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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
n דאם װעם 155 לאקאל ױאן p דעם אודענם, שבת יײן 
 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.
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 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.
 •ן̂ר נױ איז לאפפלעז גרעשערע אוגזערע פון םאנכע
 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.

 גןנ• אונזער וון עלטער דער װעגען אינפארטאפיע לעםלינע
 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 
 עליד איז ױניאז דעו »ן אנגזדפלאסעו זיו •ראיענט) 80
 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 isaoo 

 ױ• געװפחנז *וריקגעװיפען וײנען *•ליפפייעס זענ*יג
 סזןפמי׳ קירץ *אי ײז דױם אין חיגטערשטעלינק״■ ליב
 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 

 *n up אין ױני«ז דער »[ אכגעשלאםען זיו חאט זועלנע
, יאר. 71 ביו 61 וון טער

 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״
 איינ• *ו בענעןי■ ױלע יי בפמל■ חאבען טיר װארום

או ײק׳פטייענד געײעז איז מןש ר ו  41י »װאנ*יג און וי
מייי דעם םיט בןו״כענט •פל op איז 24 די כץן•  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 מייי

 יז מענעחשער נײער טאססץ א. אלפרעד
חױז. װניטי

ןijiurK 4 דער פון קאמיטע חויז יוגיםי די פ  חי|
 יי| טצנעדוש<י אלס טאקסק א. אלםרעד באשםיסם האט
** די אין זיםער־חײם ■ראכםפולעד ייניאנס דער ױןנ  בל
... הויז. יתיטי די — פעגםילװײניצ פח
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GERECHTIGKEIT (Justice)

V olum e XXII. N o. 4 . Jersey City, N. J ., A pril, 1 9 4 0  P rice 10  Cents

 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
מי ז א  דעם זדן האבען זײ אז זאגען. ניט דןן־ קזז מ
 *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־ אמו 

 שפראן־ אגשםענדיגע אן געברײפען צו צױסגעלערענם
 צוױשען ןעאמםערשײד צו און װאזזל־קאמןי דעם «יז

 הא־ סך א אבעו־ שפוץ־װארפערײ• און ײאהל־אגיםאצ^
^ עס יאד זיד מז אויסגעלערענם. ש

 אױסגעצײכענם «אל דאס זיד האס װאהל־קאסף דער
 שארף א לױם געװארעז געפירם אמ זמ־ אסװ דעם. °[ס

^ יױסגמײכענםעד  אמא* דעם צו םוף א מאכען — ליג
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
^ן אויםהערען• געמוזם  אראפ־ האבען קאמוניסםען די ו

 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
תייז דער םח םירערשאפס דער אין אנםײל תדען  איז י
 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 פ יי

 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.
opi 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

ען  סלובעןאוןגר̂ו
 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
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 םון באשלום דעם מים גיט דא שטיםם עפעם אז צייטנג.

 עקזים־ דער וועגען קאנווענשאן, םיםי אםלאנםיק דער
ױגיאן• דער אין קלובם און גרופעז םון טענץ

 ווערעז קאנווענשאן דער פון באשלום דעם לויט
 פאר צייט חדשים דריי פאר ערלויבם גרופען און קלובען

 דעלע־ און לאקאלם די פאר באאמםע פון וואהלען די
 אינטערנעשאנעל. דער פון קאנװענשאן דער צו גאםען

 בלויז זײנען גרופען די און קלובס די אז הײםם, עס
 בא־ א פאר און צײט באשטימםער א פאר ערלויבם
 וואהל־ פאר׳ן װי מער ניט זיינען זיי צוועק. שטימטען

 און אגיטירעז צו און פראגראמעז פארמולירען צו קאמף
 קאגדי־ געגענדיטיגע פון וואהל דעם פאר קאמפײנעװען

 װאהל־קאמף א אין לאגיש. גאנץ איז דאם דאםען.
 מעגליכ־ א האבען דארםען זײ און צדדים פאראן דינען
 ערװעדילעז קע:ען צו כדי ארגאניזירען, צו זיך קייט

 דער װען ארויס. שםעלען זײ וואס קאנדידאםען, די
 זיינצן וואהלען די און אריבער אבער איז וואהל־קאמף

 געשאפענע צײםוױיליג די מוזען געװארען. דורכגעפיהרט
 וויי־ טארען זיי װערען. אויםגעלייזם קלובעז און גרופען

עקזיסםירען. נים םער
 דער םון באקומט םען וואם אבער, אײנדרוק דער

 האבען גרופען די און קלובען די וואם ,ליםעראטור״,
 איז, וואהל־קאמף, דעם פון ציים דער אין ארויםגעגעבען

 ארגאניזאציעס, צײטװייליגע קיין ניט גאר זיינען זײ אז
אײנגעפונדעװעםע. םעםם און באשםענדיגע נאר

 פראגע די דיסקוםירען צו אױםען נים דא דינען פיר
 מעגען צם הגם ױניאן, דער אין גרופען און קלובם פון
 םיר װילען דא זיי. וועגען מיינונגען פארשיידענע זיין

 בא־ א ױי וועגען פאראן איז עם אז דערםאנען, בלויז
 אינםער־ דער םון קאנווענשאן לעצטער דער פון שלום

 װע• זיי עקזיסטענץ. זייצר פארבאט װאס נעשאנעל,
 די פאר ציים חדשים דרײ פאר בלויז ערלויבם חנז

 םאר־ איצט ױינען וואהלען די װי אזוי און װאהלצן.
 װידער קלובען און גרוםעז די ממילא זײנען ענדיגט׳

 אינםצר־ די אם1ל םארבאט, א איז עס און פארבאטען.
 םאר־• דעם אפצוהיםען. שםרענג באמיהט איז נעשאנעל

 אינ־ דער םון קאנווענשאן א בלויז אפשאפען קצן באט
 ניצ* דער אין גלויבען וואס יעניגע, די םערנעשאנעל.

 קענען יוגיאן, דער אין גרופען און יןלובען םון ליכקײם
 איבערצײגען פראבירען און קאגווענשאן דער צו קומעז

 םאר־ דער אז און גערעכט זיינען זײ אז דעלעגאםען, די
 םאר־ דער לאנג וױ אבער ווערעז. אפגעשאפם דארף באט
 אם־ שטרעגג ער מוז געווארען. אפגעשאםם נים איז באט

 די םץ םליכט די באזונדערם איז עם און ווערען• געהיט
 באשלוםען די אז אויםצופאסען, יוניאן דער םח בעאמטע

װערען. אויםגעפירם זאלען ױניאן דער םון
•*

י ק ד או ל הא־ קלאוקמאכער די ק
איז פארגעסען אםשר גען מאנוםעסטשורערס

װ ײ די א אאוין ^ - •יי י דער פץ ברען דעם מיםען ן
?ז7ק ד און כ א ם ק דעם אז וואהל־קאמפאניע- או

 מאנו* די מים אפמאד זייער זיך עגדיגם ײגי ערשםען
 סריהער, םעג 90 אז און אסאסיאײשאן םעקמשורערם

 םיה* אנפאנגען מען מח אוים׳ געהם טערמין זײן אײדער
 דערײ דינען באנייאונג, זײן וועגען פארהאנדלונגען רען
 און אםאסיאיישאנם מאנוםעקטשורערם די גצקומען בער

 דעם וועגען שריםםליד האבען זײ דערמאנם. צם זײ האבען
 קלאוקמאכער די און אינםערנעשאנעל די װיסעז געלאזם
אנ־ אן געגעבען אויד שוין זײ האבעז דערבײ ױניאן.

גערעכטיגקײט ־►{
 קלייבען זײ וואם םאדערונגען, מאנכע וועגען צוהערעניש

 דו־ פרעזידענם האט דעם אויף ארויםצושםעלען. זיך
 םײנ־ מענעחשער און אינמערנעשאנעל דער םון רינסקי

 אז געעגםפערט, באארד דזשאינט קלאוק דער פון בערג
 פארהאנד־ אנצופאנגען צײט יעדער צו גריים איז יוניאן די

 אויך האט פאדערונגען צו שײך איז וואם און לונגען
 װע־ אבער באלעבאטים, די פון פאדערען צו װאס ױגיאן די

 זיך ײצלצן צדדים ביידע װען ריידען מען װעט דעם גען
 בא־ װעגען קאנםערענצען די אנפאגגען און צוטיפקומצז

 די אויף טאן מען װעט דען וואם װארום אפסאך. דעם ױיען
פאדערונגען? װעגען רײדען ניט אויב קאפערענצען׳

 זיך שטעלען' מאגופעקטשורערס די אז דענקען, מיר
 די שטעלען. צו פאדערונגען האט ױגיאן די אז פאר,

 קענען זאלען קלאוקמאכער די אז איז, פאדערונג ערשטע
 מאנו־ קלאוק די און ארבײט. דיער פון לעבען א מאכען

 ניט קענען קלאוקמאכער די אז דאך. װײסען םעקטשורערם
 װיםיל וױיםען די ארבײט. זײער פרן לעבען קײן מאכען

יאר. א םאר זיי בײ פארדינט קלאוקמאכער א
װע־ זאכען אנדערע װעגען און דעם װעגען אבער

 םאר־ די מיט ריידען ױניאן דער םון פארטרעמער די לען
 זיד װעלען זײ װען מאנוםצקטשורערם, די פון טרצםצר

 םון באנײאונג דצר ײצגצן פארהאנדלצן צו צוגויםקומצן
 צו־ זיך װצט מצן אז האפצן, לאמיר און אפמאך. דצם

 מאנופצקטשור־ קלאוק די אויף דאך ליגם נויפרײדצן.
 אז דצרפאר, זארגצן צו פליכם מאי־אלצ א װי מצר צרם

 דיצר פון לצבצן א סאכצו קצנצן זאלעז ארבײםצר ייצרצ
 די און צקזיםטצנץ. זײצר אויפהאלטצן צו און ארבײם

 שטצנדיג האט ױניאן די אז ווייסצן. מאנופצקםשורצרם
 גצםינצן זיך זאל אינדוםטריצ קלאוק די אז זינצן. אין
 עס םוז זי צושטאנד. גצזונטצן א און גארמאלצן א אין

 קלאוק־ די «ץ אמסערעסעז די צדליב זמען איז האבצן
 איינציגער זײצר איז אינדוםטריצ קלאוק די וואם מאכצר,

 און אװצקגײן ניט איר םון קצנצן זיי חיונד- פון קײאל
צ זוכען  שםצנדיג זוכט ױניאן די װצן און קויאלען. אניצי

 זי האם קלאוקמאכצר, די פץ לאגצ די םארבצםצרצן צו
 זיכצו־צר און גצזינטצר זינצז אין צײט זצלביגצר דצר אין
 א אין בלױז וױיל אינדוםםריצ, קלאוק די מאכצן צו

 פארבצ־ קצן אינדוםטריצ קלאוק גצזיכצרטצר גצזוגטצר.
 עקזיםםצנץ די װצו־צן גצזיכצרט מצר און װצרצז םערט

 מאנופצק־ די שםצנדיג זײנצן צס קלאוקמאכצר. די פון
 און מצטאדצן קאנקורצגץ דיציצ צוליב וואם םשורצרם,

 און אינדוסםריצ די זײ שצדיגצז פראפיטצן׳ מאמצנטאנצ
 םון צװייגצן די אפ אפט זצגצן זיי קראנק. איר מאכצן

זיצצן. די װצלכצז אייף בוים׳ דצם
 צו־ זיד װצלען צם ײצז אז דצריבצר, האםצן מיר
 און מאנוםצקטשורצר די םון פארטרצםצר די גויםקומצז

 בא־ װצגצן םארהאנדלצן צו ױניאן דצר פון פארםרצםצר
 אײנזצהן, מאנוםצקטשורצרס די ויצלצן אפמאד דצם גייצן

 צו בלױז נים זײנצן יוניאן דצד פמ סאדעדונגעז די אז
 אויך נאר קלאוקמאכצר, די פון לאגצ די פארבצסצרצן

אינדוםםריע. דצר פון צושטאנד דצם מאכצן צו געזינםצר

בילד דאס און פױער דער
ױד נתום סמ

ג די נ דו ײ ש ט רי־ לייבאי נצשאנצל די אנ
ר פון ע ■ ב• ר• ל. נ. ד ״ ז י ײ י

ען ג ע ר ג ע ^ ד « ^ א םגצגע־ ארו האם נגםאן ש ד
אן ט נ נ ע פ. מ מ א  דער םון ױניאן קאמפאני ק

 קאס- גארמצנט דאנצלי באקאנםצר בארימטצר טרויצריג
 די און ווערען אױםגצלייזט מוז םיםי קצנזאם אין פאני

 די ארבײטצר אירצ צו צוריק אויםצאלצן מוז קאמפאני
גצנומצן. צײט גאנצצ די האט זי וואס דױס״, ״ױניאן
 פאר זיג גרויסצר א בלויז ניט איז אנטשיידונג די

 קאמפא• יצר מיט אן םירט וואם אינטצרנצשאנצל, דצר
 זיג א איז צם נאר צײט״ לאנגצר א פאר קאמף א ני

 ארבײ־ ארגאניזירטצר אמצריקאנצר גאנצצר דצר פאר
 בי• א אנפירצן אלץ נאך דארף וואס באװצגונג, טצר

ױניאן. קאמפאני גצגצן קאמף טצרצן
גאר־ דאנצלי דצר מיט קאמף דצר אז אמת, איז צם

 זצהם צס װי פארצנדיגט. נים נאך איז קאמםאני מצנט
 הצנ־ םון קומצז מוזצן אנטשײדונג לצצטצ די װצם אוים

 איז קאמפאני גארמצנם דאנצלי די גצריכם. סטצן
 אײנםלוס פאליטישצן גרויסצן א האם און רייך זצהר

 סרױ דצר צו באלאנגם פירמצ די סיםי. קצנזאם אין
 ריד סצגאטאר סטײטם ױנײטצד גצװציצנצם דצם פון
 נצשאנצל דצם םון אנםשיידונג די אבצר מיזורי. פון

 npr’ קאמפאני יצר גצגצן באארד רילצישאנס לייבאר
 דארפןן װצט װאס קאמף׳ דצם גצמאכם לייכטצד םיל האט

 הצכסםען יצם איז װערצז אויסגצפאכטצן ווארשײנליך
 לײ־ נצשאגעל פון אנםשיידונג די״ לאנד. םון גצריכט

 געװא• ארויםגצגצבצן איז וואס באארד, רצלצישאנס באר
 בא־ די באשםצםיגם אונטצרזוכונג. לאנגער א נאך רצן

 ווןס יוניאן. די אז אינםצרנצשאנצל, דצר םון הויפםונג
 1» קאגםראלירם װערט שאפ דאנצלי דצם אין צקזיסםירם

 ויעחט אויםגצליתם דצריבצר מוז און קאמפאני דצר
גצזעץ• וואגנער דצם לוים

 וױ ווצרען באמצרקם דצרביי טאקצ צם זאל און
 און ױניאנס די םאר גצזצץ וואגנצר דצר איז צם װיכטיג

 ױניאנס די זײן דארםצן עם פאראינטצרצסירם טיף ױי
 גים זאל גצזצץ וואגנצר דצר אז דצרפאר, קעמפען צו

 אץ גצפלאנם איצט ווצרט דאס װי ויצרצן, פארקריפצלט
כוחוו^ איינםלוםרייכצ פארשידענצ דורך קאגגרעס
 אם צװישען וואם םארדרוס, גרויםצר א איז צס

 סירער די אויך זיך גצפינצן כוחות אײנפלוסרייכצ די
 םע־ וואם לציבאר, אװ פצדצריישאן אמעריקצן דצר םון

 גצקענס ניט הײנם ביז נאך זיך האבצן די פון רצרצ
 גע־ ױינען װעלכע טצאריצם׳ אלטצ זייערצ םון שיידצן

 אק אריינמישצז זיך זאל רצגירוגג די אז דצם, געז
 באזונדערם און ארבײט. און קאפיםאל צװישצן קאמף דצם

 באגרײפען ווצלכע אנדצרע׳ די וואס איז, פארדריסליך
 גצזצצגעבונג׳ ארבײטצר פון װצרם גרויסצן דצם יא שוין

 װאגגער־ דעם געגען קאמף זײער אין פארפירעז זיך לאזצז
 איז איז ער אז גלויבצז. זיי וואם דצם, צוליכ גציצץ׳

 •I אי םי דצר םאר גינסטיג מצר םארם איצםיגצר דין
 אנםאגמז װצם מען װען אז םארשטיין, נים װילצז די

 יי װעלעז גצזעץ׳ וואגנצר דעם אין צנדצרונגצן מאכצז
 די םמ גונםםען צו זיין אויסבצםצרונגעז אזוי־גצרוסצנצ

 אמצנדמצנםם- די סון זעהן עס קצן מצז װי באלצבאטים,
 קאמחנם דער סון גצווארען אריינגצבראכט דינצן וואס

 רילעישאנם לעיבאר נעשאנצל דצר װעגצן קאמיטע
 װאם ״אויםבצסצרוגגעז״׳ אזצלכצ דינצז דאם באארד.
ארבײטער. די פאר ווערםלאז גאנצצז אין אים מאכצן

 גאכאגאגד יארען םיל איז װאם כילד, א
ײ נעהאנגען ײער א נ  — דדאנם, דןןר אויף י

— אײװעו, אהינטער כםעם
׳מכץ א rx ארײנגעפאלען ןװפעליג איז

ם כילד אץ האט װאס  חאגט די חןרקענ
םײסםעד. נרױסען א גאר םץ

כאנײסטערט, עטארק ׳פבץ דער
 כאגאלט נלײף ה^ט

 געװאלמ, נאר ןןר װיפיל ■ויער דעם
 אװעקגענומען. שםאם אץ כילד דעם ת^ט און

גאלד, אלםען פון ׳«אםײע » ראם א
געםמען, כילד *ום קר חאט

מ און  — אױםנעשטעלט אים קוכספדפאלאץ דןןם א
 װעדט דער פאר *ײנקײם גרױפע די זאל עם

ם ץ גי םארלאךען• זי
 געםילם חוןט אײנער יעדער — װירקליך אדן
כילד, אלטען װאוגרןןרליכקן דעם פון •ײג^ײםד די

 ;כאטװאונגעז חארץ יעדענם םײנקײמ זיץ מים אץ
ט אז אזוי,  געקלונגען. שםאט די שוץ חאט כילד דעם םי

חאט געטראםען
 שטאט אץ אםאל איז פויער אוגזןןר אז

אך און םעםןןר גאף  ארײגגעפיזיעז׳ זאלץ נ
 זען n םארגלוסמ אים אויכ׳עם זיך ס׳האט אץ

גןןווען. כאריםט אזױ איז װזןם כילד ד^ם
שטומט װי נואד נעװיזרעז׳ ער איז דער

 װענט, זײד־כאדעקטע די אױןז <אלאץ דעם אץ װען
ט כילד אלםען זיץ גאלד פץ ראם אץ ער האט  J.חןרקענ

אוםן, פוערישן זיץ אויף און
:אליץ זץ• *ו געטוןן ז>ןג א ער ח^ט

מ ג#ר טאקע איז — איז רײכקײט ״ױאס —  כאגדײםן, «ד ני
ם גאר אדן !םארשםיץ rt ד

ײ טילד זעלנעז פון חןן םיל אזוי מיר כ א  י
- טאראראם׳ ?ײן געמאכט ניט קײנער חאם  ־

.אי*ם אץ .  ראם רײכער דער טוליכ אױפ, ױײזם .
גןןװארעד*- כאריםם כילד דןןס אױף איז
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 יארקצר נױ דצר םון םהאמפםאן אראטי
 קראק ארטור און טריבױן״ ד-צראלד

 האבצן *םאיםז״ יארקצר נױ דצר םון
קלאוק• די אז דצרװיםען, גצמוזנז זיך

 וואכצז פאר א גצהאט האבצן מאכצר
בא־ דצריבצר האבצז זײ און ארבײט

 מצר איז אמצריקע אין אז שלאםען,
 פראסםצריםי די אז און ארבײטסלאזיגקײט קיץ ניםא

צוריקגצקומצן. שוין איז
 םצז־צריישאן אמצריקצן די ? צס זיד שיקט װי נאר

 איצט איז ארבייטםלאזצ םון צאל די אז זאגט, לייבאר אװ
 םי.אי.א. די טויזענם; 200 און מיליאן 10 ערך אן

 12 ארום איז צאל די אז זאגט, און הצכצי־ נאך גײט
 פצדצרא־ דצר פון יצפארטמצנט לייבאר דצר ;יליאןם

 און 10 םון ציםצר א גיט וואשינגטאן אין רצגירונג לער
 קאגםצ־ אינדאםטריצל די אםילו און מיליאן האלב א

 סטאטיסטיק איר אין קאנסערוואטיװ גאנץ איז וואס רענס,
 םון ציםצר א אן אויך גים ארבײםסלאזצ, צאל דצר װעגען

 קער־ אלע אז הייםט, צם טויזצנט. 300 מיט םיליאז 9
 םיז צאל דצר װעגצז חשבון א פירצן צו פערשאפטצן

 ארבײטסלאזצ די אז איין, שטימצן ארבײםםלאזצ, די
 נים גרויסצ, ריזיג א אלץ נאך איז אםצריקצ אין ארנױי
 םארשידצן. זיינצן אן גיבצן זיי וואם צאלצן די פער

 גרוים אזוי איז צאל קאנסצרוואטיװצ די אפילו אבער
 דאדאש* האם װי םא םדיזענם. 300 זװן מיליאן 9 װי

 אז אויםרצכענען, גצקענט קראק ארטור און םהאמםםאן
 ארבײםם־ קיק ניםא גאנצצן אין יכמצט איצט זיינצן עם

 די. רצכצנצז ניט זאל מצן ײצן אמצריקע, אין לאזע
 סון ארבײםם־םראיצקטצן די בײ באשצםטיגם דינצן וואם
 קראק׳ם ארטור לויט ? איי) פי (דאבצלױ רצגירונג דער

 אימיצצן בײ דארף אמצריקצ אז אויס, כמצט קומט חשבון
 ניט זאל צם כדי ארבײםסלאזצ, אביסצל בארגצן איצם

 פראם• גרצםצרע א גאך איצט האבצן מיר אז אויםקומען,
.1929 יאר אין װי •צריטי
 זין האבצן קראק ארטור און טזזאמפםאן דאראםי נו,

 צם אבצר שרייבצר, גוטע םאר רצםוטאציצ א געמאבם
רצכעגען. גום אזוי קענען די אז באקאנט, גצײצן נים איז

 די מאםצרצן נים איצם וועל און גוט זיץ ײצל איד
 דאדאטי מים אינםערנצשאנאל דצר פח םיםגלידצר
 איז עם אז חשבונות, קהאק׳ם ארטור און מאמפםאנ׳ס

 אמצריקצ. אין ארבײטםלאזע קײן ניםא װי גום ןזוי
 נאבעל דעם קריגען װעלען זיי ביז אפװארטען וועל ייד

 דער ביז אז מורא, איד האב אגב מאדעמאטיק. סאר «רײז
 און װערעז אפגעדרוקם וועט .גצרצכםיגקייט״ נומער

 דרצםמאכצר, און קלאוקמאכער די צו אנקומצן װעם
 דעם אפגעארביים האבען שוין זיי פון סך א װעלעז
 זײן װעלצן זײ און ליידיג ארומגײן וועלען און סעזאז

 דער אז גלויבען, ניט וועלען וואם צרשםצ, די צוױשצן
 ארבייםם־ קיק ניטא מצר איצט שוין איז צס אז חשבון,

 גיכער וועלען די ריכםיגער. א איז אמצריקצ׳ איז לאזע
 וחמ אז אמ טשיקאווער א איז חשבון דצר אז זאגעז,

 גע־ וואלטען קראק ארםור און םהאמםסאן דאראטי
 דצר וועגען חשבונות מאכען םון לצבעז א מאכעז דארפם

 זײערצ וואלטצן האם, אמצריקצ וואס ארבײםםלאזצ צאל
 גע־ װאלטען די װייל אגדערע, גאנץ געײצז חשבונות

 אנ־ אינטערעםאנט אבער איז עם ארבײםםלאזצ. װעז
 וואונדערען מאכער חשבונות דאזיגע די אז זיאײייזצן,

 גע־ האבען זײ װאם אנטדעקומ, דצר אויף אלייז ייד
מאכם.

װירק־ איז עם אויב :םראגע א אבצר שטצלען זײ
 םיר און אםעריקע אין ארבײםםלאזע קײן מצר ניםא ליד

 .1929 יאר אין װי פראספעריםי אזא װידער שוין האבצן
 אנדערע די און רעפובליקאנער די צס דצרלאזעז װי סא

 רעגיתנג די אז אדמיניסםראציע, רוזװצלט׳ס פץ געגנצר
 אױף געלט םומען ריזיגע אזעלכע אויסגצבצז איצם זאל
 דאד האבעז געגגער רמוועלט׳ס ? רעליף מינים אלע יי

 אזא פאר אים פון פאםען שינדעז גצדארםם אײנסאד
 ניםא זיעען לאגד אין אויסברצגגערײ. סקאגיאליצזער

 יראםפעריםי אזא עקזיסםירם עס את ארבײטסלאזצ קײז
 מיליאנען הונדערםער אוים רוזיועלט גיט דאד ייז

 שםײערעז הויכע רײסם דיל, נױ דץ אויף גצלם פאלקס
 דצםיצי־ ריזיגע אלץ נאד מאבם באפצלקערונג, דער ייז
 אין רעגירונג די דצרםרינקם און נודזשצם אין ®יז

זײ? שװײגעז פארדואס םא ייבית•

 רח־ בײ אז זיד, זײ צנםפצרצן זאגען״ לאםיר נאר
 פארשוױיגצן זיי פאליטיק. דאס איז גצגנצר ײצלט׳ס

 ארבײטםלאזיגקײט קײן ניטא מצר איז צס אז פאקם, דצם
 לאנד, אין גצקומצן צוריק איז פראספצריםי די אז און
 מצן אויב רצפוטאציצ. רוזװצלט׳ם הויבצן צו נים כדי

 ארבײטם־ קײן ניטא מצר איז צם אז דצרציילצן, װצם
 צוריק־ איז פראספצריטי אז און לאנד אין לאזיגקײם
 צר־ געװצן איז רוזװצלט אז דאך, צם מיעט גצקומצן׳
 איבצרגצנומצן האט צר דיל• נױ דין מים םאלגרייך

 אין גצםונען זיך האט לאנד דאם ווען רעגירונג, די
 אויסגצקוקם, האט צס װצן קריזיס, פארצוױיםצלטצן א
 צוזאמצן ברצכט סיםטצם קאםיטאליםםישצ גאנצצ די אז

 פארםריבצן אדמיניםםראציצ דץ אונטצר האט צר און
 ארבײםסלאזיגקײם די אפגצשאפם לאנד, םון קריזים דצם
 דארף פארוואם טא פראםפצריטי, די גצבראכט צוריק און
 דאך דארף מצן גצגצגםייל, איז אים? גצגצן זיין מצז

 פאר שםעלצן זיד און לויב־גצזאנגצן גרצםטצ די זינגצן
 בלייבצן זאל צר אז בצםצן, אים און קני די אויף אים

םצרמין. א נאך פאר פרצזיז־צנם
 רוזװצלט׳ם םאײצנקצן גיט דצריבצר מעז קצז איז
 צס אז אוים, נים זאגצן און שוױיגצן די פארװאס גצגנצר

 און לאנד אין ארבײםםלאזיגקיײז קײן מצר גיטא איז
 םארוואם אבצר צוריקגצקומצן. איז םראספצריטי די

 װאונדצר וואסצרצ גיט דצרצײלט אח רחװעלט שוױיגם
------------------------------------? אױפגלטאן האט צד

 רוז־ םון דצרװארםצן גצקצנט מצן האט מצר וואס
 ברצנ־ אוןי ארבײטםלאזיגקײט די אפשאפצן װי װצלט׳ן,

 גרצסטצ די דאך איז דאם ? פראםםצריםי די צוריק גצן
 גצקצנט האט צר וואם זאך, װאונדצרליכםטצ די און

 און םוד א פאר עם צר האלט םארוואס כזא אויפםאז,
 לייבאר זיין נאד, פארקצרט אוים? ניט קײנצם זאגם

 נאך איצט זיינצז צס אז גאר, דצרציילט יצםארממצנט
 ארבײטם־ מיליאן האלב א און 10 לאנד אין םאראן אלץ
!לאזע

 לייבאר םון םםאטיםםיקצר די אז אנגצנומצן, נאר
 רצכצנצן, ניט קצנצן איז קאליקצס זיעעז רצםארטמצנט

 רוז־ האבצז און שװיגדלצר אזוי סתם זיינען די אדצר
 דעד װעגצו חשבוטת דיצרע מים אפגצנארט װעלם׳ן

 גאד ער שוױיגט םארװאם טא ארבײםסלאזע, די םון צאל
 קראק ארםור און םהאמפםאז דאראטי װען איצט, אייד

 אמ עם אז באוױזען. חשבוטת דיצרע םים אים האבצז
 דאך האם רוזװעלט ארבייטסלאזע? קיין גיםא מער

 אװעקזע• זיך און אויםכאפצן גצדארםט חשבוטת זײצרצ
 אים איז װאם ראדיא, בצסםצר ערשטער דצר ביי צען

 גאנץ איבצר װיםצן לאזצז אח האנם, דער צו גצקומען
 מער זײנען עם אז קריזיס, אוים איז עס אז אמעריקצ,

 צוריק איז פראספצריםי די אץ ארבייםםלאזע קײן ניםא
געקומען•

 פארװאס געםאז? נים רוזװצלם עם האם סארװאם
אלץ? נאד ער שװײגמ’

 װיל רוזװעלם אז דין, קעז צנטםצר אײנציגער דצר
 אלע אויף פאלק םון געלם דאם פארשװעניעז בצסצר
 םאר־ בודזשצט, אין דעפיציםען מאכצן רצליף, מינים

 הויכע רײםצז אץ חובות אין רצגירונג די טריגקצן
קלאר, איז יצרםון און באסעלקערונג. דער פו־ן שטייערען

פרעזידענם. אנדער אן האבן מח אמעריקצ אז
** •

 די אונטערזוכם האם װאס קאמיטצ, קאנגרצם די
 שטודירט האם איז באארד ריליישאגם לייבאר נעשאנעל

 אביםעל זיד האט געזצץ, װאגנצר דער ארבצם צם װי
 םארצנ־ נאך האם זי ערTאי האם, און אונםצרגעאײלט

 אויםבע־ רײע א צוגצשםעלם אויסםארשונג, איר דיגם
 קעז קאמיסיצ די און רעקאמענדידם. זי װאם םערונגצן,

 נעמ־ האט זי קארג. גצװצן ניט איז זי אז בארימען, זיד
 ״אויסבעסע־ 21 װי װײניגצר גים רצקאמצנדירם ליך

 טשצרמאן נארםאן, מרם. האט אומזיםם נים רונגצן״.
 אז געזאגם, קאנגרצם, פון קאמיםצ לײבאר דעד םח
 אמצנדמצנםס רצקאמצנדירטצ די זאל קאנגרעם דער װען

 גע־ װאגנצר דער ײצט אנגעמצז׳ געזעץן װאגנער דעם צו
 אפגצשאסם. װי גוט אזוי דוערען באםראכט קענעז זעץ

 גאנץ א סון זײן ארבײםער די םאר װעם ער װײל
װערס. קלײגצם
 דארםען ארבײםצר די אז זאגען, «ו איבעריג איז עם

צו װאגגער־געזעץ דעם כוחות זייערע אלצ אנױענדען

 פלאץ דצם אויף מאל אײן נים שוין׳ איז צם ראםצװצן.
 אײנצר איז גצזצץ װאגנצר דצר אז גציוארצן, אנגצװיזצן

 אר־ די װאס געװינםצן װיכטיגסטצ און גרצםטצ די םון
 רוזװצלט־אדמיגיסם־ דצר םון גצװאונצן האבצן בײםצר
 זאלצן םריינם דיצרצ און ארבײטצר די װצן און ראציצ•

 זייער גויםיג װי אטוצט־צן און װאך דצר אויף שטײן
 צו גצזצץ װאגנצר דצם זיץ מעגליד צס װעט אײנםלוס,
שוגאים. דינע םון הצנט די פון ראםצװצן

 די אז באםראכט, אין װצרצן גצטמצן דארף צס
 באאח־ ריליישאנס לייבאר נצשאנצל דצר װצגצן קאמיםצ

 םון באריכט. אײנשטיםיגצן קײן ארײנגצבראכט נים האט
 דצם םאר האבצן קאמיטצ דצר םון מיטגליז־צר פינף די

 גצשטימם אמצנדמצנטם רצקאמצנדירטצ די מיט באריכט
 םון גצגצן. גצשםימט האבצן צוױי בצת דריי, בלויז

 רצ־ צוױי זײנצן םאר, גצשטימט האבצן װאס דריי, די
 רוד םון גצגצנצר שארםצ זיינצן װאס פובליקאנצר,

 יצמאקראם, אנטי־רוזװצלט איץ און דיל, נױ װצלט׳ם
 קאםיםע, דער סון טשצרמאן יצר סמיטה, קאנגרצםמאן

 װי דיל, נױ דצם םון גצגנצר וױיגיגצר נײז איז װאם
 באריכם דצר אז מײנס, דאם חברים. רצפובליקאנצר זייגצ

 האבצן קצנצן קאמיטצ דצר םרן רצקאמצנדאציצס די אץ
 גצוױמ־ קאנגרצם. דצם אויף אײנםלום קליינצם גאנץ א

 װצז קאמיטצ, קאנגרצם א פון באריכט א האט ליך
 איינ־ גצװיסצן א איינשטימיג, אריינגצבראכם װצרט צר

 באשםיםם קאםיםצ די דאך איז קאנגרצם. אויפן םלום
 און םאקטצן די אונםצרזוכצן זאל זי אז קאנגרעם, םון

 מים־ אלצ װען ארן אײנצצלהייטצן אלצ מיט זיך באקצנצז
 בא־ ד$ם אין אייניג זיינצן קאמיטצ דצר פון גלידער

 םאל דצם אין וױרקונג. א האבצן דאך צר מוז ריכט,
 לײבאר נצשאנצל דצר װצגצן קאמיטצ דצר מיט אבצר

 ניס גלױז גים באריכט דער איז באארד ריליישאנס
 פאר־ שטרצנג א אויך איז צר גאר איינשטימיגצר, קײן

 די בלויז געשםימט האבצן אים פאר — םייאישער
 מאכם דאס דיל. נױ םון גצגנצר אויםגעשפראנענצ

 אמצנדמצנםם פארגצשלאגצנצ די באקצמםצן צו לײכטצר
 םאר־ זיין זאלצן ארבייםער די װען קאמיטצ, דצר םון

 די װאם אבצר, איז צרה די קאמף. דצם אין אײניגם
םאראייױגט. ניט זײנצן ארבײטצר

 םצ־ אמצריקצן דער פון םירצר די האבצז ליײצר
 דצם. אין חלק גרויסצן א זייער לײבאר אװ דצריישאז

 פארניכ• געפאר אין שטייט גצזעץ װאגנער יצר װאם
ײצרצז. צו םעט

ליי־ אװ סעדצריישאן אמעריקצז דצר םון פירצר די
 געזעץ, װאגנער דעם םון געגנצר גצװארען זײגען באר
 קאג־ פון געװארצן אנגענומען איז ער װי םארם, דצר אין

 אוים־ װערם ער אז באזזויפמעם, האבען די וױיל גרצס,
 באארד ריליישאנס לייבאר נעשאנעל דער פון גצנוצט

 זײז קען באחױפטונג די 4 אי• םי• דער םון טנםםצז צו
 דצרפאר, נים איז עם ריכטיגע. א מאס גצוױסצר א ביז

 האם באארד ריליישאנם לייבאר נצשאנצל די װאס
 דעם װאס דערםאר, נאר װייגרינ׳עז, לואיס׳ז העלםצר
 דורכצו־ עםצקםיװצר און ליינטער איז גצזצץ װאגנער
 אינ• אין ארגאטזירם זייגעז ארבײטצר די װצן סירצז,

 צם ױניאנם. פאך אין איידער ױניאנס, דוםמריעלע
 צײס לצצטצר דער אק אז װצרען, גצזאגט אבצר דארף
 געלעגענהײטצז מערערע גצהאט א אי. םי. די האט

 איז באארד רילײשאנם לייבאר דצר אז פראםצםםירצן, צו
 םצדצדײשאז אמצריקצז דער צו פריינםליד צו געווארען

 סון פירער די סון געגנצרשאסט די נאר לייבאר. אװ
 װאג־ דצם צו לייבאר אװ םצדצריישאן אמעריקעז דצר
 בלויז ניט קומם םארם איצטיגער זיין אין גצזצץ נצר
 דעם, ®מ מצר םיל גאר באהױפםען. זיי װי דצם, םץ

 םצארעטיקצר, און װארטתאגער די פון מערצרצ װאם
 דצר םון םירצר די צװישצז רוםצז׳ אזוי זײ קען מען אויב

 אמא־ דצר םאר הײנט נאד זיד האלטצז פעדצריישאן׳
 אמצרי• דצר סון םעאריע ױניאניםםישער טוײיד ליגער

 אז דצם■ גצגצן איז װאס לייבאד, אװ םעדעריישאן קעז
 אח גצזצצעז ארבייםצר װערען אײגגעפירט זאלצן צס
 צװישצז קאמף דצם איז םישען זיד זאל רצגירונג די אז

 האטשצסאן װיליאם װאל, מעםױ ארבײם. אמ קאפיטאל
 דער םון ױניאנס גרעסצרע סון םרצזידצנטען 8 נאד און

 גע־ נים זיך האבצן איבאר אװ םעדצתישאן אמעריקעז
 אן מיט צוריק װאכצז עטליכצ ארויסצוקומצן שצמט

 דער אט אויף באגריגדצט געװען איז װאם ערקלערונג,
 ער• די דא מיין איך םעאריצ. םארשימצלטצר אלטצר

דיל. נױ זיין און רחװעלם׳ן גצגען זײצרצ קלצרונג

 איצםיגעז דעם סון אז האםעז, אפשר קצן מען נאר
 עם וױ ארױסקוסעז געזעץ װאגנער דצר װעם קאנגרצס

פאר א ײערען אנגענומעז אםשר ײצלען צם םרוקצן. איז
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 האם וואגנער סענאםאר װעלכע צו אויסבעםערונגען

 יאל דער םון םארגרעםערונג די װי צוגעשטיםם, אלײן
 פא־ דאס םינף. אויף דריי פון באארד םון םיםגלידער

 לײבאר. אװ םעדעריישאן אםעריקען די אויך דערם
 דער־ פריער די וואס אםענדמענטם, אנדערע די אבער

 וועל־ און אריינגעבראכם האט קאמיםע קאנגרעס מאנטע
 וואגנער דעם מאכען צו צװעק דעם פאקםיש האבען כע

 איבערגעלאזען װעלען ארבייטער, די םאר װערטלאז געזעץ
 וואגנער דער אז הייסט, עס וואל־קאמף. פארן ווערען
 קומעגדיגע די פון אישוס די םון איינער זײן זאל געזעץ

פרעזידענםעךוואלען.
 וױכטיגסטע די פון אייגער איז געזעץ וואגנער דער

 געווארען איינגעםירם זײנען װאם געזעצען, סאציאלע
 ארום אויב און אדמיניםםראציע. רוזוועלט׳ם אונטער

 די און קאמף גרויםער אזא אנםװיקעלם זיך האט אים
 אז זאד, בעסטע די איז טא נאענט, אזוי זײנען וואלען

 שםרייט־םראגען די םון איינער פאר מאכען אים זאל מען
אנטשײדען. םאלק דאס עם, הײםט זאל, קאמף. וואל םח

 דע־ פירענדע די צװישען אז אנגענומען, װערם עס
 אזא םאראז איז קאנגרעס אין קרײזען םאקראםישע

ששיםוגג.

 נים קאנגרעם איצםיגען דעם אלגעמײן אין איז עם
 פאלײ גרעםטער דער לעבען. צו לאנג איבערגעבליבען

 קאנ־ נאמינירען צו קאגוועגשאנס די םון יאריד םישער
 דער װעט העכםםענס נעענםער. אלץ ווערם דידאטען

 ער אמ חדשים צוױי נאד לעבען קאננרעס איצטיגער
 קורצער דער אין ווערען םארםיג שווער גאנץ קען

 אגב זיך. םאר האם ער וואם ארבײם, דער מיט צייט
 װיכ־ אנטשיידען צו ניט חשק קיין קאנגרעס דער האט

 מיטגלידעד די וואלען. די ערב שםרייט־םראגען טיגע
 קאנדידאטען זײן צו זיד קלייבען וואם קאנגרעם, פון

 קלײבט זײ םון װער און װאלען, נעקםטע די אין אויך
 װעגען וױיניגער וואס האבען װילען — גים? עס זיד

 ווען און וויילער. די םאר זיך פארענטםערען צו וואס
 פון זיצונג איצטיגער דער אין זאל געזעץ וואגנער דער

 קײן מער זאל ער אז ווערען, םארקריםעלם קאנגרעס
 קאנ- די וועלען ארבייםער, די םאר האבעז ניט ווערט

 פאר־ דער אמ אין חלק א האבען וועלען וואם דידאטען,
 םאר־ צו זיך ארבייט שווערע גאנץ א האבען קריפלונג,
 וועם וואונד די וויילער. צאל גרויסער א פאר ענםםערעז

באגרײםען וואס ארבײמער, די און םרישע א זיין נאך

נערעכטינקייט &-----------------------
 װעלןן די, פאר איז געזעץ וואגנער דער װיכםיג װי

 דעריבעד איז עס שטזןרק. זייער םילען וױיטאג דעם
 דעם םמ וועט געזעץ וואגנער דער אז מעגליך, זייער

גאנזע מים איז עם װי ארויםקוםעז קאנגרעם איצטיגען
בײנער.

 זיימן נאכדעם — נאכחגם? זײן וועט וואס נאר
 זאל געזעץ וואגנער דער אויב האםנונגען. נייע םאראן

 די װעלען וואל־קאםף פון אישום די םון איינער דין
 זײעד םילען לאזען צו געלעגענהײט א האבען ארבײטער

 ן ויעלען העלםעז וועלען זײ און װאלען די אין שטים
 אי*־ דער װי פראגרעםױוער, זימ װעט וואם קאגגו־עם,

 םען קען האםען, בײם שוין האלט עם אז און םיגער,
 װעס װאם קאנגרעס, נײער דער ביז אז האםען, אויך

 דעד צי נעםען זיד וועט נאװעמבער, אין װערען געװײלם
 אין םאראייניגומ א םארקומען אפשר גאך קען ארבײם

 אפשר איז דאם באוועגוע. ארבײטער אמעריקאנער דער
 װאס באםראכם אין נעמם מען ווען אבער געהאפם, צופיל

 דעך דורך ארבייטער די ליידען עס שאדענס גרויםע פאר
 פאר איז עם נױםיג װי און וייען זײערע אין צעשפאלטונג

 וועם אייניגקײס די אז האםעז, מען מח אײניגקײט, זיי
גיכער. וואס קומען

 —גרעבעו א און באלעבאם קלוגעז א פון ליד א
לונג־אוךלעבער קאלטער א

ױ א טד גז ------------------------------לי
 — קלוגער, דער באלזןבאס דער
 חאבען, םןןנשען א ד*רף ןןר
 בעביכזען א גיעבןןר א
h אדיסצוגראכען. כרונען
 שטײנער, װי דארם איז ערד די
 אונטען, אזױ אױכען װי

 דערגרײכעז ױעסמ דו כיז אץ
• גרוגטען, דיי סץ ױאסער ד*ם
ט איז  »רכײט. זיסע רןײן ני

 דינגעז כעסןןר שוץ ער װןןט
 — געניטען, א גרעכער א

זינגען.- יענער שוץ זאל און
 קאםםןןן כרמען דער אים װעמ

 דדײער_ א אן שיכוש א
אד איז אדבייט אז  — כיליג, י

טייער^. נאר איז שכל דעד
 סםח, נאך מאג א אץ אץ
 שײנעם, א טאג א אץ און

 דינגען נײט כאלעבאש חןר
— אײנעם אזא םארק אץ

 געגיםען, א גרעכער א
ץ װעט װאס אזא  װיליג זי

 כרונען דעם אויסגדאפען *ו
כיליג^ זײער זײער, סאר
 גרויסןןן, דעם מארק אױסן און
 חאנדלעז קומען העגדלער די

 דזשעגןןכץ, און חזיר־האר מים
מאנדלןןן. מיט ראזשינקעס מים
 שװעלען םדעםדק די כײ אץ
 געשטעלטן, און קראמען אץ

 כעלן א אױף װארטען דארם
ארכײטער-געזעלעז• די

 ײנגען, שטארקן — גןןזעלען
 דעמכעם, װי חענט האכען זײ
 דעמכעס װי חענט חאכען זײ
געמגעט. חײכןן שטארקע און

 קלוגער דער כאלעכאס דעד
ט אץ לאנג חאט  געקליכען נו

 אימעם, אױסגעקליכען אץ
ײגען. פאד וױ ארכײט ױאס

ד עי נעםט איז ען זי גג די  מ
טען דעם םים  נרעגער, גו
ם מען דעם םי מי גו ע ר  — נ

tf ל לדנג-אךן y2y• •

ש דארפען נאר װעט ״ער  גראכ
 אײזען, אץ לאפעטע מיט
 גרונםען די םון אונםען כיז

;װײזען װאסער דאם זיך װעט
 — חאבעז ער װעט עסען אץ

 האכען, כעסטע דאם םץ װץט
 נעמען אים װעם םע לאגג אז

אױסטוגראבעז. כרונעם דעם
ם — רןענםיג נאר  גומען צום ני

 מעשח־שםן דא ןןי האט
ם  װאםןןר *עכןןר ערשטען חן
אגגעכאםןןן.- גרןןכןןר דעם
 גרעכער דער ארכעטער דעױ

 פאקלערעו, זאף די גןןמט ער
 פאקלערען זאד די גײט ער
:שטערן םיטן קנײטשען און

 הונגער, אץ ארום גײ ״איף
 מציאות, זוכט ער — ער און

 כאװײזען, פוקס דעם ײיד ײעל
;םיאוס״ ױערען אים אז

 - עםען r« פץ םרעגען ״צו
ר  םארגעסען; גאר האט פוקס חן
 זיפען םאר טאן קען — אי־ד איז
״- דרײצען פאר קען אדן עז ם ע

 װאסער~ צעפער א לוץ.» ״פאר
 גלאםיג~ ניט גאר שוץ איז דא

 ױאטענמאכער דער פאפט גאר
— ןןתיק!״ חפם גדױםען דעם
 פלײצע, םץ צי א מיט אץ
 חשק צדםיל מיט :ימ אץ

^איז זײן עד זאגט ט:-  מילא_ ׳װאר
עשק״. אן אפגעמאכם אײ
 — עסק, דער איגעםאכם איז

 כאדונגען, אץ געדונגען
ת די זײנען און ת  ע
יונגען. די — ארכעםןןר די

 קלוגער דער פאלעפאפ דעד
ם אחײם סירם ער  גרןןכןןר, חן
 גרעכער דעם אחײם כרענגם עד

לדננ־אודלעפער. קאלטען דעם
ש דשי  געגרײטער. » איז טי
גענאגגען, טיש צום מען איז

 כאלןןפאסטע גוטע די
דערלאנגען. צו שיסלען נעמט

 שיםלען. םולןן זי דערלאנגט
 געזעסען, טיש כײם מען איז
 גןןזןןםען, טיש כייים מען איז

גןןגעםעז• און געזעםען
 — :מעשה די גײמ םע ױי נאר

 אײנער, נאר האט געגעסען
 / אײנער, נאר האם געגעםען
צײנער. די מים געריכען

 — איז, פאלעפאס אמזןןר װײל
 — גלױפען מעשח די זאל םען
 געזעסען׳ איז ער װי איז

געחויכען, טייש םץ א'ם חאט
 געפליפןןן איפ איז שטײן אז

 כיסען, ןןרשטע דאם האלז אץ
 זיצעו געכליכען איז אץ

שמיםען: װי טיש פײם — אפגע
 מענשען מיט לעפט ןןר זינט אז
 ןןסןןר, פאגעגענם האט אץ

 געטראםען ניט נאף ער האט
םרעסעד. וױלדען מץ אזא
 צרות די שױן עד זןןט איז

 — :םעלען גיט אים װעלען װאס
 םדעשען זײן מיט גרעכער דער
I שטעלען כדלות איפ װעט
 מעשה אונזער פון םוף דעד
 סום׳ן. שלעכטע די םץ איז

 קלוגער דער פאלעפאס דעד
אנגעםראפען. פיםער האט
 סוחר מעשה ניט פ׳איז נאר

 האכען, חדםה גיץ צו
 איבער גרעפער דזןם לאזט אץ

גראכןןן. זײנעפ פרונען דןןם
 גרקכןןד אונזעד איז אזױ
 ;םארכליכעז כאלעכאם כיייפ

 דרײצען םאר םרעסם און עסם ער
זיגען. םאר נאר ארכעם אץ
 געגראכען, שװער חאט ער אץ

 נעגעסעז׳ און גןגראכעז
 קלוגען דעם כאלעכאם דעם
אראפגעםתןסען. קא■ דעם

 שםימעד. װי חארט איז ערד די
 װאכןןן, אץ טעג ער גראפמ איז
 אײזענם אץ לאיעטעם און

נעכראכען. אץ געכויגען
 געגראכען ער חאט אזוי
 סדכות, נאר כיז פסח םון

 קלוגען דעם כאלעכאס דעם
פיקןןפ-. אץ חארצװײטאג אויף
 זומער דעם ער האט אזױ

ך אץ װעלט א  :םארשלונגען זי
 — םלײשען אלע קעלטער סץ

;צונגען מיט אץ לונגןןן מיט
 שפײכלער, אלע םץ כרױט דאס
 כײטעז, אלע םץ גרינס דאם
 זוםער דעם מען װאס אץ

פארגרײםען. צו ווינטער אויף
ת פון פאלעפאס דער  צרו
 געװארען, ?דאנרן אדן גרױ איז
 געװארען קראנק אץ גרױ איז
;םארלארעז שלאף דעם האט און
 דארען אגעחױכען און
װאיען אנגעהױפען און  :ק

 קלוגער םץ אזא — ןןר װאס
עז- אלײן זיך זאל אי ענ ג
 װײמער, װאם ער האט אזױ
 אפילו זיםץ א אן שוין

 אײנגןןגאנגען און געקװארם
שםילע. א ליכט א ױי גלײך

 געמראםען גראד האט דא אץ
 כאגינען, אץ מאנטאג א

 איייזען גרןןכער׳ם אונטער װען
רמען אגעהויפען האט
 — װאסער, קװאליג אץ םריש מיט
 קרכן שםילער א װי איז
 צרות אץ קױארעניש סץ

געשטארכען. כאלןןפאס דער
 גרעכער, גוםןןר אונזןןר אדן

 ׳לונג*און*לעכער קאלטער דער
 װאםער ערשטע דאם םץ האט

שעפט זיף צעכער; זײן אנגע
 װאסעי צעפער זײן חאט אמ

 אװעקעגעכען אליץ
ם מםחר-זיץ  טײטען, חן

ארגעפען- איים זאל גאט אז פ

5 יט י ז ►◄ י940 «*ױל,

םריידאגריםענםם גענמדטינע ד פמ פאליםיי} דעו מנמ w וער
 דער םח באאײ עקזעקוטיװ גענעראל י

 א אנגענומען האט אינטעתעשאנאל
קא• די פון פאדערען צו רעזאלוציע

 זאלען די אז קאנגרעס׳ םמ מיםעם
 סארלענגערען דאס רעקאמענדירען

 געגענדיםיגע די םון פראגראם די
לענ־ אנדערע מים םרייד־אגרימענטם

 נאך אויף געשלאםעו האט האל סעקרעםערי יואם דער,
יאר• דריי

 פא־ די אז אן, רעכט מיט ווײזט רעזאלוציע די
 פארקלע־ האט טרי^אגרימענםם געגענזייטיגע םון ליםיק
 פארברוי־ פאר סחורות אויף איינםיר־צאלונגעז די נערט
 אינדוםםריען, אין ארבײםער םון שכירות די אז און כער
 געוויינליד זײנען םאריםען הױכע םון באשיצם ווערען װאס

 אינ־ אמעריקאנער דורכשניטליכע די אין װי נידעריגער,
דוםםריעז.

 פראקטישער גרוים םון איז רעזאלוציע דאזיגע די
באדײטונג. פרינציפיעלער אח

 אמערי־ די םצד ווענדונג א באטײם רעזאלוציע די
 דער אק ארגאגיזאציעס זײערע אמ ארבײםער קאנער
טאריםען. הויכע סון פראגע

 געזוכט מען האם יארען צענדליגער םמ םשך אין
 דעם מיט באאיינםלוסעז צו ארבעםער אמעריקאנער די

 אויםלענ־ אויף זרינםיר־אפצאלונגען הױכע אז געדאנק.
 זייערע אויפצוהאלםען אום נױטיג דמען םחורות דישע

שכירות. םמ םטאנדארדס
 מים דינען ארבייםער אםעריקאנער די װיםיל אױף

 סיז זען מען קאז דורכגעדרונגען געדאנק דאזיגען דעם
 לעי־ אוו םעדעוײישאן ״אמעריקאן די וואס פאקט, דעם

 סאר־ דער געגען רעזאלוציע א אנגענומעז האם באר״
 די םרײד־אגרימעגםס. געגענדיטיגע די פון לעגגערוגג
 א;* עקזיםטירענדע אזוינע אלע אז םאדערט׳ רעזאלוציע

 פא־ דאזיגע די אפגעבראכען. װערען זאלען ריפענטס
 לעיבאר״ אװ םעדערעישאז .אםעריקעז די האט דערונג

 מיט־ אלע צו בריװ ספעציעלע אין פאנאנדערגעשיקט
קאנגרעם. םון גלידער

 פאדערם טרײז־־אגרימענטם געגענזײטיגע אנשטאם
 קאגגרעם םון לעיבאר אוו םעדערעישאן אמעריקאז די

םאריםען. הויכע אײנצופירען
 מיט איינקלאנג אין אינגאנצען איז רעזאלוציע די

 אמע־ דער םמ קאונסיל עקזעקוםיװ דער וואס אפיל, דעם
 אויף אנגענומען האם לעיבאר אװ פעדערעישאן ריקאז

 זאל דוזוועלם־אדמיניסםראציע די אז קאנװענשאן׳ *יין
 די אםעם. דעם אפצוכאפעז מעגליכקײט א ביזנעם געבען

 מים הארמאניע םולשטענדיגער אין אויך איז דעזאלוציע
 םון םירער צעז פץ דעקלאראציע פארעםצנטליכםער דער

דיעל״. ״נױ דעם געגען ל. אװ פ. א.
 איז םרײד־־אגרימענםם געגענזײטיגע פון פאליטיק די

ױ דעם פון פראגראם דער פון םײל א  און — דיעל״ .נ
םראגראם. דאזיגער דער םון םייל וױכםיגער א

 אװ פעדערעישאן אםעריקאן דער םון רעזאלוציע די
 א םון שםעלונג די װי וױיטער אפילו גײס לעיבאר

 םראגע גאגצע די האבען וואם רעפזבליקאנער, םײל
 דינען, זײ אישו. קאנםםיטוציאנעלע א אין פארוואנדעלם

 מער פראגראם. האל׳ם םון עצם דעם געגען נים חלילה׳
 א איז זיד נױםיגען אגרימענםם די אז האלטעז, די נים

 זייער איז נים, ווען סענאם, פח ראםיםיקאציע ספעציעלע
קאנסטיטוציאנעל. נים אגרימענטם די דינען םענה׳

צענד־ פון משך אין אז זינען, אין האבען דארף מען
 געיועז םאריפען וועגען םראגע די איז יאיעז ליגער

 האט וואס אישו, איינציגע די נים אויב הויפם־אישו, די
 דער םון פארטיי רעפובליקאנער די אפגעטיילם קלאר

תסאקראסישער.
 צום געקומעז איז םראגע די אז םאקע. דערפאר

 הא־ י־עםרעזענםאםיװס״׳ אװ ״הויז דער אין אפשםימען
 א לויט אינגאגצעז כמעט צעםײלם שםימעז די זיד בען
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 אלםע אן אמ מאריפען הײכע װעגען פראגע די
 די געשיכםע. לאנגע א זיך הינטער האט און פי־אגע
 אינדוםט־ םח פאליםיק דער םים פארבונדען איז פראגע

 אום םאריםען, אײנצדסירעז לענדער, אםגעשםאנענע ייעל
שיצען «י אינחטםריען ס?לעקייװסאגד־װאש זײערע מ

דוביצקי. א. פראפעסאר פון

 פמ אינדוסטריען םעכטיגע םון קאנקורענץ דער געגען
לענדער. אינדוםטריעלע דיױך־אגםוױקעלםע

נאכ־ אפילו אז געוױינטליך אבער איז סוף דער
 אנם־ און אוים וואקסען אינדוםטריען שוואכע די װי ז־עם

 הויכע םון שןץ דער אונטער טאקע — זיך װיקלען
 אינדוסםריעלע מעכםיגע און גרויםע אין — םאריםען

 אימשמאנד גום גאנץ שוין ױינען וואס אונטערגעמונגען,
 װערען פיס, אייגענע אויף זעלבסטשטענדיג האלטען זיך

 דעמאלט אפגעשאםט. נים םאריפען הויכע די פארם
 א אין װי מער, גיט םאריםען די זיך סארוואנדלען

 אינ־ היימישע די םאר פראפיטען הויכע פאר פיםעל
 אראפ* צייט גלייכער צו אויך װירקט דאס דוםםריען.
 אר׳םיגער דער םץ לעבענס־סטאנדאײ דעם צודריקען

 הויכע צאלען צו געצוואונגען װערט וואס באפעלקערונג,
 נארמאלע די שםארק איבערשטייגען וועלכע פרײזען.

 אפ־ ווערען זאלעז םאריסעז די װעז פראדוציר־קאםםען.
 באפעלקערוגג די וואלם םארקלענערם׳ אדער געשאפם,

 אויסלענדישע ביליגע קויםען צו מעגליכקייט א געהאט
 דער שון םחורות םאר איבערצאלען אנשםאט סחורות.

 אויך װירקם צושטאנד אזא פראדוקציע. היימישער
 אר־ פת אנטװיקלונג ווייםערדיגער דער אויף שעדליך

 נוײ דער אויסגעזעצם דיענדיג גים אינדוםטריען. םיגע
 קאנקורענץ, אויםלענדישער געגען ויערען צי זיו םיגקיים

 ווײםער שטוים סטימולירנדער נױטיגער דער אפ פאלט
 םראדו־ די פון קוואליטעט די טעבניש אנםװיקלען צו

 פארקלענערען צו צייט גלייכער צו און םזזורות צירםע
פראדוציר־קאסשצן. די

 םון שוץ דעם אונםער ארבײטען וואס אינדוסםריען,
 גוואל־ דעם צוליב פארגרעםערען און טאריסען הויכע

 פארקלע־ ניט אימשטאנד, זיינען םראםיטען, זייערע טיג
 העכערען צו םראפיטען, דאזיגע די םטשות׳דיג נערעגדיג

 א אן זיך פארשםײט ארבײטער. דיערע םון שכירות
 שאםם דאם טרײד־ױגיאנס. די פון דרוק געהעריגען

 אום גויםיג׳ דינען םאריפען הוינע אז אילוזיע, אן
 אין שכירוו^ םון סטאנדארדס העכערע אויםצוהאלטען

 קײן ניט קײנמאל םאריפען הויכע זיינען אמת׳ן דער
שכירוו^ הויכע םון גאראנםיע
 אינדוםטריעל צו שייכות א אויך האם זעלבע דאס

 דאם איז די בײ מער, ניט לענדער. אנטװיקעלטע
 אויםלענדישער דער געגען זיך ווערען םון פראגע א ניט

 לענדער אגםװיקעלטע איגדוסםריעל אין קאנקורעגץ.
 העכערען צו םיטעל א אםען און םשוט טאריםען זיינען

 הא־ לענדער אנםװיקעלטע אינדוסםריעל אין פראםיםען.
 םרייד- העכער־אנםװיקעלםע א אויך געוױינטליך מיר בען

 ארבײםם־ בעםערע פארהעלםניםמעםיג באוועגונג, ױניאן
 הע־ און לעבענם־סטאגדארד העכערען א באדינגונגען,

ארבײטער. םאר שכירות כערע
 זיעען ארבײטער םון שכירות די אז פאקט, דער

 אײנצוריידען צװעק דעם מיט אויסגענוצם ווערט העכער
 זײגען שכירות העכערע דאזיגע די אז ארבײטער. די

טאריסען. עקזיסטירעגדע די צוליב נאר מעגליך
קאס־ פראדוציר־ דורכשניטליכע די זײנען פאקטיש

 אפטמאל לענדער אנםװיקעלטע אינדוסטריעל אין םען
 זײער צוליב אפגעשטאנענע׳ די אין וױ נידעריגער,

 אר־ הויכער ױיער צוליב און טעכניק אנםװיקעלטער
 איג־ די װאו דארםען, באזונדערס בעט־פראדוקטיװיםעם.

 מאסען־ םון םרינציפ דעם אנווענדען קאנען דוסטריען
 די באאיינםלוםען אז אבער הויבט מען פראדוקציע.
 מעגליד םאקע זײנעז שכירות העכערע אז ארבײטער,

 ארבײםס־בא־ שלעכטע ׳ םאריםען. הויכע צוליב נאר
 דעם מאכט אײםלאנד אין לענדער גרויםע אין דינגונגען

איבערצײגענד• כלומרשם ארגומעגם דאזיגען
 א וױ דעם, חוץ א דינש׳ םאריפעךפאליטיק די

 ®יז הענם די אין וואםען פאליטישער געװאלםיגער
 סארגיםיגעז צו רעגירונגם־אדמיניםםראציע געװיסער א

 םאריפעךפא־ םײנד. שםראםעז אמ פרײני גוטע
 גע־ אז אופן, אזא אײף געבױם געװיינםליד איז ליםיק
 דער םמ קאפ סון אויג דאס װערען אינדוםטריען װיסע

 שםיף■ איז םארוואנדעלם װערען אנדערע און רעגירונג
קינדער•

 איגדוםטריעלצ בליען טאריםען געוױסע אונטער
 װערט לאגדוױרטשאפט גאנצע די בעת אונטערנעמוגגען׳

 פאר קומט םאריפען אגדערע אוגטער ;פארשמאכט
 אםם־ װערען פארטייען פאליטישע געגעגטייל. דאס
 דעם םון גרונט אויםן אויסשליםליך כמעט געבויט מאל

פרינציפ. דאזיגען
 וואויל און גוט איז — פארטײ געװיםע א זיגט

 אגדער אן פאר וױי און אך און אינדוסטריע אײן פאר
 הויכע אז ריכטיג, נים אבער איז עס אינדוסטריע.

 דאם איז סחורות אויםלענדישע אויף איינםיר־אפצאלען
 שכירות אויםצוהאלטען אום נויםיג איז וואס איינציגע׳

 םון שכירות הױך. געװיסער א אויף ארבײםער פון
 אינדוםםריען• אין באשעפטיגם ווערען וואס ארבײםער׳

 םייל גרעםםעז צום זײנען שױךםאריף פון געניסען וואס
שכירות דורכשניםליכע אלגעמימע די מי נידעריגער

***אינדוסםריען. אמעריקאנער די אין
 פא־ דער געגען הױפם־ארגומעגםען די דיגען וואס

 םריער ? םרייד־אגרימענטס געגענזײםיגע די פון ליסיק
 םון וױיניג דיער אז באםערקען. צו גויטיג איז אלץ םון

 דער געגען ארגוםענםען צאל גרױסער אומגעהויער דער
 אדםיניסםראציע איצטיגער דער און האל םון פאליטיק

 לעבעגס־ וױכטיגע די זינען אין באמת םאקע האבען
 דער ארום םומעל גאנצער דער לאנד. םון איגםערעסעז

 רוזװעלנד דזןר געגען געצילם איז האל פון •אליטיק
 עם. הײםם װערטער, אנדערע םים אדמיניםטראציע.

 ro פאליםיק דער געגען קאמף גאנצען דעם איז אז
 פאליטישע שםעקען מרייד־אגרימענטם געגענזײטיגע

מאםױוען.
 אג־ באזוגדער קימ געמאכם ניט אםילו ווערם עס

 מעז םאח־עקען• צו םאםױוען פאליטישע די שטרענגונג
 די אגשטעל• אן אן כמעם מאל דאם אםילו זיד באגייט

 זיך זעעז קאפסימ גאטנעז פון מאטױוען פאליםישע
בולט. דיער ארוים

 כלומר׳שם זײנען װעלכע ארגומענםען, זאכליכע
 אינםערעסעז• עקאנאמישע אלגעמײגע םון באאייגםלוסט

כאגרינדעם. גים אינגאנצען מערסםען צום זיינען
 א זיי. םון אייניגע אויף אפשטעלען זיד לאמיר

 ארויס גייען אםצאל־טאריפען הויכע םון אגהענגער טײל
 בכלל זיך קאן אמעריקע אז שטאנדפונקם. דעם סון

 זייער איז אמעריקע, האנדעל. אױסלענדישען אן באגיין
 וועלכע אין רייכטימער׳ נאטירליכע אלע באזיצם םענה,

 גראנדיעזע אירע אנםיױקלעז צו אום זיך, נויטיגם זי
 אנקומען. נים קײנעם צו בכלל דארף און אינדוסטריען

 אמעריקע װעלשעל. איר באשםײן אליין קאן אמעריקע
 האט אמעריקע האנדלען. גיט קיינעם מיט בכלל דארף
 אויס־ אן וױ אנםװיקלען, צו זיך סעגליכקײםען אלע

מלוכה. איזאלירטע אן װי טוישערקע,
 באשםרײםען צו אפשםעלעז ניט דא זיך וועלען מיר

געדאנק. דאזיגען דעם
 אילוםטראציע אן װי מער, ניט אים בריינגען מיר

עקסטרעמיסטען. געװיםע פון מײגונג א פון
 די אז מײנונג, א ארויסגעזאגט ווערם אפט זייער

 די לאנדװירםשאםם. די רואינירם האל סון פאליטיק
 םון םאלםיםיקאציע מין אזא איז באהויפטוגג דאזיגע

 אויב צוױיםלען, קאן מעז אז וױרקליכקײט, אמת׳ער דער
דעם. אין גלויבען אלײן פירער רעפובליקאגישע די

 וואס מילך־אינדוסטריע׳ דער םון איינקונםם דער
 1932—1929 יארען די צװישען געפאלען געווען איז
 991 ביז דאלאר מיליאן 844 און ביליאן )1( אײן פון

 געשםיגעז װידער 1938 יאר אין איז דאלאר מיליאז
דאלאר־ מיליאן 398 און ביליאן )1( איין צו

 װאם אינדוסםריע, םי־צוכט דער פון אײנקונפט ז־ער
 1932—1929 יארען די צװישען געםאלען געווען איז
 מי־ 621 צו דאלאר מיליאן 496 און ביליאן )1( אימ סרן

 צי געשטיגען וױדער 1938 יאר אין איז דאלאר ליאן
דאלאר• מיליאן 144 און ביליאן )1( איק

 זיד האט בכלל םארםער די םון איינקונפם דער
 םיליאז 682 און ביליאן (םיר) 4 פין םארגרעסערט

 519 אמ ביליאז (אכם) 8 ביז 1932 יאר אין דאלאר
 אמ םארגרעםערונג א — 1939 יאר אין דאלאר מיליאן
פראצענם• 82 גאנצע

 אויםן סארשטײז צו מעגליד גים דערםאר איז עם
 ארגו־ לאגישע אדער עקאנאמישע װעלכע סון גרתם

רע־ די םון םערהײם געװאלטיגע אזא האם מענםען
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 האל. םון פאליםיק דער געגען געשםיםט פובליקאנער

 םון האנדלונס די םארשטיץ צו גרונט אייטניגער דער
 זייערע אין נאי־ זוכען מען דארף רעםובליקאנער די

מאםױוען. פאליטישע
 אויף אנצואוױיזען שװער איז מאם זעלבער דער אין
 וואס אינדוםטריע׳ װיכטיגער באמת איז ניט וועלכער

 האל׳ם םון געליםען שםארק באזונדערס ד״אבען זאל
פאליםיק.
 םילע םארקערט. גראד זײנען, אמת׳ן דער אין
 דורך געווארען געהאלםען שטארק אינדוםטריען וױכםיגע

 נים ווארם א מצן הערט דעם װעגען אגרימענטס. די
 פאר־ די װאס דעם, צוליב איז דאס און קאנגרעם. אין

 אינדוסטריען אזוינע װעלכע אין שטאטן. די פון םרעטער
רעפובליקאנער. צופעליג זײנען זיך געםינען

 מי־ םין וואנדענבערג סעגאטאר ווען לםשל׳ אזוי,
 גע־ אין םאקםיש ער האנדעלם האל׳ אטאקירם שיגען

 אױםאמאביל־ דער םון אינטערעםען די צו גענזאץ
אמדוםםריע.

