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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
ױ  ביר־ און ארבײמער •ראגרעסײוען אמת יעדעז סאר י

 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, r o 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 יאר׳ לעצםעז געשטימט האם ער וואו סלאץ׳ שאן  po• 

 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
ix גום זיד opi? דיעל.  ix בלױו אונםערשריפםען. די 

 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
ו אויפמערקזאםקײם קײן ניט שײנקם ריכטיגע. די  ו

 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׳
 ממד קריגעז קענען װעלען זײ אײז־ער װאכען מן םעז
 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
ף ױיעח ״  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•

 נים אמטערשיד קייז איז 09 זײ• אויף ױארט ן90 •ן
 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

̂גס װערס חוסש אץ  סעג זעקס :גיח
 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
o r 390 סינף :ס3זא93 און 01913993 חוםש פון סםוק 

ן.9ײי1 זאלםטו זמםאג און שבת און ארבײםען זאלססו
1901 n אין וחח ז>9רוח צו גום ן9זײנ ג9מזדם 

 *9אם איז ר9ארבײט סך א ז•9ם אי-בײם 39אדבײםם־ם די
y p 'i ײ נװישען און y ז iyu w ,עסמא1ד קלאוקמאכער 

ly 919אני און ר9נ t r tn o איז 9319זש גים אחנס דינמ 
m i1־ J iy ט־אז־ זײ ז9תאכ אס90 o ױ  זײ־ זײ «וםיל. ו
אדבײס. אין 9319 זש ז93

t o אינ־ 19י פיז 19ליי3םים די 190*191 |9וױגש 
 אײ 191 י1 זתם93 און או־בײם פח יאר א ל9שאנ9ת9ס

i זאל בײס• y i ײן ד9גײ 19אידיש או־ז  אנ־ 19W3 א י
.33פא

t o אין ז9האנ i y i םד א אםת׳ז yipoyo ן.9װאונש
 בלױז גים זײן זאל oy אז ן,9װמש ן9ל9װ ן90װאל פױ־

ם, מײ sn אנצע3 די אז גאר י rrw איז או־בײט פמ i y i 
i פח 19כאראקם y i ז.919װ 01913993 זאל או־בײם t o 

ײנ 9אנצ3 די אז ז,9סײג i פיז 3ג1א y i ׳לם9װ m  o n 
 נעמאד״ ארבײטס און געבער ארבייםס אק איעגעסיילס

ty 01911993 זאל iy n• 91 גלױבעז. סיר mװאל־ מאלט 
 191 אױף םמאלמיס קײן אח ז־ס9חיםל קײן זײז גים 190

 9כלי19119ס 91װיל 9לכ9אז זײן ניס װאלטן oy לס,91י
i אױף םלחסמן 9שי1בא̂■ y i אח לס9װ oy א 19װאלם 
y סך iy iiy 9039של ?T93R ניט tynyi אױף i y i למ•9״ 

p 193911 אמװ־ i 190 * p rr o y i■ ײ »19 19m m םים 
י ly י o ^ a rt, ײ אז ת ז9ל9ײ שסארק ס9ן-9זאל ז  זיד י

W 09 19T0i9 0911 0אל091 1» 193קרי w orn 19T3W 
iy ז9אאב o װ ן9שאנס i עסקליד^ t •װעחװ

 מפיץ־9ק 19שם1ע זײן אין
y iy i, ײזוועלם עזידענט1פ װאס 
iy יף1א ן9האלס93 האט i קאנ־

lyooo’o iy םון נשאן9װ 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 
 •39אה3 191 איז ,1X?0031 1911אי ז9זאכ yoniys יף1א
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 פא̂ל

 *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
«iyo 19לפ9ח למ rin« i n^mmiy i 039« א פאר*n y i 
.lyrpoynip «?09133• » אח

1 t o193ײ t« .ly sn סמ 191םיםגלי די i y i *איג 
 •1א1 די 193» םליכם• ד9די םאז 19ױ»ל אל3ש»9סעת

iy םיל 1םא 190 o. 91913» אײד 1» עחז׳1 דאו־םזמ די 
.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
טונג הויפ א ב

־פ»ר־1םיםגלידע » אױף
את 117 ל»?»ל פץ זאםלעג  

*B'inx3 1י  i9 i« 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» •? o y i אין ם931א

t o נג1אהויפס3 אזא »זױ װי יס3 ן9.19שט1פא 
lyiyn• »כס09ג געקענט האס

 *39191, 19013 19099ל םמ ל9י?01» 091 1אי
o «3 ?ײם״1םי iy iiט1י1»לי iy 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 s n y i 

.193393 י1 פח 190390131» י1 0י0 1939391 אויל
t דץ. ס9װ 90093 ד»ס 1גא o  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 o y i 

 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 ײם״3סי3919,ג?

 »ז ג,31באהױיס די װאלם אוגעשסעלס, ד» זיך װ»לט
iy 90 אוץיס זיך זאגם i«o«*ל•10 » 191193 0931?שאז 
1די39שס  »•. ים3 ד» זיך לם9שם iy 193* .91יכסי3
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 

גתיס. 019131אז3
pyo p 93א1פ די װ»ס איז, שח9ם די » ri* 

b p t p 190 הי 93פא3איי אזא ים3 װײם את 
 גאנץ » באםת איז n .prtyoxnxo איד ירם3«ח

» PH3131XB ז93זײ 1אי םים װײל .9ט1?»םסלמי
1 9X3X3193 91913» ייX10, ח 0931» די װי» 

19390 9331' .p m o  px 9ײ ים3 ד»ם ׳9»לם אח*
 ג3ל» ה*ם iyo ה»ס 4םל»כז די 1939אויפג ז9ל
m 33?ו1װי די ם.1י9א?םי1ס px ם3919ל9ג o  po 

r t n * .װ. »ז oy 193י19ל איז « ysKio װ»ס 
po שםרײס. » 19פ11אתיס oy 410» איז «t די 

90093 po אײוי 19ליג 103901310 9?סם1שטא 
iy i זײס po ,9ל ס»ר ז93זײ װ»ס זײ^ ל «  די 19ג

po oyoro-pprpyo «190 193» ?*סרײד,1?ל 
191 po •pun 1פ»ו*שםײ סײם 191י3ל9ז no •בא 

P« 19? 0י1193 .19393 193ײ1 װאס H 19ײם13
 ד«חי 190 193» 43»1שם 19393 19ל90ש 0י3 דל

 191ל» ים3 זיד 19ײל1 װ»ס ד*, סאוישסיק יייד
po pnuropyiut .שםר»ם״

pn» pm די »ס ם39לײ nrrtr 19 ?זסס19יסמ1אP



ט ײ גערעכטעקײט ־►2 ז

 ״גערעכטעקײם״ די אז זעהן, לײבם גאנץ זיך דאבם פען
 בא־ גאנץ ארויםצוזאגען זיך גרײט ניט נאך וױיט איז

 דעם, אױף קוקענדיג ניט סעקשאן־ארבעט, פאר שטיםם
 יא־זאגער די פון ארגוםענטען די אז געםינט, זי ױאם

 נים־ די פון ארגופענטען די וױ שםארקער פיל זײנען
זאגער•

 וױיזם ״גערעכםיגקיים״ אין לײט־ארםיקעל דער
 ניט שםרײם דער קען אליין ארגומענטען דורך אז אן,

 שטרײט דעם איז דארף מען וױיל ווערעז, אנםשײדען
 מים םאסיװען, פסיכאלאגישע מיט רעכענען אױך זיך

טראדיציע. מיט און געפילעז
 ״גע־ דער אין איז סעקשאז־ארבעט סון םראגע די

 מאל אײן ניט געווארען באהאנדעלט שוין רעכםיגקײם״
 מײנונג, די ארויסגעזאגם מאל אייז גיט האבען מיר אח
 קלאוקמאכער די זיך וועם עס אז ניט, גלויבען מיר אז

 םעקשאן־ דער פאר וועג דעם פארצאמען צו אײנגעבען
 םרײד. זײער איז אריינדרינגען נים זאל זי אז םיסטעם,

 פראגע דער מיט םאן צו גארנישט אנער האט דאס
 דארםען זאלען םיר װען געגען. אדער סאר זײז םון

 איז סעקשאן־אדבעם צי םראגע, דער אויף ענםםערעז
 גאר מיר וױנלעז קלאוק־םרײד״ םאר׳ן שלעבט אדער גום
 אבער שלעכט• איז עס אז זאגען. אח טראכםעז נים
 דעם וועגען ניט און געשםלט ניט אזוי װערט פראגע די

 גע־ װעדם םראגע די שטרײט. דער געפירם װערם
 װערען 1אױסגפםידע קען סעקשאן־ארבעט אויב שםעלט׳

 שםארק־ דער דין קען אײנער קלאוקיםרייד. דעם אין
 דער םאר האלטען עם םעקשאן־ארבעט, םמ געגגער םםער

 גיט קען צרה די אז גלויבען, דאך אבער צרה, גרעסטער
ווערען. אויםגעםידען

װאס ?אטף< טערראקשענפא דער אז גלױגעז, מיר

i

 סעקשאז־ארבעם געגען געםירט האבען קלאוקפאכער די
 זיך זאל םעקשאן־םיםםעם די אז געהאלפען, םך א האט
 דעם איז פארשפרײטען ברײט אזױ און גיך אזוי ניט

 נוםער פאריגען אק שוק האבען םיר אבער םרייד. קלאוק
 םעות א זײן װעם עט אז באמערקט׳ ״גערעכםיגקײס״

 שםארקער דער בלױז געװען איז עס אז גלױבעז״ צו
אוים־ 09 האט װאס קלאוקפאכער, די פון וױדעדשטאנד

 פיםגעהאלםען שםארק גאנץ דעם איז האט עס געםאן. י
 קלאוקס. פון םארע דער אין ענדערונגען שטענדיגע די

 נומער פאריגען אין באמערקט דעם װעגען האכען סיר
:פאלגענדע דאם ״גערעכםיגקײם״

 וזאו צוגעפאסם• גוט איז םיסםעם סעקשאן ״די
 זײנעז ארבעט שטיק גאנצער דער סון םײלעז די

 ענ־ די און םםאנדארדיזירטע װעניגער אדער מער
 צײט םון געםאכט זיי איז װערען װאם דערונגען

םעקשאן־ די באדײטענדע. קײן ניט זײנען צײט צו
 אין װאו צוגעפאםט, גוס נים אבער איז םיםםעם

 קוםען ארבעם שטיק גאנצער דער םון טיילען די
 באדיײ גאנץ אפט און ענדערונגען שטענדיגע פאר

 בײ אםאל געדחןן לםשל, איז, דאם וױ םענדע׳
ענדע־ שסארק זיך םלעגם מאדע די ווען קלאוקם׳

 מען ד*רף ארבעם m צו יאר. יעדען כמעט רימ
ע.אכמעלב*ל גוט־געלערעגםען g האכען

 אנגעפאנגען זיך האט • םעקשאן־םיםםעם די
ענדערוג־ די װען קלאוק*םרײד< אין פארשפרייםען

 געװארען זײנעז קלאוקס פץ מאוע דער אין גען
 װידערשםאנד דער גרױסע. באדײםענד קײז ניט
א•* געקענט נים םער האט קלאוקמאכער די פון

 ער סיסםעם. דער ®יז םארשפרייםונג די שטעלען
 פארשפריי- די אז אפהאלטען, געקענט גלויז האם
שנעלע״. אזא זײן גיס זאל טונג

ױ אלז* איז, סראגע די  עם מען קעז נאז־ לאנג ו
 קאמף דער אויב איז, פראגע א נאך אח ן.לסעאאפה
 ן■אשקטע דער געגען אן םירען קלאוקםאכער די װאס

נזייער. צו ניט זיי קאטט סיסטעס
 םעז װאו *וײגציפ, א פאר קאמף קײן נים איז עם
 שםרײט דער פרײו. דעם װעגען פראגע די ניט שטעלם
ו נים האם סעקשאךארנעט װעגען פריג־ קײן םים סאן ו

די װעם רײךפראקםישע: » איז סראגע די
 באנדלאד די עןסאלפארת צו העלםען םיםםעם שאןקסע
 א איז נים? אדער שעפער קלאוק קאיקער גיי די אין

 פארדינעז קעגעז װעם מען אויב איז, פראגע צוױיסע
בדײבצן. אםילו װעלען באנדלאך די װען לעבען, א אױןי

מ*ר־ װעגען שםו־ײנדפראגע די אז גלױבעז״ נױר
 פרינ־ םער א געהאם חאם שםיק-ארמט pH «דבעם

««ןעל*««« די אם אױד איז עביליד י93א .ר9קטר«-

 איז וואך־ארבעט אז גלויבען, װאס קלאוקמאכער, ײ
 עס אז באשלאסען, האם מאיאריםעם די אבער בעםער,

 שטיק־ארבעט, םח סיסטעם די װערען איינגעםירם זאל
געבליבען• עם איז אזױ און

 אמ ײאד־ םוץ םראגע די װאס «ײם, דער אק נאר
 קלאוק־ פח טײלען אלע אנגערירם האם שטיק־ארבעם

 םמ פראגע די אן רירם קאםערם)׳ די (זטיםער םרײד
 זײ־ עם אפערײםארם. די הױפםזעכליך םעקשאן־ארבעם

 טרעםם׳ סיסטעם דער פח עגדערונג די װעםען זײ, נען
 ענדע־ די אז זיך״ שרעקעז װעלכע זײ״ זײנעז עס אח

 גוםען. צום װי בײזעז, צום גיכער זײ פאר זײן װעם רונג
 םעק־ םח פראגע די װאס דעם, 1אייו קוקענדיג נים אבער

 אפעריי־ די הויפטזעכליך דירעקם אן רירט שאז־ארבעם
 בלויז איז עם אז זאגען, ניט דאך אבער זײ קענען םארס,
 דורך אז ריכםיג. איז עס אויב װארים םראגע. זייער

 קלאוק־ יארקער נױ די אין סעקשאן־ארבעט ערלויבעז
 יארק׳ נױ אין באנדלאך די אײנהאלםעז מען קען שעפער

 א ױניאז קלאוקמאכער דער םון םײלעו אלע האבען דאן
 די ויעז װארום׳ םראגע, דער אמ אינטערעס נאהענםעז

ipקלאוק־ יארקער נױ די פון אדועק קײקלען«יד נדלאד 
 אפערײםארם׳ די בלות נים ארבעט אן בלייבען שעפער

קלאוק־םרײד. דעם םון ארבעטער אנדערע די אויך נאר
 צו אינםערעם קײן גיט האם ״גערעכםיגקײם״ די

 דעם אמ צוױיטען דעם אדער צד אײן באאײנפלוסען
 ״גערעכםיגקײם״ די סעקשאן־ארבעט. װעגען שםרײט

מאכען. צו קלעחנר םראגע די העלםען בלויז װיל
 נים נאד םראגע די איז װירקליכקײם דער אין

 ניט געוועז וואלם עם געװארען. אויםגעםארשט גענוג
ױ װיםען צו װיכטיג אײד נאר אינםערעםאנט בלױז  ו
ױ און וױים  םאר־ שויז איז סעקשאן*סיסטעט די ברייט ו

 ־קעס די דאך אח קלאוק־איגדוסטדיע• דער אין שפריים
 טאון־ אוו אום די אק בלױז גיט איינגעפירט שאן־סיםםעט

 שעפער. יארקער נױ מערערע אין אױך נאר שעפער,
 און אױםצוגעםינען שװער זײן נים זיך דאכט דארף עם

ױ אויסצורעכענען  די םון פראצענם דער איו עס גרױם ו
םעקשאן־ דעם לויט גע&אכט איצט ווערען װאם קלאוקס,
4RTD

 אז געשאצם, םען האט צודיק יאר עםלאכע םים
 •רא־ ווערעז מאס קלאוקס, די פװ םראצענט צװאנציג
 גע׳ ווערען יארק׳ נױ ארום און יארק גױ אין דוצירם

 םעק־ די אײנגעםירם איז עם װאו שעפער׳ אין מאכט
 או־ די װיםיל אויף ניט װייםען םיר שאן״םיםטעם.

 ציפער באשטיםםע קײן ריכםיג געווען איז שאצונג
ױ מער ניט געווען אםשר איז עס געווען. נים דינען  ו

 אבער אנרופען. עם קען מען װי דושכח< שניידערשער א
 זאד די װי אויםצוגעפינעז חײנם םעגליך דאד איז עם

 דורד גיט אויסגעםינען׳ אויך דארף מען און שםעהם.
 עם שנעל װי ציסער, באשםימטע דורך נאר שאצונגען,

 לויט ארבעם מען װאו שעפר, צאל די געװאלסען איז
םעקשאז־םיםםעם. דער

וױםען, אלץ דאם זאל םען הען אז גלױבען, מיד

 םען און םראגע• די אנםשײדען צו לײכטער זײן וועט
אנםשיידען. מוזען אמאל דאך איר וועט ***

ך אי ף ״  םענ־ טױזענט צװאנציג ארום בלות ה«
ע ס ערי מ  צו געלעגענהײם די געהאט האבען שען א
פארשםע• וואונדערליכע גרויםע די זעהן ׳

 מעד זינגען״. אמעריקע הער ״איך לונג • י
 גארדען• םקװער מעדיסאז אין געװען נים פלאץ קײן איז

 קאנווענ״ דער םון דערעפענונג דער צו געווען איז דאס
 סך א זומער. אנפאנג אינםערנעשאגאל דער פון שאן

 שםעהן געבליבען דעמאלם זײנעז מענשען םויזענטער
 וױיל גארדעז״ םקווער מעדיסאן פון םירען די הינטער
 געװען איז שטעה־פלאץ יעדער און זיץ־פלאץ יעדער

 אריינגעלאזען. ניט מער האט פאליצײ די און פארנומען
 םיל אזוי וואם פארדרוס, גרויסער א געװען איז עם

 זעזזן צו געגארט אזוי האבען וואם מענשען, טויזענטער
 גע• האבען פארשטעלונג וואוגדערליכע די הערען צו און

 פון טירען די הינטער אנטוישטע שטעהן בלייבען מוזט
 ארייגקוםעז קענענדיג גיט גאײען, סקווער מעדיסאן

 העלפען. געקענם ניט זיך האט מען נאר איגוועניג•
 בײ אז פארשפראכען, אבער האט דובינסקי פרעזידענם

 געשאםען נאר וועט וואם מעגליכקייט, ערשםער דער
ל א נ*ד שוישפיל גרויםע דאס אויםצופירען ווערען  מ

 אינ־ דער םון מיםגלידער אלע כדי םאן. עס מען װעט
 געוואלם םארשטעלונג די האבען װאם טערנעשאנאל,

 גע• די קריגען זאלען געקענט, נים עם האבעז און זעהז
זעהן. צו עם לעגענהײט

 א«• האט מען םאראן. איצט אמ געלעגענהײט די
 דעם שבת״ פאר גארדען םקווער מעדיסאן דעם געדונגען

 אײנע — םארשםעלונגען צװײ פאר אקםאבער׳ טען5
 ווערם דערמים אורענד• אין צוױיםע די אוד בייטאג

 צו מענשען טויזענט 40 םאר געלעגענהײט א געגעבען
 מחיקאלישע װאונדערליכע, דאם הערען צו אח זעד׳ז

 אםעריקע הער ״איד שוישפיל גרויסע דראמאםישע אח
 באגײסטע* פיל אזוי ארויסגעתםעז האט װאם זינגעז״,

 םקװער מעדיסאן דעם אנגעפילם האבען װאם די בײ הנג
 פון קאגװנשאן דער םח דערעםעטנג דער צו גארדען

אינםערנעשאנאל. דער
 בלױז זײן װעם זינגען״ אםעריקע הער ״איד גאר

 אויפםרעםען אויד װעלעז ס9 פראגראם. דעם פת טײל א
 דער םון ארקעסטערם די און כארעז םאראײניגםע די

 טמערעז צוגעגרײטע נאך דערצו »ון אינםערגעשאנאל
נידעלס״. און ״פינם םת

 דער םמ מיטגלידער די אז האפען, װילען םיר
 געלעגענ־ די םארבײלאזען נים װעלען אינםערנעשאנאל

 אינםערעםאנ־ העכםט גרױסער דער צו קומען צו הײם
 װאס געלעגענהײם, א איז דאס וױיל שטעלונג,פאר םער
 איז אויםםירונג די צוריקקערען. ניט מער זיד װעם

מ אמ קאטסעז גרױסע םים םארבתדען  שװעריג־ גרוי
 גאן• זאל זי אז דערװארםען, נים קען מען און קײםען״

ווערעז• באנײם מאל א

םאװע די
 גןןנוי אקוראט גימ װײס איך

ן סארװאט ױ ווו ױ ו — אז
 שױמעם, « אץ אװעכט זוםער » אץ אײכםאל גאר

ף חאמ צןןקריגם  ׳פלןןדער־מויז, א םימ סןןװזן א זי
 חויז םארלןןזפוןןן זןן׳חרוכ זזןלכןןן אץ ה^ט װ^ס

מ לאכג^ א גןןװאוינגו אינאײנע^ איי
̂יםם♦ ך מןןם—ה מ עמןןרק סןןודןן די זי חי  גןן

 —געבליצט, שוטארק אויגןןן קײלןןכדיגןן די סיט אדן
ך װילסם דו פאדנעםעו, םיד זי

I גזןכם דער סדן עעןן די םיד סמז גדייך םײלןןן אדן
unu kklk IkkkAk A M|kk kk M«k||k ם גאר געמפט דו ם ׳גי ׳אכם אין אדים, װײז

 t װןןםען פץ דו און ׳גו—אדדןןרס סון ^■ שטאט איף אז
̂ט רו װ
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װעכענם־ יראגרעםיװער באקאנםער ,ער
 האם רעפאבליק׳ ,נױ זשורנאל ליכער

גום־בא־ אגצאל אז בײ אנגעמרעגט
 די צװישען — ליבעראלעז קאנטע

 און פראםעםארען שריפטשטעלעד,
ןויע־ פאר — טוער געזעלשאםטליכע

 קופענדיגען שםימען װעלען זײ מעז
 און גראד געענטםערט האבען מערםםע די נאוועמבער.

 איעיגע און רחוועלט׳ן םאר שםימען װעלען זיי אז אפען׳
 באשלאסען ניט נאך האבען זײ אז געענםםערט, האבען

 אז קלאר, איז ענטםער זײער םץ אבער שטימען, צו װי
 איז געםרעגטע די צװישען נים. געװים װילקי׳ן פאר
 און לואיס, ל. חשאהן .באקאנטער אונזער געוועז אויך
 מא־ טיגעןrא דעם ״אין :אזא געווען איז ענטפער זײן

ק םיד איד האלט מענם  אוים־ עפענםליכען אן ®מ *ויי
ענץ״. דערמאנטען דעם וועגען דרוק

 םאר װערען באםראכט נים דארף אײגע&ליך דאס
 שטארק גאנץ זיד האט לואיס דזשאהן איבערראשונג. קיץ

 דער אין פארטײ רעפובליקאנער דער צו געםרײנדעלט
 םילאדעל־ אין קאגװענשאן רעםובליקאנער דער םמ צײם
 דער־ האלם עס אז אויםגעװיזען. דעםאלם האם עם םיע.
 הײסם, עס מאמען. די צוריקנעמען זאל טאםע דער אז בײ
 רעיובלײ דער צו צוריקקערען זיד זאל לואיס חשאז אז

 צוריק יאד אײניגע מים האם ער װעלכע פארםײ, קאנער
 דװג,?דקלע TyT pp עןנגדדריג סד חאס מעז .פאילאחמ

 צײם דער אק םילאדעלםיע אין געמאכט האט ער װאם
 ■ראםפעריםי די אז קאגװנשאן, רעפוכליקאנער דער פח

 הוא־ םץ םוף צום צוריקקומען אין געהאלטעז שויז האם
 רחװעלם געקומעז איז עם אבער אדםיגיסםראציע, װער׳ם

 דערפאנען, מען דארף דערצו פארהאלםען. איר האם אץ
 זײן םון קאנװענשאן דער אויף םריער האם לואיס אז

 רוז־ אז עדקלעדוגג, אן געפאכם ײנקמ פאינערם קױלען
 קאנ־ א זײז װעם עד װען רכפאלען,יד םיאום װעט װעלם

 דעם אויף איז מעז םערמק. דריםען א םאר דידאם
 בארעכםיגם געװען ערקלעתנגען צוױי די אט פון גרונם

 ױעט קאנדידאם ירעזידענם לואים׳עס אז אנצונעמען,
ן האט עס װען נאך, בפרם ווילקי, זײן  ארויםגעװיזען, זי
 װהי־ סענאםאר װעגען or»»frip9BO לואים׳עם ®מ אז

 זיד האם פארטײ דריםער א סון קאנדידאםור לער׳ס
אױםגעלאזען. גארנישט
 אנגעפאני זיך האבעז צוריק װאכען עטליכע מיט נאר

 גע־ דד פילס לואיס אז קאגממ׳ פארשפרײטען צו גען
 םײם־ די װײל רחװעלם׳ן, פאר ארױסצוקוםען צװאונגען

 רחװעלט׳ן פאר זײנען 4 אי• סי. דער פח יוניאנס םע
 פאר אויד איז ײניאז מאינערם אײגענע זיין אפילו איז

 גאנץ און קלאנגען, געװעז אפילו דינעז עס רתװעלם׳ן.
 אופז גים־אםיציעלען א אויף איז לואים אז שםארקע,

 איבערגעגעטען זיך האט און הויז װײסען אין געװען
 ניט איז עס ׳אז אסילו פארזיכערם מען עלם׳ןװחר מיט

 האט גרונד דעם אויף פאקט: א נאר קלאנג. א בלױז
 ער־ אן סיט ארויםקוםען זאל לואים אז דערװארם, מען

 דעם פון אבער רחװעלט׳ן. פאר איז ער אז קלערתג,
ױ דער צו געגעבעז האם ער װאם ענםפער,  רעיאבליק״ ,נ

 דער םים אלץ נאן־ שלאגםזיך לואים אז אוים, עס זעהט
 הארץ זײן זיין. זאל פרעזידענם״קאנדידאם זײן װער דעה
ױ אים׳ ציט  אבער וױלקי׳ז, צו פארשםעלען׳ יזך קען פעז ו
o יונ די a r די 4 אי• םי• דער םת  אר־ אמעריקאנער און

רוזװעלם׳ן. פאר זײנען אלגעמײן אץ בײםער
װאחל־ איצםיגען דעם אין זיך האט לואים דזשאהן

 געבוים צוםיל האס עד .פארספעקולירט• שטארק קאםף
 גע־ האט רע 4 אי• םי• דער אין אויםאריםעם זײן אױף

 רחזועלם׳ן, געגעז ארױםםרעםען װעם עד װען אז גלויגם״
 מים 4 אי• סי• דער ®ח ױניאנם אלע האבעז עד װעם
ױ וױיל זיך, ײ װעלען אזױ ו  אײגצױ גים װאגען עט ז

 גאנץ םעג לואים דזשאהן ? פרעױדענם זייער &ים שסימען
 דעםא־ װעגען װערםער געפליגעלםע םיט רײדען אפט

 צו נײגונג שטארקע גאנץ א האט אלײן ער אבער קראםיע,
 באװעגונג, יוגיאן םרעיד דער אק באזונדערס דיקםאםוד,

 א געםאכם אבער האט ער פירעד• דער איז ער װאו
װעל־ אין ,4 אי• סי• דער פון יינחמם גרויסע די םעות.

MkMkMMift MMkM MMMkLum Bkkkk kk kkkA kkM Mtn M<kאײגםלוס׳ זײער סארלארען האבעז קאפוגיסטען די כע
k/lkMkkkkkM B4kk — im■ ■Iklkkl■ k k kMMM■!ז• רחוועלם פאר שםארק זײער ארױסגעזאגם זיך האבען 

 חדכ־ שסעדצליכעד גאנץ א געװעז לואים׳ז פאו־ איז דאס
 דעדטים און פארגעסען. צו ,שווו^ אים איז װאס פאל׳
האם לואיס װאס ערקלעדעז׳ םאקע אױך אפשד םען קעז

 דער אויף פארגעקומען איז װאס שפאלטונג, דער אין זיך
 ױניאנס א. אי• סי• די םון ראםשעסטער אין קאנווענשאז

 םון דיט דער אויף געשםעלם ניו־יארק, שטאם דעם םץ
 קאמו־ די םץ קאנטראלירט וועדט װאס אםאזיציע׳ דער

ניםטען.
 אין ערגעץ האט ער אז לואים׳ן, חושד נים בין איד

 סטא־ םאר געםיל ווארעם א הארצעז זיץ ®מ ײינקעל א
 גע־ וואלט דאם ווען אונטערטאנען. אמעריקאנער לינ׳ט

 איז ער וואו ױניאן, םאינערס די וואלט םאל, דער װעז
 געגען רעזאלוציע שטארקע אזא אנגענוםען ניט באם׳ דער

 דזשאהן קען פאליטיק צוליב אבער קאמוניםטען. די
קאםוניםםען. די ®מ ®רייגד א ווערען אויד לואיס

 די האבען ראםשעסטער איז קאנווענשאן דער אויף
 געװען איז ױאס פאליטיק״ די געשפילט קאםוניסטען

 דער־ געוואלם ניט האבען זיי הארצען. צום לואים׳ן
 צו רעזאלוציע א אננעםעז זאל קאנווענשאן די אז לאזען.

 העכסם געווען עם איז לואיס׳ן פאר רחװלם׳ן. שטיצעז
 צו־ זאל א. אי. םי. דער ®װ קאגווענשאז די אז וויכםיג,
 הייםם, עם רתװעלםן. עןrשם צו רעזאלוציע א ריקווײזן

י אז  אםע־ ®מ שםאט װיכםיגסטעז דעם אין 4 אי• םי• י
רחוועלט׳ן. װעגעז פאליםיק זײן אין אים םיט שטײט דיקע

ױ ניט וױים איד  דעם םיט שטיםען קען דאס אזוי ו
 לו- אז פאחיכערונג, דער םיט ריכםיגער אדער קלאנג,

 אויף אג«ר ̂,ײזוועלס מיט איגערגעגעגטצז זיו P8H איס
פרעגען. ניט קשױת קײן םעז דארף םאכער פאליטיק
 לואיס דזשאן װעם זײן גיט זאל זאד די װי נאר

 דין םון פינגער די אפבריען זיד שפעםער אדער םריער
 א דא אמ שפיל דאם וױיל קאםוניםםען, די מיט שפיל

 די אמ קאמתיםטען די םים שפילט לואים צװיײזייםיגע.
 קומט עס װען אמ לואים׳ז׳ מיט שפילען קאמוניםםען

 קרע־ דעם געבען םעז םח ארײננאאמ׳ איז אנינארען צום
 דאס בעםער פארשטײען זײ אז קאפוניסטען, די דים

 גרעםטע די זאגען׳ מען קעז דעם׳ אץ זײנעז זײ שפיל.
ספעציאליםטען.

מאן, שטארקער דער קאםוניסטען די פאר איז לואים
 אמערי־ דער אץ םאראײניגוע קײן נים דערלאזם ױאם

 קײן איצט ניטא אמ עם אמ באװעגוגג ארגעטער קאגער
 א וױ אמעריקע איז קאםוניםטען די פאר זאד װיכטיגערע

 שטענ־ קענען זײ װײל באװעגונג״ ארבײטער געשפאלםענע
 יעדער ®ת םיקראבעז אמ מצילען די װי ױנקם דיג׳

װען קעריער. קראנקען א איז געדײעז בעסער פעסם׳
 גרעםםער דער געװען קאםוניסםען די פאר עם װאלם רען

װיכ• שםארק אזוי זײ בײ לואיס איז דעריבער אומגליק.

\לײן2 נזזגזיגז
כיפור װם צו געבעט א

 — מענשען אלע סץ פאםער א,
ײ  לענחןר, אלע םץ קמדער דײנע פץ זמד די מוחל ז
 ליפען זײערע אױןו טראגען װאם פעלקןןר אלק די

 כרודער, אמזער פץ נאמען דעם
נוצרת, םון זעןןר דעם

ײ אכןןד  גנןזד פון מעשים זײגע «ו כלעד כלײכען ז
 4שלו פון װערטער זײנןן צו טױכ אץ
ײ אץ  פוװערדען אץ אקעראייזעכס די ןעלצעשמעצ ז
םיט חיםלןןן פלויןן דײגןן צןןרײסןןן אץ

םלמעל שװאחנע
אץ פיין מיט צװײטןןן אויםן אײנןןר רןןנןןנןןן אץ

Mkltft kkkkkםױט סים
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 קמדןןר דיינק פדן חןןדצןןר די םארשלאסןןן וזאפט דו
 ן שלום און גןןרעגסױגקײפ רחמנות, «ו

פ«רגעכונג םון טאג אץ חייגט,
kkkLik takk - — - - —ך — פארגיכ זי

קעגפט דו אױפ

 די אין האט ער אז וויים, זייט, זיץ ®מ װידער״ לואיס םיכ
 בא־ א אנצוהאלטען שטיצע שםארקסמע די קאםוניםטען

 םאלגען צו ניט און ארגאניזאציע םרייד־ױניאו זונדערע
 טראכט אדער ניט וױיס עד אבער זוכער. שלום די

 אן געהט שפיל דאס וױיםער וואם אז דעם, װעגען ניט
 אים איבער קאנטראל םער אלץ קאםוניסםען די קריגען

 קא־ די העגד. זייערע אין געפאנגענער א ווערט ער און
 נאך װערען װעם לואיס׳ן איבער קאנטראל מוניםטישע
 קאגםליקם אפענעם אן אין קומען וועט ער װען שטארקער,

 לואיס דערבײ. איצט האלט דאם און — הילמאנ׳ען מים
 הילף דער צו אנקומען מער דארםען פאל דעם אין וועם
 אבער ״ לואיס װאנט ״װי שרייען װאס קאמוניסטען, די פון
 אומזיםט ניט זאך קײן מען קריגט קאמוניסטען די בײ
 טאמער און פרייז. דעם צאלען מוזען װעט לואים און

 אויף קאמוניסטען די װעלען צאלען׳ װעלען נים ער וועט
װי שטארק און הויך אזוי פונקט שרייען םארגען  דאנט ״

װאנט״. ״װי איצט שרײען זיי װי לואים׳/ וואגט
שײנם, עס און זעהן. און אפווארטען װעלען םיר נאר

ווארטען. דארםען ניט לאנג װעט םען אז ***
 אוים־ אן געמאכמ האט םרעס״ ״פעדערייטעד די

 וואל־ איצטיגען דעם אין זיך פארהאלט עס װי סארשונג
 האם זי און פרעסע ארבעםער אמעריקאגער די קאםף

 ציים• ארבעטער װיכםיגסםע 122 די םון אז אויםגעפו־נען,
 רוזװעלט׳ן׳ םאר פראצענט 63 צו נאעגט זייגען שריםטען

 און 17 םאמאס. נארםאן פאר פראצענט צענםעל 3םיט' 3
 װעםען םאר ניט אליין גאד וױיסען פראצענט צענטעל 3

 פאר זײנען פראצענם צעגטעל 4 מים 2 און דינען זײ
 וױיםען וואם די״ םון צייטשריפטעז םייסטע די װילקי׳ן.

עען, «עס« פאד מינ ליקא ךגא  םי. *ו באלאגגען זיי:י
ױניאנם. 4 «י•

 שטיםונג די אז באוױיזען ׳זעט איר וױ ציפערען, די
 אײ גאנץ איז ארבעםערשאפם אמריקאנער דער צװישען

 וואונ• גיט זיד דארף פען אץ רוזװעלם׳ן. פאר בערװעגענד
 צײטונגען ארבעטער פאר א זיך געפינעז עס ױאם דערעז,

 פארגעםען, נים דארף םען ײילקי׳ן. פאר זײנען מאס
 ױניאן טױיד אםעריקאנער דער ®מ פירער די צװישעז אז

 רעפובםליקא• ביםעל רעכם א פאראן זײגען באװעגונג
 רעפובליקאנער. רעאקציאנערע גאגץ זײ פון פאגבע גער.
 אויף דעת שטארקע גאגץ א ד״אבעז פירער די אט אח

 ױניאנם דיערע װאם צײט־שריפטען די פון ריפטונג דער
 ױאוגדערען. זיך גיכעד דארף פען ארויס. געכען

^ םרײד צאל די װאם  פאר זײנען וואם צײטונגען, יונ
 דערקלערען אפשר עס קען םען קלײנע. אזא איז וױלקי׳ן

 פירער דיערע וואם ױגיאנם, אלע ניט װאם דערםיט,
צײםוגגען. אייגענע ארוים גיבען רעפובליקאנער, זײנען

 איבעתועגענדע גרויםע די וױ אזױ פונקם גאר
 רח־ פאר זײגצז צײטונגינן ארבעסער די פון פאיאריםעם

 זײ־ ײילקי׳ז׳ פאר יראצענם קלימער א בלױז און װעלם׳ן
 גרויסער זייער איז צײטונגעז קאפיטאליסטישע די גען

 א בלויז און וױלקי׳ן םאר פאיאריםעם איכערוועגעגדער
רחװעלם׳ן. פאר יראצענט קלײנער

 קאפיטא־ די ®מ װיפיל גענוי גאנץ ניט וױיסט םען
 וױלקי׳ן פאר זײנען לאגד איבערן צײטתגען ליםטישע

 װיכ.* מער טויזענם פון אבער רחוועלט׳ן, פאר װיפיל און
 איבער דינעז געצײלם, האט םעז װאס צײםונגען. םיגע

 רוז־ פאר יראצעגם 20 אץ וױלקי׳ן פאר יראצענם 66
 אױם־ אגדער אז ױיםראל. זײנען איבעריגע די װעלם׳ן•
 צײםוגגען, 120 ודעגען געווארען געםאכם אח פארשונג

 אמע־ גרעסםע די פץ 41 אין ארויסגעגעבען װערען װאם
 78 אז ארויםגעמיזעז, זיד האם עם און שםעט ריקאנעו־
 יראצענם 9 אמ ײילקי׳ז פאר זײנעז די ®מ פראצענט

נײםראל. געווען זײנען איבעריגע די רחװעלם׳ן. פאר
 ניט גאר ציםעחנז די אט ®אר זיך דארף םען גאר
 געײען צוריק יאר 4 םיט איז לענדאז װען שרעיןען.

 אויד איז קאנדידאט ירעזידענם רעפובליקאנער דער
 םאיאריטעם איבעתועגעגדע גרעסטע די געװען דעמאלט

 האם מען אים. םאר צײםומעז קאפיטאליסםישע די פון
 צײםונגעז אלע ®מ פראצענם 84 אז געשאצט, דעמאלם
 ער את דאך אח לענדאג׳עז פאר דינען ל^ד אימח

דורכגעפאלען• פײן גאנץ
קאייםאלים־ אמעריקאנער די װעגען ציפערען די

 איצ־ דעם אין זיד חאלםען זײ אזױ װי צײטונגען, טישע
 שייגלען זײ װײנע װי בלױז באוױיזט װאל־קאסף, םיגען

 לעזער. זײערע פון סיםפאטיעם די און שטיפומ די או
 דעם איז אױס דריקען צײםוגגען קאפיםאליסםישע די

 פון םימיאטתם די און שטיםונג די אלץ סאר םריער פאל
 אםעריקא־ דעם םיט חאלטעז װעלכע באלעבאםים, זײערע

 רח־ געגן איז װא^ קאייםאל, גרױס ארגאנימדטעז גער
ל.װעלםץאוןד  אםעריקע צײסוגגאץ םעגליכע ןקגױדי

אונםערנעםונג. גרוים־קא•יםאליסםישע א איז
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וױליוי מר. פון )פאליטיר עקאנאמישע די
 װיל־ םר. םח פאליםיק עקאנאמישע י

p.* רעסובלימנער דער איז װאס 
איי־ האט קאנדידאט, פרעזידענם

זעלבע, די זײן געדארפט גענטליך
p וואס s רעפובליקאנישער דער 

 ניט אבער דאם שםימט פארםיי.
פאל• דאזיגען דעם אין

 פא־ היינםיגער דער װאס דערפאר, איז דאם און
 םראדיציאנעלער א װי מער איז קאמפײז ליםישער

 פא־ הערשענדע טראדמיאנעלע אוױי די צװישען קאמף
אםעריקע. אץ פארםייען ליטישע

 פארםײ רעםובליקאגישער דער ps קאמםיין דער
 גע־ קאמפײן א איז װילקי פאנעז־םרעגער איר םח און
ױ דעם גען דיל״. ״נ

ױ דער אמ גע־ האם אויס״ זעם עס װי דיל״, .נ
o אץ װארצלעז טיםע אזוינע לאזען s i אםעריקאנישען 

 פאר־ רעפובליקאגישע די אפילו אז באדען. פאליםישען
 וױלען אײגענעם איר געגען געצװאונגען געװען איז םײ
n כאםש פרעזיז־ענט־קאנדידאט איר פאר נאםיגירען 
 האט װאם אײנעם, כאםש דילער״, ״נױ געוועזענעם א

 דעם געשטיצם אח רוזװעלם׳ן פאר געשםימם 1936 אין
דיל״. ״גױ

$4
pm אײגענע׳ קײן ניט האם מילקי אז זאגען׳ מיר

 דאם מען מוז פאליטיק, עקאנאםישע גענויע און קלארע
 פאליטיק עקאנאמישע די אז ׳זין דעם אין פארשטײן

ן  נים זיך מיט שםעלט פלאםפארם פאליטישער דין יו
 עקאנאםישע געװיסע פון םיםםעם קלארע קײן פאר

טעאריעם.
 עקאנאםישע קאגקרעטע is אבעד קו&ט עס װען

p פראבלענמנז s א־ װילקי׳ס באקוםם דעמאלם לאגד׳  י
 אפגעזען פארם, קלארע קרישםאל א לאזתגען ליםישע

 מער פארפולירוגגעז. אוםקלאחנ אוםישגע זײערע פון
ױ  אלײן. זיד םאר פראגראם א אח גופא ױילקי דאס. ו

r וױלקי s. פעחאנײ פולשםעגדיגםםער דער םעגליד׳ 
is o i* r s אױסדרוק n  p s כחות חנאקאיאנערםםע 

 ליבערא־ כלומר׳שטדיגען זײן פון אפגעזען לאנד״ פון
להם.

מעגליכ* אױםגמײכעגםע אן אבער, חאבען, מיר
 פמ םעאדיעס, עקאנאםישע יענע מאכען is קלאר קײט

p װעלכע irn,* װי p * ir  is עם גים is, שםאר־ א אח 
־ אנחענגער. קעד

p לאגג נים m s קאדל פיז ביד א חנרשיגעז איז 
p אתםער סגײדער re r s o s i: קרי־ די ״קאפיםאליזם 
i'( אײםאר״ s i דאזי־ דער קאפיםאליזם). שאפענדער 

p מײגתג דער לױט איז, בח־ גער s ,חעכ־ די וױלקי 
 חײגנױגער דער ps געבים אױםץ דעדגרײכעג םטע

 זאגס בוך, דאזיגע דאם וױסענשאפט. עקאנאםישער
p im.* דארף עם אוץ לײעגען אײטױגער חװער דארף 

 עקאנאםישען פאדערנעם אונזער po ביבעל n ױעדןן ,
, יעגקעז•

po אנםפלעקוגגעז געניאלע די באשםייען װאס 
po אנדערע םים אדער ך«1ב אױסערגעװײגליכען אוא 

 עקאנאמישעד װילקי׳ס באשםײם װאס אין װערםער.
____ ? אנײםאסיז
 י א מיט ארױס &ט1ק אנײםאסיז דאזיגעד דןר

 חנד איז אגער איז װאם אנםפלעקונג, ,מאגעל־גײעד״
 פח יראגלעם יד אז — למ,א זײער איץ זײער אמתץ

 אין האם או־בעטסלאזיגקײט מהךםיליאגענדיגער א
 םעבבאלא היינםיגער דעד םים סאן is גיט גאנגען
אנםװיהלתס גישאר

 דעד לױט איז, ארבזנםםלאזיגקיים׳' ״סעכנאלאגישע
 װײל געשפענםם, א װי מעד נים *׳עוגג, דאזיגער

ע שאםם אנגװױקלתג טעכנאלאגישע די דניי א  ם
שטערם״.18 זי װאם ,דזשאכס אל3 די װי .דזשאבס״׳
 געחערם שױן ארגומענם דאזיגען דעם מיר חאגאן

 זװמ־ מען tia מזעגמ,גאר ג<דדאזי יאר &אל. סך ר»
 דער אין בארןגםיגוגג געװיםע ן געתאט חאס בען<

 אוים עקאנאםישע די װאן דעמאלט, — פארגאגגאנחײט
איגדזסםריזנז׳ אלטע אין סיי גײא, אין םײ 4ברייסזג

I
»יאנסי,אפיז לאגישארטןמא ךאוי

ד *יז אםת מװאז איז דאס אױב אנער  פיר־ ת
 זעלבע די 1א גיט, תדכיױס ד»ס חײםם טדיט,9גאנג

־ אינםעפר דאד איז אױך חעדשוז מדמגמגאן ײז  י
ט שעדגיבאאט דןד §ח מאוקם חװ־ « ד זיז קו ת

דוביצקי א. פראפעסאר םון

 דערגרײכם האט װעלט דער גאר איז צייט טיגערrא
 םערד־קראםט. מיליאן 500 אמ ביליאן 1 םמ גרױס די
 מים שםעלם ױעלט דער גאר םח מאשינען־קראםם די

 זדיםט, דאס םענשען, ביליאן 9 םון קראםט די םאר זיך
 קינד אמ םתי מאן, יעדען םאר געקלעקט װאלט עס אז

 םאב־ די שקלאםען. 5 האבען is װעלט דער גאר אק
 זײנען הױםט־אינדוםםריעז אמעריקאנער די םת ריקען

 סון באדערםענישען די באםרידיגען is גענוג װי מער
 םאב־ םייםטע די ווען 1אםיל — װעלם גאנצער דער

 אינגאנצען זיך זאלען לענדער אנדערע אלע אין ריקען
is •מאכען

r^ װיםענשאפט די װאם םיםלען, די םיט n a 
 באדערפע־ די באםרידיגען is מעגליך געװעז װאלט
 שפײז, אץ װעלט דער גאר פוץ סענשעז אלע םח נישעז

 אײן פח ארבעם דער מיט — קליידער און װאױנתגען
lysM א פמ משד אין שעח u .די לױט איז דאם װאך 

 אױםרעכע־ די לױם .1918 יאר םת אױםרעכענמגען
 האלבע א נאר געטג געװען װאלם 1932 יאר םא־ נוגגעז
װאד. א ארבעט שעה

אמע־ אץ שיך־םאבריקען L357 די סת 200 װען
געקענט זײ װאלטען ייט,s םולע ארבעטן זאלען ריקע

ױא ד« «א ,ז  גרעפבגא עזגאגא דעם זזגרידיבאפ
 •is געקענם מען האלט פאבריקען L157 איבעריגע

םאכעז•
קױלען־ 6,057 םח קױלען. מיט זעלמ דאם

is.487 געקלעקט װאלם — םײנם  d ik  A ירען5פראדו 
קױלען. אל5 טיםיגע די

געװא־ פעסטגעשמעלט איז וױים גלײכער is אח
 זאל אםעריקע אין פראדדקאיע די װען 1אםיל ,אז רען

 אלץ װעט קריזיס, חגם םאר pp הייד די דערגרײכען
 אר־ די םיז פראצענט 45 םאר ארבעם קײן זײן נים

בעסלאזע.
 באשמנםיגעז װילקי קען זיד, םרעגט װאם״ םים

 זמנחז־םיליא־ א פת פראכלעם די אז מאםץ״ אני דיז
 is גיט איגגאטנען האם ארבעםסלאזיגקײט נענדיגער

 אנםװיקלונג םעכנאלאגישער הײגםיגער דעו &ים טאן
 נים איז ארבעםלאזיגקיים״ ״םעכנאלאגישער אז אזץ

______ ? געשפעגסס א װי מער
 םעכ־ «די אז באשטעטינע[, װילקי קעז אזױ וױ

 ״דזשאבס״, נײע מער שאפם אנםװיקלוגג נאלאגישע
? צעשםערם זי װאם ״דזשאבם״, $אל די װי

 1929 אקטאבער אק געהאם דאך םיר האבען
 פאראייגיג־ די אין ארבעטער באשעפטיגםע מיליאן 47
 די את 1939 אקטאבער אין װעדענד שסאטען, םע

 44 װי מזנר ניט געװען ארבעםער כאשעפטיגםע אל1
 דעד פון אינדעקס דער װען וױיט״ דער אין — מיליאן

rs■ אמדוסטריעלער p m n אקסאבער, איז מייעז אמ 
 .120 — 1989 אקםאבער אק *ז ,118 — 1929

ער אין אז עס, חייסט װערטער אנדערע מים  אקס̂ן
 ענט5פרא 2 םים פראדמירען געקעגם מען האמ 1939
 אר־ װעניגזװ־ םיליאן 3 באשעםםיגעגדיג סחתװ̂ו טער

 םעכנאלא־ דער ps װאוקס דעם דאנק א — בעםער
p טשך אק אנטוױקלמג גישער t פארגאנגענע די pm 

V•־
פארגאנ־ די ps משך אין נאך דאןי איז 1דערא

 געװארען פארקיחנט ארבעם־װאך די יאר pm גענע
 װאלט דאס, ניט pm שע̂ו 10 אויף דזדכשניטליך

 םיליאן 3 אנשטאם ארבעםלאזיגקײם םעכנאלאגישע די
םיליאן. 6 פון תױך די דעדגרייכט

חײג־ דער אז אנגעוויזען, פריעד האבען טיר
ױ מעד זױז קאםפײן םיגער  ןדוײ די pmmis קאמף א ו

אמעריקע. איץ פארםײען פאליםישע הערשענדע
 פארםײ רעפובליקאנישער דןר p® קאטפײן דער
ps p s קאםפײז א איז װילקי פאנזך־םרעגער איר 

 שמעגדיג ױי װעניגץר גים דיל״. ,נמ דעם געגעז
 אתםזרשםדײ־ is נױםיג פאר איצט אױך ®יד האלטען

pm, װײט דמןן פיר אז ®P ױ דעם אױעאליוירען נ . 
 זײנע װעגען באװאופט פולשםעגדיג p?x״r מיך דל״.

p געוױםע s באשייגפערליכע jruvw n
 פראגרעסיװע די איז דעם, אױף קוקענדיג נים

pui p דיל״ 1ניא דאם ps באדײםתג s רא־ אלגעטײן■ 
•רא־ 1̂* פ*ס איגאײנעם װירקוט, px ראל גרעםימע

 מאבשםרײםבאד.1א געבעג,5געזע יאלער5סא גרעםיװער
 אדעד פאזיםיװעד דער p»sn נים זיד האנדעלם עס

 ״גמ דעם pם באדײטתג עקאנאםישער נעגאטיװער
ני דעם געגען און םאר קאמף דער דיל״.  דיל״ 1,
 ךי װי באדײטמג ברײםערע און גרעםערע א האט

 געגען קאמף דער גוםא. דיל״ ״נױ דעם פמ נג1באדײם
ױ דעם נ  אלע pפ מאבילתאציע אפענע אן איז דיל״ ,

m רעאקציאנערע m פ םאל איז װאם לאנד. איןp ן 
ץ אין אריבערשטײגען װיים קען דערפאלג  באדײ־ זי

 װאלס אומשםענחמ אנדערע אתםער וואם דאס, םוע
p n w גד א פון ײרכםאל פשוםער א װי מער נים 
יע.5אדמיניםםרא ױיסער

 ארבעם־פראדזקםײ די איז 1929 יאר דעם זינם
p װיםעט » n ^ i דאס ענם•5פרא 26 ערך אן מיט 
 םיס ארױס גיט םאבריק־ארבעםער יעדער אז הײסם,

p א םיט װי פראײקאיע מער פראצענם26  pm■« 
p s  pm s װאס ארבעםער 100 יעדע אגשטאט אז 

p?®ms® pm פריער זײנעז si דער אין ■rs p m n 
 זאפד במעט דער .74 אין נאר טrא זיד םען מיטיגם

 אמד דער פראגרעס. סעכגאלאגישער באגרענעצטער
 װאלס ת1יע־כח5ק1פראז־ די ps קם1װא אױפהערליכער

p^ באדארםט w מעגליכקײם די ps אלגעםײנעד אן 
שםע.

