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M ע כ םלי ע רג א פ װאונ־ א געװען איז עם אונ
שאו !קאנווענשאן דערליכע מאנװענ

w' ׳ ןנו געװים איז דאם ״
 איז עם אבער אויסגעדריקם. קירץ *י קנאפ׳ צו אוים,
 געםליגעלםםע און געהײבענסטע די רייכםטע. די חדך

 איינדרוקם- גרויסע, דאס איבערצוגעבען שווער װןו־םער
 יארקער נױ אונזער װאם בילד, פארבענרײכע און «לע

פארגעשטעלם. זיך םים האם קאנזוענשאן
 װארט א םאראז איז שפראך ןינגלישער דער אין

 אידיש. אין איבעחעצעז צו שווער איז וואס ,סהריל״,
 אנגע־ קען וואם ווארט םאסיגסטע דאם איז עס אמר

 א קאנווענשאן. יארקער נױ דער פאר ווערען זזןנדעם
 פילען, עם מח מען באשרײבען, ניט מען קען .םהריך

.חדגלעבען.
 טאג־ דער פון עפעגונג די באשרײבען &?ז ק?ז ײי
 װאוג־ דעם און גארז־עז םקווער מעדיסאן אין !ןגשאז

 דער ביז גערירט יעדען האט ו*ם פעדזשענט, תוליכעז
 גע• םך א האבען דארף מען נשמה? דער פון סיפעניש
 און באשרייבען צו עס װערטער רירענדע און פױבעגע

 דעם און בילד ריכטיגע דאם געבען ניט דאד װעם «ס
.טהו־יל״• א געװען איז עם אײנדרוק. פולדן

 מא־ באגײםטערטע זיך אין האט קאנװענשאן יעדע
 װעלכע קאנװענשאנס׳ ארבײטער באזונדערם םןגסעז,

ת  קײן ניטא איז עם זע. םמ אװ ?אמף םמ עהלע[מ
 פארזאמלונג א אױף ארויםרוםען קען װאם זאד, «זעד

 סיגגאל דער וױ באגײםטערונג םיל אזוי ארבײםער פון
an קאנ- צו זיג. םון םרײדענם־געשרײ דער און קאמף 

 גע־ םוב׳דיג ױם אלגעמיץ אין מען קומט ממאנס
 זארגען קאנװענשאנס םװ אראנזשירערם די און שםיסט

 פא• באגײסםערטע זײן זאלען עם אז דערפאר״ אױך טוין
 אינםערנעשא־ דער םון קאגװענשאן די אבער מנםען.

 פאמענטען באגײםםערטע אירע מיט יארק נױ יץ נײל
flr אין אײגענארםיג געװען איז ״םהרילם״ איו־ע פיט 
 אונענד- אן םאר־געשםעלם זיד מים האם זי טאן. »יד

 די איז דאם באגײסםערוגג. און פרײד פון כװאליע לימ
 פמ באגײםםערוגג די און בויען און שאםען פון פרײד

מאבט. און ערםאלג קאםף, מדײכעז
ער־ דעם םאר געשראקען אנפאנגס ײד האט פען

 באשלאםעז• האט מען װען קאגװעגשאז, דער םון ואלג
 םורא האט מען יארק. נױ איז פארקומעו זאל זי %

 רוישענדען םומעלדיגען, גרױםען דעם איז אז מחאס,
 םאד- קאנװענשאז די װעט יארק, ניו הײםם וואס יס־

 זעהן נים זיך װעט זי װערעץ. פארםױבם און
 אזא פוץ קאנװענשאז א און הערען. נים זיד װעם

 א אייד האט אינםערנעשאנאל, די וױ ױניאן
 בלויז נים צוגויף זין קומט זי צװעק. וטראטיװען

אר־ איר םון באריכם א םיםגלידער אירע צו
אר־ װײטערדיגער פאר פלעגער אויסארבײםען ייז

דער־ צײט זעלביגער דער אין אױד ײיל זי
 און םוט זי װאם װעלם ברײםער גרויסער דער

אײנ• ייר און מאכט איר גרויםקײט, איר וױיזעז
 גרויםער דער אין דערגרײבעז דאם מעז קעז
 װעט ? געםראכט זיך מען האט יארק׳ נױ יגער

 םמ אױפמערקזאמקײם די צײממ קענעז קאנװענשאן
 דעחרעהלען *ו האבען װאם *ײםונגען, יארקער ניי
ח זאכעז? אגדערע פיל אזױ ײעגעז טאי יז  װעלעז י

 יארקעד ניו יאגענדע זיד כםדד די פידהאװעטע׳ י
T םאראינםערעסירעז זיד און װײלע א אויף אישםעלען 
ס ן ? קאנװענשאן דעד י

Vאיז עס מורא. אומזיםטע אז געײעז אבעו־ איז ס 
 ארױםגעזעהן אויך זיד האס װאס קאנווענשאן, א װימ

 נײעם׳ געװען איז זי יארק. גײ r* אדױסגעהערט ז
 האט זי יארק. נױ פאר אםילו נײעם ״זערעסאנםע

גלאנץ איר םיט םארנעם, איר םיס סעטיגקײט, ייר ייס

 אפם םאמענםען דראפאםישע אירע םים און פראכם און
 וואם יארקער׳ נױ דעם םוז אםילו אםעם דעם פארכאפם

געהערט. אלץ און געזעהן אלץ שוין האם
 גיי- ניױיארקער די םון רעםארםערם די םח איינער

 זיינע .םון געווארעז ארויםגעשםעלט איז וואס טועען.
 האט קאנװענשאן די באגריםען צו פרעס־םיש בײם חברים

 אײער אויב :געזאגם באגריסונגס־רעדע קורצער זײן אין
 די איז פלאז םיל אזוי קריגען געקענם האט קאנװענשאן

 דער *ין פלאץ פראםיגענםען גאנץ א אפם אח אײטועעז
 גרױ־ אזעלכע םים פול איז װעלם יי וחמ *ײט׳ איןיםיגער

 אמ שלאכםפעלדער די טח נייעם די װען פאםירונגען, םע
 אײך פאר עם איז אינטערעס, יעדענס םארכאפען אײראפא

 געהאם האם קאנװענשאן אײער אז באווײז, בעםםער דער
 פאראינ־ גו אתז װאם מיט און זאגען או םך א אונז

טערעסירען.
v y און וואונחגרלימג גראנדיעזע׳ א געװען איז 

קאנװענשאן. אונפארגעםליכע
• •

ט י1 ײ ב ר דעם, אויף קוקענדיג נים גאר א
 קאנ־ םוב ײם א געװען איז עם װאם ףןיף

״ ,! * .I,״ * -  גע* אפגעגעבען את עם און װענשאז ,
 און רעדעם אױף אײם םיל אזױ װארען

• קאנװענשאן דער אויף דאד אמ דעמאנםםראגיעם, נ  חו
 קאנםםרוקםי־ ®ז פראגראם רײכע א געװארען געםירם

 גרויםער דער פח זעהן מען קען דאם ארבײם. װער
 פון געווארעז אנגענוםען זײבען װאס רעזאלמיעס, גאל
 דע־ לענגערע גאך זײ ®מ מערערע אח קאנװענשאן דער

 קאנװענ־ דער אױף דעדעגאטען די םח קײנער באטען•
 ניט האם ער אז באקלאגען, געקענם ניט זיך האט שאן

 יע.אלוארעז א װעגען רײדען או װארם דאס געקראגען
אײנשםיםיג געווען נים איז ער וועלכער מים

ר חבינםקי״ פרעזידענם מ מל ע את ו  דער מיז
 קאנ־ דער פון זיצונגעז טייסטע די םון פארזיאעגדער

 גו םאלעראנם זײער ארויסגעװיזען זיך האט װעגשאן׳
 האט קײנער זאגעז. געװאלם עפעס האבען װאט די, אלע
 האט עם אז באקלאגען, *ו זיך אורזאך קײן געהאם ניט

 אםילו קאגװעגשאן. דער אױף דעמאקראםיע געסעלט
 גע־ גים זיד האבען דעלעגאםעז קאםוניםםישע עטליכע

 דעפאקראםיע. געפעלט האט עם אז באקלאגען׳ קענט
 גע־ שימ חלק דיער אויף האבען זײ געגענםײל. אין

 זײ דעמאקראטיע. יארשיע גרױסע א גאר קראגען
 קאגװענשאן דער פון אײם מער םך א םארגומעז האבען

 אוים־ איז עם וױ ערקלערונגען. און רעז־עם זײערע מיט
 און גאל. קלײנער זײער לױם חלק זײער אויף געקומען

 די קרעזײם גרויסען דערסגגאזו א געבען דארף מען
 םאלעראנץ זײעד פאר קאנוחמשאז דער םון דעלעגאטען

 די «י ארויסגעװיזעז האבען די װאס געדולד, זײער אדן
 פארגע־ האבען װאם זײ, *וױשןען קאמװיםםען עםליכע
 די װעלכע דרשו̂ז אלט־איבערגעקייטע לאנגע, לײענט

 דאם אגגעשריבען. זײ םאר האם פארםײ קאםוניםםישע
 ארגאניזאגיא־ פײנע אח זעלבםם־דיםאיפלת גוםע וױיזם
ערזניהומ■ נעלע

,גערעכטיג־ גומער דעם םץ פלאץ אגדעד אן אין
 רלזא־ וױכטיגע מער די איבערגעגעבען װערען קײט״

 אבער אנגענומען. האם קאנװענשאז די װאס לוניעס,
 ארבײם, דער םון בילד קײן ניט װײט גיט אלײז דאם
 װערם געװעהנליך אםגעםאן. האם קאנװענשאן די װאס

 איז אפגעמאז קאנװןינשאנס אלע פון הױפט־ארבײם די
 גלײד באשםיםם װערעז װאם קאםיםעם, פארשײדענע די

 און זיד• ארגאגתירם קאגװענשאז די וױ אנפאנג אין
 פאםעריאל. קאנװענשאז גאעען דעם באטראכט מען װען
 םארשײדענע די םון העגד די דװ־כגעגאנגען אמ װאס

 נים זײ האט ארבײם קײו אז זעהן. מען קען קאםיםעס,
גע־ אײנטאד האט קאםיםע רעזאלתקמם די געםעלם.

 רעזאלתיעם״ םץ מבול אמת׳ען׳ אן דורכשװימען דארםם
 םארשיידענע פון געםאז גאס א איר אויף זיד האבעו װאם

 און ונײם םך א זיך פאדערם עם װי פונקט אמ דיםעז•
 ווערעז װאס רעזאלתניעם, די כאטראכטען צו ארבייט

 פאדערצן אטיונעמען, קאנווענשאן דער צו רעקאמענדירט
 װע• וראם רעזאלוציעס, די ארבײם אמ צייט סך א אויך
םארװארםען. רען

 םן־ א םח בלויז ניט קאנווענשאן א געװען איז עם
 דעפאנםםרא־ ענטחיאסםישע און רעדעם באגייםטערםע

 קאנ* אץ םרוכםבאי־ע םון קאטוענשאן א אויך נאר ציעם׳
אר־בײם. םםרוקםיװע

 וױכטי־נםטע די
 פאסירונג

 רדע חאױ
קאנװענשאן

*•
 אױף פאםירונג װיכטיגםטע די

 שום אהן איז קאנװענשאן דער
צוריקארײנ־ דאם געווען צוױיפעל

תעשא•
םלדצ־ אםעריקען דער ןאי נאל

 זי הגם אץ לייבאר. אדו רײשאן
ך דאד זי האט אונערװארםעט״ גאנץ גיט געװען איז  ח

איבערראשונג• פון עלעםענט אז זיך אין האם
קאנװעג־ דער םאר צײט לענגערע א שױץ האט מען

 די אז באשלאסען, וױ גום אזוי איז עם אז געװאוםם, שאז
 אלםער איר צו צוריק אום זיך קערט אינטערנעשאנאל

 םען איז לײבאר׳ אװ ןאד?ריישל?פ אםעריקעז די — חײם
 קאג־ דער אויף םארקוםען װעם דאם אז גערעכענם, האט

 ־רעדצ, ערעפענוגגם קאגווענשאן זיק אין אבער ווענשאן.
 םעדי־ אץ געהאלטען האט דובינסקי פרעזידעגט װאם
 צוריק* דאם אז ערקלערט, ער האט גארדען, סקװער סאז

 אםערי־ דער אק אינםערנעשאנאל דער םח זיך קערעז
 ודע־ אפגעלעגט מחען װעט לײבאר אוו םעדעריישאן קען
 רױכ פןןר א סאראן זייגען עס װאם #דעם צוליב רען

 םריהער זיך דארף םען וועלכע װעגען פראגען טיגע
 םון קאפיטע עקזעקוםיװ די זאל ערשםענם אייניגען.

 קײז האבעז גים לייבאד אװ םעדעריישאן אמעריקען דער
 זאל רעכט אזא נאר ױגיאן, קײן םוםפענדירען צו רעכם

 םעדצ־ אםעריקעז דער ®ח קאנװענשאז די בלויז האבצז
 דריםעל צוױי םיט בלױז אויך און לייבאר אוו ריישאן

 םעדערײשאז אםעריקען די זאל צװייםענם׳ מאיאריםעם.
 אנצו־ שםײער םפעציעלען דעם אפשאפען לײבאד אװ

 אמעריקעז די א. אי. םי. דער געגען קאמף » םירען
 העכערען אלגעמיין אק קען לײבאר אװ םעדעוײישאן

 באלאנגעז װאס ױניאנס, די פון אפצאלונג קעפיםא פער
 גענוג גיט איז אפצאלונג איצםיקע ביז די װען איר. צו

 עקזיס־ גים דארף עם אבער ארבײם, איר אנצדםירעז
 באקעםמן צו םלחמח־שםײער םפעציעלער קײז םירעז

 םעז־צ־ אםעריקען די דארף דריטענם א. אי. סי. די
 בא־ צו םיטלעז װירקזאמע אננעםען לײבאר אװ רײשאן

 צו באלאגגעז ודאם ײנקמם, די אין ראקעםירם קעםסעז
איר■

 ײבעםקי פרעזידענם פמ ערקלערונג דער אס נאך
 םון באשלום דער אז געװארען. םארשטאגען עס איז

 בײ־ דעו־ צו איבערצוגעבען זײן װעם קאגװענשאן דער
 אינטערנע־ דער םח עקזעקוטיװע געגעראל רעהלמעװצג

 דאם אזוי וױ און װען םראגע די באשטימזןן צו שאנאל
 זאעדערײשפ אמעריקען דער צו צוריק זיך אומקערעז

 די מקוםען את דא גאר פארקומען. זאל לײבאר אװ
 א באקוםען האם דוגיגסקי פרעזידענט איבערראשונג.

 אים לאזט ער װעלכען אין גריז פרעזידעגם פון בריף
 אמעריקזנן דער םמ קאונםיל עקזעקוםיװ דער אז וױסען,

 מיםיגג א אירען אויף האם לײבאר אװ ןאועריישפע
 קאנ־ נעקםםער דער צו רעקאמענדירעז צו באשלאםען

 לײבאר, אדו םעדעו־ײשאז אפעריקען דער פמ װענשאז
 און ױניאנס םוסיענדירען םון םראממ די אק זאל זי אז

 4 אי. סי. די באקעסשעז צו שםײער עקםםרא דעם סח
»ק עם. םאדערם ײבינסקי פרעזידענם וױ באשליסען



 ער אז װיםען, גרין פרעזידענט אויך לאזט בריף דין
 הא־ פעדעריישאן דער םון קאונםיל עקזעקוטױו דער און
 דורכצופירען רעקאמענדאציע די גענומען זיך אויף בען

קאנווענשאן. דער אויף
 קײן געבליבען ניט מער איז בריף דעם אט נאך
 ארײנצוטרע־ צוריק אינטערגעשאנאל דער םאר אפהאלט

 און לײבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען דער אין טען
 זאל דאס אז נאטיו־ליך, װי טער ניט געווען איז עם

 נויטיגען דעם מיט קאנװענשאן דער אויף ווערען געטאן
 פא־ װיכטיגער אזא פאר זיך פאםט עם װאס פאראד,
 װאם דעמאנםטראציע באגײםטערטע די און סירוגג.

 איבער• גענוג האט ארױםגערוםען, האט באשלום דער
 אינ־ דער פון מיטגלידער די בײ אז באװיזען, צײגענד

 זיך פארלאגג שטארקער א געװען איז טערנעשאנאל
 וועל־ צו ארגאניזאציע דער מיט פאראײניגען צו צוריק

 טאג, דעם פון באלאגגט האט איגטערנעשאנאל די כער
געװארען• געבארען איז זי וואם

 איז ױניאנס די אין ראקעטירס װעגען פראגע די
 דער־ געקענט ניט האט מען אבער אפען• ־געבליבען
 א איר אויף געבען זאל גרין פרעזידענט אז ווארטעז,

 עם געקענט. ניט עם חאם ער ענטםער. באשטימטען
 גאנצען דעם מיט פארבונדען איז װאם פראגע, א איז
םעדע־ אמעריקען דער פון ארגאניזאציע דער םון בוי

 די פיז רעכטען אויטאנאמע די און לײבאר אװ ריישאן ‘
 בא־ מוז םראגע די איר. צו באלאנגען וואס ױניאנס,

 אמע־ דער םון קאנוועגשאן דער אויף װערען האנדעלם
 דובינסקי פרעזידענט און לייבאר אװ םעדעריישאן ריקען

 װעלען אינטערנעשאגאל דער םון דעלעגאםען די מיט
 ווארט זייער זאגען צו געלעגענהייט די האבען דארטעז
 געטאן זאל עפעס אז קאמף, א אגצוםירעז און איר װעגעז
nnyn דיכטינ^ דער אק______________________

 ױם־טוב דעם אץ
 #מעדיקא׳ס פון

פרייהײט

וױכ־ די מאל דאם םילען סיו־
אמעריקא־ דעם םון טיגקייט

 םון יום־טוב נאציאנאלען נער
 וועז װי מער אוגאפהעגגיגקײט

 אז םילעז׳ מיר ווען מאל ערשטע דאס איז עס איז. עם
 אונ־ אמעריקאגער די דראהט וואס געםאד א םאראן איז עס

 אונאפ* די אונז מאכט געפיל דאם אט און אפהענגיגקייט
םײערער. אמעריקא םון העגגיגקײט

מען ווען איבערטריבען, ױי קליגגען אפשר מעג עם

י

I 1

 אונאםהענגיגקייט. אמעריקא׳ס פאר געפאר א װעגען רעדט
 צו נאך זיינען הענט דיגע און וױיט נאך איז שונא דער

 א אלץ נאד ליגט עם אמעריקא. דערגרייכען צו קורץ
 און אים צװישען ברײט מײל טויזענד דריי פון וואםער

 גע־ באלדיגער א וועגען ניט זיך רעדט עם אבער אונז.
 גיט הײבט נאך איז היטלער טאג. מארגענדיגען פון פאר

 אבער אמעריקא, געגען קאמ)» א אונטערצונעמען גרייט
 אויב און איבערמארגען אן פאראן איז מארגען נאכ׳ז

 איז פלענער זײנע דורכצופירען געלינגען װעט היםלער׳ן
 פארמעםטען אויך זיך זיכער דעמאלט ער װעט אײראפא,

אומדירעקט. אדער דירעקט צי גלײך גאנץ אמעריקא, אויף
 היט־ אויב הײםט עס אײראפע, אין ערפאלג היטלער׳ס

 זיך װעט ענגלאנד, באזיגען צו איינגעבען זיך װעט לער׳ן
 פריער אופנים■ צוױי אויף אמעריקא אין םילען לאזען

 פא־ און נאצישע די פארשטארקען זיך װעט אלץ פאר
 קא־ ״פינפטער דער לאנד. אין אידעאלאגיע שיסטישע

 ווערען װעט אלײן ער אז גרוים, אזוי װערען װעט לום״
 אבער גרוים׳ גאנץ אויך איצט איז ער געפאר. גרויםע א

 אים פון םן• א באהאלטען. טייל גרעםטעז צום ליגט ער
 ״פינפ־ פון צאל די אפען. ארױםצוםרעםען מורא האבען

 חוצפה זיץ און װאקסען שטארק אבער װעט קאלום״ טען
 װעט היטלער װען לאנה אין דא גרעםער פיל ווערען װעט

 מיר אייראפא. אין זיגער םולשטענדיגער דער ארויסקומען
 געםאר. אינערליכע גרויםע א האבען דעמאלט דא װעלען

 עקאנאמישע די אויף אנגריף היטלער׳ם קומט דאן און
 אין װעלט־האנדעל איר אויף אמעריקא, פון אינטערעטעז

 אמע־ לאטײניש די מיט האנדעל איר אויף און אלגעמײן
 אנ־ שטארק האט היטלער באזונדער. לענדער ריקאנישע
 צענטראלע די מיט האנדעל אמעריקאנער דעם געגריםען

נאך האט ער ווען רעפובליקען, אמעריקאנישע זיד און

 זייז וועז װירקזאמער, און גרעסער זיין װעט אנגריף זיין
ווערען. פארװירקליכט טייל גרויסעז צום װעט םאנטאזיע

 אמע- דעם באאומרוהיגען וואם געדאנקען, זיינען עם
 מיטלען זוכען צו אים טרײבען ױאם און םאלק ריקאנעד

 אלע װי מער און באווארענען. צו און באשיצען צו זיך
 טאג דעם אין דעם וועגען םראכטען מיר דארםען מאל
 סריײ טרײער, יעדער ווען ,5באםרייאונ אמעריקא׳ם םון

 מיט דערמאנט בירגער אמעריקאנער הייטס־ליבענדער
ווען פאסירונג, נאציאנאלע היסטארישע גרויסע די םרייד

גערעכטיגקײט
 איז אוז לאנד אונאפהעגגיג אן געווארען איז אמעריקא
מעכטיג. אזוי און גרוים אזוי געווארען דורכדעם
 גע־ זיינען ארבײטער די ווען צייט׳ א געלועז איז עם
י באוואםנונג. מיליטערישער געגען געװעז וױיגליד ו  א

 זיינעז באװאפנונגען די גערעכט. געװען אויך זיינען זײ
 די און מלזזמות אימפעריאליםטישע פאר געווען געוױינליך

 טײל גרעסטען צום זיינעז באוואםנונג דער פון קאסטען
ז הײנט ארבײטער. די פון פלייצעם די אויף געפאלען י  א

 כדי איז הײנט פון באװאפנונג די אנדערש. אבער עם
 נאצי־ דעם געגען פארטײדיגען צו זיך און שיצען צו זיך

 באװאפענונג די אימםעריאליזם■ פאשיסטישען און שען
 דע־ די באשיצען צו און פארטײדיגען צו איז הײנט פון

 און נאצישער געגען לאנד פון פרײהײט און מאקראטיע
דיקטאטור. פאשיסטישער

 פײערען מיר װאס טאג, דעם אין טאקע איז עס און
 יאן־, ענגלישעז דעם פון אמעריקא פון באפרייאונג די

 העל־ אויך מיר װילען אונאפהענגיג׳ און פרײ זײן צו כדי
 אונאפהענגיג. און םריי דין זאל אויך עגגלאנד אז פען,
 אונ־ פארנומען איז םרייהײט אונזער םון טאג דעם אין
 אײראפא םון םרײהײט די וואם דעם, מיט געדאנק זער

 אין היינט איז עם אז און היטלער׳ן םץ דערשטיקט װערט
 קעםפם וואם לאנד, גרוים אײו בלויז געבליבעז 1אײראפ>

 ענג- איז דאס —םרייהייט םאר און דעמאקראטיע פאר נאך
 גאך, זיד האלט וואס םעסטונג, לעצטע די איז עס לאנד.
 און פאלעז זאל זי אויך אז גרױס, איז געםאר די אבער

פיגםטער. שטאק ווערען וועט אײראפא גאנץ איז
 גיט זאל אומגליק גרוים דאם אז העלםעז׳ קענעז מיר
 הייגם, לאנד אייגציגע דאם איז אמעריקא פאםירען.

 םארצווייםעלטעז איר אין ענגלאנד העלםעז קען וואם
םאשיזם. מוםאליניס אמ נאציזס היםלער׳ם געגען קאמף

 אק ענגלאגד געבעז װע^ען מיר וואם הילף די און
 זיכערער אויד מיר וועלעז םרייהייט איר םאר קאמף איר

 חעל־ וועלען מיר וועז פרייהייט. אייגענע אוגזער מאכען
 געפאר היטלער די װעט היםלער׳ן כאזיגען ענגלאנד םען

פארשװמדען• אונז םאר אויך
 פדײהײט אונזער פייערען מיר ווען טאג דעם אין
 איז וואם אלץ, טאן צו זיד אויף נעמען מיר דארםעז
 דער אין םרײהײט פאר קאמף דעם העלםען צו מעגליך

 אײביגע םארםעסטיגען צו אמ זיכערעז צו אמ וועלט
םרייהייט.

II
רײזעז אברהם
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 !™ײגעו פײדען איז — אזא צײמ א פאר — גיץ
לים פון חאכען מיר  :געזוגגען אויך פײװ̂ן
 איכעחצטײגען, טײװעל חןם אױך זאל מןןגטש חןר אז גאר
ym אחער גמ נ#ד ד^פ  r p געלתגען. גיט

 פוטעלען, זיך אויו טײװ^לים די גןןגען ועןraps ם׳פלעגען און
 ♦ ריכטיג — טפרוכען סגולות, געװעזען דאן זײגען עם
 אויסחעלען, זיף םלעגען חיםלען אלע און
ליכטינ• געח^רען איז םענפוען פון חארץ דעם אץ װען

 געקומען, גוטענגערג $ אמאל איז דא
^ א טפ?ט?ר, און ם ל א  נײער, » *spa * װ

 פארגומ?ן לטpװ פון ח«רץ דאס װןןרט זיץ םיט חאט
^ ז^ס ם׳איז און םרײ?ר♦ גןךוןןרמ כאלד ל

 פון װ*רט ד»פ זיף געליפטמט וואט נאכד?ם און
 . םיםײזדמפ^ w*qn חײנע ̂רpוילr און
 גרײט? טי^ען די - *רימ? אל? פאר - םארקס און

פזקלאפ^. די באפרײט חאט װאם למיןאלן » — דעת«ד

tp אױפטחמגש, אד?׳ס פעדדעזען איז
 •ליגעלן מקוםעו םעניי, װי װןןרט, חןפ ח»ט עס
 דורפנודרינגעה דט «ײז דןןפ איז אח»קר און

זיגעל... וזערפו?ר׳ס » טײז דריקט װארט יעיקו אױןי

 קופ?ר־שלאנג?ן די זיד טרןןג?ן חױכ^ אץ
 ניד?ר, רpד אץ ײף כאחאלמ ׳»ap« ד?ר pp אץ
 ,ipwwpa ןpםpאל — גײםט?ר פרײ? pאל אץ
■ ♦ מיד?ר pptd אלץ קליגגט םp — װארט סרײ?ר זײ?ר אץ

A
 אײג?ר, ipop: זיף זאל םp — ז װאו אץ װ?ן אך

npn ,אױפװ ז$ל װאם אײנ?רp?pדי ן V'ftt, 
 ׳כײג?ר די — אמאל — ט^ל ד?ם איין יחזקאל װי גלײד

.םגלח זיץ — אוגז םוןא opn — װאנט אויםץ דגיאל װי און .

 ׳«וץ װארט מ?נאיחײט ps:«j די a'^pa'e װי
 — פארקלײכ?ן זיד פאלאץ רp1rוpח opn אץ װ^ם די חוץ

 ״וםרסין״ און ל״pקpט ,papa ׳pjpa״ אױמ
ש... צד װאנד אױפץ אותיות p^^np^c יט8 ײכ טר

 לײגש ®מ גרוב רןןר פון «טײג?ן אױן ןןר, מpװ װ?ז
 חלו^ גײזש apn אוגז םאר זיץ פותר און
 ד?רחױ«», ונדריק לטpװ און ,v*pa און פ^ל^ — ירן
פולום. fans ב?טף»ען אל? און

י ,nysw tro — ער קומט ׳ונײב?ר ana ו
 *יגדעז׳ דף חעל ^ל — װ*רט ליכטיג פױט ליכט ראפ
 ײייער פון ייו WMimpn גײז? פון לאגד ■pn אץ און
*..TPirwma «ליץ זיד ®ון נײז אלדןןם ז^ל
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 די װי גום אזוי איצם נאד איז עמען
 היטלער כאװער זייער ? קאמוניםםען

 די צוױיטען, נאכ׳ן זיג אײן אפ האלט
דער־ װערען מלוכות דעמאקראטישע

 די און אנדערע די גאך איינע שטיקט
 פון האבען מלוכות באלםישע קלײנע

 נאך מתנה א געקראגעו םטאלינען
 בא־ די װעלכע ארמייער׳ רויטע פון דױויזיעם עםליכע

 בא־ ״גרעםטער דער מיט אויפגעגומען האט פעלקערונג
גײםטערונג״•

 קאנװענשאן דער אויף אבער גוט, זיי איז עס יא,
 געװאלט ניט דאך איך וואלט אינטערגעשאנעל דער פון
 קאמוגיסטען די איז שלעכט אמת, קאמוניסט. א יץ

 ניט־קאמו־ די קאנווענשאן• דער אויף געװען ניט אויך
 טאלע־ דינען דרעםמאכער און קלאוקמאכער ניםטישע

 קאמוניםטישע עטליכע די האבען זײ און מענשען ראנטע
 דעמאקרא־ און םרײהײט פיל אזוי געגעבען דעלעגאטען

 דאר־ זײ איז גוט אבער געוואלט, נאר האבען זיי װי םיע
 איז מען װאם דערםאר טאקע און געווען ניט דאך םען

טאלעראנט. און העטליד אזוי זיי צו געװען
 דעלעגאטען קאמוניסטישע עטליכע די אז גלויב׳ איך
 צו װאלט מעז ווען בעםער׳ סך א געםילט זיך וואלטען

 געלאזט ניט זיי װאלט מען װען טאלעראנט, געװען נים זײ
 וואלטען זיי צוגעלאזען. ניט ערגעץ אין זײ און ריידעו

אין פארמירצר פאר גאטראכטעז געקענט דעמאלט זיך

 אײן געטאן לעבען זיין אויף האט לואים דזשאהן
 אינ־ פאר׳ן קאמף א אויפגענומען האט ער — זאך גוטע

 ער און אמעריקע אין טרײד־ױניאניזם דוםטריעלען
 אבער ערפאלג, גרויםען א געהאם אויךי אנםאנג אין האט .

 איז װאם אלץ טאן צו גענומען זיך ער האט ^פעטער
 גרינד־ װאם און מאכען צו קאליע ערםאלג זיין מעגליך
 ער װאם רעפוטאציע, גוטע די פארדארבען צו ליכער

געשאפען. וױילע א פאר זיך האט
 פאר׳ן קאמף א אויםגענומען האט לואים דזשאן

 איז ער װאס דערםאר, גיט ױניאניזם אינדוסטריעלען
 אמע־ דער אין חברים זײנע פון פראגרעםיװער געווען
 אינטערעםען די וױיל נאר לײבאר, אװ פעדערײשאן ריקען

 האבען ױניאן, קוילענמאינערם דער פון ױניאן, זײן פון
 זאך גוטע א אוים. נים מאכט דאם נאר געפאדערט. עס

 עס וועמען םון און װאנען פון גלײן־ גאנץ גוט בלײבט
 װאם װערםעל, אלט אן םאראן איז עם קומען. ניט זאל

 און רםואה. צו אבי קאזאק א פון זײן עם זאל זאגט:
 דארף קאזאק דער מער נישט װערטעל, ריכטיג א איז עס

 ער װאס רםואה, די מאכען קאליע און קומען גים שפעטער
געגעבען• האט

 געווארען באטראכט שטענדיג איז לואים דזשאהן
 אמעריקען דער םון םירער קאנסערוואטױוע די צװישען

 עלעמענטען פראגרעסיװע די לעיבאר. אװ פעדעריישאן
אים. געגען רעוואלטירט אםם גאגץ האבען ױניאן דין אין
 ד?ר אין בלױז ?ימ װעדװאמינסקא גצדמין איז ער און

 פאליטיק. דער אין אויד נאר באװעגונג, ױניאן טרעיד
 פארטיי רעפובליקאנער דער אין טעטיג געװען איז ער
 קױ װען און פרעזידעגט. זיין געװען איז קולידזש און

 הוא־ איז ראן״ טו טשוז דאנ׳ט ״אי געזאגט האם לידזש
 האט עם נאר אידעאל. לואיס׳עם דזשאן געווארען ווער
 אדמיױסטראציע הואװער׳ס אונטער אז געטראםען, אזוי
 דעם םארגעםען פארטיי רעפובליקאנער לואיםעס האט
 מאינןןרם לואים׳עס פון «ער און פראספעריטי םץ סוד

 מאינס. די אץ װי ברעדלאינס די איז געשטאנען דינען
 זיץ בײטען זאל לואיס אז דערצו, געםירט האט דאס

 רעפובליקאנער א םוץ איז ער און גלויבען פאליםישען
 רחוועלט׳ס םץ אנהענגער אז אץ דעמאקראט א געווארען

 אונטער בייט. גוטער א געוועז איז עס און דיל■ נױ
 no ױגיאן״ מאינערם לואיס׳עס איז דיל גױ רחוועלט׳ס

 פראספע־ ברעדלאין הואווער׳ם אןנטער איז עם װעלכער
 אמאל װידער רעשטלאך, װי מער ניט געבליבעז ריטי

 שםאר־ און גרעסער ױגיאן׳ שטארקע גרויסע, א געווארעז
איז. עם װעז װי קער

 האם ער וואם קרעדיט, לואיס׳ן עם קומט געװים
 זײן םאר דיל נױ רוזוועלט׳ם אויםצונוצען װי געוואוסם

 דער םון םירער אלע ניט מאכען, צו גרויס איר און ױניאז
 געלע• די אט האבען לייבאר אװ םעדעריישאן אמעריקעז

 לואיס וואם פעהיגקײטען, די אבער אויםגענוצט, געגהייט
 אדםי־ רחוועלט׳ס פון צייט דער אין ארויםגעװיזען האט

 צײט דער אין געהאט אייד דאד ער האט גיסטראציע,
 זיץ איז דאד אבער אדמיגיםטראציע, הואווער׳ם םון

 הואװער׳ס אונםער געװען מאינערם דינע און ױגיאז
 אז הייסט, עס צרוו^ גרויםע אויף אדמיניםטראציע

 ער װאם רוזוועלם׳ן, פארדאנקעז צו געהאם האם לואיס
 זאל ער אז באדינגונגעז, n אים םאר געשאפעז האט

יוביאן. מאיגערס דער פאר םאז םיל אזױ קענען
 קאר־ ניט זאל םען וױ :זאגס װערטעל רוסיש א
 קען מען ארײן. וואלד אין אלץ ער קוקט וואלף א מענען

 רעפובלײ זײן מיט לואים׳ן וועגען זאגען דאםזעלניגע
 האט ער װאס דעם, אויף קוקענדיג ױט פארםיי. קאנער

 דוז־ דער אונטער געװאונעז פיל אזוי יוניאן זײן פאר
 צו געצױגען דאד אים עס האט אדמיניםםראציע- וועלם

 ענד־ חאט ער ביז פארםיי, רעפובליקאנער אלטער דץ
איר. צו ליבע אין ערקלערט װידער זיד ליך

 די אתיםגעװמען האם לואים װען אנפאנג, םמ
 חז דעם פארלארען חאט רחװעלם אז םימנים, ערשטע

 אײנ־ דעם מאכען צו געזוכט ער האט אױגען, זײנע איז
 איז רחװעלט װאם דערפון׳ קומט אנטוישונג זײן אז דתק,

 םיט וױים מנוג ניט גײט עד אז געגוג, יראגרעסיוו גיט
 צױ דארף מען אח ארבײםער. די פאר דיל נױ זײן

 געווען איו דיל נױ פון קריםיק לואים׳עם אין אז געבען,
 לואים m אויסוױיזע{, געקענט האט עס און אםת םך א

 *גרעםיװער ייז •ראגרעסיװער אלץ װײטער װאס מערט
ארױם־ באלד זיד חאם עם אבער פירער• ארביממר אלס

 מארטירערטום געהאט. הנאה גרויס דערפון וואלטען
 אין העלדישקייט. מים םארבונדען מאל אלע ניט איז

 גי־ קען עם און אנציהענד גאנץ עס איז אםט געגענסייל,
 די שפילען צו ■ריװילעגיע א םאר װערעז באטראכם מר

 דעלע• קאמוניסטישע די אגער מארטירער. א םמ ראלע
 ירױוילעגיע אזא האבען קאגווענשאן דער אויף גאםען

 געלעגענ־ די געגעבען גים זײ האם מען וױיל געהאט, ניס
 זײ האט מען געגענטייל, אין מארםירער. דין צו היים

 וואם מגילות׳ לאנגע זייערע לייענען צו ערלויבט אסילו
 זײ אנגעשריבען. זײ םאר האט םארטיי קאמוניסטישע די

 פראםעם• צו געלעגענהײט קייז געהאט ניט אפילו האבען
 דעריבער מיר שסעל איך זײ• קרױודעם מען אז םירעז,

 אנטוישט. גאנץ םילעז געמוזם זיך האבען זײ אז םאר,
 מענש א אוועק זיד שטעלט אס :אלייז נאר באםראכט

 םאר דעקלאמירען אן םאנגט איז מאל צוױי און מאל אײז
 פסוקים אויערן פארשםאיטע פאר הונדערט זעקם איבער

 האבען נים דערבײ און םארטיי קאמוניסטישער דער ®מ
 פראטעםטירען צו זױמעצעז געגעז באפוײדיגמג די אפילו
 קאנםר־ א איז ער אז אפצחידלען, איז עם וועמעז אדער

 א אזױ סתם אדער אימפעריאליםם, אן רעװאלמיאנער,
 אינ־ די םארראםען צו קאפיםאל בײ דינעד פארקויםםער

ארבייטעד. די םון םערעסעז
בא־ אפט גאנץ זיך האט דובינסקי סרעזידענט אמת׳

 קאמוניסםעז, די זאגען צו געלעגענהייט דער מים נוצט
 אנדערע אױך האבען דאס זײ• וועגען טראכט ער ײאס

 רעדע. פרײער מיט םאן צו דאד האט דאס אבעד מםאז,
 נים דאד האבען דעלעגאטען קאמוניםטישע עםליכע די

 באנו־ זיד זאלען אליין זײ בלויז אז םארלאנגען, געקענם
 רעכ־ דעמאקראטישע די ימיט קאנווענשאן דער אויף מז
אנדערע. r? ניט אמ רעדע םרייער פמ מז

 קעגען קאםוגיםםעז אז געגלויבט. וואלט איד ײעז
 גים זיד לױנט עם אז געזאגט, איד וואלם לערנען. מעס
 אזעלכע מאנען צו ■ארטיי קאמוניסטישער דער פאר

 אזעל־ צו דעלעגאטען שיקעז צו אגשטרענגונגען גרויסע
 װײל אינםערנעשאנעל, דער םמ ױי קאנווענשאנס מ

 פאפוגא־ סון אײנדרוק דעם מאכען זײ וואם אויםעד
 האט םען װאס װערטער״ די איבער כאזערעז װאם יעס.

 קא־ זײער אז געםאר׳ א םאראן נאד איז אויסגעלערנט, יי
 אנפאנגעז נים זאלען אמ ויערעז קאליע ניט זאל סוגיזם

 נאר זאך. פײנע גאנץ א איז דעמאקראםיע אז טראכטעז,
 טא־ אמ טראבטעז ױט אלײן טארעז קאמוניסםען ײי אײי
 געפאר, קיק גיטא איז •לעתעז נישם גאר סמילא יעז
 קאמו־ די און צוקלעיעז זײ צו זיד זאל רעכםם עיעם אז

 אז האבעז, מודא ױט דעריבער דארף פארטײ ניססישע
 יאיוגאיעם• וױ רײדעז אױפחערען װעלעז שלמזים יידע

 יזירטלפארא אזױ האט סםאלק זימדי. זײ םיט איז זי
 םראכ־ גים מעד אלײןי שױן קעגען זײ אז מאיד׳ ייןר
 געםאן זײ פאר װערם טראכטען םח ארבײם די ®יו•
סאסקװע. ייז
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 קרי־ לואים׳עם םעות. א געמאכט האט מען אז געװיזען,

 געהאט נישט גאר האט דיל נױ רוזמעלט׳ם םון טיק
 האט עס נאר פראגרעםיװיזים, ארבײטער מיט טאן צו

 לואים׳עם רעפובליקאניזם. הואװער׳ם מיט טאן צו געהאט
 צו־ לואים׳עס געווען איז דיל נױ רוזוועלט׳ם םון קריטיק
פארטײ. רעפובליקאנער דער צו ריקקער

לואים׳ן. פאר וױיניק געווען נאד איז אלײן דאס נאו״
 זאל עם אז אוםן, אזא אויף זאכעז טאן צו ליב האט ער
 נעמ־ האט לואיס דעמאגאגיע. גאנצע זיין ארויםזען זיך
 וואם קריזים, עקאנאמישען דעם אין אז ערקלערט, ליד
 הוא־ װען כאראקטער, שארפען אזא אנגענומען האט
 ניט איז הויז, וױיםען פון געװארען ארויםגעזעצט איז װער

 פאר־ האט װאם רוזװעלט, נאר הואװער, שולדיג געװען
 האט טערמין, הואװער׳ס םון םוף צום פלאץ. זיין נומעז
 אנגעפאנגען שוין קריזים דער האט ערקלערט׳ לואים

 זיין מיט רוזװעלט געקומען אבער איז װערען׳ שוואכער
 דעם האט און דיל נױ זײן מיט פאליטיק׳ עקאנאמישער

 גרויסע די געמאכט האט און םארשםארקט צוריק קריזיס
 םון אינםטיטוציע שטענדיקע א פאר ארמיי ארבײטםלאזע

לאנד.
 שוואך צו דעמאגאגיע װארט דאס איז אייגענטליך

 םאר דארף מען ערקלערונג• לואיס׳עם באצײכענען צו
 װער ווארום ווארט. שטארקערען םיל א געברױכען דעם

 חורבן עקאנאמישן אן םאר וואס לואים, װי גאד ווייםם
 העלפט צוױיטער דער אין איבערגעלעבט האט אמעריקא

 טאפ אין לואים׳ן בײ אמת, טערמיז? הואװער׳ם םון
 יע- צוגעזאגט האט הואװער וואס הון, די געווען איז

 מאי־ מײםטע די בײ אבער אמעריקע, אין פאמיליע דצר
 טאפ. אין געװען ניט בולבעם קיץ אםילו זיינען נערם

 פױן חאט ל»דפ יךא .יואיססמ or טאא ליאיס א̂י
 די װי אזוי מאינערם, די סמ לאגע די אז געוואוםט,

 זיך האט אמעריקא, םץ ארבײטער אנדערע םון לאגע
 פאליטיק עקאנאמישער נייער דער דאנק א םארבעםערט

 סימן גרעסטער דער דיל. נױ זייז איז רוזוועלט׳ן םץ
 וואם םאקט׳ דער איז געוואוסט. עם האט ער אז איז,
 אין אנטייל שטארקען אזא גענומען האט לואים, ער,

 אין טערמין צווײטען א םאר עתועהלונג רוזוועלט׳ם
 געשטיצט האט ױניאן מאינערם זיין וואם אויסער .1936

 האט געלד םומע גרױסער א מיט וואהל־קאמף רחוועלט׳ם
 אן ױגיאז זײז סמ געלד דעם מיט ארגאניזירט נאד לואים

 ענערגיש האט וואס ליעג, ארבײטער אומפארטייאישע
ערװעהלוגג. רוזװעלט׳ס פאר געארבייט
 מיט אםגענארט זיד מאל דאם האט לואיס נאר

 דיקםאטארײ זיץ אין אמ זיד איז גלויבעז גרויסען זיין
 רוזוועלט׳ן אויף אטאקעם דעמאגאגישע זײגע מאכט. שער

 מע• םמ פראםעסטען בלויז ניט ארויםגערופען האבען
 נאו־ א., אי. סי• דער צו באלאנגעז װאס ױניאגס, רערע
 ארױםגע־ איז ליעג פארטיזען נאן לעיבאר זײן אםילו
 דעם אים. געגען פראטעםט שארםען א מיט קומען

 דער אליװער, ל. ע• טו־. אויםגעדריקט האט פראטעםט
 פאר־ נאן לעיבאר דער פון וױים־פרעזידענט עקזעקוטױו

 רעזיגנאציע דין ארײנגעשיקט האט וועלכער ליעג, טיזען
 מאיארײ גרויםע די אז ערקלערם׳ האט ער לואיס׳ן. צו

 לואיס אז און רחװעלט׳ן םאר איז ליג דער פון טעט
 מינא־ קליינער א בלױז טון שטימונג די אוים דריקם
קאמוניםטען. די סון קאגטראלירט ווערט וואם ריטעט,

 רוזוועלם׳ן צו געגנערשאםט דין צו שײד איז װאס
 אלײן. גאטנעז אץ געבליבען איצט לואים חשאן איז

 םידני — א. אי. סי• דער איז וױיס־פרעזידענםעז זײגע
 םעק• רמװעלט׳ן. פאר דמעז מארעי, פיליפ איז הילמאז

 טאמאס ױניאן, מאינערם דער סמ רעטאר־םרעזשודער
 אױך דינען אזוי און רוזװעלט׳ן םאר אויך אמ קענעדי.
 רת־ םאר יוניאן מאינערס דער פמ פירער אנדערע
װעלט׳ן.

 ממשלח זײן אז םאן, טראכט א מעג לואים דזשאהן
 צױ זיד האט וױיל-ער װאקלען״ אנגעםאגגען זיד האט
 דער געשיבטע: אלטע די איז עס פארמאםםעז. טיל

 זײנע אויד ער האט הערנער זוכען געגאנגעז איז קעםעל
פארלארען. אויערען

*
* * ^

זאכען. פרײלימרע סח רײדעז לאמיר אמט און
 גאדעל־איג־ דער אין אז האפנתג, גוטע א פאראן איז עם

 אר־ זײן װעט עס און לעבעדיגער װערען װעט דוםטריע
בײט.

האפ־ דער אט פאר אורזאכען צווײ פאראן זײגען עס
אונדירעקסע. אן אנדערע די זאץ דירעקסע א אײגע גונג׳

אורזאד, אונדירעקטע די ערשטענם געטען װעל איך
אלגעםײגע די איז עס םער• םך א םארשפרעכם זי וױיל
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פןןר־ די פון אנטװיקלונג עקאנאמישע

 פון טשך אין װעט שטאטען אײניגטע
 *אונטער אנגײן יארען קומענדיגע די

ayn מעג־ באוואםענונג. םון צײכען
קו־ פון ריי לאנגער א אין — ליך

יארען. מענדיגע
אנ־ איז פראגראם באוואפענוע די

 דררכפירען דאס מאםשטאבען. גראנדיעזע אין געווארפען
 • גראג־ א אויף גלייכוױיז אנגעמערקט איז פלענער די םון

 באוואםענונג די אז דערםאר, קלאר איז עס אופן. דיעזען
 דער פון םאקטאר דאמינירענדער א װערט לאנד פון

 דער םון אויך — רעזולםאט א װי — און עקאנאמישער
 פאראײניגטע די םון אנטװיקלונג סאןייאל־פאליטישער

שטאטעז•
פראבלעמען. יענע אלע אץ פראגראם באוואםענונג די

 םארװיקעלט, פראגראם דאזיגער דער מיט דינען וואס
 דער אין סאקטאר דאםינירענדער דער ווערען אויך װעט

 דער איז אייד אח באוועגונג ױניאן טרייד אםעריקאגער
באוועגונג. ארבײםער אלגעמײנער

 מים פראגראם באװאםענונג נײע די האט אנהויב אין
 און ביליאן (איק) ro 1 צוגאב א םארגעשטעלם זיך

 פון פראגראם אלטער דער ay דאלאר מיליאז 700
 אױסגאבעז די דאלאר. מיליאן 800 און ביליאז (אײן) 1

 דער — יאר קוםעדיגען דעם םאר באױאפענונג םאר
 וואלט — יולי ערשטען דעם אן זיז־ הױפם יאר כודזשעט

l* אופז אזא אױף j n v m r a v* (פיר) 4 םץ סומע  אז אויף
 אויםגערע געווען איז סוםע דאזיגע די דאלאר.ביליאז
ם  דעם את ארםײ די פארגרעםערען a* אױף גאר מנ

פל*גז.
 םא־ םאי טעןro 16 קןזערעם aa* מעסעחש זײן אין

onyn 50 אויםצובויען גלײך אויף רחװעלס ■רעזידענט 
 פארגרעםערונג א און עראפלאגעז םיליםערישע סויזענם

 עראילאגעז־איג־ דער פיז פראדוקציע־םעהיגקיים דער *ון
n א טומענם 50 ביז ײםםריע r איצםיגער דער אין 

 םומענם 12 ערך אן •ראדוקציע דאזיגע די איז צײם
n א r. ערא■־ דעם םון הױפט דעם םוץ באריכם א לוים 

 אױסגעבען מען דארף ארנאלד גענעראל קארפום ל*נען
 אויםצובױען אום יאר א דאלאר בילקמ (זיבעז) 7 ערך אז
עראפלאנעז• טומעגט 50

 סון פארשלאג דעם *נגענומען סענאט דער האט איצם
 4 גאנצע אסיגנירעז «ד סםאדק ר. האראלד אדםיראל

)T d( דעם *ו בת אויסצובױען אױף 1דאלא ביליזח n r 
 אנםהאלטען oyaa װאס שיםען, 750 םיז פלאס א 1946

 װעם םלאם דאזיגע די טאן. םויזענט 760 און םיליאן 8
n אין גמםטע זײ זײן r •ביז האם מלובה אײן קיין װעלט 

געהאם• ניס םלאט אזא איצט

דוביצ?י. א. פדאפעסאד פון

 םיז פארנעם געוואלדיגען ayn אויף קוקענדיג ניט
 קוקענדיג ניט פראגראם, באוואפענוגג ny:yraay:u* דער
ע די אויף עז די ^  װעט אויםרעכענועען, אלע פון סומען ג
 פארגלייך אין ים אין אפעןnט א װי nya נים זייז דאס
a מיט r, משך אין װעלען שטאטען פאראײניגטע די וואס 
 אויף אויסגעבען יארען קומענדיגע וײי ny:t^ א פון

 אלי־ די איבער זיגען װעט nהיטלע פאל אין באזואםענונג
אירטזן.
 ״געחגכטיגקײט״ דער אין לypטיnא ױני nyua* אין
 געפארעז, געוואלםיגע יענע אויף אנגעװיזען nna האבען

^ען וואס  זיגען זאל nהיטלע םאל אין אמעריקע אויף לוי
אייראפע. אין

 א םון װאו־ענעז a* זיך צוגוײיםונגען נויםיגע אלע
 אלוועלט־ דעם פון nגעםא עאלערn nyn און nאענדעnד

 בא־ װי nya מײנונג nyua* לויט איז היטלע^ם ליכען
nyn* .aranyn דעם םון אינטע^םען די אין טאקע 

 א האבען צו ױיכטיג איז היטלעױזם ayn געגען קאמף
 באווא־ נײע די «a?Taa א nפא װאם שטעלונגnםא קלאתג
 גוואלטיגען אזא סון אםnאגnפ א — a*na*nB פענונג

ay:n*B — אויף האבען מוז n r?’a*:*py n r לאגע 
 םא^ל־פאליםישע נײע וועלכע און בכלל לאנד םון

קעגעז פראבלעמען און טעגדענצען
 װעל־ מיט איבעושיכשזנג, nyw’a*i*py nyn ro םאט

מ דאם nבע ײ מפי n אזוינע פת ת y ^  ytynnKT זײנען 
פאמונחמ• אומפאז־מיידליך

A
 KPS וועגעז םענות יענע אלע אהינגעקומעז זײנען װאו

 אומ־ אן םון געםאו־ געװאלדיגעו־ njn װעגען און נאםיע
^ם האם װאס ,שעטדזוב מלאנםיײײמ ט כלום א  מזד

 חמיגע די ! ? םלונה nyn םון עקזיסםענץ סאםע די
 געװא־ פארשםומם אינגאגצען םיםאמאל זײנען שטיםען

 אײנגע־ האבען װעלכע ,nyn’D רעפובליקאנישע די חנן.
 שניידען װעגען געשרײען זײעחן מיט היםלען די וײסען

 אינגאנ־ אויס, זעט עם װי האבען, אויםגאבען מלובה די
 Tyo״prnymr באזונדעחג אז פאתעסעז• דעם װעגעז צען
 העכעחח צו רעכס דאס באקוםעז ציעrםיניסםוn» די האם
 — דאלאר בילקמ 0(פי 4 גאנצע אױף םלוכה־חוב דעם
^ 49 ביז ביליאז 45 םמ ל  אז סבוט^ » דאלאת בי

^ א און אויםגאבען םלוכה גתיסע ם תי  חרב מלובה ג
nא טnװע j װע־ ײד האנדעלם עס װען דעטאלט נאר 
 o<n חאטעװען װעגעז זיד האנדעלט עם װען מליף, גען

עס װען אמעױקאנע^ הוסנעױגע מיל^ען סח לעבען

ט װאס יחוגוזזם צוגוײיטונגם און כאװאפנונגס ^ידענ  פ
 איז ױאם און קאנגחנם דעם צוגעשםעלט האט תזװעלט

 עם געװןמיעז. אנגענוםען אוין־ שוק םײל גמגםטען צום
 מעו־ערע סים פאו־בונײמ אח װאס '0<ראגרא א איז

^  םילקמ עטליכע או־בײם געבעז װעט עם און חזלאו• ביל
 װאם די פת םײל nױםעnג א אז מײנט, ת<ם מענשען.

 װערעז• געחאלםעז װעלען אויבײ^ אז הײנט אתם געהען
 קויפעז קענען װעלען און פאחײנעז אנפאנגעז װעלען זײ

 זײע־ םאו־ אח זיד nw wenrr זײ װאס גויטיגסטע דאס
 הײגם מכען גױטיגםטע רי פח אײנע און פאמיליעם. חג
 זײנעז װאס או־בײטע^פאמיליעס, פאחזתםםע די אין

 אויף קלײדונג איז או־בײם, אן צײם לאנגע א געװען
 גע־ זױז עס וױ זײ האבען נשםח די חנ^אלםען צו עםען

 קלײדער אױף צװײטען, א nyn* קװאל אײן םון קח»ג«װ
*nya ײ*נזװ• פת גזװחגז ניט איז iya האט Ty»*noyi 

 איז םy וױ נאז־ זיד חאט װ*ם שטאסע ynr זיך אויף
 ־1א yימםnאnפא רי *ט גוף. אויש׳ן האלמן נםyקyג

nyu^ ל*נג םון פאמיל^םny אז־בײםסלאזיגקײם 
n זyלyװ זײ וחװ קלײחמ•. זyקױפ מך wwny זײ r 

ט oy און װ*ס םים ה*מן  nyn nnjm nynnyn מ
^ נאזעל nyn איז או־בײם ט ס דו  פאנ־ םy ותנז וױיל אינ

 די rym הויז, איז פאחימםמן וױיחװ *ן זיך ןyג
 באקלײ־ nyn בינאנל * באנײזז צו yשםny זײ פו־ױזןן

am
nya* לץ^ גים מיד איז ד*ס* ygvra  nyn nyam 

מננ אזץ אתײיט &*ס ױ ^ ש א  np■ כאאפננוגט די װאס נ
 די איז ש*פזמ וועט צוגוײישונג yישnyיסליo די און גו־*ם

Tyt?oa>nn*t מעלמ ל*נד, אין אינדומאײזנס yjyפ*רשיר

^ין אק  קױף־קחאםם די אח Tynyn onyo^n*t אלג
 טnyסynפארג באדײםענד ותט ונגnyלקyבאם nyn פמ

 דא^ סy *ז מחײב, nya'nyn pk שכל nyn וחנחןן.
.oyoynn בײ אוץ קלאוקם בײ בײםnא nyn וחגחמ

[yn װ*ס n*t אוחאך ynpyn'n די קמם אמם אמ
 ינ־Kל־ynנא nyn איז אתדים nyn ]yonrnnyn דאו־ף

rnnon•
 שײכות ynpyrn א ה*ם yיnיגדוםםKל־yנאד די

nyn n»n און באװאם^נג פמ פראג^ם nיליםnyישny 
ג n צוגו־ײםונג. תנ  םן־ » זyלyשטבא Tytn*n nyp מגי
 ־yn^n npynn די פון םײל nyonni * — אוניפאו־מס

s w i די און yrnyra האלב nיליnynשיy. םילי־ די 
yyrnyn צוגתיםונג nnya ־ום* nyiyn די פתיען. און 

*n"3n אײנג װעטyםײלם ynyp? ן^  אמאלגא- nyn צוו
אינםערנעשאגאל. די און מייםעד

 nyn* נים*, D־<an* קײן נ*ך איז לױסיגnפ* אם̂ו
ny ד* איצם איז * ymi .ז ה*פנונג* nyn oy .זײן 
 איז oy האםנוגג * ה*מן צו nyoya יאד אמ oy אח
^nyon װ*ו־טזמ. צו

*• •
* ■uipnyn*n y ^ jy n y. מ  װ*ם ק*נ*ריק״,״ י

 ק*נוחננש*ן nyn פאז־ lynyiropn* o*n זמנאװ־ חשײ
 שרײמרײ » oprnya*• איז אינטזנז*מדח»נ^ nyn םת

&oy y אויף rm ױפמשסעלם את^ iyn*nyn םײז 
 אתפאחןננדוןמ־םליכ־ yonynnynm *ן את o*n ג*טפנן•

שאו־פםמן סײן אױם חײק איך nŷלyװ iyayi קײם

 ג*ר איז — באוואםענונג וחנגעז רyאב זיך האנדעלט
o דעם. צוליב חלילה גים און »nyn*: עפעם ri די 

ny^p^nioyn גײם oy איז ^yn? ד*ס באשיצען צו 
 א םץ nyyny.n די אין סגםה. nyהיםל nyn םון לאנד
 זיך orcya nyn?p^־mByn ynya*’yp*yn לyביס היפש

 מח iyia וואס היםלע^ן, םאר לyװיגק וואױם גאנץ א
»nyn סאר־ טיף האלםעז מאמענט איצטיגעז דעם אין 

 _ פאטריאםיזם וחןגען oy זיך האנ^לט איצם געז.nבא
iyayp אייג יענעםy*נnטיגyפאטר זr,שמעקט וואם םיזם 

yo’E*no.] םיט קnשטא
ט nyn װען חגנ  riynyt?*: א אייגבארוםעז האט פ^זי

 שאר וחגגען [yo*n*n צו זיך איגײסטדיאליסםזמ די םח
 nyn’C די זימען ,yיnאינדוםט Tyj«6B*ny די בוײיטעמנן

 םאנאנדעז־געגאנגען זיך y’nooin:>K nya’t*n nyn פון
 -yn nyn פץ באז־יכםען ,n לוים — *נםוישם קםnש:זא

.yoy«־ nyפובליקאניש
 פמ ya*no yowny זײ איז ויסnא זיך שטלט oy װי

n' אינnוסטr nליםםyוחגגמ גזװחנן ן nyn םז^ליכקײס 
o ן,yונyזyג ’n אפצושאפען ri די באשימז *nn״nyo 

 באװ*־ די אויםנסמגז גןמז*לם זיך ה*ט די ן•yסynyאינם
yB־:^:D*nj*no, װי * Tyi’ooj’a צו מאמעגם lynynyn 

ynyn פחןפיטען nyn nycjw פאםריאםיזם. פח סאנםעל 
o וואונחגה קײך ניט ri זײ iym נםוישם גזװחנן* nyn־ 

nycoiy nyn :’nayny.n די *ז #תנזיחגגם, פמ *nyo’nn־ 
yyyrya? פו־ זײ וחןם טעז אין קרזוםם איז בלייבזמ וחגלען 

 *רדםטנ־ מ*ס uarntuy וױעיגצר גאר אויספאלגען. זען
oiyr»tynB nyn iyyin׳oo o״oayor וחגמנן nyn פזנג־ 

מז Typniyo’*־ ליכקײם ײ ב » ^ *נ ל װזזי  nyn פת ז
םלוכז^

nn^n#־nyn’o»t*n ן פיחנן* * Tyi’onyn ,קאםיײן
nn* y אז ita  ?y»Mn*n s'k0״ty־iy»am *n מלעז 

•Tynyn אפגעשאפט
onyn oy אויך *on^M * אויסצומסע־ ק*םיײן, 

yn״] oyn און *קם״ ק*נםז**קס׳ס ״■*בליק oyn ״n»yo 
 שגמו־קע * *ן גיים oy *קם״. onn*ni*co לײמא־
yp*o* די םצז־ oyn is m  Tynyar»p*yn נןדמנ*ל״ 

^oaipr^'n n*n זײ *קם״ yp*o* yin*n גײט *T 
^ דוײי אין טונג כ  פאו־־ * on*oyi onyn — נסyoשny ױ
סון yinjpj ,n 7ynyij^pn*o צו זוך װ ח *נ ױפ ^  חגס ג

 — צװײסעגם ״.nmqp וײלײש*נס לײב*ו■ ^נזרממל
שא־ פאדזימחמ צו אום צונויסשםזנל דין Tynynay צי  מ

jyo, װ*ס r׳nrt גמױלם זײן yxyn| פיז איגמחנסזנז די 
 *וד״ *קם oyn Tynynay צו -r מ־יטןננס און *ו־בײסזגה

מ מל איז ס*כםל*ז ױזנחגן אינגאנצן זאל עו אז »י  ז
Tyayp יםגזמזצס« Tynyn מ*פמ * וױ ^ ע  אדבײםעד• ג

ם םילזג םמ משד אמ שי ע״ n ה*ט ^ מחופו ״אונ
 oyn אין nr^yo yoony שום קײן 3סםיט־ק*םיכח nyn םח

^, די nya* *נםחגקם״ ניט *קם תגג מנ מ ם ױ א  ױ*ס ,
n, גתנם אין זיעזמ פ*ז*, לײגט 3ק*םיםז nyny, ד*ס וױ 

yo*wB*? םון nyn גאנצזנז *op ,לױס גופא nyn םײגונג 
מ די אםילו .nyw*n onya*n n*oryo פון  PTT .נ

 חזנלעז «זײ *ז ,ooiyanjya* די והנגזח שדײבם םײמם״
 פ*ײ * [yyriT צו םיטזנל * אין op* oyn פאתואנדלזנז

nyn’B^ אילתיזנ nytnrjn* oyn n*t און * t t w p 
iyo מ*םזמ *nyo^n צו ypnnnyow.םיםגלידעד די [״ 
 מאר־ אײב און הילײ ד. ־non* גופא, קאמינהן nyn םוץ

ט ײד ה*מגז דא?, ^ג פג  ID oyn אוננהגרצושתיבעז *
 יי *ז .on^pnyn ה*בזנן זײ •o״nnyo nyn n*o זײכט

*omyanjyn ב*דײטמג די פאו־גיכםימ אינג*נצזנן וחנלמ 
y םמ m  :njycrrB * ,np* oyn ײז הױפם־פוײנצייעז 

 מיי״ זה*בע מייגוגג. njm לױם *נמגנדמגםם^ זײ ציאנן.
 ת*ם רעכם, בלוםימ די זײן צו ם?ריב — pyra איין

o ro iru p  op* nyn זײ *nyo'rn.
*5נגי פו־נחןםטודעגעז |ym *מזננדנחננסס yחןזיג זײ
מן הויז nyn םון nnnya נו  חנפחןזענםאםיײס *װ ,

מ nyn צוליב מ*ס nyopna * אין םי  ,גייז פח ש
ײ פזןחגוײיש*? [ypnyn* nyn פמ oaymy«־ ״ י מ  ײ
ױן איז *נהױב אין ױ די tyaya jynya ג  *םז^דמנםס-ו

oyr oy ,שםיצזנ זיין איז אױס isxmrsi ־ גןדי*חנז  *יי
oyn נ״עם *ooayanayn, גמױלט איו װ*ם TWya י ייג י

luDn ל¥י¥ •
 גתיםע * [yrtya איז *נמגנדגמננםם זײ Tyoyu* ד*ס

yeyonynnynow שונג א ײ מ  איגייײ די n*t אםיא אי
מן גופזג ביל פת *ם*חמ י *י ה*מז׳ *p*n נ  י

^נן װ ע ם ײן, נים ojpyoאין מג מג ע* װײל ת רי ו ז  ײ
אמבל ״«־ חנם שון *תיםצול*חמ פ*ז־ ביל nyn של*גם

, י ל ן 9 י 4 0 1
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 םאלי• ״די אז סטייטמענט, oyn op* איצטיג^ דעם פון
 iva’OTanyn *ו איז שטאטען םאסדעיגטע די םון םי
 אםמא־ קאלעקטױוזן םץ nrry**nB די און פראקטי? ךי

כעז״•
nyn ״פ :ײץרnםא איז יאמבל״nאזא אויף מולירט 

 ג^־ואונגמעם פאר וועג oyn אפען לאזט ny אז אוםן,
 זעצליך.yאומג סטתי?ם זynyלpnyד פאר און ארביטראזש

 איצטיגען דעס פון פאדעתנג די אפ שאפט ביל דער
 אבליגאטאריש, זיינעו אםמאכען קאלעקטױוע אז אקט,

 װעט זי אז אופן, אזא אויף באאײ די איין שטעלט ער
 עכםn דאס גים ny מאכטלאז, ןyאיגגאנצ זײן פאקטיש

 באשטי־ צו onyn דאס ooni*p אנםי־ױניאז בארימטע די
 שאל יעדען אין וועט וו*ס באארד, םון באשלוסען די לען

[.yoyy*no yליכnגyאומ ארױםרוםען
 croionyn סמיט־ביל דעם פון אמענדמענט אנדער אן
 נאך .nynynn-p’noo iyyi»n צו קארפאראציעם אםען

 צלידyזyומגK *ן םץ צייט די oy’ayna*n אמענדמעגט אן
נאר nםא ״בע?־םעי״ ב*?ומען צו nyo«an* אפגעזאגטען

n אײז r•
 קארםאראציעם די גיט ביל nyn — סוף צום און

 *נצו־ נים זיד nyo״־nn* די lyo^ornqjn צו onyn דאס
 דעם nאונטע געטאן װעדס o*n ױני*ן. nyn אן שליםען
״.ynyn ״םוײיע n*o onyn דאס םון אנשםעל
 אויסען jyrv סמיט םון oonyonayo* די ?ורמן, אין

 גיט *קט nyאיצטיג nyn וואס ,onyn yאל אםצושאםען
 פאר־ צו זינען אין די האבען Dyn אנשטאט .nyo«nn* די

 די lypnnnyoaiK צו TyerT א איו op* oyn וואנדלען
ױניאנם• םרײד

A
 nyno האבען to ױי ,o*na*nB־amaynri*o די

 דעדגרייבען פארגעס ברײםען איר לויפ קען *סגעמימ^
y* פמ הוצאה א m n ) 13 n y r(? ד*ל*ר ביליאן * n r.

