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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,
ײגעד אײנס מיםװאף 2L סעפרואר כי־יטא^ אז

 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

אוס ד הל ע פ ע קלאוקפא דער פון באארד ש
y m sp 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

ען ם ע אכל ף ®ון ■ר ע  א פאל א געװען ד
ר ע כ א מ ם ע  •ראבלע־ אלע יחמ *ײם, װביאן ח־

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 

מנין די אח «רה זסטעגי ייד קוד  בילימ די פון קןנ
 ביליממיע נאז־ די פח און םײערע די ממנן דדןטעס

מז בילימ. די מ
.h b 'h -bh* ח צרח לטע9 אן איז  גתד א י

מ ביקאנמ מו נױםיג נים דעדימד איז «ם י  »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
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גערעכםעכןײמ ־►
 שםונ־ לאגגע אונגעהויער געארביים האם מען דוםטריע.

 לוםם• אהן און זח אהן שעפער שמוציגע עמע, אין דעז
 טובער* פון נעםםען געװען איינפאך זיינען שעםער די

אנדערש. גאנץ אבער עס איז הייגם קולאזים.
 אינטערנעשאגאל די וואם קאםף. לאגגען דעם דורך

 נםעם םוועמ־שעפער אמאליגע די זיינען געפירט, האם
 שע־ הײנםיגע די געװארען. אפגעשאפט גאגצען אין

 גענוג האבען גראפע, םייל גרעםםען צום זײנען פער
 דער םאניםאריש. און רייז געהאלסעז װערען און לוםט

 דעד און געווארען םארקירצם םיל איז ארבייטם־םאג
 באדייםענד איז ארבײטער די פון סטאנדארד לעבענם

געווארען. געהעכערם
 זיעען וואם באדינגו־נגעז- ױניאן גינסטיגע די אם

 געזונדהייםם דער םים צוזאפען געווארען׳ אױםגעקעמםם
 צענ־ העלטה ױניאן דער און לאקאלם די םון ■ראגראם

 דערצו, געםירם ד״אבען אינםערנעשאגאל דער סח םער
 אונז בײ זאל קראנקע םובערקולאזיס פיז צאל די אז

קלענער. םיל ווערען

 האגאלו־ איז אימעצער * רוזװעלט פרעדדעגט
װ ־ די א עו ט ײ ב ר  מאסקווע, אין אדער לו א
בײ וואס ניט וױים וואם 0 י
 אז םארשטעלען׳ זיד קעז זיד׳ טום אמעריקע איז אונז

 םים צוקריגם שטארק זיינען אםעריקע אין ארבײםער די
 נייער א אז אומגעדולד, םיט ווארטען און רוזוועלם׳ן
 קען אנדערש אזוי ווי װערען. געווײלם זאל *חמידענם

 אז נייעס, די ער לײענט סאג איץ ווען דעגקען, ער
 מאינערם גרױסער דער פון ■רעזידענם דער לואים׳ דזשאן
 םי. דער םון •רעזידענם דער אױך איז װעלבער יוגיאן.

 קאנ־ א זײן װעם רחװעלם ווען אז ערקלערם, האט א. אי•
 דורנ* פיאום ער וחנט םערפין. דריםזמ א פאד דידאם
 און װאל מעםױ אז ער״ לייענט םאג צוױיםען א ;פאלען

 פח פירער פראםינענםע העבסם האטשענסאן, װיליאם
 םים צוזאמען לעיבאר, אװ םעדערײשאן אםעריקען דער
 ױניאנם׳ םעדערײשאן גרויםע פון פרעזידענםעז 8 נאן

 עס וועלכער אין ערקלערונג. אן ארױםגעגעגען האבען
 אין געטאן האמ רחװעלם װאס אלץ, אז געזאגט, װערס

 געםױגם נים האט פרעזידענם, איז ער װאס יאר״ זיבען די
 א ארבײםער; די םאר צרה א איז נידדיל זיק אז איז

 דער פון עקזעקוםיװע די אז ער, לײענם טאג דריטען
 רח־ אז פארלאנגט, לעיבאר אוו םעדעריישאן אםעריקעז

 אטעס דעם אפכאפען באלעבאםים די לאזען זאל װעלט
 איז במנעס. זײערע אין מישען זיד װײניגער זאל זגר און
 אםע־ אין ארבייטער די אז קלאר. גענוג נים חנרפון עם

? רחװעלם׳ז געגען זײגעז ריקע
 אין אײנער אז פארשםענדליד, איז עם אױב נאר
 םאר־ אזא האגען זאל האנאלולו אין אדער מאסקווע
 מעגשען אזוי װי פארשטיין צו שווער עם איז שםעלונג׳

 זא־ אינםעליגעגץ- אויף פרעםעגדיחגז מאם אמעריקע׳ אין
 ווײםט אסעריקע איז דא פארשטעלונג. אזא האבען לען
 אז אנערקענען׳ ארבײםער די אז גוט, גאנץ דאד םען
 האט געהאם׳ האט אמעריקע וואס פרעזידענםען■ אלע פון

 אלע וױ מאסען ארבײםער די פאר געםאן מער רחװעלם
 ער־ אן געמאכם האם ײבינסקי דוד װען און אנדערע•
 ווע־ ווערםער זײגע מיט האם לואים חשאן אז קלערוסנ,

 די און געםילעז די אױסגעדריקם ניט רתװעלם׳ן גען
 נים אסילו און ארבײםער אמעריקאנער די םון געדאנקען

 םאר ער האם יוניאן, אײגענער זײן פון מיטגלידער די ®ון
 באווײז. איבעחױיגענדסטען דעם ברענגעז געקענם דעם

 הא׳• יוניאן פאינערס לואיס׳עס דזשאן םמ לאקאלם 47 אז
 ױאם קאנווענשאז׳ דער *ו חןזאלתיעס םאדגעשלאגען בעז

 זײז זאל רחוועלם אז װאונש, דעם אױסגעדדיקם האבען
 חשאז װען און םערםין. דריםעז א םאר פרעזידענם

 שארף אזױ קאנװענשאז םאינערם דעו־ אויף איז לואיס
 גע־ גום גאנץ ער האם רוזײעלם׳ן. געגעז ארויסגעםראםען

מאינערם. זײנע פח חמאלמיעם די װעגען וואוסם
 מעסיו האםשענםאז׳ אז זאגען, אימעמר קעז אדן

 הא־ װאם •רעזידענםעז׳ ײגיאז 8 אנדערע די און וואל
 נױ־דיל. רחװעלם׳ס פארדאמט ערקלערונג דיער אין בען

 די םמ געדאנקעז די את געםילעז די אױםגעדריקט האבען
 מיםגלי־ די םון אםילי אדער ארבײםער, אםעריקאנער

? יוניאגם אײגמע זײערע פון דעד
ז קימער  אמעריקאנער יעדער װאם זאגעז גים מ

___
 און דויד יימעז װאם אזעלכע׳ פאראן זײנען ארבייסער

עד. ױדד מ ק מ מ  אד־ םיםגלידער פאראן זײגען עס ר
 זױן או־גאגיזאציעס עשיסטפאשי םינים אלן איז בײ׳מר

 זײנעז װאס אדבײםעד, פאראז זײנען עס *מעריקע
 זײ ניט אנער קארם- אין װאס און ליגםשערס םקנג^

ײיאקסאררכא o זזי rr זײגעז זײ ארנײםעד. *מעריקאגער 
 ארבײםעד אמריקאגער די *ץ •סולח די אטפאל. ד?ד

nron. אםעדיקא־ די ױןגעז זיד רעדם עם װען און

 םילען זיי וואס װיםען יא מען קען ארבײםער־מאסען נער
 וואם די, בלויז ניט וױיסען דאם םראכםען. די וואס און

 ארבײטער די מיט בארירונג נאהענםער א אין קומען
 אלע אויך וױיםען עם נאר רײדען. זײ װאס הערען און

 די פון עס וױיסען זיי װיםען. עם װילען וואס אנדערע׳
 פאר־ ארבײטער אױף אנגענומען ווערען װאם רעזאלוציעם.

 עס װײםען די ארגאניזאציעם, ארבייםער פץ אמ זאמלונגעז
 צװי־ דורכגעםירם ווערען וואם אנקעםעם פארשידענע טמ

 אלעמען׳ און אלץ פון און װ. אז. א. ארבײםער די שען
 פאר זײנען ארבײםער די אז מען, וױיםט הערם, םען וואס

 װעט ער ווען אים, םאר שםימעז װעלען און רוזוועלט׳ן
טערםין. דריםען א םאר קאנדידאם א זייז

 דעריבער און געגנער רחוועלט׳ם אלע וױיסען דאם
 םירער די קאנדידאטור• דץ םאר מורא אזױ זײ האבען

 געג* אנדערע אלע די און פארטיי רעפובליקאנער דער םון
 װעט רוזוועלם אז םאתיכערען, וואם רוזוועלם׳ן. פון נער

 א םאר קאנדידאט א זיין וועם ער ווען דורכפאלען׳ מיאום
 העכםם זיין געדארםם זיך דאכט האבען םערמין׳ דריטען

 א פאר קאנדידאם א זייז זאל רחוועלם אז צוםרידען,
 די דורכפאלן. מיעום זאל ער כדי טערמין׳ דריםען
 רח־ זאלען וואם מענשען. אנשםעלן געדארפט האבען

 א םאר קאנדידאט א זײן זאל ער אז איינריידען, װעלם׳ן
 מאכען צוםרידען זייז צו אנשטאט אבער טערמין. דריטען

 איז דאם טאן. נים עם טאר רוזװעלם אז קולות. גאר זײ
 זיק וועט רתוועלט ורען אז וױיםען. אלייז זײ וױיל דערםאר,

 אר* די וױיל װערען, געוױילט זיכער ער וועט קאנדידאם א
אים. םאר זײנען םאלקסמאסען די און בײםער

? רחוועלם׳ן געגען זײן ארבײטער די קענען אזוי װי
 אז רעכט> םים אײך און םענות׳ אים צו האבען קענעז זײ
 געםאן, װײניגער זיי םאר ער האט ציים לעצטער דעד אק
איז נױ־דיל זײן אז ערווארטעם, אים פון האבעז זײ װי

 פאך- אבער געווארען. אפגעשוואכם ציים לעצטער דער אין
 דעד ארבײםער די םאר אלץ נאד רחוועלם איז לויםיג

 קאנדײ אלע די צװישען קאנדידאם פרעזידענט בעסםער
דערםאנם. װערען נעמען זײערע װאס דאםען,

ד א נאד װינשען זיד ארבייםער די קענען געװים  ב
 אוינ צווייפלעז׳ מיר הגם רתוועלט, װי פרעזידענט סערען

 ארבײםער־םירעד, די צװישעז געםינען אזעלכען קענעז זיי
 פראגרע• איז ער רחוועלם׳ן. געגען ארוים טרעםען װאס

 אבעד זײ• פיז דעמאקראםישער און ליבעדאלער סױוער,
 װייסען פאליטיק, פראקםישער וועגען זיך רעדט עס װען
 דערבײ נים נאך עם האלט פארלויפיג אז גוט, גאנץ מיר
 פאר ווערען געװיילם זאל ארבײטער אן אז אמעריקע, אין

 ״לעיבאר זײן מיט לואיס דזשאן אפילו פרעזידענט. א
 םולשטענ• דער איז ער װעלכער פיז ליג״׳ פארםיזען נאן

 ארויםצושםעלען דערםץ וױים נאך איז באלעבאם, דיגער
 םאר אלײן׳ זיד אפשר חוץ א מאינערם׳ דינע םון אײנעם

קאנדידאם. פרעזידענם א
 וױיס פאליםיק פראקםישער וועגען רעדט מעז װען

 — םארטייען אלםע צווײ די עס זײנען םארלויפיג אז מען,
 קענען וואם רעפובליקאנישע׳ די און דעמאקראטישע די

 םון פרעזידענט נעקםטער דער פרעזידענם. א ערוױילען
 אדעד דעםאקראם א אדער זײן דעריבער װעם אמעריקע

 אז גום׳ גאנץ וױיםען ארבייטער די רעםובליקאנער. א
 קאנדידאם רעפובליקאנער דער זיין ניט זאל עס ווער
 אז זעהן. נים קענען זיי און טויגען ניט זיי םאר ער וועט
 זאל וואם קאנדידאט. א םאראן איז דעמאקראםען די ביי
 אלן די קענען םארלױפיג רחוועלט׳ן. םאר בעםער זיין

 גע־ גים אפילו דעדמאנט, ווערען וואם קאנדידאטען׳
רוזוועלם׳ן. מים פארגלייד א איז ווערעז שטעלם

 די זאלען אזוי מי :פראגע די דעדיבער איז עם
?1 רחװעלט פאר זייז ניט ארבייטער

♦  ♦

האן ױנגען א װעגען
 אנטציקס געװען איז וואס האן, ימגעד א

 קרײען, אגגעחויפען חאט ער ױאס דןןם םץ
 געשיקט, גאנץ ארױפגקשארוננען «לױט א אױף איז

גײען, אלןן װאו װעג כײם
 I כאכליקט מיף האט כאט װי הןןרט ״קומט :נעשרײ א מיט
 לעגען~ אײןןר אץ אזױנס געחןןרט ניט נאף חאט איר

 פלאנג םײן מאן, מײן אױס הערט
 געזאנג זעלטןןנעם מיץ סאר מיר געדוים ױןןט איר
 !געכען קרײער אלע פץ אויכעףאן דעם
 םעגקר אזױנע גימ גאר מרןןפט מען
חענער!״ אלםע די סדן קײגעפ כײ

ח «ו ע  װעלט חןר אויף איז — נײס ע«עם ה
כעלנים, סן־ א םאראן

 נאדאגיט, חיבש געפדנען זיד חאכעז ;נו
אפגעשטעלט דארט זיך האבען װאס

חענדעל• אויפץ זאגען מכינות

 שאדןן, גאנץ אלעמען חאט פאטראגט חאן ײנגער דןןר
 ׳דארף מען װיי זיף אװןןקגעשמעלט

 רעגדעלך א קרײ א — געזאגט (מישטײנם
 — אנגעקלאפט, םלינער די םייט מאל פאר א

ט.- גאר אטעם דער אים חאט אויפרעגוגג פץ דא.~ נאר  םארכאי
 געפויגען, גיט קעפעל זיץ הא« ער װי אץ

שרןןק גרויםער אץ
 ׳עק דעם אויםגעשםעלט אץ אראפגעלאזט

 — אױגען, די אויפגעגלאפט און םארמאכט
 טאן א אדױספרענגען

ען- ניט אים פארט איז מנ  געל
 חאן מיץ דא געפאף איז קרײ א אן אץ

yאראפגעעפרונגען. פלױט פון
חעלד! יונגןןר םיץ
 חענעד, אלןן טיט גליץ■ געקרײעט שװץ װאלסט דו װען

— עענער, אפילו אז זײן זאל און
אד ײ ודאלםט װעלט.- די איפערראאוט ניט אײך י

,%
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פרע• 8 גאד און האטשעסאן וואל, עםױ
אמע* דער פון ױניאנס םון זידענטען

 האבען לייבאר אװ סעדעריישאן ריקען
 אז ערקלערונג, אן ארויםגעגעבען

 םויג דיל נױ רחוועלט׳ם פרעזידענט
םוף. ביזן אנםאגג סון ניט

 זי ערקלערונג. לאנגע א איז עס
 יאר זיבען גאנצע די םאר דיל נױ גאנצען דעם נעמם
 פאגראם א מאכם און געווארען געבארען איז ער זינט
 שום קימ געבראהם נים ער האט בלויז ניט אים. אויף
 געבראכם די האם ער נאר ארבײטער, די פאר גוטם

 אין שולדיג אפילו איז דיל נױ דער שלעכטם. סך א
 דער אין שפאלםונג א פארגעקומען איז עס וואם דעם,

באוועגונג. ארבייטער אמעריקאנער
 ווערט איר אין לומדות. מיט םול איז ערקלערוגג די

 האט גאמפערם םעמיועל וואם דעדציילם, בלױז ניט
 םאד־ לאנג נים דער וואס אפילו, נאר געזאגט, אמאל

 אלטער דער געזאגט. האט םױראםעט שטארבענער
 אמעריקא־ די אז געזאגם, אמאל געםליך האם םיוראםעם

 ארבייטם־ פיר־שטונדיגען א איינםירען קען רעגירונג נער
 אר־ די אבער ארבייטם־װאך. םיר־טאגיגע א און םאג

 זאל רעגירוע די *ז דעם, געגען דין דארםען בײטער
 אזוי פונקט אז האגען, םורא דארםען זײ וױיל םאן, עס

 אר־ שטונדיגען צוועלף א איינפירען רעגירונג די קען
 םאר- באקאנטע אלמע די גוט, און קירץ נײםס־טאג.

 מישען ניט זיך םאר רעגירוגג ,די אז תורה, שיפעלטע
 די םאר געפאר א איז געזעצגעבוגג םאציאלע אז און

ארבײםער.
 אמעריקען דער פון גײסםער סירענדע צען די גאר

 וואל׳ם םעטױ שירודעלט עם וועלבע םון פעדעױישאן״
 אמערײ די םאר בליז ניט עס זארגען לומדות, און תורה

 גענוג ברײט איז הארץ זײער נאר ארבייטער, קאנער
 און װאל םעטיו באלעכאטים. די אריינצונעמען אוין■

 בלויז ניט אז אױםגעםוגען, נעמליך האבען האטשעםאן
 דיל, נױ רוזװעלט׳ם םון שםארק לײדען ארבייטער ױ

 האם דיל גױ דער נעבאך. באלעבאםים די אויך גאר
 האם ער געמאכט. אוםגליקליד באלעבאםים די אײגפאד

 ער שטעקעז• דעם פון עקעז בייחג מיט געשלאגען זײ
 האט און שםײערעז שװערע זײ אויף אתיפגעלייגט האם

 מאנעו םלעגען זײ וואם פראםיםען, זייערע דער׳הרג׳עט
 אײנסאד פארקלעמט עם אונטערנעמונגעז• זײערע יץ

 שלעכט וױ לײענט איר ווען רחמנות, םון הארץ זאס
 וואס םאקע, װאונדער קײן נים באלעבאםים. די איז עם
 אנגזד זיך האבען האםשעסאן אץ װאל מעטױ בלויז ניט

 עקזעקוטיװע גאנצע די נאר באלעבאטים, די פאר נופעז
 בא־ האם לײבאר אװ סעדעוײישאן אמעריקעז דער סון

 זאל ער אז רחוועלםן, םון םארלאנגען צו שלאסען
 ער אז אטעם, דעם אסכאפען באלעבאטים די לאזעז

ספעל״. ״בריטהיגג א געבען זײ יאל
 גתים א וױרקליך נעבאך איז באלעבאםים די אויף
 0ע ווער וױעיגסטענס האבען ארבײטער די רחסנות.

 דיל, נױ רחװעלט׳ס געגען אמעמען זײ פאר זיו זאל
 דאד זײנעז זײ באלעבאטים? די האבען װעמען אנער

אםעריקע• איז שואלאז און הילפלאז איגגאנצען
 קא־ אײ טשעםבער א האגען באלעבאםים די אמת׳

 אױך איז עם זײ. םאר טאן עועס פרובירט װאס מערס,
 קאגגרעם אין אימימן האבען באלעבאטים די אז אפת,
 םאראן דארםעז זיינעז עס אגנעםען. די פאר זיך זאל װאס

 זיד שםעלען װאס קא^גרעםלײם און סענאטארען עטליכע
 די פון פארםאלגונג אמ אונםערדריקוגג חגר געגעז אײז

 רח־ אלײן, גארנער אז אםילו, זאגס םען באלעבאסים.
 פץ פאחיצענדער דער און ירעזידענט װיצע װעלס׳ס
 װיגקעלע װארעם א תארצען ױין אין ערגעץ האט םענאם,

 װעז אלז, דאם העלםם מאס אבער באלעבאטים, די פאר
 אומ׳ברחמנות׳דיגער גרײזאמער, אזא פאראן איז עס

 אויף אוטגליק פיל ׳אזוי ברענגש וואם געזעץ, װאגנער
 ערגםםע דאס און באלעבאםים. די מיט ארבײטער יי

 די םארשטײעז ארבײטער וױיניג זײער בלױז װאם ייז׳
 חגר אז תאטשעסאן, און וואל סעםױ פון פילאסאסיע

 אגדערע אלע די אופגליק. אן זײ סאר איז געזעץ װאגנער
 םארפיחח געלאזם זיך האבען אםעריקע םון ט«י1ז«ינ
 דער אז גלײמז, זײ איז וואגנערץ פח איז ײזײעלם׳ז ייז

מי טינאמלעגא די זײ. פאר גוט אח געזעץ ײועעד א

 און וואל םעטױ םיט איינשטימיג אלע כםעט זיינען
נים. טויג גזהעץ וואגגער דער אז האטשעםאנ׳ען,

***
האםשענ־ און ײאל פעטיו וואם םענה׳ שםארקםטע די

 פרעזי״ יתיאן 8 אנדערע די וזכרים דיערע מים םאז
 דיער אין דיל נױ דעם געגען ארוים שטעלען דענםען

 קיין געשאפען ניט האט ער םארוואם איז ערקלערוגג,
 ארבײטםלאזע. די םץ ארםײ גרויםער דער פאר ארבײט

 אין ארבײםםלאזע מיליאן 10 םאראן איצט זייגען עם
ארבײטער. ױנגע מיליאז עטליכע זײ צװישען לאגד׳

 האט אבער טענד^ שטארקע א װירקליך איז דאם נו,
 אן נאכשלעפער זייערע און האטשינםאן וואל, מעםױ

 פאר ארבײט װערען געשאםען קען עם אזוי װי ענטפער
? ארבײםסלאזע ארמיי גרויםער דער

 איבערגע־ טדײע אלם ענטפער. אן האבען זיי )יא
 שע־ וואם פארטיי, רעפובליקאנער דער פון זין געבעגע

 ■אליםײ און עקאנאמישעד דער םון חכמד׳ דיער פען
 קוליחשעס, די סון און הארדיעם די םון פילאזאפיע שער

 ביד אין םישען גיט זיך זאל רעגיתנג די אז זיי, זאגעז
 אגער װערען. רעכט אלץ שויז וועט דעמאלט און נעס

 גרעסםע די אז םארגעםען, חכםים קוליחש די אם האבען
 א אובטער אויםגעוואקםען איז ארמײ ארבײטסלאזע

 אינגאנצען זיד האם װאם אדםיניסםראציע, רעפובליקאנער
 דעס אין געגאסנען איז און ביזנעם אין געפישם גים
 אן? וױיזען האטשינםאן איז װאל מעםױ וואם וועג
 ארםײ ארבײטםלאזע די אז ניט, גאר זײ וױיסען און

 הואװער׳ן, פץ כיתשח געקראגען האש רחוועלט וואס
 איז אםט, פרעזידענט דעם איבערגענומען האם ער ווען

 די אט זאלען ? הײגט איז זי ױי גרעסער, םך א געווען
 יאר ®ח זשורנאלעז די םאן בלעטער א חכמים קולידזש

 װעלען זיי און זשורנאלען אײגעגע זײערע אפילו ,1932
 אז קורצער, אזא איז זכרמ זײער אױב אױםגעםינען,

 גע* צײט יענער אין איז ארבײטסלאזע די פון צאל די
 העכער נאד און םיליאז 17 װי חויד אזיי געװארעז שאצם

 גאנצע די אז געדענקען׳ דאך זײ דארסען װיעיגסטענם
 אזוי זײגען זײ װעלכער אין סיסםעם, קאפיםאליסםישע

 גתא־ בײם *ײט יענער איז געהאלטעז האט סארליבט,
־ *זױ געווען זײנען באלעבאטים די און מעגברעכען  מ

 אויף אראפפאלעז גיט זאל םיםשעם די אז שראקען,
 7פרײ א געגעבעז רחוועלם׳ן האבעז זײ אז קע•״ זײערע
 ראםעווען. נאר זאל ער אבי װיל, ער וואס טאז צו האנט

 האבעז די און םאראיבער איז געפאר די ווען ערשם,
 װאם געקראגען, חוטה זײ האבעז אטעט דעם אפגעבאפט

האנט. פרײע אזא געגעבען רחוועלם׳ן האבען זײ
 זזברים זײערע םים האטשיגםאן איז וואל מעםױ און

ה דאכם דארסעז,  אומענד־ לאגגע, די געדעגקעז אױך זי
 אדםיגיםם־ רעפובליקאנער די װאס לאיגם״, ,ברעד ליכע

 יתשה אין איבערגעלאזען האט הואװער׳ן םון ראציע
 די װאם .שטעם״, אריגינעלע זײער די מיט רחװעלם׳ן,

 ער־ םארשידעגע אין אויסגעבויט חאבען ארבײשםלאזע
 טאװעל בלעה שטיקער קעסטלאה הילצעתע פח םער

 גע־ האבען זײ וואם םאםעריאלען, ענליכע און פאייר
 אויסגעבוים איז ״שםאם״ r» אויפקלײבען. קעבם

 זי האדסאן. פון ברעג יארקעד גױ דעם בײ געווארען
 בא* דער מים סארגלײמן געקענט ניט אםשר זיד האם

 אױם־ האבען ארבײםסלאזע די װאס ״שטאט״, רימטער
 נױ די אבער פיםםגורג, איז באז־ליניע דער בײ געבױט

 ארי־ געגוג סאר געםוגעז איר האמן *ײטתגען יארקער
פאשרײנצז. צו אויסםירליד גאנץ איך גינעל

 פארגעסעז האםשינםאז און װאל מעםױ האבעז און
 און עפעל־פעדלער ,ערפאלגרײכע״ ארםײ גתיםע די

 ארבײםס־ די װעלכע םיט פעדלער, גאסען אזױ םתם
 הײנם נאד קעז איך ? יארק גױ פארםלײצם האבעז לאזע
 אזיי געגוםען ויך האבעז עם װאנעז פון באגרײםען ניט
 װאם ארבײטסלאזע, ארנדי ריזיגער דער פאר עפעל %פיל
 גאסעז• די אין עיעל פארקױפעז ארויםגעלאזען זיך האט
 בעם־ גאםען צאל די אױםצײלען געקעגם האט װער און

 און שרים יעז־ען אויף געװןן ךאך דינען זײ לער?
 געװעז זײנעז זײ װאס גלי^ א געװעז נאד איז עס םרים.
 גוסע די איז פארלאנגם. נים פיל תאבען און ידעןגאשי

 נױם פאגעגעגען יײד בעשלזנר גאםען א םלעגם יארעז
 איז דאים״י ע םפער בראדחער ױ ״קען װערטער די

עס איז *רײז פיז עלאחחאדאפג שוק האס אימער װען

3 t ' M ► ------------------------------------------

 האט הואווער וואם גאםעךבעםלער די גיקעל. א געװען
 פעני. א םיט באנוגענט זיד האבען איבערגעלאזען, אבער

 בים זיך זאלט איר אז העלפען, אליין אייך םלעגען זײ
 זײ נדבזד קלייגע אזא געבען צו אומאעענעם םילען

 א איז ציים די אז ווייםען, םיר זאגען: אײך םלעגען
געבען. גיט סיל היעט קענען מענשען אז און שלעכטע
 אח װאל מעטױ עם האבען םירער ארבײטער אלס

געדענקעז• געדארםט זיך, דאכם האםשינסאן,
 פרעזי־ ױגיאן צען די אז מעשה, די אבער עס איז

 פארדאפס ערקלערונג דיער אין האבען וואס דענטען,
 זין געטרייע אלץ װי םריער זײנען דיל, נױ רחוועלט׳ס

 איז עס װי אזוי און פארםײ רעפובליקאנער דער םון
 וואס זײ טוען פרעזידענט, א פון וואלען די ערב איצט

 האם האטשיגםאן פארטיי. זייער העלםעז צו קענען זײ
 געאר־ האם ער .1936 יאר אין זעלביגע דאס געטאן

 דעם אין אמט אםיציעלער זיין לענדאנ׳ען. םאר בײט
 שטיפעי די צעושטעלען געוועז איז דעמאלט וואל־קאמף

 קאנדידאם. רעפובליקאגער דעם פאר ארבייטער די פון
 האם ער אז ערםארען, שפעם צו אבער האט לענדאן

קען וואס סעגשען, ריכטיגען דעם ניט אויסגעקליבען
ארבײטער. די פון שטיפען די אים םאר קריגען

**ײ
ר פארטיי אפאליגער אן לואיס, דזשאהן אויד ע  פון ו

 קולידזש, און הארדינג םח צײטעז די אין האטשיגםאן ביל
 ער םארוואם רחוועלט פרעזידענם צו טענות האט
 ארבײטס־ םיליאן צען די ארגײט םיט באזארגם ניט האט

 בי,ל און וואל םעטױ װאם צײם דער אין נאר לאזע.
 גױ רוזוועלט׳ם שולדיג דעם אין םאכען האששיגסאן

 האם ער אז רוזװעלם׳עז, לואים דזשאהן באשולדיגם דיל,
דיל. נױ ווײניג צו געגעבען יאר צוױי לעצסע די אין

 די אק אז לואיס׳ן, םים אײנםארשטאנען איד ביז
 *ו געווארען געגעבען וױרקליד איז יאר צזוײ לעצםע
 פון דעםאגאגיע רײנע איז עם אבער דיל, גױ װײניג

 לואיס רחװעלט׳ן. דעם אין באשולדיגעז צו לואים׳ן
 קאגגרעס, דער געװען איז עם אז אויםגעצײכעגם, װײס
 עם דיל. נױ דעם פאראלמירעז נו אלץ געטאן האם וואם

 רעפובליקאמר די קאנגרעם איז סאראײניגט זיד האבען
 רעאקציאנערען די םים וואל און האטשינסאז םון חברים

 געטאן האבען די אח פארםײ דעפאקראטישער דער םון
דיל. נױ דעם שטערען צו םעגליך וואס אלץ

 םאר־ לואים חשאהן אײגענםליד האם וואם אבער
 אר־ די באזארגעז *ו טאן זאל נױ־דיל דער אז לאנגט,

? ארבײט פים בייםסלאזע
 אין לואים׳ן. פון דעםאגאגיע גרעסםע די קופם דא

 וואם ארבײטםלאזע, די וועגען פלאן זיין האט אםת דער
 געהאם גארנישם רוזװעלטן םארגעשלאגען האט ער
 רוזוחנלט אז געווען, איז פלאן זיין דיל. נױ םיםן טאן צו

 און באלעבאםים םון קאנםערענץ א צונױםרוםען זאל
 איינצעלהײםעז די דערצײלש גיט האט לואים ארבײםער.

 אגצושפױסען, לײכט זיד איז עם אגער פלאן, זײן םון
 זײז געדארפט האט קאנםערענץ דער סון צוועק דער אז
 פאר־ זאלען זײ אז באלעבאםים, די באאײנפלוםען *ו

 אוגםערנע־ זײערע איז ארבײטער צאל די גרעםערען
 דיער פארגרעםערען זאלען זײ אז הײםט עס םונגען.

 זאלען דערפאר אז זיה פארשםײם עם און פראדוקציע.
 אל־ אן איז עס וױיל קאנצעסיעס, געוױםע קריגעז זײ

 עיעם םען םת קריגען עפעס וױל םען װען אז כלל״ טער
געבעז•

 םארכאפם. נים ■לאז לואים׳עס האט רוזװעלםן,
 האס ער ױאס ערפארוגג דער פון ד»אט ער אז משםעות,

 איבערצײ־ די געקראגען באלעבאטים, די םיט געהאש
 קריגען. גאתישט זײ םיז ירם דעם אין קען פען אז גומ,

 באלע־ די םיט קאנפערענצען געהאס שוין האם רוזװעלט
 אפעלירם, זײ צו האט ער אמ פריעי סך א באטים

 גים קאפיםאלעז אנגעזאםעלטע זײערע זאלען זײ אז
 נים אים האגען זײ אבער ״ארבײםסלאז״, ליגען לאזען

 םאר װאם בעסער וױממן באלעבאםים די געפאלגט.
 פא־ *ו אויסגעלערזנגט זיד תאבען זײ גוט. איז זײ

 "HI װײניגער באשעפטיגענדיג ■ראסיטעז, גרױםע מן
 ארבײם־ גענוג פאראן איצם געםליך זײנען עם בײשער.

 אזוי האבעז נים דארף םען און מאשינעז שפארענדע
 ■ראדוצירדז הײנם קען םען אפאל. וױ ארבײטער פיל
אמאל. םים םארגלײד איז ארבײםער, וױיניגער םיט םער

 כעס גרויסער לואים׳עם שסאפט דערפון אט און
 םים חױז וױיסעז איז געקומעז אמ ער רתודעלם׳ן. אויף
 פון ארםײ די אפצושאפעץ וױ ולאז ״«געניאלען אזא

 ארויסגעודיזעז האט ירעזידענם דער און ארבײםסלאזע
 א ניט דאס איז אים, םאר באגײסםערוגג וױיגיג אזױ

געלאזעז לואיס עס האס דעריבער אט און סקאנדאל?

-



 8 זיין װעט רוזוזעלט אױב אז אמעריקע׳ גאנץ וױםען
 דורכ־ םיאום ער װעט םערמין דריטען ts םאר קאנדידאם

יאלעז•
* •

 םארקלע־ צו םיטלען װירקזאמע צוױי םאראן איז עס
 םאר־ די איז. דאם און ארבײםםלאזע פון צאל די גערעז

 ארבײטם־וואד דער פון און ארבייםס־טאג םון קירצונג
 עםענםליכע פון מאם םארגרעםערטע א צוױיםענס, אין,

רעגירונג. דער פון ארבייםם־פראיעקטעו און ארבײםען
 האבען עקאנאמיסםען ארבײטער םירער, ארבייםער

 װײגיגסטען. ארבייםער די פאר געמאכם קלאר לאנג שוין
 װירקזאמער העכסט א איז ארבײטם־טאג קירצערער & אז

 צו מעגליכקייט א ארבייטםלאזע די געבען צו מימעל
 אמעריקע? דער םון עקזעקוטױוע די ארבײט. קריגען

 דעם אויף אויך דעריבער האם לײבאר אװ םעדערײשאן
 פאדערונג די װידערהאלט מיאמי אין סיטינג לעצטען

ארבייטס־טאג. זעקם־שטונדיגען א םון
 אז קלארער, אלץ ווייטער וואס טאקע ווערט עם און

 אינ־ נייע קייז מאכען ניט וױל קאפיטאל פרױואט ווען
 אונטערנעמונגען, נייע אין ארײנגיק און וועסםמעגטם

 האבעז זאלען ארבײטער די בדי רעגירונג, די םאן עס םח
 האבעז קענעז זאל געזעלשאםם די און כאשעפטיגונג

 באקוועמ־ און אויםבעסערונגעז נײע די םון בענעםים דעם
 גע־ ארבײט דאזיגער דער דורך װעלען װאס ליכקײטען,

 דער םון בײשייל דעם האבען םיר ווערען. שאפען
 געדואלט ניט האם קאפיטאל פרױואם בוי־אינדוסםריע.

 זאלען וואם הייזער, בויען אין געלם ?יין ארײנלייגען
 בא־ אריםערער דער םון קעשעגע דער «ו צוגעפאטט זײן

 נים קאפיםאל פריוואט פאר זיך האט עס םעלקערונג.
 בוײאינ־ די אז געװען, איז רעזולטאט דער געלױנט.
 א איז םאס גרויסער א גיז געםוגען זיך האם דגסטריע

 אנ־ האם און רעגירונג די געקופען אח שםילשםאנד.
 איז עם הייזער. בױען סיט םארנעמעז זיד געפאנגעז

 ערשםענס נוצען. דאפעלטער א ארויםגעקוםען דערסת
 צוױיםענס ארבײט, געקראגען ארבײםסלאזע סך א האגען
 באקװעמע גוטע, געקראגען באדערםטיגע םד א האבעז

םרײז. גיליגען א םאר װאױנוגגען
 זײנען זאכען ביידע אז צוגעבען, דאדף סעז אבער

 אר־ אמעריקאנער די לאע װי דורכצוםירעז לײכם ניט
 ארגאני• פאליטיש זעלבםטשםענדיג ניט זײגען נײטער

 ארבײ־ אזעלכע פאראן זײנען עם ווען נאה בםרם זירם,
קולידזש׳ן. נאד בענקעז װאם פירער, םער

 גוטער- א זעהר געװען אמאל איז דובינסקי דוז־
 דער םון פרעזידענם ערפאלגרײכער את אראגרעסיװער

 נים גאר געװעז נאד דאם איז ער אינםערנעשאנאל.
 כלעםער די אין םאן ייד א פרובירט אם צוריק. לאנג

 איידער צוריק, יאר האלב א מיט .םרײהייט״ דער פון
 הים־ םיט כאודערשאפם געשלאסען נאך האם סםאליז

 פון םרײגדשאםם די בלוט מיט צעםענםירם איז לער׳ז
 זעהן װעם איר גאצים. היטלערם מים קאםוניםםען זײנע

דארםען. קריגם ער שגחים גרױםע װאסעחג
םאר* נים קײנפאל דובינסקי ד. האם *ײגענםליך

 קאםו־ די פדן נעקראגעז האם ער װאם שבודם, די דינם
 אין זאגט פען וױ אים׳ פים געווען זײנעז זײ גיסםען.

 די םים געװען איז ער *ח ואדבדא אדרבא ליםע, דער
 דער* האבען וײ ױען אײט דער אין װיחנר. קידער
 פרעזידענם געראםענער און גוטער א פאר װאם מחלט

 פאר־ װי און שלעכם וױ געזאגט זײ עד האם איז, «ד
 װערםער, שלעכםע אלע די אבער דמען. זײ דארכעז

 געהאלםעז׳ גיט איס האכעז געזאגט. זײ האם ער װאם
ײמן. אויםהערעז אים זאלדז זײ אז  קרימז » יאויף ל

 אדדי̂נ גװײ זײן סחען עס ■אר״ א האבעז מען םוז זיך
 װען קריגעז׳ נים אבעד זיך קענם איר עס. וױלען תאס
 אײגעגער דער מיט אםילו נים. װיל «ד *ויייטעד דער
ז קען וױיב  און נים. וױל זי װען קריגען, נים זיד «

 הא* קאממיםםען די װעז «ײם> די געװעז גראד איו עס
 געקענם זײ האם איר קרימנן. געװאלם גים זיך מן

 גע־ זײ האבען פניט אין קאץ געפייגערטע א װארםען
ו נאשלאסען האבפז זיי ױ״. ״םהעגק זאגס  קריםם־ זיין ו
ן  פעז װען באק• רעכםע די ארנסאראושטאלעז און ד
 דאם לינקער. דןר אץ אױסגעפאמשט sn זײ חאט
 דוד פראנס. פאדאײניגםען דאט אדליב געווק •לץ איז

 דושאיגם פון סמױגג I אױף אײגםאל תאט דדביגםקי
ra t w p א םים גאזאגט יוניאן טלאוקפאכער דןר 

 און מםתיםםעז די מעגאז דאגקט דf ודאט סױל« אלון
p איו $ר w > «ו  דאי איז ד< ויאס «זרא8 אױף if ז

g ו*,!ױיתויינ w fB ריגסיגא די y n f i. ער אגער 
sfn זיך j r f f f i ר חיוזיא״ איןיון  אימר־ איז ,•

w w m  tf3$Wױ ך •ריינדלימן גאגץ א ףא ד ן מ  ו
r •למסײגןד t f u v רן יײז •ון קונג׳ א םים רן ר מ מ
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״ױדױיל״ דער און ארבײטער די
דוביצסי א. פראפעסאר פמ

גערעכטיגקײט ►(------------------------------------------------------------

 איז דיל״ ״גױ דעם ארום קאמף ער
 געווארען מאמענט טיגעןrא דעם אין

 ■אלי־ דעם אין אענםראל־פונקט דער
ן םיש־געזעלשאםטליכען ע ב ע  םון ל

לאגד. אונזער
קאנ־ קאמף דאזיגען דעם ארום
ענער־ געשיכםליכע די זיך *ענטרירם

געגנער. זײנע םון םײ אנהענגער, זיינע םת סײ — גיע
 דעם געגען און םאר קאמף דער באקומט ארום, אזוי

 די װי באדייטוגג ברייםערע און גרעסערע א דיל״ ״נױ
 ניט שוין איז עס גוםא. דיל״ ״נױ דעם פון באדייםוגג

 םאזיטי־ דער װעגען םראגע א — נאר אדער — מער
 דעם םון באדײטוגג עקאנאמישער נעגאםױוער אדער ווער
 אויסדרוק אן געווארען איז דיל״ ״גױ דער דיל״. ״נױ
 פאלײ דעם אין ריכטונג געװיסע א םימבאליזירם איז

 די. לאנד. אונזער םון לעבען םיש־געזעלשאפטליכען
 אלץ׳ געגעז קעמםען דיל״, ״נױ דעם געגעז קעמשען וואס
 געגען קאמף דער סימבאליזירט. דיל״ ״נױ דער מאם
 אלע סץ מאביליזאציע אםענע אן איז דיל״ ״נײ דעם

 א םון םאל אין וואם לאנד, אין כחות רעאקציאנערע
 באדײטונג זײז איז אריבערשטייגעז װייט קען דערפאלג

 געװען וואלט אומשטענדען אנדערע אוגטער וואם דאס,
 היינטיגער דער םון דורכםאל פשוטער א װי מער, נים

עקאנאמישע געװיםע א דורמוםירען אדמיניםםראציע
^לס טי ____________________________________ י

דיל״ ״נױ דעם םון פאליטיק עקאגאםישע דאזיגע די
 ניט עקזיםטענץ זימ םיז צייט גאנצער דער םאד איז

 םאר־ גראד אויסגעהאלטען. איגגאנצעז געדועז שטענדיג
 כא־־אקםע־ איז פאליטיק עקאנאמישע דאזיגע די קערם׳

 וױיט איז אץ װאקלענישען «אל גרױםער א מיט ריסטיש
 באשטימטע, א דורכםירען אמ אױםגעהאלטעז זיין פון
 קוקענ־ נים ליניע. אנגענומענע מאל אלע םאר מאל אײן
 דעם re באדײטונג פראגרעסיװע די איז דע̂ב אױף דיג

 און ראל פראגרעסיװע אלגעמיץ זײז און דיל״ נױ״
 װערט דערםאר םאקע און אומבאשםרייטבאר. װירקוע

 מאסשמאב גראגדיעזען א אויף פראפאגאנדע מעכםיגע א
 דיל״. ״נײ דעם געגעז לאנד גאנגען איבעד׳ן אנגעפירם

 יענד געגען נאר דיל״, ״נױ דעם געגען נאר ניט אמ
 געדאנק. פראגרעםױוען וועגיגער אדער מער װידערען

 דער אין און איז ניט װעםען םון איז, נים װאו זאל וואם
 מעכםיגער א ווערען. ארױםגעזאגט םארם מילדעםטעד

 אמ רוזוועלט׳ז געמנז איצם ארביים פראפאגאנדע־אפאראט
 לא־ רעאקציאנערער גאנצער דער אדמיגיםםראגיע. זײן

 איינםלוס *אליטישעז זיין מאביליזירט לאנד םיז גער
 איבעז דיל״ ״נױ דעס געגען דיל״. ״נױ דעם געגען
 איגםע־ עקאנאמישע מעכטיגע דדוק גוואלדיגען א אויס

 הענם זײערע אין קאנצענטרירען וואם לאנד. םון רעםעז
 זייער אנצװוערעז מורא האבען זײ קאםיטאלען. גוואלדיגע

 װי נים זיך זאל מאכם זײער מורא האבעז זײ מאכם.
הענט. זײערע םון ארויםגליטשעז איז עם

 קאםוניס* י1 װעגען געזאגם האס ער וואס דאם׳ אק אז
 םריער אים האב איך םעו̂ו א געמאכם עד האם סען,

 די איז געװעז איז עם זײץ. עס װעם אזוי אז געזאגט״
 םאקטיק׳ פראגט פאראײניגםער דער פץ חדשים האניג

 עס לאקרח. וױ זיס געװעז זײנען מםוניסטען די װען
זיסקײם. זײער פון פריקרע געװעז אימפאך איז

 האבעז זײ פאריבעד. זיינעז טעג זיםע יענע נאר
 זיד האט םטאלין װען טאג דעם אין געענדיגט ײד

 ערקלעדס זיד האבען און חיםלער׳ז םים ארוםגעגומען
 שלעכםער א זעהר דובינםקי ד. איז איאם פרימד. פאר

 ער פאראז• גאר איז װאם ערגסטער דער ■רעזידענם,
 טיטול דעם גווארדייער וױיםער א געװארען אפילו איז

 דאלאר םויזלנם םיגף די פאר אײמעקײפם זיך «ר האם
 אום־ דעם פאר געגעבען האס אינםערגעשאנאל די װאס

 אזוי אח םםאלק וױ גאכדעם םאלק׳ םינישען גלירןליכען
 פרײע׳ דאס באפאלען נידערםרעכםיג אוץ פאררעטעריש

 םינעז• די פון לאגד ראטישעאקדעמ
 זיך םילם דוביגםקי ד. אז זיכער. אבץר בין איך ^

 איסי זידלעז קאסמיסטען די װען בעםער׳ םך א איצט
 אייגעד װען געלױבם. אים האבאן זיי װען ■ריהער״ וױ

ױוןלא װאדט  *093 דןר ןס איז קאטוגיססאן< די פון גן
 זאך. גוסע א סאן גאסחס האט ער if מװייז׳ טעד

 פאראן איז קאסמיסט יעוןן אין װאן איצם נאד בפרם
f חמזלנדיסט. שםיק

 געזעל־ פראגרעסיװע די אז קלאר, איז דעם םון
 גיו דעם שםיצען דארף לאנד מון מיינונג שאםטליכע

 אפגעזען און חםרונות געװיסע דינע פמ אפגעזעז דיל״,
 זײן צו םח ווײם איז דיל״ ״נױ דער װאם דעם, פח

פאלקאם.
 »ר אמעריקאנער די אז קלאר, אױך איז דערםון

 ארויסטרעםען דארף באוועגוגג טרייד״ױניאן און בײטער
 דיל״ ״נױ דעם שטיצען און םאראייניגם גאנצען איז

 איז דיל״ ״נױ דער אויב — גערעדם צודיק — װײל
 דורכפירען בײם אויסגעהאלטעז אמ אגרעסיװ גענוג נים
 םרא־ דער צוליב טאקע םײלווייז דאס איז פראגראם, זײן

 ארגאניזירםען דעם םון רייען די אין שפאלטונג גישער
 םרײד־ױניאף אמעריקאנער די ווען ארבײטער־קלאס.

 קריגע• און םיינדלאכע צוױי אין צוטיילם איז באװעגונג
 פאליטישע די זיך׳ פארשטייט ווערט׳ לאגערען׳ רישע

 אפגע־ מורא׳דיג באוועגונג גאנצער דער םון װירקונג
 ו6װא פרעזידענם־וואלעז קומענדיגע די ,אין שוואכט.

 ארבײטער־ אמעריקאנער די װיכםיג באזונדערם געװען
 דעםאלס נאר וױיל פאסדיניגט, אויפטרעטען זאל שאפט

 באװירקען געקענם ארבײטער אמעריקאנער די וואלםען
 TPB אםת׳ער דער אין — װאלען די פח אויםגאנג דעם

 פראפארציע אמת׳ער דער אין און צאל זײער צו פארציע
לאנד. אין ראלע עקאנאמישער דיער צו

 ארגאניזירטן םיליאן 10 נאענט םון שםימעז די
 אזא פים וואג־שאל. דעם אריבערװעגען קען ארגײטער

 צאל אזא ווען רעכענען. זיך מען מח שםימען צאל
 n וואלם דעמאלט םאראייניגט, ארויס טרעם שטימען

 םארגעשםעלס ארבײטערשאפט אמעריקאנער ארגאניזירטע
 איגנאריחנן. צו מעגליך ניט איז וואס כוח. א זיד מיט

 פאר* דאמינירענדע ביידע די צווישען ױען גאזונדערס,
 אומאײנמקײס. גוואלדיגע א באשיינפערליד הערשם טייען

 קאנ* דער אויף רעדע א לואים האלט דעם אנשםאם גאר
 אםאקירט ער וועלכער אין מײנערם, די םון ווענשאן

 סטדאשעפ לואים אדמיניםטראציע. זייז און דחװעלט׳ן
 גים קעז אדמיניםםראציע דיל״ ״נױ טיגעrא די אז

 ״j אי. ״סי. דער םון אח מיינערם די םון דערווארםען
מ םיגאנציעלע אד?ר מאראלע וועלכע אירגענד טי  אק ש

 אםילו האם ער פרעזידענטעז־קאמפיק. קומענדיגען דעם
 די אגבעמען וועט רחוועלט אויב אז פאראויםגעזאגם,

 חדג־ זיכער ער װעם מערמין׳ דריטען א פאר גאמינאציע
פאלעז•

 םיחנר באװאוסםע צען האבען זייט אבדער דער פון
 זײ צוײשען לייבאר. אװ םעדערײשאן אמעריקען דער פון

 א םארעםענטליכט האםשעםאן, װיליאם אין ויאל מעטױ
ױ דעם באשולדיגענדיג דעקלאראציע.  פול־ אין דיל״ .נ

 עקאנאםישע די לימען צו אוםםעאיגקײט שטענדיגער
 דעס גאשולדיגם דעקלאראציע די לאנד. םון פראבלעמעז

 די נעשפאלםען האם ער אז דעם. אין אםילו דיל״ ״גױ
 לא־ קעמםעגדע צוױי אין אדבײםערשאםט אמעריקאנער

- גערס.
אימר־ .אז :אנגערופעז װערם דעקלאראציע די

 געזענ* דורך עקספעדימענטען זיבעדיאריגע םון בליק
אדםיגיםםדירען״ און אויטאריטעט געבונג.

rrtsn דאזיגע די אז זאגען. םוז מעז & p s i דיס 
 ״עקזעקוטיײ דער װאם אפיל, דער װי ווײטער פיל

 לײבאר״ raj פעדעריישאן ״אםעריקען דער פמ קאונםיל״
 1פל םיאםי. אק קאנווענשאז זײן אויף אנגעגוםען האם

 רחװעלם־אדםי* די אז פאדערם, ער װעלמז אק רידא׳
 אפצוכאמז מעגליכקייט א ביזגעם געבען זאל ניםטראציע

מ (״א אסעם דעם  איפי אזא אױף אום ״),‘סיוף גריטהי
י לײזעז «ו צוועק דעם םים *וטתי אײנצושםעלעז  י

ארבײססלאזיגקיים־פראגראם.
 אפעריקיניר דעם אױף פאדעדם דעקלאראציע די

 *י זיד געפארעז׳ אנקוםעגדיגע די אגצודעדקענעז פאלק
 ראטעײזת צו פארזוך אלגעםײגעם vs איז פאראײניגעז

o p י אח עאפטרקאסאס עקאנאמישער אז פח לאגד  ו
 M • פח אםעריקאנער פאר מעגליקײטען נײע שאפען

טאג. פארגעגדיגעז דעם סון איז הײגםיגעז
 ״י־ םר• if אגאחוװייוען- גןגוג עןצעזו סױאל עס
 *W *Ilf דעם פון פארויועו דער געװען איו טשעסאן
 ימפובאער דעם קאםיםעם״ ,ארבײטער רופענעם

מספחד וװ שמרק am >1966 r» קאפיײז ג«ר
̂לאד גאנאע די מטיז־זת ד anfn רא«י«.<  חייגיי מ

ר ראדט פאקם ^r זץ־ מ f•
ד׳ xan יײז גים ואל orr אױב מג ײ ת מנ •י״ אי

 רעױבליקאנער די אז קלאר׳ באשיינפערליך אבער דאי
אזא אין םאראינטערעסירם שטארק געווען איז «רטײ

קאמפיץ־אפא־ רעפובליקאגער דער דעקלאראציע.
 די אױפגעכאפס טאג צוױיטען אויפ׳ן. באלד האט ראם

 פראיאגאנדע. איר םאר אויס זי נוצט און ךעסלאראציע
 םאר פרעזידענם־קאנדידאםען מעגליכע די וןם אײנער

 טא־ אטוירני דיסםריקט פארטיי, רעפובליקאנער תר
 דעם פארטלאנד, אין רעדע ױץ אין האט דיואי, פאס
 ציטירט אופן געשיקםען א זעהר אויף םעברואר, טען13
 ציים גלייכער צו בארוסענדיג זיך און לעקלאראציע יד

 סון קאוגסיל עקזעקוטיװ דעם םון רעזאלוציע דעו »ױף
 צו געזוכט לייבאר״ אוו םעדעריישאן ,אמעריקעז דער

 אויס דריקם דעקלאראציע די אז איינדרוק, דעם מןןכען
 םעדע״ אמעריקען גאנצער דער םון שטאנדפונקם תם

רײשאז.
ארויס• דעם אויף באזונדערס אפשםעלענדיג זיך

 טאמאס פאםעםיש דערקלערט לואיס, דזשאן סון םריט
 געװארען געמאכט איז דערקלערוגג דאזיגע ״די :ךיואי

 איז דערקלערונג דאויגע די ביזגעם־מאן׳ א פון ניט
 פמ נאר רעפובליקאנער, א םון ניט געװארען נעמאכט

 דיל״ ״נױ דעם דערמוטיגט אליץ האט וואם מענשען׳ א
 האלב א בייגעםראגען אלײן האט וואם מענשען, א םון

 צו אפצאלוגגען ױניאן״מיטגלידער םון דאלאר מיליאן
 איז דערקלערונג דאזיגע די דיל״. ״נױ דעם שטיצען
 םירער דעם — לואים דזשאן םח געווארען געםאכט

 דיל״ ״נױ דעם םון פאליטיק די א.״ אי. סי.א דער סון
 זיך האבען וױיגיגסטענם׳ דעם, אויף דורכפאל א איז

ארבײטער־פארלאמענטען״. בײדע געאײגיגט
 רעפובלי־ דער םח קאמפײן דעם צו בײטראג אזא

 פיליאן האלב א װי מער סן־ א ווערט איז פארטיי קאנער
__________________________________________ואלאד

— דעקלאראציע, די זאגם — דיל״. נױ״ דער
 מאטעריעלען גרויסען גוואלדיג א ארויםגערוםען האם

 די צוױשען ליידען מורא׳דיגע םאראורזאכט און ®אדען
 בא־ עס פאלק. אמעריקאנער פון שיכטען ברײםםטע

 םון אורזאך אייגציגע די אז איינדרוק, דער זיך קוםם
 אמע־ ברייטע די פון ליידען םיזישע און מאטעריעלע די

 דער ניט ווען דיל״. גױא דער — איו מאסען ריקאנער
 ארבײטםלא* םון געליטעז ניט םיר וואלטען דיל״ ̂יו

 םיד וועלכע פיט איגלען׳ אנדערע אלע םון און זיגקײט
 ״נױ דער צייט. איצםיגער דער אין געבענשט זײנען
 דעם פיט און לעבענס די מיט עקספערימענטירט דיל״
 ער וחנלכע איבער אמעריקאנער, טיליאן 130 פון גורל
 םעדע* םון.דער אויבערהעדשאפם די איינגעשטעלט האט

רעגירומ. ראלער
ארבייטער־םירער, צען די באהױפטען דערםאר און

 צװי• אז דעקלאראציע, די אונטערגעשריבען האבען װאס
 א הערשם באםעלקערונג דער םון שיכםען אלע שען

 םמ םארניכטונג דער םאר מורא שחנקליכע
 וועלכע אונטער םרייהײטען׳ גרויסע יעגע

 םאר־ זײ םון םשך אין געלעבט האט אםעריקע
 האבעז שיינם׳ עם װי דערפאר. און יאר. 160 גאנגענע

 ביײ זײער אונםערגעםראגען ארבייטער־םירער דאזיגע די
 פארטײ׳ רעפובליקאנער דער םון קאמפימ דעם צו םראג

 פיט נאר אז אויס, װײזט עם וױ איבערצייגם, זײענדיג
 קומענ־ די אק ■ארטײ רעפובליקאגער דער פמ זיג דעם
 םרײהײ־ אםעריקאנער גרויםע די וועלען װאלען דיגע

געזיכערם. פולשטענדיג זײן מ
װעל־ א זײן געקענט װעפען בײ גאך האט עס אויב

 פון דעתוארםען קען פען װאס צוױיפ^, איז ניט מר
 איצם גראד האט ■ארםײ׳ רעפובליקאנער דער םון זיג א

 א םאר ■לאן א פארעםענםליכם פראגראם־קאמיםע זײער
 םאר־ צו געװארען צוגעגדײט איו וואס װאל־ילאטםארם׳

 •ארםיי״ גאציאגאלער קוםענדיגער דער אויף האנדלעז
קאגװענשאן.

 ספעציעלער פח יאד צווײ געפאדערם ויך האט עס
 7אנםי׳ האבען עס װעלמר אמ אױספארשונגם־ארבײט׳

 פיז טײלען פארשיידענע פת פארשםײער 200 געומען
r^ חנם אונםער לאנה i גע־ פראנק׳ גלען דר. םון 

 וױם־ אין אוניװעתיםעם דער פון פרעזידעגם ײיחמעם
 פערק־ דאויגען דעם פארעםענםליכען צו אום קאנסיז׳

 װער־ םױועגט 33 אנטהאלט ױאס דאקוםענם״ ײידדיגעז
. ד מ

 דאקומענם דאזיגען דעם אין םעדקװירדיגסםע דאס
 מג־ ניט אינגאנצען איו עם װאס דעס״ איז נאשםײט

 האבעז פענשען ofn 200 וװלינ פארשםײז׳ צו ליד
n צוױי ארײנסןיז נאדאדפם r w  n r אום חארעװאניע׳ 
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רצ־ אױןי אויםגאמז די צזרצארקאװפ 1942 יאד דעם

--------------------------> 1940 טארטש,
 אינדיוױ־ הויכע צו די אפשאפעז — עיקר דער אוז ליף

 — זיך פארשםייט דייכע׳ די אויף — טעקםעס דועלע
פראפיטען. אױף טעקסעס אלע און

 וועגען נאר ניט אבער רעדם דעקלאראציע די
 אן וועגעז אייד נאי־ םרייהייטען, אמעריקאנער גרויסע

ארבייטער־םילאזאפיע. אייגענארטיגער
— אנשטרענגונג, אמ ליידעו םמ יארעז לאנגע דורך

 אר־ ארגאניזירטע די האט — דעקלאראציע, יי זאגט
 איינ* אזוי װי ^לאזאםיע, א אנםוױקעלם בײםערשאםם

 םײ דאזיגע די כאציאונגען. אינדוסטריעלע צושטעלען
 דער אונטער םילאזאםיע. אמעריקאנער אן איז לאזאםיע
 ארבײטער אמעריקאנער דער האט םילאזאםיע דאזיגער

 גאנצע דאם און פראספעריטי אין געלעבם שטענדיג
 אין אז דערצעהלט, דעקלאראציע די געבלים. האט לאגד
 דער פון קאגווענשאן יערליכער דער אויף 1923 יאר

 םאר־ דעם אונטער לייבאר״ אװ םעדעתישאן ״אמעריקען
 א געווארען אנגענומען איז גאמפערם סעמיועל פון זיץ

 ״אינדאם־ :נאמען דעם אוגטער דעקלאראציע, נביאה׳שע
 באשטײט אירער תוך דער דױטי״. מאניםעםט טרי׳ם

 םריײ פולשטענדיגער םח פריגציפ דעם אגדערקענען איז
 גע• און — איניציאםיװ אינדױוידועלער דער פאר הײם
מלוכה. דער םון אריינמישונג יעםװידער גען

 יאר אין באשטעטיגט װערט געדאנק זעלניגער דער
 ״אמע־ דער םון קאונסיל עקזעקוטיװ דער ווען 1938
 רעזאלוציע, א אן נעמם לייבאר״ אװ םעדעריישאן ריקען

 נאר קומען קען ארבייטםלאזיגקײם םון לייזונג די אז
 איג־ פרױואטע אין ארבײט־מעגליכקײטען שאםען דורד

דוםטריען.
 אנםקעגענגעשטעלט װערם םילאזאםיע דאזיגע די

 אומ־ פון פרינציפ דעם געגען איז וואם דיל׳/ ״גױ דעם
 איגיציאםױו. פרױואםער םון םרייהײט באשריינקטער

 מלוכה־רעגױ םון פרינציפ דעם פאר איז דיל״ ״נױ דער
ראמען. באדרענעצםע דיער אין גלייך אויג לירומ׳

 אינהאלט דעם מיט פאלעמיזירען צו שװער איז עס
 די וואם אליין, דעם צוליב שוין דעקלאראציע דער םון

 וואר־ די אז שוואך׳ אזוי זיינען ארגומענטען אנגעגעבענע
אױגען. די אין פשוט זיך םען

 אויף אפגעשטעלט מער זיך מיר האבען דערםאר
 אר־ די וױיל דעקלאראציע, דער פון גופא אינהאלט דעם

 אליק• זיד געגעז רײדען דאקומענט דעם םון גומענםען
 ארגו־ אירע אז באשטייט, דעקלאראציע די ווען נאה

 — געװיסעריםילאואםיע א אויף גאגרינדעט זיינעז מענםען
 ארגאניזירטע די וואס םילאזאםיע, א אויף נאך דערצו און

 יארען לאגגע דורך אנטוױקעלט האם ארבייםערשאםט
 עפעס איז דעמאלט — אנשטרעגגונג און ליידעז פון

 פראגע, דער אק ארײנגײן נים דא װעלען מיר אנדעדש.
 האט ארבייטערשאםם ארגאניזירטע די פילאזאםיע וועלכע
ליידען םון יארען לאנגע דורך אגטװיקעלם באמת טאקע
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שמועלםאן ל. ש.
̂נג די של

k געשסעלמ: שלאנג די סוקס דעם האט פראגע 
 ז װעלט די אזױ םײגט מיף פארט האט ״םאדװאם
 ײד יױף שעלמ םען :װײם איך

 שריט יןךען אױןו טױטםט אץ רויכסט (דו
טריימ) און

איד״• ײי געחאםט אזױ נים ױערסטו יאד

 טױט ״איף
— נױט פץ

ברױט. שטייקעל דאס צוליכ
- ײ יאד

 קרגןךךװאו נאד ליגט סױם
 *׳1שלא r» דרעםעל אץ לןןבןןדיגם װאס

 שםראף, א ױי שלײכסטו, שוץ
טו... זיד ■&מעל&ד־שטיל

 חױם חעלער ®ון כרענגסט און
טויט דעם

 אנגסטען אץ
f און t?

■r» »ין  r-
ס א זייין ר

f  /vspD « ffpio f קי׳ ג
 — גוטס f יגפולרשאיס אן שעפקלש א

װער? נפקא־־סיגח א
 סם דײן סי* ניפפטמפט דו

םתט, זיף ^זוי
ניץ״• םינדטטען apn דעףפון חאיענדמ גישט

 דאם איבערלאזען אייד ײעלעז מיר אנשטרענגונג. און
 אז איז םילאזאםיע געלויבםע די אז אונםערשטרייכען,

 פארבייגייענ־ אזא אויבגלייך. םילאזאפיע. אמעריקאנער
 בםילא קען םילאזאפיע גוטע א אז אנצוהערעניש, דיגע
 סימםטאמאטיש. גאנץ איז אמעריקאנישע, אן נאר זיין
 דעד לעצטענס באקומט זשארגאן פאליטישען אונזער אין

 אמע־ ״ריינער אדער אמעריקאניזם״ ״עכטער אויסדרוק
 אבער לאמיר אינהאלט. באשטימטען גאנץ א ריקאניזם״
 כלוםרשם דאזיגער דער פון םארטיידיגער די דערמאנען

 פילאזאפיע׳ אמעריקאנישער עכט און ריין אידעאלער,
 האט עס רעזולטאםען עקאנאמישע קאנקרעםע װעלכע צו

 באפוצםע שיין אזױנע םון אנװעגדען דאס דערפירם
 װירק־ טאג־םעגליכער זינדיגער אוגזער אין טעאריעס
ליכקײט.
 גא־ די אפשטרייטען פרואווען ניט אפילו װעל איך
 האם םילאזאםיע דאזיגער דער ״אונטער אז הױפטונג,

 אין געלעבט שטעגדיג ארבייטער אמעריקאנער דער
 דע־ דער םון םארםאםער די מיד זאלען פראספעריטי״.

 דא־ די אז זאגען, װעל איך װען דין, מוחל קלאראציע
 א װי מער גיט דערקלערען איך קען באהויפטונג זיגע

 אױך טיר װעל איך מליצה. הױך־קליגגענדיגע שײנע
 לאנד גאנצע ״דאם אויב חשד, א אויםדריקען דערלויבען

 הײםם׳ דאם געבליט״. ״שטענדיג באמת טאקע האט״
 לאנד״ גאנצע ״דאם באגריף דעם אונםער זאל מען אויב

 נאר ניט און לאנד פון איינוואוינער אלע פארשטיין טאקע
הײפעל. קליין א

םאקט׳ דעם דאנק א פאסירט, טאקע האט דאס און
 םאר םרייהײט םולשםענדיגער פון םרינציפ דער וואם
 יעטװידער געגען אץ איניציאטיװ אינדיװידועלער דער

 פאל־ געווען נאר נים איז מלוכה דער פון אריינמישוגג
 אום־ איז פרינציפ דאזיגער דער גאר אנדערקענט, קאס

לעבעז• אין דורכגעפירם געװארעז באשריינקטבאר
 דער פון רעזולטאט פראקטישער דירעקםעד א וױ
 אמעריקאנישעד״ ״ריין און אידעאלער״ ״הויך דאזיגער
 קאנ־ פאלגענדע טאג הײגטיגען ביי מיר האבען םעאריע
 שטע״ וועלכע קארפאראציעם׳ 200 :םיטואציע קרעטע

 פון זיבן־הוגדערטעל א װי וױיניגער םאר זיך םיט לען
 קארפאראציעם צאל גאנצעד דער םון פראצעגט )1( איין
 דעם םון העלםט א ווי מער קאגטדאלירען לאנד, אין

אמעריקע• אין רייכטום גאנצען
 קארפאראציעס 200 דאזיגע די פון קאפיטאל דער

 דא־ ביליאן 26 ארום באטראםען 1909 יאר אין האט
 — 1929 אין ביליאן׳ 44 ארום — 1919 יאר אין לאר,
 122 רוגדע — 1937 יאר אין אח ביליאז׳ 81 ארום

 קאפיםאל זייער האם 1929 יאר איז דאלאר. ביליאן
 קאפי־ גאנצען דעם םון םראצענם 38 כמעם באםראפען

 איבעי דאס לאגד. אין קארפאראציעם אלע םון טאל
 300-000 וױ מער םון ןזעגט די אין געװען איז ריגע

 א וױ מער זײ קאנםדאלירען איצט קאמפאגים. קלייגע
 דערצו איז עם קאפיטאל• דאזיגען דעם םון העלפט

 אונטער־ צו אינטערעםאגם און װיכטיג אויםערגעוױינליד
 גע־ קארפאראציעם 200 דערמאגםע די אז שטרײכעז-

 הייםעל קליין א םרן הענט די אין םאקטיש זיך פינען
 ®׳ דזש• איז זײ צװישען מעכטיגםטער דער באנקירען.

קא• ענד מארגאן
אנװעג־ פון רעחלםאם פראקטישער דער איו דאס

 פאר םרייהיים םולשטענדיגער פון פריגציפ דעם ךען
איגיציאטיװ אינדיװידועלער דער

 אומ* םון פרינציפ דעם געגען איז דיל״ ״נױ דער
 איגיציאםיװ. פרױואטעד םח םרייהיים גאשרענקטער

 םלוכה־רעגר פח פרינציפ דעם פאר איז דיל״ ״נױ דער
ראמעז• באגרעגמםע דיער אין אויבגלײד לירונג-

ך: פרעגט  םאר געםאר פער שםעקט ױאס איז זי
ענע‘  אזוי דינען עם װעלכע וועגען םרײהײטען, גרויסע י

 אונםער* האבעז װאם ארבײטער־פירער, צען די כאזארגם
 הײ־ קלײן א װאם דעם אין ? דעקלאראאיע די שריבען

 דעם םאקםיש קאגטראלירם באנקירעז־םיגאגסיסטען םעל
פאלק. אםעריקאנער פון רײכטום גאנצען

 בא־ צו םענדענץ די אויס דריקם דיל״ ̂נױ חנר
 קאגצענ־ דעם פח אײנפלוס אלםעכטיגען דעם קעמםעז

 םאראז זײנעז דעם פאר םיגאנץ־קאפיםאל. םרירטען
 אונםעד־ זאגעז צו אזױ םארבארגענע- איגערליכע- גענוג

 איד־ אידעאלאגישע און סאציאל־עקאגאמישע ערדישע-
 אוםפארםײד־ יענע פון אויםדרוק אז איז דאם זאכען.