 דעד איז מאם פאר םראגע: די זיך שטעלט
ן יײן באדארםט האם ױאם פראגרעם, טעכנאלאגישער

 אל* אז אנשםאם פראגרעם טעכנישעד דער זאל װאט
 םאראריממג אלגעמיינער is ברענג^ שםע געםיינער

is דעדגידעתמ אלגעמײנער אן po לעמנם־סםאנ־ 
p לעבען ps םראגע א איז דאס דארד? s טוים t o 

 אין מענשען ביליאן 2 כטעט ps באםעל?ערוגג דעד
לענדער. קאפיםאליסםישע אלע

 ענטםעד אן געםינען is זוכם דיל״ .גױ דער
p פראגע דאזיגער דער אױף x גװאל• דאויגע די לײזעז 
«p פראבלעם. דיגע is*» »x 'w  pm חנם װיםיל אויף 
r דיל״ ״גמ s ̂נגז aגעל  p־ p jr s p ריכםיגען דעם 

איםשסיגז באםת אמ ער װיפיל אױף איז עגםפער
................ .......  - < — .-- t--------MU• AfekAA ’ ASM ראדיקאל is זאו אײז פראכלעם. דאזיגע די לייזען 

ח ײ דער אז קלאר, אבער י נ  דין אין נים דיל״ ,
 אײס־ געװיםע א װי נאר פארם. קאנ?רעםער אמטיגער

באװעגמנ א װי באױעגעג, פאליםישע געשפראכענע
— -- - —- .■MAMA AAA AAAAAAA ÂAAaA AIM ALftlAAMAfeklk m.. nai(  ביזדן ps גרענעצען די אויסערהאלב פא?םיש איז װאט

 צד דער אין pm פארםייען. פאליםישע הערשעגדע
ss iip ד באםת דעד אין דאל גרױסע א שפילען ע איי  ר

 פון פראבלעס גװאלדיגםםער דער ps לייװנג לער
p מעגלװ וױים׳ אוגזר s פראנאס גװאלדיגםטער דער 

ps זנײטעז• אלע
%•

p s אגי־פאםץ ײילקי׳ם באשטייט װאס p in 
? פארם־פראבלעם אםערי?אגער דער

r s בײזקײפ םים זיד רעדם אני״מאםק װילקי׳ם 
p s װעגעז איראניע ביםערער םים is ״םיםממיל פיל 

p מדל׳ ,שװערען דעם פאר s פאר־ אמערי?אגער דעם 
 עגערגחג ״םיט אז דע̂נ זװיף באשטײם ער מעד״.

p ביזנעס־סעאיגקײט s שכל pm י פארמןװ׳ײ ז ד ד י  ז
 זיה פאדערם װאס זאך, איינציגע די באצאלען״. גוט
p s פארם־געדעםעניש. די פארגרעםעוץ

p s הױפם־פראבלאפ די באשםײם אםת׳ן דער 
p s גראד פארםעדיי p s װאט דע̂נ is מים טאן T n 

 Bpi pm װעלכער טיט גערעטעגיש, װאקםענדער אלץ
 איז םארם־גערעםעגיש די אהיגצוםאז• 1װא נים זיך

 אויםגעװאקמן. דיג׳דא1ם יאר 30 לעצטע די םאר
ך; פרעגם ap טאן, פארמערם די װעלען װאם זי s 
p גערעםעניש זײער פארגרעסערען זאלען s פ דעד י  ו

pm זדבערפלושפוז דער DTSB»־pmprn p ײאלפ 
p שםעגדיג s טואלדיגען אייץ pnpsn, אױםלעבדישו 

p אייגגןשרומפט שםעגדיג װאדען טערק s ד ן  ט״ ו
מ! דער אױף כטעט בלייבם נאכטרעג םישער ל מ
די 1 _______ חוי

p s װאס pram p s װאם פארטערס, די » ײ  װ
p ארױסגעשטופט s דער אזליב לאנו r® n tP s m s a 

pm &אל8 ערד־ארבעם? דעד m סיי פארמר די 
u rn ײ«געדט »p s  n r דער טיט p s  n s n י  ג

p חייץ. פראדוצירם &ארט*הענט דדנגעגע  P'S MTS 
prun טג  is » אי י אר8 <ד̂ס«י י  «י*<! «י« י

ט װאס ארבעט, די טןשיגוז• ארןו ®י is זיך ו

6 ט י י ז ► ----------------------—4) 1940 אקמאב., / i
p»sm קאיז׳ אקער אײז p s  -p s יאך 25 םון םשך 

prtssjn פראאענט 20 אױף — p s װעם p s דער 
מ- מעכאנישער א םאלעז• װײטער נאך טיןונםט די  מ
 w מעגשעז. ps 20 ארמם זײ אפטאז קעז שגײדער

 פאר־ נאד דארפען זײ — pמאשינז פאראן שוין דמען
p באװעל קלײבעז is — װערעז פאלקאמם s אױס־ 

 מר זיך״ פארשטײם אלץ. דאם קארםאפעל.
 געפי־ ניט ארבעם מיזאםער ps מענשען דעם פױיט

 נײע pm זײם, אנדערער דער פמ אבער, נעגדיג
 אח־יסגע־ װערעז װאס יעניגע, אלע פאר .חשאבם״

 יפהער-1מא1א דעם דורך פראײקציע דער ps שטוםט
 בלײבןין אנטװיקאעם־פראצעס״ טעבנאלאגישען ליכעז

ארבעם. אן מענשעז דאזיגע די
מעכאני־ אינײםםריעלער דער ps םראצעם דער

 ניט pm םעז װערען. אםגעשםעלם נים קען זאגיע
sm אויף פראגרעם געשיכםליכען דעם פארקירעוועז s. 
 אפגעלעבם םעכנאלאגיש האם פארמערײ אלט־מאדישע

 לײזען נים אבער p?p פאקם דאזיגער דער גײם. איר
 די is טרײסם. א געבזמ אפילו אדער פראבלעם׳ די

p פארמערס אלע s ,װעלכע פארם־הענם p?m •ארויס 
p ס1איבערפל דער געװאתיז• גע״םראקםארם״ s דער 

 ארום ביז יאר יעדעס דערגרײכט םארם־באפעלקערמג
 יאםענאיעלע פאר זיך םים pfanw ױאם .200^00

 ps כאנחנען ניט mm? פארמם די װאס ארבעםער,
 גיט האבען איטזםםריען שםאםישע די װעלכע פאר
ארבעט. קײז

r קעז זיד׳ פרעגט י,1אז ײי s  pm הײנ־ דער
 אנם־ םעכנאלאגישע די אז באהױפט^ אײם טיגעד

 צאל די װי ,ײשאבס״, נײע מער שאפט װיקאנג
<gg אושמאדמז זי וואט .חשאגס*, afrp«m --4» i 

r ארבעטלאזיגקײם s גארנים שױן momsvsa pm 
+

p ארבעםלאזיגקײם םעכנאלאגישע s אױםז־דוק אן 
ps אלדיגן1ט דעםp הױ־ דעד ישעןאװ וױדערשפריד 

p אנםװיקלעג דער ps םדרגח כער s די ■TPSpm p 
p פזזײז s אײט הײנםיגער דער p s p s אפגע• די 

 הײנםיגער דער ps פארפעז געזעלשאסםליכע שםאנענע
װירםשאפם־םיםםעם. קאפיםאליםםישער

p דערפאר s װילקי׳ס אק אז נאםירלע, גאנץ 
p זאל, אני־פאםין «  p s .םאדים רױםער א װי זײם 

 ארמם־לית דער אז גלדאנ^ דער דזרכגעװעבם זימ
is װערען׳ םארקלענערם מח  o is ירא־ דערגרײבען. 

ps p ספעריםי״, s דינע אין — זײם ערער אגו דעד 
p ארױםטרעטוגגןח עסענםליכע s םאחיכע־ — רעדעם 

 עקזיסםירעגדע גאנאע די שטימז װעט ער אז רונגעז,
 ער נים, מער — געזעאגעבונג םאציאלע פראגרעםױזע

ײ רחװעלט׳ן. ps מעטאדןלן די pr«m י
אינםע־ די באשיצען is פארזיכערונמװ װילקי׳ם

 אימראײמנד. װעניג ארבעםערזײנעז די po רעםען
pm pm פארשיידענע האבעז pnnm s אײג־ בטגע 

pm os •i פאליםישע קאנקרעטע $עלנע j i s k אגער 
p ססק שש קיק pn ניט s אײנעם po גרמם־פרינ־ די 

po pm 's וױלקי װאל׳קאםפײן. היעשגען דעם p s 
p קאנדידאם דער s גרױם־ביזגעם אנןעריקאנער p s 
p ער אינטערעםען. ױיערע פאדםרעם ער s פון סלייש 

p פלײש s בלוט p s גרויס־ אםעריקאנער פון ם1בל 
p ער כיזנעס. s פערזאניםיסירםער זײער ^ סװו אי

p װילקי s קאנדידסם דער מי םער 1אפיל po 
די פילאזאפיע• זײער פארםרעם ער גוױס׳ניומס■

aAMAAAA AAAttAA ÂAK AAAA AAA uLaua ̂זאפיע דןןזיגע VfSfpy s סאר זיך םים שםעלם סיל ip 
 מר סריער תאכען םיר װעלכעד וועגן סאליטיק, מישע
p דאס ועוט. s פאליםיק א po רעםראגרעסיװער 

רעאקאיע. עקאנאםישער
pops געביט סאליםישעז pm סילא־ דאזלגע די

p װערען פארמולירם זאםיע י s גלױבעז, סעםטזט דעם 
ps רעגירונג די אז איבערסײטנג״ םעסםער דער אץ

-1- - - —- — ■ ■ MAAAA AAM AAMAAftMAMauuMAfeAktekkUte r — רעגירוגגם־אדםיניםםראציע יעדע — לאנד s  n s 
p s pnusa מנםראלירט דיגענסשפול po pppm גרױם״ 

p בימעם. s געטמען גתנם s sm ,ג*נמ די אז עס 
isגאנ דאס גאציע׳ isp m m s ys סאלק p s — פאר־ 
s דאס — זיד שםײם s su רײכ גרויסע אמטעחױער 

 ps װערען קאגםראלירם סאלקאט מח .ram ps נװם
s p *o־po press p s  —  ossps אימזערעסען. דיארע

 סד םיר מעלכע יעניגא, די דאס p?m װער
pssssm דעם מים press דאס בימעם״? .גרױס p s 

« p rrpssa sons sx* p, *םיסםען,5חױד־פיג S קלײז 
p וזייסעל s  preonoemsp פירער ps םראסטיו. די 

p װאס s  pnm ussssp רײכםום דזם הענם זײעחנ 
pc .דאס לאנד spp prsn א3ןקא םעכםימy r o 

p װאס אינםערעסעז, • s  pm ossxssp וייעו y הןנס

ליםעראםוד איױשער ועו אין שנײדעד״ rw שנײדער
ps .׳/ שנײדערטאן ל. ש

pi מעלם־ליםעואטמ־ דער p s  p s ערשם 
D’S באװעגונג נײע א װי גאד לאע 

.פרא־ אזױ־געחפענע די אנגעגאגגעז
 װעלכעד ps ליםעראםור״, לעםארישע

 מאםױוען די דאםינירם האבען עס
ps ארבײט ps פאבריקם־ דער װאו

p סענש s געוואיעז ארויסגעחקם 
העלד. הויפם דער אלם

ps preipss p באװעטע דאזיגע די s י מ־רוסעסאוו 
jn געפינזמ האט ps לאנד 'S ליטע־ אלע אץ נאכפאלגער 

p פאראדאקםאלע דאם װעלם• דער גאר ps ראםורעז s 
 ריכםונס ליםערארישע דאזיגע די װאס ,pmss יערבײ
 ps פראלעםאריער, דעם pjsn געדארפם האט װעלכע

 .סרא־ די ארבײםער־לעזער• דעם פחנםד פארבלימז גאר
 חקא pnn? אירע האם ליםעראסור״ לעםארישע

pjsisss ץ,5טעליגע5ד1 םנאביםםישער דער צװישעז גאר 
 po א עסעס װי אויפגעטםען פאבריק די האט מעלכע

 מעםא־ ppreo אלסאר אז אגשטאט isn טעמפעל, נײעם
 םוזיק די זיך הערם ארגלעז אנשםאט װערשמאםען, לענע

ps מאשינעז עלעקםרישע די p s סריסטער דער p s דארם 
pn p ארבײםער דער s קאסםױם^ בלויען

p האבען סאעםען״ .פראלעםארישע ssnjrnre די s 
 פא־ דער גו ליבע די סראקלאםירם מאניפעסםען זײערע

n  iis  p r ט.״נ̂ן דעד וןס טנגןיליהעו״סא p a  n 
pmss p ליםעראםור פראלעםארישע s באװעטע, א urn 

דעם איבערגעװאויגעז האס ossass עסםעםישער דער
pm nsnnsn, 5 5סיר issn  y m vיט po prevss 

preom פאגריק, o. m  •h p״ p t m  m רפעובאז xvfn 
oossssons ריםם דעם po די p»snrso. סױפלרליבע די 

 סארשםענדע־ שום n פכער ״#רבײס דער פרץ פפםענםזנן
סאשין. דער בײ שםײם העלכער ,osso דעם פאר ניש

p s  i m c i & r vtrsn  n si ps סרא- די אס אכער 
 sVo םיט צתאםעז ps נײעס א pmss ריכםתג עשסארילע

 Dm געקוםען ד איז ריכםונגען םןןדערגיססישע זונדערע
 אמםע־ גריױםען ן אחיסגערוסען אגהױב וױן שסװעם»

is שנעל גאנץ אבער רעס, isis iwnoo. דאגעגען ps דער 
is o m s םים אייד האט מעלכע .,אטװערטלי sntssra 

oasassym אדי  pm i די preps, sssr r u re,װי ״ 
ס טוטוריזם, hI עקססרעםיאניזם דןוןיז  •S האם o r 

ים5 לטמ*י ״רוראטליסע 8ישאד08אלפך» עעססעסיש די
b»»s< ק״יז js4>W4__________________
p בײ s  cts אס ניטא ■pram r  • n rrw a rso •pn 

ps שױן אװדאי i s i  p s סאר לעזער, םנאביםטישער 
 ניחמ*, ן ייבערראשוע, to pn זאל פאבריק די ײעלכען

 ps isessoiosrs די לאזער׳ די סאטיװ. אר03וװטכאקא
תאר־ םיםן הײםיש אלא זײנען ליםעראםרר אידישער דער

p שסאס s אכריק דער מים& p s ס״ל גרעםטער דער 
ps סאבריק יז6 זײנעז שרײבער אונזערע p s  .TSaipys 

p ליטעראםור אידישער דער s ריכ־ ,פראלעםארישע די 
p געקומען טונג״ s נאםירליכסםעז דעם p s  ,ossaoa פא־ 

ps ossa אויםשװאונג iis אינדוםטריע, מאדערנער דער 
pm װארשםאם פריםיםיװער דער p s מעכאנ^רם *ss 

p װארשטאס אידילישער דער pm מארען, s פארװאנדעלם 
p געווארען s שװיץ־פאבריק. א

 ליםא־ אידישער דער p* האם ריכםוגג דאזיגא די
 םארים װי פארשםײער, מיכנױגע אזעלכע tssioss ראםור

p באװשאװער ראזענשעלד׳ םארים װינםשעװסהי׳ s אדאל־ 
 פךאלד־ pmss אלײן אלע כםעם זיינזמ װעלכע שסאס,

 די אױסגעדתקם דיכםונג זײער ps pmon און טאריער
פראלעםאריאם. אידישען ps שםימוטען

 חוינט־העלד דער — שגײדער דער
,asipn’nsosis P» טיט קאם̂ן ps לידעד די אין

 געשא־ 1האבע press® פראלעםארישע אידישא די װאס
 TSSS1D *וריק, דערם3יארהו האלכע[ א העכער מיס פען
 שנײדאר־ די הויפם־דעלד• דעם אלם שנײדער דעם טיר

נ1אנה דעם בילדען ארבײםער p י w m s ps גרויםשםא־ 
p דאם פראלעסאריאם. םישען s ״סװעם־שאפ״ דער p s 

p 1דא3לא s  p s ,אםעריקע os isn אױך זיך הויבם 
to ps® די — אטג^בײסער-באװאד רעװאלרציאגערע די

mssn דער אס ossrsasam בײם יצײם pnsm s 
 שיל׳ פלאםטישע א םיר געסינען שנײדער״פראלעםאריאם

m־m״ דער וױנטשאװםקיץ. מאריס ״a דערוע s  ps s־ 
pm םאניrלpם״ p s שאפער םליכער5סײגע דער po דאר 

p ריכםונג פראלעסארישער s דאר n som s ליםעראנ״־ר 
p s  p s עציגער3זי די *TJsnoo t v  p n r ,יארחוגרערם 

i נאך קודץ s m *  i s i ,לאד קײז געקומעז קאמונע״ 
p n» מו i סs ו s i  pmss p n  p s מגםער S i *pn po* 

p טארקס ore םעםיגקייס מאלוגיאנערער s ענגעלp s  o
r * v  is i• ___

i אס וװ s i א״ט in  onma שילחמײמ פאלגענדע די 
 • װינםשעװסקי טאריס פון

so m s, ײםער3אר I
s* אמאליגער to ms געזעל, הײםיש$ר א ,נים is 

is ״a דעימ־נרשאט rm n s a re  TO, אגססר בערװעל a״ 
 סאסס לאקשען, בלאס א װעלגערם סא&איגיצאט, אים
p is* קערען לעבאססע03 דאד העל»ט קמדער, די ®t o 

o a s is  ,oasn װאםער po ^האלץ. האקם ברונעג oars 
orn i טײער s  pm —  p s מן® up* קייז n r s is is r״ 

a״re o צטזע — םןןן i s זיד p s  psnr שסשאבעס 
 ns,® עםליכע ss״v עםליכע׳ םילייכם שטשאבעם אביסעל,

®os r a  ,osar ®o ײם זײ ?טס» m גײז pressor

sppiss is .קאפיםאלען pnn c f i םיו־ער די po די 
res*ssoorp*oisnsamse issspm res קא־ װעמעם 

 אזא Dssora prsrers דעם ps oosiosa os פיטאל
s?סלסט ir ,ױ םומע  TT — דאלאו־ ביליאן ossa 30 ו

n s״ r העלפס pmsss o s i tv אײנקונפם נאציאנאלען 
po די pretov so i’ snnrB. דאם i״tss די is  *p s 

•v rp  ososn res 'v n r o n p som s 200 s s r  tv 
isasn p 122 סאל s ליןן  srp* װעלצע ps זאלפר נ

®iso  is r ir װי r העלפס pmsss o s i po רײכ־ 
po did די prero® s o a m iis. םים סאו־שםעלנדיג 

is זיך s ’ ssn וזי osssn■ 1 P® iso is isw  • jyan r 
pmsss is i  ps* מל ps osnqnronr .די לאמ־ 

ps vrepso *pi tspsss orman rr ir p 200 ssrep 
r ױ  ps ossn חײפעל קליין pnm * .prrpssa 

p וועלכו s  os •isoosnmso is i  p s  tssito גרינג 
pnreaso r  is o  orn .p»isu®in rs  *pr ^®סליסי■ 

 osnsa prrpssa sons. ?ל״גס ssnrn די אײגפלוס
S וױ 's rrs  s iso 'a  r קל>n  is o is 'i Tsis 

p ר״ד s ssioonoss isa n irn s po סױל po װילקי 
noropn puss•* װילקי׳ס ps p s  possess די 

is i  po tsosisos'x יןלײגער ראױגער n״*ssa iso 
ps p s  ds •tsi'P ױ pn po presisosm* ואױגער 

 אנ u< 1 נמכען n קאויסןליססען חיימיגל קדייגער
psnries3 ix sv*srirsaso ir  ,iso®3״ p s  eיס pre* 
isE*pn p s  or> reossovss r  *n, װייל *irm  •pn 

o s isrio  w o r e  *prsn, םיר װעלצען “ pmrn 
•aso i  —  IT  10 so ss i n  po 1®0 ps osnsnsa

p  r®*s p s  ore m orn ,osisrio  is®*s״t גלײמח 
n rs  orn —  soa*vss *pmsss i s i  p s osre pa 

pre t v  oasinx ו״ט ps sanirns r ם־סגישע n r 
ps*miosa23״ ossms orn ,o םיליאן issspm res 

is is is r  i s i  ps .orn ps ^ pisi ir e  pm si m 
is■ קןלןססלס oasiass זײס. sm  r  is o  prerer 

jyvpjta  Tssspn so s.
s'nas n  p s  o n  —  .sari m  preismssr 

pmrorsjms• סאליםיס ps .יײלקי סר nos pn p s׳s 
פלאטפאו־ם. סאליסיסע

l*» t ' ־
po osm ssp i s i  p s  o is m i די **isn  ,ss*ss 

isare tsi'ssi *psi ossra-oms o*s ir  ,prenis sa 
issxpmrex pmsss o s i ,סלק& *ra*o*ns o*s ir 

*pmsss i s i  isare n*an*isa *prt pn * im  oss 
*o*ns —  o isp irs  in s  ir s  .srers issspm res 

osspa דארף *pmsss i s i  ps prom o i* in osrp 
*s i  issrp n so r i s i  ps asnspissra is w n s o r 

o s i Tsis*ovir *nn  srn jun*s װילעז *i  ps 
•prero-opirs issspm rer

rre core osa is is s is i יראיס־ 1מעכטיגע 
mo*sreis pn ps p o is m i tssss o rn re m sss־*s 

*n r i ps is s r i *pnssrreprsi *pmsss i s i  n 
r אײנפלוס |sv*o*irs pn סאסיליזירס s , o n  tssss 

i* i.״ o s i tssss זײל״ **גמ ir iu  r  ore  isare■ 
t v  presisosre s v m p t p s  ssreaso p m  p u n 

rears is*n Tyi snsiis r  sire  pmrn orn .is r i
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 און וואכזנן״ און טעג אזױ שטשאבעט חדר, פון םשה׳לען

 זיין צו ם א- שיקט םזוג־זװגים דער ביז יארען, און חדשים
 קען ער צי שגיידער. א אליין װערט ער און באשערםע,

ר. םאר בעל־מלאכה א ער ווערט גיט, צי מלאכה זיין  ז׳
 דערבײ און באװייבםער, א איז ער וואם דערפאר, ■שוט

 הײםט מוז, און קעסט, קײן ניט עסט וואס אזעלכער, גאך
 געגעגװארט אייגעגער זיין פאר זארגען צו אנםאנגען עם,
צוקונםט. און

 סײ שגיידער־פאך, דעם אין םײ ארבייטער, אזא ״ניט
 אידײ דער װעלכער אין מלאכד״ אנדערער אן עפעס ביי

 אמאל האט לוין. אן אפט לויךארבײטער, אידישער שער
 געװען איז היים, דער אין מקומות אונזערע אין געלעבט

 איז דעחען זיך םאר האב איך ײעלבען ארבײטער, דער
 פראלע־ םאדערנער א געװען שוין איז דאם לאנדאן.
 ,״האנט״. א גלאם אזוי אדער םאבריק־מענש, א םאריער,

 פראפאגאנדיםטען פון קרייז קליינער אוגזער זואס ׳דאס
 איז ליטעראטור, דער אין גאר כמעם געזען פריער האט

 וועלכען ארבייטער, דער אויגען. די פאר געשםאנען איצם
 בא־ און באקלאגט םעחען העברעאישע *ין האבען מיר

 אין איצט איז יאר, דרײ־פיר םריערדיגע די אין זוגגען
 פלײש אין םארוואנדעלט אונז״ םאר דערשיעגן לאנדאן

 ארבייט וואם לוין־שקלאף״ םולקאםענער א — בלום און
 אנדערע׳ םון הונדערםער צווישעז צעגדליגער, צוױשען

 רעגענםאנטעל־ דעם r* טישלזןריי, בײ שגײדערײ, בײ
 זײגער־ אלם שטאקמאכער, אלס שריםטזעצער, אלס םאך,

 דעם אויף מײםטענם נאך פאך דעם אין (הגם מאכער
 אי־ מלאכות, אנדערע םאנכע בײ און שטײגער) היימישעז

טאבאק־ארבײטער. און שוסטער אלס בערהויפט
 םין אזא גאר געםונעז לאנדאן אין שוין האכ ״איך

אין קנעפלאד־ארביים למשל װי ארבײטם־פארםײלונג,
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 דאן ליטע דער יןא ױך עןס אלסװ דאס װאס ,ײדעדײגט
םארשטעלען״.״ געקענם ניט

 אנהויב דעם שוין םיר זען שילדערונג דער אס םון
 םאקע עיקר דער און ארבײטער, אידישע ארײנציען פון

 מיר גרויס־אינדוסםריע. םאדערנער דער אין שנײדער,
 צעםיילט צעשטיקעלט, װערט שניידעו״פאך דער וױ זעען
 זיד מערקט זײט אײן פון בארוםען. םארשידענע אויף

 אראלעטאריזירונג דער םיט צופרידעגהײט וױנטשעװסקי׳ס
 געפינען גלייכצײםיג אבער שױידער״ אידישען דעם םון

 ״לוין־ װי אויסדרוק, אזא שילדערונג דער איז םיר
 עקםפלו־ מורא׳דיגער דער אױף אגדײטונג אן שקלאף״,
 אין אוידרוק םער אלץ שפעטעד געפינט וואס אםאציע,

 וועגען זיך רעדם עס װעלכע איז פעחען״ זוינטשעװםקי׳ס
 קליי־ די ניט אליין טראגען און נייען ,װאס שנײדער, די

דער״:
ארבײטער-םרײגט״ ״צום

 גרידעד, ארימע םיינע •וויןי קלער דיו, מ® «איד
eyn זועלס, ח״נמיגער דער אין *װער*  »רבײ«ען
 גלידער די *ון םארף אנפערן.ו״ער זואס
געלט: פון mm אויפן אפפערעו ווון

ם*#ינען, *לע פון יעדער די *רײבען זואם
ן זייעז *קערען, יװאש ו ברוי■ די באקען י
געפינען, נים ברויט •וגדעםסזועגען קענעז און
;נויט » איז *טיר*ט זיי קראנקלויים אדער סלעגן װען
קליידער, די גים *לייז טראגען און גייען זואש
 םי םיט ח״זעד אנדערע ט#ר גייעז װאם
 חדר, טיגםםערען » אין »לײן וואוינען און

«י״. די אין,«ט»לען װי *וזאסענגעטטאטט,
 בא־ א שוין איז וױנטשעװםקי׳ן בײ שניידער דער

 ״דאם מער ניט שױן איז ער פראלעםאריער, חאוסםזיניגער
 שלום־ אים שילדערט עס װי שנײדערל״ פאר׳בשופ׳םע

 אגסקי ש. װי שגײדעה םארצייפעלטער חנר אחנר עליכם.
 שנײדער״, ״דער ליז־ פאפולערען m אין אים שילדערט

 אנט־ זײנען שאםונגען צוױי דאזיגע די װאס דעם, םראץ
 ױיגםשעװםקי׳ם. װי שיעטער. פיל שטאנעז

נײ^ •גיידער «דעי
גייט, גאחנל די

דרײט: טוח דער
* די גרויט ם׳אי« גוי

גרויט, פײז גישטן
גרייט!׳* קײז גישטא

w p בלױו ״שגײדער״, אגםקי׳ם אק רעםרײז דער איז 
אנמאכם. און צעבראכענקײם טיט,

זרימקײט, די נוים, די שילדערס וױגסשעררסקי אױך
 בײ אבער ארבעםער, אידישען *ון לעמו ביםערע דאס

 גע־ גים גסריל ײז־ערשג דער זיד פילם דויגסשעװסקי׳ז
 און שוסםער אידישע די חכגעח׳דיג. נים אזץ פאלעז

 בי־ דער פון זזערען •םור װעגען נים סראכסען שנײדעוי
 פאר־ וױלעז זיי פארקערט, טלאכה> שזזערער טערער,
 זײעד אויף שטאלז זייגען און ראריעראאגטפ בלץגזז

או־בעט: ערלימר

 ק״נעם בײ גיט בעט ״איך
טייגעם, 8 טיטזל »

:וײן גיט םורגו ק״ן זויל איך
 באמאגסטער » װיל א*ך
טוםםער, ערליכער »לם
«ײן״. באר אג״דער ערלינער אלם

צו׳ ארבעטער אידישען פון צוגעבונדענקייט ידי אט
ן ײ .  אוים־ צום אויך ברענגם בארוף זיין צו און סביבה ־

 מארים גאכפאלגער, נאענטסטער װינטשעװסקי׳ם רוק >
 קינםטלע־ אין ״דידען״ דעם איז װעלבער ראזענפעלד׳

איבערגעוואקםעז• םיל זין רישען
 ׳שנײדער־שאפ פון פאעט דער

 אמעריקאנער םון טאקע און ער־שאפ,Tשני פון
 אידישער גרויםער דער אט געקומען איז ״סװעט־שאפ׳/

 עיקר דער און דיכטונג זיין מיט האם וועלכער פאעט״
 גרוים ארויםגערופען ארבעטס־מאטימען, זײנע מיט טאקע

 מארים װעלט־ליטעראטור. דער אין פאראינטערעסירונג
 איינ־ דער במעם נאך םאג צו היינם ביז איז ראזענפעלד

 איבערגעזעצט יזײגעז םעחען װעםענם שרייבער, ציגער
װעלט־שפראכען. אלע כמעט אין געװארען

װאקסעג־ דער םון שילערונגען ראזעגםעלד׳ס מארים
 גויט די םאבריקען, אירע םים שטאט מאדערגער דער
 אנם־ אן געווען זיינען ארבעםער־קווארטאלען די פון

 אינגאנצען דאן איז וואס ליטעראנװר, דער אין פלעקונג
 עגדערונגען. סאציאלע בײע די םון זייט א אן געשםאנען

 טאקע מען האט גױים די בײ ווען צייט דער אין \
 אפ־ פראלעםארישע ראזעםעלד׳ם אפגעשאצט באזונדערם
 פארגזן־ אים אידען אונז בײ גאר מען האט שטאמונג,

 ביטול םיט באצויגען זיך האט טען שגייחגרײ, דין ווארפען
י האנם איץ אין האלם וועלכער פאעט, דעם צו אמ פעז י
gw דעדיטצו דעד יןא  n*.------------------------------------

 ״םיעשמעקער״ די אבער האט ראזעגםללד מארים
 ״לאטו־ ליד סאםיריש גלענצענד א מיט אפגעענםפערט

:שאפונגען בעםםע זיינע פזן איינס אגב איז וואס םיס״,
 לוםיעו־שניידער״. דער *דער — לאטוטים .דער

 אנײדען וועל און איך בין ״אניידיער
טער. און םןר איםזןד

 ל״דען םײעז וועט װאס דעם, <ו״
 י אער. *ארפע ט״ן פון

קלעםען׳ און אייר עם װעט אוגיידען
נ״. דאם פון קלעםען

 נעםזנן *יד וועל איו 1דע טיטערט,
 I *ג־ידערײ דער *ו

קעגען, טנ״דען ניט אער םײן ײעם
דויט• א״זען םײן גליט
בחעגעז, זועל איו טרעמגן, «ועל איד

טויט. צום א״ך ברענען
קילזןן, א״«ען ם״ן טייט די זועט
 גאך נאדעל ם״ן גילט
 ■ילען ענדליך אויך .זאלט איר און
«טאך. ם״ן בײן ביזן
 ניקםען ״לאטוטיש״ א בין איר

 1װאר אי.ז דאם איר, זע:ט
טיקםען״ *ו גיט איך חאנ ג*:צעש
נאר. איך םיקם לוםפען

.זוסיען, א״ערע אין טטוםט פלזא
בעםרוג! *ון *סירער

לוסיען״ איד אײד, טכײדעו *ו דען
גענוג!״ גוט איו בין

 ליריקער גרעסםע די *ו געהערט ראזענפעלד מארים
 מאטיװען ראמאנסישע זיינע פאעזיע׳ אידישער דער אין

ץ אדט-אין װיכטיג א םארנעמען  ליטערארישעד רײכער זי
 אידישער דער אין ילאץ גאזונדערעז א אבער שאפונג,

 דאנק א םארט ראזענפעלד מאריס שארנעםט ליטעראטור
 איז ליד קלאסיש א אלם און ארבעםער־מאטױועז זייגע

 צײכענט וואם ,סוועט־שא■״״ זײן געווארען אנגענומעז
 דעם — ריםם איגערליכען זעלםענעם א מיט אוים זיך

 םאשמען: די «ת ריטם
 סאשינען, די <וילד *זוי «ן» אין רויאען ,עם
 ; pa איך דאש דוי« איז איו «»רגעם אפטסאל *ז

 #פרלארעו, טוםןןל טרעקליכעז דעם איז ײעי איי
 סאטין: v װ<ני איר בסל׳ דארט ווערם איך סײן
 חטבוז, אן ארבײט אוז ארב״ט און ארבייט איך
ו אאפט אוז <יך טאפט עס י  «אל: אן ויר און־טאפט ז

 —גיט ארעג איו ניא״ זוײם איך ? װעםען *אר און ? זואם •אר
*םאלן״ דענקעז «ו םאאינע » קוסט װי

 צום קומם סטראפע אײנציגער דאזיגעד דער איז
 פאר־ װאם ארבעם, םיז םעםפא גײער דער אױסדרוק

 םארװאגדעלם אים, מירסמעגאג און מענשעז דעם שליגגם
טןשין. דןר פזץ םײל א אין אים

 די םאנאנדעד גיט אבער טיילט ראזענפעלד מאריס
 ,דײן :אגיטאציע־פערזען רעוואלוציאנערע די םון ליריק

מ״ שװעײ א און צוגלײד פידעל א זאל פען  זאגס — י
 אמ מאס אײנשווערונג״, ״די ליד זיין אין ראזענפעלד

פראגראם־ליד. מין א װי
 שיל־ אביעקםױוער אן םתם גאר גיט איז ראזענםעלד

 ׳ דעס אויף בלויז גאר גיט קלאגט ער שאם״ םון דערער
 און אוין אים װעקט ער גאר שנײדער, סון םזל װיםטען

מעשים. צו אים רופט
 גאנצע א ראזענםעלד מארים שרײבט למשל, אזוי,

 האבען וואס געלעגעגהײםס־לידעה רעוואלוציאגערע רייע
 ןיו אין שניידער־םטרייקס פארשידענע מיט שײכות א

 ניו די םון גענעראל־םםרייק א בעת שיקאגא. און יארק
 ךאזענפעלד םאריס שרייבט ,קלאוקמײקער״ יארקער

 פאל• די דא ציטירען מיר וועלבען םון ליד, גרעסער א
 :םטראםען כאראקטעריםטישע גענדע

אטעפער, בל״נע במטאליאנען ״די
םוך; פון אוים טרויםען *אפלען זואש
 «יה א ?לייהי א קוים חאבעז װאם
אעפער; דוספע די אין שװיטען .וואם
חלום, דעם אויסג^םעפט חאבען .זיי

זואר״ אויטז חלום גרויםעז דעם
 גאר און האב נעבען ניט הייםט װאס
ט״\ולאנים. די *ו עקל»*ען-זזעל אין
 - ארב״טם-גפטפליאנעז״ <וילען' עם
— קל״דער־פפר דעם *ון העלדען די

«בז*ך, עלענד׳ם אין פארג״ן םער ניט
״1 מאנען חובות ז״ערע קוסען זײ

o 1אי ^ o a rjn אויך שלאגמ רנשאפ־ליח am t! 
 איז דאם םארביטערוגג. פעחענליבער פון טאן דער דורך

 צוזא־ פיזישען דיכםער׳ס דעם םון צייט דער אין געווען
 גלייב• דעם םיטאמאל פארלירם ראזענפעלד מענברוך.

 גןך פײנליך א םערזען דיגע פון זיך ס׳הערט אמ געװיכט
 :שאפ םון באםרײען צו זיך באגער א און שריי

 1 «ער 11א נאדעל סיס נעםען דאס זאל <סון» ,א
 1סער נים ארבעט איד — אג״דער ק״ן סער בין איך
 - — אטאך קײן םער טו איך ניט; אנים קײן םער טו איך

1כראך » עס ב»פט אוז poy »[ געענדיגט,
 זוענייט אוין איו חאב אגײדיער, בין אין־ ,זײט #
 — בפקל״דט אוין װעלט א םלבואים, טיט ים »

 סטאפ, איך *י ניי, איך צי פרויס, קוסט װאס דאך,
״1«אפ ועס אויף אײנם אלץ ?וטעז טעג ׳פריפח »

גליקלין, געווען ראזענםעלד מאריס אבער איז צי
 דעם םארבײטען צו עניליד געלונגען אי& איז עם ווען

 ענטסער אן ? רעדאקציע־אסים אויסן שנײדער־שא■
ד ליד דאזעגשעלד׳ם םארים אין םיר געפינען דערויף פ  ׳

 טיפע דיכטער׳ם דעם באוױתם וואם דער־שקלאסעריי״,
:אנטוישוגג ביטערע דין און טראגעדיע

 אלזןנט אי« א»פ דער געטײנט, זזאב ״איך
רעדאןציע. די בעסער און

— טעדער-קנענט » אין בין אצינד
I רעאקציע ארעתליגע »,
געדינט, טיר ביי זזאט ײאם פען, די

 s _ ךעען א*צט אל״ן איך םוו
טיגט, טיאפזנן יעדען אויןי וויין איך
דעיינעז• פארא[ איז \ואם

S' מקלײדט, װעלם די איך חאב אסאל f
׳ — בפיפקץט, און באםאנטעלט

 באנײט אל״ן איך בין אצינד
נאקעט... עולם דעם לאז אןן

 נאגריןי » םאכען זיך קען ״ער
— ? לײרעז גרויסע ם״נע *יז
 י1טי אר»ען5 אין וויי מיין טראג איך
ריידןןן. ני«ט דערפון טאר און
*אפ, דעם אויןי װידער םיר םאכט א,

פארטראגען• פיל דארא וזעל איד
— «»פ םײעטער, דו בלוט, ם״ז **• א.

י <ןלאגע'ן.' גאר תעלפם » וועל איך
' «װער, אאפען ביאער, אאפען »על
 — טעגח « »ז «*«עז יא׳

אער״ די נאד איו קען פארדינגעז
מימען״ נלײבען םו* פען די
שניידער־שא^ םח געקוםעז את װעלכער פאעם, דער

 תר פױט ארמס שװערער דער צו צוריק מסער וױל
 1ייי םרײ אפאל װי ודײטער חאגען קענען צו גדי שער,
 מי האט ער װעלמן מים געצײג, דיכםעריש דין •עז׳
שאו. פון שנײז־ער די — נאענםע זײגע דיגט
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אמעריקע איז ױױאניזם דואל
r  Z W X אמע־ םון שטאטען םאראייגיגטע די

יוניאן־ טרײד די זינט האט׳ ריקע 1
 זיך און אנטשטאנען איז באװעגונג

 געםונען זיד -שטענדיג אנמוויקעלט,
 אךער ױניאנם, דואל צאל גרויםע א

עקזיםטי־ די צו אפאזיציאנם־ױניאנס
 זיינען אפטמאל און ױניאנם. רענדע

 כא־ לאקאלען א פון בלויז נישט געװען דואל־ױניאנס די
 אויף פארנומען אויך זיד האבען נאר ראקטער,

 האט מען — הייםט דאס מאסשטאב, נאציאנאלען א
 טריידם אלע איו ױניאנם דואל גרינדען מיט פארנומען זיך
 אמע־ די איז למשל, אזוי״ לאנד. גאנצען איבער׳ן און

 פאקםיש גרינדוגג איר בײ לייבאר אװ פעדעריישאן ריקען
 דעמאל־ דער געגען דואל־ױניאן נאציאנאלע א געווען
 די און לייבאר׳/ אוו ״נאיטם עקזיםטירענדיגער דיגער

 דער געגען וואירלד״ דהי אװ וואירקערס ״אינדאםטריעל
לײבאר. אוו סעדעריישאן אמעריקען
 אפאזי־ די םון םירער אלע װי מערקװירדיג״ און,

 און טויזענט גרינדונג זייער בי̂י האבען ציאנס־ױגיאנם
 נישם אוםן בשום װילען זיי אז םארזיכערט, מאל אײן

 עקזיםטירענדיגע די צו אפאזיציאגם־ױניאנם קיין גרינדעו
 ארבעםער די אז בלויז, אויםעז דינען זיי נאר ױניאן,
 אויס־ כדי ארגאניזירט, שםארקער און בעםער זיין זאלען

 די האט אזױ ארבעםם־באדינגונגען. בעםערע צוקעםםען
 צו אויםרוף איר אין לייבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען

r וזאם צוזאםענפאס עדשטען איר x גצווא• אפגעתאלטצן 
 גע־ אױםדריקליד ,1881 יאר אין פיםםבורג אין רען

^ צאל א האבען מיר״ :זאגט  אםעמ־ טרייד ױניאנס, ט
 אנ• פילע און לייבאר אװ נאיםס קאונסילס, אדער בלים,
 ױנ־ אינטערנאציאנאלע און נאציאנאלע לאקאלע, דערע
ױ אבער יאנם,  וועלכע ארבעם די זיין ניט זאל עס גרױם ו

̂געטאן קען אױפגעטאז, האבען די  טער, פיל װערען דאך
 פעדעראציע א אין ווערען םאראייניגט זאלען אלע די ױען
םרײדם״• אלע פון

 גרינדער די אז קלאױ, איז דערקלערונג חנר םץ
 אין האבען לייבאד אװ פעדערײשאן אםעריקען דער םון

 ״נאיםם די אייגשליסען אויך געװאלט םעדעראציע דער
 דיגען צתאמענפאר ערשםען דעם בײ אץ לייבאר״, אװ

 גע• אםעמבלים לײבאר״ אװ ״נאיטס די םון םך א םאקע
ױ אכער םארםראטען. ױען  האט פעדעראציע די נאר ו

 yr*a די אז געווארזןן קלאר את ארגעט איר אגגעהויבען
 אונטער־ דער צוזאםען. גײז נישט קעגעז ארגאגיזאציעם

 האבען די גרױםער. צו א געװען איז זײ צוגישען שײד
 אין ם» פרינצייעז״ זײערע אין ם» אוגםערשײדם זיד

 מע• זייערע אין סיי אמ ארגאניזאציאנם-פאו־־םען זײערע
 די צוױשען קאמף דער אז געווען, איז סוף דער טאדען.

 און מער אלץ זיך האט ארבעטער־ארגאניזאציעם צוױי
 זײ־י קאמםם־מעטאדען די און פאנאנדערגעםלאקערם מער
 אידעאלע. קיק געװעז נישט גאר זײטען בײדע פון גען
 אײן פח מיטגלידער אז מי וױיט אזױ געגאנגען איז עם

 דער םון מיטגלידער די געגען געסקעבט האבען יוניאן
ױניאן. צוױיטער
 דהי אװ װאירקערם ״איגדאםםריעל די אםילו אץ

 דא־ אי ,די פארקירצט זאגם םען וױ אדער וואירלד״,
 קאנװענ־ ערשטער איר בײ האס װאס דאבעלױ״, געלױ
 1905 יולי אק געווארעז אפגעהאלטען איז װאס שאן״

 דאר־ ארבעטער די אז •ראקלאמירם, אפעז שיקאגא״ אין
 אמעריקען דער מיט באציאונגעז אלע אירײסען פען

 דער־ זײן אין חײוואוד האם דאך לײבאר, אוו פעדערײשאן
 קאנװעג• די אז זאגם ,מעז :דערקלערם עםענומם־רעדע

 אפאזיציע אן אלם ארגאניזאציע״ אן גרינדען וױל שאן
 איז דאם לײבאר. אװ םעדעוײישאן אמעריקען דער צו
 צו בלױז צוגויפגעקומעז דא זיך זיינען מיר םעו̂ו א

. ארבעטער־ארגאנתאציע אן גריגדען .  ״דהי :(זע ״ .
 םוף דער ברינסחמ). j< פון דאבעלױ״ דאבעלױ אי

 האט דאבעלױ״ דאבעלױ ״אי די אז געװען, אבער אי«
 די צו אפאזיציאנס־יוניאנם גרינדען מיט פארגוםען זיד

ױגיאנם. עקזיםםירעגדיגע
 אינדום־ פאר (קאמיטעט א׳י אי ״םי איצםיגע די

 פײערליד מאל אומצדליגע האט ארגאגמאציע) םריעלער
 םאתעםען זיך װעט ארגאױזאציע די אז דערקלעדם,

t זײנעז װאם ארבעםער די ארגאגיזירעז מים בלויז o 
 אײף האט וי (און םאסעז׳יראדוקציעם די אין שןפטיגט

 אדפץ באק װעם און יױפגעםאן) פיל זעחר געביט ד*ם
 עקזיס־ די צו אפאױציאגם־יוניאגס קײן גוײגדען נישט

*ר־ 4 •י• םי• די האט לעצםעגס יתיאנם. סירענדיגע

יאזעפסאן. א. פון

 בילדינג־םריידם די אין אפאזיציאנם־ױניאנם גאניזירט
 אנגע־ דינען ארבעםער די װאו םאכען׳ אנדערע אין און

לײבאר. אװ פעדעריישאן אמעריקען דעד אין שלאסען
 דואל־ םון גרינדער און םירער די האבען פארװאס

 װילען זיי אז דערקלערען איין איז געהאלטען ױניאנם
 :איז עגטפער דער ? דואל־ױניאנם קיין גרינדעז נישט

 זיך װעלען ארבעטער די אז גוט, גאנץ וױיםען פירער די
 אמ־ וױיל אפאזיציאנס־ױניאנס. קײן אין אנשליסען ניט

 קלאסען־ ארבעטער די זיינען םיל אזוי אויף ווייניגםטען
 עקזיס־ עם װאו דארטען אז פארשטײן, צו באוואוסםזיניג

 פארלירען דעמאלם ױגיאנס, צוױי טרייד איץ אין טירט
 פראםיטירען דערםון און געוױנסעז זייערע ארבעטער די

מאנוםעקטשורערס. און באםעס די בלויז

 1קאמוניסטע און סאציאליסטען די פון טטעלונג די
דואל־ױניאנס בנוגע

 אין שטרייט־פוגקטען וויכםיגסםע די םון איינער
 אויך װי באוועגוגג סאציאליםטישער אלװעלטליכער דער
 איז באוועגונג סאציאליםםישער אמעריקאנער דער אין

 געגעג־ די זײן זאלען אזױ װי םראגע די געװען שטענדיג
 און םאציאליסטישער דער צװישען םארבינדוגגען זייטיגע
האט פראגע דאזיגע די באוועגונג• ױניאגיםטישער טרייד

 ױעלט גארער דער םון פארטייען סאיאליםטישע אלע אין
 פאר׳ן ארױםגערופען. דיםקוסיעם און בלום הײסע פיל

 םאציאליזם דער קען :אזױ םראגע די שטײם םאציאליםט
 דער פון הילף אקטױוער דער אחן ווערען פארוױרקליבם

 ענם־ דעם אין נישט? אדער באװעגוגג ױניאן טרייד
 כא־ גאנצען דעם גאשטימט םראגע דער אט אויף םער

 פארטיי. םאןיאליםםישער דער םון םאקםיק אח ראקםער
 פארמיירקליבם קעז םאציאליזם דער אז אן םען נעמט

 טרײד־ױניאן דער םון הילף אקטיװער דער אן ווערען
 פץ הויפט־ארבעט די אז עם, מימט דעמאלם באװעגונג,

 רײן־פאלי־ אין באשםײט פארטיי םאציאליסטישער דער
 מער וואם קרעןמ אץ אויפקלעמנגס־ארבעט און טישע

 דער אז אז אבער מען נעפט וואלען. די ביי שטימען
 באוועגוגג, ײניאן טרייד דער םת םיטהילף אקטױוער

 וועחנן, םארװירקליכט גישט סאציאליזם דער קען
 הויפםזעכליד באװעגוגג םאציאליסטישע די מוז דעמאלט

 די איז פראפאגאנדע סאציאליסםישע מינר אפגעבען זיך
ױניאגם.
שטענ־ ד״אם פארטײ םאציאליםטישע אמעריקאנער די

 קאמ־ א םיט פראגע דאזיגע די לייזען צו געזוכם דיג
 םאציאלים־ די מיטעלװעג דעם געפרואװט פראםים,

 זײן צו מיטגלידער אירע דערלויבם האם פארטיי טישע
 אין סײ און לייבאר״ אוו ״נאיםם דער אין םײ טעטיג

 דער־ האם זי לײבאר. אוו םעדעריישאן אמעריקעז דער
 טאן־ אמ םירער זײן צו םיםגלידער אירע שפעטער לויבט
 לייכאר, אװ םעדערײשאן אמעריקען דעד אין סיי געבער

 1912 יאר ביז׳ן דאבעלױ״ דאבעלױ ״אי דער אין סײ
 ״אײ דער געגען ארויםגעטראטען איז פארטײ די װען

 סאבאטאזש םון פונקט דעם צוליב דאבעליו־דאבעלױ״
 האם פארטײ םאציאליםםישע די פראגראם. איר אין
 ײניא־ אינדוסטריעלען פראגרעסיוחנז םאר דערקלערט זיך

 אז דערקלערט, זי האט צײם זעלבער דער אין אמ ניזם
 ארגעטער־ארגאניזאציעם עקאנאמישע אלע דארף םען

טעםיגקײט. םאציאליםטישער פאר אױסנוצעז
 די פון םאקטיק די געװען אבער איז אנדערש גאנץ

 װע־ רײדען צו שװער באמת איז עם קאמוניסטען. היגע
 וױיל קאמוניםטען, פון טאקטיק אויםגעהאלםענער אן גען
 זײער געביטעז פאל םיל אזױ האבען קאמוניסטען די

ױ דואל־ױניאנס און ױניאנם צו שםעלונג  בײט פו־אנם א ו
 כרא• זאגען, צו אזוי דאבלױז׳ װילען «יר נאז־טיכלאך.

 זיג־זאמז די און קאזשעלקעם די םארצײכענען נאלאגיש
 טרײד־ױניאן היגער דער צו בנוגע קאפוניסםען די םון

באװעגוגג.
 גע־ געגרינדעם איז פארטײ קאמוגיסטישע די װען

 דערקלערם, פלאםפארם איר איז זי האם 1919 אק ױארען
 םיז את ײאל־קאמיאניעס אין זיך באטײלעען .דאם אז

 דארף חויפם־געװיכט דער וױכטיגקײם. צװײסער דעד
 אין םטרײק־באװעגוגג די אגםװיקלעז צו װערען געלעגט

 און קאפיטאליזם פון משטירצוגגזא דער סיט פארבמדוגג
פפדמריישאן דואל א װעדזמ געגרמדעם םוז דער«ר

ן א י נ ס ױ א ל װ א ע ז פ מ ע ק א י 1ב ן ד ע ק י ר ע מ א א ש ײ ר ע ד ע  1פ
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 מאםקװע אין םארגעקומען איז 1920 ױלי אין אבער
 ױניאן־ טרייד רויטען דעם םון קאנגרעם ערשטער דער

 די געווען איז טאג-ארדנונג אוים׳ן און אינטערנאציאנאל
 קא־ די פון שטעלונג די דין דארף וואם :הויפט־םראגע

 דעמאל־ חנר לאזאװםקי, א. ױגיאנס. די צו מוניםטען
 אינ־ ױניאן טוײיד רויטען דעם פון סעקרעטאר דיגער

 דא־ דער װעגען באריכט דין אין האט טערנאציאנאל,
 ארויס- האט וואם םראגע, ״די געזאגט: פראגע זיגער

 טר^־ױניאן דעם אויף דיסקוםיע גרעםטע די גערוםען
 די םון טאקטיק די זיין דארף וואם :געװען איז קאונםיל

 דער אין עלעמענטען רעוואלוציאנערע און קאמוניםםען
 אלטע די צו באציאוגג די און באװעגוגג ױניאן טרײד

 די מיר זאלען צי :געורען איז םראגע די ױניאנס?
 איבער־ ?.- פאױכאפען אדער שפאלםען ױניאנם אלטע
 קלײנע באזונדערע בויען און ױניאנס אלטע די לאזען

 קאמו־ מיר אז באוױיז, בעסטער דער זיק וועם ױניאנם
 הילפ־ םון טאקטיק א איד עס איז שײאך זיינען ניםטען,

לאזיגקייט״.
טרייד־ רויטען דעס פון קאנגרעם ערשטעד דער

 בא־ אזא אנגענומען טאקע האט אינטערנאציאנאל ױניאז
 נישט זיך םאל קײז םאר זאלען קאמוגיםטען די אז שלום,

 אונטער בלייבען, נאר יוניאגס. אלטע די םץ אפשפאלטען
דעריבער ױניאנם. אלטע די אין אומשםענדען״ אלע
IN «אט«ז יטטלזײאמק n זועך i

 די את ליג״ עדױקײשאנאל ױניאן טוײיד ,די אמעריקע
 ״א אנצופירען געװען ליג דער פמ אויפגאבע הױפט

 באקעמפען צו אמ יוניאנס די אין טעםיגקײט״ בילדונגם
 שפאל׳ ױילען װאם רעוואלוציאגערען בלוםרשטדיגע די

 אינדעפענדענט גרינדען אדער יוניאנס, אלטע די טען
 פעדערײ־ אםעדיקען דער פון רײען די אױםער ױניאנם

לײבאר. אװ שאן
 עדיוקײ־ ױניאן ,טרײז־ קאםוגיסטישע די נאכמער.