ן oyn ]ynyj*n צו אום ^ ד ^  אזא פין מאםשםאב ג
aauyc*r*n־o*na*nB איז vuya ,למשל, *ז, *גצװוײזזנז 

iyo*n 1930 n איז r מ די חייניג *  אינג*נמן שםןאמין ם
323 Tynyayaonx ד*ל*ו■ מילי*ז nyn n*o אמ *ו־מיי 
374 ^ ל oyn n*o nî מי »*n .מים םל*ט **nyp ynynn 
nyn הײסם oy, ז* n r  ]yiniyoip סאחרײ די וחנאנן 

מ  אױף nyo ם*ל py■ 20 *ן iwyaon* שםאטען ניג
n 1930 איז ײי באװאם^־נג, r אמ oyan * הyלםם 

 אויף Tyayayaop* ה*ם וחנלם גאנצע די װ*ם .oyn פון
^ TW 30 *ז — באװאםזננוננ ל n איז — ד*ל*ר בי r 

n 9 איז — 1938 r םמ yoornyro צוגוײיסע־ םלחמה 
oy ■m פדאי איז anynצו ״ Tyn*anyn, ז* T W  nyn 

nr^p ה*ם שטאט^ פארזריניגנהנ די םון איינ?תסם 
Tyo*no*a 1939 n 70 איז r 13 ד*ל*«־. בילי*ן ^ ל  בי

nT^r, הײסס oy, אז איז pyםון םינפםזגל * ״ oyn 
^ז אי צי א __________ אײנ?ונםם• ג

 םלחמח*פחופיםיח^ די פון ל*גי? nyonp nyn לױם
 הויפ^פליך ד*ו־ף yaio ?אלאםאלזנ *ז* *ז אוים״ קוםם

ynyp opynya? די םמ oyninryp די םח *nya*pnya 
 אויג ם*ן, צו nj^p * םי n ניט זיך Tya״a זײ םאסען.

o r איז n*a איעאנצזמ nyya p^aya — זײ iyn*a 
 סון Ty^yn די ניס. oy םאמצםײען די *ז *נשטזנל, דעם

 *yo* njm אין n*inynawi טטש ?ym ,װאל־סטױט״
 ע3אײגי גאך Tyaayna צו anya דין njm oy ציגיזם. נעם

 זיך זyלpװײנp זײ •yoyn■ nyלy*פיצי nyn םח •עו־ל
 םמ aain’oa*a'B די *ז פאחגײגן, צו n*n * אױף נים

n r ־ ^aaiaycr םון חשבח אויםן *נגײן ז*ל nyn ס*־ 
 yornp- די םינ*נםיחגז צו אום .arayayyrya nyציאל
aw שזײיבט nyn ן אין זשותאל״ םטתס «װ*ל* ny,* 

n*ו*נnyאיב״ :נויםיג איז םאיײ^ rשyד גאנצזנ די ן  בו
anayaynynrn* ,yayno*oynt גyלםn*o ny מליף־ 

 היד־ n*o ,oo’cyaya־on*B n*t זyאויסצאלונג *־בײם,
r rלעpםnישyopr*nB y,] נםראל*? r^cn*t jyaya־ 

Tyamyoynon* ,]yam פון oayo*n און c״onw ,Tyn־ 
^ro  aainyoynon* ,y ^ p ’o’nop װyגyאח ז Ty’in 

ya n*t nymtזyלש*םטליכTypyra y.ד*ם ״ on*n ״אײ 
D ya’y ד*ס איז ז״yשnyאנדnבע rnײyaז־בלyטyאיז ל 

nn nyya*a n r.שה oy ה*ם on*o גyםyגיין סום לם 
װ זײן און ענד צום ביז סג^לםז  צי־ בתםאאװ אץ אוי

 nyn* iyp ד*ם ט*חז*?ם• זיד ה*ם צונג nyn גיזם•
ח אין זyלםyד, גיט א ט ^ א  nyn אםילו םון iypa*nya n ם

 פ*ל oyn אין הײסט ז״yשnyn*נnyאיב), ז.yנשyט גאאיװע
 גאנ־ * פון Tyariypanr 3rt»r**o ,n iyo*wB* ■שום
.yr*pyn צער

מז nyn* n,א יײלס  *ayo* בתט*לזנ yיגnנyםולשט זו
ײמד די אין זי n»* oa’Dya הארזניג?ײם, מ  םםייםם ״י

מז *ן ■שום, cnTpnyn onyi דאתהנז גײס׳׳.  :?ונ
ס׳ ־ מ ^  אינ־ צו מװ*חןן םoאשסיn אס*ל lym װ*ם .

n ya^’n jynn n*o ]yrooyn״ya nya^n n*o ,nyr-

 און ליים אלטע סון פענסיעם n*o זונטהײט־פאחעעת^
 Tynyi דעם אנשטאט איצט װעט nyrT־Typa*np סאר
״•Tya^B*ny און ־שיםעזaיnp ?אנאנעו׳ אין on*ooyאיגװ

 -aa־uyB*n*n די םינאסירען צו *זױ װי פלענעה סיט
D*na*no, איז אט טטש. ?אכט n*a שפאגעל א טיט וו*ס 

ny’a פינ*נסיתנג*פר*גחןס *nויםגעpוaדזשעראם ען 
 ענד סע?ױתטים״ nyn םון nyrn*o njm — סראגק

 סא־ עס וואס יליאנען,n די קאמישאן״. ע?םטשײנחש
onyn זיד arayo*n*n n*c ,ען דעס לויט דארף ג  ^י
 nyan*c ארסײטער, ,n פון iynyi Tyaiaya פשוט פלאז,

 חכטה אנצעn’ 3 סיםעל־?לאס. Tya״nyra oyn פון אץ
 םארברויך oyn שנייז־^ אין טאשםייט םלאן oyn םון
^־.n ביליאן y 15אנצa אויף םאםילן nya*p’nya* זײ פון * 

oynאלט, n iyayp Tya oyi, און סאשינזה nyo’-an* ,n, 
 פארן סחורות ןyוצירn*nפ אין פארנומ^ Tya’n װאס

Tyo*a Tyo«nn־Tinnya, ^ אנ רוו א  פראז־וק- nyn פאר ם
aruyB*ri*n• םון ציע

 *־no ,n אז ,Tyrnia* אלץ, םון nyno ד*״ װילזנן סיר
y,ypin־B”pa’,nyB םון n, שטאט םאראײגיגטזןyאיז ן ya- 

 טאווא־ םאר ya’ora o*n *לץ Tyn’xvnpg צו גרויס נוג
anayo ג אז *ןyוrלn,גaainyranyn ny םרן ayn לy* 

oayn־nn*na*oo םון yo*o ,n.] םאר צו אוםpלyנyרyן 
oyn םץ םאײתיד Tyo*a ,n טיליאן 15 אויף nאלא,n 

onyn*o ,לוים זיך o r ,3איי ■לאן^ םי  yn’in ya’ar* צו
r ״,oyppyo^’o,״  oraל iyn*a איaגאaצyניט ן -aayaan 

 אויף [.yo*a yo’nn די n*o nanano y״n yna*a א ליך
a** אוםן D iya iypאpnלynyayן yannya Dyn שפייז םץ 
3 n’aK טיליאן nאלאro n חזלאר. טילי*ן 45 די ora 

cnya א פדמןןלaיסגעגעynא זaשיײי• יף — y ^ y  o r 
^ ה*לס * אמ 2 ̂  טיליאז חאלט * אמ 5 די ro ביל
̂ pn*o iya is? אוםן Ty^yr oyn אױף ז•yילnא8יםאaא
2 n’ao Tynya ביליאז oVya o r  n*Vr, װאס onyn 
o מעמל, אױף עזnyגyיסגaא r n r׳ on*o”nyorrnD r 
T^p'on* ran yn, 3א rw  r ^ ל  *ny■ יףaא n^ בי

p ,oa'Dסמ*yםישaaannr ,T^p’on* y, ל*pח*ליש*ya y- 
oay**n» o r  vnaryoyn .p*n*o r*  Ty?J*no אaיף 

Tyora’H  o r  wnya^pnw ryo iyp ojrmyaon*a 
a ro  Tynn״nyrra y אaםילי*ז 500 יף r׳r.־«

paro •na ה*לם *nyn. מים *ז -pyo
n*a Tya « p r oyo מayשyים8 ז * a״ar*n ny״oyayn

ny .ocaaprn> ניט פאר ״באטראכט װאלט oaywa’aa־ 
r  ora ,oyopyo Tya’̂ ayD’anK onyaaלyן *Tyayapyaa 

שות׳^זמ א  ny״a ro nyny.n איינ?ונםט אן פון טייל סס
* nאשיyTנnyn* ,By, ל װאס^ *Tyna*a ayn Tyayapyaa 
*oanp ayaycanya ’aa־o’D ro״

c o rry o ,,nn* nya*?’nya* ,n איa ^ n  a פאר־ 
 o,raayaay a’ny.nya זיץ זאל nלאנ דאס טערעםירט3אי

ay ra פארטיTיגro  n*oya nynay*nn nyn Tyaya Ty 
ayn אלyaaלטליכyן DאשיBa. די *a Tyc*a nya*p’nya-״ 
Tya אין ayn פאראינטyרoyירט aa nya’ די ro  nynaa 

oanp yoyo״ yay’ ro־  ,Tyo’o r ^ צי םי  Tyo*’no*o, א
 ay לyיטD * ,aa nya o’a איז aan:*’no*B Tyayaa פאר

a pyoynan*o״aaon’n  ny איoaya*a * T פון * Tyo’ana
o ןyםרויnפא Tya is? זײ ניט .a’a’np ןyנאציאנאל r 

oyn Tat Tya’n”on*B ^די אױ־ף ניט לאג Ty’an ]ya Typ 
n*cya ro. צייט א אין

Tao oaya^ao nyn אaת׳yר on*D״s ■n iyrn Maa’T 
yo’nn פאלpס־Dאסnyo”nn* ,n .Ty־nyn tyrn TyD*a 

nycoa’on’aa ,סאקטאר y nyooa’oraa nynלy8yאין נם 
na*rt» ro  namn y’ypanro ,n• די *nyo,,nn־Tyo*a 

Tyooa’on’aa ayn ay Tya*no *אין דםייל3ב*שם nyn 
pa’oyo nyaa’opan*no״ro o ל*נד — ya’nynyV n 

ארסײטם־קראפם.
’yny ?סאליטי ora איז yaצילם *TynrinyopK a 

rayoo’apy n אין a r לynyנp־םם*נn* ,n ro  n n r־ 
n״nyo־Tyo*a ט3אתם^:רא a r  ro  oayaraar a r 

*r״pa’oyo nyaa’opanro לאנדם  o םיט •aao a r  a r 
n  duwn«on*o ny'nw re  o » a r *אימחד אםמ׳ — 

ro iy o r אינםעזעםעז די זײנען ל*נד ■r די nn״yo 
 די דינען פ*ל?ם־ס*םעז yo״nn ,n אסעז.8ס*ל?ס־
 *n* די ro אמםעחנסעז די איז ג*ו״ ניט נאציע. אסת׳ע

n ג*פעז אץ נ*ר ^oaa *סען8בעסעו־־  ro לגעמיעע* 
TyoryoTK איז ay די *yn*ar'a םיו n r םרײד־יעקך 

o y ^  n r  ro  ! ,a* m  ,aaaayaa*n״nytrnra* nyr 
aaaayaa*n איז a r איצסיגען oaya*a צו aycayp*n אױף 

a r עגעמישםטען *a r  Toa גגריף* »Si'TOXfi*1* r 
 *־o r* *ק*נ*סישע yaynnranr yny״r געגען גײפעז
Tyapn״nanyn yאליםישBצי*ל-

^ גיײטדי\ אהר\

 *ריכער ג״ט חיץ די װען ׳פ*רנ*כט ■*רק־כענק די אײף
קעגענאיגער, ים דעם פץ אן לויסט ױיגטל * און
 — מענער אײגזאםע אץ סרײען אײגזאמע זיפנן

יענער. r» ^ר־װעלם יענער-װעלמ, אץ דער־װעלט צװישן

 םעגער. אץ פרױען — יענעױ״װעלם אץ דער־װעלט צװמצן
 קלענער. *לץ ח*פנמג די ״ס׳װערט :*ן זיף *לטןןר *ן תםט

 עסז את װאו :נישט װײס מען אץ—געלעכט לעכן א ם׳ה*ם
וױזעס״ אײף מען װ*רט איצט און—געלעכט לעגן * מ׳ה*ט

 געקראגען נ^לדשםת ח*ט ״אט :דערצײלט יתגעד א און
ת פאר«כט*גען פאראכמאגען. עחטם י*, װיזע, ז

 געטריכען אים שד דער ה*ט גע«*?ם.~ שוץ װעג אץ זיד
ra גןןכליכען.~ װאסער אץ ער איז בד, כ*דען~ זיד

 האװאגע^ אץ געװען אים כאשערם כלײבען *ו ס׳איז ׳
װאנע- א״כיגע זיץ ײאגעז ער װעם ים אץ ,םץז
 — פאראכמ*גן, ערשם ד*ך ה*ט ש*ד אזא ש*ד~ * אץ

^ געקר*גען״.~ וױזע די — אלע, אונז אױף חל

האװאנע. איכער טיםערען שםןךען שםיל. װערט ער
 4טקגי םױטען דעם זייינען זײ שװײגען. *לע

װיזע, * ד*ך אײף יענע^װעלט *ו װיזע א ם׳איז
׳י •אחיזח̂. *ן *פי — *יגתנד אױפן ערד, דער אױף

 ן םענער אײנזאמע אץ פרױןןן אײנזאמע טראכטען
יעגער^ װי רוען, קעגען םיר אױף װען כדר, אויך־ װען
 I זי איז *ט זי, איז *ט ז*גען: קעגען םיר אויד װען
וױזע̂. די װיזןן, די ־- געקראגען זי פ*רם ה*ט עד

I
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*מױמ איז אודטער&אתדעז ns מניאנס פוז אנמדימ און אנטשפייאונג ד
 סאציאליסטישעו אמעריקאנער דער אץ שפאלםונג די

פארנױיען. קאמודסטישע פון גרינדונג די און פארםײ
באוועגונג, ארבײטער אמעריקאנער

פאלי־ די םײ יוניאנס, טרייד די םײ
 האבען סארטייען, ארבײטער טישע
 געליטען אן גרינדונג זייער םון זינט
 אזוי שפאלטונגען. סון מכה דער פון
 ארגאניזאציע ארבײטער אן װי גיך
 איז און מאכט אביסעל געקראגען דאט

 מגפה די אנגעהויבען זיך האט אייגפלוסרייך, געװארען
 ארגאניזא־ קליינע אויף ארגאניזאציע די שפאלםען פון

 ארומגעריםען זיך האבען װעלכע פארטייעלאך, און ציעם
אנדערער• דער מיט איינע

זיי־ װאס ליבעראלען, אויך װי טוער ארבײטער סילע
 ארביײ היגער דער מיט באקאנט אויבענאויםיג בלויז נען

 האל־ און פארצװייםעלט אפםמאל װערען באװעגוגג טער
 אמערי־ דער אויף רוט פארװאס :פרעגען אייז איז «עז

 און ברעכענישעז פון קללה די באוועגונג ארבייםער קאנער
? שםאלטונגעז

 אמעריקאנעד דער אז קלאר, װעחנז דארף בל קודם
 םוגם אגטװיקלונג די ױע. זײער גאך איז קאפיטאליזם
 אויס־ און װאוקס ריזיגער דין קאפיםאליזם׳ אמעריקאנער

 בירגער־ נאכן אגגעהויבען ערשט זיד האט שפרײטונג,
 קלאם ארבייטער אםעריקאנער חנר -און .1865 פון קריג
 אמ רייכטימער ריזיגע די געשאפען םאקםיש האט װאם

 נאד יזא לאנד פח אמדוסטריעז גרויסע די למאנטװיטע
T"־־ p .אן םיז פראלעטאריאט דעד בשעת אגער אױגגער 

 דעם אין אגשםאנעז און אױםגעװאקםען איז לאנד אנדער
 אנט־ זיד האם קאייטאליזם דער ױאו לאנד זעלבמעז
 דעם םיז מאיאריטעיז גרױםע די אבעד איז וױקעלט,

 צײם קורצער א מים ביז פראלעטאריאט, אמעריקאנער
 געקוםען זײנען וואם איםיגראנטעז, פיז כאשטאנען *וריק׳

 זי״ שפראכעז, באזונדערע םיט לענדער״ פארשידענע םון
 און טעמפעראמעגמען טראדיציעם, געװאוינהייטעז, טען,

קולטורעז•
 װאס סאציאליסטען, אימיגראנטען די אפילו מער. נאך

זיי־ װעלט׳ עקען אלע פון אמעריקע קײן געקומען זײנעז
 צו באלאגגט פריער חאבעז זײ הײםעז״ אלםע זײערע איז I שולעס סאציאליםטישע פארשידענע דודכגעגאגגעז גען £
 האט לםשל, אזוי ריכטונגען. םאציאליסםישע באזונדערע י

 ארגאניי םאציאליםםישער א אין טרעםען געקענט «ען
 גאלאנגט האבען וואם דײטשען, די אמעריקע םח זאציע

 וואם שפאניער, די ריכסונג, מארקםיםטישער דער *ו
 םעדיקאליםטישער דעד «ו באלאנגם הײם דער אין חאבען -

 ײ און בונםארישקײט זײער מיט םלאװען די ריכטוגג,
 דיס־ און ארגאניזאציע ליב האבען וואם סקאנדינאוויער׳

 די װאם גיט, װאוגדער קיין דעריבער איז עם וױפלין.
 געליטעז בםדר האם פארםיי סאציאליסטישע אמעריקאגער

שפאלטוגגעז• איץ רייםערײען םח
 מאס װירקוגג דער װעגען באגריף א האבען צו כדי

 הא־ פרעםד־שפראכיגע) זײ רופט (מען אימיגראגטעז די
 חנר פץ האלטוגג און אנםװיקלונג חנר אויןי געהאט בען

 פארשידענע ךי צו פארטײ סאציאליסטישער אםעריקאנער
 וחןגען טאבעלע קורצע א ברענגען דא מיר וחגלען טראגעז

 דער פון מיםגלידערשאםט דער ®ון צוזאמענשטעל דעם
פארטײ• סאציאא&םישער היגער

יאזעםםאן. א. פון

יאר
1903 —
1904 —
1905 —
1906 —
1907 — 
1906 — 
1900 —
1910 —
1911 —
1912 —

מיםגלידמר
15.975
20,763
23,327
26,783
29,270
41,751
41/479
58,011
84,716

118,045

יאר
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921 
1928

מיםגלידער
— 95,957
— 93,679

— 74^78
— 83,284
— 80,379
— 82.344
— 108,604

— 26,766
— 13484 .
— 12,000

 אבער האט מיטגלידער, טױזענט םערצען צוגעקראגעז טיי
 יאר פינף נעקםטע די אין פארטײ סאציאליסטישע די

 טוי־ אכציג פון העכער צוגעקראגען 1912 ביז 1907 םון
 םאציאליסטישע די האט פונװאגען מיטגלידער. זע:ט

 עלעמענט װאסערער מיטגלידער, אירע גענומען פארטיי
 יארען די פון פארטײ דער אין ארײנגעגאסען זיך האט

 שטראם גרויםער דער זיך האט אזוי װי ,1912 ביז 1909
 פרינציפיעלע די אויף אפגערופען מיטגלידער נײע םון
? פארטיי סאציאליםטישער דער פון םראגען טאקטישע און

 פארגע־ זײנען 1912 ביז 1905 פון יארען די אין
 םאר־ איז עס אײראפע. אין געשעעגישען גרויסע קומען

 גרויםע רעװאלוציע, רוסישע גרויםע ערשטע די געקומען
 עםט־ און דייםשלאנד אין סאציאליסטען די פוץ וואל־זיגען

 קײן געקומען יארען זעלביגע די אין זיינען עס רייך.
 רעװאלױ אימיגראנטעז טויזענטער צענדליגער אמעריקע
 םיז םאציאליסטען טױזענטער און רוםלאגד םון ציאנערען

 אימי־ דעם םון יארעז ערשטע די אין אײראפע. מערב
 פאר* געװען אימיגראגטען די זײנען שטראם גראנטען

 ניט זייגען און עקאנאמיש זיך איינארדענען מיט נומען
 דעריבער שפראך, ענגלישער דער אין באהאװענט געװען
 זיך אנשליםען םון אפגעהאלטען אהויב אין זיך זײ האבען

 ערשט פארטיי. םאציאליםטישער אמעריקאנער דער אין
סאציאליםטישצ עדאנעריקאט די 4^1910 ^אד אין

 גריגדען צו באשלאסען קאטוענשאן א אויף האט פארטיי
 סאציאלים• אימיגראנטען די װאו םעדעראציעס, שפראך

 ארבײט םאציאליסטישע זיתר אנפירען קעגען װעלען טען
 גע־ זיך האט קולטור, און שפראך אייגעגער זייער אױף

 םאציאליס־ אימיגראנטען די פאר װעג ברייטער א עפעגט
 היגער דער אין מאסען גרויסע אין זיך אגצושליסען טען

פארטײ• םאציאליםםישער
 אנ־ זיך האבען שפראך־םעדעראציעס םאלגענדע די

 פאר־ -סאציאליסטישער אמעריקאנער דער אין געשלאםען
: 1911 יאר םון טײ

יאר שפראך־פעדעראציע יאר שפו־אך־פעדעראציע
1913 — פוילישע 1911 — סלאװישע סאום
1913 — אידישע 1911 — איםאליענישע
1913 — םלאוואקישע 1911 — סקאנדינאווישע
1915 — אוקראינישע 1912 — אוגגארישע
1915----- - ליטװינישע 1912 — באהעמישע
1915 — רוםישע 1913 — דייטשישע

ד, םאבעלע דאזיגער דער םון מי מז  1909 םיז אז ז
 פארטיי םאציאליםםישע אמעריקאנער די איז 1912 בח

 118 ביז מיטגלידער טויזענט 41 ®ח אױםגעודאקםעז
 יאר דרײ פון םשך אין תײסם דאט מיטגלידער. טױזעגם

 נאענם צוגעקראגען פארםיי םאציאליםםישע חיגע די תאט
מיטגלידעד. פיל אװי &אל דדיי פון

 פינף די אין אױב אז אױן, אמז וױיזם סאבעלע די
a rטישעסליאיאצס די האט 1907 בת 1908 פמ ־

 סאציא־ היגער דער פון מיטגלידערשאפט די אויב אמ
 באיז באשטאנען 1904 יאר אין איז פארטיי ליםטישער

 די אבער איז געבוירענע סרעמד פראצענט דדײםיג פח
 געווען 1919 אין •ארטיי דער פון מיטגלידערשאפט

 און שפראביגע. םרעמד פון פראצענם זעכציג םון העכער
 םילען געלאזט האבען שיראך־פעדעראציעם דאזיגע די

 פרינציפיעלע אלע בטעט אין אײנםלוס און װירקונג זײער
 אימיגראנטען די פארטײ• דער םון פראגען טאקטישע און

 געםאדערט אומעםום און שםענדיג האבען םאציאליסטעז
 אמע־ גערוםענע אזוי די אץ אקציע רעװאלוציאנערע מער

 פרידליכע פאר אגיטירט האנען סאציאליסטען ריקאנער
קלאס. ארנײטער םונם באפרײאוגג דער סאר מיטלען

 אמע־ דער אין צחאמענשטדים גחיסער ערשםער דער
 אין םארגעקומעז איז פארםײ םאציאאםטישער ריקאנער

 דער פון םיטגלידער אנגעזעענע עטליבע ײען ,1912 יאר
 און היױואוד ביל וױ פארטײ םאציאליםטישער היגער

 געװאלד־ און םאבאםאזש געירײדיגס האבען אנדערע
 קאמף דין אין קלאם ארבײםער פון װאםעז א אלם טיםלען

 סאציאליס־ דער פון קאגווענשאז די באפרייאונג. פאר
 האט ,1912 אץ םארגעקוםען איז װאם פארטיי, טישער

 ״אר־ פונקט א קאנסםיטוציע איר אין ארײנגעשטעלם
:זיד זאגט עם ױאו ״,0 סעקשאז 2 םיקעל

גע־ אי? װאם ■ארטײ, דער פח מיטגאד ״יעדער
פארברע־ ידײדיגט אדער אקציע, סישערפאלי גען
 *גע־ פון םארמעז אנדערע אזיער םאבאטאזש, כען,

 V אלם קלאס ארבײטעד פון ײאפעז א װי וואלד,
 אויסגעשלאםעז זאל באפרײאונג, זײן םאר הילף

 זאל אקציע פאליטישע פארטיי. דער פיו װערעז
 אין זיך באטײליגען דאס װערען אויסגעטײסשט

 פראקטישע אח אמםעז עםענטליכע פאר וואלען די
 דער פון ליניע דער לױט ארבײם געזעצגעבערישע
ילאםפארם״. וארטיי םאציאליםטישער

 אזא ארויםגערופען זזאט פאראגראף דאזיגער דער אט
 םא־ אמעריקאנער דער אין אויפרודערונג און סומאטאכע

 א ביי געהאלמען האט עס אז פארטײ. ציאליםטישער
 די זא געווען, איז םוף דער פארטײ• דער אין שפאלטונג

 פײ העכער פארלארעז יאר דעם אין טאקע האט פארטיי
מיטגלידער. טזיזענט צװאנציג

 םאציאליםטישער היגער דער אין קאמף דער אבער
 פון אויםבײד מיטן גלייך צעפלאקערט זיך האט פארטײ

 סאציא־ פוילישער דער אין .1914 אין װעלט־קריג דעם
 בײם שפאלםונג א פארגעקומען איז םעדעראציע ליסטישער
 שםי־ מען זאל צי פראגע דער בנוגע קריג פון אויםברוך

 קיץ געםארען זײנעז װאס לעגיאנעז, פרײװיליגע די צען
 האט 1915 יאר אין רוסלאנד. געגען קעמפען צו עםטרייד

 אפגעדרוקם ראדזשערם שרייבער סאציאליםטישער דער
 דע־ די רעװױ״ סאשעליסט ״אינטערנעשאגאל דעם אין

 זיך זײנען װאם סאציאליסטען, לינקע די םון קלאראציע
 קאג־ א אויף שװייצאריע, צימערװאלד, אין צונויפגעקומען

 ,1916 נאוועמבער אין .1915 סעפטעמבער איז פערענץ
 פרא־ םאציאליםטישע א געגרינדעט באםטאן אין זיך האט

 ליג באסטאגער די װאס םראגראם די און ליג• פאגאנדע
 םון אונטערשיידעט װיינע זיך האט םארעםענטליכט האט
 קאמוניס• היגער דער םוץ םראגראם שפעטערדיגער דער

 מיםגלידער לינקע די האבען 1916 אין פארםיי. טישער
 א געגריגדעט פארטײ סאציאליםטישער היגער דער פון

 זײ־ רעדאקטארען די וואו סטראגל׳/ קלעם ״דהי זשורגאל
 יודזשין און לארע לודװיג פריינע, לואיס :געװען נען

 לואיס האט ארי זעלביגען דעם אין ם.דעב װיקמאר
 יארק נױ אין םאציאליםטען אנקע גרופע א מיט םריינע

 װאו איגטערנעשאנל״, נױ צײטונג.דהי א ארויםגעגעבען
 לענינ׳ען, סון ארטיקלען געװארען געדרוקט זיינען עם

 פײ באלשעװיםטישע אנדערע און זינאװיעװ׳ז טראצקי׳ז,
 ®מ םאציאליםטעז גרופע א האבען 1916 יאר אין רער.

 קלעס ״דהי אין מאניפעסט א םארעפענטליבט יארק נױ
 אקציע רעװאלוציאנערער םאר רוםען זיי װאו סטראגל׳/

פראלעטאריאט. פמ דיקטאטור די םאז־ערען און
 סאציא• די םארגעקומען איז עס װען ,1917 יאר אין

 דער איז שוין איז לואיס, םט. אין קאנווענשאן ליםטישע
 גוט א געװעז אמעריקע םון פארטיי סאציאליסטישער

 געפריידיגט, האט װאס םליגעל, לינקער ארגאניזירטער
 זאל קריג אין אריינטדעטען וועט אמעריקע םאל אין אז

 אג־ זאל מען און סטרייק גענעראל א װערען ארגאגיזירט
 געװאלד־ אץ סאבאטאזש אםילו מיטלען, אלע װענדען
 װעגען רעזאלוציע די קריג• דעם שטערען צו מיטלעז,

 םעינם אין קאגװענשאן םאציאליסטישע די װאם קריג,
^ גזגײען סזןקסיש איז ;אגגענדמעץ׳ האט לואיס

 רעכטע עקסטרעם אח אנקע עקסטרעם די צװישען םיס
 אבער׳ איז אמת דער קאנװענשאן. דער אויף דעלעגאטעז

 TP ניט צדדים בייחן שון קײנעם האט רעזאאציע די אז
 קאנ־ םאציאליםטישער דער נאך גלײד װאדים םרידיגט.
 מיםגלידער לינקע די האגען לואים סעינט איז ווענשאן

עי־פ די באשואיגט פארטיי סאציאליסטישער דער םון  יי
 רעזא־ די דורך נים םירט מען אז פארםיי, דער םון שאסט
 װידער רעכטע די לעבען, אין מלחמה וועגען לוציע
 זײ אז םאציאאסטען״ לינקע די באשולדיגט האבען

 פרײדיגעז נאר רעזאלוציע, דער אוגטער נים זיד ווארםעז
 דער געגען מיטלען עקםטרעמע אגצונעמען וױיטער
 געייעז איז פליגלען בײדע צװישען קאמף דער מלזזמה.

 זאגען, צו אזוי געווארען, געפירט דאך אבער שארםער, א
 אחם׳ צײט קורצער א אין אבער פאו־טײ־ראמעז. די אין
 גע־ וױכטיגע צװײ פארגעקומען זיינען ,1917 יאר אין

 דיז צו קאםף דעם געבראכט האבען וואם שעענישעז,
ם־ ךער פון שפאלטונג דער צו ביז קלימאקס׳ ^ אצ  ם

•1919 אין פארטיי טישער
 די פארכאפם באלשעוױקעם די חאגען 1917 יאר אין

 ארײגגעםראםעז איז אמעריקע איז רוסלאנד איז םאבט
 םאנקר דער פון עלעמענטעז אנקע די וועלט־קריג. אין

 צראפערדמח זיך בײ גןךוארעז ױמען פארטײ ליסטישער
איז ע חנם צוליב אגרעםיװער ׳  באלשעוױקעם די פון ז
 יארםײ חנר איז עלעםעגטען רעכטע די רוסלאגד. איז

 ארײגגע* איז אמעריקע וואס דעם צולינ וױדער חאבען
ל אנגעחויבעז זיך האט עם און קריג אין םראםעז  ?8י

מז זיד געװאלט ניט קריג, פת געגגער די אױף מ  מ
יך פיז צרעזאלוצי סלחמח דעד פון בובשםאב דעם בײ  י

 יאליס־סאצ דעתוײלטע די קאנווענאן. לואיס׳עד סעינם
ײ באארד יארקער נײ דער איז באאמטע טישע  י

 חלוח״ םלחםח דריםע די שטיצעז געחײםעז חאנעז טעז
קאגגרעס, אק םארשםײער ממיאאסטישער יעד איז

, י ל 9 ױ 4 0 1 4
 םלתמה דעם געגעו געשטימט ניט האט לאגדאן, מאיר

 סאציאליםטען לינקע די רעגירונג. דער םון בודזשעט
 ארגא- אז אויף איז כחוות זייערע קאנםאלידירט האבען

 םא־ די זײט דיער אויף געקראגען אופן ניזאציאגעלען
 יארק בױ מאסאטשוזעטם, םון ארגאניזאציעם ציאליםטישע

 סאציאליםטדן לינקע די אנדערע• און אהײא מישיגען,
 דהי • ענגליש אין וואכענבלאט א ארויםגעגעבען האבען

 רעדאקציע״פװ דער אונטער עידזש״ תוואלושיאנערי
 סאציאליםטען לינקע די מעקאלפן. און פרײגע לואיס

 זייט זייער אויף געקראגעו שװעריגקײטען, אן האבען,
שםראך־פעדעראציעם. םאציאליםטישע אלע כמעט

 געפילט שוין זיד האט 1919 פון יאר אנהויב אין
 זייט זייער אויף האבעז לינקע די אז לופטען, דער אין
 פאר־ סאציאליםטישער דער םון מיטגלידער מערהײט די

 דער- איז וואס באריכט, א ברענגען צו גענוג איז עם טײ.
 סאציאליסטישער טעגליכער דעמלדיגער דער אין שינען

 פארזאמלונג א וועגען קאל״, יארק נױ ״דהי צייטונג
 יאנואר, טען5 דעם פארגעקומען איז װאם שיקאגא אין

:דערציילט אפגעבער באריכט דער .1919
 האבען שטימען סאציאליסטישע טויזענט ״אכט

 צום ביז געשריען קאליסעאום אין נאכמיטאג הײנט
 דער־ האם מען װען מאל יעדעס װערען הײזעריג .

 געלעגענהײט די ״באלשעװיקי״• װארט דאס מאנט
 וואל־קאמפאניע דער פון אנהויב דער — געװען איז

.מעיאר פאר .  עלא און אהעיר ריטשארדס קעיט .
רעדנער. הויפט די גערוען זיינען בלור רױוס

 דיאט מעיאר, פאר קאנדידאם קאלינם, ״דזשאן
דערמא־ צופעליג דורך זאל דעם אויפגעשטורעמט

 מאמענם יענעם פון באלשעוויקעם. רוסישע די נען
 אז אויסגעזעז, האט מיטינג םון סוף דעם ביז אן

מצד ש«?ט עילס ריזיגער דער

7 מו ו

 דער צו װי םיגיר, אין פאר קומט עם וואם דעם צו
 אנגעצײכענט איז וואם פלאטםארמע, מוניציפאלער

 פאר קאגדידאטי םאציאליסטישען דעם םון געװארען
שיקאגא״. אין מעיאר

 אידישער דער סון קאטוענשאן די האט 1919 מאי אין
 אין פארגעקומען איז וואם םעדעראציע, סאציאליםטישער

 א וואו םליגלען, צוױי אין צעשפאלטען זיך באםטאן,
 םלײ לינקען מיטן איועק דינען דעלעגאטעז צאל גרויסע

 יאר זעלביגען דעם םון חודש זעלביגען דעם אין און געל.
 סאציאליםטי־ דער םון עקזעקוטױוע נאציאנאלע די האט
 םחנםד־ זיבעז םאלגעגדע די אויסגעשלאםען פארםיי שער

 לים־ לעםישע, אונגארישע, די :םעדעראציעם שפראכיגע
 די און סלאוואקישע סאוט רוסישע, פוילישע, װיגישע,

 םערציג ®ח נאענט םארמאגט האבען וואס אוקראינישע,
מיטגלידער• טויזענט
 אץ האבען אמעריקע אין םאציאליםטעז לינקע ז־י
 איז זועלט גאנצע די אז געגלויבט, 1919 פון אנהויג
דערי־• דארף מען אמ רעוואלוציע א ®מ שװעל אױפ׳ן

םא־ באלדיגע םאר אמעריקע איז אגיטירען ניט בער
 פאר אגיםירען בלויז דארף מען רעפארמען. ציאלע

ארביי־ דעם ®מ פארטײ די צוגרייטען און רעוואלוציע א
 וואם אט רעוואלוציע. דער מיט אנצופירען קלאס טער

פלי־ לינקען דעמאלדיגען דעם םון םירער די פון אײנער
 געגנער א געװארען (שפעטער צוקער מארים דר. געל,
 ענין דעם װעגען געשריבען האט באלשעװיקעם), די פון
 אפריל טען11 דעם ״קאל״ סאציאליםטישער דער אין

1919 !
 צװײ קאמף ביטערער א פאר איצט קומט ״עס

 און אנטאנט דער צװישען ארבײט, און קאפיטאל שעז
 נאך פילען אמעריקע אין מיר באלשעװיקעם. די

טיטא־ דאזיגען דעם פון אםעם הײסען דעם ניט
סיטואציע, געאגראפישער דער צוליב קאמף נישען

 איז דאם אבער זיך• געםינען מיר װעלכער אין
 עס ביז צײט קורצע א צײט. פון פראגע א בלויז
 גרויסע די װי פונקט דערגרייכען, אונז צו װעט

קאםיטא־ די אמעריקע. דערגרייכט האם מלחמה
 פארשידענע מיט ארגאניזם איין איז וועלט ליסטישע

טײל. װיכטיגער א היינט איז אמעריקע און טיילען
 פאר אגיטירעז הײנט מיר דארםען וואס ״צוליב

 באלדיגע אונזער איז איצט ? פאדערונגען באלדיגע
 זאל קלאם קאפיטאליםטישער דער אז פאדערונג,

פראלע־ א פץ גרינדונג די און װערען אפגעשאפם
שטאט״. טארישען

 פראפאגאנדירט בלויז ניט האט פליגעל לינקער דער
 האם נאר רעוואלוציע, באלדיגער א פאר אגיטירט און

 אין עלעמענטען לינקע די ארגאגיזירען גענומען אויך
 און רעװאלוציע דער מיט אנםירען זאל וואם פארטיי, א

אינטערנאציאנאל. קאמוניסטישען םון צוױיג א װערעז
 קאנ־ א פארגעקגמעך יארק נײ אין איז 1919 ױני אין אויפםערקזאמקײט

לינ־ צום גאלאנגט האבען וואס דעלעגאטעז, םון פערענץ
 דאזיגער דער אויף לאנד• גאנצעז איבערן םליגעל קען

םראק־ איץ םראקציעס• צװײ געװען זײנעז קאנפערענץ
 צו צוטרעםען גלייך זאל מען אז געםאדערט, האט ציע
 די און פרטײ קאמוניסטישער א םון ארגאניזירונג דער

אפוואר• זאל םען אז גע׳םענה׳ט. האט םראקציע אנדערע
 דער םון קאנװענשאז די םארקומען װעט עם ביז טען

 דעם איבערנעמען מען װעט פארםײ, םאציאליסטישער
פארטײ• די שפאלטען אדער פארטײ, דער פון קאנטראל

 די אז דערמאנען, צו באראקטעריסטיש איז דערבײ
 קאמוניםטישע א גרינדען גלײן־ געוואלט האבען װאם

באל־ אויסגעהאלםענע אן זײן זאל פארטיי די אח פארטײ
םעדע־ שפראכיגע די געווען זײנען פארטײ, שעוויםטישע

 קאםר ]ןםעריקאנער גערוםענע אזױ די בשעת ראציעם׳
 קאמוניםטישע .״אמעריקאנער אן געוואלם האנען ניסטען

פארםיי״.
 פארטײ םאציאליםטישער דער פון קאנװענשאן די

.1919 אויטםם םען30 דעם שיקאגא, אין םארגעקומען איז

 געווען זיינען — רעכטע און לינקע די — צדדים ביידע
 אנגעהויבעץ זיך האט קאנווענשאן די צוגעגרייט• גוט
 מיט געװארען פארגעזעצט און געשלעג םויםטען א מיט

 טייל א אז געווען, איז םוף דער זידלערייען. ביטערע
 םאציא־ די פארלאזט האבען דעלעגאטען סאציליםטישע

 סאציאליסטישע די געשפאלםען קאנווענשאן, ליסטישע
 קאנווענשאנם דרײ פארגעקומען זיינען עם און פארטײ

 םאציאליםטישע די )1 :צײט זעלביגער דער און אײן אין
 די געגרינדעט האט װאם קאנװענשאן די )2 קאנווענשאן,

 האט װאם קאנװענשאן די )3 און פארטײ קאמוניסטישע
פארטײ. לייבאר קאמוניםטישע די געגריגדעט

 זי אז דערקלערט, האט פארטיי קאמוניםטישע די
 אר־ קאמוניסטישע די און מיטגלידער טויזענט 58 האט

 טױ־ 30 האם זי אז דערקלערט, האט פארטײ בײטער
מיטגלידער. זענט

 קאמו־ דער פון פלאטפארמעס די און פראגראמען די
 ארבײטער קאמוניםטישער דער פון און פארטיי ניםטישער

 אונםערשיידט. ניט זאך קיין מיט זיד האבעז פארטײ
 מאםען״ פון ״אקציע פאר געװען איז אײנע װאס אויסער,

 אבער ,מאםעױאקציאנען״, פאר געװען איז צװײטע די און
חילוק. דער איז עם וואס געוואוסט ניט האט קײנער

 ביםער זיך האבען פארטייען קאמוניםטישע ביידע
 פארשטייער געהאט האבען פארטייען ביידע באקעמפט,

 אינטערנאציאנאל. קאמוניםםישעז דעם אין מאםקװע אין
 ווען ,1919 יאר סוף אין ביז אנגעהאלטען עם האט אזוי

 איבערםאלען געמאככז האט רעגירונג אמעריקאנער די
 זיי־ זיי םון הונדערםער און קאמוניםטען טויזענטער אויף
 קאמונים־ די רוסלאנד. קיץ געווארען דעפארטירט נען

 אמעריקע אין אומלעגאל געווארען זײנען פארםייען טישע
 קאמוניס־ היגע אלע פח טיסגלידער פערמעל דריי און

תי אין געװארען. אױםגעתנען זײנען פארטײען טישע  י
 צו געגעבען אמעריקע אין קאמוניםשען די האבען 1920
 א געווארעז געבױרען איז עם אז װעלט דער װיסען

 און אמעריקע׳ אין פארטיי קאמוניסםישע ״פאראייניגטע״
 טומענם אכם די ®ון םיטגלידער. טויזענד אכט ארום האט

 — געהאט סעדעראציע ליטװינישע די האט מיטגלידער
 אוקראינישע די ,2000 — םעדעראציע רוסישע די ,2500

 — םעדעראציע לעםישע די און 1500 — םעדעראציע
 קאפוגים־ דעמאלדיגע די װערטער, אנדערע אין •1000
 רוםי־ א םץ אויםשליסליך באשטאנען איז פארטיי טישע
 אמערי־ אויםן געםונעז זיך האבען וועלבע קאלאניע, שער

 װארקערם די װען ,1925 יאר אין אפילו באדען. קאנער
 לעגאל, צײט היפשע א געװען איז פארםיי (קאמוניסטישע)

 קא־ װארקערם דער פון םעקרעטאר גענעראל דער האם
 האם פארטײ די אז באריכםעט״ פארטיי מעיסטישער

 צו באלאנגען 2282 בלױז װעלכע פון מיםגלידער, 16,325
 דעד ®מ (צווײגעז) בחגנםשעס רעדענדיגע עמליש די

 די צו באלאנגעז םיםגלידער איבעריגע די איז יארםײ
םעדעראציעס. שפראכיגע פרעמד

װד גחוס ncקרילאוו) (לוימ

משפט דער
 געכראכט, sipv דער אױף קלאגע tt האט יױער א

 כאגאנגען. איז םארברעכען גװאלדיגןך 8 זי אז
 געםאכט, נים שיחות קיץ האט ריכמער, דער פוקס, דער

אנגעפאנגען• משפט דעפ גלײף און
 — אחץ ׳אחער כעפזאן שטןןל א כאלד סראגע 8

טן *נגעקלאגכועו, דעם און קלעגער דעם  ׳דץ ייי
ײ פון געטאז װארמ מטרעגגעז 8 מיםי אץ  ®*רל&גגען ז
ט דעראײלען, קלאד לען8ז זײ  געאײלפערחײנז, ני

 ׳רײד איכןןריגע ן8 און יװטןןל *8
 רגעקוםען.88 איז ד8ז די זוי8 װי און װען ס,8ײ

שי עי י יי ץ מ8ײ י  :גענוםען םארלײגען סזענח זי
B יי

— - - - ■I M U  M M i  t x u u « i f  m am — A A.A A  m a a a MM* ■ItMli ■AAflft kilLlIk AAA aaaâ■ןןרױ̂ס חדיף אדיפן םרימןןרגןןן איץ גץ איף װןןן  .aa «iA|j teAA(■אױם, חיגער צװײ םיר ם׳פעלען ?8 דןןרזעז איד «8ה — 
ח .געפמען פעדערען די און ד8םיםל ךי י8נ כ8ג׳ . . 
d די כלױז און m v רן איז  געװען״• חויף אץ ט38נ דער ת
ם די ט שעי טעגח׳  געאילאפעז י8ג »8« זי אז ®,8ײ גע׳

*י זיד םיגח די חאט ןךפומ די םיפז װען ע  פעז,8ג
ד ײ ®8ײ ײ י  נקזען, <י» אױגען די אץ י8ג ז

מי פרעגען מען ל8? אדרגא, און אז

זייץ, עדות קקגעז זײ
— ל8קימם גיט גארירמ זי ז8

.יײן8 ני® י8ג פלײש קיץ םױל אץ געמט זי »8גל איו . . ! 
 :גאאוײדען אזױ כאלד ענץ דעם רט8י «8ײ ®י?ם יעי
 זאך, יץ^יץ גלױכעז ניפ שעפט חןך י8גו ״מען —

 י8ג תירוןױם אען8יי #וױנדלעי װיייל
 רי ױג88גל אײד דעמו ד8נ נען8? איז

 :רויסגעכרא<ט8 י8קל 8י 1P& זאד איץ
 ט,38נ יעגער אץ חײןי פון •8י8 גי• איז חץ די

 ביסען, קער8געשמ 8 איז ׳םיר װײםען חינער, און
געמאכט... געלעגעגחײט די ד“ ■8“ אױף
 גןןװיםען, אײגןנןןס סיץ לױ• ׳איז

זיץ ניט װעלט דער אויף י8ג ן8ם׳? ?8 אױם קומט
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פױער״. דןןם רג'פױגען8® םען ל8ל פןןל איר םי• און
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גארדאן, לוסי איז םרי דער אין ןטנם
דרעם־ גרויםען םון באלעבאסםע די

גע־ קאמפאני, דרעם וועמם די שאפ׳
 און צורודערטע א שאפ אין קומען

 זיינען אויגען איקג אויםגעקאכטע.
.אנגעשווא־ ביסעל א און רויט געװען

גע־ םך א האט זי אז קאנטיג, לען.
 םראפעז א אהן בלײד׳ געווען זײנען באקען אירע וױינט.
 האבען ליםען םליישיגע גראכע אירע און זײ אין בלום

 גע־ נים אויפרעגונג און כעס סמ האם זי געציםערט.
 ארומגעלאפען װי איז ארט, אז אױף אײנשטײז קענט

 האט שאפ• אין שאױרום ®ון און שאױרום אץ שאפ ®ון
 און צופרידעז געװען ניט זאד קײן םים איז געשריען.

 איז דא געטשעפעם. אלעמעז צו און אלץ צו זיד האם
 ביי געםאן כאפ א האט םאשינעז׳ די ונו צוגעלאםעז זי
 :צושריען ײד אוז ארבײט שםיקעל א אפערײםאר אן

 דער אמ וואם ? וואס ארבעם, אז סאר דאם איז ״װאס
 נים צאל איד אומזיסם? מיר םאר אדבעם איר םער,
 שפעםער רגע א איז אח ? ארבעט דער םאר געלם קיין
 ארויפגע־ האם פיגור״ א לעבען געשםאנען שױן זי איז

 םון םיגור די געדרײט דרעם. א םעור אויפ׳ן כאפט
 נידעריג־ דעם פארמאז, צום געשריען און זײםעז אלע

רובין: איזי אויםגעדארטען
,ran םיסמצר Iran םיססעד —

 האט זי ברעקםעסם. אהן שאם אץ אװעק איז זי און
 כדי הינטער־טיר א דורך שטוב ®ון ארויםגערוקט ײד
אױגען. פארוויינטע רויטע אירע זעהן ניט זאל דינסט די

**•

 פאר דאס איז וואם עם? את ארבעם װעפעם אהער!
 אן נאר קוקט •ײיינג, א ביםעל א זעהט ? ארבעט אז
 דא זיך טוט וואס אײנגענײם. איז קאלנעד דער ווי

 װעט װער ? ניט צי ארבעם די עקזאםענירם איר הײנט״
 גלייד עס ו גיט קײפען... ארבעם געבאםשטע אזא עס

 זי איז וױכער א װי און — הערט איר םיקםען, צום
 שרײט זי שוק״ אח אפים »יז ארײנגעלאםען ײידער

 ! סילװיא !״סילוױא — ;סםאק־םײדעל דער אויף שויז
 זיך זאל לעים די אז געזאגט״ דיר איך האג מאל וױפיל

 *ױ קלײב רירי א זיך גיב נו, װאלגעחגן. גיט אזוי
לד׳ס!~ די זאמעז

באלעבאם־ דער םון זײנען שא■ םון ארבעטער די
 באנוםענע וױ זיצעז געבליבען שרײען כעם׳דימן םעם
 דער בעני און ארבעם, דער איז קעי אײגגעגראבענע מיט

 םיט׳ן בעני גוםמוםיגער שםענדיג דער שאפ־טשערמאן.
 זיך האט אויגען וױיכע שמײכלענדיגע״ איז «נים אםענעם

_____________ :אפגערוסעז
 געקוםען הײנט עפעם איז באלעבאםםע אונזער —

 הײנם שױן האם זי אלבעטשע צודודעלםע. א שאס א אין
 געקריגם זיד מאגען, ניכטערען יױם׳ן נאד םרי״ גאנץ
 אױס־ געקומעז איז זי און אירעז פאגדעל םײערען םים׳ן
אונז. צו הארץ ביטעד איר לאזעז

 זי האט נאך פארטאג געטראםען: האם בעני און
 לואי מאן׳ איר מים איבעררײד־ שםארקען א געהאם

 ■וסם־ א איז ער װאס דעם איבער אלץ און גארדאן.
 םינגער א קלא■ א ניט גיט נים, גאר טוט אמ־פאסגיק,

 האלט אמ שאפ אין ניט אפילו פארשמעקם םיגגער, א אן
פרריען• םרעמדע םים ארוםשלעפען אײן אין זיך

 דענקסםו װאם װיםעץ געוזאלם נאר װאלם איך —
 מים אי גערעדם, םרערען דורד אים צו זי האט — זיד״

 פארגא■־ װאס — כעס. פארשםיקטען מים אי געבעט,
 ? םיר בײ עפעם דיר פעלם ̂•f בלוט םיין םיר םםו

 דיר אז דעם, *וליב נאר. שקלאף א װי נים איד ארבעט
 רײכםום, אזא אין גיטפעלען״-ארײנגעמלען גאר זאל
 קלעג־ דעם האבען כאםש כאוואלסםע געשעםם. אזא אין

 פאר א פאר ארײגקוםען כאםש קאו, אוים׳ן יאך סמען
 העלפען ונו אזױ נים שױן שאפ. אין up אץ שעח
 די לײםען פאדטאכעז .. װעגען לײםענס םאר יװ סיר

םײלער...
 האם געענםםערם. ניט גאד אבער איר האט לואי

 םיאום־ ״שאראפ׳ — :געטאן געשריי א איד אויף בלויז
 אז *ופרידען. זײן דארפםט שלאפען... םיך לאז !קײט
 האט ער און — קוקען״״• גאנגץן אין דיר אױף וױל איך
 איבערגע־ זיך רוקען. מים׳ז איר גו אויםגעדרייט זיך

 די גוגעםאכט פעסמ אין װאגם *ום פנים םים׳ן קערט
אײגגושלאשען. וװריק פארזוך א אין אױגען

 לוםי׳ז האמז װערםער ביטערע און הארםע לואיסעס
 אפגעגאסען זי װאלט םען װי האושען, אין געטאן ברי א

געװיינם ביםער און לאנג חאט זי וואסוגר. 9קאכ̂י םים

אר־ אלע אויך װי באקאנטע׳ דינע און אירע אלע
 דער גארדאן, לןאי אז געוואוסט, האבען שאפ, םץ בעטער
 די מיט םראנם׳ פוםטער דער פוסט־אח־פאםניק, פוילער
ע און געקעלאך פובקע רויטע, ל ע  אויםגעכאליעטע ^
 פארקאמטען גלאט גלאנאיגען, שטענדיג מיט׳ן הענט׳

 איר אוליב נאר לוםי׳ן מיט געהאם חתונה האט קעפעל,
 ארויפגעארבעםעז גוט גרויסען, איר זנוליב אמ געלי

 און ױנגע גאר קיץ ווארים דרעם־שאפ. רייכען און
 אן איז זי געיוען• ניט לוםי איז פארשוין גרויםער קײן

 דער אין סײ אח הײד דער אין סיי איבערגעוואקםעגע
 ברײט־ביײ א הויכע״ אויםערגעוױיגליך אז איז ברײם•

 םלײשיגען און ברײםעז םוגקעל־הויםיג א מיט נערדיגע׳
אױבער־ די אװ ליפעז םלײשיגע און גראבע מיט ■נים,
חערע־ שוואמע מיט באוואקםען געדיכט איז ליפ שטע
 איז קול איר אפילו מאנםבילש, איז איר איז אלז לאו־•

גראב־הײזעריגער. א מאנםבילשער, א
 האט םוילעטנער, א געװען אן שםענדיג פון איז לואי

אר־ *ו טאג א מיעט עס װאס געוואוםט ניט קייגמאל
 ער װאם דעם םון געלעבט שםענדיג האם און בײטעז׳

 גפרה די nnqtt סיא רפא זיעעז אסװ רזיאןפ אטעהג אםה נאר קומט
געזעהן׳ שוין האגען אויסגעחאלםען. אים האבען און
שײנער, א אה לואי פעלען. ניט זאך קײן זאל אים אז
שיפעלע־ א םיט אויגען, גלױע םיט געדויקםיגער הויך א

צו• זײנע גאמכע די האט װאם גאמבע אק גרימלע
 חן םך א געגעמז אים אמ העלםם דער אױף שפאלטען

 עםיג אין אויםגעפוצט שםענדיג גײם םראנט׳ א איז אח
 די אץ קגײםש שארפען מיט׳ן שטענדיג האניק״ אין און

 זארגפעלטיג שטענדיג איז זײנם קעפעל דאס און הויזעז
פארקעמט• גלאם

 בפרה די געווען אים פאר שםענדיג זײנען םרױען
 אים םאר געקראגעז און דערזעהן אים האט לוסי אז און
 איז זי אפגעלאזען. ניט שויז אים זי האט גיכפה די

 אים צו געשיקם האט זי םריט. זײגע נאכגעגאגגעז
 אלץ געטאן און געלם מיט אים אויף געשאטזנן שדכגים.

ארײטנוקריגען. אים געקענט נאר האט זי וואם
 גום איר רײכקײט, איר איםפאנירם האט לואי׳ן

אויסא־ רדעײפט איר און עס־שאפדר ארויפגעארבעםער
 טראכטען געוואלם גיט גאר אםילו האט ער און מאביל

 נים און אים םון עלטער םך א אמ זי ױאם דעם ®ח
פױ־ *ו מעגליכקײט די דעחעהן האם ער שײנע• קײן

 די גאר זיד ער האט טאג. גוטען א לעבעז אמ לעטנעז
 דין װעם עם װאס םאן צו טראכט א געגעבען ניט מיה

געהאם. חתונה איר מים האם ער און שיעםער
 חתובה דער נאך אים װעם זי אז געחאםט, האם לוםי

 מים און גוטען מיט אים װעם זי אז איבעראנדערשען,
 זאל ער באאײנםלוםען וױלען ענערגישען שםארקען איר

 םאר־ זיך זאל ער װירקען אים אויף ײעחנן. אנדערש
 גלײך געשעפט. םים׳ן און שאפ םיט׳ן אינטעחגםירען

 מיט אגגעהויבזח לוםי האט געהאם חתוגח האבען זײ װי
 םיט פאראינטערעםירען זיד זאל ער אײג׳םענה׳ן, אים
 דער װערען אמ שאפ אק קוםעז זאל ער ביזנעם. די

 זי שאםען״• אין שטײן װעם זי שאפ... םח באלעבאס
 זאל באלעבאם אמת׳ער דער חעלםען... אים בלויז װעט

 באמיהונגען און רײד אירע אלע אבער — זײן״. ער
 חתונה דער נאד איז ער געםירט• נים גאר *ו האבען

 זיך האם חתוגז^ דער פאר װי זעלבער דער געבליבען
בא־ זײנע מיט ארוםגעשלעפם חתונה דער נאך־ אויך

 האלטען זיד ש«עם. שלאפען פלעגם םתיזמ. קאנטע
מן. אײז אק גלאנ־ שטענדיג זײן געיילעװעם גוט יי

 זאל הערעלע יעחג אז קעפעלע, גלאט־פארקעמםע ציגע,
 אתםפארען טעג גאטנענע םלעגם ילאץ. אױם׳ז ליגען

 פא- בעסקע די *ו גײן אויםאמאביל׳ םײערעז זײן איז
 אז מים מאל יעדעס נאר אליין. נים און םינעי־שאוס,

 קלובם אין ליגעז פרױעז. באקאנםע זײנע םון אנדערע
םאר־ ברייער, גוםע מיט קארטען שיילעז פלעגט ער װאו

 אפילו שאי r* איז םרייעז באקאנטע זײגע בײ ברײגגען
ארײנשםעקען. גים םוס זײן

אינ־ ניט זיד ער האט שא■ איר מים נאר נים און
וױיניג אויך אלײן איר םיט זיד האט ער נאר טערעםירם.

ץיט ►(------------------------------------ גערעכטיגר

 אנגעגאנגען וואס וױיניג איז אים אינטערעסירט^ ויאם
 סלעגמ זי אז אמ ייח־ לעבט זי וואס און פילט זי וואס
 ער אוז שאפ איז אװעקגייז פלעגם זי װעז ;פרי דער אין

 גװ־סני קושען וועלען אים בעט, איז ליגעז נאד םלעגט
 שלד׳ וואנם׳ צום פניס מיט׳ז אױסדרייען זיך ער םלעגט

 גוד־באי — ניחא׳דיגען ניט א ארויסבורטשען פערדיג
'י' וואנט. צום פנים מיט׳ן ליגען אזוי באיבען און

 זיד םלעגט זי קרענקען. זעהר עס םלעגט לוםי׳ן
 זיד אויף םלעגט זי לעכעדיגע. א אויפעםען דעם םון

 שוואכ־ אזא אים צו איז זי הלמאי בעס, אין זיק אלייז
 אזוי אים םון זיד לאזם זי וואם םאד שמאטע. אזא ליגג,

 קריינקונג און כעם סון םלעגט זי םיס. די מים טרעטען
 אװ וױינען סך א םלעגט בלוט. ביז ליהען די בייםען

שאפ. דעם םארקויםען וועט זי אז סטראשען אים
*

 זיך זי האם םרי דער אין מאן מיט׳ן קריג דעם נאכ
 ארומ־ את זי בארוהיגען. געקאנט ניט טאג גאנצען א שוין

 האדץ שווער־אנגעלאדעז א מיט צעבראכענע, א געגאנגען
 האם זי געפינען. געקאנט ניט פלאץ קײן זיך האט און

 אויף האם פארםראגען, געקאנם ניט םאג יענעם קייגעם
 זי װעמען םאר בייערם, די אםילו און געשריעז. אלעמען

 זי וועםען שמײכל, םארטיגעז א געהאם שטענדיג האט
 װעםען םץ אח פלייאע אין קלאיעז גום־ברודעריש םלעגט

 צוױי־דײ• םעםעז א צונעמעז גוטםוטיג אפילו פלעגט זי
 פאר־ געקאנם נים טאג דעם זי האט זײ אפילו װיץ, םיגעז

 נים טאג דעם געגאנגען איר איז ביזגעם די אוץ טראגעז
גום.

 ארײנגעקוםעז פלוצלוגג שאפ אין איז צו םארנאכט
 םרוי־ םארשייט־םארפוצםע א ®ון באגלייםונג אין מאן איר

םרויען. באקאנטע לואיס׳עם םמ איינע קעלע.
 טיט גערצדמ את שאו-רום איז געזעסצז דאן אמ לוסי

 איר האם זי ווען פארלארעז זיד האט זי איז קאםםאמער א
 איר אץ םרוי. א םון באגלײםומ דער אין דעתען מאז

קאלירען. אלע געביםעז זיך האבען פנים
קאםםאמער. א געבראכט דיר האב איך לוםי, —

 םרוי, מײז איז דאם ארן ליםשיץ, עמא :באקאגם זײט
 א םים און אױםגעלײגט לואי האט — גארדאן׳ מיסעם

 גוםע א אקארשם וױיז אנו, — אפגערופען. זיך שמײכעלע
שאפ. אין האסם דו וואם דרעם בעםטע די אבער דרעם,

 איז ליםשיץ עמא די ווער געוואוםט שוין האט לוסי
 ארוים־ אזש הארץ דאס איר אין איז זי דעתעהענדיג אוץ

 כלוט גאנצע די אויפרעגונג. און בעס ®ח געשפרונגעז
 און קאפ איר צו געטאן שטראם א האט קערפער איר םון

 מ־ נים אבער האט זי פנים. אין געםאז שלאג א איר
 ודען נאך סםעציעל געלעכםער, לײטישע קית מאכעז וואלט

 שאררש, אין געפונען זיד האט קאסםאמער װיכטיגער א
 גע• ןים ױארט קײן האם אמ ליפעז יי םארביםעז זי האם

 פאר׳ן פארגעשםעלם לואי׳ן נאד האם זי זאגם.
 עלעװײםאר לעבען געשטאגען שױן אח װעלכער םאמער,

 שאפ איץ שאו־רום םון ארױסגעלאםען אמ זי אוועקצוגיין•
 םעמפעל זן םיט םארמאז דעם ארימגעשיקם אץ ארייז

דרעס.
דראם״ די אנצופאסען עמא׳ן געהײםען האט לואי

 עםא׳ן האט דרעם די גוט װי דעם םץ אנגעקוואלען האט
 האט ;אוים דרעם דער אץ קוקט זי שײן װי און געפאסט

 און דרעס די אײנצופאקען אפים־מיידעל דער געהײסען
 שא• אין ארײגצוגײז מיה די אפילו זיד נעמענדיג ניט

שאי• םץ אוועק עמא׳ן מים ער איז גוד־בײ, לוםי׳ן זאגען
 צעויי־ א שאו־רום אץ אריינגעלאפען אמ לוםי

 איז עזליפ די געביסען האט דערדריקטע, א אץ טאגםע
 ױימז צו ױי געםילט שאנד און הארצװײםאג ®ון יזאם

זיך. ®מ שטיקער
אי־ אפים אץ געזעםעז איז וואם בוכהאלםערין די

 דיקען א אין פארשריבען עפעם אמ בילס פאק א בער
 םים און לוםי׳ז צו געםאן שמייכעל א האם חשבמ־ביך,

געטאן׳: זאג א קול׳כעלע זים א
האזמנד? ױר דהים איז גארדאן״ מיםעם אה, —

!...קױט סא איז תג אד״ ? סװיט הי איזג׳ט
 דיקעז׳ דעם םאן צו כאפ א וױ געפילם האם לוסי

בוכהאלםערץ חנר ווארםען עם און חשבון־בוך שווערען
קא®• איז

 האט — !דאמבעל ! םלייש שטיק !קאלב —
 םים אגגעזאפם געווען איז װאם קול ריטשענדיק א מים זי

 איז און בוק־קיפעריז דער אױף צעשריען זיד געװײן,
 «ײ םואלעט לײדים דעם אין ארײנגעלאםען שנעל אויף
 ך ®יז געשפארם איר האבען טרערען די וױיל מער,

 געויילײ ניט האט זי און חאלז איז געשםיקם און אויגעז
 ױ ײי זעז־׳ז זאלעז שאו־רום אין און אפים אק אלע אז

וױיגט.
אויםגעװײנס גום ציםער טואלעם איץ ײד האם זי אז
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 פו־ מיט כאשאטען אים םנים׳ דאס אפגעװאשען זי האט
 האט אפיס איז ארײנגעקומען איז זי װי גלייך ןאו דער

 איײ אן אפצותטעז םעלעפאן־מײדעל דער געהייםען זי
 ®ארקויפעז... צו שעפער איבער נעמט וואס חשענם

***
 קלײן־געװיק־ דער איז פרי דער אין מארגען אויף

 ®ארמאן דער רובין׳ סר. הוים*אח*בײנערדיגער סיגער
 װי פריער שאפ אין געקומעז קא., דרעם װענום די פון

 די ברידערלען־, צווײ די אםילו אז םרי אזוי טאג, אלע
 װי ״קיטייצעס״, די לויקע״ און םעמקע אונםערפרעסערם

 דעם צוליב גערוםען די האט שאפ־טשערמאן, דער בעני,
 פלע־ און ױױאן־לײט גוטע קײן געװען זייגען:יט די וואס
 צום שטענדיג קומען געוואוינהײט אמאליגער אוים גען

 אנ״ האט מען איידער םריער שעה האלבע א מיט שאפ
 נעבען נאד זיך האבען זיי אםילו ארבײטען, געהויבען

 אםשליסען צוגעקומען איז רובין װען געפונען גיט שאפ
טיר• די

 דער וואם דעם םון זארג די און בשורה שלעכטע די
 שלאםען געלאזם ניט רוביג׳ען האט זין־ פארקויםט שאפ

 געבראבם םרי אזױ איצט אים האט און נאכט גאנצע א
שאפ. ,אין

קאלט־װינםערדי־ א געװעז איז םרימארגען דער
 גרױסע, די איידער אמ געםאלען איז שנײ נאםער א גער.
 אדונ״ דינען שגײ שטיקער װאסער־אנגעשוואלענע מיט

 גע־ םארוואנדעלט זיי זייגען ערד דער אויף םערגעפאלען
 אי־ שנעל איז שױי דער בלאטע. און װאסער אין ווארען

 געהאנגען איז הימעל דער און רעגען א אין בערגעגאנגען
שמוציג־טוגקעלער. א און שווערער א

 פאר־ און םארזויערם א מיט זיד האט אח גײטס־פארטוכל
 צאן־וױיטאג, פון געליטען װאלט ער װי פגים׳ קרימט

 וואס צו געוואוםט ניט און שאפ איבער׳ן ארומגעדרײט
נעמען. צו זיך

 שאפ םון ארבײטער די אנגעקומען זײנען ביסלעכוױת
 גוםמוטיגער שטענדיג דער שאפ־טשערמאז׳ דער אח

: שפאס א מים אפגערופעז זיך האט בעני,
 ײאס רובין? מיסםער מער׳ דער איז וואס —

? בעט סון ארויםגעםאלן דינט איר ? פרי אזוי עפעס
— שפאסען... ניט באלד שוין ע׳םט שפאס, שםאס, —

 א פנים זויער פארקרימט, א מיט רובין םארמאז דער האט
בעני׳ן. אויף אפילו קוקענדיג ניט געטאן, זאג

 האט — סלעק? שוין ווערט עס איז? ווא^ —
א נאך זיך בעני  מיר װעלען דאגה, א נו, — געװיצעלט. א

 אויםרוהען, םאקע זיך דארף איך אויסרוהען. אביסעל זיד
לעבען. דאס װי וואקיישאן וואכען פאר א דארף

הא־ שוין עסט שוין... עסםו רוהען, שוין עסט —
 גע־ םארמאן דער האט — רוהען... צו צייט געמג בען

 זײז אריינגעגראבען און אפגעהאקם און טרוקען רעדט
 האט ער װאס ווארע שםיקעל דער אין פנים אומעדיגען
צושנייחנן. אין געהאלטען
ווער־ ניט־דערזאגטע אפגעהאקםע, םארמאנ׳ם דעם

 איז פנים לאנג־אויםגעצױגענער אומעטיגער, אמ טער
 רייד דינע ארבײטער. די געווארען געםעלז ניט עפעם

 די און אומרוהיגקײט אן ארויםגערופען זיי ביי האבען
צוגעשםאנען. זארג מיט אים צו זיינען

? פאםירט האט וואס איז, וואם —

 םאר־ האם אונזערצ באלעבאסםע די אלבעטשע—
 אירען, םאנדעל טײערען דעם צוליג שאפ דעם קויסם

 עפעם — קאםער. דער חשאו אפגערוםען זיד האם —
 האב איד אים. םיט איר צװישען פאסירט שױן האט
 ארוטגעגאנגען אמ זי באמערקם. איר אויף נעכםען עס
 גע׳שרם׳עט האט און חיה צערייצטע א װי טאג גאנצען א
 מיר. אויף פארלאזעז זיד מעגט איר ניש־קשה, וועלט. א

אויג... אן זאכען די אויף האב איך
בייז־ מיט זיך האט — בעטשען, ניט דארפסט —

 דער ניט ביםט דו — פארמאן, דער אפגערופען קײט
באמערקט. עם האט וואס איינציגער

 אפגע־ פארזארגט זיך האט — גליקען׳ אונזערע —
 הא־ פריער — אתי. לאנגער דער אפערייטאר, אן רוםען

 איז זי װאס דעם צוליב צרות געהאט איר םון מיר בען
 םון צרות םיר האבען איצט און מויד׳ אלםע אן געווען
 מיטען אין איצט, געהאט... חתונה האם זי וואם דעם,

שאפ... א אהן בלייבען םעזאן
 נעמען זיך םאן, םיר זאלעז וואס איז נו, מילא, —

 טשערמאן שאפ דער בעני שוין האט — ? לעבען דאס
 הא־ אלע װי זעט, נאר, זעט — ערנסט, ריידעז גענומען

 — איז? װאם נעזער. די ארונטערגעלאזען דאם בען
 — ארבייםער איבעריגע די אויף צעשריען זיד ער האם

 אין שאפ איינציגער דער איז קאמפאני דרעם װענום די
 אגדער אן זײן וחגט שאפ, דער ניט איז ? אםעריקע

 שוין וועט ציגעלנע א ציגעל, זיץ נאר זאלען שאם.

 ער האט — קיטײצעם, וואם, גאר וױיםט איר זיין...
 ברידערלעך די אונםערפרעםערם, די צו געווענדט זיך

 גים וואטענםאכער, דער עם כאפט — לויקע, און םעמקע
ארבײט. דער צו גײן לאמיר און שנאסס א  פון קאלט. און פינסטער געווען נאך איז שאפ אין

 פון גריזשעז דאס הערען געלאזם זיך האט לאך א ערגעץ
 אונהיימ־ אװ קאלעמוטנע געווארען איז רובינ׳ען פויז א

 נאר רעקל׳ דעם אויסגעטאן ניט אפילו ער האט ליך,
אר־ שווארצעז קורצען דין אנגעטאן רעקל אוים׳ן האט

 זיך האט שאם דער פאסירט... האט ניט גאר —
 קירץ, גערעדם אלץ םארמאן דער האם — פארקויפם...
ארבײםער. די אױןי נים־קוקענדיג אפגעהאקט,

 אפגעריסעז עפעם וױ זיך האט ארבײםער אלע בײ
 די צו אוועק שוױיגענדיגע זײנען זיי און הארצען אין

מאשינען.

 יייערע זנענע צחעצט זיך האנעז אדבײטער אלע
 טשאטע א וױ מאשינען, די האבען גלייד און מאשינעז

 א מיט צעװאיעט זיד קייטען, םח אפגעריטעז הינם
שאפ... איבער׳ן ברומערײ

אינטעףנעשאנאל דער פון עקזעקוטיװע נענעראל נײע די

 דובינםקי,
•ערל.