 םעכאנמם אינעוועניגסםען דעם אין װידערשפרוכען ליכע
קאפיםאליזם. חײנםיגען דעם פון

דיל״ «נײ דער אויב פראגע- אנדער אן איז עס
 באקעם* צו אימפלום דאזיגצז חגם איפשםאנד זײן קען
 אוגםערשםיצם דארפעז באםיהונמן זײנע אבער פען-

ױימנײימז חגם לײכםער פאבט ער וױיל וחנרעז-  קאםף ו
ארבייטער־קלאס. פח

5 ם ײ ז -►---------------------------
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ודמרציילונג)ביכעל װאונדערליכע דאם
דיםאװ. אםיפ םון

 אין גוריק יארען םיט געווען איז *ס
 האט פלעכאנאװ װי — װען ציים דער
די — געזאגם עם סאציאל־דעםא־ ,

 געשסאנט האם אידײע קראםישע
די־ אלײן״. זיד פון רוםלאנד איבער
אוועק. לאנג שוין זיעען םעג דאזיגע

 בלום םעהר נאך אװ וואםער םך־ א
 אריינגע־ די זייגען ציגעל א װי אוועקגעםלאכען.- איז

 שיעער דער אין פוגדאםענט. גרויםען דעם אין קוםען
:זיד רוםם וואס געביידןי
באװעגוגג. ארבײטער —

צוזא־ ציגעל דער ליגט באשיידען אוםבאםערקט
 םיםיע זיץ אים~ ix ענליפע אנדערע סך א םים םען
 אי־ איגער, אױסרוהען. זיך קאן ער םארענדיגם. איז

 נייעםטער א םון ציגעל אנדערע םאראז דינען אים בער
 קוםען וועלען זײ גאד זײ. איגער און קאנםטרוקציע

 וועם 9T*39i די וואקסם. געבײדע די גייערע. נאך
ווײםער. גײט לעבען דאם װאקסען.

 אזוי טאקע םענשען שםילע באשי^נע די האבען
 פארשוואונדענע לאגג שוין דאזיגע די אין געםראכם
 אץ י*• אז םאלען רוהיג זיד I9i*p סיר צײ׳םעןז
 אנדערער אן אין אויך אםשר און װערטער אנדערע
 דערזעלבער. געווען איו געדאנק דער אבער שיראך,

 פון גישם װײם גערעכםיגקײם און no* פון געםיל דאס
 קײנ• ױגג, שםענדיג איז עס צייםען• גייע און *לטע
 זיך זײ האבען יעדענםאלם סארעלטערט. גישט םאל

־*.it* אויפגעפירט
A

 אסיעד־ :םשערסא דער אין שםעםעלע קלײן א
 גןך דער אין הײםם דאם — רוסלאנד אין — לאםטי׳

 וױ — װאוינען׳ 7 דערלויכם איז אידען ,װאו גענד
 פארמולירט דאס האבען געזעצען רוםישע אםיציעלע די

 םען װאוינט דא און ציניזם. קאגצעליארסקער םים
לעמד״ « ״מאכענדיג קױם *רים< ױיער *רים< ם*קע.

מל א  פאחינםם א געלד. סד א איז שבת א אויף רו
 זאך. געבענטשםע א איז וואד א קאייקעם 1■* א פון

 װאסער־םרע־ קרעמער׳ קלײגע שוסטער, שגײחנר׳
 צוױי־ מון לעבט אײנער — באלפעלאכעס בעקערס, גער,
 נידערגע־ אלטע די אויסזיכטען. *ז־,ן ױגענד די טען.

 א פאגראס. א גיים 7 צײם םון צח־ריקם. שלאגען׳
 .הויכע״ די אין מאסען־תיבערײ א פאסעךמערדעריי.

 דאס ייד שלעפם וױיםער און ■אליםיק םון איגטערעםען
 סאג םוץ שטעטעל דאס לעבם וױיםער ןלעבען, גרויע

װ*ך.- *ו װאך םח םאג׳ 7
 הינםער אבער אויםען. פון אויבען, פון איז דאם

און אוריאדניק חנם םון ■ריםםאװ׳ דעם פון אויג דעם
-------------*אליצײםײםטער דעם

ם------------- אנ די אלע איבער רוםלאנה איבער שו
 אי־ םאציאל־דעטאקראםישע די שםעםלאך און שםעדם

אלײן. זיד פון דײע
גאר־ דערשםעקט. ע<עס תאם יאליצײפײסםער חנר

 09 וױ אלצז־יגג איז גלאס אזײ און רוהיג אזױ גיט
 קומם עסעס געביםען. זיך ה*ם עיעס אױם. זעם
 אופ־ *1 אס שאפט װער ? װי ? װאס *בער — פאר

 ארײנגעדרמ־ ■לוצים זיך האבעז אזוי וױ ? רוחיגקײם
 פאדכאטענע די בראשודען, די אט שטעםעל אין גען

? ליםעראםור אויםלענדישע די ביכלאד׳
שטאדס. די אויםרײגיגען וױל םען חפץ. זוכט פען

 אויס פארשם שפעקם׳ זונם׳ ארום׳ לויפם •אליצײ די
I ציים שװערע א אומזיסם• אלצדינג —

 תויד (א ״אביסק׳ אז געמאכט שוין מעז האם אט
 םירקין שסודענם געװעזלנעם דעם גײ אוגטעחוכונג)

אױד.»
 סיט שםעםעל דעם אין געקוטען איז םירקין םאקס

nr V* .גישט איז אחער דוקא װאס־פאו צוריק am
Ate A ^ M t e M ^ t e  tete^te^te Mtefl^flte^te^tetet• *■*־ - - - —   —---------------  געווען ניס איז ער מןןרשםאגען. גים קײנער חאס אנועוש

פרײגד^ קײז אײגאגע״ קײן ד* געזמס גישמ הימר, »
M M M k L u K A M  tetette t A t e t e l ^ M i t e t e t e  M t e  ^tetetttete^tetttete m u m _  jp מרנליבעז איז ■?טץרםבודג סון געקומז גלאס

n שיינער ױגגער א o אין בליק ודײכען װארים א םיש 
 בא־ גע&אכט גיד זייער זיך ער תאט ן<9אױג שוושחחנ זײ

 *S3 אוז 839991 אים האט ד9איינ ר9לns *9 ליבם
ll' 1939191 839ל91 ר9 תאט אזױ וױ גריסם.  f אר־ 

 •ריװאס א ן9װןר91 חײסםי דאס זיך. מארשםייס <1999*1
ד is ש*ר»ו< רוסישזװי מאד ד9מ  •s 9 S H S P. .װ

 וואם לעו׳Tמי און בחורים ױנגע געטג געװען ם׳דינען
 געצאלם אים ם׳האם לעהנען. געװאלט זיך האבען
 געקאנם נישם האט װאס דער און — םך א נישם כאםש
 פאר־ נאר אוםזיסם• הילף זיק באקוםעז האם צאלעז

 האם דאם — ? פעםערםבורג םארלאזען ער האמ װאס
 ארויםגע• זיד האם עם אױםגעםונען. גיך דיער מען

 האם םען אז נאר פארלאזען. האם ער נישט אז װיזען.
 .געבעםען״, אים האט מען םארלאזען. געהײםען אים

 װעגען אונױועחיםעט םון ארויסםרעםען זאל ער אז
 ״פא־ א װארם איין מים םעםיגקייט״. ״פאליםישער זיין

 רוםישער דער םון סיעד א פארגרעכער״. ליטישער
םאציאליםם. א רעגירוע,

 פון פאליצייםײסםער דער אז קלאר געװען ם׳איז
 דעם׳ װעגען געװאוםם גוט גאנץ האט שטאדם דער
 האם מאקם אונזער װי םינום ערשטער דער פון וױיל
 אונטער געווארען געשםעלט שױן ר9 איז באװיזען זיך

 האם װאם גאר וױ פאליציי. דער פון אויםזיכם ר9ד
 און םטודענט דעם רושען9ג באלד מען האט פאםירם

 פאר־ ניע.9אופר»װל פאליגייסקע דער אין פרעגם9אויםג
 םאב- בישקאוױםש םמ ארבײטער די םארלאנגעז װאס
 נישם *ײם גאטנע די ר?9מ צאלען די זאל ן9מ ריק

~9מ גיב — פלוצים און פארלאנגם  םײגט װאם ר!
 זײ ז9זײנ אזוי װי םירען? ם9 װעט װאס *ו עס?

? געדאנק דעט אויף געקוםען
 וױיל געװען, גישט דאם איז נאריש אינגאגגען

 is עפעם געתאט יא םאקע האט םירקין םםודענט דער
 פאליצײ־ גאספאדין דער האם דאס זאך. דער םיט םאן

 בא־ איז אים כאפען גאר פארשםײן. געקאנם םײםטער
 אזוי גישט שױן ן9ײ9ג איז אזױ׳ טאקע ס׳איז אז וױיזען,
 כאפעז *ו :זאך גאנצע די גזװוען דאד איז דאס לײכם.

פארלאנגם. 99191 דאס וױ אזוי באשטראםען און אים
 שטאדם אין אז אויםגעפונען האט «אלי«ױי די ריען

 איז ליטעראםור, פארבאטענע געיאוועם פלוצים ייד האט
 אז ן.9ב*שליס vt גאםירליך וױ ר9ם נישם געוועז דאד
 אז אנדערש, װאםתשע ארבײט. םירקינ׳ם איז דאס

 ס9 פארמאגס ס״9«בוגטאװשטשיק װיםיל ער? נישט
 םץ װערעז פםור ם9ײ ז9מ שםאדט? די אינגאטנען

שטיל• ן9י9װ ר9וױד װעט אימעם דעם
 שלאף זײן אין סירקין האם נאכט דער אין שפעם

 אמאל נאד «ן מאל איין םיר• איז קלאפ א דערהערט
אויפגעכאפמ. זיך האט ער גאד• און

? דאס איז ר9וי —
ר.9ענםם דער ן9ײ9ג איז — גראם!9ל9ם א —

 טראגען9איג 19דינ ף9.טעלעגראם אזעלכע סך א
 לײט, 9ױמ די נד.9רוסל אין וױיט ר9י אין ן9געװאר

 שוין ז9האב פאליםיק אין פארפישם געדדען ן9זײנ װאם
 :םימם9ג האט גראם9ל9נאכם־ט די װאס װאוסם9ג גום

 נאך אמאל און סיגיר <9טױרם ארעסם׳ חוכונג<9אונט
 םוו ז9ם גישם. זיך ן9מ קאן ן9ל«9ח ר9אב ר.9ם

 די [91989 איז ט3לוי1 ז9ם is ל9אגשט is מאכעז
 צושפרײם, זיד האט iiusnss די 19ײ ר<9ם9שי טיר.
 .םעלעגראם־ די באגעגעגס מאל פאנבעס נמח האם

 ר9אב תאגם. ר9ד איז ר9ײאלװ9ר s םיט ס״9שםשיק
וױים. «ns ן9ײ9ג גישט נאד איז סירקק

 190טרא91 איז *ינמװ* דיז פון ארויס איז ר9 —
 קאפלאן. ר939בל ם9ד באס<9באל דעם ■9םר ר9ד אויף
טיר. ר9י בײ געפאדעס שױן ייד האט װאס
? ז91איםי פמ גר»ם9ל9ט s אויף װארט איר — -
געםאן. פרעג s אים םאקס האם —

ר9 האם — ? ן9גראם9ל9ם צו איד קום װי —
אײך. םאר םםתמא ס׳אה :געענםםערם
 קס9ו גם.9סםוד ם9י פאר ז9װ91 99ט» ס׳איז

 191זײ שייץ חװ־ איז פריסםאװ ם9י מיט גאראדאוואיס
i9 « si9 im s װאוי־ קאפלאג׳פ ר9נ9באשײד ר9י אין 

 זוכט91 תאט 19« ר.9«ימ סירקיג׳ס אק באלד אץ גוגג
מ,9י איז y 1אי ל׳9דױנק ח r r .האט 19« שפאלט 

w די 19אױפגערים nns* ל91י1 די ואדלאגע. ר9י 1פי 
 n פח 19098S& די i9on9»PS אויוחת• ם9י םח

 אלאדינג נאר וואנם<9םג93 דאס קוקם9רג9איב ײמט,
חםץ. פון שפור ק״ז אוםזיםם.
 opsa תאס — ? נםליך9אײג איר זוכם ודאס —

 שםײבללם91 זזמ־מי 1אי 19191* 1»ײ 1אי 19חאלם91
גוסמתױג

 זו- םיר װאם דאס׳ 1עםינע1 שוץ 19װעל סיר —
רוהיג. געענטםערם םריםםאװ דער האם — כען<

 אלן ווען ארבײט שװערער שעה דריי נאך אבער
 אוימע■ ער האט זוכעז םון םיד געװען שוין 1זײנע

:בורטשעם
? ביכעל דאם איז װאו —
* ביכעל א םאר װאם —
 האס — מיץ, איך װאם גום גאנץ וױיםט איר —

 םאו- דאס פריסםאװ. בימער דער אפגערוםען זיך
 ים,1 גאנץ וױיםען םיר אויסלאנד. פת ביכעל באםענע

? דאס איז װאו .1באקוםע דאם האם איר אז
— נישם, עס האב איך אז דאך» זעם איר —

 נישס דאך עם ד״אג איך ם:1עזא1 רוהע מאקם האם
םארשלומען.

הענם. 91לײדי םים אװעק איז פאליציי די
 ער האם ל9טונק 1עװע1 ם׳איז 1װע אװענם אין
 פריד- *ו ימ1 עלאזם1 זיד איז צימער זיץ פארלאזט

בעקערײ. מאנ׳ם
 את באקאנם יט1 1עװע1 איז בעקעתי דאזיגע די
 פון עהאם.1 נאך זי האט םאם? פרידפאג׳ס שטאדט.
 שטי• 1קלײ א ײי מער גישט 1עװע1 דאס איז אנפאנג
 *וזיי װי מער ישם1 !עארבײם ם׳האבען װאו בעלע.

 אױס■ <0i909iiiS0 זיד זי האם 19ם9ש* ן.9נש9ם
 ױ•11 א 1אי 19יו91 191א1ם9119איב איז זי ן.9װאקס91
 TT1 בדײטלו׳ s איז 198019* פמף םיט יןדלער 1סע

 יוסנע אכם ?.9 19י אין באק־*ויװען אמת׳ן ייגען,
 TP 19י איז בייט1א91 19האב מײדלאך דנײי און לײם

 ״שא■״. s 19וי91 נ*ר ישם1 איז 09 ײ.1999ב 191זי
i* i 9י1*1ק*םכי 1םי * אויך. 9ל9ם*ז־קױף־שט א 
 ל,9091 די ײײ׳ל •I90*ns קראם א אח שאפ א פח

 הן■ 019993 911ײ די װ*ס ל<91בײ 1אי 19קוכ בתיט,
מ  ס9י 1אי 99ם* און 1ב*ל 99ם* איז ם>1י*י1פ*ב ב

 1919פל 19ש19HPI91• &19 ויפם91פ* *לןח 19לב9ז
 ד1 אח 801*191 193ה* זײ װ*ס 19ל9ב*שם >19קום
 ״ גם9םל תױיל91 •1919װ טע1פ* ם19םל ד*ס ביז ם1װ*

 און באנק 190תי1 191 א־יף 191זי מיםל*ך91 19ם
 אײלם91 ישם1 זיד ה*ם 19ײג9 זיד• 19צװיש 19191

*ri«99n. לס9 איז 19תים1 ?19אײל זיד װ*ס «ו* 
 חר1 * 19**כ אויך 1*ם׳ק ים•1וו* איז *i <019191 ם׳

 פח ** שיץ מט9ה דאס אץ ליגגם.91 עס ן9ײ מעל
 וױיל ? אים פח פאתו*ם .I9nr 19990 091 <1ל׳19ס

 *רגייס.9ג ה*ט 19 ת90 <1911זי *ו ה*ט91 ליב האט 19
i9 i 9091911 * ה*ט91 ה*ט 1גחי* fi* i -שםיםע 

 4י11911זי וםט1 19 191י ל9«911 * כאפ ײ1 190*
 (פאוי־ ״1י*19װס״ װאו 09*9 גײן זני זיד׳ שטײט1פא

001911.( 9oi*o ט9ליד * ה  190 םח <1911וו91 19 ס
 .019091 ישט1 די פו־יה®־ האם ר91ײ9 90ל9וי >19ז*ג
? ן9טמ91 זײ 19 ה*ט ס91װ* םח

 1אי קול< 1אויפ ישם1 די 19 האם I9mi9i אמת׳
 .19990 * אויך <99שײ אס~1 191 אייף ישם1 *ל01ײ9
 *ײס סח אים סלצגם םזמש 191900119 19« * 1*1

.19ל9*פשם *ייס צו
 שװ*ר s 190ס* ג*ד םם9װ יל.190 אויף׳ 19י1 —

.1911זי r״i םים סוף מח
 ת*ם >99ײם*ו*1 91י1װ׳1ח 91לײ9 י1 ״wn אייד

 73 191 אין 19כ*י1ײ1* זיך צײם צו צײס םון ט19פל
 ־1ס* 1זײ ז*ל 19 1יל׳193 19*9091 אייד ה*ט ײ<199

 n *ו <1קל* וױ 190 19ײ91 *ד1 ס׳איז ט< זיסםיג•
י ל*ד9ליי  I* 1אי ״9190*31*0״ 19H91 99*0 191י
.ei*09i ישס1 190 ה*ס 19019*1*9 זײ םים ן90םא

 **19993 191 1אי 190ו9911ײ1* איו 019T100 ר91
0*91910in 09191*101* * םיט 193* <19191 פח

ת*ס 19 :ײם91לײגי9 * ים•1* זײז אױף ל90שםײ
*ד זיד  19ײ ס.9ל** *ריסםאוו׳ס *ח o**ii9io*ii* י

 טס ישם1 װ*לם 9ל90בי דאס *ס אים בײ געפיגם םען
.191*1 190 1*9 <19יי91 װאלם 911190«* <191191

 1919װ OOWH91 טס ה*ס 19« *ו ז*ו< פארשסײט
 ישס1 ר*וץ91 ח*ס 191ײ9 193* .11101119011« 191

 *ל־ אח 09391אי די .197190 9109«־ יי .019191
M 191 אױןי 1909191 191זײ װאם >191אי 9190 3 
 i93*n 0*911 019319 אח ל91ײ3 *1 אױף 1י119װ»רם

 0X391991. *193 אח 0191100 091 יף1א 091991
*i ממי־ל׳ i 91 איז 193ל9ײ בחיד׳ 190פרײלי ii**s19ײ 
T* 1*1 ישם1 םיר, ישס1 *לתים ה*ס חזומ ג*[ץ il

מ ן91זינ גו ,״ײגען *i״ ד ’i9*n.האם 9שייק אמ ״ 
 ישם1 יך1א 1אםש און זדיך טשם — !טנטערגעכאפט

 רגעבאםם.״9אונם האם ר90א — מחיקאליש ריכטיג ״עץ
 ש11א11ליק1 * אח 11ריםו1בא 1םי א געװען איז דאס

 איז ל9שפײס דק םארשטאנען• עם האם מאקם אוז
:דט91910אוי האם ר9 און ברײטער װארעןגע

.oi9i9i׳o נט.9נאװ גוט א —
װיים איך װאס 091 אויף גען919ר ין1ש זאל —

.019001991 1911יאד״־זי1װפע״ דער האט —
א 99שײ האם — קין?1סי גאספאדין װיל װאס

געםאן• פרעג
ל•91בײ 1םיע —
 *פ־ ל90בי א ooi*i 1אי ? ל9כײג 1םיע —
 0911 — 190*9ל oiyi 1901991 191 1אי ווארםען.

.190צ9ל 191 באקומען אויך ראי
 19091911* האם — ,1901אפװא איך ל9װ ׳ט —

 ר1יסם1א זיד איך ל9ײ חױיל91 — ם:1סםודע דער
19199•

.191ײ1א צום ר90191 קוםם *זוי אויב —
 1אי ל91בײ 19פי 199וב*1אס ר9שײ *טי oy איז

 73 90י191 93לי09 1*1ם* 191׳זײ0 1א11 רײ9993 א
 001*191 האם ם9פ* 19אב ישם.1 װים9ג ̂ קער
 1901הי ט99שס ם9פ9 *ז <1לא9 19ײ91 ס׳איז ן.901װ*

.1911*191 09 איז ל91בײ די אין טשט דצם.
 71 לולדי^91 01*1191 99ט* האם 09*מ את

 19 11א 711*1919911* 191זײ 019ים19 9*ל ביז װאן־ט
 191קלײ 91זײ .19בײם1* די פיט *ליין 7בליב91 איז
19PH0 ין1ש I9H91191די ל9היט *900191100 דאם אח
190 ג*ד 19םיל 1* 1911*0911* זיך האט ר9 אץ —

a m e n______________*_______________,—
 ת*לס91 אוץ 1םי I9n*i9nx *1 191 איז 99שיי

 19ל*פ911ײ1* איז oi90*o ם91 1אי ן.90שלי1* זי
<1911*191 ישט1 *ל01ײ9 איז זי חטז. 99שװ*ר*ינ די
91 i*i71 *יים< קיץ ו*ס191 ישם1 1די19שט <7לאפ 

o**x. איק 1אי 7ז*כ ף1פ* 00*091 זיד< תדס
— * 01911* T on, .ר *זױ בין איד סירקק* 
 פלי*־ 09 כ*«ט.-91 ישם1 אײך ה*ם o*n 70 פױדצן

 םײ? ױיל 19ײ םיי זיץ 0911 1באל ...991ש * ועט,
ע 1ײא .7װיל *לע w p <99שײ ? 197ל1 *1 7זי ii 
 איר — *■• םיד ל*ז ל<193 זטיף 19ה םיש• דעם
0191 i׳i* i9in> ?איז *ם ר?991* איז 1װא סירקין 
? ל93י3 *ס1 איז װאו ן1א ט.91י10 עס.

7H *1 091 3* איז זי *i9n7*תי <19יװ1*ק־א 
-------------און ל91*י * זײם 191 פמ 70091
תי איץ — ל<93בי ד*ס ל*ך ס91 פת פט9של910*

 191 מ*ם ל״9ביכ 9190*31*0 9יש119יסל1א דאס —
n»oo*ii סיט i* *1 ד*ם 73ה* *יס11*1ג*ר ooi7i* 

i*in• אין 7׳1סירקי בײ *כם1 9*1«
7*1191 איז 1*ל3 אמ  Hp*m 091 אין שטיל 1

 ײ־31* 91911* י1 אמ 019P93 *1 .19ל9ק 190*1*1
 19די 7סרוגק91 םיש 70*111 בײם 709191 7זײג םער
 71 ה*ם ס*קס װ*ס ix 091 זיד 019,1911* אץ םיי
 7171 איז 9שםימ זײן ל.9ביכ 091 םיז זיי ix ט19ליי
 ־90■* 19 0ה* 019לײ91 <91*י1ה* * <9091911* 7

 71 את לס9שם91*י זיך דיט ix *ײם פץ אוץ לעד
oi9io: 1קל* 09 איז? .

:9חטז׳ל 7תם91*« דד האס — קל*ר ר׳קל* —
 73ה> 190בײ1* זײ ? פאו־שםײן ix ישטi* 1 איז װ*ס

1*0 0391 *1 *71*p i*i i 919זײ 71י1פ*ו־סײ אח ןיך 
רעכט.

— אייד׳ פליכם *1 — 0091 0*1 1*ג ישט1 —
פ*קס, 01י191ק* האס

7*1,1910*1* ה*ט 9שײק  ר:911פי 1די 3
i׳oi9 1אי i  fo * i* ס. איז *ם1 1פליפס  יי

v את ל*ז1 םירקיטס ס*ן91 כ*פ * ה*ם חגה S 
:7אויװ oi* 1*091 לייף

טײ• ל*ו1 פריש * *ד1 אײך איך an *ט —
?190ױי1 פליכם! זײ העה איך תױיל,9ד לײמט
*193 11*190 *i אויס־ ישם1 שױן אמ 719לײ

 *י־1י1ק* 1אי 1*0 1903*01*0 191 1901הי •190791
 70*לn 09 11 *זוי םרים׳ 919שײ 0190191 ייד 73ה*
 *ד1191 <77190 919190 1*1 ,191*** 07*1 19*^191

i9 איץ *ן091 קל*פ * 19איםי* ה*ס i ישם1 — 1םי 
709391 — 3 u p9ל1*פ: ן

— 01909 I
? 0*1 איז 19ײ —
I 019*9 *ם.119ל90 * —

* ה*ם 1 .90719 *1 *פס391 זיו האט חנה
ײגג »יז 09 190*191011* ל<93י3 091 7 1*091 אי

-------------» פ*חוד * 03*091 אח oiyn סיי־קמ׳ס

--------------------------> 1940 מ»רטש,
 אוים־ 7191 1םי *1 איז ם19ם*ם D9i 1אי 193*

ע 9אד*װי1א1 19םי 1אי יסט*װ1ם 191 .70*191  7ד
**.19P93 *i 1אי *ריץ

האס — ? נט91סםו 1י1*ספ*1 0191 1אי —
i j i 7סירקינ' באט־יסם *ניש1אי פריסםאװ:

7 ױשט ל*ט שוין זיך 73הא 1םי — 7 1.
פ*קס האט — <o*ii3 קויםען 7קומ911*3 איך —

נם9191ס׳ שטענדי!. א1 קויף איך רוםען:91אפ זיך
7ה«ל1פ* זיך איד 3הא — •9ל9ים3* 0

 19זיי oi*i9i חט־, אויך האם — 019191 09 —
 !אס־ <7191 פח גאס *נץoi9i 1 1אי — םריינדליד:

 *193(אי ל'91״שי 19איי אוים טוט יסט*װ.18 פאז־י!
 .7פ*רקיל חלילה אך1 זיך 1אי ט9ײ ישט1 * ).19*ירי
ז םיר ט3לוי19 •7לס9ה צו אי

 זי איז 198019 1* אייף i*ii9oi*n נישט את
70*p iii  091 ix 7H*i9iix i*,in נ־ אץ יםם*װ1פ*
ל.09i *931 1*ם אים שלעפען *ו 711*091

 םשע1בו * 19 האט — טם< 1שוי טט״ ין1ש —
 7191 איז 19 *ו <191 קאגט91 האס 7« 193* •1*091

*101*7 1. nn, 19,1**190111* 7ה*לפ91 אים האם 
ל.91שי זיץ

 01* 190191 *<1 7קלייג9ו1* 09 ל91 איד —
 פאו־■ זי האם ן,919יק1אויםם 193*1 09 0911 <191*1*

.71ל*791
 711* ישם1 190 זיך האם יסם*װ18 191 193*

19 •oi9«i 7ײ91 1י1ש 71זײ לײט 16 91זײ םים 
i9om*o 73 פיטit• 7 7 1קל* 7191 ם׳איז  האס 0

7 * 03*091 ה*ס 19 7 17 7קינ'1סי פאלגט913נא 1 
 71 19 איז 0אי* .1917 1*11901? ת190 73לי190

 919* אמ 71של*91191י1 ל*ס<3 ל<9ק1י1 אין 7שט*ג
 ל93פי 9190*31*0 0*1 0191 *ס 7 01װ*91 מיטט

7*7* — 17 o?9i9io אים 091 70 ?1ד* װ*ם
 *ך1 װ*לט ד*ס 193* ז*ד. שםײס1פ* <191*0091*

0 93ה*ל * 19191 7 0*0 190ST1X 091 7& -TIX 
 911ײ 9ײ1091 <90ט י1 0* 90110 1א* 701*11**1*

 17 9שײק איעםלוס. זײן 19017 7שטײ װ*ם לייט,
mn 9׳m *i אמ ל193 i*n> 7פ»ל1ס* *ד1 71זײ די> 

7לױ1פ*  וױ .o*i p* i*03*n 7191*087 וױ .1
1*1*7 17 19191 1901? IX 191 ישט1 17 19*ה 

 19 שולז־׳ m 1א o*i נ*ך. אים ט1י1שפי* 7® 7
19 !77190 9משולדיג7 91ד*זי די 01פי1פ* האט
.191917 1ק*י ישט1 —

 911*0 * 17 711*191190וױי איז 11131119017 *1
7 ישס1 גאך to ה*ם ל93בי 93לי19091 ד*ס זיך 1 

,7*0 091 יף7 *1 19171 09 17 0*1 1*1 .717
 — ם19ה 91זײ 17 7ה*לט91 *ד1 09 ה*ט *ליק 19

 1*17 איז שםוב 1אי ז*ך 919* ?1זײ 09 1ק* 9י*סתש1
019391911ײ1א 7190 1919* .0קו?91193אי 7ײ91

r ז I_______מעגעס תר פת 1

ך בױם « געפאלען > ►
מאשמען. פץ 1װאל אץ
קלעכער, t*i װערט «*ל די

p פדר p i שפמען. און

׳חפד דיר, װןןגען 1םי
t ץ•1קר* * פעדים סון 

op אלע זיד וײגען 
ץ.1ם* ריטםישעז אץ

 אײף T? עםעלן םיר
ip פון און i ווײס 

חכר, דיר, געפען
ip פץ סינום * i ודיט

 פאלאנגט אםת אץ װ*ם
ה און גאדעל *ו ע ״
חכר, דיר, פאר מיגוס *

םער~ נ*ס ס*רעץ םיר

 — 03זו19017 19191 איז *לימ 0191100 19117 וזנה,
i* 9*13 9יש119יסל7 נע9פ*רבאטh t אונ־1171פ* איז 
ס מ.י*ר190װ* אין װי *זוי 7י &  71 נישט האם ן

110 שטר*ל * ן.91י7 9191אײ 91זײ 7יב1ל1 קאנט
 ?o*n 191 ץ•1ה* זית 1אי 711111911**1* איז האםטטנ

 —ל93י3 אס1 7ינ091 ישט1 01םא 1מע ױעט אפשר
 193* — זיד שםײט1פ* <i9in*n * 7171 װאלט אס1

 .-ix 1*7190 1* 197190 *בי <19111א11 * זיץ זאל
 731 אם11 <77190 91םיי 90H <9111* *1 זיך. ישם1

אמ̂ו 091
* 1*1*9 197, 17 1 17 P9177 ,197 * אך]
 ן7 0190*0 * יף7 19091פ*ר זיך האט רל9ב !אך-

 — ״1י*19פ11״ 091 ישט1 — 7זינג ix *נגעפאנגען
.1911*1 םארט 193*

7*םויל3 ה*ט — )71ױי17( !םאלטשאם —
191 18*1700.

•739ל זיין 17 7לם9ז װי יתit* 3* 191191 איז י9
שט? 19וױד 19*לי*ײםײסםoi 8* 701? 191*11 גאתי
! 03*091 ליך1939ל זיד 191*11 ?! 019,1 91י1ליי מיט

! I93it 19וױים
 אין 09שפ ביז — 03171 190*11 ה*ט to אמ

 —ל93כי 091 110 1שפו ?יין *פט.1 19ל9?11ם 191
i9 17 1911*11 *לץ ii* ii 7סירקינ 7*ר1191 איז 

 o*i איז זיק ישט1 ז*ל it* 09* װי ה*רצען. 091 יף7
*i — װאס ױיםo*i 1 ס*ל<1* * 191* 19111א11 * i 

 י1 ליך.19091 07*1 •1939ל »וI 190 1?* יל11191
 ל*ע *11 .190*11 נ*ד 1י3סי 17 — יט11 1אי 90110

 o*n*i *t 1?* — ישםi9Pii 1*3 91?יי ה*ט *לי*ײ8 *1
? די 191זײ Til — 7ב*ווית *i אח ט*ן.

09 71 T70987 1911 191 »1*0 1*17 7י fl* l*
:0191910*7 ה*ט 093 17 1111910*7 םון תיט ם*ן

r *היים <1ט91 — i !
— *?i יך7 איד i״r ? — 1910 * ם*?ס ה*ט

091*1.
71 אײד ם1ל* 1911 ל.9םײװ oi* אסילו —

1*0?
*no fi?7 1אי ל91שי 19*7 — i> — ה*ט nin 

 17 73י1?1יי1* 11*00*18 091 1י1190ל9>1 .01*191
ל.901מ* זיק

-i9i*ii * 113 19 ה*ם -on i*i7 טם״ שוין —
ישם.1 הילף 1?ײ ז*חי איך :1*091 9טש

 זײן ix פליפם1פ* פ*לס91 זיד ה*ס ועה 193*
 ישםi«a 17 1 1919לםis ix 9 פתעיליד אמ פליד9ה
*191*0791B 0 פת 7 7 191 P391 07*1 איז ל91י* 

.09«לײ* יםם*װ׳ס1« 091 יף7 ל*ם1 19091
 91זײ סיס i9D*nx 19 ה*ס 190907 םיטט *

 01*191 19093 191* ײ<19?93 *1 197ל1ם* 0לײ
 S 191191 P*nx ,197 1*8 * םיס 17 0*11 0*1

19P93.**
 .-0*1 9ט*? איז 1װא ?09 ם1םיי װ*ם ? ט —

.0191*1191 חט־, ה*ט — ששש —
 1אי ?ס1?91*תים 17 יםיר1 0190991 ה*ט זי

*?1*1*1 13* 1 191**X1937 IX>יד *I 019« 191?ײ 
ל.93י3 0*1 17 0* ?.911* 191ײ1 9*ל .7 07*1 !יך

 װי oi*n 191 1אי 19ה*לם91 09 ה*ט זי
 in!*, 17 09 19ה*לם91 •1901?931פ* װ*לט 07*11*1

•0ל93י*0791
— f? nin <191191 0*1 1אי 971711 .-711 —

.191*7 91זײ 1י1193לױ1 07*1 ,0191910*7 מ*?ס האס
.01*191 זי ה*ם יסם*װ<1« בײם 191191 אח 09 —

פריססאװ? בײם חײסם װ*ם —
0 ביי 9ט*? —  07*1 ה*ם up 19 •1*לײ 7
 3ה* איך 17 1*רײ 1אי 19 19װ .091 םח 0071191

 בי־ ז*ם איד ה*ב ל91שי r*t 1*00*7 19ה*לם91 אים
 91979? 191 1אי 01לײ911*רײ רהײס919ב*ה*לם ל9כ

0 3ה* איך ז9װ 17 7 191 0X7091 1*01* 19,*לם 
.19011910*תי 09 191װי איד ה*ב ל91שי

— *193-. *193—
 *ז <0071191 ד*ד ה*ב איך ? 193* װ*ס —

.19זוכ ישס1 19 0911 ל91שי 1זײ ן7 זיך בײ
1 7 198ל*917 17 1?*1סי  1*119191 ישם1 ?7 7

 19ח*ר91 איז זי •1*091 71? * איר 19 ה*ס 01װ* קײן
 17 ד93רײלי0 1*3*7 191 ל<t 17 193*11 * װי תים
 ה*ם איז 1ײ3 ץ1*1 191*1191 פלו**ם אח ־,rrna 19טם

:ה*?ט918*
— 1 mi9i19*ה 3*1 !זיד 1971? .19*רישקײט 

—ביפעל ז*ם
19011910ms >1911*7 0 7  1911*1917 17 19

0 19017 190לה*ב* 17 ל917 091  <919םײ 0*1 7
7?* װ*ס ל<93י3 9יש1יסלענ7 *ם1 3 .-19771119יײו1

---------------------------- 7



(« i*<־= '

ט י גערעכטיגקײט■4| 8 ד

םאציאליםטען אידישע ערשטע די
 סאציאליםשישער דער פון אנהויב ,ער

 נאך איז אידען בײ באוועגונג
 די אין אױםגעםארשט. נים וױיט

פארעםנם־ אפילו איז יאר 10 לעצטע
 ביסעל שפאר א געווארען ליכט

״קרייזלאך״ די װעגען מאטעריאל
לאנ* אין פאראיץ דעס װעגען און

 אבער ליבערמאנ׳ס, תקוםה װינער דער װעגען און דאן
 וואו בערלין, זיך געםינט װין לאנז־אן, וױלנע, צװישען
םא־ אידישע גרופע א געװירקם און געלעבם ס׳האם

באקאנ־ דער סארגעקומען ם׳איז וואו און ציאליסםען
 בײ )1879 אפריל טען26( *ניהיליםטוען־םראצעס״ םער

 הערמאן ליבערמאנ׳ען, א. םאר׳משפט האם מען װעלכעז
 םוף דער באםיים וואס אראנסאן משה און גורעוױטש

 ערשטע די םון גרופע דער םון םעםיגקייט דער סון
 ליבערמאנ׳ען םון און בכלל םאציאליםםען אידישע

פון געווארען באםרייט איז ער וױ נאכדעם בםרט.
נים מער סך קיין םויט זײן צו ביז ער האם תפיםה

אויפגעטאן.
 די םון תקופה דייםשע די אדער בערליגער די

 םאר־ א כמעם גאך איז םאציאליםםען אידישע ערשםע
 עדוארד אין פאראן זיינען ידיעות אביסעל בוך. שלאםעז

 ארבײטער בערליגער דער «יז געשיכטע בערשםײנ׳ס
 גורעװיםש הערמאן םון זכרונות די אין און באוועגוע

 אין 1936 יאר אין (געשםארבען אראנסאן םשה און
 גע־ געשריבען זײנען זפרוגות די אבער יארק). גױ

 צענדליגעי־ מים נאר דימעשה לאחר גלײד נים װארעז
 סך א געהאם שױן האבען אלײן זײ ווען שפעטער, יארען

 גאנצעז אױפן אנדערש געקוקם האבען אדער פארגעםען,
 זײער צו צוגעפאםם זכרוגות זײערע האבען און עסק

 צײט דער איבעד רעדם אראנםאז שטאנדיונקם. גײעם
 גורעוױםש איז אראפ אויבען ®ון קוקם װאם אײנער וױ
 מע־ פארשײדענע זײנע איז םותר םײל נום זיך איז

םוארעז•
 בא־ די אויד דאד האבען — עיקר דער אבער
 םאו״ איז װאס אלץ געװאוסם גיט אלײן שולדיגםע

 קו־ די היגםער אפגעטאן זיד ס׳האם וואם אח געקוםעז
 דעם אין מ־. אײז זאגעז צו אזױ זײנעז זײ ליסען.

 האס װאם רעגירונג, דער ®מ — «י אגחגחגו טונם גד
 די גאר גים זען םען קען ארכױו, אין אױפגעהים ײד

 כד• אעעשטעלס, מ׳תאט וואם םײוחנל־מאשין, גאנמ
 באצי־ די און ■ראצזוס, גאנמן דעם אינסייריחגן צו

 װאם רוםלאגד און עםםרײז־ דײםשלאנד, צוױשען הונגען
 די באקעמםען כײם געשטיצט געגענזײטיג זיך האבעז

 םון ירםים געװאר אויך ט׳ווערט גאר — םאציאליםםען
 םאאיאליסםעז אידישע אײנצעלגע סון ממיגקײם דער

 װע־ מאסעריאל דער דערגאגצם אזוי און גרופעס אדער
 ערשםע די װעגען ידיעות איצםיגע ביז אונזזנרע זענםליד

םאציאליםםען.
1.

י88 ני;8חשי m לזגס■ n י
מננז אזױ איז אח די pwjp ייז ג

גרימ. םימד

וױינריב. ב. דר. פון

 אױפ־ 1875 ײגי םוף האם יאליצײ די וױ גאכדעם
 קרײז רעװאלוציאנערעז םוגם עקזיםטענץ די געדעקם

 גזד גים גראד איז װאם ליבערמאץ, איז וױאזנ, אין
 איז און אויםלאנד קײן אנםלאםען חײם, דער אין װעז

 בערלין אין בעראן. קײז געקומען קעניגםבערג אימר
 אידישע סמ גרויע » קאגמגטרירם דעמאלם זין־ חאם

 פארשידעמ ®ון אחיגגעקוםעז זײגען װאס סאניאליסמן
 העו־םאז געזעסזמ דארם ס׳זימען חםלאנד. פון םקוםות

 אגט־ איז (װאס לוריח שמון סאל.נעײלז גיחװױטש״
 קאםעער, שװעסטןר 2 די קיעװ). אק תפיסח םיז לאפזלז

 ראםגער, שװעסםער די קיעװ, םיץ געקוםען זײמן װ«ם
m o .גזקומען דמען װאם זװקערמאז, אליןזר שור 

tyoam פאר א נאך nrt חחן א און מאהלעװ, פון oo 
 ימר־ זײסען. פארשידעגע אין אזזינגעקוםעז זײגעז װאס
 ).1873( וױלמ «יז ראם עיומאסו ),1872( זאק מאז

 ײיץ • נד.8 »יז )1874( סיגסק פון יאסמױ*ג<ל סואלש
 מרליז סייז אגטלאפען וױלנע פון זײגען ליגעופןנ׳ןן

 יואל און זתרןלעװיטש אתרן יאכןלסאן, װלאדיםיר
 געבליבעז לאנג נים אפילז איז זתדעלעוויםש ןפראן.

 קע־ סײז 1אןר<ןד<<<תב לדס איז איז מרליז איז
פינקזןל־ אפאלאז סים צוזאסץן תאס ןר װאו ניגסבץרג

 געםיגט אויגוסט םוף שוין בערלין; אין לאנג בליבען
 םאר־ אנגעקניפט האם ער אבער לאנדאן. אין זיך ער

גרופע. בערלינער דער מיט בעדונגען
 גרופע בערלינער די זיך האם אוים, ס׳זעט װי

 און וױלנער םוןידי השפעה דער אונטוער קאנסאלידירט
 קא־ א װי לעבען צו צייט יענער צו אנגעהויבען האט

 נאענם געשםאנען איז וואם קאמינסקי, משה מונע.
 1875 זומער געװען איז סאציאליםטען, אידישע די צו

 אנםלאפען דינען וואם די אז דערציילם און בערלין אין
 און וואוינונג איין אין געלעבם האבעז רוסלאנד פון

 םםו־ פאר א קאםע. בשותםות׳דיגע א געהאם האבען
 צו־ (לייזער פאבריקען אין געארבייט האבען דענטען
 זײנען זײפעךםאבריק) א אין געארבײם האם קערמאן

 םארשווארצט אויסגעזען האבען און אפגעריסען געגאנגען
 םאר־ אלע זיד פלעגען אווענם אין םארהארעװעם. און

 שרײ־ עסען, װאוינונג: געמיינזאמער דער אין זאמלען
 אויך ווערם קאמונע די דיםקוםירען. לייענען, בען,

 אין און זכרונות גורעװיטשעם׳עם אין דערמאנם קירץ
 ארכיװ. אין אויפגעהים זיד האבען וואם ברימ פאר א

 די אז זען, צו איז אראנסאן משה פון בריװ אײז אין
יאר. א ארום עקזיסםירט האט קאמונע
 א געווארען איז גרופע ארגאגיזירטע דאזיגע די

 םעטיגקײט זיין און ליבערמאנ׳ען פאר שטיץ־פונקט
 איז ער .ד״אפת״). םון (אויםגאבע וױן און לאנדאן אין

 דער פון פאר א מיט קארעספאנדעגץ אין געשםאגען
 האט אנד.) און גורעװיםש (יאכעלםאן, גמ«ע בערלינער

 ער וואם ליםעראםור רעוואלוציאנערע די צוגעשיקם זײ
 כזעםיגקײם צו זײ אויםגעפאדערט אמ געדרוקט האט

װ. אז. א.
 דעם לאנדאז איז געגרינדעם האט ער װי נאכדעם

 יאנואר אין האם אמ פאראײז םאציאליםםישען אידישען
 די װעגען םםאטוס באקאנםעז דעם אפגעדרוקם 1876

 האם פארגאנד סאציאליסםישען פונס סעקציעס אידישע
 אז אױסגעפאדערט, אח בערליז קײן צוגעשיקם אים ער
 םעק•א א װי דערקלערעז זיך זאל גרופע בערלינער די

 קיין 1876 םעברואר םען17 פונם ברײו א אין ציע״.
םײן אז גים, צוױיםעל .איך ער: שרײבם בערלין

.חבר .  האב איך וואם כראשור די באװיזען דיר האם .
 ששארקען דעם װעגעז אפגעדרוקם אמ אנגעשריבעז

 די צוױשען גרינדען אנגעהויבען האב איו וואם בונד,
.ישראל קינדער .  מנר־ אין אײד בײ געידעז שוין איז .

 אתזער םיז מיטגלידעיר די םץ פאחאםלומ א לין
 גענוםען און באשלאםעז איר האם װאם ? װען ? קרײז
.דארטען? טאן *ו זיך אױף  שוע־ װאכען פאר א .״ .
 אגב שיעטער — נריװ א גורעװיטש אים שױיבם םער

 מאםעריאל אלס געדינם און ליבערםאנ׳ען בײ געםמעז
 די אז אוים, ם׳זעם װאנעז פיץ — ■ראצעם דעם פאר

 ריכםיגע א אלס באםראכט זיך האט גרופע בערליגער
 וױ ליבערםאג׳עז צו באצויגעז זיד האט און .סעקאיע״

 גורע־ פארבאנד. גאנמז פונם פירער ריכםיגעז א צו
 םיט־ 9 די פאד בריװ איגם דאו־ם אים ששמלט װיםש

 פאר• די זזי אים באשרײבם םעקציע, דער ®מ גלידער
 אםיציעלע די םעסט שםעלם און פאר קומען זאפלוגגעז

 װע־ ,up דארם ײד ס׳חס־ם אפשםימוגגען. די פון זײט
 דער זשורנאל חנם אודאי (געםײגם אויפתף אז געז

 און ארויסגעבען געזאלם האם ליבערמאן װאס ״האמער״
 ברײו דעם ױגעגם). דער צו אויפרוף ליבערמאג׳ם

 .באםאלםעכםיג־ אלס גורעוױסש אוגםערגשריבען האם
a מךןסים ״געלײענט״ און םער״ n.(אראז *׳®) נאך 

גןלייעגם). אלע :בלײשטיפם םיט roya א
בער־ איז דינעז .םשקייע״ דאזיגער דער חוץ א

 פון מסױאליסטעז אידישע *נדעחג געוחגז נאד לין
 סעקאיןדםיסגלידער די װעלכע םים רוסלאנד־יײלזז

 א דא האבעז .םיר קאגטאקם. א אין גצשםאנען זײנעז
m s צו גורעװיםש שרײבם — פרײנם און באקאגםע

מז  מי־ליז קייז קי
a דאר־ חװ־ נױט 

a n מד גיט מ*ל

ס נים, אבער קענען װעלכע )9.3 1876( ליבערמאנען י ו  ל

 סעקציע דער אין װערען אריעגעצויגען םײגונג, אונזער
 אנוו׳ײזןן זײ קענען וועלעז מיר אז אבער האםען מיר

טעטיגקײם״. נוצליכע א
 בערלין אין שטודירטו סעמעםטער איין האט 1876

 וױ ײילנע. םיז בתידע נחום דערמאנטער וױיטער דער
 געװען דארט זײנען װערען דערמאנט װײטער נאד ם׳װעט

 אינטעליגענםען בכלל אדער סםודענםען אידישע נאך
 רא• :סאציאליםםען צו,די שײכות א געהאם האבען ו.אס
 מאזיע, וואםערמאז, גורעװיםש, דוד בלומענםאל, דין,

אנד. א. בײלין
 בערלק אין געײען ליבערמאן איז מאל צװייטע דאס

 J876 ױני מיםען ארום ביז מאי סוף פון ווארשיינלך
 דער אין פארהער גײם דערצײלשו האט ברוידע נחום

 זײענ־ אז ,1878 אין ארעםם זײן בשעת װין, אין פאליציי
 םים צװאמעז ער האם בערלין אין 1876 זומער דיג
 ליבערםאן ,וואו םארזאמלונגען באזוכט ראם ברידער די

 אויך מ׳האם און אגיטירם אמשםארקםטען האם אליק
 געפאכם אויך ס׳איז פראקלאמאציעס. וועגען גערעדם

 שםעםןר ם׳האט וואם גרופע־פאםאגראםיע, א געווארען
 גע־ זײנען בילר דעם אויף ליבערמאנ׳ען. ביי געםונעז

 מד :םאםאגראפירט — ווערםער ברוידע׳ס לויט יוען
 פער־ 3 אח בײידע זאק. ליבערמאו, אדיח ראם. ראםים

 זײנען. זײ װער גים וױיס ער אז געזאגם האט ער וואם זאן
 ,1876 יוני, טעז2 דעם ברוידע האם םאםאגראפיע די

 אוגטעך• דארם זיך האס און בערלין אין דאמע א געגעבען
״ראכמילעף״. געשריבעז

 צתאמענטחנסען דאם אז זען, מען קעז דעם ®װ
 םען2 דעם ארום אזױ םארגעקומען איז בערלין אין
 ליבערסאן,,וױ איז ציים זעלבער דער אין .1876 ױני

 םאראײן לאנדאנער םוגם פראםאקאלען די פיז מ׳זעם
 וױימר דערםץ ם׳קען און לאניאז• איז געײעז נים —

 גראד געװען איז ליבערמאן כאםש אז שלום, דעם ציעז
 איז פאראײן. לאנדאנער פונם גרינדונג דער םים םארםאן

 ארוכמורײחמ כדי אםשר בערלין קײן צוגעפארען ער
 ישראל״ בחורי שלומי ״אל אויםרוף םונם אויסגאבע די

 ט׳האפ אז זאגם, (ברוידע 1876 ױלי אין ארוים איז וואם
 אױס ם׳זעם װי פראקלאמאציעס). וועגעז גערעדם

 דעס ארױםגעבען דעם װעגען געהאגדעלם שאקע זיך האם
 װןן בערלק. אין םארשפרייםעז ודעגעז ניט אויפרוף,

ד איז גלױבען, זכרונות ז<ינע אין גורעװיםש׳ן ם׳זאל  ת
 בערליגןר דער צו אנגעקומען גים גאר כמעט אויפרוף

 בױוז א אין ליבערמאנ׳ען שרייבם אראנםאן און גרופע
 קענםס, דו װען סיר, םארשאף ,1876 ױלי םען4 םונם
 ■ראקלא־ דער פון עקזעמפליארען 100 הפחות לכל

םאציע.
 אױ זין האבען פאראיץ לאגדאגער אין װי נאכדעם

 תי נאכדעט און שםרײםיגקײטען אינערע די געהױבעז
 an ליבערםאז און אוגםערגעגאנגעז איז ,װיערי^•״ דער

 לאנדאן. םארלאזעז ער האם שםעלע, זײז םארלאחנז
 לײפ־ קײן פארען «ו געםראכם צוערשם חאט ליבערמאן

ו דער ®ץ פארלאגם־מגםער דעם — «יג
 ידז איז — צײט יענער אין סאציאל־דעמאקראםיע

 פאד־ די ארגאנתיחמ צו כדי עםםרײך, »ח רוסלאנד
 געװאלט האם ער װאס צײםונג, דעד פון שפרײסוגג

 «* 1876 דעצעםבער »יז אבער איז ער ארויםגעבען.
 אװןקמ־ זיך דארם און בעיליז קײז לאגיאז פיז םאחנז
 ייז פיז אײםגאמ דער פאר געלם אױף װארםען זעצם

,״האםת״. נײםונג העברעאישער סאציאליםישער
 געגריגדןם. בערלין זױן ער האם צײט יענער *ו
 אידישמ ן פון גריגתגג, דער אין באטײליגט זיד אדער

 זײמז תב דער װעלכען פון פאראײז סאציאליםםישעז
דאזיגןד דעד «אט םטתסא םםודעגםען. געװעז

ז אויםגאמ דער פאר שםימ א ײערען געזאלם אײן י

תו רוום מאװועי אזן am (mm( םאקסים *)  די ז״
ל דבורוו אלםגח באקאגפןר דןר «ױ זין נן י ^ו  חבית׳«ע ו
ן ו מר״, באפפגאןי װיל««ר דעי י  «ון םוםן » *גב דדו

תויייי׳ן.  *םע• *ין ג«לעבי ײיס ספקסיפ תאי שיעיתי גי
ײקו•

a איז סל^י«ד .האםת״• n תויים דער געװען 
מרלץ. איז פארפאלגס תאט ליבערמאז װאס

 ײי 8 פארגעקומעז אויך זײנען באדעז דעם אױף
 גיר בערליגער דער און ליבערמאג׳ען יש??צױ םכםוכים

an זוחױגער אוץ ענסוזיאסט אלם ליבערטאן פע.  a p 
 ייי V* וייסתג די ארױסגעמז שנעלער װאס געדואלם

־ די בשעוו סאז, קעםמרישען שסארק־ א געמז מי . 
nran ,Tm םיר מװחמ זײגען לינער״ s pr a ®זיז־ד 
 גז״ו״י אױך הןונןן px געבען געלס ן םיס געאיילס

מו 8 וױיטימ יעד געמז סי מינ׳• ייי• מ מי  לי
פיםרזױ־אקמיר און םעקרעםאר — סםירנאוו׳ן צו בריוו

-4 ו94ס ׳מ»רטש
 םון שטאנדפונקט דעם שילדערם — װפעריאד״ ןםו
תב  פון כאראקטעריםטיק די איבער גים און צדדים יי
 די םים געזען זעלבםםםארשםענדליך ״בערלינער״ יד

ליבערמאנ׳ם. אויגען
צוגעטרא• איז ער םארוואם דארם דערקלערם ער

 צײטונג לעגאלע אלם ״האםת״ דעם ארויסצוגעבען םען
 רעדט אידיש וױיל העברעאיש, אין אויך דעריבער און
 ציײ אומלעגאלע אן ארויםצוגעבען רוסלאנד. אין מען
 מעגליך געווען גים איז — ליגערמאן שרייבס — םונג

 וועלכע מענשעז, פאסענדע דערצו זיך פאדערט ערשטענם
 דערצו זאך. דער צו איבערגעבען םולשטענדיג זיך זאלען

 גביריפ דינע דינען צוױיטענס געלם. מים מענשען נאך
 ״אויפריכ־ גענוג ניט נאך ״בערלינער״) די (געפײנט

 עםק״א זײן אז םאר, זיך די שטעלען דערפאר ארן ״גים
 קאנ־ דערויף זאלען די אז אומװיכםיג, צו די פאר איז

 אויב דארםען, זײ כוחות; זייערע אלע צענםרירעז
 אן — הםחות לכל איז אונױוערסאלע, קיץ נים שוין

 נים. מעז קען דערםוז װינציגער טעטיגקיימ. אלרוםישע
 האבען םענשען די ? עם האם פגים א פאר װאם און
 די ;צױױליזאאיע גאנצע די איינגעשלומען בלויז נים

 געװארעז קול:אר. גאנצע די דורכגעגאנגעז דאך זײנען
 שוין כדי געלט, געבען זײ און סאציאליםםען אפילו
 פארם• די צװישען ארײן עם, הײסם אינגאנצען, םאקע

 ■לאץ דעם צו דערגאנגען שויז איז מען ;געשריטענע
 מענ־ דעם גאט ״האם :שילער דיבםער דעם לוים װאס
 דא און — געשטעלט״ גרעניץ א באשאםען ביים שען

ם... בלײבען צו םאר גאר זײ מען לײגט שידע  םום ז
 רוםישן, אין שוין םאלק, אין גײז פני בעם א אבער די
״ אידישן אין נים  דײםשען צװישען גײן. נים זײ װעא -
 געבען געלש אפילו און געפערליד 6ני איז דאם יא, —
 אגדערעז אן אין קלײניגקיים״. א גאר דארטעד, אויך ןײ

 אים צװישעז חלוקי־חןות די װעגען ער דערצײלם בױװ
 *יײ דער טח תוכז דעם װעגעז ״גבירים״ זײנע און

איך באמערקם ליבערמאן מונג.  האל־ אױך זיד דארף .
 מים ״אײלע דײםשען די פון םאקםיק דער בײ םען

מן נים בין אײגענסליד, איך, וױילע״. אנ  אײנ־ איגג
 מח איצם אבער םענדענצען, דײםשישע די םים שםיםיג

«T• דער־ און געװאוסט אױך םריער דאס האב איד 
לאנדאז״. םימ שיידסצע חשק אן אזוי זיך איד האב פאר

 .האםת״ דעם פינאנסירם האבען װאס ״כערלינער״ די
 ליבערםאנ׳עז, צוריקזמלםען געװאלט נאר זיכער האבען

 די אז זײן, גורם ניט היציגקײם זײן ײרך זאל ער אז
צײםוגג. די םארבאםען זאל צענזור

 ם: א ארויסגעגעבען
 םון איבערגעזעצט

 און פרעסע םרייער
 n האמבורג אין אויך

 פרעםע. ליםםישער
 םטודענט א רומעניע,

 דע( אין מיםגעארבײםו
 האם און לײפציג אין

פלוגבלעםער.
 כ אויס ם׳זעם תי

 ,1876 םעםםעמבער
 די אויף געווען טען
 דארם פאםיװ. גאר

 רא ברידער צוױי די
 ז צײם לעצםער דער

 גרו די אםיא זוכען
דארט אבער םרעטען

 מז8ה בעראן אין סטװענםען אידיש־רוםישע די
 ליבערפאנ׳ען העלפען םיט נאר געװען יוצא גיס אבער

 בעז8ה גאר רוםלאגד, קײן ליםעראםור שםוגלען םיט יון
 ציאליםםישער8ם דער אק באםײליגם אלע כמעט זיד

 םים־ אויד םײלװײז ארן גופא דײםשלאנד אין באװעגונג
 זײן איז פרעסע. םאציאאםסישער דער אק געארבײם

 שרײבם 1876 מערץ טעז9 פונם בריװ דערפאנםעז שױן
 דער אין מיד םײליג8ב »יד :ליבערםאג׳עז גודעוױםש
 מד און באקאנם גוש ביז איך אח באװעגומ ד״סשער
 גזר םיל האב איך םירער. לע8 כמעם םיט פרײנדעם

ג .פאלקםשםאאט״ פאר שריבען  םא* ,נויער ט״,הײיבא.
 ער זאגם וױיםער וחנלם״ .נויע »ח ט*ארןטאקאואשי

 איז םעגליכקיים up זיך םײאגען8ב לע8 אז דארם׳
a גורעװיסש באװעגונג. (דײםשעד) היגער מד n זיד 
 ייז נגרעס8ק סאניאליטטישעו אינם גסיליימבא יױן

).1876 27*29.5( גאטהא
 — נסב«קא װימיג איז װאם — לײז8 אמרםיה

an ו־ייטשע פאר גןאיק רטא געשרימז אײד Trap 
 פמם משואײגונגם־אקם איז צײםשריפםען. ליססישע

» בײ 18 געזאגט, איו ■ראמס מרלינעד  װינעד ח
a ■ראמס n ער ו8 תיחנז׳ הוז־ח אלײן אמרמאן a n 

י י8« תשרימז ר ת אגן ״ייע ר8« ,אוקונפט״, מר
a װעלם״ נױן n אבקגןגס a n יז *מיםממנמז«

------- —.......... ........................... ...............— »---------- !ײסשדיפסאד יסטישע7יא180 אגדערץ ר8® איז ׳ײמױג
a יייד n ן m יים בײ מ nחר חנד יז< בריזד 8 ן

a 22 (דאםידס ״צדקונפש r*P8י nז ײ80סו« מ ננג
תז איז ער אז חנז, *ו ם׳אח חשלמז פיז )1877  מי

.ימתדבטיסשר 8 יט8י
a ראדיז*) משח n 1877 י«ד8 1878(מדליז איז(

 האבען אודאי
 גז ניט םאציאליםטען

 דײטשל אין פאליציי
 עו70 די םון אנהױב
 םן די געגען קאםף

 1871 אין רײכםםאג
 איז קאמונע ריזער

 געםי האט אומעטזם,
 אויסרײד אז קראגעז

 אין םאציאליםםען.
 אויו צװיי געשלאגען

 םאציאלימ די געגען
 8 ״געמאנם״ האם
 חדשים 7 (איז םעז
rםא 87 x(ליםםעז 

 איז בייםער־םאראײז
 געװןןרען זײנען גער

 נאע די אין ליסטען
 עקאנאמיי דער האט

 אי אומצופרידענהײם
 פאראײניגונג די האט

 בײ גרופעס
 אײחןנאמ די »ח גער

 ניו פאר קראםם. א
 עס האס משרתים״

 אױף בילבואם םער
 אונםערדריקען, זײ

 עסעגםלימר דער
 איז מענשען דאזיגע

 אױסנאםס־גי די םאר
 טאקע אמת םירעז.

 געזעצען דאזיגע די
 אזוי דאם געקענם

 נאכ ערשם חדנפירען
 )1878 יתי טען2(

פאגאנדערל צו מונג
װאלען(סאציאאסםע

פארעםעגטל םאבער,
ר8  זמללםעד זײנע מ

 אוי זיד האמז עיקר
 םעססענד פראקוראר

 ז צוזאםעגשםוקעװעז
 קריג ר8םים8לי*ײ־ק
 די אױף םםתזז

 9 דעם אנםװיקעלם
a אויס, n שוי מעז 

 םםוועגםען אידישע
n םיט באשעפםיגען 

מ בשעת ,1876 יתי,
i m u m *  --------------— געוואוו געמאכט איז______ 

*a I8ar םיםגאד
------------ d M  M k d d A H k  רחז געבוגדזן ואנט

m a t• די

i8 a אה n  m m 
ז ■מ מ מ דש׳ 8 מ

tm>iB a גןבייחנן •) rt שיסייײ. »«ן 184• יולי  ײלײז
י גיײ«ז י ו י י ליז און •אליזױי ד«ד פזן ױיאויו י  m מי

■ a בייחנר די ײ״נמ n. ז •ין לי ־ מי מ מי י  •י
w »ון ישסנזדג ק״ו יוז9* iH iifj שימײי• ײן ז

a n  m m  a׳w « 
a י8 אח. ק*גט n 

n n w i a m
m n ײי8 יים \

8 anדיי ד ײ8מ
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ן ע ר א כ ־ ר ע ט ע ב ר א
׳PUP נױ םון כאר ריגג ארבייטער ־

 איינעם סאר דדינט זיך רעכענט וואם
סיי־ לאנז/ אין כארעז בעםטע די סון

 ױבילײ ־יעריגען25 זימ איצם ערם
oy גע־ דער ביי זיק דעריבער װעם

 ווארםען צו אינםערעסאנט לעגענהײם
אנם־ אנםשםעהונג, דער אויף בליק א

 אלגעםייז. אין כארען ארבייםער םון ווערם אמ װיקלונג
 בא־ ארבייםער דער אק ראלע װיכםיגע אזא שפילען וואם

לענדער. אלע םון װעגונג
 זאמלען אנהענגער םער אלץ וו׳ייםער, יאר א וואס

 אויסאײז־לען קעז מען אז ארבייםער־כארען, די ארום זיד
 םאסך דורך ארבייםער פון געשמאק קיגםטלערישען דעם

 עם זאך. אנגענומענע אז איאם שויז איז דאס — געזאנג
 א אויך האבען כארעז אז אלעםען, םאר קלאר אויו איז

 איגחאלםם־ מאכען און באשײנען זײ עונדא. פראקטישע
 םון אראנזשירם ווערען וואם ארױםםרעטונגען, אלע יײיד

 א באװעגונג. ארבײםער דער אין םיילעז פארשיידענע
 אי באווירקעז ארבײטער־כארען די אלעפען- דעם חוץ
 םון געםיל דאם זײ איז װע?עז איז גוהערער די אי זיך

 קאםף־גרײט* סון אפםעחזיליגקײם, פון םאלידאריטעם,
 אגײ װי שםורען םיפערע איגער לאזם דאם און קײט׳

 װײל דערפאר, פשום ®ילפולים, טעארעםישע און םאאיעס
 םיל ניט אבער עםאאיאנעל. אומםיםעלבאר״ וױרקם דאס

 ארבייטער־׳כארען ®ון אײנםלום דער אז װײםען, םעגשעז
 גע־ זײנעז מיר װי בו־ײםערער א םיםערער. א סך א איז

 פון פאקטאר פאליםישער דער אנאוגעפען. דאם וואוינמ
 בלויז װי וױיטגײענדמעד סך א איז געזאגג ארבייםער־כאר

 און אײניגקײם ®ון געםיל דאם שםידען און װעקען
 שםידם געזאנג ארבײםער־כאר דער קאמף־באגײםטערונג.

 םיםלעז אנדערע װאם אידעאלאגיע, באשטיםםע א אויס
 רײן, א אױך דערפאלגרײך. אזוי םאן ניט דאם קענען

 ארבײםער־כארעז די האבען פראבלעם קיגםםלערישע
 אק דערבליקעז *ו אגגעהויבען האם םען ארויםגערוקם.

 םעגליכ־ נײע עפענם װאם פאקםאר׳ יעגעם כארען די
מאםאווע, פאר :קונםם־פארםען נײע גאר פאר קײטען

קאלעקםײוע. פאר
■ראבלעםען. די םים באקעגען געטיער זין• מען וױל

 זײער םים באשאפען האבעז ארבײםער־כארען די װאס
 לאנד׳ קלאםישעז צום װענדען זיך םען סוז עקזיםםענץ׳

 ארבײםער־ דער ®ת שױם אין *נטשםאגען, זײגען זײ װאו
 דאס דײםשלאנד. אח לאנד דאזיגע דאם באװעגונג.
 בעבעל. און לאסאל ענגעלם, און פארקס םת דייטשלאנד

ח װאם שאד, א באםת אח עם און  נאך זיד האס איגט נ
 א געבען אונז זאל װאם היםםאריקער. קײן געפוגען נים

 קולםור ארבײטער־כאר גרױםער דער ®ת בילד גענױ
 ייז אעווארםעז דינען םאטעריאלען די דייםשלאנד. אין

 או שװער אח oy אי באריכםער. זשורגאלען, נײסונגען,
 שוחנדי את עם אי *נװײזוגגען״ איז ניט תאםער געםינען

 היםטאריקזגר א פאר מאםעריאלען. דאזיגע די קריגעז או
םעלד. נים־בארירם א םםש עס איז

 םון שםאםען דייטשלאנד אין ארבײםער״כארעז די
 דאם יארהתדערם. למטען םת יאדען זעכציגער די

 דער םון טײל א געווען דיגעז זזיי אז באווײז. א איז *לײן
 כארען־ ערשםע די באוועגונג. ארבייםער פאליםישער

 פאר־ זײנען געװארען׳ פארזײט זײנען וואס קערנער״
 לאסאל׳ם םיט — םער נ*ך און בעבעלם׳ םים בונחגן
נאםעז•

 פאר׳ן פארדינםם גרעסםער לאסאל׳ם דינאגדפער
 פארדים האס ער װאס דאס. געווען איז קלאס ארבייםער

 מים׳ז מרטײ״. ארבייםער אן פאר קערעץ ״פעספעז דעם
 דויםשען אלגעםײנעם ,דעם פען םײנם קערען* ,פעסטען

 יאר אין געגרינדעם האס ער װאם פאראײן״, ארבײטער
 ■אליםישע א גרמדען אד געװען אח יל1 דין .1868

. קענעז זאל װאס *דבימזער־מרםײ, ן ײ ל  ס י d ו
 זיד״ פאר טר?ב עזפפקעאויס ת ו n כ ע ג ע ג י י א
ד׳ז <Ji ד• און לאסאל סיי קלאס. ארבײםער מ

 רײן־פאליםישער דער אז כאגריפען, תאכען בעבעל סײ
nm־o ױפטיגעדו םך א זאי ע6זזג ןטןם>ער-ט*מאר פיז 
 שמארקע די גץזעז חאמז זײ םעאריעם. און רעדעם פון װי

מ די װאס װירקונג, לי ד מ רןן ניו  יײןרע אױף תאבען גן
ly pW D, פארם דער אין געזאגג־באװעגמג ױיסשן די 

 זמגען פלזטדז םיםגלידעד וופא ןן*.*לידןד־םשפןל די ■ון
 פארם רער אק אױך װי לגן)<1(פשפ טישוו בײ דמגדיג

 מיתגוסנ וזאױג די — ז<9פאראימ פאנגויג^יאנג ■ון
nipt ס בלויז כאדינט מד. ד  באװןגונג דאזימ די גיר

w p  n n״B לי״ ■•ניריאםישן איז נאאיאגאליסטישן

 ױביליי ־יאריגען25 דעם פון געלעגטנהייט דער ןצו
כאט רינג ארבייםער דעם פון

מינקאװ ב. נ. פון

 און ״לייער קערנערם םון קאמפאזיציע וועבער׳ם דער.
 וואם בירגערטום, םון םאךליד דאס געװען איז שװערם״

 םון רעװאלמיע דער אין געקעםפט רוםםול נאך האט
1848.

