םרײער פון םעקטאר א םונדעסםוועגעז פאר^ן
 גע־ געשטעלם נים נאד הײנט ביז איז װאס דוסםריע,

 האם מלחמה־אינדוםםריע. ®ון רעזשים אונטערן װארעז
 אינדוסטריע- דאזיגען דעם אין אז באשטיםם, דעקרעם א

 ארגײטס־ קאלעקםיװע די קראםט אין בלײבען סעקםאר
 מאנוםעקטשורעדס, אמ ארבײםער צװישען אפמאכען

 וױל צד איין אױב מלחמה. פון צייט גאנצער דער פאר
 דער װעגעז םח אפמאך, חנם פון באדיגגונגעז ענדערען

 װאם פעחאן, םיר ®מ קאמיסיע א אנםשײדען םראגע
 רע־ דער ®מ צוחגק דאזיגען דעם פאר באשםימם װערם

 גע־ צמאםענגעשםעלם װאלם קאםיסיע די װען גיתנג.
 אינ־ די םון און יוניאנס די פון םארםרעטער פון װארען

 רע■* צאל גלײכער א םיט אדגאניזאציעם, דוםםריעלע
 רעכע־ געקענט נאך ארבייטער די וואלםען רעזענםאנםען,

 אפגעהיט. װערען אינטרעסען דיערע אז דערםים, נען
 אזױ און רעגירונגם־קאםיםיע א גלאם אבער איז דאם

 ארבײםס־לויז פח פראגע דער אין באשלוסען אירע וױ
 רע־ דער פון ווערען באשטעטיגט דארםען שםונדען און

מ אייד אז דאס, מײנם גירונג,  פרײעד פמ סעקםאר י
 באדינגוגגען אלע חנגירװג די דיקםירם אינדוםםריע

פאלגען. דארפען ארבייסער די און
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דעטאקראםיע. פראנצױזישפר דער פאר געזונם איז

 לויך גטהטכטרטט ,1ארב״ם־שטונדט פארלטנגטרמט
שםייטרטן

 איז װעלכע ארבייטסײואך, ־שעה׳דיגער40 דער םון
 פון רעגירונג ער1־ פון געװארען איינגעפירט געזעצליך

 םראנקףײך פון רעגירונג איצטיגע די איז בלום, לעאן
 נאר ארבײט. שעה צווײ־און־זיבעציג א צו ביז דערגאנגען

 א געװארען באשטימט איז קיגדער און םרויעז פאר
וואד• א שעד׳ 60 םון גרענעץ מאקסימאלע

46 ערשטע די פאד :איצט באטרעםט לוין דער
 שעה 40 םאר פריער װי םיל אזוי דורכשנים אין שעה

 םאר געצאלט ווערט וױיטער שעה 45 םון ערשם און
 צאלען ארבײטער די מוזען לוין פונם ״אװער־טאים״.

 ״םאלידאריטעט״ גערופענעם אזוי סארן שםייערען הויכע
 מאביליזירםע). די סץ םאמיליעס די םאר (הילף פאנד״

 א אווערטאים בײ באםרעםען שטייערען דאזיגע די
 א פארדינסם. ארבײטער׳ס דעם םון דריט-וזלק גאנצן

 גד וועלכע ארבײטער, צאלען מוזען שטייער גרויסען
 צולינ־ זיינען און עלטער מיליטערישען אין זיך פינען

 זײ ז.vגעװאד מאביליזירט ניט אורזאכען פארשידענע
לוין. זייער םון פראצענט 15 צאלען

גטלטרטנט ניט גאר פארגטסען, אלץ
 לעאן ױניאנס, םראנצויזישע די פון םירער דער

 אז פעםל״, ״לע ױניאךארגאן אין פעםם שטעלט זשוא,
 העמ* צו אן, װענדט רעגירונג די װעלכע מיטלען, די

 קײן צו פירען ניט קענען פראדוקציע, גאציאנאלע די רעז
 אײמנן די מים אז דערמאנט, ער רעזולטאטען. גוטע

 םרןנ• די געראנגעלס זיך האט הײנם װי פראבלעמען
 אויך. װעלט־מלחםה גרויסער דער אין רעגירונג צויזישע
 ארבייםם־צײם. די פארלענגערט אויך מען האט דעמאלט

 סארקערטע. א אקוראט געווען איז װירקונג די אבער
 סײ געווארען איז טאמא אלבערם סאציאליםט דער װען

 װעלם־םלחמה, גרויסער דער אין אמוניציע, םאר ניסטער
 אפמך און ארבײםס־צייט די םארקירצם תיכף ער האט

 בלױז ניט — אווערטאים-ארבײט די אינגאנצען שאפט
 כל קודם נאר ארבייטער, די םון איגטערעסען די אין

 ירא־ געהעכערטער א פון אינטערעםען די אין טאקע
דוקציע.

 190 אויך. עגגלאנד אין דעמאלם געװען איז ענליך
 לאגע די ן9אויסצוםארש קאמיסיע, א באשטימם דארט האט
 קא־ ר9נ9י םיז באריכטעז די ארן פראדוקציע דער םון

 םיםואציע ר9הײגםיג דער םאר גילטיג זײנען מיםיע
 באריכטען, יענע אין פעסטגעשםעלט װערט עם אויך.

 גיט גראבם ארבײטם־צײט ר9ד םון םארלענגערנוג די אז
 נאר רשאםט,9ארביים דער םון זונם9ג דאס אונםער בלויז

 אױפן װירקוגגען 9שעדליכ 9אוממיטעלבאר ארויס רופט זי
 שנעלער ווערען ר9ארבײט די גוםא. ארבייטס־פראצעם

 דך רם9םארקלענ עם ארבײט, דער פון אויםגעמאטערם
 אוים־ ארבײםער, יעדעז םון ארבײטם־רעזולטאט דער

 19י9װ ארבײטער ארבייטם־שעה, יעדער םאר גערעכענם
 רס9װ ארבײם די און ארבײט דער םח קראנק אםטער

דיםאדגאניזירט. ארום אזוי
 אויםפאר• ר9נגליש9 דער םון באריכםען 9דאזיג די

 91 תרצו, בראבט9ג מאלט9ד האבען 9שונגס־קאמיםי
 ארבײםם• ר9ח׳דיג9־ש8 ר9ד ז9װאר9ג איעגעפירם ס׳איז
 י9י נאך־ באלד ן9צוגעםראם איז ן9מ אױב און םאג.

י ד9רנאציאנאל9אינט ר9ד צו לם־סלחמה9וו גרױסער  ג
 ארבײםם־סאג ן9ה׳דיג9*ש8 פונם אײנםירומ צליכער9ז

 *י פטארש90בײאר די דאס האט וועלט, דער ר9איב
 חװמד 9מאבט9ג די סאס ר9גרוים א איז ז9פארדאנק

 ר־םײנטלימ9ארבײם די מלחמה*צײם. ר9י םח ז9רונג
 סאר־ ז9רפארונג9 9מאכם9ג 9אל האט גירונג9־ר9דאלאדי

נים. גאר נם9ר9ל9ג ניט אמ ז909ג
 פראנצויזיעטן אין דסרגרײכונגסן װיכטיגפ צוױי

ארבייםם-רטכם
 יתיינם 9םראגצױזיש די האבמ *ונקיײמ צװײ אין

י די איז ז9רגרײכומ9ד 9וױכטיג צם9ז9דורכג םארם  •י
:ר9ארבײם די פמ ז9םערעס

 • איו אפטאד ר9קאלעקםיװ א קזיסםירט9 ס9 אױב
 ניי אמ ד93ל9וי ,9איגדוסםײ ר9י פמ צודײג ז9געװיס

מ רס,9קטשור9מאנופ 9אל פיז ז9װאר9ג ז9נומ9אנג  זיי
 פאנו״מםשורײ• 9דיג9איב 9אל אייד אן אמם פמ

י קאלמסיװאז טונס באדינגוגמח די ן9װארפ9רג9אונם • 
מד נוינױג איז 9גולא«י9ר 93*«ל919< 9דאזיג די מאז־.

-------------------------41940 ■עברואר,
 ־צװײ•9אינדוםטרי אין וױיל ם,9י *וליג ספעציעל װאן־ען,

 און ״קלאחר״ קזיסטירט9 ז9האב עס װעלכע אין גען<
 רס9מאנוםעקטשור די האבען צתאםען, שעפער אפען״

 היגקײם9קאמף־פ אפגעשוואכםע די ן9אויםנוצ אגגעהויבען
 אפ איגנאנצען זיד פדי ׳ס9ארבײטער*אדגאנמא*י די פון

 זײנעז איצט ן.9אפמאכ 9קטױו9קאל די פון צוטױיםלען
 אויב געװארען. באדיטיגט געזעצליך שעםער ״אפען״ די

 אויף חל ר9 איז אםמאד, קאלעקטיװער א ם׳עקזיסטירט
 מאנו־ דער צי חילוק, א אן אינדוםטריע, גאנצער ךער

דעם אונטערגעשריבען ניט צי יא האט םעקטשורער
, אפמאד•

 גע- האבען ױניאנם די װעלכען פונקט, צוױיטער א
 אר־ דער פון דעלעגאטען באשטימען גײם איז וואונען,

 פראנצויזישע די אין ״דעלעגאטען״ די בײטערשאסט.
 ארביי־ דער פון גס־מענשעז9םארטרוי דינען םאבריקען
 אגע־ אין װי םונקציעס 9ענליכ האבעז און םערשאפט

 םלעגען מלחמה דער צו ביז שאפ־טשערלייט. די ריקע
 אר־ ארבײטער״ אלע םון ן9ווער געוױילט דעלעגאטען די

 וואלען קיין װי אזױ אומארגאניזירטע. און גאניזירטע
 האם מעגליך׳ ניט באדיגגונגען איצטיגע די בײ זײנען

 צו בארעכםיגט איז ױניאן די אז באשטימט, דעקרעם א
דעלעגאטען. די נאמינירען

 פתט ביליאן האלב א מים צוױי מטן נטנזם װאו
ד םםטרלינג

 ענג־ קעפ די איצט ייד ברעכעז 9םראג דער אם איבער
 וױיגיגער נים רעגירונגסלייט. און עקאגאמיםטען לישע

 ביליאן 10 9(קארג סונט ביליאן האלב א מים צוויי ווי
 םלחמה־מא־ דער םאר ז9ר9וי געשאםען מוזען דאלאר)

 דאזיגע די געלם? דאם מען נעמט וואנען םון שינעריע.
 רי־ די אט ן9ווער פארטיילט זאל אזוי װי : מײגם םראגע

 ? ענגלאנד םון קלאםען םאציאלע די צװישזמ םומע זיגע
 פלפול׳ם מען ,9ם9פר דער אין 9םראג די ארום רעדט מען
 שטילערהײט און זשורנאלען 9װיםענשאפםליכ אין ױך

קאמף. פארביסעגער א פאר קומט
 הע־ אז םענה׳ען, עקאנאמיסטעז קאפיטאליסטישע די
 ד, ד. גליד,9מ נים איז שטייערען ״דירעקטע״ די פערען

 שםייערען, די העכערען נים ן9מ םאר מיינוגג דיער לוים
 כמילא קאפיטאליסטען. די ן9צאל ז9דארפ עס װעלכע

 ארױם־ זאלען רען9שטיי די אז ׳ן9געדרונג דערםון איז
 םאלק. םון ז9שיכם 9גדיג9ארבײט די אויף װערען געלײגם

 אן. וױיזם םוירטש״9ר יבאר9״ל זשורנאל לאנדאנער דער
 םון נם9פראצ 20 נאר לײגם9ארויםג וואלס מען װען אז

 דאס וואלט ארבײםער, די אויף סומע נויטיגער דער
 בענם־סטאנ־9ל ר9זײ םון צוריקגאנג א ארויםגערוםען

 װערט װאם סומע, םאםאלע די :פראצעגם 25 מיט דארד
 םם9באטר עגגלאנד, אין לױן אויף יאר א אויםגעצאלם

 געצװאונגען וואלםען ארכײםער די װען םוגט. כיליאז 2
 םונט *מיליאן 500 לױן ר9זײ םון אוועקצוצאלען געװארען

 גס-9כ9ל 9ר9זײ זיי װאלםען ,9רעגירונגם־קאם דער אין
 ל־9רם9דריײם אויף ן9דוציר9ר פחם9ג באדערםענעישען

 געװיס םאלקס־װירטשאםט די וואלט און.דערפץ חלק
האט.9ג נחת קיץ גים

 םים ארויםגעקומען איז עקאנאמיסט באװאוסטער א
 ארבײםם- פונם פראצענט ר9װיס9ג א אז פארשלאג, א

 אח יוויעם־באנדם״9ם״ סים ז9ר9וי באצאלם זאל לו,ין
 צװאנגס־הלואה א ן9מאכ אופן אזא אויף זאל מלוכה י׳י
 הײנטיגע װאם חםחן, ר9י י9אב איז ר.9ארבײם די פײ

 צװאונ-9ג 9לכ9אז םון רם9וו דעם 9אל וױיםעז צײסען
הלואות. נע9ג

 צװײ־ ז9מ מם9ג װאו ,9םראג די כלײבם ס9 הכלל,
 ?9האב װעם ז9מ ז9װ און ! ? םונט כיליאן םים־א־האלב

 שםעלען ן9מח זי מען ם9ײ ,9םראג די רם9נטם9סאר
.פארטיג נים לאע נאך איז ן9מ ווײל אױםס־נײ . .

ארבײס דמר בײ טנגלאנד אין .אדורתארי־קאמינזטס״ די
 ז9רדיג9םרי א אין ן9ב9ג9דג9איב שוין ן9האב םיר

ג ®ח טפעי  ־9ג איז נגלאנד9 א? אז כטיגקייש״,9ר9.
 ר9גלײכ א םים קאונםיל״ ״דזשאינם א געװאחװ שאסען

 ר9י פח אמ םרײד־יוניאנס די םון ר909פארטר צאל
 דאח׳ ר9לפ9װ ״,ןשאײר9י9קאגפ דם9םילאי9 ,כריטיש

 9אל אין ז9אנחײזונג ר9ארבײםס-םיניםם ם9י געמז
מ אי פראדוקציזג נאציאנאלאד ר9י ®יז פי

מן9ז ם9י לױט ציי ל  גןך אױך איצם ז9זײנ פרינ
 דיסט־ 9אל פאר ,אדדוײזארי־קאםיםאס״ ן9װאר9ג שאםעז

 יתיאנם די פון ערמטרעארפ צאל ר93גליי א םים ייקםעז,
 איז שםײז ן9דארפ 9לכ9ײ ר,9ב9ארבײגדג די ®ון *ז

י » די םיט פארבינדמג ר9עסם9 ת ײ  ־9רט«אעד 9לנ9א
 גאמ ם9י ז9פארזיכער און ראגירונג חװ־ ®ח ז9נט9ס

.9דיקציארפ י9י *יז
ראגי־ די מאלכא פארארדגונג, ספאיייילאו א ייז

 ן,9שםראכ9רג9אונם דט9ײ ארייםגעגעבעז, האט רונג
 ן9מוז אדמיניסםראציע דער ®ח צווייגעז אײנצעלנע די אז

םרײד־ױניאגם. די מים קאאפעראציע 9נגםט9 די זוכען
 ר9י9אנד גאגץ א עגגלאנד אין הערשט זעט׳ |9מ װי

פראנקרײך. אין װי גײסם

טנגדאנד אץ לוינטן און פרייזטן
פױי־ די זײנען אויסגעבראכען, האט מלוומח די װען

 גע־ נגלאנד9 איז נםמיטלען9ב9ל װיכטיגסטע די פון זען
 ה. ד. ,1914 ױלי איז װי העכער פראצענט 55 מיט ן9ײ

 ערשטע די אויסגעבראכען ס׳איז װען צײט, דער אין
 פריי. די דינען מלחמה חדשים צװײ נאך לט־מלחמה.9ײ

 ליניע דער איכער פראצענט 69 אויף ארויםגעשטיגען זען
 ער* די אין זײנען ן9פרײז די אז ה. ד. ,1914 ױלי פון

פראצענט. 14 מים געשטיגען מלחמה־חדשים צוױי שטע
 גע־ ארבײםס־לוין דער איז צײט אײגענער דער אין
 איז פראדוקציע דער פץ צװײגען אלע אין גיט שטיגען.

ליז לייז יער  די האט ן9ײ לםען9ז און געװאקסען ג
 לעבענס־ געהעכערטע די דערגרײכט טאקע העכערוגג

 גרויםע שטיגען.9ג פארט איז ר9 אכער מיטעל־פריתען,
 פארם־ארבייטער, די דערגרײכט האכען לוין־ד-עכערועען

 ױניאן, שםארקע א זײער ענגלאנד אין םארמאגען 9װעלכ
 געהעכערטע כאקומען האכען טעקםטיל-ארבייטער די אויך

 ױניאן ״נעשאנאל די פראצענט, האלג א 12 מיט לוינען
 לוין־הע־ א רגרייכט9ד האט װארקערס״ גאדמענט אװ

פראצענט. 10 םון כערונג
 פנגליש־פראנצױזישע! פוניס מיםינג ערשםטר

__________ םױניאדסאמימפ________________
 אז זער,9ל אונזערע ן9ב9ג9רג9איב שוין האבען מיר

 געווענ־ זיך האם יןאונסיל םרייד־ױניאן ר9כריטיש דער
 דערא־9ראל*קאנפ9נ9(ג ױניאגס פראנצויזישע די צו דעט
 געמיינ* א ן9שאפ צו פארשלאג׳ מיט׳ן ארבייט) ®מ ציע

 9אל איז נארבײם9צוזאמ ר9נג9 םאר קאמיםעט זאמען
 ױנ־ 9םראנצױזיש די לענדער• 9בײי ®ח ז9ױניאן־םראג

 באגײסטע־ מיט פארשלאג דעם אנגענומען האבען יאנס
 םײ ר9רשם9 ר9י װארן9ג האלםן9אפג איז איצט און רונג
 רס9פיר 9װיכטיקסט די ם.9קאמים דעמדאזיקן ®ח טינג

 ר9ם װי — ר9לעגד ביידע אין ױניאן־באוועגונג דער םון
 םראנק־ ®מ זשוא לעאן אח עגגלאנד פון םיטרין וואלםער

 אויך ם>9קאמים ן9געםײנזאפ דעם צו ן9באלאנג — ױיד
 רנא-9אינט טרײד־ױניאן פונ׳ם טאר9קר9ראל־ם9נ9ג ר9י

 אלע זײ ם.9קאםיט אין ארײן גײט לם9שעװעג ציאנאל
 ז9זיב די םיםינג, ז9רשם9 ם9ד איז באםײליקם ייד ז9האב

 פארװאל־ 9גאנזנ די און םם9ג אלם ן9גאט9ל9י 9ענגליש
 ראציע9ד9גענעראל־קאנפ ר9פראגצויזיש דער ®ון טונג
ד.939גאסטיג אלס ארביים פון

 *9ג בראכט9ארויםג איז םיטינג ן9רשם9 אויפ׳ן
 לאגע ר9ארבײם ר9ד םון גארםיגקײם9פארשיד די ווארען

 פין זשים9ר ר׳ן9אונם פראנקרײד, איז אמ עגגלאנד אין
 פאר־ 9םשרנה׳דיק די פראנקרײד אין ;מלחמה*געזעצגעבונג

 פון 9י1איפאביליזא ארבײםסצײם׳ דער ®ון רונג9נג9ל
 9מלוכד.׳ש זװן ױניאנם פון םומ9פארטר שום קײז לױן״

 קא־ 9פאקראםיש9ד א נגלאנד9 איז — ז9גם9פארםמ9ד
 נ*919פר9ר 9אפיציעל מיט ױניאנם די םים 9אפעראצי

 א — *מ ז9רשאפט9ר«9ק 9םלוכה׳ש 9אל אק ז9טאנט
 אױף נאר גוגגם־פרײהײם9באװ ר9י ®מ צוגג9ג9באגר

4גויםיי אומבאדיגגם אח דאס װי װײם אזוי
 רײ ר9גאטנ א מים ן9פארנום זיך האט מיטינג ר9ד

 םלחםח־יראדוקציע דער םים נהאגג9צחאמ אין ן•9פראג
 יײ־ ז9ם9»־בײטס־«ראבל די פראנקרײך. את נגלאנד9 איז
 װאם סײ פארשיחמ. שטארק ר9ני9ל 9בײד אין גזח

 בא־ ר9י פאר ז9שטאפ 9רוי פון 9םראג די שײן ם׳איז
 םארזאר־ די שײך ס׳את װאס סײ ,9װאפגונג־אינדוסםרי

 ם9ד צוליב גראד ר9אב שפײז־פראדוקםן. סים גומ
 ן9זוכ נדער9ל 9בײד פון ארפײט 9ארגאניזירם די םח

 ר9ני9ל 9בײז־ אין ז9גיתנג9ר די ז9אגווײז אוץ ן9םיםל
 אױפ׳ז 9פראדוקצי די ן9אדגאניזיר צו אזוי וױ ן,9ג9װ די
 ד9זייג ר9י nrnm רגרײכם9ד זאל ם9 אז אופן. ז9סם9ב

 ־9ר־באװ9ארבײם י9ד הײליק איז ר9לכ9ײ ציל׳ ר9הױכ
 בארבארי־ די י9איב זיג י9י — ר9לענז־ 9בײז* פון גוע

 *ײט ר9לב9ײ9ד אין און .9אײרא« אין ז9סודאדיקט 9ש
no אי־ ז9װ»כ ר9ני9ל 9ביח־ פון גונג9יוניאז־באװ די 

 קאייםאליס־ די לכע9װ ז,9ס9ר9ינסאר־9יימבאר די ר9ב
י9ד פון ד9®יי אין זײן צו מקריב גויײם ן9זײנ ז9ם

 יתיאז״מד די איז מממזעם געםײנזאמעז דעם יין
 «זצאט9ל9י 7 יײ־ד ן09מרפאד ר9ני9ל 9בײד פון װענונג

 םיל יײז ז9פאדקום ז9ל9װ םמױננעז לאנד. ז9י9י ®ון
 שםאט׳ חױים אנחװ־אד אז ייז פאל חװ־אס חודש, אין

לאגדיז• און יאריז
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אויפשטײג טקאנאמישטר װאװדטרליכטר פינלאנד־ס
קעם־ העלדישע בלויז נישט זיינען פינלענדער די

 ן9האב די לאנד. זייער פון פארםײדיגונג דער ביי פער
 נא״ זייער פון געביט אוים׳ן אויך װאונדער באװיזען

 װאם יאר, 20 די םון משך אין וױרםשאפט. ציאנאלער
 בא* זיי האבען מלוכה, זעלבסטשטענדיגע א איז שינלאנד

װירטשאפט. נאציאנאלע כליענדיגע א שאםען
 די איז ממשלה דער'רוסישער םון צײט גאנצע די

 ר9אײנציג דער כמעט געװען געהילץ פון פראדוקציע
 םינ־ װי נאכדעם באםעלקערונג. דער םון הכנסדדקװאל

 האט מלוכה, זעלבסטשטענדיגע א געװארעז איז לאנד
 אװעקגענומען רעפארם, אגרארישע אן דורכגעםירט זי

 צװי־ פאנאנדערגעטײלט און פריצים גרויסע די םון לאנד
 רעפארם דאזיגער דער פון װירקונג די פויערים. די שען
 מים פארזיים _איז װאם ערד, שטח דער אז געװען, איז

 די פראצענט. 25 גאנצע מיט אויסגעװאקסען איז פרוכט,
 װיכטיגסטער דער אייד הײנט זיינען װעלדער רייכע

 אין אבער פאלקם־װירטשאפט, דער פון הכנםה־קוואל
 לאגד-וױרם־ די אויםגעװאקםען 'איז ציים אייגענער דער

 עטלאכע אט הויך. אומגלויבליכער אז צו ממש שאפט
פינ־ פון קלימאם קאלטען דעם אין איז וױיץ ציפערן.:

 צייט צארישער דער אין ־געװאקסען, װייגיק זייער לאנד
 טוי־ 60 בײ דורכשניט אין געווארען ארויסגעבראכט איז

 קאר־ !מיליאן 2 איצטעד יאר. א צענטנער זענט
 דאם סריער. װי סיל אזוי מאל דריי איצם װאקסען טאפעל

 ר9פרי :פוטער פיז פראדוקציע דער מיט איז נ9אייג
 םאן; םויזנם 30 בײ איצם יאר, א םאן טויזנט 10 אריבער

 אויםגעוואקסע): םינף־פאכיג כמעט איז קעדפראדוקציע די
 די אויך םאן. 500 םויזענט 9 אויף טאן טויזעגט 2 םץ

 מװוא־ רט9ם9םארגר סינף־פאכיק איז עופות־פראדוקציע
 טױזענט 17 אויף יאר א םאן 700 טויזענט 3 םון :רעז
 קלײנע די איז (לאמכער) געהילץ אין יאר. א םאן 600

 ;װעלט דער אויף עקםפארם־לאנד ערשטע דאס פינלאנד
קםפארט-לאנד.9 דריט־גרעסםע דאם—פאפיר אין

 םים פויערים, און ארבייטער 9םלײםיג סון לאנד א
 סארניכ־ ווערם וױדטשאםט, נאציאנאלער כליעגדיגער א

. רויב־אגפאל. םםאלינ׳ס םון טעט
נײטס. קײן ניםא — דײםשלאנד פון

 19דרינג ם9ניי קימ דייטשלאנד• אין רואיג אח אלץ
 דיקםירם ״פירער״ ר9י וועלם• דער אין ארוים נישט

 םח 9הארמאגי די הארכזאם״.9ג״ איז םאלק דאם און
 געשטערם. נישט רט9וו רײ9םאלקםבאגליק ר9גאציש
ם. א אויף װי שטיל ^ול בי

 עפעס םארם זיד רט9ה צײם צו ציים ®מ נישם׳ סער
 סריײ איבעריג גישם ם׳איז אז וױיזט, װאם קליעיגקײם• א

נאצי־אןנד. אץ לאך
 זן9טראנספארט־וו דאם אז װין- פון מען הערם אט

 דאנערשטאג״ און מיםװאך ״יעדן דעזארגאניזירם. איז
 לאקאמאםי־ דער *ק נבאךאומגליקען.9אימ פאר קומען

 םלאריס־ *באצירק9אינדוסםרי ר9װינ םונ׳ם פאבריק ן9װ
 ר*9שװ די בײ םרײען רט9ד.ונד 9עםלאכ ן9ארבייט דארף
 ר9נשלאכ9אוממ בײ אײזען האמערען זיי ן,9ארבייט םטע
 «ו אפס קומט ם9 און שקאלםן־לוין אמת׳ן אן סאר היץ

נהיים.9אוםצופריד ®ח ז9אויסברוכ
 פון םײלעז 9אל ר9איב צרה א גאר איז שפייז םיט

 רשט9ה ם9 איו׳ עס װי נאד זיד לפעז9די 9רײכ די לאנד•
 דיק־ קליינע און 9גרוים די ן9צוױש 9קארוםצי 9גרױס א

 שפייז־םארזאר־ ר9ד םים טאן צו האממ װאס טאםארס׳
 ל־9באם 9ארע« די בכלל אמ ארבײםער די ר9אב גוע.

ישום. רט9הונג רונג9ק
 בארג־ די ®ון 9ראצי9פעד 9רנאציאגאל9אינם די
 ברײו א שיקט9«וג ז9באקומ האס רם)9(םײנ ר9ארגײם

 ביט.9רור*ג דײםשען אין בער9קױלענגר 9גרוי א ®ח
 םײנונג די אױם דריקען זײ אז זאגזח, ר9בריודשרײב די

po נישם האבען מאם ר״9בארג*ארכײט קאמעראדען אלע 
 ר9היטל װארם. א ז9ארויםצורײד גלאכקײם9מ קײן
 אק געזאגם װערם — ױגיאגס וי גערויבט אונז האס
 זײן po שקלאםען פאר געםאכט אונז *ז — בריװ דעם

 אמעפא־ איז םאשיזם ר9דײםש ר9ד רי.9םלחםה־פאשינ
 ן9ר־םאם9ארבײט 9נײ כדי ר«9נד9ל 9םד9םר אױף לען
 פארשקלאםם. אונז האס ער װי אזױ פארשקלאפען צו

 מלחמד- איצםיקער דער אק ר9שולדיק ר9י אח ר9חיטל
 אײ־ ר9םרײ א סאר ן9םפ9? עגגלאנד אח םראנקרײך

 אײ* אין כדי 49ר9וי ט9פארניכם מת ר9היטל •9רא<
 ם.9*ראגר םאציאלער װערען םעגלאך וױדאר זאל ראפא

 םלחםה דער איז ר9מ9•ײלג םאר זיד באסראכטעו םיד
 די צונדען9אוגטערג תאס װאם פאשיזם׳ ז9דײםש גן9ק
 פעדעראצת 9אג*ליאינםעדנפמ די באטאן םיר לט.9וי

 ן9םולסט דעם ן9תאב זאל זי אז ר,אײסארנפארג־ די פת
אונז. צו צוסרוי
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sts »« באװענוננ ארבעטער - אמעריר׳אנער דער איז
ארבע־ ארגאניזירםע די סון קאמף ער

פאר־ און אנערקענונג ױניאן םאר טער
פאר־ דעם דורך זיך ד״אט בעםערונגען

 אפגעשסיגעלט מער חודש גאנגענעם
רעגירונג־אינסטי־ און .געריכטען די

 די לײן. פיקעט אויפן װי טוציעס,
ארגאניזיר־ די םון אויםמערקזאמקײט

 הויפםזעכליד געווארען קאנצענםרירם איז ארבעטער םע
 די סאר פארהערעז און אנטשײדונגען באריכטען, די אויף

 און םעטיגקייםען די װעגען אח pc קאגגרעם־קאמיםעם
 ריליישאנם לייבאר נעשאנאל דער םון דערגרייכונגען

אדמיגיםםדאציע. שםונדען־שכירות די און באארד
 זיינען וואס קאמיםיעס צוױי די םון באריכטען די

 אויםערגע־ זײגען געווארען פארעפענטליכם מאנאם דעם
 יער־ דעם אין באלערעגד. און אינטערעסאנם ווײנליך

 נעשאנאל דער פון טשערמאן דער וואם באריכט ליכען
 האם מעדעז׳ ווארען דזש. באארד, ריליישאנם לייבאר

 פאר סטרײקם צאל די אז אן, ער וויחם פארעםענטליכם
 םארגאנגענעם דעם דורך זיך האם ױגיאן־אנערקעגונג

 אזוינע מיט פארגליױ אין סארקלענערט שםארק יאר
 ארוים• אנשםאט יארען. םריהערדיגע די אין סטרייקס

 םכםוכים אזוינע אין ארבעםער די האבען סםרייק אין גיין
 דארט און באארד לייבאר דער צו געװענדם בעסער זיד
 באריכט׳ מעדעג׳ם לויט געווארען. געשליכטעט עס איז

 םארגאג־ דעם דורך אויםגענומען באארד לייבאר די האט
 זיי־ עם וועלכע אין סכסוכים אזעלכע 6,569 יאר גענעם

 ארבעטער. מיליאן א איבער םארװיקעלם געווען נען
 געשליכטעט זײנען קעיםעם אלע די םון זעקםםעל םינף

 ארבעטער די םון געװארען צוריקגעצויגען געווארען,
 באארד לעיבאר דער פון געווארען צוריקגעװיזען אדער
 צדדים. ביידע שון קאנםערענצעז אומאפיציעלע דורך
 גע־ זיך האט םכםוכים די םון זעקםטעל איין אין בלויז

לײבאר־באארד. דער פון אנםשיידונגען םארמעלע פאדערם
 יאר דעם דורך האבען ארבעטער מיליאן האלבער א

 דער אוגםער אפשםימונגען דורן־ םארםרעםער ערװיילם
 זייגעז פעטיציעס דיערע אדער באארד דער םון אויפזיכט

 עס ווייל געווארען צוריקגעװיעזן אדער צוריקגעצויגעז
 ארייג־ זיך באארד דער םאר גרונד געגוג געווען :ים איז

 אין אפטיםיםטיש זייער איז םעדען טשערמאן צומישען.
 צוקוגםט. דער םאר אױםזיכםען די וועגען באריכט זיין
 אץ שטרייםיגקייטעז סון געביט דער אז גלויבט, ער

 אלץ געזעץ ריליישאנם לייבאר דעם דורך ווערט סטרייקס
זעלםענער• אלץ וױיםער װאס װערם און שמעלער

 מא־ דעם האט באריכט אםטימיסטישען אזא פונקט
 קערפערשאםם אדםיגיסםראםױוע די נאם^םארעםענםליכם

 באהויפ־ באריכם דער געזעץ. שטונדען־שכירות דעם םון
 שטונדען מאקםימום די לעבען אין אײנםירונג די אז םעט,

 איז םאר׳ שרייבט געזעץ דאם ױאם שכירות מיגיםום את
 וועל־ אן און ארדנונג בעסםער דער אין דורכגעגאנגען

 אד־ יי אז ;אינדוםטריען די סאר אונםערברעכוגגען כע
 גע• אויםגעהאלםען זיינען םארארדנונגען םיניסטראציע

 םינײ די פון העכערונג די אז ;געריכטען די םון װארען
 די אח סעגט 30 אויף שםונדע א סעגם 25 מון םוםם

 שםונ־ 42 צו 44 פון ארבעםס־צײם דער pc פארקירצונג
 אקטאבער אין קראםט אין ארייז איז װאם װאך א דען

 ארבעםער pc אפלײגעז דאם געבראכם נים האט ,1939
 דאם װי אתטערנעמונגען׳ מאנכע םון שליםען דאם אוץ
 פאר פארארדנונג ערשםע די װען פאל דער געװען איז
 ארבעםס־וואד שםונדיגע 44 א און שטונדע א םענם 25
 לוים םריהער. יאר א מיט געווארען אײגגעםירם אח

מן באריכם דעם א  אץ ארבעםער טויזענם 660 איבער ה
 װען שכירות די געהעכערם קריגעז געדארפם אפעריקע

 שטוניע א םענם 30 פון מינימום א סאר פארארדנוגג די
 םיר און םיליאז *וױי ארום און קראםם אין ארײן אח

 קירצערע געקראגען האמז ארבעםער םױזענם הוגדערם
 שםונדעז 42 א pc אײנםיר דעם חדך ארבעטס־שטונדעז

» גאך אז אױך, שאצם קאםיםע די װאך.  *ר־ 526«
די שכירות די געחעכערם קריגען װעלען מטער חנן  ו

 ויעלעז אינרוסטריע־קאםיםיעס די pc רעקאםענדאציעם
װערען• נאשסעטיגט

 צוס גצדיכםען די םח שמעלוגג די אנבאלזעגם וואס
 םמ אז אץ באריכם חװ־ וױיזם געזאץ, ירוו;נזשגרשטתש

ס 188 מ מי  דעיארטמענט דער און ימאדסיע די װאס י
ש %ץ  צןצדויגג צו געו־יכם אק גצבראכט חאמז סיאסטח

לי pnnpa בתים מ p ם ץ, ת מ געװאײעז זײ חאמז מ

 םאר־ די האבען קײם איין .2 בלויז פארלארען און 137
 געריכט. צום בעל־הבית א םון אפיל אן אין לארען
 קרימיגעלע 37 אלע געװאונען זיי האבען דעם אחוץ

 םירמעס געגען אריינגעבראכט האבען זיי וואם קלאגען
 דינען םארברעכער די און געזעץ דעם םארלעצען םאר

 דא־ 247,850 םון םומע דער מיט געווארען באשטראפט
 גע- סוסםענדירט דינען שטראפען די םון טייל א לאר.