פארא־ אח דעמאנםטראציעס רעדעם. באגײםטערטע
 קאגװענשאן דער נײ געווארעז דורכגעפירט זיינעז דעז

 זײנען עס װען ױני״ טען7 דעם נאבמיםאג, דאגערשטאג
 םאר װאלען און נאםינאציעם די געווארען דורכגעםירם

 עקזע־ גענעראל דער פח מיטגליחגר אח באאםםע די
םערמיז• קומענדען דעם פאר באארד קוםױו

 פאר געװארעז נאמיגירט איז דובינםקי פרעזידענם
 ®ח רעיע ענםחיאםםישער אן אין עתױילונג וױדעד

 איו נאםינאציע די אדן גאגלער וױיס־פרעזיחמט
װןל־ האכםאז, װײם־ירעזידמט פון געװארען שטיצס

 בלויז ניט איז דובינםקי אז אנגעוויזעז אויד האם בער
 אײד נאר אינטערנעשאגעל, דער פח פרעזידעגט דער

 אמעריקאנער דער אין םירער װיכםיגםטע די םון אײנער
 אן דורכגעפירם האט עולם דער גאוועגןנג• ארבײםער

 געדױערט האט װעלכע דעסאגסטראציע עגםחיאםטישע
 געמאכם איז עתױילונג די און םינום, פופצען אימר

 די ®ח זיד אויםשםעלעז דח־ד אײנשםימיג געװירען
פלענער.

 גע־ נאםיגירם איז אגםאניני װײס־פרעזידענם ערשםער
 אמ יון האכמאז חשולױס וױיס־פרעזידעגם פוץ װארען

 אײג־ געװארעז ערוױילט איז ער ^9 לאקאל סון
שגױםיג•

 געווארען אנגענומעז איז וואם רעזאלוציע א דורך
 בא־ אח קאגוועגשאז׳ דער פון זמוגג דער ביי פריער

 םארםרעטערשאפט די פארגרעםערען צו געווארעז שלאסען
 דער אויף יארק נױ אויםער דיסטריקטעז אנדערע די םץ

 וױים־ צען אױף אכט ®ח באאײ עקזעקוטיװ גענעראל
 פארםרעםער־ גיו״יארקער די לאזעגדיג פרעזידענטען׳

געווען. וױ וױים־פרעזידענםען צוועלף פון שאפס
 װײס־פרע־ פאר נאםינאציעט נאכפאלגעגדע די איז
 גויםיגע די גלױז געװאחנן נאממירם זײנעז זיתנםןן

 צען און יארק גיו פון וױים*פחחידעגםען צוועלף צאל׳
 יײג־ דעדיבעד אלן זיינען זײ שטעט• אנדעדע די פון

געװאדעז■ עדוױילם שסיםיג
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ר םאצי»לער דער עדעלשט^ט דוד ע ט כ די
oi שוואכקייט מעגשליכע אלםע אן איז 

 געשטאלם באליבטע א זען װעלען צו
לע־ םון םונקעלקיים וױיטער ז־ער אין

 שארםע .313009009 גענדארישער
דורכ־ אסגעױישם, ווערען שטריכען

גע־ די און םארשװינדם, זיכטיגקײם
 א אין פארװאנדעלם ווערט שטאלט

באדייט. הױכען מיט םול סיפבאל, שטימונגםסולען
 ארויםם אירע אבער זיך האם געשיכםע םון גאגג דער

 הויבם געלעגענהײט געהעריגער א בײ און אראסם׳ און
 הויכען דעם םארהערליכונג, די א«נו«רעגען אן םען

 װערם געםאן און פיגור• לעגעגדארישער דער םון באדייט
 פאקםישע די אגאליזירען אח אונטערזוכעז דורך עס

 פארהייליגםער דער םזן מהות םאמע דעם דערגרייכונגען,
פעדזאן•
 םארשארסם געוױעליך, ,731311 געלעגעגהיים אזא ביי

 ביידע ביי װיכוחים די פון מעטאדען און מיטלען די
זייע־ איבערצוטרייבעז געצוואונגען ווערען ביידע צדדים.

 אח איבערצייגען צו זיך באמיען ביידע מימתגעז• רע
 ווערם דאך שטאנדפונקטען, דיערע קלערער םאכען צו
קלערער. ניט זיך, האםפערם מעז וועמעז צוליב סיגוד, די

 מיײ בייחנ וואס דאס״ איז דערבײ מערקװירדיגסטע דאס
אמת, דץ n שיינען צדדים שטוײיטענדע די פון גועען

 זיך נעמט מיםםארשטענדעניש די עצם סאמע דעם אין
 צדדים געגענזימזיגע צוױי די וואם דערפון, אםם זייער

 זעלבער דער און איינער וועגען וױכוזז זייער ניט םירעך
■געשטאלט״ ,גרויסער א 73237 רעדמ צד אײז זאד■
״דערגרייכונגעז״. וועגעז רעדט צד צוױיטער דער בעת
 דער אויף געזאגםע דאס אריבערטראגען זאל מעז אויב

באגרי־ צװיי אז אויסקוםען, װעט דיכטער׳ א po פעחאן
פאע־ :צװיישען דעם געגען אימס געשטעלם וועחגז פען

דערגרײכועען. פאעםישע געגעז געשנזאלם םישט
 םירם און געפירט, זיך האט עדעלשםאם׳ז דוד וועגען

 עדעל־ גענוי ,קעגענדיג װיכוח. אזא איצם, נאד אפט זיד
 יועט ליחנר, זײנע באזוגדערם, און״ ביאגרפיע שטאט׳ם
 אליין עדעלשםאם אז םחשבה, די אײנםאלעז ניט קײנעם

 אטמאםפערע לעגענדארישע א שאפען צו באמיט זיד האט
 דיכ• מיט אפט זײער ליידער, טרעםם׳ דאס ײי זיך, ארום ^
A •אויסערגעוױיגליך געווען םאקטיש איז עדעלשםאם םער 
 יערזענליד הגם אפםערװיליג, אץ אידעאליסטיש גאאיװ, ■
m מױל דאס וױ אנדערש אפט גאר דיכםער א 7אי po די 

 םאםאל־ צו געווען עדעלשטאם אבער איז רעדט, םערזעז
 מען אויב אוםדיאלעקםיש, צו גאנץ, צו אמ אויםריכםיג

 זעלבע דאס זײן נים זאל ער אז אױםדריקען, אזוי זיך פעג
געזאגט. האט ווארט זיין וואם

 פארשידענע די אראיברעגגען ױעלען זאל םען װען
 פאטםישמר עדעלשםאט׳ם װעגען םיעונגען געגענזײםיגע

באשםי־ צו דערגרייכונגטן. פןןעםישע זײנע און גטשטאלם
 אױםגעדריקם געםינען די םעז ױעט םדהכל׳עז, םעז
 אגדערע גאר םוץ ואעטעז צוױי םיז וחגרםער די אין

 גע־ םײנונג אײן קלימטען. קינסםלערישע און ־עפאכעם
 אח רײזעג׳עז, אברהם ואעס אידישען גרױםען צום חערס

 אפאסטאל און פאו־שםײער םײנםטען צוס — צוױיםע די
 זישא אינדיױידואליסטען, איםפרעםיאניםםישע די פץ

לאנדוי.
ח משח  (געשריבען דעעדפאר זײז אץ גרענגט מ

 אברחם שריפטעז לשטאס׳סעדע דוד וצ )1900 ,15 ספריל
 רוסלאנד אין אונז ״בײ :ווערטעד פאלגענוע רייזעג׳ס

 עם חײליגעז• א װעגען וױ עז־עלשםאם׳ן ®ח םעז רעד־ט 1
 זײן װעגען לעגענדעס פארשידענע ארום אםילו גייען

 זינגען אץ זדם װעגען רעז־עז ארבײםער און לעבען׳
 דאזיגע די אץ אויגען״• די אק םחנרעז םים לידער זײנע

 פארחערליכוגג די אויסדרוק צום רײזען ברענגם ײערםער
 אידישע די מצד געשםאלם פאפםישסר עדעלשטאט׳ם פמ

 דער פון םײנונג די געזזעך אױך אגב, איז, דאם סאסעז•
איגמליגענץ. אידישעד
 פון ניט •ראבלעט די אן רירט וױדער׳ לןנדוי״ זישא

 דעד־ פאטטישע דמע םון גאר געשטאלט, עדעלשםאם׳ם
 דער איז מאלאגמ• זײז זפי rwecm איז, גרײכתגסן

 איז דיכטונג אידישן ״די אגסאלאגיע דןד •ון חקדםח
yy n w צחןןםעגמד חאט לאנדױ װאס /1919 יאר בת 
ו שױײבט שטעלט,  ,עדלשטאט י פאלגעגוע דאס ן

ע איז ששאובו גון ױ«דמ* די •רן ן  לעצםעז טין ןרן9י ס
 אופבן דאם אוגןשט^בען איז אים סיס יאחזונדעדס.

u 090 נאאיוון, i s n p  npi עדשםע די 
ו •ון y9*m אין ריכםונג אידישןר ת i• מיכין

מינקאװ ב. נ. פון

 שורות; דינע וױיען אױפריכםיגקײם םיט געשריבען,
 םאר נױטוועגדיגקייט א איז אױםריבםיגקייט אויב אבער,

 םאר באלאםם, איבעריגער אן אבער עם איז טאלאנט, א
 וועל־ און ליטעראטור םיט זיך םאתעםט וואס םענשען, א

 םאע־ םון אנאליטיקער קיק ניט״• םאלאנט קיק האט כער
 געווען, ניט קיעמאל לאנדוי זישא איז ווערטען םישע
 יענע, אלע םון קול דאם גערעדט האט אים דורך אבער
טיראניע, דער פון באפרייען געוואלט זיך האבען ײאס

 םון םת אויםשליםליכער אן זײנען מאטיװען סאציאלע אז
 יארהונדערם״, אונזער םון אנםאנג דעם ״ביז פאעזיע.
 אנדערע שרײגען צו שאנדע א געורען ״איז לאגדוי, שרייבט
סאציאלע״. װי לידער

 םמ םארהערליכונג די געגומען זיך האם ודאגען םון
 באצײ ביטול׳דיגע די אויך וױ עדעלשםאט־געשםאלט, דער
? פארדינםטען פאעםישע זיעע צו הוע

אויםגעשםאל־ זיך האט לעגענדע א ווי עדעלשטאם
 דעם אין האט כל ראשית םיכוו^ דריי דאגק א טיגט

 אידישע די םוץ צושםאנד דער ראל װיכטיגע א געשפילט
 עדעל־ והשניו^ צײט; זיץ איז מאםעז הארעפאשנע

 םריצײטיגער און קראנקהייט לעבען, פעחענליך שםאט׳ם
 םענםימענםאל־םראגישער דער דריםענם, איץ טױט;
------------------------•אעזיעא זײן וץפ igoprvp זסאטי:

 האם מזרח־אייראפע איז םיי אח אמעריקע אין סיי
 בא־ א פארמירען צו אנגעהויבען דעמאלם ערשט זיך

 עדעלשטאט פראלעםאריאם. אידישער וואוסטזיניגער
 איײ אין נים געפתען, ניט באוועגונג ארבייטער קייז האט

 פאר־ חאט םרױםער, זעמעןײאריגער א ער, וואם ראפע,
 ארבײ־ די וואו אמעריקע, איז ניט און ,1881 אין לאזעז
 עדעלשטאט׳ס אין ערשט אנםשםאנעז איז באוועגונג םער

 םון אײראפע איז טעטיגקײט סאציאליםטישע די צײםען.
 זײ־ און זונדעלעװיםש׳ן פון און קרײז ליבערמאנ׳ס אהרן

 באאײנפלוםט האבען יארען זיבעציגער n איז חברים נע
 אידישע ברײטע די װאס וױיניג אבער אינטעליגעגץ, די

 ערשטער דער ישוט׳ע. א געווען איז סיבה די מאסען.
 דער און העברעאיש אין פראפאגאנדע דץ געפירט חאט

 פראלעטאריזירענדיגע אקארשט די רוםיש• אין צוױיםעד
 געווען איז וואס םעלד, חרשטיג א געװען דינען מאםעז
 קערגער די און םריםארגעז־םוי דעם איינצוזאפען גרײט

 פרוכםבארער דער אםיא אידײע, ראדיקאלער דער םון
 רעוואלױ ערשםע די אויםגעגומען דורשםיק האט באדען

 רעװאלוציא־ גאנצער דער מים צוזאמען פאעטעז ציאנערע
 געהאל־ זיך האט װאם אגיםאציע, אח אויפקלערוגג נערער

 דאם שסראך. אידישער דער אין פארשפרײםעז אין טען
 אוים״ װעקער, די אויפצמעמען אויף גענוג געװעז אח

 אביעקט, דעם שאפען *ו גיט אבער רופער. און קלערער
 לעגענ־ די אויםױעבען לאזען זיך זאל אים ארום ױאס

 דיכ־ ״בלאםען •אםאםםולען פח אםםאםםערע דארישע
 ראזענםעלד, מארים און וױנטשעװסקי פארים טער״.

 לײ און נאמען װעםעס פאעםען, סאציאלע עלםערע צוױי
 צוױשעז פארשפרײם אח באװאוםם געװען שויז זײנען דער

 אביעקט אזא זייגען םאםעז׳ הארעפאשגע אידישע די
געװעז• עס אמ עדעלשטאם געװארען■ ניט

ט זײנען קאלעגעז עלםערע עדעלשםאם׳ס װאס דאס  ני
 לחלוםין באוױיזט לעגענדעם אק געווארען םארוואנדעלט

מ מעלות ■עחעגלינע זײערע אז ניט,  זײנען לעבענם י
א געײעז מ  דער עדעלשםאט׳ם. וױ נידערמערעןגראד פ
 זײנע פון קרײז יעגער עדעלשםאם׳ן, ארום קרײז ענגער
 09 װעםעז דורך און וועטעז פון פארערער, און חברים
 פון לאזען װאם געוועבען, יעגע פארשפרײם זיך האבען

 — צוגאגג יטישעזקר שוט אז באװאוגדערונג, שאינען זיך
 ’3די א פאר עדעלשםאם׳ן אנערקענס בלױז ניס האכען זײ

 גאענם־ די פים געװען א*ז דאס װי — טער״װעגוױיזער,
 — ראזענםעלד׳ן און וױנםשעווסקי׳ן ארום פעגשען םםע
 *191 קאץ משזז פיסםמם. 9 אים צו געפילם ן939ה 192
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 אפצוקוםעז לט9ײ דער יף2א 192רשי9ד י2ו אזוי פ.)
םענשעדקינדער״ םארבלאנחשעםע די םח זינד די פאר

 - האס צײם נאאיװער ר9נדיג9כ9אויםוו יענער אין
 סנצינדעזעד• איז באצױבערעז נט9געק ט3קריםםום־געזי

 oTnv אוםזיסם״, ,גים רצער.9ה רענע9רם9אומד ,93לי
 םאר־ קלסנג דער אים ז9װעג זיד ״האט וױיטער, קאץ

 ליי־ םארסז זײנען עם נאר װאו ברײט, *ץ וױיט שפרייט
 װעל• פראלעםאריער׳ אידישע 9אונטערדריקם אמ יענדע

ױ פראםאגאנדע םאציאליםםישער דער דורך דינען כע  גמ
 סלעםעו בײ איז םזיםם2א נים ;באוואוםטוײז צום מען

 קראנץ דעם םים כאקרוינם פאעם פונם םארשםעלוע די
 ג _ םיר פון (אתםערגעשםראכען מארםירער• א םץ
, ם.)• ב•

 קראנץ דעם פיט באקתינם קריםםום־געזיטט, דאס
 נדיגעך9דרױם r? געייעז נים איז םארטירער, א םון
 געהאם האס עדעלשטאם אויב פאזיאר. א םץ ש2לב
 לגםט-9ז איז זעלבםט־באוואוגדערונג םון שמץ א זיך אין

 אםפאםפערע דער םים הםפם אין ן9געװ עם איז ר.9באדו*
 לשםאם.ם9ד9 םיט צײט, ר9ל9נט9םעגםימ יענער םון

 פון זעלבםט־באשםיםוגג דסר םים אח ױגענטליפקייט
 און 9פארשקלאםם מיט צוזאםען לײדט וואם דיבטער, א

 .יאםעד• פון ם׳עז2תה די אין ברידער אונטערדריקטע
 זײן אױף געקוקט נים ,792292 איז עדעלשטאט טאל״•

 םא־ און אידטאליסם ר93מיםלי9ר1אופקראמ אז ױנגקייט,
 ן9װעג ן9שריב9ג גאר האם עם װער מענש. ראלישער

 נע־ האם מלז געצגטצד וואם אז אוגטער, שםרייכט אי̂נ
 190 אלץ ״,1903*1 ׳פשפט׳ן ר9ם שדיט ״צש ם9י קמם

 ז9םים איז דערםילען ז,9קר*ג ליב אים םען נט9סל
ד  דאס וױ רקערם9פ פמקט אים• 2צ רבט2רפ9 און ארץ יי

 םאר־ און יבטע2ל9ג אנדערע םים נטײל9םערםם געשעט
 *93029״ האם עדעלשטאם פערזענליפקײנזען. געםערטע

 מידו̂ו 9022 די םיט ״זיםליפקײם, פיט געװירקט״ וואוםם
 אײגענשאם־ 9רליכ9גד2װא 929י םיט ב,2ט םזג ם9י פים
 סײחמ ,7931922191 י»2 1*2 799 ש29פ 9 93ל922 ״790

 79זײנ 1919 נשםה, זײן 79ר90ל*י וואם יםורים, דורך
 792292 איז ם9לשם9עד .•.79אײגענשאםט 9איינגעבארענ

 מחשגות די 7א* 7אי 902992 92די םת 7אוײע די 7אי
 מדרג̂ז העמרער 9 פה ש2םע 9 — וױיטע י1 7םי
 גוםא קײט2רײ י1 י93װעל 7אי ר,2אט2אסקעטעד 7מי ״א
i* 222 גוסא׳ גוםםקײםC21B9 *i צװײ־ 091 יף2א פא2ג 

iy 2צ 22203919® *1 אץ יסורים םמס i הערשזוכט 
 9 שאםם׳2ע1לײ 9 01922 ײם92י2רפע9ט22א ער1 2צ אמ

 וואס םלאם׳ 1שםענדיגע א ליידענשאםם, 91292913
 091 19 ״•790«9נש91לײ 919129 9ל9 ײ2 7*9 0199190

 •2אײ ן9 -790*211 פמ מאראל 9״ 792י9ג יט2 איז אלץ
 אוםיראק־ 93ל929 אץ אפילי 792 790 79? ר״9וױרקס9ג

 *92 ים2 2י2סםזי2וא29ב גאנץ האט 19* װאס ,790םישקײ
 79קײם3לי29פ די ם9ה92 האט ר9 הגם ,791אויסםײ וואלם

•790 2צ דאם
־9* םץ ץ292לי902אי 19ר92ציא2וואל9ר 19179צוױש

 72ם ,2902 םסיחן po 191912292293 די 79יש22צ צײס, י92
 ־tt 2092 793הא ,9צי2ל9229ר 191 ד9ם ת223קר 9ל2רוםם

 *־02912*09 1910910 191 7*9 793הא ײאם ׳93ל9אז 792
 3̂?לי1י22 19129 79 םיםאםאל 792191 79*?1909 19ש

מײ9ײ 2« 7939121190 79222922992 ײ2 0א9 0א22 ,0?**
 19ױש2צ אייד •919*19? 1ליפע29ת9« פח 0*190 091

 האט װאס לס״2״עם־ע 9*גת«7םע29ססװ 19229?* 191
 לאגי־ 9 9י?1909 19ײ1ם דעז• 7אי 7912*12 צו 00*21092

 יסודות■ 9יםטיסו2םו9? אױף יע29ל9? ססל*בע9י9ם1וױ
 79222922*92 790290 1י0 792*092 *1 7921צװױ 1*29 —
 *022p2X ,792223יי9O*0?91» T92922 12191 7903910 2צ

 .1921*3 9ײג22939װאױלה 7יי 79̂׳92ro909i« 92ם*
9*1922 po אײטױמי דעו• אפשד 7אי 790920*29 די 

29*020 191 po י*919 דח־ 792292 7*9 9ת*2ולם״־9־09״ 
 *9219 האס ים1זוב 919129 סים פאדגלײד 7א* שסאס•
י79יר120ש217922222*193 90093 האטזײ מ מ ח א ,  

 0לסיט*ע ■V 1939 •191213 79190ל9 7ײP0 7 חילף
 אחחנריי ,9i9*i9P 9 3לי2צ ן9219ל גזװואלט 0י2 האם
 1געײאיי top 19 .parn ס#נ91איםי יף2א 7939ל גאד

 ? סיז 7939ל :79ל991אי 92*1 0*0 0300 7*9 7939ל
7*1 729 r  7«י 191*13״ 92*1 0*0 02אײ 2922919119292

 TP9 9TVrrU9 H09PUI9 ס,ס9לשס9י9 דײ״.909שקל
 JW9229 «יל 19*1 099 0קײ290ל99920אױ 9ליםםיש9
2ײיי «ילם*ו»יײ•92 79399 *109» ״0909״«* 1912«
ײייייז יז1 את עדעלשםאם שתיבם ״,79191909? 92 מ . 
י9י1 0*0 1902219« 792292 792*1 ״.19י190003ל91 9

י ר ך 9,י 4 י י•-4)1 0

 יוואם־גןישעםטעז,1פ םים ע׳1?אריע 1זייע פיט שםודױם,
 םים 3הא איד ;7גע1געלם־זא .םים פרויען־ליפע, מים

 חרך םלאכר״ א אויסגעלערענם זיך גונג2ע1אנשם גתים
ם3 םיץ פאח־ינען ט2געקע האב איך װעלכער  האב 7אי חי

זיד״• 7װעגע געטדאנם נים
 די פץ 1איינע — קהיים2א1? פאםאלע עדעלשםאם׳ם

 1יגע1ייםענ1פארשפ דעפאלט ערpo 1 בנות1ק ערשטע
 פריציײ 7זײ 1םע אך2 אץ — קהיים2א1ק 1פראלעטארישע

 טרויםער״ ״כלאסען 7אנער?ענשע אן1 ם2פו םויט םיגער
 וואס שוחת, יגע1ייםענ1םילבא יענע אויפגעוועקם האבען
 פארגעםילעה פון 7אויםזע אם1 7געקראגע איצט האבען

 םונם טוים ער1 אנ?היים,i* ?1 לעבע?, דאס .7פאראנונגע
 םענםיםענ־ פאםאםפולען עם1 האם ״ארבײםער־שקלאף״

 גע־ איז וואם מארטירער, א 7אי עלט1וואנ1פא םאליםם
 שקלאפען־קאמף פמ יקאדען״1״שלאכם-פא י1 אויף פאלען

 פאז־ערענדיג פרײהייטס־גלא?ען״. י1 7אי .קלינגענדיג
שפועה: א 7אליי געבענזײג און

— פרייהײס־פאנע 1דע ביל 1״שווע
— לום,3־1ע1םי1מא םץ רויט

 פאתױױיםלונג ?יק סיינט׳ ?יץ שטודעם, קיק אז
םום״. ײן17עכע13צע ים2 וועם
ir איז םוים 7די נאך t ״םוײיהײםס־ סארםיחנרישער 
 ,1װע?ע וטער•1 1ע1אומזעפא 1דע 73געוואח דיכםער״

p9 ijm״ ע2זײ po 1בא?לאגע און טרייסםער  שװעם- 3
 ם־װעגען2לייחג אלע 1ע3אי אה תםיסות די אין םער״.

1ישע1צא אץ 7יאנערע1עוואלו1 אידישע םון  איז ד2וסלא1
 7אי לידעו־, ע2ע0א31פא די Tin. ,7אויסגעװ?סע ער
 po ,1גםםזנ29ים־2ט po 79יש2םיםע די po םימפאל. א

 7ױםציםיחי1א 7םלעגע העלדישקײ׳ם, ביז ג2צווײפלו1םא
 װאם ,7*19« 7אי 19טתי שכועו̂ו p9 79021 עדעלששאט׳ם

 « 7*9 ״1903־די79«9״שקל 091 0לIJ|II290 9 793הא
.9129לעג 19חםפול

 7770 האס געשטאלט פאעטישער עדעלשםאט׳ס 79292
 92די po אכלעם1פ די געשטעלט שפעטער 791יא םים

1219 פאעםישע  7חג92םי 2צ זוכם92 האם 790 .7922232*1
 *9io Tin נאך 09 איז 79געקום •oitth 790*07790 7זײ

1772*9 iy i po 19ד*ס29װסל 190019 1ע277דורכגעפאל 
 פאז־צוױיס־ די סינף. 729 019122,179צ2ײpo 2 9װאלתי9ר

 די po 79ים1922ארײ זיך האם װאס ,22טײשו2א אץ 22לו
 אוװים־ האם ץ.292לי7702אי 19אידיש טײל א po 19סים92

 9סן«יאל 2צ 229221 79יםיש1? חגם 7939ל צום 7902192
 ־39ביםל ן93הא 777סאםיװ 9ל77דיװידו2אי .79נוג2שיי1דע

 יםשליםליד־2א 92*19*10 די po 019 דאם 79022190 וױיז
 7אי סזיל921װיי12אי 19י .19?אםפס־ליד P9 סאגיאאנ

 7ס»* 79193 חגם ײם1292צו האם 9זי9פא 19יש1אי ר9י
 ־9ל193אי 9יחידיש 190 יזם,2םיא91אים« 79זײג29?וס29

 ד72 איז חמ־םים 7909צח ליד. 79ט*ם2אי 71סא ,792223
 *9229 האם C9009*90 22219190• 790־P*1 *1 79װא?ס
 ,7ײ092ל9 אמ סס22ק וױ ,9זי9פא 790391093 צו 79הויב

 ?•9221 792י12םםשטזנ3ל9ז m 9 192 ל,9םים א װי יט2
 *19220 19י איז 79ײם1 ס,טאטלש919 איז וױ ?ט3פו־ אמ
0?P0 *0277077ל9 79ל9י1סא 7*9 7929ל92 9זי9פא 191 7א 

 091 737327 21 7הויבע922א 03*9 7םצ האס ,1ל* סמ
0?270137TtO 9י1די? 19017931 1902ײ092יס2א 191 אין. 

 73019229209 האם i90*T9 7190 19אײדעלם92אוים 191
po 919 73יזס19דײסשמ 9רםיח־ליכ3אוםס די זיך po*ל 

 790 האט 79ליזמpo 0093*900 991 .93909 שםאס׳ס
 האלב־שא־ חנם ,9ליש9מחי? דאס 79193*21793*319229

 *029 ,7922929221 7*9 790 -2210*00 י1 ,790 732*1290
 ײד1 םיט 9*799« ם׳ם9לשס3ד9 2« חזיײז,9םײדליכ19פ
 79הױב9229 זיד האם •T92 *279 •729 ,7309« 9סיש9סם9
י  19י 7אי •01922 790*099« 1*9 7«י 222277«לײ?9 י
 <TO 9039192 022770 9 019092 *]־7 73390 22223יליי?3

 *029 732292 7אי ײאס — 029221 790י0לי929 79 1339
»1 1929* 19« 730T92T191 21 T*V23730 090 — ײם. 

 .793*1092193*9 ,7029 79יםסיש29סי91*איםס7ײ1 9 אייף
 האס ,7/0900ל919 7329לײ?19« 23 *73 ײי.29ל 901

 "1329 7«י P0 7* 30039220 3*73090 92אײ 0391332
:713« שטאט׳ם

: 7329« מזנל •po װאס ,up• »2 ״זחנמ
— 7329«־73קײס ?ײז וױלס איר 73ײ

ל?•9« 170229 אין 002?
— .73פרײ «יל ים2 — ,7וױלע סיר 0922
 73ײ1093 ־79*י777«9שקל 7«י י*«

).13P322 197( ל?״9« 909*7773022» 097
 *93 7903*7 9 7« 73079ײ 19730 7׳009 797 7»*

 *79« 192 .02120 90039220 92*7 0י2ל 0*2 00*00
 ל3י39«0 .792223712191 900390 91*7 0י2ל .019?

«P397B93 9 7*7903, 30922 730 73ײ »09 יאס »*«

 בײם 73192232 73יס132133אי איז ג2םװי?לו29 פאעטישע
 ים2ל סאעס א שאצען ים2 םא?ע 73? 730 זדיב.29 סאמע
 געװיםע אויב ,73געשאפ 733הא װאלם ער וואם דעם,

 אדס־ 7*7 םץ 133א •0130032'ים2 אים 73ױאלם םיטות
 ״73נם303ל3 323* 73וםייל109 2ויםי2 איז 73090 73ײפ1

 נ־3אי*ג ר׳ם3דיכם ם3ל אויסדרוק צום ?ומט זײ 1אי וואם
 *230 3ל9 באטראכט 1אי 73032 אוין־ םוז 730 טיגקיײז.1א
 ל-3ד3 כוונה. 7יײ »מ 13דיכט 70אוי 73אייגפלום 33לי

 םים ניט זיע3פא ר3אידיש 13י 1אי 7333ל ם3װ שטאט
לפשל, װי, שותת, םים 1נא ,022313 לאנדוי וואס שוחת,
 ל323ז I30*n 7דײ I פאלק א לט,9װ3ג אלםt 11*9״

ט..•1דבל331הא מיץ םײו 130*11 73390 192
ל,3232 3שארפ 32*7 סיט לײב א װי 11א

ם!״1־ם73לד3ה פים שםאלץ, 73םפ3א?3 פײנם דיק
 7אי T*i9 192 גײט 7אלײ שוחת אין 1נא גים אח

 םיף־ אמ פאטאס ם,3די9ל30 ,131יל3 ,7322212311 323*
 131 02לי זײ 7אי װאם ,7300301 30*0390 32*1231*1

11*133 313 po73090 ם׳ם9לשס.
 ק-13ס י1 קלינגצז 73?אח־9 323לם3« װי אר2 ים2
 7321 ,02פוײי 13012 ״א, :לםשל וױ, ^iino 3וױרז־יג

 1אי האב קאםף את ,031100 ״אק מװ״.•.1שטא ל3ײ 1אי
 ליע ,13סײ D3i ש3ל1״פא ז״...31לא1פא 02321* םיק

 אץ 732א10 מםא 13ליד די 1א2 ״•-130הא 031 אײע?
1211 0323* T7*3 לץ3פשמ po73םיט 71» ג2קלא ,1יל 

 J *323 ליד 3O722909TO7J3 אס1 שאסס װאס פאסאס,
 תפיסה 7אי 2212*010131 איז םז־ײסם גט23בר װאס ליד,
P0 אסף 7»* 2221300*793 30ל30*723090 719 7333ל? 

 ס33ל װאס ליד, 323* ;סס33של p9 בייזקײם 73232
 אסס 01לי19ם װאס 719 פאלק po 730*230*0 *i 7אי
נשפה־ סאלקס ם3ד 731322 גר כדי ,73092 ם323אייג 03ד
 0*1 790ל9«2 7301922 30*212 91797 די אן ■010232״»

אפליי־ אלע םראץ ,290 73הײננזיג ביז סאלק p9 בם3ל32
:װי לידער, אזעלבע 7322123?

 ,7331900 ל3יT9 1 73ײ !ם2«ײי 13022 ,9«
— 790 137219 13? 7ײ0 11 02910

 ,733190 90*21 0*0 79® 3ײ1ס י7
!ןסאײטס־אדב 72® בלוש םים באשפריצט

729 0197 130229 131 ®79 131 11*150 
!7לי 3®רײ םיק ליד. 7מײ םיר ױעם

 73?ײס װי 022*7? װאם ■ קאמף ״אק ליד 7םיי
019® 037 po1*9 729 00*7? 73009?ל,

*7*9 T 313.1]*9 ל3ײ 13? 7פײ T 
!שסודמס־ליד םיין ליד, 3®ריי 7ם*י
322 0197 T29791310 730*219« *7*9 ל 
!7אי 71א ?ריסס פסעזאשקלארפ דעם 1פא
 קלימעז 73713220 ד* העו• א*ד 732« 729
—7n9oo 7W ס1בל 7«י קאטף לעצסען 7אי

T ®72 ?13 1*7322*9 װעל פאל? 021
צוואה). (םיץ האי־ץ״ pn 7313גײסס93 װעל 7או

 09לשס31ע װי װאס״ ?אםף״, ״את ליד זיק 1319
:730?ײ װי גם2״?לי אױס, זיץ ח־י?ם

געסוײמנ!, 7אי געהאסס 731322 ״םיר
0*1 32 TTnsmפארפאלגט 7י9 029«ל —

733לי 1*0 װאם ,HP* 137®19 לץ9 729 —̂ teWAAM AMBAAAAAAAAAAMA mmmua עאלק. שמאכטענדע ארעמע דןס

 ״730?ײ 3213אײז 7*9 «21» 07*00
n* רייםס ז2חיהו»ו בלמױקע;

0321 7*K 730*20 792 73*73? אוגחנר,
גייסס!״ הײליממ 73122» יס2 נאר
 ״.12123«9ה צםע3ל 7״םײ ליד 30*29« דאס אחנר

 :געםיט ר3»ת« 73137273« 7לײ9 שוחת רשטע3 װעפעם
 .73121911019« 02322* 7םײ T*K ?אפף p» ^231200 7״»*
po 93לי, po ה»ב גל״ק «t 00291232 קײגפאל ; 

א 7»י 177737« 777770*3 7א2  77772002 772י0ג
״.00173 7« 7*9 0237332 1י9 039?32 73739«

.77702909• 92*03*21 79*7 93לי09 [9*19« 732*7 09
 *79« װיל H93 13727 p 7370» 7939« *7*197 790 0װא

 אויס־ 7072 ^22נטוױ?ל9 90*099■ אס״ססשעדעל 7שםײ
*2112»9 גליאיגקײם, ישערטעפא 79292»״ 7*7710092

0*792 «»!»*03*1•**? «97« ,0909« 791*77*2^73• P■ 
7373 7* 372797 •7902909 0093*00 097 2292 »7 7*7 

 227TXT97 90*017 7*7 :792291 192*7 0א1 .77*1779«
7*7 p» ז;7001»ײ93 ־אלארסײי?ו/ .דשי9«■ תםיסאר* 

T9,» 793710 2« 7773לײ?0יי» 097 » 0  « r«  ,0*771 r 
• 7 0*2 09« 79 װאס ;29P91י9»ר*ס09ו«ל« ין TO*

 pu ײםערpo 79 319 13719 ארבײטםלאזען po 79 זאל
 ?־2א1? זײז צולעצט, 1או ;1־שעםע7שװי אריסםע3 *7

 דיכ־ D2io mm3 7עסםז3 *7 ירםע2אי11 האם װאס הײט,
 T«1אימלעבע 7אי 7געהאלםע שט1ע האט 1ע בעת סער

9*7 137 *«1*130 79100 «p אײגע־ דץ 7םילע1ע7 7אי 
ססיל• 1פאעםישע עם2

p9 0032 730 73m את, ,737023090 3ל9 *7 אם אכם 
 137 1אי 731*2332 .1ם׳9לשט3דn 731312292193 3 באםת׳
 ד,29תםל אל1נט3צ אץ ?אאגא, שםאם 130םי11םיף־

 אידישע 1?ײ ים2 .732132 יטto 9*731 7*732 2 7?ײ 1װא
 ט9לשם3ד3 האט 2219*1131 3אידיש 7?ײ ניט און סביבה

 אטמאם־ די ,T9ibo דק 732132 איז ח־סיש ן.3291?32
 ?-T 710 130*19 איז D11• 03 7333ל 3אנצ2 דאס ,3130

i וואס םא?ם, 131 באדייםוגג 13דיג1װי s i סון 13םאט 
 סאיםײ 73הײס3ג האם ט3פא 13אידיש 73וקונםםיג1 □3ד

 ?!2119191930 92*1309? — 13010 די אץ איװאנאװיםש
 *911919192 א 731132 13פאט 7די איז צײם 30*1132 א

 73ם9לז־9ס םקי113י9ל9?9נ 302*1320*19 פאליציאנם). (א
 30*1132 1*9 .73*םם1לי9פ 7די 21 733י1חמ־ל 730 023םל

 7י1איז־א 03 •731*9 1אםיל 731232 732*7 *7 1322 73פאל
 po 732132 איז 13090 דעלשטאם'כ3 137 79 ליה230

 ־13 ם37 י9ל9ני? 7אי ם23סל 730 װאם ?אנםאניססזט, *7
 po 730**i«9 זײ ,137?מ אלס 73כאפ i**730 נ׳ם3שם

 P9 »7322319 תםלאנד 7אי םיף 73?שי?3װא ,3090*3090
7* 9*7 73*®on 131א פויעז־׳ א ביי 13אז* גייסם »p 
 ־131131311 ם23פל ?עד 3009032 אס7 בת ,0301979?

םילי- 1*9 73132?3119 אים 730 ט23םל 7דא אמ ,73װא?ס
.19* 25 אייף דינסם 130

131 11 01*032 7319« װאם <13ל9ײ? לשסאט'ס313
A A t>  A M M M M A M M A ״A A I, A—  AAAA A A A f c i^ A״ ■ . . . ^  po 730םייס די 731232 732*7 ,22219220*29 130*0390
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t שילדעחנגעז קינםםלערישע o ע״תואהעדוןףי
גערעכטיגנץיט -•*(

 דצר אין העלד אלם *רבייטם־מענש ^ער
 די אין ערשט דערשײנט ליםצראטור

אויפ־ מיטן — צײטען גייעםטע סאמע
פראלעטאריאט. מאדערנעם פון קום

אריינבלי־ אן הויבען שריפטשטעלער
 צרשם ארבײטער פון לעבען אין קען
 פון פאבריקס־מענש דער ױען דאן,

 געזען ניט קײנמאל האט מען וועלכען םארשטעט, די
 דער אויף מיטאמאל זיך באוױיזט הויפם־גאםען, די אויף

 רוהיגע דאם אויפטרייםלען מאכט און ארענע פאליטישער
בירגער. םון לעבען

 מאשין די אריינפירען דאס פראגרעם, טעכנישער דער
 פרימי־ די םארוואגדעלט וואם ארבײסם־ווארשטאט, איז

 אינדוסטריצ, מאדערגער א אין האנדווערקערײ םױוע
 אויםטרייסלונגען סאציאלע ערנסטע געװען גורם האט
 קוואל א דערזען מיטאמאל האט קינסטלער דער און
 דער טעמאטיק. ניט־בארירטער גאך דאן גיז נייער, םון

 דער געװען איז וואם םעכניק, דער פון םאגאנדערבלי
 אנשטאט האם, אויםשװאונג, קאםיטאליםטישעז פון קערן

 דעם םארטיםט «ער נאך כלל, פון וואויל דעם דינען צו
 אײנ־ אנשטאט מאשין, די ארים• און רייך צװישעז תהום

 גאר אים האט ארבייםער, םון שוױיס דעם צושפארען
 דיונ־ צו םאראורטיילט און םאבריק םון ארויםגעשליידערט

געי•
 העלםט צוױיטער דער זינט מאמענט, דאזיגעז דעם פון

 אן ארבײטם־מעגש דער הױבט יארהונדערט, סען19 סח
 װערט ער ליטעראטור. דער אין העלד אלם דערשיעען צו

סאציאל־םילאזאםישער דער סון נאר םארגעשטעלט אבער
אלם און סצגש טצדדנגצדהופא ־.צוצט^וסגויא סלא ט,ײז__

 מענש אלס ניס און מאשינעךצעשטערער, אלם בונטאר,
 שטייגער• אייגעגארטיגעז און סביבה באשטיפםער א סון

 שריםטשטעלער די דורך ווערט ארבײטער דער לעבען.
 םאב־ דער םח םםרייק־פלאץ, פון גאס, דער םון געװיזען

 די שוין זיך גיט שרײבער דער אױב און ריקם־האלע.
 געס־ םאר׳חוש׳כ׳טע די איבער ש«אציר א מאכט אוץ מי

 די אין מיר זעען ארבײטער־קווארםאלעז׳ די םון לאך
 דחקות נויט, םוץ מאסע שװארצע א גאר שילדערונען

 א בלויז ארויםרופעז קעז וואס אומבאהאלםענקײם, און
A •רחפנות־געםיל
 געװיסעגהאםטע םון שילדערונגעז געװען דינען דאם 1
 װעלבע הארץ, סילענדיג א מיט קמסלטער פון שרײבער, י

 דאזי־ דער פת אנבליק איז געװארעז דערשיםערם זײנען
 םרעמדע, םעגשען םון שילדערונגען אבער נױט, גער

 טראץ גאםען• םרעםדע פון אריבערגעקומעז זײנען װעלבע
 טיםער געקענם ניט זײ האבען וױלען בעסטצז זײער

ארבײםם־םענש. פון לעבען אין ארײנדרינגען
״זשערמי■ און הױיםמאן געדחאדד סון ױעבער״ ״די

 זיד טים *יים זײער אין האבען זאלא עמיל פין נאל״
 באגריםען אנגענוםענע די אין רעוואלמיע א פארגעשמעלם

 געװאגט־ גרויםע א געװען איז עס ליבעראטור. װעגען
 זײעחג איז אריעצוםירעז שרײבער דאזיגע די פון קײט

 קױללגרעבער, אוץ װעבעד־ארבימזעד פשוגז׳ע װערק
 םיליטער־ באנקירעז, םוחרים, סאלאן־םעגשעז. אנשטאט

 פאר־ זיד םיט דאן ביז האבעז װעלכע קיגםםלעד, און לײס
 ליטערא־ דער ®ז העלדעז טראדיציאנעלע די געשטעלם

םור.
 אח קונםט די פארשטעגדליך• גאנץ געווען איז דאס

 דורד געװארעז געשאםעז אוראשדוגגליך איז ליםעראטור
 אים און קלאם׳ מאכם־חאבענדיגעז באזיצענדיגען׳ דעם

 אומ־ אז געװעז זײנעז שרײבער און מאלער די געדינם.
 קעניגליכע און םירשםליכע די פון םײל צעשײדבארער

 זיד מים האט װאס סביבת, דאזיגער דער אס איז הויפעז.
 דער םיז אפנעמער אויםשליסליכען דעם פארגעשםעלט

 האמװ פראדוקציע, קינםטלערישער און רישעראערטיל
םעמעם• זײערצ געשעפם מאלער איז רעיבישר די

 ארענע ליטערארישער דער אױף ערשײנעז דאס
 געװען איז גארקי, מאקםים וױ ״אפגרונם-מענש״ אזא פון
 שריײ יראגרעסיװע םירענדיגע׳ די און איבעדראשונג, אן

ר  טאלם־ אדעל־לײט לי ליטעדאטור, חסישעד־ דער «ח מ
 ארוםגעי גאויקי׳ן האבעז טשעכאװ *ץ מודגענחװו סאי,

 דעם אים איז געזעז און קײסנילרמצע פיל טיט רינגעלט
מי׳ ערשםעז ײ ר  ®ת דירעקש אויםגעקוםען איז וואס ש

ד ____ אריםקײס. ח
 זיייחד דער אין םעז קעז גאד םאג חײגםיגען ביזן

שץו  אימײײי םינגלר די אױף בלױז ליטפיאמור •נאי
 יי״זנר «ייז זאלעז װעלמ שךיימר, נ*ס«<מ«יפ« ל«ז

מ די אחבײםער־רײעז די פון ״יחוס״  לימדןטוד אידי
u אין איז n אויסשים אז מאם געוויםער א אין הינזיסט

שנײדערמאן ל. ש. פון

 קלא־ די שרייבער, אידישער דור ערשטער דער אויב
 געקומען זײנען עפיגאנען׳ זייערע פרן טייל א און סיקער,

 אבער איז םביבה, אינטעליגענטיש־באלעבאטישער אן פון
 װיכטיגסטע זײנע מיט שרייבער אידישע דור נייער דער

 הארע־ פון פאלקס־םביבה, א פון געקומען פארשטייער,
 געטײלט ױגענט־יארען די אויך אלײז און פאשניקעס

זעלבסטבילדונג. און װארשטאט צװישען
 מוכר מענדעלע פון ווערק ערשטע די אין אויב

 די זײנען רײזען אברהם און פרץ עליכם, שלום ספרים,
 מנחם דער קהל־מענש, דער געווען נאך הױפט־העלדעז

 וױיטער אלץ אבער מיר זעען קלויזגיק, דער און מענדעל
 פלאץ א פארנעמען אן הויבט שאפונגען זײערע אין װי

 איײ איז װעלכער הארעפאשניק׳ דער באלעמאלכע, דער
 ליטעראטור דער פון אפנעמער װיכטיגםטער דער גענטליך

שםראך. אידישער דער אין
 אידישער דער אין פארנעמט ארט ספעציעל גאנץ א

 אייזען״.-. און שער ״עמך, שגיידער, דער ליטעראםור
 ניט ליטעראטור אידישער דער אין איז• שניידער דער
 באקומט ער נאר באלמעלאכע, פשוט׳ער א בלויז נאר
 שניידער־ די למשל, װי, באדײטונג, סימבאלישע א אויך

 געשיכטען״, ״פאלקסטימליכע פרצ׳עם אין ל״ו׳נינקעם
 ״קידוש־ אש׳עס שלום איז ערלTשני הײליגע דאס אדער

השם״.
 רעא־ ערײTשני און שנײדער אבער ווערען אזוי װי

 ליסלחןםוד? אידישער דעד זדן שילדערמגע ליסטיש
 דורך ארױםגערוקט װערען שנײדער טיפען א סאר וואם

 װעלען מיר ווערק? דיערע אין שרייבער אידישע די
 ביישפילען, רײ א אין אתיסצוברענגען דאם באמיען זיך

שרייבער. אידישע װיכםיקסטע די םון ווערק די לויט
 םון צוױי האט וועלכער פרזנ׳ן, ביי אז הויבעז םיר

 אידישע גראד געװידמעט שאםוגגען* פאעטישע זיעע
 םאר־ שוין איז נײטארינס״ ״דריי ליד דאם שניידערקעם.

 געזונ־• וועױט וואם סאלקס־ליד, א אין געווארען וואנדעלט
אלט• און יונג דורך גען

בלא, ליפען די חיט, אויגען ״די
ניט̂ן באק אין באם טראפעז קיץ
שוױים. מים באדעקם בלאס, שטערען דער
— הייס און אפגעהאקם אטעם דער
נייען״. איז מיידלאד דרײ זיצען עם

 דיגען וואס נײ״םאשינעז, זײערע בײ םיידלאד דרײ די
 בלויז חלום׳ען אםלאס, און זײדענם מים םארווארפען

 זעען זײ וױיל מאז׳ א באקומעז חתמח־מבעז, וועגעז
 דאס םארלײבםערען צו זיד אויםװעג ןהדערעז קײן ניט

 י שנײדער־םייד דריי אלע ױיטארין. א םון לעבעז שוועדע
 אײנע האפנונגםלאז. אוםגליקליך פרצ׳ן בײ זייגען לאך־
 די צאפ״ ״גרױען א שוין האט צװײטע די םיד״. ״אמ

םדיט• ורעגעז םראכט און באט״ מיט ״שפײט דריטע

ןןאלץטזינפר־ ר. וז.

מיד רדנטער
 מיר חינטןןר אנגעצײכענט מארגען םײן װטר דואמ
 גיץז חיגמסיװעגענס מרף זאל איד
 טיר, א עםעגען ניםי מ די םיר פאר זאל ןןס
— ז r״® ג#י פרעמד דער אץ כלײפען *ון
 ;טאג פץ זון איכער םאלן דס זאל שאטען םיץ —

;נאכט די כלײן םיץ זאל *עאמדען
— נױט םון שװעל חןר פאר װערען ניט זאל איד —

װ$ג מ
? מאנט װעגען עלעגד, װעגען און

 ז װאונד א מיר פאר זיץ «ו כלויז איד גץ גע?ומעז
 םרײד, — לעפען חןם פון געסען ניט
 גרונד, «ום ים אץ שוין״ א װי זמקען ג$ר נאכט םיט

ז געקײט אזױ גיץ םארלױרען
 ׳חענ* מימע אץ זיד נױטיגפ זי װעלט, די וױיפ *<ך
I געכױ אץ חעלםען איר זאל איך
מיד מריגגעלט װעל• די חאט זשע פארװאפ —

׳װןןגט םיט
גרויז און קאלט — םארגען פדין אוןמאלט

 ארויס זיד זעען עס װעלכען אין ׳ליד דאזיגע דאם
 וועבדר״ ״די ליד היינע׳ס היינריך פון איינפלוםען בולט׳ע

 אקצענטעז׳ רעוואלוציאנערע היינע׳ם ניט אבער ד,אט
 טױ• א אוים ״װעבעז זיי אז זאגעז׳ וועבער הײגע׳ם בעת

 פרצ׳עם זאגעו דייטשלאנד, ױנקערישען פאר׳ן טעךטוך״
 אויס מיר שטעפ און שטעם און נײ ״איך : ערקעםTשני
 נײ איד קראנק, מיד נײ ״איד :אדער צעפ״, גרויע נאר
בלינד״..• מיך

 אין אומגעםער געשאםען סרץ דאט ליד דאזיגע דאס
 י ױ די אין זיינען שניידערקעם אידישע װען ,1901 יאר
 געשםעלט דעמאנסטראציעס, אין געגאגגען ״בונד״ םון

 אנגעםירם זשאנדארמעריע, צארישער דער װידערשטאנד א
 נשמזז די געװעז שטעטעל איין אין ניט און סטרייקם

באװעגוגג. רעװאלוציאנערער דער פון
rm v^ דאזיגע די אבער האט ראמאנטיקער, דער 

 דא• דאם איז אבער דעם טראץ געזען. ניט שנײדערלעם
 לידער באליבטסםע די פון איינם געווארען ליד זיגע
 דורך גיט םלעגט עם און ארבײטער־רייען די אין דוקא
 פראלע־ בײ גראד אונטערנעמונג, ליטערארישע שום קיץ

 דעקלאמירט, גיט זאלען עם אז ארגאניזאציעם, טארישע
 ניי־ דריי ״די װערען געזוגגען אדער אינסצענירם

 םראץ האט ארבייטער־עולם אידישער דער טארינם״•
 ליב- מיט איז ליד דאזיגעז דעם אין אז געםילט, אלעם
 סביבד״ זיץ געווארען געשילדערט זארג טיפער און שאפט

 דער אין אפקלאנג שוואכען א געהאט דאן נאד האט װאס
ליטעראטור. אידישער אויםקומענדער ױנגער,
 וועלכער איז שאםונג, פאעםיאע גרעסםע צוױיטע, די

 נאמדז דעפ טרןגט שנײדערקעס. שילדערט פרץ ל• י.
 פון סצענע א איז דאס חופח־קלייד״• םרעמדען דעם ביי7
 ווערען עס וואו מאדע־םאגאזין, ווארשעװער גרויםען א

כלה־מיידלאד• אמ דאמעז רייכע םאר קל^ער געגייט
גייטא־ די חתוגה. חופה, :װידעראמאל איז טעמע די

 ברילײ די מיט וזופה־קלייד ■*זיידענעם וועגען רעדען רינס
 אױםסיחנגען זעלבע די מיט ענדיגעז אמ קגעפ״ אגטענע

 אויס די נײען זיך םאר אז גייטארינס״, ״דריי די אין װי
תכריכים. װי מער ניט

 הערעז נײטאריגס די םון סצענע כאראלער דער אט אין
 געגען בונט םון םענער טענער, אנדערע אויך שוין זיך
:קלאגעריגם שטענדיגע די

לעבען, דאם מיר איר םאר׳סם׳ט ״וואס
!שרעקליד אזױ ניט זינגט

אםלאס, קיץ און םאמעט קיק כ׳האב
!בעקלאד רויטע די נאר

בריליאנטעז׳ קײן שפיצעז״ קית כ׳האב
טויגעז, זײ װאם איך, וױים

אלאבאםטער, אן האלז א כ׳האב
אױגען״. בריליאנטזמ צוױי

 אויך איז פאעמע דראמאטישער דאזיגער דער אין
 דער «ז עכא םארשטעלםער א אנדייםעג, אן םאראז שויז

 צום ברענגעז שנײדעדקעם די וואס םיראנײ צארישער
 איעזנ ;ארבײם דער בײ לידער ^ײערע אין אויסדרוק

 חװ־ װעגעז *פאװיאק״, װעגעז זינגם גײםארינס די םון
:ווארשע אץ גאם פאװיע אויף תפיסה

באסנ׳ און טרױעריג אמ װאױנען «ו דארט ״און
;קײטעז־געקלאגג דאס םױערען די ײרץ שלאגט עם
דיךדאז׳ און דיךז־אז םײיעריג אזוי קלינגם עס
!םאדאם״ טשעפעם, נים דידענם, דאם נים רירט 4
 אנעי איז פאעמע דאזיגער דער םץ לײם־־מאםיװ דער

 א גאז־ טרױם דער און נױם די אויםשליסליך אלץ נאך
מאז•

 שא־ פאעכױשע *וױי דאזעע די אין שנײדערקעם די
 פארגעשטעלט שוין װערען זײ חגם פרץ׳ ל• י. פון םועען

 אבער זײ טראגעז ארבײט, דער בײ גײ־מאשין, דער בײ
 די פיז חויד םימבאליש־דאמאגטישעז דעם זיד אויף נאד

 שגיײ די צדיקים״• םארבארגענע גינקעס, ל״ו׳ שגײדער
 ענדיג?,אי־לײד פון םימבאלמ גיכער זײנען דערקעם

 געשמאלטעז• זועאל לעבעדיגע, אײדער בײםס־םעגשעז,
 ־אלתיאערג־רעוז דער אס ®ון חותם דער געװען איז דאס

 אג־דאט עזדעקאחװםיש איבערגעבאםען םון צײס, נערער
 איז םימבאלעז מיס אפערירט מאנען שרײבער ײעז םיזם,

 טיייי דער געװזנז צײט יעגער איז איז פרץ אלעגאריעס.
 ‘אייי דעי אין ריבטונג דער אט פון םארםרעטער שעד
__ ___. ליםעראםוד• שעד

 שײיי׳י געשילדעדם שױן װעדען אבעד אנדעדש
״י n איז שנײדער־װארשםאםעז אח ײי י

 װעגעז .1905 יאר גאכן וױיטסון דעד אץ שדײבעד
ארםיקעל. צוױי׳טען א אין דעם
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קאנװענשאן אונזער בײ מאמענטען אײנדרוקםפולע
אינ• אונזער םון קאנװענשאן טע24

 די געשלאסען• איז טערנעשאנעל
פארםרא־ האבען װעלכע דעלעגאטעו,

מיט־ טויזענטער הונדערטע די טען
פארנאנ־ זיד זיינען אונזערע- גלייער

 און שטעט די אין צוריק דערגעפארען
לאנד, גאנצען איבער׳ן שטעטלעך

 פרעם־ און שנײד־מאשינען ניײמאשינען,־ די צו צוריק
 די אין אדער פאבריקען קליידער פרויען די אין אייזענם
 אר־ דער מיט אן פירען זײ װאו ױ^אן דער פון אפיסעם

 דער אין גלויבען און מוט נײעם מיט אנגעזאפט בייט.
 מיט זײ װעלען ױניאז, דער פון מאכט און גרױסקײט

 דער אין ארײנװארםען זיר ענערגיע פארגרעםערטער
 װע־ ױי ארגאניזאציע. אונזער פארשטארקען צו ארבײט

 פון פלאם דעם אנצינדען באגײםטערונג זײער מיט לען
 האבען זײ װעמען ארבײטער די אין ענטשלאםענהײט

קאנװענשאן. דער בײ פארטראטען
 םילע אין היסטארישע א געװען איז קאנװענשאן די

 זי װאס דערמיט, היסטאריש געװען איז זי הינזיכטען.
 עקזיס־ יאר פערציג םון קאפיטעל א אפגעשלאסען האט

 פון קאפיטעל א — אינטערנעשאנעל אונזער פון םענץ
 היםטא־ געװען איז זי רײפקײט; און װאוקם געבורט,

 ױניאנם לאקאל דעלעגאטען׳ צאל גרעםטער דער מיט ריש
 געװען איז עס ווען זיינעז וואס באארדם דזשאינט און

 אויך איז זי קאנװענשאן. א אונזערער בײ פארםראטען
 זי װאס באשלוסען װיכטעע די מיט היסטאריש געװען

 אינ־ אץ ארגאניזאציאנעלע װעגען סײ אנגענומען האט
 בנוגע פראגען לע5ד»מרין

 טרייד־ אמעריקאנער דער מיט באציאוגג אונזער וועגען
 ארבייטער־ אלגעמיינע וועגעז אויד און באוועגונג ױניאן

 מיט װי אבער מער נאך םראבלעמען, פאליםישע אץ
 א געװען קאנװענשאן די איז באשלוםען, קאנקרעטע די

 אייניגקײט דער מים אירען, גײםט דעם מיט היםטארישע
 די םון םארטרעטער אלע די צוזאמענגעשמידט האט וואס

 דעם מיט און אונזערע מיטגלידער טויזענםער הונדערטע
 קאמ־ די צו באצויגען זיך האבען די װעלכען מיט עתסם

 אויםגעקומען דארט זײנען וואם פראבלעמעז פליצירטע
 מיט — אלעם סון מער אמ געווארעז׳ פארהאנדעלט אמ

 בא- האם ױאס דעמאקראטי העכםטער םץ גײסט דעם
 אומבאדייםענדסםע די אםילו װאו קאנווענשאן, די הערשט

 די בײ באלינס ניט וױיט געװען אמ וועלמ מינאריםעם,
 געלעגענהיים םולםטע די געקראגען האבעז םארםרעםער,

געדאנקען. און םײגוגגען זייערע אױםצודריקען
 ״גע־ דער אין אפשויגלען וועלען אוודאי זיד וואלם

 חיםםארישע די אם מיניאטוד אין כאטש חננםיגקײט״
 םארגעקױ דארט איז וואס אלץ מיט אוגזערע קאגווענשאן

 םיםגלידער די איבערגעבען װעלען זיד וואלט עם מעז.
 געלעגענהײם די געחאט ניט אליץ האבען וואס אונזערע

 דעם םון עטוואם כאםש קאנווענשאן, די בײצואװאוינען
 געםט און דעלעגאםעז די באהערשט האט װאם דקסםאז

 דעם ;באגײםםערונג םײערלימנר םץ מאמענםען איז
 טיפען דעם ;דעמאנםטראציעס מאםעז די פון כישוף

 דאס דיםקוםיעם. לײדענשאםטליכע די בײ ערענסט
 איבערדרוקען געדארפם מען וואלט אבער דערגוײיכעז צו

 יעדער בײ װײל גאריכט, קאנוועגשאז גאנצען דעם נסעם
 צוױי גאנצע די דורך צחאמענקונםט יעדער בײ זיצונג,
 פאר־ איז אנגעחאלטען, האט קאנווענשאז די ױאס וואנען

 פמ גײםט דעם אגטפלעקט האט וואם עטוואס מנקומען
 םיר אונמעגליד. יאד איז דאם און ױניאן• אונזער
 ארויםרײסעז םים גאנוגענען מחען דעריבער זיך װעלעז

 בילד* אמ ■ארטרעטעז אײגצעלגע מאמענםעז׳ אײנצעלנע
 האט װאס מאזאאיק שארבענרייכעז גאנצען דעם פץ לעד

 איבערלאזען אח קאנװענשאז אונזער צוזאמענגעשםעלם
 בײגע־ עם האבען װאס די פון דערצײלוגגעז די צו עס

 דער־ צו לײענער די פון םאנםאזיע דער צו אח װאויגט
בילד. דאם גאגמז

גאססן. די דורך פאראד דפר
צענ־ דעם אײן חילם חימעל לױםערער בלױער, א

 זון פריליגג די ניױקא״ק. װעלט־שטאט דער «מ םער
 אש־גרוילז דעם באגילם און שםראלען סגאפעס ױארשם

 די אמ םעגסםער־שויבעז די גאסען. די פמ אספאלט
 אכםע אין זיבעטע אױף פאבריק־געבײדעז םודעמדיגע

 דיפלאמעךפונ־ צוריק שטיפעריש שלײדערען צװעניוס
םארבײגעחער. אח אײםאמאבילעז די אויף ימז

יי פיז מנםער אין םיטאג־שםתדע געלוײנלימ א

שטימונגען.* און ןבילדער
פארבער. ש. סון

 אן הײנט עפעס זיך פילט דאך און קל^ער־פאבריקען
 עם לוםט. דער אין ױם־טוב׳דיגקײט אויםערגעװײנליכע

 מענ־ די האװעניש. װאכעדיגע די מאסע דער אין פעלט
 צו צײט פון אפ זיך שטעלען געלאסעז, שפאצירען שען
 -39 די אוים לענג מזרח צו העלזער די ציען און צײט
 אין אדויסגעקוקט עפעס אויף װאלטען װי.זיי גאם׳ טע

 הויך דער אין זיך פאררײסען קעפ דערװארטונג. גרוים
 בא־ ױינען פענסטער פילע שטאקען• אויבערשטע די צו

 רי־ א פאפיר. פאסען קאלירטע און פענדלעך מיט צירט
 גאנצער דער איבער פארצויגען איז טראנםםאראנט זיגער
 ריזיגע זיך װיגען װינט אין עװענױ. דער פון ברײט

 קאנװענשאן דער צו דעלעגאטען ״װילקאמען׳ :װערטער
 וואירקערם גארמענט ליידים אינטערנעשאנעל דער פון

ױניאן״.
 אן פץ קלאגגען זיך דערטראגען וױיט דער פון

 עלעקטריזירט. װי װערט מענשען.מאםע די ארקעסטער.
 די טראטוארען. בײדע אויף פארגלױוערט שטײן בלײבט
 א ערווארטונג. געשפאנטער אין אויםגעשטרעקט העלזער

לןומען!״ ״זיי רייהען. די אין דורן־ זיך טראגט מורמלען
 אין אמניבוסען. רייהע א זיך באוױיזען ראג פון
אויף באנוועל שםול ריזיגע א םלאוט׳ א — פאראויס

 פין סיגובאל דער
 הערא־ א םלאוט׳ צווייטער א דעם הינטער שנײדעריי.

 קאלירטען העל אין דראפירט םרוי א םון םיגור אישע
 דער־ און קאמםען וועגען דערציילען וואס לאזונגען זייד.

 ארגיי- קליידער פרויען ארגאגיזירטע די םון גרייכונגען
 אמ־ זיי, הינטער צוקונםט. דער םאר לאזונגעז טער.

 ארבײטער־דעלעגא־ םריידיגע מיט אנגעםילט ניבוםען
 דער אויף ארוים קו־קען פנימ׳ער ױם־טוב׳דיגע טען.

 yT>i אויף זיד כוואליעם מעגשען-ים א גאם. ליבטיגער
 זײנען דאם כאפען. קען אויג דאם ווײם װי טראטוארען

 ניױ די םון שוועםטער און ברידער זייערע ארויםגעקומען
 די באגריםען דץ. פנים מקבל די םאבריקען, יארקער

 יאריגע םערציג די ױם־טוב״ געמיינשאםטליכעז דעם &יט
אינטערנעשאנעל. דער סון קאנווענשאן ױבילײ

צינ־ אויגען צױרופעז״ לוסטיגע םאכען, םענדלעך
 קאלירען. זיד מישען עם עקםםאז, םון פייער אין זיד דעז
 כאגריסונג. פרי^גער אין טענער תרך זיך פלעכטען עם

 דער איז ייפ־׳טוכ ;מנטעד קלײדעה אק.םרויען יום־טוב
 אי־ טײל קאכעדיגםטעז דעם אין וועלט־שטאט, ריזיגער

 קאנ* איר ערעפענען גײם אינטערנעשאגעל די רען.
װענשאן.

 דודכקרײ־ די אין אויטאמאבילען םץ שטראם דער
 םאר־ קוקעז םרעמדע איגעשטעלט. איז גאסעז צעגדע
 אײגגע־ אטעט דעם האם נױ־יארק שםאם די גאשם.

 דע• ארבײטער קלײדער םרויען םון יוניאן די האלםען.
אנזען. אמ מאכט אױ מאנםםרירט

 נאכגע־ קנויל א האט חארצען אץ טיף ערגעץ־װאו,
 מח אמ םאר׳מב׳עם זיד חאבען וועלכע םפקות לאזען.

 אויסגעװעים. דינען צוגרײםונגעז, די םון צײם דער איז
 אםילו אינםעתעשאנעל. די איז אנזעענדיג אח גרױם
 רי- דער פח מעגשען־ים םיל־מיליאניגער ריזיגער. דער

 און איבערװעלטיגען ניט איר קען װעלט־שטאט זיגער
 מעטרא• דער פרן רויש אמ שטורעם דער פארדעקען.

 ױם־טוב יוניאז דער פארםויבען. ניט איר קען פאליע
באזיגט.... שטאט וואבעדמע די האט

אין \• זינגפן אנמנריקמ המר .
 איז זאל ריזמער דער גארדען. םקווער מעדיםאז

 יעדער פנים׳עד. מענשליכע םיט אױםגעםלאםטערם
 אונ־ חייד בת בינע דער בײ הארט םון ילאץ, ברעקעל

 םיט אויסגעקלעפט איז זײםען, אלע אויף םםעליע, םער׳ז
 במדעז שםראלען־םעדים בלומען. סעגשליכע לעבעדיגע
 ליכט־מגא־ םיט דער צו אויגען טויזענתר צענדליגע

בינע. סענער
א« חילמז זיך פלעכםעז אח קלעטעחנז קלאמען

 דערגרײ־ און גארדען םון װענם די איבער זיך גיםמן און
ױ ארבײםעד םומענדער די םמ דיאויערען כעז  אמייאר

 «ו געװען איז זאל ריזיגער דער װעםעז גאםען &יגע
איגםעד־ די פון גערוס פלאםיגער ארײנצתעםעז. קליץ

 מיט ארומגעקראנצט בינע׳ דער אויף םירער נעשאנעל
 זילבער שפיל־אינסטרומענטען, םון פראזען מוזיקאלישע

 שטי• באריטאן סון געברום און םאפראנא פון קלאנגען
 רוי־ םון געענטםערט ווערען געזאנג, געטליכען אין מען

 װי אפ הילכען וואם צורופען און אפלאדיסמענטען שיגע
 װיקעלט פארב און קלאנג ליכט, מיט דונערען. וױיטע

 םוץ קאנווענשאן דער צו פראלאג דער םארנאנדער זיך
ױניאן. װאירקערם גארמענט לײדים אינטערנעשאנעל דער

:פלוצלונג און
 פאר* עםעקטען. אויםערליכע אלצ די פארשװאונדען

 איין הילט דעמערונג ריטואל. גאנצער דער קלוגגען
 דער אויף שאטנס זיך ס׳באוױיזען זאל. גרויסען דעם

 זיך קליידען צײטען פארגאנגעגע םון שאטענם בינע.
 אויפ־ האט םארגאנגענהײט די בײן. און פלײש אין אז

 אמע־ םון געשיכטע די צוריקגעקומען. איז און געלעבט
 ;דורות םארגאנגענע םון םריידען און לײדען די ;ריקע

 שווע־ דער ; נידערלאגעם און נצזזונות קאמפען, דיערע
 לאנג ;קלאסעז און אײנצצלנע צװישצן גצראנגצל יצר

 אוים־ איז אלץ מארטירצר; און פארשװאונדצנצ.הצלדצן
 גצשיכטצ איר דצרצײלט און תחית־המתים גצשטאנצן

 — הצרט איר און הצר איך גצזאנג• און בילד אין
זינגצן. אמצריקצ

 די בינע. דצר אויף ליכטיגצר ײצרט ביםלצכווײז׳
 הונדערט אכט םארמצז. מצנשליכצ אן נצמצן שאטצנם

 זיי־ אינטצרגצשאנעל דצר פון מיטגלידצר ארבײטצר׳
דצם נאר נים זיד׳ אין פארקצרפצרעז ײצלכצ צם נעז

 תחית אויםגצשםאנצן זײנצן מארטירצר שיקאגא די
 נאר קבר פון ניט קלינגען שטימען זייערע און המתים

 םאקא גארדען. םקווער מעדיםאן םון בינע דער פון
 םח און לודלאו םון קרבנות די דעבס״ וואנזצטי, אװ

 פיאנערן־הארצ־ די םון בײנער די םייער; טרייעגגעל
 די געױארעז םארזייט זײנעז עם װעלכע םיט פאשניקעם

 די םון בערג משופע׳דיגע די וועסם, דער סון סטעפעס
 קאלא־ אח פענסילוױיניע אץ מינעז מעטאל און קוילעז
 אײ־ די פאר וועגעז־םםענגעם דורכגצשניטענע די ראדא,

 די — באזיגם, אמ געבויט האנעז זײ װעלכע זצנבאגען
 ארבײ־ די — ױרשים זײערע איז װידער לעבען אלע
 בינע דער אויף רעירעזעגטירט הײנם, םץ מאםעז טער
 א ארבײםער. םרייעדקלײדער ארגאנתירםע די דורך־

 צו־ טויזענדער צעגדליגע די תדך דורך גײט ציטער
 אױף אנגעשריבען איז װערםער םײערדיגע םיט שויצר.
״זײ : געטיםבורג אץ ײף לינקאלנ׳ם געזיכם יעדען
אומזיםט״ געשטארבען האבען ניט זאלען

נשמות. הזכרת
חאלב־ איר צו זיד דערנענטערט קאנװענשאן די

 ערשטן די • צײם. םיטאג שבת איז עם צייכצן. װעג
 דצםאגםםראציעם, אירע םים קאנװענשאן דער םת וואך

 דודג- קאקוםען, און פאתוײלוגגעז רעז־עם, באגריםונגם
 בא• קאםימעס טײלוױיזע םיט דארם אוןי דא גצפלאכטצז

 די אריבצר. איז דיםקוםיעם, אמ באשלוםעז ריכםען׳
 טישען די בײ תאל קארנעגי איז םייע זיצעז דעלעגאטען

 אראגחש־ די װאס זאכען גוםע די םון טראבטען אץ
וױק-עגד. פאו־ץ צוגעגרײט האט קאמיטע מענטס

 פײכם- םיט אנגעזאפם לוםם, די הײס. איז זאל איז
 רע־ די זיך. קלעיעז אויגעז די םארשלעםעױם. קייט,
 אוב• אן אױף אי קלינגעז פלאםםארמע דער אױף דעס

 אץ זשומען װאס אונםער־םענער םח קאנװע זיכםבארער
זאל.