 קאלעק־ א אויף עמאציאנעל׳ פאסען די באװירקען
 געםריבן האט וואם םיבד״ די געווען איז דאס—אוםן םיװען

 ארבײטער־גע־ דעם גרינדען צו אגםײלצונעםען לאםאל׳ן
 סראנקפורש־אם־םײן. אין ״זענגעררונדע״ זאנג־םאראיץ

 הער־ פאעט דעם אויף אנגעזעצט םםש זיך האט לאםאל
 א אנצושרײבעז געצוואונגען כםעט אים און וועג,

 דױטשען ״אלגעמיינעם דעם פאר (בונד־ליד ״בונדעםליד״
 ליד דאם האם ד»עחועג ווען און םאראיץ״). ארבייםער

 דעם איבערגעגעבען גלייך דאם לאסאל האט אנגעשריבען,
 געשאםען האט וואם בילאוו׳ן, פאן האנם קאםפאזיטאר

 אונטער דערשינען שפעםער איז ליד דאם פחיק. די
זאלינגער. װ. פםעוודאנים בילאח׳ם

אנ* בעבעל האם ציים זעלביגער דער איז פונקט
 דעם אין כאר א לײיציג אין גרינדען אין גענוםען טייל

 ער בילדועם־פאראײז״. געװערבליכען ,אלגעםײנעם
 דאזיגען דעם אין געזוגגען האט בעבעל, אויגוסט אלײן,
 שפעשער, יאר פיגף םים באם. א געװען איז ער כאר.

 געזאנג־ א געגרינדעט װיען אין זיד האט ,1868 אין
 אם־דער בילדוגגם־פאראײן, ארבײםער ביים סעקציע
n זעלגיגעז איז האם כאר װיענער r אק געטםעז אנטײל 

 ״ליד שויםעם דארט געזונגעז אח לאסאל־פײעתנג א
 םון פאלקס־היםן דער געװארען איז װאם ארבײם״, דער
ארגעםערשאםט. עםםרײכישער דער

 בןר א ®מ אנהויבעז די געוועז זײגען אלץ דאם
 אבעל כאר־געמגג. ארבײםער וואוסטזיני^רגאניזירםעז
 אוםן ני^רגאנתירטען א אויף ארבייטער־פאםעךגעזאנג

 מאםעד געװען איז דאם עקזיםטירם. פריער אייד האש
 *ײט צו צײט םמ אתיםרײםען זיד םלעגם װאם געזאגג,

 דינען דאס קאםף. םאםאװעז פון םיםען סאםע די םון
 ערשטען פאר׳ן .1848 םוז רעװאלט־לידער די געװעז

 רעכענען פעז דארף ארבײםער־לידער םון שםורעם־פױגעל
 אויפשםאנד בעת׳ן געטראגען זיד האס װאם ליד, דאס
 איז װאם אױםשםאנד׳ יענעם װעבעד, שלעזיער די םח

קלאפענקאםף. םח אױפרײס פריםיטײוער דער געװען
 איז גןנהאלםעז זיך האם בארעז די פץ ארבײם די

 אמר צרקוגפם. ליבטיגע א צוגעזאגם און אנטוױקלעז איץ
 געװארעז צעשטערם זײנעז האפענונגען אח םרױםעז אלע
 האט 1879 איז רעאקציע. םינצטערער ביספארק׳ס םמ

 ,סאא^םטעז באװאוםםע די אתיםגעגעבעז ביםםארק
 זײער געװען איז געדע«ען די *מ ציל דער געזעצען״

 *רנײט שםײגענדיגע די פאתיכטען צו — קלארער א
ם• םמ א ײ א ם ^  «אר- אלע זײגען צײם nr *װעלף י

 ׳׳־nnxi אלע אונםעח־^קם, געוזעז םיײארגאגימצתם
 אזא איז גלאד םע^װיחײג, *ח םאו־באםעז• צײטוגגעז

 די האבען לאסר־קypwan> פא^ן צײם nעnםעtםיג
 די זיך אױף אימחנעגוםעז געזאנג־פאחדיגעז ^רבײט*ר

 פאו־- דאם אויפצוחאלטעז ישל ■אליםישע היםםאוײשע
 און אגיםאציע אז־בײםע^אייניגקײם, פדן ליכם באחנענע

 די האבען אויסעלליך .iw״xn8 אתםעחנח״ישע אלע
an8״mm ראבע אופשולדיג, אויסגעזען גלזאננ־פאחדיגעז 

 ■אלײ גאנצע די איבעועענוםען זײ האבען אינעװײניג
 דעמיש קתםם. פון מאנםעל אונםעדן אדבײם םישע

 t׳nxr יםודות װײסעחײגע די געפעסםיגס זײ חאבען
 אײגגע• נים זיד תאס ביםפ»־ק׳ז קאםף. ■אליםישעז

 פאו- קלאס. n^r'nnl *ז פאכט די אומצוגרימגןן געבעז
onyp: ך אפגעשאפט וײנןן געזעמז ביספאי^׳ס ײעז  ג

n 1890 װאיעז(איז r,( מזשאת זיץ מעז חאם  אז ,מ
 וױ n»pnw״* םד * איז אטיןלעמישלפ «ז ם»פט די

ש• דעם בסעןידיטאו מקןנם ײד ױאלס דאס  מנמסטי
מן ביסםאלק׳ם אײחמ־ סײימו*. םםעז ע  האנץן מז

m די חמ־שטיקעז גזװאלם v n o  gtnw’VrK o 
«ir״ant יי פלצנעז  nxe מן • גלױז ל  םיליאז מ

ז mp ײי גלײד »מ װאל־שטימז•  BBwnap חאס מ
i»uf 13 פיס גייונץן, *מיםעת זײג« tm n r■, חאט

 װאל־ םיליאן אגדערהאלבען געצויגען ארבעםערשאםט די
 די פריהער. װי פיל אזוי םאל דריי ה., ד. שטיםען,

 אויפ• דאזיגען דעם אין זיך האבען ארבײטער־כארעז
 Jאליn װיכטיגע א גאר געשפילט אויםלעב און האלט

 ארבײ• די בויען װידער געקענט האט םען נאר װי און
 אגנר כארען די זיך האבן שטערונגען, אן טער־פאזיציעם

 ביס• אפשאםען נאכ׳ן יאר םינף אז שנעל, אזוי װיקעלט
 געװען שוין זיינעז געזעצען״ ״םאציאליםםען םארק׳ם

 ארבײםער־כאוען. םון זינגער 19,000 דייטשלאנד אין
 גע־ איז nהיטלע nyrn> צתײק, יאר צען א םים און

 געווען אליק דייטשלאנד אין זיינען םאכט, צו קוםען
 זיגגער. םיליאן האלבען א םיט כארען 6,500 אריים
 זיך ארבײטער־כארען די האבען אוםן עגליכען אן אױף

 אגס■ דער םיט צױאםען לענדער אלע אין אנםװיקעלט
 דאס איז אזוי באוועגוגג. nבײטעnא nyn םון וױקלונג

 דאס איז אזוי לענדעה םקאגדעאוױשע די אין געווען
 לעצםע די אין געווען זײנען עם וואו עסטרײך, אין געווען
iy n r, פאn 16,000 םיש כארען 460 אגפאל, היטלע^ס 

ת עע  איצס, אויד אז אױםגעשלאסען, ניט איז עס זי
 םיגצ־ די nאיבע לעבט פראלעםאריאט דייטשער דער ווען
 כאחמ, די האבעז עקזיםטענץ, זיק פק ציים םטעnטע

 װעג א געםונען םארם, װאםער אין אוים נים םאכט
ש אויפצוהאלטען וױ ײי ^ טע  פײ־ כישום׳דיגע דאם אונ

זיג. nגײםעnא אנטגילםיגען אין גלויבען פוץ עמגל
 אין ארבײםעו״כאחח אלע האבען n8 1908' אין

nyo,n׳w אין םאראייניגם זיך דיישושלאנד f t r צענםראלן 
 אר ״דויטשע יםםnםאנאםש א םיט ,,לידעהנעמײנשאסם״

o< צײםונג״, nyajjrr nבײטע r ר א דעתתיכם האט  צי
 דאזיגער nאט־דע ען.nעקזעם■ליא 80,000 פון קולאציע

םערכאחמ די םון װאוקם nגיגאגטישע  ניס on^ אמיי
n8J וױכטיגע אn םח םײל nxn אnבײםעn באוועגוסג 
n8J װיכטיג א םאתעמען צו אן הויגט enx אק w n 

םטע די מוזיק־לעבען. לאנד׳ם  ■עו״ םוזיקאלישע ג^
 איי• אן ינדעםnג םען םיט. בײםעזnא זעגליכקײםען

 כאד םויזבם nאיגע o’inx גים װאם םאו־לאג, גענעם
nyn,? םםער מ׳גוײנדעט  דיתגענט־שולען. און כא^י
ן יזיגעn אלע די און ע ט ^  אױס• םולען njrn ixa’n? א

pnrr אזױ ױם־םובים). (םחיק ״םהיקפעםטע״ די בײ 
 םקאגדינאװישע און שווײץ, nyn אין אזוי עםםוײיד, איז

 עאןס• אין דייטש־בעםען, אין אומאח, אין לענדע^
 דיישש־שפתגכעגדיגןר nyn אין אויך אץ ינגעןnלאם
 םאציאליםטמ און nגײטעnא דייםשע װאו יקע,nאםע

 • אויפ׳ן עזn־כאnבײםעnא שםעnע די פאתײט האבען
n w s 1926 איז דײםשע. די פמ n r זין קוםען 

 גתיסע אלע די םמ דעלעגאםען די צונויף האםבות אין
מן א ױנדען און כ rבײטעnא ״דעם ג nענגעn אינטעתא־ 

ציאנאל.״
 אױף קומעז בײטnא nגיגאנטישע nyn םיט צחאםען

 עם מעםםוגגעז.nאD נייע צילען׳ נייע פאדע^גען- נײע
 םחיק־פעסס בײם ק.n־װעnכא גתיםע זיד באוױמען

 םא־ די םnאױםגעםי םען האט לםשל׳ האגאווער, אין
אונג״ ״אמליטס קאנטאטעם ציאליסטישע  פון אופע^די

 םיםןנס קנעכעל, פאן ®מ װעלט״ .אײזעתע די אולםאן׳
n און םאםע ,ש־ליט־פיסםעו־יע״. ^ o r p אין קוםען 

 צוױי׳ דעם אײנעו קענםnדע מען באו־יײגג. נעגם®*
^ שםײןnפא צו אן הייבם מעז אח םזמ מ  צוױי־ דעם אי
 נײן א ױי כאר־םוזיק באםמכםען אן ם׳חײבם םען

r מאםעדפאמ, קינםםלעוײשע i® ם שםילען װעם  מ
 קאנ־ די װאס פעגלעכקײםען. mroxna נאד ד^שם

 -ועײסמפ די אויך געבען. גים עס קען *עדם־במע
 און אפגעםױשם װעײט פאועאגגענהײט nyn םח װעי*ק

n קמגען r נו םםיםוליחח זײ באםײם. נײעם א 
 חר דעם פאו־בײםען זאלען װאס פאו־םעסםוגג׳ גחנםעמ

 »ױו כאי־־פוזיק אלטעז• דעו• םץ זינעז ליגיעז־וײםועלען
 !םי״ חמליםטישען א םים קאםפתםזװ ,r>®inpm נײע
 י *.HP nyr שאפס קוגםם־באט־יפען נײע ציל. שעז

 דיכסײ םך א םײ txixpnn צוגאמ עסםעםישזנן נױעם
 »לץ איבעו־ דיױגעגםען. און קאםיאזיםאו^ן סך א אמ

 •אליםישײ דעז• םאקטאו־, אידמלאגישעו־ nyi שװעכט
 תידפסיכאלא־ א איז זײנע אנװענדתג די און באםײם.

 ארײגזינקיו nytnyn די צװימם פעלאדיע די ;גישע
>nxtn פ*ד בילתל, אוים פייתםם ױאס זכחץ, אין 

 1ל פיז פאפענגחח פארשײחנגע און םוסמרן גלײכעז׳
ז ח מ m דאם י m טיז m מ r w n.' ח * י  תיי
ר תן מ זי  ײי לאזוגמװ און בילד«ז■ די .nxonm די ו

ר אין פש־אײגיגם מד. •וג׳ס געו־עבעניש דן מ ייז ז

ם> 1940 מארטש, י י ! ח ►

ארבײטער־לעבען אינםערנאציאנאלען פונ׳ם
 ארבייםס־אװם אינםערנאציאנאלען פונ־ם באראםונג
װאנדטרונגס־פראבלעמען. און ארבײםס־ וועגטן

: חודש ין1 ^n8n דער האם nםונ׳ם אט 
אפ־ ארבײםם־אמם נאציאנאלןnאינטע

 קאנםערענץ װיכטיגע א געהאלטען
 באםראכם דינען עם שווית• גענף, אין

i r i r w םראגעז׳ רייע א o ri זיײ 
 nnn געווא^ן אתיםגעתקט נען

nyn פון םאדערגמנט אין — םלחםה 
 די וײיע nשטעnע אין ונג,nעםיnאינטעnםא

 ארבײטם njn םון ונגnלײנגעnםא דער װעגען פראגע
 *n8 ויעןnם םון וואוקם שםאו־קען דעם וועגען און ציים
 פיםלען, געזוכט וועײמ עס מלחמה־לענדער. די אין בײם

 אוײינ־ םאסענהאםטען דעם nnn אז םארהינדערען, צו
 נישט זאל פ^ץקציע־פי־אצעם אין םרויען םון דרינגען

 אײנ־ די אין לוין א^ייטם nyn ווערען אראפגעדרוקט
אינדוםםריען. צעלגע
 פארנױ האט באראםונגען די אין פלאץ ברייטען א

 —מאמעגט איצםיגען אין אציע.nעםיג םיז פראגע די מען
 יאםnעםאnםעק םונ׳ם ^פארם nyn איבערגעגעבען האם
ע די איז — ^  װאם םליכםליגגע, פון אבלעםnB א n8J פ

 םאלגונגען.nאםען־םאn און פאליטישע םמ זיך ראטעוועז
 י-1א אייגעגטליך זיינען םלחםה, די אן האלט עס זםן כל

 אם־ איגגאנצען נםעם ים איבעח בײםער*װאנדעתנגען
 עם װיבאלד אז נישט, ספק קײן ס׳איז אבער גזןשטעלט.

 אין לןךעז זיד ודדלדז םלחמה- די זײן סאדענדיגם װןט
 אײח»ע, םון באםעלק^ונגם־מאםען jjo’ina אריין װעג

 אין לעבענם־םםאנדאמ־ nyn וױיל הייפען, נייע זוכען
n זיין געװים וועם אײו־אפע n נידע אnיגעnnxn .n 

 אזױ װי םיםלען, באםחמטען באצײטענם איצט שוין מז
ם. קוםענדיגע די באגעגענען צו ע לי ^ ־ ע ^ ג םי ע

o דיםקוםיע״ nyn םון r i א פאועעקוםען איזnום 
 וועלכע םיינוגג, די םאנעזnדע צו כדאי איז פראגע, דער

irmאנצויזישעnם nyn אחיםגעזאגט ס׳האם  n®־n y r 
 םnיכעnפא מל עם אז ם,nגעפאדע האט ער זשוא. לעאן

nw אויף nבײטעnא nxB װערען xa nyn דאם װעלם 
 בא־ צו זיך ר?כס, דאם ^נדערונג׳ פוײיעל םון רעכט
 ם׳איז װילען. זײ װאו אוםעטום ארבײטען צו איז זעצעז

iy באשםימם n rw םיםגלידעה דוײי סון קאםיסיע א 
עז אלע שםודיחנן וועט װעלכע ^  צתאםענהאנג אין ם

 םיםינג. קוםענדיגען צום יכטעןnבא אח עמיגראציע מים
 אמעױקאנער nyr אוײין אויך גײם קאםיםיע דער זױן

יטש.nTגז nקארםע םארטרעטעל
 אינםעלגאא^ םוג׳ם קאנםערעגץ קוםענדיגע די

 וזודש אין װערעז אםגעהאלםען װעם ארבײטס־אםט נאלעז
יוגי.

 פונים ארויסגטשלײדטרם סאװטט־רוסלאגד
ארבײםס־אמם. אינטטרנאציאנאלטן

n װיכטיגע איין גאך r םיגע די אויםגעטאן האם™ 
:ארבייטס־אםם אינםעמאציאגאלען פוג׳ם קאגפערענץ

ח * . ד c ד t r r ן^ מ ם ־ ז ג

nארויםגעו האט זי rפץ סאװיעם־רוםלאנד םען njn *אינ 
 די איבער װאכם װאס קערעפערשאםט, םערגאציאגאלער

 װעלט. nגאנצע דער אויף ארבײםער די םון אינטער^םען
 דער אז דערקלערט, אייגשםיםיג האם קאנםערענץ די

 אין םארנוםען איצם ביז האט מסלאנד ײןלכען פלאץ׳
 לענ־ אינדוםטריעלע װיכםיגםםע 8 די םון ראם ענגערען

 איז דוםקיםיעם וױיםערע אן און גע^רען םוײי איז דער,
nגעו באשלאםען r,בעלגיע אז ען rדעם םארנעםעז ל 

*רס. םרײעז
 אויםגעשלאםן תםלאנד איז דעצעםב^ חודש אין
 אויף אנםאל דעם צוליב םעלקע^ליגע, דער פון געוואי־ען
 גע^■ באזייםיגם םאװיעםען די זיינען איצט םיגלאנד.

yn? איבע אח אזוי און אויך אלבײם^םט םוג׳םnגעnיסעז 
 םא^ נאך האם nװעלכע םאדעם, לעצםער דער געװארען

וועלט. nטעnצױויליזי njn םיט סאװיעטען־לאנד בונדען
ט nאויסע אםילו לאזט םען װען ^ ם א  אים״ די ב

 דער איז סאװעטעז׳ די פון םאתנלעכענס םעריאליםטישע
 צוליג אויד נאו^כםיגט rענnקאגםע nyr םמ באשלום

m יעדע ווערם אמײיםם־אםט איז םאטיװען. מכליכע 
 סײ nעםעnםnונגם־םאnעגיn יירד םיי אםעזnםnםא םלוכה
 מי־ ״ױניאנם״ וםישעn די .nעםעnטnױניאז־פא דורך

 נישט, רעבט שום קיין אבער האבען געזאגט, שטייגם
 לםשל װי וױיניג אזוי פיינונג, פוײיע א אתיםגו^נען

 וױיניגעה נאך njrnf יקע,nאמע אין קאמפאני־ױניאנם
irmוסישעn א ייעז  n®־r  I8א ארויםזאגעז װאגען ל 
^ םריי א ט װ ל ^ ny פא דאדnלויnטא קאפ. דעם עז 
 ױניאנם yטישyםאװ ודזןן נישט, iynr® קיץ גןױוים איז

 םא־ און נאציאגאלnyױניאן־אינט צום נישט באלאגג^
 צום nyם נישט באלאגגט םלוכח א אלם ותנם־תסלאנד

ארבייטם־אםט. זyגאציאנאלnyאינם
 דים דטר אויף שםײם חטלם־פראלטםאריאם דטר

פינלאנד. פון
 קאםף זyלדישyה nyn טnyונדrבאו לםyװ yyj8( די

 אגםאל זyישnכאnבא oyn גןyyג םאלק זyםיגיש םונ׳ם
 םץ באװזגגוגג nyבײםnא nyn אין םאװןנם־תסלאנד, פון
צ די ארוים ופטn nyנדyל yאל צדי  אום״ ayn פון ט^נ

ם.yאטיBםים yםיםםם די לאנד גליקליכצן
^’nyy םיםרין. nyלםrו האם נםyצםyל c  nyn 
 א מיט ?yצחאמ טמיד־ױגיאךאיגטצײאג^אל. םונ׳ם

Bז־פיrיד*ױנynט yנגלישy «מ yגאציyתל ^ ya ,nyn 
 אתיםגצשיקט םnדא פון האט און םינלאנד אין װיזיט א
ד nyיקאנnyאם צום yאמnגyלyט ynjyn’n א אנ ף־פ צ ^ 

םינלאנד• פאר
ײנמ גופא תםלאנד ־ סאומטמ אין  nyבײטnא די ז

.nyB0«a8a״*ay't״ און פלחםח פון וױים  גים oy װי ^
n y ar» ^  nyn nyrx לי״ ״,rnyn מי נױט־ אין זײגצן ^

 פצםם- אידעאלאגישע nyם אלץ — זynכא nyD װאס
א — nyun nyם און קײם׳  די איז npwyj א

קלאס. nyבײםnא ®ון טתים פוג׳ם פאתוירקליכונג
 קלענעמן א אץ אפילו אויב ,tMni סך א אין

״ iyxm: פץ אנםװיקלונג די איז מאםשםאב, ^nytr* 
 םים׳ן ,ypnyאם םון שנהגדם פ«*שידענע אין iy־HP רימ

nypnrn’j כאn בn,אש nyn די צו ענלעך a*w״n]m* 
 או־בײ־ nypnr™־ nyn םעלקצ^ ynynax םמ כאחמ

 nr צװאנציג און םינף םים זיך האט כאו־ טעי״ױגג
ם צח־יק חג ^ג  nyn וױ nyun צאל nynyoyna א םיט ג

u *־בײם^ ערשמר p זיד האם װאם לײםשלאנה אין
n 80 כגמגם םיט גאגוײגמם r .צזדיק n^sny nyn 
nâ איז כאו• ארבײםער ytrn איז >ynyrty: onay? פיו 

nבײ:»nטאל•אyם 12 ^ 3 n y  nypupnu nyn nyx ,nJ־ 
ע  םיטגלײ 88 סיט בויז^ lyannyaa* זיד האם כאר יי
 זיד חאם כאו־ אײן־שטיםיגמ ■ז־יםים^ן א פת מר•
n r או־ב u p  Hn פי^שםיםיג^ א אין פאחזאגחנלם 
 אין ״t»rmyn»B o׳nya»m לאזא<־ nw«y ,ny®y*r אזן
שםיםע^ זyיאליפאניש י u (פיל p. א פון ny»yn~ 

ד y פון «י r o n צ און מנ ^י ^ג ש םי  מלאזױזנס ת
u איז יקאװץ).גזשאפיל (אונםזמ־ לימו• ית p  nyn 

מל  חױואלוציאגאחג ,nye«unx אפת־אחײפתג צו ןרי
 ®וײ«ײ* איז תאם ,T'nyinp nyww) nynפאלקס•לי »יז
מן). ײי jnx u זיץ פאתאםם איצם און מ״מא־ n 

m נסשפאליציזאק םים »ויד כאר רמג m  f i r m״

 ײמםי־ iyp ny3 nyםnיrהויד־קױאלים א בלויז װאם
iyn און אפאטאוץ־כאת קײן גים און u n נױ־יאי־־ 
nyp ^א ®ח באשםײם װאם כא nraw® צוואגציג און 

nyun, גןװ^ן איז n* טnײב״קn,האם װאם אפם rgi 
ty u ^ y שא• צו קאםפאזיםא^ז אח זײכנמנר טײל 

iyy גײזג ^pn, םא וואסynגטםynyז n» גויםyז 
 םיט ױאם װאונמה ?ײן ניט איז oy און כאחגז• ,n פח

o r זײ פמ װאו?ם iyup אויד ווא?םט n r אינטזר 
o r אײד און ױי צו n r ^ ג א im זײ אז ב p זײ־ 

y ru  m פח yooayv h און ^yooorpn טײלyפח ן 
am n r״m yrao nyo. אח אזױ oy אלב. רי פיט 

 זײ טיט oy איז אזױ לאג^ i׳nyou iyup וײמ
iyup פיז w n rאינםnyנyשאגy,ל״ pvoyuy מ אויד® 
im״׳om גאטמנ רי און T׳nyr״n לאז^ im  nyo 
ז גצװאונצן סך א nyn װאלט  צו גצזזנז װאלם ױ מ

lynyoruua צאל זײ n  .iyup צאל ^ ג נ י  אייד אח ז
»o r r n p  n  iypup»u פח n •כאחנן

n r פון יום־םוב nytmam־u p  p n באפת איז 
nyo»uui nytmnx nyxir n ®יז יום־םוב א r ־  מ

jmiyn וױיל ny אונ־ און שםדנוח סך א באשײגט האם 
Tyinoyrryo טון onx yvnu״.o y x r’^PUF nyu 

?yyVy| ן  שםחה yo*ru א nnnpyiup איו oy מ
*nyn מ ט*ױמ א ^ מ מ מ ת ר חװ־ איז א ת ײ  »ר־ אי

nnmam n זיאו jauyixa בײטזנז־ r* וײנג u p ז*ל 
.gm*nouu< זײז מוחנז נים

nאלy לyנn r םאל צטליכע שוין ג^וארצן אויםגעכאפם 
oynyn ג א םוןyהײםny ־ בראאז־ק^פםינג yoo,^ אק 

 לם*rוyג ,n iy:y; קאםף צום רוםען yלכyװ תםלאנה
 אנ־ onyn oynyn yאזיגn ’n אין ^yoynp םון nyשnyה
 רוסלאנה םון שאםםnynםי yקאםוניםםיש ,n קלאגטyג

 oxn yלכyװ nxo ן,yאלynאי ,n זyפארראט האם זי אז
 *riyn אין בלוט זיין lyoxanxo האט םאלק nyבײםnא

 אלם אמםnnםא טnyװ nםינלאנ [yaya םלחםה רר ס.yלוצי
n r בלוטיגםםny ^ ל ב ל א חר y^ayo’i<^ םון ס  טי
 nyn ןyגyג קאםף צום iyony;וחנלמ nyo”o>«־ ,n נען.

y’oxnpxni'o סאציאלי םוײיזןר א פארoטישny תסלאנה
 דטם פאתיכםטן מיםהטלפטן, מח פאלק דייםשט דאס

היםלטריזם,
 nyr’p ,«innx אץ תה שטnyה nגאצי*לאנ אץ

o נישט װאגט r  tyoxoixc’ix ,םויל h  nyox םאי־בי־ 
unyo אץ n r סון צארן yo’̂ o  ,n ^םאלקס־סאס 

nyn lyroya אויםnnוp פ איזp rלאםאxיyם lynyn o r i 
n nnin tyoyay:o’nK, ר ת n n ®ח פי rײטש*nx ny 

lyoon y״3 ^ y i ^rayixo nyo אויס• אין גלות אפ 
 איז דײםשלא^ פון גונגyבאו yםישoסאציאלי ,n לאנה

ty ז,yשפאלטyג rn  lyuiorn yn” o nynx אין אייניג 
ysxno n r מ® o r מנן ם ם n :מלחמה־ציל ^נ r 

 פױ־ ?,ynyi onyoyooyx פח יזםnyהיטל nyבארישnגא
t o טש^^לאי־ואקיד און לען ri:״tyorByx iy גy־ 

n n r i מחמ שםױתל׳ נאצישמ סונ׳ם u n ’iT אויפגy■ 
 ־yג און nױש םוײיהייט, פון לסyו נײע א ז.ynyו בויט

prooyn״D, אין h ^באציאונג nypnyo 'n tyonix, 
i םוז r m  o’loyao'ik n rm. אם n r קאז׳ *יל ®*nx 

i ײכםnגnyד זיך, שםיים r  u p  ]ynjm׳ nm היטלny׳ס 
yunx? וyלyז onyoyooyx די אױף װזגײגז ®oaxn.ען 

rcmm^yn ,n די ®מ yװיל לאיםyאויד ז ty rn p הים־ 
n איז זyגyםםװr®ונ םלחםה, nyn אין חyל r  nyox 

n ®יז םלחםה־ציל r זײיםשזגר y’oxnpxor נישם ונייט 
nyjyvu nyn װי x ,nילyאץ פראנצויזישזנ רי םון ז 

n n מנגירונגם yענגליש  •iyo:yo״yoo סאציאליסטישע 
r:y ixo: און n »n״y’o rP * ® r yoo אדעחװ, בכלל® 

 זאל נאצײם סון o:yor®nxo yo’nxonxo ,n פאר אז
n o ןyרyו באשטראפט נישם r״yoo .?םאל n, ד  ח

>’iy ^ n ון® y ,nלאים o n rix  nyox lyprn.
 צורי? לאנג נישט איז וואס פראסלאמאצי^ א אין

tr r iy »  iyoy>y;onnx פארטיי*פאר״ סונ׳ם פאריז אין 
nyoo«n n ®יז שטאײ r סאציאל rםאnpאםישyפאר• ר 

onyn yx ט ר ^ י ^  nyonjm לי^גשאסטליכזג םים ג
־ און סרײהיים — םצל?צר פארגצוואל^קטצ אלצ כ ^  ג

XOX^prB n אין ®אל?. זײיםשן םאר׳ן אייד םיגקײם r* 
y*x ג ווערטyשליn rליידצנשאםםליכצ םים ם nyonyi 

nxnyo n r־D’oryn פון n אמ גאצים Bוילyאין און ז 
pנאםלאוyטש rיo r  .y בלוםיגסטצ די זײנצז *ronxo 

n איז גצזאגט םnyו — כענם r װאס — פראסלאמאציצ 
oy i זײמט n איז גצװאי׳עז באגאנגצן איז n r װצלם־ 

n און גצשיכטצ y ru מ® ynywix איז: מלחםה־צילען 
yD y םאמיםיגצן צו i 'r r  ,nלyny’n nyp ,צו לײדען 

^• ynyn היילזגן װאונ
n yxixa o אבעי r״yoo אריינגעשלײ־ איז םאלק 

onyn אחה ן rnn ג^ו ד ^ י n איז ה r גrסםעn גצ־ 
n .nxo, פץ שנאה yorruya ,n סyלw w i nyp חים־ 

 געגען nyj«o.־nopi אץ ןyװאנדלnאD זיד ?אז לע^ז
 אס lyfl'nnxt צו םיטעל, אײן נאר ®אחף ®אלק. דייםשן

o די r  :nxoyi געגצן אויפשטיץ מת פאלק דײםשע 
yrn נאצישyoo«n o r  ,nyp’nnnywix y ?זיך מת פאל 

 פאז־במד ony^j'n אץ מיט־שולז־יגפײם ®ון אפטתיסלעז
^נן. םוחמ ryoxo דײטסחג «n כעגם, ה ט ןyניכםnםא םי

onurto’n o r.
פארנרי. ־ לטיבאר בריםישטר דטר פון צילטן ־ מלחמה די

צ ש  שטאםלזװ סלוסהימץנעו* םראגצויזישזג און ^לי
oyny םאל oy tyn ,nyonjm r ^ P וײח־ צו ?ומם 
nyjj^i r וחנגצז jm ציאנז אח n r  UP ^צוליב מלחםד 

o r וחגתח n»oup ypp״־o ווי קלאמצן. אאנו־לײ* 
onyn מװ> p®nr» ̂ון עלאיס די *ז  בדןןזד חאבען זאל

 «*ײ פאו־ץ זימנחדימנן״ .נהגוײםאר^נאנ jyoyo צו זיך
o( (,חיםלזנר nyxu זיג נאכ׳ן דזח, r סייגס: jyo'nyx 

n זדז דייטשלאנד), r וyלבny צייס o n r אױך״ םזח 
onypup, אז nyoivi די jyo^p ז*ל<נז jynjm osyoyi 

ח .®יילזוז  נישס אױג וז*,פדי
 ynr®t ם^איו חזנלמו סיס

y r ,חבז־ח־לײס no אײף o r ןױ אוסן

ד ®י פןדקןדס׳ מ גי Y ,י וי
nyay^o״ * ל*ס<חצוש*פ ״, 

fn םיס y ^ n אליין״ *o 
jnroonrxo ס זעז־ה־לײם׳



 פונ׳ם רעװאלוגיע א םאר קאםיטאל דײםשן דעם היטען
קלאס. ארבײםער
 מא׳ 8 מאמענט ריכטיגען אין געקומעז דאריבער איז
 ענגלאנד׳ אין לעיבאר־פארטײ מעכםיגער דער םון :יםעםם
 קומענדיגע די אלם באםראכם אלגעמיץ ווערם װעלכע

ענגלאנד. םרן רעגירונגם־פארםײ
אוגםערגעשםרא־ כל קודם װערט מאניםעםם דעם אין

 געשלאסען נישם םאר קאמפראמיס שום קיין אז כען,
 זיד טאר מלחמה די גאצי־רעזשים. דעם מיט װערען

 זיעג פולשטענדיגען א םים װי אנדערש עגדיגען נישם
 מים ווערען דערגרייכם וועם זיג דער נאציזם. איבעח

 בלאקאדע עקאנאםישער דער דורך מיטלען, םיליטערישע
 דייםשע אוגםערדריקםע די םון דיילף דער םים — און

 װערעז• געבױרען װעט דייםשלאגד נײע א פאלקם־פאםען.
 אויפגעשםעלם אוריק םתעז טשעכאסלאוואקיע און פױלען
 םרײ מעגליכקיים, די באקומען מח עסםרייד און װערען

 םאדערוגגעז גערעכםע גורל. איר װעגען אנםשיידען גו
 טא׳ די אויד ווערען. באםרידיגם מוזעז םעלקער אלע פמ

 סא־ װעם עס באלד וױ םאלק׳ דייטשן פוג׳ם דערונגען
 שארם* באזונדערער א מים היםלעריזם. פונ׳ם זיין םרײם
 צו *לענער׳ געגען מאניםעסט דער ארױם זין־ זאגם קיים

 ווערם אוםן פײערליכעז א אויף און דײטשלאנד, מרײסען
 ארײנ־ װידער וועט ער אז םאלק׳ דײטשן דאס פארזיכערם

 די פמ פארבאנד םרידליכעז דעם אין װערען געגומען
גאציעם. *יװיזיליזירטע

 די אין חלוק שום קיין גישט באשטיים זעט, םען וױ
 אמ לעיבאר־פארםיי ענגלישער דער פון סלחםח**ילעז

באװעגוע. ארבייטער דײטשער דער פיז
 םימ״ די איים׳ גאך מאניפעםם דער דריקט *ולמם

 םינלאגד. פים קלאס ארבייםער ענגלישען פונ׳ם ■אטיע
 געווען וואלם פינלאנד פון פארניכטוגג די אז ואג^נדיג,

ציװיליזאציע. מענשליכער דער םאר אוםגליק גרױם א
o* פירם לעיבאר־יארםיי די r איבערז קעספעיז א 

מ לאנד  הונ־ אין םלחמח־נילעז אירע באקאנם פאכט י
 זײ־ קעמפעיז פח לאזונגעז די סאם־םיםינגען. דערםער

 ױיע 8 — אוץ גאציזם םיט׳ן קאטפראםיס קיק :נעז
 רעדעגדיג זיג. נאכ׳ן פרײהײט. אח םרידעז *ון װעלט
 פראפאגאנדע־קעם־ דערפאלגרײכען דאזיגעז דעם ודעגעז
 ליײ דער פץ ארגאן העראלד״׳ ״דעילי דער זאגט •עק״

 האבען. גישם םעות קײן קײנער זאל ״עס :באו־־פארםײ
 פא־ םיר וחנז סײנען, םיר װאם גענוי, גאנץ וױיסען םיר

 דער נאד װערעז געבױט זאל װעלט גײע א אז דערעז,
ער םיג .סלחםה״ ^ . .
 שוץ .פראנצױזישעך פאדטוטן קאפיםאליסםנח טנגלישט

יתיאנס םרייד די געגען
 גרויםעז אויפן אמעװיזען אפטטאל שויז האבען םיר

 םאד ױטאנס םרײז־ די גו באניהזגג חנר איז זזילוק
 אין :רעגירוגג םראגגויזישער חגר און ענגלישזנר דער

 אײנפארשטעגדעגיש *ו חנגיתנג די שטרעבם עגגלאגד
 םלחמה־פרא־ דער אין יעיאנם די םיט קאאפעראציע און

o: םראנקרײד אץ בשעת ײקציע, r דאלאדיע־ די אױם 
 מאכם דיקםאםארישע איר םאס םולסםען אין רעגירונג

 oarn* די לאזם אןץ ארבײםער־באוועגוגג דער געגען
מ זיך זײנעז אױסהויבען. גים קא■ דעם  עגגלישע די אי

 לאגע גליקליכער דער *ץ געװעז מתקנא קאפיםאליםםען
 אז פאדערעז, די און קאלעגעז פראעױזישע דיערע פיז
םראנקרײז־. פח בײשפיל דעם נאכםאן זאל רעגירומ די
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:שעכטער הערי
ר ע ר ד ע ט « ס

*ן און נו כע, נע, איר? *רע» בין, איך װ*ס  נ»ז םײן י
ר קאג»  װ*ס? ח*, »יד? » איו װאס ? דערקענעז ני«« יי
 געםעס״ *וזרי יז גױו .»> װעל, ? ■רעיעו *י «ײעי «זוי
דרעמנס. נ«י קא*ער » געארא״ןן. ,b« ,ey או,
w ■ויג איא? שוין דאד איו rtj ojr ^4נ»רוו אוי 

ד חןר■ וזײל״ י  *רות אזויפיל •רייגד, ליבע ם״נע י
̂ר דןד װיאיל  םלן^ *ון אוים נעבאך זיך «■״» קאא

שי איז b ני is .׳ כ׳זאג באשרײבן ו ״ • י ״י • •
ײ יאנואר »ז אאייגןר » wan אא  אאריל. ג

 ««יל. איז ורעסא אוליב תאנים ארביי^ קײן גישאא
 ’ם* סאנ»א דאר ײר, מ• יושר. •׳ על ד*ר װאל■

9U ב^דארא■ ra\ « ארביי• שיאו f ■ניי אויאס »ן זיך זו״ג 
jhjpim » ד״יון. ארום גי« ייר. אזיי »א

oip'o m w<*n■ ל״, חײסער דאר «ו  I )9 Dm חײס■ nyn ח
א » * ײ ל9מ או *9 י e י m « *סלמי .לץדזשיאיסיי■׳ 

מ >מ.9»י9 *יז » םיזאז דןר לוי•■ אר״ט^ לי ו ו י

y r ’i ,ונוױ־ דמען עגגלאגד, און םראגקרײך לענחנר
 מלחמה־ םון פראגען אלע אין דורכגעקומען זיד שען

 פאנאנדערגע־ די האבען מלזזמה־הואאות די װירםשאפם.
 פחר 60 םון פראפארציע דער אין זיך צװישען טיילט
 םראנקרײך. םאר פראצענם 40 און עעלאגד םאר צענט
 נאציאנאלע זײערע םמ געלט־ווערם סטאבילען דעם אויך

 צוױי־ דעם אײגער פאדזיכערט זיד די האבען וואלוטעם
 ענגלישע די טענה׳ן יושר, װי םער נים איז טא טען.

 ארבײם פון געבים אויםן אויך אז קאפיטאליסםען,
 זא־ עס אוץ איינהייטליכקײט װערען אװעקגעשםעלט זאל
 בא־ אייגענע די ענגלאנד אין װערען איינגעםירם לען

םראגקרײך. אין װי ױגיאנס םרײד די געגען גרעניצונגען
 ״םינאנשיאל םינאנץ הויכער דער םון ארגאן דער

 אלץ, נאכמאכעז גלאם זאל מען אז רעקאמענדירם, גױם״
 דער געגען אויף טום רעגירונג םראנצויזישע די ײאס

 גרעם־ פון זיין וועם דאם און ױניאנם די םמ םרייהײם
 אנ־ אן פראדוקציע. עעלישער דער םאר נוצען טען

 באוואוסםע די גרוים־קאפיטאל, םונם ארגאן דערער
 ױאם גליקען״ די אויס רעכעגם ״עקאנאמיסט״, צייטונג

 דער• האט קאפיטאליםטען־קלאם םראגצויזישער דער
 םראנק־ אין מאביליזירט זייבען מאן םיליאן 5 :גרייכט

 אין ארבייט מאםע דער אט םון צאל גרױםע א רייך,
 צאל ריזיגע א ליין, אז איגגאנצעז כמעט םאבריקען,

 אר־ דער אין ארייסנעצויגען זײגען קינדער און פתיעז
 עגגלאנד זאל פארוואם לוינען. גידעריגע גאנץ םיט בייט
? אייגענע דאס סאן גיט

ץ קען מעז  די םון אפעםיטען די פארשםײן גוט ג̂ן
 די אז אויס. וױיזט עם אבער קאייטאליםםען, עגגלישע

 עגגלאנד אין טאקע, אמת חשק. בײם בלײבען וועלען
 מדשלמםעדעז פון פדס אין םימנים בײזע זיד ױיזעןאיג

 פאבריקען 1400 געיץ• אין ארבײ׳טם־גאדינגונגען. די
 געזעצ־ אלע אפגעשאפם ארבײםס־מיניסםער דער האם
 אויפן — ארבײטער־שח װעגען באשםיםוגגען ליכע
 אים גיט װאם אויםנאם־געזעץ ספעציעלען א םון טטך

 דאזיגע די אין ארבײט־צײט די מאכם. דיקטאשארישע
 א שעח 70 ביז געיוארעז פארלענגערט איז םאבריקעז

 מיניסטער דער האס תמיד ניש אז אױן*, אמת ײאך.
 םאר שרײבט עס וױ ױניאנם, די כײ אנגעםרעגם םריער

 גענױ גאגצען אין אבער אויםנאם־געזעץ. דאזיגע דאס
 דיער דערהאלטעז זיך ױניאנם ענגלישע די האבען םען,

 חד דער געגעגאיגער אויםאריםעם זײער און םרײהײט
גירונג.
 בםעם הײנם איז באװעגוע םרײד־ױניאן ענגלישע די

 איײ אין ארבײטער־ארגאניזאציע גרויםע איינציגע די
קןו אויף חנכם געזעצליכע דאם גאד האם וואם ראפע, , 

סםרײקען. צו רעכם דאם און בארגעיעיג״ לעקםױו
פנגלאנד אין 1לעבענסמיטעל־פריתע און ארבייםס־לוין

 חנגירונג די קאגטראלירם םלחםה־לענדער אלע אין
 וױ אבער לעבענסםיטלען. די םון ■רײז־באווענונג די

 n האלטען קאגטדאל, דער זײז ניט זאל עם שטרענג
 פארקלע־ דערמיט און װאקםעז איץ אין םארט •רייזען

 די םון לױן פאקםישער דער אויםאםאםיש זיד נערם
 זײבעז ענגלאגד אין .חמל־לוין״). (דער ארבייםער
 קאמיםיעם 17 דעגירוע דער םון געװארעז באשםיםט

גײען קאםיםיעם אלע אין פרײזען. פמ קאנמראל פאוץ

ין סיר ח»לטען  •אװאליע קיםח-לן א «וי9 «ו
מ ביים  דאליע א״ערע אוגזער איז אוגוסם. חו

 )*רקער■, טאג. גענטיגער א בעםער. נישמ »לץ נאו ײערט
 דר׳ערד, אין דא ליגען קאטערם םיר וואם *ײט יער איו

 חיים •ון װײא םאוגטןכם די אין ב*ש דער זיך זי«ט
גײ^ ■ינאקעל » בײ דארט ב״כעל ז״ז •א׳טעט און

 רע«׳ן. טו »ן זיר סען חייבט סעטטןםגער איו ערשט
 נ»אזען. •רבײ■ טאג » דז«*כ, א זוכעז אט ם׳לו

ן געיע^ א געלוי^ » װערט י ו  באגיגען. «ון גלײו •
 בינען. די װי ס׳זשוסעט מרקעט, אין איי^ איז

 דערגרײכען, ארב״■ טאג 9 א״נעם עם גןלינגט
 גלײכען• ני«ט רויאשילד קײן אים טו זיך קאן
 ד*רט. יענסטערל *ום לויטט ער שטאלץ י«9ס׳9ױ םי■
עי  זיארא^ לדןן9ג 9י9׳ם אך! «ליי׳׳. מיד< ירקינג9ײ .

ו ק*ז יוער נם• 9*9 גלי^ 9*9 י i ז t יוצר גל״מנז אים I 
םער. *ין אר״■ !עווינןר סװייטטעיק 9 אויב אסור

ד לײי■ «ײ9 ■9 ■נן  ,ijasjnMM ׳מר9פ*9 ײ
 יזמםנער חייליקצי דעי אוגטער *יך ■piVo ביז

 .py קיין נ>ט יעסען ײאם תגאות זיינא םיט
ו יי« 09י י  ליחני*סל«^9ח 1םי א «*י9# י9גל ו

ו ײ« .190לן9 193 י 9 ײ9• ימ־ מ י ■יעצר, 9 י

 צתאםענח^ג אין ױניאגם. די םון פארשםייער ארײן
 די האבען לעבענסמיםלעדפרײזעז געהעכערטע די מיט

 לױמ לוידהעכערועען. גרױסע דורכגעזעצט ױניאנס
 •3$ בײם זײגען איבערגעגעבען אםיציעל װערט עם װי

 לױנןן די געווארען געהעכערם יאר איצטיגען פון הויב
 ארבײ־ םויזעגם 700 םיליאן 3 בערך םון מאםע א םאר

 ארינעו לוין־העכערונגעז די באטרעםען געלט אין םער.
j (ד. וואך א םונט טויזענט 650 i אםעריקאנעו אין 

 דןלאר^ טױזענםער 600 מים םיליאן 2 בערך געלט
 פאל איז אז פאר, זעען אפמאכען קאלעקטיװע אלע כמעט

 זאל לעבענםםיםלעז פון פרייז־העכערונגען וױיטערע פון
ווערען. געהעכערם אויטאמאטיש לוין דער

פארםײ• צו ױניאנם די אן קוםט גרינג אזוי נים
 עס ארבײםער. די םון לעבענם־סטאגדארד דעם דיגען

 סםאטיסםישע די לוים קאמםען. שווערע געפירם ווערען
 פונס איבערגעגעבען איצם ווערען וועלנע ציםערען,

 מאנאטען דרײ ערשטע די םאר ארבײםם*םיגיסטערױם
 *ײט דער אט אין אז אױם, קוםם מלחמה, דער םון

 הא• װאס ארמיםם־קאגםליקםעז״ 259 םארגעקומען זײנען
 קאנפליק• אלע די םטרײקען. צו געםירם טײלװײז בען
ל ארבײםער, טותעגם 104 ארופגעגומען האבען טען  ת

 םויזעגס 307 באטראםען האם ארבײט םץ איבעררייס
 1938 יאר פיץ מאנאםעז זעלבע די אין ארבײטם־טעג.

 צאל 8 םיט קאנםליקטען טויזענם 242 פארגעקומען זײנען
ר אן םים ארבײטער, סזיזענט 80 םון סטרײקערם מ  אי

ארבײםס־םעג. םויזענם 270 פון רייס

דעו 1גמגע דיבאר־פארסי דער פס קריםיק שארפט
רפגירתג בריםישער דער פס מלחמה־װירטשאפם

אאר־בלײ בריסישע די ד אױף פעסם ש»־יט רסייי  ת
 אװעקנעשםעלס זיך האט זי װעלכעד אויף •אזיציע,

 שטינס ױ אויסגעבראכען. האט םלתמה די װי באלד
 דײסש־ געגען מלחמה דער אין נאציע די כוחות אלע םים

 די םריעד וױ אזוי ווײםער באקעמפם זי אגער לאנד,
םארים. די םון רעגירונג ״נאאיאנאלע״

 לעצסעגם דינען שארםקײם באזוגדערער א םים
 לײבאר־יארטײ דער םון דעפוטאטעז י1 ארויםגעטראטען

 ארבײםםלאזיגקײט. מון פראגע דער אין ■ארלאםענם אין
מד נים כםעט ענגלאנד איז איצם הערשט װעלכע  וייני

 באםרעפס ארבייםסלאזע צאל די םלחםה. דער פאר וױ
 די און םױזענם 600 מיט םיליאז 1 ארום אלץ נאד

 װמיעם זי אז רעגירונג. די אן קלאגם לייבאר־יארםײ
 ארמייס םאחארגען *ו םיםלען, נויטיגע די אן גיט
ר װען ארבײםעז. קענען און װילען װאם אלע. םאר  ת

 דןו פון אטאקעס די אויף האט ירעמיער־םיגיםםער
 געדולד האבן זאל םען אז געענטפערם, לײבאר־פארטײ

 מד האבעז װעם םען ביז ארבייםסלאזען־פראבלעם מיטן
 גאװאמ־ דער געענטפערם אים האט סלחמח, די װאוגען

 די םען קעז אזױ אז גרינװאוד, לײבאר־פירער םער
 ארבײםםלאזן םץ ארמײ אן אויב געוױנען. ניט מלחמח
 םישם פארצוױיפלוטנ, און נויט אין ארײנגעװארםעז װערם

מלחמוע םארלױרענע א שוין אלײן דאס

פראנקױװ אץ ארבעםסלאזטךפראבלעם דטם ארוס
 אר־ אויפן לאגע די איז ױגקם אײגציגען אײן אין

זי עגגלאנד. אץ מי בעםער םראגקרײד אין בײטם־מארק

גערעכםיגגד* ►-------------------------

̂ם אין כאטש םען םעג ו קריםטט י  ביעער. די אויםרועז ז
 •רעסט און קעלטען in *רות *זויטיל גאך ?1נ״ ײאס,

 רעםט? ביסעלע א it ענט״טלם גי«ם םיר זיינען
,1אז »ט ן1א  קלאר ג*נץ זעם איר ווי •ר״נם, ליבע י
ד •®’לי ײי יאר.- קײלעכדיפ 9 ארב״ם, «םאד 9 19 «

 ״אנאטעסרטטע״• קאםערס •ון גערעדט אלץ איז ראש
~in. די נחןרע,9 די זױיטער נעםט ש״ מ ע »די  י

ב<9דז« 9 געיאגט ם׳אט״כס •?*,in 9. 9י חאגעז װאס י•
 3«א אײגענעם אן אוי(י םארםגיידזא 9 ם׳כלוםיעראס

ii» n זײ חאבען n t ריזעגם״. גדערע9 גץ9ג. 
״ t 0911 ח?לאת א pa ל״דעז י i n נם״.9.סי* זיך

 בריאח׳עלע, קלייגמשיפ מיז 9*9 »יי 19סיי 9
 קיח׳עלע. אויםגעםאגערט אז רם,9י 9 ארעםס׳ 19
 ארץם׳ אונטעי׳ז נעםען עם קענט אױ *י«על, 9*9

 ~8ײ1• בי« n*X9• אסתר pa גאװ״נטלאך דויערט און
 גפברןגיי חאט ארנײ■ די •n גןכטעז ער׳יט ?יד, דאכ•

*i ם׳חאט t■ געריסזנן pa ד• אוגטער Juyn 
י י י  שײי 1■• גאסט 9 ברוך-תבא, —י 9**9 ײםארגעג^ ״

m*39* .קלזנימז״ ^עקיסען איז סלעק םינאחני  o r~
כ׳1ד 19גײ סיי ^ 9*1» ןי»9|« 1»י mi 1ל«מ 1י מי י י .

מ >°9י ■9 ײ •יייגי״ לי « 9 im p* דחמם• ביי

ם ► ײ 13 ז
 דער קלענעחנ. א גלײכעז אן איז ארבײםםלאזע נאל

 צר האט יאמארע ארבײטם*םיניסטער פראגגויזישער
 דער פיז לײזונג ראדיקאלע א גיכען אין גאר געזאגם
 .אין אז פרעםע, דער אין ערקלערם האם ער פראגע.
 עם־ אין םאקע אפשר אדער — ארום חדשים עטליכע

 קײן זײן נים םראנקרײד אין װעט — ארום װאכען ליכע
 אמ ארבײםעז׳ װיל און קעז װאם םרױ, אדער מאן איק
 — װארם איק מיט ארבײטנ קײן געפינען ניט זאל װאם
ארבײם״. האבען װעלען םראנצויזען אלע

 פאל- דעם דערבײ מאבם ארבײטם־םיניםםער דער
 אינגאנגען פראנקרײד אין איצם םאראן :חשבח גענדען

 העלםם א ארבײטסלאזע. רעגיםטרירםע טויזעגם 325
 געוױסע א ארבײםעז, נים קענען צאל דאזיגער דער פון

 פארבלײ־ יאר, 65 אריבער םמ עלטער אין זײנען צאל
 װעלכע פאר ארבייםםלאזע, םויזעגם 150 ערך אן מן
 װערען יאריז אין ארבײם. װערען באזארגש מח עם

 ארבײםער 50 נײע דורכשניט אין ארײנגענומען איצם
טאג. אין שעה יעדע

 יאר 18 ביז 14 פון עלטער איז ױגענם דעד פאר
 זײ װאו צענםרען, םיעציעלע געווארען געשאםען ?ײנען

 באלד און ארבײםם־פאכעז פארשידענע געלערענם װערען
 ארבײם, *ז אויסגעלערענם זיד האבעז זײ װי נאכדעם
 םלחמזד דער אױ ארײנגעגוםעז ױגעגטליכע די װערען

 ארײנגענר מאםענהאפם װערעז םרויען אױך •ראדוקציע.
 פאר־ גאציאנאלער דער פאר ארבײם דער אין מען

• ' םײדיגוע.
װע־ ביסלעכוױיז אז צוגעזאגט, האם םיניםטער דער

 םלימז־ רײ ערשםער איז בירגער, םרעםדע די אויך לען
 איצםער שוין ארבײם. דער צו װערען צוגעלאזם ליננע,
 ביר־ פדעסדע צאל גרױסע 8 געווארען דוגעלאזס זייבען

םאבריקען. קלענערע איז ארבייט דער צו גער
 ארבײטם־םיניסםער דעם טח בשורה םרײלימ די

 עי אז םעלער, אײנעם דעם האבען חשבוגות זײנע און
 אדבײםם־ רטגיססרירסס צאל דער םיט נאר זיד רעכענם

 10 8 אבער את ארבייםסלאזע צאל םאקםישע די לאזע,
גרעםערע. א

 פראנ און סנגלישטר דטר פון קאנפסרטנץ דטר נאו
באווסגונג ױניאן םרייד צויזישטר

 בןױײכם א נומער לעצםעז אין געבראכם האבען םיר
 עגגלישע די פון קאגפערענץ ראײניגשער8פ דער װעגען

 ■־8 לעצםענס אח װאס םרײד־יתיאנם, סראנצויזישע ימ
 רעסע9רכײםדר־8 די יארמ. אין רען8געײ געהאלטען

 באםרי־ גרעםםע די אוים דריקט לענד$ר בײדע פמ
 דער קאנםערענץ. דער םיז סען8רעזולם די איבער דיגונג

 דאם אז זאגם, .לײבאר״ ז8ארג ז8ייני םרײד ענגלישער
 נם־8 דער ר8ם םאניפעסםאציע בעסםע די געװעז אח

 1ברענגע «ו ארבייםער־באװעגונג דער פון שלאסענקײט
 די וױיל טיע,8דעםאקר דער סון זיג פארן 1קרב יעדעז

 דער פון אפהעעיג אמ ױניאנתם טדײד םון צוקונםם
 די אבער האט «ײש זעלבער דער אין דעמאקראטיע.

 *8נטשל8 די אױםדרוק צום געבראכם אויך קאנםערענץ
 הערען לאזען *ו ארבײםער־באװעגוגג דער םח סענקײט

 18 וױיל םלוכדדאנגעלעגענהײםעז, לע8 איז שםים איר
 י־8 די װען װערען, דערגרײכם נים קען זיג אםת׳ער
 קאמף׳ פון רײען ערשםע די אין שםײעז וואס בײסער,

 האמז גים זאלען גט,8מלחמדדםר אױפן און פאבריק איז
 אמזערע לױט זײ ם׳קוםם װאס דעה, די און װארט דאס

שיע.8קר8דעמ פיז כאגריםעז
 האס סיטרין לםער8ײ יװיאדםירער ענגלישער דער

 ■*8 קאסעגאריש פרעסע דער »ין אינםערװיי אז ימ
 װאס קלאנגען, בײזדויליגע און לעכערליכע די מלײקענם

 יתיאך עגגלישע די אז געװארעז, רשפרײס8פ *ײנעז
 קאנםע* דער אויף אדערטגעפ צזהאב לען8ז יזלעגאםען

 געוױםע 8 נקרײד8פר קײן ארײנלאזען ל8* סעז *8 רעגץ,
 «ז •ראבלעם .דאס ענגלאנד. פון עזאלסאדנײס ל8«

 ערקלערט ער האם — נד״8ענגל »יז ארבטײםלאויגקײם
 י*jwu ®18 8 נד8ענגל איז ײעחװ געלײזט .מוז -

 םים װעמז כאזארגס ארבײם מוו בריז־ער כײםסלאזע
ר8 ײניאדודײדזשעס,  פאר־ ניט זײ װעש׳ יתיאז די מ

לענדעד״. אנחנרע ייז םסחי׳ז
י i מ »r p*ou8i o אין תאט, זשדא ײנקמ־פירער 

j ^^אתםעדגע־ ספעציצל פרעסע, דער אין ^טססי 
18 ■op80 ojn 18 ם8װ קאגסןרענץ, די optױ 

מ סולן י♦ 1««װ*וגדייס8 בולס ת ד 11*י11« קײט■  ת
ד מ עלי i»o**3i8 ir* י n * m ri■ r4־rur»p חאט 

 סרעמר ד«ד r* אמםדימט לע8 » געמאכס סיף ו
ifnn וױל װ*למ נז־^8נ8י8ײיטליד־ײ o m i פייגם־ 

p *ז יוסס v n s  nap »את «סנליש fw*i*n i8T 
•דטיימר.

—---------------------4 1940 מ»רטש,

n גענ. w w אנריםענטם טױיו נענענז״טיגע «ז
 טרײד געגענזײםיגע די אז רקלערענדיג
 לענדער אנדערע מים אגרימענטס

געשלא־ האם האל סעקרעשערי וואם
 אײנםיר די פארקלענערם האם םען

פאר־ פאר סחורות אויף צאלונגען
 םץ שכירות די אז אץ ברויכער

 וואס אינדוסםריען אין ארבייטער
 םאריפען הויכע םון באשיצם ווערען

 דורכשניםליכע די אין וױ נידעריגער געװײנליך זיינען
 עקזע־ גענעראל די האט אמעריקע, 1אי אינדוסטריען

M* איר בײ באארד קוטױו ir םעברואר זעקםםען דעם 
 קאםיטעם די םמ פאיערעז צו יעrרעזאל א אמעגומען

 םארלענ־ דאס רעקאפענדירען זאלען זיי אז קאנגרעם םון
 רעזאלוציע די יאר. דרײ נאד םאר פראגראם די גערען
:םאלגם מי זיך לייענם

סרא־ דער זינם יאר, האלב א סינף לעצטע די ,איז
 אנגענר איז אגרימענםס טרייד געגענזײםיגע םאר גראם

 העלםען צו צװעק םיםן קאנגרעס, אין געווארעז סען
 דעם םארגרעםערען דודך ערהאלונג עקאנאםישער דער

 קלערער. אלץ געווארען עם איז האנדעל״ אויסלענדישען
 םאריםען הויכע׳ צו ארבײטער די פון שטעלונג די אז

ווערען. רעוױדירט דארף
 די םען האט יאר פוםציג איבער םון משך א ״םאר
 אויף אפצאלעז אײגפיר הויכע אז אײנגערעדם, ארבײםער

 אויפצוהאלטען אוס גױםיג זילגען םתורות אויסלענדישע
 װאם צײם דער אין שכירות. פון םםאנדארדס ײיערע

 באסעלקערונג ארבײםער דער םיז טײל קלײנער גאנץ א
 אין באשעםםיגם ווערעז — סראצענם צען ארום בלױז —
 1זײנע שוץ־םארי^ םון געגיםען װאם אינדוםםריען די
 םײל גרעסםעז «ום ארבײםער די אט סח שכילות די

 אםערי־ דער אין שכירות דורכשנים די װי נידעריגער
 לובין, איזידאר דר. אלגעםית. אין אינדוםטריע קאגער

 קלאר עס האט סטאםיסםיקס, לײבאר אװ קאמישאנער
 און װעים ״הויז דער פאר זאגען עדות *ײז אמ באװיזעז

 װיכםיגסטע 9 די אז באוױזען׳ האם ער ױען קאמיםע״׳ מינם
 דער אױף באקלאגם זיד האבען װעלכע איגדוסםריען

 אגריםענםם, םרײד די im טאריםעז םון פארקלענערונג
 אין ארבײטער דיערע געצאלם דורכשניםליד האבען
 צײט דער אין שםונדע, א םענם 54.9 בלײז 1937
 אין ארבײםער די םאר שכירות דורכשנים די וואס

 76.2 געווען איז לאנד איבערן אינדוסםריען עקספארם
 לאנד אין דא שכירוון העכערע די שםונדע. םער סענם
 נאר אפצאלצן הויכע די פון ניט םאראורזאכט װעדם

 דערמאנם דארםען זײ צװישען םאקםארען. אנדערע םץ
 געשםערט נים םארק, הײמישער גרױםער דער ײערען:

 םעהיגע דאם פארבאםען; אמ באריעחנז טרײד דורך
 ;קראפם מענשען און מאשינערי םים זיד באנוצען

 רוי־מא• קריגען «ו לייכטקײם די םארװאלםונג; גוטע
 וואס דאם לעצםענם, אמ קאפיםאלעו, גענוג ;טעריאלען

 וױכםיגסםע די אין ארגאניזירם זײנען ארבײםער די
אמעריקע. איז אינדוסטריען

 לעידים אינםערנעשאנאל דער פמ ערפארונג ״די
אן װארקערס גארמענם  הויכע םח פאליסי דער מים ױני
 ,1930 אין געװארן אנגעטמען איז װאס םאריפען,

 געווען איז איםפארט, דעם פארקלענערם האבען װעלכע
 איז 1932 בת 1929 פמ ערמוםיגענד. סון וױים גאנץ

 איגדוסטדיע קלײדער פרױען דער אק באשעםםיגונג די
 איז װאס 9aio די *ץ פראצעגם 20 אױף געםאלען

 «ײט דער איז אמ שכירות אין געװארען אויםגלצאלס
 נים קען םען כאםש האלב. אין געװארען געשגיםען

 אױף צוריקגאנג דעם פאר לד1ש גאנצע די ױארםען
 גע־ פיל אבעד טאריף דער חאם .1930 פון םאריף דעם

 צעשםע־ *ו און קרמיס דעם םארגרעסערען צו האלםען
מ 9גליכ9 אז .9אמײסםײ די ן9ר חןו  אױך עם תאם ײי
.9םםרי1אמד אוגזער אין האס9ג

 ידיס9ל ל8שאנ9ת9איגם די האם ם,9י .םראץ
 ס919אינם באשםיםשעז 8 ײניאז רם9װארק גארםעגם

1« 9נטליכ909 די בײ שמ. אסאל ן9נד9ניג9ג 8 »יז 8 
«1919 efn אין 1938 אין ידארעז9ג לסעואאפגעה ן9זײנ 
מתוג8פ  םייײד־ 8 מז9װ ז9נדלונג8רח80 די מים יב

 ל8נ889יג9»יגס די topi גד.8נגל9 סים אגריפמם
 091901*9 איר גדיג9אױסדריק ,ברימ 8 צמןשטצלט

 קלײחמ• פײיעז 19י 18פ שוץ דעם ם8 עןמלתאאג אין
 *8ב 19388 19נםװיקלתג8 91*1190908 .9אמײסםרי

0091*01 TWIX T9HW19091901*8 90יס*19ל *1 18 *׳

 ם9שי8ב איז ריג9י>9ג װי ן9װעל 9אינדוסםרי דער םץ
 190 װאם 091 םראץ אז םיר, ן9געפינ אזוי װערען.

