
ם י י ----------------------------------------------------------------------------------------4)2« ו

סדאפם אין ארײן ארכיממ־ הלייז־עו פאר מינימומס נעזעצליכע
 איצם שױן זײנען און איבדוסשדיע קליידער םרויען דער שטונ־ אונטערן סקײלם מיניםום נײע י״

:קראפם אין בא־ איז וואס געזעץ׳ שכירות דען
םוםם קלאוקס. בײ ארכײםען װאס די פאר ארבייטער די םאר געווארען שםימם

4____________סהוירםם און יזפ איבדוסטייע באקליידונגם דער אין שםונדע א סענם 0
3_______דרעסעס ביי ארבייםער איז אדמיניסםראםאר. רעגירונגס דעם ״ ״ ״ 5
און נעקווער דױיסטען, בלאוזעס, ־נ*עסום םדע קראפם אין אריין שוין
3_____________סהארפם בינ־ איצט שוין דיגען און ױלי טען ״ ״ ״ 5

ענליכע און בראזירם קארסעםם, איבעח םריידם די אין ארבײטסגעבער די פאר דענד
3____________ארםיהלעז לאנד• גאנצען ״ ״ ״ 5

 נעג־ און קליידער נאכם אונםעתחדפ אײנגעשםעלם האם געזעץ שםוגדען־שכירות דער
״ ״ ״ 35 םחורה געוועבםע פוז ליזשים פאי־ שרירות םינימום יאו שטונדעז ארבײםס מאקסימום

״ ״ ״ 35 בגדים אויבער בעיבי און קינדערשע בײם באשעםםיגט װערען וואם לאנד איז ארבײטער אלע
3_________________י בעםהראובם קייז שטאטעז• צוױשען האנדעל םארן םחורה פראדו־צירעז ״ ״ ״ 5

לי עזיינ ארבײטעז לאזעז ניט טאר הבית בעל שםא* םון הלײדער הויז אמ ארבײם םלאכות מ
״ ״ ״ 35 — וואשעז קען מען װאם םעז וױיניגער זײ צאלען אדער ײאד א שםונדעז 42 ױי מער

״ ״ ״ 40 - — - - _ _ בעלםס *ל* פאי־ געזעץ דער איז דאס שטונדע• א סענם 30 װי
״ ״ ״ 35 — באהלם און באםענם קאװערד אויםנאם• קײן זײז נים טאר עס וועלכע םץ אינדוםםריען,

ארם־ און םוסםענדערס גאתמרם, אדמינסםראטאר דעם מאכם די אבער גים געזעץ דער
ע9ה איגדוסשדיען געװיסע פאר באשטימען צו 3____-__________בענדס 'םיני מי ״ 5 ״ ״

״ ״ ״ 35 פעדערען און בלומעז הינםםליכע װערם op אויב שםונדע״ א םענט סערציג ביז מומס
״ ״ ״ 32v_______________נאז־םיכלאד דעי פאר קאמיטע דער םץ פארהערען נאד באשטעםיגט
״ ״ ״ 40 —________רעגענמאנםלעז שעדיגעז נים װעם פינימום העכערער אזא אז אינדוסםריע,

פארלוסם פאראוחאכען נים וועט און איגדוסםריע דער
ײאד זעלבע די באשעםםעם איז ארבייםער אן װען באשעםטיגט. דארט זײנעז חאם די סאר ארבייט םון

געזעץ דער װעלכע ביי קליידער סארטען פארשידענע ביי gyj אין אינדוםםריע באקליידונגס דער פאר

ז מיםגליד אלםינ דובינםקלי דענ״ט  העכםטיעז דעם לוים ארבײם װאך גאטנער דער םאר צאלם אינדוםםריע דער ״
 געארבײם האט ער וועלמנ אויף קלײדער די םח מינימום אינטערנע- דער פון סירער אנדערע צאל א און קאםיטע׳
 אן אויב בײשפיל, צום אזוי, װאך. דער פון םשך אין קיםיםע דער ^ אויםגעםראםען זײנען װעלכע שאנאל,

מ די געארבײם שאפ זײן אין האם ארבײטער די פאר אז וױרקעז, «ו געלונגען איז פארהערען, די בײ על  יואד ז
 *אלען באם דער אים מח דרעםעס׳ את קלאוקם נײען בײם די װעך״ן מםבאשםי זאלעז םרײדם קלײדער פרױען
p מיניםומם. פעגליכע העכםט n• םאבעלען gg0- קלאוקם. בײ מינימום דעם לוים וואד גאנצער דער פאר 

שםתדע. א םענם 40 איז װאם ריסןיףיןש אתזער סח צוגעגרײם מאםעריאלעז״ טיםטישע
 א םענט 33% פמ באשטימונגען וױידזש מינימום דערקלערומען פערזענליכע די דורך את דעפארםמענט

 אונ־ געשטריקםע מאכען װאם ארבײםער פאר שםונדע איגטערנעשא־ דער פח דירעקטאר ריםוירטש דעם םון
 ארביײ װאם די פאר שםתדע א סענט 35 און טעתועש איבערצוצײגען געלוגגען עס איז םעפער, לאזאר דר. נאל״
 סריער שוין איז בגדים אויבערשםע געשםריקםע בײ טען ארגאניזירסע די אין ארבײםער די אז קאמיםע, דער

קראםסי• אק ארײז דער פון קאגםראל דעם אדנטר שעפער, קלײדער סחיען
 האם װאס אדמיניםטראטאר, םמ ארדער דעם סיט די וױ שבירות העכערע פיל קריגען אינטערנעשאנאל,

 מיני־ אנגעװיזענע אײבעז די אײנגעשטעלט מאנאט דעם בא־ קען אדמיניסטראםאר דער װאס מינימומם העכםםע
 איצם שית איז אינײסםריע, באקלײדוגג דער אין מוםס טײל גרעםםער דער וױ אזױ געזעץ. אונטערן שטימען

 אונםערװארפען אינדוסםריע קלײדער םרויען גאטנע די ארגאנתירם, אמ איגדוםטדיע קלײדער פתיעז דער פון
 ארבײם ארבײםער אן אויב מינימומם. באשטיםטיע נײ די פראצענם קלײנער גאנץ א בלױז אז דעריבער עם מײנט

 דזרז־ שטונדען פעתױג און צוױי רעגולערע n וױ םער זמכע־ װעדעןפוןדי אנגעדירם וועם אמדוסםריע חנר םמ
 קריגען צײם עקםםרא די פאר ער דארף װאד, דער גיכער אינדוםםריע דער װעם דאס און םינימומס רע

רע־ די פאר וױ םיל אזוי מאל אנדערטהאלבען באצאלם שעדיגען. װי העלםען
 װען אםילו םאל דער איז דאם שטתדען. ארבײםם גולערע םון געװארען באשםימם דינען מינימוסם םאלגענדע

םינימומם. די וױ מער םיל םארדינם ער פון אפטײלוטנען םארשידענע די סאר אדמיניםםראםאר

זוםער דורכץ דעפארםנמןנם גוױסיישאנער פון םעםיגיזיםמו
קאהען ט. פאנ־א פןן

 דע־ עדיוקײשאנאל םון םעקרעטער קאהען, מ. פאניא
:שרייבם אינםערנעשאנאל, דער פח פארטמענט

פרא־ אינםערעסאנםע אן צוגעגרײט האבען מירא
 אמםער׳ן שמאירען און אויםפלוגען אונזערע פאר גראם

 דע־ לאדען םיר לערער. ערפארענעם אז פח אױפזיכם
 אן אנצושליםען זיד מיםגלידער אונזערע אײז ריבער

 לוםט. פרײער דער »ין טעםיגקײםעז זונםאגדיגע אונזערע
 אויס׳ן סאג פארגעניגענדען א פארברײנגעז מײנם׳ דאס

 און הײםישער א אין אומגעבו̂נ םרײער א איז לאנד
 דער־ םעשות שיילערײעז׳ אין אםמאםםערע. פרײנדליכער

 אײע- מיםצוברעגגלן גים םארגעסם געזאנג. און נײלען,
 פרא־ אתזער איז אס מיטארבײםער. און פאמיליעס רע

:אױגוסט חודש פאד׳ן גראם
 — רי9 דסר אין אדזפר 10 אויגוסם, םמן4 דמם

 די נעמס קװינס. ואיק, פאדעםט אין ײד םיר סרעםען
 סםרים קאנעל אין סאבװײ לאין דזשאםעיקא .e ג נ
 ן.אסטעיש פארק מרןםם איז אײס שםיעם ■ןײשאסס

גאס. אין ארױםגאנג ביים זיך טרעפען מיר
 אין םיר סארען — אדיגסר 10 אױגוסס, םען11 דסם

 םאבוױי־ איגסערבארא די נעמט פארק. קארםלאנד ודאן
 זיך םרעפעז םיר סםעישאן. פארק קארםלאנד חאן «ד

ארײגגאגס ביים
מיר םרעמן — אדיגפר 10 אױגוםם. םפ\18 דפם

 עלעווײ־ עװענױ דריטע א נעמט איילאנד. גלען אין זיד
 דעם מיט דארם םון ראוד. פארדהאם כיז םרײן טעד

 גלען אין אפשםעל לעצטען דעם ביז כאס םיטי.אײלאנד
גאם. אין זיך םרעםלז to איילאנד.

— פרי דפר אץ אדיגפר 9 אױגשם, םפן25 דפם
 בײם זיד םרעםעז מיר פאינם. אינדיאן נאד סיר פארען

 און בעםערי׳ דער בײ פיער, לאיז דעי ריװער האדםאן
שיף. די דארם נעמעז

 פקםקורסיפס װפגמן אתז מים זיר באראם
אױםפלוגפן און

 עקםקוירשאנם אראנזשירען וױלען װעלכע לאקאלס
 איבער באראםען אונז םים זיד קענען אויסםלוגען׳ אדעד

 את דעפארםמענט אלאנײשוקעדי דער פראגראנ^ 1זײע
 ערפא־ יארען םילע די םים זײ דינען *ו גרײם מאל אלע
 ער• אונםערנעםונגעז דיעו־ע מאכען העלםעז און רדסנ

פאלגרײך.
ביםש ריי צו אויגשם םפן10 דפס פקסקורסיפ

 םארגע־ א מיםמאכען וװ געלעגענהײם א האם איר ~
 רײ «ו םאונד ייילאנד לאנג אין שיף־דײזע ניגענדע

 אעםארמאציע פאר אויגוסם. םעז10 דעם שבת, ביטש
 דעפארםםענם, לאנאקייטױפד אונזעד «ו גלײד זיד װענדם

גאס. טע16 װעסם 3

נערעכםיגקײם ־־►-----------------------------

 - ססייםיננ ו&לעו און נײסיסעל
 פ»ר פאחדילוננען נייע צוזײ

חױז״ ״װניטי אין מספ
 םת םלאץ זזעער פראכטםולער דער הױז״, ״יוניטי

 פענסיל• םמ בערג בלױע די אמ אינטערנעשאנאל דער
 נײע שפאגעל צװײ איינגעארדענם איצם האט וױיניע,

 קומען װאס געםם הונדערטער די פאר פארװײלונגען
 דורכגעלײגם איז עם װאקײשאן. זײער פארברעמען אדימ

 און בײםיקעל־פארער םאר ױעג םפמיעלער א געדוארען
 ״ראלער םאר פלאץ א געװארעז אײנגעארדענם איז עס

םקײםינג״
 jt #הױז יוניטי םון מענעדזשער נײער דער ױי

 * געקויםם פארװאלםומ די האם אנאנםירם. םאקםין.
 םאר־ איז בעםםע די בײםיקעלם. ענגלישע גאל גרויסע

 זיך קענען הויז יוניםי םון געםם די װעלכע םיט קעט״
 װעלאםיםעדעך נײער דער געצאלם. אן םרײ באנוצען

 שאםען קילען אמ װאלד דורכן דורכגעשניטען איז װעג
 אדיף ארומצוסארען םאר ציעז װאם די פאר בוימער. םת

 םפמיע־ א געװארען אײסנעארדעגט איז םקײםם ראלער
 םפארם דעם םון האבען הנאה קענען זײ װאו םלאץ לעי

אומגעשםערם.
 רן- און בײםיקעל איעריכםונגען, נײע צװײ די םיט

מיטי םון םענעדושםעגם די האט םקײםס׳ לער  םאר־ הויז י
חאם גפםט. הוגדפרמפר די אז יע,1י3אמ איר װירקליכמ ■ ־ QKI) ifw w»»» ■ ,P —y י י

מז ײאקאזיע׳ זײער םארברענגען *הין קומען  »אנ» זי
 םארגעניגען און מעגליכקײם םארודײלוגג מעבליכע יעדע
 פלעצער זומער םײערםםע און רײכסטע די בלויז מאם

 איגמ קעז אײנער יעדער געסם• זײערע באזארגען קענען
געשמ̂א איד אדער זײן לױם םארברענמז הויז יתיםי אין

שפי■ און איבונגעז םמישע ליב האבעז װאס די, םאר
 מן אײנער װאס םיארט מעגליכער יעדער דא איז לען.
 און םענים ;בעים־באל און האנד־באל וןעשען. נאר

 און לאנקעם גו־ינע די ײרך שםאצירען בארז־; שאםעל
 שפיגעל אויםן זיד שיםען אמ שװיםעז ;װעלדער קילע

 און בײסיקעל אדער פערד אויף רײםען ; לעיק גלאםעו
פארוױילונגען. םפארט אנדערע אומצײליגע

 םארװײלוגגען, גײסםיגע מער פאר ציעז װאם די, פאר
 קלאםײ אמ פאפולערער םון קאעערםען פאראן דינען
 לי־ ;רעװיש און פארשםעלונגען םעאםער ;םחיק שער

 געזאנג כאר ;םארלעזועעז דראםאםישע אח םערארישע
 אינםעלעק• אנדערע יעדע אח םארשםעלוגגעז םאנץ און

 גע־ יעדענם לױט פארװײלעגען עםטעטישע איץ טועלע
שמאק.

 רײנםםע שפייז. סייבםםע די *ו צוגאב איז אלץ דאם
 אםמאםפעת קולםורעלער הײד א איז באקװעמליכקײםען

 אויז יוניםי װי םרײזען מעםיגע אזוינע פאר אדנ איז
 האס הױז ױניםי ױאס װאתדער קײן ניט איז רעכענם-

 און געםם «אל גרױםע אויסערגעדדײנליד אן דעםםעזאז
באזוכער.
 וױ גום אזײ געםט די פון באקװעמליכקײט דער םאר

 רעגיםםריחח *ו בעסער עם אמ פארײאלםמג דער םאר
 ארענתשמגםם נויטיגע די מאכען און נסאצײמעב זיך

 אינ־ םאר ירניםי. אין ארויס פארט איר אײדער פריער
 זעמענםע װעםט 3 אפיס, אין װעניזװ «ו ײד פארמאאיע

.6868—9 ײאםקינם םעלעפאן סםריט.
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ען ה מ ר א אמעריקא םון ארבײםער די װען ד
ען ב ע ל ם ױ  ערצויגען םאליםיש געווען וואלםען א

» *?זידאר4  לעיבאר היײיאריגען דעם די וואלםען יך
פא־ גרויםער א אין םארוואנדעלט דעי ׳< * * ׳

 פארם־ װײםערדיגער דער םאר דעמאנסטראציע ליםישער
 אנגעםאנ־ איז וואם געזעצגעבונג, םאציאלער םון זעצונג

 אדמיניס־ תזוועלם׳ם םרעזידענם אונםער געמארעז גען
 וועל־ קאנגרעם, לעצטען דעם אץ איז וואם און טראניע

 אפ־ װי כמעם ׳1928 אין געווארען געװעהלם אח כער
 קאנ־ לעצםעו־ דער ריכםיגער, געווארעז• געשםעלט

 א םארקריפלען אדער אםשאםען פראבירם האט גרעם
 אנגענומען זײנעז װאם געזעצען׳ ארבײטער די םון םייל

קאנגרעס. םריהערדיגען דעם םון געווארען
 ארביי אייגציגער דער וואס םארדרום, א את עם

די מאס יס־םוב״ םעד

 אמת׳ן אן םאר מאכען אים און דעי לעיבאר דעם צולעבען
 םאר דעםאנםםראציעם פון םאג א אין ױם־םוב, ארבײטער

 אן געהאם זײ וואלםען םאדערוגגען׳ ארבייםער געװיםע
וואל־ די שםעם. גרויםע די אין ווײניגםםענם ערםאלג

עס ױניאנס. אנדערע די אויך צוגעצױגען זיכער םען
נים. וואם םאר אורזאך קיץ ניםא איז *

ר ע ד ל 8 װי א פרינ־ קיץ ניםא איז עס ** מ
ע די אי ר זאלעז קלאוקם אזוי װי ציפ פ

ט ײ ב ר * « אן ש ק ע X ש Z w ' W Z
ד. קלאולן אין עי ר עם־ אדער םאנטעל גאנצען ם

 עם שםיקלעכװייז. שםעםען אים זאלען אפערײםארס ליכע
 זאלען קלאוקמאכער די אז פוץנציפ, א בלױז םאראן איז

אגשםע־ אן אויף םארדינען באדיגנונגען יעיאן אונטער ארבייםעדשאפט אנמריקאנער
 אר־ די םון פארנאכלעםיגט שםארק אזײ װערם םאדםאגם,

 דעם אעעמען םער אלץ זאל ער װאם אנשםאט בייםער.
 פאר- יום־־טוב, ארבײטער וױרקליכען א םון כאראקםער

 פח םאקםיש איז דעי לעיבאר מער. אלץ אים ער לירם
 א איז געיואחװ םארװאגדעלם יום״םוב ארבײםער אן

 זו־ זײער םארעגדיגען באלעבאםים די וזעלכען אין טאג׳
װאקאציע. מער

 חסרון גרויםער דער געװען אן אנפאנג םון איז עס
 אריינ־ גיט אים אין האם מען -ואס דעי, לעיבאר פון

 אנגעציײ ניס אמ אינהאלט באשםיםםעז קײן געגעבען
צװעק. קיין אים פאר כעגם

חםרו־ די זוכען צו אױםען גים דא זײנען םיר נאר
 יום־ ארבײםער אםעריקאנער דער װעלכע צוליב נות
 זיך האט און געראםען גיט אזוי ארױםגעקוםען איז טוג
 אמעריקאנער די פח הערצער די אין איינגעווארצעלם נים

 דארף םען און אפשאםעז• מען קען חםרונות ארבייטער.
 ערשםע די אין או פאקס׳ דעס אפלייקעגען גים דאך

 ,עװארעזג פראקלאםירם איז דעי לעיבאר װעז יאיעז׳
 ארבײםער מייםםע די אין ווערען געםייערם ער םלעגם

 חײסם׳ עם פאראד. גרױס םים לאנד אימרץ צענםערם
 װאס יום־טוב, דעם האכען ארגײטער אםעריקאנער די אז

 גרוײ םים אױםגענומען געװארען׳ נעשאפען זײ פאר איז
 פארווארצ־ צו מער אנשטאט נאר צוםרידענהייט, םער
 וױיםער װאם גאר ער אח ציים, דער מים זײ בײ זיך לען

 גאנץ װערם ער און געווארען פארוויאנעם ביםלעכװייז
 ארבײ־ אםת׳ער אן װי מפייערט איז עס WTt זעלטען

יום־םוב. םער
 יארעז לעצםע די אין טאל סערערע שוין אח עס

קרײזעז ארבײטער אין פראגע די געװארען אויפגעהױבען
s l l s n f t s  e s s  A f t s n  s i s a f t S M  ■m s  ^ . - - ft - - -  —  ft --------ז אפת אן פאר פאכעז אים *ץ דעי לעיבאר אויפצולעבעז 

 װײסער מען איז פארלױםיג אבער יום*טוב. ארבײטער
געסעגעז• ניט רײז־עז סץ

M S a s m n n f t s  en e sanM nsa  s e a  ^ ^ ------- -- ~  ̂ ארבייםער, א^ישע די חאבען צודיק יארען םים_
 גע־ םאציאליסטיש געװעז טײל גרעםםעז צוט זײנען ױאם

 אז פאר חױ לעיבאו־ אנערקעגעז געװאלם נים שםיםם׳
 באםײ־ ווײניג גאנץ זיך האבעז און יום־טוב ארבײםער

 יום־ ארבײםער אםת׳ער דער פײערוגג. «ײן אין ליגם
 איצט םאי. ערשםער דער געװען זײ בײ איז סוב

 גע־ גים סאי וױ סאי קעז פאי ערשםעו־ דער װען אבער,
 אידי־ םײםםע די פאר וױיל געהעריג, װי מערען פײערם

 פײערעז צו דערװיז־ער אימפאך עם אמ ארבײםעד שע
 װאם די, מים אט קאמתיםםען׳ די מיט מאי ערשםעז דעם

 גע־ איז תאם אלץ׳ פאראומרײניגם און פארשװעכם האבען
 באװעגונג, ארבײטער דער איז י־ײז און חײליג װען
 באםײליגם זיך ארבײםער אי^שע םך א ײכער ןעטױאל
ץ  אים איז װאלםעז און דעי לעיבאר פון פײעדונג דער י

ארבײםער״גײסם. פדאגרעםיװען א ארײנגעםראגען
 רופט םען װאם ױנטמם׳ די װען אז מעגליד, איז עם

 גאמעז.אי■ דעם םיט םו־אדיציע, אלםער דעד לוים נאה
אייפ־ אי»ױאטײוע די זיד אױף מגוםעז ױאלםעז דישע״

 אויף יאר םון טעג אלע האבעז זאלען את לעבען דיגען
 זייערע םאר און זיך םאר נויםיג האבען די װאם אלץ.

פאמיליעם.
זײן. ניט שםרײט קײן זיך דאכט קען דעם וועגען

 םען נאר אזוי. איז עס אז אײגשםימען׳ מױען אלע
דאך. זיך שםרײט

םא־ איז 09 אז ניט׳ זאגט קײגער אז םאקע, אמת
 אפערײטאר אײן אז םאדערט װאם פריגצים אזא ראן
 עם־ אז פארבאט, אח מאנםעל גאנצען דעם שטעפען מוז

 שםיקלעכוױיז׳ שטעפען עם זאלען אפערײםארם ליכע
 עטליכע װען אז זאגעז, װאס םן■ א דא זײגען op אבער

 שםיקלעכודײז פאגםעל א שטעפען װעלען אפערײםארס
 קלאוקמאכער, די מיט אויס זײן גאנצעך אין עם װעם
 ״שיקסע״ יעדע װײל באדארפעז׳ ניט «ער זײ מעם םען

 עטליכע אק סלאכה די אויםלעתעז קענען זיר װעט
צײם• װאכען

:נאמעז זײן בײ מדק דאט אנריסען לאמיר גאר
 ױערט וואס ארביים, סעקשאן ױעגען איז שםדײם דעד
שארסער• און אויסגעשיראכענער אלץ

 פראגע די נײעד. קײן ניט איז שטרײט דער
 קלאוק דער אין ארבײט םעקשאן לעגאליזירען וועגען

 גע־ םערערע בײ געװארעז פארחאנדעלם איז איגתסםריע
 אויף דיםקוטירט םראגע די האם םען לעגענהײםען.

 פו־אגע די פרעסע. ױניאן דער איז און מיםינגען יעיאן
 ארבײם קײז ניטא איז עס װען סעזאן׳ יעדעז אױף קומם

 אז מײנט׳ דאם אמ שעפער• קלזפק :יו־יארקער די אין
 אויף שםענדיג םראגע די שםעחם קפ־ען לעצםע די אין

 ארבײט קײז שםענדיג איז עס װײל ארתונג׳ מאג דער
מ 4ני

גידיאר־ די פרן ארבײם די אז איז, באהוייטוע די
 אוט־אװ־םאוז די אין אװעק געחם קלאוק־שעפער קעד

b אמ זײ אין וױיל שעפער, t b p it w סיפ־ םעקשאן די 
rsp פח קאסםען די און םעם rn p s באדײםענד זײנען 

 אז שלוס׳ לאגישען דעם דערפון םען מאכם קלעגער.
 אר־ חאבעז וױלען קלאוקמאכער ניײ^־קער די אויב
 אײג־ פאגופעקםשורערס די װערען ערלױבט םח בײם,

ק אײד סיםטעם סעקשאז דעם צשירען  ניױיארקער די י
 קײז 193הא גים דעפאלט װעלען די שעפעד. קלאוק

־מאיז■וואאום־ ארבײם זײער ארױמנופירען אורזאד
 לאגיק פאראן אח עס אז צו, רוקסאכעא?ל די גיבען

u «ײ םון סד א אבער ארגומענט״ דעם אין r n דאן־ 
 איז, םעגח זײער ארבײם. םעקשאן לעגאלהירעז געגען

ו ארבײם קשאן9ס לפגאליזירם מפז אויב אז י  סוף א עס י
 ־9109 איז זײ׳ זאממ פריהפר. סלאוק־םרײד. ם9י פת

 איז יי«ט קלזפקס׳ ביליגע גאנץ די װענפן ראגע8 א וחמ
 קלאוקס׳ •רײזעז 9ל9מים מז9וי 9פראג א שוין ס9

 פון קלאוקם די «ו אוין יפרגעחן 09 ט9וי שטעםןד איז
 א איגפרבלײבען בלױז װעלןן 09 •רייזען. העכערפ

 װאו קלאוקס׳ טײערע נאנץ די פון ד9«9ש צאל קלױנע
9ר*ל םמדערוױכטיגפ א ז9ש«יל אדבײט פדן קאסטפן די

 באל־ 9נט9געלער גוט האבען דארף מען לכע9וו םאר און
•093לא9&

 אבפר נט׳9ארגו« אן איז פס אז ן,9ב9צוג מח ן9מ
 װאס נט,9ארגומ אן איז ס9 אז בען׳9צוג אויך מוז מען

גארנישט. צו םירט
op ט9וי ארבײם קשאז9ס אױב אז גליך,9מ גאנץ איז 

 ם9םיםט די ט9ײ טרײד קלאוק אין ן9ר9וי גאליזירט9ל
 נאר ארביים, סארם ז9ביליג ם9ד בײ ן9ל9אפשט ניט זיך
 ארײנדרינ־ אױך ט9וי און ר9וױיט און ווײטפר גיק ט9וי
 זיך ט9װ ם9 אויב ארבייט, םארט ז9ר909ב ם9י אין ן9ג

 גלויז דין jyp 09 רם.9קטשור9מאנום די םאר לויבזמ נאר
 אין ן9רונג9נד9 9נד9באדײם איז דאס — אפהאלס איין
•9מאז־ דער

ן,9גלױב ײ1 ן9ײ ות,9ם א ן9מאכ ר9קלאוקמאכ די
 רשטאנד,9^ ר9שטארק ר9זײ בלױז ן9ײ9ג איז op אז

----- דעד פמ ------------------------------------------------
 אינדוסט־ ר9ד אין npn טרײזר׳ קלאוק אין ם9םיםם שאן

 אײנ־ לאנג שױן ם9םיםם די איז ר9יןלײד ר9נ9מ םת 9רי
 קלאוק־ די םח רשםאנד9װיד ר9י האם גשזים פירט.9ג

 קשאן9ם די אז ,9ראל 9וױכטיג א ש»ילט9ג ר9מאכ
 םרייד קלאוק אק ז9פארשפרײט ניט ײך זאל ם9םיסט

 ן9האלס9ג שטארק רס9באזוגד זײ האט ם9ד אין ר9אב
קלאוקם. פח 9מאז־ ר9ד אין ן9רונג9נד9 9נדיג9שט די

 סיײ די װאו צוגמאםם, גום איז ם9םיסם קשאז9ם די
 ר9אז־ ר9« זײ״מ ארבײם שטיק ר9גאנ* ר9י פח ן9ל

 ז9י9װ ױאס ipimpijp די און 9נדאריזירם9סס ר9וױיגיג
 בא׳ קיץ גיט זײנמ צײם צו ציים פח פאכם9ג זײ אין

pnpc’n. צױ גום נים ר9אב איז ם9םיםם קשאן9ם די 
 אר־ שטיק ר9גאנצ ר9י פוץ ז9טײל די איז ײאו פאסט,9ג

 גאנץ אפט אמ ז9רוגג9ני9 9גדיג9שט פאר ז9קומ בײם
 ביי אםאל גש־חמ לסשל, איז, דאם ױי ,9דנ9טײדבא

 ן9ר9נד9 שםאדק זיך גם9םל 9מאז* די ז9ײ קלאוקם׳
up tp ir opea. ז9האב ן9ם דארף או־בײם אזא *ו 

•9לאג9באלמ ז9נם9ר9ל9ג גוט א
 פאר־ ז9פאנג9אנג זיך האם ם9סיסט קשאז9ס די

 ר9ד איז רונגעז9נד9 די ז9װ טרײד, קלאוק אץ ן9שפרײם
 נד9באדייט קײז נים ז9יואר9ג ז9זײג קלאוקם פח 9מאז־

 האם ר9קלאוקסאכ די פח רשםאנד9Tװ ר9י .9גחים
 ר9י פמ פארשפרײטונג די ז9ל9אישט געקצנט ניט ר9ס

 פאר־ די אז ז׳9אפחאלם oipppi גלויז האט י9 ם.9סיםט
•9שנעל אזא זײן גים זאל שפרײטונג

ארוים. גים גאר קוםט ס9ארי9ם 9אל די םח נאר
 ר9יארק נױ די פון ארבײם די אזוי װי opt 790 װזמ

 ז9ק ז9« רשוואו.9אנד rpnp ק9אװ גײט ר9קלאוקמאכ
 די פון געדאגקפז די און ז9גפפיל די םארשםײז גוט

 םרײד׳ י9זײ פון רם9װ op װי ippr װאס ר,9קלאוקמאכ
 פראקטיצירם. און נם9ר9ל9ג לאגג אזוי האכצז זײ װאס

 op אז ז,9כאגרײפ «ו לײכט אח op אח תל. א
 אלײז 19זאל זײ או ,ipv«m בײ פיפל׳ן צו ר9שוי איז

 םיט טרײז־, אײגפנאם ר9פץ,זײ תל א ז9מאכ םיםמל״מ
 םײל ז9גרױס א םארבמדמ גןמען זימען זײ וועלכען

 דאך op איז זולטאם9נד־ר9 אין ר9אב •19ב9ל ר9זײ םץ
 י9אד :צװײ דאס פח אײנם אויםקאיבפן וחןגען פראגפ א

 19ר9אויפח אדפר ארבײם, אן 9לאכ9באלס » ן9בלײב
 ר9י ארבײט. ר9י בײ ן9גלײב און באלמ^אכפ א זײן

 א :ר9אײנ בלױז זײז ipק פראגע ר9י אױף ד9גטם9
 IPipp op ן.9ג9ל א אױף םארדינמ םוז ר9קלאוקמאכ

 י9זײ פמ ניש9גם9ק די װאס ,9לג9אײנצ ippppi זיד
 נ-9בר צו גרײט דינפז זײ און ר9םײ דייפר זײ איז םלאכזז

ip i ר9אב קרבגות׳ 9גרױס איד פאר op זיך לס9חאנד 
ip ניס ipr כלל. װעגפז גאר אײגנעלנפ׳ op אמױ־ איז 
 קלאוקםא־ א אויכ ,ipipooip *ו לײ׳כם אזױ נים גאר
 19ײ אז י,9זיכ אזוי זײן םאקצ ipp ער אױב פרענט, כער
 בלײ־ רcpn 9 •9לאכ9באלמ א זײן אױפתעדען װעם /ד

איז קאגקורירפז rpipp ד9 וופם ארבײט. דער בײ גפן



 ױגגע די װי שנעל אזוי ארבײםען קענען םיגגער אלםע
 םעק־ צו קומט עס ױען און ? ״שיקםעס״ די פון םיגגער

 שטיים־ אלטע צװישען אונטערשיד דער איז ארבײט שאן
גרוים. באזונדערם םיגגער גויגיגע ױנגע און םיגגער ליכע

 ארביים םעקשאן װעגען םראגע די וואס איז, מעשה די
 םאי־ איר פרובירט מען װי איעפאכע אזא גיט וױיט איז

 מיט וױיל קאמפליצירטע, גאנץ א באמת איז זי שטעלען.
 װי םו־אגען, אנדערע ריי גאנצע א פארגונדען זײנען איר

 דאם אלטע. און ױנגע פתיען, און מענער פון ארבײט די
 לאנג האט מען וואס מלאכה, די אויפגעבען וועלען ניט

 םראדיציע פון װירקונג די פראקטיצירט, אץ געלערענט
 ארוים־ מוז וואם פראגע א דעריבער איז עס װ. אז. א.

 שטארק־ און בעםטע די אז אמת, איז עם שטרייט. א רופעז
 װאס די, פון זײט דער אויף ליגען ארגומענטען םטע

 קלאוק אין סיסטעם םעקשאן די לעגאליזירען פאר זיינעז
 פאר־ צײט זעלביגער דער אין דארף מען אבער טרייד,
 קען געװיס געגען. זיעען וואם די באגרײםען און שטיין

 דארף מען אבער שטראם, געגען שםעלען ניט זיד מען
 אוועק־ לאזעז ניט זיך װילען וואס די׳ פארשטײן אויך

שטדאם. פון טראגען
***

 פרא־ םיל אזוי האבען וואם אלגעמיין, אין פאלקם־מאםעז
 באזונדערם רעםארמען, םאציאלע רחוועלט׳ם םון םיטירט

 אנ־ דארפען געזעץ, פארזיבערונגם סאציאלען דעם פון
 דער־ וױיםער זאל רוזוועלט אז כוזזות, זייערע אלע װענרען
 דעם פון יובילײ יעריגער םינף דער װערען• ווערילט

 א זיין זײ פאר דארף געזעץ םאחיכערונגם סאציאלעז
ױ דערמאנונג שטארקע  אינ* זייערע פאר איז עס װיכטיג ו

 א פאר װערען געװעהלט זאל רוזוועלט אז טערעסען׳
םערמין. װייטערדיגען

**♦

ר פינןש א  גע־ איז אויגוסט ־טען14 דעם פון י
אײנ־ איז עם זינם יאר פינף ווארען סאציאלעל

ח  םאציאלער דער געווארען געפירט פ^דײדטרדדו
 איז װאם פארזיכערונגס־געזעץ,

r y t y j• קעןמעןזאגעןדער געװען, פאקטיש
 אמע־ אין געזעצגעבוגג סאציאלער פון אנםאנג גרויםער

ריקא.
 װאם אמעריקא, אז געטראפען, אזוי גראד האט עס

 דער אין לענדער דעמאקראטישםטע די םון אייגע איז
 דער אין לאנד אינדיסטריעלצ גרצפטןי די אין ײצלט
 געזעצגעבונג םאציאלער םון געבים דעם אויף איז וועלט,
אםגעשטאנענטםטע. די פון איינע געווען

אורזאכען, די פון אײגע אז זאגעז׳ אםשר קען םען
 געזעצ־ סאציאלע די אפגעלייגט לאנג אזוי אויף האט וואם

 םי־ אנארכיםטישע די געווען איז אמעריקא, אין געבונג
 באװעגונג, ױניאן טרעיד אםעריקאגער דער פון לאזאםיע

 זיך ז$ל רעגירוגג די אז דעם, געגען געווען איז װאס
 ארבייט, און קאפיטאל צווישען קאמף דעם אין אריינמישען

 פא־ עס אבער ארבייטער. די העלפען װיל זי װעז אפילו
 םרעיד אמעריקאנער די וואס פאר ערקלערונג אן זיד דערט
 פילא־ אזא פאר געהאלטען זיך האס כאוועגונג ױניאן
 נאר דעם. םאר אורזאך אן געווען געװים יאד אח זאםיע.

 ער־ םים פארנעםען צו דא זיך בדעה גיט חאבען מיר
 גע־ צײט לאגגע אזא איז אםעריקא וואם םאר קלעדונגען

 םיר געזעצגעבוגג. םאציאלער אין ריקשטענדיג בליגען
 חאט אמעריקא וחנז צײט, די דערםאנען בעסער דא וױלען

 ■ראגרעםױוע אנדערע די פון װעג אויפ׳ן געשםעלם זיך
 דורכפירען אנגעפאנגען האט און לעגדער אינדוםםריעלע

געזעצען. סאציאלע פון וראגראם א
 םע־ געזעץ(םאושעל פאחיכערוגגם םאציאלער דער

 םיגף מיט קראפט אין ארײן איז װאם עקט), קױריטי
 נױ־ רוזװעלט׳ם •רעזידענט םון םייל א אלס *וריק, יאר
 זיכער־ מאס באדייםענדע א אח הילף געבראכט האט דיל,
פאםיליעס. ארבײטער םיליאנען אין הײם

 ארײז געטט געזעץ פארזיכערוגגם םאציאלער דער
 הילף און פאחיכערונג ארבײטםלאזען •ענסיע׳ עלםערם

 אמע־ די וועלכע פון זאכען יתוםים. אמ אלםנות פאר
 עקזיסטירען זײ m געהערם״ האבען ארבײטער ריקאנער

 געוואוסם גיט חאבען אבער לעגדער, אגדערע איז עחמח
 געווארען איז רוזוועלט כיז האבען זײ םעם א םאר וואם

אםעריקא. אין ■רעזידענם
 שטארק עם און איצט דערמאנען םען דארף דאם

 זיך האם קאייםאל ארגאגיזירטער װען אוגםעדשםרײכעז,
 אנ־ און רחװעלט׳ן באקעםםעז צו■ געטםעזי עגערגיש אוױ

 דער־ זאל עד אז דערלאזען, צו גים כוחות אלע װענדען
םערמץ. נײעם א פאר ווערען װעחלם

 צר אנגעפירט װעדם רחװעלם׳ן געגען קאםף דער
 װאס רעפארםעז, סאציאלע די צוליב ניױדיל, דין ליב
 גע־ מאל א װידער רחוועלם װעט איינגעפירם. האט ער

 פארםגע־ רעפארםען םאציאלע די וועלען װערען װעהלט
 זײן און וראגראט רוווועלם׳ס איז דאם ווערען. זעצס

 דידאטקאג ס■רעזיחגנ נרח לקי,וױ װעט ■עזבאאמיארע
 װעט ווערען״ געװעחלט •ארטײ׳ רעפובליקאגער דעד וון
oy רע־ סאציאלע װײטערדיגע צו םוןי א זײז בלויז ניט 

 געװארעז אײנגעפירם זײגעז װאם די, אױך נאר &אד&ען<
 דער איז וױלקי װעויען. לטעאיפארקר עןויעל איצט, ביז

 אלע פון און גרויםיקאפיטאל א&עריקאנער פון קאגריראט
גיז״דיל. רוזװעלם׳ם געגען וײנען װאס די,

אמעריקאגער די און ארבײטער אמעדיקאגעד די

ץ דער ע עז ג ר־ ע אגנ פרע• װאם ערקלעתגג׳ די װ
געמאכט האט גרין זידענם ןןןיבן

ף לי ט ענ פ א בן ה ײ ל  םענאט־קאמיטע דעם םאר ב
וואג־ דעם אמענדירען װעגען *־*׳• /

 לעיבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען די אז געזעץ׳ נער
 אנ־ זײנען װאס אמענדמענדם, די צו צושטימען ניט קען

 זײער איז הויז, רעפרעזענםאנטען פון געװארען גענומעז
 איצםי- דעם אין אז איינפאך, מײנט עס נייעס. גוטע
 וואג־ דער האפען, קען מען װי שוין׳ װעט קאנגרעם גען

 בלײבען װעט ער און װערען אמענדירט ניט נער־געזעץ
 נאר װאונש, גוטער א בלויז ניט איז דאם איז. ער װי
 מיטגלי־ פון געװארען ארויסגעזאגט איז װאם מײנונג, א

קאמיטע. םענאט דער פון דער
 געײארען אנגענומען ױינען װאס אמענדמענדס. די

 פאר־ וואם אזעלכע׳ זײנען הויז, רעפרעזענטאנטען פון
 פאר־ ער אז שטארק, אזוי געזעץ װאגגער דעם קריפלען

 ארבײטער. די םאר װערם זיין גאנצען אין כמעט לירט
 רעפרעזענטאנטען־ פון אויך װאלטען אמענדפענדם די

 גרין פרעזידענט װען געווארען, אנגענומען ניט הויז
 זיי. געגען קלאר אויםגעשפראכען דעמאלט זיד וואלט
 -ג?ווא פארהאגדעלט זיינעז אמענדעמעגמס די װען אבער

 די םון שטימונג די איז הויז רעפרעזעגטאגטען אין רען
 גע־ לעיבאר אװ םעדעריישאן אמעריקאן דער פון פירער

 איז ער װי געזעץ וואגנער דעם געגען שטארק אזוי ווען
 אםילו איעצושטימען װיליג געווען זײנען ױי אז איצט,

 וואגנער דעם מאכען וואם אמענדעמענםס, אזעלכע מיט
 ארבײטער. די םאר ווערטלאז גאנצען אין כמעט געזעץ

 פראטעסט שטארקען א ארויסגערופען אבער האט דאס
 זיי־ וועלכע םעדעריישאן׳ דער םון ױניאנם מערערע אין
 וואגנער־גע־ דעם םאר אײנגענומען שטארק זייער נען

 זיך האט םעדעריישאן דער פון םירערשאםם די זעץ.
 קאמף איר מים געגאנגען וױיט צו איז זי אז געכאפם,

 אז דערצו׳ געםירט האט דאס און וואגנער־געזעץ געגעז
 סענאמ• דער םאר אויםטרעטען זאל גרין פרעזידענט'

 אמענ־ די וועגען באשלוס קייז נאד האם וועלכע קאמיםע,
 די אז ערקלערען, איר און אנגעױמען, ניט דעמענםס

 צושםימען גים קען לעיבאר אװ םעדעריישאן אמעריקעז
םון געווארען אנגענומען דיגען וואס אמענדעמענטם, די צו

גערעכטיגקײט ־׳►

 אינגא»ן» םארקריפלען ױי וױיל הויז. רעפרעזענטאנםען
״ וואגנער־געזעץ. דעם

 אינ־ לאגע די זיך האט ערקלערונג דער אט מים
 דעי פון מיםגלידער יעניגע די געענדערט. גאנצען

 אםענדע־ םײםטע די געגען זייגען וואם קאמיטע׳ םענאש ,
 שםארקער איצט זיד פילען װאגנער־געזעץ, צום מענטם

 ענערגישעז מער א אנפירעז װעלעז זיי איז דעה דער אין
 ווע־ אמענדעםענטם די אז מײנט׳ דאם זײ. געגען קאמף

 און קאמיםע סענאט דער אין װערען פארהאלטען לען
 x האם וואם קאנגרעם. איצטיגען דעם אין שוין װעלען

 אויפ־ נים פארענדיגען, צו ארבײט װיכםיגע אגדערע םך
 דעריבער װעט וואגנער־געזעץ דער און װערען גענומען

געענדערט. נים בלײבען פארלוםיג
 אתיםגע־ צייט גאנצע די איז איגטערנעשאנעל די

 איז עס וואגנער־געזעץ• דעם ענדערען געגען טראטען
 דער אז געהאלטען, האם זי וואס דערפאר, געװען גיט

 אויסבעסע־ שום קײן אין ניט זיך נויטיגט וואגנער־געזעץ
 פערםעקם, הינזיכטען אלע אין איז ער אז און רונגען

 םען װען אז געהאם׳ מורא האט זי וואס דערםאר׳ נאר
 ניס ער ורעם אמענדירען, געזעץ דעם אגפאנגען װעט

 בעסער זייז זאל ער אז אזוי, װערען געענדערט בלויז
 בד זײן זאל ער אז אזוי, אויך נאר ארבײטער, די פאר
 האס אינםערנעשאנעל די באלעבאטים. די פאר םער
 גאנץ א האבעז באלעבאטים די אז געוואוםט, גוט גאנץ

 גןך דארםען האבען זײ אז און קאנגרעס אין צד שטארקען
 אינטערעםען. זייערע פאר זארגען וואם פארטרעטער, נוג
 די םון פארםרעטער די געווען טאקע דאך עס זײנען און

 דעם באקעמםט אן אנפאנג פון האבען וואס באלעבאטים,
 פאר־ זייערע געװען דאך עס זיינען און װאגנער־געזעץ,

 אין ארײגגעבראכם האבען וואם קאנגרעס, אין םרעטער
 »-.ח לפןפרקדיפא נגאם- נטס.צמדענעאמ די קאנגרעם

 אר־ די םאר ווערםלאז אים מאכען און וואגנער־געזעץ
 םים געײעז אינטערנעשאנעל די איז דעריבער בײטער.

 דןר וואס דעם׳ אויף הוקענדיג ניט אז מײגונג, דער
 בע־ דאך עם איז פעלער, מאנכע האט וואגנער־געזעץ

ױ אזוי בלײבען זאל ער אז םער,  םען איידער איז׳ ער ו
 װאו קאנגרעס׳ איצםיגען דעם אין אמענדירען אים זאל
 וױ םארטראטעז׳ שטארקער םך א זיינען באלעבאטים די

 וואגנעד־ דעם האט וואם קאגגרעם׳ םריעריגען דעם אין
 אסעריקען דער םון םירערשאםט די אנגענומען. געזעץ

 מײ־ די אז איינגעזעץ, איצם האם לעיבאר אוו םעדעריישאן
 און ריכםיגע א געווען איז איגטערנעשאנעל דער פון נונג

 אין געװארען געמאכט דינען וואם אמענדעמענטם, די אז
 באלוד די םאר גוט זײנען וואגנער־געזעץ צום קאנגרעס

ארגײטער• די םאר ניט םויגען אבער באטים,
 װאס װערען׳ צו געלויבט פארז־ינט גרין פרעזידענט

ץ איינגעזעהן האט ער  דעם געהאט האם און םעלער זי
ערקלערעז• צו עם מום

לײב. מאני

ש א פון עזי נ ד כי לי ס־ ג רי ק

 װןןלקען *פוױגיגע אץ קריגער די און פןןרד די
ײ שלאכט. דער אץ װילד זיף מרןזגען ז

 ראגען די װאלקען עטױכיגע די אץ טװארץ און
ײ נאכמ. די סארפרענגען סליען ז

 פליען אץ טמקשלט עס ווען פוטאדט אץ הומען זײ
 ארױםן רײטלען ,װ^ם בוימער י1אײ

 פארלאד אץ אװײגען אויןו אוץ ראכ, א תפט ר*כ א
ײ ץי זעטען ז אױ^ פינםטןן^ ז

 — געזעגעגט, זיד װײכ חןד מיט חעלד א קריגער »
אװעק. איטטער ער איז יןריג אין

ײ ר$גען די  אױענט, דעם םץ רויט אץ טרײען ז
jn און פורפור גרענט פןןגםטער אץ ir^

 טפיזלען, מיט זײדענס דעם אריכםר טrז װײט די
ד דןןס געשפאגט, רעדעל אײפץ זיי

ױ חןןרט זי  *ענססהןר בײם רןןטען די טרײען עס ו
חאגט. איי פאחיטארפען װערט ?אלם מא

 פעגסםער, ^פענקט טום פורפור אױפץ קוקט זי
̂רט רױט, אץ פוטזןרןך ?יף פינדןןן דן

kkkkktek kkAk •kkMktt kkkk Hkk Ukta kkkkklkkkk kAM|kk k|iגרױןןך/ אץ טלױען אץ זיף קיד װיקעדמ גאפט די 
םארגײט. אװןןנט דעם פיץ רױט דאס

י w• י a r ײ עו/ ז ײי ך ״  געלעגןןר איר י1אײ יו
טדער. װײפערעע איר זי פארפופױקט

י w י a r ײ  קרינער דער און חעלד דער פוײיען. ז
מץד.^ פװין w*®“ “• װעט וװריק

HIT' *י טדאכטפעדד דקם פװ שוםאט אץ קוסןןן זיי
a k^L ^  ^*kk^^kkkkטלוטן חןדדיטן םים גןןזקםיקט

IkikLteAklk utekAAktkkkk kkAk kAAk̂ AkAk ■k kkik kkkkkkk kkk— ׳■ארדאו ®'*®•ערע אץ ̂עןײײ* י1אײ   W®, i ײ ז
kk^^k kk^ tektetekte k|* kkkAk•Vi7j וודן ■רריור סים וודיגען די
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 צענטער וועלט דער װערען יארק נױ צם1
? פאריז אנשטאט מאדעם םרויען םון

 װיכםיגע גאנץ א איז םראגע די
 און קלאוקמאכער יארקער גױ די פאר

דרעםמאכער.
 חשק לאנג םון שוין האם יארק נױ

פאריז, םון פלאץ דעם פארנעמען צו
 דאם קליידער. פרויען פון מאדעם די צו שײך איז וואס
 װעלם דער אין שטאט קײן אין נאטירליך. אויך איז

ער םרױען םיל אזוי פראדוצירט ניט ווערען ^  אין װי ק
 ניט דינען װעלט דער אין שטאט קײן אין און יארק נױ

 אין װי קלייז־ער, פתיעו פון קויםער םיל אזוי פאראן
 אין אז ווערען, צוגעגעבען נאך דארף דערבײ יארק. נױ

 םיל אזוי םאראן ניט זײנען װעלט דער אין שטאט קיין
 צאלען און קליידער טייערע קויםען קענען װאם פרויען

 איז עם אץ יארק. נױ אין ױי זײ פאר פריח הויכען א
 גרויסע א זיד הינטער האט יארק נױ אליין. יארק נױ ניט

 האלױואוד א מיט און שםעט רייכע םך א מיט אמעריקע
 קאםט־ םארברויכט האלױואוד אײן װאם צוגאב. א פאר

 אײרא־ אין ניט עם םארברויכען קליידער, םרויען בארע
מלוכות. מאנכע פע

 צו אייגגעגעבען ניט יארק נױ דאך זיך האם עם נאר
 טאקע האט יארק גױ פאריז. םון פלאץ דעם פארנעמען

 באלמעלאכעם. גוטע און דעזײנערס טאלאנםםולע — אלץ
 אפשר אמ ימדיז. פון געלןומעז דאד איז טאדע ײ אבער

 פון עלטער איז פאריז רעכם. מים געווען אויך עס איז
 איז װאם יארק, נױ װי םפעציאליזירט מער און יארק נױ

 שוין האט פאריז קליידער. םרויען םץ מאדעם די שייד
 םאר מאדעם םון צענטער דער זײן צו חזקה אלםע גא:ץ א

 אײדער געווען שוין עס איז פאריז קלײדער. פרויען
 ירש־ צו חלומ׳ען אנגעםאנגען אםילו נאך האט יארק נױ

 םפע־ םען ווען אז נאטירליך, איז עם און פאריז. ענען
 ארבייט עםוואם אין יארען לאנגע םאר זיך ציאליזירט

 זא־ קעז מען געשמאק, םפעציעלער א אוים דעם פאר זיך
 איז עם וועלכעז מים געפיל- קונםט באזונדערער א גען׳

 װאס פאריז, זעלביגע די האט אט קאנקורירען. צו שװער
 מא־ די איבער דיקטאםור פולשטעגדיגע די געוואוגען האט
 ניט אויטאריטעט שום קיין קליידער, םרויען םון דעס
 אין אויטאריםעם די קלייחנר. מענער שייך איז וואם
 קלײ־ טענער פאר םאדעס די לאגדאן• געקראגעז האם דעם
 און פאריז• םמ גיט און לאגחיז םץ געקומעז זיינען דער

n אין טאן דעם לאנדאן <יט חײנס נאו אפילו n מענער־ 
 איז אזוי אט םאראן. איז זי וױםיל אויף מאדע־וועלט, שער
 מע־ אין םפעציאליזירט מער זיד האם לאגדאן ווײל עס,
 טראדיציע לאנגיאריגע אלםע אן האט און קליידער נער
דעם. םאר

נױ־יאר־ די פאר שווער געווען איז עס אױב נאר
 קאנקו־ צו קלײדער פרויען םמ מאגוםעקטשורער קער

 אמר. זײ גלויבען פלחםה׳ דער פאר ■אריז מים רירען
 לעבט פאריז אגקוםען. לײכט זײ עם דארף איצט אז

 און קנאפעל אײזערנעם חיטלער׳ס אוגםער איצט
 און אמט קען װער װעלם. דער םח אוגעשניטעז איז

 די אײדער פריעה ? פאריז אין םארען איצם וױל װעל
 נױ־יארקער די פלעגען אנגעפאנגען, זיד האט ,םלחמח

 די וױיניגםטענס קלײדער, םרויען פון מאגוםעקטשורערם
 אין פארעז םעזאן ערג יעדען מחעז ׳זײ פון גרעסערע

 אנ־ און דעזײנערם זײערע זיד מיט םיטגעםען פאריז׳
 פרױעז רײכע ;באפעלם םאדע יאריזער די װאם קוקען

 אםם פלעגעז לענדער אנדערע םון און אםעריקא פון
 זײערע דארטעז אײגקױםעז ■או־יז אץ ןייץ לרגל עולי

 געשעם־ םפעציעלע און םםארם דעוארטםענט ;קלײדער
 אײנ־ זײערע שיקען םלעגעז םרױען־קלײדער פאר מז

 אנצוקוקען. םאי און קױפען צו םאי פאריז אין קויפערם
*o r םסילי דעריבעד קוםט עם גיט. מען פארט אנער 

 סײיזןז־ פון פאנופעקטשורערם נױ־יארקער די אז אויס,
 אמ אליץ זיד אױף פארלאזעז אמט זיד מוזען קלײז־ער

 רײכע אמעריקאנער די און דעזאיגערם זײערע אױף
 קלײז־ער זײערע קױםען איאם מחען װעלען פרױען

אםעריקזג אק בלױז
 נאר איצם׳ װעגען נים אבער זיך האגדעלם עס

̂נד̂י װעמן  כא־ זיץ זאל ניי־קא־ק » הײםם׳ עם שם
 שטענדיג אױןי ייטנחעעגעלג איצםיגעד דער םים גימן

מ א 1א זיד פאנגען דא און מריז. ירש׳ענעז נו נ » 
פראגעז• רײחע

 גע־ א אין זיך וועט פאריז אז אננעמען, דארף מען
 וועם און היםלער׳ן פון באםרייען ארום צײט װיםער

 אז זיך, פארשטעהט עם און זיך. צו קומען אנפאנגען
 הערשערין די װערען צו צוריק באמיהען זיך װעם זי

 םרא־ די זיך שםעלם עס און װעלט. מאדע דער איבער
 די איינהאלטען קענען דעמאלם וועם נױ־יארק אויב גע,

 די און פאריז. פון צוגענומען האט זי װאם ירושה,
 מיט םארבונדען איז ירושה פאריזער די װאם איז, מעשה

 אריינגעלייגם דארף װאם קאפיטאל באדײטענדען א
 שעפזןר םפעציעלע איינארדנען דארף מען װייל װערען.

