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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

אן דעד םון םיטגליד יעדען אויף ווארטליכקײט  יוני
 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
ײכענ־ דער אט װאם נואען םולען דעם איהען םגמ  אוי

ם געװער םער באדינגונגען. יוניאז עגםארסעז צו אונז גי

אן די  נאכגופאלגען באשלאםען דעריבער האם ױני
שאפ. יעדען אין עם

שט אייך באזארגם בעל־הבית אייער אױב  ני
 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

שאינט דער םוץ באשלום א לױם  װעם באארד, ח
ם װעט װאס מעםבער יעדער  רול, דעם אויםפאלגען ני

באארד. גריװענם דער צו ווערען גערוםען
___ױניאן. קלאוקמאכטר באארד דזשאינם
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1 A A A ,טענצער און מוזיהער זיגגער, שױשפילער 
I W W W ן ע מ ע ל נ ײ ט ג •עדזשענט דעם אץ א

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 לאקאל^

םםיידז*. לייכאר אין
 «וױי די ®ון •ראטים

פ«ד ימ־ס נװ נחךפערדעם פאר פאחיםעלתגען

פרעסערם דרעם צו אפיר וריננענרער
־ ברידער: ,טײערע
 םון קאםאלעינם אגגעקוםעז דינען אםים אונזער ״אין

 זיך, באקלאגעז זײ וחנלכע אין ירעסערס׳ ארבעםםלאזע
 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
 1P דעם געגען גײען און זאכען אזעלכע ■ראקטיאירען

 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
שאב באארד. מקזפקוםװו דער פון פרלויבענמס דטר 1א ח

 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
פמודנז

 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

to 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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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

ח ץ ל  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 פרpזpTחואװער׳ן. פון אםט נט 

op אז אױסגעזען, האט i p קאנאםישןןר גאנצ?ר? 
 צונויפגע• האם לאנוי פון געכױ פמאנציעלער און

^ א כראכ?ן. ױ op די פון צאל גר 'ioow N אץ 
 די איץ סױט איגגאנצז^ epos ג?װען זײנש לאגד

panp'R, ײנמ װאם אן ז ip נ 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 pip^i טירען 

 טיפמעס םינאנציעלןן אםקריקאנער pa»a די אדן
 םליאג?ן ipa'N םיליאנש פאני^ אץ ג?ײש איז

®ip o p i ארוטגעגאג^ען ײײען panparn און 
 האם^ג שום אן נאטען די אץ םארצװײםעלם?

ip ?ריגען צי ^  o p n «  fpaip ^נים חיל npopa 
^ר, די םון ?3לא די ג?ײש איז אר  זיינען װאם ס

ip םאראריםם אזײ p p a, סארלא־ חאכש זי־׳י אז 
ש p י p ?םץ ליכקײם3מ fjpoo'ipp. טון tp 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 
prm אין ממל?ר מחטוו די טון ם3כרעז~לאי 

גאםעןז אלע

op װי גומ אזוי ניט װײט נאך הײנט איז ipc 
 םאראן חײנט אױף נאך ipa^i op װעלען. וואלט

 מיט םארגלײך אין אכער אדכןןטסלאז^ םיליאנען
 א חײגט דאך איז צײטען pipooro הואװער׳ם

װ?לט. ליכםיגן}
 אז דערמאנען, צו םארג?סען נים מען זאל אץ

ag זזאט וזאפ דוזזועל^ געװען איז עם i aappipas 
^opbs איז מלוכח די אז ירינציי, bi»b זאר־ צו 

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 ש צו ײ זײ. פאד זא

op רוזװ?לטץ קוםם o 'ip p  i p, װאס ip 
t זיך חאם a p i p 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 פאל 
ip i באם אםעריקאנ?רpלקpרונa, נים חאכש װאם 
שליכ? p3נדיpאנשם קיץ  װאם אץ קױארםיר ^נ

fapa זײער םיט זיכ?ר נים םאל קיץ זײגען 'ipp.
י קוםם רחװ?לם׳ן ipאגשיק י  a p  îaiap 

ל3 מענשליכעז מזןר א ען3?םרא3ארײנ האט ^ 
i אץ p ר3א^ריקא? ip  jp a 'a ^ a a n 'a p 

a אץ אז אנערקענט, חאט p ׳קאםף n ap ap t־aip 
ovepa ם׳ אץ ?אפיטאל *ײי״ש מ י VJP אי ד י  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 

ש  אן װי לעכען ipipopa א םאר קאמף זײער אנפיי
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  ^ a p שליכ?ר3ם? מחאנדןןלם זײ חאט

n חאט אץ ipaapipa אץ ^ p p a ש3טײ  סאר פיי
"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 

ש ג?װײלט זאל ip ייש װילקי/ a 3 ׳װ?י pיט 
poaapn a רחװעלפ׳ס םאדםזעצען p  .a p 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 v p  pa^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• 
aa^tpaw a 1 אץ דוקטען p  ipםאלקס־םמסען י 

i ירײזעץ גיליגערע p ;ל ט טי ^ ע ^ a ל p  ip 
 און ipa'Dp» paria טש3פאכריקא די ט3צוגעזא

ip 1 חאם ea^rpan3® י ipapaiדמנד1םא רױס?ן 
שן » o p  ip ״»aapp דם1ל?כדלא מ ^po

 ip און BoapaeeprN pp^r אויף פראצענםען
 ip .oap pa'ra aaanapa יoa^Tyan 1 חאט
 און oapapiDon^B קיץ געזשאלע^ט נים האט
^ פאר nnrapapa ?יץ 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

צופייש.
i אזױ ניט איז ap 1נא p •ײ ןךקו Ipapipa,

P® ש עי י i^ י p  ,ipaiapas ױ װי ײ אז 1 ז P P
.ai'Bpaam

 pm אץ aiapa פאײיכפױג ippa איז װיל?י
appiTBO?* אז ש,3זא צו נים ip האט npia 
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  api ip .ai'®paain דיל, גיו aipam p 
.1P'D3*m ip p a  ,ip

i^ איז papo י1 p ; 1פא .ip ep  ipap
i a p 'p ?1אפש ,1<ןלאפ i p ײנצי  לי־ 1?3א

? ל ^ ? a ,1^כע1ש 1ב p אד איז מ נ ש31אי  ?פליג
ip אץ p a p tp N p i i p װארלד , DpiapTpo,

1pײעגש צײלט pm ש ^ שפ a ׳ג? p  ip a p '

*r.

בײלאגע גראוואור ראמא מיט קעמפעין־אױםגאבע ספעציעלע



גערעכטיגקײט ־►■4 2 טי יז
oynpa םיט ®np®panp®3i װאל־קאםף. חןם װעגען 
 ארויסגעװיזען אים זיך ®yn oyn זײ, פץ אײגןןד

 לץ,8 פץ געגנער םאדכיטערטער גיט זיץ «ו
 ®,ayrpa אים oyn אײגגעפירט, ®yn רוזװעלט װ$ס

ry י®3 זײנען עם nty געזעצען, די oyn זײנען 
 אדמי־ רוזױעלם׳ם אתנזער flnynpa אײנגןןפירט
p ניסטראגיע,  nyaכ־ ר ו ד װערען זײ װי אופן ר 

 אדםײ רוזװעלט׳ס םץ yonyyo די ט. ר י פ ע נ
 אונםערנעטןןר די צו םײגדליד זײנען גיפטראגיןן

 אומזיסםןן און ®^גןןל םף y זײ פארשאפען אץ
חוצאות.

 זיץ ניט אץ רוזװעלט ניט ty װײסןןן, מיר ׳נו
 אוגמער־ די צו פײנדלץ־ זײנען ציע8יסטר3«דמי

 -yp דער מיט צעקריגם ניט איז רוזװזןלם געסער.
 און סיסטעם גןןזעלשאםםליכןןר פיטאליסטי׳טער

 װײסןןן אונטערנעמער די #■שאםןןן. ניט איר וױל
 ty װןןלען, װןןלטען זײ םעד, נישט גוט. גאנץ עס

 •pony די סון דורכפירונג די איכיןרל$זען זאל םען
 •pony תזװעלט׳ס ױשר. זײער אױןי ®קר־גןןזעצען

np® װאלט אלגעםײן אץ דיל ניו זיץ אמ נעזעינקן 
 pasyyo רוזװעלם׳ם װען געקימערט, םיל ניט זײ

 די זןזלען זײ ty זײ, םון ®npnyopa ניט װאלטען
 אונ־ די װילען nyonpn אץ אפחיטען. נעזעצען

®npapanp װילקי׳ן שםארק אזױ nyo רעזי• א® 
apn.® װילקי yn® ״ ױטט np אז פאישפיאפעז, ז
o p דיל נײ np®po tpnmontn עס רוזװעלם, ווי 

 npapanpaat.® די nyo זיי, nyo npopo חײםם
op פאליטדטןןן טאםאני יענעם םיט װי «ונק® איז 

ayrpa ®yn oyn;® אזוי װי נים קיםערט םיף 
. npn ז^ל סען »כי שמיםען װעט עולם nya 8ל* 

i שםיםען. די יײלען יעו

o אץ p אמטיגען ap&ya® דעי איז rpyp 
 גןך *ו ענגלאנד פאר חילף די י*ון חיםלןןיץ געגען
 יע• םאר פראגע וױכטיגסטע די מל^חםח, די װמען

i p םאר סאזונדערס אץ מענשען ■^גרעםיװען 
 כרד א םײ;ם זיג » חיטלקר׳ם װײל ארכעטער, די

n פ»ר דיקטאטור גאיכארישע טאל p און װעלם 
 פאר ארכעםער. די םאר שקלאםערײ גומיטעסליכע

 אויס־ םיזישע » זיג y חיםלער׳ם מײנם אידען
טונג םארטיליגונכ און ^

apvtpo® רוזװעלט yn® איכער• אלעמען
 חיט• פון םימד געשװןזרענער i איז ער Ty *יײגט,
 אלץ םיט גאקעספען *ו אים גרײט איז יון לער׳ו

 ־oynpa םײסם רp איז רוזװעלט קען. ער eyװ
 זײ װײל למי׳ן,8םוס און חיטלקי׳ן כײ מענש *ער

 סאראמ־ טיף וײ און זײ •yn ער סימ• װי זוײםען
נידערלאגע. זײער אץ איז ער •ערעםירט

^ eyn געמאן אישט כיז oyn רוזװעלט y 
 איר אץ עגגלאנד וועלפען וװ געקעגט ®yn קר

 חיםלעיץ נעגן lyoyp ®אר*וײיטעל«ען אי«פױנעז
 אץ חלק גרױסען » »yn ppnpoy פוסןןלמי־ץ. יון

y sapppa ®yn TayVaap ®yn /®pרױסװײזען yry 
•®papa nay®®npn̂  ippny] און חימל?ר׳ן ®yn 

 די [pap®nnpny מװיז?ז אסילו ®י׳ילװײז
 ױײ• און nayVw®*n פץ tpi'apna די אץ סלחםח

ty *Vy* Tpwe^i ®p ipt ®איז םלחםח חי*ל?ר׳ 
®nayVw.® ליק8אדם $ך יייד  ̂ ny 

, Vpnm®חילף ®׳ ®ipapp ®pn ia^aap ny 
np®pna ipnp® און npnyrpTm, װ?ן np ®?װי־ װ 

Vysy n p ®מךיײל p  •ipnpfl® ®?װ i p  f t 
ny® w iy a  np®®pi ,®יי p  ty» לק^ ®yn 

ץ p'®^yo nprnap^B*w יײז «י  י
די [pantpa *sapaap Vyt np ty ־,

ל8? רחװןןל®  ipn 
n tw  p®opna די זיץ  yp

 װאל?ן יי אץ
®P'® ” ny• און ז

^ ני* esya op מוםאליגי׳ן.  װיל?י אױף ®yn אוי
ayr® חילף צו y fnapaap nyoבpאץ חיטל?ר ד 
 זײ־ ד3פרײ װיל?י׳ס \gtrr\t ty װײם^, יrלyמוס

 ippn כטyטרyכ י®papp oyn] 3 סך, tynyo 8 ן3
nyo ?מי, לױכ^3 זײ שונאים. זײער רי  ty דע

 ppny®r yty זײ צו [pr«no'ny יט3 וועט ױילקי
 יrלyםוס אץ היטלער לט.pרוזװ װי םײגדשאםט

o האכען װעלען p  y® צו tpayt, ז רוזװעלט װעןyל 
 ®yn לקnpayp'npoy oyi ty ®8 ׳לען8דורכפ

 רוז״ םיט אומצוםרידענהײט זײן אויסגעדריקט
ליטי^8י אויםלענדישןןר ױעלט׳׳ס

 זײ• אײ רייהעז אירע סץ ?ומען oyn ס»עקםאקעל, דעם
איר. פװ םייל א געז

 אינ־ דער פץ מיםגלידער די וועז גיט וױיסען םיר
 זעהן צו געלעגענהיים די האבען וועלען טערנעשאנאל

 אק עס ססעקטאקעל• וואונדערליכען אזא מאל א גאד-
 אנשטרענ־ סך א מים און קאסטעז םך א מיט סארבונדען

 האבעז װאם ׳די אז זיכער, אבער דינען םיר גוןנען.
 קײנ• עס װעלען זינגען״ אמעריקא הער ״איך געז?הן,

, . סארגעסען. נים מאל
 איר םמ דירעקםארס די און אינטערנעשאנאל די
 מיס זײן צו שטאלץ רעכט א האבען סטיידזש לײבאר

 וואס פארשטעלונג, קינסטלערישער גראנדיעזער דער
 אמע- דער אין גלייכען קײן געהאט ניט איצט ביז האט

באוועגונג. ארבעטער ריקאנער
 י■8 יעדער װערען. געװײלט םח רוזװעלט

 י•8ם זײן מוז מענש גרעסיױער8פר יעדער כעטןןר,
 םץ פרעזידענט נעקסטער דער Ty אינטערעסיר®,

 די דעריכער איז עם רוזױעלם. זײן ז^ל אמןןריקע
 אים איז װאס לץ8 טאן צו אײנעפ יעדען םץ פליכט

 oyn אנשטרענגונגען, די אץ העלםען צו מעגליך
רוזװעלט׳ן. דערװײלען צו געמאכט ױערען

 געזעצליכע די
 שטוגדיגע 40

 אדבעטס־װאך
קראפט אץ

רװװנןדבוץי פאר $לע טזבויגובו

ספעקםאקעל גרויםער< דערנעװען איז עס
רןװא א ע ד ע^נ  זיגגעז״ אמעריקע הער ״איך כ

 געײאדען אדיפנעפירם זױז דואס #
שבת, איגטערנעשאנאל דער פון י

אר־ מאקםימום געזעצליכע די
 פון איז אמעריקע אין בעטס־װאך

 ר ע מ ט י נ אן אקטאבער םען24
 ארבעם די װען שטונדען. 40 װי
אר־ דארף מען און דרינגענד איז

 זײ םאר מוז איבערשטוגז־ען, בעםען
 געװעהנ• םאר װי מער העלסט y מיט װערען געצאלט

ארבעטס־צייט. ליכער
האבען, אינםערגעשאנאל אונזער סון מיטגלידער די

 ױניאן די וױיל געזעץ, דעם םון געוואונען פיל ניט אמת׳
 ארבעסגד קירצערע םיל א אויסגעקעמםט זיי פאר האט
 יארף אבער״עס ארבעםס־לוין, העכערען םיל א און ײאך
װאס טריידם, די אין אםילו אז װערען, געזאגט דאך

 אױ גאײען׳ סקװעד מעדיסאן איז אקטאבער, טעז5 דעם
 אין םארזאםלונג ערשטע די װייסען, מיר וױיט װי געװען,

 םון םאג איץ אין געװארען געזעהן איז װאס אמעריקע,
מענשען. טויזענט 40 ארוס

 סקװער םעדיסאן איז זינגעז״ אמעריקע זזער ״איך
 גראנד־ דאסעלםעז א סארגעשםעלם זיד מיט האט גארדען

 עס װעלכער אין פארשםעלונג די םפעקטאקעל. יעזען
 װעלכע און פערזאנעז םויזענם גענומען אנטייל האבען

 םאר האם געװארען. דורכגעפירם קינסםלעריש אזוי איז
 אבער איינדרוק. גראנדיעזען א געמאכם אלייז זיד

 װען געװארעז׳ פארשטארקט םיל נאד איז איינדרוק דער
 מעדיסאז ריזיגען דעס אויף געטאן קוק א האם מען

 לעצ־ ביז׳ן אנגעפילט געװען איז וואם גאריען׳ סקװער
 ױעניג מים געײעז׳ דאד דינעז דאס ית־פלאץ. םעז

 אונ• םיז מיםגלידער מענשעז, אוגזערע אלע אױסגאמעז,
 ״איך ספעקםאקעל דער אח זיי פאר װאם ױגיאן, זער
 אײנ• שעהנע א אזוי סתם ניט זימען״ אמעריקא הער

 א זייטרט געװען איז עס גאר םארשטעלונג, דרוקסםולע
 םצענירם געװארעז׳ אראנזשירם איז עס םארשםעלונג.

 ױניאז. דיער טח געװארעז געשפילם אויד אח געװארעז
 םעדי־ אגגעםילםעז דעם אין צושויער מאסע ריזיגע די

 געסיל, אין צונויפגעגאסען זיך האט גארדען סקװער םאן
אין אגםיילגעםער די םים איגםערעם אין אמ גײסט אין

 שטונדען דעם םון געװאונען האבען װאם אזעלכע, םאראן
 םריהער דינען װעלכע די׳ זיינען דאס געזעץ. לוין און
 אר- די און ארגאניזירם געװעז גים םיל גרויסען צום

 פ»ר הועער־לוץ א געקראגעז זײ אין האבען בעטער
,ארבעטס־שטונדעז. לאגגע

 קאנצזראלירם װערען װאם טרײדם די אויב אבער
 םיל איבעריגם גיס האבען אינטערנעשאנאל דער םוץ

o אנדערע האבען געזעץ, דעם םיז געװאונען rn o זײער 
 ארבעםס־ צו שײד אח װאם בלױז נים אמ געװאוגעז פיל

 איבער ארבעםם־לוין. צו שײד איז װאס אויך נאר ציים
 געװינען װעלען ארבעטער מיליאז האלב א און צוױי

ארבעםם־װאך. שםוגדיגער 40 דער פון
 די סון אײנער איז שטונדען־געזעץ און לױן• דער

 איינגעםירס ײינעז װאס געזעצען, ארבעםער ױיכטיגסטע
 את עם אדמיניסםראציע. רתװעלט׳ם אונטער געװארעז

ר װעט װילקי װענדעל ױאס געזעצעז, די םון אימער מ  זי
מן  פאו װערען געוועהלמ זאל ער װעז אפצושאפען, זו

 באזוג־ גאגץ תאבען באלעבאטים ױילקים ■רעזידענם.
 װילקי און געזעץ דעם אט געגען געקעמםם שםארק דערם
 דער אז געזאגט- קאםיײן־רעדעס זיינע אין האם אליין

לאנד. פון באװאפענונג די שםערען װעט געזעץ
אםע־ טון ארבעםער די אז זיבער, זיינען םיר נאר

 געװעהלם זאל וױלקי אז דערלאזען, ניס װזנלעז ריקע
רחװעלם׳ן. פאר שםיםען װעלען זײ װערען.

האלוטשינער. ל. י.
ט ס « ל

 פיץ, nya ®וו?סױיל® tpynpa םיר איז ווא^ פאר
p® עלעכד panroya ®םי ®ay פײם ®aayanpar,
a^ap®* ]pop a סי® יץז איז p y אץ aayopa, 
p» סדױז און  ■^n T-----------n®np pya״p] שיץ. םי® ליף

n p סון או«רו i p  r»M &  ®p םיי אץ ny״r, 
 ®יןין y iy װמ?י?ן נדpלp די איו םיד ®רײב® איז

® װאו ^ל  pnny ני« ױס־פװפ םון צלי? y ®יר אויף ס
t און p® מײן אץ םיד ̂a a'nap^no tpap,® זיץ I

n אױף ®יך זײו כאםוידןך ®yn דדער p םי® ערד ana, 
 ;רו ®יץ aoya פון tpnpsyp די אץ tpon אץ
— ry שדיסןך *®tpany pa ““ צום i)pw ®וץ ני*

tftAAiMtb •AAA®■ IkU M M I MM® ■M MIA — — - - ץ ry און ץ ®ynpa זע® ®ו ני® ®yn שטאם סי  ®רױ®, זי
tpayn •y n  ap® p p n v  nya »איס צד גי ivnpnpa

®A  ■m u a  m m  M iM a ih  m m ® m ®A®M A il ײו• ®דז — ץ ח y? סי ip] ץ ץ עךך דקר אויןו ח§קר אדיך זי
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is צבימ םוז®ון 

רוז־ פרעזידענט באוואונדערם האב ,יך
 געהערט האם ער געדולד. װעלט׳ס

באהויפ־ פאלשע אומזיניגע, פיל אזוי
 אין געמאכט האט װילקי וואס טוגגען

 האט ער און רעדעס קאמפײן זיינע
זיך״ דאכם איז׳ עס געשװיגען.

 װאם באשולדיגונג, אזא מער נישטא
 אײנ־ די רחװעלט׳ן. אויף געװארםען ניט האט ווילקי
 אויס־ איצט ביז נאך האם ױילקי װאס באשולז־יגונג ציגע

 האט ער ברודער־מארד. איז רחװעלט׳ן, געגען געלאזען
 םון אײנציגע קײן אין נאך וויים, איך וױיט װי םארלויפיג.

 גע• האט רוזװעלט אז געזאגט, ניט רעדעם קאמפײן דינע
 באשול־ יא אבער אים האם ער .1ברודע דין הרג׳עט

 היט- צו םשעכאסלאוואקיע םארשאכערט האט ער אז דיגט
 מלוזמה. איצםיגער דער אין שולדיג איז ער אז און לער׳ן

 אלץ• איז שולדיג ער איז אמעריקע צו שײך איז װאם און
 פון סראספעריםי די םארםריבען עס האט רוזװעלם, ער,

 מיליא־ איבער מיליאנען אז געמאכט, האט און אמעריקע
 גיט האט ער ארבייםםלאז• ווערען זאלען ארבײטער נען

 הוא־ ארויםגעגאנװעם האם רוזװעלם אז בםירוש, געזאגט
 גאראזשעם די סון אויםאמאבילען פארשםראכענע װער׳ם

 דעם אזוי מאכט עם אבער טעפ, די םון הינער די אוץ
 רוזװעלט אז בםירוש, ניט אייד פאדערט ער אײנדרוק.

 אבער פארראם, גאציאגאלעז םאר װערען אמעקלאגס «אל
 צו םארנאכלעסיגם האט ער אז דאך, אים באשולדיגם ער

 זיכערקײט איר געשםעלם האם און לאנד דאם באוואםעגען
 באשולדיגט וױיניג, גאד איז דאס אויב נאר געםאר. אק
 א אױ אמעריקא ארײנצושלעפעז זוכם ער אז אים, ער

 גע־ וױ צוגעגרײט אין באװאםעגם זייענדיג גים מלחמה,
 שונאים די געבען וױל רחוועלט אז הײסם, עם הערי^

באזיגען. צו איר געלעגענהײט גוםע א אמעריקע פון
דחװעלט, םרענקלין םוץ קרוג א רוזװעלט, םעדי

 אמע־ אין פרעזידענט פאפולערער א געוועז אייד איז װאס
 גע־ אפט םלעגט ער װאס ווארט, א געהאם האם ריקע,

 װארט דאם געװען איז עס פאל. נויטיגען א אין ברויכען
 וױ געדולד מײגיגער םך א געהאם האם ער ״ליגנער״.

 שטעל איד אץ פרעזידענם. איצסיגער דער קרוב. זײן
 געגעךקאנדי־ אזא געהאם װאלם ער ווען אז פאר, םיר
 םײערװערק קיץ װאלם װאהל־קאמף, א אין װילקי וױ דאט
 געדול• דעם ביי אויך אז זעה, איד נאר געםעלט. נים

 גע״ די געפלאצם ענדליך האט רחװעלם פרענקלין דיגען
 באקאנםע דאס געברויכט נים האט ער אויב און דולד.
 א געברויכם דאד ער האם טעדי קרוב זײן םון ױארס
 וױלקי אז געזאגט, האט ער אויםדרוק. ענליכען נאענט

אים. װעגען פאלשקײםען באחאוסטזיניגע דערצײלט

 מאכט װילקי אז זיכער, גאנצען אין ניט בין איד גי«
 בא* רוזװעלט׳ן געגען באשולדיגונגעז פאלשע זײנע

ײ זײ אז אלײן, וױיס ער אז הײסט, עם װאוםטזיגיג.  זי
 ױילק׳י אז אײגדרוק, דעם גיכער האכ איך פאלש. גען

 אוי־ זײגע אמ רײד־םאשיז א אין םאתואגדעלט זיד חאם
זאגס. צונג p װאס גיט הערען ערען

 ער אז ערקלערט, האט וױלקי װענדעל אז וױיס, איך
 איעגע־ זײגען oyn געזעצען׳ סאציאלע געגען ניס איז

 אמ אדמיניסםראציע׳ רחױעלם׳ס אוגםער געדוארעז סירם
 ניט איבערחויפם איז ער די. פאר איז ער געגע:םײל,

 וױ חנם געגעז כלוח אח ער ניױדיל. רוזװעלם׳ס געגען
 װערען װעם ער ײעז דורכגעפירם. װערם גױ־דיל יער

 בעסערעז א אױף דורפפירען אים ער oyn פרעזידעגם
 עסליכע געמאכם ערקלעתסנ דאזיגע די oyn ער אופן.

nyoy ^ys רעדעס, זײנע ®ח אײנער אק oyn איד oyn 
 גזר־ ער oyn — װעלכע ניננ געדענק איך — געלײזננם

?say, צו אמעריקע טירען וועם ניױדיל רחװעלס׳ם אז 
tvanayaypy ty איז דיקמםור צו און צחאםעגבריד |® 

 זײל װילקי, ער. בלױז ניט אז נויםיג׳ דעריבער אח עם
 »ויד של עם אז נןזר פרעזידענם, פאר װערען געװעהלם
 םעז כז־י מגגרעם׳ רעפובליקאנער א װערעז געיזעחלם

 שעדלימר רחװעלם׳ס פון םײל א TWflray קענעז מל
m® ןמלכ« פתקם געזעצגעבונג. y ת־ידערשפרוכען 

 פראגעז׳ םײסטע די װעגען וױלקי׳ז בײ געםינען םען קעז
oyn ער oyn י ייי ׳0רעדע קאמיײז זײנע אק מרירם  מ

Jauyoyn עמלאגד פאר זדלף ry m• •װ W ״ חײםט׳ 
 יאריגם״ מלםען גים אלגעםײן אין װילקיץ קען סץץ

^ זײגע אק oayr «ר oyn פאר ^רםליך ח ח ד ײ ״  קינ
מן איז ־nr אײז גלױז oyn «ר וחגחמ וױל *ר — זי

 אלעמען, צו זאגם ער און אמעריקע פון פרעזידענט דער
 װידערשפרע־ פארשידענע די פון אמ װילעז• זיי װאס

 צופלאנ־ אזוי סוף צום זיד ער האט צוזאגונגען כענדע
זן«גט. ער װאם נים אלײן אםאל שוין וױים ער אז טערט, ** *

 אויך אײגענםליך זיד װידערשפרעכט װילקי װעגדעל
 אונםערשםי־ איבערגעבענסטע און שטארקסםע זיינע מיט

 אונםער־ ער וואם םעגה, שטארקסטע װילקי׳ם צער.
 רת־ אז איז, רעדעם, קאמפײז זיינע אלע אין שטרייכם

 אן צו אמעריקע דערפירם נױ־דיל זיין מיט האט װעלם
 אר־ די םםרייקם. קאפימאל אז צחאמענברוך. עקאנאמישען

 רואי־ זײנען םארםערם די און ארבייםםלאז זײנען בײטער
 גע* אויםגעצייכענם זיך װאלט באדיויפטונג אזא גירט.

 בא־ אזא פרעזידענם. געווען איז הואװער װען פאסט,
 דער אין םאכען געמוזט טאקע אױך װילקי האט הויפטונג

 װאזזל־ פרעזידענםען הואװער־רוזוועלט דעם פון צײט
 םון אנהענגער אן געוועז דעמאלם איז װילקי קאמף.