 19קלײד 9נ9ל8ײ אייף אפצאל דעם רם9ג9רקל8ס האם
 די ן91זײ נד,8ענגל מים אגרימענם טרייד דעם אין

0 גרויס. צו ן9געײ נים רונגען9נ9סארקל 9 i im ר8י 
i9?̂< ן9םארם *i םץ 1אריינםי דער איז 1939 T םאר־ 

 םון ז9מאנאס עלף אין םיל. נים ן9געוואר ם1גרעסע
 $1,178,000 אנגעםראםען 1אריינםי 191 האמ 1יא עם1

 םעז8מאנ לף9 9לביג9ז *1 םאר $1,114,000 אנשטאט
 װײ־ 464XXX( בלויז םון רונג9ס9גר1םא א .1938 םמ

.0199810 קם9* ױי 191*1
 901י09ארייגג אויף אפצאל םון ג1ערו19םארקל *i״

 9יקם1שט91 יאז91 אמ קאטעז איז קליידער קאםען
 *1 אויף בלויז 19ײאר9ג מאכם9ג *ייגען אתםערװעש

 אסצאל םון ג1רו919פארקל *i .091911 9געירײזט העכער
 *1 אויף ן9געװאר ם9119געװ1א יט1 אלגעמיק איז איז

 פון םירט9ריימ8 ז91װע וואם ר91קליי 19ט1סא 9ביליג
 191זײ װאם סחורות *i 191**1 ן9פאל 9אל 1אי יאפאז•
 סרא־ 1אי קליץ *ייער 1ײע9ג ן91יוא9ג םירם9אריעג

 א1 19וואר9ג פראדמירם 191*** וואס י1 צו 9י9סאר
.11לא אץ

 םם19אגרים םרייז־ *i פח איעםלוס D9i ר9ם1«או
 ־911180 99*1908 פמ סחורות פץ ספארם99 חני איז

 םײ 01911W ם99* 18בילי איץ י1 סמ 19יואר9ג רט9ם
 190אי י9 1982 אין 19אנג$טראס ד״אט וואס דאלאר ליאן
 191 וואס ײם9 ר9ד 1אי ,1938 1אי אלאר1 18סילי דריי

 190ל9* י911אי איז סחורות 9דיש19אויסל םון איםפארם
 רם911הו דרײ 18בילי 1אײ פח סלויז ז91שטי9ג ײם9

 חזד די אם אלאר.1 סיליאז צװי* אויף אלאר1 1םיליא
 סאס די ם9װיר80 טײלוזײז האס םםחר 1אי ממ9כ

iin*oo9880 9םםרי11אינ ר91ליי9 19םרוי 191 אק 
ד איז 9לכ9ײ .0199810 47 אויף 191*0891 0ײ9 191 דוי

 *18 םריח־ פון ם81סראג *1 אם װי םיל אזױ ״אויף
 םחותת אויף אפצאל *1 01919ל918ס האם םס190רי

i*n םאח o i8o, 190*110180 1918םעריק8 י1 האסזװ
 ל818נעש1שע1אי 191 פמ 191לי1םים *i אץ כלל לם8
 '90 *ײ״ 198װי9 18*11* 01991811 0190181 0י1י9ל

 *91 191 1אי מאל 190819 019 איז 09 .01*0*091
 I90U9118 האס 190שםא 9יגם1אײ1פא *1 װאס 9ש*כם

 א־01א 1אי סס91 װאס 19סאריס 19מאכ םמ םעםאדע א
.190*110180 *1 פמ 19091901*8 *1 00810

 ooi90*ii8 םרימי *1 םוץ 101א 1911אי 91םא9מ *i״
 9זײטיג1אײ *C9*089i 19191119. 1 191*1180 פראגראם
 פארסיםמ איז 190*180 באשםיםמ פוץ ך׳אנדלונ!
 םים 19גדל8רה8ם סמ ראם1פרא 191 תרך 19181191

i* האם 09 װאס םאריף, 191911 י9119ל אנדערע 
ir 8 !עבראסט i9 i* 9אי  901י1ראײ8פ *1 ױאס ײם1911
 *1 08ה ,19091901*8 919זײ 09*880 190הא 190808

 טאר םאתיגליך זיץ צו־ 19**11910*118 זיד 91טא9מ 9ײ1
9T*o ,18 י1 פאר 1»י ד18ל אתזער 180 — צח־ים* 
n n 8 ליד,119רשם8לסםםפ9ז איז 09 ר.91לענ* *i 
 19811 8 אייד א*י *נריממטם םרײז־ םץ ם8ר1פרא
 םריז- אוץ 19וױל nwu 091 19190911180 19 ל9םיט

 פארסײם עס וױיל ,19לק9ס צוזישזװ i9inn*980 ליכע
n 191909108 אח דלוע18ח ר91אײנזײםי םץ 9מעםאד 

ד  ,191*1019 ניס ז11א 19ל9שס װאס ר9119ל *1 םיס וי
*1 פארהאנדלומצ!. םריעםליכצ פמ 9םא*־9ם 191 םים

 *1 1אי ר9רסײס8 די סח סם81 קױף־ק 90190911180
 011 *ױ01800P9 8 180 190**018 08ײ 19*100111*8

ח־ םסחר אמ רם80018«־ 1אי די ײי  ־911180 091 ײ
 ־911 8 1908891 האט ל,911תא 19דיש19אויםל 190190

io*19 סמ סחותת אױף !אספראגע 9190 o n i*8  919H8 
 םים 191H0180 קם91די נים 191«** װאס םוײידם אח

 8*8 *8 קלאי־. איז 09 ל.911הא 198י119אױסל ם9י
 *80 190ײ018 191 סח 99*08 *1 01*1180 081181■

1111911.
 י־9ל ל8שאנ911901אי 19י 193א0 1998*118 *1 0,א

 די פח 19118לII 180 ז8יע* 019P18H דיסמרכממם
 און 0191**910 ®ז ,091118? סח 090*08? 91*19091

ח19ר די 1י0 191סי חויסס די םח  1911ליסי*08 011י
 *־118 םרײד די ן9רל38ײ18■ םים ■8 ײד 190*1 װאס

 -19ו־ל80 ל8י TT91 0190*118 «־***־ ,191 *8 ,00190
oi9i 18 8 •9 1919ײi n oדויי סון 9י8רי *rot i f 

91191908 דיח־ ײירקזסם o*i וחװ־ןװ 03809i o*i ל8*
0019011908.'
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sr »« באװענונג ארבעטער אמעױקאנער דער אץ s
 דעם איז אםענסױוע״ ״םרידענם גײע

 דעם אין געווארען געמאכם מאנאט
 אםעריקאנער דער אין קריג צרידער

ױז  םרידענם א באו־ועגוגג. ױניאן סי
אײראיײ־ די וועלכער מים אטאקע

 גע- אסור זיך וואלםען םלוכות אישע
 אםאקע יעדע ווי שעםען. דארםם

 האם צדדים פירענדע קריגס פון געמאכם װערט וואם
 ברײנ־ צו סתם באצװעקט ניט אםאקע םרידענם די אויך
 באדינ־ די אויף םרידעז ברייסנען צו גאר פרידען, גען

 געווײנליד מי און צד... אנגרייםענדען דעם פון גוגגען
 « צו גאר םרידען צו נים אםענסױועס אזױנע פירען

קריג. פארביםערםעז מער אח םארשםארקםען
 םאל דאס אפענסױוע פרידענס די אנגעהויבען

 םעדערעישאן. דער םון גרין װיליאם פרעזידענם האט
 פע־ דער םיז קאונסיל עקזעקוטיװ םון זיצונג דער בײ

 םיט געווענדעט זין־ גריז האט פיאםי, אין דערעישאן
 ער װעלכער אין רוזױעלם ירעזידענם צו סעלעגראמע א

 װי מער גיט געווען וואלט עם אז ערקלערם, האם
 די פארעםענטליכען זאל רוזוועלט ■רעזידענם אז רעכם״

 בא־ צו אײגלאדונג זײן אויף צדדים 9בייי םון עגםםערם
 ל. ם. א. דער צװישעז םארהאנדלונגען םרידענס די נײען

 אוםדירעקםער אן געווען איז דאס * אי. סי. דער את
 װעל־ םטעיםמענם, מאביג׳ם אויף עגשפער קלוגער אבער
 גלײד צדדים ביידע םון םירער די באשולדיגם האט כער
שלום. צו דערלאזען ניט אין

 ערװארםעםע די געבראכם האט םםראטעגיע גרינ׳ם
 ■רעס א בײ האם רוזװעלם פרעזידענם רעזולםאםען.
 בא־ צו אנםזאגם האט לואים אז ערקלערם קאגםערעגץ

 קײז ברײנגעז נים קעז ״עס װײל פארהאנדלוגגען די נײען
 פארהאנד־ די באנײען צו צװעק נוצליכען אדער גושען
םאמענם.״ איצםיגען דעם אין לונגען

 אויס• ■רעזידעגט ®ח סםעיםמענם דעם האט גרין
 האם אמ םײניע עפענםליכע די געוױנען צו געגתט
 א אי• םי. די םון םיםגלידער די צו אפעלירש דירעקם
 פאר־ ־די באנייעז לואים׳ן צױימען זאלעז זײ אז יוניאנם

האנדלוגגעז.
 געגען־ א םאכען •רובירם האם לואים ד. חשאן

 ארױם־ איז ער געלונגען׳ ניט אים איז עס אבער אטאקע
 א מיט קאגגרעס ױגעגם דעם פאד רעדע א אין געקוםען

 פאר־ זאלען גרופען יוגיאן טרײד בײדע אז פארשלאג,
 זעל־ דעם אין מארםש טען15 ®ארן קאנווענשאנם רוםען

 די םאראײױגען םאר אישםיםעו זאלען און ■לאץ בען
 קער־ מנםראלער אײן איז לאגערען ביידע םון ױניאנס

 דערבײ האם ער אז פאחיכערעז צו אום יערשאםט.
 פארשאראכעז ער האט אפביציעם, •עחעגליכע קיץ ניט
 םאראײניגםער דער אין אמם קײן פאר לױםעז צו גיט

םעדעראציע. ארבײשער
 ױעס עםימר אז געדענקט, האט לואים אבער אױנ

 םאר־ דעם מיט ערענסם געמײנם חאם ער אז אננעמען
 די האבען נאר ניט טעווד א געהאם ער האט שלאג,
 דאם אז אנגעװיזען גלײד פעדערעישאז דער םון פירער

 װאלם לואים װעז ווײל פאנעװרע, א וױ מער ניט איו
 צו געשיקם פארשלאג דעם עו װאלט ערענםם געטײנט

 א בײ אים םארעפענםליכט ױם אח םעדערעישאז דער
 א. אי. םי. דער ®מ פירער אפילו נאר פארזאםלוסנ, םאםען
 יאליםי־ א בלױז געװעז איז דאס אז צוגעגעמז האכען

 םאראנם־ די זיך ®ח ארוגטערצואווארםעז אזא צזג שער
 עם און שפאלםוגג די אנהאלטען פאר װארםליכקײם

 פעדע־ דער םח רפירע יד ערעגםם. געםײגם נים איז
 נײ־ דעם אין אז אגגעוױזעז, דערצו נאך תאכען רעישאן
 נישטא איעענםליד איז לואיס׳ז פון פארשלאג עסםען

 װאס ®ארשלאג זעלמר דער איז עס אז גײעס; קײן
ד האס 4 *י. םי. די ל מ ט נ מ  אג•ק די וױ נאכדעם מ

 מד אפגעבראכען זימעז קאמיסעט די אזױשען וןרעגצןן
ארײעעמעז זאל םעוערעישאן די או איז, דאם , ווארען

ם ײ»ל »לא תזג  מס׳מר־ האם 4« אי. םי• די װאס י
מ  די אױםצוגלײ׳כעז זוכען «ז זאל םגאכרא איז מד

 אנמד תאנק — מםײנם װאלט דאס .סיידיסי*ק»יא
w די וזיזמ r r r m נים — סירןד rp נ>י ליסש 

ר אין אמאחימיג ײמזטאיױײ װייייז מדזװמיײאן ת  נ
irn ייז ימיזגט נײיי r •סדייד m ריייז  קײו מז •

 am ײמדחאיט. זייז גים «ז »יז גוייוגיז ניט נתעז
im «ו v י כל קודם נױטיג איז מ,חיאר* v rv rrm

ר אלע די אין שטרייםיגקײטען די אויםגלײכען אדער  י
 אין ארבייטער די אױף ױריםדיקציע םאנען וואם ניאנם

 אין זײ ארײנגעםען דאמאלם ערשם און םו׳ייד זעלבען
םעדערעישאן. דער

 און פאליםישען אויפץ קאמף פארשארפםטר
געבים אינדוססרימלען

אםענםױוע, שלום נײעסםער דער סץ רעזולםאם דער
 ליניע. גאנצער דער אויף קאמף םארשארםטער א איז
 געריכטען די אין ליינם, פיקעם די אויף וײיםערייען די

 םארשםארקט. זיך דיאבען באארד לעיבאר דער םאר און
 אטא־ װערט גאארד רילעישאנם לעיבאר נעשאגאל די

 אנ־ םארטיידיגען זיך םח און צדדים ביידע םון קירט
 םארביסענע די צװינגען םח ארכייט איר םאן צו שםאט
 רעזולטאם אלס געזעץ. דעם נאכצוקומען בתים בעלי

 םירער ארבייםער די םון אשאקעם און רייסערייעז די םון
 איצם ווערט ארבייט. איר אמ ד באאו לעיבאר דער אויף
 גערר אזוי די אקט, רילעישאנם לעיבאר גאגצער דער

 גע״ ארבײםער אםעריקאנער די םון קארםא מאגנא םענע
געםאר. אין שםעלט
 ל. אוו ם. א. די װארקערם, מאין פראגרעסיװ די

 װארקערם, מאין ױנאיטעד דער צו ױגיאן אפאויציע
 געריכםעז די אין קאמף א אנגעהויבען מאגאט דעם האט
 יף1א םיסמעס, טשעק־אף דעם געגען פענםילוױעיע פון

 איר מים אעעװיזען איז יוניאז מאינערס די וועלכע
 יונײםעד די םארקלאגם האם ״פראגרעםיװ״ די קאנםראל.

 װעלכען פאר בתים, בעלי די אץ ױניאן ווארקערם מאין
 אין ארבײםען וואם מאינערם הונדערט פאר א צװינגען

 דער אין מיםגלידער זײנען אמ קאליערי קאמעראן דער
 ארונ־ זאל םירמע די אז אײנצושטימעז ױױאן, פראגרעםיװ
 דער םאר דױם די שכירות זייערע םון םערנעםען

״ױנאיטעד״.
 םון דױם די אום נים גײט דא אז זיך םארשםײט

 קלײנע גאנץ א שפילט וואס ארבײטער הונדערם יאר א
 מאין די וױ ױניאן רייבע אץ גרויםע אזא אין ראליע

 גע־ זאל עס אויב װאס דעם, אום גײט עם ווארקערס.
 אומגע־ םיסםעם םשעק־אף דעם ערקלערען צו לינגען

 מאין ױנאיםעד דער ®ון עקזיםטענץ די ױעם זעצליד,
 מאינערס די װעו־ען. אםגעשוואכט םיל ױניאן װארקערם
 מען װאו צענםערם און גרױם־שםעס׳ אין נים ארבייםען

 מאינערם די װאו אםים צענטראלען א אױםהאלםען קען
 םערםםעגם זײנען די דױם. זײער צאלען קוםען זאלען

 איבער לאנד. איבער׳ן דערפלעד קלײנע אין צעװארםעז
 אײנצו־ ערשםע די געווען מאיגערס די זײנעז דעם

 םאר־ זאל דאס װען םיםםעם. םשעק־אף דעם שטעלען
 דעם טארלירען סםק אן יוניאז די ױעט װערען באטען

 צאלען ארבײםער די װאו פאינס, פילע םץ קאנםראל
מ דױם  װאם חשאב. דעם פארלירען צו פורא אוים נלו
 אין ארבײטער נײ־ארײנגעקוםענע די ערגער, נאד איז

 דארם זיך בײטען ארבײטער די און — אינדוסםריע דער
 אנ־ זיך װערעז גמוואונגען קענען נים וועלען אםט׳

ר דער יוניאן. דער אן צושליסעז מ אנ  שא« קלאוזד ג
געםאר. אין װערען געשםעלם דורכדעם װעט אגריפענט

ך, פארשםײט  װארקערם מאין ■ראגרעםיװ די אז זי
 יראג־ די געוױנען. ניט אויך פארבאם אזא םון ױעט

 גרימנר די אין םיסטעם אףמשעק־ ךי אויך האט רעםיװ
 ארבײםעז, אבער פירער די אגריפענםס. האט זי װאו

ד ״פדאי בלל, דעם לײם אוים וױיזט  אױגען, בײז־ע זי
ג....״ אײן יענעם אבי א־ די און בתים בעלי די אוי  י

 דאם איעסעז נים זיכער דערפון זיך װעלען ליםישענם
הארץ•

 קאגסם־ ניײגעגרינדעםער דער *וױשען קאפף דער
 די אח 4 אי• סי• דער פון יוניאז װארקערם ראקשאן

 ז■ארערעישפע דער פון יוניאגם םרײד בילדיגג אלםע
 גאס, אין באוויזען אויך פאנאט דעם שױץ ױך האט

 םים םנרון•אוי עדערשמ דער «יקעם*לאין. אויףדער
 גע- איז צודיםער דער געגען יוניאן איץ פון ■יקעטס

 מד תאט העם־םםאר, געוויםע א װאשיגגםאן. אין קומאן
 איבער־ יתקמ 41 *י■ םי• דער פח ינסאדסטא דתגיז

 אױף האט יתיאן ל. אװ ם. 41 די סטאר. די צופארבען
 דער ארום ויקןסס אזןקפווןל(ן נױט גאאנטטעוש דעם

ם זיד חאם יתיאן 4| אי. םי. די סטאר. מג מ  איגי
 מאאדטנתגם א ארום ■יקאטט ןמןקשמןלנז דודד
פיםגלידער װאד נאכבארשאסט, דער איץ סקאר

 צו געווארען אנגעשםעלם ױמען בראדערהוד דער פון
 ציהען אין כאאם דעם פארגרעםערען צו פעינטען.

 לא̂ג אונערםרעגליכער דער צו םייגונג עםעגטליכע די
 פיקעטס געדועען םםאר םון אייגענםיםער דער האם

ביידע... פיקעטען צו
טײ־ צודײ די צװישען םאנאט דעם הויפם־שלאכט די

אן םרייד דער םון לען  געםירס אבער איז באוועגונג ױני
 קאםיסע, םםיםה דער און קאנגרעם ארום געווארען

 לעי־ נעשאנאל דער םון ארבײט די אונטער זוכט וועלכע
 איז געזאגם, מי באארד, די גאארד. רילעישאנם באר

 בתים בעלי די זײםען. אלע םון געווארעז אטאקירם
 בײן א װי שטיים אקט וואגגער גאנצער דער וועםען

 יעז־ען םונאנדערשםירען צו געזוכם ,האבען האא אין
 אױף געפונען האט קאםיםע סםיםה די ײאס שפרינקעל

 פאר־ א װי אויםזעז עס פאכען און באארד לעיבאר דער
 די געבעך; בתים בעלי ארעםע די געגען שווערונג

 איר אז האלם לעיבאר אוו םעדערעישאן אםעריקען
 דעם אויף און איז ער מי געזעץ דעם אויף אטאקע

 האס קערפערשאםט אדםיניסםראםיװע די אזוי װי אוםן
 םעחד דער םון םירער די געזעץ. דעם דורכגעפירט

 םמד באאײ און דירעקםארען די אז טענה׳ן, רעישאן
ױ 4ן אי• םי• דער «ו םרײנדליכער דעען גלידער  נו ו

 זאל געזעץ דער אז םאדערען זיי און םעדערעישאן דער
 פאנןן גיט עס זאלען זיי אז װערען אפעגדירם אזוי
 צוט אםענדםענט דעם שםיצם׳ םעדערעישאן די טאן.

 באארר לעיבאר איצםיגע די אפשאםען זאל וואס געזעץ
 די פון םענשען םינף פון קאםיסיע א איינשםעלען און

 קערפער־ די רעגירוגג. דער און בתים בעלי ארבײטער,
 דעם באשםיםען צו רעכט ואם האנען ניט זאל שאפט
 האס דאם װי םארהאנדלוגגען קאלעקטױוע פאר ױגים

 אנערקענען םוזען זאלען זײ נאר באארד, איצםיגע די
 װןן םאבריק אין םאד א םון ארבייםער די ױגים אלם

עס. םאדערען יעגע
 דעו םים אוםצוםרידען איז א. אי. םי. די אויך

 און צוזאםענגעשםעלם איצט איז זי װי באארד לעיבאר
ly אירע פיט w iT w iy. דןר ®ת קאטוענשאן דער בײ 

אן ווארקערם פאין ױגאיטעד  די' אמ פאגאט דעם ױני
 ,פאו געווארען אגגעגריםען שםארק באאײ לעיבאר
 דער ®ח רעאקציאנערעז די םון װילען םאר׳ן זיד בויגען

 אינדוםטרין־ די םון אינטערעסען די איז םעדערעישאן
 איו 4 אי• םי• די ענםשײדוגגעז״. דיערע אין ליםטען

 לעיבאר די האט םאלען געװיסע אין וואם אוםצוםרידען
 פאן א םון ארבײםער אנערקענעז צו באשלאםעז באארד

ט באזונדער אלס  צו רעכם דאם זײ געגעבען אץ יוני
 אין םארשםײער אײגענע זײערע דורד פארטראטעז זײן

םארהאנדלונגען.
 םארםרעםער זײערע און אינדוםטו־יאליסטען די

 אױס• האבען זײ געשוױגען. גיט אויך נאםירליד האבען
 אירו און באארד דער אויף חםאים אלערלײ געגראבען

 באארד לעיבאר דער םון םיטגלידער די פארטרעטער.
 באװימן האבען אח פארטײדיגט נאםירליד זיך האבען

גילבול א ■שוט איז דאס אז ציפערעז, אח פאקםעז םים
^    ^  k m  m m  M iצװײםצז• א אדער צד אײן צו •ארםייאיש דמען זײ אז 

ױ פליכםןן זײערע דורכגעםירם אײגפאך האבען זײ  דןר ו
 גלײמײסמ ארויםגעלײגםג זײ אױף עס האט געזעץ
 1« געגנעדשאטט דעד םוץ זיך באפרײען צו אום אבער,
 ■ארםײאישקײס׳ אין חשד זײער פוץ און צדדים בײדע

 איי זאל געזעץ דער אז צופרידעז, באארד די איז
 עטד דארפעז גים זאל באארד די אז װערעז, אםענדירם

ח שאןיערד??פ דעד צװישען שםדײם־ײנקםען שײדעז  י
41 אי. םי. דער

ױ  ■רעזיתגס האט מען,רארויא *ו געװען איז «ם ו
מ  געלעגענחײס די אויסגענמט לואים ל. ןאהדזש און גי
 תי אימר קאפיטע םםיטח דער פאר שםוײיט דעם םון

 פיס ימעזױדצ דעם זוימער דין בו םכבד באארד לעיבאר
ן באשולדיגונגען ו  צוגעשסולם תאט לואים ן.ע״רזידלע י

ד פארעי, פילי■ ,רמרעמצראפ זײז דזיד קאםיםע דער  ג
ר ווי באװײזען, וועלכע דאקופענפע( וױסע  כאהױפגמפי ן

ר מים אפאו־שוועדונג געפאבש האט אזגריז מנ ר  ךן
̂  <וסזאל איות םים און אסאסיאײשאן םעקםשורערם
ר געזעץ. װאגגער דעם דער׳חדג׳ענעז  באױױטמיי׳ ן

it א פ. 41 יי ײאס מסס^אמצנד די צז  פאחדיזױמ ן
 י פוז לזמרם די פון געווארןן געשריבען ויימן

גייז .79194 ם9י מקעםפעז וזאם קארואו

 אט אז ערקלערט האם ער געשוינם. נים אויך לואים׳ן
 קאם־ די םון שענדליך. און ליגען איז באהויפםונג די

 געווארען. געהאלםען ניש קײנער איז אבער פלימענטען
 זיך גריים קאםיטע די ניט. זיכער — ארבײםער די

 קאנגרעס אין םארשלאג געזעץ א אריינצובריינגען שוין
 ענדערונגען די אז געזעץ. וואגנער דעם ענדערען צו

 ארבײ־ די םאר בעםער םאכען נים געזעץ דעם װעלען
זיק. זיכער םען קען דעם אין — ױניאנם די און םער

 קאםיםע די אז באוואוסט, שוין איז פארלויםיג
 ערשםער דער אלס געזעץ צום ענדערוע אן אריץ בױינגט

 צו ארבײטער םון רעכם דאם באשרענקען צו קלין
 געזעץ דער נויטיג. םאר עם געםינען די װען םטרייקען
 פארפליכםעט נאר גאגצען, אין םםרייקם גים םארבאט

 רעגירונגס־ א צו םריהער ויד װענדען צו צדדים ביידע
 װערם ארביים די איידער סכםוך זייער םיט קערסערשאפט
 פארםליכטעם עס װערםער, אנדערע אין אפגעשםעלט.

 גײהען זיי אז נאטיס, םריהער געבען צו ארבייטער די
 םאן םחען דאם װי אופן זעלבען דעם אויף סםרייקען,

 רעיל• דעם אונםער ארבייטער אימעגבאן די איצםער
 דעם אבער וױיםען ארבײטער די געזעץ. לעיבאר ראוד

 אײזענ־ די צוױשען באדינגונגען די אין אונטערשייד
 קענען אייזעגבאגען די איגדוםטריען. אנדערע און באגען
 אנ־ נים קענען און ארויםפירען ניט ארבייט זייער

 עםליכע אויםווארטען דאם םמאק. םים זיד גרײםען
 פארהעלםענישען כחות די נים דעריבער עגדערם וואכען

 אנ־ גאנץ ארבײטםגעבער. און ארבייטער די צװישען
 װען אינדוםטריען. אנדערע אין אבער עם איו דערש

 װעלען ארבײםער די או םאראוים אין װיסען װעם באם א
 ער סםאק; םים אנגרײםען ויד ער קען סםרײקען,

 «ראדוק*יע םאר קװאלען גײע םים םארבארײםען זיך קען
 געפאר די םטרײקען. ארבײטער די סעגען דעפאלס און
 ירא- אן ױרכגיץ זאל געזעץ דער ווען אז אויד איו

 גײן קאנגרעס דער וועם ארבײטער די םון םעסטען
 םים ארביםרײשאן. געצױאועענע איינפירען און ווײטער

 רײ• וײערע אח ױניאנם די ®מ כחות געשואלטענע די
מז ערגערע און אזא אז געםאר, די איו סערײעז ע עו  ג

 קאנ־ פח םעםיע הײנםיגער איז נאד דורכגײן זאלעז
גרױם. זײער גרעם

 ױניאנס די לםובת איז פארפאמונגפן אנםי־םראסם
ארנאלד םהוירםאן זאגם —

 חשע־ אטוירני אםיםטענט דער ארנאלד, םהױרםאן
 םאר־ פח ארבײש די איגערגעגוםעז האם װאס געראל

 געועץ, אנםײםראסם שערפאן אוגטערן יוניאנס פאלגעז
 וײן אץ םעאריע. נײע א אגטוױקעלם מאנאט דעם האם

 סעדע־ אםעריקאן דער פון קריםיק דער אויף עגםםער
 גױ־אר־ די פארקלאגען זײז אויף לעיבאר אװ רעישאז
 אונטער׳ן קריםינעל פירער וײערע אמ ױניאנס בײםער

 דאם או ער ערקלערט געועץ, אנטי־םדאםם שערמאן
 לאגיק די יוניאנס. די טום ער װאם אזא םובה א איז

 ואגם — בתים בעלי די װען *אײזערגע״. אן איז זײנע,
 םאנעז און געזעץ דעם אוגםער ױניאנם םארקלאגען ער

 דורד געפאר אין זײ שםעלען שאדענערזאץ, דדייפאכע
^. דער פמ עקזיםםענץ די דעם  קאםם דעם חוץ א יונ

 פארטײ־ די און לאיערם די טײער אזױ יוניאנם די
ד קאסע• זײער אױס אײנפאך לײדיגם עס או דיגונג,  ח
 רעגירונגם א או יתיאגם די פאר בעםער 1אי רימר,

 זעל־ דעם אונטער קרימינעל די פארקלאגם יראקוראר
 *ראקוראר רעגירוגגם א װעם ערשטענס געזעץ. בען
 די װעז בלױו םםרײקען. פאד םתם קלאגעז גים זײ

 פאר םםרײקעז אדער באיקאם םיט באגוצעז זיד װעלען
 שײכות קײן נים חאבעז װאס םאדערומען, יושר׳דיגע נים
 פארקלאגען. די פען װעם שםוגדען אדער שכירות פים

 געריכם דער װאס געלם־שםראםעז, די וײבען צווײםעגם
 שאו־ענ־ דרײפאבע די וױ קלענער םיל ארויף׳ לײגם

 t געוױגם ער אויב קריגעז, קעז באם א װאס ערזאץ,
יתיאן. דער געגען קעיס

גרעםער: איז דא װאס זאגעז צו שװער באםת איו
 די אדער םשיגאװױק דעם אט םץ היפאקריטסםזוא די

 אלס באטראכט ר9 װאם עולם דעם סאר באלײדיגונג
____ .עדעןרעיא אלעס קען מעז װעםעז גולם

 די פון אײנער גמנדיגם זיך פאנאט דעם האם אס
 ■יםס־ אין ארטײגרא זױיעקםריקאל די געגעז םדייעלם

 *P90 דער אין אגענש גימאס דער װעלכע איז גורג׳
 מים געײאראז אפירספרש זײנאן לאקאל םיז יעםאר
laooo .עסליכא מיד דאלאד m tta ײגי» י9ד פת 

 ראפפשסגא Y9ttm זײנזװ ןאאײשאסיאס דער םיז ייז
 9קלאג די ח^אר. BilBO פון 9םדס » אױןי געײאיעז

 19אולי9ד ו« <יט רטקאגםטירי האגעז זײ it מװיעז, ייו
זײ־ אויםאר ז9קט1קאגסר אױף 19MP ■ירםאם 9י9אנד

—---------------------}>» 1940 מ^רטש,
 םים־ באשעםםיגען וועלכע בתים, בעלי אייגענע ערע

ױניאן. דער םון גלידער
 גע־ אינדײםעד םאגאם דעם ױינען שיקאגא אין

 את באאםטע די געזעץ זעלבען דעם אונטער װארען
 פים צוזאםען ױניאגם, םדייד בילדיע דריי םון םירער

 בא־ די דינען אנגעקלאגשע די אםאסיאיישאנם. עםליכע
 םאיל־ דער םון ױניאן, עלעקםרישענם דער םון אםםע

 םםאון קאם און פלאי־װאוד דער םון און ױניאן לעײערס
 די אין אסאםיאיישאנס און ױניאנם אלץ איגדוסםריעס,

 אנגע• דארם ױינען ארום און ארום םריידם. בילדינג
 די געגען קלאגע די םעגשען. אכציג און דרײ קלאגם

 הא־ זײ אז איז, ױניאן עלעקםרישענם דער םון באאפטע
 אויף ארבייםען םיםגלידער זייערע געלאזם גים בען

 םאר־ א איז דאס לעיבעל. יוניאן א אן פיקםםשורם
 ארנאלד׳ם לוים געזעץ שערפאן דעם געגען ברעכען

אויסטייטשונג.
 א םאחאםעלם אויד שוין ויד האם םאנאש דעם

 אוג־ געטםען זיד האם און יארק נױ אין חשורי גרענד
 גאנצע די אינדוםטריע. םופלײ עלעקטריק די םעחוכען
 עלעקםרישענם די וואס קאםף, דעם םון שטאםט געשיכםע

 מארקערם ראדיא עלעקםריק דער געגען אן םירט ױניאז
 אר־ צו זיד אנםזאגט אמ א• אי• סי• דער םון ױניאן
 פאב־ אין געםאכם װערען וואם םיקםםשורס, םיט בײםעז
א. אי• םי. דער םים אגריםענם אן האבען וואם ריקען,

אר־ װען האנדלונגען, און פאםירינגעז אלע די נאו
 איז דאם אז באהויפטונג דער םים ארוים נאד קופט גאלד

 ®ראקוראר רעגירונגם א װען ױגיאנם די פאר בעםער
 פאדערוגגען יושר׳דיגע איז עם װאם פוםק זײער װערם

 דורד רעגולירען צו באשליסם ער און ניט. וואס און
 ױניןוגם, פמ האנדלונגען די םארפאלגונגען קרימינעלע

גראד. העכסטען םון חוצפוז עס איז
 האנס א צו אויך לייגפן באספס

 ■ראקוראר רעגיתנגם דער װאם צוג קרײץ דער
 פח ױניאנם ארבײםער בוי די געגען אעעהױבען האם
 ברע־ די און לעיבאר אוו םעדערעישאן אמעריקען דער

 פירער• דער אונםער יוניאז א. אי. םי. דער ®מ כערײ
 זעלמר דער איז ברודער לואיס׳עם דזשאן פמ שאםם

 בא־ םרײד בילדינג די געפעלען װאויל אמ אינדוםםריע
 װען אבער טריף, סאקע את א. אי. סי. די םעס.

 אר־ די ארונםערדריקען צו ײניאן די אויםנוצען ם׳קען
 םלאכוח מגל ביליגע קריגען און םםאנדארדס בייטם

 — שטונדעז לענגערע ארבײםען צו גרײט זײנעז װאם
כשר. איז דאם

 װערם װאס אייגיאז״, ענד ״נױם זשורנאל דעם םון
 עםילאיערס םרײדס בילדיגג דער פוץ ארויםגעגעבען
 די it ײה םיר דעתױסען יארק גײ אין אםאסיאײשאן

 אנגפי האט םרײדס בילדינג די אין ױניאן אפאזיצ^ס
 אויםערן ארבײט חאבעז װאס קאנםראקטארס היגע באטען
 פאכעז בױ לעt םיז ארבײטער זײ צושםעלען צום שטאט

ת פאר  ארבײם, שטונדען אכם פאר טאג א דאלאר נ
 צװעלף ארום אח םאג א שטונדען זעקס די אנשטאט

 פון ײנקאם םרײי בילדינג מערםםע די וואם דאלאר
 אין חאבעז לעיבאר אװ םעדערעישאן אםעריקאן חנר

 פאר־ חגם חח א יארק. נײ איז אגרימענםם זײערע
 האכפז ניט װעלען די it יוניאז, א. אי. םי. די ויכערם

 פארשײדענע די צוױשען םכםוכים ױריםדיקציע קײן
 משעםםיגעז קענעז וועלען זײ ארבײטער. סאכען

ארבײס. סארט יעדען אױף װילען די ארבײטער וועלכעז
םי. די איו באסעס די פאר ״בארױיז״ דעם אם

 לץt װײניג. גאר פאר געמנן *ו גרײט ױניןפ א. אי.
 אגרי־ שא• קלאווד א איו פארלאגגם ױגיאן די אם װאם

דיוס. פון םשעקיאף און םעגם
 פע־ די דעריבער זאגט באפעס די ®ח ארגאז דער
 פאר־ געדארםם יך1 האבען וײ it ױגקמם. דערעישאז
 בתים בעלי די געמז אױד און דעם איבעד םראכםעז

̂  ®ח ארבײסער די פאר אגריפעגם בלענקעש אזא
 ארמז חװ־ גיט נים, אױג באדיגגונגען. די אױף פאכען

 אונםפרשרײ־ קאנםר«קסארס די מך jtm אטװהעו־עז,
04 י9י מים אגריפענם אן בען rn t* t־'״nr, אוז 
מר נים וײ ,מלעז — ושורנאל דעד װארענם —  מר

ױמר וײ it מורם םוארים פון ענםשײדומ די סען  א
 ®אד יונים דעם משגױפען צד רעכם t תאט באארד

it ז9פארחאגדלוע  »pt מױם״• ז9ל9אינדוסטרי
 םאנאט דפם ספספלמפגסס און סםרײקס
Stsst it .ם דעם חאבעז ײניןפם א %>. סי מ  מ

o גץקראגצז titan st 9וױמױגסם די 4בחמ בעלי מיס
____ זײנאד עטאלטאגטטם די פוץ

אתםירמשדיממ האש ^אפואני סטיל לבקדזסי די

 קא־ ארגאניזיר ארבייםער שםאל דער םים אגריפענם אן
 1אי אירע ארבייםער םויזענם צוועלף אלע םאר מישע

 גע־ זײנען שטונדען און שכירות די םאבריקען. נימ
 געםאכם זיינען עגדערועען קליינע ועלבע. די בליבען

 אר־ וואם די םון ■ריחען די אויםצוגלײכען געווארען
 און רעכט סעניאריםי וועגען ארבייט; שםיק בײטען

 אוים־ נעםם עם וואם 4ציײ דער אויף בגארענצױנג א
 און זױץ םון םאקםיםום א אויף סכםוכים צוגלייכען
םעג. צוואנציג
 ױניאן אינטערנעשאגאל ווארקערס גלעם פלעיט די

 זעקס אלע םים אגריםענט דעם כאנײט םאנאם דעם האם
 אין .לאנז־• אין אינדוסםריע גלאז דער אין םירםעם

ארבײטער. םויזענם 20 ארום באשעםטיגט װערען םדייד
א. אי. םי• דער םון ױניאן ארבייטער םלייש די

 דער פון באדימונגעז זײ אנגענוםען םאנאם דעם האם
̂נע די פארענדיגענדיג םירםע, קאםפאני ענד ארםאר  לא

 אונםער־ אנםזאגם זיך האט פירםע די םארהאנדלונגען.
 האם אנהױב אין אגריםענם. אםיציעלען אן צושרייבען

אן די  פארשטעגדיגונג. א בלויו אגנעםען געוואלט נים ױני
 1געביטע זיד האט םען אח נאכגעגעבען וי האם איצם
 באדינגונגען. די עגטהאלםען וועלכע םעםאראנדוםס םים
 די אץ ענדעדונג אדער שכירווז די אץ העכערונג קיץ

 די געװארען. געםאכם נים זײנען ארבײםם־שטונדען
 םעניא־ םץ םראגען נאכגעגעגען בלויז האם קאםפאני

םכםוכים. סעטלען װעגעז ארענחשםענם אן אץ ריםי
פאס.״ ױאוםםער, פמ קאםפאני שוה בראח ה. ה. די

 םים אגריםענט 1א אונםערגעשריבעז פאנאט דעם האם
 בא• םירםע די ױגיאן. װארקערס שו ױנאיםעד דער

 די 1אי און ארבײםער חונדערם יבען1 ארום שעפםיגט
 אונ־ שדײבם וואס געגענד, יאנעם איו ®ירטע ערשטע

 םאר־ ױנאיםעד די .1ױניא דער םיש אגריסענט 1א םער
 1אי םירםעס אנדערע עםליכע םיט אי*ט האנדעלט
סעםעלםענם. א ערװארם אוץ ױאוםטער

מי־ עעלאנד נױ זײ איז וועבער װאלעךשםאף די
 צוריק־ מאנאט דעם האמז פילאדעלפת, אץ 1אי למ

 געגוםע! האבען וײ װאם שנים וױידוש דעם געקראגעז
 ירא• 191 ארום it טרעםם העכערוע די .1938 1אי

 בא* דמזמ ארבײטער טויוענט גײעמ ארום צענט.
העכערוס^ דער פח רירט

 פאנאט דעם האם יונקפ ארבײםעי םילינערי די
 אין אםאסיאײשאנם די םיט אגרימענט דעם באנײם
 די געבליבען וײנען שטונחמ אוץ שכירות די טרײד.
 שעיער, גיײארגאגמירםע די 1אי ארבייםער די זעלבע.

 םון העכערונג א געקראגען האבפן וײ פיז 800 ארום
 זײערע איז שעפער אײגיגע אח װאד; * דאלאר צווײ

 שםונדען 40 אויף 42 םון 1געװארע געשגיםעז 1שםונדע
 פאראגם־ די ויך אויף נעםס 1אסאםיאײשא די װאד; א

 װעלעז זײ it מיםגלידער, אירע פאר ווארטליכקײם
 ראלס פעי די פח קאפיעם אגריםענט; דעם נאכקוםען

 אימיארשיל «ום ארײנשיקען 1דארםע םירםע יעדע װעט
;דעי «עי נאך שטוגחװ 48 וױ שפעטער נים םשערמאן

 פארלירם פפדפרפישאן דפר פון קאונםיל פקזפקוםתו
מיםגלידפר מרי

 םע־ 1ריקע9אם דער םון קאונםיל עקועקוטיװ דער
 2 םארלאחח מאגאט דעם האט לעיבאר, אװ דערעישאז

 װיים־ סערטער קאעםיעלד, חשאחן וױיס־ירעזידעגםע!.
 פון פרעוידענם איז םעדערעישא! דער פח ירעוידענם

 םיםערס סםים אמ •לאמבערם אינםערנעשאגאל דער
 א. ארםור פעברואר. טזמ8 דעם געשםארמװ איו 1ױגיא

 םעז־ע־ דער םץ וױיס־«*עוידענם פינפםער דער װארטאן,
 מאשי־ דער פח פרעוידעגם געװעזענער אמ תױשאז
 שװאכעז זיק איבער רעזיגנירם האם יתקװ גיםםעז
געוונד.

 פון פאבריקפן אלפ אין געאןדפרם אפשםיםונג
םאםארס חשפנפראל

םאבריקע! אלע 1אי ארבײםער די פח אפשטיפונג די
ח קאםיאניע מאטארם חשענעראל דער ®ח מ  גאנ־ אי
 זײ ואל עס ײני» װעלכע באשםיםזמ צו לאנד, 19«

 ורעלען פאחזאנדלרגגען״ מלעקםיורע איז סארטחנםען
m 19חאלט9ג גיכזח איץ m. 19ארחאגדליגגפ 9לאגג נאד 

 9אל האבזח םאנאםען־לאנג גמװיגזװ ויד האבעז ױאס
 אואן דעם צו שםיםש9«וג קאםפאני די ײז יתיאגם 3

 3 •19י9ײ פירם9חרבג זאל אטשםיםונג די אוױ וױ
 אר־ אױטאםאביל די כאלאט. אױפז ויק 19ל9ײ יוניאנם

 1אי ל. אװ פ. 4< יז» 41 אי• סי. י9י 1פי חפסיײ י9מבײ
 ד9ארביי׳ט נם9םויו 90 ארוט יוגיאז• ן9םאשיניסט די

שטיםען. «ו טאוןנטיגט ן9מ

ט----------------------------- ײ ז ► 16



ט ײ גערעכטיגקײט 44 16 ז

אינטערנעשאנעל אונזער אין פאםירונגען און נײעם
................ פארגעםען. ניט גאד און געלערענט ניט גאר האבען בעלי־בתים —

 יארקער נױ געװיםע םון האנדלונגען י
 מאנוםעקטשורערס דרעם און קלאוק
 הא־ מאגאם םארגאנגענעם דעם דורך
 די האבעז לײדער אז באוויזען, בעז

 גאר אינדוסםריע״ סון ״קאםיטאנעו
 םאר־ נים גאר און געלערענם ניט

עגדערונגען גרויסע די םראץ געסען

(

 די דורך מאכט אינדוםטריע פרויעז־קלײדער די וואם
 באשיצען צו גארניט אליין זיי םוען גאר נים צײט. לעצםע
 פא־ זייערע אגםהאלםען און אינםערעסען אײגענע זײערע
ען נאר מארקעם, אין זיציעם אן די וו  אונטער נעמם ױני

 אינ־ די אײנהאלםען און סםאביליזירעז צו שרים געװיסע
 איז שםייגער אלערלײ די לייגען יארק, נױ אין דוסםרי

 מעםאדע אלםער זייער ביי אלץ נאד זין־ האלטעז זײ װעג,
a אר־ די םון םלייצעם די אויף ארױפװארםען פרובירען 

 שװע* און קאנקורענץ דער םון לאםם גאגצע ךי בײםער
 די דורך םארקעם אין באגעגענען זײ װאס ריגקײםען,

באדיעוגגעז• אינדוסטריעלע געענדערםע
מאנופעקםשו־ קלאוק די האבען בײשפיל גוס אזױ

 איבער צייט לאנגע א קלאגען pm אין געהאלםען רעדם
 אין שעפער םוב־םטאגדארד געװיםע pc קאנקורענץ דער

 האבען גיליגער. געםאבם װערם ארגײס װאו בדוקלק,
 העלםעז אח אוםרידעז זײן געדארפם שכל «י על דאך ןײ

 באשלאמז׳ תאט n וולן באארד נטדזשאי קלאדק דעד
 ברוק־ איז ארדגונג אײנשםעלעז םאל, אלע פאר מאל אײן
 קריגען זאלען קלאוקמאכער ברוקלינער די a הנז׳ pc לק
 שםונדען זעלביגע ךי באדינגונגען, אדבײסם זעלביגע די

 ארבײ־ די קריגעז דאס װי ארבײם דער פאר פרײזען און
 זיך׳ האם אויסגעלאזם שעפער. יארקער נױ די אין םעד

 גע* האם באארד חשאינם קלאוק די וױ שנעל אזױ אז
 די pc ארבײם ךי אפשםעלען גײם זי a וױסען, לאזט

 איג־ גענויע א םאכעז קעגעז צו אוס שעפער ברוקלמער
 גע־ א איינשםעלעז את באדינגונגעז די פון םעחוכונג

 געטפעז בתים בעלי די האבעז קאגםראל, ױניאז ומנריגען
 און אגריםענט דעם ברעכם יוניאז די אז געװאלדעװען.

 אז געװאחנז׳ קלאר איז עס אוטגליקליד. גאר זײ פאכם
 װעז זינעז איז געחאט האבעז םאגופעקםשודעדם ךי װאם

 די פיז קאנקורענץ דעד אױף באקלאגם זין חאמז זײ
 ױניאז די אז ■ועל׳ן. *ו געװען pc שעפעד, ברוקלינער

 איז נידיארק pc באדינגונגעז די אןץ ארװםערלאזעז זאל
ארונטער׳ •רײזען ארבײםם די אױסגלײמז
 געהאנדעלט חאבען עדגער גאד אז־ער אזױ, פוגקט

 קאנ־ אוז פאגוםעקםשודערס דרעם פרײז פאפולאר ךי
 איני דדעס פרײז ביליגע די יישאגס.איאסאס טארסאקסר

 «ײם. שװערע א דװ־ן איצט מאכט יארק נױ אין דדסםרי
 זיד ארײנאולאזען איבערבליק אז pc םעגליד נים אח עס
 פאר־ זײנעז עס װאם ענדערונגעז׳ איגדוםםריעלע ךי אין

 םרױעז דער םמ םײל דעם pc צײט לעצםע די מנקומען
 טדײד דעם אין פאקםאחנז אלע איגדוסםרי. הליידער

 די דערפח לײדעז אלע װי פער אמגד דערפון, לײחנז
 דחד די אם נײעז םח לעמז א םאכעז װאס ארבײסער,

 דאריבער איז יוניאן די אז פארשטענדליך, זאלבםם סעס.
ר  די פאר לעזונג א געפינען «ו מחוינםעדעםירט מ

 דעם אימי־ אנדערש. אח עס וחנר־ וױ צזמאאבליר
 צחאטעג־ באארד װיקומזעקע געגעדאל ױ ןט ואט

«ן רו ץ • מ  אימרן פארםרעםער ייתנ *לן פיז מנפעתנ
 םים־ באםדאנטעז נו געםאכם װערןן דר«סןס װאו לאגד
 זעז׳ און קאגקודענץ די ערזזגארקלפפ *ו אזױ וױ לאן
 ײשד׳■ זימר קרימז מילעז *רבימחמ־ יארקזר גמ די «ז

y »ק *רבײם וזלק דימן n ד מ  דעם אימר ;לאיז מל
 אגידגײ » אמוחײמז מיזארןן שלאםיזגא אס איז
w ץ קיפיײו מז איבעד׳ז םרײד דד«ס קאטאז י  גינ

sm לןס*  tr w n a w m י®■ ייז קאגםרזל יוני^ן* 
 דעס פון סײל «לט ;•חדיט*טם*גד«רדס די ״ויממ

מלפ t גאויוחגז בושסיסט ■יו פלאז. ■לס»ינ<ס ספק

 און לאק־אום א צו געםירט גיט שיעור האט װאם שריט,
 אינדוסטרי. דרעס יארקער גױ דער אין קאמף אפענעם

 אינ־ דער םון האנדלונג שגעלע די געווען בלויז איז עס
 אויס־ האם וואס באארד, דזשאינם דער און טערנעשאנאל

 אינדוםטרי דער וואלם װאם קאמף, א דערוױילע געמיטען
 און שאדען אונגעהייערען געבראכט זיכער יארק גױ אין

 איבערגעבען לאמיר אבער רואינירם. גאנצעז אין אפשר
פאםירט. האט דאס װי כסדר געשיכטע די

n sn w ױ8פ צו כאשליםם 
 1PB8P אין האמפײן שםארסען

סױיד דרעס
 גע־ אפגעהאלטען יארק נױ איז דא איז מאנאט דעם

 דער פון םירער פון קאנםערענץ נאציאגאלע א ווארען
 װאו מארקעםם םארשידעגע די אין איגםערגעשאנאל

 בא־ האט קאנםערענץ יי פראדוצירם. ווערען דרעסעם
 קעמפיץ ארגאנהאציאנם דעם פארשםארקען צו שלאסעז

 לאנד׳ גאנצען איבערן אינדוםםרי דרעס קאטאן דער אין
 װעס אינדוסםדי קלײדעד םרױען דעד פון םײל דעד ביז
ארגאניזירט. םאלשטענדיג זיין

 נױ אין געווארעז אפגעהאלםען איז קאגםערעגץ די
 דובינםקי פרעזידענם טעג. צװײ געדױערם האט און יאדק

 אנװעזענד זײנעז קאנפערענץ בײם םארזיצער. געװען איז
 אינטערגעשאנעל דער םון םירער ױיכםיגסטע די געװען

ח טרײי דרעס אין מ  יארק נױ פמ לאנד. גאנצעז אי
 חשולױם באםײליגט קאגםערעגץ דער אין זיך האבען

 דרעם דער פון םעגעדזשער חשענעראל האכםאן,
 םעקרעםער־םרעזשורער קאו, פילי■ :באארד טאינשדז

 זײ טשארלס אגטאניני׳ לואידזשע םירער, לאקאל די את
 סםאל־ לואיס נאגלער, איזידאר קאהען, םעקם מערמאז׳

 קאםאן דער עװערי. בען און דזשעלא דדצאחן בערג״
 פארטראטען געוועז איז דעפארםמענט םרייד גארםענם

 ;האלפעח י. און גינגאלד דײװיד רײזבערג, עלייעס פון
 וױיס־ פון — חנפארםםענם אוט־אוױטאח איסםערן דער

 איז באסטאז חאראװיץ, י• אח וואגדער הערי פרעזידענם
 —םילאדעלפיע קרעיםער, פילי■ פמ םארםראםעז געװעז

 שײ םארםראטען האט ביאליס פאריס אטא, סעסיול פון
 םאר־ האט ^רלשמײזפ מייער װעסט, םיםעל די אח קאגא

 עקזעקוםיװ דיסםריקם. װעםטערעז םאוםה דעם טראםעז
 םון סעקרעםער געװעז איז אםהעי פרעדעריק םעקרעםער

קאנםערענץ. דער
הא־ מארקעטס פארשידענע די פוץ פארםרעםער די

 אין םרײד דרעם איז לאגע דער װעגען באריפםעט בען
 געװארען ארומגערעדם איז עם שםעם. פארשידענע די
 דרעס קאםאן די װאס דעם דורך לאגע נײ־געשאפענע די

 הויז בלויז פדאדוצירעז א&אל פלעגט װעלכע שעפער,
 דרע־ רזניאן פראדוצירען געגוסען איצט האכען דרעסעם׳

 קאנקורירעז אח נאס איז קלײדוגג געװײגליכער פאר סעס
 פון געםאכם דרעסעם רעגולערע די םים שםארק זײער

 רעדגער די לאין. כילמער דער אין שעפעד סילק די
 םמ װיכםיגקײם די כאטאגט שםארק דאריבער האכען

 עקזעקוטיװ געגעראל די װאט קעםפעין׳ איצטינען דעם
 אוס איגדוםםרי דער אין אנצופירען צזאסבאשל האם

 באדיגגונגען יוגיאז און קאנסראל יוניאז אײגצושםעלען
שעפער. וײ אין

 ז־עט אין קעםפזױז געװאדעזדעם עזבאשלאס איז עט
 די פאכעז װאס שעפעה די אק ספצציעל און טרייד״
מס׳ דעיאז  פון םםעף דעד .עןקשמארארפ צי גלייד דרן

 אדגאגי־ די אדן ווערען פארגרעםערם װעם ארגאגיחער
 לאנד פוץ צענטערס ודיכםיגסטע די אין ארבײם זאציאגס

 גאנצער דער גיו סיססצמאטיש װןדןן אגגצוירט ווןט
ט טדײד  דןד פון טאקטיק די װןוןן• ארגאגיזידט וון
 די אױף אסאקצ איר קאנצןגםרירען צו זיין װאט יוגיאן

מ אלצ ארשס. צו פירטאס חשטפסטן  םיםלען טןגלי
 ארבײטם־ די חעגןרען צו װןרןן ןנגןווןנויאו ווןלןן

o n r a n s אין nsn אױס־ דןו םדײד. דדןס פון טייל 
ן ומל i סשראסןגישן די פ u n■ דער הש ט p im p 
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 שיעור פאראורזאכעו כתים נער
w שעפער פרײז פאפולאר אין

 קאנםערענץ דער װי נאכדעם וואכען צוױי קארגע
 געהאלםען איז םארטרעםער אינטערנעשאנעל דער םון

 די פאר סוד קיין געוועז ניט איז וועלכער אוץ געווארען
 האכ־ מענעדזשער דזשענעראל האט םירער, אםאסיאיישאן

 אםאסיאײשאנם צוױי די אז דערוואוםט, פלוצלוגג זיד מאז
 מאנוםעקםשו״ די לאין, דרעם פרײז פאםולאר דער pא

 אסאסי־ די םח אםטײלונגען קאנטראקםארם די און רערס
 דער קריג ערקלערען צו באשלאסעז האבעז איישאנט,

 אסאסיאיישאנס די םמ פירער די ױניאן. דרעםמאכער
 וױסען לאזען צו נויםיג םאר געםונען ניט אפילו האבען

 צו ילאגעװען זײ װאם דעם וועגען יעלrאם ױניאן דער
 דער• זיך האם האכמאז םענעחשער דזשענעראל טאן.

 אםאםיאײשאנס צװײ די אז פרעסע, דער דויד וואוםם
 װעלען זײ װאו םיטגלידער, דיערע םמ םיטינגען רוםען

 םעםליגג •רײז די אוצושטעלען רעזאלוציע א פארלײגען
 pM אגרימענם אונםערן אײנגעםירט איז װאם מאשיגערי,

 pא ירײזעז סעםלעז צו מיטגלידער זײערע באםעלען
 ארבײםער די מים באזונדער שאפ קאנמראקטיגג יעדןןן

 אפברעמן געםײנט. עס האט פאקטיש שאפ. דעס םון
 אי־ געםײנם האט דאס ײניאן• דער סיט אגריםענט דעם

 P* םאר גערשאדז םים׳ן פרײזען סעםלען דעם שאםען
 אימ־ צוריק און שעפער קאנםראקםיגג אלע pא ארבײט
 קאנםראק־ װאו סיםםעם די בלאק״ ״אוקשאן דעם פירען
 פאו־ץ קאנקורענץ האא־שנײדענדע א אן םירען טאו־ס

 ארבײגמנך די םח שכירות די פון חשבח אױפ׳ן באנדעל
םשיזלעז. מער קען װאם דער קריגם ארבײם די און

 אינחשםרי דרעם יארקער נױ דער pא קאםף א אויב
 די אױב געװארען; אויסגעמידעז פארלױםיג חיד איז

 אי־ פארלױםיג םיטינגען זײערע בײ האבען בתים בעלי
 זײנצן און זײערען פלאן דעם פח דורכפירונג די געלײגט

 בלױז איז יוניאן, דער מיט קאגםערירעז צו צוגעםראםעז
 ■רעזי־ םץ האנדלונג ענערגישע אח שנעלע די דאנק א

 האנמאן׳ םענעדזשער דזשענעראל און דובינםקי דענט
 אױף האנדלוגג דער אױף רעאגירט שנעל האבעז וועלכע

 I pא האס. דובינםקי פרעזידענט אוםן. געהעריגעז א
 פדןדעד שערמאזס עקזצקוסיװ ,pan לואים צו בריף

 אםאםיאײשאן׳ מאגוםעקםשורערם דרעם פרײז פאפולאר
 די װעט אינםעדנעשאנעל די אז װיםזמ, געלאזם אים

 ברזױ פאר פאראנטװארםליך האלםען מאנוםעקטשורערם
 לזמ א צו קוםזנז װעם עס אױב אמ אגריםענם דעם כען
 נוצען אינםערנעשאנעל די װעם ארבײםער, די פח אום
 קאלעקםי־ פח װערט דעם באשיצען צו מאכט גאנצע די

 האם האכמאז מענעדזשער חשענעראל אגרימענם. װען
 חאם ער פאלען. אלע צו ױניאן די צוגעגרײט וױדער־

 ארויפ• זאל דאס אױב קאמף א צו ײניאז די צוגעגרײם
 שארפעז א pא גלײטױיטיג האט אח ווערען געצװאוגגען
 םענוח די צוריקגעשלאגען פרעםע דער איז סטעיםםענם

 יתיאז דער געגען בתים בעלי די פח באשולדיגונגעז און
 שולד דער פץ טייל גרעסםער דער אז אנגעוויזען, את

 באקלאמו בתים בעלי די װעלכע אויף איבלען די פאר
 1אי אוםפײחיגקײט זייער אויף אליין, זײ אויף פאלט זיך

 יוגיאןזשןם די אז אגגעװיזעז׳ תאט ער נאכלעםיגקײם.
 װעלכי טאכען צו פירצר זײערע אױפגעפאועוט פאל םילע

ד העלפיז װעגעז פארשלאגען קאנסםרוקםיװע איז עם  ח
 גצגמז געװעןצו גרײט איז יוניאז די אז איגדוםםרי;

 קצס־ ,יראפאשאן א פאר חוצאות די פוץ םײל א זיך אױף
p ji.פיר* גארגים ןןליץ אכצד האכען כתיט בעלי די ״ 

 פןרשלאגיז די אױף גןטאן גארגיט הןגןן און געשלאגצן
 שדיט׳ איצגױמר זײער אנבאלאנגט װאס ײנקמ. דער פח
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 צוױ־ איצט עקזעסםירם וועלכער אגרימענט׳ קאלןקםױועז
 םון באארד דזשאינם דער און אסאסיאײשאן אייער שען

ױניאגס. וױיםםמאכער און זדעס די
 װיל ריבםיג׳ עצם pk איז אינפארמאציע די .אויב

 לעידים איגטערנעשאנעל די אז נאטים, געבען אייך אין
 װאם די םון איינע איז װעלכע ױניאז׳ ווארקערם גארגענט

 נאך האם וואס אגרימענט׳ דעם אונטערגעשריבען האבען
 אסאםיאיײ אייער האלטעז וועט יאר, גאנצען א לויםען צו

 פאר מאראליש און מאטעריעל פאראנםווארםליד שאן
 אדער אפברעכוגג דער צו םירען וועם וואם שריט יעדק

 פארבינדונגען קאנםראקםליכע די םון אתסערברעכונג
 אזוי האבען ארגאניזאציעס ביידענם אונזערע וועלכע אױף

צוגעשטימם. סײערליך
 אלע אין פאראינםערעםירט טיף איז ױניאן ,אונזער

 װײל אינדוםםרי, אונזער בארירען וואס אנגעלעגענהײטען׳
• דער אז באגרייםם, עס ^  איז ארבײםער די םון p^׳׳

 םון וואוילשםאנד דעם מים םארבונדען אופצוםיילבאר
 צו גריים דאריבער איז ױניאן די מארקעט. יארקער נױ

 דיסקוםירעז צו צײט יעדע צו אײד מים זיך באגעגענען
 העלפען צו סארשלאגען קאנםםרוקםױוע באטראכםען און
 די אופן צופרידענשטעלענדן געגענדיםיג א אויף לעזען און

 בײ דער באםאלען זײגעז וואם פראבלעםען, פארװיקעלםע
 אבער מאכם טאג. צו הײנם אינדוסטרי דרעם לאין ליגער

 ארויםצװינגען קענט איר אז דענקען- צו םעות דעם ױם
 דורד אדער אנשרעקען דורך פראבלעמען די םח לעזונג א

אגרימענם. דעם אפברעכעז
 װארענען צו םאל א נאד מיר ערלױגט שלום, ,צוט

אן אונזער אויב אז אײך,  דורך געםשאלענחשם ווערם יוני
 אגרײ שמ אפברעכונג דער צו םיחנז װעט װאם אקם, אן

 פאראוחאכען וועם אמ אסאםיאײשאן אײער דורך מענם
צז וואם ארמיטער׳ די פון לאין־אוט א צי  גאשעפטיגס וו
«p מיר ײעלעז מיטגליחנר׳ אײערע םװ םאבריקען די 

 הײליג- די באשיצען צו כחווז אונזערע אלע ןחאםעננעמעז
 אמ אגרימענםס קאלעקטױוע פח װערט דעם אח קײס
םארשריםםען. זײערע אלע

איד  אנ• קראםם אורםײלס געזונטע אז אבער, האז• .
 דירעקםירען וועלען האנדלונגעז איבערהיילםע שםאם

 אנגע־ װיכטיגער לעבענם דער אין האנדלונגען אײערע
 צו־ ראציאגאלער א אז אײך, םארזיכער איך לעגענהײם.

 גע* קריגעז װעם זײם אײער םױ ■ראבלעמען די צו גאגג
אן״. יער פיז קאאפעראציע העדיגע יוני

אײערער אױפריכםיג
ל. א. פרעזידענם דובינסקי דוד (אונםערגעשריבען)

ױ. װ. ג.
 אין סטעיטטענם האכמאנ׳ם םענעחשער חשענעראל

:מלגם װי איז פרעםע דער
,nm אז אויםמערקזאמקייט, אונזער געצױגען האט 

 םאנוםעק• דרעס פרײז ואפולאר דער םח חשאבערס די
 דער פח קאנםראקםארם די אח אסאסיאײשאן םשורערס
 אםאסיאײשאז פאנוםעקטשורעס דדעס פאפולאר יוגײסעד

 כאפעלען ורעלןנן אח (םאנםאג) הײנם זיך פארזאםלען
 םח םיסםעם איצםיגע די אפצושאםען םיםגלידער זײערע

 גרופעז די אינדוסטרי. דרעם דער אין פרײזען םעםלעז
 פאר האלםײל זיך םארקויפען װאס דרעםעס׳ •ראדוצירען

ביליגער. אדער דאלאר 4.75
 דער זיך דריים באווצונגען. אלע ,ארובטערנעמעגדיג

 םראגע: אימפאכע אן אתם בתים בעלי די pe ססעיםםענם
 דורד זאל צד אח עס װעלכער אז ערלױבען, קצןםזה

ען צדגישם ססראשוגקעס  די אױב ? אגרימעגם אן מכ
 אײנעם פאר װערען געדולדעם זאל געװאלד פח פעםאדע

 אגרימענם קאלעקםיװער דער װערם דאן צדדינ^ די פון
 די איז װערטלאז םארחאנדלװגען קאלעקטיװע אםילו ימ

מז  איג־ דרעם דער pא פארהאנדלומעז םרידליכע יאר י
ארײסגעװארםעז. װערם חסםרי

 םילע פאראן זײנען עם אז נים, לײקענם nr»’ ׳ייי
 די אבער אינדוסםרי. דעד pא פראבלןםען ןדעגסםע

 וװואםןנ־ ײיד װעחמ געלעזט בלויז מנען •ראכלעטלז
 קןנען זײ בארידם. װערען װאס צדדים אלע פמ ירבײס

 אפסתנעז חדך סםדאשתקע^ חדך װעדעז געלעזם גיס
 גצנומאז װןדען װאט םםאטיסםיקם, דורן־ און יגרימגטס

 בלױז וחנדמ געלןױט גיט אייד קעגעז «יי לופם• חװ־ פון
a• די פיז לןזוגג די יטער.מ•ר די פון חשביז יייפץ n* 
מז  שטאטט&אנ- אמתםםריילן ס*דמ א *איױוז יי
 api ,ױילווורן ו צו םרױץדיג איו עס ײ<לטנ יייפט■

לי די צװישעו מפולט מומ^ מ
ש  ןלטטאימ̂ג

מן מ מ ו ויינ

סי א םיט ®ימלס םי קז

ו איז צודי^ yp פיד טיט ן ושןצןר ז ו
מ׳ ײ ח ײי י י י י ^ ײ ײי p •רגײשןו די אן i לו מ ן  יי

ר פון פארםרןטןד ן ױגי*ו• ון

 דער אין ענטוועדער געמאכם ווערט םעםעלמענם דער
 אין דזשאבער ביים אדער גױרא אדזשאםםמענם פרײז
 גןך דינען סעטעלמענם פרייז 140XXX( איבער אפיס.
 םעט־ םון סיסטעם דער יאר. לעצטעם געווארען מאכט

 אלע יועלעז זיי אז ארבייטער׳ די גאראנםירט פרייזען לען
 אין ארבײם זעלבער דער פאר פרייזען זעלנע די קריגען

דזשאבער. דעם םאר ארבײטען װאם שעםער, אלע
פוײי־ סעםלעז םון סיסטעם דעם אט אםשאםען ״דאם

 צוזאמעגברעכען װאלט װילען, בתים בעלי די וואס זען׳
 עס ארבײטער. די םאר שכירות פון סםרוקםור גאנצע די

 דזשאנגעל םון געזעץ צום צוריקגעבראכט אונז וואלם
 קאנטראק־ דעם דריקם דזשאבער דער װעלכען אונםער

 אונםער ארבייטער דעם דריקם זײם דין םון וועלכער םאד׳
 דער ארבײם. קימ אים געבען צו נים סםראשונאק דעם

 און שכירות נידעריגע איז סיסטעם אזא פון רעזולטאט
שאפ״ סװעט צום צוריקקער א

 געהאט האם ױניאן דער םון האנדלוגג שנעלע די
 בעלי די אױף װירקוגג אויםניכםערענדע אן אוים וױיזט
 אםצו־ באשלאםעז זײ האבען מיטינגען דיערע בײ בתים.
 פארהאנד־ און רעזאלוציע זײער םון דורכפירוגג די לייגען

 װערען שורות די װעז םארםרעטער. ױניאן די םים לעז
 סארםרעםער צװישען קאגםערענצען אן גייען געשריבען

צדדים. עrמ םח

 צו פארנאםען אײנענםיםער פראס
סםרייגדארכעם פיחןן

 ױניאן דרעסמאכעי דער פון באארד דזשאיגט די
 אינחשאנק־ שטענדיגען א ארויםגעקראגען האם
 םאר־ קאמיאני״, םראקינג ״םשעמפיאן דער געגעז שאן

 סאר ארביים פירען צו פידםע םראקיגג דער באםעגדיג
 די װעלכען געגען עלײעם אמ קאפלאן חשאבער דעם

 מא־ עםליכע לעצםע די םאר סםרײק א אן םירם ױניאן
נאםעז•

מעקגאל־ דזש. עדװארד חשאםםיס קארט םופרים
 אוים׳ן אינחשאנקשאן דעם ארױסגעגעגען האט דריק,
 אפצו־ םארםליכםעם איז סירםע טראקיגג די װאס גרונט,
 אגרימענם, קאלעקםיװעז דעם פון באדיעונגען די חיםען

 סעגםער גארמענם דער םים האם יוניאן דרעם די װאס
 םים־ א איז זי װעלכער pc אסאםיאײשאן אונערם םראק
 דער םארבאטעז געריכט דער האם גלײבצײםיג גליד.

 פונקם אגדער איז עס װעלכען איבערצוםרעםעז םױ־&ע
 צו ייד אנםזאגעז דויד אגרימענם, קאלעקםױוען דעם םון

 אימ־ פח באשלוםען אויספאלגעז נים ביכער׳ די וױיזען
 םירמעס םאר ארבײט םירען אדער םשערםאן פארשיל

םםרײק. א ערקלערם יתיאן דרעסםאכער ךי װעלכע געגען
 די פארקלאגט האט באארד חשאינט דרעם די
 חשאדזש *ח זוםער לעצםען נאך געריכם pא פירמע

 יתיאן דער ארויםגעגעבעז פארהער א נאך האם סםאוער
 דעם םירמע. דער געגען אינחשאנקשאן צײםװײליגעז א

 םרײעל דער אנגעהויבען זיך האט סעפטעטבער ־םעז20
 ױניאן די װאס איגדזשאנקשאז׳ כאשמענדיגען א םאר
 האם אמ םעקגאלדריק חשאסםים פאר געפאדערם האס

 מענע־ דזשענעראל וואנען. צװײ קארגע אנגעהאלםען
 עדות הויפם דער געװען איז האכםאן דזשולױס חשער

 סטעגד וױםנעם אויפ׳ן געװען איז און יוניאן דער םאר
 עדות אלם אױפגעסראםעז אויך זײנען עס טעג. דדײ
 םשעד־ אימפארשיל ױאוחנליער, חעררי יתיאן, דער םאר
 סעקרע־ קעפ׳ פיליפ ;אינדוסםרי דרעס דער פאר פאז

 םעקם ;באארד חשאינם דרעס דעד םץ םער־םרעזשורער
^ ס ליו  ;דעפארםםענם ארגאניזײשאן םמ םענזף־זשער כ
 יוניזז דער m אקאוגםענם טשיף ראחגגסווס^ דזשײק^ב

 דער םאר לאיער באאטטע■ יתיאן אנדערע צאל א איז
םדײעל דעד כאםש שלעזיגגעד. עםיל געװען אח יתיאן

- - - - - ............ ^ ~ ^ ■M M k f e k k k  f l • • •  M M•  געגוםען עם האם אקםאבער, pm געשלאסעז זיך ••ט
 ארױס־ האס עד ביז טאנאטעז tb ארום ריכםזנר דעם

 אױף npn’ דער גמםטןן נו ןנטשיח־וגג pn געגעמן
פארלאנגט. האם זי װאם פוגקםצן אלע

 פאר בלויז ניט ןנטשײדתג׳ דער פוץ וױמױגקײם די
^ ייז יתקאם פאו גאר דיסטריגיא דרעס חנז־ מנ ל  א

trw y ערקלערס/ ח^ם גןדיכס דער װןס *ין 3
n m  •  n m  0911 w » n »  n  m י» »nrr יד־
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 איז אץ סרײד אװ ריסםרעיגם אלס ווערעז פארםייטשם
געזעצליך. פאלקאם

 ער־ ענטשײדונג pn אין םעקגאלדריק חשאםםים
 אגרימענם דעם ברעכען אין שולדיג פירמע די קלערם

 בא* איז עס וועלכע ,איבערצוטרעטען איר םארבאט און
 אגרײ קאלעקטיװען דעם םון פארשריםטען און דינגוגגען

 גע־ ניט אדער געשניטענע דרעםעם. םירען צו ;מענט
 אדער םחורה איז עם וועלכע אדער ווארע, שניטענע
 צוריק אדער קאנטראקםאר א צו דזשאבער א פון פע^לאך

 סםרײק; pא ערקלערם האם ױניאן די װעלכע געגעז
 די אקאונטענםס ױניאן די געבען צו זיך אנטזאגען פון

 םירמע דער םון ביכער די אונטערצחוכען מעגליכקיים
 סון ענםשיידונגען די אויםצוםאלגען זיך אנםזאגען אדער

טשערמאן״. אימפארשיל
ארויסגע־ האם האכמאן׳ מענעדזשער חשענעראל

 ענטשײדונג דער וועגען סםעיטמענם פאלגענדען געכען
געריכם: פון

 שםיצם מעקגאלדריק דזשאםטים פון ענטשײדונג ״די
 םאל. דעם pn ױניאן דער םון םענות די פאלשםענדיג

 די באשיצם ענטשיידונג די וואם איז, אלץ םון װיכםיגער
 פונדא־ םאמע דער איז װאס קאנםראקם, םון הײליגקײט

 אינ־ דרעם דער אין אםמאכען קאלעקטױוע די םון םענם
 צײם דער םון פראגרעםירט פיל האבען םיר דוםטרי.