 םי• ברומען. שטילער א זיד דערחערט ילוצלונג
 או- זיםער א לופט• די אן םילעז ארגעל־םענער נארנע

 דער עולם. דעם אײן קלאמצרם את זיד שירײט מעט
 זײערע אץ פתיעז די זיל. אץ ארײז מארשירט באר־

 אנ- שווארצע איז םענעי־ די קאסטױמעז, װײס־בלויע
זאל. דעם באהערשם אטמאססערע קירכען א צוגעז.

 ליכט יראזשעקטארען טוגקעל. ווערט זאל איז
 ירצזידענם גינע. דער פון צצנטער דעם םארפלײצם
 מ* םים קרײז, ליכם דעם םח פיםצז אין דובינםקי״
 שטימע אנגעזאפםער םרערעז מים און קאפ בויגענעם

 רייצן. אונזערע אין געםאלענע די נשמות מזכיר אח
 כל־ צו ױם־כיױד וױ זאל אין זיך טראגט טורמעל א

נדרי.
 נעמז נאענםע• און אײגענע פון קלינגען נןםען

לןצ־ דער זיגט יאר דדײ די אין זימען ױאם אלע די פון
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 באצייכענט יעדער אװעק• אוגז םון קאגװענשאן טער
 לעבען דעם אין םארנומען האט ער וואם םלאץ זיין מיט
 מענ־ די געווען זיינען פארשידען באוועגונג. אונזער םון

 םארנו־ האבען זיי וואם פלאץ דער םארשידען און שעז
 יא־ ש. ;אינגערםאל רעימאנד און דייטש דזשאהן מען.

 און דעםטי וױיס־פרעזידענט ;וױינבערג חיים און נאװסקי
 טרי־ װיטא ,48 לאקאל םון מארטירער םרישער דער

 ערמארדערט מאנאט לעצטען ערשט איז וואם מארקא
 די צוױשען און ;בתקלין אין באם םקעב א םון געווארען

 םארשטאר־ דעם אויף הםפד דער ארייז זיך שניידט אלע
 לעבען גאנץ זיין האט וועלכער װלאדעק, טשארגי בענעם

 גערעכטיגקייט און םרייהייט פאר קאמף דעם געװידמעט
 םארשי־ די אויף אידעאלען ארבײטער די געדיגט און

. געביטען. דענםטע
 מיט און קעפ געבויגענע מיט שטייט עולם דער

 אנדענק דעם עזזרען צו אויגען פארנעפעלטע טרערען
 גע־ דער זיך םראגם זאל איבער׳ן געפאלענע. די םון

 בארײ און באסען די םון ברומען דער כאר, םון זאנג
 באגלייט םאפראנאס און אלטעז כליפענדיגע די טאנס,

 רעווא־ דעם םמ געבעט לעצטען דעם זינגען ארגעל םון
 ״א צואה, דין עדעלשםאט, דוד דיכטער לוציאנערען

שטארבען״. וועל איך ווען םריינד, גוטע
 הערצער די םאר׳כישוםט׳. װי שםייט עולם דער

 ליגע. אמ וױיטאג סון פלאמעז די איז צעשמאלצען זײנען
 און םיךער די פון געשטאלטעז אויף טויבען זכרח אין

 םון געוואלען ארויסגעריםען פריהער זײנען וואס קעםםער
 פיאנערך גאגצעז דעם טון גייסםער די רייהען• אונזערע

 זײער םים האבען װעלכע אינטערנעשאנעל, דער סון דור
 מעכטיגער איצט דער םון םוגדאמענטעז די געבויט בלום

 לאנ־ שלעזינגער, זיגמאן, םון געשטאלטעז די ױניאן.
 אומבאקאנטע נאמענלאזע טױזענדער אלע די און דאז

 — גגיליצלי זדן צר׳^זאל;באי איט שייצכצז טאלדאטצז
 די איבער הױך בינע, דער ®ון פארהאנג הינטער׳ן פון

 די לאנגזאם ארונםער גידערען פארזאמעלטע די פון קעפ
 פאר־ ריזיגע םירער. די אט פון זעקס פמ פגימ׳ער
 מאיר הילקװים׳ באראף״ זיגמאן, שלעזינגעו־, סון םרעםען
 זײ וױ לוםט, דער איז שוועבען וולאדעק און לאגדאן
 זײ װאס איגםערנעשאנעל דער באגריסען קו&עז וואלטען
 יו־ יאריגעז פערציג איר מיט בויען, געהאלפעז האבעז
דערפאלג. איר מים פרייעז זיך און בילײ

 םירער די האבען װאס די דעלעגאטעז, עלםערע די
 דער פאר אױפגעםאז האבען זײ װאס וױיסען את געיןענט
 דאס אז פארגעםעז אײניגע היגגעריסען. װערען ײניאן,

 דורכט עם פארשםארמנע. די נאד נשסות הזברת אז איז
 אין םירער אלטע די געקוםען זײנען דאם אז זײ ײד

 אײניגע שמחה. דער מים זיד פרײען צו בלוט, את םלײש
 פון וױ אויף זיד זײ כאפען אבער באלד אפלאדירען.

 די אנטשװיגען. ווערען און זיך דערפאנען זײ שלאף.
 פנים׳• זײ״אומבאקאגםע די אױף קוקען דעלעגאטעז יונגע

 ציטער א אומבאוואוםם פילען און לייזוענםען די אױף ער
 שטימע דובמסקי׳ם פרעזידענם פארגעטערונג• סמ

 יורשים יונגע די באקענם ער העכער. עטװאס קלינגט
 שטימע דין יוניאן. דער פון םירער םריעחײגע די םיט

:פאדערט און רופט
 איר ארגאגיזאציע, אונזער אין נײגעקוםענע ״איר

 וױי• טראגען און איבערגענומעז האבעז װעלכע פירער
 בלויז <ניט באקענען זיך דארפט איר פאקעל, דעם םער
 די םיט אויך נאר ײניאן, אונזער פון געשיבטע דער •הים

 אונזערע. םירער וױכםיגםםע די אט םון ביאגראםיעם
 זאלעץ זײ װען זייז׳ אנוועזעגד קענען דא זאלען זיי ררען

 זיד, םאר דא זעהען םיר װאס דאם בײוואױגען קעגען
 װאלם דאם גליק און באלױנונג גרױםע א פאר וואם
 אנםוי־ ליידען״ פון יארען םילע די םאר געװען זײ פאר
?״ דורכגעמאכם האגעז זײ וואם אנטמוםיגונג און שונג

 דער װי זאל איבער׳ן זיד םראגם שםימע דובינסקי׳ם
 דער־ ער לױה. א ביי פייקלעך פארשטיקםע םון רויש
 םי־ װאס׳די קאםםען און לײדען די פוץ יונגע די צײלם
 גײס־ און םיזישע די פון ;דורכגעפאכם חאבען רער
 און געארבײם האכען זײ װעלכע אונטער יםורים םיגע

 פון פאז די ארויסלאזענדיג נים פאל קײן מקעםםם,
חאנד•

 די מוםיגער. און רשמארקע ווערט שםימע זײן
געגענ־ דער פאר אפ ביםלאכװײז םרעם פארגאנגענהײם
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 פארשםאדבענע די פון בילדעו־ די צו עחרעםורכם םים
די ליבע מימ אין  געז־ינם ברי׳ק א וױ האבען װאס צו
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קלינמװ זאל איבעוץ עקםםאז. רעליגיעזען דעם פלאץ  
מריא״ .®װן פון טעגער די  Ml

דעמאקראטיע ארבעםער אמתיע
 די אויף קאנווענשאן, דער אויף צוריקבליקעגדיג

 םאר דורכגעגאגגען דינעז וואם פאסירוגגען אח םיגורען
 אויסצו־ שווער איז וואכען, צוױי די ®מ משד אין אונז

 שטארק־ די געווען ױינען עם מאמענטען װעלכע קלייבען
 איינגע־ טיםער זיך האבען עם פערזאגעז וועלכע סטע,

 אוים־ אדער רעדעם זייערע מיט זכרון אין שגיטען
 די דורך גייט אבער שטריך אײנציגער אײן טריטען.

 איין םארגעסען. ניט קעז מען וועלכע זיצונגען אלע
 קען אץ שטריד דעם מים צענויפגעקניפט איז פיגור

 ארבע־ — איז שטריך דער ווערעז• אפגעטיילט ניט
 שענםטען און פולםטען -דעם אין טער־דעמאקראטיע

 סון טשערמאן דער איז םיגור די ווארט. םון זינען
דובינםקי. פרעזידענט קאנװענשאן, דער

 היפשע א בײגעוואוינט לעבען מיץ אין האב איך
 לאקאלע קלײנע םון צוזאמענקונםטען, ארבעטער ביםעל

 האב איך י קאנגרעסען• ארבעטער ביז םארזאמלוגגען
 אויף זיך טום עס וואם דאם נאר ניט זען, צו געלערענט

 דארט םארהאנג, הינטער׳ן אויך נאר בינע זייט דער
 איז אויםערליד, געצויגען• דוערען שטריקלאך די וואו
 מען דעמאקראטיע. םאראן צוזאמענקונפטען אלע די בײ

 מען און דיםקוטירם מען זיך. האמפערט מען און רעדט
 םאסט עם װי אלץ רעגירט. מערהייט די באשליסט.

ארגאניזאציע. דעמאקראטישער א אין זיך
 קוקט אנדערש אויםערליך. בלויז אבער איז דאם

 ״דעמא־ וועגען, םאראן קוליםען. די הינםער אויס עם
 די און מיינונגען, דערשםיקען צו אזוי װי קראםישע״,

 אונזער אומ׳ברחמנות׳דיג• גענוצם אםט ווערען וועגען
 אויםגעצייכענט זיך האט קאנווענשאן איגטערגעשאנאל

 דעמאקראטיע דער מיט דעמאקראטיע׳ אמתיער איר מיט
 ווען אםילו געגגער, א םץ מיינונג די טאלערירט וואס

 צו ביז םארהאםט זיינען געגנער דער און טייגזגג די
גאל.

קאנווענ־ דער בײ געװעז זײנען מאםענטען דרײ
 ארוים־ זיד האם דעמאקראטיע אמת׳ע די אט װאו שאן,

 די שיינקיים. אמ קראפם גאנצער איר אין געװיזען
 קאמונים־ פאר די ווען געװען זײנען מאםענטעז דרײ

 רע־ געגען ארויםגעטראטען זײנען דעלעגאםעז טישע
 געתאט האבען װאס קאמיטעס די םון קאמענדאציעס

 פרא־ 99 םיז צושםימונג באגײםםערםע די זיך הינטער
 דעס_עולם םון שםימוע די דעלעגאטען. זײ פמ צעגם

 געווען קאמוניסםען. די געגען ביטערע א געוועז אױ
 געדולד דעם פאולארעז האכען װאם צאל א זײ צוױשען

 גרעסטער דער מים אױסהערען. זײ געװאלט ניט און
 דיער טrבאש דובינסקי פרעזידענט האט אבער, קראפם,

 צײםענױײז מיעונג זײער ארויםברײעען אויף רעכט
 אנשטרעגגונג גרעםםע די מאכט ער אז געזען, םען האט

 עקעל אוץ בעס םון געפילען אײגעגע זיעע בײצוקומען
 זיי־ אמר האט ער יראװאקאציעם. בײזװיליגע געגעז

 די באהערשט• עולם דעם אח געםילעז אײגענע נע
 געגנער, איז עם װעלכען םמ געגנער׳ א פח רעדע פרײע
װערעז• אונטערדריקם ניט םאר

 רע־ דער םאר באריכםעם האכמאן וױים־פרעזידענם
 רעזאלוציעם רײע גאנצער א איבער קאמיטע זאלוציאנם

 זײ צווישען אמעריקע. אין םרײהײטען צוױליע װעגען
 דיק־ אירע פאר דײעז־קאמיטע די קריםיקירם שארף ווערט

 אץ רעאקציאנערע איר םאר איז מעטאדעז םאםארישע
 נים געמאכם, האט זי װאם אונטערזוכוגג אײנזײטיגע
 זאגט קאסיטע די כנוםױת. פאשיםטישע די אנרירענדיג

 בא־ איז דײעז־קאמיםע די אויםלײזען פאר ארױם זיד
 פוץ קאמיםע געםײנשאםםליכע א איר אנשטאט שםימען

 םינ־ די אױפדעקען זאל וועלכע םענאם, אח קאנגרעם
 םמ שונאים באהאלםענע אלע די פח םעשים סםערע

דעמאקראםיע. און פרײהייט
 באשולדיגם ער װארט. דאם געםם בארוכאװיץ

 קא־ דײעז דעד צו פרײניליד את זי אז קאםיםע״ דער
 קאםױ די אונםעחוכם האם יעגע ױאם דערםאר מיטע

 צו םעות אין ארײן םאלט ער און פארםײ ניסםישע
 עולם דער אישו. קאמוניסםישע א דערפח מאבעז
 קאמוניסםישער דער צד שנאה די אוםרוהיג װערט

 אין דװץ זיך רײםם פארםיידיגער אירע צו און פארםײ
 אװ פאינם א מאכט אײנער צורוסען. און געלעכטער

 דױ װעמען אבער זימערמאן ודײם־פרעזידעגם ארדער.
 דער סאר םשער דעם איבערגעגעבעז האט במםקי
 םרעםען עם אתטערברעכען• ניט אים לאזם ױצונג,

 חעלפם א כמעט קאםתיםטען. אנדערע צװײ אויף אייך
 בײ דא זײנעז װאס מײ־לײטארי צאל גאנצער דער סון

 און װארם דאס קריגען אלע זײ קאגװענשאן. דער
 האכמאן פרעזידענםעז װײם די ערט.חעגיסאי ײערעז
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גערעכטיגלדמ ►(-------------------------
 ״גײד״ סידמזס גאליגזר חאכמאנס שארף. פערען

 5אנט »וז חניגסק״ אױך דעיזז עם מעסערס. מיט ייי
 J5 אישטימוגג «ז »גןגוימז װערט םדאגע די ניני.

 ׳7 רעקאמענדאצל• חױ־ פאר שטימען דעלעגאטעז
S דאגעג׳מ• שטיטען זעקס קאמיטע• דער mj WW 

 ' . כטףע דאס אמר פטרציג. עטלאכע הונדערט זעקס
אומגאדידב* איז מײגונג זײער אויםצודריקען זעקם די

 דעד בײ םארגעקומען זײגען סצענעס ענליכע
 רוזוועלט׳ז םאר טערמיו דדיטעז א פאר קאמענדאציע

 צוריה זיד כאשלוס בײם און פרעזידענט אלס
 לײמר אװ םעדערײשאן אמעדיקעז דער אין שליסען

 די׳ געגעז ארױסגעטראטעז זײנען מענשען זעלביגע די
י בײ רעקאמעגדאציעס.  אמ געלעגעגהייטעז בײחנ י

 קאמוניס־ יי אויפגערעגט• גוואלדיג געווען עולם דער
 פר^ שענדליד געװען רעדעס זײערע אין ױינען טעז

 ארכעטעד• אלס רחוועלט׳ז באצייכענען וואצירענד.
 דצד כמעט וױ נאכדעם גלײד ױניאז־ברעכעד׳ און שונא

 א מדכגעפירם האט עולם קעפיגער טויזענט גאנצער
 ran װאס רוזװעלם, פרעזידענט םאר דעמאנסטראציע

 געפאדעדס זיך חאט שע̂ז האלאע א כטעט אנגעהאלטעז
 no האט אמד דעם טראץ חוצפח. אומגעהייערע אן
 סאלעראנטן אזא אױסגעלצרם. אמ רעדעז געלאזט זיי

 ספע• קאמוניסטען, צו קאנװענשאן דער םץ האלטונג
 געדמ־ ױעלנע םיטגליחגד, אינטערנעשאנאל םון ציעל
 געקרן־ האבען געגנער וואס באהאנדלונג די נאך קעז
 קאמוניסםעז די זײ, װען אמאל׳ קאמוניסטעז די םון גען

 אדגא- י^־קער נײ דער פמ גתים בעלי געוועז זיינעז
 מאס פען װאס שטריד שענםטער דער איז ניזאציע,
קאנווענשאן• ױניאז טרײד א בײ באגעגעגען געקענט

 דעמאקרא- אמת דער אט את געזאגט, וױ און,
 דןד בײ ארױסגעוױזען דך האט וואס גײסט טישער

̂ן, ^בווענש  *98 דירעקס אןן §טיויפגעקנ1צו געװען ̂י
 איגםעדגעשאנאל, דעד פמ פירער דעם ®מ געשטאםט

 האלטונג דעמאקדאםישע זײן דובינסקי. פרעזידעגם
ץ ײי גרױסע אין  האבען מםחס חאם זאכען קלײנע י
 צוט נים׳ וױיס איך־ ארום• אלעמעז אױף ײירקוגג איר

 געקענס האט פען װאו יונקח׳ אנדער קײז פון בײשפיל,
 פעד־ פאראינםעדעסידעז זיך פרעזידעגט דעם םרעםעז
 כא* דעד פאד קלײגעקײם קלענסםעד דער םיט זענליך־

 זען און מיטגליד איעציגען יעדען פמ קװעמליכקײם
 מעדק• דאס און װערען. געקריװדעם ניט זאל ער אז

 םיםגלידער די װאס איז, זאכען אלע די אין װיךדיגסטע
 אז גיט גאר םילען די ליד,Tנאט םאר אן עם נעמען

 געװןן איז עס אױסערגעוױינליך. עטװאם איז דאס
 םעכםיגעד 9 פח פרעזידעגם דעם זען צו מערקװירדיג

 םעדםעל־ א פון םידער דעם יוניאז׳ אינםערנעשאנאל
 אין ארוםלױפעז ארגאנמאציע״ ארבעטער מיליאניגער

ד פון עדעפעגונג דער ערב היטעל א אן גאס יטע16  ת
 ן האבעז זאל דעלעגאט יעדעד אז זען, צו קאגװעגשאן
 םע־ צום פארען צו אמניבוס אױפ׳ן פלאץ באקוועמען

 I בײ זיצען דובמסקין זען גארדען; םקװער דיסאן
 קאםעז אין םאר־*ימער אין דינער עסען און טישעל
 זימן צו פלאץ האבען זאלעז אנדערע די אום קלאב,

 זיד• דוכם קלײגיגקײםען. שאו״. ״פלאר די זען און
 שפיגלעז ױאם קלײגיגקײטען די אט דינען עם אבער

 דער אם איז עס מענשען. דעם םץ גײסם דעם אפ
 זאכעז. גרױםע n אױף אפ ײד שפיגעלם ױאס גײסם

 אינטער־ דער ®ח םיתגג דעמאקראםישע גאנצע די
גײסם■ דעם אט פון פראז־־וקם א אמ נעשאנאל

ותנלם־אויסטםפלתג דער ביי פרידסנס־הויף אויפן
 דעד צװןןק. טאועלטען א האבען קאנודענשאנס

 פת םארםרעטלר םח צחאמענקונפם א איז הויפט־צװעק
 דער־ די םון םד־חכל א אונםערצוציהען ארבעםער די

 פראבלד־ און םראגען װעגען באשליםען איז גרײכונגעז
 פאר דעמאנםםרירעז צו איז צװעק צוױיםער דער מעז.

 אויסערליכעד דער םאר און מיםגלידעד אײגענע די
 *ז דעאלעזאי אייע יוניאז, דער םץ מאכם די װעלט

געשםעלם. זיך האם זי װאס אױםגאבען די
 עשאגאלאינטערנ דעד פח קאנװענשאז די אויד

 ערשםע די אויפגאבען. צװײ די זיד פאר געהאט האט
 זיצונגצז די בײ געװאדען דוז־כגעםירס אמ אויםגאבע

 געװארעז אױםגענומען איז עס װאו האל, קארנעגי אין
 באארי־ עקזעקדםיװ גמעדאל דער פח באריכטעז די

 םינאנץ״בא־ דעד און באריכם ארגאנתאציאנעלעד דער
װארעןדיםר צחערמגיסאו זײנען עם װאו ;ריכט  גע

 פארםרעטײ און טיראר די פון לאנגעזפאר און ריכםעז
 אינמי■ דעד פון אפםײלוגגען פארשײדענסטע די טון
im איבעד׳ז לשאסןנע p ;װאו לאגד oy ?ײ■ זזײג* 

אימד רעזאלרציעס תונדערטע די געװארען האנדעלם
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 אויפ־ צװײטע די פראבלצמצז. און פראגיז אלןרלײ

v מדכגצפייט איז נעגא n m חנמאנסטרא- די דודך 
 ;אגגעלעגעגחײסעז מרשײדןגע בײ האל אין ניןס
 קאג־ דער ®ת זדעפעגוגג אײגדדוקספולזר דעד חרן•

 בא־ די מדך גאײצז; סקװאר מזחײסאז אץ װןנשאז
 פאדנומען חאמן וואס קאנװןנשאן חןר װעגצז ױנטצז

ץ קאלומגעז  לאנד. גאנאען אימר׳ן צײטונגעז אלע י
 דעמאנסםראציע ממטיגסטע און אײגדדוקספולסטע ךי
 פארזאמ־ די געװען איז אבעד, מנװענשאן, דער פיז

 טױזענט צװאגציג אמ פיני׳ איז תונתדט די פון לוגג
 פרײ ®מ חייף דעם *ץ זײעדע פרימד ית מיטגליחװ־

 טען2 דעם זעםאג, װעלם־אױסשטעלוגג, דער נײ תז
יוני.

 געװאױנם איז װאס װעלט־אױסשטעלונג, די אפילו
 פרעחליכע לעבעדיגע צו םענשעז, מאסען ריזיגע צו

 אזוינם ויה דוכט נאד׳ האט מאסעז, יום-טוב׳דיגע און
 ארײנגאנגען אלע דודד טײערען אלע פח געזען. גיט

 אנגע־ פאםעז■ יום־םוב׳דיגע די געשםראמם תאנען
 היםע- רױט־בלױע סיליםעדישע, ספעציעלע די אין טאן
 אויף אינטערנעשאנאל דער פח עמבלעם דעם מיט לאן
 ארםײ אן אדטײ, אן וױ אויסגעקוקט עס האם זײט, דער
ח פריחמ פת  פעלד ריזיגען חנם האט פראגרעם י

 זײ־ אלע טמ האגעו מענשעז שטראמעז די פארנומען,
 גאך סקװער. גרויסען דעם אין ארייגגעגאסעז דד טזמ
 געדארפט זין חאט פראגראם די אײדעד שטונדע א סיט

 אק געװעז םקװער דיזימר דער שוץ איז אנחױבען,
 קײן האבען װאס מענשען מאסען אח באזעצט גאגצען

 צאס דעם ארום געשםאנעז דינען געפונען ניט פלאץ
װאנט. לעבעדיגע א װי

 דער טוב׳דיג. יום געװען אויך איז ארום לופט די
 לײגמע, .דזײ גלױצד מגל רג?הניחגלח?ע» ױו ?ל8הי

 םיל־ ®ח געטריבען און געקנײסשם וואלקענדלאך ווײסע
 האריזאנט. בײם באװעגם םויל זיד האבעז וױנםלאד חנ
 געשלײדערם שםיםעריש האם לאכעדיגע׳ א זון, די

 גליק־ גײסםיגע ערד. און מענש אױף גאלד סגאפעס
 אױף געשפרײם זיך האט םו־ײד ערדישע און זעליגקײט

 רױ• און תוחז שמחת פח געםיש מין א פנים׳ער• די
 אײגענטיפליכע אז געשאפען האם קארנױואל מישער

מאסען. די צווישען אםמאםסערע
 אח װאס פראגראם די געװען אויד איז אזױ אמ

 םאלקס־ לײכםע בינע. דער אויף געווארעז חדסנעפירט
 הומא• קאמפאזמיעס, קלאסישע םים געםישט סוזיק,

 דער םים צחאמען זיד פלעכטען קופלעטען ריסםישע
 ערװאו!״ ,מעגש׳ קאנטאםא סאציאלעד אראכטםאלער

 אר־ םמ באגלײם כאר אינםערנעשאנאל םון געזונגען
 אװעק־ צופיל נים זאל עולם דער אוס און קעםםעד•
 דעם דורך מאמענט ערנסםען דעם םון ווערען געריםעז
 צוםר^נ־ את ת םון געפיל שפילעוודיגעז לײנםעז,

 םעמעם די ערגסטע, אזױנע רעדעס די דמען
 יעחגר דערפילט װילענדיג ױט אז דרינגענדע, אזױנע

 זיד םראגט װאס שםורם דראהענען םינסםערען דעם
 אלץ פארניכםונג םים סטראשעם און װעלט דער איבער

 שױן לעבען. אונזער אין ווערטםול און שית איז װאס
 פײנ־ װײם־פרעזידענט האט ערעםענונגם-רעדע, זײן אק

 גע־ אמ געםאר אינםערנאציאגאלע די אנגערירט בערג
 1אי דעמאקראםיע די באשיצען העלפען וועגען רעדט
 םאנאנדערגע־ ברײם האט װאגנער סענאםאר לאנד.

 באװאםע־ סאר רעגירונג דער פוץ פראגראם די װיקעלם
 ארבעםער־ די פון באשמונג די גלײכצײטיג און נמג

 מאסען. די פח לעבענס־סםאנדארז־ דעם און רזגכםען
רחװעלט• מרם. גערעדם אויך האט זין זעלבעז דעם איז

 חװ־ אח ברידערליכקײם, אח גלײכהײם םרײהײט,
 סיראגײ• פץ דעמאקראםיע אפ טײלם װאם דרײליגג

 די איגםערנעשאנאל, ךי לאהערשם דרײלינג דער אט
 אםע־ איז ארגאנױאציע ארבעםער חנפאקראםישסםע

 גרעםטער איר בײ אנגעזען בולם זיץ האט און ריקע,
 װעלם־ דער פון םרידענם-הויף אין דעמאנסםראציע

 'פרױ די לאנד, פח דאמע ערשטע די אױסשטעלונס
 שםאםעז׳ פאראײניגםע די םון פרעזידעגם דעם פון

 רעדט און ארבעםער־פארזאםלונג אן אדרעסירען קופם
 גלײכע א וױ נאר אראפ אויבען םץ נים אינםים, זײ צו
 דעפאקראםיע׳ םון באדײםוגג חװ־ װעגען גלײכע, צו

im פון פליכםעז און רעכםען די װעגעז r ;ײע־ יחיד 
 איז רעכםעז אײנעמס אנםדױען פון געפאר דעד מן

 זייז צד םעג איז, עס װעםען צו מן״טען״טל אווואנטאיפ
 אױםגעצײכענם עלטטצר.נאג און בעסםעד דעד אפילו
 חבמסקי •חױידצגם עדריקטסגױא געדאגק דעם האס
ט ײ ײיו MP« עי רחומלס• מרם. עשטאלמגרפא מ

;מזאגם
לײדים נןשאניל אינםןו די ארגאנמאציע, ,אתזעד

 לאקאל ױניאן ארבייטער גיט־גודס י
 םון םירערשאםם דער אונטער ,155

 איצט איז נעלםאן, לואיס ברודעד
אויפ* װיכטיגע צוױי טיט םארנוםען

 אוים באלד גײם ערשםענס, גאבען.
 בעלי־בתים די מיט אגרימענט דער
 אין אינדוסםריע נים־גודם דער אין

 וואם םאל יעדען אויף זיך גרײם ױנקה די און יארק נױ
 צװיי־ טיכםיג. און שנעל האנדלען צו םארקומעז, זאל

 די םון איגםערעםען די זינען אין ױניאן די האט טענס,
 באגרייםעג־ לאנד, גאנצען איבער׳ן ארבייםער ניט־גודס

 ענג איז מארקעטם אלע איז אינדוסםריע די אז דיג,
 אר־ די פץ לאגע די אץ םארקניפם אמ צונױםגעבונדעז

 באוויר־ אץ אפשפיגלען זיד מח שםאם אײן אץ בײטער
 לאנד• גאנצען אין ארבייםער די פון סטאנדארדס די קען

 אויפ־ די גענומען זיך אױף דעריבער האט 155 לאקאל
 סםרייקער גים־גודם די כחות אלע םיט העלפען צו גאבע

 םאן אין מאטערן אמ גאנםנער טת פאבריק דער איז
 געגען קאמף ביטערען א אן םירען וועלכע פראנציסקא

 עטליכע לעצטע די םאר םידמע ױיער פץ לאק־אום א
מאנאםען.

אויםאויזירט סטרייק גטנעראל
אגרי־ דעם באנײען פאר צוגרייטוגגען די װעגען

 יולי, םען15 דעם אויס גײט װעלכע♦־ יארק״ נױ איז מענם
 וועגען באריכטעט נעלסאז, לואיס םענעחשער, דער האם
תנקא n איז זשאנייצנטא דעד צו לאגע דער  חאמ שאזני

 און מאראלע יעדע לאקאל דעם געבען צו באשלאםען
 בלײ־ זאלען בתים בעלי די פאל אץ שםעע םינאנציעלע

 זאל עס און פארהאנדלתגעז די אין אײנגעשפארס בען
טרײד. אין םטױיק געגעראל א צו קוםען מוזען

 םמ קאנםעדענץ א געהאלםען אויך האם ױגיאן די
 דעם שבת, הויז, ױגיטי אין טרײד פון שאפ־םשערלײם די
 איבער־ קאנםערענץ דער בײ האט נעלםאן יתי. םען15

 דער פח פאדערונגעז די שאפ־םשערלייט די געגעבען
 אח בעלײבתים, די פון געגען־םאדערונגען די את יוניאז

 םון פאדערונגען די םעםיג און גערעכם װי אנגעװיזען
 איינשםײ האנען שאפ־םשערלײט די זײנען. יתיאן דער
 םירער־ דער געבענדיג רעזאלוציע, א אנגענומען םיג

 טרייד אין געגעראל־סטרייק א רופען צו םולמאכט שאםם
נויםיג. זײן זאל דאס אויב

 קאנ־ דער ביי םשעראיט די צוױשען שטיםונג די
 די אנםשלאםענע• און םונטערע געווען.א איז פערענץ

 בעלי־בתים די שטעלט יוניאן זײער װאם םאדערוגגען
 דזשאבערם די אז )1 :זײנען אגריםעגט נײעם דעם צו

 פאר גטװארםלידrפאו דין זאלען אינדוםםריע דער אין
 וואם ר9שעפ די אין ארבייםער די פון ממ־יגגונגעז די

 מיט וואקיישאן וואך א )2 און ארביים׳ זײער מאכען
 ארבייטען די סײ טרייד אין ארבייםער אלע םאר געצאלם

 אנגעװיזען, האט נעלסאן נים. אדער צייט יענער צו
 די מאכעז וואס טרײד אין דזשאבערם די זײגען עס אז

 ארגייטער די םון פראצע דער פון פראפיםעז גרעסםע
 טראגעז זאלעז זײ אז רעכט, װי םער גים איז עס און

 באדינגונגען׳ די םאר םאראנםװארםליכקײט טײל זײער
 די איז געווארעז אײנגעפירם שוק אמ דאס וױ פונקם
 אנגעוױזען, אויד האם ער טרײדס.- דרעם אמ קלאוק

געגעךפאדערוגגען די נאכגעבען זאל יוניאן די ווען אז

 םח מערהײם א האם . • . ױגיאן ױאירקערם גארםענם
 בײ זײם ארבעםעז װעלכע פרױען םיםגלידער׳ אירע
 אר־ זעלביגע די אונםער פענער־אדבעטער םיט זײם

 גלײכחײם םאלשםענדיגער איז און בעםם־באדינגוגגעז
נ־אי טהא פרױען טױזענטער צעגדליגע די ״םאר

 פרײהײם דור, אײן פץ םשך אין געבראכם ימיאז זער
 עקאגאמישער םח מאם א ;שאפ סװעם און לײךען פון

 די אם ארבעםס-באדינס־גגעז. פענשליכע און זיכערקײם
 אינטערנעשאנאל דיער יודד אמטער פײעדעז פרױען
 זײער פון לעבעז דעם אין געשעהעגיש גרױסע א יתיאן

 פיז געבורטם־םאג פערציגסםען דעם — ארגאנמאציע
 זײגעז םיר און פאסיג זײער איו עם עקזיסטענץ. איר

 ײם־ דעם פח געלעגענחײט דעד בײ האבעז צו גליקליד
 טרײי פרײעז גרעסםעד דעו־ פדן יום*םוב דאם בײ םוב,

irrr ײעלכע לאנד, פון דאמע ערשםע די אמצריקע, אין 
 איז עטצר־דעכסבאר אין שטארק־גלױניגצ א אלײן איז
r ייז ט*9לי«מג<ן־ױדפ איז n r לןגןנס־מבים . . ״ .

 םארלארען ארבײטער די וואלטען בעלײבתים, די פון
 שווערען דורך געוואונען האבען זיי וואם געװינםען אלע

קרבנות. און קאמף
 םון געווארען אדרעםירט אויך איז קאנםערענץ די

 סאר־ האט וועלכער זיםערמאן׳ םשארלם וױים־פרעזידעגם
 אויף אנגעװיזען האם ער אינםערנעשאנאל. דער טראטען

 ארבײםער ניט־גודס די שטיצען וועגען רעזאלוציע דער
 געווארען אנגענומען איז וואם סםרייק א םון םאל אין
 לא־ אז םארזיכערט אויך האט און קאנווענשאן דער ביי

 װעט מענעדזשער, איז זימערמאן וועלכען םון ,22 קאל
 ניט־גודם די העלםען צו גדייט זיין מאל, אלע װי איצם,

 נאר םינאנציעל, נאר ניט קאמ̂ן זייער איז ארבייטער
 םאר־ זימערמאנס פיקעם־לײן. דער אויף אקטיװ אויד

 םארזאמעלטע די םון געווארעז אויפגעגומען איז שפרעכען
אפלאדיםמענםען• שטארקע סים

 יוניאן ארבײטער נים-גודם םילאדעלפיער די אײד
 םארטרעטער אירע םמ איינעם דורך האם 190 לאקאל

 םאר־ עדעלםאן. מייער ברודער קאנםערענץ, דער ביי
 שוועםטער־ יארקער נױ דער שטיצע םולע שפראכען

 איז לאקאל םילאדעלפיער דער אז אנװײזענדיג ױגיאן,
 הילף דער מיט געווארען אױפגעבוים און ארגאניזירט

לאקאל. יארקער נױ דעם און נעלסאז םח
 די אנגענומען אײנשטימיג דאן האט קאנםערענץ די

י רעזאלעיע םאלגענדע
 סטאבי־ און קאנסטרוקםױוער אלס אז װייםען, ״םיר

 פירער־ אונזער איז אינדוםטריע דער אין כח ליזירענדער
טעאעסאופ סיג פטשא ר ^  דארט או^^רע־נגען ו

 געצוואונגען זאלען מיר אויב אומארדנוגג. און כאאם
 עס וועם םרייז־, אק געגעראל־סםרײק א רופען צו דץ

 םח איינגעשפארטקײט דער איבער בלויז זײז דעריגער
 די וואם שטעלונג נאבגעביגע נים די און בעלי־בתים די

געגוםען.״ האבען זאלען
 די אויטאריזירען פאקטעז, די פמ אנבאםראנט ״אין

 צו םירערשאםט דער פולמאכט גיבען און שאפ־םשערלייט
 צו גריים שטעהען םיר און שריט נויטיגע די :עמען
 דער אויף רייען אונזערע םארמירען צו מיגוט יעדער

 גערעכטע די רעאליזירען צו קאמף דורך און פיקעם־ליץ
ארבייטער״• ניט־גודם די םון םאדערונגען

מאםערן 1או גאנטנמר געגען קאמף
 ױניאן־ דער געגעז קאמף דעם אנבאלאנגם וואס

 און גאנטנער םראנציסקא, םאן םון פירמע ברענערישער
 ארבייםער, ױיערע אויםגעשלאםען האבען וועלכע מאטערן,

 הויפם־פירערשאפט די איבערגעגומען 155 לאקאל האט
 מזרח־שםאםען. די אין םירמע דער געגען קאמף דעם םון
 סון אםים איםםערן אן געווארעז אייגגעשטעלט איז עס

 אר־ ניט־גודם דער םון אפיס אין קאמיטע, םםרייק דער
 וואנען םון ברוקלין׳ בראדוױי׳ 1027 אין ױניאן גײטער

 יארק נױ אין םטרייק־טעםיגקיים די אנגעםירט ווערם עם
 אז כל קודם היט ױניאן די געגענדען. ארומיגע די און
 םטרייק• די מאבען נישט זאל שאפ יארקער נױ קײן

 א דורבגעםירט האבען זײ םירמע. דער םאר ארבײט
 גאנט־ דער פמ אםים ארום פיקעט־דעםאנםםראציעם רייהע

 צו זוכן די אמ יארק׳ גױ אין םירמע מאטערן אמ נער
 די און םםאר־קיפערס די םוץ סימפאטיע די געװינען

 געמאכט בעידימס־סוםם די קױםען צו ניט קאסטאמערס
םרײק־ברעכער. די םון

 םאטערן אה גאגטנער דעם מיט פארבינדונג אין
 אימדרוקםםולע אן תרכגעפירט 155 לאקאל האם םוײיק,

 איגםער־ דער פח קאנווענשאז דער בײ דעמאנםטראציע
 וועל׳ םעטחיעם, חשעני װען האל קארנעגי אק צעשאנאל

 קאנ־ דער צו באריכסעט האם סטרײק״ דעם אן םירט כע
 ארבײ־ גים־גח־ם דער פון מיטגלידער צאל א װענשאן.

 טאו״ האבען םוםם, בעידיגג אק אגגעטאן טעד־ױניאן,
 די אױפפאדערענדיג פלאקאטען סים זאל דורכ׳ן שירט

 סחורח םםרײק־ברעכערישע די גוצעז צו ױם פארזאמעלםע
 אמ סרײנד זײערע וױסען לאזען און פירםע דער פח

^ם יי אייד איז שפבים  v שטעטלאן■ און שטעט די אין יונ
 ,אנ־ דער אױף איז םירפע די אז קומען, זײ װאנעז פח

יתיאן• דעו־ פח ליםט״ פעיר
 דאמאג־ די פארזינעדם האס דובעםקי ■רעזיחנגט

 שפארעז נים װעם איגמעתצשאגאל די אז סםראגםעז,
 דיר געמז *imp דןם אנצופירעז געלם קײז אח םי קײז

 לאגג׳ קא־עז מןנמז אפילו עם םעג jn ן בח פירטע,
אױפממז. גים פאל rp קאפף דאם nr ײנ די װעט
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ארבעטער־לעבען אינטערנאציאנאלען פונ׳ם
 געשריבען ווערען עם ווען מאמענט, ין ,

אונ* נישט נאך איז שורות, די אט
 סרידען דער געווארען םערגעשריבען

 פראנקרייך באזיגםער דער צװישען
 עם נאצײלאגד. זיגרייכען דעם און

בא־ נישט אםילו איצט ביז זיינען
 דעם פון באדינגונגען גענויע די קאנט

 אוים־ האבען מוסאליני און היטלער וואם שלום־אפמאך,
 וױיםם דאך קרבן. אומגליקליכען זײער פאר געארבעט

 דער איז םױט־אורםיל א אז אייגע, דאס אבער םען
 פאר טויט־אורםייל א םראנקיײיך, פאר היםלער־םרידען

אײראפא. םון דעמאקראםיע דער
 אייגענעם איר אונםערשרײבען םראנקרייך וועם

 אםילו — אבער יא — פנים כל על טויט־אורםייל?
 דעמא־ די איז שלום־אפפאך היםלעריםטישן דעם אז

 זיי־ געמארדעטע, א איצם שוין םראנקרייד אין קדאטיע
 אפגעװיש־ שויז ארבעםער די טון לעבענס-רעבט די גען
םא־ און עקאנאמישע זײערע ארגאניזאציעס, זייערע םע,

ליקװידירטע. שוין באוועגונגעז ליםישע
 םראנקרייך אין רעגירונג דער םמ ש«יץ דער אין

 רעאק־ שווארצםםע םאמע די פון קליקע א הייגם שםייט
 גאך האבען וואס םעגשען, פאשיםטען, איז ציאנערעז

 דער געגען קאנםפיראציעם געמאכט צוריק יארען םיט
 קאמפלאטען, געשמידט דעמאקראטיע, פראנצויזישער
 דער מים אינערקערעניש׳ אינערלאכע אז ארױםצורופען

און מאליעאי אױ זשיסצןרע ישעשיסטפא שץדי הילף

 םון רעגירערם די אלס םrא ארויםגעשםעלט די מען
 כדי דעם צוליב כלוםרשט םראגקרײד, באזיגםער דער
 פאק־ זיגער, פאשיסםישען ביים דין חן גושא זאלען זיי

 איז רעאקגיע פאשיםםישע די וױיל דערפאר, אבער םיש
 םאר׳ן פאםענט איצםיגען דעם געהאלטען האם פראנקרײד
 די אויף יאד םאשיםםישעז דעם ארויםצולעגעז רינטיגען

מאםען. געפענטעםע
A מילײ א װי םער איז דאס טריאומםירט. פאשיזם 
m םרעמד־הערשאסם פאליםישע װי םער 4זי טערישער 
V סאציאלער גרעסםער דעד איז דאם — סראנקרײו איבער 

 קאפיטאליםטישע די עקזיסטירם עס זינס סון איבערברוך ר
 פוסא־ אמ היטלער זיגער, די םאקע וועלן צי ארדגונג.

 װעלען צי לאנד׳ גאנצע דאס םילימעריש פארנעמען ליני״
זעלבםט־פארוואלםוגג, געװיסע א לפנים דערלאזען זיי
 בילד דאם איז אם איינס. אלץ שוין אייגענטליך איז
מא־ איצטיגען איז זיך באוױיזם זי וױ אייראפע, פון

סענם:
 אייביגען זײן סיט צפמ, נארװעגישען ווייטעז םונ׳ם

 םראנ־ דער פח דרום ליבליכען צום ביז שנײ. און אייז
 הימעל, בלאעז אײביק איר םים ריװיערא, צויזישער

 אמ םלוכות באלטישע די נו ביז קאנאל עגגלישען פוג׳ם
 מיט — דניעסםער און וױיקסעל בוג״ פח ברעגעם די

מר נמעם אץ לענג גאנצער דער איבעד :מאר־ם אייז  אי
 פאן די םלאםערם — איידאפא פמ ברײט גאגצער דער
 דער «ון זײם יענער אויף און סװאסטיקא• דער מים

 יאםיםישעז נום ביז אױס, זיד שיריים גרענעץ גאצישער
 — ערד־קוגעל. פון זעקםטעל ״םאציאליםםישע״ דאס ים,

 פאר־ םיליאן צענדליגער אירע מיט מלוכה, סםאליג׳ם
אזיע... את אייראפא איז פעלקער שקלאפטע

!בילד םתיעריג א
פארעגדיגט. נישס לא:ג נאך איז מלחמה די אבער

 רעםורסען קאלאםאלע אירע םיט איםפעריע בריטישע די
 פעלד עקאנאםישעז אויפ׳ן — און קאמף אץ שםײט

 זײז םיט באגעגענט נישט נאך פאשיזם דער זיך האם
 ציװילי־ דער פון ארבעםער־קלאם פים׳ן ועיפט־שוגא,

םערב״אײראפא. זירטער
דער״ — אבער מאכם. אופבאזיגבארע אן איז דאם

יײראיא. איבער נאכם פיגסםערע את װייל

קיסמאן. ױםה דר. םון

 םקטב־ארבעם פון גאנצסר, א קאנםינטנם, א
 פון םיםםעפעז דךיי וועלט דער אױף איצם פאראן
.סזוױשעלבא—אשיזספ—אצמםג מטור:

 פארשײרעגיזיםעז פאראן זײמן טעאריע דןר אץ
 לע• פראקטישען אין םיסטעםען. דדיי דאזיגע די צװישען

דאט ס?זסא־קספאל «רן ארגזמצר די «אד <ײ עזזימ ג<ן
ינדײ■קלאש אלןטאס i גואײגן

וײנ«ן איידאפע •יז םאמ דער אױף * *---—- — — - - ,

ל*גדעד, קלימעמז
י ג ר מ ד מ ז
ועלבשטענד״

 נישם ערשטענם י אבער דאם איז אומאםהענגיגע• און
 גע־ םאקטיש זעלבשטענדיגקײט. פאפירענע א װי מער

 ;מלוכות טאטאליםארע די פון נעגעל די אין זיך די םינען
 װי סײ שוין די צװישען מערסםע די דינען צוױיטענם״

מלוכות). באלקאנישע (די םאשיסםישע סײ
 קאמפלײ די אפצומעקען םענדעגץ א האט נאציזם

 זיינען וואס םארשײדענקײםעז׳ די לעבען, פון קאציעם
 דאם אנםװיקלונג. םרייער םון ערשיעוגגען נאטירליכע

 לייכטער עם כדי ״גלייכשאלםען״ ער םח לעבען גאנצע
 דיקםא־ םון שםױועל גראביאנישען מים׳ן צוטרעטען צו

 פא־ דער מים ווערען םארםיג שוין היםלער וועט םור.
 מלוכות םארבליבענע די םון זעלבשםענדיגקײט פירעגער

 די אין פארשיידענקייםען די מיט — און אייראפא אין
 םא״ נאך זײנען עם (אויב םיםםעמען טאםאליםארע דריי
 ביי געבען. עצה אן אויך זיך ער וועם אזעלכע) ראן

 אנקוםען נישט ,,גלייכשאלםוגג״ די אים וועט מוסאליני׳ן
 וואםען־ברו־ און םריינד זײן שייך ם׳איז וואם און שווער

 די צװישען אפרעכענונג גרױםע די איז סטאלין דער
 נאר געווארען אפגעלעגט סײ װי סײ דיקםאטארם ביידע
צייט״• קורצער א אויף

 דער אבער בלייבם דין, נישט זאל דאס אזוי װי
 אפעאייר פוז ראדוקציעפ גאגצ? די ,אז פאקט יטערערב

. אין געווארען פארוואנדעלט איז .  אט םקעב־ארבעט. .
 קאנםינענט, דעם געטראםעז האם גורל פינםםערער דער
 ציװיליזאציע; פאדערנער דער םון מוטער די איז ױאס

 אינדוםםריעלע אנםװיקעלםע העבםט די מיט לענדער די
 וואם ארגאגיזאציעם, ארבעםער די פראדוקםיװ־קרעםםעז;

 ארבעםער* פאליטישען םוג׳ם פיאנערען די געווען זײנען
וועלט. גאנצער דער פאר טרײד־ױניאניזם םון און קאמף

 םץ אנפאל דעם ערב צייט, לעצטער דער אין גראד
 ױניאן־בא־ פראנצויזישע די האט באנדעס, גאצישע די

 שװערע די נאך זיד, *ו קוםען צו אנגעהױבעז וועגוגג
 דעם צוליב געליםען האט זי וואס דערשיםערונגען,

 צוליב און 1937 יאר אין םטרײק גענעראל םארלוירענעם
 ױגיאגס די אויך קאמוניםםעז■ די םת אפשפאלטוע דער
 גע־ פארםלײצט דינעז וואס לענדער״ קלענערע די אק

 נאתועגיע, — אימפעריאליזם גאצישען פונ׳ט וואדען
 גוט־ געווען זײנען — בעלגיע און האלאנד דענמארק.

 אין ארגאניזאציעס פארווארצעלטע םיף און אויסגעבויטע
 גאנצע די אז זאגען. צו איבעריג ארבעטערשאסם. דער

 לענ• פארכאפםע די אין באוועגונג יוניאניםטישע טרײד
 אירע אלע איז ארבעםער־ארגאניזאציע די בבלל און דער

געװארען. תוורב חרוב איז םארמעז
 ענגלאנד םון ױניאן־באװעגוגג םרײד מעכטיגע די

 וועלם־מלוכה בריםישער דער מיט םארבינדוגג םער האם
 פארבליבעז זײנען קאגטינענם. אײראפעאישען מים׳ן וױ

 איי־ אין לענדער םרייע צוױי איז באװעגונגען די נאך
 קען באדײםונג װעלכע שװעדען. אמ שײײז — ראיע

 קליינע ביידע אט אין ארבעם ארגאניזירםע די האבען
 איבער אוך !םקעב־ארבעט פון ים א איגםיטעז אינזלען

 שווערד די נאך דערצו שװעבט לעגדער בײדע די אס
 פא־ פאר׳שבור׳םעז זיג םון אמ בלוטדורשטיגעז סונ׳ם

שמם!
 וועלען נאציס די אז נישם, צװײםעל קײן ם׳אמ

 םארכאפםע די פון אדבעםערשאםם די אײנשפאנען באלד
 באל$״ נײעם דעם םאר ארבעטען זאל זי אז לענדעד,

 — רײ ערשטער איז פאשיזם. זיגרײכען דעם פאר באפ,
 אויך, אבער עגגלאנד. געגען םלחמח דער אין געװער

 וועלם־מארק. פאר׳ן געברױן■ אלגעמײנעם פון ארטיקלעז
 גוטע זיינעז זײ אז דייםשען, די זיך באריסען רעכם םיט

 איבעריגען אן וױיזען דאם וועלען זײ ארגאניזאםארם.
עדאבער־ די אין פראדוקציע די אװעקשםעלען בײם מאל
 געגענםען ע חרוב די אק אמדוסםריע די לעגדער• סע

 װעלם־ אױפ׳ן ארױםװארםען און אױפלעבען באלד מעם
סקעב־ארבעם. — פון פראדוקםען מאםענהאפם פארק

sip,! ץ דערפילט םעז האם גאציס די פון זיג  ו
 קײן מעד נישס איז אקעאן ברײסער דעד אז אפעריקע,

 פוג׳ם אנפאלעז רױבערישע געגעז שוץ זיכערער גענוג
 אמע־ *ון ארבעםער־קלאם דןר פאשיזט. אײראפעאישען

 — יתיאז־באוועגונג די םפעציעל און — אבעד ריקע
די פאר אױן אז דזנדפילט. נישם

 אק ארבעם ארגאנחירםער םמ םרייהייםען די און רעכם
 זיכע־ געטג קײן נישם ים ברײםער דער איז אמעריקע

 די איז שקלאםעז־ארבעם אייראפעאישע אז שוץ. רער
 צו לעבעגם־םםאגדארד, הויכען פאר׳ן געפאר גרעםטע
 אר־ אםעריקאנער די דערשלאגען זיך ם׳האבען װעלכען
קאמף. און ארבעם םוץ יארען םיל אזוי גאך בעםער

.a n  nניד

מלחמה םאםאלע איז דאס אם
 דער געגעבען האם *בליץ־קריג״ דייםשער דער

מלחםה״ ״םאטאלע םיינט עם װאם לעקציע, א װעלט
 יןא זע םמ םוד דער םםראטעגיע, םמ חכמה די

 מאכם גאנצע די קאנצענםרירען צו :איז מלחמות אלע
 שונא׳ם םונ׳ם פונקטען איינצעלנע אויף מארד־וואםען םון

 םאג הײנםיגען צום ביז געבליבען אזוי איז דאם לאנד.
 את־ אין פארגיכםונג און םארד םמ װאםעז די נישט מער
 געװארען שוידערליכערע םולקאםענערע. זײנען צײט זער
 םלחםות. םון געשיכםע דער אין אהער ביז ם׳איז װען װי

 גאנצער דער װיסענשאםם, דער פון אנטדעקונגען אלע
 װאס אלץ — װארם איק םים טעכניק, דער םון פארשרים

 יארעז הונדערםער אין ארויםגעבראכט האט םענשהײט די
 םוץ דינםם אין געװארען געשםעלם איז ציװיליזאציע,
מאםען־מארד.

 נאך איז כוח באװאםעגםען םון איכערוואג די אבער
 בלויז נישט צושםערען מארד־מאשינעם די אלץ• נישם

 דער םון גוםם אמ האב דאם און לעבענם מענשליכע .
װערען זײ און אליין. זיד — אויד צושטערען זײ װעלט,

 שאםען אויף לאנד םונ׳ם יראדוקציע גאנצע די שטעלען
 קאמף דער פלאקערט עס בשעת םראנם הינטער׳ן געװער
 די אנםשײדען װערט םוף כל םוף םראנם. אויפ׳ן

 װאם כחז, באװאםענםען ערשטען דעם דורך נישט מלחמה
 רע־ דעם דװ־ך נאר פייער, איז אריינגעװארםעז װערם
 אן שםראםעז װאם מאשיגעם, אח מענשען אץ זעחו

ר איז דאם שלאכטםעלדער. די אויף אויפהער ^  פ
 צײםעז םריערדיגע אין נישט, מער געװען. אזוי אויך
 קאם- אזא געװען נישט פראדוקציע־אפאראט דער איז

צײם. היעטיגער אונזער אין װי פליצירםער
 םון צװעק דעם פאר פראדוקציע די איינשטעלען

 לעבען. גאנצע דאם איבער־ארגאניזירען הייסט מלחמד״
 םון פלאנםעםיגקײט — דאם מיינם ריי ערשםער אין

 יין גלאט אויםארבעםען מער נישם טאר מען ארבעם.
 קריגט מען וועלכע םאר פראדוקטען, אריץ װעלט דער

 פרא־ דער אין דעה גאנצע די מארק. אויפ׳ן קונים
 אײס־ שםרענג מת מען רעגירונג. די האט דוקציע

 פאםעריאלען. רױע די אויסצונוצען װאם אויף רעכענען,
 אכ־ אויך אבער מוז מען לאנד. אין זיד געםינעז װעלכע

 זי אז גוםא, ארבעט מענשליכער דער אויף געבען טונג
 לוק־ איבעריגע אויף װערען אװעקגעגעבען נישם זאל

םום־ארטיקלען.
גלײד• נישט איז םלאנמעםיגקייט צו פלאנמעסיגקײם

 גחנםערע — פלאנמעסיגקײם הייסם געביםען אלע אױף
 ארבעםם־קראםם׳ שײך אבער ם׳איז װאם שפאחאמקייט.

 במ אויםנוצוג^ שטארקסםע די :פלאנמעסיגקײט הײסם
 געוואחװ געארבעט טאקע איז אזוי אח סארשװענדונג.

גרענעץ. א אן אוץ שיעור א אן זײיטשלאנד, אין
 די צוגעגרײט נאצחם דער האט יאר זיבען דורך

 האמז קינדער את םרויעז מענער, םלחםה• איצטיגע
 די אױף פאבריקען, אין ביינאכם, און בײטאג געארבעם
 די אויפגעבױט מען.האם ערד. דער אוגטער םעלדער׳

 קאנצעםרירםעזכוח גאנצעז םים׳ן מלחסה־מאשינעריע
 זײערע םח כוח םים׳ן םאלק, זיבעציג־מלקמען א םח

 בלוט מים׳ן געהיח׳ זײערע ®ח שבל םים׳ן מוםקלעז,
 זאל םאזמח־בעםםיע די כדי און הארצעז. זײער ^ון

m איו סום״ גוטען אין װערען געהאלםען m iig a געי 
.קונםם״ *ץ ,ליטעראםדר״ בלוטדורשטיגע א װארען

 דורד דונערען אײן אין געהאלםעז האם פראפאגאנדע און
 ;לופט דעד פון כװאליעס די איבעד יארען לאגגע זיבען

 גאנ־ דער איז גלײכעז קײן גישט האם װאס פראפאגאנדע,
ר  »ײז םים מעגשען. די פון געשיכםע ביז־איסױגער מ

 מ־ פארװאנדעלם איז וױרטשאםט גאנצע ךי :װארם
 איז פאלק נאגצע an םלחםזז־װירטשאפם׳ א אין האחװ

םלחמח־לעמ^ — אין לעמז גאגצע דאם עז,אטלדסא
 זימדיאריקער טון כוח קאנצענםרירטער חװ־ אט

 מעגשיז מיליאז צענדליג עטליכע םמ בעטארעדפשקלא
 זאי גדצחפלא פון דערלעפ די אויף אױפמריםען האט

באװאוסם. אמ רצזולמאט דער — איז *פודפראגקרײד

, י ל ן 9 י 4 0 1 <-----------------------------
מפנטזטךםארד. פון דינסם אץ ארבעם םענשלינע

 םענשליכער װיםל אנגעװײען, אויבעז האבען םיר
 נאציאנאלער דער אין ווערעז אװעקגעגעבען מח עם נווז

 מענ־ מאח־ען צו צוועק *אײדעלען״ דעם פאר וױרטשאפם
*ון,טםס. האב דיער פארניכםען צו אח שען

 גע־ רעזשים נאצישער דער האם דייםשלאנד אין
 םען *רבעם. םענשליכער דער פאר גהינום א שאפעז
 לוינען, קליינע םאר שטונדען, לאנגע שיעור א אן ארבעם

 רעדוצירם. צייט צו צײט םון נאד דעי־צו װערען װאם
 ארוים־ נאד דעם אחוץ װערעז לוינעז קליינע די אןיף

 ביישםייע־ .םרײװיליגע״ אח םעקםעס שװערע געלעגם
 נאצישער דער םיז צװעקען פארשיידענע פאר וונגען

 גאציא־ דער םח חלק באדייםענדער גאנץ א נארםײ.
 אין אוםזיםם גאנץ געשאםען װערם פראדוקציע נאלער

 ארבעםם־דינםם, ,םרײװיליגען״ םמ ארבעםס-לאגערען די
 ױנגע געװאלם םים געצװאוסנען װערען עם װעלכען צו

לאגד• גאנצעז איבער׳ן םענשען
 םערב־אידאפא סץ לענדער דעמאקראטישע די אין

 װעגען די אויף גייז געקענם נישט קאפיטאל דער האם
 זײנען מערב־אײראפא אין אױך אבער נאצײלאנד. פון
 גע־ פארשארםט אויםערםם ארבעם םת באדינגונגען ךי

מלזזמה־פראדוקציע• דער «מ אינםערעם אין װארען,
 געםרואװם קאפיםאליםםען די האבען פראנקרײד אין

 • זײ־ װאם געזעצען, םאציאלע די ליקװידירען איגגאנצען
 זײ בלום־רעגירונג. דער םון געװארען אײגגעםירט נען

 חזקה. ביד ארבעט דאזיגער דער צו געגומען זיך האכען
 צליב צוריקגעכאפט, באצײטענם אבער זיך האבען זײ

 םער, נאד אח׳ יוניאנם ענע1אײ די פח װידערשטאנד דעם
 םרײד־ױניאן־באװעגונג דער םון װירקונג דער אונםער

 גע* זיד מען האט ענגלאנד. םארבינדעטער דער »ין
 ארבעםס־צייט, די פארלענגערען םים׳ן גאגוג«ג«ן &תס

 םאר צאלונגען רעדוצירען םיט םטרײקם, פארווערעז םים׳ן
 אוים׳ן םעקםעם ארױםלעגען מיט און אװערםײם־ארבעם

ארבעםם־לומ.
אין לאגע די געווען איז אנדערש ביםעל שפאר א

. זגנלאנד•
םעכםיגסםע די םארמאגם װאס לאנד׳ דעם אט אק

 רעגי־ די האט װעלט, דער םמ באװעגונג םױיד־ױנ^
 יריג־ װיבםיגםטע די םמ אײנעם אלם פראקלאמירם תנג

 םארטײ* גאציאגאלער פאר פראדוקציע דער םץ צייעז
 יונ• די מיט צחאמענארבעם הארמאנישע די דיגונג:

 םרײד־ םפעציעלער א געװארען געשאםען ם׳איז יאגם.
 ם׳איז װען לײבאר־םיגיםםעריום. בײם ימ^־קאונםיל
< א פארלאמעגם אין געווארעז ארײנגעםראגעז  םים ב

 ארבעטם- דעם געװארען געגעבען זיינען עס וועלנען
 די ארגאניזירעז בײם םולמאבםעז באזונדערע םמיםטער

 צוגעשטימט תיכף רעגירונג די האם םלחםה־פראדוקציע,
 *לע אק ns לײמור־פארטי״ דער םון *מענדמענם אן צו

 ארבעםם־צײט די םארלעגגערען (מי םראגען וױנםיגע
 אנפרעגען קודם ארבעטם־מיניסטער דער מוז גל.א ד. *

 אפמאכען קאלעקטױוע די םרי^ױניאן־קאונםיל. בײם
 אםילו געווארען, רעספעקםירם וױיטער ענגלאנד אין יײגעז
 געװארען אנגערירט נישט איז םםרײק םץ רענם דאס
 גע־ זײנען אינדוסםריעז אלע אין כמעט ;ענגלאנד אין

ארבעטער. די פח לױנען די געווארען העכערט
גע* דורכגעםירם מלחםה־פראדוקציע די את אזוי

 Tin — דײטשלאנד אין :װעגען דרײ אויף ויאדעז
 בא* שםארק בײ — םראגקרײך אין ; שקלאפעדארבעם

 ײח־ — עגגלאנד איז ;ױניאז־םרייהײם גרענעצםער
 קאאיד־ ענגםםער דער אץ אדן ױניאן־ארבעם םרײער
רעגיתנג דער און יוניאנס די צוױשען ראציע

 לאזןין גאנצען אין דא םיר װילען םטראםעגיע םון פראגע
 מוח דעם ברעכען םיליםער־לייט זיך זאלען ;זײם א אין

םראגע. דער אט איבער
םרא־ די אלץ װי םער אבער סאראינםערעםירם אונז

 לענדער דעמאקראםישע די אין ארבעם־סיםטעם םון גע
 סםק קיץ ם׳איז לענדער. םאםאליםארע די אין און

 םלחמה־ דייטשע שםארקערע די האם געזיגם אז נישט״
 מלחמה־פראדוקציע שוואכערער דער איבער פראדוקציע

 קאמף אין געשטעלט האבען נאצים די עלאיס. די פון
 מאסע גרעםערער א סך א אין עראפלאנען און םענקס

 אין אח געלט אין ארעם איז נאצי־לאנד עלאים. די װי
 באלאנ־ םראנקרייך און ענגלאנד רעםורסען, נאםירליכע

 םונדעםם* וועלם• דער םון לעגדער רײכםםע די צו געז
 צוגע• שםארק אויםערגעוױינליך נאצי־לאנד איז וועגען
 רייכע די בשעח טוים. אמ לעבעז אויף קאמף צום גריים

 טרא* א ארויםגעװיזען האבען לענדער דעמאקראטישע
 םלחםה־ זייער אין אנסעכםיגקײם ממש שװאכקײט, גישע

אומגליק? דעם אם אין שולדיג איז ווער צוגרײםוע.
 ענםםער דער איז דעמאקראםיע םון פיינם פאר

 שולדיג, איז דעמאקראםיע די :געפינען צו שווער גים
 די אין ארבעםער־געזעצען לעrםזמ די ספעציעל את

 באגרעניצםע געזעצליך די — מלוכות דעפאקראםישע
 םרײד־ױניאניזם בארגײנינג״, .קאלעקםױו ארבעםם־צײם,

 שםוג- קירצערע טון פאדערונגען שטענדיגע דעע םים
 :פשום׳ע א איז דערקלערונג די לױנען העכערע אח דעז
 זייגען מלחםה מאדערנער דער פח באדערפענישען די

 ארבעם, אומארגאניזירטער םיט נאר אז גרױםע, אזוינע
 גאנץ מיט גאר אדער ארבעםם־קראםט, ביליגער מים

 נויטיגער דער װערען געשאםען קען ארבעם, אוםזיםטיגער
 שום קײן פארםײדיגונג. גאציאנאלער פאר מאםעריאל

 אריבערצזםראגעז בבוזז גישם איז בודזשעם גאציאנאלער
 װערם ארבעם די אױב םלחםה־צוגרײטוע, פמ לאסםעז די

 האט םראגט מיליטערישען אוים׳ן באצאלם. געהעריג
 שקלאםען־ארבעם נאצישער פון םיםטעם דער געזיגם
ױניאז־ארבעם. םרײער םון סיםםעם דעם איבער

דא־ דער ריכםיג פאר אנגענומען װערט עם אויב
 געבראבם ס׳האם וועלכען באװײז״, ,בםיתש׳ער זיגער
 אײ- אין מלחםה דער םון רעזולטאט ביז־איצםיגער דער

 װײניגער נישם איז מער נישט דאס םײנם דאן ראפא
 םרײד־ױניאניזם אמ ארבעםער־געזעצען װאס: אם װי

 א םארםײדיגוגג, נאציאנאלער דער סאר געפאר א זײנען
 דעם אט אין לענדער^ םרײע פמ קױם סאר׳ן געםאר

 םארשײ־ פח פראגע די אװעקגעשטעלט טאקע װערט זין
 טאר *דאס אםעריקע. אק דיעל״ ״נױ פמ געעער דענע

 א אוים שרײם לאנד״, אין דא איבער׳חזר׳ן נישט זיך
 נױ עדיםאריעל• איר איז צײטונג יארקער ניו געװיםע

 םון זיכעףקײט דער פאר געםאר א עם, הייסט איז, דיל
שקלאםערײ... צו אומקערען זיד פוז מען ;אמעריקע

 מלחמה־ציים אין פראפיםען פעםע אןן ארבײםסלאזיגקײם
 דער אין טישער ביםעל א ארײן אבער מען קוקט

 א זיך שאםט דאן עלאים, די םון מלזזמה־פראדוקציע
 עט־ נאר איבערגעבען דא לאמיר בילד. אנדער גאנץ
:ענגלאנד פון ציפערען ליכע

 אין געװען זייגען מלחמה דער פין אנהויב בײם
 רעגים• םויזענם 300 מיט מיליאז 1 אריבער ענגלאגד
 אויםגע־ איז מלחמה די װען ארבעםסלאזע. םרירםע
גרױ־ א שאפען גענומען תיכף ענגלאנד זיד האם בראכען,

 געװאחגז דינען ארבעםער מאסען גרויםע ארמײ. םע
 אנגעגאנגען, .איז מלחמה די וױיטער װאם םאלדאםען.