 משמעות, צוריק. יאר 8 מיט געווען איז דאם רוזװעלט׳ן.
 געגען געמאכם oyn ער oynבאהויפםונג,• דאזיגע די אז

 אין געבליבען אים איז צוריק, יאר 8 מים הואװער׳ן
רוזוועלט׳ן. געגעז איצם איר באגוצט ער און זבוײז

oyn צייםוגגען, די אבער זאגען oyn אונםערשםיצעז 
 עקאגאפישץר איםיגער דער װעגען װילקין״ שטארק אזוי

? לאנד אין לאגע
שױרנאל״, םםריט ״װאל דעם למשל, נעמם, אם ח

 פאר־ איז און רחװעלם׳ז געגען םלאם און פײער איז װאס
 צײםונג די oy ײילקי׳ן. איז אויערעז די איבער ליבט

 אםע־ ברעג אײן םון לאנד׳ גאנצעז איז אז אונז, דערצײלם
ד זעהם צװײםען, ביז׳ן ריקע  עקאנאםי• אלגעםײנע אן זי

 אםעריקאנעו־ דער םץ רעדער די ty אח, אויםלעבוגג שע
 װערען עם שנעלער. און שנעלער זיך דרײעז אינדוסםריע

 שםעט פארשידענע םון באריכםען איבערגעגעבען דערביי
 נײ־ שיקאג* דעםראיט. קליײלאנד, װאשינגםאן, םון —

עו״ װערם אינדוסםריעם, מאנכע אין .n •ty א. יארק  ד
 ארביי• געלערגםע אק מאגגעל א שוין ױך פילט *ײלם,

 לײע• מען קען גענוג. נים נאד איז דאס אויב און טער.
 די װעגען לאנד פון צײטונגעז םארשידענע די איז בעז

 םארשידענע איצס פאכען ey oyn פראםיםזנן גרויסע
^ ׳yלyאינדוסטרי צי ג א נ ד yלyרציyקאמ און פי מ ר מ מ  או

ty«ta• אח iyn די Tynyi iyoyn nyoyanyorm, ומ oy 
מ סאכעז צו o*nayayVya א פאראז 1אי ױ ר  ■ראפיםזמ, ג

yoyn| אויטג דיyגyבyדיזגר ז nty־oyjyonya םםרײק 
 אינ־ ניי<ג מאכעז ןyטאנגyנגy Tyoyn און קאסיטאל םון

ooayoooyn צו t TjnyoynaiKo״yny אח םאבריקעז 
ך  די oyn דזגם, אױף קוקאנדיג נים נייזן, jyno צו איי
yiyn] דינאן און רחװזגלס׳ז פײנט זמוי nty פארליבם 

 nyo- חגר אויף םרײליך גאנץ אױך אה oy וױלקי׳ן. אין
yt װילקי׳ם יתנבחנל גום, אמ קירץ סםריט. װאל אין 

Tyutoi'tnyo טולשם אין שםײזנןyנדיגyוײחגרשפריד ז
tyutom די מים nyo פח nyaaynay y m• די »מ 

 ציײ װילקי די פון כאהויפםוגגאז די oyn איז. nשyמ
o טונגאן y trtay o  iy m םאקםאז, אױף nyo וױלקי׳ם 

מ  מינד אײף באגריגדאם דינאז מד״ויפםונגאן פארזאגלי
ײמן אח  ״tyayi װירקליד מען קעז •רם דזנם אק וױלאן. ב
ty פאלש באװאוסנחיניג פאכט װילקיy .באד״ויפםונגאן 

%♦
ם ליחננט וױלקי אז ,lyoyaay לאםיר נאר oyn ני

 oyn צײםומאז׳ jnynjy די און ^שױרגאל״ ססריט ״װאל
nm iya*t און אים צו פרײגדליד ty■ ניט וױיס oy oyn 

 מדמנםטם־וחגלט nyapnyoy חגד אק איצם זיד טום
 זיד׳ רםyנםyרנyד ypnyoy m ,ypyo גלױבט ny און

 טא צחאסענבריד, אקאנאםישמ אן צו רתװאלטץ, צוליג
 ? עײעזאטר צו איר וױלקי דאנקס אופן אן פאו oyn אויף
 מטאלטאן oyn וױלקי oyn חנחגס, קאםסײז אלא פון
מז ױם םזח מז  *yoy ראםעװאז צו דאנקם ny זדױ וױ װי

 tyoVyn צו ־pnotyoorti tmoyaypy ojn פין ריקא
 קײז םים oyn װילקי חנרםירם. איר oyn רחווזנלס

 אײט־ וױ •לאן וײן jyayn סדארצײל נים אוגז װארם איץ
 אםארײ ojn און אמדוסםריא אםעדיקאגעד די צולאמן

של קאנאר ח ארסײס םיט jyatytyo צו און מנז ר י  ס
מז oyn ^ ךי שאפסיגוגג א מז און נים oy ה  jjy זו
ס איו oy אגםשולדיגעז. וױלקי םיר זאל גאר  ני

 ער״ w .oaytya oyn איד וחמ ריכםיג׳ pnuya אין
»יז. אפײ חני .oaytya נישם nya taut oyn ודלקי,

9 mי o n  jyo .oaytya oyty r  ® P־oyn p ־ «ר מ

oayt. פריװאםע געבען ynoonant םרייען א ayn•די ״ 
 און געשעםטען איתנ אין מיטמנן ניט יך1 זאל רעגירונג

א שוין װעם בחנעס. אין אליק גײן נים אויך ^ל י1  א
אלעםען. פאר ארבייט זײן oyn עם אח װערעז רעכם

 דאך וױים .oaytya גיס nya דאם אה באמת אבער
 rnootia־n פריװאטער ?yoyaya האט הואװער אז ^לקי,

 רע־ די האנד, פרייע א אויך נאר ayn םרייען א נאר נים
utn’a ניט יך1 האם aאיז בתנעם ױיערע אין עמישם 

^ נים אלייז אמ אג עג  זיד חאבען דאך אח בתנעם אין ג
 אדמיגיסטרא־ הואװער׳ם אונםער אנגעםאנגען צרות אלע
 ty־t עבראכען3אויס fnyrann אוגםער דאך 1אי ציע.

aאמעריקאנער דער אין קרי!ים עקאנאמישער רעסטער 
aניט מאל קיין דאך אמ און עשיכםע jynya אזא yo’na 

 פון ציים דער אין װי אםעריקע, אין ארבײטםלאױמץיט
 דערײ װעלם1רו דאך אח אדםיניסםראציע. הואװער׳ס

 no aירונaרע די אז איבערצייס־נ^ דער צו tyotpya בער
 מים עזaבאזאר צו כדי אונטערנעמער, אן װערען אליץ

 פרײ וױיל ארבײטען, װילען און קענען װאם די ארבײט
 נים פאר ארויסגעװמען יך1 האם yםריoאינדו װאטע
a^yc צו Tya t̂Ko ארבעם. מיט אלעמען ***

ים־1אוס אן מײןyaאל אק איז oy m לויב,3 איך נאר
 oyn ]yayn װילקי׳ן [yayn ומענםירען3אר צו ארבעט yם

 אזײ אײ וױלקי גיס. טaאt ny װאם אח טaאt ער װאם
 װײם מי פרעזידענט פאר lynyn צו עוױילם3 פון וױיט
ym ^װאם באד.ויפםונ ny אין סאכם ym קאםטײז 

ym  oytjn] םינםטעז נאכ׳ן אמו^ םון װײט *oyriya 
oyn nyo נאד מענש. םארגעםענער א דין װילקי װענדעל 

yoyanyo nyo] ׳ אלף װיnyannyno nyn ,]ynajri תד 
 זױלקי ׳ .oyrnayp oarnyn■ פוסלי־יןאנער

aאנצyפון צײם ר p נים קאמפײז noo nya ,?yoponya* 
nya nyayVp־«y,] ניס a'naypnp אויף yo^oy oyn ,oyn 

i ^ פון oayoyn• 3אכצי אוץ  nyatp’nyoy״yaato] זײ־ 
ynya ]ya] און אים פאו־ yoyn] צו אים באםים דך nn* 

yo] ]אי nיםyארײן. ל oyn oy נים ^ ם ל ^  וױלקי ג
 on’a’oya אח ny זיגט ,nytrni ayo iyny« םים אמ

ynynya] םאר oyn אמהיחננם ojrnnayp פון jn  nyn* 
■B nyatp^otאnאלץ ,,םײ wnya nyajrtp־y,] אמ [yn 
n» וחנלמ וסמ־,למ p  ny o p  ,nyo'nyo p קלײז׳ אזײ 

o p  j p  ty ניס אפילו אים [.ypnyooo
nnon ]yo כלוח «יד ayo »n ,onna ,n jyayonyn״ 

[ ny איז וױלקי O’tna לyנyיlyס p  ]ynya נאםי־ אמ 
n אױף [ynonya נירם y ^ ’^ot»p nyn גאציאגאלער 

jyoaynayp ]םילאחנלם^. אי jyoya nyn לקי^ oyn 
 ya- אמ ny איץ onyn־nyoni א װי [yaקלונya ממאלם

anaeyn yo'tna ’n ]yn פח yלn m  e ^ p n n  y און 
nyaaya, אניליד oyn® זײ oyn ]ynoya טצז< ריכםימח 

n jyaj^w d p  o p]חװעלט׳ !
pגynאח ^לקי ל jpya פ אyליטיש,riooayo y 
ny ] p נאםינירם אח ynonya.] םים ny’ nye y צוריק 
jyoyn אפילו םענשאן יױיניג oy .]yoya p  onynya 

o נים איינפאך אה p  ]ynya צו yny.n,] וױיל oyn ny 
[ ny נים אםילו ,o:yo”xyaono נים nyt קימ מים זיד p 
 P ל.yשםעט קליק א איי[ npyשול־ל א [ynya אח

jyo oyn ]yoya אשם oyn ny j p  ,]yny.n ]yonnyaay, 
 oyp ny•ישnקטyלy א[ םח eayrtyn■ nyayaainya א אלס

 lyonna oyn ]yaya קאמף y פיחמ [yaaooyaay ואניע,
yלyקטnישy} ראיעקם• aatrayn nyn p אק yo o p* 

oya’ סאל )n’ אײ״). וױ «םי oyn ny םיט *joyp p 
yonna y ]yatpya ײ יאאולארימם ײנ  ײםיליםי־ ױ ס

p  nmyaaya אק ט־ױס־קאייטאל מי סײ yלyaג•p 
 y ]ynynya באשאםזמ מאל אײ[ םים אמ אופן yty אױף

yonna מר םיגור *אליםישע ת  Vynayn ]yoya oyn א
n װילקי, y * p אח p  ]ynynya ooroya םילאחנל‘ 

ro צו p  ]yuaynayp nyaop’Vowyn n p 1אי oya,״ 
ponya on’a] פאר •[yoyn ]yaatop n  .oaypyn 

yotaya ■p̂ זין• a] צו n p וױל״ אויפצובלאזזמ ארבײט 
.oaypya ]yoyn די זוױ onna nty ]yoya איס p קיץ

nyayn^oyaop n p  nya װילקי r»  oyn לאנa 
o אדיןי האלםזמ oaypya ױס p  «nnn nyonna n p מען 

yaaooyaay oyn ny .]yoyoyaonno om oyn] ־  זיינ
yaay nya oyn ny m• שתםפזח  ] p p  nyayVy p 

y m  nntam ]yaaxo ]קאםיײ o p p• 1 םד י pײגע 
*n p  n m  ]yoyn np p anmyo p  name ya’nnrno 

ny m ,jyt אח nyo o»a א[ \ךי •ay■ nyap^oyaono 
n p y  .nyo א ■p o t ,װי כלי oyn oy םמסדיקם ײז־  אוי

ס די נ מי ש״. לואים . ם מ ס tm די  yoV p ביז 
p צח־יק [yoyn אטליכא םים y a] ײ־ ייילקי הײסזו א* 

m  o im  p  p  aato .תזװאלםץ
•D  nyoopya ]yo5 foya ty .nyon tm oy 
קי ל ^ •W® nyayoyanyo y p



געדעכמיגקײט ►A 4 ט ײ ז

פראנהךײך אץ םאציאליםטן די פדט איצט זיד טוט עם װאם

<

גאע. םולען אק נאד אמ טלחמה י/
פאר־ זיך װעם זי װי דעם׳ װעגען

פארשײ־ דערלאזבאר זײנען ענדיגען,
 װאס לענדער. די םײנונגען. דענע

די, און אקואירם, שוין האס היםלער
ם קאן ער װאס מ  אז אק״ירן נאד י

קאםפלי־ אח שװעריגקײםעז גרויםע
 גע־ זײנען אונגארן), לענדער״ באלקאנישע *7( קאאיעם
 אײזערנע הינםער os*i װאם געפאנגענעם, א צו גליכען

 םשפט. שװערען א זיך איבער דערװארם אח גראםעס
«r אונ־ גתיסער גאנץ א דא אבער איז הינזיכט אײן 

 ארויס־ קאן געריכט * װאס אורםײל״ אן גוױשען מערשײד
 דעם און באשולדיגםען, אײעעלנעם אן איבער םראגעז

 םח דערװארטען קאנען לענדער באזיגםע די װאס גװ־ל,
 געריכם־אור־ א דורך קאז אײעעלנער אן היםלער׳ן.

 איבער ;לעבעז םוץ ױערעז אפגעװישט גאטנען איז םײל
V ניט אורםײל אײביגער קײן קאז פאל? & אמ לאני 

 גאנג דעם געדעגקט עם װער ווערעז• ארױסגעםראגען
 זיך װזןט ),1914—18( װעלם־מלחמה ערשטעו־ דער ®ח

 גע־ דײםשען די זײנען r 1917» למשל׳ אז, דערמאנען.
 ■ארמ״ פמ וױיט נים םערב־פראנם״ אוים׳ן שםזעען,

 קאס־ *ום בח פינלאנד פון — מזרח־סראנט אױפ׳ן און
 באל־ די געהאם זײ האבען הענט זײערע אק ים• «ישן

 בעםאראביע, איקראינע, פוילען, גאנץ לענדער״ טישע
 דער is ביז ים קאםפישען און שמאמען pa בחנגעם די

 ארום יאר א אין אח קאווקאז• גאנגען דעם און װאלגא
 םיט׳ן קוים אפגעטראגען אומעםום פון זיד זײ האבען
 זײ־ או&שטענדען די וואס אױס, נים מאכס עס לעבען.

 צוליב קוםען קאן םפלח די אױך אגז־ערע, גאנץ איאם נען
 הימם נאך קאן קימער געװיס, םיבוו^ 919119 גאנץ
 זיך עןשיטיד די װעלען םאל דאם אײד אז באורתמן, גים

םע. געןאפטרא ק׳ פזי  בא־ ניט אויד אבער קאז קײנער מ׳
געגענםײל. דאס וױיזען

פרעםע, דער אין איאם שױן מיר געפינעז דאך און
 דעם װעגען ארבעטער״פרעסע, דער אין אױך ליידער

רעזולםאםעז די מעגען און 190*1919091 די פון גאע
■ « ■ M ■a ■AMftA t e u u  M M M M iM  ■AMAMA A^AMAMAA AA■■ארייג קאנעז מאם םײנוגגען, טנחונות ס היםלער פון 

 פון געםיםער די אין פעסיםתם וזושכ׳דיגעז א 191910
ארבעטער־פאסע. דער

 פראטגויזישער דעד פון זיך נעםט פעסימיזם דער
חים־ פאר קאפיםרלירם תאט פראנקרײך װען םפלוד

AAAAHA AAAAA AAA AAAAM/A AAAA k/AAAAדעד באקוםעז דערנאך באלד זיך האם ס און מרץ״ 
y ד* אז ^ועדדיא rr t mn B םײ5■א מסױאליסםישע 

םאאיאלים־ אונז פאר ספעאיעל איז אעשאטען. זיך האט
— — - >1- ^^^a AAAAAAMA AA^A aAAAAIAA AAAAA AAAAM AAAMמאבכע, בײ ®עסימיזם* פאר געררען גרונם גיננוג סען 

 װייזם עס װי אבער, איז איבערגעלעבט, עס האכען ודאם
ע די אוים• סעוו שי ר  זיך האבען זײ אז שטארק■ אזוי ון

זײערע פאר זיך מאלט עס און פארלארען גאנאען אין
Aa a a a h a ^ aAAAAAA ^A AAA m a MAAMAMMMA ^A AAAAAAAמן חרשך. יעריגען םויזעגם ן ®זן וערסועקטיוו ן אוי

 — ? פראנקריױ־ פון םפלה דער אין שולדיג איז ײזד
«ופר די *־ןגען ך גיבען זײ ן.עראנעיאקאחג עיזיש«  ח

ױן  .דעם אױם שליםם אײגער װאס עגספערס< ווויי ר
 זײנען םפלה דער אין :איו עגטםער איין אנרערען•

 דאס זײנען זײ מרקסיסטען. די *ח אידעז די שדלדיג
װןן לאםיײ (פון ,בעלליאיםםעז״ סײ פראנקרײך אין מ

-------- â A / m A A ^ A  JVa m LL m A ^ a AAAA ■AAAAA•גע Dtp האבעז זײ סלחפח), , ,בעלליס ורארם נישעץ
a a k a A m AA^AA aâ aAA ÂÂAAAAM AAA aAAA a Aa A  A A A  MMAAAאריינגעםאנעװרירט האבען זײ און קריג, דעם װאלם 

 דערםים, זיך חגכמענדיג גימ קרי^ אין ®ראגקרײך■
רוו איז לאנד דאס װאס  אוױיםער דער שוואך. או דן

 ואאײ די שולדיג זײגעז טפלה דער אין :איז אנמפער
ש^תירסע זײגאז דאס ■זפיטסע  װאם איכעםער׳ ריאר
 םאאיאליס־ דער אין וץרויאוגג זייער באקוםען האנען
 געגנער־ געפרעדיגם װערם 09 וואו באוועגונג, טישער
m שאפס s ױג  אפגעשװאכם סעכדדת איז איבערחויפט ק

a n וױלעז s  n פון פ*ל אין אנדטדשידעװ an p  i 
ts םען קאן גרינעאריואוגדפ גרעסםעד אתזעד 

e ra ר געםמען ר 1ײ »י  םײ־ די סעפרע רעטעגרא דן
 אר־ פון םײל « שולדיג איז טפלח דער אין אז גונ^

שטיםםע ישטיספאאי■ n — אטקלד־טןבע  אדמםעד. מ
p פארשפרײטען װאס די i ^אוםבאװאוםם העלפען סייגת 

p sp a n  ig m insarw  m איר אין w p* מן אר־ מ
(* * 11• ■»••»> •*« *petip 9 יי*w tp ,ליכמליגגע•

 «י« אי •יאניזיייד. 1«ו iynv גאקוסןן n»» איז װאס
srtw ««ס«ן1א<< די •ון א״נאר n sii שרייבןר, »ו( «ואר 

t וו*ס n 9י ײ «אי|* מ י לי בי יאר ^ לן •ראגפד״ר. ■ױ ג

קורםקי.*) ם. פון

 באשולדיגונג די אויב זיך. פארשטייט בעםער־קלאם.
 גע־ ניט לייקעגען קיין וואלם באגרינדעם, געװען װאלם

 דער אין צוגעבן. געמוזם עם וואלט מען אח האלםעז
 צו גארנישט פאציםיזם באגריף דער אבער האם אםת׳ן

 אנגערוםען פאל דעם אין װערם וואס דעם, םיט טאן
ק םים :וואם אט איז געווען גאמען. ד

 אומפאפולער דיער געווען איז מלחמה איצטיגע די
 האט׳ וועלם־מלחמה ערשםער דער אין םראנקיײיז־. אין

 אנגעםא־ איז דייםשלאנד אז געוואוסט, םראנצויז יעדער
 םאלדאט םראנצויזישער דער און םראנקרייך, אויף לען
 זײן באשיצען געגאגגען ענטוזיאזם און מוט מיט אח

ץ לעבען, זיין לאנד,  עס איז אנדערש קינד. אמ וױיב ד
 םאר׳ן יארען לעצםע די אין קריג. איצםיגען אין געװען
 זייער אגב איז ײאס ארבעטער־פרעסע, די איז ?ריג

 געווען פול פראנקרייך, אין אנםװיקעלם געווען שלעכט
 באלעבאםע״ היטלער װי דעם וועגען מאםעריאלען םיט
 אין און עסטרייך אין שפעםער דײםשלאנד, אין װעט

 פרעםע די האט צײם צו ציים פץ טשעכאסלאוואקיע.
 דעם, וועגען אויד אינפארמאציע ביסעל א געבראכט

וואכען לעצטע די איז און אידען, די פימיגם היטלער מי

 צוגרייי היטלערס װעגען אמ פײלעז וועגעז געשריבעז
א ראטעךםארבאנד• דעם באםאלען צו םוגגען  װעגען א

םעלקער! פרעםדע אח לענדער פרעמדע
 פײער• א םיט אנגעהוימז זיך האט מלחםה די
 רעגירונג: פראנצויזישער דער פון ערקלערוגג ליכער

. .  פון אוםבארירליכקײט די גאראנטירם האבען ,םיר .
 אין אריינמארשירט דײםשען די זייגען הײגט פוילען•
 מיר און װארם׳ אונזער האלםעז םיר םחעז — פוילעז

דײםשלאנד״. געגען זיד מאביליזירען
 גע־ זיך האט פאלקס־סענש פראנצויױשער דער

 ? פוילען פאר שלאגען זיד עם׳ חײסם גײען. םיר :םרעגם
 אוםע־ געװיס, ? נויםיג טאקע עם איז ? זין א עס האט
mo איז היטלער אז חערעז׳ געקאנם סאלדאט דער האם 

 פרײע באקוםעז צו דערגאד כדי פױלעז« אױף אנגעפאלען
 ער האט געפילט סראנקרייך. אויף אגפאל אן is רעגם

 דערץ. געגלױבט גים כמעם האם און גים אכעו עס
 פראנק־ פארהילכט חיםלער האט סאנ*אויס םאג״אײן״ און

 ער אז ראדיא׳ זײן פון געשרייען חיםםערישע םים רײד
 די און םראגקרײך, is נים פאדערונגען שוט קײן האט

 פראטװיזישער דער אױף אח חדשים זעקם ערשםע
הי און שםיל אידיליע׳ אן כמעס געווען פראנם״ליניע  4ד

 םאל־ פראגצויזישער דער האם אוםשםענדען אזעלכע ביי
 שלאגען, is זיד געהאט נים חשק באזונדערעז קײן דאס
 is זיך װעםען מים געווען ניס &עט3 אגב ס׳אמ און

 װאס פארביטערונג׳ די is גאך קוםט דעם is שלאגעז•
 שעגדליכע די ארבעטער די ביי ארויםגערוםען האס עם

 רעגי־ רעאקציאנערער פראגצויזישער דעד פוץ פאליםיק
 גאנצען פזץ גלויבען םיםםישער דער — װייםער רמג,
 עס װאס do דער אח מאזשינא״ליניע דער אין פאלק

 קא־ אוםלעגאלע די םוחות זײ אין ארייגגעגאסען חאכעז
 גע־ איז רעזולםאט דער ן1א בלעםלאך. מוניסםישע

 איז װאס :געפרעגם זיך האט פאלק גאנצע דאס או װען,
 סאלדאטעז די קריג? ״מאדנער״ א םאר עפעס דאס

 סלעגען אח צו־גאםט אחײם פארען םאסענװײז פלעגען
 םין א פאר װאס גים# םארשםײען די או זאגען, אפעז
 is ניט ppm קײז גאר האבען זײ אז און איז ואס קריג
 גארנישט דארםען זײ תאם עס הגס פראגס, בײם ליגען
 ד «019*1891 סאלדאם אזא װאלס איד װאן לס.9091

 !עוואוסם, ים1 ר9זיכ ר9 װאלט פאגיפיסט, א איז ר9
•is 19198819 חמײיף װאס

is אוםפאפולערקײם ר9ד i'ip  iib שםארק האט 
 חים־ :עלעמענט ר9אידיש i90’ii9i א אױד צוגעתאלםעז

 mVis אט — איד א איז באם ;איחמ די פיינמט אװ־
n 19191 ם9י װיל 19 מאם p .יט1 ם׳איז — חיםלעד׳ן. 

 19שפרײם1א8 זאל. 91אלא9 9מפט8 די ,191191 1גױםי
 פחמק־ האלכ לױבט191 האם ם9י 1אי : P«i9i אזא

 יא־9סא 9אאיײ1 ר93א «9רליכ9 טמץ ®ח אפיליי דײך•
ב בלום׳ס אז חערען, קאגם9ג 19® תאם ליסטען  לי■9.
״ ס י ד זיין p« זיך נעםס ו שן אפשםאםונס איד

190391 *cn פח ל91פלי H i ד9יש80ייאל9סא 
*91 האט •1א8 פאל םון םירוע 19011s 191 פןחזײ«

 פאר■ is 193י1 װאס אנשםרענגונגען 900911 די מאכט
ץ 1קרי דעם 1ע1נדי9  ד׳י9היםל מים קאספרא&יס א דוי

 גע• זיד האם װאס אמים,1קאמפ א is !וײיםקיים די אט
 ל91םלי 190391 םמ אז1אר םװ 19נומ 19יעד 1אי םילם

ד האט לאנד״), 9םאציאליםטיש (״דאס  0011991 אויד זי
 091שײ דעם םיט פארטיי דער םח 191אוי ךי 1אי 1כשר׳

 ־91 שום קיק מים19ד 1נדי93הא ניט םאציםיזם, נאמען
 גאציא• 191פי9שמאל־? א 191191 איז דאם מײנזאמעס•

 סיפגיס 1אפיל 19װיז910ארוי 31א ד.אט װאם נאליזם,
 TP90? אמ )«19נד9אויסל is (שגאה 9קסענאםאבי םרן
י 19ii9i מאל9אל פראנקרײך 1אי איז 9י3םא  נ־91אל י

מיטיזם.90אגםי 1םא 9ל1פארמ 9עאיש1
 פארשי 19ד סמ ל91םלי 1רעכטע סמ קאמף 1דע

 19לליציסט9ב די פמ ר91םי דעם װי באס, 1לעא 19191
אי r 1םי יב1אנד. אין לײך1 האט פארטיי, 19י 1' ip אנ־ 

 פמקס אבער באםארבונג. אנםיסעמיטישע אן געגומען
iy װי i םראנצױזישןן 1רכשניםליכע1ד סח 19מװיל1א 

 םאן 1צ געהאט גארנישט האם 1שלאגע is זיך סאלדאט
 האס איד, 3י1ל1 אסי׳ פאציסיזט, 1לע9םרינציפי א םיט

 אן9ל 19191 קאמף םרן 1באםארבונ אנטיסעמיטישע די
מ1 סאלאמא! מאק« זשװל פלש.  פרא• 919אני אץ אד3מ

ע ר9זיי אידען־״באמיםטזמ״ 9נט91םי  צו האם91 װענ
i מיס 1טא 'oiob ײי 1קא (איד מיטמם90אנטי  יס1 19ל
1אי ל90מי א 191191 איז 1א1 גיט), ן9אנצ1 אין :191זא

 9דסטנ90דייבא זײגע װאם יזם,9ללי9ג געמװ קאמף
 בלו■ די 191191 19«ײנ פאמיי 19י 1אי 191ארט*פי1!

 אק 191191 איז קאמף ם919י r» יזאי99 איץ ז•9מיסם
 אים ל9וי איד אמ יסטיש>19כאראקט 19זײ העױפט 19י
19אקס 9טיש190אױ די לױט 1939119איב דא 193רי9י

װאס אםי,19ז 1901191 א 19191 יפט191םײ־1פא א םמ
 19T8 םאו• םײ1פא 19י פח 191װא91190שלא910י1א איז
 01בל אן9ל 19191 העץ־קאמסאניע אנםיסעמיםישע אן

 flip ל9ײ אמ 19אקם די is O’iois עד«אם1 האב איך
האלט•1אי 19זײ 19391193אי

 אאא .1939 193890990 19017 19*1א 19015 09י
i9 191 1»י o m אױזי אםי19ז שרײבם ?רי^ פת ײאד 
in א פאםם, 19ד דורך ים1 סן,1א ז9קאגםפיראםיװ א s 

םתחןד 19םיר א כט«91אפ 1901191 א is *יריד קײז
 שיא־אדא אוץ ,mi9iiS3 19ל9יאנ09אם1פ ר9יש1שװייצא

:י1אז ו*ד93 קרײד1א1ם איץ 91לא די אים
 !ױיסוו 191םי •191סאךלא אלזא אח 19פייל . • •

891 VIp 1 א איז 19יל19 3לי1צ no 198 JI911P8לײו 
 ®ןר נאד אס1 איז איצט •1׳19היםל מיט 81של ז90שלי
 ר*פרד9יסט3םי 191( 9דאלאדי װיל 193א 19לײד ליד•

o iy ii( 891 פיחמ ים1דכא1ד i’ip צוליג זיך גױיס אח 
99ײ דאס •19מ׳1ל3 ם9ינ3?א אץ I9&9iisms 89י

MA^AM^a AA AfeiUi AAAA a a L a  AAhAAAA a a /  A A A  AAA  ארײגגיק גלייך װעט בלרס אומגליק• ער אמת אן זײן
לן1991א1 דק אמ #03א38!111פא .א ט91י3קא 1אי א פ . 

 ■19י1דאלא ף1א װירקוך is זיד 19אמי3 1מי ישראל׳׳.״
 pa חדמא! is !לײז־ 3שרײ — נים• 193א סס9הל 09
m םת (שרײכזמ ל90י13 pariB 1919ײ is B9i איס 
.191ל«19 אח  זאל 19 ליד)«19םפ1א ־צזמזח־19םילים 3

 19ד9פאד 1י19ק 19י זאל אח ,1ני9ק 091 ז91אינפארםי
 ז93ליקלי181א פת 191אפזא זיך זאל 19 ׳19י1דאלא פמ

191»3 19B91SmS P191 1אי 19׳01ל JIT1191 
 491910 פרײנפ־יאק 9i9iiiK 11 אויד Bin 19191 3שרײ

 T« האט פארטיי iib 191 ל91פלי 190391 191
f אק n לי ם91 19191 קאמף ל יר8 װי לש,3 יסם9מ

 און פון 01אײנםל 891 מיט ז9באגוצ װאלט9ג >19191
 חר אח * 1ני9ק 19יש1ל93 19י n גםש« ן9םוגקעל

ly 191 «1מא i'o rs האס ,1גי9? 19יש1ל9ג םץ משרת 
 191 *3191 םח 09 1 ײ3191 19לפ9«י זאלם91 דאס

 1P9IP9 191 אי| 19191 איז 1־מא91 1א «191911 01א8
w* »1 אל1יא9רנא9אינם 19יאליסטיש9סא פוץ 9טיײ in

AAAA AAAA A^AA ■Ia AA AAM â aA a L  AAA AAAAA ■AAAAA AAA,פארץ 1יא 190צ9ל איז 193הא װאס די in p 71 זיך 
 1׳19ל1א סרח־ריד 19שםױס1ארױסצ פי 900911 די 19391

נאג^אל«19אמס פח אנםיײמ *191 פח
m 11 אטי׳ם19ז אזױ װי  1« איז 1ט׳391א« 3

n *יױןי  1919191 Dp»w9«i ו «19מ׳1גל י  י1 פת י
 אױסמד ט,1זא91 ײי איז׳ חװ־אםי «i9i n יטג אקסזמ

h פח 191געװא 190שלא i ײ81פא» —
19ז9אױסג האט אזױ אט 1  *391 ץ8 .פאאיסמט״ 19

ל מ לי פ מ לי א «אמדי; r 191« ם מ3 גיקײטג גי
 198 אז 4לוג9פארשט 91גאאי א «1919פל חיסלער׳ס

19 d iiים8 191רידי8א3 אוץ 191*09119 אדיל9א 
3*iyo 09 גאט• פמלישזח זסן no אגב

—-----------------------4 1940 נ^וועמב.
 — 1אי 1יא 20 9019ל י1 םמ 19ױיל דאס 1א #װערען

9מפאפול1א i9**t —1900911*8 צום 1 p 1אי 19ײ19 isio* 
ש י1 191*1019■ 9לכ91א צו רײך.  קאץ, לי«1י8ריח־

 ־9קאש1ל 191909389 19יליש18 190צ9ל D1S אח ?93
n* 1 שום קיץ דארנײמ נממ האט װיםש o n89.191 יט.