 רעװא• גערופענע אזוי די באצײכענט האט ליג״ שאנאל
 דואל־ױניאנם גרינחגז געװאלם האבען װאס לוציאנערעז,

 העראלד״, ״לײבאר דער קאגםר־רעװאלוציאנערעז. אלס
 :געשריבען האס יוניאנס, די פאר ארגאן קאמוגיסטישער

 דענ־ װעלכע איבערראשט זײן װעלעז יעניגע די ״בלויז
 ארױם־ האנדלונג רעוואלוציאנערע א איז עם אז נאד, קען

 יונ־ די ארבעטער מיליטאנםישע ביםעל א צונעםען
 עם אנרופען און דאגמע א צוליב זײ סאראײניגען יאנם,

 שלוס לאגישער דער איז דאס ױגיאן. רעװאלוציאנערע א
 פארגאנגענהיים. דמר פון קאנםר־רעחאלוציאנמרמן די פון
 אין ליגם ארבעםטר רפװאלוציאנערפ די פון האפענונג די
 ױניאנס*. טרײד אלםע די אץ מאסען־ארגאניזאציעס, די

).1922 אפריל העראלד״, ״לײבאר :זע קורםױו. (מיץ
 פח פאחעער אײביגער דער םאםםער, ז. װיליאם

 געוועזע־ אמ פארסײ קאמוניםטישעד אמעריקאגער דער
 עדױקײשאגאל יוניאן טרײד דער פון םעקרעטאר נער
:געשריבעז האט ליג״

 פאל קײז פאר און ױאך דעד אויף זײן דארםען *מיר
 דואל־ײגיאניזם. פת שטאנדפונקם דעם אעעמען נישט

 ױניאניזם דואל אז געלערענט, אונז חאם דערסארוגג די
 פמ איזאלירט זיין טעקטעם, קלײנע אגטװיקלען צו םײנט
באוועגוע.^ ארבעטער דער

 קאמוניסטישער דער װאם בײטראמן די פח ״אײנע
 געגעבען האט אינטערגאציאגאל יוניאז טרײד רויטער אמ

 קאםע־ זײער איז באוועגונג, ארבעםער אמעריקאנער דער
 די (זע דואל־ױניאנס״ גרינדען צו פארדאמונג גארישע
 װי־ פח ארגאניזירטע״, ניט די ,ארגאניזירם :בראשור

).1926 אץ געדמקם ,13 זײם פאםטער, ז. ליזמז
איז. ציטאטעז און םאקטעז אויבען־דערמאנטע די פח

 אז קאמוניםםען. דעגקלאזע םאר אםילו קלאר זיך, דאכם
 קאםעגאריש זיך האט יארטײ קאמוניםםישע היגע די

 אבער .ױניאנס, אפאזיציאנס גרינדען צו פון אפגעזאגט
 קאמו־ היגע די אמ יאר יאר א בלױז גענומען האט עם

 און דישעל דעם איבערגעדרייט ױידער האבען ניםםען
 אפאזיציאנם־ גרינדען זאל םען אז אגיטירען גענוםען
יוניאנס.
י אץ n 1928—1929 י n r געשאפען סםאליז האט 

 ,טעאריע״ די פעריאד״. .דריטען פון ,םעאריע״ די
 ארײנגעםראםען דינען םיר אז דעם, אין באשםאנען איז
 רעווא■ געוואלדיג זיינעז סאסען די װאו פעריאד, א אץ

 קאסף צום ממש זיך רײסען ארבעםער די לוציאניזירם,
w א פאד V ra p* ,פאר־ די דען, װאס גאר רעוואלמיע

t
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פולען אױ קהלות אידשע ױ אין מרסלאמת פה שםערונג סאציאלן ױ
t רטיקעל מריעחײגען אוגזער ין* ip־

־ די אעעצײכענט םיר בען ןי  מ
po in s קהלות די is אר«ני* דער
 דער is קש*סם>39ה*גחז זירםער

̂זןןגדװערקער מך. ןןדער תברה׳ * .
u אוים׳ן r n םארהןןנענע די פון 

 אויף *נגעוױזען םיר האבןח קװעלען
 אויםא־ די געגען געסירט האס קהלה די װ*ס ק*מף דעם
 באהער־ is באשםרעבען איר אויף ,1939* די םון 9נ*םי
 איז װאם באשטרעבען א — ארגאניזאציע דידאזיגע שען

 אינער־ די *וליג דורםװםירען דערלײכםערם געודארען
 דער בײ געהערשם אסם ד׳אבען װאס םכסוכים, לאכע

 די אויף קוקענדיג נישם אבער .son האנדווערקשאםם
 אמ האגדװערקשאסם׳ דער פון שװאנקײט אינעװײניגםםע

 18 געװעז קהלײ יעד םים מאיאוסנען אירע אין דאד זי
רי״ V אםאל אין שװאכער א אםת כזז, *רגאניזירםער  מ

 האס קהלה די בזז. 8 אד3 ןובער אינמײגיג, םון םעגער
 אגדערש דעם. םים רעכעגעז געםתם װילענדיג בישט זיד
 זיך־ פאר געהאט האם קחלה די װען געװעז אבער עס איז

 יזזידים, האנדװערקער נאר קעריערשאפם, קײז נישם
 גאר בכלל האנעז ײאס םשרתים, און ארבײםער *דער
 גע־ האם דעמאלם ארגאגיזאאיע. שום קײן געהאט נישט
ײ םים וואלםען און שאלטעז קהלה די קענט  איר לױט ז

ײילעז•
איחענ־ געװען איז איד יעדער װאם זאך, ערשטע די

 דער־ די װאױנרעכם. דאם געדוען איז קהלח, דער םון גיק
p שמאםאיז * r>K וואיעען *ו איחמ פאר לדיממיש p m

װײבריב. ב. דר. פון

 שםײערען. פון םכום געװיםען * אן געקגיפט שםעגדיג
ען *ו געהאס האבלן איז־ען די ודאם מל  *ז דערפאר מ
ץ *ום אז־עד שטאמ־פארדואלסרנג רעגיתנג, דער ײ  םון יי
בא־ קחלח די םלעגט .עסקאטדפא דידאזיגע שםאם. דער

m . » — m m , WfeLftfeU BBAB AmLiMA   - p גאלעז s אח איז־ען ארםיגע אלע פאר םוםע אגומע אן 
 װי אזױ און םיםגלידער. אירע אױף דאס אוםײלעז אליק

 אין װאױנעז 019091 האבעז װאס אידעז, די po *אל די
אזוי מגחנניאם. װײניג פעך געוחנן איז שםאס געװיסע א

- ------- - - - ba aah Mb MU■רעכם ד$ס אויןי קחלה די גרזנססעגםײלס געהזןס הןןס
■    mm■ ■a BBB MB kkk̂ B̂*BMB MB LbM kB M %BB■ kkB •אידישער דער פון םארםײלונג און אאל די רעגוליוען פח 

 געקאנם זי האט ערטער םך■ א אין איינוואויגערשאםט.
 איז כאזעגעז זיד אידען *ולאזעז נישט אדער נולאזען

 בארא־ געתאט זי האס ערםער אנוערע איז שםאם׳ דער
אגגעלעגענחײם. דעד אק םונגםרעכם

n׳ ־ ־ * ----- - — י
. ־ . . . - - —

 םיםגלידער אידע אז פאראינטערעסירט, געװען קהלה
ײז זאלעז אאלעז קאנעז װאם םעגםשען, םארמעגלאכע י

 שיכמעז״ אריםע די םון גאל די אז און שםייערען העכערע
 מלעז וואם אדער שםײערען, קײן נישט אאלען װאס
 האט מנרדארי קלײגע. זײן זאל שםײערען, מײגיג נאר
 באזעאען זיך וױל װאם אידען, יעדען םון געפאדערם םען
 םאר׳ז םוםע הױכע גאנץ גערױםע א שטאם, דער אין

 דעםאלםיגער דער אין געזזײםען האם (עם װאוינרעכם
 רעכט דאם באגרעניאם האט מעז .חזקה־רעכם״). שפראך

האט מען האבען׳ «ו חתונה אידען רײכע גישם די ®ח
• klk kBkBIk •kBB kkkB BMBB BUBABhk ----— — iaKAABBUBאנ אםילו האס םען אדער קװאסאט. געוויםע כאשטיטט 

 און האבען גו חתוגה פארבאטען איגגאעעז א&אל דערע
 דער־ דאזיגע פארביגדענדיג־ידי םאםיליע״ א גריגדען או

םארפעגעז• געוױסען א מיט לויבעניש
>1681 אין געװארעז באשטיםט ביישפיל ם1א איז אזױ

פון אין עז׳. ױ םער גיט נדן גיבען מאם םענמשען, די פױז  ו
 פת׳ם משן־ איז האבען חתוגה סעגען זאלען גולדען, 400
ױ םער נישם יאר  נאר װאם שידוכים, 4 םײנמ דאם .6 ו
 וואם שידוכים, 2 און קהלה אונזער אין וואוינט n אײן

גיבען װאם סענטשען שסאט״• אין װאויגען גדדיס ביידע
MB Milk BBBkkB BABB BBBkkB AAMAA B  *  bb B ---------איז אזױ קוואטע. דער אוגםער גישם םאלעז גדן מער

 םלאכות בעלי ארע&ע פון רעכם דאס געווארען כאגרעניגסBBBBkABBBBBB BBBBB MB BBBB BBB aBBAABBB IAAAa'aaab A ~ ־ ־
 זגאמע דעם ער(אוגט האבען *ו חתונה .םשרתים״ און

הויד־דיגערשאםם, פארשטאנען דע&אלס םען האט םשותיס

 פריער נאך איז משרתים װעגען בעלי־םלאכות).
יעדעד סאר האבען פוזען זײ אז ),1629(געזוארען ארדענם

BBBBB kBBBB B̂B BBBB M̂B BAkB abLbMB BB t - - -וייחי האבען. וװ חתוגה דערלויבעגיש א #באזונדער פאל 
 ״האבען — דארם לס הײסם — םאלק״ פונ׳ם םירער די
ײ האבען םארזאםעלם׳ זיך  םשרתים די װעגעז דיםקוטירט ז

ײ םון תב דער װאם  גאםס־ רעםיגען אמ׳ם נישם געהם ז
. וועג פארכםיגען . בא־ אמ םארהאנדלונג א גאד און .

kBBlMk kMBi Lamb bbmb bam b̂ ^̂ mb aaabambua----------* —̂סעץ ז7ס*ר נישס זאל משרת שום קיק אז געוזארען״ של
• AkB BBBB BAAB BBkB AAAAABB B̂ BB u  ̂,A AAA AUBAAB tekABBמ איז קהל פאר קוםען װעס ער אײדער האבען חתוגה 

 אתםעחוכעז װעלען זיי ;דארויף דערלויבעניש א קיםעז
 װעלען דריטעל ונוױי מען און םעשים זײנע און װעג זײן

באקוםם דעפאלם האבעז, חתונה מענ ער אז זײן. מסכים
BBBBBB BkBkB AMB BBBk BBMk bBB̂bBBB MB BABB baLbBB BM MMר י ע . ד ש י ג ע ב י ו ל ר ע ן ד ע ל א ר ז ע ב ס ן ש י ץ נ ײ ץ ז ײ TTr ק u 

 נאר םעלם עם װען אפילו jp פאז״ םערחייט דריטעל
נײז״. אס חייםם דעפאלם שםיפע, איץ

 פאו־ רעניאומבאג ערדאזיג דער םאר באגרינדונג די
רעליגיעז־ א אםיגיעל איז האבען או חתונה םשרתים

אײן, זײ האלםען ײנקמ־פירער ערע^אקרעא דאםםע
----— - - ---------- 4BBB ABBABAAB aaBbLsBBBAAB BMBIk MABHIkגע־ נאםירליך. אמ> דערפון לוםם. קאטפס זײער אאטען

BBA■ AAB ab BMBBAM BBBABMABB B bAABABA k̂ ABB BBBB BBBbMקאםתיס־ די דארפען ערשםעגם, :זאכען וװדײ רדמגאן 
 םירער די געגען קא&פאניע שםארקע א אנזדיבען םען
 אנרופעגדיג וידלערײען. לײאלער מיס ימיאגם די פון

 זידעל־ אנדערע כאנואען און פאררעטער יוגיאדםירער ׳י1
 אין יתיאדםירער די דיסקרעדיםידען או כדי װערםער,

מו די  װעלען זאמתיססעק די איז עיארבעס די «ז אױ
 אין זיך ארײטנוכאפען מעגליכקיים די האבעז ארוס אזוי
 דארםען אוױיםעגם, ;װגקמם די פון םירערשאפם דער

 אפאזי־ אוםעםום גרינדעז נעםען גלייך קאסוניסמען די
o« א גלױז אין יוניאגם איאנס r ארבעםער, די או סאן 

 די אין םאםענוױיז שסראסען ארבעסער די וועלען אזוי
 איו ,םעאריע״ דאזיגע די אט ױניאנס. גיײגעגריגדעסע

 דןד אלם קרײזען קאסוניסטישע די אק כאקאגס געווען
 װאס דעד בראודער׳ אוירל און פעריאד*. .דדיםער
 האם מאסקװע, אין זאגס סםאלין װאם אלץ גאך בא&קעט

האם עד ודאד רעויע א געהאלסען 1929 סארטש אין
________ :געזאגט

 פיד נױם װי סעד פיל חײזגם פאדשסײען םיר״
 וײ r« אםילי דאלע עיש וטעעדראפ די אודיק ?ר

 םא■ דעם אריין סראגען װעלכע ,פראגרעםיװע״
ן די אין גיאל־רעפארםיזם ז  אר־ לינקע די פון ױי

 קײן פארשווענדען מער גישט װעלען מיד בעסעו•
סןן או ענערגיע און איים  פרא־ פײק די םים אינן

. גראסיוזס ,  ארבפםער די םחפן סאג צו רדמם .
 יתיאנס רסזואליגיאגפרס באזתדפרמ גרינדסן דך

י באקמםמנן זאלטן וואס  מנדטריתפאן אםעריקטן ו
מליטאס־. סײ אתאנית»ײאנפל, סײ דיבאו, אוו

נ קודםיװ. («ײז סי״. .לײגאו־ ז תי n י ffr v m 
שײײוע ײניאן םרײד דעד פון ארמז לי^ לאגאױ

 ריכםיגען איג׳ם גישם געהעז (זײ מאראלישע
m * (.פא־ א געתאס זי האט אבער, אפת׳ן דער אין מ

------- ------— l---------— ----, ..Laab BBB BBBB BAA BABAAA AABB BBB BBBB — ̂ ױ יםוד פיסקאלען םעריעל  ®¥לען# די מון עס זעהם מען ו
 איז אס קהלד- דער פון פנקט אין םארצײכענם זײנען װאם

. שנײדער ,אנשיל :בײשפיל א .  שידון• א געטאן האט .
 די פון אײנשםימונג דער מיט נישט קהלה אונזער אין

 עס וױ פרנסים, די גם9פו*9ג נישט האס ר9 ר,9קהלה־םיר
 איו ר9ריב9י פגקס, איז הם9שט װאם תקגה די רם9פאז*

 האבען נישס זאל ר9שנײז־ אנשיל אז געװארען באשלאםעז
 נישם דא אים זאל ן9ם קהל̂ד ר9אונז אק כם9װאויךר קײן

 םון ן9ארױסשיק אים זאל ן9« נאר חופד״ קײן ן9שטעל
שטאט-״ דער

 געפאדערס האט מען אז םיר הערעז שפעםער יאר 15
 א םים תגאים געשריבען האס ער בשעת סשרת א םון

 9איו* און כלח דער פון ר9םוט די אז קאב> א םון יתוסה
n א ״םים *וזאממ זאלען ר9בריי rpn ,תתוטז די אז כף״ 
 דאס אז נישט׳ אודאי שוק און ז9«ויז אין זײן נישם װעם
 קחלח די ,וױיל שםאט, ר9י »ק װאײנמ זאל פןןלק «אר
 ארי־ שידוך״. םיםץ ז9אײגפארשםאנד מװחמ נישט איז
 ן9ג9ײ תקטת 9דידאזמ נאד האבזמ ר9ט9ש« יאר 100 בער

 ן געחאם האבען, צו חתונה רעכם דאס באגרעגיאען
 ן9םארשריב סגקס אק ז9םינ9ג םיר פויחמ. אין קראםט

 םתחײב זיך ז9האב )1743( סאג ז9דאזײ ״איג׳ם :אזוי
 ד91 און ר9שנײי םח־כי כף, ת9תקי א ז9ב9ג דדרך ז,9געװ
.חתן זײן זײן ט9ײ װאם .  ז9ג9רײ9ד נישט זאל ר9 אז .

 וותונמ די ז9םאכ נישט זאל און ל9פײז אק ז9װאויג *ו
שסאמ״ חגרדאזיגער אין

).1929 טארסש
די און םי יתיאן םרײד . מי  9םאק זיד האט ליג״ י

ריני ז9געטט  אמ 09 האם אי״ אפאזיאיאנם־יוניאגם. ז9ג
 9שםארק קײן גרינחט גצלתגצן«ו נישט קאטמיטםצז די

 ן9ײ9ג זײנעז װאם יתיאגם די און אפאזיאיאגס־ײניאנס
ײ אוגםצר מ ז9זײנ קאנסראל ר9ז  ײג־ 9נ9פאפיר מװי

 רביג׳ם ם9י אבי שדלד. ר9«ײ נישם אמ דאם — יאגס,
ווײטער- א געווען אמ קוק

BAABkkk BAA kkkkkBBBkBAkB AAB MBAM 4 A/lk* - - ■ -  וײחװ־ זיד קאמוניםםען די האכען 1935 יאחר אין
ײ ז9זלײז1אױפ גא»ילמ און ם9קולי9רג9איב  א«א* 9י9ז

 19יץק9«ס חװ־ איז ײנסרצסלזרא איז ײאיאגס־ײגיאנם
̂רער די לייבאר. אװ םעדעריישאן םאריער־ ר9ד פון פ

 ~-------- -----Mlk BBB BBB BkAABBBBB ABBABB BB ^̂mab - .9למי קאםוניםםישע די דודך ז9פיר וואס ידגיאן *r 
ײ »יז 1935 אין האבמ ימקא. חװ־  9י1אקלאר9ד ד9ז

אװ 9ײשןר9י9ס אמעריקפז חװ־ אין «יד גושליסעןסא
BkBBAAB BAkB a BAkAABAkB BBB * - b Ab a a A A B aaabaab baabaaLלעבען, ,זאל :װצרםפר די םים פארפגדיגט לײבאר 

 לאנאעשגצדטאינ אײנציגצ אתזצד םריזשםםירעז און דגפז
מ!״ לײבאר אװ ןארײשעדפע אםעריקען מק י

o איז איאם׳ n ל̂^טסTיהPר9ל »n p האבמ׳ ־,9
םאק־ 9לפי<9ו ױ ן9טט9אנג קאםוניסםעז די אױם, יױיזט

BBBkBB AkLkkMk BBBBB f f u BAkBBMB AABBBBB BkMB B̂M BBB  ױ ,םיק או ^דריסען דעם פון ו עוי  שרין שעלם םען • ו
ד די װידער דן  שדין קװיםשפט ן9& יוגיאנס, די פון !י

 -איואלואאורקאגסר- jm גאס939ר ר>909רפאר :ר9װיי
ױי פרואװען ן9װעל 19קאמרניסס די אי ד,9נ  םאר־ ד9ו

— ,*®ור״ז i סאכעז אחמי ימיאנם 9אלם די ן9כאא
M ij'i'H jifilj ts 41 •H) i j j i  in n ירנ* 

 919091 ריי״ל װיםען. נישס קיינאר קאן דאס — יאגס
 און פסאדהימלער־א םיס׳ן ן9פארטס אופיל איאם איז

m *ײם קיץ נישס אױס, װייזס תאס> s9 19391 ts די 
ד 9בנוג 19קאסמיסט אטאריקאנער ן בא־ סרייד־יתיאז ו

jw v n

 גאל די באגרעניצם האס װאם תקנ̂ד דערמאנטצ די
 19190 װאם ז>9שיכם אריםע די םון ■ארלאד די פון

t האם יאר, פון משך־ אין ז9האב חתוגח w אז ,19כאפױל 
 אימװ־חױפס 19זאל יאר האלממ ז9ישם9 פונ׳ם םשן־ אין

jn קײן םארקונממ נישס rrnn ,יבר9 ר9שנײד א תאם נו 
 זײגעם געםאבם חתונה האס און תקנה דצר אױף געװען

 זי װאם נאשסראפס. דערםאר קהלח די אים האם זרן א
 יואױנ־ דאם ן9גום9קג9אװ ל90א39גאל ז9ײנג בײם האס

 8 9רשס9 די פון משך אק אז גפ׳פסק׳נם האס און רעכם
 נישס י9 זאל סס,9ק ןts 909 האס9ג האט ר9 װאם יאר״

is םארמ rtm t קיםעז י9 קאן יאר 3 נאד ;שטאס אין 
 1939Ptsoto זיף ז93רלײ9ד אים זאל 190 אז >19093 את
 אויב באשליםעז׳ קהל ם9ײ מאלט9י את אדײן שםאם אין
 1פי אױך גים. ר9אז־ בקשח דק 19רםיל9ד זאל מען

 ל*93 גמס9מגר האט 190 אז םיר, חמ9ה קראקא
 זײ אז רא10 ,אוים האבען ts חתונה ר9קיגד םלאכח׳שפ

קחלזד״ ר9ד אױף לאסס ts 19פאל 19װעל
akkkkkkA BBAk BABAABB bLbb bb baABB bb b a b ab abaamaiam b̂bלי די פאר באגרעניאונגעץ ױ ד איץ מלאכרת מ ױ מ  ו

-שםעג־ גישס זײגען»בער ה*בען «ו חתוגח בײ און רעכם
BBAk A BAA%AAAAAAAA BBbBBBBAB'BBB mb B̂̂BBBb̂aB̂a bbbbbbbb bb̂ bדיקםירס געויפן דיג ito אס■ ;19מאטיײ םינאנאיעלע 

nm אויד ם9 איז si פאד נץ9קאנקוד א אױמװםײחח כדי 
 ל9«9ג 8 איז םםעגםײלס9ג<־ בעלי־םלאם־̂ו 9ארטיג די

 האט זיך, פאר םלאכה בעל א געװארעז חתוגח ר9י נאך
 האבמ׳ ts תתוגה רעכם דאם ם5ני9באגר טאקע אטאל םען
האנרװערקער. 9גיי 1קיי קומעז נישט זאלען 09 כדי

ײ *  רםאגםער9ד י9י פח פנקט אע׳ם םיר לײעגומ ־
י9,ד ):wr* 1645 (פת׳ם באקאם סין אזא פױממ, קהלח 'n

w קיק למ9שם נישם דא שםשים in פריצר ם9ײ ר9 ביז
---------------- - BBkB BBBBBkAkAB BkAABB ABB ,BBBB BBB BBAA b̂̂B bab  און װאוינעז נישם דא אונז םים 09tt ר9 אז שװלרפן,

 זײן רבonto 9 פרײגם ר9אי קתבים זײנזמ po וטױי
. רפאר9ד . אםילי ם9װ ר9 אז רען,9שוז זאל ער און .

ABBAAbBAAB BBAA M̂ B̂ ^̂b̂b AAB bLbb BBB baaBB ---------- - -----------ז קהלה בײ בעטן קומען נישס  דערלױמן אים זןל &ען ן
». וואיינעז is דא  19ל9ײ נישם זיך ט9וי רI9tt 9 ר93א •

 190 שטאס> אין אונז בײ סלאכזז זײן סיס 191פסי9באש
קהלח״. ד9ד אק װאויגמ יא ר9

po 090 ענלאכען אן ri9 i9 tt .נישס כדי ה.> ד t s 
 -האנתחמי 9דארטיג די פאר קאנקורענטען קײן צולאזען

 באשטיםם )1628( םריהער נאך פײהװ אק מעז האס קער״
די  תאם נישם קײנעם זאלען קהלה ר9ד po שסשיס אז.

ootp בעל אז־ער םשר̂ו קײז פאר ײממדרשאפ אהער 
j (ד. םלאכה i 19רלױב9ד נישם ts שםאם אין 19בלײב 

 ר>9שנײד 19זײנ דאם פאו). םיטץ באשעםטיגעז זיך ר9אד
p ■09 ר91קיחש sײ ער.1לי  אנ־ פאל 19י9י בײ 19מײ ז

i9 8«־ i9 רנםים• po קחלה חױ־ «p ײ םים נאר  י9ז
 190 האט קדאקא אין סון״. דאס זיי קענען ניש9דלױב9ד

ם 9אל זארגאסעפ )1629( «ײס למר9« י9י אק װי , 
 את םשרחים בדדרים, װי יס32ק 9פול 1קײ נישם זײנק

n ל9פ די א■ בלױז ז9שינר מאם ר9ארביים  po בח®״־
ts קײממ m ore.״

9 טי יז ►4 1940 אכןטאב.,

po סאגיאלע די אז שױן, םיר 19י>9ז >19זאגט9ג דעם 
 םשרתיםי 11א ר9ארביים 9ארגאנחירם נישט די פון לאגע

 בעלי־םלאכמ^ די po לאגע די מי רגער>9 19געײ איז
 !עפעלם האט געזעלען און ארבייםעד די ױאם בלױז נים
מן, געקעגט זײ האם האס ,9ארגאגיזאפני אן  וױיל נאר שי
 9י9זײ אח קהלה דער po גגיג9איד׳ געװמ זיינעז זיי

-9רק91האנײ די לי־םלאכות.9ב די ito יך1א ן1א סיתר.  ו
1939s 1אי 19האב is  n ss3 געסאכס םער>9ארב די 

 םאק־ א שםעלם9סםג9ס 1האבע װאם תקנות׳ 9פארשידענ
 עק•11א נישט זאל איינער אז באשםימט ן1א לרין םימום
 אנדערען. גיים ל9רךאיע9ל אדער ארבייטער קיק געםען
 גע־ תקנות נלאכע9 האבעז ן9דינסם און משרתים וועגען
קהאת. די מאכם

 אזא מיר 19נ9לײ 19rt» po סנקס ז9דערפאנס איג׳ם
 פאר־ זיך ן93הא עס ן9״װ ):1621 (יאר פארארדסע םין

. פאלק םו־ג׳ם ר9סיר די זאםעלט  זיך ts 19האב און . .
 דאס ן9פארשטארק is כדי דײגים> די 191191 מצרף

p פונ׳ם חשיבות i9< זעץ,9ג ר9פעסט א זײן זאל ס9 אז 
 אױף דץ בר19 נישט ps ריחמ נישם אים זאל ן9ם האס
ױ אזױ אים. i9 האם 190 ו « W i< ־91 שםארק ם׳איז אז 

 ר9ריב9י דינסםםײדלאד, די po שביתת דאם שםיגען
 װאם תקנח א מאכען ts כדי לט9פאחאם זיך מען האט
 באטראכם האט םמ װי ם9נאכד ז.93באגרעגי דאם זאל
p דעם i9 19אר1191 19באשלאם איז טירם,1דיסק אים און, 

 11 סחי א :זײגסם א פאר שכיתת ן9גאל זאל מען אז
 ר.9װיגט 1פאר׳ 19גילי 12 ן1א 1ר־זם901ז 1סאר׳ גילחה

 ען1כ9יםקליג1א ם1ש קײן 19לפ9די נישט זאלען עס איז
 אױך . . . מתנות 19391 אױ זאל מען אז םארםלען, און

* שכיױת אין ארייז געהע טתפת יד . .  שסע־ יאר 25 .
 םאר 190 אז תקנ̂ד א 19םראג91ארײנ ר9װיד רט9װ טער

p שיך ,קימ דיגםט ר9י יסען1ק נישם s סאנםאסל.״
 ענלאכע געװארעז געםאכט זייגען קראקא אין אויך

 דא ער3א דינסטען. סאר שכירות מאקסימום עגען1ו תקנות
 שכיתוו 9ר939ה ײ3 אז נט,9אװאר3 נאך זיך טען האט

 נאר ית>3ד״ בעל דער געסער״ דער ניט שטראף א באקומט
p כינם9ק דיגםט. די — 39091 דער s ,װאם ױארטערינם 

 po 19זײנ זײ 3י1״א אשטימט3 איז 09 װי ר9ם מען9ג
 יאר 5 און שביתת ר9זײ זײ סארליחמ שטאט, אונזער

 אױפ ארפייט. אױף פארדיעמ is זיך סארבאםען די איז
 19פארלאז לײך1 זײ ן9מת שטאם, אנאגדער po ן9ױע זיי
 קוםם װאס שכיתת, דאם אייד 19פארליר ps שטאט די

זיי״.
p s 190 האם װ)9(זשאלק ר,9מיד ארט, ר9אנאנד 

 דיגסס א אױםדיטנמ גישם םאר ר9אײנ אז פאשםיםט,
 po ק9אװ 19ה91 זײ pm את ח9אגד פיים םשרת א אדער

 1909its גישט י9ר9אני קײז זיי םאר בעל־הבית, איין
 װאם תקטת״ 9נלאכ9 חדשים). 3( וױיט געװיסער א סאר

 א«־ משרת״ ר9אי די.דינםט, םאכען is באאװעקט האבען
 זאלען די אז פארםײחת ts po ל־הבית93 סונ׳ם 1מי9ד»
 1אי םיר ן9סיג91 שכיתת׳ 9390931 ען393פא גען9ק

p 9יליש1ס 93אנדע s קהל̂מ 9יליש10־39אױם
p םל9שם קליץ א po תקנה 3םוךאנאנדע s ,ליםא 

p דיגםםזמ is זיד האט ן90 אז ,3םי ן9ח9ז s תים3םש 
is it s s s הי is לײט>9093א 9ט׳1סש p s 191די די װען 

 193איעאנ ל־הפית93 39י 19ײ91 איז װאחמ>91 אנק3ק
3100 191930 is  po זײ 39אד ז>9קאסט אח עס 9לכ9װ 

p 19.אלם3ו1ים1א s •משן po 039 09 אנקהײם.3ק דיtt 
 אנק3ק ם9װ דינסט 39אד ת3מש א pm, אז ם1זא91 ט3דא
p הח9װ s 1939לם9 1קײ נישם 193הא זײ p s ,שםאט 
. 1909אהײםנ קאנמ די זאלזמ אם11  ל*93 39י זאל .

ת עי o 31 9די1מ ו is  pnאי po ,באשםימם אח װאם הקדש 
pm p לײם,9093א די 3פא s 19091 ז9קראנק ם9י ם9ײ 
p s אריץ הקדש p s אי־ םחױב 3נא איז ית3ל־ה93 39י 

p s  prt(9i is 093 1901991 את װאס שכימז^ דאס הקדש 
 *•193911 אנק3ק 1ביז׳ 19קר»נק

.3
pmrms 1שםעגדי 19דיג 39ק39האנדײ די pm 9i די 

 נאכגד ל9שנ אזױ נישם האממ װאם תקיפים, די ים3קא
19391 1 p s393 0יש J19H91 3P101אי 190 האס 393י 

■pm i ׳1651( ^אסבאשל( is סתםים 9נײ 19באשםימ 
^p ױאס ft קײן נישם S3ta 3’0 י3 3פא האמחsp. אױף, 

o זזח1הש קע3שםא א האבען pm מת קאטים די il p s 
pm אכגװע 9i יק19שי9וױד דעמ זײ ױײל זײ, אויף p s 

ײ 19ל9סא3 נסים3• די מאס ,191סאל נישם ז9ידיל p ז s זײ 
pno ײ װאס 1 װילמ ז 19091 p s393י39ד .19ייז3■ 9תים 

 באשםיםם 193911 19ל9ײ ױאס «תסים> די pn זאלמ
 1קײ נישם 19091 װאם ,1900190 9שסארק זײ, 393אי

p 9093091 שוחד, s ,9ישס9סרא תקיסים pnropm װאס 
י למ9ײ ױאס נק,9 זױ 190900390 מז י מ מ  מי

p ז90א3שס s 1 19391380 נישס ךי ז9ל9ײ װאם p sישם 
אױך ם8י topi אױ̂ן 3938 סם9ז 09 װי ״.pn מחזל

 אײם. 3ע1לאנ א 3פא נישט יעדעגפאלם׳ ן.90ל8091 גישט
 3(יא סלאן נייעם א אױף עפאלען1 הלה9 די איז אזוי

 ײן9 גישם את 01319 אז באשטיםט האם מען );1748
 ,3יא איץ אייף 3גא 3S9 א 03911 םען זאד. 9שםענדיג

 8 3םא עגיש.3י1ל3דע נייע א האבען םען םח 3יא :׳ן81
 po כח דעם כען933 אלט1עו1 מען האס אתם י1אז .3יא
 זײ 190 האם באשטיםוע 3ע1דאזי3דע םים צבים.9 די
 גוםײלם זײ 39עי 3דע און הל>9 םרן אפהעעמ עםאבט1

ps עםחם1 האם 3יעדע ײאם יחידים׳ אין ױאנדעלט3םא 
 א p»im עטען3 זיך און י.ל9 צו 3יא יעדעם אנקומען

u דץ is לויבעניש3דע p. איז יחידים קןיבים קעגען 
יף.9ת 391אנ1 א הל9 !עווען טאקע

ps יאס1 נאםיצען׳ 3פא א 0910 אין ע9םא אן3םא 
 אײגצעלנע is באצויגען זיך האם הלה9 די װי אונז וױמען

 האט 3S9 א אז דעוזױילט, 03911 סאל אײן אין ים.3צ9
p !עגעבעז ? ro ’ s ־91 גישם 3אבע דינען עם ; פאםש א 

ץ9 !יעז  ־91 אים םען האם אזוי ;״םעשד שעת3 עמת י
09 09 0א3 אז נט>93װא ii לא-19 0909 190930 נאך זיך 

I9&9iis שטאם po ז93ײ3ױסם38 אים pm ם9ײ כעס׳  ps 
 האו אײלט,39ד ם3װע סאל 3931818 את עכט•31י1װא יזײז

p סאסש 8 אימיצעז 1939191 האס 3קצ א s זיינען עם 
 װאס אסס,3אשס3 ע9סא איס מען האס עדות, געדוען יא

0393m דאס גענוםען9אווע אים האס מען sii. 08ה דאס 
 ־3לי190 לי 1909199118 0א3 ,0צײ 3919י 3א0 19.ײם391

p נאו־ נישם גץ,9זיםם99 פמ ײט9 s שסאס 391זי8ד 39ד 
 ־911צ גישט pio האט ם3א שום ײז9 אין ם.1090אי 3נא

i9 מענםשען׳ 9נײ ײז9 לאזם ii ײ  019991 נישט האסען ז
 ינ־1װא 1׳38® לם91ױף־9איע 09010 9תיס1 ״ץ9 19אצאל3

 איז סכומי̂נ אזעלכע געהאם נישס האט עם 3װע .0393
 סאר־ ז93יוא9ג ומייגרעכס דאס צו«»מן דזרך דעריבער

 ל8ז 39 1ײא 03א אן 18 עז׳39־ל39װאנד א is טײלם3א!
אזעצעז•3 19199 זיד

p s סאל, ן9אפם3391 39אתז po 39אײנ געז8של 
093 PH93181 39שײ לאד19אײג איז ׳ is381 18 >193י1ל 

 אף!3שם 393380 אזא מיט אשםראסעןpro 3 זאל 3דערםא
 םים 0911א3 ם1יש זיך סאם הלס9 די זpn 8 1א9 עס

א פאל, דעם  סאט זי 9װעלכ םים ים׳3קצ לעמען״191כדי,
חשמױת״. 9-אלם געסאם

 9191סאו־א יpo 3 ע9טא םען אן9 אםת׳ן׳ 3דע אין
 01די19 09 1ײא װיסעז ישס1 שםסאםען, ן9ג9װ ת,19ידי

 ps 193933380 919ליגי93 39־1א 9אליש3א0 0א3 יך1
j 9לשאפטלאכ919ג די אז זיך עז3הױ עס װאו iiiis o f l

ה טײן. ^רכ ש פ א ה

העלר לעצטען צום
קעםיער) ענגלישע די (געזוידםן*

ץ די װןןט גאלד אץ  פי^ דײגע ם&ר קניען ז
דיר טראגען חימלען װעלען שםײכלען כלױע

אנטקעגען,
—טריט, דײנןן אויסנעםען ןןרד די װעט שטאלץ םיט
— מ װען
ך װןןסט שלאכט, פץ חןןלד לעאטןןר דער זי

אחײג^ אמוקערען
 :גןןםיש סײערדיגער פינקלען װןןט אױגען דײנע אץ

ץ po פרײד נ, די  זי
קרי^ טו שנאח
 • דעראײלען װןלזןן ליסען ןןקשנות׳דיגע דימןן

no ^חארםאטסז. פא&בסנ 
גןןװארען כאשאםען זײנען װאם ער^סלאנען, סון

 םאטען.- !אכעלע פאר
po לעכענם, םארלארעגע ױגג 

 גלוט~ ריטשקעם םארגליװערטש װןןגען
ץ װעט נאכטןןר ד אונג די עז זי ם ײ  דןןר*ײלען. י

:דיר בײ כעטען זיף שטילע 8 ײע^איד

גלי^ פון םינוטןןן די פארשםןןר נים
ץ אױן» נעװארט לאע אזױ לאגג, כ׳ת^ג קוםען די

דיי »4*י
ץ לאז  פרײד. מיט זעטיגען זץ• חארץ םי

מעכשען געאטןןנע םיט םרײד םײן טײלען כיװעל
קריג׳ פיו

ױ און ױ םא&ע, א ו ײ שװעסטעד, א ו  םרײםטען. ז
ץ יוס־סװג גרױםער ס׳וחןט — װעלט, חןר אײף זי

IkktlMMft BkBkB Bkkkk BkAkkkkkk baba AkAkAA------------k■■ —זןחעדם רדרדת ף“א ידם^דב דןןר װזןפז כדײכןןן*
kiAAk BkkkkkB bb abטאנ יענעם אץ

— דו, װען
MB aJbaaa BkkMMkkb — -שט8#של סון חעלד לעגטןןר דןןר

ך לןןנען גײעם § *ו װעםט ען זי מי ם ^ או ײ *זז

I9 09ידי א ס3א 193זעל אינ׳ם 3םי האבען אס i9 ii 
 • 393אי 193א1191 געפאכם איז וואס םשסם, גתיםען א

 לױם ;0193933380 9שידענ3סא 3סא ,399ער11ד1הא 3סא
 0038191 09 אלם11 >1939191 סאט 190 0א11 ן>90א3שט די

 ת9בש 393א מעים״ 93שװע •wpo 1919ײ דלעז1סא זיר
 די 03911 אף>30ש י3 191911 390ײ33 039391 039ײ 09
װי39  אלם091 ײלאד31 189 09 און ם,9דײם9118 לױז3 י

 jnii3Bm אלטע םים טאן צו דא אויך האפען 3םי אז זייז׳
 ׳ם110 393סי די לם9ם8ז38ם ייד ז93״א3 עס ת9,פש

. . ן9צמאם פאלק  19039של is 190383083 093 כדי .
 *018 393 םאן91 >אט3 אס11 #93911 9כם9של די ן1א ענין

. םעגטש 391די3ױי . . 390עי9אג9 ר9לייז . .  סאס אם11 .
.אן 1גדי9שט םון ם3פי91אויס שלעכם זיך .  390י3פ .

p יס9 39י םון 03שיי9108 זיד 39 האט s 039391 האט 
 ־91 39 ״אם3 אד139ד ארן קהל קעגען ps אם1 גען99

. חטא ן93911ש 093 םיס 1900190 סך א שטתיפעלט . . 
 1901833 1991םרי is 1909191 סאם ps סםס> אס חםץ םון

. . s״38 אים קסל po 1938H91 19אשלאס3 אזױ . is i־ 
is יק>3א 39ל99 1אי ײארסעז  p s ם3דא אים 190שלי3פא 

 ,39 .190י1ל018 03אpo 3 19199 גים זאל 39 אז אזױ,
p 19גםלאפ8 איז ,3938 s 9אװע איז . .  זאל י9יב393 .

p 9 39ינד9 ייינע P* עי sסאבען נישס 39י1י9 ס3יג 
p ם3א קיץ s הלס9 ר9אונז ps א3 19סאב ישם119זאל זײ 

0393 ימ9 i'is ii.׳םשסס91 יד1א 1םע סאט 1צײםי3ליי1 ״ 
 נישס 191זײ ,דואס זינל 9זײג 1919ײ !אללשטיל יל319ם

393 isעלארםם אים םען אלם11 נטליך91אײ ״.19צייל! 
 אים יף1א סאט pm׳ 39אב שםאם, po 19ייב3רויסם8

p >08091 לסםט־ת s זײן 1901908 לאזם91 אים סאס מזח 
p 1נדי9זיצ שטלאף s תפיםס ps י183לם־שם918 באצאלען

אײ! •0שםא P0 193ײ30  ׳19931190 191אזי3 093 1919ײ .
p 190 לם931803פא םען האט .3S9 9אי*י סייסם װאס s 
 19U8191 8 3091 190139 איז 39 אײד «8 ,109191 0הא
p 19ײ s האם 393*393 . . .01*31*191 סאם pm אים 

 190 סאט 093 אחיז אמ • • • יואכעז 2 אױף אתיעעהמנם
pn is מלאפס pn 1900919911* אים  19083380 ps מײ־
390 09 ps 3S9 9 אימיצלן 19083380 יך1א 1איH9318 

n אים םים פאכעז צו ionw . . ״.
 19380 3י0 193ל911 סיז ,01901980 391*180 י90

 919שיס38פ םים דםJ113W 93 3יא 8 0383391 3נא דא
 9סם83אשם3 דתי די po ינד1 9תיס1 די 1919ײ םלשות

39939110180, 3938 . .  גישס 039װ אםת׳ן, 39י אץ .
 ;800 390חי1 390 19180083 1אי 09 װאס אמ 018191

09 orpo ו1 לט9סאגס 09 18 ים>1א  391וײני1 אויך דא י
93 8 P011 ,193933380 19ליש83א0 390א 1919י1לי* PD 
8 9 393 IS 0D8039H99393*393 9980 ;0חל p s 

.00830083 *118 את 1908TIS ׳םשסט91 זײ pm סאט

 ps 39909110180 po 918ל 39ל8םאצ* 390 1919װ
r 390ײ338  p8* לו̂ו09 9אידיש i*s סא־ ישם1 39ליײ 
 19180091 נישט דינמ די ל>9רי9080 סך 3זעס ײן9 המ

p 189 393*090 ;סאת9 סי po 39013 יים3 s pio די 
 *n pm <*n 1919װ *עס9 191*091 3נא 39*כ3ת־1ל09

099*38 18 191191 191*n 08091 סאם 190 193ל9ײ םים 
0909 190 pm *s ; 180 is 39די 09*193183 סאט 
0393, 1 190 *S190 3938 01*39910138 1*1 193א0 ײ 
 איז ױאס ,9i*i*m דאם יך1א 393א סם.83באשס זײ האם

18380< 1*0 3 0*1191 8 T11S093 3יל P0 918ל P0 
0*01*399391 338 p sאין סאת9 9אידיש די אין 39ײס 

ז.9«ױל
0*3 0*193 109191 3* 31030*0 3 p sז91113ײ ns־־*

 *P0 0*39 *3 1118*9*3 *3 >1לײ8 ת13םלא לי93 *3 190
181*1*3903 0390399*00 093 *«T90' 09 ״ IS3 /11ל* 
39 P* 190**91*0**30O־18138 2 *3 190*111 19יי391י* 

 כח םמ׳ם i*i*ni9i*s סמ אסשװאכען דאם ps ס9זא*י
 po .proײ9שםוײיםיג אינעװײגמסםא די ך3דו 19S סונ׳ם
 0TO 093 0ל09 *3 װי 3י0 19091 ,0*0 3939318 393

*33*1*19030. ***189 19191 399091133*0 D919091911' 
 ל.PO 393* 399091131*0 1930930 8 PD 8 9193 ץ19319

819191*393 0*399091131 *301*0 *33* 19193 P390ײ 
0*0300 ps, *9*981*1*138 1קײ 0א091 00*1193*0 0װ 
 ־8300 93380 0*0 *0 008300 ,119300 0ל09 י3 1*8

p ,1113*00*18 39*0 אױף 111038 ססארק 0*3 ,190 s 
ײ 18 >19יײ038ס is זיד באטים  עזס98װ זאל *אל 39ז

 393 איז 1S 3*19991 1*1 *0 סאו־כאס O 0װא ,093 3313
o חלס9 ri9 3 i8 3  p s 0393 דאס po חתתס is .סאממ

BBAABMBBAk BkBAkkkkAkB kBkB̂k̂B̂B̂BkBkBkkk̂B̂BB%B kklk — —____,  bo* *i 030*1*338 באציאוגג, 3סםלאכע8םש3רוי אין
 39*1* סכיתת B1B*09*B 00*00*3 ,39391־00**33* די

געבער ®רבימזס d פוג אפהעגגיג ®רבײזמד דעם כמכם
Mk M̂ BAMAMkB kABAAkA ABA BMA baba BBAB^  PB םסד אין 190*33*0 039״ H*0 09 ׳093 1313

T909ii* *יים 390*1191 i9 9 t טת׳ם יימער י90**3ר* *ן
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ארבעטעױלעבען אינטערנאציאנאלען פונ׳ם
י ע ד ט ר י ז י נ א ג ר ט א פ א ש ר ע ט ײ ב ר ז א י ר א ע ץ ד י ב נ ע ק ו ן ר ו  פ

ר ע ר ד ע ש י ל ג נ ג ע נ ו ג י ד ײ ם ר א פ
ר ע ם ^ ד נ א ט ש ר ע ד י ח װ ו ן כ ו ר ם ע ־ ד י ל ג נ ע

ר ע ג ש נ ו ג י ד י י ט ר א ז פ י ף א י ו ן א י י  ק
ל ע ק ע ר ט ב י ט ג ר ע נ ע ל ק ר א ן פ ע ר א ו ו ע  ג

ך ר ו י ד ע ד ש י ר ע ד ר ע ן מ ע ל א ם נ ם א נ ו  ם
ן ע ש י צ א , נ ם א ל פ ־ ט פ ו ט ל ר ע ק ר א :פ

ע ש י ר ע ט י ל י ן מ ע ם ר ע פ ס ק ן ע ע ג י י ־ ז נ י י א
ג י מ י ט ן ש י ר א ע , ד ג ו ג ג ײ ז מ ד א ג א ל ג ג  ע

ט ר ע ץ װ ל . א ר ע ק ר א ט ע ש ש י צ א ן ג ע נ א ל פ א ר ן ע ע ם ר א ־ װ מ א  ב
ם ע ן ב ר א א ו ע י ף ש י ו ר א ע ר9 ד ע ג י ג א י ל י מ ע ־ ו ר ע ק ל ע ם א  ב

ן ו ן ם א ד נ א ן ל ו ן א ו ע ם ר ע ד נ ע א ם י ו ר , ג ט ע ט ײ ש ן ז ע ד ר א  מ
ן ע י ו ר ן ם ו ר א ע ד ג י ן ק י י א , ד ר ע ט נ ע ז ױ י ם י ן ז ע ג י ג ײ י פ  ד
ע צ נ א ג ג נ ו ר ע ק ל ע ם א ם ב י ׳ מ ם י י ק ג י ז א ל פ א ל ט ש י ־ מ ט י ו  ט
ק ע ר ן ש ו . א ר א ר ע ן ט ו ך א א ד — ד נ א ל ג נ ם ע ר ע ־ װ ר א ם  ש

ר ע I \ ק
ווערם דײםשלאנד עקםפערטן: זאגען עפעס נאך

 קאנטי־ אייראפעאישער גאנצער דער במעם \ שוואכער
 און שטיװעל היטלער׳ס אוגטער שוין זיד געפינט נעגם

 גע־ זיכערהײט גאנצער דער מיט ווערט םונדעםטוועגעז
שוואכער. ווערט דײטשלאגד אז זאגט,

 די — לעגדער בײדע אין אייגענע די איז םיבה די
 וואס ארבייםערשאםט, די ה. ד. פראדוקציע, נאציאנאלע

 עע־ אין !געװער שמידט און םאבריקעז די אין שטייט
 איז ארבײםערשאםט, דער םון מאראל די שםײגם לאגג

 עיצדוקארפ די לטתא .ראלמא די למפא — דנשלאטףײ
 ביז :זאגען םאלעז(עקםפערםען אײן אין דײםשלאנד אין
 פראדוקציע די ד״אלם ענגלאנד איז בשעת ■ראצענם), 30
שטייגען. אײן איז

 לופט־ םאר מיניםטער עגגלישער דער האט ל&צטענם
 פארלא־ איז סינקלער ארטשיבאלד סער םארטײדיגונג

 העל־ דעם ווערטער, באגײםטערטע מים געלויבט מעגט
 דער־ גישט ארבײםערשאםט. עגגלישער דער םון דעךםום

 לופגדאנגריםען, אומאױפהעדליכע די צוליב שלאפעגע״
 די אין ארבײטער מיליאגעז שטײען ביינאכם, בייםאגאון
 מלחמה־ די פאר כוחות אלע םיט ארבײטען און פאבריקען

 און ארבייט די איבער גיט רײםען זײ באדעדםענישען.'
 םון אלארם אן קוםם עס ווען ארט, םונם גים זיד רירעז

 זײנען עראפלאגעז פײנםליכע די ביז לופט־אנגריף״ א
 באס־ זײערע וואדםעז און שםאט דער איגער שוין טאקע
בעס.

m זעלבער דער אויף itt דער ד״אט פארלאמענט פוגם 
ארבײטער ״יעז־ער :געזאגט בעװין ארבײםער־מיביםטער

קיסמאן. ױםח דר. £ון

ױ ג$פארען זעלבע די איבער לעבט פאבריק איז אי־ א ו  י
 ארגאגיזירםע די אבער קעםםער־עראפלאז, א אין לאט

 איר םאר :קןמפט זי פאתואם וױיסם״ ארבײםערשאפם
שקלאםערײ״... און בארבאריזם געגן םרײהײם, אמ לעבעז

 דער בײ שםײעז דעמאקראםיע עבגלישער דער אונםער
 אימרגעגעמנחײם, מים ארבײםםםענשען, םרײע מאשין

 דיקםאטור גאצישער דער אונםער — נפש םםירוו םיט
 דיםציפ־ דעד אונםער ארבײם, דער בײ שםײעןשקלאפעז

 ארבײ־ ארגאגיזירםע די אנםרײבערס. גאצישע פון ליז
 פארםיידי־ ענגלאגד׳ם סון רוקענבײן דער איז טערשאםם

 װיכטיגסטער דער אח ארבײם פון םרײהײם די גוגג,
דעמאקראטיע. קעםםעגדיגער דער פאד זיג פון םאקםאר

ױ פראנצױזישפר דפר גראםגנס הינםער דיל־ .נ
 פעםען־ םראגקרײך, םון רעגירונג פאשיסםישע די

 םאציאליםטי־ געװעזענעם דעם ארעסםירם האט לאװאל׳
 און בלום׳עז געגן בלום. לעאן פרעםיער־םיגיסםער שען

 צוגע־ װערט םיניםםארען געװעזעגע עםליכע גאך געגען
ײ אז באשולדיגם, װערען זיי פראצעס. א גרײט  האבעז ז

 דעעז די און פראגקרײד איבער םלחמה די געבראכם עם
 גע־ האם םראנקדײך װאס טפלה״ דער פאר שדלדיג עם

ליםעז•
לעכערליכע, אזא אמ בלומען געגען באשולדיגוגג די

 גזד לאנג זיך האם לאוואפעמערל חבדח די אפילו אז
 1« באשלאםעז, האם זי אײדער דע̂ד דער םיט שלאגען

 פירער. םאאיאליםםישען באריםטעז דעם ארעסםירען
 אלץ האבעז אזוי און חיםלער געחײםלן האט אזוי אבןד

 םראגצױזײ םונם םארשםײער די רסדעעפאג ענערגישער
 *נײ םונם פאטער דער את כלום לען קאפימאל. שןן
 — אדװ-סאדנײמ ־שטתדען40 די פראנקרײך. אין דיל״
מו זײן, געזוען איז דאט  דאזיגע דאס אהבײם. כלוס׳ם ל

 לעאז פון געןעצען םאציאלע אגדערע גאך אדן
̂ז־יאד מר דעד האט רעגיתנגם מי  TP* אי

יױ

ר ע ב ס א א ט ד א ך ה א ט נ י ט נ ג י ט ע ז ע ם ג ע ט ד ש ר א ד ־ ה מ ק  נ
ן ו י פ ע ד ש י ז י ו צ נ א ר . פ ן ע ט ס י ל א ט י פ א ט ק צ י ז א י י א ט ד ײ  צ
ן ו , פ ה מ ק ט נ צ י ר א ע ד ל א א מ נ ײ . ק ט י נ

ר י ן מ ע ב א ן ה י ו ן ש ע ז י װ ע ג נ , א ף י ו ר ע ז ד ז א י א ׳ ־ א ם ז י י  ב
ר ע ג י ל י , װ ל ^ ב ל י ב ב י ו ן א ע ם מ ם ר א ף װ י ו ר י א ־ ד ט נ א ר א  ם

ט ײ ק כ י ל ט ר א ר װ א ר ם ע ו ד ר צ ע כ א ו ו ג ש נ ו ט י ױ ג ו ן צ ו  ם
ך י י ר ק נ א ר ו פ ר צ ע ה ד מ ח ל ף מ י ו ר א ע ־40 ד ן ע ד נ ג » ש  ־

ך א ו י ו ף צ י ו י א ע ד ר ע ד נ ע א ל א י צ א ן ם ע צ ע ז ע ן ג י ־ א ק נ א ר  פ
. ך י י ה ר מ ז ז ל ל מ א י ר ע ם א ז מ י ט א י ן נ ײ ־ ק י ט ר א ־ ם ל ע ד ג א  ה
, ל ע ײ ק ן ב ע כ ל ע ו ן ו ע ף מ ר א , ד ן ע נ ע כ ע ר ם י ו י א ס צ ם ע נ י ו  ל

ך י ו ז ן צ ע ם י י ב ד ר א ע ט נ ו ע א כ ל ע ז י א ר צ ע ם נ ו ע א ר ע ד נ  א
ם ט ײ ג ר . א ן ע ג נ ו ג ג י ד א י ב ע ד ש י ז י ו צ נ א ר ע ם י ר ט ם ו ד נ י ט א א  ה

ט נ ע ק ע ן ג ע ט ײ ב ד א ם י ו ג א ו נ ע ל ג א י ר ע ט א מ ־ ה מ ח ל ך מ י ו  א
ר ע ט נ ו ם א ע ר40 ד ע ג י ד נ ו ט ש ם * ט ײ ב ר • א ד א ו ז י י י ־ ק ר  א

ם ט ײ ט ב נ ע ן ה ע ב א ט ה י . נ ט ל ע ם ע ר ג ע ב י א ע ד ס י ו ר  ג
ן ע ט ם י ל א ט י פ א ן ק י ך א י י ר ק נ א ר ן ם ע ב א ם ה י ן נ י ן א י ט ז א ה ע  ג

י ג ד נ ו ג י ד י י ם ר א ן ם ו ר ם ע ר ד ע ש י ז י ו צ נ א ר . ם ע י ט א ר ק א מ ע  ד
י י ן ז ע ב א ״ ט ד ק ו ק ע ט ג י ע מ ש י ט א פ מ י ן ם ע ג י ו ן א ו ל א ו ז ם ן י  מ

ה א ג ן ק ם י ו ם א י ש ז ע ר ־ ר ע ל ט י ן ה י . א ד נ א ל ש ט י י ן ד ו ז א ע  װ
ז י א ׳ ן ם ע מ ו ק ע י ג ״ ד ר מ ח ל ן מ ע ב א ע ה ר ע י י ן ז ע ל א ר ע נ ע ־ ג ע  ר

ט ר י ט ר ע ן ז ו ן א ע ט א ר ר א ם ם א . ד ד נ א ל ר ע ט א פ
ןל א םב ל ד ר ל א—סריססעא י סד א א זא ג מ י * :לס ? נ א ר  ם

ם ׳ כ י י ױ ר ל נ י ר ד ע ם נ י ס ה ע ט א ר ז ; ג י א ׳ ר א ם ע ג י ל י ג ב י  ז
ם ג ו ז פ ע ש י ר ע ט ע ר ר א ל ם א ט י פ א ן ק י ד א ײ ר ק נ א ר ן ם ר ע ב י  א

ן ע ש י ז י ו צ נ א ר ר ם ע ט י י ב ר . א ם א ל ק

ע ש י ד ע ו ו ן ש ט ם א ר ק א װ ע ד ־ ל א י צ א ן ס ע ב א ן א ה ע ס י ת ־ ג ל א ו  ו
זיג

ײ י ב ע ד י י ן ג ע ל א ו ם ו ו , צ ט ג ע מ א ל ר א ס פ א ו ן ו ע נ ײ ־ ז צ ע  ל
ס נ ע ן ם ע פ ו ק ע ג ר א ן ם י , א ן ע ד ע ו ו ט ש א י ה ־ ד ע ד ־ ל א י צ א  ס

ע ש י ט א ר ק א ײ מ ט ר א ן פ ע נ ו א ו ו ע ן א ג ע ם י ו ר . ג ג י ז ־ ל א ו ו ו  צ
, 122 ױ ן ע ט א ד נ א ס מ א ו י ו י ד י ט ר א ט פ א ט ה ג א מ ר א ן פ י  א

ן ע ט ל , א ט ג ע מ א ל ר א ם פ א . י ד ט ז ר ע ב א ר ע ך ד א ע נ ר ע ט י ױ  ו
ע 12 ײ ״ נ ן ע ט א ד נ א י ם ו ז ז א ן א י ם א ע ם ד ע ײ ט ג נ ע ם א ל ר א  פ

ם ע ו י ו ע ד ש י ט א ר ק א מ ע ד ־ ל א י צ א י ס י ם ר א ן פ ע ם א ר ט ר א  ם
ץ ד ד ר ו . 134 ד ן ע ט א ט ו פ ע ע א ד ק נ י ע ל ש י ט ם י ל א י צ א  ס

׳ ע ם ו ר ע ג כ ל ע ו ט ו א ר ה ע י ר ט פ א ה ע , 6 ג ן ע ט א ד נ א ט מ א  ה
י י ע ז ל ן א ע ד י ו ל ר א ײ פ י ג ע ד ג י ט צ י . א ן ע ל א ו י ו ־ ד ם י נ ו ם א  ק

, ן ע ע ט כ ל ע ו ן ו ע ב א ר ה ע י ר ם ם א ה ע ן 5 ג ע ט א ט ו ם ע ן ד י  א
, ם נ ע מ א ל ר א ז פ ע ב א ן ה ע ר י ו ל ר א ײ ם ו ו ן צ ע ט א ד נ א ן מ ו ײ א י  ז

ז ע ן נ ע ב י ל ב ע ט ג י . מ ײ ר ד
 גרוים אין זיך געפינט דעמאקראםיע שװעדישע די
 אירע אויסגעבראכען. איז םלחםח די זינט פון געפאר

 גאצײזײיםש־ זײם אײן אויף זײבען: שכנים גאעגםסםע
 צווייטער דער אױף גארװעגיע״ פארכאפט האט װאס לאנד,

איר האט װאם ראםעז־רוםלאנד, זײט  הילם־ די האנט אין
 אין ווערען צעקוועסשט לאנד דאם קען פינלאנד. לאזע

בערען. ביידע די צווישען םאג ליאדע א
 איז וועלכער רעגירונבג*קאביגעם, פריערדיגער דער

 אח םאציאל־דעפאקראםען םון געװען צתאםעעעשטעלם
 גע־ םארברײטערט שפעטער אה פויערים־פארםרעטער

 קאגםער־ און ליבעראלעז ארײנגענוםען האם און װארען
 מיניסםארען־ אלע םמ העלםט א בשעת אײד, וואטױועז

 םאציאל־דעמא־ די ?יי פארכליבען זײנען פארטםעלען
 םון אײנדתק דעם געשען^אונםער איז דאם קראםען.