 איר פאר האבען אויך דארף מען און ארבײט דער פאר
 צו־ זיין זאלעז וואס מעגשען, םפעציעלע צאל געװיסע א

 מאנו־ קליידער פרויען יארקער נױ די איר. צו געפאסט
 מאסעךפראדוק־ אין םפעציאליזירט זײנען פעקמשורערס

 קלאוקמאכער די ארבײםער, זייערע אויך אזוי און ציע
 פא־ ירש׳ענען אבער מיל מען װען דרעסמאכער. די און
ץ ארבײט די מוז ריז  מח מען אינדיװידועלןי. מער א זי

 נע־ זיך דארםעז וואם באלמעלאכעס, גוטע באשעפםיגען
 באזונדערס ארבייט, און ארבײם. זייער פאר צייט מען

 מער םך א יארק נױ אין קאםם ארבײם, איגדיװידועלע
 וועגען בלויז ניט זיך האנדעלט עם אבער פאריז. אין װי
 וועגען אויך נאר אליין, מאנוםעקטשורערם קלייסגר די
מאנוםעקוטשורערם. טעקםטיל די

 זיך דריקם קליידער םרויען םון מאדע פאריזער די
 די אין אײד נאי״ ,ײדצרײנש דצר איז בלויז נים אײס

 פא־ די געמאכט. ווערען קליידער די וואם םון שםאפען
 קלײדער די שטאםען וואםערע םןו דיקםירם מאדע ריזער
 געװעבם זאלען שטאםען די װי װערען, געמאכם זאלעז

 װאלענם. םאמעם, זײד, איז עם צי גלײך גאנץ .ױערען,
 םראנק־ אין םאראן זיינען עם און באוועל• אדער רעיאן

 צוגע־ זײנען וואם םאבריקען, טעקםטיל םפעציעלע רייך
 עם מאדע. פאריזער דער םון דיקטאםור דער צו פאסט
 פאםעז־ םאר פאבריקען טעקםטיל גרויםע קיק ניט זיינען

 אינדיװײ קלײנע נאר זײ האט אםעריקע װי פראדוקציע
 ארבײטער געלערענטע ספעציעל מים פאבריקען דועלע
 םארי־ דער םח קאפריזען אלע אויםםירען קענען וועלכע

מאדע. זער
פאריז, ירש׳ענען וועלען דעריבער זאל יארק נױ ווען

 טעק־ קלײנע אינדיװידועלע אזעלכע האבען פתען זי וועם
ױ פאבריקען םטיל  שאםעז םתען זײ װעם םען פאריז. ו

 אר־ די קאסם אגב קאפיטאל. אויסלײגעז םײנט דאם און
 און םײזגחגר םך » עזאנריקפ טןקסטיל אמלמ אין ביים

 אםעריקע r» ױאם פעשה׳ זעלביגע די װידער איז עס
 ארבײם, געלערענטע םםעציעל באזוגדערס ארבײם, קאסט

ױ סייערער םד א  מאגופעק־ היגע די םראנקרײך. אין ו
 םאראוים, אין זיכערען זיך דעריבער וױלען טשורערס

 אח אײנזעעניש זײ םים האבען װעלען ארבײגמר די אז
ארבײםם־םרײז. דעם װעגען דינגען לא^ן זיך וועלען

 מאנו־ די בײ געװאױנהײט אזא שוק איז אייגענטליך
 םראכםעז זײ װאם װעגען זאך ערשטע די אז פעקטשורערס,

 םת םראגע די איז פאל דעם אין הגם ארבײם, ביליגע איז
 בלויז׳ געגוג איז עם םינדעתױכטיגע. א ארבייםם־לוין

װעט םאנופעקטשורער דרעס א אדער קלאוקם א דרען

ײ\12 מדנזיה ל

. ױיי גיט . ס. י ר ו צ

 געטא־גאכט, אץ אוריק גײ ;יט
ץ קיץ זיד ניט  ן װאגט אחיגטעת «ו
ץ איז שלאכם אץ שםיץ דאם  םאכט, יגע3אײ ײ
a r ץ האנט. אץ שװערד דיץ — פאראױם גי

 חעלד• ימג^טער פדרי^ גײ נ׳יט
ען ס׳װעם עי ײן פון פויםט די םיד וי ר ? 

י פארלירמ פעלך פון פ׳לױםמ װער  װעלט, י
ץ םארשפילט ג... לענטען אץ טײל זי זי
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 דאם און פאריז אין רײזעם זיינע וואם חשבון, א מאכען
 װעט ער אח קאםטעז אים פלעגען פאריז אין פארוױילען

 ארבײט׳ םאר םרײזען די וועגען םראכטען דארפען נים
 גע־ װעלען םאדעם די ווען צאלען, דארפען וועם ער וואם

 דרעס און קלאוק די םאר יארק. נױ אין ווערען פאכט
 גוטע קריגען צו זאו ױיכטיגםטע די איז מאנופעקטשורער

 יארק, נױ אין קריגען זיי קענען דאם און באלמעלאכעס
 קלאוקפאבער די קאסטען. ניט טייער צו זײ וועם עס און
 אזויםיל. םארדינען בלויז װילען דרעסמאכער די און
 לעבען. אנשםענדיגען אן אויף גענוג זיץ זיי זאל עם אז

 פאב־ טעקםטיל די וועגען ווערען געזאגם אויך קען דאם
 א אביםעל פרט דעם אין איז לאגע זײער הגם ריקאנטען.
 אויב אז באמערקט, םריער שוין האב איך שװערערע.

 דער אין פאריז םון ראלע די ירש׳ענען זאל יארק נױ
 טעק־ קליינע װערען געשאפען מוזעז װעלען מאדע־װעלם,

 די נאכקומען קענען זאלען װאס סטיל־פאבריקען,
 באשטעלונג׳ די דעזאינערם. מאדע די םון קאפריזעז

 זיײ פאבריקען טעקסטיל די גיבען דעזאינערם די וואם
 זיי אז אםט, םרעםט עם און קלײנע גאנץ מײסטענם נען

 געוואלם. עס האט דעדיאינער דער װי ארויס ניט קומזנן
 קאס־ אזעלכע םיט פארבונדען דינען עקספערימענטען די

 אונ־ קליינע פאר םראגעז צו שווער צו זײנען וואס םען,
 שטי־ א פירמע פאדע א באשטעלם אפט טערנעמונגען•

 קלײד אייז פאר בלויז גענוג זיין זאל וואס שםאף, קעל
 מער םאר עם וױיל םער, ניט און מאנטעל איין פאר אדער

 עקזים־ םאנםעל־נים אזא איין אדער אזא איץ װי
 םאר פרייז דער איז פרם דעם אין אויך אבער טירען.
 אזא םון אײגענטימער דער וױיל עיקר, דער נים ארביים

 פאר פרייזען הויכע זעהר נעמען װי םײ םוז וועבעריי מין
 דעריבער װערם עם קריגם. ער וואם באשטעלונגעז, די

 לציצדיוױדגיא קלײנע די אט אז דז■גדשמאפא אייך םאקע
 די םון װערען םובסידירט םוזען װעלען וועבעדײען

 טריט ערשםען דעם אונטערנעםונגען. טעקםםיל גרויםע
 װים־ ״אמעריקעז די געםאכם שױן האם ריכםוגג דער אין
 אונ־ שפינערײ גרויםע א האם װאם רײשאך,פא?אר קאז

 םע־ די בלױז םראדוצירט זי אז הײםם״ עס טערנעםוטט
 די אט געװעבט• װערם שםאף קלײדער װעלכע סון דים

 די פמ קאםםען די זיך אויף גענוםען האט קאמפאניע
 זײנעז װאס װעבערײען. קלײנע די םאר עקםסעריםענטען

 איבערצונעמען װערען, געשאםען דארםען אדער פאראן
 שײן האט קאמפאניע די פאריז. פמ הערשאםם מאדע די

 באריםטעז א פאריז פון אסראגעבראכם צװעק דעם פאר
 דעם פאר דעזאינער םעקםםיל די דעזאינער. םעקסטיל

 ניט זיינעז זײ און קינסטלער גרױםע דין דארפען צדועק
םיל. םאראן

 קלאוק־ יארקער נױ די נאן־ האבען פארלויפיג נאר
 פאריז נים. ארבײם קײן אלץ דרעםםאכער און מאכער

 םים קאגקורירען ניס םײ ווי סײ איצט זיך, דאכט קעז,
 לאד איז שפעטעד זײן נים זאל עם װאם אמ יארק׳ נױ

p נײ איצט n r צעג־ מאדע וױכטיגסםער דער םםילא 
? ניטא ארבײם קײן איז װאם םאר טא םער,

 פח עניז דער אז װערען, באםערקם אבער דאוץי עם
 םים טאן צו האס װאם םאלען אזעלכע אק ירש׳ענען

 אזא גים וױיט איז געניםקײט און געשמאק םים קונםם,
 מאל אײן םים איבערנעמעז נים קען םען אײנפאכער.

 אײן איז אײסנעװארצעלט לאנג אזוי איז װאס םאך, א
 עם לאנד. אנדער אן אין אריבערברײנגען עם און לאנד
 א םאכעז דארף מען און «ייט לאגגע א דויערען דארף

אויםצוםירעז• עם אנשםרענגונגען סך
 פארבונדען איז קלײדער פרויען פון שאפונג פאדע די

 איבערגעבאנגעז איז װאס געשםא̂י אח קונסט סך א םיט
 יארען• םך א םון צײם א פאר חר צו דדר פיז ■אריז אין
 בלום דעם אין אײגגעוואקםעז איז עם אז זאגען, קען פעץ
פאריזער. די טח

 איז װאס פאר םוזיקער א געפרעגט פאל אײן האב אין־
 מאכם oy פוזיק. און געמנג םיט פול אזױ איםאליע

 זיג־ קענען איטאליע איץ םענשעץ אלע אז אײנדרוק, דעם
 געענםפערט, םיר האם ער םחיקאליש. זײנען און גען

 וױ אזוי אם איטאליע אק װאקםען געזאנג און םחיק אז
 ניט ודים איך קאליפארױע. אין אפעלםמען װאקםען עס

ד אבער ריכםיגער, א איז םארגלײך דער וױפיל אױף  יי
פארשםאנעז• עגטפער דעם האב

 װאם דעם פון אי פיל היינגם םראגע גאנצע די גאר
 אױף און צוקונפם. נאעגםער דער אין זײן װעס פאריז

 oy וױיל עגםפעחח׳ ניט קײנער איצם קען םראגע דער
 גאנץ װעגעז נאר יאריז װעגען פראגע א בלױז ניט איז

 פראגע א אפשר איז עס מער. נאד אפשר און אײח»ע
װעלם• גאגצער דער װעגען

I
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האוואנא אין קאנפערעדז פאךאםעױלןאנישע די
ti מלוזםד, די זי:ט פארגאנגצן *אר א איז

*גגעהויבען• ז־ך האט אײראםע אין
 זײנען ללאב איבצרשיכטלנגען. די

 דיונדערם אײניגע אין פארגעקלמצו
 צפאכצ אנדער אן אין לואלטען טעג

 אפשר אץ צענדליגער געפאדערט
יארען. הונדערםער

 זײער פארלארצן מללכלת ריי גאגצצ א ־אבען נאר :יט
 •X א האבעז גאר ניט זעלבסטשטענדיגקי־יט, פאל־־טישע

 אײגגעפונדעװעטע זײערע אויםגעגעבען לענדעו־ רײ צע
 ארן אינסטיטוציעס פאליטישע דורית פון משן אי; —

 רעגירונגט־פאר־ טאטאליםארישע געװיסע איבערגענומען
 גאר לעבענס־שטײגער, געװיסען'פאשיסטישען א און מען
 גרואל־ אזוינע פארגעקומען אױך זײנען צײט גלייכער צי

 כיחות־פאר־ עקאנאמישע די אין איבערשיכטוגגען םיגע
 משך אין װעלען רואס וועלט, דער גאר אין העלטענישען

 נײ־ א פון גורל דעם באאײנםלוםען צײט לענגערער א פון
 דער פון געשיכםע דער אין עפאכע אנקימענדיגער ער

מענשהײם.
 זאל קריג דער װאס מים קלאר. איז זאך אײן װארים

 איי־ אלטע יענע — אײראפע — פארעגדיגען ניט זיך
 דועמ — געקעגט גוט אזוי האבען אלע מיר װאס ראפע׳

 איז זי װי אייראפע, זעלבע די זיין נים קײנמאל מער שוין
 אן הייםט אייראפע אנדער אן דאס. װי מער אבער נעווען.
 אמע־ אויך—ווערטער אגדערע מיט בכלל. װעלט אנדער
 ווערען צו באאײנםלוםם אױםמײדען קענען נים וועם ריקע

»r ס־גא װאס ישעז,נעשדעג צשיכטליבעג די פיז דעםגאנג 
 דער אין שנעלקיים מורא׳דיגער אזא מים זיך װיקלען

.צײם. איצטיגער

דוביצקי א. פ־אפעסאר פון

 זין. אלטען דעב אין באזיגער אמת׳ע מלחמה איצטיגער
 קײ:ער ריחמה הײנטיגער דער אין דועט באזיגעז

־ ד• פ־ן ײער דעפ■ רועגען ניט מער זיך האגדעלט עס ײ ע  ק

 עקאנאמיש שויאכער • שװאכער איז צדדים ניענדע
 :אך אנהאלטען זא־- רלחני־ די א־יב באזיגט. װערען צו
 פאר א־ץ פ־ן פר-ער אייראפע גאנץ שטײט װינטער■ א
 העגער א פ־ן ־ינגער שרעקלאכען א פון געפאר א

 ביז גאנצער דער אין פארגלײך שום קיין אז מגפות• און
 אלע קאנטיגענט. דאזיגען דעם פ־ן געשיכטע איצםיגער

 אנ־ שפײז־דעפיציט, א װײזען לענדער אײראפעאישע
 פארברויך :ארמאלען פ־ן פראצענט 57 פון הײבענדיג

 אין פראצענט 17 פון דעפיציט א ב*ז נארװעגיע איז
 אײראפע ״פעדעראטױוע״ היטלער׳ס גופא. דײטשלאנד

 באזע א אויף נאר אבער עקזיסטירען. קענען אפשר װעט
 יאר־ זיבעצענטען דעם פון לעבענס־סטאנדארד א פון

הונדערט.
 קאנסאלי־ א פין עקזיסטענץ די אבער איז דערוױיל

 ניט קאן װאס פאקט■ א און — םאקם א אײראפע דירםער
 צקאנאמישצר דער איז גרויס צו ווערען. איגנארירם

 גרויס צו און קאנםינענט קאנסאלידירםען אזא םץ וואג
 צום ביז אזש אםילו דערגרייכם וואס איינפלוס, זײז איז

_______________________קצנטיגצנס. אמעריקאנער

 קאםיםא־ דער סון אנםװיקלונג עקאנאמישע די
 צוױי מי־ם זיד כאראקםעריזירם װירטשאפם ליםםישער

 געצילט איז טענדענץ אײן םענדענמן• געגענזײםיגע
 םענ־ ע6צװײ די צעגםראליזאציע׳ םח ריכםונג דער אין

 דעצענםראלי־ םין ריבםוגג דער אין געצילס איז דענץ
 םון שםויםען כוזזות עקאנאסישע רײ גאנצע א זאציע.

 אומבא־ פץ ריכםונג דער אין װירטשאםם די זײם אײן
 שםוי־ בווזות אנדערע בעת צענםראליזאציע. גרענעצםער

מ די םעז על  ריכ־ געגענזײםיגער א אין װירםשאםם ז
דעצענםראליזאציע. פון ריכםוגג א אין — םונג

 סײ זיד באמערקם װידערשפרוך דאזיקער דער
 באזונ־ יעדער םון אנםװיקלונג אינערלאכער דער בנוגע

 פון אנםוױקלונג אלגעםײנער דער בגוגע םײ לאנד׳ דער
װעלם. ישעדטסיטאליפפא גאגצער דער

 אין וײרקונג גוואלםיגע א האם פאקם דאזיגער דער
 װידערשפרו־ םונדאםענםאלע אלגעמײנע די םארשארפען

ז  װיר־ זײן וױרםשאפם. קאייטאליםםישעד דער םון מ
 עקא- פארשארפען אין באדײםוגג באזונדער א האם קונג

 איגםערעםעז עקאנאמישע און כעןורפוױדערש נאםישע
 געבים אײפן לענדער און נאאיעס פעלקער״ צווישען

האנדעל. איגםערגאציאגאלען פון
 וואם צוליב אותאכעז׳ די סץ אײנע געװעז את דאס

 אזױפיל מלחםה דער םץ אגהײב םאמע אץ האט מען
 אנקוםענדיגער גײער א װעגען געשריבען אמ געחנדם

 םעדעראטי־ נײער א װעגען — אײראפע אין ארדענוע
 גרענעצען ■אליםישע וועלכער אין — אײראפע װער

 יענע פאנאבדעמורײםען אימשטאגד זײן נים םער װעלען
 קאנםינענםען. גאגצע פארבינדען װאם נעם, עקאנאםישע

א אנטשםײן װעם געזאגם מען האם םלחמה׳ דער נאד
-   - — 1 , - ̂  ------- -- >     *A ■MUMMMi *****לענדער אלע װעלכער אין אייראםע׳ א אײראפע׳ בײע 

 קער״ עקאנאםישע אײן »ק *מויפגעשמאלאעז זײן װעלען
 אייראפע פעדעראטיװער א פוץ ידעאלא דעם ט■אפרשעפ

 א איז פארװאנדלעז vt געהאלםען •ראקםיש שייז האבען
 לױט פראגקרײד• איז מלאנדע װירקלאכקײם רעאלןר

 דעם האם שיקזאל׳ היםםארישען דעם ®ץ איראניע דעד
 סאר־ *ראקםיש אייראפע םעדעראטיװער א ps אידמל

 אייגע־ זײן אויף — חיטלער — לעבען אין װירקלאכם
 בא־ היםלער אופן. אייגענעם זיין אױף און שםײגער נעס

 פאר־ is פעחיגקײ׳ם אופבאשםרייסבארע יענע ױוס
 אין לעןאידעא הוימ פרוכםבארע און אםת׳ןן װאנדלען

 איז ox מאסקעס• לאזעגע̂בל אין חמ.יאריקאס? םויםע
״פעדעראםיחזד לר״סחיטל גאגל ווי אנדער $ך

 גענײגם אנהייב אין זײענדיג אגהאלטען. ודעם אײראוע
m u r g uim  rt איז מאכם׳ סיליטערישע היםלער׳ם 

n  asm איבערשא־ *ו &אכט זײן ױיגוגג א ןןקמןדבא 
דער איז עוײוויס«אח8 שזו«ד בגלל m ס« מן.

 אז נאםירלאך, װי מער׳ איז באדינגונגען אזויגע בײ
 באציײ זאל שטאטען םאראייניגטע די םון רעגירונג די

 מין אזא םון באשימן *ו זיד מיטלעז אננעמען טענס
 געפאר גװאלטיגע א שםעקם עס װעלכען אין אײנפלום,

אמעריקע. םון אינםערעסען עקאנאמישע די םאר
ברײנ־ םוז אייראפע קאנסאלידירטע פאשיםטישע א

 האנ־ אינםערגאציאנאלער גאנצער דער אז דעם. צו גען
 משך איז עקזיסםירם האם ער װי פארם׳ דער אין דעל׳
 םארשוױנדען. אינגאנצען זאל יארען, הונדערטער פון

 יעדנ־ וועם לענדער םארשיידענע צװישען האנדעל דער
מיניםום. א צו ביז םארקלענערם ווערען םאלס

 רחוועלט פרעזידענם האם צוריק צײם קורצער א מים
 םפע־ א ארגאניזירען צו װינשענסווערם םאר דערקלערט

 קאגםראלירען צו אויםגאבע דער מים קארטעל ציעלען
 אמערי־ גאנצען דעם םון אימפארם און עקםפארם דעם

 איז צוועק דאזיגעז דעס םאר קאנםינעגם. קאנישעז
 ױלי, םען20 דעם האװאנא׳ אין געווארען צונױפגעױסעז

 פארםרא־ געװעז זײגעז עס װעלכער אין קאנםערענץ, א
 אםעריקאנער צוואנציג און איץ םמ םארשטײער םען

 אוים־ מיט סארנעמען זין־ וועם קאנםערענץ די לענדער.
 האנדעלם־ דאזיגען דעם פאר פלענער גענויע ארבעםען
 גאנצען דעם ארומכאפען דארםען װעים וואס קארםעל,

 אוים־ ווערםער׳ אנדערע מים הײםם. <דאם קאנםינעגט.
 םאר־ גװאלםיגעז א סװ האנדעלם־פראגראם א ארבײםען

 גרוי־ אזא פיז איז האנדעלם־יראגראם דאזיגע די נעם.
 גלײכען קײן םאראן נים איז אים צו אז מאםשטאב, םעז
שםאטען. םאראײניגםע די פון געשיכםע גאנצער דער אין

 בא־ האלב־אםיציעלע און אםיציעלע לױם *לאן, דער
 ארגאני־ אן פון פארמירוגג די זינען אין האט ריכםען׳
 װערען פינאגסירט אינגאגצעז כמעם װעם וואם זאציע׳

 איעצו־ צװעק דעם מיט טאםען. פאראײניגםע די םץ
 פון פראדוקםען די פון איבערםלום גאגצען חנם קױפען

 אנשלי־ קארםעל דעם אז זיד װעלען װאם לענדער׳ אלע
 עקס־ סאר׳ן גײן װעלען ■ראדוקטעז דאזיגע די םען.

 צו־ קארםעל דער װעט זײט אנדער דער םון פארם•
 אנגעשלאםענע די פאר איםיארם גאנצען דעם שםעלעז
לענדער.

 אנם־ אום טאן. צו עפעס צײם העכםםע די איז עם אז
 און יאליםישער ודאקסענדער אלץ דער געגענצושםעלען

 רעגירונ־ פאשיסםישע די םוץ אקטיװיםעט עקאנאמישער
די ממ  איבעריג איז לענדלר זיד־אמעריקאנישע איז
רײדען. צו

 דײסשלאנד, — לעגדער הוייט־פאשיםםישע דרײ די
 זײערע באפעםםיגם םורא׳דיג חאבען יאיאן און איםאליע

 םילי־ םײ ש,■מייאלי םײ זיי־אסעיי??. אין פאזיציעם
,,י עקאנאסיש. סײ םעריש׳
 •ראיאגאנדע־ גװאלםיתז א אײנגצשםעלם האבען זײ

מז איאראט.  צײ׳םינגען, צאל אוםגלויביגע אז ארױם גי
אײס נוצעז שולדז׳ צאל גרױמ א אױםמבױם האבעז

 פא• צאי מעכטיגע א ארגאניזירט ד-אגעז ראדיא, דעם
 -5מיי געהײמע פאלטיש ארגאניזאציעס שיםםישע
אפטײלונגען. טערישע
 דןס פארכאפט געהאט זײ האבען מלחמה דער פאר

 לענדער זיד־אמעריקאג־שע אייניגע אין י״פט־פארקער
 גאג• פארכאפט פלאטען, זײערע פאד באזעס אײסגעבױט

 טײי• גר״יםען א א־נדיסטריען, דארטיגע פון צײייגען צצ
 זיך שטעלען זײ אימפארט־האנדעל. אץ עקספאדט־ פין
 א־־פשטאנדען בא״אפענטע ארגאניזירען פץ אפ :יט

 ר״- גײע אײנצופ־רע; א־ם רעגירונגען׳ ארטיגע געגען
געביט. זײער טאן זאלען ײאס זשימען,
 חוצפה אומדערהערטער אץ פװ־יע גױאלטיגער א נײט

 ארױ:- רײך דריטעז פון,דעם פרעסע גאנצע די איצט איז
האױאנא. א־ן קאנפערענץ דער געגען געטראטען

 די געגען דראאונגען פץ אפ ניט זיר שטעלען זײ
 אנ־ ניט זײ װארעגען און רעגירונגען זיד־אמעריקאנישע

שטאםען. פאראײניגטע די פון םלאן דעם צינעמען
 סץ אר־יסקומען וועלען איםאריע און ״דײטשלאנד

 דײטשלאנד םריער. װי מעכטיגער פיל עקאנאמיש קריג
 װעס וואם קאלאניעס• אלטע אירע צוריקבאקומען װעט
 גרעםערע דערגרײכען צו מעגלאכקײם א געבען איר

 םריערי, איז עס ווען װי אומאפהײנגיקײםען׳ עקאנאמישע
 ציי• נאציאנאלע .עסענער די עדיםאריעל א אין שרײבם

 דיק־ עקאנאמישען דייםשלאנד׳ס םון ארגאן דער — טונג׳
הערינג. הערמאן מארשאל טאםאר

וױימ, צזױ דערגאגגעז איז רעגירוגג סדייטשלאנד׳
 דיפיאםאטישע אירע באפולמעכטיגם אפילו האס זי אז

 זײ לענדער זיד־אמעריקאגישע אייניגע אין םארשטייער
 איז נים וועלכע אנצונעמען נים ויארענען צו םארמעל

 זאל וואס קאגםערענץ, האוואנער דער אויף באשמסען
אינםערעםען. עקאנאםיש^ דייטשלאגד׳ס געגען זיץ

 דייטש־ האלגעענםפערט סעקרעםערי האם דעם אויף
 ארײנצומי־ נים זיד זײם׳ זײן סון ווארגונג א מיט לאנד
 װעל־ לענדער׳ םרעמדע פון אנגעלעגענהײטען די אין שען
 זעלבסם• ױיער צו בארעכםיגט פולשםענדיג דעען כע

 באשלד אננעםען אין םרייהײט זײער צו און שטנדיגקיים
אינטערעסען. אייגענע זייערע מיט איינקלאנג איז סען

 איצ־ דעם אין זײגען לענדער זיד־אמעריקאנישע די
 דריעענדע רײ א לייזען םיט פארנומעז מאמענם טיגען

 איגמד צו גענויגט זײן םעגליך וועלען און פראגלעמען
 איז גוםא דייםשלאנד דראאונגען. דייםשלאנד׳ס רירען
ד א םאתעמען. צו בריים זיד לאגע א אין נים איצם  ג
 װאס אײראיע׳ ®ח שםאםעו םאראיעיגםע די םון םאר
 בארםעד־ פון סיסטעם א מים וועלם די באדראען זאל

 מאםענס, איצםײעז דעם אין רעאל ווײניגער איז ;זאנדעל
 אײ־ .םעדעראםיװע״ איצטיגע די אז מעגלאכקייט, די װי

 א סארשטעלעז זיד מים װיגםער קומענדיגען זאל ראפע
 הונגער. םמ שםאםען פאראײניגםע םון בילד םראגיש

 א אח זיגען. זאל היםלער םאל אין זײן זאל עס וואם
 קלעחמ םעז מוז דעתױיל צוקוגפס. דער םון םראגע
 איצטימנן דעם אין און מאמענם. איצטיגען דעם וועגען

 בא־ םער לענדער זיז־־אמעריקאנישע די דינען מאמענם
קרתיס. עקאנאמישען אגקומענדיגען גיך א מיט זארגם
 גין .אזױ זיד האם װאם מלחמה, אייראיײאישע די

 שםארק האט לענדער׳ רײ גאגצער א איבער םארשפרייט
 עקם־י־ זיד־אםעריקאגישען גאנצען דעם אונטערגעגראבעז

פארט.
ד געװארעז איז אגדערער דער נאד לאנד אײן  מ
 גע־ איינגעשלאםען דורכדעם און דייםשלאנד פון הערשט
 אז פירם ענגלאנד וועלכע געגעז לענדער׳ די אין ײארען

בלאקאדע• איר
 בלצ־ ענגלישע די געמט מאמנם איצםיגען דעם אין

 זיד־אנלע־ די םון עקםפארם־סערק בעסםע די ארום קאדע
לענדער. ריקאנישע

אנצואודיתעז׳ געגוג זײן װעט בײשייל א געבען צו
 ד׳א־ װעלכע לענדער, ארום איצט נעמט בלאקאדע די אז

 יראצענם (שערציג) 40 ערך אן אפגעטסעז םריער בעז
ארגענםינע. םון עקספארם גאנצען דעם פון

 זײגען באװאוםט׳ וױ לעגדער״ זידאמעריקאנישע די
 זײ אסצייאלצז.ס רױע «ח יראדוצירער הוייםזאכלאך

 גאג־ זײער עקספארס. אן עקזיסםירעז נים פשום קאנען
 סאלם עם אז דןם• םץ לײדם סםתקטור עקאגאמישע צע

 געלט• פון קודס דער זיד מארקלעגעדם עקסיאז־ט, דער
 לצנדער זיד־אמריקאגישע די אין געלם טח קורס דער
 ײ איז —יראצענם 10 גיז 7 פון געפאלען םאקע איו

זײט׳ אנדןר דער פוץ הייםם׳ דאס חדשים. צדוײ לעצםע

%*
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 אימפארםירט מען וואס אלץ• םאר מער צאלען מוז מען אז
 לעבענס־קאסטען. די העכערם דאס - עיקר דער און
 פונקט געדוען לאגע די איז מלחמה עצטער1• דער אין

 דע־ איז אליאירםע די צו עקםפארט דער פארקערט.
 פאר פרײזען די אין אויםגעוואקםען גוואלטיג ילאלט

 דאס הויך. זײער געװען זײנעז סחותת עקספארטירטע
 פראםפעריטי פץ כיואייע א ארויסגעדיפען דעמאלם האט
זיד־אמעריקע. אין

 קעז זיד־אמעריקע ײעלכע צ־ לענדער׳ אײנציגע די
 פאר־ שפאניע, :דינען סחור־ת אירע אימפארטירען איצט

 אגג11 זאל מלחמה די א־יב ענגלאנד. אלן א־ריאנד ט-גאי,
 אײ־ אץ אוראגװאי ארגענט־נע, אז מעגליך׳ איז אנהאלטען,

 צו עקספארט זייער פארגרעסערען זארען אנדערע :יגע
 ג?אנץ צו שײכות קײן :יט אבער האט דאם -ענדער. ע;עי

לייזען. ניט פראבלעם די קען דאס אין זיד־אמעריקע
מי־ > <זעקס ;ו פארברעגען זיך קלײבט אדגענט־נע

 םויזענט 30 מיט זיך האלט איראגױאי קארן. טאן יי־אן
 טאן. צו ײאס גיט וױיסט זי יועלכע דים ײאל• פין ״ײי-ט״

 װעלכע פלייש, זאפאסען גױאלטיגע האבעז ■־ענדער בײדע
 זאםאםען גרויםע ־אט בראזיל קויםען. ניטי ־ויל קײנער
 באגא• און אפעלסינען ניס, רייז, האלץ. באװעל, קאפע.

 טשילי׳ס פארפוילט. װערען בײדע לעצטע די נעס
 ענג־ צו קריג פון חדשים זיבען ערשטע די פאר עקספארט

 13 םון דאלאר מיליאן (אײן) 1 ביז געפאלען איז לאגד
 פארן צײם זעלבער דער פאר דאלאר מיליאן (דרײצען)

 ביד געפאלען איז דײטשלאנד צו עקספארט איר און קריג
 מיליאן (זיבען) 7 מים םארגלײך אין דאלאר טויזענט 300

םיגע אן איצט קלייבם טשילי דאלאר.  פון זאפאםען גווא̂י
קופער. און לינזעז ארבעם, בעבלאך׳

 זא־- די אז מעגליך, איז באדינגונגען אזוינע אונטער
 זיך סגױנעג העד זײז ײעלעז לענדער ישענריקאעמא

 שםאטען, פאראײניגםע די פון פארשלאג א צו צוהערען
רייך דריםעז דעם פון םירענעךגעזאנג דעם צו װי

רעגי־ די האט קארטעל א ארגאניזירען צו פלאן דעם
אױפגעגעבען. האוואנא אין קאנםערענץ דער נאך רונג

 פלאן א אויף רעגירונג די ארבײט דעם. אנשטאט
 לענדער צעגטראל־אמעריקאגישע און זיד־ די העלםען צו

 מעגליכקײט א געבען זײ זאל װאם הלואד., גרויםער א מים
 פארגרעסערען ̂,צ אויך און אינדוםטריאליזירעז צו זיד

שטאטען. םאראייניגטע די מיט האנדעל דיער
 צענטראי־אמע־. זיד־אלן פלן אינדוסםריאליזאציע די
 מיט זזאגדעלס־באציהוגגען ענגערע םיט איגאײנעם ריקע

 יע:דער דאזיגע די מאכען יועט שטאטען פאראייניגסע די
אײראפע. פין עקאגאמיש *אפהענגיג לױיניגער

געזעץ־פראיעקט, א איצט זיך געפינט סענאט אין
 באנק עקספארט־אימפארט דעם רעכט א געביען דארף װאס

 לרעדיט דעם דאלאר מיליאן 5סס אױף פארגרעסערען צד
 אליך דעם ח־ץ א ללעם פלאן דער לענדער. דאזיגע די פלן

 די ציײשעו {־.אנדעלס־באציהונגען אנטװיקלען העלפען
 פי־ די ג־פא. לעגדער צענטראל־אמעריקאנישע און זיד־

 זײ ױעט שטאטען פאראײניגטע. ד־ פלן הילף נאנציעלע
 זײערע פארקויפען געצװאונגען זיץ פלן באפרײען אליך

 אײרא־ די פלז דר״ק פאליםישען דעם אונטער פראדלקםען
 זײ באדינגוגגען. זײערע אונטער אלן לענדער פעאישע

 פרא־ זייערע אױםהאלםען מעגליכקײט א האבען װעלען
 א־ן באדי־נגלגגען גינסטיגערע פאר אפיוארטען אלן דלקטען

צייםען. בעסערע
עפע־ ללעט לעגדער יענע פון אינדוםטריאליזאציע די

 מא־ אמעריקאנער פאר מארק גרויסען און גײעם א נען
 ״רעפרידזשי־ פלז אנטװיקלוע די למשל, אזוי, שינען.

 פאר מעגליכקײטען ברייטע נאר גיט אנטפלעקם רײשאן״
 די פארבעסערעז אויך קען גאר איגדוססריאליזאציע,

פלייש־פראדוקטיען. און םרוכם פון טראנספארטאציע
צעגטראל־ און זיד־ די פון איניוטטדיאליזאוליע די ...

 אלגעמיינע די העכערען דארף לענדער אמעריקאנישע
באסעלקערוגג• גאנצער זײער םון קויף־קראסט

 ״בארםער״־ דעם פון זיך אלנםערשייד פלאן אזא
 םיט אנטדויקלען צו זוכט נאצי־דײטשלאנד וואס האנדעל,

די נאר אפנעמענדיג ״בארםער״־מעםאד, דער וואם דעם,

 אינדוםטר־צי-אפגעשםא־ פארוואנדעים פראדוקטען, רויע
 עקא־ אײגענארטיגער פין םיסטעם א אין לעגדער :ענע

שקלאםערײ. נארישער
 מען קען פש־טיע קײן :יט זייער איז פראבלעם די אז

 דער איז 193ל יאר א־־ן למשר ילאס דעם, פלן פאדשטײן
 •־־־אמעריהע צ־ שטאטען פאראייניגטע די פלן עקספארט

 אימפארט דעי און דא^אר מיליאן 300 גאנצען אין געידען
 יינסטיגען א. איבערלאזענדיג - דאלאר מיליאן 2:;»

 פאר־ די :אר דאלאי נייליאן 37 פץ יא-אנכ האנדעלט
 דער איז יאי־ זעלבעז דעם אין בעת שטאטען אײביגםע

 ;׳47 •:עװען א-יראפע ל־ץ זיד־אמעריקע פ־ן עקספארט
 דאלאר, ט־־-אז 513 אירפארט דער און דאלאד דיליאן

 ־,אנ״עלס־בא־ ג״נטטיגען א זיד־אמעריקע א־בער־יאזענדיג
דאלאר• מיליאן 137 פץ יאנט

 ד<ר זײן אבעד ־ועט פ-אן אײבענדערמאנטער דער
 צו ־יבטונג דעי אין שריט יױכטיגסטער אלן עישטיעד
 מעגליכער א פ־ז קאנטינענט אמעריקאנער דעם באשיצען

 רעגירער פאשיסטישע ד־ פון אגרעסיע עקאנאדישער
 געלייגט ׳־צלעז שללצריגקײטצן גרליסצ אײראפצ. אין

 לענדער, •עגע ד־רך פיאז דעם רצאליזירען איז ׳ױערעז
 אײנפל־ט פאליטישער אלן עקאנאמישצר דײמשלאנד׳ס 'לאי
דארצנט. איצטיגצן דצם אין שטארק גענלג איז

 ;יד־אמעריקצ אין פראפאגאנדע־דאשין דײטשלאנד׳ם
 יע־ צי אפאזיציע שארםע א אליסצלברייטען געלונגען איז
 שטאםצן. פאראייניגםע די פון קומט ללאס פלאן, דצן

 באקעםםען צ• גרײט דינען דיפלאמאטען דייםשלאנד׳ס
 פאראייניג־ ד• ײן ^למט לואס פארשלאג, יעםװידערדיגצן

נעגצל• און ציין מיט שםאטצן םע
 מיליטערישע די אז װערען, פארשטאגצז אבצר מוז צס

 א געגעז קאנםיגעגם אמעריקאנישען פלן פאר^יגלגג
 באמת זיין קען אגרעסיע טאטאליםארישער מעגליכער
 אזיף באזירם זיין זאל זי ווען דעמאלט, נאר עפעקטיװ

 קאנםינעגטאלער עקאנאמישער םון סיסםעם געװיסער א
אײניגקײם.

נחוםיוד. פון

ר ע ר ד ע עג ר און י ע י ד ע ב
;גערןוםען װאלד א אץ איז כיקס א מיט יןןגער א

סי װען, »ון װ^פ אײדער י
 דעיזש כער ךעד אים חאט

 *רײמעכוםןןז״. אים לאפעם זײנע אץ גלײף אץ
i p גװאלד, מיט אױסרײסען זיף נעפרדבם חאט יעגער 

;נןןכאננען ניט אים ם׳איז נאר
:אנגעםאנגען טעגות יושר׳דינע מיט ער חאט

רינץ מיר, צו ת חאםם ״װאם — ? װאלד םון י
לעכן! מײן *ו דו חאםט װאט

? געשטןןרם איז עם װען צי געםאן װאם מר איד האכ
ץ איך אז דו דענקסט טאכמןר און  װןןרט כיט ג

— ערד, ךיץ אױף טרעםען צו
 פארגןןכעז׳ מיר זאלםט ךך אז ךיך איף כטט איז
צוריק• רןיגד אץ װײכ מיץ צו מיד אילאזען אץ

״ u שװקרעז, דיר קען איך
 בליק ײיז פאי װײזען גיט אװץ זיד םטר װעל איך אז

מ אר װ ײז׳- לײכטן א געטאן כער דער אים אױס!-חאט ^ ר ד
או אײן דא דיר װיל *ין• :יעיקלערעז ז

D חאט װאם כער א כץ איך p דורכאײם׳ ליב אםת
a ז פאחצטײסט p כלױז אמת!

ר ע אגען ד וו
^ן  אױפ׳ שותפים צוױשען פעלמ אײגיגקײט ו
p t* ארױס׳ װימיג״װאס ארכעט זײער פון #ױן — 
ײ םארלירען. צײט די ערגערנחצ אץ נאר װעלןןן ז

 זאלפןךרים צחאםען חעכט און ראק א שװואן, א
ײ חאכעז גטנוםסן »m װאגען א ז b ייש®; 

ן ע ג ^ ײ- םעז ״לע•*, םען — *ײנגעיפאנט V ז יי

 סארטראגען.. גיט ליגןןן קײן און םאלשקײט קיץ קאן איך
סריײ, לאזען ךיף איך ךךעל _ װילםט דו אויכ איז

a גאר id תגאי איץ:
D מיר זאלסט דו אז p זאגען, אםת רײנעם

 - פארױם, דיף װארען אין נאר, אמת דעם
 ?״ ארױס גיקס א מים אחער־צו דו כיזט װאם צו

a p דורבגעגאגגעז חארצען אץ קעלט א איז יעגער— 
 אחיז~ ׳אחער זיד^ קװימקלעז גענומען חאט ער
- א אן םורמלען טפעפ אנגעחױגען אץ ץ  ז
*f כער דער m p אנגעגאנגען פזמון זײן כדט איז
 — מיט חאכען מסן דארף #איף װײם אםת, 8״צו —

מורא״- אז אלץ רצײלעןp םיר׳ דו פעגסט דאף
pר i p p קלאר דא חאט n p^ גוט, ניס פ׳איז אז — 

גרירח, רpאג קײן חאכענדיג גיט שוץ אץ
:סארעטארט װי ארױםגןךצטאמעלט עד האם

״ ארױפגעקומען.״ אחער כץ^ ״איך — ך  *יםען״• צו ח
pץ חאם זיד, פאחצטײט כער, ר געװארט, ניט רגע ?י

n חאט און p p  a p צעריפען, גלײד 
 זאה גרױסע א איז אמת ׳p״ — ן כאמערק^דיג

 םד א פאראן אטת׳ז זײנען דאד
װיסען״ זײ זאל צװײטער א אז נים םױג װאס

פיילאוו) (לוי•
 !ניט זיך רירט װאגען רp — ארױפ חױט פץ ?ריכט מען
 — כאמיחעז, טיל זיד באדארםט גיט זיף, תכט װאלטען, ז«יי

ן שװאז רp לאז» װאלקענפ די צו נאר  םליחען/ זי
pציחען, זין• צוריק נאר געם* ראק ר 

a און«װ p שלעפט װאפער pחעג® ר!
ײ pa איז שולדיג װער  — aappa זחך און ז
a p זאגען- ניט םיר קאנען 
ן רידט נאך חױפ עד גאר n ארמ pa ניט זי p •ױאגעז



נערעכםמגז״*

דיכטער םאציאלע אידישע
e p r ר ע װ א ש װ א מינקאװ ב. נ. פוןב

 m װ»ם גזנװאוםט גיט לעבען זיין אין קייגמאל האם
זײנם. הײםט עס וואם און געלט הײםט

טו  האט צוריק יאר צװאגציג און פינף י
 דעם אין קבורה צו געבראכט טען

האד־ אויפן װאס פאקיפסי, שטעטל
 טראגישע אונזערע םון אײנעם םאן,

 איז ער םאעטען. סאציאלע אידישע
םער־ און צוױי געו־וען אלט דעמאלט

 יאר םופצען לעצטע די יאר. ציג
 גײםטייג־קראג־ א װי םארבראכט ער האט לעבען זײן פון

 פא־ אין דולהויז מאטאװאן באוואוסטען דעם אין קער
 םארפאלגוגגם־מאגיע, א םון ער האם געליםען קיפסי.

 םריקאקס דימענשיא מעדיצין: דער אין הײסט װאס
 גע־ האט םען װען — צײטען ערשטע די פאראנאיד.

 דעם אין םאעט יאריגען צוואנציג און זעקם דעם בראכט
 הויך צימער, איבערן ארומגייז ער סלעגט — אגשטאלט

 ער וואם ווענט. די אויף שרייבעז אדער דעקלאמירען״
 — שרײבען פלעגם ער וואם או־ן דעקלאםירען פלעגט

 אויב אז זיין, משער זיך קען מען ניט. םיר ווייםען דאס
 זייגע אויך און לידער םרעמדע דעקלאםירען םלעגט ער

 בלויז געשריבען װענם די אויף אבער ער האט אייגענע,
שאפונגען. אייגענע זייגע

חברים, נאענטסםע באוושאווער׳ם םון איעער ווען
 באוושאווער, ״י. זיין געשריבען האט קאהן, םיכל דר.
 באוושא־ צו סאררעדע א װי שאםען״. זײן און לעבען זייז

 שטימע״ ארבייםער ״םרייע די וואס װערק״ װער׳ס
 געשטעלם ?ר מאט 0211 י«ר אין או־ויסגעגעב^ האט

 טרויעריגער אין טרייםט געזוכם און פראגע רירנדיגע א
 צוריקקערען (זיד) אמאל נאד ער ״וועט :האםעגוגג

 און אייביג?״ אויף םארלוירען ער איז אדער אונז, צו
 די אוועק גייען דערװייל װײם. ״ווער ענטםערם: ער

 און צוריק״. גים קײגמאל שוין קוםען װעלכע יארען,
 ״װינםשעגצא םאל דעם םיט זיך טרייסם קאהן דר.

 וױנטשענצא סקולפםור בארימםער * דער דזשעמיםא״.
 איינער זײן *ו פארשפראכעז ױנגערהײם האם חשעםיםא

 אבער שאפען זײן קינםםלער. באדײטענדיגםטע די פון
 צװאנציג און םינף געווארען. איבערגעריסען ■לוצים איז
 םאטאלער אין געלעבט קיגסםלער םון זעל די האט יאר

 פלוצים איז םעלאנפאליע. פון וײין־ אין פארגעסענקײם
 בא־ מיט אנגעצונדען צוריק םארשטאנד דער זיך האט

 גרױ־ שאפען װידער אגגעתויבעז און לעבען װאוטטזיגעען
 צו פאררעדע די פארעגדיגט קאחן דד. און װערק• םע
 נאך םיר ״קאנען :שריםםען״ ״געזאםעלםע חבר׳ם זײן

 *וריקקערען זיד וועט באװשאװער אױך ״אז תאסען אפשר
 אונז!״ פאר שאסען און דיבםעז ווידער און אוגז צו

 יאר םיר םיט אוםגעקערם. נים זיד האס באװשאװער
 זײן םיט צחאםען את געשםארבעז ער איז שיעםער

 םון האםענוגגעז אלע געװארען םארלאשעז זײגען לעבען
 געווען צז׳איז װי םראגיש פונקט און נאעגטסטע. זײגע
 אזוי דיכטער״ ארבײםער ױגגען דעם ®ון טוים חגר

י געװעז אויך זײנען i י n r אםשר און שאסען, ייז ®ת 
לעבען. גאנץ זײן אויך

 יאר אין געװארען געבױרען איז באװשאװער ױםף
 דער איז גובערניע. םאליװער ליבאװיםש, אין 1872

 אידען, םרומען אסת אן גםרא־םלמד, א פון םשפחח
 אן אבער בעל**דקד., און בעל־טובח א למדן״ גרויסען א

 ער האט חדר איז םאגאםיקער. אומקאפיראםיםליכער
 געװאלם האם פאםער דער גופא. פאםער בײם געלערענם

 כלײ קײז אבער שוחם. א חזן, א רב, » םאכעז אים ®ת
 לערנען אנשטאט געוו«רען. ניט עראוושאווב איז קודש

 אץ צײם די פארברענגעז און װערעז נעלם ער םלעגם
 אליין דעם װעגען דערצײלם ער װי גאסור׳ דער םון שױם

 קינד־ ®ון ״דעראיגערונגעז ליד אויםאביאגראםיש אן אין
 סלעגט װאס שװעםםער, אײנציגער דין געװידפעם חײס״,

:םעלד און װאלז־ אין םעג די םארברעגגען אים טיט
1

ג גלױי די גײ  מי
תקליבן, בלימן מיר האבען

 מדג גלױן די נײ
מבלימן. אלײז ייד גיו

 זײוןן ■דיינרינס די װןן

ײאל ייימז יים *יז

 סארשװאונדען זײם איר װען
םומאנען. בלויע די אין

דיר, נאך געבענקם איך האב לאנג
. געקומען ביםםו באלד דאך
געזיכם שםראליק א מים
/ גלומען. בלויע מיס און

2
 װאםערמיל בײם
שאאצירם, איך ד.אב
 שםיל םיר האב איך
בארירט. םיאלקען די

• גראבען םיפען בײם
באזינם, מיך איך האב
 האבען קרײםעכער די װאו

געגרינם. סריש

בלומען-בײםען אויף
• געשפילם, איך האב
 קװײםען די ד.אב און
געםילם. pgn מײן אין
גאנזזז״סןג־ דלם
םארבראכס, דאים איך האב
 געקומלן סרײלאך בין און

פארנאכם. אהײם

 אנםלויםט וואם נםש, םין אזא םון קינדהייט די צי
 גליק־ א זײן געקענם האט ארײן, וואלד איז לערנעז םון

 םאנא־ גרויםען א און גמרא־םלםד א טאםעז א ביי ליכע
 האניג קײן אז םארשטעלעז, זיך קען מען םיקער?

 האט םאםע םרוםער דער געלעקט. ניט קינד דאם האט
 פאםט וואם אויםפיר, אזא זײן םובל געקענם ױט זיכעד

 םאנאטיש־ די אז און איעעל. אידיש א פאר ניט גאר
 געםירט באוושאווער־םשםחה דער אין אויד האט קײט

 באוו־ דעם װעגען שרייבט קרבנות, אומגליקליכע צו
 אלבאני, (סמ באוושאװער ם. ה׳ ברודער, א שאווער׳ם

 ״גע־ די צו פאררעדע (זע קאהנ׳עז םיכאל דר. צו י.) ג.
 (מײ־ ברודער עלםםטער ״דער שריסםען״): זאמעלםע

 שוין אמ רוםלאנד) אין ברודער עלססטען דעם נעגדע
 דער־ םאגאםישער אלםער רער ®יז ?רבז 8 טױט, לאנג

איחנז״. בײ ציהונג
 האם ער געווארעז• נים באוושאווער אח למח קײז

 עמיצען. םאר ארבייטעז םץ טעם דעם פארזוכט אבער
 דעראי־ דינע אין דערצײלט םײזעל נ. מאקם זזבר זײן

 )1936 ,3 יאנואר שטימע״ ארבייטער (״םרײע נערועען
 םיט געטראפען םאל ערשםען צוט זיד האם ער אזוי וױ

 איך האב מאל ערשטען ״צום :ריגע אין באװשאװער׳ן
 האט עד .1888 אין ריגע״ אין געטראטעז באװשאווער׳ן

 אלם געדינט האם און זעכמז יאר א זײז אלם געמתט דאז
 שיעער דער מעל־געשעסם. גתיסען א אין שיק־אימעל

 בולם׳ער זיך האט האר געגרײזעלטע שווארצע. קאפ
 קלײ־ ארעמע באשאםענע, םעל טיט די ®ח ארױםגעזען

 האט מעל־זעקעלאד מיט קאשיק שווערער דער און דער.
 שמײכעל קיגדערשען ליבען דעם אוועקנעױפען ניט דאך
געזיכם״. זײן ®ח

 אנגעקומען באוושאװער איז שפעםער יאר דרײ מיט
 אויסגע־ זיך האט ער ).Mr* 1891 (אין אםעריקע קײז

 געװארען אמ ער םוםערװארג. בײ ארביײז די לערעגט
 אבער זיך האם ער םאריער). (א פעלז־ארבייםער »

 את ער געהאלםען. ניט לאסנ םאך דאזיגען דעם כײ
 פץ בא«ילעז מיט אנגעשטעקם געװעז דעמאלם שױן

 דיכטער. ®ד 8 גאר לײדען עם ױאם ®מ ״גרױםװאן״,
 ״םאר לידער געשדיבעז שײן *ײם יענער איז האט ער
 גוסא, שאפ אין םאקע םארגעלעזען זי־י את ארבייםער די

םאב־ ■אעם׳ס אונזער גאםירליד זיך ענדיקם דערמים און

 אנאר- געי־ועז ער איז טעמפעראמענם לויטן :אר ניט
 אבשויאועמ זיינע לוים אויך נאר געשטימט, כיםטיש

 אויסערליכען לייקענען זיין מיט אנארכיזם דער און
 ליגענס׳ און,קאנווענציאנעלע צוואנג אױטאריטעם. געזעץ,

 טרויםער דאזיגען דעם םאר צוגעםאםם װי נעװען איז
 םאראלגע* אבםטראקטער. םך א זאכען געזען האט ער

 האב» דאס מי םילאםאםישער, און טיםער מײנערט.
 געװ» זײנען םיבות די למשל. עדעלשםאט אן געזען
 נע־' געיועז עדעלשםאט איז ערשטענם. פשום׳ע. גאנץ

 ארבייםער דער מיט םארבונדען און פארקניםט ענטער
 עדעלשטאם צוױיםענם, באוושאװער. איידער באװעגונג

 פרן םראדיציע גלאררײכע א זיך הינסער געהאט האט
 אױטיליטארי־ באשטימטען א םיט םאלקיםטען רוםישע די

̂ק שען  דיכ• םונם עובדא דער אויף און קונםט אױף בלי
 רוםיש קיק געהאטי ניט דאם האט באװשאװער םער.
 יועלמ א געהאם ער האם םאמער געקענט. ניט ער האט
 האם ער וואם דאם, געװען עם איז םראדיציע, איז :יט

 הײנעץ גאנץ ריגע) םון צייםען די ®ח (נאד געקענט
 ביבלי־' דעם זזדר־יארען) די (®ח איז אויםוױיניג״ אויף
 דאזיגע די עד האם מאם געװיםער א אין סםיל. שען

s t v ש«ע* האט ער הגם אויםגענוצט, עלעמענטען 
 איבמנ־ זײענדיג דריטעגם, הײנע׳ן. ®ח אפגעזאגם טער
 גרויםע געםונען שױן ער האט פאעזיע, םים פארטאן צען

 וױנםשעװ־ ®ון ליד םאאיאלעז אידישען אין דעחנרייכונגען
 txpi וױנטשעומזקי עדעלשסא̂ג און ראזענםעלד םקי,
 ®אע• יאר אכט זין־ היגםער געהאם «ײט יענער צו שוין

 קאםפס־ בארימםע זײנע םח םך א םעטיגקייט. טישע
 אױף און שעפער די אין געזועען שױן םען האם לידער

u ®ינף שייז איז ראזענםעלד פארזאמלועען• r צײם 
 לידעד רעאליםםיש־קאנקרעםע זימע מײז בארימט געװען

 םראגישעד פאםאספולער. דער ארבייםער־לעבען. םון
 זײז פארענדיגען איז געהאלםען שוין האט עדעלשטאם

לעבען. זײן מיט צחאמען לעבענםײוערק
 דעםאלם שײן זײגען ליד םאןניאלעז םון יסודות די
 באװ־ און דיכטער. נײעם דעם פאר צוגעגרײם געווען

 אין אן הויבם דיכםער, נײער דעםאלכז דער שאווער,
 ערש־ זײנע דרוקעז צו באװײזען יאר נײנצען ®מ עלםער

מ ®ח ליד םאציאלעז יםונם הםשך א ווי לידער טע ״  • י
 אנגעד״ויכס אמ ליד ערשם דין ®ען־חברים. עלטערע

 באװשאװער׳ם באווײזם אח װיגטשעװסקי׳ן, םון אינגאנצען
 װיגטשעזר דיכםער: סאציאלע לטערעע די מיט שײכות

עדעלשםאם. ראזענםעלד. םקי׳
בעט• טזיטעז א\ים׳ז

 שםוציק, און םימםצר גאנץ קבר, א — קעלןר א
יאפיר, מים םארקללפם — סעמםןר צעבראכענע

 גליםשיק, און סארשימללם וזושך, זײנען װענם די
םיר. דער דורך װינם דןר לחזל « זיו פײסם עם

 ברעקלאן־, און שםיקלאן־ אויף שימ מםוילם איז דיל דער
נאם, און םארםרארען נאר ערד n זיך זעם עם

 ‘ שרעקלאך, קװעלם לר םראםם, דער און נים*, אױװען קײן
גאם. אין װי מער סיל םוםשעם און םרײםעלם ער

אױסתצױגלן. זאק א אױר זײם, א אן דיל, אױם׳ן
מעגשןן־םקעלעם. א ליגם באחנקט, שמאםעם פים

 אויגלן, די אײנמשרומפלן מזיכם, זײן מל ם׳איז
געבעס.״ למםלן זיין שםיל גאנץ מורפעלם ער

מן מקלײדם, שמאםעם אין  ~1אײגמבוימן, אים לז
;ארום שםײען קיגדערלאך די מים װײב די

אויגלו. זײלרע פון םרערען ױך גיםדו עס
אים: די בעסןן שרײענדיג קלאנלנד̂י און

 רזזמגות האב אתז אױף 1נים שסארב פאסער׳ל
אליין״ זלןנד דא איבעד גמז אונז לאז און

מן אוגזער שםײם עס  םכנו̂ו אין דיד. אהן לז
פארגײן״. הוןןןר םון אלן דאך װעלען מיר

קלאמו. *ו אויף מרם j$ װײנען״ צו אױף הןרם ,א,
 םומזו חים באגענענעז רואיג גאנץ מיך לאזט און

 טואמן נים מץר קץן איך הײנען, אײןר העלםם װאם
גוים. און הונגןר דעם שמערצען, די ליידןן, די

 טאילארץן, מאשימך בײ גןזונד םײן האב ״איך
בײנאכם, און בײטאג ביםץר גןהארעװןם

יארןן מײמ טארקימס צדות די האכצן <ם
J טון איך שסארב איצס tmפארשמאכם״ התגןד •ון ״

ױ ליד ערשטע דאם אט פארגלייכם מען װען  ב^
 םען זעם לידער״ לעצטע זײנע םון איעע מים שאווער׳ם

 סײ דורכגעמאכט האם אנטװיקלונג גרױםע א פאר װאם
 אלס אים. דורך ליד םאציאלע דאם סײ און באוושאווער

 פרײהייםם־ דערא ליד דאם נעמען מען קען בײשפיל
:װאנדערער״

 באדעקם, ליכם מים אים, פאר װעלם די ליגם שײן
בליק; םיטער זײן איר אױף רום ליבע מים

אױפגעװעקט, איז זײן םרײ. איז נײסם זײן
מענשען-גליק. םיפען מים םרײד, םים שלאגם און

װײ, אים הארץ דאס םום לײדען אין אםם און
;װעג זײן אין גין^סארצװײפעלט ער װערם דאך

 לײדענם-אויסגעשרײ מענשהײם׳ם דער הערם ער
שםעג. נײעם א זוכם ער נים, ער זינקט דאך

 ארוים, םאל צום רוםם אים װאלד, צום רוםם אים
— װעלם, וױיםער דער אין ער הערם שטימע א

 הױז לײז־ענד יעדען םון נױם די סרײבם אים
— םעלם. שקלאםען אלע װאם דאם, זוכען צו

 — געםער-מאכם, מים אױף זיך הײבם שםימע זײן
 שװאן, און םויב דער םון שםיטע די זױ רײן,
 — בײנאכם, קלינגם װאס נאכטעאל, פון שםיפ די וױ דם,

— ;אקעאן בײם דונןר-קלאפ רער װי שםארק,
 פאראײנם, םרײהײםם-גײםם פיט גײםם זײן ם׳איז און

ם ארעמענם אױם׳ן ליבע מים קוקם ער ל מ ;מ
ײנןן װעלמ בליקען, די מים און פארװײנס נאך ז

װעלם. גאנצע די פרײד מים בענשס ער פרײד, פון

 זיין םון אנםװיקלונגם־פונקטען צוױי די צװישען
 רעיגדגײגעסש און מערגגעשסרענגא אן לעהי זיעפאע
 םאציאלען םונם אויך, אים מיט און דיכטער, םונם וועג

פאעזיע. אידישער דער אין םאםיװ
 געקענם מען האם ארבײםער־לידער ערשםע זײנע אין

 *ר־ זערים דינע פת איעפלוסען די דערקענען םלם
 געגוסען ער האט װינטשעװםקי׳ן םון בײםער־פאעטען.