 •1א1פ פח םייל א םליד19אנםװ1פא מאכזמ װאם ךי
ש^ iy פאי־ 09ר־קל9ט9319 צוחי i אנק-10 1םי ספלה 

 19יש1םראנצוי oyi 19191 193913פאר א ן9באגיי דײך״
1909319. iy i האט ױאס ,1909319 ר9יש1י1פראנצ 

 אױסנאם ?ית איז «19שלאג is יד1 09.191 ניט pom קיין
is 09,1 191?** :ן9װ9ג ניט iy i 1קיי poin 09,191 נים, 
 אפשםאםונג 1919101113 פץ 19אל1919ג אמ ן91םיצי9 ךי

ly נאך ניט, אויך i’iyo 1 «19אם1סאל *1 מי 1אםיל* 
tio סיבות iy i יס1א ט91 אס1 *1 19טיפ סך א ן9ליג 

 ,D91 3לי1צ 19091 דאם t*s טיילוױת אויף. אױםמ פון
או איז ייד1אנ?1פ װאם  לם•91119שט19 פץ מח־ lyiiyi נ

?m. 1 191*1 גאך ly iiis i *iט  סאחזײלם jynyi י
ט ות3חו *i און i. 9? י?ג?ם םמ באצאלט ני nמיין9לג 
iy אז «nii**si93*s *i 191191 איז i יג1? ר9איצםיג 
iy 19לי?ליכ181א פץ לטאם1ז91 א איז פױלזמ!) 1(פא i* 

 םאר־ t*s 1אליי סראנקרייד 193ל9װ 1םא י?טאט«119םאיל
 ־81א 891 אין למט ח3םי ע19םים א טליד.1א11ןנם

 ז9פוג9ג ייד האם m? םץ םיתטנ *1 װאם 1שטאנ
i9ioni3 iy פמ נט9ה n אין אױסשליסליך i,?* 1 אץ* 

 איז — םראגקרײך אין לס9גם919י — 9י1א1בוחש
 םאגט19ם זי אז ,1ישםי1 אװי אמ פוילם9צ אסי ליש91מא

ay אץ ן9װיל oyi יט1 שױן i כוח is 1אי ן9םארםיידיג 
iy 193?1 1939 •1לאנ i13 אם iy i  iibשוא!י  1אי ,9ח
o**psi9i הונניאצ3־1הפ?  191 is םוץ iy i איז סה1מל 
919 1900119 1« i*iy19 לט91נ9נאה 8*1 קעז אסiyii 
s אגנ is  i*s 091 .sm is ײע1 1קײ ניט u iim n y אין 
 .. אסת> איז עס או־^אױב ת1םלחם םון 903*091 191
191 is 1919191 ײד1?1918 איז ספלה a i'B iy i יד1א 
 סאר* ,819P91 ?1981 דאס האם ,891190 פשום׳?ז מרך

ױי יש?1ילים?8 9ה?כסט n פח 1א1 אייד ,1זי שסײס  ק
 191ײ1 198ל91 8*1 1א ,1939 198 18 19?198א3 ■191

 1אי 198א1ל90 *1 8*8 !9&911 19119191 191*1*89 *1
י 1» ׳19פײ  191*1*89 *1 118 891198 19191 911919י י
•193*18193*9 ?1שםא 0ל9פ1919י 1א לל33

AtAAAA AAAA A AAa AAUMAAA ÂA 1 ^— AUUteAhA80191 װאס פארשםעלומ, די איז סאלש ײרסוױם 
 סאציאליסטישע 90*1111910 ד* אז ,9P*i989 i*s דא
 T9 ,19 189 .1909091 191191 1*9 7*1 ,אט1 **019«

 T98ippi 1שײ 19 פארטײ דאר פת ל91פלי 19?1לי חװ־
n ,1 91«** לם98א1 י9 1א דך r*  m raזיך רײט is 

093*19 931« *i» זיד, פארשםײם פארםײ, 191 פח 
 19391193*9 91 לT 91» •1979898 9לא19ל819 8*8

 0א19819B1P91, 11 9אל19ל81א 91*1*9 1« אינהאלט 097
*»7 391 »19 r e 7 «ח אפפאחמ*npii70 ־90 (םיױ» 
 *91 די «3י1ל1 7*9 ; 8191 91ײ8 1*9 89191 )19389«
 אמ 19191 81ליקי31« ל9י«י88 ייט1 19י 8*8 19ל

•119אױסל
191 198019 81981P91 13119י?ל9 19 19191 1א 

 0'81ל3 1*9 1980*1*8 791919191( 918191 0?1א8 110
?39*891( 9091• 191 U, 191 19191 809091« א 

עי  S**1110 19נײ P 191« 9*19180*1*819 119 9י1?9י
 *19B lie 19198198 דאס 8893198 0הא 0א1 ״.1פא9״ל׳

 19 7זי 8*1 119 ״19«ול9■י 1א11ל-א918191 0919093
ל׳ 118 יז9ה די ״.19לfB ,1898 7001 א *1  ״,1989,

 *91019 1א 19119193 19391 ,193*1091 918197 0«א
 19198198 דאס 8893198 193הא זײ :8א? 193לי19<

 7הםס r*p 8ני את ״ל׳אפאר״ 197 ײ•819י 19י 1«י
»8, P9*8לי98 197 81*7 װאס ,89בל 9 1א1 ״,19ל18א 

118 19098'0 19 *1 •11 •9 .9 11TV191ח8 11119קל 
און P0 191 111191 19893198 19191191 איז פוא1דא
TH H39 איז זי .191*019 יט1 !ייטמג קיץ 1אי איז

 PB 918191 1ג11ײלי093 191 19 — 8*1819 9191*019®
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ןדמרצײלונ^cכ=װאנט בײם
שטיץ. ז. פון

מעקםיקא אין באװענוננ ארבעטער די
 הערט אין וואנם ביים ליגט זיסקינד ,ר•

 די פון רייד שטילןןי די צו איץ זיך
 די םיש. ייין ביי זיצען וואם געסט
זי([ אז געװאוסם ניט האבען געסם
יע־ וױ אזױ זײ זיינען ארבײט, וױיב
 V געקומען נאכט בײ םרײטאג דען

 האם ער זדידער םארברענגען. ביסעל
 איז עם אז געםראכט ער האם בעם אין אריינגעלײגם זיך

 אבער זיד האם ער געסם, קוסען ס׳ײעלען אז מעגלאך
 הענם די מיד• שרעקלאד אח ער העלםען. געקענם ניט

 װאם טוײ^ נייעם דעם צוליב ווײ שםארק אים םוען
 לערנען. גענומעז צוריק װאכען פאר א מיט זיד האם ער
 דער פון קומט ער וױ גיך אזױ און מענש׳ אויס איז ער

אװעקלײגען. זיך ער מח ארביים
 גע־ האט ער װי אזױ פאםירט םאקע ס׳האם אח
 רעדען• זײ הערם ער געקומען• זיעעז געסם די םראכם.

 ער אז זײ זאגט וױיב די מאכט. וואם״ער פרעגעז זײ
 פנים. אויםגעלעבםען בריל׳ס מר. זעהם ער בעם. אין איז
 דעפארם־ *ין־קלײנ׳ס חשאב גוטען א האט בריל מר.

 אויד שוין ער האלם זײנע קינדער די םים סטאר. םענט
 דער אויםגעלײגם. גום פאל אלע ער איז וועג, א אייף •

 ליב האם ער םויל. זײז פון ארוים ניט גײם םיגארעט
 שסיס^ סיעענצ דין הצדעז צו ועאה האט עו בעז־^^

 םארברענגען. ביםעל א אװענט אין געקומעז אח ער אה
 אזוי ניט עם גײט גרינען םר. דא• אויד איז גרין מר.
 שא■ אין גײז דארםעז זאל ער אז מעגלאך ס׳איז גום.

 ער לאזם םרױעריג. און פארזארגס ער איז ארבעםען,
 גע־ זײנען די םים צוזאמע[ •״און רעדעז• בריל׳ען םר.

 אפגעגעבען ערשם האבען זײ פרויען. זייערע קוםען
 ם׳איז און טיש דעם אפגערײניגט םאפער, םענעו־ די

 די אין זײנען קינדער די הױז. איז םאז צו וואס ניטא
 פארברענגען. ביסעל א געקוםען זיי זײנעז שטעם, גרויסע

 אץ ארבײם, וױיב זײן אז ניט, קעגםיג נאד וױיסען די
וױיס״ ער פים. די אױף *ושסײן שװער איר ס׳איז אז
 זי אװעקגײן. זאלעז זײ אז װעלעז געדען װאלם זי אז

 געגרײם זיד האם זי טאן. *ו ארבײם פיל אזױ האם
 םאר דינער *וגרײםען דארף זי הױז, די ראסעז הימם

זיצען. נים לאנג כאםש די זאלען פאו־גען.
כא• צו שוןער ס׳אי^אים po װאנט בײם ליגם ער

»  בלויז הערט ער געסט. די דאדם רעדען זײ װאס פ
מ ל ע מ  װאם הערען אזױ אים זיך ס׳ודילם װעדםעד. ן

 אץ םונםערע׳ א איז שטיםע בריל׳ם מר. רעדען. זיי
 רעדם. בריל מר. װי חערען ליב האט ער און פרײלאכע, א

 מאכם את װעלם אנדער אן אין אריבער אים טראגם ער
 לעבעז. שװערען זײז אז וױילע א אײף םארגעםען צו אים
 דע־ קלײנ׳ס פמ בריל םר. דעמײלען *ו פיל האם ער

 אזױ שױן ארבײט ער וועלכער אק םטאי־, *ארםמענם
i ■יל r i r• לעבעז־יגער א אידעל׳ זשװאװער א איז ער 
 לאכען. *ו אםםמאל אים מאכם ער אח רירעװדיגער א און
 פאר־ אץ םיש יײז בײ זי«עז סתם אים זיך ס׳װילם און

עז «ו ליב האם ער ברענגען.  פרײנם. םיט רעדען r» זיי
 ם׳איז חעלםען. *עקענם ניט זיד ער האם מאל דאם

 םרײד נײעם בײם ארביים ער וױ װאד צוױיטע די ערשם
 א פאר שװער זײער ס׳איז שװער. אים פאלם עס איז

 אויף איבעראוברעכעז זיך םוםאיג איבער םוץ אענםשעז
 או־בײם. נײע א לערנען נעםעז זיד און עלםער דער
 מברענט. חעגם די אים בײ זײנען העםם די בלאקען «ון
 שרעקלאד אים טוען זײ און בלאזען מים םול זײגען זײ

 םים קלײנע. אזױנע זײנען פארדיגסםען די און װײ.
 איו אױסקוםעז׳ געקעגט נים מען װאלס וױזחשעם דמע

 גע* נים איר האט עו־ אדבעםעז. אװעק אויד ח׳ייב די
 גע־ נים שא■ אח אין זי וױ יאר אװאנאיג שױן לאזט.
19Xw a האם װזס סרוי אויסגעהארעוועםע אן װיװ• rt 
 געירעסם, געראםם, גצקאבט, תױז, אין עמתארב צןלעב

פארברעכןיז ן איז ; זײנע ■עני יערע אריסגערעכענם
— - — — ftAkUA AA IA4A4M ■AM ■IMM■ MIMi■ Lma■ MM MAMגים אבער זיך תאט זי שאו. אין אװעק איאם זאד זי אז 

מ וװ אײגגעהערס  אר־ דא גייען פרויען .אלע רײד• די
ו ס׳גייס גיין*, אױך איך וועל בײםען  םעז און וױגםעד ו
ל. אווי דארף ארבייטען. אװעק איז זי און וי

 אימרגעבױגענע אז קיד אין וי שםײט אי*ס און
גןון n די םיט ונוזאסצן שםײדעלם און שטול אי  •ooys 

ת איז אנסייל 91 נעסט און זיך• שסןרקט  איז דײד• זייו
ח וױיס אבער ד את אםת׳ן דעד  אזיי האס זי יי. •
ל m« *ו •רבײם •י  •W י1 זי װןזלס תסם די גיס

 זעט ער שלאפען. געלײגט זיך אח *רבײם איר געםאן
 פאר־ די זעט ער און פניס׳ מידעז אויםגעצויגען איר

 אים לעבעז זיצען וואס םרויען׳ די סח ■נימ׳ער קלערטע
 זײערע איז ליגט אער שטילער ארבײםעז. »ח שא■ אין

 הײב א גיבען וױילע, אלע זיד פארטראכטען די אויגען.
י  צוריק די זיינען דעמאלם איז ארבײם דער סון קע® י

 קינדער די םאר עסען מאכען זײ היימען. זייערע אין
 הויז. די ראמען די דינער. םאר סקול פון קומעז וועלכע
דין איז עם גום װי שכגים. די מיט רעדען  אין *ו.

מעז זיד קעז מעז !הויז  מען ווען רוהעז אמ אוועקז
? ל  גוט. אזוי םרײ אזוי דארט זיך םילט מלן אװ װ'

 ער און • • • היימעז דיעדע צו זיך רײםט זײ אין אלץ אץ
 דער אין אויף זיך הײבעז וועלכע קינדער דיערע זעט
 םארםרויערםע, הויז. איז מאמעם די נים געםינען און סרי

 געלאזט זײ האם מאמע די וואס ברעקםעסם דעם זײ עסען
 און לאנגזאם דערנאד זײ גײען סקול איז םיש. אוים׳ן

ש  דאם צוגענומען זײ בײ האם מען פארקלערט. קיגדי
 װעלכע דיערע, םאמעס די לעבעז• אין פרײד גרעסםע
 ו^דעז םלעגעז װעלכע שלאף, פמ אויפװעקעז זײ םלעגען

 םארקאמעז םיש, אויםן עסען דאם אװעקשםעלען זײ, *ו
 אנ־ אנאוםאז, וואס זײ םאר אױסקלײבען זײערע, האר די

זעען דיערע מאםעם די אװעקגײז; פארן זײ קושעז

 שרײען זײ עסעז, זײ גיבען שװעסםער די 4ניםן שױן זײ
 װילם עם און עסעז׳ ניט זײ זיך וױלם עס און די׳ אױף
 !זײערע מאמעם די וױלען זײ םקול. אק גײז ניט זײ זיך
 און שאפ איז ארבײט דער בײ מאמעס די זעענדיג »מ
 פאר־ גאםעז די איז ארומבלאנקענדיג זײערע קינדער די

 זיםקינד׳ם םר• אק »ײף גײס טרױעריגע און קלערםע
 געווארען איז װאס דעם *גםקעגזװ פראםעסם א הארץ

 זיםקינד מר. ער יארען. עלטערע די אױף אלע זײ םון
 אהער געקומען זײגען םרױען און מענער אנדערע םיל און
 זייער בײ ווײל שםעםעל, אמעריקאנער קלײנעם דעם איז

 לאנג שױן די האבעז שנײדערײ בײ פאד פריהערדיגעז
 על־ די ניט מער זײ ם׳דארף לעבעז• קײן געםאכם ניט

 און פלאץ• זײער פארנעמען שיקסעם !שנײדעד םערע
 לעצטען וואכען געווען זיד• ילאגם ער וױ לאנג שויז
 גויםיגסטע• דאס אויף געהאט נים האם ער װען יאר

 געװעז איז הויז זײן אין ײעז םעג וױנםער דח־כז געװען
 זיך באשטיםס אלעמאל פאר אײגמאל ער האט קאלט•

 ביזגעס אין גײן «ו געלם קײן דעם• ®ץ אװעקזודײסען
 יארק נױ פארלאזען ער האם געהאם. ניס ער האס
 זײן םון םײל גרעסםעז דעם אפגעלעבם האם ןיר װאו

מז מ לע  פא־ ם׳איז װאו שםעםעל, קלײנעם אץ אײעק י
 דער אויף זיד לערגם ער םעקםארי. םילינערי א ראז

 !אים פאלט עם שװער וױ אנער העםס. מאכען עלםער
 גום האם ער הענם• די *ו *ורירען נים זיד קעו ער

 װערט ער װען אוועקגעלײגט. זיד האם ער װאס געטאז,
בעסער• געפילם עד ױאלם אגםשלאםעז

 זײנעז אױערען זײנע שלאםען. נים אבעד קען ערי
 װעלען װאלם ער געםם. זײ םת רײד די *ו אױםגעשפיזם

 מאלט ער םיש• בײם אװעקזעמז זיד 1אי אראפג^
 לעבם ער װאם דעם אן םארגעסעז וױילע א םאר. װעלען
 אראפגײן• ניט קען ער װאכעז• פאר לעצםע די ײיד

 בא־• אמ אנגעסאז ניט עד אח דערצו און מיד• אח ער
 אינזינען• ױם זאד קײז לעצםעגם אים ס׳ליגט ױאקסען•

י םיט םול את ער  ער װאס דעם, םון וױיטאג אח מ
 אוםרעטמ שװער אים ײך איז שאפ אין זיך• ארום זעם
 װײם, עד מענער• און פרויעז די פון אױגעז די «יט
 רו, קײז נים האם ער אח דוי־ד אלע לעמז זײ װאם

 וחנרטער אײנמלגע װאנם. לעבעז װאכער א ליגט ער
 איינשלאםען. כאםש מז ער װען אי̂נ *ו זיד דערםראגלז

 אױפגעלעבטער געװארזװ ס׳איז ? עד הערם װאס אמר
 שםול. א פח תק א הערס ער םופעלדיגער. םיש, בײם
 אװעק־ אױפגעחױבען זיד חאמז געסס די אז זײן זאל

 גײן װעם ױ ? וױיב די געזאגם ױ האם װאס I *וגײן
 זי געװאלם. נים חאמז מסם די I םיש אום גרײטען

 באװעג- די חערס ער אירס. איוף משםאגןן אמר איו
 נאלד קיד• איז גײס זי וױיג חנר פדן םרים לאכע

 ס׳ארא םײ. גלעזער חײסע שםיין טיש אויפן װןלען
 ? כאוארפט עס זי האם װאס או !וױיב דין איז׳ זי גוטע

 ורײניג װי און פיט• די אױף אײן קויס דאך שםײס זי
 ד*ס וױ און !אים בײ געהאט עס האט ױ פארגזנגיגעז

זיד זי חאס פרי דןר איץ יןדןן [ <ןסאן וױי אים האס

 JL אין שפעם ביז אדבײט. דער או קיך אין געשטעלט
 *** יין זי וועז זעלטעז םארנומעז• געווען זי איז אװענם

 גיליג׳ן אמ אים. צוליב געלעבם האט זי ארויס. הויז םון
 אלו*■ שוין איז ער זיי• םון וױיט איצם איז װעלכער יה׳

 וױעין זײ קעז איז קינד א און םרוי א האט םארהײראם,
 שוץ האם זי װען עלםער דער אויף איצט און העלםען•

 אװעק• געצװאונגעז זי איז אויםרוען אביםעל זיד געדארםט
 גאעןן א שטײם הויז דאם ארבעטען. שאפ אין צוגײן

 אין אווענט אין קומם מען װען םארלאזעגע. א סאג
 H םון םרייד די רומם. גרויסע די אין אומהײמלאך

 געהאס ליב אזױ האם ער וואם הויז. אויפגעראמםער
געווארעז• םארשטערם אים איז

 עו קישען• איז קאם דעם פארגראבם זיסקינד מר.
 קען ער אלץ. אז םארגעסעז אײנשלאםען, וועלען וואלט
 וױי■ םיט פול איז ער צערודערט. איז ער נים. אבער

 U אויםשרײען אים זיד ױילם עם פראםעסט. און טאג
 געםאדס נים אזוי אלע האבען זיי רעכט! ניט ס׳איז

 און אפעארבײם, לעבען א !עלםער דער אויף בלײבען
 ד ברױם• אן געבליבען זײ זיינען עלםער דער אויף

 קאכס ם׳בלוט שעפער. די אין גײן דארםען וױיבער
ם זיך קען ער אמ אים אין  חערפ ?יד םיז בארואיגעז• ני
 פון שםימען די לעםעלאד• די ®מ קלאיען דאס ער
 םונטערער העבער, געווארען זייגען געםט די

 פאד או זײ שווער איצם אים ס׳איז און געלײגםער•
 «• און לײדען סים אוץ צער מים םול איז ער םראגעז•

ץ וועלען װאלם  װעלןן זײ לאנג װי װײם ווער אליין. ד
ך דער צו אזײגער נײן גײם בריל מר• ? זיצעז נאך  ן
 װערפ עס ניט• אינגאנצען ארגעם גרין סר. און בעט

 גי• װאם שוין זאלען זײ וועלעז וואלט ער און שפעט•
 זץ האבען זיי אבער• זיצעז געסט די אוועקגיץ• כער

 זיםקינד׳ןן מר. םיי. גלעזער די בײ צואווארעמט ערשט
n רייד״ זײערע פארנעמען צו שװערעד אלץ ווערט p 

ט׳ן זיך־אום ער  1לעב ליגענדיג און וואנם• צום פנים מי
 פאר איז לעבען גאנצער זײן אז אים, זיד דאכם וואנט

 ער איז םאג גאגצען א װענט• צװישען שוואונדען
 ארוים איז ער אז שאפ. אין איינגעשפארט זעסעז
 געגאנגען איז ער םינםטער. געװען שויז איז שאפ

 אװעקג זיד דערנאך אח הײם א אויםגעמאםערטער
 כיז אינדערםרי פון גערום• און שטיל א אויף
 גרויע צװישען פארשפארם געװען ער איז נאכם

 געי» אין יארעז• די אמ טעג די אוועק זײנען אזוי און
r בעסטע די אװעק זײנען ברױט שטיקעל נאכ׳ן a r 

 אויםגעשוילן אמ אלם, ער איז איצם אח לעבעז• זײז פח
ניט• מער אים דארף קײנער און

קאנ־ שארםע םון לאנד א איז עקסיקא
 איז וואס לאנד א װי טראסטען.

 וועג אויס׳ן ארויםגעטראטעז שפעט
 קאפיטאליםםישער מאדערנער םון

 מעקסיקאנער דער איז אנטװיקלונג,
 געזעלשאפטלאכער און פאליטישער

װידער־ מים דורכגעריםען לעבען
 צװישען געראנגעל דעם אין געגענזאצעז• און ספרוכען

 הערשאסט פריציש־קאטוילישער דער סון רעשטען וי
J םלאץ פאראן איז שיכםען קאםיטאליםטישע נײע די און 

ר א פ  אפ־ און דעמאגאגיע סאציאלער מאס גרויסער א |׳
 אין אויסגעמישם װערען שלעכטם אץ גוטם נארעריי.

 זיינען שעדלאכע. דאס און נוצלאכע דאם טאם. איין
 פאליטישען א קנויל. איין איז צונויםגעפלאכטען ןפט

ע״. ווארם דאם מויל םו־ן ארײם נים לאזט מי אלי רעוו . 
 מעקסיקא צו קארופציע. ער שארט הענם די מיט נאטש
 מאס זעלבער דער מיט צוגײו דעריבער נים מען םאר
o p אנט־ עלםערער םון לאנד א צו אן װענדט מען 

וױקלונג.
 טײל א איז באװעגונג ארבייםער מעקםיקאנישע די

 אנווענדען ניס מעז יזעז איר צו אייד אי־ז מעקםיקא «ח
 על־ מעםטען מיר וועלכעז םים סםאנדארם אלטעז דעם

 דא אייד באװעגונגעז• ארבעםער ״נארמאלע״ מערע
 באציהונגען םון םלאנםער א אויף אז זיד מיר שטויםען

 וואס דורכפאלען אץ רגרײבונגעזדע םץ ?נויל א און
 שפאניש־אמעריקע. םץ לענדער דיי פאר םיפיש זײנען

 אונםער״ לאנג צו זײנעז לעגדער די אט וואס םאקם דער
 זיינען און הערשער האלב־פעאדאלע פון געווארעז דדיקם

 קאלאניעס עקאנאמישע מאם גרויסער א אין איצט נאך
 םך לעצםעז אץ איז גרוים־קאפיטאל אױםלענדישעז פון

 אייגענ• םםעציעלען. דעם םאד םאראנםווארםלאד הכל
ך געפינען זײ װעלכען אין צושטאנד םימלאכעז זי

 ״פלאן ׳באוואוםטעז איר מים רעגירוגג קארדענאס די
 איר איצט םארעגדיגם פלאן) יאר (זעקם םעםקטענאל״

 פרע־ נײער א וועם דעצעמבעד ערשםען דעם רעזשים.
 די איבערנעמען קאמאםשא, אװילא גענעראל דדענט,

 זײער א אפ שליםם קארדעגאם־רעזשים דער חנגירונג.
 מעק• םח געשיכםע דער איז פעריאד באדײםונגסםולען

מ מע און קארדענאם 4סי  זין• האבעז ראםגעבער ד
 מעק• איבערצובײען יארעז זעקס קורצע איז וארסאםםען

 אפגעשטאנענקײט עקאנאםישער טת ארויסםירעז זי פיקא,
מ  פון אונאפהענגיג זי מאכען און חיגטערשםעליגקײם י
 באדארפט עס האם גלײגצײטיג לענדער• אגםװיקעלטע די

 װאו לאנד א אין אױפשםײג קולטורעלען א צו וירען
ט קעז באםעלקערונג דער םון מערחײט וי  און לײענעז ני

 קארדענאס־ אםביציעזעז דעם םיט צחאמען *רײבען.
 וױכ־ זײער א געײארןן פארענדיגם איצט איז רזױשים

םאלע־ לאמבארדא װיגםענםע קאפיםעל. לײבאד !פיגער

פ און ןדערגרײכונגטן ײ 11לע8דו

מ׳ אלע די פארבײ גײען זיםקיגד׳ען מר• םאר אי ................................... . _ . י
ײ לםיי זיד זעט ער לאנד• אק דא איז ער װאם דער"אםיציעלער״אר־ םיז און"גרמחנו־ דער״פירער דאנא,3י ײיי

 H תאט לאנדאן איז לאנדאז• סח קוםענדיג אינגעל
r הונגער• אמ לײז־עז םיז טעס דעם פארזוכס שיק i n 
 1« און שנײדעדײ לערנען אנגעהויבען זיד ער האם

 סוזןי איז ארײז אםעריקע, אק געקומען ער איז דארט
 אד־ געהאלפען שעזז׳ן. לאמע געארבײס געליטען. שאפ

 געםומןמ״ געקאכם. ױך האט ער יוניאן• די גאניזירעז
ר אנדערעז׳ דעם אין שאפ אײן פון איבערגעגאנגען מ  אי

 אויםגעחאחנוזןי געהאס, חתונח ביזי, את םלעקם געלעבם
ם און שא■ פח געריסעז זיד ײז. א  1י ארוי* געקענם ני

אמ גרויםער אײן פח באשםאגעז ױינען יארעז אלע די 1ז
ץח׳ אויםצוהאלטען אזיי יױ נאציאנאליזאציע אנםװי?לונג, אינדוסםריעלער און פלאן דאם אז זען צו אח ס׳ו

אלזי פון סןף און ?אלעקסיוױזאציע און זײנצ יארען די אח םעלען. נים זאל ברוים קעל חײך* ̂יאיאײ
 ^*1 לעבען א חױז• און שאפ צװישען פארשװאונחנן

 װמ«ל קײן זיך פאר עלםער דעד אויף אח געארבײט
געשאםעז• גיט

מ געםט די שטיל. לאסנ שוק אמ קיד אין ײ  ז
ב צעגאנגען. זיד ױי t םיט פארנומזח אח דיו o •ארבײיז 

ם?מד םר• אבער ײ די שלאםען• גים TVP ד ר אינן ר  חנ
ם צערחרערם. אים חאבעז גען  פארגאגמממ גאגצען מ

 איס זעם ער ?לארער ײאם און זיד• פאר ער זעס לזגגען
 אניר פראטעסט דער אים אין װאקםם שםארקער אלץ

ר צו אױס ?וםם אים װאם לעבעז, דעם געגען ״זי מז  פי
ס דער פת םירונג גאנצצר דער אנסגעגעז אומרעכם ל מ

ססי דעם סים פין%יטײז שלאפעז•נײא גיט איט לאזם און אים איז שרײם ^ ל״ ע y (קײז ט y ^ o p p a ביי״ 
f גערעכםיגקײם. פאנט און אויפגעברויזם אח בלום t ש איז קלאס זעלבסטשטעגדיגער א וױ ןשװאזיע  מקטי

י Br< גראבט <ר װאנם• זסצ מצדגצנ זין חקם ער • 
 *̂*1א שלאפעז• וחנלעז אים זיך ס׳װאלס און קישען אין

ח שלאמז׳ * פארגעסען י חי ײן ק ם אי ם סגי א װ ץ ל א אז

און נאטירלאד געװעז איז זעלכע דאס צמא)

עפשטײן. מלך םון

 םרא־ (קאנםעדעראםיאן J3 .0 ט. ;פעדעראציע נעםער
 רעגירונגס• דער פון זײל א מעכיקא) דע נאכאדארעם

 מעקסיקא אין סענש סםאלינ׳ם גלייכצײםיג און וארםײ
םםראטעגישען זיץ פון געווארען ארונםערגעזעצט ציז

— Mil-------- ̂ —-----------------------Ma / MAMAMMMMM MMMM •Mft \  MMMMMM סעקרעםאר (גענעראל פאטסען אײנפלוםרײכען און pc 
 דער איז םוף פאליםישער טאלעדאנאס מ•). ט. ס. וער
 •tp9’0 האס זי וױ .יצראצעדעפ ארבעםעד דער צו סוף

 םען גריגתנס to זמט יאר to לעצםע די םאר סירם
 פון םאי הכל םך א אונםערםירען איצם דעריבער מן
*up זעקם to םיט ״עפאכע קארדענאס שטורםישער דער

ױ די אין פאליטיק רעװאלוציאנערער קלינגענדיגער  י
 חויפט־ ארםיקעל דעם איץ איגטערעסירם אונז גאר ניאנם.