 דער pא געהערשם האם חשאנגעל pc געזעץ דאם װען
 PB צד יעדער האם טאג, צו הײנם אינדוסםרי. דרעם
 קען ער װעלכע פארםליכםונגען, געװיםע אינדוסםרי דער
 םםאביליזאציע םאר וועג אײנציגע דאס אויםםײדעז. גים
pb םאלשטענדיגען דורך איז םרייד, דרעם אין ארדנונג 

אגרימענט״. קאלעקםױוען דעם אפהיםען
 דער pc לאיער דעם געלויבט האםשםארק האכמאן

 אױסגעצייכענסען דעם סאר שלעזינגעד עמיל יוניאן.
קעים. די געםירם האם ער אזוי װי אוםן

ן7 ►ןזיים----------------------------

 סלאוהספאפעזשאיןכחהליןחאפ
רעװלסאםען נעבראכפ

 באארד חשאינט קלאוק די וואס םםאפעדזש דער
 לעצםען םוף שעפער ברוקלינער די איז גערוםעז האם

 בא־ דעם לוים רעזולםאםען, גוטע געבראכם האם מאגאם׳
 צו פײגבערג ישראל םעגעדזשער חשענעראל pc ריכט
 װאס יתיאן, דער םמ םםעף דער באארד. דזשאינט דער
p לאגע די אונםעחוכם האם b ברוקלp װאכען פאר א 

 די pc באדיגגוגגען די a באריכםעז׳ סםאפעדזש נאכ׳ז
 פארבע* פיל איז שעפער ברוקלינעד די אין ארבײטער

 ארבײטער די וױיזען באדיכטען, די לױם געװארען. סערם
 װאס םםאנדארדס, נײע די אנצוהאלםען חשק א ארױס
 מרכ׳ן שעפער זײערע pc געװארעז אײגגעשטעלם זײנעז

 נאכגעפאלגם האס װאס אוגטערזוכונג, דער pc םםאפעדזש
pc םםניס׳ בולם׳ע םאראז זײגען עם a אונטער־ דער 

 pברוקל pc ארבײםער די םמ םםאנדארדם די אין שײד
p שעפער ניױיארקער pc די את c פארקלענערם םיל

פען אח סםאפעדזש דער  םעז24 דעם געװארעז גןײ
p יאנואר c  pc גןװיארעז פארענדיגט pc משד pc 

 לעצםער דער שויז את יאנואר םעז29 דעם םעג. פינף
 םטאפעדזש pc ארבײס. דער צו צוריקגעגאנמװ שאפ

 ארבײםער. טומענם פמף איבער באםײליגם זיד האבען
p םעריםאו־יע בתקלינער דער pc שאפ יעךע c אפגע־ 

 געװארען געםאבט נים זײגעז עם pc געװאחמ שםעלט
pיp צו דעליװעדיס pe pc ממםראק־ ברוקלינער די 

n אישםעלענדיג םארס׳ a פראדוקציע גאנצע די ארום 
pc סאג ערשםען דעם a.

p a ױ שנעל p ארבײס די ו c געװא־ אפגעשטעלם
עי פיז קאםממ די תאם רעז׳  דעד אונםער aי»י י

 פײג- ישראל מעגעדזשער חשעגעראל pc םיחנרשאפם
 יעדעז pc מדמגוגמנז די אוגםערזוכעז געגוםען זיד מרג
ײגתר. שאפ ױ מ  אר־ די זײנען איבער גים פײנמרג ו

 װאט שעפער, 266 פוןדי צאל גדױםער א pc בײסער
a צודיק געווארען׳ אפגןשטעלט זייגאן  lyucsys דעד 

ת דזשןמרס די םיס #*במד זח אונסער ארבייס  Pfp י
xnfBftnt זיי וזאפ ןלגװע >i>aiy יתר באדײטןגרן 

jyu np 8 סקןילפ װיידוש די אױף 6  אר־ שםונדיגא 1
a די pc ביימרװןו  u a a i לו  om ■אדאגדעק* וי

pc m זײמז anym פאד גרוקלין fcp y ײט. לאנמ»
na»a y מלד n  n  a n  n u a n o Ym* 

pc n m ברופליו r r a r  a  oyoay i i n a n i
?n v ו ״ יו ד ילס .•ו מ ח מ TP ייו ברדקלין ״יח מ

m שסממ rm ײי9יװju m p *w m  fu g rn די
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 װיליאמםבורג- אין געווארען אײנגעשםעלם זײנען *םיםעס
 צאל געניגענדער א פים בראגזװיל px בענסאנהוירסם

שעפער. די קאנםראלירען צו אגענםען ביזנעם

 אוט־ םון םעקױריטי פאדערט ױניאן
שעפער קאנטראלירבארע

 די וואם אונםערזוכונגען, די פח רעזולםאם אלם
 ברוק־ די אין דורכגעםירם האם באארד חשאינט קלאוק
 פארקלאגם זי האט םטאפעדזש, דורכ׳ן שעפער לינער

מ  אימפארשיל פאר׳ן קאנטראקםארם סערציג און עםלי
 אג־ םון פארשריםםען די ברעכען כםדר םאר טשערפאן

 םאר געווארען אגגעםירט זיינען םארהערען די דימענט.
ז צי גרופעז אין ראזענבלאם םשערםאן אימפארשיל  מ

 אליין האם םיינבערג גרופע. יעדע אין קאנטראקטארס
 איינ־ דין אין בתים. בעלי די געגען אנקלאגע די געםירט
 ערקלערם, םיינבערג האם םארהער, ערשםען בײם לייםונג

 גע־ באוױתען צו ױניאן די נים זוכם קלאגען די םים אז
 בא־ די וואם אגריםענט, דעם םון םארברעכענם וױסע

מן זאלען בתים בעלי טרעפענדע א  באגאנגען. איצט ה
 איז געזאגט פײננערג האט — אונזערער צוועק ״דער

 םמ איבערטרעםוגגען סיםםעמאםישע די אפצושםעלען
 די צוױנגעז אמ באגייעז בתים בעלי די וואם אגריםעגם,

 איינצױ אינדוםסרי דער אין געזעץ pc מאכם דער דורד
 וועלען די אז פארזיכערען, זאל וואם םעקױריטי, לײגען

 אגרי־ קאלעקטױוען דעם פון באדינגונגעז די נאכקוםעז
 א באשםראםט האם טשערמאן אימפארשיל דעד םעגם״.

 םערסםע די און געלט־שטראפען מיט קאנםראקטארס צאל
pc זיי אז סעקױריטי, אלס באנדס אייגלייגען םוזען די 

 אויף זייגען באגדם די אגריםעגט. דעם אפהיטען װעלען
יעדע. דאלער 1,500 ביז דאלער pc 250 סוםע דער

______ __
פאר־ האס באאדד חשאינם קלאוק יארקער בױ די
געריכט אין קאםפאגי״ קאום ״אלױו םירםע די קלאגט

פארבאטען איר זאל וואס אינדזשאנקשאן, אן םאדערט און
o ברעכען n ױניאז• דער םיט אגריםענם

אימפארשיל דער האט צוריק װאכען עסליכע םיט
אונטעחוכעז לאזען צו פירמע דער געארדערט טשערםאן

אויסצופאלגעז אגטזאגט זיד האט םירמע די ביכער. די
איז געװענדעם זיד האט ױגיאן די און עגטשיידונג די

געדיכט.

 זיך נױיפעו אונײפעו נים־נודם
אנרימענטם פון כאנײאוננ צו
 אז האלם 155 לאקאל ױניאן ארבײטער גים־גודס די

 איז עם כאטש אפשטעל. אן טעםיגקײט ענערגישע איר
 ײען יולי, טען15 דעם ביז מאנאםען םיר איבער נאך
 אויםגיץ. וועט םרייד אין אגרימענם איצםיגער דער

 םאל יעדען פאר פארבארייטונגען ױגיאן די שוין מאכט
 מענעדזשער נעלםאן׳ לואים װי פארקומען. קען עם וואם
 שאפ לעצטען דעם ביי איז איבער, גיט לאקאל, פון

 פרא־ די געװארען דיםקוטירט שוין מיםיגג טשערמאן
 געלסאן געלעגענהיים. דער ביי ױניאן דער םון בלעמעז

 קאמי־ צוזאמענרוסען װעט ױניאן די אז ערקלערם, האם
 אינ־ דער םון םייל יעדען םון טשערלייט שאפ סון טעם

 ױניאן די וואס פאדערוגגען די םארמולירען צו דוםטריע
 די און אגרימענש גייעם דעם צו ארויסשטעלעז זאל

 איגםארםירט ווערען געהאלטען כםדר וועלעז םיטגלידער
אנםװיקלונגען. די איבער
 צו אויך שוין זיך גרייטען מאכער נים־גודם די

 קאנװענשאן. קומענדער דער צו דעלעגאטעז ערוױילען
 דער פון קאנווענשאז קומענדע די אז אן וױהט נעלםאן

 פאר װיכםיגקײט באזונדער םון איז אינםערגעשאנאל
 פײ וועלען מאל ערשטען צום וױיל מאכער, ניט־גודם די

 צען םון דעלעגאטען פארטראםען זײן קאנװענשאן דער
 קאנװענשאן לעצטע די לאגד. איבעח לאקאלען ניט־גודם

 אז אנצוםירעז באשלאסען האם סיטי אטלאנשיק אין
 איבעח םרײד ניט־גודס אין קאמסײן ארגאנמאציאנם

 געװארען, דורכגעפירם אױך איו עם װאם לאגד, גאנצען
ײ  דארפעז םען וועט קאנוועגשאן קומענדער דער ג

 סאר־ און ארבײט די םארטזעצען צושםימונג די קריגען
 גאנצזיז דעם ארגאניזירען צו אויפגאבע די ענדיגען

םרײד.

 טױזענ־ צאלען צז געצװאונגען באס א נאך
פעי. בעיק דאלער דער

 דױי־ צוריהנעמען נעצוואוגגען טראקער
צײט דער פאר אים צאלען און װער
םטאפעדזש׳ ברוקלינער דעם פח רעזולםאם אלם

 געצװאוגגען 102 לאקאל npar דדײװעדם םראק די האט
 דרײ־ ענטזאגטעז אז צודיקנעםעז אײגעגםימד םראק א

 *ײט חנר פאר שכירות פולע אים באצאלען און װער
פארלארען. האם ער װאט

 איבער גיט לאקאל פץ םענעדזשער םעץ, םאול װי
 וױכ־ א םשערפאן איםפארשיל פון ענטשײדונג די אח

 עם וױיל פאלען, ענליכע אלע פאר פרעצעחגנט טיגער
 אנם־ װאם ױניאן חנר פמ מיטגליד א אז פעםט, שםעלט

bur דער פון באםעל דעם אויף ארנײם סירען צו זיך 
 אר־ דער םון װערעז אנםזאגם נים קעז באארד׳ חשאינם

 קאלעק־ דעם לוים דערצו רעכם א האט ער וױיל בײם״
אגריםענט. טױוען

 דער איז געװארעז ארויםגעגעבעז אין ענםשײדוגג די
 געבראכט האם יוניאן דרײװערס טראק די װאס קלאגד
 קאם־ ענד לעײיז ,חשעק םירמע םראקיגג דעד געגען

 ברודער ארבײם דער פח אגטזאגט האם װעלמ פאני״,
 װאם דערפאר 102 לאקאל פון םיטגליד א ליפםקי׳ רובי

 ברוקליגער םאר ארבײם פירעז *ו ענטזאגט זיך האט ער
 גע־ האט םידםע די סםאפעדזש. פח צײם איז שעפער

 ער אמ ארבײט די געװארםעז תאט ליפםקי אז טמה׳»
 חאנד־ די אט חשאב. צום בארעכםיגם נים דאריבער איז

 םרא־ דער פמ געװארעז געחײסען גוט איז באס פון לוגג
באלאגגם. פירמע די װאו סהיישאן.טאא קעדס

 איםפארשיל פאר׳ז גזױיארעז געבראכם איז קעים די
 װעל־ טעץ׳ םאול און טײגבעדג י. ברודער פון םשדרמאז

 מרלאזעז ניײ האם ליפםקי אז אגגעװיזען, חאבען מ
» אױםגעפאלגם האט $ר נאר תשאס דעם  מרלאנג ח
ר ®מ m דושאינט ת op,* געמםען״ האם וחנלמ wn it 

jrv t ײ־ זאל שעפעד ברוקליגער די «ח איז צו ארבײט 
שסןלס װ מ ח  .דעד ש•סטאפזדז פון צײט תו* ד״־ד מ

י it נגםשידעז׳ חאט םשערמן איטפאושיל  קאלעק- ת
108 ל«ק^ *ז פיםגלידונר די גיט eiyanst שיומר

פי מ י מו »ו ת מל r קאיק חנד ו t t p M w r וױז 
m tp  mנא־ ניט דירפאר קצן רארבײטז רדצ אח ן 

B fw m זיו ^ 0*י ײי י ל י ^
t w  n  It .irrma* י ״ ח*י ^ יי ר  יי

rmnm y Vk n  th tsm ר » u rt מחנמר  v*t ןמד׳
jm v r m a m v m י «ו *ײײ®• ת

 גרויע א וועגען געמאלדעז םריער שוין האבען םיר
 געצװאועען וײנען װאס טרײד גים־גודם א«ן בתים בעלי

 אדמיגיםטראציע שטוגדעדשכירות דער דורך געוואחנז
 *ו פעי בעק אין דאלאר םיליאן פערםעל א צאלען צו
 קינ• געשםריקט וײ פאר האבען וואם הײם־ארבייםער די

 מאגאם דעם הוגגער־שכירו̂ו פאר סװעטערם דערשע
t נאו איו it צאלען צו געווארעז געצוואונגען םירםע 

 דאלאר 27,000 פיז סומע די הײם־ארבייטער זײערע
 נייזינג .קאםאדאר די אין סירמע די «עי. בעק אין

 אונםער־ די ברוקלין. םטריט, פור 250 פמ םילם״,
 קאםיסיע שטונדען־שכירװז פוץ םארםרעםער פח זוכונג
 אירע געצאלם האם םירםע די אז אױפגעדעקם, האבען

 םאר־ םלעגען וײ it פרײזעז, אזױנע הײם־ארבײםער
שםונדע. t םענט םיגף װי וױיניג אווי דינעז

 די געגען קאמיײז איר אגגעהויבעז האפ 155 לאקאל
 ארנײםעז עם װעלפע אונטער באדיגגוגגעז םװעט־שאפ

 יאר א םיט םרײד, שטריקער איז הײם־ארבײםער די
 געלי די םדוכם. ברענגעז אז עס חויבט איצט צוריק.
 ניט מער קענעז זײ it אויסגעפינעז it הויבען גתים

 אמ חונגער דעם אויף געשעסםען גרױםע קײן אנםירעז
 און םחיען ארעמע פון עקספלואםאציע אוםמענשליכער

קינדער.
 דער סון אויםדעקוגגעז די פים מגוצעגדיג ויך

 שוצלןךע די געגען כאגאנגעז ווערט װאם רויבערײ
 ארויםצו־ געצװאונגען ווערען װאם קינדער און םרױען
 האם נשםד״ די דערהאלםען צו אחיים ארבייס נעמען

v לאקאל גים־גודם פון םירערשאפם זײ /y fx /im t א 
̂  איז קאםיםע״ םינו ענד *װעיו דער *ו םטײסמענם

 בודזשעם, דעם שגײדען וועגען פארהער בײם כאני,
 וופם רעגירוגג די װאס דעם דורך it דערקלערענדיג

 פאר אפםײלונג דער פון דאלאר עםליכע שפארען צו
 איו םיניםום, וױידוש און איגדוסםרי דער אין פרויען

 up V דא^ר םיליאגלן אדיםצוגעבען געצװאמגען וי
 וױיזט ימ^ן די .cysts םשיולער פאר סובסידיע אלס

it  it מד מדי דעם אי  נים etn בימ־! רעגירונגם וון
לי ,i «וױגמז וװ םיטלען געלס נומױגע ךי p מ n s 

iytm »t תריישפ דןןשטמ דעם irnm ,ryiya םױ־ 
 דאלאד t מי־ ןןרנײטןן is lysuwnsyi םרױען זענםער

i yn t  aftn t רנגירמג יד און at tw in s  tit די 
רןליף• םיס מםיליעס

גערעכםיגיךמ *-------------------------
 ארבעטער־ױנג אינםטאלירט 155 לאקאל

ברענטש.
 ברעסש אייגענעם אן ארגאניזירט האם 155 לאקאל

 נײער דער םישגלידער. זיעע םון רינג ארבײטער פון
 זעל- א בײ געווארען אינםטאלירם איז אי.255 ברענטש

 יתיאן. דער פון אםים אין צוזאמענקונםט שיינעם טען
 די םון פארטרעטער געווען אנװעזענד דארם דינען עם

 אינטערגע- דער פון לאקאלם און ברענטשעם אנדערע
 ,10 און 60 ,22 לאקאל אין ברענטשעם די םון שאנאל
 םרײנם ברענםש. נייעם דעם באגריסט האבען װעלכע

 אי־ האם עקזעקוטױוע, נאציאנאלער דער פון צוקערםאן
 בײם נעלסאן. ברודער צו טשארםער דעם בערגעגעבען

 םוזיקאלישע א געווארען דורכגעםירט איז אינםטאליישאן
 פון ארקעסטער קיגדער־םאנדאלין דעם םון פראגראם

 געשפילם האבען וועלכע ױגיאן ארבײטער נים־גודם דער
 קאנ- דער םעלקער. פארשידענע פון פאלקס־מעלאדיען

 «ך אױך האט אלטםאן, ד. ארקעםםער, םון דוקטאר
 ארקעםטער דער סאלאם. קאנצערטינא עטליכע געבען

 באגײסטערםע א געקראםען האבען קאנדוקטאר זיין און
עולם. םון אויפנאמע

 אױן־ ליידעו שעפער םאװ אוו אוס
n םאון אוו אום פון n w
ען  באקלאגען יארק נױ אין םיטגלידער אוגזעדע וו

 מר שעפער טאמ אװ אוט םון קאנקורענץ דער אויף זיד
 במ שעפער פץ אונםערשייד קיין ניט געוױינליך זײ כען

 צו נייעם א דץ אםשר דאריבער װעט זײ פאר שעפער.
 םע• דער אין לאקאלס אונזערע םון םיםגלידער אז הערען,

 דעפארםםענם, טאון אװ אוט איםטערען םון ריםאריע
 טאון״ אװ ״אום םון קאנקורענץ דער םון אויד לײדען
 גװ אק ארגייטער אונזערע װי וױיגיגער םיל ניט אםשר
 אמר פאראדאקס׳ א װי קלינגען אםשר וועט עם יארק.

ױ פאקם, א אח דאם  םאלגענמ םון וען עם קען םען ו
 פון װאנדער הערי וױים־פרעזיעדנט װאס באמערקוגגען,

 װעגען געמאכם האט דעפארםמענם טאון אוו אוס דעם
 אינםערנעשאגעל םח קאנםערענץ דער פח באשלוס ־דעם

 ארגאניזאציאנס שטארקען א אנצוהויבען םארטרעםער
 יתס קאטאן דעם אק לאני גאנצען איבעח קעמפעק

:שרײבט עד םריח־.
 פון םארטרעטער םון קאנפערענץ נאציאגאלע די״

 אריעגעבראכם האט לאגד, איבער׳ן מאריןעםס דרעם די
 עס wpi פראבלעם, טאמ אװ אוט דער אין קלארקײם

 בײם באריכטען די םון געפעלט. איצט ביז אונז האם
 צענ־ ארגאגיזירםע אלע או ארוים, זיך וױתם קאגםערעגץ

 קאנ־ דער פח ליידען נױ־יארק אויםערהאלב אמ איז טערם
 שענד־ אונטער ארבײםען װאם שעפער, אפען םון קורענץ

 שעפער םוועם סארםען די סטאנדאדדם. ליך־נידעריגע
ײ םעריטאריע באשטיםטער א צו באגרעניצם נים וײנען  ו

 אומעגליו צייםענוױיו מאכען און איגעראל זיד געםינען
אן אונזערע אין באדינגונגען אגצוחאלםען שעפער. ױני

ח דרײװ ארגאניזאציאנס דער מ לאנד, גאנצען אי
 תם אס באזײטיגען ױעם אונםערגענוסען, װערם עם וואס

 לײדט. אינדוסטרי דער סון טײל דער װעלכען םת איבעל
 איצ־ די אין סםאנדארדס ארבײטם די אױפהויבען דורך
 םארקלעגערען באדײםענד װעט שעפער, ױניאן ניט טיגע
שר׳דיגען נים דעם  אין אי*ט האבען זײ וואט פארצוג, יו

 יוגקמ אונועחנ it מאכעז׳ םעגליד וועט אמ םארקעם
 אר־ דער םח םײל גערעכטערען א קריגען זאלען שעפער
״ בײם״.

 ניט עם איו באמערקתגען, די םץ ועהען מיר וױ
 t ווי םאון, אוו אוט אח יארק נױ פון םראגע t אזײ

 אלזא אח עם שעפער. נים־ױגיאן אח יעיאן «מ םראגע
 יתקטם אונוערע װעלכע םים םראגע אלםע לםע,t די

 ארמר פון םראגע א איו עם יארען. אלע ויך ראנגלען
 פאר קריגען און ארבײםער נים־ארגאניזירםע לי גיזירען

 קעממױ׳ דער ^״יגגעגען. ארפײםס פעגשליכע זײ
 איבעח אוגםער אינט נעמם אינםערנעשאנעל די וואם

 מלפוו םיל ויכער וועם םרײד דדעס קאםאן אק לאנד
קאגקורענץ. די אט אפשוואכען

 דזשױרד ניו אץ מיטגלידער דרייצען
בעק־פעי דאלאר 4xx«סױגען

 איגםערגעשאגעל אונזער פון מיטגלידןר דדײפען
ו דורד isuppyi isstn דושױרזי, ניו בעלפאר אין  ח

״וו lie ,y■ pys אנטשיידוגג *nuts ^יפןד נעשא<על  ז
ד אױן• טיופן די ויןלןו, טוימגם פיר פן ysio זן

--------------------------4 1940 מארטש,
 םארלוסם, צייט םאר געווארען אױסגעצאלט די איז געלט
 אגםזאגם זײ האם םירמע די װען געהאט האבען זיי וואס

 איז געלט די טעםיגקײט. ױניאן םאר ארבײט דער וןפ
 pc םארםרעטער דעם דורך געווארען אויםגעצאלם זײ

 םון אפים אין פאמעראנץ נײטהען באארד לעיבאר ךער
בעיאו• אין ױניאן דער

 דעפארםםעגט טאון אװ אוט דער וואם קעים די אויך
 קאמ־ מאנוםעקטשוריגג סאמערװיל דער געגען אן פירט
 לעיבאר דער םאר חשוירזי, נױ םאמערװיל םון פאױ

 װי װערען. םארעגדיגט בײם האלם באארד רילעישאנם
 םלעינםיעלד דעם סח םארוואלטער פאזנער, הערי ברודער
 די האם מעלדעם, געהערט שאפ דער וועלכען צו געגענד
 אים וועט זי אז הבית, בעל דעם געווארענט באארד לייבאר
 גלײך װעם ער אויב םאראכטונג םאר געריכם אין קלאגען

 םע־ ױניאן םאר ארבייטער ענטזאגטע די צוריקנעמען נים
 צוױי די םון איינע איצט האט םירמע די םיגקיים.
 צאלען און ארבײםער די צוריקנעמען ענםװעדער ברירות:

 צײט, םארלארענער םאר דאלאר םויזענט עםליכע זײ
געזעץ. דעם ברעכען םאר פריזאן אין גײן אדער

ױניאן דער מיט םעטלען שעםער צוױי
געוואו־ האט אײלאנד, לאנג קאראנא םון 77 לאקאל

 קאמפאגי״, בלאוז ״טרייאן דער געגען סטרייק דעם גען
 דער ארבײטער. 60 םעזאן אין באשעםטיגט וועלכע
 אנגעםירם איז און וואכען דדײ געדויערט האט םםרײק

 pc מענעדזשער גראםמאן, דזשעק ברודער םון געווארען
 דעםארט- םאון אװ אוט םון טעריטאריע איילאנד לאגג

 ארבייםער די םאר pnt שםעלט אגרימענם דער מענט.
 סקעילס מיניםום די px ארבײטס־וואך שטונדיגע 35 א

 יארק נױ אין ארבייםער בלאח די וואם באדינגוגגען, און
 אינדוסטרי. דער אין אגרימענם זײער אונםער האבען
 40 געארביים דארם ארבײטער די האבען סםרייק םאר׳ן

 דא־ יויעלף גיז זעקם pc שכירות םאר וואך א שםוגדען
לאר.

 pc מאנוםעקםשורער עמבראידערי םידאר, חשאזעף
 דער pc םארהער א נאד האט חשױרוי, נױ גארםילד
 לא־ םיט אגריםענט אן אונםערגעשריבען באארד לעיבאר

 בא־ ועלכיגע די אײנשליםענדיג פעםערסאן״ pc 162 קאל
 אגרײ קאלעקטױוער דער ענםהאלט עם וואס דינגונגען,

 לאקאל דער וואס םרײד, אין אםאםיאײשאן דער מים מענם
 ארבײטער די אונטערגעשריבען. צוריק לאנג ניט האט

 םאר־ באדייטענדע געקראגען אגרימענט דעם דורך האבען
נעסערונגען.

 פון שעפער אין כאנײם אנריםענם
דעפפ. פרײד בארםענפ סאפמו

 גארםענם קאטאן pc דזשערyמענ רייזבערג, עלײעם
 אגרימענםם אנצאל אן באריכםעם דעפארטמענם טרײד
ym| ש אין געווארען באנײטyיyטעריטאריע דער אין ר 

px אר־ די םאר סארבעסערונגען םיט סאלען- אלע אין 
נײטער.
 הײ pc קאמפאני״ ווער טשילדרען ״קאמוירשעל די
 מיט אגריםענט דעם באנײט האם חשױרזי, נױ בריחש

it האט און ױניאן דער  pny>y»ip אנצאל y ro m  pc 
 קרי־ ארבײםער די *רב״ונץר. די סאר פארמסערועען

 שכירװו די אויף iyn t דאלאר אײן pc imysyn א געז
 oyi העכערונג דאלאר א נאך און מאי ערשטען דעם

 *yi װערט םקעיל םיניםום ז^ר .1941 יאנואר ערשםעז
 מד ואל שפירות ;װאד א דאלאר סוסצען צו העכערט

 וױ װאכןמ וװױי yiy’ אנשםאט iyn יעדע װערען צאלם
 מעג שםײגזמ קאםםזמ ^מננם די פאל אין px אמם בח
 די אױף ממנרוגג וױימגמ א סאדערען יוניאן די

tגyםר די שכירו̂ו  pc y גמןןלם, םים ײשאןקאװ ודאך 
pw דעם ביו pnynyi אפגעלײגם איו n y יולי 
^’ciyn איז oygayi פארױזיי nr.*

מ די ר  פאכם און ארבײםער 75 כאש^ױגם פי
 pc אאנ ארביממט ארמתמר די ײזנמנס. םשילדחח

שכיתת די העכערוגגען yדי םים ודאד.
y 19 ביז pc 15 זײן שאפ חנם אין ארבײומנר אן פיז i• 

^זידזנם װאך. א לאי ױיס־  אגגעםירם האט בפרג,חרי ו
ר םים פירהאנדלונגומ יי מ מ ר  גרעיס םים צוזאמען פי

ם א און דיםטריקם pc רyנדזשyמ די סאח־צנג^  yמ«י
ר.yדבײםt יי ®ח

קאםפאני״ דרעם די.ייםםאן אייך האם מאגאם דעם
 נױט אגריפענם חנם o״ats ,y'rmV'oiy■ איסםאז «ן

ײגייז• מ די י]י o פיד y sn y w קאטאן cyom און 
ם אין םלאנוו^ בזלי 125 מימןפםיגם אנרײ ניחנם ת

 שםונדען 35 א געקראגען ארבייםער די האבען םענם
 האבען וײ וואם וואך, א שטוגדעז 40 די אנשטאט וואד

 געווארען געביטען איז םיםםעם די איצט. ביו געארבײם
 האבען ארבײטער וואד די px ארבייט שטיק אויף וואך םון

אױפ׳ן דאלאר דרײ ביז איין pc העכערונג א געקראגען
ײ»ד.

 אנגעסירם האם פירמע דער םים סארהאנדלועען די
 קאמיטע א מים צחאםען מעגעדזשער םארדעגגא, גרעים

 פאר־ סטעים סון אויפזיכם אונםערן ארבייטער די סון
גיעאלד. דייװיד דעפארםמענט pc םרעטער
 סירמע, דרעס קאםאן א קאמפאני, דרעם םאונטאן די
 דעם באנײם האם ארבייםער 225 באשעסטיג וועלכע

 דינען וואם סארהאנדלונגען, ביי מאנאט דעם אגריםעגם
 נױ אין אינםערנעשאנעל דער םון אסים אין סארגעקומען

 דער פאר געסירם האבען סארהאנדלונגען די יארק.
 דער pc מענעדזשער געהילסם מאםקאװיץ, מעקס ױניאן
 מענע־ דיםטריקט ראם, װיליאם באארד, דזשאינם דרעם

 א px געהערט שאפ דער װאו רױוער, סאל סון דזשער
 סארהאנדלונגען לאנגע נאך ארבײטער. די pc קאםיטע

 סארלױסיג דארם זאל עם אז צוגעשטימט, ױניאן די האט
 ארבײטער די םיםםעם. ארבײט וואך די סארבלייבען

 וואם שכירות, די אויף העכערונגען געקראגען האבען
ײאד• א דאלאר 150 דורכשניםליך אן טרעםען

 געגען סטרייקען לאקאלס פענסילוױיניע
דזשאבער א

 דע• טרײד גארמענם קאטאן pc לאקאלם עםליכע
 סטרײק םוםיגען א אן םירען פענסילװײניע, סון פארטמענט

 נים א אינקארםארײםןיד״, פראקם .גילמאר דער געגען
דרעםעם. לאין ביליגע א מאבט וואס דזשאגער, ױגיאן

 װי געםירם אלץ נאך זיד האט חשאבער דער אט
 די אנגעהאלםען אלץ נאן־ האט ער תורה״. םתן ״פאר

 האם ױאם דעם צו ארבײט זײן ארויםגעבען pc םיםםעם
 ן^םיו^ז סלעגם און ביליגער עס מאכען צו אנגעבאםען

 דער קאנםראקםארם. די םאר ״אוקשאן״ רעגולערען א
 אײ־ םלעגןט קאנםראקםארם די אז געווען, איז רעזולטאט

 זײנען פרײזען די px אױסקאנקודירען צװײםען דעם נער
 קאנ־ די באסוילען האם ײניאן די ביו געזונקען. כםדר

 דעם פאר ארבײם די אפצושםעלען שעםער טראקטיע
דזשאבער.

 eyeירע די px פאלגםyג נאטירליך האבן ארבײםער די
 קאנםראקםינג די אץ באקסעם די rx ליגען געבליבן זײנען

c לויסם דזשאבער דער שעפער. rx קאנ־ םיט ארום 
 ארוים־ פרובידען צו שעריפם דעפױםי px סטעיבעלם

 נים נאן־ אים עם איז פארלױפיג ארבײט. דין זyקריג
 דײװיד סיט איצט סארהאנדעלט סירמע די געלונגען.
 פענםילװײניע אק ױניאן דער pc סארםרעטער גינגאלד,

סעטעלמענט. א דועגען

 און סארםעם אין סאנפעוענצעו
פארםנעזעצם םױיד בראזיר

^ר םגײדער, אברהם  px קארםעט חנר pc מענעד
 קאנ־ די או מעלדעם, 32 לאקאל יתיאן ארבײםער בראזיר

pnurtyc אםאםיאײשאן חנר מיט Vys pc' פאר פתים 
 אג־ דער פארםגעזעצם. ווערען אגריםעגם דעם באנײען
ciycn שױן איו םרײד אין lyauayic'is מר  די א
 אנגעהאלטען דערוױיל pnjm באציהוגגעז די px ארבײם

 סעטעלםענט סרידלימר א $װ ערווארטעם״ װערם עס און
e p דערגרײכם דאך pmm. גרײם אלענפאלם יוניאן די 
פאל• irry סאר ויך

 די אויף העמרוגג yr^jy^ אן פאדערם יוניאן די
 ישאן^אװ װאן■ א םקעילם, םינימום riwyn ;שביתת

 ,o־iy?yc די pc יוגיאנמירען דאם און ;גמאלט םים
ר אויד איז וױכטיג פלאר״זמנט. און סלזערסא  פאר־ מ

m זאל וי או ױניאן, דער pc לאמ sn די אונטעחוכעז 
מר לי די פון פי  די אפ הינחןן זײ אױב חח צו בתים מ

 איז ,vn^rpis םנײחןר וױ אגרימנם. pc פארשריסמן
ר פאר וױבםמ ויי*ר פאחןרוננ די  די וױיל ײנקה- מ

^ אז |,ymya האט ערסארוגג לי פ  האמן בתים מ
ר אין סםײז־או ארבײם ארויםמנממן  וײ־ װאם צײס׳ ת

rrs םלאכ^ מגוג מהאם נים האכען ארמממר אמסײד 
a כאטש n ייז lyptSTtc מוiyi אין o n ,אגדימענם 

מ. האמן וײ װאם מ ^י תספדג ס די וחװ א תי  תיל י
ז מ מן מ  לyשנ האגדלונג אזא װאלט כיכער די אוגמרוז

^יאו ג מן. אפגעשםעלם px קמפ  כתים *m די מוון
מן יי tysyaap פארלדיפיג אכער זיד אנסזאמו מ מו־  מ

pc ית חנדW

M  --------------------------------------

הײם נײע א אץ 32 לאקאל
 לאקאל ױניאן ארבײטער בראויר px קארםעט די

 באשלוס דער אפים. נײעם א אק אריבער ויד צים 32
 pc ארבייט דער פאר פלאץ באקוועםערען א געםינען צו

r דעד געװארען. געפאכם לאנג שױן איז ױניאן דער x■ 
 די פון וױיט px געביידע אלםע אן אין את אפים םיגער

 דער ארבײמען. מיטגלידער די וואו שעפער מערםםע
 צוואנ־ און דרײ נעבען בראדװײ״ px 932 איז אפים גײער

שםאק. סינסםען אוים׳ן םטריט ציגסםע
באקװעם. און ליכטיג זײער איז אםים נײער דער

 אודיםארױם באקװעמער גרױסער א דא דארט rx עם
 סארנאנדער־ קען װעלכער פארזאמלונגען, אלגעםײנע פאר

 םיםינ־ שאפ סאר האלם קלענערע אױף װערען געטײלם
 גע־ אײעעארדענם דארם איז פלאץ םפעציעלער א גען.

 יוניאן דער pc דעפארטמענם בילדונגם דעם פאר װארען
 בא־ איז ציםער דער אסים. בענעסיט קראנקען דער און

iy אויך װעט px לופטיג px ליבטיג גרוים׳ זונדערס in 
 לייען קעגלן װעלען םיםגלידער װאו ביבליאטעק, אלם

לײענען. צו ביכעד

 ברענגט קאמפײן 91 לאקאל
רעזולטאטען

םשיל־ אין געװארען באנײם rx אגרינמננט דער זינם
 ױניאן דרעסמאכער םשילדרען די האם טרײד׳ דרעס דרען

 ארגא* טיכםיגען אױסגעװײנליך אן אנגעפירט 91 לאקאל
 גע־ שױן האט וועלכער מרײד׳ אין קעטפעין ניזאציאגם

רעזולמאטוח. װיכםיגע בראכט
 גים 91 לאקאל pc םענעדושןיר גריגבערג, nyn וױ
pny איבער׳ r געח־סען טאג יעדען px נײע סטרײק 
 םער־ די סעטעלםענםס. געמאכט װעחמ עם און שעפער

ר ארגאנ^רטע נײע די pc םםע ע פ ^ p irn שילד^ן  ם
 אבער פאלגם ױניאן די שעפער. װער אינםענטס און דרעס

 px שעפער ״pxc ״דאון yiycnya אזױ די אויר גאד
ל דיסטריקם דער אז היט.  הונדעדט װעחמ ײנקמידרט זי

פראצענם.
lysuyam לאקאל דער האם מאנאט דעם תרך x 
 שעמר. נײע yrVnys pc םיםגלידער נײע הונדערטע

 דווץ• געװארצן ארגאנמירט זײנעז שעיער אלע די
iy דורך px קססטרײ i לאין. פיקעם

מ װאם שעפער, נײע די צװישען ע  אדגאניזירם ד
ם דורך געװארעז  .קאיאנעם״, :זײנען פאנאם לעצםזװ מ

 ■iyn, .זימערס״, מאודס״, .בעוױ ,פעלט״, ״פײאניר״,
 px עיפראן״ ״נאװעלםי םאפטינג״, ״איםםעח ריק״,

»yayn.״»

 38 לאקאל טעילארס לעידיס איו װאלעו
מארטש וטען5 דעם

 n'oipytpy אגענש׳ ביזנעם מענעדזשער, פאר וואלען
ר צו דעלעגאטען px באארד  לעידים אין קאנװענשאן מ

 פרײםאג, |ynyr געהאלםען װעם ,38 לאקאל טעילארם
 רyשזדyנyמ דזשייקאבם, איוידאר םארםש. iycl5 דעם
pc יאר צװײ לעצנמ די פאר לאקאל rx גאםי־ וױחנר 

ט שער ®אח ניי  pc esnwya װערט px אםם מנעדו
ya’cyc yVt .רעא, לואידזשי םיםגלידער ey irs אגענם 

pc םים־ ןץזױילונג. װידער פאר אויד לויפם לאקאל 
is װפחװ 38 לאקאל pc גלידער  mynpjyic’tx בא־ 

ויד. םײלימן

 דבען סר־יבען סלאוהמאכער טאראנטער
שכיחת זײ אױה העכעתננ פראצענט

pc u אן חדן־ rm r m y ן איםפארשיל א מ ר  ס. ^
l די האבען קחמיק, y a n ^ p טאראנטא אין yryiyp, 

lyayvya העמוײנג א pc מן י  אלע אויןי פראצענט ו
y m c.| ג די ג רו מ מן וײ דאדפמ מ  אלע פאר קרי

אמו יײ װאס גאדפענםם, lytnny a פון cstaya ה n 
« issn די אן. אר1י  rw epy װ ■ראצענט  קרי־ וי׳י מלי
ya| ײני. סזןי ביו pc y /rrr m> a n a p ס די װי  ז

מו am מר^ןנ yiiy it
a צוליב געקראמן ײני» יי otn unysyn די n 

lym די װאס c אין אנמגם־םיםעל אויף nx tosp to 
שסימו  *נסשײדתג m לײט jwtiVb m 3*ילי מ

מ ל m ארבײס שםיק •pm ■ד״ימז מ m  t̂ yoyoya 
iym חשרדימפרי לױס c ח» p r i  lyayayais am  ay 

jnuopy oaysyw ויבק די
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 דזשאבערם סמוה נענעו סםוייס
 דרעס־ אנחשעלעס; ל$ס אין

שװאוננ פולעו אין האםפײן
 מאנאם דעם האם אבחשעלעם לאם pc ײגיאו די

 םוםמז pc ארבייםער די םםרײק pc ארונםערגענוםען
 דורך האם אח שעםער קאגםראקםיגג סום אמ קלאוק

 דזשא־ װיכטיגסטע די פאר ארבײם די פאראליױרם דעם
םרײד. pc בערס

 גע־ איז שעפער קאנםראקטינג די אין םםרײק דער
 צוױי סאר האם ױניאן די װי נאכדעם געװארעז רזעען
 שםורעםדיגעז א דורך באדען דעם צוגעגרײט צײם װאכען

 םים יוניאז די האם קעםפעין דעם אנגעהױבען קעםםעק.
 קלאוקםאכער םױזענט צוױי איבער םון דעפאגםםראציע א

 ױניאז די האם נאכדעם באלד םענטער. גארמענט אין
 פרעםערם און קאטערס די םםרײק אין ארונטערגענומען

 טח אײנע קאםפאגי״, םענםשורי .טװענםיעםה דער פון
 מויר־ דער פון םיטגליד א »ח סירםעם וױכםיגסםע די

 האם׳ װעלכע אםאםיאײשאן, פאגוםעקםשורערם םשאנםס
 גע־ קאםיםע לאפאלעט דער pc אױםדעקוגג דער לױט

 אין םםרייק איז קעפםעז פאליס א w דאלאר 760 געבען
םײם״• ״גוד א פאליס־לײם די געבען צו ,1936

 איז קאגםראקםארס קלאוק די געגען םטרײק דער
 נ*ך זיך פירען װעלכע חשאבערס, די געעגן געצילם

 אנדערע אין חשאבערם די וױ אנחשעלעס לאס אין חײנם
 זײ װעז יארעז אפאליגע געםירט זיך האבען םארקעםם

 אר־ די צו פאראנםװארםליכקײם קײן נעהאם נים האבען
 איז׳ רעזולםאם דער קלאוקם. זײערע נײען װאם בײםעד,

 םװעט נאןי הערשען שעפער קאגםראקםינג די אק אז
 איאם ענטשלאסעז איז ױניאז די װאם באדינגוגגען, שאפ
 באגרעגצוג דאריבער פאדערם ױניאן די עז■אסשאפצו

pc באדינ־ ײניאז ;קאנםראקטארס פון רעגיססטראציע 
 קאםיםעס פרײז ;שכירות און שםתדען ױניאן גתגען,

pc ארבײם שםיק סאר פרײזען סעםלעז *ו ארבײםער די 
םכסוכים. שליבםען «ו פאשיגערי ארביםרײשאן און

pc to איז ארבײם װעפעס ערסאנדזש צװעלף די 
 סארהאנד־ אנגעהױבען שױן האבען געװארען אפגעשםלעט

 םירער די םעםעלםענם. א סאר ײניאז דער םיט לונגען
pc חשא־ איבעריגע די אױך אז רמען,וואער ײניאן דער 

ײניאז• דער םיט םעםלען גיכען אין זאלען בערם

;פארשריט מאכט סאמ«יץ דרעס
םעטלען פירמעם צוױי־

םרײד׳ דרעס אין קעמפעיז «ר«נח»*י*נם דער
 לאם איז אונםערנומעז האם איגםערנעשאנעל די װאס

 ענער־ דער אונטער םארשרים גוטען פאכם אנחשעלעם
 םעסאםא ראוז ודײס־פרעזידענם pc םירערשאפט גישער

px רשערוסעגע pc חשארדזש דעפארםםענם דרעס 
 גאגיעז P* םםדײק געבעראל א רוםען אנשסאט װישגיא̂י

 אייעעלנע ימיאז די דארם רוטם מאל. אײן םים םרײד
 זײז װעט םרײד דער ביז *נחנדע די נאך אײנע ססדײקם

 םםדײקס גערוםען ײגקמ די האט איגט ביז ארגאגתירם.
 גי־ .האלױואוד די pא פראקם״ .קאראלײנא חװ־ מגעז

 אונםעדגע־ dip םירםע עדשםע די סעשאנס*. וחנלםי
 ערשםעז דעם גלײד ידניאן דער םים *גרימענט אן עןנידש

 ונוױי־ די געווארען. ערקלערט איז ססרײק חגר װעז טאנ
 םעטעלםעגם » װעגען אויך «וין למדעפארתאג פידםע טע
יי אגרימגם יז אונםערשדיימז ליךמשיוארו װעט *ך

JCJO
תיזז די װאם קעםפעין, דעס pc וױדקוגג זײ  האם י

 S װען שאוס׳ ססאיל די pc װאך חנר אין אנגעטידם
 שםאם אין מנװען דיבען דרעםעם pc בימרס גדױמנ

 ®יי־ דחלם פילע אױף וױרקתג שמ«רקע » געהאט ה»ט
jo n ח. «ײ ח מ ױ ל די«רבײם m ו ם ^ מל ש מ פ  ותרעז ז

טזן <ץ ב מז מ «ן. pc ב מז מז לי ש ם עג ז אי ^ ת  דיי
p»m iu«« די $ס r*  tv p גאנ״מ דעם *רמניױחנז 

ס a אק םדײד חין p jr

 פארזװ אױןז ניס אינםעתעממל
םױיד הױדםעז ארנאניח־־ען גו

װ »ר»ד1 ל4ל • ײ
קייק׳ ניי »יז

 אינ־ ארבייםער פארגיטשור דער pc קלעים דעם איבער
םרייד. דעם אין ױריסדיקציע סאר ױניאן םערנעשאנעל

 אר־ נים גאנצען אין כמעט איז טרייד קוירםען דער
 ווערם׳ םרייד דעם אין שעםער די pc סילע אין גאניזירם
 קליידלאך׳ קינדערשע געמזןכם אויך םעזאגען, צװישען

 קליידוגג. פרויען פון ארטיקלעז אנדערע pc עמבראידערי
 דאריבער האט אינטערנעשאנעל דער pc 142 לאקאל

 ארבײםער די ארגאניזירען צו קעמפעין א אונטערגענומעז
pc שעפיער. די

 pc פרעזידענם אינםערנעשאנעל מוסםער, מארים
 געצויגען דאן האט ױניאן, ארבייםער סארניטשור דער

 אר־ דער אויף אויפמערקזאמקיים דובינםקי׳ם פרעזידענם
 קוירםען אין 142 לאקאל pc םעםיגקײט גאניזאציאנס

 וױיל קעמפעין׳ דעם אפשטעלען אים געבעטעז pc טרײד
 דוגינם׳קי םרייד. דעם אין ױריםדיקציע האט ױגיאן זימ

 װיליאם םרעזידענט pc בריף א ערהאלטען אויך האט
 וועלכען איז ענין דעם ווענען ל. אוו ס. א. דער pc גרין
 םכסוך. יוריםדיקציע דעם אויםצוגלייכען אים בעט ער

 םעגע־ באפוילען דאריבער האם דובינםקי פרעזידעגט
 אםצושטעלען 142 לאקאל pc םואװים דזשאזעף חשער

 אר* סארניטשור דער צו צוגעשיקט pc קעםפעק דעם
 :בריף פאלגענדען דעם יוניאן בײםער

 פרעזידענט םוסטער, םארים ״מר.
 אמעריקא. אװ ווארקערס פארגיטשור ױנײטעד
ברודער: pc הער ווערםער

יאנואר. pc 26 בריף אייער ערהאלםען האב ״איך
 לאקאל אוגזער pc ערסארען איך האב נאכסרעגענדיג זיד

 אר־ צו פארזוך קיין געמאכט נים האבען זײ אז ,142
קאגםראקם־ אק זייגען וועלכע שעפער קוירםעז גאניזירען

 םיש אדער ארגאניזאציע אייער םיט פארבינדונגען ליכע
 נאך איז װאס לעיבאר. אװ סעדערײשאן אםעריקאן דער

 אץ אז םיד׳ זאגט לאקאל pc פארטרעטער אונזער מער,
 געםאכס אויך ווערען שעפער קוירםעז די pc סילע

 אונ• pc ױריסדיקציע דער אונטער קומען וואס קליידער,
אינטערנעשאנעל. זער

 שטרײסיג־ פארמיידען צו כדי אבער׳ דעם ״םראץ
 אמך דער מים אדער ארגאניזאציע אייער מיט קײםען
 אונ־ באסוילעז איד האב לעיבאר, אװ פעדעריישאן ריקאן
1 םע־ ארגאניזאציאנס די אפצושטעלען פארטרעטער זערע

םרייד״. דעם אין םיגקייט
אײעדער, גרידערליך

פרעזידענם. דוביגסקי, דוד
 פרעזידענם האם צושריסם דעם אויף ענםסער אלם
 pc בריף דאנק פאלגעגדען דעם ערהאלםען דובינסקי

םוסטער: מארים םרעזידענם אינטערגעשאנעל
 איו ערהאלםען. יאנואר pc 31 צושריפט ״אייער

 ער־ אייער פאר דאנק הארציגעז מייז אן נעםם אייך בעם
אנגעלעגענהײם. די לײדיגעז

 אלע וואלם באוועגונג ארבייםער גאנצע די ״וועז
 אוםן, דעם אויף פראבלעםען אזויגע צו צוגעטראםען מאל
 גלא• סיל געװען וואלם וועג אונזער אז זיכער, איך בק

גרעםער. ערפאלג אוגזער pc םער
 גאםעז איז דאנק אונזער אן געמט אייך, בעם ״איך

pc בי. 45 לאקאל אוגזער pc אינםערנעשאנןל אונזער 
יוניאן״.

ברידערליד׳ pc אויסריכטיג
(אוגםערגעשריבען)

פרעזידענם. אינטערנעשאנעל מוסםער, מארים

מיטינג נאמעײשאן אפ האלטען פרעסערם דרעם
 בײ איז סעברואר, םען15 דעם אווענם, דאנערשםאג

 אנ־ זיינעז עס וועלכען בײ םיםינג, געפאקםען זײער א
 גע־ אפגעהאלםעז מעמבערם, 1800 ארום געווען װעזענד
 ביז־ םשערםאז, םענעדזשער, סאר נאםינײשאנם װארעז

 רעליף באאמטע, באארד עקזעקוםיװ אגענםעז, נעם
 קאנװענ־ אינםערנעשאנאל דער צו דעלעגאםען קאםיםע,

 עלעקשאן אן געווארען ערװײלם אײד איז עם pc שאן
pc קאםיטע. אבחשעקשאז

 געהויבענע. א גערדען איז םיטינג ביים שםיםונג די
 ױאםילעװסקי י. םשערמאן pc קאהען טאקם םענעחשער

 דער אםלאדיסמענםען. םיש געװארעז באגעגענם זײנען
 דעם װעגען באריבם א אפגעגעבען האט מענעדזשער

 לאגע דער וועגען און בכלל ױנקמ דער pc צושםאגד
בסרט. טרײד דרעם אין

םי־ נאמינאציע א בײ כאםש אז אעעװיזען, האם ער
 גאריכטען, לאטנע אפגעבען מ׳זאל אז נים זיד סירט טיגג
 םרא• pc ערנסטע אזא איז לאגע די אז אבער ער סילט

 םאר נאםינײשאגם pc היץ דער pc אסילו אז גישע,
 פרע* די צו אפעלירם האם ער םארגעםען. נים זײ םען

 באדינ־ זײערע כדי וואך, דער אױף שםײז צו םערס
 ױגיאגיסםעז טרײד pc ארבײטער אלם רעכשו pc גונגען
גיק. סארלױרען ניט זאלען

 אפגע־ האט קאהען מאקס םענעחשער װי נאכדעם
 געמאלדען זיך םיםגלידער די האבעז באריכם זיץ געמח

 קא־ א אויפגעטראטעז איז ערשםער דער װארט. צום
 קראקאדיל־ סארגאםען ער האט געווײנליה יװ םוניםם.
 ״דעםאקרא־ pc ״אײגיגקײט״ pc געחנדט pc םחנחנן

 חאלבער א סאד זאבען. גוםע אגדערע pc pc םיע״
 אדםיניםםראציע די קריםיקירם שארף ער האט שםונדע

pc אויםגע־ איט האם װאסילעװסקי י. ששערמאן דער 
 שמײ־ גוםםוםיגעז א טים pc געדולד סך א םים חערם

נ pn אױף מל  גמנדיגם עגדליד האם ער וחנן אבער 4«י
 אויסגע־ מעםבערם 1800 די אים האבען ,םפיםש״ זיק

לאכט.
 חברח זעלבע די אז געװעז, אבער איז איגםערעםאגט

 אונד רעחגז צו געלעגעגחײם א געגעמז מ׳חאם װעלכע
 שםעחח pc םוםלען צו אנגעחױבען האמן געשסעדם,

די תאם ארבײסזלד, •שום׳ער ן האפבערג, הערי װען
■ M M i M I M i  M M  ■  -  - - - - - - -  האם האם שטערונגען, זײערע םראץ אפגעעגטסערט.- - -

רג  .גיט — עמ»ער: ריכםיגעז דעס געמבנז זײ מ
ח אײניגקײס זײ r י a n pfgn, זײ לאזט חײסם, דאס 
ם «ד תאם — טאכט חװ־ «ו «ו  זײ ן tm — מוןג

מן ניט מגמז־ קײן  עפענזמ צו אפילו מגליכקימז די מנ
 ײבצןררויסטא יוניאן דאד pa װ«ל«ז וײ סױל״ דאם

lyac^rw p  tm, זז,סטיאגטםל^ו nwo*anm, יײזמד 
ײמד. ono pa קיסס«ן אן זײ •רב ארױס* «שימ װן

 און ױניאן סאריערם דער אין עם טוען זיי װי ױארסען
לעבעז״.- א םאכען צו מעגליכקײם די צונעמען זיי בײ

 צודיק לאנג נים אז םרעםערם, די דערמאנט האם ער
 מעךיסןן אין שבועה א געגעבען קאםוױםטען די האבען
 7אל ױניאנם די סון סארםרײבען צו גארדען םקװער

 מ־ דיער םים איינשםימיג נים זיינען וועלכע ארבײםער
שםערונג־פאליםיק.

 םראגישע די געשילדערם אויך האם וואסילעװםקי
 סאר־ האבען קאמוגיםםען די ווען ,pc 1925*1926 יארעז
 tcp עם געזוגט pc בלוש װיסיל און ױניאן, די כאפט

 א קריגען באדארסט האם ער װען אפגעקאםט אים
 אפילו אדער ברוים, שטיקעל א אויף סארדינען צו דזשאב

 — דאד״ pc. םיםיגג. א ביי ווארט דאם קריגען צו
 װעלנע קאמונאצים, די ״האבען — געזאגם ער האס

 לאקאל pc דעמאקראםיע סולםטער דער pc געניםען
דעמאקראםיע״. וועגען ריידען צו חוצפה די ,60

 עלעקשאנם סארגעקומען דינען דעבאטעס די נאך
 קאנ־ אלע קאםיםע. אבדזשעקשאן pc עלעקשאז דער צו

 זײנעז אדםיניםטראציע, די עזrשט וועלכע דידאםעז׳
 די םאיארימעט. ריזיגער א מיט געװארעז ערװײלם

 וועלמי קאגדידאם, א וואס שםיםעז צאל קלעגםטע
 געוחמ איז געקראגען האט אדמיניםםראציע, די שםיצט

 קאנ־ לינקער א האם שםימען, צאל גרעםטע די .608
.163 געוועז אח געקראגעז, האט דידאט
 געװארען דעתוײלם זײנען קאגדידאםען סאלגעגדע די

 דײמ קאמיטע: אבתשעקשאן pc עלעקשאן דער אין
^ ש ערג  מאיר וואלסםאז, איזידאר ראזעגבערג, םאל ב

 pc שײגער םשארלם פריםצקער, חשאזעף קראװעץ,
זאגאסטרי. י.

 איזד דער געװארעז גאםיגירש pc פענעדזשער אלס
 pc פרעזידענם וױיס pc לאקאל pc מענעדזשער טיגער

 נאמיױרס pc ער קאהען. מאקם אינםעתעשאנאל״ דער
 װאםײ י. ברודער לאקאל pc טשערמאן pc געװארעז
 TWDPC חעכםם א געגעבען האם װעלכער לעווסקי,
ר ארבײס קאחענ׳ס pc ^בערבליק סאנםען ת ן י א  

 װאםילעװםקי בסרט. 60 לאקאל pc pc זדגטערמשאגאל
 P# םשערפאז אלס געװארען גאםיגירם װידער זױז

 ייים װאסילעװסקי׳ז פאר חװע נאטינאציע די לאקאל.
קאחען. געהאלםען

 אױפמר pc קאנדידאנמח בײדע pc נאטינאציע די
 ^לזייס* גרויםע pc אוואציע אז םים געײארעז נוסזח

.panpc 6 געדויערס חאנעץ וועלכע טענטצן
י am לאקאל, pc מארצרעקס חנר סייי^ םעם  ג

ד pc סיטסס די לײןנט  W pc באארד עקזןקוםיוז ת
p c מל איז צלעקשאגס זײ אז אוואחגזג גאגסידטא  לי

 םמ14 דןם דאגארשטאג, אױף געווארען כאשמי&ט זײמח
.1940 מארסש,

21 פ י זי ►ו94ס ׳מ»רטש

ױניאן קלאוקמאכער דער פה באארד השאינט אין זױ טוט עס ןןאם
 איבערזיכש מײן אנםאנגען װיל יך

 איײ איז ברוקלין וױיל ברוקלי^ מים
םונקםעז, שװער אוגזערע פון נער

באדינ־ סון דורכסירוגג דער בנוגע
 קלאוקמאכער די װעלכע צו גונגען
 דעם אונםער בארעכםיגט דינען

קאנםראקט.
 אין נייער קיץ ניט איז םראבלעם ברוקלינער תר

 די אין ער איז אוים׳ טpוױ עם וױ אבער. ױניאן. תר
 איז ער אז אזוי געווארען, שווערער יארען לעצטע

 באדיגגועען די אונטערצוגראבען געםאר א געווארען
יארק• גױ אין

^ צו פולשםענדיג מעגליכקײם קיץ  פראבלעם די ליי
 םך. א דא זײנען דעם פאר אורזאכען ניםא. כמעט איז
pc זאל ױגיאן די אז ראםזאם געו־וען אםשר וואלם עם 
 לאגע די אויססארשען פולשטענדיג צוקונפם דער אין

 ראדיקאלע אזא מעגליך pc עם אויב סעסםצושםעלען
 אםשא־ מאל אלע םאר מאל אייז זאל װעלכע הן^דלונג,

 צװי־ םאג צו הײנט עקזיסשירם וועלכע מחיצה די פען
ברוקלין. pc יארק נױ שען

 אינ־ סילאזאסישער קייז ניט אבער איז ױניאן א
 דערגרונטעווען מים אפגעבען זיך קען װאם סטיםוט

 קאמפליקאציעם יענע אדער די שאסען װעלכע סיבות, די
 מלאכות. בעלי אונזערע פון באדינגונגען די צו באצוג אין

 אנצו־ פעריאדיש געצװאונגען ױגיאן די איז דערפאר
 pc ״סטאםעדזשעם״ װי םעםיגקײטען, געװיסע סירען

 און איבעל דעם סארלייכטערען צו כדי מיטלען, ענליכע
 אר־ די אויף םײ דרוק, שטארקערען א מעגליך מאכען

 נאכצוקומען ארבײטער די אויף סײ pc בייםסגעבער
קאנטראקםען אונזערע pc פארשריסםען די

 אן געםאכם ביישםיל, צום ױניאן, די האם אזוי
 pc רעזולטאט אלם צוריק יאר א מיט עקספערימענש

 pc געמאכם, דעמאלט האט זי וואם אונםעחוכונג דער
 ברוקלינער דער אין קאגםראל סון סיםםעם די געענדערם

 זאגעגאגםען דעם זינען אין דא האב איך םעריםאריע.
 װעלכער עקספערימעגט דער םלאן. .צענטראליזאציע״

pc אנגעהאלםען נים אמת, האם, געווארען געמאכט 
 סעםט• דאך איז וױיניגער אדער מער אבער לאגג. אזוי

 דורך דינען באדיעוגגען די אז געווארען געשםעלט
 סארבעסע־ אז pc געוואי־עז סארבעסערט נים דעם

אוממעגליד. װי כמעט זײנען םלאן דעם אונטער רונגען
 איך ווייל איז, אזוי דענק איך װארום אורזאך, די

 נים קען כח ױגיאג׳ס דער אז איבערצייגט סעםט ביז
 כח דער אויבען. pc באשלוםען אויף p^n באזירם זיץ
pc קומען כםדר מח ױניאן דער pc מיםגלי־ ברייטער דער 

 טרו* pc ױניאן. די צוזאמען שטעלט װעלכע דערשאסט,
 האלב־ געזאגט, בעסער אדער װיםענשאפטליכע, קענע

^ ניט קענען מעטאדען װיםענשאפטליכע י  שװערע די ל
 אונזער צו שםארק אזױ זיך קלעםעז וועלכע איבלען,

אינדוסטריע.
 זאלעז מיר אז סארגעשלאגען, דערסאר האב איך

 טעריםאריע ברוקלינער דער אין איינששעלען צוריק
 צו אטענדעז pc קאנםראל pc מעטאדע אלםע אונזער

קאמפלײנטס. יי
 קיק סאר אויך pc מעםאדע אלטע די אז וױים, איך

 די צוריקצוברענגען אום מעטאדע. בעםטע די נים פאל
 אנגעסירם האבען מיר װעלכער מים סיםםעם געוועזענע

 א גענויםיגם זיך האט ברוקליה אין ארבעם אונזער
 סאר pc אױסםרײסלונג. גרעסערע אדער קלענערע

 אדער סםאפעדזש, דעם געמאכם מיר האבעו צוועק דעם
ברוק־ pc גערוסעז, דאם האבעז םיר וױ אוגשעחוכוגג,

ליז•
שװע־ די םראץ װאם כאראקטעריסםיש זײער pc עס

ז  די מעלכע pc איבלעז, סילע די pc באדינגונגען י
 אפ־ זײער pc לײדען, געגענם יענעם pc םלאכות מלי
 די צושסעלעזאפ ױנהיז׳ דער pc רוף דעם »ייף ײד

 *יםער־ אן געװען שעיער, די פארלאזען pc ארבײם
 ודייל דערפאד, דערסרײענד דערסרײענדער. לידנײוינגז
 דער pc חתדערם יאר פערםל דעם ײדך אז צײגם עס
« דער האם םעםיגקײם, o'er״ תי  גאנץ זיד געדאנק י

ק מי  הערצער pc מוחות די pc אײנגמעםגױגם ״
 צרוזו זײערן אלא «יף געקוקט נים םיםגלידצר. ■מ_די

tm האבען זײ ײז»  •pc pc p m hiopc קריװדעס 
מו פילעז י מ  סארלאנג דער חאש ,pp״’ ת

מז ״ ד ןנטװאס מ מ ױמו ד«ר pc לאמ, די מ גל

פײנבערג ישראל פון
מענעדזשער. גענעראל

 ען3מא קעז ױניאז די אז האבען, מלאכות בעלי די וואם
 דער צו צוצוהערען זיך זיי באוועגם בעםער, עטוואס

 סון איינע דאס איז םיינונג, מײן נאך רוף. ױניאנ׳ם
שטאלצירען. קען ױניאן די וועלכע מיט ערשײנונגען. די

סאק־ האבען געווארען. געמאכם איז רוף דער ווען
 זיך געםינען װעלכע שעפער אלע אפגעשטעלם זיך םיש
 דער pc ציים דער דורך םעריטאריע. יענער אין

 םיר ביי געווארען פעםטגעשטעלט איז אונםערזוכונג
זאכען. צוױי

 בא־ די סאר שולד גרעםםע די אז — .•ערשםענס
 צוגעשריבען םח ברוקלין אין הערשען וואם דינגונגען

 ווענ־ וועלכע ״חשאבערס״ די פון חשבון אויסן װערען
 ארביים די ארויסצוברענגען כדי מיםעל יעדען אן דען

 אזוי פאר םעריטאריע יענער אין מאכען זיי װאם
 קאנםראקםארס די קריגען. דאם קענען זיי נאר װי ביליג

 םלאכות בעלי די p^׳־̂’ pc געגענט יעגעם אין
 יארק נױ אז איינצורעדען *price א געמאכם מען האם
 די אויב pc זיי, pc ארבייט די אװעקצונעםען זוכם

 בעסער די זאלען פארלירען, גים ארבייט די װילען
 ײעלכע םאנוסעקםשורערם און דזשאגערס די וואם פאלגען
 זיך האט עם זיי. הייםען ארביים ארויס זיי געבען

 קלײגעם א pc אויםנאם דער מים אז לאגע, א געשאסען
 אריינגעכאםט זיך האבען וועלכע קאנשראקםארס, םייל
 ױינען בארעכםיגונג, איז עם וועלכער אן ברוקלין אין

 שאקםיש קאנםראקםארס יענע pc שייל גרעסםער דער
 ארבייטםגעבער יארקער נױ די pc קנאסעל אונטערן

םעריםאריע. יענער pc ארבײם שיקען וואס
 סעםטגעשםעלם מײנונג םיץ נאן־ איז — .•צוױימענם

 פארלײכםערעז אדער אפצושאסען אום אז געװארען.
 אפאראם, באשםענדיגער א זיד סאדערט איגלען, די אט

 אויגען די אסען האלטען אוים, םאג איין םאג זאל װעלכער
pc וועלכע רעגולאציעס די אז קרעסטעז אלע אגװענדען 

 זאלעז אינדוםטריע, אונזער אין איינגעששעלם דינען
 אײנ־ שוין pc אפאראם אזא װערען. דורכגעסירם

 גענוג. ניט אבער איז אליץ דאם געווארען. געשםעלם
 אין מלאכות בעלי די אז נויטיג איז אפאראט דעם צו

 דער pc אויסזיכם אונםערן זיץ כםדר זאלען ברוקלין
 בעלי די זאלען מיר אז איך, מיץ דעם מים ױניאן.

 ערקלערען די, אגיטירען pc לערנען כםדר מלאכות
 מיר קאמסם־סעהיג. די מאכען און רעכט זײער די

 זיי וואם צוזאמענשטויס, יעדער אז סילען״ מאכען זײ םחען
 ױניאן דער pc װעט בתים, בעלי דיערע מיט האבען

 םיר װען מאס. סולער דער pc ווערעז אונםערשםיצם
 ברוקלין אין לאגע די מיר װעלען טאן, דאם וועלען
פארבעסעדעץ. סיל קענען

םענ־ אונזערע pc םך א אז סארשםעלען זיך קען איד
 זא־ װאנצעם די אונםער שמײכעל א םיש װעלען שעז
גלײד םודה זיד איד pc אםעריקע!״ ״אנםדעקם :גען
t אז ועדה עם בל בפגי דא c געסאכם נים דא האב 

pv דער אז האלט, איד אבער אנםדעקומ, דיע 
 האט, ױניאן די װעלכען םיםעל װירקמםער איעציגער

pc זיי כדי באװאוסםזיניג ארבײםער די םאכען צו 
 pc לאגע, אײגענע זײער סארמםערען קענען זאלען

 אנ־ די סאר געסאר קאגגערע א װעחנז גלײכצײםיג
 םיר ױעלען װעג דעם דורך נאר םלאכות. בעלי דערע
 פרא־ סאלשע די װארצעל םיםן ארױסרײםען קענען

 יענע pc אגגעסירם אבזיכםליך װערם װעלכע פאגאנחנ
 סאר ומנמר שטײעז פראסיםעז װעםענס בתים בעלי

אינםערעםען. םענשליכע וױ ױי
 םיר װאס אוגםעחוכונג, דער pc צײם דער דורך

 פעציצלס זיך מיד האג?ז בחקאן, pc שגאטאב האבען
 וועלכע קאנסראקטארס רייע א םיט פאראיגטערעםירס

 םעלע״. די.אויסנא&ט אלס באצײכענם אריןו תאבען םיר
y/xp זןצריס^ײאד זין האמז װעלכע  pc אריעטזרים 

 סאד גערוסעז זײ האכען םיר בארעכםיגוגג. שום אן
 צורײםען, נאכען אײנעם םשערפאן אוםפארטייאישען דעם

 *ere דק געצויגעז pc צייט, וואמגן וװדײ סאר כסדר
yie p סארסקאדס3קא דיאס «ז טקײאמזסערק ass* 

לן p שוזעדיגקײטאן וין u m o v  pc יוגיאן דןר פאר 
rrm יראןװסדודס  pc ריפםזזשסאר די שאמװ־ pa

 האם םשערמאן אומפארטייאישער דער אגרימענם.
 שםרא־ געוױסע באשטימט און פאל יעדען אויסגעהערט

 דער אין זאלען די אז סארזיכערונגען, געלם און םען
 גע־ די האט pc קאנטראקט׳ דעם אויססאלגען צוקונסט
סארלעצונגען. די איבערצו׳חזר׳ען ניט װארענם

 םיר באנוגענען. נים דעם מים זיך װעם ױניאן די
 דזשא־ די פאראנטווארטליכקײם צו רוסען וועלן
 שי־ וועלכע מאנופעקטשורערם די pc בערם

 וועלכע pc קאנטראקםארם די צו ארבייט קעז
 סאר מיינונג, אונזער נאך שולד, מאס היבשע א טראגעז

 ױניאן די שעםער. די אין עקזיסםירם וואם לאגע דער
 איגםםרוםענט לעגאלען דעם סולםםען צום אנווענדן וועם

 אױך pc אגריםענם, דעם נעמליך״ האבען, מיר וועלכען
 קאנםראל א איעצוסירען אום מעגליכקײםען אנדערע אלע
pc שעפער. די

 די אין אסיםעס אײנגעשטעלם pw האבען םיר
 ארײנגעשיקם pc ברוקלין pc םיילען פארשידענע

 דעד אגענםען. ביזנעם צאל באשטימםע א אהינצו
 װיים־ איז םעריטאריע ברוקלינער דעד pc מענעדזשער
 די אין אםיםטענטם צאל א מיט קאםאנע, א. םרעזידענם

 pc בענסאגהױרםש ברוקלין, אין געגענטעז אנדערע
 זײער א אנצוסירען דארםען ערווארטען מיר בראנזװיל.

 םעם־ םער װאם ארימוציען pc םעטיגקיים לעבעהאסםע
געגענם. יענעם אין אקםיװיטעם דער אין בערס

ך װיל םהײנעגזלעג דלר בײ  P'0 אויםדריקען יי
 צו ױניאן דער סון דאנק דעם און דאנק פעתענליכען

 םםא- אדער אונטעחוכונג, דער pc פירער הויפם די
 זײערע אלע אנגעווענדעם באמת האבן זיי פעדזש.