 אגרימענטם געגענזײםיגע די האבען זיים איין םון
 םארגריי־ אדער מערק, אויסלענדישע נײע געעםענט

 װי פארם־פראדוקטען, ריי א פאר אלטע די טערט
 װ. אז• א• גרינם פרוכם׳ ויייץ״ םעטס׳ מאבאק- קאטאן,

 אויף געװירקם גיגסםיג זײ האבען זײט אנדער דער םון
אינדוםטריען. װיכםיגע ריי א

 נאציא- דער איז 1939—1932 יארען די צװישען
 און ביליאן 39 םון אויםגעוואקסען איינקונפט נאלער

 צאל די דאלאר. ביליאן 70 ביז דאלאר מיליאן 500
 םאר־ זיך האט ארבײטער אינדוסטריעלע באשעםטיגטע

 33 ביז טויזענט 800 און מיליאן 27 םיז גרעסערט
 אן םון אפארגרעסערונג — טויזענט 700 און מיליאז

 אינאיעעם ארגײטער םון שכירות פראצעגט. 28 ערך
 אונטערנע־ אינדוסטריעלע אין געד״אלםען אנדערע םיט

 םוי־ 400 און גיליאן 7 םון אויסגעוואקסען זייגען םונגעז
ביליאן. 12 כיז דאלאר זענט

 םון םארגרעםערט זיך האבען ארבײטער פון שכירות
 (דריי) 3 ביז דאלאר םיליאן 403 םיט ביליאן (צוױי) 2

 אין וואוקס א — דאלאר מיליאז 880 מים ביליאן
 איז ״פעי־ראל״ װעכענטליכער דער םראצענט. 62

 םיליאן 197 גיז דאלאר םיליאן 80 םון געוואקסען
 פראצענם. 145 פון פארגרעםערונג א — ־לאר

 גע־ אויםגעצאלם 1932 יאר אין זײנען פראםיטען
 ווע־ דאלאר- מיליאן 745 מים גיליאן (צוױי) 2 ײארען
 מיליאז 179 מיט ביליאן (סיר) 4 — 1939 אין רענד

דאלאר•
 רעזולםאט א נאר ניט איז וואוקם אגגעײיזענער דער

 האם פאליטיק דאזיגע די האל. פון פאליטיק דער *ון
װאוקם. דאזיגען דעם צו בײגעטראגען שטארק אבער

 גע• אײנגעםירט דינען םרייד־אגרימענםם די זיגד
 אויף םארגרעםערט עקםפארט אונזער זיך האם װארען

 אזוינע װעלכע מיט לענדער״ 22 יענע םים פראצענט 81
 אונזער און געווארען׳ געשלאםען זיינען אגרימענטם

 לענ־ מיט ווערענד פראצענט. 35 אויף זיי םון איםפארט
 ניט אגריםענטס ענליכע האבען םיר וועלכע מים דער.

 נאר אויםגעוואקסען עקספארט אונזער איז געשלאםען
 אויף זיי פון אימפארט אונזער און םראצעגט 38 אויף

 נאכדעם. קאנאדא, האם למשל, *זוי״ ■ראצענם. 37
 טרײר־אגריםענט, דער געווארען געשלאסען איז עס װי

 שטא• פאראײניגטע די םון איםפארם איר םארגרעםערט
 אנ־ םון אימפארט איר ווערענד פראצעגם, 42 אויף םען

 22 אויף גאר םארגרעםערם זיך האם לענדער דערע
 באהויפטען, ניט זיו״ םארשםײם קאן, מעז פראצענם.

 אדער איינקונםט, גאציאנאלער געהעכערםער אוגזערע אז
 אינ־ איז םארמער די םון אײנקונםם געהעכערטער דער

 אוים־ פארבעםערטען דעם םח נאר רעזולטאם א גאנאען
 לאגע עקאנאמישע פארבעםערטע די האנדעל. לןנדישען

 קאמ• צאל גאנצער א םון באאײנפלוםם איז לאנד פרן
אוחאכען. בינירטע

 איז האנדעל אויםלעגדישעז דעם םון װאוקם דער
 דאזיגער דער אין פאקםאר װיכםמער א געװעז אבער

 קאםאסט־ דאס וױ מאם, זעלבער דער אין — תינזיכם
 אונ־ האנדעל אויםלענדישעז דעם פון םאלען ראפאלע

 שום אז האם האולי־םםיט פיז םאריף־געזצמז די םעו־
 אלגעםיעער דער צו בײגעםראגען שםארק פצלױיצו

דרײסיגער די פון אנהויב אין דעירעסיע אקאנאםישער

*
_______

 אונםער אז אנוױחען, דיט אגדער דער פון קאן מען •
 לאנד־ דער איז טרײד־אגריפענםס עקזיסםירצגדע ךי

מר םלע א עי מז —1932 יארעז די *וױשען צקספארם ווי

 מי־ 683 ביז דאלאר מיליאן 752 םון געפאלען 1939
 םון עקםפארם דער אבער איז דערפאר דאלאר. ליאן

 אויס־ צײט זעלבער דער פאר םחורות אינדוםםריעלע
 דא־ מיליאן 156 מים ביליאן )1( אײן םון געוואקםען

דאלאר• מיליאן 262 מים ביליאן (צוױי) 2 ביז לאר
 םחורות אינדוםטריעלע פון עקםפארט םון וואוקם א

 נאר ניט װיכםיג איז דאלאר ביליאן גאנצען א אויף
 די אויך העכערט גאר איגדוסטריען, שטאטישע די םאר

 היײ אויף ארבײטער אמעריקאנער די פון קויף־קראפט
פארם־פראדוקטען. מישע

 וױיט — אפטםאל װערט מאמענט דאזיגער דער
 גאנצען אין — אומבאוואוםטזיניג מאל אלע גיט אבער

אויג. םון ארויםגעלאזען
 אג־ די םון געליםען נים האבען פארמער די אז

 האבען 1939 יאר אין אז דעם, םון קלאר איז רימענםס
 םון פראצעגט 93 באםרידיגט םארמער אמעריקאנער די

 לאנדװירטשאפם־ פאר מארק הײמישען גאנצען דעם
 גענוי איז פראצעגט דאזיגער דער פראדוקטען. לעכע

 געגענזײטיגע די איידער ,1933 יאר אין מי דערזעלגער,
 און — געווארעז אײגגעפירט זײנען טרײד־אגרימענטם

 םראםפעריטי דעם אין װי העכער, פראצענט 3 מים
.1929 פון יאר

 צוױי ערשטע די םון משך אין אז אמת, איז עס
 וואס נאר האבען אגרימענםס די ווען יאר״ דריי אדער

 םון אימפארט דער האט םונקציאנירען, צו אנגעהויבען
 דאס פארגרעסערט. זיך פארם־פראדוקטען געװיסע

 םריקענישען, געוואלטיגע די מים אבער זיך דערקלערט
 און 1934 יאר אין דורכגעמאכט האט לאנד דאם וואס
 קאםאםטראםע דאזיגער דער צוליב .1936 יאר אין
 םארם־ געװיסע אימפארטירען צו גױםיג געװען איז

 צאל קלײנער פארהעלטגיםמעסיג א אין — פראדוקטען
 באדיגגונגען געוױעלעכע אוגטער װאס אנשטאט, —

 צװײטע א עקספארטירט. פראדוקטען דיזעלבע װערען
 םארגרעםערט םארהעלטניסטעםיג האט וואס אורזאך׳

 גע־ איז םארם־פראדוקטען געװיסע םון אימפארט דעם
 עקאנאמישע אלגעמײנע די פון םארבעסערונג די װען

 האט- אוחאד דאזיגע די לאנד. אין באדינגוגגען
 אימפארם םארגרעסערםען דעם אויף געוױרקט למשל,

 װערמ וואס די װי וואל, קוואליטעם העכערער א פון
גופא. לאנד אין פראדוצירט

 ווערען וואם םארם־םראדוקטען, םון אימפארם דער
 —1939 יאר דעם אין זײנען גופא, לאנד אין פראדוצירט

 םון יאר ערשםען דעם אין װי קלענער׳ געװען 1938
 אין — טרייד־אגרימענםם די םון עקזיםטעגץ דער

 דורכ־ דער װי קלענער, העלםט א מים און .1934—1935
 פראדוקםען אזוינע םון אימםארם יערלעכער שניטלעכער

יארען. צוואנציגער די פון דעקאדע גאנצער דער דורך
 מיט לעגדער, יעגע םיט פארם־עקםםארט, דער

 יאר אין זיד האט געשלאםען דינען אגרימענםם װעלכע
 פאר־ אין םראצענט 15 אויף םארגרעסערט 1938—1939
 פארם־ דער ווערענד ,1936—1936 יאר דעם מיט גלייד

 םארקלע־ זיו האט לענדער אנדערע אלע צו עקםפארט
פראצעגט. 19 אויף ציים זעלבער דער פאר נערם

 טרייד־אגרימענטס געגענזײטיגע די םון פאליטיק די
 םון לאגע די םארבעסעדען צו אוםדירעקם אויך װירקט

םארמעריי. אמעריקאנער דער
 אינדוםםריעלע םון עקםםארם םארגרעםערםער דער

 אינדוםם־ די םון קויף־קראםם די העכערם פראדוקטען
 הײמישען דעם םארגרעםערם דאם צענםערן• ריעלע
 םארם־פראדוקםען םאר םארם־פראדוקםעז. םאר מארק

ראליע. װיכםיגםטע די מארק הײמישער דער שפילם
»**

גאג־ דער זיך דערקלערם וואם מיט טא אזוי, אויב
םרייד־אגריםענםם? געגענזייםיגע די אנטגעגן קאמף צער

עגםםער. אײן נאר זײן קעז דעם אויף
 עם װי גרױם־אינדוסםריאליםטען, אמעריקאנער די

 באאייג- «ו םארזוך נײעם א מאכען װילען אוים, זעט
 א אנצוהײבען ארבייםער די און סארמער די םלוסען
 בא• איז עס טרייד־אגריםענםם. די אפצושאפען קאמף

 דעםא־ מים סארמער אויף װירקעז *ו לײכט זונדערם
 װאם םאריםען, הױכע וועגען םראפאגאנדע גאגישער

 אויסלענדישער איז נים װעלכער סון באשיצעז זיי זאלען
קאנקורענץ.

 דעם םארגעסען האבען זײ, רעכענען פארמער, די
 סםים־ םון םאריםעז הױכע די װאס שאדען׳ געוואלטיגעז

 םא־ דאזיגע די דורך פארשאםט. זײ האבען האולי
 םײל גחנסטזנן דעם פארלארעז םארמער די האבזנן ריםען

פארק. אויםלענדישען זײער מת
אײנגע־ זײן װידער וחנלען םאריםעז הויכע װען

 חך װי אײי איגדוםטריאליםםען, די װעלען שטעלט,
 ריזיגע םאכען צו געלעגענהײט די אויסנוצען מאלט,

 אגםגילםיגע די מיט זיך רעכענענדיג ניט פראפיטען,
לאנד. גאנצען םארן פאליטיק אזא פון רעזולטאטען

 ארבײטער די פון אינטערעםען די שײך איז װאם
 גאראנטיע קײן ניט קײנמאל טאריפען הויכע זײנען

םארקערם. גראד דאם איז מאל אםם שכירוו^ הויכע פאר
 םןף הויכע םון רעזולטאם אײנציג־זיכערער דער

 ארויפגע־ װערען װעלכע םריתען, הויכע זײנען ריפען
 קען זעלטען מאנאפאליעס. הײםישע די פון צװאונגען

 הויכע װי קאמבינאציע אידעאלע אזא געםינען מען
 איגדױ וואו דארטען׳ פרײזען נידעריגע ארן שכירות
 הויכע טאריםען. הױכע פון באשיצט װערען סטריען
 g װי און — קויף־קראםט די פארקלענערען םרײזען

 ארבעםםלא־ די םארגרעםערט — דעם םון רעזולטאט
זיגקײט.

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

 לאנעדזש שטיצט אינפערנעשאנאל
דאראר םױזענם םיט םפרײמר

 דער םון נאמעו אין האם׳ דובינסקי פרעזידענם
 טויזענט אויף טשעק א ארײנגעשיקט אינטערגעשאנאל

 לא־ די םון םםרײק פארן ביישטײערוגג אלס דאלאר
 קאם־ הארדװעיר .אמעריקאן דער בײ ארבײטער געדזש
 האלם װעלכער װירדזשיגיא, פעטערסבורג, אין פאגי״
װאכען. נײן אן שוין

 גא־ און פאקעםבוק הענדבעג, אינטערגעשאנאל די
 דעם אן דארטען םירט װעלכע ױגיאן, ארבייטער װעלםי
 צו צוגעשיקט דעם אויף ענטםער אלס האט םטרײק

:בריף םאלגעגדען דעם דובינםקי פרעזידענם
דובינסקי: ברודער ״טייערער

 םאר רעםיט א געםינען איר װעט ״אײנגעשלאםען
 גײ• אלם געשיקט האט איר װאם דאלאר, םויזעגט די

 לאגעחש װירדזשיניער, םיטערסבורג, די צו שטייערוגג
ארבײטער.

 אויםצודריקען געלעגענהײט די אוגז ״ערלויבם
 עת־ אינטערנעשאגאל׳ס אוגזער םײ אונזער, סײ אײך צו

 בײ־ אייער םאר אנערקענוגג און דאנקבארקײם םטע
שםייערונג.
 פיטערםבורג אין אן םירען מיר וואס קאמף, ״דער

 הארדװעיר אמעריקען דער געגען קאמף א נאר ניט איז
 פון שעפער אפען די געגען קאמף א נאר קאמפאגי,

 וױלען וועלכע םאוםד״ גאנצע די און סטעיט װירדזשיניע
 אלע צושםערען קענען צו כדי סםרײק, דעם אויםנוצעז

 מאנוםעק־ די לאנד. םון םייל דעם אין טרעיד־ױניאגס
 געשםעלם האט װירדזשיניע םון אםאסיאיישאן טשורערם

 און קאמף דעם אין רעזארםען אירע אלע דינסם צום
 וױר* אין שעפער אפען אײנצושטעלען אנםשלאםען איז

 לעיבאר אוו םעדערעישאן םטעים די סטעיט. דזשיגיע
 װיכםיג־ די אפגעשאצט ריכטיג האם װירדזשיניע םון

 TP אויך האם זי וואם דורכדעם, םטרייק דעם סון קײם
 קאמף. אונזער םון הילף דער צו רעזארםען אירע ביליזירט

 ארויס־ האט ל״ אװ פ. א. דער םון גרין פרעזידענם
 איבער׳ן איגםערנעשאגאלס אלע צו רוף א געלאזעז

 חילף *ו קומען זאלען זײ אז זיי, םון םאדערענדיג לאנד,
סטרייקער. לאגעדזש פיטערםבורגער די

ז דאגקען ״מיר  איר וואס אפרוף, םײגעם פאר׳ן אי
 דער ארגאניזאציצ• אייער פון נאמען אין געמאכם האט

 לעידים אינםערגעשאנאל גרויסע די אז אליין, סאקם
 םםרײקער די געהאלםען האט ױניאן ווארקערם גארמענט

 אח זײ פאר דערמוטיגונג א דין וועם קאמף, ױיער אין
 אגטשלאםענחײס די םאלידאריזירען שטארקער גאך װעם

 א איז עס זיג. זיכערען א ביז קעמסען צו זייערע
 וױ פוגקט ארגאגיזאציע, אייער אז םאקט, גאשםימטער

 העלםזגן צו םון אפגעשטאנען ניט קײנמאל זיינען איר,
 א אק םארוױקעלט געווען זיינען וועלכע ארבייםער,

 מי עס רעכענען מיר לעבען. בעסערעז א םאר קאמף
 בײ־ אזא אייך םון דערהאלםען צו כבוד ספעציעלען א

 פײגעם אזא אין געווארען געגעבעז איז וואם שםייערונג,
גײסם.

 אױםערגע־ אײער פאר װידער אייד דאנקעז ״מיר
ז שיקעז און אונטערשםיצוגג וױינליכער  חזר אונזערע אי

גרוםען. גרידערליכע און רימע
אײערע, ברידערליד איז ״ערנםם

פרעזידענט. ריינליג .סעמױטל
םע^־םרעזש.״ גע^ לעדמרמאן, ״סעמױפל
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ם ע ט ר ב ורפרגיילונג!ח
שטײן. ז. פון

 קלײנעם א האט זי ברילן. םראגט רידא
 נים דינען װאס באקען און נעזעל,

אנגע־ װי נאר רויט, ניט און ראז,
פאפיר. ביליגען רויטען מיט שמירט

 ליפ, ברייםע אונטערשטע אן האט זי
f איר קערפערעל. קליין א גאר און 

 זי קלענער. נאך איז בעטי חבר׳טע
 וױיך. גוטמוטיג רעדט בעםי בלאגדינקע. פאלשע א איז

 על־ אן בײ װי איז שטימע, איר אין װײכקײט די אבער
נאכט. א ניט דערשלאפט װאס אידען, טערען

 זעלבען דעם אין בײדע ארבײטען בעטי אדן פרידא
 פוםצען מים געארבײט האבען זיי װעלכען אין שאפ,
 ! איצט דארט זיך םילען זיי פרעמד װי אבער צוריק. יאר
 יאר פופצען מיט געווארען! אלץ ם׳איז אנדערש װי

 אריבער־ הײמיש מים געווען םול שאפ דער איז צוריק,
 אלע זיד מען םלעגט מיטאגציים נײידלאך. געקומעגע

 פארברעגגען. זינגעז, רעז־עו, מ׳םלעגט צוגויפקומען.
 מײד־ אידישע צוױי איינציגע, די ׳די דינען איצט, אבער
 זײ מיט האבען וואם אלע די שאם. גאנצען אין לאך,

 נײע קײן געהאם. חתוגה לאגג שוין האבען געארבײט,
 פארשםארקט דאס און צו. ניט קדמען מיידלאך אידישע

 ארבעםארינם נייע אײגזאמקײט. פון געפיל דעם זיי אין
 שיקסעס, געזונםע צײם. דער םאר געװיזען זיך האבען

 די אװעק זינגען איטאליענערמס, פױלישע, אײדישע,
 םון געקומען זײנען די ארבייט. דער בײ םרימארגענס

 פאר־ צו בלום״ ״ױנג מיט שמעטלאך, םארווארפענסטע די
ע פאר א אויף דינען נ ע  אבער מואווי. א אויף זאקן, ^

 ווא־ טריט קרעפטיגע ױנגע די נײז געזאנג, דיער נים
 לייכטזיניגקײט דיער ;זיי דינען פרעמדע זײ רעמען

ט; זײ סארשטייען  געלעכטערס זארגלאזע זײערע ני
 אזוי קװאל, א צו דורששיגע װי אומהײמליך. זיי מאכען
 זײ מיטאג־ציים. אנדערע די צו איינע צו ױי פאלען
 א אין קעסםעלאד קליינע צוױי אויף אװעק זיך זעצען

 פארשטייען זיי וױיניג. רעדען שטיל, עסען זיי װינקעל.
 גוי׳אײ םרעמדער דער םון זײ שיצט נאענטקײט די זיך.
װעלט. שע׳ר

קו־ זאל איינע אז זעלטעז טרעםט װאך אינמיטען
 ארביים שאפ די מיד. ױינען די צוױיטער. דער צו מען

 יאתוז מיט שװער. זייער שװער, לעצטענס די פאלט
 איינ־ קענען נים אווענט אייז קײז זײן פלעגען צוריק
 װי ארבייטען געקענם ניט האבען די הויז. אין זיצעז

 אווענםען די אין זיינען די אויב זײן, צו באדאי־ף עם
 צו זיי עם ציט לעצטענם אבער ארויסגעגאנגען. ניט

 די אז ווײםען, ביידע רוען. מוזעז ױי הויז. אין זיצען
 גלײכ* די איז דעריבער וואג. ?יץ פארלירעז גים םארעז

י שלאםען. םרי גיץ צו זאד םטע
 הערעז זיי םרידא׳ן. צו בעםי קוניט םארנאכט שבת

 מױ די אין די גייען דערנאד ראדיא. דער צו איין זיד
 קײן ניט מער זײ סארשאפען מואװים די אבער װיס.

 דאם שעה. דריי גאנצע אפ דארם זיצען זיי כאטש פרײד,
 איז םאמענם םון פרייד די אםילו אזוי. ניט איז לעבען

 עפעם נעמען מ׳דארף גייען. יארען די ניטא. שוין
 אבער שםעם. װערעז וועט גים אז טאן, אומבאדינגט טאן,
 זײ אז שולדיג. זײ זײגען װאם םאז? זײ קענעז װאס

 דעם צוליב האבען בחורים די ? שײנע קייז ניט זײגען
 אױסענגעבליבעז■ זײנעז זײ אח געהאט חתונה ניט זיי מים

 גלײך ניט זײ גײען מואווים, די טמ ארוים קומעז זיי אז
 און םראטוארעז לאנגע די איגער ביידע גײען זײ אהיים.

 אװעג־ שבת׳דיקע די אױף גײען ביידעז פאר שמייגען.
 טרא־ זעלבע די איבער װען צוריק, יאר פוםצעז מים םעז,

 חבר־ דיערע מיט *וזאמעז געגאעען זיי זייגען םוארען
תג, געװען בײדע דעסאלט נאך זיינען די םעס.  עם י
 אמ בחורים. אריבערגעקוםענע הײמיש געװעז נאד זײנעז

 אמאל זיינעז םײדלאן־, אריבערגעקומענע אלע די װי זײ,
 צווײםען. א םים אמאל ארױסגעגאנגעז, בחור איין מים
ד זײ פלעגען םראםוארען זעלבע די אויף  באגעגענעז. ד
 גײען װאם אײנציגע, די געבליבען זײ זײנען איצס איז

 חבר׳םעס אמאליגע די שוױיגען. אץ פארםראכםע אזיינע
 מע־ די פאר םאכען זײ הײמען• זייערע איז איצם זײגעז

 זײ בלײז ײסע.וצו די צו אײנע גײען זײ סאפער. נער
!יארען אמאליגע די אין װי ארום אזױ נאד גײעז

 פרעמד און צוריק *ח חמ שווײגענדע אזוי גײעז יײ
 פאר־ זיך פילעז זײ םענשעז• די אמ גאסעז די זײ זײנעז
הײםײ קײן ניםא פרעמדקײם. אדוםיגער דער איז לאזעז

 צו װעמען מים באקאנטער, נאענטער, קײן מעגש, שער
 גאסן די געביטען, זיך האם אלץ װי ווארט. א פארבײםען

 זיינען עם ענדערונגען גוואלדיגע ם׳ארא מעגשען, די און
 געװארען׳ אויםגעבויט זיעען סטארם נײע !פארגעקומען

 טראטו־ די אויף איצט גײען מענשען אנדערע גאר און
 אז עס איז לאנג װי !גײען יארען די שנעל װי ארען.

 פול און פרייליכע, ױנגע, געגאנגען, אזוי דא זיינען די
 איצט און גוט׳. זיץ נאד זײ װעט עס אז גלויבען מיט

 װעמען אויף און גלויבען צו וואם אין נים מער זיי האבען
 זיי זיין, גים גום קײנמאל שוין זיי ס׳װעט ווארטען. צו

שטארבען. און אלט װערען װעלען
 זײערע אין צוריק גײען די שנעל. גיץ נעמען. זיי
 די פון שיצען וועלען זיך װאלטען די װי אזוי הײםעז,

 וועלכען םאר טרויער, דעם פון און מענשען פרעמדע
הערצער. זייערע אין פלאץ קיץ ניט באלד שויז האבען זײ

 איז אויף״ שםייען די אז שפעט. זיי שלאפען זוגטאג
 די ניט. עם ארט זיי אבער עלף. גאך שױן זייגער דער

 האבען זיי שפעטער. נאך דין זאל עם װעלען וואלטען
 פרישטיג, אפ עםעז די אז גימ. צו וואוהין נײז װי סײ
 אז דורך. זיך זײ גייען שיין, איז וועטער דער אויב און

 די צו ארוים קוקעז און םענםטער די בײ זיי זיצעז גיט,
 אויםגעארבייםע די אויף פאלען בליקען זייערע גאםען.

 אויםגע־ װי וויינען. זיי זיך וױלם עס און זייערע, הענט
 וױ ארן !זײערע הענם די געװאדען, זײנלז זײ םריקענם

!אדערעז אויפגעלאםענע די ארוים זיך זעען עס שטארק
 רוען. און שםולען די אויף זײ זיצען מיטאג נאד

 אומ* זײ ווערען םינםםער, ווערט עם װי גיך אזוי אבער
 דער זײ אין זיך שטארקט אווענם םון צופאל מיטן רואיג.

 געפינען די צימערען. די אין ענג די ס׳ווערט םרויער.
 אוועקגייז, ערגעץ װעלעז וואלםען זיי ניט. ארט קײן זיך

 זונטאג׳דיגעז פוסםעז דעם ארבעט, וואך די פארגעםען
 טרויער דעם שםילען וועלען וואלטען זיי נאכמיםאג.

 טראכטען זיי נעמען בײדע אפ. ניט זיי לאזט וואם
מ גײן. צו וואוהין ײ  וואל־ ױי וואו פלעצער, זוכען נ

 אויםגעםריקעג־ די אנטלויםען. געקענם אװענם דעם םען
 אומרו דער און גרויס, איז נאכם די פלאמען. באקען טע

 פארגעסען, אוועק, וועלען וואלםען די זיי. אין וױינט
 איינגעגעבענעם ניט גאנצען דיער אן אװענט איין אויף

 םו־ די גיין? זיי קענען וואוהין ? וואו אבער לעבען.
 דארם איז אלץ םארטראגען. ניט מער זײ קענען װיס

 און טרויעדיגער אוים זעם לעבען אייגענע דאס פאלש.
 איז אמאל דארט. פץ ארויס גײט מען ווען ביטערער

 צוגױםקומעז. זיך םלעגען אלע וואו קלוב א געווען
 קלוב דעד אבער םארברענגען. רעדעז, לייענעז, מ׳סלעגם

 גרױםע די סארבײ גייען זײ אז צוגעמאכט. לאנג שוין איז
 געםונען, זיך האט קלוב דער וואו הויז, אםגעקראכענע

 אזוי אז זײ דערמאנט עם הערצער. די אין זעץ א זיי גיט
 דארט זײ האבען זונטאגס גליקליכע פיל זאכען,אזױ פיל

 יונג געװען אלע דעמאלם נאך זיינען זיי איבערגעלעבט.
 נים. םער דארט קומט קײנער גארניט; איז איצט און

 צונויף זיד קומעז זונםאג םיגםםער. איז װאך גאנצע א
 אמ קארםעז, איז שפילען זײ אידען, עלםערע פאר א

מיטינג. א זײ האבען דערגאד
 אן זײ הויבען גיין, צו וואו ניט געפינען זײ אז אץ

 זאלמ זײ אז פלאן א געװען וואלם אפשר אז טראכטען,
pa .צתאםען, גײן צו צוגעגעםען שױן זײ ם׳איז אלײן 

 זיך װעט אליק, גײן װעלען זײ אז זאלבענאנד. שטעגדיג
 װײט p:pyi^־ װעלעז זײ טרעפען. עפעם זײ מים אפשר

 און אפשםעלעז אםשר זײ וועט מאן א שטאם, היגםעח
 אהײם. באגלײםען זײ װעט ער גײען. זײ װאוהין םרעגען

 נער,פײ א איז ער אז ארויסוױמען, דעדנאן־ זיד װעט עם
 ער אהײם. די צו קומען נעמען װעם ער לײםישער. א

 צופרידען איז ער און שטאם, אין לאנג גים דא איז
 האבען זײ מאל וױםיל אבער באקאגטשאפם. דער מיט
 צוױיסער׳ דער םון אײנע אפרײסען פרובירם ניט זיך

 םילען אנהױב צום צוריק. געקומעז אלעסאל זײ זײנען
 אבער אנדערש. עפעס ס׳איז אלת. גײען זײ גוט. זיד זײ

 םרויער דער װערם גארנים, זיך ם׳םרעסם אז דערנאך
 צורי?, אום זיך קערעז זײ און גרויס, שרעקליך די איז

 פאר־ זונטאג׳דיגע די אין און צװײםער דער צו אײנע
 ביז ,pa צו ווארהין aaלא אזוי זײ טראכםען גאטטען
איז אויסװעג אײנציגער דעד vs ,r* זעען p װאנען

. חבר׳םע. די אפרופן
י פארםיג שײז ביםט — בעםי זאסם — םרידא —

 טרעםען זיך מיר׳ן — פרידא ענטפערט — יא —
טעאטער. םטרענד לעבען
 װעלען זיי װאוהין צוױיטע די אײנע יטa פרעגען די

pa, זיין. ם׳װעט וואס פאראוים שוין וױיסען זײ וױיל 
 Ijpa דערנאד פלאץ, אפגערעדטען אויפן זיך טרעפען זײ
 באלויכ־ שטארק איז םםריט מעין סטריט. מעין אויף זײ

 און ױנגווארג שטײם טעאטער םםרענד לעבען טען.
 זיי אבער טיקעט. א קויפען צו נעקסם אויפן װארט
 קעגצז פײערען מײנע די מואװיס. די צו ניט קוקען

ען דינען זיי אוײיגציען. ניט מער זיי  קוים און שבת ^ו
 וואך• א מאל צוױי גײן יםa מער קענען זיי אײנסעזעםען.

 די צוריק. יאר עטליכע מיט טאן עס עןaםלע זײ װי
y a^ a] זײ רו. קײן ניט דארט a״y,| פו־ז אויםגערוטע 

 ס׳בלום די אין ײןaאויפ אן הויבט טאג, עןaדיaזוגטא
 מײ־ אביםעל נאך איבערלעבונס, אן נאך גארען זײ און

^ya a’a^i אזוי עס ד״אבען זײ םרייד. דעלשע  װען ־
^־. געײעז דינען די  זיינען די וואס דעם צוליב אינ

 אום־ נים די אויף זיך מען האט שײנע, קײן ijntya ניט
aהאבען די שםארק װי און עקוקט aדעם צוליב עליםען! 

 די ווען מינוט, בארואיגםער א אין און שטארק, װי
^ פון זיד באפרייען די ענ ס  גייען מאשינען, די פון רויש ש

 אויס־ די און ען,aםארלאנ אײנסעשטילטע זײ אין אויף
 א נאר בארירונס, א נאך ארעזa לידערa ^.ארעװעטע

^>p האנם צערסליכער א נאד פארגעסונג, ביסעל 
 הויכע די אויף םאר׳חלש׳ט קוקען עזaאוי קלייגע די

 בלי־ די מים זיי גלעטעז זיי מענער. ײענדעaפארבײ
 צו האבען! די םנימ׳ער עשניצטעa pם ם׳ארא קען.
pa הערען צו האנט, זײן האלםעז צו זײ, םון איינעם מים 
ע א וואלםען זיי ווארט. םײן א אים םון צ  ארום־ נאכט ^

a^aya.^ וואלט די אינמר. דערםילט זיך וואלטעז זיי 
 מיידלאך די װי אזוי ארבײט, דער בײ םרייליך מדוען

 דעתוארטעז קוים זיד קעגען און ״דייטס״ האבען וואס
 קרעכץ שטארקען א גיבען חבר׳טעס די אוועגט. אויפן

 ניט די און זיי. םראגט אומרו דער ווייםער. [jpa אמ
 אין ,To»a די זיי. אין וױעען םארלאגגעז עלעבטעaאוים

 םרעמדע. און גרויסע זײנען זיך, ivreya זײ וועלכע
 םרעמדקײט. זײער מיט שרעקען מויערען הויכע די

a»pn מענשען ijr>a. פארלארען זיך דערםילען די 
 שטאלצע, אזוינע שטייען וואס הייזער, yo>na די לעבען

 רייכקײט זייער מים זיך אין זיכערע און אויםגעהױבענע
 אנדערע. די צו אײנע זיד דערנענטערען די פארנעם. און
 דיערע. הענט די אן זיך געמען אליק זיד סץ װי אמ
 דאר־ זיי םריינטשאפט׳. אײביגע שםארק, זיך האלםען זיי

צוזאמען. דין aשטענדי וועלען זײ אנדערע. די איינע פען
 ־wa’n שטאםישער גרױםער דער צוריק. iy״a די
 טעאטער םםרענד לעבעז פײערען די עלף. אויף וױיזם
ען. שוין זימען ךז ^ ס  ביים טרויערט אווענט דער אוי

pםאר a. שע די און  איינ־ אן זיד הויבעו הערצער מ^ל
 נאכט• פון טרויער דער זײ אין אבער ס׳טרויערם שםילען.

 גאר זאל אײנזאמקײם. ערaצוױיאי םץ זיץ, אלימ םיז
 מאנ־ איז מארגען !שלאפען קענען זאלען זײ [yaya גאט
 און ארבייט, aטא שווערער א זײ דערווארם עס םא^
פאר־ אלץ אן זײ װעלען מאשינעז די סון רויש ביים

•Tynya

 דעם פון מיטגליד אמהעי, םעהרעטאר ז.)ער
קאנםיל אינשורענם אנעמפלאימענט סטײט

 םץ םעקרעםער עקזעקוטױו אמהעי, פ. פרעדעריק
ט לעידיס אינטערגעשאנעל דער  ױניאז׳ װארקערם ^־מענ
 םטעיט דעם םץ לידaםים אלם iri^nva באשםימם איז

.oay^wa^ אנעמפלאימענם אן קאונםיל אדוױתארי
 בא־ אלס געווארעז עשםעלטaאײנ איז קאונםיל דער

 די לעדזשיסלײטשור, דער פאר לןערפערשאפם סaראטונ
 ̂רpאװערa דעם און קאמיסיע אינשורענם ארבייטסלאזע

 פראקטישע עaװיכטי און פאליםי םמ םראגעז איבער
 אר־ דעם סמ ארבייט חנר מים שייכות אין פראבלעםען
nw בײםסלאזען a aanw’m t. צוזאמענסע־ װערט עס 

 םון דרײ רעגירונג, דער פמ דדײ פערזאן. 9 םה שטעלם
 נא־ אמהעי. ארבײטער. די סח דרײ אץ בתים בעלי די

 די פארםרעםער. ארבײםער די םת אײנער איז םירליד
 דירעק־ סםעים םםראעבל. וסםאװa זײנעז צװײ אנדערע

 דער םמ פרעזידענט חנר און א. אי. םי. דער סמ טאר
סםײרדזשעס. קאונםיל. לעיבאר און םרייד באפאלא
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אטעוקע אין r פ«ום אונ״טעו און ימיאס טױד פוז אנםשטייאוננ ױ
n ר םץ גרינדונג  אװ װאירקערס אינדוסנזריעל חן

װ.) װ. (א. וואירלד דהי
 איײ איז 1905-1904 פון יארען די ין1

רע־ מים ארומגענומען געװען ראפע
 זיך האט עם אומרו. וואלוציאנערען

 שטורעם אנקומעגדעו־ דער געפילם
רוםלאגד. אין אויפברויז מאסען פון
 אין פארםײ םאציאליםםישע די

 שםארקע א געווארען איז דייטשלאנד
 יענע אין געקומען זיינען וואס אימיגראנםןין, די מאכם.
 אמעריקע׳ פון שטאםען םאראייניגטע די אין יארעז
 סא־ פים אנגעהויכט, אדער אנגעזאפם, געװען זײנען

 פארשםענד־ דעריבער איז עם געדאנקען. ציאליםםישע
 גע- זײנען אימיגראנםען סאציאליסטישע פילע וואם ליך,
 דער און אידעאלאגיע דער םים אומצוםרידען ווען

 לייבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען דער פון טאקםיק
 קלאםען־באװאוסםע ״א שאםען צו געפרעדיגט האבען און

 אינדוסםריעלען דעם אויף קערפערשאםם רעוואלוציאנערע
פעלד״•

 וועלכע ױניאךפירער. םילע געווען זיינען דעם חוץ א
 םעדערײשאן אמעריקען דער אין געווען דעחױיל זיינען

 פון פירער די מים צוזאמען האבען וואם לײבאר, אװ
 איץ, םאג פארםיי״ ארבײםער סאציאליםטישער דער
 סירער־ די קריטיקירען *יין אין געהאלטעו אוים״ טאג

 און לייבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען דער םון שאםט
 רייף איז צייט די אז געגלויבם דעריבער האבען זײ

 אר־ איגדוםםריעלער נייער א פון באשאםונג דער פאר
 רע־ אויף ווערען געבוים לכתחילה זאל יואם גאניזאציע

יסודות. ײאלוציאנערע
 זעקם צונויםגעקומען זיד זײנען 1904 הארבםם אין

 סא־ דער אין פראמינענם געווען זייגען וואס מענשען,
 דורכצו־ כדי באװעגונג, ארבײטער און ציאליםטישער

 אר־ היגער דער אין פראבלעמען די וועגעז זיך רעדען
 ע. װיליאם געווען: זייגען זעקם די באװעגונג. בעטער

 צייםונג׳/ ״בראוער דער םון רעדאקםאר טראװטמאן,
 ברא־ ױנײםעד ״די פון םרעזידענם עסםעם, דזשארדזש

 גענע־ האל, ל. װ. עמפלאיס״. רעילוױי אװ דערהוד
 איזאק ארגאניזאציע, זעלביגער דער םון סעקרעטאר ראל

 אינ־ אװ סאםייעםי אמאלגאםייםעד ״דער םון קאווען,
 און םעקרעםאר גענעראל םמיט. קלארעגם זשינערס״.
 םא־ און ױניאן״ לײבאר ,אפערײןעז דער פון קאםירער

 אוו ״וואים דער םון תידאקטאר פאגערםי, דזש. מאס
 אפעריקען דער םון ארגאן אפיציעלער דער לײבאר״
יוניאן. רעילוױי
 א נאך האבען םוער ארבײםער אויבענדערפאנםע די
 אן םים זיד װענדען צו באשלאםען דיםקוםיע קורצער

 דרײסיג םירער״ ארבײטער רײ גאנצער א צו אויםרוןי,
 ארבײםער דער ״אז זאגען״ זײ װעלכע אין *אל׳ איז

 פאר־ און באזיץ דעם איבערצונעםעז פעהיג איז קלאם
 װאלם ער אויב לאנד. איז איגדוםםריען די מון װאלםונג

 אינ־ און שעןױמלאפ אויפן ארגאניזירם ריכםיג געװען
 פון אויםדרוק לישישער■א דער אז םעלד, דוםםריעלען

 שטים־ םאציאליסםישען דעם דורך■ קלאס, ארבײםעד
 אן םון שםיצע די זיך הינםער האבעז מוז קאסםעז,

 אלם געבױט זײן זאל װאם ארגאגיזאציע, צקאנאםישער
 געזעלשאםם, םאציאליסםישער דער פון סםרוקםור די

 גרויען זעלביגע די זיך איז ארײנגעםעז זאל װאס און
 ארבײםער די וחגלכע אינדוסםריען די פון םײלעז *מ

 אדםיניםםראציע רעארבײס דעד אין פארוואלטען דארפעז
 אײ ״דהי :(זע געזעלשאםם רעױואטרקאאפע דער און

).58—67 דיםלן בריסזננדען. פון דאבעליו״ דאמליו
 צו אײנלאדומ אן געװען איז אויםרון• פון םוף צום

 װערעז איגעהאלםען זאל װאס קאגפעז־לנץ, געחײםער א
 זאל עם װאו ,1905 יאגואר. צודײםעז דעם שיקאגא, אין

 פאר־ צו םיםלען, און װעגען ״די װעתמ דיםקוםירט
 פון יםוד דעם אויף ערמזחױא אםעריקאנער די אײגיגעז

מן״. ער<אגאלוציװרע אםת׳ע ■רינני
 קאנםע־ געהײםע די איז צײם פטעריסשבא דעד אי־ן

ג דדײ געװארען. איגעזזאלםען רענץ  נעכם דרײ ידן מ
ז האם  דיםקוםירם אלזײםיג גץ7קאנפער דער אײז• מ

 אר־ *מדיקאנער דער «ץ זזגמא■ראג די און לאגע די
 באםײ־ זיד תאכעז װאס זײ צװישעז מװעגתג. בייסער

yunw דער אין ליגם a p מזחח זײגזן: i r m, תר» 
ר פרן זידעגס i דן i u p םײנערם, ןןװ פעויעזייישאו ן

יאזעפסאן. א. פון

 אר־ און רעדאקטאר טראוטמאן, היװואוד, ד. װיליאם
 אח חשאנס מוטער די באהן, פרענק םירער״ בייםער

אגדערע•
 בא־ פאלגענדען דעם אנגענומען האט קאנםערענץ די
:שלום

 גע־ האם קאפיטאליזם פון אגטװיקלוגג די װי ״אזוי
 םינדיקאםען. און םראסטען פון אנשטייאונג דער צו בראכט

 קאגקורענץ פאך דעם אםגעשאפט פאקםיש האבען וואם
 װיםיל אויף יעדענםפאל פאבריקאנטען, די צװישען

 מא־ די װי אזוי און קאמף, קלאסען דעם נוגע איז עס
 טאג צו םאג םון זיד פארמערען וועלכע מאשינען דערנע
 ארבײט פאך איין םון אונטוערשייד דעם אפ שאפען

 אר־ די אז נויטיג, דעריבער איז צוױיםער, דער פון
 אינ- גרויםער אײז אין ארגאניזירען זיך זאלען בײםער

 איגדוסט־ אלע ארייננעמען זאל וואס ױניאן, דוםטריעלער
 םון פרינציפ אויםן באזירם דין מח ױניאן די ריען.

 אר- עקאנאמישע די אלס עםאבלירם און קאמף קלאסען
 זיך אגשליםענדיג גים קלאס, ארבײםער םון גאניזאציע

פארטיי׳/ פאליםישער קיק אין
 אויפרוף אן ארויםגעלאזט אייד האם קאגפערענץ די

 ארגאגיזאציעס ארבײטער ראדיקאלץ אלןי איינלאדענדיג
 דעם װערען אפגעהאלםען זאל וואם קאגװעגשאן, א צו
 איגדוםם- נייע די וואו שיקאגא, אין 1905 ױלי טען27

ווערען. געגרינדעט זאל ױניאן ריעלע
 געווארעז אפגעהאלטיען איז 1905 ױלי םען27 דעם

 גע־ איז עם וואו שיקאגא, אין ־קאנווענשאן ערשםע די
 אװ ווארקערס אעדאםטריעל ״דהי געווארען גריגדעם

 זיך זייגען קאנווענשאן דער אויף װאירלד״. דהי
 דרײםיג און םיר םון דעלעגאםען 186 צהאמענגעקומען

 ארום פארםראטען צוזאמען האבען וועלכע שטאםען,
 דער פון טאן־געבער די ארבײטער. טויזעגם גײנציג

 סאציא־ דער פון םירער צוױי געװען דינען קאנווענשאן
שין און העױואוד װיליאם פארטיי: ליסטישער יוח

 םון םירער דער דע־ליאן״ דעניעל און דעבם װיקטאר
פארטײ. ארבײטער סאציאליסטישער דער

 קאנווענשאן די געעפענט האם העיװאוד ד. װיליאם
 די אםאקירט שםארק האבעז רעדנער מערםטע די און

 הויכען דעם פאר לײבאר, אװ םעדערײשאן אמעריקען
 ארבײםער ארימער אײנפאכער אן וואם געלט אײנטריט

 און יתיאן א אין אנצושליםען זיך כדי צאלעז״ דארף
 אויםער בלײבען «ו ארבײםער ערליבע פילע צװינגם דאס
 דע-ליאן םקעבען. צו אפילו אפםמאל און ױניאן דער
ײ אייד האט  באװײזען, צו זיד באמים געלעגענהײם דער ג

 דורכפאל א איז אינעוױיניג םון בויען םח טאקםיק די אז
 או״ די אז װעג, אײן בלויז דעריבער דא איז עס און

 דער םים באציהונגען אלע איבעררײסעז זאלען בעםער
לייבאר. אוו םעדעריישאן אמעריקען

באשלא־ דעבאםעז, לאנגע נאך האם, קאנװענשאז די
 ארגאניזאציע. ארבײסער נײע א ארגאניזירען צו םען

 לױם נאר םאכען״ לױם ניט *רגאניזירם זײז זאל װעלכע
 פאלגעגדע די געװארעז אגגענומען איז עס אינדוםםריזון.

:■ריגציפען־דעדקלערונג
 באלעבאםים •ון ?לאש מי »יז קלאם #רב״סער .דער

 עם ייר• *ײי«עז געםײ:**«מליכעש «ום קײז גי* חאבען
 נויפ »זן וווגגער װ« לאע *זוי «לום קײז וייז גי■ קען

am jn סע:«ען חיייעלע קלײז » און ארביימער די *ווי*ען 
לעבען. «ון גובש •לדאש גענישען

יןן װי *  ן^ג״ן »p»5 דער םוז הלפשעו *זוײ די אש .
 «אר• ניש זיך ײצלצז איב״סמי די ײינעז גיז ל*נג *וז•

ז א״ניגןן י י ו  און יעלד, *ינדוסמריעלען און יאליאייעז י
 אר• דעם •ון *רג^יזאציע עממאםי״עי דער דורן• װעלען

 אאליאיאיער קײן םיא זיך *אראײניגענדיג ניא קל̂א בייסער
 זײ װ*ש דאש זיד «אי באנימז און איבערגעםעז יארם״,

■יאדויירען.
י »ױ רײנאום ■ון קאנמגפראאין «:עלע .די  *עגארא- י
 אלץ איז אינדוםאריען די ױן יארוואלםוגב דער }1■ ליזאציע

ju װיינינער און ווײניגער jn די •#ר אוםנזעגליד מאבס 
 װאקשענרער כשדר׳דיגער רp נעגען מסיעז *ו ױניאנש «אך

י ײייל באלעדאפ̂י די פון םאכא ד י h ױכיאז יי «v זא« 
 זעלביגער רןר איז ארבײאער אייל אײן ויזנלבער איו לאגע

ם״ל *זו״אעז • גצגעו לא<«ײצ?גע« ײזני■ אינדוםאריע

p באלעכאםים די *רום אזוי העלשעגדיג ארבייםער, i c 
 »*ו די חעלשעו דעם חוץ » באזיגען. *ו #רב״פער ם״לען

 אײנרע- ארבייםער וי איגונארען באלעבאטים די ױניאנס
, דענדוג ״ ען עש *ז ז נ ״  אינטערעשען געם״נשאשטלינע דא ז

ip tm c ארבײטש־געבער. און ארבײטער די
 און ״ערעז, געעניערא קען לאגע טרויעריגע די ״אט

ט קען ארבײםער די שון איגטערזןשען ד• חי ^ן אמזן ע  מ
ע »ן דורך נאר ן זאל װעלכע ארגאגיזאגי ״  אוון געבוים ז

ז עש ווען און אושן אינװסטריעלען »ן ג אי טי י י  זאלען נ
 *ר• זייער *װעקװאריען אינדוסטריע אן »ון וזרבייטער אלע

ט לאק-אוט » אדער סטר״ק, g װען בײט ״  ן1א בלויז אן ג
ז ״  ד• דערםים, םאכענדיג — אינדוסטריע דער פון טייל א

ען רי אלם אײנעם «ון לײדען ד  ,דחי («ע: אלעטעז״ פון ל״
 ענד סםרוקםעור חיסםאריע, איםש דאבעלױ דאבעליו אײ

אאן). סט. װיכסענט פון מעטאדם״ דז
 נאמען דער אז באשלאסען, אויך האם קאנווענשאז די

 אינדאסםריעל דהי״ זיץ זאל ארגאניזאציע נייער דער פון
 דא־ איי קורצען אין אדער ווארלד״, דהי אװ ווארקערס

װ.). װ. (א. דאבעלױ בעלױ
 םען קען פרינציפען־דערקלערונג דאזיגער דער םון

 געווארען אנגעםירט איז קאנװענשאן דער אויף אז זען,
 שםרעםוגגען םארשיידענע די צװישען קאמף שטארקער א

 באוועגוגג ארבײטער און סאציאליםטישער דער אין
 פארםראםען געווען זיינען קאנווענשאן דער אויף ווארים

 זײנען עס דימװנגען. עענרשײדאפ פון פאדשמײער
 ארבײםעד םאציאליסטישער דער םון מיםגלידער געװען

 סאציאליםטישער דער םון מיטגלידער און םארטיי
 יזח־ע טוער• ױניאן גלאט און אנארכיםטען פארטײ,
 נײע די אז געקעמםט זיך״ פארשםײט האט, ריכםונג

 4אל« אבער פרינציפען. אירע אנגעמען זאל ארגאניזאציע
 געװען זײנען אנארכיסטען, די םץ אויםנאם דער מיט

 דעד םון איז טעםיגקיים פאליםישע די אז אײנשםימיג,
 קאנװענ־ די קלאסענקאמף. םארן װיכטיגקייט גרעסםער

 א אנצוםירען באשליםען געקענט נים אבער האם שאן
 דאס װײל םעםיגקייט, פאליטישע זעלבסםשטענדיגע

 סאציאליס־ די םון אינםערעסען די געגען געװען וואלט
 געקענם ניט אויך האם קאנווענשאן די פארטייען. םישע

 עקזיםםירענדע די םון איינע אינדארסירען צו באשליסען
 צחײ געוועז דינען עס דױיל פארטײען, סאציאליםםישע
 j ס. די און פ. ל. ס. די פארםייען םאציאליסטישע

 װעגען זיך רעדם וואס זאץ דער אז געווען, איז סוף דער
 א בלויז בלײבען געמוזט האט םעםיגקײם פאליטישער

םראזע. פוסטע
 »ײ דער אין אז אויסגעדוכט, זיך האט אנהויב אין

 פאר־ םאציאליסםישע בײדע װעלען דאבעלױ דאבעלױ
 און פארטײ ארבײםער םאציאליםםישע די סיי טײעז,

 הארמאניש. ארבײטען פארםײ, סאציאל-םםישע די סײ
 םינד םעדסםע די אנדערש. אבער זיד האם אויסגעלאזם

 גענוסעז האבען פארםיי םאציאליםםישער דער סון גלידער
 דאבעליו, דאבעליו אײ דער צו שטעלומ םיינםליכע א

 I ארגאניזאציע נײער דער אין געזען האבען זײ וױיל
 לײ־ אװ םעדערײשאן אםעריקעז דער צו ײניאז דואל
ו פון פירער די װאס חנרויף״ קוקעגדיג נים באר,  ת

 בארו בײ געשװארעז זיך האבען דאבעלױ דאבעליו אײ
 ייגקמ אפאזיציע קײן זײן נים וױלען זײ אז פאות, און
לײבאר. אװ זאײשרפעדע אםעריקען דער צו

ע די ש םי ם ^ מ  am וױדעו־. יארםײ ארבײםער סן
 פאר־ געװאלט םאקםיק, אלםער איר םים אימקלאבג אין

ױ אײ די װאנדלען  סאופ םין א אין דאבעליו דאמל
 סאציאליסםישער חנר פאר געזעלשאםם אונםערשםיצוגגם

 חד איז פירעז געגוםען גלײך און פארםיי ארבײםער
 פרינצימן אירע םאר מלחמח״ .הײליגע א ארגאניזאציע

 דך האם עס געוױמליך, וױ מװען, איז סוף דער און
 דאמליו דאבעלױ אײ דער איז שפאלםונגעז אנגעהױבען

 חד דאמליו אײ דעד פון קאבווענשאן צװײםער דער בײ
 סעפםעממר אין געײארעז אפגעהאלםען איז מאם בעלױ,
 זעלבסם םים אפגעגעבען זיד עןגאמדעלע די האבען ,1906

 ארגאגי־ די אז געװארען, אמעװיעזן איז עס קריםיק.
ז און אױפגעסאן װאפ וױיניג האט זאציע  זיו האם מ

 חד אוז פליולים םיט בלויז פארגוםעז צײס גאגצע די
 פראקםישי און *רגאנימייאנעלע שזס קײן און באמעם
מײאחמ. ניםגעםאן איו ארבעם

 דאבעליו זזײ די תאס קאנוחגנשאן צזדייסעד דער נאד
 פאר־ אין אפטײלתגעז ארגאגתירען גענוסען דאבעליו
אייד און םםדײקס עםליכע אנגעפידם שםעם, שײדענע

 קאמסעז די אבער צייטונג, װעכענטליכע א ארויםגעגעבען
 אויסגעהערט. ניט האבען גוםא ארגאניזאציע דער אין
 אפגעזונדערטע שארף צוױי אויםגעטיילט׳ זיך האבען עס

 גע־ האט ארגאניזאציע דער סון טייל אײן ריכטונגען.
 גרעם־ דער םון איז טעטיגקײט פאליטישע די אז האלטען

 גע־ האט טײל צווייטער דער און וױכםיגקײט טער
 געװיכט קײן לייגען גיט דארםען ארבײטער די אז םענה׳ט,

 םון קאנװענשאן םערטעד דער בײ און םאליט׳יק. יףאו
 אין פארגעקומען איז וואם דאבעלױ, דאבעלױ אײ רדע

 דעד אין שפאלטונג א פארגעקומען שוין איז 1008
 האבע? אקציע פאליטישער פון געגנער די ארגאניזאציע.

 עס אץ קאנװענשאן דער אויף מערהײט א געקראגען
 פריגציפען־דערקלערונג נײע א געווארען אנגעגומען איז

:םאלגט װי זיך לייענט װעלכע
 באלזנבאטים די פון קלאש און קלאס «ר:״טער ,דער

ן ע : ז ן ״ ײ  קעז עס זיך. *װ״פען געס״נאאפטלינעש עום ק
ײן נים זיי לװישען  און דווגגער ווי ל»:ג אזוי פזלום ק״ן ז

ם איז ארביימער, לי*:ען1ם די צװיעעז חערעט נױם  י״
 הער• op *וזפםען אטזגלם װעלנע םיגדערוזיים די װאפ

.1לע:ע:ש־םיטלע גוטע *לע באזיצם ?לאש, ןע*ע;ויג
קאםף׳ 0 אנגיין םוו קלאשעז *זוײ די אט ,גװ״פעז

 ארגאניזירען «יך װעלען װעלט וער פון ארנ״םער ךו ניז
 איבעי באזת דאש אינערנעםען װעלען און קדאש, g *לש
pדורך א^אפען אזן פראדוקפיע-םיםלען די און ערד י 

op לוין-שיסמעם. דעם
 פאר• np פוז !ענםראליזירוגג די »ז געפינען, .םיר

 וו״• און װ״ניגער אלץ אין איגדוסםריען די פון זו*לםונג
 קעםפעז צו ױניאנם פאך די אוםפעחיג םאבט חע:ט, נ<;ער

 די באלעבאםים. די פון סאנט רpעגcpװא אלץ np טיט
^i 1«אפע ווגיאנש »אך p^ י■7ד װזגלנער צו׳פטאנד, אזא 

 צוי״• 0 געגען קעםפען ל0? רבײטער0 ט״ל א״ז tg לחבם,
 ב״דע און אינדוםםריע .זעלביגער דער פון רבײטער0 ט״ל טען

 יי חעלפעז op חוץ 0 ז.pרלי0פ לען0ז רב״םער0 פ״לעז
 זיי. י0 ירב״טער0 די רען0»גו:0 שעש,0ב די נש0ױני ך0«

 די םיט אינםןרעםען פםליכע0געםיינ« jp0n רב״םער,0 די
בזלעבאםים.

 די׳ און ווערען רםpגעעג קען גע0ל קלעגליכע די ם0.
 ווערע; רםײדיגט0פ קעז ש0קל רבײטער0 פון יינטערעשעו

 אירע לע0 ז0 געבוי^ איז ם0װ *יע0ניז0רג0 »ז דורך ר0נ
^0ב אינדוסטריע npy> פון םיטגלי^ נ ו  אויב און ז

 ר■0 זײער װע?ל״גען0 לעז0ז אינדוסטריעו, לע0 פון נויםיג
ן ב״ט י  װעלכער אין וט0?-0ל np0 0 סטרײק 0 פון פ״ט י

 כענדיג0ס איגדוםטריע, געוויםער 0 פון »ם"לונג0 אי< עם
pרoדי לם0 אײנעם פון ל״דעז די ים <̂tp לעםען•0 פון

 ױאר׳דיגען 0 זוגג:0ל אױוען0נשערװ0ק op ם0:«ם0.
מז יב״ט״0 טאג ױאור׳דיגעז 0 פאר לוין ט*ג  םיר *רײ

»:0ל רעװאלוציאנערע ד• •אן יזגזער אזיר *זיןי די «ו
םיםםעם. לוין פןן פי׳צ&פונג
 ש0קל רבײםערop 0 פון בע0אויפג וזיםטאריאע ,די

 רםײ,0ע-1דוקצ0«ר די לי?ס.0יט10? פון רניכםונג0פ די איז
op ,0רג0 זיך םוז פט,0רכ״מערא0 די חײסם^ זי  ניט ני
 ר0ג קאויט^ליזם, געגען ?אםן» טעגלינען םאג דעם פאר נ»ו

״ן «וין װעט ליזם0פיט0? מר ײען אויד פט.0פגגזףפ0 ז
ן :יזירענדיג0רג0«  אופן, אינדוסםריעלען op אויף זי
 op אין פט0געזעל« נייער רp פון געבוי op םיר ביל^

ל»ער״.0 דער פוז לעכץ0א
 מען קען פרינציפען־דערקלערוגג דאזמער דער סוץ

 די איגנארירט אינגאנצען האם קאנװענשזיז די אז זען,
 אנדערע אין קלאם. ארבײטער פון םעטיגקײם •אליסישע

 אגגע־ עצם אין האם דאבעלױ דאבעלױ אײ די :װערעד
פלאםפארם. סינדיקאליםטישע א טםעז

י ר ®מ ®מקםיק י ױ אײ חן ל מ א א. ד מ( על אכ װ.) װ. ו
 דא־ דאבעלױ זדי די װאם קאםף, פיז מעטאדעז די
 פארגעקומען דמען עם װען אנגעגוםען האם בעלױ

 דינען ארבײםסגעבער און ארבײםער צװישען סכסוכים
 אײ די האט למשל, אזױ, עקםםרעם. זייער געװען

 אפ־ קײז מאמגז געװאלט גים קײגמאל דאבעלױ דאבעלױ
 סםרײק א אויב באלעבאטים. די מיט קאנםראקט) (א פאד
 דאבעלױ דאבעלױ אײ די האט געװארעז, געװאונען איז
 אױף באלעבאס טיטן אגרימענם קיק מאמז געװאלם נים

 דער וױיל צײם, אומבאשםימםער אדער באשיםםער א
 געגענגעזעצליך איז קאגםראקםעז םון גופא •רינציפ

 אנער־ םען אױב װארים קאםן^ קלאסען פת פרינציפ זום
 דירד איז אז שםענדיג גײם קאםף קלאסען דער אז קענם,
 מען אז םײנט, סאלעבאב א מים קאנטראקם א מאכען

 דאבעלױ דאבעלױ »ײ די קאםף. קלאסען דעם אי שסעלם
 פון םכםוכים די איבערגעבען געגעז געוזען *ײד יײ

 עןשיאייאיטפארט אז «ו ארבײםםגעבער אמ ארבײסער
געפירם וזןרס װאס קאםף, דער װארים פאדסיםלדר,

--------------------------}> 1940 אפױל,
 אוים־ ניט קען פאבריקאנטען די און ארבײטער צװישען

װערען. אויסגעקעמפט מוז נאר װערען׳ געגליכען
 םאל־ די אנערקענט האט דאבעלױ דאבעלױ איי די
 די פארבעסערען צו כדי מיטלען און מעטאדען גענדע
 אק־ דירעקטע די סטוײיק, דעם ארבײטער. די פץ לאגע
 און ארגאניזיתנג די איבערהױםטי און סאבאטאזש ציע,

 רעװאלוציאנערער דורך ארבײטער די םון אויםקלערונג
פראפאגאגדע.

 געשאדט םיל זייער האבען קאמםם־מעטאדען די אט
 פרעסע קאפיטאליםטישע די דאבעלױ. דאבעלױ אײ דער
 דאבעלניקעם איי די אז געוואלד, א מים ארוים איז

 די אויף באמבעס ווארםען אדן צינדען מארדען, װילעז
 סאציאליםטעז, די אםילו און לאנד םון בירגער פרידליכע

 אדער ארגאניזאציע, דער אין באטייליגט זיך האבען וואם
 קאמםס־מעטאדעז די צוליב האבען סימפאטיזירט, האבען
דאבעלױ. דאבעלױ איי דער םון אפשאקלעז זיך געמיזט

װ. װ. m דער פון געכױ ארגאניזאציאנם חןר
 דאבעלױ איי דער םון געבוי ארגאניזאציאנס דער
םאלגש: װי איז דאבעלױ

 אינדוםטריע באשםימםער א פדן ארבייטער די )1
 יוניא?. אינדוםטריעלער אײן אין ארגאניזירט ווערען

 אין װערען אייעעטיילט קען ױגיאן אינדוסטריעלע די
 איין אין אז דיז קעו עס אםטיילונגען. פארשיידענע
 אינ־ אײז װי מער פאדערען אמאל זיד זאל אינדוסטריע
 און אײן פון ארבייםער אלע אבער ױניאז, דוסטריעלע

 דירעקם זײנען װאם אלע די און ■לאץ זעלגיגען דעם
 באשםיםטען דעם מים םארבונחנז אומדירעקט אדער

ױניאן. אײז אין אדגאניזירט זײנעז ארבײםם־פלאץ,
2( n ןעשױוצ דיגעז לנעעװ *זניאגס דיעלעטדוסגאי 

 אינדוםט־ זױין אין םאראײניגם ווערען פארבונדען, זיד
 פארשיי־ די קענען למשל, אזוי, דעפארטמענט. ריעלען

 באשעםםיגט דינען װעלכע ױניאנם אינדוםםריעלע דענע
 אין װערען פאראײניגט — עסענווארג פראדוצירעז אין
װ. אז. א. עםענװארג־דעמרםםענט איץ

 דעפארטמענםס אץ יוגיאנם אינדוסטריעלע די )3
 אלגעםײנער איין איז פאחױמיגם זיד צװישען זײנען

אן אן זיד שליםם וועלכע ארגאניזאציע,  אינםער־ אין,
ארגאניזאציע. ארכייםער איגדוסםריעלער נאציאנאלער

 םאר געפינט ױניאן אינתםםריעלע די אױב )4
 ארגאניזאצ^ ארםיגע יעדע קען צומקמעםיג אח נויטײ

 אפ־ שאו ב) ;אפםײלונגען שפראך א) :איינטײלעז זיך
 םאר־ דיםטריקםען. ד) ;איםײלונגען םאד ג) ;טײלונגען
 זיד קענעז יוניאנס אינדוםםריעלע באזוגדערע שײדעגע

 אנצו־ כדי קאםיםעטען, דיםטריקם אין ארגאנחירען
םעםיגקײם. זײער געמיינשאםטליך סירען
 ױגיאז איגדוםםריעלער דעד אין מיטגליד א )5

 אינ- דער אין נאר איז וואם אײנער יעדער ווערען קעז
באשעםטיגט. דוםטר^

 ניט אבער דאלאר אײן איז געלם איינטדים די )6
דאלאר. םינף װי מער

 איי דער צו געהערט וואס אדבײטער יעדער )7
 אינדוםט־ אייז פיז איבערגית מעג דאבעלױ דאבעלױ
שװעריגקייםען. אן צוױיםער א אין ױניאן ריעלער

 געםינם ארבײםען לאקאלע די םון אנפירונג די )8
 די ארגאױזאציע• לאקאלער דער םון העגט די אין זיך

 בא־ באאמםע, אירע דעתוײלם ארגאניזאציע לאקאלע
 עס װיםיל אויך באשטימם און געהאלם זײער שטימם

 ניט אבער קען דאס • שםײער. מיםגליד דעד זײן זאל
חודש. א דאלאר אײן װי העכער דין

סעקרע־ איר האם ױגיאז אינדוםטריעלע יעדע )9
 אינ־ יעדע קאמיםעט. עקזעקוםױו און קאסירער טאד,

 וועלכע דעלעגאטעז אויס אויך קלייבם ױגיאז דוסריעלע
דעפארםמענם. איגדוסטריעלען דעם צתאמען שטעלען
 דיערע האבען דעפארםמענטען אינדוםםריעלע די )10

 װערעז צוזאמענםארען די בײ צמאמענםארען. אײגענע
 צמאמענםארען אלגעמיינע די צו דעלעגאטעז דערוױילם

 באאמטע גענעראל די ארגאניזאציע. גאנצער דער םון
 םעקרעטאר, גענעראל א :דינען ארגאניזאציע דער פון

 אר־ גענעראל א און קאםירער דער אייד איז װעלכער
 רע־ אי דורך װערען דעתױילט דארםען בײדע גאנײזער,

 בא־ עקזעקוטױמ גענעראל די אםשטימונג. פערעגדום
 אינדוםשדיעלען יעדן פון פארםרעםער אײן םץ שטײם

דעפארםםעגם.
n דאבעליו. דאגעלײ אײ דער סון אויטסואונגען

 געװארעז געגרינדעם איז דאבעלױ דאבעליו אײ ךי
אסו. גרױם מים  אמ געגלױבם האבען גרינחנר די ו

 עקאנא־ אײנאיגע די װערען צו ציל אלס זיך געשםעלם
ארבייםער אםעריקאנער דדם פון ארגאניזאציע מישע

 דעם פאר אויפטואונגען םראקםישע אירע אבער קלאס,
 גע־ אין אםילו זײנען, קלאם ארבײטער אמעריקאנער

 דא מיר װילען דאך קלײנע. דיער זינען, שיכטליכען
 דאבעלױ דאבעלױ אײ דער פון קאמםען די פארצייכענען

 םון לעבענס־באדינגונגען די פון פארבעסערונג דער פאר
קלאם. ארבײטער אמעריקאיער דעם

 אויםגעי דאבעלױ דאגעלױ איי די האט 1906 אין
 האםעל די פאר טאג ארבייטס שעה׳דיגען אכט אז קעמפט

 אין נעוואדא. גאלדםילד, פון ארבײטער רעםטאראן און
 ארביי־ טעקםטיל פון סטרייק א אנגעםירט זי האט 1907
 ארעגאז, פארםלאנד, אין מעין. םקאװענגען, איז טער
 םון סטרייק א אמעםירט דאבעלױ דאבעלױ אײ די האט
 פון סםרייק גרויםען א און האלץ־זעגער טויזנם דרײ
םײנערם. אװ םעדעריישאן װעסםערן דער

 איי די האט קאמף װיכטיגען א און גרויסען א
 שטאל־ארבייטער די מיט אנגעםירט דאבעלױ דאבעלױ

 זײ־ וואם ארבײםער, םויזענם אכט מעק־קעס־ראק. אין
 נאציא־ פארשיידענע זעכצען ארום םון באשטאגען נען

 דער בײ באשעפטיגט געווען דינען און נאליםעםעז
 די געווארפען האבען קאמפאגי״ קאר םטיל ״ברעםד
 און וואכען עלף געדויערם האם םםרייק דער ארבײם.

געווארען. געוואונען טיילוױמ איז סטרייק דעד
 םיט אנגעםירם אױך האם דאבעלױ דאבעלױ איי די

 םון ארבײםער םעקםטיל די םון סםרייק גרויסען דעם
 םינף פון ערך אן •1912 יאנואר .אין מאםס לאורענם,

 -jp םארשיידענע פון ארבײטער םויזענט צוואנציג אץ
 סםרײק דעד סםרײק. אין ארוים זיינען ציאגאליטעםען

 צו געקומען איז שםאט דער ביטערער. א געווען איז
 ארויס־ איז סםרייקערם די געגען און באלעבאטים די הילף
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 זימען םםרײק־םירער צענדליגער םטרײקער, די וואצידם

 םםרײק דער זיד האפ דאך און געווארען ארעםטירם
 םםדײק דער ארבײםער. די פאר זיג א מים געענדיגט

 אנדערע איז איבערגעטראגעז זיך האט לאורענם פמ
 אמ פאבריקען טעקסםיל די זיד געפינעז עס װאו שמעם

 געװארן אגגעפירם ארום צייט קורצער א אין זײנעז עס
 לאעל. אין דאבעלױ דאבעלױ אײ דער םון םםרײקם

 און פעםערםאז אין פאלם״ ליםל אין דואלםאל, אין מאסם.,
שםעט. אנדערע סילע אמ

 לעצמען אין ארײנגעםראטען איז אםעריקע בשעת
 דאבעלױ אײ דער «ח םירער פילע האבעז װעלט־קריג,

 רעגי- די קריג. חגם געגעז געקעםפט םוםיג דאבעלױ
 דאבעלױ אײ דער אויף געיעג א אנגעהויבען האם רונג

 אויפגע־ זײנען ױניאנם און אפםײלונגעז גאנצע דאבעלױ.
 יא־ אפיםעם די ארעםםירם, םירער די געװארעז, לײזם

 די האט אז דעמאלם פון אמ צעשטערט און גראםידם
 אראפ בארג געקייקעלם זיך איםפעט םיט ארגאניזאציע

שםילערהײד. אסעם דעם אויסגעהױכט האם זי ביז
א אםת׳  שטים א הערען גאך זיד לאזט דארטען אמ י

 דער טמ ארגאניזאציע ברויזענדער אמאליגער דער םון
 איינ־ דעם מאכם שםים די אבער דאבעלױ, דאבעלױ אײ

 גיט אויםגײן בײם האלט װאס ליכם א װי םונקם דרוק
.אױף פלאם א צײם צו צייט םון אויך . .