 איז געװארעז ארײגגעצויגען זײנען ארבעםער מער אלץ
 רעגים־ צאל די האם אלעמען דעם נאד את ארםײ• דער

 איצםיגעז פון מערץ חודש אין ארבעםסלאזע םרירםע
!פערזאז םויזענט 200 מיט מיליאז 1 — באםראפען יאר

 אר־ מער איז געגויטיגם אלזא. זיך, האם מעז אױב
 נישט האבען מלחמח־פראדוקציע׳ דער פאר בעםם־צײט

סאר !ארבעםס-הענם סרײע קײן ענגלאנד אק געפעלט
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 מלחמה־פרא־ דער אין חסרונות זוכט מען אויב
 גע־ זי מעז קען לענדער, דעמאקראטישע די םמ דוקציע

 טיליא־ דינע מיט קאפיטאל םון דיט דער אויף נאר פינען
 ארגאני־ דער םון דים דער אויף נישט נען־פראםיםעז,

 װאס לוין־העכערועען, םיילװייזע די מים ארבעט זירםער
ארבעםער־בודזשעם. אין גראשעגס באטרעםען
אינדוםםריצ. די אז דערלאזבאר, גישט םאקע ם׳איז

 נאציע, דער םון קױם דעם פארטיידיגען דארף וואם
 קאפיםאליסםען. פרױואטע םון הענט די אין ליגען זאל
 מלחמה־צוגרייםונג שוואכע צו די דערוױיזם עס וואם אט
םראנקרייך. און ענגלאנד אין

 אז מעגליך, אלץ. נישט נאד דאם איז אםשר און
 מלחמה-צוגרייםונג דער אין דעםעקטען ריזיגע די םאר
 םינ־ א עפעם םאראנטווארםלאד אויך איז עלאים די םון

 דער־ איז װעלכער קריחען, הויכע די אין קאלום םטער
שלייער. םונקעלען א אונםער באהאלטען גאך װיל

? ארבטם צי קאפיםאל — טולדיג איז װער
 די געליטעז ם׳האבען וחנלכע םפלד- מורא׳דיגע די
םראנקרײד, און םלאנדערן פץ פראגםען די אויף עלאיס

. , ____ _____ םד א פאראן םיםטעריע. טיפער א אק אײנגעהילט »יז
 ? געגומען גיט זײ םען האם װאם אינגאניעז נישם קײנמאל אפשר װעלען װעלכע םוד̂װ

 געלד״ אין קאםטעדפראגע די שײך אבער ם׳איז װאם רײ ערשטער אץ דא םײנען to װעחנז. אױפגעקלערם
סון סטײטמענטס אײגעגע די לױם אז פאקם, א עס איז ,מראיאגישע אח קאלוםם״ ״םיגפטע פח סראגעז די

געמאכם זײנען ענגלאנד אץ אינדוסםריע גרױםער דער וחזלט׳ גאגצער דער פת אגערקענט ם׳װעו־ט פעדד״. •••••• ■ -------- * ״ **‘*״ ----- w יוןו w • י ״#׳
 םיט געשלאמן זיד חאבען עלאים די פון זעלנער די אז

 איז לעזגעפא דמען זײ וס.ס?לד?דה ײאתדערפולעז
 דעפאקרזר זײער פאר סירערמאר אלס מאסען, גרויסע
 פרײע אלם לעבען צו רעכם זײער פאר פרײהײם, טישעד

 מר נישט זײ פון זײנען סערײאןעררפא קײן מענשען•
&W .חעכםםע די איז אח הױכע די אין געװאחװ 

 איבעריג געװען נישם אבער אמ עלאיס די פון קיײזעז
 וױ דעמאקראטיע. פון זיג טארץ באגײסטעדתג גרױסע

a זײנעז גןזאגם, n ו װןלכע סודמ^ פימליכע  ױעם «
יי T* אױפדעקעז. אמגאנמן נישם קײגפאל יפשו־

 גמחינספן גרױסע אוםגעהויפר קאייםאל פונ׳ם געויאחנן
 י דער או דא כדאי ם׳איז !םלחםה״פראדוקציע דער אין

 די װעז :םאקם ישאןעריססקטגאדא ײזא נאר מאנעז
 •רײזען די זײנעז נארוועגיע״ פארכאפט האכען נאציס

 םלחםח־ דער פאר ענגלאנד אין פעםאלעז געװיםע פון
 פראצענםען מנוליגןד נױט געשםיגען תיכף אינדוסםריע

 גרעס־ דער אס פראמנם). 100 סיס למשל, (קופעו,
 פאר• נאלעדנאציא רןפ דפמקסשמאנ פת׳ם אומגליק, טער

 קאפיםאליםטישע טון געווארען אהםגענוצט איז ס״ױגתג
פראפיםען. וייעון פאר םפעקולאגםעז

 1נאציש« אונטערן 1ארבײםס־באדינגונגט .ראסיסםישט•
יאד

 ארבייטס־אםם אינטערנאציאנאלען םונם בלעטין דער
 ארביישם־באדינ־ די וועגען דאטעם עםליכע איבער גים

 םשעכא־ און פוילען אין ראסעז ״םינדערע״ די םון גונגען
 שםא־ ביי : הערשאםט נאצישער דער אוגטער סלאוואקיע

 דעם פאליאקעז באקומען ארבייםען מלוכה׳שע אח םישע
 זעלבער דער םאר ארבייםער דײטשע װי לױן האלבען
 צוױי קריגען ארבײסער־םפעציאליסשען םוילישע ארבײט•
 זעל־ דער פאר ספעציאליםםען דײטשע וױ לוין דריםעל

 אםילו אז ווערען, באמערקט נאך דא מוז עס ארביים. בער
 ״םול־רא־ דעם געצאלם װערם וואם לוין״ גאנצער דער

 לעגעז. צום ניט אויד קלעקם ארבייטער, דײטשען םיגען״
 אפילו את לוין ושספ טעל׳חלקידד ו־ע־או דאאלבע א

ווײניג. צו הונגעדען צום
 אין אריץ זײנעז נאציס די אײדער צײט קורצע א

 אין געווארעז אויםגענומען זײנעז םשעכאסלאװאקיע,
 פעם־ םיט ארבייטער םשעכישע צאל גרויסע א דייטשלאגד

 םעלד־ פאר צײם באשטימטער א אויף קאנטראקטען טע
 טשע־ םארכאפט האבען נאצים די װי נאכדעם ארבייםען.

 ער־ קאנםראקםעז די רעגירוגג די האט כאסלאװאקיע,
^ ניט מען לאזט ארבײםער די בםל. םאר קלעדם  צוריי
 צו שקלאםען״ מי זײ, צװינגט מען און םארעז אהײם

 לאנגער א ביי לוינען. קליינע גאנץ םאר שווער ארבייטען
ארבײםס־צײט.

 מען קען מזרח־אייראפע אין לאגע דאזיגער דער לוים
 ארבייטם־ מין א םאר ױאם אויסמאלען, גריגג שוין זיד

 דער־ נײ זייערע אין אימפירען װעלען נאצים די רעזשים
מערב־אייראפע. אין לענדער אבערטע
 מלחמרו־ דיקסאטארישטן אונםטר קאפיטאל און ארביים

טנגלאנד אין רטזשים
 איז ארײנגעםאלעז זיעען :אצים די װי נאכדעם באלד

 גאנצע די עגגלאנד אין אויך איז בעלגיע, אין אץ האלאנד
 בכלל םאלק םון לעבען גאנצע דאם םאלקס־ווירטשאםם,

 הערשאפם אבםאלוטער דער אוגםער געװארען געשטעלט
 (״עםויר־ מאי םען22 םח געזעץ דאם רעגיתגג. דער םון

 רעגירונג דער גיט אקט״) דעפענס פאוערס דזשענסי
 אלם מלוכח דער איבער םײ מאכט אומבאגרעניצםע די
 יוזידים• םץ לעבען אוץ לײב איבערן אפילו סיי גאגצע א

 די אויך האט נאציזם פון מאזמה םאטאלער דער אױף
 טאטא־ א םיט עגםסערען געמוזט דעמאקראםיע ענגלישע

 דאזי־ דעם לויט לאנד■ באדראםען איבערן רעזשים לען
 ארבײםם־באדינגונ• די רעגיחנג די דיקטידט געזעץ גען
 םרעגענדיג גים ארבײםען, םח ארבײטער דער אמ געז

 אויד אבער מעג רעגירומ די לױן. און שםונדען אויף
 ילאז, א אויף הײם זײן םון אװעקשיקען ארבײםער דעם
 אר־ שיקען מעג זי ארבײט. זײן אין זיך־ גױטיגם זי װאו

 זיד זאלען די אז אױםםראליע, קײן לאנדאז םון בײםער
 די אח קאנאיע׳ קײן אדער דארטען, ארבײםען שטעלעז

 סראנט אויפן סאלדםען וױ אזוי מאלגען״ םתען אדבײמר
 פארגעסען זײ. באפעלט םעז װאו דארטען קםפען םחען
 אין הײנם ארבײט םעז אפמאכען. קאלעקטיװע די זײנען

 אר־ מען און לענגער און םאג א שעח 12 שײז עעלאגד
 בירגאר אלע :װארם אײן מיט װאך א סעג זיבען בײט
 םאלדא־ איז געװארעז פארװאנדעלם דתען עגגלןהד פמ

 מלזזפה־לעמן — אמ סאלקם־לעמז גאגצע דאם טען,
פראנט■ אױפץ וױ

 גיט ענגלאנד אין מלחמח״ .םאםאלע אמ דאך אבער
 «ס װעלכעד אק אדעו־ דײםשלאנד אין װי אײגעגע דאס
 פעז האט ענגלאגד איז כזדואטיר־טלקסדי אנדערער איז
 מד ניט אפילו זײ האם מז ײג^ס, rp זיזײרטקולי נים

א א אוגםער שםעלט אױפזיכם• גרדעחגזונ
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ואיבמדדכס^»« ארבעטערבאװעגוננ אמעױקאנער דער אין
x ש. פיז

 ארבייטער דער םון סרײנד ױפריכטיגע
איינגע־ לאנג שוין האבעז באוועגונג

 שפאלטונג די אז געווארענט, און זעז
 און באוועגונג ױניאן טרייד דער אין

אנ־ ווערט וואס ברודער־קאמף דער
 טיילען געגגערישע די םון געםירט
 געװינסען אלע געםאר אין שטעלען

 םא־ די דורך דערשלאגען זיך האבעז ארבײםער די ײאם
 יאר. עטליכע לעצםע די םץ משך אין געזעצען ציאלע

 וואס פאםירונגעז צוויי םארגעקומען זיעען מאנאט דעם
 סון אקטועלקייט די און ריכטיגקײט די באוויזען האבען

געםאר. דער אט
 אמענומעז זיינעז וואם געזעצען ארבייםער אלע םון
 אדמיניםטרא־ דיל נױ דער סמ צייט דער דורך געווארען

 רילעי־ לעיבאר וואגנער דער איז וואשינגטאן, אין שניע
 אר- ארגאניזירטע די פאר וױכטיגסטער דער עקט, שאנס

 די בײ געזעץ פארהאסםעסטע דאם דערםאר און בײטער,
 דער לאנד. גאגצען איבער׳ן רעאקציאנערען םארביםענע

 אויף פונדאמענט, דער איז געזעץ רילעישאנס לעיבאר
 שטײ זיך םחען געזעצען םאציאלע אנדערע אלע יועלכעז

 ױנ־ די אנעדקענונג לעגאלע גיט געזעץ דער וױיל צען,
 אמ זיי אגערקענען צו בתים בעלי די צװינגט אח יאנס

 אםילו באדינגונגען. ארבײםס איבער די מיט שארהאנדלען
 שטונדען־שכירות דעם םון דורבסירונג פראקםישע ז־י

םארזיבע־ גייטסלאזעןאר אח פעגסיע עלטער די ץ,געזע
 בלויז לעבען אין ווערען דורבגעפירט הועלעז געזעץ רוגג
 וואם ױניאנס מעכםיגע זײן ײעלען עס ױי םיל, אזױ אויף

 װערעז■ דורכגעפירט זאלען זײ אז היםען כסדר מעלען
 אנ־ םילע םון םאל אין גאװיזען האט פראקטיק די װי

געזעאען. ארבײטער דערע
 אר־ פמ געגנער פארביסענע די אויד װײםעז דאס

 מאנוםעקטשו- אװ אסאסיאײשאן נעשאנאל די וױ בײטער.
 ארגאני־ אנדערע אוץ קאמערם אװ טשעמבער די דערס״

 זייער פינאנסירען. אח אינדוםםדיאליסטעז פון זאציעס
 סענאט אמ קאנגרעס איז םארטרעטער זייערע פרעסע,

 קאנ־ דעריבער האבעז זייערע אגענטעז אנדערע אלע און
 אטאקע דעד אין םייער שטארקםםעז זײער צענטרירט

געזעץ. רילעישאנם לעיבאר דעם אויף
 די אויך אז ערווארטען, געקענט דאך מען האט

 וױבםיגקייט די פארשטיין ױעלעז ארבײטער די פון פירער
pc אלע מיט פארטיידיגעז אים װעלען און געזעץ דעם 

 אנ־ אין בתים. בעלי די פח אטאקעס די געגען מיט^ען
 מרויעדיג־באדימםע די pm אזוי. געווען טאקע איז חויב

 מאיאריטעם אירע אריעגעבראכט האט קאמיטע״ ״םמיטה
 זיײ אקט׳ וואגנער דעם אמענדירען צו רעקאמענדאציעס

 םירער די ארויםגעטראטען אםענדמענטם די געגעז נען
 םע־ אםעריקען דער pe סײ און א. אי. םי• דער פון םיי

 אױ עלעםענםען פראגרעסיװע די לעיבאר. אװ דעױישאן
 איז מען רואיג. זײער געװען דעריבער זיינען לאגד

 ניט מאל קײן ױעלען ענדערונגען די אז זיכער, געווען
 האט ספעציעל קאנגרעס. איז מאיארימעט א קריגעז

 װעלעז אונזערע געזעץ-געבער די אז גערעכעגם, סעז
 אלגע־ םון יאר א אין דעם םאר שטימעז *ו װאגען נים

 דאם געשען אבער איז מאנאט דעם ודאהלעז. םײנע
פרע־ דער םאראויסזען. געקענם נישט האט קייגער וואס

 געגעבען האט גרין, װיליאם ל.׳ אוו פ. א• דער םון זידענט
 װי נאכדעם אמענדמעגטס סמיטה די «ו *ושטימונג דין

 אײגצושליםען איינגעשטימט האט סמיטה קאנגרעסמאן
 םארלאנגט. האט סעדערײשאן די וואס ענדערונגעז עטליכע

 אר־ גרעםטער דער פון ברכה אמ גוטהייסונג דער מיט
 געזעץ״יראיעקט דער איז לאנה פון בײטער־פעדעראציע

 מער• צוױײדריטעל מיט קאנגרעס אין געווארעז אנגענומען
הייט.

 געווארען אנגענומען זיינען וואס אמענדמענטס די
 גזעץ. רילעישאנם לעיבאר דעם פאקטיש דער׳הרג׳ענען

 אויםצוהערען רעכט דאס קאורטם די גיט געזעץ דער
 און באארד לעיבאר דער סון גאשלוםען געגען אפילם

 די לויט ריבטיג געאורטיילם האבען די אויב באשטימען
 אור־ דעם אומווארםעז דאן קען געריבט דער באוױיזען.

 ווען מאל יעדעם אז מיינם, דאם באארד. דער פמ םייל
 אנט־ וועט ױניאן, קאמפאגי א אײנארדענען ױעט באס א

 דער־ די געגעז דיםקרימינירען אדער ארבייםער זאגעז
 באגיץ אדער ױניאן־איט געטרייע זיינען זײ וואם םאר

 וועט באארד די און געזעץ, געגען םארגרעכענס אנדערע
 באס דער וועט פראקטיק, די אויפצוגעבען באםוילען אים

 פאר־ וועניגםטענס אח געריבטעז די אין אפעלירען קענען
 יארען־לאנג• אורטייל דעם פון דורכםידונג די ציהען

 אויםער בלייבען דערוױילע וועלען אדבײטער אנטזאגטע
 שכירות מאנען אז איז, ענדערונג אנדער אז ארבײט.

יאר אײז פאר גלויז מען צײמ פארלארפנעד פאר

 את אחער ביז װי אזױ טעטיק וױיטער זיעעז יוניאנם די
 קאאיעראציע. זײער וױיםער אויד זובט רעגירונג די

 לױט חאט, װעלכער בעוױן, אדבײט םח מיניםםער דער
 אר־ םיז א פון םתקציע די ,פאוער״־געזעץ, גײעם דעם

 טרײד די פון פירער א אלייז את בעטסחײקסאםאר,
 איגדארסירט אימשםיםיג איז טעטיגקײם זײן און יוגיאנס

ױניאנם■ אלע םון געווארען
 די פרײוויליג אן געםען יתקמם םדײד עמלישע די

 ארבײטם־םיניסםער זײעד פון ״דיקטאםוד״ ודי׳םװײליגע
pit — אי*ם פירס גרױסבדיםאגיע פןןוווןס• ווייסןן, זײ 

 דער פון רעםונג דער פאד קאםף אגנזשיידעגדיגעז דעט
 קאמף איצטיגער דער װעט יליזאצי?.װיצ

wv b m ,פאר־ ימקמיזם טרײז־ חנר איז דאן װערען 
 וערועגלימ קײן זײן ניס מןר מלל װןז flp דױוןן,

מ *רײמײט, לי מי מ  •nra* n װןם יא.אציזלױייצ קיז
קלאם ארבײמער דאד אױך װןס דאן גןוױצען« קאסף דןס
ד סד 9 די פון מתזיפיײײ «ן רעכט די זזי מװימן «

או__________________- - ^יו פ א מו אוז ן ז פאדבויגעז•■* !ײסחײדיג םח עד י

 מוזען דעריבער וועט ארבײטער דער מער. נים און
 קאמף. דעם אויפגעבען און לאדעגדיג זיך ווערען מיד
 םון בענעםיטען די פץ אוים שליםט וואס פונקט דער

 אומגעזעצ־ באגאנגען איז װאם״ ארבייםער יעדען געזעץ
 אין גוואלד־מיטלען מיט זיד באנוצט אדער טאטען ליכע

 א באםעם םאקטיש גים ארבײטס־געבעד״ מיט סכסוך א
 אר־ דער צו צוריקנעמען זיך אנטזאגען צו מעגליכקייט

 איינער ווען גענוג איז עס סטרייקער. אקםױוע אלע כײם
 גע־ האט ער אז אם, םרעים א אויף םאר׳משפט װערם

 זייז קריגען קענעז ניט זאל ער אז םקעב, א שלאגען
 ווערען אפס״ ״םרעים אזוינע אזוי װי צוריק. דזשאב

 װאס ארבייטער יעדער ווײס סטרייקער, אויף געמאכט
 דעם אין ענדערונגען אנדערע די געסטרייקט. אמאל האט

 פרעזידענט האט דאך בעסער. פיל נים אויך זיינען געזעץ
 זיג צוױיםעלהאםטען דעם צוליב גוטגעהייסען די גרין
 אנער־ צו באארד די צװינגען ביים אים גיט דאם וואם

 םון ארבײטער מאיאריטעט א ווען פאד־יוניאנס קענעז
עם. פאדעדס םאבדיק גדויסע א אין פאך אײן

 אמ גרין ניט אז קלאר, איגנעם יעדעז פאר איז עם
 װען וואלםען םעדעריישאז דער םח סירער אנדער אן נים
 גע־ אין ענדערונגען אזוינע אויף איינגעשטימט איז עס

 די אין ברודער־קריג פארשאלטענער דער נים וועז זעץ׳
ארבײטער־רייעז.

הואװש־־יארעך .גוטע די נאך ביינקט לואיס
 לויט װאס. מאנאט, דעם געשעהעניש צוױיםע די

 ברו- דעם צו װערעז צוגעשריבען דארף מיינונג׳ מײן
 חשאחן איז באוועגונג, ױגיאן םרײד דער אק דעד־קריג

 הער־ צו ליבע גײ־אױםגעםלאמטע פלוצלונגע, לואים׳ ל.
הואווער. בערט

 האבעז װאס די באםש ווילם• איר ױאם אײך זאגט
 אים האבען צײםעז- אלטע גוטע די אין לואים׳ן געקענט

 ;ראדיקאל געװאלדיגעז א פאר געהאלטעז נישם מאל קײן
 ניז אז םאקט, באקאנםער אלגעמײן אן איז עס באמש

 גע־ לואיס איז שאןײרעפעד דער אין שפאלםוגג דער
 געשםאנען איז ער וױ רעפובליקאנעד׳ גרופע זײן אח האסשעסאז ביל צו נענםער פיל אידעאלאגיש שטאנען

 זיך קיינער דאד האט ;עלעמענםען פראגרעסיווע די צו
 לאגע אמטיגער דער ביי װעט ער אז םארגעשםעלם, ניט
 ראליעאיז רעװאלוציאנערער זײן מיטען אץ לאנד׳ אק

 געוועזע■ דעם פארםיידיגען ארױסקומען אי• סי. דער
 םיט חואװער׳ז — אמעדיקע פון הונגער־פרעזידענם נעם

 אד־ םילחמעז די צו עצח זײן ססי ;סנרעז-לײנ דמע
 ארױם־ װעט ער אז ;עפעל פארקױםען צו בײססלאזע

 יועל פרעזידענם געװעזענעם דעם פארםיידיגיח קו&ען
 און טאפ״ יעדען איז חיז א״ אג?ז«דארשפ האם בעד

 .קרופניפ אפילו אז שםופע, א צו לאנד דאס געבראכם
ידבײ־ פילע ייז לוקםוס א געוזארען איז נישט״ מים
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 לואים האם הואווער׳ן צו ערקלערונג ליבעם די
 דצד °פאר ״םארבאנד דעם סח קאגםעדענץ א בײ געמאכט

 -n איז וואס ראסעז׳/ קאלירםע די םון םארבעםערונג
 קאנוומ־ דער ערב פילאדעלסיע אין געווארען האלטעז

 ״רד דין אין פארטיי. רעפובליקאנער דער םון שאן
5 ערקלערען צו װי ׳וױים אזוי געגאנגעז לואיס איז S 

 אמ קריזיס דעם םארענדיגט האט וואס דעם פאר װער׳ן
 L םאי צוליב אז רוזוועלט׳ן. באשולדיגען און לאנד
 געווארדז פארלענגערם קריזים דער איז פאליסיס זײנע
 געי לואים האט — ״רתװעלם מער. יאר זיבען מים

 ארבײםסלאזיגקייט און דעפרעסיע געמאכט האט — זאגט
 בלויז לעבען... אמעריקאנער אין ערשיינונג כראנישע א

 הואווער׳ן באשולדיגעו פאליטישענס זעלבסטזיכםיגע
 אגדערע מיט קאאפערירען צו פאליםיס הואװער׳ס

 אנהויבעז איז װירקונג מעכטיגע א געהאט האבען קער
״1932 אין נאך ערהאלונג די

 ערשיינונג אזא ערקלערען מען קען אנדערש וױ
בלויז װי לעבען ױניאן אמעריקאנער דעם איז
 פעדןױײ אמעריקעז דער צו האם דער וואס דעם, מיט
 מגע איר מיט האם װאם אלץ «ו אמ לייבאר אװ שאז

 דאס אוועקגערויבם איינמאד לואיס׳ז ביי דאט ומשא
 וועגען רעדעגדיג ניט שױן ? הישר שבל ביסעל לעצםע

 אלע־ לואים יאד איז אנשטענדיגקיים, און אידעאליזם
 פלעגט אליין ער װי סירער, פראקטישער א געווען מאל
B זיײ רחיטירט «ר האמ װי טא גאצײכעגעז, זיד a ft

 א״ אי. םי. דער ~אין נאכפאלגערשאפט זיין פרעםטיזש,
 טער־ איבערװעגענדע די אז גום זײער וױיסס ער וועלכע

דיל״. ״נױ דעם אח רוזוועלט סאר איז זייערע, הײט
 אויף ווארטען לאנג געדארסט נישט האט לואיס און

 אכצען ױניאגם• אייגענע זײנע ®ח טאקע ענטפער אן
 אינ• םעקםטיל דער אין ױניאנס לאקאל פון פארםרעטער
 האלםעיל און ריטײל ױנײטעד דער אין און טערנעשאנאל

 שאר־ אװעקגעשיקט גליז האבעז אמעריקע אוו עמפלאים
 די צו רעדע לואיסעס געגעז םראטעסם־טעלעגראמעז פע

 אויםפאדע־ א. אי. םי. דער םון וויים־פרעזידענטעז זעקס
 אץ האט לואיס אז עםענטליד, ערקלערעז צו זיי רענדיג

 םאר נאר ארגאניזאציע דער םאר גערעדם ניט םאל דעם
זײ: זאגעז טעלעגראמע דעד איז אליין. זיד

 הןר ענםוישונג און ערגערניש טיפםטער דער ״מיט
 פרעםע די וואס סטעיטמעגט דעם געלייענט מיר געז

 םארדאמענ־ לואים, ל. ײשאהן פרעזידענט צו שרייבט־צו
 דע־ ,געמאכט האבען זאל װעלכער דיעל נױ דעם דיג

 סאקס כר^ישען s פןןר ארבײטסלןןזיגקײס אק פרעסיע
 פרעזי• דעם םארדאמעגדיג לעבען/ אמעריקאנער אין

 םאנטאםםישער אלם םארט^יגוגגס־םראגראם דענם׳ם
 צוריק* אינטעלעקטועלען םולען איז מוח א םון םארשלאג

 הוא• םון ברויט־לאינם די םארםײדיגענדיג און טריט/
רעזשים. ווער׳ס

 םוןאוד שטיצע די ניט האבען אנזיכטען די אט
 װערען געטאכט װעט עם סײדען אמ מיםגלידער זערע
 א• אי. םי• די זיך «ים ניט רעפרעזענטירעז די אז קלאר

 1חשא פון אנזיכטען פערזעגליכע די בלויז זיינען און
 אונ־ פמ װאוילזײו דעם שעדיגעז די וועלען לואים. ל.

ױניאנס״. זערע
 שוץ־פראגראם דטר אויף איינשטימיג פליגלען בײדע

לאנד פארץ
אײגשטיםיג־ הערשען צו שײנם פונקט איין אײף

י אין םליגלעז בייחג םח םירער די צװישעז קײט  ת
 אימר איז דאם באוועגוגג■ יוניאן טרײד אמעריקאנער

 לאגי• םאר׳ן באװאפענונג יון שח פיז פראגראם דעם
 יי 1אי םעדעריישאז דער םון עקזעקוםױו־קאונםיל דער

 בײת האנען א אי. םי. דער פון עקזעקוטײוע גענעראל
 ס־רעגייומ דער פאר מאנאט. דעם ארויםגעזאגם זיך

 י געפאדערם יגיטילײפצג און באוואפענונג פון פראגראס
 וזיס גרזפען די אױף ארכײםער די םון םארםרעםערשאםם

 באדמ־לענענס- די אז און פאליםי די באשםימעז װעלעז
װעריז• באשמט זאלעז אדבײםם־סטאנדארדם און גוגגעז

 פאראיגםע־ גלמױג זױז באוועגתג רײסעארב די אז
 ׳ באװאפעגונגם־פוזד די אזוי װי אופז דעם אק רעסירם

 חנגיײג<« דןר פוז װעחנן ײדבגעפירם וועס גראט
 געשעזמגרמז די אימר אנצדאזײזעז• אימוײג זיד ײכס

 י ««י חילפט־פראגראם גאםלע די איז אײראפע אין
אמו פזזטױצשמײאר עטלאזסײארנ ײיי די *יז מזו ממ
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 דא־ ביליאנען לאנד־פארטײדיגונג. און באװאפענונג וןפ
 מלחמה־מאטעריא־ אויף װערען אויםגעגעבען װעלען רלא

 באשעפטיגונגם־מעג־ גרויסע געעפענט ווערען עס לען.
 דעם אן אינדוסטריען. באוואפענוגג די אין ליכקײטען

 בענעפיטירען זאל עם װער םראגע, דער אויף ענטפען־
 ארייגגעגאסען װערען עם װאם גאלד שטראמען די ןפו
 לאסט די טראגען זאל עם װער און אינדוםטו־יען, יד יןא
 דער אפ הענגט שטייערען, דורך בילם די צאלען וןפ

 פאר ארבײטער־מאסען אמעריקאנער די פון לעבענם־מצב
 קא־ די און אינדוסטריאליםטען די יארען. קומענדע די

 פרא־ ״די פארמולע: אלטע זײער האבען פיטאליסטען
 אויף — שטייערען־לאסט דער בתים. בעלי די — יםעןפ

 גאנץ האבען זיי אז ארבײטער״. די פון פלײצעם די
 די אט דורכפירען בײם קאנגרעם אין ערפאלג היבשען

 איז װאס פעאנץ־ביל דעם פון זען מען קען פראגראם
 פון משא גאנצע די געװארען• אנגענומען מאנאט דעם
 די אויף געװארען ארויפגעלײגט איז שטייערען נײע

 פארהײראטער א ארבײטער. ארימםטע די פון פלײצעס
 א דאלאר 40 קנאפע דורכשניטליך פארדינט וואם
 וואך א דאלאר 16 םארדיגען װאם םינגעל-לייט און װאך

 שטייערן די ;אײנקונפטם־שטייערן צאלען דארפעז וועלעז
 דערםאר געהעכערט. זיינען לעבענם־מיטעל פילע אויף

 מלחמה־ פון אםצאל הויכען קײן נאך מען האט אבער
 די אויף טעקסעם די אויך אײנגעפירט. ניט פראפיםען

 אינדום־ גרויםע און טראםטס םון פראםיטען געשוואלענע
געווארען. געהעכערט ניט זיינען אונטערנעמונגען םריעלע

אונ־ ניט אבער נאך זיך באנוגענען אלײן דערמיט
 אויםצױ זוכעז זײ אינדוסטריע. םון קאפיטאנען זערע
 רע- ריזיגען א שאםען צו אויף געלעגענהײט די גוצען
 זאלען וואם מלאכות בעל געשולטע ױנגע, פץ זעתו

שאג ז,פאד4?אנקזדידע קעגען 1111י3ש די האלטעז און ת

 דע־ קאנםיליאיישאן דער שכירות. איבער איז סכםוך
 צװי־ םארמיטלען צו זוכט רעגירונג דער פון םארטמענט

 רעילװעי אװ בראדערהוד דער םון לאקאלס צוױי די שען
 די און באלאנגען דריױוערם די װעמען צו טריינמען

קאמפאנים.
 אינ־ דער םון מיטגלידער טראקלייט, טויזענט צװײ

 דעם זיינען טיעמםטערס, אװ בראדערהוד טערנעשאנאל
 און יארק נױ אפ-םטײט סטרייק אין ארונטער מאגאט
 די אין טראק־דעלױועריס גאנצע די אפגעשטעלט האבען
 שטונדיגע םוםציג א פאדערען ארבײטער די שטעט.

 טאפעלט געצאלט; מיט װאקעישאנס און ארבײטם־וואך
 מאנכע און טוב־ארבײט ױם און זונטאג פאר געצאלט

 נײעם א פאר פארהאנדלונגען די פאדערונגען. קלענערע
 ארבײטער די און געווארעז אפגעבראכען איז אגרימענט

םטרײק. אין ארוגטער זיינען
 אגרימענט גייעם א פאר םארהאנדלונגעז די אין
 דער מיט ױניאז ארבײטער אויטאמאביל דער צװישען

 א צו געקומען עם איז קאמפאני, מאטארם דזשענעראל
 אז קלאנגעז׳ ארומגעםראגען זיך האבען עם און דעדלאק

 פינף די קאמפאני דער געבען צו פלאנעװעט ױגיאן די
 איידער פאדערט געזעץ מישיגען דער וואס נאטיס טעג
םטרייק• א ערקלערט ווערט עם

רעגי־ די ערנםט. זייער דיז צו שייגט לאגע די
 איצם אױסצומיידען אינטעלעםירט באזונדעדס איז רוגג
 וועלכע אינדוסטריע דער אין ארבײם די אפשטעלען דאס
 קאנםיליאיײ דריי באוואםענונג דער פאר נויטיג איז

 צו קענען די וואם אלץ טוען וואשינגםאן םון טארס
 א וועגען איז סכםוך דער סכםון■־. דעם פארמיטלעז

 אל־ אז םאדערט ױניאן די שכירות. די אויף העכערונג
 וואם ארבײטער 150,000 אלע םאר העכערונג געמיינע

די םאבי־יקען. אירע אלע אין גאשעםםיגם טאמפאני די
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 ווערען גאשעפטיגט גיט זאלען סימפאטיקער שיסטישע
 מורא אוים קריגם־מאטעריאלען מיט שיםען אנלאדען ביים

ארבײט. די סאבאטירעז נים זאלען זיי אז
 מאנאט דעם אנטשיידונגען אומנינםטיגע און גינסטיגע

 פץ דױויזשאן אפעלייט דעם םון אנטשיידוגג אן אין
 באדינער אז געווארען גע׳פםק׳ענט איז קאורט םופרים

 אינטערסטעיט באטריבעז ווערט עס וואו געביידעם אין
 םעדעראלען דעם אונטער ארונטער ניט םאלען האנדעל.
 די כאטש אז הייסט, דאס שטונדען־געזעץ. און שכירות*

 שאםען געביידע דער םון םאבריקען די אין ארבײםער
 מוזען און שטאטען צװישען האנדעל םאר׳ן ארטיקלען
 םעדעראלער דער וואס באדינגונגען די קריגען דעריבער

 אין אנגעשטעלטע די אבער זיינען םאר, שרייבט געזעץ
 פארטערס אםערײטארס, עלעוױיטאר וױ געביידע, דעד
 סטעים דעם אינערהאלב בלויז באשעםטיגט ענליכע, און
געזעץ. דעם אונטער נישט םאלען און

 אומ־ ביי יארק נױ אין אוועק נעמט אנטשיידונג די
 םעדע־ םון שח דעם ארגײטער טױזענט םופציג געםער
 איז אגטשײחנג די געזעץ. שםונדען־שכירות ראלען

 אפיל אז אויף םעסט־קעיס א אין געווארען ארויסגעגעבען
 באשעם־ זייגען װאס קארפענטער א און וואטשמאן א פץ

 זיבעטע אױף סענטער־געביידע גארמענט דער אין טיגט
 אײגענ־ די געקלאגט האבען ארבײטער צוױי די עווענױ.
 אװער* םאר געצאלם פאל אנדערםהאלבען פאר םימער

םאר. שרײבם געזעץ שטוגדען־שכירות דער װי טיים
 האט יארק נױ םון קאורט סױרקוט םעדעראל דער

 װעסטינג־ דער מון אפיל אן צוריקגעװיזען מאנאט דעם
 א געגען קאמפאני מאנוםעקטשורינג און עלעקטריק הויז

 איר אויםלעזען זאל זי אז באארד לעיבאר דער פיז באםעל
ײ^ איר אץ פאגי־ייגיאזקאט ניי להגלומפי אױ פאנ

 רעגי־ די אז ווייל, אזא םראיעקט איין נידעריגער. וואס
 מע־ אלם לײט ױנגע מיליאן צוױי אויסבילדען זאל רומ

 אויםביל־ די אינדוםטריען. שװערע די אין באניקער
 און שטייערז םמ ווערען געדעקט וועלען דונגם־קאסטען

 אין װערען ארױסגעווארפעז װעלען מלאכות בעל נייע די
 מי־ אנדערהאלבען איבער די מים קאנקורירעז צו מארק
 אמטער נאד זיינען װאס מעכאניקער ארבײטסלאזע ליאן
 מעקנאם, פאול םון ערקלערונג דער לויט לאנה אין דא

אדמיניסטראטאר. םעקױריטי רעגירונגם דער
 גוט זײן זאלעז ױגיאנם די ווען אז זיך, םארשטייט

 רעגי• דער פץ באוואםנונגם־ראטעז די אויף םארטראטען
 דעדי• פאסירען. קענען ניט זאכען אזוינע װעלען חנג,
 באװע־ ױניאן טרייד דער םון גרופעז בײדע ען3הא בער
קאונםילם. די אין םארםרעטערשאםט געםאדערט גונג

 האבען צו נויטיג םאר אויך געםינט רעגירונג די
 אום באװאםענוגגם״ראטעז, די אין םארטרעטער ארבייטער

 אונםער־ גים וועט פראדוקציע די אז פארזיכערען צו
 דעם איבער ארבײסער־םכםוכים. דורך װערען בראכעז

 אלם הילמאז, םידגי באשטיטט רוזוועלט פרעזידעגט האט
 םארטיידיגוגג• נאציאנאלער םאר ראט דעם םון מיטגליד

 צו־ נישט גאר איז ל. אװ ם. א. די אז זיך, סארשטייט
 םי. דער םון ווײם־פרעזידע^ר א וואם דעם מיט פרידעז

 ארים גײמ טע באשטימונג די געקראגען האט א• אי.
 פלא־ םעדעתישאן דער זיק צו מפײם אום אז קלאגג, א

 םא־ דעניעל באשטימעז צו רחוועלט םדעזידענט געוועם
 אינטערגעשאנאל׳ טימםטערם דער םון םרעזידענט בץ,
 איז, אידײע די אח קאמיםיע ענליכער אן איז אמט אז צו
 אר־ דיער אין באגעגענען זיך וועלען צוױי די װען אז

 װע* געשאסעז אינדירעקם דעם דורך אםשר װעט כײם׳
ר איו פעדערײשאן דער צווישען דעתענטערוגג א רען  ת
געװען. אסת עם וואלט הלוואי א. אי. סי

מאנאם דעם סטטעלמענםס און סכסוכים סםרײקס,
 װאס מעםענתשערם אמ אפעוײיטארם ראדיא 700
 זײנען קאסױגיקײשאנם עי. סי. ר. דער פאר אךבייטעז

 פראםעסטגעגען אױס םטרײק אין ארונטער מאנאט דעם
 פארלאזעז פאר ארבײטער 125 פון סוספענדירונג דעד

 מיטינג א צו גײן צד ערלױבעניש אן חשאבם זײערע
 קאמ־ די באשולדיגט האט יוניאז ךי ױניאן. דער ®מ

 לײ־ קאמפאני די ארבײטער. די אויסשליםעז אין פאני
 אגיײ־ םדע באנײען פאר םארהאנדלונגען די עם. קענט
 געװארען, אפגעבראכען אח קאמפאני דער מיט מענט
 אײניגעז מקענם גיט זין■ האם םען װאס דעם צוליב
 אדביײ די װאם שכירות די אױף חעכעתגג דער װעגען

.__ ______ קריגעז. תילעז םער
מניג אח אכט הונדערם  באס־ייײייעיםװעלמ זי

 אמדיחנז װאם קאםפאנים פיר ®ת גאשעפטיגם ײעדעז
יעד םםדײק• אין ארוגטער זײגעז םעדםינאל, דיקםי פיז

 העכערונגעז, איינצעלנע געבען צו שםימם־צו קאמפאני
אלגעמײן• ניט אבער

קוירני, איז ארבייטער שיף־בױ די םון םטרײק דער
 נאב־ געװארעז, געםעטעלט מאנאט דעס איז דזשױרזי, נױ

 צו אפעלירט האבען יוניאן דעד סון מירער די וױ דעם
 קאם־ די װאס העכערונג די אנצונעמען םטרייקער די

 רעגײ דער שםערעז צו ניט אום םארגעלעגם האט פאני
 בױם קאמפאני די באוואםענונגם־פראגראם. איר אין רונג

רעגירוטג דער םאר קריגס־שיםעז איצט
 צו צוריקגײן םאר געשטימט האבען ארבײטער די

 םיט אײנם. צו פיר באדינגונגעז׳ די אויף ארבייט דער
 גרױסער א מיט ארבײםער די האבען םריהער םעג צוױי

 דער םון אגבאט זעלביגען דעם צרויקגעוויזען מערהײם
 םירער זײערע םון רעקאמענדאציע דער טראז קאמפאני,

אגצונעמען. עס
 דעם האט ױניאן מאכער פאקעטבוך יארקער נױ די
 אםאסיאײשאז דער מיט אגרימענט דעם באנײט מאנאט

 פאקעטבוד יארקער נױ די יאר. צווײ נעיןסטע די םאר
 אינםערנעשאנאל זײער םון אפגעשפאלטעז דינען מאכער

 קער־ צענםראלער קײן אן אנגעשלאםען ניט זײנען אמ
 באדינגונגען די װעגען אײנצעלהײטען קײן םערשאסט•

 גע־ פארעםענטליכם נים זײנען אגרימענט נײעם דעם אין
 די אז באהויפטען, ױניאן דער םון םירער די ווארען.

 דעם אין װי זעלביגע די םאקטיש ״זײנען באדינגוגגען
 םעז30 דעם אױסגעגאעען איז װאם אגרימענט אלטען

יוני.
מא־ דעם ענטװיקעלם זיך האט םכסוך שארםער א

 שיף־ די מיט ױניאנם מאריךארבײםער די צוױשען נאט
 אײראפעאישער דער סון רעזולטאט אלם קאמפאנים,

 או־ײגגע* האט ױניאן םעריטײם נעשאנאל די מלחמה.
 דער און רחװעלט פרעזידענט «ו פראטעםט א שיקט

 רע־ ענגלישע די װאם דעם איבער קאמישאן, מעריטײם
 ארבײ־ װאס מאטראזען די צווישען אז באשטײט גירונג

 בער־ גאד געהען װעלכע שיפען אמעריקאנער אױף טען
 איז םכסוד־ דער דײםשען. קײן זײן ביט זאלען םיד̂ן

 קאנ־ א האט װעלכע לאין, סםעיםס יונײםעד די איבער
 באםרײבעז צו רעגיתנג עעלישער דער מיט םראקט
בערמודא• און אמעריקא צוױשען שיםען

 דער םון פרעזידענם וױדער, רײען, פ• חשאזעף
 נים װעם מען אז ערקלערם האט יתיאן, לאנגשארמענס

 לאנגשאר* איטאליענישע געגעז דיםקרימיגירעז חנרלאזען
 עלײעם. די פאר פראכם סיט שיםזזו אנלאדעז בײם פען,
 געמאכט איז םאדערונג אזא אז באהויפםעט׳ האט ער

 איםאליע זינט שיף־קאמפאנים עגגלישע די םח געװארען
 עגגלישע די פון פארמרעמער די גירק ערקלערם האט

 פאדערונג אזא אז געלײקענם, האבען שיפם־קאפפאניס
 «ר האבען זײ װאס אלץ געמארען. ארױסגעגעבעז איז

פא־ באװאוםםע אז איז עו־קלערונס ןײער לױס פאז־ערט,

 װען אדבייטער. 2,500 ארבײטעז עס ױאו חשויחי,
 געווארען, אנגענומען איז געזעץ רילעישאנם לייבאר דער
 די אױפגעלײזט כלוםרשט קאמפאני װעםםינגהויז די האט

 רעארגאנתירט גלײך זיך האט זי און קאםפאני־ױניאז
 די ארבײטער. די םון יוגיאז אומאפהענגיגע אן אלם

 זעלביגע די איז דאס אז באשלאסען, האט כאארד לעיבאר
 זעלבע די אמ דאם אז ;געשלײערם אנדערש נאר יענטע

 בא־ האט און לײבעל נײעם א אונטער קאמפאני־יוניאז
 קאמפאני די אױפצולײזעז• איר קאפפאגי דער םוילען

פארלארען. און אגטשײדונג דער געגעז אפעלירם האם
 פאראורטיילם לאקאלס םינוסםסר צוױי פון באאמםמ

אױםפרפסונג גפלם פאר
לא־ םיםםטער דעם םמ פרעזידענט שוסטער, םאל

 צו געװארעז פאר׳משפט מאנאט דעם איז 202 קאל
 אױם־ םאר יאר 20 ביז 10 םון םערמיו א אויף םודמע

 םםראשונקעם אונטער מארקעם־לײם םון געלם פרעסען
 זעל־ דעם פון עס״אגעגמגיזג דעך סרײקס.ה יפעזר צו

 גע־ געפונען אויד את װאלדאר̂ן ארטור לאקאל, בען
 הערינג־ סמ געלם אױםפרעסען םאר שולדיג ווארעז

הענדלער.
װאל־ ביזנעם־אגענם דער װאם איז כאראקטעריםטיש

 םארברע־ םװ רעקארד לאנגען גאנץ א שימ האם יארף
 םאר־ ער איז 1922 איז נאד פאלשײ• דער בײ בענם

 האט דאך האלד״אפ. א מאכען פאר געווארען אורםײלט
 ביזנעס־ אלם אמט אן האלטען צו געשםערם גיט אים עס

 אנ־ דער םון עדות די לױט װאו ימקװ, דער איז אגענם
 פון דאלאר טויזנטער אױסגעפרעסם ער האט קלאגע

יאר. םיר לעצםע די פון משן אץ קרבנות זײנע
 געפונןין איז יוניאן טימםםערם דער טון 807 לאקאל

 איבערםרע־ אח געלם אויםפרעםען אק שולדיג געװארען
 גע־ פאר׳משפט איז און געזעץ אנטי־טראסס דעם םען

 ביז־ צודײ שםראף. דאלאר םױזענט צען צאלען’ וװ יזארען
 און קעמפבעל וױליאס לאקאל׳ Bin פון נעס״אגענםען

 יאר צוויי צו געדואוען פאר׳משפט זיינען פארעי, אדסםק
 גע־ האבען אנדערע צװאנציג און םיר יעדער. םורפע

שםראםען. קלענערע קראגען
שיינם, עם וױ עס׳ איז ssffl לאקאל פון פאל אין

 רעקעםירינג• אדער אוםערליכקײט פון םאל א געװען ניט
 געװיםע פח קרבגות זײנען עס, שײנם ע,למראורטײפא די

 בא״ «ד געױארען אגגענומעז זײנען װאם יוניאךרולס
 םראק־ פון קאנקורענץ דןר געגפז מיםגלירער די שיצען

 געהאט האט לאקאל דער טאון. אװ אדט pc דרײווערס
 םראק א ברענגם דדיױוער םרעמדער א pm אז חל, א

 א דינגען אייגעגטימער דער םוז יארק׳ נמ גאך װארע
 דעם אגלאחװ את אדעןלסצויאו דדײוחנר יארקער ניו

 געװארען ערקלערט איז דאם אס יארק. ניו איז טראק
 דער־ און געזעץ זשעדסא סעד pop מפארגחגם אלס
גןוואדען. באשטראוט זײ po>i פאר
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אלט און יזננ פאראײנינט קאנװענשאן
 האם בעאבאכטער אויבערםלעכליכער ער

 דעםאנםםראטױוע די באמערקט בלויז
 אונזער פון פאזען עמאציאנעלע און

נאםירליך, אויך איז דאם קאנווענשאן,
טעםיג־ ערענםםערע מער די וױיל

ספעקטאקולאר. אזוי ניט זיינען קייטען
רעקאמענדא־ באריכטען, דיסקוסיעס,

 פא־ און אינדוםשריעלע איבער אפשםימונגען און ציעם
 פראקםישער גרױסער פון זײן מעגען פראגען, ליםישע

 אבער וואס אויג. די נים פארכאפען זײ אבער וױכטיגקייט
 דערגריי־ גרויסע די איז באמערקט, האבען םילע ניט

 רעזולטאטען פראקטישע די און ױניאן דער פאר בונגען
 דע־ די פון םילע גאר בי־ענגען, געמוזם ד״אבען עס וואס

 ״הקםות״ און געזאנג אפלאדיסמענטען, מאנסטראציעס,
 דורכ־ האבען ארבײםער טויזענטער די װאם זאל, איבערן
 םארשידענע בײ קאנװענשאן דער פון משך אין געםירט

 סארט איין בארירעז בלויז דא װיל איך געלעגענהייםען.
 מוז דאס וואם װירקונג די און דעמאנסטראציעם אזועע
 דא םײן איד ױגיאן. דער און ארבײטער די אויף האבען

 םון אפטיילוגגען םארשידענע די םון דעמאנסםראציעס די
 דרעסמאכער און קלאוקמאכער די אינטערגעשאנאל׳ דער
 אנ־ די םון אפטײלוגגען פארשידענע די יארק, נױ אין

 ױניאנס, מיידעלשע די שטאם״ אויסעח מארקעםס דערע
 קינסטליכע ארבײטער, דרעם קינדער אונםערוועש, די ווי

 האבען וועלכע אנדערע. אלע די און ארבייטער בלוםען
 בא־ האבען פארטרעטער דיערע װען דעמאנסםרירט

דערגרײ־ זייערע וועגעז קאנווענשאן דער ביי ריכםעט

 זינט יאר, זיבען לעצטע די דורך וואם דעם טראץ
אינטערנעשא־ nytaw םץ בוואליעם ארגאגיזאציאנם די

 אלטע די םוץ ברעגעז די אריבערגעגאסען זיך האבען געל
 כםעט םארםלייצט האבען און מנטערס אינדוסםריעלע

 םון onyoayx נײע פארשלינגעגדיג לאנד, גאגגע דאס
קאנם־ ײגיאז דארטעז אײנשטעלענדיג אמ פראז־וקאיע

 פיל גײע, א געקוםעז איז באדינגונגעז- ױניאן אח ראל
 איבער ארבײםער די צװישען םארשטענדיגוגג בעסערע

יוגיאז; דער זיד םים ברעגגם דאס וואס פראבלעמען די
אר־ צוריקגעשטאגענםטער דער אפילו װאס דעם םראץ

M םראגע א נישט איז עס אז איצט, שוין באגרייםט בײםער 
ן פו ^  די זײ בײ אװעקנעסעז און קאנקורענטען באזיגצן ■

ך  אײנשםעלען פון פראגע א הויפםזאכליך נאר ארבײט״ |
 ארבײםער אלע אום ארבייטם״באדינגונגען אייגחייטליכע

 חלק יושר׳דיגעז א קריגען זאלען אינדוםםריע איןדער
 ביז דאך איז לעבען; א אויף םארדינען אזץ ארבײם

 ביי פארבליבעז אלץ נאך קאנװענשאן איצטייגער דער
 אין ארבײםער די וװ םיססרויען םין $ ארבייטער םאנכע
 דאס געגענדען. און שטעט אנדערע איץ טרײד זעלבען

 װעטע־ אלטע אוגזערע בײ סײ מערקען, וגו געווען איז
אנ־ און יארק נױ פון דרעםפאכער און קלאוק די ראנעץ,
 איבײטעי די גײ ײס און פארקעםם, עלםערע דערע

 אובזער פון פיאנערעז די געגעגדען. אנדערע די םרן
»trar, נאד האבען דרעםמאנער, און קלאוק עלטערע די 

,שיק־ די סאר שרעק אינםטינקםיװען אץ געםילם אלץ
 יונגע די באנדלעך. די אוועקנעטען קוםען וועלכע םעס״

 נײ די אױף געקוקט חאבעז אוט־אװ־טאוץ, םוץ ארבײ׳טער
nypnr בלויז זוכעז װעלכע גזלנים אויזי וױ ארבײםער 

 זײ־ ארױםטדײבעז און זיך פאר ארבײם די אוועקנעםען
yny ביזנעס. פון בעלײבתים

מר  לעוטע די דורך געסאן פיל יוגיאן די ה#ט זי
t n r, יראב־ די איבער• ארבײםער די אױפצדקלערעז 

פרעםע׳ אוגזער דורן■ שוײפט״ און װארט דורר לעמען.
 ביל־ סון חילף דעו־ םיט אראנזשירט יעסקצלע דודך

 װאם בראשורען און ביכלאך תרך דוגגם־דעיארםםעגם,
פארשפרײם און םארעםענםליכם תאט דעפארםםענם דער

U U U |  M l  * U k M k f e k k  u a u L k u u  .  .  t  ■ - - > - ■ - - -  יוניאז די האם םיםלען׳ םעגליכע אלערליי דורך און^ 
 םיםגלידער די אויפצוקלערעז עחיאלג, מיט און געזומז

קאנקורעגםען, קײן גיט זײבעז זײ «ז זײ, אנוױױען און
 זעלביקע די האגעז וועלכע שװעסםער״ און ברידער נאר

 אונםערשײד גרויםער א אבער איז עס אינמדעםען.
o ערפאײגנ• ®ןן לערנען און ביכע׳ל פון לןרגען סון r 

 םעםאדל זאטערעיױרק און שנעלערע פיל א איז לעצםע
קליר־ *רײגברענמז »מ ישעוגחנעאימר תיכס?זפא «ו

דעד גיי דעמאנםטראזיעס די פארשםענדיגמס איז קייט ■MW MHi Mh •MIMUMMi ■uutuk - * --- *יד• דעט אס דעדגרײכם האגען קאנווענשאן,----
\ קלאוקםאכפר יארקמר ניו די מאחסירסן סס

ממר דער איז «ס קאגװענשאן. דןר םון םאג זד
ן די לןד רי שסאם ארימן ®ון יתגזוארג די ,טנןנ^ן

שװארץ ש. פין

 האבען בעיביס״ א. ר. די לאקאלם, ױנגע די פון און
 זיי וואס קאנווענשאן דער בײ אקלימאטיזירט שוין זיך

 פארגעקומען שוין זיינען עס מאל. ערשםען צום זעהען
 הא־ דעמאנםטראציעס די אין דעמאנםטראציעם. עטליכע

 דעם אין דעלעגאטען. אלע באםייליגט אבער זיך בען
 גרויע; װי קעפ, בלאנדע און שווארצע מער זײנען געמיש

 דער־ אט אבער געקנײטשטע. װי פנימ׳ער ױנגע מער
 אום דרייען אלע געקלאפעריי. א װידער זיך הערם

 א מארשירט דורכגאגען די אין טיר. צום אויגען די
 פאר־ זײ מוזיק. מיט טאקט אין ריטמיש פראצעסיע,

 אר־ זעלביגע די זיך דוכט זאל. גאנצען דעם פלייצען
ט דאך אבער דעלעגאטען, זעלביגע די בײטער,  די ני
 ױניאן. אונזער פון פיאנערען די מארשירען דא זעלבע.

 מאר־ נאך האבען וועלכע פון פילע קלאוקמאכער, די
 גענעראל ערשטען דעם אין לאין פיקעט דער אויף שירט

 די באגריסט דובינסקי פרעזידענט .1910 אין סםרייק
 םאר־ די פאר פאר זיי שטעלט און דעמאנםטראנטען

 שיל• ער ליים. ױניאן דור צוױיטען דעם פון טרעשער
 ױניאן דער םון בויער די האט וואם קאמםעז די דערט
 געבראכט האבען זיי וואס קרגגות די דורכגעמאכם. האבען

 יױ פרעכטיגען דעם פאר באדען דעם צוגרייטען ביים
היינט. האבען מיר וואס בנין ניאן

 א אליין באארד. דזשאינט קלאוק דער םון םענעחשער
 די ער שילדערט קאמםען, פארגאנגענע די םון וועםעראן

 בא• ױניאן, דער םון דערגרייכונגען און שוועריגקייטען
 ראנג־ קלאוקמאכער די װעלכע מים םראבלעמען די רירם

 פראגראם די איבער גיט און טאג «ו היעם זיד לעז
 לעזען «ו אזוי װי אויםגעארבײט האט ױניאן די וואם
 טראדיציעם די וועגען רעדט ער םראבלעמען. די אס
 בא־ איך אידעאליזם. זייער װעגעז קלאוקמאבער׳ די פח

 די בײ דעלעגאטען ױנגע די םון פגים׳ער די םראבט
 די אין קלאוקם די נײהעז װעלכע םײדלאך די טישען,

 ליכט נײ א זע איך און מארקעטס נײ־ארגאניזירטע
o אם אױגען. זײערע סץ ארויםשײנעז r די זיעען 

 •תבירט די האבען באסעם זײערע װעלמ ״גזלגים״,
 און ארבײט זײער אװעקגעסען אז^-וױלעז אײגרעדען,

 גײע הערצער זײערע אין זיד וועקען עם ד ברױט זײער
 םאלידא־ און םארשםענדעגיש םון געפילען — געםילען

 אין ארבײםער שװעםטער און ברידער זײערע *ו רימעם
 געבוים ױניאז זײער האבעז װעלכע שעפער, קלאוק די

םטאנד»-דס. דיערע באשימז און
דרפםםאכטר יארקער נױ די

האכ־ דזשולױם בינעוױים־פחנזידענם אויפן שסײס
 דזשאינס דרעם דער פון םעבעדזשער חשענעראל פאן,

 לאגע שזיערע די שילדערם ער יארק. גײ אין באארז־
 טאנגעל דעם צוליב יארק נױ אין כערדדעססא די פון
 דרעס־ די אז אן> ער ווײזם גלײטױיטיג״ ארבייט. אין

 שטארק אזוי וונקט טאג צו הײנט זיינען ױניאנם מאכער
f צוריק> יאר דדײ םיט געװען דעען זײ ווי r o דער 

 אין םײ שטארק, ארבייטסלאזיגקייט. פארגרעםערטער
 די פח םאראל דער אין םײ און םיטגלידער צאל חנר

:זאגם ער אימרגעבעגהײט. זײער און םיטגלידער
 באםת קען ױגיאן דרעספאכער די אז דענק, ״איך
 יוניאן״. יונגע זײער און אלגזע «אז װערען אנגערוםען

 זײגען איינםלום, איץ גרױס םארםע׳ איצטיקער איר אין
 יאר זיבען גלױז װעלם, אויסערליכער דער םאר םיר

 םיר עלםער. םיל מיר זײנ«ז אםת׳ז״ דער אין אלט.
 און 1912 ,1909 פון םםרײקם אםאליגע די געדעגקען

״1919 ,1916 ,1913 -
 יארקער נױ דער פון געשיכםע די שילדערענדיג

איבלען די צו אריבער האכסאן גײם יוניאן, דרעםמאכער
U U  u k k U  f e U U u L u  k u k k k U  U U U  U k M U U M k k U  ער אױף. פרא&עז אױגען זיעע אינדוםטריע• דער אק

 ״nr נײ דער װעלכער פח צרח אפת׳ע די אז אן, װײזם
 בילי־ די םיל אזױ נים אמ לײדס, מארקעס דדעס קער

אוםד די װי שעפער, אום־אוױםאון די פון ארבייט גערע
M —----------------*--------------------------------------•־־ l  M M  M M  m  m m■ •  אינ דער פדץ קאפיםאנעז די פון סאראגםווארםליכקײם

 די אין פאראיגטערעסירט בלױו דמעז װעלכע דוססריע.
 עןרעסעבפאר «ו גארנים סוען און •ראפיסען באלדיגע

 תפם חאכמאז וחח •ראז־וקציע. די און פארקויף דעם
ר האנעז ,םיר אױם: •ראבלעם, שװעחנ ן ח־ «
ר מ גױר .?ז1א<לסודע« די םאר פורא ניט האבען םיר ן

 איעצײ קײז צוריקגעבעז ניט װעלען מיר אז דא ווארענען
 אגרי־ איצטיגעו אונזער איז האבעז םיר וואם געװינס
 םיד אבער םארהאנדלעז׳ צו גריים דינען מיר מעגט•
 ״win און — נויטיג ווען קעמםעז צו גרייש אויך זײגען

ח אפלאדיסמענטען םון שטורעם א אוים ברעכט מ  אי
י ״ זאל. גאנצען

 פת קוםעז אפלאדיסמענטען די מערקװירדיג. און
 1ד םת םירער אמ דעלעגאטעז די פון װינקלען. אלע
 פת און רייען םראנם די אין דרעםמאכער יארקער נױ
 פװ מארקעטם׳ דרעם אנדערע די םמ דעלעגאציעם די

 די שםעם. וױיטע די םון װי גום אזוי יארק נױ ארום
 בא־ פלמלימ האבעו אוט־אװ־טאון םון דרעםמאכער

 באםת איז עס וואס איצט ביז װי בעםער פיל גריפען
 אױף באשטײם זי װען ױניאן׳ דער פון אבזיכט די

 אװעק־ גים ארבײט. דער םון קאנטראל שטרענגערען
 ארבײםער חברים זײערע װילען ארבײט, זײער נעמען

 בא־ אלעמען, םאר מאכען בעסער נאר יארק, נױ םון
 אר־ די זאלען געמאכט, ווערען דרעסעם װאו אז זארגען
 גאנצע אלם אינדוסטריע די און לעבען א מאכען בייטער

םארבעסערען. און אנםװיקלען זיך זאל
 אלע פון אייגיגקײט דער םח סיפבאל א װי און

 איגטעתע־ גרויסער אונזער םון מיטגלידער ארבײטער,
 ירע־ *ו איבער האכמאן וױים־פרעזידענם גיט שאנעל,
 בא־ חשאינם דרעם דער םון מתנה א דובינסקי זידעגט

 אים, ®מ םארטרעט קונםט א לאקאלם, אירע איז ארד
 חשאחן ארטיסט וועלט־בארימטען דעם םון געמאלען

 צוט אנערקענוע און ליבע סמ אויסדרוק אלס םלאון,
 אלע מיר ױעלבער צו דער״איינטערנעשאנעל פון םירער

 גחד אלע איבער שטייגם באגײםטערונג די באלאנגען.
געצען.

דעלעגאציעס אום־אװ־םאון די פון דעמאנסםראציעס די
 גע• םיל האם םיטגלידער דור ױנגער דער אויב

 פון ייאגערען יי םון דעפאנםטדאציעם די דורך לערענם
 גמ אין דרעםמאכער אץ קלאיק די םון ױניאז, אונזער

 יראנ־ די װעגען מארקעםס, ערשטע אנדערע די און יארק
 אומערע פון םראדיציעס די און אבזיכםען די לעמען,
 םים־ עלטערע די אויך האבען ארגאניזאציעם, ערשטע
 אי• איבערגעבעגחײם, דעם וועגען געלערענט םיל נלידער

 חא־ עס האם שװעריגקײטען אץ פראבלעםעז דעאליזם,
 זײנען זײ װעלכע םיט ארגאניזאאיעס יונגע אונזערע בען
באקאנס. װײניג גאר געװען קאנווענשאן דער ביז

 שרעק דע^אינםםיגקםיװער באקאנם ניט איז וועםען
 סילען ארבײטער עס1ד און קלאוק יארקער נױ די װאס
,אמדאװ־םאוז״? דעם *שיקםעם״, די דערמאנט םען ױען

M f e  I k t k M  m L u  H k M l u l u U k k u  k u u u u  m  M M  h L k m  m u kמח גדדת ®דע גרגעשריבזגן האבעז זײ סרן סילע גאר
i M f t  M m  M U  k U U k M  MMAM M M k M  m L u  M M M k L  k M  M k L u k kא< זײעד ■ררעניח^ און שרעק אלע ליידען, זײ וועלכע 

 קאנ־ דער צו פארדינםםעז, קלײגע און בײםסלאזיגקײם
 גאר מארקעםם. אנדערע די איז ארבײםער די פון קורענץ

 אר־ ױנמ די אט פארגעשטעלם זיך האבעז זײ פון פילע
 וחנל* ארבײםער׳ אוטבאװאוםטזיניגע םעםפע״ אלם בײםער

םי װעגעז ױניאן, װעגעז חשגות קלײנע גאר האבען כע  מ
 פלדצ־ r און ארבײםער. די םון סאליז־אריםעט װעגעז

 םענשימ אגדערע גאר זיך פאר דערזעז זײ האכעז לוגג,
 זײעי אין פארגעשםעלט זיך האבען זײ װאם די וױ

 אײגענעם זײער זיך פאר דערזען האבען זײ פאנטאזיע.
 יומ׳ צוריק. יאר 30 םיט אויסגעקוקם האם ער װי דור

 אוםקאמף גרײם אויםריכטע. און אידעאליםםיש םוםע,
 זעלבימ די פון באגײסטערם לעבען, בעסערעז א פאר

קריםםאלידרם. קלאר ניט נאד באםש איחמלען,
 אין ניט אױך את םיטואציע עקאנאםישע די און

 באר״נסעט מא פארגעשטעלם. זיך האבעז זײ וױ גאנמז
 מוש־אירסאא איטטעה דעם פון װאנדער וױיס־פרעזידענם

 ס&עגטדעפאי זײן םוץ םעריםאריע די דעפארםמענם.
 האממ טיטגלידער סאסע א און יארק נױ ארוס איז
מז «ו געלעגענחײט דער םיט באנוצט זיך  דײ *ו קו

 יעטאנםטףי דער אין זיך באםײליגען »ת קאנוועגשאז
 עמםענסן םרײליכער ענערגישער, יונגער, א ציע.
מ קיץ  ײי פארשיחנז זײ קלייגשםעטעלדיגקײט. פון סי

 סיפ עי,פיר זײערע פוץ לײסוגג דער אונםןר ארםײ אן
 ■7געמײ ײ3* נמח ױאלט םאםער ריםם. און געזאגג

ײ5ינ שװעריגקײטעז קײן גאר האנעז זײ אז  יײג״ *זי
״ . ;מענעוושער זײער ד?תנײלס זיכער, וױיל זארגלאז,

 געיימ איז יאר, דרײ לעצםע די אין .ארגאניױרען
 n *יז ארבײםסלאדגקײם ארבײם. שװערע זײער א

ײ לאגע, אינחםםריעלע אומזיבערע י מ ע ״ מ ל  י
װןן ניט קיעמאל זײנען שעפער אומערע םטאבל• מ

--------------------------------------> 1 9 4 0 ל ן י

 פראצענש דער איז באדינגוגגען, נארמאלע אוגםער .״ילו
 אריבער זיך ציהען אדער ארוים גייען װאם שעפער

 טערי־ דער אין גרױם אועעהײער שטעם אנדערע זױן
 טרײבט ױניאן די אז טענה׳ן, בתים בעלי די יע.־מר
 די פון אז דערמאנען, צו גענוג ביזנעם... פון ארוים ךי
 די פון משך אין זײנען האבען, מיר װאס שעפער 6סס

 האבען אדער ביזנעם פון ארוים 200 יאר דרײ לדצטע
 דעם טראץ שטעם. אנדערע אין אריבערגעצױגען יךז

 פאר־ ניט שעפער און מיטגלידער צאל די איז אבער
 ארגאגיזירט זײנעז שעפער גײע געװארען. קלענערט

 סטא־ און סםרייקס 400 צייט. דער דורך עװארעןג
 אעע־ זיינען ביטערע זייער זיי םון מאנכע פעדזשעס,

 ארגא־ זײנען שעפער הונדערט צוױי געװארען. פירם
 מיטגלידער נײע טויזענם זיבען און געװארען גיזירט
ױגיאן•״ דער אין געװארען אױיגגענומען ךינען

 טראכטען און װעטעראגען יארקער נױ די זיצען
 אויםען פון ארגאגיזירםע נײ די ױנגע, די זיי אויך :ךד

 ניטא פראבלעם. אוט-אװ־טאון אן אויך שוין האבען שטאט
 ארגאני־ מער און ארגאניזירען װי מיטעל אנדער קײן

 ױניאן. דער םון לויםען אימער וועלען באםעס, זירען.
 זײנען אוט־אװ־טאון פון ארבײטער ארגאניזירטע די ניט
 שאפ. םװעט און סקעב דער נאר קאגקורעטען גרויסע די

 און פאראייניגען אלע זיך מיר מוזען אויםצוראטען׳ אים
 ױ־ פראצענט הונדערט פאר ארבײטען כחות אייע מיש

לעקציע. װיכטיגע זייער א יאן.נ
 וױים־ םון באריכט םון זיך שאםט בילד ענליכע אן

 קאטאן פון מעגעדזשער ריחבערג, עלייעס ורעזידענט
 דער אז אן וױיזט ער דעפארטמענט. טרייד גארמענט

 37 אין מיטגלידער־ םויזענד 15 איצט האט דעפארטמענט
 יאר דריי לעצטע די דורך אז אן וױתט ער לאקאלס;

 געשםיגען שעפער ױניאן די אין ארבײטער צאל די איז
 אפעז אין ארבײםער צאל די און פראצענט 60 «י»

םראצעגמ. 66 אויף געפאלען איז שעפער
 אונזערע דעמאנםטראציעס דורך אויך םירען עם

 אונטערװעש ד?ר לאקאלס, מיסעלײניאום יארקער ניו
 פרע־ וױים מיט 62 לאקאל ארבײטער נעגלידזשי אץ

 דער מענעחשער, דיער אלס שאר סעמויעל דדעגם
 פרעזי־ וױים מיט 91 לאקאל דרעם הויז און סשילדרען

 ארביי־ בראזיר און קארםעט די גרינבערג. הערי תנם
 קינ־ די םנײדער; אברהם מענעחשער זייער מים םער

 םיז אנגעםירט 142 לאקאל ארבײםער בלומען סםליכע
אנדערע. און םואוױם דזשאזעף מענעדזשער דיער

 קאנ־ דער אויף אבער איינדרוק שטארקםםען דעם
 םארםרעםער די םון דעםאנםםראציעס די מאכען װעגשאן

 געראםענע די ארגאניזאציעם, אינגםטע אונזערע פון
איגטעתעשאנאל• אונזער פון עופה׳לאן■

 כא־ דעם אנגעגומען פלוצליגג האם האל קאתעגי
 אין ״םשאםאקווא״ עכט־אמעריקאנער אן סון ואקםער

 אי־ קיק גים שױן r ןרשײנעז דעפאנםטראציע יער
 טעכטער, און זיז אמעריקאנער עכםע נאר םיגראגםען,

 לאנג נים ביז גאד איז ימיאן װארם דער װעמען פאר
 כמעט בייז׳ דאס אל םון םארקערפערונג די געװען צודיק

 םון קאםטױםען די אין אגגעטאן אלײן. םײסעל חנר
 לעמי־ מיט חיםלען אץ אװעראלם אין סטעיםם זײעת

 םיט קלײדלאד קורצע אין גרעבער, קוילען פת לאז־
 ברייםע׳ אץ קאױגױרלם, און קאו־באיס סון *טיװעל

 װעלכע מאמעם׳ ■יאנערישע זײערע םח קרמאלינעם
 די אײגנעמעז מידען אין אװעקגעלאזט זיך האבען
ר םיז קעםפער ױנגע די םארשירען װעסט, װילדע  מ
 מײדלאך אח ײגגעז לעבעדיגע כװאססקע. װעסס. םאוטח

 אז אויםגעםונען צוריק לאנג ניט ערשט האבען תאס
 חנ* דער פון אויםברײסערוגג די אײגענטליך אח יידאן

 האבעז אור־עלםערעז זײערע װעלכער פאר פאקראטיע
 מאר־ עם געביט. עקאנאמישעז אויםן אױך גצקעמםם׳

 םםעיטם םארשידענע די פח אטריאדעז די סארבײ פירעז
 דיערע זיגגענדיג סםעיםם, זײערע םמ פאנען די מים

 יערלשםײן מײער םירער׳ זײער שטײם סםעים־היםנען.
 קלאוק די שטײהען Jiru קלײבט און ביגע דער אױף
 אר• די אס אז פילען און pnr נײ פון דרעסמאכער »ז

 קאנ־ גים פלײש, אח בלום אײגען זײער זײנען בײטער
קודענםעז-

 װיים־פרעזידזנט ביגע דער אויף ערשײנט אס און
ם. מאדיס ^  דער אמ שיקאגא װעגען באריכטעם ער ב

^ אלםע אן איז שיקאג^ פיםעל־װעםם.  שםאט. ױג
 נײ־ סך א פאראז זײגעז דיםטריקם דעם אין «נער

 םע־ דער םח בײשייל אלס צענטערם. ארגאנידרםע
 ער ברענגט דיםםריקם׳ םיםעל-װעםם דער פון ייגקײט

ו י  ײנקמ אונזער װאס םםרײק פארביטערםען דעם י
n לעצםעם אגגעםירט ״אם r גאר־ .אליינא דעד געגען 

אײנע ®אר שםעלם ײבינסקי ■רעזידעגם קא.״ פןנס

 אל־ די םון לאקאל נייעם דעם פון דעלעגאטען די פון
 איז װאס איינע טעים. סטעלא מיס ארבײטער, פיגא

 אײנע ױניאן. דער פון מיטגליד א לאנג ניט גאר ערשט
 רעדע, איר און םטרײקער, איבערגעגעבענסםע די םון

 עולם. גאנצען דעם עלעקטריזירט געקינצעלט- ניט פשוט.
 רעק־ נייע אונזערע פון עקזעמפלאר אן נאך איז דא

מארגען. פון װעטעראנעז די — רוטען
דער־ זי רירענד. איז רעדע, איר פון פשטות די

 די און םטרײק דעם פון געשיכטע די איבער צײלם
 האט בתים בעלי די פון האנדלונג די װאם רעװאלוציע

 האט זי ארבײטער. די אט פון מחות די אין געמאכט
 פון קלאסעךאינטערעסען פון באדײטונג די געלערענט

 אײגענע אירע אין איבער עס גיט זי און אלײן לעבען
:דערצײלט זי װעו־טער. תמימות׳דיגע

באשעפ־ װעלכע קאמפאני׳ גארמענט אלפינא ״די
 די םון אײנע איז און ארבײטער טויזענד ארום טיגט

 עקס־ מאל אלע האט אינדוםטריע, דער אין גיגאנטען
 עפײ פון נאמען אין מלאכות. בעלי אירע פלואטירט

 צו מיטעל מעגליכען יעדען געגוצט זײ האבען שענסי,
 קאמפאני די װאס ביליג. סחורה זײער פראדוצירען

 אלע ארבײטער די האבען ״עפישענסי״ גערופען האט
 םאר־ דורך ענטװעדער דערפאר, באצאלען געמוזט מאל

 שגיט שרעקליכען א דורך אדער אפ, סםיד שטארקערען
פרײזען. די אויף

 םענט 25 דעם אײנגעםירט האט געזעץ דער ״װען
 אנט־ קאמפאני די האט ,1938 אקטאבער אין מינימום,

 איבערגעלאזט און מלאכות בעלי לאגגזאמע די זאגט
 זײ אפערײטארם. שנעלע די בלױז ארבײט דער בײ

 דערםאר ארבײטער הונדערט ארויסגעווארפען האבען
 א סענט 25 םארדינען געקענט גיט האבען זײ וואס

אונז האט קאמפאני די אזוי װי איז דאס שטונדע.