 א געםאדערם האט װעלבע געפאר״ אויסערליבער דער
פראנט. גאנצען אױפן קאאליציע נאציאנאלע

 נאצישע וױלדע א געפירט ױערט שוועדען אין
 פינאנ־ דײטשע םים אגענטען, דײםשע םון םראפאגאנדע

 סו־ פיל טאקע מאכם פראפאגאנדע די מיטלען. ציעלע
 ארבײטער די אז געוױזען, האבען װאלעז די אגער םעל״

 צוטרוי זײער םארלױרען ניט האבעז םאלקם־מאסען אח
 די םארקערם, פארםײ, סאציאל־דעמאקראםישער דער צו

 גע־ װי שםארקער נאך וואלען די םון ארויס איז פארטײ
 אין םארקומען ניט װעלען ענדערונגען גרויםע קיץ ױען.

 האט רעגירונג די וואלען• איצםיגע די גאד שוועדען
 אױסלענ סאחיכםיגע אויסערסם ןןן געסירם »יגס גח

 ניט זאל לאנד דאם או םארהיםען׳ צו כדי •אליטיק, דישע
 װיכ־ די איז דאם און טלזזסה אק װערען אףײנגעריםען

רעגיומג נײער דער פח אײד אױפגאבע טיגסטע
 שװעדישער דער פון גורל דער אמ םחי כל םוף

עקזיס־ רעדישעװש דער פיז גורל דער איז דלפאקראםיע

 דעו פון גאע דעם סמ אפהענגיג איבערהויפט םענץ
מלחמה. אײראפעאישער

 פון צײם דער אין ענגלאנד אין 1געזעצע סאציאלע
מלחמה טאטאלער

 אר אן געווארען אנגענומען איצם איז ענגלאנד אין
 פראקםישע גרעסטע די זזאבען װעט װאם בײטם־געזעץ

 געזעץ דאזיגען דעם מיט גאדייטונג. פרינציפיעלע און
 סא־ ®מ געביט אויפן נייעם עפעם אויפגעטאן ניט װערט

 אויפםו םענםאציאנעלער דער אבער פאליטיק, ציאלער
דאס, איז  ארבעטער־שח־םך װיכטיגםטע די וואם גרא̂ד

 אײעןך ײידער ווערעז צייטען נארמאלע םון שטימונגען
 קאפף שװערםםעז םון צייט דער אין איצטער, םירט
שונא. נאצישען דעם געגען

 םוספענדירט ענגלאנד אין דינען באװאוסט, ס׳איז װי
 פון םראגע דער (אין ארבײטס־געזעצען אלע געווארעז

 פון צײט דער םאר װ.) א. א. אװערטאים ארבײטם־צײט,
 איצםיגען םמ מאי מאנאט אין געשען איז דאם מלחמה.

 שווערםטער דער םאר געשטאנען איו ענגלאנד ווען יאר,
 אגגעשטרעמם געמוזט האכען עס און קאטאסטראפע

 פון פראדוקציזנ די העכערען צו כוחות, אלע װערען
 אװיאציע־מאטעריאל. םון םפעציעל מלחמה־מאםעריאל׳

 ארבייטם־געזעצען. אלע אפגעשאםט מען האט דעמאלט
 מלחמח ״טאטאלער״ א אין אז געזאגט, האט רעגיאנג די

 םראגס הינטערן םאלדאםען װי מער ניט ארבייטער זײנען
ײ אטצזדפאל סאד ױ« אזוי און  א■ג קײן ראןפא דןנז

 4 * אווערםאים ארבײסס־שטונדען, םאר ששימונגען
 אזעלכע םאדערען ניט אויך ארבײטער די םארען ׳װ.

 תר פאר געפאר העבםםער םון מאמעגט אין רעגולאציעם,
 דא• דעם אנערקענט האבען טרייד־ױניאגם די מלובה.

 קאאפערירט האבען אח גערעבט פאר שטאנדפונקט זיגען
 סאר־ די באקומען נאר האבען זיי רעגירונג. דער מיט

 צױ װעלען מעגליכקײט ערשטער דער ביי אז זיכערונג,
ארבײטס־געזעצען. אלע די ווערען ריקגעשטעלט

 פראדוקציע די מאמענט. דער אט געקומען איז איצט
 עראפלאן־פא־ סון םפעציעל באװאםנוגג־מאטעריאל׳ פון

 ממ יאוץ ענגלאנד אין געשטיגען געװלדיג איז טארעז,
 דער םון קרבנות גרויסע צו איז מער ניט זיך נויםיגט

 V ארויםגעוױזעז, זיך האט דעם חוץ א ארגײטערשאםם.
 אױפן שעדליך זײער אפ זיך רוםט ארבײט שווערע די

 ױגעגםלימג די אויף באזונדערם ארבייטער, די םץ געזונט
 קיראערן געזעץ, אלטען לויטן ארבייטען, דארפען וועלכע

 געװען גמוואוגגעו איצס דיגען און ארבייטם־שטונדען
נארמאל. װי אזויפיל מאל אנדערםהאלב ארבײטען
 ארימ• ארבײםס־מיניםםער סאציאליםםישער דער האם

 גד צוריק װערם עם וועלכען םים ביל״ א געטראגעז
 דעו ,םעקםאריס־עקם״ אלטער דער קראםט אין ^שטעלם

 םיט ביל דעא םאםיװירט האם םיניםםער םאציאליסטישער
 עו האט ריכםיג״ ״ס׳איז :ארגומענםען םאלגענדע די

 חינםעת םאלדאטעז זיעען אלבײםער די ״אז געזאגט״
 םעז דארף פאקס דעם אט צוליב דװקא אבעד פראנס.
 דעו םאר פארחיטען די את געזונט זײער םאר זארגעז
 אדבײם״. שווערער צו םח װערען קראנק םון געםאר

 קראנקודיטם• אז ציפערען, מים געװיזען ד.אט ער אח
 אוז ארבײטעדשאםט דער בײ אםטער אלץ ױערען םאלעז

 אױס־ דער צוליב פאלם ארבײט סץ פראדוקטיװיםעט די
 ארײן תיכף איז געזעץ דאם ארבײםער. די םון שעפוע

'קראםם. אין

 ארבײםס־ פאר פארזיכערונגס־געזעץ דאס פארבעסערם
טנגלאנד אין לאזט

 םאר שטארק איז ענגלאגד אין ארבײםםלאזיגקיים די
 פראדוקציע געהעבערטער דער צוליב געווארען, קלענערט

 איז ארבײםםלאזע *ןןל די אבער מלזזםה־מאטעריאל, פח
גתיםע. געמג א אלץ גאד

ענגלאנד׳ אין געזעץ ױי א ארויםגעקומען איצם אמ
 אלטעז, םונם ענדערונגען װיבטיגע צוױי םאר זעט װאם

 ערשםעגם :אינשודענס״ ״אנעמילאימענט וועגען געזעץ
 צווײ ;*רבײםסלאזע םאר שטימ די געהעכערס װעדט
 ארבײטער־קאםעגא־ נײע ארייעעםירם װערען — טעגם
סאחיכערומ. דער אין ריעם
 שמיצל סלאזערייטארב דער פון העכערמג געװיםע א

 געזעץ, אלטען דעם לױם אויך םארגעקומען איז
 לעבענם־טיםלעז, פון פרײזעז געהעכערםע די לױט טאטיש
 םמי יראמנם. 17 מים בערד געשםיגעז דעען ױעלכע

 טאמר אמאמישזראױמ דעד וא װערם געזעץ נײעם דעם
חעגערייג אבסאלוטע אלגעםייגע אן צוגעגעבן נאך רתג
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 לעבעגס־םיטלען דעם פון אוםאפהענגיג שטיצע דער םון
פדייזען.
 םארברײ- אינשורענס אנעםפלאיםענט די את אויך

 גא־ בעםער קאםעגאריעס געװיסע אויף געווארעז םערט
 עעלאנד אין חםם םען וועלכע ,ארבייטער צאלטע
קאאטעד־װארקערם״. .בלעק־
 בײנאכם את בײםאג װערם לאנדאן ווען צייט א אין

 ארויס• װערען עראםלאנען, נאצישע םץ באמבארדירט
 דע־ די ארבייםערשאםט. דער םאר געזעצען געלאזט

 ארבײםער די צו םליכםען אירע נים םארגעסט מאקראטיע
 דער — און םלחםה ״םאטאלער״ פון צייט דער אין אויך

 מיניםטארעדקאבי״ ענגלישעז אין לייבאר־דעפארטמעגם
 םרײד־ױניאן־םירער, א פון הענם די אין זיך געםינם :עם

בעװין. ארבײםם־מיניסטער

ס ק ו א ן װ ו ע פ ש י ל ג נ ס ט נ א י נ ו י ־ ד י י ר ן ם י ם א י י צ ־ ה מ ח ל ם
 די אז דערױף, אנגעװיזעז אםטמאל שוין האבען מיר

 םים םונקציאנירט״ ענגלאנד אין נa*ױניאן־באװעגוTטרי
 רעגײ די ווען איצטער, אויך םרייהייםען, אח רעכם םולע
 דיקםאםארישע פארלאמענם םונם באקומען האט רונג

 און פראדוקציע נאציאנאלער דער איבער םולמאכטעז
 קאנםערענ• און קאנװענשאנס בבלל. םלוכה דער איבער

 אפגעהאלטען זײנען װאס ױניאנס, םארשידענע םון צען
 די אז ארוים, וױיזעז האבען, לעצםע די אין געווארען

 נאר כוחות. זײערע דערהאלםעז גלויז ניט האבן ױגיאנם
 באדײםענדעז גאנץ א םארצײכענעז ארגאנמאציעם םיל

םיםלען. םיגאנציעלע r* אמ מיטגלידער אין וואוקם
 אפ• דעען באריכםען צוסרידענשטעלענדיגע אזעלכע

 אײזענ־ די םון קאנװענשאנם די אויף געװארען געגעבעז
 עלעקםריציםעם־ האלץ־ארבײםער״ מייגערם, באן־ױניאנם,

 חאבען ױניאנס דאזיגע די אלע אנדערע. און ארגײםער
 איעמלגע טויזענטעה צײם לעצטער דער אין געװאונען

 קא־ דיערע אק אמ מיטגלידער טומענםער צעגדליגער
 דאס הכנםוו^ געהעכערםע או־ײגגעקוםען זײנען םעם

 הונדערםער װען צײט׳ אײגענער דער אין םאר קוסט
 אר־ דער אק זיד געםינעז טרײד־ױניאניסטען םוחענםער

דיום. קײן נים זיך״ סארשםײם צאלען, און מײ
 געהעכערםע די פשום׳ע: א אה ערקלערונג יי

 אריעגעצויגען האם םלחם^־פאםערמל םון םראדוקציע
 האבען װעלכע ארבײם׳ דער אין םענשען מאסען נייע
ױגיאנם. די אמ ארגאניזירם זיך

 איבער, גיט ארבײטער*פרעסע ענגלישע די װי לױט
 רעגירתג דער טרײד־יוגיאנס אײנצעלנע איצם בארגען
 אויך אינםערעם. אן םלחםה־צװעקען, םאר סומען גתיסע
 ײערוג־סשײב גרױםע םרײד־יוניאנם גרעסערע די מאכען

^ םארשידענע םאר גען  <ע־ װערען װאס אינםטיטמ
אנד. א. קיכן װי סאלדאםען, םאר שאפען

ם * ר ע ל ט י ט ה נ י ר ט כ ע ט ל י מ א נ א ק ע ־ ה מ ח ל ם װ ר ט ו ס ו ל א צ א  ב
ן ו י פ ר ד ט ם י י ב ר א

 אימר־ זײנען װעלם דער אויף עקאנאםיסםען אלע
 האט נאצי־לאנד םון מלחםה־פראדוקציע די אז צײגם,
 פאר־ ודיטערע א םונקם• העכסטען דעם דערגרײכם איצט

 אתים־ קען פען ניט םעגליך• םער ניט איז גרעםעתנג
 ארביים׳ םער ארביימערשאפט הײםישער דער •פון פרעםען

 העכע־ צו אויף שםאפען רױע םעד באזארגען קען םען גיט
םלחםזדפאםעריאל. פון פראדוקציע די רען

 אױס זעם עס װי םאן, צו קוק א אינםערעסאנם איז
 האט צוגדײםונג םלחםה די גאצי־לאנד. םץ קאסע דער אין
 פאלקס־ טפמ רײעזחחט אלע פארשאעעז דײםשלאנד אין

 געװארען אויסגעשאםען ס׳איז איידער נאך פארמעגען,
 םעפםעפבער אין םלחמד״ דער «ח שאם ערשםער דער

 דײםשלאנד םון חובות־לאסט אינערלימ די האט 1933
 ערמבעפםעס ביז מארק״ ביליאן 12 קארגע באטראםען

 אנגזד זי איז אױםגעבראכען) איז מלזזפה די (װען 1939
 ד האם 1940 מרץ אין און ביליאנען 65 אױןי וואקסען

 קאםט םלזזפה די םארק. ביליאן 103 דערגרייבם: שוין
 אויםגד־ װערם עם *.np א מארק ביליאן 65 הפחות לכל

 מלחמה־יאר, ערשטען פתם םוף בײם ^םער, אז רעכענט׳
 מרך באםרעפעז דאגשלטדײ אין חובות־לאסם די דארף
 דער טון דריםעל צודי זײנען דאס — מארק ביליאן 117

̂ימשלאנד מערליבטא? די װאס חובות־לאסט,  מד האט ו
 מ־ האם װעלכע װעלט־מלחםד- גאנצער דער אק שאםען
אײמ.~ יאר פיר דױערט
בײ־ ארבייטער םיליאז 21 ײטטזרנא דאנדײסשל אין

 פאשינעריע. םלחםח נאצישעד דער פאד בימאכם און טאג
 םיליאמז ויייטעחנ לאפעןקש לענדער ירסעפ־אקו די איז

 ארבייטער-פאסן די דמר. ןאלצעטש פאוץ אדכײטטר
 פאד לעבעז אח געזונם זײער נדם דעדװײל עם *אלען

לי די  מײז־ מלחטח נאצישער ךעך פון ימאן«פ*או ןאנעגי
 פאלקם־ דײםשע גאנמ די װעט סוף בל סוןי אבער םיע׳

u jt 9בל די סאד צאללז דארפען װירםשאפט ’ut

ם נ ע ן כ ו ם ם ז י צ א ט נ י ד ם ע ט ד ײ ב ר ץ א ע פ ג י ד נ ע מ ו ־ ק ע נ ע  ג
. ס ע י צ א ר

פרויטן־ארביים. פון פראגט דטר ארום
 אן אין סרױען ארײז דרינגען יאר־אײן יאר־אוים׳

 דער םון צװײגען אלע אק שםראם, אלץ־וואקסענדיגען
פראדוקציע• מענטשליכער

 אין שטייען וואם ארבייטם־מארק, םמ פראגע די
 י פאר- אויםערםם זײנען םרױעז־ארבייט, םיט צחאמענהאנג

 די אויהגעבראכעז ם׳איז זינם סון געווארען שארםם
 םראב־ דאזיגע דאם זיד שםעלם עגגלאנד אין מלזזמד-

 װי אזוי אמ לענדער אנדערע אין װי שארםער לעם
 דיער אײנגעהאלטען דארטען האבעז םרײד־ױניאגם די

 איז מלחמה, דער בשעת טער,rא אויד םרייהייט פולע
 ארבייטערשאסט דער פאר אינםערעם גרעםםען םון עס
 דער מיט גענויער באקענעז צו זיו־ לענדער, אלע םון

 גאנ־ דעם צו טרעיד־ױניאנם ענגלישע די סון שםעלונג
םראבלע̂נ צען

 םרויען אז נישט, נײעם קײן קײנעם םאר ס׳איז
 אינ- דער אין מלאכה דמעלבע אויסלערנען זיד קענען

 סײנינג־אינדוםטרי דער חוץ א מענער. די װי דוסםריע
 מענ־ םפעציעל קײן זײן נישם שוין אםשר באלד װעלעז
 אין ערםינדונגען נײע ארבײטס־םעטיגקײטען. ליכע
 אלץ ארבײם די מאכעז פאבריקען םמ מאשינערי דער

 קאן געשלעכט״ ״שװאכע דאם אז אזוי םתיש, לײכםער
 *ײ־ אין ארבײט• דער צו פאםעז1צ לײכםער אלץ זיד
 מלחמה־ אין םפעציעל באחנרםענישען״ גרויםע םמ טען

 דעם צודיקצוהאלםען מעגליה נישט גאר איז צײם׳
פאברי̂י דער אץ פײיעז די פון שטראם
 פארשטײט לן■ולנו^לדאג סיזאציעצאגרא עדטדבײא די

 זיך װילען און םײיעז די פון גלײכבארעכםיגונג די זיך,
 די פון ארײנדריגגען דעם אנםקעגענשטעלען נישם גאר

 איז צרה די פראדוקציע. נאציאנאלער דער אק םרױעז
 באצאלט וױיניגער סך א קריגען םרױען װאם דאם, נאר
 דער וױ לויט ארבײם. דתעלבע טוען די װען םענער׳ וױ

 גאטרעםט אויס, רענענם רעםוירסש״ ״לעיבאר לאנדאנער
 װעל־ לױן, םונ׳ם דרים־חלק 2 בערך םרויען םון לײז דער
 פון ארבײם. דעחעלבעד םאר םענער באקומען עם כען
 מלחםה־צושםאנד(װאר־ דעם צוליב לױן־דערגאנצוסנען די

העלםם. א וױ םער נישט די באקומעז באנוס)
קאםיםאליס־ אז פארשםענדליך, איז לאגע אזא בײ

 גערען נעםען און פרײנם״ *םרױען גרויסע װערען םען
 םמ ארם אדים׳ן פאבריקען׳ זײערע אק פײיעז ארײן

 גאנצע אין אז דערצו, םירען אבער קאן דאס פענער.
 רע־ אלגעמיעע *ז פארקוםעז זאל צוױיגען פראדוקציע

 פארשלעכםערװג אלגעמײנע אז לױנעז׳ די פח ײקאיע
בכלל. ארבײםם־באדינגונגען די פון

- - - - ‘ aaaa a a a a — a— » aaa a â a■ kâ■  װאםען די אין געארבײם האבען נוראבקרײד אין
 מעםאל־ דער אק פרויען׳ םראצענם 60 ארסענאלעז
 פרױען צאל די באםרעםם ענגלאנד איז אינדוםםריע

 םויזענט 200 ערך אז װעלכע פון טויזענם. 500 בעיד
 מא־ זיינען ױאם םענער, pd ארבײםם״שםעלעם פארנעמען
מלחמר- דער א^ געװארען בילתירם

 גע־ איצט ענגלאבד איז םרײד־יתיאנס די האבען
 םעדערײשאן, עםפלאיערם דער מים אפמאן• אן סצןשלא
 אױםץ געווארען ערלײדיגם איז פראגע די וועלכען םים

ארײגגענױ װערען װאס פרויעז, :אוםן םאלגענדיגעז
 אדם אויסץ אן, איצם פון איגדזםםדיע דער אין םען
 לעד־ די בשעת — צייט װאכען 8 נאר קענען מענער םון
 ווערען געהאלםען — ארבייטן, ספעציעלע די זיך נען

 דא־ דער נאך םרויען. םאר לוין םפעציעלען אױם׳ז
 דערגרײכעז זײ ביז לדין, זײער שםײגם ײטצךרלע .זיגעד

 די םון לױן םולען דעם צייט װאכען 44 ®ץ םשך אין
____ _____ ______ v םענעו״•

 א ווערען געםירם מוז אונטערנעבדנגען אלע אין
 פע־ איבער נע&ען װאס םרויען, פון רעקארד גענויער

 םאר־ װידעד זיי וועלען םלםחח דער נאך נער״אדביים•
םענער• אויף ווערען ביטען

שםמוטל היםלטריס אונםפר נארווטגיפ פון ארביימטר די
d פלאנ די פילס נארוועגיע m סיס רעזשים גאצישען 

 װאקסט ארפייטםלאזיגקיים די שװערער. אלץ טאג יעדען
 שטארק װערען לויגען די ;אוםן םודא׳דיגען א אױף

 אינ־ כפעם האט עקםפארם־אינדוםםריע די רעדוצירם.
 אינ־ די אויך אבער ארבײס׳ די אפגעשטעלם גאנצא

 ארבײטען גים קענעז געברויך הייםישען פאוץ דוםטריען
זײ בײ האם טנטא צפיפאציא נאצישע די װײל םו־יער, וױ

MMMfeMftMkMHi ate ^̂ âateateateateאדן שסאסען רױע די אוחגקגענומען oyr ייי׳ז iyu«a *7״. 
י אחגקמגומן םען האם פישערס פיל בײ  שייילאד״ י
ומקסס. נױט די «רד. די — •וחנדים בײ

aaateteaaaaa t̂eaateMatea aaâ ^̂ teaâ t̂e ^̂ â̂ ^̂ aaaa fl _מן ימיאגט נארװעגישע ךי געחאדען געשטעלט וי
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 אוועק זײנעז דענמארק םץ ארבייטער צאל גרויםע א
 צוגעזאגט זײ האם םען ארבײם. אויף דייםשלאנד קײן

 אנגעהױבען אבער די האבעז באלד בערג. גאלדענע
 ארבײטען מער ניט קענען זיי אהײם. לויםען צו צוריק

 פאר־ א גגקוםען איצט איז רעזשים. נאצישען אונטעח
 ישעגדע אז ,אציע־טאכספקוא צישערנא דעד פיז אדדגמג
 נים זאלען לאנה איז אוםקערעז זיך װילען װאם בירגער,

 זײ אויב הײם, אײגענער זײער אין װערען ארײנגעלאזם
 ניט זיך נױטעם מען אז באשטעטיגונג׳ א ניט ברענרלז

דײטשלאנד. אין ארבײט דיער אין
האלאנד און בטלגיט 1אי נוים און הונגטר

 אר־ צאל די האט אינװאזיע דײםשער דער םאר
 איצט םױזענם״ 173 באםראםען בטלגיט איז בייםםלאזע

 דער אין באריכט אםיציעלען אן (לויט אנגעוואקםען זי.
 טוי־ 300 קנאפ אויף צייםוגג״) ״פראנקםורםער נאצישער

 װעלען עם וועז אז םאראוים. אין שוין זעט מעז זענט.
 װעט עם װען »ון םליכםלינגעז די אהײם אומקעחגז זיך

 ארמײ, דער פון דעמאביליזאציע די װערען דורכגעפירם
 מיליאן א ביז דערגרײכען ארבײםםלאזיגקײט די װעם

מענשען.
לעבענס־םיםלען, אײגעגע קײן נים פארמאגט בעלגיע

 גאנ• פאח זיד גדײם אויםלאנד. סח ארײנםירען םוז םעז
ראפע.מסמאקא מורא׳דיגע א לאנד צעז

ד איז נ א ל א  ריזיגען א צוגעגרײם רעגיתנג די האט ה
 ארבײםםלאזע די סאר ״קעגם״ אץ םלײש פץ רעזערװ

 נא־ די האט בכלל. באםעלקערונג ארימער דער םאר אץ
 האלאנד זאפאסען. אלע די קאנפיסקירט מאכם צישע

 םילד־פרא־ און קעז םמ אינדוםטריע גרויםע א סארמאגט
 און זאפאסעז ךי אװעקגענומען נאצים די האבען דוקטען,

 די אויםצוהאלטען פראווקטען קײן ארײן גים לאזען
חוגגעד. פון װינםער א אױך דארטען זיך גרײם בהםווד
 אײן אין האלט האלאנד אין ארבײםםלאזיגקייט די

 םאביליױרם האט אקופאציע־מאפט נאצישע די וואקסען.
 אויף ארבײטסלאזע דישענאלעה םויזענםער צענדליגער

 ארבײטער געצװאונגערע דאױגע די צװאנגסדארביים.
 א גאר טאכאק, פאר גראשען קיין נים אפילו באקומעז
קאםט. מאגערע שלעכטע
די זיך באנוצם האלאנד *ין םײ בעלגיע, אין םײ

k akaMteLibaUte tetete Mate a teww&aa a a aa aateaaa, a ̂a a a a i     - -באמעלקערונג דער מיט סארקער אק אקופאאיזדמאכט
kaate kaftkB •alkkk a I— aa a -aaaa, te aa aMMftaak̂ a aaat ................. aa aa a a-געלם דײםשען ספעציעלען א םים  קײן האם וואם , ^ארם̂י

 אױך־ עס ווערם ״געלם״ w אם מים נים. װערט שום
ארבײםער. פאר ארבײםםאין דער געצאלם

 פון ױבל 8 — פארניכםונג. און םארד פון ציים דפר אין
אויפבוי. ארגא^אציאנסלסן

 .שוױיז דעד םון ארגאניזאציע עװפעראטיא?א די
 עקזיס־ איר םון מבל ־ק»*יגען50 דעם איצט פײערט
 מיט 1890 יאר אין געװארען געגרינדעם איז ד םענץ.

 צװאםעמעקליבעז איז װאם קאפיטאל, קלײנעם נישטיג א
 פונאנ־ זין• האט און ארבײטער־גראשע̂נ פון געװאחװ

מן א םים באװעגונג םעכםיגער א צו טזקסטװאגדער  ריזי
 לאקאלע 645 פארםאגם ארגאנימנציע די םאחסעגעז•

 סי־ auu אריבער םון אדםיאץ אן סאכט און גרױיגען
n א נקספרא ־יש;צ^וױיש ליאן r♦ לידער־גטסי ערד 

 אײנצדל־ איז מענשען. םויזענם 425 באטרעפט שטאנד
 באמל־ דר/ פון ראצענטפ 75 זײנעז מגעממן נע

דןד אץ קאאפעראטיוזען. די אין ארגאניױדט קערונג
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באװענונג ארבעטער אמעריקאנער דער איץ
 אינדוסטריע דער אין אױםשוואונג עו

בא־ דער דורך געקומען איז װאם
H| ס ג נ ו נ ס א ו ם ו א ר ג א ר ן פ י ד א נ א ח ל  א

ד ־ י ו י ד ה ד מ ח ל ן מ ע ג נ ו ל ע ם ש א ז ב י ® 
i T j B P P j , ד נ א ל ע ן ע ע ב י ו ן ה ן א ע ב י א ס י ו ץ א ל  א
H P V f l די אויף אײנפלוס שםארקערען א 

 איז ארבעטער צװישען באציהונגעז
 זיד דריקט אײנפלום דער לאנד. איז ארבעטס־געבער

אופנים. צװײ אויף אױס
 אוים־ אינדוםטריעלער דער האם זײט אײן פון
 ארבעםםלאזע צאל באדײםענדע א ארײנגעצױגעז שװאונג

 טײל־ די םאר ארבעם מער געשאפען אח שעפעד די אין
 לאנד *ין ארבעםםלאזע צאל די באשעפםיגםע. וױיז

 געווארעז םארקלענערם יאר לעצםעז דעם דמץ־ זײנען
 אװ סעקרעםרי פון אםשאצונג דער לױט םיליאן א מים

 א«־ נים װײם נאך האט דאס כאםש .פױרקינס. לעיבאר
 דעם םראץ ;לאנד אין ארבעםסלאזיגקײט די געשאפט

 ארבעםם־ צאל די געשאצם װערט איצט אפילו גאד װאס
 דער און שטימונג די אבער איז םיליאז, 9 איז לאזע
 *ו גריים זײנען די און געשםיגען מאסען די איז מוט

אײנקונפט דעם סמ טייל גערעכםען םער א םאר קעמפען
3 m _

 אומפארמייד־ איז רעזולםאט דער דיל״. ״גױ דעם טער
 זיך וױתען זיי כאטש וועלכע, צוזאםעגשםױםעז, לאכע
 קאםםען׳ אפענע און סטרייקם אין שארף אזוי ניט נאך

 ארויס־ אין דײטליך גענוג שוין אבער זיך זײ וױיזעז
 יוניאךםאחאם־ ביי ארן פרעםע דער איז טרעטונגען

לונגען.
פארשארפ־ דעם םון ביישפילען באראקטעריסטישע

 ארבעטם־געבער און ארבעטער צװישען קאנםליקט טען
 אינדוס־ דער אין אויםשוואוגג דעם םון רעזולטאט אלס

 םאר- דער אין באמערקען '05געקע מען האט םריע
 אין ױניאנם די םון ארגאגיזיר־טעטיגקײט שטארקםער

 אוםן דעם און אינדוםטריען אויטאמאביל און עראפלאן די
 אין פאחוכעז; די אט באקעמפען קאמפאנים די װי
 ל. פ. א. דער ®ון ױגיאן־פירער הויםם די סון רעדעס די

 די סיז םארזוכען די און לעיבאר־דעי א. אי. סי. און
 םארשיי־ אין ױניאז־קאנטראל דעם ברעכען צו באסעס

 נאציא־ םמ מאנטעל דעם אונםער אינדוםטריעז דענע
שוץ. נאלען

״גערעכםיגקײט׳' נומער לעצםען אין האבען מיר
 אינדוס״ שיף־בױ דער אין סטרייקם די דערםאגט שוין

 מאכט װעלכע קארפאריישאן בענדיקם דער בײ און טריע
געווא- געםעטעלם זיינען װאס עראפלאנען םאר םיילען

קאמ־ עראפלאן באע׳ן דער איז םםרײק דער איז חנז דער ®מ פארגרעםערמג אקםועלע די וזי םער נאד
 אײנקונפט דעם אין העכערתג די און באשעפטיגםע צאל
 דערבײ שפילעז ארבעם, מער דורן■ באשעפטיגטע די ®ון

 דער לױט צוקתפט. דער פאר אויסזיכטעז .די ראליע א
 מעז מעג רעגירוסנם־עקאגאםיסםעז די פון אושאצוגג

 די זאל יאר איצטיגען דעם פח משך אץ אז דמעןװא?ר
 דער העלםם. אױף װערען געשניםען ארבעטםלאזע צאל ^

 ארײג־ ײרד את דרעפט דעם דדרך :אזױ אח חשבון
 א װעט ארמיי׳ דער איז גװארדיע נאציאנאלע די ציזזען

 ארויםגע־ מענשען טױזענט הונדערט צוױי םיט מיליאן
 פארגרע־ די ;ארבעםער־רײהעז די םון װערעז נומען

 באוואםע־ אמעריקאנער דער םאר באשטעלונגען סערםע
 צױ אויסלאנד, םאר םאטעהיאלען מלחםה פאר את נונג

 לאנד אין פארברױך פארגרעםערטען דעם מיט זאמען
 קױף־קראםם, פארגרעםערטער דער סון רעזולםאט אלם

 םים םיליאן דרײ גאד פאר כאשעפטיגוע געבען װעלען
 א עם איז צתאמען ארבעםער. םױזענט הונדערט דו+י

 װאם אדבעםסלאזע םילקח זםולב א םיר ®ון קיםא־א
 עקאגאמיםםעז׳ די פוץ אפשאצונג דער לױם מעלען.

 פמ םשד אין גאשעפםיגתגען אין װערעז ארײנגעצױגען
חדשי̂כ צװעלף נעקסםע די

 אם וועניג דך גיבען ארבעםער־מאסען די כאםש
 אױםזיכ־ די מעגען עקאנאםיםםעז פון נביאות די מ*ט
ײ פילען צוקוגםם׳ דער פאר טען  אויפ־ דעם אבער ז

 אױס־ די װאס שטימונג אפםיםיסםישע רי און שװאונג
 פארגרע־ די דערפילענדיג ׳אמ געבו־אכט האבען זיכםען
ײ גיבען ארבעםער, אויף נאכפראגע סעדםע  שאר־ א ז
 זוכעז װעלכע ארבעםם־געבער די װידערשםאנד םערעז

 ניט גאר און פראפיט גאטגעז דעם זיד פאר ציהען צו
ארבעםער. די געכען

 םון בתים בעלי די זזכען זײם, דײמעדצו דער פון
 און טראםטם גרױםע די םפמיעל יע.רדוסמניא דער

 יגײסטריעז,איע-קצפדאדו מאםען די פון אליעסאנאפט
 פאם־ דעם און לאגע אמםעתאציאנאלע די עןסצוטציאו

 אויף לאנד אין פארשטארקם האם דאס װאם ריאםיזם
 קעםפעז זײ לאזען נים און ארבעםער ךי צאסעןוצנײא

 יאם־ פין מאנםעל דעם אוגםער פארבעםערוגגעז. פאד
לי די זוכען ריאטיזם  גע- אלע עסעזמװעקצא בתים מ
אונ- דערשלאגעז ײד האמז ארמםער די װאס װיגסען

ssssssssssBrsaessraaM ^tansaM■■
 *ו ארגאניז״יע יװצטעדאפאקא די צאלם צײם למםעו־

 »*r א ®ראנקס טיליאז 17 ביז 16 ■ח נױמגליחנר אידנ
מװינםעז. די אין באסײליגונג »לס

 דעדדױיזם װאס חאציצ,גאצאין םעכסימנ » ם׳איו
a n ױמאיישעיוש חנר «ון םצב ןקולסזד<ל< חױכען 

ר מ  א אין אױס פאלט יזגל דצר ו
jo םונ׳ם עלמעגדוטמ■* איז שודײץ די
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tm מי

 אמאלגאמייטעד דער פון הילמאן פרעזידענט מאם פאני
 האם מאנאט דעם ארביטרײשאן. דורך פארמיטען האט

 איר םארשטארקט םיל יוגיאן ארבעטער אויטאמאביל דיץ
 קאר* ״קוירטים־רײט פיר די אין קאםפייז ארגאגיזאציאנס י

 רע־ האבען וועלכע פעטערםאן אין פארײשאז״־פאבריקעז
 פון ווערט אין עראפלאגעז אויף באשטעלונגען גירונגס

 םאבריקען םיר די אין דאלאר. מיליאנען הונדערטע
 ארבעטער. טױזענט םופצען ארום באשעפםיגם װערעז
 דורכשניט־ די װי נידעריגער פיל זײנען שבירות זײערע

 ארגאניזירםע די אק טרײדם זעלביגע די אק שכירות
 אן כלומרשם האט קאמםאני די אויםאמאביל־פאבריקען.

 איז טעראר דער קאמפאנײױניאן. א מיט אגרימענט
 צו מויל א מודא האבען ארבעטער אז שטארק, אזױ

 אוים־ אונטער׳ן געטאן ווערט אלעס דאם און עפענען.
 די זיד האט אבער איצט שוץ• נאציאנאלעז ®ח רײד
 מעכאניקער םאך נאבפראגע גרויסע די געביטען. לאגע

 הורא די פארםריבען טײלווײז האם אינחסטריע דער אץ
 ױניאן־ די צו צוהערען אן זיד הויבען ארבעםער די און

ארגאנײזערס.
יונ־ םארניכטען צו באסעס םון םארזוכען די אט

 נאגרעגעצט פאטריאםיזם׳ פון מאסקע דער אונטער יאנס
 דירעקם דינען מאס אינײםטריען די אויף בלויז ניט זיד

 דיעגא׳ סאן אין באװאםעגוג^ דער םיט פארבונדען
 קאנ• בילדיגג ®ח אםאסיאײשאז די האט קאליפארניע,

 זעלביגען דעם אונטעו םארזוך א געמאכט טראקםארס
 ביל־ די אין ױגיאז־ארבעםער די צוױנגען צו אױסרײד

 סקעב־ א צו בוײמאטעריאלעז צוצושםזנלן דיגג־טרײדס
דורכגעפאלען. אבער את פאחוך דער קאנםראקטאר.

 ארבעטער ס־י די :געװען אזױ איז געשיכטע די
 צעםעל שװארצען אויפ׳ז אװעקגעשטעלם האבען ױניאנם

 ארבעםער די און קאגםראקםאר גים״יתיאז געוויסען א
 לאדען צו אנטזאגט זיך האבעז לאםבער׳יארדם די אין

 אסאסיאײשאן דער איז דאס םאטעריאלעץ. אים פאר
 געווארעז׳ געפעלען נים גאר קאגםראקםארם בױ די פון

 איצם דארם פירם קאונסיל םרײד בילדיגג דער וױיל
 ארבעםער די ארגאניזירעז צו קאמפיין שטארקען א אן

 וואוי־ •ריװאטע די בויען בײם באשעפטיגס זײנען װאס
 אונטער ווערען געבוים איצט בח פלעגעז וועלכע טנגען

 האם ײניאנם, די ברעכען צו באדיגגוגגען. יתיאן גים
האבען זײ :®לאן אזא פאדםראכט אםאםיאיישאן ךץ

 לאמבער־ יעדען צו סקעב*טראק דעם ארױסגעשיקס
 די וױ שנעל אזױ און סאטעדיאל נאך שטאט אין יארד

 זײ םען האם אנצדלאדען, אגטזאגט זיך תאבען צטצרגרא
n 700 ארוס זײנעז זױא ארבעס. דעד פיז אנסזאגם r ir 

 דרײ־ אין ארבעם דער פון געווארען אױסגעשלאסען לײט
 האבען ארבעטער ענע אױסגעשלאס די םידםעם. צען

ly גןויקןס נןסירליך s p i  n* ̂כען  Pd פירער די ה
o* איז ײניאנם די פאדקלאגט יאײשאזאסאס דער r עלם־ 
 פ^עןודבצזד «ײ שםערעז זײ אז דיסםריקם, נײוועל םען

lyepm די nnp ד םים אום־ זײ טאנען דודד רןגירתג יי

 געבליבען שולדיג נים באםעס די איז ױניאז די
 ךעו סון םעגות פאםריאטישע די אויף ענםםער. קײן

 קאנ• דער אז אנגעװיזען, ױניאן די האט אםאםיאיישאן,
 ן ערקלערט האם יוניאן די וועלבען געגעז טראקםאר

לי זיעע צאלט סטרייק  דאלא• איץ פיז מיט מלאכות מ
 ױניאז־םקדל. דער םמ טאג א וועניגער דאלאר פיר ביז

 אײנפאכעו דעריבער איז זײערער פאטריאטיזם דער
 געצװאוגגען ענדליך זײנען באםעם די פראפיטירינג.

 ארבעסעד די אמ לאקאוט דעם צוריקצורוםען געװארעז
ארבעט. דער בײ צוריק זיינען

 גרין, וױליאם םון רעדעם לעיבאר־דעי די אין אויד
 לוא̂י ל. חשאן און ל״ אװ ם• א. דער םמ פרעזידענט

 אנס• די אט אפגעשפיגעלט זיך האם א., אי. סי. דער ®ח
 נישס יוניאנס זײערע און ארבעםער די םון שלאסענהייט

 חשמן זײער אויף פראםיטירען באםעס די דערלאזעז צו
r® T דעם אונטער n o ’W גאשיצונג אמ פאםריאטתם 

 אםעויײ די אז ערקלערט, זיי האבען ביידע לאגד. םון
 פראגראם לאנד־שוץ דעם םאר זיינען ארבעטער קאנער

^ אגעו טמײנ דאס גאיואפעגיגג. דער פאר אין  1א גי
 אױס־ דעם אונםער אז דערלאזען וועלעז ארבעטער די

 די אוועקנעמעז זיי ביי מעז זאל פאטריאטיזם םון רײד
 4בארעכטיג« זיינען די וועלבען צו שח דעם און רעכטעז

 װיכטיגםםע די םוץ איינע אז אנגעװיזען״ האבען בײדע
 דאס אמ לאנד םמ םארםיידיגונג דער אין פונקםעז

 ארבעטםלאזע. מיליאנען די םאר באשעםםיגונג שאפען
 אינדוםטריעלע קיגסטליבע די אז אנגעװיזען, האט לואים

 בא• גרויםע די דאנק א קומען קען וואם אויםלעבונג
 צײםווייליגע א בלויז איז באװאםענונג, םאר שםעלונגען

 דער נאד קריזים נײעם א ברענגעז מוזעז וועט וועלנע
 — געזאגט ער חאט — נױטיג איז עס וואם מלחמה.

 אינדוסטרין םרידליכער דער אין אויםלעבונג אן איז
 ארבעטער• די פון קויף־קראםט די פארגרעםערעז דורך

מאםען.

 אדמיניסםראציט רחװעלם דער 1פו האלטונג
ארבעטער די פאר ערמוםיגװג אן

 זײד אנצוהאלטען ארבעםער די םאר ערםוטיגונג אן
 שםד די אויך איז באדינגונגען, אויםגעקעמפטע רע

 קא־ אירע און רחוועלם־אדמיניםםראציע דער םון׳ לונג
 םארשםײעו די ביז אלײן פרעזידענט דעם ®מ םיםיעם.