 די אויף קוקענדיג נים אז צוגעבען, אבער מוז מען
 אײ דער םח םאקםיק םאלשער און סעלערען גרויםצ

 דאבעלױ דאבעלױ אײ די האם דאך דאבעלױ, דאבעלױ
 הי־ דער אין פאטאס רעוואלוציאנערעז ארײגגעםראגען

 ארגאניזירען געהאלםען האם זי באוועגונג, ארבייםער גער
 געוואל־ א געגעבען אמ ארבײםער קוואליםיצירםע נים די

 יוניא־ אינדוםטדיעלען םון געדאנק דעם צו שםוים דיגען
ניזם.
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רעזאלוציע דאנק
 ־ועםט 101 וואלצער״, און ״וואלד םון ארבײםער די

 אנערקענונג און דאנק זייער אוים דריקען םטריט, טע37
 זײן פאר געללער, איזידאר ברודער שאפ־טשערמאן, צום

 די דורך שאפ, םון מלאכות בעל די םאר ארבײט געםרײע
 ריםנד א מיט אים באשענקען אמ יאר, צװײ לעצטע
 איבער־ זײן םאר דאנקבארקײם םון צייכעז אלם וואםש

 באשלא־ אייד האבזמ ארבײםער די ארבײם. געבענער
 ברו־ אגענם, ביזגעס זײער צו דאנק א אויםצודריקעז סען
 דער ם.ץ אדממיסטראציע דער צו און ראזענםעלד, דער

 אינטערעסען די צו איבערגעבענהײם זײער פאר ױניאן
 אין פירערשאפט גוםער זײער איז דרעםמאכער די םון
ע די ג ^ נײםען. שװערע א

 פיקסטאן חעדי סםױר^ הײםאן :קאכױםע די
עדעלסםײזד איזידאד און
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ער ר ד ע ג נ י ט פון ז ע ב ר א
 דעם איז אגערקענוגג און יארען מיט »ט

םםע־ אין געשםארבען מערץ זיבעטען
קלאםעךבאוואוסט־ דער אײלאנד םען

 דור אלטען דעם צװישען זיניגסטער
 איז איצט פאעטען. אמעריקאנער

לי־ לייעגען *ו זעלטענקײט קיין ניט
 און קלאסעדבאוואוסםזיניגע pa דער

 די דיכטער. עגגליש־אמעריקאנישע ■ראלעטארישע אפילו
 לעצטע די אין געדאנק ראדיקאלען םון אנטװיקלוגג

 ערשםער דער פון צייט אין ספעציעל יארען, צעגדליג
 צד האט מלזזםה, דאזיגער דער נאך און װעלט־מלחמה

 דיכ־ סאציאל־באוואוסםזיניגע םלעיאדע גאגצע א געגרייט
nya. פאעטיש מאדקאמ׳ס ווען צײטען די אין אבער 
 עםענט* nyn pa שיין ליכטיגע די געזוכם האט ליד

אנדערע. אן גאר געווען לאגע די איז ליכקײם׳
 לי־ אין געהערט זין־ האבעז רעװאלט pa טעגער

nyn זינט פאעטעז אמעריקאנער םון nyn פון צײט ayn 
 םרעגא. םילי■ רעמאלוציע, אםעריקאנער nyn םון זיגגער
nyag דער אז מאגונגען, ארבעט־םאםױוען, פון טעגעו 

 — טי, דין סמ םרוכם די צו בארעכםיגט איז ארבעםער
 אין דארטעז, און דא געהערט. זעלטען מען האט דאס

 גענעראליזא־ מטושםשדיגע אין ווערטער. אלגעםײנע
 עסער־ בײ דערהערען געקעגם עס מען האט ציעם,

 קלערער, אביםעל און לאועלן, בײ וױטיעח, ביי םאגען״
 גאמען רקאמ׳סמא nypnt nyag װיטמאנען■ וואלט בײ
HV fV געווארען איז  HP brnga איז ליד njn 

 די אגגעשלאגען ניט אנגערירט, ניט פאעזיע אםעריקאנער
 דער געװען איז מארקאם עדװין ארבעט, פון ■ראבלעם
 םא־ האט וואם פאעטען׳ אמעריקאגער צװישען ערשטער

 גאנ• איר אין ארבעם סון ■ראבלעם די נאנדערגעװיקעלט
גרױס. צער

געשען: געקאנט עס האט װי זיד, יואונדעחנז סד א
n טעזayn 47 ביז ■אעזיע שרייגעז זאל מעגטש א r 

pa אומקוקען גיט זיד זאל קײנער און לעבען׳ זיץ 
 pg אייז אידמקעז נאכעז — פלוצים און אים, אויף

 בארימטסטער nyn דיכםער דער מערם ליד, איינציג
 איבערגע־ װערט ליד דאס צײט? זײן םון דיכםער
 פון צייטשריפםען אח צײטונגעז אלע איז כמעט דתקט
 לשונות. דרײסיק א אין איכערגעזעצט וחןרט לאנד.

 עדי־ מען שרײגם איבער, ניט oy דרוקם מען אויפ און
 אין ליד שום קיץ דעם. װעגען ארטיקלען און םאריעלם
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 איז גראב־אײזעז). מיט׳ן םאן (דער האו״ דהי וױם
 יא• זיד האט װאס םײנונגען, קריטישזנ pa כאר דעם

 לויב־גע־ הערען םען קען אײנגןשטילם, גים רענלאנג
 און םילאסאםען ■ובליציםםען, און דיכסער pa זאנגעז

 אפגע־ דאך איז — פאלק װעגען איז *אליםיקער.
 געװארען נאכט איבער מארקאם איז פאלק בײם רעדם.

nyn דערשיעוגג די אםעריקע. מון זיגגער גרעםטער 
 איצו־ זיד לוינם עם אז פענאםעגאלע, א נאמת איז

 גלויז ארויסכאפענדיג מײנונגען, עטליכע אויף שטעלען
 תאבען למשל, פאעטען, אפקלײב. שום אן עפליכע,

 גרעט־ אונזער איז םאו־קאם ״עדװין :באגריםט אזױ אים
 איז חנר קילמער, (חשאיס לעבט״ װאט דיכטער, טער
nyn װעלט־מלחמח nyoy'ann'nyn ,סאלדאט־דיכםער 
 ליד אײן זײז צוליב געװארען בארימט אייד איז װאס
nyn, ;(את מארקאם ״עדוויז בױם״ nyooyna nyn 

 ny*. װילקאקם); װחילער (עלא רחונדערם״r סין ■אעם
 דער איז גראב־אײזעז״ םים׳ז מאן ״דער מארקאמ׳ם וױן

ט; גאנצעד םי ע  מא• די מאנם, די דוגער, דער — ^
 מאר־ עדוױן ״איז םילער); (האעקין יעסטעםישקייט״

ר קאם׳ס חנ  לײדענ־ די װערם גראב־אײזען״ מים׳ז םאן ,
 אין דורכגעגלים גערעכםיגקײט סאציאלער םאר שאםט

 אין געפורעםם דיכטער דעם פון װערט און חיץ, וױיםער
 (העריעס שײגקײם״ שםרעגגער פון פארט רייגער דער

 םין מײגומען די אױן• דיגען איגטערעסאגט םאנראו).
 האם באװאוסם, ם׳איז וױ גארדאו, מאקם פילאסאםעז.

ר גאראציע)(דאגא ג״,אגטארטמ בון• זײן יין מ  אג־ בי
מן עגרי תעקוגסם. די גאר גיט ג  א אײד *HP סאדזנ

 י< חאס אד,ד ײן.אלגעט אין מסמק פון דזתיסו סד
: אדסעדזו גאאאלגאמײ די גןזאגש טארקאמען

 םילסא־ ן — אארקאט ןרוױן אמ פמט
m ד w דדדד תי *n א איז י,ליחג 

מ אין סװיגגױזץ ן jn ?יי  u a ru ריי־

 אםעריקאנעו דעם »ון ?בר «רי«ען אויםן װערפער (עםלינע
)Djmpigo עדװין •אעסו

מינקאװ ב. נ. פון

 װיטמאנען״. וואלם םון העכער אים שטעל איד מען.
 אםעריקא־ טיפישער דער דזשעימז, װיליאם אונזער און

 שרײבט: םראגסאטיזם, אמעריקאנער םון םילאסאף נער
 גראב־איתען״ מים׳ן מאן ״דער ליד מארקאמ׳ם ״עדװין

 העכ״ דער אין אײנדרוקסםול איז עם וואונדערליך. אין
 מא־ און מעגשליבקייט מיט אםעמט און מדרגה םטער

 אמאליגער דער מארשאל, טאמאם אםילו ראליטעט״.
 גיט האט שםאטען, פאראייניקםע די םון וױיס־פרעזידענט

 וועגעז װערםער רירענדע עםליכע זאגען צו םארםעלט
 איבערגזד װעלען דא, שםײען וועלכע ״םיר, •- דיכטיער דעם

 אונ־ און מיד—םארגעסענהײם דער אין װערען עגםםערט
 מאר־ עדװין אבער פארשװינדען; וועט װערק גאנץ זער

 יארהונדערםער״. דורך דורבקלינגען וועט נאמען קאם׳ם
 ליד םאציאלע גרויסע ערשטע דאזיגע דאם װירקליך. און
 די םון אײגע םארבלײגען װעט און איז״ געווען״ איז

• לידער. סאציאלע גרעסטע
 םון איבערזעצונג דער לויט ליד דאם ציטירען מיר

קארליז• אחת דיכםער אידישען דעם
 גראנ-אײזען דער םיפ טאן דעד

 על «*'*■ יארחוגדערטער, פון לאם« דער רורך איינגעבויגען,
 ערד; דער או>ף קוקם און גראב-אײזען, אויפ׳ן אנגע«*ןןרט

 •נים אויפ׳ן דורות די פון אוםזין דער
מי — ייקעז אייא׳ז *יז 'יעל«. יעי •ינ יאד י

 — גער און «ר״ד *ו גןןסאכט טעם■ אים תאט װער
 קיינםאל, חאפט און ניט טרויערט װאס בי־יאח »

ז דום ו ברודער א — אוםגעלומטערט יי  I אקם דעם י
 סארדע? בװטאלע זײן אויפגעגויגען איס חאט װער

 ? *טערען «וין איינגעולעטטט אים חאט תאגט װעםענש
אין ליכט דאם אויסגעלא״עז איס חאט אטעס װעםעגם

ײן םוח? ו
 באיאיעז חאט גאם װעםען מע:ט׳» דעו דאש איז
 *ס, און לאנד איבער תעראנאום די איבעד־עגעבען און
 —וויםלען די ײז קרא•® *יען *ו *ין «םעיעז יי פאײיעז «ו
 אוסענדליכק״ט? פון פר״ך די פילען *ו

 זו«ען י< טפארטיר «אט א«ט פזן חלום דער זיאם אי«
אוםבאוואוסטע די אוי^ ײעגעז אנגעי״כעגט און

? *טרעקען
 תחום לעזטעז א»ן ביז גיזמום פון ט*פען »לע איז
 אים, פון גע«ט«לט סורא׳דיגערע מיין פאראגען ג*ט איז

t"P כליגדער װזולט׳ם געגןז אנקלאג םים םויל פולעדע
גײפיגקײ*

 נ*ם̂ד דער פאר *״נענם בײזע טים אנגעפילם םער
 װעלט... דער » ווארגונג טיט אגגעלאדען סער
I *רפים די אזן אים זװויאעו סחלד א פאר װאס

אי חןר is ׳פקלפןי  אז אים ג״עז װאם ארבעט, פון ו
י פון פװואוגג דער און פלאטא  ? פלעיאדען ו

 געזא̂נ אין גרוים-פונקםען חויכע »ן אים גײעז װאם
 ? רויו דער פון בלימז דאס םארגעגרויט, פזן *פראץ דער

מז געפ״אל• ײיז דייד ם «יד י ײי י י מ י מניי ײ דודוו^ י
פון םראגעדיע די לינט רוקען געבויגענעם זײן אויף

מו; די ײיי
ײן דורך  סעגטאחײ^ די שריי■ גזלפטאל■ םורא׳ז־יגען ז

 פאר׳פװעכטע » און געפליכדערטע » פארראטעגע, »
 — וועלט דער פוז פירער ד• is פואטעסט » ארויש

» יך1א איז מאם — פיאטעםט א
ן לארדעז. חעחסער, .א ו  I יעטחןר •לא »יז רעגירער י
ר sfn יפטו,1א אײער דאש איז  גאט, פאר וזײזעז is חאט יי
אױםגעלאפיעגער דעי מיט באאזנשענ״י ״חנקלינע יי אט

Ira n
im  mi• ם»ען1מקר «ײן יםגלײכען1א *מאל איר וועס

יזעריןד׳
 אײגינאייא, תי »! װידןר אים אגקגיפןן

עז מי ק ײ  ל>כ» דאם |1א |»M־m גליק דעס א>ט »
 >9*1או חןם ן1א חארץ אין געז*נג אים #יײגגןסען

 פמשרליכק״טןן, אוספאמעשלינן ך• טאכען רעג■
9י9* 17י90ל,,סיו1א אילומ״ *לייו«1מו

לענדער, *לע 1אי לארדעו חער«ער. א
mi וי פאו רעגטפארטעען זיך ױקוכפם די װעט אז

ן םאן רעם אם
Ml וי ן פארענטפערען י1 װעט אז י י  טענמ, גרוילהאששיגע ו

*עםרײטלען װעט אם11 אויטעסאגד, פון «עח יענער אין

1װעלט יי
ט מאש ע ען די פון מערען דאו ״ דיינ  קעניגע די ן1א קעניג
 סדרגח דער is געבראכט אים חאנעז װאס די אלע םיט
גאם, is רעדען ױעט רי« תט׳ע^ואטער דער מען

םא, ״דעף ליד דאם אז צװײםעל״ שום אן איז עם
 איג אוז װיכטיג א ייער געויעז איז גראב־אײזעף מיט׳ן

 איז אוז צוריק. יאר םערציג םיט ליד בערראשעגדיג
 בדי אבעד ליד. גום גאר און װיכטיג גאר א איצט גאד

 טןן דערפאלג אױסערגעווײנליכען דעם םארשםײן צו
 גאר און גוטע אלע גיט אז אײנזען׳ מען מת ליד׳ דעם
 רופמ פאעטען. גוטע גאר און גוטע אדער לידער׳ ניטע

 פאר• װאלט םען ורען אויפרודער. אזא ארוים שםענדיג
 דערפאלג גרויםען גאר םון םיבות באטראכם זיכםיג
 אױוי אנגעשלאגען זיך מען ימלט מים־דערפאלג, אדער

 S דאזיגע די קלאר מאפען װאס זאכען, געװיסע
 אס^ זײער טרעםט עם פאסירוגגען. סארשטעגדליכע

 ברענגס רײן־פאעםישע. נאר גיט זאכען׳ זײטיגע אז
 עטלימ אז אייך״ טרעפם עס דיכטער. א דערםאלג

א אין צוטיף זיד טרעםעז ליגיעם עםליכע םיבות׳
w..נילמ געוואונשטזנר  wna?x m « m םלא^ דן l

 פת צונויםטרעף אזא םאלק. םון הערצער די ארום כאפם
 םאר עדוױן אז דערצו. געבראכם ד״אבען סיבות עםליכע

 ער־ דעם ארבעם־ליה װיכםיג זיין אנשרײבען זאל קאם
 איו געחגכםיגקײם םאציאלער םון רוף קלארען שטען

 »ל ליד דאס אז אייד, *יז ®»עזיע׳ אמעריקאנער דער
לאגד. פון ליי באריםטסטע דאס װערעז און אגציגדען
 האבען אומשטענדען גיגסטיגע דרײ םיבות׳ דרײ

 מארהאם׳ם :דערםאלג אומגעהויערען דעם צו געםירט
 mm פאעטישער דץ לעבענם־דערפארוגג, און אפשםאם

• עםאכע. זײן אח טראדיאיע׳ און
 ■יא־ געוואגםע דורות ®ון געשםאמם האם מארקאם

 םר דין פון םײ און *ז' םאטערם זײן פון סײ נערזגן.
 םשפזזות עלטםטע די פון גזגשםאםם ער האם גד טערם

 העלדיש־ די זיך אין געטראגעז האבען װאם לאגד׳ םון
 דעע פון אייגער ■יאנערען. םון טרוים דעם את קײם

 בתס־ עלדע בארימםער דער געװען איז ־אור״עלטערען
 זיעען מאם ״פילגרים־םאםערם*. די פון םירער דער טעד״

 אין ■ליפוט קיץ ״פעיםלאוער״ שיף דער מיט געקומען
1620 n r. מר געצױגעז זיר האבעז עלטערען זײנע  אי

i אין םישיגעז םמ ■לעיגעז די  nsn״ny •לאקמױמו 
 אין װעםם. n3ns״n nyn אין ארעגאז, םון יעnיטאnטע

םיגף צו און געװאחװ, געבאמז ogpngn איז אמגאן
n r איז DKpnKD די יתונ^ א געבליבען »sin  n*J
n וױ און קאליםאתיע. קײן דאזאױבעמעצויגען זיך r 

njn האט איז עדוױן קליעער nj ד ג
ען״ םטעn5nשו די םאן מתט  גױםיג זײנען וואס ^עם

 װײ־ njn אין *חנגםש״ א אויםצוהאלםעז אויף געװעז
 גע־ און njnw njm געאז־בעט תאט ny װעםם• טעד

i חנם םחזגעז r לעבען. ביםעחח פון »n אין האם 
 װאס אמעטען״ sigvwgt געםאז צײםעז םאו־שידענע

מ םעז n זיד ק r .פאר■ ן געװען איז עז■ םארזצםעלען 
 9 העטעגליית^ר • «יז ידשם • ■אסטיד׳ א און מעי

 גוט תאט ny .nyn^ n^ynunign■ א און קאױבאי
 פון אחגםקײ^ אץ םי nynyw פון םעם דעם געוואוםט

 ■יאגעזיי• זײז און javrnnjroaw און עקססלואםאציע
ow גתיםען אין האט נלוט gni^ אין ifxnm v 

ד איז אויםדתק nyn און אויםדמ^ געזוכם מאגונג׳  ג
n קופעז׳ r לאנגע iyn r שוײיבען nyrV שםודית^ און 

.,nymragna םיט׳ן מאן nyn״ ליד חגם םון םאו־ם איז
ם חוץ 9  און אישםאם זײן פון oairarty חמיגזװ מ

nrann9Bnyroayaj^ ynyw  ya^aynyy. אױך האט 
ya9 9 ש«ילםnל nyn אײגעגשפ זײן פון צונויפשםעלץ 

ayn l^ c y y■ זײז מיט ■jr r n9nc nyv»oy9 זיין 
ayfl ייז nyn 9 יאעזיזנ־ part זײז *m b  ?ynya'a 
^מיסילחנא U«ya 9 אמ ר ט3פאת^ןל האט אים ש  ת

w ®ח שיקזאל anaro oyn ד ליקליכמ8אום און  מ
ש^ ny m ם m אזױ חאט auyyya eu ו און* On 

מז די מן oyiya»״ ח י ■ון י מ « מ י ױ rא v n יי 
9 אין ריזגלט 8 oynאיז )מ<ןן tymyyatx לס9ײ די 

מ װיסמאן י ד א ו p אין באשםאמז איו דאס ס w a

ט1940 #•ריל, י ױ ► װ ׳
nעםאnאין שוואו^ ישעז y9■ nyo’inaםישny אוים־ 

 סזײיזנז אין אמ אויםדײק םון דיחגקטקײם אין תדעמנג,
 די אויםחײקען מון צוט־יםשמזנלץ nyn אט אםעם.

 מיט און שטא^׳ עם Typnna’w אמ װירקליכקייט׳
TD־yaoayny| האם זשזנםט. בוײיטען lynMi&a וײן 

nyrnrayna• מיט׳ן מאז nyn״ :פאעםע שםארקע פאענמ קערשטא
־nyn ואעמע די lrypiya איז ןyענומaאוים אץ

םnyהונדn9י אגצםעז םון םוף צום צײט די וױיל פאה
yaw״r vmsi איז )1899( ra  9 ny םא צוnשטיr 

na n ׳yלײזטyaניט־ די םון אײנע r איצט yanj’a■ 
ע. סח אבלעמעזnפ ליחטע, ^ ק א פ ע  אח דאם און ד

 דעפא־ nyלyיnאינדוםם םת aair^ די און םױיהײם די
אםיע.nק

.yayay nyar םון קינד flmya 9 איז קאםnמא
ען האם װאוםםזײזy’naana'g^ 93 דאם װען מ ^ ע  א
n הyטyשפ און. עnפלא r שn9סy .אינ־ די קאגםותנן 

^i איז a^agna יעלעnדוסט ya n^oaya»nt הויפט־ די 
n מיט ,anp-nyan'a םון םיבה r  a’aag .דאם צומק 

 נעגע^שקלא־ די nyrn> ה3םי ynעaװיכםי א געװען איז
anjm איז פעוײי• yava oyn n r האט nyn איגדר 

g אעענוםעז און ײטnaשyaאויס n’t סםױאלױם ' lr- 
 זײז און מאליזם מא^אם׳ם .oy’angBgny נאלע

 אוננמװוײק־ דעם Typ’n־niOMg בענקשאםט •אעטישע
 װאוקם oyn םיט צוזאמען TyopgMya איז nyoyang טען
 די און לאנד• איז a^agna nyלyיnאינדוםט nyn םון

 rnyn םאו-קאמ׳ם אין טayלya האט װאס חנמאק^ױע׳
 nyלyיnאיגדוםט nyn nga ]yawya ניט 3ליחונ קיץ האט

■n.אבלעם naao nya’tgn nyn ngc טא־ אםילו האט 
^. מאס ע עפ ש  חגםאקחר nyrnc םח nyסאט nyn דז
ר מווא מי?. ט א l״i יטuiynya 8 קאסזסא אזן ^

 דאס nשDא איז וואם לינקאלךליד. יײן אפשר איז נאם
מ n לינקאלדליד בעם r .װיםמאנס

 מארקאם האט יקטעןnדnאונםע צום ליבע די און
nyn yaua n נים יקטnדyaאױם r אינדוםטnיyאון לען 

nםnםא rבײטעn r  .n ײר* yaua אונםעח־ױק־ יעדען 
 אגגעתפען עעליש אין טnװע דאם וױ nyng טען״
nyn v האט םאקע דעם 3צולי ״אנדעח־אד/ צום a t 

 דאם אױסגעםיםען ניט פאלק אידישען םון שיקזאל
 ״א ליד זיין דיכםע^ דעם סמ rngn אפתסענדיגע

 םא^ זאלען n’D אז םאח־יגם. ליכקײט״nעnיna פון תף
 םוײיגד בעסטע די םץ איינעם ngD lyayaynnga קאמען

 *ya oy איז ny וױ פונקט םאלק״ טaלאBעa nyraw פון
 צו־ פענםשהײם. nyanayr^־ nyaar nyn ngD װען
 צו [yanp צו aana נים איז ליד דאם װאם דעם״ ליב

 ליד. דאם ציםיחנז צו דע^־יבם זײן ררס זאל לייעגען,
n^  ogn איבע האטyanזעצם nya»rg nyanyngn nyn 

ליעװ• ש. פאעט
ברידערליכקייט פאר י1ײ *

ו נג1»ארמאלג היטלער׳ם געגען פראטעםם » י דען או  דעם פיז אי
ט איז װאש ■»;&, פטעריקפנער באריטסען  אלט יאר 82 איג

םארןהןיט ןירװיג פון
ע1א מים :אנם, דער «יז געפיסעז ר איז י ע ״  גץטײלט, ט1בל ז

ן םיםטעריע ל1פאר־גצ דער פון י ײלם. ז  אספגעא
לעכדער אנדעיצ ײי װערם טגרים װי געזען חאבען ויי

פאתויטש,
n8 ׳« nynט װערם מזרח רלפך-רוימער עז1גי םי *םדt י

פאדטיסט.

nva, ארט. ח״ליגסטע; אזיפ׳ן געאטאנעז איז זואש
״ן געתעדט און o׳a ם יחוח געזען  מארם. ז

̂זלפיקט דערנאך  געבאם, פען <n ארא
 טטאט. אין לאנד יערעז פח םענשעז פאר געזעץ »

 אראפנעקוטעו, איז חכםח פון װארט דאש
םןן.1פארנ דאש חאכען קאגטינענטען *יז יארחושדערטער

 «ט»ם. וpי«nאי »ז n»ip ייז אגחניע אויד
j׳y׳« i װyםyתאם *טיפ ש nyn ui snyainya ים — 
ו1א  lyasgtya yאלםn«טaיטלי*־נn םים חאם זואש ״nm י

 קלאגג^ y*»^pngת וון nm די my •pis געאטזןםט
ys'in תאט מאם «,1«פינא ד*ן ya 'is( ײן  חא»■ ינטע:ת1ל ו
ז ם יי ^  לאגד. is לאגד פיז ליכט ז״ז פלץ נאד נ
 דיכטער־פילאזאפעז. אימנ טון חכםח די זי

ogn ײ*=עז s״y^i ya»i»־y אין i״yny .פמ־אפען»
ט פאלק דאש נ*ם זאל : ayn םי ״ *ny גײסט 

טזnם tyryya ן1א ח»ש ן1פ גזדשיפט װעיעז ם  ײ
ם נאך lyign זײ כtyג ny״i ני  ז זין np אין פלאץ טnyי

t, ם אי*ט iy:yp ן1א ח׳זynפ siypy; חאבען ויאש ״  ן•1ח מ
ט1א דעם געגעז םnםיcregnפ כ ת ל1ט־ |1א ם י

^a« יירו־ ynic פיי אוז לידmyyיג sngn יל.1ם ■ון 
tpyjm*־ ז«לשז ^yBg פיו lypy^yn 

ty תא:ם ן1א yngn yansgvs דאש p p n p.
n»t םgnגyפ ןgnםyשטyז ois tm םאםזננט. גלי?לימן

iyn ןט1 געו^בטיגקייט« y p i^ a g( ^ י . <^כט>גע א ט נ ^

nmn אלזן די »tpg ג איתז-פאל? דאש חאטyט:1?נ מם פילט 
y<a»y nppngn■ ן1א y»vp nysngn■ איז

lywei^ pg t^gt זיו is ,tp*innp תייליג?״ט in p,]״ 
ס jyjgp זײ 1א1.* ^  tytnp• ג^כט tyny« איז יבטtyג ג

o lymyn Hgi־gt :s” P3»Vnptל vryjOMS i p  eg״■

^ן און l^agna ג^צעז ש nyn צו פי  nyםאנישnעcyח
Bgn pg xagnpgap, ט3אאוםתאי3 האט װאם 

שעםעמאנ^  אויםדתק פולסטזמ ojn tyaiaya האט ח
ליד. מא^אמ׳ם אין

 אומשטזננחנז wartnyrnya'w חײי yVg ךי אט
^8 א אױף האבעז טי ס  לצםyשםyaםyצוגו n’t אומן ינ

 און ־לידnyםyang yawny דאס סײ אויםגעפומםט אח
 האט ליד דאם װאם ׳,pnag ןyסטישrעגטח oyn םײ

 מאז־קאמ׳ם אוױיזזנן3 אזוי׳ איז ogn אז אץ פאװיגם.
pnyn ynpjg, װאס ntagn ניט שוץ oynanyn די 

אוים־ אן *.nyrnragna םיט׳ן מאן nyn״ זײן פץ חוין-

■t tyygxig״ny ם•1בל
 4י«1בי nj»*>n^i ן1א חאש |1פ םnyנyג טיױל, ן1«בםיםפ די

tpgn אין ג^בט tyegar ן1פ g טס■ *טזננדיג-ג^לםעז 
s»iaya o'nps >n ngs tyign »m מngזgלײy,ן 

^ינ ^ n p םיט לyיגs ד• םי s ipyns״•iy 
ד אין ט8אי אח ^ מ ״ n*o ip ד t י יפס:יי1א« sp»nn oy 

y» 'v s •n sign pyn» •n ^טי?ט. ן1א ײנלז» 
^p |1א npiim i Dgn sgn ngn פgלp גgnyט ĵ g’iy i זין 
 םיז• ןyײכnngגל g םים iP?ag״go my *n ן1א

i״i פון  p y״eo׳yogi y i.] 
np איו יג8א״נ כיט ופון בימל. די nwipyi אי«

^tyogi nyi'sa•

ױ■•* •יז
ip אין ן1א my np np«n ט^עז «יד y מל ^ ng״l•

ליןיזו. ». fis אימחעפט
og?ngo האם tycnyaig ■pr אויף loaynyaaig- 

p״pg tya ע ^ל א ד םלעגעז װאם ,oayaynangt ם  מוז
tynyn זײן pg o’oya Tyw’nyoam אנצינחץ ym 
 lynya ny איז oyn איז •ooyogna מים םול שותת

pnm זײז איז שםא^םםזמ צום yoan ^מים אויסדת 
oyn איז ynya ny? זײן אין pg .oayajfty ניס ם׳איז 
 םאציאלער nyשםny nya’tgn nyn װאם וואונזזמ*. קײן

nyagp'nyog האט פאעט׳ pa n’t פאװיגם אלעמען 
pasr oyn: ״oyga nyn לאוחןאט *.oyang pa

ם^רבער. ש. פוןדץ.י צו באד^רןפ עם וױ איז »לץ

aawo’noay pg aaiayno’ig \ די אק 
 iyaaio«i nyoyang pg yלgnyליב

ptaya yp'nyag pg חםידים םטאלינם 
*rngjs oyn lya'mnjnga n m  ngc 

 ראלשןװויםםישעnyn po 3 אנפאל
ong« פינישזנן שװאכען דעם אויף 

װאט ־שלום,nyסטaנya oyn pg םאלק
 ־gayn nya^p nyn אויף lyaaignyyaaMng האט ױ
oa’oayngaoig n ניט איז ׳ליק3וn ^9םישעgnק r׳ n r 
g״n r t אומםngשםyנדליn.

ץ nyagp’nyog די איז ^ לי מ נאאיװ. אזוי אינ
מלונ nynag אן cyongmy האבען זײ אז  ד* pa 3ש

 ,oyongmy די האבעז ?yagna nyn אין קאמוניםטען
oa'm װאס די אז nga ptagn די nynpogo םשפטים 

pg o'ran״x זייעחנ אויף  yaya 3האל; • ז נ ^  די ־
 בוכאזײנם. די װאם ,o’anyn דעדפוײיט n’t האבעז װאס

^ ynynag די pg זימװיעװם ייקאװם, ם ם מוני א  ק
nyve און lyam nyp’oyngyo ״nynשgסyז trtgriya 

ײ lyaattya האממ װאם די הינט״; y׳נyמשוג וױ  שי
^,oyn 3 םחמקי׳ז םי  njrcmang די אױםשיםזמ nga לו

 ״;oypogag-np די .וױ ogooagnp pa pttgnogo און
 crrnyBopr*yna«די וחנן t^an'ya האבעז וואס די
pa האמנז סשעקא nyoayr io nya^aya oynngayaoMg 

 ־nyn yangogp אױף [yag^a פארשיקם pg פײעז־ים
nga װאס n m  tyayaag oagtaag n’t tyagn yar 

aarpayn nyn a גײים o w g ; אגמד די האם — חכלל 
oyonrm y naga pya^yarg nyagm. װאס די אז 

n סיט ישבעז y a m m חתלהבות yny* nre^tyaeu 
^ םי ס  י•עװיססלשnya»a^ nyn pa 93 גרײלםאט מ

nyt לתלמג מלימ דיקםאסזד׳■ lynytnw ’ig יון 
art האס סטאליץ מאם nga 9 im gaang etgyya

דלי  nga 9 זײ pa אװעקתיבען pg פיגען טומזננם 8מנ
lysi’rtgna ?

 yayna nyagp’nyag yrrogmyoyp די אז םיל̂ז
oonga n פען קען ,oyao’naay איז r  oy״r. קאנ־ די 

ntagn nm’ogmyo פײנם ognya קאםוגיםםעז, די o»a 
nganyn םאלידאז־יזיחנז זײ װאס n’t די פים nga־ 

oayayna פון n m  nga n r  ^ r a y n  tyoyrtgo nyn 
שמן ם כלוטד ליז א ק ^ ypnyag pg. זײ ntagn 

 ntaayp קאפוגיםמז די tg ׳םaלױaya naga nאפש
nya n r  ypga ^םרײהײ pognpgayn nynytmna nga, 

n y a n ^ >  nya 9 nga טאהאנדלומ yang n  pa 
tyoga• איז n m נאאיװיטעם ntagn אפש זײny n־ 

ayangnדי אז ״ n״pa nyaaynag yo אח פרייהײם 
nwױש g n^jm n פאי סאװחמו״תםלאנד פאײאםען 
 מחױ־ aag-mga ntagn זײ וױ פוגקט ,y'oynag איר

n דײטשלאנד m a o ^  nyn pg ^איםאל yn m  nga 
 nwig ntagn זײ .ny^ שװאמ אױף nfר®ילyאיב

oyongmy, עז קאםוגיסםעז די אז מז ^ל א T ט ^ a 
n r  ntaaftagt ת די  די וױ פונקם פינלאגד, אץ קמגו

ntaaryaang ntm די פים n r  oypww ,שפאנת 
n r  .ya'a pg jragnsy קאנמתואםיות די no״nya 

 nm .aawg-nyant yoMna g nrrtya nyanyn ay איז
n’t ntaya n נים rg ,ntmyn ntagn זײ r קאמײ די 

מז ס n אן גים גי r ,פיגלאנד ntaaypga ” t tg n r. 
g n זידאװ pg שטתמ n r״van ogn aya העלימז וװ 

פינלאגד.
nyag yoyna nytmang pg ny»gnya^  nyn n r 

ngn ogn די pa aa^nagn מז די ם ״ סונ  ya* גים מ
m  oongn די אימרדאשוגג ידק nytmanga’B 

ת ן yoyna nm י מ  nntr nyn* פים oaypr nrt ך
n y m סאואל m .ntcraiagp n  pa ווי׳ימן tg ,ngn

nsn ראדימליזם pa פלומ את קאמוגיםםען די g 
r מאסקע g י* oyn ntpynnr אמת׳ען iynm  ntina

n צו אום n r n r ו םאסען פוײיזזײםם־ליבענ^ די» 
pg n’t קליypאז ן ל a nynלומnשם׳ny איינתיסען n’t 

ayn עלץ» yayanayaag ,n n r, איז לענדע^ שוואכע 
nmya פלױז g דינען «ו טיםעל nyn איטrnyaליםc־' 

 אוחזא aag ,pg סאוח$טען־מאכס nyn pa ליסיקr שער
מן א פ  ■ya ntagn זײ װאס njrrtya די pa בײנחנל g א
n פלוט^שט זאםעלט r די pg y’oynag pa nuanp 

oy ntagn צום ntooyna טייל oyianr אויםהאלםען אויף 
 pg gn nrtyaro'a pg ngקלײזל קאפוניסםיעתג די

n לאני• r ראדיקא^ די »og ngn ntm  nya«n די 
 אוים־ grg ognnr טא ניס. גייעס קײן זאכען אלע

nm ,aauyn יעגע pg ntagn געהאנדעלם םאל פינלאנד 
tg ,ntongrny oangnya o װי אזױ, פונקם r  nta זײ 
? מטדלמ וועלען

n פאל איין pnspnr זשע לאם^ r סאל. אלע
 nyagp’nyog צו סײ קאסוגיסטען, די סון aaioVr די

pg אױםלזננדישזנ צו סיי ntaarpor, אן איז nag אױס־ 
 יעזדאי־ nyn לױט אויסגעהאלםען pg זי נעהאלטענע.

 nyn םיסלען׳*. די 03חײלי וניל nyn, ig מאראל nyםיש
 pa ציל nyn וױ פונקם קאמוגיםםעז, די pa ציל

pg n too 'rr ,איז נאציס y a  yny n ta s 'n r  m* 
 yxaga pa סיי pg יחיד ayn pa סײ פוײיתײם קעל

u אלם Vgag ארוים lyuynu זײ nm .nyלקyפ n r״ 
pa nyam ,אלם פוײיזזײט n r  nyaayp וואס gayn nya* 

oy pg (n’t n r )  yogn? בלויז pg ogn nganyn 
ayn onoonng gig oan oayaga ayayayaya ayn 

 pg ntarma״ng nyng caga די ntaganr pa ציל
 וױל nyn nm קױיוזן. nyng oyygpagang געוויםע

nta tg ,onynr ל ד pa ױ׳ייײייט די ntaaypga ון מ
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*םאציאליםטען איזײשע ערשטע די

 אידישע ערשטע די געגען סראצעם ניזזיליסטען דער
)1789( בערלין אין םאציאליסטען

—'/  נאכגע* כםדר האט םאליציי דייטשע *
 סאציןזליםםען אידישע די שםיאנירם

!l & y וואגט א ״צוזאמענפירען געוואלט און 
.A t א אויםבלאזען און וואנם״ א מיט 

 האט זי פראצעס. פאליטישען גרויסען
E i l S ^ w i אינם ארבעט״ שטיקעל ״א געפוגען 

0878 יאר
 געווארען ארעסשירם גאקאנט, װי איז, םעברואר אין

 געפונען מ׳האם װעמעז בײ װין. איז ליבערמאז ש. א.
ע גאנצע א  וואס םאםאגראםיעס און קארעםפאגדענץ ױי

 גערלינער דער מים באציאונגען אױף געוױזעז האבען
 סאקע ױין קײן האט ■אריז פת אגענט דער און גמפע
 ״גע־ די צוױשען באציאומען וועגען געװען מודיע

 בער־ אין גורעװיטש אח ראם םאציאליסםעז״ פערליבע
ליבערמאנ׳ען. םים ליז

ױן פון םעז האט אוים ס׳זעט ווי  םודיע כסדר ו
 אקטען די אין כאםש ירםים, אלע בערלין קײן געווען

A P וױיל אודאי דעם וועגעז געפינעז סך קיין גיט מעז 
 אויםען־סיניםטערױם. איבעח געגאנגעז זײנען ידיעות זײ

ױן מיז מעלדונג דערמאנםע שױן די נאר םאראז  װעגען י
 עדײדזאגען זײן ברוידע, נחום סון פארהאלםעז דעם

אנפדאגע אן און בערלין אין פאחאסלונגען די ײעגזנז
כ ױ י א ז י * י » j ״ w p w■ ז ע ר י ס ם ו ח א ל א ח ב ד w א

 נאך ס׳זײגען אז אויס, אבער ס׳זעם ; אויםליפערעז
װיז• םת מעלדונגען אנדערע געװען

ױן םח אגפראגע דער אויף אויד  בער־ דער האט ו
 ױלי םען23 דעם געענטפערם, אפילו ■ראקוראר לינער
 19 םשעפען. ניט דערוױיל מעז קעז ברוידע׳ן אז ,1878

 פאר־ ם׳זײגען װעמען גײ זאגען זאל ער אבער׳ םאדערם
 גוט םעז זאל אנדערע די אח פאחאםלונגעז די געקומען

 דאס םלעגם צײם זעלבער דער אק כםעם גאכשפירעז•
 גורעװיטש אויב פאליצײ די אז איגערעדפיגיםטעריום

 איץ איז וואס גורעוױשש דוד םיט אידענטיש נים איז
 נאך אבער קעניגסבערג. םמ געווארען געזוכט 1876 יאר

 טעג־ די גאקוםען קריגער קאםיםאר דער האם םריער
 סאציאליס־ אידישע די צו טאן a :עם א זיך ליכקײם

 נאבילינג פון אםענטאם באקאנטען דעם נאך טען.
 געיוארעז אחנסטירם איז )1878 יוני טק2( קײזער אױםן

 פח געשטאמט אמת׳ן אין האט װאס בלומענםאל, אברהם
 קײן גיש גרואע אובזזגר פיט אפשר האם אגן רוםזנניע

 *91 אבער אים האם ■אליציי די געהאט. םאן צו סך
 בםרט אגדערע, די און גורעוויםש׳ן צו צוםשעפען וואלם

UPױ ־  אויך האם ער אז ידיעות, כאקופען האס זי ו
 םון םהעאדאר םדיילען פיט קארעםפאנדענץ א געפירם

 װאס שסיפינג גאנצע די האם דעם חוץ א קעניגםגערג.
 רעפרע־ די און אםעגטאס נאכן געווארען געשאםען איז

 פעג־ די ככלל סאציאליםםעזמגעבען די געגען םיעם
ו ליכקײט  יאר (א ענין. סאוץ שטארקעד נעמעז *ו זי

 האבען גערלין אין םאציאליםםעז אידישע די פון אקםען
ארױם־ דעםאלם ם׳האט נאביליגג). 4 .9 םארםערק א

(* yt *■פזן .געיזנפיכקײ jwnjo ru n

 איז אנדערע, פון רעכם דעפאקראטישע די רויבען
 נויםיג איז ציל דעם פאר ײען גוט. אודאי און אודאי

 טאן 09 מען מעג פראנט, פאראייניגםען א מאכען צו
 צום חנפה׳נעז זיך מען םעג אליק. םײוועל פיטן אפילו

 פאדחער םיט שותפוא פאכען םען פעג ;רוים אין וױבסס
אין  םעג ;דעפאנסטראציע א אין איס םיס גײז און דיוו

 אויספלאם־ און חיםלער׳ן סים פארבאנד א שליסען פען
 איז יאגראם בלוםיגעז א צו ודעג דעם אים פאר םערעז
 איםפעריאליםטישע די פאר זיך לויגט עס װען פוילען.

 קלײנע די דערשסיקען צו רוסלאנד פון אינםעדעםעז
ס איז דאן םינלאנד,  גע־ איז עד ײײל םדין^ פןנןו״ווי

י  בא־ צו גױםיג •vm איז ■גןצעדאל ד9רישצא א ז9\
אױגעז די אין איגערפאל בלמױגען דאפ רעכםיגעז

ײממר דאר פיז װ ואמ
n אויםרײד,  A ’

ח י

 דעם אוגטעד
 *9< 1 ז9ײ9< איז

אנגעגריםעז האם זי

ד; «*יז אױב — גום איז אלץ מי

וױיגריפ ב דר. פון

 שייבות א האבען וואם אלע ם׳זאל אז באםעל א געגעבען
 םען האט באמת און נאכשפיאנירען. םאציאליזם םיםן

 אויג. פון אראפגעלאזט ניט אטענסאט נאכן טאקע די
 זײעד ט׳זאל אז קריגער םאדערט 1878 ױני םען22 דעם

 םעג 2 איז וואם געלט־בריװ א און םארהאלםען פאסם
 ניט אים מעז האט אראנםאנ׳ען פאר אנגעקומען שפעםער

 נאכגעשםירט כסדר די האבען אגענטען אפגעגעבען. םער
 האכען זיי וואם וחשבון דין א אפגעגעבען טאג יעדען און

 פאליציי־קאםיםאר. דעם װ. אז. א. געווען וואו געםאז,
 געווארעז נמאם אײם, ם׳זעט װי אבער, איז קריגער׳ן

 םאכען געוואלט האט ער און ״קלייךארבעט״ םין אזא
 סטױ־ רוסישע קאלאניע גאנצער א םון .אנםדעקונג״ אן

 ער אוץ םאציאליםטען צו שייכות א האבעז וואס דענטעז
 םטודענטען רוםישע 200 ארום אז אױסגעפונען האט

 דאזיגע די םון און בערגשטראסע דער אין וואוינען
 םאציאליםטעז די םיט םארבינדוגג אין 10—8״ שטײען

 פאליצײ־ דער ניהיליםטען״. זײ דינען גאר אםשר אוץ
 םינים־ אינערען דעם געווען םודיע עס האט פרעזידענט

 גע־ זיך האט םיניסטער דער ).1878 ױלי סעז3( טער
 דורכן און אונױוערםיםעט דער ם.ץ םענאט צום ווענדעם

 םון בערג־אקאדעםיע. דער «ו האנדעלם־םיניסםערױם
ס ־מד־זנונױמרםיטעט מי מ  ik ײיע6 א

 םון סםודענםעז רוםישע 42 פאראן זימען אינגאנצען
 סאציאל־דעםאקראטען אלם פארדעכטיג זײנען 4 וועלכע

 און אײן נאך וואוינט בערגשטראםע דער אויף און
 אקאדעםיע דער םון אראנסאן; םטודעגט איינציגער

 רו־ 1 פאראן באר איז דארט אז געענטםערט, םען האט
 אגגעהויבען זיך האט •אליצײ דער אין םטודענט. סישער

 קע- צו זיד בדי דעם, װעגען ודרישח חקירה גאנצע א
 םמ םעשח דער *ו ם׳קוםם װאו םארענםםערען נען

 ם׳וזאט םטודענםען. רוםישע 200 טח קאלאניע רוסישער א
 געפרואוום און םעלדונגס־ביכער די צוזאםענגעשלעיט

 געױאוינש יארען לעצםע די ס׳האט װער אױסזוכען,
 קיין ניט אייד האס דאם וױ אזױ בערגשטראסע. דער אויף

 אים אז םארענטפערם, קריגער זיד האם געהאלפען סך
 םטודעגםעדקאלןמיע רוסישער דער םון געשיכםע די האט
 אנדערער אז איבערגעגעבען בערגשטראםע דער אױף

 אז געלײעקנט װידער האט יענער און (האח) קאםיםאר
 פא- די פון זיצונג א בײ געזאגט; האבעז ס9 זאל ער

 אלײז ער גערעז־ם, דעריבער פען האם ליצײ־קאםיסארען
 װען אז געםײנט נאד האט ער גאתים. אבער וױיםט

 וואױנען בערגשםראסןי די וױ געגענם ארימער אזא אק
 זײערע אוז־אי דארט זײ האבען סטודעגםעז רוסישע 200

 די קאלאניע. גיחיליםםישע אדער םאציאליםםישע א
 רוםעז 200 םץ טען־קאלאניענסטורע דער םיט געשיכטע

 ער חאם דערפאר געלוגגעז, נים םאקע קריגעד׳ן איז
 װעג אנדערען אן אױף זאך די געגוםען אבער זיך

 בא• דעחױיל םען האט םיניםםעריום r» אױסאדי׳ײעז.
ת קומעז  ביי געםונען ם׳חאט װאס זאכעז די וועגעז יייעו

 סוז עדותתאגען דעם װעגן און ױין אין ליבערםאנ׳עז
giro .אין װיז איז <?ייעז אויד איז קריגער בתידע

 דער און דיקטאםור פון צװעק הײליגען דעם דינט דאס
ראסיא. פאטושקא
 זיד וואס איבער ניטא איז דאס, םעז פארשטײט און

 װע• די ערגערעז ניט זיך דארםען זיכער אױםצורעגעז.
 בעסםער דער איז דאם אםאקירעז. קאםמיםטעז די פען

 געטאן באםת האגעז זײ אז מענשען די סאר אםעםםאט
גוצליכעם. און גוםעם עםוואם

 האבעז ביישפיל, צום קאםוניסםען, היגע די װען
 -9«־ אינםעתעשאנאל, דער «ו געזאנגיז לױג געזתגען

osyrr מ אנדערע די און דוגיגסקי  זײער םאר טוער. ײני
 שמנישע די פאר געשאםען האנעז זײ הילףװאס גרױסער
 אפשר םוח: איז געםאםשעם װארים א האם קרבגוו^

 רעפוב־ שיאגישער דער םים םער דער עיעס דארס איז
 װען ׳אי«ם איר? ז9שטי* חסידים סטאלמ׳ם װאם ליק
 זזילף זײן פאר דעינםקי׳ן זידעלט *ז שילט וערמ די
 אינ־ די אז עס, כאשטעסיגט קרגנוז^ פיגישע די *ו

 אױס־ איז זי אז װעג ריבסיגען אױפץ גײם עלמעתעשאג
געהאלטען.

4T דן• ס9 וױ איז אלץ רי Ipn *ו מ

 םיםגעבראכם און ענין גאנצן םיםן באקאנט זיך האם
 סאליאײ־קאםי־ די האבעז װידער בערלמ אין קאפיעם.

 גורעװיםש־ן, סאציאליםטען פאר באצײכענט כםדר םארען
 גלד עליאםבערג׳ו, םאק׳ן. ארטיעםיעם׳ז, אראגםאנ׳ען,

 נאר אלע די דערװײל ם׳האם אנדערע. און מענטאל׳ן
 ס׳זײגען ווער װערעז, צו געוואױר געזוכם שפיאנירט,

 אז. א. בריװ זייערע םארנומעז ),1 באקאנטע חברים, זייערע
 געפונען, גארגישם פען האט ברױו די אין כאטש און װ.

 אנדערע םארשידענע אויף געםרואװט דאך מען האט
 האס וואס אנענם אן םאםעריאל. באקוטען צו וועגען

 ךי אויםגענוצט האם קאראםשינםקי׳ן מאיר אבםערװירט
 אדער אראנםאנ׳ען גײ געװען איז ער וואס נאכםיסאגען

 נאך צוזאפענגעקוםען זיך ם׳זײנען װאו אנדערעז, אן ביי
 דין איז ארײנבאקוםעז זיך האם און םטודענטיען, אנדערע
 ״צהונםט״ יי האלט ער אז געזען דארם האט ער צימער.

 ערשםער דער בריװ. צוױי צוגענוםען אים בײ האט און
 אק רײכםטאג צום וואלעז די םמ באריכם א געווען איז

 גורעװיםשץ םיז בריװ א אנדערער, דער און דייטשלאגד
 קיק אװעקגעםארען געווען ױלי אדער ױני זייט איז וואם

 געםתען םען האם אראנסאנ׳ען בײ זאלן. *ו פאריז
 אראנםאן װאם אוים ם׳זעם בריװ; א פץ שטיקעל א

שרייבעז. *ו אגגעהויבען האט
 קיק געגעבץ ניט נאד האט אלץ דאם װי אזוי און

 םאליצײ־פרעזידןנם דער האם רעזולםאטען״ ממשות׳דיגע
 בלײ זאק׳ן, אראגםאנ׳עז, בײ אביסק אן מאכען געלאזט

JTJT,, ,דעו ארטעפיעפ׳ן. או| עפראנ׳ען קאראטשיגסקי׳ן 
 :םאגערער א גאר געוועז דא אױך אבער איז רעזולםאם

 העברעאישע פאד א און רוסישע םאר א געםונען פ׳האט
 (די באםײט. שום קײן געהאט גיט האבעז װאם בריװ,

 7צורי גלייך איבעחעצעז נאכן םען האם העברעאישע
 אקטען). די אין געבליבען זײנען רוסישע די געגעבען,

 אקטאמוי טען16 דעם פראקוראר דער מאכט נאפת און
 V באװײזעז, םאראן טאקע ס׳זײנען סדהכל, א 1878

 הערפמ )2 אראנםאן, םשח )1 :םטודענטען דוסישע די
 ישעימ )5 שטאלםאן, )4 קאראםשינםקי, םאיר )3 זאק,

 ארםעניעף•). ארקאדי )7 עםראז•), יואל )6 בלינדען,
 םיס םעו־ םארנופעז זיד האבעז עליאםבערג שםואל )8

 שםר פיט וױ פראפאגאנד; םאציאליסטיש־ניהיליםטישער
 זײ געגען יםוד קײן םאראן ניט אבער ם׳איז דירען.

 קריגער׳ז םון באריכטען די פאחנוגײן• געריכטליד
 גורעװיטש׳עס בריװ דער און דערםאר גענוג ױט זײנען
 לימד* בײ געפונען פ׳האט װאם 1876 ־מערץ םעז9 פונם

 גורעוױפשץ געגען באוױת אלס דינען נאר קען מאנ׳ען
 אין דא פער גיט בײדע שײז זײנעז וועלכע לאמ׳עז איז

 אונטערשריפם דעם םראגעז וואס בריװ, די דײטשלאנד.
 מ־ געװעז ניט זײנען אראנסאן) זיבער (געםיעט ״משה״

 דאר דעריבער ראט ער ■ראצעס. א םאכען צו אױף נוג
 פין ארויםצושיקעז פשום סטודענםען רוםישע די םאליציי

דײםשלאגד.
געשוױממ• ניט דעתױיל אבער האט פאליצײ די

 האם ױאויגומ גורעוױםש׳עם םון װירםשאפםערין דער צו
 א וױ אױם זעט ״װאם יאליציאגט, א געשיקט פען
 1» םראנצױזיש״ אח ■ױליש רעדט מנהגים, קען איד״

 צוריק קוםט גורעװטיש אז אחיםבאקוםען, האט ער
 פיס קארעספאגדירט ער אז און אתם םעג 10־8 א אין

 גרענאדירשםראמ ודאױנש האם סטודענט, דוסישען א
 נאכגעפארשס האט פאליציי די שסאק. םען3 אויםן 6

 ססר די געװאױגט האבען דארם אז ארויסבאקוםעז אץ
תי פאססעז און םינםק טון בײליז קארל רענטען  א
איז ער איידער געװע̂ן אמ עפראן וועלכע בײ מאזיע,

 ל״מו לעחןר v אבסערוויר■ אויך םען wm פזוי )1
 «ח װילגע א>ן vo nml7• 1888 דעם געבאי־עז תאמבורג►

 1« גיח־יתוםים אין דערציער פאסנור^ ייםף קאזיז זײן
 פראנמא׳ןז פי■ בטקאנ■ געזוןן זײנען װעלכע קחלח, דער
 םאציפלים•'*! דואלפען זײ »ז געזאג■, חאבו זוירפין די און

ן «רי«ױןן ו םאציאליםמז. פ*» פיז *י חאבעז י
2( <■t ישרשוין. זעלבער דער און »״ן yn■ מי־ אין

 >9א1יt 0״i בײ נעםען. ביידע י1או« זואויגו»עןungs 2 ליז
 ג*ז מי בײ גאו »ים סצז חא» ז׳יענעװע קײן •ארןן

 tmafi גי■ קל״ניגפ״מז •אר • חוץ • אבער רעווידיר■,
W • געכעז ז^ל װ»ס װימיגנ^ זזאפ  dis na tinm■* 

 «ף*־ ••ליי״ די ■fn •וועפישיןן נאכן ערײ■ סירען.
» ד מלמי דצי fi■ ■»»ן ןיעען |ysyi בייךן 1» 4לי8ג

 צײט לעגגערע א האט און זשעגעװע קײן אװעפגעפארען
 אז ידיעה דער םון יסוד אויםן קאנפערירט. די מים

 פאליצײ־פרעזי־ דער באשליסם צוריק קומם גורעװיטש
 זײנע אין ארײגםאלען װעט גורעװיטש אויב אז דענם
 1אי אראנסאג׳עז• אויך אחנםטירען צו צוגלייך ה«ט'

 אק״ םעז20 (דעם דעםאלט טאקע איז אוים, ם׳זעם וױ
 גע־ ארעסט־באפעל אז געװארעז ארויםגעגעבען טאבעד)

m .יועז טעג׳ די אין גראד דאם איז געױען גורעװיטש׳ן 
 אמיסגעקומען איז סאציאליסטעךגעמנץ באקאנטע דאם

 דעם רײכםםאג, אין אנגענוםען אקםאגער nmig (דעם
 ניט דאד איז איצט םארעםענטליכט). אקםאבער טען21

 זײן פשוט׳ע דאם נאר רעװאלוציע א צו אגיטירען נאר
 םער נאך םארברעך. א געווען שוין סאציאליםט א

 אויסערד דאס וואם םעלדונג די צוגעגעבען האט פייער״
 אראנסאן אז רוםלאנד, םון באקוםען האם פיגיםםערױם

 אין שױן שםייט און םארשויז םארדעכטיגער א איז
 אין רעױאלוציאנערען ערגסםע די מיט יןארעספאגדענץ

שוייץ• דער
 אבסערװירט םארדעכטיגטע אלע םען האט דערוױיל

 פאלײ די אמ םאזיע) בײלין, אראנסאן, (קאראטשונסקי,
 געשריבעז טאג יעדען האבען אגענטען אדער ציאנטען

 איז ער וואו געםאן, האט יעדער וואס וזזשבון ז־ין
^ז. געווען װ. א

ם םען האט זעלבםםפארששענדליך  פאדן ?ירז א̂י
 נאכגעשפיאגירם שטאדק געזעץ סאציאליםטען נאכן און
 גאםערקט, ם׳האט אמ םירער םאציאליםטישע דייםשע ךי
 םון םארזאםלוגגען די צו כסדר קופט ױנגערםאן א אז

 רוםישען א אלם םארגעשטעלט האט ער וועלכען דאםטיג,
 דאס אז געװאוםט באלד האם םאליציי די םטודענם.

!9015 אפי ז9י*י99(« ל*אז ףטײ טנסמודע דעד איז

--------------------^----> 1940 ^ריל,

 טעז18 דעם געקוםען אחער איז װעלבער >1858 פענרואר
 םען האט נו, קעגיגםבערג. פון 1878 סעפםעמבער
 ער װאו אבסעתױרען: «ו שטארק אים אגגעהויבען

 גלײד ם׳האט װ. אז. א. רעדם ער וועםען םיט קומט,
 די םיט באציאונגען גוטע אין שטײט עד אז געװאוסם

 קעניג, דאסטיג, האסעלפאנ׳עז, רעדנער סאציאליםםישע
 אױד קוםט ער ;ארבײטער־שענקען די אין זײ םים גײם

 קעניג) עיקר (דער אים בײ זיצעז די און אהיים זײ צו
 אפמ געװעז איז ער וױ אזוי און געכט. און םעג האלבע

 די ײח םעז האס םאחאםלמגעז סאציאליסטישע אױף
 אים *ו נאד אגםעתוירט אים האבען װאם ואליציאנטען
 אױם׳ ם׳זעט — אראמאקאװאגענמ־פר אן צוגעשטעלט

 באםרימדעם גיך זיד האט וואס — גחור םעאיגען גאנץ א
 ארױסבאקוםעז. אלץ אים פון ארום אזוי און ליאנ׳ען םיט
 רוסלאנד אין געווען את ער a דערצײלט אים האם ליאן

 כדי געקוםען, ער איז דײםשלאנד קײן ;אגיטאםאר אן
אר :אזסט^סאא ײטש«ד די םיט גאקעגען או זיד

 אים ם׳זאל כדי פאראײן״ אין איײז ניט אבער טרעם
 *9P איז A געװארעז׳ געװאר אױך איז ער קעגעז. גים

 ■רא־ דער אײגענסאן. םרײנט א ער האם !יגםבערג
ײ זײז אייד פלעגט װאקאטאר עז נ »׳  ס׳זײגעז בשעת לי

גע־ האט איז סאאי^יסטען אנדערע געקוםען אים *ו
t o  • M l ■  A M  f e A A W I t• ! ■  TP ווים האם גײס, ער סןמיאליסםען וועלכע צו דואוסט

 •רא־ דעם דורץ װ. .a א• פארזאםלונגעז די צו גלײט
חד ארײמעמלען. גורעװיםש טאקע איז ײאקאטאר  גו

 בשעת ער איז אים, ם׳זוכט a געװאוםט, האט וױםש
 קיק געפאח װײטער אאריז פון צוריקגעקופעז איז ער

 מיט םרעפעץ געזאלס זיך חאט ער װאו קמיגסבערג,
 ־9אנג גיט דארם אבער איס האט ער ;זוגדעלעוױטש׳ן

 איז אד בארלין. טײז צוריקגעקוטעז איז איז םיאפעז
 אי נאר װאוינוגג, אײגעגע זײן אין געגאמעז נים אנער

W אױם, ס׳זעם וױ אים, איז וועלכער לשנ׳עז, 990A* 
a דער בשעת קעניגסבערג. קיץ גאפאדעז w גע־ איז 

מ «י נאװעםבער םעז3 דעם קופען ^׳  אנגעי ער חאט לי
 אויסגע־ האט ליאן װעלכען אײגעם גאד דארם םראםעז

 תסלאגד, פון געקופען איז חאס םדײגם, זײן אלס געבעז
 190939«חאט איז גאז,יאינבאא שעגיהיליססי גוטע חאס
 09י װעגעז ן9דאײל9ד נים קיינעם זאל ר9 נם,9אג דעם

 A ,T9A02TA0 האס מאס אג?נס, ר9י פרעמדען.
 םײנם,9ג האט ז,9לגא9ל8אי a גיז9װ tt •ס׳חאנדעלם

ל י9יײנ איז אזדאס אוו ^9« א ב מ ר דג י װאס ו  ■א־ י
 י9י ז9ײ9ג 9טודי חאט ס,יפ^גיפאר פאלס9י האט ליזײ

ײ מ יון פדײנם י9ד ^9י ז9ײע< ייליי אנ׳  י93א איז לי
 צוריק־ מװימ איז װאס גודאזויםש אמיוץ י9י איז מװיאז

עי רוסלאד םיז געקוםעז «9ק אי מ ס9ני  איו י9 וואחזץ י
» יאדיז. פון ז9געפאי־  ד9י איז ר9סב9נאת ס*ז4 ח

איז דיךיל091<"א■אלחיי, די 19קימ9ג •די A כ  A09־* 
מ tn חאט <מ יאקאװלאוױגריגבאש סיי m rn ר ח  גו

A1"» A לממ9ז »יז ליאנ״יו• םיט וױטש׳ז אײד 0

 זיד האט זיי םיט םאזיע, ביילין, געווארען ארעםםירם
 װי נאכדעם טאג ערשטען דעם גלייך געזען גוחװויטש

 האם ליאנ׳ען בײ בערלין. קיין צוריקגעקוםען איז ער
 קארא־ בראשורען. סאציאליסםישע געפונען גאד מעז

 אװעקגעםא־ םעג פאר א םאר געורען שױן איז טשונםקי
 ארעם־ אװעק. געװעז פריער שוין איז זאק דר. ;רען

 געמאכט אים בײ און האםבורג׳ז אויך םען האט םירט
 געםונען, גארנים אבער ם׳האט וױ ^וי רעװיזיע. א

באםדײט. באלד אים םען האם
 געהערט פאליציי די אז געמיינם האט עליאםבערג

 געמאכם מען האם דאגעגען )3עםק גאנצען צום גיט
 בײ לעװין, חזן דעם און דאסםינג קעגיג, ביי רעװיזיעם

 האם לעצטען ביים געוהאויגם. םױיער האבען זײ װעםען
 נאר פען האט ערשטע די בײ געםונען, גארניט םען

 םים באקענט זיד האבען זײ ווען עדות גבית א אפגענוםען
וױיטער. אזוי און געטראםען זיך וואו ליאנ׳ען,
 איצט זיד האט פראקוראר און פאליציי דער םאר

 דערםון םאכען קענען צו ארבײם ריכטיגע די אנגעהויבען
 גענישםערם םען האט בערלין אין ענין. גרױסען א

 םרא־ א םיט געהאלםען אויך זיד און געזוכט וױיטער איז
 טאקע אים האט הבית׳טע געל אראנסאנ׳ס וואקאטאר.
 וואליזע א זיך געפינט בוידעם אויםן a דערצײלם,

 אוועק־ טאקע פ׳האם וועלכע ליטעראםור טרים׳נער פיט
 ארוםגעשפיא־ םען האם אנדערע די ביי אויד גענופען.

 פאול םלאריאן םון געהערם האבען 'ם׳זאל אץ נירם
 ניט ם׳זאל פורא האט ער a סאציאליםט), (דײטשישער

 וואם בדיװ װיכםיגע געפאקט האבען גורעװיטש׳ן כיי
צוױי אפגעווארט מען חאס סיםגעבראכט. האס ער

p לזא 1ז.י...טס:הא נ^ז וואכע . y g im...IA..ס^.סא
 באומאנ׳ען בײ פאול׳ן. ביי רעװיזיעם געםאכם פלוצלונג

 פלעגן אראנםאן גורעװיטש, װאו נאטאנ׳ען, נײ ארן
 פון אויד און גאתיט אבער ן9מ האט געםונען ן.9עס

 םך קיץ געקענט ניט מען האט עחת׳ן גבית זייערע
 קענגיםבערג אין געווען 09 איז בעםער ניט ן.9ארויםנעט

 בערליגער דער פון םארבינדונגען די געזוכם פ׳האט וואו
 ם׳זאל A קענגיםגערג, קיץ געײעז 9םודי ם׳האם .9גרוי

 אײגענזאן. :לי^׳אן םיז ווברים די דארט םארהאלםען
 אויו פען האט געזוכם סארגאליעם. ד9אלםר זאלקינד,

 וזתונה געחאט דעתוייל האט ױאס 19־aja פארעל דאס
 האס ארעסטירט אגדערש. ערגעץ געוואוינט און געהאט

 *93 און גורעװיטש לעא םטודענט דעט אויך דארט מעז
 פדיװ א נס9וועט )4יוםקי)9(װינטש גאוואכאװיםש געדיקם
 האם גוחװױטש א9ל ליבערמאנ׳עז. בײ געםונען ם׳האט

 .1877 ױגי ניז 1876 םזגרץ «ח נערליז אין געװאוינט
ט אםרײנדעט,3 ן9מױו ר9 איז דארט  םץ ות9ידי די אי

 וואס רםאן,9וואם משה םםודענט מיטז פאליצײ, י9י
 ר9 רלין.9ב אין םאפעצירער 9 געווארען דערנאך איז
 און איםעחאן סטודענט מיטן באקאגם געײען אויד איז

 19&19 אין געשםאנעז זײנען 19וױד 9אל זײ וױיגשטײן.
 אנסאן1א ,9מאזי !יחװויסש, רםאז9ח מים 1ינײג31פא
 19« האם פאנ׳עז1װאםע כײ בלוםענטאל. הם1אב און

 גים אתיט1 1אבע חאט מעז ,9יױזי91 א פאכט91 טאקע
געפונען.
yi’A ם9י זאל ז9& וחגז i? מ וחשביז דין «א• 19ד •

מז ליצײ  ׳ן)191י1ק פמ לם9צחאםעגגעשט איז 19( גלוי
 םיגקײם9ט ר9ט1פארצװײ ײס13 א אױף ן9וױיז עפ ט9װ

האם וואס דײםשלאנד אץ ז9סאציאליסם 9אידיש די פון
 האם טחװױסש לעא צאל. 9190911 א אממגעגופעז

 ;נם9לײק91 ניט באקאנםשאםטען די 9אל אםת׳ז 191 איז
 ליגע9צום מװימ ז91זײ זײ a געזאגס. 1גא חאם 19
 AO a חאבעז 9נ9י A געװאוםט, ניס האם a 19 ארן

.91אנ1א«א1י 19ס*ני^יסטיש־ניחיליםםיש םיט
אליזזי איװ סעז חאם גם9פר9אויםג און ז9םאחזאלם

jiu זיעע אין שר״ג■ גורעװי■• )8 ra i >• ר> in■ 
 חאמו זואם *זעלנע נ*ר וונרים זיעע •לפ •נגזניופעז

 חא■ ••לייײ יי «יז ®•«י«ליזם םי•! ■אן *ו געח*■ גי■
vscjne.■ געבלינען זײגען אבער אסת׳ע ײ WVPV301H 

SP•• P • «מד ווײזעז tro* יי #ל*ו*י. דןר 9 
י יגי•)• *״ זאק׳ז ז,7(»ר*נס«נ׳ *לע אגסערופעז  «•* י

 גאר אניופעז, וײן לוי■ גי■ •חנספיר■ חא■ אמר לי*ײ
רן לייי  mm «י זואפ ידיןות די tut ■חפפארשונגען יי

mwi ריןר. «װ• mm v'm vr ז י מ ײ  *יי®• «י■ ת
nnWMwm.• געויש שוין איו ער װײל ■יד^

ן )4 י ם סארים • קי׳ װפ שן א »9 זוי י «י » י י סאששיז ז9י
1820, .« » 5 M« ל ײד מפיג• •»־. ייז מ  יייייײ •ני

mar* mr w n ײז n m רצזאיײמ. יי•

 קעגען a אנגעגעבען, האס װאס ),1(או״ ראבינאװיםש
 םאן1ליבע (װינטשעװםקי), נעװאכאװיםש׳ן 1נא 1ע קען
 ״האמת״ זײן זאל ער a בעםעז׳9ג געהאט 1נא אים האם

 איז 1ע װ» ״הקול״, םיטן ן9צחאמ 9װילנ קײז שיקען
 19 קען 1װײטע ;ען1י1צענזו צום .1עדאקםא1 געװען

 סאציא־ געפינעז אים בײ האס מען כאטש גארגיט. אים
 אים םען האט צייםונגען. און 1אםו1ליטע ליסטישע

ליז  191 םון אפגעזאגם 1נא אים האם מען ;באפוײיט ג
 שםע־ קליץ א אין געהאם האט 1ע וואס ־שטעל1ע1לע

 ן,9קינזאנ׳1א1 בײ אױך (זערקאװ). פוײיםען אין טעל
 עװמיע,1 א געמאכט מען האט ״הקול״, םמ 1עדאקטא1

אים. בײ געםונען ניט ניט1גא פ׳האט 1אבע

S
 1דע געשלעםם; לאנג זיד האט שונג1אויםפא די
 געפאלען 1שווע עם איז 1א1אקי1פ דעם און פאליצײ

 צחאמענשםעלען צו יאל1םאטע מםשות׳דיג געפינען צו
 A איז באשולדיגען צו זײ און באשולדיגונגס־אקט דעם

תנג.1 1דייםשישע 1דע געגען עברה  וױ־ תםלאנד עגי
 אוימ ם1עאגי1 נים און ט1י1גע גיט זיד האט 1דע

 האט 1יכםע1שוגגם*1אױספא 1דע װי לױט ענין. גאנצען
 בא־ םיטן 01געווא מען האס אעעקלאגטע, די געזאגט

 191 אין תשובה; חסלאנד׳ס אױף שולדיגוגגס־אקט
 געווען איז ז9ם1ווא דאם a אוים, זעם 1אבע אפת׳ן

 צוזאםעגשםעלען בײם שוועתגקײםען די פון יוצא פועל א
 געוואלם םען האט שט1צוע באשולדיגונגם־אקט. דעם

תאו אט,11האבםא אין באשולדיגעז זיי  אין 191ויי דע
ב דעם וועגען עניש.1קע1איבע a צי צוגוײיטעז  פוץ ת

 װאםעחי געםעלט איבעחזויפט האט 9יגט1באשול די
 ס״ל ױיא 9?אס T90 סאה—.ןעוײיבאו ױין יסנ ס׳זאל
ױי םײל א באפוײים, באלד  אתיס״ זײ און, 1ש«עטע 19ו

 ען1אפגעםא ן9זײנ ״1לינע19«ב די ן.9ײס1פ פון געשיקיט
 19119קעניגםב די את לײפצי! אץ םשטאדט1דא קיץ
 לאנדאן קײן ט1דא סח און ק1דענפא קיין שיף א מיט
יז.1»א אוץ

אראנסאן, את מחמ־ױטש 1נא דינעז געבליבצן
• A f t  A  f t A  k A A A I B A f t f e A  M A  k A A A a L A t M A f e  A A A  k A A  u m L m a aגזד א צו אגגעהערען אץ באשולדיגם האט מען וועלכע 

 כא* דעם בויעץ גו דערױף כדי אנער םאראײן. היימען
 האס 19וועלכ מאן,193לי לט9צ91 חאט שולדיגונגם־אקט

A דעם םון 19ינד1באג 19י אלם ז9גאלט9ג i’A i םאר־ 
 1דע מיט דט9191190«וזא 9טאק זיך פען זזאט אײן.