 באװעגונג, או־בעםער דער פח לאגע איצםיגע די זעכלאד
זײטעז• שלעכםע און גוטע יירע

ע טסנ שרי תפ  ארבמ־ םים גממישם ארבמטסר־געזסצמן מ
שוצלאזיגזדים םסר

איז ם סגזגװעז ע א איזירלנ  אין אז ךדלאנשסעארפ אד
 קײץ■ קאםוילישע די פריצים, די צווישען געראנגעל דעם
 אנײאקסענדיגע נייע די םיט פארבינדעטע ױיערע אן

ערטעבאר שטאדטישפ די זאלעז גרופען, ויםעל־קלאס

tv מז ו^לןן ®דמטעד די סגו ױ ו ס ן י י םםרא• ז

 אינדוסטריעלע די וואם םאקם, דעם אץ פאזיציע םעגישע
 אויםלענדער, פון גרעםטענםייל באשטיים בורזשואזיע

 זייער איז פארבעסערונגען און געװינםען ארויםצורייםעז
 מיטעל־קלאס די וואם געװען איז נאר, שלעכם לאגע.

 ארבעםער־ ױגגע די איינצושפאנען געלונגען איז גרופעם
 גאר א אויף אויסנוצען זי און וואגען זײער אין באוועגונג

מאסשטאב• גרויסען
ארבעטער־געזעצען• די דינען וועלען ביישפיל אלם

 באלעבאטים, די געגעז באווארענישען פון הינזיכם אין
 א דערשלאגען זיך ױניאנם מעקסיקאנישע די האבעז

 ױניאנם די האבען מעקםיקא אין דערפאלג. מאקסימום
 א װי שגעל אזוי סטרײק־ברעבער. קײז פאר מורא נים

 איר ױניאן די אויף היינגם דערקלערם, ווערם סטרייק
 שאפ דער את דערמים און שאפ פץ טיר דער איבער םאז

 צו װענדען זיך קען באלעבאס דער אמת, םארשלאסען•
 צװאנג־כא• א םארמאגם וואם רעגירונגם־ארביםרײשאז,

 צדדים, בײדע אויף בינדיג איז אנםשײדונג איר ראקםער.
 זעל־ א געװען איז רעגירתג קארדענאם דער אונטער נאר

 זאל ארביטרײשאן־קאמיםיע די אז דערשײנונג, םענע
 דס אדבלסעד. די געגען ^נםשײדונג אן ארויססראגעז

 םון גלײן־ האט רעגירונג די װאו םאלען. געווען דינען
 זײנען דאס אבער םםרײק. א צו דערלאזם נים אגהויב
ױ: אינדוסםריעס ױםיליםים םאבליק אין נאר געווען  ו

 די אק גלײמת• דאס און געז טעלעםאן, עלעקםריע,
 זוכען געםתט באלעבאםים די האבען פאלען מערהײם
 װעלען די װעגען סטרײק, א אױסצומייחמ וועגען אנדערע

רעדעז• נאך םיר
 און לױן מינימום א אײנגעפירם איז מעקסיקא אין

 את הויפם־שםאם דער אין ארבעם־םאג םאקסימום א
 3םא א פעזאם האלב א »ח צװײ םיניםום־לוק דער
 סיז פעזא (א טאג• א פעזאם צװײ לאגד איבער׳ז און

 ארבעם־םאג דעו סענם). צװאנציג װי מער ניט איצם
 פאכען אזעלכע ארום אויך נעםם און שםונדען אכט סח
 גלײ־ דאם סון ארבצטער רעםםאראן* האםעל״באדיגער, װי

 דיי םים אפמאכען קאלעקםיװע םערםםע די איץ כען•
 זדנטא^ דעם פאר ,סעי* כאװארענט איז ארבעטגעבער

 פאר נים לויז כאקו&צ! ארבעםער די אז םײגס׳ דאס
ר נאר םעג זעקם א י ם • נ ז ן  װערט דעו־בײ ע

 שטיק־ארבעם העדשם שאפ איז סױנ — אויסגערעכענט
ג זיבעםען דזנם פאר לוין דודכשגיםלאכער דער —  טן
 בא״ דער צאלט שעפער מערהײם גרױםער גאר דער אין

 זעקם צװישען םובים. יום גזױעצלאכע די פאר לעבאס
 npn די װאקאציע• פאר אויןי און צאל אין טעג צען און

 זיך וועגדעם עס צוױי, און װאך א צװישען איז קאציע
פאך. לױם׳ן

 נ*ד 1« באװארענם, איז אפמאכען סערטטע די סק
 אפצחאגען• סוםםעגלאןע איז מאגאטען דרײ ערשטע די
 באל די װעלכע אױף פונקט ן איו דאס אדבעטער. אן

 שרייבעד דעד אסטערסטען. ויך קלאגעז לעכאסיט
 כאסעס פון םענות םך א געהערט האם ארםיקעל דעם

 פאראנםווארםלאד אױך איז באלעכאס דעד דענ^ געגען
 אין אוםגליק סן פון פאל אק זדלף מעדיציגישער פאר
n עװיקטעקאל יךסו פאראן סדמגג דער פח צײס o 

 אינדוסםדיע, ?ליױער דעד איץ םאקע באזדנדערס סאמז,
n פסר פאראנטווארםלאך כאלעבאט דעם מאמז װאם o 

 מאשינען. קאליעיגעודארענע צוליב ארבעם די שסעלען
 דאם גלײכען• דאס אדן צדיאלצזטאט רויהע אין םאנגעל

בסװעגונס ארבעםער דער פון קרעדים צוס סת אלץ
רפליף קײן נים ארבעםפעבאקוםפן

־ עלפמענםסרע פעלעז צײם זעלבער דער אק  מ
מז ע ro■ עלםער און רעלחי רזעאלטצבאר פסי ז w• 

 סרבעטעי די און צו זין טסכט פסבריפ ס װאו דארםען
*fi בלייבען o תילז^ םמדעסםע די גים זײ קויגען *סס 

 ציקאגיסקסע 0 ײי ייאז ר.לסע9 דעד אויך זעלבע, דאס
p גים ווייםם סון — גים ftp סרכעטער i — שיסרען 

 גארניט ypoo ןלסער און סרבעםלאזיגקײם סח געלם׳
אוםגלימז• קליינן קיין

 װי רעגיתמ סרגלסצרר״פ עטשרנרס אזא אונםזנר
י װזי מווען, סיו קסחמנסס־חחשים דער BOB י O■

 רעגי־ דער פיז שרייפעל װיכםיגער א איז םעדעראציע
 רעוואלוסיאגאריא (םארטידא מ. ר. ם. די רונגס־פארטיי,

ט האם מעקסיקא וואם םאדנע עם קלינגם מעביקא), דע  ני
 רע־ ארבעטלאזער םון פארמע מינדעםםע די אײנגעפירם

 ליגם דערקלערונג די עלםער־פאחיכערונג. און ליף
 לאגע• פאליםישער אייגענארםיגער משונה׳דיגער, דער אין

ען ארבעםגעבער מערהייט גרויסע גאר די װי אזוי  דינ
 אלץ נאד ווערן בירגער נאםוראליזירםע — אויסלענדער

 איז — ״עםםראנכעראם״ װי מעקםיקא אין באטראכט
 פאליטישעל הערשענדיגער דער פאר געװען שווער נים

 שטאמעז דערפון ארבעטער• די צו גום זײן צו פארטיי
 אויבעו האבעז מיר וואס געזעצען פארגעשריטענע די

 פענסיע אץ םארזיכערונג ארבעםלאזער אויסגערעכענם.
 סמ װערען געדעקט טײלוױת מוזען מענשעז עלטערע פאר
 ער־ סיטואציע. די שוק ענדערם דאם מלוכה־קאסע, דער

 באנקראם מעקםיקא אין מלוכה־קאסע די איז שטענם,
 אויף באלאנים גרעסערע פארהאן זײנעז צווײםענס און

 שטייען וואס באלאנים ארבעםער, די װי מלוכה־קאסע דער
איר• צו נאהענם םאקע

 טאלעדאגא, לאמבארדא האט צוריק יאר צוױי םים
 אין אז ארםיקעל, דעם םוץ שרײבער דעם םאחיכערם

 א דורכגײן קאנגרעם אין װעם ארום מאנאםעז עםלאכע
 איו םאחיכערונג די שםיצע. ארבעםלאזער פאר געזעץ

 װי פראגע, דער אויף ענםםער אלם געווארעז געמאבם
-a - n - opa og—o o p אזא טנלעםיכרנאאפ טאה ■מ 

רוגג די זאך. װיבטיגע מ חי א  םארװירקלאכם נים איז ם
 האבען םענשען זײנע אוץ םאלעדאנא ווײל געװארען,

 איז געזעץ-םארשלאג אזא ארײנגעטראגען ניט קײגמאל
 רעגירתג־אםאראם דעם פת טײל א וױ קאנגרעם. דעם
 שםעלען קען װאם זאך, קײן געםאז נים טאלעדאנא האם

 געזעץ־פארשלאג א פארלעגעגהײם. א איז רעגירונג די
 עלטער־פענםיע, אח שםיצע ארבעםלאזע אײנצוםירען

 דער םאר פארלעגענהײם גרױסע גאר א געװען װאלט
 געגען ארויםםרעטעז געקענם ניט װאלט זי רעגירונג•

 נײעם א ארויפצולײגען חשק קײן נים האט זי און דעם
אך״ מלוכה־קאםע. באנקראטירטער דער אױף .י

 געוױנםטן מאםפריסלע אײנגפעזלונגטן ר.»ם יקרות
ארבפמפר פון

ם איז עם  אױפצושםעלען אויפגאבע גריסנע קײן ני
 סון פארלוסםען און געװינםעז פמ הכל םד א באלאגס, א

 די 4םאלעדאמ און קארדענאם אתםער ארבעטעו־ די
 ילטיצומ שסחי איז סױסלסמי איז םײגתג עפנםלאכע

^ איבער ע אױך אגהעגגער, זײעדע און קאמתיםםען ד
MMM UAftAAMM MMAAM A mLaimma^L mmaaamaחי םעקטיקא באםראכםעז גרופעם. ליבעראלע געוױםע

 - - i - - I -  —   MMMMMMM MM MAMMM MAMIMAÎ AAftAuL ■— ̂ עס װאו לאבאראםאריע םאציאלע גליקלאכע א “T9 
 װיכ־ געװארעז דודכגעםירם דערםאלג זעלטענעם מיט

 בסמ«־* ארבעםער די מעז■פארער ראדיקאלע און םיגע
 ישקײט,םילימאנט איר פאר באזוסנעז די פון ווערם גתג
 עקםם־ צוױיטען דעם פון פארנעס• גרױםען סון &וט

 סון פארדאםומ הןרען איר זועט תידער• צד> רעםען
 אוגםערנעמעז. צו פרובירם האט נאסדעקאר װאם אלץ

 צעטײלונג דער אױף שםאלץ מיט סז מיחען ערשטע, די
 נאציאגאלמאציצ לי פויערים, סרע&ע צוױשעז לאנד פון
 אינ־ נײע בײען צו פרסכעם די אױל״ אדן באגען די פון

 קורםען און ?ינוער םאר שולען נעץ דער דוםםריעס,
ג דער פון קורם גאנצער דער דערוואקםענע, פאר חג  תגי
 קאנםראל פון מעקםיקא ארױסצמעםען געפירם האם װאס
 צר אגדער דער נאד• און קאפיםסל ישעזדלענסױס םון

 נאציאנאלחירםע די םון לרכפאדז דעם סױף סז וױיזם
ynoonanr איז גסנעז Vn. שרעקלאכעד דער אױף 

 רעגיוײנג־מא־ דער דורכגעפרעםען con װאם קארדפציע
 װאס לעבעגם־םיטלעז פון פארםײערוגג דעד־ אויזי שין•
 פאנ־ אוים׳ז און מנסודזספסר האט פלאן זעקם־יאר דער
 גרױםצ די פון צוטיילונג די וזסם עסענודארג ®ץ געל

ארויםגערוםען. הסט גיטער
ן זייגןן הינזיכם געװיםען ס אין ו גן■ צדדים רי

ײון חכל> סך לעצםען אין סון רעכם  09 אומגערעכם. ג
 ן90 װאם אזיף און [930( סם9ם [90 וזי זיד װענדעס

opn onon םיסי• שםעלסדעם o p 9סמססארפ זיך] 
ן מ po גרינרלסגע סי ל ס ״ ש ״ <סר ז•9פסרמ9י וז

m■ MAAMM M ■M |AA*A A|A amamaam mum mm , A״ m״ ;ז9םיסל נױםיגפ די םעלען אים אז פארזזנז, ד״אם ?ד
 ־op po ר909סרב משילםס נץ,9ליג9אמס כנישע9ם

 ,030 א*ז גסנזסמ נים סױך son גספ9קסרי פיםסל•
(די יורסקרסםיע.3 צדפוילםעד f נדס ארמס ד9 אז
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אמז אויס־ איצם מיר םוזעז צוםױלםקיים דער םון אורז
ל»זק)•
 א געווען איז גיםער רײכע די םון צוםײלונג די

 קא־ אן אמ םיםלעז םעכנישע אן נאר נויםװענדיגקיים.
 וועלען פויערים די אז אוםפארםײדלאך געװען איז ■יטאל

 די ווי שםעדט די פאר שפייז װײניגער ■ראדוצירען
 אין האלטענדיג געטאן םריהער עם האבען פריצים
 האם ענלאכעם לאגד. שםרעקעס גרױםע הענד זײערע

 איל־אינדוסטריע. דער םים און באנעז די מים פאםירם
 צו־ בױראקראטיזם אמ אוםדערםארוגג אומסײאיגקײם,

 צום געםירם האבען געלד־מיםלען אין מאנגעל םים זאמעז
 בא־ דער סון שיכםעז פאראן באנקראם. פינאנציעלען

 פונקט צייטען׳ אלםע די נאך בענקען וואם םעלקערונג
 טאפ דעם נאך געבענקט האבען מדבר איז אידעז די װי

מצרים. אין שקלאפעריי אין געהאם האבען זיי וואם םלייש.
 שטארק הויפם־שפייזען. צורי די בעבלאך, און קוקורחא

פרייז אין געשםיגען
 באםעלקע- דער פאר קלאפ שווערםםער םאמע דער

 זעקם־ דער לעבעגם־מיםלען. אויף יקרות דער איז רונג
 פלאנירונג עקאנאמישער םון םאחזכען אלע װי פלאן יאר
 געלד. סך א געפאדערט האט װירטשאםט, סון בויאונג איז

 היבשען א פארנוצם האט אפאראט בױראקראטישער דער
 האם רעגירונג די װאם אינװעםםירונגען די םון םײל

 דיאט מלוכה־באנק די געביטען. םארשידענע אין געמאכם
, רמע געדרוקם ך א ל ־ ו י פ א פ ־ א ז ע  דער םון ווערט דער איז פ

 געםאלען• שטארק דאלאר) מעקסיקאנישער (דער פעזא
 םארםיגע סך א אריינפירעז נאך םוז םעקםיקא װי אזוי
 פרײז זייער בםילא איז םזזורות, האלב־פארטיגע און

 א אדױםגערוסלז האס ײידעד, דאס .עןגעשטיג שטארק
 שפײז• הויפםזעכלאך זאכען, הײמישע םח פארםייערונג

 צוטײלונג די װאם שפײז־פראדוקציע סארקלענערםע די
 מער נאד יקרות דעם האם פאראורזאכם האט לאנד פון

געהויבען.
 לעבם באםעלקערונג מעקםיקאגישע ארימע די

 די (פאאיז). קוקורוז* און בעבלאד אויף הוייטזעכלאד
 ברויט, פמ פלאץ דעם םארנעםט װאם םארםיאם, בארימטע

 שפײזען צוױי די װעז קוקורחא. פת געםאכם װערען
 דער פאר קלאפ דירעקטער א דאס איז פרײז איז שםײגען
 גע־ איז בעבלאד אח באפעלקערוע דער סון םערהײם
 כמעט רעזשים קארדעגאם םח יאר זעקם די םאר שםיגען

 פאםירט האם ענלאכעס סיל. אזױ פאל זעקם אוץ•
 ארײנ־ מחען נאך םעקםיקא וועט הײ־יאר קוקורוזע. סים

 רעגענם. קנאפע די צוליב קוקורחע אויםלאנד פון פירעז
 אין מאנגעל םח שטארק דיער בכלל לײדם טעקםיקא

ץ װאםער.
 ועזאס האלב א און צוז׳יי פון לײז םיגיסום דעד

 יאר עםלאכע םים דערגרײכונג א געװען איז טא^ א
אי *ײיק.  געפלאקערט האט יקרות דער װען 1940 »יז נ

לויז ר ע ד פון מעגלאכקײם דער אונםער געווארען ייז

 םארדינעז םערהײט די זיך׳ םארשםיים עקזיםטענץ.
 ארבעםער מערהײם די אבער טיניםום, דעם ר ע ב י א

 דירה־ קוקורוזע, און בעבלאד מיט אויסקוםען נים קענען
 זאכען• אנדערע זעלבע דאס און געשטיגען אױך איז געלד

 ווערט מעקסיקא אז זינען. אין האבען פען דארף דערצו
 מאשיךפראדוקציע דער אין ארייגגעצויגען נאכאנאנד

 זאכען צו צוגעוױינט ווערם באםעלקערונג ארימע די און
 םויערים די נאר מאשין. דער םון םראדוצירט ווערען וואם
 יעדער קליידער. הײמיש־געמאכטע אין נאך אן זיך טוען
ט שוין מאטעריאלען, רויהע פון פרייזען אין הויב  ני

 ארבעטער. די דעריבער טרעפם עסענווארג, םון רעדענדיג
 לוין־הע־ ניט קענען םאלען, ענלאכע אין מאל אלע װי

יקרות. פון מארש שנעלעז דעם אניאגעז כערונגען
 רע־ בױראקראטישער דער םון צופרעםעגקײט די

 דער םון רייהען די אויםגעמידען נים האט גירונג־מאשין
 צופיל פארנומען וואלט עס בױראקראםיע. ױניאן טוײיד
 דער םון אורזאכען די צוגלידערען פרובירען צו פלאץ

 געטרו־ נאכאנאנד האט וואם באװעגונג א אין קארופציע
 לאזונג דער רעוואלוציע. םאציאלער דער סון מײםערם

 פעדעראציע). ארבעטער (מעקםיקאנער מ. ם. ם. דער פון
און איז ען. עוו  געזעלשאפט (א קלאםעס־ םין סאסיעידאד ג
 דער אין איז פראקטיק דער אין אבער קלאסען)׳ אז
 מע־ שלעכםע אלע געווארען אריבערגעםלאנצט מ. ט. ס•

 ״קראם״ לײבאר־םעדערעישאן אלטער דער םון טאדען
 האט געביטען םירער. דער געװען איז מאראנעם װען
ױיניג שוי־פענסטעף, די נאר זיך  געבליבעז איז אינעו

םריהערדיגען. בײם
 ערשם־ םראזעז׳ םון קינםטלער א איז םאלעדאנא

 ערי האט םראםעסיע סץ לאיער א דעמאגאג• קלאםיגער
ײמגצז אמד פון יןוטנען אלע ג^מהזט־אויסגע« מעךן  שי

 אוים־ אן מים רעדנער גלענצענדער א ־ אויגען. די אין
ר א אםקעט״ אן סון זען  דערווײ־ צו זיד זוכם וואם נזי

 געווען טאלעדאנא איז לעפענם־םארגעניגענם, םח טערעז
 אין ריתע זײן דעמאגאג. געשיקטער און םלינקער א

 א מיט בארייכערם אים האט .1936 אנהײב מאסקווע,
ען וואס לאזוגגען, אח םארםולעם םםאק גרויםעז  אים דינ

געקומען. צונדץ גוס
רעגירונג דער פון באהסרשמ ארבעמער־באװעגונג

 אינער־ דער םמ באגדיף געהעריגען א קריגען צו
 מען דארף רעפובליק, שכג׳ישער דער אין לאגע לאכער
 ארבעםער־בא־ מעקסיקאנישע די אז זינען איז האבען
ט איז וועגונג  אונז ביי װי זאד זעלבםטשםענדיגע קיק ני

 די זיינען מעקסיקא אין שטאםען. סאראייניגםע די איז
 מים- די ניט רעגירונג־מאשץ, דער 1פי םייל א ײגיאנס
 פרעזידענט םירער. זײערע נאר יוניאנם, די פון גלח^ר
 געהאט האט מעקםיקא פון םאז״ שטארקער ,דער קאיעס

 פא• לואים םים ״קראם״׳ דער אציע,רדעפע לעיבאר דץ
 א פון איז קאיעם הױפם־םירער. דעם םאר ראנעם

 לאנד איז מענש רײכסםער דער געווארען םאלקם־לערער
םאר־ אנגעזאטעלם אויד האט לעיבאר־לייםענאגט זיין איז

גערעכטעקײט ------------------------—
 אפגעבראכןן האם קארדעגאס פרעזידענט ווען מעגענם.

 אײגענע זיץ ארגאניזירט פריהער ער האט קאיעם םיט
 ארבעםער־ אייגענע יייז נאבדעם אמ פארטיי פאליםישע
באװעגונג.

 אוץ םירער א האבעז דארף לעיבאר־באוועגונג א
 קאר• אויף געבוים איז םלאטפארמע די פלאםםארמע. א

 סאציאליםטישע םון צוגאב םיםן פלאן יאר זעקס דענאם
 רײזן זיץ דאנק א האם װידער, םירער דער פראזען.

 םיס פארבינדונגען די אמ שםיצע די געהאט מאםקווע איז
 אץ געווען איז דאס װי באוועגונג. קאמוניסםישער דער

 די װען םראנם״, ״םאלקם פון פעריאד דעם םון ברען
 יעדער פון םריינד געשווארענע געווען זײנען קאמוניסטען

 קארדע• די געשםיצם אקטיװ האבען און דעמאקראםיע
 קאג• םאםיגער דער געווארען םאלעדאנא איז נאם־ליניע,

 פון םירער לעיבאר גײעם פון אמט דעם פאר דידאט
 דעריבער קען מען םעדעראציע. לעיבאר נייער דער

 םאר־ האט מ■ ט. ס. די אז זיכערקײט, מים באהױפטען
 אײנעם און מאסקװע אין איינעם םאטעם: צוױי מאגם

 געווארען באשאפען איז מ. ט. ם. די סיטי. מעקסיקא אין
מאסקװע. פון צוריקגעקומען איז טאלעדאגא װען

 קא• רעאקציאנערע, א פארמאגם האט ״קראם״ דער
 זין האט פירערשאפט מ. ט. ס. די פירערשאפט. רופטע

 גחנם אין נאר םעדערען רעוואלוציאנערע אין געװיקעלם
 ירושה א אלטע׳ די געבליבען פראקטיק די איז גענומען

 דער אין אויד געבליט האם קארופציע ״קראם״, דעם פון
 ן געווען איז ריכטונג אלגעמײגע די כאטש מ. ם. ם.

 מעקםיקאנישע די אין סקאליזע־מעטאדען פראגרעסיװע.
 מע־ די דערשיינונג. זעלטענע קײן ניט זיינען ױניאנם
v די אפגעװישט םאס היבשער א אין האכען טאדען i״ 

 J3 ט. ס• דער םון טעםיגקײט גוטער דער םון װינםען
 אר- די םח צוםרויען דעם ארונםערגעריסען האבען און

 ווערטעל: באריםטער לינקאלגם םירער. זײער צו בעטער
 םאר־ איז מאל. אלע מענשען אלע 1נארע נים קען מען

 םירערשאפט מ. ט. ם. דער באצוג אין געווארען װירקלאכם
 געווארען איז ער טאלעדאנא. צו הויפםזעכלאך טאקע אח

 פרא־ זיץ מעקסיקא• אין מענש פארהאםםער םאמע דער
 אפפאך םםאלין׳היםלער דעם נאך טעטיגקיים היםלער

 קארדענאס פרעזידענט םקאנדאליעז. פשוט געדוען איז
 אוז זומער, מיםען אין אריינמישען׳ געםוזם זיך ראט

 דעד ״jb ם. ם. דער םח צײםונג די אז טאלעדאנא אגזאגען
 די צושמירען ברייט אויפהערען זאל פאםוליאר״ *על

 םאר םעםיגקײם םאלעדאנא׳ם אייראפע. איז נאצי־זיגען
 ער אז דעם צו געםירם אומםאו־מיידלאך האט סטאלין

פראפאגאנדע. פרא־היטלער טרייבעז זאל
געווארע^ ארונטערגעזעצט איצם איז טאלעדאנא

 געםאלען איז מ• ט. ם. דער פון גרינדער דער וואס םאר
ן ו  פון גאגג װײםערדיגען דעס פאר &ײנט דאס וואס י
 חנ׳ו• און טשיקאװער דער אין ארבעםער־באוועגונג דער

 באזוניעחת א םאר טעםע א איז מעקםיקא, דיגער
ארםיקעל.

מיל. א געשטאנען איז כארג גראזיגען » אױןז
<w א כאפען «ו — פארחײכען פלינלען »

 ײמאל, גיײעז פין נאך םיל, דער םון װיײט גי» און
פו$ל. םרוכםבארען א אץ גןלעככז מעגפוען חאבען

 װינט, םץ זיך צעדרײט נאר — םיל פץ םליגלען רי װען
 קמד, כמן־־װײכ־אץ זיך פארגוסען פרײלעף חאכען

 זיף געפרײט אץ געשםיםם אץ געלאכט, און געטאגצט און
ײד• געדרײם ליכמיק חאפען םיל פון םליגלען די װען

 טריט װאכיקע האכען טא^ םאר טאכ טאל אינ׳ם
ם חארכםטיגען פץ $tv אתם געדרײט זיך  ן *ני
 חענט, םלײםיגע חאכעז םלמק זץ• געװארםען און
גןןכרענט. ארבעט םיט און םיח, פון געזוגגען און

m די זיף געפלײםט האם דערםרי, פון טאו^ פאר טאג s, 
קי, בײ און שאף כײ און פופײפלערס די אין
 — ײו געפרײט אץ געטאגצט םעדער, און גערסתער די אין
זיך. גןןדרײם דיכםיק חאכען םיל פון פלינלזןן די װזןן

 געװען, יום־טדפ נאר איז גאגט, אךן טאג טאל, אמ׳ם
 געזען: אלע האכעזזס געקוקט, אלןן חאכען ס

 קיגדזןר* די — וויגקן די מדן די — גײדלןןף די ®ון
י»־ןןר♦7m שװײגןןגדיק דקר —• ודיגקל פװגקקלן זי׳יך סדן

 &יל• ts געשטאנען איז כארג גדאזיגען א אויף
שטיל. אץ םארשװיגען פאראוגמןדט, — םליגלען אירע

 װילד, אץ צעלאזען גקטראגען זיד װמם דער ס׳חאם
 םארהילט, פעלדער pr־u שטױג םץ װאלקענס םיט אץ

 קאדאהאד, געטאגצט בײמקר ריזיגק ם׳חאפען
 — רןןד אץ זיך געדרײמ חאם ערד און חיםעל דער און

 — םיל פץ םליגלען די דאך מיל, פון ןpלrפל ײ דאד
שטיל.