 װאכען לאנגע 16 םטרייקען געמוזם האבען מיר זעץ.
 געזעץ דער אז לעקציע, א קאמםאגי דער געבען צו

 גוצען דעם םאר בלויז געװארען געשאםען ניט איז
* קאמפאני• דער םון

 ארויסגעװארםען האט קאמפאני די װאם דעם *םראץ
 םון םילע האבעז ארבײטעה לאנגזאמערע די םון 100

 25 די םארדיגען געקענם נים ארבײטער שנעלערע די
 םויט־ אין געװען שםעגדיג זיינען און שםונדע א םענט

 זײער םאר לעצטער דער איז סאג יעדער אז שרעק,
 מיידלאך די ברויט. אויף םארדינען צו מעגליכקײט

 צייבענענדיג דיגער״ דעם אפקליעען דעריבער םלעגען
 זײ װאם שטוגדען ריכםיגע די ניט קארטלאד זייערע
 ױי שבירות וױפיל דעם לויט נאר געארבײט, האבעז
 אפעדײ־ םלעגען םאלען, םילע אין םארדינט. האבעז
 װאך, דורכן שטוגדען 45 געארבײט האמגן װאם טארם,
 חאבען סיר שטונדען. 30 םאר כלױז נאצאלט קרמען

 מי־ דער כאםש אז כאדויערען׳ אונזער צו אויסגעפונען
o געזעץ שכירות נימום r גוםעם, געבראכט םםק אן 
o r אוועקגעטמעז דעמאלם ביז קאמפאני די o r גאנצע 

o פראפיםעז די םיט צוזאםען גיםעס r  o r  o r ■גע 
בראכט.

 lyar איז געװאקסעז זײנען קריװדעס ״אונזערע
 7זי ארגאניזירטען נים א אין אױפגעריםען ענדליך
 יױ א װעגען געװאוםט נים גאר ד^בען מיר םםרייק.

 און סעג דרײ געזעםען בלויז in זײגען מיר ױאן.
yrn] מן צו עגםשלאםען געױען  םעט־ װעט ער ביז זי
o פלוצלונג׳ לען. r י באשלאסעז קאמפאגי די* -n r 

̂נדלעז  ערשטוי־ גרױםען אונזער צו ״יח, אונז םיט ד
 םאז- סך א אונז געבען *ו אײנגעשטיםט זײ nrar נעז׳

 זײ געברןמעז• נאכדעם ד^בעז זײ װעלכע שםרעכעגס,
 פראצענם 25 םרן העכערוגג א םארשפראכען דאבען

 װאם קריװדעם. אלע אױםגלײבען און פרײזעז די אויף
 קאמ• די אז איז געװאוסם, ניט דעמלט ד^בעז םיר

 םעלעפאן דיםםאנס לאנג א איבערגעכאםם האס םאני
 םישיגען. אין םארטרעםער אינטערנעשאנעל דעם םון

o ער װעלכען אק צוקערמאז״ ױסף ברודער r געלאזט 
 אונז, פמ מאנכע אלפינא. אין קומם ער אז װיםען

ijn םיר װען r ממפאני די װאס פאר אויםגעפונען 
w ליבעראל׳ געווארען פלוצלוגג איז a r משלאםעז׳ 
» דער סאר םורא די אויב אז 'o r  TT מאכעז געקענט 

 קאמ־ די װעט יאז געבעז׳ עפעט אונז קאםפאני דער
 ארגאני־ זיד װעלעז מיר אױכ מער פיל געבעז פאני

o גליק׳ אונזער «ו אח זיחװ• r אינםעתעשאנעל די 
o פיז געשרײ אונזער דערהערם ir .צםמ אין וױיט 
םישיג^

iv ״םיר a r זײ ארגאנמיחװ. גענוםזװ זיד w a r 
 מיר אבעד פירער אונזערע פון מאנבע ארױםגעותור״װ

w ap י געלערעגם» w ar ײגי» דעו־ *ו צוםדױ

2ו ט י י ז (9►---------------------------------------

 אויף פאםט ױניאן די אזוי װי געזען האבען מיר און
פירער. אונזערע אויף

 אז מאל׳באװיזען צוױי האבען מיר װי ״נאכדעם
 אלץ נאד קאמפאני די האט מאיאריטעט, א דינען מיר
 פארהאנד־ און געזעץ דעם אויסצוםאלגען אנטזאגט זיך
 דאן םטרײק. אין ארוים מיר זײנען אונז. מיט לען

 סריער האבעז מיר װאם עטוואס, אויםגעםונען מיר האבען
 וואם געלערענט האבען מיר געוואוסט. ניט מאל קיץ

 בא־ ױינען מיר באמת. מײנט ױניאן דער אין גלויבען
 צײטונגען, די פון זײטען. אלע פון געװארען קעמפט

 אונ־ םון מאנכע שטעט, מאנכע אין פאליצײ דער פון
 קלאבס; מיט געװארען געשלאגען זײנען סטרײקער זערע
 אוים־ ארײנגעמארשירט האבען פאליסלײט סטעיט 180

 געזאגט, אונז האם קאמפאני די ״ארדענונג*. צוהאלטען
 ױיער און קענעדער גאר אמת׳ן אין זײנען מיר אז

 פאסען מיר אז פארזיכערט, האט פעלדמאן מר. לאיער,
 ״פאדלאגע אלס פאדלאגעם. רייניגען אויף בלויז זיך

 מר. דעם אפגערײגיגט זיכער מיר האבען רײגיגער״
פעלדמאן...

לעי־ סטעיט רעאקציאנערע די האט ״גלײכצײטיג
 םאלשען א פאנאנדערגעשיקט מישיגען םון באארד באר

 צו־ זײ האט קאמפאני די װאם באריכט םינאנציעלען
 ברעכען צו געװארען געטאן איז אלץ דאס געשטעלט.

 צו ענטשלאםען געװען זײנען אבער מיר מוט. אונזער
 ױניאן די אז באשטאנען, איז קאמפאני די געװינען.

 צו צוריק ניט גייען מיר אויב אז זאגען, אונז זאל
 צומאבען זי װעט באדינגונגען, אירע אויף ארבײט דער

 ארגא־ םלאטקין, ברודער אײביג. אויף שעפער די
 געבראכם אונז האם אינטערנעשאנעל דער םון נאיזער

באמער־ װעלכע אן קאמפאני דער פון באדינגונגען די
w מיר אמ ar .טיד גטפעדמ8ג« אייגשטיטיג. 

 קאמפאני די זאל ױניאן; דער אן wסעטל ניט װעלען
 לעבען קענען מיר וויל. זי אויב שעפער די שליםען

 עקזיס־ ניט קען קאמפאני די אבער קאמפאני דער אן
 אז איבערצייגט געורען wrn מיר אונז״; אן טירען

 די איז איצט און ױניאן• א איז דארםען מיר װאס
 װעט זי און wאויבער־מישיג אין אינטערנעשאנעל

זײן. שוין דארט
 מיט ױ^גיזם אין געװארען וירען3גע זײגען ״מיר

 אוגזערע אין מורא מיט און מחות אוגזערע איז םםקות
 האבען װאס שטורעמם אין רעגען, גוס אין הערצער.

w קני׳ די ביז שנײ ראכט3גע a r די געפיקעם מיר 
v געשלאפען אפס און גאכט, אוץ סאג שעפער /w פאב־ 

o איר ריק. r וױיפל אוגזערע עז3םארםרי*w און 
 אנ־ די און געפיקעס, ראכ איך wװ מורא• אונזער
w &יי' מיט דערע ar אמעריקע גאט, אז געפילט טיר 

^ז די אח w םאג *ו הײנם אײנם. אלע wa”t ױ ar מיר 
 םירער אוגזערע ױנקמ• אונזער און קאגסראקס אונזער
 םיר שעימר. די איז wnjpwa woiajapnii זײנען
w ar קײן איז ארבײטס-װאד שטונדיגע םערציג א 
w םיר שב̂ו ארביים ar אוג• קאםיטע, ירײז אונזער 

קאמיטע. שא« אונזער און קאמיטע גריװענס זער
k k f e u  M k M IfeM  k k M U k lh k  M k U  M kkk k M U h M M M  k k L  ■ 1  M U M o״ r דערפאר׳ אלץ o r ,ײעלכע איר w ar אונז 

 וױיס־«*ע- איז דובינםקי פרעזידענם דורך געקעגם׳ ניט
ס זידעגט לי ^ w ar געהאלםען ways; taw אויגען די 

 פאר־ ים3 אונז זאל חונגער דער אום taw שפײזימ אח
wa,rto שעפער. ךי אץ צוריק
n״ r צוואנציג to w ar n r געארבײט n r 

nyn פון פילע קאמ^י. גאו־מענט אלפינא t taw״wa 
 און סיגצטערניש nyn פון wnrya אלט סױצײטיג
o אדעמקײם r עס taw o r .מיר ארופגעריגגעלם 

wa’n ■ װעלכ^ אץ לאנד אץ סרעםדע געװען »W3"t nn 
 npnnt to wa״t איצט, געװארען• געבויחנן

 םארגעםען, ניט קייגמאל עם וועלען to אח קאנער•
taw o איר װי tow דעם סײ r גJwאלפw אץ nytaw 

ow taw o איר ןךױ וױ סײ איז מיט סץ שטוגדע r* 
 war nn« וחװ nyooשװע tw nyrna וױ אמסט

.״wotpyi אײז־ *ו
•*

a nyn tw o אס r״ny עלעפענם o r ״3אוײי את 
wotpya איז ynytaw לעצםזג די דווץ■ רײען ya^ y 

P ®,a wa*n o r  •nr״tyaip o r  woayrpar T 
nytaw tyayapytw ,צוגאבעז םעכםיגע נאר סתיט w 

on* nytaw•״ nrt nyain n r  tw o r, װזןלסעז םיט 
n’o שטאלציר מעגען*onaw o r  wviytwp ,n .w 

oaraya אלטזנ די wnyaro פון ir a f nytaw די םים 
a״yana yanaor  y צווייתזיזײ tyar ײד -ayaya 

• tw wwovnr דיטיג w a m r  tw oaypnr 
tw oi'i’ntnr א nyeoyp tw nata wawayo•



װ פרעװענפ ס ו ד ס אפיועמ חנינ ערעפענוננ דער ניי פראנו
קאנ־ דער צו ערעםנונגם־רעדע זיין ין

גאר־ סקװער מעדיםאן אין װענשאן
גע־ דוביגסקי םרעזידענט ד״אט דען,

קאגװעגשאן. דער םאן דעם געבען
 אנגערירט רעדע זיין איו האט ער

 װאס פראגע װיכטיגע יעדע כמעט
 געהאט זיך פאר האט קאנװענשאן די

 שטעלען װיכטיגסטע די באשליסען. און םארהאנדלען צו
:םאלגט װי זײנען רעדע ױין םון

 דוביגסקי האט — קאנווענשאן אונזער עפענען ״מיר
 אנ־ און דרוק שרעקליבען א אונטער — אנגעהויבען
 ציװיליזירטע גאנצע די באהערשט װאם שםרענגונג

̂יטע כאםש זועלט•  די םון אפ אונז טיילען יםים בר
 געפאר די כאטש ;אזיע און אײראפע אין שלאכטפעלדער

 געשװא־ די פון איבערםאל און אטאקזו באלדיגער א םון
 איז אמעריקע, אויף דעמאקראטיע סון שונאים רענע

 און הערצער אונזערע אבער זיינען נאענט, ניט אםשר
 שיקזאל דעם איבער באזארגט שטארק סםק, אן מוחות^

 םורא׳דיגען דעם אין זייגען װעלכע םעלקער פרייע די םון
 פריגציפען די צו מיר װי םונקט איבערגעגעבעז געראגגעל

 לעבענס־ דעםאקראטישען און רעגירונג סרייער א פון
שםײגער.

 געהאלטען זיך האבען אמעריקע, אין םיר, ,כאםש
 געזעץ אינטערנאציאנאלען סון בוכשטאב לוים׳ן גײטראל

 בירגער מיר, קענען רעגולאציעס, דיפלאמאםישע די און
 גײטראל זיין ניט אגער דעמאקראםיע■ גרויסער דער פון
 גלייכ־ זיין ניט הארצען אין קענען םיר גײםט. אין

י װען ג,ילסיג  אסודעןסדיק די סון זיג y אד־פוךפעג ז
 וואלקען שווארצער א וױ הענגט דעמאקראטיען די איבער
 מיר זיינען שםונדע און טאג יעדען קע■. אונזערע איבער
 ארוים זאלען דעמאקראטיען די אז האפען, און טתפלל
געראנגעל. טיטאגישען דעם םוץ זיגדיץ־

״ אונזער שיקען םיר וױלען ■לאטפארםע דער *אוןפון
 בא־ ארבײטער דער «ו ערמוםיגוגג הארציגער פון ווארט

 סון לענדער דעמאקראםישע קעמםענדע די אין וועגוע
 האבען וועלכע ארבײטער, ארגאגחירטע די «ו אײראפע,

 זייעדע פאר קאמף העראאישעז דעם אז אגגעשלאסעז זיך
 ענגלאנד, איז ארבייטער די ®וז םירער די צו םרײהײטעז״
 וועלבע לענדער, דעמאקראםישע אגדערע און םראגקרײד

 היים־לענ• דיערע אין פרייהײט מענשליכע םארמײדיגען
 קראפט ארבייטם זייער צוריקתאלט, אן געבענדיג, דער״

 םון פארפלייצוע די אפצושטעלן לעבענם זײערע און
דיקטאטור״• אמ בארבאריזם

 מערהיים איבערוועלםיגענדע די אז חװ־קלעחנגדיג,
 גאנ־ די את ארבײטער ארגאניזירםע אמעריקאנער די ®ון
 הייםט איגטערנזנשאנאל דער םון םיםגלידערשאפט מ
 פא־ רוזװעלם׳ם פרעזידעבט חאמעז גאנצען מיטן גוט

 גלײכ־ און קריג פון לאגד דאס ארױםהאלטעז פון ליסי
 מעגליכע יעדע מלוכות דעמאקראםישע די געבען *ײטיג
 ;םלוכות דיקטאטארישע די געגען קאםף זייער איז חילף

 רוד שטיצט באװעגונג ארבײטער די אז אגוױיזענדיג,
 םארשטארקען און באוואפענען פאר פראגראם זועלט׳ם

 מלוכות, טאםאליטערע די פון אנגריף געגען אמעריקע
 םאר־ די געגען *ײט זעלבער דער אין דובינםקי ווארעגט

 געלע־ די אויסאונוצעז שונאים ארבײטער די םוץ זוכען
 געזעצען שוץ ארבײםער ךי םארגיכטעז צו אויף גענחײט

 ארגייטער די גײ אוועקגעםעז אץ דיעל נױ דעם םוץ
 געזעץ, שטונדען־שכירות דעם דווץ געװיגםען זײערע

 אבער דריקט עו־ געזעצען. ענליבע און אקט וואגנער דעם
 דער אץ זיצט עם װי לאנג אזוי אז איבערצײגונג, די אױס

 וועם אדםיגיםםראציע פראגרעסױוע איצםיגע די רעגידוע
 די םאתיכםען צו געליגגעז גים שוגאים ארבײטער די

 דובינםקי פאטריאטיזם. םון מאגםעל אוגטעוץ געזעצען
 די פאר איז עם גױטיג וױ שלוס. דעם דערפון אױד ציט

 פאליטישע זעלבםםשםענדיגע די אנצוחאלםעז ארבייטער
 טערםין דריטען א פאד ארוים זיך זאגם און טעטיגקייט

רוזװעלם• פרעזידענם פאר
 האט םראגעז, אינמסטדיעלע די צו איבערגײעגדיג

:געזאגם תבינםקי פרעזידעגם
 געצװאוגגען םיר זײגעז יאר דרײ לעצםע זײ ״דורך

 אומצײליגע םיט פנים אל פנים זיד באגעגענעז «ו געװען
 אינ־ אמ אימדקערענישעז עקאגאםישע שודעריגקײםעז,

 «רא' די אינדוסםריע, אונזער אגטױשונגען. דוסםדיעלע
 גע־ געםראסעז שװער איז קלײדער, פרױען פון ײקאין
 שװערער אפשער ,1938 ■ון קרידס דעם זזרן• װארעז

 דעירע״ דןר םת וױרקונג ךי אינזזםםריען• אנדערע וױ
חויפט די אריבער. גיט סאג צו חײגם ביז גאד איז סיע

 ארבייט אין מאנגעל — געװען איז אוגזערע שװעריגקײט
 אינ־ דער אין עלעמעגטען מאנכע פון פארזוך דער און

 פאר־ א אין ארבײםסלאזיגקײט די אויםצונוצען דוםטריע
 אונ־ און ארבײטס־סטאנדארדס די ארונטערצודריקען זוך

באדינגוגגען. ארבײטס די טערגראבען
 דעם און באדינגונגען אומגינםטיגע די אבער טראץ

 פאר־ ניט מיר האבען לאנד, אין דעפרעםיע דער פון דרוק
 םון םעקטארס װיכטיגע די אין פאזיציעם קײנע לארעז
נאך זיך האבען מיר םארקערט, אינדוםטריע. אונזער

 פאזע נארסקםעריסםישער » אין דובינסקי פרטזױענם
קאנוזענשאן דער ןןזרעםירענדיג

 מארקעטס. אלע אין פאקטיש פארפעםטיגט שטארקער
 םטאנדארדם אונעזרע אגגעהאלםען איבעראל האבען מיר
 און געגעגטעז גייע פילע אין אריינגעדרונגען האבען און

 קומען םיר פראדוקציע■ קלייחנר דער םון אפטיילונגעז
 מיליאן םערטעל א מיט קאגווענשאז טער24 דער צו אהער

 ױניאן־באוואוסטזיניגער מער א מיט אץ מיםגלידער
 געהאם׳ איז עם װען האבען מיר װי מיטגלידערשאפט

 םאר־ איר טיםער פילט וועלכע םיםגלידערשאפט א מיט
 דער צו און לאקאל אײגעגעם איר צו אנטווארטליבקייט
גאנצע• אלם אינטערנעשאנאל

 אינדוםט- דער אין ארבייםער ארגאגיזירטע די םיר,
 םםאבילי־ מאס גרעסערע א בײגעשטייערט האבען ריע,
 מיר צױאמענגענומען• פאקטארען אנדערע אלע וױ טעט

 אויםגעקלערםע מער די אז ערקלערען, צו צוםרידעז זייגען
 קא־ האבעז געבער ארבײטם אונזערע צװישען עלעמענםעז

 אבער׳ דעם םראץ ריכטונג• דער איז אונז מיט אפערירט
 םון ״קאפיםאנען גערוסענע אזױ די םח םילע גאר זײנעז
 דער לויםען«ו צו געקומען אפט גאגץ אינדוםטריע״ ידער

 זײ םאר אויסריעיגען זאלען םיר אז בעםענדיג 'ױניאן,
 דעמאראליזירעז געהאלםען האבען אאץ זײ וואס חויז די

 םאראגטװארםליכקײט אינדוםטריעלער איז מאגגעל דורן־
 אלײן האבען זײ מאם קאנקורעגץ יושר׳דיגער ניט אוץ

פראקםיצירט״.
באוומגונג ארבייםמר דסר אין צמטזפליםעװנג די

 אנגע• זיד חאבען םיר װען צוריק׳ *nr פינף ״מיט
 ארגאניזײ־ אינדאסםריעל םאר קאסיטע דער אן שלאםעז

 װעלכער אין ימיאגתם דואל געגען געוועז םיר זײנען שאן,
 חײנט דעפ געגען אזױ פונקט זײנען סיר פארמע• איז עם
 אױפ־ ניט אונזערע שפעלונג די אט װעלזת מיר טאג• «ו

די פמ גאולה די אז איבערצײגם, זײנען מיר ודײל געבעז,

 מעכ־ פאראייניגטע, איץ םאדערט לאנד׳ אין דא ארכײטער
באוועגונג. ארבײטער טיגע

 היעס איז באװעגונג ארבײםער דער אין ״םרידען
 נאציאנאלע אונזער איז. עם װען װי נויםיגער טאג צו

 םאציאלע די און דיעל גױ דעם פון צוקוגפט די לאגע,
 פארבונדדן איז עס וועלכע מיט געזעצען, ארבייטער און
 ךו אין געזעצען םײנטליכע ארבײטער פון געפאר די

 אלץ דאס קריזים, װעלט דער לאנד, אין און סטײטם
 וועל• באװעגונג, ארבײטער דער אין פרידען אז אן, װיתט
 1938 אין דרינגענד און ,1937 אין נויטיג געװען איז כעס
 םאר אםעלירם האט רוזװעלט פרעזידענט װען ,1939 און

 אינטערעסען די אין רײען ארבײטער די אין אײניגקײט
 לעבענם־ אבםאלוטע אן געווארען איצם איז פאלק, פץ

װיבטיגקײט.
A

 הארץ־ און חושך דעם אין :ווארם לעצטע דאם ״און
 פאל אלע לאמיר אלעמען׳ אונז באהערשט װעלכער וױיטאג,

 ליכ־ בעסערער א םאר האםענונג די אז געדענקען,
 וועלכע קראפם אייביגער דער אין ליגט צוקונפט טיגערער

 אין און באװאוסטזיין אונזער אין איינגעווארצעלט טיף איז
 מענער אמעריקאנער פרייע אלס אנטשלאםיענהײט אונזער

 םרײ־ אונזער פארשטארקען און באשיצעז צו פרויען און
 אויםגעז שווער אונזערע און רעכטען אונזערע הײט,

 פאר־ און צעשטערער אלע געגען געװינסען קעמפטע
 און לאנד אין דא םײ ווערטען מענשליכע םח שוועכער

 אגז• אוז נאװאוסטזיגיגקײט די אמ אויסלאנד. איז סײ
 געװער שטארקםטע די געגעבעז אונז האט שלאסענהײט

 אר־ אונזער — אנצוגרײםען, און זיך םארטיידיגען צו
 גע־ קען באוועגונג ארבייטער די אט באוועג^ג. בייטער

 לע־ אונזער אויף וױרקונג גרעסטע די האבען אח דײעז
 םרײהײשעז צױױלע םיז אטמאסםערע אן איז בלויז בען
 אינםערנע• דער אין םיר רעכםען. דעמאקראטישע און

ס שאנאל י  לע• א זיינען ױניאן, ווארקערס גארמענט ^
 האבענדיג באוועגוגג. דער אט פון םיל װיכטיגער בענם
 און האםגונגםםולער איינציגער דער — זינען, אין דאס

 — שעה׳ שווערער דןנר אט אין געדאנק ערמוטיגעגדער
 אויםגאמ דער צו קאגווענשאן דער ביי װידמען זיך לאמיר

 גתד שםארקערען, א װאס םאר ױגיאן אונזער מאכען םון
 דעם פאר אינםטדומענם םארטשריטליכעז און ליכערען

 דער םאר אדמיםער, אייגענע אונזערע םון וואוילדק
 און לעמן מיר וועלכער איז געמימשאפט נאציאנאלער

 און דעמאקראםיע םון אידעאל אלדועלםליכען דעם םאר
 אנמ־ שװער אזוי טאג צו היינט ווערט וועלכער םרייהייט

—-------------------------------------------------■עזפגרי
 געהעריגער דער און אורטיילםקראםט רוד״יגער ״מיט

 פאד שטױען וואם פראגען און אישום די פמ אפשאצונג
 אונזעד םון צוזאמענקונםם היםטארישען דעם בײ אונז

 זיך פאר יעדער םליכט, אוגזער ערפילען לאמיר ױניאן,
 וחגל־ גײםט, טראדיציאנעלען דעם אין צוזאמען, אלע און

 איר אין אינטערנעשאגאל אונזער געםירם האט כער
 םעמיג לעצטע די דורך פאראויס מארש כםדר׳דיגעז

יאר״.

 דער צו ב»גױסונג רוזװעלט׳ם ®רעזידענט
קאנװענשאן

 םאל• די ארײנגעשיקם האם רחװעלט פרעזידענם
 פת קאנוועגשאן דער צו באגריםונגס־טעלעגראמע גענדע

:אינטערנעשאנעל דער
 גיט אײו, בעט איד :דובינםקי מר. טײערער *מײן

 דד די *ו װאונשען בעסטע און גתסעז «יעע איבער
 פח קאנווענשאן דער בײ אנװעזענד זיעען װאם לעגאםעז

ױגיאז• װארקערס גארםענם לעידים אינםערגעשאנעל דער
שעחױג• איר פײערט װעלכע ארגאנתאציע׳ ״אײער

 רד איר אױף װערען באגריםם דארף געבורםסםאג, סםען
 קאנפ* געזוגטע און דערגרײכועען אמת׳ע םון קארד

 ••י גתיעז ארביײזםגעבעד םים באאיחונגעז ראקטליכע
 ײיי פח יארעז םער פיל אײד וױנש איד צײט. לאגגע א

װאױלשםאנד. און ערםאלג טערען
אײערער, אויפריכםיג ״זײער

רחוופלם.* ד. .פרפנקלין

ר אין צוח׳ה ■׳< ע ר אװ פערערײשאן אטעױקש ד א ב ליי
 קאג־ דער בײ טאםעגטען ^'נטיגםטע די םון אײנער

 דער אין סיי און קראפט דראמאטישער אין סײ װענשאן,
 אויפן האבןנז םוז באשלום דער וואם װירקונג״ םיםער
 גאנצער דער םח אץ ױגיאו אייגעגער אוגזער םון לעבען

 דער געווען איז באוועגוע, ױניאן Tmo אמעריקאנער
 אגשלי־ צוריק זיך זאל אינםערנעשאנאל די אז באשלום,

 כאטש לײבאר. אװ םעדערײשאן אמעריקאן דער אן ען0
 אינםערגעשאגל די אז באוואוםם םריער געווען איז עס

 פעדעריי־ דער אז אנשליסען צוריק זיך גיכען אין װעט
 געשען וועם דאם אז גערעכענט נים אבער מען האט שאן,
 קאנ־ די אז גערעכעגט, האט מען קאגווענשאן. דער בײ

 םול־ עקזעקוטיװ גענעראל דער געבען װעט ווענשאן
 דובינ־ פרעזידענט םראגע. דער אין האנדלען צו ראנט
 קאנווענשאן, דער םון ערעםענוע דער ביי רעדע סקי׳ס

 װאם שטערוגגען דריי די אויף אנגעװיזען האט ער װאו
 ארײנצוגײן גלײד אינםערנעשאגאל דער פאר דא זײנען

 םארשםארקט. נאך געםיל דעם תאט םעדעריישאן, דער אין
 שםערוגגען די אט אז מעגליך אויסגעזען ניט האט עס

 װאס צײם דער «ון םשד אין װערעז באזייטיג זאלען
 דערפאר זיצונגען. אירע םיש אנגײז װעט קאנווענשאן די

 געווארען באזײטיגם דאך זימען שטערונגען די ווען את,
 רעקאםענ־ האט רעפארט אםיםערס אן קאמיםע די און

ליז באשליסעז זאל קאנװענשאן די אז וירם,  צוריק זיך ג
 פחד װען נאכדעם און םעדעריישאז דער אן אנשליםען

 טשאר־ דעם דובינםקי׳ן איבערגעגעבען האט גרין זידענט
דעפאנ־ באגייסטערםע אזא ערופעןארויסג עם טהא ער,ס

 גים לעבען אין מאל קײן עס װעלען בליגעוואוינט עם
פארגעםען•

 אפגעשפילט זיד האט וואס םצענע, די שילדערען
 םאםענם, היסטארישען יענעם אין קאגױענשאן דער נײ
 איבער־ איז וױכםיג, אבער איז עס וואס מעגליך. נים איז

 קאמײ דער םון רעקאמענדאציע די קורצען אין ןוגעבען
 רעדעם די און באשלום דעם םון מאטיװירונג איר און סע
 פראגע. דער אין באםייליגם זיד האבען וואס די פון

טאן. מיר וועלען דאס

 וואל, מעטהױ מון רעדע דער פון אױסצוגען
ל. x א. דער פון פרעדענט וױיס

 קאנ־ די אדרעסירט האט וואל םעםױ פרעזידענט וױיס
 רעפארם אםיסערם אן קאמיםע די ערTאי נאד װענשאן

 עם רעקאםעגדאציע. היסםארישע איר אריינגעבראכט האם
 גאנצע יימ פםעט זאל ער אז ,,נאפירלין געווען אבער את

 דער אק שפאלםונג דער םון פראגע דער װידמען ועדע
 אינ־ דער םץ פאזיציע דער און באװעגונג ױניאז םרײד

 לאיער אויסגעשטודירטער אלם וואל, טעתעשאנאל.
 האט ל. אוו פ. א. דער אין מוח לאגישםםער חנר און

 זעל־ םים םעדערײשאן דער םון קייס די ןרגומענטירם
 גע־ א געמאכט האט און איבערצייגונג און קראםם סענער
אנוועזענדע אלע אויף איינדרוק שםארקען װאלדיג

 גאנצער דער איבער איבערבליק אן געבענדיג
 פאר נאך און 1933 פון שפאלטונג דער םון געשינםע

 פארשי־ די איבער און א. י. סי. דער םיז גרינדוע דער
 םײלעז בײדע די פאראײניגען צו װידער פארזוכען יענע

 איז עס אז אגגעװיזען, װאל האט באוועגונג, דער פון
 געװאלט ניט האט װאס לואים, ל. ײשאן געװען *לעמאל

 מאל, ערשטען צום אײניגקײט. קײז דערלאזעז גים אדן
 געװיזען װאל האם עסענטליכקײט, דער אין זיד׳ דוכם

 פארשטאר־ דעם פח האנםשריםט דער אין מעמאראנדום »
 פרעױדענט אח 4 אי• םי. דער םח סעקרעםאר מגעם

 טשארלם יוניאן, םיפאגראםיקאל אינםערנעשאנאל דער פון
̂/,ײאיא *•  פאר־ די אז אנגעגעכען, איז עס װעלמנז אץ ו

 קאנ־ פרידענם דער בײ םעדערײשאן דער סץ סדעםעד
 4 אי. םי. 33 אנערקענעז צו צוגעשםיםט האבען *עדענץ

 געבעז אוץ ארגאגיזאאיעם אינײםםריעלע אלם oar״
אזעלכע. אלם סשארםערס זײ

 םאײ די וועגעז ןעייסעלחצעאי אלע זױבערגעבענדיג
 פון באשםימונג דער װעגען פרידען; שאפען *ו 1P״

ײ־ דער פון קאוגםיל עקזעקוטיװ פון •קאמיםע  מחמי
י  םין״ םרחאנדלוגגען די װעגען איז 1936 איז מד יי

 זיד חאמז צז־דיס גײדא םון קאםישעס די ײען
 באדמגמגען, פרידעגם אױף גאאײגמם פאקגדזו מזשס

:געזאגם מאל ייס
ד פי  װאס דעם םיט גליקליז־ אזױ גןמען זיימװ «לע ^.

i יגונגגדאמאדשפ די נאת«<ג<דד ייאתז ײ t 1«אבי םיד

 וועל־ פרעםע־פארםרעםער, די ארייגרופען געוואלט גלײד
 איבערצוגעבען זײ דרויםעז, אין געווארם האבען כע
 פרי־ אז וועלם, דער װיסען לאזעז צו נײעם״ פרייליכע די

 וועלם ארבייטער דער אין געווארעז גרייכש דער איז דעז
 ארגאניזירטער דער אין ווידער הערשט אײניגקײט אז און

 םאר• געווען איז וועלכער האווארד, טשארלס באוועגונג.
 אנווע־ ניט איז מארעי וױיל צוזמענקוגםט, דעם ביי זיצער
 גע־ וראלםען םיר באמערקט״אז אבער האם געווען, זעגד

 ווען מארגעז, אויף אנאנסמענם םיםן ווארטען ז־איםט
 איעגעשטיםם האבעז םיר אנװעזענד. זײן וועט מארעי

 אנאנ־ צו צוועק דעם מים םרי מארגען זיך טרעפען צו
 געווארט האבען םיר אפפאך. דעם עםענטליד סירען

 דער פון קאמיטע די אבער צײם גאשםימטער דער אין
 אונז מען האם ענדליך געקוםען. נים איז א. םי-אי.
 סדעםען ניט אונז מיט זיד קענען זײ אז װיםעזי געלאזט

 צוזאםענ־ ענדליך זיך האבען מיר װען נאבםיטאג. גיז
 םיר װאם נײעם םרײדיגע די איז נאבמיטאנ, געקומען

 וועלט ברײטער דער םאד אויסשרײען געזאלט האבעז
 םויםען* םמ קלאנג איז געווארעז פארוואנדעלט װידער
 םארשטענדי־ די וױיל אײגיגקײט, און שלום פאר גלאקעז

 צוריקגע־ איז געקוםען. זײנען מיר װעלכער צו גונג,
 םון קאמיטע דער פון חלילה ניט — געווארען װיזען
 אר־ דער םון םירער העכערע די םון נאר א. אי. סי. דער

גאגיזאציע.
 פרעזידענם קען געשען, צייט דער דורך איז וואם
 (דובינם?י איך. װי אויפקלערעז בעסעד אײן■ דוגמסקי

 קאגפערענץ). דער נײ א םי• די פארטראטען חאם
 םאר־ באמת איז עם מאס דערצײלעז בלויז אײד קעז איד

אונז״. צווישען געקוסען
 *וגע־ האבען צדדים גײדע וױ דאן שילדערם וואל
 זיד זאלען קאםיםעס בײחנ פון טשערלייט די אז שטימט

 ערקלערם, און לואים׳ן און גרינ׳ען מים צוגויםקומעז
 קלאפ דעם םאכען צו וױיכער געווען ̂לויז איז דאס אז

 דאן שוין איז עס ארבײטער• די םאר ענסוישונג םון
 נים גאר צו ומנלען פארהאנדלונגען די אז געווען, קלאר

 געהאנ־ זיך האם עם װאס אום איבער דאז גים ער םירען.
 דואל די פאראײניגען טמ םראגע די געױען איז עם דעלט•

 גלײךי זײנען וחגלכע ארגאניזאציעס, בײדע איז יתיאנם
 TP אין םײ אמ ארגאניזאציע פמ םארמע דער אין םײ

 קלײניגקײטען, אין אמםער בלויז זיד שײדעז און ראקםער
 םירוגגען. פארשידענע אח באאמםע םעטם באזונדערע װי

 איז זײ פח זעקם אין געװען. זײנען ױניאנם אזוינע צען
 זײ* פיר אין בלויז אונםערשיד. קײן געװעז ניט םאקםיש

 די געװען זײנען די שװעריגקיממן. עדנםטע געװעז נען
 װעלכע אנגעשטעלםע רעגיתע׳ם .די ארבײםער מארין

 רעגירונג םעדעראלער דער אח םםײטם די םאר ארבײםען
 שװע־ די װעלכע בײ ארבײטער, ראדיא די זיך, דוכם און,

 ױניאן, עלעקםרישענם דער מיט געווען נים איז ריגקײם
 םיט־ וועםעם טרײדס, אנדערע םת ױניאס די מיט נאר

 איז װעלכע שעפער. זעלביגע די אין ארבײםען גלידער
 די אבער ניט. ער געדענקם ױניאן, םערםע די געווען

 די אט אז זיכער, געװען איז — ער זאגט — קאמיםע
 װײל ווערען, אױםגעגליכען געקענם האבען שװעריגקייטען

 יוניאנם, צװאנציג און אכס אדער זיבען פח ױניאגס םיר
 נאכגעבען געםחם װאלםעז געאײניגט, זיד האבעז װעלבע

 זײע־ שליכםעז און םערהייט גרױםער דער פון דרוק דעם
 פארשםענ־ די איז אבער דעם טראץ אונםערשיידען. רע

 ער און געװארן. צוריקגעװיזען קאםיםעם די םון דעניש
:ענדיגט

 פאר־ איז פארם װער :דעריבער אײך פרעג ,איך
 דערגרײכם נים איז םרידען חאם דעם םאר אנםװארטליך
געװאחנז?״

 קאנ־ דער צו אייל שטארקען א דאן מאבט װאל מעטױ
 אנשליםען *וריק זיד זאל אינםעתעשאנאל די אז װענשאן,

 ברענגעז העלםען ארוס אזױ און ןאערײשםעד דער אן
 אנדער קײז װײל באװעגומ׳ nrrr• טדײד דער אין םרידען

 זעדערײשאפ די אז פארזיכערט, ער נישם^ איז װעג
 4 אי. םי. די םמ קײנע פארניכםען צו אויסען גישם איז

 אין זײ ארײנצוברעגגען איז זוכם, זי װאם אלץ, ײנקמם.
אײגיגקײם. שאפען ארום אזױ און פעדערײשאז דער

 ײנײ 4 •י. םי• די או אבזיכםעז פרידליכע די אס
 ערשםע די ענםסערם — ןרקלעדם װאל האט — אנס

 דער אין אדײטױגײז איגםעתעשאנאל דער פאר שטערמג
 האם דובינםקי •רעזידעגט װעלכע אויזי פעךעדײשאז,

ךן. יראגואט זיין ײן אננאוױמז  זוכם אתרײשאןפ די ר
ײגקמז. אניידא די באקעספעז אד«ר פארניגמז *ו ניט

 אנדערע די אויף זײ. מיט פאראיעיגען זין־ וויל זי גאר
 קאונסיל עקזעקונזיװ פון רעכט דאם שםערונגען, צװײ

״ איבםערנעשאנאל םוםפענדירען צו 'oar וואם דאם אמ 
 ארײנגעכאפט זיך האבען עלעםענטען אומערליכע געװיםע

 אינםער־ מאנכע אין פאזיציעם פאראגםווארטליכע אין
 געגען אױך איז אלײן ער אז אן, װאל וױיזט נעשאגאלם,

 אז ;ױניאנס םוםפענדירען «ו קאונסיל ®מ מאכט דער
 עגגרײ־ (פאטא ײני^ קלײגער א ®ון פארשםײער אלס ער

 פון םאכש דער פאר האבען «ו מורא מער האט ווערם)
 יוגי■ מעכטיגע גרױםע, אזוינע וױ קאונסיל, עקזעקוםיװ

 מעטאדע די אט אז איגטעתעשאנאל. אוגזער װי אנם
 דאם אז און נוים־פאל א אין בלוח געווארען באנוצם איז

װערען. אפגעשאפט וועם
 וזײזט װידעד, עלעםענםען נים־געוואונשםע די וועגען

 ארויםװארפען קענען זאל קאונםיל דער אום אז אן, ער
 װאלם ײגיאן, אינםערנעשאנאל אן םון עלעםענםען די אם

 זאגען «ו פאכט די געגען געמוזט קאונםיל דעם מען
 װעםען ױניאנס אינםערנעשאנאל אעעשלאםענע די דעה א

 אדער ערװיילען נים םאחגן זײ װעמען איץ םעגעז די
 איז אן> ער וױיזט טאכם, אזא באאפטע. אלס אנהאלםעז
 םיטגלידער די פון אויפנאבע די את עם געםערליך.

 םתיענםװערמע ערליכע, ערװײלען «ו יוניאגם די םון
ערליד• נים זײנען װאם די ארויםװארםען און באאמםע
 םאלגענדען םים רעדע זײן םארענדיגם האט װאל

אפיל: רירענדען
 JBDK4L די אויז« אפגעשטאלס לאגג זיו am .אק•

 איך און גויטע עם םאכט לאגע די אז גלויב״ איך וױיל
 אװעקגעםען פאר ענםשולדיגען םיר וועט איר אז גלויב,

 געװארעז גערירם אבער בין איד *ײם• םיל אזוי אײד ביי
 איך זיו• געפיגען םיר װעלכער אין סיםואפניע, דער םון
 װעלבע לאגע, א זיד אנםװיקעלם אויםלאנד אין וױ זע

 אלס בלויז ניט אונז. םאר געפאר םים אנגעזאפם איז
ױגיאגיסטעז. םרײד אלס מער נאך נאר בירגער,
 את לענדער״ אזיאםישע און אײראפעאישע די ,אין

 גיטא. באװעגונג ױניאן טרײד םרײע קײז היינם מער שוין
 פרײע פאראן נאך זײנען עם װאו פלאץ׳ איעציגער דער

 הא־ דעריבער םוזען םיר אםעריקע. »ין דא את ײגיאנם׳
 אר־ די װעם גײן, װעלען מיר אזױ וױ אז זינען, אין בען

 נאכפאל־ אונז װעלט גאנצער דער פמ באוועגוגג בייטער
 ;םרײהײם אונזער פארלירען וזלילה םיר זאלען גען.

^ םרײד םרײע אונזערע זאלען  םאר־ ארגאגיזאאיעם יונ
 ביז יאר־הונדערםער נעמען עם װעט װערען, ניכםעט

 װעלען װעלם גאנצער דער איבער לױךארבײםער די
 גרוי־ די איז דאס אס 1םאג םון ליכט דאם חנרזען וױדער

 דאס רעכענען• זיד מחעז םיר װעלכען םיט רתיקע. םע
 אונז. םץ יעדען בארירם װאם אויפגאבע, גתיםע די איז

אייך. צו אפעליר איך פארװאם איז דאם
 אײן װי זיך פאראיעיגם פארגעםען! אלץ ״לאםיר

 באװע־ אונזער םרײהײטען. די אט אנצוהאלםען מענש
 האםענונג די פאקעל, דעם אויף האלם װאם די איז גונג
 גאגצער דער איבער לוין־ארבײטעד חברים אונזערע םאר

וועלט״

 דער נוון רעזאלוציע און דעקאמענדאציע
רעפארט אפיםערם אן קאמיטע

 גלייך זאל קאנװעגשאן די או רעקאםענדאציע די
 מאכען צו עקזעקוטיװע גענעראל דער באאױפטראגען

 צוריק זיך אינםערנעשאנאל דער םאר אראנחשמענםם אלע
 לײבאר, אװ ײשאןרדיעפ אפעריקען דער אן אגשליסעז

 םעםיועל װײס־פרעזידענם פון געװארען םארגעבראכט איז
רעפארט. אםיסערם אן קאמיםע דער פון םשערמאן אםא,

 פא־ די איבער איבערזיכם אן פריער גיט קאמיסע די
 אינסערנעשאנאל אונזער פון שםעלונג דער און סירונגען

 פול־ הייסם און יארען, אלע די דורך פראגע דער און
 גענעראל דער םון האנדלונג די לויבם און גזט שםענדיג

 בא־ דער אנגעלעגענחײס. דעד «ױן באירד עקזעקוםיװ
 דער װעגען חױאלוודעס אלע די דאן אגאליזירם ריכם

 דער צו געװארען ארײנגעכראגט זײנען װאס פראנע
 צו געװארען איבעדגעשיקם איז װעלכע און קאנוועגשאן

 די באריטמעט לוציעס,פזאר די זצזױשע קאטיטע. דער
 אז געוואדער^ אאכען װאס ,26 געװעז זײנען קאסיטע,

 דער אן אנשלימז גלײד זיד זאל יינםערנןףנאנאל אונזער
i ■אד עזאלושמסר 16 ;ןא?ד?דײשפ t  jan זמזער 

 בלויז jw אסאטשנגע בלײמן ווייסןו זאל ױניאן
 ־Ttp ךי fit 4 %• םי• דןד אין ןדײן אזדיק פןו אײנע,

t מן) םיטגלידאד טויזןנם 162 מ n j n איז ןיך n



*------------------->־*e)24 זײט
 איבער מייגונג א אויםגעדריקט האבעז וועלכע לאקאלם,

 סרא־ 74 קארגע זײנען רעזאלוציעס, דורד פראגע דער
 פראצענם, 26 ;םעדערײשאן דער אין ארייז פאר צענם
 םון םערטעל איין בלויז און אומאםהעעיג בלייבען פאר

א. אי. םי. דער אין אריין צװ־יק םאר פראצענם אײגם
 דער םון באריכט דער דאן זאגט לאגע, די םוםירענדיג

:קאמישע
 װאם מאםעריאלען די םון םאנאגדערגלידערוגג ״די

 קאמיםע אײער אויף ארױף לייגם זיך, פאר האבען םיר
 װאס קורם א רעקאמענדירען צו פאראנטווארטליכקײם די

 גיגסטיגםםען דעם אויף ױניאן״ אונזער לײזען׳פאר זאל
 גאציאנא־ א אן זיך אנשליסעז םון פראבלעמען די אופן,
 אפשפיג־ גלײכצײםיג זאל אמ םעדעראציע ארבייטער לער
 אנגעלע־ דער אין וואונשען די און םארלאנגען די לען

 אונ־ םון םערהיים איבערױעלטיגענדער דער םון געגהײט
םיטגלידער. זערע

דוביגם־ פרעזידענם האט רעדע ערעפעגונגם זיץ ״אין
 אוםן, ■ראקםישעז און חנאליסםישען א אויף אנגעוױזען קי
 ®ון װעג אין שםייעז װאם שטערונגען הויפט דרײ די

 יער ?ז זיד אנשליםעז צודיק איגטערנעשאנאל אונזער
 טעקם דער )1 :איצט גלײך וױיניגסטענס םעדערײשאן,

 אטנופירען םיטגליד יעדען פאר מאגאט א םענט אײן םון
 דער װאם דאס )2 א.; אי• סי. דער געגעז קאמף דעם

 געטםען זיך אופגעזעצליך האט קאונסיל עקזעקוטיװ
 אינםערגעשא־ אגגעשלאסענע םוספענדירען צו פאכם די

 װאס דאס )3 און ;קאנװעגשאנס צוױשען ױניאנם נאל
 גויםיגע די אנצוגעםעז םארםעלם האט םעדערײשאן די

 םירער־ דער פון באדיםיגעז צו םיםלען דיסציפלינערע
 וועלכע פעחאנען, יוניאגם אנגעשלאסענע איז שאפט
 אויםזע־ די בנוגע האבען. ניט ■לאץ קײן דארט םארען
rsm x. מיטן גאיעשטימי איז יןאםיםע ײשרא וושלכע יממ 
 ארײב־ און איבערגעבעז אייך םיר וױלען הארצען, גאנצען

 דא־ צושריסט׳ פאלגענדען דעם רעקארד אין שרײבעז
 ■רע־ גדיז, וױליאם וואם ,1940 מאי םען30 דעם טירט

 האם לײבאר, אװ עדעריישאזפ אםעריקאן דער פון זידענט
 װעלכען איבער און דובינםקי ■רעזיחנגט צו צוגעשיקט

 עקזעקוטיװ גענעראל אונזער םון זיצוגג ספעציעלע א
:זיד לײענם עס געחאנדעלט. האם באארד
.1940 םאי׳ םען30 דעם
 ■רעזידעגם דוביגסקי, דוד מר.

 ױניאן װארקערס גארמענט לײדיס אמטערנעשאנאל
 יארק. נױ האםעל, סענטראל פארק

:ברודער און הער ײערםער
 חנם אײך שיקען *ו פרײהייט די זיך נעם איך

 ירעסע די דורן־ אױםגעםונען האב איך וױיל בריװ,
 געהאלטען האט איר װאם רעדע דער וועגען באריכטען

 װעלכע קאנװענשאן זױיער םון ערעפענונג דער בײ
יארק. נױ שטאם דער אין געחאלםען איצט ווערט
 םענט אײז דעם בארירט איר האם רעחנ אײער אין

 דער םון מיטגלידער אלע װאס מאנאט, א אםעסמענט
 צאלעז דארפעז לײבאר אוו םעדערײשאן אמעריקאן

 טעקם. קעפיםע פער סענש אײן דעם צו צוגאב אין
 עקזעקוםיװ סמ מאכט די דערמאנם אויד האט איר

 ײניאנס אינםערנעשאנאל םוםפענדירען *ו קאונםיל
 פאר פעדערײשאז׳ דער צו אגגעהעריגקײם זײער םון

 םארלע־ אלס באטראכט װערען װאם מעשים געדויםע
 דער פדן מנהגים אח רולם געזעצען׳ די צונגע^פון
לייבאר. אוו םעדעריישאן אםעריקאן
םרא־ די אט בארירם האם איר װאם דעם איבער

 איז פאסיג עס איך באםראכט רעדע, אייער אץ גען
 עקזעקוםיװ דער אז װיסען, אײך לאזען צו ראטזאם
 םיט פראגעז די איבער געהאנדעלם האט קאמסיל

צוריק. צײם קורמר א
-----------— ----- — F | 1 M m  B  I k k U  B B M  i M M n  i *  געװארעז אפגעהאלטען איז װאס זיצונג״ א כײ

 האט מאי, טען13 דעם אנפאנגענדיג װאשינגםאן, אין
 רעקאםענדי־ צו עןאסבאשל קאונסיל עקזעקוםיװ דער
 םץ קאנװענשאן יערליכער זעמױגםםער דער או רען
 װעט װעלכע לײבאר, אװ ןשאדייעדפע אמעריקן דער

נאװעמבער פון ארלינס׳ נין אין ווערען געהאלםען
Aft t e f t f t f t B  iM A ft  B IA A ■  ■Aft ■ aa^ 4  A  M A A ftסעמכער סער מ$גאט א סענכז אײן דער אז ׳םען1ס דעם 

 עקזעקוםיװ דער ווערען. אאגעשאפט זאל אםעםמענם
 רעקאםענדירעז, צו באשלאםעז »יך חאט קאוגםיל

 אינטערנעשא■ די װאם טעקם קעויטע ■ער דער אז
 גענוג סוםע א <ו װערען געהעכערט זאל גאלען, גאלם

 אײגקונפט, אן םים ןאעדעריישפ די באזארגעז גו
מ האט זי װאס איינקונםם דעם n גלײך  די פון אי
 דעם סאר אסעםםעגם׳ עקסםרא דעם און קעפיםע •ער

 אױסגאבען אדםיגיסמדאםיװע ךי דעקען או ויוועק
 צודישעז קאס<י*ן ציאגסרגאגיזאא אן אנפידאן אױף און
 םיינם, דאס לאנד. אין ארבייםער ע ירט ז נים*ארגאני די
מן די אז מ ל *װ ןצדצדײשאפ אזקאמערי ד«ד «ו מ

 פון באזים דעם אױף װערען געשםעלט זאל לייבאר
 פער טיילוױיז איצםיגע ביז די אנשםאט קעפיטע יער

צאלונגען. טעקם טײלוױח און קעפיטע
םי־ זעלבען בײם האט קאוגםיל עקזעקוטױו דער

 קאנװעגשאן דער רעקאמענדירען צו באשלאםען םיע
 אלע אז לייבאר, אװ םעדעריישאן אםעריקאן דער םון

 םאל אין ױגיאנם אינםערנעשאנאל םון סוםפענדירועען
 געמאכם זאל נויטיג, אבםאלוט װערט שרים אזא

 א בײ דעלעגאטען מאיאריםעט א םון בלויז װערעז
פעדעריישאן. דער םון קאגווענשאן יערליבער

 רעקאמענדאציעם די אויב אז מיעען, וואלט דאס
 מאכט די װעט װערען, אנגעגומען װעלען קאונסיל םון
 און נאציאנאלע םוםפענדירען צו אויםאריםעם און

 אין אויםשליסליך ליגען יוניאנם אינטערנאציאנאלע
 אמעריקאן דער םון קאנוועגשאנם די םון הענם די

לײבאר. אװ םעדעריישאן
 באצוועקט גיט האט קאוגםיל עקזעקוםיװ דער

 דאס וױיל םריצייטיג, באשלוםען די םארעפנםליכען צו
 דער םון קאנווענשאן דער צו רעקאםענדאציעם זיינען

 קומענדען ווערען ערעםענט דארף װאם םעדעריישאז
גלויב׳ און האף איך ארלינס. נױ אין גאװעםבער

 אוים־ װעט אייך, שיק איך וואם אינפארמאציע, די אז
 אייער איז בארירם האט איר וועלכע פראגע די קלערעז

קאנווענשאן. אייער פיז ערעפענונג דער בײ רעדע
 ער־ אז פאר וואונשעז בעסטע מיינע אייך שיק איך

 וואם דעלעגאםען, די צו און קאגוועגשאן, פאלגרײכער
 מיינע און גרוס ברודערליכען םײן אגוועזענד, דינעז

וואתשען. גליק פעחענליכע
 אייערער, ברידערליך

גרין, װיליאן (אונםערגעשריבעז)
ל. אוו ם. א. פרעזידענם׳

 דעס אויס דריקט רעפארם אפיסערט אן קא&יטע די
 געװארען באזײטיגט זײנען בריױ דעם דויד ןך גלױבען,

 די אז דערלאזען ניט האבען װאם שטערונגען די םון צװײ
 דער אז אנשליםען *וריק גליץ־ זיד זאל אינטערנעשאנאל

 די אבער זאגם םראגע, דריטער דער װעגען ן.אעדעתישפ
 אויםא• די אז גלויבען םיר מאס דעם טראץ אז קאפיטע,

 אינ־ און נאציאנאלע אנגעשלאסענע די םון מאכט נאסע
 װערען. אוועקגענומען גים טאר יעיאנם םערנאיצאנאלע

 באנוצם ניט רעכםען אויטאנאםע די אט אנער םארען
 עקםילואטירען װעלכע ■עחאנעז, באשיצען אויף ווערעז

 אדער נוצען פערזענליכע פאר באוועגונג ארבייםער די
 גע• פאר׳פשיט זײנעז װאס אזױנע אדער בארײכערונג,

 םאראלער םיט שייכות אין םארברעכענם פאר װארעז
 דער איבער דעריבער זאגט קאמיטע די פארדארבענהיים.

:פראגע
 וויכ־ די זײן דארף עס אז גלויבם, קאמיטע ״אייער

 םאראינטערעםירם זיינען װאם אלע, סון אויםגאבע םיגםםע
 פלעק דעם םון םדײ באװעגונג ייסערנאר די האלםען צו
^ אין רעקעםיריגג םח ש א  אוץ נאמען גוטעז דעם ב

 קאנװענשאז די אז זען צו ארבײטער, די םוץ ■רעםטיזש
 װעלכע געזעצען אזוינע שאםען זאל םעדעריישאן דער םון

 עלעםענטען קארופטע םארםרייבען אייביג אויף זאלען
םיט. איר סמ

 אונזער אז דעריבער, רעהאמענדירט קאמיםע ״אײער
 אמע־ דער אן אנשליםעז צוריק זיך זאל אינטערנעשאנאל

 ארײנקומענדע די אז אץ לייבאר אװ סעדערײשאן ריקאז
 נױטיגע די נעמעז גליװ זאל באארד עקזעקוטיװ גענעראל

 װעלען םיר װען און זיד, אנשליסען וױדער םאר שרים
 זאלען םעדערײשאן. דער אן אנשליםען װידער זיך

 קאנװענשאן קומענדער דער צו דעלעגאטען אוגזערע
 אר־ נױ איז לייבאר אװ פעדערײשאן אםעריקעז דער פון

 געזע־ אזױנע םארצושלאגעז ווערען, אינסםרואירם לינם
 עס אז דעם פאר ארבײטעץ און קאגװענשאז דעד בײ מז
 געכען זאל מאם פארםולע א ווערען אױםגעארבײם זאל

 פוז ארויםצואווארםעז קאונסיל עקזעקוםיװ דעם מאכם
 דער אק פאראנטװארטליכקיים און צוטרױ םוץ ■אזיציעס
 רעקאדז־ װעמעם ■עחאגעז אזוינע באװעגמג, ארבײםער
ארפ דלידשע דעריבער אה און באװעגונג׳ די כאש&וצט

ץ■______ איו־. ^ י י י ־ ו ;
 פעדעדײשאז אמעריקאז דער אז זיך ״אגשליםענדיג

 אב־ אירע םארדאפלען יוניאז אונזער זאל לייבאר׳ אװ
 םעגליכקײט יעדע נאכצחופעז וױיטער שטרענגוגגען,

«r דער * x או״ דער אין םרידעז ברעגגעז צו ל. *װ 
דעדפאר״. ארבײטען און באוועגונג בייםער
 געזאגם׳ וױ איז, האםיםע דער טיז רעקאםעגדאציע די

 שסי־ 640 מים קאנװענשאז דער בײ געװארעז אנגעטמעז
דאגעגעז• 12 און פאר העז

 םאלגענדע די פארגעשלאגעז אויך חאס קאמיטע די
 געװארעז אגגעגוםעז אײנשם״םיג איז װעלכע לוציע,ארצז
:קאנװענשאז דער בײ

גערעכטינתײט &----------------------------
 װ»ד- cjm אמעריקע אין באוועגונג ארבייטער די״

 עם וױ לאנג אזוי פרעםםיזש״ און וױכטיגקײט אין סעז
 עולם דעם םמ אכםונג אמ *וםריי דעם האבען קען
 אפגעכעז זיד װעם עם װען בלויז, זײז מעגליך וועט דאם
 פת פרײ און רײן באװעגוע ארבייטער די האלםען מיט
 װעל• ױניאנס, םון באאםטע רעקעטירוע. םון שמוץ דעם
 פארנעםען אעעלעגענחײטען, זייערע פארוואלטען כע

 פאראנםווארטי און צוםרויען עםעגטליכען םון פאזיציעם
 ער־ דער אין חשד יעדען איבער זיין םוזעז און ליכקייט

 האנד־ יעדער דיער אין און פליבטעז זייערע םון םילינג
לוגג.

 אױם־ לעצםעגס איז עס וױ לאגע אזא ״אפצושאםען
 איבער- גים צײם זעלבער דער צו און געווארען געדעקם
 נאציאנאלע די וואס רעכםען אויטאנאמע די טרעםען

 לאקאלס פעדעראלע אץ יוניאנס אינטערנאציאנאלע אץ
 אװ ם. א• דער םון קאנםטיםוציע דער אונםער האלעןי

 רעזאלוציע פאלגעגדע די אויסגעארבייט םיר האבען ל.,
 םץ קאנװענשאן דער צו דעלעגאטעז אוגזערע װעלכע

 אן ודייזפ ױעלכע פארשלאגעז, זאלען םעדעריישאן דער
ווערען. דערגרייבם קען דאם װי װעג א

רעזאלוציע
 םון קאנווענשאן םער24 דער פון גאשלוס דעם ״נאך

 ױגיאן ווארקערס גארמענם ליידיס אינםערגעשאנאל דער
 פאר לײגם ל. .אוו ם א דער אן אנצושליסען צוריק זיד

 רע־ םאלגענדע די קאנווענשאן דער םאר קאםיםע אייער
:אגצונעמען זאלוציע

 אינמעדמר דער סון דעלעגאטעז די אז ״באשלאסעז,
 אוו פ. א. דער פון קאנווענשן קומענדער דער צו שאגאל

 דעם פאר ארבײטען את פארצושלאגעז באםוילען ווערען ל.
 די אנםהאלםען זאלען װאס פארשלאגען םון אגגעמעז

פונקטען: פאלגענדע
 חרך לײבאר אױ םעדערײשאן אמעריקאז די אז )1״

 איז עס ױעלכער ײרך אדער קאונםיל עקזעקוםױו איר
 פולע די האבען זאל אגענטור אויםאריזירטער אנדער
 אינטערנאציאנאלע אדער נאציאנאלע באםעלעז צו מאכט

 איר אז זײנען ױאם לאקאלם׳ םעדעראלע אדער ױניאנם
 פערזא־ אדער פערזאן יעדע באזייטיגען צו אגגעשלאםעז,

 װעלכען פאר געװארעז סאראורםײלט זײנען וואם נען,
 מאראלער םיט םאן צו האט וואס פארברעכעז איז עם

 פאר געװארען םאראורטײלט איז אדער םארדארבענהײט
 ■ער־ םאר ױניאן דער אין אמם אפיציעלעז זײז באנוצען
 עס האם ױניאן די װאו פאל יעדעז אין גוצעז, זענליכען

טאן. צו םארפעלט אליין
 ױג^ס איגטערנאציאנאלע אמ נאציאנאלע אלע )2״

 דעד אז אנגעשלאסעז זײנעז װאם לאקאלם, פעדעראלע און
 קאנסטיםוציע זײער אין אײנשליםען זאלעז םעדערײשאן,

 TP דיסציפליניחגז קענען צו םארשריפטעז געהעריגע
 פארברזד ןףוינע איץ דיץ שולדיג ײעלעז װעלכע אמםע,
כענס.
 צו פארםעלט יוניאן אנגעשלאסענע אז וועז אז )3*

 באשולדיגט װערעז װאם באאמםע, געגעז שריט נעמען
 אנקלאנג אין פארברעכענס דערמאנטע אויבעז די אין
 די זאל קאנםטיטוציע, איר םון םארשריםטעז די «ים

 צװינגזמ צו מאכם מאראלע פולע איר ניצעז ל. אױ ם. א.
 אמ קלאגעז ארײגברענגעז ױניאן באםרעםענדער דער

דעם״. איבער משפט א דורכפירען
 דער בײ אױפטױט גױנ׳ס פרעדדענט

קאגװענשאן
 דער פמ רעקאמענדאציע די וױ נאכדעם גלייך

 אגשלי־ וװריק זיך זיד זאל אינםערנעשאנאל די אז מיטע
 מיי געװאחװ, אגגענומעז איז ל. אװ פ. א. דער אן םען
 םארגעשלאגעז׳זי האכמאן דשזולױם פרעזידןןנם וױיס

 פעדערײשיז אםעריקאז דער פוץ גרק װיליאם פרעזידענם
 י אדרעסירעז צו װערען אײבגעלאדען זאל לײבאר אװ

 אנגעגומז אײנשטימיג איז פארשלאג דער קאנװענשאן.
י *י געקומזױ איז גרין ■רעזידענם און געװארעז י  י

ד באגריםט איז און שפעטער סאג א םיט קאנװענשאן  ג
 דעמאנסםחר שםודעמדיגםמ די פוץ אײנער םים װארעז

געסם• און מעזגאלעעד די פון *יעם

BרעזTבײם רעדע דובינםלךם ענט 
גרינ׳עז פארשטעלען

 גיגס^ת עגטפרעזיד חאם דעמאגסםראציע, דעד נאך
י פארשםעלעז בײם רעז־ע פאלגעגדע די געהאלםן י  י

• גךין זידעגם
״אײז דדנ פארענייגען אז מאמענט דעם .םמ '2 1 

*תטיײ או־גאניזאניע ארבײטער אלס לעבען אונזער איז
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, ןלי ----------------------------4 ו 9 40 י
 צוױי איבער םון משך א םאר פעריאדע. צודיםע א אן

א. אי. םי. דער םים םארבונדען געווען מיר זיינען יאר
 .אומאפהעעיג. געווען מיר ױינען האלב א אץ יאר א

 דער םרן םייל אלס הײם, דער אין צוריק םיר דינען איצם
לייבאר. אוו פעדערײשאן אםעריקען
 סעדעריישאן דער םים םארבוגדען געװען דיגען .םיר

 געווען םיר זיינען יאר 37 אז• געבורט םאמע אונזער ךן0
 און באוועגונג ארבײםער אםעריקאנער דער םון טייל א
 האבען יארען אלע די דורך ל. אװ ם. א. דער פון םייל א

 וואם פאליסיס די םים אײנגעשטימש םאל אלע גיט סיר
 דער םון געווארען נאכגעםאלגם און אויםגעארביים ךינען

באםראכם םאל אלע האבעז םיר אבער פעדעריישאן,
____ זאכען די םײ היים. אונזער אלם םעדעריישאן ױ

 H ךי סיי און איעגעשםימם האבען מיר וועלכע םיט
 דינען איינגעשטימם, נים האבען מיר וועלכע מים
 דער אינערהאלב האלםען צו געװען גרייט מיר

 אונ־ אויסקעמסען דארט און ארבײטער־משםחה
 אזוי אויף מײנוגגס־םארשיידענהײםען. זערע
 ביײ צו געלונגען אונז איז עם װי ווײם
 פארשרים מאכען און שםאנדפונקם דעם םען

 האבען מיר ײען גליקליד; געויעז מיר זײנען
 P■ גרייט םיר זײנען באווייזען, געקענם נים עס

* אונזער םאר אגיםירען םארצחעצען געװען
i יע־ םאר אבםונג םאלעראנץ. םיט שםאנדםונקם ן  U 

■H דיםקוסיעס. דורד איז נעם
אנצו־ צוריק זיך גאשלאסען האבען ״מיר

 םרעזידענם וױיל םעדעריישאן. דער אן שליסען
 צוויי וועגעז אז װיסען געלאזם אונז האם גרין
 ד־ייי האבען םיר וואם אישום װיכםיגםםע דרײ די פון

x אינ־ פאר וועג דעם פארצאםעז זײ אז גערעכענם .'l-

 רעקאמענ־ און באשלוםען אגגענוםען קאונםיל
■ אויםצוגעםינעז, גליקלױ זײנען מיר אמ דאציעס, ■

 זיך אונז פאר מעגליך מאכען באשלוםען די אז
 צו בלױז אנשםאט אנצושליםען װידער גלײך

 זיד אנצושליםען גויםיג איז עס אז ערקלערען
 דער צו האנדלען צו מאכם די איבערגעבען און
 זיך אנשליםען אונזער וועם איצם ב. ע. ג.

 קאגװענשאן דער ביי גלייך קראפם אין אריץ
דערםיט׳׳. גליקליך זײנען סיר און

 צוקונםט דער אין אויך אז אנװייזענדיג,
 מיײ אונזערע האבען ווארשיינליד מיר װעלען
 אונז קען דאס אבער פארשײדענהײסען נונגס

 ;צחאמעז און םאראיעיגם זיץ םון שםערען נים
 דער אין אריינםרעטען צוריק דאס אז זאגענדיג

 רעזערווא־ איז עם וועלכע אן איז םעדעריישאז
B אויס־ גלייכצייםיג און באדינגומען אדער ציעם p■ 

 עדערײשאןפ די אז האפעגוגג די דדימגדיג
 אײגענעם איר םאר םיםלען די געםינעז װעט
 י״י9 אר־ גאנצער דער םון גוצען דעם פאר און גמעז

 אגגעשלא* די באםרײען צו באװעגונג, בײםער
 אונגעװינשטע עטליכע די םון ױגיאנס סעגע

 םאכם, אין ארײמעכאפט ײד האבעז וועלכע •עחאנעז.
פארעגדיגט: דוביגסקי •רעזידענם האם

 לעבען דעם איץ טאג חיסטארישער א איז ,הײנם
^. אונזער «יז  אין טאג חיסםארישער א איז הײגם ײנ

 איז הײנם באװעגוגג. ארבײטער דעד םיז לעבען דעם
 גרױםער אוגזער אק *וריק זײנעז םיר װײל טוב, יש א

זײן״. װילעז םיר װאו דארם צוריק םשפחה,

רעדע גרינ׳ם פרעדדענט פון אױסצוגען
 וזעל־ גתיסאו־טיגען דעם םח גערירם טיף בץ ״איד

 איד געגעמז• הײנם דא «יר האט איר וואם קאםעז
 מאני־ חײנם דא האט איר וחגלמז גײסט דעם אויס סײטש

 די צו געטרײשאפט און איבערגעבעגהײט אלס פעסטירם
 ארבײטער ארגאניזירשער גרויםער דער פון פרינציפען
 אנטשלא־ םעםםזנ אײער און לאנד אונזער פיז ניװעגומ
 דער אין אײגיגקײם און םרידעז ברענגען צו סזננחײם

באװעגוגג. ארבײטער
 און גײםם דעם םיט אנקלאנג םולען אין בין ״איד

 דער םיט איצם דא םארשפרעך איד און צײעק דעם םיט
r איך װאס עהרע גאנצער n p, אלע די דורך געשםיצם 
 װעל איד אז לעבעז׳ םײן טץ םיעםיגקײםעז און דינסטעז

 פאר* צו כחות מימע אין זײן װעט עס וואס אלץ םיז
 אר־ אונזער אק אײגיגקײם שאפען און ריס דעם הײלען
באװעגונג. בײטער

 איד װעז םרײד םים געקלאפט האט מרץ ,מײז
 דער פץ האנדלוגג דער װעגען ערפארען געכםעז האב

 םח פריחער אויםדריקען, אײך וױל איד #מזענשאן.
פאר אנערקעגונג םיפע םײן און דאגקבארקײט סײן ילז,

 פאר און געמאכם האט איר וואם שריט װיכםיגען דעם
 ארביײ די געלייםםעם האם איר וואס דינםט גרויםע די

גאנצע. אלם מענשהייט דער און םער
 םון םעג די דורך פאסירם האם עם וואם זאך ״קיין

 מער םאר װערען באםראכנז קעז מאטערנישעז און נסיונות
 םון האנדלונג די וױ קאנסטרוקטיװ און באדייטוגגםםול

 פםי־ די םאר זיך שםעלט נעכםעז• קאנווענשאן אייער
 צוריק קומען צו באשלום אייער םון װירקונג כאלאגישע

 !לײבאר אװ םעדעריישאן אמעריקעז דער אין היים א
 מיטגלידער, אונזערע םון מאראל די דערהויבען װעט דאס
 די םון בלויז גים םרויען, און מענער ארבײםער די םון

וואם די םון אויך נאר םעדערײשאז, דער אין זימען וואם

 דוב רעדדפנס8 צו רם«ר8סס) ד«ם א־בער O'j גריו תיל־אס דענם
ז־יס דער בײ ®םײם תאכסאן רעזידמנס8ת"ס.