 צוריק־ םארשםראכען האבען בעלי־בתים די ווען ווארען
 האבען די וואם געלט סומע םולע די ארבעטער די צאלען

 געקראגען האבען ארבעטער 18-000 דערצאלט. נישם די
 בעק־ אין דאלאר מיליאן א איבער קריגען וועלען אדער

 אין באצאלט ניט זײ האבען בעלי־־בתים די וואם םעי
געזעץ• מים׳ן אײנקלאנג

 םאר ערםרייהענד דיער זיכער באריכטען די זײנען
 םאר שטונדען קירצערע שכירות, העכערע ארבעםער. די
 ארגאניזירםע נים און עקספלואםירטע ערגסםען צום די

 דערגריי־ וױכטיגע א זיכער איז סטרייק א אן ארגעםער
 האגד. אונטערן אװעקמאכען ניט קען מען וואס כומ
 זיים, צוױיטע א אויד מםבע די האם באדויערען, צום
 בא־ די וואם די װי ראזעװע, אזוי גים איז זײט די און

 ארי־ האבען בתים בעלי די אויך וױיל וױיזען. ריכטען
 םארבעםערונ־ געגען זייערען קאמף דעם בערגעםראגען

 אוים׳ן עקאנאמישען דעם םון ארבעםער די פאר גען
 זייערע אלע קאנצענםרירען די און םעלד פאליטישען

 איז עם געװינסען. אלע די מאכען צו צו־נישט כחות
 גע־ זײ איז עס װעלכע דוו־ד געריכטען, די אין אז אמת,

 מ&ל דאם די האבען א״ ר. די םארניכםען צו לונגען
 גע* די ליבעראליזירען פמ פראצעס דער םארלארען.

 אין דורכגעםירט האט רחוועלט פרעזידענט וואם ריכטען
 די רעזולטאטען. געבראכט האם יאר, םיר לעצטע די

 געזעץ דעם אויםטייםשען בלויז קענען אבער געריכטען
 וואס קאנגרעם, דער איז עם עגדערען. אים ניט אבער

 בעלי־ די אפשאםען. אדער אמענדירען געזעץ דעם קען
 קאנ־ אוים׳ן דעריבער איצם זיך קאנצענטרירען בתים
 םיל ערװארטעז און די האבען עס, שייגט דא, און גרעס
ערפאלג. מער

 ביי־ צום קאנגרעס, םון םעסיע לעצםער דער אין
 קאנ־ אין בתים בעלי די םון פארםרעםער די איז שפיל,
 דעם םמ דורכסירונג די םארקריפלען צו געלונגען גרעס

 לעכערליך א באשטימען דורך געזעץ שםוגדעךשכירות
 אדמיני־ שםונדעךשכירות דער פאר געלט םומע קלייגע

 רעזולטאט דער ארבעם. איר אגפירען אויף סטראציע
 האט אדמיניסםראציע די אז איז, םאבאםאזש דעם אם םון

 םאבריקען 250,000 די אויף אינספעקטארס 290 בלויז
 קאנטראלירען. דארםען זיי וואם אונטערנעמונגען און

 יעדען םאר םאבריקען הונדערט אכט איבער איז דאס
 קליינע די אין אז זיך״ דערמאנט מען ווען אינסםעקטאר.

 אויף םאגאנדערגעווארםעז פאבריקען די זייגען שםעםלאך
 םארשטע־ שוין זיך מען קען שטחים, וױיםע אוםגעהויער

 דורב־ אינםפעקטאר אן געדויערעז דארף עם לאנג װי לען
 אפ־ װןירם געזעץ דער צי זען איז דיםםריקם דין צוגיק

 ווערט קאמיםיע דער םח באריכט דעם אין געהיט.
 איבער־ םון קלאגען ארײן קריגען זײ אז אנגעװיזען, םאקע

 אז וואךן יעדע םויזענם ארום געזעץ םון םרעםונגען
 האבען קראםם אין איז געזעץ דאס וואם ציים דער דורך

 איבער אז קלאגען; 15,547 אריינגעקראגען שוין זײ
 גאך זײנען קלאגען בארעכםיגםע אלע פמ פראצענם 73

 אינםפעקטארען, די םח געווארען אויפגעגומען גיט אםילו
דערפאר. געהאט ניט ציים קייז האבעז זײ ווײל

 וואם קלאגע יעדער אויף אז םארשםײן, דארף מען
 פאר־ עםליכע פאראן װארשיינליך זיינען ארײן, קוסט

 קיץ אריין נים קומעז עס וועלכע אויף געזעץ םון לעצונגען
 וױיגיג ווײםען ארבײםער גים־ארגאגיזירטע פיל קלאגען.

 מורא האבען םילע ;רעכםען זײערע און געזעץ דעם םח
 םארלירען צו ניט אום בעל־הבית םיט׳ן אנצוהויבען זיד

 זײנען וואם קלאגען די םון פיל אזוי אויג חשאב• דעם
 ביט גאכדעם, מאגאםען ט,rא גאד זײנען ארײגגעקומעז

עז קעז װערם א פאר וואם געװאחגז׳ אונםעחוכם  חא־ י
ר ע ד ען  ארויס־ אים םת זיד יײלעז ױאם די פאר געזעץ ג

? דרעהעז
 געזעץ, רילײשאגס לײבאר דעם אגבאלאגגם װאס

 װעדט עס אמ דיםעז אלע פח אסאקירם אמט ער וחנרם
 אזױ אדער פארגיכםען צו אים pmp חנר צוגעגוײים

 פון סעסיע איצסיגער דער איז ■pp אים ענדערען «י
pn מרלירעז זאל «ר אז קאנגרעם r די פאר װערם

 געצײג א איז ווערען םארוואגדעלט גאר אדער ארבעטער
ױניאנס. די געגען

 סםיםד,־ דער דורך צוגעגרייט ווערט באדען דער
 צו געווארען באשםיםט איז וואם קאנגרעם, םון קאמיטע

 ארבעס. ער אזוי װי און געזעץ דעם אט אונטעחוכען
 קאםיסע דער םאר פארהערען די נאך םאלגם מען ווען
 די וואם זען לייכם מען קען געפירם, װערען די װי און

 אונםעד• איר םים ארויסצובריינגען באצוועקם קאמיטע
 איז לייבאר־באארד די אז באװייזען, צו זוכט זי זוכונג.

 אגגעשטעלס האם זי אז ױניאנס; די צו פארטייאיש
 גאנצער דער לאיערם. אומדערםארעגע און אומםעהיגע

 y וױ ניט איצט׳ ביז געווארעז אנגעםירט איז םארהער
 אפת דעם דערגײז צו זוכם וואם קאמיםע א פאר פארהער

 דורכגעםירפ ווערם ער אזוי װי אח געזעץ דעם װעגען
 אנמר אן םמ פארהער א אן פירט פראקוראר א װי גאר

 חשורי. א םון אינדײטעד שוין איז װעלכער קלאגטען
 םארשײ־ םון אח םרעםע דער פמ האםערען דעם לוים
 טשעפגעו די װי בתים׳ בעלי םת ארגאגיזאציעם דענע

 איז אםאסיאיישאן, מאנוםעקטשורערם די און קאמערס אװ
 שםימונג שאםען צו כחות אלע אז ווענדעז זיי אז קלאר,
געזעץ• געגען

איז, ער מי געזעץ, דער םיי װערט כאדויערען, צום
 פון געוואחנז דורכגעםירם איז ער װי אוםן דער םײ און

 די פמ אפילו םארםײדיגם ניט אדמיגיםטראציע, דער
 אלז טאן געדארםט שכל פי על האבען װעלכע ױגיאנס

 אוחאו די געזעץ. דעם באשיצען צו כחות זייערע אין
 בא־ םרייד־ױגיאן דער אין ברודער־קאמף דער — איז

 לייבאר־םירעד אװ םעדעריישאז אמעריקען די װעגונג.
 ית איצט, אמ ער װי געזעץ, דער אז טעגות, האבען

 םעחד דער םאר װי א. אי. סי. דער םאר גינםםיגער
 װילען װידער א. אי. סי. דער פון פירער די ריישאן.

 באארד דער םון אנטשיידונגען מאגכע וואם ליידען ניט
 ױניאך די געוואלט. האבען זיי װי געװען גיט ױיגען

 גיס דער אז װיסען, נים װילען צךדים ביידע םון םירער
 װאס דאס װי בעסער אלץ נאך איז געזעץ םאלקאמענער

 איצםימר דער אין קאנגרעם םון ערװארםען קענען זײ
 איז װעחנז געענדערט װעט געזעץ דער אויב אז צײט;
 ױניאן־םרעסער די װעלען אטמאםפערע, איצטיגער דער
דערםמ• נוצען האבען וועלען וואם איינציגע די דין

 אדמיניסםראציע שםונדעךשכירות די און לײבאר־באארד
ארבעם גוםע דערוריל םוען

אםאקעם׳ אץ שוועריגקײםען די אױף אכטענדיג גיט
 גוםזנ רעגירונגס־קערפערשאםטען צוױי די דערוױיל טוען

 אנם* װיכםיגע עםליכע לוין־ארבעטער. די פאר ארבעם
 פון אמ לייבאר־באארד דער פון מאגאם דעם שײדונגען

 דיקאיוױריס דיער אויסגעברייםערט האם געריכםען די
 זײעת אמ ארבעםער צאל גרויםע א בענעפיטירם און

ױניאנם.
 האם קאליפארניע אין געריכט םעדעראלער דער

 בױי* װאם אגטשײדונג, אן ארויםגעגעבען מאנאם דעם
 לײבאר־באארי דער םמ ױריםדיקציע די אוים טערט
 באשעפטיגט ווערען װאם ארבעםער אזוינע אויף אויך
 די פארמם. די םח גרינםעז אח םרוכם פאקען ביים

 אייל אז אויף געווארעז ארויסגעגעבען איז אנםש^ונג
 אראגזשעךפארמערס פת פאבריק קאאפעראםױוער א םח

 מיפ מאם לייבאר־באארד דער פח אגטשײדונג אז געגעז
 נעמעייאר אגטזאגטען אן צורייןצונעמעז באפיילעז די
 געזחניײ פאבריק די װי אזוי אז געווען, איז טענה די
 0יתי טרוכט די געפאקם װערען דארט אמ םארמערס צו
 גערםנעראחעם אײגענע זײערע pc ארוגטער נעסעז זײ
 לײבאר־באארו די וועלמר אויף םארם־אונםערנעמוגג א

 >גיי האט געריכט דאם ױריסדיקציע. קיץ נים האם
 װעייי יראדוקטעז די װי שגעל אזױ אז גע׳פסק׳ענם

 מג* א אין געבראבם p* םארם דער pc אװעקגעגופעז
 «יז Pא אינדוםםריע pc ■ראדוקט א שוין עס איז ריק,

געזעץ. דעם אונטעךווארםען
 ריכײײ םעדעראלעז א pc אנםשײדונג צוױיםע א

 י*מז בײם ארמט®• די אז באשםעםיגם, אויד האם
 מר שםונדןךשכימת דעם אוגםערװארסען זײנען פרוכט

״י שכימת p» שםונדען די קריגעז םחעז pא זעץ  י
 זדנםערסםיייז אין ארבעםער פאר באשטיסט געזעץ דער

קאםערס.
° ײ>ס באארי סאניליישר לײבאד נעשאנאל די  ײ
מי** זײעחנ אויפצולץזצז סירמעס דדײ באפײלעז טאנאט

 די ;ארבעםער אנטזאגםע צוריקנעמען און ״״י־ױגיאנס
 בא- פון קאמפאני סילק אםי די זײנען םירמעס דױי

 קאמ־ מאדנע נײ א געהאט האט וואם יארק, :ױ ^לא,
 די אז איינגעםירט, געווען דארט איז עס יאן.וני ינ»

 סארטרעטער דיער אלס אויסגעקליבעז האבען *רבעםער
 דער מיט סארבונדען ניט גאנצען אין איז וואס איינעם

 ער און ױניאן איז עם װעלכער מים אדער אינדוסםריע
 אלע פירמע דער מיט געשליכםעט אח אויםגענומען האט

 געהאט• האגען ארבעטער די וואם קלאגען און סכסוכים
 איבער־ יאר יעדעס ״פארטרעטער״ דעם האם םירמע די

 קאמ־ דער pc פראםיטען די סון פראצענט 75 געגעבען
 פרא־ אין ארבעטער די צװישען םאנאנדערםיילען צו םאני

 ױניאן די יאר. דורכ׳ן םארדינסטען דיערע צו פאדציע
 קאנטרא־ װערט ױניאן מאדנע די אט אז באװיזען, האם

 באארד די אץ בעלײבתים די pc םינאנםירם און לידם
ױגיאן. די אויםצוגעבען באםוילען האם

בא• אזא ערהאלטען האט וואם סירמע צוױיטע די
 סלא־ די איז מאגאם דעם לײבאר־באארד דער םון פעל

 פלארעגם, סץ קאמפאגי מאשין און סאונדרי פײפ רענם
 מוז קאמפאני די אז איז, באסעל דער דזשױרזי. נױ

 דארף און קאמפאני־ױניאן די אנערקענעז אויפהערען
 וואם בעל־מלאכות סינף ארבעם דער צו נעמען צוריק
ױניאךםעטיגקײט. פאר געװארען אנםזאגם זײנען

בא־ אזא ערהאלטען האם וואס פירמע, דריטע די
 קארפאריישאן ריבילדיגג מאטאר געשאנאל די איז םעל,
 אויפ־ מוז קאמפאני די אז איז, באפעל דער ברוקלין. םון

 מאשינים־ די אנערקענען אוץ קאמפאגי־ױניאז די ליחען
 פאר־ איינציגע די אלס ל. אװ .c א. דער סון םעךױגיאן
 14 צוריקגעמען דארף ארבעםער; אירע פון םרעםערין
 דער פאר שכירות זיי צאלען און ארבעטער אגםזאגטע

 צוױי נטד צוריקגעםעז ן ארלאר?זס האבען זײ וואס צײט
 סינף צו אנטשעדיגונג צאלען pא בעק־םעי אן ארבעסער

 אנטשיידוגג דער סאר האט זי װעלכע ארבעטער אנדערע
ארבעט. דער צו צוריקגענומען

 האם םילאדעלסיע אין געריכם סעדעראלער דער
 pc באפעל דעם באשםעםיגט ענדגילםיג מאנאט דעם
 מוז קא.״ םטיל ״רעםאבליק די אז באארד, לייבאר דער

 זעקס און פינף צװישען ארבעם דער צו צוריקנעמען
 זייערע סארלארען האבעז װעלכע ארבעטער םויזענם
 שכירות צאלען זיי און שטאל־םםרייק דעם דורן־ חשאבם

 ארױםגע־ האט באארד די זינט מאנאטען 14 די פאר
 קאמפאני די װעלכען געגען ארדער ערשטען איר געבען

 געשאצם, ווערט עס געריכטען. די אין אפעלירט האט
 אויסצאלען דארף קאמםאני די וואם געלם םומע די אז
 זיבען ארום אן טרעםט בעק־פעי אין ארבעטער די אם
דאלאר. מיליאן האלב א

ױניאנם פון פארפאלגונגען און דורכפאלען
 ער־ ארױס יוניאנם די דמען סאלעז אלע אין ניט
 אויד מאנאם דעם געווען געריכטען. די אין פאלגרייך

 רייהע א אין און ױניאנס די סאר דורכפאלען צאל א
 סארםאלגונגען ערנסטע אגגעהויבען זיך האבען פאלען

געריכטען. די אין ױניאנס פון
 די אין ארויםגערופען האם פארביטערונג גרויס

 גע־ pc אנםשיידונג די ל. אװ ס. א. דער סון קריתען
 לייבאר־ דער pc רוליגג די באשםעםיגט האט וואם רינם,

 באשעפ־ ווערען וואס מייגערס 115XXX( אלע אז באארד
 פענסיל־ אין קױלען־גרובען הארםע 202 די אין טיגט

 קאלעק־ סאר ױנים איץ אלס פארדעכעגם װערען וױיניע
 אנט* די בתים. בעלי די מים פארהאנדלוגגען טױוע

 פארלאנג דעם געגען געווארען ארויםגעגעבען איז שײדונג
pc זאל זי אז ױניאן װאירקעדס םיק םראגרעסיװ דער 

 ארבע־ די pc פארםרעטערין די אלם װערעז אגערקענם
 זי וואו פענסילווײניע, אק מײנם קלײגע צוויי אין סער
 אנט־ דער לויט ארבעסער. די pc מאיאריטעם א האם

 קעריער־ אײנציגע די לײבאר־באארד די איז שײדונג
 בא־ «ו רעכם דאם האט וואם געזעץ, דעם אונטער שאפם

 זי ימיט. א דק זאל עס וואס פאל יעדעז אין שםימעז
 איינצעלנעם אן סירמע, אײגצעלנע אן באשםימען קען
 דעם אלם געגענד געאגראפישען גאנצעז א אדער פאו

 אונטער־ דאן איז יתיט דעם pc טײל יעדער און יתים׳
 ארבעםער מאיאריטעט דער pc אנטשײז־ונג די װארסעז

ױנים. גאנצען דעם אץ
גע־ פעדעראלען pc סארפאלגוסנען רײע גאגצע א

 די אויף געטאן שאט א םאנאט דעם זיך האבעז רינם
 אװ פעדערײשאן אםעריקען דער pc ױניאנס מעכםיגסםע

 שםזד סאר געװארעז פארקלאגט זײנען וועלכע לײבאד׳
האגדעל. אינםעדםםײט דעם רען

 די p» ארלינם ניו אין םדײד־קאונםיל בילדימ דער
 קאמםיל אז אנגעשלאסעז זײגאן מאס יוניאנם פערםםע

 חװ־ pc מנודאחח אנגעקלאגט זײגען כאאטטע זײערע pא
r חשזרי גרצנד *עדעדאלעד « r v o aw> p t שסד צו 

iy שטאנתו צווישעז האנדעל דעם רןן u v ם שאז״ ת

̂־־, --------------------------)»■1940 פעברו
 ארבע* צו זיד אנםזאגען פאר געזעץ, אנטי־םראםט מאן
 ווערם וואם בוי־מאטעריאל פאגאנדערפירען אדער טען

 װעל־ יוניאן ארבעטער םראנםפארם דער pc צוגעשטעלט
א. אי. םי. דעד אן אנגעשלאסען איז כע

 אין באאמםע אירע און ױניאן לעיערם טאיל די
 א מיט צוזאמען געווארען אנגעקלאגם דינען שיקאגא

 דער־ צו נישם סארשװערוגג א סאר בעלי־גתים צאל
 pc קאכלעס זייערע קויםען בוי־קאנםראקטארם די לאזען

 די אז לויטעם, באשולדיגונג די שםאט. אויסען פירמעס
 מאנופעקטשורערם די און קאנטראקטארם געװיםע ױניאן,

 סון ארויםצוטרייגען פאראייניגט זיך האבען קאכלעם םון
 מאנוסעקטשורערם טאיל אינדעפענדענט צאל א ביזנעם

 מיטגלידער אירע ערלויבם ניט האט ױניזאז די אז און
 מאנוםעקםשורערס די וואם קאכלעס מיט ארבעטען צו

פארקויפט. האבען
 אלגעמיינער דער םמ םייל א זיינען קלאגען צוױי די

 האט מוירפי דזשענעראל אטוירני וואס אונטערזוכונג,
 דינען איצט ביז אינדוםטריען• בוי די אין געארדערט

 געווארען ארויסגעגעבען דערמיט פארבינדונג איז שויז
 ױניאךפירער, ױגיאגם- געגען אינדײטמענטס הונדערט םיר

 םארשיידענע אין אסאסיאיישאנם זייערע pא בתים בעלי
אן. נאד גײם אונםערזוכוגג די לאנד. איבער׳ן שםעט

 חשורי גרענד םעדעראלע די האט יארק נױ אין
 לאנג־ דער pc פרעזידענם דעם אגגעקלאגם מאנאם דעם

 אגדערע צען pא רייען פ. חשאזעף ױניאן שארמענס
 pא אינטערנעשאנאל דער מיט צוזאמען ױניאן־סירער

 pc לאקאל איץ pk לאנגשארמעז די פון לאקאלם צוױי
 געזעץ. אנטי־טראםם שערמאן אוגטער׳ן טימסםערם די
 דערלאזם נישט האבען זיי אז איז, די געגען קלאגע די
 וואם געהילץ קריגען יארק נױ אין ו־׳אלץ־הענדלער די

 די יוגיאן. א. אי. סי. א pc געווארען לסעדנה?גע זדז
 ארלינם נױ אין װי זעלבע די כמעט אלזא, איז, קלאגע

 דער אין ברודער־קריג דעם פון דירעקט שטאמט און
באוועגונג. ױניאן םרייד

יתיאן ארבפםער שין דער פון נידערלאגע שװערע
 געליטען מאנאט דעם האט נידערלאגע שווערע א

 צוגע־ דארף דאס אויך אמ ױניאנם, ארנעטער שיך די
 נרו־ דעם pc חשבון אוי״׳ן מערסטעגם װערען שריבען

 16,000 איבער די pc אפשטימונג אן אין דער־קאמף.
 גרעסטפר דער בײ באשעסטיגט ווערען וואם ארבעטער

 קאר־ ענדיקאם־תשאנסאן די קא., מאגוםעקטשורינג שיך
 געגען געשטימם מערהיים ריזיגע א האט פאריישאן,

 וואירקערם שו און בוט דער געגען סײ ױניאנס, ביידע
 ױנײטעד די געגען סײ pא סעדעתישאן, דער סץ ױגיאן

 שםי־ צאל די א. אי. םי. דער pc ױניאן וואירקערם שו
 L612 זײנען: געווארען אפגעגעבען זיינען וואס מען
 — אח א״ אי. םי• דער פאר 1,079 ל.; פ. א. דער םאר

ױניאנס. בײדע געגעז 12,693
הא־ וואס םאקםארען פילע געווען דינעז עס כאטש

 דאס — ױגיאנם די סאר נידערלאגע די געבראכם בען
 די באהאנדעלט בעסער ביסעל א האט פירמע די וואס

 אין איז זי וואם יאר סערציג לעצטע די דורך ארבעטער
 ארבע־ קריגעז עם וואס באהאנדלונג די װי עקזיסטענץ

 באנוס־םיסםעם, די שעפער; אפען אנדערע אין טער
 בענע־ סארשייחננע די אײגגעסירט; איז דארט װאס

 ביליגע קאמפאני־הײזער, די אין רענם ביליגע וױ םיטען,
 װאויל־ סארשיידענע קאמםאני־םםארס, די אין םריחען
 אבער איז — זאכען, ענליכע pk אונטערנעמונגען םעטינע

 קאנ־ די װאם דאס, געווען הױפט־פאקטאר דער זיכער
 ארגא־ pc צײט דער דורך האבעז ױניאנס קורירענדע

 איגעגעבןמ אפשםיםונג דער סאר ניזאציאגם־קאמפיק
 באשמוצען pא פארלױםדען צו ענערגיע pk ציים מער

 אריבערגע־ pא אויפקלערען אויף װי אנדערע, די אײנע
געדאנק. ױניאן צום ארבײםער די וױגען

 גענומען פערזעגליך האם גרין װיליאם פרעזידענט
 האם אפשטיםונג דער פאד קאמפץן. דעם אין האנם א

 אנצושלי־ זיך ארבעטער די צו אפעלירט •עחענליך ער
 םײל גרעםטיז דעם ױגיאן. פעדערײשאן דער אן םען

pn pc אטאקירעז אויף באנוצם אבער ער האט אפיל 
̂דיג jf אי. י.ס ךי  P* קאמעיםטיש pk זי אז זאגע

 צו אנשמאט לאנה אין רעװאלוציע א ברײגגען צו זוכט
 פירער די ארבעםער. די pc באדיגגומעז די פארבעסערען

pc אפגעגעבעז אױך זיך האמז יונזז א. אי. סי. דער 
 פעדע־ די פארלױםדען pk באשםעען םים פערםטענם

 אר־ די אז געװען, איז רעזולםאס דער רײשאן־ימקמ.
 איבעד pc ימעסאדימא גרױסעד זײער אק האבען בעטער

ײנקמ• אח ניט װעלכעד געגען געשםיםט אײגם צו זעקס
 םראגעדיע גאגצער דער אק וױיםאגדיגסםע דאם

 ייז געיראװעט האמז ארבעםעד די װאס שמחח די אח
 דער געװארען טכצגטליסעפאר איז עס יחח גאסעז די

 WWT זײ תאמז אלע אפשםיפמ^ דער pc רעזולםאט
ק שירטמאר און אדבעם די געװאדפען טאג גאמז די י

 װאלם גליק גרעםםער דער װי פייסלאך, pK געזאע מיט
 ערגסטעז דיער באזיגם װאלםעז די װי געםראםען, זיי

שונא...
? דערםון לערנען עפעם ױניאנם די וועלען

 ץנדיקאם־ די פץ האנדלונג דער סון עכא אן װי
 שפעםער םאג א םיט געקוםען pk ארבעטער דזשאנסאן

 300 די שוך־סאבריק. צוױיטען א אין אפשםימונג די
 לאועל, pc קאםפאני שו לאגאנאם דער סון ארבעםער

 בא־ םאיאריםעט גרויםער א םיט האבען מאסאםשוזעטס,
 װאירקערס שו ױנײטעד דער pc ארויםצוגײן שלאםען

 קאנםראקם א געהאם האט װעלכע א״ אי. םי. ױניאן
 דער צו צוריקגײן אץ יאר לעצםעם סירמע דער מים

 פירםע דער מיט אגרימענם דער ױניאן. א אן ארבעם
 סירםע די pא יאנואר ערשטען דעם אויסגעגאנגען איז

אים. באנײעז צו אנטזאגם זיך האט
ערפאלג uj אבער װידער זיך הערען פאדעוונגען שלום

 געודײנליכער דער אריינגעקומען איז מאנאט דעם
 אבער ױניאנם, די אין שלום־סאדערוגגען pc ״שגים״

 pa וױ פארלויפיג רעזולםאטעז בעםערע קיין ניט מים
 פאר־ אפשר נאך דינען האנדלומען די סארקערם, איצט.

קריגעריש. מער געווארעז און געווארען שארפט
 ארויםגעקוםען מאנאט דעם איז וואס ערשטער דער

 סוף א ווערען געמאכם זאל עס אז פאדערונג דער מיט
 פרע־ םאבין, ײש. דעניעל געווען איז ברודער־קריג צום

 םים* אװ בראדערהוד איגםערנעשאנאל דער pc זידענם
 דער איז ױגיאז אינםערנעשאנאל גרעםםע די סםערם,

 עדיםאריעל אז אין לײבאר. אוו פעדעריישאן אמעריקען
rא דעם אין cארגאן יעלען pc םאבין האם ױגיאן, דין 

 טעגשען טוץ תאלבער א װי ״וױיניגער אז עריןלערט,
 פאראנם־ זיעען א. אי. םי. אץ סעדעריישאן דער אין

 ארגאניזירםע מיליאן אכם די וואס דעם פאר ווארטליך
 פײנדליכע צווײ איז צעםיילם אלץ נאך דינען ארבעםער

 םיםגלידער די אויפגעפאדערם האם םאבין לאגערען״.
pc רעװאלםירען צו ארגאניזאציעס גיידע pk צװינגען 
 אז אנגעװיזען, האט ער שלום. מאכען צו פירער די

 הא• ױניאנם די וואם קלאגעז אלע pc פראצענט נײגציג
 pc רעזולםאט א זיינען װאגגער־אקם דעם געגען בען
 אמ געשםעלם װערס אקט דער pk ברודער־קריג דעם

 ארבעטער־ די אין צעשפליםערונג דער דורך געפאר
רייהען•

 אמאלגאמײםעד דער pc הילמאן סידגי סרעזידעגט
 נויםיגקײט דער וועגען גערעדט מאנאם דעם אויך האט
pc ארבעטער־באוועגוגג דער אין שלום pk אוים־ האט 

 װי נענםער איצט pk שלום אז האפענונג די געדריקט
 דער װאס אויף איינצעלהייםען קיק כאםש איז, עם װען

געגעבען. ניט ער האט געבויט איז אפטימיזם
 םרײד דער אין פרידען פאר רעזאלוציע שטארקע א
 געװארעז אנגענומען מאנאם דעם pk באװעגונג ױגיאן

 3 לאקאל ױניאז עלעקםרישענס דער םון מיטינג א ביי
 פרע־ חװ־ װערט רעזאלוציע דער אין יארק. נױ םון

 טרעיםי, דעניעל אינםערנעשאנאל, דיער pc זידענט
 אויף איניציאםױוע די זיך אויף נעמען צו אויסגעפאדערם
 ױניאן־ פראגרעםיװע pc קאגפערענץ א צחאםענרוסען

 אויפצו־ צװעק מים׳ן לאנד גאנצען איבער׳ן pc םוער
 דעם pc סוף א םאכעז צו לואיסען pk גרינען סאדערען

ברודער־קריג.
מא־ דעם ארויםגעקומעז pk אלײן גרין פרעזידעגם

 םערציג־ רעם pc פײערוגג א בײ דערקלערונג, א םים נאט
 px םרײדם םענםראל לואים סײנם pc ױבילײ יאריגען
 דער pc װידער־פאראייניגוגג די אז ױגיאן׳ לײבאר
 װאס פראבלעם װיכטיגסםע די pk באװעגונג ױגיאן םרײד

 שארססםע די איץ האט ער •crK האבען ארבעםער די
 געדונ־ די px קריג או העצער .די סארדאמם װערםער

 באנוצעז װעלכע ארבעםער־שוגאים די pc קנעכט געגע
 םרײד־ גאנצע די באשםוצען צו שפאלטונג דעד מים זיך

באװעגונג״. ױניאן
 די אז ארויס. אלעם דעם pc קוםם מאם אבער

 אלץ אױם״ cpm סארלױפיג״ נאך האבעז קריג־ציגדער
 סאר אויםסאדערונג םאבינ׳ם אויף אויבערהאנט. די

 דאר pc פתװידענם לינטש, קיו• רדזשאשח האט שלום,
 מבול א םיט געענםפערם ל.) ס. (זג ליג מאכער פעטערן

pc ,זמען אין האס עד אז אים באשולדיגענדיג זלזולים 
 לדאים ל. חשאן pc בײשטײעדונג קאםיײז א קריגען צו

 לוייס׳ ל. חשאן ■ארםײ. ישערטדעמאקרא חנר פאר
p ■חױידענם דעד pk וחנלמר ברודער, t נײןד חנר 

 יצזבואריפצו זובט 4 «י• סי• יי װאס איאזיציע־ױנ^
 ארויםגע־ מאנאט דעם pk בױ־אינחסםריע, דער אק

 ״זאלצן זײ אז םעםבערם- זײנע צו װארנתג א םים קוגמן
מז ײך ד ל. *װ » * די װאם מנגסטערס די פאר חי  ס

מן צו גוצם ח  געגאנ־ px *ד אדבאגיתטױע״. זיתד ב
ז צד וױ ודײם אזױ געז מ בוי• יײז ימ ן.««ר»ײי מ
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פאדםי ליינאר וער*וןףקמ איז י»נע״ ״פינפםע טמדספימ ד
סעק־ םטיים דעם פון באריכט דעם ין

 לייבאר אמעריקען דער פון רעםער
 ביי קאםיםע סטיים דער צו פארםי

 האט יאנואר, טען6 דעם מיםיגג איר
 שלײער דעם ארונטערגעריםען ער
 האבען וועלבע קאמוניםםען, די פון
 פארםיי דער אן אגגעשלאםען זיך

 םון איר אויפרייםען אדער זי םארכאפען צו צװעק םיט׳ן
 אוים־ באוױתען און םאקםען מים האט ראח איגווײניג.