 גויט־לידער. םענטימענםאלע ®ח םוזשעם טרויעריגען דעם
 האט שאפ״) (״אין מאטױוען קאנקרעם־רעאליםםישע די
 טרערען ®ון לידער און ראזעפענלד׳ן. ®ון גענוםעז ער
 איז אגב עדעלשםאם׳ן. פון געטמען ער האט פאטאפ און

 די געווען באוושאווער׳ן אויף וױרקוגג עדעלשטאם׳ם
 געווען איז עדעלשםאט׳ן צו פיעטעם זיק שםארקםםע.

 דעם «ו געםילם האבען אלע וואם פיעשעם, דער צו ענליך
 אין טאקע און דיכםער״. בלאםען ,פארצװייםעלטען,

 אויף ליד זײן געשריבען איז עדעלשטאט־גײסט דעם
 בא־ קרעםםיגער״ א איז ליד דאם םויט. עדעלשםאט׳ם
 ״די אז האפעגוגג, אח תף טראגישער און גײםםערםער

 גלאנץ״. פרייהײםם־פולען חגם טיט קופעז זועם צײט
 מיט אײגענשאםםעז, יעגע זיך זעען ליד דאזיגען דעם אין

 ווי אייגענארםיג־אריגינעל, געווארען אח ליד זײן װאם
 זײנע ®ץ אײנסלום דעם ®ון באפריים זיך האם עו־ נאר

 אח ליבשאפם אומגעהויערע זײן םיםצײםלער. עלטערע
 צום גלױז דא קומם נאםור דער פאר פארשטענדעניש

 זײן אויםצודריקעז כדי געהילף־םיםעל א װי אויםדרוק
 קלאגען, העלפען (אים) זאל ״נאםוו־ די כדי םרויער,
 םיט שוין איז דאד םזננשעדסרײגם...״, א אויף קלאגען

 זײז און גאטור דער צו גטיע זײן אמעמערקם א׳לײן דעם
ג װענד פאעםישער ברײם־שװאונגיגער

עדעלשםאם• דוד פוז אנרענפ צום
איצטןד, דן םארבארנ זון. ױםע

 שםראלזן-פראכם דײן אײן װיקןל
 כמארע ברײםןר ברײםער, א אין

נאכם״ די װי פיצסםןר, און שװארץ

 הימל רןר זיך פארציען זאל
רומ־-אר̂מ װאלקען א מיט

— םמפעז םרויצר נאר כ׳זױל איצטןר
אוםןםום. םרױעד םרעפען

pw• פײגןל זאלץן בי׳ימץד די 
מן שסום, און םרױעריצ זי

 בײמן זיפצןנד זאל ערד תר «ו
בלתג שײמ די פזלד אין זיך

יממז. ימח, זיד מל איד װאי
היינם, םדויןד םרןפןן איך ואל

MMftlltfi - - ------- * - - —̂ל ̂מן* העלטיט ם״ד נאסרר ז קל
מןגשזז-פרײנם״ ן אחי קלאמז

 שטימל. ארןם אן אין דארטןן
בץם אױפ׳ן פארגליװזרם ליגם

 מענשען, א פון קעיפער דןר אשם
אובעטער-פאעס. אן פון
 ליידען םילע םילע, די גאך
 לעבענס-צײם, קורצער זײן אין
 צו־ות״ די נאך זארגען, די נאך
באםרײט. איצם אים םױט דער האם

 אײנגעפרארן און שםום און קאלם
 — ברוםם זײן אין זײנס pד.א דאם שםײם
 געשלאנען האס װאס ד״ארץ, דאס שםײס

םרײהײםם-לוסט״ מים געגלים און

 ,1אי רײד װאם אך, נאר, — הארץ, דאם שטײם
 פען מײן נאך איז שװאך צו הײנם

 מוסםער, אזא אפצומאלען
/געװען. רײן איז הארץ זײן װי

געשםארבען, ביסם מ | צדעלשםאם
װעלםען-שמארץ, דעם מער נים םילסם

 םארװאונדיקס הײנם האס םױם דײן דאך
הארץ... פײן מיר שרעקלאך שיעקלאך,

זיך, םרײסם איך דאך גןשםארבען, ביםם
גײסס. גרויסער דײן לעבם עס װײל
זינגען, גאר rל דײן װןל איך װען
םרײםם.״ א מיר םאר זײן עס װעם
 קומען װעם צײם די — װײס איך און
גלאנץ, פרײהײםס-פולען דעם מים
 לײגען אײנער יעדער װעם דאן

בלוםען-קראנץ. א גרוב דײן אויף

 פארטיםטער דער שװאונג׳ ברייםער באװשאװער׳ס
 באזיצט וואם אויסרודערונג, פאעטישע די איינבליק,

 באםרייען צו געזוכט האם אלץ דאס — דיםציפלין דאך
 םרא־ װינםשעװםקי־ראזעגםעלד־עדעלשטאם דער פון זיך

 היינע׳ם ניט געקומען. איז באםרייאונג די און דיציע.
 געהאלםען אים האם געקענם, גוט האט ער וואם לידער,

 געהאלםען איםך זייער האט ער דערגרײכען. צו דאס
 שוואכ־ פאעזיע הישע׳ם אין געזען אבער היעע׳ן״ פון

 הײנע אז האלט, ער געזונם״. ניט ״ױיגען וואם קייטען,
 םייערדיגען מיט דיכטער׳ גרויםער זײער ״א געװען איז

 אז םאנםאזיע״, געװאלדיג־לעבהאסטער א און גײםם
 שרים־ זיינע אץ ״אבער סרייהײטס־קעמםער׳׳. אמת׳ער

 אזוי זײנען ״וועלכע באװשאווער, אויס זין־ דריקם טען״.
 לירישע זײנע אין שטעלען, םילע אין אױסגעצייכענם

 העל־שטראלענ״ אזויפיל זיך אין האבען װעלכע געדיכטען״
 וױץ. און ליבע ®ון שיינקייטען רוים־גליענדע און דע

 דערביטערונג קרענקליכער ®יז שסעלעז זיך געםיגען
 לױזקיים םאדגע םין א עיעם אפם און מעלאנבאליע, און
 געזוגט.״ גיט איז זועלכע פאנאגדערגעשאטענקײט, און

 דיכ* אמ קינםםלער די גריגםליכער ױאס םעםטער, וואם
 אלעמען...״ םאר געזינםער אלץ בעםער, אלץ ױינען, טער

 געשטדעבט האם װאס באוושאװער, הײנע״). (״היינריך
 קלאםישער צו סולקײם, פאעםישער *ו דיסציפלין, צו

 חײבע׳ם פארםראגען געקענט גיט האט גרויס־פאעזיע.
 אג־ אן *ו געשםרעבט האם כאװשאווער ראםאנםישקײט.

 מיט פול װיזיאנערישקײט א צו ראמאנטיישקיים, דער
 האט ער םארנעם. אומגעהויער־גרויםען און ענערגיע

 געטע• א דאגםע, 8 מילטאז, 8 װעחנז םון גע׳חלומ׳ט
 באפרייען n העלפען געקענם ניט אים האט היינע אז זוי8

 האט ער ם8ײ ליד״ םאציאלען ®ח אייגפאם דעם םץ זיך
 ־80 זײן שאםונגם־יארען. ערשםע זײנע אין גאכגעפאלגט

 ®ח רמעז8® אנצוגעםעז אנגעהויבען האט ליד לע8*י
 דער פון אײנסלום דעם נק8י 8 דײט8ב אוניװערםאלען

 גע• אים אויף בען8ה םפעציעל פאעזיע. נער8מעריק8
 אופאפהענגיג־ און באפרײאונג פון קםען8 יענע װירלןט

 בא־ שםארק צײםען באוושאװער׳ס אין האבען װאס קײט,
 אח עמערס«ז טור.8ליםער נער8מעריק8 די אײגםלוםט

 םעפיע■ פאעטישע רשידענע8« םיט םענשען װיםפאן.
 אײז זיד אין ט8געה האבעז םטילען, אמ ראםענמז

אינדיװי־ רעװאלוציאנערער יםוד: םטלימן8געמימש
 הינטער־ אויפן זײיט8ב לען8אוניזוערם אן אץ ליזם8די

 האם שטים עםערםאג׳ס םענשהײט. פרײער 8 ®ת גרונט
 ליריש םער — נ׳ס8וױםס אינטעלעקםועל״ מער געקלועען

 איי ®אעםען־נביאים צוױי די גו דעקלאפאםאריש. אוץ
 — צײםעז וער׳סאושבאוו אין שגיים, 8 גאד צוגעקומעז

 ערשםע די געװען איז דאס איבערראשענדיגע. אן
 גראב־ מיםן פענש «דער רבײסער־םעםע8 קאנקרעםע

 אעע־ דעמאלם האם וואם מארקאם, עדװק ®ץ אײזעז״
 גע־ פארקאם האם םעמאםיש גאר גיט רושם. 8 מאכט
 י8נ באװשאװער׳ז, אױף אײנדדוק שםארקעז 8 מאכט
»יז דערהערט האם עראוושבאװ װאם דערםיט, אויך

 ®ין אפקלאנג קאנקדעטען א עכא, אן ליד מארקאמ׳ם
 אויםגעדריקט זיך האט נביאות די נביאװט װיטמאג׳ם

רישקײט•8הומאנים מארקאמ׳ס אין
 אויסגעברייטערט אזוי האבען איינםלוםען די א אט

 האם בענקשאפטי אונױוערםאלע די אז ליד, באװשאװער׳ם
 גרוים־ םון םארקערפערוע די ליד זײן אין אגגענומען
 איעבליק טיםען א מים אטעמען וואם בילדער, זשעסטיגע

 דיכטער׳ס ״דעם ליד זיין פארטראכטונג. קאםמישער און
 לידער גרעםםע די פון אײנע איז געבורט״ און װירקען

:פאעזיע אידישער דער איז
םארגעו, םריען םון ליכם די אויף גײם מיר דורך

מיר, דורן• רײדען נאםור םון שםימען ערשטע די
 פארבארגען, האלם זי װאם איך, אנסדעק מאכם מיט
איר. רורך איך צי אורגװאלד מים און שםורעם מיט
 םירען, ברײסע שעפםונגם דער אויף עפען איך

;ארײן הארץ איר אין מענשען דעם פיר און
 סירען, צו אים איך שםרעב סודות אירע דורך

זײן. באםעלער און מײסםער איר זאל ער
םיםעו, םיםםםע אירע אין לעב און שאף איך

;םרוים און האף אין־ איר; אין םיל און דענק איך
באגריםען, לןיר םון װערט לעבן אײביק איר

הײם. מײן און ענדציל פײן שוץ, םײן איז זי
יםים, םיםע רי אין שםורעם דעם װעק איך

;שטורעם-רויש מים אום, װאלקען מיט שװעב איך
בשמים אײביקע םריליגג׳ם דעם ברענג איך

אוים. םיר איך זינג װינםןלאך שסילע דורך
 בלומען, די איך םיל שםויב םײנםםען דעם אין ביז

גײן, אן הײבם ער אײדער איו םיל רעגען דעם
 קומען, זײ נאך אײדער שםורעם-װינסען די םיל איך

— f ;g ש״ן וןא נלי איז ודאס ךיא דײףגאנ.

 געבארען, לוםם מים נאםור די מיך האם עם
;גענערס און געזויגען םיך האם נרוםם איר

 יארען, פון לויף דעם דורן דיײליק און טרײ און
געהערם. ברוסם פײן אין שטיםע איר איך האב

 בעקלוגנען, ליב מיר האבען נאכם דער םון שםיםען די
^ אײביקע די ע ם געבליקט, מיר אויף האגען ש

מן, װיגען-ליד א פיר האם ווינם דער מזונ
םארװיגם. שלאף אין םיך האם ים ברײםער דער

 אומגע־ באפרײאונגס־אקטען׳ קאםםישע װיטמאג׳ס
 םארם; פאעטישער פראזע־ארטיגער זיין םון צאמטקײט

 אידע־ קלארער און ליריזם סילאסאפישער עמערםאנ׳ם
 לץ8 דאם — רעטארישקײט ם7מארקאם און אליזם;

 אײגגארםיגען אן ׳ אויף באוושאווער׳ן באװירקם האט
 ברײם־ א באפרייטע, א געווארען איז פארם זיץ אוםן.

 קטע,8אױםגעה אן אויסגעהאלטענע, אן אבער שוואונגיגע,
 װאס שוואזנג, םאציאלען פץ םײער מיםן קלאסישע. א
 קלאםישע די אט האס באוושאווער׳ז, אין געלעבם ם8די

 T8 ®מ אויסזעז דעם לידער ױעע אין געקראגען םארם
 טאםיװ• םאציאלעז קאםמישעז 8 ®ח לעז,8אוגױוערם

 איז עלעםענט רעוואלוציאנערער דער םאציאלער, דער
 געווארען אױםגעברייםערם נאך אזוי באוושאווער׳ן םון
 אידי־ דער אין באדיים. גרויםען ®מ אױסדתק אן אין

 פון רד8ק8 ערשטער דער געװעז דאם איז פאעזיע שער
 ליד זײז מאםיװ. גרױסזװגיגעז 8 גרוים־זשעםםיגעז, 8

 מוםטעחװ שעגסטע די פון אײגער אח ״רעװאלוציאז״
:■אעזיע רעוואלוציאנערער באגײםטיערםער םון
 אן הײבם עם װען וון, די װי קאפןם, שםאלצער א װי קום איך

- ;סאמן «ו
 ;געםראתז דימר פיז »מ בליז םון מװיםזר בײתר א װי קום איד
 ;װאולקאנען װאלקזן-באדעקםע פון לאװא גלוםימ ן װי קום איך
 מרשיזקם איז װעקם װאם צםון, םון שםומם דער וױ קום איך

אקזאנזז.
 יין טןלקזר די םארודאגדןלם טיראגלן האמן עם װײל קום, איך

םראנעז;
בלײ און פולװער פים םרידלז דןם םיםערם פען װײל קום, איך

ן ןןןן
 דןר פון בונד תר אין מםײלם איז װעלם רי וױיל קום, איך

;צעריםןן פענשהײם
ימלם• זנדלאזדן מם צײםגײסם דלם פאר װיל מן װײל קום, איך

מבארן הזרשאפט פון םדבר מר ייז בץ איד ױײל קום, אין■
מװאריז;

 לזבל פון זריןה י1 קעז ברוםם פענשלאמ די װײל קום, איד
;טויטןן ניט

 םארשםידזן אײביג אויף פדײהײס די גיס ק«ן פלן װײל קו^ איך
קײסןן. ייז

דים) נפקסםער אויף ועזלוס
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א־ניטןו אמ האנדזוערהער is פױלמו איז קהסת ױ פון שםמלובנ ד
 שטעטלאך די םון היים, אלטער דער ון

רומע־ אין תסלאנד, און פױלען אין
1 p a V a H אז מיר, װײםען גאליציע און גיע
4 M IL און אידען בעל־הבית׳ישע די צוױשען

י ־ ־- אר־ און מלאכד״ בעל דער איז גבירים ■
 פאר געווען סאררעכענט ניט בייטער

באצױ־ זײ צו זיך האם מען מיוחס. א
 האט אלגעמיק אין אבער בעסעד, אמאל ערגער׳ געןאמאל

 א אלס באטראכט ארא■, אויבעז פץ געקוקט זיי אױף מען
 דיט אנדערער דער סון מינדערװערקיגען. א נחות־דרגא,

 דער האם צייםען אלםע גאר די אין אז אוים, אבער זעם
 גײ ארט אנגעזעז גאנץ א סארנומען מלאכה בעל אידישער

 מלאכה בעל דער געװען איז אידען ניט ביי אױן־ אידעז•
 שטאם־םאחואל• און מאגיסםראםען די אין דעה בעל א

צײם. נײער דער אין אויך און מיטעלאלםער איז טינגעז
 אן פאר וואס זעז צו לױנען דעריבער זיך וועט עם

 געזעלשאפט אידישער דער אין םאתוםען האבען עס ארט
 יאר לעצטע די אין ארבײטער דער און םלאכה בעל דער

 מאדערנע די אנטשםאנען ס׳איז איידער יאר, הונדערם
 האבען זײ ראלע א םאר ײאם און באוועגונג ארבײםער
לעבען. געזעלשאסםליכען איגם געשפילט

א
גע־ צײט אמאליגער דער איז איז קהילה אידישע די

 האט זי גאר אינםםיםוציע, רעליגיעזע א בלױז נים װען
 װירטשאםטליכע אויד גײסטיג־רעליג+עזע, ײח א געהאם

 און געזעצען די לויט פוגקציעם. ארגאניזאציאנעלע און
 גע־ האבען װאס צענטראליזאציע׳ דער םון םראדיציע

 יארהונ־ ערשטע די אין און םיטעלאלטער אין הערשט
 אין באסעלקערוגג די איז צײט, נײער דעד םח דערםען

 גרו־ סארשידענע אין געװארען איעגעםײלט לאנד יעדען
 גרופע יעדע און שםאנדען) אדער (קאריאראציעם פעם
 דא־ די םוץ יעדע אײםאגאםיע• געװיםע א גענאםען האם
 קריסםלימז רעליגיעזעז א געטראגעז האט גרופעס זיגע

 געקענם ניט אידען די ממילא האגעז אזוי און כאראקםער
 ;קערפערשאסטען יאזעע די פיז שום קײן זױן ארײנגײן

 זיד פאר קערפערשאשט א געבילדעם *זוי האבעז זײ
 צו קהילה־םארװאלטונג. דער פת לײטונג דער אינםער

 די חוץ א געהערם האבעז קהילח דער פיז אױפגאבען די
 אייגמאנען און ארזיפלײגעז דאם אױך ענינים, רעליגיעזע

 אלגעםײנע אן מצאלען פלעגם זי — שטײערעז םץ
 אויפ־ די געהאט האט זי מיםגלידער, אירע אלע פאר םומע
 ארױס־ פלעגם זי אץ ענינים קהל׳שע די אימר זיכט

 גע־ נים־אידישע די אידען. אלע פון גאםעז אין טרעטעז
 פארוואל־ שטאםישע און מלוכח׳שע די און זעלשאםם

 אידען די אנערקענט נים ככלל האבען ארגאנען טונגם
 אלם געזען נאר זײ חאבען און יריװאם־פערזאנעז אלם
 דער פמ קעריערשאםם, ארגאניזירםער דער פון טײל

 גע־ ווי האט, קערפערשאםט דאזיגע די װי*ל און קהילזד
 איבערגענוםען אץ שםײערען די אײגגעםאנם אויד זאגם,

 רעגירװגען די האבעז םארװאלטונגס־אייפגאבען. אניערע
 װעל־ מיט פאכם, פדן מאס געװיםע א געגעבעז אויד איר
 אײ — אידען די לגבי גאנוצעז געקעגם זיד האט n כער
מיםגלידער. רע

 םעז האט אלײן, אידען די מצד אינעװײניג, פח אייד
 זײענ־ ;מאכם פח מאם גרײםע א געגעבעז קחילת דער
מן צו זיד געצװאמגעז דיג  פאד־ און רדיפות געגעז שי

גע־ האט װאס קעריעדשאםם, דער מען האט פאלגונגעז

דים^ פאריגער פון ןשלום
 ײםן,1 *־יזיז די ייז תסירס פעלימי סארקמנסןםע די ה*נ איו
 םרײהײם אױף קנלממןפסען שןנדלאכע די נןהאלמן זײ האכ און

פארגימאמ,
 תישלמן איס װןלם די מםינמן, פארסשרים דןם מיס «ין איו

באנײמ׳
איעאנמן די יוןל און ׳מלקןר, די םים הײגס איך ימל גײן און

באפדײיו.

 אוםויסם _ הץנגץן און ײסןן און יוײמו, T■ ײ םןגיי »ח
1«י »ײ*י

ש«י מיו  מיך נים, שאפאס קײס שרןקס מיך תפיסה, קײן מ ו
1 תליה קיין נמז שרץקפ

 װאגזזן מים ױ וזןל איך און דר׳זדד פרן איך אןל ארויסװאקםןן

פאר• קכר דןד וזןס איין ביו ■ארױנקצן, אײביק װצס אד גת
i ®מיו

 האם דיגםער ̂פארשםוםםער ®רי און םראגישער דןו ׳
עדעלשםאם׳ם יאר. אכס אוץם איגגאנצעץ געשריבדן

װײנריב. ב. דר. פון

 געװיםע געבען אויך געמוזם ״דרויםען״ מיטן טאן צו האט
 אידען. די םןו נאםען אין האנדלעז און ריידען צו רעכט

 הינטער שםעלן זיך זאגען, צו אזוי געמוזט, האט מען
 שטאט ״א געװארעז קהילה די איז אזוי און קד״ילרי• דער
 שמעון היםטאריקער דער זי רוםט עם װי מיניאטור״, איז

 טלוכה׳ א םאר ״ערזאץ״ מין א געווארען איז זי דובנאוו.
 יע־ די געבילדעט און געהאט נים האבען אידען די וואס
 גרו־ םארשידענע די וואו קערסערשאםט, סאציאלע ניקע

 און צוזאמענגעטראפען זיך האגען שיכטען און פירועען
 שותםות־ דאם אזוי אויםדרוק זײן געםונען האם עם וואו

 אידען די בײ שטאנדען פארשידעגע די צװישען דיגע
 דער אין װי פונקם און אינםערעסדגעגענזאץ. דער װי

 גע־ האבען שטאם־םארוואלטונגעז, די אין אדער מלוכר״
 םלוכה• די באהערשט שםאנדען אדער גרופעס, װיםע

 געװען אויך עם איז אזוי םאתואלםונגם־אפאראט׳ און
 אײניגע אדער גת«ע> אײן קתילות. די אין אידען די בײ

 מוזען גרזפעם רעשט די און רודער בײם שםייען גרופעס,
רעגירט. ווערעז און םאלגען

 הערשער־גרופע דער פון באשםאנד סאציאלער דער
 פעג־ עם דעען אמאל ;זעלבער דער שםענדיג ניט איז

 אלץ—פראצענטניקעם אםאל סוזזרים, גרויםע אמאל םער,
 װירםשאפם־ דער םון און ארט און צײט םון אפהענגיק

 אדער אומעטו̂נ אבער לאגע. סאציאלער און ליכער
 בכלל און ארבײםער בעלײםלאכות׳ זײגען אוםעטום, כמעט
 יעניגע די באהערשטזג, די געװעז עולם געמיעער דער
 אפילו פאלגען. געמוזם גאר געבאטעז, נים האבען װאס

 אמט אז באקוםעז אםאל האט בעל־םלאכה א װאו דארם.
 האט קאםיםיע, א איז אדער קהילודפארוואלטדנג דער אין
 ש«ע- םײנונג. דין מיט גערעבענם שטארק נים זיך מען
 גע־ «ער נים אויך עמטער קײן אפילו זײ מען האט טער

 ליטוױשע די פון הויפט־ראט דער האם אזוי געבען.
 ,1761 יאר אינם באשלאםען ליםא) המדינה (ועד קהילות

 םער וואויגען עם װעלכע אין קחילות, גרויםע די אין אז
 ביז האט װאם־ געל־םלאנה, קײן זאל משפחו̂ו 300 וױ

 ניט רעכם אזא אקטיײ־וואלרעכט, קײז געהאם ניט איצט
 קהילה־ די אױ אנםײלנעמן טארען גיט אמ באקוםען מער

 צו װערעז אויםגעוױילט ניט אודאי ״אץ שארזאמלוגגען
אמט״. אז

ב
 אי־ די ווען יארהוגדערנ^ טעז18 םונם אנהויבענדיג

 ״צעכען״ אידישע די בעלי׳ימלאכוח־ארגאניזאציעס׳ דישע
 קהילה־ אידישער דער געגען איז אנםװיקעלם, זיד האבן

 אלם בעלי־מלאכות די גים געשטאנען ארגאניזאציע
ד״, דער ארגאניזאציע, אן נאר יזזידים. מ  ממ (א ״

ױ ■ונקס — אימםאל נים האם ײאס האנטװערקער), םץ  ו
 שםאט־פארװאלטונגען די געגעז צעבען נים־אידישע די
 אי״ דער אבער קחילה. דער געגעז קאמף א געפירט —

ד דישער  גע־ אלס געײארעז געשאפעז ניט איז אליץ״ מ
 גים־ די צו געגענזאץ אלע נאר קחילזז, דער «ו געגזזיח
 אץ םלאכח די מאגאפאלידרם זזאבעז װאם מבען, אידישע

 זאלען םיטגלידער זײערע ניט אז *ילאזען, געוואלם נים
 אינם פאד• ס׳איז װעלכען םים באשעםםיגען זיד קענען
אידי• די ױאס «תסח. »ח ארגײט אױף רעכט אױף קאםף

 צדואנציג און זעקס צו געװארען םארשניםען איז ליד
 צו געווארעז אנםשוױגען איז ליד באװשאװער׳ס יאר.

 אנגעהויבען האט באװשאװער יאר. צװאגציג און זיבען
 האבען חברים זײגע װאו דארם, ליד ממױאל זײז שפינעז

ױ כפעם אדער פארענדיגט  ערשטע זײנע אין פארענדיגט. ו
 על־ אביםעל די פמ איעפלום דער פאראן איז לידער
^ םערע א א  איז באװשאװער׳ן בײ אבער דיכםער, ס

 «ו נםיע די און עלעםעגם אבםטראקסער דער שםארקער
 אוג־ רײםקײם טולע זײן געפיגם ער סארם. קלאםישער

 אוץ עמרסאז יאעםעז אמעריקאגער די פח צײנעז טערן
 פאעזיע, א אין אימפאס זײער פארװאנדעלם אמ וױםמאז׳

 םיט שטרעגגקײם׳ באגײםםערטער מים םול איז מאס
 בילדליכקײם, םיט און גרױס־אםעמדיגקײם פײעדליכער

 גרױםע םץ וומיעס צו *ײמעגװײז ײד דערהויבס וואם
 םרי־ דעם »יז תאם אאעזיע אידישע די מייסםערס.

 דיכ־ םראגישעז דאזיגעז דעם פדן לעבעז פארשגיםעגעם
 האפע־ טאעטישע גרעסםע די אסשר פארלארען םער
 מקוים סאמע בײם געײאדיז צעשםערם איז יאסי טגג.

ווערען.

 ניט־ די געגן םידען געםוזם האבען בעלי־מלאכות שע
ו דעם ארגאניזאציע זייער און בעלי־מלאכות אידישע « 

 דער אויף שטיאעז געמחם צעך אידישער דער זיך האט
 ממילא ;קהילה דער אויף פארשטייערשאםט, אידישער

 וױ איד. םון אפהעעיק דעם צוליג געווען שוין ער איז
י האט אויס, זעט עס  צע־ די גרינדען געהאלםען קד״ילה י

 אויבערקערפער־ םין א זיי םאר געבילדעם ד.אט און כען
 מכען דיערע און אידען די בײ געהאט האט וואם שאפט,

 ניט־אידישן די װי םונקציעם, ענליכע אדער זעלבע די
 קולס צעכען• ניט־אידישע די לגבי שטאט־םארוואלטזגגען

 אױף דערלויבעניש די געבען קהילה די געמוזט האט כל
 געהאס אויד זי האם דעם חוץ א און צעד א גרינדען צו
 פמס םעםיגקײם דער איבער אויבעראויפזיכם געװיםע א

 כא• אויסגעוױילםע די אויך האבען גרעסםענטיילם צעך.
 אזױ ;קהילה דער םון ווערען באשטעטיגם געמוזם אמםע
 םין אזא האבעו געמוזט החלטות װיכטיגע אויך האבען

 דײ־ צו געקומען אםט עם איז דעריבער באשטעטיגונג.
קהילוו^ די און צעכען די צװישען םכסוכים און בונגעז
 צען צװישען באציהונגען די דינען אוים, זעט עם װי

 בײםען זיי און ;גלייו אוםעטום געװען ניט קהילה און
 ערםער אייניגע אין תקוםה. צו תקוםה םון אויד זיד

 געםחם (צעך) ,חברה״ דער פון באשלוסען אלע האבעז
 ערטער אנדערע אין קהילד״ דער םון ווערען באשםעםיגט

 אױ• באשםימטע וױיניג מער א געהאט די האכען װידער
 אינס םען האם קראקא אין אז םיר, זעען אזוי םאנאמי.

 םארען קצבים די אז תקנה, א איינגעשריבעז 1504 יאר
 קיץ איז באאםצמג קייז אויםוױילען גיט איגערהויפט זיד

 «רגס דעם אונטערגעשטעלט דץ זאלען גאר םירער,
 יאר הונדערט קנאפע אין און קהילזז דער םון החודש

 כדײ• א קראקע אין בעלײסלאכות די שוין האבן ארום
 ארייסנעשרימן ווערט 1663 יאר אין אויטאנאמיע. םערע

 מאכער״ בעגדער חברה הײליקע :די אז קהילה־פנקם, אין
 חא• ״זײ וועלכע לויט תקנות״ רינטיגע און ״גוםע האט
 די מצד מאכט און קראפט פון מין יעדע באקוםען נען

 גענעז צו כדי און קהילה״. דער םון םירער די הארען
 מ־ עז6געשלא איז קראפט, מער גאך תקגות דאזיגע די

 בעלי־ די און קהילח דער צוױשען אפםאך גײער א ווארען
 די (מד) חברח די ד-אבעז זאל ״ערשםענם מלאכות:

 אונ־ אץ חברזת אגדערע די ווי מאכט און קראטם זעלבע
 אײ־ זײעחנ םאר םשים׳ן זיך זאלען זיי ;געמימדע זער

 םא־ צו רעגם דאם חאבען די זאלען אויד דײגים... גענע
 אײגעז זײער לוים באאםםע... זױילען צו אמ פירער כעז

 אױיל זיך רעכם דאם ניט מענש קײן האם עס אץ איינזעז
 זײ זאלעז אלגעםײז אין עניגים... זײערע איז צוסישעז

 מיםגליתר זײערע באשםראםען צו רעכט דאם האבען
 וזןט עם ווער און התחיבות׳ן זײערע באשטימען *ו אץ

 די זאלען םאלגען, וועלען נים װעם און װידערשפעניגען
 גערימחמ די וױ ױגקם נויטען צו אים כוח דעם האבען

 זיך חברח דער םון קײגער םאר אויד קהילד- דער פץ
 װען און צעך... םונם ארויםגיץ אוז די םץ אםשיידען ניט
 אפשײחמ זיד װעם ײאס ם׳איז. ווער געםיגעז זיך װעם עס
 זטיפז באקלאגען (זיך קהילה דער צו קוםען וועט און

 1« וועמ צעך, פונם מײח בלייבען װעלען אדער צען*),
מן װעלען זאל ער ווען אםילו זזערעז, גיט אים ע  םד א ג

 סוף אין געהאם בעלי־מלאכות די האבען אזוי געלם״.
 איז אויטאנאמיע ברײטע א יארהונדערם םעז17 פוגם

 אומאיחזנגגיק כמעם געווען איז חברה זײער און קראקע
 אנדד־ אין געװען אויך איז זעלבע דאם קהילח. דער םון
ערטער. רע

 שטעגדיג ניט האט אויטאנאמיע םון מצב אזא אבער
 זײגען װאם קהילזז־םירער די לאנג• זײער אנגעהאלםען

 פעכסער׳ רײכע גרעםטענםײלם געזאגט, וױ געווען,
 דמיז װאם מענשען םתם אדער ■ראצעגטניקעם סוחרים,

 געחר שטארק ניט זיד תאבעז ■ר^ צום נאענט געװען
ם rn »ון בעלי־םלאכות די פון רעכט די מים מנ m 

תי געלויגט, זײ זיך האט עם װען האבען, די און חברות  א
 אײםװאקסעז אגגעהױבען האבען בעלי־םלאכות די בשעת

 אפשאפעז רעכם, זײער מאכען מבםל געפרואװם כוח, אלם
 ני?ז האבען בעלי־םלאכות די װ. אז. א. אויםאנאמיע די

 געװעז מוחל ניט װילען. גוםען מיט נאכגעגעבעז שטענדיג
m פת אינטערעםעז די אויף און רעכט זײער אויף m 

 אח סכםובים צו געקומעז אפט עם איז אזוי אץ חברים
פארםעז• שארםע אגגענומען אמאל האבעז ײאס שםרײםען,

 טעז18 פוגם ידיעות «אר א םיר האבען מיגסק םח
 אזעלמ פמ כאראקטער אױסן וױיזען װאס יאחזונדערט,

;| שםרײםעקײטען.
געװאריו אײנגעםמ־ם ם׳איז אײדער צײטעז די איז

 יעדער איידער מלאכה, און האנמ־וערק םון פױיהײט לי
 מיט באשעםםיגען צו זיד רעכט דאס געהאט האט מענש

 צאל די געווען איז װיל, ער וואס ארבייט איז עם װעלכער
 יעדער ;באגרעניצם בעל־מלאכה יעדען פון קונדען וןפ

 האם קײנער וואם קונדעז צאל געװיםע א געהאט האם
 אי־ קאנםראל די אוועקנעמען. די אים םון געטארט גים
 האם ער און צעך דער איבערגענומען האט קוגדען די בער

 װערען געהאלטען זאלען תקנות דאזיגע די אז אפגעהיט,
 די צװישען קאנקורענץ קײן זײן גיט זאל עם אז און

 אנדערען בײם אװעקנעמען נים זאל אײנער אז וזברים,
 דאס איז ציים דער מים קונדען. זײנע אויף .חזקה״ די

 הכנםה פון מקור א געווארען חזקה די אפהיטען דאזיגע
 יעדער פאר באצאלען געלאזט זיך האשי ער ;צעך םארן
 צעך דער אז געקו־מען, עם איז אזוי און קונד א םון חזקה

 די צו קונדען אויף ׳חזקות״ םארקויםען פשוט פלעגט
 צייט דער מיט געװארען איז דאס װי אזוי בעלײמלאכות.

 גע־ קהילה די אמאל האט הכנסר,-קוואל, גוטער גאנץ א
 האט אזוי רעכט. דאזיגע דאס זיך םאר צונעמען פרואװט

 כאםש קונדען־זזזקות, םארקויםט מינםק אין קהילה די
 געהערם רעכט דאזיגע דאס אז גע׳םענה׳ט, האט צעך דער
 גע־ ניט האט טענה׳ן דאם װי אזוי קהילה. דער צו ניט

 באקלאגט זיד האט און צעך דער געגאנגען איז האלםען,
 די אבער האם קהילה. דער אויף רעגירונג דער בײ

 האנטווער־ די מיט אפצורעכענען זיך באשלאםעז קהילה
 ״קוגע״ אין אריימעשטעלט פירער די םון אײנעם :קער
 וואם שול, דער לעבען פלאץ א אין געװען איז קונע (די
 קײטען געהאט האט און באשטימט דערםאר געװען איז
 איז וואם יעדער, באשטראםטען. דעם אנבינדען צו

 געשטעלם איז וואם דעם, געזען האט םארבייגעגאנגען,
 אויך אים מען פלעגם אמאל און קו:ע אין געווארעז

 האבען )1777( שפעםער צײם א אריין). פנים אין שפײען
 האנט־ פיז אויפשטאנד מיין א קהילזז זעיבער דער אץ מיר

 שיכ־ ארימערע די םון אנדערע מים צוזאמען װערקער׳
 האנטווערקער די זײנען דערציילען, קהל־לייט דיץװי םען.

 און פרנסים די געשלאגען קהל־שטיבעל, דאס באםאלעז
 פון םירער אלס דערקלערם זיך אץ ארויסגעטריבען די

 א. קװיםונגען און ביכער די אוועקגענומעז קהילה, דער
 זייערע אין באשולדיגעז װידער בעלײמלאכות די מ. אז.

 שנײ־ קהל־םירער די אז רעגירונג, דער צו פראשעניעם
 מענ־ די באפאלען שטייערען, גרויםע מיט הויט די דען

װ. אז. א. קײטען אין די שמידען זײ שלאגען שען,
 בכלל אפגעשאםם קהילה די האם (וואלין) דובנע אין

 געגריג־ דיגען וואס צעכען, אידישע די 1765 יאר איז
 גע־ האם םריץ דער וואס םראװעם, ״לויט געווארען דעט

 פירשט״; דעם אנטקעגענשםעלעז זיך קען װער און געבען,
ױ נאכדעם אבער איצט  צוריקגעגומעז האם פריץ דער ו

 און צעכעז די געגען ארויס קהילה די איז באםעל, זיק
 םיט געסטראשעם און פארמאכען צו די באםוילען האט
 גרינ־ גאר אדער שטיאעז די ררעלען וואס די, אלע חרם
חברות. נײע דען

 דער אין אז זען, מען קען ערטער אנדערע אין אויד
 מאכען צו גםל קהילות די זיד באמיעז תקוםה דאזיגער

 און קהילות די אונטערצואווארםען די אדער צעכען, די
אויםאנאמיע. זייער מאכען צו בטל

 ױערט קהל־לייט די םון באשטרעבען דאזיגע דאס
 צע־ די אין וואם דעם, דורך דורכצוםירען דערלײכטערם

 איבער דא םכסובים, איגערליכע געווען זײנען אליץ כען
ײ וועלכען אין שולעבעל, דעם וועגען דארם גבאים,  הא־ ז

 קע־ ניט ענינים. אגדערע איבער אדער געדאװענם, בען
 דער צו געווענדעם זיך די האבען אױםגלײכען, זיך גענדיג
 מים באנוצם קהילדדלײם די זיד האבען דא און קהילה
צעך. םונם רעכם דאם באגרעגיצם האבען און מאבט זײער

 שםזױ קליק א אין 1752 יאר אינם םיר הערען אזוי
 ״שםריײ םון (זאבלודאװע) גובערניע גראדנער אין םעלע

 די צװישעז עקזיםטיחנז װאס קריגערײען, אח םיגקײטעז
 גבאים די צווישעז און שגײדער־חברה דער םון םירער

iy װאס קיחשנער״ די םץ m מד׳ אײז געװעז םריער 
 גע״ זײ דמעז סחלוקת די געשטארקט זיד האט איצם און

 די זאל מען געבעםען חאבען »ח קהל צזם אונז צו קומען
 קריגע־ אזעלכע חברות׳׳. צװײ פאר טאכעז און צעטיילען

 פון כוח אינעוױיניגםטען דעם אפגעשװאכט האבען רײען
 עי האט אויםגעגליכעז, האם קחל וחגז און חברות די

 איז נאגרעניצומעז םארשידענע אויך אײנגעםירט גלײך־
געז־• םוגם אויטאנאמיע דער

 אין פאקט כאראקטעריםםישעז מיז אזא חאבען םיר
 גובעתיע) לוגלינער אק שםעםעל ק^ין (א װלאדאוױ

.HP* 1765 אינם
 אזא אגגעשריבען איז שםזגםעל דעם p« «נקס אק

 יער פיז טירער און הארען די אוגז ,פאר :מעשח םין
 דיחברח געקומעז איז רב, דעם גאון םיםז צוזאםעז קהילה

 ם גע׳טענה האבען און שםאם אונזער פון האנשװערקער
אױסמד זיעען װאס פחלדקת׳ן און קריגעדײען די װןגען

״ ט פ ע 4 ם .1940-------------------------------
 אנדןרע און קירזשנער גאלדשמידען, די צװישען בראכען

 זײנען עס און שנייחנר די צווישען און בעל־מלאכות
 דאם און אנדערען דעם געגן אײנער םענות לאנגע געװעז

 גע־ ארויסגעגעבען אונז םון איז וואס פסק־דין, דער איז
 זאלען די ערשםענס אייביג. םאר דינען זאל װאם װארען,
 ניט און האגטװערקער״ םון ״חברה שטענדיג פאר הײסען

 םון אז פנקס, אין געפונען האבען מיר וױיל ״שנײדער״,
 האנטדוערקער־צעך גאמען דיער געװען איז אן שטענדיג

 האבען װאם שנײדער, די שלעכט געטאן האבען אזוי און
 פון בלעכען די פון האנטווערקער גאמען דעם אפגעמעקט

 און צעך׳ גאנצען צום געהערען װאם ספרי־תורות, די
 קומש דעם פאר און ״שניידער״ ארויםגעשריבען האבען
 זײנען מיר אבער שםראף. גרויםע א שגיידער די אודאי
 בא־ צו די געװען מװתר האבען און ברײטהארציג געװען

 פארריכטען מוזען שנײדער די אבער שטראפען...
 פון אויסמעקען בלעכען, די אויף פעלער דאזיגען דעם

 ״האנם־ אנשרײבען און ״שנײדער״ נאמען דעם דארט
 סון ״שניידער״ גאמען דעם אויםמעקען אויך ; װערקער״

 ״האנטװערקער״. אנשרייבען און שולעכעל םונם װעגם די
 דא־ אינם שבת אום תורה דער צו אויפרוםען װעגן און

 גע־ נזזמו, שבת םון אגהויבענדיג זאלען, שולעכעל, זיגען
 אנדערע און גאלדשמידען די צו שבתים צוױי הערען

 די און קיחשגער, די צו שבתים צודיי און האנטװערקער
 שנײ־ שום קיין אריעמישען נים זיך זאל שבתים דאזיגע

 צו שבתים צוױי געהערען זאלען װידער דערנאד און דער
 «ו שטענדיג זײן עם זאלען אזוי און אלײן, שניידער די

 באשלא־ מייר האבען נאך גרופע. יעדער צו שבתים צוױי
 קיץ באשטיסען נים זיך טאר חברה דאזיגע די אז סען,

 די אץ הארען די צו געהערען זאל דאס נאר הױפם־גבאי.
 באשםיםעז יאר יעדער זאלען זיי קהילה, דער םון פירער

 מיר האבען איצם אח הױפט־גבאי• דעם אריינזעצען און
 זײער זײן זאי דןר״מד;־;־. נגיד דעך אז באשטימט

 כל־זמן הויפט־גבאי זייער דין זאל ער און הויפם־גבאי
 װערען באשםימט ניט זאל נאכדעם און לעבען, וועם ער

 דער פון םירער די הארען די דורן־ גאר הויפט־גבאי, קיץ
 יעדען הױפם־גבאי א אריינזעצען וועלען וואס קהילד״

 אן הײנם פון אז באשלאסען, מיר האבעז נאך און יאר.
 ווערען געגעבען וזורה די לייענען ביים זאל וױיםער און

 ;שול אין םאראן איז ער אויב הױפם־גבאי, צום שלישי
 פרנם •דעם שלישי קומט אזוי שול, אין ניטא אבער ער איז
 האנט־ אינם חמישי געהערט טוב ױם און קהילה דער םץ

 דער זאל אױך געמײנדע־פרנס. צום שולעכעל ווערקער
 זיך האבען האנםווערקער די וואם תקנות, די מיט םוגקט
 קו־ מחעז די און ווערט קיין האבען ניט געמאכם, אליין
 מאכען זאלעז די אץ קהילה דער םון פרנסים די םאר מען
 וױימער םיראכץ...״ דיער באשםימען און תקנות די םאר

 האנםװער־ די פח רעכם׳ דאם אײנגעשרעגקם נאך ווערם
 זײ װאס אפצאל, אז באשםימם אמ שולעכעל אויםן קער

קחיא^ דער «ו לעזאנאצ חנרפאר מחען
 וואם ציטאטע׳ לאגגע די געבראכט דא האבען מיר

 אויס־ און שפראך זײן מײז כאראקםעריםטיש נאר ניט איז
 גע־ האבעז האם באציהונגעז די םאר אויך נאר דרוקען,
 די צווישען און אלײן האנטװערקער די צווישען הערשט

 שנײ־ די זײנען האגםווערקער די צווישען קהילות. די און
 די ״פארכאפט זײ האבען רוב, דער דארט געווען דער

 שנײדער־ א אלם צעך גאנצען דעם דערקלערט און מאכט״
 — חברה דער םון ״םארמעגען״ דאס באצייכענט און געך,
 וואס (בלעכעז) .״ט&ים״ זילבערנע די און שולעכעל דאס
 נאמען. זײער םיט תורות, סםרי די אויף אויף העגגט מען

 לײ־ געװאלט נים דאס האבען האנםװערקער אנדערע די
 אודאי האם וואם קריגערײ, א אנגעהויגען זיך האם דען,

 געבראכט עניז דער איז םוף *ום לאנג. גאנץ געדױערט
 געמאכט האט קהילה די און קהילה דער *ו געווארען

̂דערע, ךי האבען רעכט אז גע׳פסקנ׳מ, ;ישרה״ ״א  ן
 אױטא־ די אפגעשאפם דעתוײל אבער שנײדער, די נים

 לעבענסלעגגלימז א ארימגעזעצם צעך, פונם נאמיע
 אמ דוברה דער פח סטאטוטעז די אפגעשאפט םיסאר״,

 וואם זאד א ײך פאר עלױת בעםטע די אװעקגענומעז
I פאראלישעז קלײגעם ניט א געחאש צייםעז יענע האם P 

 האנסװערקע־ סונם זעלבםםשםענדיגקײט די אויך םײט.
געײאעז• אפגעשאםם איז שולעכעל רישען

 געבראכם ארום אזוי חאבעז םכסובים אינעװימיגסםע
 האנםודערקער־זזבתת די פון כוח דעם אטשװאכען צוס
 «ו די קחילה דער םזנגליכקײט די געגעבעז האבען און

 גי־ שױן םיר חאנען ערםער אנדערע אק באחערשען.
 רע״ זעלבעז צום געפירם קחל פון תקיפות דאפ האם זען

 וױיט אזױ זיד קחילות די פרואװען אזױ אח זולםאם.
 נא־ די אז ענינים, אינעוזײגיגםםע די אין אוײנצומישעז

ד מען  בעלי־םלאכות געוױםע טארבאםעז צו רעכם דאס י
 מד םעז האם «ױזען *יז פאד• דיער בײ ארבימזען צו

 מ־ אײגמפירט איז עם בשעת ,1646 יאר אינס שטימם
םיז בגדים גײע פון שםײער עציצאװ־ספ א װארען *יז ,

 קיין ארויםגעבען נים זאלען זיי אז שנײדער, די אויף גוזד
 ברעגגען דועם מען וואגען ביז האנם זײער אונםער פון גגד

 באצאלט האט מען אז קהילה, דער םון באשםעטיגונג א
 ניט א מלבוש. פוגם ווערט לױםן בגדים־שטייער דעם
 אויף פארבאטען און שױידער דעם באשםראפען םען וועם

מלאכד,״. m ביי ארבײםען צו אייביג
 טאקע האט מען אז ׳מיר זעען ידיעות אנדערע פון

 ארבײטען צו האנםװערקער םארבאםען צו פראקםיצירט
 פאראן איז פנקס דובנער אין האגטווערק. דיער גיי

 םאר־ האט מען אז ,1765 יאר דעם אונםער אײנגעשריבען
אלף... בעקער דעם באםען  באשעפ־ צו זיך וױיםער וו
 םער אייביג ביז נים טאר ער און מלאכד• זיין מיט טיגען

 דעם אין מיר געפינען םאל בולט׳ערען א נאך באקען.
 .1783 יאר אינם וולאדאװי שטעטעל דערמאנטען שוין

 בעורען ניט איז ישראל נאמען מיטן שנײדער א אײנער
 אויף באקלאגט זיך האם און קהילה דער מים צופרידען

 הבית בעל דער געװען איז וואס פריץ, ביים קהילה דער
 פשפם׳ן אים אוועקגעזעצם זיך מען האש שטעטעל. פוגם

 גאנצע די משפט דעם בײ זײנען געזעםעז דערפאר;
 םען וואם בעלי־מלאכות, 2 מיט צוזאמען קהילה־םירוגג

 אויסצושטרײכען געווען, איז פםק דער צוגעזעצט. האם
 האס (דאפ יאר 6 אויף צעך פונם ישראל שניידער דעם
 נימ ער האט ציים דער םון משד אין אז באםייט, אויך
 דערנאך שנײדערײ), םיט פארנעמעז צו זיד רעכט קיץ
 אלס סיםגליד, אלס איינשרייבען װידער מעגעז זיד ער זאל

 דע־ דער אויף געהײסען האם (דאס מיםגליד נײער א
 — ״מלאדזשי״ םלאוויש םץ ״סלאםץ״ שפראך מאלדעער

 קיץ געהאט ניט יארען םון משד אין האט וואס ױנגער)
 געהילםזגן קײן און לערעז־איגגלאד קײן האלטען צו רעכט

 בא־ צו זיד רעכם איגם באגרעניצם געװעז אויך איז און
 צוױי די האנטװערקער זעלבםשםעגדיגער אלם שעפםיגען

 האבען טשפט, ביים געזעםען זײנען װאס בעלײמלאכות,
 םאר נאר אויםשליםען אים זאל מען אז םארגשלאגען,

יאר. 3
 גא־ צו באםיט זיך נאר נים אבער האבעז קהילות די

 מא־ זען און האנםווערקשאםם ארגאניזירנזע די הערשען
 אויך האט גאר באםעלען׳ אירע צו אונםערטעניג זי כען

י געגעז דיםקריםינאציע געװיסע א אײנגעםירט אמאל  י
 האבען מיר זאכען. אויסערליכע איז אםילו האנםװעדקער-

 טען19 םונם אנזזויב פונס םאקט כאראקטעריםםישען אזא
 ליטע). אק שםעשעל קליק (א קיידאז איז יארהונדערם

 האנםװער־ די פארבאםען קהילה די געהאם האם •דארם
יארםעלקעס, סאמעטעגע איז שטרײמלאד אנצוטאן קער

 אי־ שײנע די טדאגען געדארםם נאר האבען מאם לגוש א
לי די דען,  נים האנםמערקער די אגער חאבען בתים. מ

 ס׳איז ארײן״ קאשע די אין שטײען זיך ״לאזען געװאלט
 רעװאלױ םראנצויזישער דער נאך צײטען די געוועז דאד ׳

 האט גליימזײט און םרײהײט פח לאזונג דער װאו ציע,
 קײז־אן קײן לוםטען. דער אין געשװעבם זאגען «ו אזוי
 גלײכ־ די פון וױדערקול א אנגעקוםען אויך אודאי איז

 בײ אויםדתק m געםונעז האם און הײסם״באשטדעבונגען
 סאםע־ און שםרײםלאד אנםאן וועלען אינם שנײדער די

 גע־ זײנען נאכסס צו םרײטאג אײז יארמעלקעם. םענע
 סאםע־ אין אנגעטאן שנײדער צוױי אריק שול אין קוםעז
 זיי האם מען אמ גענומעז מען האם יארמעלקעם. טענע

 שנײ־ די האבען דעםאלם שול. דער סון ארויםגעווארםען
 צװײטיען דעם רעװאלוציע... א מאכען צו באשלאםען דער

 םך א ארײן שול אין געקוםען זײנען נאכטם צו םרײםאג
 סאםעסעגע אח שםרײמלאך םיט אויםגעיוצם שנײחנר

 קחל זיד האס ״רעבעלען״ םיל אזוי געגען יארמעלקעס.
 תאם ן90 אבער געבען, עצה אן ארם אויםן געקענם ניס

t האם מען נאכצוגעבען. גיט באשלאסעז t געװענדעט 
^ םונם קאםיםאר צום  געהערט האם אים צו װאס פר
 דער אין שפעט &ען האס הילף m מיט און שטעםעל׳ דאס

 שנײדער, 150 ארום בעםען די םמ ארויסגשלעפם נאכם
 געשםי־ זײ האט מען און יאר, 10 פת איגגלאד דארונםער

 אבער האבען שגײדער די אנדערען. גאכן איינעם םעז
 געםירם װײטער האכען אח איבערגעשראקעז נים זיך

ײ ;קאםף דעם  און געריבט צום געווענדעם זיך האבען ז
ע־האנעזקאס^ ל^געז נאךא רעגיתנגאון צודער ײג  ז
 קי׳ידאן מעשה די קהילזדםארװאלטונג. דער אין וואוגעץ

 שײז זימען קזזילות די װען צײם, א אין געסראפען האם
 דער is נאענט געודען שױן איז עס אץ אאגעשװאכט געװען

is זײ װען צײם m פױלעז געמרק אפגעשאפס בכלל) 
ר40די* איז רוסלאגד יארען, ער20 די אק tm י r(; 

 חאנםװערקער־ ארגאניזירטע די געקענם האבען דעמאלט
מז פדיערדיגע די אק ;.זיגען״ שאפט  אבער אמ *יי
האגטװעדקעד־ דעד *װישען סכסוך א בײ שםענדיג כטעט

M M  M M  • M M t M  k u a ̂פס-------------  רגעדץ. די לעגטע די געזועץ קזזילח דער און ש
̂בען ®זוי .  דער גדדישען מציהוגגען די אויסגעזיח ה

 r* קערפערשאפם ארגאנחירטער דער אח קחילח
ir אדער מד״ דעם טימרפעד,נחא o n
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גערעכטינלדס♦» סו ם

ארבעטער־לעבען אינמערנאציאנאלען פונ׳ם

<

 1לטבט אויף קאמף אין ארבטםמר־קלאס טנגלי־שטר דער
בארבאריזם נאצישען גטגטן םוים און

 צו גענעראל־שםאב זיין טרייבם יםלער
 זײן םון טעםפא דעם סארשנעלערעז
גוט, גאנץ וױיסט ער ״בליץ־קריג״.