 ם1אנספארטי1אפגעם האס זי אץ סאליצײ 19עסטדייכיש
 פיז געווארעז שיקט91אתיס איז װאם ז,9םאנ׳1ליבע

 פונם דין ■סק לויםן תפיסה איז ז9אפזיצ נאכן עסםזײין־
 שוױיז. 19ד איז פאחװ געװאלם האט און אצעם1«19װיג
 1רישע9בײ 191 צו 1נא ר9ניש9איםאלי vt 191 ניט

 1יאנוא טען17 דעם אים פען האם דא און עגיץ;1ג
 *193 קײן תפיםח אק שיקט9א«ג איז ט1סטי91א 1879

למ•
 האס מאנ׳ען1ליבע באקופען האס מען וױ נאכדעם

 א ז9װ9ג את וואס *,סעססענזשוץ 1אקודא1י 19ד שויז
 באשולדיגונגס־ צחאמענצושטעלען אױף פופזזה 19ױס1ג

A אקטען i9i ,צחאמענ־ טי !ודיסעו״ פיט סאציאליסטעז 
אנגעהעתמ װעגצז באשולדיגונגם־אקם א געשםוקעװעט

AAAAh A f t A t t  A A /f lA A A A A A A A A i A A A A A A k A A M k  A A A ^ M A A  A  AMםונם בריװ עם גורערױטש געזעלשאםם. געהײמער א צו 
 191לי193 191 געז9ײ דט9ר וואס 1876 רץ9מ ן9ט9
 ל•9םינק בײ יפט1&אנוסק 9קװיזירם9ר דאס ופע,1ג

 א בדאשור), (ניעםשאיעוו׳ם ii930i'i9P אמ מ׳שטײנ
 שלוטי ״אל tho’a 191 ״װפעריאד״, 1919011 1•א

אוז13 ׳ס1סא1א1א אל״,1יש בחורי  מ1זא לות9 אם1 יוו
 *1ארא און ס9גװ*עדױםש׳ באלעבאםטעס, 1פא א פון
a 193וא 9191A HA א אמ ׳ם»1םא m דאס געװען 

 אויפגעבױט 1■ראקורא 19י האט B91 אױף םאםעוײאל.
 a 128 שםראי־קאדעקם געגען באשולדיגוגגמ זײנע

יאר. 1 יז3 חח־ש 1 פון תפיםה
a איז 11111191 9דײםשיש די ia i ם1םי919אמט1פא 

a ח קאפיםאל y מין 091 • m  ta ראצעסען•
ח ^w A00 1980391’^־093 י 9A90 A A l A1H1־ 

a ia ■זק u it a  1931 ^ 909 191 ta פאס־ זײ פאד
A 1 האט AO װאס ז9םיםל i9i A0U91A« ססאציאליפ ̂

A 1991 איז אױספאז־שתג די t9t*a גאך כלל.3 W* 
ס,  בא* 19וז*מימסם914א ד9«רײסיש 191 דץ האם ת
 ד9יחיליסס1 9ליכ19891 *די פח סם91א 091 מים נוצם
 באלאמר פיז קײט1י1נ9נױטײ ד91.1יא ®־גמממט אלס
a מו־לין. ta ד^ושצ־טתנג t a i* אױס ,9מאק jm o 

rn  a 091 019991 װאלס a i a i באלשחרי־ פח בגיז
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ארבײטער־לעבען אינםערנאציאנאלען פונ׳ם
 דטר פאר 1דטרפו ארױסגטקומטן סױואלם וואס

ארבײם... אוגאניזירסטר
 אויף םיםואאיע די באזיגם. איז ינלאנד

 נים האם-זיך םראנםען אנדערע די
 אין זיך םילט עפעם אבער געביםען,

אי־ ערב תאלט םען אז לופם, דער
דיפלאםאטי־ דער אין בערראשונגען

נים, וױיסט מען םיטראציע. שער
 קאן םאג מארגעגדיגער דער װאם

 נײע א — «י אמת״, רעכםעז .אויםז מלחפה :ברענגעז
.שלום־אםענםױוע״...

 אח היםלער דיקםאםארם, םאשיםםישע גײדע די
 האבען זײ וואס באגעגעניש. א געהאם האבען םוםאליני,

 נאר האבען זײ נים. מעז וױיסט זיך, גווישעז אפגערעדם
 א זײ בײ םארטיג שוין ס׳איז אז דערקענען׳ געלאזט

 װאס ■לאן, א װעלט, דער מיט אײטנוטײלעז זיך ילאן,
 אױך. סטאלינ׳ען הענט לײדיגע םים ארויםגײז ניט לאזם

 אין געװארען באקאנט אםילו ם׳אמ זיך. פאדשםײם
 דרײ די םון .םרידענם־פלאן״ דער עםענםליכקײט דער

 *וריקגעװיזען אים האם ענגלאנד אבער דיקםאטארם,
 אמ אפגעלײקעגט. אים האס פרעסע םאשיסטישע די און

 גע־ װערען עם בשעת דעתוײל, מיר האלטעז דערבײ
 זיד קען מאםענט יעדען אבער שורות, די אט שריבען

.זאאיאטי& ד<

 ער אז םאםער, גורעוױטש׳עם באאיינםלוםען 9 באמיט
 הערפאן ױםםת־ראם דעם ניט אדוואקאם אלם געמעז זאל

מר און ײריסט באקאנםער א םאקאװער, חי א  ראם פונם ם
 געװאלם האט װאם קחלח, אידישער בערלינער דער פון

 הוד״ אדװאקאם דעם נאר פאו־טײדיגונג, די איבעתעמען
 געמער א געװען אלײן אח װאס איד גע׳שמד׳םער א ביץ,
מ זײן טאקע האם ער ;סאאיאליםםען די פח אנ  פאר־ ג

 דערלײכטעחנגס־מא־ זוכען מיט אפגע׳פםר׳ט םײדיגונג
ליבעדמאנ׳ען. אויף שולד די ארױפלייגען און מענםען

 םעז26 דעם פארגעקופעז איז װאס פראצעס בשעת׳ן
 ענערגיש. אויפגעטראטען ליבערמאן איז 1879 איריל

 גזױ ny האם געריכםם־אראקוראר םוגם פראגען די אױף
onyoojy, אז ny מ־ געבײרען איז ער װאו נים װײסט 

 שםאםט ny אונטערטאן, רוסישער קײן נים איז ער ווארען,
שם געײעז נים ny איז וױן אין דארם, םון נאר  מיםי
 ארוים־ געװאלס דארט חאט ny ענינים, פאלישישע אין

 TP אױפן סאס קאלומבישען דעם ;גייטיגג זײז געבעז
ן ען האט םרימאן ארםור מ פ קו מ ר  אין קאנםול םונם ע

מן װאגען םראגע דער אױף «אריז. ױ  מ־ ny האם גל
ד :אנםפערם ר איד, א בין יי מ  אײגענם־ אז װעגעז א

ר מ  האם ny דײח. או נמזאװאס נדר ני׳י ייז אמתח לי
 *ײם לעסנערע א גןװאוינם האס ער % געלײקענם, אױך

 גע־ לימרמאן האם װארט דןזטעז זײן איז געריין. אין
 זאלם איד ״װאם :גזױאגם האט *ץ תקיפות מיט רעדט

׳ גיס ודר סיט ו מ װןן בין »יד מ בלײמח װעל און מ
h m m h m •  n a - i a n i  ------------------------■ -------------- אגערקעז גערינם אייזנר רעזואלואיאגאי• םאניאליטט א

תיםמאן. יוסח דד. #ון

 די װאם אטנואװײזען, װיבםיג דא איז אוגז פאר
א ®ח ערװארםעז קען ארבײםערשאםם ארגאגזירםע

ױניא־ םרייד מאם היטלער־סטאלידמוסאלינײםריחנז,
 דרײ די םון ■לענער די אויף זאגען *ו האם נמם

 פארפאגען םלוכות דיקטאםארישע דרײ די דיקטאטארם.
 גפשות, םיליאן 300 אריבער װײם סח באםעלקערומ א

ליג פיל מיט ד  דײטשל^ד אין ארבייםער. םיליאן מנ
 דרײ־םער* שוין במעט ארבײטאר־באפעלקערוע די איז

 איז אישאליע אין גאםעלקארונג, גאטגער דער סון םעל
 סאוױע־ םץ אנטוױקעלםע. הויך א אױן־ אינדוםםריע די

באלאנגם יעל״r״אפ אפגערעדם, שיק םעז־רוםלאנד
 - - - . , M-------------- ̂ - -  h f c f  f c f  L  ■  ■  mm ארבײ־ אום באפעלקעתנג גאנגע די אײגענםליך דארט 

 ױניאדבאװע־ פרײע קײן אבער ■ויעריס־קלאס. אח םער־
 אר־ די לענדער. דאזיגע די איז פאראן גיט איז גונג

 זיײ לעגדער דיקםאםארישע די אין בײםס־באדיגגוגגעז
 און מאכסלאז דעען ארביינזער די ארן אומסעגשליכע נעז

 רעגיחנגם־אדגאניזאאיעס אפיאיעלע דיערע חילםלאז.
 דעכ■ דאס פארטײדיגען אמ עםענעז גיט מויל דאם סארען

 לעבעגם־באדינגונגעז. און ארבייםם* מעגשליכע אױף
מלוכה־פארראם. אלס שעדיגערײ, אלס כאטראכט װערש

 דיער אין האבען םלוכות םאםאליטארישע דרײ די
 זיד זאל עס אויב פראדוקאיע־כוחו^ גוואלדיגע רשות

 מאם רעשט, דעם פארכאפען או איאםער אייעעבען זײ
 פרײע וױיניגער מער םון איבערגעבליבען נאך ם׳איז

 װעלעז דאז צענטראל־אײראפע, אין מזרח־ אין מלובות
 דעראבער־ די סון ארבייםערשאםט די ארונטערװארםען זײ
 ערגערע אונטער אדער זעלבע די אונטער לענדער טע

 לענדער אײגענע זײערע אין הערשען עס וױ באדינגונגען
 טשעכא־ עםטרײך, אין געםאן האבען די װי אזוי —

 דער םון מאםע גוואלדיגע א פוילען. אמ םלאװאקיע
 r« געװארעז געשאםען װאלם פראדוקאיע םענשליכער

 אויםן און װעלט דער םץ חלק ,טאםאליזירםןיז״ דעם
 אוסגזד אז דעמו״ געקוםעז במילא װאלט ױעלט־מארק

 די םון םקעב־ארבײם םון פראדוקטען מאסען זעיערע
 םים קאנקורירט וואלםען לענדער, טאםאליםארישע

 *יװילתירםע די סח ױניאדארבײם, פון פראדוקטען די
 שטעלען געקענט ױניאנס די װאלםען לאע װי לענדער.

 װעלם דער םח פארםלײאונג דער געגען װידערשטאנד א
? סקעב־ארבײט םיט

דעם דראט מאס געסאר, גרויםע די אח דאם אט

 איאםיגער דער אק קומעז זאל זנם אויב אמעריקע),
 קאם* א גו פרידען״, .פוילען א או םלחמה־םיטואאיע

מלוכות• דיקםאטארישע די מיט פראםיס
 מרײד־יתיאך טנגליש־פראנצויזישט! פונס קאנפטרטנצטן

קאתסיל
 ענגלישער דער םון קאונםיל פאראײניגםער דער

 איז װעלכער םרײד־יוגיאז־באװעגוע, פראנצותישער און
 פארגאנגענעט פתם דעצעמבער אין געווארען געגרינדעט

 דער :קאנפזנחממן דרײ אפגעהאלטעז שויז האם יאר״
 פאר־ איז גרינתנגם־קאגםערענץ, די מיםיגג, ערשמער
 דער איז לאגדאז אין צװײםער דער פאריז, אץ געקוםעז
■ארח. אין וױדער דריטער
 זיך װײזם צוױיטער דער צו קאנפערענץ איק פח

 םאר״ דעם פון נױטװענדיגקײט די ארױם בולט׳ער אלץ
 לענדער ביידע די םון טדײד׳יוניאךקאתםיל אײניגםען

 אדגא־ די װען םלוזםה־םיםואציע, איצםיגעד ךער אין
 שװע־ אזעלכע פאר שםײס ארבייםער*באװעגונג ניזירסע

 ערשםער איז זייגען קאנםערענצען די פראבלעמען. רע
אײנהײםליכ־ דער פאר סאניפעססאציעס װירקזאמע רײ

 לעגדעד. ביידע איז ארבייםער־באוועגונג דער פון קייט
 אנטשלאסעטזײסי די שונא םאשיסםישען דעם וױיזען זײ
 ךז םון זײס דער אויף ארבײםער־באװעגונג, דער פון

 געגןן סנחת צום ביז קאמף צום מלוכות, דעפאקראטישע
 קאפיםן• הײםישע די אויך אבער וױיזעז די סאשיזם.
 ארבײםער־באװעגומ דער םץ אנםשלאסענהײש די ליםםען

 זי אתםעד אויך לעבעגס־חגכם אירע פאר קאמף אין
באדיגגונגען. שװערע אמטיגע
 די אױף םאר קומט װאס געדאנק־אויםםויש, דער

 םײ- בײז־ע םאר גוצליכער א דיער איז פיטימען, דאזיגע
 ברײסצן א םאתעםען למשל, אזוי, באוועגונג. דער פון לען

 אויס• ײעלעז פראגעז די םיטינגען דאזיגע די אויף ארם
 לעגענםיםעל־ װאקםענדיגע די םיט לױנען די גלײכען
 וועדס גופא םrדיסקוס געםירטע די דורך פרײזען.

 ארבײםער־ארנאנחאציןס די פון דרוק דער םארשםארקם
 די m פארלאנגען, דיערע «ח רעגירומעז בײדע אויף

 קאנםראלירןן גריגםליכער און בעסער זאלען רעגיתנגען
 םי־ אױםן װאג. מער באקומם לעבעגםםישעל־פרײזען, די

 אדימ־ סאןגאדאלא ענגלישע םין זײנען לאנדאן אין םינג
 די is אינםערפעלאציעס םערערע געווארען געםראגען

 באגרע־ עשיאײציפאל װעגען דעלעגאםעז פהאטנויזישע
 די םראנקרײך. אין ױניאדארבײם דער ®ת ניצונגען

 דעי איז םראגעז אזעלכע םון דיסקוסיע עםענםליכע
 הארצען צום ניט זײער געװים רעגיחנג שראנצױזישער

פיל rrvpm גללײגט את מיםינג ז2_לטנט1אויפ

געלאזםניס״• איז

 באשול־ דין אין באנוצט זיד האט פראקוראר דער
 באשול־ פונם ארגומענםעז די םים אױםער דיגוגנם־רעדע
 באלע* די פת זאגעז עדות דעם םים את דיגוסנס־אקט

 אײד בערליז׳ איז געחואוינש מאל פאר א האט לימרמאן
 אז דעם. ױעגען אראנםאן און גורעװיטש פח באסםעם

 טען16 פונם צאר אױםן סאלאװיאװ׳ן םח אטענטאם מיטן
 געהערעז באשולדיגםע די אז פארענדיגם, האט און אפריל,

 צעשםערעז מלכים, אויף שיסען װאם ױהיליםםען די צו
 פריױאם־פאר־ דאם און םשפחה די מלוכה־ארדנונג, די

 ליבער־ באשםראםען צו געםאדערט האם ער מעגען.
 חדשים 9 םים גורעוױםש׳ן חדשים, 10 מים מאנ׳עו

תפיסה. חדשים 4 סיט אראנסאנ׳ען און
 צו געװאױנם געװען שייז איז װאם געריכם, דאם
 מסכים פרינציפ אין האם משפםים, אינמענירטע אזעלכע
 האם באשולדיגונגס־אקט, פונ׳ם פתקטען די צו געװען

 עקזים־ האט פאראיץ געהײמער מיז אזא אז אנערקענט.
 געװען זײגען אגגעקלאגםע די אז »יז בערליז אין םירם

 ליבערמאנ׳עז פאראײן. דעם םץ חברים און גרינדעד
 חז־שים 9 צו םאר׳משפם מען האם גורעדויםש׳ן אדן
 באשלאסעז אבער דערבײ חדשים, 4 צו אראנסאנ׳ען און

מ־ די בײ און חדשים 2 ערשטען מים אראפצדרעכענען  ל
 געזעםעז זײגען זײ װאס צײס דער פאר וזדשים 8 צו םע

משפם. פארן
 גרױםעז א אןפריתאיױס האט פראצעס דאזיגער דער

ת אתםעדעס ק און דײםשלאנד אין ■רעסע דער י  י
 געדדוקם האבעז *ײסתמז אטשײד גרױסע ךי רזסלאנד.

פ באריכםעז ואױספירליכע יראצעם. טג׳

גלײד *ז

 די װי
תפ ייז

מן מת אפגעזעסען זײג«ז ■׳םשפם׳ע  » כרענ
ײם זײ זײמן ױם געװאדען באר גלי אױף תב

 םלחםזד ספעציעלע די פארגלײגען אויף םערקזאםקײם
 ארבײ̂ן םון געביט אויפן לענדער. בײדע אק געזמעז

קאגפעדמ־ דאזיגע די םון באדײטומ װיכםיגסםע די
 םיםינ^ לעצםען אויםן פארםולירט, אכער האט צען
ו מען זשו^ לעאן יוגיאז־םירער סראנצותישער דער  ן
 זאחי םרײד־ײניאדקאוגסיל דער אז געזאגם. האם

 לענדןו־ בײדע םח ארבײםער־באװעגוגג די צוגדײםען
 שןפןן בײם שפילען דארפען זײ ױעלכע ראל, דער צו
 דאהף װאס .טחײיפרי און פרידען פמ ארדגונג נײע א

 םאמע איצםיגע די ענדיגלן זיד װעם עם װען קופען,
 קאני םרײד־ױױאן אזעלכע אז דערמאנם, האט ער

 בשןוו געװארען אפגעהאלםען זײנעז װעלכע סערענצען,
 לידס, אין און לאנדאן אין װעלם״מלחםח לעגטער דער

 איג־ םונם אינפםיםוציע דער צו געםירם דערנאך האבען
 גןך ס׳איו װאס אלץ, ארבייטם־אםם. םערנאציאנאלען

 איז װערםאיל, םון פארטראג דורכן געווארען שאפען
 מ־ איו ארבײםס־אםם דעד נאד פאנאנדערגעםאלען, זיו

 ידד־אדגאנ דעד פון אויםגאבע די איז איצם בליבען.
 ארד־ נײע די שאפען מת זי :גרעםערע א ארבײם טער
פרידעז• אמת׳ען םןו נונג

 או־וימװמד פראיעקםירם טרײד־ימימ־קאונםיל דער
 ית עעלאנד פון ארבײםם־פראגעז װעגען בולעםין א מן

פראגקרײד.
 דפר און פארנדי לייבאר בריםיטטר דסו־ פון קאנפסרטנץ

ארםײ9 סאציאליסםיטזטר פראנצױזיטטר
 עטד םון ארבײםער־פארטײעז פאליטישע די אויך

 H אז איז געשטעלם זין־ האבען פראנקרײד »מ לאני
 די ®ון בײשפיל דעם נאכםוענדיג םארבינײג, גערער

 געםײמאמ א געװארען אפגעהאלטען ם׳איז ױניאגם.
 m פארםײ לײבאר בריםישער דער םמ קאנפערענץ

פארטײ. םאציאליסםישער פראנצויזישער דער
ממארין פארעפענטליכם איז קאנםערענץ דער נאך

MM^Ak m m  kMM^Mkk kk tt kkkkMkkkkkkMk |kאנדןדז״ צדױשען װערם עס וועלכען איז קאמוניקאם> א
נעזאגם:

 םראטװיזישו די אדן פארסײ לײבאר בריטישע די
 ס׳ייז װאס געםאן. אלץ האבען יארםײ סאציאליסםישע

i 20 אלע די בוחות, זײעחנ איז נעײעז r גודישען *F 
 שליפ דעם עןתאלטדער צו טער,יצוױ דער און סלחמה

גייי א *ו געקוסעז ס׳איו אויב פעלקעד. די צוױשעז
 kMIMMk m m  kk|k M M Mm  Ik------- -----t------HMiM UkkM ,״ װײל #דעם וװליב ניס געשען עס זױז סלחמה•t 

 עגגלןני געװארען. אפגעשוואכט אמ קאמף צום יױלעז
ײןייז 9 געוואראז, געצװאוגגען זײגען םראנקרײך און  ג

H לגבי םליכםעז מאראלישע הזירערע ®דן מלחמה,  m 
 W פארםײדימז ונו נויטמןנויגקײס דןר n® און

ג זיכעדחיים. און גקײס«טגמיאומא אײגעגא י ז ן  « ן
 שקלאפעדײ געכראכט װאלט סטאלין אץ היטלזנר

ר, ולע קו ל ר מ דעסאקראםישע די טון זיג דן
ייר

געזזים װעט װאם

fm די פאכעז מעגליד ארום אזוי את איגסםיםמיעם 
____ פעלקעי• אלע פיז אנטוואפעגזנג אלגעמײגע

 פראטנומישע די און פארםיי לייבאר עגגלישע ךי
 עס 9 נויםיג, םאר האלטען פארםײ סאציאליםםישע

 קאאפעראציע עעסטע די עןװער אײנגעשסעלט ןאל
 די אס וױיל מלוכוו^ דעפאקראםישע ביידע די ןןןישען
 נייער א פאר םארזיכערונג בעםטע די אח ניע9פאאפער
 פארםיי לײבאר בריםישע די אײראפע. אין ארדגונג

 צר שאםען פארםײ םאציאליסםישע פראנצױזישע די און
 געםיע־ םאר קערפערשאפט פערמאנענםע א דעם ליב

 אםטער װאם אפהאלטעז װעט װאם באראטונגען, זאםע
 איגטערנאאיאגאלע די באטראכטען 9 מיטיגגען אירע

םיםואציע•
 דעם פארקומען װעט קאנםערענץ גאענםםטע די

מאי. םען5 און שען4
 ארבטםטר־אינ־ םאציאליםםישן פונם פןזעקוםױױמיםינג

סטרנאציאנאל
 סאציאליסםישן פונם קאםיםעם עקזעקוםיװ דער

 אפגעהאלטן לעצםגם האט אינטערנאציאנאל אונײטער
 אויםגעקוםעז את גאר בת שװער בריםעל. אין פיםינג א

 קלאר אלעםען אםשר ס׳אח םיםינב דעם צחאםענצורוםעז
 אפגע־ קעז םלוכה נײטראלער א אין נאר 9 געװעז.
 נײטראלע די אבער באראםונ^ פרײע א װערן האלםן

 איג־ 9 »ח נײםראלישעם זײער פאר ציםערן םלומת
 באדעז אויםן סאציאליסםז פון באראםונג סערנאציאנאלע

 קאם־ געפערלימ 9 פיחנן קען פלוכח שװאכער א פון
 9 אײנעגעמן זיד האם סוף כל םוף עם.9®ליקא

 צתאפענפאר פארן בעלגיע פון ערלויכעניש די באקופען
p ישמ־גלצכ דעוי ן«א 

טינג דער געװאחנז אפגעהאלםען םי
 עק• די באראטונג דער איז זיך האבען באםײליגם

 פאר־ אנגעשלאסענע אלע פון כםעט זעקוםיודםיטגלידער
 פון םירער די געקוםען זײנען ענגלאנד ®מ םײעז.

 פראנקדײד םון אנדערע, איץ עטלי פארםײ, לײכאר דער
 םאציאליםםישע די דערע.9 אח פאר פאל גלום״ לעאן

 פוילזנז, פת לענדער, סקאנדיגאווישע די םון פארסײען
 םארםראטען געזזען זײנעז עסטרײך םשעכאסלארואקיע,

 שםאנישעד דייטשער, דער פון דעלעגאציעם יך9 און
 אנ־ האבעז עםיגראציע סאציאליסםישער רוסישזנר און

באראםונגעז. די אין םײלגענמוען
שרימז װערען עם װען צײם דער אין  די אט גע
 ארבײםעד אײראפעאישער חגר אק םיר געפינען שורות,
 רעזול־ די װעגען באריכם גענויען קײן נים נאך פרעסע
 שםריי־ צײםעגען די אכער באראםונג, דער פון סאםען

 געווען אמ םיםינג דער 9 איינע« דאם אוגטער אלע מן
 באראםונגען די 9 את פרט יעח אין געלונגענער א

 דער ®ח יסעמדסאלידא םולע די ארױסגעװיזען האנצז
 די אין לענדער, אלע אין באװעגונג סאציאליםםישער

םלחםח־צילעז. אמ פלחםה פון פראגען
 איגםער־ םאציאליסםישען םוגם פרעזידענט אלס
ר דער געװארען געוױילט אײנשםיפיג איז גאציאנאל  מ
 יארםײ ארבעםער בעלגישער דער סון פירער מאוסםער

מר םים . ס נ א ם ז י ו ה קאםיל  םערםעל א *רי
 אח װעלטיםלחם^ דער בשעת צוריק, ־הונדערט9י

 םא־ דעם פון גענעראל־סעקרעםאר דער געװעז הױזפאנס
 מד ער האם חגפאלס אינםערמפױאנאל. אליםםישען9

 פארבינדוגגעז איינצושםעלען אויפגאכע. שווערע די האט
־ זײנעז װאס פארםײעז, ישצססליאיאצס די נװישען  מ

 זײ־ פון יגטשאפטעןפי לעא9אאי3 ליב9 געװען ריסעז
 זײנען םלחמה אימױגעד דער אין רעגירונגען. עחנ

 םאציא־ אין געגענזאמז נאציאנאלע קײן פאראז נישם
 נישם זײנען שםו־ײם־פראמז אבער לאגער, ליםםישען
 פיט פאז א טאקע איז דעפאלם. װי פאראן װימיגער

ם ד דער םיט *ז ערפארונג דער םיט טאקם, מ מ א  ס
 ריכםיגעז אייפז ספאגזהױ קאפיל װי בילדזמ ליסםישער

אמםער־ סאציאליםםישען םתס פרעזידענם אלס ארט
מייאגאל.

טנגלאנד אין לויךבאװעגתגסן
 אלמםײנע פון םענדענץ די 9 האלם ענגלאנד איז

פאכעז. אלצ כפעט ארופ נע&ט װאס ייין־המערונגען,
.o r ם, חלילח םימם לומעז די ®יץ שםײגעז  עם 9 ני

 די פרמר. וױ גײן 9 בעסעד ײטצדפאר די ידיבסאז
מן די פון אענצוינג  דעם סצלײבאןױא נ*ר ד»רף לוי

טץקי׳וו ל פמם עו  *ד־ דאר ס׳נאקיפפ װאס ,ןיילס־מ
ת א מי׳  T» ■די׳יתז yn>3fn« די 9 מרגלײד סי

*r .ד לעמנס־םיםלען מ י ייר w »1 »ױנ א י  נ
ד ן ס ן מ ״ י  לוין *ךױימז אױסגלײגונג n ווײנימו־ י

מ מז, י ײ ר מל־י םי ס מנ ת

------------------------------1940 ^יריל,
 טרײד־ די פאר דערגרײנונג גרויםע א צײם םיגער

 ארבײטער־ די פון וואך דער יף9 שםײען װאס ס,9ײני
אינטערעסעז.

 חנרגרײכט למםעגס האבעז װאס םרײדם, די ®מ
 וױכטיגסםע די גאר r םיר דערפאנעז לױךהענעתנגען״

 לויד אלגעמײנע 9 :ארבײטער פאסען גרעםטע די מים
 נים גילדיגג־טרײד, אין פארגעקומעז אח העכערונג

 אונטעד ®אד, איז לאגע שלעכטער חנד יף9 געקוקט
 פערטעל א אריבער פלוזפה; דער ®ח װירקונג דער
 א אפגעשלאסען האבען םראגספארם־ארבײטער 9מילי

 ־יגגונגעז;9ב םארבעסערםע אונטער אגרימעגם גײעם
o r פון אנגעשםעלםע טויזענט 80 ערך 9 — אײגענע 

 דערגרײכם האט דערפאלג שיינעם א זײער ;גראםערים
 לוידחעכע• א סארם־ארבײםער, די פון ארגאגיזאןניע די

 באטרעפם װאס ארבײםער, מיליאן האלבען א פאד רוגג
n 9מילי 10( םונט 9םילי האלג א םיט 2 עיד 9 T r( 
יאר. א

1אומצופרידע נאך קאפיםאליםםטן טנגלישט
דערויף, אנגעװיזזןן אייגפאל נים שױן האכען םיר

 נים דװקא זיד קענעז קאפיםאליסםעז עעלישזג די 9
 ערב נײם דער אין געשעםםען שלעכםע אױף באקלאגען

o מלחמד^ דער בשעת איצס, און םלדוםה דער r אײ־ 
 קאפײ די ®ת ײד פארשטײם זאגען, פען קעז גענע

 מעד יך.9 םלוזםזדלענדער אנדערע די אין טאליםםען
 פח סודות םערער דך םען דעתויסט ד9ענגל אץ גים.
o וױיל לענחנר, אנדערע אין װי ביזגעס״וועלם דער i r 
פרעסע. םון פרײהײם געװיסע א פאראן נאן פארט איז

קא־ דער אין אײנגעםראםעז איז ״גום״ אפת׳ער 9
 יןפ ױהטזפ ך«

 ■רײ־ די אױך ױ9 מער, ן9 נענם9פר 40 םיט שםיגעז
 שױן כפעם ארבײםען פאבריקען די שערם. די אױף זען

 איז פאך אין ארבײטסלאזיגקײט די יארע״ פולער מים
 אױםגעבראכעז ס׳איז זינם פון פראצענם 33 םיט געפאלען

םלךום̂ד די
 דער נים דערלײגט אינזשיגיריגג־םאך אין אויד
 9עמפלאיערס־םעדערײש די םלחפד^ דער 9 קאפיםאל

 םירמעם 258 ארוס נעטס וועלכע פאך, דעס אס אין
 דער איז האם פונט, 9טילי 276 םון קאפיםאל א מיט
 אירע פארםאפעלם כםעט 1939 ביז 1935 ®ון צײט

פראםיםען.
םע־ די גים באקומעז קאפיטאל גרױםען דעם אבער

 ם׳זױז און עװלות קיץ לײדען גים קען ער פראפיםען. טע
 לױךהעכע־ פאדעחגז ארבײםער אױג עװל̂ד 9 בפירוש
 דאר־ בירגעד אלע װען מלחםד., ®ת צײם א אין רונגען

 האס ױ9 פאטערלאנד. פאת קרבנות ברענגען פען
 אינזשינײ אין 9עמפלאיערס*םעדעדײש די געענםםערם
 דערמאנט **יןר האמז פיר װעלכען — רינג־םרײד

 יײיאז די װען — פראפיםעז עלסעפסארפא די םיט
 לויז דעם גלײכעז9אױם פאדערונג א םים געקופען איז
 דעם אם אץ לעבענםםיםעל־פרײזעז. געהעכערםע די 9
 ספמיעל ירעסע. קאפיםאליסםישע די יך9 שרײבם זין
 9 ״דעחױיזעז״ יײז אץ האלט .םײמז״ ־9לאנדאנ די

o װעחנז ם9דערל נים ם׳םאר r ״סלײזײננ פמ םיסםעם 
 די פון זיד «אסעז9 אײםאפאםישעז פון Ji ד. םקײל״,

לעמנםפיטעל־ארײחמ. די 9 לוינען
 םרײד־יוניאדארגאני־ שםארקע די װאם גליק, אײן

 דער אט םאר גענגליך9 נים איז ענגלאנד אין זאאיע
»-r 9 9 ® rיושר• קאפיםאליסםישען פון ״

אלםוואת חנאקציאנפרען גפגמן קאמף
 די םאתוערם װאם געזעץ, א עעלאגד אין 9םאי
 םױתױם״י ״םיוױל פון געשםעלםע9 קאםעגאדיע גרױסע

ײנקמם. איז ארגאנתיחח זיך זאלעז זײ 9
 *9 םױויל־םױתױם די פון גים־־אדגאגמירםקיים ךי

 בשעת אױםגעגוצם. געהעריג םאקע װערם געשםעלםע
 בלײגעז שםײגעז, פאכען לערע9 אלע איז לוינעז די
 די בײ אנגעשםעלםע און ארבײםער סיוזיל־סױתױם די

 לע־ געהעמדסע די אױף געקוקט נים לוינעז, זעלבע
o ידײזעז• בענסםיםעל r געװא־ געשאםעז איז געזעץ 

מ  גע־ ענגלישעז םמ יס9 דער איז ,1927 ־9י איז ר
מז דעם םיט נעראל־סםדײק. על  פאד־ אײד איז געזעץ ז

 9 פאכעז אלע פון םו׳ײד־יוניאנס די יוארעןגע באםעז
*װעקעז. פאליםישע סאר פאנדעז זאםלזמ

 איז קאמײז שטארקער ן אנגאחױמז איצם זיך האט
מ נױס עמאפד,  9® װאס ,9לאני איז מיסמגעז ריזי

o 9 דעחנז, r ץ  ®ייז ויײעז• אפתשאפם זאל תזן
9 ײװ־ ייז י9שט9 איצםימװ  «יז ײ<ײנ<9»*ט<י־ב9
י »יז 9 כאראקםעריסםיש, «ס איז ענגלאנד רי י ײי ״

 אפשאפען םאר קאםף אין אריין זי גײט ים9 םיגער
o אט r איז וואס אלטווארג, רעאקציאגערע שטיקעל 

 ארי־ םים ארבײםער־קאמםען אופגיגםטיגע ®מ פארבליבען
צוריק. יאר צענדליג צוױי בער

מלזזמה־טקאנאמיע קאפיםאליסםישט
 אינ* פאר שטארק זיך מען שרעקט ענגלאנד אין

 לעצ־ דער זינט חולאת יגע9ד די קען מען ניע.9®ל
 האבען לענדער אייראפעאישע אלע וועלט־מלחמה. טער
 האבען זײ צװישען וױיניגסםע די און געליטען איר םון
^ען ם׳איז ױען איר, ®מ אױסגעקורירט זיך  אויסגעב
 פשום׳ער א ס׳איז װעלם־םאזםה. אייראפעאישע נייע די

עם םומען, ריזיגע פארשלינגט םלחמה די חשבון:
 די וואקםען עם און לעבענס־מיטעל־פרײזען די וואקםען
 פאפיר־ מער און םער אלץ ארויםגעבען מען פח לויגען,
o ד^ט ארום״ זיך קוקם עולם דער ביז און געלט. r 

ווערט. זײן פארלוירען איגגאנצען פאפיר־געלם
גע־ יגע9י די באגעגענען 9 כדי מען, טום וואס

 קעינעם עקאנאםיםט ענגלישער באוואוסשער דעד ? פאר
 א פלאן: װעלכען אס סאר פראפאגאנדע איצם מאכט

 ארבײטער די םען זאל ארבײםם״לוין ®ון םײל געמיסעז
 רעגירונגס־באנדם, אין נאר געלט, אין אױסצאלען נים

 נאד ערשט באצאלען 9־®r װעט רעגירוגג די װעלכע
 געלם, םך א איינשסארען םען װעם וי9 םלזזפה. דער

 צוליב מערער. אםשר און ארבײסס־לוין פון פערםעל א
 םאלען שםארק וי9 נים געלם ®ון װערם דער װעם דעם
 ױ9 נים נםילא װעלען לעבעגםםישעל־פרײזען זײ אח

 געפאכט זאל עס װערטער, אנדערע מים שםײגען. שגעל
 וױ ײ9 ארבייםער. די בײ צמאנגם־הלוואה א װערעז

 יוי אדפ טיג ײס ויג ײס אראב אןנרייפא
o םײנט לעבען, צום רפזנזr זײ r, 9 זאלען זײ אז 

אונםערהונגערען. ביסלאד
o לעצםענס r םאר סלאן זײן אגםוױקעלם קעינעם 

 אין פארלאמענטאריער. ®מ םאחאמלוע פרױואטער א
r *דעילי דער װאס באריכס, דעם y n״  סוץ ברענגם ^
 די םון איינער 9 דערצײלם׳ װערם פאתאמלוגג, דער

o פאתאםעלטע r קלאץ־קשיא די געשטעלט צולעצס: 
 די פון רדrלעבענס־סטאנ דעם מיט זײן װעט וואס

 היפשען א אוועקנעםען זײ זאל מען אויב ארבײםער,
o ? לויז זײער ®ון חלק r קא־ ®ץ פארםרעםער דער 

 אזא װעגען געענםסערם: עקאנאםיע פיםאליסםישער
n וױ זאך r  * n r a r o גערעדס נים אפילו הײנם 

n לעבען, nאונזע nפא קעמפען n’o בשעת װעחװ• r 
jy געחװט ניט n r לעבעגס־סםאנדארד... װעגען

T® יי T 'or ל ®ח^ פ א o — ק r ־9 עפעס איז 
n זײ חמיש. r אבע םשעיען. ניט מעזn •לעבענם 

n ^ r o• ״ פון ^nyo — זאל געדאבם גיט ny 
n װעו״ען! r אין אנהענגעדשאפם געװמם 9־פלס?נלעי 

עגונג די אח קתיזעז עלע9אפי װ מ ײ ע ם ^ ם א כ  מ
קאמף. שװעחח א אױף זיך

זיך צו װידטר ױניאנס די קומטן פראנלןרייך אין
n ®מ אױסבתד םיםן r 9 געקומעז איז םלחמח 

9'oonyo ים9 שװעת n r איז ױניאנס די T n p :ro. 
 פאל יעדעס םוז םלחםה א װאם ®ר^לעםען, אלע די 9

עז ג n« םים ^נ r  T ם, די ®ת לעבעז ^נ  נאך איז ױ
o א צוגעקומעז r  : o’rnp njn*y®r זיד אפטײלען 

n ®ת פליגעל סטאליניסםישעז פונם r אח באװעגוסנ 
o יי װאס שםעח־גגען, די r  : u m r אין געשםעלם 

n װעג r ײו, םיטן ־מוועגוגג,9ײני  מײנען 9 תי
 עלע* קאמוניסםישע די nנא ױניאגס, די ניט םען פײגם

 יגונג.Tםיnאoלאנד* די שעדיגען וױלען װעלכע םענםען,
n< די r  n r y קעמפען גתיםע. א געװען איז ױניאנם די 

ת א אייף ה לנ ע 0ה ®מ ארויסלאזען גים אץ סראנס ^ 9 
o — ױניאניזם סמיעז ®ת 9® די r איז את געיחמ איז 

nyo^n די ®ון אױסגאבע די געבליבען ®y r r w r 
n־9 yor־.n r ’B

y־®nyo'9־9 די הײנם לײענס מען װעז o r ח® 
n זיד געוױנם ■־אנקתיד, r אײנדn,0ױני די 9 וק 9 

n 9װי קומען r די נאך נוחוי^ די o n r  r y w,־ 
o םעײנגעז, r זײ i r r .אפגע־ יחגתװ עס געליםעז 

rש לםעז v ®יז ם9מנװענ : r ’o n r ,עס סאכעז o n r 
n זין״ rm א njmmyooyp איז c rעnדיגעn אח 9ם 
o מװעגתג 9ױני די 9 ײד, פילס עם r םוף כל סוף 

מ די געצװאונגעז ת י  opy»or םים באציעז 9 זיד ^
9 n r ^ א רז מי ^ ס■צרשאססײנ’9 א

ir איז אןצםענס o yyn r א o r ; : r ־ ®מ װ  ן
an«״nyo ח® mp9n®*orrr, עס װעלמז אין TTT 
עז 80 באםײליגם זיד ס א ג n ליקילעז• 11 ®ח ^ r 
9<nf די ®ח ®yvfnx9n ס .פזןפל יתיאגם מ כ מויי

ו6 ;►זײמ-----------------------------



גערעכטיגקײט < ט י י ---------------------------»8)16 ז
 לעבעדיגקייט ױעלכער מיט באםוײדיגונג׳ גרויס םיט
 אויף געווארעז באהאנדעלט דיגען עס איגטעליגענץ און
לע צוזאמענםאר פויערישען דעם אט  פראגען שװערע ן
צייט. איצטיגעד דער אין באפעלקעתגג דער פון

 איבערגעלעבט האם בילדיגג־טרײד פון יוניאן די
 האט מלחמה די װי נאכדעם באלד קריזים, גרויםען א

 אינגאנצען כמעט איז בוײארבײט די וױיל אױםגעבראכען,
 בארג וױדער ױניאן די גײט איצט געוואו־ען. אפגעשטעלט

 אנער־ װידער םאר קאמף שווערען א םירט זי ארויף.
 קאלעק־ מלחמה׳דיגעז פאר םונם גאדינגונגען די קענען
 םון םאםיליעס די אונםערשםיצען םאר אפמאך, טױוען

 װאקיײ באצאלםער פאר מיטגלידעד, מאביליזירטע די
 ערפאלג• מים אז גײט קאםף דער אנד. א. שאךצייט

 ױניאן די אױך זײ צוױשען ױניאנס, מערערע םון
 ענער־ געוואח געםאבם זייגען קליידער־ארבײםער, פמ

 אין ארבײטס־פיניםםער ביים אינטערווענציעם גישע
 רע־ א זינט םון אװערםאים־ארביים. םון םראגע דער

 ארבייםס־ציים די םארלעעערם האט גיתנגס־דעקרעט
 אווערםאים םון םראגע די איז ווןך, א שעה 45 אויף

 און ארבײםער צוױשען שםרײם־םראגע א געװאחנז
הילף• צוגעזאגט האם מיגיםםער דער באלעבאטימ.

בפמימ אין לױךבאװעגונג
ע איז איצםער ביז  םיז געבליבן פארשױגט מלגי

 אבער זיך םילם ארבײט פון געביט אויםן םלחמה. דעד
 אר־ פאםעגהאםם לאגע. אומזיכערע די שםארק זײער

 דיעג־ נים ארםײ. דער אין מאביליזירט זײגען בײםער
 אלע םראגען לאנד דאם םח םלחםודצושמנד, אין דיג

w w דאט און מלחמה, א פיז לאסמעז מאסצריצלע 
 עקאנאםישען גאנצען אויפן שװער זײער א• ןיך תפם

 אײנ־ אנשםרעגגונגען, גרויסע םאכען ימיאגם די לעבען.
 האבעז זײ װאם ארבײםם־באדינגונגעז, די לטצןהאצו

קאםםען. יארען־לאנגע איז דערגרײכט
 לוין־בא־ געפירם װערעז םאכען םארשידענע אין

 ביכער־ אין אן גײט קאמן׳ סטעררשװע דער װעגונגען,
 ארגא־ זײנען פאך דאזיגען דעם פון ארבײםער די פאך.

 םיפאגראםישע די :יוניאגס גרויםע צװײ אין גתירם
״ 'nr ״ די את 'n r ביכער־ארבײםער אנדערע אלע פון 

 אלע םיז העלפט די כמעס וו.). אן. א. (אײנבינדערס
 ארבײםסלאז. אחגר מאבילחירט אדער זײגען ארביייםער

מן באלעבאםים ךי װילעז איצט  צײם שװעחנ די אויםמ
 אפםאד׳ קאלעקםיװען פונם באדיעוגגען די ענדעחנן און
 באזוגדערס זיך האנדעלם עם איגםערעסען. זײערע אין

p p n ופאםעז סקײל״ ,סלאיזױנג וױ םראגעז אזעלכע*) 
 יוא־ באצאלטע לעבענםמיםעל־פרײזעז), די צו לױנען די

 װאנענלאנג ןו־בײםס־ווןז־. גאראגםירטע און קאציע
m u t אוז םארשלאגען מימ םארהאנדלוגגןוז די *יד jr 1C 1 ן | I ••יי זי»״יגן« ייס » ■V' י ׳י׳סי״אן

שלאגעז pp מגעדמר  p o  r e יזײז *י דערגײז נים
 ױגיאן־בא־ גאגצער דער פון אויפםערקזאםקייס די םאלק.
 כוחות־פאר־ דער אױף געװענדעט איז בעלגיע אין װעגוגג

םעסטונג.
 שיפפרס־ױניאן האלפנדישפר דסו־ ns טרפאמסן

p האנעז םיר װאס *,pare דאט a r e וחנגעז געזאגם 
 האלאנד. װעגעז װערען oar*a אײגעגםליו קען בעלגיע,

ח אײד מ  שװעײ די שװעבם לאנד דעם אם פון קאפ אי
 ארםײ אן אױסחאלטעז םוו מלוכח קלײנע די מלחםז^ םון
 םלחםזז־ איז וױ אזױ לאסטען שזוערע אלע םראגעז און

 אר־ די זיד םארשארפען חאלאנד אין אױך צושםאנד.
בײםער־קאמםעז.

״ די דערגרײכם איצם האם עדפאלג שימעם א 'nr 
 טדאנםפארם־פארקער נאענמעז אק שיםערס די םץ

 ים אויפז געפארעז די װי אזױ (.סישאר־״שיפעד).
 האם געװארעז, גרויסע זײער גןגענםען יענע זײמז

 אומגליקם־ בײ אז דורכגעזעצם, און געפאדערט ױגקח די
י צאלען פאלען  פראמנם 50 פמ צוגאב א באלעבאםים ו

אנםשעדיגונ^ געזעצליכער דער צו
> ורמיגמר• סססן — מערפר .ארבייםמן

 ןײ־ די םאר לאזונג דעד געװארעז איצם אמ דאס
ר מ ע  געייל־ םען האם פריחער נאצײלאנד. אין ג

a ®ו׳ײד!״ דורך .יקראפם :לאזונג סיםן דערם m את 
א קאייםשקע » סעז יגפדידענ  מעז הײסם ח.אחװעג ז
מ־ ארבעסעז דילם דעם ח מז ײז מ ײנימר. — ע זז

 קאמ־ גאגץ f וױז אגדלשמײד אין צסךסיסטלױ ד«ר
ד רעטירציפל » ן י נ ײ ניײ םאטןםאטיקער, פיז קעי ן  י

ר ארבײיתר. פשום׳ע w דן m t w i ח׳ י •י י  י
ץ װאנס רןגירונג מו *נסתג׳ שםרעגג גמז *ץ לײז אי

 אוים־ שװער ניט איז רעכענען, קענען וואם ׳די פאר
 געםאלען לוינען די דינען אלגעמײן אין אז צוגעפינען,

 צײט, אײגענער דער אין פראצענט 16 ביז 10 מים
געשםיגען. גוואלדיג דינען לעבענס־מיטלען די ווען

 דאם געורען איז מתנה פריינםליכע באזונדערם א
 די פאר ארבײטם־געזעץ נאציאנאל־״סאציאליסטישע״

 בא־ דייםשער א מיט פוילען׳ פון געגענטען ״באפרייטע״
 האט מען װי נאכדעם פויזען. למשל, ׳װי פעלקערונג,

 צום צוריקגעקערטע אלם געגענטען יענע פראקלאמירט
 דעם פארקלענערט מען האט ציישען, אײביגע פאר יײיך

 נאכט־ םאר צוגאב דעם אפגעשאפם אמ ארבייםם־לויז
 םון אװערםאים. םאר עקסטרא־לוין דעם און ארבײם

 אפגע־ אינגאנצען שוין איז געגענטען פוילישע עכט די
שקלאפעדארבײם. פשוט הערשט דארט רעדט.
 באוױמט לאנד אין אומצוםרידענהייט וואקםענדיגע די

 דער פון םרײנטליכקייט דעםאנםטראםױועד אין אפט זיד
 אלץ מאזמה־געפאנגענע. צו ארבייטער־באפעלקערונג

 םען אז באםעלען״ שטרענגע ארוים איצט קומען אפםער
 געפאנגעגעם צום םריינטשאםט קײן גאוױיזען ניט טאר

 אנ־ אן םמ פארארדנונגעו שױן קומעז לעצטענם שונא.
 אז באפעלקערונג, די װארענם םען :אויד םארם דערעז

 באטראכט אויד םוזען פױלען םון צוואעס־ארבײםער די
 ניט זיך םאר מען און מלחמה־געםאנגענע וױ ווערען

 הוגדערטער־םױזענ- פאראן זײ. צו םרײנטליד באציען
 מיט זיעען װאס יויערים, און ארגײטער אזעלכע טער

 דער םון דײםשלאגד קײן געװאחװ געבראכט גוואלד
 םימ־■ פאלקס־מאםען די זיך באציען פוילען׳ דעראבערטער

 זײער פילעךמיט זײ אומגליקליכע. די אט צו פאטיש
דער איז געפאגגענע דאך זײנעז אלע די װײל גורל

שוגא. גאצישען פון גוואלד

רוממניפ אין לפבפן םרייד־ױניאן פונס
 ״םאטאלים־ א איז קאראל קעניג פון מלוכח די
 םדײד־ פח פראגע ךי פישםשעווקעס. אלע םיט טישע״

״ 'onr װי נאבדעם באלד געװארען ליקװידירט זײנען 
 דיקםאםור. קעניגליכע די געװארען פראקלאמירם ם׳איז

 ברײסליך גאנץ אבער זיך האט פאשיזט דער בשעת
 געזעלשאםםליכעז פת אװײגעז אלע אין אײנגעארדעגט

 טרײד־יוניאגיזם פון געבים אויפן ער כאגעגענט לעבען,
 וױרקוגגם־ א זײער — און פאר׳עקשנ׳םעז שםילעז, א

 םארוואנדעלש זײנעז יוניאנס די ווידערשםאנד. םולען
 איםאליענישעז אויםן *קארפאראציעם אין געװארעז
 גע־ אויםגעקליבעז אבער זײנען ״צופעליג״ שטײגער.

 סאציא־ אלטע די יוגיאנס די פון שפיץ דער אין װארען
 איז דאס וױיט װי אױף און םארוואלםונגעז, ליםטישע
 ם׳איז ארבעט. אלטער דער םיט אז זײ גײעז מעגליה

 ארבײטער״צײטונג, אלםע די לייענעץ צו רירענד ממש
 .קא־ ״גענאםע״, װארט דאם וױנק. אויפן רעדם וועלכע

 ניט טאר ■יוגיאן״ ױארם דאם אפילו אדער םעראד״
 עולם דער אנדערש, רעדם מען אבער װערען, דערםאנט

 ארוים קוםט עם איז םײגם, מזנן װאס אן, זיך שטויםט
געװאלט. האם סען וױ אזױ

MkAMtekl■ kkAA AM ABAAAAMaIaרוםעניע אין געווארען אפגעהאלטען איז לעצטעגם 
 איבער גאפט־גרובען. די אין ארבײםער פון קאגגרעם א

 די■־ מים וועלם א איצט זיד שלאגט אויל רוםענישעז
טראפעז יעדעז פאד גאלד מיט באצאלט םען לאטאסעז,

MA ABIAAAMAA • AkAAMft AA4A AMIAMm MIAAaA^AiaAA AM MMMAA L aaAA.טרויעריגע זייער אין לענען ארבײםער די אכער אויל 
 די אז באשלאסען, האט קאנגרעס דער באדינגונגען.

ל נאפט־גרעפער די פח ײניאז  פאראײגיגען זיד מ
״ חגר מיט 't r שאפען זאל םען אח מאינערם די םון 
 געהאלםעז דארם זײנען •ארגאניזאציע״. גרויםע אײז

 ארבײםער־ סון באדייטוגג דער װעגעז רעדעם געװארעז
 ס׳האס װאם אויפגאבעז, גרױםע די װעגען פאראײניגונג.

װ. ן צ װעלט דער פון ארבייטערשאםם די דערםילען צו
טײערונג, א װעגעז טאריגנ א סיר געםינעז אט און

 אז צװעק, מיטן געװארען געמאכם קענםיג איז װאם
 ,ועגען דורכיעדען ?יך און צוזאמענקומען זיך זאל םען

 ״קאר־ די :הארצען אויפן אלעמען ס׳ליגט וואס דעם,
 *n)8 טײערוגג א מאכמ דרוקערי״ארבייטער טון פאראציע״

יאר 30 חעכער שוין זײגען װאם וועטעראגעז, אירע
.MMAMMAMMAtt AAAA m«AMMAMAAAIaAm\  ma^ m aam m MMAm Aaaaaaפארבאםעגער) און (ליקװידירםער דער פון מיםגלידער 

״ 'nr. די אז רעדעם, םלאמענדיגע געהאלםעז ווערען 
 שױן קאםף אין שטייט מען װעלכע פאר אידעאלעז,

ו, 30 חצכער ן  מעז סריאוספירען׳ סוף כל םוןי וועלען י
re םינםםערע די גלויבען, אלםעז דעם בלייבען געםריי 

 ליכםיג וױדער װפס עס און ארימדגײץ װעלען צײטען
nr j t. .װ

 טיטגעשיל שיקט דובינסקי פרעזידענט
 פון פאמיליע דער צו טעלעגר^מע

אונטערמײער סעמױעל
איגטערגעשא• דער פון דוביגםקי דוד פרעזידענט

 צוגעשיקפ האם ױניאן ווארקערס גארמענט לעידים גאל
 פון פאםיליע דער צו טעלעגראמע מיטגעםיל פאלגענדע

 כלל־םועד און לאיער בארימטען םארשםארכעגעם דעם
 אוגטערםייער: סעפױעל

 אמטערמייער אוירוױנג *דזשאדזש
 ״גרעיסטאון,

יי נ• ״יאנקערם.
 איגטערגע• דער םון םירער און מיטגלידער ״די

 ■ צחאםען ױניאן, ווארקערס גארמענט לעידיס שאנאל
 שםאט, אץ בירגער אונזערע פון מאםען ברייטםטע די מים

 פאםיליע, אייער און אייד שיקען לאגד״ און םטעיט
 םים־ און םיטגעםיל םת אויםדרוק טיםםםען אונזעד

 דורך םאטער. אײער םון פארלוםם דעם אױף פאטי
 אירע פיז אײגעם םארלארען לאנד דאם האם טוים, זיץ

 אויםריכםיגען אן — יוניאן אונזער און בירגער גרעסםע
 םאר־ נים קײנטאל וועלען םיר ראטגעבער. און םריינז־
 נוים. גחנסטער אוגזער םון צײט דער אין אז געסען,

 אונםערםײער, סעםיועל איז צוריק, יאר נײנצען מיט
 גערעכםיגקײס פון אידעאלען די םון בלויז באגײםטערט

ן ארויםגעםראםעז אלעםען, פאר יושר און י  פאדעד־ י
 געזזנצליכען גרױסען א אונז סאר געוואונען אמ גרונט

 דאנקבארקײם אײביגע די םארדיבט דעדםים אח זיג
 פרױען. און מענער ארבײטער טויזענטער צעגדליגע םון

געדענקען מיטגלידער אוגזערע וועלען םיל אזױ פונקט
 ועלאודטספ ױין אד־פ ײ;רטערגסאו ?ל;טױס

 םאלעראנץ ראסעז חנכט, םענשליכע פאר קאמף דעס אין
 אתזעו אמ שםײגער לעבענם דעמאקראטישען א און

 מינדערחײטעז אונטערדריקטע אלע פאר אץ לאגד אײגען
װעלט. גאנצער דער איפער

פרעזידזגנם.״ דובינסקי, ,דוד
 אונםערםײער חשאז־זש האט םעלעגראםע דער אױף

 :ברױו פאלגעגדען געענטםערט
:דובינםקי מר. טײערער ״סײן
 פוז אױםדחק אייער פאר דאגקעז אײך וױל ״איך

 אמ־ דער פיז םירער re םיטגלידער די סח מיטגעפיל
״ ױארקערם גארמענט לײדיס םערנעשאגאל 'n r און 

 of װאם פאטער, מײן װעגען לױב םץ װערטער זײערע
 אתזער פון מיטגליחגר די פון אגערקענט טיף װערט

 איבערגעבעז מער גץװען גיט איז םענש קײז משפחה.
 םאלזד און גערעכםיגקײם םץ אידעאלעז די צו ער, מי

 פון אײנער געװען אח ער םער, גאד איז װאם ראנץ.
 שד איבעדצ״גונגעז, טיפע ג$האט נאר ניט האט וואפ יי

 W וחנלעז on זײ. פאר קעםפען צו מוט דעם אויך
 וזאו םדייוזייט, ליבען וואס די םרויערעז שםארק אים
זײז• זאלעז ..זײ

וואוגשעז, בעםטע די מים
אײערער׳ אויםוײכטיג

אוגטערפױיער״ אױחױנג

רעזאלוציע.
MAIAA■ AAMIAAM mAm L m  maam AAM mAAAaAAAaMAA MAM MAM>לואיס םירמע קלאוק דער פון ארבײטער די מיר 

 אונוער באדאנקען עוועגױ׳ טע7 512 םון גאלדשטײן׳
גאלדשםײן׳ סאקפ בוודעו אגענט< ביזנעם געוועזענעם

MAMMMAMMMAAA MUM OCT Lu m AaL  MMAM ׳ MMAA AAAAMMM• אױס ארבײם איבערגעבענע re פאר סס׳ לאקאל פרן
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 אױסררוק אלס סירמע• דער re ארבײטער די פון רעסעז
 1 מטי איס מיר פרעזענטירעז ארבײט׳ גוטער זײן םאר

מז צו דאם אים וױנשען מיר און פרעזענם װערטפולען  גו
 re פארטזעמז ער׳װעם אז חאפעז< םיר געזונטערהײט.

 סױיט״ײגל נפלל. קלאוקמאכער אלע פאר ארבײט גוטע
ד מענעדזשערם׳ דיסםריקס די אויך םיר באדאנקעז װי  גו

 פיר ברעטשגײדעד מאקס בר?דער און טײנבעדג׳ מארים
 מיר שוא■ אונזער re# קאאפעדאציע שםעגדיגע דיער

 חימפ 4 ברודןר אגענט< ביזנעס נייער אונזער אז האפעז
 ברודיד טון ארביים די םארזעצען וועט •117 לאקאל פון

 שאי אונזער re װעדם ארנײט גוטע וױיל גאלושטיין•
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1איבעחיכס1
X ש. םון ^  w i n  » j f i i

 לייבאר אוו סעדעתישאן אמעריקען י
 די אז באװיזעו, מאנאט דעם האט
 די אז אײנגערעדם, זיך האבען װאם

אום־ און אלט שוין איז פעדעריישאן
 ניט םער שוין גאזיצם און מעכטיג

ארגא־ אונטערצונעמען ענערגיע די
 גרויםען א אויף ארביים ניזאציאכם

 פע־ די וזשבון. אין טעות א געמאכם האבען מאםשטאב׳
 נאך זי באזיצם נאר ניט אז באוױזען, םהא דערײשאן

 םאר־ צו אונטערנעמוגגם־גײםם דעם און ענערגיע די
 די אויך נאד האט זי נאר םעםיגקײט, איר ברייםערען
 געענ• צו צופאםען זיך קען און ױגענט םון בויגיגקײט

אומשםענדען. דערט־ע
 םאום־װמסט און סאום דער אץ קאםפיינס ארגאניזאציאנס

אפגע־ האם לײבאר אוו פעדערײשאן אמעריקען די
 פאר־ '״יאז םון קאנםעחננץ א מאגאס דעם האלטען

 בא־ האט re דזשארדזשיא, אםלאנטא• אין טתםער
 קאםפיין ארגאניזאציאגס אן אנצוהויבען גלייך שלאסען

 פארטרעםעד םויזעגם דרײ שםאטען. דרום צען די אין
 בײ געווען אגוועזעגד דעען םטײטם די אין ױניאגם פון •

r ער וױ פלאן, דער קאנפערענץ. דער e אויסגעארביים 
 צװי־ קאמפײן אלגעםײנעם אן אנצוםיחנן איז געװארען,

r ארבײטפר די ש» e עזיאינדוסטד אלצ r e סאוט. דפר 
 האלבען א וױיניגםםענם ארגאניזירען צו צוועק מיטן

n קומענדען דעם דורד ארבײטער גײע מיליאז r. די 
 קאםפיק דער װעלכע אױף איגדוםםריען, וױנטיגסםע

 אינתםטריע טעקםםיל זײ re קאגצענםרירען״ זיד װעט
 װערעז עס מאו סאוט, דער ןיא אינדוםםריע גרעסםע די

r ארבײםער 300,000 ארוס באשעפטיגט e כעםישע די 
םענשען. 100,000 אתט באשעפטיגט וועלנע איגדוםםדיע,

 ארגאניזירט איצט דינען אלײז איגתםטדיען צוױי די אין
 דעי ארבײטער. אלע פח פראצענט צען װי װײניגער
 אױף בלויז באגרעניצען גיט אבער זיד װעט קאםפײז

 אגגעשטעלט זײגען ארגאגײזערם אינדוםםריען. צוױי די
ארבײם. פון צװײג יעדען אין געװארען
re דעם  DP ארגאגיזאציאנס םארן סלאגאן דעם 

 כײ רעדע א אין גרין, ■רעזידענם געגעבז האם דרײוו
 די פאר געדוארען אײגגעארדענם איז װאס באנקעט, א

 :איז לאזומ n מארסש. טען2 דעם 4שבו פארטרעםער,
 די פאר םטאגדארדם לעבעגם נידעריגערע די אפשאםען
r ער׳ זןגם דאס, סאוס. דעד זױן ארבײסעד e ט״ נוי

מ ארבײטער, די םאר בלוח גיט  בארעכטיגט זײגען װעל
 די וױ סםאגדארד לעבענס מענשליכען זעלבעז דעם צו

 גאר לאגד, פמ געגענםעז אנדערע אלע אץ ארבײםעד
 לאנג אזוי גאנצער. אלס אינחםםריע דעד םאר יייד

r ארבייםער די ײי e לאנגע ארבײםעז װעלען םאוט דער 
 קענען ניט זײ וועלען שנירוו^ גידעריגע םאר שםונדען

 חיגםער* re ארעם זײן װעם םאוט די אמ פיל קייפעז
שטעליג.

 די ײדזשוו געקראגעז סאוט די האט ,יארעז־לאע
 נאציא א אױף אונםערנעמוגג יןגדער אין פערענשיעלם

 ד אונםער געװען איז דאם ני — מאסשםאב נאלעז
r אחני א. ר. נ. דער םון קאוז־ס e חילן רעגיתגגם דער 

 (קלענעח דיםערענשעלם די אט ארבײםסלאזע. פאי
 דעו פאר ג״םטיג אלס גזדוארעז באםראכם ױיגען מיגעז)
 געגע געװען זײ זײנען אכער אמת׳ז דער איז סאוט.

 דיפערענשיעז w סאוט• דער פת אינטערעסען די
 געפענ האם ודאם קײט דער אין דמג 8 נאד געװען איז

 עג סאום. דער פון גרעם8■י עקאנאםישען דעם טעם
ח ל קײן מער י r 8גים ץ8י e  IP אמםער־ ן8 י8פ גד8ל 

 מפ״ די געגענט. איז עם װעלבעז אין שכירות אין שייד
r שטאמנז ייינעטע e, םישן8נ8עק אײן זײן, מת און 
 זײ מח רד,8נד8םם לעבענם נער8אמעריק דעד יייגהײם.