 זיי אזוי װי אנגעװיזען און מאנעװרעס זײערע געדעקם
 דא גיבען מיר ארביים. צושטערערישע זייער אן םירען

 ארבײטער די אום באריכם, זיין םון טײלען וױכטיגסטע די
באקעגען. דערםים זיך זאלען

 אונטערצושטרײכען מער םיר םאר נויטיג נאך ,איז
 צײם א מיט קלאנגען בלויז געװען איז עם וואם דאס

 םאקםען, באשםעםיגטע געװארען איצט איז אמ צוריק
 שםאטען םאראייניגטע די םון פארםײ קאמוניסטישע די אז

 דאם פארםיי לייבאר אםעריקען דער אין אויף האלט
 םינפטע ״די אלם באצייכענט מאל פילע האב איך װאס

 װיבטיגע םארכאפען צו איז עם צוועק וועמעם קאלאנע״,
 אינ־ די םאר די נוצען און פארםיי דער אין פאזיציעם
םארטיי? קאמוגיםםישער דער פון םערעםען

 אין ארײנגעשיקט האט פארטײ קאטוניםםישע די
מ אונזעחג  m פוגקט עקםפעדיציע. מיליםערישע א ריי

 רעווא־ צו םינלאנד אין לעצטענם אריינגעשיקם האבען זײ
 דעם אונםער ארתםערברײמען אונז און אונז לוציאניזירען

 אם איז עם פארםיי. זײער םון הערשאםם און אײנםלוס
 איך קאםף. א צו געבראכם האט װאם אוםשםאנד דער

 לאיאלע די מים קריג קײן נים האבען םיר אז באשםײ
 וואס פארםי. לײבאר אמעריקעז דער פח םיטגלידעד

 זיין ניט זאלען עם מײװנגס־פארשידעגהייטען א £אר
 אויספרעסען עם םען קען םיםגלידער לאיאלע די צװישעו

 אײניגקײט אוץ דעםאקראטי, םון גײםם אםתן דעם אין
רײעז. אונזערע אין הערשען װעט

 פאליםישער םרעמדער א םים בלויז איז קאםף אונזער
 *ו באחגכםיגט איז םײנוגג, אתזער לױט וחגלמ״ פארטײ,

 װעלכע איץ שםאםען, פאראײניגםזנ די אין עקזיםםירעז
 אםעריקא־ די איגערצײגען פרובירען צו חגכט דאס האס
 האבעז זיי אז באװעגונג, ייסעררבא דער און בירגער נעד
 מיר צוםרויעו. פאליטישען זײער געבען געדארםם איר

 פראפאגאנדירען װיל װאס נים קײנעם םים זיד קריגען
 קראםט גאנצער דער מיט באקעמפען מיר וואס קאםוניזם.
 זײער און קאלאניזירעז, «ו עטאדעט זײער איז אונזערער,

דאם באררעגונג. ®אליםישע אונזער פארכאאען וװ םארזוך

 *לטע די װי שלעכם *זדי זײן גמז װעט ײגי*ן *רבעסעד
 אין האבען וועט זי און טריידס בילדינג די אק יוניאנס

וזייזער. םער װאס ווערען געבוים דארםען עם אז זינען
םאנאם דמנז ארבמסער די פאר געוױנםפן און םםרייקס

 דעם ארבעםער די האבען פעלד עקאגא&ישעץ אוים׳ן
 פארוײ־ און סטרײקס םאלגענדע די דורכגענגאכט חאואט

:געװינםען כעגט
קױ־ פירעז װאס טראק*דרײװעדם יארקער ניו די

 דרײ געדויערט האט וואס סטרייק א דודך האכען לןן
 דאלאר האלב א און פיר פדן העכערונג א געװאוגען םעג

שגירוזס די אױף וואך א
w ניז די f מ נמערספײ  קלארמ?ר עזגתא אגסיי
 באשעםטיגען וועלכע האםעלען׳ צאל א געגען סטרײקס

ס ר סן  פיל זײגעז װאס געהאלטען מאנןטליכץ .םאר ו״ג
ר ען  ארבע־ האםעלען די יוגיאן׳םקײלם. ךי טון !יוןו

qd פןו ת  דיסםדיקם־קאוגסיל א םים קאגטראקט ן פ
מ סארפארסײאפי מ  אין ימקמם אןײשדצדפפ צןיקטנרא זי

n r n r w יוניאז ײנטפרספ ךי פאנען. ארמגט האטאל 
 אדער קאונסיל דעם אן אנצושליסען ןאמזאגט ו*ך חאט

ון ךי ןונזניזן גן ןיי  םעינםענענם די פאר סקײלס גיון
im u * v• איאט ̂זיופדט פס im m ר ש פארזוך ן  פ
n  f m האטעל דעם פון יוגיאנס די וװישאן ואיםגלײך 

ו טיט קןתטיל טדייד ן nyB ו M ױגיאןי
מו די ״ מ ץ י ס פי ד קן אי תןיו  אילינאי יןס יגי

n חדך תאט v in w סטרײק ן מיט uiiwvBA ד ירא  •ו
ג נ ח ן ט זאל p ן> ו ײמן ני ױטו  די איז רינאםים די א

ש i אין פי  y i״b ז ד די מן מ מ ו איז t>p ו
אי חב ו ךג ױלן ד *a ק m מ  j o t פראטמיק ד 

lA iw y i B p ווין t p ארמסער. די •ון לןגאנס די
«» T m v m p  r e  mm m p r w  n  w  a r m  e  r e

 סטײט ראוז, אלעקם פון באריכם א פון ואויסצוגען
פארטײ,) דער פון םעקרעטער

 צום געגענזאץ פולשטענדיגען אין איז וואם עטװאס איז
 פראקטיק דער און דעמאקראטי אמעריקאנער םון גײסם

 א אנצוטאן מעטאדע די אט פאלק. אמעריקאנער פון
 צארישען אין געװען נויטיג אפשר איז מאםקע פאלשע

 הערשט עם וואו לאנד איז עם װעלכען אין אדער רוסלאנד
 פלאץ קײן אבער האם עם םרייהײט. פאליטישע קיץ ניט
 מענש יעדער וואו שטאטען, פאראײניגטע די אין ניט

 גלויבען פאליםישען זײן ארויםצוזאגען רעכם דאס האט
 מיט זיך זאלען זיי אז מענשען אנדערע אויםםאדערען און

םארװירקלכען. צו גלויבען דעם אום םאראײניגען אים
 פראקלא- זיך האט וועלכער קאנאלי, ױחשין מר.

 שוין וױים קאונטי, יארק גױ פון טשערמאן אלם מירם
 קײז ניט האלט ער אז ענטשיידונג געריכט א דורך איצם
 געווא- איז ער פארטי. לײבאר אמעריקען דער אין אמט
 אפאזיציא־ אן םון םירער דער קאונטי יארק נױ אין רען

 טעםיגקײטען װעמעס ארגאניזאציע, פאליטישער נעלער
 ווארקער״. ״דעילי אין באריכטעט גרינדליד ווערען עס

 א ארגאניזירט םריינד זיינע און קאגאלי האט דאן, זיגט
 געגען קעמםט זי אז װיםען לאזט װעלכע גרופע, סטיים

 פא־ איר געגען און םירערשאםט סטייט איצטיגער דער
ליםי.

 דעם ביז אז םאחיכערעז, אמאל נאך אײך איך װיל
 געגעז רעזאלוציע די ווען אקטאבער, טען4 סון מיטינג

 איז געווארען, אנגענומעז איז אםמאך היטלער-סטאלין דעם
 פארטײ. אונזער אין באוועגונג אפאזיציע קיין געווען ניט

 אזױ קאונםי״ יארק נױ אין אפאזיציע קאנאלי׳ם מי פונקם
 ארוים־ םטיים אין גרופע דער םון יעrאזBא די אויך איז

 אונזער םון שטעלונג דער דורך בלויז געווארען גערוםען
קאמוניסםען. די געגען פארםײ
אגאג• איז קאםיםע דער פון גרינדוע די

 די צוױשעז און פרעםע דער אין געװארען םירם
 פון וואםסאז מר. סון געפען די ערשינען זײנעז
לד; נױספימער דער  דרוקעדם דער פון בראמ. מר. גי

 זיי ײגיאן. מעריטײם דעד םון קאראן, פר. און יוניאן,
 די איבערצוגױען ענםשלאםענהיים דיער אגאנסירט האבען

 דױ דוד פץ ווערען פםור און פארטי לעיבאר אםעריקען
 לײדיס אינםעדנעשאמל דעד םמ םחןזידענם ביגםקי,

 ערש״ אנםאניני, לואיחשי ױניא?; װארקערם גארםענם
מיד, ײניאז; זעלבער דער םיז וױים־פרעזידענט םער

 האבעז ארבעםער 92 װאו םײן װירדזשיגיא װעסם אין
 אוים־ אזא דװץ געקוםען אח לענױינם דיערע פארלארען

 נאד איז אומגליק דעם סון אונםעחוכונג די כאםש רײס׳
פארעגדיגם. נים

 4P םעלעגראף פאסםעל דער פון אגגעשטעלםע די
 םטרײק נײךשטונדיגען א נאך האבען״ םיאװעלפיע אין

 םון דעליװערים די אפגעשטעלט פאקםיש האס װאס
 געװאו־ דיםםריקם׳ דעם אק טעלעגראםעס דערהאלםענע

 ארונ־ גיט די זאל קאםפאני די אז םאדערונג זײער נען
 פראמנט אנדערטהאלבען די שכירות די םמ טערגעםען

 אױף ארױפגעלײגם האט שםאם־רעגירונג די װאם םעקס
 אין אגגעשםעלטע איז ארבעםער אלע פון שכירות די

 פלאנע־ םילאחנלפיע אין יונקמם אנדערע נאד שםאדט.
 םעקס דעם ארונםערנעםעז דעם געגען אקצ^ אן װען
״ דרעס אונזער שכירװ^ זײערע פון 'n r פאר־ האם 

 ארונםער־ םאר׳ן געריכט איז אסאםיאײשאז די קלאגט
 דעם םח פארלעצונג א איז װעלכעם טעקם, דעם נעםען

אגריפענם.
 שעפער ריטײל 350 אין ארבעטער טיליגערי 2,000

 דאלאר 1 םון העכערונג א געקראגען פאנאט דעם האבעז
 יאר א מים העכערוגג דאלאר 1 נאך אח יעדער װאך א

 אוגטערגעשרי־ אמ װאס אגריפענם דעם אק שפעםער•
 יאײ־אסאס ריםײלערם םילמערי דער ®ח געװארעז בען
 x א. דער פמ ד• 1116 לאקאל פעדעדאל דעם םים שאז
*נגעשלאםען. זײגעז ארמסער די װעלכעז אז ל״ אװ

 האט ײגיאן פאכער פאקעטבוק אמםערגעשאנאל די
 קער־קא נײ דעם אויסגעשלאסען אםיציעל םאנאט דעם

מז אלע וױ גאכדעם 1 לאקאל ײ ד  יחחידענם ®ת מ
&opB אינ־ עריניליפ און קעפ העם׳ דעד פון זאריצקי 

 צדדים בײז־ע צחאמנצובדײגגעז יתקמ. מרבעשאטיל
.ןפןאיעצבגדדר איז םכםיד דעם םןםלעז ארן

 אינטעדנעשאגעל די פארטײ דער אין פארטרעט װעלכער
 אלע און ױניאן״ ארבײטער פיליגערי און קעפ ד-עטערם.

 איצםיגער דער מיט אײן שטיטען וועלכע טוײיד־ױניאנס,
 א^ זדץ שליסט דאם פארטײ. דער סון פאליסי

 אר. דעד איו באוואוסט זײנען װאס די אויסער ױניאנם,
 די פמ קאנטראלירם װערעז זײ אז באוועגונג בײטער

קאטוניסטען.
 אז דערצײלען, בײשפיל, צום איױ, זאל איך ווען

 װעלכע קאראן, אח בראמ װאטסאז, סירער, דרײ די אט
 אםעריקען די איבערצובויען פאראינטערעסירט אזוי זייגען

 זײערע אנצושליסען אגטזאגם זיד האבען פארטי, לײבאר
 זײ האבען מיר וואס דעם טראץ פארטײ, דער אן ױניאנם

יאר. פיר לעצטע די דורך טאן צו עס געבעטען
 קאנפעחננץ * געהאט האכ איך אז געדענק, איך

 ז״ץ אנצושליםעז אים םונטערענדיג ,1938 אין קאראן םיט
 יר דרוקער בראונ׳ם עדםאלג; אן פארםײ דער אן ױגיאן

 ביײ אײן געגעבעז יאר סיר לעצטע די דורך האם ניאן
 פיס געװען איז דאס און פרטײ, דער םאר שטייערונג

 איר געװען ניט נאד איז בראח םד. װען צוריק, יאר צוױי
 ניט גאר ױניאן די האט אן דעמאלט פון פרעזידענט.

 האס גילד נױס־פײפער די פארטײ. דער צו בײגעטראגען
 פארםײ דער אן אנצושליםען ניט זיד באשלאםען אפיציעל

 די זײנען דאס אס אפיל. אונזער אויף ענטםער אלס
 איגערצובויןן םארשפרעכען וועלכע פירער, טרייד־ױניאן

 ארױסצואװאר־ ענטשלאסען זיינעז וועלכע און פארטיי די
 די ארגאנתירט האבען וועלכע םירער ױניאן יענע םען

 שװעו איר סאר געארבײם האבען געבורט, איר פון פארטיי
 ipi װאס בײשםײערונגעז דורן־ פינאנסירט זי האבען אח
.דאלער. טױזענדער הונדערםער אגגעטראפען בען

איבערצו־ זשעדנעקײט די אט איר ערקלערט ווי
 האמח םיר װי נאכדעם פרטי, לייבאר אםעריקען די בויען

 קאםוניםםישער דער מח פארדאמונג אוגזער אויםגעדריקם
 במד? היםלער־סטאליז דעם און אמעריקא אין פארטיי

 לײבאר אםעדיקען דער העלפען צו װילען אוים עם איז
 קא־ חגר העלפען צו װילען אוים עס איז אדעד פארםי,

? רעגירונג םאוועםען דער און פארטיי מוניסטישער
 זײע- און יוגיאנם דרײ די אױב אז דא, ערקלער איד

 פארםײ, לײבאר דער אן אנשליםען זיך וױלען םירער רע
 נים אז דענקען, זײ אבער אויכ וױלקאמען. זײ זײגען

 געםרײ־ אדעד בײטראגען קײן אױף אטוײזען קענענדיג
 דעם קריגען קענען זײ װעלען פארטיי דער צו שאפם

 האבען וועלען אח םיםגלידער אונזערע טון צוטתיען
 װעלמ די באזײםיגען אדער ארויסצואװארםען כח דעם

זזשביז. אין םעות א זײ האבען פארטײ, די געבויט האבען
 ױ אז אגאנסירט, קאפיםע װאםסאז די װאם דאס

 ניט איז פרײמערים, די אין קאםף א איז ארײז טרעם
 םירערשאפם. פאדםײ דער פאר איבעראשוגג קײו געײעז

 איז עדיםאריעל דער װען אקםאבער, זעקסםען דעם זינם
 געוואוסם מיר זזאבען ײארקער״, ״חנילי איז ערשינעז

 איץ וױל טאפענט איצםיגען דעם אין עתוארםען. צו וואם
 אוג־ אין קאמף פרײמערי קוםענדער דער אז ערקלערען,

 םראק־ צוױי צװישעז קאםף קײן זײן נים וועם פארטײ זער
 I דין װעם עם נאד פארםײ דער אינערהאלב ציעס
 דער און פארםי לײבאר אםעריקען דער צווישען קאמף

 אירע באפױלען אפען האם װעלכע פארםײ, קאמוניסטישער
 םיםץ פזמ־טײ אונזער אין ײד ענראלעו *ו מיטגלידער

פארניכםען. איר אדער איר קאנטראלירען צו צוועק
 קען שארלאםאגסםװא פאליםישע םארם דער אט

 וױיל ען,צװאל־געזצ אונזערע אונםער װעחנז פראקםיצירם
 יין ױך ענראלען צו בירגער א ערלױבם געזעץ דאס

 אםעריקאנער די װיל. ער פארםײ פאליםישעד וועלכער
 ערליגי פיר געװארצן געשרימן דינען וואל־גלזעצען

מ עס םענשען.  יאלי־ קײן פאר באשיצונג קײז נישםא י
 זאל «רםײ אשייטפאל יטעייוצ א אױכ פארםײ, םישער
 פארטײ■ דעד אין מיםגלידער אירע פארשדײבען װעלען

 מראלוז װעלען זאל יארםײ דעפאקראםישע די אויב
 WP פארסי, לײבאר אמעריקעז דער אץ םיםגלידער אירע

ײ יעז־ען לעןדײתע גרינג גאנץ זי  »ת בעאםםלן «רט
 די םאז קען מלבע or* פירםײ. אונזעד םארניכםען

 װל געטאן קען אײגעגע דאס פאו־םײ. רעפובליקאנעד
 מר ײ^לם זי װעז יארטײ קאםתיסםישער דער םיט רעז
 עםװאם איז דאס אכאד באלאם. אױפ׳ז פלאץ א האם
 טא!יטיפאל יקאצאדדאאמ דעס ײז געממ נים װערס װאס

עו מענשאו לעמן. לןנג ר n כלױז מ  פאלמױשיר דן
ד און גלײמן, זײ דכאלאװ איז אר«גיז»«יע ד דן די פי

■

 פאליםישע פשוםע איז פארםיי קאםוניסטישער דער םון
כוליגאנסטווא•

 עקזעקוטױו סםיים די אז םארזיכערען, אייך קען ךיא
 דול־ צו ניט ענטשלאםען איז פארטיי אוגזער פון קאמיטע

 מעגליד נאר וואם אלץ טאן וועלען םיד גגבח. די אט עןד
 װען געריכםען די פון אויסםערקזאםקײט די ציען וצ

 דעם אט מײנונג, עפענטליכע די װי גוט אזוי נויטיג,
 ארייג־ פארטיי פאליטישער א פון םאחוך חוצפה׳דיגען
 פאליטישער צוױיטער א פװ רייען די אין זיך צו׳גגב׳ענען

פארםיי•
 םוײיםערי קוםעגדען דעם ניט כלל באדויערען םיר

 ערליידיגןןן טאל אלע פאר םאל איין וועט דאם וױיל קאמף,
 קענען װעם פארטיי לײבאר אםעריקען די צי םראגע די

 צו צילען אריגענעלע אירע םאר ארבײט די פארזעצען
 דעםאקראטישע םון ראםען די אין אידעאלעז אירע דינען

 קאמו־ דער םון געצייג א וועטיװערען זי אדער פראצעסען,
 און שםאטען םאראייגיגטע די אין פארטײ ניסםישער

געביט. אינטערגאציאנאלעז אױם׳ן
 אונזער אין אפאזיציע ארגאניזירםער דער םראץ

 דער םון געגנערשאפט גיםםיגער דער טראץ און פארטיי
 דעם דורכגעגאמען םיר זײנען פארטײ, קאםוגיםטישער

 אונ־ װאס רעזולטאםען, דערגרייכט און קעמםעין לעצטען
 צופרידעג־ אלם פיר באטראכטען אוםשטעגדען די םער

 ווייםט, איר װי עלעקשאן, לעצםען דעם םיט שטעלעגד.
 עלעק־ 4 םון ציקעל סולען א דורכגעגאנגען םיר זיינען
 דאן עלעקשאן, פרעזידעגשעל א מיט אנהויבעגדיג שאנם,
 אן — לעצםענס און גאװערנאר מעיאר, םיטי פאר יואלען

 האם עלעקשאנם ־■פיר די דורך עלעקשאן. יער״ ״אף
 פון פרןסנעגטען פאלגענדע די געקראגען פארטײ אוטער

 מיר האבען 1936 אין :שטיםעךצאל אלגעםיינער דער
 םרא־ 20—1937 אין שםיםען; פראצענט 8 געקראגען

 װידער 1939 אין און פראצענם 15 — 1938 אין ;צענט
פראצענס. 15

געקרא־ האבען םיר וואס שםיםען, פראצענט 20 די
 הױפט איז און גרעסטע, דאם געװען איז ,1937 אין גען

 הויפט דער וואס דעם םון רעזולטאט א געווען זעכליד
 סאי־ גווארדיא, לא טעיאר געווען איז םייןעט אונזער אויף

 וםויזענם הוגדערט זיבען געשטיםט האבען עס וועםען
 אח פױזשאז רעפובליקאנישע, די אויף דעםאקראטען

 וועלכע פארםײ, פיתשאן די וואל־צעםלען. פארטיי לייבאר
 לאגװאר־ םעיאר סאר שטיפען 150,000 געצויגען האם
 פאר שטיםען צאל קלײגע גאר א געצויגען האט דיא,

 איז עם דאמאלסט. זינט ױאלען די אין קאנדידאטען אירע
 װאם שטיםען פראצענם צוואנציג די אז קלאר, דעריבער

 לײבאר די געווען איז 1937 אין געצױגען האבעז םיר
 שטימען פעתענליכע די םיט צוזאמען שםימען, פארםי

םיקעט. אונזער אויף געצויגען האט גווארדיא לא װאס
 אונז איז אורזאך דער איבער און עלעקשאן יענעם ביי
 קאונםיל- 5 און אסעמבלילייט סינף ערוױילען צי געלוגגען

 א געווען ניט אבער איז דאם םיקעט. אונזער אויף מעז
 פארטי ריכטיגער אונזןר וואוט. פארםי לייבאר רײנער
 איז יארק נױ שטאם דער אין שטארקײם אונזער װאום,

 אין געצויגען האבען םיר וואס וואום פראצענם 15 דער
 בא־ דעם האט שםיםען פראצעגם 15 און .1939—1938
 אױך םילײכט און סטײם, שטאם, אין פאוער אװ לאנס

.1940 איז ײאלעז פרעזידענם די אין לאנד איז
 מיר האבען 1939 אין שטיםען פראצענט 15 די

 טראץ און קאםוניםםעז די םון שטיצע דער אן געצױגען
 האט װעלכע פארטײ, דער אין אפאזיציע אקטיװער דער

 און קאנדידאטען פארםײ אונזערע געגען געארביים אפען
 גע־ עם מיר האבעז נאד דערצו טיקעם. אונזער געגען

 אומ־ צאל גתיםע א ויעז יאר, אפאםישען אן אין קראגען
 פאראינטע־ געטג געװען ױם זײנען װאוטערם אפהעגגיגע

 א װען אין װאלעז, די איז זיד באםײליגען צו חנסירם
 באזונ־ פאר געװארען באטראכם איז שטיםען צאל קלײנע

 םעםעני אײגגעפוגדעװעטער אלט דער םאר גינםםיג דעד
 דעם אין פארטײ אונזער האט גאך דערצו פאשין.

 איז געלם סומע קלענססע די אױםגעגעבען עלעקשאז
 עלעק־ םריערדיגע אין אויםגאבעז אונזערע מיט פארגלײד

 באםראב־ טיר פוזעז אוםשםענדעז, די אונםער שאנס.
 מד חאבעז םיר װאס שםיםעז פדאצענט 15 די םעז

 צופרידעג־ אונז דאו־ף װעלכער דערפאלג, א אלם צייגעז
שםעלען.

 ארונטער־ אנגעחױמז האט איר, דענקם װער, אבער
 געליםעז האט פארסײ די או דעכער, די םח יײעזש

 כאטש לעזעז דא זיײד ײיל איד !פאדלוסםען שיעקליכע
ײן מ װאס צירקולאר י  פיז געװארעז ארויסגעגעבעז י
 אוגםערגעשרי- קאב, פארטי לײבאר גערימנעם אזױ אז

 אטחר איצם ךא איז װעלבער הירקאװי, םר. ®דן מז
:זיד זאגט דארם זינד•

--------------------------)»■1940 ®עברואר,
 געלוגגען איז גײע דוביגםקי וואלדפאן, ראוז, ״דער

 לעצ־ די אין װאוט פארטי לייכאר דעם צעשםעטערען צו
 געוואוסט אלעםאל האם װעלכע חברה, די אם וואלען. טע
 פרובירט האם געים, האל טעםעני די שפילען צו װי

 פרא־ א םיטגלידער די פון האלז אין ארונטערשםופען
 געװען איז רעזולטאט דער פאליסי. סטריט וואל םלחםה

 אפגע• זיך האבעז װאוטערס םױזענדער צענדליגער אז
פ.״ ל. א. דער םון פאראכםונג מים קערט

 פון םיםגליד לאיאלען א םארשטעלען זיך איר קענם
 צו זוכען עפענטליך זאל װעלכער פארטיי, פאליטישער א

 פארטיי? זײן פון װיכטיגקײט די און כח דעם פארמינערען
 װעלכע םענשען פון חוצםה די םארשטעלען זיך איר קענט
 קאנדי־ די געגען קאםפײן דעם אין אקטױו געװען זיינען

 עלעקשאך אין האבען װעלכע פארטײ אונזער פון דאטען
 באקלא־ און צעטעל, פארטײ דעם פאר געשטימט ניט םאג
 םון םארלוסטען די עפענטליכקײט דער אין נאכדעם גען

 קופערנעם דעם אן גים אײך עם דערםאנם ? פארטיי דער
 האט ער אז באשולדיגם װערט וואס איינעם פון שםערען

 ריכ־ צום אפעלירט ער און טאטע־םאמע זײן ערםארדעט
יתום? א... איז ער װאם גרונט אוים׳ן מיטלייד םאר טער

שםי־ פארלארען האט פארטי לײבאר אפעריקען די
 און שטיםען קאםוגיסטישע געווען דינען זיי אבער פען.

 קא- יעדע םאר !סארלירען געוואלם זיי האט פ ל. א. די
 םארלארען, האבען םיר װאם אבער, שטיםע פוניםטישע

 צוזאםען און שטיפע, אנדער אן געוואונען םיר האבען
 די און םרעםטיזש דעם געװאונען םיר האבעז דערםים

 ארבײטער אפעריקאנער ריינע א זיין םון רעפוטאציע
 דע־ אפעריקאגער פון אידעאלען די געװידפעט פארטיי,

 אידעא־ אירע פאר ארבײטען צו ענםשלאםען און מאקראטי
 קאנםטי־ אםעריקאנער אונזער םון ראםען די אין לען

גיט םער םיר װעלען װאלען איצםיגע די נאך םוציע.

 װעלט דער פאר פארענטםערען זיך ארוםגײן דארפען
פארםיי. קאםוניםטישע קיץ ניט זײנען םיר אז

געלעגנ־ גרויסע א פאר שטיים מײנוגג, םיץ לויט
 אריגינע־ דער פארטי. לייבאר אםעריקען דער פאר הײט
 גע־ ארגאניזירט איז פארטיי די וועלכען פאר צװעק לער

 גע־ איז עם װי װיכטיג אזוי פונקט איצט נאך איז ווארען
 פארםעםם א צו זיך דערנענטערען מיר אנהויב. אין װען
 ליבע־ און רעאקציע צװישען לאנד אין דא כוחות אין

 ארבייטער םון גורל דער הענגט קאמף, דעם אין ראליזם.
 דיל נױ די וואגשאל. אין מיםעל־קלאם פון און קלאס

 פאױן םיבה הויפט די געװען איז װעלכע םילאזאפיע,
 געגנער- גרויסע א באגעגענט פארטיי, אתזער םון געבורט

 םארםיי רעפובליקאנער דער פון םײ בײדע, פון שאפט
 דער פארטײ דעמאקראטישער דער פון טײלען סון סײ און
 סאר קעמםען זאל וואס םארטײ א האבען דארף דיל נױ

 עם זאל וואס פארטיי פאליםישע א דארף עם צילען, דינע
 אונ־ אין זיך נויטיגט עם קיגד. אײגען אלם אדאפטירען

 גע־ קאמף דעם אנצופירען פארטי לײבאר אמעריקען זער
 װעלכע לאנד, אונזער אין קלאםען פריװילעגירטע די געז

 םון פארלאנגען און נויטען די צו פארהארטעװעט זיינען
 מי־ אין עלעמענטען צוטומעלטע די געגען אויך און םאלק,

 ױיער אװעקשענקען װידער װילען װעלכע קלאס, םעל
 ״גע־ גערוםענער אזוי דער צו צוטרויען און גלויבען

לאנד. סון שעםטס־פירערשאםט״
 לייבאר אמעריקען דער םון קאמיטע עקזעקוםיװ די
 בא- דעם אפ הײנם דא אײך גיב איך װעמען םאר פארטי,

 םאר־ גרויסער דער אויף באוואוסט גוט זיך איז ריכם,
 זי אקםלען. אירע אויף ליגט עם וואס אנטווארםליכקײם

 וואס סאראגטײארטליכקײטען גרויסע די אויך וױיםט
 הא־ םיר אז אימערצייגט, זיינען מיר פאר. אוגז שטייען

 און איבערגעבענע אויםריכטיגע, אלע םון שטיצע די בען
פארטי. לעיבאר אמעריקען דער םון װאוטערם ערליכע
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פון לאנטשעאן נײם ־רעדע8די8ר דובינססי׳ס פרעז.
פינלאנד פאר חילןז פ«ר ארנעפער־אפםײלוננ דער

 קרבנות ציװילע די םאר קאמיטעט הילםם דער
 ארגאגיזירט האט סינלאנד אויף אנגריף רוםישעז דעם םון
 די צוױשען הילף שאםעז צו אפטיילוגג ארבייםער אן

 אםםיײ דער צו אמעריקע. אין ארבייטער ארגאניזירםע
 טרייד דער פון םירער העכםטע די באלאנגעז לונג

 אויך איז עם װעלכע צװישען לאנד, אין באװעגונג ױניאן
 אר* די װאס לאנםשעאן א בײ דובינםקי. פחנזידענט

 גע־ האט קאמיטעט הילםם דעם םון אפטיילונג בייטער
 פאלגענדע די געהאלטעז דוביגםקי פרעזידענט האט האט

 דער אױף געװארען איבערגעגעבען איז וועלכע רעדע
:לאנד גאנצעז איבעוץ ראדיא

גע־ האבען נים וועלען ארביימער אמעריקאנער ״די
 העכםםע די געבען גים זאלען זיי אויג םליכט, דיער םאן
 באםעל־ ציװילער אומגליקליכער, דער צו הילף םון מאם

 העכםטע אירע םון שםמדע דער איז םינלאנד פון קערונג
נױט. אץ לײךען

 פינלאנד אז באשולדיגוגגען פאנטאםםישע ״אוגטער
 רע־ םאװעםעז דער םרן זיכערקייט די געפאר איז שטעלם
חנג,  םםאליג׳עז םח פוחות באוואפענםע די האבען גי

 אפילו פיגלאגד פון חגפובליק םרידלימ די אטאקירם
 אין און דערקלערונג קריגם א סח םארמאליםעט דער אז

 דעם סיט אפםאד נים־אנגריף איר םמ סארגװאלדיגוגג
 װעלט גאנצער דער פון באװעגומ ארבײטער די לאנד.

 די פון פארראט פת אקט דעם דורך אויסגעשוידערט איז
מ רעגירוע א ײרד ארבײםער די פון אינםערלםען ל  װן

 ארפײטער פון באשיצערין די אלם אלץ נאך פאזירם
 פאראיז איצט קומם עם װאס דעם םוץ ליכם אין קלאם.