— זיג שנטלטן א האבען מח ער אז
זיג־ דער םון זיד װעט נישם, טאמער
 םינםטערע א אױסלאזען אילוזיע
 אין עראםלאנעז זײנע םליען מפלה.

 אינז־ בריםישע די איבער טויזענטער און הונדערטער די
 שלײדערען און איבערריים׳ אז ביינאכם, און בייטאג לען,

 סח היימען םארניכטעט ווערען עס היםעל. סון בליצען
 געםאר־ װערען קינדער אח םרײעז בירגער, פריז־ליכע

נישם. נאד דאם קוםם בליץ־קריג צו — אבער דעם,
 םערדערישען דעם האלם־אויס םאלק עגגלישע דאס

 העלדישען םים אנםשלאםענהײם׳ אײזערנער מים אנפאל
 אםם־ םארגיכםעם װערען עראפלאנען נאצישע םוט.
 לוסם-פלאם ענגלישער דער טאג, א הונדערם מאל

 דײםש־ אין פאזיציעם םײנםליכע אויף אנפאלען מאבם
 װאס םאג או םאג םון שארסער װערם קאפף דער לאגד,

 האםע־ די איז בארעכםיגט םער אלץ דויערם, עס לענגער
 איז װעחנז משמעםערט וזעם אגפאל היםלערם אז נונג,
װידערשםאנד. עגגלישען םון װאנם אײזערגער דער

 ענגלאנד פון פארםײדיגונג נאציאגאלער דער אין
 סון םארשםײער םאלקם־קלאםען. אלע פאראײגיגם זײגען

מן באד־פאדסײ’ •n ׳קאבי־נעט דעגידונגס זדן זי
 קא־ םונ׳ם רמרעמערפא קאגסערװאםיװע די םים זאמען

 םין אגדער גאנץ א אבער איו דאם פיטאליםםען־קלאס.
 גע־ זײנען װאס ,בורגסרידענם״, יעגע וױ אליציעקא

 װעלם-מלחמה לעצםער דער בשעת געװארען שלאסען
 שאדען פיל אזױ האבען און לענדער עאישעאפיידא די אין

 ארבעםער־באװעגונס אינםערנאציאנאלער דער געבראכט
 איז ארבעםער־סעקםאד דער זיך געםינט ערשםעגם,

 סאציאליס־ פון קאנםראל אונטער׳ן אינגאנצען עעלאנד
 םרייד דער איז מיניסטער ארבײטם םיגיסםארען. טישע

 דער פאר םמיםטעו־ דעד בעווין. ערנסט יוניאז־פירער
 דעײדיד ױניאדפירער. א אייד איז םײניגג־אינדוסםריע

 מאריםאן, הערבערט איז אםוניציע־םיניסםער גו־עגםעל.
 פון םעיאר און לײבאר־פאדטײ דער םון םעקרעטאר דער

 לײבאר־פארםײ די האט אבער, צװייםענם, לאנדאן.
 םולע די רעגירוגגם־קאאליציע. דער איז דערהאלםען,

 גרעם* דער םיט איניציאטױו. און אקציע םון פרײהייט
לײבאר־דעפוםאםדז די ארױם טרעטען אםענקײם מעד

a a a  m a U m m  a a M  a M f e M M A  M M A a  a a M  A A M M A a t e k a t e s L  -  -  זײ װעלכזנ אין םראגען, אלע אין פרעסע לייבאר די אוץ- - 
 קאנםערוואםױוע זייערע םיט אײנשםיםיג נישט זײנען

מיניסםער־קאלעגעז•
א צו געקומען עם איז צדו־יק װאמז אװײ םים

׳«האבעז לײבאר־דעפוםאטעז װען פארלאמענם. אין שטורס ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
 גע־ אנפארטרויט את׳ם װעלכען לארד. קאנסערװאםיװער

 ״םינפםעז םון נעםםען די אויסצוראםען אםט דאם ווארען
 גאנץ פארפאלגט און סאס די כאפם״איבער קאלום״,

 לײבאר־דעפוםא־ די איט האבען מענשען. אוםשולדיגע
 רעגירוגג דער געזאגם און םארשװיגען נישט דאס טען

 געגען קאמף םונ׳ם קרבגות אוםשולדיגע אםת׳ן. הארבע
 םױזעג־ אויד אנדערע צוױשען זייגעז קאלום״ ״פמסטען

 זיד געפינעז װאס ,רעפיודזשיס״, אנםי־נאצישע םער
 רעװאלתיאנערען׳ םאגיאליםםען, ענגלאנד. אין איאט
 קאנמנםחמיע־ היםלער׳ם פון אנטלאפען זיינען וראם

 אלע כםעם לעגטענס דינען עדגלאנד׳ קיין לאגערען
 םרן ארגאז דער געװארען. אינםערנירם און טTמטyרא

 דעד םים איז חעראלד״ ,דעילי לײבאר־פארטי דעד
 ד*־ דער געגען ארויסגעםראםען שארפקײס גרעםטער

מד  אויף חיםלער׳ז שסיגט רעגירוגג «די װילדקייפ זי
 — ןדיםונ^ די זאגט — אופן״• עדישעןנעפארבר א

 בלתױג־ חיםלער׳ם דזפױס,ירעפי די פארפאלגם זי ,פױכ
שונאים״. טסע

 רעגײ דער אק פארבונדען איז לי׳יבאר״פארנזײ די
 אײ־ דעם פאר ײטארפ אטיזחװ־ערזופא» דדע מים רתג
ס  נאוי־ פון לאנד דאס ראםעװען ונו אוואק• חײליגען נ
w ענגלישעז פון רעײטרשפא די אמר ̂מאריבבאד 

m p i איז הענם די נעבתדעז נישם זיר 
 ברענגם לו»<ד־ק8«בר« דןר רעגידונגט־קמליאמ. ד«ד

מ אראב קרבט̂ז ןסט■װאר די  דדאם קלאסאמעד־ברא ד
ן גאפאר גרעסטן די זאל זומולער םאל וי

סיסמאן. ױסח דר. פון

 איז דאס — דעמאקראטיע ארגאנמאציע, םון פרייהײט
 ארביי־ םונ׳ם לעבענם-עלעמענם דער רײ ערשטער אין

טעו״קלאס.
ענג* דער םארטיידיגם לעבען און בלום זײן מיט

 דעמאקראםיע און םרייהייט די ארבײטער־קלאם לישער
וועלם. גאטנער דער םון — און פאלק זיק םח

 1פאשיסםישע א שאפם פראנקריױ אין פטטטין־רטגירונג
ארבטםם־גטזטץ

פעטעין׳ מארשאל פאשיםטישען םונ׳ם רעגירונג די
 באזיגםער דער איבער כוח היטלער׳ם מים הערשם וואם

 נײעם א ארויםגעלאזם האם רעפובליק, םראגאויזישער
 די אפגעשאםם װערם עם װעלכען מים ארבעםם־געזעץ,

 ארבע־ דער װאס אלןידינג, בכלל און ־שטוגדעדװאך40
 דערגרײכם טrא ביז האט םראנקרײך איז םער־קלאם

 פראטנױ־ די פאליםי̂י םאאיאלער פון געביט אויםץ
 פא־ זײער פארראםעז האבען װאם קאפיטאליםםען, ײשע

 םארםײדיגונג גאציאנאלע די םאבאםירט און םערלאגד
גע־ דער פאר שולד די װארםעז םראנם, גאעען אױם׳ן

A / a aaaaa aaa aaiaftMMaafeMaaaMMaa AMaMuaLםעגה זיי ̂רבעםערשאסם. דער אױף מפלה ליםענער 
 געשאםעז זיינען װאם געועגען׳ םאגיאלע די אוליב אז

דער אוגטטר םאלקם-פראנם״רעגירונג, דער םוץ ןגעווארע
aaaaaAa aaM̂ AMklaMMA aMMMMAaLftMIAMA aa/aas aaaMaAhftaפרעםיער־םיניסםער סאגיאליםםישען ם פונ אגפירוגג 

 פראדו־ װעניג צו ארבעטערשאפט די האט בלום, לעאן
 געבליבעז םלחפזז״פראדוקאיע די איז אזוי און צירם״

 די לוירעזארפ האט פראנקרײך און המטערשםעליג
 רעגירם װאס קליקע, פאשיסםישער דער כײ םלזזמ̂ד
 באלד קאפיםאליסםעז די תאבען פראנקרײך, איבער איצט

 אנו־ זײנען ארכעטס־געועצען סאציאלע די גע׳פועל׳ם•
 אונםערגע־ באזונדערם נישט דארף עס געווארען. לירט

 אויב בלכול• בײזזויליגעד א ם׳איז אז װערען, שםראכען
 פאו־אגםװאו־םליכ־ די ארױף וואדםעז קאפיםאליסםעז די

 די אויף םלחםה־צוגרײםונג שלעבםער דער פאר קײם
 דא לאםיר בלום״רעגירונג• דער פון געועגען סאציאלע

דאםעם. עםליכע נאר איבעדגעבען
גע־ אח בלום לעאן פון פאלקםפראנם־רעגירוטנ די

.1937 יוגי ביז 1936 ײגי םון מאכט דער בײ װען
a aasaa aiaL■ a^m  aaA AAaaA AaaaaAaMM ama mm mamaיתיר ערשםער דער אק באלד ®p רעגירוסנ בלום דער 

 k די םםרײק־באװעגוגג. סםיכישע א אויסגעכראכען אח
אז שליסעגדיג םםרײקס, די לסםיעשגגײא האם רעגידונג

b . k.aMiaaaa aasf A aMteLsaa —̂ ■a. AbMaAAA AM MAfta MMMMMוועלכען אין יוניאנס׳ די מים אפמאך o אנערקענם אמ 
 רעכם דאם און ארגאניזאציע םון רעכם דאס געװארען

 גע־ באשטימם את אויך בארגײניבג״, ״קאלעקםיװ פון
 פראצענם 12 פון לוין־העכערונג אלגעםײגע אל װארעז

 םען21 דעם שפעםער, צװײ אדער װאן• א חדכשנים. אין
 װאס געזעץ׳ דאס געװארען אגגענוטעז איז ,1936 יוני

 ־שעה•40 די ארבעםם״ציים מאקסימאלע אלם כאשםי&מ
 גע- נײע דאס איז 1936 אקםאבער אק או■װעטס-ארב
 דעם פון וױרקונג די קראפט. אין אריינגעםראםען זעץ

 שםארק איז פראדוקציע די אז ז,געװע איז געזעץ נײעם
 אויסרעכע־ סםאםיסםישע פון געװארען• פארגרעםערט

 װיכםיגםטע די — םעםאל־אינדוםםדיע דער אין נונגעז
 זען, «י איז — םלחםה־צוגרײםונג םאר אינדדםםריע

 פראדוקציע די איו דואוסרגעמא־ד.-שע40 דער בײ אז
 די געװען איז ענליד פראצענט• 17 םים גשואקססן

 אבדערע אין פראדוקםױויםעם דער פון פארגרעסערונג
 די מקומען איז עם װען סארקערט. ארבעםס־צח׳ײגעז.

 אסנע- האם און ,1938 אפריל אין דאלאדיע, רעגידוגג
 בא־ «ו און ארבעםס-רעזשים דעם ןפערארשפא הויבען«ו
 װירקונג די איו .עמערבאר די פון רעכם די גרענעמז

 פדא• די — אז געװען, צבצצדימפאוי דאזיגע די פון
 מנדליגער שוין דאס איז אנב גטפאלטן. איז ײקציזנ

 בײ אז פראקםיק, דעו־ אין געודארעז באשםעםיגם פאל
 *ר־ קידמרער בײ און ארבעםם־באדינגתגען בעםערע

בײ מי piyom 8 טעייםקסױואדפר די איז ײטצ־טסבע
MÂ ^A aMA AA A AAMMA mmAmLim _  *ר* די ווען :גערעדם פשוט באדינגתגען• שלעכםע

 כוחווד די איבער אנמשםרעעם גישט זזײגע בעמער
שנעלעד. און בעסער ויי ארבעםען
 אבער האבען פראנקרײך איז קאפיםאליסםעז די
 געזעצען לעאאציס די םים געמאכם שלום גישט קײנפאל

 געזעץ נײעם לויםץ צייט. זײעד געקומען איז אי*ם און
אר־ פון באשטימונגען אלגעםײנע אלט *פגצשאפט זײנעז

 יעדער איז אמ געגענט יעדען אין בעםם־באדינגונגען.
 דאס האבען אלײז םאבריקאנםעז די וועלען אינדוםםריע

ױ באשםימען, צו רעכם םולע  דארף ארבעם די לאנג ו
 (רעגירונגם־פאף• פרעפעקםען םאשיסםישע די דױערען.
 מע<ארס די אמ דיםםריקםען אײנצעלנע םמ שטייער)

n ביים רעכם געװיםע האבען אײן־ ײעלעז שטעט םח a 
 ארבעם לענגערער םאר ארבעטם־באדינגוגגען. שטימען
 צוס צוגאב א צאלען םאבריקאנםען.דארםעז די וועלען

 ארבעטער דער נישם — אבער םראצענם, 20 סון לוין
 בא־ וועט ער נאר צוגאכ. דאזיגען דעם באקומען וועט

 םפע־ א םאר רעגירונגם־קאםע דער אין װערען צאלם
פאנד. ציעלען

 גרויםע, די צעטרעטעז באדארפם האט היטלער
 פראטנױזישע די כדי רעפובליק, םראטנויזישע שםאלצע

װערען- אויםגעריכט זאלען קאפיטאליםםען

פראנקרײן אין םרייד־ױניאנס ,,ארבטמסװיליגטי
 «ח נומער לעצםען איז געמאלחנז שוין האבען מיר

 םראגק• סמ רעגיתנג פאשיםםישע די אז צײםומ, אונזער
 םאר- האנם אײזערנער אן םים גענוםען זיך האם רײך־

 נישס — ריכםיגער באװעגוגג׳ טרײד־יוניאן די ניכםען
ײ *איבערבױען״. נאר םארניכםען. גלאם  טרײד־ אלםע ו

 פוג׳ם אינטערעסען די אפגעהים האם ױניאךבאװעגונג
 אבעד אעם זיך טיםיגם רעגירונג די ארבעםער־קלאם.

 ארבע־ די אײנגעמן זאלען װעלכע ארגאניזאציעם, אק
 ארבעםב־ פאשיםםישען א אונטער ארבעטען צו חשק םער

 קא־ פראטנױזישע די םון אמםערעסען די םאר רעזשים
פיםאליםטען.

(די ארבעט״ םח קאגםעדערזמיע געמײנע.אל די__
 וחך דארף לײבאר״) אװ ״קאגפעדעריישאן פראטנויזישע

 און רעגיחגגם־איאראט פאשיםםישען םוג׳ם חל?ן א רען
 װערםער די קאנסםיםתיע איר םון אױםשםרײכען מוז

 זיך ״פאםען װאם װערםער, אנדערע און ״קלאםענקאמף״
 אא םאקע וואלם םראנקרײך... נייער דער פאר נישט״

 ארבעטס־ נייער דעד װאס חםרון, א נאר אח געװעז, גוט
 איז װעלכער בעלען׳ רענע פאררעםער דער מיניסםער,

 *P קײן געםינען נישט קען ארבעםער, אז געײען אליין
 ױניאז־בארועגוט אלםער דער אק מיםארבעםער סיגע
אויפגאבע. גרױםער זײן םאר

 ארמ־ םראנצויזישער אנגעזעהענער אלםעד דער
 מ־ זײן דערלאמט תיסי האם זשוא, לטאן םעוי־םירער,

 פון ״קאנםעדעחטניע דער סמ םעקרעטאר אלם םיםיע
d זשוא ארבעם׳׳. - ip טלט̂ס די זינם פון צײם גאנמ די 

 ברענ־ *ו ױניאנם, די סון געפאדערם אױםגעבראכעז׳ איז
 מאאמד דער פון אינםערעם אק קרבגות גרעםםע די גען

 גאגצע די און לאנד דאם אטעװעןר *ו כדי פראדוקציע,
 פון אגהױב איז נאו בארבאריזם. היםלער׳ם םון װעלם
 דעקלאראצמ א אמםערגעשריבלן ער האט מלחמה דער

 װןל־ אץ איגדוםםריע, דער םון םארשםײער מיט צחאםען
 פון אחדות נאציאגאלע סולע געםאדערם װערם עם כעד

 באװאםענונג־אינ* דער אין פאבריקאנםען אח ארבעםער
 היטלערץ. איבער זיג דעם פאחיכערען *ו כדי דוסםריע,

 צום םאלידאריםעם נאציאנאלע געפאדערם האם זשוא
 גארן און פארביםערונג םיט אבער פאשיזם, געגעז האמף
 םים׳ז סאלידאריםעם םון געדאנק דעם *וריק ער וױיזט

י םאשיזם.

 .םאסאלטר דטר אין טנגלאנד אין ארבטםטר־רטכם
נזלחנװז*.

 לאנדאנער םונ׳ם איבערגעגעמז װערם עם וױ
 אײג־ שױץ רעגיתנג ענגלישע די האם ו־ידעאלד״ ,דעילי

 דארפען װעם װאס ארכעםם־םריבונאל, דעם געארדעגט
 ארבעםער- צוױשען שםריי־ם־פראגען אלע אין אנםשײז־ען

 גע־ דאס אמםעדנעפונגעז. עיסםישלאטיאפק און ימיאנם
מן דרײ :ריכםער 5 פון צוזאםעגגעשםעלם איז ײכם  וי

 געװארען באשםימט זײנעז װאם ריכםעד, ■ראפעסיאנעלע
 באשםיםט װערען צוױי אנחגרע די רעגירונ^ דער םון
 צוױי־ דער ארבעםעד׳ די םון אײנער צדדים, בײדע פון

אם םון די'אנםשײדוסנען סענעדזשםענט. דעם פון םער
- - . . . - - ,  a aa^a aa» AAM ■MAMA AAAAAM AMAi MMMjt t t x בײז־ע פאר במדעגדע זיינען םריבוגאל דעם 

a/Aaaia - - - - - - -    - - - •a aaaA AkMMfeMAkA(• AAAAA AAAן אױם ודימזער שרים א אמ איגסםיםוציע בײע די 
 פולען אין •ראדדקציע נאגקגאלע די דערהאלמען צו װעס
 םאר־ נישם מלחפ̂ז דער פון באדערםענישען די ארפ גאנג

 רעכם דעסאקראםישע די םולשטענדיג דערביי ניכםעגדיג
 םרײד־ זײערע פח עןמײהײדפ די און ארבעםער די פון

אין אז װערען, געזאגט עו־שם נישט דארף עם יונקמם.

װ ט ײ ז ► M 1940 ט., פ ע ס

 םיט נוהג זיד אנדערש גאנץ מען איז לענדער אנדערע
ארבעטעה
םלחםה. איז זיד געםיגען וואס לענדער, אלע אין

 װיכםיג וועניגער נישט פראדוקציע נאציאנאלע די איז
 ארבעט דער דאנק א נאר אליין. שלאכט־םראנט דער װי

 םלחמה־מאשינעריע גאנצע די דאך קען םראנט הינטער׳ן
 ווען אן, מאמעגט דעם םון גאנג. איז װערען געהאלטען

 ארביי־ די זיינען מלחמד״ די אנגעהויבען זיך האט עם
 דיםציפליניר־ שטרענג אין געווארעז םארוואנדעלט טער
 םאםאלי־ די םזון מילא, סאלדאטען. געהארכזאמע םע

 איז רוםלאנד, און איםאליע דייטשלאנד, לענדער םארע
 ארבעםער די האבען דארט אפגערעדט. אינגאגצען דאך
 דער אין נישט דעה שום קײן שלום־צייטען אין אויך

 דעמאקראטישער דעד אין אםילו אבער פראדוקציע.
 דאלאדיע־רעגירונג, םריערדיגער דער אוגםער פראנקרייך,

 אלע אװעקגעגומען ארבײםערשאפט דער בײ מעז האט
 ארבעטס־מיניםטע- םונ׳ם קאמיםיעם ספעציעלע רעכם.
 פון םראגען אלע אין אנטשיידען צו געהאט האבען רױם

 די םאלגען. געמחם האבען ארבעטער די און ארבעט
 נישם מען האט אפמאכען קאלעקטיװע עקזיםםירענדיגע

 קיין שוין כםעם האבען ױניאנם די אכט, אין געגוםען
געהאט. נישם ױארם

 ערשםען םמ רעגירונג די אבער האם ענגלאנד אין
 םח קאאפעראציע םרײנטליכע די געזוכט אן מאמענם

 טרעט שםאנדפונקט דעם אט סון און םרײד־יוניאנם די
 םלחמה *םאטאלע״ די װען טער׳rא אויד אפ נישט זי

 נאציא־ דער צו םאדעלוגגען עקםםרעמםםע די שםעלם
פראדוקציע. גאלער

 מערדע־ גאנצע די בשעת פאבריקעז, די אין איצט שטייט
 גע• זיך האט םאוםה נאצישער דער םון װילדקיים רישע

 באמת באלאנגם ענגלאגד, אויף אימפעם אזא םים ווארפען
 ױ־ אמ פרייעז מענער, ארמיי. קעמפענדיגער דער צו

 אהן לעגגער. און וואד א שעה 60 ארבייםען גענטליכע
 ברענ־ די וואקאציע. אהן יום־םוב, אדער זונטאג אםרוה

 נאר קרבגות, מאטעריעלע גרעםטע די בלויז נישט גען
 כםעם לעבען׳ און געזוגם זײער אײן אייד שטעלעז זײ

קאמף־םראנט. אוים׳ן םאלדאטען די װי וױעיגער נישם
 אויםגעםירם ווערען וואס לוםט־אנגריםעז, די צוליב

 נאכט, בײ און םאג בײ איבעררייס אהן ענגלאגד קעגען
 םולקאמענער א ענגלאגד אין געווארען איינגעםירם איז

 םאבריקען און היימען פון םענםטער אלע ״בלעק־אוט״.
 געדיכם, אזוי איינגעהילט און םארמאכם ביינאכם זיינען

 אבער ארױםדריגגען, נישם קאן ליכם־שטראל איין קייז אז
 קיין אריינקומען גישט אויך קאז צייט זעלבער דער אין
 צוליב הערשט פאבריקען די אין לופט. םראפען איין
 אטעם דעם קען מען אז לוםם, הייסע שטיקעגדע א דעם

 אר־ וואם מעטאל-פאבריקען׳ אין םפעציעל באפען. נישם
 ממש לאגע די אח מלחמה־באוואםעגונג, דער םאר בייטען
 געגא• דארט ווערם עס אריבערצוםראגען. מער נישט
 םץ םעמםעראםור א ביי שםאל. געשםידם אייזען׳ סען

 םויער אמ םיר — איז גראדעז טויזענטעד אמ הונדערטער
םארםאכםע• בלייבען מחען

 וואם מעםאל־ארבייטער׳ םמ קאגםערענץ א אויף
 דערציילם איז ענגלאנד, אץ פארגעקומעז לעצטענס איז

 אר־ דער בײ מאסענהאםט חלש׳ן ארבייםער אז געווארען,
סאר־ װערען טעג ארבײטם הוגדערט־טויזענטער און בייט

ענג־ אין איז איבערגעגעבען, שוין האבען םיר וױ
קלעג־ דער סםרײקען. צו געװארעז םארבאטען לאנד

 האבען ארבעםם־באדינגוגגעז פח םראגען אלע איז אבער
 איגמיאטיװ. פולע די וױיטער אויך םףײד־יוניאנם די
 דיקטאטור קײן איבערגענומען נישם האט רעגירונג די

 באםעלט אמ אינדוםםריע דער אין צדדים בײדע איבער
 לױן׳ צאלעז זאלען זײ װיםיל קאפיםאליםםעז, די גישט

 זאלען זײ לױן ױעלכען סאר ארבעםער, די נישם — און
ארבעםען.

רעםפעק־ וױיטער ווערעז אפמאכען קאלעקטױוע די
 (״אגרי־ אפפאכען םערםטע די אק ענגלאנד. אין םירם

ױ מאס דערזעלבער אין אז םארגעזעז׳ איז םענםם״)  עם ו
 לעבעגם־םיםלעז ױיבטיגםםע די םמ פרײזען די שםײגען

 (״םלאידיגג אױטאםאםיש לוק דער שםײגעז אױך זאל
ױ וױיניגער נישט םקעיל״).  ארבײטער םיליאן דרײ ו

 טיס אםמאכען קאלעקטיװע םון געניסען ענגלאנד איז
 אױם אבער ברעכען עס אויב באשםיםונגען. אזעלכע

 ױערט םענעדזשםענם, איז ארבעםער צװישען קאנםליקטען
 דיפערענצעז די אױסצוגלײכען בדי געםאן, אלץ קודם
ױ אזוי קאטימעטעז לאקאלע פון הילף דער מים  םריעד׳ ו
 רעזולטאםען. קיץ נישט דערגרײכם מען ווען דאץ, נאר אמ

 נײ־געשאםעגעם דעם איבערגעגעבען שםריים דער תערט
אנםשײ־ דעפיניטױוע א ארוים טראגם װאס םריבונאל,

באשטי־ א פארגעזען אויד איז געזעץ נײעם אין
 מאנעװרעם געגען ארבעטער די באשיצען זאל װאם מוגג.
 פארהאנד־ די לאנג צו פאדציעז צו מענעדזשמענט, פונ׳ם

 זײ אז ארבעםער, די *װינגען צו ארום אזױ כדי לונגעז,
 :באדינגונגען אלםע די אוגםער ארבעטען דעתױיל זאלען
 םעטעל־ םרידליכער קײן דערגרײכט נישט װערט עס אויב

 קײן ארויםגעםראגעז נישם װערם עם אויב אדער מענט,
 טעג, 21 םת םשך איז ארבעםם־געריבם פוג׳ם אנםשײדונג

 איז או־ויסצוטרעטעז רעכם דאם ארבעםער די האבען
לעגאלער. א איז סםרײק דער און סםרײק

באשםימונג: וױיםערע א נאד איז אינטערעםאנט
ױ אזוי  םארשארםם אמם װערען ארבעםם־באדיגגונגעז די ו
אץ  םאדע־ די נוליב פראדוקציע׳ דעד פח צײײגעז אלע ׳

 8 געווארעז אײנגעסירט אח פלחם̂ז דעד םון ררנגעז
 אין פארענדערוגגעז לע8 פון רעגיםםראציע ספעציעלע

 בא־ מחעץי דאם מלזזםח־צײט. בשןת באדיעתגען די
 םלחמה- די ענדיגען גאר זיד ױעם עם לד8וױב אז שטיםט,

 רמטם*באדינ־8 לםע8 די װערען צודיקגעשטעלם םחען
 באדינגונגעז שװערערע און שםרעגגערז די גונגען.
מז p 8 זיי ip דער ר8פ ארבעטערשאםם דער םון TP 

 אנהאלםען גישם חת8ם און םאו^ידיגונג *קמלער
ריבער.8 איז געפאד נאאיאנאלע די װיבאלד

מלחםה פון גה^נום־פייסר אץ ארבעם
 די אז זאגם. מען װען חג<8פר 8 גלאט נישם ס׳איז
חיגםעדלאנד. פח סאלדאםעז די זײנעז ארגײטער

מן גע־ ארבײםעז-פרעםע׳ עמלישע די לעזט מען י
װאס ארבייםערשאפם, די אז איבערצײגמג, די מען װינט

 קענעז אץ קראנק װערעז ארבײםער מאסען ווײל לוירעז,
ארבײם. דער צו קומען נישם וואכענלאע

,פלנאפ א צגעזסגפגדויא עירוגדע די לעצטצנסהאט
 לוסם־אנגריף, א פח אלארם אז אז קומט עם װען אז

 גישט בריקען8םונמיע־ם8 די אמ ארבײטער די םארען
 בח קעלערם״ די איז לויםעז אח רביים8 די פארלאזען

 עראפלאנען םייגטלאכע די אז םעסטגעשטעלט, ס׳װערם
םיטם אײן קײן שטאט. דער איבער שױן טאקע זײנען

HAAAAMA AMAAAaa AaAAAAaMAAMAAAfeA AMMA A4Aa aaaaAAU AkaA MAשםײעז װערען. פארשווענדעם נישם םאר ארבייט דער םון 
 ארבײם. דער בײ ױגענטליכע און פרויען אח מענער

 דערנענ־ עס בשעת חענט, די אק צשםח דער טיט ממש
חימעל. פונ׳ם םעז*טױט8מ דער מערער אלץ זיך םערט

 דער םוץ גזזינום אין ארבייט הייםט עם װאס אט
םלחמד- םאםאלער

ארבײםסהענם. פעהלען מנגלאנד אין
לעצ־ האט גו־ינװאוד רםור8 םיניםםער לעיבאו־ דער

 אינדוסםריעלעז און ארבײםער די צו אפיל אז אין סעגס
 אין אז נײעס. םענסאציאנעלע סמש די איבערגעגעבעז

 דינען אמט ביז ארבײםם־חענט. אמט םעלען ענגלאנד
 מחאגם, עד האם — ס,אנשח וױ ײמעראדג מער געווען

— ip u r8 מער פאראן זײגען עם :םארקערט אמ 
 די סאדערם דעם צוליב ארבײםס־הענם. הי תשאבם

 לעי״ (םקילד םפעציאליםםען ארבײםער ז8 רעגירונג,
 *שװאר־ צו װערען אוועקגעשםעלם נישט זאלען בארער)

 א םון ארבײם םפעציעלער א צו אדער ארבײם צער״
 אוים־ איצם ווערען ארבײםער מאסען גראד. נידעריגעז
פאבליים. אלם געבילדעם
 פאו־םער פארוועגדען *ו געװארען, םארבאםען ם׳איז
 זײער וױ ארבײם אגדערע סאר מײנערם און ארבײםער

 אויפנע־ גישם אונםערנעםונגןזן די רען8ט בכלל םאך.
 ווענדעז זיד םתען די ארבײםער. קײן זעלבשטעגדיג מען

 «ו געווארען׳ פארבאםעז אויך ס׳איז ײניאנס. די צו
 דער אין םאבריק איין םון ארבײםער םראגספערירען

ארבײםם־אםםען. די םח װיםען דעם אהן צוױיםער
 אויםצױ געמאכם ױערען אנשםרענגוגגעז באזונחנרע

 ארבייטען. םפעציעלע צו ױגעגםלימ אמ םתיען לערנען
 וואם פאבריקען, צו בײשםײערתגעז גיט רעגירונג די

 םאר־ םאר םאכלײם אויםצובילדען אוגםער זיך נעםען
םפעציאליםעםעז. שידענע

 אלץ נאד הערשם עס אבער ארבייםם־המנם, פטלטן טס
טנגלאנד. 1אי ארבייםסלאזיגקײם

 גרעםטע די געטאכס וחנרעז עס װען צײם׳ דער אק
 ארבײטם־ נײע געפינען צו ענגלאנד, אין אנשםרעגגומען

 ארבײססלאזיג־ די װערם אינתםטריע, דער םאר הענם
 װערם צײםעגוױיז פארקערם, פארקלענערם. נישם קײם

רגרעסערט.8פ גאר ארבײטםלאזיגקײם זײ
 פאר ארבײםסםיניםטער דעם פון ריכט8ב םונ׳ם

 פאר׳ז ז8 זעז, צו איז ,1940 ײלי ביז יתי םון צײט דער
 געװאקםען. ארבײםסלאזיגקײם די אח ט8נ8מ לעצםעז

 אינײסםריע־צװײגעז. די אק :פשום׳ע א איז סיבה די
»יו שלוס־געברויד׳ גאדמולעז דץ8פ ארגײםען װעלכע

 דארף ערשטענם געםאלען. שטארק זייער פראדוקציע די
 םון ארטיקלען םיל אזוי נישט היינם ענגלאנד אין מען

 ענגלאנד קאן צוױיטענם פריער, װי צייטען נארמאלע
 און לענדער םרעםדע אין עקםפארםירען נישט איצם

אפגעשטעלט. גאנצען אין איז איגדוםטריע עקםפארט די
 אין ארבײטםלאזע צאל די אז איז, רעזולטאט דער
 םױ־ 600 ערך אן מיט טאקע איצם באטרעםט ענגלאנד

 דער־ זי אבער צוריק, יאר א מיט װי ווײניגער זענט
טויזענד. 760 אריבער אלץ נאך גדייכט

 בלײבם ברענגען, נישם זאל מען ערקלערונגען װיםיל 4
 אומפארשטענדליכער ממש אויסטערלישער, אן םארט עם

 מאביליזירם ווערט עם ווען מלחמה־צײם, אין אז סאקם,
 פאר־ נאציאנאלער דער םאר םאלקס־קראפם גאנצע די

 געםיגען נישט מענשען צאל גלויםע אזא זאל טיידיגונג,
 ם׳איז פראדוקציע. נאציאגאלער דער אין ארבײט קייז
 קאםיטא־ די אז םאקט, דעם םאר באוױיז איבעריגער אן

 אומשטענ־ שום קײן אונםער איז װירטשאפם ליסםישע
םראבלעמען. אייגענע אירע לעזען צו בכוח נישם דען

 לטבטנס־ די וואקסטן טס — און לוין דטר שכױיגם טס
פרייזטן. מיםטל

 בא־ םםאטיםטישע די אין ארײן קוקט מען װען
 זעט עגגלאנד. אין םיניסטערױם ארבײטם םונ׳ם ריכםען

 םון וואקםען איץ אין האלט ארבייטם־לוין דער אז מען,
 םעפטעםבער סון _אגיםגעבראכעז.1מלחמ?-אי די זינם

 לוין־םוםע טאטאלע די איז ,1940 מערץ ביז .1939
 םיליאן 1 םיט געווארעז געהעכערם ענגלאנד גאגץ אין

 ן8םילי 11 אריבער פאר וואך א םונם טויזענ̂נ 722
 איצםיגען סונ׳ם חדשים פינף ערשטע די אין ארבײםער.

 פאר בלויז גרעםערע. א ד8נ לוין־העכערונג די איז יאר
 6 עיד אן גדױט־אינדוםטד^ דפד פיז ארבײטפר יד

 לױנ• די באםרעפם מענשעז, ז8םילי פערםעל 8 םיט
 מי־ 6 <בײ םונט טויזענם 170 םים םיליאן 1 העכערוגג

וואד• א יאלאר) לי*ז
סארשטעלען, נישם אבער זיד םען דארף דעם צוליב

 *ו אנגעהויבען םאקע האט ענגלאגד איז ארבײטער די אז
»r די געשטיגען דעען «ײט זעלבער דער אין גוט. *ו 

 דאר• ארבײטער די װאם מיטלען, לעבענם די פון פרימעז
 צען8ח פרײזעז — און לית זײער פאר קויסען זיד פעז

 קאן שטײגען, זיך נעםעז זײ װיבאלד אז םבע. אזא שוין
 םשך אץ געז•8דערי גישט גאר ארבייםם־לוין דער זײ
 איז געשםיגען ארבײםם־לױן דער איז יאר לעצםעז פמ

 קױף אין אבער געלד׳ אין צעגם8פר 12 םים דורכשניט
ױ דער.8( װערט  דער איז *רעאל־לוין״) עם רוםט מעז ו

פיזמענט.״ 7 ביז 6 םיט גטפאלטן לוין
v םאציאליזם* פון .לאנד אין m\ די פארשארפם 

ארבײםם־באדינגונגטן
קאמ־ 8 אנגעהויבעו זיך האם גד8סאוויעם־רוסל אין

 םאר־ צו און יםציפליןrסrארמי די םארשםארקען צו פיין
 דעען יעקרעםען רייע א פראדוקציע. די בעסעחנן

 געגען שםראםען שטרענגע םאר זעען וואס ארויםגעגאעעז,
 אר־ דער בײ דיםציפלין די אפהיםען נים םאר ארבײטער

 ערלױבעניש, אן אן חשאב דעם םארלאזען םאר ביים׳
 ארבײטס־בדינגונגען די װ. א. א. ליידיג ארומגײן םאר

 צווינ־ ארבײטער די מען םח שווערער, אמאל וואם װערען
 זייער טאן זאלען זײ *ז קערקער־שטדאםען, מיט גען

ארבײט.
 גענױ אגםײל קנאפעז 8 זײער האם סאוויעם־רוסלאנד

 איז פראדוקציע גאנצע די אבער מלחמ̂ד דער אין מעז
 שטרענגם־ די אנוועגדעז םח מעז אז דעזארגאניזירט, -אזוי
צוזאמענ־ אלגעמימעם אן םארהיםען צו כדי מיטלען׳ טע

ברון־.
 דיטר מים אן גי^ן ארבייסטר־ארגאנתאןייסס טנגלישט

קולםור־ארביים
 באמבעם נאצישע םים רעגענט עס ווען צײט דער אין

 און םױט פון װאקכאנאליע דער אינמיםען הימעל, פוגם
 ארבײםער־ארגאגמאציעס עגגלישע די םארניכםונג^האבן

ארבײם. קולטורעלע זײער אפגעשטעלם גים
 קאנםערנעץ 8 געויארעז אפגעהאלטעז איז לעצםענס

 באריכם אפגעגעבענעם סונם לייבאר־קאלעחשעם■ די םון
 אין םײלגעגומען האבען יאר לעצטעז אין אז זען, צו אח
 ארבײםער־סםודענ־ םויזעגם 13 אריבער קאלעחשעס די

 די געהאם האבען םײלנעפער צאל דמעלבע כמעט און טען
 אויםגעהאלםעז וחנרען קאלעדזשעם די .װיק^ד־סקולם״

 אוגםערצו־ איבעריק ס׳את ױניאז־באװעגונג. דער פון
 געלײגם װערם צײס אמטיגער דער אין אז שטרײכען,

 םסודעמהמ די לערנען «ו אויםמערקזאמקײט גרעםםזנ די
ה םלחמח דער םון אוחאכען אמת׳ע די םארשטיץ צו  י
 דיק־ איז פאשחם םמ עצם דעם זײ םאד אנםילעקזמ צו

םאטור.
*
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ואיבמחיכם)באװענוננ ארבעטער אנער)אמעױר דער אין
.B ש. פמ « »

 אויםאמאביל דער פון קאטוענשאן \
אפגעהאל־ איז וואם ױניאן, ארבײטער

 אין מאנאט דעם געװארען םיען
 די אפגעשפיגעלט האם לואים, םײנט

 דעם דורך זייגען װאם ענדערונגען
 נאר נים פארגעקומען, יאר לעצטן

 נאר אליין, אינםערנעשאנאל דער אין
 דורך קאנװענשאן, די גאנצער. אלס א. אי. םי. דער אין
 אגגענומען ד״אט זי וואם באשלוםען און דיםקוםיעם די

 םאליטישע אח אינדוםטריעלע װיבטיגםטע די װעגען
 שםרעמונגען די אױף ליכט גײ א געווארפעז האט סראגען,

 אמעריקאנער דער אין כוחות־םארהעלםעגישען רי און
באוועגונג. ױגיאן םרײד

 באוותען האט קאגװענשאן די װאם װיבטעסטע דאס
 אויסגע־ איז ױגיאן ארבייטער אויטאמאביל די אז איז.

 םיס. אייגעגע אירע אויף געשםעלס זיד האט און וואקסעז
 דיקטאטארישע די געגען רעזאלוציע פארדאמונגם איר אין

 ארײנ־ אפעז האט זי װעלכער אין אייראפע, אין אנגרייםער
 צעםעל איץ אין רוסלאגד באלשעװיםטישע די גערעכענט

 די און איטאליע פאשיסטישע די גאצײדײטשלאנד. מיט
 םאר ארויםטריט איר אין און יאפאן םיליטאריםטישע

 פראגראם באוואםטנגס דער פאר את רוזװעלט פרעזידעגם
 אז וועלט, דער װיםען געלאזט קלאר זי האט לאנד, פאר׳ן

 הײםעל דעם םון םיי קאנטראלירען ניט מער זיך לאזט זי
 אט באהערשש׳ לאגג צייט א האבעז וואם באלשעװיקעם

 אמ אינעוױיניג קאלום םינםטען זײער דורך יוניאן די
 צו געזוכט זזאט װעלכער לואים, ל. חשאהן פץ סײ

 דער םון ױניאנם אנגעשלאםענע די איבער גאם דער ײעח
 איג־ אוים׳ן פאליםים זײערע דיקטירן און א אי. םי.

געביט. פאליטישען אוים׳ן איז דוסםריעלען
 די וואם אומאפהענגיגקײט״ םון די.דעקלאראציע אט

 איר ביי פראקלאמירט האט ױניאן ארבײטער אױטאמאביל
 גע־ דעם םון רעזולטאט א איז קאנװענשאן, היײיאריגע
 אין געםאכט האם ױגיאן די װאם םארשריט װאלדיגען

 גע* ארגאניזאציאנעלען אוים׳ן יאר פארגאנגעגעם דעם
 פארטזא־ במעם זיד 6הא םיטגלידערשאםט איר ביט.

 האט זי וואס מיטגלידער 152,385 די אנשםאם פעלט.
 דער צו געקומען יאר דאם זי איז יארען, א פאר געהאם

 די אנשטאט ;מיטגלידער 294,428 מיט קאגװענשאז
 געמאכט איר ׳האבעז וואס שװעריגקײטעז פינאנציעלע

 םינאנציעל איצט זי איז שטיצע, לואיםעם םון אפהעגגיג
 ידניאן אויםאםאביל די זעלבםםשטענדיג. אמ םעםט
 מיט אגריםענםם נײע 327 געזואונען יאר דעם דורך האט

 אלטע 321 פארבעםערען אוץ גאנײען דעם דװץ םירמעם
 דורך זיד ד,אט ױניאן דער םון מאבט די אגרימענטם.

 באשלאםען שוין האם זי אז פארגרעםערט, אזוי יאר דעם
 אזוינע געגען קעמפעיבם ארגאניזאציאנם אמטערצונעטען

 קאמפאניע םארד די וױ געגנער םעכטיגע םארביםענע
 די אינדוםטריעז• םאשינערי פארם און עראפלאז די און

 פון געקומען צרזיד אױך שוין איז יתיאן אויטאמאגיל
 גע־ םאראוחאכט איז װאם שפאלטונג איגערלעכער חנר

 די םץ טײל א אפגעריםעז האט מארםין װען מארען
 אפאזיציאבס אן ארגאניזירם אמ ארגײטער אױםאמאביל

 דער ײרן■ ל. אװ פ. א. דער ®ח טשארטער א םים יוניאז
 דע־ ױניאז דער אין צאל מיםגלידער די איז שפאלטונג

 ארײי־ איר םח דריםעל א בלױז אױף געפאלען םאלט
 זיץ־ די נאד באלד געהאכז האם זי וואס צאל מלע

 באלעבאטים די םיט אגרימענטם די .1987 אין םםרײקס
 האפט. זײער םארלארען םאקםיש צײט דער דורך חאכען
 םים אח׳ געװארעז צוריקגעװאונעז דאם.אלעס איז איצס
 גע־ אויד ײניאז די חאם טאכט, איר צודיקגעוױגעז דעם

 זעלבםט־ די אט זעלבםטשםעגדיקײם. איר וואונען
קאגװעגשאז. דער בײ באװיזען זי האט שטענדיגקײם

 ױניאז׳ דער אין ברודעד-קתג דעם איזדעו־צײטפוז
 אק ארײגגעכאפם דאו־ט קאםוניםםעז די זיך האנצן
 פח םירער די זזאבעז מארטינען, באקעםפען צו זאטעל.

 רײםער, ברידער די אדעם, םאםאם׳ וױ ימיןן, דער
 די מיט יד־אחת געפאכט עגלימ, און פראנימנםטײז

 פיחמ צו געלצגענהײט א זײ געגעבעז און קאמוגיםםען
 גע־ ױך צו איז יתיאן די װען איצט, גרענדע. ךי דארט

אנןן קומען,  »יז גײן *י וױיטײ אגטזאגם זיד די ו
 אימר געקונמז איז כחו̂ו אין פארמעסט דער שאאן.

 דעמישסשעוױבאל דער םוץ ציעאלועזר אטיטסויפאו דעד
 אײח״ע• איז ■אליםיק רױמרישער איר פ»ר מגידונג

אנגי־ רעזאאייע דער גןגען האנעז טעזטוגיסקא די

 אנגענומען עס איז דאך קאמף. פארביסענעם א פירט
צװאנציג. געגען שטימען 530 מיט געווארען
 םאר רעזאלוציע דער מיט געװען איז זעלבע דאם

 לאנג איז באוואוםט, װי לואים, רחװעלט. פרעזידענט
 פאר טערמין דריטען א געגען ארויסגעטראםען צוריק

 וױיט אזוי געגאגגען אפילו איז ער רוזװעלט. פרעזידענט
 נאך לויםען זאל רוזװעלם אויב אז פארזיכערען׳ צו װי

 צו־ יאר צוױי מיט דורכםאלען. מיאוס ער װעט אמאל,
 געװאגט ניט ױניאן ארבײטער אויטאמאביל די וואלט ריק,

 קאנווענשאן היינטיגער בײ לואיסען. װידערשפעניגען צו
 קאמוניס־ די װאם דאס געהאלפען ניםי אםילו האט אבער

 געגנער־ זייער באהאלטען צו געזוכט אםען האבען טען
 דער אונטער דיעל נױ דעם רן4ז רוזװעלט׳ן צו שאפט

 שטי־ 550 די םון לואיס׳ען. צו לאיאליטעט םון מאםקע
דרייסיג. קוים געקראגעז זיי האבען מען

 פארזיסען צו געזוכט קאנװענשאן די זזאט נאטירלעך
 צוטרוי איינשטימיגע איין דורך לואים׳ן םאר פיל דעם

 דער אםלאדיםמענטעז. דויערענדע לאנג ארן רעזאלוציע
 אר־ אויםאמאביל די קלאר. געבליבן איז אבער פאקט

 וואס אז ערקלערם, האט קאנװענשאן ױניאן בײטער
 לא* ניט זיד די וועלען מײנונגען פאליטישע אנבאלאנגט

קײנעם. פון םירען זען
 קאנװעגשאן די זיד האם םראגען, אנדערע װעגען

 געגען אבער פראגראם באוואםנונג דער םאר ארויסגעזאגט
 מילי־ געצױאונגענע געגען פונקם דער קאנםקריפשאן.

w טער a n ̂צעבויאלם גלט איז  שארף ־אזו־י ײ?רען5גז אמל
 זין דער ערװארטעט. האבען מאנכע װי באשטימט און
 קאנםקריפשאן אויב אז געװען, איז רעזאלוציע דער פון
 קאפיםאל קאנםקריפטען אויד מען זאל דאן גויטיג, איז
 רעגירונג די אז חײםט, דאס ארבייט. בלות ניט און
 איג־ איבער קאנטראל םולען דעם איבעתעמען אײד זאל

 אר־ נויםיגע פראדוצירען צו איר פװוימעז און דוםםריע
 גידעריגע מים םארםיידיגונג לאנד דעם םאר םיקלען

פראםיטען. אז גאר אדער
 ײאם קאנווענשאן דער ביי דעלעגאטען מאנבע געווען

 קאנ־ דער אין פונקם א ארײנשרײבען געװאלט האבעז
 קענען םאשיםטען און גאצים קאמוניסםען, אז סטיטוציע,

 די וױ אזוי ױניאן. דער אין מיטגלידער קײן זײז ניט
 אגרי־ שאפ קלאוזד קײז נים האט ױניאז ארבייטער אויטא

 עלע־ די בײ אװעקנעמען געמיינט ניט עם וואלט מענטס,
̂ךי  בײ אװעקנעמעז נאר ארבײםעז צו מעגליכקייט מענסיען

 ױניאן דער אין זיך באטײליגעז סת מעגליכקייט די זיי
 רעזאלוציאנס דער פון אבער מאיאריסעט די טעטיגקיים.

 pa צו אנטזאגם זיך האט דעלעגאטעז די םון און קאמיםע
עז ד״אט קאנווענשאז די ווײט. אזוי  קאמפרא־ א אעענ̂ו
 ב׳א־ פארבאטענער א םמ מיטגלידער אז רעזאלוציע, מים

 דער םון מיםגלידער קיץ זיץ קענען גים זאלען װעגונג
 אן רעזאלוציע פוסטע א נאטירלעך איז דאם ױגיאן.