 קל^ אלע זיד האבען קאמיםיעס פארשײדענע די ®מ
 םינאנץ־פאג• די םח םארזוכען די געגעז אױסגעדריקט

 םאציאלן די איצושאםען איגדוסטריאליסםעז אוץ
̂ען דורכגעםירם זײנען װאם געזעצען ארבעטער  געװן

םארטײדיגו̂נ נאציאנאלער םמ אויםרײד
 פארםיײ נאציאנאלער םאר באראםוגגם־קאמיםיע די
 האט קאנםראקםעז׳ אלע גוםהײסען דארף װעלכע דיגונג׳

 פיז יאליםי די אז רעזאלוציע, א אגגענומען אײנשםימיג
 שםונדימ םערציג די אויםצוהאלטען איז קאםיםיע דער

 אבסאאט זײן װעם עם װאו דארט אמ ארבעםס־װאד
 ארמר די זאלען איבער־שטונדען, ארבעטען צו נויטיג

 פאליםי די איז עם באצאלט; עקםטרא קריגען טער
 חאגנעד* דעם געזעץ, װאלש*הילי דעם אױפצוהאלטען

 געזעמז סאציאלע אח ארבעטער אנדערע אלע און אקט
 די פון םײ און רעגירוגג רעלאעדערפ דער םיז סײ

סםעיםס.
 אד־ דער אויםגעדריקט האט געדאגק זעלבען דעם

 קױר־ געזעץ. שטונדעז־שכירות דעם פת םיניסטראםאר
 געחאלםעז האט ער װאס רעדע א אין פלעםיגג. נעל
 רעגיחנגם םון פארבאנד דעם םון קאטועגשאז א בײ

 מײגתג די אז ערקלערט, ער האט ארבעםס־באאםםע,
 | באארד. קאנםערענם אינדאסטריעל נעשאנאל דעד פון
 זעכציג צו ארבעטם־צײט דער פון פארלענגעדונג די

 פראדוקציזנ די פארגרעסערט װאלם װאך א שםונדען
 ער דיגורים• גארישע זײנען פראצענט. פופציג אױן•
 יטים און געגוג רמךי אמ אםעדיקע אז זיבעדט,פאד האט

 ץ־סיטאזשז גויםיגע די שאפען צו גליכקײמעזסע די
 ארבעםם׳ און לעבענם■ אפעריקאנער די אנהאלםענדיג
a rm n awe י באװיחװ חאם ער םעו־, נאך אה װאס י

■4 1940 אתטאב.,
 קורצע אמ ארכעםם־באדינגונגעז גוםע אונםער בלויז

ארבעםער. די ®ון פראדוקטױױםעט די שטייגט שםונדען
 ױניאן םרײד דפר אין רמקעסירונג פון םכה די

באוועגמג
 רעקעטירינג פון מגםה העםליכע די איז לעצםענם

ױ־ באװעגונג יוניאן טרײד דער םון קערפער דעם אויף  ו
 דורך עפענטליכקײם דער אק געװאחנו אױםגעריםען דער
 אז שוידער, א אן באמת באפם עם און רעגירונג. דער

 עםםער װיכםיגע פארנעםען קענען זאלען נםשות אזוינע
 פעדע־ אםעריקאן די אח יוניאנס אינטערנעשאנעל אין

דולדען. עם זאל לעיבאר אוו ריישאן
 םויט דעם דורן־ ארויפגעשװאומען איז פאל איץ

 קעריערם האד דער פון פרעזידענם קאראזא. מײק סון
 פאל־ אמ יוניאז אינטערנעשאנעל לעיבארערם קאמאן את

 רײני־ סוער קליגערם, סםרים דער ®ון באם שםענדיגער
 ארבײטער ®מ ױניאנס אנדערע אמ בויער שאםעי גער.
 אק רעגירונג שטאט דער ®ון באשעםטיגט װערעז װאם

 אויף אפעראציע אן נאד עד איז געשםארכען שיקאגא.
 מען אז באריכםעם, צײםונגען די האבעז שםײנ$ר. גאל
 אלײן, טרומנע די לװיד- שײנע א גאר געפאכט אים האם
 געקאסט האם באגראבען. אים האם מען װעלכער אין
 דער־ זיך מען ד״אט או־רתא אגב דאלאר. םויזענט צען

 םים ״שוחנריגקײםעז״ עפעם געהאם האט ער אז װאוסם,
 אר־ אדער םטרײקס םאר חלילה ניט רעגירונג דער

 אײנ־ סוםע די צאלען ניט פאר נאר קאמםען, בייםער
 זײנע לױט מאנם רעגירונג די װאם שםייערען קונפטם

 דער באצאלט מאל אײן שױן האט ער םארדינםםען.
 טעקסעם. איגקאם דאלאר מיליאן האלבען א רעגירונג

 *יז ץלא נאך פאא עד אז ,מפפסהויבא אבפד דעגידזגג די
 גע־ אים ®ון האט עם װאס גאנצען אין באצאלט ניט

געזעץ. לויט קוטט
 אן האבען נישם קען ױניאן א ®ון ®חמידענט א אז

 שטײערעז די װעלמ אויף שכירות זײנע ®ון אײגקוגםט
 פאר־ דאלאר, מילקח האלבער א װי םער אגםרעפעז זאל

 אגדערע געהאם קאראזא םאקע האם יעדער. שטײט
 צױ ®מ קא&ישאז געקראגען האט ער הכנםווז• זײטיגע

 װעל־ קאנטראקטארס, אח בוי־מאםעריאלעז ®מ שםעלער
 נים חלילח זײ זאל קײנער אז געזען, שיץ האט ער כע

 שמעלקע גאנצער א געװען אמ ער ;אױםקאגקורירען
 מאקע אז אומרים, יש א פאראן גענג• קאםאנע דער מיט
 ארגא* אריגינעל ער האט גענג דער םון כוו דעם מים

 זײ נאכדעם ערשם און שיקאגא אין ױניאנס די אט גיזירט
םעדערײשאז• דער אן אנגעשלאסען

 שרדזאחש איבער משפט דער איז םאל צוױיטער דער
 םױר־ בילדינג דער ®ון פרעזידענם געװעזענער סקאליזע,

 ®מ ױניאן די יוניאן, אינםערנעשאנעל עםפלאים וױיס
 אר־ ענליכע און תשעניםארם אםערײםארם עלעוױיטאר

 געװארען פאראורטיילט מאנאט דעם איז ױאם בײטער,
 קלאגע. דער אויף יארק נײ אין געריכט קרימיגאל אין
 קלאגע די ױניאן. זית בארױבט האבען זאל ער אז

 ארײנגעבראבט ניט חלילה האם געריכט אין אים געגעז
 רעגירונגם־ דער נאר מיטגלידער״ די אדער ױניאן די

 גע־ ארויםגעבראכם זײנעז װאם סאקטען, די פראקוראר.
 אלײן פארטײדיגוגג די וועלכע אמ משפם גײם ווארען

 א פאר ױאם וױיזען צו גענוג זײנען צוגעגעבען״ האט
ױ און געמעז איז םקאליזע ירעזידענט  האט עד אזוי ו

יוניאן. זײן געפירט
 זײגע אז למשל, געװאחמ׳ אתיםגעבראכט אח עס
 טויזענט צװעלף ®ת געװאחנז געחעכערם זײנעז שכירות
 פון קײגער אמ דאלאר םומענם צװאנציג צו יאר א דאלאר

ץ  װעגעז געװאוםט ניט גאר האט עקזעקוםיװ געגעראל זי
 צװײ אנגעטראםען האבען עקםפעגםעס זײגע אז ;דעם

 םקאליזעם שכיחו^ די אויםער מאנאט א דאלאר םױזענד
 באחױי־ די באשמרײמעז געירובירט גים האט לאיער,

 ®ון געלם םיל אזױ געקראגען האם סקאליזע אז טוגג
 אח דאם אז געװען. אמ דיז^ארטײדיגונג ױניאן. דער

 חאם צר װאם מלם די וױיל ממעאליד״ געװארען געטאן
 קןר גאר אױםגאמז, םאר געװען נישם את געקראגעז

 ®אר אימאה אז לױט געקראגען, חאט ער װאם מישאן
 חנר אין ארײנגעגוםעז חאט עד וואם םיטגלידער נײע די

 פרעזידצנם דער האם פארםײדיגוגג, דער לױם יעיאן.
 יראצענם פופציג געקראגעז אינטעתעשאגאל דער ®מ
םיםגלידער. ױיע אלע פון םעקם קאפיטא פער דער ®ון

 גגבד- פאר אגגעקלאגט אים און ארעסטירען געלאזם
 פארםראגען באװעגונג ױניאן םרייד די קען לאנג װי

? פאראנדקעס אזוינע

 גאגצע די געפאר אץ 1שטעלע רעקעטירס עטליכע די
באװעגונג ױניאן םרײד

 זיך געלונגען איז עם װעםען רעקעטירס, צאל די אז
 דער אין פאזיציעם פאראנטווארםליכע אין ארייגצוכאפען

 אלע. וױיסען קלייגע, גאנץ א איז באוועגונג, ױניאן טרײד
 אין ארבײטער ארגאניזירםע םיליאן אכט די צװישען

 איבערגעגעבענע ערליכע, םויזענטער די און אםעריקע
 עטליכע די זיינען ױגיאגס, די ®ת פירער און באאםםע

 פרא־ דיער טייל. נישטיגער א קאראזאם, און םקאליזעם
 קלע־ פיל זיכער איז םירערשאםט ױניאן דער אין צעגם
ױ נער  געזעלשאםטליכער אנדער איז עם וועלכער אין ו

 רעקעםירם עטליכע די אט וואם אבער געםאר די גרופע.
 םיל איז באוועגונג, ױניאן טרייד גאנצער דעד ברענגען
 אנוועזעג־ זייער גלויבען. געקענט וואלט מען װי גרןםער

 דער װי אםילו געםערליכער םיל איז ױניאנס די אין הײט
 םעשים און גנבות זייערע וואס שאדען דירעקטער

 זיינען װאם ארגאניזאציעם, די אין םאראורזאכען תעתועים
לאפעם. זײערע אין ארייעעפאלעז

ר טרײד די פאר׳מיאום׳ן זײ װאם דעם חוץ א וױיל  י
 םײנונג עפענםליכע די אויף רײצען את באװעגוגג ניאן

 װאס דעם חח א ;ארבייםער ארגאניזירםע די געגען
 שונאים ױגיאן און ארבײםער די מאטעריאל גיבען זיי
 און פאר׳םיאוס׳ן צו םיפ פעגלער װעסםברוק דעם םון

 שאםען באוועגוגג. ױניאן םרײד גאנצע די פארלױמדען
 ױניאנס די םון קאנטראל רעגירונגס פאר באדען חנם זײ

kcu אגסױױ די יןא ץגדצנצס ערכשעדלי דער ראפ

ײז ®ון <רךם די מעמבערם די פון באחאלסעז צו  »ײנ■ ז
 עקספעגםעם.- פארישריבען»לס סוםען די ער האט קונפט,

 ®ארםײדיגונס די איז דאם אם
w יוניאן, א אױך שײן ׳עם חײםט גױר, האבען n 

 קא־ אייזי געארבעם חאבעז ארגאנײזערס און ■חחידענם
 מטאן נישט פיפם א קייגער האט דאד און םישאן.
מן אים האם יראקודאר רצגידתגם דער במ דעם מ

 און ארגאגמאציעם די אין מאכט די צענטראליזירען צו
 זעלבסט די און רעבםען דעמאקראםישע ד׳י באשרענקען
אפטײלונגען. באזונחנרע די ®ון פארװאלטומ

 וױיזען טאנאט דעם פאםירט האבעז װאס םאלען דרײ
געפאחנן. די אויף אז קלאר

שטאט׳ דער אין — שיקאגא אין פאר קומט פאל אײן
̂אזא סקאליזע, װאנען פון  זײערע חברה אנדערע די און קא

 ®רעס, ױנײטעד וער פון גארינם א לױט שטאמען.
 םrא שיקאגא אין ױניאנס אלע 1פו ביכמר די װערען

 אינטער־ דעם ®מ אגענטעז רעגירונגם פץ אונטעחוכט
 איבער איצט קוקעז אגענטען די אפיס. רעװענױ נאל
 איז וואוטשערם אלע אויסגאגען, אץ אייננאמען אלע

 אױסצוגע• שטאט אין ױניאנס אלע םון אקאונטס טשעק
פאתוענדט... ערליך ײערען געלדער ױניאן די אויב פינעז
 פאר םענדענץ פאושטאוקטע די איז געפאר צווײטע א

 חעגם די איז ױניאגם די אין םאכם די צעגטראליזירעז
 אפילו באארדס. עקזעקוםױו און גאאמטע געגעראל די פח
 וואם יתיאנס, לײבאר אװ םעדערײשאן אםעריקאן די אין

 אויטאנאמיע ®ון פרינציפ אױפן געשטאגען מאל אלע זײנען
 פאר טענדענץ א איצט זיך באםערקט םעדעראליזם, און

 םער און קאונסיל עקזעקוםיװ דעם מאכם מער געבען
 אנגע* די איבער עקזעקוםיװס איגםערנעשאגאל די מאכט

 פרא־ דער איבער דעבאטע שארפע א לאקאלס. שלאסענע
 קאנװענשאן דער בײ םארגעקומען מאנאם דעם איז גע
 אוגע* איז ױאם םימסטערם, אװ בראדערהוד דער ®מ

 ארײג־ דארם איז עם וואשינגטאן. אק געװארען האלטען
 גע־ זײ פארפליכטען צו רעזאלוציע א געװארען געבראכט

 און רעקעטירם ארױסצואװארםען עקזעקוטיװ נעראל
 אזוינע ערוױילען װעלבע ױגיאנס, לאקאל דיסציפלינירען

 ®רעזידענם אמר זיד האם אלײן דערםים עמטער. אין
 גע־ טאבין האט װעגם אײן םאר באנוגענט. ניט טאבין
 *זוי «אל ױנקװ דער פון קאגםםיםוציע די אז מאלט

 זײז זאל , באארז־ גצגעראל די אז צז,װער אמענדירט
 אפיס׳ פון באאםטע לאקאלע ארויםצאווארםען געצװאונגען

 םיטגלידער די אױף רײצען אדער ערםוטיגען וועלכען
 בתים״.- בעלי די פאדעחגגע[ אומםעגליכע שטעלען צו

T זװ די זײן באאמםע געגעראל ךי װעלען גאםירליד, P 
 .אוממעגלימ״. זײמװ עס פאז־ערוגגעז װעלכע שליםען

 ־ארואװצארױס מאכם די געבעז םאקםיש זײ װעט דאם
 װעט װאם לאקאל א פון באאםםען ?רװײלמעז חװען ®עז
חארצען• צום זײז נים זײ

 119 קאנזוניסםן אויס שליסם יתיאן פארםגנרס פולמאן
יתיאן דמר אץ פסםפר האלםפן

 קאגומנ* איר בײ האם ײגקה פאדםערס פולטאן די
f ניו איז געײארעו אפגעחאלםען איז װאס שאן, n r- 

מלמז םאתז נים זאלען קאהמיסםען אז באשלאסעז,  ז
יתקמ• דעד איז עםםער קײן

 געחאנ* יתקה פארטעדס די האט הינזיכם דעך אין
ױ און לאגישצר סן• » דעלם מםערו  ײנקמסי אגדערע מי־

 ילס קאסתיםמז עמעזגצמדײא פארבאםעז חאבעז װעלמ
ױ יונחמ^ די פון מיטגלידעד קאנ• חװ■ איז איז דאם ו
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 בראדער־ די ווארקערם, םײן ױנײםעד חנר ®ון סםיםוציע
 09 יוניאנם. אנדערע צאל א און קארפענםערס אװ הוו
 ארבײםער אן בײ אװעקצונעםען יושר׳דע גיט זיכער איז

 פאלי־ זײנע איבער םרײד, אין ארבײםען צו רעכט דאס
 איבערצײ־ די אט שעדליר װי איבערציעונגען, טישע
 באװעגונס ױניאן טרײד דער םאר זײן גיט זאלען גוגגען

 האלםען צו רעכט דאס אבער איז זאך אגדער גאגץ א
 רעכם דאם ױניאן. א אין עםטער פאראנטװארםליכע

 טרײ־ װעמעם אין םיטגלידער פאר באגרעניצם דץ .דארף
 אינמע־ אירע און באװעגונג ױניאן םױיו דער צו הייט

 צװײפעל. םינדםטער חנר זײן קענעז ניט זאל רעסען
 אונטערצואװאר־ זיך פארפליכםעם איז װעלכער איעער

 נים םאר פאליםיס, ױניאן אין ליניע פארםיי דער םען
םירערשאפם. יוניאן םים װערען אעעםרויט

םאנאם דפט םעםפלמפנםם און םםרײקם
 3 לאקאל ױגיאן עלעקםרישעגס דער פון םטרייק דער

 גױ אין פאנופעקטשורפרם קײבעל און וױיער די געגען
 פאר־ און פארשפרײט םאגאט דעם דורך זיך האט יארק,

 1אי םארוויקעלט דיגען ארבייטער L500 ארום שארפט.
 א ארבײםער די םאר פאדערט ױגיאן די סםרייק. דעם
 80 םון םיניםום א ;װאד שםונחנן דרײסיגע את םיגף
 סענם זיבעצען םון העכערוגג א און שטונדע א סעגם

 דעד םינימום. אימרן קריגען װאם די פאר שםונדע א
 און געשלעגעז םיט פארביםערטער א זייער איז םםרייק

 חנר אח איבערהויפט לאין. פיקעם דער אויף ארעסםען
 קאטפאני קײבעל טרײענגל דער ארום םארביטערם קאמף

קװינם. איז
זײ־ 9 נוםער קאוגםיל דיםטריקט םון פיעםערס די

 מאנאם. למטען סיר סטרײק גענעראל א אין ארונטער גען
 ארבײםם דער פון ®ארקירצוע די ®אדערט יוניאן די

 שכיתת די אויף העכערוע א שםונחנן, דרײסיג צו וואך
 שטוג• א דאלאר L76 אויף שםונדע א דאלאר 1.50 ®ון
 פופציג אחיםצושיקען יוניאן דער ®ח רעכט דאם ׳דע

 און דזשאב יעדען אויף םלאכות בעלי די ®ון פראצענט
 מאגאטען. וױנטער די פאר וואך ארבײםם טאגיגע דרײ א

 םעםלען צו םארסיטלער רעגירוגגם ®מ פארזוכעז אלע
 אונםער• האט יוניאז די געלונגען. ניט איז סםרײק דעם

 קאנ־ אינדעפעדעגם צאל א מים אגדיםענטס געשריבען
 דער ®ון אפגעריסעז זיד האבען װאם די אמ םראקטארם

 אײנגע- בלײבם אבער אסאםיאײשאן די אסאסיאיישאן.
פאדערונגען. די גאכצוגעבען זיך אנטזאגס און שוארט

 םאנאט דעם איז אומארגאניזירט, םםתיק׳ קורצער א
 פון רעגירונג די ױאו קאגאל, פאנאטא בײם פארגעקוםעז

 לאקס. סעט צוױיםען א נױט שטאטען פאראייגיגטע די
 ארבײטער הונדערט םופצען ארום געסטרייקם האבען עם

 קריגען זײ װאם באדינגונגען לעבענס אח ש«ײז די געגעז
 אויף הענערונג א געפאדערם אויך האבען זײ דארם.

 סענס אכצען וױ גידעריג אזוי זײנען װעלכע שכירות״ די
 דער צו צוריקגעגאנגען זײנען םםרײקערם די שםוגדע. א

 אונםער־ םארשפראכען די האבען באאםםע די װען ארבעם
םעגליך. וױיט וױ םארבעםערען זי אח לאגע די צוזוכען

 חשעגעראל דער ®ון פאבריקען אויטאםאביל צוױי
 אפצר מאנאט דעם געװען געצװאונגען דיגעז מאטארם
 םישער דער אין געשלעג א איבער ארבײט די שטעלען

 דער פון םיטגלידער צװישען פלינט, איז פאבריק באדי
 אר־ וועלבע ױניאנם, אויטא ל. אװ פ. א. און א. אי. סי.

 האט מאל דרײ םאבריק. זעלבעד חנר אין בײדע בייטעז
 אויםגעכראכען םראקציעם צוױי די צװישען געשלעג דער
 גע־ איו פארװאלםונג די און שםונדע אײן שיז משך אץ

 איבער םעקטארי. די פארםאכען צו געוועז צוואונגען
 אויםא־ צװײ צוגעםאכט ייד האבעז באדים, אין מאנגעל
 ארבײטער. 21,000 באשעפםיגען װאס פאבריקען״ םאביל

 ארבײם דער סון ̂וועקגעשיקם האס מעגעדזשמעגט די
 זײ צדוישעז יונקמ, 4 אי• םי• דער ®ון םיםגליחנר 17

 םיםגלידער די אטאקירעז םאר םשערמאן, שאפ דעם
 ארויסגענומעז האם לעצםע די ל. אװ פ. א. דער םון
 װאם לאקאל 41 אי• םיי דעם געגען איגדזשאנקשאן אן

 װאס ארבײםער די &יט זיך פארםשעפען צו זײ פארנאס
 4| אי. םי. דער יינקמ• רײשאןעעד® דער צו כאלאנגעז

םםרי̂מ א ערקלערען צו איצט סםראשעם לאקאל
 j< 41 דער פון יוניאן םעלעגראסערם קאסױרשעל די

 םאר־ און קאנטראקט א געוואתען טאנאט דעם האט ל. אװ
 פופ־ די *pat אפערײםארס ראדיא די ®אר בעםערוגגען

 אטלאנטישצ די אק אפערירען װאם שיפען ®ישער ציג
 חעכערונג א געקדאגען האבען ארבײטער די תאפענס.

pat* טאנאט א דאלאר 166 צי 160 פון שכירדת די; 
 אפע* די צװינגען גיס ;געצאלט םים װאקײשאז װאך א

ו *pat ארבייט ע עו אנו טאן רײטארם ן p ו t* אױםעוי 
 !ב;ל״ברפא צייםװאסיי חנר פאר געצאלט »ץ ראדיא די

pat* דןר ®ח *דמאמננסרוד 8 צוליב לענגער דער-שיף 
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‘אינמערנעשאנעל אונזער אץ פאםירונגען און נײעם
טאג־ארדענונג אויםץ פדאבלעמען סולטורעלע אװ פאליטישע :אינדוםטריעלע,

װערט הערבסט םוץ אנקוםען דעם יס ^
|i \ j E לאקאלם אונזערע איז לעבעדיגער עס

7 4 C »  M i l ווערט עס באארדס. דזשאיגט און 
 דער ;שעפער די אין לעבעדיגער

 שלעכםער- א צי גוםער » םעזאן-
 ברענגם דאם ברען. רעכםעז אין איז
 צאל גרעסערע א יוניאן דער איז

 זיך דעתענטערט עם סכסובים. און שאפ־םראבלעםעז
 ױניאנס, אונזערע אח ייאלעז, פאליםישע די ®ון צײם די

 דארםען עס װען הײנטיגער, ווי יאד אזא אין םפעציעל
 פרעזידענם, פאר װאלעז נאאיאנאלע װערעז געחאלםען

מ־ םעטיג און סאראינםערעסירט שםארק גאר זײנען  ל
 יארעז אמאליגע אױב װאלען. פאליםישע די אין טעגם
 פרא־ פאליםישע א בלױז געװען רעגיתסנם־װאלעז זײנען

 םים שײבות דירעקםע אזא געהאט נים האט וואם גע,
 אין ארבעטער די םון פוםער־סראגע און גרױט־ דער

 הײנט, איז שאפ- אין געראנגעל טאג־םעגליכען זײער
ױ דער זינם  ארבעםער־ און םאציאלע זײנע מיט דיל״ ״נ

 געווארען סארוואנדעלם וואלען גאציאנאלע די געזעצען׳
 די פאר פראגע עקאנאמישער דירעקםער א איז יייז־

 אנ־ די װי גוס אזױ מלאכות בעלי אונזערע אדבעםער.
 איצט םילעז לאנד׳ אין ארבעםער ארגאניזירטע דערע

 איעפלוס דירעקםען דעם און םארביט־ונג גאעגםע די
 אײנקונםם זײער אדיף װאלען די סון אויסגאנג דעם םון

 יוניאן. זײער םץ שטאוקייט דער אויף און ארבעטער אלם
 װא־ הײ־יאדיגע די אין אז אמט, וױיסען ארבעםער די

o לען, is ,די אויב ווערען אנםשיידען װעט ביישפיל 
 שכירות־ און שטוגדען דער געזעץ- רילײשאנם לעיבאד
מרפארזיכעעלמעד- און רכעםסלאזעk די געזעץ,  גע־ ו
 םא־ און געזעצעו םאאיאלע אנדערע אלע די אח זעצען
 דיל״- ״נױ דח־כ׳ן געװארעז *נגענומען זײגעז װאס ליםיס
 און פאדבדײםערט נאך און רדערען םארגעזעצם זאלען

 םארדואר־ און אפגעשאפט זאלען אדעד ווערען, פארטיםם
 פאלי־ בלויז םער ניט שח זײנען דאס ווערען. פעז

 די װעלכע איז עקאגאפישע׳ אױץ־ נאר ®דאגען- טישע
 יוניאנס די םאראינטערעסירם. דירעקם זײנען ארבעםער

 דעריבער זיך באטייליגען אונזעדע מיטגלידער די און
קאמפײן. פאליםישען דעם אין שםארק גוונץ

 PI אויך הויבען הערבסט סון אנקוםען דעם טיס
̂״אפטיילונגען די  און אינםערנעשאנאל אונזער פון קולםו
 סאלאקל ענדשײדעפא די פון טזזמיטענילדדגגס־קא די

 נײע די is גריים םען טעטיגקײםען• וייערן באגויען
 פאר־ די פאר פלענער &אכס םזנן לעקציעם, און קלאםען

 אײנ־ זיך נעםם מען ;אוגטערנץטונגען און וױילונגען
 כא־ די קרײחמ, טישעאםאדד די איז ראלעז דידעןושט
 הױבט עם און רעפעסירען נעםען ארקעסטערם און רען
װיגםער. פון טעטיגקײם לעבעדיגע די אן וױדעד זיך

 די אם זיך האט טאנאם פארגאנגענעם Din דורך
 סאנאנחנרגעוזאק־ םעםעקײם פאדשיידענאדםיגע גאנצע

 די לאנד. גאנצען איבער׳ן יוניאגם אוגזערע אין סען
 םיל װעלען געבים דעם אוין• פאםירוגגען װיכםיגע םער

באריכםען.

p נװ אין אינדוסםױע סלאוס t m איםפארשעל שוין«ן
m m

 פארענדיגם שוין האט באארד דושאינט קלאוק די
 האם ארן אגריםענטס גייע די סרן ען אוגםערשדײב דעם

עגד־ שוק מעט איאט םשערטאן.איםפארשעל אן
 ױי־געשאםעגע די סוגקאיאנירען ןנהױנע[ קענען לין

 גע־ גים אי*ם ביז האט וזעלמ קןנפוןל, ןװ נןאיו
usp אום־ קײן געדוןן נישט וױו עס וזייל ןרנןפס 
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w״ r אײ־ םדאק די םיט און 1*

 מים אגריםענט דעם דועגען פארהאנדלונגען די גענטימער.
 סאראויגען זיך האבען מאנופעקםשורערם סקוירט די

 מאנוםעקטשו־ סקוירם די וױיל ערשםענם, לענגער,
 אגרי־ אן אונטערשרייבען געװאלם זייער זיך האט רערס
 חשאינט דער מיט אנשטאט לאקאל מים׳ן בלויז םענם

 א םאר םאדערונג דער איבער זנװײטענם, און׳ באארד
 האנט־ אץ מאשין־ די םון שכירות די אין העכערונג

 אונטער־ אגרימענט דער איז אבער ענדליד פינישערם.
 אירע געוואונען האם ױניאן די איז געווארען געשריבען

םאדערונגען.
ער־ ,23 לאקאל םת מענעדזשער ריעם׳ לואים װי
 די אויף העכערומ א געקראגען ױגיאז די האט קלערט,
 האנד־ און אםערייםארם מאשין ספעשעל די םון שכירות

ױי םינישערס  און וואכען־ארבעםער די פאר דאלאר *ו
שםיק־ארבעםער. די םון פרײזען די אויף פראאענט אעז

 אין געוואדען אונםערגעשריבלן איז אגריםענם דער
 האבען יוניאן דער פאר אםים. דובינםקי׳ם פרעזידענט

 דובינםקי, פרעזידעגם אונםערגעשריבען אגריםענם דעם
 םעגעדזשער חשענעראל פייגבערג׳ י• װײם־פרעזידענם

 מע־ ריעס, לואים אץ באארד, חשאינם קלאוק דער םון
J23 לאקאל ®מ נעחשער
גע־ גוםגעהײםעז איעשטיםיג את אגרימענם דער

ױ נאבדעם םיםגלידער, אקטיװע איז יימלטשער  םײב• ו
 אײנ־ די ארבעטער די ערקלערם האבען ריעם און בערג

 שױעריגקײטען די און אגרימענם דעם װעגען צעלהײםען
 פארהאנדלונגען. די אין געװארען באגעגענט זײנען וואס
 רעזאלתיע א אײנשטימיג אגגענוםען האט םיםיגג דער

 בא־ אמ װעלכע קאנםערענץ־קאםיםע דער באחעקעגדיג
 מעגע־ גענעראל פײנבערג, י. ברידעד די םיז שםאגען
 ריעם, לואים ;באאײ חשאמם קלאוק דער פון חשער

 םענע־ נאגלער, איזידאר ;23 לאקאל ®ון םעגעדזשעו־
 ברעסלאו, ױםף און ,10 לאקאל קאםערם ®ח חשער

3 לאקאל פרעםערס פון םענעדזשער  גזד זײער םאר 5
 דעם באנײען אין ארבעם ערםאלגרײכער אמ םרײער

 ברודער געװען איז מיםעג ®ת םשערמאז אגריםענם.
לאקאל. ®ת םשערמאז גארדאן, לואיס n םראק םון אםאסיאײשאז דער מיט אגריםעגם דער 

 םאל פון געװארען אונטערגעשריבען איז אייגענםימער
 העלפערם און דרײװערס טראק סון מענעדזשער מעץ,

 חשאינם דער ®ון פארםרעםער ®מ אח ,102 לאקאל
 אנװעזענ־ דער אין סעפםעםבער, םעז19 דעם באארד,

 באדינגוג־ די וואקער. םשערמאן איםפארשעל ®ת הײם
געװען. װי זעלבע די בלײבען אגריםענם דעם אץ גען

--------------- - - - - ------ UtAAMUAHIAM tefeAtolB bmLmM MBA AaLabIIAWBIMװעגען ווערען םארגעזעאם אבער װעלען פארהאנדלוגגעז 
 שכירות די אין העכעחנג א פאר פאדערונג ױניאנם דער
 סוף בת אײניגען קענען ניט זיד װעם סען אויב און

 אימפאר־ פון װערען אנטשײדען פראגע די װעם יאנואר,
םעג. אען נעקסטע די ®ון םשך אין םשערמאן שעל

ענער אר געװעז עי מ װאסער ם מ שטי  בא
שעל אלס שערמאן אימפאר  פאר ט

ע דער סטרי איגדו ק־ קלאו
 נײ ®מ םעיאר געװעזענעד װאקער, חש. סדזשײם

n rאיפפארשעל דער אלס עידארעןג באשטיםם איז ׳ 
 בא־ איז ער אינדוסםריע. קלאוק דער פון םשערםאז

 ארדיאגװלא מעיאר פון אמם דעם פאר גװארען שטיםט
ױ נאכדעם  דער און יתקמ דעד פון פארטרעמער די ו

אויף אײביגען געקענם נישם זיך האבען אסיאײשאזאס
--------  ̂̂ ̂ AA, BBi MAMIAn Laab teABM B4MABAMB ABבײדע ®ח אושםימונג די האבען זאל װאם פערזאן א 

נ י װ  איז װאס עגטאגריס ןװעקמיעל?א עסד לדט ו
 לעהםאנ׳ם גאווערנאר דודך געװארען אונםערגעשריבען

 באשםיםעז געזאלם אררנגאװע דער האם םארםיםלונ^
 ד און יוגקח די פאל אין סשערנסןן איםמרשעל ®ן

 דער אײגיגען• קעגעז ניט זיד װעלען אסאסיאיישאנס
 * זס«שמימ? v אגמזאגט ךזי «אט אבער ארגאװעדג

ם בײדע און פערזאן ױ  לא־ מעיאר געבעטען האכען וו
 באשםיםם האם ער אײגע^ באשםיםען n גודארדיא

n גיי ן«י מעיאר םעגעזעגעװ דעם r
 אי■ אפיאיעל האם דדאקעד טשער&אן איםפארשעל

 חעד־ די אין דעםאםםבייא^אםענקוגפם בערגענומען
f קאוט נעשאנאל דעד ®ון קװאדערם v ריקאװערי סום 

6 t r  t m pטעוטעטכער. םען

 ״מעסם״ד דער געווען איז דובינסקי פרעזידענט
 איפ־ דעם פארגעשםעלט האט ער םערעמאניס״. אװ

 םענעחשעו דזשענעראל דעם צו טשערמאן פארשעל
 חשאמס דער םון באאמטע די *ו אץ פיינבערג ישראל
 אין בתים בעלי די ®ון סארםרעטער די צו און באארד

 דוביג• ®רעזידענט האם רעדע זײן איז אינדוםםרי. דער
 װעל■ מים םראבלעמען אינדוםטריעלע די אעערירט סקי
 אפגעבעו דארםען זיך וועט טשעד.מאן נייער דער כע
 אנם־ צו אויםגאבע װיכטיגער דער אגגעײיזעדאויף אח

 אגרײ קאלעקטױוער דער װעלכע םראגען אלע די שיידען
 םשערםאו אימפארשעל םאר׳ן איבערגעלאזען האם מענם

 װאקעד םר. אגםשייחון. «ו באאח־ קאנםראל דער און
 װעם עס וואם אלץ םאן וועם ער אז םארזיכערט, האם
אויםגאבע. זײן דורמוםירען םעגליד זימ

 זז זזױכם באארד דזש&ינט דרעס
 מרימענט־ צו נרײפען «ן

פארזזאנדלוננעו
wn n נײ אין דרעס־אינדוסטריע דער אץ r 

 סוף אוים גײט םרײד אין אגרימענט איצטיגער דער
 נו פארברײטונגען מערקען אן שױן הױבט יאנואר,

 די אגרימענט. דעם באנײעז פאר פארהאנדלוגגען די
^ נ  אינדוסםריעלע די אונטערזובען דורך צו זיד גרײט יו
 װיו־ק־ םארלעגעז קענען «ו אום פראבלעםען די אמ לאגע
 די לײזען. *ו פראבלעמן די אזױ װי מעםאדעז זאמע

i אויד גלײמײטיג אבער זיך גרײט יוניאז i■ אױף r n r 
 אוםסאראגםװארם־ מאנכע געליגגען זאל עם אויב פאל

מ  דער־ *ו ניט בתים בעלי די *װישען עלעמענםען לי
םאדשםענדיגוטג םרידליכע א לאזען

 באארד די האם פארזיכםס־םיםלען די ®ח אײנע אלם
 אלגעםײנעם אן דורמוםירען באשלאסען דירעקטארם אװ

ם  װאס דרעם־שעפער די אין ארבעםער אלע ®יז מנזו
 דרעפ דער ®וץ יוריםדיקאת דער אונםער שטײען

ײ כדי באארד חשאיגט  צוגרײסןן און פאביליזירען «ו ז
נויט־פאל. יעדען םאר

ס דער  םשן אץ געװארען דװ־כגעפירט אמ מנזו
 אזן אפים־םםעף גאנמר דער םעג עםליכע בלױז פון
 פאד געװארעז פאבילמידם־ זײנען שאפ־םשערלײט די

 דער פון ערהאלםען האכען משערלײט די ארכעט. דער
 ספמיעל אץ אעסםתקציעס םיט *ושריפט א ײנקװ

ײ װעלבע אױף ליםםען *וגעגויײםע  םארשרימן האבען ז
 װעז־ס װאם *־בעםער יעוען ®ת אדרעסעז און נעמעז די

 לאקאל דעם באשעסםיגונג׳ זײן שאפ; אין באשעםםיגם
 אױב שכירוו^ די ;באלאמען n אדער ער װעלכען *י

 קאליר דעם און װאן־, ®מ ארבעם באםרעםענדער דער
ך, זײז ®מ בו ^־ ױ וױיזם װאס יונ  הינםערשםעליג םיל ו

םשער־ די דיום. אין איז ארבעםער באםרעפענדער דער
■BAAfeMft ATlI ----------- ------ — - -     - - - ■ - - - פ  מל די אנגוגעבען געדוארען געבעםען אױך דעען לייט

 אין גענוצם װערען עס מאשינען םפעשעל װעלכע און
שא^ דעם

ױ  לאקאל די »ון האכמאז מענעדזשער דזשענעראל ו
 צד־ דעם אונםערגעשריבען האבען װעלכע מענעדזשערם

־ דעם איז ערקלערעז שאפ־טשעדלײם די ונו שריפם  זו
ם דעם פון צװעק דער אמ שריפם׳  געבמ *ו כדי מנזו

עי ע יינקמ י  אר־ צאל דעו־ װעגען אינפארמאציע מנוי
 באדינ* זײערע שעפעד, אין באזעצם זײנען װאס בעטער
 צו nprr* דער סאר םעגליד פאכען צו אויך און גתגען
זאל דאס אױב «ײם, יעדער צו דערגרייכען די קענען

—-------—-----------̂ AB BIB teBBBBlaAMft MB̂ A BBIBMB ױגיזדארמט. איז עס װעלכער פאר גדיסיג ~
קלא־ איצם װערם אינפאדמאציע עעלמאמעזג די

BBBBBB --- - ■II I ■IIIB — - bbaaBiBBBb MB BBMB BB|B MBBB ABB B B Biװעם און באארד חשןינס דער פון אםיס אץ סי«י*ירם 
פײלם. די אין װערען געהאלםען

 מי זוכם פירער אסאסיאײשאן געװעזענער
װאםער מוטנע אץ פיש כאפען

 ®מ קאטענטאדצז יכעלמג?פע די פון אורםײלענדיג
 «ז שאגסײאיאסאט די פון פירער םארזמםװארםליכע

לי יי׳י םנודײטעז דוסמרי?,אע זזרעם דער אין בתים מ

4 1940 אהטאב.,

 םײ אז םארשםײען, »ת פראבלעמען אינדוםםריעלע לי
 םאראינםערע״ זײן מחען בתים בעלי די םײ און ױניאן לי

מז דעם םאר לײזונג א געםיגען צו םירם  אלע ®ח ני
 אױך סארשםײעז זײ אינדוסםריע. דער אץ פאקטארען

 א או ®ירען קעז װאם עקשמת בלינדע אז גום׳ זײער
 נישם יארק נױ אק דרעם־אינדוםםריע דער וועט קאמף

 די װעלען דערםת לײדען אח שעדיגעז, נאר העלםען
אדבעטער• די װי װעניגער ניט בתים בעלי

 זיך געםינען אויס׳ וױחט אינדוםטריע׳ דער אין
 צאפען צו זוכען װעלכע מענשען׳ אזוינע אויך אבער
 איגדוסטריעלע די םון וואםערען מוםנע די אין םיש

 װעלכע מענשען אוים׳ וױתם םאראז, שוועריגקייםען.
 דער ®ץ װאײלדיז דעם װעגען וועניגער זיך קימערען

 צו זיי םאר מעגליכקייט דער וועגען װי אינדוםטריע
 באקוועמער א מיט באזארגעז זיך און םירער װערען

 זײ וואס םאן צו גרײט דינען מעגשעז די אם שטעלע.
 אר־ די צװישען טרייד אין קאמף א אויפצורייצען קענען

בעלײבתים. אמ בעטער
 מען האט םעםיגקײט, םארט דעם םון ביישפיל א
o< בריװ, א ®ון מאגאם דעם זען געקענם r געװיסער א 
 מא־ גרופע א םון ®ירער געװעזענער א שאםירא׳ בוירני

 פאנאנדער־ האט דרעםעס, ביליגע ®מ גופעקםשורערס
 חשאבערם און דרעס־מאנוםעקםשורערם די צו געשיקט

 צו אויף זײ פאדערם ער וועלכען איז יארק׳ נױ אין
 דרעסמאכער די ®ון אװעקנעםעו און זיך ארגאניזירען

ײ װאם געװינםען אלע  די איז אױםגעקעםפם האבען ז
n זיבעז לעצטע r םװעם־ די איינשםעלען צוריק און 

 דער זוכט בריף דעם איז טרײד. אין באדינגונגען שאפ
 חשא־ און מאגוםעקםשורערם די העצען צו הוירש מר.

 און אסאסיאײשאנם דיעו־ע ®ת םירער די געגען בערס
 םאדערען דארפען זײ װאם פראגראם א פאר זײ לעגט

םרײד• אין אגרימעגם דעם באבײען בײם ױניןך דער סון
 ®ח ®ירער געװעזענער דער אס װאם פראגראם׳ די

 האלםען געקענט נים זיד האט וועלכער בתים בעלי
 װערען אםגעשאםם זאל עס אז את פאר, שלאגט אמם׳ אין
 ;קאנטראקםארם ®ון רעגיםטראציע און באגרעגעצונג די

 דזשא־ די מיט פרײזעז םעםלען דאם אפשאםען זאל מען
 ®מ פרײז־םעםעלמענטס די אײנפירען צוריק אמ בערס
י נאר ארבעםער, זײנע םיט קאנםראקםאר יעדען ה י  יונז

 די אפשאפעז זאל םען מישען; נים דערבײ זיך זאל
 מיניםום־שכירות די *ון שטונדען־װאד דרײםיג את םינף
 דעם ®ון שכימת און שםונדען די אגנעמען את םרײד אין

 ־שטונדיגע40 א — חייסם דאס אקט״ רילײשאנם לײבאר
שטונדע• $ םענט 40 אח װאך

חשא־ די צו ברײו זײז אק באדויעדם הױרש מר.
 גע• שוין װערען עס װאס םאנופעקטשורערס, און בערם
 אגריםענם קאלעקםיװען דעם באנייען צו פלענער מאכט

 יתיזמ־ די אױםהאלםענדיג דרעס־אינדמזםריע דער אק
 די באשולדיגט ער ארבעםער. די סאר באדיגגונגען

 אםאסי• םאגוםעקםשורערם »ח דזשאבערם די ®ון םירער
 זיך צוױשען קנאה״שנאה זייער צוליב אז אײשאנס,

 בתים בעלי די פח אמםערעםען די זײ םארגאכלעםיגעז
 מאכען צו אײנפאד פאנופעיןםשורערם די העצם ער את
 מא־ די בעם ער ®ירער. זײערע געגען חגודאלוציע א

 װיםען אים לאזען צו דזשאבערס און נוםעקםשוחגרם
ײ אויב  אײנשםע• צו פאראימיגען אים םיט זיד וױלעז ז
ר לען מ  םװעם־שאפ די און ואקר־צושטאנד דעם װי

ײ אײגצושפארען םרײד. אין באדיגגוגגעז  האם ארבעם׳ ז
 װעל־ אויזי ל־קארד5«אסט א אײגגעשלאסען בריף אין ער

ײ כער ענטפערען.• גלײד קענען ז
 חשעי כטאן׳הא דזשוליום צו אנפראגע אן אויף

 װאט ד.באאר חשאינם דרעס דער פון םעגעדזשער נעראל
p צו האם ער js r חױרש׳ םר• פון פלעגער די מעגען 

 ערשײ־ געוױמלימ א איז עם אז ערקלערם׳ ער האט
 אינ־ דער אין אגריפענם דער װען צײס, אזא אין נונג

ך מלען אויסגײן, בײם האלט דוסםריע  סעג• געפמען זי
 דויד חשאב א זיך שאםען צו זובען זאלען װאס שען
עי איז קאםטען און עןעדײויייס אורזאמחפאר  אינדוסי י

 גע־ איז װאס אײנעם, פאר נאםירליד איז עם טריע.
 יער איז אפםײלונגען אנדערצ אין דורכםאל א װען

ח־ פירער א װעז־ען װעלען צו אינדתזטריע׳  אײ®* ײ
 אינ־י די שעדיגען םוזען וואס שםרײםיגקײםעז העמן

 ערנםט גיט נעםם יתקמ די נאנצע. אלם דוסםריע
ד לעגיטימע אז נישט גלױבט און פאחוכעז אזדמע  מ

עי ציחעז ױאם ערסאגדזש און נוםעקטשורערם ײ  *ײנ* ז
o פראדוציחװ םון קדנםם y o rn סד לאזעז זיד װעלען 

 איז חײגס לעכעז סיד םקיםם. אזוינע «ץ צןסולפגאײ
צײטען. אנדעדע

יתק» די אז ערקלער̂נ האכטאן תאט אלענפאלם,
ר װעט און ודאך דער אײף איז אויזי רמגירעז מן

 בא־ האם ױניאן די קוםען. װעם עם װאס םאל יעדען
 קאםף׳ קײן נים וױל און נים זוכם זי כאטש אז װמען,
 אינ־ דער ®ח פראבלעמעז די לײזען צו זוכם זי כאםש

 P® נוצעז דעם םאר אוםן םרידליכען א אויף דוסםריע
 איז םרײד׳ אק פאקםארען אנח־ערע די און ארבעםער די
 אינטערעסען די באשיצען צו גענוג שםארק אבער זי

 םשיזלער ®ון םקים יעדען געגען םלאכות בעלי די ®מ
םרייד. אין לײדער נאד זיך געפינען וואם

 םון אײנגעמאנט דאלאר ו5ססס, איבער
אױגוםט חודש דורכ׳ן בתים בעלי

 צוגריײ די אן זיד הויבעז עם וואם צייט דער אין
 צו םארהאנדלונגען די ®ון געביטעז אלע אױף טונגען

 באארד חשאינם דרעס די גײם אגדימענט, דעם באנייען
 שכירות די באשיצען צו ארבעט רוםינער איר מיט אן

שעפער. די אין ארב^טער די ®ח באדינגונגעז את
 מען קען געביט, דעם אויף םום ױניאן די וואס

o באריכטען די ®ת זעז r i מענעחשער חשעגעראל 
 דירעקםארם אװ באארד דער צוגעשםעלט האט האכמאן

 באריב־ די לויט דעפארםמעגטס. פארשײדענע די ®מ
^ די האם טען,  בתים בעלי די ®ון איינגעמאנט ױנ

 דאלאד 15-221 ®מ סומע די אויגוסם פאנאט דורכ׳ן
 םאר געװארען אײנגעמאנם איז סומע די סענט. 14 מיט

 םארלארענע םאר באלוינונג ארבעטער׳ די םאר שכירות
 אגרי־ ®ח םארלעצונגעז פאר שאדען־עחאץ און חשאבס

מעגם.
 םומע איינגעמאנטער דער ®ון העלםם א װי מער

 האט יוניאן די װאם שאדען־ערזאץ םאר געװען איז
 איבערםרע־ םאר בתים בעלי געוױםע םיז אײנגעמאנם

 5,128 אגגעסדאפען האס דאס .סעגרימאג םעד ןסע
 שכירות גים־דערצאלםע םאר םענם. 39 סיט דאלאר

 דאלאה 4^22 אויפגעםאנם ױגיןך די האם ארבעםער צו
 האגען ײעלכע ארבעםער צו באלויגונג סענט. 7 םיט

 שעפער׳ רעארגאניזירטע איז חשאבם זײערע םארלארען
'דאלאר.2^66 אנגעםראפען האס

 אץ געלט םוםע באדײםענדע די אױפמאנען דאם
 נאד איז עס װען סעזאן, ®ת אנהױב אין אױגוסט, חודש
ײ דער װעגען באגריף גוטען א גים טרײד, אץ ביזי  ריז
 אין םוט באארד דזשאיגם דרעס די ױאס ארבעט גער
 זעלבע דאם םרײד. אין טאג־םעגליכעסאויםזיבט איר
 דער װאס םעטעלסענםס, פרײז צאל דער ®ון זעז מעז קען

 חשאינם דער םח דעפארםםענם פרײז־םעםעלפענט
 דעס לױט מאנאט. דעם דורך געמאכם האם באארד

 גע• מאנאט דעם זײנען דעפארםםענם, חנם ®ח באריכם
 פון םטאילס. 15^84 אױף פרײזען געװארעז םעטעלט

 חשא־ די אק געװארען געסעסעלם 12-395 זײנען זײ
זמנד־ םעםןלםעגם די אץ 3,189 און אםיסעם בערס

jnsrw־ p _
 דירעקםארם אװ באארד דער צו באריכס דעם אק

 «אל יד אײנגעשלאסעז אייד איז אויגוםם מאנאט ®ארן
 רעדזשיםםרײשאן סאר קאנםראקםארם ®ת אפליקאציעם

 אח ארײבגעקומען זײנען וואס דזשאבערם געװיםע מים
 צוריקגעװי־ און געװארען אנגענוםען זײנען װאס צאל די

 אויף אן אוטדירעקם װײם באריכט דער ■עןרעװאג זען
 די ױעלכע םיט פראבלעמעז, שװערםםע די פון אײנער
^ די און אינדוםםריע דרעם נ  ראנגלען םרײד אין יו

 קאגםדאק־ צאל גרױסער דער ®ח יראבלעם די — זיך
 רעגיסםראציע פערמאנענםע קײן ניט האבעז וואס טארם

 ארבײם געגוג ניט קריגען װאם אדער חשאבער א מים
ײ װעלכען פאר בעראחש דעם ®ח ארבײםעז• ז

 אױגוסט מאנאם דעם דורן זײנען באריכם, דעם לױם
 קאר רעגיסםרירעז פאר אפליקאציעם 664 ארײנגעקוםעז
^ זײ האם די פון םראקטארס■  פער־ 21 ערלויבט יונ

 םשערםאן אימפארשעל דער און רעגיסםראציעם מאנעגםע
 n רעגיםטראציעס- פערפאנעגםע דרײ נאכגעגעבעז האט

 *ימד קאנםראקםארם 535 ערלױבם אױך האם ײגקמ
 םשערמאז אימפארשעל חנר *ז רעגיסםראציעם וױיליגע

 רעגיסםרזר אײםוױיליגע אזױנע 66 נאך צוגעגעבען האם
 מד אײז דעם דירד זײנזמ עם חײסס צוזאמעז ציעס.

 קאנ־ 625 *ו רעגיסטראציעס געװאתח געגעבען נאט
צוריקגע־ זײנעז ציעסקאליאפ 38 און םראקטיגגשעפעי

__ געװארזנז• װיזעז
אינדוםט• אנדערע םים צוזאםען פראבלעםען ךי אט
 װציעז -וסמריעגדאי דעטד דער אין פראכלעמזמ ריעלע
 ־חשע ז־.באאר חשאינם דדעס דער ®ון שסײירט איצט

 באשםיםם האם האכמאן חשוליום רעשמעגעח נעראל
 שוועריגקײ־ אינדוםסריעלע די שעןפארוסצאױ שעןגעמ

 איג־ דרעס קא־קעד־ ניז די חאס פראבלעםעז און מען
 ומד געלײזט קענעז ̂י׳י אזוי זוי און באגעגענט ײסםריע

 װעט מרונייגם, «ײן W אוגמדזוכונג די ווען רען.
ר פארלײמז nrm די ח יראגר«ם יי די מי מיםליז י

 אםאםיאײ־ די םון פארםרעםער די םיט םערענצעןaקא
 װעגען װערען געהאלםען וועלען ױאם טרײד אין שאנס

אגריטענט. דעם גאגײען

 נויט־באדערפטיגע העלפט 22 לאהאל
מיטגלידער ארבעטסלאזע

 דעם סוף האט 22 לאקאל ײניןמ דרעסםאכער די
 ארבײטם־ אירע ®ץ רעגיםטראציע א דורכגעםירם מאנאם

 אזוי־ שטיצע. אין זיך נויםיגען וועלכע מיטגלידער, לאזע
 דער םון געווארען אולםגעפאדערם זײנען מיםגלידער נע

 אםים אין רעגיםטרירען צו זיך לאקאל םון עקזעקוטיװע
 טען24 און טען23 דעט דינסטאג- און מאנטאג לאקאל ®ון

סעפםעמבער.
 צו דרעםמאכער ארבײםסלאזע די צו רוף זיין איו
 טשארלס מענעחשער זױיזט רעגיםטרירען- זיך קומען

n דאס אויך ױניאן די זוכט יאר, אלע װי אז אן- זימערמאן r 
 טיטבא־ ארבעםםלאזע, אירע פון נויט די לינדעדמ צו

 צו בכװו עם איז זי וױפיל אויף מיטגלידער דערםםיגע
 ױנקמ די וואס הילף די אן,^ןז ױײזם זיםערמאן םאן.
 אדער טםשאריטי קיץ ניט איז מיטגלידער אירע גיט

n די םון הילף בוײדערליכע איז עם צדק̂ד ^ ’n  צו 8
 צייטוױילמ זיך געפינען וועלכע ארגעטער- חברים זייערע

 דארםען די שטיצע. אין זיך גויטיגען און טיט אין
אין םעלדעז זיך קוםען און זשענירען ניט דעליבער זיך

•TTii’ nn
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 לײ דיםסוסירעו פרעםערם דרעם
 י אנחןחן אוו כױרא «ר

̂נלעםען פר
 דרעם פון מיטיגג םעפבערשיפ לעצםען דעם אויף

 פיל געװאחנז דיםקוסירם זײנען <60 לאקאל פרעםערס
 דער ®ח שראגע די ר.אם ספעציעל פוגקםען. װיכטיגע
דיסקוםיע. שארםע א ארױסגעתמעז ביודא לײבאר

 קא* מענעדזשער ®ת ארױסגעװיזעז זיד האם עם וױ
 גאר פרעםערם אמעטסלאזע n זײגען באריכם, הענ׳ס

ױ אוםן- דעם םים צופו־ידען גים rלײבא די ו ii'a  n װעnט 
 ליי־ די אז אנגעװיזען, אויך האם קאהען פארװאלטעם.

 אויף חילף קגאפע א געװען איצם ביז איז בױרא באר
 סים ®רעסערס ארבעטסלאזע באזארגען פון געביט דעם

באשעפטיגונג.
 לאקאל ױגיאן ®רעסערם דרעם די האט באקאנם װי

 צר לאע ניט ביז בױרא לײבאר אײגעגע אן געהאט 60
 דחנס ארבעטסלאזע די פון קאםפלעינס די לױט ריק.

 אתים, זיד וױיזם געזאגם, קאחען בתדעו־ האט פרעםערס-
 האם 50 לאקאל ®מ דעפארטםענם ע&פלאיםענט דער אז

ױ ארבעטער די םאר אױפגעטאן מער פיל  םםײט די ו
גייחס לײבאו•

 nyss^ זיך באריכם זיין ̂נין האט קאזזען םעגעדזשער
 װעגען אץ ארבעט ליץ בעםערער דער אויף אפגעשטעלט

 באריכ־ דערבײ האט ער פראבלע̂נ םאון אוו אוט דעם
 אוג־ אלדיםיגע אן אנגעםירם איצט װערם עס אז םעט,

 װעלען װעלכע םיםלען, אויםצוגעפינען אום טערזוכוגג
איבעל. דאזיגען דעם לייזען העלםען

ארבעםםלאזיגקיים, פון פראגע דדע װעגעז ענדיגרײד
n אױף אנגעדייטעט קאהען מענעדזשער האט n מעגליכ־ 
 געלט־םיטלען שאפען צו םעקם א אחיפצולײגן קײט
או־בעםסלאזע. די חעלפען אױף

 די געװארען ארוםגערעדם גרינדליך אויך איז עם
r ניו דער פון קאנװענשאן לעצםע n r פעדערײ־ םטײם 

 אעעװי־ האט קאהעז ־פרעזידענט וױיס־ ליי^ר• אוו שאן
אינםעתעשאנעל די װאם ראלע, וױכםיגער דער אויף זען

AAIB BBMAABBB4B BABM AAA■■ aabBAB BaLbbmbbb aiiib ------------- — t----און קאנװענשאן דער אױף געשפילם האט דעלעגאציע 
 פרעזי־ שםיצען צו יעוצלמאדו חיסםארישער דער אויף
 העכעד די םעו־םױ- דריםען א פאר רחװעלם׳ן דענט
 שםודמישע זײער א חרכגעפירם חאבען פזיעםעמ 1000

־ ®ון וױחנר־דעקװײלונג חגר םאר דעפאנםםראציע  ױז
 האם ער װעלכע רעחג, היםםארישע תזװעלם׳ם זידעגם.

 אמ־ םיםסםערם חמ־ ®ון קאגװעגשאז דעד בײ געהאלםען
געװאמנז- באגריםט ווארים אמ טעתעשאגעל,

 ערופצז,גאויס קאהעז האט רחװעלם״- .פרעזידענם
ױ גערעדם .תאט מי ײי ®יחמ־- ארגעטער אז ו ײ  ®ת י
 איגםעתעשאבעל אובזעו־ איז הילף רחװעלם׳ס דודן־ אונז.

איי םױחונד 260 אױף םױזענד 40 &ון געװאקסעז
• * j*jwlllll•בעסעד״

^ י. 60 לאקאל ®יז םשעחמיז לצװסקי-זיז
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 ויד רעחנ דין אין oyn םינױע, פון nyx*nyo געווען אח

 די oyn ראלע׳ עקעלהאםםער דער אויף *•געשםעלט
 **.tnya לייבאר אםעריקען דער אין שאילען קאפוגיםםען

 לעא• oyn 60 לאקאל אז דערקלערט, דערבײ האם ער
ױי *רגאניזירם סעגס f דער פון גרענטשעס םרײד גו a x 
o ברוקיױן. און opayna אין **,onya לייבאר ריקען p, 

 ארײג־ זיך םיםגלידער די tx אאעלירם האט לעװםקי
 אק־ ױערען און רחוועלם־קאםיעין, דעם אין !ואווארםען

 סון כרענטשעם ■רעסערס דרעס די אין מיטגלידער םיװע
**.onyx לײבאר דער

atx גערעדט אויך קאהען מאקס האם״פענעדזשער םוף 
iyayn די וועגען און *גריםענט קוםעבדען דעם ftayna־ 

 דעם םון באנײען דעם סאר סאר שטייען וועלכע םען״
אגרימעגם.