 צוױשעז פארבאגד דעם פון אנגעזיכם איז אמ םינלאנד
 זעלבםם־העד־ סאװעםישע די האט םםאלין, את היםלער

 אר־ די פון נאגמז »מ חנחמ צו רעכט מער ניט שאפט
נאצי־דײטשלאנד. פון רעזשים בלוםיגער דער ווי בײםער

 קײז לאני■ דעמאקראםישע אמת אז איז ״םינלאגד
 דורך פאקםעז פח צעדרײעניפי אדער פראפאגאנדצ שום

 ניט קענעז לאנד איז דא אגענםעז אירע און מאםקװע
 םינלינד פח רעגירתג די פאקם. דעם אט פארםמקלען

 יאל־סאצ פיז םארטרעםער פוץ קאאליציע א םון׳ באשםייט
 גרר פויעתם אוץ ארבײטער ארגאנתירםע דעמאקראםעז,

קאאפעראטיװעז• די אוץ פען
 אײמעלאדעז נים האבעז םיגלאבד פון ארבײטער די

ײ ײי אונםערודיקעד׳ פח זײ גאפרײען צו םםאלמ׳עז

 די געװען איז עס חוצפה. אזא מיט עט גאהויפטעט
 באל־ די אין האנט סרייע די און היטלעד׳ז מיט שותםות

 געקראגעז. אים פון האט םטאלין װאם לענדער טישע
 עם־ אין ארמיי םאוועטישע די אױיגגעשיקט האט װאם

 םא- די םינלאנד. אין איצט און ליטע לאםװיע, םאניע,
 פאליםי זעלביגע די איז פיגלאנד, לגבי פאליםי וועםעז

 באוואױגען האט וועלכע אגגריף און איםפעריאליזם םת
 עםם־ פארשקלאפען און ארײגצודדימעז נאצי־דייםשלאנד

פוילען. אח טשעכאסלאוואקיע רײד,
 ערא* באמבע זיינע װען םטאלינ׳ען עם ארט ״וואם

 אופד אסענע. אין קינדער און פרױעז הרג׳ענען פלאנען
 עם קימערם װאם פינלאנד? אין שטעם גאםעסטיגםע

 אוםשולדיגע, טויזעגטער צעגדליגער װען רעזשים זיץ
 אויםן קרבנות אלם געבראכט ווערען סאלדאטעז רוםישע

 אין אװאגטױרע? אימפעריאליםטישער דער םון מזבוז
 לאע ניט דא היםלער אדאלף כאװער זיין צו בריף זיין

בעד זײער םיט באריםט אםען זיך םםאלין האם צוריק, . 
 די בלום״• םיט צעמענטידט איז װאם פרײנטשאסט פון

 מיט איצט וױיםען װעלט גאנצער דער אין ארבײטער
 צוטישגעקלעפט. זיעען םםאלין און היטלער בלום װעלכע

 םשעכא־ עסטרײד, פון םעלקער די פון בלוט די איז דאם
 בלום דעם םיט — איצט און פוילען, און סלאװאקיע

םאלק. פינישען םון
 פון דעמאקראםיע די װאס קאםף זמנלדישער דער״

 זעלבםם־ םאסקװער דער געגעז אן מירט פינלאנד קלײנעם
 קראםם פארשטעלמגם די אנגעצונדען האט הערשאםם

 אי? ארבײטער ארגאניזירםע די װעלם. גארער דער סת
 זײן װעלעז — האף איד איז — זײז דארםעז אםעריקע

 קעםםעגדע די הילף אנצובאטען דײען םאדערשםע די אין
 פרײע די באשיצעז זײ ומנלםעז און פמלאנד פון גירגער

 אינםעתעשאנאל י1 לאנד. דיער פת באװעגומ ארבײטער
 איר אױף שטאלץ איו יונקמ װארקערם גארמענט לעידיס

 און דיקםאטור פון קרבטת די חעלפען פיז רעקארד
 עםםדײד, דײטשלאגד, שפאניע, אין אוםמענשלינקײט

 םייל איר איצם טוט און •לעצער אנדערע אח פױלעז
םינלאגד. אק אימרפאל פון קרבנות די העלםעז אין

חער־ אפענע פיס פליכט אונזער באגעגעגעז .לאםיר
 םים־ דער פאחנרט עס גײסט. גרויםםוםיגעז ױץ צער

צצריאט די םץ געפיל מר און סאסעז ארבײםענדע י^  זי
&חילף״. באלדיגע
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אינטערנעשאנעל אונזער אין פאםירונגען און נײעם
■ ---------יאר נײעם דעם פון אגהױב אין שטורעם־צענטער דער יארק גיו -■

אינ־ אונזער םון שםורעם־צענטער ער
מא־ ערשטען דעם דורך טערנעשאגאל

 װידער איז יאר נײעם דעם פון נאט
 דזשאעט קלאוק די יארק. נױ געװען
 איר פארטגעזעצט מוטיג האט באארד
קאנ־ דעם פארשםארקען צו קאמף
 בריינגען און ױניאן דער םון טראל

 דעם אין ברוים שטיקעל גרעסער א קלאוקמאכער די
 דזשענעראל םון צוריקקומען דעם מים יאר. קומענדען

 דרעם די האט אפרו־רײזע, זײן פון האכמאן מענעדזשער
 ארבעט דער צו גענומעז װידער זיך באארד דזשאינט

 דרעם־ די וועלכע מיט פראבלעמען שווערע די לעזען פון
 אםאקעם די צוריקשלאגען און זיך ראנגעלט אינדוסטריע

 שווערע די אויסנוצען וױלען וואס עלעמענטען די סון
 יוניאז־ די אפצושוואכען םרייד אין לאגע איגדוסטריעלע

 אינ״ אונזער םון לאקאלם אנדערע די אויך פאזיציעם.
 אינ־ קלענערע די אין די יארק, נױ אין טערגעשאנאל

 םאר־ מאגאם םארגאנגענעם דעם דורך האבען דוםטריען-
סארטשרים. געװיסען צייכעגט
 אויך קומען לאנד איבער׳ן לאקאלס אונזערע םון

 איבער* אבער דערגרייכוגגען, מאגכע וועגען באריכטען אן
 ארבעם ענערגישער צו צוגרייטוגגען ײיכםיגע םיז הויפט

 פאנאנדער־ זיך צוקוגםט גאענטער דער אין װעט װאס
 םיז כאריכטעז אזוינע אן קומען איבערהויפט װיקלען.
סאוםה־װעםט. דער םון און קאוםט פאםיפיק

 נחהלץ אױ פרײד הלאוס
אפנעשטעלפ

 ארבעט די איז געשריבען, װערען שורות די ווען
 גע־ אםגעשטעלט ברוקלין אין שעפער קלאוק אלע אין

 באארד. דזשאינט קלאוק דער םון רוף אויפ׳ן ווארען
 מאבילי־ ױגיאן די האט יאנואר, טען24 דעם מיטוואך,

 ארונטערגעלאזם זיך האט און שםאב גאנצען איר זירם
 גע־ גערופען איז סטאפעדזש דער םארטאג. ברוקלין אין

 האם גערעכענט םרי. דער אין אזייגער צען פאר ווארען
 װעלען עם ביז צייט שםיקעל א געמען וועט עם אז מען,

 שםאדט־םייל׳ דעם אין שעפער אלע ווערען אפגעשטעלט
 וועל־ שעפער ניט־ױניאן די םיי איז יוניאן־שעפער די סיי
 אין ברוקלין אין אנגעפלאדיעט לעצטענס זיד האבען כע
 זיינען ױניאן דער םון םירער די צאל. היפשער גאנץ א

 אלע כמעט װען איבערראשט, אנגענעם געװען אבער
 איז מינוט דער צו געווארען אפגעשטעלם זײנען שעפער

 געעפענט זיינען עס ווען שפעםער, שסונדען צווײ מיט
 גע־ אזא געװען איז מאםעךפארזאמלונגען, די געװארען

 נעמען געמחט װיליאמםבורג אין האט םען אז דרעגג,
 גע־ גיט האט זאל ערשטער דעד וױיל האלס צוויי נאך

 געקומען זיינען וואם סטרייקער אלע ארײננעמען קענט
םיםינג. צום

 םארזיכטיג געווען איז ברוקלין אין םטאפעדזש דער
 םוײהער האם באארד חשאיגט די צוגעגרייט. גום און

 די איז מיטגלידער די באקעגט שריםט און װארם דורך
 װעלכען םאר צװעק, מיט׳ן שעפער די אק ארבעםער

 זוכם ױניאן די װאס און גערוםעז׳ װערט סםאפעדזש דער
 םייג־ ישראל פרעזידענט וױים דערמים. חנרגרייכען *ו

 דזשאינם קלאוק דער פון םענעדזשער גענעראל בעדג״
 דער דוי־ד און םיטיגגען פארשײדענע בײ האט באארד,
 נישט איז דאס אז געפאבם׳ קלאר אױפרופען און פרעסע

 שםעלעז צו נים זיך קלײבט יוניאן די אז ;סטרײק קײז
 ױניאז די װאס אלץ בתים. בעלי ךי באדימוגגען ױיע
 זאלעז קלאוקמאכער ברוקלינער די אז זעהן אח, װיל

 אײנשטעלעז און ױניאךבאדינגונגעז זעלביגע די קריגען
 איז האט יתיאו די װאס קאנטראל זעלבעז דעם דארט

 ‘VW פײגמרג האם — בתקלין, שעפער. אנדערע
 וואוגד די געװעז צײט לעגגערע א פאר איז — װיזען,

 קלאוקמאמר. ארגאנידרםע די פון קערפער דעם אין
 האבעז ײגיאז די װעם םםאפעדזש דעם פון פארלויף איז

י פח אוגטערזוכומ געגויע א מאכען צו םעגליכקײם א  ו
ען תג מג שעמר די אין רשעןהע עם װאם מד  אח ײגיאד
 םאנתעטען. אק באדינגוגנען ךי םיט זײ אויםגלײכען

י װעם אפערזשסט חנם חדך מז אויד יוניאז י א די ה

 די ארגאניזירען און ארבעט די אפצושטעלען מעגליכקײם
שעפער. ניט־ױניאן

 גע־ גערופען איז םטאפעדזש דער איידער וואך א
 מא־ א ברוקלין אין אפגעהאלטען ױניאן די האט יוארעז׳

 אין ארבעטען װאס ארבעטער די םון סען־פארזאמלונג
 םאר־ דער בײ באזוך דער שוין שעפער. ברוקלינער די

 בא־ האט ארבעטער די פון ענטוזיאזם דער און זאמלוגג
 צו גרײט זלינען קלאוקמאכער ברוקלינער די אז װיזען

 איבער באדינגונגען. און רעכטען זײערע פאר קעמפען
 און מיםינג צום געקומען זײנען זיי פון הונדערט עלף

 רעדנער די םון לאזונג די אויפגענומען ענטוזיאסטיש
 קלאוק ברוקליגער אין מאכט ױניאן די ״צוריקצושטעלען

מארקעט״.
 גענעראל אםיסטענט מיטינג, םון טשערמאן דער

 דער געגעבען האם לעפקאװיץ, ב״ דזש. םון מענעדזשער
 אז ארבעטער די םארזיכערענדיג טאן. דעם פארזאמלונג

 אר־ די אװעקצונעמען צװעק מיט׳ן ױט קומט ױניאן די־
 הא־ באסעס מאנכע װי שעפער׳ ברוקלינער די פון בעט
 זיי םאר געװינען צו נאר איינצורעז־ען, געזוכט זיי בען
 אר* יארקער נױ די װאס באדינגוגגען ױניאן זעלביגע די

האבען. בעטער
 מיטינג בײם האט םײנבערג מענעדזשער דזשעגעראל

 אין ױגיאן דער םון. צילען די און לאגע די ערקלערט
 גע־ אדרעםירט אויך איז מיטיגג דער קאמפײו. דעם

 אנםא־ לואידזשי וױיס־פרעזידענט ערשטען םץ ווארען
 מע־ אםיסטענט קאמונאלע׳ םרענק קאטאנע, אנטאני ניני,

 מע־ קאטלאן׳ בענדזשאמין און ,48 לאקאל פון נעדזשער
.117 לאקאל פון נעדזשער
 ווערם ערקלערען- ױניאן דער פון פירער די װי

 לאנג. דויערען גיט זאל סטאפעחש דער אז ערווארטעט
 אר־ די אן םירט ױגיאן דער פון קאמיטע םפעציעלע א

 קאפלאן׳ בענדזשאמין םון כאשטײט קאמיטע די בעט.
 ברעסלאו׳ ױסף ;טשערמאן ,117 לאקאל םון מעגעדזשער
 ױניאן; פרעםערם קלאוק 35 לאקאל םון מענעדזשער

 איטאליענישען םון מענעדזשער מאליםאני, עדווארד
 מענעדזשער םארקיז׳ איזידאר ; 48 לאקאל קלאוקמאכער

 נאגלער, איזידאר ;9 לאקאל ױניאן פינישערס דער פון
 דזשארדזש ;10 לאק. ױניאן קאטערם דער פון מעגעדזשער

 דעפארםמענט; טאון אװ אוט קלאוק דעם םון רובין
 קאמו־ םרענק און קאטאנע אנטאני סילװערמאן, מעקס
 איינ־ צוריק ױניאן די װעט סטאפעדזש גאכ׳ן גאלע.

 זאלען וועלכע ברוקלין, אין ױניאן־אפיםעם די שעםלען
דיםטריקט. דעם קאנטראלירען און אויפפאסען

 ברוקלין אין סטאפעדזש דעם מיט פארבינדונג אין
 דזשא־ אז פארברייטונגען, אלע געמאכט ױגיאן די האט

 קאנ־ ברוקלינער אין ארבעט זײער מאכען וועלכע בערם
 אין ארבעט ארוים אויך גיבען און םראקטינג־שעםער

 אםגעשםעלם שעפער אזוינע זאלען טאון אװ אוט שעפער
ברוקלין. מיט צוגלייך װערעז

 פארהאנדלען םיטיננעו לאסאל
ארכעםםלאזע װעכעו

 נױ אין ױניאן קלאוקמאכער דער םון לאקאלס דריי
 אריטגערעדט מיטינגען לעצםע זייערע ביי האבען יארק

 זײ אזוי װי און מיטגלידער ארבעטסלאזע םון םראגע די
 לאקאל אםערייטארם די זײגען לאקאלם די העלםען. צו

.9 לאקאל םינישערם און 35 לאקאל פרעסערם ,117
 מעגע־ דער האם 117 לאקאל אפערײטארס בײם

 אפגע* איבערהױפט זיך קאפלאן בענדזשאמין דזשער
 םאדעדם וואם אגרימ&נם, אין פונקט דעם אױף שםעלט

 וועניגםםענם ארבןםעז זאלעז יוניאן־שאפ יעדען אין אז
 האם לאקאל דער אז ערקלערט, האם ער מאשינעז. 14

 איצם װײס אח שעיער די אין אונטעחוכוגג אז געמאכט
 סאר־ דעם האם לאקאל דער *■ערײםאדם. צאל די גענוי

 װי שנעל אזױ אז גאארד, תשאינט דער םיז שירעכען
 װאס אלץ װערען נעסאן װעט ארבעם, זײן װעט עם

 דורכגעםירם זאל אגריםענם םיז פונקט דער אז מעגליד
ווערעז•

 פרעםערס קלאוק דער פון םיםיגג םפמיזנלען א בײ
אר־ פאי־ חילף םח סיסםעם דער איז 35 לאקאל יוגיאן

 עםלימ שױן אז האלם לאקאל דער וואס בעטםלאזע׳
 סיס־ דער הינזיבט. איין אין געווארען געענדערט יאר,
 אד װאס פרעסער יעדער אז געווען, איז איצט ביז םעם
 יעדןן ארבעם טאג אײן געבען צו פארפליכםעט איז בעט,

 דא־ עלף באצאלען אדער ארבעטסלאזעז אן פאר סעזאן
 סוע* א קריגט ער וועלכעז פאר צװעק דעם םאד לאר

 די האם מיטינג דעם ביי ביכעל. אין סטעמפ ציעלען
 ן שדך ארבעםער אז רעקאמענדירט, באארד עקזעקוטױו

 אײן םאר פרעסער עקסטרא אן ארויף נעמען וואס שאפ
 אדעד ארבעט טאג דעם םון באפרייט זיינען סעזאן,
 ארבעםס־ די םאר ביישםייעדונג אנדער איז עם װעלכע
 געװארען גוטגעזזייסען איז רעקאמענדאציע די לאזע.

 וואס ארבעםער די רעגיםםרירט האט לאקאל דער און
 ביז׳ן םעו8 דעם פון פרעסער עקסםרא אן ארויף נעמען

 דעם דורך אז ערווארט, לאקאל דער יאנואר. טען20
 דזשאבס מער קריגען צו געלינגען אים וועט סיסטעם

 לעצ־ געװארען געשאםען איז עס װי ארבעטםלאזע פאר
 בעסעד זיך וועם פרעסער םילע פאר ווייל יאר, טען

 אײ־ םעזאז םאר׳ן מענשען א נאך ארויםצונעמען לוינען
טעג. די געבען דער

 אײן אין אויך שוין איז מיטינג ספעציעלען בײם
 פון פראגע די אלגעמיין אין געװארען דיסקוםירט װעג

 אן. האלם לאקאל דער וואס ארבעטסלאזע די פאר שטיצע
 אין באטייליגם זיך האבען מיםגלידער צאל גרויסע א

 מע־ ברעסלאו׳ ױםף פרעזידענם וױיס דיסקוםיע. דער
 רעזומירס אח איינגעלייטעט האט לאקאל, פון נעדזשער

 ארויסמד זײנען מיינונגען םארשיידענע דיסקוסיע. די
 מד זײנעז מאנכע פראגע. דער איבער געװארען זאגט
 אױפ־ גאגצען אין סיםטעם די זאל מען אז דערפאר ווען

 ד זאל מען אז םארלאמם, האבען אנדערע געבען;
 אנהאל• זאל מען אז איז, געווארען באשלאסען ענדערען.

 אויפ־ זאל מען און ספרינג־סעזאן םאר׳ן סיסטעם די טען
םעזאן. נאכ׳ן עגדערונגען םון םראגע די נעמען

 אפגע־ איז 9 לאקאל ױניאן םינישערס דער אין
 אר־ דער םון קאנפערענץ סםעציעלע א געווארען האלטען

 צו באאמםע די מיט לאקאל םיז גאניזאציאנם־קאמיטע
 אװעקצר ױניאן דער סון קאמפײן דעם םארשטאו־קען

 סע־ דער דזשאבס. אויף פיױשערם ארבײטםלאזע זעצען
 האם םארקץ׳ איזידאר ברודער לאקאל, פון נעדזשער

 »ן שעפער אלע דורבצוגײן םםעף דעם אויפגעפאדערט
 איגע־ ארבעם דער צו םינישערס מער אוועקזעצען זען

 באשעםםיגתג די םאר קריגען נאר קען מען װאו ראל
 גןך אױפמערקזאם אויד מיטינג דעם ביי האם סארקין

 פאד־ זײן צו נויטיגקייט דער אויף סטעף דעם מאכם
 צזס םינישערם די פאר פרייזען סעטלעז בײם זיכםיג
 דעו םמ פאליסי דער מיט איינקלאנג אין םעזאן׳ נייעם

 אונםער־ און לאין ביליגער דער אין באארד דזשאינט
 תר אויםצוהאלםעז נויטווענדיגקײם די שטרייכענדיג

 לאין בעסערער דער אין סםאנדארדס הויכע ױניאנ׳ם
ארבעט.
 געוואימ םארהאנדעלם אויך איז פראגע זעלבע די

 וא־ מיםגלידער, די םון פארזאמלונג אלגעמיינער אז בײ
 האס מיטיגג דעם בײ יאנואר. םען11 דעם נערשםאג,

 טרײי אין לאגע דער וועגען אױך באריכסעס סארקיז
חד אין סםאפעדזש םאר׳ן צוגרײםונגען די וועגען און  ב
ליז•

ײיני נאענםע  אינ־ דער אין מיטארבײםער אמ ס
 אראנזשי־ העלער, י. װײם־פרעזידענם, םון טעתעשאנעל

 מר ײאריגעז50 זײז פח םײערונג א מאנאם דעם רען
 פײד ךי אראגזשירם װאם קאמיםע, דער אין בורםסםאג.

 ®יו וױיס־פרעזידעגםעז צאל גרױסע א ארײן זײנען רונג
 חשאינם קלאוק דער פון פירער ;אינםערנעשאנעל דער

מי׳ ריפער די פון טוער ױניאן ;לאקאלס »ון באאדד א  מ
 ױ דוךד געװען ואי ױבל בעל דער מעגעדזשער װעמעם

מז זײ װאס יאחנן אלע א  אזקייל באזתדער א געחאס ה
פח פאראייזניגתג דער ביז אינםערנעשאנעל, דער ייז

 װײם־פרע־ פוז ױבילײ ־יאריגער5ס
געפײערט װערט העלער י דדענט
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וזןילןיר י• ײײם־ײלזירןינם
פערזענליכע םילע און זיבעצען, אץ איינס לאקאלכ
סרײנד.

 א מים װערען געפײערט װעט ױבילײ העלער׳ם
 מאנהעטען אין םעברואר, טען21 דעם מיטוואך, באנקעט,
 א ארויםגעגעבען װערם געלעגענהײם דער צו סענםער.

 מים זיך באםײליגעז עם וועלכען אין הואװעניר־זשורנאל,
 און ארבײטער דער םץ םירער װיכטיגסטע די בײםראגען

יארק. בױ אין באװעגונג ראדיקאלער

 האנםראסםארס דרעס פון הלאנעך
 איםפארשעל פון צוריהגעוױזעו

םשערםאן
שווע־ א איז אינדוםטריע דרעס דער אין לאגע די

 זיינען וואס אלע געוױינליך, וױ דערםון, ליידען רע.
 לעבען א מאכען און אינדוםטריע דער מים פארבונדען

 װאס די מאל, אלע װי זײנען, ארבעטער די דערפון.
 קאנםראקטארס די אױך אבער מערםטען. אם לײדען
 אנשטאט אבער ארבעט. גענוג נישטא איז עס ווען לײדען

 געמײנשאםם־ זוכען און ױניאז דער מיט קאאפערירען צו
 יונײםעד די זיך האט פראבלעמען׳ די םון לייזונג א לין־

 די באשולדיגען גענומען גאר אסאםיאיישאן פאפיולאד
צרות. אלע אין שולדיג איז זי אז יוניאן,

 פירערשאםט די דעריבער זיד האם מאנאט דעם
 קלא־ אריינגעבראכם אח גענומען אםאםיאיישאן דער פון
 אימםאר* צום באארד, דזשאינט דרעם דער געגען גען

 קאלעק־ דעם םארלעצט ױניאן די אז טשערמאן, שעל
 ערםו־ און ערלױבט זי וואם דערמיט אגרימענט סיװען
 מא־ צאל די פארגרעסערעז צו מאנופעקםשורערם סיגם

 צו זיך שעפער נײע און אינסייד־שעפער די אין שינעז
m m. די באשולדיגט אײנפאך האט אסאסיאיישאן די 
 פון ארבעט די אװעקצונעמען פארשווערונג א איז יוניאו
ביזנעם. םון ארויסטרייבען די און מעמבערס זײערע

 צו־ געזוכט אויך פנים א האט אסאסיאיישאז די
 נאך צד, איר םאר מײנונג עםענטליכע די צוגרײםען

 אימפאר־ םאר׳ן אויפגענומעץ ווערען קלאגען די אײדער
 םארעםענטליכם דעריבער האבען זײ םשערמאן. שעל

 די איידער נאך ווער״ ״וואוםענס דער אין קלאגעז די
 מען קלאגען. די פין קאפיע א געקראגען האם יוניאז

 פרעםע דער אין שםימוגג שאפעז צו געזוכם אויך האס
 האכמאן םענעדזשער חשעגעראל וואס ציים דער ײי־ו

 אלץ האט זיך. ערהאלעז צום אװעקגעפארען געװען איז
 אח פארהער צום געקוםעז איז עס ביז גום, אױסגעקוקם

 קלאגען איחג באוױיזען געדארםם האט אסאסיאיישאן יי
עי געגעז  םשער־ אומפארםייאישען דעם םאר ױגיאן י
 אנגעלעגעג־ גאנצע די האט אבער פארהער ביים םאן.
ם, אנדער אז באקומען חיים  דזשענע־ וױ שנעל אזוי ו:י
 אנא־ אח צוגערירם זיך האם האכמאן מענעדזשער יאל

 קלאגעז די אזוי װי אוםן דעם און אינהאלם דעם ליזירם
געװארעז• ארײגגעבראכט זײנעז

 וועגען טשערפאז איםאארשעל פאר׳ן פארהער דעד
םען23 חנם דיגםםאג, רעןװאגע געהאלםעז איז קלאגעז יי

 זעהר א געווען איז אנםאגג אין אםמאספערע די יאנואר.
 גע• איז םארהער דער װאו האל, דער אנגעשטרענגטע.

 מענ־ מיט איבערגעפאקט געווען איז געווארען, האלטען
 פירער צאל א געקומען םארהער צום דינען עם שען.

 דער פון פארטרעטער ױניאן, דער פון באאמטע און
 פון און דרעםעס לאין בעםערער דער םון אסאסיאיישאן

 אםאסי־ טראקערס דער פון םארטרעטער פאפולאר, דער
 טרייד. מים׳ן פארבונדען זיינעז וואס אנדערע און איישאן

 פאפױלאר, ױנײטעד דער םון מענעחשער באריסקין, נעם
 אויר־ דזש. לאיער זיין מיט םאדהער צום געקומען איז

 די אנםירען געדארםט עס האט װעלכער שאפירא, װינג
 לאיער דער טאקע האט איינלייטונג דעד אין אנקלאגע.

 אנ־ גאנץ װערםער. שםארקע קײז געזשאלעװעט ניט
 דזשענעראל ווען אויםגעזען ענין דער אבער האט דערש

 אנגע־ און אויפגעשטעלט זיד האט האכמאן מענעדזשער
 אסאסיאיישאז די וואס פראצעדורע גאנצע די אז וױזען,

 א איז קלאגען׳ די אריינברענגען ביים גענוצם האם
 אגרי־ אונזער םון םארשריםטען די לויט ניט־געזעצליכע

מענם.
 אוים־ סכסוכים אלע דארםען אגרימענט, דעם לויט

 םון און ױגיאן דער םון באאמטע די פון ווערען געגומען
 בלויז זיי. שליכטען צו םארזוך א אין אסאסיאיישאן דער
 גע־ פראגע די װערט איעיגען, נים זיך קענען זיי װען

 אנםשיידונג אן םאר םשערמאן אימפארשעל צום בראכם
 איינער װען צדדים. בײדע פאר בינדענד איז וועלכע

 דא־ בלויז אנטשיידונג, די אויסצוםאלגען זיך אנטזאגט
 אימפארשעל םאר׳ן םארקלאגען אים מען קען מאלם

אגרימענט. דעם ברעכען םאר םשערמאן
 אסא־ קאנטראקטארם די האט אבער םאל דעם אין •

 ױניאךםארטרעטער די םאר פארגעלייגט ניט םיאיישאן
 קלאגע א אדיינגעגעבען גלײך האם נאר םענות, אידע

 דעם םארלעצט ױניאן די אז טשערמאן, אימפארשעל צום
 צו מאנופעקטשורערס ערלויבענדיג בייזװיליג, אגרימענט

 שעפער נײע און שעפער אינסייד זייערע פארגרעםערען
 ארבעט די דעם דורך אוועקנעמענדיג זיך עפענען צו

 דער םון מיטגלידעד זיינען וואם קאנטראקטארם פון
 האט האכמאן מענעדזשער חשענעראל אםאסיאיישאן.

 אז אנגעװיזעז׳ םארהער םון אנהויב בײם גלייך דעריבער
 די אויםנעמען ניט קען טשערמאן אימפארשעל דער

 ארײנגע־ ניט עס האט אםאסיאיישאן די וױיל קלאגע,
 אנט־ חנר אין אגרימעגט. םון רולם די לויט בראכט
 גערעכט ױגיאן דער געגעבען יאוועליער האם שיידונג

 ױניאן דער סון םארטרעטער צו איגערגעשיקט עם און
םארהאנדלען. צו אסאסיאיישאן און

האכ* וואם פארדרום, דעם סוץ אויסנאמע דער מים
 װי וױיזע און ארט דער םאר ארויסגעוױזען האט מאן
 שטימונג שאםען צו געזוכט האט אסאסיאיישאן די אזוי

 אויםגעדריקט, זיך האט ער װי גאליארקע״ דער ״פאר
 נאד קלאגעז די מיט פרעס דער אין ארויםקומען דורך

 ױניאן, דער געווארען איבערגעגעבען איז עם איידער
 םאר־ די צו םריינדליד געהאלטעז דוקא זיך האכמאן האט

 אז ערקלערט, האט ער אסאםיאיישאן. דער םרן טרעטער
 דער איגער ליידען קאנםראקטארם די אז םארשטייט ער

 געשרייען םון אבער םרייד, דרעם אין לאגע איצטיגער
 קיין מען קען — אנגעװיזען, ער האט — פובליסיטי, און

 אר־ די אז אנגעװיזען, האט עד ערווארטען. ניט הילף
 די װי ^אגע שלעכטער דער םון מער לײדען בעטער

 אפגעהיט מאל אלע האם ױניאן די אז ;קאנםדאקטארם
 אנגע־ האם ער אגרימעגט. דעם אפ איצט היט איז

 אנםזאגען צו רעכם קײן ניט האט ױניאן די אז װיזען,
 אםאסי־ אן אין איז וואס שאפ, א צו וואירקינג־קאװ א

 איינער ווען בלױז און אחרױת אייגענער איר אויף איישאן
 די קען אםאסיאײשאז דער פון אויסגעשלאסעז ווערט
 גע־ דעריבער האט ער אים. געגען שרים נעמען ױניאן

 וואם םאר אסאםיאיישאן, דער םון םארטרעםער די פרעגט
 האבען וואם בתים, בעלי די םאדקלאגם נים האבען די

 מא־ צאל די פארגרעסערט אדער שעפער די געעפענט
 צו־ באריסקינען געמאכט האט ער מער, נאך שינען?
 אויםגעפאדערט אים געשפרעך א אין האט ער אז געבען,

 אגרײ דעם פארלעצט איז עם ווער אז באוױיזען געבעז צו
 וועט יוניאן די און בײזװיליג הינזיכם דער אין מענם

 געזאגט׳ אים האט באריםקין אבער פארקלאנען. אים
. נים. ער האט דעם װעגען באווײזען קלארע r? אז

םשער־ אימפארשעל דעם םון אנטשײדונג דער גאך
 די אגגאלאנגט ױאם אז ערקלערם, האכמאן האם מאן

 אםאסיאײ־ קאנטראקםארם די וועלכע וועגען פראבלעמעז
 זײ אויפצונעמען גרײט ױביאן די איז זיך, באקלאגם שאן
 זאל עם אום פארםרעםזגר. זײערע מים קאנפערענץ איז
 די צים פארטײאישקײם םת סראגע קײן זײן קענעץ נים

 יאווע־ מר• םשערמאן, איספארשעל דער ׳אז םאר, יוגיאן
 זיי קאנשערעטנעז. די פוץ פאחיצענדער זײן זאל ליער,

צד דערצו האבעז ןאיישאיאסאס דער םח פארםדעםער

 דורכ־ זיד צװישען זיך האבען די װי נאכדעם געשםימם
 יאווע־ ױניאן. דער םון פארשלאג דעם איבער גערעדט

 אזא צוזאמענרוםעז וועט ער אז אנאנםירט, דאן האט ליר
צוקונםט. נאענטער דער אין קאגםערעגץ

 פשילדרען אץ *נױםעס נייער
אונםערנעשריבען טױיר דרעס

^ דרעס טשילדרען אין סטרייק גענעראל א  אין ט
 לעצטער דער אין געווארען אויסגעמידען איז יארק נױ

 האם 91 לאקאל םון קאמיטע קאנפערענץ די װען מינוט,
 מאנוםעק* אפארעל דזשואװענײל דער מיט געאייגיגט זיך

טרייד. אין אגרימעגט נײעם א םאר אםאםיאיישאן טשורערס
 אגרימענט נײעם דעם אין פונקטען װיכטיגםטע די

 בע־ א װערען אויםגעארבײט גלייך זאל עם )1 :זיינען
 בא־ און פארשריםטען די ענפארםען םון סיסטעם סערע

 דאר־ קלוירקס שיפינג אלע )2 ;אגרימענט פון דינגונגען
 ניט ארבײםען און ױניאן דער םון מיטגלידער זיין פען

 איינ־ ארבײטער, װאכען )3 ;וואך א שטונדען 40 װי מער
 הע־ א קריגען דארםען קלױרקס, שיפיגג די געשלאסען

 שםיק־ וואך: א דאלאר איין םיז שכירות די אויף כערונג
 די אויף פראצעגם םינף םון העכערונג א קריגען ארבײטער

 אפגעשאםט װערען ספרעדערס )4 ;אן מאי פון פרײזען
 נאך םאר פלאץ מאכען װעם דאס רומס. קאטינג אלע אין

קאטערם. צאל א
אגרי־ אלםען דעם םון באדינגונגען אנדערע אלע

 וואקײ־ באצאלטע די אײנגעשלאסען פארבלײבעז, מענט
 צוריקגע־ האבען בתים בעלי די ארבײטער. אלע םאר שאנס

 װעט אגרימענט דער געגען־םאדערונגען. דיערע צויגען
יאר. צוױי קראפט אין זײן

 םון םארטרעטער די האבען קאגםערענצען די אין
 געגען סענטימענט דעם אויםגעדריקם בתים בעלי די

 אנ־ אוט־אװ־טאון, שעפער די ארויסצוםירען םארזוכעז
 אומשטענדען אלע אונטער מוז יארק נױ אז וױיזענדיג

 עם װי גום אזוי צענטעד פראדוקציע דער םארבלייבען
אינדוםטריע. דער אין סםייל פון צענטער דער איז

 הע־ א קאםערס די פארגעלייגט האבען בעלי־בתים די
 קא־ די ױלי. חודש פון וואך א דאלער איין םון כערונג
 נאר אננעמעז, עם עגםזאגט אבער זיך האבעז טערס
 הא־ אינדוסטריע דער אין םרידען דעם אגהאלטען צוליב

 אוגטער סעםלמענם דעם אנצונעמען געשטימט זיי בען
פראטעסט.
 געווארען ראטיםיצירם צוערשט איז אגרימעגט דער

 דער איז יאנואר, טען11 דעם און שאפ־טשערליידים די פון
 אלגעמײגער אן םון געווארען אויםגענומען אנרימענט

 הא• װעלכע ,91 לאקאל פון מיםגלידער פון פארזאמלונג
 ױניאן. קופער אין זאל גרויסען דעם אנגעםילט בען

 לא־ םון מענעדזשער גרינבערג, הערי װײם־פרעזידענט
 אג־ םון פונקטעז אלע םארגעלייענם זיי פאר האט קאל,

 מיטגלי• די באדײםונג. זײער זיי ערקלערט און רימענט
אםמאך. דעם גוטגעהײםען דאן האבען דער

 דער םאר קאמיםע קאנםערענץ דער פון הויפט דער
 איז פארהאנדלונגען די געםירט האט וואס דער און ױניאן
 פאליקמאן, מאו גריגבערג. הערי וױיס־פרעזידעגט געװען

 קאטערס פון דעפארטמענט מיסעלענױם פון מענעדזשער
 ליבער־ עלייעם קאטערס. די פארטראטען האט ,10 לאקאל

ױניאן. דער םון לאיער דער געװען איז מאן

 ארניי נעגליזשי און אונטערוועש
 איר פארענדינם ױניאן פער

פייערוננ ױניליי
 און אונטערװעש די אז אויםגעקומען, אזוי איז עס

 פייערונגען ריי א געהאם האט ױניאן ארבײטער נעגליזשע
 נומערן םריערדיגע אין ױבילײ. ־יאריגען30 איר לכבוד

 דעם וועגען געשריבען שוין מיר האבען ״גערעכםיגקײט״
 געווארען. געםײערט איז אליץ ױבילײ דער וױ אוםן שײנעם

 דער װעגעז בוך דער ערשינען איז עם װען מאנאם, דעם
 א געװארען דורבגעפירם איז ,62 לאקאל םון געשיכטע
 אין צוזאםענקונפם, לאגטשען שײנעם א דורך פייערונג

 געווא־ געשריבען איז בוך דער האםעל. סענטראל פארק
״םארװערטס׳/ םון מיטארכייםער לאנג, הערי םון רען



 םארבונדען געווען יארען ערשטע די אין איז וועלכער
יװיאן. ארבײםער וױיטגודס דער מים

 פון געבורט ״די נאםען אונטערן צוזאמענקונפם, דער
 םײערליכער זײער א מיט אויםגעצייכענט זיך האם בוך״ א

אנװעזענדע. די פון שםימוגג םרייליכער און
 םרעזידענט געװען זיינען לאנםשען בײם רעדנער די

 מע־ דעם און ױגיאן די געלויבם האט װעלכער דוביגםקי,
 אויפ־ ױניאן די האט װעלכער שאר, םעמױעל נעדזשער

 איז זי אז אזוי געשטעלט, פים די אויף און געהאדעװעם
 איגטערנע־ דער אין לאקאל גרעסטער דריטער דער היינם

 אנ־ גןיהאלפען האט װעלכע שנײדערמאו, ראוז ;שאגעל
 אין מאכער וױיםגודם די םץ םםרייק ערשטען דעם םירען
 טרייד־ױניאן װימענס דער פון פארטרעטערין אלם ,1912

 לאנג, הערי ;אנטאניני לואידזשי וױים־םרעזידענט ;ליג
 עדי־ מענעדזשיגג ראגאף, הלל ;בוך פון פארפאםער דער
 מענעדזשער גאגלער, איזידאר ;״פארװערטס״ פון טאר
 גארדאן. הערי דזשארדזש און ,10 לאקאל קאטערס פון

טאאסם־מאסטער. געװען איז שאר סעמועל
 די םארטראטען געװען זײנען לאנטשען דעם בײ

 אר־ דער םון טיילען םילע םון פארשםייער װיכטיגסטע
לעבען געזעלשאםטליכען םון און גאוועגומ בײםער

 62 לאקאל געלויבם שטארק האבען רעדנער אלע
 טע* זיץ אין ערםאלג וױיםערדיגען אים געוואונשען און

 מזך צו געווארען אויםגעדריקם אייד איז לויב טיגקייט.
 טעטיגקײט לאנג־יאריגער זיין םאר שאר םעמועל נעדזשער

 אז אנגעװיזען, אויך האבען רעדנער .אלע לאקאל. איז
 די שרײבען צו פערזאן פאםעגדע די געװען איז לאנג ה.