 װערט באװעגונג א ווען באז־ײטונג. איז עס װעלכער
 גײט זי אדער אויםגעלעזט ענטװעז־ער זי װערם פארבאטען

 זי האט פאל ערשםען איז עח־. חגר אונטר אתנטער
p ניט p ,מיט־ די זיינעז םאל צוױיטעז־ אין מיטגלידער 

 װע־ װיסען ניט דעריבער װעט מען אמ געהײם גלידער
 רעזאלו־ די אויסשליםעז. אדער ארײנצונעמעז נים מען
 קאמ־ א אלס בלויז װערען באםראכם דעריבער דארף ציע

 װאל־ װאס די צדדים, ביידע צוםרידענצושםעלען פראמיס
 קאמוניסטען די םון װערעז פטור גאנצען אין ײעלעז טעז
 װי עלעמענםען. די מים זײנען װאס די און נאציס אץ

 צופרידען ניט דעריבער זי שטעלט קאמפראמים יעדער
 װע• אליץ אבער דיםקוסיעם די צדדים. די פון קײנעם

 װאם שטיטען צאל גרויסע די און רעזאלוציע דער גען
 םא־ און נאציס קאמוניסטען, אויםצושליםען רעזאלוציע די

 װאו וױיזם געטראגען, האם יוניאן דער פון שיםםען
בלאזט. וױגט דער

א. אי. סי. דמר אין פארשיידפנהײממן םיינונגס שארפע
פלגנצסר אנדערע אין אוין אויף קוממן פירמרשאפס

 וואס אײנציגע די נישם איז יוניאז אויטאמאביל די
 פירערשאםם פאלייזישע מגעןלואיסעס רעמלירט האט
 מײגוגגס שארםע דאםינאציע. קאמוניםםישער דער און

 צװײ צװיסםיגקײםעז אפענע אפילו און ®ארשיידעגחײםען
 זיך חאבען יונקמס א■ אנדערעסי.אי. ®ון דיםירעד שעז
מאנאט. דעם דורך באוויזען אױך

 ״גערעכנױג* גוםער לעצםען אין p« האבען םיר
 װאס קאונסיל יוגיאן אינדוסםריעלען Djn דערפאנם קייט״

אין יארק׳ ניו איז יזירטגאגאר זסמ א. אי. םי. די

 קאונםיל לעיבאר און טריידם סענטראל דעם צו אפאזיציע
 טױ דאמאלסם שוין האבעז מיר םעדעריישאן. דער םון

 םםאר די לאקאלם, אמאלגאמײטעד די אז ריכטעט,
 אנט• זיד האבען לאקאלם אויטאמאביל די און קלוידקס

 יןאוג- ױניאז איגדוסטריעלען דעם אן אנצושליסען זאסט
 x װי מער נישט איז דאם אז אםעז, ערקלערענדיג סיל,

 :5ג קאמוניסטיש די װעלכען אינםטרומענט פאליטישער
 צו כאנוצען וועלען א. אי• םי• דער םון ױניאנם םירטע

 ערשטעז ביים שוין פאליטיק. פארטיי זייער באטרייבען
 געי ױי ארויסגעװיזען זיד האט םון.קאוגסיל, מיטינג
 אפ• זייער אין ױניאנס די אט געװען זיינען עם ו־עבט

שאצונג.
 צו געווען איז קאונםיל דעם םון ארבײט ערשטע די

 װעל־ קאמיםיע, פאליטישע פערמאנענםע א ארגאניזירען
 טעםיג־ פאליםישע ״אומפארםייאישע אנםירען זאל כע

 דעקלא• ערשטער דער אין יארק. נױ אין קײטעז״
 װעס V אז דערקלערם, גלייד קאמיסיע די האט ראציע

 פ, ל. א דער ®מ םײל קית מיט פארבינדען זית ניט
 זײנע לויט קאנדידאם יעדעז אפשאצען בלויז ױעט זי

 דער לוים ארבײטער־באװעגונג. דער םאר םארדינםטעז
 האבען מיר אז מײנען׳ געקענם מעו װאלט דעקלאראציע

 די איבערגענומען האבען וואס מענשען מיט טאן צו דא
 ם«דערײשאן אמעריקאן דער םח םילאזאםיע פאליטישע

 ״בא• פאליםיק, אין אומפארטייאיש דין צו לעיבאר, אװ
מען איענם םיינד״. באשםראםען און םריינד לױנעז
 אױף מיטגלידער די פיז נעמז מ*ג#ל דעם איבער אבער
 גלײך מען דערפילם קאמיסיע, ״אומפארטייאישער״ דעד
 דאך עם האט אנדערש ווארקער דעילי םון ריח דעם
 גע• כאשטימט קאמיםיע די דאד איז זית געקענט נים

 ווי פארטײ־מאן ״אומפארטייאישעז״ אזא r® ווארעז
 איז װעלכער ױניאז מעריטיים דער פון קארען דזשאזעף

 םימגלידער די זײנען קאוגסיל... פון פרעזידענט דער
 קאליבעד־. זעלביגען דעם פון דעריבער קאונסיל פון

 «ר אז אומפארםײאיש אזוי איז װעלכער קיויל, מײקעל
 אפ&אך םטאלין־היםלער פאח אייזעז איז שטאל שטייט
 לעצםעס אנםזאגט זיך האט פ. ל. א. די וועלכעס איבער

 פאר םיקעט איר אויף גאמינירען צו װידער אים יאר
 דער פאר ארגאױימ»* אז רייזנז׳ דזשאהן קאונםילמן;
 װייס־ פאר מעקארםי טשארלי דער און גילד נױספעיפער
 אין קאמף דעם אז פירט װעלכער וואטםאן פרעזידענם

 אץ שפאלטער אייגענטליכער דער און פ. ל. א. דער
פרעזידעגם פלעקסער, אברהם פארטיי; לעיבאר דער
___װאדקזנרס מױניסיפאל עגז קאונםי סטעיס דער פץ

 ױניאן, מעריטײם דער פון מײער נ. פרעדתק ;ױגיאז
 ראדיא דער פון העמםפאק חשולױם ;גרלם קאראנ׳ס

 דער פמ אסהאן ארםור און ױניאז װארקערס עלעצםריקאל
 אימציקער דער ױניאן. עמפלאים האלסעיל און ריםעיל

 אםת קאמיםיע די אט מאכען צו דארט פעלט עס וואס
פאריער... די ®ון גאלד בעז איז אימפארטייאיש,

 אייד מאנאט דעם איז צחאמענשטוים שארפער א
 היל• סידני און לואים ל. חשאהן צװישען םארגעקומעז

 חװ־ אױף מיטגליד אלם האבדלונג הילמאנ׳ס איבער מאז
 גע־ צודי בײ רעגירונג. דער ®מ קאמיסיע באוואפנונג

 װעמן פילט ער װאם באוויזען הילמאן האט לעגענהײטעז
 דינן װעגען אח האנדלונגעז ברעכערישע ױניאן לואיםעס

נאכלױפער. קאמוניסטישע
 ער וחמ געגעבען׳ הילמאן האט קלאפ ערשטעז דעם

 ל. אװ פ. א. דער ®ון פארש׳רעםער די פאחיכערט האם
 דורכפי־ װעם רעגירתג די װאם בוי־ארבײם דער בײ אז

 אז פראגראם, באװאפנונגם דער מיט פארבינדונג איז רעז
 דא־ ביליאז א אחם אנטרעפען װעם ױאם אונםערנעמומ

 פעחד דער סון ײניאנם בוײארבײםער די װעלעז לאר׳
 פארםחנ־ אײנציגע די אלם װערען אנערקעגם רײשאז

 דער אין יוניאן אפאזיציאנם די ארבײטער. די ®ון םער
 אונםזװ־ ארגאניזירען פרובירט לואיס װאם אינדוםטריע,

 גיט װעם אאים, ד. א. ברח־ער p« ®ח פירערשאפט דער
 הא־ חילמאז זאל באריכםען די לױט װערען. אגערקענט

י געזאגס בען  האמז װעלבע א. אי. םי. דער ®ת פירער י
 . ײױאז. אפאזיציע דער פאר אנערקענונג קריגען גזםוכט

ר אז  I א. אי. סי. א פון עקזיסטענץ די נים אנערקענט ן
י אינדוםםריע. דער אין יוניאן
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 רעילוױי די ®מ *ײיי איז א• אי• םי• דער םון זיבען
 בא־ נים הילמאן האט קאמיטע דער אץ בראדערהודם

 מאשין ענד ױ^יא עלעקםריקאל דער םון קיינעם שטימט
 בא־ יא האם אץ * אי. םי. דער ®מ ױניאו ווארקערם

 עלעק־ אוו בראדערהוד דער פון פרעזידענט דעם שטימט
 דער אויף ל. אװ פ. א. דער פון ױניאז ווארקרם טריקאל

קאמיםע•
 א. אי. םי. דער פון דירעקטאר נאציאנאלער דער

 האנד־ דער אויף לואיס׳ען פאר באקלאגם זיך האט יוגיאן
 היל־ צו בריף שארפען א געשיקט האט לואים און לונג,

 געשיקט אויך ער האט בריף דעם םץ קאפיעס מאנען.
 גענעראל דער ®ון מיטגלידער פערציג און זעקם אלע צו

 זיין אבער האט הילמאן א. אי. סי• דער םון עקזעקוטיװ
 די געלייקענט האט ער אמת געביםען. ניט שםעלונג

 א. אי. םי. דער ®ח דירעקטאר דעם ®ון באהויפטונג
 דער געבען צו אנטזאגם זיד האט הילמאן אז יוגיאז,
 דערפאר קאמיטע דער אויף פארםרעטערשאפט ױגיאן

 הילמאן קאמוניםטען. םון קאנטראלירט ווערט זי וואס
 באשםימט האט ער אז ערקלערם, ענטפער דיז אין האט
 אלע פײהיגקײט... ®ון גרונמ אויפ׳ז ראטגעבער זײנע

 תירץ. פאליםישער א בלויז איז דאם אז אבער וױיסעז
 א. אי. סי. דער ®ח פרעזידענם דער איז גראד וױיל

 פײ־ גאנץ א קערי, ב. דזשעימם ױניאן, עלקטרישענס
 דער פון םעקרעמאר גענעראל דער איז און מענש היגער

p צו שײנם דעריגער אמת דער א. אי. סי. r, הילמאן אז 
 איז ער אז וױסען, געלאזט פשום האנדלונג זיק מיט האט

 א. אי. סי. דער אין איינפלום קאמוניםםישען דעם געגען
 קימערען זאכען אזױנע אין פראטעסםעז לואיםעס אז אח
/ ווײניג. גאר אים

אומפארטײאיש נים ף\\ בלינד ניס איז ױסטיציא

 ױם• פארשםעלען מען פלענם מיטאלאגי דער איז
 פאר־ מיט םרױ אלם גערעבטיגקײט, ®מ געטץ דער טיציא,

 א אח זזאנד אײן אין שװערד א מים אויגעז, בוגדענע
 אז געהײסען, האט דאם צוױיםער. דער אין חאגשאל

 אונ־ קײן נישטא איז גערעכםיגקײט אויסטיילען בײם
 אדער אויססאקראט דייך, און ארעם צװיען םערשײד

 ווערם עם װער זען נישט מיל ױסטיציא מענש, פאלקם
 אימ־ םולקאם איז זי משפט, צוט פארגעבדאבט איר פאו

 אור־ און מענשען די פון מעשים די װעגם זי פארםײאיש.
̂לט וואג. דער לויט ט

 פרי־ אמאליגע די בײ געווען אמת עס איז אפשר “
 גראד אה גערעכטיגקײט הײנםיגע די מענשען. מיטיױע

 דער את עם װער גום זעס זי אומפארםײאיש. נישט
 אינםערעסען. קלאסען לויט אורטײלט און אנגעקלאגםער

 םון זען געקענט םען האט דערפח בײשפיל גוםען א
 ערשיעעז זיינען מאס נײעס שטיקיאך באזונדערע צװײ
 אק אנטשי^נגען װעגען צײטוסנען די איז מאנאט דעם

שםאםעז. פאראײניגםע די םון געריכםעז די
 דארט פיטסבורג. ®ון קומט נײעס שםיקל איץ

 גראדער־ אינטערנעשאנעל די געדוארען אנגעקלאגט איז
 און האםשעםאז ®רעזידענם ;קארפענםערס אװ הוד
 פון גאאמםע די באארד; עקזעקוםיװ גענעראל די

 פון און ®יםםבורג םון קאונםיל דיםטריקט קארפעגטערם
 פאר־ פאר פענסילוױיניע, ראםשעםטער, פון 422 לאקאל

 דער־ געזעץ אנםי־םראםם שערמאן חנם געגען ברעכען
 מא־ מיט ארבײטען דערלאזען גישם האבעז די דואס םיט,

 ױאם פירמעם ®מ געװארעז געקויפט זײנעז מאס םעריאל
 דער םיט באציהונגעז קאנטראקטלימ איז נים זײנען

 צום אפעלירט האבען אגגעקלאגטע די ל. אװ פ. א.
 גע־ דער און אינדײטמענטם די געגען קאורט דיסםריקט

 זײ צוריקגעוױזען. אפיל זײער פאנאט דעם האט ריכט
 פארברע־ דעם פאו־ פשפם צום שטעלעז םחען זיך ױעלען

̂געבראכם זײגען יוניאן דער געגען קלאגען די מן  אח
 איז איצם במ צוריק. מאנאםען ®אר א מיט געװארען

 גיבעז אין און געװארען צוריקגעװיזזנן אפיל דער pש
 ®ח סיל די משפם. דער פארקומען װארשײנליד װעם

שגעל• זײער געמאלען פאל דעם אין האט גערעכםיגקײם
 האם קלאגע א װעגעז איז נײעס שםיקעל צוױייזע די

 שטאםעז פאדאײניגםע די פון חשענעדאל אםױתי דעד
 אװ קאםפאניע אלומיגום דער געגען ארייגגעבראכם האם

 דער צו געחערם מאס טראםט דער איז דאם אפעריקע.
 די אז אח קלאגע די משפחה. מעלאן םיליאנערסקער

 צװאנציג און פיגף םיט םאראײניגט זיך האט קאמפאגיע
 מארק. דעם פאגאפאליזירט און קארפאראציעט אגדערע

 זעל־ דעם געגען תגפזגארפ א איז באװאוםם, וױ דאס,
 יײ־ איז געזעץ דער געזעץ• אגםי־םראםט שערסאז ביגען

 קאערעס איז געװארעז אנגןנוסען אריגינעל גענםלעך
מעשים. אזוינע פארהיטען צי

םעשים די אט אױב געדיכם, פון אמםןחוכתג די
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 פעטיציע די יאר. האלב א דריי גםך־הכל געדויערט

 ארײגגע־ נאך האט םראסם דעם אנצוקלאגען געריכם אין
 .1937 אפריל איז קאמינגס חשענעראל אטױרני בראכט

 חשענע• אטוירני געװען שוין זיינעז אן דעמאלם ®ון
 נאכדעם אמ מוײפי םריער וואשינגטאן, אין ראלם

 דאן זינט שוין זיינען ױניאגם רייע גאנצע א דזשעקםאן.
 אס פרעכעז פאר געווארעז גע׳משפט און אנגעקלאגם׳

 וואס אקם, גווארדיא נאריס־לא דעם טראץ געזעץ, דעם
 ®מ פארשריפםען די ®ון יוניאנם באפרייען געזאלם האט
 פון אונטערזוכונג די אבער געזעץ. אנטי־טראסט דעם
 פארענדיגם. ניט אלץ נאד איז טראסט אלומינום דעם
 פון אםיס דער ערשם ורעם דעצעמבער. צוױיטען דעם

 און ארגומענטעז געשריבענע זיינע צושטעלען פראקוראד
 טראםם פון לאיערס די װעלען 1941 יאנואר צענםען דעם

 ריבטער דער וועט נאכדעם ערשט דעם. אויף ענטפערען
p ארױסגעבען r מען אויב חלילה נים — ענטשיידונג 

 וועל־ מעשים, דינע םאר באשטראפען טראםט דעם דארף
 קאג* האבען זײ אז צו, אליין גיבעז באלעבאטים די כע

 גאגצען ®מ פראדוקציע די פראצענט הונדערט םראלירט
 געצוואונ־ זאלען די אויב נאר לאנד, אין אלומינום נײעם

 םראםם, דעם אויפלעזעז צוקונפט דער אין װערען גען
 שינדעז איץ אנהאלםעז וױיטער אים מעגען זײ אדער

אומגעשםערם. רעגירוע דער און עולם םון״דעם הויט די
גײעם. שטיקלאך םשיקאווע צוױי די זיינען דאם אט

 מאדערנע די אז באהויפטען, צו וואגען איצם קעז ווער
 אומ־ איז אדער אויגען פארבונדענע האם גערעכטיגקייט

? פארםייאיש

 פארלויפיג געזעץ רידעישאנס לעיבאר צום אמענדמענםס
 לעיבאר דטר פון אנםשיידונגען װיכםיגע באגראבען

מאנאט דעם באארד
 רײ לעיבאו־ דעם איז ענדערונגעז די אז געפאר, די

 פון געװארעז םארגעשלאגען זײנען וואם עקם, לעישאנם
 אין װערען אנגענוםעז נאך זאלען קאמיטע, םםיםזז דער
םאראיבער. פארלויפיג איז קאגגרעם, םון סעסיע דער

 װאס אמענדמענטס ס&יסה די ױינען באװאוסס װי
 דורכגע־ אקט, װאגנער דעם נישט צו פאקטיש מאכען

 דעס האם סענאט, פון קאמימע א קאנגרעס. איז געגאנגעז
 עגדעחעען. די װעגען םארהערעז אפגעהאלםעז מאנאט

 װעלכער גריז, װיליאם פרעזידענם אז ארױם, זיך וױיזם
 רעפרע־ חנם ®ון קאמיטע דער ®װ סארהערעז די בײ איז

 געזעץ, דעם ענחנרען פאר ארויםגעקוםען הויז זענטאנטען
 מאיאריםעם א אז דערצו, געהאלםעז פיל האם װעלכעם

 האט ענדעחנגען, די פאר שטימעז זאלען קאנגרעסלײם
p געביטען איצט r אײדער אז ערקלערט, איז שטעלונג 

 ער װיל אגגעטםען, האס הויז די ווי ענדערומען אזוינע
 גריז געװעז• װי בלייבעז זאל געזעץ דער אז געםער שויז
 ®מ עקזעקוטיװע די אפטײלען געגעז ארויסגעטראםען איז
 געגעז באארד; לעיבאר דער פון פובקציעס געריבטליבע די

 זײנען װאם ארגײטער קאםעגאריעס געװיםע אײסשליסען
 אװ פראדוקםעז שפײז פרעזעתוירען בײם באשעפטיגם

 װאס ארבײםער צו בעק־פעי די באגרעניצען דאם געגען
יאר. pא צו ױניאךטעטיגקײט צוליב אנםזאגט ווערען

 דער ®ון טײלען בײדע שת זײנען עם, הײםט איצם,
 די און אמענדםענםם די געגען באװעגונג ױניאן טרײד

 עלעקשאן אן אין אײלען נישם זיד וועלעז סענאטארען
 אר־ ארגאניזירםע מיליאן אכט די מיט אײנצורײםעז יאר

לאנד. אין בייטער
 דעם ®מ וױכטיגקײט דער פון באשםעטיגונג א װי
 אזא אױב ארבײםער, אמעריקאנער די פאר אקט װאגנער

 לעיבאר די האם געװען, נויםיג נאך איז באשםעטיגונג
 באזוגדערס עיזליכע ארויםגעגבען מאנאט דעם כאארד

 און גרעסםע די ®ח מאננע געגען ענטשײדונגען װיכםיגע
אםעדיקע. אק איגדוסטדיאליסטעז רייכסםע
 די געװען איז אנםשײדומ װײם־גרײכעגדםםע די

 װי פירמע׳ םארד די קאמפאני• פארד דער געגען
 אזטא&אניל גרױסע די םון אײנציגע די את באװאוםם

 צו.באקעמ־ געלוגגען איז עס װעמען מאגופעקטשורערם
 דערלאזען ניט און ױגיאז ארבײסער אוטאמאביל דער פען

 באקעפפם האט קאמפאני די ארבײםער. די אדגאנמירעז
 שפיאנעז דװ־ך שלעגער׳ אח בויאנעם דחיך יוניאן דער
 לעײ די האם םאנאט דעם מיטלען. םעראר אנדעחנ און

 מם״ פארד די אז באפעל א ארױםגעגעבען באארד באר
 אױפומננ־ און אירע פראקטיק די אם אויםגעבען םת פאני
 אר־ די װעם זי אז פאבריקען. אירע אק פעלדונגען גען

 אנ־ און זיד ארגאניזירען ®ח שטערעז גים םער מיטער
ײגיאז• דער אן שליםעז«יך

 אין באאת־ לעיבאר דער פון אפים רידזשאנעל דער
 באפעל א ארויםגעגעבען מאנאט דעם האט יארק, גױ
 די פיז אײגענםימנרין די קאמפאני, וזזאלזת^ט דער צו

םוז םעג פינף פון טשך איז אז םםארם, סענם צעז איז םינף

 זי װעמצז אנגעשסעלםע װעדהויז 140 צו באצאלעז זי
 םעסיגקײם, יוגיאן גוליב ארבױס דער סון אגטזאגם האס

*אלעז און בעק־פעי דאלעד טומענם 100 ®ון םומע די
MIMIMM ■umm̂ I■ ̂■■b b̂ m ןן■ MM■ MM■* MM ̂גולאדע זײערע רױיםער די  זײ ררעס י* כח שכירדת ר

אדױפשטעלעז אחנר ארבײט דער צו אנשטעלצן צור^
BUM MB •MbBIMBABM IM MBiL bMBMBMMMBMMB BB BBBIB uaאזױ זײ אגגושסעלען ליסט #רעםערעגשעל א אױף זיי 

p װעט עם מי שנעל t מלאכות. בעל נייע פאר פלאץ 
באפױלען אױך מאגאט דעם תאם כאארד לעיבאר די

פענסילוױי־ וױלמעריגג, פוץ ברעיק עיר װעםםינגחויז דער
• BBMM MBBMBMMBMBMBB MBIMBM BMBB MBB. IuLmbUBBUb bMB bb B,וואיר עלעקםריקעל ראדיא דער מים םארהאנדלעז צו ניע 

 אן אמםערשרײבעז און א. אי. סי. דער ®ח ױניאז קערם
 די אדבײםעד. אירע פאר ױניאן דער מיט אגרימענם
 געגען יוניאן דער פון קלאגע דער וועגען םארהערען

 קארגע יאר. פאר א געצױגען זיד האגען פירמע חגר
 דער אץ כאשעפםיגט װערען או־בײטער טויזענד פינף

פאבריק.
מא־ דעם האט ױניאגס קאמפאני די טויט־קלאפ א

 קאורם םוירקים סםעיםם ױנײטעד דער ארויסגעגעבעז גאט
 ®יז אויל דעם צוריקגעוויזען האס עס װען אפילס׳ אוו

 דער בײ אנגעשםעלטע די םון ױניאז טאמפאני דעד
 באפעל א געגען קאמפאני, םעלעגראף יוניאן וועםםערז

 קאמ״ די או קאמפאני, דער צו באארד לעיבאר דער פון
אויפלעזען. t« סח ױניאן פאני

 איר און קאמפאני םעלעגראף די װאס דעם םראץ
 אנגע־ 28000 אז געריכט אין באוויזען האבען ױניאן

ארגאנמא־ דער is באלאנגעז קא&פאני דער פון שטעלטע
BMBII BBB MBBBMBBM BBBBAB JHbIBBBBB bbb Ml mM MBM_  ענער־ אן אנגעפירם אפילו האט ״יוניאן די אז אח ציע

 פארבעסערומעז, פאר קאמפאני דער געגען קאסף גישען
 געשיכםע גאגצע די אז דערקעגם געריכם דער דאך האם
 אײנדרוק דעם שאפען צו מאנעװרע א בלויז געװעז איז
 אמת׳ן דער אק איז ײגיאז אוגאפהעגגעע אן איז עם אז

 דעד געװען. וױ יתיאן קאמפאני זעלביגע די עם אח
 םוז קא&פאני די אז ענטשידען דעריבער האם געריכם

 און באארד לעיבאר דער פון באפעל דעם אױספאלגען
' ארגאניזאציע. די אויפלעזען

מאנאם. דעס סעטעלמענםם אזן סםרײקס
 מאכעז װאס פאבריקען זעקם אין ארבײםער 1,500

 טאי דעם דינען קעיבעלם, און דראםען עלעקםרישע די
 עלפק־ דער פון דוןי אױפ׳ז סםרײק אין ארונםער נאט

 םטרייק דעד ל. אװ פ. & דדײ לאקאל יוגיאן םרישענם
 קאםפאניס די װײל װיכםיגקײם, באזוגדערער םון איז

 אין רעגירוגג דער פאר כאשטעלונסצז מאנכע האבען
 אפילו םוען םטרייקןדס די פראגראם. באוואפעגונג איר
 באי רעגירונגס די פארהאלםען צו ניט פעגליך װאס אלץ

 דורכגעלאזם אפילו האכצן ויקעטס די שטעלונגען.
 קעי■ נעםעז געקומען זײגען װאס יארד נעיוױ פון טראקס

 שםזג־ א - פאבריקען. םםרייקענדע די פון אײנער פץ בעלם
ר איז 1מ<ןליטשבא די יחװפדירכ צו אבער רוגג  ת

 שגע־ װאט זוכען פארםיםלעד רעגירונגס די אח םםרײק,
 שםונדען איבער איו םכסוך דער םעםלען• <ו אים לער
שכירהס און

 און יוניאן אויטאסאביל דער פון סטרײקם צוױי
 יוניאן ארבײטער שיף״בױ און פארין דער םון אײנער
 געװא־ אויסגעםידען אדער געםעטעלט מאנאט דעם זילגען

 פאבריקעז כאטרעפענדע די װאס דעם איבזנר אויד רעז
 באוואפענונג רעגירוגגם דער אויף געארביים האבען

 ארצײ- ױשיפ-ב 1,200 די וןפ רײקסמ דער פראגראם.
 געװארען צדדיקגןרופצן איז יארדס פארס די אק םער
צו װעניעז צו זיך באשלאסען האכען םטרײקער די און

■ - - - -    *   BB MMBMâ B BMIBBB LmBIMBMB B̂BB̂Bענםשיידען זאל ױ אז קאםיםע דעםעגם נעשאנעל דער 
שכירװ^ חעכערע פאר פאדערונגעז זייערע איבער

— I - ---------------- — — -— MIBMlaiBM iMBBB■ BBIB •BIBMBBMIBIIM ■Mװעל• קארפארײשאן בעגדיקס דעד אין םםאפעדזש א
 געסע־ טאנאט דעם איז עראפלאנצז פאר םײלעז מאכם כע

ד געװאתװ םעלט  רעגירונגם א פון אדײנמישמג דעד ײי
 סכסוך דןס אױסגעגלײכם תאט װעלכער לער.פארמימ
פידמע• דעד און יוני^ אויטא דער צוױשען

,עוטײטלסאאמ דער פיז הילפאז׳ םידני פרעוידעגט
— mm MalaBMBM b̂̂bBM BaMBM ■MMM MM--------I -- - - —- - - p אין r שוץ נאציאנאלעד דער ®ון םיטגליד אלס ארבײם 

 פאתדדעז םאנאט דעס האט רעגירתג, דער פון קאםיםיע
מן די ®ח סםרײק א  דעד גײ ארגיימד םױזעמ־ זי

מ קאםפאגי״, ,באעןי־עראפלאז  דעד צו ממדען ווןל
 די ל. אװ * * ד«ד פון מגימ מימניק עראנאטיקאל

מן האבען ארבײםער מ ro פולמאנס מ m n  m m וװ 
מ אי קסמרײ א ײפעז  צ»לס7ג ןדטימרא n פאד זקיי

 האקא־ *ח אדגײט שבת *ז אױעדטיים פאר עקסטרא
o p s רטפאיעןפגאױ «ײ האט הילפאן געצאלט. מיט 

 די aw ארביסחױשאן n סכסזך דעם איבערצוגעבען
 אפגצ׳ tn זאל פארםײדיגמג לאנד דער «מר ארבײס
װ װערען שםעלם  פארשלאג דןס חאמן ארגײסןד די י

אנגצנוםיז•



י נערעכטינקײם -►ם י ז

אינטערנעשאנעל אונזער אץ פאםיױננעז און נײעם
םעזאן: נײעם צום ארבעט ארגאניזאציאנם פאר צוגרייטונגען ־אשע

 פמ אנהױב דער געװײנליך איז ױגוסם
פרױען־ די pc סאל־נזעזאו דעם

 שורות די װען קלײדער־טרײדם.
p געשרימו ײערען c צו שװער נאך

MUIK A4MA AftAiftM **---------------------------------------- - - -  אוגזערע סעזאז א פאר װאס זאגען
יאר. דאם האבעז װעלען םיטגלידער

. - M1 AAtAttlAlA LaaAAAAAAAוױיזם שעפער די איז ןחנןס אביסעל 
 שע־ מאנכע pc נישט• נאד איז ביזי אבעד שוין, זיד

 איז ארבעם׳ לאץ בעסערעד דער pc איבערחױפט פער׳
 שע־ אנדערע אין באשעפםיגעג. מער ביסעל א סאראו

די אזוי וױ אדבעם. װענמ גאר גאך םאראן איז ידד
AAIA AAAAAAA AAA taAA M||AA AAAIAAA -   .— - — - םרעםען. ו1 שדוער rn ®גטװיקלעץ/ זיך רועס לטמ

 אדן דעפארםמענםס אירע איגםערגעשאגאל, אדנזעד
 אויס־ םאדברײטונגעז *לע דערודײלע מאכעז אפטײלונגען׳

 ארגאניזא־ טיכטיגען א פאו־ סעזאז גױעס דעם צונוצלן
p’w c rw rc. חשאינם לאקאלם, אלע כםעם פון 

 דעפארטםענט םאון אװ אוט איסטזװץ דעם פון באארדס,
 אז קומען דעפאדםמענם, טו־ײד גאתמגנט קאםען םון און

 ארגאניזא־ פאר צוגוײיםוגגעז ראשע װעגעז םודיכמן
 װעם ארבעם די אס ײדגדלסאער וױ *יאנם־ארמם.

 ארבעם סיל וױ דעם אז אפ נאםידלזודסיל זמננגט דין,
שעיער. די אק זיין װעט עס

m כ«רד חמינם זלאוס i■: 
אנױםמפס ר נאנײעו ױנם

 אלץ *up איז באארז־ דזשאיגם יןלאוק יארק ניו י1
 באנײאונג די פארענזײגעז םים הויפםזעכליד פארנוםעז

 אםאסיאיישאנם. פארשײדענע די םיס אגריםעגםם די פון
*P האבען ״געדעכטיגקייט״ גוםער לעצםען t o בא־ 

 אסאסיזדישאנם דדיי סיט אגריםענסס די אז ריכםעם׳
pc קאנםראקםארם און סרשאגערו ס,משודעראנוטעקס 

מן  דעם יולי, טען16 דעם געװארען אונטעוגעשויבען זיי
 דעם אונטעדגעשריכען יוגיאן די האט אױגוטט סען9

 קאוסס םשילדרענם און אינוסטט דעד םיט אגרימענם
 און סקוירט דעד םים פארחאנדלתגען די .סאסיאײשאןא
 די םים און סשוײשאןאסא פאגוםעקםשדדערס ןרטװפארט

 גענעראל־םעגע־ וזי אן. נאד גײט איעעגטיםעד, םראק
 ?דװארמעט ימדט מרימעם׳ פייגמרג ישדאל דײמד

 אונטערגע־ באלד יאלעז אגריםעגטם צוױי די אױך אז
 אגרי־ די פון באנײאונג די וזעם דאן p זוןרען* שרימן
in מענטם jy y i p^

 דעמאלם ערשם ווןס ראארד דזשאינם קלאדק די
ד צוםרעםען קענעז מ װ  דורב־ פון ארבעט וױכםיגסםער ו
u n אגרימענט גײעם דעם p c .ניײגעשא־ די לעבען 
 אנ־ קענען דאז װןם קאגםראל אװ באארד פענע

 די איבעד האנדלען און פמקאיאנירען ריכלױג חויבען
 גע־ איבערגעגעבען איר איז װאס ;ןסלן>גר■ וײכםיגע

 *עםײ־ יושר׳דיגער סעד א פון פראגע די רױ ווארען׳
 אויסגלײכען דאס שעוער, די אין ארבעט דעד פון לתג
 ידאבלעמען אנדערע די און ארבעםם־קססםעז די פון

 לײזעז און ןעלהאנורטא דארף קסנםראל־מםיםע די װאס
אגריטעגט■ fin ■ לויט

fo די tn f זיד אײגיגעז דאס גאטירליך איז זאך 
̂עאאד אן אױף  אגפירעז זאל פלגץרװ משעדמאן, לשןא
 אדדים די נאך זין דגאכען דןרזױיל ןרנעט• דןד כױט

מ גישט עי אי  ערקלערט ®ײנבערג וערזאן• א אױף מ
 אנם־ שנעלער ן אױף כאשטיץ װעט יוגיאן די ןן ןגןץ*,

דער או אוםרעטען jtjjp ז>ל קאטיטע די bin שיידונג

לאקאלס סלאוס  p־i r גע די אץ 
לאמל יונקא״ קאמ ' WP» 417 «ח  
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״י י ו t« יוגיױ י »«p מד גימז

 צו אום קאמפראמיםעז מאנכע אויף אײטנוגיץ אױאונגען
 קלאוק־ הונדערט עטליבע םמ חשאבס די פארהיטען

 ארויםגע־ זיד שארף האבעז מיטגלידער מאנכע מאכער.
 םאנוםעק* מיט קאמפראמיםען אויף אײנגײן געגען זאגס

 ױניאן דער סארװיקלען זאל דאם וועז אפילו םשורערם,
 דעם וועגען אייטנעלהייטען (פער קאמף. שווערעז א איז

 אן אויף קארעספאגדענץ קאפלאנס ברודער אין מיטינג
נומער). דעם אין ■לאץ אנדער

 קלאוק דער סון ברענםש רוםיש־פוילישער דער
 איינ־ האט און טיטינג א געהאט האט באארד חשאינט
 ױי נאכדעם אגרימענט, נײעם דעם גוםגעהײםעז שטיםיג

 ער־ זײ האם קוירק, סרענק ברודער סעקרעםער, זײער
 אונטער אומשטענדעז די אח אײגמלהײטעז די קלערט
אנגענומען. אים האט יוניאן די װעלכע

 א בײ אאט 9 לאקאל ױניאן קלאוק־סיגישערם די
 איבע־ די ערוױילם יולי םען25 דעם םיםינג סאמיעלען

 איז לאקאל דער װעלכע או ביזנעם־אגענםעז פיר רימ
 געװארען עתױילם ניט זײנעז װעלכע און בארעכטיגט

 ער־ דינעז עם לאקאל. םון וואלען אלגעםײנע די איז
 לאקאל פח םשערמאז געזועזענער דער געװארעז װײלט
 אח קאפלאז נײטהעז םיגקעלשםײז, סעם קראוז, םעקם

 קװאטא םולע זײן אמט האט לאקאל דער שפאניער. ס.
 דינען נײן אגדערע די בימעס־אגענםען. דרײאען פת

ײאליז• ;ג̂סײגלא די קא אײאחמג רװ״לטע
מ־ םוף האט 35 לאקאל יוניאן פרעםערס קלאוק ל

 פח חנגיסםחמיע איר חדכגעםירט װידער מאנאט טען
 רעגיםםרירט זיד חאמז עם םיםגלידער. ארבעםסלאזע

םיטגליחנר. 400 ארום
אוג־ געזוארען דורכגעםירט איז רעגיםםראאיע די

 םענע־ ביגעל, תש. ל. ברודער םון אויפזיכט דער םער
 דער .35 לאקאל םון אוייבעםם־בױרא דער פון דזשער
 איז ױאם םיםגליד יעדער אז אײנגעפירט, האט לאקאל

 אר־ אז צו סעזאז אין ארבעט םאג א גים באשעםםיגם,
 ארבעטםלאזעך אום דאלאר עלף אאלט אדער בעטסלאזעז

 אר־ זײנעז װאס םיםגלידער׳ רעגיםםוײרםע די פאנד.
^ דער פון גאראנטירט זײנעז בעםסלאז,  קריגעז או יונ

 חונ־ םת םוםע א אדער ארגעם״ טעג 10 װעגיגסםענס
םעזאז• דעם דורך דאלאר, דערם

לא־ פון םענעדזשער ברעסלאו׳ י. װײם־פרעזיחנגט
עקזעקוםיװ־ דער בײ כאריכם זײז אין חאם 35 קאל

AAA lAMSttU MkAAAAA LaaMMAA aaAAAA — — — -— ----------—םון ארבעם ערםאלגרייכער דער אויף אנגעװיזען באארד 
 דורך סעזאן. לעצםען דעם דורך ארבעםס־ביורא דער
 טױזענט אכט אויםגעטיילם ביורא די האם סעזאן דעם
 האט בױרא די ירעסער. ארמטסלאזע «ו ארמם טעג
 ■ערפאגענטע אויף ■רעסערם 28 ארויפגעשיקט אײד

 אױף פרעםערם ארבעםםלאזע אסניק און פלעאער
 פרעסערס ארבעםסלאזע331 די םעזאן. פאר׳ן חשאבם

 געשםיאט געקראגעז םעזאן לעגטען דעם דורד האכען
 115 אתם פמ םומע דער אויף חילף און ארבעט דירן־

 וואכען פינף ארום דודכשניםליך אדער דאלאר׳ םויזעגם
 פיל האם ערקלערוגג, כרעסלאו־ים לױט תדעד. ארבעט

 ׳[3T1 בױרא דער פח ערפאלג דעם או בײגעטראגען
 סטאילם געגאנגען זיינען עם װאס דאם, םעזאן לעאםעז

פרעםיגג. פיל געפאדערט האבען וואם

רד88כ דזזממם דרעם דער אין
 דרעס־טרײד יארקער גיו אק אגרי&ענט דער כאטש

 יאנואר אץ ארום׳ מאנאטען פמף אק ערשם אױס גײם
 שםאר־ א אינחםםריע דעד אק שויז זיך מעףקם .1941

 אגריסענט דעם םון באנײאונג דער אק אינםערעס קעד
 דעם לױם האס פארהאנדלונגען די או זיך גרייםען א און

 םאנאםען דוײי םיט ווערען געמאלרען דארפען אגרימענם
אוים. גײם אגריםענם דןר איירער

 דער פון רקטאערדי עקזעקוםיװ לאנזים. םארטימער
 זיך האט ן.איאײשאסאס גטמופעקטשדרערס דרעם נעשאגאל

 דובינ״ פרעזידענט או בריוו ארייגגןשיקם ארן גוגעאײלט
po* ןאו n אגמאז,ת שזליוסח עחשעראנס אלרנעשאח 

 םארחאנדלוגגעז אנהױבעז זאל סען אז פארלאנגענדיג
 די אום סעפטעסגער אין ןגריםענט נייעם דעם וועגען

אום־ דעד דודןי װערעז עשטערסג נים זאל זזסטייאמא

 » איידער םאל דער געוױינליך איז .יואם געמיסהייט
 5ג םארלויםיג האט ױניאן די באנײט. ײערט אגריסענט
 די אנצוהייבען גרײט ניט איצט נאך איז זי אז ענטםערט,

 אוג־ גרינטליכע א איצם מאכט ױניאן די םארהאנדלונגען.
̂• די לוים וועט אמ אינדוםטרי דער אין טעחוכונג  רעזו

סאדערונגען. און פראגראם איר אויסארבײטען טאםען

 סעקרעטאר־טרעזשורער ערוױילט מינקאה
באארד. דזשאינט דער םון

 עקזעקוםיװ־םעק• םינקאף, ס. נאםהאניעל ברודער
 אײגשםיפמ מאנאם דעם איז ,22 לאקאל םון רעטער

דןד סון סעקרעטער־םרעזשורער אלם געווארעז ערוױילט

 פילי• ברח־עד פח פלאז אויפ׳ן באארד, חשאיגם דרעם
 אגאונעםמ־ן אמם םיז רעזיגנירט חאס װעלכער קע■,

 מנד איז םםעף דובינםקי׳ם ■רעזידענם אויף פאזיציע
 מר או *ושריפט זײז »ץ האם קע■ ברודער אםים. ראל

 אױמ־ האט ער װעלכען איז דירעקםארם, אװ באאײ
 םיתר די באדאנקט הארציג רעזיגגאציע, די געגעבען

 די פיז און באארד תשאינם דער םח םיטגלידעד און
 םרײגדשאפם דער פאר לאקאלם׳ אגגעשלאסענע םיר
 די דח־ו געגעבען אים האגען די װאס קאאפעחסניע און

 מק• פח אםט דעם באקלײדם זזאט ער װאס יארען םילע
כאארד. חשאיגם דער םץ רעםער

 אנגד אמ רעזיגנאציע קעפ׳ם ברודער ױי נאכדעם
 אימ* דירעקטארם אװ באארז־ די האס געווארעז׳ נומען

 ערודילס זאל םינקאף אזשרוחנר חנקאמענדירט, שטיםיג
 האס גאארד חשאינם די און אמט דעם אױף װערעז

ערוױילט. אײנשטיםיג אים
 פון םעקרעטעו״״םרעזשורער גיײערוױילטער דער

 םמ־־ 4« נאםהאניעל ברודער באארד, דזשאיגם ירעם דער
 דדןס־ די בײ נאר גים באליבט און באקאגם גוט איז קאף

 22 לאקאל פון סעקרעםער עקזעקוטיװ אלם ־וואו םאכער,
די פאד אפיס אין ארמט די פארוואלםעט ער האט
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 תם זיגם יאר, דדײסיג למםע די פאר איגםערגעשאנאל
ד •1910 םיז םםרײק גענעראל יאר דרייםע די ײי

—   t       AAIA teAAMteM -— — עמםזןד וױכסיגע געהאלטען סינקאף בררדער האס *r 
 פון «ײט, יאר זעקם אםים. גענעראל pא זטן לאקאלם

 אטס ton ײדמבאקל םמקאף האט ,1919 בח 1913
 פמישעדם קלי^ דיר פון ודערשדעזר-סעקרעטעס פח

 שלאזמ* ורעזיוענם האט יאר יענעט £ לאקאל יוניאן
 סםאםיםםישעז פח דירעקםאר אלס כאשטימט אים גער
ו וואי אפים• גענעראל p דעאארםםענם רעקארד און  ו
 ײי יאד, םערצען לעגטע די .1926 ביז פארבלימן איז

*ו דערחױבוסנ איצםיגער pn ביז 1926 פון געזאגס,

 דער סון אמט פאראנטווארםליכען את װיכטיגעז דעם
עקזע־ דער געווען םינקאף איז באארד, דזשאינט דרעם

32 לאק. ױניאן דרעםמאכער דער ®מ םעקרעםער קוםױו .
 ברודער איז בוכהאלטער, א פראםעםיע בײ כאטש

 מען וואם אםים־מענש טרוקעגער דער ניט װײט סיגקאף
 רעכענען םון פראםעסיע דער פים געוױינליך פארבינדט

 א איז מינקאף ברודער ציםערען. צחאמענשטעלען אח
 אן איז ער געפ־לםול. אח ווארעם מענש, הארציגער

 םאלקס־ איז שרייבען זיק אמ רעדנער אויסגעצײכענםער
 ״גערעכ־ דער םון לייענער די װי זאםטיג, און םימליך

 איבער־ צו זיך געלעגענהיים די געהאט האבען טיגקײט״
 מא־ כמעט שרייבם ער וואם יארעז אלע די דורך צייגען

 דער אין יארעז אלע די םעםיג אויך איז ער גאטליך.
 גע־ ערוױילט ער איז 1938 אין באוועגונג. ראדיקאלער

 אמע־ דער םון צעםעל אוים׳ן אםעמבלימאן אלם ווארען
 פון פירער דער געווען איז און פארטי לייבאר ריקען

 יארק נױ סמ אםעמבלי דער אין גרופע ארבעטער דער
 מינקאף, ברודער ברעגגם אמם איצטיגען דץ אין םםייט.
 רייכע א _ םעאיגקייטען איינגעבארענע דינע אויםער

 םדיינד אלע מיט צוזאמעז ארבעם. דער אין ערםארונג
 ערםאלג גרוים אים מיר װינשען זיינע םארערער און
אמם. וױבטיגען זייז אין

 ם^־ שטראפירט מאנוםעקטשורער דדעם
שאפ. ױניאן ניט םון עמבראידעױ קויפען

 ״וויקטאריא םירמע מאנוםעקטשורינג דרעם די
 בא• געסחם האם עװזנגױ, זיבעםע 501 קאמפאני״, דרעם

 םרײדם טרימיגג די סון קאונםיל אקםעםארי דעם צאלען
עם־ ארויםגעבען םאר שאדענעחאץ דאלאד הוגדערט

ביכער. די אמ פאקט דעם םעז
 ײניאן דחנםמאכער די ױאם אגריםענם דעם לױם

 צו םארפליכםעם זײ זײנען מלי־בתים, די מיט האט
 בלויז ארבײם די ארױםגעבען און טריםינג זײער קױםען

 דער מיט אגרימענם אן חאבען שעפער-װאם אזױנע אין
 די כאדיגגוסנען. ױניאן אונםער ארבײטען און ייניאז

 אירע געמאבט כםדר חאט אמר, פירםע באםרעםענדע
 ווארטנגען די טראץ שאפ נים־יוױאן א אץ עמבראידערי

 געלע־ פארשידענע בײ געגעבען איר האם ױניאן די וואס
, גענהייםען.

 קאונםיל אקסעסארי דעם םון םעגעדזשער דער ױי
rc איבער, גים קאלאםע װ. א. אינטערנעשאנעל, דער 

 םירםע דער םון ביכער די אתםערזוכם ימיאן די האט
 םרי- די קױפט ער אז חשד א אױף ׳1939 יוגי. אץ נאך
ר די שעפער. יוניאן ניט אין מינג מ  םירמע דער פון בי

 געוױםער א פח םחורח געקױפט האט זי אז געװיזעז, האבען
 די און קלימע א געמען איז םוםע די אבער פירםע, לעים

 אק־ אין דערםח. װעזען קײן געמאכט ניט האט יוניאן
 חשאינם דרעם די האט יאר זעלבעז םח אבער םאבער
 געלאזם קאונםיל אקםעםארי םמ קלאגע דער אױף באארד,

 גע* און םירםע דער םמ ביכער די אוגםערזוכעז אמאל נאד
 םיט ביזנעם געסאן װידער האם חױז דרעם די אז פוגען
מ לעיס דער ר  און דאלאר םױזענד םינף איבער »ייף פי

 לעיס כלומר׳שםע די אז באװיזען׳ האט אונטעחובומ אן
 די שאפ. עםבראידערי ניטײוניאן א גאר איז פידםע
 םער זאל זי אז םירסע, דער געװארענם דאן האט יוגיאן

 פירםע ניט*יתיאן דעד צו ארבײט קיץ ארױםגעבען נים
 די איז מאל עםלימ נאך אגרימענם. דעם אפהיםען »ון

 פמ געװארען געװאמנגט און געװארען געכאפט פירמע
 די איריגע. דאם געטאן אלץ האט זי אבער יוניאן דער

 געװארען אנגעקלאגם דאז איז קאמפאני דרעם ױיקםאריא
 פאר־ איר האלםעז ניט איז אגריםענם דעם ברעכען פאר

 דאלער חוגדערם צאלען געםחם חאט זי אח שפרעכען
 צוגע־ אויד האם פירםע די יוניאן. דער שאדענעחאץ

 דעם פארלעצען אמאל נאך ײעם זי אױנ או שםימם,
 pא םריםימ ארױםגעבען װעם און אגריטענט אץ *ונקם

 התדערם פמף צאלען מוזען ױ זאל שאפ, ניט״ײגיאן א
יוניאן. דעד שאדענערזאץ דאלער

 מענע־ אלם אמט פון רעדגנירמ דײטש
דעיארטמענט נעשאנעל פון דזשער
אםא־ געשאנאל דעם פון דזשצרמענע דײטש, אברהם

■Â ÂAAA AAAAAAHAAA a^maa — * -— ABAMtaUAft̂ MA AMMAAAAM Mבאארד׳ דשאינס דרעס דער פון דעפארםםענם סיאיישאן 
 pא אםם. זײז פון רעדמירם אױגוםם טעז9 דעם האם
ר גגאציערצזי זײז ע ד  לאקאל באארדפון עקחנקוםייו צו
 צו געצװאוגגעז איז עד אז ערקלעדם, דייטש האט 22

 ט3«א װאלמם מזונם שװאכעז pn איבעד חמימירען
 עקזעקוםיװ די ארבעט. זײן םאן צו אוםםעגליד םאי פאר

אנמנוסעז• רעזיגנאציע די האם באארד

------------------------------^ 1940 ט., פ ע ס

 דעפארט־ ון8ופ־אוו-פ8 איסםערן
נרימענם8 נאנײט םענפ

אים־ םון מעגעחשער וואגדער, הערי פרעזידענט וױיס
 דורך אז באריכטעם, דעפארםמענם, טאון אוו אום טערן

 אגרימענטס מערםםע די זײנען ײאכען עטליכע לעצםע די
 געװארען באגײט טעריטאריע ױק אין בתים בעלי די מיט
 םארבארייגװנ־ אלע דעפארטמענט דער מאכט איצט און
 געגען קאמפיץ ארגאגיזאציאגם שטארקען א פאר -ען

שרייבט: ער שאפס. אפען
 ביזי געװען מיר זײגען מאנאטען עטליכע לעצםע ״די

 אג־ אינדעםענדענם די באנייען װעגען פארהאנדלען מיט
 װיכ־ גרויס םמ געײעז ױיגען די פון מאנכע רימענםס.
 םיר־ מיט אגרימענםם געווען זײנען דאם וױיל םיגקייט,

 איעיגע ארבײםער. הונדערטער באשעםטיגען וואם מעם
 אונ־ אין םירמעם וױכטיגםםע די מים געײען זייגען די םון
 םיט אגרימענט דער ביישםיל, צום װי, אינדוסטריע, זער
 ארבײ־ טויזענם איבער באשעםטיגט װעלכע םירמע, אײן

 אגרי־ די באנייען וועגען פארהאנדלונגען די אין טער.
 איז עס םכסוכים• געהאט נאםירליך מיר האגען מענםס,

 אן אגרימענםם די באנייען צו געלומען אבער ̂אונז
 אור־ די םטרײקם. םיט םטראשען אן אםילו און םטדייקם

 אונז איז עם וואם דאם, םיינוע, מיין לוים איז. זאד
 ארבייםער אז בוןים, בעלי די אויפצוקלערען געלונגען

 דער צו בײםראג זײער אז אוץ רעכםען באשטיםטע האבען
 אין וזלק יושר׳דיגען א צו די בארעכטיגם אינדוםםריע

 בא־ געקענם מיר האבעז דעם איבער אייגקוגםם. דעם
איימר כאטש ד״קס,סט אן אגרימעגמס די גייען

 געװינםען נײע אנטהאלםען האם אגרימענםם נײע די םון
ארבײםער. די םאר

 אגרימענטם, די מים םארםיג זײנען מיר װעז ט.r»א
 גיט־אר־ די פאר זיך נעמען צו גרײט וױדער מיר זײנען

 אונזער האט םעזאן סוריגג אין שעםער. גאניזירםע
 האבען םיר אײדער װערען אפגעשםעלט געםוזם קאמפײן
 סעזאן דער מאס איבער־דעם דערגרײכען, םיל געקענם

 װידער מיר ײעלעז איצם קורצער. א זייער געווען איז
פארנעם. גרעםערען פיל א אויף ארבײם די אנפאנגען
 םים קאנפערירם איך האב צוריק, װאכען צוױי *םים

 פי־ אנדערע די און האנטאן חשולױם וױים־פרעזידענם
 האבען םיר און באארד חשאינם דרעס דער פון רער

 דרעם דער אין יראבלעמען ארגאגיזאציאנם די דיםקמזירם
 מיט דורכגערעדט זיך איך האג דאן זינט איגדדםםריע.

 דעם אק םעריטאריעס פארשידענע די םח פארםרעטער די
 פרא־ ספעציפישע די איבער דעפארטםענט טאח אװ אוט

 *ו גרײט דמען םיר און געגענטען זײערע אין גלעמען
 פולען אין ארײז װעם םעזאן דעד וױ שנעל אזוי האמ־לען
שװאונג.

 קאנעםיקום אין םעג עםליכע םארבראכט האב ״איך
 קאנעםײ ארבײט. צוגרײטונג דער מיט פארבינדונג אין
̂װע־ און שעפר גים־יוניאן װינטיגע עטליכע האם קוט  זײ
 אונםער־ װעלען מיר ױאם ערשםע די צװישען זיין לען

 שזד נים־יעיאז וױכםיגע יצאל א איגאניזירען. צו נעמעז
 דעפארם* דער דזשויחי. גױ אין דא אויך דינען פער

 ארגא־ זעקם נאך אנגעשםעלט איצט ביז שוין האט מענט
 נאד װעם םםעף חגר אװ ארבײם דער פאר נײזערס
 זיד װעט קאספײן דער װען װערען פארגרעסערם ווייםער

סאנאנדעתויגעז״.

 אםאסײ דרעס װאשייבעל מיט אגרימענט
באנײט. נװ־ךןןמױרד פון אײשאן

 דרעםםאכער קאטען און םשילדרען םויזעגם צוױי
 זממ* א געקראגעז סאנאט דעם חאבען חשױחי נױ אין

 װען םארבעםערונגעז אנדערע אח שכירות די אױף רונג
 כאגײט האט דעפארםםענם טאון אװ אוט איסטעח דעו
 דרעם ײאשײבצל חשױרזי דערנײ מיט אגרימעגם דעם

אסאטיאײשאן. קאנםראקםארס
 ארבײםעד אלע קריגען אגריםענט נײעם דעם דודך

די אױף װאך א דאלאר אײז פון חעכערוגג א טרייד אין
AAAA AA AAAAaAAAAAAA AAAAAAAAAIAAAA MAAAA aaAIA AAAA AÂA AAAAAM•̂רען ®רײגגעשריבימ אויך אח עס שכירות  •תקם y געוו

 לעבעגס פוז קאםםעז די פאל איז אז אגריםענם, דעם אין
 פא* צו רעכם א ױגיאן די חאט שטײגען, וועלען מיטלען
 םיםעז אק שכירות די אױף חעכערוגגען װײסערע דערען

 באדינגומען ארבייסס די אגרימענט. דעם pc םערסק
 געצאלס מאל אגדערזזאלמז װאך, שםונחח םערציג די וױ

 זיכעראייט ארבייט, pc צעטײלונג גלייגן אווערםײם, פאו
 אחי̂מ ארבײט ארויםצוגעבזװ פאדכאט אח וושאנ מיםן

געוחװ• װי פארגליכעז אגריטענט גײעם איץ זײגען
איז סאסיאײשאוא דער םיט אגרימענם אלםער דער

 נײער דער צוריק. וואכעו עםליכע מים אויםגעגאנגען
 אונםער־ נאך געװארען אוגםערגעשריבען איז אגריםענט

 םאר־ די װאכען. צוױי געז־ויערם האבען וואם האנדלונגען
וױים־ געםירם: האבען ױניאן דער פאר האנדלונגען
 םאץ אװ אוט םון מענעדזשער וואנדער, הערי פרעזידענם

 מזד רײש, סיידי אינםעתעשאנאל, דער פץ דעפארםמענס
 םאר לאיער דער נוארק; 220 לאקאל פון מעגדזשער

 שאם pc קאםיםע א און איסערמאן. מארים ױניאן, דער
 פארםראטען ־געװען איז אםאםיאיישאן די פארטרעםער.

 םעםיעול פרעזידעגט, דיער pc פארהאנדלונגען די בײ
 דיער און גרינבערג, הענרי םעקרעםאר, דער ; גרינבאום

דובין. װיליאם לאיער
 ארי האט דעפארט׳מענט pטא אװ אוט איסטערן דער
 שעםער דרעם םשילדרען די אין ארבייטער די גאגיזירט

 דער געצוואונגען האם און 1935 אין דזשוירזי נױ אין
 דער םיש אגרימענם אן אונטערצושרייבען אסאסיאיישאז

 גע־ האט וואם שדייד. אין םםרייק גענעראל א נאך ױניאן
 אגרי־ דער שוין איז דאן זינט םון וואבען. צען דויערט

 ליכעTםר דורך געווארעז באױים מאל פאר א מענט
 גע־ מאל יעדעם האבען ארבײטער די און םארהאנדלוגגען

 םארבעםערונ־ און שכירות די אויף העכערונגען קראגעז
געז•

 ביז פאנאטען, אכצען םאר איז אגרימעגם גײער דער
 ײעלען שכיחת די אויף העכערוע די .1942 פעברואר

אן. אויגוסם ערשטען דעם pc קריגען ארבײטער די

is ט י י ז ►---------------------------------

נים־נוו־סיונימאוןאמםיאיישאנס

 אינדוסםריע נים־גודם דער אק גענעראל־םםרײק א
 װעז םינוט׳ לעצםער דער אק געװארען אױסגעםידעז איז

די אח נעלםאן לואיס מענעדזשער דוביגסקי, פרעזיחמט
■ lAAAA AAAIA AAA AAAUAIAA AAA AMAAAAi AAAi in. i.m aaaa■סאר םים געאײגיגט זיך האבען קאמיםע קאגפערענץ 

 מאגוםעקםשורערס גיטװער ״ױגײטעד דער םון םרעטער
 בתים, בעלי ניט־גודם די pc אםאםיאײשאן די ליג׳/

 דער אגרימענט. נײעם דעם אין באדימונגען די איבער
 נאכדעם םעג, די װערען גערוסען געזאלט האט סטרײק

 אפגעי זײנען אסאםיאײשאן דער מים קאנסערענצען די ווי
 געםאכט געהאס שױן האס יתיאן די געווארען. בראכעז

 קא־ אלע םםו׳ײק• דעם רופען צו םארברייםונגעז אלע
 סו־ געווען שוק זײנען םטריי׳ק דעם אנצופירצן טיסעס
 צוגע־ געװען שומ זײנען םםרײק־חאלם די pc שםימם
 אםאםיאיישאן דער מים סעסעלמענס דעם איבער גרײם.

 געווארען סארװאנדעלט םםרײק געפלאנםער דער איז
 םא־ טנדעגזעפענאי די געגעז געצילס פעחשססא א אק

 זיי צװיגגןױ צו שעפער נים־יוניאן pc נוסעקםשורערס
אגרימענםם. אוגםערשרייבען

 pc אגרימענט גײעם דעם אונטער באדינגונגען די
 זעל־ די געבליבען זײנען שכירות pc שטונדען באצוג
 װאקעישאן וואך א געװאונען האבען ארבעםער די ביגע•
 א געווארען אײנגעשםעלם אויך איז עם געצאלס. םים

 אײנצושטעלען צדדים בײדע pc קאםיםע םםאביליזאציע
איגמםםריע. נים־גודם דער pc ארדנונג
 האם 155 לאקאל ױניאן ארבעטער גים־גודם די

 דער םים אגרימענם אן דערגרײכם םאנאס לעצםען נאך
 געשםריקםע pc מאגוסעקםשורערס די pc אסאסיאײשאן

 pc םײל דעם pc ארבעםער די סאר געווינענדיג װארע,
 מים פארבעםערונגען. באדײטענדע אינדוסטריע דער
 pc אםאסיאײשאז דער מים אגרימענם איצםיגען דעס

 דער את מאטסעקסשורערס, קלײדער געשםריקםע די
 איגחסטריע דער pc טײל װיכםיגםטעד pc גרעסםער

». דער םים קאנםראקם אונםער  אר* ניט־גודס די ײני
 םעםיגקײם איר קאגצענטרירען איצם װעם ױניאן בעםער

 בא־ וועלכע סאנופעקסשורערט אינדעפעגוענס די אױף
 את־ ניט זײנזח pc אסאםיאײשאן דער צו גים לאנגען

 ידגיןן די שאטם. yyDf די אוין״ און ®גרימעם, ן טער
איגדוסםריע זײ ס1אי ןרגאגתירעז גו אנמשלןןסען איז

AAAAAMAAA aAMAAAAחתענם. התדערם•
 די הןס נמגופעקטשורערס םאבריק גיםעד די מים
c יתיאן ארבעםער נים״גודס r c פאל עדשימז צום 

 זײןר םיט אגריםאגס חחקטײקאלא א זמםעו־געשדימז
p די אנשטאס ײשאןאאסיאס p m a וואם אגריםעגםס 
 ארבעםס־געבער יעדען מים געהאם ודצט ביז תאס זי

 חעכערע ארכעסעו די גיט אגרימעגם דאד מזתדער.
 אר־ װאס אובעטער פאו געצאלס אקסטרס pc שכירוח
n אימם p• זזייסם דאס שיפפ דריטןן אױפ׳ז בןטןן j■ 

 אר־ n פר*. ידא pc אנסאדמצד pa פאדמאג מד
יואו • שטתיוו 87ל4 בלויז ארמטצז וועלעז נןטןר



גערעכטיגקײם ־►

<

 *ר■ *לע שםונחנן• םערציג פאר באצאלם קריגען זיון
 בא־ אייד קרימז פאבריק־שעפער ניםעז־ די אין בעםער

 װערם ארבעםער אן וועץ וואקײשאן. װאך א פאר צאלם
 וועניגםםענם קריגען ער דארף ארבעם דער צו געתפען

 האלבעז א םאר באצאלם אדער ארבעם םאג האלבעז א
 ארבעםער די אויך באווארענט אגרימענם דער טאג.