 גע־ אונז איז צײם קורצער זײער א pc װײל כוחות
 דארםען אדער דא סארבעםערען חוץ א לוגגען׳

 בילד גענויען א קריגען צו סאקםיש באדינגועען, די
pc ב איד הרוקלין. אין לאגע אמת׳ער דערp זיכער 
 P'0 נאד װעלעו׳ םיר pc — געקענט װאלטען םיר װען אז

 אײנשירען — צוקונסם דער אין טאן םוזעז דאם מיינונג,
 דורכסירען עם pc טעםיגקײט פארצוױמטע מין אזא
 געווארען געטאן pc עם װי ענערגיע סיל אזוי מיט
 גע־ ברוקלין אין לאגע די וואלט טעג, עםליכע די אין

 זי וױ בעסער סיל צוקונסם נאענםער דער אין װארען
אצינד. איז

 דער אז געלעגעגהײם דער בײ זאגען אויך זױל איד
 בעם־ די געגעבען אוגז האט דעםארםמעגם אום־אװ־םאון

םעגליך. געוועז נאר איז עם מאס קאאפעראציע טע
 ארבעם דער םיט אגגעסירם האם וועלכע קאםיםע די

 סע• קאפלאן, ב. טשערמאן דעם pc באשטאנען איז
 געשפארם נים האמ וועלכער ,117 לאקאל pc נעדזשער

 ברעסלאװ ברודער ארבייט. די םאן סאר ענערגיע קיץ
 האם pc קאםיםע לאא דער pc טשערמאן געווען איז

 דודכ- זאל אלץ אז מעגליכקײםען זײנע pc אלץ געםאז
 שםע־ אן ארדנומ בעםםער דער אין ווערען געסירם
שוועריגקײטען. pc רונגען

םשער־ דער געװען pc װעלכעל םארקין, ברודער
 האס קאםיםע, ארגאניזאציאנם pc האל דער pc מאן

 װערען אפגעהאלםען זאלעז םיטינעגן אז אויסגעפאםט
 צו צוריק געגאעען pc ער אײדער שאפ יעדען מים
ארבײם. דער

 קאאפעראניע סולע די געקראגען אױך האבעז םיר
pc םענעדזשער נאגלער, בתדער pc ברד ,10 לאקאל 

 pc ,48 לאקאל סמ םענעדזשער מאליםאני, ע. דער
 מענעדזשער אםיסםענש דער קאםונאלע, םרענק ברודער

pc 48 לאקאל.
 טשערמאן דער געװען pc קאטאנע ודײס־פרעזידעגם

pc קאםישע, פיקעם דער pc םעץ בתדער pVpp pc 
אחיםגעהאלסען, אים האנען

 pa םעקרעטאד חװ־ געװען pc לאעער ברודער
 דעד pc געװען pc אשביז בתדער pc קאםיםע דער
קאםיםע• לאא

 pc אױסגעצײמנם דיזנר זיך האס םלו*קי ברודעד
 ױגיאן, דעד pa םוער די pc אנדערע pc רײע א

 אױם־ ■לאץ סיל וװ סארנומעז תאלס עס געמז װעםענם
 דזדי ײטגארצג גום pc םיכנױג זײער חאמז צורעכעגען,

צײם. גאגצער דער
n *ײף rtmvm ■pc ײד ײיל איד » w o  a 

 דאס pc גחקלץ, איז זמסעתאסתג אוגזעד pc סאזע
pc pc םראק די גדט שײכווו jonrrr̂ n וױד ן9ײ 

irvem מךאלאםעז חאממ rm די pa lrom ttm c



 בעלי טראק די ונו געווענדעט זיך םיר האבעז במקלין,
 ‘אױם אונזער פון װיכטיגקיים די ערקלערט זײ און בתים
 אורײגיגען אין קאאפעראציע דיער געפאדערם און גאבע

 אר־ פירען טראקס די דארםען. סיטואאיע די אביסעל
 ניט׳ דעכט קיין האבען זיי װאו פלמער םילע אין גײם
 די מים האגען סיר וועלכען קאנטראקט, אוגזער לויט

 שאר־ האבען מיר און אסאסיזדישאז אייגענטימער טראק
 דעם םון ונייט דער אין העלםען *ו אונז די םון לאנגם

 אסאםיאײשאן׳ אייגענםימער טראק די נאר סםאפעדזש.
 סטא־ םון רעדען וועלכע אסאסיאיישאנס אלע װי פוגקם

ען קןןאפעראאיע, און ארדער און ביליזאאיע  קוםט עם וו
 יענעד אדער דעד םאר איז פלאן, געװיסען »דורכצוםירען

היים. דער אין ניםא קײגער אוחאכע,
 םעםבערס די םון םיטינג א גערוסעז מיר האבען

 מענעחשער׳ אלס מעץ׳ ברודער וועלכען בײ אונזערע
 װעגען ארבײטער םראק די צו גערעדט האבען איד און

 זײ האבען מיר װי נאכדעם אונםעתעמונג. אונזער
 האבעז טאן, *ו זינען אין האבען םיר וואס ערקלערט

 באשלום דעם אונםערשטיצט ױניאדלײט, גוטע װי די,
 100% געגעבען באמת םאקע און באארד, דזשאינט םץ

 אין נעסעגדיג נים אונטערגעמונג, דער םאר קאאםעראציע
בתים. בעלי זייערע םון םענות די אכט

דער״ פאםירונג דער אויף אפגעשםעלט זיך האב איך
 צוױיג ױנגער א זיינען ארבייטער םראק די וױיל םאר
 ײם1 דער מישו אז זיכער, בין איד ייניאז• אוגזער אין

ײן מוזען זיי אז פארשטיין מלאכות בעלי די וועלען  ז
 זײערע אז און ױניאן דיער צו לאיאל און איבערגעבען
 מי אנדערע גאנץ זיינען ארבײטער, אלס איגםערעסען

מז בײ סערעסעןנאי די  אוץ באשעפטיגט. זיינען זײ ײד
אן ױיער באווארענען אזױ זיי וועלען דאן  װע־ זײ אז ױני
 באזייםיגען און בתים בעלי זייערע באזיגעז קענען לען
 מאכען וועלכע אנדערע אלע סאל אלע פאר מאל אײן

צײט. צו צייט סון ײניאן זײער סאר שוועריגקײםעז

 דער אין ארבייט אלגעםייגער דער וועגען איצם
 בעלי״ די סים שםרייטען קאמפליינםס, די — ױניאן
אן די םוט געבים דעם אויף װ. אז. א. בתים  אלץ ױני

 אבער זיעען עם ווערען. געםאן קען עם וואס מעגליכעס
 פארפלאנםעדטע זייער רייע א םאראן ױניאז דער אין

 ארגאניזא־ דעם מים טאז צו האבען וועלכע פראבלעמען
 מיר וועז אז כדינונג, מיין איז עס געבוי. ציאנעלען

 סון באםראכם פראבלעסעז אינערליכע דאזיגע די וואלםען
 װאלםען ױניאז, אלגעמיינער דער םון שםאנדפונקט דעם

 אז אזוי, װערען, באזייטיגמ געקענם שוועריגקײטען םך א
אן די ײן זאל יוני  נארמאלעז מער א מים אנצוגײן בכוח ז

איצם. ביז װי גאנג
 פרא־ אנדערע רײע א װעגען און דעם וועגען גאר
אן, די ארום רינגלען װעלכע בלצפען ד האף ױני  אין *י

ד צוקונםם נאענםער דער  קלאוק־ די מים דורכצורעדען זי
 םאר־ דיער זיינען זײ אז זיכער בין איך װײל םאכער״

 בלויז איד וױל איצם םראגען. אלע די אין אמםערעסירם
 װעגען פראגע די איז דאם און — זאך אײן דערפאנען

n נױ פאר קריגעז r ארבײם. םון טייל גערעכםערע א 
 װאלםעז װאם ציפערען די איצם םיר םאר נים האב איד

 גע־ זײגען מיר ערםאלגרײד וױים װי אנדײםעז מקמם
 דער — קלאר איז זאד אײן אתםערנעםוגג. דער אין װאן

 נױ־ פאר ארבײם םײל גערעכםערעז א קריגעז פון •לאז
p n r םיר װי געווארען, פארוױרקליכם נים ויײם איז 

ל עדװאדםעם. האכען 9•
 פאו- את פלאן דער װעלכע איז שװעדיגקײםעז, די

 דעם סון דורכסירוע םולשםעגדיגע די מאכעז װיקעלם,
n אײן קאםפליצירם. אױסערגעודײגליד פלאן r, אמ־ 

 ערפארונג דער דורך איבעחױיגם דיא ביז װײניגסםעגם,
 געבים, דעם אויף געהאם איצם ביז תאבען םיר װאס

ד 9 א שר׳דיגע מ  דורכ־ קען ארביים פון מםײלוגג יו
רןן מפירס  לע־ פראקםישען אין סאס גרויםער א *ו װן

• ז מ
 דעם אויסגעארבײם הןנוןן םיר זיגט ty ודייס, איך

 גזר ארייגגעברמכם dip געוױסער y ביז איז •לןן
רן ן (וןוןן סן  «לאן דער ארביישג פון מארסײלוגג בן
לן א ט פאויןו אנאר מין  טװיז וױ אדן, !■האנדלונג סו

p  M W* ד *ו וװקונפם צסאדגאא דאר *יז <װ  ח
xft אוקל ד «י a א!ןדא n  iron דמ א ײז אנמ 

m i פ מי ת א תאנןן ודאם א ו  באדינ־ די מיס מ
p t tt מו ארנסאר דן װן תזן או־בײםון. אהמיסןו ו

מ י 4 ױ 0------------------------------

ii7 ?8P8? wjp מעױימרס סמוס וער ון8 צושסאנד דער
מיטינג! מעמבער גענעראל לעצטען פון באריבם א (אנשסאט

גלאטשטיץ. ,h מון

------------------------------------------------------------------n« גערעכטיגקײמ

 מיטגלײ די פון פארזאמלונג אלגעמיינער דעד בײ
 ,117 לאקאל ױגיאן אפערייטארס קלאוק דער פון דער
 צושםאגד איצטיגער דער איגעשפיגעלט קלאר זין־ האט
 פון םארשםאנד געזונטער דער און לאקאל אונזעד אין

 פאר־ נים מער זיך לאזזןן װעלכע מיטגלידער אונזערע
אישוס. פאלשע פון פירען
ן אפגעהאלםען איז וועלכע פאחאמלונג, די ע ר ^  ג

 גע־ גערוםען איז פעגרמר, טעז15 דעם דאנערשטאג
ען -^  *ו צוועק אױסשליסליפען דעם םאר ספעציעל י

 איז דאס לאקאל. פאח טשערמאן נײעם א ערווײלען
 םשער־ דער באדלענדער, ברודער װעז געװארען נויםיג

 די םון גוםהײסוע דער מים איז לאקאל, אונזער םון מאן
 ביזנעס אלס געװארען באשטימט לאקאל םון מישגלידער

 געהארען נויטיג איז װאס ברוקלין אין סטעף אויםן אגענם
 אונזער םון טראדיציע חנר לויט םםאפעדזש. דעם נאך

 אנ־ נים לr באאמטער באצאלםער קײן אז לאקאל,
 עקזעקוםיװ, דער אין אמט אן גלייכצײסיג האלטען

 האם םשערמאן, לאקאל אלס אדעד באאײ חשאיגם
 טשערמאז־אמם דעם פון רעזיגנידט באדלענדער ברודער

 םשער־ נײעם א עתויילען צו געװען נויטיג איז עס אין
 עקזע־ די האם צוועק דעם םאר פלאץ. דץ אויף מאן

 םץ פארזאמלונג ספעציעלע די גערוםען באארד קוטיװ
. מיםגלידער די

 געוואונשענע א זין/ דוכט האנדלונג״ די דאך אח
 עס האבען אזוי און ױניאגיזם טרײד םון גייסט אין און

 מיט־ אונזערע םון מאסע גרױסע די אויפגענומען םאקע
 גום־ האבעז םיםינג, «ום געקומעז זײגעז װעלכע גלידער

 און באאײ עקזעקוטיװ דער םון האנדלונג די געהייסען
 םריערדיגען דעם צוקערמאן, ראובן ברודער עחזײלם

 «ום םוער, ױניאן פאפולערען און לאקאל םון םשערמאן
. מאיאריטעט גרױסער א םיט טשערמאדאמם

 נאך זימעז עס אז ארױםגמײגם, אבער זיך האט
^ אוגזער אין עלעסענםען געוויסע םאראן נ  װע־ םאר ױ

 זײער דורכצוםירען פלאץ א בלויז איז ױניאן די מען
ע׳/  מען אז אפם אזוי דערצו נאך זיך בײם וועלכע ״ליני

 עלעמענםעז די אט נאכלויפען... נים סםש איר קען
 זײערע צו נײ דאס אױף גענומען מזל מים זיך האבען
שםע־ און אויםלאכען אבםםרוקציעם, סיז שטיק אלטע

 אט זאך. קײן מים רעכענען ניט זיד איז רעדנער רען .
 שפאגעל א געפונען מיטינג ביים האבען עלעמענטען די

 גע־ ספעציעל א בײ טשערמאן א ערוױילען אישו. נײע
 דעמא־ גענוג נים זיי פאר איז םאר^ןלונג רוםענער
 ױען דעמאקראםיש געווען זײ םאר איז עס קראטיש.

ען עתױילם איז םירער ױיער ר ^ ע  בא־ װיכטיגען א צו ג
 אבער םיטימ, מעמבער גענעראל א ביי אמט צאלםען

 אן אויף םאר זײערע, םון נים איז וואס םשערמאן א
 םוז דא ווערען. עתױילט ניט םארזאםלונג אלגעמיינער

דעמאקראםיע... טראצענם הונדטרם צוױי האבען מען
 ארויםגעװיזען אויך אבער זיד האט םיטינג בײם

 די םון מיטגלידער די אויף איינםלום שװאכער דער
 דער װען םארלארען, די האבען נאר נים עלעמענמען.

 ברו־ ערװײלם מא^־יםעט גרויסער א םים האם פיםינג
 אפגע* איז װאם שםימען צאל די נאר צוקערפאן, דער

 דער םח רעקאםעגדאציע דער געגען געװארען געבען
 עס װען קלענער םיל געװען נאך װאלם עקזעקוםיװ

 גום־םײנענדע צאל א געשםיםט נים .זײ םים וואלםען
 גע־ געכאפם זײגען װעלכע יתקמ־לײם איבערגעגעבענע

ד װענםקע דער אױף ײארען  ״דע־ — געשרײ דעם ײי
מאקראםיע״.

 די אז געװיזעז, האם םיטייע בײם אישםיםגוג די
 לאזם םיםגלידער אונזערע םח םערהײם גרעםםע וױים
 דער אישום. אױפגעבלאזענע םון כאפען נים מער זיד

 אדםינים־ איצםיגע דיי אז דעמאנםטרירם, האם םיםינג
 די םון רעספעקט און צוםרױ םולען דעם האם םראציע

 ן«רײס?רײ ןרײנאוברענגען םארזומן אז און םיםגלידער
 גע־ א באגעגענעז װעם יײען אונזערע איז באאס און

 יוניזמ קאנסשרוקםיװע אלע פון דטאנװידערש אײניגםעז
עלעםענטען.

ר ע כ א מ ק או ל ש ה ט ג ע ר ס ®ון ב ר ע ק ר אי  װ
ם נ ע פ ע נ ד ט לי ר ח ען ע ה ט ײ ס נ ײג  ה

ט ט. 8 םי ע ס ג א ב
 װארקערס דער פון בדאנסש אגזראיקמלק דאר
מיתם, נײסחעז בו־וד«ד באאחרס האט ליג דןפענם

 ױץ צו באנקעט, א מיט ,117 לאקאל םון אגענט ביזנעס
קראגקהײט. ערנסטער און לאגגער א פון ערהאלוגג

 זײגען פארהערעד און םרײנט הונדערם עטליכע
ײ: צװישען געווען, אנוועזעגד  קאילאן, בענתשאמיז ז

n’ אפערײטארם קלאוקס דער פון מענעחשער r r ^ א  ל
 אינדאםטריעל םץ מענעדזשער םײנבערג, מאריס ; 117

 jj באארד; דזשאינט דער םון דעפארטמענט קאונסיל
 rat דעפארטמענם, סעטעלעמענש םון מענעדזשעד באגנא,

 אוידװינג ױניאן. דער םון פירער וױכטיגע אנדערע
מייםםער. טאאוםט געװען איז אסטראווםקי

 רע־ אץ געזאנג מיט פארבראכט גום האט עולם דער
 גאסט עהרעז דעם גערימט אלע האבען דעדנער די דעס.
 אין טעםיגקײט איבעדגעגעבער גוטוער זײן םאר הײנם
 קלאוק־ דעם םח מיטגליד אקטױוער אלס איז ױניאן דער

ליג. דעפענס ײארקערס דער םון ברענטש מאכער
 גע• אינסטאלירם אויד זײנען געלעגענהײם דער בײ

Jי n rפון עקזעקוםױוע און באאמםע ניײערוױילםע די ן 
 פדן סעקרעםאר עקזעקוטױו ביתר, דזשאהן ברענטש.

 ער־ די אינסטאלירט. זײ האט יאדק, נײ איז ליג דער
ריםזנד, ;ארגאנימער קאתען׳ ס. זײנען: ווײלטע

 עקזעקד דער פון טשערמאז דענמארק, מ. םשערמאן;
 םטראונסקי, א. דזש. ;טדעזשורער בערלין׳ ם. ;םױוע

 :מיםגלידער עקזעקוטיװ פאלגעגדע די און סעקרעטאר.
 ט׳יעיליז, סיקאף׳ חײנם, גאלדגערג, ,xnr שערעי׳ געש,

 און וױיסמאן גארדאן, י. בירענבאום, פיץ, שאפירא,
געיסער.

 עהרען שעפער ריפער פון שאפ־טשערלײט
לאנדאו. איזידאר ברודער

 שאס־ דורך אראנזשירם דינער, םעסםימאניאל א
 געגע״ איז שעפער, ריםער ®ח קאמיטעם און םשערלײם

^רען בעז  אי־ בתדער «ו אנעדקענונג אויםצודריקען גע
 דעפארםמענם, ריםער םמ אגענם ביזנעם לאנדאו, זידאר

 ענערגת גאנצע זײן גיט וועלכער םארשײער יתקמ אלס
שאפ. אין אינםערעםען ארבײטער׳ס די םארםײדיגען צו

o רעדעס, די אין r i געלעגעגהײם דער ביי זיינעז 
 גע־ באטאגס שטארק זייער דאם איז געװארעז, געהאלטען

 לאנדאו, גרודער םון אקםיװיטעם די אפשאצענדיג װארעז,
 ענערגיע גאנצע זיץ גים וועלכער םארשטייער ױניאן אלס
רי«ד םיז מענעדזשער העלער, דזשײקאב ברודער :םון

 לאנדאו ברודער אויםזיכם װעמעס אוגטער דעפארטמעגט,
 גא־ םעני איז מענעדזשער, קאפלאן, בענדזשאמין ;ארבייט

 חשײקאב ; 117 לאקאל םון מענעדזשער אםיסטענם לוב,
 ריםער פון אגענטען ביזנעס ליפםקי, לואים אמ םניידער

 אר־ רײנהארדם, אל און לובין םענני און דעפאדטמענט,
 םעקרעטער און טשערמאן און שעפער ריםער סון בייםער

 חשײקאנ ברודער קאמיםע. אראנדזשםענםס דער סון
טאאםםמאסםער. דער געװען איז םניידער

 הארציגע אוים דריקם קאפלאן בעדזשאמין ברודער
לאנדאו. איזידאר *ו באגנא מארים ברודער םון וואונשען
 איבערגעגעבען אויך זײנעז געלעגענהײט דער ־בײ
 פון ארבײםער פון לאגדאו בתדעד צו מתנות געװארען

 ברענםש, מאכער ריםער לאנדאז, מײער םון און שעפער
םעדערײשאן. דעמאקראםיק סאשעל

 שםחז^ בעל דער םארגעשםעלם װערם לעצםעז צום
 הארציגזח זײן אױם דריקם וועלכער לאנדאו, ברודער

 קאםממ. אראנדזשמענםם דער פץ אײנעם יעחגז *ו דאנק
 געקוםעז זײנען װעלכע געםם, און שעפעד םון ארבײסער

אנערקענונג. זײעד אויםצודריקען דא
 אנ־ דער אין געװארען דורבגעםידם את םײעתנג די

 פאםיליא זײן איץ םרײ לאגדא׳ס ברת־ער פץ װעזענהײט
 פרײגד׳ םח םביבה הײסישער װארימעד, א זײער אין און

 מיס היעם, פח און{יםערמאכער אסאל פת ריםערפאכער
 נים לאמ װעם װעלכער םרײנד, א צו געפילען האדציגע

ווערען. פארגעםען
סשאד־ ץ,לוב בעני :קאכױםע מראגײשכןונמם

 וושאייי ;עםארעקדס רייסמרדם, אל םאן;
ןו» V’iw רושייקאב ;םרעושװיעױ םסױרן,

ײי לייבאװיםש, לואים .nyacaa טתאאט  חפפ
אלשאװאר, םארים שדוארץ, םעםיועל זוקןד,

1W אכרחם שנזק, הײמאן לאסקי, איזידאר P•
סאן.ארפ חש. גולביק, ם.
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פראנט דרעםמאכער אױפץ
טרײד! דרעם אין טרעו־ואגע »

 דעד אין האם *ודיק װאכען 2 א יט
 אויסגעבראכען דרעסעס לײן ביליגער

אוגער־ און פלוצלונג שטורם. א
ם טע ר אסא־ לײן ״פאפולאר די האט ^

 די פון באשםײט וועלכע םיאײשאז״,
ליינם, ביליגע די אין דזשאבערס
 און אזעלכע צוליב אז אנאנסידט,

 דעם ענחנרען צו געצוואונגעז זי איז טעמים אזעלנע
 עטאבלירט איז װעלכע פרײזען םעטלען םון סיסםעם

 סשםעות׳ האם, םען צוריק. רr עטליכע מים געװארען
 גע־ א און צדדים 2 האם אפמאד יעדער אז פארגעםען
 יאר א אין אוים ערשט גײט װעלכער אפמאך, שרינענער

 װערען אפגעװישם ניט דיר ניט מיר אזוי קען ארום,
 פרעםע אלגעםײנע און טרײד די האנט. םון פאך א פיט
 סענסאציאנעלען גאנץ א אין אויפגעכאפט נײעס די האם

n די סטיל. r כאראקטער• ערנםטען אן אנגענומען האט 
 דער םון מענעדזשער האכסאן, חשולױס ברודער

 זי־ ספעציעלע א פאררופען האם באארד, תשאינט דחנס
 ברײם איז לאגע די וואו באארד דזשאינט דער םון צוע
 לייקענט ײניזמ די״ געמארעז. אנאליזירט אלזײםיג און

 גע־ אנדערעס צװישען האפםאז ברודער האם נים״
 no א מיט פגים אל פנים איז םרײד אונזער ,אז זאגם,

 גע־ קענען פראבלעםדז די אבןר פראבלעםען. ןתסטע
 פאר אלע םון קאאפעראציע דער דודץ װערען לײזם

 ניט װעלען און נים קענען זײ צדדים. איגםערעסירםע
 ברעכעז דײץ אדער םםראשונקעם nדור װערען געלײזם

^ קענעז זײ קאנסראקםען.  אויף וחנרען געלייזם גים אי
 פא־ פראבלעםען די ארבײםער. די סח רעכעגוגג מם

 םעלם װעלכע שםםםאנשאםם, מאם געװיסע א דערען
 אזא ערלויבעז זאלען םיר אױב בתים. בעלי אונזעחנ

 װע״ םארניכםעט נאכט איבעד וועלען דאן באציהונג, םין
 האבען םיר וועלכע םארבעסערוגגען אונזערע אלע רען

 פאר־ ליכעTםר םון יאר 7 פון n״n אק אױסגעקעמםם
 נו באשלאסען האם Tבאאו חשאינט די האנדלנוגען״.

 םייער מיט n’t שיילעז זײ אז בתים בעלי די וױסען לאזען
 ער־ פאר ניט און קינדער פאר עםק אן איז דאס יון

םענשען. םאראנטװארטליבע האםען, לאמיר און, װאקסענע
לײנס? ביליגע די אין חשאבערם די וױלען ױאס

 חנם אפשאםען בלויז װילען די •no קײן ניט וױלען זײ
 גים װילען די פרײזען. םעםלען םון םיםטעם נױעם

 אד־' די פון םארדינםםעז די םאר פאראנט^רטל^ זײז
 אלץ, איז דאם קאנםראקםיגג־שעפער. די אין נײםעד

 םרעגם וױיניגער. ניט און םער ניט וױלען. זײ ױאס
 אנהאלטען מער נים זײ וױלען הלמאי םראגע, די זיל

 הלמאי פרײזען? םעשלען פח סיםםעם איצםיגעז דעם
 םאר־ די םאר nפאראנטװארטלי זײן מער גים זײ װילען

 קאגםראקטינג־שע־ די אין ארבײםער די םון דינססען
 םיסםעם נײעם דעם םון אפשאםען דאס װעט יער?

 פראדוקציע דרעם די אפשםעלען פרײזעז םעםלען פון
 םארגע* עם װעם ? מארקעם יארקער נױ דעם אױסער
 פארדינעז װעלכע ארבײטער, די טון לאגע די סעחח

i דאלאר םויזענט 1 םמ וױיניגער ײדבשניםל^ r  t? 
 װאו םיםםעם, אלםען דעם נאן־ n’t חלש׳ם זײ נײז!

 קאנקוריחװ צו ארבײםער אײן געצװאונגען האבען זײ
 דאס אם *װײםען. א םים שאפ אײז אנדערעז, אז םים

 צוריקברענגעז םרײד. דרעם אין צוריקברענגען זײ וױלען
 פושקארט־ דעם אקשעךבלאק, גערוםעגעם זויא יעם

 ארבײ־ די םארװאנדעלט חאם װעלכער סיםםעם, יעדלער
 םאר־ געבראכם האם און מעקלער אלםזדזאמן איז ״נר

םרײד. גאגאען איז פארװיסםונג אץ ניכםינג
 גיט האכמאן ברדדער און — ניט צװײםעלם קײנער

 דעד םח פריער אנםװיקלונג,■ די *ז — *ו אטיז ע°
 געשאםעז חאם דרע^ חױאן דער םון שפעםער און מימז

 דרעס ביליגער דער איז פראכלעםען עתםםע און ייע
 םאכם םען און קעז םען או נים לײקענט קײנזנר לי£
 פס אז און p»־p נײ אױסער דרעסעס שײנע rm ״ײז

 pnr נײ זזלמוהאאגצ יודערװפ איז שװערעד אלץ ייזים
n «ץ צץנמר הױפם דעם איס p n r •  orn  irr, 
 דאדן• דעם וחנג«ן נוויי^ יאחװ מים עיחװ ג איז עד ײי

W שסודירץן. עס דארף מז .ײדןןגדחד אבעו־ 
 יין חאמז דאדף םדז *לץ״ פון וױמױגער »מ ״י®
w י װ י מ די םי a *יז אמ n א אלפ םדײד m m

 קעשענע. אייגענער דער אין פעניס פאר די גאר גיט און
 באציהוע די איז דאס אז קייס און קינד nדא וױיסט

 האגען םיר יאר. 7 לעצםע די זייט ױניאן דער םון
 דארפען דרעספאכער די אז שטאנדפונקט דעם אנגענומען

 זיינען דעריבער און דרעסעם נייען םון לעבען א מאכען
 אנם־ דער אין םאראינטערעסירם ארבײטער, אלם מיר,

 איז ױאם טרייד. דרעם דעם סון פראגרעם און װיקלונג
 די םון באציהוע די היום, עד איז און געווען אבער

 םון נוםערען די n־in אקארשם בלעטערט ? דזשאבערם
 װעט יאר, פאר לעצטע די םאר ״גערעכטיגקיים״ דער
 זייער אונטער געווען ניט איז שװינדעל קײן אז זען איר

 דעם באשװינדעלם און בא׳גנב׳עט האט מען װירדע.
^ א איבער שרים. און םרים אויף ארבייםער ל  מי

 אויםגעמאגם ױניאן אונזער דורץ איז דאלאר האלב א אץ
 ״בעק אין דזשאבערם, זעלבע די םאקע םון רען,rגעו

 געםעלשם האבעז זיי ״אנדער־םעימענם״. און פעי״
 אין םאבריקען זייערע םים אנטלאפען דינען זײ ביכער,

 אין שלעפען געםחט ’n האבען םיר און לעכער אלערליי
 קארפעז־קעפ- כיטרע די געםאז׳ די האבען אלץ לעריכט.

ה םאר ^ םארן נים אבער קעשענעס, זייערע םאר זי רי  ט
 שלעבםע די אויםצונוצען זינען אין זײ האבען איצם און

 האלז די ארבייטער די אויף ארויםצװיגגען און ציים
 n’t האבען מיר וועלכער פיז קאנקורענץ שנייחננדע

 גישם די װעט עם צוריק. יאר םיר םים באםריים
געלינגען.

 קאגטראק־ די װי זען צו איז עס איראניש וױ און
 זײ אז ,םשיזלערם״ די םאר ארבײםען וועלכע םארלאך

rלעז *n’t דאכט םאנץ. שדים דעם צו צושםײן 
 געוױם nדא האבעז קאנםראקםארס די ווער, יוער זיה

 פרײזען. םעםלען םון סיםסעם נײעם דעם םון גענאםעז
 א זײ באקומעז אצינד אז דערמאנען, די n’X דארף

 א קריגזנן זײ און ,אװערהעד״ אלס סומע באשטימטע
 באהאנדעלם םען אז ארבײם? םון פארםײלונג גלייכע

 אונטעד ? באיעם״ .שיפימ אנשםאט מענשען װי זײ
 בעל לײטישער קײן nדא האט סיםםעם אלםען דעם

 א אין אריעגײן געװאלם נים און געקענט נים מלאכה
 דאס קריגען nדא םלעגעז זײ שאפ. קאנםראקםאר׳ם

 מיש ״אינםימ״שאפ דעם סון ארונםערםאלעז םלעגט יואס
 חשא־ די n’t םלעגעז אראפגעפאלענע דאם מיט אפילו און

.א םים קאץ א וױ זײ םים רײמן בערס .  זײנען אציגד .
ליז מענשען מים nrt די  פאר־ צו זײ האבען דאס אמ ג

1 ױגיאז אונזער דאנקען
n̂ t װעלכען װארגוגג די אז גלױבען צו גענױגט גין 

 חשע• םון געקראגען האם אסאםיאײשאן ״פאפױלאר די
 דובינםקי, ■רעזידעגט אמ האבמאז םענעדזשער נעראל

 דער םיז קעפ ניכםערע פאר די אויף װירקען וועם
 םאר־ אםאסיאיישאן די װאס מענשען צאל באשרענקםער

 די און באאײ דשאינט דרעסמאכער די נאה םאגם
ײמז ניט װעם אינםעתעשאנאל גאנצע  םים שטיין גל

 אינ• די קריזיס. איצםיגען דעם אין הענט םארלײגםע
 אײ קאמיײז װיר^אםעז א אז טrא םירט םערנעשאנאל

 װעם באארד דזשאינם דרעם די אח לאגד גאנצען בעח
 אויף שםײן *ו מיםגלידערשאםם גאנצע איר םאבילחירען

 געליטעז; דרעםמאכער די האבעז צופיל װאז־. דער
 דאם אױםצוקעםםען פארגאםען בלום און םרערעז צוםיל
 װאם ברױם שםיקעל םארפינסםערטעז דעם אױף רעכם

 קענען זײ *וריקםרעםען. נים וועלען זײ נאך האבעז זײ
שאז• גיט עס

 קראגקע אונזערע פאלען גיט לאזען םיר
!פיטגלידעד

 ברודער םון באםיהונג דער nw אח׳ זומער לעצםען
 פאראינ־ צו יונקמ אונזער געלומעז ױמערמאן, םאשא

 .דאבעלױ אגענטור רעגיתגגס סעדעראלע די םערעםיחח
 אוג־ דעפארםםענם חעלם שםאסישען דעם און אײ״ פי

 אוג־י לוגגעז עקם־רײ פרײען סמאיעלעז א םערצמעםעז
 עס םרײד. דרעס פיז ארבײםער ךי צװישעז םזגחוכונג

 דאקםױרים, געװארעז אנגעשםעלט צװעק דעם פאר דיגזװ
 מאשי־ עקם־רײ םפמױעלע אױן־ וױ גױרסעס, םעמיקער,

 חנגירתג דער חאבעז װעלכע םםלטלים, אגדערע און מח
 עם האש אגנ דאלאר. זזװסערױמ שדחנרן אפגעקאסט

 חיבשיר »פון אױסגאמ אן אק אדײממױגעז jnx אוגז
 קאסיסמ די באזארמז מנסוזם חאמז פיר םםמ^

אנמגאנמז. אח אוממרזובוגג די װאו ילאץ א םיט

W
j .מינקאןן ב

 גענויער א געווארען צוגעשםעלט אוגז איז אציגד
 מענשען צאל די אנגעגעבען װערט עס וואו באריכט
 פרא־ דער און אונםערזוכען געלאזט n’t האבען וועלכע

 דער םון אגגעגריםען זײנען ױעלכע דרעםמאכער, צעגט
 טובערקולאז — קראנקהײט םאםאליםטישער שרעקליכער

 דעם לוים װ. אז. א. עלטזער געשלעכט, דיער לוים —
 4 די םון מיטגלידער 8058 בלויז n’t האבעז באריכם

אונםעחוכען. געלאזם )89 ,60 ,22 ,10( לאקאלען דרעס
 נאםרעםם לאקאלען די םון מיטגלידערשאםט גאנצע די

 עםװאם בלויז אוים מאכם דאס טויזענם. 70 צו קרוב
 מים־ באארד דזשאינט דער םון פראצענט 11 םון מער

 מירק־ איז דאם געװארען. אוגטעחוכם איז גלידערשאםם
^  םרױואםעז א בײ אונטעחוכונג אזא באדויערען. צו ל

 אלע אויף קוקענדיג ניט און דאלאר, 5 קאסט דאקטאר
r אפגערוםען n’t האבעז אנשםרעגגוגגען אונזערע y 

 1אי אזוי וקים. חי שריי גײ אבער מענשען. צאל קלימע
 באצאלען זײ דארםען דרעסםאכער. אונזערע םיט שױן
 עם זײ קריגען אומצוםרידען. מען איז עפעס, םאר

דעם. אין שטעקם ״עםעם״ אז חושד, מען איז אומזיםם,
 די םת אז n’t םיר דערװיסען באריכט דעם םון

i אוגםעחוכם דינען װעלכע מיםגלידער, 8058 n r w, 
 2618 איבעריגע די און 22 לאקאל צו 5440 באלאגגען

 22 לאקאל 5440 די םון לאקאלען. 3 אגדערע די צו
 אנמד אלס גזױיארדז «רסלןרט 88 זײגען מיטגלידער,

 מעגער 17 זײנען 38 די םון טוגערקולאז. םון גריםען
 אוםםארהײ־ 15 און םארהײראםע 23 םרויעז; 21 אמ

 ;נאצ^אליםעטען אנדערע םון 5 אח אידעז 33 ;ראט
 אז. Jt קלינערם פינישערם, 11 און אםערײשארם 27
i, 5 30 ביז 20 םון עלםער אין 13 ;װ. r עלםער אין 

n 14 40 בת 30 םון r 50 במ 40 םון עלטער אין 
r60 ביז 50 םון עלטער אין 6 אמ ר n r

 םילד־ אלס געװארען ערקלערט זײנעז 39 די פיז 22
 ערלױבם אפרו קורצער א nנא זײנעז אמ אמעגריםענע

 פארבלײבען זײ ארבײט. דער צו צוריקצוגיץ געװארען
 פוזען און דאקםוירים אונמרע םון השגחה njrr אוגטער

 3 אק םאל 1 אפװײניגםםעז אונטזגחוכעז n’t לןײעז
 גע־ געשיקם 13 זײנעז 16 איבעריגע די םח םאנאטען.

 קאסםעז אונמגרע אויף יינקמ אונמר nדור װעארען
 םאר־ n’t געםינם אײנער סאניטארױמס, פארשידענע צו

 פלאץ פריװאםען א אין איעער האספיםאל, א אין לויפיג
 דאקטאר׳ם א אונטער איז אימער nנא איז בערג די אין

 באריכםען, דא איך ײיל םרײד םיט שםאט. אין אױםױכט
 אמ אפת פאנאטען עםליכע נאך האבען, 16 די טח 4 אז

 דער צו n’t צוריקגעקערם באהאנדלונג, מעדיצינישער
ארבײם.

 גװאלדיג דעם םעםטגעשםעלט האט אונטעחובונג די
 געבים דעם אויף ײניאן אונזער פון אויםםו גרויםען

 אונטער באדינגוגגען םאגיםארישע די םארבעסערען םון
 האבען װעלכע אח ארבײםעז םיטגלידזגר אוטערע װעלכע

 גאל דער םון פארקלענעחגג דער צו בײגעטראגען
o איז2 םרײד. אוגזער אין קרבנות קאגסאםפשאן r1913 ־ 

 סטייםם ,ימײםעד דזנר םון שערעשעװסקי, דאקםאר האט
 םיםגלידער 2038 אונםערזוכם סויתױס״ העלט םאבליק

ר ניי די םמ ע ק  געםונען האט און לאקאלען קלאוק ^
 םענער באשעםםיגםע אלע םון פואגעגס 3 איבער אז

 אנגע־ דינען טרײד קלאוק אין םרױען פראמנט 1 און
 אי«םיגער.אונ- דער לױם םובערקולאז. פון גריפען

n 26 םיט — םעחוכונג r דער איז — שפעםער 
 רע־ קלאוקמאכער די *װישען סזבערקולאזע פראצענט

 דרעם־ די צוױשען אח פראצענט 1 צו געװארען דוצירס
אנדערע איז פדאצענט. 1 פון זיבעךצענםעל מאכער

m a m  A A  M A M  M M t M i  •A A H A  M H M  k M A t װאם צייט nyn אין װעמזע^ o 26 םים האבען n r 
 צװישען ypjynp'^tpnyaw 30 חעכעל געהאט אוױק
t זהאגע ורמסער, םױזזװם יעדען b 10 צינדא jptrtp 

 .npsysorn די צמישען 7 און nקלאוקמאכע די גווישען
 גע־ געםאכם איז פאו״שױם גװמו אז ,n’t םארשטײם עס

a אסעיזזגפאוי םון געכים err אױף װאז־ען n ך  ג
 אלעאיגדוסםרמן. איז nrswana די זפי שטאנד^משװ

שםוגדען ,nyon זיינןן פאױנגונגען סאניםארישע די
M M M U  A M A M A A  M A A  ■ MAM AA|A M A M M a A M  M AAAAA - - - - - - - מד זײנען ר  גו גמז ןגבער חעכער, n לדיז דער tw קי

n דעם  njm װפלכצז t o 09 האבאז Bominyn אק 
nptra 9לג91 יי ל.«אג«9«9«אמ ronap, 9לנ9ײ 

yyn םױייד, 09nn פין רזוטגג9אתס די נעסאנס חאט



 דער וואו טרייד, פאר םון ארבייםער די אונםערזוכם *ויך
פראצענט. האלב א מיט 1 איז טובערקולאזע פראצעגט

ט וױים איך  ציפערען אלע די װירקונג א פאר וואס ני
 ״גערעכםיגקײט״. דער םון לייענער די אויף מאכען װעלען

 זייז צו ארבײםער דורכשגיטליכען דער םון באציהוע די
 און גלייכגילטיגקײט פץ איינער איז געזונט־צושםאנד

 די שולדיג פיל איז דעם אין אמת, נאכלעםיגקײט.
 געפינען עם וועלכער אין לאגע, עקאנאמישע שלעכטע

 זארג די מיטגלידער. אוגזערע םון מערסטע די זיך
 דירה־געלם פאר ברויט, שטיקעל םעגליעכן דעם פאר
 װעגעז םראכםען צו אוממעגליך פאר מאכם בגד, א און

 קומם םיר בילדוע. װעגען און קולשור װעגען געזונם,
 קראנקע אלע די מיט םאן צו האבען צו אויס אכער

 םארשידעגע דורך זוכט ױגיאן י1 .װעלכע מענשען,
 פא־ זייערע צו און געזוגט צום צוריקצוברענגען אופגים

 פא- אח פערזענליכע די באקאנם זײגען מיר םיליעס.
 אומגליק־ די םון איינעם יעדען םון םיליע־םראגעדיעם

 וועלכע אזעלכע, דא זיי צװישען דיגען עם מענשען. ליכע
 געוואוםם שוין האבען זײ געװען. קראנק םריער זײנעז
 גלאם. ניט זיי מיט איז ״עפעם״ אז םארדעכםיגם אדער

 געהאט ניט האבען װעלכע צאל א דא אבער זײנעז עם
 דער־ איד קראנק. זיינען זײ אז אהנונג מינדםםע דעם
 םון.ווײנבערג ארבײםער אן םים סאל דעם אז םיר מאן
 אין םאמיליזךמאז א גאם. םע36 װעםם 315 סיינא״, איז

 מי געםרעגם אים האב איך ווען יאר. 58 םון עלשוער
 .הלואי געענטםערט באלד עד האם געזונט, אין ער םילם
 מיך האט ער ערגער״. נים מענשען גוטע אלע אויף

 ״םיט ארבעם טאג א מאכען נאך קען ער אז סארזיכערט
 ערקלערם ענדלין־ אים האב איד װען צוגלייד״. אלעםען

 אביםעל אין זיד טיטיגם ער אז חגגקען. דאקםוירים די א>
n, נים וױיםען ״די אויםגעלאכם. «שום זיך ער האט 

 ניט״, גאר פארשטײען זײ פיס, איז הענט זײערע פון
 אנגע* אים םיט איד האב פאחיכערט. מיך ער האם

 איד האב נים״, צי וױיסען, זײ ״צי קנעלען. צו פאנגען
 װעט עם איר. םעגם זיד אפרוען ״אבער גע׳םענה׳ם,

 וױי־ אביסעל איז ברודער דער חלילה. שאדען, גיט אײד
ר  גע־ ווײםער ער האם געלם״, ״אבער געװארען. מ

 םארלאזען' װעגען טראכםען גים איצם קעז -איך םאדערט׳
 םען געװארט. לאע אזוי סעזאן׳ *ום גײט עס שאפ> דעם
 זײער זײער איז עם דאלאר״. פאר א םארדיגען םת

 דעם פארלאזעז מוז ער *ז מענשען א זאגען צו שװער
 איז םאמער און שט»ט■ די פארלאזען םח ער שאס,
 אז אנוױיזעז םען םוז אײנגעשיארם, אלץ יעגער גאד
 באסרעפענדען דעם װעגען גאר נים זיך האנדעלם דא

 שאי אין מיטארבייטער זימע םאםיליע. דין אלײן,
 בתדער דער אנבטראכט. איז װערען געגוטען םוזען

 סאניםאריום א אין אצינד איז שאפ מםרעפעגדען פון
מ t י o װערען געזונט גיכען אין װעם ער אז האפען 
 םא־ זײן ערנערעז וױיטער און שא« איז *וריקגײן און

מיליע.
 מיײ ױגג א איז קייםעם ערנםםע 16 די פון אײנע נאר

 ״דזשיז דער אין געארבײם האם װעלכע יאר 22 םח דעל
 איר צו גאם. םע37 װעםם 134 קא״ דרעס האפמאז

 גע־ םובערקולאז אױף קראנק איז זי אז בײעס, די איז
 םיד האש זי איבערראשוגג. פולשםעגזײגע א װען

 געװען קראגק נים לעבען איר אין איז n אז פארזיכערם
 פאן״ mo״ בלױז קליניק עקם־רײ אין געגעאגגען איז און
מר בק »יד  אםת. דעם דערצײלם םיר האם זי אז זי

 אײנגעפאלעז, נים קיינעם װאלם איר, אױף קוקענדיג
 זיםעז * מיט שײז און יוגג איז n קראנק. איז זי אז

 םאגיםאדױם. א אין זי איז יצסא «נים. אױפן שםײכעל
 זי אז — מיר האםעז שפעטער, מאנאטען פאר א םים
ארבײס. דער בײ צוריק זײן תעט

on דויץ דרעםמאכער די תאבען אופן אזא אויף 
 קעםםעז נאר נים קענען זײ אז באוױזען יוגיאן ױיןד
 שםאדקע א אױפתןלטען און בויען ליין, ויקעט דער אױף

 אופן קאאפזנראשיײעז < אױזי קעגלן זײ אז נאר ײגיאן,
u n n p מים ברידןד און שוועםםער קוןגקן זייןדן 

■l yVrm r טואריסי3«ס איז רישעגינעויט אח ײילף 
 ביודא ,דירעקמר ןחוארדט, ר. דאקטאר כאהאגדלוג^

^נןוקולןדסי אװ  דעוארט העלם יארקער גױ דןד פון ס
otn ,m o אין t נרודןד צו בריזו tw o .זיםערמאן 

 איגרעתמװאג <ײ*קמסג«« ,22 לק»1ל פון דש<ס<נןס
i אימד n ײס  אױף שדץ wp 22 ליקיל ײ•® •יג

א י מ ו ן p ו fn i'w, י־2 שמרק זייןד בין «איד 
,* ד, פױיגט •יויןן דס ז ו ןזזזןו ו ו ן תו  זימדםאן, נ

ש פ דןס •ו ױג  ױתשםולס. םיר otn איר ווןלכןן גן
pi איד otn נסד מ  jw n w w* >״>ipiy y  r 

ר ליון א מ ן וי ס די •op מל#ו iw גוזי *ז סי

ט ײ -----------------------------4 24 ז
 םובערקולאז־אנ־ די געשםעלם גלײך האם איר ווי וױיזע

 אוים־ דאקםאר׳ם אײער אונטער ארבײםער געגריפענע
 װאם פאקם דער באוואונדערען. צום װירקליך איז זיכט,

 ארבעם דער צו אוםגעקערם זיך האבען מיםגלידער 4
 גוואלדיג א איז באהאנדלוגג, און רו מאנאטען 4 נאך

 באריכט ערםוסיגסםער דער איז דאם אויפםו. גרויסער
יארען״... פילע אין ערהאלםען האב איך וואם

 אוגזערע פ«ר פלעצער געפיגען העלפט
ארבײטםלאזע

 גע־ ״גערעכטיגקײם״ ממער לעצטען אין האב איך
 און מיםגלידער ארבייטםלאזע אונזערע וועגען שריבען

 ארגאניזאציע די װעלכע אנשםרענגונגען גוואלדיגע די
 םעג די מיר צו איז שעפער. אין זיי באזעצען צו מאכם

 םון איינער טאקע מיטגליד, א אונזער אריינגעקוםען
 די םון שרייבער צום זיך באצים וועלכער עלםערע, די

 זיך האם ער ברודער. אייגענעם זײן צו װי שורות,
 קלעגליכע די אויף געזונם, זײן אויף באקלאגם אביםל

 צײט. שװערער דער אויף אלגעםײן אין אמ פארדינסםעז
 האכ שאפ״ נישקה׳דיגען א אין ארבײט ער אז װיםענדיג

 ליײ א אים בײ דא איז אפשר געםאן, םרעג א אים איד
 פראבלעם שװערען א זײער האבען ״םיר מאשין. דיגע
 ״איד אנגעםאמען. איך האב ארבײטםלאזע״, אונזערע מים

 אונםערגעבראכען, באלד מיך ער האט ווײם״, איך ווייס,
 *גערעכ־ דער אין אויםרוף אײער געלײענם האב ,״איד

 אזא אויף אז מירקליד איר דענקט .אבער, טיגקײם״.
 דען״, ״װיזשע ?״ פראבלעם די לייזען איר וועט אוםן

 פלאז בעםערען א אפשר איר ,האם אים, איד םרעג
 זיך האבען שעפער װעםעם מענשען אלע די אט אזוי װי

 קריגען װעלען געװארען, נעלם אזוי אדער אויפגעגעבען
 האט ברודער גוטער מײן ?״ ארבעם דער צו פלעצער
 צום ערפאלג. אן אבער ענםפער, אן זוכען םתבירם

 אונזער ערודארם עם סײדען אז צוגעשםיםם ער האם םוף
 אוים־ אײגציגער דער איז פראםפעריטי, גרױםע א טרײד

 דא, איז װאם ארבײט ביםעל דעם מים זיך םײלען װעג
 זסד װעלכע די און ■לעצער האכען װעלכע די צווישען

 09 *רבײםםלאז. זײנען און פלעצער קיין נים בעז
 זיד טיילען *ו מענשליכער אן פראקםישער געװיס איז
 ארבײטםלאזע די אויפנעםען דורך ארבײם דער םיס
 אר־ װעלכע די אויף צינזען נײע *רויפלײגען דורך וױ

 פלעצער קײז ניט האבען וועלכע די גונסםען *וס בײםען
ארבײם. דער צו

 אין לעבעדיגער אביסעל װערם עס װען איצם, שאקע
 די באועצען צו ציים פאםעגדע די איז שעפער״ די

 אק־ אוץ טשערלייט אונזערע זאלען מאשינען. לײדיגע
 איז זי פראגע. דער װעגעז סאן םראכם א םועוי םיװע

 זיד געפינם םאמער און װערען, «ו פארשיבם ערנסט צו
 װעלכע מעגשען צװײ אדער אײנער שאפ אין אייך ביי

 עס אײד םיר ראטען ז>9דורכצופיר 09 נים ן9רלאי9י
 מארגאליס. ר9ברוד ר9אד זיםערפאז בר. צו ז9לד9ם צו

 םעג פאר א מים װאס דעם ז9ג9אנםק 09 זאג איד
 א אין 9גראי אז גןךואחת ם9באריכט אמז אמ צוריק

 םון ר9אײנ ם9ארב 09 ז9לכ9ײ איז שא<, ן90ײי9ג
 ר9לכ9ײ ר91אײ ,9ארבײםםלאז די םון שער״9ר 9:נײ די

 םת חשגון אױפן ז9מיםינג די אויף וואוילגײן זיד לאזט
 ר9נ9קום9נײ־*רויםג א קעז דארנממ ,9ארבייםםלאז די
 װאם און צײט, טאג א וױ ר9ם ן9ארבײם ניט רייםאר90א
 םס״9.םיק די צו ז909נ ר9ארבײם די פאדדריסליך׳ ר9ם

 סארן ארבײםםלאוען ן9רדיג9װאני ם9ד באצאלען און
 די םאג. צו טאג ®מ צי 09 גײם אזוי אװ ארבײם טאג

 רא־ נט91* ס9ביזנ פון אתנממתדכם אציגד רם9ײ יס9ק
 באשממױגם װסם באהויפסונג די אויב איז .יל9גפ9ז

 ר9י «ו ן9ר9ײ ז9רופ9ג ר9ארבײט די ז9ל9ײ רען,9װ
קאסיסע. גריװמס

 אונזערע צוױשען פארטיילם $60,000 קארנע
ארבײםםלאזע

 ססײארב אונזסר אז ז9באריבם איד וױל ײטיגבצגלײ
 אויס־ 1940 ארובר9פ ז9ם10 ם9ל ביז האם פאנד ר9לאז

 זײ- 93ל9ײ ז,9סיקאגיל0 3064 *ו $48,075 צאלט9ג
 אין גסנױםיגם «יר הסכען אמ אזטסלײארס גיװסן בען

ך פאנד י9י איז סם.דאיבאו װי חילף. ד9ל9גיפיגסס  ג
1939 o u tsit m tm  r m v פח גײשסײסדזנג » דורך 

10 *o i9 ir ל939װ די אויף i9oom 93י» to פוז 
ר סיםגלידסר די » t ײט. ויסמז 2 פון םשד»

מו «ו איבסדיג אח עס ן וס * מ «  אױס־ גימ ק
ד מיםגלידסר וןממ<סל$«ד די האלםסז ד «סי t ײי  ח

ו זײ ווסם ל»ר מ י ז ק מ י י ליוי ײז ק u רי to. וס ofr 
זיד 1930« 93ל9ײ t 10 190390 19ל«0«9ג 1930 «0«

 ספק קײז גאר איז לאגע, ר9דריקט9ג א אין ן9געפונ
 בריװ, הונדערםער דורך באשטעטיגם ווערט דאם נים.

 םיס־' םון אםיס אונזער אין אנגעקומען דינען עס װעלכע
 קלענערע מים ן9וואר9ג געשםיצם זיינען װעלכע גלידער,

לם.9ג סומען גרעםערע אדער
טוב ױם אלעםעסם אונזער

 דער װעט ,1940 םען30 דעם מארםש אווענש, שבת
 ריע ארבייער 122 ברענטש דרעםמאכער פראגרעסױוער

 אין באנקעשו, שײנעם א מיט ױביליי טען5 זיין פייערען
עווענױ. םע2 111 האל, פלאזא םענטראל
 עםליכע די בײ נאר נים טוב, ױם א זײן וועם דאס
 אוין־ נאר ריע, ארבייטער פמ מיטגלידער הונדערט

 די באשטייט רשםענס9 ■22 לאקאל אין טוב ױם א
 אק־ 9סאמ די םון 122 נםש9בו־ םון מיטגלידערשאפט

 כענם9אריינגער ,22 לאקאל פון ר9םיטגליז־ 9םיװסט
 מארגאליס, נײטען זימערמאן, סאשא ר9ברוד זײ צװישזמ

 לכע9וי יחידים, 9תשוב׳ רע9אנז* איז בליושםײן ל9נד9מ
 םיג-9ם און ם9ארב דער אין רעםירם9פאראינם זײנזמ
 ארבײםעד אונזער איז נס9צווײם נטש.9בו־ פון קײט
 ױניאן. דער םון ארבייט י9ד אץ אקםיװ נםש9בר רינג

 אמ־ םון םייל ר9אקםיװ אן םאקםיש איז נםש9בר ר9ד
 סש19בר םון רשאםם9םיטגליד די .9ארג*ניזא*י ר9ז

 דער ר.9םיטגליד 22 לאקאל פוז אויםשליסליך באשטײט
 םרײמד העכסם א אה I90i9«i א אאא איז קאנטאקט

.193לי
 אר־ פון אמ יוניאז ר9אעז םח 19םיר הויםם די

מ ר9בײט  אױב .9םאחאמעלם די באגריםען ז9ל9ײ רי
 אתזעו ז9װעג ז9םם1אױסקו ר9מ ז9קריג װילט איר

ע ר9ארביים  וחןנדעט באנקעט, ז9ג9ײ חא נםש9בר רי
ז ברודער םעקרעטאר, אומער צו זיך  גאלדשטייז, מ
שורות. די םון ר9שרייב צום ר9אד

װאלען די אין זיך באטײליגען דרעםםאכער
 דער נאך איז ז,9שריב9ג ז9י9װ שורות די ן9ײ

ט רראלען לאקאלע 919אונז סון דאםום  *91 באשםיםם ני
 c$i אז זאגם, 9י1סםיםו1קא די װי אזױ ר9אב װאחמ.

no גאםינײ־ די נאך ז9װאכ 2 װי 190900 ים1 ,זײן 
 .7190 מאגאם אין ן91«אסי מסתמא עם ס9ײ שאנס,

זיד. 01901991191 אלזא, ״םאג״, 191
 יין ױגקס׳ דער פיז ם9אפים י1 אין 190091091

m װזס איץ רעםםאראנען די אין ,190191 0911 i ח־עס־ 
 1»י אויך ס9 באטערקט 190 צומיף. זיך 1קוםע פאכער

 יװעלןו1ב ״9«אומשולדיג װאו צײםונגען, 9אידיש די
 די הײנם, פלאץ. 191פי9ג פיזסחאמח 9ל9י1אםי אח

 קאקוסעם. פארזאמלונגען, 9ל9אופאםיצי און אםיציעלע
 «לד 091 צו וחמ !סאויוסס $19■ איז װעםשערינקעס

 נשקשה׳דיגען א &אכס9ג דרעםפאכער די װאלםען םעז
 םריי■ עםװאס ן9געוו װאלט הארצען אויםן אוץ 1939*ל

 IV 19האב ועאה ל9אביס 019P91 190 װאלם ר,9ליכ
ין.19 091

 1אי 9לאג 9ל9אינחםםרי די װאס צרה די 19אב איז
ײ1 1זײ צו פוץ וױיס איז םוײיז־  די און 139שםלל191ופ

 איז 190י11 אח יחידים 9סאנכ no 9י1קאמפיידאגיםא
»i t  r 1919יבאײ צום ער.טכאו״אק אוםוזיבסיגמ — 

 אוםבאװאומד 1םא9ג ם19ײ דאס אז האפצן וױל איד אזץ
 *ייס 9039של די אוים 190190 טאנכע i9TU — זיניג

 .00 ם.9אפביצי 9יאליטרש 93נלי9ײ9■ 919זײ לםובת
ק שיק ארבײם 190 אז בײשפיל, צום אםם, 019«  י

i9 נײ p ir 0& סאג. א דאלאו־ 2 »רן 3 פאר י9*9ש 
ט זיך 019391 m «ז 9די91םרא חװ־ םים ני awam  n 

 ,0סיל9ג 919זײ אויף שפילם 190 איז ר9םיםגליד 9לאי
m i9 itnx 1»י שולד די ײארםזמ 1אי וגמװת תרים זײ

0» יי sn9» iir  n חמ־ »יז *nv jmtioo’rorrt
IV m■ 93ל9« י09T 190 1 0191«״0tP י1 190 'O 'l 

 Bun 190 1אי לטערם)9םאר 9אביםעל (כאסש אמאל
t 919אויםגעדראש לנע9( די  jn o in 1 שאד otn, 

m i םח לאזס םיםגמדערשאפט בױיטע 9גרויס *r 
n 09 «*1919« ים1  *p rop .זיק

ױנ אסת3לי9ווױיפ איד m 1 איז 09 א i9 אי׳לן אpm 
מ עד ױ זיד ת ס ®יל ןז מי ® און כן ס סי ש מ  ןנ

מ י ו י ט 1t 191 ®ו 1901991 ר9םיםגליז־ 9איז* נ p i t*
*f**t ז* orvat nA9W P W  am, רױ H* 

otn של^ק געסאז n> 0^91 091 «pv sa ביללײג 
0 *on i9»9i 22 >vל$מל שט«ו־י wuo 
9**pt it 1909m 3ל9ײ| tw o ninqimt otn 

mo .יייממ 1909קל כל׳שרלײ סיסגליוןוי ortstv 
 t* ןלסםסיש ןסיי מזימ שיז otnopo די געײסרזמ.

09 »ot סיין קין ן9לןו10ס* גיס W9 Bimw'n• 
t״m9iont m וין otn o״pi'090 iwip די  omo
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םאזז אוז ר«ום ארגאנײמ יוניאן 8 ®אר שװפױנקײםעו
סולא. אנא פון

דעפארממענם. אוט־אח־טאון איסטעח ארגאניקער
 דורכשױט אין האבען מיםגלידער וניאן
 דער וועגען באגריף שװאכן גאנץ א

שטרויכ־ און שװעריגקײםען ארבײם,
אר־ ױניאן א וועלכע מים לונגען,

 שטעטלאך קליינע די אין גאנייזער
בײ־ און ראגגלען צו זיך אוים קומט

ארבײם. םעגליכער זיין אין קומען
 ערװארטעט, ױניאז דער פון מיטגליד יארקער נױ דער
 טרייד דעם אין טאון אװ אום שעפער די אז רעכט, םים
 אזוי װערען ארגאניזירט זאלען ארבײם, ער וועלכען אין

 זאלען די אז ערװארםעט ער ;זיד עפענען די װי שנעל
 קריגט ער װאס ארבײםם־באדינגונגען זעלבע די קריגען

 שארף אזוי קאנקורירען נים זאלען זײ אום שטאט אין
 9כםיגט9באר 1זיכע זײנען דאס באנדעל. פאח אים םים

 וױיסם 19ארבײם יארקער יו1 דער װאם פארלאנגען.
 קוםט ס9 װעלכע אונםער באדינגועען די איז ים,1 אבער
 ךי און ן9ארבייט צו ארגאנײזער 1ױניא דעם אוים

 פסיכאלא־ אינדוםטריעלע, שוועריגקײטע!, אוםגעהויערע
 19מם9באק צו אוים אים קומט עם עקאגאמישע, און 9גיש
 די צו צוצוקומען אים לינגט9ג עם איידער בײקומען »ח

 באקענען צו ליים. יאן1ױ םאר זײ מאכען און ארבײםער
 שװעריגקײםען די אט מים װטאס9 ר9םיםגליד ע19אונז
 א1א ר9םם9שװ םמ יף1ב א א1 1םי 19גםליכ9פ91פא

 אין םמענט1דעפא טאון אװ אום פון 19ארגאנײז קולא,
ם:1ש זי יארק. יו1 ג,1נװבױ ײג

la נדיג9ויסקוק1«א in 1יא1ײ 19»1א םמ 19םם19ם 
 091 זיד 1סא איך 9ז ים,1םט םי19ליב 111 אין אפים

 הײם י1 ג,1י131י1 שםאם 191 םמ שםאלץ היםםאוײשען
ש פון  ן9קומ 19נש9מ 9םיל 1װא ,1גםא1װאשי חשאװז
ע.19באגייםם 1פע9ש היינם נאד  1אי שטײט הױז י1 ו

iy זיד ט9ז ם9 «אי ?1פא א no םיםזמ i האז־- 191שיי 
 -1911א1פ» װאשינגםא! האם סלאץ 091 1אי טייה 1סא

 *19 ,19לאמ עם1 אד1 אתןײ 9םאל19קאנטינ י1 געלאזם
יג.1ק םוײיהײםם פאלגוײיכמ
« «onto 1911» 1» 193 שם19« .הײנם i ײ1א1םי 

— n ײ1א1םי no םד ק1פ« 19391 הארם ם-שאפ.9םװ 
 זיר ז91םי9ג ס9 1װא בילזיינג ױײטהאל זײ זיך לעמט

 ;י1קאםפא 19111911« 19אלד1ו י1 ,1פע9ש ים*יתיאן1 די
 קאם־ ים9ל 091י3בא י1 ;י1ק«מפ« 01?א װאח■19ק ײ

n »9 י1 אמ מני n s v i»1אי י.1קאםפא באקם 19י i9 i 
 ■«- « — שאפ 1י«1ױ אײז בלויז זיד גצםינם 9נעבײד

שאפ. קעטבױן
191 193אי1919ג גאס, זײם 1911« יער י-אײף

m« װאו ילאץ קיין i9»9i ים1 ממש איז צס i״r םים 
י ז  אל1שא911אינשע י1 ה«ם צײם 191 םים אחױיט. י

 אך1 .19קײם1י090 י1 אס םמ סד « נומעז9רג93זױ
9om יס1א לאקאל 19111א גים טאג iצ חיעם i 19סוס 

 אמ* אױ ם9קצי9ל ז,9קלאם 9191שי1ס« אױף עלם1
.0םערהאלםוננ

m האם נם9לעצם uw ־3עם« 1קם«91י1 סילתגגס 
 *1« .91שטת 9יש1«19לים 19יפארג1פ שסת « 01לי

 1פ« יף1א 09 אטמםיחמ געתאם «9בד m האם פאגגס
 «ז באשלאסצן 19 האט ר9גאכ« •0אכ1שפ 919איז־
 םא־ 9באריםם .911100 9יש1אי רײן א זײז ז«ל י«ס

T9MP• י9יש1אי 191 1אי 19ליכקײם19119פ 9באו־יםם 
m 191שײ19 ליסעראםור o עולם. ן9יצט19«גר3 19די א 

»0191 1 r iװאתם ,91םר« י t i t ײײס איד ? אפאטיע 
גיט.

 ודײ 919HV H האפעז איד מיל 1919110091110
סתס 19ל9ײ 19װאל 9«יי<’ u א 19סתי p אינ־ גתיםעז 

09im מ שיכנאמ 9ײם13 וײ 19צװיש® i9iiio םײ*9אלג 
 םיט־ 1919י mo 3in t אי« 09 שאםם.19םיםגליד מי

i9 «ז 19ײסל ײ אמ זיד כיםײלימװ » ײיי i יתיאז 
 09« 93ל0I»O191'D »9 א 193אײסקלײ 0לס9« 1»

ר די 191אנםי חײם1939רג93אי םים *ז ירמטליד  ן
Vpxm^ ♦Pg, 1911901* 19009ײש? i t  ,191*13 r 

י סים i9oprnutp 9191110 או־יס 19גײ 1־«״«  לי93 י
n םעגליד את 09 מיים• rm  191110 m 191911 ז«ל 

ח wmo*3 9 ro מרםישם iw י m upV m t .ר ק»םף  ח
ז י י מ i י1 סמ3סחזי1939ל י r m  191m *מחזאל 
ױ איז 19פמ9ג ייד ז«ל no 91910019 ,9ל9ח

■019« 90 IVIWJV'IWV.