 לא־ בארימטען דעם פון זאגען, צו אזוי ״ביאגראםיע״,
.62 קאל

 און לאקאל םון םענעדזשער דער שאר, םעמועל
 גע־ די געשילדערט האט לאנטשען, םון םאאסםמאסטער

 געזאגט, האט ער װי איז, װעלכע ,62 לאקאל םון שיכטע
 דראמאםישע און שטורמישע םילע מיט אננעפיקעװעם

;מאמענםען
 אויסגע־ • דובינםקי פרעזידענט יזאט רעדע זײן אין

 געהאנדעלט האט 62 לאקאל אז געדאנק, דעם דריקם
 געווארען. ארויםגעגעבען איז בוך ד״ם וואם גוט דיער
 װיכטי־ א דינען װעם באטאנט, דובינםקי האט בוך, דאם
 די זיך װעם בוך דורב׳ן וואס דעם, צוליב צװעק געז

 םון געשיכטע דער מיט באקענעז עםעגטליכקײט ברייטע
.62 לאקאל

אויםנא־ ווארימע א באקומען האט לאע ה. גענאסע
 בא־ האם ער געווארען. פארגעשטעלם איז ער בעת מע

 מיין איז פאםירוגג װיכטיגע ״א אלס בוך דאם צייכענט
 געפילםולע אין האם ער קאריערע״• זשורנאליםםישער

 גע־ די אים געבען םאר 62 לאקאל באדאנקט ױערטער
 ערםארונג״, דאזיגע ״די בוך. דאס שרייבען צו לעגעגהיים

 סך א מימ הארץ מייז אנגעםילט ״האט געזאגט, ער האם
ױם־טוג׳דיגקײם״ גשמה׳דיגער און אינסםיראציע

 זאל דעם פארלאזען ביים האבען אנװעזענדע אלע
 ״לאקאל בוך דעם םון קאפיע א מחגה א אלס באקומען

זייטען. 224 ענטהאלט װעלכער ״,62
 פריינד םילע םון אמעקומען זיינעז באגריםונגען םך א

 ״פאר־ םון רעדאקטאר קאהאן, גענאםע־אג. םרײד. פון
 אין באגריםונג־סעלעגראמע א צוגעשיקט האט ווערטם״,
 געקענם ניט האט ער וואס באדויערט האט ער ײעלכער

 דעם און לאקאל חגם געלויבם האט און קומען פערזענליך
מענעדזשער.

ט ײ ----------------------------->4)18 ז

 פראנלעםעז אןן שוומױנסייפען
דעפאופמענפ אופ־&װטאזו אין

 פון מענעדזשער װאנדער, הערי ווײם־פרעזידענט
 םפעציםי־ די אויף אן וױיזט דעפארטםענט, אום־אורםאוז

 קומם עס וועלכע מים פראגלעמען און שוועריגהײםען שע
 םעריטאריע, זײן םון שעפער די אין זיד ראנגלעז *ו אױם

 ױניאנם די םיט צונײפגעבונדען ענג אזוי זײנען װעלכע
יארין. ניי איז םרײדם די אין

 םים באנײם האם 91 לאקאל װאם אנרימענם, דער
 יארק, נױ אין מאנוסעקםשורערס דחנם טשילדרען די

 םםרײק דער פון םוף א געמאכם האם אן, ער װײזט
 טרײד דעם םיז שעפער די װעלכער אונםער מעגליכקײם

 גןך אבער גאנצען איז אום׳אװ״טאח. געארבײם האבען
 אז מען האט געהאםם נים. עס האם פראבלעם די לײזם
 םון װעחמ פםור מען װעם אגריפענם גײעם דעם דוי־ד
ארויסצױ פארםליכםונג די כאגרעגיצם װאס פונקם דעם

 מייל 25 אויף שעפער ױניאן אין בלויז ארבײט געבען
 געווארען. געלייזט גיט איז פונקט דער יארק. גױ ארום

 ענדערען צו אנגעשטרענגם שטארק זיך ראט 91 לאקאל
 איינ- געבליבען זײנען בתים בעלי די אבער פונקט, דעם

 לאקאל האט סטרייק א ארױםרופען איידער געשפאדט.
 זיי האבען װארשײנליך פאדערונג. די אויםגעגעבען 91

 אוט־אװ־טאון דעם פאר געהאט. גיט ברירה אנדער קײן
 דערלאזען קען מען אז ניט אבער עם מײנט דעפארטמעגט

 בתים בעלי זעלביגע די פאר ארבײטען שעפער ױניאן נים
 געקענט ניט האט מען אויב יארק. גױ פון מײל 25

 דורך שעפער די ױניאניזירען צו בתים בעלי די צװינגען
 םון מעטאדע די אנװעגדען מוזען מען װעם אגרימענט, דעם

שעפער. אפען די אויםצוראטען קאמפײן ארגאניזאציאגס

אגרימענטם נײע און באנײטע
 מאנאט דעם האט דעפארטמענט אוט־אװ־טאון דער

 קאמ־ עדעלסאן ״קאער דער מיט אגרימענט דעם באנײם
 בראזיערס מאכם שאפ דער יארק. גױ װעסט םון פאני״

 קאמפאני״ מאנוםעקטשורינג פארם מעידען ״ דער פאר
 ענם. אגרימענם דער ארבײטער. 165 באשעפטיגט און

 וואם םארבעסערוגגען און באדינגונגען זעלביגע די האלט
 אלע פארם״. ״מעידען דער בײ געקראגען האט ױניאן די

 די אויף העכערונג א געקראגען האבען וואך־ארבײטער
 סטרעטשערס ;וואך א דאלאר אנדערהאלבען פון שכירות
 ;וואך א דאלאר דריי פון העכערונג א געקראגען האבען

 פארדינסט דורכשניט א מיט גאראנטירט זיינען לערנערס
 דער וואס מינימום געזעצליכען איבערן דאלאר צװײ פון

 װעלכע פרעסערם, און אפערייםארס ;םאר שרײבט געזעץ
 52 םון מינימום א םארדינען מוזען שטיק, םון ארבײטען

 אויך האבען ארבײםער די שםונדע. א םענם האלב א און
 געצאלט, מיט ױם־טוב געזעצליכען איין נאך געקראגען

 די אז פונקט, א געווארען ארייגגעשריבעז איז עס און
 אויב שכירות׳ די אויף העכערונג א םאדערען מעג ױניאן

 איבער שטייגען װעלען םודלעבענס־מיטלען םרייזען די
 האם םירמע דער מיט םארהאנדלונגען די םראצענט. םינף

 אום־אװ־ םון געהילםם־דירעקטאר האראוױץ, י. געםירם
דעפארטמענט. טאון

אידזשיםט, נױ םון קאמםאני״ אנדערװער ״הוירש די
 אג־ אז אונטערגעשריבען מאנאם דעם האט דזשוירזי, נױ

 גע־ איצם ביז איז םירמע די ױניאן. דער מיט רימענט
 געװאונען האבען ארבײטער די פירמע. ניט־ױניאן א ווען

 די אויף העכערונג א און ארבײטס־וואך ־שםונדיגע40 א
 בא־ םירמע די פראצענט. םוםצען ביז םינף םון שכירות

ארבייטער. 40 שעםטיגט

 דעפארם־ פרײד גארמענם האפעו
אנרימענטם נאנײפ מענם

 גארמענם קאטאן םון מענעחשער רייזבערג, עלייעס
 םירמעם װיכטיגע צאל א אז באריכטעט, דעפארטמענט,

 דורך ױגיאן דער מיט אגרימענטס זייערע באגײט דיאבעז
ארבײטער. די םאר םארבעםערונגען מיט מאנאם דעם

 אגרימענט באנײטער דער איז ױי םון װיכםיגסטע די
 אלד םון קארפאריישאן״ אנדערווער ״דאםשעם דער מים

 ארום באשעםםיגט םירמע די פענסילוױיניא. םארחש,
 גע- ארגאניזירם ערשם איז םירמע די ארבײטער. 500

 םטרייק םארביטערטען א נאך םרילינג לעצםען װארען
 אגרי־ ערשםער דער װאכעז. םינף געדויערט דאט וואס

 אונםמר־ איז עס עקספערימענט. מין א געווען איז מענט
 און מאנאםען ניץ פון משך א םאר געווארען געשריבען

 ױניאן םולשםענדיגען קיין געקראגען נים האם ױניאן די
 אויסגעגאנגען אגרימענט ערשטער דער איז איצם שאפ.

 ױ־ רעגולערעז א אונםערגעשריבען האם םירמע די און
 שרייבם אגרימענט דער יאר. צווײ פאר אגרימענם ניאן
 גוםשםייענדע בלױז באשעםםיגען דארף םירמע די אז םאר

אינטערנעשאנעל. דער םון מיםגלידער
 די םאר שכירות די אויף העכערונג א םון פראגע די

 איז סקעילס, מינימום סון איינשטעלען דאם אח ארבײטער
 ■רא• דעי וועגען אונטעחוכונג די ביז געווארעז אפגעלײגם

 אונ״ געמאכם איצם װערט וואס םאבריק, דער אין דוקציע
 אינםערנעשא־ םון םעפער לאזאר דר. םון אױםזיכם טעוץ

 די װערען. םארעגדיגם װעם דעפארםמענט, ריםױרטש נעל
 קאנ* די װאו אונםערוועש, געשםריקםע די מאכם פירמע

 אײגגעםירם זײנעז עם װאו און אומגעזזויער איז קירענץ
פראדיקטיװײ פון םדאגע די מאשינעז. מאדערנםםע די

 בײס װיכםיג זייער דעריבער איז ארבייטער די פון טעם
םינימוםם. און שכירות באשםימען

 דע- װילמיגגםאן, םון קאמפאני דרעם ביבערמאן די
 םאנאס. דעם אגריענט דעם באנײם אויך האט לאווער,

 צען םיז העכערוע א געקראגען האבען ארבײטער די
 פון זײ קריגען העכערוע די שכירות. די אויף פראצענם

 דעם אין ארבייטער די אן. דעצעמבער טען25 לעצםען
 םארומלסעס ווערס וואס ,229 לאקאל צו באלאגגען שאפ

 גע־ געםירם דינעז פארהאנדלוגגען די ראוז. אדא פון
 םארװאל- די און ריחבערג װײם-פרעזידענט פון ווארען
לאקאל. םון טערין

 y קאמפאני, מאגוםעקםשורינג פייאניר די אויך
 ארבײ־ 150 באשעםםיגט װעלכע שאפ, דרעם טשילדרען

 דעם באנײם מאנאט דעם האט פא., װילקעסבאר, אין טער
ד האבען ארבייטער די ױניאן. דער מיט אגרימענם  ג

 שכימת די אויף פראצענם םינף פון העכערונג א קראגען
 םון העכערונג וױיטערער א װעגען פראגע די און גלייך,

אר־ צו געווארעז איבערגעגעבען איז פראצענט פיגף נאך
ביםריישאן.;

גערעכטיגקײם ^--------------------------

 אין געריכםס־פראצעסען
פילאדעלפיע

 קלאוק דער םון באארד דזשאינט פילאדעלפיער די
 דעם האבעז בתים, בעלי די און ױניאן דרעםמאכער און

 גע- n אין קאמםען זייערע אריבערגעטראגען מאנאט
 די צייטונגען די אין ערשינען איז פלוצלונג ריכטען.

 אין געוועגדעם זיך האם אםאסיאיישאן דרעם די אז נײעס
 געגען אינדזשאנקשאן אן םאר פארלאנג א מיט געריכט

 פאכען םארבאטען זאל וואם ױניאן, דרעסמאכער דער
 אױס, אבער וױחט עס װי שעפער. די אין םטאפעדזשעס

 פאר א םץ םטאנם פובליסיטי א װי מער ניט עס איז
 וױײ װילען װעלכע אסאסיאיישאן, דער פון טשינאװניקעס

 זײ פאר אויף םוען זײ אז זייערע מעמבערם די זען
זאכען. גרויםע
 מענעחשער דער ארויסגעגעבען האט ערקלערונג די

 םזד םילאדעלםיע, אין באארד דזשאינם דרעם דער םון
 איינציגער דער נים איז דאס אז אן וױיזט ער אטא. מועל
 19291 זאכען אפ עם טוען פארםרעםער פאר די װאו מאל
 אינדוםםרי דער םון אינטערעםען די געבען און ױניאן דער

 מאנוםעקטשר םאראנטווארםליכע די סון װיסען דעם אן
 לײנגערע א טאקטיק די אט אן שוין םירען זיי רערם.
צייט.

 אגרימעגס דער דארף איבער, גיט אםא סעמױעל װי
 פילאדעלפיז פץ באארד חשאינם דרעס דער צװישעז

 יענער םון אםאםיאיישאן מאנופעקטשורערם דער מיט
 הןמ ױניאז די םעברואר. םען2 דעם אויםגײן שטאט

 םאר אגדימענט נײעם צום פאדערונגען ארויסגעשטעלט
 םױיה דרעם קאםאן אין ארבײטס־װאך ־שטונדיגער35 א

 געוויםן אםשאםען םאר און געצאלט מיט וגאקאציעס פאר
 יולי אין נאד ארבײטער. די שעדיגען וואס האנדלונגען

 צו םאדערונגען די אם איכערגעגעבען ױניאן די האט
 •W דער ענטםער. אן געםאדערט און אםאסיאיישאן דער

 לא* דער און אסאסיאיישאן דער םון דירעקםאר זעקוםױו
 די םץ לאיער דער געװען איז װעלכער זײערער, יער

 חר האבען ,1921 םון םטרייק גענעראל אין בתים בעלי
 םעד א דורך ױניאן די אםאקירען צו באשלאסען ריבער

ד זײ האבען צוועק דעם םאר פראצעס. זאציאנעלען  ג
 מאנוםעקםשורער, א םאר קאנםראקטאר געװיסעז א מאכט

 מעםמי א םאר ארייגנעמען קעגען אים זאלען זײ אום
 געװיסעז א אפגעזוכט האבען אח אסאסיאיישאן דער אין

 םראמל• מאל אלע האם ױניאן די וועמען מיט טשיזלער,
ד אין קלאגע די אריינגעבראכם נאמען דיער אין און  ג

 גיט קלאגען זייערע האבען זײ ױניאן. דער געגען ריכט
 װערםמ־ דאם װי טשערמאן, אימפארשעל צום געבראכם

 געװאריז אויםגעדעקם װאלט דארם וױיל געטאן, וױינליך
 געמאמי צײם גאנצע די האבעז די וואס שטערונגען די
אגרימענט. םון דורכםירוגג דער צו

טיי ױניאן, דער פון ערקלערונג דער לויט א מז א  ה
 געהאלימו צײט לעצםע די אםאסיאײשאן דער פון פירער

 איגנאריחמ ;סכםוכים םץ סעםלמענטם אםציעז אײן אין
חי ;ארײמעבראכם האם ױניאן די וואס קלאגעז מ ת  פ
 ןיײ זאל ער אז םשערמאן, אימפארשעל אויס׳ז װירקען

 ?םאדשיײ ביכער; אונםערזוכען לאזען צו זײ ארדערעז
 גריגנער אום מאגוםעקםשורערם, אלם קאנטראקםארס

אלי רולם ױגיאו איבערטחןטעז זײ פאר מאכען ױוי אחזו

18 ט י י ו ^
 איז עס קאםפלײנםם. םעםלעז לאזען ניט אוםנים אנדערע

 םכסוכים פארשיחננע צו געםירם האם וואס םאקםיק די אס
 סײ אמ ארבײםער די םײ וועלכע םון שעפער, די אין

אוםשולדיגערהײט. געליםען האבען בתים בעלי מאגכע
 אפצולייגען צוגעשטימם אסאסיאיישאן די האם איצם

ר דער מים סארהאנדלען און געריכם אין סארהער תם  י
 האם ױגיאן די סכסוכים. אלע די םעםלען וועגען יאןנ

 וואך דער אויף זײן צו באשלאסען גלייכצייםיג אבער
 יוניאן די ענםװיקלען. זיד קעז עס וואם פאל יעדען אויף
 בא־ צו מיטינגען מעמבער ריי א רוםען אינגיכען ױעם

 און לאגע דער מים ױניאן דער םון מיםגלידער די קענען
 דורך פאםירען מעגליך קען עם וואס אלץ צו צוגרײםען די
אםאסיאיישאן. דער מיט באציאונגען אנגעשםרעמםע די

 גע- אין קאמף א או איצם םירט װידער ױניאן די
 שכירות ארבײםערס די םון ארוגטערנעמען געגען ריכם
 שטאם די וואם םעקס פראצענם האלב א און איינס דעם

 דאס אז טענה׳ם ױניאן די ארויפגעלייגט. האט רעגירונג
 בעלי די מיט אגרימענט ױניאן דעם םון סארלעצונג א איז

 ארבײטער די םון שכירות די באשטימט װעלכער בתים,
וױיניגער. צאלען נים זײ טאר מען אמ

--------------------------6)1940 פעברואך,

̂דסעפ אין אנריסענם  כראזיר און ס
פעברואר כיז פארלעננערם פױױ
 קארםעם דער צװישען אגרימענם קאלעקטױועד דער

 מא־ דער מיט 32 לאקאל ױניאן ארבײטער בראזיער און
 אויסגעגאנגען איז װעלכער אסאםיאיישאן, גופעקטשורערם

 צױ געווארען, םארלענגערם איז דעצעמבער, טען31 דעם
 ערשטע די ביז דאן און יאנואר םעז22 דעם ביז ערשם

 מענע־ שנ^ער, אברהם באריכםעט פעברואר, אין װאך
לאקאל. םון חשער

 אין געפאדערט קאנםערענצען די איז האט ױניאן די
 אר־ די םון שכירות די אויף העכערונג א אגרימענט נײעם

 פע־ מיידלאה םלאר ;סקעילם מינימום די און בײטער
 ווערען; ױניאניזירט זאלען םאלדערם און באקםערס קערס,
 רעכס דאס געצאלט; מיט םובים ױם געזעצליכע זעקס

 צו שעפער די אין אריינצוקוסען פארטרעםער ױניאן סון
 םון ביכער די אונםערזוכען צו רעכם דאם ;צייט יעדער

 רעגולערער דער נאך ארבײם םאר אז און בתים בעלי די
או־וערםיים. םאר װי ווערען געצאלט זאל צײם

 אגרי- אין פונקט דער אז אויד, פאדערט ױניאז די
 אום־ ארבײם ארויםצושיקען באס א פארבאם וואם מענם,

 אר־ גענוג האבען אדבייםער אינסײד דינע אלע ביז סײד
 אויד אים פארבאטען צו װערען אמענדירם זאל נײם,

 ניט האבען ארבײטער זײנע ווען איטםייד ארבײם קויפען
באשעםסיגוננ. גענוג

 םאר־ זיך האבעז בעלײבתים די םון פארטרעטער די
 םאדערונגען. ױניאןם דער נאכצוגעבען אנטזאגט לויפיג

ווערען• בעסער וועלען די אז אבער האפט ױניאן די

אין אנריםענטס דרעס און קל«וס
rw מנײמ

 און דרעם קלאוק, אין אגרימענםם האלעקטױוע די
 זײנען וועלכע אומגעגענד, אח קלױולאנד אין טריידס סוס

געווארעז. באנײט זײנען יאר, אנהויב אױסגעגאנגעז
 באשעםטיגם װערעז ארבעםער טויזענם דריי ארום

*r װאס טרײד דרעם און םוט קלאוק. אין פאבריקען די 
אגרימענםס. די םון געדעקם װערעז

 מענעדזשער קאטאװםקי׳ אברהם פרעזידענט וױיס װי
 זײנעז איבער, גים באארד. חשאיגט קלײולאנד דער ®מ
 בא־ אנדערע אוץ שכירות מיניןזום ארכעטס־שםונדען, די

 אגרי־ נײעם דעם אק זעלביגע די געבליבען דינגתגען
 יעדער אױםגעגאנגען. איצם איז װאס דעם אין מי מענס

י ײיז  פמיןם׳ נײעם א אבער *נםהאלם אגרימענםס נייע י
 העכע־ א םאדערען צו רעכם דאם ױניאן דער גים יואס
 אויף םרײזעז די אויב אפריל, אין שכידות די אויף רתג

ציים. דער דורך שטײגען וועלען לעמננס׳סיםלען
 געװאחנז אונםעדגעשריבעז זײנען אגרימענםס די

 אםא־ פאנופעקםשורערס אפארעל ״קליװלאנד דער סים
 אלע אגגעשלאסעז זײנען עם װעלכער אן ס^אײשאן״.

 םיט קליװלאנד׳ אין סאגופעקטשורערס סום »ח ?יאיק
האם װעכע קא״ פרינץ־בידערמאן דער סח אויסנאם דער

 םיט את יוניאז׳ דער מים אגריםענם אינדעפענדענם אז
 אסאסיאײשאן מאמםעקטשורערס דרעס קלױולאנד דער

 באשעפ־ וועלכע פירמעס 30 באלאנגען עם וועלכער צו
 םארהאגדלונ־ די ארבעםער. טויזענם צווײ ארום םיגען

 םון געווארעז אנגעםירם זיעען בתים בעלי די מים גען
 דער םון מענעדזשער קאטאווסקי, אב. וױים־פרעזידענט

 םרוינד, לואיס און סאלאמאן גײטהעז באארד; דזשאינם
 פרע־ זעמאן. לואיס אח ױניאז׳ דער םון אגענםען ביזנעס
 קא־ א מיט צוזאמען באארד, חשאינם דער םון זידעגם

לאקאלס. אלע םון מיםע
 עם וואו סינםינעטי, און טאלידא אין אגרימענםם די
 דינען ארבעםער. םויזענם א ארום באשעםטיגם ווערען

 דער דא איז דארם אויך קלױולאגד. אין װי זעלביגע די
 אויב אפריל אין שכירות די אין העכערונג וועגען פונקם

 איבער שםייגען וועלען לעבענס־מיםלען אויף פרייזען די
אורזאך. אגדער איז עס וועלכער איבער אדער מלחמה דער

 פראנע דיססוטױפ סיםי קענזעס
איינסונפם יערליכען א פון

 געהאלם יערליכען א אייגשםעלען םץ םראגע די
 דיס־ שוין םיםי קענזעם איז איז קלאוקמאכער׳ די פאר

 צײט. שטיקעל א םאר אומאםיציעל געווארען קוםירם
 אנהויבען זיך זאל דיסקוסיע אזא אז נאםירליך, איז עס

 זיינען קלאוק־שעפער די װײל סיםי קענזעס אין דװקא
 פלאנעווען צו גרינגער איז עם װאו םעםטע מער דא

 וואו פלעצער די איז װי םאראויס ציים שםיקעל א םאר
זיכערע. גים און קלייגע זיינען שעפער די

 םאר־ פערלשםיין, מייער מעלדעט מאנאם, דעם
 םאוםה־ דער אין אינםערנעשאנאל דער םיז םרעםער

 א םים ארומגערעדם ברײם םראגע די ער האט וועםם.
 שםאט. יענער אין קלאוק־לאקאלען דריי די םח קאמיטע

 האלם קלאוק־מאנוםעקםשורערס די םים אגרימענם דער
 םארגעשלאגען האם פירמע איץ און אויםגײן בײם דארם

 איינקונפט יעדיכעז א די םארזיכערען צו קאטערם די
 םלאן פאםיגער א ווערען אײנגעשטעלם זאל עם אויב
 גע־ נאםירליך האם מאנוםעקםשורער דער דעם. פאר
 גע־ ערווארםעם און קאםערס די בלויז זיגען אין האם

 זינען אין האבען םוז אבער ױניאז די קאנצעםיעם. װיסע
 םאר־ זיק דעריבער מח און םאך־ארבעםער אנדערע אלע

 אז מײנונג. די אויםגעדריקם האם קאםיםע די זיכםיג
 א סון םראגע די דיםקוםירען צו זיד לויגם עס כאםש

 מעגליך װען גלייכער איצם עם איז געהאלם, יערליכען
ארבעם. וואכען מינימום גאראנםירםע א איינצושטעלען

 וואקער ״אילאי םירמע דער מים אגרימענם דער
 םײנט אין שאם דרעס זייער םאר קאמםאני״ גודם דריי

 האבען ױאך־ארבעםער די געווארען. באױיט איז לואים
 און דאלער איין מיט שכירות די געהעכערט געקראגען

 גע־ האבען שםיק־ארבעטער די וואך. א דאלאר 1.50
 שםונדען־ דיער אויף העכערונג באדייטענדע א קראגען

 אן איצט געהען םלרמע דער מים קאנםערענצען רעיט.
 װאנדאליא, אין שאפ דיער םון ארבעםער די פאר

מיזורי.
 דעם געקראגען מאנאט דעם אויך האט ױניאז די
 קויר־ מאכט וואם םירמע א מים אגרימענס ערשםען

 םון קאמםאני״ קוירטען ״מיזורי די איז דאס םענם.
 קלאוזד א געקראגען האבען ארבעטער די לואיס. סײנם
 און שטונדע א ס. 32% םון סקײל מיגיםום א שאפ׳ ױניאן

 ארבעטער אלע פאר וואך א דאלאר 1 םון העכערונג א
ווײחשעס. איצםיגע דיערע איבער

 סעטעלט וױניפעג אץ דרעס־שאפ גרױסער
אינטעךנעשאנאל דער טיט
קלאוקםא־ דער פון מענעדזשער הערבםט, סעמיועל

 פרעזי־ צו באריכםעם קענעדע, וויניפעג, אין ױניאן כער
 די ארגאניזירם דארם האם יוניאן די אז דובינםקי, דענם

 באשעםםיגם וועלכע עם., םי. חש. םירמע דרעם גרויםע
 די םון איינע איז פירמע די ארבײםער. הונדערם ארום

 םרײד דרעם אין םירמעס אײנגעםוגדעוועםע און עלםסםע
 יאר צוואנציג איבער שוין עקזיםםירם זי קעגעדע. אין
 אגריםענם קײן געהאם נים מאל קײן איצם ביז האם און

ױניאן. א םים
 יתיאן א אונםערגעשריבעו האם פירמע די

 יאר. צוױי םאר אינםערגעשאנעל דער סים אגריםענם
 די אויף העכערונגען געקראגען האגען ארבײםער די

 אװערםיים, פאר גןןצאלם מאל אגדערהאלבען און שכיחת
גאדינגומען. ײנקמ אניערע אױםער

 דרעס אױ סאמפײן ארגאניזאציאנס
 אין אנדזשלעם ל»ס פון פױיד

שוואונג פולעו
 אינםערנל־ די וואס ארגאניזאציאנס־־קאמפײן, דער

 זיך האם אנדזשעלעם לאם אין אונטערנומען האט שאנאל
 אג־ לאס קראסט. אויסערגעוױינליכער מים אנגעפאגגען

 ארבעטער־פריינדליכע איבעריגס קײז גיט איז דזשעלעס
 מאכם־ די אץ צייטונגען די אנבאלאנגם וואס שםאם׳

 שוין דארם ױניאן דער איז אבער דעם םראץ האבער.
 צײ־ די סון זײטען ערשטע די פארנעםען צו געלונגען

 דעם װעגען איצם רעדם שטאדט גאנצע די און םונגען
 געווא־ דערגרייכם איז דאם קאמפיץ. אינטערנעשאנאל

 פון דורכגעפירם םיקעט־דעמאנסטראציע, א דורך רען
 םרעזידענםין וױים מים אונזערע מיטגלידער פופצען

 רייכען דעם םון סראגם אין םאראויס, אין פעסאסא ראח
 א געווארעז געהאלםען איז עס װאו האםעל בילטמאר

 פרויען״ םון אײנקויפער צענדליגע פאר שאו, סטאיל
 אױו־ אין געקליידט געװען דינען סיקעטס די קליידער.

 געקומען דינען וואס דאמען רייכע די װי דרעסעס, נינג
 פלא״ געטראגען האבען זײ מאדעם. לעצםע די אגקוקעז

 צו בײערס די געראטעז האבעז די וועלכע אין קאטעז
 זײ אויב ױניאן־שעםער אין באשטעלונגען דיערע מאכען
 אין ארדערם די קריגען וועלען זיי אז זיכער ױין װילען

 אויך איז עצה זעלבע די אונטערברעכונגען... אן ציים
 וײיך־גע־ אויף עולם דעם צװישען געווארען םארםיילם

 אזײ געװעז איז איינדרוק דער קארםלאך. דרוקםע
 געווארען שוין זייגען םאנופעקטשורערם פילע אז שםארק

 אזוי װי נאך, זיך םרעגען די םון מאנכע און שרעקעדיג
 זא־ פירער ױניאן די שםערומען. אויסמיידען קענען די

 אונטער־ איז װעג איינציגער דער אז נאםירליד, זײ גען
 זיד אדער ױניאן דער מים אגרימענם אן צושרײבען
 בא־ די גאכקומען און אםאסיאיישאן דער אן אנשליםען
אגרימענם. קאלעקםױוען םון דינגונגעז

 דרעם םון מענעדזשער װישניאק, חשארדזש ברודער
 באארד, דזשאינט אנדזשעלעס לאס דער אין דעפארטמענם

 אין קאמםיין צום צוגרייםוגגען נויםיגע די געמאכט האם
 א רוםען צו געווען איז ארבעט ערשםע זײן פאראוים.