 רארף אײנער װאס מאשיגעז צאל די םארגרעסעחמ געגען
 לעבענם־ אויף קאםםען די םאל אין אז און אםעגדען

 *V® צו רעכם א ױניאן די האט שטייגען, וועם מיםעל
שכירות. די אויף העכערונג א דערען

 ועפאופי םוײד נארמענם פאפאו
v די צו זיך נעמם מענם m 

פענעשמפמו
 אונםער דעפארםםענט, טרײד גארמענם קאטען דער

 רײזבערג, עלייעס וויים־פרעזידעגט םון םירערשאםם דער
 סילק *מ קלאוק די םאר גענוםען ענערגיש זיך האם

 אום יארק גױ סון אנםלאפעז דינען וואס שעפער דרעם
 בא־ זיך האבעז את קאנםראל ױניאן r® װערען צו ®םור
 קאנ־ װערם װאס םעריםאריע דער אק שעפער אין זעצם

 דער האם גלײכצײםיג, דעפארםםענם. דעם סון םראלירט
 בא־ געאװאונגעז אקציע עגערגישער דוזץ־ דעפארםמעגט

 אגרי־ אונםעח פארסליכםונגען זײערע גאמנוקוםען םעם
». דער מיט םענט יוני

 דזשאעט קלאוק יארק נױ דער םים קאאפעראציע אץ
 מנטסצארדצפ טדײד טגאדסעג אסעןק םד; יו«א גאאדד,

 ״הייטש דער אוױנגעז צד סםרײק קומען א גאך געלונגעז
 גי יארק נױ ®ון קאמפאני םאנופעקטשוריגג די״ עגד

 *ו איז באאײ דזשאיגם דער םים םכםוך איר םעטלען
 אייגשםעלען אדן פענסילװײגיע אין שאפ איר יוניאניזירען

באדינגתגעז. יוניאז דארט
 דעם וױםען געלאזם האט באארד דזשאינם קלאוק לי 91

 מאנופעקםשורינג די עגד ״אײםש ךי אז דעפארטםעגם,
 איר אז און אגרימענם איר געבראכען האט קאםפאני״

 ״עיס דער ®מ שא■ אין געפאכט װערם ארבײם הויפט
 פעגסיל־ םראמבערטסװיל. איז קאמפאני״ םפאדטסװער

 דערנע* אלענםאת אין יוניאן דער ®ח אםים דער װײניע.
 אװעקגעשםעלט אח שאפ דעם געסםאפט גלײך האט בעץ,

ליין. פיקעם א דארם
ױ נאכדעם םעג, זעקם געדױערם האם סטרײק דער ו

 םים םעטלעז *ו געװארען געאװאוגגען פירמע די איז
 אונ־ האם קאםפאגי עים די און באארד תשאינם דער

̂.אײנשםע־ דער מים אגרימעגם אן םערגזױזריבען  יונ
^ קלאתד » לעגדיג ג  ארבעםם־ שםונדיגע 35 א שאי, יו

 ארבעטער. די םח שכיתת די אין העמרונג א און װאך
 ודײם־ פח געװארעז אונםערגעשריבען איז *גריםענם דעד

 קלאיק דעי םוץ םענעדושער םײגבערג, ישראל ■רעזידענם
 רײזבערג׳ עלייעס רױיס־פרעזידענם און באארד, חשאיגם

דעפארםמענם. םרײד גארמענם קאםען פון מענעדזשער
 «ו געחאלםעז םיל האם איבעד, גיט רײזבערג וױ
 םימ־ די װאס דאם װידערשםאנד באס׳ דעם ברעכען
n’ םםעדס rr ױ גלײד האם  גערוםען איז סטרײק דעו־ ו

 אר־ אפפירעז און ברײנגען דעם אפגעשםעלם געװאחלן
 שםימ פול־האמיגע די אױך און שא■ דעם «ח בעם
 אלענםאח אק אמאלגאמײםעד דער פח לסאקאל די װאם
מז חאבעז ערסאחקױיקו »יז מ n< אונזער מ rrr• 

 ײעדעז קאמפאני סיארםסװעד עיס דער פון שא■ אין
 זיק איזלט זײװעלעז םלאכו̂ו מל 126 אשזפטיגטנ

 םםרייק דער דיםםריקם. אלענםאון דעם אן אגנעשלאסען
 ®יז םענעדזשער כערעזין, לענ פון געווארען געפירם איז

son אר־ פון םיטהילף דעד םים דיסםריקם, אלענסןון 
קעסלער. דזשאו גאנייזער

 קומען קאנטראתטארס •ענםילוױיניע
ל כ ש ם ןװ

 וענםילרױיניע פון קאגמראקטארס דרעם ןסליגן
on זייגןן  uyuuiio  i j b v ii <ודי נאנוןט שטל 
פגןן  נו ײגיאו דעד •ון אנםשלאסענהײם די גאזאן ו

ן ן פויו געשיכטע די מיפלןן. אלע פיס ןגױפןנפ איד נ
_______________________ןאזי איז

י gu י p w iy תאגif ן8<<י < פגעפאדוד מ  ו
ל מן דן פן ן וי י ן די ו ן ױיז  די װי *רמט תד פאר ו

ס די װאס פן תיןן w<< ויי י b >װארטעגד̂י לפ און 
m m ן מ«ילם ייי ןו ״ לי ו מד טלאכות גן מי װי וו

 געבראכט קעים די האט ייניאן די געקוםם. זײ האם עם ״
 T» באםוילען האם ער אח םשערםאן איםיארשעל גום

 בעק־ די באצאלען ארבעםער די דארםעז בתים בעלי די
 אבער אנשטאם דעראאלם. נים האבען זײ װאס םעי

 בתים בעלי צוױי האבען אנםשײדוגג, די אויםפאלגען
 מלאכות בעל 430 ארום אוזאםען באשעםםיגען װעלכע

םאן. וועם ױניאן די װאם זען *ו שעפער די אוגעמאכם
 םון פארזאמלונג א גערוםען גלײד האם ױניאן די

 אין שעפער די פץ פרייז״קאםיטעס און םשערליים אלע
 פארםליכםעם זיך האבען ארבעםער די אח פענםילװײניע

 אויס- נים זאל עס וואם יוניאן, דער םים םעםם שםײן גו
 ארומ־ זיך האבען בתים בעלי די דורמומאכען. קומען
 ברעכען, קענען ניט ױניאן דער װעלען זײ אז געזען

 םארהאנדלען. צו קאגםערענץ א םארלאגגם זײ האבען
 כויט פארהאנדלען *ו אנטזאגם זיד האט אגער ױניאז די
 אנטשײדונג די אויםפאלגען גזערשט װעלען זײ ביז זײ
 נים־דער־ די באגאלען אמ םשערמאז אימםארשעל פמ

 נאכגע״ דינען די װי נאכדעם ערשם פרײזען. גאלםע
 א זײ מיט געהאם רײזבערג האט םאדערונג די קוםען

 אין אםיס האכמאגם פרעזידענם ווײם אין קאנםערענץ
 אנוועזענד אויד דינעז דארם באארד. תשאינם דער

 םון און באארד ײשאינט דער םון פארםרעםער געװעז
 איז קאנפערענץ דער ביי אסאסיאיישאן. יוױיםעד דער

 האבען חאם שעפער, «װײ די אז געײארען. אײנגעשטימט
 וועל־ העיזעלטאח םץ םעיד פערםעקם די פארמאכם, זיד
 לאנםפארד די און ארבעםער, 300 ארום באשעפטיגם כע

 בעל־ 130 באשעפטיגם װעלכע לאנםםארד םון םעיד
 אנ־ װאס עםענען. *וריק זיד גלײך דארפען םלאכות׳
 דיפערענשעל גרעםערען א םאר פארלאנג זײער באלאנגם

 אימפאר־ אום װענדעז זיך זײ דארםען פרײזען, די אין
 אגרי- דאר מי איגדססטד̂י דעד פח טשערסאן ש?ל

פאר. שרײבם מענם

 דרעס״ ״קליץ דער ®ון ארבעטער
שכירות־העכערונג קרינען

קאםפאגי״ דרעם .קלײז דער םון ארבעםער 276 די
 העכערונ־ געװאונען האבען ■ענםילװײניע, אליםאגם. פח
 האם וואס סםאפעדזש קװעען א נאך שכירות די אויןי געז

םעג דרײ אנגעהאלםען
 אויף העמרונג א געםאדערט האם יוניאן די װעז

 אגרי־ דעם באנײען בײם ארבעטער די םון שכירות די
 וױםענ־ נים םאכען געפרובירם זיך םירמע די האט מענט
 די געװארםען האבעז אבער בעל־מלאכות די װען די^

 דריײםאגיגען א נאד געװארעז• װײכער ער ארבעםאיז
 נייעם דעם אוגםערגעשריבען םירמע די האם סםאפעדזש
 העכערוגג א שםיק־ארבעםער די געבענדיג אגרימענט,

 װאך־ די און פראאענט 15 ביז 10 פיז פרײזלז די אױף
 וזאך. א דאלאר 2 םון העכערונג אלגעמײגע אז ארבעםער

 גוסגע־ אײנשםימיג םיםינג א בײ האבעז עמערארג די
 גע• געםירט איז םםרײק דער אגריםעגם. דעם חײסען
 םאר־ די מ■ופעלעײסמ םםאנלי ארנאנײזער פון װאחגץ

 גינ־ י. אנגעפירט האבעז םירמע דער מים האנדלמגען
 םע־ זיםערמאן, י. ;•ענםילוױיניע םון רעקטארדי גאלי.

אקאנעל, םערעזא אח דיסטריקט, יעגעם געדזשערפמ

 און דעל״ ״ראוז דער מיט *גריםעגטס
באנײט דרעס״ סײד ״םאוטה

 םים אגרימענםם די אז פעלדעם, רײזבערג עלײעס
 מאסא־ ױעסםפיל׳ םון קאמיאני״ דרעם דעל וז.רא דעך

 םקרענםאן םח קא. ׳דרעם םאוטהםײד דער און םשוזעםם,
 םאר־ מאנכע מיט געדוארען באנייט זײנען פלנםילרדילניע,

בעסערונגעז•
 דער םים פירהינדלוגגען פאראױגענע לאנג די

 געגעראל םשאגםקי׳ מעקס אנמפירם האם מ• ראחדעל
 חונ* די פאר זײסםריקם. ספריעפילד פון רײזעאיגאג
 מים־ זײנען װעלכע פײ־םע, m ארמםעדםוז דזרט
?  געװאונעז ימקמ די האם .226 קאללא «יז יײיי

 טאװערטײ ;געאאלט ־ סים םוכים ימים yj-Viiiiuu אײײ
מ ת טו מ אי ^ ס ם עי  אזײ־ םינף נ*ד געגמכם װערט ר

גע־ נים םאנ דעס תאמװ זײ ןװא אפילי אגס<פארנ אד«
 פארבעםעתגגען אנדערע

סא איז ^ ym* מײ  r םעפטעם־ איז אז •וגקם א אדײז 
מז זאיעז כעד מלנ  דיםפױ *ו קאנפארץגאץן ײעחנז מ

שכידו̂ז די אױף חזנמרתג א םידעז
tp v 4 םײד םאונוזז חגד מים ימעגמאגד עדד m 

מז האם מ  אוז פארמסערתמז אײגית ארבעםעד די מ
W ײ W 'W m די אויף חעמרומ א קרימן ײ«אן 

מז אגרימגם ד«ם 4שבירײ  דײװיד ױגםידמשרימז תי
לי ״י ײםערמאן. י. *ז גי

 אנדזשזך ל$ס אין סטױיה סלאוס
נעוזאונען לעם

אר• די אםגעשםעלם האם װעלכער סטרײק״ א נאד
 ײשא• זײערע אח קלאוק־^אנםראקטארם אלע םון בעם

 די האם םעג. זיבען פאר אנחשעלעם לאם אין בערס
 אונטער־ אװ םאדערונגעז אירע אלע געװאונען ױניאן

 םיס אח דזשאבערס אען םיט אגריםענט אן געשריבען
אםאסיאיישאן. קאנםראקטארם דער

 אינםערנעשאנאל ליװײ, לואים וױים־פרעזידענם ױי
 דודך איז מעלדעם- קאוםם, פאםיםיק אוים׳ן םארטרעטער

 ערשםען *ום ױניאן די םעםעלמענט און םטרייק דעם
 את אןחשעלעס לאם אין געװארעז באםעםםיגם מאל
 םון פארשפרײםונג די געווארען אפגעשםעלט איז עס

 די געםאר איז געשםעלט כםדר האט וואס םוועם־שאפ,
 ױגיאן• די אמ אפילי ארבעםער די םמ באדינגונגען

שעפער•
אלגע־ אן פיט אנגעהויבען זיך האם סטרייק דער

 געגעי דעמאנםםחמיע אלס םרײד אין םםאפעדזש מיינעם
 אין קאנםראקםארס. אמ דזשאבערם נים־יוניאן די

ארבעטער. 500 ארום פארװיקעלם געװען זייגען סטרייק
 געפיקעם זײנעז אםיםעם חשאבערם די און שעפער די *

 די אז םארהיםען *ו מעת־־לעת אין שעה 24 געווארען
 ארױסגע• נים און זוערען אויםגעמאכט נים זאל ארבעם

 םטרײק־םעםיג־ די פלמער. אנדערע אין ווערען שיקט
 דורכ• אח ארגאנתירם אויםגעאײכענם איז.געווען קײם

 פון געװען אגגעםירם איז פיקעט־קאמיםע די געםירם.
אח םטרייקערם די פאר ;סאלאמאנע אגענמ גתנעס

פוז *דער אונםער קאמיטע א םון דערס ^ א ס ^ ײ ם  אנ
 געװען אמ קאר סיל פעםאםא; ראח וױים־פרעזידענם

 די באזארגם האם און האל־קאםיםע דער םון םשערמאז
 נר. אינפאר&אאיע. און פארװײלוסנעז מיט םםרײקער
 דעד פון תויפט דער געװען איז װישניאק דזשארדזש

 אײג־ די פארהאנדעלם האט װאס קאמיםע, םעםעלםענם
 אונםערגעשרימן און בתים בעלי די סים מלהייםעז

 געארמט האם מאשינערי גאטנע די אגריטענםס. די
 די שוץ זײנען אויגוסט םען6 דעם אז םיכטיג, אזוי

 אויף ארבעט דער ביי אוריק געווען םםרייקער מערסםע
באדיגגונגען. m די

 און ארבעםער די פאר געװינם ױיכםיגסטער דער
 פאראמד די געוועז איז אגריםענם. דעם אין ױניאז דער

 ױניאן־שטממן, די םאר דזשאגערם די םון ווארםלאכקײם
 שעמו קאנםראקםינג די אין באדיגגונגען און שכירות

 .אײנמפיחז אײד אײ עס ארבעם. זייער מאכען װאם
 טאנפ ײעלכעס קאנטראקטארס פיז באגרענעאוגג געײארען

 קאנ• נײע אלץ פון דעמאראליזאאיע דער פמ םיף א
 אנגעילאײעס ווערעז םלעגעז װאס שעפער םראקםינג

 ארבעסןר 500 די םאקע האבען דעם, אחוץ םרײד• אין
 ארגןס די אויף קאגםראקטארם די בײ ארבעםען וואם
 ארמסם־ זײערע םארבעסערם םיל דזשאבערם די פון

באדיגגונגען.

 אנטשײדונג וױכטיגע געװינט ױניאן
געריכט אץ

 אימר יוניאן דער םון זיג דעם מיט גלײכאייםיג
 אק ױגיאז די האט קאגםראקטארם. און דזשאבערם די

 אין אנםשײדונג װיכטיגע א געװאונען אנדזשעלעס לאם
 םשער־ איםפארשעל םח אגםשײדונג די גיט װאס געריכם

 מאכס. גלזעאליכע בעלי־בתים, מים םכסיד א איז מאז
 פיז קאורם סופרים םםײם דער האם אנםשײדתג די

ד פון אפיל דעם אויף ארױםגעגעבען קאליפארגיע  מ
 געריכם נידעריגען א פון אנםשײדונג דער געגעז יוניאן

 דיױױד מאנופעקטשורער דעם געגעז קלאגע איר איז
שעהן•

 דעס סים געחאט האט יוניאז די מאם םכסיד א איז
 גינםםית א געװאמען יוניאן די חאט פאנוטעקםשורער,

 א׳מד^ סאןרטשע איםפארשעל דעם פון אנטשײדוגג
 אױםגוםאלמן אנטזאגט זיך האס «עוםעקםשורער דעד

 יתקי n אמ טשערמז איפפארשעל םון אנםשײדתג די
 איז װאס גתנד אױפ׳ז געריכם, יין פארקלאגט איט חאם
 מיט אונטערגעשריבען חאם ער װאם אגרימענם דעם
י nr* מ n מלעמעפפאר ױד <י תאט nray iia p ימד | 

 י ניג־ איז וועלכעם טשערטאן איםפארשעל פון שײדונגען
 מריכם גיראריגער דןר 4<רדמ בײדע אויף דמד
 גאנ* מל־הנית דעס מגאןוװי או גמזאגסא זיך חאס

 אױפ׳ז טשןרמאן. אי&פארשעל פון אמוײדתג די קוסען
יםריײ קײז גיט חאם מריכט דאס אז נרמד ^י את ק
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 דעם געגען איעלירם האם יוגיאן די םראגען• אזוינע

 דעם אומגעװארפעז האט קאורט םופרים דער און אורטייל
 די אז אנטשײדען, און געריכם נידעריגען םח אורטייל

 אגרי־ אונםער׳ן םשערםאן איםפארשעל םמ אנםשײדונג
 דורכגעםירם מוז און געזעץ םיז קראםט די האט םענט

װערעז•

 דרעם־האמפײן פאר׳ן פארבױיטונגען
שוואובג פולען אץ

 ארגאניזאאיאנס־קאמפײן םאר׳ן פארברײםונגען די
 לאס אין אינדוםטריע םפארםווער און דרעם דער אין

 מעג מען י אמ שוואונג פולען איז זײנעז אנדזשעלעם
 *ױ נאענםער דער אמ רקולטאטען װיבטיגע ערווארםען

 באריכטעט, פעסאםא ראוז פרעזידענם וױיס וױ קונפם.
 דעם אין דרעסמאכער די אװישען אינטערעם דער איז

 ארגא־ זיינען קאםיםעם בילדינג גרוים. זײער קאמפיין
 און דרעם װאו געבײדען אלע אין געװארען ניזירם

 װעלבע טשעראים טים זיד געפינעז שעפער ספארטוחגר
 אין אדבעםער די אריבערצוגעוױנען ארבעם גוםע םוען
 אקםײי זײנען פרעםערם אץ קאםערם די ױניאן. דער
 חוץ איערייםארס. די םים צוזאמען ארבעט דער אין

 *ו קאמפיין ספעאיעלען א אן קאםערס די פירען דעם
 אלע אין קאםערם קלײדער פרויען אלע די ארגאניזיחגז
 בא־ מאבען די און אינדוםטריע דער םח אפםײלוגגעז

םארשריט. דייטענדען
 ױניאן דרעסמאבער די האט אויגוסט טען20 דעם

 מאו מיםינג, שאפ־םשערמאן א אפגעהאלטען 96 לאקאל
 פארברײ• די װעגעז באריכםעם זײ האם פעסאטא ראוז

 באםײליגען *ו לאקאלם אינםערנעשאנאל די «ת םונגעז
a איז זיד n אמעריקעז ערד פיז י«ד1« לײבאר*ד?ױ 

 בא־ האט באארד דזשאיגם די לײבאר. אוו סעחנריישאן
 האט און פאראד דעם אין זיך באםײליגען *ו שלאסען

 די דודמופירעז פעסאטא ראח װײס־ירעזיענם באשםיםט
 אין אפםײלונג אינםעתעשאגאל די מאכען אמ ארבעט
 עס מעגליך. וױ אימדרוקםםול אץ גרויס אזוי פאראד
 אינםער־ דער םח םלאום גרױםער א אוגעגרײם ווערט

 םון מאדע״אויםשםעלונג א םים פאראד אק נעשאנאל
 ימיאז דער ®מ םעהבערס קלײדער. יעיאז־געפאכםע

 אין אנגעםאן זײז װעלען זײ פאדעלען. די זײז ליעלעז
 די םלעקם. ביז איװנינג־גאונם פח קלײדער אלערליי

 דעם מיט חיטעלאך םאלדאטסקע כאשטעלט האט יוניאן
 יוניאן־ דעם אץ אינטעתעשאנאל דער פח אוגםערשריפט

 נװישען ווערען פאנאנדערגעםײלם װעם ױאס לייבעל
 יאראד. אין נעמען אנטייל וועלען װאס םיםגלידער אלע
 אינםער־ דער םוץ מיםגלידער אלע אז עוזוארם מען

̂-אין זאלען נעשאנאל פאראד. דעם םארשירע

באנײט ®אםיפיק בײם אגרימעגטם לארק)ר
 ים־ברעג פאסיפישען ביים שטעט אלע אין כ&עם

 באנײט מאגאט ועס יוניאגם קלאוקמאכער די האבען
בתים. בעלי די םים אגריםעגםם זײעדע

 דער געװארען כאנײט איז עם וױ נאכדעם גלײך
 תאבעז מיר װי אגחשעלעם, לאס אין אגריםענם קלאוק

 ארע־ פארםלאנד׳ איז יוניאן די האם באשריבען״ שוין
 בתים בעלי קלאוק די םים אגריםענם איר באנײם גאן,
 וױכסיגער א איז פארסלאנד ענדערונגען. מאנפע מיט

 איז אגדימענט דעד פאםים̂י בײם מגםער קלאוק
 יינקמ דער פמ םעממרס די פח געווארעז ראטיפ^רט

בתי̂נ בעלי די פח אמ
געװא־ כאנײם אגריםעגט דער איז סעאטל אין אויד

 דער פון פארפאםםען ״דער זיד תפט םעאםל רען.
 איז ײנ^תם טוײיד דער איװיליזאגיע. אםעריקאנער

 איז איגדוסםריע קלאוק די שםארק. זײער אי«ט דארם
 די ארגאניזירם. פאלשםעגדיג אמ זי אבלר קלײן דארט
 שםי־ א םיט ארגאניזירם. נים אח איגמםםריע דרעם

 ארגא־ דרעס־שאי גוטעד איק דא איז ונודיק וױיט קעל
 קאם־ קאסםײס ״ניפטי די איז דאס געװאחח• ניזירם
 מ־ בינײט אגריטענט דער דארט איז איאס פאני״.
 ניחנ־ די םון שכירות די אױף העכערוגגען מיט װארען

 עגםו־ זײנעז םײדלאן■ די 4םלאכוו מל ססגאלימ רע
 ראנעןפרשפא האבעז זײ און יוגקמ דער פאר זיאסםיש

 נים־ ךי אין קאםפײן ארגאניזאגיאנס אן אנאוחײבען
 וועם אינםערגעשאגאל די עפער.שדרעס־ ארגאנמידמ

 קאונ־ לײבאר םענםראל דעם פון חילןי די האכען דארם
ו אי*ם פירט ױעלכער םיל׳ ו ן י אי א ^  איגאנתירעז מו
פואגעגט. חונדעדם שטאט איז ארבעםער אלע

 רער איז קאלאסכיא< בריטיש װאנקואװער, אין אױך
 אויף חעכערונגעז מיס געוואוען כאנייט אגרי&ענס

 אוניערע ארבןטער• ערגער־נאונאלטע די tod שכירוח
גתמ• ןנגםוזיאםסישע אז דאו־ס זײנ«ן קלאוקםאמר

ט ױי ►ן ■

 פאר־ די נאד דך איחען םראנניסקא סאז אין בלוח
 איז אגריםענט דער און בתים בעלי די םים האנדלונגען

 מאנוםעקסשורערס די פץ פאנכע באנײם. גישם נאד
 אגרי- אין ענדעתגגען פאדערען און אײגגעשיארט זײנעז
 שולד די אלץ גאך ווארפען מאגוםעקטשורערס םעגם.

 גיבען זײ כאםש יוגיאן, דער אויף םעזאנען שלעכםע פאר
 םעזאנעז• גוםע םאר קרעדיט דעם נישט םאל קײן איר
 אויפגעקלערםע מער די הויבען אױס, אבער וױיזט עס װי

 איז ױניאן די אז באגרײפען, *ו מאנופעקטשורערם
 םםאביליזירענדע א נאר כיזנעם די אין שםערונג קײן נים

אינדוםםריע. דער אין מאכם

 pro מוםיס? ארכעסער לפינא8
שאפ נייעם פאר אױסזיכסען

וועל־ קאמפאני, גארמענם אלפינא דער םון באסעס די
 ארביײ די םון שװײם דעם םץ געוואחגז רייך דינעז כע

 האבען זײ וועלכע שטעםלאד, םישיגעז פיר די אין טער
 צײאנ־ לעצטע די דורך אום׳גרחםנות׳דיג אויסגעזויגען

 און שעפער פיר די אוגעמאנט םrא האבען און יאר ציג
 שטונ* דער װען ארבײטער, טויזענם די ארויםגעווארפען

 דעדלאזם גיט האבען ױניאן די און געזעץ דען־שבירות
 האבען באדינגומען, סוועם־שא■ די אגהאלםען די ווייםער

 םע־ דמען באסעם סװעם־שא■ וואס אויף באוױזען איצט
 םיגלטסע די נים האבען אליק זײ וואס גענוג גים היג.

 זיי האבען ױאס ארבעםער די םאר םאראנםװארטלאכקײם
 שםערען נו םעגליך אסװ אלץ זײ מזפז ט.3<פטא רײד

 און שעפער די עםענען צוריק זאל םירםע אנדער אן אז
 אויף םארדינען *ו םעגלאכקײם א ארבעםער די געבען

 אום־ אבער זײגען באםיאוגגען זײערע מאכען. לעבען א
 שםעט־ די פמ געשזנפםסלײם די »ון יוגי» די זיםם.
 ערפאלג־ אן גײען געװעז, זײנען פאבריקען די װאו לאך
 פאראנםװארםלאכעז א קריגען *ו ארבעם דער םיט רײד

 זײ־ עס איז שעפער די אימרנונעטען מאגופעקםשורער
גיכען. אין געשעז זאל דאם אז אויסזיכטען גוםע דא נעז

 זײנען איגםערנעשאנאל אונזער ®ון םיטגלידער די
 די און אלפיגא איז געשעחעגישעז די םיט באקאנט
ק שםעםלאז־ ארוםיגע  קאםעז די װאו *פודםישיגען, י

 םעכםיגעז א דורן־ יאר לעצםעס חאבען דרעם־ארבעםער
 די אנערקענעז או באסעס זײערע געצװאונגען סטרײק
 באדינגוגגעז• זײערע פארבעסערעז ביסעל א און יעיאן

 װאס קאמפאני, דעד געגען קאםף דעם פון שילדערוגג די
 געגענעז האט םעים, טיס ארבעטעדינס, די םון אײנע

 ארויםגערופעז האט קאנװענשאן, לעצםעד אונזער ביי
 ױאס ארכעםער די צװישעז באוואוגדערוגג און שטוינען

 די םון אכזרױת די געלעזען• און געחערט עם האבען
 האבען זיי ודאס ?קספלואטאציע שרעקלאכע די כאסעס,

 מוטײ דער ;יאר מגדליג «ייי פח משד אק אגגעפירט
 אונםערנוםעז האבען זײ װאס קאמף םפאנטאגער גער
 אויסצו־ וױיםער אוםמגליד געװעז שױן איז עס װען

 די האט אינטערגעשאגאל די װאס חילף די ;ה»לטען
 איז קאמפאני די װען גצחת עגדליכער דער און געגעבען

 סים אגרימענט אן אונטעחנושרייבען געווען געגוואונגען
 פון געשפאנטקײט די געחאם זיד אין האט יוניאן, דער

 איגםער־ דער פון םיטגלידער די דראםע. קלאסישער א
 די םים שםאלצירם און געפרײם זיד תאנען נעשאנאל

 אן אנגעשלאסען זיך תאבעז װאס קעםפערינם, םוםיגע
רײען. ױיערע

לי די  געפעלען• ניט גאר עם איז אגער בתים מ
 מל די פמ שדדײס דעם פון געװארען רייץ האבענדיג

 אוםבאגרענתםער פון צײם אז»די פילענדיג און םלאכות
w אי באשלאסען זײ האבען םאריבער, את 

 םױזענם די פעזסװאראריי און שעפעד די מאגזןראפ
ק ארבעםער  האבעז גלײכצײםיג פארחתמרען. *ו גאס י

 פאר׳סם׳עז «ו געלעגןןגחײט די אויסגוצען געוואלם זײ
 באםעלקערמג דער פין און ארבעםער די פון מוחות די

 פאו שולד די װארפען דוזיץ אינטערנעשאנאל דעד געגען
יתיאז• דער אױף שעפער די פארסאכען דעם

אינ־ אונזעד געלתגעז• גישט אבער זײ איז דאם
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 די האט שעפער. די פארטאכען גײם ד אז אנאנסירט.
 פרוביחנן *ו באשלאסען, כאארד עקזןקוטימ גענעראל

איבער־ פירםע פאראנםװארםלימ א פאראיגםערעסירען

 ױניאן די ארבעםען. וױיטער און שעפער די נונעמען
 םירםע אזא םינאגציעל העלפען *ו באשלאםען אפילו האט
 און ארבעט דער *ו *וםרעטעז גלײן■ קענען זאל זי אום

ארמטער. די באשעםםיגונג געבען
 האם אינטערנעשאנאל דער ®ח שטעלומ די אס

 ױניאן דער *ו רעםפעקם חעכסטען דעם ארויםגעתםען
 דער צװישען אויך נאר ארגעםער די צוױשען גאר נים

 די צװישען מאראל די באםעלקערונג בירגערליכער
 זײנעז װאם מיטינגען די ביי הויך. דיער איז ארבעםער

 די האבען שםעם םיר די אין געװארען אפגעהאלםען
 אינ־ דער צו טרייהיים דיער אויסגעדריקט ארבעטער

טערנעשאנאל.
 דער און פלאטקין אברהם ארגאנײזער גענעראל

 ױםף מישיגען אין אינםערנעשאנאל דער פון פארםרעםער
 דער םים קאנםערענץ א אפגעהאלםען האבען צוקערמאן,

 כלל־םוער צאל א און קאםערם אװ םשעםבער אלפינא
 שעפער. די עםענען װידער צו םעגליכקיים דער װעגען

 פאר־ גרוים ארויםגעװיזען האבען געשעםםם־לײט די
 באשולז־יגם זיי פון קיינער םראגע. דער אק שםענדיגונג

 שעפער. די םון םארמאכעז דעם סאר ױניאן די נישם
 א געםינען צו געלינגען עם וועם אויס, װײזם עס װי

 דעם םראץ שעפער די איבערנעמען זאל װאם םירםע
 װעל־ באםעם, םריהערדיגע די פון םאבאםאזש בײזוױליגען

 שםעם־ אץ^די ארבעםער די אז אײנצװ־ײדעז זופען כע
דרעסעס. קאםען פראדוצירעז צו אומפעאיג זײנען לאד

סאוסח־װעםס דער יין
אינםערנעשא־ פערלשטיין, מייער וױיס־פרעזידענם

 די אז מעלדעם םאוםה־װעםם. דער אין סארםרעםעד גאל
 םיםיםיפי. םאםילא, אין קאםפײן איר באנײם האם ױגיאן

 באריםט טרױעריג זיץ האט וואס שטעםעל די איז דאם
 םח ױניאן־ארגאנײזעדם אחיםםרײבען דח־ד געםאכם

 כולי־ בתישע בעלי פח אקציע דירעקטער דורך שסאס
 ארויסגעפירם געװאלד מיט אםילו חאבען זײ גאנעם.

 סיט איר געםטראשעט און פרוײארגאױיזער א שטאס פון
 אין װײזעז ױידער זיד וועם זי אויב געװאלד־םאםעז

שטאט.
 סאנאט דעם ער האט איבער, גים פערלשםײן ווי

 םיםינג א געחאלטעז און שטעטעל די באזוכם פערזענלין■
 םען האם שטעםעל אין האל קײן םיםגלידער. די מים
 גע־ דערימר איז םיםיגג דער קריגען. געקענט נים

 םון פארם־הױז, א פמ פארטש אויפ׳ן געװארען האלםעז
 אײגענ־ דער איז לאקאל פון םעקרעםער דער וועלכער
 אין האם װאם שםעםעל, קלײן א אמ טאפילא טיםער.
 םויזעגם די אײגוואוינער. סויזענם אנט ארום גאנצען

 דאדטיגע די אין כאשעפםיגם זײגען זזאס ארבעםער
 שםעםעל• אין גים װאױנעז קלײדער־פאבריקעז, פרױען

 אריםע פון קיגדער און םרױען די םערסםענם זײנען זײ
 מיםינג דער שטעםעל. ארום ױאויגען ױאס פארםערס

פארם. א אױף געװארזח געזזאלםעז דערימר איז
 םיםיגג צום געװארעז געבראכט זײנען ארמטער די

 עםליכע צו געמאכם חאבען װאס קאו־ס, עםליכע אק
 ערםאלג־ זײער געװען איז מיםינג דעז־ יעדע. םר^

 זיד פמ ארונסערווארםעז אן יחויבען ארבעםער די רײך.
 זיד ארגאניזירעז צו «ײם איז עם אז םילען אמ םורא די

ברויט. זייער פארטײדיגעז און

 ארביטױי־שאדסעיס אױסערגעוױינליכע אן
איליגאי אין

tv איצם האט ארביםרײשאז־קעים אויםערגעװײנלימ 
 םאגט ייגקװ די אילינאי. שעלבײױל׳ אין יונקח די

 ניט פאר קאםפאגי״ דרעם ,קא־עד דער פת כעק־מי
 גים־יע^ אח יינקװ־ די צװישזח ארבעם גלײך םייאץ

 די דעם דורך פאראורזאכמ אח חאס׳ ױ װאם שעפער,
4שכירוו אץ פארלוסט א ױנקך־םיטגלידער

 םירםע באםרעםענדע די אזוי. איז געשיכםע די
 T»m זײ פת צוױי איליגאי. אק שעפעד T® האט

מ יונקמ־שעיער  יונקמ־ *ײײ די אפזװ־שעפער. צזױי י
 ניט־ײנקמ די שעלבעוױל. וץי אלםאז אק זײממ שעיער
אםומפציאן. אץ וױיםחאל אק דיגען שעוער

 אג־ דיפירמע האם צוריק פאטיםעז עםליכע מים
 די אץ ארבעטער אירע צו שערס ®ארקױפזח געחױמן
 האבעז יוגיאן־שעפער די אק םלאכות בעלי די שעפער.

ארבעםער די טציאו̂ו די אײגצוהאנדלעז אנסזאגט זיך
UftlliMM UB M UB B ■B MB BBBUBUb BBBBMBaUBB B|B -~*̂**~געװאגם נים הפניס האבעז שעפער יוניאן ניט די אץ 

 אױף שערם די געקױפט האמז ץא< יךז אנםזאגזח צו
ארונ־ חאם פירםע די װאס אפצאלונגעץ. וועכענםליכע
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®יזפראנט דרעםמאכער אויפץ
מיבקאןש ט. ג.

ן טרײד אץ זיד הערם האס

 גראד געװיסען א מיט מען קען דעם ייף
האײיא־ דער אז זאגען, זיכערקײט

אנ־ זיך האט הארבםט־סעזאן ריגער
סא־ די װי פריער עטװאס געםאנגען

 אלגעמייגע די און יארען ריגע
 איז טרייד דרעם אין־ שטימונג

אפטימיםטישע. אן
 גיש־ גאנץ מען ארבעט ליינם בעםערע די צווישען

 ביליגערע די אין אז האםען״ צו איז עס און קשה׳דיג
 דרעם־ די בגאמגות, ביזי. ווערען באלד אויך װעט לײנם

 םעזאן איין כאטש האבען געםעגט שוין האבען מאכער
 עס איז יאר םיר אדער דריי לעצטע די זייט גום־ען. א

 םאר־ איז עולם דער ערגער. צו ערגער םון געגאגגען אלץ
 ? װאונדער דער איז וואם און םארביטערט. און ארימט

 איינגעטונקען איז מען און לעבען יןייז ניט מאכט מען אז
 נים אנדערש מען קען םים, די ביז קאפ םון חובות און

םילעז•
 םטימו־ צו איז אויפגאבע װעמעם צײטונגען״ טרײד

 גרױ־ א לייגען אינדוסטדיע. די דערמוטיגען און לירזנז
 קאלאםאלע די דאנק א צייטען כעסערע אויף בטחון םען

 אױם־ גײט רעגירונג םעדעראלע די וואס געלט, סומעז
 פראגראם. צוגרײטונגם מיליטערישער איר אויף געבען

אר־ געיועז דיבעו וועלכע מענשען׳ טויזענםער צענדליגער
פארדי- צו אוז יסשיאדג n אן דאציג isms אז,סלטױנ

L
 פארעג־ ער און חילף נאך רעגירונג דער צו זיד װענדען

 די אפשר מען ״דאו־ף :אגע1פ פאלגענדער דעד מיט דיגט
 םון און J דעגירוגג דער צו איבערגעבען ױניאן גאנצע

 א נאכקומען ױט וױלען בתים בעלי אויב אז עס איז װען
 רע* דעד צו ווענדען זיך מען דארף אגרימענט, םון פונקט
? הילף נאך גירוגג

 מען אז גאר ניט האלט איך אז זאגען, צו איבעריג
 נאר רעגירוגג, דער צו ױגיאן די איבערגעבען ניט טאר

 מי־ צו אפילו דערלױגען ניט רעגירונג דעד דאדף מען אז
 גלויב איך ױניאן. דער םון פארוואלטונג דער אין זין־ שען
 ניט קענען ױניאנס און ױניאנס אומאפהענגיגע פרײע אין
 מישט רעגירונג די װען אומאפהעגגיג, אדער פריי זיין
 שטאר־ איז ױניאן די געשעפטען. זייערע אין צופיל זיך

 אײ־ אירע פון כוחות די אויף זיך םארלאזם װעלבע קער.
 איר האלט אץ דעמאקראטיש זיך םירט מיםגליז־ער, גענע

 דעדין, זזשד. װעלכען אירגענד םון רײן ארגאניזאציע
 אײנ־ דעם און שטארקײט דער פון סוד דער ליגט טאקע,
 באזוגדערע אירע און אינטערגעשאנאל אונזער םון םלוס

לאקאלעז•
 אין רעגירונג די שטעלען ניט אבער באדארף מען

 עס איז בו־גא־בו. א םון םטראשידלע׳ א פון פאזיציע דער
 פרעזידענט פון איינפלוס דעם אונטער אז אמת, גיט דען

 שפילם ״גױ״דיל״ גערופענעם אזוי דעם און רוזוועלט
 איז ראליע גרעסערע און גרעםערע א אלץ רעגירומ די

מיר ענ?ז?ל מישעןעטאנא און גצזצלשאפמליכצז אונזער
קויפען. צו וואס מיט דא איז פארדינט, מען אז און נען

 אוים־ מיטגלידער ײניאן די מחעז אבער דעתױיל
 םארדינ־ און ארגײטם־באדינגונגען אונזערע אום פאםען
 דיםציפלין, זעלבע די װעךען. אפגעהיט זאלען םטען

 װעלכע און ארויפגעגוםעז זיך אויף האבען מיר װעלכע
 אונזער אנהאלםעז זאלען םיר אז געמאכט׳ מעגלאך האט

 איצם אייד םוז קריזיםײארעז, אלע ײרד ארגאניזאציע
ווערעז. אגגעהאלםען

 אגרימענטס איצטיגע אונזערע װאם דערפאר טאקע
 בתים כעלי די מים םארהאגדלונגען און אויס באלד גייעז

 אונ־ אז נויםיג, אומבאדינגט איז אז, באלד זיד םאנגען
 מים־ אונזער און געשלאסעז עגג זײן זאלען רײעז זערע

 קאמף » אין זיד פארמעםםען צו גרײט — גלידערשאפם
אומפאדםײךליך. ווערען זאל דאס אויב

וױנער בר. צו מנםפטר אן
 א צו געװאחח געצויגען אמ אויפמערקזאםקײם מײן

 אן או«ף דערשײנט ײעלנר װינער׳ מ. גרודער «ון בריװ
*גערעכטיגקײט״ גוםער חײנטיגען איז פלאץ אגדער

 וױנער׳ן ברודער באדאנקעז איך וױל דבר, ראשית
םיר. מאנט ער װאם קאמילימענט, דעם פאר

 צײטענחײז דינען עד, שרייבם ארםיקלען׳ מײנע
 לײבאר עגין דעם איז װאם אײ זאכליך״. און ״גראד
 םילא חישר, דרד «ון אדוגםער אביםעל איד ביז בױיא

אויס׳טענח׳ן. אביםעל זיד מיר וועלעז דעם ײעגען —
 םיק םון שטעלעז געװיסע ציטירט װינער בתדער

 װעלכע אורזאכען די אגגעוױזען תאב איך װאו ארנזיקעל,
 נאכ־ זיםערמאן. און האכמאן ברידער די באוואויגען האבען

 םארװירקליבען צו אנגעשםרענגט זיך חאבען זײ וױ דעם
צו ביודא, לײבאר א װעגעז אגריםענם אין «תקט דעם

 זײנען נתים בעלי די שכירו̂ו דיערע פון םערגענוםעז
 גים״יוניאז די געבען צו פאראינםערעםירם דעדיבער

ארבעם. שעפער
 סירמע די האם מאטוטען עםלימ לעצטע די סןר
 גאנ־ איר און געשלאםען שעוער ױגיאן אירע געהאלםען

 שעפער. ױניאן גיט די איז געגעבען זי חאם ארבעם צע
 עזאפ רטעיפ זײ מחא •ראטעסטירם, האט יאןימ ך װ?ז

 געשלאסעז שעפער ךי האלטען װעט זי אז ערקלערט,
 דערײ האס יתיאן די אדכעט. םער האבעז וועם ד ביז

 ארסאז,מש אימפארשעל פאר׳ן געבראבם םדאגע בערדי
 טיילען חפחות לכל דארף םירמע די אז עדקלערעגדיג׳

 דעדײ מאנם זי שעוער• די צוױשען גלײך ארבעט די
 יוניאן־שעפער, די פון ארבעטער די פאר בעק״פעי בער
פארלארען. האכען זיי װאם וױיט דןר ■אר

דאלאס אץ האמיײן ארגאגיזאןױאנם

די קריגעז דורך אנגעפירם איצם ווןרט טזקםעס׳ לאם,

 אונזערס צוקונפם. גאעגטער גאר דעד אין לאגע אזא צו
 אױ? גײען בתים בעלי די מיט קאנטראקטען איצטיגע

 ד» וואס מיט וױיסט, װער אדום... מאגאטען 5 אין
*° פארבוגדען. איז

 גאהוי■־ מיץ אויף אפ זיך שטעלט װיגער <ברודער
י מיט האט ױניאן אונזער םון פירערשאפט די אז טינג׳ « 

 דמ דורכגעםירט בױרא איבאר דעד םון עםאבלירונג
ד מיטגלידער. די םון מאנדאט  דער םון מעמבער אלם ״/י
 באארד״ דזשאינט דער םוך געזאגט, בעםער אדער ױניאן,

 געהערס׳ ניט מאל קיץ ״האב װינער, ברודער שרײבט
 צו באארד דזשאינט די באפולמעכםיגען זאלען מיר אז

רעגי־ דער םץ הילף דער מיט בױרא לייבאר א גרינדעו

 איז הילף רעגירונגם דער פון םראגע די אמת,
 לײ־ ענין דער אבער געווארען׳ דערמאנט גיט לכתוןילה

 גע• אויםגענומען האפמאן ברודער םון איז גױרא באר
 דער סון סראטאקאלען די צוריק. יאר 4 מיט נאד ווארען

 אנ• די צו איבערגעשיקם װערען וועלכע באארד, דזשאינט
 אפהאנדלוגגען לאנגע אנטהאלםען לאקאלען, געשלאסענע

 םירערשאפס ױניאן דער מצד באמיהונגען די װעגען
 זאל וועלכע בױרא׳ געמיינשאפטליכע א איינצושטעלען

 בעל מיםן דרעםמאכער אדבייטסלאזען דעם פארבינדען
 מיםגלידעד די אויב ארבייטער. אן דארף וועלכער הבית,
 םעג־ געהאם זיי האבען גיורא, אזא געגען געװען דינען

ניס וױיס איך נידערשטימען. עס שיעור א אן ליגקייטעז
 רעכט מים און — רעגירונג אונזער םון םאדערען

 פאחיכע־ ארבייטםלאזיגקייט אח סאציאלע פארשידעגע
 אינ־ גחיסע די געגען ■ראטעקציע פאדערען מיר רונגען.

 ארגאנײ צו ניט אונז חנרלויבען זײ װעז דוםטריאליםטען,
 אונזערע ניט אנערקענען זײ ווען ; ױניאנס אין זיך זירען

 קראנק־ געגן פארזיכערונג אויד פאדערען מיר ;ױניאנם
 פאדערען מיר חײמען. בעסערע פאדערען מיד הײם•

 נים, אונז לאזען אונטעתעמער ■רױואטע װעז דזשאבם׳
 איז ױארשטאטען. די צו תירוצים, פארשידענע צוליב

 אונ־ צו זיך ווענדען מיר װען געפאר די דא שטעקט וואו
 חשאבם געפינען העלםען אומ זאל זי אז רעגירונג, זער
 האב איד װען גאן־, בפרט ? ארבייטסלאזע אונזערע םאר
 די אז פאקם, דעם אונטערגעשטראכען ארסיקעל מייז אין

 זאלעז םיר װי דעח קײן נים זאגט און גיט קען ביודא
 די איז קאגטראל אונזער צו באצוג איז זייז נוהג זיך

שעפער.
 קרי־ ניט ארבײם דער צו ■לאז r? קעז ״קײנער

 װאויר־ א באקוסם ער ״םײדעז געשרימז, איך האב גען״,
 אזא געבעז קען ױניאן די אפיס. אונזער פיז קארד קינג

 ניט. וױל זי װעמען אנטזאגעז אח ײיל זי וועמען קאח־
 מיםגלידער׳ געודעזענע אםילו אדער ױניאז־לײט קײן גיט

 מיר םײדען ביורא, דער אץ פארשרײמז ניט זיד קענעז
 איז חױ־צו״. צושטימונג שריפטליבע• אונזער גיבעז

I געפאו די דא שםעקם װאו ? רעש מה זיך< פרעגם
 נאכ־ װעגעז — םענח צוױיםע דער אנבאלאנגט װאם

ר, זעם נו, בתים. בעלי די געבעז  שײז זאל דאס אױב יי
 אויםגעמאכם. נים שימ װאלט קאנצעם^ גרעסםע די זײז

 בתים בעלי די געגען קאמף אפענעם אן פארפירען אײנ
 oy און פראבלעמען סונדאמענםאלע צוליב דיז עס װעם
קומעז זאל עס אז געדאנק, דער אויסגעשלאסען ניט איז

 קאלעק־ ■עטיציע,םאד א אונטערצושרײבעז ארבעםער
 פארםרעםער םים םירםע דער םון פארהאגדלונגען םיװע

 פון פארלאנגט פעםיציע די אינטעדנעשאגאל. דער פח
 לאקאל אנערקענען צו באארד ריליישאנם לײבאר דער
 פאר־ אײגציגע די אלם איגםערנעשאנאל יער פמ 349

 פאד־ אין ארבעםער קליידער פרױען די םרן םרעםער
 ארבעםס־באדינ־ איבער כתים בעלי די מים האנדלוגגעז

גוגגען.
 דער פון אדבעםער דרייסיג שוין האבען אמט גח

 אונםערגעשריבעז דאלאס אין דרעס״םירםע װיכםיגסםעד
 ״לאו־סש דער פון ארבעםעד די דינען דאם •עטיציע. די

 אויך האנען ■עסיגיעס די • ^מואגי םאגוםעקםשוריגג
 ליגאן ״קאחעז׳ דער פון ארבעםעד די אונםערגעשרימז

 די פוץ פארזוכעז אלע שעיער. אנדערע פון »מ פילץ״
 אוגםערשרײבעז פון ארמטער די שםערעז צו באסעם

 זימעז ארבעםעד n געלונגעז• נים זײנ?ז ■עםיציעס די
 געזעץ אוגםעד׳ז רעכם זײער יױסנוקעטפעז אנטשלאסעז

jn כצלי די םיט פארחאגדלוגמז ועייקסעקאל פאר ra

§רך ביייידי מיוווארעז_____
 09 מען האט 22 לאקאל ביי אז אבער, וױים איך םערם.

 דער מים און מאל עטליכע דיסקוטירט און אױפגענומען
 אפיציעל עם איז שטימעז טוצען קארגען א אויסנאמזרםון

 קוםם רעגירונג די אז װיםענדיג געווארען׳ אנגענומען
הילף. צו

 װיגער׳ס ברודער אז צוגעבען, מאמעגט א פאר לאמיר
 מך א איז רעגירונג״ דער םץ ״הילף צו גאצוג אין םענה

 אמוױיניגםטען מיםגלידער, די אז הייסם, דאם רעכטע.
 חנגירמג די אז געוואוסם ניט האבען .60 לאקאל אין

 דרעםמאנעד די װי געשעפט, צום שותף א דא װערט
 אגױ• אין פונקט דעם װעגען אבער אויס. עס םײטשען

 די םיט ײניאז די אז געלױםעס, האם וועלכער מענם׳
 ביורן לײבאר א שאפעז צו אונטער זיד נעמעז בתים בעלי

 אדםיגיםס■ און םיגאנםירען זאלען צדדים בײדע וועלכע
ר דאד איז דאם געוואוסט. יא דאך זײ האבען רירעז׳  מ

 קאנםרא^מן. אונזערע אין ווײס אויף שייארץ שריבען
ד האבען««ר בתים, בעלי די אנשםאט דעז מאס אלא ײ  ד

 100 וואםערע אויסגעבען אבשטאט ״שותף׳׳, אלם גיתנג
 אױס עם צאלט קאםע. ױניאז דער םון דאלאר םויזענם

 זזײ ברוחװ־ דענקם םראגע, די זיך םרעגט רעגירונג. די
 וואל־ רעגירומ דער אנשםאם בתים בעלי די אױב אז נער,
 לײבאר דער פװ פאתואלטונג דער אין דעה א געד״אט םען

 ם?9י פמ גענאסעז םער ארבײנזער די ױאלםען בױרא,
 •1איי גרעםערעז א אױסאיבען נם9געק ױניאז די וואלט
 םיר ? ארבייטער די פון אינטערעםעז די לטובת פלום

 ייז־ ל9ײ שותף׳ א דארף מען אױב אץ ניט. אז דאכט,
 9ד9אומ פון מאנכע אגשםאט רעגירונג ייי געמען ליכער

בתים. בעלי
 די גארנישט צו װינער ברודער םאכט אלםאי און
 האבאיןםײו איך ? בױרא די פינאנסירען ױעגען פדאגע

 אמ־ איצט אפערירם ױגיאז די אז אגגעװיזען, ארםיקעל
 »9טוח 100 די שאםען צו דעסיצים. באדײענדען א םער

 םומ9ג ארגײטער די װאלטען ביור^ דער פאר דאלאר
 קד געלעכערםע זײערע אין טיף העניז די אדײנשםופעז

שענעס•
 אונםפר* זיד האס פירערשאפם די אז באהויפטונג. זײן

 אח כױרא לײבאר דער װעגען מאנדאם מיםן געאיילם
 לעבעז׳", א מאבעז ̂קענען פון פוגקט וועגעז ״פארגעםעז״

מד די םץ גײסט דעם אין ארײן ניט עפעם זיד פאסם  יי
 י9ד צו שױן כאלאנגס דאם בריװ. זײן פון םײלעז ריגע

 י9י אױןי הערט םען װעלכע ארגומענםען, קאטעגאריע
ת .״ביחע״  9ערגסט־געשטימט עװענױ. זיבעםער דער י

 י קייז מער ארגומענםאציע םארט דעם שענקען םיםגלידעד
ן9י איז ױט צװײםעלם קײגער נים. אױפמערקזאםקײט  י

ן םירערשאםם יוניאן י9י פיז באציזדנג אױפריכםיגאר  ני
 I מיםגלי־ אוגזערע פון פראבלעםען שרוערע און םילע די

 ' •> גים. לייקענם קײנער אינדוסםריע. אוגוער אין דער
 במ9ל א םאכעז צו שווערער און שװערער אלץ ווערט עס
' דעם אין דרעםעס. ביגלען אדער שדידעז גײעז, פון

»

.9םע ------------------------------}>» 1940 ׳ט
 פירער* די 9וועלכ םיט םיבות׳ סך א שולדיג אבער גען

 ניט אוז טעגליד׳ זיד ראגגעלט ױניאן דער פון שאפט
בױרא. לײבאר די

 רעגי• דעד אונטער ן9איבערגעב יא שוין אויב ״און
 גע• עס ״האט װינער, גרודער שרייבט קאנטראל״, חגגם

 סיסטע• און זאכליפעז מער א אויף ורערעז געטאן דארםט
אופן״. מאטישען

 אםילו איז מאמענט דעם אין ״אז אבער, האלט ער
םראגע״. די דיסקוטירען צו פראקטיש נים

 שרייפעז זיך געםט מענש א אויכ ? ווארום איה םרעג
 שארםער גאנץ א מיט ארוים קומט און עגין אזא װעגען

 אנוױתען זאל ער אז ױשר׳דיג, װי מער ניט איז קויטיק,
 איך פלאן׳/ םיםטעמאטישער און ״זאכליכער א איז וואס

 קײן ניט האט װינער ברודער אז שטארק, םארדעכטיג
 אגםא־ זימערמאן, הןןכמאן. אז שײנט, מיר פלאן. אנדער

 װינער׳ם ברודער םון מענעדזשער דער און נאגלער ניני,
 בא- וױיגיגער גיט דמען קאהען, מאקם ברודער לאקאל,
 װי דרעסמאכער, די םון פראבלעמען די װעגען זאתט

 געלונגען ניט איז בױרא דער אויב און וױגער, ברודער
 מיםגלי- אונזערע סון באדערםעגישען די באםרידיגען צו

 דעם נים האט קיינער וואם דערםאר פשוט עם איז דער,
 םרא־ אונזערע אלע םארענטםערען קען װעלכער פאטענט,

פראבלעמן. אונזערע אלע לייזען און גען
וואר־ א מיט ברױו זײן פארענדיגם ױינער ברודער

 םים און מענשען לעבעדיגע זיעען ארכייטסלאזע ״אז גונג,
 לעבעדיגע מיט עקספערימענטען מאכען םאמיליעם.