 םורען זיד געפױגען ניט פתןר פװץ חאפען עם
 זיפורען. ליכטיקע םים װאײלטאג פאר געזיםצט אץ
 געזעםען ניט מקר עוין פריזכעס די אױף איז מען
דרע*ען. אץ זײען ,ppאק פון זיד ד?ר«ײלם אץ

 *ט?ק?נם, אױןז ג?ריטןך ניט רpמ *ױן קינד?ר ם׳זײנ?ן
̂ ippps די אױף ג?קלאפט גיט nps אװין ימג?ן די אץ
 ,iprr גײם גןךימאנןך ניט רpמ rnr ipm'D די און

̂. די ג^;ג.אױף אץ חאדץ אמ׳ם סארלאגג םיט ליפן
 גאפט, איך«פ?טיק?ר מיל, ל?כ?ן םיל, ל?ב?ן

eז r םארטראכם און פארשמאכט אײג?ר אלםמק?ר אן; 
 קעלפו אזא ׳ק?לט א פלאזט ק$פ זײן אריכער אץ

• לט.pװ חרוג׳ןןר פץ פלמ^ל אײטױגש ד?ם דורד
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פאעט פאלקם־לײך דער - וױנטשעװםקי מארים
,c אידישער דער געװען באשערט איז 

 ערשטע די פון אײגער אז ליטעראטור,
 זאל שרײבער סאציאליסטישע אידישע

סענטימענ־ א נאך נאטור זײן גאך זײן
 יע1פאע אידישע די ליריקער. טאלער

 אלץ נאך איז יארען אכציקער די פ,ן
 פאעטען די פון אױםדרוק דער געװען

 בדחן׳- צונזער׳ס גאלדפאדען. אברהם און צוגזער אליקום
 מיט אויס^עצײכענט װײניג־װאם זיך האט ליד ישע

 דעם געזיכט שוין האט גאלדפאדען קיגסטלערישקײט.
 א באװיזען דעמאלט זיך האט עלעמעגט. קיגסטלערישען

 מא־ סאציאלער דער ליד. אידישען איג׳ם װענדונג נײע
 צײטעטוײז פלעגען גאלדםאדען און צונזער װאם טיװ,

 און פארטיפט אויסגעברײטערט, געװארען איז אנרירען,
 די פון באװאוסטזײן דעם אין ארט ערי״טע דאם פארנומען

 מאטיװ םאציאלער אויםשליסלאכער דער מאט<ן. אידישע
 ליריש־ םון שיין אין באװיזען זיך ד,אט ליד אידישיס פון

 רעאליזם באלערענדיגןןר דער דידאקטישער, דער קײט.
 םון ליד דעם װעג דעם טרעטען1אפצ אגגע״ויבען האט

 פארצװײםלונג. םיפער און טרויער ם.ן מיטלײד׳ הײםען
 סאציאלער ארעמקײט, שטײגעגדיגער פון אנגעזיכט אין

 םארברעכערישקײט, און שענדלאכקײט ביז אומגלײנקײט
 סענטימענ־ זײן מיט האט װאס פאעט. א אויפגעק.מ<ן איז

 צונויםגע־ ליריזם טרויעריגען ־ פארצויײפעלט טאלען,
און ײירקלאכקײט טראגישע ליד: זײן אין שמאלצען
 צום רוף און אומגערעכטיגקײט געגען קאמף טרײסט,

y איז ליריקצד םאציאלער דאזיגער דער יפשטאנד,או i• 
 צו געװען באשערט איז אים װינטשעװםקי. מאריס װען
 פראלעטארישער אידישער דער םון פיאנער דער זיין

 סאציאליסטישער אידישער דער םון דידע דער פאעזיע.
 אידישען םון זיידע דער געװען אויך איז ליםעראטור
רעװאלוציאנערעדליד. און ארבײטער־

ט אויך װי םעארעטיקער, קײן זײענדיג ניט  קיין ני
 זיך װינטשעװסקי פיאנער דער האט נאםור. אגרעסױוע
 פראפאגאנדיםט לערער, א םון ראל דער מיט באנוגענט

 גאר האם װאם אוםן, יעדער מיםעל, יעדער וועקער. און
 דער געװען איז םאלק, דעם אויגען די עםענען געקעגט

 ווע־ און פראפאגאנדיסט לערער׳ דער אט איז ריכטיגערי
 א םעליעםאניםט׳ א אץ פובליציםט א געווארען איז קער

 איבעחעצער אז און פאעם א דראמאםורג. און בעלעטריםט
. .  אין איז טעםיגקײט ליםערארישע גאנצע דין ווארעם .
 אויף װיבםיג אזויםיל אויף געװען אויגען אייגענע זײנע

:פאלק לײדעגדיגען דעם דינען קען אליין ער װיםיל
 *ינגען איך װאלפ ריטםען אלע ,אין
;ײט*סר «ופ דיך ײלקז ײ—

קלינגען, איך <ואלט גלא?ן אלע איז
*ייס; די דיר םעלדן «ו

אנז #לע אין ר «אל» *וי — יעיעז. יי
— דיר, *ו — «ל»םענ«וג א

קל״יעו׳ געדאנקעז די «סראלען אין
דיר״. *אר «אלק, ם״ז דיד, •אר

פאראוים!״> (.פארװערמס״,
 געפיל• א מים באלעבט האט אים אץ ליריקער דער

 האם װינםשעװסקי װאם אלץ, כםעט ווארעםקײט םולער
 װינ• האם פארם פאעטישער דער אין אבער געשריבען.
 גזד האבעז םיבות צװײ תיקון. זײן געפונעז םשעװסקי

 זאל פראזע װינטשעװסקי׳ס װעגען סײנוגג די אז וױרקט,
 וױנםשעװםקי פאעזיע. זײן וועגען אײדעד העכערע א זײן

 דיכםער דעם םמ עובדא דער אויף בליק זײן צוליב האט
 זיך פאנאנדערוױקלעז צו לירישקיים זײן דערלױבט ניט
 חאט מעגלאכקײםעז איז מעגלאכקײםעז. אירע אלע איז
 ךי איז דים צוױיטער דער םוץ גרױםע. גאר געהאט זי

 דעס* *ח געפאלעז פאעםען סאציאלע אלע װעגען םײגונג
 מים׳ן מאם׳ היבשער גאגץ א צו געװארעז, קרעז־יםירם

 ליםע• אידישער דער איז אימפרעסיאניזם פונ׳ם אויםקום
 תסלאנדי־ ערשטער דער פוץ דורנםאל דעם גאך ראטור

יאר. פינםטען אק רעװאלוציע שער
גע־ אויםזעז אלץ גאד קעז בליק ערשםעז אױם׳ז

 דיכטתג פאליםישע אדער סאציאלע אז טענה, די רעכט
 ארגומעגם אן וױ װערםעז. דויערענדיגע קײז ניט חאט

 םאציאלע אז סאקט, דעם ברעמעז שםענדיג מען םלעגם
 פארבײלױפענ״ םים םאז צו חאם פאעזיע פאליםישע אדער
 געשעחעגי־ דאזיגע די נאר וױ יפון געשעזזענישען. דיגע
 שנעל זױא ועל,אקס וױיניגער יוערען פארגעחעז, ייעז

 יחײ ייז פאעזיא• דאדגעזי חנר *ח װןרט חװ־ פארגעחם
ז  גוציגפײם מאם גליץער חװ־ םים געמאסםען האם מ

ת פאפולאריזאציעס םארקסיססישצ װיגטשעװסקי׳ס י׳ י •

טינקאװ ב. נ. פון

 םאציא־ זײנע מיט צוזאמען אויפקלערונגעה בליציסטישע
 אוגטערשײד. װיכטיגען א פארזעהן מען האט לידער, לע
 פונקט אויםזעהן לידער קענען װארט פון זין ענגען אין

 לויף ״אין געשריבען ארטיקלען׳ די װי פארגענגלאך אזוי
 קען פאעזיע סײ און פובליציםםיק סײ אבער טאג״. פון
 קען :אר טאג׳ פון געברויך פאר׳ן גאר גיט װיכטיג זײן

 א געשעהענישען טאג־טעגלאכע די הינםער טראגען
 װער־ דויערענדיגע די באדײט. רומםולען א פון שליחות

 װי באוױיזען װאס פובליציםטיק, אדער פאעזיע פון טען
 באגריםען םון סדר נײעם א םון באװאוסטזײן־סימגים נײע
 םאלקס א פון שאצקאמער אין פארבלײבען בילדער, און

 האבען ניט זאלען עס גלײכװערטיג װי און ליטעראטור.
 ארבײטען זשורנאליסטישע װינטשעװסקי׳ס אויםגעזעהן

 גאװאוסםזיין טיםערען זײן דאך ער האט לידער׳ זײנע און
 אוים־ געקענט טרוימען און װאונשען אינטימערע זיינע

 פראזע. אין אײדער פארם לירישער דער אין מער דריקען
 דעם םארלארען שוין טײלװייז, האם, פובליציםטיק זײן

 װערען לידער די אבער צײט. זײן םיז באדײט שארםען
 די װאס שלייעו־ען, די םון באםרייט מערער יאר א װאס

 קען מען און ארויםגעלייגט, זײ אויף האט פאראכטונג
 װיכ־ היסטארישע די נאר ניט די אין דערבליקען שוין

 װערטען. פאעםישע לעבענדיגע אמת׳ע נאר םיגקײט,
וץיעקראסארנ צו ערטרװע קאוד׳ט גנאראכסופ די אז רײכען,טשוצרצנטיא ײדרם איז אגב

 אויפ׳ן בליק עטישען דעם םון באאיעפלוסט טיף װערען
 דעס צוגעגרײט ניט עטיק אידישע די דען האם לעבען.
 דער־ יעדער ? איגטעליגענטען דידאזיגע םון באדען

 לי־ דער אין אפגעעפיגעלט נאר זיך האט װאס שײנונג,
 און באװײזען לערנען, עפעם באדארםט האט טעראטור,

 װע־ אסילו שוין פריידיגען. און פארברײנגען דערװײזען,
 ״דאס :באמערקט גערצען האט יארען דרייסיגער די גען

 1”א אלץ שטארקען׳ אין געהאלטען זיך האט פוײידיגען
 ביע־ קריטיקער רוסישער גרויסער דער פריידיגונג״.

 רוםישע א ״זאל :אויסגעדריקט געהאט זיך האט ליגםקי,
 כאטש הויפטזעבלאך. גוט, איז ניט װיפיל זײן דערצײלונג

 נאר ניט, עם איך לײען — יױרקלאך, איז ניט װיפיל
 זי םראגעם, ארויםרופען זאל זי ז«ך, הויפט די שלינג.

 איינ־ 1עטישע אן געזעלשאפט דער אויף איבערלאזען זאל
 אן אויד ציל דאזיגען דעם דערגרייכט זי אויב דרוק.

 םיר םאר זי איז — קינםטלערישקײט, אן אויך פאעזיע,
אינטערעםאנט״. װינציגער ניט

 געזעהן ניט האם פאלקם־אינםעליגענץ רוסישע די
 ״קינםט־ דער פון אנטפלעקוגג םרײע די אױך קונםט אין

 צוזאמען געגלויבט, האט זי פערזענליכקײט״. לערישער
 זינגען צו בארוםען איז דיכטער א אז :עקראםאװען, מיט

 םאלקם דעם באלייכטען און םאלק, םון לײדען די װעגען
 באװאוסטזיין־ אײגציגען און ״אײן מיט כאטש לײדען־װעג

 טאט. םאקטישע א געװען איז ליטעראטור שטראל״.
 םאלק דאם העלפען צו געװען איז שרײבער םון ציל דער
רעשעטנײ זײנען כאראקטעריםטיש שרייבען. זיין מיט

 רעאק־ נאטירלעכע א געװען איז פאעזיע םאציאלער צו
 רעוואלוציע רוסלענדישע ערשםער דער נאך ביז ציע.
 םיט זיך פארנעמען צו םאלק צום םארראם א געווען איז

 «ער* געטײטשט: מ׳האט װי — איגדיװידואליםםישע
 ״םירא־ דאזיגער דער געגען און מאטױויעז. — זעגלעכע

ע״  בײ נאםירלאכערהײט״ זיך, האט ליד םאציאלען םץ ני
 אויפגעהוײ אומשטענדען׳ היםטארישע גינםםיגע געװיסע

 אימ־ םונ׳ם ״םיראניע״ די ,םיראניע״. סארקערטע א בען
 ליד. ־ שטימונג אינדױוידואליםטישען פרעםיאניםטישען,

 הים* סון רעזולטאטעז געװען זיעעז .םיראניעם״ ביידע
 גוציגע גאגץ אפגעטאן האבען ביידע און תנאים׳ טארישע

ארבײט. ״םיראניזירענדיגע״
ױ אבער״ האט װינםשעװסקי  בײ ליריקעד םד א ו

 חיישלעך אלײן צײט״זיך יענער םח םעלקער םארשיידענע
 קונםט אויף בליק דת האט אים ביי ,םיראניזירם״.

 געװיםער א אין אץ נאטירלאך. גאנץ זײן צו אױםגעזעהן
 דאם געווען איז עם ווארעם געװען. אזוי טאקע איז מאס

 צו יארהונדערט נײנצענטען העלפט צוױיטעז פון געבאט
 םיינט דאם װען אםילו פאלק, דעם אויסשליסלאד דיגען

 גאד איבערלעבוגגען. אינטימע אײגענע אונםערדריקעז צו
ליבע״: ״אמת׳ע די געווען איז דאם געגאט. א םון מער

ח״סט, ליבע װאם םיד ב״ ,סרעגט
;וויסן עש װילט איר אויב
«>>סט, איר אויב אפילו אזן

װיסן. *ו סער אוס *חעגט
טיל, געבען ניט חײסט ליבע
— גןבןין «יך חייסם ליגע
 «יל דער *װעק, ךער או« ז> װען
לעבן• גאניז » «ון

 1ןלײ «י■ אויו זז״םט ליבע
זוילען, «יט זיך געבז
ריין, איז «י ווען םוז, זי יעז
■ילעך. נים און דאש טאן

 פרוי א «ו ליבע ניט און
ז װאש :קעלטןר ײער׳ען «
גרוי, װערען בלאנדע די *ך,
עלטער. — יזנגע די און

 *רייד םיט •אלק דאש :זזייסט לינע
יצילאנגעז. זעל און לײב

 ר״ד ז׳וימנ »ן ײך, געמז
״ז איז *אילאנגעז• לוין ג

M, לוין דער אי« גופא «י 
גי». איר חוץ גע«אלט קײן

«לײז, אזיש דאש •רואװט גרידער,
v איי גלויב■ םאםער o .ניט״

לימ״)• (.אםח׳ע
שע  געקומעז זײגעז װאם פאלקם־אינםעליגענםעז, אידי

ז י ר י רי מז חעדשעגדיגע די מיס מ ענ ד ענ  דץר פון ם
שער מז *רן קולסוד תסי ג מ ג ײ tn נ r u vn r, פלעמז

ד .״אידהאב :ניעקראסאוױן צד מ ^נ ד  זי
 (די בורלאקעס די םון לעבען דאם באשרײבען צו טראכט

 וױ םייכען, םון גרעגען די בײ שיםען די שלעפען װאס
 גאהילםיג איז ניט װיפיל צוועק םים׳ן וואלגא), םון למשל

 בא־ צו גלאט הארעפאשניקעס.״ ארעמע דאזיגע די דין
 ארויםברענגען און גורלאקעס אומגליקלאכע די שרייבען

 געהאם ניט האט שײגקײטען. אדער אמת׳ן אוױװערםאלע
 איבערצו־ נוצלאז געװען איז עם װי פונקט זין. שום קײן

 סוץ װיגקעל באשםימטען א פץ גילד װירקלאך א לאזעז
 העלפען צו צװעק דעם דינען דארף ליםעראטור לעבען.

 לעבען פמ אומגלייכקײם אומגליקלאכע די אויסכעסערעז
 שטרענג־ נאר לײכטזין, קיץ רעזולטאםען. אירע אלע איז

 אמ װאהר ביטערע נאר אויםםראכםעניש, קיץ קײם;
 אין םיםער גראבען נאר םארגעסענקײם, קײן אםת;

 םיט׳ן אלץ, דאם את — לעבען סמ גרויזאמקיים דער
 העל־ און קאםף צום רוסען צו ציל םאראויסבאשםימםען

 יזבער װעט וואם טרוים. גרויסען א צו ווי נםױנות דישע
 קײן דין ניט מער ס׳וועלען און ווערען, םארװירקלעכם

םע/ *מ ״דערנידעריגטע מ ײד  די איז דעריבער מל
לעבען. «מ דינםט אין געויעז ליטעראטור

 מינטשעװ־ וױ נאםור, םענסיטױוע און איידעלע אזא
 און אױםצונעםען צוגעגרײט געווען לכתחילח איז םקי׳ם,

 געדאנקעז םױימען״ די — אײגעגע זײנע וױ דערקענען
 (״נאראדגיטשעםטװא״) ,סאלקיזם״ פץ געװיסען דעם אץ

 באשייג- םען זעהם לעבען דין םיט זיד באקענט מען װען
 טעא־ די םיט נים געווען איז װיגםשעװסקי אז ■ערלאך,

 די װאס לעבען, עםישען פאקםישען םים׳ן נאר ריעס.
 גע- זיד האט ער געפרײדיגם. ד״אבען .םאלקיסםען״

 און עדלאכע ארעםע׳ םון אטםאםשערע דער אין האדעוועם
 םאםער זײז און באבע זײן םענטשעז. םםירת־נםש־דיגע

 אנדערע סון צרות מים פארנומען געווען שםעגדיג זיינען
 ״הײליגעז דעם מאן און יסורים זײערע לינדערען מים

 װיג• צווײטען. דעם שולדיג איז םענטש אײז וואס חוב״.
 ״גע• א נאםירלאכער, א געווען גאר, אזוי איז, טשעװםקי

 דער מים ״סאלקיםט״, אינםטינקטײוער אז גארענער״,
 סון סענטימענםאלקײט אײדעלער און לירישקײט גאנצער

 באקענם גענוי זיד האם ער אײדער נאד ״סאלקיםט״, א
 נאך גלױז ניט אמ ,פאלקיזם״• םץ אידעאלעז די מים
 גע־ ער איז כאראקםער נאכ׳ז אײד גאר דערציאונג, דער
 און ״געװיסענחאפסיגקײם״ דער צו צוגעיאסט װי װעז

י פמ ״מיםלייד״־םענםיםעגטעז  אנ־ זײן ״םאלקיםםען״. י
 אן אזױפיל אייף גזװיעז איז ״םאלק״ צום געהעריגקײם

 סאלק איז גענױטיגם זיד חאט אלײן ער אז ארגאנישע,
אים. איז גענויםיגם זיך האט פאלק דאם װי װימיגער גיט

 רעאליסםיש־סענםײ פץ דערקלערוגמװ ■אעםישע
 אםם זעחר זײנען אלײז זיד װעגעז •אעםעז מענםאלע

 ניס זײנען זײ אינפארמאציע. פץ קװאלען פארלעםלעכע
 די אין עקםקורסיעס •םיכאלאגישע סאר שםודיעם קײן

 יןײגיאמװ•מ דמאן אטד וױ ער^לאנמפ און אןלאבידמט
p דמע i רקד זייער פארקערס, גאסורעז• מעםאםיזישע 
אח קליר־מחמממר ״ח אײמנאױפימד *ז איז לתם



סו ט י י ז
 »לגע־ אן און פארשטעגדלעכע א — געםילםולקיים זייער
 נאך איגדװױדואליסםישע. אויםשליםלאך קײן גים םײגע,

ױ פאעםען־איטוליטאריםםען, בײ אמת דאס איז םער  דאם ו
 פאעטען. סאציאלע אונזערע גרעםטענטײל, געװען, זיינען
 זיינען אלײן זיך װעגען באלייכםוע פאעםישע זייער

 געשעהעגישען, םאקטישע םים הםכם אין כמיט דעריבער
אויטאביאגראםיש. אויך װי

 ארייגגעטאז אזויפיל אויף געװען איז װיגםשעװסקי
 קינדער־ די אין איז װאם דאם אז פאלק, פון לעבען איג׳ם
 סאלק, צום חוב פון סענטימענםען באיז געװען יארען

 םון אפהענגיקײט םולשםענדיגע געווארען שסעטער איז
 דעם אין לעבען. זיין פון עצם דער און װילען םאלקס

 מינוםען ״אין ליד דין כאראקטעריםםיש זעד.ר איז פרם
 עם בעת געשריבען האם ער וואם פארצוױיפלונג׳/ םון

 םארגעקוםען יארען נײנציקער די םץ אנהויב אין זיינען
 םאציאליסםען: און אנארכיםטען צװישען רייםערייען

i — גאפ א «יקז*ל, g *ופמל, .א p i ניםט, דו 
 ײיחנר״ ניט עס גיב *ון נעם טיר״ פון •לעש געם
 ••רזיםט, tin דערפרײפ לעבען ם״ן װאס »לץ, נעם
X גליפ םײן ערבערט דיך אויב *לץ, :עם O 'ina*  pg 
ביידער! םייגע — «״ » לימן די םיר לאז נאר

 פויב (in םיך גלינד ם»ך 1ליכע די םיר לאז »,
n ב״זק. אגגריפן papmp, ,געזאגפע 

 גלויב איד זוי כל-זםן לעבען נאר קען *יך יעז
 דערחויב איו כל-זםן ברידער, ם״גע — <?״ אי.ן
א״ביג־פ»רקלאגפע. די םיינע, *טים די «** «אר
o נאר קול p*o איז פארקלאגט אייביג און n p, 

װאונדעז. pp*» p« *םערפען ו« פיל איד מייל
*טום, איו ניז איר א[ 1ליבע ם״ן םיר לאז

 געבוגדן״• ליגט ג״םם טיין וואו װעלא, די ־*■ טורםע •
םםרא־ זיבען פון באשםייס װאם ליד, גאנצער דער

 דער געםיל. דאזיגען דעם םיט דורכגעדרונגען איז פעם,
 שורח יעדער םון םםש רעז־ט פאלקיםם עפאציאנעלער

ארוים.
«ו םיד טוליע (״* ליד אנדער אן אין  ױארימע דײן צו

 םאגיא־ צװישען קאמף דעם פץ אנגערעגט אויד ברוסט״)
 זעל־ די אוים ,אגב, דריקט װאס אנארכיםםען, און ליםםען

 װעגען װערטער דערהערען מען קען םענטימעגםען, ביגע
 שטרודעל״ גיםטיגער ״דער כאראקםער. אײגענעם זײן

 דער־ ווערטער פארבייגייענדיגע אין און אים אויף וױרקט
 מר וועםעם םענשען. צארםעז םילדען, א מיר קענעז

 זייער נאר נים־אגרעסיװ, נאר גיט געווען איז ראקםער
:עמםינדליך

*ם&רק. םרא׳דיג *זזי «טרודל גיפטיקער .דער
i אים געגעז קען \ואס  1«B י»גקעי? I 

su אוך spurn *יפעלע ם״ן n  i p ברעבט jmd ^קאר
 *גקעי!״ םײז דו *יי ברודןרל, א,

 לײדען די באקלאגט םער האט ױאם װינטשעװםקי,
 גע־ און הארץ א געהאט האט םרײדען, די װי םאלק םון

 און טיף אויפצונעםען געבארען װי געװען איז וואס ׳םיט
 םיטמענ־ זײנע פון לײדען די אויף אסענספערען שגעל
־ סיםלײד פון די,רעליגיע״ שען.  םיט* דאם אויד אמ ־
 פרוכט* אויסערגעוױיגלױ אן געפונען האט — גופא לײד
ר  וױנטשעוד ליריקער דעם פון ■ערזאז דער אין םעלד «
 אגהויב םון האט וואם געםיל, שםארקםםע דאס םקי.

 פארגינדמג איגטימע און ענגע •אעט׳ס דעם געשםידם אן
 עם װי םיטלײד. פמ געפיל דאס געװען אח פאלק, םיםן
 אוםםי־ ערשטע וײ געםיל דאזיגע דאם איז אוים׳ ווײזם

שסעו דער סטאדיע, טעלבארע  וועקט ווןןס אסרוף׳ עו
n .איגםעליגעגץ

 םוף צום רוםלאנד. איז למשל, געווען׳ עס איז אזוי
 אויס־ קלאר שױן דאם האם יארהתדערם טען18 דעם פון

 פױערים די ױעגען שרײבעגדיג ראדיטשעװ. מדריקם
 געסאן קוק ן האנ ״איד :אויםגעדריקט אזױ ױך ער האם
ײז זיך, םארי מ  פון געװארעז צעכיסען גיםטיג נשםח איז

 געשפילם האט םיםלײד פון שםים די לײדען״. םענשליכע
 זיבעציגער די טון באװעגונג דער איז רןזל דיוױכםיגםטע

 האט ליטעראםור רוםישער גאנצער דער דוו*ו יארען.
 געװארען איו און קול דאזיגע דאס דורכגעםראגען ןיך

 געפילדן. ל;איצסא פמ פארזײער אוםדזנרממ^יכער דער
 גריגאראװיםש׳עם אױף דערפאנען צו בלױז זיד צעגוג

 איז נעקראסאוו׳ם סו < אליף ,עטיקא*אדג ,אגמאז
 oy האט װאס גאוישיג׳ען, אױף ווערק, ס׳שסשץדרמ

ז ניז סטש םירם fy ז םוןגיזם• ו
ם רײםשלאנד, אין אױך ן9געװ עס איז אזדי  חןרװןג׳
די און יאקאב״ ״סוײםער  פרײ־ גוסםאײ ליזן״, קראנקע ,

ט ך.םטסיפדא «די ס^נ׳ ק ט ס npnyn י ד נסט׳סיי דןן  ״גיי
y inp אוסגליקדיגןד** זיןוי סרן n p n ״עו־שם וזעדם׳ם

1940 גאװעמב•̂  גערעכטיגקײ^ ^
 םייםגער און דראנקע פון לידער די אלט״״ יאר אכצען

 די םים מיטלייד םיםםטען דעם געװעקט האבן די —
 בא׳גזל׳* את ד״ילפלאזע די בארויבטע׳ און דערנידעריגטע

טע.
 שליחות די געטראגען בעראנזשע האט םראנקרייד אין
 איינםלום דער ליידענדיגסטע. און ארימסםע די וועגען

 נעגעל״ אדלערשע די םים ״גאכםיגאל דאזיגען דעם םון
אייראפע. גאנץ אין גרוים אוטגעהויער געװען איז

 י׳ארץ־ די געהעדם זיך האבען ענגלאנד אין און
 וואם לידער, עליאט׳ס עבעגעזער פון טענער רײסענדיגע

װעז :געשריי דער געקלונגען שםענדיג האט זיי אין , 
 ? ווען רחםים׳ םח גאט א, םאלק, דאם ראטעװען װעסטו

ט מעגשען״ די גאם, מעגשען״ די  די גים םראנען, די ני
שען- די גאר קרוינען,  דײנע דיינע, דאך זײגען די םעג

 העםד״ םון ליד ״דאם הוד׳ם םאמאס און קינדער^.״
ער געטראגען זיך האט אז גאם! ״א :אײראפע אינ

 אזוי בלוט און םלייש און םייער, אזוי זיין זאל ברויט
ביליג״.

ט איז  אײ םון פיאנער דער וואם וואונדער״ קיין ני
טן דורכגעדרונגען געװען איז ליד סאציאלען דישען  מי
 םײ דערציאונג׳ זיין םײ פאלק״. צום ״םליכם םון געםיל

 האבען צײם דער םון רוף דער םײ און כאראקםער זיץ
 די אין צונויםגעגאםען ווי הארמאניש און גינםםיג זיך

 וועגן און ליריקער־פאלקיםם. דעם םון מאםױוען םאציאלע
:אוים זיך ער דריקט לידער זיעע םון גורל דעם
 םעגליכע פון אפקלאנג דער ז״נען «?ײ

טיקטע  «אלק; |1« 1גע«ד«; פןז̂ד
 קלעגליכע, * ם#ר םוי,יק די ט»בט דאש
טאלפ> א אן זיפ׳ן א פאר טעקשט דעם
 דייערען. י?ט1 קנעבפףפאפט די גאך ל*גג װי

 «מ אונ טײיז ׳יועד «ך, װײט, תדיו
 םרויערען װעט לאנג *ז(י גאר זו״ס איך
רויצג«טאגג״.8 «יין םיט ליד ם״ז

•*לקםלידאר). (ם״«נ
 געוואקםען *ײך איז קאפיטאליזם פון מאוקס םיםן
 מיט קאמף אין פארצוױיםלונג. און אופגליק ארימקיים,

 די קאנטראלירט האבען מאם די״ םיט און פאשיז דער
 בולט׳ער ןןלץ ארויםגערוקט זיך האס יראדוקציע־םיםלען.

 גרעס־ דער שיכט, ארגאגיזירםער גאך־נים א בולם׳ער און
 ממש זיך האט װאס באפעלקערונג, דער םון טײל טער

 לענדער איגדוםםריעלע די אין לײדען. אין געםרוגקען
 אגזעעװדי־ דעםאלם געווען דאם איז מערב־אײראפע םמ

 הייםישער זײן אין געזען עם האם װיגםשעװסקי גער.
 האט םערב־אייראפע אין אבער אן״ קינדהײם םון םביבה

 אמ גרוים• םראגישער גאנצער איר אין דערזעז עס ער
 קלע־ נאך געווארען אים איז דיכטער דעם םון עובדא די

 סון קאנטראסםען שרײענדיגע די מון אמעזיכט אין רער
ט ד.אט קונםט א װי •אעזיע לעבען. אינדוסטריעלען  ני

 תגאים. אזעלכע םון ראםען די אין עקזיםםיחגז געקעגט
 באוואוםט־ װינםשעװםקי׳ם אין זײן באדארפט האט ■אעזיע

 גע־ האט וואס אלץ, געזעלשאפטלאכע. א עםישע, אן זײן
ט האט שאםען אץ לעבעז םון םרײדען מים טאן צו האט  ני

 םון הארצען אין אפקלאנג שום קײן געםינען געקענט
:ליוײקער אונזער
 לום* •ון לעמז״ •ון לימ, «ון ,לידער
 ׳יטיאלעו. בלענדעניע ױן לידער פריידיקע, «ון לידער

 ברוס̂פ ל״דענדער 1םיי איז א• גיט חילכען
םאלען. ■זיי זואו אוט דעם אוין• ליכם ניט װארפעו

ju 11• בלעטער, •זן [1• לידעד n
 יע»זד»ט*ל«עז,1•ר ליבלימ «ח לידןי

 רן•• מעלמןר ל,1ק דער װי טיר גיי בלײבעז
ה באאם 1»א דאדטלז «*ל«גן. עקדישזנו י
 גײנאכט, חימןל אין pjnw •ון לידער
 י,1נאט דער אין ומנרליכקײ• «יז לייעי
ו קײ״טעלױ״ גיעיעליו״ 11• לידעי נ ן ו  ו
ר.1«י א «י ••רבײ יזני1א םיין גייען

 געחײן, » םיט גע״עענע ליחןר
 געז^נג, ן םיט געיאםעראע לידער
 •לײן. די נאר — *אלקס-לײדען pa לידער
קלאנג; » חאמן סיד, «אר **ן § מאבען
 ברום^ סײן יזד־,1א ם״ן גלפ^נכץן נעםלז

 נ«םח, םײן חארץ, םײו אין איײו דדינגןז
 םט1ל סיא ליבע, םיט וינג «לײן אין אח

מי נקםח״. •ון יװ־יאמאי, n• ק»ט^ «ון לי
סײ). «אר (ליחד־

עז מדלעבמג חע פון יי ^ ינעזגל•ע  אײגלנץ גלי
ט דעטאלם האבימ חלימדת ווינדמןידרעליג jin סדײדען  ני

ן ו ן דיגטער. ן מ פון לידץר מ לי אץ ״

 יףי וױ באםראכט אואלאגעםיש ער האט ליידענשאםם״
 באוױיוןן צו אנגעהויבען זיך האבען זײ גענט־חלומות״.

 •fU איז געמען שוין איז ער בעת ■ען זיק אונטער סון
 לאד דער םון קאשםאר־בילדער די םון באםרייט ריקע,
^ דעם פאר אריםקײט. דאנער ם ק ל א ם  tn ■אעם״ ,

ט אבער די נען  m פון פאםענם װיכטיגער קײז געװעז ני
x .סעד אונטערדריקםע גיכער געוח זײנען דאם שאםען 

 י , ארויסגעריסןן זיך ד״אבען וואם ליריקער, םונם טימעגטען
 f דיכםער. םאציאלען םון װילען דעם געגען םתי דער אויף
ליגןו יײז מים פארבוגדען געװען איז װאם אלץ  •עחענ

 פרײ• לאנג ,באםראכטען געקענט נים ער האט לעבען
 דאס איז •רם דעם אין כאראקטעריםםיש ליכערהײט״.