 אנגעצונדען האט איר רימװ• אונזערע אויסער זײגען
 די אויפגעבױם האם איר ענטשלאסענהײם; אמ ד״אםענונג

 םאר־ חאט איר אפגעשוואכט; געװען איז װאס מאראל
 אז םאראױס, זאג איך און מורא; אח םפקות םריבעז

 װעט אנגעהויבען, האם איר וחנלכע באװעגוגג די אם
 ברענ־ קרײזעז, אנדעחג אין באװעגונג א ארויםתםען

 םאר־ םעםטע, א איז צוריק פײל «ח חגנק די גענדיג
באװעגונג. אייניגםע
 אײער אין אמםערעם טיםער םײז געווען איז ,עם
 םיליםאגםער ■רעכםיגער׳ אײער אין באװעגונג, גרויםער

 דעם שיקען נו באוואױגען םיר האט װאם ארגאניזאציע
 און פרעזידעגם װערםען אײער צו צושריםט אפיציעלעז

 נעכםען. געווארען םארגעלייענם דא אייך איז װעלכער
 אפ־ האט נושריםט דער אט אז איצם, אײך ערקלער איד

 םון פאליםי איצשיגע די פעסם שטעלט און געשפיגעלט
 װארט יעדעם לעיגאר. אװ םעדערײשאן אםעריקאז דער
 םאר• אמ אײעעשלאםען, אץ גןןשריבען דארם איז וואס

 בין איך »ון געווארעז באםראכם און געװאויגען ױכטיג
 , דער דורך *ושריםם דעם שיקען צו געװארען באװעגט

 האט ײבינםקי פחחידענט װאם רעדע קאגסםרוקטיװער
 קאנװענשאן. אײער פץ ערעפענונג דער בײ געהאלטעז

 םאר־ אלע די אז באטאן, אמ איד װידערהאל איצט
 ענט־ צושריפם דער װאס פארםליכםונגען און שפרעכעגס

 םע• אמעריקאן דער פמ װערעז ערפילם וועלען האלט
לעיבאר״• אװ דערײשאן

 פער־ ער און םעדערײשאן די אז םארזיכערענדיג׳
 גיש אםילו שנאח, קײן ניט קײנעם אויף םראגען זעגליך

פעדע־ די אז און אםאקירם אים האבען װאם די אויף
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 אין םריח שליםען צו גריים איצם נאך שטיים ריישאן

 אנגע־ גריו פרעזידענם האט באוועגוגג, ארבייטער דער
 און געשטאנען מאל אלע איז פעדערײשאן די אז װיזעז,
 דיקטאםור םון םארמע יעדע געגען איצט נאך שטיײז

 דיסקריםי־ איז עם וועלכע געגען ;דעמאקראםיע פאר אמ
 אלע פאר און םיגאריםעםעז אדער ראםען געגען נאציעם
 אנ־ ער האט — םעדעריישאן די םרייהײטען• ציי^לע
 עם וױכטיג וױ באגרייסען פערזענליך ער און געװיזען

 פאר־ םץ רײן באוועגונג ארבײטער די האלטען צו איז
 אנ־ ער האט אבער גלייכצייםיג עלעמענטען. דארבענע
 די וואם םיםגלידער מיליאן םיר די אין אז געװיזען,

 זיך זאלען עם אז נאטירליך עם איז הא» םעדעריישאן
נםשות. אזוינע ארײנכאפען דארם את דא אויך

קרית, און קלאם יעדען אין זיך ג^םינען די
 רעליגיעזע אין ארימע, און רייכע די צװישען

 ארגא- געזעלשאפםליכע אין און אינסםיטוציעם
קרייזען׳ אנדערע מים םארגליז אין ניזאציעם.

 קײן ניט זיכער באוועגונג ארבייטער די האט
נים־געװינשםע די םון פראצענט גרעםערעז

םיר אז נים אבער םײנם דאם עלעמענםען ■
םליבט םאראלע די איז עס דולדען. זײ דארםען ו ■

אויסצורײניגען. די ױניאן יעדער םץ
|^ דץ פארענדיגם דאן האט גרין פרעזידענם ■

װערםער: פאלגעגדע םים רעדע ■
H| וואם ערקלערעז ניט גאר אײך קען .איך

 אםעריקען דער אק צוריקקער אײעד םײנט עם ■
!פיל אזוי טײנס עס לייבאר. אװ פעדערײשאן

צעםיילונג פמ סוף דער איך. גלויב מיעם׳ עם
H| אר־ אמעריקאנער דער אין צװיםםיגקײםען אמ 

gf■ איױ דעי געװען איז דאס באוועגוגג. בײטער 
 אזוי איז וואם שרים עקאנאמישער און מאראלער

 ציים א אין מאמענם, קריטישען א אין נױטיג
געװען. טיטיג איז האנדלוגג אזא װען

H' לעצ־ די געװען םיר איז עם אומעםיג ״װי
f■ גע־ הויך האב איך מײל !יאר צוױי־דרײ םע 

m אינםערנעשאנאל. דער פון םיםגלידער די שעצט
S זײם איר געשיכםע• אײער שםודירט האנ איך 

 װערם ער כאםש װעלכער, דעמב א וױ געװען
M דראנג, און שטורם פמ צוריק אוץ הק געװיגט

דער יין אײז טיפעי אלץ זיך ער װארצעלם ■
געפירט, האט איר װאס סטרײק יעדער ערד. , ■
 די געשםארקם האם פארלארען, צי געװאונען ■

אנםשלא־ איר פארפעסטיגס איגםערגעשאנאל׳
ביז אײד״ פאראײניגט סאלידער און סענחײט

 ארגא־ אנזעהעװדיגםםע די געװארען זײם איר '9
 «ו חײגם שםאםען םאראײגיגםע די איז עrניזא

_ *__J$0___. _____j .... .
 אז זינען, אויפ׳ן געקומעז אײך עם ,אח

 פערציג םיט פתקם .1900 יוני״ דריםען דעם ;’נסק'
ארײנ־ מאל ערשטען צום איר זײט צוריק, יאר

םעדע־ אמעריקען דער אין געװארעז גענומעז
 יאר םערציג מים — היעט און לײבאר׳ אװ ריישאן

 םיט־ אלם אײן צוריק אײד מיר שליםען — שפעםער
 געהעריג וױ ניט קען מיר, זיד דוכט קײנער, גליד?

 פאםי־ רױכםיגער דער אט פמ באדײםונג די אפשאצזנן
 די און באדײטונג פולע די באגרײפעז ריכטיג את רוגג

דערפמ• רעזולטאטען
 ערעגסםעז דעם דערגרײכם האבעגדיג איצט, ״אח

 איבער־ איך וױל רעדע. םײז פח שלוס בײם מאמענש
 זיכם־ דעם פרעױדענט אײער און פירער אײער געמן
 אינ־ אײער ארײנגעמען צוריק דעם פח צײכעז בארען

 רעכםען אלע םים איר באשיעקען דאם אח טערגעשאגאל
 רעכטעז אנדערע אלע אח ױריסדיקציע פריװילעגיעם, אץ

 סע־ אמעריקאז דער איז יתקמם די האבען• עס װאס
 האט פרעזידענם געערםער אײער לעבאר. אװ דערײשאן

 בא־ קײן נישםא זײנעז עם באדינגוגגען״• ,קײן געזאגם
 ווארם• אזא ניםא אח וחגרטעײבוד מײז אין דיגגונגען

ז גיב דדבינםקי, ברודער דא,  סים־ דעם אימר אײז־ א
 םשאר־ דעם איבער אים (גיט צײכען. דעם אט באל,

טער)•
 אריגי• קײן נים אמ פאייר, דער װארט. אײן ״גאך

 *וריק־ פח *ײכעז א בלױז איז עס םשארטיער. געלער
 פון ביתשח איר האט םשארטער אריגינעלען דעם קער.

פריהער.
 צוריק איר דים אן מאמענם דעם םון ודײסט. איר״

 צוזאםעז לעבען צו *וריק קוםט איר הײם, דער אין
 גזד אח איבערגעגעגענע אגחנרע םיליאז םיר די םים

אװ אזײשעדערפ אםעריקאז דער פוץ מיםגלידער םדײע
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m דער בי־י רעדעם ודכנמממ ױ w
קאנווענשאנס, אלע ביי װי קאגװענשאן, אונזער ביי

 אונ־ םון רעדעם רעדעם. םך א געווארען געהאלטען זיינען
 םארשײ־ איבער םארשםייער און םירער אייגענע זערע
 אײנגעלאדענע פון רעדעם און פראגען, װיכםיגע דענע
 גע- זיינען רעדעס די פון פילע באגריסער. און געסם

 פארעפענטליכען אלע זײ אבער װיכטיגע. און גוםע ווען
 די בלויז דעריבער דא גיבען מיר מעגליך. נים איז

 קורצע און אינהאלט דעם און פוךזײ װיכטיגסטע סאמע
 און געסט איינגעלאדענע םון דעדעם די פון אויםצוגען

באגריםער.
לעהמאן גאװערנאר

 די באגריםט האט לעהמאן ה. הערבערם גאווערנאר
 סקװער מעדיםאן אין ערעפענונג איר בײ קאנװענשאן

 םאר־ לאנגער זיין וועגען דערצײלט האט ער גארדען.
 ױניאן, אונזער מיט און אינדוםטדי דער מיט ביגדונג

:ערקלערט און דערגרייכוגגען אירע געלויבם
םאראנטווארםליכ־ עולם דער זוכם טאג צי ״הימט

 דעם באוועגונג. ארבײטער ארגאניזירטער דער אין קייט
 ארגאניזירשע די אין האבען וועט עם וואם צוטרויעז

 דער םיט םראפארציע דירעקטער אין זיין וועט ארבייטער,
 באװעגונג ארבייםער די וועלכע מיט אםענהארציגקײט

 און אנגעלעגענהייטען אייגענע אירע פארוואלטעז וועט
 םון ערםילונג אויםריכטיגער און םעהיגער דער םיט

 קאנטראקםליכע אונםעד םאראנטווארטליכקײ&עז אירע
םארםליכםוגגען.״
 ז״ז אין אפגעשטעלט זיך האט לאהמאן גאיוערגאר

 אנגע־ און לאגע אינםערגאציאנאלער דער אויף רעדע
 םרײד דער אין םרידען איצט איז עם נױטיג וױ ײײעז
 דער צװישען קאאפעראציע פולע אח באװעגונג ױניאן

 בא־ דער םאר ארבײםער און ארבײטס־געבער רעגירוגג,
 פאר־ האם ער םרײהײםען. אונזערע און לאנד םון שיצונג
צותף: פאלגעניעז דעם מים ענדיגט

 זאך קײן איז צײם, קריטישער איצטיגער דער ״אין
 קאנצעגטדירעז צו װי מײנונג מײן לױם װיבטיג אזוי ניט
 דעריבער איז עם אויפגאבע. אײן אויף אינדוסםריעל זיד

 ער־ האבען׳ זאלען מיר אז מאל, אלע וױ מער נויםע
 בא־ ארבײםער דער פון יײיעז די איז פרידען שםענם,
 צוזאםענארבײםעז אויםריכטיגער צוױיטעגס, וועגונג;
 אנ־ דריטענם, און ארבײםםגעבעה און ארבײםער *זוישען

 רע• דער צװישצן שותפות קאגסטרוקםױוע א צוהאלטען
ארבײםםגעבער.״ און ארבײםער גיתנג,

װאגנער סענאטאר
 בײ טאג אינםעתעשאנעל דעם איז מחמ־ס חאט

 ער האם םעמע חױפם זײן אלם װעלם־אױםשםעלונג. דער
 באװאםענען פאר רעדע רוזװעלט׳ם ■רעזידעגם גענומען

 דיקטאטארס די געגעז זיד פאתזײדיגעז צו לאנד דאס
 םון געװינםען סאציאלע די אויםחאלםעז גלײנצײםיג און

 ■חד אויף אז װײםעז, אלע אז זאגענדיג דיעל. נױ דעם
 פארלאזעז, זיך מען קען פארשפרעכען רחװעלם׳ם זידענט

חאםערגעזאגט:
םענ־ מאסע גרױםער דער פאר הייגם *שםײחענדיג

 און װילעז אין פעסט ארםײ, אן רױ אײך איד זע שעז׳
 פאר־ בײדע די אט דערגרײכעז צו קראפט איז שםאי־ק

 וױ אײך זע איד פאלק• אמעריקאנער צום שפרעכענס
 אינ־ אונזערע און פאלק אוגזער באשיצעז צו *רמײ אז

 מילימער־ איז זײם איר װאם דערםים גים סםיםוציעם,
 דעד פוץ דיגםט איז זײם איר װאס דעדמיט נאר דינםם׳

 ציװי־ פון קראפט דױערענדע זײ װײל און מענשחײט
 זיך באנוצעז דעם אויף חוייםזאכליד זיןל האלט ליזאציע

 די דעדגדײכעז צו אום פריטױפען מישצדעטאקדא מים
צילען. דעםאקראטישע

 לוםם־ אונזער אױפצובױען גויטיג איז ״זיפער׳
 םער נאד אבער־ דאחיעז םיר ים־פלאם. r* *־םײ ׳סל*ם

 אימרצײגונג, די קעןארשמארפ מוזען םיר דאס. וױ
לאגד אניצר איז עס װעי^ע וױ מעד לאנד׳ אונזער אז laLHM •at■■ fehtt -. ־ - -__ ־ t_- y אין iאון משיגען וװ װערס איז רחגלם, ־ n לעבען

®ארשטײער רעגירוגג׳ס אגדערע
תא־ װאם רעגירונגם־־מרםרעםער וױבטיגע אנדעדע

ן אםיס :געווען זימען קאגורעגשאן די אורעםירם מ

מן םיר לעיבאד.  יעדע װעלקאםען. ציגעןזזאר • אייך גי
 אײך װעט געבעז, אייך קענען סיר וזןאז דינםם און תילף

ס דער םיט גליקליך אונגעחייער בין איך ודערען• !ןוןגו
״ ש. בי מ מ מ

 דזשוניאר; בוירל א. א. םטעיט אװ סעקרעטערי טענט
 לױטענאנט ;פוירקינם םרענסים לעיבאר אװ םעקרעטערי
 ױ־ פאלעטי; םשארלם סטעיט, יארק נױ םון גאווערנאר

 מ. דזשעימס יארק, נױ םון סעגאםאר סטעיטם נײטעד
 פון מעיאר האודע, קאמיליען לאגווארדיא; מעיאר מיעד;

 ראוז ;מילער ם. פרידא ;העריק עלעגאר ;פלעמינג
 סעקױריטי םאשעל דער םון אלטמייער און שנײדערמאן

באארד.

 פראגרעםיװער און װניאן טרײד דער פון
באװעגונג

 פרע־ ריװע, עמיל קאנוועגשאן: די אדרעםירט האבען
 זא* מאקם ױניאן; ווארקערם טעקםטיל דער פון זידעגט
 מילינערי און קעפ העטערם, דער םון פרעזידענם ריצקי׳

 סעקרעטאר ראוז, אלעקם אינטערנעשאנעל; ארבײטער
 ארטורא פענקין; דזשייקאב חשאדזש פ., ל. א. דער סון

 עמיל לאיערם, ױניאן די באלאנד; םאדהער דזשיאוואניטי;
 אומפארטייאישער דער ליבערמאז; עאיעם און שלעזיבגער
אגדערע. צאל א אמ ױװעליר הערי טשערמאן,

קאנװענ־ דער ביי אויפנאמע ווארימע באזונדערם א
 אידישער דער םון װעטעראן דער געקראגען האם שאן

 אב■ גענאסע באוועגוגג, סאציאליסטישער און ארבײטער
 הויפט־טעמע זיין ״םארװערטם״. םון רעדאקטאר קאהאז,

 באװעגוגנ, ױניאז טרייד דער אין אייגיגקיים געווען איז
 הילף און דיעל נױ דעם און רוזוועלט פרעזידעגט שטיצעז

 געגעז קאמף זייער אין םלוכות דעמאקראטישע די פאר
דיקםאםורען. נאצי־םאשיסםישע די

 טעלע־ באגריסוגגם ערהאלטען האם קאנװענשאן די
דער םח םרעזידענט םיםריז, וואלטער םער סמ גראמעז

 *מ ױניאנם טרייד םמ פעדעראציע אינםערנאציאגאלער
 ארבײ־ ענגלישער דער םמ םירער מאריםאן׳ הערבערט

 ענג־ דער אין באזארגונג םון מיניסטער אח פארםיי טער
 איטאליענישע די סמ םירער דעם סון רעגירונג; לישער

 איז מאדיגליאני דזשי. םראנקרייך, אין םאציאליסטען
 םרעםיעי־ געװעזענעם םון עקזעקוטיװע; דער פון נאמעז

 את קאבאלערא לארגא רעםובליק, שפאנישער דער םמ
ױניאן. באקליידונגם־ארבײםער מעקםיקאגער די פון

 אײרא- אויה ענטפער^ אינטערנעשאנעל
באגריסונגען פײאישע

 האם קאנװענשאן דער פון אויפטראג דעם אויף
 ענטסער פאלגענדען דעם געשיקט דובינסקי פרעזידענט

 םער און מאריסאו הערבערט פון באגריםוגגען די אויף
:סיטרין וואלטער

 גע■ אויםגענומען װארעם זײנען באגריםונגען ״אײערע
 נאר זיך האם װעלכע קאנװענשאז אונזער םון ווארען

 רע־ א אנגענומען האט קאנװענשאן די געשלאםען. װאם
 דע• מערב די םאר שםיצע םולע פאדערענדיג זאלוציע

 םון צוזאמענבונד נאענטעז א םילען מיר מאקראטיעס.
 ענג־ םץ ארבײטער חברים אונזערע מיט סאלידאריטעט

 דעמאקרא- מערב די אין פאלק פשוט׳ן מיט׳ן און לאנד
 איצט גײהעז די װעלכען קריזים, שװערען דעם אין טיעם
 אונ־ םון מיטגלידער 250,000 די פון נאמען אין דורך.

 קאנװענשאן דער בײ םארטראטען זײנען װאם ױניאן זער
 םץ האנד די ימים די איבער אוים אייך מיר שטרעקען

 די אז האםענונג, די אוים דריקען און ברידערליכקײט
 וועלען טריאומםיו־ען, װעלען דעמאקראטיע םון כזזות

 און סוף זיגרייכען שנעלען, א צו מלחמה די ברענגען
 עקא־ םאחיכערענדיג ארדנונג, וועלט נייע א איינשטעלען

 אלץ פאר פרידען און ?יבערקייט װאוילשטאגד, גאטישען
S ̂ םעלקער•

דובינסקי, דוד (אונטערגעשריבען)
״ ױ װ. ג. ל. א. פרעזידעגט

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

מאנאט הײנטיגען םעטעלמענטם נײע
 ערשםע די זימען ױניאנס אונזערע װאס דעם טראץ

 קאנ• דער מיט פארנומען געװען מאנאם דעם פון עלפט
 ארגאניזא־ אונזערע פון מאנכע יאד האבעז װענשאן׳

 אגרי־ נײע צײם דער דורך אונםערגעשריבען ציעם
 װיכ־ «אר א «ח ארבײםער די ארגאנמירם און מענםס
 פאר־ װיכטיגע זײ םאר געקראגעז און פירמעם םיקע

בעםעתנגען.
 קליװלאנד אץ פירמע דרעם קאטען גרױםע

 מיט אגרימענט אונטער שױיבט
אינטערנעשאנאל דער

קאנווענ• אינםערנעשאנאל דער פון באשלום דער
 אין קאמםײן ארגאניזאציאנם דעם םארשםארקען צו שאז

 גע־ האט לאנה גאנצען איבער׳ן טרײד דרעם קאטעז
 װי אהייא• קליװלאנד״ אץ אפרוף ערשטען דעם קראגעז

 די האט מעלדעט, קאטאװםקי אברהם פרעזידענט וױים
 גתיםע די םץ אײנע ארגאניזירם קליװלזעד אק ײניאן
 באשעפטיגם װעלכע שםאם אין דרעם־םירםעס קאסען

 קלאתז־ א זײ פאר געקראגען און ארבײםער 400 ארום
אגרימענם. שאפ

 קאמ־ ״גאטפריד די אמ פירמע באםרעפעגדע ךי
 םײזעם םפעציעלע אויף זיד ספעציאליזירט װעלבע פאגי״,

 שאם. אםען אן געװען אמט ביז איז פירמע די דרעםעס.
 די צװישען קאםפײן ארגאנמאציאנם עגערגישען אז נאד

 קאנםערענ־ אויף אײסנעגאנגען פירמע די איו ארבײםעד,
 האט און אינםערנעשאנאל דער פון פארמרעטער מים מן

 א אײנשטעלענדיג *גרימענם אן ריבצזמערגעשאמ איצט
ױניאן־שאפ. פאלשםענדיגען

^ קלאוזד די אחוץ מ  גע־ ארבײםער די האבען שאפ, י
 ארבײםם־ ־שםונדיגע40 די אגרימעגם דעם ײרך װאונעז

 מינימום א ;*װעדםײם פאר געצאלם עקסםרא און װאד
 און שםיק־ארבײטער פאד װאן־ א דאלאר 16 פון סקעיל

 שנעלערע אז װעו־עז, געסעםעלם אזױ דארפעז פרײזעז
 םינײ דער וױ מעו־ פארדמעז קענען זאלעז תאנועל־מלנ

םעאיגקײט. זײער לויט מוס
 אײנגעשםיםט איז קאםערם די אנכאלאנגם װאס
 דרײסיג פון משד אין זיד דארף פידמע די אז געװארען,

 קראםם, אמ ארײז גײם אגרימענם דער וױ נאכדעם םעג
 זײעד אריף ײנתמ דער פון ערטאדמדעפ םים אײנימז

 ביז זיד װעלען צדדים ביידע אויב שכירות■ אין סקפיד
איבעו־געגעבעז םראגע די װעס אײגיגען׳ קענען נים דאז

 אגם־ װעםעם טשערמאן, אומפארםייאישען צום װערען
צדדים. ביידע אויף בינדענד זייז וועט שײדונג
 T״גאםםר דער םון ארבייטער ארגאניזירםע נײ די

 אינ־ דער פח געװארען געטשארטערט זײנעז קאמפאני״
 אנגיד זײן װעלען זײ .386 לאקאל אלם טערנעשאנאל

 פון באארד חשאינם דרעס איז קלאיק דער אן שלאםעז
 אים־ דער קאנםראל. איר אובםער שטיץ און קליװלאנד

 אינתם־ דרעם אמ קלאוק דער איז םשערמאז פארשעל
 4שיקאג פון רוגץ ה• ל. ארטור דר. קליװלאגד״ אין טריע
םירםע. דער םאר טשערםאן אימפארשעל זייז אויך װעט

 אץ באנײט אגרימענטם דרעס )סילר
פאול םײנט און מינעאפאליס

 אז םעלדעט, פערלשטיץ מייער פרעזידענט וױים
 מאנופעקםשורעדס דרעם םילק די םיט אגרימענטם די

 םײ פאול, םײנט אמ מינעאפאלים צװילינג־שטעט די אין
 פאר־ באדײטענדע מיט געווארעז באגײם דינען נעסאסא,

 םיניםום געװארען אײנגעשטעלט זײנען עס בעסערונגען.
 ;אינדוםםריע דער אין פאכען אלע םאר װײדזש־םקעילם

 קריגעז או־בײטער אלע װעלען ארום מאנאטען 18 איז
 וחג־ ײאד־ארבייטער געצאלם. מיט וועקעישאז װאך א

 רעגולערע זײערע װאך דער פאר כאצאלם קריגען לען
 דװ־ג* די צו גלייך םומע א שםיק־ארבייטער אח שכירות

 מד האבעז זײ װאם םארדינםםעז װעבענםליכע שניטליכע
 איז עם יאר. דרײ פאר איז אגריםענט דער מאכם•

 יוני חודש אין זומער יעדען אז פונקט, א ארײנגעשריבען
 פון םראגע די אױפצונעםען רעכם א יוניאן די האט

 דעם פאר פארזזאגדלונגעז די שכירוו^ די העכערען
 מאגופעק־ אלע םיט געװארעז םTגעם זײנעז אגרימענם
 פת װערט אגרימענט דער אבער קאלעקטיװ טשורערס

אינדיװידועל. אונםערגעשריבען סאנופעקםשורער יעדען
 שרײבמ קאטפאני גארמענט דעסײטאר

אינטערגעשאנאל טימ אגרימענט אונטער
 איגםערנעשאנאל דער פון ארגאנײזעוי רופער, חערי

 דוביגםקיץ׳ פרעזידעגם מעלדעם םיםעל־װעםם, דער אין
ר מים אגרימענם אן אונםערגעשריבען האם ער אז  ת

 אימר כאשעפטיגט װעלכע קא&פאני גארםעגם דעקײםאר
 אמס בת געװעז איז דעקײטאר ארבײטער. חונחנרט

 יים םים געגענד. יעגעם את פעססוגג אנטי־יוגיאן די
געפאלעז• פעםםוגג די איז שאפ דעם ארגאנחירען
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נאטיט5ל83 זײערע פוז פארלאננעו קלאוקםאכער ר?ער8ניו־' ױ ױאפ
 םעגליכקייטען די װעגען זיד הערט אם

 אין קאנטראקם דעם באנייען פאר
איגדוסםרי? קלאוק דער

ער־ די געהאט שוין האבעז מיר
פארשי־ די מיט קאגםערענצען שטע
 זיײ טרייד. אין אםאסיאיישאנם דענע
אויסגערע־ האבעז םארםרעטער ערע

 אונזער אין איבלען עקזיםטירענדע די פון צאל א נענם
 גע־ איבלען די אט דאנק א אז גע׳טענה׳ט, און םױװ
 אױםערגעוױינליך אן אין מאנוםעקטשורערם די זיך סינען

 טענות דיערע אויםגעהערט האבען מיר לאגע. שװעתר
 וואם דעם איבער צייט לענגערע א נאכטראכטעגדיג און
 מיט איד קאז קאנםערעטנעז, די בײ געזאגט האבען זײ

 אםאסיאיי־ די םון םארטרעטער די אז זאגען, זינערקיים
 םאר־ — טאן צו זאד איין ■םארםעלט בלויז האבען ש^ס

 וועל־ פלאן קאנסטרוקםױוען װעלכען אירגעגד צושלאגען
 זײ וועלכע וועגען איגלען די אט אפשאםען זאל ערנ

 קאנען די אז מעגליך זעהר איז עם באקלאגט. זיך האבען
 םאדערט עם וועלבער פראגראם דעם םארשלאגען נים
 אםאםי־ זעלביגע די וױיל דערפאר לאגע, דער פאר זיך

 וױעיג זעהר םאג צו הייגט ביז נאך האבען איישאגס
 סאראנט־ אינדוסטריעלע אמבאלאנגט וואם געלערענם

ווארטליכקײט.
 מיט באלעבאטים די צו איצט קומט ױגיאן אוגזער

 עגט־ מיינונג, םײן נאך אבער פראגראם, קורצעז א זעהר
 םעגליך קאנעז וועלכע פארשלאגען זיך אין ער מלם
 םאראגטי יעגע װעחגז אתיגגעבראכט זאל עס אז מנען

 זי וועלכער אין אינדוסםרי אין,אונזער װארםליכקײט
 די םאר מאכען מעגליך קאנען צו אום זיך נויםיגט

 און לעבען א אויף פארדינען צו שעפער די אין ןובײםער
 פאר פראםים געװיםעז א קריגען צו באלעבאטים די פאר

 די שוין פרעדיגם געדאנק דעם אינוועסםמענטס. זײערע
 דורך אוגז איז באדויערען *ום יארען. וײיע א יוניאן

 פאגוםעק־ די באוועגען צו געלונגען נים יארען אלע די
 םאראגם־ טײל זײער זין־ אויף נעמעז זאלען ױי טשורערם

 אינ־ דער אין צושטאגד נארםאלען א פאר וואוםליכקײם
 אונזערע םץ קורצזיכםיגקייט דער אט דאגק א חסםרי.

 אזוי װי םיםלען זוכען כםדר׳דיגען זייער אץ באלענאטים
 פארםליכםונגען זייעאע נאכקוםען םון אױסצודרעהען דך

 אוגטער, שרײבען אלײן זײ וועלכען אגרימענט, אונטזנרן
 אח קלאוק דער אין שטוםע א דערגרייכט מיר האבען

 אײגגעםירם באלד ניט זאל עס אויב אז איגדוסםרי, םום
 םולער מיט םראגראם א ווערען דורכגעפירט שםרענג און

 דער צו ארבײםםגעבער אלע םון פאראגטווארטליכקײט
 געפינען כסדר זיד איגדוסםרי אונזער זאל איגדוסטרי,

 פאקםיש, טיינט, וואס צושטאגד םוב־גארמאלען א אין
 לעבעז• א מאכען צו ארבײטער די םאר אוגזיכערקײט

 דערלאזען צו נים באשלום םעםטער אוגזער איז עס
 ביז האט וואם בתים בעלי די םון הפקרות די װײסער

«cr דער אט איז עם אעדוםטרי. אונזער אין געהערשט 
 די אפצושאםען ױגיאן דער פון םארלאנג שםארקער

 ארויםצו־ ניט באוואועען אונז האט עם וואס הפקרות,
 הע* פאר פאדערוגגען אלגעםײגע קיץ איצם שסעלען

 טראז ארבײטם־שםוגדעז, קירצערע אדער שכירות מרע
 בעל אוגזערע פון איינקונפט יערליכער דער װאם דעם

 אנשטענ־ אן מאכען אויף געגוג ניט ווײט איז פלאבות
 איגע־ מאםענם דעם פאר האבען מיר לעבען. דיגעז
 פארבעםע־ פאטעריעלע דריגגענדע די זײט א אן חקם

 ייגיאז די אז זאגען״ קענען ניט זאל םען אום ומגזנז,
 טרײד. דעם סםאביליזירעז «ו פאראינטערעםירט גים איז
 ארײנ* םאל׳ אלע פאר פאל אייז עגטשלאםען זײנען םיר

 םצד פאראנםװארםליכקײם יענע טרײד אין צוברײמען
 םראגען געדארםם שױן האבען זײ װעלכע בת'ם בעלי די

 יאם ענטשלאםעז זײגען םיר לאע. יארען זיד *יף
צמיגגען זײ מוזען זאלען מיר װען אפילו יײגפירעז

____ ___ דעתו.
 אװ באארי א פון עטכלירתס די םאר שלאגען פיר
 יי פיז פארםרעםער און צוזאםעגגעשטעלם קאגםראל,

 אויפגאבע וועםעגם ױניאן, דער פון אח אסאסיאיישאגם
 פונק־ די אז אויםצופאםעז״ — ערשםענם :זײן זאל עס

 ריסעגמאג דעם אין ארײנגעשריבען װערען װעלכע °עז
 וועלמ לױנען די און םםענדארדס, די אמבאלאגגם װאס

 פרײזעז׳ פון םעטעלםעגםם די חרך עםאבלירט מערען
 גאגמר דער איז װערען ײרבגעפירט פאלשםענדיג שלען

 זאל באארד קאנםראל דער — צודײםעגם ײגדוסםרי.
אונ־ *רנײטעז װאם שעפער כצלהע̂ אויף *יפיאסעז

םײנבערג. ישראל םון
באארד. דתסאינט קלאוק מענעדזשער גענעראל

 פאטרא־ ניט זאלען די אז באדינגונגען, ערגערע טער
 םרויען םארקויםען וועלכע םטארם די םון װערען ניזירם

 פון אויפגאבע די זײן אויך זאל עם — דריטענם קליידער.
 ארדער מעיל די אז אויםצופאסען, באארד קאנטראל דער

 קאמישען און הײזער דזשאביגג םטארם, טשעין הײזער,
 םוטס און קלאוקס אזעלכע קויםען בלויז זאלען הייזער
 אלם לעיגעל ריקאווערי דעם זיך אויף האבען וועלכע

 אונטער געמאכט װערען גארמענטם די אז אנוױיזונג אן
 זיין אויך זאל עם — םערטענס באדינגונגען. ױניאן

 אז זעהן צו באארד קאנטראל דער םון אויפגאבע די
 קאנםראקטאר אדער מאנוםעקטשורער חשאבער, יעדער

 קאפיע א שעגליד באארד קאנטראל דער צו צושטעלען זאל
 וואס ווארע, רויע אדער געשניטענע ארבײט, די םון

 אדער מאנוםעקטשורער דעם םון ארויסגעשיקט ווערט
 און םטייל דער אויך און קאנטראקםאר, דעם צו דזשאבער

 גאר־ דעם םאר געםעטעלם ווערט װעלכער םרייז דער
 װעלכע גארמענטס, צאל דער פון קאפיע א אויך און מענט״

 קאנטראקטאר. דעם פון אריינגעשיקט םארטיגע קריגט ער
 קאגטראל דער צו צושטעלען זאל קאנטראקטאר דער

 ווארעם, געשניטענע אדער רויע די פון קאפיע א באארד
 פאגוםעק־ אדער דזשאבער פון ארײ? קריגט ער זועלבע

 און קוואל. אנדערען וועלכען אירגענד פמ אדער טשורער
 וואם גארמענטם פארטיגע צאל דער םון קאפיע א אויך

 אדער מאנוםעקטשורער דעם פאר אויםגעארבייט האט ער
דזשאגער•

 דזשאגער אדער מאגוםעקטשורער וועלכער אירגענד
 רעגעל דעם נאן־ ניט קומט וועלכער קאנםראקטאר אדער
 םאר־ אויטאמאםיש זאל אינפארמאציע םאלשע גיס אדער
 יױ די און קאגטראקט דעם אונטער רעכם דינע לירען

 מאנוםעקםשורער דעם םים האנדלען צו םרײ זײן זאל ניאן
 די זײן אױך זאל עם נויםיג. םאר געםינעז וועט זי װי

 צו וועכעגטליך דעפארםמענט קאנטראל דעם םון םליכט
 אדער חשאבערם םאנוםעקםשורערס, די אונטעחוכען

 האבען די וועלבע רעפארםם די צי קאנטראקםארם,
ריכםיג. דינען אריינגעשיקט

 פת םארמע מיז אזא ווען אז איבערצייגט, זיינען םיר
 מאס גרויסע א װאלט ווערען, אײמעםירם זאל קאנטראל

 די מצד אוספאראגטװאדטליכקײם איצםיגער דער פון
 קאנ־ אזא דורד געװארען. פארמידען מאנוםעקטשורערם

 גרויסער א איז אפצושאפען זײן םעגליד אויד וועם םראל
 צו הײנט עקזיסטירעז וועלכע אומגלייכהײטען, די מאם
מאנוםעקםשורער. אמ טאנופעקטשורער צװישען טאג

 באלעבאטים, די אז איז םארלאגג צוױיםער אוגזער
 איז יארין נױ אין שאױרומם און אםיסעם האבען וועלכע
 יארק, נױ אויסער אױםשליםליד ארבייט זײער םאכען
 יארקער נױ זײ צו געבען צו םארפליכטעט זײן זאלען

 אלגעמײגער דער פון םײל באשםימטעז א קלאוקמאכער
 באלעבאטים׳ די פראדוצירעז• זײ װעלכע קלאוקס םמ צאל

 אױםער אייד איז יארק נױ איז שעפער האבעז וועלכע
 גערעכ־ מער א געבעז צוקונפם דער איז זאלען יארק, נױ

 אק קלאוקמאכער די פאר ארבײם דער םוץ םיל םעז
 דער אויף רעפארמע די זיד באציט םפעציעל יארק. נױ

 ױגיאז די אינדוםטריע. קלאוק דער אין לאין ביליגער
 די מיט םארשטענךעניש א צו קומעז *ו בארײט אמ

 דורפםירונג די מאכען מעגליך זאל װעלכע באלעבאםים,
 האבענ־ נאםירליך םארלאנג, דערמאנטען אױבען דעם פח
 א מאכען קענען זאלען קלאוקמאכער די אז זינען אין ז־יג

־ לעבעז
 או־־בײט פון םיםםעם דעד אז םארלאנגם, ױגיאז די

 זײז דורכאויס זאל אינדוםטריע דער פח םייל דעם איץ
 אונםער אז איבערצײגט, זײנען םיר איינהײםליכער. אן

 עטאב־ צו זײן גרינגער װעט םיסםעם ארבײט שטיק דעם
 מאנוםעק• אלע בײ קאסט ארבײםס גלײמרען א לירען

 מיט אויד זײגען מיר ארבײט. לאיז דער אק םשורערס
 קלאס מיםעלער םיז קאטעגאריע דער אק אז מײנוגג, דער

 ״,2 .גרײד נאמען דעם אונםער באקאנם בעסער ארבײם,
 אײגחײםליד• זײן סיסםעם דער זאל ,2 גרײד ביז אדער
 אדבײםס־קאסם דער אז זינעז אק מיר האמנז דא אױך
 מאנו־ אלע בײ גלײכער װעגיגער אדער מער א זײן זאל

’נז ײז® לאיז• דעם פראדוצירעז וואם שורארסקסעפ

 ארבייט, לאין גוטע גאר די גריידם, העכערע די באלאנגט
 אין אונטערשיידען םאראן אויך דינען עם װעלכע איז

 אזא םון אבער אונטערשיידען די זיינען קאםט, ארבײטס
 אויס־ לייכט זייער קאנען זיי אז כאראקטער, אומװיכםיגעז

 םארשידענע די און ױניאן דער צװישען װערען געגליכען
אסאסיאיישאנס.

 קאנטראקטאר יעדער אז םאר, אויד שלאגט ױניאן די
 וואו דזשאבער. איין םאר באיז װערען באשטימט זאל
 דעזיג־ איז קאנטראקטאר א אז װערען געםינען װעט עם

 צוגענו־ אזעלכעם זאל דזשאבער, אײן װי מער פאר נירט
 האט װאם איינעם צו װערען געגעבען און װערענ מען
 ארבײ־ צו װעמעז פאר חשאבער קײן ניט גאנצען אין

 חשא־ יעדער אז װערען, באשטימט אויך זאל עם םען•
 לעצ־ די אין האט וועלכער מאנוםעקםשורער, אדער בער
 צייםוױיליגע אין םעזאן אין גענויםיגט זיך יאר צוױי טע

 פארםליכ־ זײן צוקונפט דער דער איז זאל קאנםראקטארס,
 װעל־ קאנטראקטארס מער אדער אייגעם צוצונעמען טעט

 נאך האבען ױי אויב צײטווײליג, באשעםטיגט האם ער בע
 בא־ זאל דאס צײט. יענער צו דעזיגנאציע קיין ניט

 נויט־ די און גרויס דער מיט אנקלאגג אין װערעז שטימט
 ארדערם די אויםצוםילען ביזנעס זייז םון װענדיגקײטעז

געהאט. האט ער װעלכע
 צוקונפטיגען דעם אין אז םאר אויד שלאגעז מיר

 ווען אז םונקט, א ווערען אריינגעשטעלם זאל אגרימעגט,
אויפגאכע די אונטערצונעמען באריים זיין וועט ױגיאן די

מצילטסגרימצגא שליסען
 עם פאל אין אץ הימער, דזשאבימ אדער הײזער, ארדער

 בא־ ניט דאם זאל סטרײק, א רוםעז צו נױםיג דץ וועם
 אגרימענט• דעם פון פארלעצונג א אלם װערען טראכט

 זיד מאמענט א אויף ווערט איז פונקם דעם איבער
 די זײגען יאר עטליכע לעצםע די אין אפצושטעלען.

 היי־ ארדער םעיל און הײזער חשאבינג םטארם, טשעין
 אונזער אין פראבלעם װיכטיגער זעהר א געװארען זער

 קלאוקם םון קויםער בלויז גים זיינעז זײ אינדוסםרי.
 הײנט אריגינעל. געוועזעז דאס דינען זיי װי סוטם, און
 רויע ארוים הײזער אויבעגדערמאנטע די גיבען טאג צו

 יןוי־ זײ וועמעז בײ מאנופעקטשורערס צו מאםעריאלעז
 געשעם״ גיגאנםישע זײענדיג דעם, חוץ א קלאוקם. םען

 אמת׳ע פמ כאראקטער דעם אנגענוםעז די האבעז טען,
 גארמענט דעם פאר פױיז דעם דיקםירען זײ טראסטס.

 אז םיינונג, אוגזער דעריבער איז עס קױםען. זײ װאם
 און םוחרים םמ קאטעגאריע דער םון ארוים זייגען זײ

 אזעלכע, אלם םאבריקאנםען■ געױארעז פאקםיש זײגעז
 םאראנם־ די טראגען אויך דארפען זײ אז ׳מיר האלטען

 די וועלכע אונםער באדינגוגגעז די םאר ווארטליכקײט
 אז איבערצייגט, זײגען מיר ארבייטען. גאלמעלאכעם

 גאג־ אלם אינדוסםרי דער פון אינטערעסען די איז איז עס
 באז איר איז זײנען וועלכע םאקטארען אלע פון און צע׳

 ברענ״ צו אוס ױניאן דער מיט קאאפערירעז צו שעפטיגט,
 װען את פירמעס. יענע םאראנטװארטליפקייט צו גען
 בלויז ניט םיר מיינען קאאפעראציע, פון רײדען מיר

אקציע. מיינען םיר נאר וואונשען, גוטע און דרשות
אגרי־ דער וואו םאל איז אז אויך םארלאגגעז מיר

 באלעבאטים, געװיםע פמ דודכגעפירם גיט װערט מענם
 רעכט, דאם האבען טשערמאן אוםפארטײאישער דער זאל
 ארויס־ םעםםגעשטעלט, ווערם דאם װען צײם יעדער צו

 חשא־ אדער מאגוםעקםשורער אזא אז באשלום א צוגעבען
 א איינלייגעז דארפען זאל קאגטראקטאר אדער בער

 װעט ער אז םאחיכערעז צו כדי גאראנטי ממשות׳דיגע
 צו- דער םאר אגרימענט אין פונקםען די נאכקומען

קונםם.
 כיי צוקוגפט, דער אין אז פאר, אױך שלאגען םיר

 מאנוםעקםשור־ צװישען מאניפולאציעס פארםײדען צו
 וועחנן צי פטור קאנםראקסארם. אח חשאכערס ערס,

 ענםהאלטעז קאנטראקם דער זאל כאלמעלאכעם, די פון
 איערגיט פארלירם קאגטראקםאר א װען אז פונקט, א

 אוחאכע׳ װעלמנר אידגעגד פאר דעזענאציע זײן אויף
 דתעז בײ געארכייט האבען װעלפע ארבײטער די זאלעז

 באשעפםיגוגג זייער צוריקקריגעז גלײד קאנםראקטאר
 וועלממ בײ מאנופעקטשורער אדער חשאבער דעם ביי

 םאלגענדע אויף געארבײם, חאט קאנטראקטאר דער
 אינםײד אן עםאכלירען זאל ער ענםװעדער :אופגים

י זיל עי אדער ;אזעלכעז ניט האם ער אױב שאפ,  ‘מ
 ;אזעלכעז האט ער אױב שאפ, אמסײד זײן גרעסערען

קאנ־ אדער קאגםראקםאד א דעזיגגירעז זאל ער אז־ער
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אנדזשעלעם לאם אץ אונזער'־יוניאן אין

<

 דער אויס גײט 1940 ױני ערשטען עם
 דער אין אגרימענט קאלעקטױוער

 אונז בײ אינדוםטריע סויט און קלאוק
 דעם מיט לאקאלען׳ אלע שטאט. אין

 דזשאינט פון דעפארטמענט קלאוק
 און װישניאק ברודער מיט באארד׳

פי־ דער אין לױוײ פרעזידענט װײם
 אויםארבײטען מיט פארנומען איצט זײנען רערשאפט,

 אריינ־ זאלען וואס באלעבאטים אונזערע צו פאדערונגען
אגרימעגט. נײעם אין גײן

אונ־ אין געדרוקט זיין װעט באריכט דער אט װען
 װיסען שוין אפשר מיר װעלען ״גערעכטיגקײם״ זער
 נאך װעלען מיר אויב וועלט. דער אין האלטען מיר װאו
 װעלען אגרימענט, אן געםײנט צייט יענער צו האבען ניט
 דער מיט קאנםערענצען געהאט האבען אבער שוין מיר

 זייער םון באגריף א האבען וועלען און אטאםיאיישאן
 איך װען דערוויילע, פארלאנגען. אונזערע צו שטעלוגג

 אויםארבײטען ביים מיר האלטען באריכט, דעם שרײב
 וועגען זיך האט מען כאטש און םאדעתנגעו. אז־נזערע

 עס אז אוים, אבער עס וױיזם צוזאמענגערעדט גיט דעם
 ארויסשםעלען ניט זאל מען מײנונג אלגעמיינע די איז

 םונדאמענ־ מים םאדערונגען וױיט־גרייכענדע קײן יעצם
 לא־ די פון רעקאמענדאציעם אלע ענדערוגגען. טאלע
 דער צו געווארען געבראכט זײנען וואס קאמיטעס, קאלע

 בלויז אנטהאלםען קאמיטע. יןאנםערענץ באארד דזשאינט
 אויםבעסערונגעז אץ מאדיפיקאציעם עגדערונגען, קלײנע

 אומשטענ־ אונטערנארמאלע אגרימענט. יעצטיגען צום
 באםעם די אז געווען, ניט סראגע קײן גאר ױאלט דען

 אונטערשרײבען דיגגעניש און שװעריגקײטעז אן וועלען
 קײן ניט אין אבער יאד מיר לעבען אגרימענם. דעם

 װיםען נים דעריבער נאך מען קען צײם, נארמאלער
*) זיק. װעט עם ױאם

 לאנד אין ארנייטסלאזיגקייט גרױםע אלגעמײנע די
 אלס אינדוםטריע. אונזער אויםגעלאזט נים אויד האט

 דא איז ארבייטסלאזיגקײט גרויםער דער םיז רעזולטאם
 וועלכע גארמענטס׳ ביליגע פאר פארלאנג גרױםער דער
 ױניאז־ אונםער ■ראדוצירען צו אוגגעגליד כמעם איז עם

 אגשםענדיגען דעם פאר שװער מאכט דאם באדינגומען.
 ניײאוים־ די םיט קאנקורירען צו םאטפעקםשורער ױניאן

 קלאוק״ אלטע די חשאבערם. די ביזנעםלײט, געקומעגע
 פארז־ינםםעז די צו ארונםערלאזען ניט זיד קעגען מאכער

 קלאוקמאכער. םעקשאז־ארבײם צוגעקוםענע נײע די םון
 קלאוק־ אלם־עםאבלירםע צאל א אז איז. רעזולםאט דער

 םירעז די צומ&אכט םמאז דעם עגדע האבעז פירמעס
 װערט ליםם ארבײטםלאזע אונזער און שעפער׳ זײערע פמ

מ גרעםער. אח גרעםער  האבען, װאם באםעם, די םמ טאנ
 זײנען קלאוק־ביזנעס, די אויםגעגעבען זאגען׳ צו אזוי

 ניט חאבען אנדערע לײז• םפארטװער די איז ארײז
 אגער מיר־האבען טאן. צו דענקעז זײ װאם אנאנסירט

 זײ זײנען אםיציעל כאטש אז גלויבען, צו אורזאכען אלע
ירױ וױיטער דאך זײ װזנלעז קלאוק־ביזנעם די םון ארוים

 אר־ דטם האם וױשניאק ברודער חי נאכדעם *)
געװארפן. באנײם אגרימענם דער איז גמשריבסן םיקמל

חבינשטײן ה. פץ

 פארקויפען פון לעבען א אדער געלד מאכען בירען
 דזשא־ װערען פרובירען מסתמא װעלען זײ קלאוקם.

 די פארגרעסערעז און אנטװיקלען מער נאך און בערם
אגדזשעלעס. לאם אין מגפה קאנטראקטינג און דזשאבינג
אונ־ אין פונקט אנגעוױיטאגטען אן צו איך קום דא

 לעצ־ מיר האבען וױיסט, איר װי ארגאניזאציע. זער
 ױניאן. אונזער אין באאמטע פאר װאלען געהאט טענס

 איז עם געשטימט. האבען מעמבערם צאל גרויסע א
 קעמ־ און קאמפײן־מיטינגען קאמפײן־ליטעראםור, געװען

 װיל איך װעלכע אורזאכען צוליב פײךהעדקווארטערס.
 ניט אדמיניםטראציע־םלייט דער איז בארירעז, ניט יעצט

 אםערײטאר גרויסען אין געװארען. ערוױילם גאנצען אין
 לאקאל פרעםער אין אץ 65 לאקאל קלאוק פינישער און
 אין םײל״־גרופע. און ״רענק די געוואונען האבען 97

 האט 96 לאקאל דרעםמאכער און 84 לאקאל קאטערם
 באארד דזשאיגט אונזער געזיגט. גרופע ױגיאן טרײד די

 םארטרעטער צאל גלײכער א פון צוזאמענגעשטעלט װערט
 5 צו לאקאלען 4 מיר האבען לאקאל. יעדען םיז 5 צו

 דעלעגאטען. באארד חשאינט 20 צוזאמען םארטרעטער,
 הא־ דעלעגאטען, םאראייניגטע 20 אנשטאט אבער איז
 זיך. צװישען צוטיילטע ,10 און 10 איצט מיר בען
t איז עס אז e t m .  isaigm] טנאמטע T8B דעס 

 ער־ געקענט ניט קײנעם מען האם באארד, דזשאינט
 איץ ביז וואבען צוױי גענומען האט עם און מײלעז׳
 האט םעז און קאנדידאט איר צוריקגעצויגעז האט גרופע

 וועז וױים־טשערמאן. אח םשערמאז א ערוױילען געקענט
 םעק־ א םוץ ערווײלונג דער צו אריבערגעגאנגעז איז םעז

 געשיכםע זעלבע די אנגעהויבען זיך האט אבער, רעטער״
 און צייט ױאכען 4 אז שוין האלט דאם נײ. דאס פון

 קײן אמ ערווײלט׳ גים נאך םען האם םעקרעטער קײן
גיט. אויך באארד דזשאינט םמ קאטיטעם סטענדינג
 ביז איז וועלבער לױױי, ברודער ירעזידענט ודים

 מעגע־ באארד דזשאינם אפיציעלער דער געווען יעצט
 דעם־ אנצוהאלםען וױיטער אנםזאגם זיד האט חשער,

 םץ זײן. גים אױך וועט מענעדזשער קיק אז אזוי אמט״
 ױיע. צוױי זײנען ביזנעס־אגענםען ערוױלםע דריי די

 אז באשלאסען׳ דעריבער האט באארד חשאינט אונזער
 קלאוק פץ ביזנעם־־אגענטען צווײ די — 5 פיז קאמיטע א

 קלאוק־ דריי די פון טשערליימ די און דעפארטמעגט
 מיט םארוואלטעז זאלעז — 97 אמ 84 ,65 לא?ןאלען

n’ דער r r דעם ריכטיגער, אדער, יארק). נױ א־לא (אויד 
 ווערם דעפארםמענט דרעם דער וױיל דעפארםמענט, קלאוק

װישניאק. ברודער םץ םאתואלטעם
 א באארד׳ חשאינם איץ עם, הײםט מיר האבעז

 א דעפארטמענם, דרעס דעם םאר מענעדזשער באזונדער
 דאס װי דעפארםמענט. קלאוק םאר׳ן 5 םון קאמיטע

 געשםימט האבעז וואס די אםשר וױיסען ארבייטען, וועט
 בײ וואס וואונדער, קיק גיט נים. איך.וױים דערפאר.

 זיד באוועגוגג א אנגעהױבען זיך האט דרעםמאכער די
באארד. דזשאיגם פון צוריקצוציען

 ;באלמעלאבעם די ארײננעמען זאלעז וועלכע טראקטארם
 שעפער די אדער שאפ דעם םארגרעםערען זאל ער אדער

 מאם אזא צו קאנםראקםארס איבערגעבליבענע זײנע פמ
 זאלען באלמעלאכעס אלע אז מאכען מעגליך זאל װעלכע

גאשעםטיגונג• זײער צוריקקריגען
יונ־ די וואם ױנקםען צאל א נאך םאראן זײגען עס

 בא־ וועלכע ױנקטען בײשפיל, צום וױ םאר׳ שלאגם יאז
 קאב־ פון זײט לעגאלער און םעכנישער דער צו זיד ציזװ

 וואם אינגלאך אמ מיידלאד פלאר פון פראגע די ;םראקט
 םעמפעלמא- פון םראגע די װערעז; ארגאניזירט דארםעז

 העכערונג א קריגעז צו בארעכטיגט זײנעז װעלכע כער
 א פון םראגע די ;שכירות אין ױאד א דאלער 5 פיז

 יע־ סאר אםאסיאײשאן *מעריקעז דער פרן פאחיכערונג
עז  םונקםען, אנדערע נאד און םעמבערם, זײערע פח י
 צו אוממעגליך מאכם פלאץ באשרענקטער דער װאם

 איר קאנט אײמן־געזאגםעז דעם םון דיםקוטירען.
 ארײג־ מאכם יוניאן די װאס פארזוך־ דעם זען קלאו־ אבער

 םאראנםווארםליכקײט פון םאם גרעםערע א צוברענגעז
איגדוםטריע. דער אץ ארדנונג איז

רעםארמען זײזע ענטשלאםען פעםט אמ יוניאן די

 נארמאל ניט אונז ביי לאגע די איז זעט, איר װי
 הויבס דאס צושטאגד. געזונטען א אין גיט זיכער און
 שאםט דאס און מיטגלידער, די פון מאראל דעם ניט

 דער אין צוטרוי און רעספעקט גלויבען, מער ניט זיכער
ארגאניזאציע. דער פון שטארקײט

 אז באטראכטען, זיך מיטגלידער די װעלען אפשר
 דורך נאר שפאלטונגען, און פארטײען גרוםען׳ דורך נים

 לאיא־ פאראײניגטער און באװאוםטזיניגער שטארקער, א
 ױנ־ וואירקערם גארמענט ליידיס אינטערנעשאנאל לער
 און איבלען אלע די אט בײקומען קענען מיר װעלען יאן

 וועגיגער אדער מער און םראבלעמען׳ אונזערע לייזען
 אנשטענ־ אן מאכען צו מיטגלידער אונזערע פאחיכערען

קלאוק־איגדוםםריע. דער אין לעבען דיגען
אוג־ ווען צײםען די זיך דערמאנט :קלאוקמאכער

 םארגלייכט גרופען. אין צוטיילט געװען איז ױניאן זער
 קלאיק־שעוער אנדזשעלעםער לאם די אין באדינגונגען די

 צוריק־ זאלען צײםען יע:ע אז איר, װילט איצט. און דאן
 דער אויף שטייט טא ניט. אז זיכער, בין אין־ ? קומען
 םוץ גאנצקײם די הים און מיטינגען, די צו קומט וואך׳

ױניאן! אייער־אונזער

םעםט

 ױגיאנ׳ס דער דינען אוים, זעט עם וױ וױיל דורכצוםירען,
 אזעל־ געווארען אורזאכען, יענע אדער די םאר פונקציעס׳

 פארטיידיגען צו מחויב ױניאן די איז נאר ניט דאם כע
 די פון אינטערעםען מאטעריעלע און עקאנאמישע די

 אויפגאבע איר געווארעז אײד אײ עם נאר מיטגלידער״
 דעגע־ ניט זאל גאנצע א אלם אינדוסטרי די אז זען צו

ד ווערען נערירט  אוםפאראװנם־ שרעקליכער דער ײי
 בארײט זייגען מיר באלעבאםים. די םון זוארטליכקײט

 ווארט. םץ זין פולען אװ דורכצוםירען םונקציע דיזע
 וועלכע ארבײםס-געבער די אז מײנונג אונזער איז עם

 א אויף אינדוםםרי אונזער אװעקצושםעלען באמת זוכען
 אלענ־ קאאפערירען. אונז מיט װעלעז צושםאנד, געזונטען

 איג• גאנצע די אפצושםעלען גרײט םיר זײגען פאלס
 רע• אױבעז־דערמאנטע די ארײנצוברענגען כדי דוםםרי

 האבען באלעבאםים אונזערע אז האםעז לאמיר פארמעז•
 ריבטונג דער אין מיטצװוירקען באשלאסען מאל דאס

 אם מיר, דינען נים, אױב אן. דא צײגען מיר וועלכע
 פאםירען ניט זאל עם וואם דאם צוםדידען, וױיניגםםענם

 םאר• פולע די םראגען זײ ײעלעז אינדוםטרי׳ דער אק
דערםאר. אנטװארטליבקײט

 שאפ דרעס טשאפמאנ׳ס פון ארבײטער
פאגד. קראגקען־בענעפיט אײן שטעלען

 קאם־ דרעס ״םשאפמאן םון ארבײטער הונדערט די
 םאנד בענעםיט קראנקעז א איינגעשטעלט האבען פאני״,

 ךי צו .צוגאב אלס שאפ דיער פון מיטגלידער די םאר
 דרעס- די צאלט לאקאל דער וואם בענעפים, קראנקעז
, םאכער•

 א אויף געװארען אוועקגעשםעלם איז םאנד דער
 די ארבײטער״ די באצאלען• אלײן זיך זאל וואם באזים,

 צאלען .22 לאקאל צו באלאנגען וועלכע םרן מערסטע
 פאר־ װעכענטליכע דורכשניםלימ זײערע לױם פאנד צום

 מע&בער א װעלכע צו בענעפיט מאקסימום די דינסםען.
 אייץ איז קראנקהײם, םת פאל אין בארעכטיגט אה

 םשך א פאר פארדינסטעז דורכשגיט דינע םון העלםט
יאר. אין ױאכען צען וױ מער נים

 םשערפאן קלײן, מאריס םון ערקלערונג דער לױט
 צו דאלאר 250 בײגעשםײערם םירמע די האט שאם, פון

 פונק־ אנחױבען קענען זאל פאגד דער אז סעגליך, מאבעז
 גע• שםארק איבערהױים האבען ארבייםער די ציאנירען.

 פאר פירםע דער פץ מיםגליד א סאלאמאז׳ מר. לויבט
 שאפען אין קאאפעראציע און אינטערעם גרויסען זײן

םאנד. דעט
^ פיז גריגדוגג די פייערען צו י  םיק־בענעפים ז

 יאר־ םעאםער א אראגזשירט ארבײטער די ד-אגען פאגד,
 אימר־ איז װאס געלט די נידעלם״. און ״פינס זעז צו םי

 קראנקען צום געגאנגען איז פארםי דער םון געבליבען
םאנד. בענעםים
 פאנד פאר׳ן געלט די קאלעקטירם וואס קאמיםע די

 הירש, הערי םון באשםײט כעגעפיטט. די אויס צאלם און
 איז קאהז םילי■ קופערמאן׳ טשארלס און טשערמאן

קליץ. סעימאר

 אכטע 620 סאמבערג׳ ם. מ. םון ארנייטער די
 אימרגע־ האבען מיםינג, סיעשעל איין בײ פאתאמעלט

 שאפ־טשערמאן. געװעזענעם צום מתגית װערםםולע געבעז
 אי־ צײט יאר 4 םאר האט װעלכער עז־ים״ מארים ברודער
 שאפ־אר־ די פון אינטערעםען די םארטיידיגט און געהיט

 אגןנם ביזנעם לאנדאו, איזידאר ברודער צו און בײםער,
 יונקא די איבער וואכזאמקײט דין פאר ,117 לאקאל פיז

 H וױנשעגדיג שא■״ אין הערשען עס װעלכע באדיגגונגען,
געזונטערהײם. פארנוצען עם זאלען זײ

 םד איינשםיםיג איז געלעגענהיים זעלבער דער בײ
 » דאגק הארציגען א אויםצודריקען געװארען שלאסען
 רימר םון מעגעדזשער חעללער, דזש. ײשײקאב ברודער

 ברידןר די אגענםען, ביזנעס די צו איז דעפארטמענט׳
 לאנדאו, איזידאר אין ליםסקי לואיס םנײדער, דזשייקאב

 האס עם װען צײט יעדער צו םהאטעז גוטע זײערע םאר
 לעבעב®* די פארבעםערען צו טאן צו עםעם געםאדערם זיך

ארבײםער. די םון באדינגועען
:שאפ־קאמיטע

םרומםם״ז, םעם םטאוױצקי, תשא שייארץ, סעם
<# ק•לא ליבערמאן, מעקם ; 117 לאקאל פון
מאםקארױ^ מאקס ;9 לאקאל לאנזײ, ב.

.117 לאקאל שעוױץ, בעני ; 10 לאקאל
טשערמאן.
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ס־?לא סאנםופאלעו מו m? ױ irmxns דו mesi ו  sro ש»פס
 איצם מיר זיעעז מאנטרעאל אין אונז

אינ־ אן דורכפירען צו צוגעטראטען
 טייל יעגעם אין קאמפײן טענםױוען

 ניט נאך איז װאס קלאוקס־טרייד פץ
 אונז בײ האבעז מיר ארגאניזירט•

 אין שעפער, צאל א מאנטרעאל אין
 בעל 300 אתם ארבײטען עם װעלכע

 דא־ די ארגאניזירט. ניט נאך זײנען װעלכע מלאכות,
 גע־ געוױינליכען דעם אין ניט זיך געםינען שעפער זיגע
 קלאוקס־ מערםטע די קאנצענטרירט זײגען עם וואו גענט

 צענטער גארמענט דעם םון אפגערוקט זיעען זײ הײזער.
 םון אויםגעדרײט זיך איצט ביז זײ האבען דערפאר און

ױניאדקאנטראל. אונזער
 סון מאנכע האבען שעפער די אט ארגאניזירען צו

 שװע־ א איז עם אז געמיינט, מיםגלידער אקטיװע אונזערע
 ארבייטען שעםער דאזיגע די אין וױיל אויפגאבע, רע

 מען האט ׳די אח שנייחגרקעם פראנצויזישע מערסטענם
 די אט האבענדיג ארגאניזירען. צו שווער איז געמײנט,
 מען האט ארבײטארינם םראנצויזישע די צו באציהונג

 אנשטרענגונג ערנסטע אן מאכעז םון אפגעהאלטען זיך
 זיינען איצט שעפער• דאזיגע די אט ארגאיזירען צו כדי
 ער־ דער מורא. דער אט םון באםרייט גאנצעז אין םיר

^ דרעס אין גענעראל־םטרייק לעצטען דעם םון פאלג  ט
 ארבײטא־ םראנצויזישע די אז איבערצייגט, אונז האט
 אינ־ אונזער פאר רעספעקט געוואלדיגעז האבען רינם

 ווארט. אונזער צו אײן זיד חערעז זײ אז אץ טעתעשאנאל
 איצם די מחען מיר אז באשלאסען, דעריבער ד״אבעז מיר

 פולשטענדיגען א האבעז מחען מיר אז ;ארגאניזירען
טרײד. גאנצען דעם איבער קאגםראל
 ארגאניזירם מיר האבען צװעק דאזיגען דעם םאר

 און אידישע םץ ארגאניזיאצאנס־קאמיטע טיכטיגע א
 אט םון אויפגאבע די איז עם מיטגלידעד. פראנצויזישע

 אט פון הײםען די באזוכען צו מיםגלידער קאמיטע די
 איבערגעבען און ארבײטער גים־ארגאניזירםע 300 די
 דעם אופן ברידערליכען און אינטעליגענטען אן אויף די

 אר* די אט אז האפען, מיר און ױניאז אונזער םיז רוף
 אוגזער אז אזױ, רעזולטאטען גוטע ברענגען וועט ביים

 קאג־ זאל אוץ פאזיציע איר פארשטאדקען זאל יוגיאן
קלאוקס־ אין פרוי, און מאז ארבײטער, יעדעז טראלירען

שעהן בערנארד פון
ארגאנײזער. גענעראל

הערבסם־םעזאן פארן צוגרײםונגען
 פארשידענע אין פארנומען איצט מיר זיינען בכלל

 קוטענדען דעם פאר צוגרײטונגעז ארגאניזאציאנעלע
 מיר האבען דערמיט פאדביגדונג אין הערבסם־סעזאן.

 דער וחןן גענעראל־םםאפעדזש א רופעז םון ילאן א אויך
 צװעק דער אנפאנגען. זיך װעט הערבםם־םעזאז קומענדער

 האבען ערשטען אלעם צו צוױיענדיגער. א איז דערפח
 ארבײט מען וועלכע אין שעפער, קלענרע צאל א םיר

 ניט אבער זײ זײנען באדינגונגען, ימיאן אונטער םאקע
 קאונסיל. מאנוםעקםשורער׳ס דעם פץ םיםגידער קײן
 פער־ אץ עטליכע אנגעשלאסען זײנען קאונסיל דעם איז
 פרא־ 70 באשעפםיגען װעלכע םאנופעקםשורערם, ציג

 קלע־ די אין ארבײטען איבעריגע די םרײד• םיז צענט
 קאונסיל מיטן םארבונדעז ניט זיעעז ױעלכע שעיער, נערע

 אונז. מים אגריםעגם קײן גיט זײ האבען םאלגליך איז
 צו בדי ,סםאפעדזש״ א דורכםירען דעריבער מיד ײילעז

 אונטער־ אױך זאלען זײ אז בתים, בעלי די אט צװיגגען
אונז. םיט קאנםראקט א שרײבען
״םםאפעדזש״ דאזיגען דעם פמ ציל צוױיטער דער

 בעלי די איבער קאנטראל בעםערען א קריגען צו איז
שעפער. די אט אין ארבײטען וועלכע מלאבות,
 דער איגער קאנםראל דער אז םארזיכערען צו בדי

 חשאינם דער האט פעםםער א זײן זאל מיסגלידערשאםם
 מוז מיםגליד יעדער אז באשלום, א אנגענומעז קאונםיל

 יאר, אין מאל צװײ קארד װארקינג ױיע א ארויסנעמען
 רעגולאציעם דאזיגע די לויט יולי. אין און יאנואר אין
 האט ער אויב םעזאן דעם אנפאנגען ניט קײנער קעז
 די אט קארד• ווארקיגג געהעדיגע די ארױסגענוםען גים

 ״א■' צו מ־י אײנםירעז געמתט םיר האבען רעגולאציעס
 זאלען םיטגלידער אלע ןף קאנטראלירען. און טשעקען״

^ דער אין גוטשטײענד זײן  ,דיוס״ זײערע םיט ױנ
 םאר־ מער אוגז װעם סיםםיעם דער אט — צוױיםענס און

שא■״. .קלאוזד pa •רינצי■ חנם זיכערען
 פח פראגראם היישע א םיר חאבען אלגעמײן אין

זױ קומענדע די איז דורכצוםירעז ארבײם ארגאניזציאגם

 װיכ־ די אט אז זיכער, װי מער בין איך און װאכען מער
 װעט געװארען, אונטערגענומען איז װאם ארבײט, טיגע

 וועם עם און אוםן בעסטען אויפן ווערען דורכגעםירט
 קלאוקם• דעם אין קאנטראל אונזער פארשטארקען םיל

ט׳רייד.