 איך װיל אויסגערעכענט״. גוט זיין מען דארף וועזענס
 לעבען צום געקומען איז בױרא די אז װידערד׳אלען, דא
 די ארבײט. םים מעגשען די אט באזארגעז צו טאקע כדי
 װעל־ מענשען. םױזענם פאר די םמ וואם ליידער׳ איז, צרה

 רט9ח ,עײאיעזג עזפעוזאלג ראבײ ר9י דיח־ ז9זיײ 9פ
 האגען וועלכע אנדערע. די םץ ווערענד גארניט, מען

 פארדי• צו מעגליכקײט א םארלארען בױרא דער דורך
 גראדע הען הערט פײדע״. וואכען פאר עקםטרא ״אז גען
יא•

 פאריגען מײז םים אז כאםאנען, איך וױל שלום, צום
 םארטײ־ צו אױםען נים איך גין שרײבען הײנטיגען און

 אי־ גאנצען אין געװעו ם9 איז אפשר בױרא. די דיגען
 עם וױ גײן לאזעז געז־ארםט עם םיר האגען אםשר בעדיג.

 ניט עם ײילעז מיטגלידער די אויב און געגאנגען איז
 די אבער לאםיד אפשאםען. לייכט עם מען קען האבען,

 שטאנדפונקט דעם םץ און קטיװrאב באטראכםען זאך
 יעי• דער םיז און מיםגלידער אלע פץ אינטערעסען די םץ
 זיך. קריגעז צו וואס װעגען דא גיטא גאנצע א אלט אן

 מאו םדינח, דעמאקראטישער א אין מיד לעכעז דערווײל
 פראבלזד אײגענע אונזערע באשטימען אליץ קענען םיר
 בא־ אויסרעכעגונג םיט און געלאםעז עם לאמיר מען.

_________________________________סראפמצז.
\ באגריסונג פאתספעםיגםמ א

 און בתים לי9ב ענין בײם שוין האלם איך »ז אץ
 םארשפע־ א געבען איך וױל אגריםענם, פץ באנייאונג

 צו־ אן ױיגעז, וועלכע קלאוקמאכער, די כות ײשר םיגטעז
 זײע־ מיט ניש9נד9סארשט א צו געקומעז טאראראם, םיל
 'די איז פארשםײ איד וױ לױט אמת׳ ארבייטס־געבער. רע

 ־9נשט9צוםריד א דין צו םון וױיט טדײד קלאוק אין לאגע
 ״עװע־ דער אויף עס הערם סען און עם זעט מען לענדע.

 אז גלויבען. צו אוחאכען גענוג דא אבער איז עם נױ״.
 קערפערשאםם א עםאבלירען װעגען פוגקט נייער דער

 איינהײם־ אז אײגצוםירעז דק וועט עם אױפגאבע וועמעם
 געוואונשםע די גרעגגען װעט םרײד, אין קאנטראל יייכעז

 בעלי די איז עס װאם אױך איז׳ וױפטיג רעזולטאםען.
 *גרי־ אק פונקט דעם שםירצען צו געלונגען ניט בתים
 ארויס־ האבען זײ װאם אויף ״לימיםײשאן״, וועגעז מענט

געקוקט.
 גוטע פאר פוםאציע9ר א האבעז קלאוקמאכער

 בא־ מען װען קעמםער, בראװע אח סםרייקער
 א אױםםײדען אבער קען מען װאו םםרײקעז. דארף

 םײדען װיל׳ מען װאם קריגען גלײכצײטיג אח סטרייק
 איז קאמף, לשם םםרייק. לשם סטרײקען אױס. עם זײ
 אװ• צו באלאנגט דאם םארגאמענהײט. דער םון זאד א

 אונ־ פח אנםװיקלונג דער אין פעריאד ראמאנטישער זער
 צו באוועגוגג, ארבײםער אימיגראנםישער גרויםער זער

 דרד־ גרוים אמ אפםונג מים זיד באציהעז מיר װעלכער
 ציהען סיר װעלכער סון ירושה, אונזער איז דאם ארץ•
 ניט אבער שםעהט װעלט די חיעה• גײסטיגע ר9אונז
 אונזער אפילו אומשםענדעז, צײםען, ארם. אײן אויף
 בא־ זיד חאבען געשעחענישעז, אדן זאכען אויף בליק

 אינ• יאהר. 30 און 20 לעצםע די איז געביםעז דײטענד
 צו זיד צוצופאסעז םאל אלע זדכעז מענשען םעליגענםע

צוקונםם• דער אויף בליק א םים געגענװארם דער

!יאהר 80
 אז מיר. איך דערמאן קלאוקמאכער, גען9װ רעדענדיג

 קלייז אלם בין, איד זײם יאר 30 ווערט מאנאט חײגטיגען
 ג. ל. א. דער אין אנגעקומען הײזעז, קורצע איז איגגעל

 אין —1910 אויגוםט מאנאט אין געװען איז דאס ױ. װ•
 קלאוקמא־ היםטארישעז גרויסען יענעם פון ברעז מיטעז

קאמף. כער
 דער דורך קלאוקמאכער די צו איך בין געקומען
 פאר־ סאציאליםטישער דער םון אםטיילונג ױגענדליכער

 גע־ האט גאנצע א אלם פארטײ די יפםלם. די — טײ
 דער סטרייק, יענעם אין אנםייל אקטױוען אן זעהר נומען

 דינםט דער אין געווארעז געשטעלט איז אפאראט גאנצער
 האבען אלע אלט, און ױנג קאמיםע. םטרייק דער םון

 גע־ ענדליך איז סטרייק דער ווען און מיטגעהאלםען.
 פארםגעזעצט. אוגז פון אײניגע האבען געװארען, סעמעלט

 האבען װעלכע ױניאדאפיסעס. די איז ארכײט אונזער
 געביידע, קליינםשיגקער איץ אין אויםגעהאלטעז דאן זיד
סטריט. טע10 איםט 79 אין

 םון םעקרעטער געװעז דעמאלט איז גײעד אברהם
 םון םעקרעטער פריד, ב. ״אלטער״ דער און 9 לאקאל
 האנד־ שעהנע א געהאט האט וועלכער םריד, .1 לאקאל

 םימ מחמת אויג״. אן ,,געווארםען מיר אויף האם שריםט,
 מיר האט עד געווארען• געםעלען איהם איז שרייכען

 װאך א טעג 7 (פאר ײאד א דאלאר 6 אנגעבאטען גלײך־
 איהס האט גייער ביינאכם). 10 ביז פרי 7 פון ארבעט
 םארגא־ מיר האם ער ;טערקיש אויף אפגעטאן אכער
 צוגעזאגט האט און וואך א דאלאר האלב א און 7 לײגט

 ״אייגשטע* זיך װעט אלעס ווען דאלאר׳ האלבען א נאך
3 לאקאל אין אנגעקומען איך בין ארום אזוי לען״.
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 פײן׳ םון יאהחנן ;דערגרײכונגען פרײד, םון יאהרען
 שױן באלאנגם דאם אגער ענםוישוגס און לײדען םון
 קײן דא האבען וועלכע זכרונות, קאםעגאריע דער צו

ניט. פלאץ
װאלען פרײטערי די גים פארגעסט

 די פאר קומען םען,17 דעם מבער9פט9ם דינסטאג.
 האבען װעלכע בירגער, אלע רי*װאלען.9פרײם שטאטישע

 ומלען, לעצטע די אין ״ענראלם״ און רעדזשיםטרירט זיד
 פרײטערי־וואלען. ךי אין באטײליגען קענען זיך ררעלען

קאנ־ סטײט דער צו דעלעגאטעז םאר םען װעט שטימען
kMA MMMilfeM'MlM LkfeiMaMA hmh uh am    ■, , M11 ------------,און קאגװענשאן דזשודישעל דער צו דעלעגאטען ווענשאן 

 דאם עמטער. פאליטישע פאר קאנדידאםען אויסוױילען
 זא־ עם ר9ײ גאשםימען לשח״ מאםע אויף םײנט לעצםע

 םלײט,9קאגגר פאר קאגדידאטען פארטײ די זײן לען
װ. $ה. א. אםעםבלילײט

 קײץ עארגעקומען גיס פארטיי לייבאר דער אין וואלט
 ז9געײ ז9לאײיי־9מפדײ די ײאלטמ קאמף׳ ר9רליכ9איג

 קאנדײ א ז9שםימ וױינע מי און זזדן9ג ם9ד לשם בלויז
 מאבט.9אױםג ױט אלץ ס9 װאלט ן,9צױג9ג װאלט דאט
 ר9ר9בים א פארםײ לײבאר דער איז אז גײם ר9לײי

 א — ן9גם9לעמ9 9לינק און כטע9ר די צוױשען קאטף
 שיקזאל ם9ד באשםיםעז מאל דאם ט9ײ װעלכער קאמ̂ן

פארםײ. דער םון
 רשאםט9פיר ר9י ר9אוגט ן,9נט9«9ל9 9פם9ר די

 ז9זימ ,9ר9אני די און הילמאן דובינסקי, זידענם9פר םון
 י9י פאר קאמפײן ז9פםיג9ח א אנצופיחנן אגםשלאסעז

 ניד זײן אח רוזװעלם נט9זיז־9פר םח לונגוױיערדװידעו־
 ר*9פיר ר9י ר9אונט ,9לינק די נד9י9װ פראגראם, דיל

 ארויםגןד עפענטאד זיעמ ן.9קאםוניםט די םת שאפם
 ווארשײנ־ זײנזמ און לט9רחײ נט9זיז־9פר ז9ג9ג טראטען

 ר9י רץ.9בראוד ר9אי וױלקי׳ן נאמיניחמ צו גרײט ליך
ר.9נ9אפ אן אזוי איז קאמף

ל"9ײ די. זיד• באהאלםעז צו ן9װעם ר9המט דא ניםא
 ר9כט9ר י9י מיט שטײזװ לט׳ז,9רחװ פאר ן9זײנ 9ב

 די׳ פארםײ• לײבאר ריקאן9אמ ר9י םוץ פירערשאםם
 לינק־ ר9י סיט ז9שטײ ן,׳לט9רחװ ן9ג9ג זײנעז ױעלכע

גרופזס ר9קאמוניסטיש
איד׳ דענק ,9לאג די אפשאצען קמ T» וױיט וױ אױף

 סאר שטײט דשאפט9ארבײט 9אידיש פראגרעסיװע די אז
 איז און לם9תזײ גם9פרעזיד םון רװײלונג9װידעח־ דער

 גאג־ זײער און ן9נט9מ9ל9 9כט9ר די שםיצען צו גרײם
רי־קאםפײן.9פרײם ן9נד9קום ם9י אץ ל9ט9צ צזמ

נ־909ל9 שטימטע9ג כט9ר די װאס גאר, איז צחז די
 וחמ פײל ז9זײנ מזמתדיט, ר9זײ אויף קוקנדיג נים טען,

 ט9ײ מאל דאם *ז ז,9האם לאםיר שטיטזמ• צו קומם ס9
 פ־T9017 90 ם9י אז חאפזװ״ לאםיר רש.9אגד ן9זײ ם9
 ם9י איז קומעז ר9װײל יעפילי9 ר919י ט9ײ ר9םב9ם

 נא• ן9מצ9ל גןףזםימט האט ר9 װאו שםים־פלאץ, ז9זעלב
ל.909צ כםעז9ר פארן שסים זײז בען9אפג און ד9מב9ײ
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 זײ »ז לאנדםלײט, םראנקםער םײגע צו אפעליר איד
 לינקע די וואם צײט, דער אין םליכט. זייער טאן זאלען
 רעפובליקאנער. םים ״דילם״ 9מיאום׳ 9פארשידענ םאכען
 אמעריקאן דער םון דױויזיע בראנקם אונזער שטײט
 האבען מיר אומאםהענגיג. און אליין פארםײ לייבאר

 קאנדידאםען״ אייגעגע םח צעטעל םולען א ארויםגעשטעלט
 פראגרעםי־ יעדעז פון שטיצע פולע די םארדינען וועלכע

 םעם־ טען17 דעם דינםטאג, זשע, געדענקט מענשען. ווען
טעמבער.

האמת למען
 איצט באקלייד איך וואס דעם אויף קוקענדיג נים

 באארד, דזשאינט דרעם דער אין אמט אפיציעלען אן
 דריק איך וועלכע םענםימענט־ען. און מײננוגען די טראגען

 מײנע זיינען דאם כאראקטער. אפיציעלען קיין אוים, דא
 באאבאכטונ- פערזענליכע מײנע מײטנגען, פערזענליכע

טװארטליד• בין איך בלויז װעלכע פאר געז, פאר̂ן

געװא־ באשטימם איז דובניםקי דוד פרעזידענם
 רעגירונגם דער אויף פארטרעםער ארבײסער אלם ן9ר

 שכירות מינימום באשטימען צו מענשען נײן םיז קאםיםיע
 אין ריקא. פארטא אין <ארבײטער9ל9אינדוםםרי די פאר
’9סארטר םינף גזױואיעז באשםימט ז9זײנ 9קאמיםי דער

שטאטען•
 םיליפ ל9קאיײ אדמיניםטראםאר. אהוד נד9 שדייעוז

 וױ 09נאמ* 9קאםיסי די באשטיםט האט מיגג,9םל ב.
 שםוג־ דעם צו נדמעגט9אמ דעם אטנענומען האם קאנגרעס

 דאם אדמיניסטראטאר ם9י נדיג9ב9ג געזעץ׳ שכיתת ז9י
 בא־ איז ריקא פארטא פאר אויסנאם אן םאכזמ צו »9ר

 פון ארבײטער די פאר מיניטוםם 9ר9ריג9גיז־ שםיגממ
 אינ־ די אז ז9ארויסודײז זיד ט9ײ 09 אױב ל,9אינז ם9י

 09 און גויטיג 09 ז9מאכ ט9ײ דארםזמ לאגע 9ל9דוםטײ
 אלם .9ריק9אם אק 9אינדוסטרי דער ן9ליג9ש ניט ט9װ

 ן9װאר9ג באשםיםט איז קאפיםע י9ד פון רםאן9טש
 קאםוילישען ם9ד סמ האאם דזש. פראנסים מאגםיגיאר

ם.9חיט9אוניװ
 ריקא פארסא באזוכען םאנאט דעם װעם קאמיםע די

 ל.9אינז אויפן 9לאג 9ל9אינדוםםרי די אויםפארשען אח
 ז,9חוכ9אונט ז9װעל זײ װאס איגחםםריע, 9ערשם די

 ז9ר9ײ 09 װעלכער בײ םריידם, גאדעל די זיין וועט
 ר.9ארבײם גט9טויז זיבזמױג אמם םטיגט9באש דארם
 ן9י9ײ ר9ארבײם טרײד ל9נאי גט9םויז צװאגציג ארום
 םויי פופציג ארום און ז9פאבריק אין כאשעפטיגם דארם

 זזיים די אהײם. ארבײם ארויס נע&צז ארבײטער נט9ז
 ז9םרוי אויף םםיגט9באש נם9רסט9מ זימען ארבײםער

 רי,9«בראיד9 ר,9ר־קלײד9קיגד נעגליזשיס, ש,9רװ9אונט
 חויפם־ דער אין ארסיקלמ. 9י9אני און נאז־םינלאד

 פאב־ 9טליכ9 זיר ן9פיג9ג פואן, סאן אינזעל׳ מח שטאט
ר.9ר־קלײד9נ9מ און קלאוקם ם,9ם9דר םון ז9ריק

 אין ארײז איז גזײח שכימת שטונחװ י9י זיגט םון
 װאם קםשורערם׳9מאטם ריקאנער9»מ די האבען קראםם,

 שםארק ריק̂ז פארטא אין געפאכם ארבײס ר9זײ ן9קריג
 איגזעל ם9י אויף ז9לוסנ9באשס 9זײער רט9נ9פארקל

 זײ ארפײטוםלאזעקײט• 9גרױס א בראכט9ג האס ם9 אח
 ריקא פארנזא איז פראדוקציע די אז ׳ט9באהויפט האמװ

 דארט ז9מאכ צו ניט זײ זיך לוינם ס9 אז קלײן, אזױ אמ
 די ר9ארבײם די דארט ז9צאל ז9םח זײ אויב ארמיט די
 באשםימם. ץ9ל9ג ר9י װאם 9שטדגד א םענס 40 און 35
 ם9ני9געװ ר9ריב9י ײד האס ריקא פארסא פון גיתנג9י די

 זאל ל9אינז ם9י פאר אז םארלאנג, א םים ס9קאנגר צוס
 ז9י9װ באשטימט זאל ס9 אן אױםגאם אז ן9ר9ײ מאכט9ג

 ם9י האט ם9קאנגר םינימום. רער9גידעריג א זײ פאר
 09י פאר האט םיגג9םל ל9קוירנ און באוויליגם פארלאנג

 קאמענ־9ר ן9סנ9אדיעצובר 9קאםיםי די באשםימט ציחףן
 אר־ 9דארטײ די פאאר לױן םיױמום א פאר דאציעס

ר.9כײט
זײ־ 9.ק*םיםי י9י אױף ר9ט9פארטר ארפײטער די

 ארבײםס ר9י ז.9מארטמ רא9ריװי םתדענציא :גען
 דוביגסקי דח־ נם9ױי9פר ריקא, פארסא םמ ר9םיניסס

 רס9װארק גט9גארם לײדיס שא«ל9אינטעת ר9ד פיז
 י9י פת ל,9דאלריםפ ה. רמאן9ש גט9זיד9*־ איץ יתי^׳
 נט9זיי9פר וױיס און שאנאל9ת9אינם ר9ארבײס ראמװ־

41 אי• י•0 19י פיז

 אויף נאשםיםס װנינםהי פרעז.
 סאמיטע װיידזש םינימום דער
ריסא פארטא פאר י
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פוןדיקלאוקאפערײטארס שװעריגקײטען און פראבלעמען
אר־ אלע װעלכע פון איבלען די חוץ

 איצטיגער דער אין ליידען בײטער
 די ליידען ארדנונג- קאפיטאליסטישער

 קלאוק די און בכלל קלאוקמאכער
 זייערע פץ אױך בפרט אפערײםארס
 קלאוק ד־ איבלען. טרייד ספעציפישע

 איבלען די פז־ן ליידען אפערײטארס
 אין פאכען אנדערע די פון ארבײטער די .ױי שדוערער

 פאלגליך, אין צאל אין גרעסטע די זײנען זײ ווייל טרייד,
 ספעציפישע זייערע פון בארירט מענשען מער ױערען
 דאקאל אפערייםארם קלאוק דער לאקאל, אונזער. לײדען.

 אין געשעענישען די צו פילבארער דעריבער איז ,117
געשעענישען. די אײף רעאגירען שנעלער מוז אדן םרײד

 שװע־ אץ פראבלעמען א־צט״גע אינזערע זײנען װאס
׳ ריגקײטען

ארב״םםלאזיגקייט
 ארבײםםלאזער. דער איז פראבלעם שװערסטע אד;זער

 אויםגעמאטערט בוכשטעבליך זיעען מיטגלידער אונזערע
אנשיקעניש. דאזיגער דער פון

 םפע־ םון רעזולםאם א איז צרה ארבײטסלאזע אונזער
 לאגע דער חוץ טרייד אוגזער אין געשעענישען ציפישע

 געקײקעלט נים זיך וואלטען ביישפיל, צום לאנד. אין
 גאדעל אנדערע וואלטען ;אום־אװ־טאון קלאוקס םיל אזוי

 אונזערע װי םטאנדארדס נידעריגערע שםארק םים פאכעז
 וואלט ;מיםגלידער אונזערע פון ארבײם פארכאפט ניט
איז 1<דיטזנ1שווערי פארשידענע צזגעװאר געמאכס נים

קאפלאן בענדזשאמין פון
117 לאקאל מענעדזשער

 דראסטישע אז געװארעגט גלײכצײטיג אב־לר האב איך
 יעניגע, די געגען ־וערען אנגעװענדעט רועלען מ־טלען
 די ארבײטסייאזע. באזעצען אין שטערען װעלען ײעלכע

 גוטגעהײסען אײכשטימיג אפלאמ מיט האבען מיטגלידער
שטעלונג. מײן

קרי־ צו א־יפגאבע הױפט אונזער א־ז אנגעװיזען, װי
 פאר־ מיר אבער ארבײטסלאזע, די פאר באשעפטיגונג גען

 נויטבאדערפ־ די צ• פליכמען אינזערע :יט נאכלעםיגען
 שטײגער באשײדענעם אץ ברידערליכסטען אױפן טיגע.

 מעג־ פיגאגציעלע די לױט סומען■ מיט זײ מיר העלפען /
 די איצט דיכען באדױערען, צים אקאל.“י פון ליכקײטען

 רױיל באגרעניצט, זײער הירף אזא פאר טעגליכקײםען
 פאר נעקס קײן גע־אט נןט מיר האבען יאר לעצטען

 אונזערע באלעםטיגען :יט װילען מיר און צוועק דעם
 טרט לאקאל דער אבער טעקסעס. נאך מיט מיטגלידער

בעסטע. דאס
אגרימענטם באנײטע די

געשלא־ נאר־װאס די װעגען שרייבען נים װיל איך
 מים אויסבעסערוגגען, גײע די מים אגרימענםס סענע

 םטא־ מער און קאגםראל בעסערען םאר מעגליכקײטען די
די און ״גערעכםיגקײט״ די ווייל טרײד, איו ביליזאציע

 עפע־ צו פירםעס קלאוק באװעגען צו באמיהוגגען אונזערע
 דעם מען וואלט יארק; גױ אין שעפער אינםײד נען

 געגעג־ קאנטראלירםע שױאד אנדערע און אוט־אװ־םאון
 אויפםערקזאמ־ יואכזאםע מער געשאנקעז שעפער און םעז

 פון פארמערעז דאס געווארען איגעהאלטען וואלט קײם;
 זיך מיט ברענגעז װעלכע שעפער׳ םיםםעם םעקשאן

 קװאלי־ דעם טרײד פון ארוים ווארסעז און ספיד־אפס
 דאס פארקלענערם מען װאלט פאד־םאן; פיצירםען

 דורך פלעצער אומבאװאוסטע איז קלאוקם ארױםשיקען
 — ארבימז געשניםענע פון געםאר די פארםינדערען

 ארבייטס־ אונזעד פארקלענערם פילםאד עם מאלט
 ציפערדיגע קיק ברענגען גיט דארף מען לאזיגקײם•

 דורך דאס גאהויפטונג מיין באשםעםיגען צו באװימען
 פריער די םון שארםקײם די אוסע&ועז אדער באדיטיגען
 קײן געהאם נים במעט םיר וואלטעז איבלעז, דערמאנםע

 װערען ריפערס און סוםס קאוםס, וױיל ארבײטסלאזיגקײם,
 מיטגלידער אונזערע ארבײט געגען צו געגוג אויפגעגײם

צופרידענשםעלענד.
שװע־ א םיט זיך מיר מאטערעז איצם, איז לאגע די װי

 הארבע פילפאבע האם לאקאל אונזער •ראבלעם. רען
 ארבײטער די אז געבען אכסזגג דארפעז סיר אױפגאמן.

 װאלט װאם פאניק, און יאוש א אין ארײגפאלעז ניט זאלען
 ױניאן אויםגעקעמפםע אונזערע געםאר איז געשםעלם

א םאז דארםען מיר ;באדינגוגגןן  םעג־ אדנזערע אין א
 און שעפער די אין ארבײםסלאזע באזעצען צו ליכקײםען

 די העלםעז «ו אנשםרעגגונג גרעםםע די אטזעגדען םוזען
 מעג־ סענשליך וױפיל באזײםיגען און נוים־באדערפםיגע

ך  ארבײטס־ ספעציפישער אונזער פת אורזאכעז די לי
׳ לאזיגקײט.

דורכצוםירען, לייכסםע די איז אויפגאבע ערשםע די
 זײ־ אפערײםארס קלאוק מערחייט גרויסע גאר די ווײל
 קעם־ אױםירוגירטע און אדבײםעד באװאוםםזיניגע נען

 אין אויפגאבע די אבער טגונגען.גאדי ײניאז■ פערפאי
שװערע. א זײער איז ארבײםסלאזע באזעצען

לײדיג־ םד א פאראן זײנעז עם װאס דעם אימר
m* ־ ־ -, —m ,- —— - — ־ - ——־

 רירעװ־ גיט און אלם צו איז יעגער פלינק, גןנטג גים
מ את קינםםלזװ־, קײז נים איז דער »א דיג לי  םוילע מ

מז תירוצים  פרי־ קײן עןמענויפציאר נים אדם אן זײ מ
*רבײ׳םער. שן

 און שעפער די אין ארביים גענוג גימא איז oy װ<ן
 את פארגעז דעם פאר אנגעשראקען זײנןן ארבײםער די

 איז זײ פון קאאפעראציע גױנױגע די קריגען גו שװןר
tw <י1«3 w p לא־ אונזער האט דעריבער זע.סלאאר^ט 

 לײדיגע םאראן איז עס װאו אפצוטשעקעז באשלאסענ קאל
באוענען דארם און ארבייט, ודייגיגעד גזער« מיט םאפױנעז

* .xrnwnrm tm אונםער *מיימםאמ
 האב פיםיגג &ן&גןו גענעראל לעצטוגן אמזןר ביי

 מד ן1יזל זײ אז םיטגלידןד אוגזערע גו אפזלירט איך
ן און אפים לאקאל םיםן ןאמרירען מ מ ױו ןדנייססי ןו

i׳v חייל •fלאו | j םארג׳גז זײן וואס נים חײס uyTi .זײץ

ny ?זגװע שױן טהא פרעסע לינעטעג i אל־ אמ ג?ונזג 
 םא־ געװיםע בארירען בלויז ױיל איך געשריבען. דיםיג

 אגרי־ די םדן אײך װי אגרימעגם, געשלאסענעם םון זען
 דער מיט שליסען קורצען אין װעט מען וואס מענטס,

 און אסאסיאיישאן מאנופעקטשורערס סקוירט נעשאנאל
אסאסיאיישאן. אונערם טראק דער מים

 אםאסיאיישאגס, די מיט אגרימענט אלםען דעם אין
 דאט וואם פונקם א געוועז איז אונערם׳ םראק די אויסער

 וועל־ חשאבערם, בײ דעיארטמענטס קאםיגג פארבאםעז
 האט לאקאל אונזער שעפער. אינסײד קײז ניט האבען כע

 רעא־ ניט׳ איז צוגאנג נעגאםױוער אזא דאם אײנגעזען
 לאקאל קאטערס דעס אנטאגאניזירען העז עם אמ ליסטיש

 פאזיםי־ מאדיסיצירטען א פארגעשלאגען מיר האבעז ,10
 האלםען וועלכע חשאבערס, די אז געמליך, צוגאנג. ווען

 אויפגע־ נים אזוינס דארסען דעפארםמעגטס, קאםינג אן
 אונ־ שעפער. אינםייד איינשטעלען נאר דארםען זיי ;בען
 פון געווארען אנגענומען איז פונקט ירטערrמאדיפ זער
 צושםי־ דער מים ױגיאן, אתזער פון םירערשאפט דער
 אונזער פון אייד יײ מענעדזשערס׳ לאקאלע אלע פװ מונג

דוביגםקי. דײװיד ברח־ער פחחידענם,
 םאר־ דער מים אגרימענם, אין אריק איז פוגקם דער

 זאל באארד קאנםראל ארײנקומענדע די אז שםענדיגונג
 געװא־• אנםארםדוים איך בין דעתוײל רעאליזירען. אים
 פונקם דעם דורכצופירען פירערשאפם ײניאז דער םץ רעז

 שטע־ מיר באגעגענעז באדויערען, צום םעגליו־. װיפיל
 איי״ אונזערע םון אםילו ארבײם, דאזיגער דער אין רונגען

רײען• יוגיאן גענע
 םארלאנג אונזער מיט אז מאכען, קלאר איך וױל

 קאטערס. די שעדיגען צו ניט פאל קײן איז מיר מײגען
 מיט־ אונזערע םאר *רגײט מער קריגען גלױז ײילעז מיר

 באלע• די פאר אז פארשםייז קען קינד א וױיל גלידער,
 די אל אין ארגײט דיער שיקען צו לייכטער איז באטים

 װילען צוגעשניםען. איז ארבײם די ווען יאר׳ שײארץ
 גרעסערען א קריגען און פארריכםעז צושםאגד דעם מיר
 עםע־ דורך יארק נױ אין ■ראדוקציע חשאבערם ®ח חלק
 דאס געגלויבט באמת חאגעז מיר שא•. זױנםײד אן גען

 קא־ װעגען וונקט פריערדיגען דעם מאדיפיציחמ םיטן
 קא־ פולסטע די קריגען מיר וחגלען דעפארםםעגם טינג

באארד. חשאיגם אונזער אק אלעםעז פח איעמאיע
 *ו נים קײגעם איך מײז װערםער עםליכע די םים

 אוים, אבער וױיזט מיר בײזדויליגקײט. אין באשולדעען
 א חערשט באארד דזשאינם דעם «ון רײזמ די אין אז

 *ו באצוג איז פאראורםײל אדער םיספארשטענדעניש
 װעל־ די אז האפען, מיר גאר םארלאנג. גזנרעכםען אונזער

 װע־ פארלאנג גערעכםען אונזער אײן גים נאד חמז מ
 ליכם געחעריגער דער אין באגרײפעז אנפאנמז אים לןן
 שטײ־ בריז־ערליכסטעז אויפן אוגז םיט קאאמרירעז איז

מר•
י am אגרימסנם ווענטן מאנופעקםשורערס סקױרם ו
מז אין  אגריםענם אן װןרען משלאמז דארןי גי

am אסאסיאײ־ םאנופדקםשװ־ערס םקוירט געשאנאל דער

 אג• דער אז פאראינםערעסירט שטארק מיר זײגען שאן.
 קײנד האבעז ניט זאל װאס אזעלכער זײז זאל ריטענה

 אונ־. םיז איגםערעסעז די שעדיגען קענען וועלכע פונקטען,
מיטגלידער. זערע

 מאנוסעק־ סקוירם די מיט אגרימענט אלטען דעם אין
 ליעס קענעז ױעלנע שטעלעז׳ פאראן זײנען טשורערס

 האבען באלעבאטים םקוירט די אז װערען אויסגעטייטשט
 װי ספארטװער אזעללע פראדוצירען צו רעכט לעגאלע א

 דזשיגערס און טאפערס אדעד סװעגערס דזשעקעטס,
 אונםער באלאנגען ־ואם גארמענטס• אזעלכע זײנען דאס

 פרא• װערען גארמענטס די װען ױריסדיקציע. א־נזער
 דינען סטאנדארדס די לואו שעפער, סקוירט א-ן דוצירט

 ארבײס די אװעק :עמען א־ן זײ קאנקורירען נידעריגער,
 בײ זײ פאראורזאכען דערמיט מיטגלידער. אונזערע פון

ארבײטסלאזיגקײט. פארשטארקטע א אונז
 םאושאסם האט פראבלעם אווערלעפיגג דאזיגע די
 שםרייטעקיײ ױריסדיקציאגעלע מיטי בלוט ־ײסע גענוג

 מאכער סקױרם דעם און 117 לאקאל אוגזער צװישען םען
שעפער. יענע קאנםראלירט• װעלכער ,23 לאקאל

 זיך װילען מיר אז מאכען, קלאר דא אויך װילען מיר
 צוגעמזן גים ױילען מיר .23 לאקאל מים קריגען ניט

 אלע םים בשלום לעבען ױילען מיר מיטגלידער. זײערע
י מים איבערהויפט ױניאנם- ארבײםער  פון לאקאלעז י

 איגםעד־ אונזער פץ באארד דזשאינט אייגענעם אונזער
 זא־ שעיער םקוירט די אז נאר, װילען מיר נעשאנאל.

פרנםה די ארבײט■ די אװעטנפמן ;יס לעז
 פאר־ אונזער אז איבערצייגם, םיף זײנען מיר מיטגלידער.

גערעכםער. און ענערTבאשי א איז לאנג
 אגרי- דעם אין אז איצם, מיר םארלאגגען דעריבער

 מאנופעקםשורערס סקוירם נעשאנאל דער מיט מענם
ץ ניט זאלעז אסאסיאיישאן  װעלמ פאראגראפען, קײנע זי

 םא־ סקוירם די בארעכםיגוגג לעגאלע א געבען זאלען
 באלאגגעז וואם גארמענםם ■ראדוצירען צו נופעקםשורערס

ױריםדיקציע. אונזער אוגטער
 אגרי• דער אויב דאס זעלבםםפארשטעגדליו, איז עם

ץ װעט מענט  אונזעדע װעלען פאר, שלאגען מיר װי אזא זי
 אױפ* 23 לאקאל מיט שםרייטיגקײסזן ױריםדיקציאנעלע

 װעס אגריפענט דער װיפיל אויף םיל, אזוי אויף הערען
װערען. אפגעהיט

אונערס מראק
 טמגיהונגןן די אמ געשיכםע דער וועגעז שרייבען צו

 אונזערן ױעגעז ;אעערס טראק די םיט ױניאן דער םון
 -n- וױפיל אױף דעם װעגצז ;פאדבינדנוגען אגרימענם

 אח ילוײזװאי דעם אין פאראיגטערעסירט בנלל זײנעז
 די וױפיל אויף ;איגדוסםדיע אונזער םון סםאביליםעט

 פארפליכםתמן אגרימענם זײערע צו ערנסט זיך באציען
 ןן זײ םיט חאבען פח חאבען מיר ניצעז וואסערע אדן

 ארםיקעל. באזונדער א געפאדערט זיך וואלם אגרימענם,
 פוגקט, אײז בארירעז כלויז איצט איד ײעל דעריבער
אמשםארקסםעז. לאקאל אונזער אינםערעסירם ױעלכער
 ח־ייװ א אז פירם לאקאל אונזער װי לאנג יארען שויז

 .pyr נױ אין שעפער עפענען חשאבערם באװעגען צו
 םיל״ זײנען אגגעלעגענהיים דער אין אבזיכטען אונזערע

 8 כם8רײנגעבר8 לט8יו עס וױיל הויפטזעכליך, פאכע,
 םײגט עס ם8וי רק׳r גײ איז קלאוקם טײל גרעסערעז

מיטגלידער. אונזערע י8פ פרנסה מער באשעםםיגוגג, מער
 8 ים8רײנג«כ8 זיד ט8ה םיבות רשידענע8פ צוליב

 »8ה ארד8ב יגם8דזש די ס8ײ גריםעגם׳8 דעם איז פונקט
 די גיט װעלכער ז,8סיאײש8ס8 אונערם ק8טד דער מים

 דער שםערען *ו םעגליכקײטען לע8לעג אוגערם םראק
 שע־ אינסײד עפענען צו גערס8ײש באװעגעז אין ז8ױני

 יגס8חש בײם שםעלונג די געטמען איד האב פער.
 צײמז גע8פר 8 אונםער שםעל איד כאםש אז באאײ,

 גרי*8 18 פיז מן8ה קענעז םיר 08ײ ניפיעז גרויסע די
 צוליב שלעכם, גים איז ד8י תערס,8 ק8טי די םים מעגם

 ײ8פ גריםענם8 אונםער לטעז8ה צו זײ סעמים, אײניגע
 פױי• לוס8038 איפעז די זען8ל *ו אײדער פלעטדמען,

 11ל8« זײ am פרױױלעגיעס, זעלמ8 געמז זײ אבער
 שטעחמ און ן8ױני דער יאיבער נם8אױבערה די בעז8ה

 איגסײד עפןגען וװ פירמעם מסועגען צו דרײװ אוגזער
 ל8ק8ל אונחװ־ געבען. נים זיי מען TRH זוינם8 שעפער,

 פ8ײ גרי«מנס8 דעם אין T8 נגם,8פארל דעריבער ט8ה
 סיאײשאז8ס8 אונערס םראק ר1ח םים שליםעץ װעם םען

 ארױסגןנד לחלוטין פמקס אויבעגדערמאנטער דער ל8ז
װערען• מען

טײל 8 בלויז זײגעז פראבלעמען אייבענדערמאנםע די

■

״ ט ס ע י -►* 1940 ס 21 & י ז

םענטער העלטה ױניאן אין
פאולץ פון

 אוגזער א״סצלב־״טערען
פדאכראם

m

געזונםהײט: דער װעגען אכטראכטענדיג
 ײנ־אנס לאקאל אינזערע םרך פראגראם

 צײט איז עס אז שלוס, צום איך קום
לעבענס־ דער װעגען סראכטען צו

אויםצוברײ־ נויטיגקייט װיכטיגער
 אז גלויב, איך פראגראם. די טערען

 דא- װערען. געטאן איצט קעז דאס
 אזדי װי אײנצעלהײטען אנצוגעבען פלאץ דער ניט איז
 די פאר פראגע א איז דאס װערען. דערגרייבט קען דאס

 באטאנען בלויז ײיל איך ױניאנם. לאקאל די פון פירער
 פרא־ דער פון אויםבױיטערונג אזא איז עס נויטיג װי

מיטגלידער. די פאר גראם
 :עגיט אויפן איצט טוען לאקאלען אונזערע וואס

 מיטעלידער, זײערע פאר פארזיכערונג קראנקהייט פון
 די גענוג. נישט איז עס אבער ;אויסגעצייכענט איז

 מעדיצינישע פולשטענדיגע אײנשליםען ׳דארף פראגראם
 באהאנדלונג, מעדיצינישע אײמעשלאסען פארזארגונג,
 םפעציאליסטען, פון אונטערזוכונגען םעסםס, דיאגגאזישע
 די אט מעדיצין. פרייע און באהאנדלונג כירורגישע
 איינגעשלאסען וױעיגסטענס, טיילוױיז,' איז באזארגוג*

 .91 לען8לאק די פיז פראגראמען געזעטזזייטס די אין
 װי פלענער איצט גאטראנט 32 לאקאל 212 און 40

 בענעםיטס געזונטהיים די רברייטען8פ צו מער נאך אזוי
ײ װי םיםגלידער, די פאר  איצם ביז ם8געה בען8ה ז
 װי מער צאלען דאדפען גיט זאלען מיםגל^ר די און

איצם.
 וױיגיגער מיט לאקאלען קלענערע די דעסיכער אויב

 אויםצוברייסערען אומשםאגד געווען זײנעז שיםגלידער
 איז מיםגלידער, זײערע םון פארזארגוגג געזונטהײטם די

 ־8ל גרעםערע די אז דעגקען, צו אורזאך r? נישםא
 ױעלען. עס זאלען זײ אויג סאװײזען גיט עס קענען קאלען
 די פארגרעםערען לאקאלען גרעםערע די קענעז ױפער

 וואס אץ פאנדם. בעגעפיכז םיק דיערע ®מ בענעפיטס
 מיםגלידער די פאר געװעז וואלם דאס ברכה 8 פאי

 זײ זאל דאקטאר 8 אז בלויז ניט זיך, טיטיגען װעלכע
 אױםפאסונג, כסדר׳דיגער אין גאר אונםערזוכען, מאל אײז
י  אז צושםאנד 8 איז האלםעז כסדר דארף םען יועלכע י
 עמימן אויף לאסם *ו לעז8® דארםעז ניט זאלען זײ

 דעקען צו אומשטאנד גישם דאך זײנען און אגדערש
 העלטה יוניאן דעם פץ קאסםען נידעדיגע די אפילו

סענםער.
 מיין אויף אימפולס ערשםער דער אז וױיס, איך

 קלי־ םרײען א אין גיק די זאלען דין.» װעט פארשלאג
 איײ ווען גאטירליך. איז איםפולם אזא אז םעגליד, ניק״.
 אוים־ מעדיצעישע •רױואםע עראיבען גיט זיד קעז :ער

 שםאםישע םרייע די מים באגוצען זיך ער מח יאסונג
 איז, דאם אז נישט, אכער גלויב איד אנששאלםען.

מיט־ אונזערע םאר לײזוגג געהעריגע די זײן, קען אדער

נױמאן. ם.

 צדקה 1געבע צו ליב האבען מעגשען אונזערע גלידער.
 בײם שטײן צו פועל׳ן נישט זיך בײ אבער קענען זײ

 רואכ איז װיכטיגער, נאך איז ־ואס נעמען... און טיר
 אױסארבײטען קענען לאקאלען אונזערע אז גלויב, איך

 אדיפ־ מעדיצינישער פאר צאלען פאראויס פון פלאן א
פראבלעם.' די אט לײזען זאל װעלכע פאסונג
 פלענער• אזױנע סך א איצס זיך פארמירען עס
 אלע זײ גוט. אזוי ניט מאנכע און גוט זיינען מאנכע
 מיטגלי־ א־נזערע פאר קאסטבאר צו וױיט זײנען אבער
 פלע־ די אם לויךארבײטער. מערסטע די פאר און דער
 אײן פאר יאר א דאלאר 19 רעכענען כלל, אלס נער,

 מאן פאר יאר א דאלאר 30 י !מענשען דערודאקסענעם
 צ־ױשען קיגד יעדען פאר יאר א דאלאר 12 ;פרוי און
 דאלאר אכט ביז זיבען פון אץ ;אלט יאר 1» און 10
ט יאר. 16 אונטער קינד יעדען פאר יאר א  פרייזען, די יוי

 און מדטער פאטער, מענשען׳ פינף פון פאמיליע א איז
 דאלאר 57 ארום צאלען געדארםט װאלםען קינדער׳ דתי

באהאנד־ די איינשליסען ניט נאך װעט דאם און יאר. א

 טובערקײ קענםער, דוי קראנקהייםען אזויגע פץ לוגג
 f נעתוזןזע אז־ער געבורם קינדער קראנקהיים- צוקער -אזיס,

 קאס־ די איעשליסען ניט אויך װעם דאם י-ראנקהײטען.
 אעעגומען זיכער דעריבער קען עס האםפיםאל. פון טען

 בלויז צוגענגיליך זײנען פלענער אלע די אט אז ווערען
 אײגקונסט דורכשניםל-כעז העכערען א מיט מענשען פאד

האבען• מיםגלידער אונזרע ױי
 אז זיכער, דינען סענטער, העלםה ױניאן אין מיר,

 אויםגעאר־ קען מיטגלידער אונזערע אנבאלאנגט ױאס
 מיטגלידער אונזערע װעלכען דורך פלאן א יוערען בײט

 מע־ פין באזאדגונג פולשטענדיגע קריגען קענען זאיען
 קלעגערע פיל פאר דינסט האספיטאל און דיצינישער

 איך אונטערגעמוגגען• פריװאטע די אין ױי קאסטען
 קריגעז װעלען מיר אז זאגען, צי :יט דערמיט מײן

 אויפ־ מעדיצינישער אין מציאות קײן :ישטא מציאות.
 דורך אז איז, אנצואוױיזען אבער מײן איך ־ואכ פאסונג.

 העלטה ױניאן .דעם פון אויםשטאטונג אדן מיטלען די
 קאסט־ װײניגער א אויסארבײטען מיר קעגען סענטער,

 באזאר־ מעדיצינישער פולשטענדיגער פון פלאן בארען
 דא איז געזאגט, װי מיטגלידער. אוגזערע פאר גוגג

 ויאט אלץ אײגצעלהײטען. געבען צו פלאץ דער :ישט
 די םון פירער די פארשלאגען איז טאן, דא קעגען מיר

 אויםגוצען ארן צוזאמענקוטען זיך זאלען זײ אז לאקאלען
 מיינוגג, אונזער לויט זייגען, װאס מעגליכקײטען די

צוועקי דעם דערגרייכען צו פאראן

 ססייס דער נײ פארםראםעו אינםערנעשאנעל אונזעד פון לאסאלס 22
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 *ר8י דאס איז יאר, עםלינע פון אפװעזעגהײם אן נאך
 ביי פאו־םראםען װידער געווען אי.נסערנעשאנאל אונזער

 פעדעריישאז סםײם יארק נױ דער סון קאנווענשאן דער
 מאנאס דעם געווארען *■געהאלםען איז וואס לייבאר, אװ
יארק. נױ םאלס, ניאגארא אין

 אנגעזען שטארק זיך האם פארטרעטערשאפט אונזער
 דעלעגאםען צאל דער מיט םײ קאװוענשאן תד בײ
 פאר־ חאבען די וואס מיטגלידער צאל גרויסער דער און

 אוג־ פץ באטײליגוגג אקםױוער דער מים סײ און םראםען
 קאנ־ דער בײ האגעז דעלעגאטען 60 דעלעגאטען. זערע

ײ זײ לם.8ק8ל אוגזערע פץ 22 פארםראטען וועגשאן  זי
 װײס*«רעזידענם ערשטען פון געוואחנן אנגעםירם גען
 וױים־ אנטאניגי, לואיחשי איגםערגעשאגאל דער פץ

 דעלעגאציע, דער פח םשערמאז פײנבערג, י. פרעזידענם
 דעניש, ד. מעקס אמ סעקרעטאר׳ גרינבערג הערי אח

סטיס״.8,חש פון רעדאקםאר
 ־8ל אינטערנעשאנאל די פון װידערבאםײליגונג די
 ן,אזדעריישפ סטײט דער פון קאנװענשאז דער איז קאלס
 פ. א. דער אל צוריקקער אונזער לירט8סיםב האם וואס
 הונדערםער די פון געײארעז אויפגענומען איז ל״ אוו

 גתיס מים יוניאנס די פון פירער די און טען8דעלעג
 ר8םעקרעם ל8גענער גרין, ירעזידענם באגײםםערונג.

 פרעזידענט אח מיני, רדזש8דזש םעדעריישאן דער םון
 האבען גס,8לײ לײבאר וו8 פעדעריישאן םםיים דער פון
 דעם מים צופרידענהײם זײער גם8ט8ב רעדעס דיערע אין

װײם־ירעוידענט ל.8אינטערנעשאנ דער םון צוריקקימען

 נגענוםען8 און נדעלם8רד.8ם ט8ח ל8ק8ל אונזער וואס
 אויד האבעז מיר באארד. חשאינם צום ציעס8מענד8רעק

 נגעלע־8 ארגאניזאציאנעלע וױכםיגע וועגען געהאגדעלט
 ־8ב 8 מים םען8צוז וועל, איך וועלכע װעגען גענהייטען,

 שריײ ל>8ק8ל אונזער פץ רבייט8 רוםינער דער פון ריבם
רםיקעל.8 צוױיםעז 8 איז בעז

 117 ל8ק8ל אינערליד ז8 רירעז8ג איד נייל סוף צום
נד״.8פ סיק־בענעפים ״דעם עגין

 ב•8עט ל8ק8ל דער ם8ה צוריק יאר אײניגע םים
 זײער געװעז איז עס נד״.8פ ״םיק־בענעםים דעם לירם

אויםםו. גאבעלער 8
 8 םענט 10 גד8פ צום לען8* מיטגלידער אונזערע

 נקהיים,8קר פון ל8א אין רעכםיגם,8ב דינעז זײ אח יייד
 *8ײ מל די ממעפיט. גקעז8קו־ ל8װ 8 י8ל8י 10 צו

 סיק־מ־ םח ציעס8רעגול די לוים לם8געצ ײערען כעז
ױ םער גיט בער8 נעפים, ̂ז 10 ו i 8 װאכ r. לונ־8« די 

 געוױיג־ אין װי גדערש8 זײגעז נקע8קי כחמישע םאר געז
לען.8פ ליכע

 דעפײ חיפשע אוגםער סאנד דער רבײט8 לעצטעגם
 ניט איז גו8פ דער ס8וו ס׳8ד זײנעז מן8אורז די ציםען.

 פט־8וױסןגש םעססעז 8 *ױף חװ8געוי װעקגעשטעלט8
 מגעפים לען8« *ו נגעז8נגעפ8 08ה םען זים.8ב ליכען

 רזימח»־8פ גענוגעגדעז קיק נקלײמגדמ8 ניט פרי, צי
ם8ײ רעזערײ קלײנער י8ג דעד און פאגד. רעזערװ דען

 <לזד ױנגע קײז אױםגעשעפט• רען8געוו איז געווען .איז
 ר•8ם ס8י ס8מ ל,8?8ל אונזער אין צו ױט קומען מענםען

 אונזערע סע.8אײנג גרעסערער 8 פיז נד8פ דעם מינדערט
 ױע־ עלעםענם, עלטערען «מ זײנעז וועלכע מיםגלידער,

 גיכער נקחײםען8קר צו גענויגט זײנען און-זײ עלטער, רען
ױ  איצםיגע די איז דערצו עלעםעגם. איגגערער דער ו

 ר8פ רגען8ז כסדר׳דיגען םיםז גע8ל עקאנא&ישע שוחגרע
 נדערע8 נ>ד אוןי שעפער די אין געגיש8י דאס פרגסה,

ל די רמערעז8פ אורזאכען,  עקםידענ־ אח קראנקהײםעז מ
 דעפיצים דעם כען8ראות8פ קסאדעז8פ חמיגע די טען.
גד.8פ סיק־בענעפים אין

 בחױ קײן גיט מיר רמן8ײ אגגעװיזענעם דלם םיט
 נד.8פ םון גרינחנר די אױף פארװאורף לער8 זזשד קעל

 י8נ ט.8ם מלעז8נ 8 18אויפגעט בען8ח די רקערט,8ם
 הײסער זײעד פאנד, 8T8 אױטװשטעלעז נײגעריגקײט זײער

 גק-8קר אין מיםגלידער אתזערע זײן »ילפיג8ב *ו וואונש
 19U8BJ8 ל8ז -08« חמ־ י8 ־W83 זײער לעז,8« חײט

 האבלז דעם צוליב םשגעלסםען,8 08ײ פונקציאנערזױ צו
חיכםס־מיםאז.8פ נױטיגע אײניגע פןאתען זײ

 ויגמ8י דעם איצם סו»נט83 «יע8דםמיסםר8 אתזער
t איז עגק o מז  ־83 לען8װעלכע« סיםלעז, און וחנגצז ד

 עקזיםםענץ. דיץ nmD»n8« אח גד8« דעם פעסטיגעז
 םיק• דער ?8 תרלןמז *ו גים סען8אנםשל זײנען םיר

אתטעדגײז. חלילח ל8ז בענעפים־ממד

 איינ־ איז ציע,8דעלעג דער פץ ן8טשערמ לס8 פימבערג׳
ל דער אויף ירעזידעגם פמ געווארעז דעז8געל  ר־8טפ8י
 ז8 גגעוױזען.8 רעדע מינוטיגער צען 8 איז זן>ט און מע

 געװען נים אח ן8יוגי אוגזער ס8ײ יארעז, די דורך אפילו
ץ8ח איר איז ן,8םעדערײש דער אין  די םיט געװען י

 ט8ח ערקלערונג זײן ן.8פעדערײש דער מים און ױגיאנס
סען.8דעלעג די פח ל8ײפ3 גרויס רױסגערופעז8

 ־8חמ זינען כט8ר3רייגגע8 ם8ח דעלעגאציע אונזער
 גע־ זײגעז ועלכע פח לע8 ,18נװענש8ק דער צו לוציעס

.8פל אויפן חגן8געײ כט8ר3  :זײנען לו*יעס8רעז די י
 גע־ אינשורעגם זעז8רבײגזסל8 דעם ליזירען8ליבער י8«

 H8« געלם סוסען געגוגעגדע מףצטיםען ר8« זעץ;
 בעםער קענען מל עי אום רםםעגם8דע« ר83לײ סםײט

 אײג־ דער געגעז געזעמן; ײםער3ר8 די עגפארסעז
 דעם געגען הײסם דאם רעיטינג״, ,םעריט פון פיחנג

 רבײ־8 דיערע גיבען ס8ײ רבײםסגענער8 ז8 ג,8רשל8פ
 ־8« דארםעז זאלען רr דורכז מרזעפטיגוגג מער טער
 פאד ;נד8פ אינשודענס לאזצז8ייסרב8 צדם ווײגיגער לעץ

 דןר םעז8רב8® «ו געזעץ הילי לש8וי דעם מענדירען8
 ר־8® ס8ײ פירמעס *ו קםען8קאנםר געבען רעגיתנג
 נט•8 את געזעץ נס8רילײש לײבאר דעם געגען כרעכען

 רםרעטער8® די סים קאלעקטױו האנדלען צו זיך ז»גען
 •רעזידענש אינדארסירעז צו ;ײטער3או־ זײערע פץ

 נ-8 די אויפפאדערעז אח וױחנרעתױילוגג ר8® רחזועלט
 זײן שםימן צו מיםגלידער און נס8יוני געשלאםענע

 םיםלעז לע8 סיס עלײעם די העלפען ר8® ;םור8נדיד8ק
 גגרײפער8 ססני־פןךציםטחמ די געגען «ף8ק זײער אין
 סטײם אין געזעץ שםונדעז־שכירות 8 תרפפירעז ר8® און

 אונםערן תנםעד8 נים לען8® ס8ײ רבײטער,8 רי ד8®
, געזעץ. לעז8םעדער
די־ ל8ג8איגםערנעש דער ®ח טען8דעלעג לגענדע8®

 ג-8ק דער פון מיםעס8ק די אויף רען8געװ שםימם83 נען
 זײגעז מלסקי »מ ניגי8גם8 ווײס־פרעזידענם :ז8װענש

i’ דער אויף געװארעז שטימם83 r i i םיםע8ק לײמל; 
 סיל8שט ;קאמיםע רולס דעד אויף — פײגנערג ישראל

 רבײטער8 ®מ םיטע8ק דער אױף געװען אח ן8זימערמ
 קראנק אדער ראמדעם8® װעחמ זײ װען נטשעדיגמג,8

 דער אויף געװען אח גלער8ג איזידאר ;רבײם8 דער פון
סיסע■8ק בילדונגס

 דינעז 18נװענש8ק דער ®ת שלוסעז83 וױכםיגסםע די
 װידעד־ ר8® רוזוועלט ירעזידענט אינחא־סירען :געװעז

 ײ־ פיז לגוגג8רפ8® דער פין םוגג8פארד ;ערװײלוגג
̂ם לאא, סם8נםײסר8 שערנשמ אוגטערן נס8ני  װעים װ

v סױוגי8 אסיםםענם פת נגעפירם8 לעצםענס nל8עגער 
ײ3 די שטימן *ו ;לד8רג8 םױרמאז o« פעגוגג8י r o r 

 בױדק• דעם פון קריםיק רפע8ש 8 איז רעגירתג דער פץ
 טוגיססעז8ק ססניס׳ יםשליסזזאי ר8® ;יל3 סר8װסד8וי

r דעד איז עםטעד לע8 פון 1ס?פשי8פ און r a r r m, 
 סיטמ־ און סיםיסםיע רקער8שס פון אױסדדוק אז און

חמ־ געמז סף8ק ־im איז רבײמר8 ענגלישע די שילצו



פױחןן פון פרוכם די שוין נעניםען נפא8סל8 אין טיטנלידעו אונזעחן
ױיהש ארכײטער די אין

אוזן פון ש טץ. דז או־ מ

ױז דער םון רייען די *ין סרידען  באווע־ ױניאן ט
 אנדערע אין חלום א בלויז זיין אלץ גאך מעג גוגג׳

 םעדעריי־ אמעריקאן דער צװישען רייםעדייען די שטעט.
 גרויסער דער צו א. אי. סי. דער און לייבאר אװ שאן

 האל־ אלץ נאד זיך מעג בתים, בעלי די פון צוסרידעגהײט
 ביי מאכטלאז. און צעשסאלטען רײען ארבײטער די טען
 װאו דרעסמאכער, די צװישען אטלאנטא, אין אבער, אונז
 אנ־ איז עם װעלכע ײי מער געליטען אםשר האבען מיר
 דעם םון אינטערנעשאגאל אונזער םון אסטיילונג דער

 פון םרובטען די זזײגם שוין םיר געניסען קאמף, ברודער
 אינטעתעשאנאל׳ם אונזער םון רעזולטאט אלס פריז־ען,

ל. אװ ם. א. דער םון איךז״־יץיעז ארײנטרעטען צוריק
 נאד ניט געהאם מיר האבען אטלאנטא, אין אוגז ביי

 אנגע־ צוריק זיך האבען מיר איידער קאמף״ ״ברודער א
 ער־ נאך איז וואם ,נאר. םעדעריישאן דער אן שלאסען

 געהאם דא האבען מיר קאמף״. ״שוועםםער א — גער
 צוױשען האבען וואם שטאט אין ױגיאנם דרעסמאכער צוױי
מיטגלידער איבער ארומגעריםען זיד אץ קאגקורירט זיד

 לאקאל םעדעראל א געהאט דא האגען מיר שעפער• און
 שעפער ױגיאן קלאוזד דריי מיט ל. אװ ם. א. דער םון
 םיט אגרימעגטם מיט יוניאן אינטערנעשאנאל אונזער און

 די האבען יאר דריי םון משך א פאר שעפער. צװעלף
 בא־ געגענזייטיג זיך טרייד זעלבען אין ױניאנם צוױי

 און מעמבערם כאפענדיג ארומגעריסען. און קעטפט
 יוני־ צװײ די פון קײנע שעפער. איבער זיך ראנגלענדיג

 די רו. מינוט א געגעבען גיטי צוױיטער דער האט אנם
 ױני־ די ױי אזוי און כסדר. אנגעגאנגען זײנען שלאכטען

 אויך זיך האבען זיך, צװישען געריסען זיך האבען אנם
 ארומגע־ ױניאנם. די פון מיטגלידער די ארבײטער, די

 אט אז געגלויבט, ניט האבען םילע זיך־. צװישען ריסען
 װערען באזייטיגט גיך אזוי קען שנאה געגעגזייטיגע די

 ווערען איינגעשטעלט זאל אײניגקײט און םדיעטשאפט און
פלאץ. איר אויף

 איז אנהויב, אין געשען. איז וואם איז דאם אבער
 םארגעםען צו גרינג ניט שװעו־לאך, צוגעגאנגען עם

אבער איצט לאנג. אזוי געדויערט האט װאם א.קריגערײ

nםען9 םעפסעמנער לאנד איכערן סור אן חױנם נידעלס״ אץ ,פינס
— וואשינגםאן ;טעאטער לאקוםט אין םען>22 ביזן םעז
:טעאטצר נעשאנאל איז מצז,30 ניז טעז23 פוז זואה אימ

סעסטעםבעז־ טען30 דעם פון וואך, אימ — באלטימאר

I

 מים טענץ, איז לידער נײע שפאגעל ״סקיםם״, גײע םים <׳
 נױ אויפגערודערם האט וואם טרופע, אריגינעלער דער

 נידעלם/ און ,פיגם אז אירשפילעז,תויבם םיט יאו־ין
 װא־ םערציג א רעוױו׳ מוזיקאל אומפארגלײכליכער דער

קענעדע. אץ שטאםען םאדאייױגםע די איבער טור כעען
 סטײדזש, לײבאר פון דיחגקטאר שײםער, לואים וױ

 פילא־ איז טור איר אנחויבען טרופע די װעט אגאנםירט,
 שפי־ דארט וועט און סעפטעמכער גײנםעז דעם חנלםיע

 אין און לאגד אין שטאם װיכטיגע יעדע וואכען. צווײ לען
 טור דער ױאם וואכען, םערציג די יירד וועט קעגעדע

 זען צו געלעגענהײט א האבען פאקטיש אנהאלםען, וועט
 אינטער־ דער ®ח טעאטער־שטיק אױסערגעוױיגליכע די

1 נעשאגאל.
 ני־ און ״פינס וואס מאל ערשםען דעם ניט איז דאס
 איבער טור א לאנד. אימרן םוד א אויף שפילט דעלם״

 דאם .1938 אין געווארען דורכגעפירט איז פראװינץ דער
 רעוױו איגםערנעשאגאל גאנצער חנר אה אנער מאל

 אוגזערע זײנען איצט װאם דעם חוץ א גײער׳ א כ&עט
 װעםערא־ שױן אקטיארען םיטגלידער איגםעתעשאנאל

 דרײ פון רעקארד א געמאבט מאבענדיג ביגע, דער נעןפון
חײזער• םולע מר ש§ילען ערפזלגרײכען יאר

 װערם װאם אויםלאגע דער אץ ניחנלס׳/ און ״■ינס
 פאר־ אין רעװיו נײער א גאנצען אין איז געשפילם, איצט
 לאגד דאם װאם אויםלאגע סריערדיגער דער םיט גלײד
 עם צוריק. רr *ײײ מיט געחאם ליב און געזעז האט
 באליבטעז זעלבען דעם בײ נוםערעז, נײע אלע כמעם האם

 די געשריבען האט װאם קאמפאזיטאר און פארפאסער
 נײ און ״פינם םאר גוטערען אריגיגעלע די פון מערסטע

 םון פארפאסם םקיטס אח ראם דזש. חעראלד — דעלס״
 האליװאוד און בראדודײ באריםטער א שרענק, עףזאזשד

 J! ראבערם איז טרופע דער פון דירעקםאר שרײכער•
 דעזײנד זיינען םינערי און קאסטיומעז די און גארואן

םיריאלא. ס. פון
די :זײנעז נוםערען נײע די םח עטליכע  הארמאני ,

 קאגלין םאדחער קוחן, פריץ אויף םאםירע א — באיעס״
 — מיקאדא״ רויםער «דער ;רעיגאלד םענאטאר און

 םאליװאן און גילבערם באריסטער דער אויף פאראדיע א
 נע־ די ״בערםהא ;טאטיװען סאציאלע אויף אועדעטע.