:טייבעלאך״ •אר ״מײן ליד
שײגע״ ט״בעלאך פאר ן חאב .איר

;«י • ן1א ער »ן זיינען «יי
 ח״נצ״ mi דיכסער פ מאלםען «ײ

־., פאעזיע. םך » טיט פארזארגט
ב^סריבען, 1*סזע1א זייער װאלט ער

; גאלד ן1א פערל סון וערםער1 םיט
 גזנגליבען װאלט באריםט אײביק און
גןםאלפג »אלט ער חעלכעט גילד״ דאם
;זײנע «n *עדער » גיט חאב איך

 רעדא װאס גי• ליד קײן איד םאו יך1א
ps םײגע, »י קינדןר גליקליכע
יאעט״. •אלקס-ליד » 1גי איך דען
 ךעד האם הינםשעװםקי •אעם״ .פאלקם־ליד דער
 פאגאגדערגעװיקעלם ■אעזיע אידישער דער אין ערשטער

 םו־זר און שוידער גאנצען זײער אין גױט פון בילדער די
ק גישקײט. to גאאימסלוסס עד טסט «רט דעס א n•
^ דורך אמ שסינדר' א ם ש ל ע ד  אין מװשאװזגר׳ן. י—ע

ט םון לידער זײערע  די דערקענעז גריגג מען קען גוי
 שםילקייט די פאחײם. האט וױגםשעװםקי קערגעריײואם

 םאן פון אײטנעהאלםעגקײם די שילדערונג״ דער אין
 אוםבאשרײבליכע פון אימדרוק דעם שאםען «ו העלםט
ם לײדען.  דאם גאר דערװעקם, װערט מיטלײד גאר ני
 1» אוםגליקען םון קײם א וױ דערשײנט לעבען גאגצע
 םי• ״לאנדאנער םעריע דער םמ לידער זײנע אין צרװ^

 גחיםעו־ דער פון וואונדען די איגעדעקם ווערעז לועטען״
 פון םארגחנכען און זינד שוידער. אריםקײם״ די ;שטאט

 װאקסעגדי■ דעם םון עקםפולאםאציע, װאקסענדיגער דער
מ לעבען. איגדוםטריעלען גען לי ק ר ד בילדער, מי  דן

 לירישקײס, םענםיםענטאלער םים מיטלײד, םים באהויבם
 םאצקר אונזער פח גיהנום־שילדערונגען שםילע די זײנעז

א pfc אזוי דיכטער. לען טי״, דער אין פײדעלע .  אין םי
 פארי״ אריםע «די קעלם״, אין און װינם אין רעגן׳

 באײירקענדיגםםן דאם אמ קינםטלערישע דאם ״רענט״
 ״דדיי- ליד דין צדױיםעל אן איו גױם־ליחנר די צװישען

 סארש*רײםםםן די םח איינע געװען אח װאם שװעסםער״״
ך זײנזנן שורות די צוריק. פופציג יאר א מים לידער ח  פ

 דער *ו צוגאנג און װענדונג די שארף׳אויסגעקריצם• צח,
 צע־ קײן איבערםרײבונג, קײן דירעקםע. 9 — םעמע

 םענםײ מערסםענם קטעריזירט9ר9כ ם9ײ קראכענקײם,
ט 9י איז לידער מענםאלע  איממד שםילע 9 .19ר9ם ני

 פאר־ און שורות איװע9נ די איבער הױכט לםעגקײם9ה
 און םיםלײד חזמגוו^ םיםען םון אײנדרוק דעם גרעסערט
שוידער.

יו ענגלאנד .אין לעםסער, *םאם * דא י
יער11סק •>« ד« יי« ל*ני*ו 1«י

״װעםטער, דדײ טעגלױ «טייען םיןװער אין
ער.11«וצר־ניט- קען י«י — סײד^מ* די

סען,1ל3 דאיטען י«ט1פ*רק קלענסטע די
שיו, » מגדל«ד — םיסהגלסטע די

 ipoip םען זעט נןנט דער איז #•עט 11א
זיר. םי® ח«גדעלט~ מאס עלססטע, די

מארשסמו ביייז אינגערע די
;ושם »ן עטטעי11« עלטעת ײ

••יאנטען סיידליד דייי •לע דעז
ד םיט ,c«ev דער םיט 4ל<7ײ יי ח

או י גיי י פ מ נ ן י לז11 ג י  jpeip ז
o n ^רו•■ ײאס נעש « חיים״, .
ײליד «יי גיגאמז I ̂ גלוםזנן ן1י מ
fit• גצח״ם״. גלײמן

תד לע9 ײי נױםלײד־לידזי, װעטשעײסקי׳ס  לי
y ײיקלזח נױם׳ פיז n w u ,מז װאס בילדער ײ  זיו ק
ײז  14טטימ«יקו«ספיאי די אײף ײעקעז איז זכײז איז י
ר מיםלײד, מיטגעםיל, «רדיס רישען זײ מ * *9ײ9ר קײן א

ytifp to .v עס איז אקם לת^עױרינדיתר i א<׳ זיין 
w ,ל ל9פ 190093 w, ל ל9 ח*ם ו9ו«חײ וזןס ת

 לײדען. לע9 ®ח םיגח די וױ ארדעטגג אומגערעכטער
 זײנען שםאר^ װירקען93 זײ הגם נויט־לידער״ די װארים
 באווירקען סאקע ר9דערם אםשר און זע.9גגל9אויםג

ק.9שט י1ז9 זײ  די ױינען דעסיםיםםיש נצען9איגג בער9 י
ט. אויר טאםױוען  <9 םירליו.9ג דעריבער איז עם און ני

 ־9ם פון •יאסער דער גוים, לער9סאאי פון דיכטער חנר
 נער9■י דער אויך דין גלײטנײטע ל9ז םאםױו״ לען9צי
שעז9רעם דעם צוליב םפם־ליד.9ק פון  רעזאני־ און ײ

ען דיג  װינםשעװם־ םםם־לידער9ק די דיגען עלעםענט תנ
ע הי װירקענדיג זוי9 ניט טאג היעםיגען בײ קי׳ם  דינ

 בער9 זײ האגען צוריק ר9י םופציג מים גוים־לידער•
 קםענדיגען9וו דעם po טייל גרויםען 9 רעוואלוציאגיזירט

 ■אעזיע. אידישע די אייד ײי ט׳9רי9לעם9פר אידישען
 רבליבען9פ איז מפם־לידער9ק ױינע פון טײל קלייגער א

על'9 סען.9פ אידישע די אין לעבט און הױם עד וױכטיג  ז
איז לםשל״ װי, לידער נע  רסעליעזע״9מ ״די פף״,9ק .

די אין םרײהײםם־גייםם״, .דער פאן״, רויטע .  ־9ג די (.
״9קאמף־געז 9״ מאסעז״)׳ די 1צ םען,  נ־9ם (.װיקעלם ע

 צװי־ ררעכעגען9פ םען קען רויםע״) די סאנען די גדער9
 •אעזיע. אידישער דער אין מםם*לידער9ק בעםטע די שען
 קאםםם־ די צװישען ריגינעלםםע9 את בעםטע דאם

.קער 9 איז בעזים9« רבלײבען9פ אבער װעם לידער ״ ! 
 די םען9ש ווענדונגען ציע,9מבינ9ווארט־ק ריטם, דער

 :ליד דאזיגזןן דעם םון אריגינעלקײם
 פיטערען גיט חיל איך 1ג1.גע:

p״i טער ליידיג<״ערס;
*יטערען. חארען פ*ר געגוג

 1*חער םיר בזןזים •
 *דעלם*!. ן1א לאיד ט״ן יש,1*ר
n ,בייד, דימר סמעםער 
n ,€1*דעלם« פושר-זאגער.

-------mi ,ii o»is»p n ו1א ----------------------------- 1 י
 םימעלםןזן, t״p סער ניט ד*רןי איך

g 1ימי ייז בעזים
?יטלזנמן. 1״P מיטעלם•!. p»p ט<םעלם*ן, ק״ן
I םןר נ••

n י^1א םיר עשם n ,רײדיגער•
נ*ד; עםער1סז [1■ בלייבם <ואש
גנעדיגער. לארד חער מײן יוו און

 יאו• םײן אי« ל10דײן.סי
 םיר, 11• לאנד ד*ש n נעטט לארד דער
 ,11 8«טים •רײדיגער דער
 סיר, גײ ח»:ט רי «»י*ט עטער1« דער
111 חערט :אײר איר «אג דאו

•רײדיגצר, i״p סעי ניט דא̂ר איך
V קער » און בעזים I

 לײדיג<ײער i״p גנעדיג־חער, קיין פרײדגע, קיין
״I סער

ט י ל װ ►ז
 19ק ליד םון חעלםט ציטירםער זיגער9י דער אין

 םיפציג 9 מיט איז ם9װ טעכױק, 9י9 דערקענעז גלײן־ מען
 םט.9מײםטערש װי רעז9געוי כט9טר9ב זיכער צוריק י9י

 דעםאלםי־ דער םון נד9צושט דעם רגלייכם9פ מען ווען און
 זעם אויםסוען. װינםשעװסקי׳ס םיט ■אעזיע אידישער גער
 טעמאםיש נאר ניט 09>ד ליד סאציאלע דאס אז מען,

ד נאר ■אעזיע, אידישע די ניים9ב און רײכערט9ב  אוי
י דער און רײן־קינםםלעריש.  זיגער9ד דער םץ נער9י

 לקס*לײד9ם״ דער ליריקער, דער געװען איז נײאוגג9ב
װינטשעװםקי. מארים •אעט״,

, ר ע כ א מ ם ע ל ט ד ם י ל ד ש ן י ר א ע ײ ט א י ד ע ר ן ה א י נ ו !י

 קענעז ,22 לאקאל םמ מיטגלידער דרעםפאכער.
 דורך שװעריגקײםען סינאנציעלע זײעדע םארלײכםערעז

 דרעםםאכער דער אק מיםגלידער אלם זיד אנשליםעז
, יוניאז• קרעדיט
 ארגאניזירם את ױניאן קרעדיט דרעםמאכער די

 םים םיםגלידער אקםײוע גרוסע קלײנער 9 םמ געװארעז
 נוי־ װעלכע מיםגלידער באזארגעז צו צוריק, יאר דרײ

 ־9«9 לײנםע אויף הלװאות םים דעם אין זיך םיגען
o• פראצענטען• נידעריגע אח לונגען r די שיק האט 

םיטגלידער. הוגדערס פינף קרעדים־ױניאן
i צו באלאנגם װאם דרעספאכער קײן y r קרעדים 

ד נויטיגמ ער װען ײניאן.  ניט דארף לאוץ, 9 איז זי
 •רא־ מים הוים די 1שינדע װאם שארקם די צו אנקומעז
 דרעסםאכער די פראצענט. 30 ביז 20 םון צענםען
ביז 50 סח םיטגלידער אירע בארגט ױגיאן קרעדיט

אינםערעםם. צענס
עז יוניאז קרעדים אונזער  *וליב באװײזען עם ^ן

 •רא־ מאכען אויף ארגאניזירט נישט איז זי װאם דעם
 העלםען םאר יסודות קאאפעראםיװע אויף גאר סיםען,

 קײן נישט נעםעז באאםטע אוגזערע געגענזײטי^ זיד
 קרעדים־יוניאן. דער אין ארבעט זײער פאר געצאלם

 זיםער־ םשארלז ױניאז, קרעדים אונזער םת באאמםע די
מעדוױן מעקם מרגלימ^ נײטעז בליושטײן, מעקס מאן,

 אויף פאםען און ארבעט זײער טוען קאהען, םילי• און
 גאנ־ אין קאאפעראטיװ דעם pc איגםערעםעז די אויף
עז  מעג־ מאכם דאם באלוינונ^ איז עס וועלכער 19 ג
 מיט־ אוגזערע אױסלייהען *ו נאר נים אמז םאר ליד

 נאר •ראצענםען׳ נידעריגע אזוינע אויף געלם גלידער
 װערט רעכענען. םיר װאם ■ראצעגט, םינף די אםילו

 po םארמע דער אץ מיםגלידער די צו צוריקגעצאלם
דיוײדענדען. יערליכע
 אויםזיכם דער אוגםער שםײט ױניאן קרעדיט די

po דעפארטמענט בענקינג סטעיט •p װאם געלט דאס 
 דעריבער 1זיינע שערם אויף אײן גאלעז מיםגלידער די

רעגירונס דער po גאראנםירם p• זיכער פאלשטענדיג
 9 19 איצם סירם ױניאז קרעדים דרעספאכער די

 קענען צו אום מיםגליז^ר םער ארײנצונעמעז דרײװ
 איצט מאסשטאב. גרעסערען 9 אייף ארבעם איר מאז
 רדעתא וןס רעלידגסיס די רפא טײצ ד« דעדיגץד איז

ט זיך מיר םארען אבער שוועריגקײםען םאר כען.  ני
 P?rT אײגענעם זײער םאר ױניאן קרעדיט זײער po דער

•p אידעאל דעם פאר po קאאפעראציע •p געגענ־ 
הילן^ זײםיגער

ד שליסט דרעספאכער,  קרעדים־ דער אץ אן זי
אן עי 1 י

גרוס, ברידערליכען מיט
ר. ע נ ו א ר ב ש. ז ד

 כו״■ oi י יעדען
 עטעלg t 1» גן>ם ־יר״בם

 אידעז׳ ^נםמידען פ«ר
g בלעםעל• גזזײניערעז 
g ר*ריבעז,1 מערם בןךפלוש* 
 — געגעבעז רט״ל1א »ן

 שם*רבען ז*ל עש זזער
jjwT pg• לעבצ!• «*ל עש

עיי דויד «סעי.11 רך1ד װער  •״
«p רך1ד מער e ,ם״ן» 

 סערדער, g תרך חער און
 ג״ן• םחעז מעלט דער פון »ע«

 יל«1? » רך1ד ער11
*1» Pװערד, » ײרך י» 

 — חיםלזט די n מער
עײ• דער אין מער »װ

 «יקז*ל, אידענם יעחןן
 ••תמגדעל̂נ כ״ר on ױערם

ju יעםמידער v o 
 י 8פ»רמאגחגל דעבןןטזנ g אין
 םקט̂ר «טן דער

 — ״BMB. — גאר פאדערט
 — ב1חט םלאך דער |1*

״1יט1בר שטיקעלע g .נ*ד

w ם״ן vo איי געײען 
ן1«  «םאל, געח*לטען י
 סןםר^ «םן דער [1•

cgn ל:1ק 1אי געדתערט 
p ג1.גע: u r ׳ — געלעבט

— MM גגעדיגעי
x «ל*ץ. lrtP םזני גייא

p» וינדיגער דער jdvbv .

ju .א»ן ra i*• nirrt 
 לזבןן. גןנהנעס 1«״

r יצמ |ילבם»1 ?יר י«ר y r 
•P י י •1גןג«מ לצבען 1ו

& ױ ר י ו ^pB העלער יוסה יעסב

ת11יעם זײן  חניע י
iC«H » «*ר נעװעבפ

 — מארט יעטװידער זײן
g דער ח;יפח g i£

 .1גחנ11גע חאט .ער
 קל*ם׳ געגעז קד#ש,

 רייכע״ די געזידעלם
 x«n 11 גערופען
 געחאלםען, רעדעש

 «ר*װא*ירם, םםרייקש
a• |1■ קינדער דײנע p t — 

J ת1םלחם אין s v t j j

 געלעםםע̂י נאםזנז .דיין
 ■*רלפכ* חיםלען דיינע

גרעשטזנ pg קלזןנשטע די ןןן
pun געםפכבג 

g גײם^ *יגדיגעי 
 — גאר• גיז **רדארמן

 געזפלבמער: — ע*ת םײן
י דעם — ענדע « י  ״I י

• •
pg ױ«ר, םליץ דער 
e*n געבוק^ און געקנון זיך 
W. די pg נאט n און ig 

b <o רחנצות J ip ip ii 
 געבעטען, pg סאעלירא

 .tripn אים ז«ל גאס
o p  pg חבביר, כשא 
t. סי■ ב»ג»ש;ן r i m

תי ד . *יאי יצקב יי

 פןןרבליבען, עלעגד אין
pa אאט 11 *»;טעל» —
p i געםריבען. חוגגער 
 ק*לםע> די «ולען, רי אין
 געבלזןטער* גםרא דיין

 יבןו,1גזןל מע«ים דײנע
פ#רגע»ערם. נאםען ד״ן

 חאט ער אםת, ^ש׳איז
 געל*שםי יך1א פמאל
 ־ חאט ער אם^ ש׳איז
 4פפרבר»ט אויך *מאל

pg שםייכעל, גענ«ען1י 
X*»» 1P«npj’ p pg

11 A im g  o p  t p ’ n s t i t 
ג»ש- אריםער רp ן1«

מי *  ח*ימז p>» pg ט̂י .
p נלייעז פלעגש i* i V« 

tv כג1•■קל ■p ^מייטא 
■11 pg  lu vnB jp •ליגעז 

 סז̂נ *כו*םע11 זייגע
j שלפולאזע ז״נע u p 
 — געגעמז nra« םימ
i וןר p ג*פר״אוגג •p •קנעכט

 ם*םמ *רמטער .די
i•* •לש א*ס p 1גןקל«מ. 
י  1יע1ג«י •ילע 1י
I נ*םעז 1«ײ P ’ i p p• 

 .tpppny ני« מילשט דז אויב
1P»1 pg i ie e s s r•, 

• iwr — נ•• «אלג p

»p:p 19י9י נאד אים — * -----»•—
געזאג» האט גאט און

i  n* םלאכים n :אר»
 — ג1גענ — pi* ג1״כענ
 קלאר. איז פלעש װייל

 »1קגיע רp זיך ג1גענ
 X■* *1 אויןי *טיים

 — ב**לאשען חאב איך
g אםפראטיש״?—

 גערעדם, האט גאט װען
 *טיסץ, געטליכער זיין סיט

pn p• טראן, ח״ליגען 
xd*i יןי1א  ipijnp■ i p 

i p  syn חיםעל jppniya 
pg געקגןןדט, מאלקענש 

pjp**ar pg בלימז — 
גע*טר)ןלט. ip•** סיט תאבע[

 יכםזנז,1געל pg געבלאנקט
tppn 1* נע1ו*לשPPB, 

i* לבנת xp«o*g ■•a 
 חערען. גאט זיד געי*גט חאט

 ,1PUT01B *מערשטע די
 אפמנעה םיפשטע *1

m g '?1 rrt*» *ii ,ויך 
*.tp jp  p •  ,unsifi p

 •ליגלען, םיט םלאכים
«P ק*ר*ח*ד — 

* pg נעודי*• תאבזנן י ו ך  ג
ש־ • 1•• י•0י גאל̂ח

«יו

 גע״נגען, ים1*י
 נאי״ אין געתנגעו

o *בחיס p תער*ער — 
o i l יאר. ג״עם

m• « X»*g, »ן
י י י i י p געפפלען, איז מעלט

קייילעז• P״ געיפיעז
 אוםעט, p• קל»:גען פון
pa ׳אםער־געװ״ן — 

 געפװ־״שעלט, ו*ו ײעלט *1 האט
 *טײן_ ער1 געגיםערט

***
i p ר*ריכען געװארען איז*• 

 c*o«ns«p: גאט׳ש
 װערען, עט11 םו1י '«יע?ב
*ו  X■* י1 ייײןי «״

•:pan t**» ops — 
aגיסpיגען,11ע1 ל 

י i* 1 1י  opisaiאיח — 
«»ia ^יגעז•1א *1 אײ

o ״םיט p זaל i p סײל11א 
w1*ט״ בלײבען ניס ־ — 

 ipoip ײעלעז ««עםער ײייל
»aילp a1**1 גע. 

 טריט, p:aii« «■.11« םי«
t יגסעז1געג a םיט ip n — 

ip a o  •1 n^ai — 
urpipja• קןנעז איס

i %י p  •a tp a o,
 רל«זעז,a« ײם p^a 1ײזנלע

•P לײ«ען •p ,א*ם 
 •19לאז3ג? מיגטעו P• ײי

p i j■ אםוז ךין — 
t, ילצ *«יל מלזט j ia i 

p■ • י«1בל i  ip u a■ מיינןן - 
קל^ז״• י«1נל ווײתל »
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ארבעטעױלעבען אינטערנאציאנאלעץ פונ׳ם
לטיבאר־פארםי בריםישטר דטר פון מלחמררצילען די

 םאו- איז לעיבאר־פארםי בריטישע \
 רעגײ איצםיגער דער אין םראטען

םיניסטער־ םיט ענגלאנד סון רונג
װיכטיג־ סאמע די אין פארטםעלען

םרעיד־ ענגלישע די פאזיאיעם. סטע
 mo גאנצען םיםן שםייען ױניאנס

 דינסט אין הארצען גאגצעז מיםן און
 מייגט אלץ דאם םארםײדיגוגג. !אציאנאלער דער םוץ

 קא־ אמ ארבײם צװישען געגענזאצען די אז ניט, אבער
 אסילו — ענגלאנד אין געווארען אפגעװישט דיגען פיםאל

 דער דורך ארויסגערוסען ווערען וואס פראנען, די אין
 אויס• צום קוםעז געגענזאצען די אם גוםא. סלחמה

 קומם עם װען מאל, יעדעס אופן בולם׳ז א אויף דרוק
מלחםה־צילען. די װעגען רײד צו

 איהרע געמאכט קלאר האט לעיבאר־פארטי די
 זײגען עם וועלכען איז פראגראם, א אין מלחטה־צילען

פאדערונגען: םאלגענדע די ארויםגעשםעלט
 נים טאר פרידען קומענדיגער דער — ערשטענס

 גיט םאר נאציע אײז ־קײו דיקטאם־םרידעז. קיץ דין
 צעריםען גיט דײטשלאגד-זאל װערעז, דערנידעריגם

ט םאר מעז װערען.  נקמה־דארשט. דעם זעםיגען ני
 שלום• קומענדיגען פונם סילף דער םים גיט םאר םעז

 עם וועלכע באשםראםען אדער פארפאלגעז טראקטאם
 מלחמת איצטיגער דער נאד װעלט נײע די גאציע. איז
ט װערען אויפגעבױם םוז  אמ גרויסע די אויף בלױז ני

n !אציעס, מעגסיגע uשדואבע. און ?ליינצ די אויױ אויז־

קיסמאן. w דד. פון

<

אלע. םים פארשםענדיגונג סון שלום א קומען מוז עס
 רעכט דאם 791911 אנערקענם םח עס — צווײטעגס

 שת חלוק א אן נאציעם, קלײגע און גרױסע 9ל9 ®ח
 אנם־ צו און פרײ לעבען *ו רעליגי^ און ראםע ױיער

 םוזען דײםשען די צװויליזאציע. אייגענע זייער װיקלען
 ,זזעכער־װער־ דער וועגען אײנרעדעגיש דאס םארלאזען
 ײילעז, אז אנערקענען״ אה ראסע זײער םמ סמקיים״
 פלאץ א אױף רעכט דאס 7909,1 אידעז את םשעכעז

 דיײ די די״ ווי ווײניגער אח מער גיט װעלט׳ דער אין
 אננעמען מתעז עעלענדער די אויד אכעי םשעז•

 בדיםישער דער ®ח פעלקער די לגבי פריגציפ דעם אס
 עםם־ די אז אנערקעגעז׳ םוזען דײםשען די איםפעריע.

 וועגען אנםשיידען צו אלײן רעכם דאס האכען רײכער
 אנער־ םוזעז ענגלענחגר די אויד אגער *וקוגפם, דיער

צו חנכט, אײגענע דאם האבעז איגדיער די אז קענעז,
איגדיע. פון צוקונפט דער װעגעז *נטשײחמ

 אז געסאדערט, פראגראם דעם אק װערט וױיםער
 אויםצו םיםעל׳ א אלס װערעז אפגעשאסם זאל םלחמה
 זיכער איז דאם םעלקער. צוױשען קאנפליקטען ראטען

 װערען עם ווײל פראגראם׳ אין וונקט שװאכסםער דער
 אפצושאסען אויף םיםלען, שום קײז פארגעשלאגען גיט
 טון פעלקער״לעבען אין םלחםות םון גרויזאםקײם די

צײט• אונזער
 םי־ סאר רעכם סולע פאוערט פונקט וױיטערער א

 אינ־ אז ווערעז געשאפען זאל עם גאריםעם״גאציעם•
 אײ װאכען זאל װעלכע קערפערשאםם, םערנאציאנאלע

םינאריםעט־גאציעם. די סת גלײככארעכטיגוע דער בער
 געשאפען זאל עס אז געםאדערס, ױערס װײםער

 מלוכות^ אייראפײאישע די םץ םעדעראציע א ווערען
 װעחװ געמאכם סוף א קאז אוסז דעם אט אויף נאר וױיל

 קאלאניעם, די פאר אייראפע. אין אנארכיע דער צו
 גע־ װערם אלײן, רעגירען נים נאך זיך קענעז מעלכע

 מאנדאם־ אינטערנאציאנאלע סון סיםטעם א םאדערם
 אלע פאר םאכען מעגליך זאל װאם פארוואלםוגגען״

 צו און קוואלען רויישםאף די צו וװסויט דעם מלוכות
^ ער^מדאץ־אפ די

 שלום־פראגראם דער קורצען, אין איז< דאס אט
לעיבאר־פארםיי. דער פון

oy פאי־ מנםעדװאםיווע די אז דליד,גפארשמע איז 
 רעגירונג עגגלישער דער אין קאפיטאל פונס םרעטעד

מן ריג גים ויי מ  דאזיגען דעם פון באגײסטערט אי
 אםט עס קומם פארלאםענם עמלישען איץ ■ראגראגג

 לעיבאר־חד סון ארויםטרעםוגגעז שםורםישע צו טאל
ן,פאלו װעלכע .פוסאטען, ן  ■רעםיער״םיניםםער דץר אז י

 דעם שאר פלענער דמע טאכען קלאר זאל םשוירםשיל
py טאג ״צוױיםען i ,״9י זיד ,דדייש םשוירםשיל זיגי 

אומבאקװעםער דאזיגער דץר פון ארױם סאל ט9ל
■•Hi MMM• ■MMl• BMUAgA teL& n . I  ̂  ̂ ^.) ג ן ו  םזר זײנזן איצס אז םאקזנ׳ פידס יעדער אםת• ו

 09 טאג־ארתת^ אױפן ז9פראג 9ר9װימױג סד ן ראן
n «ו שוחװ־ ניט יױן• ד9אכ איז ram rt, י ײי אז ל מ

 ענד* גאכן שלום, םון פראגע די װערען צייטיג וועט עס
 וועם םאשיזם, םון כחות םינסטערע די איבער זיג ליכען

 צוריק־ דער צעםלאקערען אויםסגײ עמלאגד אין זיך
ארבײט. און קאפיטאל צװישען קאמף געהאלטענער

 פאשיסםישער דטר פון םריבונאל פארן בלום לעאן
■,.גערעכםיגקײמ

 נומער לעצםען אין געמאלדען שוין האבען םיר
 םון רעגירוגג םאשיסטישע די אז צייטונג, אונזער םץ

 סאציא־ געװעזענעם דעם ארעסטירט האט פראנקרייך
 פאר־ די בלום.״ לעאן פרעמיער־מיניםםער ליםטישען

 דאם ברענגען געהאלםען האם וואס באנדע׳ ,רעטערישע
 קרבנות, איצם זוכם קנאפעל, רויםלער׳ם אונטער לאנד

 צוזא־ םאר׳ן שולד די די אויף ארויפצואווארםען כדי
 אויםגעקליבען זיך די האבען םראנקרייך. םון מענברוך

 אנדערע ריי א און בלומ׳ען לעאן לעזאזל שעיר א אלס
י מיניםטארען. געוועזענע

 קאנ* א םארמולירען װי גריגגער איז ארעםטירען
 םארםרעטער די איצם זיך מאטערען אנקלאגע. קרעטע

 אנ־ צושםעלען צוזאמען ״ױםטיץ״ פאשיםטישער פמ
 אג־ געגעז און בלומ׳ען לעאן ן9געג קלאגע־מאטעריאל

גע• צײם. דעמאקראםישער דער פון ן9םיניסטאר דערע

 םאשיס־ פאר אםילו ר9אב קארופציע, וועגען פונקטען
 גליך,9ם ניט oy איז רם9ריכם 9םיטיש9אנםיס את טישע

מ׳ ן9ג9ג 9אנקלאג מק אזא מיט ז9ם9ארױםצוםר  ן.9גלו
 םאציאלים־ ם9י ן9ג9ג 9אנקלאג די רם9וו ם9ד צוליב

 9לכ9וי םראזעז, 9פוסט סיט פארמולירט ר9סי9פר ן9טיש
 אנםשלום ם9י ארוים נאר וױיזזמ את גארניט זאגען

ר ם9י פאר׳םשפט׳ז צו ר9ריכם די פון  די םון י9פי
 ר9י9שװ וואם א אױף ן9סאציאליסם םראגצוױישע

 האט ער אז אנגעקלאגט, װערם בלום לעאן שםראף.
 דאזיגען ם9י *םם״. דין סח ז9פליכם די צם9״םארל

 ער וואס דערמים״ באגאנגען האבען ער זאל פארברעך
ט םלדומה״ די ארויסצורוםען געארבעט כלומרשם האט  גי
 ם9ד צוליג נאר מראנקרײך, פמ ?9ס9ר9אינם די םאר
 ז.9אל9איי 9סאציאליםטיש 9דינ םארםײדיגזמ צו כדי

 סאציא־ ר9י פאר פאראנםװארטליד בלום איז וױיטער
ד בלומרשט האם ױאס םראנקרײד, פמ פאליטיק י9ל  מ

 ־40( מלחםח־מאטעריאל סון 9י1פראדיק די רט9שט
 ־9אנג בלום װערט אויד ארבײסםװאך). שםונדיגע

 רע־ שפאנישער דער געהאלםען האס ער אז קלאגם,
 ר9פראנצױזיש י9י סת ריאל9מלחםח־םאם מיט פובליק
 רויטען םראנצויזישען םונם מאםעריאלען טיט און ארםיי
קרײץ•

 פירט9ג איצט 79*1911 װאם פראצעםען, די װעגען
 ן9י911 םיגיםםארעז׳ 919191191 די געגען קרײך1םרא אץ

 פרעסע. דער איז קאםענטארעז פארשידענע געמאכט
תנג די אױס ם9 פירם דאס אז מײמגג. אײן םאראן  רעגי

 ר9ד ר׳ן.9חיםל םוץ באםעל א פשום פעטעין־לאװאל
ש׳ן ^ װיל ?יגער י9גאציש ח םי ב  אז באװײז״, ,

 מלחמח. ר9י אין 9לדיג1ש די איז אלײן םחמקרײך
 דאס װי באווײז ר9ר9בעם א זײן ז9ק װאם

 *9ר 9צויזיש1םרא 79191 ריכט91 םראנצויזישזװ א 7פי
 1א ג,1מײגו א אױך ר9אב 7פארא ? ז9ש19גירונגם־מ

 ארם ם9 גלײכגילםיג. poy ר9צ1גא ר9י את ר׳ן9חיםל
 פי• די םזט סאז 79װעל 7יזע1צ1פרא די װאם ים,1 אים

 9פאליםיש אנדערע 7םי 7אי םאציאליםםעז די tw רערם
ם 7?ײ פארםײען. רמי קע11א 7פאר תי ײרי  בא־ 7אי 7םע
 סײ ט1ט ר9 ים•1 אױך ר9 זוכם םראנקרײד, ראבעווען

ױ  גאםט. חאדץ דין װאס פחמקרײן־ םים סײ ו
מתג ר9דאזײ י9י לױט רא־ די אז אויס, מם1ק םי  י

 םאשיס־ ר9פראגצױזיש דער םרן געמאכם 7רע9ײ 79091
לי .םרײעז איר םיט גירונג,9ר ר9םיש ױ ד כדי ״״7ו  זי
 םארגיכםעז n 7אי 7יאליסםע1םא די אין זיין n טקם

םראגקרײך. 7אי גייסם דעמאקראםישען
ט זאל זאך די אזוי וױ ר איז «7זיי ני  7io גודל דן

 ארײנגעכאפם 7li״i װאם קרבמת, זדםגליקליכע די
 סעין*לאװאל/9י חברח ר9ד 7סי לאפעם די 7אי 79191191

ד.9למ9פדײו1פאר א
ארבײםסר־פרײזזײס פון ס9אײרא נײער א פאר
on יאר״םאג tio י9ד האס םלחפח־אויםברוך P90*

 71א םה.
טײל11א

19091 tuio םראנס־ די סח פארבאגד 79אל1יא1א11אינםע 
 91י11םע9פל 9 7לםע9ה91 7םיםע 9עי 19בײט19ם־19פ

iy 1איבע 9191 i י *ו ראדיא עגגלישער  19נײם19 י
־9ג 19 האט 0919119 7װישע1 גאצי־דייטשלאגד. 7אי

ט: אג ז
 ײ191 ט1םײ עם װאס אברים, לע9 7אי פילם ״איר

 19רביים9 די םארוואם םארשטייט, איר פלוטאקראטיע,
 ר9זיג9ד דעי געגען 7קעמםע מלומת פרייע אלע פון

 אייערע ז9 אייה אבעי ױיסט1 1אי פלוטאקראטיע.
 דער־ n זיד םאר כדי פארניכטען, אײך װילען הערשער
 919ל אייער װעלט• דער איבער הערשאפט די אבערען

 ר9דערם1ד׳ו מיט פארבעדען 7בי איך שװערע• א איז
 ארגאױ״ יענע שאםעז װאס ארבײטער־ברידער״ דייטשע
 דאס צעברעכען םוף כל סוף 7װעלע ױעלכע זאציעס״

 n יף1א ז9 ׳7ויםע1 ײם1 שקלאסעריי. םון האקען־קרייץ
 מעם !עװאלט־הערשאפט אצישער1 דער םון חורבות

 Tio ם191קאנםי א אייראםע, נייע א װערען אויפגעבױט
 גלײכבא־ !חאמען 7לעבע 7ײעלע ױאם שען,1מע פרייע

 דייםש־ םון ארגײטער איר ברידערליך. 7אי רעכטיגט
 מים צוזאמען מעלט די-נײע אט אויםבויען װעט לאנ-ד,

 ק<ײיד1פרא םון פוילען, אמ עעלאנד םון ארבײטער די
 9 .9טשעכאסלאװאקי און ד1האלא םון !ארװעגיע, און

 7א אח 91ארבעםסלא אן דץ דאס װעט װעלט נײע
 ־9י17םח1קאנצע 79 קאנטינענט א צװאגגס־ארבײםער.