 אר־ ספארםווער און דרעס די םון מאסעךםארזאמלונג
 באארד, דזשאינם דער סון אוידיםארױם אין בעםער

 האבען ארבעטער ענטוזיאםטישע הונדערט םוםצען ארום
 צוריק־ געמוזט האבען הונדערטער און זאל דעם אנגעםילם

 םאר־ ראקי. ארדין דר. פלאץ. אין מאנגעל אויס גײן
 די אדרעםירט האם שטאט. םץ מעיאר סון םרעםער

 גריים איז מעיאר דער אז ערקלערם און פארזאמלונג
 בײדע אויב שװעריגקײטען איז עס וועלכע סארמײדען צו

הילף. זיץ פארלאנגען וועלעז
גע־ באארד דזשאינם די האט אװענד נעקסטען דעם

 צו אזוי װי םלענער םארהאנדעלט און מיםינג א האט
 דאלער. טויזענד דרײסיג םון םטרייק־פאנד א שאםען

 אן אנגעשלאםען זיינען מיםגלידער אקטײוע הונדערט
 ארבעם. גוםע טוען און ארגאניזאציאנס־דעפארטמענט

 הײמען זײערע אין םוײיד םון ארבעטער די באזוכען די
 בארירונג. םערזענליכער אין די מים זיך שטעלעז און

 קריגם ױניאן די ערמוםיגענד. זיינען באריכםען דיערע
 םץ פעסםונגעז שװערסטע די םון מאנכע אין צוטרים א

 םרױע־ דער אין מיםגלידער זיינען וועלכע בתים בעלי די
 אסאסי־ מױרםשענטס־מאנוםעקםשורערס באריםםער ריג

ארגאניזאציע. ױניאן־גרעכער םארגיסענע די — איישאן
 אנ• ווערם וואס ארגאגיזאציאנם־קאמפיין, דעם אחוץ

 די האבען טרייד. ספארטװער און דרעם אין געםירם
 איבער קאנםראל קריגען צו געגומעז זיד קלאוקמאכער

 םא־ מאנאט דעם האט ױניאן די דזשאבערס. קלאוק די
 זײ גערוםען און דזשאבערס די צו בריף נאנדערגעשיקם

 װיכ־ מאנכע יאגואר. טען8 דעם םאר קאנםערענץ א צו
 זײ האט ױניאן די און געקוםען זיינען דזשאבערם טיגע

 באגרעגיצונג :באדינגונגען פאלגענדע די םארגעלייגם
 םעםלען פרײזען ; קאנםראקםארס םון רעגיםםראציע און

 קאגםראק־ די אין ארבעטער די פאר ױניאז דער םים
 ;שכירות די םאר םאראנםווארםאכקײט ; שעםער םיגג

 אים־ אח סלעק־ציים אין ארבעט סיז צעםײלוגג גלײכע
 אנדערע אין סכסוכים. שליכטען צו םאשינערי פארשעל
 זאלען דזשאבערס די אז פאדערט ײניאן די :ווערםער

 נעםען און ױניאז דער םיט אגרימענם אן אונםערשרײבעז
 באדינגונגען. פאר סאראנטװאדםליכקײם די זיד אויף

^ די ג ו  אנםשלאםעז ױינען קאגטראקםארם די אייד אה י
 די אט נאך קופען םײדען«ײ ארבעם זײער מאכען צו נים

םאדערונגען.
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ו דמר אין ן אנ מ מ ױו איז און זניאן ה ט
לאנגער ע. לואיס םון

ם יארק נױ סעקועטאר רד חעאינ « יתיאן טאכער קלאוק־ ב
 בעםערע פאר ברוקלין אין קאמפיין ער

אר־ דאס און באדינגונגען ארבײטס
 האט שעפער״ נאךױניאן די גאגיזירען

מאסען־ א מיט אנגעפאנגען זיך
 ברוקליגער די פון פארזאמלונגען
גע־ איו מיטינג דער קלאוקמאכער.

 דער ערפאלג. קאלאסאלעד א װען
 איז געווארען געהאלטען איז מיטינג דער װאו האל

 זיינען װאם קלאוקמאכער אלע ניט און קלײן צו געװען
 הערען אריינקומען געקאנט האבען מיטינג צום געקומען

זאגען. צו זײ האט ױניאן די וואם
 נאר ניט מיטינג צום געקומען זיינען מעמבערס די

 רוף דער היימען. זײערע פון אויך נאר שעפער די פון
 נים איז פארשםרייט האט ױניאן די וואס מיטינג צום

 זיד האט סוירקולאר דעם אין שרײענדער. קיין געײען
 וױל ױניאן די !מיטינג צום ״קומט :געזאגט בלויז

 װיל זי שעפער. די אין באדינגונגען אײערע אויפהויבען
 פרייזען געסעטעלטע די צאלען זאל דזשאבער דער אז

 פאר באצאלען קענען אייד זאל קאנטראקטאר דער אום
ארבײט״. אײער

 דער אויף און לאזונג אײנציגע די געװען איז דאס
 הונדערטער און געײארען אנגעפאקט האל די איז לאזונג

צוריקגעהן. געמוזט האבען מעמבערס
 האט ער ? מיטינג דער געלערענם אונז האט וואס

 שןי־ ברוהלינער די איז ארבײמעד די אז באוױזען, אדנז
 באװאוםטזיין דעם האבען און ױניאן־פעאיג דינעז פער

 זײ זי רוםט זײ, רוםט ױניאן די װען אז פארשטעהן, צו
 דעם געהאם ניט זיי וואלםען אינטערעסעז. זייערע םאר

 םון מיטינג צום געקומען ניט זיי וואלטען באוואוסטזיין,
היימען. זײערע

מעגליכ־ די געהאם האבען װעלכע מעמבערס די
 רעדנער די האבען האל דעם אין אריינצוקומען קײט

 זיי אויפמערקאזמקײט. גרעסטער דער מיט אויםגעהערט
 האבען רעדנער די וואם געווען מםכים אלעס מיט האבען

 קלאוק־ ברוקלינער די זײ האבען געזאגט און געזאגט, זיי
םיל. זעהר מאכער

 אגגעםאנגען זיך האט ברוקלין אין קאמפײן דער
 ױנ־ די וואם כחות אלע יאנואר. טען24 דעם מיטװאך,

 גןך ארײנגעווארפען קאמפײן דעם אין זײנען יאן-פארמאגם
 ארייגנעשיקט איז באאמםער םעהיגער יעדער ווארען.

 קאמםיין. י־עם העלםען צו טעריםארי דער אין געווארען
 אידענונג ברענגען צו דזשאב לייכטער קײן ניט איז עם
 ניט איז טרייד גאנצער דער װען םערימאריע א אין

 טרייד אזא אין שווער עם איז הױפטזעכליך אפגעשטעלם.
 ױניאן די זיך. קײקלען באנדעלם װאו אדנזערער, וױ

 דער אז אלעם געםאז זי האט דערםאר דעם. םון וױיסם
דורכפאל. קייז זייז ניט זאל קאמפײן

 די האט אינטערנעשאנאל דער םון הילף דער מים
 אוט־אװ־טאון דעם פון כח דעם מאביליזירט אויד ײניאז

 שעפער האבען וועלכע דזשאבערם די אז דעפארטמענט
 אר־ קענען ניט זאלען אוט־אװ־טאון און ברוקלין אין

 װעלען שעפער ױניאן ברוקלינער די וואנען ביז כײםען
ארבייט. דער בײ צוריק זײז

 געשטעלט אויך זיינען קאמפײן דעם םון דינסט אין
 אפיס. יארקער נױ דעם פון דעפארטמעגטם די געווארען

 שעפער האבען וועלכע דזשאבערס די אז אויף פאםעז זיי
 מאכען קענען ניט זאלען ברוקלין אין און יארק נױ אין

 יוניאן־ ברוקלינער די ביז יארק ניו איז ארבייט זייער
ארגײטען. װעלען שעפער
יארק, נױ אין ארבײטעז זיי צי קלאוקמאכער׳ די

 קאמפײן דער אז וױםען דארםען מאון, אוו אום אדער
 פראגע קײן ניט איז ברוקלין אין ארדנונג ברענגען צו

 ױניאך אלגעמיינע אן איז עם אן. נים זײ גײט וואם
 אין איז עם קלאוקמאכער. יעדען נוגע איז ױאם םדאגע

 איצ־ די אז מעמבערס, אלע אונזערע םיז אינםערעםען די
ערפאלגרייך. דין זאל ױניאז דער םון אונםערנעמונג טיגע

 סאנגם ארבײט לײן ביליגער דער* בנוגע פלאן דער
 האבען װעלכע די אםילו װערען. צו פאתוירקליכם אן

 םאגגען אױגען, םקעפטישע מים געקוקם פלאן אױפ׳ן
 וױדק־ א װערט חלום דעם םת אז אײנצוזעהן אן שײן

 פלאן דעם דורך װעם עס ארבײם םער װיסיל ליכקייט•
 ברוקלינער די »ץ אדער יארקער נײ די איז ארײנםאלען

מז ערשם םיר ייעלעז שעיער׳ א  נאכדעם באגריף א ה
װעם אלעם און עריבאפאר זײן װעם סעזאז דעד װי

 לאגע א אין מיר דינען םארלױםיג אפגעטשעקט. װערען
 געניסען צו אן פאנגען מעמבערס אונזערע אז זאגען׳ צו
פלאן. דעם סון

 איז רעװאלוציע, שטיקעל א איז פלאן דער וױיל
 סד א אן אן זיד שלאגט ױניאן די אז םארשטענדליך
פלאן דעם איבער זיך דארף ױניאן די שװעריגקײטען.

to ?sps? אין טעםיגקײםען
זכריהו פון

 אין פארבלײבען וועט 1939 יאר ̂אס
 עמבראיחך דער פון געשיכטע דער
ױניאן׳ םטיטשערס און טאקערס רי,

 װיכטיגע םון יאר אלם ,66 לאקאל
 זיך האט אגגעהויבען פאסירוגגען.

 פון שאטען דעם אונטער יאר דאם
 אױפן וואלקענס דראהענדע שווארצע

 וואל־ ארגאניזאציע. באליבטער אונזער םון האריזאגט
 די ױניאן. דער איז קאמף אינערליכען אן פון קענם

 האט ארגאגיזאציע אונזער פדן מיטגלידערשאפט ברײםע
 קלײנע א בלויז םאר. קומט עס װאס געװאוסט ניט
 געדולדיג װארםענדיג מיטגלידער׳ אקטױוע די פון צאל
 דעד רועגען געוואוםט האגען הערצער קלאפענדע מיט

 דעם עגדליך, קומען, דארף וואם ענדערונג װיכםיגער
 מענע־ געװעזענער דער האטאב, לעאן איז מאי׳ םען8

 דעם פון רעזיגגירען צו געווארען געצוואונגען דזשער
 אין געהאלטען דעמאלט האט ער וואם אמט װיכטיגען

 גרוםע דיסציפלינירםע זעלגסט א װי ױניאן. אונזער
 מיטגלידער אונזערע האבען סרויען״ און מענער םון

 דובינסקי, דוד ברודער וואס שטעלונג די אז באגריםען,
 יױ איגטערנעשאנאל גרויםער אונזער םון פרעזידענט

 דאס געמײנט האם םאל, דעם אין גענומען האם ניאן
 מיטגלידער אונז׳ םאר םרײהיים נייער א פון געבורט

 באגרײפענדיג דאס ארגאניזאציע. אונזער פאר און
 קא- און הילף פולע דיער געגעבען מיטגלידער די האבען

 ױניאן אונזער איז דערפון, רעזולטאט אלס און אפעראציע
 גע־ פאםירוגג טרויעריגער דער פון ארויסגעקומען

 מיט־ צאל דער אין גרעםער געקרעפטיגט׳ און שטארקט
 מעכ• מאראליש און פינאנסען אירע אין תיכער גלידער,

 קאנ־ זיינע און פאל דער אט געװען. איז זי װי טיגער
 אונזער אז באװיזען, מאל איבעריגעם אן האט זעקווענצען

 וועלכער װי מעכטיגער און גרעסער םיל איז ױניאן
 דורך ווערען צעשטערם ניט קען און אײגצעלנער איז עס

גייציגקײט. און אמביציעס פערזענליכע
 א געשלאםען ױניאן אונזער האט צײט דער דורך

 בעלי די פון אסאסיאיישאנס די מים אגרימענט נײעם
 האבען מיר יאר. צוױי נעכסטע די פאר טרייד אין בתים
 קאנםרא־ מיר װעלכען טרייד אין אסאסיאיישאנס צוױי

םטײ און פליטער עמבראידערי, באנאז די לירען:
 מאנופעק־ אסאסיאייטעד די און אםאםיאיישאן טשערס

 אסאסיאיישאנם ביידע פײפינג. טובױלאר אװ טשורערם
 אויך איז אגרימענם נייעם דעם אונםערגעשריבען האבען

 ניט באלאנגען וואס מאנופעקםשורערם אינדעפענדענט די
 הא־ אגרימענט נייעם דעם אין אסאסיאיישאן. קיץ צו

 זיינען וואס םארבעםערונגען גייע צוױי געװאונען מיר בען
 דורכ־ דער פאר וױכםיגקייט אויםערגעוויינליכער פון

 אייך■ לעבען. אין באדינגונגען אגרימענם די פון פיתגג
 צושטעלען מוזעז בתים בעלי די אז איז, פונקט נייער
 םארדינ־ די ונעגען באריכם מאנאטליכען א ױניאן דעד

 באשעסםיגם האבען ױי װאס ארבײטער יעדען םון םםען
 אי■ מיםגלידער אונזערע פאר וויכםיג איז אײנםיר דער
בע־ א אונז עס גיט ערשםענם :אורזאכען צוױי כעי

 ארבײםער די םון שכירות די איבער קאנםראל סערען
 יתיאן דער םון בשתיקה צאלען צו שווערער מאכם און

 צװייטענס און קריגען׳ חירף ארבײםער אן װי וױיניגער
 םמ פארדינםםען די פון רעקארדם די אונז עם גים

 םעמבער א העלסעו קעגען צו אום ארבײטער יעדעז
 פון סומע די קריגען בײם שוועריגקײםען האם ער ורען

 בארעכ• איז ער װעלכער צו בענעםים ארבײםםלאזען
 אונ־ וױ םרײד אזא אק םאײינםםעז. זיינע לױם םיגט

בתים, בעלי קלײנע סיל אזוי דא זײנעז עם װאו זערער

גערעכטיגק״ימ ►--------------------------
מ5וו #לןןן דער אויב חשאכער. יעדעז מיט שלאגען

 ויאלסמ מײ װי פאלקאם אזױ ארבײטעז ניט סיזאן דעם
 דזשאבערס די וואס דערפאר עם איז געוואלט,

 n געהם ױניאן די נאטירליך. װעג. אין שטײנער אלע
£ זינען אין האט זי װי אזוי אבער ארבייט, איר מיט
 געהן ניט זי קען קורצער א איז סעזאן הײנטיגער דער
פלאן. דעם םון ליגיע פראצענט הונדערט א לויט

 צוס ארבײטען בעסער געװים וועט פלאן דער
 די שױן װעלען דאמאלם ביז װינטער־סעזאן. נעקסטען

 ױניןן די וואס מעדיצין די פארדײעט האבען דזשאבערם
 דער אז ױניאן די זיך קאיבט דאן און געגעבען, זײ האט
אגרימענט. דעם פון טײל א װערען זאל פלאן

יאו פארגאנגענעם חרנ׳ן
פרידמאן

 אתיס גײהעז מאנוםעקטשורערס צאל גרויסע א װאו
 קײן נים זײ פון בלײבט עם און יאר יעדעס ביזנעם פון

 דאס נויטיג. באזונדערס באווארעױש אזא איז רעקארד,
 מים־ אונזערע פון צאל גרויסע א פארהיטען זיכער וועט

 בענעסיםס זייערע םון טײל א פארלירען פון גלידער
ארבײטסלאז. זײנען זײ װען

אגרי־ נייעם דעם אין פארבעסערוגג צװײטע די
 אויף האבען אסאסיאיישאנם די װאס דאס איז מענט,

 לעצםע די פאר פאראנטווארטליכקײט די גענומען זיך
 גיס שאפ א ווען ארבײטער די םון שכירות טעג אכם
 וועלכןר א איבער איז אדער באנקראטירט אויף, זיך
 יימע צאלען צו אימשםאנד ױט אורזאך אגדער איז עס

 די דורך שולדיג. איז ער וואם שכירות די ארבײטער
 איז אגרימענם נײער דער זינט מאגאטען פיר לעצטע

 צוױי אין פאסירט שוין עם האט קראפט, אין ארײן
 פון שכיתת די געצאלם ניט האבען םירטעס װאו פאלען
ד גום האט אסאסיאיישאן די און ארבײטער זײערע  ג
 איבזנר־ האבען מיר וועלכעם געלט די ױניאן דער מאכט

מלאכות. בעלי באטרעםענדע די געגעבען
 יוגיאן אונזער האט יאר פארגאנגעגעם דעפ דורך

 די מיטגלידער; 470 םון צואוואוקם נעם א געהאט
 האם םרעזשורי איר אין פארמאגט ױגיאן די וואס געלט

 םופציג נאד ארגאניזירט האבען מיר פארדרײפאכט; זיך
 איצם ביז זײנען וואס שעפער םילע איז און שעפער
 אײנגד איז נאמעז׳ אין בלויז שעפער ױניאן געװען

 ױניאן און באדינגונגען ױניאן געויארען שטעלט
קאנטראי.

 אויסגעצאלס יאר דעם דורך האט ױניאן אונזער
 קראנקעך אין דאלאר 5^43 םומע די מיטגלידער צו

 גױס־ ארבייטסלאזע׳ געשטיצם האבעז מיר בענעפיט;
 10594 פון סומע דער מיט מיטגלידער כאדערפטיגע

 איו פארנאכלעםיגם גיט אויך האט 66 לאקאל דאלאר;
 און פראגרעסױוע ארבײטער, אנדערע העלפען צו פליכט

 זױן און לאנד אין דא ארגאניזאציעס וואױלטעטיגע
 בײגד ארגאניזאציעם אזוינע צו האבעז מיר אויסלאנד.
 םויזענד צוױי יאר םארגאנגענעם דעם דורך שטייערט

דאלאד•
 אונזער םון טעטיגקײם פארצוױיגטער ברײט א מיט

 אויד מיר האבען געביטען, םארשידענע די אויף ױניאן
 אימיי קאנטראל דעם פארשםארקען צו פארגעסען ניט
 אוגזעת שעפער. די אין ארבײטם־באדינגונגעז די

 אפגעשטאס יאר דעם דורך האבען אגענמען ביזנעס
 םארטרעמר מיט צוזאמען שעםער, די אין באזוכען 437
 זיי ארבײםס־שטונדעז. די דורך אסאסיאיישאנם די םון

 איגםפעקציזס שאפ 3,600 דורכגעפירט אויך האבען
 נמז אויב זען צו ארבײםם־צײט דער נאד און פאר

 איר יי שטונדען. אומגעזעצליכע קיין ניט ארבײט
 םרײװילימ םון געווארען געמאכט זיינען ספעקציעס

 TP לעיבאר דער צו געבראבם האבען מיר מיםגלידער.
 נײי איז הוגדערם צוױי געסעטעלם דארט און ארד

 אייד און אגרימענםם םמ פארלעצונגעז םאר קעיםעס
 1אי שאדענעחאץ• אין דאלאר םויזענםער געמאנט

 בי■ א געגעז קלאגעז געבראכם מיר האבען פאל איץ
 אױםערמ• די םון אימעם געוואונען איז געריכם אין

מ דער פארבאםעז האט ױאס ענםש^ונגעז וױינליכע ײ  ס
 איס האם אגרימענם, פון םארשריפםען די ברעכעז צו

 ארבײ־ אנטזאגםע צװעלף נעמען צד צוריק געצװאונגען
ײ סאר שכיתת וואכען זעקם זיי באצאלען און םער  ד
 I* לאיער אונזער םארלוירען. האבעז זײ וואם צײם
 ליבןר־ עלײעס פח ײשעינם מר, געװען איז קעים דער

אפים. מאנ׳ם

א׳י, ב־ו ע ^־־1940 פ

lWפראנט דרעםמאכער אויפץ
מינסא^ ב. נ.

 ארבײט גענוג ניטא אלץ נאך איז ס
 פארזארגען צו אפילו טרייד דרעס אין £
\ & /  צו פלאץ א מיט ארבײטער יעדען }

ניט שוין רעד איך ארבײט. דער * ®,■5*1י
 מלאכות בעלי די פארזארגען װעגען

 הא- מיר מאכען. צו לעבען א אויף
 צוביםלאך צוגעװאוינט שוין זיך בען

 סון לעבען קײן מאכען ניט מוז מען אז געדאנק, צום
 אויף שטול א מיט שאפ א אבער דרעסעם. בײ ארבײטען

 עםק. אנדער אן שוין איז דאס זיך אװעקצוזעצען װעלכען
 בארעכטיגט. ארבײטער יעדער איז הפחות, לכל דעם, צו

אויך. פעלט ראזסקאש דער און
אויפ* צוױיפאכע א כסדר אדמיניםטראציע די האט

 זאלען ארבײט, דא איז עם װאו דארט אז זען : גאבע
 גלײכצײטיג און באדינגונגען ױניאן די װערען אפגעהיט

 ארבײט דער צו פלעצער מים ארבײטסלאזע די פארזארגען
 ברויט. שטיקעל דעם פארדינען צו מעגליכקײט א און

 נאד מען קען אויפגאבע, ערשםער דער אנבאלאנגט וואם
 פאר־ מיטגלידער אונזערע דורכפירען. איז עס װי זי

 אבי־ האבען בתים בעלי די איגטערעסען. זײערע שטײען
 איז עם װאו לאגע די נאך איז לבינו בינו מורא. סעל
 באזעצען פון אבער פרט אין דערלײדען. צו ארבײט דא

אנדערע. גאנץ א לאגע די שוין איז ארבײטסלאזע
ארבײט, וױיניג דא איז עס וואם דערפאר םאקע

 דארף מען איבערקלײבעריש. זייער בתים בעלי די זיינען
 זימ דארף מען ארטיםט, אן דין דארף מען שנעל, דץ
 דארף. מען און דארף מען שיין. זיין דארף מען און ױנג
 מיט אלעס ניט עם איז מען אז דין דער איז װי און

 דעם דערציילען מען מוז נאך, דערצו ניט. טויג ? אמאל
 העלפען מיטגלידער אײגענע אונזערע אז נעמליך — אמת
 איז עם געביט. דעם אױף ארויס וױיניג זייער אייד ארנז

 געדריקטע די איז דעם אין שולדיג אז פארשטײן צו לייכט
 מײנט שאפ, אין ארבייטער אן נאך לאגע. עקאנאמישע .

 דארט. שוין זײנען װעלכע די םאר ארבײט וױיניגער
 צו איבעריג געװיס איז ױשר׳דיג ניט איז דאס אז

 מיט־ װעגען עם זיך האנדעלט ערשטענס, װידערהאלען.
 זעלבע די צאלען אלע ױניאן. זעלבער דער אין גלידער

 זעלבע די צו בארעכטיגט דערפאר זיינען און בייםראגען
 װעמעם ניט קײנער וױיסט צװייטענס, וריװילעגיעס.

 דער און נעמען עס דארף לאנג װי איז. עס ״נעקסט״
 פראפיט, א אויף זיך, דאכט אפערירט, װעלכער שאפ,

 וואם און פארמאכען? זיך זאל כסדר, גײט אלץ ׳איז
 ארבײטסלאז? בלייבען װעלכע מענשען די טאן זאלען
 דער פון זייט מאראלער דער װעגען איז װאס היינם

 פראגרעסיסטען, ראדיקאלעז, דאך מיר זײנען פראגע?
 און ראדיקאליזם אויף פרעםענזיעס גאנצע האבען ירעלכע

גיט? וואס און וראגרעםױויזם
 יעדען פון םליכט הײליגע די עס איז דעריבער

 ארבײטם־ אונזערע העלפען צו ױניאן דער םון מיםגליד
ארבײט. דער צו פלעצער געפינען לאזע

יאויד 1פאליטישע אױפן
 די אין װי פוגקט ,22 לאקאל אייגענעם אונזער אין

 שטייען אינטערנעשאנאל, דער פון לאקאלען איבעריגע
 וואם דעם טראץ קאמפײן. פאליטישען א ערב איצט מיר
 שפעטער, וואכען פילע מיט פארקומען װעלען וואלען יי

 פאליטיק. מיט עלעקטריםיצירט לוםט די אבער שױן איז
 א קומם האנם. דער מים אנטאפעז ממש עס קען מען

 אז סתם אדער קאמפליין א מאכען אפיס אין נרודער
 װעלפער קײנער אז רם בקול עם ער םוט אגפראגע,

 הערען. צו םארםעלעז נים וחלילה חס זאל דערביי שטייט
 שלעפם שאפ-מיטינג, בײס ווארט א שװעםטער א נעמט

 פון נעמען דערמאנט וואנט, א מיט וואנט א צוזאמען זי
 םאן צו ניט לחלוםין האט וועלכעם באאמטע, ױניאז
 ערב שםייט מען װען יושר, מאן גײ אבער ענין, םיםז
!קאמםיין װיכםיגען אזא

םרו־ אנו !צײםונגען די אין דעקלאראציעם די היינט
 אייד אױב גרופען. םארשידענע די ראזבירייען בירם

 שםיקעל א מאכען איר קענט איבערציילען, געלונגעז איז
 נעביז־ גלוטיגען אלע ? ערקלערוגגעז זייערע פון םאלק
 אויםן ווײנען אלע יוניע״ ״נעסטשאםםנער דער פאד
 װילעז אלע !מערקװירדיג (אייניגקײט). ױניטי — ?יל

 גמפעז, נייע םון מעז הערט םאג יעדען איז *ײניגקײם
— זעלבע דאם װילען אלע זיך, דאכט קלײזלאך. נײע

זאל װעלכע ארגאניזאציע סאראײניגםע א שםארקע, א

 על און מיטגלידער די פון אינטערעסען די באשיצען
 און פאראײניגען געדארפם אלע זיך מען האט שכל פי

 אנשטאט אנדערען. צום אייגער נעענטער זיך צוטוליען
 מער װאס און קלײזלאך אויף זיך מען צעטײלט דעם

 זיד־ מער אלץ רכילות, מער אלץ לאגערען פײנטליכע
 וחשבון די מאן גײ אבער אינטריגעס. מער אלץ ערײ,
עלעקשאן! ערב

אנטוישט. גיט גאר דעם פון איך בין פונדעסטװעגען
 באצאלען דארפען מיר װעלכען מקח דער איז דאס אויב
 עס איז ױניאן, אונזער אין דעמאקראטיע האבען פאר
 װאכען פאר א נעמען װעט עס ביליג. זײער אלץ נאך
 ״ױניע״ די אריבער. װעט קאשמאר גאנצער דער און

 נאך זיך װעלען דרעסמאכער און זעלבע די בלייבען װעט
לעבען. שטיקעל א מאכען צו מאטערעז דארםען אלץ

ױניאן קרעדיט דרעסמאכער די
 אפגע־ איז טען,4 דעם יאנואר אווענט, דינסטאג

 איי־ אונזער פון אםיםה יערליכע די געװארען האלטען
 — ױניאן קרעדיט דרעםמאכער די — אקציע גענער
 יארק ״נױ דעם פון השגחה דער אונטער שטײט װעלכע
דעפארטמענט״. בענקינג םטײט
 מיט־ אקטױוע אונזערע װי באנק, דרעסמאכער די

 2 מיט געווארען געגרינדעט איז עם, רופען גלידער
 מיטגלידער, הונדערט 3 קרוב שוין צײלט און צוריק יאר

 לעצטענס איז װעלכער באריכט, פינאנציעלען דעם לויט
 אויסגעליעז יאר לעצםען איז געווארען, פארעפנםליכם

 קאפיטאל דער דאלאר. טויזעגט 17 ערך אן געװארען
.$8,593.81 באטרעפט באנק םון

 באנק פון ״שערהאלדערם״ אדער מיטגלידערשאפט די
 מיטגלידער, 22 לאקאל םון אויסשליםליך באשטײט
 לעבען אין טוער אקםױוע זײנען װעמען םון מערםטע

 באשטייט דירעקטארען אװ באארד די ױניאן. אונזער פון
 געני ;פרעזידענט מעדװין, מאקס פאלגענדע: די פון

 טרעזשו־ בליושטײן, מענדעל ;װיצע־פרעזידענם נאוער,
 זימער־ סאשא ברודער סעקרעטאר. קאוזען, םיליפ ;רער
 און קאמיטע םופערווײזארי דער פון טשערמאן איז מאן

 קא־ קרעדיט דער םון טשערמאן איז אײזענבערג אילײ
מיטע.

 בענקיגג םטייט יארק נױ דעם םון אוידיטאר דער
 צו־ םולשטענדיגע זיין אויםגעדריקט האט דעפארטמענט

 דרעםמאכער די װי וױמע און ארט דער מיט פרידענהײם
 בא- האם און געשעפטען אירע אן פירם ױגיאן קרעדיט

 אינ־ די וואם ערפאלג דעם מיט דירעקטארען די גריםט
יאר. לעצטען געמאכט האט סטיטוציע

אנ־ זיך וױלען װעלכע 22 לאקאל פון מיטגלידער

דרעם פון באױכט
 פרעסערם דרעס דער םון מיטגלידער 1,600 איבער

 אוי־ אז אין באטייליגט זיד האגען ,60 לאקאל ױניאן,
 דאנער־ מיטינג, מעמבערשים באזוכםען סערגעוױינליד

 קא־ מאקס וױים־פרעזידענט יאנואר. טען18 דעם שטאג
 אדיס־ אן אפגעגעבן האט לאקאל סון מענעדזשער הען,

םרייד. אין לאגע דער וועגען באריכט םירליכען
— אנגעװיזען ?אהען האט — טרייד אין לאגע .די

 שםענדיג אבער שםעהט ױניאן די גוט. זעד-ר נים איז
 אויםגעקעמפטע די אז פארהיםען צו אום וואך דער אויף

 באלעבאטים די פון זאלען פרעסערם די פון באדיגגוגגען
פונקט. לעצםען דעם ביז ווערען אפגעהיט

 אנ־ מענעדזשער דער האט — איצט ״ספעציעל
 צוגרייטונגען געמאכם שוין ווערען עס װען — געװיזען

 אין אויס געהט װעלכער אגרימענט דעם באנײען צו
 אויג וואכזאם א האלםען מען מוז ארום, מאנאםען נײן

 אום־ אנמלױ^ען וױלען וועלכע באלעבאטים יענע אויף
 יעדע אפםשעקען זארגםעליג וועט ױגיאן די אוױטאון.

 ארױסצוציהעז צו צײםוױיליג געלינגם עס וועלכע סירמע
יארק.' גױ םדן

 זיעען וועלכע םראגען וױכםיגםםע די םון אײנע
 די געיחנז איז מיםינג דעם בײ געװארען פארהאנדעלט

 האט ענין, דעם אין ארבעםסלאזע. די םון פראבלעם
 7*ל לאקאל דער טום דערקלערם, קאהען מענעדזשער

 םים ארבעםסלאזע די באזארגעז צו כוחות זײנע אין
 אויף ער האט רעדע זײן םון פארלױף אין חשאבם.

פרא־ דעי אז אתםערגעשםראכעז אופן ענרםטען זעהר א
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 צאלען אױםמיידען ארום אזוי און אקציע דער אן שליםען
 ייעז פראצעגטעז, סקאנדאליעזע קיין נים אויב הויכע

 דרעסמאכער װןילכער (און הלוואה א מאכען דארף מען
 װענדען זיך דארפען ?) הלוואה א אין ניט זיך נויטיגט

אווענם. מיםוואך וועלכע^ אירגענד עװ., טע7—567 אין
ו

קולםור-געבים אויפן
 לאקאל םון אפיס אין איז יאנואר, טען20 דעם שבת,

 ליטערא־ רייהע א פון ערשטער דער פארגעקומען 22
 געווארען צוגעגרייט ױינען וועלכע פרימארגענם, רישע

 בילדונגס־פארוואלטער דעם פון אויפזיכט דער אונטער
װישענגראד. מארטאן ,22 לאקאל פון

 אי־ באליבטער און בארימטער דער רײזין, אברהם
 זיינע פיז פארגעלייענט האט פאעט, ארבייטער דישער

 זאגען׳ צו איבעריג געװיס איז עס שריפטען• אײגענע
 פון משך א פאר זיינען לידער וועמעס רײזין אברהם אז

 דער הױם עד נאך זײנען און געװען יאהרען צענדליגער
 עסטע־ אונזער באפרידיגט װעלכער קוואל, גײםטיגער

 פאר קאמף צום גלײכצייטיג רופט און געשמאק טישען
 און ווארים העכםט איז לעבען, שעגערען און בעסערען א

עולם. פון געווארעז אויפגענומען חבר׳יש
 דיכםערין די אויך האט פראגראם אין מיטגעװירקט

 אגערקענטער דער הײזלער, קלמן און קאפשטײן ברכה
 דרי־ װעמעס ,22 לאקאל פון מיטגליד און פאעט ױגגער

 ארױםגע־ לעצטענם איז װערק, געקליבענע באנד טער
 רינג ארבעטער די פון באמיהונג די דורך געװארען געבען

»22 לאקאל פון צוױיגען ארבעטער נאציאנאלען און
 געווארען באערט פארזאמלונג די איז נאך דערצו

 פרע־ חשוב׳ן דעם פון באזוך אונערװארטעםען אן מיט
 װעל־ דובינסקי, דוד אינטערנעשאנאל אונזער פון זידענט

 ער וועלכער אין רעדע קורצע א געהאלטען האט בער
 פאר׳- דער וואס צופרידעגהײט זיץ אויסגעדריקט האט

 אידישען דעם פון אלץ נאך האלט 22 לאקאל גויאישטער
 ברכה םון לידער די געלויבט אויך חאם ער ווארט.