עי ח םםאגדארד י  ו8פ גלױז ניט און לקWWP >8 מ
 אמריקאנעו דער זײמ• טײלען געאגראפישע מװיסע
n ז־ןר אויד ײינחװ םוז רד8נד8סם לעגעגם r r e to 

וס״,8ס דער י8י
ןןײשרןדעפ די וז*ס ערפןלג, גרױסןן דעם נ«ד

 B8n גמ»8סלre 8 ג״מ־ענץ8ק חגר «יײ «ס«י"?י״
ו י ״ י י י י י ״ ! ז ! מ ײ מ מ י ץ י י נ דן מ r מנ e די 

re עי מ8Q ד ת ז זמם י8« טטמ מ •■דיל. נ
ײ ײז• • א״ט«ר־ »לן w גיװאדעז ^קם5רױסמ8 ז

 דרום־מערב די אין לאקאלס האבען וועלכע נעשאנאלס.
 װעמ וואס קאנפערענץ, אין זיד באםייליגעז צו שטאטעז,

 העלםען און םעקסעס, דאלאט, אין װערען געהאלטען
 דעם אין אויד קאמפיץ ארגאגיזאציאנם אן אנהויבען
געגעגט.
 גענוג נאך האט זעען. םיר װי םעדעריישאן, די
 8 אויף ארבײט ארגאניזאציאנס אונםערצונעמען שוואונג
 לואים׳עם צו נים קומט עס אםת. מאםשםאג. גרויםען
 .8 י.8 םי• די ז8 םאראויםגעזאגם האם ער װען שוואונג,

 צען םים ן8נווענש8ק נעקםםער דער צו קוםען נאד װעט
 גרויסע קײן זײן ניט וועם עס אבער מיםגלידער. םיליאן

 נביאות די ז8 אעעםען, װעלען מיר אויב אפיקורםות,
 וױים מי אויף בדרך.גוזמה. געװען איז לואיס׳ן םח

 םון חנרגרײבונגען דערװײליגע ד' זײנען וױיםעו, מיר
 זמט טען8נ8מ עםליכע לעצםע די דורך .8 *'• סי• דעי
 גײע אױף חנרױף8 גתיםער קײן נים קאטוענשאן. דער

^ זעקםתיבען ל םיםגלידער. םי
 יתיאניזם אינדוסםריפלפן פון גפדאנק דער אויך

פפרערפינסאן דפר אץ פארטשרים מןןכם
ס אינםערנעשאנאל די אז מ ״״  אנגןף זײנען װאס '
 אזױ ניט גאר זײנעז פעחגחױשאן חנר אן שלאםען

 אייג־ געװןלם אוגז האבען פאנכע װי פארשטייגערם
ױזען tsp דעדען.  רסרעםער8פ פין קאגפערענץ די מו

״ בוײארבעםער לע8 פמ 'oar ח מ  װאס לאנד גאנצען אי
 דעם אנהויב װאשימםאן וױן געװארען אפגעהאלםען איז

 צונויפ־ דך אח םען אז עם האם געהײםען מאגאם.
 די באקצטפעז צו זוי8 וױ םיםלען דיסקוםירען געקומעז

״ רמטער8בוי־ וײ געגעז פארפאלגונגען 'Par אתטעדן 
ט שערפאז ם א ר ט  אםוירגי אסיססענס װאס געזעץ ^

 קאג• דער בײ אנגעהויבען. האס ארנאלד חשענעראל
 םראגע די געח״־עז אויםגעטםען אויך אגער את םערענץ

o * יי• םי• דער פון rarepap חנר םון a rrn m 
״ 're  nr צו ײסאםקדאטז די און בױ־אינדוםטרי דער 

 בעלי- די סים קאנטראקטעז געםיעשאפםליכע שליםען
 בילדיגנ־טרײד^ די אין ארבעםער לע8 פאר בתים

 באז״דערע די װאס אגוײמנםס באזונדערע די אנשםאט
 יעדע בתינ^ בעלי די םיט שליםען איגםערגעשאנאלם

 גןך re שםימתג די פאך. איר פון ארבײטער די םאר
צחאפענארבײםעז נענםערען an* #8 גינםםיג זײער װען
י פיז ״ י •re  oar י מ י ח ^ פ 8 מו8^ מי r r e•»

 די װען קאנםראל. און אגריפענםס געמײגשאפטליכע
^ טרײד בילדיע י נ ד שםארקסםע די ױ ״ מ 'oar 

ק מז ן,אײשרעדעפ דער י  אינ־ װעגען רעחװ 18 הוי
 צו־ ײנשאפטליכלזגצמ ץאו קסען8גמרקא לעדוסמריצ

 יוריסדיקציע די אױםצומײדען אדם זאפענארבײםען
ר ןשאעדלרײפ די ז8 עם ממיבאוו ■שמױינױגקײטען,  י

oara זימען y$i• בויגעוחײג ג«גוג rm fixm נײע 
באדיגגוגגעז. געעגדערםע צו צופאסען זיך re פארטלז

 ױניאנס גפוױספ רייניגפן זיך נפמט פפדפױישאן
רעקעםירס פח שיקאגא אין

 דעם דיםעדערײשאן האם געבים אײן ״np אױף
 מגוםעז זיך האם זי ענערגיע• באנײםע געוױזען מאנאם

 די- שםײען װאס לאקאלס פעדעראלע אירע רײגיגען
 טון ן.אערעיײשפ חנר re קאנםראל אונםערן רעקם

ן װלפכע רעקעםירם מ naap re מ  Tf רי׳ינ*8 זײ פון
 כט8געם ז8שדײ8ד8פ די האם אנהויב דעם געכאפט.

o *ײינגעשיקם חין8 האם זי 4P8P'v אין n מענד־ 
 ארביי׳ט, ארגאניזאציאנם איר פון דירעקטאר דזשיגג
 לע8 ר״םערגעזעצם8 גלײד האם ער re פ״טאן םחמק

ד טםיסםענמס re קלױרק שיפינג דער re ססע88נ  י
re ל8לאק ניאז  2L486 מז מרגעמנ o אי n אוים־ 
o n אויף i n ״ ״ ־ m פיז יט?טרעי8פ bis 8י  מ

re  n r m 08א עס ברעגעל. חשאזעף
i 18 ויםגעוױזעז18 זיך n און ■ו־עזידעגט m a p ר38פ» 

m  re ״ 're  n r ל8י־ש8פ געװיסעו• 8 מװעז m a n 
ר 8 מ מ װ ע i ג 8 r e  m״p m re w ־ מ
8 re  m inסט n o n  m • ר מ מ

opt p o re איבערגענוםעז אױך TVPf? o n 
re די  w ire anpo ״pare ס ליי n״ מגי ri לן־ 

a קןל w t װעלמז אימד־ re p i o ro m i מ־ 
מז מר אױו חך e«n i* Anopp n״np re מלי

p m מדי אמסײד הןלמױל די אױסרײניממ ־ גו־ן י י

 אוגטעח ארונטעתעםאלען איז װעלכע ױניאז בײטער
אן.1מא באגם 1עקעםי1 באוואוםטען א פון קאנטראל
 ל8?8ל דרי' אױםמיניגעז גוס• וזוי װײט• אזוי

 בןדיי־ א איז קלאפ, איץ םים oi'onpn פח ױניאנם
 לױםמ18מ וואס ,1נא איז ה1צ די אויפםו. 1םענדע

 ?ןנ• 1אי לויט אז פעדעוײישאן• די לץ8 נאד טענה׳ם
 זײ־ װאס לאקאלס די וײיניגען בלױז זי קען סםיםוציע

 ■np אבער קען ױ אמעשלןםען. 1אי אז דירעקם נען
 אק אנגעשלאסעז זײנען װאם לאקןלם אין ט» גים

״ אינטעײעשאנאל אויטאגאמע 'oar. באדױערען צום 
pan זײ־ װעלכע ױניאנס ל8נעשאג1איגטע פאראן גאד 

o אױף נאכלעםיג ם1באזונדע 1גא נעז n •ס געבים  ן
o ד״אם n שולדיג געפוגןיז חשורי ן מאנאם o n םעק־ 

m 202 לא?אל פון רעםןד־םרעזשורזגר  re םיםסםעו־ 
 איגםער פןןדלער פתבט פון עםם1ג נעמען 1פא ױניאן

o n זײ■ סםרײק אין נעםען1רונםע8 סון שיגא?81םם
ounnni n n. פאחנעידפעז אמ עס װןם o n  re 

i לאמל דמיזזעמ מעל n  re אינסערג*■ 1זעלבע
m שאנאל׳  am 1םנײדע װיליןם םעבעחשעת m  re 
o 1י1P0883 0 צװײ re געװאחװ שאסמ n לאקאל 
o 1נסײלנעמע8 ןלס םורמע אין איצם זיצעז n  re 

םעשים שענערע פיל ניס בןװאוםט. ןלעםעז re פאח־׳
? ״ נופ«ד«» -1י ^ m p a r e  ,l yapnreg i n  r e 

״ 'i n  re  re  n r ״ האגס םענד 'n r• פעדעוײי־ די
ױ װי װעג 8 געםינ^ געםחם האט שאן תמיגעז צו ןז

m ״ 'am oar ס סוט ןלײן אינםערנעשאנןל די*
xn

p  m i ןגתויב re געויארזח• געמןכם ?i'Wt 
o אייף 1וזײםע גײן װעס ןןעדעױישפ די אז האםען n 

4װ*

םצוה לשס סקפבפריי
p אויפז i* או גוײז פרעזידענט פון m a p די 

ך געזאגם װי איז פארהאנדלונגמ, שלום D קײן נן P 
י ס לחױס׳ן re מ re ני  m m  •nwpni ןבער 

payya אז m o p א. בתדער, זײן פון אופדירעקם 
i לואים, ד. n  re  * p ap n 'i װארקערס קאנםםראקשאן 

P ?ןםיםע ארגאניזאציאנם  re  i n  re• •א op  m•* 
 .0*118 אױס*רג*װײנל'כ*ן p אויף געקוסען re 1*פ

i 8 שי?עז צו אנשטאם n  P  o p n 'i i*oop o nעי& 
װ ןפצדעױישן רילומ מז i* הןס הײנןל ן מ ע o ג n 

i n  p  m o p װ כאאו*ד m גאװערנארם ן  po ביל־ 
m אסאםיאײשאן. עםפלאיערם טרײדם דינג  i n  p 

״ ביסענםטער 're  n r ארגןנתןציע 'שער1םםרייקברעכע 
פארמאגם. אמעריקע וואס בתים בעלי פון

20 o nלואים׳-עם ל. חשאהן איו מארםש ס*ן 
i 1פא ערשיגען 1ברודע n ״8 בןארי o*npi*<ap 

 םאר־ זיי האט און ארגאניתערם זיינע פון קאמיםע 8 מים
 םרײד בילדיגג זײ מיס pViaP צו אנשטאט אז מלײגם״

״ 'oar 8 פמ m*לײבאר. יי8 םעדערײשוו יק*ן1ס 
re 1בעס* זײ זאלען  p p p i* p ״nra מים שליסעז ופץ 

i ןגרימעגם. p 1אי n  m ^טזב re גרײם *ר 
n שכירות די אתנםערצולאזען o 18 םע1יל'פיצ8?װ די 

 אנשטאט טאג, ן דאלאר 9 צו פןכען אלע re בייטער
 מיס קאנםראקםען די װאס סאג א דןלער re 14 12 די
״ nP״nn*o די 'oar אנםהולםלז re פארלעגגערען
 שם״דעז 35 את 30 זױצםימ די פון װאך ארבײםם זײ
 װעלען עם p ,1* פארשפרעככז רערצו .m״ov 40 צו

 םכסוגים ײדיסדיקציע קײן ײ׳קם.1סס קײן pn ביײ
re י ארבײםעו■ די מצד ונגעז1שטע קיין* o n נאנוצעז 

 פאבוײקען די פון םיילען ס*388ג* ״oreo בויעז בײם
re נעסען רואם מאטעריןלען ip** בײ-18 בוי די ביי 

o ס*ר n ןרבײט. זייעו״ פון ט״ל נויעסטען
am AM MÂ M MMAAAMAAAAAM AM ^UA^M A^MM MAM — - o די זי״עז ז*ען, to וױ ro n a p װאם *p i  i 

ען צו גמים m בתים׳ בעלי די גןנ  rap0״*jrn די 
לי p 8 ןנגענומען. *ז1ג* *ס וואלטען בתים מ m- ^

Â M̂ aaaaMAAAMM 8Bf% AMM MAM MMAMMAIi MAM |AM M MMAAAMגעתגג re םיס שכירות די as כיז oo בײ פראצעגם 
ore oore*p m גלײכצײטיגןו■ ן  re  u n y u * y p 
»re  o p p p o 83 re  i s  re  *re גיס r e ט מיי  קא״י

m ,סס**י*ל באםעם p  re  ore i n  re אױפלעבומ 
rew n re  m  re* װןם on oanw rpo* שןפ  גן

a re  .po וײ p a n ײד o n  P גמי opp*u8 
o* re טיס  opn * ire 8*0, 8 בלייז* o n  *an
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 חנר ®ון ױניאן 9א§אזיצי די נאך האם דעתױיל װאס
 און יןירק נױ אין םיטגליחגר וױיניג גאר א. אי. סי.
ם געגוג זיין ניט װעלען oy אז מורא״ האבען זײ  מלני
 ױניאנם ארבייטער בוי די אויב פלעצער׳ די פארנעמען צו

 געגעז סםרײק אין אתים זאלען םעדערײשאן nyn ®ון
 זײערע שגײדען ױגיאנס, זײערע ברעכעז צו פאחוך דעם

 גאד טאג. ארבייםם דעם םארלענגערען און שכירות
‘8® װיכםעסםע די פון פילע אין װאס דאם איז ערגער

 קײנע גיש איבערהויפם ױגיאן אפאזיציע די האם כען
 *8® םעגליך גאנץ דעריבער קען עס און םיטגלידער

 די אונטער דין גרײט וועלעז וואם די אםילו אז םירען״
ד נים װעלען םטרײקברעכער, װעףען *ך אומשטענדען  ק

־8® פארשידעגע די פון ארבײם די וױיל ארבײטען, נען
גלײכצײםיג. אגגיק מתען כען

 באםעס די דורן• אגריםענטם די איבערנעמען איז
 אפאזיציע דער געלונגען ניט דערוױיל אסאםיאיישאנס

 איבערצו־ געלונגען יא זײ איז אבער דערםאר ױניאן.
 יענע אז קאונםיל. טױיד בילדינג דעם גענוג שרעקען

 שנים א אננעמען פון קלערעז אנהויגעז אויך זאלען
אר־ דער פון םארלענגערונג א און שכירות די אויף

מו װעלען קאנםראקטארם בױ די ציים. בײטם ע  נים ד
ירושה. באבע׳ם nyn דערלײגען

דעגעגע־ די דורכגעלעבם האכען װאס די םאר
וואר* ״אינדאסטריעל רעװאלמיאנעחגר דער פון ראאיע
 אנגע־ האם ױ װען ,1907 אין װארלד״ דהי אװ קערם

 לײבאר אװ פעדערײשאן אמעריקעז םים םלזזמח א הויבען
;סטרײקברעכערײ צו דערקײקעלט זין־ האט אמ ױגיאנס

פאסי־ טראגישע די מיט באקענט זײנעז וואם די פאר
ײעגס/״מעלמ אי3”<*~ל9~««ד«א, יצט זןפ «ןמגל—-  - על

איצ־ די װעם אגםװיקלונג, ענליכע אן דורכגעמאכט האם
 אינ־ בױ nyn אין .8 אי• םי. nyn פון האנדלונג סיגע

איא־ אן אזוי וױ דערםאנונג, גויםיגע א זײן דוםםריע
 די מיט אריגינעל זיד ארגאניזירט וועלכע ױגיאן״ זיגיע

 צו סוף כל םוף זיך דערקײקעלט אבזיכטען, בעסטע
 *ו װארגוסנ אלם דינען זאל דאס סקעבערײ• ■שום׳ער

 טרײד nyn אין עלעפענםען ■ראגרעסױוע אלע
 די פאר שםײט oy וואם געפאר דער איבער באוועגונג,

 ברר אומגליקליכער דער אויב ארבײםער, אמעריקאגעד
םאראיעז. זיד און װערעז פארגעזעצט זאל דער־קריג
 זײערע אויף דתק שטארקסטען חנם אויסאיבען זײ.םוזעז

 קאג־ חנר אמ רייסעריימ די פון סוף א פאכעז צו פירער
באװעגונ^ ױגיאן םרײד דער איז קורעגץ

 פארגיכםפן צו קאנגרפס אץ פארזון שםאוקער
אקם וואגנש־

ױ סאגאט דעט  וואס ארפ דאס« מנשאן איזיצנדל
nynjr םון פרײנד nyn זין האט באוועגונג ארבײטער 

 םאר ל• אוו ם. א. nyn פון פאדערונגעז די געשראקען.
 און געזעץ רילעישאנם לעיבאר חנם אין ענדערוגגעז

nyn םון ארויםטרים nyn .געגען א. אי. םי nyn לעי־
 נויםיגע די געשאפעז האט באארה רילעישאנס באר

 ארבײטער די פון שונאים די אז לאנד׳ אין שטיםוגג
 װײגיג־ אדער פארגיכםען «ו פארזוך א מאכען ז5זאל

אוגםער־ סמיםח די געזעץ. דעם פארקריילען גו סםענם
 ײהגזװטײל איר אין האט קאגגרעס׳ םון קאםיםע ווכוגג

 רײע גאנגע א פארגעשלאגעז םאנאט דעם באריכם
 נאר נים װעלעז אנגעגומען, אױב װעלמ עגדערוגגען,

 נאר ארבײםער, די פאר גמלאז געזעץ דעם פאכעז
 דער־ «ו איגסםחפעגם אן אין פארװאגדלען אים וחנלעז

יוניאגם. די שטיקען
 קאםיטע די װאם אםענדםעגםס געפערליכםםע די
 רעכם דאם במים בעלי געבען )1 :זײנען פאר״ שלאגט

 דאם װען ארבײםזנר די פון אפשטיטונג אן פאדערען *ו
 חנר אז עם זיד װענדט איצם גינםםימ זײ םאר איז

אונ־ אנםזאגעז• אדער פארלאנג אזא נאכגעבען צו באארד
 פאר אבליגאםאריש זײן עס װעם אםענדמעגם דעם טער
חנז באאויד דער פי מו ד  מעט דאס אפשםיםו^ג אזא ח

 נוױנגען או מגליכקײט די באסעם א■ען־שאפ געבען
 נמג־ א געהאט האם מגיאן די אײחנר אושםיסונג אן

ארמיסעד. די פון םערחײם א ארגאנמיחנן «ו ליכקײט
 זי וועט אישםיסוגג די פארלירען װעט די װען
חזז אםאל נאך קענעז נים גי י ײי  * ״ ™ח־ « מ
up. 8 מרר םאז קןן באס א האס n r ני® ױזו «ײס

Jaowm םור קעמז «ד װ«ט «ײס חנר ײדד•
ק r«וחװ־יז י ir* מ n מי ״ ב ד * *v

ן דורד )3 מ ם מז־יגס ד«ם מ כ רי  TP ? די
מ אױף באװײחנז ךי אױנ שסיטצן ל י מ  ליימיי י
גע־ דיגעז אגםשײדתג איר ארױסגןגאגאז האט נאארד

 «י ipipyyiyb די _ײ
m יאר p ײיד לןנג

גערעכפױגקײט
ת ארבײסער די אויסםאטערען און געריכםעז די  די י

םאראליש. און םינאטניעל ױגיאנס
 װעלכע ייז *ײט דער ®ת באגרעגענוגג די )3
 ארבײם״ אן געגעז וחגתן או־ײגגעבראכט קענען קלאגען
 מא־ זעקם או געזעץ דעם איבערטרעטען פאר געבער
 גע־ באגאגגען איז פארברעכעז דער וױ נאכדעם נאםעז

 װיל׳ ער וואם טאן צו איסױניםעט אים עס גיט װארען״
 אר• די עם נעמט פאלען מערסטע די אין אז װיסעגדיג

 אין זיד ארגאניזיחנז זײ אײדער לענגער פיל בײטעד
מ דאס יראאעס. 8 אטנוהויבעז איםשםאנד זײ«ן על  ז

 מאנאטעז זעקס *ו באגרעגעצש װאס פוגקט דער איז
 באשםיפעז או באארד לעיבאר דער פון רעכט דאם
 געוואדעז אנםזאגט זײגען וואם ארבײטער םאד ■עי בעק
 פאל אלע וועלען כאסעס די טעטיגקייט. ױניאן םאר

 חנר און געדיכטען די אין קעים די םארשלעפען קענען
 גים און לײדיג ארוםגיין דעחוײלע װעם ארבײטער

באגאלט. קויגען
 אטנר רעכט דאס בתים בעא די געבען דאם )4
 ארגײםער זײנע צוױשען אגיםאגיע ^םי־יוניאגן פירען
 קאמפאנײױניאן א םאר rxxb’^ אן אנפירען אדער
 האגט אין געווער אזא זײ גיט ױניאן״ אמת׳ער אן געגען

 א ווען בייזגוקומען. שווער זײן װעט ױניאנס די װאס
 זײ אז ארבײטער דיגע זאגם אפעךשאפ׳ אן אין. באם

 אז אדער ױניאן דער אן אנשליסעז נים זיך דארםעז
 וױים קאםפאגי־ױגיאן, א אן אגשליםען יא זיך דארםען זײ

 אדער םארםאלגונגען םײנט דאם אז ארבײםער״ דער
 ערגםםע און מערסטע די ניט. פאלגם ער אויב נרות

 דורן געווארען אויםגעבויט זײנזנן ױניאנם קאםפאגי
םעז וואם דאס באסעס. די פון ,אגיםאציע״ מין אזא

 אנשםענדיגען אן האבען דארפען וועם ױגיאן קאמפאגי
 םאכען. ניט אונמערשײד קײן װעם נאםען,

 װאם געזעץ אין ענדערונגען זיבעצעז אנדערע די י
 םאה שלאגט סםיטה־קאםיםע דעו םון פאיאריםעם די

 עס ריכםונ^ זעלביגער דער אין געצילם אלע זײגען
 דער פח םיגאריטעם די װאס גאםירליד דעריבער איז

 חנר קאנגרעסלײט׳ דיעל נױ אוױי די אלײן, קאםיטע
 און נארטאן מרס. קאפיטע״ לליבאר דער פון טשערמאז
 דער אז אנגעװיזען, אלע האנען װאגגער״ סענאטאר

או גים איז. אטענדםענטט די םון צװעק  פארזיד א ג
 גאר געזעץ׳ דילעישאנם לעיבאר דעם פארגיכםען «ו

 איב־ אן אין אים םארװאגדלעז «ו םארזוך א איז עם
ױגיאנם• די געגען און ארגײטער די געגען סטתמעגם
פרידמנס־קאנפערענצפן. פאר רוף באנײם גרץ פרמזידענם
 טרױ־ גאנצער דער אין פאראן איז טרײסט אײן

m אםעחנ• עריגער  « n פון פאחוך חװ־ אפ װאס 
 אקם׳ וואגנער דעם פארניכםען צו רעאקציאגערען די

 טײ־ גײדע פח פירער די אויםגעניכטערט אביסעל האט
 םאראײגיגט זײ איז באװעגוגג ארגײםעד דער פון לען
 גרין ירעזידענם סײ אםענדםענםס. די באקעםםען צו

 פעחנ־ חנר םת פיחגר אנדערע די און לואיס סײ אח
 ארױם־ שאדף זײנען 4 אי• סי• דעד פון און רײשאן

 עם וױ און פראיעקם םםיםה דעם געגען געםראטען
 געלינגען. ניט פארזוך איצםיגער דער װעם אוים, וױיזם

 די דערגעגםערען חזנלפען אםשר װעם דאם פער גאד
באװעגוגס יתקמ םרײד דער איז םליגלען צװײ

 מא־ די אז געװארען גאװאוםט זדז עם וױ גלײך
 באשלאסען האט קאםיםע סמיםח דער פון יאריפעט

 גרין ■רעזידעגם את אפעגדםענםס, אירע ארײבצוברענגען
 קא־ די או פאדערתג באנײסער א םים ארויםגעקומען

 פאר־ די באנײעז זאלען ארגאנמאציעם בײדע פון מיםעם
 איז אײניגקײם און םרידען בחנעען צז חאגדלונגען

 אין ארםיקעל אן אין גאװעגוטג ױניאן טדײד דער
 אר־ אםיציעלער דער פעדעדעישאניםם׳ אפעריקען דעם
 שפאל־ *די אז גריז װארענט ל. אװ * 4 חנר פון גען

 באװעגונג׳ ױניאן טרײד אםעריקאנעד דער איז טוגג
שרײבט: ער יראגרעם״. אונזער געפאר אין שםעלם

 דעם איבערגעגעבזה אח װעלכער מענש״ ״קײז
 באװעגונג׳ ארבײםער אפעריקאנער דער פון װאויאיק

 ברודער־ איצטיגען דעם פארלײגמחנן גוצלאז װאלט
 גרײס איז לעיבאר אװ ר״שאןעדפע אמעריקאן די קרי^

 װעל־ קאםיטע איר דורן• פארהאנדלונגען די עצצןפאדצח
 פרעזי־ פון סארלאמ אױפן מיזאחנן באשםיפם איז כע

 ויאס ■ראבלעם פמדאםמםאלצ די נאנױרלק־, חמם.
 צו m וועט האבעז׳ זיך או8 וחנט קאנפעחננץ אזא

 פאראימיגעז * אזוי וזי וזןג צזישקסאפד א געפמעז
מר דאר ייז יוגיאנס געמערישע על  יודיםדיקציצ• ז

ל «ו װעלמז אױז• באזיס דער י 818 מװצז8י ײ  י
1* ביגדאד ײניאו די זײו נױסוחסמײמדװײו na ניגמס

 צאל די װײזען ואלען װאס רעקארדם כאשטעטיגטע
 TP פארשיחגנע די אין מיטגלידעד צאלעגחנ דױם ®ון

 אינפארמאציע די אט אינדוסםדיעז. און שעםטיגוגגען
־ םעגליד טאכעז צו נױטיג אזױ פוגקט איז ז ױז ד א  פ

ארבײט״. זײער מיט אנצוגײן קאנפערענץ צום לעגאטען
 אײנציגער דער אז ארגומענטירט גרין וױ גאכדעם

 רעןזל־ גרײגגזנז זאלזנז וואס פארהאגדלוגגעז אין וועג
 גרײםקײש די און צוםרויען אױף באזירט דין םח טאטען

 די אז עד ערקלערס קאמפראמיםען״ אויף אייגצוגײן
 װארס יון גרײם איז םעדערײשאן דער פח קאםיםע

 פחמי• וױסעז לאזעז זאל 4 י•8 סי• די אז בלויז.
 אמד גרײט איז קאפיטע דיער אז רוזוועלט, דענט

םארהאגדלונגען. פרידענס די הײבען
 דעס אויף פארלויפיג גאך האט לואים׳ ל. חשאן

 באװאוסס אבער איז עם געענטםערט. ניט גאר אנבאט
 דן־ האט 4 י•8 םי• דער םון פירעד די צװישען אויך אז

 א פאכען צו פאדלאגג דער פארשמארקט לעצטעגס
 אײגיגקײט די אם אױב ברודער־קריג. דעם פון סוןי
 זײ וױ ארבײםער ארגאניזירםע די םון שונאים די םון

 פון רעקאמענדאציעם די אין ארויסגעוױזען זיך האבען
 ירא־ געזעץ פארשידענע אין און םסיםה־קאמיטע דער

 ברענגען זאלען לעדזשיסלײטשורס- םטעיט אץ יעקםעו
 תזןלען באוועגונג״ ױגיאן םרײד דער אין אייניגקײם «ו
ירײז. דעם געווען װערם האבען רעזולטאםען די

1אונסעתעמונגע רעגירונגס אין רעכם ארבייםער
 פארקערס־ שםאםישע די פון אימתעםען דאם

 מאס רעגיחנג״ שטאט יארקער נױ דער דורד םיםלעז
 יארען א נאד ווערען פאתױרקליכט בײם איצט האלם

 אפפ .עןנטצטעלע עװרעסיג־א
 װזנל־ םיט םראגע נייע א םאדערגרונם אין ארױםגערוקט

 רעמגען. שםארק דך דארף באװעגונג ארבײםער די כע
 ארגא־ די דארפעז רעכסען א םאר ױאם :איז פראגע די

 ן אייף באשעםטיגם ווערען װאס ארבײםער, גיזירטע
 באציתועען זײערע אין האבען רעגירוגגם־אונטעתעםונג

 ארבײטס• זײער איז וועלכע אדמיניסטראציע, דער מים
? געבער

 אײ געװארן ארױסגעבראכט שארף איז פראגע די
 אנגע־ עלעוױיםעד און סאבוױי די וואם דעס, בער

n נײ איז שםעלםע r דער אין םיםגלידער זײנען 
 אגריםענםס האבען און יוגיאן ארבייטער סראגספארט

 אימגו נעטט שסאט די װען איצט קאמפאניס. די מים
 אנד געזוכם גאטירליך זײ האבען לאינס םראנספארם די

 בתיםי נעלי נײע די אוגטער רעכםען זײערע צוהאלםען
 אלס געזעץ. פיז פראגע די ארײן אבער קומט דא

ארונםער ארבײםער די קומען אנגעשםעלםע שטאםישע
_הײסס׳ דאס געזעץ. םוירוױם סיװיל דעם אוגטער

 דח־ך באשםימם װערם אדגײםער סמ אנגעשטעלעז דאס
 צײכעגם העכםטע די קריגען ױאם די און עקזאמענם

 שאפ׳ ײגקמ קײן אגגעשםעלם. װערען עקממעגם די איז
 קזנגען זאלען םיםגלידער ױגיאז בלױז אז הײסם, דאס

 מלעז מיםגלידער ױניאז אז אדער וחנרעז״ באשעםםיגם
 אנגד אנםזאגען אמ אנשםעלען בײס פאוצוג א האבען

 אגרימענם דעם אונסער געװען איז דאס װי שםעלםע׳
 קאםפאגיעס. םרױואםע די םיט געהאט ױניאן די וואם
 ניט אױך סיסםעם םױרװיס םיוױל דעד אונםער קען
ר םײדעז דין״  םטדײ־ ווערען. געענדערם מל געחגז ת
 װאלם דאס וױיל גים׳ אויך ארגײםער די םארען קען

א די רעגיתנס חנר געגען סםרײק א געהײסען תי  י
 סםזר זעלבצן דעם צו חנדוצירם אושן אזא אויף װערם

 אנגעשטעלטצ אםים פאסט די סון ױניאנס די וױ םום
 זדיסם דאם רעגירוגגם־אנגעשםעלםע. אנדערע אדעד

 פארמםערונמו קריגען פרוגיחנז בלויז קען ױנקמ די
געזעץ• דורן•

p n■ זייניז פארהאנדלוגגעז די װאם צײם דער 
 זיז שםאם־אדפיגיסםראציע דער צוױשען אנגעגאנגעז

^ די האם קאםפאגים׳ די נ ו  יפ81א«גפ פאל עםאכע י
ל צר אז מזױאד פץ  װצניי םארהאנדלצז זײ מיס מ

 בודס בעלי נײזנ די םת נאציהתגען די סון פראגע דער
 קאר אאז האט לאגװארדיא, םעיאר ארכײםער. די מיט

 איויפ■ צי איז דעם אגשטאט געחאלםען. גים םערענץ
ד טהא ער װעלכען אין םטעיםםענם א טיט געקומען  ײ

 ארבייטײ די װאם אנגעװיזען און געזעץ חנם קלערט
ו זײ האט עד םאן. טארען נים װעלען י י ר ע ב  א

 ארנייײײ ךי אז בארוהיגען, «ו געזוכם גלײכצײםיג
p ױעלען n« לײדעז• נים עגדערונג דער

צרקלעריט* פזױאר׳ם דעם אױף ענםפעד אלס
 «ז לאפצזבאש פארזאמלמגצז בײ רטצײארג די האבען
מן ע פיז צי ר«כט דאם יתקמ זײער ג י 8 יי חי מ  מ

יוואאו««8 *ת פמיסאני די אױף סםרײק י ײ׳יװ פנ י
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 באשיצען צו םאז צו עם טיםיג פאר געפינען װעלען

ארבײטער. די פון רעכטען די
 צווישען קאגםערעגץ א אז געװירקס׳ האט דאס

^ דער םון פירער די אח מעיאר דעם  אראנ־ איז ױנ
 בא־ זיך האבען קאנםערעגץ דער אין געווארען. זשירט

 װעלכע א״ אי• םי. דער םון הילמאן און לואיס טײליגט
 סאב־ דער מיט אגרימענט דעם קריגען געהאלפען האבען

 וואר־ װעט םכסוך דער קאםפאנים. עלעוױיטעד און ןןעי
 םון אבער םראגע די װערען. אויםגעגליכען שײנליך

 רעגירונגס־אונםערנע־ אין ארבייטער פון רעכטען ךי
באיבט• מונגען,

מאנאם דעם סעםעלמענםס אע סםוײקס
 דעם םטרייקם מערקװירדיגסטע די םון אײנער

 פעשאנד םול די װאס סטרייק דער געװען איז פאגאט,
 ״העג־ די געגען גערוםען האם ױניאן װארקערס האזיערי

 דעם פון מערקוױרדיגקײט די םילס״. האזיערי קאק
 םםריי־ די סײ וואם דעם אין באשםאנען איז סםרײק

 דער וועםען געגען אײגענטימער די םײ און קערם
 זעא די געווען זײנען געווארען, אנגעפירט איז סטרייק

 גע־ ד״אבען ארבײםער די הייסט דאם םענשען. ביגע
אלײן. זיד געגען סםרייקם
די אזא. איז געשיכטע די  מילס״ האזיערי העגקאק .

 די ארבײםער. די םון קאאפעראטיװ א צו באלאנגט
 אײ־ די פון ײערען געשלאםען געזאלט האט סאבריק

 געהאט גיט האבען וועלכע ארבײטער די געגםיסער.
 הא־ אנדערש׳ ערגעץ ארבײט קריגען צו אויםזיכט קײן
 אפגע־ און קאאפעראטיװ א אין ארגאניזירם זיך בען

 דער םיט געווארען געםאן איז דאס םיל. דעם קויפם
a פין צושמיטוגג n 4גגיי  ךאךס 1אלא1די- אז גתנא* 8
 אגחגרע יי איז ײי סטאגדארז־ם זזגלביגע די אנהאלטען

שעפער. ױניאן
 דאם בתים״ בעלי נײע די פון פארמאלטונג די

י םון הײסט  קאנם־ א אנגענומען דאן האט ארבײטער״ ו
 ביאגען זײער א פאר מקען פאר 7600 אױף ראקט
 פרײז דעם פאר מאכען עס קענעז צו אום און פרײז׳
 םאר פרײז דעם שנײחנן צו גאשלאסען זײ האבען

 מיט געענטפערם דעם אױף האט ױניאן די ארבײם. דער
םאבריק. ארום ויקעטט געשםעלט און סטרייק א

 איעיגע אין געװארען געסעםעלט איז סטרײק דער
 צד האבען בתים־ארבײטער בעלי די ווי נאכדעם םעג״

 דער םאר ■רײזען ײנקמ די אגצוהאלםעז געשםיפם
 אויף באוױיזען קענען עס װעלען זײ אזױ וױ ארבײם.

י פאר םרײזעז ביליגע די  אנ־ ד״אבען זײ װאס מקען י
 םטרײק דער האט זאך אײן גאט. איץ וױיס געגומען,

קאפיטאליסםישען הײגטיגען דעם אונטער באװיזעז:
 אי גלײכצײםיג דין *ו שװער דיער עם איז סיסםעם

ארבײםער. אי בתים מלי
 דיםטאגם לאמ םון דרײזוערם 600 סון םםרײק א
 דעם אן מאנאט דעם געװארען גערופען איז םראקס
 אין ווילעז• איר געגען אח ױניאז דעד םמ וױסען

 ״שטארקע באװיזען זיד האבען םרימארגען שײנעם א
 די סון םערםםע די וואו דאקס די ארום קאםיטעם״

 צו דרײװערם די באםױלען און דויד פארען טראקס
 אינװעם־ אוו בױרא םעדעראל די ארבײט. די װארםען

 אמ סטרײק דעם אץ ארײגגעםישם זיד האט סיגעישאן
 א םאר פירער םטרײק די םון פופציג ארום געבראכם

 האט עס װער אויםצוגעםינען זוכענדיג חשורי גרענד
 צוועקען. װעלכע םאר און םםרײק דעם געארדערט

 געווארענט 807 לאקאל םון םירער די האבעז דערװײל
 אר־ ניט וועט ימם דער אז זײערע״ מיטגלידער די

 אויםגעשלאסען װעט ארדער ײניאז דעם טראץ בײטען
 םאר־ גלײך איז םםרײק דער ױגיאן• דער פון ױערעז

גע^רעז• עגדיגט
 איז םטרײק דער אז באהויפטען׳ ױניאדםירער די
 לא• פת באאמטע געװעזענע די פון גע^רעז גערוםעז

 צוריק האלב א און יאר א מים זיינעז װעלכע קאל,
 װעלכע אדן דעקעםיריגג פאד געװארעז אנגעקלאגם

 א מיט עמטער די פון געװארעז ארױסגעווארםען זײגען
nr ^באװײזען״ צו געװען האבעז זאל צװעק דער צוריי 

 די אז און ניט טױגען לאקאל פון ®ירער נײע די אז
 איז דאם אױב די. םיט ניט זיד רעכענעז מיםגלידער

דורכגעפאלען. עם איז אבזיכם דער געװעז
n״’ לאסנשארפעגס די r 8 *וריקגערופען האם 
 נאך דתם־האפענם אין ארבײםער דאק די פון סםיײק

 אר־ געגאגגען *דריק זײנעז ארבײסער זײ אגען.װ צײײ
 8 םענט 60־40 פון שכיתת אלטע די אויף נייטצז

 שכיחת די פון חעלפם א אדום איז װעלכע שטוגדע,
י מאס מו לאעשארמאו י ן האפאגט די »ין קרי י  די י

י איז סםדײק ד«ד ייסס• י ן ײ צופג •י 8ח8« • 8

 שפעטער שםוגדע. דער אויף סעגט צען פון העכערונג
 העכערונג א נעמעז צו צוגעשטימט ױניאן די שוין האם

®r גע׳םענה׳ט. האבען אבער גתים בעלי די סענט• םיגף 
 די געגען. ניט העכערוגג קיץ איצט קענען זײ אז

 און סטרייק דעם צוריקצורוםען צוגעשטימט האט ױניאן
 און ארבײםער די םון קאמיטע א אויף זיך םארלאזען

 וועלכע טשערמאז אומפארטייאישען אן מיט בתים בעלי
 ענט־ אן ארויסגעבען און לאגע די אונטעחוכען וועלען

*£ - שײדונג.
ארבייםער די פאר ענטשיידונגען װיכםיגע

ס די ^  עטליכע געװאונעז מאנאט דעם האבען ױנ
 די און באארד לעיבאר דער פון ענטשיזוגגען װיכטיגע

געריכטען.
 שטאטען םאראיעיגםע די פון קאורט סופרים דער

 בא־ לעיבאר די אז ענטשיידונג, אז ארויסגעגעבעז האט
 אן אפצוברעכען באס א אװערען צו רעכט א האם ארד

 געשלאםען האם ער װעלכען ױניאן. א מיט אגרימענט
 געזעץ. רילעישאנס לעיבאר ®מ םארשריפםעז די געגען

 דעם אין געװארען ארויסגעגעגען איז אנטשיידונג די
 ברוקלין ®ח קאםפאני ליקריץ נעשאנאל דער פאל*פיז

 גע־ אזיי אז מיט אגרימעגט אן געשלאםען האט װעלכע
 ארבײםער. אירע פח יוגיאז אינדעפענדענט רוםענער

 יר קאםיאױ א איז דאס אז ערקלערט האט באארד די
 גים דעריבער דארף איר םים אגרימענם דער און ניאז

 קענען אגער ארבײםער אײנצעלגע די ווערען. אנערקענט
 זײ װאם פריװילעגיעס אלע פאר קאמפאני די קלאגעז
 אגרימענם. אומגעזעצליכען דעם אונטער געהאם האבען

 גוםגעהײסען. קאורם סוירים דער האט ענםשיידונג די אט
p דער_______ t t  vi דצם האט טאורמ סופדיט סםעימ

מ------------------------------------------ ײ ז ) ו9 ►

 םםרײק א ערקלערען מעג ױגיאן א אז ענםשידעז מאנאט
 אםילו פאבריק א ארום פיקעטס אוועקשטעלען און

 נים באלאנגם פלאץ חגם אין ארבייטער אײן קיץ װעז
 ארויםגעגעבעז איז ענטשיידונג די ױניאן. דער צו

 גארםענם לעידיס דער ®ת אפיעל דעם אויף געװארען
 אינדזשאנק־ אן געגען 1125 לאקאל ײניאן סעילסמענם

 ברוקלין ®ון סםאר דעפארםמענט מעי׳ם װאס שאן
 אינ־ דער .1937 אין ארױסגעקראגען איר געגען האט

 אדער פיקעםען ױניאן דער םארבאטען האט דזשאנקשאן
 אנצושליםען אנגעשטעלםע די בעאײנפלוסען פרובירען

 םריער איז דארם מאם גרונט אויםן ױניאן. דער אין זיך
סטרײק. דעם אין גװאלדטאטען רעןrגעו באגאנגען

 דעם האם באארד״ רילעישאנם לעיבאר נעשאנאל ךי
 דעם לוים אז ענטשיידונג. אן ארויסגעקראגען מאנאט
 פאר־ ארבײםםגעבער אן ווען געגוג נים איז געזעץ׳

 ארבײטער זיינע םון םארםרעטער די מיט האגדעלם
 ווען אגרימענט אן אונטערשרייבען אויך מוז ער נאר
 ענםשיידומ די באדינגוגגען. אויף זיד איעיגען זײ
 א ®מ םארמע דער אין געװארעז ארויסגעגעבען איז

 קאםפאני״ מעםאלורחשיק ״פיטסגורג דער צו באפעל
 אן אוגטערשרייגען דארף זי אז פאלס׳ גיאגארא פון

 אר־ כעמישער דער ®ון 12.077 לאקאל מים אגרימענט
 גע־ זיך האם קאמפאני די 4 אי• םי• ױניאן בייטער
 האט אמ באדינגונגען אויף יוגיןמ דער מיט אײניגט

 אונ־ אגםזאגם אבער זיד האט פארהאנדעלט. איר םיט
 םארשריבען לr עם וואו אגרימענט אן טערצושױיבען

 גזך זיך האבען זײ װעלכע אויף שכירות די ווערעז
 געזעץ דער אז גע׳פסק׳נט האט באארד די .אייניגט.
 בײדע ווען אגרימענט אזא אונטערצושרייבען פאדערט

____________________________ד!. איעיגען צדדים

ט סענםער חעלסח . פאועפענםלינ ט ױ נסען8ליה68 ווענען מ
■1ניונ»» ם. •אורין «ו

 ײג^מ ®ח דירעקטאר געהילפם פרײס, לעא דר.
 באריכט זײן פארעפנטליכט איצם האט םענםער, העלטה
 װערען צו אפליקאנטען ®מ אונטעחוכונג דער וועגען

 םאר־ דעם דורך ױניאנם לאקאל אונזערע אץ םיטגלידער
n גאנעגענט r. אויםערגעוױעליד אמ גאריבט דער 

עגד.nבאלע און אינםעחנםאנט
ײז דינען באױכט דעם לױם n מ r עקממענירט 
r n r w 88 אפליקאנטען. 17,000 ®ון נאעגט ■nאצעגם 

 די אויך איז אינמעחנסאנט פחיעז, געװען זײגעז די ®מ
ען, גחגסטע די אפליקאנמען. די םץ nעeעל תי  םײ ג

 *91 את פמיזס די צװישען סײ און פענער די צווישען
 האבען זײ יאת לרייםיג ra 21 פח n9לט9 איז װעז

 אפליקאנטען אלע םון אצעגםnפ 41 איבער אויםגעמאכס
 םון nלםע9 איז ײעז9ג איז 9גת* oyna®9 נעקסםע די
n 40 ביז 31 r. לױט גמ«ע, 9דײם די ®’n ,גתיס 
n* יועז9ג אמ r  21 nsrart. ס די מ  וױ לאקאלצז, 9י9ג

 9י9אינג די געחאם האבען ,91 און 89 ,62 ,22 לאקאל
 יי לאקאלעז. n9םעג די װאס צײט n9n אין אפליקאנםען

מ9 די געהאם האבען ,117 און 60 35 לאקאלען םע  ל
י אפליקאנטעז, n םצמיג אח אײן ®מ י r עלטע^ און

ס זײ nja ן9זײנ ם9 וױכםיג װי ^  די nםא איז יונ
 אפליקאננהװ, םון ז9חוכונג9אונט די אט nסיםגלידע

 צאל n90’־m םא^עלטגיםמעםיג n9n םץ ז9ז נממ יןען
 אלם ז9nװא9ג או״נגענומעז זײנען וואס ז,9אפליקאנם

 או״נגענומען דינען זיי הייסט, דאם בענעםישעל״, ״נאן
^’& םולבאחגכםיגםע אלס געױאתנז »n9n פמ n9n 

 צום באלאנגזט צו wusnigi ניט ז9זײנ זײ נאז• ױגקװ,
?T9?:9n וױיל לאקאל, פץ םאנד פיט9נ9ב t״ny זונם9ג 

v װאם 09n םחדן אפבעסםען. ניט איז o גזױוצן זײנעז 
 אפליקאנטען 1306 דאך ן9זײנ מעגליה וױ אלn9ליב אזױ

צז פץ געדאחמ צותקגצװיזזמ ק ^  09n®9< די פאנד. ק
 *n9 זײנעז .9:999nB 64 צותקמװויזצנע, די ®מ צאל
 *9® א צולינ ל9נעםיש9ב נאן אלם געװאתנן טn9קל
 ק^קהײגהמ• הארץ און 9*יחןולאצי בלום nהאפםעn9ל

 צופיל ר7י4 אלט צו ז9געװ זיממ אוחאכעז
 איז אויײז זײ ®מ אנאליז אז װאם דעם n9a* װאמ

 אילייןאנםמ 9אל ®או־ חוכתג9אונם n9n ®ח םײל א
n 36 ווי ר9לם9 r, 61 וואחװ9ג קט9י9אױפג זײנעז 

 ן.9חוכתג9אתט די חדןי קז־אנקחײט. n9pn ®מ ז9®אל
 ®.9פאםאגריפי חױ קם9 דװיד באשספםיגם פאל ס9מאגכ

ױ« אױך ז9זײנ מר־ ®ון ז9®אל 19 ז9געװאר ן9פונ9א םו

ז8» לכצ9וז העגשעז, 19 איו• חאט דא ת־ •אר מ י
m m נימ אמםצדזוכונג זצד m  TV m m מד די «ו

 באהאא דינזת באצילען, w^ipnyai® די מחבלים, ליכע
 גליק א געװען באמת איז ס9 ן.9לו» זײעמ איז ז9ט

nBc אויפגעדעקם איז דאס מאם ׳זײ ^ א װ נײט. אין גע
ן9געוי אויך זייגען אפליקאגטען די ן9צװיש

 אין ^pnyai9 ®מ ליטעז9ג האבען 9וועלכ ,9לכ9אז
U9U8an80 n9n®ט די און •.״ ^קהיי  ז9האלטnפא איז ק

^ א או  אימשטאנד איצט ן9זײנ ן9נש9מ די כאטש ג
^יטען, צו  אונ־ ן9י9װ געחאלטען n9אב זײ T9®n8n א
®ny נדיג9שטn9 ,9 דאס װי ®ונקט אױפזיכםn9n 9ג* 

 און קאװם ות»־קיע קײגען װאס nyn^»’a םיט מאן
 די דאקטאו*. ®ת צקזאפצגירמ אפט לאזעז זץי סחעז

 n9rn iynjm קענען םאלען קולאזnטובע אםגעשםעלטע
 דווץ• lynyn ®n^8n®w nya’nyn iy®nrt און אקםיװ
 לא־ די ן.9אוגטעחוכו» קלינישע אץ חגי עקס אפטע

 19ב9ג אגגעלעגענהייט nyn ®®nrtya האבען קאלען
 נאר ניט וױכטמ, איז דאס ״®.porpnyoD’w תסםע9
®n8 9 דיniy®yn®8a אייד גאי מיטגלידעה ®n8 די 

 י9אינז איז oy .Minn9a אין קומצן זײ וחןמצן םיט
ם די אז ®ליבט, הײליגצ ^קהיי  ®אר- גיט זיד מל ק

 קען אונםצחוכונגצן y®D8 •pn בלויז און ז,yײםnBש
ײם. nyn ®ון צושםאנד oyn ז9ל9סםשם9ם ן9מ ^קה ק

t d ן9מ9א(ײימ דאם אפגצלײגם נװײז9צײט האבצן 
 ן9האב n’a וױיל מיםגליחנה אלס ן9אפליקאנט 9מאגב

onrrya® חאסייטאל ן9חוכ9אוגם pin .om9pyn• די 
 ן,9סאל לף9 זyפוגyאויםג n«' ן9האב אונטצחוכונגעז

 rrupm Bn’nyt9 nyn® ז9זײנ אפליקאנטצן די װאו
 אץ ז.9וויקס9ג ya^ny®y> ynynay את ר9קאנם אייף
 זיד האם לאקאל צום באו*יכם nynw ױאו ז,9פאל 9אזױנ

®9wyB®n8, א®־ די און לאקאל איז ן9נש9ם די זײנזמ 
 *9ג גיט ז9האב און דולדיג9אוםג גןװואו־צז ליקאגםעז

דין נם9ק ^ א  לאגג. אזױ אונז Bnynn oy פאתואם פ
 ^ינםליפקײט, אותאך. די ז9ר9רקלy ן9פאל די אט
ט.93?ײ ny® Tדל9ש גיט מצן9אל נאד אח

רעזאלוציע.
 262 חײגםםײז, און קאחן ®יז nyonn® די םיה

 שא®־ nyww onnjytyn■ האמח סטתט, 9037 סט9װ
 י9נ9גאלז־ א םיט ל,9®אג 9יהוש nynna טשצתטמ,

טז א טזו ײז אנ^ו־קמומ אין ױס  ר-9איב אח nyou פיזז
nyiyaya לצצםע די ®אר אחױיטער די לםובת אויביים 

n. םלינע9 r
vb אויד באדאגקען nyrxiR גצגט,8 ביזגעם nynna 

jk■ ״®any nyou זיין 1®א פרידלאנד, b  nynut m 
j ר.  ,n8V ,*שסיגחמ wrt. .גאלונ
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אינטערנעשאנעל אוגזער אין פאםירוננען און נײעם
האגװעגשאן: דער צוליב ױניאן אונזער אץ שטימונג ױם־טוב :ערב

A

 אינטערנעשאנאל דער םון רייען די ץ
 אײ לאקאלם אנגעשלאםעגע די אין

 שוין זיך האט לאנד, גאנצען בערן
ױם־ ערב אן געםילש םאנאט דעם
 םען גרייט איבעראל שטיםוגג. טוב
קאנווענ־ קומענדער דער צו זיך

 וואס אינםערנעשאנאל דער פון שאן
 נױ אין מאל ערשטען צום ווערעז אפגעהאלטען װעם

 קאנווענשאן דער ס דעלעגאטען סאר וואלען די יארק.
 גע־ געהאלטען לאקאלם מערסטע די אין זיינעז וועלכע
 באאמטע לאקאלע םאר וואלעז מיט גלייכצײםיג װארען

 ארויםגערופען גאטירליך האבען אדםיגיםטראציעם, און
 קאנקורענץ לעבעדיגע א און םעטיגקייט םיבערהאםםע א

 זיעען לאקאלם םערסטע די אין מיטגלידער. *וױשען
 רע־ די םאנאט. דעם געױארען געהאלטעז וואלען די

 האבען מיד וואם לאקאלם אץ וואלען די םון זולטאטען
 צװיײ א אויף געפינען לעזער די וועלען ערהאלטען, שױן
נומער. דעם אין פלאץ טען

 זײן ס מיטגלידער אקטױוע צװישען פארלאגג דער
 דוכט איז קאנווענשאן הײ־יאריגער דעד צו דעלעגאםעז

 די יארעז• אנדערע אין וױ שטארקער ביםעל א ױך
m** ■ly a n a 3 יואס סדע חוץ א .אדשט^דלינעפ» 

עו  וױכטיגע גאר אױפקו&ען באםת װעלען קאגווענשאן ו
 אונ־ וועלכע אין עגטשײדען ס יראבלעמען און פראגעז

 םאראינםע־ שםארק זײנזמ מיטגלידער אקםױוע זערע
 א זיז׳ געוױסען א אק קאנווענשאז די איז רעסירט,

 אלם ווערט איגטערנעשאנאל די ױביליײקאגווענשאן.
 ױבילײ מין א זײן דעריבער װעם עס און יאר פערציג

בײװאוינען. נאטירליך װיל יעדער וועלכע פײערוגג
 םעז27 דעם װערען ערעםענט װעם יןאנווענשאן די

 טעז8 דעם ביז — ודאכען צוױי אגהאלטעז רזעט און םאי
 גדעםטען דעם אין פארקומען װעט ערעםענוגג די ױני.
 די גארדען• סקװער מעדיםאז אין יארק, נױ פון זאל

 האל. קארנעגי אק ווערעז געהאלטעז וועלען זיצוגגעז
 נױטיגע אלע מאכט וועלכע קאםיםע׳ אראגחשמענט די

 P* באשםײט קאגווענשאן, דער פאר פארבאוײיםונגען
 איגטער־ דער םון װיים־פרעזידענטען יארקער נױ אלע

 נײ די סון םענעדזשערם די סיט צחאמעז נעשאנאל
 םרעדעריק םעקרעטערי עקזעקוטיװ לאקאלס. יארקער

 אראנדזשמענט חנר פון 1909199* דזנר אי« י9*פז׳ *
ןיןאמיםע.

 סאג־ ארױס שיקט עקזעקוטיװ גענעראל
װענשאךרוה

 דער םון אויפטראג אױםן האט. דובמסקי ירעזידענם
 פ*לי דעם ארױםגעשיקם כאארד, גענעראל־עקזעקוםיװ

 אנ־ די װאלכען אין קאנװענשאן־רוף אםיציעלעז גענדען
 ער־ צו אױפגעפאדערם װערען יוני*גס געשלאסענע

 אויפ־ זײער ׳געצויגעז װערט עס און דעלעגאטעז .וױילען
 קאנםםיםוציע דער פמ פארשריפםעז די «ו םערקזאמקײם

po װאלעז די װעגען איגטערגעשאנאל דער:
בי־ חשאיגט אדן לאקאלס אגגעשלאםענע אלע ״צו

 װיר־ גארמענם לעידיס איגטערגעשאגאל דער םח *ח־ם
יתי*ן. קערס

געגריסט: ״זײט
ער־ את גאםמירעז צו טרעפאדעפגאוי װערם ,איר

 יער פון קאנזוענשאן םעד34 דער צו חנלעגאטען וױילען
מ׳ װארקעדם גארםענט לעידיס אינםעתעשאנאל  יוני

ד איז ווערען ערעפענם װעם װעלמ  ׳P»־r נײ שםאם דן
ד םעז27 דעם טאנטאג, אין אזימעד 10 ,1940 ׳מ

י י ױיגליד האט קאגװעגשאן *n? י  געח*ל־ געדארפט מו
»r 1989 לעצטעם טאי אין װערען םעז  •up■ אבער 

 ««־ רעפערענײם ן איז האמז לאקאלס די וױ נאגדעם
תn די גוטגעחײמן ש^פוגג מצ מנ אנ ר פח ק  «־ די

r איו
מדדיגע ד w װי  פון .up דדײ פרי

tn 1967 גיז 1984 p t די >y n p דדײ ip םיי ומט ייז

V*

 אײגענער אונזער אין אנטוױקלונגען נײע לאנד. אונזער
 פראב־ פארפלאנםערטע געשאםען האבען אינדוםטריע,

ױניאנם• אונזערע אח ארבייםער אונזערע םאר לעםען
 די םראץ און ציים שווערער דער אבער ״טראץ

 אונזער האט ארבײטס־םעזאנען, שוואכע און אוםזיכערע
 דער אין פאזיציעם אירע אויפגעהאלטען אינםערנעשאנאל

 די פאר אפמאכענדע אומבארירט׳ אינדוםטריע גאנצער
 אין געװינםען נייע דורך םארלוםםען אומפארמיידליכע

 ארגאני־ פארשםארקםער א דורד און געגענדען נײע
 עקם־ םון מאםען נייע אריינצונעמען טעטיגקײט זאציאנס

רייען. אירע אין ארבײםער פלואעירםע
די אונםער־ דארםען וועם קאנווענשאן קומענדע .

 גע־ דער אין פעריאדע דער םאר וזשגון דעם ציהען
 פאנאנ־ דארפען וועט זי ױניאן. אוגזעד םמ שיכםע

 וועלכע פיט מיטלען די און פאליסים די דערגלידערען
 אין געהאנדעלט האט באארד עקזעקוטיװ געגעראל די
 און פאליטישזנ אינדוםטריעלע. םיםואציעס. םילע די

 באגע־ דך האט זי וועלכע םיט — געזעלשאפטליכע
 אױםן און״ יאר דרײ לעצםע די םון משך אין גענט

 פראבלעפען נײע די באגעגענען אגאליז, דעס םון באזים
 איצםיגען דעם אין ױגיאן אונזער פאר שטייען וואם

טעםיגקײם. אונזער םון געביםען אלע אויף פאפענט

 רעטױרן אםיציעלען דעם דא איז שיקעז *מיר
 אוגטער םארשרייבען״ וועם איד וועלכען אויף באלאט

 באאםםע, לאקאלע געהעריגע די פח אונטערשריפט דעם
 די־ אלםערנײםם, און דעלעגאטען די םון נעםען די

 דאטום דעם און גומערען לעדזשער אדרעםען״ ערע
 ױגיאן״ דער אין םיטגלידער געװארען זייגען זײ ווען
 עד־ האט זײ םון יעדער וואם שטיםען צאל די און

 ערהאלםען רועלען פיר וועז װאלען. די אין האלטען
 אײער שיקען מיר װעלען אײך, פת דאקופזננםען די

 קאנ־ דער צו קרעדעגשעלם אםיציעלע די סעקרעםער
דעלעגאםען• די פאר ווענשאן

אוג־ פון פארשריפםען די םיט אײנקלאנג ״אק
 דעלעגאטען פאר מאלען די דארםען קאנסםיטוציע, זער

 לא־ פאר וואלען די םיט גלייכצײטיג ווערען געהאלםען
 װערען געהאלטען ױעלען וואלען די באאמטע. קאלע

 אפריל, םעז15 דעם און פארסש םען15 דעם צװישען
 צו וױםמ. דערםיט ראײ לאזצז םיר יאר• הײנטיגם

 מוזגק מיטן םעגליך װי שגעל אזוי םאחאםלונגען רופען
 נויםיגע די פאכען אץ נאםיניישאנס, דורכצוםירען

און באאםטע םון ערוױילוגג דער פאר אראנחשםענטם
, n L  |aL —    —1  לא פאר וואלען וואו לאקאלס יעגע אין דעלעגאטען. 

 יאר לעצטעם געװארעז געהאלטען זיעען באאפםע קאלע
 װא־ װערען געהאלםען זאלזןן טערמינען חנגולערע פאר
 חנר קאגװעגשאן. דער «ו דעלעגאטעז םאר בלוה לען

 די «ק געםיגעז זיך םוז באלאם רעטוירן אשיציעלער
 חנר םון פרעזידענם־סעקרעםער־םרעזשורער פון חענם

 אפריל. טען27 דעם וױ שפעטער גיט אינטערנעשאנאל״
 צו־ חנם איבער האנדלען צו אײך בעםען מיר 1940
עס■ אפלײגעגדיג ניט שויפס

hUUUa m u   *  דארפען באאםםע און דעלעגאטען פאר װאלען ״די- -  
 פארשריפםעז די מים אײנקלאע אין װערען געהאלםען

 ציהען םיר קאנסםיםוציע. איגםערגעשאנאל אומער פון
 ׳2 ארםיקעל צו םפעציעל אױםםערקזאםקײם אײער

 צום באצוג אין קאנםםיםוציע דער פון ,13 סעקשאז
 װעלמ קאנװענשאז׳ דער צו רעזאלוציעם או־ײסנעבען

:װאלגס די זיך לײענם
קאטוענשאגם. צװײ, ״ארטיקעל
ד אדער פארשלאגען אלזנ — דרייצעז *סעקשאן  ח

 קאנ־ איז עם װעלכער בײ פארחאנדלעז ונו זאלוציעס
ײגגעממז זאל װענשאן  איבערגעשיקט און זוןרען אר
ס׳ איז פרעזידעגם era װערען ױ א ץ מי  שפעםער נים י

 פיר־ קײז קאנווענשאן. דעד פון םאג צװײטען דעם וױ
תזאלדע אדער שלאג צ  װעחמ אויפגעגוםעז נים זאל י

ײף איז צם סײדען קאנװענשאן, אמ עפ װעלמר גײ  י
m m m  wm a n ײארמ o* מ p aw a v גע־ 

װ m צפצירעואלי װארען. g ײיח aw w n i ד  ני
a אס r t חיז זאלעז דאםוס מן ס  אײנשטיסיגע די קיי

 דס־ זיצוסג דער בײ דעלעמםצז אלע פח צחמױפונג
שוחנר wuy ipyu מנעראל מד, סיני ם א  *רױס- ב̂י

jn שיקען  art• י פ*ד  ן,ןגאסעלעד פון «דוזײלונג ת
wynmv am די *יזמז ז»ל m ו» n r ל קי ײ־ לי

 ױ a ?אונםיל דיםםריקם און באארד חשאינם ניאן
 קאגםםיםוצי^״ דער פון אפםײלוע דער םון פארשריפט

(אוגטערגעשריבען)
 אינםערנעשאנאל דמר פון באארד עקז. גענעראל
ד ו ״ ד י ק ם נ י ג ו ד

םעקרעםאר. גענעראל — פרעזידענט

שםענדינוננ  דעראינ־ צװישען פאר
מןו ײ ם א מ א ם א אוז ל א מנ ע ת ע ס

 למט״ די האבען װאס באציאוגגען אנגעצויגענע די
 אח אינטערנעשאגאל דער צװישען געהערשם צייטען

 אימד ייניאז װארקערם קלאדינג אפאלגאפייםעד דער
 סםייל םעניש און בעםה־ראוב אין םראגזנן ױריםדיקציע

 םארעבדיגס פאנאם דעם זײנען םריידם. םוםם לעידים
 דז־ פרעזידעגם צװישען קאנםערענץ א דורך געווארען

 אפאל• דער פון הילמאן םידני פרעזידענם און בעסקי
 געוזארען אראנזשירם איז קאנםערענץ די גאםייםעד.

n ועשידיא ךפי נטזירצע•* .צליײ איאלף *יז a y m—־ 
אםאפיאײשא[. ״פארװערטם• דער פון און קאפיטעט

 צחיי די צוױשען שםרײםיגקײםען ױריסדיקציע די
 באדױערגםװערםן א געװעז גאםת ייגעז1 ארגאניזאציעס,

 אינםערמד דער צװישען באציאונגען די ערשײטגס
 פון פשן־ אין דעען אמאלגאםײםעד דער און שאנאל

 אפאלגא^יםעד די זינט יארהונדערם. פערטעל קארגען א
 םרײגדליכסם^ די געװען געווארען, ארגאנתירם את

 פון םײלען געזויםא געזזען נאםירליך זיינען עם כאםש
 ךי םון ױריםדיקציע די מאו אינדוםםריע נאדעל דער
 איז איבערגעקרײצם, זיך האגען ארגאגיזאציעס צוױי

 העפסיגן אזויגע a געקוםען נים מאל קײן זײ בײ עס
 יד אנדעחנ אין עס םרעםעז םיר וױ צוזאםענשטױסען

 יוריםדיקצי^ איבער ארום זיך שלאגם םען וואו גיאנס
 װעלכע סאלען פאר א פאסירם האבען אבער לעצטעגס

 געשאפען איז פארדרום גרזים ארויםגערוסען האגען
 צװיי די פון אפטײלונגען םאנכע צװישען בלום. בײז

 געקומען איו צחאמעגשםוים שארפםטער דער ױנין»^
 פאצלתג האט אמאלגאםײםעד דער פון לאקאל א װען

 pa אסאסיאײשאן אן םיט אגריםעגט אן געשלאסען
 91 לאקאל װעלכע םיט פאנוםעקםשורערם בעטהראוב

 סװקאלעקטי א נעהאם האט אינטערנעשאנאל דער פון
 דעז־ און אױםגײן בײס געהאלםען האס מאס אגריםענם

י באנײען. a אים געזוכט האט לאקאל  פארביטערונג ו
 אין לאקאל פון םירער די פון און ארבײםער די פון

 עםליכע האבען די אז גרויג^ אזױ געװעז אח פאל חגם
 גןך אתס דעפאנסטראציעס פיקעט דורכגעםירט פאל

 אח לעצםענס אפאלגאםײםעד. חגר פון אפים נעראל
 קליי׳ד חנר אין פארביטערוגג שטארקע א צוגעקומען

 אפאלי חנר פון שטעלונג דער איבער באארד, חשאינם
 x ספאיל םעגיש דער פון פראגע דער *מ גאםײטעד

 II אתסס* שעפעד אין געמאכם װערען װאס סוםם
 צקיפצןג איו עם מאלגאפײסעד.א חנר םיט אגרימעגם

 געפימו האס כאארד דזשאיגם קלאוק ױ אז דערצו.
 קלייק די םםרייק אין ארוגטערצורדפען נויםיג פאר

שאחד עגקפר דםעפי דער פון ארבײםער  לעײיגממאיז
 H !אייסגעשלןסצ זיינןן װעלכע יארק׳ גיו סשעסםער,

ען זײ װאס דערפאר ווארען  אמםיר־ געפאדעדט הןנ
 םיר פראםעםםירט האבען און סטאנדארדם נעשאגאל

ו ךױם שכירתו זײערע פוץ ארוגםער נעפס פען װאם • 
 1I קריגעגדיג ניס םםר׳ײקער, די אמאלגאםייטעד. דער

שן ײטעדאמאלגאמ רדע פוץ קאאפעראציע  y נמיח
 f י19 ש*« דרײ ארום פיקעטס נעשסעלט האבען ארד,

 םירסע״ זעלבעד דער םון שעפער קאנםראקםינג
רז און קלןוקס פרדיעז די פאכען H*4 םן  arm  b p 

מד די פאנופעקטשװוגרס• די pפ ײ ם םןלגן • 
 W'w וגייפון ן גץגאנצצן דיגען שעפעד, די פק אנער

י . פיקעםס• י
מן באזױאוגמז די ײיר* אוםן אזא *pw וי״ גי

w אגתסיממנד. אלץ anam  apt at * » 
ז • a קתמז װעס מ י • w ״ w w w י י י י ״
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 אויםגזד דאם האם הילמאן, און דובינסקי *ימידענט
m»a. ערשםענם האבען ױניאנם בײחנ םון םירער די 

 איז געשעענישען די אױף באדויערען אויםגעדריקט
 אז אײנגעשטיםם האבען און איצט, ביז שטריים דעם
 את דערםאנם האבען מיר װאם די סײ םכםוכים, *לע
 צוקונפט, דער אין ענםשםײן קענען וועלבע אזױנע סיי

 די םיז פרעזידענטען די פון וועחמ געשליבםעם מלען
 שאפ לעוועגםאנם םון םטרײקער די ױגיאנם. מ״י

 דער םיט ארביים דער a געװארען צוריקגעשיקט יינען
 אױפגעגומען װעם זײערע םראגע די אז םאתזטענדיגונג

 װאכעז• פאר א פון פשך אין װערען געשליכטעם את
 אױם־ גיכעז אין װעם בעםהראובם די םון פראגע די *ייד

 האבען צדדים בײדע װערען. פארה^דעלט און נענוםען
 סםעינד םאלגענדען ארױםגעגעבען קאנפערענץ דער נאך

:מענט
 אפגעהאלטען לעצטענם את וואם קאנפערענץ א בײ

 דער פץ פרעזידענט הילפאן, םידני צװישען געווארען
 און אמעריקא אוו ווארקערם קלאדינג אמאלגאמײטעד

 אינםערנעשאנעל דער םון דוגינסקי דוד פרעזידעגם
 דורך אראנזשירט יוניאן, ווארקערם גארפענם לעידים

 ארבײםער אידישען םת פרעזיחננט העלד, אדאלף .מר
 באדוײ זײער אויםגעדריקם בײדע האבעז פאמיטעם.

 דער אין פאםירונגען םארדריםליכע די איבער ערען
 א פאראורזאבט וןאבען וחגלכע איגדוםםרי, בעםהראוב

 האכען װאם באציהונגען, פרײגדליכע די אין בחץ
 ארגאניזא־ צװײ די צװישען עקזיםםירם יארעךלאמ

 פאר־ אויםגעדריקם האט הילםאן פרעזידענט ציעם.
 םת קלעיםם יוריםדיקציע די װאס דעם איבער ח־־ךס
 געװא־ פארהאנדעלט גים זײנען אפאלגאםײםעד דער
 ארגאניזא־ בײדע צװישען קאנפערעגצען חדך רען

 אנערקעגם פאל אלע אה װעלכע מעםאדע. א — ציעם
 װעלמ דורד אופן געהעריגער דער אלס געױארען

 ארגאניזא־ •םרײנדליכע צװישעז סכסוכים יוריסדיקציע
 דוביג־ פרןזידענם װערען. געשליכטעס דארםען צתם
 איבער װאם פארז־רום, אויסגעדריקט אױך האם סקי
 באנוצם פיקעםם זײנען לאגע באחיערנסװערטער דער

 אמאלגאםײ־ דער םון גענעראל־אםים נעבען געװארען
 םח םײלען אנגעשלאםענע די פון אײנעם םח טעד-
 a צױגעשםיפט האבען בײדע אינטערנעשאגעל. דער

 אנער־ דינען װאם יוריסדיקציע^ די רעספעקטירען
 ארגאנמא־ באזונדערע די a געהערען זײ אז קענט,
ציעם.

לאגע׳ עקזיםטירענדער דער םמ אנבאטראנט ״אין
זײ־ װאם סכםוכים די אז געװארעז׳ אײנגעשטיםם איז
 םכםוכים איז עם װעלכע וױ גוט אזוי םאראן. איצם נען

 צוקונםם דער אין עגםשםײן םעגליך קענען װעלכע
די מאו פאלען איז ארגאנתאציעם׳ »ia די צווישען

■■M m m m m m ^  ■ u u a u ---------— -  ------------------------- •  (אװערלזג איבער״ זיך קרייגען זײערע ידריסדיקציעס
 װעיעז אויםגעגליכעז און אױפגעבוסען זאלען פינג)

חילםאן. פרעזידעגט און דובמםקי פרעזידענט צװישעז
 צװיי די אז געװארען, איינגעשטימם אױך איז עס

 פאראור־ האבען װעלכע םאלעז׳ באדויערענטווערטע
זא־ ארגאניזאציעס, צדוײ די צװישען ברוך דעם זאכם
 נאענטער דער אין ווערען דיםקוםירם ערשםע די לען

 בעםזז־ דער אין לאגע די זײנען: צװײ די צוקונםם.
 ״סרענק דעם געגען סםרייק דער און אינדוסטרי ראוב

ס שאפ״< לעװענסאן א•  פענער געמאכם ווערען עס װ
 אין סוטם״ פרויען פעניש״םםאיל אויך און קליידער

 צוגע־ דעם איגעד איו עם יארק׳ גיו פאדםשעסםער
 לעװענםאנ׳ם פון ארבײטער די אז געװארען, שטיפט

 עס Da ארבײט דעד a צוריקגײן גלײד זאלען שאפ
 םשך אין פראכלעס די לעזען a שסןוןן נישם זאל
וואכען.״ פאר נעקסםע די פץ

 ווע־ פארלאנגען, דארםען ארבײטער די וואס ענדערונגען
 מאנוםעקםשורערס, די וואס די װי אנדערע גאנץ זײן לען

 קריגען. צו זוכעז װעלען קאנםראקםארם אמ דזשאבערס
 אייגענםליך שוין האבען זיים, זײער פון בתים בעלי די

 ציײ טתיד די אין זיד גאקלאגען אנגעהויבען לאגג*צוריק
 אסאםיאיי־ דיעדע פון םארזאמלונגען די בײ און םונגען
 אגריםענם. איצטיגען דעם פון פונקםען םאנכע אױף שאנס

 שםארק, גאנץ אויך זיך באקלאגעז װידער ארבייטער זץ
 אויף װי אגריםענט דעם םון פונקםען די אויף אזױ ניט

 גע־ בעסער אדער דורכגעםירט. ווערם עם װי אופן דעם
 וואר־ דעריבער וועט ױניאן די דורכגעםירט, נים זאגם,

 םון פונקםען קאנםראל די באםעםםיגען צו זוכען שיינליך
אגריםענט. דעם

 אםאםיאיישאנס די און ייניאז די האבעו דערוױילע
 זוכען װעלען די אז צווייםען, דעם אײנער געווען םודיע

 וועל־ אגריםענט, דעם לויט נויטיג איז דאס ענדערונגען.
 ענדע־ פארלאנגםע וועגען נאםים אז פאה שרײבט כער

 דער אייחנר טעג נײנציג ווערען געגעבען דארםען רונגען,
אויס. גיים אגריםענם
פארגעשלא־ שוין האט אםאסיאיישאנם די םון איינע

 קא־ אונטעחוכונג אן ווערעז באשםיםט זאל עם אז גען,
 און טרײד אין לאגע די אויםםארשען זאל װאם מיםיע,

 דובינםקי פרעזידענם רעקאמענדאציעם. ארײנברײנגען
 *pvt אבער האבעז םײגבערג, םענעדזשער גענעראל אמ

 גע• דארםעז וועט םארשלאג אזא אז געענטפערט, דעם
 װעט דאםאלםט און קאגםערענצען די בײ װערעז םאכט

זעז• מען
באשטי־ גיכען אין יועט באאײ חשאינם קלאוק די

 און בתים געלי די םיט םארהאנדלעז צו קאםיטע א םען
irr » un ia  a פאדערינגען די pa ױיעס צוס ייגיאז דעי 

אגריפענט.

 ®ארן שבת » ארבײטען קלאוקטאכער
טעקס דאלאר צען

 םארהאנד־ די צו אײד זיד גרײםען קלאוקםאכער די
 יוג* דער פאו־ םיםלען גױםיגע די צ״ט־ײטעז חדך לומעז

 האבען םיר װי קוםען. קעז עם וואם פאל יעדען םאר יאז
 באשלא* קלאוקפאכער די האבעז םריהער, געםאלדען שוק
 שאםען צו יעדער דאלאר צען םיט tt םעקםעז a םעז
 הא־ פאנאט דעם יתיאן. דער םאו־ םינאנםען נױטיגע די

 ערלוי־ דער םיט שבת א געארבײט קלאוקפאכער די בען
 פאר לײכטער עם םאכען a אום ױניאן דער פח בעגיש

טעקם• דעם כאצאלען צו זיי
 טעקס דאלאר צען דער אז ערדוארטעט. יוניאן די

 דאלאר. 850,000 ארום ױגיאז דער ארײנברײנגעז ױעט
 ארגאניזא־ נויטיגע די םאר גענוג גרויס סוםע א איז דאם

 איבער־ אויף און איצט טוט יוניאן די מאם ארבײט, ציאנס
 װען פארקופען קען וואם צופאל יעדען פאר םוםע א לאזען

p אױםגיק. וועם אגרימענם צטיגערa חנר a• אױם־ דער 
 די האבען פײנבעדג מענעדזשער גענעראל םון פאדערונג

 די בסוכט שבת יענעם יוגיוז דער סיז אגענטעז ביזנזנם
 אלע םאקםיש האכען באריכם זײער לױם ta שעפער
 װעט טעקם דער אז מיינט, ואס געארבײט. שעפער קלאוק

ווערען. איינגעצאלס גיך

 אינדזשאנהשאן קרינט באאויד דזשאינט
האוט״ ״אליװ נענען

האפשטאטער, ה. סעםיול וזשאססיס קארם סוםרים
 קלאוק דער ארױסגעגעבען ארמשמ פעדטען דעם^ האט

 קאוט אליװ דער געגעז אינדזשאנקשאן אן באארד דזשאינם
 דעם ברענען a םירםע דעו םארבאם װעלכער קאםפאני,

 אינ־ דער יוניאז• דער םיט אגרימענם װעןקטילע?א
 ארבייט ארױסצוגעבדן פירםע דער פאובאט דזשאנקשאן

a ם־יוניס  ia קאנםראקםארס דעױמירטע גיט אדער ני
 דעו־ rm םיטגלידער כלױז באשעםםיגעז a רa ארז־ערט

ס ארבײם. דער a יוני
 האט ®ײנבערג׳ ישראל מעגעדזשער דזשעגעראל

 םירמע די אז באארד, דזשאינם דעד a באריכםעם אױך
 דער ערזאץ שןדען דאלאר R000 די באצאלס שױן האם

tr די אגריפענט. דעם אימדםרעםעז פאר ײניאו ip איז 
שלעזיגגעד. עפיל דורץ געריבם אק געװארען מעןפארסרא

ך י8פ צונרײםוננען מרשפע פז  מנ
צעו ס איו רןנ מו ױיד ס ס

אוו דזשאיגם קלאוק די  אסאםיאײשאגם די שץ בן
ד דעם שייז האכעז םרײד׳ קלאוק אק בתים בעלי «ן  מ

 קאנפערענצדז פאו צמתיטתמװ פאכעז ןפגעחײמז נאם
a ם באנײען ײעגען לען פס־האסו  װעלכעד אגריםענט ת

a. ערשטנן דעם אױס גײס n

 קלאוק־ארגא־ *ון מענעדזשער מילער, א.
 מיט געעחרט דעיארטמענט נמײשאן

___ v באנסעט א
שעדמז בילדמג ia בלאק די  קלײק חנד *ז ט

שןמם m ח op.- פארװאלםעד, זײער געעהרם האבען 
רגקסא^ ד םילס־, ס. ת שן מיו  ארגאניזײשס םון מ

»JUtv rm r זמםאג גאגקעם, שײנעם דיעד א בײ 
$xupn פעברואר• םצםען דעם .

םדאתז האם נאגקעט דעד פאלקסםים־ אםת אן ת
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 פים־ אקטיװע און םירער 600 ארום כאראקטער. ליכען
 לאקאלם. אלע םץ ױניאן קלואקםאכער דער םון גלידער

 דעם a אנעריןענונג פארז־ינםע געבען געקוםען זיעען
 םדײד זײער אין ארבײט ארגאניזאציאנם די אן םירט וואס
 באדינגונגען די אז זען, צו ארבײט דער םיט אן םירט און
 מל װאך. שםונדען 35 די הויפםזאכליך שעפער. די איז

 אוג־ טשערלײם. בילדינג אץ בלאק די ווערען. אפגעהים
 פאטרולי• ױאס די עם זײנען םירערשאפט, םילערם םער
 ארבײםען ניט זאל םען אז היטען, אמ שעפער די רעז

1זוגטא אח שבת אדער שטונדעז לײנגערע
 הײ־ אםת אן געווען איז באנקעט ביים שםיםונג די

 םייערונגעז. אםיציעלע םמ אנגעצויגענקייט דער אן פישע.
 די םון געהאם הנאה אמ פארבראנם גוט האט עולם דער
ארקעסםער. איז זינגער די םון אמ פשקה אמ עםענם גוטע

 הארצײ אמ קװשע געציילםע, געווען זיינען דעחןם
 אח שוגערםאן םעקם האם אװענם דעם ערעםענט גע.