 9אל םח ארבעטער די הומער• 7א געםטאפא, 79 ,1ע1לא
 19ארבײט 7פי אייראפע ױיער א םאד 7קעמםע 1דע1לע

 פױיז 191 אבער שווער, איז קאמף ער1 פרײהײם.
 די 1םי 7תםע קאמף עם1 אט n גרױס. PK יג1 םץ

1ם׳אי ארבייטער־מאםען. דייטשע 9 1 1 n i» םרײהײט״ םת
קאמף העלז־ישער שםילער, א

iy 7אי i 1טע19ל 1917אי מעז1ק פרעםע  אלץ ײט1
 װאס ש.1סאבאסא tio 79אקס ױעגעז םעא־ומען 1אפטע
 19אציש1 191 7אי 1ארבעטע סיז 7גע1א1בא 7ײערע

 סײ ׳19119ל אבערטע19 זײ 7אי םײ >9סםרי111מלחמה*אי
»j 11ײטשלא17אי ii

 האט 1דײםשלאג 7אי םלחםח־אעדזםטריע די
 אפט־ 9גליש19 91י119שט די סת 7ליטע91 שטארק

 79ױם1ג א פירט9רג9אריב ים1א1 י1 7ר״אבע .79גריס1א
 סשעכאסלא־ קיק 9י1ק119םלחםח־סר 19די 7פי םייל

ד ם׳םוט װאם .9מאקי  9אקיש11םלא9כ9םש n 7אי יי
 79ג111םעל 91על11אײ 7פי יד1 מעז חױסם91 7פאבריקע

ש1 י1 7אי  אײ 791911 09 93ל9ײ 7אי ,791110”! 9א!י
 סאו• 19בײם1א 9כיש9טש 79191 אורטיילעז 7919191193
.79יליטױם־אורט מײםםעמדילם םאבאטאזש״

 או** 7V האם 1א10 אק אז :7געמאלדע ט19װ י11א
 מיכ־ ם19שם91 ק,9אטש1 טאז■9מ !אמען 7םים ,19גײט

 װאס ליב11 ־גיםעח־י,7אימע אן 7אי פאשין־םײלען 91טי
oy נױ־ 19די רען9װ ט1פי9אױסג געקענס ױם 7האבע 
 *91 7דערשאסע את 19בײט1א 19י בײםען.1א 91םי

י פאבריק 1919119 7» איז •7װארע  דױי האבען אג1ס 7י
י םיט ,19בײט1א  190 אמ טשיהאל סװאבאדא, 79091 י

 די 7אי 7*טײלע7מאשי 91װיפםי ט9ב׳1׳ג9ױםג1א קא,
 93טלי9 אייף ױערען אסגעשטעלט געמוזט האט םאבריק

T 7ומלדע זדײ די אם אױך .19ט in 91 79געשאס* 
וועגקער. 9יש1א1 די 7פי 7װארע

 7אי 193911־7קױלע י1 7זײגע פמ*םראגקרײד1'7אי
ג19שט א מי1א 19יי פ 1ח 9יש1א1 י1 7געגע ג1119י 9 
ץ״ אײטװשםעלע? 7םיםלע 9ל9 י־•9ש ל ס מי די זװיף ״

ט1 793הא שםייגער, גאצישען דעם  790 געהאלםען. י
ד ד״אט  19ײט31א 9ײטש1 7דירע1קאמא n ,011111091 זי
 79װירק n כדי ,79ג111־79קױל 9!מיש11סרא די אק

 בײשסיל 79011 7מים 19ײט31א 91איבערי די אױף
tio פון װירקומ י1 1939 םים־או־בײםע^ דײםשא די 
 די םארקערםע. א 791191 אח 01701190099 דזנם אם

n 710 79191191 0090190 7911 190ײ31א 9דײמש o n 
 79311 91ל911אײ אמ •19בײט1א 7יזישז11אנ1ס די פח
793הא יס1אi 1 סטרײקס. 9ױליn 1 7901991 09 אי«
09®*y i9 in כדי ,19בײס1א דייטשע די איילעניש אק 
ט 79זאל זײ 1אי 771911 9לי99 79119אינג ני 9 1  ״1910 7
סס.1ל 19ײזיש1

 191 אתיס 790א 190בײ1א די 79וױיז האלאנד איז
 198ip 09 79ײ מאל, 09ד9י 11לאU9 י1 םרײנדשאםס

 *79H 89 לעצםענם •790י1119סס*1ל לישע119 19®
 T9H9091 1סא 79191191 פאר׳םשפם 19בײס19 ליכזג

א81פארא א .19פלי ן9ליש119 7909ג
790י191198111א 19819180 193אTTITTITHP 8 אין

--------------------------4 ו940 נאװעמב.
 אי־ 7פי 1980190 י1 אויף 79יםט1יסש1א 9םיסיש90נסי9

0983 את 19019100 אל1 90ײי1 9 •790919 9דיש
 -1זש 9יסטיש1יא11־י191ט 7אי 9ליסטיש9י1סא אלע

ע 19גאליסט •79191191 ם1םטי919 19ד
טנגלאנד אי\ ארבייםס־סארק פונם פראבלעםען

 09 •7909911 איק איז האלם 9צי9םלךזמוז־סר*דו די
 ם19טס*ה931א 1אי מאמעל דער 9שטאר rw זיד פילט

 ײם9זיג9ייםסל3ר9 די מיל *יים 19191אײ י9ד אץ איז
 װערם עס ױי ,0199190 פארשײעחנז• גיט אלץ נאך

 צאל די איז ם,1י1יסםע1ײםס־םי3ר9 םוגם איבערגעגעבען
 וױיטער לי1י אדן ױני חדשים די בשעת אדבײטסלאזע

נד•9טױז -68 1939די מיס געוואקסען
 אםי- 19 אין האט בעווין ארבײםם־םיגיםטער דער

 םאר אורזאכען רײ א אגגעגעבען ערקלערונג ציעלער
 גע־ צגגלאגד• 1אי ײט91ארבײטםלאזי איצםיגער דער

 — ׳געגאנגען9רי11 9שטאי דינען אינדוםטריעס ױיםע
 1פאר׳ !עארבעט ען3הא זײ װײל דעם, צוליב אייגיגע

 *91 םארנומען דינען לכע9מ לענדער׳ אין עקםםארט
 מען װייל דערםאר, אנדערע אץ אציס,1 די פון װארען

 אױך אבער שטאםען. 9מי געניג געפינען ניט 799
 גע־ 1הייםישע םארן ארבײםען װעלכע איגדוסטריעס,

 קאבעז שטאפען, 9תי 1U91 האבעז װעלכע און ברויך
 װייל דערםאר ט1פש פארע, סולער מיס ארבעטען יס1

 תנג99באםעל ארבײטענדיגער דער 7םי ראםט9קויף־ יי
•19191191 ערט1לע9ר9פ 9שטאי איז

 יף-19 די 19191191 ערם19ל9ס«ר איז עם שטארק ױי
נ99באםעל ארבײטענדיגער רער םון ראםם9  199 ,1ח

 רגע־93אי 791911 וואס ן,9!יפער 93עםלי םץ זען מען
 י1 ד:1נגלא9 1אי טרעידס״ אװ .באארד one געכען
t 1אי 0091093 1םמיטלע1בע9ל ויםםע9ר9ם םומע k 

o 1 16 סיס 1יא ז91סי iy i9 ioאמ זױ 1וײגיגע n •אנס 
 919119 9ל9 בײ ,1939 110 79091מא 9דיג193שפרע

 *199 110 ג1גא9י11! 191 0091091 לען9יכם־ארםי11עכ1
did ס, יפס19 798 .0191910 20 העכער  798 װײל גי
.0911 סיס ױט האט

 9 193919יסג119 האט 19יסס1י8ײםס־319 1דע
 ײסס*lie 319 פאל 191ל911אײ 1919י אז פארארדמע,

 ף1א1 חת־ש א פח 19398 019י1ד װאם ׳ײם91זי9ל
 93ל911 אמיםיעס,9 9ל9יTio 1900 191911 שס19יסגעפ1א

 7911913111ײ19 191װי ,791911 1אי 19ל0י0 79311 790191
.9י1דזסט1אי 1חנ 1אי 9ז9רבײטסל9 די

אועײטס־טי־ דער םאכט ײט1 193ל9ח9י 1אי
ײ*319 791י09ג 11 מ11ג91שס1א 900911 די 1יסטע1

 79ל90 09 93ל9װ 7אי ,09י1ט0111אי 919י 190 190
 םיס• 9אל די מיס !וזאמ^האגג 1אי ס.19בײםס־ה19

 מלחמח• די 7991«*שםא9פ n 790119119 791911 װאס ,19ל
 אי• 7װי93 19יסט1בייסס*מי19 191 האם ,9י19יראדו

 790שא91 01911 09 אז ,01909ל1א0 איז 7909191193
ע א ^ מד אז  *19 די 791יליזי3א8 זאל װאם קאםיסיע, ב
 7אי ״19119אױםל 93לי01יי10, די סץ סם91ייםס*ק3

.11לא119
י 791די ,T9 00191193 09 ײי  1901אי 119ל119 1י

 790 •7911פליכלי 19019T10 191לי119! 79191191 01י1
ד 79199 09 אז ,09891 9110 האט  79יש111 791י091 זי

 01י00919 9אל 0903 790 0א8 ,791יא0ש ישע1א1 די
1 imאמ 790יאליס1סא באוזאוסםזג אםילו םארשוינם יס 

 19יסם1ײסס*מיijn 319 װיל איצט .79שיסט9סי*ס19
 *19 די רײ 19רשט9 אץ 79191לא די סון סאסר״זנן

ט זײ זאל 790 אז ,019190 19 .79ליםס9י19־ס19ײס3  ני
 ״םליכםליג־ 1919 ״jnojno. 79091 7מיס 79011 נמנו־
 *19 79ל91יא1911981אי 710 191לי10י8, 1א1 ״,791

r 9ל9צי9םפ א םש״.191319כײם o ’oyp באשםיסס איז 
 יד•9םד 9דיש19אױסל אח 9י179 19י אס סאר 79191191

א מי  9שיסטיש90 י1 7פי 919םלאפ19 ,7919091990 7י
ly 79ל9װ ,19119ל i'iiy m 7919װ n אק םים־ארבײם 
סי099 19י •9י

 פארם־ פון קמדער פאר לוקסש קײן נים r* בילדונג
מלחמה־צײם 1אי אפילו ארבמםער,

 די לט9שם91 ײד חאם ם911דס19שם oyi אם אױף
^119 איז 190ײ319*0198 י1 פמ ז9יד־ימי9םר  7אי ,1ל
 ישאנאל־99דײ9 9ל99לא 919שיד1סא מים סכסוץ »

0T1993, 900'91 79398 93ל9ײ'Dl, ־1אי 191 איז אז 
 ינ־9 פװל־צװאמ סת 79יי10א3 798 מעג ייט1 ר9סיג

i9o”o סח דאר iro i9 o ז י  12 193אי «ז 19לם9 י
i r• די האם ^tt מ אםף9 9 79חױב9אױפג  אדײנ־ י

ת191 191 11 0090918 7901שא 9 79191091 01י
א די win 01געסיסױא מי ע91 די ,7י ת חאס גי

 דאס 79חיט1109 ,,גאאת ק^שאגאל?ייי די 79111111191
מי אױך ליגססל־1ש פח חח9ג י ל  לאמי־ סיז 19מי9 י

ארכימהױ*.

אן די האט ײם1 לבער9ת9ד 1אי מי  *191 נאד י
ע 1וױיטע1 א גוײיכט ס תי תנ191 9 •1אל019 7ג ס־1י

 09י םת 11H9398 9 באשםיםם אט8 װאס קאמיסיע,
 01911 7איי 1אי אט8 ,19ײט319רם־90 1סא 1י1ם*ל1ים1םי

 יף1א שעה iio 60 :בײםס־!ײם19 די 01939,191 אויד
 פארם־ די םמ 0090910 10אוי װאך• 9 שעדי 60
i די אט8 1רבייםע9 in ’iy i שטעלט91יק1ו1 װידער 

שעה. iio 60 ארבייםם־װאך אלטע ידי
 פאר־ טנגלאנד אין קרידטר־ארבייםטר די פון 1ױניא די

םיםגלידטרשאפם איר גרטםטרם
 מײם ט־אינדוםםריע1גארםע די איז ענגלאנד 1אי

 טתיד־ די אםעריקע. 1אי װי טװיקעלט19 הייד אזוי נים
 מע־ םון (ארבייטער קלײדער־ארבײסער די פון ױניאן
 אויך דעם צוליב איז צוזאמען) 19t־?^iio’79 און !ער־
ױ די איז לעצםעגם אםעריקע. אין װי שוואכער םיל  י
 די ד,גם סיטגלידערשאפט, 1אי 1געװאקםע שטארק ניאן

צופרידענשטעלענדע. קיין יט1 ױיער איז פאך אין לאגע
 גע־ 1אריבערגענומע איז ארפייטער צאל גדויםע א
שער אויף ױארען  מיליטערישע םאר ארבײט סאפה׳

 1ארבייטע צאל גרעםערע םיל א אד1 אבער ױניפארמם,
ט איז מלחטד^ײט ױיל1 געווארען, ארכײטםלאז איז  ני
קליידער־אינדוםטריע. דער פאר צייט וטע1 קיק

קליי־ דער םון 1ארגא דער זאגט םארביטעתנג מיט
אעדוםטריע אםע11פרי ״די :7יא1ױ ארבעםער דער
 ארבײםסלאזיגקײט, iio פראגע ז*י !עלעזם יט1 ד,אט

 ־צייט8מלחס 1אי איצטער 1םי 19םח שלום־צײט. 1אי
ל: זער11א 7דערגרייכע  ארבײטם־ אלע 1םא ארנייט צי

ט1 זיד װעם ךאס יב1א העגם•  װעט 1דא אײמעבען, י
 ־19ם־םט19לעב 1דע יז1ל3 ניט 791911 רט9שליח־9אראפג
 *9ל9 19111א נאר ,9ז9בײטסל19 919אונז iio דארד
 גם־939ל 19אוגי םיט 190981 און םטאגדארד• פצנם

מ 091190 79ל9װ סםאנדארד  79ייט8יי1ם 919W19 י
 ״.19מיי 11א 1ײלי8 אמז 1אי 09 האס אלץ 7אי
קאפיטאליסםטן פאר — יו1 לוינם טקאנאםיע נאצישט די

*9i 19דײםש חװ־ no סט1דע־די19190910 191
8 im »i01מע 1דײםשלאנ 1אי 1א ן,9ײ1ש 7אײ 1אי אלס 
 n ״סאציאלתם״. 19דייםש 19ל919י19נ כט9קל1חזי9ם
 9090 903אלי3 א 1919891 1אי 9'0קאגא9 דייסשע 9ײ1

 0י!1א1 710 סױינס 9190א 7אי 9190ל98א3 9ל9 710
 !אצתם פץ 191191 1אפיל אמ •119דײטשל םחח יך1א
ס נאציזס םון ארדגתג 9אסיש1קא9 די 1א ,79אלט8  ױג

קאסי־ 9דײםש די tio 790919018« די קס91די ױם
 79יכס1כא סציי 11 צײט פץ 19אב 19קום םאליסטצ?.

 דײ־ די 1א 791ײ8 אס8 צײסונגצן, 9דיש19יסל1א 7אי
 11 אם8 יס1 יד1 793א8 19ליסס9ים09יס*ק111 9סש

•7T”ipi9P98 091 יף1א 79באקלאג
 *93 93ל91א ליכם019ם919פ 01אי 79198 אס

ײ1ד1אי 900911 די פמ 79יכט1 ת1א 9ל9סם ע ט  נ-189נ
ד קעז 09 198 און 11שלאסױי 1אי 791  *19119190 זי

o חשממת״ 9ליסםיש9קאסיט איז 793קלײ iy p in ,תיכף 
 79190צי 91י1ל1םש1א אנץ1 שס101כל די 1901הי 1א
ד1 7לטע989ב m»90 79018191 9םאל9קאל י  »i iio 
 סת 019191193 79198 79018191 י1 •79ליסט90י19ק

191 3 11TV1911939 ,0191910 7908191 9 11 1י 
*J 190 00לשא9191 די י8 1918091190111 93ל91א

ײ 79190911190 919119 אמ ״713  09י19ל9001אי 919ז
 ײ8 1901918״ 190 791אשי8 71א 091”391 9ײ1 0י0

 י1 7901לא93 לי 1אי 7יי1א 793ײ1ש W ק1א0 791ליא
 *190 די גם8 48א11ח אימםאלמע אלם 79קאסס 9אל

 בליי־ א דאך איו 1889119081 191 פת 1םעתג91ג
191193 o p n u n i ט אח 79190190 סת  יט1 זײ דינ

 די בײ 79לײב319ס 8אז יאר• עם1איי 09י פאר בלוח
 '1אי י1 פח 7918190911190 9ל9 די 7ליסטע9קאסיס

 .79פיס910*91קםס9 אלם 7918סעתעם8א ײםטתעלע
ײ1 רשט9 7901ק 79018191 91דאזי די נאד  7לסע9891 91י
 11 אמ ״7181193, לײ11ל9 אח 118י8111אײ ךי 190

מ- די 190 נד9ד8דױ ״911אשײד3, א צט9ל ח מ א צי ק א
חנ! קאפיםאליסםיש! 1אל אק מ  קא־ די 71398 ל

4883181 911די 7אי ד1ל1ײד11 לײ11אל 7100אלי8י0
n s זיד n  710 7i” in i0 8 i9 די •7111שםײ הױכע 

trm עקאגאסי! דײסשצ 9ײ1 m o m ײ חװ־ סח זיד  ״א
 488m ז8ל3 קאסיםאל tio 1אםי1קא9 םאז־אקמד״

 713*181119 118ײ319 די 71118 119י־ל19נ 7אי 0א8
 סחי 9 79 ארביתהח צו לם,98גע פאליןדיאישצר יס8

r m i  9 79 in פאר n  71# 718*891■ n קאסיםא־
•71ליםם

ח9 1» ק&מף און ארבײם jig גפשיכםפ א י
ס אײי ס שזנ n סח m 79119 79 ת '01910 מגלי

ם דעם iyo**3i9 •ארס מ מ ת  פח ספ*1א3ר111*ס1 ם
8 ,9*19819119 mלמסצגס איז אס H31111I9 מד

ם--------------------------------------- י י ו ו3 ►

79198• oy ם איז D 9שיינ פאר ציים די :י im אוץ 
 -1*1*19119 19ידליכ819181א סח 791819שילד 91שיי
ײק n 79אל1 טא ביים,19  1סא 79191 191יפע1 919ם

שפראך. 19זײ סארשםײם אס8 יעדען,
ד־י9טר די  1אי 190**019*019001910 די iio 19י8י

 ף1ס בײם יאנם•8י גרעסטע די r« ע1אײ 1אי ד1לא119
 בײ 11091090 מיםגלידער־צאל 1אי האם 1939 1יא

700 9 ,iiy n o 15 צואװזװקס iio םיטגלי־ ד1סױזע 
m מים־ 1אי איז 1יא 71טיג1אי 1אי .1938 י01ל 

טאטאלע די געװאקסען: שםארק װידער גלידערשאםם
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 יאיבערזימסבאװעגוננ ארבעטער אמעריקאגער דער אין |
.B ש. פון

*ga ראשיגער nyn םים ®ארביגדונג ין
 ביליןזניגע די און לאנד p® וואפגונג

 מים האם דאס װאם באשםעלועען
 ogaga oyn זיך האם געבראכם, זיך

צוױ־ קאטף שןןרםער א *נטװיקעלם
 nyoyang nyon*pagang דער שען

עלע־ ליבעראלע די px באװלגונג
 אינדוםם* די און דים, אײן P® זי שםיגעז װעלכע מענטען,

 oynaagp אין pnyarxpgyn און םינאנםירעז ריאליםםעז,
 ארגא־ די זײם. *וױיםער nyn םון סרעסע, nyn אין און

מן װאס די״ אח nyoyang גיזירםע םי  -pnyng® זײ ש
 פון סאכם עקאנאמישע איר ptxraga זאל רעגירונג די אז

 אײנגע־ די *װינגען אױף קאגםראקטען די ארױםגעבען
 nyoyang די ptaTprxaga אינדוםםריאליסםען שפארטע
 גע־ געםונען זײנען וועלכע די אז ,tynyng® זײ געזעצען.

ptngn פון שולדיג nyn רילײשאנם לײבאר נעשאנאל 
 גע־ ,opg װאגנער oyn געגען oayaynang® אין באארד

 -yang ynynag nyng געזעץ׳ שםונדען־שכירות דעם גען
nyo ,ט זאלען געזעצען  סון propgnoagp קיין קריגען ני
nyn אינדוסםריאליםטעז, די דעגירוגס *®prvoaga, און 

 yoyn® nyn אין און oynaagp אק רעאקציאנעחנז אלערליי
 מען oyn האנדלונג אןא דורך אז געװאלד, שרײען װידער

לאנד. פון סארםײדיגוגג לי געפאר אין שטעלען
 די בלױז »ייף געװאחח געפירט קאמף nyn וואלט

שאנ־ אלע געהאם באוועגומ nyoyang די װאלם ליניעס-
ם געל.----------------- ײד ארויסצוקומעז סען  די םײ געראנגעל• oyn p® זער

 איז לאנד אין לאנע פאליםישע די סײ אץ אינדוםםריעלע
 די האבען אינדוםםריעל .nyoyang די םאר גינםצזיג איצט

תנג חגר סון באשםעלונגעז ריזיגע עגי  אזא געבראכם ר
 װי אינדוםםריען y*xpTngna ptoga די אין אויםשוואומ

 םראק־ און אײםאפאביל מאשינעז־בױ. ׳שיף*בױ ®םאל,
ngo, און בױ לוםם־שיף Tg ,yartay אינ־ די םת פילע אץ 

 גע־ אין פאנגעל g םערקען אן שויז זיך הויבט דוסםריעז'
 באלעבאםים זיך קענען «ײם gtg אין .nyoyang שולםע

 װידער, פאליםיש סטדײקס. זעןאדערל צו פארגינען גיט
m דערוױילע נאך איז n* זא־ אין אדםיניםםרזמיע רחװעלם 

A ,מעל px ו גענױגם םרײנםליך איז זי* nyn אידײע ®p 
V מ און פארהאנדלומען קאלעקםיװע  די אגערקענונג* ײני
 זײנען געראגגעל םיגעןrא דעם אין װאס אבער איז צרה ^

 א שאפען װעלכע פאקםארען, אנדערע פילע סארװיקעלם
 גא־ די פאתױקעלט דא זײנען עם לאגע. קאמפליצירטע

 די אייף פענםע א ארויף לײגען װאס װאלען, ציאנאלע
ם יזירעדטפאטיס װאס זײ אײןי אפילו •אליטישענם. ־  דער סי

װעגוע ארבעםער ארגאניזירםער  םארװי־ ד* איז עם ;בא
 ברודער־קאםף דער אייד גראי הויכען א ביז קעלט

קת םרײז־ דער אין  ראליע וױכםיגע g און באװעגתג יונ
 פאליםיק ױניאן םרײד אינםערליכע די אויד דא שפילט

 איצט שדוער נאך איז דעם איבער גופא• .,g םי. דער אץ
 ענ־ זיך װעם ipg? דעו־ eg װאם םים סאראויםצחאגעז

מן די וואס אח דיגעז װענ  אר־ זײ פאר דיז מעלען קאנזעק
רg גאניזירםע ע ם מ אםעריקע. איז ר

פאר־ איז דא ױאס גענויער איבעדגעבען לאמיר גאר
. _____ ____געקומעז•

 באשפיסט רװװעלט פרעזירענם האט כאװאוסס, װי
 וחד באיואסנוע, גאגיאגאלער פאר קאםיםע באראםונגם א

 באשםע־ רעגירונגם אז זען״ ו4 איז עס אויםנאבע םעס
 אן פינקםליד און שנעל װערען דורכגעפירם זאלען לוגגען
 קאםיםע די צח־יקהאלם. אדער שטערוגגען את עם װעלכע

 אמדוםםריאליסטען גרעסםע די פון צוזאמענגעשםעלם איז
ד דער אױף איז הילםאז םידני פרעזידענם לאנד. אין  מ

 אײם־ זײן הײסם דאס קאארדינײטאר. לײבאר אלס מיםע
 זאלען איגדוםםריען די אז באזארגען זעז צו את גאבע

 צוױסםיג־ אויםמײדען און ארכעםער. גויםיגע די האכען
פראדוקציע. ד# שטערען קעגען װאס םכסוכים און קייםען

מ יארחזײזא די האם םי *ga איר םןרעפענםליכם קא
רעגי־ די «ו באגוג אק םעפםעממר ןגגפאנג גאך ליםי

MiMita Mi iM iiiMi M — ------mmען װןןס די אז ערקלערס, האם זי קזגםראקםעץ. רדגגם כ  מ
 די נאכקומעז זאלעז רעגידונג דער פאר ארבעט

א די •ון •ארשריפםען דן ײ מז מ ל עז  די וװ באציג אק ג
w ארבעםער. n דעם *ײץ שליסס v7jfy\m הי“ ii) upy 

לן ד ®רבעסער ד ן^לןץ סן ^ ם ®אר וױידזשעם ג  ארמ
ם אץ  געיעץ ליריישאנם דײבאר געשאנעל דעם געגעגס) מ

די (גים עז ר מ ױדןן יךז <מתךב«ר ש ײ ם *רמ תקא  איןי
װלוז און מ ■י ■ W  ir tm to רן ע פאדטרעםץר) ו״

 פרעזיחננט ענליכע. און געזעץ שטובדעך־שכיתת דעם
 קאגגרעס אין אריינגעשיקם דעקלאראציע די ד״אם רוזוועלם

אויםגעזעצט. נים דעם געגען האם קײנער אח
 רעגירונגם די ארױסגעבען אנגעהויבען האם מען װען

 די םמ מאנכע אז ארױסגעװיזעז, זיך האם קאנטראקםען
 שיפ און סםיל בעםהלעהעם די װי פאבריקאנםעז, גרעסםע
 דױפאנט מאםארם. חשענעראל פארד, קאםםאני, בילדינג

 געווא־ ערקלערם זײנען פעקםארים, עראפלאן צאל g און
 לסg באארד ריליישאנם לײבאר לgנעשאנ דער םון רען

ny3jn^gt סירםעם די געזעצען. ארבעםער די געגען 
an האבען ^g g לײבאר דער םח אנםשײדוע דער געגען 
ד ־  אנםשיי־ זײערע האבען יענע און געריכםען די אין ^
 געgפר די ^־יםגעגעבען. נים נאד פילםg די אויף דונגען

ס דיער איז וואס :געשםעלם זיך האס ^י  באצוג אין ם
קאנםראקםען? רעגירונגם קריגען צו

 געװענדעם םראגע דער םים זיד האט הילםאן םיתי
n צו ’wg» ם חשעקסאן דזשענערןןלgר g ,יע־ און רולינג 

 לײבאר דער פון אורםײל דער אז געענםםערם. האט נער
 סײ־ אגעגםורען רעגירועס אלע אויף בינדענד איז באארד

בםל. זײ מאכט געריכם דער װען דען
 אין געשרײ גרוים g ^■יםגערוםען םgה ערקלערוגג די

 קאנגרעם אין און פרעםע רעאקציאנערער גאגצער דער
 דיעל. נױ דעם און ארבעםער די פון שונאים די צװישען

 םאר־ צו געזוכט האט װעלכע קאםיםע, םםיםה די
 איבער אינקװיזיציע איר ײרך עקט לײבאר דעם ניכםען

 מרהער * גאיןײגערמען«נו האט ,1באאר אעאר דער
 נײײי און קריגם דעם םײ חשענעראל, אםױתי דעם סײ

 קא־ אדװײזארי דער סח םיטגליחנר די און מיניסםער
 ארויםגעשםעלט ערשט זיך האט Tntfnga די בײ םיםע.