 את גריז״ פאםא — לואים ״׳פאפא ;פארס א — טאריז״
אנדעחג• פילע

נידעלס״ אדן .״פינפ װאו שטעם מערםםע די אין
 פארגלײבען ױ וועם ראחי, אױפן ווערען געשפילט װעם
 פילאדעלסיע, וױ שטעט, גרויםע די אין זכלוי ־.װאן אײז

 שיילעז זי װעם פראנציםקא םאן און שיקאגא כאססאן,
 םדופע די ױעט שםעםלאך קליינע די אק װאכלן. צוױי

אוועגם• איין בלויז אויפםדעםען
kM kkkk IktbkhMt !!■AfeMBkk — * »■ w hkb kkkkkאו  עדשטע די אץ שפילעז וועט נידעלס און ״•ינם וו

וואכעז ױכען ____
o די ׳ p n נידעלס״ און «פיגם וואו טאאטערס און 

מן ערשםע זײ אין ווערען אױפגעםירט װעט ײאכעז זי
פאלגט: זזי זייגןן זיי

נימ־ תם םזפטעטבער פון

 דרע^ אײן בלויז האבען מיר פאראיבער• אלץ דאם איז
 באגעגעמו םאראיעיגם אםלאנמס אין ױגיאן מאכער

 קירצעף* שכירוו^ העכערע פון פראבלעמעז די איצט מיר
 מלי די םאר באדיגגונגען ארגײםם בעםערע און שטונדען
 גײ» װאם אײגציגע די איצט. שםייכלען אלע מלאכות.

בתים״ בעלי די זײנען נעזער אראפגעלאזטע מיט ארום
 גאר ניט אז געלערעגם״ םיר האבען אטלאנםא אין דא

 5ווער דערגרײכם רײען ארבײםער די אין פרידען קען
 סאר־' דעם םאר װיכםע לעבענם איז דאס אז אויך נאר

 את• איז הערשען זאל םרידען אז ארבייםער, די פון שריט
 ארבימיעד, אלע אז אויםגעפונען, האבען םיר רייען. זערע
ײ םראקציע װעלכער צו גלײד גאנץ  וױל» באלאגגען״ ז

 פע• צום באלאנגט האבען וואם דרעםמאכער, די םרידען.
 םרי• נאך געבענקט אזוי פונקט האבען לאקאל, דעריישאן

 איג• דער אין םיידלאך אונזערע װי אײניגקײם און ז־ען
טערנעשאנאל.

 האר־ א געקראגען םיר האבען סאום גאנצער דער אין
 םרײד דער םון רײען די אין צוריק װילקאמען ציגען
 האנס יעדע םעדערײשאן. דער אין באװעגונג, ױניאן

 בא■ געזיכם יעדעם גרוס. ברודער אין אויסגעשטרעקט
 צוריק• אוגזער אויף שמייכעל צוםרידעגעם א אין לויבשען

 פ,עוודרײז טראק בריקלײערס״ קארפענםערם, קער.
 יתיאן טרײד צענטראלע איחעגבאךארבײטער, פעינםערם״

 זימען אלע — םעדעריישאנם םטייט קערפערשאםםען,
 גערן און םשפחה דער אק צוריק אונז זען צו גליקליד

 אויפגעגעגען אח םארגעםעז האבען זײ אז אונז ווייזען צו
 די אין אנגעזאמעלם זיך האם װאם ביםערקײם גאנצע די

ײ זיינעז אלע צעטײלונג. םון יארעז  נו גערן איו גרײט ז
 קרי־ צו געח זײנעז אמ קאמף אונזער אין אונז העלםען

 אין ערפארונג אונזער דורך הילף אונזער געז
קאמפמ•

 פריגםטאן ;טעאטער םארדם אין אקטאבער, םען7 במן
 טעאטער; מעקארםער אין אקטאבער, טעז7 דעם —

 אק־ טעז9 און םען8 דעם — קאנעטיקוט הארטםארד
 נױ־ אױדיםאריום; מעמאריעל כושנעל אין טאבער,
 שױ אין אקטאבער, טען12 און טען11 םען>10 — הייװעז
 אנ־ וואכען, צוױי — באסטאן אין און ;טעאםער בערט

טעאטער. פלימוטה אין ׳טען14 דעם אקטאבער ןואנגענדיג

 איצפ מיר קענען ערפארונג אונזער םון ליכט דער איז
 ברידעד : * אי. םי. דער איז ברידער אונזערע צו רוםעז

 מםײלט. את צעריםזנז געװען גענוג שוועסטער: אץ
 לייכש און נױםיג איז דאס רײען• די פאראײניגען צו צײם

 דעס םארגעםען נים מינוט א אויף טארען מיר מעגליך.
 שטאםם• אמעריקאנער באריםםען דעם פון אמת גרױסען

 האלסען זיד םחען ״מיר :םרענקלין בעדנזשאמין מאן
אײנציגוױיז״ אוםקוםען װעלען םיר אז־ער צחאמען

P אױנוםס זידאננעחױמו חאס ניס־נירנער פון רעגיפסראציע 27
 דער און מלחמה־היםםעריע פח דרוק דעם אונםער

 םון קאלום״ ״פיגםטער דער וואם ראליע שוידערליכער
 אין געשפילס האבען םאבאטאזשניקעם און שפיאנען גאצי
 זײנען וואס לענדער, אייראפעאישע די פון חורבן דעם

 די פון פים די אוגםער געווארעז צעטראטעז און באזיגט
 קאנגרעס אמעריקאנער דער האט לעגיאנען, םאשיםטישע

 אמע־ פח אײנוואוינער אלע אז געזעץ׳ דעם אנגענומעז
 מחעז זיך זאלען גירגער, קײן ניט זימען וועלבע ריקע,

 די פינגער־צײכענם. זײערע געבען אמ רעגיםםריחגז
 אויגוםט טען27 דעם אנגעהויבען זיך האט רעגיסטראציע

 הײנםיגם דעצעמבער םען26 ביח אנהאלםעז װעם און
יאר•

 אלע ײעלען מאנאטעז םיר דאזיגע די סון פארלויף אין
 יאד 14 מון שםאםען, םאראײניגםע די אין ניט־בירגער

 נעמז אח רעגיםטרירעו דארםעז זיד העכער׳ אמ אלט
 םמ אינגער קיגדעה (פימער־פרינםם). פיגגער־צײמגם

 דורך װערעז רעגיםטרירט דארםען וועלען אלם, יאר 14
 קינדער אזוינע װען אפעקונעם. אדער עלטערעז זײערע

 די דארםעז יאר, פעחנעז פון עלםער דעם דערגרײכען
 פינגער־פרינטם. נעמען און רעגיסטרירען פערזענליך זיד

ה רעגיםטדירעז ניט םאר  א געזעץ דאם םארשרייבם זי
 מא״ זעקם פון םורמע און דאלאר טויזענם פון שטראף
נאטען.

 אפיס פאםם יעדען אין פארקופען װעט רעגיםטראציע
 פאסם יעדעז איז און קלאם צװײטען אדער ערשטעז פץ

 קאונםי), א פון (הויפםשםאם סיעט קאונשי א איז אפים
 דאס אפיס פאסט קלאס א םאר וואם דערױף געאכם גיט
 םוםםער־ פאראן שײן דמען אפיםעם פאסט די אין איז.

 פרא־ די אױםגערעבענט זײנען עס וואו (בלאנקען) םארםם
 רעגיסטרירען״ בײם װערען געשםעלט װעלען װאם געז

 יעדער איגסםרוקציע•. געחעריגע אלע אנםחאלםענדיג
 רעגיסםרירעז, זיד געזעץ לױטן דארף װעלכער אײנער,

ײרכקוקען םארם׳ סעספעל אזא קריגען געראםעז«י װערם
■ - - - ----------------------- MMMMkik kftittMMMfekftk ■M• kMkIMkM M■חע• דירעקםאר ענםםער. זיין אנשרײבען אק םראגעז די 

 םאכעז גרימער װעם דאס אז אנגעממעז, האם ריסאן
 ניט־בירמר, פאח סײ רעגיםטדאציע, שפעסערדיגע די
איבוטג סארט א איז עס רעגירמג. דער פאר סײ

 ווערפ עס אז אונםערגעשםראכען׳ האט העריסאן מר•
 סיי םארםם״ סעמפעל די םאר םײ גערעכענם גאתישט

 4םינגער־«רמ« םארן םײ און פארשרײבען דעם פאר
 שױן האבען ״םיר קאםטען. שום קײן ניםא זײנעז עם

 לשנדוויבאש צו פראבעם װעגען באריכטען געקראגען
 9pT געלס״ םענשען בײ אײסירעסען אוץ ניט־בירגער

:צוגעלײגם העריסאן מר.
 די אנגענומען האבען דערמײל, שוױנדלערײעז, »די

 נים־בירמד פארץ דורכצופירען פארשלאגען ®ח פארם
 פןו איט םאר םיעער־פרינטען און רעגיסםרירעז דאס

 צרשטעגס, שוײנדעל: איז דאס נאםירליד. געצאלם, א
 װערןן אנגענומען ניט םינגער־פרינםס שום קײז װעלען

 גץ־ די ײרך געגוםען ווערעז וועלכע יעניגע די אויםער
 חר םמדער צײם דער אין באאםטע אפיס פאםט העריגע

 ניס װעט מען און ניט םען קען צװײםעגם, און גיםםראציע,
 אלענמן פאדערען מיר דעם. פאר געלט קײן רעבענעז

 נמד פארחיםען »ח אונז םים קאאןערירעז צו אױף
f אפגענארס און משװינדעלם םון בירגער t .יועױעף

 מ״ העריםאן םר. האט אונםעדשםדײכען, דא ״לאםיר
 נמד פון פינגער־פרמטען און רעגיםםראציע אז זאגט,

 אתר בזיח א אלם װפרען באםראכט ניט דארף בירגער
 במ־מי טויזענםער דאם םוען יאר יעדען דערנידערונג.

 פמ־ זײערע ארוגםער נעםען אץ קומען זײ םרײװיליג.
 יונימתו דער צו נאלאמען װאם אלע גער־צײכענס.

 ארבײםעו פילע אויך וױ נײדוי, אדער ארםי סםײטם
 םעדד די פינגער־פרינםעד. װערען רעגירונג, דער פאר

 רעגיסט־ איר אמ ארײנגענומעז עם האם רעגיתמ ראלע
 אבםאלוטן זײנען פינגער־פרינטס וױיל פראגראם, ראציע
 רעגיםטחר דער אידענםיס^תנ^ פון סימנים זיכערע

 חר ראלעעדפע די כדי געװאי־עז אנגענוםען איז ביל ציע
ר װיפיל אקודאם װיסען זאל <ידתג מ ^ ט־ o ני f זײמס 
 די דיגען. זײ װאו און זײנען זײ װער לאגד, אין פאראן

 םאןקײן נים װעלען פמגער־פרמםם די און רעגיסםראציע
 J *לע ניט־בירגער. געזעץ־פאלגענדע צו שאדען שום

 1יקאגס און בסוד ווערען געדןןולטעז וועלען קארדס
 תי םים אױםעד זען קענען ניט זײ װעם קימער אח

י פיז עראלעגדזש אסדירני דעם פון צושג>ימתג פולער  י
שטאםןמ״. םאחױיניגםע

, מ. עפ 23 ט ײ ו ►4 1940 ס

אנריםענם ױניאן ערשםעז פיפץ דו פו״ט דעקײטאר
רוםער הערי פון

 די האבעז ווארטען, לאנגעז יארען אד
דעקעי־ ,120 לאקאל םח מיטגלידער

געקרא־ חודש לעצטעז איליגאי, םאר,
 אז םייערעז צו געלעגענהײט די גען

שטאט. אין זײ בײ זיג ױניאן אמת׳ן
אונטער־ דאם געווען איז זיג דער

 מים ױניאן־אגרימענם א שרײבען
 — דעקעיטאר אין םירמע דרעס קאטאן ערשטער דער

קאמפאני״. גארמענט .דעקעיטאר די
 איז דעקעיםאר, אין אינדוםטריע דרעם קאטאן די

 גע־ געבוירען איצט ניט איז עם חדשו̂ו פנים קיין ניט
 די םון צוױי װײניגםםענס אז פאקט, א איז עס ױארען.

 דא זיך געפינען עס וואס פעקםאריעם דרעם קאטאן זעקם
 אינטערנע־ אוגזער װי אלט אזוי באלד זײנען שטאם אין

 די ווען ציים, דער אין געעםענם ױך האבען די שאנעל.
 געקראכמאליעטע די געװען נאך דינען הויפם־מלבושים

 און לעים מיילען מיט פעטיקאוטם און קאווערם קארםעט
 און םםעינגעם און עמבראידערי און טאקס מיט ראסעלם,

 האט מען וואם פאטראוועם, זיבעציג אנדערע אלע ךי
גענוצם• דערצו

 דעקעי־ איז פאבריקעז די אז דאך, איר פארשטײט
 יארען. לאנגע איינגעבירגערט דארם שוין דעען םאר,
 געוואוםט ניט הןןט אינםערנעשאנעל אוגזער םער, גים

 האט דעקעיטאר און יארען יענע אק דעקעיםאר װעגען
געװאוםט גישם

 ר.א., j דער פון יארן ערשטע די אין ערשם זיד זײ האבען
 סטראםעגישע איר םיט באנוצם זיד האט דעקעיםאר װען

 קאטאן םון ליפעראנם דער געמארען איז און פאויציע
 צוױי־נעטיגע די װען מיטעל־װעסט. דער פאר דרעםעם
 פארוואנדעלט גאכט איבער זײנען פארטוכער״ באנגאלא
 פרויען, פילע גאר םאר דרעםעם םםרים אין געװארען

 און לאגע די אױםנוצען געטםען זיך דעקעיטאר האט
 עם שםעםער װען דרעםעם. קאטאן די פיז װערעז רײך
 םילק ביליגע די און דרעםעם רעיאן די באװיזען זיך האם

 שוואמען װי אױםגעװאקםען זײגען שאפקעס און 'דרעסעם.
 גע־ שױן דעקעיטאר איז דערפער. און שטעםלאך אלע אין
םעגםער• מאטפעקטשוריגג אײגגעםונדעוועםער אן װען

איגטערנעשא־ די איז .1933 אנפאננ צײם, יענער איז
 ארױס־ איז טשארםער א דעקעיםאר. אין געקוםען נעל

 פת װינטער איז ב20 לאקאל צו געװאחגז געגעבעז
 געויא־ געשםעלט לאקאל פון כח דער איז ,1936—1935

 םארביםערטםטע די פון אײנעם אין פראבע צו רען
 געפירט ווען האם אינםערגעשאנעל די װאם סםרײקס,

 װעז געױארעז׳ באזיגם איז לאקאל דער געגעגד. דעם אין
 געזעץ א. ר. J די ערקלערט האס קאורם סופרים דער

גיט־קאגסטיםוציאגעל.
 אויםער םאן געקעגם נישט גאר םען האט דאז זיגם

 מים במ געװארם. מיר האבען ווארםעז. און זיצען
 װײם־״־ע־ האם אפריל, אנםאנג צוריק, מאגאטעז עםליכע ׳

 באשלא־ שותת די פון שרייבער דער און ביאליס זידענם
 איז קעםפעיז דעם באנײען צו צײם שיק איז עס אז סעז׳

 באװײ האבעז דאז זינט געשעהענישען די דעקעיםאר.
 די אפשאצען איז גערעכם געװען דינען םיר אז זןן.

לאגע•
 געװארעז אוגםערגעשריבען איז טאי, ־סען22 דעם

 גאר־ ״דעקעיםאר דער מיט אגריםענם שא■ קלאוזד א
 קא־ די געגעבען האס אגרימענם דער קאמפאני״. מענט
T און מאד אויפ׳ן דאלאר אכם פין חעכערוגג א טערם P 

 ארבײםער. איבעריגע אלע פאר העכערונגעז דײםענדע
 דעם אין גאשעםםיגט זײנעז ארבײםער הונדערם ארום
 אייד זיד פירמע די האם אגרימענם דעם אין שאפ.

 אר־ טאג האלבען א װײגיגםםעגם געבען צו פארפליכםעם
 ארבײ־ אז וחח טאג, האלמז א פאר קכירװו אדער ב״ם
ארבייט. דער צו ארײסנערופעז װערם םער

 ערשםעז דעם קראםט אין אדײן אמ אגרימענם דער
 קראםט׳ אין ארײן איז אגרימענם דעד אײדער אוץ ײלי׳

 און לאקאל דעקעיטאר דעם פיז םיםגליחמ־ די האבען
 דעם — זיג יוניאן דעם געשײערס פאםיליעם זײערע

ז פײעתגג די דעקעיםאר« אין אגרימענט ערשטען  יי
 געל־ אין םאפער ייקניק א םים מווארען םTדדרכגעם

. 4פארי סאן
פאר־ נאגױרליד תאנען באנקעם מיס הויבעדאז דעם

קאםד גארםענם דעקעיםאר דער פון אדש״ברא די טסעז
kkfttekktok Ik kkklk kk̂ k̂k̂ kk̂ kk kktekMkkte ------- ...----- ------------ ---—.גרויםען א םים געװארען באצירט איז םיש זײעד פאניע

 א אויסגעבאקען געווען איז עם וועלכען אויף קעיק׳
 ארגאניזאציאגם־שטאב, דעם םח מתנה די — באגריםונג

דאנקאן. העלען און מענן העלען בענעט, אינעז
 ארבײטער די געזעםען זיינען טיש נעקסטען בײם

 וועלכע קאמפאני״׳ מאנופעקטשורינג האום ״דער םון
 און מערהײט גרעסטע זײער אין ארגאויזירט אויך זיינען

 רײ לעיבאר דער פון אפשטימונג אן פאר איצט ווארםען
בײם אגרימענט. אן קריגען צו אויך באארד לעישאנס

 נאך פון ארבײםער די געזעםען זיעען טיש דערבײאיגען
 ״װער ארויםרוםענדיג פלאקאטעז מיט פאבריקען צוױי
 אגריםענט?״ אן קריגען צו דריטער דער דין וועט

 וועםעראנען, די געקומען אויך זײנען באנקעם צום
 די און סםרײין דעם דורכגעמאכט האבען וועלכע מיידלאך

 שםזזה דער צו־ צוריק. יאר עםליכע מיט פיקעם־לאין
 און קיגדער און מענער זײערע םיט געקומען זיי זײנען
 און מוטיג זייו צו רעקרוםען גײע די ערמוטיגט האבען

 שםאם אין שעפער זעקם אלע ביז זיך אפשטעלען ניט
אגרימענםס. האבען װעלען

 םארםרעטער םון געווארען געהאלטען זײנען רעדעם
 שיקאגא פון לאקאלם אונזערע און ױניאנם אנדער̂ע פון
םארבראכט. גוט האם עולם דער ״ פאריא. און

רעדאקטאר צום ברמו
!רעדאקשאר װערטער
װער־ פאר א ערלויבען מיר װעט איר אז האף, איך

 דער צו באצוג אין מינקאם׳ן בד. עגםפערען צו םער
̂וסט דער םון בױרא לייבאר  אויםן ״גערעכטיגקיים״, אוי

םראנט. דרעסמאכער
 בר. געלעזעז אויפמערקזאם זייער מאל אלע האב איך

 ״גערעכ־ דער אין שרײבען זאכליכען גראדען, מינקאפ׳ם
 ליי־ די באשרײבען זייז םון מאל, דאס אבער םיגקײם״,

 פון אחנטער גראדע איז ער אז איך, דענק בױרא״ באר
__________ װעג■ ,גראדען״

 צוױי מיגקאם׳ס בר. אויף אפשטעלען זיך װיל איך
 אג־ אין אז מיגקאף, גר. שרייבם ערשטעגס, — םונקטען
 בױרא לײבאר א גרינדען צו קלאוז א געווען איז רימעגט
 האבען באלעבאטים די און באלעבאםים די מיט צוזאמען

 טוי־ 100 פון אויםגאבע אן איז דאם וױיל געוואלט, נים
 שוין וואלכז ױניאן די װען אז און יערליך, דאלאױ זענם

 באשולדיגט איר מען וואלט ׳ױרא11 לייבאר די איינגעפירט
 האט דעריבער אומארעגטליכקײט. און פיװואריטיזם אין
 קוקעג־ נים רעגירוגג, דער צו איבערגעגעבען דאם מען
 אנ* שװער איז זימערמאנ׳ען און האכמאנ׳ען וואם דיג,

 בױרא. דער םאר אפראפריאציע די קריגען צו געקומען
 איבער־ יוניאן גאנצע די אםשר מען דארף :אזוי אויב

 אז דאם׳ איז ווען פון אמ ?.״ רעגירוע דער צו געבעז
 םון פוגקט א נאכקומעז ניט װילען באלעבאםים אויב

 נאך רעגירונג דער צו וועגדען זיד מעז דארף אגרימעגם,
? הילף

 םמ םירערשאפט די אז — מינקאף זאגט צוױיטענס,
 מים־ די פון מאנדאט דעם אויסגעפאלגם האס ױגיאן דער

 איד — בױרא• לײבאר א אויםגעקעמפש האם און גלידער
 געזאגם, בעסעױ אדער ױגיאן, דער פון מעמבער אלס
 געזזערם, נים םאל קיין האב באארד, דזשאיגט דער םון
 צו באאײ דזשאינם די באםולמעבםיגען זאלעז מיר אז

 רעגי־ דער םון הילף דער םים בױרא לייבאר א גרינדען
רונג.

 לייבאר די אז זאגען, ניט םאםענט דעם גײ װיל איך
 קאגםראל. איר אוגשער האם רעגירונג די װאס גױרא,

 םיר וועלען דעם םון קאנםעקװענצען די גוט, ניט איז
.___, זעז• שפעםער
 לאקאל אין אז זײן, קען עם אז אטעםעז, װיל איך

 םעםבער א בײ םארהאנדעלם םראגע די מען האט 22
 לאקאל אײן אויג גוםגעהײסעז. דאם האבען זײ אמ םיםינג
 נאד דאס םיעט גוטגעהײסען. דאם האט אמעםעז לאםיר

 אויף מאנדאט דעם געגעבען חאבען מעמבערס די אז גיט,
 לאקאל װי — לאקאלעז גאך םאראן זײגען עם וױיל דעם,

•89 לאקאל און 60 לאקאל ,10
 םון םעמבער א איז שותת די סון שרײבער דער

 אזא איז כאװאוםם, מיר ם׳איז וױים וױ און 60 לאקאל
 םעם־ א בײ געװארעז אױפגעטמען גים פאל קיק פראגע

 צוױי איז געװארען, געםאן איז װאס אלץ מיטינס בער
 איבעתע־ געדארםט האם רעגירוע די בעפאר װאכען

 מעמבעי א םאררופען מען חאט בױרא, לײבאך די מען
 לאקאלע די אז וױםעז׳ געלאזט אונז האם טעז און םיטימ
 ארבײטםלאזער יעחגר און אויף זיך גיט בײרא לײגאר

p ױך דארף a לײ־ רעגירומם דער אין רעדזשיסםרירעז 
 האם ניט, מיר קענעז פראגע דער אין רעדעז 4ביוי^ באר
 גאאךי חשאיגט א איז דאם װײל וױםען, געלאזט אוגז מען

 וועדליג איו אגרימענט. דעם מיט אײנקלאע אק באשלוס
p איז זען, קען מען p אײנ־ פעמבערס די פיז םאנדאם 

 אייפ־ רעגירתגם דער אונםער בױרא לײבאר א צוםירען
סיגקאף בר• אבער אױב געװאחנן. געגעבעז גים זיכם

 אגריםענם דער וואם מאגדאט, דעם אויף זיד פאררוםט
 דערםיט מעםבערם, די םון געווארען גוםגעהײםען איז
 געװאחנז• גוםגעהײסען ממילא בױרא לײבאר די שוין איז
 די און מינקאפ׳ן בר. פארזיכערען איד קען ערשטענם, איז,

 וואלםען םעמבערם די אז יוניאן, דער םת םירער אנדערע
 גע־ װאלטען זײ אדרבא, נאר געהאם, נישם גאר אייך צו

 דורכפירען טרײען וואלט איר װען צוםרידען, מער ווען
 מעמ־ די אז אגריטעגיז, דעם פח פוגקטען אנדערע אלע

 מאלט פונקט דעם און לעבען א מאכען קענעז זאלען בערפ
פארגעםען. גראדע איר

jp אױג גס,דיסעצו און.  r w אונםעד עזגעגעדגיא 
 געםאן געדארםט דאם האט קאנטראל״ רעגירוגגם דעם

 אוםן סיםםעמאטישען און זאכליכעז םער א איז װערען
 דיםקוטירען צו םראקםיש נים איז מאםענט דעם איז (וואם

p קען פראגע). די i, שלעכט ניט געװען וואלם עם אז 
 די און דעם, פח בענעפיםירט װאלטעז מעמבערם די אמ

 אין אייד באשולדיגעז םארשפארט וואלםען מעמבערס
ױ אומארעגםליכקײט און פיױואריטיזם  זײ קלײטט איר ו

 טרייס־ צו םארשפארט איר וואלט ועל־בולם״ אמ דאס׳ סזען
p קען עס אז אונז, םען i, אפשר װעט רעגידמג די אז 
 צװײ־ די פאוי אפראפריאציע געלט די באנײען װעלעז גיט
̂ן 6 טע  װיםען. איר דארםט נאלאלעםען״ װײל — פאנאם
 םים און םענשען לעבעדיגע זימען ארכײםםלאזע די אז

 מענש־ םיט עקספערימעגםעז םאכען אח — פאמיליעס
p מעז דארף װעזענם, לעבעדיגע ליכע i אויםגע־ טט־ 

רעכענם!.~
אכםונגםול,

•60 לאקאל סעטמר וױינער, ח.

:.גערעכםיגקײם״ רעדאקציע
 רעזיג־ האב איך אז םארעפענםליכען, אײך בעם איך

 דער פמ עקחנשטיװצ דער פון און םיםגליד אלם נירם
 קאםיטע״• װאר אװ אום אםעריקא ,קי■
p פולשםעגדיג שטים איך“ k אוז באשאם דעם םיט 

 אנגענוםעו אח מאם איגטערגעשאגאל, דער פיז פאליסי
 םלחםח־ דער אין קאנװעגשאן לעצםער דער מי געווארעז

ױ פראגע,  1אי טערםמ• דריםען רחװעלט׳ם װעגען אויד ו
 דער אין םיםגלידער םילע פאראן זיעען עס 1א וױים,

 פארטײ, םאציאליסםישעד דער אין און גרופע לאווםטאן
 צוגאנג דאגפאשישען דעם םיט איץ גים שטימען װעלכע

 אוגזער דןפ לידערמימג די םפעציעל פארםײען, זײערע פון
ײ אז באוױיזען, עםענטליך דארםען אינםעתעשאנאל  ז

 זײערע וױםען לאזען און באשאםען ױניאן די מים שאײען
•P* ניט זײ םים שטימען זײ אז פארטײען,

ספועגזער. י. אײעדער, ברידערליד

פעלד״ אױפן הױז ״א
 יזײם *ס<לזי1«ײי פון בון• וװױימ דאם תרשימן «וץ

g , oyw פןלד״. *וימז הױז oy 7 גאימליז דדײ אנסהאלם- »r 
*p r r ייף און אמריקן יין לצמז* -W ז״פ •M יאם 

קןסיש־׳׳. .איוייען *ון מיםהילף חװ־ םיס ארױםמממן איז בוך
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:אינטערנעשאנאל דער פון מיטגלידער

םעפטעמבערו פען17 דעם וואלען פרײמערי די אין שמימט
 געה»ל- װעלען םעיםעמבער, םען17 דעם דינסם»ג-

 די אין יארק. נױ אין וואלען פריימערי די װערען םען
 פאר־ יעדער םון םיטגלידער ענראלסע די וועלען וואלען

 קאנווענשאן, םטייס דער ix דעלעגאםען פאר שםיםען םיי
 די אויםקלייבען וועלען און קאגווענשאן, תשודישערי די

 אםעמ־ קאנגרעםליים, 1ם» פארטיי זײער םון קאנדידאםען
עמםער. #אליסישע אנדערע און סענטארעז סםײם בלימען,

 עלעק־ לעצםע די אין זיך האם װאס בירגער. יעדער
 אמעריקאן דער סאר ענראלם און רעדזשיסםרירט שאנס

 פריי־ די אין שט׳ימען ix בארעכםיגט איז פארטי, לײבאר
 ױאם םענשעז •אסיגע די דעײוײלעז העלפען און מערים
 רע־ די אין אינטערעסען ארבײטער די פארםרעטען זאלען

קעריערשאפטען. גירומס
 דעען יאדק נױ אין יאר דאס וואלען פריימערי די

 יוניאז, אוגזער םון םיםגלידער די פאר ױיכטיג באזונדערס
 ביר־ און ארבײמער •ראגרעסײוען אמת יעדעז סאר יױ

 האבען נאכשלעפער זײערע און קאמוגיסטעז די גער.
זײער טעםיגקײם, ברעבערישע זײער אריבערגעםראגען

 פאליטי־ אויםן געביט, ױגיאן םרייד דעם פון סקעבעריי,
 יא־ צױאנציגעל די אין האבען זיי װי פוגקט געבים. שען
 אפא־ סקעב דורך ױניאן אונזער ברעכען ןנו געזוכט רעז

o זיי זוכען אזוי זיאיעס, ro אמעריקאן די פאױגיכםען זנו 
 דער םון עק אן אין זי פארדואנדלעז דורך פארטי, לייבאר

 גאכ־ זייערע איז קאמוניםםעז די פארטיי. קאמוניםטישער
 גע־ נאציס, און םאשיסםען די װי פוגקט דיגעז, שלעפער

 געגעז דיל, נױ דעם געגען רחוועלם, פרעזידענט געז
 געראנגעל זייער אין לענדער דעמאקראטישע די העלםען

 מאביליזירט האבען זיי דיקטאטורען. גלוטיגע די מיט
 *עברעכען און פארכאפען *ו כחות שװאו־צע דיערע אלע

 אויפגעבױט האבעז מיר װאם «ארטי לײבאר אמעריקאן די
 שונאים ארבייטער די געגען שױךוואנט פאליםישע אלס
 קײן םאר או נים זיך שםעלען זיי רעאקציאנערען. און

 רעפוב־ די מים אחת יד געמאכם האבען זיי געםיינהײם.
 ix גריים זיינען און דיסטריקטעז געװיסע אין ליקאנער
 ליבע־ די געגען פאליטישענם רעאקאיאנערע די שטיצען

דילערס. גױ און ראלען

 ווענדעם עס !אינטערנעשאנאל דער םון מיטגלידער
 דורכ־ ױניאן־ברעכער די דערלאזען ix ניט אייד אין זיד

 לײבןך אמעריקאן דער געגען םארשװעתנג דיער םירעז
 ענראלס איז וואם אײך׳ םמ איינער יעדער זאל פארטי.

 עלעק־ צום סעםםעמבער טען17 דעם גײן פארטיי דער אין
 •w po יאר׳ לעצםעז געשטימט האם ער וואו סלאץ׳ שאן

 ארבײטעו די םאר פריימערים די אין שטימע זיין געבען
m און o באהאלםענע די געגען קאנדילאםעז, ױניאז 

 װאס פאשיסםען און נאאיס קאמוניםטען, די פון װערקצייג
סארםרעםער. ארבייטער די ווערען צו פרובירעז

 אםעריקען דער סון םארטרעטער אױםאריזירםע די
 די און אויפרוםען צושיקעז אײד װעלעז פארטיי לייבאר
 ניו דעם םארםרעםעז װאס קאנדידאםען די םון נעמעז
 בלױו אונםערשריפםען. די ix ix גום זיד opi? דיעל.

 הע• ;אליװער ל. איליי po נעםעו די םראגען וואם די
 האלענדעדן׳ לואיס נינפא; םאלוואטאו־ע בער; ראלד
 עקזעקמױװ גאנלע׳ טהאמאם אח טשאפמעז חש. דערי

 זיינען ל. א. דער םון םשערםען קאונטי און דירעקםאר
 וו אויפמערקזאםקײם קײן ניט שײנקם ריכטיגע. די

 אונםער געשיקם אײך ווערען װאם איילס אח אויםרוםעז
אונםערשריםםען. אנדערע

דיל! נױ דעם און •ראגרעם םרײהײם, םאק■ שםימט
!דיקםאםור און רעאקציע געגעז שםימם
 ד< ן»י עןרזקאגדיד^ ייניאן טרייד די פאר שמיסט
!פריימעריס

 ארבײטסלאזען װעגען אינפארמאציע
בענעפיטס. פארזיכערונגס

 אינםעתע־ .דער סון חניארםמענט ריםוירםש דער
 װא־ טעיער, לאזאר דר. פון אויםזיכט אונטערן שאנאל,

 פאר טיקעםס פארהאיםען געגען מיטגלידער די רענט
 מ• ארבײםםלאזעז דעם קריגעז קענען *ו אום ארבייט
 פון אנםשײדונג אן לויט וואך. דער פאר םשעק נעפים

 נױ פון באארז־ א«יל אינשורענס אנעמילאיםענט דער
r,ווערען. באשטראםט דעדפאר ארבײטער אזא קען רק

 I אין געװארעז ארויסגעגעבעז איז אנטשײדוע די
 ארימ• אנטזאגם זיד האבעז איערײםארם אוױי מאו פאל׳

 אויפ־ האבען זײ וואם דרעםעס, פאר טיקעםס צוגעגען
 דעכס דאם אװעקגעגומען זײ פץ װאלם דאס וױיל געגײם,

 וױיל װאך, דער «אר טשעקס בענעםים די קריגען «ו
 מעוי אגגעטדאפען תאלם װאך דער פאר שכירות זײערע

 ארכײםם־ אלס אעעגעמז זיד חאבען זײ דאלאו־. דרײ װי
םשעקס. די, געקראגען און לאזע

 ערקלערט אפערײםארם די האט באארד אייל דער
 כאװאוסםדנמ םםײםםעגם פאלשען א מאכען אין שולדיג

 געמוזט זײ חאבען נאר נים אז באשטראםט, זײ האט און
 אנגעםיזד תאבעז opinrfa די װאס געלם די גוריקגעבען

 וואר• דארםען זײ װעלעז אוקתםט דער אין אז נאר פעז׳
ן םעז ד קריגעז קענען װעלען זײ אײז־ער װאכען מ מ  מ
 ארבײטעד אן װאם װאכעז דרײ נארמאלןנ די אנשטאם םיט׳

װארםען. דארף
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ען צום ש די  9אידיש די אויב נים וױיסען םיר אי
עח ף ױי ״  9אל אח ר9םםאב9דר קלאוקםאכער, י

ר9י םון ר9םיטגליד 9אידיש 9י9אנד ׳
 ם9י לויט טנג9כ9«ײטר ר9זײ ז9סיר ל9שאנ9רנ9איגט

 זײ אויב און נײ־יאר ז9אידיש 09י אח לוח ז9אידיש
 ראש־ אײן םץ פאײינםםעז 9רליכ9י 9י9די ז9רעכענ
 ן9גום א םאר װאונש א אױג ר9אב ן,9צווײם ביזן השגה

i r אי־ צום ציים אין אזױ «ונקט י9 אמ ׳רם9װ א האם 
 ז9רליכ9בירג ם9טײנ9אלג 09י צו וױ יאר׳ 09נײ ן9דיש

יאר. ױיעם
 ר9י ן9װ9ג גאד איז 09 ז9ײ |-9יאר 9אמאליג אין

 גם9םל ארבײט, זײז זאל זאז9ארבײםס־ם את אז םנהג,
 די פאר ז9ארײגיאס טט נים זיך ניײיאר ר9ישTא דער

 19סיט אין פונקט אױםקומעז גט9פל ר9 קלאוקמאכער.
 ומעןג א ן9סאכ ן8גקע גסלעס סעז ױען ארבייםם־םעזאן.

 פארגעשםעלם דעריבער האט ראש־השגה און ארביים טאג
 ־9ײ איז ר9אב איצם פארלוסם. מאםעריעלעז א זיך סיס
 סאי איז 09 זארגעז• צו וואס ניםא פארלוסס אזא גען
 אין אמ ראש־השנח רב9 און ױםא ארבײם קײן סאי וױ

o r ראש־חשנה• וױ יום־םוב אזא •רס
 ז9«װינג זײ אײנםירו^ 9»ם א ז9זײנ יםים־טובים

 ר9זײ םח צײם צו צײם םון אפצורוען זיך ז9נש9& די
 אנגעלײגם אזױ טובים יםים ז9דמ ר9ריב9י ארבײם•

ן  נים אמטערשיד קייז איז 09 זײ• אויף ױארט ן90 •
 ר9אי גאט — םירט9אײנג יםים־םובים די האס 09 װער

 װא-9ג םירט9אײגג ז9זײנ זײ אז אמ, יקר9 ר9ד ז,9נש9מ
זײ• פון ז9האב וװ זעאח םענשען די פאר תז

 קול־ און ר9ציװיליזירם אנםוױקעלטער, װאס און
 ג9רוח*ם ר90 אלץ גזױדארעז, איז נש9ס ר9י ר9ל9םוד
װאס געקיםערם. גיט זיך האס ד9 ן•90באשא ױך ר9 חאט

זאלססו

 פרעזידענט
 צוזאג רוזװעלט׳ם

 פארטצוזעצען
 סאציאלע די

געזעצגעבונג

 סעג זעקס :גיח^גס װערס חוסש אץ
 גזד נים האם עד רוהען. זאלסםו זיבעטען אץ און סעז

 אר־ צו געבאם ר9חײליג א דין צו םיינם דאס אז האלטעז.
 *39393 איז ז•9רוח טאג אײן בלדיז אץ 3םע מקם נייטע!

 ליכ־39ם די געקראגען נאר האס סענש דזמ* ז9ט ®ײל,
 ר9 האם ן9רוה צו ר90 און ארבייםעז צד ר93וױיגי קײט
or 390 סינף :ס3זא93 און 01913993 חוםש פון סםוק 

ן.9ײי1 זאלםטו זמםאג און שבת און ארבײםען זאלססו
1901 n ם  אין וחח ז>9רוח צו גום ן9זײנ ג9מזד

 *9אם איז ר9ארבײט סך א ז•9ם אי-בײם 39אדבײםם־ם די
yp'i זײ נװישען און yiyuw ,עסמא1ד קלאוקמאכער 

ly 919אני און ר9נ trtn o מ  איז 9319זש גים אחנס דינ
mi1־ J  זײ־ זײ «וםיל. וױ iyo ט־אז־ זײ ז9תאכ אס90
אדבײס. אין 9319 זש ז93

to 19 |9וױגש  אינ־ 19י פיז 19ליי3םים די 190*1
ײ 191 י1 זתם93 און או־בײם פח יאר א ל9שאנ9ת9ס  א

iy זאל בײס• i 19 א יאו־זײן ד9גײ 19אידישW3 אנ־ 
.33פא

to אין ז9האנ iy i םד א אםת׳ז yipoyo ן.9װאונש
 בלױז גים זײן זאל oy אז ן,9װמש ן9ל9װ ן90װאל פױ־

ײם, iy איז או־בײט פמ snrrw אנצע3 די אז גאר ימ i 
iy פח 19כאראקם i ז.919װ 01913993 זאל או־בײם t o 

ײנ 9אנצ3 די אז ז,9סײג iy פיז 3ג1א i ׳לם9װ m  o n 
 נעמאד״ ארבײטס און געבער ארבייםס אק איעגעסיילס

 װאל־ מאלטm 91 גלױבעז. סיר •tyiyn 01911993 זאל
 191 אױף םמאלמיס קײן אח ז־ס9חיםל קײן זײז גים 190

 9כלי19119ס 91װיל 9לכ9אז זײן ניס װאלטן oy לס,91י
iy אױף םלחסמן 9שי1בא̂■ i אח לס9װ oy א 19װאלם 
iy אױף tynyi ניט T93R? 9039של yiyiiy סך i למ•9״ 

19m 19«ײ ■pi 190 *prr oyi 193911 אמװ־ m םים 
ת ז9ל9ײ שסארק ס9ן-9זאל זײ אז ,lyo^art יי  זיד י

W 09 19T0i9 0911 0אל091 1» 193קרי worn 19T3W 
װ ן9שאנס iyo ז9אאב סקליד^ i ע t •װעחװ

 מפיץ־9ק 19שם1ע זײן אין
y iy i, ײזוועלם עזידענט1פ װאס 
iy יף1א ן9האלס93 האט i קאנ־

’lyooo םון נשאן9װ o iy i 
 אפגעהאלםען איז װאס ױניאן,

 סעפםעם־ םיסען אין געווארען
lyooyo האט װאשימםאן, אין 

iy סא־ 110 אם11א10 91די19װײם זײן !עםאכם קלאר 
:געזאגם האס iy 44139399191 ציאלער
 1םי ;װערעז צם91931םא םח 091אג1« 19אמז״

?3  1939? 1מי אמ ט1א אײן יף1א הן9שם ז9בלײב ים1939
p יס3 y i צודיק. יף1א lypip iyno t o םס19װ1פא 
1אי ז9זאכ yoniys יף1א 9 1 1 0031?1X, 39אה3 191 איז• 
םט״.31ק1* 19ט

די i סת סעגעפיסב . y i 331193זי1פא 19סאציאל 
iy אמ ז919ײ אכט093 19בוײיט דאזיפןמ o שפריים.9אויםג 

 *913 א 19093אתם אחי1 ג3119פארזיכ ז9םסלאז9או־ב
y iyo 9םי39**19לם9 םמ םיםםם 19131א .190931א צאל 

oiyoyoyio ף1א1 ’ w 1919װ םאכט93 190ברײ אח; 
ro• י1 sy. מאס iyo פארגרעםערם דארף ים,1א גאלס 

ly iy rt• אח oy אז >191911 גם1זא9ג באזונדערם ף1דא 
ly 139393 אל1 9נםי9ס*«19לם9 די iy n 101» אזא אױף. 
r די 1919װ oTopyooyi זאל 09 אז im םח o y i 
i 09319 םמ אח 19ב9ל y i װאס y iy iiw װא•9ג אלט 

9391 193T3 1939393 193הא o y i IX 13לא אמ פאלק 
•193לי זײ 0א11

.oy די 19ל9ײ באלד 1גא אז האסעמנ!. םיק איז 
 09סיסט א האבעז יקע19אם םת שםאאםעז 9יגס3פאו*אײ
iyosw את 1םא 19םםיג19אז־3 ר9אײגציג קײן ר9לכ9װ 

 י3לא זער31א אק םתי 93םםי19אז־3 9ציג3אײ קײן
o r i זאל װאס ,9סי39ס*ו19לס9 פח יסש3סי א ז9םעל 

 19קלײז־ 31393 שיײז, 31393 םים ז931באזא 1939? זײ
o ג313װאוי 9דיג39שס3א אז איץ il P3 •ײ פיז סח  ר9ז

 קײז «װ פז1ק3א 19ד»־ם ים3 19זאל זײ אז אח 1939ל
אנשטאלטעז״. צדקה

 ן91390931א oyi פאר צתאג 19ײם13 א איז אם1
 וײים3 זײער קען װאס אס>1אג1» א איז oy פאל^

 *9םארגר ix אמ 1919ס93פאר ix 191911 צם139יםג1א
 את .9יק190א אק 331393X9193 9אציאל0 י1 19190

oy 1ים׳1א 190931א די 193זײ lyooiy די־ חאם ׳1■לא 
iy אק סירם919פאראינם 193 i אץ אח 33119ם93אױס 

191 0 191 HB 331X910100441393 09 19יאל9אX9193 
 דאר־ 190931» די װאס זאמװ, סך א 1פארא נאך ז93די
 1939P די אח 331393X9193 191 P0 19191א0 19«

 *911 ײ1 1911 ׳193יIX ?1 09 0&א 190תי3 א מ3 190הא
מ »iyo»rin 19לפ9ח ל i n^mmiy i 039« א פאר*n y i 
.lyrpoynip «?09133• » אח

1 to193ײ t« .lysn סמ 191םיםגלי די iy i *איג 
 •1א1 די 193» םליכם• ד9די םאז 19ױ»ל אל3ש»9סעת

 91913» אײד 1» עחז׳1 דאו־םזמ די .iyo םיל 1םא 190
.03לי0 19ײ1 19יל019 19»ל1 190931»

!װאלען ױ פ»ר דד רעגיםםרירפ
ד די »ן זץ• »קם»בער זטען חןם  י

9 די װ»לען. ײ פ»י ניספרןאדק W * r 3 p 
 רעגשפזריר• *עסער װ»ך. ג««ע » »ן ח»לס

 ײד רןןגיסםזרי!*® םען װןןן פריתער. װאפ זיד
מ פשמזען n מען קען »ק»»בן}י אץ יט3  י

o איר װען גאױטםגשד. T io o 's y i פארגקסם זיף 
דע■ עגראלען «ו ײד גלײמױי#» גיפ ---------- --- —»- —■ toHMMMtolMms *■“*־־ »םזןריק»גער חןר פון עםגלןןם

ט ץ ני ע הי ג טי כ  ױ
ג נ טו פ הוי א ב

־פ»ר־1םיםגלידע » אױף
את 117 ל»?»ל פץ זאםלעג  

*B'inx3 1י i9i«ii93 מאכם9ג  
ה»ם חח־ש לעצםען םח ?ײם״1כטי919.ג די אז ,3310  

םע?ש»ן־ 1פא »גם193ױס1א זיך ל9םי?1לײט־» » אין  
ײד1?־ם1ל» •? oyi אין ם931א

to נג1אהויפס3 אזא »זױ װי יס3 ן9.19שט1פא 
lyiyn• »כס09ג געקענט האס

 *39191, 19013 19099ל םמ ל9י?01» 091 1אי
iy ט1י1»ליoiyii «3 ?ײם״1םי i םזדך ן939װ שםוײים 

 190390131» י1 19393913» 191911 09 אמ 0931ש»ן*»
 .19393 ז93די ױ»ם י1 םמ אח פאר 193די װאם די «ח
 1ם» 190390131» י19393931X. «1 1 019װ 09 03.1 ן1א

 09 019װ ,19393 190390131» י1 י11 19?1שםא 193זײ
P93i די »ז ,עװימזאנג דאד «*i«ep90 ir yn 93«i b 
ly זיד ד»רף iyo אוץ 901?אם»ליצי גאנץ » אח sn y i 

.193393 י1 פח 190390131» י1 0י0 1939391 אויל
to דץ. ס9װ 90093 ד»ס 1גא  pm הן9ז אמ9װ 

 איז I9i«ii93 ז»גס9ג איז ל9־טי?1לײם-» oyi אץ װאס
ix 19 שלוס » פאר װאס iy  .ooip ,אץ »ז ז»גט oyi 

 ם931?ש»ז*»9ס lysyn שםתים oyi פמ זולם»ט91*139
191 ix iyo ooip פת ס3איי 193אױס?לײ םמ פראגע 

 ,0931» 1» 93ל»9אלם3 » 193לײ3 191» צח׳ײ: י1
 ײ3 193לײ3 אח 93ל»90אל3 » 1זײ 1919יפה1א 191א

0931» iy i. זװן pm לם,9שס9ג »זוי ס19װ 9אג1פ די 
?190039 191 jy 193?מ«1?ל» » :ר93אײ בלױז זײז 

•1939ל » יף1א 193סאװי םח
iy i pm ?םמ ל9לײם*»רםי iy i ג ?ײם״3סי3919,

 »ז ג,31באהױיס די װאלם אוגעשסעלס, ד» זיך װ»לט
iy 90 אוץיס זיך זאגם i«o«*ל•10 » 191193 0931?שאז 
 »•. ים3 ד» זיך לם9שם iy 193* .91יכסי13די39שס
19 *up זאגט iy o n 91393פ»ל ד»ם<

oy. 193» איז up039* לייגט »וױ יס3 ־ ix 
 19P 19 3אײ ,03910 193א0?1?ל» » 3י1א ,19190

 1919יפה1א 09װ pm 19 1» זיכןװ־, ןףוי זײן 9םא?
*1» 191 ײ3 193לײ3 19 09װ ׳93ל»9אלם3 » 1זײ

?ש«ד9ם 1אי 19TTp3«p 1939? 19 09װ .093
«oy3i 90אל 919זײ 19ל9װ ? ס״90״שי? זײ םים

p* 1939? 19פימ w n 93ית די װי ל93ש »זױ 
 ix ooip oy pm »מ ? ״09.שי?ס די פח 1933מי
iy איז 093?ש»ן*»ר90 i ל־ 19«זיש רשײד9031א* 
yo 1933םי 91ױגי3 9331« איץ פיעןמ־ 9שטײסליכ 
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