 דער פון פענעחשער סארקין, איזידאר םארגעשםעלט האט
 םים םײסםער. טאאסם אלם ניץ לאקאל ייניאן םינישערם

 געלױגט שםארק האבען די וועלכע איז רעדעס׳ קורצע
 בענ־ ארויםגעטראטען זײנען םילער׳ן, עהרען־גאםט דעם

 אפרײ־ קלאוק דער םון מענעחשער קאפלאן, חשאמין
 אסיססענס לעםקאװ^ י. ;117 לאקאל ױניאן טארם

 באארד תשאינט קלאוק דער םמ םענעחשער דזשענעראל
 באארד. חשאינט דער םון םרעזשורער אשביז י. ם. און

 זײ־ גאלדענעם א איבערגעגעבען פילער׳ן האט שוגערםאן
 אץ טשערלײם כילדינג אמ בלאק די םון םתנה אלם גער
 פארזאםעלםע די באדאגקט הארציג האט גאסם עהרען דער
רעדע. רירעגדע קורצע, א אין

 איו ױנימיזירס דרןס־שעפער 52
םען8נ8ם צװײ

 פון דעפארטםענט ארגאניזאציאנס דער םוט שטיל
 אל שטיל״ אזוי אדבײט. זיק באאח־ תשאינם דרעם דער
 עס a בעאבאכטער, זייטיגען דעם אױס עס זעט אםט

 עס ן9װ צײט׳ a ציים פון בלױז טאן.9ג גארניט רט9ײ
ד פיז ר9דזש9נ9מ ם9ד פץ באריכט א האנם צום קומם  ח

 *9ײ באארד חשאיגט ר9י צו בלושםיק קס9ם נט9פארטפ
פון משך אין ן9װאו*9ג םאן9אױפג איז 09 מאס 09ד ן9ג

■ MB BBBM MBBBBBBBBB BBBIBlBBfe MM M M la %«Mארט־89ד ד9ד אז ן,9מ ט9רז9ד וואכעז פאר לעצטע די 
 וױ ר9ם פוגליסיםי אן איז ל9טומ אן אויף טוט נט9ם

לט.9ײ א םט9שטור 09 9לכ9װ םיט ארגאניזאציצם 9םיל
 ןר• ם9ד םמ ז9רגרײכונג9ד די ז9ג9װ באריכט אזא

 חשאינט 09דר דער פון ענטצפארמפד גאניזאציאנס
 יאנואר ן9ם10 09ד פון מאנאםען, צווײ די דורן־ באארד

 19ל a ן9קום9ג איצט אונז איז םארםש ן9ס11 ביז׳ן
םאריק.9ר םיט גיט זיך םם9םאת באריכם, 191 האנט.

 9יג1יואל9ג י1 רגי,9נ9 9גרױם י1 נים אוגז לט9רצ91 09
 09װ ר9י9ש 19111901a ד9נים י1 אץ פאי• זעקסטען

 a ן9מ1ק1בײצ האם9ג האם יוניאן די װאם ן9יגקײם19שװ
 אמ רס9חשאב 45 ן9װאכ אכט פיז פשך אק אזעאניזיחמ

 בא־ 191 קאנםראקםארס. זיבצן און מאנוםעקםשורערס
 *91 םח ן.919צים םמ אד1שפ 191 אץ מ1בל 0191 יפם1
 בא־ זײגןװ װאס אבער ן9ש190 פאר ן•90911א ארן ז9&
?oi9 פים D9i צ9םפ םוײיד. ד91קלײ פײיזמrמים׳ן ל 

iy םרײד 09דר i  ia *9אדוקצי1פ םץ פ9סיסט איצםיגזמ 
prnn םרא־ 9קסם1שםא י1 װי 190 פיל חח9ציפ זײ אם 

ן.9ילצי019P91 191 ז9מאלט ז9ז
 װי 190 <01911קסש9פ11סא ia דזשאבצרס 45

םײל ן אר־בײס. לאץ 19ביליג 19י אמ זײ םח לםם9ה
aaBMBMBBMM BBBM bbLbm BBB MBMBMi ■BBBMIi BBBM B a MBBBB BU UMרבײם ארױם גיבען וואס זיי פון® ix קאגטראקטארס םילע
BftUBBMMM BBB BMMBMBMB BBBBMBMIB MBM BBBB ubb  MMBBB BBB  ai*09i* י1 •19119191 91םי1אר לי אין ia י*ו*ק m אץ

 901*רג»מי ים1 די *ט װאס קאגקורצנץ, אח 9ליזאצי
 בארירט ו?אם טתיה את אכם1ב911ײ1א ז9האכ 19פ9ש

*i ניס i י*1 ן93ה* װאס ארפײםס■, טױזמס 9םליכ9 די 
*i ס,9םירמ די *ao בײם 1*91 קם9ר i בײ*1א 190191 טױ 

 <19*9ש ia *91911 ארבײטסל*ז געווען ז91זײ װ*ם 190
a ץ93ה* די 9לכ9װ םים  o in ip ap] 19שעי די T93*n

ױ 019991 ים1 19ריב9ד  o*i ia אדבייס. קייז ן91ק
i 09*ל i i 9 i , i a91 ים1 געזוארען׳ 03״ iaז91ב ז9כס
c 01צ prpnia 1911*11 פיל fa 09 ז9ײ <1*190 פוץ a n
n 1*1 באס, ש*פ *פ*ן *ז  y in י*טןר ז9פ*נ*ם pa

BMBBBBB bb| b mbbmbbbB MBMM MBBMBB BBM mm  םרײד. ta ארלײם װימיג ז9ײ91 ז א 09 ז9ײ «1בח*9פ
apar 190 אויפםו אזא pro ז.9שטאלציר באםת 
\ 01900*0*91 01**צי1י1*דנא po 03*1*3 191 ow׳

10 191 TO ס־ ס ס n *0 מ  po 191a  *1 T9*01f־* 
n יידי ז91ב*קל* װעלנע סיאײש*גס,  a םוס יתי*ן op* *i w  . m
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 װאל־ שעסער. אסען די po קאנקװ*ענץ די בימוקוםען נים
 פארפליכ־ זײערע אסגעהים אסאסיאײשאנס די אזױ טען

 װאל־ עס> סום ײניאן די וױ אגרימענם אונםער׳ן םוגגען
זיך. באקלאגען tx אורזאך וױיגיגער פיל געהאם זײ םען

 דרעם אין סל&וז״ אהסמסארי
נעזעצליד ®נרימענם

גע־ מאנאם דעם האט באארד חשאינם דרעס די
 װאם קארט, סופרים סםעיט rx ענםשײדונג אן װאונען

 די ײניאנם. אלע םאר װיכטיגקײט גרעםםער דער פון איז
 ײניאן א אווישעז אגריםעגם TV אז לויםעט, עגםשײדוע

 בתים בעלי די םארםליכםעם װאס אסאםיאײשאז׳ אן און
 םון בלױז םריםינגם קױםען אדער ארבײם ארוימנוגעבעז

 אפםאן־. אזא בינדענד. און געזעזנליד איז שעוער״ ײניאן
 װערעז באםראכם גים קען גע׳סםקנ׳ם, געריכם דער האם
 אלם גאר האנדעל, po שםערוגג אומגעזעגליכער אלס

אױםגאבען. ײניאן po דורכפירונג נארםאלע
 ארױם־ פעקארא חשאםםים האט ענםשײדונג די אם
 מאנופעקםשורערס זיבען פח קלאגע דער אויף געגעבעז

 דער אינםערנעשאנעל, דער געגען באםאנם קאװערד פון
 דער po קאונםיל אקםעסארי דעם באארד, דזשאיגם דרעס
 די אםאסיאײשאן. קאגםראקםארס דרעס די און יוניאן

 םון פארלאנגט האבען פאנוםעקטשורערס באטאן קאװערד
 אסאםי־ אח ײניאז דער געגען אינדזשאנקשאן אז געריכם

 איז פמקמ דעם מאכעז גטול ערשטענס, זאל, װאס
 מאנוםעק־ דדעס די פארפליבטעט װאס אגריםענם, דרעס

 שע־ יוניאז אין בלױז םריםינג זײער קױפען tx םשורערס
 ערזאץ שאדעז גו׳משפם׳ען די גוױיםענס, זאל, און וער,
 דעם דודן־ האבען זײ װאם בחגעס, px פארלוםם דעם םאר
 קױםען קאנםראקםארם דדעס די ניט ערלױבם מען װאם
שאים. אפעז אז האלםעז זײ װאם דערסאר םחורח זײ פח

 יוניאז דער פח לאיער דער ליבערפאז. עלײעם וױ
 וױכטיג־ גרעםטער דער פון ענטשײדוגג די איז ערקלערם,

 ■רעמדענם אלס דיגען װעט און יתיאגס אלע פאר קײם
px אין מאגופעקםשװ־ערם באםאז די פאלען. ענליכע אלע 

 װאם אגרימענם אן אז באהויוםעם, האגען קלאגע דיער
 קויםעז tx װעםען פון פאגופעקטשורערם די פאר שרײבם

 אמ האנחנל פח שםערונג א איז ווארע, קױפען ניט אדער
 זײ אומגעזעאליך. אלס ווערעז ערקלערט דעריבער דארף

 או נתיס בעלי פארבאםעז אז גע׳םענח׳ט, אויך האבען
 נים האט יענער װאם דערפאר םחור̂ז אימענזנן פה קויפעז

^ דער םים *גרימענט קיק  ,םע־ אח םרײד, דין אץ יונ
t.געזעץ. םץ םארבאםעו איז וואס ״

 ״HP נים האם ענםשײדוגג, זײן אין םעקאח^ חשאדזש
 האט נאר בתים, בעלי די פון טענות די נוריקגעװיזען
 (דער קלאח אקםעםארי ״דער אז ערקלערם, אויםדריקליך

 מא־ דרעם םארפליכםעם װאס אגרימענט, דרעם אין פונקם
 שע־ יוניאן אין בלױז טריםינג קױםעז tx נופעקםשורערם

 קאלעק־ א פון טײל וױכםיגער אח לאגישער א איו יער)
 האבען קלעגעד די װאם םאקם, דער אגריםענם. םיװען

 ער־ » אירזאד קײן נים איז דעם, דורך שאדען געליםען
 בא־ ®מ יונקם דער וױ ױנקם אוםגעזעאל^ עם קלערען

 ער־ tx אורזאד קײן ניט איז קאנםראקטארם גרענעמז
גילטיג״. גים אגריםענם אן קלערעז

 קלאגט דרעם־קאנטראקטאר געװעזעגער
 50׳ססס פאר אםאסיאײשאנס און ױניאן

שאדענערזאץ דאלאר
 האבען כאסעס װאס דורכפאלען׳ אענדליגע די םראץ

 פארניכםען tx פארזוך זײער אין געריכםען די אק געחאם
 מאנ־ דאך ירוגירען קאגטראקםארס׳ ®מ באגרעני^נג די
 אפאל. נאך אמ אפאל נאך זאן־ זעלגיגע די ױי פון כע

 קאנםראקטאר׳ דרעם געװעזענער א האט מאנאט דעם
 די אינםערנעשאגעל׳ די פארקלאגט קראגענגאלד׳ םעסיול

 םופ־ אױף אסאסיאיישאנם׳ די און כאארד דזשאינם דרעם
 זײ אז גרונם, אױפ׳ן עחאץ׳ שאדען דאלאר טױזענט איג

 פונקם דעם יורך ביזנעם פון ארויםגעםריבען אים האנעז
 קאגםראקםארם׳ אל1 די ט1כאגרעגע װאס אגרימעגט, אין

 אװיגגם װעלכע און באשעפםיגעז מעג דזשאבעד א וואם
 אזוינע אין בלויז ארביים ארױסוװגעבען דזשאבעדם די

מ שעפער, יוניאן. דעד ®ים ראגיסםרירם ער װעל
 געװעזענעד דער אס דעראײלם קלאגע, זײז

 שרעקליכע א װעגעז גודא םעשח א
 תד סאגיאײשאססא די *ך ײגקא די

עז און עי חנג מג

 קאנ־ א וואם ארביים, מאם די באשרענקען ןײ אז ;װארען
 ער האם אלעס דעם איבער אז און מאכען םעג םראקםאר

 לעבען א מאכען tx די־־^גליכקייםעז פארלארען נעבאך
 געװע־ א אזוי ױי קינדער. אװ װײב זײן זײן םםרנם אח

 האט מאכען, לעבען א אויף גיט האט וואם באס, זענער
 א םארםירען און לאיערס דיגגען tx געלם געטג געהאם

 דער איז אוים אבער װייזם עם װי נים. ער זאגט פראצעס.
^ קאנםראקטאר ל  גרע־ םיל םח הענם די אץ ײג1גע א ב

 בא״ דער פון װערען tx פט^ זוכען װעלכע העבט. סערע
 א װי די שטייט װעלכע קאגטראקםארם, םמ ^נגxגרענע

 םארקומעז■ װעט עם װען פראאעם׳ דער האא. אין בײן
 אע־ זיך בעהא^םען װאם די אױפדעקען װארשײנליך װעט
 קאנטראקטאר ״אומשולדיגען דעם םץ עם1ספאדגי די םער

געבאד״.

 פרעגקלין פוגם ארבײטער אלטערײשאן
ױניאנידרט סטאר דעפארטמענט םײמאן

 סיײ ״םרענקלין םטאר דעפארטםענט באו^םםע די
 אג־ יוניאן א אונטערגעשריבען האט קאמפאני״, ענד מאן

 די איגטערנעשאנעל, דער פח 38 לאקאל םיט ריםענם
 םאר לאקאל, דרעסמאכער קאסטאם איז טעילארם לעידיס

 אין באשעפטיגם װערען װאם ארבייטער, אלםערײשאן אלע
םטאר• דער

 דער םרן ארגאניתער חשענעראל לעװין, םייגעל װי
 ארגאניזירם ארבײטער די האט װעלכע איגםערנעשאגעל,

 די האבען מעלדעם, םירמע דער מים פארהאנדעלם אח
 קלאחד א אגרימענט דעם דורך געקראגען ארבײםער

 אר־ טאגיגע םיגף שםונדיגע, האלב א 37 א ;שאפ יוניאן
 אװער־ פאר געאאלט מאל אנדערםהאלבען ;װאד בײםס

 אוױי אח שכירות די אױף העכעתנג אלגעםייגע אז ;ײםס
אל־ 80 ארום מיט יאר א װאקעישאן װאכען

סםאר. דער אין באשעםטיגם װערען ארבײטער טערײשאן

 ניס־נודס אין מינימום סענם 35
ױיד נוםבעחײםען ס

 ײניאז מאכער נים־גױ־ם דער פיז קרײזען די אק
 םים םרידענהײםTX גרױס געהערשם האם ,166 לאקאל

 אדמיניסםרא־ שםוגדען אץ שכירות דער אז נײעס, דעד
 רע־ די באשםעםיגט האט םלעםיגג, םיליי יתעלTק םאר

 מינימום א איינאושטעלען קאמיטע דער פוץ קאמענדאאיע
 םרייד רJא^םעתח ניםעד די אין ארבײםעד אלע םאר לױן
 באשםע־ אייד איז גלײכאײםיג שםתדע. א םעגט 35 פח

 האלב א 33 א ®מ רעקאמענדאציע די געװארעז טיגט
 גע־ בײ ארבײםער די םאר םיגיםום שםונדע א םעגם

 ניט״גח־ם דער םץ םײל דעם אין אונםערװעש. שטריקטע
 דעם קראםט אץ ארײז oto'I'd דער גײט אינדוםםרי

 װעט שעפער אוטערווער גיםעד די אין מאי. זעקםםעז
ערשםעז דעם װערען אײנגעפירט מיניםמ נײער דער

 העכערע די איז ימקא ארבײםער נים־גח־ם דער פאר
oaTD'rD גע־ דװ־כ׳ן אייגגעפירט װערען װאם טרײד, אין 

 ארגאניזירטע די װעלען גאר ניט געװינם. גרױםער א זעץ
 םון אפשװאכעג דער דירך געװינעז ארבײטער נים־גח־ם

 נאר שעפער, ארגאניזירטע נים די פון קאנקװ־ענץ דער
 אר״ tx ױגיאן דער םאר װערען גרימער אויך װעט עם

 אממס* דער פץ םײלעז ארגאניזירטע ניט די גאניזירען
 דעם זײנען oxtt ,165 לאקאל פת מיםינגעז די בײ םרי.

 מע• געלםאן, לואים האט געװארען, אוגעחאלםען מאנאט
 םארדאג־ tx איז דאם אז אנגעװיזען, לאקאל פח נעדזשער

 פאר־ ארבײטער די פמ שטעאנג ענערגישער דער קען
 פרעזידענם פון אגגעפירט קאםיטע דער אויף םרעטער

 סטאםיםםישע איז באװײזען װעגרײטע1 גום די דובינםקי,
 פץ דעפארםמענם ריסױרםש פיז !וגעגרײם םאבעלען

r דער אמםער אינםערגעשאנעל דער x p v n דר. פץ 
 דער פיז לאיער דעם פמ ארבײט טםע די את םעפער ל.

 עס װאם ליבערפאן, עלײעם יוניאז ארבײםער ניט־גח־ם
 אפען־שא■ די םמ אטאיןעם די twtptx״x געלעגעז איז

 גיבען װאם םשיזלערם, די זױן םאום דער םץ באסעם
 חעכעדען א קריגען איץ הײמען די אין אדביים ארויס

ארבײםער. די פאר מיניםום
 אז באריכםעם, אױך נעלסאן האט מיםינגען די בײ

 זײער םרײד גים־גחיס אין געװען איז סעזאן סארינג חנם
 איז אױםנאם אן לאנד. גאנזען איבער׳ן ארבײט וױיניג
 באד־קאסטױמעז מאכט םען xor שעפעד די געװען בלױז

 אר־ מעד געמםאביםעל װעלמהאבעז ביעםש־װעד, און
 אלץ סרײד אין װערט ox אז אנגעװיוען, האס ער בײט•

 סאזאן הערבםם דעם םאכען tx ץ■אט־ענמ שטארקערא א
ר איז סאזאן אױסס דעם פאר אמדוסםרי. דן

נערעכט־נק״פ ►-----------------------

 כראזיער אין כאנײם אנריםענם
ױיד ם

 לאקןל ױניאן ארבײםער בראזיער ttx קארסעט די
 -p זיד פארהאגדלונגען לאנגע נאן■ ענדליך האט 32

 באדימתגען די איבער אסאסיאײשאן דער מים אײניגט
 אג־ אלטער דער םרייד• איז אגרימענט נייעם דעם פאר

 אבעו יאטאר• ערשםעז דעם אױסגעגאנגען איז ריפענט
 trx דער דװיד םארלענגערם מאל עטליכע אים האם םעז
 םען בח פארד.אנדל^נגעז די אנגעגאנגען זיעען עס װאם
ף געאייגיגט זיך האט אגריםענם. נייעם דעם ^י

 אונסעו ארבײטער די פץ געװינםען װיכםיגםםע די
 1» מענזנחשער דער װי לױט אגרימענט, נייעם דעם

 םיםגלידער די ערקלערם האט סױידער, אברהם לאקאל,
 דאנעדש־ מיםינג, באזוכםען טTג אויםערגעוױינליך אן ביי

 װאקײשאן װאר א :זײנען מארטש, טען21 דעם טאג,
 װאך סײ טרײד, אין ארבייטער אלע פאר געאאלם מיט
 פע־ די ײניאגחירען דאס איץ ארבײםער, שטיק סיי איץ

 אמס ביז האבען ovtt פאלדערם אח באקםערם קערם,
 אוץ שטמדען ארבײםם די שח. ײניאן דעם געהאם גים

מן אגריםענט נייעם דעם אין זיינען שכיר^  די געבלי
 ןק• פאר געהאלם דער װאם אויםגאם דער מים זעלבע.

 דאלאו 16 »מ 15 געװען םריער איז װאם זאםינערם
 ארבײסען די װאס ײטx דער םוץ לענג דער לױט װאך א

^ אין רי  אלד פאר ײאד * דאלאר 16 זיץ ox’x װעם ט
לערע. דער נאד מען

 פאר װעתז אונםערגעשריבען װעם אגרימענט דער
תי די אז גאװארטנג, דער סיט יאר, דרײ ן האם אזי

 | איז העכערונג א םאדערען יאר ״ttx פץ •po otx רעכט
 אימד־ פראגע די זאל אײניגען, נים זיד קען מען אױב

 סאד־ אייד װערמ עם ארביטרײשאן. tx װערען געגעבען
 די קרימן װעלען ארבײםער די פאל אין אז שםאגען,

 הןס יאד, ״ttx פװ •po dtx שכימת די אױף העכעתנג
יאד. א נאך פאר װערען םארלעגגערם אגרימענט דער

 ייז געװארעז געחאלטען איז װעלכער סיטינג, ביים
ד אפגעשטעלם אח עס ױעלכעז ליבTX אמ םאג םיטען  ג
 אנװעזענו זײנען שעפער, אלע אין ארבײם די װארען
 po מענעדזשער דער מיטגלידער. dt 2.500^ געװען

 יתיאן די אז אנגעװיזען האט םנייחנר, אייבראם לאקאל,
 א אױף דודכא־יס באשםײן פח ס^יקגעהאלםען זיד האט

 פארחיםעז tx dtx איאםער, שכירות די אין העכערונג
 ײי יאר^ גױ פך אנטלױםען נים זאלען שעיער די אז

 האם דעם איבער טרײדס. אנדערע אין סאסירט האט דאס
 אגרימנם םערמיניגער לאנג דער איז אגגעװיזען, ער
 דעד װי לאנג אזוי װײל יװיאן, דער םאר געװינס א

 ארױםסיחמ ניס נאס א סאר קראפם׳ אין איז אגרימענט
ר שאם דעם ע ם ^ Tדעם םח קארםעיר סענט אען ױ t x [ 

ילאץ. םיגען
 פאר װאקײשאן באאאלםען דעם װעגען אומאך דער

 מױיי די אז ערקלערם, סנײדער האט ארבייטער, אלע
 יתהא דער אק אאלען אן ליTי ערשםען פח װעלען בתים
 ioto די װאך. יעדע סעײראל זײער םמ יראאענט 2%
 װעל׳ po פאנד באזתדער א אין האלטען ײניאן די װעט
 ער •X לאקאל״ פץ םיטגליד גוםשטייענדער יעדער כען

 פאר אױסגמאלם קריגען װעט גיט. אדער ארביים האט
 אױפ־ דערפאר אבער האם ױניאן די װאקײשאן. װאד א

 ומס סעים יםים געזמליכע פאר געגאלם די געגעבען
 אג• אלםעז אונםעח געהאס האבען װאך״ארבײטער די

 גממא־ פאר נאך װעלעז בעלײבתים די רימעגם.
יאר. חגם דעי ריעל

 די װאפ סתקם דעד אדײן אויד איז אגרימענט אין
 אגריםאגםס אלע אין איעגעםירט האט אינטערענשאגאל

 יי פאל אין אז פונקם, דער אה דאס «ױים. םע1לע זײ
 יי האס שםייגען, װעלען לעבענס*מיםלעז אױף פרימען
 ד אױף זמנכעתנג א פאדערען tx רעכט דאס ױנקח

_ טערםץ. מיסען אין שכיר^
j אלפרעד געװען איז סיסמג דעם פץ טשערמאן )  m 

 דימז םיםגליחנר די ®ץ םראגזמ די װי נאכדעם לאו.
x̂םרTדס״ א און געװארעץ פארעגספערט עגשםעלעגד 

rorp ת עזבאדינגמג ך ײגיזז סונקטזװ. איבערדי  ־טס
p בייפאל גרױם םיט געװארעז הײסען i םיסגלידאד. די

 געװאחנו דורכגאפירט אױך זײגען םיםינג ביים
 באארד עקזעקוסיװ באאסטע, סאר ממיישאנס

 איז אס קאנװענשאן. דער tx דעלעגאםען px דער
Tf ערוױ^לס אײד ifTTfa איז ןקשאןעל אן 

 נאםמירט איז שגײדעד מענעדזשעד קאסיסע.
 שאיקיש תסערא מערסיז טאןגאקס ®איז
p סען i יזנג די אױן לםן♦ואמןפאר די Of . 

ן סםאלץ הןרסאן אזץ ברעסלאו וראד ן ר מ וזיין

ן

ד מ

________________■4. 1940 א«ריל,

 ארמיניםםראציס און מענעדזשער
 מחזיילם װידער 62 לאהאל פדן

שםיממן צאל נרמםםער דער בדם

 לא- יעיאן ארבײםער נעגלתשי px אונטערװעש ךי
 װידער־ האם אינםערנעשאנעל״ דער po 62 קאל

 גאנאע די px שאר םעםי^ל םענעחשער. דיער עדו־ױילם
 גרעםםער דער םיט םערםין, נייעם פארן אדםיניסטראציע

 באטײליגם איז עם ױען זיך האבען װאם שטימען גאל
 םים• ואל דער tx יע1פראפאר אין עלעקשאן אן ץא

^ ^ גליחני•
 זיד האבעז װאלען די אין װאם אליין, פאקם דער

 םױ• עלף קארגע די po מיםגלידער 8,026 באםײליגט
 באװײזם לאקאל״ dtx באלאנגען װאם םעםבערם זענם
 ארבײםער, אתםערװעש די װאס איגטערעס גרויםען דעם

 אלערלײ po Tf’TTO אויםשליםליד כמעט דינען וועלכע
 אז געגלױבם האבען פילע װעלכע px נאציאגאליםעםען

 ײניאן, א אין ארגאנחירען גיט איבערהױפט די קען םען
 די ארבײטער. פרייעז די װאלען. די אין גענומען האבען

 די באח ײניאן דער אץ ױעען װעלכע po םערסםע
 סאראינ־ זײנען די אז באוױזען. האבען יאר״ פאר לעצםע

rx ײגיאן דער אין םערעסירט  px טעםיקײםן אירע 
 איגםער־ דער po םיםגלידער אלטע די מי װײגיגער גיט

 «יך האבען זײ אזױ װי totx דער מער״ גאך געשאנעל.
 קאנדידא־ סארשידעגע די אװישען פאגאנדערגעקליבען

 רײפ• א באװיתם געשטיסם״ האגען די אזוי װי און םען
 זײער tx האבען זײ װאם גוטרױען גרויסען דעם און קײט

 ppjT’ די האט װעלכער שאר, מענעדזשער און ױניאן
 זי אז ש»םע. דער tx געבראכם איר px געבוים
 אינםער״ דער אין ױניאן גרעסטע דריטע די װערען

י— געשאנאל.
שאר, םעמימל האס םענעדזשער, םאר קאגדידאם אלם

 שםי• 6.141 געקראגען קאגדידאט. אײנציגער דער אלם
 האט עם װאס דאגעגען. שםימען 220 בלויז און סאר םען

 די po אכםונג px ליבע די באװיזען מער נאך אבעד
 אויך האם ער װאם פאקט דער את שאר׳ן tx םיטגלידער
 tx דעלעגאם אלם שםימען צאל גרעסםע די געקראגען

 אין נאםען pn באםש קאטוענשאן. איגםערנעשאנאל דער
 איז באלאם דעד װײל £6 נוםער געװען איז רײע דעד

 דעם אין האם עד אלסאבעםיש. געװארען אויסנעשטעלם
שםיםען. 5^65 געקראגען תנריק

 עםליכע פאראן לאקאל דעם אץ אױך איז גאםירליך
 px אואזיאיע px זיד שוילעז װעלכע קאמוניםםען,

 פאר px עסטער םאד קאנדידאםען ארוםגעשםעלט האמן
 I"P אגער געזהא זײ דעלעגאםעז. קאנװעגשאן

 אל־ px געצױגען האבען px ערוױילם נים קאנדידאם
 אין שטיסען. די po וראצענם קלײנעס א גאר געפײן

 מע• דעס אױםער געװארען. עתוײלט זײנעז װאלען די
 םים־ 21 אגעגטען״ בתנעס זיבזח אײד שאר׳ נעדזשער
 tx דעלעגאםען עלף px עקזעקוםיװע דער tx גלידער

אימעד קײן אינםערנעשאנאל. דער po קאנװענשאן חנד
po געמארעז עדװײלם נים אה אלע די p i אוא־ דער 

זיציע.
:אזשיענניקא דער tx געװארען ערוױילם זײנען מיםגליז־עד סאלגענדע
 אלאקא חשעני שענהאלץ״ איזידאר שאר״ םעמיעל

ל מ «ל, סיליו דװ־העס. מי  מעדי גאםליעב. ליליען ו
 px roxofo חױ פאלינעי, קיםי פלאום׳ סעםיחנל גייױ״
שאסירא. פעגי

m הרינם דעפארטטענם םאון $װ 
נעת־פעי דאל«ר 4ססס,

 אתטעד ^גמעדעסארט pvo אװ erx איסםעוץ דעד
 װאנדער. חערי סרעזידענט װײס po סידערשאסם דעד
ק־ דאלאר מױזענם n געקראגען מאנאט דעס זזאם  מ
 געװארעז אנטזאגס זײנען װאס ארבײםער אכם פאר סעי
po או ארבײם דער p סעסיגקײט ימיאן ו i ומיםע »ײן 
*r מ אװײמר » געגזף ענסשײדתג אן געװאממ ר  וי
ק «ז רי װ חו ס ײ אנשםעדען זי ח  ארבײםאד אנםזאגטע ו

px ײס סאר זיי באצאלעז ואדלוס^ ו
י נעק דאלאר םױזץנם to די ן w י דאד האם ו
 יאממײ״י־ לןדוױסאס, תר pi ײמגעמאגם מגס
*נגי־ ■p trip די שױדױ.זד נמ p■ מאיאני״ יינג

 לאגגער גאנץ א פאר פירמע דער געגען קאםף דעס סירם
 די װען געריכטען. די ttx באארד לײבאר דער חדד וײם

 דער po ענםשײדונג די דח־כגעפירט^ ניט האט פירםע
 האם ראגגלעגישען, לאנגע גאד ענדליד׳ באארד. לײבאר

 לייבאר דער tx םשעק דעס ארײנשיקען געמחט פירםע די
 רי־ העריק, םרס. האם םארטש םען7 דעס px באארד

 דער po דיסםריקם יארקער נײ po דירעקםאר דזשאנעל
 סאנאנדערגעםײלם באארד, רילײשאנס לײבאר געשאנאל

 ענםזאגם זײנזנן װאס ארגײםער אכט די tx געלם די
 די טעםיגקײם. יתיאן פאר ארבײט דער po געװארען

 הונ״ פינף tx געקראגען האבען װעלמ ארבײםער, אכם
 pru^ שאקא, עלתאבעם דעען: יעדע, דאלער דערט
r fn, זיארנאװסקי, דזש. םערי מאטםעים, אנדזשעליגא
 טהערעזא און םזעםארא אנא רײ^ עםעל םיגעל. פעי

. מוארא די
 דער px געװארען סאנאנדערגעםײלם אח געלם די

 דער סאר לאיער ליבערמאן״ עלייעם P® אגװעזענהײט
 יעיאן דער po מענעחשער ואזנער״ הערי ױניאן^

px ,קריםםאפער געהערם; שאפ דער װאו ולײנפילד 
 לעאן px באארד״ לײבאר דער פאר לאיער האעי״ װ.

פירמע. דער פאר לאיער דער געראםסקי,
 -frxpnTX באארד לײבאר דער po ענםײשדוגג די

 פאר זײ אאלען px ארבייםער אנםזאגםע צװײ די םען
 סירםע דער געגען געװאתען װניאן די האס םארלשט. אײט

 דרעס אינסענם אן קאמסאני״, מאטםעקםשוריגג ,סשעקי
 יאר לעצםעם האם סירמע די סיטי. חשױחי po שא■

 p^TOf? |tx םארםאן טערי ארבײטער אװײ די אנםזאגט
 דער אין םעםיג געװען זײנען זײ װאם דערפאר חגאנא
 געמארען צװ־יקגענוםען שוין דינען ארבײטער די ױניאן.

tx קריגען »יך זײ װעלען אבער איצם ארבײם. דער 
ט ל מ ר מ  רייש, םיידי װי צייט. פארלרירעגער דער מ

 קאנםראלירט װעלכע לאקאל, גוארקער po םענעדזשער
 קריגען ארכײטער ״rix די װעלען ערקלערם, שאס, דעס

דאלאר. המדערם זעקס אתס
סירםע״ דער באפױלען אױך האט באארד לײבאר די

 אגרי־ אתטערן סארסליכםוגגעז אירע נאכקוםען pd זי אז
 אנגעהויבען האט זי װעלכען ימיאן, דער פיט מענט

 פאר• דאן האם ױניאן די אוימסש. םעז1לע איגנארירען
 רײש םײדי באארד. לײבאר דער פאר פירמע די קלאגט

px מניאן די פארםראםען האבען איסערסאן לאיער דער 
סארהערען. די בײ

 אונ־ שױיבט פירמע װעסטשעםטער נײע
אגרימענט. װניאן טער

 מאונם ,143 לאקאל po מעגעדזשער ריף, למיס
 p,פאלסםי םירמע דרעם נײע א אז פעלדעם, װערנאן,

 םים שאו א דארם געפענם האט מאס קאמפאגי״, דרעם
 ארבײםער, i’xoto באשעסםיגט px pmx װאכען עםלימ

 אנגע־ ײד האס פירמע די געװארען. יוניאנתירם איז
 קאנםראקםארם דרעס סאוולאר ײנײםעד דער אן שלאסען

 דעס po דרעםעס ביליגע וראדואירט זי אסאסיאײשאז.
לאין• דאלאר 4.75

 - נוארה אץ פעסטאױ בראזיער א גאך
ארגאגמירט

 גױ ,166 לאקאל po םעגעדזשער סיראםא, הערמאן
 פארהאנדלונגען פארעגדיגם האט עו־ אז באריכםעם, אר^
 קאםואני״ בראדעו־ .ביתזי סירםע גראזיער דער םים
 געװאונעז האנען ארבײםער זײ חשױחי. גיז טאר^ סון

 גמאלס מאל אנדערהאלמז װאן־; שטמדען 87ל4 א
 ;םו־ביס יםיס געזעאליכע סאר געאאלט ;אװערםײס סאו

 ארבײטער סאכען אלע פאר שכיתת dto'pd באשםיםםע
px איסםערן דער באדינגתגען. ײנקא אנדערע אלע 
 ענער־ אז או איאם פירט דעסארטמענט pxo אװ אוט

 אונםערװעש פרױען די ארגאגיזירען tx דדײװ גישען
 ביתױ דער פיס אגריפענם דער דזשױרזי. px שעוער

 דעי pm שא■ ארגאגיזירםען אן נאך tx גים בראזיער,
לאיז•

 דים־ װערנאן מאונט אץ טשערלײט שאפ
*ראבלעמען טױיד סוסירען

p סארםרעטער px משעדלײדיס i שעסעד פעראיג px 
 1זי חאמז קאתםי״ וזעסםשעסטער px טלאךעשס זעקס

nmorpon <לטאס1דסא  tx בײם וראבלעמען. םרײד 
 תאראװיץ, לxישר באריכםעז אוממבען האכען םישמג
p מנעז־זשזװ־ מחילף i אוס Mf o o w i p«D TXI, 

px שןר ריי^ למיס  148 לאקאל זדאחױגע px נתמח
מד ר אי האמז באריכםעז זײ נאר םדײד. px לאגן ת
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 די דיםקתױרם px פראגען געשםעלט םשערלײדים די
וראבלעםען.

 װי אנגעװיזען ספעאיעל האבען רײף px האראוויץ
 די םפעאיעל און ארבײםער די פאר אח עס תיכםיג

 שװעחג די אין תקא װאך דער אױף pn tx םשערליידים
 האראװיץ טם. נים אח טרײד px לאגע די pm צײםען,

 ,אוים־ פאר װעםםשעםםער px יתיאן די געלױבם האם
 דער טראז נטםיג האלםען זיד און פראבע״ די האלםען

ארבײטםלאזיגקײם.

ײנע אלנר ײם עופ ח ארנ  סאפען פ
דעפארפנמנס םױיד גארםענס

קא־ ז*ער װאס ארבײם ארגאגיזאאיאנם ענערגישע די
 נאד באגײם, האם דעפארםםענם םרײד גארמענם םען
 px געװארעז אסגעהאלםען px װאם קאנפערענץ, דער
 די אין םארםרעטער איגםערנעשאנאל די po יארק גמ

 האט לאנד, גאנצען איבעח מארקעםם גארמענס קאםען
 אײנע פרו־כם. ערשטע די געבראכם םאגאט דעם שױן
po עלםסםע די px סירםעם דרעם קאםען וױכםיגסםע 
 קאם־ פראק ״האברײם די שםאםען, ענגלאנד T’i די אין

 אתםערגעשריבען מאנאם דעם האם כאססאן, po פאבי*
 אינםערנעשאנאל, דער םיט אגריםעגם שאס קלאוזד א

 ארבײ־ די פאר פארבעסעחנגען װיכטיגע נאכגעבענדיג
םער.

קא־ די px שחץ את קאםואני״ סדאק ,האברײם די
px^PTm סעל ועע א עו־כיא עסגיזב טדדע טען i'i n 1 
 װעלכעז tx שאס, אפען אן געחזמ יארעז אלע די אמ
 סירמע די .onoTX קי? געהאם נים האט יוניאן די

 אר־ די דיגען 1936 אין ארבײםזנר. 150 באשעפםיגם
 איז םםרײק דער אבער םםרײק, px ארונםער בײםער

 *dtx די אינחשאקשאן. אן חרך געווארען געבראכען
 px אנגעהאלטען האט ארבײטער די po אוסרידענהײם

 די אטװפירען ראבערםם ראלף באשםיםם האס ױניאן די
 האם ער ארבײםער. די אװישען ארבײט ארגאניזאציאגם

 קור־ א px px ארבײם דער tx געטמען ענערגיש זיך
 גארי־ ועחענליכער חרך געלונגען אים איז !,,X אער
 זײעחנ px די באזועען ײרך ארבײםער, די מים רונג

 ימיאן. דער פאר זײ po םערהײם א געמינען tx הײמען
 ח׳ײם דח־ך סירמע דער םיט קאנסערענצזח עםליכע נאך

 *nfiTo םשײם מאםאםשחעטס קרייםער, פילי• םרעזידענם
 px לעװק. םערי ארגאגײזער px האלסערן י. װײזער

 פרעזידענט װייס po אנגעסירט קאנסערענץ לעצטע א
 אמטערגעשריבען אגרימענט דער איז רײזבערג עלײעס

געװארען•
גע־ ײמערארב די האבזמ איבער, גים רײזבערג װי
 ארבײםס שםונדיגע 40 א ;שאו יוניאן קלאמד א װאתען

 א ;אװערטײם סאר געצאלם מאל אנדערהאלבען ;װאך
 שכירװו די אױף וראאענט האלכ א זיבזח po חעכערונג

px זײנעז קאםערם די באדינגוגגןץ. יתיאן אגדערע 
םקיילם. יתיאן סיט װאך״ארבײם אױף שטיק po אריבער
געװא־ גוטגעחייסען איינשםיםיג איז אגריםענט דער

מד איז װאס םיםיע א בײ אדבײםער די po רען  או
דער ®ץ רוף אױפן טאג טיסען px געמארען האלטען
ײניאז•

 אץ אײלאנד ראוד אין שאפ אונטערװעש
םטױיח

קאםוא־ גאדנמגם ,םםאנדארד דער po ארבײםער די
 ראװ ווארוױק״ װעםם px שאו אונםערװעש אן ני״,

 אנער־ *זניאן סאר סםרײק px ארונםער זײנען אײלאנד,
באדינמנגעז. און קעטנג

 װעלכע קאסערס, די האבעז סםרייק דעס אנגעהױב^ן
 אנם־ ״pi האם סירסע *nr װען שא• no ארזגטער זײנען
 סירפע די אגריטענט. ידניאן א אתםעראושרייבעז זאגט
 אריבערגן px ואנטיאק px שאו איר געשלאסען האט

 cofTvpx שאו איר אין קאטערס די po םײל א סירט
 אסעדײסארס םײדלאך סוואיג זיינןן באלו װאדװיק.

ttxעשםאנען dtx םםרײק px םסדייק דעד px d t i  px 
רטמא ראס, אסװילי גאטג לען«  ,ײזעדגאגאר לעשאנאנ;

px אל1 א p i געװאראן ארעסטירט זײנען םםרייקער די 
prx• ו ן  ברא■ די׳יזױרטאן px ארבייסןד די .p^ ויקעט ד

י י«< 1r»* 8 שא^ דאדס •MB זי  TWT לונן  הי
םןן זזדך ססדייקןר די אר&וסיגאן px םםדיין דאם קן  וי
«ײ. םיט paxnx שאו דןס
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 איו סעסעלםענםס און ספוייהס
סאוס־װעסס דער

 פארםרעםער אינםערנעשאנאל םערעלשםײז, םײער
 די באױים האט ער אז מעלדעם, סאום־װעסם, דער אין

 םיםי, קענזעם אין םירםעם קלאוק אלע מים אגריםענטם
 דער ארבײםער. די פאר םארבעםערוגגעז םים םיזורי,

 ״סםױרעז, סירמע קלאוק בארימםער דער םיט אגרימענש
 איז םיזורי, סיטי״ קענזעם פח קאפפאני״ פריגם סלעגםאן

 אג־ גײעם דעם דורך ערשםער. דער געװארעז באנײס
 וױיחש די און באדינגועען ארבײמם די דינען ריםעגט
 פאר־ רעפארםםעגםס מילע אין ארבײםער די פון םקײלס

 די אויף העכערתג באדײםענדע א געװארען. מםערט
 קאםערכ באגאלםע ערגער די געקראגען האבעז שכיתת

 אלינ העמתנגען װײםערע םים אי*ם, ספו־עדערס און
 םיגײ ײגיאן דעם קריגעז װעלען זײ במ םאנאםען זעקס
 םיניםום די געװירען געהעכערט אויץ־ זײנען עם פום.
 שטיק px ארבײםעז װאם דעיארםפענםם גאל א פאר
 איז אז פונקם א געדוארעז ארײנגעשריבען איז עס און

 ארײטנו־ געתפען װערם ארבײטער אז ווען *ײם, םלעק
 האלבעז א װײניגסםענם קריגען ער פח שאפ׳ אין קופען

 איז ארבײםער דער מאם אייט דער דװץ שכירמ^ טאנ
px ■פאר םינימום דעם באצאלט קריגען ער דאדף שא 

 םיגו־ 16 וױ מער ארבײט אז זיצם ער װאם צײם דער
 ארדגוגג אױםער איז םאשיז די װאם דעס «וליב םעז,

ר אדער מ אוחאמז• אנדערע אי
»r V n  o a tn a i an  p ײז יי

 אינקארפאריײ חשענאליין ״איגדיאנאפאלים דער מיט
 אר־ 125 באשעםטיגט װאס שאפ׳ דרעם קאטען א םעד״,

 סענט 35 א געװאוגען האבען ארבייםער די בײטער.
 פאד בעיס־רעים *סעגם46 א און מינימום שםונדע א

 געקראגען האבען קאםערם די ארביים. שםיק םעםלען
שכירות• די אויף העכערועען באדייםענדע

רו ליינאר א א אנעלי ארוערט נ  ו
װניאן סאםפ^ני אדיפנעבען פירםע

 האט באארד, רילעישאנם לעיבאר נעשאגאל די
 גארמעגט דאנעלי .געל דער is באפעל א ארױםגעגעבן

אוים־ זאל זי אז מיזורי״ םיטי, קענזעס פון קאמפאני״
אר־ די טון םארםרעםערין אלם יוניאן קאטפאני די געח

 אפברעכן ;פארהאנדלונגען קאלעקםױוע אין בײםער
ױ־ דער אט םים געשלאםן האט זי וואס אגרימעגטם די

 *י *וריקנעםעז און ,1937 חשח, און מאי אין גיאן
 האט זי װעלכע פיקע״ םעי אפערײםארין דער ארבײם דער

 אויך איז םירמע די סעטיגקײט. ײגיאן פאר אנםזאגם
 אראנדזשמעגטס איר אפאושטעלעז געװארען געארדערם

שכי־ די px ארוגםעמונעםען ױגיאן קאמפאני חגר םים
ת  ארגאניזאציע דער פאר דיום די ארבײםער די פון ח
 װאס געלט סומע פולע די ארבײםער אלע צוריקצאלען און
 דורך שכירות זײזנרע פון אתנטערגעטםען האט די
אובםער־ איז אגריםענט דער זיגם יאר דרײ אלע די

B פירמע די װאט ג?לט םזסע די געװארפו. גפשדימװ
 איז עם און שכירות די אין פארמסזנדוגגען רליכעעי

 *י ארביטרײשאז אװ באארד א עזוארעזג אײגגןשםעלם
 אגרײ דעם לױט חעכערונגעז. *זוינע וחנגעז ענםשײדעז

 שםיק די פון פראאענם 60 חײניגסםענם םחען פענם
 פח מער פארדמעז דעפארטםענם יעדען אין *רמממר

דעפארטמעגם. זײער אין םקײל םיניפוס דעם
 אױו דעעז באדיעונגען עגאכע אױף אגריפעגםס

 פירומע קלאוק דער םים געװארעז אונםערגעשריבעז
 םים אגריםענם קאלעקםיװער א און יידיץ״ ענד .בו־ענד

 אכם די אין םירםעס. םאנוסעקםשוריע אגדערע ועקם
 באנײם איז עם װעלמנ םים שמאם, און שעפעד קלאוק

ח *גריםעגםס, די געדואחמ ח מ  900 ארום באשעפםיגם י
ארבײםער.

 שרײבען לואיס םעגט אין ^מעם דרײ
אנרימענטס אונםער

u איז s e זג<שריגרמעאוג יתיאן די האס לחדם? 
 קאפ* און קאהעז a* די פידםעס. דרײ םים אגריםענם

 אוגםערגע־ האבען קאמפאני״ און .דזשעיםם און פאגי״
 HP ײניאן דער םיט *גרימגםם שאו קלאחד שריבען

ד װאו־ארבײטער «לע טע^ עםליכע פון םםדײק א  מ
 »יז ײיד « דאלאר אײן פון העכערונג א מקראמנן בען
ר סקײלם יונקח מוואדען אײמעשםעלם זימען עם » 
 גזױ אנגעפירם זימעז םםרײקם די ארבייםער. שםיק די

 •רײס ארטי נידהעם, היאראמד ארגאנײזער פון ײארען
סםעף. אפיט דעם ארן

 אוגםערגעשריבען האס קאטפאני״ גודפאז .לעװין די
 הא־ װאס פארהאגדלונגען נאד אגו־ימעכם שאפ קלאתד א

 *ר־ ארבײםער אלע װאכען. עםליכע געאויגען זיך בען
 חע־ א געקראגעז האבעז זײ און װאד פון דארם בײםדן
יעדער. שכירות די אױף דאלאר אײן פון מרזגג
 געװארעו אונםערגעשריבען אויך איז אגרימענט אז

 קאסד פלאוער און פעדער יפישעלארט .םיזורי דעד םים
 םדײד דעם אין שאפ וױכטיגער אײםױגער דער פאני״,

 דארם װערען ארבײםעו־ פעוזױג ארום לדאים. םענם איז
 ירעפע־ $ נאכגעגעמן האם םירםע די באשעםטיגם.

J יוגיאן ויעגשעל g v

 שרײבען מישיגען אין שעיער דרעס גוױי
אנריםענטס אונטער

n jn ,יז אדמנײוער איגםעדנעשאנאל פלאםקיז* 
שימן מז חאם ער אז םעלדעם, םםײם, מי שרי  אתמרמנ

n. פירםע חנד םים אגרימעגם שןו קלאתד ן r- ־ ר » 
ח שיל״ מן, פארס • ־ פירגמ די מישיגעז. יו מ י ש

 אן םרעםם ארבײםער די אוריקמלען דארפעז וועם
 באשעםםיגט פירםע די דאלאר. םומענםער מנדליגע

 די פון און ארבײםער טױזענם איבער דורכשניטליך
 משך א םאר דיוס די ארונםערגעגוםעז םען האם אלע
יאר. דדיי איבער פח

לעי־ נעשאנאל די דערקלערם אגםשײדוגג דער אין
 אנ־ זאל מען וחנן אםיא אז באארד, רילעישאגם כאר

 האבעז ארבײםער די אז פירמע דער פון םענח די נעםען
 גע־ אזוי דער אן אגגעשלאסען זק• פו־יױױליג, אלײן,

איז איגדעימדעגם תפעגער אה  אלײז םאקם דער יוגי
 און קאנםראלירם געשטיגט, האט קא&פאני די װאס

 גענוג ױנקמ, דער פון םיתגגעז די אין זיך געםישם
 קאנםראלירםע קאספאגי א םאר איר ערקלערען *ו גרתם

 םים־ די פון ארגאנמאאיע פדײע קײן נים און אגעגםור
 אזא םארבאם געזעץ רילעישאנם לעיבאר דעד נלידער.

 דער אויף אומגעאכטעם בתים< בעלי פון אױפפירונג
 אונםעראואװארםעז זיך ארבײסער די פון נרײסקײס

י ײ ^י ײ ...............—-----------------״
 אז פירם אינםערנעשאבאל די װאס קא&ף דער

 שוין זיך *ים קא&פאני גארמענם דאנעלי דער געגען
מר  שױן ידגיאז די האט ײט1 דער דורך יאר. דרײ אי

 שוין איז עם קא&פאגי. דער געגען סםרײק א געפירט
 םםעיםס ױנאיםעד דעם כיז געריכנזעז אלע דורכגעגאמען

 אינ־ אן געקראגעז האם קאםפאגי די קאורס. םופרים
 יר די און אינטערנעשאגאל דער געגען דזשאנקשאן

 קעיס ךי האם קאורם םופרים דער אועלירט. האט ניאז
 פארהערען געריכם. נידעריגערען ms אוריקגעשיקם

 ער־ מעז און מאנאט דעם געווארען אפגעתאלטען זייגעז
עגםשיידונג. אז גיכען אין װארם

 געוועזענעם פמ פרוי די ריעד, דאנעלי נעל םרם.
 די אמ ממורי םון ריעד סענאטאר םםעיםם ױנאיםעד

w דעד פוץ ■רעזידעגםין t s. םע־ אירער׳ מאן דער 
 ix אײנפלום גאנאען זײן געגואש האט ריעד נאםאר

 ד אינטערנעשאנאל דער פון פארזוכען די באקעמפען
ארבייםער. די ארגאניזירען

 אגרי״ האט אמ מיםגלידער שםײענדע גוט טויזענם א
 יונ־ דער פון אםיס דער םירמעם. 300 ארום םיט מענטס

עווענױ. זיבעטע 567 אין איז יאן
םיכםי־ א אז איצם םירט ױניאן קלוירקם שיפינג די

 טויזעגםער די ױניאן דער אין ארײנצוגעמען קאמפיין געז
 דע- שיסיע די אין באשעםםיגט װערען וואם ארבײטער,

 לואים םרייד• דרעם און םוט קראזק. דעם פון פארטמענםם
 אנ״ די ױניאז• דער םון מעגעדזשער דער איז דווארקין

 וױיס־פרע• אלקען, אלעקםאנדער :זײנען געאמטע דערע
 גאלד־ װיליאם איז םעקרעטער׳ בלומקין, מייער ;זידעגט
מרעזשורער. בערג,

 אינסטאלירם מאנאט דעם װעט לאקאל נייער דער
 לעידיס אינטערגעשאנעל דער םון 99 לאקאל אלס ווערען

ױניאן. װארקערם גארמענט

 0שא לעװענסאנ׳ס פדענק םון ארפײטער
ק שיקען פארטשעםטער אץ אנ  טעלע- ד

 און דובינסקי פרעדדענט צו גראטע
רובין. וױיס־פרעדדענט

 פאר■ פון שאפ ק.״ ענד .ם. דער םון ארכײטער די
 םםרײק אין געװען זימען וועלכע יארק׳ נױ טשעםטער

 7«־ וואנזנו ביז םירםע לעוועגםאן פרענק דער געגען
 גע־ זײנעז הילמאן פרעזידענט און דוביבסקי זידעגט
 יוריס־ די אױסגלײכען װעגן פארשטעגדעניש א צו קומען

 שעפער, סוט לעידים םםײל מעניש די איבער דיקציע
 יחחיחמס » םעלעגראםעז דאנק ארייסנעשיקם האבען

ש וױים־פחסיחגנם און דוכיגסקי  םענל תבין״ רדזשאח
דשד« י?א?ל ןפו ן

25 ט י י ז ► ■)»־ ו94ס ׳אפױל

 שי־ טשארטערט »ינטערנעשאנ»ל
לאהאל אלם יוגיאן סלױרסס טינג

 וזי איז דובינסקי םרעזידעגם צו םעלעגראםע די
פאלגט:

 די פון קאםיטע א אונםערצייכעגםע, די ״םיר.
 קאם־ מאנופעקטשורינג •jp אמ ״ם• דער אין םםרייקערם

 חנר םון םיםגלידער געוועזענע פארםשעםםער, םון פאני
 װילןן אמעריקע, אװ װארקערם קלאדיגג אפאלגאםײםער

 •pm און אנערקעגןנג אויפריכםיגע אוגזער אױםדריקען
 דערגרײמן w אנשםרעגגוגען אייערע םאו־ בארקײם

 ארעגחשםעסז׳ צופרידעגשטעלעגדע און םרידליכע א
 שװןס־ און ברידזנר סםרײקעגדע אונזערע װעלכע דורך
 דעד םיט פלעצער׳ זײערע אויף *אוריקגײן וועלען םעד

 פון םיםגליתר נײם דער םיט װערען ®ון זיכעדקײם
 אײו בעםעז םיר ארגאנימאיע. •ראכםםולער אײער

 אונזער בריינגען צו באםיאונגען אייערע פארצוזעצען
 אינטעתד דער פון ױריםדיקציע דער אונטער פאבריק
צוקונפם. גאעגםער גאר דער אין שאגאל

 סשעוטא!; קאטיגי, *חשאהן (אונםערגעשריבען)
 סאלוואטארע אםליזא׳ מארגארעם פוראנא. װיליאם

 אד םאםוםשי, דאםיניק זענט^ run םעלעםקא׳
אולדעריקא םאםוטשי, בעםי טעדעםקא, דזשעליגא

• ״ מ ___ .____________________מ
 *"iv רובין* וױים״פרעזיחנגט is סעלעגרא&ע די

 זיה ״ענם4 קא&יםע זעלבער דער פון םערגעשריבען
 תר םיז סטרײקערם די םון קאסיםע די .םיר,

 אייד וױלעז קאםפאני מאנוםעקםשורינג ק.״ ענד ״ס.
 אלי פאר דאגקבארקײם יגע8האר אונזער אויסדריקען

 אונז העלפען אין קאאפעראציע אויםריכםיגע אײער
 װד ײרד ארבײםס־באדיגגוגגעו׳ אוגזערע פארבעםערען

 איגםערנעשאנ»ל פרעכםיגער חןר איז מיטגלידער רען
 TV וױלען םיר ױגיאן. ווארקערם גארםעגם לעידים

 פי־ די םאר דאנק אח אגערקענונג אונזער אויםדריקען
 מור־ ברידער די אויסגעקלימן. אונז האס איר וואס רער
n i« איבערחױפםנו דיגען זאסלאװ און םאלעריקא 

 םםרײימר די פון מאראל די אנהאלסען פאר פארדאנקעז
 * אגםשלאםעגזזײט באגײסםערםער אוגזער פאר און

 את־ אוגז ברײגגען is ארבײט אײער פאר םsזע זיגען.
אינםעתעשאנאל׳. דער פוץ יע8ריםדיק1י דער םער

rm ײיד •רגײטם !
י »גןקראגיו ו

 אינםער־ דער פיז באאךד גענעראלע^עקתױװ די
 לאקאל אלם םשארםער א ארױםגעגעבען האם נעשאנעל

is ױגיאן דעד ps פרױעז דער אין קלױרקם שיפינג די 
 לאקאל נײער דןד יארק• נוי אק איגדמםרי קלײדעד

 דער זױן ארבײםעד אלע די םיסגלידעד אלס אדײז נעסט
דעט ps אפטיילונגען ם1קא אינפענטס אלז דרעס ק׳1קלא

י ד ח p קלױרקם שיפינג• s חנר 
ju די פאר s ii האט זייאר. פיד

רעזאלוציע.
 «ס את ק1קלא .םאםלק דער «ז ארבײםער די

 זיייר אױס דריקעז סםרינ^ םע39 װעםם 251 קאפפאני׳׳
 1יי סאבײקדזש בארני ברח־ער אגענט בימעס וםצ דאנק

 "W6 די אױף יפפאסען1א גוםזח דץ פאר ׳35 לאקאל
 ®,א אים באשענקעז אזץ שאפ׳ זײעד ps לעגעגהײםעז

ײד זײ פרעזענם. שײגעם א א קען  Wn t אױס דרי
ms ברזדער םענעדזשער דיסםריקם a פײנגערג <• 
 ײייי עי v האמז׳ ps פיאנערפאקא »ת חילו* זײז

ארבײם. טטע זיין פארזעצען
שאא« טון ארבײטעד די *ץ נאסען אק

קר^ סאקס W סי w w v f•

לאקאלם דױיאדקער ד re זואהלען די אמ העםפת ועו
t מזל־ברכה א m קאמפײן־ליטעראטור

 דערגרייכען װעם .גערעכםיגקײט״ נוםער דער ודען
 ױניאנס לאקאל מערסטע די אין ין1ש ױעם לייענער, יד

pB די װאלען. די נאך זיץ אינטערנעשאנאל אוגזער 
 און ״סארשפרעכענם״ ״אםאקעם״, ״דערקלערונגען״, לעא

 םארשידענע די װעלכע מיט מלחםה תכסיסי אגדערע די
 די אנגעםירם האבען גתפען דיערע און קאנדידאטען

 באהאלטען• ps םארפאקם pn שדן ױעלען װאל־שלאכטען
 ין1ש ױיניגםםענם.1 ״אםיציעל״ װעלען׳ אליין עןגרופ די

 נעכםטע די םאר מאנאטען דרײ ביז אויםגעלעזט דק
 אינםערנע• דער pם קאנװענשאז א ביז אדער װאלען
 גתפען או־יף פארבאט דעם ארוגטערנעמען װעט שאנאל

ױגיאנם• די אין
|1ם p־w אין איבערבלײבען אבער װעט עם װאס

 איז ען,11ארכי די אין מאנכע גיי און מיםגלידער די
 pn נאךםעם דער ps ר״1.קאמפיין־ליםעראם בערג די
 ערקלעתנגען פריגצייען דעקלאראציעם׳ ליםלעטס, די

px ,הןך גתפען םארשידענע די װעלכע מיט אויםרוםען 
 pם משך אין םיטגלידער די באמבארדירט איינפאד בען

 נאך־ דעם אט pפ אז ,pn מח־ה םוז מען px קעפפעין.
ערען̂.is 11 ר1פם גרינג ניט איז נאך־ריזז אדער םעם

 איבלען די אס אנצונעמעז געמיגט מאנכע דינען
אר־ זײ דעמאקראםיע. pם בײ־פראזװקט יטיגען1נ אלס

 םאר־ ן1א באאמםע פאר ײאלען פעריאדיש זײן זען
 םיטגליד יעדער מת דעמאקראטיע א אונםער װאלםער;

 עט עלכען11 םאר קאנדידאט א זיץ ix רעכט א האבען
 גא־ מען מיל קאנדידאם א איז מען אז px אמם׳ אה

 םים םיםלען די װאם אי װערען. ערוױילם טירליך
 ניט זיינען צװעק דעם םאר זיך באנוצם מען װעלנע

 אן^ריקאגער אן זאגט ױי איז עםיש, גאנצען אין אזױ
פא- px ליבע אין עראיבם איז ״אלץ :שפרידווארט

ליםיק״.
 ימיאנם די אין דעמאקראםיע אז אסת, טאקע איז

 מ-1א px הפקתת די אםיא אז לעבענם־װיכטיג, אזוי אח
 באגאנ־ מאנכע םרן װערען אם11 פאראנםװארםליכקייםעז

 אדער אפשאםען נים םארען קעמפעין p■ צײם איז געז
 םען פראצעסען. דעפאקראטישע די איינצאמען אפילו

 קעמפעײ סון מעםאדען די אט אז געדענקעז, אבער םח
 אמ־ px ארײנגעבראכם לעצטעגם האט מען װאם געװען
 קײן גיט זײגען םעלד, פאליטישען םין יוניאנס יערע

 דעםאקראםיע די װעלכער אן באשטאנד־םייל, 'גױסיגער
 עס םארקערם׳ געװארעץ. לח1מב חלילה ײאלט
r דער םײ גוצעז מער םיל געבראכם װאלם s s r v v v 

px װאלםען װאל־קעמפעינס די װען םיטגלידער״ די םײ 
 די אן ערליכער, אינםעלעקםועל געווארען געסירם

 װײסעז קאנדידאםען די װאם םארשפרעכענם גחסח׳דיגע
 מפאראנם-1א די אן px ערםילען נים זײ קענעז זײ אז

איגםיגואאיעס. px לדיגמגעז1באש װארסליכע
קאנ־ דער אדער גתפע די או אנגעםען, לאמיר

 is ערױײלס רעכענם ליםלעםם, אתיס גיט װאס ייו־אט
px .pnm מעגליד פאר ער געטינם דעסםװעגען is 
p װי דרעסמאכער, די פארשפרעכען v עם חאט גרופע 

מ  קאנדידאטעז yp’x װען אז ליםלעם׳ א px מטאן «י
 אלם px ע1עקמנקוםײ דער px ױעחנז ערװײ־לט ײזלעז
 דארםען גים דדעםמאכער די װעלען אגענטען׳ נימעס

 עזאפפשא װעלען זײ אז לײדיג; pp mאר פיל אזױ
n אדזשאםםערס פרײז px טאר װעלעז דרעםמאכער די 

י  אר־ די אז ■רײזען. חעכערע םיל קריגעז ארבײם ת
 תאט עס װאם אלץ ײשאבם; קריגעז וועלען מטסלאזע

 .ודנ־ א שפרעכעזארפ זאלען זײ אז איז, געסעלס «ד
ל  םחנגט געטאן. עם תאט isnxvi װי םאפ״ יעדעז איז יי

װעז ה  װאלטען םענםשעז די אז םרעפם «ם חלילח יי
 געקענט זײ װאלטען װי״זשע געמארען׳ עדמײלם ״ייקע

 פארשפרע־ אלע די נאד פנים px קוקען איכײםער יי
 אז ,xotxnp לכמזזילח יאד האמז זײ װזנלכע מגס

? ערפילעז קען אנדערש עמימר ניט px זײ ם נ
 קאנדידאם א װען דעפאגאגי פשוס ניט עס איז

ײ. י  א px אז־םמיסםראציע אן באשזלדיגם גייפע אי
ל אאל געװיםע א װאס דעם px לאקאל  פלאכוח מ
 ערגסםע די גים עס nx 1 ארבעססלאז גזװיעז זײמון

 קאקוסזמ מענםשען וױ גאכדעם װאן ידיאקריטסםװא
 גרופע אחײםעד א px דעפאו־סדזט םים זיד דינגעז «ז

ײז י חי »ױף קריגזח ז»לעץ «ײ ױאם •לעמר «אל מ

 איי־ נים זיד קעז מעז און סלעיט פאראייניגטען א
 װעלכע םים מענםשען זעלביגע די זיי זאלען ניגען,

 באשולדיגען זיך, םאראײגיגען ix גריים געװען דינען זײ
 פראק־ די עם איז דאד px ? םארברעכענם אלערלײ אין
 קען דרו־ארץ א םאר װאס גתםעס. פילע px גאר טיק
 ערוױילםען mx האבען מיטגליד דװ־כשגיטליכער דער

? זאכעז אלע די אט װייםם ער װען באאמטען
 די נאר ניט היגזיכם, דער אין זיגדיגען ליידער

 אין אריינצוקומען זיך רייםען װעלכע גתםען״ אפאזיציע
 גרר אדמיניםםראציע די יד1א גאר פירערשאםט״ דער
 װען לאקאלס. די סיז רודער ביים שטייען וועלכע פען
 px רעדעם די הערט און ר1ליטעראם די לייענט איר
 אױס מם1ק אדםיניסםראציעם, מאגכע px אנהענגער די

 םארדאגקען ix בלױז■ px עס אז נאר אגדערש״ נים
 םאג בײ שײנם pi די װאם םירעו־/ יעגעם אדער דעם
 םאראנם־ רען1 נאכט. בײ לייכט לבנה די װאם און

 דער־ ix זיך יבען1ערל לםשל, ער1ם ײניאן װארםליכע
 םייאיג־ דער דאנק א בלױז אז מיםגלידער. די ציילען

 םיר האבען מענעדזשער דעם px ענערגיע אדער קײט
 האם לעבען״ זאל ״ער בלױז אז טרײד; אין װגיאן א

 נאר געװען אים ביז איז װעלכע ײניאן די אויםגעגוים
 דער םאר באלײדיגמג א נאר ניט עס איז נאמען... א

 אוין איז עם נאר מיםגלידער, די px אינםעליגענץ
 קאמפלי־ px אױסטס אזא נאך קלװ. ניט פאליםיש
iswga אפטש y i ליי^•,^יפ די קאײ^דרו דעד Ht

װאלען די פון רעזולטאטען די
 דערװײלע מיר האבען דתק, צום גײען מיר װען

 ק,1קלא יארקער 1ני די px באיז רעזולטאטען די
 אין עלעקשאנם. לאקאלם דם1וײםגpx 1 דרעם םקױרט׳

 px הײםער א געװען קאמף װאל דער איז לאקאלם אלע
 אדםי־ די זעלביגע. די כמעם דינען לםאטען1רעז די

 גע־ עתױילט איבעראל זייגען קאגדידאטען גיסטראציע
 אפאזיציע די האט 9 און 117 לאקאל אין בלויז װארען.

סלעיט. ױיער px םאר א עתױילט
*

,117 לאקאל װגיאן אפערייטארס ק1קלא דער אין
 בא־ 11םי1עקזעק px באאםםע לאקאלע םאר ױאלען 1װא

 פאר יאר לעצםענס םארגעקומען דינעין מיטגלידער ארד
 בלױז װאלען םען1פארגעק םאל דאם איז טערםין, םולען א

 קעםםעין דער קאגװענשאן. דער ix דעלעגאםעז טאר
 זיך האבען םיטגלידער 5,433 שארפער. א געװען איז

 דדײ־ ערװעלםע די px אםשםימונג. דער אין באםײליגט
 אפא־ דער סון אריין אײנער גאיז איז דעלעגאטען צען

 אד־ דער פון געװארען עתױילט זיינען צװעלף זיציע.
 געקראגען האט קאפלאן, מענעדזשער, דער םיניםטראציע,

 יף1א אנדערע די װי מער שםימען המדערם זיבען מים
 ערי דעען פאלגענדע סלעים. אדםיניסםראציע דעם

געװארען: װײלט
 באאמםע׳ די יף1א זאגט מען װאם שבחים אנדערע אלע
באמיפטעגען... די אט װי אםת אזױ פונקם איז

 קאמױ די px נג1ד׳אלט די איז טראגי־קאמיש
 האבען זײ ixii לאקאלעז םארשידענע די אין גיסםען

 האבען די עלעקשאן. םאר קאנדידאםעז אתיסגעשםעלט
 הא־ די קאנדידאםען פיל װי פראגראמען טיל אײי
 לױט פראגראם, אנדער אן לאקאל, יעדען אין בען.
 אין מיטגלידער. די בײ אױסנעמען קען עם װאם דעם

 לאזוגג.טאראייניגםער דער איז ביישפיל, dix יארק, 1ני
 די אז טארגעםען, is געלױנם זיד האט דא םראנם״.

 ארבעטער דער px אתים^טרײבעז פאדערט ליניע נײע
 םאציאליםטעז, װי .םאציאל־פאשיםםעז״ אלע באװעממ

 װאס אלע px אגארכיסםען לאװסםאניסטען, טראצקיםםעז׳
 זײגע px סםאלינען שירה זינגען is זיד אנטזאגעז
 דעם איבער 1װא אבער, אנדזשעלעם לאס px משרתים.

 פאראנסװארסליכע די האבען קעמפעין ארגאניזאציאנם
 ב^זןךען א ײחװאױטמ געװאלם יתיאן דער px ער1ט

 קאםר די אײנגעלאחח דעריבער האבען px קעמפעין
 פאר־ א פאר גתפען אגדערע די םיט צוזאמעז ניסםען

 אגטלאטעז קאםעיסםען די זײנען סלעים, אײניגםעז
px א זידלערײעז םיט קאגפערעגץ דערp ^אזױ קללי 

 עקאגאםישע רייז א םארגעלײגם האט מען װי שנעל
 פאליםישע יעדע אזייםםײדעגדיג פראגראם יעיאן טרײד

 םײנעגס־פארשידעג־ ארויםתפען קען װעלכע טראגע
 ״רזשאבס לאזמג דער איז לאקאלס מאנכע px הײםען.

 ,PXX אוז ט1א ארגאנמירען ארבעםסלאזע״׳ די פאר
עקא־ אזױנע גאך px ארבײם, פאר פדײזעז די העכערען

n AAAAAAA AAAAAAA ^AMAfeAA AMA AAAMMM MAAAiAAזײגיח װידער אגדערע אין פאדערוגגעז. גאמישע 
P’x px ארגאניזאציאגעלע. אדער פאליםישע לאװנגל

—  aaabaaa------LaAAAAAA AAAAAA AAMAAAAAAAAAA AMAMAAA ארױסרײטען ■תבירם זײ האנעז פלאץ ix’ix םערדעל 
px םי. דער זלן אינםעתעשאנאל די וװריקברענגען 
מז א px שאם... px נאסעז px a *י•  פלאץ אחיי
px אטאקע אן — געװען לאזעג ?ײ npx תז־ דער 

 גע־ דא װאלטעז זײ װי פוגקם אדםיניםםראאיע, װעלט
טאראײניגםע די פאר פרלזידענם א ערװעלען גאנגעז

■ A tA A tA A  |A  AAAAA A A A A A A A A A A A A A A A iA A  a a a  a a u m i . a u  לאקאל א פאר אדםיגיסםראציע אן אגשטאט שטאטען— — * — - - — 
 1אפיל האם 22 לאקאל px שםים־ילאץ p* בײ יתיפן.