אינםערנעשאנאל. אונזער פון מיסגליד א אויך קאפשטיין,
אװענמ הײזלער 1קלמ

 וואלם ליםעראםור. ענין בײם שוין האלט איך אז און
 זיך באזארגען צו אידישיסםעז אוגזערע אלע בעטען איך

 ליטערארישען גרויםען צום בילעטען מים באצײםענס
 ארבעםער די פון אראגזשירט אוועגט״ מתיקאלישען און

 ,22 לאקאל פון צוױיג ארבייטער גאציאנאלען און ריגג
 לייבאר אין םעברואר, טען24 דעם אווענט, שבת פאר

ש,  אונזער לכבוד עװענױ, םע6 און גאס םע39 סט^ז
היחלער. קלמן מיטגליד, און פאעט ױנגען טאלאנטםולען

מיםינגפן מיטגלידער וױכטיגע
םעו׳27 דעם דאנערשםאג, און מיטוואך דינםטאג,

 םען4 דעם מאנםאג און פעברואה טען29 און םען28
 םארזאמ* מיטגלידער געוױינליכע די פאר קומען פארטש,

 פאר פרעסע טעגליכע די לייעגט »22 לאקאל םרן לונגען
אנאגסען. וױיטערדיגע

60 לאקאל פרעםערם
 די פון אײנער איז ארבעטסלאזע די העלפען פון גלעם

 אוים־ האם ער און לאקאל׳ אין פראבלעמען װיכטיגסטע
 העל־ צו ארבײם האבען וואם מיםגלידער די געפאדערט

 ארבעם• דער מים זיך טיילען דורך ארבײםסלאזע די םען
 די ®ון געווארען אפלאדירם שטורמיש איז אפיל זיץ

מיטגלידער.
קא־ פאקם האם ארבייםסלאזע די וועגען רעדענדיג

 הײנם־צו־ זיך געפינען לאקאל אין אז באריכטעט, הען
 דער האם 1939 יאר אין אז ארבײםםלאזע; 272 טאג

 ארבײטסלאזע די געהאלםען דעפארטמענט עמפלאימענט
 םױזענט 130 םון םומע דער אויף ארפ^ט ״טעג״ דורד

 ענםםער וױרדיגםםער דער געווען איז דאם דאלאר.
 שפילען וועלכע לאקאל, אין קאמוניסםען עםליכע די צו

 װילען און מענשען ארבײטסלאזע סון סטרוגעס די אויף
 גע• זײ האם ער צרות. זײערע פון קאפיטאל שלאגען
 די העלםעז ורעגען פלויערען אױםהערען צו ראםען

 ארוים־ דורד בײשפיל א װפנען בעםער און ארבייטסלאזע
 ער שעיער. זײערע איז ארבײטםלאז? עםליכע געמען

ר גו מיטנלידער אלע צו אפעלירם גלײכצייטיג האט  מ
 ער שעפער. די אין ארבײםםלאזע מעהר וואם זעצען

 מון אדמיניםםראציע די אז דערקלערם דערבײ האם
 אינםער־ דער םח םעפער׳ז דר. מיט צוזאמעז 60 לאקאל

 קא־ אנעםפלאימענם סיעציעלער א מים און נעשאנאל
 אום ■לענער פארשידענע אױף איצם ארבײםען מיםע

פראבלעם. ארבײטםלאזען דעם לײזען צו
ג«ד אײד WP םטאליניםםעז די םח העמם די אויף
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117 לאקאל ױניאן אפערײטארם קלאוק אין
יאר, נײעם דעם אין ריינםרעםענדיג

 לייענער די פאר אנווארםען זיך װילם
 שםיקעל א .גערעכםיגקײם״ דער פון

שװעריג־ פראבלעמען, די םון בילד
 אונזער םון טעטיגקײטען און קײםען
.117 לאק. ױניאן אפרײםארם קלאוק

 קלאוק םיר, ליידען ארבייםער אלם
 םון שװעריגקייטען, און איבלען אלע םיז אפערײטארס,

 איגדוסםריעלע אלגעמיין. אין ארבײםער ליידען עס וועלכע
 אין ארבײםער זיך ראנגלען עס װעלכע מים םראבלעמען,

 קרײ דויערענדער דער װי לאגד׳ אין אינדוםםריען אלע
 ניט אויך מײדט ארבײםסלאזיגקײם, שװערע די און זים

 מים־ אונזערע װעלכער פון אינדוםטריע, קלאוק די אוים
 אלגעםײנע די צו צוגאב אלם חױגה. זײער ציען גלידער

 צרות םפעציעלע די אויך נאך םיר האבעז שװעריגקײםען,
 און אלגעמיין אין םרײדס נאדעל די ליידען עם וועלכע םון
 גוײיםען איבלען אלע די ספעציעל. איגדוסםריע קלאוק די

 ‘וועל װי שארםער םיל אפערייםארס קלאוק אונז אן אבער
 קלאוק אין םאכען אנדערע די םרן ארבײםער איז עם כע

 םאך גרעםטער דער ערשםענם, זײנען, פיר וױיל םףייד,
 איב* די פמ בארירט ווערען מעגשען מער און טרייד אין
 ליי־ םאך אלס אםערייטארס די וױיל צוױיםענם, און, לען
 אנטװיקלונ־ ױיע די םון םאכען אנדערע די װי םער דעז
 אז םארשטענדליר שוין איז דעם איבער םרייד. אין געז

 רעא־ שארםער מוז לאקאל אפערייטארם קלאוק אוגזער
 פעגליך װאם טאן און שוועריגקייםען אלע די אויף גירעז
צו ײ באזײטיגען. ז

 וועלכער םון מכה, די פראבלעם, שװערםטע אונזער
 איז, אממערםטען, ליידען אפערייטארם קלאוק אונזערע

 די אחוץ אורזאכען, די פרגםה. אין מאנגעל נאםירליד,
 ליידען, אלע לא:ד,׳םוז אין לאגע שווערע אלגעמײנע

 וואס דאס ערשטענם, איז, עם באוואוסם. גוט זײנען
 איבעראל אוועק זיך קײקלען סוםס און קלאוקם באנדלעך

 שווא־ איצטיגער גיז דער צוױיטענם, ;יארק נױ אויםער
 און אום־אורםאון ברוקלין, אין קאנםראל ױניאן כער

 יו־ אנדערע וואס דאס דריםענם, יארק; נױ אין אםילו
 מאשין, אויפ׳ן נײען קענען מיםגלידער וועמעם ניאנם,
 נעמען און סרייד אונזער אין ארײנגעריםעז זיך האבען
 גאך זיינען ארבײטסלאזיגקײט די אחוץ ארבײם. אוועק
 םיר װעלכע מיט פראבלעכיעז, קלענעדע מאסען םאראן

 שװערםטע די אבע- םאג־אוים, טאג־אײן זיד באגעגענען
 מיט־ אונזערע באזארגען צו אזײ װי :כלייבם פראבלעם

ארבײט. מאס יושר׳דיגער א מיט גלידער
 נוגע זיינען וואם פראבלעמען אלץ אםת, דאס, זײגען

 אלס ױניאן קלאוקמאכער אונזער און קלאוקמאכער אלע
 דזשאינט דעם אין פארטראטען איז זי װי גאגצע, א

 םםעציםישער דער איבער דערמים. זיד ראנגעלם באארד,
 די »ין םארגעמען אפערייםארם אונזערע וואם אבער לאנע

 לאינס, ביליגע און מיטעלע די אין איבערהויפם שעםער,
 אין םאראינטערעסירם אמשטארקסטן לאקאל אונזער איז
 אט װאם פראבלעמען ארגאניזאציאנס אץ טרייד אלע די
ארויס. רוםען אוםשטעגדען די

 גרעםערען א קריגעז װעגעז ביישפיל, צום פלאן, דער
 יארקער נױ די פאר קלאוקס לאין ביליגער דער םמ חלק

 אוג־ פאר םלאץ שאםען נאטירליך וועט דאם ארבײטער,
 דאם באשעפטיגונג. מער געבעז און ארבײטםלאזע זערע

 קאנם־ ױניאן בעסערער א.ן שםארקערער א װעם זעלבע
 אין און אום־אודםאון ברוקלין, אין שעפער די אין ראל
 זאלען באדינגוגגען ױניאן די אז םארהיםען יארק, גױ
 פאראיג־ נאטירליד, אױך, זײנען מיר ארונםעחינקען. גים

 ביײ םון ארוים גייען םירמעם װאם דעם אין מערעםירט
 און ארבײםסלאזע, צאל די םארגרעםערט דאם װײל נעם,

מיטגלידער. אונזערע םון לײדעז די דערםיט
 טעמ־ אדן קאנםראקכאדה םעםפארערי םון מכה די
און םרייד דעם שאדען גרױם ברײנגם דזשאבם •ארערי

 לאקאל םון טשערמאן װאםילעװםקי. איזידאר ענםםערם
םיםינג. פון םשערמאז דער געװען איז װעלכער ,00

עמפלאי־ םיז פענעדזשער דער וױמשטײן, דניאל
 אויםםירליכען אז איגעגעבען האט דעאארםםענם. סענם

 דעיארםםענם, זײן פון ארבײם דער װעגען באריכם
 בא־ האם ער ציפערעז. און םאקםען ברעעענדיג

ר ריכםעס׳ ש ז י ו  אײעק־ אײמעגעבעז זיד ה*ם 1939 ן
 דעם אין דזשאבס סםעדי אויף פרעסערס 88 אושטעל«ן

םזױאו• הערבםם אין 84 איז סעזאז סירינג

ץ פון ם א ש ח נ ע אן, ב ל פ א מענעדזשער ק

 ארונטערזינקען. זאלען באדינגוגגען ױניאן אז דערצו פירם
 קאנטראקטארם םעמפארערי אזוינע בײ ארבייטער די

 וואס געקריװדעם םילען דזשאבס צייטוױיליגע אויף אדער
 אר־ אויף בארעכטיגונג זײער ניט פארםיידיגם ױגיאן די

 אויף ארבייםען וואם די װי מאם גלייכער א אין בײט
 שטארק נאטירליך איז לאקאל אונזער דזשאבם. סטעדי

 זיי־ מיר איבעל. דעם אם אפצושאפען פאראינםערעסירט
 אין פונקט דער אז פאראינטערעםירם בלוםיג אױך נען

 וױיניגער :יט מיט ארבײטען זאל<ן שעפעד אז אגרימענט
 דאם וױיל װערען, ־ורכגעםירט זאל מאשינען, 14 װי

 ארבײטם־ פילע סאר ארבײטס־פלעצער געשאםען וואלם
 די םון ארבײםער די װי מער אויך זיינען םיר לאזע.

 ״אװערלעפינג דעד אין פאראינטערעםירט פאכען אנדערע
 קריגען צו פאראינטערעסירט זיינעז ציר פראבלעם״.

 גע־ רוערעז עס װאו שעפער די קאנטראל אונזער אונטער
 געבען װעם דאס וױיל םוםם״ םײפ״ ״מעניש די מאבם
מיטגלידער. אונזערע פרנםה מער ארבײם, מער
געבים דעס אויף טום און 1געםא האם לאקאל אונזער װאם

הא־ מיר כאטש אז צוגעבען׳ כל קודם דא װיל איך
 צרה׳דיגע די םארלײכטערט אביםעל דארט און דא בען

 די באזײטיגט ניס וױיט נאן־ אבער םיר חאבעז לאגע,
 טאג־טעגליכער רוםינער, דער אין שוועריגקײםען. הויפט

 אפ געגוי אבער זיך שםיגעלט לאקאל אונזער פון ארבײט
 מעגליך, נאר וואם טוען מיר און פראבלעמען אלע די אם

 פארלייכטערען צו באארד, תשאינט דער מים צוזאמען
פראבלעמען. די לייזען און לאגע די

 םאר־ םיל אזוי דורך גײען לאקאל אונזער דורך
 אונזער אז םראבלעמען, און קאמפלעינטס שײדענארטיגע

 ניטא איז עם באארד. דזשאינט א וױ אוים אםט זעם אפים
 שאפ־לעבען, אפערייטארס פון ערשיינונג אײנציגע קײן
 אן פאר קלאגע, א מיט קומען גיט זאל ער וועלכע מים
 גא־ נעמען, מיר לאקאל. אוגזער אין פארלאנג אדער עצה

 ערנסט גאנצען מיטן קאמפלעינםם אלע די אויף טירליד,
 ברידער* די מיט און םארדינם דאם וואם אחרױת און

 קאמפ־ אײניגע מלאכות. בעלי די צו באציאונגען ליכסטע
 דירעקם, אםיס אונזער פין געשליכטעט װערען לעינטם
 דעפארט־ געהעריגע די צו איבער מיר שיקען אנדערע
באארד. דזשאינט אוגזער םון מענטס

 אפערײטארם די אז אלעמאל ניט אויך ווארטען מיר
 זיבען די דורך קאמםלעינטם. מים אונז צו קומען זאלען

 אין איז אדמיגיסםראציע איצטיגע די וואם מאנאטען
 הונדערט דריי קארגע דורפגעםירט מיר האבען אםים,

 םאר־ אויסנעםונען מיטינגען די דורך אץ שאפ־מיטינגען
 הא־ מיר שעפער. די אין או־נרעגעלמעםיגקייםען שידענע

 דעם מים פארבינדתג אין געשטעלט גלײד זיך בען
 דערגרײכען געהאלפען ארום אזוי און באארד דזשאינט

רעזולטאטען. שנעלע
 אונזערע םאר ארבײט קריגען פון געבים אײם׳ן

 אלץ געטאן כל קודם לאקאל אונזער האם ארגײטסלאזע,
 ארבײטםלאזע ארויםצוזעצען מעגליך געװען איז עס וואס
 גע־ האט מען וואו שעפער אין אפילו פלעצער, אויף

 אונז איז עס וואך. א טעג םיר אדער דריי בלויז ארבײט
 אבער צאל, היפשע א פלעצער אויף באזעצען צו געלונגען

 אזױ ים. אין טראפען א וױ מער נים נאטירליך איז דאם
 אין באשעסטיגונג קריגט מיטגליד א אונזערער װי שנעל

 ױניאן, אנדער אן םון קאנםראלירם ווערט וואס שאפ א
 און ױניאן יענער מים פארבינדונג אין זיד מיר שטעלען

 שװעריגקײםען. קײן מאכעז נים אים זאל מען אז בעםען
 פריינדליכסםען אײם׳ן אונז מים קאאפערירען ױניאנם די

 דזשאינם די האם איניציאטױוע אונזער דורך שטייגער״
 ״טעמ־ םץ איבעל דעם באדיםיגען צו באשלאםעז באארד

 אום חשאבם״, םעמפארערי אמ קאנםראקםארם פארערי
 א אין באשעםםיגונג קריגם ער ױען םיםגליד, יעדער

 מורא דארפען נים און גלײכבארעכםיגם זײן זאל שאפ
ארביים. זײן םארלירען צו םאג יעדעז האבעז

מאנא־ זעקם לעצםע די דורד האם לאקאל אונזער
 אין דאלארם טויזענםער צענדליגע אױםגעצאלם אייד םעז

 גױם־באדערםםיגע צו שםיצע און בענעפיט קראנקען
םיםגלידער.
אונםעחוכונג אז דורכגעםירם םיר האבען דעם *חוץ

 עס מאשינען װיפיל פעסטגעשטעלט און שעםער די אין
 זײ־ עס מאשינען ליידיגע װיםיל און פארגומען דינען

 ארבײטען עס שעפער וױםיל ;שעפער די אין פאראן נען
 ארבײסןן עס װיםיל מאשינען; 14 װי וױיניגער מים
 אונזערע םון װיםיל וואך; םון וױםיל און שטיק םון

 לײנינג װיפיל ;שעפער די אין ארבײטען עם מיטגלידער
 אפערייטארס. םרויען װיםיל און מענער װיםיל מאכער;

 העלפען אונז זאל םיר, ערווארםען אונםערזוכונג, די אט
 פלע־ אויף ארבײטםלאזע באזעצען מאס גרויסער א אין

 אונטערזונונג דער םון באריכם דעם םון קאפיעס צער.
 און דעפארטמענם אלע צו ארויסגעשיקט מיר האבען

 אום באאײ חשאינט דער םון מענעדזשערס דיסטריקט
 שע־ די אין צושטאנד גענויען דעם מיט זיי באקענען צו

 אר־ באזעצען צו קאמפײן דעם אין העלםען אונז און פער
בײטםלאזע.
 גוםגעהײםען לאקאל אונזער האם צייט דער דורך

 דא־ צען דעם ;ארבײם לאין ביליגע די װעגען םלאן דעם
 טעטיקײםען ארגאניזאציאנס און םטרײק פאר טעקם לאר
 וױרקזאםען מער בעםערען, א פאר פלאן נײעם דעם און

 פון אפשאפונג די מײנם וועלכעם ברוקלין, אין קאנטראל
םלאן״. ״צענםראליזאציע גערוםענעם אזוי דעם

באזונדע• דורכגעםירם צייט דער דורך האבען מיר
 מיםגלידער געװעזעגע די םון מיטינגען באזוכטע גוט רע,
 בײ ארבײםעז װעלכע דריי, לאקאל און 17 לאקאל םון

 םאר* אץ אויםגענומעז דארם און םעמםעלס, אץ ריפערס
 סרייד־פראבלעמען. ספעציםישע זײערע איבער האנדעלם

 אלס מיטינגען די דורך פירט אדמיניםטראציע אונזער
 גענוםען זיד אויף האם לאקאל אונזער וואם םארםליכטונג

 פון םאראייניגומ די געווארעז דורכגעםירט איז עס ווען
.3 און 17 ,1 לאקאלס די

 די קענעז געווארעז געזאגט איז דא וואס דעם םון
 אר־ דער װעגען באגריף א זיך מאכען שויז מיטגלידער

 מענעדזשער, דער אםים, אונזער װעלכער מיט בייט,
 טאג־םעגליך דינען סטעף און מענעדזשער אםיםטענם
 אויםגלייכען אין באשטייט ארבײט די פארנומען.
 בא־ די װען אגענםען ביזנעם אונזערע העלםען סכםוכים,
 אונ־ נוגע זײנען וואס םראגען אין שטערונגען געגענעז

 אנ־ מיט צװאמען פריהען סעטלען אפערייטארס, זערע
 רעפם, קריגען װעלכע שעםער, צאל א אין ױניאנם דערע

 און ענליכע, אץ םירמעם דרעס םון גאװעלטיס װעלװעט
ארבײטסלאזע. םאר פלעצער מעגליך וױיט װי געפינען

מעטיגקייםפן פארוױילונגם אע בילדונג אונזערע
 אונזעו אז פירט ארבײם ױניאן רוטינע די אחוץ

 םארווײלוננ און בילדוגג ברייט־סארצוױיגטע א לאקאל
 צוגע־ האבען מיר כייטגלידער. אונזערע פאר טעטיגקײט

 פאליםישע, אויף לעקציעם 42 םעזאן דעם םאר גרייט
 לעק־ בארימטע מיט מעמעס, טרייד־ױױאן און םאציאלע

ש; און אידיש אין טארען  װעו־מ לעקציעס די ענגלי
 מיטגלידער אונזערע וואו שטאט־טײלען די אין געגעבעז
 םארומם אפען 12 דורכפירען אייד װעלעז מיר װאוינען.

 םרײד דער םון אײגלייטער מיט אפים לאקאל אונזער אין
- לאקאל. אונזער פון הויפםזעכליך באוועגונג, ױניאן

 פון ארקעםםער מענדאלין שײנעם א האבען מיר
 פון נאר א האבען מיר ;מיטגלידער אונזערע םון קינדער

 אל־ דעם םון טייל א איז װעלכער מיטנלידער, אונזערע
 שײנע א האבען מיר כאר; אינםערנעשאנעל געמײנעם
 ארבײם בילדונג אונזער מיםגלידער. די פאר לייברערי

 קא־ םריינדליכער דער מיט ערפאלגרייך אן מיר פירען
 איר דער םון דעםארםמענם עדױקיישאנעל פון אפעראציע

 דעפאריד םון םעקרעטער םון הויפטזעכליך םערגעשאנעל,
 תם אװענם, שבת קאהען. מ. פאניא שװעםטער מענט,
 קאנצערט א דורכגעםירט מיר האכען דעצעמבער, סצטען

 וועלמז בײ מיםגלידער, אונזערע םאר םתי באל און
 איז םארבראכם םײן האבען מענשען םויזענם דרײ ארום

אמוזירט. גוט זיך
 םי לעבעדיגע, א לאקאל אונזער איז זעם, איר װי

 ג** גים נאד האבען מיר באטש און ארגאניזאציע, םיגע
 םייי םראבלעמעו, אגגעוױיםיגםע אונזערע אלע ליחם
 את דא נאר איז עס װאם אלץ םירערשאםם די אבער
 יי באװארעגען אח באזארגעז באשיצען, צו כוחות אירע

 אױלז״ןוו דעם און םיטגלידער אונזערע םץ אינםערעםען
 םארצחעמו מום דעם אוגז גיט דאס לאקאל. אונזער סון

 יי בײקומעז װעלען םיר אז האסעגונג די אח קאמף דעם
שװעריגקײםעז.

4ו}94ס פעברואר,

ארבעט דער צו דך נעמט אלפענא
פלאטקין א. פון

ארגאנײזעה גענעראל
מא־ די מים צייט, הײנטיגער דער ין

 געמט פארבינדוגגם־מיטלען, דערנע t ״
V און — גייעס פאר לאגג :יט עם 

פאר־ צו — נײעס גוטע ספעציעל
 די וואס מינוט די זיך. שפרייטען

 די פאנאנדערגעטראגען האם ראדיא
 אז לופט־כוואליעם, די איבער נייעס

 אונטערגעשריבען האט קאמפאני גארמעגט אלפענא די
 גאר־ לעידים אינטערנעשאנאל דער מיט אגרימענם *ן

 שםעט, םיר די אין זיך האט ױניאן, ווארקערם םענט
 אנ• אנאװעי און םיטי ראדזשער שיבאיגען, אלפענא,

 ערפאלג־ דעם םון פײערוגג דריײטאגיגע א געהױבען
 קאמף װיכטיגען ערשטען דעם םון אויסגאנג ױיכען

 מישיגען. םון געגענד דעם אין רעכט ארבײטער פאר
 גע* האט ביאלים מארים װייס־פרעזידענט א^ער נאך
 אין םירער די םעלעםאנירען צו מעגליכקײט די האם

 אוים־ שמחה די איז םעמעלמענם, דעם װעגען אלפענא
 סטריײ די םון פנימ׳ער די און גאםען די אין געכראכען

שמײכלען. זוניגע מיט געווארען באלויכטען זײגען קער
 אינ־ אונזער אין םירונגען די מיט אײנקלאנג אין

 גע־ װערען נים קען אגרימענם קײן אז םערנעשאנאל,
 מיםגלידער, די םון ראטיפיצירט ווערם עם ביז זעצליך

 קאמ־ גארמענט אלפענא דער מיט אגרימענט דער איז
 םון ױניאן דער םאר געווארען אונטערגעשריבען פאני

 םון שרײבער דעם און ביאלים מאריס וזײם־פרעזידעגם
 װערען גוטגעהײםען דארםען װעט עס אז בתנאי, שורות די
 די םון װערען אונטערגעשריבען און ארבײטער די פון

 האבען םירער די איידער גאך אבער באאמטע. לאקאלע
 דעם ערקלערען און אלפענא נאך קומען צו צײט געד״אט

 אנגעהויבען שוין זיך האבען אגרימענט, םון אינהאלט
 ״גו־ גערוםענע אזוי װעלכע אין קלאנגען סארשפרײטען

 צו מאכען םרוכירט האבען ױגיאן דער פון םרײנד״ םע
 אגרי־ דורכן ױניאן דער םון געװינםען די קלײךגעלד

 דורך געסקעבט האבען וועלכע ״פרײנד״ די םענם.
 שםארק געװארען פלוצלונג זײנען סטרײק. סון צײט דער

 אנגע־ זיך האם ערשםוינונג אונזער צו און באזארגט,
 ארבײםער די צוױשען פראפאגאנדע שטארקע א הויבען

 נים און אגרימענם דעם גזטחײםען ניט זאלען די אז
 דערבײ איז עס קארדס. טשעק־אף די אונטערשרייבען

 דער אין איז אלײן םירמע די אז באטאנען צו גױםיג
 דערמיט האט און סארמישט געווען נים פראפאגאגדע

 אונםער־ פארזיכטיגע א װי םאן, צו געהאט :יט גאר
באװיזען. האט זונוגג

 זײ דאט פרײנד״ ״גוםע די סון פראפאגאנדע די
 יאגואר׳ םען15 דעם שבוז, געהאלפען. :יט גאר אבער
 םון ראטיםיקאציע־מיםינגען געווארעז געהאלטען זײנען

 עם װי נאכדעם שטעט, םיר אלע אין ארבײטער די
 סטרייק דער פון זיצוגג א געווארען אםגעהאלםען איז

 גענעראל־ דער און ביאליס וױיס־פרעזידענט קאמיטע.
 אלע ערקלערם סטרײקער די פאר האבען ארגאנײזער

 דיס־ גרינדליכע נאך אגרימענט. דעם פון פונקטען
 גענומען איז עס װען שטעט, םיר אלע אין קוסיעם

 צוואנציג ארום בלױז האבען אםשםימונג, אן צו געווארען
 אגרי־ דער הײםען. גוט געגען געשטימט סםרייקערס

 און אייבשטימיג. כמעם געװארען ראטיםיצירט איז מענם
 סטו־ײ־ הוגדערטע די פון אז ארויסגעװיזען זיך האם עס

 אונטערצושרײבען אנםזאגם זיך צוױי בלויז האכען קער
 די.םרײנז־' םון פראפאגאנדע די קארטען. םשעק־אף די

געמאכט. ניט איינדרוק קיין ארבײטער די אויף האם
גע־ ארבײםער די האבען געסעטעלט. סטרײק דער

 איז עם און ארבײט דער צו צוריקקערען זיך נומעז
 ױניאז. די םארוואלםען פון פראבלעם די אױפגעקומען

 א געווארעז ערוױילמ איז שטעט פיר די םץ יעדע איז
 ווערען קלאגען קאמיטע. גרױוענם א און שאפ־סםױארד

 קומען זײ װי שנעל אזוי געשליכםעט און אױסגענומעז
 ױיע א אנגעהויבעז זין■ האם ארבײםער די פאר »ייף.
 ווערדע די באגרײםען אן זיי הויבען ערשם איצט יײם•

 pa צו דראנג דעם איבער נאםירליך, ױגיאן• א ®מ
 פראג־ םילע זײנען ארבײט, דער צו צוריק שנעלער חאס

 אוים־ איצם דארםעז אמ געלײזט ניט געבליבען לעמען
ד ווערעז נענופען  אײנגע־ איז װאם מאשינערי די דוי
 לײזען את סכםוכים שליכםען צו געווארען שסעלם

םרידעז אײנגעשםעלםען מיםן שײכית איז יראכלעמעז

 וואס זאד אײז ארבײטער. און ארבײםםגעבער צװישען
 אר־ די אז איז צוגעבען געמוזם האם אלײן פירמע די

 איבע־ אן שעפער די אין געגאנגען צוריק זײנען בײטער
 דאס דיסציפלין. פולשםענדיגער מיט און טומעל ריגען

 הויפט דער האט נאר ניט אז בולם, אזוי געװען איז
 גוטען דעם אויסגעדריקט עפענטליך פירמע דער פון

 ער נאר געמאכט, אים אויף האט דאם וואס איעדרוק
 גע־ װעגעז אפצופארען מעגליך פאר געפונען אויך האם

 גע־ האט ער װי פריהער פיל שעסט־אנגעלעגענהײטען
 װי אומשטענדען. די אונםער קענען וועם ער אז רעכעגט

 האט ױניאן, א באקעמפען וואס בתים בעלי מערסםע די
 די צװישען דיםציפלין ױניאן די אז אױסגעפונען, ער

גום. זייער איז װאם עםוואם״ איז ארבײטער
 דער צו צוריקגעגאנגען זײנען ארבײטער די װען

 קריגען ניט װעלען זיי אז אויםגעפונען זײ האבען ארבײט,
 װי וואכען. דרײ פון משך א פאר שאפ פון פעי קײן
 שןך דרעס קאטאן מערםטע די אין אײנםיר דער איז עס

 וואכען. צוױי אלע באצאלט ארבײםער די קריגען פער.
 אין ארבײט דער צו צוריקגעגאנגען זײנען זײ װי אזוי

 עם װי אזוי און פעריאד וואכען צוױי די סון אנהויב
 וועלען םעי׳ די אוים מאכט מען ביז טעג םאר א נעמט

 םון םריהער שכירות זייערע קריגעז קענען ניט זײ
 איז איינגעזען דאם האבען מיר װען יאגואר. טען25

 שפײז־ די זאל מעגליך נאר װאו אז געווארען באשלאסען
 אײנגעשטעלט האבען מיר וואס ױגיאן דןר םון אפטײלונג

 די ביז װערען אנגעהאלטען סטרײקער די שםײזען צו
 אינ־ די םעי. ערשטע זייער אפגעמען װעלען ארבײםער

אר־ די נאכאמאל באוױזען דערמים האט טערנעשאנאל

̂מו נאםטאנער פירעז הלאוהמ
װאיו r״

קלאוקמא־ באסטאנער די פון 56 אקאל
יאנואר, םען6 דעם שבת, האט •כער

אייג־ און שײנעם א דורכגעפירט
מים־ זיינע םאר באנקעט דרוקסםולען

גע־ און םרויען ױיערע און גלידער
געסט. לאדענע

 באהערשט אװענט םײערלאכער א געווען איז דאם
 אויפצר ענטשלאסענקײט און אײניגקײט פון גײםם א פח

 קלאוק די אין באדינגונגען םון םטענדארדם די האלטען
 םארלויף אין געװארען דערגרײכט דינען װעלכע שעסער,

קאמפען. מוטיגע םון יארען פילע םון
ברעד־ םון סאלאן דער לאבי, פרעכםיגע גרויםע די

 ױם־טוב׳דיגען א מים אנגעפילט געװען איז האטעל, פארד
 הויפט־ בײם פרויען. זייערע און קלאוקמאכער עולם,

 םון בעאמטע הויפט די אויםגעזעצט געװען זײנען טיש
 ברודער געסם. עהרען איינגעלאדענע די און ױניאן דער

 באגריסט האט ,56 לאקאל פון םשערמאן וױינער, וואלף
 און וױים־פרעזידענט םארגעשטעלט און אגוועזענדע די

 בא־ האט װעלכער קרעמער, םיליפ ברודער מעגעדזשער,
 אינ־ דער םון םיאנערן די אלס קלאוקמאכער די גריסם

ױניאן. די געבויט האבען וועלכע טערנעשאנעל,
 ױ־ דער םון לאיער דער ראוער, דזשארדזש מר.

 אנגעװיזען און קלאוקמאכער די באגריםט האט ניאן,
 אונ* געהאם האבען די װעלכע געװינםען גרויסע די אויף
 ראוער מר. אינטערנעשאנעל. דער םץ באנער דעם טער
 איר םאר קאמיטע דאיעז די קריםיקירט שארף אויך האט

 אין באװעגונג טרייד־ױניאן די פאראליז״רען צו פארזוך
 וועלכע געזעצען, סאציאלע אלע אפשאפען און אמעריקע

 אד־ .רוזװעלט דער אונטער געווארען דורכגעםירט זיינען
מיניסםראציע.

 ווײם־ פארגעשםעלט האט םאאםם־מייםטער דער
 גע־ הארציג זיך האם װעלכע םעסאםא, ראח פרעזידענם

 אפ־ איר םאר קלאוקמאכער באססאנער די מיט זעגענם
 איז ױ וואו קאליפארניע, אנדזשעלעם, לאם קיץ פארען

 איגטער־ דער םון ארגאנייערין אלם געווארען געשיקם
נעשאנעל.
 םץ נאמען אין האט, 56 לאקאל םון טשערמאן דער

םיליפ מעגעחשער, צום פרעזענםירם קלאוקמאבער, די
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 זײ. םאר טאן קען זי וואס אלץ אז אלםענא סון בײםער
געםאן. װערם

 ווערען געלעזם באלד מחעז וועלכע פראבלעמען די
 צופאםען דאם און ארבײם דער םון פראבלעם די איז
 אום טייל יעדען אויף ארבײט שםיק פאר פרייזען די
 אגרי־ םון םקעדױלס די אין אריעפאםען זיך זאל עם

 ארביים דער פאר האם ביאלים וױים־פרעזידענט מענט.
 וועלכער מילוואקי, םון דאלניק בען ברודער באשטימט

 סים־ די איינשטעלען אין ערםאלגרייך זייער געװען איז
 דער מיט פארהאנדלען צו שאפ, רעא דער אין טעם

 אויסארבײטען און קאמיםע פרית דער מים און פירמע
 באשםיםען צו אזוי װי וועג צופרידענשטעלענדיגען א

צוקונםט. דער אין ארבײם טייל יעדען פאר םרײזען
 ארבײטער די האבען דערמאנט שוין האב איך װי

 םון םײערונג סםאנטאנע געהאט.א שטעם פיר אלע אין
 געווארעז• געסעםעלט איז סטרײק דער װען זיג זײער

 םײ־ אםיציעלע אן אראנזשירט איצם אבער ווערם עם
 ווערען געהאלטען וועם וואס באל, װיקטארי א מיט ערונג

 םעב־ טען3 דעם שבת, אלפענא, אין האל מעמאריאל אין
 קומען וועלען שטעם םיר אלע פון ארבײםער די רואר.