אגרימענם דרעם פון לעגאליזאציע
 אין םאר אונז שטײט וואס ארבײט װיכטיגםטע די

 דעם םון לעגאליזאציע די איז אפטיילונג דרעס דער
 איז וואם אגרימענט דער דרעם־םרײד. אין אגרימענט
 דער מים ױניאן אונזער צװישען געווארען געשלאסען

 געגע־ לעצטען דעם גאד גילד מאנופעקםשורערס דרעם
 פראוױנציעלען פמ הענם די אין איצם איז סטדייק, ראל

 לעגאליזירען אים דארף וועלבער ארבײםס־מיניםטער,
 עקםטענשאן אגרימענם לייבאר ״קאלעקטיװ דעם לויט

 גאנצען דעם אויף אנווענדבאר זיק זאל ער כדי עקט׳/
פראוױנץ. דער אין דרעס־טוײיד

 בא־ האט ארבײטם־מיניםטער פראװינציעלער דער
 אנרירען אויך זאל אגרימענט דאזיגער דער אז שלאםען,

װיכטיג. זייער אונז פאר איז דאם דרעםעם. קאםעז די ךןןך ̂ןן ןןןןץ ̂יף
 אין הײזער. קאטען די אויך אנרירען זאל עקם אגרימענט

 בא־ ארבײסם־םיניסטער דער האם דערםיט פארבינדוגג
 א אױםצוארבײטעז קאמיסע אומיארטײאישע אן שטימט

 דער אלם דרעםעס. קאטען די פאר לויז־סטאבדארד
 קאםיטע דאזיגער דער פון םשערמאן אומפארםייאישער

 עקאגאםיםם, באװאוםטער דער געװארען באשםימם איז
 אוניװער־ םעקגיל םח לעקםשורער א גאלדענבערג, קארל

 װעט קאםיםע דאזיגער דעו־ ®ון אויפגאבע די זיטעם.
 אר־ צום באריכם א צושטעלען און אויםצופארשען זימ

 ערש־ פראגען: םאלגעגדע איגער בײטס־מיניסטערױם
 לוין־ איז אוגםערשיד אן נױםיג איז עס אױב טענס,

 דרעסעם קאטען און דרעסעס םילק צווישען סטאנדארדם
 װי איז זײן דארף אונטערשיד אז אויב צוױיטענס, און

.pn ער דארף גרוים
 האלטען געשריבעז, װערען שורות דאזיגע די ווען

 דאזיגע די װעגען םארהער צום צוטרעטעז ביים מיר
 דעם פאר געװארען באשםימם איז פארהער דער םראגען•

 לע־ פון ארבײט די אז חנרװארטעז, מיר י ױני טען21
 •r* דער שנעל. צוגײן זאל קאנםראקט דעם גאליזירען

 אויםענדיגען. אין דך האלט םרײד דרעם אין סעזאן טיגער
 דערװארםען אנפאנגען זיך װעם סעזאן נייער דער ווען
 אין פארקערםעדם זײז שוין זאל אגריםעגט דער אז מיר,

 דרעס־ גאנצען דעם םאר אנווענדבאר זיין זאל און געזעץ
 װיכטיגער דיער א זײן וועט דאם ■ראווינץ. אין םרייד

 אן מאנםרעאל, אין אונטערנעשאנאל אונזער םוץ אויםטו
 מאנםרעאלער די אין ארבײםער טויזענםער פאר אויפטו
שעפער. דרעם

קאנװענשאן דער פון נאמױיענישע!
 מאנםרעאל אין אונז בײ אז באשערט. געװען איז עם
קאנ־ דער פח נאבװײענישען ביםעל א האבען םיר זאלעז

וועגשאן•
דעפארט־ דרעם דעם אק זיד פילעז נאכוױיענישען די
 צוױ־ װאם דעם איבער ארױסגעקומען אמ עס און מעגט
 פאר א געווען זײנען דעלעגאםען דרעסמאכער די שען

 קאנװענשאן דער גײ געהאנדעלם האבען וועלכע לינקע,
 די האבעז דרעםמאכער װאס אינםטרוקציעם לױם ניט

 גע־ האבען זײ װאם איגסטתקציעם לױט נאר געגעבען,
 חאט באארד חשאיגם די אנדערש. ערגעץ ®יז קראגעז

 בײדע גערוםען איז זאך אזא פארשװײגען געקענם ניט
םאראנםװארםליכקײט• צו דעלעגאטען

 ייםערם, לײזער :דינעז דעלעגאםען צװײ דאזיגע די
 ברעס־ נארמאן און לאקאל׳ קאטערם דרעם םון םשערמאן

לאקאל. פרעסערם םןו טשערמאז קא,
 קאנאדע אמ יתיאז אונזער האט ערשטען אלעם צו

 רח־ װעגען םראגע דער צו שםעלוגג קײן געטםען נים
 זײ װען אםיא בירגער, קאנאדער קענען וױ װעלט׳ן.

 א זאגעז אינםערנעשאנאל, דער פון םיטגל׳ידער זײגעז
 םערםיז, דריטען א פאר לױפען זאל רוזװעלט אויב דעה '

געווארעז אױםגענומען איז םראגע די װעז ! ? גים אדער

 קאנאדער די זיינען קאנווענשאן דער בײ אפשםימונג צו
 לייזער אז זען, צו געווארען איבערראשט דעלעגאטען

 זײ־ רתוועלט׳ן• נים װילען ברעסקא גארמאן און סיטערם
 קאמיש־ א געשאפען האט רחוועלם׳ן געגען שםימען ערע

 גע־ האם עם קאנװענשאן. דער אויף לאגע לעכערליכע
 דובינםקי, דייוויד פרעזידעגט, אונזער אז דעם, צו פירט

 אלע אז ״רולינג״. א טריבונע דער פון ארויםגעבען זאל
 רוז־ וועגען שטימען ניט זאלען דעלעגאםען קאנאדער
וועלם׳ן.
איעס. נומער איז דאם

 אינ־ געהאט האבען דעלעגאטען מאגטרעאלער די
 פאר שטימען צו בארז־ דזשאינט דער פון םטרוקציעם

 דער אין אינטערנעשאנאל דער םון ארײנטריט דעם
 אויםצרדרי־ אויך װי לייבאר, אוו סעדערײשאן אמעריקען

 די הילף געבען זאל אםעריקע אז םארלאנג, דעם קען
 גוםגעהײסען זײנען רעזאלוציעס צוזײ די אט אליאירםע•

 דעלעגאטען, די אוץ לאקלען אװזערע אלע פת געווארען
 לא־ דאזיגע די פח םארשםײער די געװען זיינען וועלכע
 צוױי די זײ. פאר שםיםען באדארםם האבעז קאלען,

 איגנארירם האבען דעלעגאםען לינקע אױבעגדערמאנםע
 דאזיגע די אין און לאקאלען זייערע םון אינסםרוקציעם די

 סון אוריקגעהאלטען זיך זײ האבען םראגעז קארדינאלע
שםימען.

קלא־ םפעציעאנ א פאראן איז פיטערס לײזער געגען
 •רעםענזיעם פאלשע אונטער ארײנגעגעבען האט ער גע.

 ־אג גיט זיך זאל עשאנאלגאינטער די אז רעזאליציע א
 לײבאר. אװ ןאשײדעדעפ אמעריקעז דער אן שליםעז

 פוגדעםטװע־ און האנטשריפט זיין טראגט רעזאלוציע די
 ארױםגערומז האם איגציוענם דער אט ער• לײקענם גען

 זײז אק םיטגלידער די פון אנטריםטתג די אים געגעז
 געטשאלענדזשט. שםארק איצס װערט טשערמאן אלס אמט

 of אראישלינגען. נים זאך אזא קעגעז קאטערס דרעס די
___ זײערפיל• מאם די אריבערגעכאפט איז

 אױמג־ ודװן האט באארד רזשאינס די אלענפאלס,
 *רגייי דויױז די און געטזןדלס דעלעגןןטען דערמאגםע

 קרמזח רחגס cy רייח ®ארזיכםיגער זײן שױן ורעלען טער
*if לינקען׳ א צו םיםיע א פארםרױען צו r n יײ־ האם 

 אה אמסטרוקציעם וױ זינען איז מעד ■אליטיק םיגע
 יתיאן• אײגענער pn םון אינםערעםעז
קאגפפרסגץ א צו בתים בפלי רופם לאקאל ממבראידטרי

לי עםבראדצרי די םים קאנםראקם דער  אג־ בוזים מ
 בא־ כדד האמז לעצםןנם יולי• םען30 דעם זיך דיגט

n פעלם בתים בעלי די בײ אז מערקט, sהארסאנמ ס 
 אח אגרימעגגז, דעם בנוגע זיך צוױשעז אײגיגקײס און

 מעג־ דעד נױם זיך רעכעגען צו געמאכם אונז האט דאם
 שװעדיגקײטעז געװיםע האבעז זאלען םיר אז ליכקײט.

 האמז םיר קאנםו־אקט. דעם באגײעז װעגען זײ םים
 דלעזגב^א צו קאנפעדענץ א צו גערוסען זײ דעדיבער

 ארױם־ איז בריװ דער אגרימענם. דעם באנײען װעגען
יתי• טעז19 דעם געװארען געשיקט
 פאדעדיז צו זיד םיר גרײםען סארהאנדלוגגעז די אין

 דאר־ צרשםענם, פראצענ* 20 אױף לױן־חעכערונג א
 גד־ םייערעד זײגען םיםא לעבנם po ■רײזען װאם םאר

 באדינגונגען די אז גלויבעץ, מיר וױיל צװײםעגס, ווארעז
 מיט־ די מצד ארבײם, דער פח פראגרעם דער םרײד, אין

 פארלאסנען םיר לויךהעכעדדנג. א ערלויבם גלידער-
 אצדערי אוץ ״אװעדםײם״ אין פארקלענערמג א אײד

 װעם קאנפערענץ די אז ערװארםעז, מיר פאדערונגען.
 TP א — רעזולטאט ערװארמצסעז דעם ברעגגעז אונז

באדיעונגען. בעםערע מים אגרימענם דעם םון נייאונג

\ רעזאלוציע•
 אינקאריארײ־ םראיןם ״עינםלי םח ארבײטער די
 דאגק זײער אוים דריקען עװענױ, זיבעםע 601 םעד״,

 פילי■ ברודער שאפ־טשערמאן, דיער אנערקענתג את
 שאפ דעם לםובת ארבײט געטרײע pn פאר אולריך,

 אײנשםימיג אים ערודײלען און יאר לעצםען דעם דװ־ך
 פאר־ ארבײםער די אמם. זעלבעז צום וױיםער אויף

 ימל־ און אים סיט םיםצוארבײםען אויך זיך םליכטען
P* שאי ײניאן מאדעל א פאד שאם דעם םאבען םען

אקערםאן, ד• בערקאװיץ, ב. םענדעלים. ראלף
 לאקאל טמ םיגעל חײמאז און װאלקאן^ מ.
קלא־ איז 60 לאקאל םת גראם םחננק ; 22
£9 לאקאל ®מ דארמיטא רא
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״דיקםי״ אין אינטערנעשאנעל די _
r V M—/ אינ־ דער פון ארבײם די פארשםיין ו 

וואיר־ גארמענם ליידים טערנעשאנעל ■%
 אדער םאוטד״ דער אין ױניאן קערם

 מען מוז עם. רוםען מיר װי ״דיקםי״
בא־ די מיט באקענען צוערשט זיך '"־ " ?5

W P o M ,און עקאגאמישע םאציאלע׳ דינגונגען 
 דעם אין דא הערשען וואם פאליטישע,

 אג־ פרובירען איך וועל דאס אמעריקע. םמ וױנקעל
דער פון לייענער די פאר שטריכען עטליכע אין װארפעז

״גערעכםיגקײם״.
 ער איז בלויז נים באס. א — באס א איז דיקםי אין

 באס דער אויך איז ער נאר שאפ. אין זיד בײ באם דער
קאםעדם, אװ םשעמבער די םעיאר. דער שםאם. אין

 גלח דער אםילו שעריף, אדער פאליצײ־מייםטער דער
 אלם איהם זיי אגערקענען אלע שול־לערער, דער און

 אוגטער אזעלכען. אלם בבוד אפ איד& גיבען און באס
 צו שײנט וואם אלץ אז נאטיירליך, איז אומשםענדען די

 באםראכט זאל באם דעם םון אינטערעםעז די געגען זײן
 וױיל אינטערעםען, אלעמענס פאר שעדליך אלס װערעז

שםאם. די דאך פארטרעםען זײ
 און עקאנאמישער פאליםישער, דער איז דאם אס

 אויסשליםליך ניט איז דאס אמת, צושםאנד. םאציאלער
 מער צושםאנד. עהנליבער אן םאוטה. דער אין פאל דער

 גע־ אנדערע פילע אין אויד עקזיםםירט וױיגיגער אדער
 סאוטה דער אין אונז בײ אגער אמעריקע. אין געגטעז

 אויס־ קיץ נישםא זיעען עס אלגעםײן, לאגע די אט איז
 קלײ- ךעס אין אדער שטאט, גתיסער דער איז ז«גאמ?
 אוםן חגר אםת, זעלבע. דאס אלץ איז שטעםעלךיעס נעס
 אין אנדערש אביםעל איז באס, דעם דינט «ען אזױ וױ

 אדער בױרםינגהאם אםלאנםא, װי שמעט גרויםע אזוינע
 מעהר זייז קאן שטעט גרויםע די אין איז ;םשאטאנוגא

 זעל־ דער איז ■רינצי■ הױפט דער אבער באם, אײז וױ
ארדענונג, געזעלשאםםליכע א באשאפם דאם ביגער.

 א פיץ גרענעז םאמע אױם׳ז נאהעבט, זעהר אי« װאם
 פא־ געזעלשאפםליכער, יעדער מאו םלוכה, פאשיסםישער

 דער פון באהערשט װערם כח עקאנאמישער און ליםישער
 דאמינירענדע די איז ״דיקםי״ אין גתפזנ• דאםיגירענדער ,
I זיעע און פאבריק־אײגענםיםער דער פאל אלע גרופע 
נאכשלעפער. י

 די איז קריג בירגער דעם פאר *ײט לאנגע א נאד
 אײנ־ םאוט׳ה דער אין םיםםעם געזעלשאפםליכע איצטיגע

 פאר־ עמװאם בלויז האס מלחמה די געװארען. געשטעלס
 םיל נאך האט ״דיקםי״ אבער פראצעם, דעם שנעלערם

 אײן־קראפ־סיסטעם דעם סון לייחװ ייבעןאגגעה הערפרי
 עקאנאםישע גאנצע דאס װללכען איבעד פאדםעדײ, אין

 קאטאן ®ת גערעםעניש דער אן אפגעהאנגען איז לעבען
 ■ראדוקםעז די וואס פרײזלז׳ די אן איז טאצאק אדער

 דע־ שױן האט םאוםה די געבראבם. יאהר דאס האבען
 אין םאנגעל פון צרות די פיד«לען אגגעהויבען םאלם

 די איז טאג, צו היינם אונםערנעםונגעז. אמדוםםריעלע
 עקא־ וױכםיגםטע ,אמעריקע׳ם אלם באװאוסם סאוםה

 ונװײ דא איצט דארם איז עם וױיל פראבלעם״, נאםישע
 דער םון העלםט א בלויז און מענשען םיל פאלאזײ

 דער וחנרען. באארבײט קאן װאם לאגד, פרוכםכארער
 אן נישם םאוםה דער איז איז עקזיסטענץ םאד קאמף

 עס ביכער. אין זיד פילפול׳ם מען װעלכען װעגעז ניז5
 דער װעלכער םיט פראבלעם, םאג־םעגליכע א זױז

זיך. ראגגעלם באפעלקערוסג דער פון טײ׳ל גו־עםםער
 מעגליך האבען דיעל גױ דעם פון עזלרסיספגסיל וײ

 אויף יאך דעם םוז םײל א אזײמרצואװארםען געמאכם
 די וואלם דאס, נים װעז לאנד• גאגאעז פון פלײצעם די

 א געגענם דעם איז פאראורזאכם ארעמקײם פון לאםם
 בײ דא, םאג. צו חײנם איז עס װי לאגע ערגערע פיל

 פנים דארף׳ און שםעםעל שםאם, יעדע שםעהם אונז׳
 דער אזץ מאםעז־נײם םון געפאר חגר מיט פנים »ל

 שטײע־ הױכע דורך דערםמ זיד יעןיפרבא «ז םזנגליכקײם
 אום געקוסען איז װאם לעזדסנ, ססעייעסבאק די ריו•

 אז־ער פארבארעז אתטערקויסען, «ו געװןן, איז האנט,
 ארימו־צוקלײבעז איעענםיםער ®אבוײק באיײגטלוטען

 ארײבקרי־ jmvgo דער גאד געגעגםען *ט־עדע פיז זיד
 די געװען איז געגענםעז, אנדעדע «ז פאבי־יקען «װ

 די דערועחן תאבען זײ זיגם סאוגז̂ו דעו־ פון זקמעגונג
uy w. יגע1 האבעז זײ װעלכען םים מ^גגעס דער 

מז xi נוי n aonxm נ »ײדעד ר ג י  דער ןזדער ו
ת ח כי פ ך רן מ t* ״ w גע־ איז געװארעו, געשאםען איז 

מ ijr ג״י — תען *רבימזער. אדנטערםעגימ ארן מכירות ׳

מארטץ ם. דזשאהן פון
ארגאנײזער.

 מילען טעקםטיל די ווען צײטען, ערשטע די זינט
 איז םאוטה, דער נאך אויסוואנדערען אנגעהויבען האבען

 און ױניאנס די פון געווארען באקעמםט באוועגונג די אט
 אין עלעםענטען געזעלשאסטליך־באוואוסטזיניגע אנדערע

 אינטעלי־ געװען זיינען סאוטה דער אין אםילו אמעריקע.
 פאר געםאר די איינגעזעהן האבען װעלכע גרופען, גענטע

 איבעח־ואנ־ דער אט פון עקאנאמיע נאציאנאלער דער
 גרויס. איז ארעמקײט די וואו געגענטען, נאד דערונג

 אוים• םון פארזוכען ערנםטע געווארען געמאכם זײנען עם
 די אויסקלייבען און קאנםראלירען צו מענשען, ריכטיגע

 אום םאוםה, דער גאך איבערוואנדערער אינדוםטריעלע
 װיםענשאםט־ א אין װערעז קאארדינירט קאנען זאלען זיי

 איבער אנםױיקלונג. אינדוםטריעלער ליך־פלאגירטער
 וואקםט עם װאו פלאץ, דער איז סאוטה די וואם דעם
 אינ־ טעקםטיל די באטראכט מען האט באיטואל, דער

 רױ* אלם באיטואל דעם באנוצט וועלכע דוסטריע,
 אינדום־ פאסיגער און נאטירליכער א םאר מאםעריאל,

 גע־ געמאכט זיעען פאחוכען געגעגם. דעם פאר טריע
 דאם רעגולירען צו געמאכט איצם נאד ווערען אץ װארען

 םאוטה, דער נאך אינדוסטריעס םון איבערוואנדערען
 אפהעעיג דינען װאם אינדוסםריעס, אזוינע בלומ כדי
 אין פראדוצירט ווערען וואם רױ־מאםערי^ען, רי׳ אן

 סאוטה די אריבערקלײבעץ. אהער זיך זאלען געגענט, דעם
 באגרע• אזא אויף עקזיםטירען געקאנם ניט האט אבער

 פאר דעריבער,איז, און װאוקס אעדוסטריעלען נעצםעז
 אוועיןגעטמען אפהאלט יעדער יאהר׳ עטליכע לעצטע די

געווארען.
 דער םיט פארװאגדשאשם נאהעגטער דער איבער
 וועלכער םיט לייכטקײט די און אינדוסטריע טעקסטיל

 איז מאשינערי, און פאבריקעז די אריבערםירען קאז מעז
 קרבן גרינגםטער דער געװארען איגחםםריע קליידער די

 סאר• n געזוכט חאבען וואם סאוטח, דער אין אלע םאר
 סון חשבץ אויפ׳ז ארבײטס*געלעגענהייטען די מערעז

 לאגי־ אײן נלויז דא איז עם לאנד. פמ טיילעז אנדערע
 קליידעד־םאברי־ באוועגעז קאז װאם• ארגומענט, שער

 דער נאך פאבריקעז זײערע אריבערצוםירעז קאבטען
 געגעגען, װערען מאס ארגוסענטען, אגדערע אלע סאוטה.
 שע־ א ביםעל א עם געבען צו באפוצוגגען בלויז זײנען
 אלעמאל וועט און איז, ארגוםענם דעד אויםזעהן. נעדעז

שכיתת נידערעע — זײן
דאס, איז שכירות נידעריגע םיט אבער צרח די

 װען שטײגען, וגו טענדענץ נאטירליכע א חאט עם װאם
 זיך האט װאם שאפ, א אומגעשםערם. עס לאזם מען

 ■ראפיטירען צו כדי םאוטה דער נאד אריבערגעצויגען
 אױס־ פלוצליגג קאן ארבײםס־קאםםען גידעריגע די פון

 ביםלעס־ױיז זיך האבען ארבײטם־קאסםען די אז געפינעז,
 נאטירליכער דער *ו עם לאזט מען ױען געהעכערט,

 ניט זײגעז סאוטח דער אין ארבײטער די אנטזו*קלונג.
 בײ אויד גאײ. דער אין ברידער זײערע מי אגדערש

 באדינ־ די דורך יוביאנס אנטװיקעלט זיד װאלטעז זײ
 אבער נארד. דער אין געשעהן איז דאס וױ ■וגקט גונגען,

 צו גדעח גים האבען סאוםח די קאנםראלירעז ױאם די
 העמדער די אנםזױיןלוגג״. .נאםירליכע אזא דערלאזען

 אריבערגעקליבען זיך האם וואם דרעם־פאבריק, די אדער
 איבער םיסיסיפי, נאד םילאדעלפיע אדער יארק נײ סת

 10 מיט ארבײטער קריגעז די קאנען דארט װאס דעם
 אריבערמוםען גרינג אזוי פונקט קאנעז שטונדע׳ א םעגט
 דער אין ארבײטער די װען נארד״ דער גאן־ צוריק
פאדערוגגען. שםעלען אגחויבעז װעלען םאוםח
 אץ קאנטראל חאבעז װאס די, פארשטעחען דאם אט

 אנהאלטען. קאנטראל דעם אט וױלען און םאוםח דער
 אנםװיקלונג. אזא דערלאזען צו ניט אנםשלאסען, זײגען זײ

 מינדליכער מיט באנומן זיד קאז מען װאו דארטען,
 דרשות גלח׳ישע און ראדיא נײטדנגען, םים פראפאגאגדע,

 ארײנדריגגען, יתיאנס די זעןלאדעי «ו ניט קירכע, אק
 ארגוםענםעז אלע די װאו דארט אבער דאם. מען םוט

 קרעפםי־ אנדערע, םים זיך מען באגוצם נים, וױרקעז
 אויג ארײנטראכםעגדיג פיל ניט זיד ארגוםענםעז, מרע

געזמליך.. זײנעז ,ארגונמנםעז״ די
הםתים תחיוו אױשגעשםינען איז קלען קלוקס קו דער

 די אינסטרומענט. אנטי־ױניאן אלם סאוטה, דער אין
 פארגעקומען לעצטענם זייגען װאם שמיץ, דורך פייניגונגען

 זימען װעלכע חשאדדזשיא, אטלאגםא, ארום און אין
 ערשטע די אויף געדוארעז באריכטעט פראמינענט אזוי

 האבען לאנד, גאנצען איבער׳ן צייטונגען די פון דיטען
 איצם ביז טעטיגקײט. אנטי־ױניאן דער םון אפגעשטאמט

 נאכט־אי־ םון פאלען דרייסיג םארגעקומען שוין דינען
 געװארעז, באװיזען זיינען װאם שמייסען, און בערפאלען

 זיינען דאם מאטיײען. אנטי־ױניאן םון שטאמען זײ אז
 די אין באריכטעם װערען װאם םאלען, עקסטרעמע די

 עקסטרעמע וױיניגער אויף. זיי דעקט מען װען צייטונגען,
 טעשיגקייםען, ױניאן די דערשטיקען צו מיטלען געוואלד
 דרום־ עלף די םון אײנעם יעדען אין טאג. יעדען געשעהן

 אר־ און ״געזעץ םון מאכט םולע די איז שטאטען, מזרח
 דעם ארױםצוהעלפען צייט יעדער צו גרייט דענונג״
 אן םארמירען דערלאזען צו ניט אייגענטימער פאבריק

 ארגא־ אן ווערט מאל מאנכעס ארגאגיזאציע. ארבייטער
 םאליציײמייס־ מילד־שפרעבענדען א םון געווארענט נײזער

 עס איידער שטאט די םארלאזען ״צו שעריף אדער טער
 ״סרײנטלײ א אויף איהם מען זאגט דאס נאכט״. װערט
 איהם װעט ״געזעץ״ דאס אז ווארגונג, אלם אופן, בעז״
 ״באיעס״, די געגעז שח נויטיגע די געבען קאנעז נים

 םעדערען און סעד מיט סטראשען און מורמלעז װעלכע
 זײגען פלעצער מאגכע אין קלאץ״. א אויף ״ראיד א און
 אייחגל אזוי ניט ארדענוגג איז געזעץ םץ כוחות די

קרעפטיג. און דירעקט מעהר און

 רעגירונגם־באאמםע אםילו ״דיקםי״• אין איגנארירם
 •jm אינםפעקטארען און שטעט םון ארויסגעיאגט װערען

 םיטד דער אט אין װייטער״. ״םארען צו געווארענט רען
 אינ• דער םוץ ווארם דאס געבראכט מיר האבען אציע

 *ו ױניאן װאירקערם גארמענט לײדים םערנעשאנאל
פארציטערםע. אץ אבגעשראקענע ארבײטער, גרופען

 גע• ניט אומשטענדען די אונםער האט נאטירליך,
 אױסערגעוױעליך ״דיקםי״ אין וואוקם אונזער זײן קאנם
 אח געוואקסעז דאך אבער זיינעז מיר שנעל. אמ גרוים

 דיקםי אין ארבייט אונזער אלעמען. דעם טראץ וואקםען,
 שע• דרעם םון אייטואנדערען דאס םארלאנגזאמט האט
 מאנ• געמאכט און סארשױינדונגם־פונקט צום כמעט פער
 צוםרידען דא שוין זיינען װאס בתים, בעלי די םון כע
 אלע געקוםען. דינען זײ װאנען םון צוריק לויפען *ו

 דעם איז זײנעז סאוטה, דער אין טעטיגקייטען ױגיאז
אונזער און אויסקלערונגם־קאמפײז אן םון כאראקטער
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 קאםט־ אויםגעמיטעז איצט ביז האבען מיר װערען. טאן

 אונזער באגרעגעצט און סטרײקם נוצלאזע און בארע
 םענ־ ױניאן פון אויפבוי קאנםםרוקטױוען א צו ארבײט
סאוטה. דער אין דא םימענט

 איז עם ױאו סאוטה. דער אין שטאט יעדע כמעט
 אינ־ דער װעגעז געלערענט האט םאבריק, דרעם א דא

 כ&עם ױניאן. װאירקערס גארמעגט לנידים טערנעשאגאל
 וױים פאכען קליידער סרויען די אין ארבײטער יעדער
 פארשפרײ־ מיר ארבײט. איחר אץ ױניאז אונזער וועגען

 ניט־ארגא־ םאחאמלונגען, האלטען םיר ליטעראטור. טעז
 ערםו* װערען קאמיטעם, אץ ארבײטער גרופעז גיזירטע

 אין דאלער טויזנטער פאדערונגען. שטעלען *ו טיגם
 טשמלער פמ ארויםגעריםעז סיר האבעז פעי״ געק״

 מ־ אמעצונדעז איז האםענונג פון ליכט די אמ באסעס
 טעםיגקײם אונזער דורד *אל אהן הערצער אין ײארען

םאום̂ד דער אין
 איז געװארעז אײגגעשטעלט זײנען ױגיאנס לאקאל

 אט־ אק :סאוסח דער אין שםעם וױכטיגסטע דרײ די
 בױר־ אוץ טענעםי טשאטאנוגא, ;חשארדזשיא לאנטא,

 םאר א ווערט איגטערגעשאגל די אלאבאמא. מימהאם,
 םיר מאם פוגדאמענםעז, די דורד איגסםיטוציע טעח
 שםעלם װאס אמעריקע, םץ םײל דער אױף. דא בויען

 לאגז־, פון שטח גאנאען דעם םמ פערטעל א פאר זיד מיט
 «אמז, װערטפולע פילע די װעגען ביסלעכװײז ללרענט

 איגטערנעשאגאל. אונזער םיז פאז די גאך פאלגען װאס
מ און לאנגזאם, געוועז איז ארבי־ים די  געזױםעז א ג

 האבעז ואכען םעגסאציאנעלע קיין קאסםבאר. גראד
 נים איז םעטיגקײם אוגזער ײרד אױפגעטאז• נים םיר

 קיבנית• פוןחעלדעזזװז ליסםע לאנגע קײן אנטשםאנען
 פיר פארװאנדלעז ביםלעכװייז און טראט ביי םראט אכער

חאפעטגג. א איז געפאר ן פון ״דיקסי״
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שעפער פוז רעזאלוציעם
:רעדאקטאר חשוב׳ער

 פירערשאפט דער דאנק א אויסצודריקען מיר ערלויבט
 טרייד אונזער צו קאאפעראציע זײער פאר ,60 לאקאל פון

רינג. ארבײטער 761 ברענטש
 איז ערוױילוע װידער זײער פון געלעגענהײט דער צו
 םרייד די פון ארבײטי גוטע די דערמאנען צו כדאי

 אוגטערנעמונגען, אקטיװיטעטען, אלע די ברעגטשעס.
 ארביײ אידישען דעם פאר זאמלוגגען געלט לעקציעם,

 אלצ און מעמאריעל װלאדעק פאלעםטינע, קאמיטעט, םער
 האבען אוגטערנעמוגגען, ארבײטער און אידישע װיכטיגע

 םון מיטהילף דער דאנק א ערפאלגרייך זיין געקענט נאר
 קאהען מעקס מיט 60 לאקאל פון פירערשאפט אונזער

טשערמאן. װאסיליעװסקי איזידאר און מענעדזשער
 לעכערליכקײט די מיר זעען װען, װי מער איצט,

 אויף עקאנאמיזירען צו ״אישום׳ קאמוניםטישע די סון
 דעפארט־ עדױקײשאנעל דער געביט. ערציערישען דעם

 לאקאל, אין טעטיגקײטען םארצוױיגטע דינע מים מענט
 ױגיאן םעגליכע טאג די פון טייל א געװארען זײנען

ארבײטען.
קאנםםרוקמי־ און שטארקער װערען םעטיגקײטען די

 ^דױקײ־ איצטיגען םון םירערשאםט דער דאנק א ווער
 ליאן שרייבצר, ױנגצן פצאיגען דעס דירעטטאר, טאנפל
׳ דעגיז.
 װילט טערמין נײעם דעם םון געלעגענהײט דער צו

 גײם — מאכט איז װיסען :םירערשאפם דער זאגען זיך
ארבײט. דערציערישער אײער מיט אן

כבוד, מיט
ר. א. 762 ברענטש סעק. קלורפעלד, ה.

רעדאקטאר: ווערםער
 װעגען װערטער פאר א אויםדריקען םיר ערלויבט

 מארטש אין פרעסער דרעם ברודער א םון בריװ דעם
 דרעס ארבײטסלאזע די וועגען ״גערעכטיגקײט״ אויםגאבע
פרעסערם.

 ױאס פארשלאגען די מיפ אײגשםימיג ניט בין איך
 האט וואם פרעסער, יעדער אז םאר, לײגם ער מאכט. ער
 ארבײםס• אז «ו ױאך א ד^אר א זצאלע זאל חשאב״ ן

 אזוי פארדיגען װעלכע פרעםערם, אויך און םאנד, לאזען
 צאלעז אויד זאלעז מאך, א דאלאר צװאנציג װי װיעיג

 ברו־ ױירדיגער דער אז שייגט, םיר װאך. א דאלאר א
 אזוי װי גענוג, טיף אריינגעטראכם ניכד זיך האט דער

 20 דורכשנים אין פארדינען װעלכע פרעסערס, װעלען
 ארבײטסלאזען *ום צאלען צו זײז בכוח וואך, א דאלאר

װ«ד• « דאלאר א פאנד
 װעלכער פרעםער, יעדער אז אײגשטימע, בין איד

 ברײ זײנע צו פאראנםװארםליד זײז זאל תשאב, א האט
 פאר־ זײןע לויט ונאלען זאל ער אבער ארבײםםלאזע. חנר

 דורכגעפירם םײגונג, םײן נאד דארף, דאס דימםען.
 גע־ < ערשםעגם, ן אופן פאלגעגדען דעם אויף וחניעז
 פרעסער יעדער ױאם וױידזשעס, די פץ פראצענט וױסער

 גײן זאל באאמטע׳ באצאלםע די אײנשליסענדע פןרדינט,
 ארבײםם־ יעדער ונוױיטעגם, ;פאגד ארבײטםלאוען פארן

 דא• 15 וױ װײניגער גיט צו בארעכםיגט דיז זאל לאחגר
 גאר־ האך־ דעד פח םשד איז חאם ער אױב וואך, א לאר
 *ום צאלען גים זאל ארבײטסלאזער קײן פאדדיגם. גיס

 װיטױגם־ וװם גיט פארדיגם ער אױב פאנד, ארבםײסלאזען
 (דריםעגם׳ ;ײאד דער םון משך אין דאלאר 20 טעגס

 געװארעז אײגגעפירם דיגען װאם טעג, דרײ איצטיגע די
 אפגעשאפט גלײך זאלעז דורכפירבאר, נים זיעען יון

 דעפארט• עמפלאימענם פון פארװאלםעג די און װערעז,
 יײקײ יי פערםענם, ;ײערען ערסנקלצארפ זאל מענט
 אװעקצושםעלעז אנשםרעגגונג גרעםטע די סאמן דארף

 ארנײסס־ דעד סײ אז חשאבס, םםעדי אויף ארבײםסלאזע
זילעז דזשאב אויפץ *רבײםען װאם n םײ אין לאזער
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שקאלניק. ש.

קאמפאני״, קאוט ״אניטרא דער פון ארבײטער די
 דאגק זײער אוים דריקען םטריט, טע39 װעסט 250
 סעמױעל ברודער טשערמאן, זײער צו אנערקענונג און

 אומערמידליכער און אויפריכםיגער זיין פאר פיטקין,
 אין פראבלעמען און שװעריגקײטען די לעזען צו ארבײם

מלאכות. בעלי די לטובת שאפ
 ארבײטער די האבען אנערקענונג פו־ן אויםדרוק אלם

 אז האםען״ און ראדיא טײערע א מיט באשאנקען איהם
 ארבײט. גוםע ױין פארטזעצען וױיטער אויך װעט ער
 אנערקע־ טיםע זײער אויס אויך דריקען ארבײטער די

ע  אײב ברודער אגענט, ביזנעם זײער צו דא:ק א און נו
 ארבײטער די צ.י הילף און אינטערעם זײן פאר בעלסאן,

שאפ. אין
 רײנהארדט, הײמאן לעװינסאן, הערי קאמיטע: די

;117 לאקאל פון הערמאן, לואים
 אײב און 35 לאקאל בעלקין, היימאן
.9 לאקאל פיז קאהען

 65 קאמפאני׳/ קאום ״סנעםי םון ארבײטער די
 טשערמאן, זייער פרעזענטירט האבען םטריט, בליקער

 םון צייכען אלס דיגער גאלדענעם א מים גראבמאן אהרן
 פאר ארבײט געטרייע זיין פאר דאגק און אנערקעגוע

 מתנה די שאם. אין ארבײטער די פון װאוילזיין דעם
 וואס באגקעט א בײ געווארען איבערגעגעבען אים איז
מאליס אין אראנזשירט אים פאר האבען ארבײטער די

_ __________ טאראן.רעס
מאנ־ םארים ברודער געווען איז םאאסםמייםםער

 קאפ־ בענדזשאמין געװען אנװעזענד זיינען עם הײם.
 געהילפס־ גאלאב, ב. ,117 לאקאל םון מענעדזשער לאן,

 בחנעס פייערשטיין, סעם און לאקאל םון מענעדזשער
 האבען געםט די שאפ. דעם קאגטראלירט וואם אגענט

רעדעם. פיתרליכע קורצע׳ געהאלטעז
קאםיטע: די

.9 לאק• פלעט, איזי טשערמאן, איצקאװיץ, בעני
.48 לאק. פאםאזא, מערי אץ פאםאזא דזשאהן

שאפ־טשערמאן. א צו אנערקענונג
 קלאוק על״ און ״דזשי די םון ארבײטער די מיר,

 מיטינג, שאפ א בײ פארזאמעלט עװענױ׳ אכטע 584 קא״
 בא־ האבען ױניאן, דער םון אפים אין טען,7 דעם מאי

 שאפ אונזער צו אנערקענונג אויסצודריקען שלאסען
 איבער־ און אונערמידליכע זיץ פאר קאהען׳ מ. טשערמאן
 אונ־ פון בעםטען און וואויל דעם פאר ארבײט געגעבענע

 ריסט־וואטש. א מיט אים פרעזענטירען דורך שאפ׳ זער
 געזונטערהײט גוצען עס זאל ער אז אים, װינשען מיר
 לטובוז טעטיגקײט זײן מיט אנפירען וױיטער װעם און
ארבײטער. די

 אויסדריקען אויך מיר װילען געלעגענהײט דער בײ
 ברודער אגענט, ביזנעס אונזער צו דאגק הארציגען א

 אראנ־ טש. מעגעדזשער, דיסטריקט און װײנשטײן, דזש•
 אונ־ אויף אויםפאסען אין םינקטליכקײט זײער פאר םקי,
קאנדישאנס. ױניאן זערע

 םון ראגאף׳ ד. ; 117 לאקאל פון ברעםלער, א.
םרענ־ ; 9 לאקאל םון סטײן. י. ; 117 לאקאל

קאהען, א. ;9 לאקאל םון מארגאליס, סים
.35 לאקאל פון

 530 קא.׳/ און גודמאן ״איי. םון ארבייטער די מיר,
 באנ־ יערליכען בײם באשלאםען האבען עוועגױ, זיבעטע

 שאם אונזער צו אנערקעגונג אונזער אויםצודריקען קעם
 שוועם־ אוגזער צו קוירצמאן, חשו ברודער םשערמאן,

 קא־ פוײיז דער צו מירסקי, ראוז אגענטיז, ביזנעם טער,
 גראם• איזידאר ברודער און קאהען לואיס ברידער מיט־ע,

 פרע־ װערטסולען א םיט יעדען פרעזענםירען דורך מאן,
 איבערגעגעבענער אץ אונערםידליכער דיער פאר זענטעז,
שאפ. םץ וואויאײן פארן ארבייט

; 22 לאקאל — םריד «. בלייד, חש.
; 60 לאקאל — שװארץ ם.
; 89 לאקאל — מאשערא ר.
.10 לאקאל — זעלין ה.

 קא.״, גארמעגם ״פראגרעםױו פון ארבײטער די מיר,
 טשערמאז״ אונזער פרעזענטירען עװענױ, טע8 — 589

 פאר מועה װערםםולער א מיט האפמאן, מארים ברודער
 אונ־ פאר לייםטעט ער זואם ארבייט אוגערמידליכער זײן
שאפ. זער

 טאטען מיט באוויזען האט האפמאן מאריס ברודער
 בײ דמען מלאכות בעלי שאפ פון אינטערעסען די אז

 אפגזד נים זיד האט און וױכםיגםםע די פץ אײגע אים
 געםרײ אץ ערנסט דיגעז «ו כדי זאך קיץ אויף שטעלט

 ערוואר־ צו איז עם וױ פליכטען זײנע •ערםילט האט און
םשערמאן. געטתיען אזא םון סעז

 אים מיר װיגשען געםילען, אונזערע אויסדריקענדיג
 נוצען זאל ער אז םעםיגקײםען.און םון יארען לאנגע

געזונםערהײט. מתגד, די
 צופרידענחײט אוגזער אוים םיר דריקען גלײמײטיג

 חש. בתדער אגענם, ביזנעם אונזער *ו אגערקענונג און
 אויף אויפפאםונג אמ אויםריכטיגקײט זײן םאר וױיגשטיין,

שאם. אונזער
.•קאמיםפ די

 לעװיןי ב. ראבינאװיטש, י. לעפקאװיטש, פ.
בארענשטײן. ל.

 251 קא״״ קלאוק ״מעםלין ®מ ארבײםער די םיד,
 אגעגס, ביזנעס אונזער באדאנקען סטריט, טע39 וועםש

 זײן פאר ^5 לאקאל ®ון חשײקאבס, בארנעט ברודער
 פרעזענ־ אנערקענוגג פץ אויםדרוק אלם ארבײט גוטער
 װינשעז און פדעזענט ווערטפולען א מיט אים מיר טירעז

 ער אז האפען פיר געזונטערהײט. גוצען *ו דאס אים
 גלײכצייטיג ארבײם. גוםע זיץ טאן וױיםער אויף וועט

פײג* ברודער מענעדזשער, דעם אויך מיר באדאנקעז
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.117 לאקאל טשערםאז, שאפ םיקליק, מאקם

 װאלאבאם 254 קאהן״, אח םין»יעז ארבייטער די
 אנערקמ־ און דאנק זײער אױם דריקען ברוקלין, סטרים,

 גתדער ,117 לאקאל פץ מענעדזשער אםיםטענם *ום גונג
 ארבײט׳ איבערגעבענער און גוטער זײער פאר קאהן, איזי

 פאר אח שא■ אין באדינגוגגען ױגיאן אײנשטעלען באצוג
 פערמאגענםער א װערען זאל שאפ דער אז דורכפירען

 קאנ־ טעםפארערי א אנשאט טישמאן, לואי חשאבער בײם
פריער. וױ םראקםאר,

;םפאנרמאן םםאר״ ס. :קאכױטע שאפ ךי
;117 לאין. חעלער, מארים און חשײקאבס נ.
.85 לאקאל נאכאמקיז, ס.

 841 פאמעראנץ, און באום פח אדבײטער די מיר,
 םײ םפעציעלעז א בײ פארזאםעלם םטריט, םע38 װעםם
 םםרים, םע38 װעסט 131 באארד, חשאיגט איץ םינג,

 אונ־ צו דאנק און נוטרױען םולעז אונזער אוים דריקען
 דער «װ אייד וױ האלטץ, סעם ברודער םשערסאן, זער

 מא־ מאקם בתחנר און גרין מאקם בתדער קאםיםע,
 ברוחנר אגעגטעז, במנעם אוגזערע *ו אויך װי קאפםקי,

 זײזנר פאר קעניגםבערג, ברודער און קתמאברינא פראנק
 םיר און אונז, *ו ארבײט איבערגעגענער און גוםער

 •רעזענםעז קאסםבארע שײגע םים יזנחח פרעזענםירען
 זאלעז זײ און געזמטערחײם, עס נימח וװ זײ וױגשען און

איזם. כיז וױ ארבײט גוםע די סאן ױימערו אױך
זאקערבזרם, m ראביגאוויץ, ל. קאםיטע; די

 ן 117 לא^ פעלדפיז, j און םילער &.
םולקער, ם. ; 85 לאקאל קעםץ, לואי

.9 לאק. ליכמגםםײז, ל. איז בליכער מ.

לעץ. לואי רעזאלוציענאךברודער טרױער
 חערצער צובראכענע םיט און דערשיםערם טיף

 ברד ליבעז אונזער פון קבר פרישען בײם מיר שםײען
 אי־ ױגג זײן באװײנעז און לןין אאי םרײנד און דער

 אװעקגערימז פרי אזױ איז װאס לעבען בערגעבראכענעם
װעלט• דעד פון געװארעז
 חגר נו סימפיטיעם הארניגע אונזערע שיקען םיר

 באװאוסם־ דעם םים געטרײסם זײם קיגדער. און פרױ
 גײ גאליבט מיוען ייו פאטער און מאן אײער אז זײז

 א מרירוסג אין אים םים געקוםען דמעז װאס אלע
 די פיר אװעקגעגעמן «ר האם לעבען זײז פח סך

אינטערעמו• ארבײםער
,___ אנדענימז■ זײן ערע

אױרל׳ םאקם ;קאםיםע ילוניע
נוסבױם. נאסי קאר^ בעני
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גערעבטיגקײט -►ן

 באשלוםען און רמזאלוציעם
סאנװמנשאן דעו פון

 די װאם רעזאלוציעם אלע פון םוםירוננ די
 אינ• איבער אנגענוםען ה«ט קאנווענשאן
 און לעגיםלאטױוע פאליטישע, דוםטריעלע,

 םארעםענט• װעט םראנען געזעלשאפטליכע
 ״נערעכ• נוםער קוםענדען אין ײערען ליכט

םיגקײט״.

מו דיעוע אױס ־עליגממ מאטעח אח גאנטנער איד

פאנד כענעפים פױפעו וחןנען רולס נעענדמרםע
 האט אינטערנעשאנעל דער םון קאגווענשאז די

 םאנד טויםען־בענעםים דעם םון רולם די *מענדירם
 םיט- k םמ ױרשים די אום אינםערנעשאנעל. דער סון
 דרײצען די וױ מער געבליבען שולדיג איז ױאם Tגל

 גאנצען אין ניט זאלען ױניאן, דער איז דיוס וואמז
 די אונםער געװען איז עס װי בענעםיט די םארלירען

איצט. ביז פאנד םדן רולס
 אין ארײן גייען וועלכע רולם, אמענדירטע די לוים

 םאר־ א םון יורשים די װעלען יולי, םען1 דעם קראפם
 אזױ בענעפים *ו בארעכםיגם זײן Tמיטגל שטארבענעם

 םעך נים יוניאן דער שולדיג געװען איז ער רױ לאגג
 יור־ די װאם בענעפיט סוםע־ די דיוס. ײאמז 26 זוי

 מער װאם קלענער דין װעט קריגען אבער װעלען שים
 הינםערשםעליג. געװען איז פארשםארבעגער דער דיום
 איבער שולדיג בלײבט ער װאם דיוס װאך יעדע פאר

 דא גען ווערעז ארונםערגענופעז װעט װאכען, דרייונען
 תלם נײע די לױט בעגעפים■ םױםען דעם פח לאר
 דער פון קריגען װעלען יודשים די װאס סומע די וועס

:םאלגט ױי זײן איגםערגעשאגעל
:הינטערשםעליג איז פארשםארבענער דער װען

$150.00 ווײניגער, אדער דיוס וואכען דרײמז
140.00 ---------------------װאכען םערצען
130.00 ----------------------וואכעז םוםמז
120.00 -----------------------וואכען זעבמז

110 00 ---------------------װאכלז זיבעמז
100.00 -----------------------װאכען אכצלן

90.00---------------------וזאמח נײנמן
80.00---------------------װאכעז צװאטױג

70.00 -----------װאכעז *װאנצע און אײן
6סס.ס---------------------------װאמז 22
5000-------------------------װאכעז 29
40.00 ---------------------------װאכעז 24
3סס.ס--------------------------װאכעז 25
20.00 ---------------------------װאכעז 26

ודאכזמ 26 וױ םער םאר שולדיג איז אימער אױב
גאדנים. ײדשים די קריגען דיום׳

מאנוםעקטשור־ מאטערן״, און ״גאגטנער פירמע די
 אוים־ האבען ביםש־ווער, און באד-קאםטױמען םון ערם

 בא־ צו זיד אנםזאגעז אמ ארבײטער זייערע געשלאסען
 ארבייםער די ױניאן■ דער מים אגרימענם דעם נייען

 אמעריקא־ םרייע אלס רעכט זייער פאר מוטיג קעמםען
 א זאגען און ױניאן דער צו באלאגגען צו בירגער. נער
 ארבײ־ זיי װעלכע אונטער באדינגונגען די איבער דעה
 אר־ דער םון געווארען ארויסגעווארםען זיינען זיי םען.
 א דורכצוגיין אנטזאגם זיך האבען זיי וואס דערםאר בײם

 האבען װעלכע ארבײטער בילדיגג די פון לאין סיקעם
 א ארויסווארםען םאר םירמע דער געגען געקעמםם

 דער אן אנגעשלאםען זיך האם ער װען חשעניםאר
ױניאן.
 און סיםפאטי םולע די םארדינען ארבײטער די
 יעדען םון ארבײטער, ערלי־כען יעדען םון הילןש

 העלםען זײ קענט איר םענשען. פראגרעסיװען
 אנטזאגען דורך קאםף, גערעכטען זײער נעדױנען

 גיעטש און קאםטױםען כ#ד די קויםען צו זיך־
 ברע־ סטרײק םיט פראדוצירם םירםע די װאם װעיר
כער.

 אין שטעם אנדערע און יארק נױ אין סםארם צאל א
 מא־ און גאנםנער פון ווארע די םארקויפען איםם דער

אונםער גײהעז םירםע דער םון ^אױער וי סעדן.
 געיט׳/ ״גאלדען פון טױיד־טארהס די

 קױפט באי״. ״הײ און סאך׳ ״באו ״וויהים״
אײערע וױסען לאזט סחורה! די נישט

 ן סטױיק דעם װעגען באקענטע און פרײנד
 װעל־ מיט םטארקיפער דעם וױםען לאזט

 גאנט־ םון װארע די אז האגדעלט, איר כען
 פון פראדוצירט װערען מאטערן און נער

ברעכער. סטרײק
 אײער פון פירמע דער וױסען לאזט
 ערמוטיגם םטרײהער. די פאר םימפאטי

 װע־ די אינפארמירען דורך םטױיקער די
האנלונג. אײער גען

אםים איםטעח
 קאמיטע םטרײק מאםערן און גאנםנער

ברוקלין. בראדוױי׳ 1023

 אױפ־ פרעסעדם, דרעם און קלאוק
מערקזאם.

 לאס ,91 לאקאל םון באארד עקזעקוםױוע די
 מיטגלי־ אונזערע װארענען אונז בעם אנדזשעלעם,

 שטאם יענער »ק לאגע אינחםםריעלע די אז דער
 זײער פאראז דארם זײנען עס שווערע. דיער א איז

 צז אויםזיכימח שוואכע מים ארבײםםלאזע סך א
 אח עס ■לעצער. אויף גיכעז אין זײ באזעצען
 ירעסער א פאר מעגליבקײם קײן גישםא אבםאלום

 אונזערע בעםען םיר םרײד• אץ ארבייס קריגעז צו
 ענם־ זײ אײדער אכם אק עם געמען צו מיםגלידער

קאוםט. צום םארען זיך שליםען

?ןונײפעו נאסליידונגס פון םעדעראציע אינםערנאצ. דער פון
 בא־ םון םעדעראציע אינםערנאציאנאלער דער םוץ

 פאלגענדער דער אנגעקומען איז ארבייטער קלײז־ונגם
:צושריפט

חברים: ״טי^ע
 װעגען אױםגעפוגען איך האנ ,חשאםטים״ ,דורד

 מאכט עקזעקוטױוע גענעראל די וואם פארבארייםונגען די
 אינםערנעשאנעל■ אײער םח קאגװענשאז 1940 דער םאר
 נים מאל קײן האב איך ױאם לײד, זײער מיר םום עם

 קאנ־ א אייערע בײצואװאוינעז געלעגענהיים די געהאם
 די :ים דעם םאר איד האב יאר דאם אויך און ווענשאז

 מים באעוגענען דעריבער זיך מוז איך מעגליכקײם•
 םרײגד־ אץ וואונשען בעםםע אונזערע אײך איבערשיקען

 װעלכען פמ בױרא דער םוץ נאמען אין גרוס ליכסםעז
 דובינסקי דוד ברודער םרעזיחגנם געשעצםער אײער

מיטגליד. א איז
 םע• די גאד םיר סאלגען אינטערעם גרױס ״םיט
 אינטערנעשאנעל. אײער םון ענםװיקלונג אח םיגקײטען

 גע־ צוגעצויגען סיעציעל איז אויםמערקזאםקיים אונזער
 עקזעקוםיװע אײער םון אנשטרענגוגגעז די *ו ווארען

 צוריק־ צום דוביגםקי חבר פון פיחנרשאפם אונטער_דער
 ארבײםער אמעריקאנער דער אין אײניגקײט שםעלען

 ניט דער אין *ז אױפריכםיג. האפען םיר באוזעגונג.
 ווערעז אײנגעשטעלט אײניגקייט װעט צוקונפט וױיםער

 ®ח אינטערעםען די »ין נאר גים באװעגוגג׳ דער אק
 אמםע־ די אק אײד נאר ארבײסער, אםעריקאנער1 די

 באוועגונג ארבײםער אינטערנאציאנאלער דער פון רעסען
פד־ אינםערנאציאגאלעד דער אז אנגעשלאםעז איז װאס

 אנ־ זײט איר וועלכער אן ױניאנס םרייד םון דעראציע
 ארביײ גאקלײדונגם דער טון מיםגליד אלם געשלאםען

םעדעראציע. טער
 און געלעגןגגודים דער סיט באנוצען זיך װיל איך״

 ברײם־ אויםערגעוױינליד דער פאר דאנקעז הארציג אייך
 נאןי גים אמ געגעבעז האט איר װאם הילף הארציגער

נאציזם.״ און םאשיזם םמ קרבנות די םאר םrא
 םרײד די װאס פארלוםטען די אויף אגװײזענדיג

 םארגיכםונג דער דורך געליםען האט באװעגונג ױניאן
 שרײגט טשעכאםלאװאקיע, און ײילעז איז יוגיאנם די םון

 צושריפם דעם אק העיג דער װאן ם• םעקרעטער דער
 בלױז האלאנד םון געװארעז ארויסגעשיקם איז וועלבער
 איןיז האבעז ארמײען גאצי די אייחגר םעג עטלאכע

 די פאר אויך גרױם איז געפאר די אז ארײנמארשירם,
 אבער דריקם ער לענדער. גײםראלע די םוז ארבײםער

 פח אידעאל דער אז גלויבען, דעם-יעסטען אוים אייד
 נים קען ארבײםער אייראפײאישע די צװישען םרײהייט

 ענדיגזז זיך װעם קאמף דער אז אח װערען געבראכען
טיראנײ. ®ח פארניכטונג דער םים

!ערשינען װאס גאר

דעםערוננ און מו־נענחים
םח לידער מך א
ד ו װ ד א ל א פ א

 ליבהאבסר יטדטן פאר ווטרם את װאס לירטר בוו א
אײנצושאפטן. זין און לייטנטז צו פאטזיט ון9
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םוז געשיכטע לי סאטןן שטעגדיגער •?זד
V מעז פעז י.י«אומ«אכער ’ ׳  אין מעז קען קלאוקמאכער

 אין אייגםיילעז קורצען
ערש־ דער םיילען. צווײ
 קאמף א איז םייל םער
ארבײטס־ בעסערע פאר

 העבערעז א באדינגונגען,
דער ארבייםס־שטונדען. קירצערע און ארבייטם-לוין וואד יײייזזזזזיס »•« ־־■“—   *---

 דער פון
 ױניאז לאוקמ»בערק

 האנטראי דעם פאך
באנדל• א־בעדץ

______— - f ijim ■v און זרבייםס־לוין
פאדערונגען געװעזענע די אז קאםף, א איז םייל נװײטער

ווערען. אפגעהיט ואלען
שווע• לאנגען׳ א אנגעפירט האבען קלאוקמאכער די

 מימ mm סוחוט דטם אפצושאפטז קאמױ נימערעז רען
 די װאם םיט הונגער־לוין, דעם און שםונדען לאנגע די

 אמ אויםגעצײכעגם׳ םאל א זיד האם קלאוק־אינדוםםריע
 מער ניםא געװאונען. קאמף זײער ענדליד האבען זײ

 זײגען ארבײםם־שםונדען די םוועם־שא■, אמאליגער דער
 געהע־ באדײםענד את ארבײםם־לוין דער און קורמ
 צו דערשלאגען זיד האבען קלאוקמכער די מרם•
 באלעבא־ זײערע מים אפמאכען בעםםע די פון אײנעם

 גע־ תאבען אפעריקע איז ױניאגם ארבייםער וואם טים,
 זײער דורץ האבען קלאוקמאכער די װי נאר קראגען.

 םיט אפמאכען גינסםיגע קריגען אנגעםאנגען קאמף
 זײער א אנגעםאנגען זײ האבען באלעבאםים׳ זייערע

 ארבייםם־באדינגומען, גינסטיגע די אז קאמף, שװערען
 דער װערען. אפגעהיט זאלען געקראגען׳ האבען זײ װאם

 װאם דעם. איז באשםאגען בלויז נים איז קאמף דאזיגער
 אז באלעבאטים, די היםען געדארםט שםענדיג האט מען
 גים אץ ארכײטער דיערע באשדױנדלען נים זאלען די

 נאר אסמאך. זייער לױם זײ, קומט עם װאם זײ, געבען
 אנגע־ האבעז באלעבאםים די וואס דעם׳ אין מער פיל

 ארבײםער זײערע םון ארבײם די אװעק׳עב׳ענען סאנגעז
 יוגיאן די ױאו ■לאץ׳ א אין ערגעץ אוועקגעםירם עס און

 איז ארבײם די וואו און געהאט ניט קאנםראל קיץ האם
באדינגונגען. םװעם־שאפ אויף געווארען געמאכם

 באלע־ די מים קאמף א אנםירעז דארף ױניאן יעדער
 זײ װאס אפמאך׳ דעם אפהיטען זאלען זײ אז נאטיס,
 אײן האבעז באלעבאםים אלע אונםערגעשריבען. האבען

 זײ אדער קלאוקס פראדוצירען זײ צו גלייץ גאנץ טבע,
 זײערע בײ ״םשיזלען. צו ליב האבען אלע היתער. בויען

 אזוי װי װעגען, אמ םיםלעז זובען אלע און ארבייםער
 אויפגאבע די איז דעריבער ארבײםער. די אפצוגארען

 בא־ די אויף אויג אםען אן האלטען צו ױניאן יעדער פץ
 זא־ ױי אז קאמף׳ שטענדיגען א אגפירען און לעבאטים

 אונםערגןך האבעז זײ װאם אפמאך, דעם אפהיטען לעז
 א אגפירעז דארםען ױניאגס אלע גיט אבער שריבען.

 די אװעק׳גנב׳ענען נים זאלען באלעבאםים די אז קאמף,
 ערגעץ אװעקםיחה עס און ארנײסער זײערע םמ ארבײם

 עם קעז קוילען־גרוב א טון באלעבאם א אנדערשװאו.
טאן• נים אײד עם קען בױ^נםערגעפער א םאן. :ים
 נים ער קען יארק, נױ אין הויז א בױען דארף ער •וען

 ערגעץ אװעקםיחװ עם אח ארבײם די ארױם׳גנב׳ענען
 ארבײםס־העגם װאו ■ענסילוױיני̂ז אין שםעדםעל א אין

 ארוים־ גים קען נאס •ײנםער א אםילו ביליגער. דינען
 אװעקםירען עם און יארק נױ םץ ארבײט קײז גע׳ענעז

 קלאוק־מאנױ א קאנעקםיקום. אין דארף א אין ערגעץ
מר עם קען םעקםשורער עס. םום ער את r א

םרײד. קלאוק דעם איז סכח אלםע גאנץ א איז דאם
 מר אלם אן שפראך זײער אין האבעז קלאוקמאכער די

 דאס איז עס — מכח דער אט םאר נאסען קאנםען
 אז האבעז קלאוקמאמר די און באנדעל״ םח זיד ״קײקלעז

 א סויג װאס :ױי שטענדיג בלײבם װאס םענד״ אלםע
באנדעלם? קײן ניסא זײנען עם ױען אימאד׳ גוםער
מים־ פארשידעגע ירסאבייספרא שוין האט יוניאן די

זײ־ .דאקםױרים״ מרשידןנע םכ̂ז די קירירען ײ לזנז
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 יעדער אץ היילעז צו קריינק די געװארען גערופען נען
 רםואה, א זוכען אח רעצעפםעז שרײבען פראבירם האט

 קייקעלם באנדעל דער געהאלםען. ניט האם עם אבער
אלץ• .נאד זיד

 אײמעגעבען ניט ױניאן דער זיך האם עם אויב נאר
 צו אײנגעגעבען דאד איר זיד האם מכה, די קדרירען צו

 םארשפרײםוגג. איר גראד געוױםען א ביז םארהאלםען
 איר אונםער געקראגען מאס געוױסער א ביז איר האם זי

 ױניאן די װאם הױפם־אנשםרענגונגען, די און קאנטראל
 צו און קאנםראלירען צו איז יאר לעצטע די אין מאכט

באגדעל. םץ זיד ?ײקלעז דאס רעגילירען
 אלםע רוםען צו אימרדריםיג סאל א װערט עס
 רו־ אן די פאנגט מעז אמ נעמעז אלטע זייערע םים זאכען

 ענדערט נאמען נײער דער אבער נעמען, נײע םים םען
 *ו אז איז׳ קלאוקמאכער די #ת קאמף דער גארנישט.

 באלעבאטים די מיט האבען די װאס אפמאך, גוטען דעם
 באנדלעד די האבען אויך זײ ז^ען שעפער, זײערע םח
 הויפם־ זיך האבען דעם אט ארום אץ שעפער. זײערע אין

 ײניאן דער צוױשען םארהאנדלונגעז די געדרעהט זעכליד
 די אפמאו־. דעם באנײען בײם באלעגאטים די און

 ארבײטס־פריײ העכערע קײן געפאדערם ניט האם ױניאן
 געםא־ ניט אױך חאם זי און קלאוקסאכער די םאר זען

 זדיפם־ איר ארבײםס־שטונדען. קירצערע קיץ דערם
 באנדעל, דעם אויף קאנםראל דער געװען איז םאדערונג

 אויסגעדריקט איז דאס װערטער װעלכע אין גלײד גאנץ
עס האט מען גאמען א פאר װאס מיט און געװארען
גערוםען.
 קריגען צו קאמף א אן םירם ױניאן די וױ םונקט נאר

 די אן םירען אזוי באנדעל, דעם אױף קאנםראל מער וואם
 באנ־ איבער׳ן קאגטראל ױיער אז קאמף׳ א באלעבאטים

 בא:־ דער דאך עס איז װערען. געמינדערם נים זאל דעל
 דרעהען עם װעלכען ארום פונקט, צענםראלער דער דעל
 די איז ױניאז דער צװישען םראגעז װיכםיגםםע די זיד

בא־ וואם באארד. קאנטראל ניײגעשאםענער דערבאלעבאטים.
 בא־ די םץ און ױניאן דער םון םארםרעםער םץ שםעהם

 דעם אט אין ױניאן דער םאר געוױנם א איז לעבאםים,
 גע־ גרויםער א זאגען געדארםט װאלםען םיר קאמף.
 װי זעהן און אפווארםען בעםער וועלען םיר אבער װינם,

ארבײםען. וועם ער
 הויים־ די םון אײנע געװען איז באארד קאנטראל דער

װע־ םארהאנדלומעז די אין יוניאן דער םון םאדערונגען
 ברודער באלעבאטים. די םיט אימאד דעם באנײען גען

 בא־ חשאינם קלאוק סח מענעדזשער דער פייגבערג׳
 ״גערעכםיגקײם׳ נוםער פאריגען חגם איז האם ארד,

:אזײ פאדערומ די םארמולירם
בא־ א םון עטאבלירונג די פאר שלאגען ״מיר

םאר־ םץ צחאםענגעשםעלט קאנטראל. אװ ארד
 דער םון און אסאסיאײשאנס די פח םרעםער

ער־ דין: זאל עם אויםגאגע װעםענס ױניאן,
 װעלכע ■ונקםען, די אז אױםצופאםען, — שםענס
 װאס אגרימעגם דעם אין ארײנגעשרימז װערען

װעל־ לױנען די און םםענדארדם׳ די אמבאלאנגם
 פון סעםלעמענםם די דורך עםאבלירם וחגרען כע

 ווערעז דורכגעםירם פאלשםענדיג זאלען פרייזען.
 דער — צוױיםענס אינדדסםריע. גאנצעד דער אין

 אזעלכע אויף אױפיאסען זאל באארד קאנםראל
באדינ־ ערגעחנ אוגםער ארבײםען װאס שעפער
 װערען פאםראגיזירם ניט זאלען די אז גוננעז,

קלײ־ פרויעז פארקױםען וועלכע םםארס די פון
ױפ־א די זײן ךאױ אלז עס — דריםעגם חװ־.
 אז אויפפאסעז׳ אדדבא לקאגטרא דעו־ פון גאכע

 חשאבינג םםארם׳ םשעין הייזער׳ ארדער מאיל די
קויפען בלויז זאלען וזײזאר קאםישען און חײזער
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 אוין• האבעז וועלכע סוםס, אװ קלאוקם אזעלכע
 אנוױיזונג אן אלס לעיבעל ריקאװערי דעם זיך
 ױניאן אונטער געמאכט ווערען גארמענטס די אז

 די דין אױך זאל עס — םערטענם באדיעונגען.
 אז זעהן׳ צו באארד קאנטראל דער סון אויםגאבע

 קאנ־ אדער מאנופעקםשורער תשאבער, יעדער
 בא־ קאנםראל דער צו צושטעלעז זאל טראקטאר

 געשגי־ ארבײם, די םדן קאפיע א םעגליד ארד
 ארויםגעשיקט װערם ױאם װארע, רויע אדער טעגע

 צו דזשאבער אדער מאגופעקםשורער דעם םון
 דער און םםאיל דער אויך אמ קאנםראיןםאר׳ דעם

גאר־ דעם פאר געסעםעלם ווערט וועלכער פרייז

 פ^םיגע^^יגגעשי*קם^םמ^דעם װעלכן*ער^ריגט
צושםע־ זאל קאנםראקםאר דער קאנםראקטאר.

 די םון קאפיע א באארד קאנטראל דער «ו לען
 קריגט ער װעלכע װארעס, געשניםענע אדער רויע
 אדער מאנוםעקםשורער אדער תשאבער פון ארײן

 אויך אוץ קװאל, אנדערען װעלכעז אירגעגד םון
 װאס גארמענטס פארטיגע צאל דער םון קאפיע א

 מאנוםעקטשורער דעם םאר אױםגעארבײם האט ער
דזשאבער. אדער

 אדער מאנוםעקטשורער װעלכער אירגענד
נים׳׳ קומם װעלכער קאנטראקטאר אדער דזשאגער

איגםארמאציע׳ פאלשע גים אדער רעגעל דעם נאד
 אוגטער רעכט דינע םארלירעז אויםאפאטיש זאל

 צו םרײ דין זאל ױניאן די און קאנםראקם דעם
 וועט זי ױי מאנוםעקטשורער דעם מיט האגדלען
 די זײן אויד זאל עס גױםיג. םאר געפיגעז

װעכענט־ דעפארטמענט קאנםראל דעם פון סליכט
תשא־ מאגוםעקםשורער. די אונםעחוכען צו ליך

 רעפארםם די צי קאגםראקםארם׳ אדער בערס
ריכםיג. זיעען אריינגעשיקט האבען זײ וועלכע

 דורכ* אלץ דאס וועט באארד קאגםראל דער אויב
 אבער גרויםער. א זײער זײן געװינס דער ױעם םירען,

 אין פאײוערטס שרים װיכםיגער א עס איז יעדענפאלס
 קלאוק דעם םםאביליזירען צו ױניאן דער םון קאמף דעם

 באנדעל. איבער׳ן קאנםראל מער קריגען צו און םרײר
 וױ מער הענגט עס אז זינען, אין האבען אנער דארף מען
 גיײגעשאפעגער דער אז מאנוםעקםשורער׳ די סך א■ אלץ

 ױניאן דער וועגען ערםאלג. אז זײן זאל באארד קאנםראל
 װעם ײניאן די רײדען. צו נויםיג נים םאל דעם אין אמ

 קאנ־ דעם העלםען צו מעגליך איז װאם אלץ םאן זיכער
 שא־ די ארבײט. דץ אין ערםאלגרײך זײן באארד םראל
 חויפם־פאדערומ די געװען איז באארד קאנםראל םון פומ
 די אפמאך. דעם םון באנײאונג דער בײ ױניאן דער םון

 די אויף באשםעהן צו נים צופרידען געװען איז ױגיאן
ליז איר זאלען זײ אז אירע, םאדערונגען אנדערע  נאכ־ ג
 גע־ װעט באארד קאנםראל דער אױב װערען. געגעבען

 איבערצו־ אייגגעשםימם האס יוגיאן די װערען. שאפען
 גא־ קאגםראל דעם צו םאחנרוגגען אנדערע אירע געבעז
 קיץ דעריבער איז עס װערען. געשאםען װעם וואס ארד,

 איר איז װאס אלץ, םאז װעט ױגיאן די אז נים. םראגע
 ערםאלג. אן זײן זאל באארד קאנטראל דער אז פעגליד,

 פאר־ די אויד אז זיכער, אזױ דין װעלען וואלםען םיר
 מאכעז העלםעז װעלען מאנוםעקםשורערם די פץ םרעםער

 אונזער r« עס ערפאלג. אן פאר באאײ קאנםראל דעם
 פאר־ זײז דארםען מאנוםעקטשורער די אויד אז גלויבען,

 קלאוק־ דער םון םםאבילמירוע דער אין איגםערעסירט
ארדעגונג. מער איר ברײנגען און אינדוסםריע
 אפמאך באנײםער דער אז האםען, דעריבער לאםיר

 ארגאגיזאציעס די אזץ יוגיאז קלאוקמאכער דער צװישען
 די טזרעסטרבפא וועם קלאוק־מאגרפעקםשורערם די פון

 אר־ מער ברײגגימ אח איגדוססריע קראוק דער ®ח לאגע
קלאוקםאכער. די פאר פארדינםםען בעסערע און בײט