 רע־ די געווארען דיסקוסירם אלזײטיג אויך איז עם
 ם. א• דער םח קאגווענשאן םםײט דער סמ זאלוציע

ny .קא&ר אץ פאשיסםען גאןנים׳ פארבאטען דועגען ל 
 םענעדזשער ױגיאנס. די אין באאםםע דין tx ניסםען
 בא־ רעזאלמיע דאזיגע די באריכם דין אין האט קאהען
גוײסט.

i

 וױק־ א ®ארברענגען טשערלײט בילדינג
הןיז ױניטי אין ענד

nyn אויםפלוג יערלימר דריטער pa בילדינג די 
 דרעם nyn פון מיםגלידער אקםױוע און םשערלייט

 ער־ דער אין יאר opt פארגעקוםען איז באארד חשאיגם
 דעפענדערם ױניאן די וואו סעפםעפבער, פון וואך שםער

 םיט־ 460 ארום וױק־ענד. oyn פארבראכט האט קאםיטע
טי אין lyatpya זײנעז גלידער *yao זיבען אויף חויז ױני

-oyoya j b j d. ײ  פארבראבם iyayn און XS5BUM.nxp ג
ו אין aye פאר פארגעניגעגדע פאמוײלונג. און ו

 םענעדזשעך דער און t*wיוגיטי פון םארװאלםוגג די
 זאלעז אלע tx דערםאר׳ געזארגט iyayn םעקםין, אל.
 פארשי־ געמארען אוגעגרײם איו oy אמוזירען. ota זיד

 אטראקציע הויפם די שפילעז. און אונםערהאלטונגען דענע
 גע־ איז opt ,nyayo םיטעךנאכם דער געווען nyay אײ

nnp געבען iya ברודער בײנאכם. שבת געסט די לכבוד 
 דע־ ארגאניזאגיאנם סון מעגעדזשער בלושטיין, סעקס

 רעדעם yxmp און םאאסטמײםםער׳ געװען איז פארטמעגם,
 מיג־ האכםאז, ברידער די פון געווארען געהאלטען זײגען
 הא־ ־רעדנער די נאגלער. אח זימערפאז אנםאגיגי, קאף,
 דער פאד קאםיטע חנפעגדערם יזגיאן די געלויגם בען

op ארכעט טטער t םאר םוען זיי nyn פא< אץ יוגיאן 
לי די  ער־ זײגען טעלעגראםען באגריםוגגם סלאב̂ו מ

 םענעד־ קאהען, טעקס גרידער די פון געװארעז האלםעז
 אח האראװיץ ישראל 60 לאקאל ירעםערס פון זשער
 װעלכע דעפארםםעגט׳ םאון אוו אום פון וואגדער, הערי

דין. אגוועזעגד געקענט ניט האבעז
 די ארױםגעםראטען אױך זײנען רעדעס קורגע םים
 קאםי־ דעםענדערם יוניאן דער פון דאשקא, אײב ברידער

 םשערלײם, בילדימ די פארטרעםענדיג שוך, סעם טע,
 ױניאן דער סון טיטגליד אקםיװער אן באנאנא, װיטא און

 חשאינם דער םון םיטגליד און קאסיטע חנפענדערס
 בילדינג די אז םירער, די םאחיכערם האבען זײ באארד.

 םיט שםאלץ זײנען מיםגלידער אקםיװע און םשערליים
 אוים־ איז יוניאז דער געבען קענען זיי וואם הילף״ דער

ײ און באדינגונגען די תאלסען  םאן וױיטער אויך װעלען ז
סליכם. זײער

 כאנײס ױני»ן מאמר במלם
אנריםענס

ױ די אן נעלט&אכער יארקער ג  האם »40 לאקאל יוגי
לי די םים קאנפערעגאען לאנגע נאך  באנײם בתים מ
ם  פריער־ אלן אױפחאלםענדיג טדייד, אין אגריסענט דן
 פארבעסזר נײע אײגיגע געווינענדיג און געדדינםן דיגע

אר אײן פאר איו אגרימעגם דער רתגען. ן איז זטן י  ר
ארןן םיםחױרס ײ געוו םינג, טע&בער אלגעםײנעם אן ב  םי

ו o ודעלכלן ן f ן נן םגלי־ םויזענד ארדט געקוםעז זיי םי
ד • «יז ײ ל מ מ

שעדעסעג ץ■שײאד ײה/ס >o אל,לאק פון ה rr בײם 
םינג ר דץד םראץ אז אנגעוויזען, מי מ םי ם מ דג מ ע ג  לןג

לי די פון טארזוכען די און םדייד איז מז v בדױס מ די  ק
מז אױןי קאנמםיעם שכיר  קאגם־ דעם אפשװאכען וןא די-

אן דעד איז ראל« תי לונג י דן 1אל אויפאותאלםעז ען מ  אי
b b w w חא p w j w f f i i i  i m ib  i f y y  *b p■ *ד 

t ד* יז< עסיגססוױט u r i f o ia m]. מייי׳ שױ*דץ האם ג  א
ן, ן ײנןן ז מ דאס באוארגןן וזאם סונקסןן, די י » ו 1• ר ו י

 פאל אין שכירו^ די אויף חעכערונג א פאדערען *ו ױגיאן
די ;םיטעל לעבענס אויף קאסטען די שטײגען װעלען עם

I & וועמען או טשערמאן, איםפארשיל אן סון באשםיםונג f 
ד זאל  אדער סכםוכים׳ פון פאל אין גלײך וועגדען קאנען זי

 אײנשטעלען דאס און אגרימענם פח איבערםדעטועעו
 ;אגריםעגט פדן םארלעאונגען םאר שסראפען באשטימטע

 דער אושםעלען מחען זאל ארבעטםגעבער יעדער אמ
 שםונדען די װעגען באריכטען פערטעל־יערלימ ױגיאן

שאפ. זײן אין ארבעטער יעדען פון פארדיגסםען און
 דעם באדאנקט מיםימ גײם האם שװארץ סענעדזשער

 קאנפערענץ• דער את ליבעדמאן, יוניאן דער» פץ לאיער
 סאל קריעגער, עדווארד בלומבערג, גײטען קאמיטע,

 געטרײ־ דיער םאר לעװין, סעם און פארמאז םעם העכט׳
 אוים־ אײד ד.אט ער פארהאנדלונגען. די אין הילף ער

 דוביג־ ■רעזידענם גו אנערקענונג אמ דאנק א געדריקט
ײ האט װעלכער םקי»  דורך ראם זײז מים געהאלפען פיל ז
בתים. בעלי די םיט פארהאנדלונגען די םװ זױיט דער

 סױיד גארנמנס ס»ם»ו איו
דעפארטםענפ

 םי־ דער אונטער דעפאדם. טרײד גארםענט קאטען דער
 האם רײזבערג״ עלײעס וױיס־פרעזידענם פון רערשאפם

 בא־ אין ערםאלג באדייםענדען א פארגייכענם מאנאט דעם
 רעינקאוט םון אםאםיאײשאן דער מיט אגריטענט דעם נײען

אר־ די אומגעגענם. און כאסטאז אין םאנוםעקםשורערס

 יעדען אין ארמטער די פאר םקײלס םון אויסגלײכען אן ■׳
 געלונ־ אױך איז עס אח שעפער פארשידענע די אין שאד
 ױניאן גאן וױכטיגע זײער עטלימ ארגאניזירען *ו גען

פירמעס.
:דעראײלם רײזבערג װיים־פרעזעדענם

גע־ איז דעפארםמעגם טרײד גאדמעגט קאםען ״דעם
 ארגאניזירען נו גענעראל־סםרײק, » נאך ,1936 אמ לונגעז

 אוםגעגענט. און באססאן אין אינדוםםריע רעינקאום די
 מאגופעק* רעינווער רי זיד האבען םטרײק יענעם דורך

 אסאסײ אן אין ארגאניזירם געגענט יענעם פון טשורערם
 קןד א אתטערגעשריבען האבען םיד װעלבער מיט אײשאן,

אגריםעגט. לעקטױוען
 םח 24 לאקאל םאכער רעינקאוט דער האט דאן» ״זינם

 די פון באדינגונגעז ארבעטס די פארבעסערם םיל באםטאן
 אג־ דער שכירוז^ דיערע געהעכערט את פלאכות בעלי

 םים יאר יעדעס געווארען באניים את טרײד אין רימעגם
י פאדבעםערוננען. סאנכע u פאר לעגםע י p הא- אבער 

ר טרײז־ אין איבלען אל1 א אנגעזאםעלם זיך בען  דעם, ײ
 נים האט ױניאן די »מ או־בעם װײגיג געװעז איז עם װאס

ױ געקענם  איז «רח חױפם די רעאגירען. איו געהעריג ו
 עס װאס שכירות אין אוםגלייבהײם שםײגענדע די געװען

 עם שעפער. פארשידענע די אין אנםװיקעלם יך1 חאט
ד רײניגוגג גריגםליכע א גויטיג געװארען איז  טרײר אי
 שעפער יתיאן גים «אל א פון קאנםראל קריגען דאס און

אגגעפלאדיעם. אײם דער דורך זיד האבען װאם
 אויסגײן, בײם געחאלםען האם אגריםעגמ דער ,װען

 בתים בעלי די םים קאנפערענץ א געהאט סיר האגעז
 די האבען זײ םאדערומעז. אוגזערע פארגעלײגם די ארן

 אנגענוםען עס האבען טיר אמ *וריקגעװיזעז פאדעתנגעז
יוניאן. דער «ו אחיםפאדעחגג אלס

 פאתאםלוגג אלגעםײנע אן גערוםען גלײד האבעז ״םיר
 סעמ- די לאגע. די פארגעלײגם זײ את םיטגלידער די פון

 «ו ײניאן דער אויטאריזירם אײנשטימיג האבעז בערם
 דער איז סעפםעפבער םעז4 דעס אץ סטרײק א תפעז

ע אלע געװארעז■ ערקלערם םטרײק i י f ױמעז שעיער 
 נים־ אאל א פון ארבײםער די אמ געווארעז איגעשםעלט

vp w אוז ארבעם די געװארםעז אויך חאבעז שעמר 
 אזױ געווען איז םםרײק דער םםרײק. אק ארונםער זײגען

 לײבאר םםײט דעד האט מארגעז אויף גלײז־ אז אלגעםײז,
 פארשםײער די גערוםעז עטס,משאמפוז«אם דעיארםםענם

i יונ דער םמ f ואײשאיאסאס דער אוז» קאנפערענץ. • ז
מז קאנםערענמז די א ד ה װ זי מ ענוי  טעג עםליכע ג

ר «י  םעג פינף םיט סעםעלמענט. א דערגדײכם מאבען איז
ױ נאמ־עם עז איז סםו־ײק דער ו פ דז  םאנםאג, געווארען, מ

 גום־ םיםגלידעד די מאבען סעפטעםבער- טעז9 דעם
מו עזיי מז און אגרימענם דעס ג ײ ר־ וװדיקמגאנגעז ז * 

ײ די אױף בעטען ען. 1נ ע גו דינ מ
די מ ״ i י f אוגוז האס  . אױס• *וזעק חױפט איד געוו

מז ײ ל ג ת די *ו ר די פיז שגירו מ מ ד ז א י ז י דו »ו מ  פ
א די איז i•׳ ו f t f *  u i i• ץ i דעס ײי f a p i ד נדר  מ

ש » װאימװ דג טנת סג סעליי דו מ ח n אױזי מ שגיו־ו

 * װאד פון ארנעטעז װאס די סײ ארבעםער, אלע םת
W• פופאעז ארוס פון ארבעטער, שטיק פאר םײ i 

 עטל£ אפגושםעלען געלונגען אונז איז סטרײק דודכ׳!
i ױנ ניט װיכםעע f וױ» געגענט, דעם איז שעיער» 

 מאנופעקםשוריט ״קאספאפאליטאז די איז עם װעלכע
o ו קאמפאני״ f דעם מאנאסאז, םרעד «ו באלאנגט Z n 

 יזדיז» אסאס רעיךװער ענגלאגד ניו דער פון דענם
 פוד דעם דודך איז 24 לאקאל פת מיטגלידער *אל די

 n אנשםאט מיסגלידער. 350 מים געװארעז גרעסערם
 לאק* דער איגט האט געהאם פריער האבעז זײ װאס 650

מיטגלידער״. טויזענט
 קאגדסו דער או אנערקענונג אויס דריקט רײזמרג

 •tot י. » ;24 לאקאל םמ באאח־ עקזעקוםיװ דער םדז
 םענעחשןו כארקין, ג. אח מענעדזשער׳ דיסטריקט פעריז,

 סס» צום אמ קדײםער פרעזידענט וױים *ו ;לאקאל םמ
 באסם» «ץ ם3דע«ארטמע טרײד גארמענם קאטעז םוז

 זאס םיט פארביגדוגג איז ארבעט גוטער דיער םאר
םעםעלעמענט. אמ םטרייק

כאנײם עליזאבעטוױל אץ אגריטענט
 נך האם פענסילוױיניע, העריסבורג, םוז 108 לאקאל

 עליזאמסװיל דער מים םאנאט דעם אגריםענט דעס נײט
ד 75 כאשעפםעם װערט עס מאו קאמפאני, דרעס  ן

בעםער.
 אױף העכערונג א געוואונעז האבעז ארבעטער די

 סאל אנדערםהאלבעז ארבעט; שטיק םאר ■וײיזע! די
 שכיחת די אויף העכעתנג א ;אװערםײם פאר געאאלט

 שסײ• װעלעז לעבענם־םיטלען אויף פרײזע! וועז םאל 1אי
 איז אגרימענם דער סארבעסערונגעז. אנדערע אוז געז

 w דוד סזפערײיחןר »ח געײארעז אזגםערגעשריגען
תשאהגםאז. מײקעל אמ גאלד

 םרילענד און כרמל מאונט אין שעפער
ארגאנידרט.

 םאנאס דעם האט דעפארטמענט סרײי קאטאז דער
ײ ארגאניזירט אויך  1» כרטל סאונם איז שעיער גוו

 ״סםו־יס• די איז כרםל טאונט אק פענסילווײניע. םרילענד.
 V אום אװעקגעםוםט אהין האט װאס קאמםאני׳/ ליעד

i ױנ חנר םץ אנטלויפ! f, גמװאונגעז p f  W -אונםעז 
 יוני*• אײנשטעלעז און ױניאדאגריםענט א אושרײבן

 אנגעהאלסמ האם װאס ססרײק, א נאך באדימוגגעז
i ו אייז f• אגרי• אז ארגעטער. 75 באשעפםיגט םירםע די 

 טיפ מאנאט דעם געװארען אונםערגעשריב! אויד איז מענם
 יענםיל*: םרידלענד םץ קאמפאני״ דרעס ״פרידלענד דער

 יתי• די ארבעםער. 76 ארום באשעםםיגט וועלבע וױיגיע,
 שכיחמ דשםונדעז,f ױנ די געװאונעז זײ סאר האט אז

*. i’ אנדערע די איז מי באדיגגונגעז און n w frifW

 דאטשעס דער אץ ארבײטער אנטזאגטע
א גאך צוריהגענומען אנדערװער

| . סטױיק.
 ארבעםעו די זיינעז מעלדעם׳ רײזבערג עלײעס וױ

 אנדער ״דאטשעס םירמע אונםערװעש גרויםער דער פח
 ארור פעגסילװײניע, סארדזש, אלד םץ קאמפאני״ װעד
 ארױס■ גענוטעז זיך האט פירםע די ױעז םטרײק, איז טער

 האס אנפאנג אץ אורמד• שום 1א ארבעםער װארסעז
 די אײדער גאך אץ, ארבעםער «וױי אװעקגעשיקט זי

nיונ r פיר דער מיט פארהאנדלעז «ו אײט געהאם האם
i זײגעז ארבעםער, אגסזאגםע די װעגעז טע f ״  דו

W האבעז ארבעםער 400 די געוואדע!. *װעקגעשיקט i
 םטוי״ן 1אי ארױס זײנעז אמ ארבעם די געװארםעז

 געװאדןז װײכער םירסע n איז סםרײקעז, טאג א נאך
ארבעםער. מסזאגטע די אוריקגענומעז האט אוז

 אלענטאון און ®ארטלאנד אץ קאמ«ײנם
 געטשאר־ לאקאל שװאונג: מולען אץ

. פארטלאנד אץ טערט
 פיו־• דעפארסטענס םדײד גאועענם קאםאז דער

דז •או־םלאנד, איז קאםיעת עגערגישעז «ז אז םrא  ם
 זזאפ פארטלאנד איז פענסילװײניע. איז,גסעלא אק איז
סשארסיי לאקאל א ארױסגעגעבעז אינםערנעשאנאל די

!■mm - - - - — _   —. - — kM iMדעד סרײד. איז ארבעםער ניײארגאניזירםע די גו 
 1פארא איו סאסש איז סארד ^71 ללאקא איז קאל

o פאברי^ f t ײ חונזמרם םיר איבער כאשעפטיגט ל  מ
ק ״ m ד*ס סדיגוח* ױ ד עג ק מ ס ״ ס  וױלין

1א אעעשלאסעז זין■ האבן ארבעמעד <אל א ני״•
ת nי r, ט רןן אנגעשסעלט איז עס זינ א װ T ן גן i l w

מ t» וי סועץ דעד אוז אדגאגײזער לער ט דאדס איז קא מ  א
שזואוטג פולעז

אלעגםאח, 1אי אױך

*m m

---------------------------4 1940 אסטאב.,
שעז ערפאלגרײד יןמ  ארבעםער אונםערװעש די *ווי
 גיט 2,000 ארום זיד געפינעז דארם שםאט. יעגער ״ין

עז די אין ארבעטער ארגאנלזירטע ײי  אונםערוועש פ
nױנ די אמ שעפער r ײ קאםפעיז א אן איגם פירט  *ו ז

ןרגאניזיחנן•

 דעפארם־ םאון אוס»וו איםםערן
טענפ

o דעם סיט םארביגדוגג אין : fx f 'i« a n f?־r f0 0 f 
ױ נים אאל א געגעז באארד דזשאיגם דרעס דער פח  י

ifa ,דע־ סאוץ אוו אוט איסםערעז דער ר״אם דזשאבערס 
 פי־ דער אונטער אינםערגעישאנעל, דער פון וארטמעגט
 אפגע־ װאגדער, הערי וױיס־פרעזידעגם, פון רערשאםם

n״’ גים םץ ארבעט די שםעלס r א 1אי חשאבערס 
 געמאנם ד״אבעז װאס שעפער׳ קאנטראקםיע ױגיאן גאל

 געטאסס גלײכגײםיג איז אוגטערזוכובג די ארבעט. דיער
 קאנעקטיקום, חשױחי, גױ 1אי שעפער איז געווארען

o גױ אפ־סטעיט אץ f t  ,p t f קאג־ דעם אוגםער זײנעז 
 פעגסיל־ אין און דעפאדםמענט. םאח אוו אוס םון םראל

 אוג־ שםײעז װאס שסאסעה עעלאנד די אץ װײניע,
 דעיארם־ טרייד גארטענם קאסאן םח קאנטראל םערעז
סענם•

 געגען חשאבערם׳ געװיסע האבעז אויס, וױיזם עס װי
 קאםף׳ א אן םירם באארד חשאינם דרעס די װעםען

ױ אזוי סםראםעגיע. נײער א tx דערטראכט ױך תײ די ו  י
 גים אין ארבעם קריגעז tx שוועריגקײםעז זײ סאכם אן

h? די את סוועם־שעפער, יעיאן u x פלןמר די איז 
 זײ האבעז ארבעט, זײער םיט דיז זיכעד נים פאל קיץ
 נגגבה ארבעם זײער געבעז tx ,1פלא א tx דערטראכם זיך
tx אמת, טאון. אװ אוט קאגםראקטארס יעיאן םאנבע 
 םײע־ אביסעל ארבעט די זײ קאסס שעפעד די אין ןז

u דארטען דארןי םעז װײל רער, a ip o f מ nי r באדיג־ 
 די אין אז גערעכענט, זײ האנעז אבעה דערםאר גתגעז.
 ארבעם זײער קריגען קאגעז זיכער די ימנלעז שעפער

n«» די או־נםערברעכתגעז. אן געםאכם r גים דאד װעט 
 זײנען שעפער די את ארבעם דארם מאכעז זײ אז יױסעז,
סםרײ^ געגעז זיכער

 די אױסגעחאלםעז. ניס אבער האם חשבח דער אס
 אק אונםערײבמג די אמ חשד א געקראגעז האט װגיאז

 עס ארבעם װעםעס *■יפגעחנקם שגעל האם שעפער די
ר געםאכם. דארםעז װערם  אר־ די אז איז, לםאם1רעז מ

מז באנדלעד די את געװאחנז אפגעשטעלס איז כעט  לי
oyo די נים מאכס טעז םישןן. די אמטער דארם fY i 

o אמ f שװער 1אפיל אח pm x די יןריגעז r i f t. װי 
 דזשאמם דער םוץ דעפארםםענם ארגאגיזײשאן דער

 די אפשםעלעז דעם אדאנק שייז איז מעלדעם, כאארד
n r« n » n די איז ארבעם 'i f j t שאמר״ קאנםראקםיגג 
 חשאמרס קלענעמנ מװדליג א ןװױגגעז tx געלתגען
n«» דער סיט אגרימענםס שרײבעז1אוגםערא r.

שעפער. די אץ ארבײט מער פאראן
i f  ip t 1אי לאגע דער n קאנםראל ״גםערעז שעיער 

 שרײגט חנפאדםםענם, םאח אױ אום איסטערעז ו*
 אר־ םער דא אמס אמ עס אז װאנדער, נסדעיעזײס־פר

:שרײבט װאנמר שעפעד. די איז עם
 חנם איז ארײנגעםראםעז אױס, ױײזס זײגעז, ,טיר

. oyס יזי i f f ש<«עי• די איז ארבעט םער ארײן קוםם
 װזנלעז יסזיכםע!,1א די לױם סםעדי. םער איז ארבןם י

 ײי■ פילע באשעסםעעג האבען גאך ארבעםער תזערע
ײם.1 שםיקעל א פאר עז

ר זײז װעם דאם אז חאף, ״איך o איבער םאל׳ מ f־
 ,0ךא ךגאסירלי איז, אמ־זאך הױפט די חאבעז■1א עכע
o f עסלעמ גאד חאגגז װעלעז ארבעטער אמזערע 

 װינםינ אױך אבער איז דעס חףן 4שכירמ פולע ־אכעז
o ו ורים, דער איז װאם אס. f ארבעט׳ פאדאז איז עס 

o ארבעםער ךי עגיסעז y i לעז^ ifx u קאחנקסי* סח 
nr .1אי ארבעט געמג פאראז איז עס װזנז אגריםענט 
ו זעם שעפער, ־י י  איז קאנםראסם דער אז מער ז

nײג ײ אוױשזמ ארבעסס־שטתחמ אח זכיײת r י איז  י
ט׳יוג nי r .־ א 1*ד חאבעז ארבעםעד ךי שעפער מ  מ

r געלעגעגחײס tx ארבעטס־שגװנחנז, די םארגלײמז 
o f ײ  ארבעםס־שםת־ לעגגערע פיל די םים ארבעםעז ז
I fניט־ימ די איז ׳n r שניחת די אח שעפער o f t זיי 

m 1 שכיתת קלעגליכע ךי םיט וארדינעז m  o f tמד 
n״ r רמטס־ לעגג^נ פיל םאר פארדימן קאלעגעז*

i גיט״ױג די או־יף מירקמג העריגע f דאס אמ ארבעםער 
 גתסער םיל דעריבער איז מניאן, דער אץ םעז1ארײגק

I סע ביזי דעם אין f.״

 אינדזשאנק־ צוױי געגען אפעלירט ױניאן
שאנס.

 ענ•11גע זיך האם דעפארטמעגט טאון 11א ט1א דעד
 עגד ערארס 11א קאורם חשױרזי נױ דעם איז דעט

 אינד־ צװײ מאכען tx סבסל פארלאנג א מיט אפיעלס,
o זשאגקשאגס, f  t ארױסגע• האבעז געריכםעז נידעריגע 

 פאר־ לאקאל־ױניאנס, נזערע1א םח **itx געגען געבעז
 **nx געגעז סםרייק־טעטיגקײטעז םירעז1xאנ זיי באםענדיג
פירםעס.

 אפע־ האם דזשויחי, נײ ברענטש, לאנג ,85 לאקאל
o אינדזשאנקשאז׳ דעם געגעז לידס f t נאזשא טשענסלער 

 דרעס ליע לארא דער ארױסגעגעבעז ד.אם בעררי ל.
! tx* דער סארבאטענדיג קאמפאני, f i t איו פיקעטען 

 סטויײק־ אגדערע איז עם עלכע11 אנםירעז אדער שאפ,
% איר. געגעז סעםיקייםען

 םמ געמארעז געמאבט איז אפיעל ^ױיטער דער
 אינחשאק־ דעם געגעז דזשוירזי, 1ני רק,f נ ,144 לאקאל

 ארױסגעגע־ האס ביגעלאו העררי טשענםלאר opt שאז,
ifo, װ אג^פיחנן ױניאן חגר םארבאמנגדיגfלפy עס 
i סםרײק־מםיגקיממז איז f i f i םירם פינףfנמ אץ ם 

ר ס. חשױחי, ^  סקןט; דזש. דאבלמ םאז; ם
fn< ;יסקא1םראנ ראלף r^ םראקם I t x i in ^ f o t ix o 

סאנם• אץ ראזזמ איי.

ט------------------------------- י י ז ן ו7 ►
ך האם פירסע די װעז ox*x אז ט, זי ײג א מר  די אז אי

״ 'n r נמנרחײס א פארםרעט »r חנ  װעם ארבפטאר, אי
i פארחאגדל זי f מ דער סים i י f מז אמ שרײ ער ם ע  IX א

o ifa p ix.
t f o ’p p p i לאנג ניט ביז איז n r it f i p m x אײג־ די 

fp*x איליג אין שטאטx,װאו י oy יד געפינעז» I P  X 
1 fH fo * nאל iy * n a ר ?לייחגר מ פ  אײנע p*p אמ ש

o גיט האט די םמ iy o n ix  r*p oxnya ר םיט  ײני־ מ
o דורך אז. y t מ ^ מ w ל f  x p * ix n x ,איז קאמיעין 

נ חנר iיי f געלינגעז i f t ’ m x in x  tx אח n x n y o itx־* 
ן o אז מ a y o n ix ר פיט n. מ x o * yp rr גxרy aנט o xp* 

^ר מרך פאגי״. ר1אי ז מ י האט אפשםימונג, םי n*» י r 
i אױך f A f p f i אנyרpענtם״%1,א חנר אין מ p fo tix o* 

 םיר־ גחנםםזנ **nx די זײממ דאס קאמפאני״. םשורינג
oyo ר איז ^ iy שםאט. י s  iy a ר מ רי I מ fo tx m y, 

I גיכ איז אז ^ f  I f די אייד r t r w x ד מ  דקזױ־ איז שזנ
I ארגאגיזירט טאר f t f t- ,

סאוט־וחןסם דער פון נײמס

e x ד o ת o x io ix p נ סארמלט tx  r מז א י ה ־ י מ

 מימר נעוויגפ אינםערננשונעל
 אין אפשםיםוננ נאארד

דעסעיפאר
 ארבזד דרזנס 1קאסא 150 די םץ אפשסיסתג אן אין

oi*oof«np ir iy tt  o p t pyo ׳ חגר בײ%Pfouxo otx* 
pxo פץ קא&ואני״ טשװײמ ’ fp y i אילי oxn ,* f די 
̂ואמל o ריאנישאנס איבאר גן rn y iw n  oxn *nxxx, 

p גארמפנט ^ידים איגמרנעשאנאל די האם T f tערס 
*x ifitxttya n r  it די שםיסמ. סאיאריםעט *oytt n r it

ר מ רי o מ r x אנער?ענם סחעז nnytt םירפע חגר םח 
 איז nyoyrtx אירע םת אײגןױג^מרםחג^ריז די אלס

ytt*op^xp ^םארהאנדלונג
 דומממירס איז ארמםזנר די jto נג1אפשטיס די

ir tp ty i ,חנם דינםטאג n y ia yo iy o  ifo lO די פח 
ס שסימזגץ׳ סערגיג אח פינף אץ הוגדערט jyĵ ו̂ו n 

im p t f i lyxytyiox, איגם די האסyרגyשxגfמ־ ל 
79 i f i f p, האמװ 67 אץ oo*oefi 9מג .i f שטימז 

m זײגמ x n y i o e n i^ fro y i אח iy m גמױילט ניט 
im p ty t•

 םירמס דחנס 1קאםא גרפסמ די פת yi**x פירםפ, די
p אין n,האס פיסאר ifi*OBfn x B T B fu x קאםיעיז 

if in t x אירע ifn p  *n tx ,nyoyotx שטימז Ifv n 
ftp דפר ry n y o rx^ די f*xxo*ax י פח  Ifoayix י
ר פח ifu איז פירמ מ xayu x אק אםילי cnn טאג 
o פיז פארלמװנג x איז opt אפשםיסעג, דער פח n 

fy ty j. םירגמ דער פוץ אגן»טען די ix t *  oottya ixxxn* 
tx p די רײחנז y o y n x י op* י t n r r ר מ  מא־ליחמ וי

ip ךי rp ^ y אמ oy ס מר מ tyo, דיז חװײ iM fi״• 
לי די םים זיד אײטװדײסזמ ניט ארבעטער די םאר  מ

שםינמ! בתים I* דפר פאר ײח־׳ f r i... ר איז  פײם ת
ר פח חנר פת פארטרזנמר די האמז אפשםיממג, ת

yon*o ם ש דז ^נ ױ מ ^ o דאס ג a n פח n royxtx  m * t■ 
tx ר איז ױך באמײלימז fx אישםיסמג, ת n o « o ח p t 
מז אלײן די א S ח ir  tx  ,lyxyayatx 9 זײנעז&T X  V 

y t^ y o e y i ר םת y מ a r e, ח א o חנדפאר, ב f t אױפז 
ל• א ד ר פח ^ iy ת a  i f t  , i f t האם ly a tiy a ליס־ די 

nm פח p y o y x n x  n דינזמ t׳iy o y i n r ײינז׳ גים  מ
ײ װײל W חאמװ ז f נישס װאד o y rtx y t. סים־ ^ די 
ר iyxxn אמ מ oxn n*» די אמ זyלםx^yג נישם א r 

ifra m y a די o yo n p xa.
שyרנyאמם חנר o לyנxי f t  ,n yo rt n y n  nyt**i»nx 

o ax* xxn« p tx  o n  tx  o r e* איז קאםיזױז t p r y p y t,־ 
t r r  i f  oxn• אפשםיממג tx ,o ty y p iy ײנ דיoott n r 

ty טארפירזנז tx גיט iy j o yx p w  x ר מ H• ז i  y e r 
o r r  i f o r to iy ant ר מ ם אי אנ ש T וילןי f tw ד ײ  י

n w t י* m m n m די ty o y r tx ז י י י ל מ ײי ס ײ  י
o p « n y>D*tw oxn  i y  .ny e y te tx e  no ךי A rjy o x n

oארגאני iy ’ x p ארבo y, פון באגייאונג o ap an ax איז 
iftty מריכטס a  iy m  ,ifo y x p ii םאג־ארדנוגג אױםז 

o אין a f  at* yn p atx איז o o y tro tx o  i f i, לױס X a  ayn' 
r פוץ ריכם t r iro * * t i־oay םײן. םײזגר ש מרל

ifp* די פירס סיטי oytayp איז n p a w  x  IX ? fa t אר־ 
o afxp * axa קאסיײז ifx n ttx די nyoyan x תנר פח

n y o. מ חנ דפר r* *״ax*axp דרזןס די ש ח ?־ ^  1״
a x ia x p  oa*ntoopyotaxa״* — o*a **nx*־iy * y o  n r it

ם ^ ל ק ר ר פאר מ מ ײ שאן ל ^י m רי q p
i פאד f  axtoax װאם חגרפאר, או־מםזױ־ אז t* ם האם  ני
ד אלט1גןװ ifo זי ^ a a x קאםיאני חנר אן *f a t.!

ר tx בריװ x איז ט מ ס מ א פ tvop סיםי , yotaxa• 
ת די oxn אים>1ל oa**o פץ קאםפאגי״ ריעם oי n fr n  n r 
מ ס tx חנד װי  ,y a i'B אי דיaםyרyaשfaxםארםיעט ל X 

o**mya איר אין או־בעטזנר p n a x a, איז ttoa*^p>* 
ר פארל^גט אח מ רי ע ra ד riy o a x p  x פירםע חנר סיס 

u x  IX Ifayn*־oaya אח nm  .ntaataanxx ooyxnx די 
oxn f a r e ט iג ני f  at* n  o xn  ,onyoaayy ג o t r n p y 

Ifxm לײבאר פח tx aata’ o n x  )9 i r r o t x r r n  rw q p 
o די apoax  i* t oxn y a r o  n  .n y o y x ix גifx y איר 

f 1 x  tx  aaia*ootxל ita די ly o y r t x אמ oytt oy 1אי 
מז x זyלטxnyג גי  if t y t t םאחמנר ifa y n •חנם

י נ י raיי n y ta x p  x  oxnya oxaxa a m  oxn n r 
ז םםיקס״ ,רײס פירסע חנר סיט » oa**o ,ר אאים מ  אי

o די xn  ,iyo**panytw דחנד פוץ פארװאלמד די X i* 
מז ,סשײסח oa**o איז ברי?, א axatx* די ם  n ra t־** 
o ■ערלשטײן מרס. xn חנר tx  ,o a m p tya  yon*a די 

o טיט^נן, p t פ דיxרf tלטyר פמ ר f פאברי? ת t x 
iy a ס אװ םשזנםמדס דער סים מר א  שגהױזעל דסר פח ק

tx  ix  in a y n מ חנר שטפרמ nי r ארי in * t* a f די ”tx 
m tm  *n o xn  i f  ♦ irn m  o r ^ T y a  o*a o yn  p y o y a 

iyo*it׳ o p t  ^ tyt* * af nx  nrat* n  tx מז  o*rtx* ויי
oa**o ita  if tp ty a  ix a n o y a ^ ם שײ p ח n tx  ifa tp 

m x את t o y n  iy a  a*tx** ,פסלפסםימז o y n די *n ra t
x.די גם p־opyna nyn,״ Ita

.oanya איז פיתמ די זyגxלpרxפ
pyaa» oyn ip* די  at׳a ; f 

 ,omxp o*pnno םםײט oyn איז איל^ך, מלסחװױל,
tx iyayatxnya*x r פאר t  ifaxtoax ארביםדײשןס o f t 

oxn yot*o * t o p « n  iyayn itoao איד פארםאכט 
p m ra t*■ פאר lyaxaxa אמ לאנג oaxaya איו yxaxa 

oyanx איז o*a x*־opt j p y  nrat די ytלyan*a ya 
iyo**ra  x r x  oxn .מל מ  איר tx ׳o'nayo nrat* די ש

n  ixapoaxפח ־ m־ixo**io*a, איז x פxרלatxyג *r 
nrrt* •vn o*a oxn *t o f t  ,oayonax את onnxo 

ר מ רי nxa rx ת n y  ir tp y י nxa oyn np» nyoyanx• י
op שכיתת איץ אסם t זײ n n  T trt ix o ^ a  iyayn 

yan*o n y i pe aat^axn. די *onrtxo  nrat אײד׳ IX 
m לf פידנמנ חנר y n  lyoxatxe װײסער אויף tx דים־ 

nyoyanx n  praw ijn*a*anp איר איז *JX trn ra t 
axaaxp opxna ixanyv. pa •tyoyanx n.איז *״ 

yn ,* y a ^  ,ixanyn oatxaלכf t y a  x  ox*x ifa yn  y 
nxa*^ nx n, תר po לxpxל מל n m y tye ifp n y a x 

ayo *n nrtnnt שטימז Ifo^ a y  iyayn ײד a*o nyn ix- 
pa  aa*o*a iy»y*xyao x  **a ^ axoy in fo די ■yanx 

n r t  po px  ip r**nynyo pa nyoyntnxo iyayn ,nyo 
 t nxa« וױגסימײס די onppny *n לyנyשyגnyאינט

T P  oy am  ^ ap ryanye i*  n r t  w  ifo^ otxay n*t 
if x a f  pa n yo rrty  nyr^ p  im a  *n p taaf •לסני



גערעכמיגקײט ►«י ם ײ ז

װארט זײער געזאגם דאבען אנחשעלעם לאם פון קלאוקמאכער
 האם עם וואס שוױיגען לאנגען א אך

זזדשים. עםליכע היבשע געדויערם
אנד־ לאם ®ון קלאוקמןןכער די האבען

ווארט. זײער געזאגט ענדליך זשעלעם
זײ־ ״מיר :געווען איז װארם זײער

 דער פון םיטגלידער לײם, ױניאן נען
 םון פאליםים די איגםערנעשןנאל.

 דער םון אעענוםען זיינען די װי אינםערנעשאנאל, דער
 קאמוניםטען די פאליםים. אונזערע דינען קאנווענשאן,

רעדעז״• ניט גאמען אוגזער אין קענען
 די ד״אבען ציים לאגגער א פאך אז זאג״ איך װען

 איך מיק געשװיגען״ אנחשעלעס לאם אין קלאוקמאכער
פארקערט. גערעדם. ניס גאר טאקע האבען זײ אז גיט׳

 זיך האבען זײ סץ םילע יא׳ דוקא זײ האבען גערעז־ט |
 געווען אלץ אבער איז דאס געהיגט. אפילו און באקלאגט
 1אי און רעסטאראן אין גאם, אין און שאפ אין פרױואט.

 גרופע א גערעדם זײ פאר האט אבער״ אםיגיעל אפיס.
 אין ערוױילם האבען לאקאלס צווײ וועלכע קאפוניםטען״

 לעגטע די םון צײם דער אין אדםיניסםראציעס דיערע
 מיטגלידער און באאםםע אויםגעקליבענע אלס וואלען.

נא־ אין גערעדט זײ האבען באארד, חשאינם דער ®מ
 גים אבער האבען «ײ ױניאן• קלאוקםאכער חגר פון פען

ױ גערעדט  האבען זײ קלאוקמאכער, די ®ון פארםרעםעי ו
אינםערנעשאגאל, דער פון פאליסיס די נאכגעפאלט גיט
 זײ אנגעשלאםען. דינעז קלאוקםאכער די װעלכער אן

 דער פון נאםען אין געהאנדעלט און גערעדם האבען
קאםוניססע!. פארםײ געםרײע וױ יוניאז קלאוקמאכער

 ליניע. פארטיי די ■ראאיןנט הוגדעדם נאד פאלגען װעלכע -
 דעם זינט זיך האם װײםט״ איר וױ ליגיע, פארםײ די און

דיל, ניו דעם געגען געטאז נויג א אפמאך סםאלק־היםלער
 אינםעתע־ אונזער פון יאליסיס פראגרעםיװע די געגן

 געבים אינםערנאציאגאלען און נאגיאנאלען אויפן שאנאל
 צו־ איגםערנעשאנאל אונזער װאם פאר אלץ געגען אדן

 בא־ ױניאן םרײד *ראגרעסיװער גאעער דער םיט זאמעז
שםײט. װעגונג

כאא־ און 7יג17םתי א געשןןםעז דעי־פון זיך האט
קלאוק־ די װעלכער פון יינקמ, דער אין לאמ םישע

A אח ארבײםער אלם געליםעז האבען סאכער ^  לײם. יוג
 אדםיגיס־ קאפוניסםישע די פון ערזוײלוגג דער הרך ■
גאטנע די איז .97 און 65 לאקאלס «וױי די איז םראאיעס ™

-----------— --- .ill .---  געװא־ ■אראליזירם כאארד דזשאינם דער פון ארבייט ן
 פיר ון4 אוגויפגעשםעלם איז באארז־ חשאינם די רען.

 םון פארםרעםער אל1 גלײכער ן מים יתיאנס לאקאל
 פאר־ געװען זייגען לאקאלס אװײ װי אזוי לאקאל. יעדען

 םון לאקאלם צװיי און ױניאניםםען טרייד םון םראםען
 איז ליניע״ פארטײ קאםוניסםישער דער פון גאכפאלגער

 גלייך געװארעז מםײלם שםימען די פראגע יעדער גײ
 געקענט נים באשלוס קיין האט סען און גלײד אױף

װײם> אזוי געגאגגען אי♦ דעטאראליזאויע די אננעמען.
 אן געװען באארד דזשאינם די איז לאנג מאנאטען אז
 געװען גיט איז עם םענעדזשער. א אן און םעקרעםאר א

^, דער םיט פארװאלםען זאל מאס קימער  אויפנעמען יונ
 לעזען אדער בתים בעלי די םיט ספסוכים שליכםעז אז־ער

אויפגעקומען. זײנעז װאם ■ראבלעםעז איז עם ױעלכע
 לאם איז יוניאז דער אק לאגע די געײעז איז דאס

 אמ• דער פון געקומען גוריק בין איד וחת עלעס.שזאנר
 ארגא־ דער איז *ח םרײד אין קאנװענשאן. םערגעשאגאל

 האבען בתים בעלי פילע כאאס• א געחערשם חאם ניואויע
אגרימענם. נײעם דעם אונםערגעשריבעז נעתאט ניס גאך
 געגעז סטרײק דעם חדמופיחנז געװען נויסיג איז עס
 קאנ־ קריגען גו אוס קאנטראקטארס און דזשאבערס די

 וחנרען אגגעהויבעז תאבעז װעלכע שעפער, די «ץ םדאל
 איז דא און אינדוםםריע. דער אין פאקםאר וױגםימר א

 פאראנםווארםליכע קיין ניסא איינםאד יתיאן דאר אין
רויוז• *ו װעםאו או •עחאן

 אויפז אגאלמעתעשגיא דעד אין עמעררפארמ אלס
 דובינסקי, ארעזידענם פון כאשגױ&ט קאוסט, ■אסיפיק

 פארםרעםער אנדערע די מיט ײדכגזורעסט זיך איד האב
<גד* לאס איז דא זזײגע ויאס אינםערגעשאגאל, דאר
 און פעסאטא ראח שװעססער מים םיר# גױט ואןלןוו
 באשלאסעז, האבען מיר און װישגיאק, דזשארדוש בדודער

 «מד די שיאעןגא וװ אגלידט װאס אלץ םאן *ו כל, קודס
 •רעס* דעם און קלאוקםאכעד די ■ון איגםץרעסען גאטישע

ו אן םיזש ן ד דעריב״־ײד האבזנן םיר ױגיאן. ו ״ ו  ו
ד אגריפעגטם׳ די באנײם ארבײס. דעד אין געדוארםעז  חי

 געקראגעז און חשאבדדס די גןגעז םםדײק דעם געפירס
וױ מדמגממן זזלבעע די אױף אגרימגם $ך ןײ •ון

-j

ליװײ. לוא;יפ װײם־פרעזידעבט פון

 יארק נױ אין אגרימענם דזשאבער־קאנםראקטאר דער
 מים פרייזען םעםלען קאנטראקטארס, אװ (לימיטיישאן

 באדינ־ די איינגעשטעלט און עגליכעם) און דזשאבערס די
 איך האב דערמיט, געווארען פארטיג םרייד. אין גונגען

 זיך זאלען זיי אז באארד, דזשאינט די אויפגעפאדערט
 ױניאן. די פארוואלטען זאל וואס מענעדזשער, א ערוױילען

 צייט־ האבען זיי וואם דריי״ פון קאמיטע פארוואלטונגס די
 ניט האט און געארבײט ניט האט איינגעשםעלם, וױיליג

ארבײטען. געקענט
קאםוניס־ די האבען אבער, םארװאונדערונג מייז צו

 געהאנדעלם און גערעדט גערען אזוי האבען וועלבע םעז״
 זיך אויף נעמען צו אנטזאגט זיך קלאוקמאכער, די פאר

 רע־ ױניאן. די פארוואלטען םמ פאראנטווארטליכקײט די
 — פאליםיק פארםיי אנםירען און נאמען זייער איז דען
 פאר־ זיין און פארוואלטונג די אבער איבערנעמען יא. דאס

 באדינגונגען די פאר םלאכות בעלי די צו אגםווארטליך
 אנדערע אז געוואלם זײ האבען דאם — שעפער די אין

ײ דיגען באארד, חשאינט דער בײ טאן. זאלען  בא־ ז
 דער ווערען זאל װישניאק אדער איך אדער אז שטאנען,

 פארן נאמינירם םיך זיי האבען םפעציעל מענעחשער.
אמט.

 םת פארטרעםער אלס אז דערקלערט, זײ האג איד
 פארזואלטער דער זײן בים איך ?ען אינטערנעשאנאל דער
 פאר־ אירע פון דיעלםט א וואס באארד״ דזשאינט א םון

 פון באשלוםען און ■אליםיס די געגען זייגען םרעםער
 אדםיגיסםראציע. איר געגען און אינםערנעשאגאל דער

 ארוים־ זיך דארפען דעריבער װעם באארד דזשאינם די
 אינםער־ דער םון •אליסים די איבער שטײם זי װי זאגען

 נאכצױ װיליג איז און איין שםימט זי אויב נעשאגאל.
 צו ערלױבען מיר מתען זי װעט •אליםיס״ די סאלגעז

 לאקאלם, צוױי די םון סאמואלטונגען די ריארגאניזירען
 זיין דארט זאלען םיטגלידער די םון שיכטען אלע אז

 פראגע״ דער איבער אפשםיםוגג דער בײ פארםראםעז•
 םיד האבען װעלכע םארםרעטער, קאמוניםםישע די האבען

 געגען געשטיטט םענעדזשער, אלס נאםיגירט וואם גאר
 אנם־ דעריבער זיך האב איד באדינגוגגען. די אננעעמן

םעגעדזשער. דער װערען צו זאגט
לאגע, דער םון אויםוועג קײן געפינען קענענדיג ניט

 אל־ רוםען צו דאן באשלאסען באארד חשאינט די האט
 לאזען אמ קלאוקמאכער די ®ת פארזאמלונגעז געםימע

 בײ האבען קאםוניססען די םאן. צו וואס ידעןשיטאג די
 לאזען צו ניט םיטעל יעדען אנגעװעגדעם םיטינגען די
 אק ארדגוגג. אין מיטיגג דעם דדו־כסירעז מיטגלידער די

 אײגע־ אן ארויםגעשטעלם די האבען םינום לעצטער דער
 נאארד. דזשאינט דער פון םענעדזשער פאר קאנדידאט נעם

 געתאלםען. ניט אבער האבען זײערע מיטלען אלע די
 צוױי כםעם פון םערהייט א מיט האכען קלאוקםאכער די
 אינטערנע־ דער פון ■אליסיס די אסנעטםעז אײנס צו

 חשאינט דער פון םעגעדזשער אלם םיך ערװײלם שאגאל,
 ריארגא־ צו אויטאריטעם די געגעבען םיר אמ באאײ
לאקאלס. צוױי די סח אדמיניסםראציעם די ניזירען
 אץ אח װארם• געזאגנרזײער האבען קלאוק&אכער די

לעבען. ױיער גאנץ א אטעחויבעז זיד האט ױניאז דער
 מאכם מראד דפי לפיבאר אין אגםיילונג אונזסר

. אײנדרוק שטארקפן א
 אינטער־ אונזער פון םיםגלידער םויזענם צװײ איבער
 דעי לעיכאר דעם אץ באםײליגם זיך האבען געשאגאל

 ױ־ לעיבאר אװ םעדערײשאן אמעריקאז די פץ יאראד
o a ri האט אפםײלונג אוגזער אדן שעלסאגח לאם איז 

 באטײ- אלע אױף אײגדרוק שםארקען דיער א געםאכט
 װאס םענשען, םױזענטער צענדליגער די אויף און ליגםע
גאסען. די דורף פאראד צום צוגעקוקט זיך האבען

L gug Lag*• gagMMIMA MM■ MM MIMi------ ------t -------  עטלימ לעצםע די מר p ערשטען ום1 איז דאס
 באםײליגעז לאקאלם אינםערנעשאנאל אוגזערע װאס יאר,
 ןשאײיוד;עפ די פון «אראד דעי דעםלעיבאר אק זיד

 שװער באסת האט ועסאטא ראוז שװעסםער יוניאנם.
 יאראד דעם אין אפםיילוגג אונזער מארען צו געארבײט

 איז דאס אז אײנדרוקספול. און שײן אױםערגעװײנליך
פון זען גץקצנט מען האט געלתגען, םולשםעגדיג איר

ĝgt̂ gBM• MMIM MgM ■MflM MMMMMtt MAM■עולם פון געקראגען האבען מיר װאס אדיפנאמע, דער
מ *װ o י n *ח מ*רא■ mלאקאלער ־ ■yo n.

.פלאוס״ גרױםען א «אראד אין געהאם חאבעז פיר

 אלערלײ םון מאדע־אויםשטעלונג ב*־ועגליכער א מיט
 גןך האם םלאום דער םרויען־קלײדער. געםאכםע ױניאז
 דער אין אנםוױקלונג פון שטוםען פארשידענע די װיזען

 גארםעל״ םאר־היסםארישער דעם םון באקליידונג״ פרויען
 באד םאדערנעם א ביז פעל״ לעמפערט א םון געמאכט

 םים״ מיידלאך, שענםטע אונזערע .1940 פון קאסטױם
 װאם םאדעלען די געווען דעען ױניאן, דער פון גלידער
 לאזונגען קאסםױםען. םארשידענע די געטראגען האבען
 קלײ• געםאכטע ױניאן נאר אז געווארען, געווארפען זײנען
 פון געשאםען ווערען די וױיל געמאכם, גום זיינען דער

 באדע• ארבײםם ציװיליזירםע אונםער ארבײטער פרייע
 פאר־ קלײדער אויף לײבעל ױניאן דער אז אח גונגען.

 אונםער געווארען געמאכט דינען קליידער די אז זיכערם,
 אק געהאם אויך האבען םיר באדינגונגען. םאגיטארע

 די געפארען זיינען עם װעלכען אויף פלאום, א פאראד
 דער םיטגלידער. פארשירענדע די םת קינדער ױנגע

 אויםשריםטען םאנען, םיט באהאנגען געוועז איז םלאום
ױ: לאזונגען אזןינע םים בילדער אמ  ארבײט הײם״ ו
 ״מיר באםעלקערוע״. דער םון גע^ם פאח געםאר א איז

 ״האם באוועגונג״. םאראײניגטע/ארבײםער א דארםען
ך״ ארגאגיזירם אי־ז שכל ענליכע. און זי

 איעדרוקם־ אן אויף געווארען דעםאנםםרירם איז אזוי
 אינטערנעשאנאל אוגזער םון צוריקקער דער אוםן םולען

 אונז בײ לעיבאר אװ םעדערײשאן אמעריקאז דער אין
 אוט האבען ױניאנם אנדערע די אנדזשעלעם. לאם אין

צוםרידענחײם. גרוים און מםnא אםענע םים אויפגעטמען

 שםאםישען דעם אן אסנעשלאםען אויך שױן זיד באאײ
 וױדער זײנעז םיר און קאונםיל, לעיבאר אח טרײד

 אויםן באװעגונג ױניאן טרײד אלגעםײנער דער םון טייל א
ים פאםיפישען

 אין קלאוק־שאפ ניט־ױניאן לעצטער
ױניאן די אנערקענט ארעגאן, פארטלאנד,

גע־ גאך איז װאס שאפ. קלאוק נים״ױניאן לעצםע די
 אײנגענר םאנאם דעם איז ארעגאן, פארטלאנד׳ אין װען
 םון שא■ דער איז דאם ױניאז־כחוו^ די סון געוואאז מעז

 27 כאשעפטיגט װעלכע קאמפאני, גארםענם קאהען ״דזש.
 אײנ־ דער םירםע, דער פץ ארבעטער די םלאבווד בעלי

 פארט־ אין קלײדער םרױען ®מ שא< ניםײוניאז ציגער
 אנערקזד ױניאן םאר םטרײק איז אתנםער דינען לאנד,

 הילף דער מיט געמאעען םםרײק דעם *אבען אמ נונג
n■ די ®ון r אינםעדנע־ די װאם פיםגלידער, תונדערם 

 איצם איז שאפ דער שטאט. יענער אין האם שאנעל
 שטמ־ ארמםם די שא■. יוניאן קלאוזד םולשטענדיגער א

 «ו האלב א מים 37 ®ון געװארעז ®ארקירצם זײנען דעז
 די אױף שױן געברויכט מען אח ײאד א שםונדעז 35

o קלײדער n װעם ארכעט לזניבעל. באארד ריקאווערי 
 דער־ םאר זיינען םקעילם די ווערען. געםײלט גלייר דארט
 ניט האם ױניאן די וױיל זעלביגע״ n געבליבען װיילע

 די םעזאז. םיםען אץ שװעריגקײםען מאכען געװאלם
 נאך יאנואר״ אין ווערען געענדערט אבער װעלען סקעילס

o n יארט־ אק שעפער אלע זיינעז איצם סעזאן. איצםיגען 
 יוניא״ קלײדער, םרויען גע&אכט װערען עם מאו לאנד,

ניזירם.

 פינפטען פײערט וױגיפענ 216 לאקאל
געבורטסטאג.

 װײם־ דער מאניםאבא, וױניפעג, םון קלאוקמאכער די
 אינםעתעשאנעל אוגזער װאו קאנאדע, אק פונקם םםער

o װעלען לאקאל׳ א האט n פײערן מאנאט o n פינפסען 
 אח קלאוק דער ימיאן, לאקאל זייער פון געבורםסםאג
 געםשאר־ איז װעלכער ,216 לאקאל יוניאן דרעםפאכער

.1935 אקטאנער אק געווארען םערם
ר, םינף די דמ־ך  איז סטירט,?קזי לאקאל דער װאט ?