 קל^ער, ער1מע פון פאגריק לײדיגע די איז געבײדע,
 פאר־ זיך האט וועלכע סקאט, און בערקאװיץ לעימאן,

 געװען איז שאפ דער צוריק. אטען1מא צען מיט מאכט
 א באשעפטיגט האט און שאפ ימיאן א צײט שטיקעל א

 האט צוריק װאכען עםליכע מיט ארבײטער. ט1טויזע
 די זיך אריעגעצויגען 9T'3yi דער פון טײל א אין

 מיר װעלכע י״1קאמפא דערווער1א לעיס און 1י1״טשעס
 דער אויך יך1 געםעט דא יזירען.1ארגא צו איצט זוכען
 דער אין פירמע. זעלביגער דער פון ם1דעפארטמע דרעם

 א1ראמא די שאפ, אםען אן אך1 איז געבײדע !עקםםער
שאפ. פאקעטבוק יזירםער1ארגא אײן און דרעס

סוועט־ יער1א אן איז ר9וױיט בלאק עטליכע ״מיט
 אין שעפער האלטען סטריט װאטער 120 אין זומם. שאפ
 בײםען אטען1מא עםליכע 9יעד גייז• איז קוםעז אייז
 דארם איז םריער םירען. די אויף מען9ג די דארט זיך

 וםען19ערג3אי 1אי י1 קאםםאני. דרעם סאײ די 1נעװע
 איז דאן לעים. און םשעםנת מע1סי דער םון געװארען

י געקומען דארם  איז װעלכע קאמםאני דרעס יס9ר י
 1לבע91 דער םרן ווארען9ג סארשלונגען אויך גיכען אין

 נײער א מוםען1אריי בײם דארט האלט איצט .9םירם
 װײסען ױרש לעצטע! דעם פון אמען1 091 שאס. דרעס

 אג1 בײם געביידע, !עקסטער דער אין יט.1 נאד מיר
 — קאמפאני קאום סאבאק די 1אי גאס דיטען ר9ד סון
שאפ אפען אז

 דא יך1 םינם9ג 1ומפע1 סװעם־שאפ די ז9צװיש״
no ל911אי או דארט no פער,9ש יאן1יו 9גום םאר א 
ש191א די איז קאמפאגי כלאה ר9קאיז די װי  קאום ח

 19י איז 19געװאר ט1י1ארגאני דינע! 93ל9װ קאמפאני,
 191 םון תקט9אפג עםװאם א. .1 ג ר9ד םיז ציים

 אר1א9ט« ריק,3םא קלאוק גרויסע די 1אי הױפט־גאם
 oin שאפ יאן1ױ א no 9לכ9ײ ד,9יים1פא1קא1אי פעק

 1ויםע1ג יג1י1 א 1אי 1939H91 אלי3 א. .1 נ. 19י
 אהר סװים no 191 ריק3םא «אל19אװ די איז 9ייד39ג
 ט19גארמ ױױיםעד דער no ם1אלי1קאנם oi9« אם1י

 לאך1193 די אויף «ייד דער איז no 1ױניא רם9ק1װא
ממ  1אי 01י1י1גא1א האכעז 1מי וואם 19090 צוױי די זי

 ד19 «בי די — קאםםייז י!אציאנם1אועא 19צט9ל 09י
, ״.H9 09• 0911 ״סי. יno 1 ״091י ל9

אר־ 1901י1י1ארגא no ל911אי ם9י צו אם1 א ״װי
שעי״ די דים אייז no 191די ביים  לכע9װ י״,1קםא9פ 1א ח
 םײד בײם ;שםאם אין ם־ש«פ9סװ 1900119 ד9ד איז
no יגם1ב« האט 9לפ9וי קאמפאני״ בעג ,האומאױ די 

 יק11« 1יא 1פא א םיט 1יא1ײ 193מ« םבוק9םאק י1
ם א אך1  191יי1 שטאט 190אוי ט9פ« און םםרײק 1919גי
 ל-9ײ יקאיד,13םא ם1דױפא די םאבריקען 90וי11 צוױי י1

 קאמפאױ וק1םט ם. ס. יno 1 ױניאז. קאמפאני א האם 93
שאפ. אםען אן

 19יב1שם 9IH? 1אי 1939191 דא אייד 3הא -איד
 19בײם1א די װאי 19י?13פא יno 1 בילד ל9שםי? א
 «לט1 1אי י13 ,1939ל א 193מא no 190ש?לא 1901«1

 no 19יגקײם1911ש יno 1 יף11«3 ל9שםי? א 0האנ
 i9iiio 1אי !יד 19ל11רא 1מי 9לכ9װ מים 19ם9אפל1פ

 א-1אר no סה1מ oto.09110 די פאקעמםימ צו םאחוך
n  nn'i’i 19« 93א1אויס 9«שט9 191110 .19ארבײם

0 0190991 יא 193«א מיר 9  19309x91 סיף אסיס 1
 יno 1 19צוםתי ם9י 191«י9ג ix I9»9i אמ 1938

9אי no nrm 19י ix 19«רבײם 119  *01909 י1 191װי3
 IX ליד01םײ 19ײ1 19«91 א1 1אי 93ל9« ימ1םײ 93לי
19בײ1א יno 1 שכיתת n אלגצםימ. 1אי ס1יא11י 0 

1קלײ ז9ײ1ם י!יט־ײניא!1 אץ 9 I9ii9 דא no 1909ש 1 i 
9ש i*i9T ?ליך1 i. 193חא שאס 1?יי 1אי n 19ארבײם 

0 ױם np?9i וױיחש םיױםש 19זעצליכ9ג דלם no 
1 גלײך 193הא 1םי .911100 א 0190 25 t13»03״ 9 U 

 1911100 091 פארלדצעז mo ס9באס די 19191 ז91?לא
03t ז93«א 1םי no מױמ־ יתת3ש i 39i o u t m t 
מ939« 91ײ091«ל 1« n ת  ro 1 ות1י3ש noי »i* 

.190בײ
m םאלם9ד ״סונקם u v  19» i9 3 t ארײן את סרבײם 

ip םי• *i האט ,1שװאת nrtnc 1אי  •t •*t 191לא1פא 
191 ro 191 איז אססטיםונג B90HP noino .אםס»י? 

oi9oni» i «אס פאבריק ױ t  e tm i ם־90 191 סיס?
om צײט m* ייײז nrm םיל onit 1 9 1 19» no איז

i9Uti9iono 01910091 9סירם די האט i t אסשטיםומ

 מאיארי* א האט יוניאן די אויב ען1 צו ארבייטער די פון
 9אגיםאצי 191 ורך1 און פארלארען האט יוניאן די טעט.
 פאר־ אזא געשאפען זיך האט אפשטימונ! דער פאר

 איד וואס יוניאנם, צו שנאה אזא אטאמםפערע, יפטעםע1
 י1 .19191 ניט אזוינם לעבען מיק אין מאל קײן האב

 םיר אז צעבושעוועט, אזוי געװען איז המון בײן שנאה
 םעקם־ דעם ליגטשען ניט זאל מען געהאם מורא האבען

 1קלײ א אין שטימונ! אזא אזוי ווי ארגאנײזער. טיל
 ארבײם ארגאניזאציאנם דער אויף וױרקט שטעטעל

פארשטעלען. זיך מען קען יוניאן אגדער אן פון
 י1 1עשלאסע1 זיך האט שפעטער צײט שטיקעל ״א

 םאב־ קליידער מענער די שטאט, אין פאבריק !רעססע
 איך װעלכע סקאט, no פערקאװיץ לעימאן, פון ריק
 םאראורזאפט האט דאם דערמאנם. םריער שוין האב

 ארוים־ האם דאם וױיל שטאם, אין פראבלעם ערנםטע אן
 ערםא־ קוואליםיצירטע, טױזענם א גאס אין !עװארםען

 פארשפריים את שםאם אין ארבייטער. טרייד נאדעל רענע
 -91אח־ים האמ יוניאן די אז איינח־וק דער געװארעז

 נ״91אנשם אונזערצ אלע ביזנעס. םון םירמע די םריבען
 נים אונז איז אמת, ניט איז דאס אז באװײזען צו גונגען

 ?ם1םארשטא ניט האט דאס אז זיך, םארשטיים געלוגגען.
שטאם. 1אי יוניאנס צו ליפע י1

 םיר 1א איך, 3לוי1 שװצריגקײטען, אלע די ״טראץ
 ים.1פארש 191װיפםי א1 !עמאפט יאר עם1 ורך1 האפען

 אם1 איך פאטראפם דעוערייכועצן םטע1װיפםי י1 אלם
 זיד םווצט־שעפער 9יי1 רלאזם91 ױם האפען מיר וואס

 זיך 193הא שעםער ע1אזוי סון צאל א איינװארצלען. דא
 אמעשטױםצ! !לייך זיך 1האבע ױי ר93א עז,1עצוי1אריינ
 19וױים no פארפאקט האכצן 1אי ײניאו אונזער אויף

 אזײ־ ײזחיסלצכב געלדנגצז אדיד אונז איז עס ען.עפארג
 .11ו1מײ 93נםלי9ם9 זײ און ארבייטער י1 בערצוגעװיגען

 אױפמר u»oi« 1אי אומ ן93הא 9לפ9« 1911צייםו י1
T 191 דינען שנאה, מיט נומען »i צייט nn»»9i םרײנם־ 

 111ל9שט 19יי1 שאנאל.9119ם1אי אונזער צו ליכער
 193א ,19ים391 נים יך1 האט עמית1אל 1אי ם1יוגיא צו

אױסנאם. «ן די 193מא «ל1שא9רנ9ם1אי אומער מים
 שםאם אץ דא 19יפט1אוים י1 ט11אנפאלא ״וואם

 מײנומ, מייז אד1 אפ, עס העעט צוקונםט, 191 סאר
 א1 ן9ונג1ינ1בא 9אמיש1?א9 י1 יים.3אר אומצר אז

 לאסנ־ א זייז ם« ארביים די «ז אײי ז91יי1 שטאט אין
 191א1ארוים זיד אפעז מורא 193הא ארפײםצר י1 אמע.1

 װאם צרםארוגג ר919ים3 191 193אי ײניאז ער1 פאר
 19ײנ1 93ל9« יוניאנם, 9י911א םיט «אט91 ז93הא זײ

 no »19 09 שאס, א 19יר1י1א1אר סרובירם !עקומעז,
 י1 שטאם. י1 ם1לא1ם« זײ 193הא ן,9לונג9ג גים 1אי

 טאן נים אויך 19אל1 1מי 1א םורא 193הא ר9ארפײם
 איד קרפױת. די 193רלײ3סא 19ל9« די no 93ל91 אס1
t» fi93 13 3לוי1 'i9 i1 י ix19םײ ײד,11רםאל9 1ײ 

t 191יי1 1מי 1א ר9ביים1א י1 191רציי93אי סיר  » i 
 ;193לײ3פאר ix ?ומען9119דינ no ?הילה יno 91 טייל

 ל•9191 191 19נוצ IX 1911913 1אי ם3י13א 19U10 1א
i, 9 שאםם  i9i9093i»o t »i?19באדימוע 9אםיש1א 

no 7111,19ײם31א די ?mo 0 in שכירות, 91939« די 
 19אױפהױב 1םײ91אל 1אי איז 3חשא 1םים די 19193סאתי

 םײ־ 1מײ לײט ,1אי דאס דארדס.1סםא נם939ל 919זײ
9 i ,u u» ױ 19« 19אײנציג t ?1919 א«י ו o »193«א ד 

 19X11 19די פא« 19ײם31א י1 191י1י1ארגא no ם«לג19
«n צעז11 ם9« 1םא no 19ײס31« 9אל minx no 

.9י1ײםס1אי
 ־tnnpm 091 םים i9in3i»o איצם זײממ 1״מי

onrx 19ארפײם די 19צװיש ?אמסיץ m om i 191 no 
 *10® 19011 19300 1יno 0 0י9ל no P109O0 901י0
 m® 09?1מא 1901םאבל'9 אלט אן איז אס1 ים.1ש

 019191 םro JP 91 רירם90א 901פי י1 .0911190110
. 19H10« צטע9ל יי פאר i r  19X3 030091 האס ײניאז 
it 19 צו i93in»o 9פיל  1930 *1 nm nitim.1םי ססלג
i איצט 191םי t ״.901פי 191 םים 19111דל1«א1פא

 144 שס» סאדאװםקי׳ס סיימאן םמ ארבעסער די
 *to ־מאן19שאס־םש דעם בסדאנקעז ,ooi 9027 װעסם
m® פריעה לאמאן  1919391193m no 19011 p i m* 

093 09i mo װאוילרץ no 0סא' no 191 בײ mono* 
 לסס* no 19T011011 1זײ no 0«ײ1919ל91 193לי1ױי191
1 םיס איחם 1סי 191*0191910 ל1ם?  אױס־ סלס 1אלא20

no pm באר?ײם1דא? mo תױליג?ײם9אסם דק mo 
שסס. no 19091901m די

יאסקאוױםטצ א. סלאצקי. ס. :9&יס0? די
— 1ודינשםײ נ. ; 22 לאקאל — םמססטל ס.

£9 לאקאל — ריסח) מיני ; 60 לאקאל
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אל אנ ש מ עו ט ס םאנםרפאלער צו אולטיסאטום שיקם אינ עו שוו ט עק אנופ עס־פ וו
—איצם איז םרייד דרעס אין רידען
—שורות דאזיגע די שרייב איך ווען
 איז דאס געיוען. װי זיכער אזוי ניט

מאנוסעקםשו־ די וױיל דעם צוליב
 םים פאליםיק צוםיל שפילען רערם

 פאליםישפ דורך אז מיינען, אמ אונז
 ארויםדרעהען זיך זיי װעלען ״סקיםם״

 קאלעקםױוען דעם אין פונקםען װיכםיגע אפהיטעו םון
אגרימענט.
 די מיט דיספױם א אנםװיקעלט זיך האם איצט

 קאנםע־ «ו םארלאנג אונזער איבער מאנוםעקטשורערס
 אלע פאר לוין אין העכערונג א װעגען זײ מיט רירען

דרעס־טרײד. איז ארבעםער
 אױב אז פונקט׳ א פאראן איז אגריםענם אונזער אין

 דארף לוין אין העכערוגג א סארלאמעז וױל ױניאן די
 םען15 דעם םאר טעג 30 סארלאגג דעם שםעלען זי

 און נאכגעבען נים וױלעז בעלי־בתים די אויב יאנואר.
 אום־ אן מת ארביםרײשאן, u איבערגעהן דארף זאד די

 דעם םאר ווערעז באשםימט טשערמאן פארםייאישער
 שטי־ זיך יאנואר. םען15 דעם װי שםעםער נים צױזנק

 גע־ זײ צו מיר האבען פוגקט׳ דעם אט אױף צענדיג
 צוױי מיט נאך — דעצעםבער אנפאמ ברױו א שיקם

 — צײט־ליפים באשטימטער דער פאר פריער. וואכעז
pc םאר םארלאנג אונזער געשםעלם האבען מיר װעלכען 

לױךהעכערונג. א
 ענםפער אן געקראגען טיד האבען בריװ חגס אויף

 n געווען שוין איז עם ווען יאנואר. טען12 דעם ערשט
 איבערגעבען אויף שרים נויםיגע די נעםען צו שפעם

אד  זײער אין זײ, האבען אגב, ארביםרײשאן. n די.ז
 באשטימען םון עגין דעם איגנארירט איגגאנצען עגםפער׳

 דעם װעגען האבעז זײ טשערםאן. אוםפארטײאישען אז
 n זיד זײ באמיען בריװ זײער אין דערמאנם. גארניט

 ניט װילעז זיי אז פלפול, א פיט ײהן1 די םאררעדען
רעיז• קײז געבעז

 שפײ װילען זײ אז אײנגעזעהן, באלד האבעז מיר
 װא־ ביז ענין דאזיגען דעם םארציען n יאליטיק לעז
 פאר־ זיד מיר וועלעז אסשר אז — דענקען זײ — נען

איהם• אן געםען
 זיד לאזען צו ניט אנםשלאסען זײנען מיר אבער
 צום נים pc דאס םאנעװרעם. די אס מים פארדרעהען

 ענםזאגם גילד מאנוםעקםשורערם די װאם מאל ערשםעז
 טשער־ אוםפארםײאישען צום םבםוך א איבערגעבזנז צו

ז  דעם םון פונקם װיכםיגעז א דערםים ברעבט pc מ
 פאריגעז םון אנפאנג פאםירם האם פאל אזא אגריםענם.

 סיר װעז ׳1939 פעברואר pc געײפו איז דאס יאהר.
 לעגאלי־ דער איבער םכםוד א געהאם זײ מיט האבען
 יענער pc אגריםענם. קאלעקםױוען דעם פח זאאיע

 דאםאלם־ דעם סאר פארהער א פארגעקוםען איז ײט1
 קאנםעחננץ א געװען איז oy דופלעםי. ■רעסיער דיגען

pc צדדים אלע pc אוגזער װעלכעז בײ דרעם־טרײד 
 לעגאליזירען צו סארלאנג דעם םארגעבראכם האם *ד

a r t פח פארשטעהער א און אגרימענט קאלעקטיװען 
 םיט קאגפערעגץ די איבערראשט דאז האם .גילד״ דער
 טײל א — מאגופעקםשורערם די אז דערקלערוגג, דער
 ארדיגאגץ אן בעסער וױלען — אלענפאלם זײ׳ פון

 האבען םיר װען אגריםעגם. קאלעקטיװען דעם אײז־עד
 an פאר פאראגמװאדםליכקײם צו גערופעז דאן זײ

 פונקט דעם עןעצלפאר װעגען םשערפאן ײאישעןפארטאוט
 אויד די האבען לעגאלמאציע׳ װעגען אגרימענם חנם פון

 ארױס־ און זאד די פארציען *ו פאלינױק אזא געשפילם
 אױך פאראגםװארםליכקײם. זייער פון זיך צודרעחען

 אנשםאם םעםאדען. די אט אגודענדעז זײ וױלען איצם
 זיי זובען פארלאגג אונזער אױף דירעקם עגםפערען גו

 אונםערהאנדלוגגעז. די פארלענגערען *ו כדי ײדעןאױטד
 גאכ־ נים קאנען זײ אז אויםרײד׳ אן אמז גיבען זײ

 װײל לױן־העכערונג V פאר פארלאגג אונזער געבעז
אין פאראן דינען ארבעסער נים־ארגאניזירםזג צופיל

שעהן בערנארד זםי
י. װ. ג. ל. א. גענטראל־ארגאנײזער

 םיר האבען פעברואר, םען16 דעם אוועגם, םרייטאג
 און דרעסמאכער אלע םון מאם־מיטינג א אפגעהאלםען

 דרעם־ די םרן שםעלונג דער װעגען באריכטעם די
 אי־ צו אנםזאגם זיך האבען װעלכע מאנופעקםשורערם

 אן םאר פארלאנג אונזער ארביטריישאן צו בערגעבען
 באדארםט האבען ױי וואם לויךהעכערונג, אלגעמײגער

אגרימענט. קאלעקטיװען םון 30 פונקם דעם לויט טאן
 גע־ געװען איז האל אוידיטארױם גרױםער דער

 אן אויף האבען װעלכע דרעסמאכער די מיט םאקט
 אנםשלאסעג־ זייער דעמאנסטרירט אוםן ענםוזיאסםישעז

 נאכ־ בתים בעלי די צװינגען זאל ױניאן די אז הײם
 נאבגעגעז ניט ודעלען זײ אויב אגרימענט. דעם צוקומען

 אנטשלאסען און גרײם דרעםמאכער די זיינען גוטען םים
געגעראל־םטרייק. א אין ארויסצוגיין נויטיג, אויב אםילו,
 ברר געװען: זיינען מאס־םיטיגג בײם רעדנער די

 טריידם מאנםרעאל םון טשערמאן םרעםאניע, ראול דער
 אונ־ זשאדווע. קלאוד ברודער קאונסיל׳ לייבאר און
ווײניגקייט. מײז אח ארגאנייזער׳ זער

 גע־ מיטגלידער די צו באריכט מיין אין האב איך
 לאגע אוםגינםטיגער דער איבער איבערזיבט אז געבעז

 מאנוםעק• די אזוי װי אנגעװיזען און דרעס־םרייד אין
 דיער אין באדינגונגעז די אליין רואינירעז טשורערם

 איעצושטעלען שטערען זײ וואם דערמיש אינדוםטריע
 אונזער ווען ױניאן. דער םים באציהונגען םםאבילע

 םיט איגדוםטריע דער אין אריינגעקומען איז ױניאן
 לאגע די זיך האט אגגעװיזען׳ איך האב צוריק, יאר דרײ

 גע* האבען מיר ווען נאכהער׳ םארבעםערט. באדײטעגד
 גע־ און 1938 אין אגרימענט דעם די םים שלאםען

 וואם — לעגאליזירען אגרימענט דאזיגען דעם וואלם
 די אין אויך סטאביליזאציע ארייגגעבראכט ײאלם דאם

 גא* ױאלם עם אוץ פראװיגץ, םץ שעפער נים־ױניאן
 דינען — טרייד, אין קאגקורענץ שעדליבע זייםיגט
 םא־ האבען װעלכע אליין מאנוםעקששורערם די געװען

 אפגעשטופט זאל לעגאליזאציע די אז אזױ, נעװרירם
 און שוועריגקייטען װידער זײ מאכען איצם ווערען.
 םױיד דעם שעדיגען וועט דאס אז באגרייםען, ניט װילען
בכלל.

 םארבינתוג אין אז אינטערעסאגם, געוועז איז עם
 גריוו געקראגעז םיר האבעז סכסיך, איצטיגען דעם םיט
 מעקלאר־ האג. ארבייטס־פיניםטער, םעדעראלען דעם םון
 האנ. ארבײםם־םיניסטער, פראװיגציעלען חנם םון און טי,

 גע־ אויםגעדריקם איז עם וועלכע אין ראשעט, עז־גאר
 דער גערעכט. איז צד אונזער אז מײנונגען, די ווארעז

 דארף סכםוך דער אז אנערקענם, פיניםםער פעדעראלער
 אונז ראט ער ארביםרײשאן. דורך ווערען געשליכטעם

 ארבײטם־ פראווינציעלען פון קאאפעראציע די בעםען צו
 ארבײםם־ פראוויגציעלער דער דעם. װעגען םיניסםער
 װעלכען אין בריװ, לענגערען א אונז שרײכט םיניםטער

 האגען מאנוםעקםשורערם די אםילו אויב אז זאגם, ער
 ברעכען צו גתנם קײן ניט »ייד איז אונז, צו םענות

 םים קוםען םחעז זײ נאר אגריםעגט׳ פח 30 ■ונקס דעם
 האבזח פיר םשערמאן. אוםפארםײאישען צים םענות די
 םאם* ביים םיםגלידער די פאר םארגעלײענט בריװ די

 שםארקען א געםאכם זײ אױף האם דאם און םיםינג
רושם.

 ביים רושם שטארקען א געפאכט אױך האס עס
 האם ער םרעפאניע. ברודער פח רעדע די פאס־םיטינג
 ארגא־ 50.000 די אז םיםגלידער׳ אוגזערע םאחיכעדם

 איצם שטײען פראווינץ קוױבעקער פון ארבײםער נחירטע
אוז אונז םיט געשםאנעז זימעז זײ װי פוגקט אונז םים

 דרעסמאכער דער pc דירעקטארס אוו כאארד די
 ואר,יאנ עןמ16 דעם םיםינג, ראי בײ תאט יתיאן

 זיך טארעז םארהאנדלתגזװ די אז באשלום׳ א אגגאנופלן
 דער או װערען געשיקט ואל פרױו א אז ;פאדציען ניס

 פארלאנגם יוניאן די אז גילד׳ דרעס־םאנופעקםשודערם
m ן די ג ן ו מו זאל לױן־העמרתג » pa פ מ מ ר מ  אי

pnjm יתקם » לױם ארביםדײשאז׳ *ו pc אגריםעגם׳ 
p» צופרידענשםעלעגרעו א עדוזארםעם יוגיאן די אז 

jwo דדײ איז עגםמר

 צוריק יאר דרײ םים קאםף גרױםען דעם אץ געזזאלםעז
 דערםיט בעםער לאגע די איז אנגעװיזען, ער האט איצם,

ח pn װערענד װאם  צו םײנםליך געװען רעגירונג ד• י
 זיך באצים װעלמ רעגירונג אנדער אן איצט איז אונז,

 אונמערנעשאנאל pc פואבלעפען די צו םיםיאםיש
ױניאנם.
pa — ארויס־ האבען םיםגלידער די :געזאגט וױ 
 גים וועלען זײ אז קלאר, גאנץ פאס־םיםיע בײם געװיזען

פארלעצען קענעז זאלען בתים בעלי די דאס דערלאזען

 צו גריים זיינען מיר װילען. זיי װען אגרימענט דעם
 אז װיסען, זאלען זיי דאס װידערשטאנד אזא די געבען

 פאזיציעס, אונזערע באשיצען צו אנטשלאםען דינען מיר
 אויסגעקעמםט. האבען מיר װעלכע

) ענטמנו ריכטיגען דעם קריגען דרעם־מאנופעקטשורערס
 שםארק זיך האט װאכען עםליכע לעצטע די אין

 געװען דינען עם צענטער. גארמענט אין געםומעלם
 געװאלס קענםיג האבעז װעלכע דרעס־מאנופעקטשורערם

 האבען רעזולםאם אלס און כוחות אונזערע אויספרובירען
 און ״סטאפעדזשעס״ און סטרייקם אײניגע געהאט מיר

 קענען זיי אז זען, צו געלעגעגהײט א געהאט זײ דורך
 אלע װילען. די װאם אלץ דרעםמאכער די מיט טאן ניט

 דער םאר זיג א מיט געענדיגט זיך האבען םטרײקם
ױגיאז׳
 אין גאך אנגעפאנגען זיך האט םטרייק־פעריאדע די

 ארױס־ מיר האבען דעצעמבער טען12 דעם דעצעמבער.
 נאדלער־ברידעד דעם םון מיטגלידער אונזערע גערופען

 זיך און גואכען 5 געדויערט האט םטרייק דער שאפ.
יאגואר• טען16 דעם זיג א מיט געענדיגט
 סםדײק א אויסגעבראכען האם יאנואר סוף ארום

 םיםגלידער 100 דרעס״. בעל ״מא םירמע דער געגען
 םירםע די וױיל דערםאר, ארבײט די געווארפען האבעז

 ױניאן־באדינגונמן. םון ארויסדרייען געװאלט זיך האט
 םארלאנ־ רייע א םירמע דער צו געשםעלט האבען מיר
 קאנס־ צו ארבײט אז םארלאגג, דעם איינשליםענדיג גען,

 אלע װעז דאז נאר װערען ארויםגעשיקט קען ראקטארם
 טען8 דעם באשעםטיגם. זיינען מיטגלידער אונזערע
 די װעז געװארעז געםעטעלט םטרייק דער איז םעברואר

םאדערונגען. אונזערע אלע גאכגעגעבען האט םירמע
 ,,סםא• א ערםאלגרײך דורכגעםירט אויך האבעז מיר
 האט עם ברידער. רובין פירמע דער געגען פעדזש״

 םיש געסעטעלם האט םירמע די און םעג דריי געדויערט
 ארבײטם־פרײזען. איינשטעלען םון םראגע דער אין אונז
 י VA צװישען העכערונגען געקראגען דארט האבען מיר
 אױן איז םטאםעחש א גארמענם. אוים׳ן םענט 7 און

 און דרעם״ םיטי ״װין דער געגען געװארעז גערוםען
 אוגז, מים םעטלען געמוזם האט םירמע די אט אױך

 קאמף א םירען צו ניט זיך לוינט איר אז זעענדיג׳
ױניאן. אונזער םים

אנצואװענדפ! װי קלאוק־מאנופעקםשורערס טים סכסוך
׳ אױסגעגליכטן װטרם לויךהטכטתנג,

 איבער־ שוין איז חודש פאריגען pc באריכט םיץ אין
 אום* pc ענטשיידונג אן לוים אז געװארען׳ געגעבען

 ארײן יאגואר אנסאנג סון איז םשערםאן פארטייאישען
 קלאוקם־ זױן לוין־העכערונג ■ראצענט 10 א קראסם אין

 סאלגענדעז אויף געגעבען װערט העכערונג די טוײיד.
 געזאלם האט װאס רעדוצירונג פראצענט 5 א :באזיס

 אפגעשאפם״ װערם יאנואר pc קראסט אין אריינגעהן
 אויןי ווערעז געהעכערם לוין דער זאל דעם אגשטאם pא
 10 אויף העכערונג א עם איז צחאמען פראצענט. 5

פראצנעט.
העמר פראצענט 5 די אט געבען ביים באלד אבער

S
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 װעל« בעלײםלאכות צו װערען געגעבען רעיז״א דער
 מר װערען וועלכע םרײזעז לױט שטיק׳ pc ארבייטען
 פאדגד האם ױניאן די םרײז־קאםיטעם. pc סעםעלם
 «ו װערען צוגעשטעלם זאל ״רעיז״ דער אז שלאגעז׳

 דןם םעי־ענװעלאפ. אויפ׳ן סוםע געוועהנליכער דער
 י פריערדימ די לוים סארדינם׳ ארבײטער אן װיסיל איז

 םענם 5 צו צוגאב א קריגען ער זאל פרײז־םםענדארדם׳
 לאגגס׳סאר האבען םאנופעקםשורערם די דאלאר. אויפ׳ן

 יעתר אויף ■ראצענם 5 די צורעכעגען זאל םען אז
ד אט געפעלעז געװען נים איז אונז אפעראציע.  ת

 צואװארפם מען װען אז אן׳ געםען םיר װײל םיסטעם׳
 4י פעני א pc דא סענט א פעני׳ס׳ אץ ״רעױ״ דעם

 *יי עם צואשװאומען. װי אזױ לויךהעכערומ די װערם
 ״רעיז״• א pc זיד ארױמנודחװיעז ױי אופן כיטרער א

pc דןם צו אמעקוםען װיחנר איז םכסיד דער 
 סשײ״אנ ךי איז סארמעל םשערםאן• אוםפאדםייאישען

 אומפארםײאישצי דער אונז. סאר גינסטיג נים דונג
 ’צײינ נים קאן יוניאן די אז אנםשײדעם, האט םשערמאז

 אױי דוקא *רעיז״ דעם געבען צו בעלײבתים די גען
 < י1 האט דערפאר אבער װיל. זי װי אופן דעם

®•ל״ וחנרעז געגעבעז םת ,רעיז״ דער אז פסק׳עגם׳

ײ ► 17 סז ז
 נים םאר פעני האלבע א אפילו אז איז, דאס שטעגדיג.

 באזוג־ די לויט העכערונג די איינטיילען בײם עלעןפ
 פרינ־ pc הגם אנםשײדוגג׳ די אם אםעראציעס. ךעןיע

 איז םעכגיש אבער בעלײבתים׳ די סאר גינםטיג ציפ
 בוב• גאנצע א זיד נויםיגם עם אזוי. גיט די סאר עס

 באזונ־ די אויף ״רעיז״ דעם אייגטיילען צו האלםעריע
 באשלא־ זײ האבען גארםענם. סון אפעראליעס דערע

 נאכ־ בעםער שוין איז אנםשיידונג אזא איידער אז ,מן
 העכערוע םראצעגם סינף א אז םלאן, אונזער קוםען

 װאם סוםע׳ גאנצער דער צו ווערען צוגעשטעלט זאל
 סריער־ די לוים װאך׳ דער אין פארדינם ארבעטער אן

 פאראליש אז אויס׳ קוםם אזוי ארבײםס־םריתען. דיגזי
 האבען פראקטיש pc בעלי־בתיס די םאר זיג דער איז

ארבײםער. די געװאונען

קלאוק־םרײד אין קאמפיץ ארגאניזאציאנס אינםפנסיװטר
הא־ קלאוקם־םרײד אין םעזאן איצטיגען דעם ערב

 פאך־ צו קאםפיק אינטענםיװען אן אגגעפאגגען םיר בען
 זעהר אן געהם ארגײט די און ױניאן אונזער שםארקען

גום•
 האם רעזשים דופלעםי דער װאם צײט דער םאר
 פאזי־ סארלוירען םיר האבען קװיבעק אין געהערשט

 נים קאן ױניאן א אז געזעץ, א געװען איז עם ציעם.
 ױניאן דער צו ״דױם״ צאהלען צו ארבייםער אן צזוינגען

pc בא־ זיד האבעז וועלכע ארבײטער געװען זײנען עם 
 א געצאהלם. נים םאקע pc געזעץ דעם פים נוצם
 זיץ צו כדי דעם׳ צוליב זיך האבען בעל־םלאכות צאהל
 זםן כל אונז. pc אפגעפרעםדם זיך ״דױס״׳ pc פםור

 גאר־ פיר האבעז קװיבעק pc געהערשט האט דופלעםי
 אינ־ לאגע די איז איצט דעם. װעגען םאן געקאנט נים

אנדערש. גאגצען
c rc אז באשלום א םיר האבען p v ארבייטער 

 אה ער אױב שאפ א pc ארבײםען אגפאנגען ניט קאן
 װאכען. 16 סאר װי םעהר ״דױם״ ױניאן דער צו שולדיג

 גוט־ אוגז צו קומען איצם ״םלעקערם״ די אט םהען
 נים זיך קאן קײנער םיטגלידערשאפם. זײער פאכען

ארויםדחגהזמ•
 סאל־ דערצעהלען דערםיט פארבינדונג אין לאמיר

כאראקטעריםטיש. זעהר אמ עם אינצידענם. גענדען
 איטאליענער אז םיטגליד׳ א אפאל אונז מי געװען

 pc ער פאשיםם. אויםגעשפראכענער אן געװען pc װאס
 םאנם־ pc קאונםיל סאשיםםישען pc םיטגליד א געװען
 4צרוו געגוג איהם םיט געהאט האבען 1םי רעאל.

lim פען1ײנגעק1א בחור דער pc אײגפאל e  pc אסים 
pc פאשםערס אנטײנאצי זעהענדיג pc געװארען ער 

 גא — אז באשלאםען׳ האם ער דאם אויפגעקאכט׳ אזױ
ijn ער װעט םעהר םאר!  n קלםען ניט ױניאן lie 
!אהלען• ניט ״דױם״ p’p ער װעט םעהו•

pc דערי lira גמאהלם נים םאקע האט p v דײס״. 
pc אז געװירקט׳ ער האט דירעקם׳ אדער איגדיטעקט׳ 

 ניט אױד זאלען שאפ pn pc בעל־םלאכות אנדערע
 געקאנם גארנים די האבען 1םי ״דײם״. קיין צאהלען

 ־1פא זיך קאן םען װי — האט בעל־הבית דער םאן.
 זײ אמז. םיט נים די׳ םיט געהאלטען — שםעלען

 עם.1פלײ דוםלעםים הינםער באהאלםען אלע זיד זזאבעז
שװײגען. געםחם האבען 1פי

גע־ האבען םיר געקמממ• pc ײם1 די — 1אנע
 pc אסם׳ן׳ 1דע pc ם1ע11פעקטש1םאנ די װיםען לאזם
 טשערםאן׳ ^םפארטייאישעז דעם pc אנװעזענהיים יעט

 נים־מגיאן דאס םאלערירען נים םעהר װעלען םיר אז
p זאלען ארבײםער i באשעפטעט pc 1שעפע דיערע — 

 װי םעהר לדמ1ש זײגען װעלכע 1ארגײטע פיינט דאס
 גיט װעלען זײ זמיב אז pc — ״דײס״ װאכען 16 ®אר

 װעלעז שאפ״׳ ,קלאחד pc פעקם דעם אם נאכקמממ
 ערשםעז,םטא־ דעם אז pc ״סםאפעדזשעס״׳ םיררוסען

i בדעה םיר האבען יעדזש״ i םע1פי 1יענע געגען םאבען 
i ארביים עס ײאי n •סאשיסט• אויבענחץ־פאנםעו

p רעזולםאם דער c פאשיסם דער אז געװען׳ ^p 
 wo* 39 אײנגמאהלם pc ױגיאן דער אין איזגעקומען

c בײשייל דעו• אט יזאמנן,דױם״ p p i ױירקענדע די 
p װאם יעװלםאםען ^ cp -ocp icp icn i i n גע־ האם 

מ־אכם.
a דער אט r c  pc p’cncp װיככױג׳ זעהר אונז פאר 

 א תאבען n נױםיג בכלל pc עס — חײל עדשטענס
 די איבער קאגםראל קען1שםא א םיט ױניאז מסם?

 םחעז םיר !מײטענם׳ םרײד. pc ס־גאדינגעגעןוגײט*
 טרעזשודי א שאסען pc אנט1ס ijppc מדשטארקען

®P װען סריחלינג ^םעגחנן 1פא דאלאר 10,000 ארום 
ײעלעז  םעק־1םאנ די םים עןלאגדחראממע אנפאגגען יי

p עם אגריםעגם. נײעס א װעגעז ^ךזני־ס c פאר 
« זײגזן בעלי־בתים די וװױשען אז נים׳ סװ PT י
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םענטער העלטה יוניאן אץ
נױמאן. מ. ®אולין פון

בןח- צאל די האט יאר, ארגאגגענעם /-------
—V אן אין כער םעגםער העלםה ױני

f דאם טויזענט. הוגדערט דערגרייכט
—-j L װאם מענשען צאל גרעסטע די איז 

: - T םארשידע־ די מים באנוצט זיך האבען
״1 ■׳ ■ י *  אינםםיטױ דער pc אפטיילונגען גע ־

או/ pn איז ציע i'C םשך אין י  pc 
 חנקארד אויסערגעוויינליכער אן pc דאם עקזיםטענץ.

 אינםער־ דער אין צופרידענהיים ארויסרוסען דארף װאס
 העלסען ױאם םענשען אנדערע אלע בײ pc געשאנעל

p ערסילען סענטער העלטה ױניאן דעם i .אויסגאבע
 דעם דװ־ץ אז באריכטעם, אסםיילונג רעצעםטען די

 דמיסיג !אאםענגעשםעלט זי האם יאר סארגאמענעם
 pc באזוכער צאל םארגרעםערםע די חנצעפטען. םויזעגט

 pc אנםוױקלונג pc װאוקם דעם באוױיטמ רעצעםםען
 א האבען 1םי ײעלען גיכעז אין איגסםיטוציע. אונזער
 צאל די נאר ניט װייחמ, װעם װעלכער באריכט סולען

 נאר םעגםער, אין געװארען באדינם זײנען װאם מענשען
 םים־ אז־נזערע װעלכע pc קראנקהײםען סארטעז די אויד

 געױי־ זיך האבען װאם סאלען צאל די ;ליידעז גלידער
 מאס פראבלעםען געוױםע pc האספיםעלער אין םיגם
 אלץ נאן־ זײנען װעלכע pc סארבונדען דערםיט זײנען

געליטם. נים
 םער אז דערצו געבראכט האבען װאם אוחאכען די
 םעגטער העלטה ײניאן פיטן באנמען זיך זאלען פענשען

 עחצםענם, :סאלגענדע די םײנומ, אונזער לוים זײנעז,
 ילאץ, 1םע ם1אי האבען מיר באדימנג. פארבעםערםע די

 גלױבען דאם, אויםשםאםונג. בעםערע א דאקםויוײם, מער
 אז אונזערע, םיטגלידער סילע איבעמײגם האט ,1םי

 pc זײ סאר סונקציאנירט 1םענםע העלטה ײגיאן דער
 םעדיצינישער 1דע םיט באזארגען n י1 איפשטאנד איז

ך. גו־יםיגען זײ װעלכע pc באהאנדאנג  !װײטענם, זי
 די געהאלסען סיל דערבײ האם עם אז םיר, גלויבען

 םענםער דער װאם םעםיגקײט אויםקלערונג געזונםהײט
p עם זינם אנגעסירם האם c 1םי ען•1געװא געגוײנדעט 

 pc אױסקלעתנג געדנם די באטראכט אלעפאל האבען
 איצם נאן■ גלױבען 1םי pc װיכמיגקײם גרעםםער דער
pc ר1אט1ליטע םאחאםלומןח, לעקןניעם, ײח־ חנם׳ 
pc האבען םיםגלידער, י1 םיט באריתנג פעתענליכער 
 געזונט. זײער באשימן n באגער דעם סארשטארקם 1םי

מו אגען1בײגעט  באװעגונג אלגעםיעע די אײד האם דע
pc געחעתגער םיט באסעלקערונג די באזארגען » לאנד 

 די אם פזײױען. םעםיגע םאר אױםפאםונג 1ינישע1םעדי
 איגםערץם װאקםענדען א ארױםגעײםען האם באװעגומ

 pc געזמנדאװשםאנד זײער pc בײםער1א די צװישען
ך. זמ־יף אויסצופאםען סארלאנג א p דאס זי c ױ  עם ו

p דאחי i.

 שםײ 1קעםסערישע א pc זײנעז װעלכע אזעלכע פאראן
p דארסלן םיר pc םעג i גרײט n י.1 םיט האגדלעז

 װאהלטן צו זיד גרייםטן קלאוקמאכפר
מ1אמע  אױך pc ױניאן דער pc אקםיתיטעם לי
םאר װאהלעז פענחג1ק די םים סאמיגדמג pc לעבעדיג

 פאר נאםינאציעם םארקוםען װעלען וזודש קוסענוען
 עקזעקתױװעם׳ pc םיםגלידער באאסטע׳ סארטען אלע

 קאגװענשאן. דער n חנלעגאטען pc ב^ם־אײדזשענטם
 פאר־ אנגעחױבען pw זיד האבען מיםגלידער אעזערע
ט נעהםען מי ע  לעבעדיג גאנץ דעם װעגען pc עם pc ד

n in e  pc •ײניאן
 דטמרסמטננז טםבראידטרי אין

pc םרײד עםבראידערי p u y ^  pc pc שםיל׳ 
 גראדע pc מריכטעז׳ r איד קאז עפעס _ אבער
שםחה׳לע. א װעגען

i 1םיםגלידע מטע מזײ n  pc םערע םיװע,1עקזעק 
םענבעמ  גל־ סארלאבם זײנען פאינם׳ למיס pc טמ

 גע־ pc באליכם זײער זײנען בײדע וױ אזױ װארען.
 שםיקעל א געװען עם pc יוניאן׳ זמזער pc שעןנם

 עקמ־ m פװ םיםמג למםעו־ m 4נחװ־שםזוז1י
 די אט געטײעו־ם אוסן פאםיגפן א אױף האם קוםיתע

 ח־יקען םיר «*עחליד. געװעז pc עם pc געשעהעגיש
n it« c  o ic זײ 1צ װזמשעז בעסםע pc האפעז׳ םיר 

cycu אז miy o i לקונפם. גליקליכע א ךײ!

 ױניאז pc .1םי כאםש אז זאגעז, איך ױיל צטyצול
p לםהyה jn  ,iyciyc ױבער tym cn םים m סאר־ 

lyciyoyia ר צאל^ םגל  םיםץ ױך באנוצען װאם םי
lyciyo, נפקסמז אז זען צו אבער םיר םלאנעװען i r 

 העלםה םיםן ך1 באנוצען װאם םיםגלידער צאל די זאל
 שםתגממ םיר װערען. םארגרןיסערט iya נאך םענםער

nאל באדינזמ 1צ i ’i  pc m ^ c ’a yiyiric y סאםײ 
ty ם,yלי r c ii y^ y i זיך pc ר^  אויפפאסונג םעדיצינ

pc םים באהאנדלוע m סרײנד־ ג^־לד, געהפריגער 
a 1 דערגרײכזט צו םיםפאםי. pc שאסט nנױםיגען יל 

 פאראינםערעםירטע אלפ pc םיםהילף דער אין זיך םיר
מפגשזמ.

ראדיא דטר אױף צײם אונז גים 89 לאקאל
 איםא־ pc םענלחשזיר אנםאניני, װיים־םרפזידפנם

 פרײנד־ או־נז האם 39 לאקאל lycccoyn ןyנישyלי
m םײל א םים זיך באנוצען n זyשלאגyפארג ליד  pc 

p אויף צײם i אויף 4שבי יעדען שםונדפ ראדיא m 
 אעעגוםצז דאנק םים האבזון םיר די.״ װי אי. .דאבלױ

a n אנבאם pc מ םים אראנזשירען אנ  yiyipc pc פ
i 11 8דאקםױרי n n ר מ  געזדנד pc סאזען געוױסזנ אי

pc ר ^ צינ די פ ס־ פרײם, לעא דר. גג.1אויםפאם ם פ ל ^  ג
 Htwny m געװעז pc םפנםער, זחנלטה pc דיחנקםאר

.8פראגרא m אײף
װארם־צימטר אונזטר פון בילדטר

ען דא װילמ םיר ענ רג מ  װאס בילדלזוך פםליכע זי
 םענ־ הפלםה ײניאן pc קולואחמ די pc n?iyay«n 1םי

n זײגפז זײ אז גלױבען םיר םזנר. u n c  a iy i פיםגלי־ 
m באקענען. זײ םים זיד זאלעז

iy m i .ג p v  T’c געװען ניט סריער פאל pc םענ־ 
iyo. דאם y p i  pcרשטyבאזוך. ר iy זיד ממלאגם 
מ iy, װאם פארקילעג א אױף a« ק n  P פםדד נים 

 הא־ פראכעס נױםיגע די pc זװננמתום־ע אן ײערעז״
^ זפ־יף לײדט iy אז באײימגן בעז םי ק  לאז.1כערק1ם א

 כראנקס די pc *־יבעו־גמױגען ױך װאם נאר האב .איך
 ״41י1ז שײמנ אזא האב איך pc — זיד iy באקלאגם —

a װעחמ איצם cyn װאם n  PC אלעםעז?״
J  iyn*n זען םיטאג״אנײם אריין קלםם a n דאק־ 

 זיד iy באקלאגם הארצען, ביים זיך האלםזננדיג םאר.
 האס דאקםאר m דא־א׳׳. אס חײםאגןמ yשטארק״ אױף
pc m גלײד an געראםען pc אתטזנחוכם איפ y i 

 pc אםבולאגם אן נאך געשיקם האבען םיר האספיטאל.
pc c 3אי p ^ n n ’c .חנקם האספממל »t״iy i נאך 

n באסרײם איפ םױם m האם םיםאג c  pc 4צרװ דינע 
p םימפאםיפ הארציג! אונזפר i ■a ^פאםילי

i y m a .ז pc לאקאל------n  p c מז נאך געקוםעז ז
m ער װאם שאד (א niy אן e  pc געקיםען). נים 
iy מיר װאס, געשיכםזן סאלגענדע די דערציילם אונז האם 

 זײנם prn פארעםעגםליכזמ. צו סארדיגט oy אז גלויבלן׳
 כאפערקט זײ האבען אלם, יאר וױי1 גזװוארזח pc קינד א

רמ צו ן1יגקיים1שװפ האס oy אז ײבי m’1 פ  pc P 
 סאםער m ײי גארםאל. נים oyay pmyi pc גאנג

ט, ל ײ צ  pc דאקםאר א נױם באראםען זיך זײ האבען ^
i n נאכבארשאסם iy  pc געראםעז זײ האם pmyi דאס 
 גלויבען w iymc nic pc oy קײו־אפראקטאת א n קינד

ly א אז i’oo’i אזא געבען זאל דאקטאר pc jn y* ודאלם 
pc אזא אז גלױבזח װזגלזין בעםער  my געקופען pc 

ר 1םרײנדלימ א מ  דאס שכנוע סםזיניגער1מ1בא נים א
m צום ניט שײכהן p’p m אבער pw האם  •PH 

 איבער pc סאלגפ1נ my די האכפן זײ אז pc סאקס
 קינד דאס oiyogayi קײראםראקםאר א האם צײם יאר א

 געהאלסען״ נים האט דאם װען באהאנדלוגגזט. יגע1 מים
i n  pc ,סאנחןר pc’ic ראם p i  pc לאקזול l y rny iyo, 

nic n  naipyi 4 אן נאךny
y■ א w אימרמנשיקם אים האמגז 1םי w w p 

a !סוליםם n  pc ודנסםיםוט. אלדזשיקאל11ני I P  i n 
m םיר װאם ריכט en האט פרהאלנהנן lypriyi, אז o n 
 pa באשעדיגוגנ a פון גפליםפן שײגליך1װא can קיגו

 געװארצז טארשריבען pc קינד oai .onayi בײם מארך
שעדיגתגינן געבורם פאר קליגיק אוגזער אין  ווערם *ח מ

o re .באהאנ^לם
 קעז iya װאם סוץ !טװאס פאלען די oa באחייזפן

oyay 4 םיר ? אנרנפזP Ta m m
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 די װאו שסאס די קאגאדע, מי§עג׳
 זיך לאגג יארען האבען קלאוקמאכער ^ 1

I V B h h JI או־ נים־ארגאניזירטע אלס געפלאגט 
■ ■ ,I ״ײניאן״ װארט דאס וואו ;בעםער 

ארױםגעבראכט געסארס נים האם ■ ׳י '
fc־ t ■  II ■ ■  a ■  li ק —י ~ - SjLCa OJC * = = t t * L -H H P sB מורא, אױס ליפעץ, די אויף ורערען

ארױסגערר>רםען דערפאר מ׳װעם *ז
— * - u | * \  U K  U f lk  U | M | M  M -  -  — I■ a t ו ■ - g L•    - ■ . >  גיט זײגען מאלען אזעלכע (און שעאער די ®דן ררערען

 האט שטאם דאזיקע די אם — זעלםעגהײם) קײן געװען
 דאנק א — יוניאן־לאקאלם פײגסםע די פון אײנעם איצם
דובינםקי. *רעזידענם און איגםערנעשאגאל דער

ך װיניפענער קען יי  קלאוק־ אןצזזײפעלזאגען,אזדי
ם קענען םאכער ײמנ  םון מוסםער א אלם װערען באנ

 פאר־ ארבײטערשאפמ. ארגאניזירטער באװאוםםזיניגער,
 לאיא־ אויםערגעװײגליכער םים יתיאן א אין איעימט
איר. צו ליםעט

בעםע־ א איז יאר, חײנםיגס סעזאן, םפריגג דער
 בא־ זײנעז קלאוקמאכער אלע יאר. למממז פיז תמ־

 אינ׳ם ״ביזי״ דער פאר עןכודזאא פאך. בײם שעפטיגם
די איז ערשטענם, פארשײדעגע: פאראן זײנעז םדייד

 געװען פראדויצען פרײרי די אין גערעםעגיש תבואה
 אויף ירײז דער הארבםם. לעצטען שלעבםע קײן נים

 לעצטען װי בעסערער א אײך יאד הײנםיגם איז װײץ
 דאס *ירקולאציע. אין געלם םער םײנט דאם *ן י*־־.
 םרץ לאגע די מארבעסערען געהאלסען גאסירליך״ האס׳
 ארײנגע־ קלאוק־אינדוסםריע די — אינדוסםריעז אלע

_________________________________ רעכעגם.
 באלע־ די מים אגרימענם דעד װען ,1939 יוני. »יז

 קלאוקמאכער די האבעז געדדארען- באנײס איז באטים
מן א ר ק װאך. א דאלאר 1 סון העכערונג א מ

אן די האט יאנואר לעאםען  א אפגעהאלטען ײני
 געקראגען וױדער און באלעבאטים די מיט קאנפערענץ

 די םח שכירות די אויף יראצענם פיגף ®ז העכערונג »
 לע־ אויף פרײזען ערטעכצהעג די *וליב קלאוקפאכער.
 דורך געײארעז פאראורזאכט זײנען װאס בעגם־םיםלעז׳

ו פלחמזע דן
 םון העכערונג א אז זינעז■ אין האבען ד*דו גמנן

 צען וױ װערט סער איז עסבך־אראײ אױף •ראצענם סמף
 גום איז דײשדעטאזג דער .טייב־ארקשטי אױן• סראמנם
 בא־ איז עס װאס קלאוקמאמר. יעדען «ו באװאוסם
 אין קלאוקפאכער די װאס דאס, איז װיככױג זונדערם
 געקרא־ חדשים זעקם םיז ױףארלט אין האבען װיניאעג

 אונזער לױן. זײעד אין העכעדונג א םאל גדוײ גען
 געקראגען האט װ*ם קאנאדע «ױן אײטנימ די איז ײניאן
 מים־ אירע פון שכידות די אױןי העכערדנגען מאל מ׳יי

חדשים. זעקם פארגאנגמע די »ין גלידער
 עס זינם rvp פיר מרגאנגענע די סון םשן־ »יז

 ליײ איגםערנעשאנאל די מיוארען דעטניגרעג ד« איו
on קלאוק־ היגע די האבען יוני^, ערסדקװאי גארמענם 

« געקראגעז מכעד ה  דער מים שכירות זײעדע <דט«
 אר־ זײער סאו־קלענערם »ון ײ«ד i דאלאר 7 «ז םימנ

 ניט איז דאם האך. א שםונדען טיד םים מסם־אײם
 גרעסערער א םאר אפילו — דערגרײכרנג שלעדםע קיין

װיניאעג. װי שםאט
דע־געמארשט א גו געקופען זײנען םיבאטבאל^ די

 קלאוק־ די װאס העכערונג די 1א ױניאן, דער םיט ניש
 יאנואר למםעו לױן זײער איז מקראגעז האמז סאכער

ל  אבער אײב .1940 יוני, םען1 דעם ביז נילםיג י׳ין מ
 שםײ־ װידער לעבעגם־םיםלעז די װעלען *יים יעבעד ביו
ק י װעם ■רײו. אין נ א י ײי  העמרדנג א פארלאנגען י

 געשםיגענע די ®ץ אראי?אחאי דעד לױם לדין, אינ׳ם
לעבעגם־םיטלען. אױן• •ױייזען

ױמד נמו ט  דער־ סאראליש; די איו װיכסיג װי
a געװינם א איז דאס לאק«ל. אתזאר «ון הויבתג n 

ק ם ק ען געסאסמאן ני  סענםען, און דאלערם אין ווןו
pV*« ig p a g ^ p  T O i y n g די חשוב. זײעד זיך־ 

ע און אארןל ד ן ז  געהױבען, זייער איז םיסגלירער מ
ן ו א ן  אושםאנד גוטען אין באטירליך איז לאקאל ו

y u r t.! שוןר^ר די  ן םיס דיוס זייער אלס1 קלא
l i m o ל אנן ס רן א רן א א  אײנעו־ יעוער ליוןן. זי

או ויי אן מנ א ץ ח  איגװעםם־ n ודי דיזם אן [אלוגג וי
bo b ן א^ר י ױב איך װאױלז״ן. ז  זדױב׳עד אגזער או גל

t o m u■ , ר #ים איז חבינסקי, ו ר דן בן ל  םײנוע, ון
* m *ז מ ר ד ן *BP זי n o i ח סאלײו 1^ל אין> 

vum* |ל<9ל p w ר> ip 'w i B3wo wp מווו לו

m ז י u י n t*  vm  nד מ m. ו n w y n  m

חערבסט ס. ®רן
מענמדזשער.

 *ו־ די מים איץט זיך רודערט לאקאל אונזער אין
 עקזע־ דער או מיטגלידעד פאר װאלן די גו גרײםוגגעז

 :אײז־אוז־גװאנאיג פח באשטיים וואם גאארד, קוטיװ
 פינף און פרעסערס םיר קאטערס■ פיר אירײמארס׳ אפט

 דערהיילם דארפן וועלן װאלן זעלבע די בײ שינישערס.
 אונזער םון קאנווענשאן דער או דעלעגאםן דרײ װערן

 דעם יארק נױ אין פארקומען װעם װאם אינםערנעשאנאל,
 עס אז לאקאל, אונזער צו גוםרוי האנ איד מאי• םעז27

 דעד או מענשען פאסיגסטע די װערען דעתױילם װעלען
 דעלעגאםען פאסיגסםע די אויך און עקזעקוטיװ־באארד,

קאנווענשאן. דער או
• •

 מאנופעקםשוריגג דרעם דער אין מאל ערשטען גום
 א — ענילאד — דא מיר האבען װיניפעג איז געשיכםע

 םים־ גרױםע קיץ נים אמת, ).237 (לאקאל !יוניאן
 באדיי־ אח לאיאל באװאוםםויניג׳ אבער גלידערשאפם,

שםארק. םענדיג
 געםעםעלם לעאטענס האבען םיר װאס דעם דורך

 נײטניג באשעםםיגט װאם קאמפאני״ עם. םי. דזשײ. די
 געוחח נים יאר צװאנאיג םאר אח װאם דרעסמאכער,

 הע־ א געקראגען ארבעםער די האבען שאפ, ױניאז קײן
 אר־ דרעס־שעפער די אין שכירות. זײערע אין כערונג

 בא־ קריגען דרעםמאכער די אבער שטיק, םון מען בעט
 דאס ״אװערטײם״.■ םאר םערטעל א םים זדינס גאלט

 א שםונדען 44 ארבעם דרעסמאכערין א וועז אז הײסט,
 שםונדען אכט ארבעט זי און ׳$17.60 פארדינט אח ייאד

 שטונדען אכם די םאר ממאלם זי קריגס אווערםיים,
 שםיק־ בײ שםונדע א םארדינם זי װיםיל באזיס אוים׳ן

 ״גערעכםיג־ דער םון לײענער אייניגע פאר אדבעט.
 םא דערגרײכונג, קנאפע א וױ קלינגעז דאס וועט קײט״
 נײ־געגרינ־ א איז דאם אז זינען אין האבען זײ זאלען
 דינען דרעםמאכער די װאו שטאט א אין יוניאן דעטע

 וועט געדולד און אײם ארגאניזירט. געווען ניט קיינמאל
דרעסמאכער׳ די םון לאגע די םארבעםערען אייד דא

 קלאוק־ די פון לאגע די פארבעסערט האט עס װי פונקם
 דרעס־ דעי־ פמ גרינדונג דער מים איז דערװייל מאכער.
 שוין דרעסםאכער די םון לאגע די דא ױניאן מאכער

 לא- ערשטער דער איז דאס און געווארען םארבעסערם
 בא־ קריגט אץ שטיק סון ארבעט וואם קאנאדע אין קאל

אװערטיים. פאר פערםעל א מיט איינם גאלט
 זיך מען גריים לאקאל דרעסמאכער אינ׳ם אויך

 דער־ דער פאר און באארד עקזעקוםיװ פאר וואלען או
. קאנווענשאן. דער צו דעלעגאטען םח ווײלונג

םארשיידע־ םון יבאשםײם לאקאל דרעםמאכער דער
 אידישע פראצענם איין בלױז מיט נאציאנאליטעטעז גע

 זייער זיינען לאקאל דעם םון מיטגלידער די ארבעטער.
 אין דאם פילען זיי — ױניאן דער פון באגײםטערט

 באקוםען זיי װען וואד׳ יעדע ״פעײענװעלאפם״ דחנרע
מער. דאלאר םיר ביז דריי םון איצם

**•
 אונזערע אן פירען געביט ״עדױקיישאנאל״ אוים׳ן

 םיר גיבען מאנאט יעדען ארבעט. םיכטיגע א לאקאלס
 געבים ױניאן טרייד אוים׳ן לעקציעם בולעטין. א ארױס

 שםאם. איז מענשען פראמיגענטע פון געגעבען אפט ווערען
 לעק־ לאקאלס ביידע פון מיטגלידער די הערען אױך
 אקםיוױ־ ספארם די קונםט. דראמאםישער איז ציעס

 ווערען םארגליבען קענען לאקאלם אוגזערע אין םעטען
 אנדער איז עם װעלכעז פץ אקםיװיםעטען ענלאכע מיט

לאנד. אין יוניאן־לאקאל
 און דעם וועגען געשריבען אייגמאל שוין האב איך

 ױניאגס׳ עלטערע אז םאקם, דעם מאל א נאך באטאן איד
 חנר צו ארויף קוקען מיטגלידערשאםםען גרעסערע םים

 לא־ ױגיאן׳ וואירקערס גארמענט לײדים אינםערנעשאנאל
 צעמענ־ םון מוםטער א אויף װי װיניםעג, אין ,216 קאל

אייניגקיים. טירםער
 םײנער אלם פרעסםיזש אוגזער אנהאלטען לאמיר

 פאר־ לאמיר כחות םאראייניגטע מים און ױגיאן־לאקאל,
 א זײן באמת זאל וואם לאקאל אונזער בויען צו זעצעז

 או־סד אלגעמײנער דער צװישען בלויז נים — שםאלץ
 םאר אויך גאר װיניפעג, אין ארבעםערשאםט ניזירטער

 אינטערנעשאניל םארצוױיגםער און גרויםער אונזער
ױניאן. וואירקערם גארםענט לײדים

 אינשר אנעםפמיםמט פארהריפלען נעען w אנסשמסמער
____̂ אננעהויכען רענס־נעזעיז __;

הונדער־ םארטרעםען וועלכע ארגאניזאציעם פערציג
 פראגרעםי־ אמ געשעםטםלײט ארבײםער, םויזענםער םע
 קאמף שארפען א אנגעהויבען האבען בכלל, מענשען ווע

 םאראינםערעסירםע געוויםע פח םארזיד דעם געגען
 םארזיכער״ ארבייטסלאזען דעם פארקריפלען צו גרופען,

 גע־ באםרייען דורך סטיים, יארק נױ אין געזעץ רונגם
םעקס. אנעמפלאיםענם דעם צאלען פון בעלי־בתים ױיםע

 געווארען פארגעשלאגען איז וואם אמענדםעגם דער
 אײנגעפירם ^ עם אז לױםעם, געזעץ אינשורענם צום

 בײם סיסטעם״ ״םערים גערופעגעד אזוי דער ײערען
 פאחיכערוטג ארבײםםלאזע םאר שטײעחנז די צאלען

a ארבײםםגעבער די אז n ארבײסער זײערע גיבעז 
 נישם םעקס דעם זאלען יאר, דורכז באשעםטיגונג מער

 װערען זאל עם װעז אםעגדמענט אזא צאלען. דארפען
 צאלען צו אוםםעגליד מאכעז און פארקריפלען םוז גלזעץ

 פון םעקם דער װײל בענעשים, זײער זעאייססלבאר די
a ארבײםםגעבער די בלויז n ארבײם וױיניג האבען 
 ארבײםס־ די צאלען צו קלעקען נישם װעם יאר, דורמ
בענעפיטם. זייערע לאזע

 גייעז עם װעלכע אין ארגאניזאציעם םערציג די
 לעי־ אװ ןאישערעדפע אמעריקאן דער פון ױניאנם ארײן
 אוץ בתים בעלי םון אםאםיאײשאנס א., אי. סי. באר,

a גרויירונגען אגדערע םארשײדענע n פאראינ־ זימען 
 אר־ האגען פראבלעמעז אינחסםריעלע אין םעדעסירם

 דעם געגעז קאמף דעם אנצוםירען קאונםיל א גאנמירם
 פאר־ זײנעז קאוגםיל אין געזעץ. צום אםענדמענם

 װארקערס נארמענט לעידיס אינםערנעשאגאל די טראטען
 די יוגיאז׳ שיו״ארבייטער די אפאלגאםײםעד. די ױניאן,

 ליםאגרא־ די ידגיאן, דרוקער די יוגיאן, עלעקםרישענם
 לאי־ אלטרגסע די אג, יוניאן םרײד וױנחנגם די פעד^

 גאנצע א און קאונסיל םרייד בילדינג דער ױניאן, באר
מן דארם יוגיאגס. אנרערע דייע ײ אגגעשלאסעז אײך ז

 גד־ צאל א און בתים בעלי םון אסאסיאיישאנם פילע
ארגאגיזאציעם. זעלשאםםליכע

 די צו בריװ א ארויםגעשיקם האם קאונסיל דער
 אםעמבלי דער םון אינדוםטרי און לעיבאר אן קאםיטעס

 םארהעו עםענםליכען א םאדערענדיג שענאט, סטעים און
 דוחד םאדערונג שארפע א און אםענדמענט דעם איבער

 מערים דעם איעפירען םון פראיעקם דעם צואווארפען
 תאדם־ פון געיוארעז םארגעשלאגען איז וועלכער סיסםעם

 גע־ געשיקט איז וועלכער בריװ דער יאסס און ווארם
 לײעגם קאםיםעם די םון םיםגלידער אלע צו ווארען

ױ םײלוױיז זיד :פאלגם ו
 םיםסמ^ םערים געגען קאנםערענץ חשאינם .דער

 באשעפםימו װעלכע םירמעם טויזענםער םארםרעםענדיג
 את ארבײטער אויך און ארבײםער םיליאן האלבעז א

 געזדו דעם געגעז איז ארגאגיזאציעם, געזעלשאםםליכע
 אויםשעמן ביםלאכווײז וועם געזעץ אזא פראיעקט.

 יי העכעחמ צו םירעז וועם םאנד; רעזערװ דעם
 אוגטערנעמד׳ געשעפםם קלײנע אויף חניםס םעקס

 סינאר שוואך זײגען װאם אינדוםטריעז אין ספעציעל
 פארגרעםעחמ צו אנשטאט םארקלענערען, וועם ציעל;

 שםד װעם באשעפםיגונג* קריגען צו יטעןיקכמעגלי די
 ארבייםיר די צו צאלועעז בענעםיםם די געםאר r» לעז
 עקזים־ סא&ע די אוגטערגראבען סוף כל סוף װעט און

 געזעץ׳• פאחיכערומ ארכעטסלאזעז דעם פון םעגץ
 געװאחמ אײגגעשלאסען איז בריװ םיםן צחאםעז

a ארגאניזאציעם און ױגיאנם פוץ ליםםע א n דימז 
 אוגםערמ־ איז בריױ דעד ליג דער אן אגגעשלאסען

 מל־ רחן פון ווחילער, 4 װיל. פון געװארען שריבען
 סשיי אלס אסאסיאײשאן׳ ע&אלאיערס טריידס דיגגס

 יח םעקרעםאר סיװקועקזע ^ram גײםהען ם. און מאן
 אײ באארד ריקאװערי םום ענד קאום :עשאגאל חנר

סעקרעםאר.
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שיקאגא אץ ױניאן ארכײטער קלײדער פרױען דער פון געשיכטע יאר פופציק
אר־ קליידער פרויען די פון ״געשיכטע \

ארויס־ שיקאגא״, אין ױגיאן בײטער
 דזשאינט שיקאגא דער פון געגעבען

 ארויס שוין איז אינטער. פון באארד
 אויפטריט איר געמאכם און דרוק םון

 םיל מיט עםענטיליכקײם. דער פאר
 דעם אם םאר איך שטעל פארגעניגען

 ארבײםער דער פון געשיכטע דער צו נײםראג
 איגטערנעשאנאל אונזער םון מיטגלידער די צו באוועגנג.

 אן אלגעמײן. אין באוועגונג ארבײסער דער צו און
 איבעד בוך פראכםםולער א עם איז איבערטרייבונגען,

 אײנעם יעדעז םארכאפט װעלכער געשיכםע ארבייטער
 באװע־ ארבײטער דער אין פאראינטערעסירם איז וואם
פראבלעמען. אירע אין און גובג

 פופציג םון בילד םארכאפענדיג א שילדערט בוך דער
 דורכםאלען און נצחונות האםענונגען, גרויםע קאמף, יאר
 מען ווען דרעסמאכער. און קלאוק שיקאגער די םץ

 וואלם צײט די װי מען םילט בוך דעם אין זיך פארטיפט
 יאר צום יאר, םוםציג אויף צוריק געםאן רוק א זיד

 די םארבײ זיך םראגען אויגען אונזערע פאר און ,1886
 םאר ארבײטער די םון לעבען דעם אין פאםירונגען אלע
 די קאפיטעל נאד קאםיטעל לייענען מיר װען צייט. דער

 נאכ־ און קלאוקמאכער די וואם מאטערנישען און לײדען
 באקענען אנגעליטען, זיך האבען דרעסמאכער די דעם
 גע״ האבען מענשען די וואם קרבנות די מיט זיך םיר

 געמוזט זיך האבען זיי וואס שװעריגקײטען די בראכם,
 הײנטיגע די אויסגעקעמפט האבען די ביז אויסשטיין

דעתדײכונגען.
 אונז םאר שילדערם בוך, אין אריינםיר םון גלייד

 שרע־ ױינע אלע מיט שאפ סװעט דעם פארפאסער דער
 פיאנע־ די מים דארט זיך באקענט לייענער דער קען.
 אין וױיניג געווען דינען זיי ױניאן. אונזער ®מ חנן
 בע־ א םון טרוימער אידעאליםטען, גרויםע אבער צאל

 געהאסט האבען זײ קומען. מוז װאם וועלט סערער
 געמיינ־ א םאר אגיטירט האבען און סוועם־שאפ דעם

 און זיך פון ארונטערצואווארםען אנשטרענגונג ואמער
 שקלא־ עקאנאמישער םון יאד דעם מיםארבײטער זײערע
פעריי.

 פארםאםער דער םירט קאםיטלען וױיטערע די אין
 עקאגאמישער פון לאבירינםען אלע די דורך לײענער די
 קליידער פרױען די םון אגטװיקלנוג אינדוסםריעלער און

 צוזאמען אים םים באזוכען די שיקאגא. אין םרײדם
 ױניאז םאבריקעז; אינסײד און שעםער קאנםראקםינג
 און םטרייקם ;ארדנונג םון שפור א אז סאחאמלונגען
 סםרײק א וױ זײ זעען דארם און דא פיקעם־לאינס.

 םיט פרייענדיג זיד םארלארען, אדער געוואונען װערט
 געװינםען קליינינקע זייערע מיט םטרייקערם אמאליגע די
 דורכ־ זײערע אויף צוזאמעז די מיט םרויערענדיג יון

 געװינםען קליינינקע די װי זיך םאר זעען די םאלען.
צו ױניאן דער םון םארזוכען די וועז אוים, גלייד רינען

 הערען װאוג״ ״דזשוניאר םון ארבײטער
ראזענטאל. ברודער אגענט, ביזנעס דיער

פרעוידענטזױיס־ו ביאליס, מ^ריס פח

 װי זעען זיי דורך. פאלט שאפ נאך שאפ ארגאניזירען
 גע־ םריערדיגע אלע אפגעװישט האט דורכפאל איין

 אין צוריקגעשםויסען װערען ארבײטער די און װינםען
 דעם אגהויבען אמאל נאך געצוואונגען און שקלאםעריי

נײ דאם אויף קאמף זעלביגען
 לייענער דעם פון אויגען די פאר זיך םראגען אזוי

 אוגזער פון בילדער די בוך פון זײטעל נאך זייטעל אויף
 םון משך אין ביםלעכוױיז, װי זעען, זײ געשיכטע.

 ער* מער אץ מער אלץ אן םירער די זאמלען יארעו,
 און אגרעםיװער אלץ װערען ארבײטער די סארונג,

 ארבײםם מענשליכע פאר קאמף זײער אין אנטשלאסענער
 אויך זעען די שכירות. אגשטענדיגע און באדינגוגגען

 פארגרעסערט ארבייטער די פון םארשריט דעם מיט װי
 די םון װידערשטאנד דער און םארביסענקײם אויך זיד

 םטרײ־ די זיך. פארמערען םטרייקס די און בתים געלי
 װאם דאם ניט אבער שוין זיינען פירער די און קערס
 און ארגאניזירט בעסער שוין זיינען םטרייקס די אמאל.

 ער־ די םון כאאס דער איז פארשוואוגדען צוגעגרייט,
 בעםער װערען סטרייקם די צוזאמענשטויםען. שטע

געםירט.
 דורד גייען בוך םץ דיטלאך וױיםערדיגע די אױף

 םא־ ;קאמפען ביםערע און לאינס פיקעם פון בילדער
 קאנםערענ־ טורמע, אינחשאנקשאנם, קלאבס, ליצייאישע

באקענם לעזער דער אגרימענטם. בתים, בעלי מיט צען

 פראבלעםען. גייע און נעמען נייע מענשען, נייע מיט זיך
 אין ברודער־קריג דעם וועגען ער לייענם שםוינען מיט

 געגענזײםיג זיך האבען ארבייםער די ווען ױניאן אונזער
 םארשווענ״ פארביםענהײט, גרעםטער דער מיט באקעמפם

 אינערליכעז אן אין ענערגיע גאנצע זייער דענדיג
 װאם אלצדינג פארניכטעט ניט שיעור האט וואס קאמף

 און קרבנות פון יארען דורך געווארען אויפגעבויט איז
אנשטרענגונגען.