נאל. צום
 טעםיגקייםעז די אויפגעלעבט דא װערען דערוױיל

 סםרײק דער ערTאי אנגעםירט האט ױניאן די וואם
 געגעג־ פארשידענע אין קלאםען געווארען. גערופען איז

 אוגטער םקעםשעם און סקיטם םארוױילוגגען, שטאנדען,
 אק־ ענליכע אנדערע און םירער די פון אויפזיכט דער

םױױטעטען.
 םולען אין װידער איז דיסטריקם אלפענא דער

 לעבען רײכערעז סולערען, א צו מאל דאם — שוואוגג
 פראבלעםען. דיערע פון לעזונג פראקםישער דער צו און

 די מיםגלידער אלם אריינצוגעמען זיי זוכען גלײכצייטיג
 פארזי־ צו אוס צוריקגעשטאנעגע אין פארשסעטיגטע

 ארבײ- די ארגאניזאציע. זייער םון צוקונפט די כערען
 דער םון םײל א איצט זײנען אלםענא דער פון טער

אינטערנעשאנאל. אונזער פון משפחה גרויסער

כאנסעפ איינדרוסספולען דורך
וױינער ו

 אנערקענונג םון אויסדרוק אלס מתנה שײנע א קרעמער,
 דער םון פאתואלטער אנן םירער אלס ארבײט זײן פאר

באארד. דזשאינט באםטאנער
מוזיקא־ א געװארען דורכגעםירט איז באנקעט בײם

 לייםונג דער אונםער פראגראם, פארוױילונג און לישע
 װעלכער ארקעסטער, אםאםםקי׳ם באוואוסםען דעם פון
 אלע םון בײםאל גתים מיט געווארען אויפגענומען איז

אנװעזענדע.
 געסט אלם געװען אגוועזענד זיינען באנקעם בײם

 באםטאנער די םון םשערלייט אלע קלאוקמאכער די פון
 סאל־ די געזעםען דינען הויםט־םיש בײם און לאקאלען,

דער םץ לאיער ראוער, דזשארדזש :ערען־געסט גענדע
 מאסטער; טאאםט קרעמער, פרעזידענט וױים ױניאן;

 טשער־ אײמס, חשייקאב ;פעסאםא ראוז וױיס־פרעזידענט
 האלפערן, דזשײקאב באארד; דזשאינם דער פון מאן

 דעפארטמענם; מיםעלענױס םון דירעקטאר רידזשענאל
 אל. ;באארד ריקאווערי םון דירעקטאר האמבורגער, סאול

 לא• םון םשערמאן וױיגער, וואלף ;ארגאנײזער דעםער,
 מארים און טשערמאן, װײם דימארםקי, מארים קאל;

 זײ־ באגוײסונגס־טעלעגראמעם סעקרעםאר. גריגבערג,
 םשער* שגײדער, דזשײקאב פון געווארעז דערהאלטען נען
 זיך געםינם װעלכער דירעקטארס, אװ באארד דער םון מאן
 אמ ;קראנקהײם א םון זיך ערהאלענדיג םלארידא, איז
 117 לאקאל שון מענעדזשער קאםלאן, בענדזשאמין םון
יארק. נױ םון

 אויף געמאכט האט איינדרוק שטארקען באזונדער א
 עולם םארן האט טאאסם־מאםםער דער ווען אלעמען,

 מיט־ קלאוקמאכער, איטאליענישע גרופע א פארגעשטעלם
 אי־ דעם אין ארבײסען װעלכע ,80 לאקאל םון גלידער

 איםאליענײ די קארניםעלי. םון שאם קלאוק טאליענישעז
 צו פרויען זײערע םיט געקומעז דינען קלאוקמאכער שע

 אידישע דיערע םון באנקעם דעם אין זיך באטייליגען
 םון דעמאגסטראציע שײנע א געווען איז דאס ברידער.

 לאקאל פון מיטגלידער די און אייניגקײם ברידערליכער
 באגײסםערםער א מים אױםגענומען די האבען 56

אוואציע.
 פאר־ עולם דער האם םאפער געשמאקעז דעם נאד

נאבם. דער r» שפעם ביז םאנצענדיג בראכם
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יוניאנס אונזערע איז ®חדלזנגס־טןטימ״טען אוז כילדונגס
 דעפארט־ עדױקײשאנאל פון שפאצירען
אינטערנעשאנאל דער םון מענט

 מא־ סאציאלאגיע, אין קורס א זיינען שפאציו־ןןן די
 שטאטישע און װיסענשאפט קונםט, אינדוםטריע, דערנער

 םעהיגע פון אנגעםירט װערען שפאצירען די אנשםאלטען.
 געזעל־ און היסטארישע די ערקלערעז װעלכע לערער

 בא- ווערען וואם פלעצער די םון באדייםומ שאםםליכע
זובם.

 בייםאג. אזייגער צוױי טען,3דעם* םעברוארי שבת,
 צװי־ עװענױ םינםטע יארק, נױ שטאט דער םון מוזעאום

 עווענױ לעקסיגגטאז נעמט םםרים. 104 און 103 שען
 מיר סםיישאן. םםריט דריטע און הוגדערם צו סאבוועי
געביידע. דער אין זין םרעםען

 דער אין אזײגער עלף פעברואר, טען10 דעם שבת,
 שטודױם דעם אן הויבען מיד האל. םיטי אין — םרי
 אדער טי. אר. אי. םארוואלטונג. שםאט םאדערנער א םון
 צום עלעװײטעד עװענױ דריםע אדער סאבװעי םי. מ. ב.

 גאווערנאר׳ם אין זיד טרעםען מיר סטיישאן. האל סיםי
ציםער.

צענטערס עדױקײשאנאל סאשעל אונזערע
 אינטערעסאנםע מים יאר נײע דאס אן הויבען מיר

צענטערס. בילדינג אונזערע אין פראגראמען װיכטיגע
 איינשלײ װעלען ביישפיל צום איבונגען גימנאםטישע די

 5מאדערנ? און םאלקם־טאפ טאנצען אין לעקציעם םען
 האנט־ און בעםקעם ;קאלעסטעניקס ;זיגגען ;טענץ
 שװימען לערנען ;שפילען אנדערע און פאנג פימ ;באל
שװימען. קענען װאס די םאר דייװען און אנפאנגער םאר

 פעהיגע םון אונטערריכט װערעו טעםיגקײטעז אלע די
לערער.

 אינטערעסאנםע אזוינע איבער דיםלןוסיעם אונזערע
 ליטעראטור, מואװיס, מוזיק, דראמע, װי געגענשםאנדען

 פא־ און פראבלעמען םונקציעס, פאםירוגגען, לויםענדע
 ארבייטער דער םון און אינערנעשאגאל אונזער םון ליםיס

לעקטארס. םעהיגע םון אנגעםירט יוערעז בכלל באוועגוגג
 זאל עם אז אײנגעארדענט אזוי איז פראגראם אונזעד

 מיט־ די םון גײסט און קערפער דעם אנםװיקלען י׳עלםעז
 פלע־ םאלגעגדע אין זײנען צענטערם אונזערע גלידער,

צער:
סקול, היי ריטשמאן חשוליא — מאנהעםען איםט

 םון דאנערשטאג יעדען םטרים. םע68 און עווענױ םע2
אוועגם. אין צען ביז םינף נאד האלב

םט. םע104 םאונדיישאן, העקשײר — הארלעם איםם
אװענט. 10:30 ביז 7:15 םון דינסטאג עווענױ. טע5 און

 םארדהאם סקול, הײ רוזװעלט טעאדאר — בראגקם
 נאך האלב םון םרײטאג עװענױ. וואשינגטאן און ראוד
אווענם. צען נאך האלב ביז זיבען

 םקול, היי חשעםערםאן םהאמאס — יארק נױ איםט
 האלב םון דינסטאג עװעגױ. דומאגט און פענסילװײניע

אווענט. צען נאד האלב ביז זיבען נאך
 טע79 םקול, הײ ױטהרעכט נױ — בענםאנהוירםט

 םון דאנערשםאג ברוקלין. עװעגױ, טע16 און םםרים
אװענם. צען נאך האלב ביז זיגען נאך האלב

 אנ־ אץ באזוכעז צו געבעםען ױערען מיםגלידער
 געגענט אין צענטער בילדונגם דעם אן זיך שליםען

 סיט־ אייערע מיט גרענגט יואוינען. זי אדער ער װאו
ארבייטער.

 ױניאן סקױרטמאכער פון באל יערליכער
23 לאקאל

 איר האגען וועט 23 לאקאל ױניאן סקוירםמאכער די
 אװענט, שבת םענטער, מאנהעםען אין באל יערליכען

 םון מענעדזשער ריעס, לואים מארםש. םען16 דעם
 אן זײן זאל עס עתוארםעם מען אז באריכםעט לאקאל,

 הא־ שעסער גאנצע אונםעתעםונג. אויםערגעוױינליכע
טיקעטם. באשטעלט באצײםענס שוין בען

23 מארטש באל ױניאו הױיװערס טראק
 דרײװערס םראק דער po מענעדזשער מעז, םאול

 די אז אנאנםידם, .102 לאקאל ײניאז העלפערס און
 דעם פון באל און אתםערהאלםונג יערליכער זימםע
 און דרײ דעם ווערען געהאלםען יאר דאס װעט לאקאל

 זדן רײך באזונדערם זײן װעס און פארטש צװאנציגסםעז
נעםען. אנםײל וועלען װאס קרעםםעז די

 נידעלס״ און ״פינס םון אקטיארען אונזערע
שוישפילער אנערקענטע שױן װערען

 די אין שפילען וואס אקםיארען אונזערע םון זיבען
 צו דערדינט שוין זיך האבען נידעלס״ און פינס ״גײע

 די ױגיאן, אקטיארעז ר5ח םון מיטגלידער םולע װערען
 רולם די םריװילעגיעס. און רעכטען אלע מיט עקװיטי,

 בלויז שטים-רעכט געבען ױניאן אקטיארען דער אין
 א איז וועלכער אײנער הײסם דאס מעמגערס. סעניאר

 או־ז יאר צוױי װײניגסםענס ױניאן דער פון מיטגליד
 וואכען. 50 הפחות לכל סטעידזש אויםן געשפילם האט
 שוין האבען שפילער גידעל״ און ״פינס די פון אכם
 סעימאו־ר, פאול איבען, אל זײנען: די סםאסוס. דעם
 וױיץ, מילדרעד לױױי, אל מאדיק, מארעי גארדנער, הײ

 םריער האט װעלכע בראון׳ אנא און רובינשטיין רות
 אין איצט איז און נידעלס״ און ״פינם אין געשםילט

קאליפארניע.
 תקל מני ״מני םון כאר דער און העריסאן דאראטהי

 סטעידזש לייבאר דער פון נומער נײער דער וםרםין״,
 בארימ־ דעם געזונגען האבען נידעלם, און פינם רעװױ

 זונטאג פראגדאם, ראדיא סי. ב. נ. דער אויף נומער טען
יאנואר. טען28 דעם

 אריין שוין זײנען םעימאור פאול און גולד בוירגי
 טרעםען זיי םענסטער. הויכע די אין שפילען זײער מיט
 דעם זונטאג קלוב. גאכט א אין מאל ערשטען צום אויף

 סאר א אין אויםגעטרא^ען זײ זייגען יאגדאר סען21
װעינגארד. װילעדזש אין אקטען אײגענע

 מעמ־ אונזערע םאר זיכער זיך לוינט איצט הכלל,
 גים שוין אמאל. נאך נידעלם און פינם זען גײן צו בערם

 (אויב געזען ניט נאך עם האבען וואס די אז ריידענדיג
 אװדאי און אװדאי עס מוזען אזוינע) דא נאך זיינען עם

זעז•

 בידערמאן״ און ״פרינס פון אדבעטער
םליכטלינגע פאר דאלאר ססס,ו גיבען

 :פרינם קלאוק־םירמע גרױסער דער םון ארבעםער די
 אריינגע־ האבען אהײא, קלױולאנד, פון בידערמאן״ אץ

 פרעזידענט צו דאלאר טויזענט אויף טשעק א שיקט
 העלפען צו םאנד פאר׳ן ביישטייערונג זײער אלם דובינסקי

פליכטלינגע. די
 ארכעטען פירמע בידערמאן״ און ״פרינם דער בײ

 איג־ די ווען ארבעטער. קריסםליכע אױםקזליסליך כמעט
 צו אפיל איר ארויסגעשיקט אבער האט םערנעשאנאל

 רעליף נאן־סעקטעריען צום בייצושטייערען לאקאלם אלע
 קריםםליכע די אט זיך האבען םליכטלינגע׳ פאר םאגד

 גערן און ברייטהארציג אזױ פונקם אפגערוםען ארבעטער
 דער םון מיטגלידער אנדערע אלע װי הילף דיער מיט

 אין אז באװיזען/ דערמים האבען זײ אינטערנעשאנאל.
 םון מיםגלידער די דיגען ױניאן אינטערגעשאנאל דער
 און םארברידערט אפשטאמען און םעלקערשאםטען אלע
 נאציאנאליטעם, םון אונםערשייד קיין נישטא איז די בײ

ראסע. אדער גלויבען
 זייער האבען ארבעטער בידערמאן און ,פרינץ די
 טויזענם די אויף טשעק דעם ױניאן. לאקאל אייגענע
 לאקאל׳ סיז מענעדזשער דער צוגעשיקט האט דאלאר

 קאטער העד געװען אלײן איז װעלכער באקאי, אלבערט
 פרעזידענט צו צושריםט דיז אין םירמע. דער םון

 בוכ־ אז ער, מעלדעט טשעק מיט׳ן צוזאמען דובינסקי
 ארבע־ די — םירמע דער פון איינער יעדער שטעבליך

 — אייגענטימער דער או־יך איז אנגעשטעלטע די טער,
םאנד. צים חלק דיער בײגעשטייערם האבען

 דאלאד 50 זאמלען ארבעטער קאדסעט
פינלאנד םאר

 מאנו• ״אימםיריאל דער םון ארבייםער קארםעט די
 געזאמעלט זיך צװישען האבעז קאמפאני״ םעקטשורערס

 עם האבעז און פיגילאנד פאר הילף םאר דאלאר םוםציג
 אייב• ױגיאז דיער םון מענעדזשער דעם איבערגעגעבען

 א בײ געזאמעלט זיי האבעז געלט די סניידער. ראהאם
 אין געבראכם םשעק דעם האבעז און פארםי גײײאר

 יוניאן ארבייםער בראזיר אמ קארסעם דער םון אפים
אינםערנעשאנעל. דער םון 32 לאקאל

 װ7 לאהאל אפערײטארם םון לעקציעס
פעברואר מאנאט םאר׳ן

געװאח״ אײנגעארדענם זײנען לעקציעם פאלגענדע
 פארשיז• די אין גײטאג׳ אדיגער צוועלף זונטאג׳ם םאר

אפרײס^מ קלאוק די וואו שטאדט םון געגענדען דענע
וואוינעז•

ר םען4 דןןם זונטאג, ^ ר עג  ס
 עײמיו, טע14 נעבען סם״ טע42—1377 — פארק בארא

לייסעאום. לײבאר אין
 םס. םע28 נעבעז עװ״ מוירמעיד 2812 — קוני־איילאנד

 םע163 נעבעז בולווארד׳ םאוטערן 991 — בראנקס
געגענם. פאינט האנטס

 עוז. ראקאוועי געבען עװ., פיטקין 1703 — בראנזװיל
 װעס לעקזניע דער ביי — העדקוואדערם. פועלי־צױז

ארקעסםעד. מאנדאלין קינדער אונזער אויםטרעםעז
 םקכדואר טען11 דעם זונטא*^

 םריםןנס נעבען בולווארד, םאוטערן 1955 — בראנקם
אמ־ אויסםרעטעז אויך וועט לעקציע דער בײ עװ.
ארקעםםער. מאגדאלץ קינדער זער

.19 קליװלאנד נעבען עװ״ םוטער 971 — יארק נױ איסט
 םעכרד&ר טען18 דעם זונטאכ,

 עװ״ םע14 נעבעז סם.. םע42—1377 — פארק בארא
לייםעאום. לייבאר אין

 jjo םע28 נעבען עוו״ מוירמעיד 2812 — איילאנד קוני
 סס• םע163 געבען בולווארד. םאוטערן 991 — בראנקם

סעקשאן. םאיגט האנםס
 עװ. ראקאוועי נעבען עװ״ פיטקין 1703 — בראנזװיל

העדקוואדערם. צױן םועלי
 םןןכרואר טען25 דעם זדנטאנ,

 xtf טרימאנם נעבען בולווארד, םאוםערן 1955—בראנקם
.19 קליװלאנד נעבען עװ״ םוטער 971 — יארק נױ איםט

 װעלןן מאנאט היינטיגען לעקםארס די צװישען
 אומעד םון מענעדזשער דער קאפלאן, בענדזשאמין :זײן

 פון מענעדזשער העלער, חש. דזשייקאב ; 117 לאקאל
 אינ־ דעד םון ווײם־םרעזידעגט און דעפארםמענט ריםער

 ארבעםזנד־ אנגעזעהענער מינקאף׳ נ. טערנעשאנאל;
 פארבער. םײמאן אסעמבלימאן; געוועזעגער םיהרער,

ל א אין ״גערעכטיגקײם״. דער םון מיטארבעטער  מ
פערזענליכקײםען. פראמינענםע אנדערע

פארןטס אפען
 «36 וועםם 242 אםים׳ לאקאל אין פארומס אפען

 פאלגעמת די אין ווערען אפגעהאלטען וועלען סםריט,
דאטומס.

 טסכרתןר טען10 םדי, אזײגער n שכת,
2L סעפרואר כי־יטא^ אזײגעד אײנס מיםװאף

 לעד די באזוכען צו מיטגלידער אונזערע רוםען מיר
םארומס. אםען און ציעם

י. װ. נ. ל. א. 117 לאק«ל באארד עקזעקוטױו
 םשערמאן באדלענדער. ב.

 מענעדוטפר קאפלאן. בענדזשאמין
 117 לאקאל קאםיטע עדױקײשאנאל
 םשערמאן פיינבערג, מ.
סטקרעםאר. גלאםשטײן א.
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ר ע ש ד דז ע פ א ט סטא־ ערםאלגרײכער דער ם
“ײ״י מי ״יי בחסלינער די אין

ד הלאוס ע עפ קלאוקפא דער פון באארד ש
y m s p דורכגע־ האט ױניאן כער

 א זײער איז ברוקלין, סמ שעפער קלאוק די אין פירט
 רײף, לאגג שוק געװען את צײט די אז באוױיז״ גוםער

װערען. געפאכם זאל ער אז
קלאוקםא־ דער פון װאונד אלטע אן אמ בתקלק

 הא־ מאנכע אז וױים, אזױ געקומען איז עם ױניאן. מר
 װאס װאונד, א איז עם אז םראכםען, אמעםאנגען נען
 די אוםזיםם איז עם און װערען אױםגעהײלם נים קען
הײלען. פראבירעז צו עס קאסםען די און מיה

שםאנדפונקם. פאלשער א געװען אבער איז דאם
 כרא־ א איז «ם אז זימר״ זײן שױן זאל עם אפילו זזק

 םאר װערען, אויםגעהײלם נים קען װאם װאונד, נישע
 ער־ װערען קען עם ודיל זען.פארלא ניט אויך עס «ן
 זאגען, צו זיכערקײט די האבען עס קען װער גאר געד.

 בלויז קען אײנער ? װערען אויסגעחײלם נים קען עס אז
 צו שװער איז װאס װאוגד, א איז ברוקלין אז זאגען<

 פאכזין דארף מען אז םיינען, בלויז קעז דאס אבער זזײלען.
p טען אז אנשםרענגונגען, סעד in• עקסםרא אנװענדען 

 קיין געהאם נים האס קיינער אכעד היילען. צו עס םיטלען
ו בארעכםיבונג אמהײלבאר. איז עס אז זאגען. ו

 אפםיםיסטיש צו ווערען נים אײך דארף מען נאר
 אין סטאפעדזש ערסאלגרייכער דער אז גלויבען, און

 אויםגעהיילט האם און וואונדער אויפגעסאן האט ברוקלין
 נאך ד»חי מען דעם. פון מײט נאך זאי עס דיוזאתד•

 װע־ געזונד ivxbu אין װעם עם ביז הײלען אץ הײלען
 אנפאנג׳ גוםער א געװארען געמאכט כלויז איז עס רען.
 זיך האבען שעפער די פון ארבײטער די וױ דעם למט און

p s n » i ײןו און  ארױס־ האבעז זײ װאס גרײסקײס ז
 די אז האפען, מען קען ײניאן״ די פאלגעז צו מװיזען

 שעפער קלאוק די אין ארדגונג ברענגען צו באםיהונגען
עזולמאמצז•ר געװינשםע די ברענגען װעלען ברוקלין *ז

 טויזענד 7 צו נאהענט — ארבייםער צאל דער לוים
 אח באשעפםיגען׳ שעפער קלאוק ברדקלינער די װאס —

 קלאוק דער אין פאקטאר װיכםיגער העכםם א ברוקלין
 באםראכט ניט קען אגשםרעגגומ קיין און אינח׳סםריע

 אױםצרהאלטען קאסטכאר צו און גרוים צו סאר וזעוען
ימיאן. דער פון קאנםראל שסרענגע א דאדםען

 געלע־ א ײניאן דער געגעבען האם םםאפעדזש דער
 קלאוק־ ברוקלינער די אין םיפער עןקוקוגצארײ מנהײם
 ־דױימעו די אביסעל. ̂זרלופמעוצסיאו זײ און שעפער

 האסעז׳ םיר איז לײכםעד זײן איצס װעם אדבײט דינע
 און ענערגיע נאנצעד דעד םים װערען געטאז װעם ױ אז

 דער װערען דעדגרײ׳כם װעם עס בת א*־דה אז יהן
ןירפאלג. פולער

אן ח־עםמאכער א פאל א געװען דעף ®ון ■ראכלעםען  •ראבלע־ אלע יחמ *ײם, װבי
קאנצענ־ זיך תאכץן פןן ׳*” י®

 צײט ל«צםעד ד«ד אין םחניד. קלאוק דעם »יז סדירס
 ייז ײד האם םרײד דרעס דער אז אומ^ עם זעט אמד
ran םיט ויסגלײגעזא אנגעמנגען 1עטעאבלר9 פון פרם 
ran אױ^ עס זעם םאל מאגבעט .סדיט־אוקקל it ר» 

ען.אגערינריא נאך אים ■דאבידט
J גרױסע אױף זײער איז אמדזםםריע דדעס די im 

ד מנין די אח «רה זסטעגי יי ד קו מ די פון קןנ לי  בי
מנן דדןטעס  ביליממיע נאז־ די פח און םײערע די מ

מז מ. די מ בילי
.h b 'h -bh* ח צרח לטע9 אן איז תד א י  ג

מ מ ביקאנ מד איז «ם י מו נױםיג נים דעדי  »יר װי
 יתקם זזר«סםימי די ביי איז זי זשטןלען.אפצ ייד
איז B9 1999 י.9נ9קלאיקמ די סײ וױ *דח 9•

 סארגעםען מאכען צרות נייע די אז װערטעל, תלפודיש א
דרעס. קאטען די איז צדה נײע די לםע.9 די

 א װי םער ניט געווען אמאל איז דרעס קאטען יי
 עם געווען. ניט דאם אױך זי איז פריער הױז־דרעס.

 דרעס. א מי אויסגעזען האט װאס םארםוך א געװען »יז
 קאנקורירם נים האט וואס בגד, א געװען מםילא אח עם

 עס איז איצט דרעסםאכער. די פון ארבייט דער םיט
 אנם־ זיך האם דרעם קאטען די אנדערש. נאנץ אבער

 וועלכער אין דרעם רעגולערע א געװארען איז און װיקעלט
 םראגען בלױז נים און גאם איז ארױסגײן אויך קען מען
 קאםען די הויז. ארום אדער הויז אין או־בײס דער בײ

 םים קאנקודירען אנגעפאנגען אוםן אזא אויף האם דרעס
 גע־ אח קאנקורענץ איר דרעם. םילק ביליגער חנר

 גרויסען גאגץ 9 *ו האט זי װען גרעםער. גאך ײאחנז
 דרעם. קאטען א זײן צו אויפגעהערם אימאנצעז טײל
דרעס. רעשז 9 רעז9געײ ייז נאר

 געשאםען האם װאס כעםיע, po אנםװיקלומ די
 םיל אזױ געבראכם האט אח דוקטעז9«־ נײע םיל אזוי

 אויך האט אינדוםטריען, םארשידענע אק ענדערונגןן
 איז רעיאן אינדוםםריע. נאדעל די זען9אויסגעל ניט

 עס האם מען פראדוקםען. כעמישע דאזיגע די po אײנער
 דעס פארדיגט עס אח זײד קינסםליכע עזרפערג נגס9039

 *90 אנדערער גאנץ 9 םולשםענדיג איז עם הגם נאמען.
 רבײםוגג9אוים טעכנישע די זײד. אםת׳ע וױ םעריאל

po בעסערע די ז9 אנםװיקלם׳ זוי9 זיך האט רעיאן 
 זײד. אמת׳ער po אונםערשײדען צו שװער איז סארםען

 קאג־ רקער9שם 9 זײער געװארעז דעריבער אמ ז9רעי
 פריהער האבען דעש װעגען אבער זײד• po קורענם

 ps זײד po פראדתירער די זארגעז געדארפם בלויז
po פרא• דער בײ שעפטיגם9ב זײמנז װאס בײםער,19 די 

oy* די אייד האבעז אבער לעצםענם זײד. po דוקציע ii 
 קאנקו־ דער וזעגען זארגען אנסאנגען געםוזם םאכער

 ביליגען דעם װעגען איז דאס pg ן.9רעי po עגציע1
 נוםעק*9עס־ם1ד קאםעז די וועלכען po רעיאן. םארם

o» כען9מ םשותמ־ם r טלן9»ק oyojni.״
 תסם מעז צי גים אונםעו־שײד קײז איז עס גאר

oyoyii n 9 עם rn1עיק 1דע דדעםעס. קאטעז חגר 
 די po ארביים אװעק pm געמם זײ ײי־ד װאס איז״

 עסעם1ד עיאן1 זײגען יק1צי לאנג ניט ביז מנו־.9דחנסס
 הײנם ps שעפעה דרעם חנגולעחג אק געמאחמ געמאכט

039a ז  oyii קאםען אק זײ po םײל גרױםזמ 9 «
 נידע־ םך 9 איז ײט919 י9פ פרײז דער װאו שעפער.

יגעו־.1
 ״אום זיד געפינען שעפער דרעס pmgp מײםםע די

ד9ט יו9 .אום 1דע אח פרם דעם איז pa ח״.9ם יו9  י
 איבער כםעט שסרײם19פ איז עד גרויםעד. 9 זײער
 גע־ שעפער דו־עס קאטעז די po םך א אםעו־יקע. גאנץ

 דעו• po האנד די װאו ערטעו■- זעלכעpa 9 זיך סמען
 דערגוײיכם. נים אסילו סריען■ זײ האט עלנשאענעראינמ

pa ,שפעםער pm האנד די po אינםערנעשאנעל דעו־ 
 a אמעפאגגעז האם pa דעו־גוײיכם r שײז זײ האם

 או־ױם־ קאםף ijn ײד האם נתירעז,9ג19 צו זײ קאסף
 עס זײנען מײסםענס שװערעו־. גאנץ a pn ױ געװיזזח
 סעם זײממ באלעבאםים זײעחנ װאט שעפער, ט־זיסע

 אר־ נים־ימיזח po עקסילואםאציע דעז־ po דאר?ןוג«
p םד a 190 בײם n r. ארבײט די ra na י*ק9שם זײ 

 *ia חמ־ pa גרויס זײעו־ דוקניע9•ו־ די .סעכאגתירט
 ra קאםף ijn שװער וױ 191 קלײן. urn קו־לטסײב

 לג■901ע געװעז םײל גרױסזח צום חמ־ 19 איז געוחמ׳
r »  a . n סןו חי  דרעם קאםעז דעד־ po םײל ג

 ria •pi* געפיגם pa נמירם9רג9 חײגם ra «י1ססדוגיא
iyo ז בער9 ל.9נ«־9ק ײגיאן ז מ  *99 גים דיז־ ײד מ

19 .TtVp pa n a n םרעיד דדעס קאסען גאנמר דעד 
1»ת מ•9ג9 ד גיט T93 ra סײל חמ־געטרײגא גאגץ 9 ני

 די װאם םיםעל, איינציגער דער אז קלאר, איז עס
 רואיױ־ די אט באקעמסען צו הענד אירע אין האם ױניאן

 ra שעפעו־. עס1ל קאטען די po ענץ1קאנקי רענדיגע
 באדינגונ* ױניאן ןײ pa איינסירען און זײ ארגאני^־עז

 קע* באדינגונגזח ױניאן אסילו אז אמת, pa עם גען.
 לאנד. גאנלעז איבער׳ן גלײכע פולשטענדיג זיק גיט נען
 *ר לאקאלע די באםראכם pa ווערעז גענופען םחען עם

 יײ pa ia סארגעסען, נים אויד דאיז• םעז שטענדען•
 זיינעז י^םpנ9םעכ םעו• pa ארבײם די װאו שעפער

 pa עם אויב 1אבע קלענער. אדוקציעpo •1 קאסםעז די
 pa גאנצען. pa קאנקזדעגציע די אפצושאפען םעגליך נים
 pa יע1אינדוםם די װען ען1עגולי1 צו איר מעגליך דאך
ם.1ארגאניזי גאנצעז איז

 האט איגםערגעשאגעל די װאס קאנפערענץ, די
 סי־ 1דע װעגעז יארק נמ pa אפגעהאלםזןן לעצםענס

 1דעו*ימג האט אינדוסםריע, oyii דער אין םואציע
 נ״9 דארף pn» ia שלוס. p,a צו pבלו קוםען געקענט
 Un pa קאםף ארגאניזאציאנס שטארקעחח 9 סאנגעז
oy קזוםזנן ii .ו כיי אינדוסםײע* PTPP99919 נאד די 

ארגאנמירםע. נים
9 Pa oy כוחות סך 9 סאחורם װאם קאםף pa 

a קאסנמגז םך iy  iy99 פוז iy  P9 pnjm o i’oyi 
yiyp pipimyi.? וחנם

אן ŷ■9 אןן יןני  otpirniryi iy iטם^yנם po 
ד מזונ iy נ i האם יארק נױ שםאדם yiyio’vt*

דער po םיםגלימר די צװישזנז 19 מננט. * ׳
iy990*oyii ,װאס ױגיאן ym? די איז כא׳מסטיגם 

 לײחמ װאם צאל׳ די pa יארק. גױ po רyפy*שoyדר
po פיל םוב^קולאזים lyajrtp צװיזמח וױ y ^  iy i* 

o״po miyp^yo99 iy j ביי יארק. נױ orn  n־ 
iy חנרמהלם יאר̂י נױ po םאמר i נײ Mp־iyp גזר 

po i9ny■ P’sבלו לײדט ,oiyaoiaoyi זוגחזײםם  p 
150 po ,םומרקולאזים pa דאס pa ם בלױז מ  9 כ

 זיס״9קוליםובזװ «ננם91י oyi םיט פארגלייד pa מלפט
iy לײחגנחנ i po ג»צiy נײ iypnr באמלקערונס 

iy לוים i באהױפםונג oiiany oiyoiin  poחנד ׳ 
o>p^ipiy9io iy 1דיתנקטא i po ^מזנז דארף ביורן 

מ «אל yקליינ די  די צװישמ לײחגנז▼ זיס9קול1םו
lyoan oy מיםגלידזנל ii iy i po סאײאנקען יתיאז 

o הױפםחנכליך n  iy i po 0911910 oo"miiTyi oyi 
iy* ומנלטח ימיאז דעם pa ױניאן םאמר i po iyoiy 

נאל.9ש9*נ9אינס
n  19 ,pnyp opiyoio 1191 oy דעד־ אויבזח 

 גזמונםחײםס־ lypup גױ po lyuuyoyio'ia מאגטע
oiyooi9oyi י* לי אײף בסזירם הױפםזעכליך דימן» 

po pnyo 22 ל9לאק oyii iy i po9ל ז•9ײני פאכער* 
 מלםמ nrip ra pn'roatpy rm^yi האם 22 קאל

9 lyoiyx צאל גרויסס נץ9ג po םיםגליחנר זײנע pa 
009■ iy די אז אױ̂ן po yiyomyuy מ  יס19קול1טו

po m גלײך זאלזמ m  pm uyioiia לי lyojnr איז 
מ סאר סאניםארױםם pa pnyp שיקטyקגyװ9  קױ1םו
ם iyoi9i ynT׳ ל ^י r «ו ג r m.

to מר לאי־סען איזדי לץ9 װי urn 19 מז׳9ז א  
yp^p םומרקולאזים צאל ypanp דרצספאכעי־■ די בײ 

y די סון lytprna י1 בײ אױך װי iy iiy חאס טרײדס׳ 
iy i po 01^19119 iy n •1901* אינםערנעשאנאל* 

1 rypiyiװאס באז־ינגונג^ ױגיאן י oeoypyioia |yi»n 
.iy»yo n  pg pn9nyi

מ  oiyoyiyi 190 9 אפאל זיך האט יס19?ול1טו
 ־19 די rrm דמ*ן oy •0״npanp רעישאלעסאלפר

lytma, חאנצז װאס *n  oVyoryii מ ס חנ ל ג  םי־ מ
iy סון ודבײמװ־ די •ypiaip סילאד^גע i י*ל־9נ 

ynoonra זײמן po pmyi זײ i n  ra  yon y -ריי״ 
pmyi pa oy וס* w oora סװ*ט 9 טײל *ra  ■9V