 קלאױןמאכער אלזן ארגאניזיחנן צו געלונגעז יתיאן דער
 לא־ חװ־ צאל. אין 750 ארום שםאם, וױיטער חנו־ אין

 «ז רימז פארערשםע די אין צײט גאנצע די איז קאל
ע  ברודער טאגיטאבא. אק אוגסעדנע&ונג ארבעםער יןו

 ®ח שןרןדוסעג און ®יומר m איז חץרבםט םעסײעל
מז אז׳ אנחױב פון כםעם לאקאל, i ו n אר* איו לאקאל 

געװארען. גאניזירם

פראנט דרעםמאכער אױפ׳ן
®ת

םינתאח נג ב

םרייד אין
T ירעם ין n o םארלויפיג נאד איז 

ניט, ״ברענם״ עס אמת. ארביים. דא
 דער םץ פערהיים גךעסםע די אבער

בא־ איז מיםגלידערשאםם גאנצער
 אז האםעז צו אח עם *מ שעםםיגם

עם־ נאך אנהאלםען זאל סעזאן דער
צײם. װאכעז ליכע

 בעםערע די םפעציעל טרײד״ סון צװײגען אײניגע
 זיינען םםיילם, .םפארם״ םאכט מען וואו דארם און לײנם

 נאכ־ צײם װאכעז צוױי א םאר און ביזי גאנץ געװען
 דרעם־ מלאכו̂ו בעלי אױםגעםעלם םאקע האבען אנאנד

 קווע־ אודאי װעלען שורות, די לײענען וועלבע סאכער.
ױ ®רעגען״ איז םלײצעם די םים םשעז  םען דערקלערט ו

 הא־ זײ םון םאנכע וואם צײם דער אין אז רעםעניש״ די
 בעלי אויםגעםעלט גאר האבעז ארבײט, געזוכט בען

 בילי־ די וואס דעם אדאגק אז איז, תירוץ דער מלאכות.
 איז עיקר דער און טרײי דעם דאמינירען לײגם גערע

 צאל די װערם ״קװאליטי״, ניט און ,קװאגםיםי״ געווארען
 קיצ־ צו ליב זיד האבען װעלכע דדעםמאכער, ערםארענדע

 און קלענער. און קלענער אלץ ארבײם, זײער םיט לען
 םפעצעז אלם באםראכם אלץ גאך װערען מעלכע די. אפילו

 נים און חשק דעם נים שוין האבען םריח־, אונעזר אין
ארבײם. םארם יענער מים זיך פארנעםען צו געדולד דעם

 ציים זעלבער דער אץ אז םאקע, פאסירם דזנריבער
 שעפער, דא זײגען ליידי^ ארום זיך דרײען מענשען װאם
 דערםא־ צו ווערט דא איז זעס ארבײטער. זוכם םען מאו
 יעדען כמעם אין הערשם צושםאנד זעלבער ר1דז אז נען״

 שלאג־ דער געװען איז מאםעזיפראדוקציע װאו םרייד
 ארבײ־ דעם אװעק נאר ניט נעמם יאגעניש דאס װארם.
 גאר צײם׳ דער םאר אים פארעלטערט און געזונם טער׳ם

 נשמה־ א אין שרײפעל א אטאמאט, אן פאר איס מאכט עם
 «רא־ הײםט דאם אז מיר, זאגט םען אבער םאשין. לאזפר
געלט• גום פאר אן עם געס איך און גרעס,

? הוירש מר. זױל וואס
גע־ צוריק יאר עטליבע מיט איז םרײד דרעם אין

 פיר־ װעםעס הוירש״ בארני נאםען םיםן חשאבער א װען
 םיר, זאגט םען ״4P דרעם .טעבלא געהייסען האט םע
 בתים בעלי קאםעגאריע יענעו צו באלאנגט האט ער אז

י װעלכע געגען  אגםירעז געסווט מאל אלע האם יוניאן ו
 אדאגק איז חױרש סר. .n אז. m סיגיסיסס פאר קאסף א

 טאי גאנצער א געזזען #גקײסױסמיאװאו3ן־ע.קלאס זײז
jn״n געװען איז ער גתים. בעלי די צמישען כער r o־ 

 שפע־ איז און אםאסיאײשאן ״געשאנאל״ דער םון זידענם
 ״■אפולאר״ דער םמ ■רעזידעגם דער געווארען םער

 חאם ער װאם םים און געײעז איז ער וואו אסאםיאײשאן.
ניט. איך װײם יאר «אר לעצםע די חרך פארגוםען זיך

n װי אבער אזוי y u w די םיט אגריםענםם טרײד 
 הוירש םר. חנר האט אויסגײן, בײם האלטען בתיס בעלי

 ״נעםםשאסטנע״ די פאר םאן עפעם םוז ער אז דערפילט,
 I ושלום חס עס. וױל ער וױיל זזלילח גיט בתים. בעלי

 אלע או ארויםגעשיקם האט ער וחנלכען בריוד, זײן אין
 געװאחח אײגגעלאדעז בץ ״איד :ער זאגט כתים, בעלי

®r ױ־ װעלכע פאגוםעקםשורערס, און דזשאמנרם ®ילע  ו
 באנײעז צו פאםםקע א אק װעחח או־ײגגעכאים 6ני לען
 געגעז באװעגוע א אטנופיחמ אגריםעגםם׳ איצםיגע די

 איז ער װערטער, אנדערע אק ■אליסי״. אימױגער דער
 די פון אינטערעסען די לטובת זײז צו םקריב גרײט זין־

חשאבערם. און םאנוםעקםשורערס
חױרש• באתי םר. דער אם איז לבב ■p אזא
 חם איז ער אז זײן צו םודיע זין• אײלם הוירש םר.
 פארקערם. יוגי»• די שעדיגעז צו אויםעז גיט וחלילח

ן האלם ער  אונזער ®מ פרימם װאריםען א פאר גאר זי
 ®רײגם* זײז איז איר עלספוײצי טאמער איז ארגאגתאציע.

 םים זיד באקעגם און וױיטער זשע לײענט םא שאסט,
T די אפשאסעז א) פראגראם: זײן V M ir jn w אוז 

 ברעגגעז םימם, דאם קאנםראקםארס. פון רעגיסםראציע
 און וױפיל באשעפםיגעז ®ח םיםםעם אלסע די צודיק

 מאגר אדעד חשאבער דעז־ קאנטראקטארם א פאר װאס
 פארשםײם קאגםראקםארם, מער װאם וױל. ®עקטשירער

 ®אר — מסער איז אױסםײטשת^ הױרש םר. לױם ׳«יך
 זאגם אזוי םדײד. דראס דעם פאר און ןדסאגחש די

o עז6■®שא נ) ער. n םעט־ ®ח םעםאד איצנױגעז 
ידךחמ^מיחװ ײאס ניט אים <«ןלט wf ■רײזאז. ליז

 חשא־ זעלבען םארן ארבײטען װעלכע שעםער, םראקםיע
 ווע־ געםעטעלט בארני״.״דארפען זאגט ״פרייזען״. בער.
 אר־ אייגענע זייגע און קאנםראקטאר דעם צװישען רען

 איך הוירש• מר. דער את םעגש קלוגער א בײטער״.
 אינהאלם דעם אייגגעזאפם זיך אין האם ער אז זיכער, בין
 וואלט קאפ אײגענעם זיין אין רעדעם. װילקי׳ם מר. פון
 מאל קיין געדאנק אריגינעלער און שפאגעל־נײער אזא
 נאך אמ דאם אבער ג) װערען. געבארען געקעגט נים
 דעם אויםגעבזןן זאל םען םאר שלאגט בארני אלץ. נים

 וואס״, ״צו מאקסימומס. און מינימומס םיט עםק גאנצען
 — דרעם־־אינדוסםריע, דער ®ון ריםער דער ®רעגם —

 האבען מיר צערעמאגיעם? אלע די אם איר דארםט
 די אט רעגולירט וועלכער געזעץ, פעדעראלען א דאך
 וואד א שםונדען 40 שםונדע׳ א סענט 40 םעשױת״. אלע
 מר. דעד איז מענש קלוגער א בנאמגות !האידא און

 אלם םאר ער שלאגט דאם אז גיט, פארגעםם און הוירש.
 אלץ ױניאן. אונזער םון און ארבײםער די םון םרײגם

 אונזערע םון גאט, אונז, .הים איז זאגעז קען איך וואם
םרײנם״.

 גאנצען דעם איגנארירט האט פירערשאםט ױניאן די
 םר. האבען איבער, אונז גיט םען ווי לױם, אץ עניז•

 צװי־ אויפנאמע זעלבע די באקוםעז םארשלאגעז הוירש׳ם
דרעס־םרייד. אין באלעבאםים די שעז

 און עגערגישער אן גלײכצײטיג אבער שטילער״ א
 דער םצד אנגעפירט איצט ווערט קאםף םיםםעמאםישער
 גע־ באארד, חשאינם דרעם אוגזער און איגםערגעשאגאל

 ארוים־ זוכען װעלבע חשאבערם, םארביסעגע צאל א גען
 זײ וואם דעם דורך קאגםראל ױגיאן פון זיך צודרייען

 זיד האבען און יארק גױ פון ארױםגעצױגען זיך ד״אבען
םטייטם. ארוםיגע די אין באזעצט
 דא איך קען אוחאכען פארשטעגדליכע גאגץ פאר

 שווער איז ארביים די אײגצעלהײםען. אין ארײנגיין גים
 זײגען װאם באריכםען״ די לאגגזאם. זײער צו גײט את

 װײס־פרעזידמ־ די פון געװארעד צוגעשםעלם לעצםעגם
 פארװאל־ די זיעען וועלכע װאנחנר״ און רײזבערג םען
•,אג® הויפם און םער  דער װאו םעריםאריע. דער פון ^

 ביסעל היפש אז באוױיזעז, קאגצענטרירם װערט דרײװ
געווארען. געמאכט שוין איז פארשויט

 דורכגעפירם יארק נױ אין אױך אח גלײכצײםיג
 ליינם ביליגע די אין ״םטאפעחש״ שםילער א געווארען

 גאד פאר ארבײםען װעלכע קאנםראקטארם״ ױניאן די בײ
 םםאפעדזש, דעם פון רעזולטאט אלס דזשאבערם. ױגיאן
 קאנ־ ױניוז אוגטערגעשריבעז חשאבערם 10 שױן האבען

 אונ־ אין האלםען אפליקאציעס 10 נאד אח םראקםעז
װעחװ• טעחוכם
 קענען ■ראדוקציע גאן־ױניאן שטאםישער דער מיט

 װי הײנם יראבלעם, הוייט אוגזער ספראווען. זיד םיר
ױ (אויסער איז.אום^ז־םאון״ מאל, אלע  דארט יארק). נ
 נױ אנטלאםעגעם דעם גים פארװאלטונג שטאט די װאו

 ■ראטעקציעס את קאנצעסיעס כל׳ערלײ חשאבער יארקער
 גיחנריגער םך א דינען םטאנדארדס לעבענס די וואו את

n װערעז אנגעווענדעט םתעז m אג־ אח םעםאדעז 
 צו זיד «אסם אפאראם ױגקמ אוגזער םיטלען. דערזנ

 שױן זי חאט ®אלעז אייניגע אק אח אומשםעגדעז די צו
ערפאלגען. באױיםענדע פארצייכענעז צו באוויזען

צפנזוס אונזפר
אציגד זײגעז שעוער אונזערע פון טשערלײם די

n tMkBMfe MbiHM MiM■ .........------ - - - ■ ■װעלכעז צעגזום, נייעם דעם םיט פארהאוועט שמארק 
 םוײיד. גאנצען אין דורץ איצט פירט באארד חשאיגט

 װערען טשערלײט די װעלמ אויף ליסםעז׳ אפיציעלע
 אדרעםעז, נעםעז, די פארשרײמז *ו אױפגעפאז־ערם

 װא־ די פון םארדיגםםען טמעחח״ לעדזשור און לאקאל
o איז ארבײםער כען n ארגײטער׳ם יעדען פון קאליר 

װאכען צוױי מים געװארלז ארױסגעשיקם זימען קארםע׳
— .̂ ̂ ̂ mmmmmmammm mLu שערלײס• ש®■ טלע n וװריק

o איז n אקאמ האם װעלכער םשערלײס׳ די צו ברױו 
o אוױשען װערם ליסםען, די פאנירט n n s f ױ געזאגם  ו
t פאלגס: o צײם, חנד צו שנ«ל זין־ דעתמגמרעז 

לי די םים אגרימעגס איצסיגער אתזעד װען  בתים מ
ר אױםױיז• יװעס מ  פאר רמוסאניע » האם ײנחװ יונ

m ױן ארבײםסגעמר די םים באציזענגזנז פרידלימ 
ײ . צו גדליזעעז אוגז mm ««י• *־«•״ »

 סיר זײ. םיט םארשםענדיגונג גינםטיגע א דערגרייכען
 אום נויט־פאל, יעדען םאר צוגעגריים זיק אבער מוזען

 און פאר׳עקשג׳ם ווערען זאלען בודם בעלי די פאל אין
 םארשטענדי־ םרידליכער א צו קומען צו אנםזאגען זיך

 איג־ אוגזערע באשיצען צו גרייט זיין םיר זאלען גונג,
םערעםען״•

 פארעגדיגם נים נאך האבען וועלכע שאפ־טשערלייט,
 איבערגעבען און םאן גלײך עס םוזען רעגיסםראציע, די
 צו כדאי איז עם אגענט. ביזנעם זײעוי צו ליםםע די

 ווע־ םארצייכעגם מחען ליםםען די אויף אז דערמאנען,
 וועלכע די, אפילו ארבײםער, אלע םון נעםען די רען

 גע־ וועלען םשערלײט קארםען. ױניאן קיין גים האבען
 נע־ געװיםע פאל אין םאראנםווארםליך װערען האלטען

 ער־ נים םיבה אנדער אדער אזא צוליב וועלען מעז
ליםטע. דער אויף שײנען

גפבים 1פאליםישע אױפן
קאםי־ םםייט דער גאך געשריבען װערען שורות די

י װאס סעסיע, טע  אפ־ האט פארטיי לייבאר אטעריקאז י
 שםאט דער אין סעפטעטבער, טען14 דעם געהאלטעז

 פארגע־ זיינען װעלכע וואלעז, פריימערי די און ױטיקא״
סעפםעמכער. םען17 דעם קומען
 לײבאר דער אין גאכלויפער דיערע סםאליניסםען די

 םפלה םארדינםע כשר זײער געכאפט האבען פארטיי
̂ט איז  ךזײא דז ןיא פספיפש ago דדײ טיס וןא קאיי

 אח ױםיקא אין סםראטעגיקע הויפט זײער וואלען. מערי
 גאםינירעז זאל פארםיי די אז דערלאזעז, צו נים געײז

 איך פרעזידענם. פאר קאנדידאם איר אלם רחוועלם׳ן
 קאמיטע. רעזאלוציאנם דער פץ טשערםאן געווען בין

 וואם־ םר. געװיםער א קאםוניםםען, די פון ®ירער דער
 רעזאלוציע, א מיט קאםיטע דעד פאר ערשינען איז סאן,
i רתװעלט און װילקי וועלכער איז n n אלם פארדאמט 

 ארבײ־ דער ®ון םרעגער באנער די זײן צו אומפאםענד
 װאם־ מר. דעם געםרעגט האב איך װען פארסײ. םער

 חענט די אין ײערקצייג * װי מער גיט איז סאן(וועלכער
אויג הםאליניםטעז) די ®ח  איר שלאגט וחגמען אזוי, ,

 בלױז ער האס קאג^אם?״ פרעזידענם אלס םאר
 07 שםום. פארבליבען און קאפ םיםן געםאן שאקעל א

 די םצד ארעגםליד םער םך א געװען גאםירליך וואלם
 םאר ארויםגעקוםעז אםען װאלםעז די אױב קאםוניםטען,

 קאםו־ בײ ארענטליכקײם זוך גײ אבער בראודער. חכר
 געװא־ געמאכט את ראל־קאל דער װען 4אםו 1 גיםטען

o צוױי ארום רעז, jn ־7ל7י א זײערער חאט פרי, זײגער 
 דרע־ א ®וך אױפגעכאפם וואם נאר זיד האט װעלכער גאס,
 די װאם גראודער׳ן. פאר איז ער אז אויסגערוםען מעל,

נים. איך וױיס שפעםער, געטאן אים פים האבען זזברים
ױטי־ אק געכאפס תאט זזברח די װעלכע םפל̂ז די

 םעפטעמבער םען17 דעם געװארעז וױדערחאלם איז קא,
 באדיײ א ד.אם אדםיגיםאראציע די פרײמערים. די אק

 די נאמינירען צו — פראקםיס אן — מעחזײט םענדע
 פאר קאםפײז דער און קאנדידאטען חויפט איבעריגע

o® פת ױעם רתװעלט׳ן ®ח וױדערדעחוײלונג דער r 
ענערגיע. אץ ענםוזיאזם םים אנגײן אז

 דערמד «ו פלאץ אויםעח זײן גיט זיכןר תעם דא
 אײגצעלגע אין ד.אם אדםיגיסםראציע די ווערענד אז גען,

 פראגרעםיװעז א פח קאגדידאטור די איגדארסירם םאלען
ױ, דעמאקראט,  חשו־ ױאגגער ראבערם בײשפיל, צום ו

 קאםוגיסטײ די חאנען אסעםבלי, סםײט דער םאר ניאר,
 מים אחת יד סקאנדאליעזען א געמאכם נאכשלעפער שע
 וןפונ■ קאנםערװאםיװםםע אח פארביסעגסטע םאםע די

̂ן ליקאנעד.  נאטײ זײ חאנען בײשפיל, *ום ברוקלין, א
i איז 1נתדע װעםעם קרויז, ם1אבע1 ױרם n פירער 

h גיי איז מאשיז• רעפובליקאנער 17קארופט דער פון r 
 אסעמבלימאז רעפובליקאנער דעם ט1נאפיגי זײ האבען

 דאס חאבען עלעםענםען רעכםע די װען גאלדבעחג
 *7ל7 קאםוגיםטישע זעלבע די האבען 1937 אין געםאן

 טען17 אין פארראם. הױך אלס פארדאםם עס מענםען.
o לט7שם7ײסג1א זײ ז7האב דיםםריקם ס7קאנגר n 
 17 די ט17פאחיכ דאס װאם װאטסאן, מלמד ז7זעלב

o ®מ וױילוגג n ז7שװארצסם ז7סאס ®r 7שװארצ 7אל 
 נאפינירם ז7האב די באי־םאן. בוײוס — חמובליקאנ?!

 געײיסען ן 1נאםא7ס סםײס פאד־ דיסטריקם ז7ם15 אין
 ן7חעל* *ו כונס אײטױגעו• m מיס שװאם. םיסםזװ־

o תיילעז7 n !?אג ק למ7ז דאס קאגדיז־אם. ^בלי ------- --- M■ MtMMaM■ MMIMMMMM■■ ײ האבעז  #¥יזי דיססריקס. שסאםישעז אױסעדץ געסןן ז
mmt Smh זײ m ̂ס סדיםדןד31ט דיספרי
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דנען זדכםינע פאוציינןנט טאנטרעאר אץ מניאו אונזעו
אינםער־ אעזער האם חודש אדיגען

אפגעהאל• מאנטרעאל אץ מױצאנאל
 את עם זיגען. װיכםיגע צװײ םען

גענעראל־ א געווארען געוואונען
 םרײד עמבראידערי דעם אין סטרײק

 אז געווארעז געקראגען את עם און
מאגו־ די וועלכער לוים אנטשײז־ונג

 אונטער־ ווערען קאםעז־דרעםעם די םון םעקטשורערם
 אגרי־ קאלעקםיװ־לייבאר דעם םון .קאוד״ דעם ווארםען

j װיכםיגער זעהר א אונז םאר איז דאם עקם. םענם i ’ t 
 אאע־ פאנטרעאל סון םאנוםעקםשורערס קאםעז־דרעם די

 האבען צײם לאגגער א פאר און שעפער גרױסע רירען
 א אז באמיאומעז אונזערע אלע באקעטפט ביטעד זײ

 ארבעםם־ די אױף װערען אײמעשםעלט זאל קאנםראל
שעפער. זייערע איז באדינגוגגעז

מאנופעקטטורמרס קאםען־דרעס די מים סנסוך דמר
 א געשלאסען סרילינג סאריגעז האבעז םיר ײען

 דרעם־ םון םיםגלידער די םיט אגרימענם קאלעקטיװען
 1צ געװעגדעם ױך מיר האבען גילד״ םאגוסעקטשורערס

 אגרײ דאזיגער דער אז םארלאנג. מיטן רעגירונג דער
 ״קאלעקםיװ דעם לויט װזנרען לעגאליזירט זאל ®ענם

 .קאוד״ א pnyn זאל עס און עקם״ אגריםעגט לײבאר
 אונזער יראוױנץ. דער אק דרעס־טרײד גאטנען םאר׳ן

מאנוסעק־ דער םמ םארלאגג דער אויך װי םארלאנג.
i «װחמ• *יז מלד משיךערס _ y i  K ״קאוד״ דאזיגער 

 אונ־ pa אמ עם קאטען־דרעסעם. די אויך זאלאנריחנז
 בארעכםיגםע שום קײן געװען נים שטאנדפונקם זער

דח־כגעלאזם זאלען קאסען־דרעסעס די ױארום אודזאד,

שעהן בערנארד מװ
װ. j ל. א. ארגאניתער גענעואל

 זײנען, שעיער קאםעז־דרעס די סח בעלי־בתים די
 גענומען און געװאחנז אלארםירם שםארק נאסירליך,
 טאר־ דעם געגען כענק אויף אמ םיש אויף ארנעטע[

 ווע־ אײנגעשלאםען זאלעז קאטען״דרעסעס די אז לאגג,
p n האבען זײ דרעס־קאוד. אלגעמײנעם דעם אק 

 געחערען קאטעךדרעטעס או םעגה, די ארױסגערוקט
 דע־ און סילק־דרעסעס מאם םרײד זעלבען *ום גארגים
 און אײז אונםער געזזן גיט זײ קאנען עס, הײם רימדי.

,קאוד״• זעלבען דעם
 האט ארבעםס־םיגיםםער ■ראװיעיעלען דעם פאר

ן  פראגע. קאםפליצירםע זעחר א געשאפעז דעריבער זי
 דער אױף ענםסער קלארען א געבען זיך קענעז או ככדי

 פין סטאטוס con pfryavaosa און פראגע דאזיגער
ײ אױב קאםען־דרעםעם.  איג־ זעלבער דעד is געחערעז ז

 4הא םיניםםער, דער האט םילק*דרעםעם, װאס דוםטריע
 ארביםרײשאז־קאםיטע סועגיעלע א באשםיםם ראשעט<

 אום־ אלס אגגעלעגעגהײם. דער אט אין חאגילעז גו
 באשטימם איז קאםיםע דער פון םשערמאן ■ארסײאישער

גאל׳ קארל דר. עקאנאטיסט, גאקאנמעא דעז־ ג<װאחח

 אתױוערזיםעט. מעקגיל םץ לעקםשורער א דענבערג,
 צו דק באדארםם האט קאמיםיע דער םון אויםגאבע די

 דרעס־אינדוס• דער אין באדינגונגען די אויםפארשען
 ער־ :םראגען סאלגענדע אויף ענםטערען צו און םריע

 שםאנדפונקם דעם לױם נויםיג. איז עס אויב שםענס,
 קאטעױ די אז געזעץ״ אגרימענט קאלעקםיװ־לייבאר םון

 דעם איז װערעז אײנגעשלאסען אויך זאלען דרעסעס
 בא־ צו נויטיג זײן וועם עס װען אםילו דרעס־קאוד.

 צווײםענם, ׳אח לױן־םקײל אנדער אן די טאר שםימעז
 אנדער אן מים קאוד דעם איז ארית געהען זײ אויב

 אוגםערשײד דער זײן דארף װיסיל אויף איז לױן־םקײל
דרעםעם. םארםען בײדע ־םח לויז אק

םשערמאן, אוםפארטײאישער דער גאלדענבערג, דר.
 זײ־ עם אױספארשונג. גדינדליכע א דורבגעפירט האם
 אוים־ זײנעז עם וועלכע ביי פארהערען םארגעקומען נעך

 דעם םמ זײנעז עם צדדים. אלע געװארען געהערם
 באזוכען געװארען געמאכם טשערמאן אומפארםייאישעז

 די םיט נעגםער זיך באקענען *ו דרעם־שעפער אק
און שעיער םילק־דרעם די אין םײ ארבעםס־באז־ינגונגעז

 מאנכע אין אז איבערצײגעז, געקאנם באזוכען די אט דודך
 דרע־ םילק אויד מען ■ראדתירט שעפער כאםען־דרעס

 פראדתירם הײזער םילק־דרעם געװיםע אין את סעס
םרײד. אײן דעריבער ם׳איז דרעםעם. קאםען אױך מען

 םת װאד נװײטער דער אין געװעז איז עם און
 האט טשערמאו אוםפארםייאישער דער װען םעפםעםבער

\ אנםשײדוגג דין אחיםגעגעבען
 אוםפארםײאישער דער זאגט אנםשיידונג זיק אין

 אײגגעשלא׳ דארםעז דרעםעם קאםען די אז םשערםאז׳
 דער אח אײז איז עס דרעסיקאוד• דעם אץ ווערען םען

ײז דארף עם אז אגערקענם, ער םרײד• זעלמר  א ז
 אוג־ דער לױן״סקײל. דעם אין אונםערשײד שטיקעל
 !ײםװײליגער. א און קלײנער א זײן דארף םערשייד

 םא• קאםעז־דרעם די געלעגזננחײם א געבען דארף םען
 םשך א אין אז שעפער זייערע צוצופאסען גוםעקםשורערס

 בנוגע אוגטערשײד שוס קײן זײן גים זאל חדשים 18 פין
 לוין דער דארף קאסערס די פאר ארבעםס־לױן. דעם

 קאםען־ בײ קאםער א זאפארט• וועדען אויםגעגליכעז
 לױט׳ן םיגימום*לויז זעלבען דעם קריגעז דארף דרעםעס
ױ .קאח־״י  by חייזער. םילק*דרעס די אק קאסער א ו

 פאר ארבעטם־װאך *שםונדיגע44 די זאפארט אריץ געתס
שעפער. קאםען־דרעס די אין ארבעטער אלע

 סםרײק גענטראל ערפאמרייכמר דטר
םרייד עמבראידערי אין

 זימןן םעפטעפבער םמ װאך ערשטער דער אין
 גענעראל• א ערקלערעז *ו געצװאומעז געווען םיר

 גע• עם האבעז מיר םרײד. עטבראידערי איז סטרײק
 געזוען זײנען בעלי־בתים די וינול דעם צוליב טאן מוזט

t וועלכע םארהאנדלוגגען די בײ איינגע׳עקשנ׳ט d •מא 
ײ מיט בען  אגריםעע. דעם באנײען וועגען אנגעםירם ז
 ן װעגען פונקט ד$ם נאכגעבען געוואלם ניט האבען זיי

 זייגןן םיםגלידער אוגזערע װעלכער «ו לוין־העכערוגג
שטאבדפונקםען. אלע פון בארעכםיגם

ױ נאכדעם  אין געװען זײנען םיםגלידער אוגזערע ו
 האנןן בעלײבתים די און צײם װאד א ארום סטרײק
 יתיאן, דער סים םעסם שםעהען םםרייקער די אז געזעהן.
 םיס םארהאנדלען צו מידער איינגעשםיםם זיי האבען

 געקוסןן םיר זײנען קאנםערענמן אײניגע גאך אונז.
 קאלעק• א געשלאםעז ווערט עס םארשםענדיגונג. א צו

 װערןן לעגאליזירם וועם וועלכער אגרימענם, םױוער
פראוויגץ. םמ געזעצען די לויט

 לױך א קוײגען וועלען םרײד אין ארבעטער אלע
 באנעדאןן• די :באזים פאלגענדען לוים העכערונג
 $2£0 פון לױן־העבערונג א קריגען וועלען רייטארם

ײ וועלען דערםח וואך. א  זאפארם קריגען דאלאר איין ז
 לן• װעם אגרימענם קאלעקםױוער דער ווען L50 און

ווערען. גאליזירט
 גע• ווערם וואד א דאלאר צוױי םון העכערונג א
ײ װעלען דאלער אײן ״סטיםשערם״. צו געבען  קריג& ז

 לעסך וועם אגרימענם דעד װען דאלאר אײן איז םrא
 ״סטעםפעדס״ די םים אויך זעלבע דאם װערען. ליזירט

.■ליטערם״. די םים אמ
 V קריגעז ײעלען ״פליםערם״ צו ארויםהעלפערם

 װעלק דאלאר אײן װאד• א $1^0 סון לוק־העכערוגג
 חנר װעז שועטער, סענט פופצמ איז זאפארט קריגען זײ

 אח זעלבע דאס וחנרען. לעגאלױירם װעט אגרימענט
״םלאר־העל■״. די םיט און קאטען־םײקערם די םיט אויך

 לױן• די אם אז באםערקעז״ צו וױכטיג איז עם
 1ײ געווארעז געגעבען םrא זײגעז מעלמ העכערוגגעז

 לוין־םקיל מיניםום דעם צו ווערעז צוגעחנכעגם לען
. ״קאוד׳/ אין װערען לעגאליזירם װעם װאם

 שװן־, אויב אז געווארען. פארשטאנען אויך איז עס
 אפהאלםןן װעלען וואס ווערען, גע&אנט וועלען ריגקײטען

 זאו_ די םיר װעלען אגריםעגט, פון לעגאלתאציע די
ך סשעדפאן. סייאישעןמפאדוא דעם מים אויםנעםען * 

 בעלי־טןיס די אז אגטשײדען, װעם לעצםער דער אויב
 1• שװעריגקײטען די אט פאר פאראגםװארטליך זײגען
י זאלזמ לעגיםלאציע, דער סח אפהאלט דעם פאר  י

 אק ארייגגעהן לויןיחעכערוגג דער פון םײלען צווײםע
 דורר װזגם לעגאליזאציע די אײדער זאפארט• קראםם
װערעז• געפירם

דער איז זעלבע דאם צעםזנל. רעפובליקאנער גאגמז חנם
• טר*י. שטאס

 אינדזשאנקשאנם, אלע אין װארום קלאר װערט אצינד ,
 ארױםגעקרא האט כאליאססרע קאטוניסטישע די װעלכע

r חנר געגען מן ir w o 'a n n i אר־ ארבײםער דער פון■ 
 רצפובליקאנער דער פון הילף די געתאס זײ חאבען םײ,

 חנר פיז לאיער הױים דעו־ קאפלאז, גאבריעל •ארטיי.
 עראפלאן אן םים געםלױגען איז פארםײ, רעטובליקאגער

 איגדזשאנקשאז׳ דעם פארםײדיגען צו םיראקיוז, קיין
י עןיחנלג  געגעז אדױםגעקראגצז האגעז ססעזקאטיגי י

 אינחשאנקשאז דעם ארױסגעקראגען און ■ארםײ. דער
 איז שאחשח עדגרע«וגל*קא א פיז מאלאלע תאבץזדי

 אפ״סםייט, שטעםלאד פארװארפענע און קדייגע די
 םאכעז צו געלױגם וײ ויך האט עס וחט דארם, און

״ ל י ו ,  מד גים אױן דאס די האכעז האל, סעטעני םים ן
 םםאליניס־ גײער דער פון ■ארשװצכינג ן פאר טואגט
 אסעםב־ םעז6 דעם אין בײשפיל. צוט אוױ, לינח^ טישאר

 קאגדידאס א וױדצר בין איד wn גואנקס, דיסםריקם׳ לי
ד נדט פאראײגיגם דיך זיי אאבןן יסאן<  ין
צי־איממוך נדך ■אחדד א אין ג?סנ טצטצגי

 ױי ברוסאל אזזי און גידאריג אזױ ס>8באל אן
ץ m טןגדןלה1< וואנןן יײ י ־ איז פאל ו « ״ " 

ד אטו קארס סווריט  ת
w די in נירמר צטיאלםצ ךי אח

 ארױסגעשלײ־ טטש םיר, געגען ארויסנעשטעלט האבען
םעגםםער. דורכן חגרט

\ אתיםפאר אוםפארגמסליכער 1א
 זתטאג, ביז םעז,6 דעם סעפטעםבער םרײםאג, פיז

 בילדיגג 200 חעכער תאבעז םען,8 דעם סעאטעטנעו
 שומרים יײגעגער אוגזער פון פיםגלידער און םשערלײם

 די אלם פארבראכט דעפארםםעגם) םי. די (ױ. גרויע
טי אין כאארד• דזשאיגט דרעס אונזער פון געסט  ײני
 אײגדרוקספול׳ םער ארױספאר דעם מאכען צו הויז.

 ארוים־ כאאמםע ױניאן און םיםגלידער 260 נאך זײגען
םי אין געפארען  ארום תוצאות. אײגעגע זײערע אױף ױני

 בא־ םעג צוױי יענע דורך םשפחח אוגזער אמ ארום און
דזנר.טיטגלי 600 קארגע פון שםאנעז
מןן דאם  וועלכע םעג, גלאררײכע צוױי געווען זי
 פאר־ ניים מאל קיין װעלען פיילערס און רזנגק אונזערע

 װןלכער זוםער« פארשועטיגטען דאם אדאנק געסען.
 ײגיגױ נאך איז טאג, טיינכױגען ביז גיט אוגז פארלאזט

ױ •ראכטפול. אזױ און שײן אזױ הױז  אין געװען איז ד ו
 אימ־ איז אימעגיע גאגצע די טעג. אױגוטט וואריסן די

 בלומעז־ גרויםער אײן סמש :בלזמען אק געטונקט
 זײצר צולם של רבתו דץר אוגז תאט נאך דץרצו גארטען.

 איז בייטאג געוואריםם אונז האט זון די צוגעדיגם. גום
 סםצזש־ די כאלויכמען תאבען שטערען די מיט לבנח די

ץ האכען װעלכע חברח׳ פארשפעםיגםער דער פון קעס  זי
ס גאו שטוגדען עטליכע װאױלגיין געלאזט ױ ון ד ו ן  ו
מו יי IV ראשקא ברידןד די צוױי. געשלאגץן חאט ו

 ארגאנידימ דעם םיט אן פיוען װעלכע גלושטיק׳
 V זען. צו םי קײן געשפארם גים חאבען דעוארם^ענם,

 מקי את אלעם און ארדטגג. גוםער אין דק זאל אלעס
ארונמס בעסםער אין געװעז
 שלך וזעלמ םיםגלידער, יתיאן הוגחנרט «אר די

 ■לאו נו פלאר פון םעגליך אוםדצרםרעגליך זיך פען
 אוםגד קײן ארבײםען גים זאל םען געבעז צו אכטונג

 גאוטצגפ »ח בילדינגם די •אםחלירען שםונדען, זעצליכע
 ■יקוס די אויף ארױס העלםען און ױם־מובים צענטער

 גשו האבעז מילף, זײער אין ויך נױטיגט םען װעז לײנס,
 Tuqp חשאיגס ױ װעלכען כבוד« קלייגעם דעם סארדיגם

 געויזך אוגז בײ שױן איז דאט יאר. יעדעץ צו זײ םײלם
 «ר סדע פון טײל איזא נעװעל ציע,אינסטימו אן רען

 אתזיר is גיט װעלכע און אפאראט ױניאז געמייגעם
 *רעסםיזש. און געזונט באאוד דזשאיגם

m א ___ i דרמסםאכמר אײך״ יאר \
 יוד איז אלטו אידזנז וחנלם. גאנצער דעד פון אידאן

 אגע,געזאנפדײ דעןאי און עפריט עז*יי גע•
 גײײןיר. אידישאן דעם פייערען טעג די וועלען קיגדאר

 ■אר* טאג דעם וועלען וועלכע פרײדעגקער• די אםילו יע*
 חוח איז יך,3 מעןגי א פצלדמיס פרײצז אק גחנגגעז

 באײשטיד װעדעז אלצ מאםיליע׳ אײגעגעד דאר םיט
B פון נאאיינפלוסט אוםבאוואוםםזיגיג אדער זיניג fi 

•910 מם אידישען אנקוםעגדען
00MI AM MMUtkai •MM MMi L4M״ די גרעגגיח יאר גיײאנקומעגדיגער דער זאל ײ י

גאזונם• אח גליק פרידען, םענשחיים גאנצער דןד אח

d 21 י י ?)>»־־ 1940 אהטאב.,

מיטעלץועםט און שילןאנא אץ ױניאךלעבען דעם פון
שיקא־ r* אינחםםריע קלאוק גאגצע י

 ביז ביזי נישקשה׳דיג געװען איז נא
גע־ איז טוב ױם נאד דעי• לײבאר
לאין• ביליגער דער אין סלאו װארעז

 דאס אז באהויפםען, בתים בעלי די
 סעילםלײט די װאס דערפאר איז

 דער מים װעג אױם׳ז נאד זײגעז
 לאין בעםערער דער איז םעמפעלם• לאין צוױיםער
 װערם עם אמ װאכעז פולע אלץ נאד םען ארבעם קלאוקם

 ארבעם• װאכען עםליכע זײן נאד זאל עם אז זוזוארםעם
 דזשאינם די האט םעזאן הײנטיגען םת אנהױב אין

 אין ארבעם דער סמ צעםײלונג די אױספרובירם באארד
t לאץ• $10.75 דער d םיםםע̂נ דעם געביטעז האבען 

 דעם אױפמאכען םלעגם איערײםאר אײן װאם אנשטאט
 צעםײלונג א אײגגעםירם מיר האבען גארםענם, גאגצען

 פאכער, באדי טײלען: דרײ אק גארמענם דעם םון
ארײגנעהער. ליעינג און פאכער לײגינג

 אימר־ דאס האט ערװארםעז, געקענם האם מען וױ
 ■ראבלע־ םילע זיד םיט געבראכם סיםםעם די בײםען

 די פאר ירײזען םעםלעז געדארםם האט םען מען•
 אײנ־ געדארםם האט מען ;ארבעט םײלען פארשײדענע

 אויף ארבעם םארם דער צו יזח־ען ארבעםער די מײלען
 וױכ־ אײן אק ;געסטעז צום אױס זיד םױג ער װעלכע
 דעם םץ שװעריגקײםען געהאט םיר האבעז שא• טיגען

 אנטװיקלען געקענם שנעל אזױ ניט האם םירםע די האם
אונטער זיד פאדערט עס מאס סארבעמס־פראצע דעם

 אין דא אפםײלונג, איין אץ דא גוערען פארהאלטען
 גע־ גאטירליך האכען שוועריגקײםען אלע די צװייםען.

 א געבראכם און יוגיאז דער פאר וראכלעטען שאפען
 אבער ארגעםער. די ןעישצװ אופצוםרידענהײס געוױםע

 די אײנצושםעלען געלונגען אונז איז װאכען עםליכע גאך
 אלע גלאםער• גיין אנגעהויכען האט 99 און אדבעט

T און געאדבעם האבען מיםגלידער אוגזערע  האמז 9
 טרײד• איז ארבעםםלאזע קײן געהאם ניט פאקטיש

n ביי אח איצםער s ירא־ אײן בלױז פאראן
 דער אױב אז איבעדצייגם׳ בק איד באנדלאך. — בלעם

 די שיקאגא אין ברעגגען זאל סעםפעלם לאמ צווײםער
 קלאוקםאכער אוגזערע וועלען ארכעט, מאס ערװארםעםע

 אר־ דער אק ענדערתג די באדײערעץ דארםען גיט
 אײנגע־ האט באארז־ חשאינם די װאם בעטם־סיסטעם

שםעלט•
 אײד איז וסמריעיגדדעס־אדטילק־ דער איז םעזאן דער

 HP ארבעט אימזסםריע גאנצע די שלעכנג נים געזוען
 אגריטענם דדעס דער כאסש װאכעז• םולע פאקטיש

 םארנעםם .1941 פעברואר םוף איז אױם ערשט גײם
 דרעםמאכער די םוץ עװמיקועקזע די איצם שױן זיך

 ארנ* געהאם האבעז זײ װאס ■ראבלעמען די םים פאמגז
 װאם ענדערונמז די און אגריסעגם איצםיגען דעם םער

 םיט אגרימנם נײעם דעם אק װערען איערטפעג זאלעז
 וחד פארםיג דערםים װעלען די װען בתי̂נ בעלי די

 באארד חשאינם דער פאר פארלעגעז עם זײ װעלען רען
 אלס בתים בעלי די is פארלעגעז עם איז מעזנראגאט צו

קאנפערענצען. די בײ *אז־ערונגעז
 םדייחז מיססלעיניאוס די אין י

 וםילם ,76 לאקאל יוניאן, דרעםםאכער האםען די
s װעחנז עס יעס.5פאזי אירע אן r s לענעי געמאכט• 

 די אין קאמ«ײן ציאנטאדספיזא חעפםיגעז א אטװפימז
 ײניזז דער פח קאםיםעם םרײד. פון שעפער נים־יתיאן

 רעדמאנם םערי שװעםםער ארגאנײזער נעגרא דער איז
 ציגרײ־ אח אמםעחוכומעז גױנױגע די שוק פאכען
̂עוושערפ גלאסמאן, ברודער קאטפײן. פאר׳ן םונגען  וצ

 רהאגד•פא חדך געאנגעז לעצםענס איז ,76 לאקאל פח
 דאלאר 15 פת םקעיל םמיםום א קריגעז is לתגען

ר פמ ארמגםד די פאך חגי ,yarn ודײט־גח־ם ת  גמידי,
 אױםמצײמממר אן איז דאס קאטואני׳*. גארםעגם

*»payiysy 1א> *יד אח דמרײ גודס װײם דזנם פאד»* 
י אױף װירקוגג גױםימ די האמגן וחנט ay ־אז  אניייי י

ly ty a•
לאקאל סםיםטפרס און גליםמרס עםבראיחנרי

. נגסאגוימ דעס באנײם האס
לאקאל םםלטשערס את פליםעדם פבראידצרי,9 די

ם פיז ױ א ס מ אלי בי
וױיס־ירעזידענם

 העמ־ די ר.9ם9שםיק*ארב די פאר מר שנװנחנ א
 די םאר יאנואר. אין קראםט אק ארײז זמװ9ג רונגעז

 ן9קראג9ג יוגיאז די האט רם9םםיםש אץ פלימרם
 ביז דאלאר א «ת ילס9ס? מינימום די אין ז9מרונג9ה

 -ya יאנג, חשולײם ברודזגר װאד• אוים׳ן פוםצע צװײ
 קאמימ חננץ9קאנם די און •212 לאקאל םמ לזשזנר9נ

 חנר־ םים׳ן ארמם שםימל yau א פירט9דורכג האם
נם.9אגרימ חנם גרײמו

 םײן אױסדרימו איד ײיל מננוזײט9מל חנר בײ
rra י. מר. צו iiuypnyis 9םים a n  .y, ל9איםיארש 

ir אין םשזװ־פאז t איז למר9װ אינמםםריזנ, דמם 
 האם און פארהאנדלונגמ די אץ פארמיםאנר מר גזװחנז

םעםעלםענם. דעם בתננגען געהאלםען פיל
 טמחה א נאד האם אילינאי, דסקפיםאר,

 וחנלמר אילינאי, מיםאר.7ז פון ,120 לאקאל
an צוריק לאגג ניט רשט9 האם y iya חגם yaany] 

 חגם שםאם, יענער אק םירםע א יוניאן־אגרי«נט.םיט
 דזגר םון געװארען אונטזנרגעשריבען אח װאס אגריםענם

 גע־ טאנאט דעם האט קאםפאני״׳ גארמעגט ,דעקעיםאר
 םעפםעם־ םעןDin 4 םיטוואך, שטחזע א נאך פײערט

y די מאט מר. p jr אפשסי־ חור אק גפוזאונען דאױט 
י װאם םונג  צוױשען פירם9דורכג האס לײבאר״באאדד \

 קא״. טשודיגגקעפמאנו .האוס דער פון ארבזגםער די
 גרוימר א םיט שטיטט9ג דארט ן93הא ארבעםער די

 פאר־ זייזגר אלס אינםערנעשאנאל דער פאר מאיאריםעם
norm• חנר םים געןונדלהאנדפא 9קאלעקםיװ אק
_____ פירמע.
 פון געװארען אגגעםירם דארט איז קאמפײן ר9ד

y אטועזענד אױך איז װצלכער רופזנר, מרי ר9ברוד i■ 
iy נאך שםיפען די ן9צײל בײם ן9װ i אפשטיםונס 
 זימםזגז אין iym 120 לאקאל פון םיםגליחנר די

 זײ און אפשטימונג חנר אק זלטאטחמ סדע חימל^פון
 ארגאניזאציאנס־ארבעט םיט כאשזןפטיגט שוין זײנצן

n« די אין ארמםער זײ ישעזצװ y i דקלײחנר9פמי 
שטאט• אין ן9פאבויק

 רופזנר ברודצד און לאקאל דצם באגריסען וױל אין
 חנרגרײ־ 9װײטער זײ װינשזןן און ערפאלג זייזנד &יט

כוגגעז■
 וױסקאנסין אין םעםיגקײם לעבמדיגע א

ר פת *רמנמר הונחלרם םמף די  מא־ א9רה״ ת
 זשד תיסקאנסין״ מילווזקי, פון אני8&9ק גוסעקטשוריגג

ײז איז oyyaa צװיי געקראגצז אח1מא |y לולצט סוף מן  י
ד t חנד פון װו d. jn פאר pyva »ײז « m רזגו־ 
 דער פאר צודײםיװ א און װאד׳ חנר פאר שכירית 9לער

ײ פאד האט יוניאן די װאם «נצאלט םיט װאקאציצ ז
------------ ------M•!• MMMMiM ■aMUaiAaiA M̂aaaaMaia aa^̂ •# ען דעם אין געוואונען טיג  I םים גחאםען ןגױמענט. ויו
m םשעק r  tnpr »מנז עס<דיןגד מיז פירמע דעד פון ג

—    — — —  *  MAM M MkMHAM• M■ aaMaaaaa m••  ״פאר א די.ארבעםער װינשט זי וועלכען אין בריף, א
אפרו״. נחנן9ניג9ג

am מהאט האם יתיאן די יואט אגריםענם דזנר
----— >--------------— MM• ■M• •m LmH SttMAMM MMMMM• ר אױס איז ודצלמד , קאםפאני גארםענם ,לוקסייט מ  

קאגפד־ 9פיל נאך איז אױגוסם,  iy a l תם געגאנגזמ
MM• mmm MMMMMM MMMMi ^̂aaaate A aAMaâ  סא דעם געװארען באניים שויעריגקייטצז און רענצען-   

n חגנגמחאדיב םיט נאט ra m y i ארמימװ־. די פאר
ym חנר םים פארחאנדלונמז די  iy m  y a ra*
is גאגגעז  ,ly rw  m s די ly e y y y i האמז lyay sy i 

» תר ני ײ חװ8ל is יו t םטרײמן. ז b האמן ayn 
 אום טאנאט א גאד פאר נמרם9טארל אגרימנם אל״מ

jysyn sa  ]yayp is למד י9ל אין פאחואנדלונמן. די 
iy a איו פינוט ay מז  םד אױןי זיד ז9»ײגיג is מלונ

סםרײק. s ן9אױםםײד און דמגונמנז
esn y די a ra לאגנטפאר אנחױב אין m ru y־

 S מפײנט פאקםיש האם װאס םמיל װײדזש אין מן
a 18 רממנר8 פאנמ •מ שכידחו די אין שניס rw 

*jo m r די נאםירליד האט דאס »  וװדיקמד ײגי
a אין וױזצן. iyanas aym  a y i מן  מאידזש די זײ

מן םמױלם לי ױ מג מז ו ^ די און מי ת ד האם י  ני
װצלמ ארממנר 9לנ9»ימצ אר8 הצמרתמז מקראמגז

••MM••• •M MM M4M•••• aa• — - — — —  די דערלײגס זײ ארן םיגימרם דעם ®ח מער פארדיגם—
 די האט װײניממ־) ארדינט8 האמנן די װימ סומע
n די פאר י9מנק־פ קראגזװ9ג יוגיאן y a ya is די yan a 

 S אױף ארמט אײן פת גמנר9ארב אימתמחח «ח
 ד9מנדיטיג9ג חגר צו «װואתנז לט9ט9ס9ג איז ר9צוױיט

 האם ױניאן די און צדדים 9בײז* פון צוםריחננהײט
e דאס געקראגעז s n סח םראגע די אויפצונעמען t q 

 מען אױב אח פארםש, טען1 דעם וואקאציעס, צאלםע
ayfi די זאל ן9אײניג ניט זיך yan a מ מרמױױז  אי

 די און דאלניק בעז ר9ברח־ ארביטרײשאן. צו װערזז
 אױם־ אן םירס9דורכג האבען באארד דזשאינם פילתאקי

ארבעט. געצייכעגםע
 פאראינםסרססירם דינפן םיר װעלכטז אין סםרייק א

 לעיבאר אוו חנרײשאז9ם םםעים װיםקאגםיץ די
 אין ארממר 500 סםרײק אין ארונםערגערוםלז האם
ר םת מקטארי חנר  קאםפאני״ ראמר .מאראטאן מ
 לעצםענם ארבעטען למ9װ װיםקאנםין, װאםאו׳ אק

גירוגס9ר ר9ד פאר רם9םליק אויף אױםשליסליך
 עםענםלימ די און ארבעםער די פון אפרוף חנר

 שטאםישא די אויגעצייכענם. איז שטאס אק םייגונג
.iyp*naa די 1צ סיספאםיש אױך את 9אדםיגיםםראצי

y חנר פח יוגיאנתירזמ דאס a ra האמז ט9װ S 
 אינ* קאום רזןין גאנצער דןןר אױף וױרקונג גוםזן ו״זנר

ר םאלגעז פיר און סטעים אין 9דוםםרי מ רי  נאד מ
אינםערעס. גרויס םיט םםרייק pa אנגאנג דעם

g אץ יתיאגס אתזטרט rg ro
 קארסעט ידי9ל ן9ריק9אם״ דזןר pa ארבעםער די

 אריף אוםגעדולד פיט װארםען דעטראים אק גי"88קאמ
n y i אאשטיטומ pa את באארי לןױבאר נעשאנאל חנר 

 אנט* זיך געװאלם שױץ האט פירםצ די שא^ דיזנר
pa pnst און שסיפונג8א דער s  n n y i אױף העמרונג

iM̂ MM m m̂mmm• •m mmm BaaaanaiAM ■aaa• ma •m6 שכירות די paלעז9ײ ארבעםער די אױב גס9■ראצ ינף 
n די יתיאז־שא^ s פאר פאדעדונג די ז9ב9אויסג s 

o אמר זיך pnsn בעםער y i ly a yp s is  d is r u s פאר־ 
 אפשטיפוסג חגר פאר איצס ווארםען די און שלאג

אן תױי ײ ז9האלם ת  סיג*9ניתטױאנם־ם8אדג זײעויי אן ז
 תו פאר ארבעםער אגדערע די אריבערצוגעוזינען קיים

ײנקה•
 מאר־ גוםען מאכס יוראן &ארט אין לאקאל אונזער

 אוגםעדגעשריבצז דארם איז aiya**us דזנר pm שרים.
 מ־ ארבעםער די האבען &ארסש< לעצםען געווארען

 famiDpre פינף pa unysyn 9אלגעםײג is קראמנן
 וױיטאן קואגזח9ג שױן זיי pnsn דאן זינם שםונדע•

 ביז ®יגף pa lywpayus האמז װאם חעמרוגגצז
a iy s s s  lysaia• אין s פאלען צאל asn ך די כ  מ

o אױןי סענם דוייוען װי פיל אזוי lyayiayus רונג y i 
ly שסונוןךלוין a y s is  pa• םיר ppupi פ״• א דאדם 

 IS PK אימםער צלצמנם יתיאדבאװאוםטזינימן נעס,
םירערשאפם. איבעדגעמגע צײכנט9אויםג

 א געװארעז שוין איז םיםי מי אק לאקאל אוגזעד
pn n yayfl איז לאקאל i y i האמננ־ שאגאל.רנצ9אממ 

s דיג  p m s iy is m ײ האבען רפאלגרייך,9 סטדייק  ו
y כאנייט אל8 וװױי שױן iym ציפדײ יס8 אגריםענםם 

p דענשסוגלעגדע n in y iiy צדוייס בײחג פאר — H P 
i y i און ױגיאן a iy a m s  iy m  j m v  i y i  *mb 

 קען םינימוםס העכערע וועגען ynna די is לומחגם׳
ly a u y sp v געװארען t b ױ נאכדעם סאנאנחח  דשו ו
 יתיאן די קראפ^ אין ארײז גײט םיניפום נאציאגאלער

jyayia 'W  ayrnm^s די y iysyn  pa yan a םמיםוםם 
אר yeopyi די איז װאמז• י

רעזאלוציע דאנק
t b  aanV iy געגתקעראנ אוז דאגק םײן 19קייסדדיא 

is ברידזנר די pa oisairiyas 1 גארדיג׳םM  m v 
iym *אל,1ט3א8  is a יי1 װאס שסיצע, רליכער9בריד 

ip האמח p y i  t b איז iy i* צײט pa .קראנקהײם
 ־VS נר8שס8אי pmy< איו ביז חילף iym דזדן

 צדהאלצן *pi און קאנםרי pa װאמן *pa זיד צורחנן
ly iy iy n v  s  pa .ט0דמױ9איב ײיל איד קיפנקחײט S9* 

a y i iypasi .אבראםםאן, בתדער שאא־סשארמפז PR 
איניציא־ די lyauyi יך1 אױף asn װעלמ קאםיםע, די 212 esn באנײט די״װאד o y i אגריםמם iy i  am מקראמז VT ^  »■>*•• VMf•■• 9*riM ‘•  •B lyunyom—  ,

m די »*a בתי^ מלי ךי pa וישאןאיאסאט raay טארדמם האמז anyn איז s צאל v n  pftsa סיװ ױ prom *uipp ppyp t b  m fm  is -------------------* — nwwr M n * w סאיעסף אבדהם
n  asn