 טײל px רענק די פאר ״שםיםם געשריען כאװער א
px ויאד״• א דאלאר 5 םיט שכירמו געחעכערסע קריגם 

 אי זײמז• אלע ױףx געמארמז ױך האט פען חכלל,
 קאמױ די זיעעז דעם px ט געחאלפעז? נים חאט עס

ר גיםטיח מ שולדיג... נים זי
״pyxxsp ,^יםקלערמגם דעד קם'אוים1ק אזױ אט

׳PPXPxpx װײניגע םים גתפעז, פארשידענע די װאס
 די .nrtxri די px אײם px יתיאגם די px אן םירעז

 שאדט ױגי» דער px גיט ץס חעלפס קאגדידאםען
 םיטגלידער די דעסאראליזירם עם שםארק. זײער עם
px אעסעמלם עס ;ארגאנימציע די פאדביליגם px 

p ? •םח־ מען װערס װי מחמו. די פארוױרם rn n

-------Kאזסדאסבא ״, a. טאקל א. ,יץגאתגאװ .י ׳אמאב, -
 הע־ י. גאלאב, ב. געלםאר, ל. םיינבערג׳ מ. דייטש, ם.

 ps ר. ארן תבין, ד. לעװענםאן, ד. קאפלאן, בען לער,
~~ *קערםאן• *•
 1װא ,9 לאקאל מניאן פיגישערם ק1קלא די אין

 םראנט״ .טאראייניגםער א געװען ערשט ביז איז עס
 גע־ אפגעבראכען מאל דאם ?ס איז אדמיגיסםראציע,

 עס װאם אפמאך, היטלער־סטאלין דעם איבער װארען,
 דער אין קאמעיסםען ניט די פאר צופיל געייעז איז

 דע- זײנעז עם שליגגען.1ארוגםערצ אדמיניםםראציע
 פעלד. אין טיקעםם צװײ געװען אלען11 די px ריבער

 אפא־ קאממיסםישע די און סלעיט אדםיניסםראציע דער
 איבער באםײליגם זיך האבען װאלען די px זיציע.
 םשער־ דעף און pסארק םענעדזשער םיטגלידער. 2,800

 אינדארםירם אױך זײנעז עלפעnxn, 11? לאקאל pc מאן
 ארען1געו עתוײלם זײנען אפאזיציע, דער px געװארעז

 P»a די px געגען• שםימען צאל קליעע גאנץ א מיט
 דעלעגאםעז׳ קאנװענשאן זיבען די px אגענםעז ביזגעם

px בלױז p>x געװארען. ערװײלם קאמוניסט px 24 די 
 מ־ ערװײלם אװאגציג זײנעז מעםבערס, טיױ1עקזעק
 אפא־ דער px טיר px rsxixo'PDix דער px װארען
 םיםגלידער גאארד םיװ1עקזעק געװעזענע זיבען זיאיע.
 עתױילתג װידער פאר געלאמז זײגען װעלמ לינקע
 מ־ עתױילט זײמגז טאלגענדע דחעגעטאלען. זײגען

מאחנן:
 פרידםאן׳ י. ברעז־שגײז־ער, a אגעגםען: בימעם אלם

a ,גיאעגמרג m ,פישער a  a ,םיללער pn a, 
a י.װאלאד ,פער1? ב.  px •חערםאז .___

 י• 5 זײגעז דעלעגאםען קאגװענשאן ערװײלםע די
מד, a פישער, a טרידםאז, a ?ראת, a יז,סארק  קי
a װאלאך דזש.  px .םאקאםםקי

y ערוױילס דעעז באארד עקזעקוםיװ דער ו1 j 
 באקזעאװםקי׳ .x אםיסלאװםקי, a פרידמאז, a װארען:

x. ,קאהעז a ,ם. מרנםםייה ג פײנבערג׳ ם. בעקער 
 prnrt a, קאילאז, ר. דײװיד, A גרײפער, a בערמאז,

a ,קחפנער a ,סאקאפסקי a ,גאלדאװסקי p yw  a. 
 pmrt a, קירשעגמרג, a האראװיץ״ י. גריגבערג, װ.
px*HP a גארתזד a װאכמל׳ a אוקערמאז, ס.  px.

A
px •pix 23 לאקאל ױניאן םקױרםםאמנר דער px מ?־ 

מ pn px ריעס נעז־זשער אנ  װידעד אדםיניםםראפיע ג
שםיםעז• צאל גרױםער א םים pnxnxi ערװײלם

 לואים זױז לאקאל px מעגעדזשער px אטט פארן
 «ר־ איז *ד קאנדידאם. אימאיגאר דער געתען ריעם

 px זעקם px חתדעדם דרײמז מים געװארען חײלם
 טתם־ טאס אגענטעז׳ ביזגעס די ■pix שםיםען. נײנציג
 מד נים האבעז גאלד םעם px םרענק 1חשא סשיק,

 TT קאגװאנשאן פאר קאנדידאםעז. געגען p*p האם
 געגאן ארזיםגעשטעלם קאטמיטסען די האבען לעגאטען

זײ* טעגטשען אדםיניסםראאיע די אבער• קאגדידאטען



ם ײ -------------------------------->26 ז
 עס אײנם. «ו דרײ ארום םים געװארען ערוױילם גאן

 גארדאן, לואיס ריעם, לואיס געװארען ערװײלט זײגעז
 דזשײקאבםאן. משארלס און װאנדער הערי לעװין, סאל

 געווען איז געקראגען האבען זיי װאס שםיםען צאל די
ען איבער גיז םויזענם קארגע םון ױז  די־ הוגדערם. ד

שםיםעז. 422 ביז 313 םון געקראגעז האבען געגגער ערע
 אפ־ דער אין געווען זיינען רעזולםאםען ענליכע

 באארד עקזעקוטיװ און קאמיטע רעליעף םאר שםיפונג
:ערוױילם זיינען פאלגעגדע םיםגלידער.

 פרומםשיק, סעם קאםיםע: רעליעף דער אויף
לעװין. םאל און אבראמסאן אלעקם

 לואיס ארײן: זיינען באארד עקזעקוםיװ דער אין
 קא«לאן, ה. לעװין, םאל גאלדמאן, דזשײקאב גארדאן,

 בען ריטש, םאדעליין אבראמסאן, אלעקס קאץ, פאריס
 קעם־ ששארלם צייגםינגער״ ארים וואלף, דזשעק לעװי•
 זאנאנא, מארקא שװימער, העלען שיגדלער, בען לער,
 אלדא־ נים טשאדװיק, אייזיק בעקער, לעא ליוױי, םאו

 ר. בײנום, עדיםה שולץ, מארים גונמיים, מעקם ראטי,
סאראש. א. זדן גאלדבארם

 װאלען איצטיגע די אין האבען קאםוניםםען די
 געהאט האבען זיי וואם םעפבער אײנציגען דעם םארלוירען

 מאל דאס איז ער עקזעקוטיװ. איזנטיגער דער אין
דורכגעםאלען.

• •
מ די איז 35 לאקאל ירעםערם קלאיק איז אנ  ג

 אן אן כמעט געװארען ערוױילט וױדער אז־םיניםםראגיע
 גע־ האט ברעםלאו י. ■רעזידענט וױים אפאזיציע.

 עם וואם שםימען 2,564 די םון שטימען 2,440 קראגעז
 אלפ קי««רס*ז סי*ק .דצזאצייג ב<זמ«יגא «זײזי

 שטיםען. טויזענט *וױי איבער געקראגען האט םשערמאן
םאלגענדע: די זיינען געווארעז ערוױילם
קוםערםאז. מ. ברעםלאו, י. קאנווענשאן: דער או

 שלאקמאן, ה. לאגגער, ל. גארין, ב. םינקעלשטײז- י.
> יאגאתיק. ם. און

 ס. געװארען ערװײלט זײנעז אגענטעז ביזנעם אלם
 גאלד־ ם. גאלדאװסקי, ם. קאראלינםקי, מ. אראגסקי,

 אױף יאגאדניק. מ. און סלתקי ה. חשײקאבם, ב. סםײן,
 באראז, ד. אבראמאוויץ, .c — קאמיםע רעליעף דער

מארגאלין. ל. אמ גום י. געדאנקעז, ם.
 ה. געװארען: ערװײלט זײגען עקזעקוטױו דער *ו

 פינ־ י. הערליה י. דובאוו, ה. איעגעל, ל. בעלקער,
 ב, גיםליס. ס. גערסטײן, װ. סאסטער, א. קעלסםײן,

 קאוםמאן, ס. קאץ, י. גרושקא, נ. גאטערם, ר. גאריז,
 םאר־ י. מארקום, מאקם לאנגער״ ל. קאלבאם׳ קאדל

 זאסלאװ, א. רודיז, א. ראנעם, ח. י.״'נאגער, גענסםייז,
ji ,םטײן, א. סילװערמאן, ם. שלאקמאן a אוז טרילינג 
Aזאװליק. ס.

 העלפערס און דרײװערם דרעם אח קלאיק דער אין
 באםײליגם זיך םעםבערס הונדערט אכט האבעז יוגיאן,

 םע־ דער מעץ, סאול האם דעם םון װאלעו די אין
 זעקם בלויז און סאר, שםימען 648 געקראגעז נעדזשער,

 בער־ סעם אגענםען ביזנעם די אױך דאגעגען• שםימען
 פרעזי־ דער שערמאן, הערבערט אח קארפ דײװ גער,
 װײם־פרעזי־ דער און םרידפאן הערי לאקאל םון דינם
 געװארען. ערװײלם װיחןר זײנעז שאםגאף םעק דענט

 סעק־ פיגאנם אלס געװארעז ערװײלט איז קארפ ראיזידא
 זײנען קאנווענשאן דער n דעלעגאםען אלס רעטאר.

 דײוו פרידםאז, הערי מעץ, םאול געװארען ערזױילט
 זימען עקזעקוטיװ דער אין קארפ. אתידאד און קאר■
 לעווינםאז, סאל גערבער, ח. אבראסס, אױתוינג ארײן

 חשאו ארבײםער׳ הערי יאםקאװיץ. דײזו פאזוד. דזשעק
 שער־ ר, דאםגאװיץ, דזשאו קאהען, םאול בלוםענםאל,

 פלאיז־, װ. פישמאז, ס. בראנדט, פ. בלעקעד, ר. מאן׳
ש. זאמברי, װ.  סטיװ אח לעםער י. גארװאנםע, ח

שעםםשוק.
*** _ _

 איז 64 לאקאל ײניאז מאכער כאטאנתאל דער איץ
 םענע־ געװארען ערוױילט וױדער שיפטאז אמידאר

 — לארענסםײז פיל ;ןטאמשער — בריק m ער;רזש
 םעקרעםאר. רעקארדיגג — גאםי פרענק װײס״םשערפאן;

 «ז לאקאל דעם רסרעסזזפא װעלען בריק איז שיפמאז
 ערװײלם זײגעז עקזעקוסיװ דער אין קאנװענשאז. דעד

 פריד־ א. לאחמסםײז, s בלאק׳ ם. גריק, * געװארעה
 וױים־ מ. גאנױ, פ. מז־םאז, י. ראבמאװיץ, ס. טאז,

 TP ס. גראס, פ װעקסלער, י״ קאפטשאזזסקי, 4(פאלד,
מ װ. און ראש א 4ליג

ז י ם art י די ־ לני ^י דדעסמאמר קאסםאם און מי

 גרעםםע די געליטען קאמוגיםטען די האבען 38 לאקאל
 לא־ אנדער אח עם װעלכען אין וױ גרעסער פיל םפלז^

 האם לאקאל טעילארס לעידים דער יארק. גױ אין קאל
 קאמוניםםישער דער פאר גערעכענט איאם ביז זיך

 ער־ זײ האבען עקזעקוסיװ לעצטע די אין פעםטוטג
 האבען נײן מיטגלידער. גייטנען די פון גען וױילם

 כלוםר׳שט האט וועלכער איינעם, און אײגענע ערוױילט די
 די נ*ד גלײך האט מאן ױניאן לאיאלער אלם פאראדירט

 *ו אוגעשטאנען איז און איבערגעקוליעם זיך וואלעז
 אין זײנען וואס שםימען 550 די םון קאמוניםםען. די
 די האגען געווארען. אפגעגעבען װאלען םריהערדיגע די

 קאנדידאם העכםםען דיער פאר געצויגען קאםוניסטען
 עלעק־ הײנםיגצן אין גוױי־דריםעל. קארגע שםיםען״ 362
 דער פון דריםעל א וױ םעד פארלארען די האבען שאן.
 ײד האבען ױאם מעמבערס «אל די כאםש שםימעז״ אאל
 םיט־ די גרעסערע. א געווען איז באםייליגם פאל דאס

 אפגעםרײסעלט אײנםאך זיך האבען לאקאל םון גלידער
 פאר־ האבען זײ וואם דעם איבער קאמוניסטען די םון

 אינםערעסאנם אפםאך. היםלער־םםאליז דעם סײדיגם
 איז לאקאל דעם פון מעמבערשיפ די וואס דאס, נאך איז
 גרױ־ א אידישע. קײן ניט מערהײם גרעסטע איר אין

איטאליענישע. זײנעז םעפבערס די פון פראמנם סער
 פאר־ די אויף געװארען עתױילט זײנען םאלגענדע

:עםםער שידענע
 געװארען ערווײלם װידער אח חשײקאבס אמידאר \
 ער־ איז רעא לואידזשי לאקאל; םמ םענעדזשער אלם

 דעלעגאטעז פאר אגענט; ביזנעס אלס געװארען וױילם
 ערודײלם זײנעז קאנווענשאן אינםערנעשאגאל דער צו

,שנסדאב ידישאןא ogr יזפ אנדזשײפ יזידארא ןדא^אמא
 לע־ פײגעל ברעגטש, איטאליענישען םמ װיטולא ראלף

 דרעסמא־ קאםםאם די פון פאלאדיגא דזשעםי און וױן
 גע־ ערדויילם זײנען כאארד עקזעקוםױו דער אין כער;

 טיין,עלשדע םאל כאדעם, מארים בערליז, לואיס ווארען
 ראזענ־ םרײנק לעיקען, סעפיועל קהאטין, אייברעהעם

 וױינבערג, הײמאן םאטארםשינסקע, אײברעהעם פארב׳
 לורא, דע םאריא קאסאםא, וױנסענם דרעזיז, םעמיועל
 וױטולא, ראלף מארעטי, םערוםשיא פילאנע, ארטורא
 מאלי מאראנא, עדנא פרוםקיז, םעגי פאלאדיגא, דדטעםי

שאפירא. מיני אח ראזעז

לאסאלס דרעס די אין
פארגע־ יאר דאם איז קעמפעיז הײסעסםער דער

 דארט 22, לאקאל יוניאן דרעסמאכער דער אין קוםען
 אדמינײ פראנם םאראײניגטע מין א געװען אויך איז

ר «נר2א וױיט אקורמ םטראניע.  עלעקשאנס, די «
 איבערקערע־ אײגענארםיגע אן םארגעקומען דארט אמ

 עםליכע זײ אוױשען קאםוגיםטען׳ אאל גרויסע א ניש.
 אפגערי־ זיך האבען ױניאן, דרעסמאכער דער פון באאמטע

 קורס געענדערטען איר איבער פארםיי דער פרן סעז
 אנהאל■ פון פאליםי. נײער דער צוליב ױניאנס די אין
 קיין שוין האם פראנט פאראײניגםען דעם וױיטער טען
 פראקאיע■ קאמוניםםישע די דין. געקענט ניט רײד
 קאטנענםרירט אװ לענדעז די אגגעגורט דעריבער האט
 אירע אײטנוהאלםען כאטש ארםילעריע שװערע איר

 לא־ גחנסטען אווײםען דעם אין פאזיאיעס פריערדיגע
 po ײם1 דער דורד איגםערנעשאנאל. דער אין קאל

 קא־ נאנגע די אז אויסגעזןין׳ אפט עס האם קעםפעין
 דער פאר געװארען מאבילמירם איז יארםײ פוגיסםישע

 הא־ זײ װאס רעזולטאטען די לאקאל. דרעס אין שלאכט
 ענםםוםיגענד. זײער געודען אבער דיגען באקומעז׳ בען
 נים איז קאנדידאם קאמוניסםישער אײטנעער אײן קײז

 עס װאס שםיםען גאל קלענסםע די געװאחנן• עתױילם
 גע־ איז קאנדידאם אדםיניסםראאיע אן געקדאגען האט
 גרעסםע די וױ מער״ םויזענם *ודײ איבער םיט װעז
 גע־ האט קאנדידאם אפאזיאיע אן װאס שםימעז גאל

קראגעז•
 די פאר וױיםאגדיגער געוזען ־np איז עס ױאם

 געהאט נים האבעז די װאס דאם איז קאפוניםםען,
 מפלד״ זײער שװאכעזוצפא װעלכער סים ערקלערונג קײז

 סא- פון םירערשאםם דעד אתםער אדםיגיסםראאיע׳ די
ז איו איז זיסערמאן, שא ל  משותז לפנים געגאגגען י

 אדמינײ דער פון רעקאמזנגדאאיע דער אויף הדין.
 דער »ין עמערארטרפ געגעבען זײ מען האם םםדאאיע
 װא• דיעחנ אוגעלאזס האם מען קאםיםע; עלעקשאז

 אב־ rrr כפעס *ײלעז; בײם ארן װאלזמ די בײ םשעדס
wwptwn באלאם, א געגעז נסגעמא זהאבע זײ װאם 

ר גאכגעגעבען. םען האט מ  די םאקע האם דאם אי
ל טענחגבאד״ » גזפארלאח אדםיניסםדזטױזג שםימען מ

גערעכטיגקײס <------------------------
 ראנע באלאםם. גע׳פפול׳טע נאל גרויםער דער נוליב
 זעל• דער געווען רעזולםאם זדער אי אלעטען, דעם םראץ

ערוױילט. גיט איינעם קײן :בער
 די אץ ױך ד״אבען קעמפעין הײסזמ דעם איבער
^יגע ײ־  םיס־ «אל גחנםםע די באטײליגט וואלען ה

 עלעק־ אן אין באטײליגט װען זיד האמז װאם גלידער
 1א ױינען עס לאקאל. פון געשינטע דער אין שאן

 גע- איז באלאט דער שםימען. 18^00 געװארעז געגעבען
 הן■ פיטגלידער *אל גרויסע א גאר אז גרויס״ אזױ װען
 nx שטיםען נײס אפגעהיט גענוג זײן געקעגט ניט בען
 עםלימ פאר בלויז געשטיפמ אדער דעריבער האבען זײ

 1» קאנדידאםען או־םיל פאר געשטיפט האבען אדער
 נא־ 3uuo ארום שטיםע. זײער געפםל׳ט דערפים

 px געװארען גע׳פסל׳ט אוםן חגם אויף זײנען לאטם
 שםיפען. אדםיגיסםראציע געװען זײגען אלע די כפעט

 סלעיםס פולע קײן געהאט ניט האבען אפאזיאיעס (די
 איבעריגען אן פאר געשטימט האט אייגער ררען און

געספאילט). ניט באלאט דעפ דערפיט ער האט
 פאר■ די צו געװארען עתױילם דיגען םאלגענדע

עםטער: שידענזן
 קאנ- איעניגער דער געווען איז זיטערפאן סאשא

 געקראגןן האט ער מענעדזשער. לאקאל אלם דידאט
דאגעגען. שטיפען 2,106 און פאר שטימען 10,367

 געװארען: ערוױילם דעען אגענםען ביזנעם אלם
 4בלושםיי פאקס אנדערפאן, פײער אלבערם׳ אברהם

 בןן םרידםאן, דזשאזעף עלניק, אברוס דײםש״ אײג
 גאלדשםי^ חשייקאב גאלדשםײן, חשעק גערדזשאי׳

 דײ■ הימעלפארב, װיליאם גראםמאן, הײמאן גראס, פארי
 קעםץ״ בעני דזשאקעל, פעעי האלענדער״ וױד

 ראוז מארגאליס, גײםען פנעק,לי לאט ,ץעיואדק
 ראביגא■ העררי נעהאמא׳ סאכי פארגענשטערן, פאלין
 ראמד לואים ראזעגםעלד. איזי רעגםאם, עדיטח וױץ״

 םטוזאס־ אײכ םםעלניק, נייםען םקאלני^ ארםד»ור םהאל,
 יושד דזשייקאכ סהאפעס, בי. תש. טערי״ םייער פאן,

לעװםקי.
קאנװעגשאן: דער *ו דעלעגאםען אלס ערוױילט

 גאססי* קלאריסא בלושםײן, פאקס בעילאוויץ, םײער
 פאױ גערדזשאי, בען פארביאש׳ איזידאר קאהען, ראוו

 הארן, יעטא הײםערליגג, סעם האלפערן, פעדל גראם,
 4לורי םיעי לי, בלענטש לאנדער״ םײםאן לײק, םעקם
 םיעי נעהאנ» סאבי םירסקי, ראוז מארגאלים״ נײסען

 העלק סטוירן. סוא ספײםהעגדלער, םירים רוביגשםיין,
 װיד םעלינא טושינסקי, םעקס סילפאן, אננא סװערסקי,

זימערמאן• סאשא רא׳
מי־ םײער :באארד עקזעקוםיװ דער צו ערוױילם

 חשעק בראדער, בוירגי ביגענבאום, בעטטי לאװיץ״
 פוזפי דיװױד םרידפאן, גען פארפאן׳ הײםאן בראדער,

 4צי־פלהא פערל גאלדםאן״ רוםה געססנער, דײװ קין״
 קאראםי^ מארים קאפלאן׳ סילװיא קאפלאן, פאריט
 4ל?פק חשעני לײק, פאקס קרולי, בעסי קגאוער, בעעי
 פאריס רײלי, עלדיקא םעדוױן״ פאקם לוריא״ םיעי

 4רוביגסםײ םינני רובין חשאו רובין, אײדא ראזענבערג,
 ספרימער. פאאידא ספיטאלניק. הײפאן שאפירא, םענגי

וױער> סעלינא וואםקוועז, סעראפין
**

 80 לאקאל יוניאן דרעם־פרעסערם אין ױאלען די
 םארםש• סען14 דעם דאנערשטאג, פארגעקופען איז

 1» שלאקס־רעגעז׳ א געגאםען האט סאג גאגצען דעם
 אװענם אין שפעט ביז טאג גאנצען א זיך האבען דאך

 זײ■ אפאוגעמן פרעםערם רײען אױף רײען געצויגעז
 שמ»> עקען אלע פון געקוםען דעען זײ שםיפען. ?רע
 1» בראנזוױל וױליאםסבורג, בראנקס, ברוקלין, פון

 אפנד זײנען שםיםען 2^00 וױ םער בעבסאנהױרסם.
 יױש* אן אדמיניםטדאאיע, גאטנע די געװארען. געבען
געװאיעז• ערװײלם װידער איז נאם׳

םזנגי־ געקראגען האם שטיםען גאל הענטסע די
שםישיז• 2670 געקראגעז האט ער קאהען. פאקס חשער

 געוואחמ אפגעהאלםען איז זיג דטעסגרע חנר
 TP די װעםען געגען װאסילעװסקי, י. םשערפאז פון

 פיייי• גרעםטעז זײער קאנמנםרירט האגען מוניסםען
 1 *ו 3 םון זיג א געװען איז שטימען 1945 זיג דין

 ל1ײ טען.קאפוניס די גדידאס.?א זקאפוגיסטישצ געגען
 יײז דורכפירען געוואלט כאסש האבעז מ

י די דורכגעפאלען. םיאום זײנעז פעפבער, באארד  הי
 אדםמײ דער פון קאגזײדאט א װאס שטימעז צאל סםע

 געקראניו האט באארד קזעקימיװע דער פאר סםראציע
ײ•® שםיםעז גאל העכםםע די און 1820 געײעז איז

P איז געצויגען האס קאגדידאס קאםמיםטישער א W 
. £16 בלױו

1ײ סקיעװילװאס י ןמאששאד פון עחזײלונג די

27 ►זיים --------------------> ו94ס ׳אוױל
 ריזיגער אזא םים גוםגעטער jd וױים־טשערפאן דעם
ל  די םאר קלאי גרעסטער חגר געװען איז שםימען »

 קאנ־ געװעז איז «וױי די זעגען וױיל מממיםםען,
פראיאגאנדע. און פײער גרעסםער זייער מנםדירס

במ־ פאר געװארעז ערױײלם זײנען םאלגענדע די
 אין און קאנזועגשאן דער «ו דעלעגאםען אגענטען, נעם
:באארד עקזעקומיװ דער

 קוד־ אליהו גוזםאן. פאקס :אגענםען ביזנעס אלס
 קאגװעג• ;שעכםער םאקס און סעק םעםועל רינעצקי,

ױאםילעװםקי, י. קאהען, םאקם דעלעגאםען: שאז
 פאקס לאװ׳ מאיר װײנשםײן. דניאל גוטבעםער, &אקס

 מעם־ באארד עקזעקוטיװ דאנאװא; נארמאן אךן גחםאן
 חשײ• בארענשםײן׳ דזשײ. ברענער, * זײגען: מו־ם

 J< םארנאװ׳ חשײ. לאװ. םאיר חשעםאן, ,ץטף,
 חשײ• םםײן, םעם װישני^ * םילװער, נג האנמאן,
 םיל־ j< האכפאן. ל. פאלאק, י. גוםבעםער, פ. ליפשיץ,
 םרענק ברינקער. נג גיצעס, j פארעםסקי, x װערמאן,
 גאםבערג & האפבערג. ד- הערםאן. תבין «<לאן,

j ,גאלד־ דײזו סײפס׳ םעם װײנשםײן. ד. פערםאװםקי 
 חשעקםאן אלאן ספיטמר. חשײ• פישגאלד, 4 בערג,

םעם קאםיטע: רעליעף דער אין דובאיז. םעם און
 קוש־ חשײ. אפעלבױם. * עהרליך, םיליפ פרימיקער,

פארבער. חשעק און האראװיםץ זג שווארץ, סעם נער,

 נידערלאנע גרױסע כאפען סאמוגיםטען
שיקאגא אץ

גע־ האבען קאםוניםםען די װאם גידערלאגעס די
 אינטעתןך דער פון עלעקשאגס לאקאל די אין כאפס

 יזנ איז יאןתי ארקעדסװ סענדמגא לעיריס טאגאל
 די פון האלען די אין וױדערהאלם זיך האבען יארק,

 קא־ יי האבעז םפלה הויםם די שיקאגא. אין לאקאלם
 סזט און קלאוק דעם אין געבאפם דארט פמיסםען

 קאנדידאםען די אװישען £ לאקאל יוניאן אפערייםארס
 דעם אק זײנעז םיםגלידער באארד עקזעקוםיװ פאר

 קאמתיםםי• דער פון הויפם־פירער די געלאפען לאקאל
 װיכםיגסטע די פארנומען האכען וועלכע גרופע, שער

 פוץ *ײט דער אק כאארד דזשאינם דער אין עפסער
 פאו איצם, J.926 אין רעזשים קאםוניסטישען דעם

 אגענט ביזנעס געװעזענער דער האס באארד, עקזעקוםיװ
 גע־ זײער און שםיםען 73 גאנצע געקראגעז סע̂ן ד-

 םאל. £ באארד״ דזשאינם דער פון טשערמאן װעזענער
 צוױי אנדערע זײערע פוץ שםיםען. 51 געקדאגעז האם

 סשערפאז געװעזענער נעידעל״ x האם קאגדידאטען,
 און שםיםעז 61 געקראגען באאח־ חשאינס דער פון
m די פיז צווײ שםיםען. 49 געקראגען האם זערהאו 

 חנר <ו חגלעגאטמ אלם אויך געלאפע דשען װעלכע
 שםיםען. וזײגיגער נאך געקראגען האבען קאנװענשאן

 28 געקראגעז האם סאל און 63 געקראגען האט סעף
שסיפען.

 קאנ־ אםביציעזער אן געכאפט אױך האס פפלה א
 גזד רעכם איז עפ װעםען בײ אגענם, ביזנעס פאר דידאט

 םיםגלידער אידישע נים םים זיד פאראייניגןגן n װען
 «ו אפנים ער האט געדעגקם ראסען־אישי. א אױף

 עלעםענםזנן״ די פון הילף דער םים ווערען חנחױילם
.?!פאלעגרכוד שײן גאנץ איז ער אמר

 עלעק־ די אין געווארעז ערװײלט זײנען פאלגעגדע
שאנם:

 דער אייף זײנען דעפארסםענט קלאוק דעם אין
 נװײ די כאארד, חשאיגם דער פון רעקאפענדאציע

 גע־ עדוזײלם ,װיץנאיאבר אין באי־קאז אגעגםען ביזגעס
 האט מפעג־סועפאו רעסד דעם אין 4אײנשסיםי ײאוצז

ם פרעוידענם וייס ^  גאל העבססע די געקראגען ב
 םחד אררעטקםע דער און שםיםען 2£01 — שטיטעז
 לדססײזגא x «ג באארד, חשאינם דער ®ח ישיחװ־

 אלסע דדיײ אנחנחנ די שםימען. 2.732 געקראגעז האט
 דימגן לאגםאערפ און קאץ קארלםאן, אגענםען. גיפעס
 בימעס די פון ייימנד בלויז געײאחנן. ערוױילם וױדער

 ױיעם א פון חאתעװג באזיגם איז לאודענדער, אגמטען׳
 פאל־ יסעט.ארפאי שםיםען 52 פיט פיאם׳ קאנדידאם

חנ מ ל »יז געײאחנז ערװײלם זײנעז מ מ ז : 5 ל
^9פל m .קסצלדאדא ל, ארד:בא חשאינם דער *ו

 עקחד דעד צו גרין; x און םראפםאן jo פרידפאן. *
 אקסצלראי. ל. געװארעז׳ עחזײלם זימען באארד קזסיװ

 װ. גרין. י. גאלז־מדג x פרידפאן, ד- מדגער׳ י-
4 £ ראטז^ jd קלײז״ ל• קאםיער׳ ט־מסםײז׳ T W 

4װימ n און םאקמאן חש.
מז ןאשעגיאנזק דער «ו דעלעגאסען לס9 ײ  שון ז

n® אחנז ערוזײלס קאל6ל  פרידמיו jpfm >4 4נ מיז
גראפמאן. נג 1■

טאראנטא אז זניא קלאוקםאכעו תו אז
לאנגער ד. ®ון

 זיד חדשים 5 למטע די האט אראנטא
 םח שפאלםען די אױף באװיזעז נים
 טאר דאס ,גערעכםיגקײם״. דער

 װי ווערעז אויסגעטײטשט גיט אבער
פארקערם, פאסיװיטעט. םץ סיםן א

 ױניאן טאראנטאר די איז גאר גיט
פאק* האט נאר פאסיװ, געװעז נים

 גאעען פיםן רעוושלוציע שםיק א דודכגעמאכם טיש
 געװײנליך רופען רעדדאלוציעם האס ,r» אח םוגמל
ארױם.

r לאםיר אבער i .כסדר
 נאד באלד םלחםה, דער פח אױםבײד גײס גלייד

ג חנם י ר ^  און היטלער צװישען שידוך באריםםען ט
 שטורעם א אױםגעהויבען טאראנטא אין זיך האט סםאלין,

 פאר־ שעגדליכען דעם געגעז צארען אמ פראםעסט פון
 געהאל־ האט באװעגוע ארבײםער די װאם אלץ םון ראם
 איז דא אז געפילט, האם יעדער הײליג. פאר םען

 װער• גײסםיגע אלע םים די םיט געװארעז געםראםען
 ליכם א וױ געדינם האבען װאם פריטניפען, און םעז

 נאו גיט גוקונפס, דער אויף האפענונג א און טורעם
 גאטנעד דער פאר נאר ארבייטעדשאםם, דער פאר

 צװײ־ דער געקופען אכעו אח גלײד װעלם. ליבעראלער
 אײן פון פױלען. קיק אדײנדרינגען דאס — קלאפ םער
 זײם, צװייםער דער פון און, באגדעס נאגישע די זײם

4y ישעמעאווס דױסע די ftyn~
 אפגעסאז דך ם׳האם װאס פאלען גו שווער ס׳איז

 די איצם. נאך אפילו און אײט יענער צו טאראגטא אין
 די ױעגען וועלם, די פארפלײצם באלו האט װאס נײעס,

 נאצישע די פון םאראורזאכם שזזיםות, און וײיעןרבאאב
 הויפםזעכליך שכזעם, פון צעשםעםערען דאט בעםםיעס,

 איינױאוינער. אידישע קאפפאקטע םים שסעס אידישע
 וױוױ־ אומשולז־יגעו־ דער פמ פארחנן און רויבען דאס
 םאראנםער די אױפגעציםערם האם באםעלקעחנג, לער

 פאר־ נים (ס׳דארף גרונט. בתן באפעלקערוגג אידישע
 פוץ קופט אידענםום טאראנטער רוב דער אז געסעז,

 האבעז װאם קאםוניסםעז די געגען האם דער פוילען).
 אומבאגרעניצם געװען איז געםאכט פעגליך ודרכן דעם

 אין םראגעדייג א געםײנט האם גײעס ברעקעל יעדע
 און דער׳הרג׳עםע פון ליםםזנן חייםען. אידישע גאל

 גאד *ײםוגגען. די אין באוױזען זיך האבעז געשענדעםע
 םרױער. אץ געווארען ארײנגעווארםען זיינען הייפען
 אנגעזאםעלםעז סיז אויסברוך אז צו קומען געמחם ס׳האם
גארען. און וױיםאג
ערשםער דער בײ זימען פארזאםלונגעז לאקאלע די

•Mhtfe IBMIMM MM MkMMMMA -------------------------- ------------------------* ---מים רײאטם. אין געווארען םארוואנדעלט געלעגענהײם 
 גמארענם אױגען די אין בלוט םיט האבען גלידער

מז n אנטזאגם זיד קאםוניסטען, די געגען  זײ םים זי
 פארזאם־ די םים אנגײן געלאזען נים דאך, יײז אונםער
 די םח באזײטיגומ באלדיגע די געפאדערם לתגען,

 דינעז געםיםער די אידעאלען. ארבײםער פון שענדער
אוםשמםראלירבאו־. און אנגעגלים געדוען

 לאגע די אז צחאגען, געםחם האט חשערסענע דער
 חשאינם דער בײ ווערעז חגלטבאתאנ אםיציעל װעם

 גענוםעז װעלען םיגםליעדר די פון געפילען די און באארד
געםאסט װעם באשלום א און אנבאסדאכס, אין װעחלן

מ. ח ג ,___ ז
האנד״ או געהיילט ניט זיד האם כאארד חשאינם די

 םיםוא־ אנדער אן אגםװיקעלם זיד האט דא אבער ען.
r, םראגע די אמולײגעז ערלויבם ניט האט װאם: 

 איײיז אמ בריםאניע, גרױס פון םײל א אלם אנאדע,
 *וליב דיקאםוגיסםעז, םיס. בײדע םים םלחםה דער יז

 יער היםלער, בלוםברזדער דעם שותף, נײעם ייער
 אינ־ לייס אבעז,ה ̂זפ,פאפת פיז שתא באם עכםיגער

לז דעם איבערגעקערם יעס,קצוטר  אײד פיזעז איז מ
 דאס אגיםאציע. אנםי־מלחםה אן אנםיחח קאנאדע ןין

 TP רעגירונג דעד פון װעדעז זײ t» נאןדרליד, וײגין״
 שייז איז עסעפר דיעד לאמ־. פון שתאים אלט יראכם

 מ* עןגעשאס חננולאציעסיזייגען נײע מםערדריקם.
חגי דיעדע אגיםאציע. יעדע קזגזרידערצואוגמ ־ארען  פי
w r גים. פונקזיאנירט פארםײ די לאנד, פון סלאפעזאג 

 דעפאראלמירס דמזת יעסאציןגאנאד .פראנם״ ״ערע
פ מ־עד » ת  אויף אױג אן האלם חנגירונג די 4ש<

r m *האבעז ודיס אזא איז ט, מיטגלידדר. *יממזריג

 אידישא זאגענאנםע די װעגעז אטת דאס איז ספעציעל
ױניאנס...

 אין באשלאסעז, דארום האם באארד דזשאינט די
־ צו — געפאר עקזיסטירגדער דער םון אגבאםראכם  מ

 מרכאד דערלויבעניש די אינטערנעשאנאל דער בײ טען
 די אקטאבער. לעצטעז עלעקשאגס״ ״ספעציעלע פירען

 י1 ראבטגעב דאם פיר האמז באקופען, דערלויבעניש
 גוםגעהײםעז עס האט װאט מיטינג, מעמבערס געגעראל א

 װאלען די פון אויסגאנג דער מאיאריטעט. רחיגער א פים
דערװארםעם. וױ געווען איז

 םראז בידערםאז, אגענט, בהגעם קאםוניסטישער דער
 אישוס. םאלשע און מאניױלאציעס קאפוגיסטישע אלע

 ביז־ די געװארעז• גשלאגען איז אישו... ראסען די אפילו
תד זײנעז וואם אגענטען, געס  געװארעז, דעתױילם װי

 דער פח פרעזידענט וױיס עקם קיחשנעד, א. זײגען:
 אויספרובירטער אן םעגערפאן, א. את אינםערגעשאנעל׳

ױדאן. דער אין טוער
אױסנאםען, קלײנע גאר פים אדמיגיסטראציע, די

 אין האבען לינקע די געװארן. דעחוײלם וױדער איז
 ניחנר־ שחנקלימ א נאד געליםען װאלעז לאקאלע די

 פינישער׳ם פון םשערפאז םונם אויםנאם דער םים לאגע.
 האבען אפאזיציע, קײן געהאט נים האם װעלכער לאקאל,

 דער איז אײמנם קײן ױילעןודער גו 'באױיזעז נים זײ
אדםיניסםראציע. נײער

חנ n ןענ״ו iiffgn ױ ןנן י.  1יפ ופעסלאאנ ״פו
 עקזע־ פארשיחנגע די זיך האבעז פאחאםלונגען. די

 ליג• די איגנארירט ארבײם, דער *ו גענופען קוטיװעם
 פארזאם־ די געםאכם םעםיגקײם זײער דורץ אח קע•

 *אג־ פאליטישע די אויסגעלאזען אינםערעסאגם. לומען
 זיד םיםינגעז, די משםערען פלעגען װאס קערײען,

 או? פראבלעםעז םעגלימ טאג די אויף קאנמנםרירם
 םrא קוםעז םימנליתר די אז — איז הכל סך חגר

םריער. פאל קײן וױ
:אלץ נים איז דאס אבער
 זיד האם יוניאן, דער אין לוםם די אפריעיגען נאכז

 בעפאר־ די םים ספראוחנן געטםען אדפיניססראציע די
 געגוםאן גלײד ױך האבען םיר פראבלעםעז. שםײענדע

 העכערוגג א װעגעז בתים בעלי די םיט קאנפעריחנז
 מיז פרײחנז די וױן העכעתגג די דעקען צו ײוושעסװ אין

 איבןרגעגאגגעז איז םראגע די לעבענס־פיםלעז.
 הזד א צו׳פםק׳אגם אונז האם װאם ארביטרײשאן אן «ו
 זזדשים. זעקס פאד וױידזשפס די אייף %ד pa רמגפא

 בא־ םיר זײנען שםײגען, װעלען םיםעלען לעבענס אויב
 גײזנז 7% די העכעתנס יסערערױו א *ו רעכםיגם

 וחנדס נאר גארמעגם, פון םעםעלעםגם אין ארימ נים
 םלחםח״ א וױ באזדנדער געצאלם בתים בעלי די םוץ

באנום.
 את־ פון גזװוארען אויםגעטםעז איז אנםשיידונג די
צוםרידעגהײס. גרױס םיט םיטגלידער זערע

קרבנות מרוזטה פאר אקציט
 אפגעדוםעז װאונדערבאר זין האמז סאכעדאוקלק די

 פוײ רואינירםען פון װיײגעשרײ שדעקליכען דעם אויף
אידענםום. לישעז

 אח מפיסי tnyaoyo גענעראל םפמיעלעז א בײ
חגי אז באשלוס דער געווארעז אנגעגוםען אײנשטיםיג  מ

 וױי־ םאג האלמנן א פים באשםײעחנן זיד זאל םיטגליד
דזשעם.
 4 ארײמעקוםעז איז װאמז 2 פח פארלויף אק
 שװערז די אגגאםראכס איז ם׳נעמם װען דאלאר. םויזעגם

 יאר. 8 לעצםע די קלאוקפאכער טאראנםער די םץ לאגע
מ די אפשאגען געהעריג וױ קענען פען װעט טאט. גרוי

 סימײ סאראגסער דער אין שלעכםע אײעיגע דאס
 דןרםלחםז׳ םלאץ טעזאן. שלעמזער דער — איז אציע

 דערװאר־ דער פוך ײד חאם דערװארםוגגען. אלע און
 יזא יאד םײד• א אויםגעלאזעז ■ראספעריםי םעםער

 םיםגלידער די פון דיסוױפלין די און לאיאליםעם די
םוסםעדהאםםער. א

 םאג־ארדגוגג אויפן שארף איאט שםײם אונז בײ
 אײטױגןר דןר אח םאראנםא לאגע. איגדוסםדיעלע ךי

ז באחח פארלירס װאס קאנאדע אין םארקעם  י4* •
ד ס׳איז פאניק. קײז גים זיך פילט אוגז בײ יאר. *ו מ  א
r ן  יטליןפ tm תזאיחנגאסװ פײקעגאסלשאגפ ױ ו

י פארסײדימז פאױאיעסאון אונזעדע אטװזמלסען  י
פיסנלידער. אונזערע פיז אינםעחגסעז
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טרײד אין און ױניאן קלאוקמאכער דער אץ
 געווען איז עם ביזי. געווען איז טרייד ין1

מאנו־ םילע ארבײט. פון םעזאן א
מא־ אע אז ערװארטען םעקטשורערם

ארבײט. זײן נאך װעט אפריל גאם
 קאםטאמערם די אז באהויפטען, די

פאר־ ארביים, גיליגער דער םאר
 זיי אמ טאג צו טאג םון זיך מערען

זוגםאג. איםטער נאך קויפען נאך װעלען
 שעפער אלע אין ניט זיך האט םעזאן םםרינג דער

 שעםער מאנכע אין וניים. זעלבער דער אין אנגעפאנגען
 וואך קריסטמעם דער אין אנגעפאנגען נאך זיך ער האט
יאנואר• םען15 דעם ארום — מאנכע אין און

 אנגע־ יאר דעם זיך האט ארבײט ליין בעםערע די
 אר־ לייז ביליגע די געוױעליד• װי פריער םיל םאנגעז

 איבער שםעטער. אביםעל אנגעפאנגען זיד האט בײט
 אנ־ נאך וועט זי אז מאנוםעקםשורערס, די האפען דעם

אסריל. מאנאם אין האלסען
ביזי. געווען זיינען פרעסערם און אפערייםארס די

 וועלפע םון ווארעם, די און גארמענטם די סון םםאיל דער
 די פאר שווער זייער געװען זיינען געמאכט, זײ האט מעז

 םרעםערם. די פאר שווערער נאד אמ אפערײטארס
 שווערער, א געווען איז גארמענט דער װאס דעם איבער

 םילע האבען אמאל, מיט אנגעקוםעז איז אדבײט זײ און
 אווערטיים. ערלויבען זיי זאל מען אז פארלאנגט פלעצער

אפצושטעלען גערוען געצװאונגען דינען שעפער םילע

לאנגער. ע. לואים פון
 קלאוקםאכער באארד דזשאעם נױ־יארקטר סעקרעםאר

•1ױניא

 די ארבייט. מיט םארלעגט געווען זײנען וועלכע םערם׳
אנצויאגען. מעגליכקײט

 *ד האבען «לאץ, געהאט האגען וועלכע שעפער. די
 ניט איז פלאץ קײז װאו דארסען, פרעםערס. געשםעלט

 מעז סײדעז םאכען אגדערע די געלימעז האבען געװעז,
 נים ארבײם. אווערםײם ערלױבט פרעםערס די האם
 אווערטײם ערלױבעז געקענט מעז האט פלמער אלע אין
 אנדערע די סון ארבייםער די םאקע האבען דארטען און

געליטעז• פאכען
 טרײד סעזאנאל א געזונםע. קײן גיט איז לאגע אזא

 לויזעז א טראגען םח ער געבונדען. זײן גים טאר
שסיקען. נים זאל עם אז קאלנער
גרוי־ דעם םון פראםיטירט האבען ארבײטער די «י

 זײ »ז האםען, לאמיף גים. מיר וױיסעז םעזאז, סען
 יתיאן די װעלכע פרייזען, די געקראגען כאםש האבעו

 א געווען זינער װאלט עם געסעטעלט. זײ םאר האם
 ארבײם. פיז םעזאן אז אין »ז זײט דיער פון פארגרעכעז

 האט יוניאן די וועלכע פו־ײזען, די קריגען נים זײ זאלען
 דער פאר אומאכעז זאלעז אמ געםעטעלט, זײ פאר

צײפ שלעכםער
•1«

 װאם באריפטען, די אײן. זיד שטעלט ברוקלין
 מענעדזשער געגעראל צו *ו שםעלען דיסטריקטען דרײ די

 אנגןג* האבעז קאנםראקטארס די אז ווײזעז׳ פײגבעדג
 םילען זיי יו־ױאן. דער םאר האנען ארץ דיד פאנגעז

 *רבײטעד די אז זען צו אנטשלאסען איז יוגיאן די אז
 באדי־נגונגען. ײניאן אונטער ארבײטען זאלעז ברוקלין אין

 קאנטראק• די וועמעז םאר די דזשאכערס׳ זײערע *ױך
 אנט• איז יתיאן די אז דערםילט האבעז ארבײטען, טארם

 קריגען זײ ארדנוגנ. בחקלין איז אײנאושםעלעז שלאסען
 נאך אז קאנםראקטארם, דיערע םון באריכםעז די געװים

 *אל א אפגעשטעלט ױניאן די האם םטאפעדזש דעם
 אומגע־ געארבײם האבען ארגײםער זײערע װײל שעיער,
םירען. פארשלאסענע אונםער »ח שםוגדעז זמליכע
 בלױז געצילם ניט האם נרוקלין אין םטאםעדזש דער

 מעםבערס, די איז ױניאן־גײסט דעם ארײטױברעגנעז
 אין ארײנגעקומעז יארעז למטע די אין דמען װעלמ
 דעם געגען געצילט געווען אויך איז נאר םי׳ײד, יונזער

 עס טשיזלער. דעם חשאבער, זײן און קאנםראקםאר
 חשאבער. דעם געגען געןױלם מער געװען גאגױיליד ייז

מד דער װאלם װײל א ש  ער װאס ■רײז, דעם באצאלט ח
 קאג־ דער פילײכט װאלם גים, «אלם און יאלעז דאח״

װאומען ניט טדאקםאד  סארלמד, «ו ארבײטער זיעע גמ
חנגולוטױןס• יתקמ די

gm דץד אז www נױם• » געװען איז בדוקלין אין 
 ■ראק־ » מיחװ איז עס *זױיפעל. אן איז װזנגדיגיזײט

 דדדך װײד בןארד, דזש^גם דער ®ון שרים ערסיש
ך פילע אױפגעדלקט יוניאז די האט םםאפעדזש דעם  נ

מ םי מל ליז ו גײט vrn< די יע.*טארסעד חמ־ »יז אינ

 לױט אויסצוראםען. איבלען די טעטיגקייט איר מיט אן
 ברוק־ די צווישען איצט הערשם וואם גײסם״ ױניאן דעם

 װעט זי אז באארד, דזשאינם די האפט מעמבערס, לינער
 ברוקלין אין עלעמענטעז שלעכטע די געגען קאמף דעם

געוױנען.
***

 אויםער שעפער, אלע האבען מערץ טען2 דעם שבת
 געםילם זיך האט עם געארבײט. שבת, היטען װעלכע די

 קלאוקמאכער די אז אםיםעם, באארד דזשאינט די אין
 קלאוקמאכער, םילע אץ םילע דא זײנען עם ארבייםען.

 וואם אויצוגעםינען אפיםעט די אין שבת קומען װעלכע
 מען האם שגת דעם אממערסטעגס. זײ אינםערעםירט

 וױיל געקומען, ניט דינען זײ געזען• ניט קלאוקמאכער םילע
געארבײט. האבען ױי

 קלאוק־ קומעז וױ :םרעגען םילײכט וועלען מעמבערם
 װיל ? ניט ארבײםען די װען אפיםעם, די אין מאכער

 םילע דא זײנען עס אז מעמבערס, די ערקלערעז איד
 זונטאג, געקומען אפילו וואלטען װעלכע קלאוקמאכער,

האבען די אוינ אפעז. געווען וואלטען אםיםעם די ווען

 ילאץ. זעלבען דעם אויף נאך שטייט ױניאן די צי זען «ו
 קלאוקמאכער װאם אורזאכזנז, די «ײן גיט זאל עט וואס

o שבת׳ אפילו קומען n ,ניט, ארבײטען די װען םאג 
 קאפד איבערגעבען קוםען מאנכע קרעדיט. זײער צו איז

 אזוי. גלאם קו&ען מאנכע און שא■ זייער װעגעז פליינטס
 לעגען דאם און לעבעז זײער פון טײל א איז ױניאז די

טײער. זײ איז
 קלאוקמאכער די ערלויגט חאט באארד חשאינט די

 צו זײ םאר לײכםער מאכען «ו אום טאג, דעם ארבײטען
 די װאס טעקס, דאלאר צען דעם סעזאן דעם באצאלען

 דער ארויםגעלײגם. זײ אויף חאט ױגיאן אלגעמײנע
 דין זאל ױניאן די אז געווארען ארױםגעלײגם איז טעקס

 װען אסאםיאיישאנס, אלע באגעגענען צו םארבארייטעם
 גײען אגריםענםס די אױםגײן. ײעלעז אגריםענטם די

מאי. מאנאט קומענדען םון ענדע אויס
***

סראנ־ אלע אױף ביזי געוועז איז מערץ מאנאט דער
 געװען איז עס אמ טרײי אין ביזי געוועז איז עם טען.
 אפי־ פאר סײ עלעקשאנם, םים ױגיאז חנר יין ביזי

 דעלעגאטען פאר םײ אח לאקאלעז מאנכע םאר םערם
 דער ®מ קאנװענשאז טער24 חנר לאקאלען«ו אלע םאר

אינטערנעשאנאל.
 סח קאנװעגשאן די אז ׳שױן וױיסען מעמבערם די

 נױ אין םארקוםעז מאל דאס וועט אינםערנעשאגאל דער
 קאנװענשאן די וואס מאל. ערשםע דאם איז עס יארק.

 אלע פלעגט אינסערנעשאגאל די יארק. נױ אין איז
 שםעט, אנדערע אין קאנװענשאנס די אפהאלטעז מאל
 די ״אח ארגאניזירם, געװען גים איז םרייד דער ױאו

 בא• *ו דעפאנםטראניע א געווען זײנען קאנװענשאנם
 אדעד קלאוקמאכער גיס־ארגאניזירםע די גײסםעחגז

 הימט ױניאן. דער אן אנצושליסען זיך דרעםמאפער
 ארגאניזאציעס איבעראל אינטערנעשאגעל די האם
 באדימונגעז. ײניאז אונטער ארבײםעז ארבײטער די און
 גײן צו איר םאר נױםיג גיט מער הײנם דערםאר איז

 אינםערנעשאנזןל די מארקעםם. נים־ארגאנחירםע זוכען
 װאו שםעט, די אין קאנװענשאנס אירע מים הײנט גײם

 שטארקע האבען און ארגאניזירט זײנעז ארבײטער די
אדגאניזאציעם.

 אהער געבראכט מאל דאם האט אינםערנעשאנעל די
 ®רא־ וועלכע יארק, גױ שטאט די אום ־אנווענשאן, די

 דעם םאר גארםענטס סרויען די םון 85% דוצידם
 שימם דאם גרײםקײם. איר זען זאל לאנד, גאנצען

 װען אינםעדנעשאגאל, חנר פח מאםיװ דער געװען איו
 אין קאנװעגשאן איר אפצוהאלםען באשלאסען האם זי

 װאם קרעדים פיל קוםם אינםערנעשאגאל דער •rwr נײ
 צוגע־ זי האט עקזיסםירם זי װאס יארען פיל אזוי גאך

 קעמן צו םעםבערם קפ־קזנר נײ די «ו כביד דעם םײלם
יממזחװשאן. » יידע , כײװאױנלז

מערץ טאגאט דער איז געזאגם. האבעז םיר וױ

 עלעק־ יי ױניאז• דער אין עלעקשאגם מיט ביזי ;עווען
 קאנ• ביטערע. קײן געײעז ניט אוםן בשום זיעען שאנם

 האבען ״אײגענםליך, אץ געטג, געװען ױינען דידאטען
װערען. ערװײלם געקעגט אלע ניט

 םאר־ װעם פיעבערג, ישראל מענעדזשער, גענעראל
 קאנװענשאן. דער צו באארד חשאינם דעם טרעטען

 *ײם, יענער צו אױם גייען אגרימענםם אונזערע יװי אזוי
V ®מ םארלאגגעז זיבער באארד דזשאינט די װעם i 

 אוינ שטיצע מעגליכע יעדע קאנװענשאן אינטערנעשאנאל
 בעלי־ יארקער נױ די מים קאמף א צו קומען זאל עם

 םאר אלעס םאן זיכער װעט איגטערנעשאנעל די בתים.
געצוהאונגען זאלען זײ אויב קלאוקמאכער. יארקער נױ די

 םאבריקאנםען. זײערע םיט שלאגען צו זיך װערען
*• •

 אסא־ פארשידענע די אונז האבען מערץ ערשטען דעם
 אױם. גײען אגרימענםם די אז וױםען, געלאזט םיאיישאנם

 מיר היםעל. םון ארונםערגעםאלעז ניט איז אגזאג דער
 פראצע- די אמ דאם ודיל ערװארםעט, דאס האבען
 םון אויםגאע דעם פאר מאנאטען דרײ נעמליך, דורע,

 זײ זאגען מיר און אז אונז זײ זאגען אגרימענםם די
אגרימענםם. די סון אויםגאגג דעם וועגען אן

 געלאזם אויך זעלבםםפארשםעגדליד זײ האבען מיר
 און אויס גײען זײ םים אגרימענםם אוגזערע אז װיסען,

 װערען באנײט בלױז וועלעז אגרימענםס נעקסםע די אז
צושטיםען װעלען זײ ױי דעם נאך באדיגג דעם אױף

גויםיג. זײנען דעקט ױגיאן די ױעלמ
 אבער זיך אײלט ניט, זיך אײלט ױניאן די ױערענד

 םאנוםןק־ יינםײד די פון קאונסיל אינדאםםריעל דער
 האכץן םיםינג שםורעמדיגען א זײער בײ טשורערס.

 װעלכע ,קאםישאז״, א פארלאסנעז צו באשלאםעז זײ
 אנשםענ• זוכען זאל קאמישאן די *י זוכען... — זאל

 אגדערש. עפעס צי םרײד, אין מאנופעקטשורערם דעע
נים. זײ זאגעז דאם

 גע־ ביטערקײט םיט זײ האבען םיםינג דעם אויף
י און קאגםראקםארם, אװ ליםיטײשאן װעגען רעדם  ז

 דעד *ױף אױסגעשאסעז זײ האבען פײערװערק גרעסםע
 אױף געשאסען האבעז וײ װארום באארד. ריקאווערי

 of אױב ומונדער. קײן גיט אמ באארד ריקאווערי דער
 שיםערם די טרעט וחנלכע קערפערשאםם, א םאראן איז

באארד. ריקאװערי די דאם איז מיגער־אױגען, די אויף
 א מיט אויסען זײנען מאנוםעקטשורערס די װאס
י גים נאך וױיםט קאמישאז  זיכער מעלעז זײ ײביאן. י

 זיך ױעלען קאגפערענצען די װען פארלײגזגז ילאן דעם
אנפאנגען.

 געשאפען פינלאנד פאר הילח דאלער ססס,ו
 ®ון •פארשטעלונג בענעפיט מרך

נידעלם״ און ״פינס
 פון פארשםעלוגג בעגעםיט םפעימלער א דורך

 די פאר נידעלם״ און *פיגס רײױו אינטערגעשאנאל די
 געװארען געגעבען איז װאם פינלאנד, אין קרבנות מלחמח

 םויזעגד געװארען געשאפעז איז מארטש, דריטען דעם
חילםם־פאגד. דעם םאר דאלאר

 צוױשען רעדע קורצעו־ » אין דוגינםקי״ ■רעזידענם
 סינלאגד וועלםם ימיאן די או ערקלערט. האט אקטען. די

 אוםגליק־ די געהאלםעז מאל אלע האם עס װי פונקט
איבעראל• לײדענחנ ליכע

 דער סאוי געלם בײגעשטײערם האבען מיר ״װען
 האט — נוים גרױסער איר אין שפאניע לאיאליסםישער

 געװאימן קריםיקירם מיר זײנעז — געזאגט דוביגםקי
 םינלאגד׳ העלסען מיר װעז איצם, ״רעכטע״. די סון

מדט עם ״ליגקע״. די ®ון קריםיקירט םיר ווערעז  קי
ױעע אזױ פוגקט אונז  Of וױ קריטיק איצםיגע די ו
 װײמן. םיר םריחערדיגע. די געקימערט אונז האם

 העל״װ מאל אלע װעלען סיר גערעהם. זײגען םיר או
 די איז קעטפעז װאם די *ז אגרעםיע פון קרבנות די

 פארזאטעלטצ די דעמאקראםי״ פאר יײעז םאדערשםע
אפלאדירם. שםירק דובינםקיז האבען

 גענערזל םיגישער דער גערערט אױך האם עם
 לײבאר* ךי געדאנקט האם עד קואסאמא. קארלא קאגסול

ן סאר סםעידזש מ ן ם די ג  אװ פארשטעלונג מגעפי
ר- « זײז וועם עס וױ לאנג אזױ אז ערקלערם׳ מ מ ל  פינ

i ותגס f סאראײניגטע די װאס חילף די געחמקען אײביג 
מו שםאםען ל*גד. זײז גי
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מינתאח ב. ג

וואלען די נאך
פרי, זונטאג געשריכעז װערען שורות \

 דעם נאך ?ירץ םעז׳24 דעם מארטש
 ציילען פארענדיגט האבען מיר וױ
 אפגעגעבען זײנען װעלכע שטימען די

 לאקאל םון װאלען, די אין געװארען
 אדמיניםטראציע לאקאלער א פאר ,22
דעלעגאםען. קאנװענשאן און

 דער איז 22 לאקאל אין עלעקשאן היײיאדיגער דער
 וועלכען אירגענד איז סארגעקוםעז איז עם װאם גרעםםער

 אין גרעסטער דער — לאקאלען גרויסע אונזערע פון
 18 *ו קרוב איגערגעשאנאל• אונזער םון געשיכטע דער
 גע־ אפגעגעבען זײגען שטיםען םויזענט האלב א און

 באטײליגט זיד האבען װאם םיטגלידער צאל די װארען
 שטים די אין גרעסער. םך א סםק אן איז װאלען די אין

 גאסען, טער38 און טער37 טער,40 דער אויף פלעצער,
 װעלפע מעגשען צענדליגער געזען שרײכער דער האט

 וואו טישען די *ו זיך צושטופען געקענט ניט האבען
 האכען יעדענפאלס אעעגאנגען. איז רעגיםטראציע די
 באטײליגם מיטגלידער אעזערע םון פראצענט 75 ערך אן

 דרעסמןך די םײ דערםאר קומם עס װאלען. די אין זין
כוח. ײשר גתיםער א יוניאן אונזער םײ און פער

דעם אדמיניםשדאציע די דארום באטראכם רעכט םיט

 איר פארצוזעמז םאנדאם א אמ פאליםי פראגרעםיװער
 םים־ טויזענטער צענדליגער די לטובת קאמף עגערגישען

לעמז• גריגגעחנז אמ בעסעחנן א םאר גלידער
ײסט דאם אט חוצאח! ח

 האב ״געחנכטיגקײם״ םון נוםערעז סאריגע די אץ
 דעם אח ײאלעז אונזערע װעגען אפגעשטעלט ןין איך

 די מ«י געװארען אטנעםירט איז װעלכער קאספײן,
 שטײגער מײן װי זיך האב איד גתיעז. פארשידענע

 לאקאל װעגען זיך האנדעלט עם װען איבערהויפט -
 לױבעגדיג נים אביעקםיװ, געהאלםען — פאליטיק 22

 ניט ^אם, אגדערעז. אן אנגרײפעגדיג אדער צד אײן
 טוער ױניאז און יוזיד אלם װאס דעם, אויף קוקענדיג

 םימפאטיעס. און םײנונגען פעחענליכע מײנע איד האב
 גרופע״ םײל און »רעגק דער סון אבער ארויםטריט דער

די םח םאג און«ױן קאמפײן דעם פון טעג לעצטע די

 ברוחנר דאנק א חאט 22 לאקאל אין קאמפיץ דער
 קאנ־ א געםראגעז אײנםלוס פערזענליכעז זימערמאג׳ס
 לי־ די מראקטער. צוריקגעהאלטענעם אח סםרוקםיװעז

 באהאג־ חאט גרופע אז־מיגיםטראציע דער םת םעראטור
 שריט די און טרײד אין לאגע שװערע איצטיגע די דעלם

 םילע די לייזעז צו געװארען גענומען זײנען עם װעלכע
 װעחנז געזאגט דא זאל םראגען. קאמםליצירטע אפס ױן

 װעלכע םך א די *װישען םענשעז, םילע אז האמת, לםען
 אדסינסטרא־ זימערםאן דער צו געשםיםט םײנטליד דיגען
 םיי אלמאי, קריםיקירט שםארק זימערמאנ׳ען האבען ציזנ,
 יער־ זײגע אין םײ און ליטעראםוד קאםפייז דער יין

 םטאלי־ די אזױ מען שאנעדועם ארויסטדעםוגגעז, זענליכע
 אינסינױ געזזערם אםילו םען האט דארט אץ דא ניםםען.
 געװארען געמאכט איז עם װי אנדערש ניט אז אציעס,

ט דערפאר און קאםוגיםטעז, די םים *דיל״ א »י  ג
הענטשקעס. זײדענע מיט זײ צו זיד סען

 םראקי סך א און כאראקםער סעםטען א מיט מענש א
 באאײנ־ געלאזם גיט זימערמאז זיך האם ערפארונג, םישער
 יוניאן און פאליטישע נאעגטע זײגע םח אםילו פלוסעז
 געםירם םת קאםפײז דער אז נאשטאנעץ איז ער פרײנט.
 עמד און אינדוםטריעלע די פון באזיס דעם אױף װערעז

 דרעספאכער די דריקען װעלכע פראבלעמעז נאמישע
 פא־ פון דיםקוםיעם אין וחנרען ארייגגעשלעפם נים יון

 קאםיײז חנם מאםיװירם האפעז װעלכע פראגען ליםישע
 סםאליניםםעז. די — גרופע אפאזיציצ הײפט דער פון

י ג ׳  װאלמד אפמאד« חיםלער סםאלין סקאנדאליעזער ד
 פון װי וױיגיגןנר ױט זיםערםאנ׳עז ®ון פארדאםם װעדמ

̂ ־טאצפטדצ און פאנאל«י«3חײש־א עקםםרעם סאםע יי
 TV געפונזװ גיט דארום האט עלעםעגסען, ליסםישע

ליז  אדםיניסםראציע דער טון ליםעראסור חנר *יז י
 אדסמים־ די האט דעם אנשטאט גרואע. (■ראגרעסיװעד)

מז «ו געלעגענחײם די אײסגענוצם »דא*יע ױ ח ײ אי? ת

 יוניאך םח גײםם א מיטגלידערשאסט ױניאן גרויסער דער
 האש מען ױניאדסאלידאריטעם. איז באוואוסטזוניגקיים

 דחגם אין לאגע די אז געלייקענם ניט אופז בשום
 אז ;שװערער נאד װערט זי אמ שװערע״ א איז טרײד

 די אםשאפען םון געכים דעם אויף ארבײט םך א גאר
 גע־ געםאן נים נאד איז טאת אװ אום פון קאנקורענץ

 דעם אויף געװארען אנגעװיזען אבער איז עם ווארען.
 גע- טעגליך װערם װאס און איז װאם םארזוך ערנסםען

פראכלעמען. סילע די לײזען צו מאכט
— קאמוניםטען די — גרופע אפאזיציע הויפם די

 קאם־ חנם םון אנהויב אין געקענם ניט עריבער1 האט
 מאנכע װאם דיבורים סארם דעם מיט ארױםקומען פיץ
 דער- באגוצען. «ו געװאױנט דינען אנהענגער אירע םון

 די אין פלים אלע אויף געארכײם אבער מען האכז פאר
 פאר* האט מען װאס דאס און קאמפיץ, םון טעג לעצטע

 דעי־ פון אנהענגער די האבען שריםטליך, זאגען צו םעלט
םינדליך. געזאגט גרופע

 איז סאנ דעם מארטש, טען31 דעם דאנערשטאג״
 אח װאלעז, אונזערע םארגעקומען זיינען עם װעלכען

 דער םון ארגאז אםיציעלער ױארקער״, ,דעילי דער
 םון ערקלערוגג אן מיט אתים פארטיי, קאםוניסטישער

די װעלפער אין גרופע, םײל״ און ״רענק דער  יוניאן ,
 פראװא־ זיך לאזען צו ניט געװארעגם װערען מיטגלידער

b t x..j p _ i a. אמ פארלויסדוגגט ראצי^סמיסמאדט
 געגאג־ נאד איז םען אײדער אז הײסט, דאם םעלשונגען״

 עלעקשאן די שױן מען האם קאםטען, שטיס צום גען
 דער םצד האנדלונג אזא ,םייק״. א אלס כאצייכענט
 בא־ מענשען דעגקענדען רעפט יעדען פץ מח אפאזיציע

פארברעכעריש. און םקאגדאליעז אלס װערען טראפט
כתדער־קאםף, פון טעג םרױעריגע די אין אפילו

 אדער יחיד קײן גאך האם ,1926*1934 יארען די אין
תנג די שםעלען *ו געוואגם גתפע  מא־ אונזערע פון פי

 ער־ דאם לםשל, xofi צייכען. םראגע א אוגטער לען
 קאםיטע״. אכחשעקשאן און ״עלעקשאן אן פון וױילען

 װײלעז צו שםארק גענוג איז גרופע אדםיגיםטראציע די
 געלאזען זי.אבזיכםליך האם דאך סלײט. אײגענעם איר

 םאר סײ אפאזיציע קאםוניםםישער דער פאר סיי פלאץ
 געלאזזנז זי האט גאר גים און גרופירונגען. אנדערע די

 ער־ צו מיטגלידער די צו אפעלירט האט זי נאר פלאץ,
 אגדערע די פון פארשטײער קאמיםע חוד אין וױילען

 באציהוגג אזא האם װאס יתיאן א אך3 דא איז גרופצז.
t2 לאקאל װי גרופען מינאריםעט צו  HP דא איז 2
 אױף פראקטיצירם װערש דעפאקראםיע װאו יוניאן א

 ? 22 לאקאל םון םירערשאםם די טוט דאם וױ אופן דעם
 פרײנם, קאםוניסםישע מײנע זאגען מיר װעלעז אםשר

 גרופעז? אפאזיציע *ו באציאוגג זײער אויך איז דאס אז
 אםא־ דער צו באניאוע זײער דערצײלען זײ לאזזמ אגו,

מ? פאריערם דער איז זיציע  טאמער און זײ. זאלען יוגי
 TP אדמיניםםראאיע די נאד האם געגוג, בים דאס איז

 דיערע װאו װאטשערם, אסיןטעלע אפאזיציעס די װיליגט
 םים צוגלײד האנם םרײע א געהאט האבען פארשטײער

 אפמשטעלט גיט זײ דאס חאם דאך אדםיניםםראזיע. דער
!געפעלשםע אלם װן^עז אזוינע שטעמפלעז צו פון

 האבעז צוגרײטוגגען, מעבנישע די אנבאלאנגט וואט
 אדײנ־ — עלעקשאז אן פארענדיגט ניט קײגמאל נאד מיר

ע אלע װאו — איצםיגען דעם אױך גערעכענט מזיני  ו
 *ר םולשטענדיגע זײער אויםדריקען ניט זאלען גרופען

 העפליכקײט. דער פאר דאנקבארקײם און םרידענחײט
 יעדער װעלכער מים טײקאומפאדמײאיש און עיליכקײט

 דעם פון באהאנדעלם װערט גרופע יעדע און פיטגליד
 געזאגם דאוי דא שױן זאל םטעף. טעפנישעז גאנצען
 האבעז װעלכע קלוירקם, 150 ךי *וױשען אז װערען

 געויעזפילעײעל■ אוגזערעלעקשאן,זײנען אץ געארבעם
 פארװאל־ וועלכער — שורות די פון שרײבער דער כע

 גע־ קריטיקרם שטארק את — ענין גאנאזמ דעם שעם
 זיינעז װעלכע מענשען בלױז םענשען. מאגכע פון װארען
 חתפה און העזה די האכעז קענען מאראליש,אימ אלײן

 האביז קאםמיסםען די װאס אינםיגואציעם די סאכעז צו
געמאנט.
 די »י« שגױמעז׳ ךי צײלעז געכט 3 איז םעג 2 נאד
 קאמיםזג אבדזשעקשאז און עלעקשאן דער פון ארנײש

 פיי• זוגסאג דיגעד דעם 9 ארום געװארען פארעגדיגט
ברודער«י«ר־ פון באגלײםתג דןר אין קאטיס^, די װען

 צימערען, די פון אײנעם »ין ארײעעקוםען את מאז׳
 אנאגי אםיציעל איז וואלען די פון רעזולםאט דער וואו

 וױיביגער ניט געםונען דארם זיד האבען געויאח, םירם
 אויפגעמםען אח זימערמאן בררדער םענשען. 500 פון

 האס װעלכער אפלאח״ שטורעםדיגען א םיט געװאחמ
לאסג םיטםעז אעןנהאלםען

 נע־ די פארגעלײענם האט שרײבער דער ײעז דעם נאך
 יעדער מאם שםימען די און קאנדידאםען 184 די פון מען

 אז אױםגעבדאכען וױיטער האט באקוםען״ האם אײנער
 ברז־ אז פארשלאג, א געווארן געמאכט איז עם אוואציע.