 קלײדער םרויעז שיקאגער דער פון געשיכםע די
 אנגעפיקעװעם איז 1939 ביז 1886 פון ױניאן ארבייטער

 אונזערע םון לעבעז דעם םון עפיזאדען אומצייליגע מים
 געבורם דעם םארצייכענש עם דרעםמאכער. איז קלאיק

 םאר קאמםען די םון דערציילט ױניאן, אונזער םון
 םער אח אנםירעז, געמחט האם זי וואם עקזיסםענץ

 די וואם ראלע אומגעהויערע די באםאנם עם אלץ, פון
 קלאוק די םץ לעבען דעם אין געשפילם האט ױניאן

 צו קאמף אוםערמידליכען זײער איז דרעסמאכער און
 זייער און לייכטער ארבײםער די םון יאך דעם מאכען
 אױף אז אייד וױיזם בוך דער דערטרעגליכער. לעבען

 האט ארגאניזאציע אונזער וואם ראליע װיכםיגער דער
 ארבייטער אלגעמײנער דער םון לעבען דעם אין געשפילט
שיקאגא. אין באװעגומ

 באארד חשאינם שיקאגער דער םון געשיכטע די
 דזשאינם די ארבײם. ששיקעל אויסגעצייכענםע אן איז

 ארויס־ איר םאד ווערען צו באגריםם םארדיגט באארד
 אנער־ מיין אויסדריקען אויך װיל איך בוך. דעם געבען
 וועלכער קארסעל׳ װילםרעד פארפאםער צום קעגונג

 װיכטיג א בייצושטייערען געטרײ אזוי געארבײם האט
באװעגונג. ארבייםער דער םון געשיכטע דער צו בוך

םױםערבענעפים אינטערנעשאנאל דעם פון קאמיטע דער פון באריכט
יאנואר חודש פארז פאנד

מאנאט דורכן אויסגעצאלט בענעפיט טויטען

 בראדוױי, 1400 וואוג״ ״דזשוגיאר םון ארבײםער די
 ביזנעם זײער לכבוד אווענש םײנעם א דורכגעםירם האבעז
 חשאינם ח־עם דער פון ראזענטהאל ברודער אגעגם

ד דער ארויםגעטראםען זיינען רעדעם מים באיײ.  ח
 אר־ צאל א און דײםש ברודער מעגעדזשער יאדסמענם

 רא־ געלויבט שםארק האבעז װעלכע שאפ, םון בײמער
 און גאנצע אלם ױניאן דער פאר םארדינםטען זענםהאל׳ס

 האנעז ארבײטער די שאפ. דעם םון ארבייםער די פאד
מן און רזױאלואיע דאנק א אמןנומען ע עג  ביזנעם זײער ג

 געשדײ־ זײן פאר ירעזענט שײגעם א ראזענטהאל אגעגם
 פון ארבײטער די פאר ארבײט איבעדגעבענער איז ײ

 זײער אױםגעדריקט אױך האבען ארבײםער די שאי.
 געחאלםען האט וועלכע שאו, פח קאמיםע דער צו דאנק

 שנײז־ער, ברידער די ארבײם, די דורכםירען יאזענםהאלן
 האפענונג, די אויסגעדריקם און םעםױלאוז און קאימז

 ביז וױ ארבײט גוםע די פארזעצען אלע ײעלעז יײ ײ
ייצס.

 קאופמאז שויארץ׳ ;םשערמאן שאפ ספעקטאר,
 זאםטבםקי ; 22 לאקאל לינדערםאז, איזי אמ
קאםיםע. יי ,60 לאקאל פמ

נאמען
 בעקי לעװין,
 מארים עגנער,

 לואי מעגקעם,
 םש. לאפינער,

 בעל אנא קוירי,
 איזידאר מאםז^ לא

 חשאזעף דיטמאן,
 םײדי פאניסקי,
 ראח רייזבערג,
 איזידאר קליינראק,

 אב האכמאן.
 םעמיועל קאהען,
 ראול רענא-

 הערמאן םינגערמאן,
 םעמיועל פלאמהאלץ,

 יעםא וױץ,
 גאםי רובין,

 חשאזעפין זערילא,
 פאריס קאוםמאן׳
ענםאני קארםעס,

נאמען
 א. מארקא׳ די

 מילדרעד ראג,
 חשארדזש ליוױי,

 נײםהען סינגער,
 עגן מערי םעיר׳

 םעם באראק,
 דאראםי םאנער,

 חשעק ליםראװניק,
ייאם אםפאיז^
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:רעדאקםאר װערםער

 לעב און קאמוניםם אױםריכםיגער אן בין איך װען
 יעדע םאג, יעדער וואו צײט, אוםזיכערער אזא אין

 מײן צוליב לאגע די בייטען מיר פאר זיך קען שםונדע
 קרי־ צד חוצפו. די געהאם ניט איך וואלם ביכעל, פארםײ

 אונזער װי יוניאנם, פראגרעםיװע אױפריכטיגע םיקירען
איז. 60 לאקאל

 פון יאי־ען שווערע ארונטערגעריסען ניט וואלם איד
 אר־ די םאר לאקאל דעם אין ארביים קא^םרוקםיװער

 צו גליקען קײן צוגעזאגם ניט וואלם איך בײםער;
 אל־ דער דורך נוים, אין זיך טרינקען װעלכע מענשען,
 אין לאגע שלעכטעד דער און לאנד אין לאגע געמיינער

 געטאן ניט עס וואלם איך אינדוםםריע; נידעל דער
 ווע־ צר ערוױילט כדי עלעקשאנם, פון צייט א אין אםילו

 יענעס געהייסען נים איך וואלט קאמוניסם אלס רען.
 א םאר אדער ארכײם, טאג א פאר ליין איז ווארםעו
 פראםעקציעכ מעגליכע אלע דורך אליין איז חשאב,

דזשאב. םטעדי א ארבײם, םאג א קריגען פרובירעז
 יענעם אויף חםרונות קײז געזוכט נים װאלם אין•

 אז געוואוםט װאלט איך װען צוועקען, פאליםישע צוליב
ױניאן. מיץ לאקאל, מייז שאדען קען עס

 איז װי געזען, און ארייגגעםראכם זיד מאלט איך
 זיינען קאמוניםםישע. אין אפילו ױגיאנם, אגדערע אין עם

 אםשר און זעלבע? די נים קאנדיציעס די דארםעז
? ערגןו־ גאד

אדםיגיםטרא־ די קריטיקירט נים קײנםאל װאלם זדך
 די םארבעסערען נים קען זי װײל דערםאר בלױז ציע

 זײנען םירער די וױיל — פראצענם 100 גאנצע לאגע
 אייג־ ױאלם איך צו. אלײן עם גיבעז און גענוג ערליד
 קאמוניםם, אלם איד נים אפילו און ױניאז, קײן אז געזען,
 די װען איעאגצען, לאגע די םארבעםערען געקענט װאלט
 לאגע, אוםזיכערער און צושױבערטער אזא אין איז װעלם

 דאם ניט האבען און ארבײםסלאז זײנען םיליאנעז װען
נויטיגסםע.

 שיסען צו לוקםום דעם ערלױבם גים זיד האלם איד
 מים באשולדיגונגען, נים-גאגריגדעםע מיט םראזען, םיט

 גלוםם עס ווײל דערםאר נאד לאזוגגעז פראװאצירענדע
ױניאן. דער אין חשאבעל באצאלם א םיר *יד

אנצורײמן ערלויבם נים קײנמאל זיד וזאלם איד
שוואר־ זײ םפעציעל צװייםען, געגען ארבייםער םײל

 גאך ליגט זײ אבער װער, װער, לאקאל. אוגזער אין צע
די ם םן  גע• האבען זײ װען שקלאםעריי, פון יארען אין

מר געודען ניט און םאג, א דאלער צוזיי פאר ארבײט  זי
 די געװען איז יוניאנם די םח וועלכע דעם. סים אםילו

 מצב דעם *ו קומען שװארצע די העלסען צו ערשמ
 אינ־ די גים אויב — איצט זיך געםיגען זײ װעלכען אין

 לא־ איינגעשלאסען לאקאלען, אירע סיט טעתעשאנעל
!60 קאל

 בא־ ערליך איד װאלם קאםוניםם, א בין *יד וחנז
 חנר״ שױן אדםיניםטראאיע, די און ױניאז מײז האנדעלם

 איז *זיט שװערער איצטיגער דער איז ויײל אלײז, פאר
 קול• געזעלשאםםליכער, איז עם װעלמנ אין שםער יעדעו־

אונער־ אן אינםםיםוציע עקאגאםישער אדער ררעלעיט
םארברעכען. הערםעד

םוגדעםםװענען וױל את קאמוגיםם א ביז איך װען__
 איך ױאלט אדםיניםםראציע, דער אין ווערען ערוױילם

 םעאיג־ אח לײםםונגען םײגע םאקםען םים אױםגעװיזען
 נאר און באװעגונג, ארבײםער דער אין און פאר קײםען

ווערען. ערװיילם ■רובירם איד װאלם םיטלען די יירד
 אויםצוגיצען ערלױבם ניט קײגמאל זיך װאלם איד

 ניט פאר לאגד םיין סון יוניאן, םיין ®ח םרײחייס די
צװעקען. אנשםעגזײגע

 די האב איך װען — :געםראבם זיךי װאלם אין
 אוגזער אין געהאנדעלם אזוי אויך איך װאלט — טאכט
 ? ■ריוױלעגיעם די געהאם אויך געגנער וואלםען I יוניאז
 דורך געקענט אױך אדםיניסםראציע םײז סען ודאלט

? אוםגעשםערם קריםיקירעז װארם דורך און שריפט
ד ימז  מד גום ■p? T» װאלם קאפוגיסס, א rב »י

 פון בלאטע, צו גענוטען זיך װאלם איך שיידער טראכט,
 אפגעזען אײנשםירען, שסארק זיך אליץ סוו m וועלכער

 — מעממר ■ארטײ א געװעז חנחריל נאך־ װאלט איך וױ
א<אן. חיטלער־ססאליז דעם צו צושטיםען געםוזם און

לעחשןד קלורפעלד, ח.

פראגען ױניאן װעגען
רעדאקםאר: ווערטער

 נאך איך האב ױניאן, אונזער צו באלאנג איך זינט
 צו פארפעלם נים זשורנאל אונזער פון נומער איין קײן

 און ־גײסםיג, באםרידיגונג פיל געםין איך און לעזען,'
 אונזער אין לאגע דער װעגען אינפארמאציע ניצליכע אויך

ױניאן. אונזער אין אויך און אינטערנעשאנעל
 אלם אונז, םעלט אבער צייט לעצםער דער פאר

 גע־ גערן אזוי םלעגם וואם ״םיטשור׳/ איין דרעםמאכער,
 איז דאם דרעםמאכער. אידישעז יעדען פון װערען לעזען

מינקאף. ליבען אונזער םון םראנם״, מאכער דרעם ״אױם׳ן
 פלעגט דרעסמאכער א נאר װי זאך, ערשםע די
 געװעז זאד ערשטע די איז ״גערעכטיגקײט׳/ די עםענען

 ״םוז מינקאף, ליבער אונזער שרייבם עם וואס לעזען צו
 םלעגען דאס איבערלייענענדיג פראנט״. דרעםמאכער

 אונז בײ זיך הערם עם וואס װיםען םיל־וױעיגער מיר
ױניאן. אונזער אין אויד ארן םרייד, איז

 ברײ דעם שרייבען אייך באוואויגען מיך האם דאם
 מינקאף ליבער אונזער איז ווארום :םרעגען און וועל

 אםשר ? םראנט דרעםמאכער םון גענעראל אוים געווארעז
? פיםשור נויטיגע די אם אויםלעבען וױיםער מעגליך איז

ברודער־גרום, מיט
.49)171 לעדזש. ,22 לאק. מלמפאן, הערי

 װאונ* א״ער איז זעט׳ איר װי רעדאקציע: דער םון
 אר־ זײנע װידער שר״בט םינקאף ברודער געײאיען• םקוים

 װעט ער אז חאטען םיר און ״גערעכטיגקייט״ דער אן םיקלען
רעגעלםעםיג• טאן עס

 דרעס־ די םון ױניאן הרעדיט די לױבט
מאכער.

רעדאקםאר: ווערםער
 םאר באגײםטערוע מיק אויםדריקען מיר ערלויגש

 איד ױניאן• קרעדים דרעסמאכער דער םון ארבייט דער
 מעג־ האם ױניאן קרעדיט די וואם גליקליך, העכםם בין
 קריגעז קענען זאלען מעמבערם אונזערע אז געמאכם, ליך

 דארםעז ניט און דעם אין זיך נויםיגען זײ װען הלואח א
 דורכ־ דארסען די וואו שארקם, לאאן די צו אנקומעז מער

 נאך און ערנידערונגען און שוועריגקײםען אלערליי מאכעז
פראצענטען. רויבערישע צאלען

 אויםגעווען יאר צוױי לעצםע די פאר בין אלייז איו
 קריגען געקענם גיט האב און קאםפאני לאאז א נאר וואו
 בעבעכעס מיינע םארזעצען זאל איד סייחנז הלואז^ קיק
 קרי־ אדער יאר, א אינםערעסם פראצענם 20 צאלעז און
 אר־ איד אז גאראנטירען, זאלען װעלכע גום־זאגער, גען

 אזײנע גאך און יאר, איז װאבען םופציג און צװײ בײם
 הא־ די אױפגעבען געםוזם האב איד כיז םאדערוגגען.

 עםליכע די געבארגש זײ םון קריגען קענעז «י םעגוע
גענויםיגט. זיך האנ איך װעלכע אין דאלאר

 אונזער מיט ערםארונג מיין געװען איז אגדערש װי
 א געקראגען האב איד װאו יתיאז, קרעדיט דרעםמאכער

 םרײבד־ גרעםםער דער םים און שוועריגקייםען אן לאאן
סאציאליזם. שםיק א באמת איז עם !אלעמעז פון ליכקײם

װאוגש, בעםטען מיט
אײזענבערג מעקס

:רעדאקטאר ווערםער
 בריף, דעם םארעפענםליכעז בעםען אײך װיל איך

 אר־ די העלפען צו סיסםעם פאלגענדער דער װעם אםשר
 דער װערען. אמעגומעז קעגען 60 לאקאל םרן בײטסלאזע
 ארױם רופט ארמיםסלאזע די העלםעז פון װעג איצטיגער

 יעדען קאסם און גאשולדיגונגען, און צוױםםיגקײםען
 — וואך א דאלאר a( וױ מער פארדינם װאס םעםבער,

 אויפצוהאלםען טעקםעס חוץ א דאלאר׳ 60 יאר ײרכ׳ן
דעפארםםענם. דעם

 וואס די און אומצופרידען זײנען ארבײםםלאזע די
 פאקם, דער אופצופרידעז. אױך דינען חשאבם האבעז

 אויםצובעסערען פרובירען צו קאםיטע א זיצט עס אז
גוט. אזוי ניט ם׳איז אז צײגט, ולאן איצםיגען דעס

 אט װעג. נײעם א פרובירעו לאםיר דאריבער איז
:פאר שלאג איך װאס איז

 א דאלאר 20 פארדינש װאם מעפבער, יעדער )1
 ארבײטס־ צום װאך א דאלאר 1• צאלען זאל סער און װאך

 זעלבען דעם אױף קארד א םים סטעם■ א פאנד. לאזעז
 װערען. אײנגעשםעלם זאל קארד דיום דער וױ אוםן

ז װעס םשיזלער א גזנפינען זיך װעט עם (אויב  אים מ
געפיגען). לײכס

 16 קריגען זאל ארבייסםלאזער פולשםענדיגער א )2
 זיך. רעגעםטריחמ םון וואכען 2 נאך וואך א — דאלאר

 צוגןך אים זאל וואך א אין םאג איין ארבײט ער אויב
 דא־ 20 םארדיגם ער אויב דאלאר. 15 ביז װערען צאלט

 םאנד צום דאלאר 1 צאלען ער באדארף מער און לאר
אלע. װי פונקט

 שארען נים זאל 60 לאקאל םון מעטבער קיץ )3
קארד. ווארקינג א אן דזשאב קײן אויף גײן

 בארעכ- זיין זאל 60 לאקאל םון מעמבער יעדער )4
 אר־ םעג םראגען. אן קארד ווארקינג א קריגען צו םיגם
 געגעבען זאל אםיס אין ארימקומען װעלען וואם בייט,

דזשאב. דעם פאר מאן בעםםען צום װערען
קאס־ װעם דעפארםמענם מיט׳ן םארוואלטען דאס

 גײן דארםעו גיט וועט םען איצםער. װי וױיניגער טען
טעג. זוכען שעפער די אין

 איניצי- די קריגען צוריק וועם ארבײטםלאזער דער
 פול־ זײן נים וועם ער פארלארען. האם ער וואס אשיװע,

 םאג א קריגען צו ױגיאן דער אין אפהענגיג שטענדיג
האםענונגםלאז. און גידערשלאגען אזוי זיין און ארביים,
 TP װעלען דזשאבם האבען וואס מעםבערס, די און

 םױען װעם וואם צוואנג, געװיסען א םון ווערען םריים
 איך םײן דעם מים און װערען אפגעשאפען סוף־כל־סוף

 קריגען נים קען 60 לאקאל םון מעםבער א !וואס אם
 דזשאב, זײן בייםען נים קען ער קארד. ווארקינג קייז

 קײן נים מאכם ער ווען אפילו דזשאב א קריגען אדער
 זײן שאפ. דעם פארםראגען נים קען ער אדער לעבען,

 לעבן אײגענעם זײן םארבעסערען צו רעכם איינגעבױרעגע
 לײדען צו םאר׳םשפם איז ער צוגענוםען. אים בײ ווערם

 אפ־ םולשםענדיג איז ער אוחאכע. ס׳איז וועלכע אן
 װערם דאם באאםטען. םון װילען גושען איג׳ם הענגיג
 דעם םרעגם אבער ארבייםסלאזען, דעם לםובת געםאן

 פרײען םמ צײם דער אין אז ער, זאגם ארבייםסלאזען
 איך, זאג דאריבער !מער םארדינם ער האט םארקעט

 םםשות׳• א אױף ארבײםםלאזע די העלםען מחען מיר אז
 פיר און אלײן. זיד העלםען םײגם דאם וױיל אוםן, דיגען
ך גים אונז פאר װעט קײנער וױיל באצאלען, מוזען  נ

 װערען איבערגעלאזט מח צײם זעלבער דער צו צאלען.
 לעבן זײן םארבעםערען צו רעכש םיילװײזע מעמבער צום

קען. ער אויב
אכטוגג, טיט

.60 לאקאל דיאמאנד. <.

רוט. די און באנדעל דאס
 ״גערעכטיגקײם״: פח רעדאקםאר חשוג׳ער
 די אויף םיינונג םײן אויםדריקען םיר ערלויבט

אן אונזער םון זייטען  קא̂& חנם װעגען צײםונג יוני
 אן םירם יארק גױ םמ ױניאן קלאוקמאכער די װעלכען

א םאר איצם  ארבײם.״ םון אײנםיילונג יושר׳דיגער .
 ווזמ־ס וועלכער קאמ̂ן דאזיגער דער אז גלויב. איד
 דעד אונםער באארד״ חשאיגם אונזער פון אנגעםירם

 י. ברודער םעגעחשער״ חשענעראל םון םירערשאםם
 אין אפרוף ווארימסםען דעם געםיגען דארף םיעבערג,

 חגרפאר בלויז נישם קלאוקפאכער• אלע םון הערצער די
 רעזולםאםען ממשות׳דיגע באלדיגע ערווארםען םיר וױיל

 הױ*ד נאר ארבײטסלאזיגקײט, טײלוױיזע לײזען צו
 ן אױף םירם קאםף דער אם וױיל דערםאר, זאכליך

אן אונזער װעלכען אויף וועג׳  I אנטאפען װעט ױני
 באםעםםימז צו שריט וױיטערען א פאר באדען םעםטען

אן פאזיציע^ ױני
 עקאמד אז בטעם כלל. אלטער אן דאד איז עם
 ײיו אהמ״ זיך קײקלען באנדלעך די אז געזעץ, םישער

 פאר־ םיםואציע אזא בײ ביליגער. זײ פראדוצירם םען
 ארגאני־ דער איבער קאנםראל דעם ײניאן די לירם

 ארבײםס־קאגקורמץ *ו םירם װאם פראדוקציע, זירםער
 צװישען שעפער, אויטסײדיגע און איגסײדיגע צװישען

 לםעלאכזס■בא קאוגםרי און בתקלינער יארקער׳ גײ
 דיט־ םאר פלאץ אפ םרעם םאלידאריםעם יוניאן

 TP יוניאן און סםאנדארדם- יוניאן און ארגאניזאציע
פאלען. «ו אן הויבען דינגונגען

 קאנםראיז יתיאן איז — טכות די םאר רםואה די
 זאלינו באנדדאך די אז דפה, די האבפן ואל ױניאן די

 •1גײ ואלפן די וואוהין און יושרידע וופרפן אימגפםיילם
 שמלט איצם, איז עם וױ לאגע אינדוסםריעלע די

:בילד פאלגענחמ אין םאר מיר זיך
 שייז אױפן באגדעלם קלאוק פון כארג הוימר א

מ®* .זײ אנרוםען זי לאמיר םרוי׳ א שגױים בארג םמ

I

ט י י ז ► ai 4 1940 מארטש,
 מאיעם״ א אין שטייט זי לײדי״. גארמענם ףאפאליטאן
 שםאנג, א האנם אײן אין האלטענדיג פאזע, םעםישער

 איינציג איץ אתנםער הענגם עס װעלכען םון שפיץ אויפן
 רום, א זי האלם האנם צוױיםער דער אין דעל.נאנ

 גרר שטייען זײטען׳ םארשידענע םון בארג, דעם ארום
Djb :קאונםרי ברוקלינער, יארקער׳ נױ קלאוקמאכער 
 — אגדערע די איינע נישט זעען זיי אנדערע. און

 פא־ זיי םיילט אמ זײ פארשטעלט בארג הויכער דער
 אויגען םים אויםגעשםרעקטע, הענט, מיט נאנדער.

 אײנציגען צום ארויף גרוםע יעדע זיך ציט בעטענדע,
שטאגג. םון ארוגטער הענגט וואס באנדעל

די, בעםלען הכנאד״ מים רוקענס. געבויגענע מים
:באזונדער גרופע יעדע

 דאס ױארף םרוי״ גנעדיגע אונז, צו אהער, —
v ארונםער״. באנדעל
 ךי קאמאנדעוועם — פרייזען מיט ארונםער —

רום• דער מים פאכענדיג פרױ,
 און םרויען אונזערע צוליב ארוגםער, זיץ זאל —
 שםיץ די אוגםער איינציגוױת אלע זיד בױגען — קינדער

רום. דער פון
םריאומ־ לײדי״ גארמענם ״מעםראפאליטאן די און

 גתפע יעדער צו באגדעלס איינציגוױת ווארםם זי פירם.
נאזונדער•
פאר־ װעלען לעזער קלאוקמאכער אז גלױב, איך

אויסםיר. ריכםיגען דעם — משל דעם שםײן
 סאלי־ ױניאן — איז לאגע דער צו לײזונג די

דאריםטם.
 װאו אונטערשײד, 1א מלאכות׳ בעלי גרופעם אלע

 בארג, םון שפיץ דעם אויף ארויף דארםען ארבייםער, זײ
 הער־ דעם אתיסרײםען און אנדערע די אײנע דערקענען

 .מעטרא־ זעלבםטהערשענדער דער םח רום שענדען
 די װערען װעלען זײ װען לײדי״. גארמענט פאליםאן

 שױן זײ װעלען בארג, באנדעל דעם איבער באלעבאטים
 שױן װעם בארג באנדעל גרויםער דער אײגםײלעז. זיך

 ירא־ *ו באשערט ם׳איז וועמען אלע׳ בבבוד שפייזען
אימען. אץ שער נאדעל׳ בײ צעווען

 האט ױניאן אונזער װאם קאמף דעם באגרים איך
 דארף מאן ױניאן יעםװעדער אז גלויב און אונטערנומעז

 דעם האנם א צולייגען און װיכםיגקיים די פארשםיק
ציל. העכערען זײן צו םירען צו קאמף

״ ן י ו ו א ל ם . ם
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רעזאלוציעם
 וחגסט 234 סטארק״, און ,קעץ סון ארכײטער די

 באשלאסען שאי״מיטימ א בײ האבען סטרים, טע39
 פון בעאםטע די צו דאגק זײעד אויסצודריקען עסענטליד

 נע־ פון מענעדזשער דויטש, אײג ברודער ױגיאן, חנר
 ;באארד דזשאינם דרעס דער פון דעפארטמענט שאנעל

 םשעד* דעפ און אגענט ביזנעס ראזענםאל, לואיס בדודער
 און גו־טער זײער פאד וױיס, כעם ברודעד שאפ, םון מאן

 דורך שא■, פון מלאכות בעלי די םאר ארבײט געטרײער
 באשי־ ארום אזוי און םאחדיניגט ארבײטער די האלטן

ארבײמער. די פון אײנעם יעדען פון דזשאבם די צען
פערלמאן, הײמאן באומאן, חשעק :קאכדטע די

 לארענצא ;60 לאק. אש, לואים ;22 לאק.
.10 לאק. נוסבאום, לעאן און 89 לאק. װיגרעלי,

 דעפארטםעגט ריםוירטש פאר׳ן רעזאלוציע
זי• 550 שאפ, דחגס לאריע פח ברידער די פיר,

 צו ״גערעכטיגקײם״ דער צו זיד ווענדען עװענױ״ בעטע
 צו דאנק האחױגען א אויסצודריקעז אונז ערלויבען

 אונ־ פון דעפארטמעגם ריסוירטש םון םעפער, לאזאר דר.
 םאד טײלאר, םר. *ו םיעציעל און אינםערנעשאנעל, זער

 אנ־ װעגען רעםערי בײם ״קעיס״ אונזער םארטרעטען
 ארבײטער די פאר געװיגענדיג אינשורענס, עמפלאימענט

 אונז םת אראפנעמענדיג אויד אמ דאלארם׳ הוגדערטער
אינשורענם. פון פארלוסם װאכען 10 פון שטראף די

 מענעדזשער אונזער מיר דאנקען גלײכצײםיג און
 שםענדיג דעם און זיםערמאז, ברודער ,22 לאקאל םון

 אױך מינקאף; ברודער מענעדזשער,Tםינאג םרײנליכען
 פאר ראזענםעלד, ברודער אײדזשענט, ביזנעם אונזער

 םיר אמ אנגעלעגענחײט. דער אין טאט אח ראט זײער
 םיםגלי־ לאיאלע םארבלײגען צו שםענדיג פאחיכערעז

אינםעתעשאנעל. אונזער םון דער
שײקאבם, לײבעל םשפרמאן. ח

 א בײ קא&פאני*, םלאוט מ.״ םח ארבײםער די
 ,23 לאקאל ױניאן סקוירםמאכער דער אין מיטינג שאפ

 גאלד, ברוחגר אגעגט״ ביזנעם דיעו־ פון פאחת אונטערן
 םשערמאן, צום דאנקבארקײם זײער אױםגעדריקם האבען
 איבערגעמ־ און געםרײער גוםע, זײן פאר סםײן, מעקם

 אלס סםײן שא■. פון בלאכות בעלי די פאר ארבײס נער
 אינ־ די צײם גאנצע זיק אפגעגעבען האט םשערפאן שאפ

אײניגקײט ארײנגעבראכם און ארבײטער די םוץ םערעסען

ן ו ר פ ע פ ע ש
 שווזד ױין איבעד ווןן ^rK ארבײםער. די צװישען

 אגהאלמז, גיט םעטיגקײט דין מער ער קען געזונט, כען
סים אים *רעזענטידען און ארכײטער די עס באדויערען

 גע־ ay סארגומען צו אים װינשענדיג מתנה, קלײנער א
זונטערהײט.

װאר־ חערמאן מעדגיק, דזשאו :קאםיםע די
; 23 לאק. ®מ נידעל, אוידװיגג און שאו

מאטי׳ מײקעל אח םעראנע מילדרעד
 ברוקס פעקס ;48 לאק. מון םשערי

35 לאקאל םון

מטע 498 םראק״, ״בארטלי םון ארבײטער די  ד
 אױסצודרי־ באשלאסען האבעז פארםי, ניי־יאר א בײ עװ״
 בדד םשערסאן, שא« אונזער *ו אנערקענונג אוגזער קען
 א םיט אים ■רעזעגםירען דויד נעםעגסאן, דוד דער

 דעם םארנזגמם נעטענסאז בדודער פרעזענט. װערטפולען
 אונערםיד* האט און צײם יאר 2 לעצםע די םאר פאסטען

שא•; סון װאױלזײז םארן געארבײט איבערגעבען און ליד
 ביד שװעסטער, אונזער צו דאנק הארציגען א אויך

 װאס פארגעניגעז דעם םאר םירסקי, ראוז אגענטיז, נעס
 דןר אין זיך גאםײליגענדיג צוגעםײלט, אתז האט זי

 זײן לאנג גאד װעם זי אז האםען װילען םיד פײערונג.
באװעגוגג. ארבײטער דער אין אקםיװ

םאפיע את גרושקא ק. :קאםיטע די
 םשארלי ;22 לאקאל ביאלעקװואישיאק,

.89 ל״ דיסידי, םעדי ;60 ל. נאװאקאװסקי,

 <£»רעגדייגען מיטגלידער 6ס נאד
כאאטטע פאר קורם דעם

 חגי פח פיםגלידער זעכציג גאן האבען םאגאם חנם
 קורס דעם פאחננדיגם יארק נױ אין אינםערנעשאנאל

 יתקה דער אין עמםער צאלטעבא פאר צו זײ גרײט װאס
 נוױמתד דער שויז איז דאם גראדואירם. האבען און

 די זינם שטודיום דעם פארענדיגם װאם אזעלכער קלאס
געװארעז• אײגגעארדעגם זימען קורסען
 קאנדידאטען סאר קורס םױחויס סיוױל דער אט

 אוז ערששער דער ױך, דוכט את״ עמםער ײגיאן אױף
לױם באװעגוגג. יתיאן םרײד דער איז אײנציגער דער

 נוס חײספ יוני&ו סרעדים דרעםםאכער פון םיםיננ מעםנער נענעראל
כעאםםע די װיוער ערודילפ און נאױנט איינשטיםינ

 קרןך די שטארק לױכט עקזאםמער כענקיגג סטײם
אן דים כא־ םימינג — פי־רמגען. אירע און ױני

 מזןםכערס םאר פארלײכםערען צו שליםט
ד אטנושליסען. זי

 22 לאקאל פון יוניאן קרעדיט דרעסמאכער די
 אלגע־ אן אפגעהאלםען דעצעמבער שען31 דעם יאם

 האבען די װאו מיטגלידער די םיז םארזאמלונג םײמנ
 •.W לעצםעז דעם םאר באריכט דעם אויפגענוםען

 גןך אנװלזענד זײנען םיםגלידער הונדערם דדײ »יבעד
 דער םון באריכם דעם האבעז און םיטימ בײם ײעז

 באגײםםע־ םים גוםגעהײםען איינשםימיג פירערשאםם
 1969 יאר פאח באריכם םינאנציעלער דער יתג.
^ קרעדים די אז אנגעװיזעז הןם ב ו  דעם דורד האט י
 און דאלאר 17,000 איבער טת אײנגאמעז געהאס יאד
י טתן  םיטגלח־ער. «ו אויםגעבארגם םונמו ביגעזעל י
 779.87 ■ראפיט געהאם יאר דעם האם עלשאפסגעז די

 םיםגלידער די צו געװארעז צעםײלט איז װעלמס יילאר
דיװידענםס. טץ פארם דער ייז

 םטײם טיז באריכם דער געמאכט האם אױםזען גרױס
 דעם װעגעז םופעראינםענדענם בענקינג צום לר̂זאםינ

* גי0־  קרעדים דרעםמאכער דער םון םירונגען אח י
ז׳  :שרײבט ער װעלכען אמ ״יי

די _  זײער געהאלשען וחנרען חנקארדם און כיכער ,
י חי  קאנ־ פאר געהעריגקײם ארוים װײזעז אממעבא י

 ברעמעז נואען זאל מאם אנוױיזונגען ״סײקטיװע
אן. קרעדים דדעספאמר ” ײנקמ קרעדיט די ױני

 פאליסי פעםםער זיכערער. דער אונםער פראגרעםירם
םירערשאםם״. דער םץ

 דער *ו אנערקענונג אמ דאנק םח אױסדרוק אלם
 פארזאם־ די האס יוניאן קרעדיט דער טח םירערשאפם

 נאד פאר באאםםע זעלביגע די עתױילט וױדער לוע
ר א טערםין. א ^ מ י  גע• אױםגעדריקם איז דאנק ס

 אקאתםענם דעם ;קאהען פילי■ סעקרעםאר צום װארען
ם צו און ;גלאדםםאון בען  מענעדזשער דװארקמ, לויי
 העדקװאר־ װעםעם אין יוניאן, קאירקם שיפימ דער םון

 ד• םיםימען. אירע א■ האלם יוניאן קרעדיט די םערם
 םעד־ םעקס :געװארען װידערעתױילם זײנען פאלגענדע

 םעקם ;װײם־פדעזידענס קנאוער, בען ;*רעזיחננם וױן,
 ;סעקרעםאר קאהען, םילי■ םרעזשורער; באשםײן,

 איז קלײז מאריס איז מארגאלים נײםהען מינקאף, ם. ג
 קאםיםע ײזארידװעופס די דירעקםארם. אדו באארד דער

 חײם- * ;םשערמאן דמערמאן, סאשא :םח באשטײט
י מארגאליז• x און געםנער דײוו לעיק, מעקס  קרעדים י

 םלאצ־ םעם ;םשןזרסאן אײזענבערג, עלי :איז קאמיטע
r?» סעם יאפעראנץ, קי, r סאן.דדײדױ דײװ אדן

 אנגע־ האס יתקמ קרעדים חװ־ םח פירערשאפש די
 איז מעמבערשיי, די פארגמנמרען צו באשלוס א גופען
 לא־ פון םעםבערם םאר מעגליכקײםעו אלע געבען װעם
ף און שװעדיגקײםזח אן אנצושליסען זיך 22 קאל ױ  י

באדיגגונגעז. ליי׳נטע
i קרעדים די r i r גלײו אװענם, םיםװאך־ אלע םיםעם 

 שי־ די טון סערטקווארעדח ךי אין אחױים, דער נאך
אן, קלױרקס «ינג עדוענײ. זיבעםע — 567 יוני

 ידיז קדז קאנװענשאז, לעצםער דער םיז באשלום א
ת אמם באצאלםעז א סאר לויסזמ נים מיםגליד  דנד י

קודס. *וגרײטוגגס אזא דורן■ מאכט ער סײדעז יונקװ,
 צװעלו• אגםהאלם קודםען די אין שטודיום דער

חנ שטתדעז צודײ פון פעריאדעז װעכעגםליכע  »יז מ
^ םרײד  יע־ עכנסליעװעכ אזוינע זעקס ;םעכגיק ױנ

^, דער ®ץ געשיכםע דער אין ריאדען  עקא׳ די ױנ
 םםתק־ די איגדוםשריע, קלײדער פחיעז דער םח נאמיקם

 מרי־ דו־ײ אמ יונקה׳ דער םח פונקציעס די און םור
 אנגזר װערעז זײ וױ רולם יארלאםענטארישע אק איעז

 וװם פארזאמלונג. ימיאן א אנפירען אין ױענדעש
 װײניגסטעגס האבען ססח־ענם יעז־ער םח גראוזאירען

 דוחד א אדן קלאסעז די בײ אנזועזעגחײט פראצענט 75
 װעדען װאם עקזאמעגס די אין פראמנם r 75® שניט

 געגענ־ פארשידענע איבער צײם צו צײם םח געגעבעז
שטאנדען.

 אגגע־ װערם טעמיק יתקמ םרײד אין קוו־ם דעד
 אויפ־ דער אוגםער יוניאן דעד פון באאמםע טון פירט
ד עדיוקײשאנאל ךער אינםשרוקםאר. אן םון זיבם  ח

 ארויסגעמד האם אינםעדנעשאגאל דעד םון פארםמענם
 » איז פעםאדעז״ ימקה םדײד םאר ,האנט־בוך א בען
 געגתם װערען װאס יאמםלפםעז און ביכער אנדערע צאל
 געגעמז אױך וחנרם סםוחננטעז די קורס. דעם אין

 אװעק שסעלען װעלכע לעזען צום םאםעריאלען געדויסע
 אײן בלױז און םםאנדארד חריכען אױסערגעײײג^ אן

 ערםאלג• חאבעז םםודענםעז רעגיםםרירשע פיז דריטעל
 ססד גראדואירםער דעד קורם. דעם ײרכגעמאכט רײך

 יינ־ װעדם לאקאל זײן און דיפלאסע א קריגם דעגם
 קוו־ס. זײן פארעגדיגט ערםאלגרײך האם ער אז םארםירם

 :פון באשטייט קורסעז די פאר קאםיםע אדװײזארי די
 בריסענחװ, פ. לפאו ארסעפפרא בירד, x םש^־לם דר.

 נוזא־ װאלפסאן, םערעזא דר. און סאפאס דזש. דייזױד
 משערמאן האכמאן, דזשולױם פרעזידענם וױיס םים מען
pt קאטיטע. עדױקיישאנאל דער
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 8טעריס8 צו אפעלרען ל8נ8צי8אינםערנ פוײד־ױניאו פון פירער
נד8פינל אין סרבנות העלפען צו אובײפעו נער

איגםענעשאנאל. דער פון דובינסקי, דוד •רעזידענם
 דער םון פרעזידענם םון קעיבעלגראמם ערהאלםען האט

 וואל־ סער פעדעראציע, ױניאן םרײד אינםערגאציאנאלער
 פעדעראציע דער םון פרעזידענם דעם און סיטריז טער

 וואוארי. א. עערא םיגלאנד, אין ױניאנס םרייד די ®ון
 ארבײטער ארגאניזירםע די *ו אפעלירען זײ װעלכע אין
 םארברןך דער םון קרבנות די העלפען גו אמעריקע אץ

 געגען אז פירם רוסלאגד סאוועם װאם מלחםה כערישער
 פאלגם: װי זיד לייענט טעלעגראמע די פאלק. פיגישען

 פע־ איגםערנאציאנאלער דער םון פרעזידענם ״אלס
 דער םון םיטגליד אלם און יוניאנם םרײד םון דעראציע

 איצם באזוכט וועלכע דעלעגאציע׳ ארבײטער ענגלישער
 םון קאםף העלדישעז דעם פלאץ אויםן איד זע םינלאנה

 דעם געגענצושטעלען זיד פאלק םיגישען מוםיגען דעם
 רום־ םון איבערםאל נים־פראוואצירםעז און בלוםיגען

 פריי־ דעםאקראםישע זײערע ד געםאר דער און לאנד
 זייער איז םםאגדארד לעבענס שטײגענדען און הײטען

קולםור.
 קא־ דער װעגען לערנען צו ענםציקם בין ״איך
 םינישען םיםן ארבײםער אםעריקאנער די פון אפעראציע

 דריגגענד. זײער אמ גרױם איז נויט די םאנד. הילפם
 װעלען ארבײםער אמעריקאנער די אז זיכער בין אין־

 מאכעז און קענען זײ װאם הילף העכסםע די געכעץ
 ערפאלג״• גרױםען א פאר טאג ארבײםער םינישען דעם

םיםרין. װאלםער (אונםערגעשריבען)
 :זיד לײענם קעיבעלגראם ויאואריס׳

:אםעריקע ®ץ *ארבײםער
 לײ״ אונזער צו שםיצע אײער סאר אײך דאנק ״א
באםעלקערונג. צײױלעו־ דענדער

 געוױםענלאזען םון קרבן א געווארען איז ,סינלאגד
 פרידעז פאר פארלאגג דעם אויף אכםענדיג גים אנגריף

פארהאנדלען. צו גרײםקײם איר און לאנד אונזעד םוץ

 ארבײטער גיט־גודס «ץ באל יערליכער
םערץ. סגטען דעם יוניאן

ױ־ ארבײמנר נים־גודם דער םץ באל יערליכער חנר
 דעם אודענם, שבת יײן np דאם װעם 155 לאקאל ױאן
 האלסי 918 רום, כאל ארקעידיא די אין םערץ, סען90

n א ברוקלין. סםרים, m איגםםרו־ 14 פון *רקעסםער 
 דיריגענט כאװאוסטען פון ןאטבא דעם אונםער םעגםען

םחיק. די באזארגען װעם אלשאגעצקי אלעקסאגדער
 וועלען עס אז אנאנםירט, קאטיסע עדיוקיישאנאל די

 פדײז, ערשטער פרייוען. דרײ װערען אוועקגעגעבען
 *וױיטער דער ;חויז יוניםי אין װאקיישאן װאכען צחײ
 פדײז דריטער דער און װאקײשאז, װאך איין — פרײז

יוניםי. אין װיק־ענד א —
 דעם װעגען רלײסעטש שאפ די םוץ באריכםעז די

 הײ־יארי־ דער אז זיכער, םאכם בילעטען ®ון פארקויף
 אונםערנע־ די וױ ערםאלג אזא פונקט זײן װעש באל קזנר

 דעד איז ױניאן ארבײסער נים־גודם דער *ון טונען
םארגאעענתײם.

G E R E C H T I G K E I T
lm»$nMtiMMl LUU* 6m mtm* W mU* «M*a

 אונז געגען געװער אויםגעהויבען האט םאװעט־רוסלאנד
 צו איז צװעק און ציל איר ציל. איר דערגרײכען צו

םאלק. איר פארניכםען און םינלאנד באזיגען
 בא־ פינלאגד פון ארבײטער ארגאגיזירטע ״די
 אלם סאוועם־רוסלאנד םון איבערפאל דעם םראכטעז

 לאנד. אוגזער פארכאפען צו פארזוך אימפעריאליסטישען
 ארבייטער םינישע די וואס אורזאך דער איבער איז עס

שטיצען באשלאסען אײנשטימיג האבען  פארלא־ די צו.
 םאראײניגען און לאגד אונזער םון רעגירונג מעגטארישע

 םרייהײט אונזער באשיצען צו אנדערע אלע מים כחות די
זעלבסטשםענדיגקײם. און

 שםארקערע אוגגעהייערע אן געגען קעמפען ״מיר
 דעם איבער באוואוםםזיניג זײנען םיר אבער מאכט,
 נויםיגקײם דער איבער און םרייהייט אונזער םון ווערם

 צוריק־ קעמםען מיר דעמאקראםי. אונזער באשיצעו צו
 םון אימפעריאליזם באלשעװיםםישען דעם צושםויסען

 שרעקען שוגא םון כחות גרעםערע די לאנד. אונזער
םוים. אח לעבעז אויף קאמף דעם אין אפ נישם אונז

 מאטע־ און םימפאטי םיל געקראגען האבען ״םיר
 דע־ מעכטיגע די וועלם. גאנצער דער פח הילף ריעלע

 ליצענדע םרייהײם איר און אמעריקע םון מאקראטיע
 םרײנדשאםט. ארויםגעװיזען אויך האט באםעלקערוגג,

 טאג. צו| טאג םון שרעקליכער וואקםם אבער קאמף דער
 צע־ אונז קען גרויםקיים איבערוועגענדע שונא׳ם דעם

הילף. װירקזאמע קריגעז זאלען מיר םײדען דריקעז׳
 די םםעציעל וועלם׳ גאנצע די אז האםען, .םיר

 באגרײםעז וועלען אמעריקא םװ ארבײםער ארגאניזידםע
 הילף דער םון גערירט םיף דינען מיר פאזיציע. אונזער

 שוין אונז האבען ברידער אמעריקאנער אוגזערע װאם
 וױי־ אייער אויף זיד םארלאזען צו וואגען און געגעבעז

שםיצע. םערדיגער
 םלאקערם םינלאנד םון וועלדער גרויסע די ״אין

 געגען םרײחייטען דעםאקראםישע םאר שלאכם א איצט
 אמע■ םמ ארבײםער דיקםאםור. אימפעריאליסטישער

 צוקונםט דער פאר געקעםםם װערם םלחםה די !ריקא
 םון צוקונםט דער םאר און םאלק קלײגעם אונזער פת

ארבײסער״. זײנע
(אתםערגעשריבען)

 ױגיאנם םרײד פון םעדעראציע פינישע
פרעזידעגט. װאוארי, א. עערא

אױפמערקזאם דרעםמאכער
^-------------

 ספע־ רופם 22 לאקאל ױגיאן דרעספאכער די
 נא• צו םיטגלידער די םון פארזאםלונגעז ציעלע

 ביזנעס םענעדזשער, פאר קאנדידאםעז, םיניחװ
 רעליעף םיםגלידער׳ באארד עקזעקוםיװ אגענםען,
 קו־ דער צו דעלעגאטעז אח םיטגלידער קאםיםע
 בײ אינםערגעשאנעל. דער םון קאנװענשאז םענדער

 n ווערען ערוױילס אייד װעס סארזאםלונגעז די
 װעט װאס קאםיטע אבדזשעקשאז און עלעקשאן

 םארזאםלונגעז םאלגענדע די װאלען. די דורכםידעז
:גערוםען װערען

 דער גאך גלײך םעדץ׳ םעז4 דעם מאנםאג,
 און אינםייד די אין ארבײטער אלע םיץ — ארבײט

 אין .אםיליאייםעד״ דער טון שעוער קאנםראקטינג
עװ. אכםע און ססריט סע34 סענםער׳ טאנהעסען

פלאץ׳ זעלבעז איץ מערץ. טען6 דעם דינםםאג,
 און אינםײד די אין ארבײםער אלע םון טיטמג א —

 פרײז פאפולאר דעד םח שעוער קאנםראקםינג
יאײשאן.אסאס מריועקמשגופטא דועס

 דער נאך גלייך מעדץ׳ טען6 דעם םיםוואך.
 װאס שעיער די וון ארבײטןר אלע — ארבײם

אסאםיאיישאן. נעשאנעל דער צו באלאגגעז
 ײערען געתאלםען װעלען אוועגד דאנערשםאג

 וױ דיםםריקםעז׳ אוטלײאינג די אין םיםינגען
בראגזװיל. אח ברוקליז בראנקס׳
 •22 לאקאל םון םיםגלידער דרעםםאכער׳ אלע
 םיטמגעז די בײ זײן צו אױפגעפאדעוט ווצרען

 םענשען ואסיגטסע און געסםע די גאםינירען אוץ
עםםער. פאדשידענע די צו

׳־־ ־ז-----—

 װעגען ענטפערם און פראגען
בענעפיט טױטען

םעקרעטאר סקולםאן, ח. פון

ט דארפם איר — גלי<ן: ד. ן ני י י ן ז  א״?ר ו>ףא כעס אי
ם אייר חאט ער װאש דערשיןר, שעקרעטאר  וי געגעבען ני

ד פון ״ ו איגם^רםאגיע, געוואדערםע א י  פל״ן, דער»פר «ו
 אינווארסן*.; דאזיגע די איצט ביז נאד חאבעז מיר זואס
ט  :8*זלג ויי *ןבער זייכען פאקטען די פארעפענטליכם, ני

עז פראגענט זעכ*יג און פי:ף נ ״ לדיג געװעו ז  דרייזןן «ו
ר; און װאכען ע כ ט זיבעז װ״ני עז יראגענ נ ״  געווען ז

 װ^נען; «װאנגיג און זעקש ביז פערגען םון ריקשםייענד
ען פר#גענם אכם נ ״ ג געװעז ז די ל  יװ»נ*ינ איז זיבעז פון עו
ײן ביז ג און נ םי ר״ ען װאם די ;װאכען ד ״נ  געװען ז

לדיג ז װי םער פאר מו ״  ישמן ײײנעז די״סיג• איז נ
ם באםראפען  ז״נען װעלכע די ®־אגזננט. דריי װי םער ני

ען װיז קגע רי ײנעז זיי ױײל דערפפר געװארעו, גו  נעיוןן ז
ר פאזר םעמבערס ע ג ״ װי װ״ני װ ט ח*בעז יאר, ג מ ע םג  אוי

■ראזענט. זיבען פולע
D• :גוםאט״ענד, אויב ױני*ז-<ן»רד, אײער — פאמער

ג נים דורכאויס איז עס און פיזליסי אייער איז םי  ip נוי
ו ״  גןו דאקוםזןנטען. *נדערע װעלכע אירגענד חאבען *ו א
 גןווןן וואלט •אליםע םיעגיעלזן » אז קלערט איר אויב

ם איר וועלכעז אורזאכעז די *וליב ?םי«9»ר  פין 19 גי
ט געװען טאקע װאלט ברױו, א״ער  Bp רעפס װי םער ני

קוסןטץו דער «ו אר״נטראגען רעזאלווויע »ז» זאלט איר

 וױן יראקטייידט ײציט דאס •T — :װיװאנער ב.
ױ איז לאפפלעז גרעשערע אוגזערע פון םאנכע  •ן̂ר נ

 4>1א אונזער ניט איז עם אז פאר«ם״ן, דארפם איר אבער
 לן■ אנדערן «לע *ו רעקאסענדידעז *ו זעלבע דאש ג*בע

י וואט ײײםען םיד װאס דאש פון קפלען,  ייאהנרנעיןנןי י
 •■יווי• חןר #* «יז פענעז סײ װי םײ דעם, ואגעגען ניט

 ח*נןן ײעלבע םיטגלידער, *זעלכע כאר געניסען לעגיע
 ײיתו .1987 ױלי ײי פריער ױניאן דער «ו באלפנגט

געװארען. עטאבלירט איו פאנד טויטעז-בענעפים דער
 ו^• קײן ני■ םיר חאבען ל״חןר — בעפער: ע.

ן עלטער דער װעגען אינפארטאפיע לעםלינע ו  גןנ• אונזער ו
 עגפמיט ניט חנייבןר קענען מיר מיטגלידער«אפט. <ער

 »נך איז עם װאם פראגע. ער׳יטע אייער *ופרידענ׳יטעלעגד
 jTyppm אוגזן^ פון חאבען םיר װאם ידיעוח די שייך

 mp■• די וײנעז םיטגלידער, געאםארבענע די פון נעםליך
פאלגם: מ•

»790 |i 1«י םער (עטװ*ש 262 חאבען טעסבעדש 
ו •ראיענט) 80  עליד איז ױניאז דעו »ן אנגזדפלאסעו זי
 דןזינןו דער פון חעכער. און יאר *ופפיג און אײן פון

 קווגי• יײעחנ איז גוט׳יטײעט־ געװען 109 ז״נען גרויע
m •יז סוםע די אויסגעךאלם געקראגען חאבען isa o o 

 ױ• געװפחנז *וריקגעװיפען וײנען *•ליפפייעס זענ*יג
ז דױם אין חיגטערשטעלינק״■ ליב  סזןפמי׳ קירץ *אי ײ
 סיי חאנען קייסעס נװ*נ«יג און דרײ איבעריגע די j«׳

 4188000 פגגעםראפעו חאט װאש שוסע פ באגאלט פיילװ״ז
pru v p נלויז זיד חפנדעל■ דא t» וינען• אין תאט i 

ו חאט זועלנע י n אין ױני«ז דער »[ אכגעשלאםען ז  up* 
ן טער ו , יאר. 71 ביו 61 ו

 IV חי'« in און גערענ■ זײט איר — :חורװימץ י•
מ דאם אויסאר״נען םיד װעלען ווייטער און  ײ|ײ ג*:

 ,רעטןגײי״ די פןסיטײן װעלען *לע »ז *זוי .װידרפעל״
י בפמל■ חאבען טיר װארום  איינ• *ו בענעןי■ ױלע י

או ײק׳פטייענד געײעז איז מןש ר ו  41י »װאנ*יג און וי
o איז 24 די כץן• p מייי דעם םיט בןו״כענט •פל  בו

 ליי *זיי איז פןר«טארבענער ^ •ז ם״נט, דאבעלױ
ן *רוים געווען ו ל v 1אוי ױניאן תר ו מ ײ  קייי• ווי

 ■ויסצז־נמיי• *ום *אלונגען די פנגעתפלסען אבער חאט ער
לן די נפקוסען |p#n ױרשים וײנע און וא:ד, ״ וו י י י מ

ד ע ר פ ל ץ א. א ס ס א ר ט ע ײ ר נ ע ש ח ע נ ע ז מ  י
י ט י נ . װ ז ױ ח

פןijiurK 4 דער פון קאמיטע חויז יוגיםי די  חי|
 יי| טצנעדוש<י אלס טאקסק א. אלםרעד באשםיסם האט
 בלױןנ** די אין זיםער־חײם ■ראכםפולעד ייניאנס דער
... הויז. יתיטי די — פעגםילװײניצ פח

 TWMUHMnt חװ־ םים פארבתיצז אח םאקסיז םר.
מן לצצםע די פאר נאל סיייי די דײד יאר. זי  ליי
i r ייייי *•י טןנןדושןר אסיס דער געװען ער איז %IM|MM|teifete fête f̂efetefefetête fetêA tetefete tetete^ v̂ די וױבעד עד נעםס איגם חויז. s־•Aiiu/en
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 םריינד־ לאנגיאריגע די אעטערנעשאנעל ױ
 צוױי די צװישען שאפט אמאלגאמײטעד די אךן
איגע^נעשא־ די ױניאנם, 1
 צייט קורצער א אויף איז וואם אמאלגאמײםעד, די אין נאל

 געווארען. באנייט צוריק איז געװארען איבערגעריםען
op מיםגלידער די פאר בלויז נים םרײד גרויסע א איז 
 גאנ־ דער םאר נאר ארגאניזאציעס, גרויםע צוױי די פון

 אידישער דער םאר באזונדערס ארבײשער־באוועגונג, צער
 אינ־ די אלץ גאך באטראכט װאם ארבײטער־באװעגונג,

ר אידישע פאר אמאלגאמײםעד די און טערנעשאנאל  י
 מאיארי־ גרויםע די וואם דעם, אויף קוקענדיג ניט ניאגס,

ניט־אידישע. א איז מיטגלידער דיערע פון םעם
 לאנג־ די אזוי װי םראגע די בארירען גיט װעלען מיר
 און אינםערנעשאנאל דער צװישען פרײנדדאפט יאריגע

ר  און געורארען איבערגעריסען .איז אטאלגאגזײטעד מ
 מען זאל בעםער דעם. אין שולדיג געװען איז עס ווער
 באנײםער דער וועגען בלויז םראכטען און פארגעסען עס

 לאנג א האםען, מיר װי זיין, װעם וואם פרײנדשאפט,
דויערענדע.

 נאענםע אזעלכע צוריי צװישען אז נאטירליה איז עס
 די און אינדוסםריע קליידער מענער די װי םרײדס,
 ױרים־ םארקומען זאלען אינדוםטריע קליידער פרויען

 מא־ נים זיך װילען מיר און שטרייטיגקײםען דיקזיאנעלע
 ניט מער אן הײנט םון ײעלעז זיי אז אילוזיעס׳ קיץ כעז

 שםריײ אזעלכע אלע אז אבער, זאגען מיר פארקומען.
 ברידערליכען און םרידליכען א אויף קעבען םיגקייטען

ױניאנס. צוױי די צװישען װערען געשליכטעם אוםן
ר  דובינםקי דײוויד פרעזידענט םון צוזאמענקונפט ת

 שםרײט דעם שליכםען צו הילמאן סידני פרעזידענם און
 אמאלגאמײטעד דער און אינטערנעשאנאל דער צווישען

 זיכער. דינען םיר און פאסירונג גליקליכע א געװען זדז
o אז p אלגע־ דער אויף װירקונג גרעסערע א האבען װעט 

 גרויםע צוױי די צװישען באציהונג געגענזײטיגער פײנער
 און אויםריכטיג םרײנדליך, זײן מוזען װעלכע ױנ^נס,

 די אין צוױיםער דער אײנע העלםען צו גריים שםענדיג
 ארויםגערופען ווערען סpו שוועריגקייטען פארשידענע

קאנםראלירען. זײ םpו טרײדס, נאענטע אזוי די אין

 •דעררעזלטאט
 װאהלען די פון
ױניאן דער אץ

לא־ די אין װאהל־^ײד דער
ip« גרױםער אונזער םץ קאלם r 

 וױי- פאריבער. וױ גוט אזױ אמ
 די ^רק. נױ אין ניגסםענס

 םאג־ זױר צו צוריקקערען זיד דעריבער קען ייניאז
 די דיסקוםירעז דערבײ און ארבײט רוםינער סעגליכער

 דער אויף װערען םאחזאגדעלם דארםען װאס פראגעז׳
מגװענשאן.

 לעבעדיגער, גאנץ א געװען איז וואהל־קאםף דער
 גע• האם סען לעבעדיג. צו שײז לאקאלם *יזסאנכע

 בלאםע. םים אױך נאר יולװער• םים בלומ נים שאסען
 דעם זדן האבען זײ אז זאגען. ניט דןן־ קזז מז אמי
 *T םריהערדיגע פיז עןהלאוו די איבערגעשםיגעז ידט
 גאנץ מאל אלע זײנען ױגיאן אונזעד איז װאהלעז יעז•

 װאם װאחל׳קאםםעז. די אז זאגען׳ קען מען אמ לעבעדיגע
 לעצםע זײ אין אוני בײ געװארען דורכגעםידט יײנען

 אין וױ ציװיליזירםעד׳ געװען אלגעסײן אץ זײנעז יײעז׳
ע יי מליג im י p• זיד האבעז אלע גים נאז־ אמ̂ו 

 שפראן־ אגשםענדיגע אן געברײפען צו צױסגעלערענם
 צוױשען ןעאמםערשײד צו און װאזזל־קאמןי דעם «יז

 הא־ סך א אבעו־ שפוץ־װארפערײ• און ײאהל־אגיםאצ^
אויסגעלערענם. ש^ עס יאד זיד מז

 אױסגעצײכענם «אל דאס זיד האס װאהל־קאסף דער
 שארף א לױם געװארעז געפירם אמ זמ־ אסװ דעם. °[ס

 אמא* דעם צו םוף א מאכען — ליג^ יױסגמײכענםעד
װאס קאסוגיםמן• די םיט פראנס פאחיײניגםעז ייממ

 גע־ וועלם־מלחמה נייער דער מיט פארבינדונג אין דינען
היםלער׳ן• פון כאוױירים ו^רען

 לא־ אלצ אין פאל דער געווען נים איז דאם אמת,
 אויך זײנען עם װאהלען. געהאט האבען װאס קאלם׳
 געהאט נים מאל קיץ האבען opi אויםגאמען, געווען

 זײ־ עס קאםוניםםען, די םיט פראנט פאראײגיגםען קיין
 סpו אויסנאמען, גליקליכע אזעלכע פאראן אויך נען

 קאמוניםטישער דער אויף נים גאנצען אין כמעם ליידען
 געװען׳ װאהל־קאמף דער םאקע איז דארטען חולאת.

ץ א זאגען• מען קען  ער איז שטורמיש שםילער. «נ
 אויםגעםאכ* איז קאמף דער װאו דארםען• געווען בלויז

 קאמונאציס• אדער קאמוניסטען, די געגען געווארען טען
געגעבען. נאמען א רעכט מיט די האט מען װי

 מיעונגס־פארשײדענ־ שםארקע געווען זיינען עם
 פראנם פאראײניגםען א וועגען ױגיאן אונזער אין הייםען

 געװארען זיינעז זײ איידער נאך קאםוניםםען, די םים
 פאר opi אז גט,pגע האבען געגנער די קאמונאציס.

 װיםיל מאכען, נים זאלען קאמוניםםען די .פנים פרום א
 זיץ וועלען די אז שווערען. נים זיך ^לען זײ שבועות

 וועלען די גלויבען. גים די מען קען פרום• איז גום
 אלץ. טאן באדינגונגען און אומשטענדען אלע אונטער

opi פאלי־ דיערע פאר ױניאן די אויםגוצען קענען. די 
פארטײ. זייער פאר און צוועקען םישע

 די װי לאגג אזוי אז געווען, איז מיינונג אנדערע די
 אז זיד• בעםען אין אוועק אליץ זיו לייגעז קאמוניםטען

 איז עם םאן• עם זיי מען דארף איבערפארען לp מען
 גלויבען, די אז און צוועק א דערבײ האבען זײ אז אמת,

 ענד* ױיערער םאקםיק דאזיגער דער םון װעלען די אז
 ױנ־ דער פאר גוט עס איז דערוױיל אבער געױינען, לין־
 זיץ וועם עם ױאס און אויםנוצען, עס מען דארף יאן,

m דעמאלט מען וועט מארגען n p•
 וועגען םײנומם־פארשײדענהײםען די אט אבער

 האבען קאםוגיםטען די מים םראנם פאראייניגםען דעם
 אראפ־ האבען קאמוניסםען די ו^ן אויםהערען• געמוזם

 בא• האבען זײ און מאםקע פרוםע די זיד פון געװארםען
 מיאום׳ער נאד רעזpגעו איז װאס פנים• אמת׳ן זײער װיזען

 כא־ די אמאל. געווען איז עם ןוי אפשטײםענדער• און
 היםלער׳ן מים געשלאםען האם םםאלין סpו ווערשאסם

 פריה־ אלע די אפגעמעקם אץ אפגעווישם בלויז ניט האם
 פאר קאםוניסםען די םמ רײד םרומע און גוםע ערדיגע

 אר־ די צוױשען אײניגקײם אין פרײהײם דעמאקראטיע•
 אנםי־דעמאקרא־ אלםען דעם צו נאך האט נאר בײםער•
 צוגעגעבדז קאמוניזם אנםי־פרײהײטליכען און םישען

 *מ באקעמםעז קאמוניםםען די בייגעשמאק. נאצישען א
 און דעםאקראםיש איז װאם אלץ װידעראפאל באשמוצען

 װאס װעלם־קאמף• גרױסען דעם אין אח פרײהײטליד
 לענדער דעמאקראםישע די צמישען געםירם םrא װעדם

 דיקםאםור- היםלער בארבארישער םינםםערער דעד אח
 א היםלעד׳ן. םמ זײם דער אױף געשםעלט זיד זײ האבען

 הײנם איז קאטתיסטען די םיט םראנם פאראײניגםער
 עס סאראלע. א גאר פראגע, פאליטישע קײץ םער נים
 אר־ דער פח פאראל עלעםעגםארסםער דער געגען איז

 פאראײ־ און פארביגדוגגען האבען צו באװעגוגנ בײםער
 שױן פשיםא א און היםלער׳ן פון שותםים םים ניגונגען

 םאר ארבײםער• אידישע פח סאראל דעד געגען עם אח
 םמ םארקערפערונג די בלויז נים את היםלער װעמען

 דער אױך איז ער גאר װעלם׳ דער *ק בײז דאם אל
פאלק. אידישען פון שונא םיראנישםםער און בליםיגםםער

 םיז קאפתיסםעז די באדיםיגען צו קאםף דער אט
 איז יתייז דער םח םירערשאפס דער אין אנםײל תדען
 אויפגע־ געםתט האם ער צײם. דער פון געבאט א געחען
 גאגצער דער םים חעחח געםירם און װעדען נומען

 די ערפאלגרײך. געוזען אױך איז ער און עמנרג^
 םול־ א געבראכם קאםוניםםעז די פאר האבען לעןװאה

 «אי*■ «פון אײםנאםע דער מים נידערלאגע. שםעגדיגע
ײ פערזענליכער זײער פארדאנקען צו האבען װאס ייפ

 דורכ־ קאנדידאםען קאמוניםםישע אלע דינען לאריםעט,
־ י1 געפאלען. ^iv ^ ^ p i איז זיינעז לאקאלם די פון 

 װאו .9 לאקאל אויסער קאמוניםטען• פון ריין גאנצען
 האבען לוזורבן. זכר א װי געבליבען• זיינען פאר א

 זייערער פאר 9 לאקאל געהאלםען קאמוניסםען די דאך
 באמערקעז׳ צו דערבײ אבער איז עם פעםםונג. א

 פריהער האבען קאםוניסםען די וואו ,38 לאקאל אין אז
p^ דער אין מאיאריםעם א געהאם r־ ^u,: זײ זײנען 

in אויסגערייגיגם גאנצען אין p w. נײ־געוועהלםע די 
קאמוניסםען. םץ ריץ גאנצעז אין איז עקזעקוםיװע

 פאר־ צו נים אויך םויג עס און נויםיג, גים איז עם
 גרויסער דער אויף קוקענדיג ניט אז םאקם, דעם דעקען

 האבען |,yVnpi די אין קאמוניסםען די פון נידערלאגע
 באדײ־ גאנץ א לאקאלס מאנכע אין געצויגען די

 אונאגגענעםער גאנץ א דין מעג דאם שםימען. צאל טענדע
 מען נאר באהאלטען. נים אים דארף מען אבער פאקם,
 אוים* די אז ערשטענם, לערנען. עפעם אים פון דארף

 קאמוניסםעז היםלער־סםאלין די געגען קלערונגם־ארבײם
 נאד ענערגיע דעחעלבער מים װערען פארגעזעןיט דארף

 די־ עס וואהלען. די פון ציים דער אין װי וואהלען. די
 םך א געװיזען, האבען וואהלען די ווי פאראן, נען

 אפמאך סטאליךהיםלער דער אםילו װאם פארםירםע,
 קאמוניסםישען דעם םח אויסגעניכטערט גים די האט

 שםימען, די םון זעהן מען קען צוױיםענם, טשאד.
o p i קאטוניםםען, די פאר געווארעז אפגעגעבען דינען 
 ניט־קא־ צאל באדײםענדע א אז זיי, א^ליזירם מען ווען

 דאס קאמוניסםען. פאר געשםימם האבען מוניסםען
 פראםעםם* אגרוםעז זײ קען מען װי געװען, זיינען

 םאר שםימען צו געומן אויסעז נים דינען ױי שםימען.
 אדמיניםםראציע. דער געגען שםימען צו נאר קאמוניסםען,

 זײנען opi אזעלכע, פאראן לאקאל יעדען אין דינען עס
 אדמיניםםראציע דער פת פירונגעז די מיט צוםרידען ניט
 א אויף אויםדרוק צום קומען נים קענען די ווען אח

 א איז זײז דאו־ף עם װי אוםן, דענ^ןקראסישען גוםען
 צום קומען צו זײ זוכען יוניאן. דעמאקראםיש־געםירמער

 קא• םאר שטיםענדיג אוםן, שלעכםען א אויף אויסז־רוק
 דעמאקראםיע אז געדענקעז, אבער דארף מען מוגיסםען.

 מאיאריטעם דער םון הערשאםם די בלויז נים םיינט
 צו םינאריםעט דער םוץ רעכם דאס אױך מײנט עם נאר

 opi װערעז• צו געהערם און אױםדרוק צום קומען
 םאר און דעפאקראם^ ®מ םייל העכםם־װיכםיגער א איז
װערען. אונםערדריקט ניט

 אױף שםעהן דארף םען אז זיך, םארשםעהם עס
 זײנעז opi קאמוניםםען, די אז היםען• און װאך דער

 איר׳ אונםערדריקעז װאם און דעמאקראט^ פח פײנד
 אױם־ נים זאלען זײ אז פאכם, די קריגען זײ נאר וױ

ך די שעדיגען צו רעכם םיגאריםעם זײער נוצען  ח
ip* דער םרן מאקראםיע jr• נים דארף םען אבער 
 קאמתיסס־ נאםזון חןם םים געגגער יעדען שםעמאלען

 םיז באםרײען ײד דעם דודך אח פםל׳עז צו אים כדי
אטאזיציע• אן םח אמ קריםיק

 צו־ איז םאראײניגם האלםען צו זעהן דארטען םיר
ip* דער 1צ נעבתדען n« םיסגלידעד, אלע opi מן ױ  גל

 געבױט, איז ײנקך די װעלכע אױף ■רינציפען. די איץ
 אױם־ אתזער זײן דארןי עס איר. צו לאיאל זײגען אוץ

 זײ opi רעכםען• זײערע קריגען זײ העלםעז ip גאבע
 םיז פאראײניגתג דער דמץ־ אױםצתחמן• זײ אח קומם,

 זיין װעם יתיאן דער פרן ת1כחז קאנםםרזקםיװע אלע
ju זװשםעחננדע אלע די בײצדןועען לײכם ra

 סלובעןאוןגרו^ען
 װניאן דער אץ

 די גאד זײנען
פארבאמען װאלען

פח װאהל־קאםפאגיע. דער

 ־ײץ־סאו מל םען אױב
 .ליםעראםח־' דער פח לען

opi קלובס סארשײדענע די 
 ארױםגע־ האבעז גרופען אק

 «ז צײם דעד אין געבען
איבעד־ דער 1צ קוסזמ מען