9ל6 אר8 װיד א
pa ימרתג! s iw v nחד&וניטם־שכיתמדי געצאלם

■) aayo*|PBpRpnsn m  asn װאמז די  pa
 םאיפמף אבדהם

48,
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 35 לננוד נ»נהעפ ויימוממו
נאװעונג ®רבײסער •דעו
גע־ חױז ױניטי pa איז נזען14 דעם סע»טעםבער

 סאל ברודער דעם לכבוד באנקעם 9 געװאחנן געבען
p דרײװערם קלאוק דער פון םעגעדזשער םעץ, w, 9ל* 
 יאר 35 זײז «ו איגטערנעשאנאל״ דער פון 102 קאל

p איז עס םעםיקײם. ױניאן טרײד  p ip s אײגעגארםי־ 
 פון 800 אימר פון אחאמענקונפט האראיקער און קער
 ארבײםער דער אץ םים&רבײםער און פרײגט מעץ׳ס סאל

p את םאאםםמײסטער באװעגונג. ip s װײס־פרעזיחמט 
 פרעסער פון םעגעתשער און אינםערנעשאנאל דער םרן

ברעסלאו. יוםף ,35 לאקאל
 דעם געעפענט האט 102 לאקאל סון שאטנאף מאקם

 טאאסטטײססער, דעם סארגעשםעלם ד״אם און באנקעט
 װאריםע זײער א געהאלםעז האט װעלכער ברעםלאו, ױסף

 די אן עולם דעם דערמאגענדיג ױביליאר, *ום באגריםוע
 אינ־ m אין גזױמלםעז חאם םעץ םאל װאס אםטען, אלע

 קלאוק דער פץ אוױיגען םארשח־ענע pa םעתעשאנאל
»p»si ענערגיע, ים דעם אוגםערגעשטראכען האם און 

 !יוגם מעץ סאל װאס איבערגעבענקײם און ליבשאםם
 פאר־ דאן חאם ער פליכם. יעדער זײן אק ארויס

 מענעדזשער דזשענעראל פײנבערג, איזראעל געשטעלם
pa גערלז־ם האס װעלכער באארד, חשאינם קלאוק דער 

 לטובת ארבײט מעץ׳ס םאל פון װיבטעקײט דער װעגען
 די םוץ סעקרעםאר פײנםםאח׳ מארים קלאוקמאכער. די

o זיד האט געװערקשאפטעז עידישא פאזייאײניגםע r in-
•Ml - - —- - - -   - - - - - - >—   אויף אפגעשםעלם זעכלאך m װאס םיםחילף אקטיװער 

פארשי־ די גו געגעבעז יארען זײנע אלע האט םעץ סאל
jrsn אידישא *osrsi ויאט p wfrayssi  p m אין m

געװערקשאפםעז.
!ופריז־עג־ גרוים אויםגעז־ריקם האט ש*ר סעםיו̂ע

o מים קײם n, אנערקענם באוחגגונג ארבײםער די װאס 
װעטעראגעז• אירע פרן אײ*עם םרן ©רבעט די

קאפ־ בניםק געהאלטען האט באגריםוגג װארימע א
 עס .1 גוםער לאקאל אפערײגזארם פון םעגעדזשער לאן,

 םון לאיער דער שלעזינגער, אײכ גערעדם אױך האמז
 דעראײלט תאט רחנלכער שײםער, לואיס און ױגיאז, דער .

p אינטערעסאנטע ssrpsn y איבערגעבענער ם םעץ פון 
iy *ארטײ״ ממױאליסטישער דער אין םעםיגקײם  p n, 

 פאר קאםפײן דעם אגגעשירם האבען םעץ׳ז, םים צוזאמען
 קאערעסםאז, םאאיאליםםישען סארשטארכענעם דעם

 גע־ האט העלער דזש. פרעזידעגם װײס לאנדאן• םאיר
 אפענחער־ ערלאכער דער װעגעז ענמיקונג מים רעדם

ארוים *ײגם מעץ םאל ױאס איבערגעבענקײם, און !יגקײט
#mm IftIMihMkMttli MM Ml »*■    -    יתיאן. דעד אק אקםיוױםעם זײז אין up* װאריפע א 

געװערק סון סעקרעטאר דזנר געהןןלטען האס מגריסונג
---------- — — --         m m nii ̂ fc|j MM ■MtMIMHארץ אין ארבײםער אידישע די סאר קאםפײן שאסםען 

 מענעדזשער דדוארקין, אײזיק העמלין. אייויק ישראל,
i דער םון r r v םאל באדאנקם תאט יתיאן״ קלױרקם 

ץ נ  ארגאנמירען בײם מיםחילןי אקםיװער זײן פאד מ
 מד פארנאכלעסיגט זײנעז װעלכע קלױרקם, שיפינג די

«ײט. לאנגער אזא פאר װארען
אש־ לאנגער, געװען זי׳ימנז אגװעזענדע די נװישען

 באארד; דדתױנט קלאוק דער פון לעפקאװיץ און «יו
 ־װאל ,ןאײשאאסיאס פארווערםס פוןדעד רישװאסעפד

 םענעדזשער רים, לואים ארבײםער׳ םעלגער די פון פערט
 ; 142 לאקאל פוץ םענעז־זשער םובים״ ; 23 לאקאל פון

p u n ,ג לאקאל אפערײםארם םשערמאן. גוקערפאז. V 
 פח פארשםײער אח 62 לאקאל פון לעגאאיעדע גרױסע

 גע־ דער אינםערנעשאנאל. דער פון לאקאלעז אלע כםעם
א דורך פארםראםען געווען איז קאםפײן עזאפסערקשװ
2 - - - ~ mm IMtMMIMMMi---- — w ----------1 - —  pn אוײאל * העםליז״ אייזיק ®רן משםייעגד יעלעג^גיע

 ערחאלםען איז לעגראמעמע װארימע זײער » עס■האז־ סאל
 יונײטעד פון פרעזידענם זאריאקי״ טאקס םון געװארען
 רינג ארבײםער פון םעקרעםאר מםקת״ יוםף ;חעםעדס

p <ח u n םענעדזשער יז,גוסק *r ױניאןהןך אקםיארעז 
 אפװע־ זייער פאר םעלעגראםע וייער אין באדויערם בען

 אנװעזענדע די אז אנגעשלאטען זיך האבען און זןנחײס
ו  אויך האבעז באגריםוגגעז ױביליאר. דעם כןגױסען ו

 א. אםאלגאםײםעד, דער פון שלאםבערג ירסף אדגעשיקם
 ;קאםיטעם ארבײטער איױפןן פון טשער&אן חןלד,

אינםערנע־ דעד פון וױיס״פדעױדןגם דייממד^ פלייאם
 י *wn פיז לאיער ד<ר ינגער,ושלע <מיל ;

 ■א מס״;װ־,פארית זפי רנ<רישאטע קאזזן, <קסאגד<ר7<
 װאנדער, ;ס)(קאמזר 10 ללאטא פין ‘זשויטןגןו סנלןד,

ל 9 איז איגםעדגעשאגאל• דןר פון ׳■רעזידענם וױיט  ון
w m wr a ־לאטדיד ד,באגארפ שקיסטליאיטאנ פון 

מ  אפוזעזענד זײגען װעלכע ױביליאר, פון פרײנט די
זעלמן דעם קאנװענשאן פארכאנד דץר גוליב געווען

גערעכטיגקײט

 אין טזח ס*ל &ון םעםיבתיים יאר
חויז ױגיסי איו ןממחאלסן

 מענעחשער און 60 לאקאל ירעסערס דרעס אװענט.
 טעלע־ באגריםועם נוגעשיקט אויד האבעז קאהען מאקם

אפוועזענקייט. זײער באדויערעגדיג גראמען
די נו דאנק א אויסגעדריקם חאבעז פארזאםלםע די

 בוירגעו שאסנאף, מאקם םייערונג, דער פון אראגזשירער
 a םיה סך א אריינגעלייגט האבעז ײעלכע קארפ, איוי און

,װיק־ענד״. דעם אראנזשירען
 םעץ סאל בעל־הױבל, דער געחנדם האם ענדע *ום
 אוגעסיילםעו דער פון גערירט טיף געװען אח וועלכער

 a פאחאםלונג, דער דערקלערם האם און אנערקעגוגג
 אנערקענוגג דער דורך אנגערעגם אח אינםפירירם איז ער

 ארבײםער דער אין ארבײט זיק מיט אנגוגײז וױיטער
כאװעגוגס

 רעניחננס מים m פארפא נאך אפנמפארען דוכינסקי פרעזױענפ
־ האסטען פראדוהציע און שכירות שםודירען צו סאםיסיע

 אפגעפארען איז דוביגםקי דוד פרעזידעגם
 װאס רעגירוגגס־קאםיםיע, דער מיט ריקא פארטא נ*ך

 קאםםען פראדוקאיאנם און שכיתת אוגטעחוכעז דארף
 און נויטיג איז עם אױב משםיםען, און אינזעל אויפן

 מיניםום קלעגערען 9 דארםעז אײטנושטעלמ ראםזאם
 די פאר געווארען באשםיםם איז וואם די״ וױ םקעיל,

 םאראײ־ די r« איגדוםםריעז זעלבעע די אין ארבעטעד
 בא־ האט פלעםינג ב. פיליפ קוירנעל שםאטען. גיגמע

 דדײ די םח אײנעם אלם דוביגסקי פרעזיחגנם שטיםט
קאםיסיע. דער אין ארבעםער־פארםרעםער

 פארטא אין שבירות אוגטערצחוכען.די קאםיםיע די
 קאנ• דער וױ נאכדעם געוואחנן׳ באשםימם את ריק̂ז

 שטונחנז־ «ום אםעגדםענם אז אנגענוטעז האט גרעם
 ער־ די ר9ט9דםיגיםטר9 דעם געמנגדיג געזעץ, שכיתת

 אויב ריקא, 9רם9פ םאר אויסגאם אז פאכעז נו לויבעגיש
 ניט װעט עם »ת גױטיג איז עס אז געפיגען׳ וועט ער

י געגעז קאנקודענץ ניט־יושר׳דיגע קײן שאםעז  רמ*9 י
 אםענדמעגט דעם שטאםען. שאראימיגםע די אין טער
 דער פח «*יל דעם אויף אעעגוגהן קאנגרעם דער קאם

 דער אז אנגעוױזען, תאט וועלכע איגזעל׳ פיז רעגימע
 בײ ארבעםס־םעגליכקײםען די אװעקגעגומען חאם געזעץ

 װעלכע רמםער,9 אינתסטריעלע םויזענדער מנדיגער
 רבעםם־סםאנ־9 אםעריקאנער די גאכקוםעז ניט קאנעז

דאדדס.
 ארבעםער לע5אינדוסםרי די פון טײל גרעסםער דער

p ריקא פארטא אץ m גאדעל- די אין באשעפםיגם 
p 93 רבעםער9 טותענד *וזאגאיג ארום טרײדס. m* 

p עט װאו שעפעו־׳ אין שעפטיגט p f l געמאפם p»rw 
p און סוםו דרעםעס׳ אונםעדװעש״ p a .פיל 9 ארבײם 

 קאגםראק־ פון אחײם ארבעם ארױס נעפעז «נאל גרעסערע
o*np. עסבראידערי, פת םערםטעגם באשטײם אדבײם די

 8 ר8» שכירות סריגען וואם ארבײטער
 די־ נישט, ארבײטען די װעלכער אץ װאד

 ארבײטסלאזע צו בארעכטיגט נען
אינשורענם.

 אינשו־ יטענט9אנעמ*ל חנר פון מםשײדמג p לויט
 אדבעםער, p איז םםײס׳ גיי איז באארד אפיל רענם

 רמם9 ער װעלמר איז ד9ײ 9 שכיתת קריגם װעלכער
ד גים׳  pטײל שאפ חנם פת רבעטער9 די וזאם דעם ײי
 בארענםיגם ער איז שכירו̂ו די טים רעגעלפעסיג זיך
װאך. דעי־ םאר םשעק אינשורענם ארבעםסלאזעז זײז «ו

 איגםער־ דער פון דעפארםפעגם ריםױרםש דער וױ
p ענםשײדוע די אמ מלדעט, נעשאנאל p p w 'v p 
ת רבעטער9 122 פון פאל דעם אק געװארעז  גרײן 9 י

m .ניי כאפאלא, אץ עלעחײטאר r זײער »p 'r האט 
rfm ארבעםעד די p אראבדזשממטס, די געמאכם p ארײן 

 װאך יעדע גרויעגודײז. או־בעם דעד או ײם1 םלעק אין
p גרופע די װאס אמר, שכירות די גרויע. »דער 

 ארבעםער. אלע pװישs פארםײלם גלײך ווערם קריגם,
 װאך דער איז גתפע״ יעדער מעגליכקײם 9 גים דאם
p 9 גו נים, רבעט9 זי װאס m pאינשורענס. רבעםםלאזע 

n וױיזט יעפארטסמם ריסױרטש דער ,  p  ,p מם־ 
 אין ארבעטער די פאר וױכטיג באזונדערס איז שײדוסנ

 אײגגזך איז שעיער םאגכע אק מאו םרײד^ ^־על די
 גרו־ רײן9 קוםען ארבעםער די p סיםםעם ער1 פידט

 p־nm שכיחת די און p^ פארשמענע אין פענװײז
p געםײלם גלײך u rra דינע9 אין ארבעסער. אלע 

י זײנעז ,pל9פ p װעלכע רבעםער,9 י a p אין ןןרײז נים
p ־װאז לזזהפו א םאר שאפ p• בארעכ־ װאכעז, עםליכע 
בענעפיט. זייןר *ו םיגט

p כדי ,m »pa<p דשט9מיםפpדpישp דמע אין» 
ײז9 נים paup װאם ארבעטער די דארפמ פאלעז׳  אץ י

p שאפ  ,pr זײזװי pnjp ר ארײזאיז נים זאל מ  ךני
p װאם די אלם םירפע דןד פון p n שגיוװו> געקראגען

I

 סארשײ און נעגליזשים האנד־געמאכםע דרעםעם, קינדער
 אויםשליסליך במעם ארכעםען אלע די נאװעלםיס. דענע
 *הין שיקעז וואם מאנוםעקטשורערס, אםעריקאנער םאר

 גאדעל־םרײדם די פאױ שכירות מיניםום די װען ארבעם.
 םאנר אמעריקאגער די האבען קראסם, איז אריץ זײנען

p^ אויפגעהערט םעקםשורערס p ערקלע• ארבעט, אהין 
 אוץ איגזעל אויםן באדינגונגען די אונםער p רענדיג,

י  ארבעםער, דארטיגע די םון אויםארבעטוע גידעריגע י
 די זײ אאלען און ארבעט שיקען *ו גיט זײ זיך לוינט

 האם אינזעל םון רעגירוגג די מיניםוםם. געזעצליכע .די
 אויםנאם p מאכען *ו קאנגרעם אום אפעלירט דעריבער

^p און ריקא פארםא פאר  מיניפום נידעריגערע זײ p־
p דארם װעט קאםיםיע די םקעילם. ^ r ^ p ל»ע די 

םאן. *ו װאם רעקאםענדירען און

p » t ערווארםעס ווערט דאם לאגע. די
װאבען. צװיי ארום דויערען זאל

 געװעזע־ און פיאנער װניאן אמתר, מאכןם
 י איבטער־ דער פון ווײם־פרעזידענט נער

ארגעןגעשט א?,געשאג

 םילאדעלםיער דער םון גרינדער דער אםײר, מאקם
 אנפירעו הױפט די םץ אײגער איז יוניאן קלאוקמאכער

p דעם פון o 'n a קלpשטאפ יענער איז סטרײק קמאכער 
 געשםארבען סעפםעםבער, 21 דעם שבת, איז ,1913 אק
פון עלםער אין האםפיםאל, ליבערטים נארדערן אק
62 n r

 אויסערגך געוועז pלעב גאטנען זײן איז אםדור
 גאר ניט באױעגוע. ארבעםער דער אין אקםיװ וױמליד

ד נאר פילאדעלפיע. אין u נױ אק »י r^באסט ־p 
p< אח ער מאנםרעאל. ip אונזעו םח וױים־פרעזידענט 

.p־Hp פילע פאר איגטערנעשאנאל
 געבאדןן *וריק רr 62 מים אח אםדור מאקם

m tm געקומ ער איז 1905 אין ליטע. אץp לאנ• םח 
p i םקױחד 9 געװארעז את ער וואו םילאדעלםיע׳ קײן 

 pa דער איז ארייגגעװארםען באלד זיך האם און פאכער
p או װעגונג i ’r» pii9 ארבעטעוי עקםילואםירטע די 

 ןו, האם 1907 אין םױזנט־שעפער. דעמאלםדימ n פון
 עד די דארם אר^יזירם ווײנבערג׳ן חײם םיט אחאםמ

^, שםע p כער9קמpקל די יוג »jv, װעלכער פת p ייז 
p ביזנעס־אײדזשענט, דער געװעז n אנגעפױש האט זי 

ד .1913 םת םטרײק pבארימט pגתיס איר  ip ן
p!? גאכדעם i r  יוגיןא׳ דער פץ םענעדזשער דער 1
.גרינדען• pלם9געה האם ער װעלכע

p אמדור ip a  i p קלאוק* דער פון םענעדזשער דער 
 ןד אח ra 1919 1912 םון .ra 1919 יונקמן מאכער

 אינםערנעשד דער םץ וױים־ירעוידענם א געװען אױך
p נעל.. i םארלאו צײםװײליג ער האטp די 'p»3i. שיד 
ר ער ip אמר םער ^  וװריק איו אװ קטיװ9 געװארעז װ

 וױיס־פרעוידמס. עלpאינםערנעש אלם געױארעז ערװײלם
p אםם דעם האט pלט9געהp זיין האם ער .1932 ביו 

 אינטערןסמ די געװידםעם עגערגיע אץ ײט1 גאגמ
 rw י9נ םילאדעלםיע, איז נאר ניט ,p*a^ דער פון
r אמ PPP ניו איז i n p  i p שטעם. וױכםיגע

 ‘ םילד םון באװעגונג .ארבעםער אידישע גאנאע די
^ם די דעלפיע, P ארבעטער דעד אוץ ײנ m  j n 

p ױנזער לויח. דער מי םארסראםעז געװעז ip jiy a ip 
p את נעל ip s פארםראםp רױים־פרעײדעטמן די חרך 

 מאס< א^-גרױס אס^ םעמיועל אח רוביז תשארדוש
p עם וועלכע גװישען ארבעטער, m םערסמ די געװען 

 לעצטע די אטגעכען געקומעז דמען קלאוקמאכעה
̂דישער דער פץ פץאער פארשםאדבמעם דעם  ארמ א
באװעגוסג םער

23 ט ײ ז -►(^ 1940 אהטאב.,

דערקלערוע פערזענליכע א
רובינשטײן. ה. פון

p אינועל אויםן ױעם קאמיםיע די ip a in עסמם־ v_________ .
י י ײ״יפאיהןזײיז י ײ יסטישענקאמי א על^אפ־טױ אדער אפיאיזןל גחאע, סאי׳נ^ גריגליד *ײ ״י־״י״ ײיי י

 ״גע־ אונזער אין פלאץ שםיקעל א מיר ערלויבט
 אן און ערקלערונג פעחענלאכער א םאר רעכטיגקײם״

 «■ לאם פון קלאוקמאכער די צו ״גוד־ביי״ אםיגיעלען
ם ביזנעם־אגענט׳ אלס גוד־באי — חשעלעס  אלס ^רי
 אין זעז אפם ויך Tמ וועלען ױניאן דער פון מעמבער
יוניאן־ די בײ און ארבעט דער בײ שאם אין מארקעט,
׳ מיטינגעז•
פא־ האט וואס :םרעגען מסתמא זיך וועלען פילע

 וואל־קאמ־ שטורמישעז א דורכגעגאנגען ערשט ? סירט
 פריהער־ גאנצע די כמעט וואם צייט דער אין און פיץ,
 ער־ איך בין דורכגעפאלען איז אד&יניסטראציע דיגע

 מאנאטען 5 פלוצלוגג, זשע וואם טא געווארען, וױילט
 ? שלאכטפעלד סון אנטלאפען רעזיגנירט, וואלען, די נאך

ערקלערונג• די אט — טאקע דעריגער
 בין זיכער און פלוצלוגג, געשען נים איז עם !נײן

 רעזיגנאציע מיק שלאכטםעלד. םץ אנטלאפען גיט איך
 באארה דזשאינט דער ביי וואכען דרײ געלעגען איז

וואלען׳ אומגליקליכע די נאך מארגען אויף גלייך
 צוטיילט איז באארד, דזשאינט דער ױניאן׳ די ווען

 נאד טיילעה געגנערישע גלייכע צוויי אויף געווארען
 גרופען באשטימטע צוױי וואו קאמםײן, שטורמישען דעם

ױניTטרי די איינע — געקעמםט האבען  אםי־ גרוםע׳ p־
 אין אינםערנעשאנאל־םארטרעטער די םון געשטיצט ציעל
םייל־ עגד רענק די צווייטע, די און אנדזשעלעם, לאם

 און מענ^זשער געװארען ערוױילם איז ליוױי ברודער
 הא־ וועם ביזנעם־אגענט, א געקראגען האט 65 לאקאל

 און אפים, אין ארדנונג ווערען אײנגעשםעלט פענטליך
נויםיג. זייער איז ארדנוגג

***
 אין גערועז ביו איד וואם יאר, 7 גענויע די פאר

 באגרענעצטע מײנע וואס אלעס געטאן איך האב אםים,
 פאר־ צו ערלויבם, האבען אומשטענדען אץ פעאיגקײטען

 אונזערע םץ לעבען דאס פארשענערען און לײכטערען
 באשלום, צום געקומען בין איך ױען און מעמבערס.

 ױניאן, דער םון אינטערעסען די אין זיין װעם עם אז
 כאטש געטאן עס איך האב פלאץ מײן אפטרעטען זאל איך
ערוױילט. םיר האבען מעמבערם די

 צו געםילען שלעכםע אן אםיס דעם פארלאז איך
 קריװ־ זדכען װעלען זאל איך װען כאםש איז. עם וועמען

 איך :מאל א נאך געםיגען. לייכט עם מען קען דעם,
 אין צוריק גײ איך ױניאן. די ניט אםים, דעם pםארל
 פאםיליע מיין סאר לעבען א מאכען צו האף און שאפ,

שאו, א איז ארבעטענדיג  פארט־ ורעל איך און ױנ^-
מעמגער• אײנםאכער אלם טעטיגקײם מייז זעצעז

 די צו דאגק pהארציג א מיט ענױגןן וױל אין
 מיר האנען די וואם צוטרויען דעם פאר קלאוקמאכער

ביזגעס־אגענם. אלם מאל 4 מיר ערוױילענדיג געשיעקם,

p אמ pערנםט p מים און s p r p ’ p קלאוק־ :אפיל 
 איו עם םארםיו^. נ'ט קיעעם סת זיד לאוט מאכער,
^. אונוער אייער,  מיר און געבויט ןי האבען םיר ױני

 שםאר־ א פת געניסמ מיר אויםהאלםעז. איר דארםעז
 P>xp די אויב םארלירען וועלמ םיר און יוניאן, קער
 נים דעריבער זיך םארלאזם ווערען. אפגעשוואכט ײעם
 אינםערעםידט ױניאן־םיםיגגען, די צו קומם קיינעם. אויף
 יונקמ• דער אין םאר קומם עס װאם אלעם םים ויך

̂. אלע אק אנםייל נעמט  אײער ארוים זאגט אקםיװיםעם
pאיז גאס׳ אין ניט עס זאגם און םײנונג, ערליכע יגענע 

 גרופע־ קיק ביי ניט אויך רעםטאראנט, אין אדער שאפ
 געזעצ־ אפיציעלע. די בײ םײנונג אייער זאגט סיםינגען,

 איבער־ שנעל זיך וועט איר און ױניאךנױםינגען, ליכע
רעזולםאםמ. געװינשטע די ברענגעז וועם עס אז צייגען

***
 ער- װינשעז אויך געלעגענהיים דער ביי װיל איך

 ביז־ גײ־באשטיםםען דעם גארב, פיליפ ברודער פאלג
 םח געווארען ארויסגענומען איו וועלכער נעם־אגענם,

 שװע־ און פאסעטווארםליכ^ דעם pיבערצונעמK שאפ
 סים אז ויכער, בץ איך ביזנעם־אגענט. םון אמט רען
 קאגםטרוקםימע אלע םון, קאאפעראציע און םופארט דעם

 אנ־ pגעלינג אונו וועם ױניאן אונזער אין עלעמענטען
 ארגאניזאציא׳ »גזער ®מ נאםמ שײנעם דעם צוהאלטען

 ארבײטס• אונזערע םארבעסצרען באך *מ אגצוהאלםעז
באדיגגונגען.

p לאנג ! p»si’ ^גזער זאל לעבען לאנג a r t מל 
ײאירקערם גארםענט ליידיט אינטערנעשאנאל אונזער
!p ^ v

 פאליסים פריגציפען, די צו געגנעריש גאםירליך, און,
 אויף גלײד יא׳ ;אינטערגעשאנאל דער פון טאקטיק און

sn וואלמ, די נאך מאז־גען p .p t םאר אמ ײי pajro 
 איך בין געשטימם, האב^ קלאזקמאכער מערהיים די

 אינםער־ לעrלא די מיר, או מײנוגג, דער מים געווען
י איבערגעבעז וײ pלr מעמבערם, געשאגאל i״’ י r• 

 לאםיר טא — די, סאר געשטימט האם מעמבערשיפ די
 קאם• דיערע דורכצוםירען הײטpעלעגs די pays זײ

 איבעײ ויך ערם3מעמ די זאלן און •ײן־םארשפרעכענס.
p מיר ווען או צייגען, r n נים עס איו דעמאקראטיע םון 

 דאן ין3 איך עס. ירעןr■ראקם מיר גאר רייד בלויז
p מייז י ארייגצושיקעז געווען גױים i.אוגזערע יגגאציע 

iy םיר. מיט יגגעשםימטp ניט האכעז אבער, מעגשען, i* 
a געױען טאקע עם איז צו iy אגריםענם עם1 באנייען 

 ניט ויד האט עס און קלאוק־מאנופעקטשורערם, י1 מיט
P אין ע3סומאטא נייע א pssyias^ לטrגעו ’rp iy i 
p 9 סיט iי1 ײאלעז• די נאד פארגמ אױף יגגאאיע 

 אונ־ אמ נײ םאקע אך1 זייגען נײ־עתױילםע םערםטע
 ביז באלעטאםים• מים לונגען1פארהאנ אין ען1ערפא

pליaגע איך a אך1 קומען אלעמען נאך וױיל אפיס, אין 
. צוערשט. ױניאן־אינםערעםעז ױ

iy ;לאגע אזא געשאםען ויך האט ערצו1 i קליי־
 און םאז־ערעז אנגעהויטען האט קאםערם. ^4 לאקאל געד
iy יו*3 א אםים, אין פארטרעטער א געקראגעז האט 

i ,65 לאקאל און געם־אגענט. y i םמ לאקאל גױויםער 
 בלי׳ys איו םיניזמנרם. אח אפרײםארם רyטyשםיק־ארב

p  pa א p p -o y s ra* לאג דיy אפיס אק ys i p* 
o װאן־זגן iyoy i■  n  : ’ ip- עםליבע פח לאקאל א סים 

pa9n גיונ צוייy*סp pטn  ; p ס.1קאמ

m פח iKayipyo קאהמ״ ם. םאניא רyםםyשװ y?”־ 
iy פח DiynaiKByi שאגאל i אינםyרנy,מעל• שאנאל 

n חנם,  p םאשyל oiyasyo פון p t o i p ’s!’ iy i ויך 
 ijm באנײמ אמ iya9BP9 םזגן15 חנם psycy 1וױחנ

p םאתױילוגגמ. און pקלאס אין מץסץסײמ, o  n- 
oiya װyלyאפעז וײן ן ^ אלג אוחננםמ: פ

iy אין r ם אק — סאנהסםען סייד װעסםp̂אל  חײ ט
מ צװישמ ים1סט מ24 םרײז״ם, ניחגל םון סקול מ  וי

s9B אח m y p i p p »  ,i’pny yaa9, נאך האלג פון 
»iys םיגף p  p i  ra אוחננם. אין

^אר איץ — בראנקס פאײ־ םקול, הײ תווחגלט ם
1 oy.i•װאשיגגטאז אץ אוז p p »  ,rsyip ^פרײםא P* 

p נאך האלב פון אקטאב^ l^syaav פץ םאנגענדיג a ’i 
.10:30 ביו

rnpyn iy אין — הארלעם איסם i• ,פאונתישאן 
rsy םינפמ אח םטריט מ104 ip, 5^סםא יעדען, 

s’ isyss9Bp חגם l5טp אקםאבy,10:30 7:15 םון ר ra 
אװזננט.

 njrasyo לײבאר םyהארל אין — הארלעם װעםם
p< םםרים, yal25 װזנםם 312 iy דאנy7:30 פת רשטאג 
אותנם. 10:30 ביו

 סקול, הײ pרםyםyחש טאמאם אין — יארק נױ איסם
y’sm ^opB 1 דומאנם און |y p ’ ,orpnyםון 3יגםםא 

0^7 10:30 ra •̂חגנם
 yu79 םקול, הײ ט3ױטחנ גױ אין — בענסאנהוירםם

Sfrosn p ^16 און םםרים u r ,rsy ip בױ 7^0 פון 
10:30 asyip.

p םץ םיםגליחגר פאר םױי זמטוײט n y a sp  ■pi

p צװישזח םםרים מ24 סקול, הײ טרײדס גיחגל ראל a n 
ם ׳orsyriy אוץאכ^ מ ^ װן ד ען p»ז m ^ 9 a חמ־. 

iy ם3לי פון גצחת a p ש״  און ״הארפאגי און םינםמתי
p s s ia m s iy i פון n טרײד גאחגל ly a y a p.חנר ״ 

P םיר ילחנר.n 3 ערקאנרמ וחגט קיגםטאנר B y ia זיד 
םקול. בײם

ip םזגםראפאליםאן — vn2S רyאקםאב  apyno 
r םינםטע ארם, s y p םטרים, סע82 און s n  p i״y אױם־ 

^ אנג מ p םיר ש e y ia צװײ ויד iy s« p םיםאג3נא 
r םינםנמנ בײם p p ארײגגאנג d p •םחעאום

1.DiyiSI, חײ האנץן* eyjr’i ,
«׳ ׳ייו ij» i־7ab׳b »ר1< פדײ אײגסרים ײי וועניגער מיט ׳ ׳ ״ » ' ״ '
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p א TP ,Dsyp*psra זאך קײן i p גים p s  p p s 
p D a n u a  p  p p r אט n רםאל9ניט*גy די לאגד 

 אטשpopDips, 3 איז 65 לאקאל אק אוםצוםריחגנחײט
poyiyDsp y מײן לוים iy n  p m  sum s די איז 

iy«yw ט5אגםי3סארנא נים iya9 •pppps א•3■סי 
p יש5לא n  p p אומ־ זײער באחמטימן איץ פארשםײז 

i װאס חנרםים, יחננהײם1צופ y i צאלט ם9ײ קאללא 
5 nעלט5 םוםזנ חנםםע p i  p■ האם באארד דזשאינם

Dsysrw קײז גים sra psys«k. ■3» פריוממ rאםש

jra 3 תפארטמנט, l6  Doyr •סםריט
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 פלעגער אמטעחןםמנמע p שפאונייעז שבת
יארק נױ אין

p  ■piױקײשאנאל DsyoDpayi לץ9 נאד פירם 
n שיאציחנז׳ שבת urn 9 האבעז ליחנר5מיט p s
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nyaaya״!p s
«o״n וױ oyi גאו ^צם, p האף, איך r־ t r־p a l9  lyatpfp Dp, צחײ p״p s .נאכמיםאג n סעגט־

 דעם 'אר דאם רי־ױניאן פעלאמוי• םמוחןנם
מארטש ערשםען

p סיר p סיז *י^רקואםקײם די y iy isp לען9לאק 
̂*.̂יירליע דער אי *■גא^אצ^ס׳ פרײנםליטע און  1ג[_

 פעלאושיפ סטודעגם תר פון p»ji’*n און טשעאז
i חנם װ$ס r חנם פארקומעז yרשטyנאכםי־ םארטש ז 
p םאג cpuD o n, ר ^  1« ויד ויעלעז פרײנט את ל

paipsya9i וטיפ* וחןרם קאםיםזנ 9 פארבחגמעז• און* 
 יעדעז פת סיםגליחנר ןו־י פו םארםחננהנר מים לםyשםyג

 ר«נימ־y 9םרײנדל̂י אח pלאקאל אעמנמ לאקאל•
oyp וחנחגן p  p a y p s לp p אםעז• אםום1 חנם

 אונזער פון קאנװענשאן דער פון מואוױ א
איגטערנעשאנאל

p סםאר, פארק בחחגר a p y in  ■?npmpiny ח• 
p  i nגםyנאנםירם׳ ל,9נ9תעש* ra  oy p פארםיג שױן 

n װאם םואוױ m rn ys p a ip s  ra קאנ־ אוגמר פון 
p^ וחגנשאז a a iy  d p  ra  oy .p»  p o i םאל ?p 

yoa’ays p i פמ iyoyai«  lysapnyoa m באווע־ 
yoospari n של ע& ןז גונג,  p iy ri osyanrup 

 מגײמשאז p»sr 9 בײ posys9a אײגמ־וקספןלע און
פיל̂נ פואװי 9 »יף

d טױועגם צח׳ײ אױף p פילם ra פארצײכזןנם m 
pais חדך פלאוםס פיט פאדאו־  n ארפ T »  m 

oysno ; sjuyt ח® o n םyaקטypaאק ל ponyo 
ps» i ypnyoa •pn i p .  p r p s  lynpo״ ; P P  iy i 

pan s y in p  n  ra װאם p a in ם3באטײלי זיד ra 
i n .ראגראם* m פון אױספאר p o a s n n  n םים 

m  r»  psrn ri yoosuari n  ; p a ^  pa oyoaa n 
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oyo pa a*pp מאוײגא m  pc פיקטשווי .פאשאז *P 
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p בײ פואוױ y i ^םיםינג P P  psroTam yrpa p i 
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סשערליים ש«פ און המהםאכער פאו נמלדונג װיכפינע
 אג־ קאלעקטיזוען דעם םון פארשריסםעז די לויט
 סאראנם־ די ליגם אינדוםטרי אונזער אין רימענט

 יוניאן דעד םון םיטגליד יעדען אויף ווארטליכקײט
 װערם װאס גארמענם יעדער אז זיכער. מאכצז צו

 דעם האבען זיך אויף זאל שאפ אק אױטגעםאכם
לעיבעל״• פראטעקםיװ .קאנםוםערם

 קלאוק דער םאר לעיבעל יוניאן דער איז דאס
 קוי־ װאם םרויען די װיםען לאזם עם אינדוםםרי.

 יונ־ קויםעז זײ אז לאנד, גאטנען אין קליידער די סען
קליידער. געםאכםע יאז

לעי־ די אז נים נעהען ארבײםער אונזערע אויב
 אין געמאכם װערם װאס גארםענם יעדען אויף בעלס

 צו איםשטאנד זײן נים םיר װעלען שעםער, זײעדע
 אויםגמײכענ־ דער אט װאם נואען םולען דעם איהען

באדינגונגען. יוניאז עגםארסעז צו אונז גים געװער םער

 נאכגופאלגען באשלאםען דעריבער האם ױניאן די
שאפ. יעדען אין עם

 נישט אייך באזארגם בעל־הבית אייער אױב
 שאפ־טשער־ אײער וױםען גלײך לאזם לעיבעלם, םיט
 האבעז זאל עם אז גארמענם, יעדעז נאך קוקם מאן.

!לעיבעל א איינגענעהם י■
 לאזם לעיבעל א אן גארמעגם א געסינם איר אויב

םשערםאן. דעם װיסען גלייד
 אין װיםעז לאזען גלייך םתעז טשערלײם שאם

 גענוצט נים ווערט עס וואו םאל יעדעז ױניאן דער
לעיבעל. דער

 װעם באארד, חשאינט דער םוץ באשלום א לױם
 רול, דעם אויםפאלגען נים װעט װאס מעםבער יעדער

באארד. גריװענם דער צו ווערען גערוםען
___ױניאן. קלאוקמאכטר באארד דזשאינם

ט11^ ר ע א אנ ק ״ן י
a אץ אריטגןןסיר• p ריזמןןן

ג»רדען םקװער מעדיםאן
;past און עװעןיז pwo *יארק נױ ססמ

m ג א ט ײ ן נ ם׳ או ר m אודענ אנןן ם ק א
י י ו ו צ ) ( ן ע ג נ ו ל טע ש ר א פ

גרופעס טױיסאלישע און דראטאטײשע ױ זוון
«ז

ױניאז וואױןערס גארמענס ליידים 7אינטעונעשאנא
וי .........................- . ו

1 A A A ,טענצער און מוזיהער זיגגער, שױשפילער 
I W W W עדזשענט דעם אץ אגטײל נעמען•

איו םפעקטאקעל דער  אםעריקע חער ,
 ײאםאטיש־םוזיקאלישע * איז ױעען״

 אםעריקע, פון געעיכמע דער פון שילדעמנג
 בחות די און לאנד פת אגםוױקלונג די

 די איר. אין נענוםען אנםױיל חאכען װאס
 דער אויןו געבױט איז דראטאטיזאציע

 װאלט פון נאםען זעלבען דעם םיט פאעםע
 אױפ־ עם איז םאל עחמוען צופ וױטטאן.
פון ערעפענונג דער בײ געווארען נעפירט

 טע• אץ םאי לעצטען קאנװעגטאן אונזער
 געםאכט חאם און גארדען םשװער דיסאן

 «ווײ די אױן* איעדרוק נעװאלדיגען א
 חאכען װאם גױםגלידער מותענ® צענדליג

געזעז• עם
 אםים גענעראל אין באקוםען *ו םיקעטם

 אלע אץ און אינטערנעשאגאל דער פון
 און םקול רענד .פארווערםם״, אץ לאקא̂ל

םםיידז*. לייכאר אין

 «וױי די ®ון •ראטים
פ«ד ימ־ס נװ נחךפערדעם פאר פאחיםעלתגען

 דרעם צו אפיר וריננענרער
פרעסערם

־ ברידער: ,טײערע
 םון קאםאלעינם אגגעקוםעז דינען אםים אונזער ״אין

ײ וחנלכע אין ירעסערס׳ ארבעםםלאזע  זיך, באקלאגעז ז
 אר* טאג א טאר געטמען װערעז ײעלכע ארבעםער״ אז

 לאקאל דעם גים באקומען בײרא, לײבאר דער דורך בעם
 װי םיניםום, דער םאג. א דאלער 10 סיז מיגיםום 60

 באארד עקזעקוםיױ דער םון באשלוס א איז וױיםם״ איר
 םיםגלי• אונדזערע פון געװארעז אוגםערשםיאם איז און

 םא- םים גאך םיםינג םעפבער חשענעראל א בײ דער
צוריק. נאםען

 אטיס אונדזער אז אונטערשםרײכען, דא װילען םיר
 בא־ געװיס םאלערירען. גים האנדלונגען אזעלכע װעם

 ןיי אז מיםגלידער, אונזערע אלע ניט םיר שולדיגען
1 דעם געגען גײען און זאכען אזעלכע ■ראקטיאירען P 

 םאכען, קלאר אבער וױלען םיר יוגיאן. אונזער פון שלום
 װעלכן די, און װאך דער אױף שטיין װעם יוניאן די אז

 דאלעד 10 דעם סון וױטױגער *אלען איז שולדיג זײנען
 פאר* n ווערעז גערוםען װעלען אוחאכע׳ אן אן םיניםום

אנםווארטליכקייט.
 גיס װארנעז און דערמאגעז אײך םיר וױלען אויך

 אויף שםײען װעלכע דזשאבם, אויף •רעסערס נעםען צו
 אפגעשאסען ם י נ איז עם אז אויך, און פלאץ, סםעדי א

 B בייםען נים סאר ססן אז באשלום, דער געװארעז
באארד. מקזפקוםװו דער פון פרלויבענמס דטר 1א חשאב

 קאאיערירען װעלעז •רעםערס אלע אז האםען, םיר
דער םון באשלוםעז די אויםפירען װעלען און אונז םיט

באארד״. עקזעקוםיוו דער
.60 לאקאל פרעםערם דרעס באארד עקזעקוםיװ

מענעדזשער. קאהסן. מאקם
םשערפאז װאסילעװסקי, י.

 דער אױןמ נידעלס״ און ״פינס
דנז מו פ

 נופער לעאטען אין אנאגסירט שוק האכעז םיר וױ
 לעיבאר אינםערנעשאנעל די האט ,,גערעכםיגקײם״

 ערפאלגרײכ־ דעם שפילען אנגעהױכען םרואע םטײדזש
 •ראװיגץ. דער אויף גידעלס״ און ״ומס ריװױ סטען
 גע- נידעלם״ און ״■ינם איז װאכעז דדײ לעונטע די דורך

 םים וואשינגםאן און םילאדעלםיע אין געווארען שפילט
 טרופן די וזעם אקטאבער נגאנאט דורכ׳ן ערסאלג גרױס

 דעם םון — באלטיפאר :שטעט פאלגענדע אץ שוילען
 טען7 דעם ;אקםאבער םען6 ביז׳ן םעיםזנמבער םעז30

 און ן9ס8 דעם ;דעלעװער װילםינגםאן, אק אקםאבער
 ביז׳ן םעז10 פון ;קאנעטיקוט האדםטארד. אין — םען9

 ביוץ םען14 פון ;גיו־חײװעז אין — אקטאנער םעז12
 19030 ביזץ 19028 פח ;באסםאן rא עראקמאג זמע26
 אלבאגי■ אק אקםאבער 19031 09ל און •ראווידענם אק

t o זאלען זיי ר«919ל אוגזערע אויםמערקזאם מאכען 
 ל־9ז 09ד אט זעחץ או גענהײס9געל די 19«>דורבל גיס

תװױו. שיינעם ן9ט
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ט מ י ט ד ש א ס פ ׳ ט י ל ע װ ז ו א ד
מא־ איצטיגעז דעם אץ זאד װיכטיגםטע די

 דןף דןןר טאר אץ סאלק אמיןריקאנןןר םארן םענט
 אז איז, ױעלט דער פון סרײחײם אץ םאקראםיע

 פאר װערען געױײלט אםאל ױידער זאל רחװעלט
פרעזידענט.

 די חאט אדםיניסטראציע רחװןןלם׳ם אדנםער
 א גע&אבט נןןזעאגעכוגג סאאיאלע אמןןרי־קאנעי

 די איז רוזװעלטץ גיז פראגרע^ גרױסען זײער
 זײןןר געייען אםןןריקע אץ גןןזןןצגעכונג סאציאלןן

 אנחןרע די םייט םארגלײך אץ הינמערשטעליג װײט
 פץ צײט דער םאר אכןןר װןןלט, חןר אץ לענדער

 חייש אםןןריקןן האט אדםיניסטראציע רחװןןלט׳ם
 ױעגען געזעצען די חןרםאגען צו גןןנוג אעעיאגט.

 סענםיע, אלםערס סארזיכערונג, ארכעטסלאזען
 ארבעטס■ םינימום אץ ארכעטס*צײט םאקסימום

ץ לח  געזעץ, װאגנער דןןם באזונדערם גאנץ י
 ארכןך די אדיבער פרטים םאנכק אץ יאגט װאם
 ציװיליזיר• אנדערע םאגכע אץ גןןזעצגעכונג טער

po .לעגדער
 א פאר װאס אץ חןרמאנען זיד דארף םען

 רוד װען גןןםתען זיף חאט אטערישע צחיטאגד
 אסט •דןךידענם הןם איבןןרגעגוםען חאט װעלט

 זכרון קורצען א חאבען מענשען חואװעיץ. פץ
 עט װען צײטען, שלעכטזן די גיד פארגעסען י*ון

 חןר• איצט אבןןר עס דארף מען .jnpops אן קומען
 אויף געפמען םאקםיש זיך האט אמעריק? םאנט•

opn שװpװ באנקראט, םץ לpרחװ זpהאם לם 
a איכערגענדמען p פרpזp Tחואװער׳ן. פון אםט נט 

op אז אױסגעזען, האט i p קאנאםישןןר גאנצ?ר? 
 צונויפגע• האם לאנוי פון געכױ פמאנציעלער און

^ א כראכ?ן. ױ o די פון צאל גר p 'io o w N אץ 
ש לאגד  די איץ סױט איגגאנצז^ epos ג?װען זײנ

p a n p 'R, מ װאם ײנ ip נאן ז p a כאטײג^ אץ 
 אכגעהאלטען מאםערניש נרױפ םים כלויז האכען

i p i .חאפ?ן לאגד םון פאגקען די ?קזיסםקנץ 
p« די נאד אימ? p ia ג^זלאםען p ip^ i טירען 

 טיפמעס םינאנציעלןן אםקריקאנער pa»a די אדן
ש איז ipa םיליאנש פאני^ אץ ג?ײ 'N םליאג?ן 

®ip o p i ארוטגעגאג^ען ײײען panparn און 
 האם^ג שום אן נאטען די אץ םארצװײםעלם?

ip ?ריגען צי ^  o p n «  fp a ip ^נים חיל npopa 
ש איז  זיינען װאם סאר^ר, די םון ?3לא די ג?ײ

ip םאראריםם אזײ p p a, סארלא־ חאכש זי־׳י אז 
ש p י p ?םץ ליכקײם3מ fjp o o 'ip p. טון t p p

 o n t o-------------------------4 a■ k u y A B U | a a k U f t a 4 M  a a A . | 4 4 4  4A M  4 M די חוגגער-ט«רשען, באריםםןן די דערמןןגןןן םןןן 
p rm אין ממל?ר מחטוו די טון ם3כרעז~לאי 

גאםעןז אלע

op װי גומ אזוי ניט װײט נאך הײנט איז ipc 
ipa װעלען. וואלט î op םאראן חײנט אױף נאך 

 מיט םארגלײך אין אכער אדכןןטסלא̂ז םיליאנען
 א חײגט דאך איז צײטען pipooro הואװער׳ם

װ?לט. ליכםיגן}
 אז דערמאנען, צו םארג?סען נים מען זאל אץ

 agi aappipas זזאט וזאפ דוזזועל^ געװען איז עם
 זאר־ צו opbs^bi»b איז מלוכח די אז ירינציי,

rapoonpp ip םאר גען i אר־ װילען װאס די פון 
 אר־ ײ קריגען. יט3 ארכ?ט ?יץ ipap? אץ כ?טען

oppproopo^ אדממיסטרא־ רוז^לם די װאס 
 pa• חאגעץ װ?לכ? אץ ipoiapanporN חאם ציע

p די אץ םיליאנש צו opארג עכען3 r r i •חילםם 
כיט ארכעט קײן האכען װאם די, םאר סיסטעם
oapppa ,אץ לײכ?ן3 קײן ים3 חאפש קריגש i p 

«paa'rpa ipa»?'ipB. חאט דחװעלט •papa 
 פון םילאזאפיק pלטpװארצpאײנג אלטע די כען

npapnpB* apn ,אז קאפיטאליזם»ipopai זײנען 
 רע־ דער םון אױפגאמ די ניט איז op און הםקר
ani'a זײ. פאד זאײש צו

op רוזװ?לטץ קוםם o 'ip p  i p, װאס ip 
t זיך חאם a p ip אן o p ״•apa Bpapopanuo 
^ op פץ שש״ p f l פון דרים?ל צװײ כאשטײש 

ipa»pnpo» a p פון דרים?ל צװײ די אט פא̂ל 
ip i באם אםעריקאנ?רpלקpרונa, נים חאכש װאם 
 װאם אץ קױארםיר ^נשליכ? p3נדיpאנשם קיץ

.fapa'ipp זײער םיט זיכ?ר נים םאל קיץ זײגען
ipאגשיק יי קוםם רחװ?לם׳ן  a p  îaiap 

ל3 מענשליכעז מזןר א ען3?םרא3ארײנ האט ^ 
i אץ p ר3א^ריקא? ip  jpa 'a^ aan 'ap 

a אץ אז אנערקענט, חאט p ׳קאםף n ap apt־aip 
ovepa אימם׳ אץ ?אפיטאל *ײי״ש VJP ד יי  י
aaiTa א כלײבש ני־ם ipa'o*i צושױpזיף און ר 

i װאם ׳ipp»*p ניט p שםארקpיזירם?ר3א3אי ר 
a קאפיםאל p  a p a p א;יזיר•3אדסאר שװאכש 

 אץ זיך האט רוזװ?לם ר. p a p כ ר א ®ש
a p אפען גאנץ פאל paשטp״עקא־ די געגען לם 

 אנגןןרוםען, זייי• חאמ ip וױ ראיאליטמ?ן״, נאםיש?
 •pa פוץ אכע3אױפ די איז ap אז ,aagrpa האט אץ
fpi שטארקש די עגען3 שװאכ? די חעלפש צי

aapaDa'ap דארןי fprpa i p זיכעיעז זײ o p 
aapi קעגען זאלש זײ כדיי ׳אדזירש3אי צו זיד 

 אן װי לעכען ipipopa א םאר קאמף זײער אנפייש
קאל?קםיװ. ארגאגיזיר^ד

ש איפקנהןי די  רוז^לטץ םאר שטימש מי*
o כלויז ניט p  ,i» B ip א שולדיג אים ײיגעז זײ 

ip  B p  ^ ap שליכ?ר3ם? מחאנדןןלם זײ חאט

n חאט אץ ipaapipa אץ ^ p p a סאר פייש3טײ 
ip מאכען װאס ,ipoprpa זײ " i לpכpלײכט?ר ן 
ip אץ p a 'i, זײ :אר ip® ip שםיםpאיפ םאר ן 
ipD זײ ױאם דערםאר, ipa פיל ip, אז ep זאל 

D װעיען פארטגעזעצט p םאציא• פץ ראם3«רא 
 1PPTI אײ:ג?פירט זאלש Dp אץ aaiapaBprpa ל?ר

 ארכסמשי רי װטלכס אמ nntorca אזטלגט אד3
i« די זיד• נויטיגעז p p i קעיש ipav ,אז זײן 

a 3 ׳װ?יש ג?װײלט זאל ip ייש װילקי/ pיט 
poaapn a רחװעלפ׳ס םאדםזעצען p  .ap a p a 

 ציגןך DppiT«*o»p ?3זײ אץ חאט ױילק? װאס
ip® י1 זאגמי a p i, אז ip װpי1 ט ®ipapai 

o p  ,ipoprpa ט1?פי33אײ שוץ זײיש ip p p a,
*י אפשאפען. נים

ap א איז papa זיד ?ש מעז װיפיל אײף 
 װילקי לאזעז•1פא ?כשט1שפ1פא װילקי׳ם אויף
a אץ חאט p p ^ a a vp  pâ r אלעט?ן עזאגט3צו 
e p םpלp pחיטעל. פון ל ap חאט >#VWnpa 
ip חאט ip װעםען פאר  .aipipa צינשאנט חאם 

p 1יקולטו13א 1פא פויײזש חױכ? םער1םא די a• 
aâ 1 אץ דוקטען tpaw a p  ipםאלקס־םמסען י 

i ירײזעץ גיליגערע p ;ל^ע^טיטל a p  ip 
 און ipa'Dp» paria טש3פאכריקא די ט3צוגעזא

ip 1 חאם ea^rpan3® י ipapaiדמנד1םא רױס?ן 
o «שן p  ip ״»aapp דם1ל?כדלא מ ^po

B אויף פראצענםען o a p a e e p rN  p p ^ r און ip 
ip יoa^Tyan 1 חאט  .o a p  p a 'ra  aaanapa 
 און oapapiDon^B קיץ געזשאלע^ט נים האט
ץ n ?י n ra p a p a פאר ^ ײנ  כלױז האם ip ק
ep a אזױ וױ eagrpa נים p  ip אץ םאן a p 

i p כישוף םץ א iapa a p  ipייכש ap •מ ח
ש. צופיי
i אזױ ניט איז ap 1נא p •ײ ןךקו Ipapipa,

P® ש עי î יי p  ,ipaiapas 1 זײ אזױ װי P P
.a i'B p aa m

ip איז װיל?י p a פאײיכפױג aiapa אץ p m 
a p p iT B O?* אז ש,3זא צו נים ip האט np ia 

a אלץ אוצושאפש p האם ח׳זװעלם .avepaa^N 
ip מל נױ תזװקלט׳ם אז ׳זאגש צו אױפ םײדם 
 של?כט ט1pװ ip אז פלױז, 03זא ip של?כם, איז

a p  a p i ip  .ai'® paain דיל, גיו a ip a m p 
.1P'D3*m ip p a  ,ip

p י1 a p o איז ̂i p ; 1פא .ip e p  ip a p
ia p 'p ?1אפש ,1<ןלאפ ip לי־ 1?3אײנצי 

a ,1̂כע1ש 1ב?^ל? p מ נאד איז  ?פליגש31אי
ip אץ p a p tp N p i i p װארלד, DpiapTpo,

1pײעגש צײלט p m ש ^ פ ש ? a ׳ג p  ip  ap '

*r.
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