 ברודער װערםער. פאר א זאגען זאל זימערמאן דער
 פאר םיםגלידער די באדאנקם כל קודם האם זימעדמאן

 אדמיניס־ זײן און אים האבעז זײ װאס צוםרױען דעם
 גאנצעז דעם וױדערערװײלען דורך ארויםגעוױזען טראציע

די םלײם. פראגרעםױוען  האם פאריבער״, דינען װאלען .
 אה אן איצם פן ״און געזאגם, אנדערעס צװישען ער

 קרעם־ אונזערע אלע קאנצענםרירען מיר סוזען וױיםער
 אלע צו דארום אפעליר איד לייז. פיקעט אױפן טען

 גרופע א םאר װאם צו אפגעזעז מיםגלידער, אונזערע
 אונזערע ארבײם. דער צו זיך נעמען גלײך באלאננען, זײ

 האב איך און יאנואר קוםענדען אױס גייען אגריםענטם
 גענוג באגעגענען וחנלען םיר אז גלױבען, צו אוחאכען

 קאנםראקםען. אוגזערע באנייען בײם שװעריגקײמען
דלאסי פרינציפעז. אונזערע יפי פעסס שסײן לאמיר
 פאראײגיגטער »יין זײנעז מיר אז כתים בעלי די וזײוען

 פארזוך יעדען צוריקווארסעז װעם און קען װעלכער כוח
 אונ־ פון װעלכען אירגענד אונז פון אוועקצדנעמען זײערען

דעראבעתנגען״. זערע
 אח עלעקשאנם ענין צום אופקעחמ זיד װעל *יד

 גרופירונ־ זײערע לויט שםימען די אנאליזירעז פחכירען
נעמען די .גערעכםיגקײם״. טמער קומעגדען אק געז

MiHiMA MA MAAM a■■,!, m mmm ̂  mm am  אנדער אן אויף ערשײנם קאנדידאםען עדװיילםע די סק 
.גערעכםיגקײם״. טםער הימטיגען אין פלאץ

פריימערי־ם םארפױי לײבאר די
a^MMaa MfeiA L a u  MKKMM aaaMa m a I a m mm •—»■ — -----אפעלירען איך װיל דערבײ, שױן האלש איך אז 

 דעם אונםער ענראלט זײנען װעלכע םיםגליחנר, אונזערע
 פאר־ צו ניט פארםײ לײבאד אמעריקען דער םץ באנער
 אפריל דיגםםאג, פרײמערים די אין שםיפען צו סעלען

טעז.2
 אינער־ ביטערער א פאר איצט קומם כאקאנם, וױ
טיי, לימנר ר א רפ א ב ליי מן רי מ א ר חנ אין ר ס  קאםף א מ

 אדםײ דער אויף געװארען ארױפגעצװאונגעז איז װעלכער
 אירע און פארטײ קאמוניםטישער דער מצד ניםםראציע
 ביר- עגראלטע די זײנעז געזעץ, דעם לױט אטמנעער.

 עס׳ הײסט זײ, און פארטײ דער פון בתים בעלי די גער
 פארװאל־ זאל עם װער באשטימען דינםםאג דעם װעלען

 אפעליר איך יאר. 2 קוםענדע די פאר *ארםײ די םען
 אונזער אז דערלאזען צד ניט מיםגלידעד אונזערע צו

 פיל אזײ ארײנגעלײגם האבען םיר ערבעלװ אק פארטײ,
 אוםפאראגםװארםליכע אין ארײנפאלען זאל געלם, אמ םי

 פאר־ פולשםענדיגער איר צו םירען וועלען װעלכע הענס,
 שםימט פרײמעריס. די אין דינםםאג שםיםט גיכםוע.

 איז און ברוקלין אין םלײט. אדמיג־םםראציע דעם פאר
 קאנדידאםעז אדםיניםםראציע ךי ןיך געםינעז מן^העםען

 זײנעז בראנקם די אין װערענד גרופע, םער1 דער אק
 פרעםע םעגליכע די לײעגם צוו׳ײטער. דער איז זײ

_____________________אײגצ?להײטעז. טעד פאר
קלאיק״, ,הארם פירםע דער <טן ארבײםער די

 אכטוגג זײער אוים דריקען ברוקליז, םםרים, באגראם 20
 גאלדין בו־ידער אגענטעז, כיזנעם צװײ די צו צוטרױ און
 פראקםי־ און ארכײם םיכםיגער זײער פאר װאלאדי, און

 װעל־ יזרד פרײזעז, סעטלעז בײ אױםגערעכעגםקײט שער
.19W< װינםער גוםען 9 געפאכט האבען מיר כע

טשערמאן; שאפ קאהן, םעם :קאםיםע ד׳י
;177 ל. םאלאמאז, םעם און םםארשץ איױ

A ל. זלאװסקי,9? לואים און גײריא הערי
 1885 פארמאוםם״, .םאיפער סון עדסײאדב די

 ברד םשערמאן, שאפ זייער ירסגטרעועפ האבען כראדװײ,
 רקענתג9נ9 איז םמג^ שײנער א םים פאלײ. nr* דער

*רבײט. טםצר פוןזײז
«י אםתר וחטלף. ל. באסלער, גרשון קאםינהו ד .1ט
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הײנ־ האבען קלאוקמאכער ,אנםרעאלער
 זייער א דורכגעפירט מאנאט םיגען

 דער קאמפיין. ־ וואל שםורעמדיגען
 שטורעמדיג געװארען איז קאמפיין
 קאמוניםטען גרופקע א וױיל דערפאר

 האבען פריינד נאעגטע זייערע און
 געגען קאמף א אין םארמאםםען זיך

 גע־ קאמפײן דעם אין האבען זיי אדמיגיםםראציע. דער
 סארלוירען האגען זיי נידערלאגע. געוואלדיגע א ליטען
 געהאט יעצט ביז האבען זײ וואו לאקאל דעם אין אםילו

 מיטגלידער די םון םערםעל דריי אײנםלוס. שטארקען א
 פון דורכגעװארםען זיי און זיי געגען געשםימם האבען

 געווארען ערוױילט איז זײ פון איינער קיין אמטעז• אלע
 אויף עקזעקױםױועם. די צו און דזשאינם־קאונםיל *ום
 גערע־ גיט געװיס זיך קאמוגיסטען די האבען מפלה אזא

. כענט.
 אונזער האט נאמיגאציעס די געקומעןצו איז עם ווען

 אונטער אומשםענדען די אז באשלאסען, ךזשאינט־קאונםיל
 ניט ערלויבען קאגאדע, אין םrא לעבען מיר װעלכע

 קאנ־ אלס ווערען ארויםגעשטעלט זאל קאםוניםט א דאס
 אין גענומען האבעז מיר אמט. באצאלטען א םאר דידאם

 לאנד דאם וועלכער אין נאציזם געגען םלחמה די אכט
 שטי• אנטײקאמוניסטישע געוואלדיגע די זיך, באטײליגט

 םטאלין וואס דעם צוליג לאנד אין הערשען װעלכע םוגגען
 קריג, אין איז קאנאדע װעלכען געגען שוגא דעם שטיצט

אומשטעג־ קײגצ אונטער אז באשלאסען, האב־לן מיר אמ

שעהן בערנארד פון
 װ. ג. ל. א. אוגאנײזער גענעראל

ױניאן װ. ג. ל. א.

 קא־ דער װעהרענד שטימען, 230 געצויגען םייגעלםאן, מ.
 געקראגען האט גאלדמאן, פ. קאנדידאט, מוניםטישער

 ס. וױים-טשערמאן, ערװײלטער דער שטימען. 68 בלויז
 געצויגען האט םלייט, אדמיניסטראציע םון טשערגיאק,

 מאסקאװיטש דזש. ״לינקער״ דער װעהרענד שטימען 224
 קאנדידאט אונזער שטימען. 76 צונויםגעשלעםט קוים האט

 שטימעז 208 מים אריין איז םעקרעטאר םאר ליגערמאן ם.
 דורכגע־ איז אפאזיציע, דער פון גאלדמאן. ק, וועהרענד

 פראפארציע זעלבע די אונגעםער שטימען. 69 מיט פאלען
אמטען. ־אנדערע די םאר איז

:םאלגט װי זײנען וואהלען די פון רעזולטאטען די
 א. און גודמאן ד. סיגעל״ ב. :גיזנעם־איידזשעגטם

בורגאן.
טשערניאק׳ ם. טשערמאן׳ םייגעלסאן, מ. .43 לאקאל

שאינט• סעקרעטאר, ליבערמאן, ם. טשערמאן. * וױים  ח
 איחענבערג, דזש. פרידמאן, דזש. :דעלעגאטען האונםיל

ל  עקזעקױטיװ סלעםאקאװ״ ב. שאראד, ס. פאפירניק, י
דזש. בוקמאן, א• בלומענםעלד- דזש. :מיטגלידער באארד

הא־ שאפ־טשערלײט אלע אז אויםגעלאזט, זיד האט
 הא• אלע און פרײמז די געװינען «ו געסטארעט זיך בען
 א איצט זיד שאפט רעזולטאטען. גוטע געבראכם זיי בען

 םער jyn פרײזען. 19 די אוים מען טײלט װי :פראבלעם
 ערווארטען געקאגם ד״אם מען װיםיל םון שאפ־טשערליים

 בא־ זיד האלםעז און אויםגעצײכענט גלענצעגד זיד האבען
? מתנות באשטימטע די צו רעכטיגם

אויס־ אן געםינען איז עם װי שוין וועלען מיר מילא׳
 צױ מיר זײנען דערוױיל םראבלעם. דאזיגען צום וועג

 גלענ־ אזעלכע געבראכט האט קאנטעסט דער וואם םרידען
 גמױ זייער א איצט האבען מיר רעזולטאטען. צענדע

 אונזער איז פרט דעם אין מיטגלידערשאםט. שטייענדע
לאגד. איז בעםטע דאם איצט םילייכט ױניאן

פראבלעם. ,אווערלעפינג• דפר
 מאנטרעאל אין אונז בײ אז צייט, לאנגע א שוין

 םון שעפער אין פראבלעם. ״אװערלעפינג״ דער הערשט
 םרויען מעניש־םטיל געמאכט ווערען מענער־קליידער

 א געםירם מיר האבען יאר אייניגע םאר גארמעגטס.
 םיר האבעז ענדלאך איבעל. דעם אט באזייטיגען צו קאמף

 םון געוואונען האבען מיר געריכט. איז גענומען זאך די
 ווערען וועלכע קליידער אלע אז ענםשיידונג, אן געריכט
 אונטער ויערעז געמאפט דאדםען םרויען, פאר געמאכט

 םרויעךקלײדעה םאר ״קאוד״ דעם פון ױריםדיקציע דער
 קלאוקם־טרעיד. אין אגריגוענט קאלעקטױוען דעם אונטעו־

מענער־ די האבען געריכם םון ענטשיידונג דער נאך
 איז װעלכער איינןר אז דערלאזען. ניט מיר קאנען דעז

 א םאר ווערען נאמינירט זאל קאמוניםט אלם באקאנם
 ער אז זיכער, דינען מיר ווען אםילו אמט׳ באצאלםען

 די בלויז ווערען. ערוױילט צו שאנםען קײן נים האט
 געםאר, א איז אנגענומען, מיר האבען אלײן״ קאנדידאםור

 רע־ די שוגאים, אונזערע געלעגענהייט א געבעז קאן וואם
 באװע־ ױניאן טרעיד דער םון געגנער און אקציאגערעז

 קאמוניסטען אז אונז- געגען העצע א אנםאגגען צו גונג׳
 אונזערע וױלעז מיר ױניאן. אונזער איז אײנםלום חאבעז
געגען. ניט געלעגעגהייטען אזעלכע פײנד

 מיר האבען פאליםי דער אט טיט אײבקלאנג אין
 וועלכער מיטגליד״ א איינעם באלאט םח ארמםערגענומעז

 קאמוניסטישער דער פון אנםיהרער דער אלם באקאנט »ח
 האם מיטגליד דאזיגער דער קלאוקמאכער. די בײ גרויקע

ײ פאר קאנדידאט אלס ארױםגעשםעלט זיד  ביזנעס־אי
 גיט האט ער אז געװאוםט. האבען מיר כאטש חשענט.

 םונ* ווערען. צו עחױילט געלעגענהײט מינדעםםע די
 נ$מען זיין קאגען מיר געסילם׳ מיר ד״אבעז שדדזגעז

 ערלױבט ניט האגען םיר באלאט. אוים׳ן שםײן לאזען ויט
 ביזנעם־איי• םאר קאגדידאטען די צװישען זיק זאל ?ד אז

שגנטס. ח
 דעם אץ קאנצענםרירט זײנען םיטגלידער לינקע די“

 ם. קאנדידאט לינקען דעם האבען מיר װען .43 לאקאל
 םון ארונטערגענומען ביזנעם־אײחשענט פאר עײדעלבוים

 א אנפירען צו אויםגענוצט דאם לינקע די האבעז באלאט
 הא־ זײ אדםיניסםראציע. דער געגען קאמפײן שטארקען

 ױנ־ דער םון םירערשאםט די אטאקירען אנגעפאגגען ^ען
 א מיט מעטאדעז׳ קאםמיסםישע געודינליכע םיט יאן

 ליפלעט׳ס מיט פארלויטדונגען, אץ שמוץ ביםעל היבש
m .איגנארירם ליםלעטם זייערע האבעז מיר וױיםער. א 

 דעמאקראםישען רײנעם א מיט אנגעגאנגען זײנעז און
 אמת׳ע די מיטגלידער אוגזערע אויםקלערענדיג קאמטײז,

 האנדלען זאלען זײ אז זײ, םון םארלאגגענדיג און אישום
 און יוןיאן״ אונזער םױ אינטערעסען די «ו זיך״ צו םרײ

 אינםערעםען די אין איז עם גכלל. םרעיד אתזער טון
ר םױזענדער די פון ^ ל טג  אינטערנעשא־ אונזער םון מי
 גיט זאל איינפלום קאמוניםטישער אז קאנאדע. איז גאל

 אונזערע ארגאניזאציע. אוגזער אין ראליע קײן שאילןן
 איז אפשטיםוגג די אמ פארשםאמז עס ^אבעז מימגלידער

ען  דעם 'מאגיפעסטירט האט װאם גײםם׳ דעם אט איז גןוו
 דער צו מיםגלידערשאפט אתזער טון דםרױ1 שםארקען

^ אדםיגיםםראציע. דער םון פאליםי
 ־טען16 דעם שבת פארגעקוםעז איז אאשטיםוגג די

םער יזא דאם און ױ אגר װען  געשיכםע דער אין םאג מ
ײניזז• מאנםרעאלער אונזער •ון

ד לתקע די מןזי א מער־ מרירמאגצעגק אמגאס ה
 זײער געװעז איז דארם .43 לאקאל דעם איץ

 םיאום זיי תאבען דןרס אויך אכער פעסמונ^
 אלס ציפעיען. דעפאלגענ ןילוסטרירעא עס וױ
אדםיניםטראציע׳ דאר •ון קאגדידאט דאר האט

.................... ראזענבערג׳ ל. ראבינאװיטש, ס. קראװיץ. ג. פרענקעל.
ארבײטם־מיי צוס אפעלירט גיאנופעקטשורערם קלײדער ססדייג ;צליגקפרע יגימ זיק, פ.׳ ,חשדזאבעל סאיפערט, מ.

 דעם מאכען בטל זאל ער דאס ראשעט, האנ. ניםטער,
 צו גארמענםם- מעניש־סטייל וועגען אגרימענט פון פונקט

 גארמענםס דאזיגע פראדוצירעז.די צו זיי ערמעגלאכען
 צו באשלאםעז האט מיניםטער דער שעפער. זייערע איז

 םאר קאמיםע אומפארטייאישע אן צו זאד די איבערגעבעז
 TP איז םשערמאז אומםארטייאישער אלם ארביטריישאן.

 מעקגיל םון מארש לעאנארד פראםעםאר געווארען שםימט
 בײ םארהערען. םאר איצט קומעז עם אונױועתיטעם.

דר. אויםגעםראםען צד אונזער םאר איז פארהער אײן
 דעפארםםמם ריסוירטש םיז דירעקטאר טעפער, לאזאר

ארױם* םיל אונז האט װעלכער ױגיאן׳ װ. ג. ל. א. דער םון
 די וועגען פאקטען אגאליזירענדע דינע ^ויט געהאלםען

 דאם אז אנגעװיזען, האט ער טרעיד. אין באדיגגונגען
ױריםדיק* אונזער םון גארמענטס מעניש די אוועקנעמעז

 קלאוק איז אומארדענונג אמ כאאס אריינבריינגען וועט ציע
םרעיה

 םיר זײנצז גגצזגגעפאא זיך האט פארחער דער װעז
 דער סון םארשםייער א אז זען׳ צו געווארען ערשטויגט

 געגנער אונזערע צװישעז געווען איז ״אמאלגאמייטעד״
 די םװ םארםרעטער א געווען איז עם וועלכע צוױשעז

 געשיקם דעם װעגען האבען מיר סינדיקאםען. קאטאלישע
 הײ דער םון תשאינם־באארד דער צו פראטעםט־בריװ א

 פון פרעזידענם הילמאן, םידני צו און אמאלגעמײטעד גער
אפמיע־ קײן םיר האבצן אמם ביז ױניאן. זעלבער דער
פראםעסם־ דאזיגען דעם אויף געקראגעז גיט ענטםעד לען

אמאלגע־ די אז זזגן, *ו צופרידען זײגען מיל אנער בריװ׳
 זױן אנםײל אםיציעלען אן מער ניט שוץ נעמט מײטעד

 דעם פאר טרייעל חןר אנגעלעגעגחײם. דאזיגער דער
 װעז געענדיגט ניט גאך איז טשערמאן אוםפארםייאישעז

 די אז װארםען, מיר געשריבען. ווערען שורות דאזיגע די
קירצלאך. גאר זאל־קוםעז ענםשײדונג

 ווסגען אונספרהאנדלפן צו מאנופפקםשורפרס רופם ױניאן
אגרימפנם באנייפן

קלאוקס״ אין אגרימענם אמטיגער דעד װי הױת
אנ* שױן מיר חאבען ױני״ ־טען30 דעם אויס גײט טרעיד

 «ו אונםערהאנדלעז רועגען צוגרײטוגגען מאכעז צעםאנגען
אגרימענט. דעם באנײען

 ארױםגעשיקם מיר האבעז דערמיט פארביגדונג אין
אײנ־ צו אסאסיאײשאן מאנוםעקםשורערם דער «ו בריװ א

 אגרײ קאלעקםױועז דעם פארהאנדלעז װעגען זײ לאז־ען
 דד װעלעז סארהאנדלונגעז אז ערװארטען״ מיר מענם.

אנםא^גען. קידצלאך
 אז באמערקעז׳ סיר קאנעז צייט זעלבער דער אין

 אבײ זיך DTW מאגוםעקםשורערס די פון קרײזען די אץ
 פארדײעס נים נאך האבעז זײ פק מאנכע אוםרוח. סעל
 אין געבעז געמוזמ אונז וגאכען זײ וועלגען ,,רעיז׳* דעם

דאס פארלײדעז ניס בכלל קאגצז אנדערע און יאנואר׳
I _ _...........

. 6 ארום פץ משןי ד ?

 אייזענבערג, דזש. :קאנווענשאז־דעלעגאטען סאלאמאן.
שאראד. ם.

 ב. טשערמאן, בערמאן, דזש. (פרעםערם) 61 לאקאל
 סעקרעטאר. מיטאשעםםקי׳ מ. װײם־טשערמאן. דייטשמאן,

 גרינ* ס. גאלדמאן, ם. ;מיטגלידער עקזעקיוטױױבאארד
 מארקמאן׳ ם. קארקאװםקי״ תש. הײמאװיםש, ל. בערג,

 .דעלע־ סילווערמאן. פ. םענדלער״ א. ראו״ ב. ריכטער, נ.
 םאר־ קאונסיל דזשאינט סילװער. מ. קאנווענשאז״ צו גאט

 מיטאשעפםקי, מ. דײטשמאן, ב. םילװעה מ. שטײער:
גאלדמאן. ס. בערמאן. חש.

שום• מ. טשערמאן, שאץ, ם. (קאטערם) 19 לאקאל
 אל• מ. :עקזעקוטיװ־מיםגלידער וױים־םשערמאן, םער״

 טייטעל־ ה. און ראבי תש. קושנער, ל. הערץ״ חש. בערט,
 קאונ־ דזשאינט שאץ. ס. קאנווענשאן. צו דעלעגאט מאן.
 ד. שאץ׳ ס. ראגי, ײש. לאזארוס, ר. :פארשטייער םיל

שוסטער. ט. שענבוים,
 לעװים, ת. פיגישערם) און טײדפר(שג §42 לאטאל

 םילווער־ מ. וױיס־טשערמאן, שילדקרױט. ק. טשערמאן,
 עק־ לעװיט. ה. :קאגווענשאז־דעלעגאם סעקרעטאר. מאן.

 ח. עלבוים׳ װ. קופער. מ. :מיטגלידער זעקױםיװ־באארד
 אײב• אנא װא^ם, מ. סענעבאום׳ ם. נײער. ם. םרידמאן,

 מאלי רוגין׳ בערםא גאלד״ אדעלא אקםאן, בערטא ראמס.
י. לעוױט, :םארשםײער קאונםיל חשאינט שערמאן•

קאהען. װ. אקמאן, ב. סענעכאוס. מ. ראזענבערג׳
 דוראשעי, ח. טשערמאן, )םראנצויזישער) 112 לאקאל

 עק־ שינארד. ר. סעקרעטאר׳ היבערט, ה. וױיס־טשערמאז.
 שינארד״ ר. שארבאגא׳ פו־ײלין :זעקױםױױמיםגליחנר

 ר. גאלאדנא׳ טאדאט בעראשעי, ה. מאדאם דאזשעגא׳ א.
 םורקאט, טאדאם ראי׳ a מאדאס מאנקוםא׳ ■. לאסעדט.

 דאזשעג̂ן א. :פארשםײער חשאינם־קאונםיל טישזג מ.
 ראביטאי. ר. גאלארנ^ מאז־אם דוראשעי, מרס אח מר.

 מא־ אמ דודאשעי 4ז :קאנװענשאן דער צו דעלעגאטעז
גאלאנא. דאס

 ױניאךאקםױױםפנז װפגפן קאנםפסם פרפאלגרייכפר
.אדמיניםםראציפ פאר פראבלפס שאפם . .

 שוין איד האב באריכםען םריערדיגע מײנע איז
 דוו־ד םירט ײניאן קלאוקםאכער די אז איבערגעגעבען׳

 אין םיטגלידער די גוםפאכען «ו קאמייק איגםענםיװעז אץ
 דעם אט מים פארבינדונג אין צאלונגען• ־ דױס זײערע

 םתנות, אױסםײלען צו באשלאםעז מיר האבען קאםפײז
 שא■* יעגיגע די צו דאלאר, 200 פון וחנרטח דער אויף

 רעזול־ בעםערע די צושםעלען וועלען וועלכע םשערלײם.
 זײ׳ pc מיםגלידעד די גום״שטעזזענד מאכען אין טאםען

 19 אויסצוטײלעז באשלאסען האמן מיר שעפער. ערע
 אט אק חילאר׳/ 25 במ 6 ®ון װערטח דער איז •רײזען

 ־טן9 דעם בת געװעז איז קאנטעסט דער קאנםעםם. דעם
 װעם עס װער דאםום׳ דעם אט ביז אז איז׳ דאס םערץ.
 קרי• װעם יאנואר״ביכלאד, מיט םיםגלידער מער האבען

•רײזען. בוסוןוון די גןן

1940 «*ריל,

ז י באלטימאר אין ױניאן דער א
גלושאהאװ. ד. א. פון

אונ־ םון קאנווענשאן קומעגדער דער ו
באלטי־ די וועט אינטערנעשאנאל זער

לא• 9 די מיט באארד דזשאינם מאר
דע־ 14 מיט פארטראטעז דין קאלען

 װעט דוביגםקי, פרעזידענט לעגאטען.
 דעש װעגען באריכםעז הסתם מן

 1937 לעצטער דער זינט אז פאקט׳,
 הוב־ מארקעט קלאוק באלטימארער איצט איז קאגווענשאן

 די אין באדיגגונגען מיט ארגאניזירט פראצעגט דערט
 געגען שעמעז צו וואס ניט זיד האבען מיר װאם שעפער

לאנד. איבעח מארקעםם גרעםערע די
 פרעזידענט מיט באארד עקזעקוטױו דזשענעראל די

 געלט מים נםש עגמת װיסיל וױיםען בראש, דובינםקי
 אוועקצושטעלען אינםערגעשאנאל דער געקאסט האט עם

 17 לעצטע די םאר מאפע. ױניאן דער אויף באלםימאר
 געװען קאנווענשאנס אינטערנעשאנאל אלע אויף איז יאר
 מאר־ קלאוק באלםימארער ארגאניזירען צו פראבלעם די

 געטײםעלש האבעז אלע וועלכער אױף שטאט די — קעם
 םאוט״ און *איםט םארסלייצט וואם — פינגער די םיט
 קאנ־ קליװלאנדער די שעפער... סוועם פון קלאוקם מיט

 אנ• באשלום אנטשידענעם דעם האט 1930 אין װעגשאן
 באלטי־ אין םםרייק חשענעראל א רוםען צו גענומען
 םעז23 דעם ױלי אין און מארקעט. קלאוק מארער
ר?צ89?ו8ל? וסצלא חנו אויפגצלצגט װידער האט 1930

 א םאר וואם שפעטער, יאר 10 מיט איצט .4 לאקאל
 קאנווענ־ קליװלאנדער דער צו ! ? אונטערשיד גרויםער

 שריײ דעם דורך סארטראטען געװען באלטימאר איז שאן
 םאר־ האט וואם דעלעגאט איין ציילען, די אט סון בער

 1940 דער צו און מעמבערם, הונדערט קארגע םראטען
 םאדםרע־ דעלעגאטען 14 קומען מיר װעלען קאנוועגשאן

 איג־ דער פון מיטגלידער טויזענט צוױי קארגע סענדיג
דרעסמאכער. און קלאוקמאבער םערנעשאנאל,

V
 טעטיג איצט איז באארד דזשאינם באלטימארער די

 באל, יערליכער אונזער ערשטענם געביטען. צוױי אויף
 םעמ־ אינטערנעשאנאל אוגזער וואו )טען6 דעם אפריל

 די טיים״. ״גוד א םאר צתאמען זיד קומט בערשיפ
 ספעציעלע באארד׳ם חשאינט דער פאר גײט אײננאמע

 אג־ אח ארגאניזאציעם צו ביישטייערונגען פאר פאגדען
אויםגאבען. רעליף דערע

 אונטערשטרײ־ געדארפט עם װאלט איך צוױיטענם, .
 דער םיז מיםגלידער אלע דעען הויםטזעכליך, נען,

 אלע םון מיטגלידער אקטױוע די מיט באארד חשאינט
 קבלת דעם אין םאראיגטערעסירט שטארק לאקאלען,

 ירע־ וױים םירער, באליבטען אונזער םאר אווענט «ים
 ערווארםעז מיר וועלכעז קריינדלער, טשארלס זידענט

 בא• אמ סילעז מיר איריל. מאנאט אין אומגעדולד מיט
 סון סך א האם קרײנדלער ברודער אז איצט, גרײפען

 איג־ באלםימארער אונז םאר אװעקגעגעמז געזונט זײן
 אז 5 לעצםע די פאר מעמבערם. סערנעשאנאל

 קאנדיציעס די היטען צו אפעז r« אױג וואכזאם דין
 יעדער שעיער. דרעס אח קלאוק באלסימארער «מ

 סכסוכים שליכטען דאס םארשטײן, קען מיטגליד אקטױוער
 זימען ױעלכע מאנופעקםשורערס, קלאדק אונזערע מים

 ״הערשער״ יארען לאנגע םאר זײן *ו געוואוינט געװעז
 סראצע, קלאו־קמאכער׳ס די איבער שעפער זייערע ייז

 בעםערעז א ארױםרײסעז אח פארהאנדלעז צו די מים
 געווען לײכםער געװיס וואלם אדבעט, דער פאר «רײז
 חנר דענםיסט... א זיץ «ו קרײגדלער ברודעד פאר

 זײן װעט קרײנדלער פרעזידענם וױיס םאר פנים קבלת
 ױם ײניאז אמת׳ער אן סעמבערס באלטימארער פאר
 און כבוד םיט זיד גרײטען אלע מיר װעלכען אױף טוב

פארגעניגען.
V

שאיגט אונזער פון טאג־ארדנוגג אויפן  באארד ח
 גארמענם קאםעז חנר פון ארגײט ארגאניזאציאנס די יין

 דא איז *װעק דעם פאו באלםימאר. אין אינדוםםריע
 י. ברודער ארגאנײזער, אינםעתעשאגאל ספעציעלער א

 ארבײסער גארםעגט קאטצז סויזענםער די זיםערפאז.
מיןח װארם דאס װעםןן צו עלעמענם, אן פון באשטײם  י

 זימעדםאז ברודער ביז גאווען פדעמד גאגצעז איז ייז
 בײ דא. קאמיײן ארגאגמאציאנס דעם אנגעפאנגען האס

ר אלע שין eyas פאראז שוין איז םאג צו חײנס מי ש

 אם־ די אוגםערגעשריבען האבען װעלכע נוקליסען גוטע
 אינטערנע־ דער אין מעמבערשיפ פאר קארד ליקאציע
 ארוים גיט קאמפײן ארגאניזאציאאנם דעם ציליב שאנאל.

 םױ ״םױ צייטונגען מאנאטליכע א באארד חשאינט די
רעדאקטירט. זימערמאן בר. װעלכע נױס״,

** *
ערש־ צום האבען פרעםערם קלאוק באלטימארער די

 אינטערגע־ אונזער פון געשיכטע דער אין מאל טען
 לא־ באזונדער א אין זיך פאראײניגט ׳דא ױניאן שאנאל

 לאקאל דעם םון אינםטאלירונג די .362 נומער קאל
 ישראל פרעזידעגט װײס םון געווארען דורכגעפירט איז

 אינ־ דעם װעגען .1940 טען6 דעם יאנואר פײנבערג,
 דא געווארען געשריבעז םיל איז טוב ױם סטאליישאן

 גרױסאר־ א געװען איז עם פרעםע. לאקאלער דער איז
 און ארבײטער דעד פון פארטרעטער מיט באנקעט טיגער

 אלע פון צוזאמענקונפט א באוועגוגג, סאציאליםטישער
עי דעם צו לאקאלען אונזערע  די .362 לאקאל״ ״בי

 געוואונען שוין האבען פרעסערם קלאוק באלטימארער
 דעם איז רעיז ױניפארם א לאקאל. נייעם דעם דורך

 גע״ םרעםערס די האבען סעזאן פארענדיגטען ערשט
 און דאלאר 5 סון העכערונג א מייגט דאם וואם קראגעז

וואך. דער אויף מער
 מענעחשער ספעציעל און באארד דזשאינט אונזער

ו לאןפקא ט י שצופס־ ין,אדצאצ«??ר ואלאאדואשש«
 שוועסטער היגע אלע און באמבעס, אנדזשעלא טער

 לא־ פרעםערם יונגען דעם מיט קאאפערירען לאקאלעז
 געמאכט םרעםערם קלאוק מיר האבען אנפאנג דעם קאל.
 אינטער־ דער צו אנערקעגונג אלס און גומען. א זײער

 דזשאינם באלטימארער דער צו און בכלל נעשאנאל
 זיד גרופע פרעםער קלאוק גוטע א האט בםרט, באארד
ארבײם, ױניאן אין אזײיגגעווארםעז אקםיװ

 איגער־ רעדאקםאר, העד מיר, ערלויגט שלו?ו, צום
 די — :לץ באלטימארער א פון ״גבואה״ א דערציילען
 לא־ זייער אנגעםאנגעז האבען — ער זאגט — םרעסערם

 געקראגען רעיז פײנעם א שעה, מזל׳דיגער א אין קאל
דעד *ו דעלעגאםען זייערע טראבעלס... קײנע אן

si ------------
 אמטען.* בכבוד׳דיגע שוין פארנעמען גאארד דזשאינט

 פרעםער.. א אויך איז ױגיאן דער פון מענעדזשער דער
 קאנ״ איגטערנעשאנאל קומענחנ די אז ״אלבעטשי״ און

 1940 דעם פאר *פרייז״ א באשטימען גאך װעט װענשאן
^62 לאקאל — ערשטלינג

יזבילמאוםם צורי .
 העלערם י• וױים־פרעזידענט םון פייערונג דער בײ

 גע־ האבען מיר וועלכען וועגען געבורטסטאג, טען50
 ״גע־ דער םון אויםגאבע םעברואר דער אין מעלדעם

 L200 ארום געווען אגװעזענד זײגען רעכטיגקײט״,
 גע־ דער פון םרײגד. און ױניאן דער םון פיטגלידעד

 לר געװען אןןועזענד דינען באארד עקזעקוטױו נעראל
 האכפאן, דזשולױס פיעבערג״ ישראל אנטאגיגי, אידזשי

 עלײעם קאהעז״ מעקם וואנדער. העדי נאגלער, איזידאר
נינםא. סאלוואטארע אץ רובין דזשארדזש רייזבערג,

 דזשאינט קלאוק דער פון מענעדזשעד םײנבערג״ י.
 פו? אנצאל אן מײםטער. טאאסט געװען איז באארד,

 סאר־ און אינטערגעשאנאל דער פון וױים־םרעזידענםן די
 געד״אל־ האבען באוועגוע ארבייטער דער פון טרעמער

 אי־ ױבילאר דעם האם םײגבערג רעדעס. קורצע טען
 דעפארטמעגט סוט םנאו דעם פון מתנה א בערגעגעבען

 םע־ קאפלאן. בענדזשאםין און באארד דזשאיגט דער פון
 איבערגעגעבען אים האט 117 לאאקל םון געדזשער

 מתנות געקראגען אויד האט ער לאקאל. פון מתנה א
 קארפאריישאן ראטמאן רײזמאן םון ארבייטער די םון
 דער• סון און קאמפאני קאוט מעיד םמארם די און

פאמיליע.
tאגיד טײ.דנש^גצל? דעד «ג עןאאא «יי«גד ״

ר ע ש עני לי א ט ש אי ט ענ ר ר פון ב ע אן ד  ױני
ס אין א ם ל ע ל ע ש דז ט אנ מ א ד ר א ם ם שיז א פ

____________m i ן > M lllilii» H ili a____________ ם און טיז םי ע ס טי אנ
 און קלאוק דער סון נרענטש איטאליענישער דער

 קאליפארגיע, אנדזשעלעס, לאם אין יוניאן דרעסמאכער
 רעזא־ א אגגענומען אײנשםיםיג מיטינג א בײ האט

 דיםקרימינאציע ראםען און סאשיזם פארדאמעז צו לוציע
 לענדער. פאשיםטישע די אין אנגעװענדט ווערכז וואם

:פאלגט וױ זיך איענט רעזאלוציע די
 באזירם איז נאציזם און פאשיזם אז אנבאםראכט ״אין

 אח קאליר לױט מענשעז די פאנאנדערטײלען אױף
אמ גלױבעז,

 אלס גענוצט װערט פאשיזם אז אגבאטראכט ״אין
 אמ האם סח פלאמעז די םאנאנדערצעבלאזעז געװער״

און ראסען, די צװישען געגנערשאפט
 זי װען פאשיזם, ®ח לערע די אז אנבאטראכט ״אין

 די או וױרקט ארבייטער די פון רײען די דורד דרימט
אמ צעריםעז, זײן זאלעז ארבײטער

 ראםען אונשער ווארסט פאשיזם אז אנבאטראכם ״אין
מערדערייען, אץ רציחות *ו מינאריםעםעז

 איטא־־ דער מיר״ אז גאשלאסען, דעריבער עם ״זײ
 שאיגטײ שעלעסאנדז לאס דער םון ברענטש ליענישער

 א בײ פארזאמעלט אינםערגעשאנאל, דער פון באארד
 פאר־ ,1939 נאוועמבער, טעז19 דעם סרײטאג, מיטינג,
 ערשײנונגען דמע אלע אין פאשיזם אײנשטימיג דאמזח

איז אנװעגדונגעז׳ און
 און דאמצזפאר דטי אז באשלאסעז׳ וױמזער עס ״זײ

 באגאנגען װעחמ װאס רציחות די געגעז וראטעסםידעז
 צוגלײד׳ קריסטעז און אידעז םינאריטעםעז, ראסען געגעז

^ אח לענדער, פאשיםטישע אלע איז
 *ו זיד סארפליכטעז מיר אז באשלאסעז׳ וױיטעד עם זײ

 קײטאײניג פאר און פאשיזם קעגעז קאמף דעם שםיאען
 סון אונםערשײד אן ארנײטער, ךי םרץ רײןן די ייז

ליי• אדעי ראסע גלױבען, מ

 און לידער העלער׳ם םארם גוך אין ארויסגעגעבען
 גע־ געװען זײנען װעלכע סוץ מערםטע די שריפםען,

 ״גערעכםיגקײט״ דער אין יארען פון םשך א אין דרוקט
מרן בוך. דעם פאםט״. ״נייעד דער אין אח  טיטעל אונ

 קויפען צו קריגען מען קען לעבעף מיין ױניאן ״מיץ
 דעפןר םאשעל דער םון בחננםש לאנדאן מייער ביים

באארד. דזשאינט םון אפיס אין םעדעריישאן קראטיק

 טען5ס דעם לכבוד צוזאטענקונפט שײנער
 וױיס־פרעזידענט פון געבורטסטאג

רובין. דזשארדזש
 פי־ די איז םערץ, טען18 דעם אוועגד״ מאנםאג

 צוזאמעגגע* זיך אינטערנעשאנאל דער פון ׳רערשאפט
 אפ־ סטרים׳ עלען 181 וױלעדזש, רומעניען אין קו־מען

 וױים־פרעזידענטען׳ אירע פץ אייגעם כבוד צוגעבען
 געבורטם־ יאריגען םוסציג זיין לכבוד רובין, דזשארחש

 אנ־ זייגעז דובינםקי רצזידצנמפ מיש צוזאפען טאס
 אי־ וואנדער׳ ה. וױים־םרעזידענטען: די געווען װעזעגד

 ישראל ברעםלאו, דזשאזעף העלער, י. גאגלער, זידאר
 ; 117 לאקאל קאפלאן, :מענעחשערם לאקאל םייגבערג״

 ;23 לאקאל ריט׳ ;102 לאקאל מעטץ, ;9 לאקאל םארקין,
 מענע־ חשעגעראל אםיםטענם לעפקאוויםש, סעמױעל
 דזשאיגט םון פרעזידענט עקטינג םילוחגרמאן דזשער;
 דזשאינט דער פון סעק.*טרעזשורער אשכיז״ י. מ. באארד;
 דעם ממ םעגעדזשער א^יםטענט הורװיץ׳ ישראל באארד;

 רײ םץ סקולמאן און דיװיזשאן דרעם טאת אװ אוט
 דעם םון םטעף גאנצער דער אויך דעפארםמענט. םוירטש

 װעלמנן פון דעפארםםענט. קלאוק טאון אװ אום
 *׳ ■ א אץ םענעדזשער׳ דעפארטמענט איז רובין רדזששאדז

ױביליאר. דעם םון פרײנם פערזזנגליכע צאל גתיסע
 םילא־ פח געקומעז אח דעלעגאציע ספעציעלע א

 בול־ און אטסא סעמועל מיט באארד דזשאינט דעלפיער
 מיםגע־ אויך האבען זײ קארפ. j אמ מענעדזשערס׳ קין.

ױביליאר. דעם פון םרזי די רובין, מרס. בראכט
 א האלט מאסטער, טאאסט אלס פיינבערג, ישראל

 די פאר שטעלט אח ױכילאר דעם וועגען רעדע קורצע
:ױבילאר דעם באגריםען צו רעתער פאלגענדע

 םעמועל קארפ, ב. ברעםלאו, נאגלער. וואנדער, ד-
 דאן שםעלם ער סארקין. און קאפלאן בעלקין, אטסא,

 אי־ אן איבער גיט װעלכער דוביגסקי, פרעזידענם םאר
 לער םמ טוער אלם ױביליאר דעם װעגעז בערבליק

 זזכר הארציגער פעחעגליכער אלס און אינםערנעשאנאל
יאחגז• גוטע לאנגע סד א נאד אזם וױנשט אח

 ער ױביליאר. דער פארגעשםעלם װערם צולעצם
 זײז פיז גאמעז דעם אין און נאמען זײן אין באדאנקם

 חאט מעז װאס כבוד איז פארמניגען דעם פאר םרוי
נוזאםעגקונםט. הײנםיגעז דעם מיס פארשאפט אים

 באגרי־ צאל גרױסע א אנגעקוםען אויך זײנען עם
םומם־סעלע-גראםעם.
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סננ אזנזער פון דעונױמנגמ נײע ד מ ח עו מ
 ארקעסטעוס און כאוען אונזטרע פס 1קאנצעךםע צװײ די

 סיםפאנישער נייער דש־ — טעאטער. וױגדזאר אץ
 אונזערע — מאהלער. פריץ פון אנמנפירט ארקעסטער

 נװזיקאלינסער 1או צאל אץ װאקסען אפםיילועטן
פאועאלקאםונג.

 tt אונז׳ בײ טראדיציע א געװארען שוין איז עס
 אפ אפםײלונג קולםור אונזעד גיט יאר, אין מאל אײן

 אויסטריט׳ אײנגעארדעטען אםפעציעל בײ עקזאמען.
 טאנץ־גרופעז, און ארקעסטערס כארען״ אונוערע זױיזען

 זײ o«pi פארשריט דעם ױעלט, דער םאר ן1א זיך ואר
 חדשים. צװעלף פארגאנגעגע די תרך געמאכם גאבען

 פאר׳ן ארױםגעפירם וחגרען אױםטריםען״ יערליכע די בײ
 אױסגע־ צײט דער דװ־ך זיעען וואס ױיגען1צ נײע די לם1ע

 װעלכע שנװםע״ קינסטלערישע העכערע, די או־ן װאקסען
 דורך האבען אפטײאנגען אויסגעירובירטע אלטע׳ די

דערגרײכט. צײט דער
או־נ־ אבער געװען. נים אויסגאם קיץ הײ־יאר איז

 פאנאנדער־ אזױ יאר דאס זיך האט קולטור־משפחה זער
 געקענט ניט םען האט יפסריט1א אײן אין אז געוואקסען׳

 דע־ האם מען בינע. דער אויף ־ארױסטירען אלע זײ
 זונםאג אײנעם״ קאנצעדטען. צװיי אײנגעארדענט ריבער

 דעם זונטאג צמײטען״ דעם או־ן םעבתאר םען25 דעם
 געגעבען זײנען קאנצערטען ביידע מארמש• טען10

 טעאםער אוגזער סין הײם נייער דער אין געווארען
נײ און ״פינם 1װא טעאטער׳ ווינדזאר אין אפםיילוגג,

 דעם געװיזען האבען און געראטען אױסערגעװײגליך
 דער םמ אפטײלונג קולטור די וואם פארשריט גרויסען

 מעג־ גרויסע אירע און געמאכט האט אינטערנעשאנאל
 דירעק־ שײםער״ איס1ל צוקונפס. דער פאר ליכקײטען

 אינטערנע־ דער םון קולטור־אםטיילוע דער סרן טאו־
 מיטארבײטעה זײגע באדאנקם עפענטליך האם שאגעל

 דירי־ אלע די און ראדי סײמאן און ליעבמאן הערפאן
 פרעזי־ ארבײם. אויסגעצײכענטער דיער פאר געגםען

 מארטש, טען10 דעם אנטראקם אין האט. מכינסקי דענט
 םארשידעגע די םון דערגרייכונגען די געלויבם שטארק

:געזאגט און אפטיילונגען
 שטאלץ דער זיינען טעטיגקײטען לטור1ק די ,אט

 ארבייםען וױיטער אויך ויט1 איר אויב ױניאן. אוגזער םון
 איצט, ביז װי םארשריט אזא װייזען זװן שװער י1א?

 מאראלע ערעיטוױ אונזער אין זיכער זײן איר פעגט
שטיצע.״ או־ן הילף מאטעריעלע *ח

ם סאנפערעניז u נרױסע  חן
ל ױ א ז ן ן מ

 פראבלטמען װיכטיגט 1װעגט באשליםען װטם קאנפטרטגץ
 אייראפע. אץ 1אידט די פאר הילף קאנםטרוקמיװער פון

אינטערנעשאגאל פמ דובינסקי דוד פרעזידענט

םאר געלעגענהײמ א
מוזיק«נטען און זינגער

ioo פארלאנגט פרױען! און םענער שטיםעןי 
פעידזשענם דעם םאר

ך אמעריסע הער ״איך ע ננ י ז
 גצח־עץ םלוולר םלדיםאן *ין ו^רןין גניגןיבןיו דרןיט װאס

 רלר ?אגײעגײשז רןיר םון ליעפןיגונג רלי בײ
ױגי*ן. ווציקערם גצרםצנם לײריס אינםעדנןיסיצנאל

*ינםמרומענטען מוזיקאלישע אױף שפילןןד
I

״ *ויפצוטרעטען געלעגעטזײם די וזאנזןן  זעלבער רער ב
ן פ^רעטעלונג טן גאידזןן, סקוועױ םזנדיסאן אי  סים- טי

 קולטור די בעגי. קן^ךערט »דער ןןרקעםםער פי):י«עז
ל איגער:ע«פנ*ל דער םון ז)£טיידונג  ךו פ»רטא«לען ווי

ען די א*ן עפילער צ*־ לוגג  אויסםריפ דעם פאר פפט״
ערעפעגונג״ ?פגויעג״יפן דער «ו

 זינגם אדער אינסטרוםענט «ז שפילט איר אויכ
 — געלעגענחײט די אט אויסנוצען יװילט און

:םטעידזש לעיבאר אין זיך םעלדעט
)lot פװענט. יעדזגז *פען שטריט. טע39 װעסט

v י1 צגטדלדצ 1יוש אמה &"גלד? *  v im יא{11י װארקטרס גארמטנט לעידים__־עסוחצט uyn...y,i>m rv

 חדך פעלסער פרעמדע מיט דך ב»קענט
 געטאס די איבער שפאצירען די

יארה נױ פון
 דעיאתד עדײקײשאנאל דער האט פרילינג, ׳ן4פאר

 נײעם א אײנגעארדענם אינםערנעשאנאל דער םון מענט
נאכ• שבת יעדען מעמבערס, די םאר שפאצירען סארט

פארשםעלונג.
 דער האט פעבתאר״ טען25 דעם אויםםרים בײם
 פאפא־ אידזשי1ל פון אנגעפירט ארקעםםער׳ םאגדאלין

 םון דירעקציע דער אונםער ״בענד״ דער און חנלא
 םד אמביציעזע, זײער א מרכגעםירם זילבערט׳ חשעק

 מאל ערשטען צוט האגען זײ פראגראס. ױקאלישע
 קאםםאזיציעם קלאסישע אנערקענטע אזוינע געשפילט

 ״נאכם מאצארסס און םימפאני פינפטע בעטהאװעגם װי
 אויםגע־ איז פארשםעאנג זעלבער דער בײ אוזיק״. י

 דונ־ קאטהערין פון אגגעפירט טאנץ־גתפע די סראטען
 פאר־ ױי1«צ די עפעקט גרויס מים דורכגעפירם איז ״האס

אללען. אים1ל פמ טדי״1סא דעד פח טרעטען
 טעז10 דעם זונטאג, קאגצערט, ערשטעז ביים

 צום עללם פאר׳ן געװארען ארױםגעםירט איז סארשש,
 ®־ל־גע־ א — אפםײאנגען נײע צװײ די מאל ערשםען

 פץ לײםלנג דער אוגםער אר־קעסםער סיםפאני לטער1ש
נעגער דעם אץ םאהלער פריץ עגםידיגד װיעגער דעם

 ארגאניזירט לאנג נים ערשם אמ װעלכער ארקעסטער,
 קאםפאזיציעם שװערע אזױגע געשפילם האט געװארעז

ײס «ז ״״פינלאגדיא״ וױ  סון ״אנדאנםע״ די אמ םימל
 כאר אלגעםײנער דער םיםםאני. ערשםע בעםהאװענס

ױײנער, לאזאו־ דיריגעגט באליכםען דעם ®ז אגעפירם
, rn m ^  ^  M M  M U M | *  L k K M  M U M  U U Uרייםקײם גרעסערע א סן א ארויסגעװיזען פאל דאם האט 

 פון פאראײביגתג די רעפערטואר. ריינערען םיל א אין
 לעצטע די איז ארקעסטער םיםפאנישען דעם איז כאר
 האט ״רכילװז״ און לעבעף #ציגײנער טסץרען צזױי

 האט עס אז הארמאניע קרעסםיגע אזא ארױםגעבראכם
פארזאםעלםע. די באגייסםערם
 ענםעםבעל סטדיגג דער האס אױסגעטסען שסארק

װ אתמצד  א איז ליעבמאן ומרםאן לןפ רעקציעדי ־ח
כאר איםאליענישער דזנר אזץ װיודאלדי סצן קאנטשערסא

M U M A U u M  MM ÛMMM k ^ U b M M f t M U M B M M k  MAM ----«■ פראגראם א אין פלרגיעלא פיץ אנגעפירס ®p איםא־ 
ר. פאלקס ליעגישצ ת לי

געװעז קאנצערםען צװײ די זײנען אתס, אח אװס

 22 יאתאל פון מיטגלידער מאלגענדע
 אץ תומען צו אױפגעפאדערט װערען

 טע40 װעםט 232 װניאן, דער פון אפיס
וױכטי^ זײער נאס.
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 קאנםערעגץ, גרויסער דער בײ הויפט־רעדנער די םון
 ״ארט״ פון םאלקם־קאמיטעט ן1א ארבײטער דער וואס

 אזײגער 10סצ: אפריל, םען7 דעם זונטאג. פאר רופם
 םטריט צםע4( סעגטער״ ״מאנהעטען אין פרי דער אין
עװעגױ). טע8 און

געווא־ אראנזשירט איז װאס קאגםערענץ״ דער בײ
 דר םרעזידענט און טשערמאן העלד׳ אדאלף פון רען

 פאלקס־קאמי־ און ארכעםער םון קא־טשערמאן בינסקי״
 ױיכטיגע װערען דיסקוםירט העלען ״ארט״, םון םעם

 אידען די. םון לאגע דעראיצטיגער װעגען פראגלעמען
 ארגאגיזירט וחנט עס און ים, דיט אנדער דער אויף

 קאנסטרוקטיװער דער פאר קאמפיץ גרויסער א װערען
 פליכטלינגע אידישע די םאר ״ארט״ םון הילפס־ארבעם

. אייראפע. אין מלחמד־קרבנות און
 אײנ■ דיגען עס װעלכער 1צ קאנפערענץ״ דאזיגע די

 םרא־ ױניאנם׳ אלע סדן פארשטייער געװארען געלאדען
 װערט ארגאגיזאציצם, אידישע אגדערע אמ םערנאלע
 גצװאחגז אנגעטמצן איז װאס נאשלוס, א לױט געוזפעץ

 און דובינסקי פרעזידעגם עלכען11 בײ םיםינג א בײ
 דעם פון האגדלומ די קריםיקירט האבען העלד אדאלף

 דעם ארייגגעמען נים םאר אפיל״ חפװאיש ״מנײםעד
 ״יר דער װאס קאםפײן׳ געםיינזאמען דעם אק ״ארם״
לאנד. אין אן איצט פירט אפיל״ חשואיש גײטעט

 האם םיטינג דאזיגען דעם בײ רעדע זײן אין
באמײ אלע ״םראץ געזאגט: דובינםקי פרעזידעגט

 פון פארשםײער די פח אח ״ארם׳־םיחגר די פח אתגען
 האבעז יארק״ גײ אין ארבעטערשאםם אידישער דער

 אפגעמארפזנן אפיל׳ דזשלאיש ״װגײםעד פיץ פירער די
 תיכסיגע אץ גרױםע די שליםען1אײגצ פאושלאג יעחגן
 אידישען םאחדיגיגםען דעם אין ארגאניזאציע *ארם׳*

 דערםים האבען אפיל פון פיחגר דאזיגע די קאםפײן.
 אםע־ אין ארבעםערשאפם אידישע די געםשאלענדזשט

 אײ די םשאלענדזש. זײער אן געמען מיר אח ריקע׳
 בײ־ יאר לעצםען אין האבען װזנלכע ארבעםער< דישע

 דעם 1צ דאלאר םױזענםער הו־נדערטער געשםײערם
 ערװארםעז געקעגס האבען א«יל״. חשלאיש ״ױנײםעד

 מר. אפיל. פת פירער די סצד גהאגדלוג בעםערע א
 ״איגםערנעשאנאל״ די אז ערקלארט׳ דאן האט חביגסקי

 ארײג־ דעריבער זיך װעלען ײניאגם׳ אנדערע אױך און
 דער װאם קאםיײן׳ חגם און עגערגיע םער םיס װארפען
אלײן• פירעז 1צ געװארעז געצװאונגען איז ״ארט״

 געװארעז אוגםערגעשריבעז אמ װאס בריװ# א אין
 דער «דן לאקאלם אלע זײגעז ײכינסקי, פרעזידעגם פיץ

שאנאל װאחמ אײנגעלאדען אינטערנק  שיקען צו גע
ר צו דעלענאטען דרײ  קאנפערענץ װיכטיגקר חן

 הא־ װעלכע לאקאלם, די אפריל. םען7 דעם זוגםאג,
אך כען ם ג שםיםם גי  װערען דעעלנאםען זײערע כא

עז און םאן צו כאלד דאס געבעטען ק ^יי  נע־ די צוי
ח םעז םען די פ א אפים דעם *ז דעלע»ו רט״ • א .

 ליחידגמימ די עלעןװ ,שפאצירען די titt לדטאל.
 לעמנס די מיט באקענען 1צ זיד מעגליכקיים א האבען
 פעלקערשאפםען פארשידענע די םון מגהגים און ארטען

 זץי יארק גײ איז דא האבען װעלכע װעלט דער פון
 מד אמ שטאט םון געגענדעז באשטימטע אין באזעצט
 אײנצעל• םאר ר.1םיגיאם אין הײמלענדער זייערע שאםען
 פת דעפארםמעגם עדױקעישאנעל אין נאך פרעגם הײםען

גאס. טע16 וועסט 3 אינטערנעשאנאל דער
 :סאלגט װי איז אפריל׳ חודש פאר׳ן פראגראם די

 געשיכםע, נאטור םח מוזעאום אפריל, טען6 שבת.<עם
 באגעגזך םיד עװענײ. קאלאמבום און גאס סע81 װעסס

 לא־ עװענװ אכםע נעמט הויםם־אריינגאנג. בײם זיד נען
 עימניו זיבעםע אדער סםײשאן סםריט םע81 ביז קאל

סםיישאן. סםריט טע79 צו סאבװײ
י?.קצלעא? פריק די — אפריל םען13 דעס שכת׳

מ דדבארי׳ם מאדאם זעם סטריט. םע70 איםט 1  ריי
אין זיו טרעםען מיר מעבעל. אירע איז גארדעראבע

o 20 אפריל, y tנאכםיטאג אזײגער צװײ — םעז —
 װעסם אלן מעראס דזשאםעל — פאלאץ דזשאמעל דער
 קװארםיר הױפט ױאשינגטאנס איז דאס גאס• סע161

 נעםמ ציע.1אלר?װ אםעריקאנער דער םון צײט דער דויד
 םחד םיר סםרים. םע163 1צ מחגין ״א׳ עװענױ אכטע

געבײדע. דער אין זיד פעז
 םיר באזוכען גאכםיםאג, צװײ םעז•27 דעם אפריל,

 םאב־ אינםערבארא פאר^ בעםערי אין אקװארױם דעם
 סאמױי בװקלין אדער סםעישאן גרין באולינג צו װיי

 mnso צו עלןװימהװ דעם אדער ;םםרים װײםהאל 1צ
חױפם־אדימגאטג בײם זיו טרעפען םיר פערי.
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ען צום ט ש ר #י ע  ערשטען םיז ױם־טוב דער מ
 אין געײארען געבארעז איז מאי

 בא־ י1גענ נים איז געמרםס־יאר זייז אבער אמעריקא׳
 אר־ אמעריקאנער דער םץ געשיכטע דער סח קאנם.

 װניאנס ארבײטער די אז זעזזן, מען קען באװעמנג בײםער
 טאג דעם פאר מאי ערשטען דעם באשטימט האבען וא
 נאד ארבײטם־םאג ־שטונדיגען8 דעם םאר קאמף פון

 פראקלא־ את ער אײדער םריהער, יארען םערערע מיס
 אינםערנאציא־ סאציאליסםישען דעם פץ געװארען פירט
 אח מם־םוב. ארבײטער אינטערגאציאנאלען אן סאר גאל

 אינטער־ ליסטישערrםאצ דער אז ע׳nיאםיrאינ די אױך
 אן פאר מאי ערשםען דעם פראקלאמירען זאל נאציאנאל

 דער ®מ קלמם יוש־םע׳ ארבייםער אינטערנאציאנאלען
 םעדע־ אמעריקען די גאװעמגג. ארבײטעױ אמעריקאנער

באשלאסען קאנווענשאן איר אויף האט לעיבאר אװ ױישאן

)1940 םאי, ערשטען צום ליד («
הגז ®מ ד ב צן א װ רי

״גערעכטיגקײט״) דער פאר (םפעציעל

 פארזאמלען, זיד זאלעץ
— דעכער אתטער הימעל,

 םיר 1װא
 מיו אתטןןר

 צעקלמגעז, הױד זיד װארמ דאס װןןט
הןןכער. נאך — ליד םרײןן דאם אץ

 זאל באװעמגג ארבײטער ארגאנחירטע די װעלכען אין
 אר־ ־שםונדיגעז8 אן פאר פאדעתגג איר תסאנסטרירען

 דעלע־י אםעריקאנער אן געװען איז עם און בײםס־םאג.
 סאציאליםםי־ צוױיםען דעם םץ קאגגרעס דעם אויף גאט
 געװארען אפגעהאלטען איז װאס אינסערנאציאנאל, שען
 פארגע־ האט װעלכער פאריז, אין 1889 לי,1י חודש אק

 ער־ זאל םאי ערשםער־ דער אז רעזאאציע, די שלאגען
 ײם־ ארבײטער איגםערנאציאנאלען אן פאר װערען קלערם

 דעםאנםםרירען זאלען ארבײטער די װעלפעז אין טונ
 םײגלגג׳ א אויך דערבײ הערשט עס פאדערוגגען. זײערע

 פאר־ געװעז את לעיבאר אװ פעדערײשאן אםעריקען די אז
 פיץ װערען אנגעממען זאל באשלוס אזא אז זדנםערעסירם׳

 באװעמע די כדי אינםערגאציאגאל׳ סאציאליםטישען דעם
 שםאר־ װערעז זאל ארבײםס־םאג *שםתדיגען8 דעם פאר
גרעסער. זדן קער

 יאר דאם אופן אזא יף1א פײעדט סאי ערשםער דער
 פאר־ דין ז־איף באזתדערם אח ױבילײ״ ספ־י^־יגען זײן

 אר־ אמעריקאנער די מביליי דעם אץ אט אינםערעסירם
 אםערי־ די געװען דאך עס זײנען באװעגװג. בײטער
 געמאבם מאי ערשםען דעם האבען װאס ױניאנם׳ קאנער

יש־םלג. ארבײםער אן «ר
 אױף קחןעגדיג נים או דערמאנען. אבער דאדף םען

 פמ געבורםסלאנד דאס געװען איז אמעריקא װאם חנם׳
 ארבײ־ אםעריקאנער די אח יום־םלב מאי ערשםען דעם

 אכער ער האם געװען, קװאםער זײן איז םעד־באװעגונג
 1צ צמעקלעפם גים זיך חאט ער געהאם. םזל װײניג דא
 גע־ איו מאי ערשםער דער ארבײםער. אמעדיקאנער די

 םאציאלים־ די גײ בלױז אםעריקא אין ילם־םוב א בליבען
 די ימיאנס. סאציאליםטיש־געשםיפטע די בײ אמ טעז

 ערש־ דעם האם וואס לעיבאר״ אװ זאעדערײשפ אמעריקען
 דעם פאר קאסף פמ סאג א פאר פראקלאמירט מאי טען

 גאנ־ איז שפעםער אים האם ארבײםס־םאג׳ ^שטמדיגען
פאו־מםען. «עז

לעי־ אװ פעדערײשאן אמעריקען די תאט אײגעגםליך
 ײם־ ארגײםער ױיעם איר פארגאכלעסיגם יייד ביי
 «ז דעי. לעיבאר — אױםגעקליבען האם זי װאס *נ׳

 פראקלאםירם איז דעי לעיכאר ײם־םויב דער װען אנפאגג׳
q■ <רױס יטמ עןראעװג טרצײפעג ער איז מװיאדעז״ p l.־ 

 ארבײםער־פאראדעז׳ איטפאזאנמע פארקלטען פלעגעז צס
 אן געײעז איז עס איז פארזאםלעגעז ארבייםער גי־ײסע

 דעי ארלעיב האס אבער ביםלעכװײז ימת׳עד^ום־םוג
 ארבײםער אן «ץ כאראקמער דעם פארלירען אנגעפאמען

מ׳ הדי געפײערס װײגיג גאנץ ער װערם חניענפאלס י
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 די זיך פארעגדיגס עס װעלכען םים .האלידעי״, ®יימד
im װאם די, פאד האקאציע ײײיי p דאס עדלױבען זיד 

חיימ די פאר שטאדם פוץ ןפארעיקצזעא יאדימיגעז
MUM MUM — ~  ̂  ̂ 6    M . . - - -I MMM flM̂M M (•MMMNVUי י  קאגםרי• דעד אין װאױדגײן לאזען זין■ און ״

מדמ פאקםיש איז יר  באלצ־ די פאר ײם־םלב מןר גיי
ד פאר װי ניאים׳

 קאמער זײן אץ אםילו אץ
 מיחןר, א אלײן, כלײכט אײנער
 אעזיגגען חארץ אין ײד ײעלעז

לידער. ײנגע די — אטאל װי

 פארצװײםעלט װער אםילו אױג
 כאריכטען, טעג׳ס לעצטע די פץ

 גלױגיג דערםדטיגט, אלץ ער װעמ
אפריכטען״. אונז מיט מאי ןןרשטען

חןרמאגען, פאן די געגוג ס׳איז
MMMMMMMMMMM u L .  M M u  MMAAAAAMM MAMMMשװײגען, אדןן מאשינען װען 

 פאגען םרײןן אלע די אז
אױפאומײגש. כליק זײן םאר זאלען

 — נאמען ױס־טלג׳ס דעם אלײן אץ
p  ip iMnpױי« איז — ןי אינדען n ג

*-*»- *■ *■ t u n  I j L l i  A m  mm m  m a a b m m L i a  םלאםעז די װי ׳פליקןןן אלןן
םארשװמדען. זאל אזשןןט חןר און

 קלי־יגער א שטדאל i זון פון און
 םעגסטןןר אמזער אױף פאלט Dp ױאס
 — װם־טוג אתזער דערםאנןןן זאל

I שעגסטער אונזער ליבםטקר, אוגזער

 ביםעל רעכט א געווארען, איינגעפירט איז מאי־פײערוע
 מאמענםען פעםיםיסםישע מאנכע אין ן1א געענדערט.

ך דוכם  אײדער ערגערן, צום געענדערם זיך האט זי אז זי
 פארויס׳ געהן צו אנשםאט אז זיך״ פט1ד עם בעםערען• צוס
ריקומרטם. געגאנגעז זי איז

 לעצםע די אין םאקע װעלט די איז פרםים םך א אק
 לעצטעז דעם אין בןךונדערס ריקװערטס, געגאנגען יארען

 האםממען, בעםםע אונזערע פװ סן־ א יארען. צענדליג
 ים׳ן1א שױן שםעהען זיי אז אפגעדוכט. זיך האם אוגז װאם

 געװארען. צורלנען זײנען פארװירקלימנג, זײער םמ שװעל
ד פארגעקומען דינען וואם רעוואלוציעם׳ גרױםע די  מי

 הערצער אונזערע אנגעפילט האבען ױעלט־מלחמד״ דער
 ארבײםער פון סטלה לאנג־געהאםםע די אז םרײה מיט

 װערען• אק האלט מענשחײט גאנצער דער פון איז קלאם
 באגײםטערם באזונדערס אונז האט רעװאלמיע תםישע די

־הענ די איז אװ^קג^טראגסן פאנמאזיד אונזסר tap און

 זיך האם ארבײםער אםעריקאנער די 1צ אױב נאר
 ײם־ זײער װערן צי צמןקלעפט גים מאי ערשםער דער
am ר אח  באגײם־ גחים מים געװארעז אי־יפגעגײמן ן

באװנ־ לענדער׳ אגדערע פת ארבײםער די בײ םעתגג
UMMM U U M  flu^M MAAMA U M A A M A M A  ■ MM ■ AMiAMMAMMAfe MMM AAM  M M A A Mהאם ער וחוו אײר$§ע« ®רן ארבײטער די בײ רערם 

 כאראק־ רעוואלוציאנערען אויםגעשפראכעגעם אן גענומען
 אר־ די װעלכען אק מאג דער געווארען איז ער םער•

 און עקאנאמישע זײערע ארױםגעשםעלם האבען בייםער
זײער דעמאנםםרירם האגען איז פאדערוגגען פאליםישע

mmmmL mmmAmAAM ■ mm̂ M  AAAA AAMMAAMAAAAסט.1ל קאמפס דיער אוץ זוייגיגקײם
צוגע־ פארשידענע. געװען זייגען פאדערונגען די

 באדינגונגען. די צו און ארס• ois ציים׳ דער n פאסט
 םיט דערמאגם׳ םריער שױן װי זיד׳ עם האט אנגעפאגגעז

 שפע־ ארבײטם״םאג. *שםוגדיגעזpi 8 פלן פאדערונג דער
 מאי ערשםען פזץ וע&אנסםראציעס די אק איז םער

 פאדערוגג די געװארען ארױםגעשטעלם dicibw כסעט
pa דעם אין טלחמות. פח אפשאפמג איז אנטװאפנמג 

 דעםאנםטרא־ די אין איז רתזלאנד צארישען אטאליגצז
 מ״ ארײסגעשםעלם חױפםזמליד מאי ערשטען פח צחגס

זעלבםטמרשאפם• די אפשאפען in פאדערתג די ווארען
A

5תאםזידפארדי װצלם די די0 ס ײ דז א ערשםע י

1■ Idl l M U n  M R I I  I—> « * י

i• דל גרױס אזױ שפעםער איז דעריבער און הימלען. סםע f 
מ1ד. די םון םױשונס  אראפגעפאלען מען אח הימלעז י

אפגרונד. טיפען א אץ
באלשעוױםטי־ די אז געגלויבט, אנפאנגס האם מען

 בח ערשײטנג צײםװײליגע א ח1בל איז דיקטאםלר שע
 פאריבער װעט רעװאלמיע דער פת מאמענט שארפער דער
 מיר לאנד. אק ארדנונג אײנשטעלען זיד װעם עס אמ

 באלשעװיס־ די אפגענארט. ביטער אבער זיך האבען
 ערגער אלץ געװארען װײםער װאס איז דיקםאטור םישע

 איר 1צ דערפירם איר האם סםאלק בתטאלער. אמ
 באלשעװיס־ דער «ז האם ער בתטאליםעט. העכסםער

םאנםטער. א געמאכם דיקםאםור םישער
 אח דיקםאםוד אז ארױםגעװיזען״ זיך האט עם אח

 אנם־ זײן פאר האם װאם קאפיטאליזם, דער אנקלעפיג
 םוײײ טאס געװיםער א אק געטיםיקם זיך וױקאנג

 די ברעכען געהאלםען דעריבער האט ער אץ חיים
ײ איןזיין זיד האם זעלבםםהערשער, די «ץ מאכם  קי
 אין געשםאנען איז עקזיםטענץ זיין װען מאמענט, טישן

 עס דיקטאםוד. חדך ראטעװען » געזוכם געפאר,
 דיקטאםור םאשיםטישע מוסאלינים צוערשם געװען איז
 אמ דיקםאםח• נאצי היטלערס שיעםער איטאליע׳ אין

 אזױ געקלמען ענדליך את עם ױ. אז. m דײטשלאנד
 געשלאסען איז װאם כאװערשאםט דער ײרך אז חײם״

 די איצם שםײט חיטלער. אח םםאלין צװישען געווארען
אויסגעלא־ געפאר אין אייראפא גאנץ םח דעמאקראםיע

MAAMAMAAM MAAM MALfeAAMAA AMMAM M. . . .  MM MM M U M  MMMM M MM UMM̂MM  פאםיחגז זאל אומגליק אזא װען אלן װערען. ix שען
 פרייהײס אץ דעפאקראםיע די אױך װעם אייראפא׳ אין
 םיילען די געפאר. אין װערען געשםעלט אמעריקא פוץ
 געמנדענער ן1א נעזעםער אינט דינען װעלם דער פון

 אםלאנטישער גרליםער דער אגדערע. די םיט אײנע
 גייע די אפגעםײלם ױײם אזוי אטאל האם װאט אקעאז
 גרױם אזױ ניט מער היינם איז אלטער• דער םח װעלם

 אריכער• *יצם םען םליהם טאג אײן אץ א&אל• װי
•**  בײ געדאנקען םרײליכע קײן ניט גאר זײנען דאם

 דעם פלן ױבילײ פלפציג־יאריגען דעם פמ טײערתג דער
 האל־ אזץ ניט פארגעסען מיר װען אבער מאי. ערשטען

 איז יום״גװב מאי ערשטער דער י1אז װי זיגען< אין םען
 מיר קענעז צװעק׳ װעלכען פאר אוץ געײארעז געשאפעז

 אין איז יועלם די אז זאגעז• אלן אפםימיסטיש ווערען
 גאר צח־יק׳ געגאנגען אלץ אין גיט יארען לעצםע די
פראגרעםירם. חינזיכםען מאנכע אין אױך האט ױ

 געװארען געשאפען איז יום״םוב סאי ערשםער דער
 אר־ *שםתדימז8 אן פזץ קאמף דעם םאר אםעריקא אין

 לאנג שױן גלױז גים איז קאטף דער אט בײםם*םאג.
 האכצז אינדוםםריעס םן א אין גאו געװארען׳ געװאונען

װ פיל א זיד פאר אױםגעקצספם ארבײםער די ח מ קיי
אר״ אםעריקאנער ךי פח מאדערתג די ס־טא^ארמיס
 ארבײסס־װאן•. דרײסיג*שםתדיגע א את חײנם סייטעד

זינם יאר> 80 ױ טאר האבען אמעריקא אין ארבײטער די