 אן האבעז װאם די םון באראקסער געגענגעזעצםער דעו
 װאם איעאיגער דער פארטײדיגונ^ לאגד דער םים טאן
 םון פאליםי די פארםײדיגם אפען קאםיםע דער בײ האט

yayaa»ng] די גאד קומען װאס די צו בלויז קאנםראקםען 
תי געװען את געזעצעז,  סץ ןgםשערמ דער הילממ. םי

o דער jtf^ g x ,םינים־ םלאםען דער נײדםען״ קאםיםיע 
געהילפם״קריגם־םיניםטער דער אח ipga םער

^ Tycg ragi פעםערסאן, g n אז ערקלערט״ 
אפ נים הים פ^־יקאנם g וואס קםgפ דער

ח גענוג נים איז אלײן, געזעאען רבעטערg די  ngt דgאו
 ־־ngg aשטעלונgב רעגירתגס קײן געבען צו גיט אים די
 זײן tg ערקלערם, האם ווידער דזשעקםאן לgחשענער ני

ױידונג  אזױגע טאר רעגיתנג די אז געװען, ניט איז ^מ
 האט ער באשטעלונגען. קײן געבען ניט פאבריקאגםעז

 ■uut ig אוםמארםען ניט קען קײנער tg געזאגם, בלױז
 סגירקים דעם אויםער באארד לייבןא• דער םון שײדונג

ם. אװ רםgק  געבליבען. דערבײ עם את הפ־לויםיג ^יל
ערלײדיגט. נים &ך איז םראגע די

 און ױאלען גאציאנאלע ערב געווען גיט עם װאלט
 באווע־ ^״בעםער ראייניגטעgc g געווען לאנד אין װאלם
^ די hsb געװעז םעגליך זיכער עם ותלט גוגג. 'a3g 

 םראגע. דער איבער אנםשײדוע גיגםםיגע g אװיגגעז צו
 אנדערע די ארײנגעםישם דא זיך האבען אבער, ליידער

 !וריקאוהאלסעז• זיך ixs^g צוױוגען און פאקטארען
.ogmgt אם און

 Tnwpxpgn גאנצע די תאם געשרײ, ביםערער דער
 סרןך דער םיט ^*כיגדונג אק אויסגעהויבען האם פרעסע

 ארבע״ די פארניכםעז tx פארלאנג דעם אויםער האם גע,
 פרעוידענם שעדיגען ix אכזיכס די agnxi געזעצען׳ סער

 איז געגאנגעז זײ איז עם ערזוײלוגס וױדער רוזװעלם׳ם
a»ng rx־ma’j,aTg דיל גיו די וװויעען tx לעבעז x- 

 דער װעגען דיבורים קלארע םיט [sVgrr די ערב זװקוםען
 גערעכעגם, [yxgn זײ װײל קםעז.gנםרgק די פון פראגע

Tg עס װעם האנדלען׳ גים װעם אדםיגיסםראציע די וױ 
 ^װים״ רעגירוגג די װעם קאםפײן. אק שעדיגעז מוזען איד

 אױםהױבען קענעץ מען װעם ארבעטער, די קימען
g ,גװאלד tg פון ועערקײס די געפאר אין שםעלם זי 

 װעם ױ מידער אויב פראגראס. כאװאפנובג די שסערט און
 װאס די פון nropg״W3gp TJtgtpsig געגעז ארויסקומען

 jrxgTgo’i’OTg די װעם געזעצעז■ ארבעטער די ברענען
 שן שםיפעז די אויך פילײדם און סימפאטיע די םארלירען

^ןן די לי y סי o r rg n g •ר ל ס  דילערס גיז די ןונן
og TJ3gn פארשט^ גוט געגנער זײערע םון פאנעזורע די 

ס דןדיבער jjsgn יײ אוז נען לןו  איו העסנזנז *gp די גן
ו ן לוטסען. ו

ױחנר זײט ארבעטער דער םון  געשפילם אויך דא טgה ו
g די םײ ראליע xםרײז־ דער אין עשפליםערוע ^ נ ו  י

ג נ ו ג ע  םי. דער ®ח פאליםיק אינערליכע די םײ און ^ו
* «י

םgר.ילמ »־וישען כאטש  . קא* דעד אױף nyxyaggn נ׳
 םי. די םײ ל״ אװ ם. א. די סײ טעןgרטרgם ױעען םיםיע

g’. .איז בחזדערהודם, אײזענמח די םײ און א ng^ פgר 
 לםענערgאויםגעה םעםם g סח tg ניט״ סוד קײן קיינעם
עגןן כעןgרברgם האבען װאם םירמעם״ די געגען פאליםי  ג

ם קענען אקם, גנערgװ  דירעקט פראפיטירען םערםטעגם גו
 קאנטרא־ ױניאנם דיערע װײל ױניאנם, א .’g םי. די

 חז^ט דאם אינדוםטריען. נrxדוקgפר םעןgמ די לירען
ם נאד קאמיםיע דער  פעם־ א נעמען םון לטעזgוריקגעד.x ני
ogrr hT די אבער 1אי שטעלוגג. םע ix פון םירער דער 

 םיטן צעקריגם ידT האט לואיס ל. חשאהן .g .»g םי. דער
ם זיד האט אמ דיל נױ ר ע ק ע קג  ליבע לםערg דער tx ^י
— tx ר דער ע ^ בלי םו ע  גגטgלgב האם ער ײאו־ ״,gnga ר
gגעװארעז אמ ער איידער יארען לע g .רעװאלושיאנער 

^ דער איבער םעל  דיל, t’t דעם אוץ רחװעלם׳ן tx ש
rx געקוםזמ עס g Tg txען ברוז־ פענעם ש ץ ^י ם ^  ל
ד א פראצעגט הונדערט איז װעלכער הילמאנ׳ען, אץ  ח

 םאנאנדערםײלוע g tx געםירם האם דאס מעגש. װעלם
 םם.gםירערש א .,g םי. דער לבg.Tאינעו אינטריגעם אץ
ף פארגעקוםזח אמ ar^’Tnsrugiga די  װעל־ ליניעם, »י
ן םים •Tygngmx געקעגם האט םזמ כע ם׳ ^  שםײמ ל

 דיע־רע n'Tg שטייץ ױט קענזװ מאט ימיאנם, רי ערשטענם
 זײער םים לואים׳ן Tg אפהעעיג זײנזמ אץ םיס אײגענע

 ,oag'TT’ לgאינטערגעשאנ די ,oajmwnx אמ עקזיםטענץ,
 7פי פםgםירערש אץ איינסלוס דעם אונטער שםייזמ װעלכע

 קאמוגיםםמ די נאכשלעםער. דיערע קאםעיסטזמ
עgהילט מיט האבעז ^ דיטיגע ביםעל היבשע g Tנ׳ ב ש  ח

מען זײ n«־TX נים רgג ד rn ק מיט  די tx שםעלונג זי
אץ קאםוניסםען ־ag^gog דער סײ' ^  איג• אין סײ 1אי ״

שע אח לעgיאנxgטערג  םעםיגקײט זיק .Tגעgפר יאליםי
 < און ל. TTg .0 .g דער םיט םריחמ «ז XTg-w דער אק
ק תי• יע1אפאזי TירעTניgרגg tx סםgגעגגערש רםעgש ד  י
 םעדע־ דער אין רגאניזירםg דינזמ װאס טרײדס אין אנם

ח g די איז םתידס, בילדזנג די אק מי ,Tgרײש א  אץ ד
 אײנ״ זײער רgפ געם^■ g פאר עס TXMg*wgx זײ את דים

. Tg’tT’ םרײד דער אץ םלום ג נ ו ג ^ ד װאלםעז די ב  ח
מ T^aa'a’rrg לטgTגעו דיער ריבער ^ ס ל  1די םים הי

gםgלגg4 סי• דער פח םײםעד .,g קריג דער nram x 
מ  חברח דער פאר דעריכער אח לואיס׳ן און הילמאג׳

װ װי שז ^נ ע  מיט Tובלאזעxנדערggפ עם ײממ זײ אוץ ג
g^ .^די אם םעגליכקײם'ajg’rt םימ דעריבער שםײזח 

^ איגערליכע די אק םײ Tל^אים׳ נ  אק םײ אץ געזgםר ײ
דיל. T’J דעם און רחװעלם פרעױדענם tx שםעלמג דער

מ מים ז ^ ל י ם סאלידע די שםײזח װידער ה ^  ױג
ד װילעז ױעלכע א^ אי. םי. דער ®ח  פירען נים זי
מ לואיס׳עם פץ לי ענ ח ע ttx aj'X פ ’M g קאםוי• זײנע פון 

שם^ר. ניסטישע nrcm? דער אתםער x nag צװײ די 
^ ע ^נ  םארשארםם. דיער ןױיט לעצםע די געװארען איז ל

^ אמ עס ק ע סג ױ ר  דער בײ אויבערפלאד דער אױף א
TgvTrrugp ױ את קאונםיל אינדאםםריעל םטייט םח  גי

 לםונגgשי אפעגער Tg <י געקוםעז אמ עם װאו יארק,
rrrw לgx g אין אמ g ער.17פל

Ttm למה פחךידעגם  עזרװאעג באשםיםט איז הי
m ריארטאפעגם דער אױף g״ngr' לױ עס אח יםע.8קא 

ם גאר ■tx זײז אח איםץ  זײ געװארען. געפעלען ני
TJagn חנריכער ^ ב ױ ה ע  gnga tx אינםריגירזמ ^

 ־nga ײסיג1גלײכ אח אממרטרעגליד x'X'tg• הילםאנ׳ס
m רחװעלם די יאז־ם׳ען8 o 'ra tg־pxg ־מר4 די בײ 

מ (עמסען דעריבער Txagn די טער. ן דײקז ע ^ ל י  ח
tx רעגירתג דער בײ פחןלץ tg ױ gtל TyoTWpyng די 

ם די ®ץ בפשםעלתגען רעגיתגגם מ ר  אנםזאגעז װאם פי
.g םי. די אנערקענזמ tx זיד  tg װיםעגדי^ ײגיאנם א. '
vrgr»m די g .הילפ חזנלכער פח קאטיםעTg איז g םים־

 די־ וײ tjp און ארױס נים TJopg»־Mg? די גים גליד. י
m ניט ריבעד x׳np^gnj• בלױז קזמ קאמיסע די im p 

 •WOTXWTT חנגירז־מ דער פח ןאםײלתג אײנקײף דעם
ן יענע ן ען גיט אבער מ תו באשלוסזת. אירע דורן געג

מ המזיכם דער •ין ugn רעזידעגם8 מ מ
 wp ** דדו־כמםירס tHpi ער געקענס. האס ער װ^ס

cray ^ל םיםע o*ttg ו־ערמאגטיר אױמן ד«ר פים

 Tקםעgגטרgק רעגירוגגם קריגען װאס די tg פאליםי,
 דער איבער •Txxytxa ארגעםער די נאכקוםמ דארםען

 איגםריגעס די אה װאלזגז j^gig’xgr די פמ נאעגטקײט
 -gx געקענם נים בערg ער האט נער,g^בליקaרע די םון

 שםעלונג םעםםע g איצט געמזװ tx רעגיתגג די וועגזמ
מ דאס םראגע. דער אין  לואים־אנהעעער די אױם ני״
 אמ הילםאג׳ען פמ װערעז tx »ר8 קאפמיםםזמ די אץ
4 »י• סי. דער אק אייגפלום ךץ

 ערשםענם, אופגים. ןמױי אויף געםאז װערם דאם
y ױינען rn g פעריטײם און שיף״בױ די װי ײניאנם 

ג1פלו ױניאנסי ט ביזי געװארזמ אנ ען פי פ רו ס  ^י
 פלעצער די T’* דgגר Tפענשםױםעgחx און םכסוכים

 1םײ איך שטעלוגגען.gג רעגירומס אויף ארבעט^ װאם
 פלעצעד די אין ארבעםער די tg זאגזמ, tx נים דערפים

 זײ װעלכע געגזמ קריװדעם גערעכםע קיק גיט האממ
 ־gפר די קריװדעם. גערעכםע זײ האבען ױכער קעטפע^

 די וואס a״x דער םח ״םײפיגג״. פח בערg אח גע
 די TJonganga tx זטיסגעקליבןװ האבןח ױניןצם

 םער פאליםיק שםד־שטיק די שפילם דעם אק סכםוכים.
 TX3gn !וױיםענס, ^agp םח םעגיעgםםר די װי ראליע

ע קאפתיםםיש ם ר ^ ם אנ  4 אי• סי♦ דער םמ ט״לזװ ק
נ עםענםליכע Tg אגגעהויבעז ^ ט י ג סg א  ^אװארםעןxחי

ק פיץ Tע̂נgד.ילפ  דער פח טחחידענם װײם לםg פםg זי
jj'T סי. tg 4  •,g דעם שוין דמען פאדערמגזמ ga־ 

 א .,g םי. דער »ק װיגקלעז זװױי פמ געקמגען נאט
 םעדי־ לgנgגעש דער פוץ טחמידענט קױחװ׳ חשאזעף

y דורכגעשםושם האם ײגיאן, םײם 'x ^ g tn  g א בײ 
u טיםגלידער ^ ag n g a וײן פוץ »nPJT ױ אין  רק,gי נ

n^gngrxo לואיםץ אויף דערםgפ םgװ 'rrg מ ז ^ ל י  ה
דורכםי־ גיט װעם ער אױב ms 4 םי. דער אין aag פמ

Txayrxpyng

 דער פראפעםאה דער ag פדײהײם. דעמישערgקg רgפ
Tyatpyao’n 3 ביא8קאלא ®מ פרעזידענט gים g דרשה 

 פביאgלgק pa מבל טזװ187 «ז פײעתבג דער בײ
 rg ערקלערט, האט ער װעלנער אק אוניװעחיםעם,

^ * עני ^־ ב  ogtT רבעטg טאס די את פיים oax^g די ,,
g ה זאל םלאכה נעל ע ב ע סג  געזונם׳ םון גרונם tb’tx ^י
 אײנ־ דעם פח םעאיגקײםען די ijrrg םעדםקײםgרפgם

 קאסםען׳ רבעםםg די העכערט ׳Tרכעםעg tx צעלגעם
ע רgפ yag־u)3gi די םארקלענערט ם ר צי פי ^  רבע־g ק

 g קאסםעז״. לעבעגס לגעפײנעg די העכערם און טער
 עס נעטט ערקלערט, באטלער האט דעם, חוץ

ז tx רבעםערg דעם םץ םרײהײט די א־ועק ע ט ע ^ 
ע tx ד.ילפיגgכ דיז אץ װיל ער װיפיל  טיםטענשען. דינ

 ביליגע pragn tx כדי קלאר: אמ השכל טוםר דער
 ^עעםער, לי פון פרײהײט די »יםד.יטזװ און םחורות

מ רףgד m נים ם ’ragang די געגזמ קעטםמ אח זיד 
 גרע־ א פאר און באםעם די פח פראםיםען געשוואלענע

n די nga y’XpTig^ דער פון חלק םערעז y a j^ g, נאר 
TXpnriXBtng תת די  ־ng די פח נען4־זיםי4 אח שכי

נשםחצ די בעםער
קינג דער ת  די tx TxaTpya את װידער אינםםינװם ב

 •gnga את TjnPBO^gjrrx |g פת גיט של^םעז זעלבע
שען. g םח נאר גדפ^נקם,gשט לען  די םאצי^עקאגאםי

ש, דעם ®מ געלערםע jg װערט װעלכער איגסםיט j’D־ 
n אח םראסם שםאל pa םײל גרעסטען צום סירם m g 

 קריגם דעם װיסען געלאזט האט ,T9ag:aga אינדוםםריעלע
 פרײ־ פמ ציעgאיגפל nrr״8Txa’TX אום tg פיניסםערמס״

p קרי^ p® ®ײם 1אי זען g i״ ixs מ גים ^ רל  העכע־ דע
מ ^’prxn® חגרg שכירות ד g 0 דיB?3ig .ײם® gלם 

ט ngcnyi טימעל ^ מען tg פאר, איגסטיטוט דער ש

 געגען pt3n^g® װאס ®ירטעם די p® קאנטרפקםזװ די
w די p g .געזזגפען ig מ לי  -ag ®gn חױאלמיע ענ

 *gTT p® נםילTgק ימקמ אעדאםםריעל דער געטטען
ו שינגםא^

 Tלואים׳ txa איגםריגעס yaptg tg זיך, רשטייטgפ
px דינע jrw xiagp ^ר אוגםערשםTאתים ניט פם 
 חיל- בײ ױילען גמהח דערg םרײנםשאפם גרױס קיק

 רמםערg זיק אץ ®ירער ױנקח npag די px פאנ׳ען
̂לם דער קאטיםע. באראםונגם  קײגער tg ,px םgרעז

 ®*ag Tg רg® רעגיתע די ®רעסזנן tx ®»a זיד אײלט
 .pmpgn®agp רעגיחמם p® געg®ר דער px שײתסנ

 מר utajmgx Tg»ap די px ארבעםער parragaig די
דערפאר. פרײז דעם אאלאם

 סםאנדןןרד לעבענס ן9אוי זיד פארמססם רעאקציפ די
U9 ארבמםער די

 ®אלימיקאנםםםװא px רײסערײען איגםריגעם׳ די
px דעך Tga px  Mtajmgx nyaxaTg w ppagvrg 

 רעאקאיע די װײל ,aay&ga איאםיגזמ pa געפערליכער
1 agnםיםלען אלע םים געט־םמ יך tx a»a דערלאהמ 

 אױ®־ דזסםריעלעו3אי דעם p® יםעז3גע ארבעםער די
 פרפגראם. BiaraBgrtga דער דװץ קוםם װאם שװאומ

 •pgm גאגצע די ירםpבילgפ pjmx דעם ■tg® pngn זײ
 פטםgשaיסעTT געחםענע אזױ די p® קאפארילא ציאנערע

 גע־ די p® TVOga אין- יםyap 3 רעחמ אםירליך3 לײט.
 p® praga px Tga ,oyogn די po פראפיםזח שװאלענע

 ys^ay px opagnags po לאגד, p® lyopiyaa'x די
ז.yלgyאיד

 Tya״t OBgaayonr חנר pa רyרשםײg® yaptg וװוײ
Tyarpyao'rtg oitaga opt םיט rg® ptaya TVaaTaign״

A iABBM  iMMMMMM MM B^AM M M  MMMMMM MBA MAMMBMשכירותי העכערען אח שםוגדימ ארבעםס די קירמן 
 זאגם, יװערזיםעם3או pxax^gp p® באםלזנר פראפןםאר

tg קירצערע Tyaya pT3PT^gB g px tPurax ooyxtg 
 ^מגט^גר די רg® אוסגליק jg px ג^עלשאסט דער

. ן י ױמר סםיםוט3אי ברזקמג דפר ^  געלאזם ogn ו
ם װיםעז  tg ,aarvan חנר pa oxsavitBrt קריג ת

ogi שםײגמ ®p ײיחמ® px לagד y^®a>x px קמ 
g®ומידyן tpipt דודץ prtysyn iyn^ Pa שכירוח 

px די פארקירצען x Doystg״.a
tgoyegna• באטאנר׳ס px pppgnBga ק טי צ ^ 

px באװאיסם.  ogr ר מר ת  ogp ,Tgoyogna מלבי
px טים ®רױםגצקוםזװ ymp® w aanytgBPTR tpt* 

pa pw av ogn lyuay iioo px pngo פים אײן px 
px ®אליטיש® ga yvnagagpy fixליסים .TPT'aanrr tx 

i p  og ״ױסםרים^ gtg Tyonyapvrg ogn nya**t 
iy ־,ryp’oyigpg די pa קריחפז די וױן שםמ״עם  tg 

paya ogn־־ ortaya ד מ סז מ ס ױ א . pn סציצקלארת 
nanxr nanx iw  n  g  a n ip g a  opara ptagt px

y־tas^prx p® אריף0שח* יעדלז Tyaynyoang זאל p 
ry tx dtx t ■רײז חנם pny3yn px םחורות ^ g i  pa״ 
שע p® איפפארט דעם סוםיגען px nm *יסלענדי no 

lya'OTaoay דער צקםפארם. דעם oagt o sn g s אפען׳ 
rg® tg* דארף צוועק דעם txo ך3שםו דעם אפשאפען  חנ
ת מ  rijnag די px yytya חילי s^grr חגם ,pytya שני

ogn lyxytyi ^שיא  די po *ngiagoo לעבענם דעם בא
ארבעםעד.

 איך האב איצם 1בי ogn ,px דזנרבײ םערקװירדיג
Tytya o’a iga״ p® px  oy nyn tg ר  Trap םרײד חנ

aaraynga זאל ptx Trtyaoay• ם jrl n* חנ  pa Ttaag 
Tsnyag'xpg אויפן *nyog n  p® ngiagoo oayajrt 

 og® px* װיסעגשאפם po pr&ga px ארבעםער קאנער
opogn. די nyoyaig חנר  ~tg® tx לייחנר iya»n סי

txou םים .pm yo’n  ya^ya'X

סאנאס דעס סעססלסענסס un םםרייקס
r אין דרײױערם םראק די  Paא דורך חאבען רק 

g TyaTxnya egaga a סטרייק קורצען r t ןאאקיישװ װאך 
ogn שכירות, העכערע tg® םאדערונג די געצאלם. סיס

סg ogn ױניןה די  *ya pnyayao’TX px לם,yשםyaחי
ר װארעה rm חנ  pngnya oyoa^gya px •poao־ 

t® ®ארטיםלוע דער r y a  p לjPTTgra g
 ,onyoa״a nypnr pa די p® םםרייק גענעראל דזגר

px ogn גערופןח po pngriya• ,אויגוםם aagoag px 
 ppar1 די װי oyiaga pngnya oa*xayngo ogaga דעם
ogn סאדיפיצירס שםארק anyig® ya’Tiyn® jn ’X־ 

3 px ptaצדדים יידע pt3gn איפערצוגע־ אײגגעשםיפם 
pt< די ®goay ■tyi tx ptagn8״ p® aanלא עיאר ngra־ 

 yapnrx pta•״t onyoa®״ די פארםיםלער. אלס דיא
 nya»x Tr»y־.ng® די pa ®yang חנר tx pngnya שיקס

ogn nyoyn g ng® Tg Tga pp*a ptaanyig® yny” t 
an ravga ogn *try® *on

 prayn ptaya ^agaagp לyײבp •p®• די p® דדיי
י שס י רי ^ו מ 08עלז ק ת  ססדײק׳ g Tg ®יר® 8 לאקאל י

x pragn״pt pn^ngo tx oo’ogyaa■ דזנר אױף ®ng* 
nםיםל^ ry a  P® aa לpx xnngna g דזנם poao. די 

raלgק די :pfcn o'agaogp דרײ a g עלעקםריק px
A M i AAA A BMAM ■a A ■ ■L j j , i  A AMa  MAM MAMMMMA AABAA■  איס די ;סיםי אײלאנד לאע p® 'Jgoag? קײבעל

 סױר־ די px מײקלת, p® 'agaagp apo nay «ױל ®עח
ײמל p« nrm קעל  די סעםפעםד- p® *agngp ק

ױי װיכםיגסםע i וו p  txtt ,o'agaagp סםרײק og px* 
eagteag pragn ,p rooa^a סםרײק חנר .^שיסרײ3רא 

t ptaya״ prtyn oxytyatg® lya’iy i ®yn. צחײ די 
t ragaagp״pra : קײמל פל83טרייפ די px ,agaogp 

ptoynaga po •agaogp. קײסעל ■gvra די
aanaranga px סיס ya r n®P p to w atgo o n* 

i p  pta סרײyaayל *gnya ovooyng p o n  ,*agaogp 
pa ty ra  iy i pn חנד yלpyםרישtxn ,ppan oay

ט ײ ז ן ו5 ►
ya px Trai* njrt p® n פיר px הארסחניל, ^ a o * o־ 

 ײל3 דאלאר oayt’To פופציג nyoaix Tyngnya לטyשם
nyn .nyny* ן9דינ ארצסםען די אזױ װי אוםן oagaya 

TJngnya און nyoaix pyrya nyi די ן9לכ9װ Tyrn 
nyo’na’x, שyoקט ny*n די סים שםארק po TJngoya 

ר p® פיחנר די ם.Tשיgפ ^ יאן3ײ חנ  ארויסגע־ ױינ
 ג1םארםא אױיגצר דריי Tyoya די םון Tyignya םByשל

p t^ y n  nyoaix ,pytya nyn די Tyiyti ,איז אנגעקלאגם 
pyrya g איז װאם px 1881 T’x lyigriya Tyaiayaag 

ny® קייגסאל איז i .TyigiTya oynaynyaag o’a nyn 
y ryTyaרקלyאלס רט ®Tyayiaig פאטײלי דאסTya זיך 

 יאר םינף po שםראף א םאר שריי^ם px ראיאם א אין
oaypto px yanTO םאר שםראןיי דאלאר ptoynoiya’K 

rytya oyi• די ®’y njrt p® nyiלyקםרישyגTg’ai’ o 
itnyiT אaגyקלאגם nya’x ,Tyajnango oyn px א ■ya 

 לאין oyp’B nyi אויף Tכעgרayאויסג האם ogn ayשל
tipt ,,ngopyo njn ang די oiyooaaya םון oyi ײ  טרו

n y באריסםמ .ptngp n y n n y i^ o,״ Tyoyn די *ga 
oyn lyayia tx ptaanya Tyagr oyo ^1 סםריי.ptag 

oyp^’■ די אטאקירם
ptagi ny ױניאן די po Toyoyng y^ר^טאל די i’B 

aaioonoay px pngx Tyonyao’Tng אין nyxaga njn 
nyi p® oag’ar* .aaTaynga ira םרייד n •4 סי .,g 

Tig .® 4® איז  nyi p •ל t״oa’rnng® Tya קאטף אין 
ptaya די aלוםיoyi ttx oyoga ya דויםלyריםטישpt 

anp דיסםריקם  p® *an’iog^ סאליװאה פ• םשארלס 
 oa'^yaag i*t ogn ny^yn ם,agayלױם g ד^רױי׳ם

ptayna tx סםרײ^ חנם
egaga oy אין i px  rangD ^gp שיyר^ *ya o*a 
g קנםען  tx סטרײק ®p «ד g -rya-nt prangwaagfr ײריס־ 

y*x?n סכסוך njrt pt®mx לaagשgרםayם p® ppan 
 njrt p® ig*ap 4 4 ססילארס די px 4 אי. סי. חנר
ל. אװ

nya*x pt®vyao*Tng px דזנר  ■poao אימנר־ חנם 
®prang שיף די ,ooyo oajrppna,װ ״yלפyדי ס oga* 

ng 4® ראיעז  4  nyn p .ל g px Tgoya pragn לאקאל
Pna p®ש^yס׳yל םaagשngפayהאם יאן3יו ס oyoB’vrga,

*ya g tx TJoipya px  oy .oyang nyn  px  ogn tg 
 וחנלממ px ׳ooy?’® *n px pttgnogo די pt®*nx ayשל

p® nyn’® nyn י נ ira® ח p  pmn®g לaTדpx  any3 
nyn .pngnya oynaw® קngשם ng איז סכםיד *ngo 

Tg prayayaonng ogn nyoan g pm pnra?a oanay 
Kיn aשagקשnyn ptaya Ig פאר־ ױגיאן, לאמשארס^ם 
.oyang nyn px pttgnogo *n p n y w  tx n*x anayoga

nyoony Tg ®oga םםרײק ®p לאaaשארטyז px 
nga oy px ,lynriya pn*oyaonx oayaga oyn ngo 

 קו־ oy oyn nyoy■® nyng nyn® .yray tx o*a װײס
®o*Tooayagnx pnye*a g tx pt אויפז gaסיoש 'Ty 

n jyna*o** שיף x״Tyongn p trn o o  nyo*oaya םים 
nyn לaagשayongם *n tg ,tyog tyagt *n px Tran 

itg oayo*nag oyn Tyaga o*a p^yn* לaag װי *n a 
Tnשyם nyn .ppat* nyn^p® nyp® nyn p ra^ a  o y t 

ptaagayaonx px oayanag םים ®Tyogaga Tyxny צר 
p n n  lyaa^nagnng® .p’n ד  n* ®^ק. ®ון o*a זי

 װייל סםרייק, א TyT״aTXO,TX זוכם TX’at* םay8ngשaagל
pnarang® oy px  o a y ^ y םיס aan*ayi nyn ptnyw 

T®a*n ,oayo*mx px ,®ngaoagno n*x px איצס *n 
x*n*o״g px nya'o:ya לg tg ,yag װאלט סםוײיק *n 

px  pt®*® ng® p*n® nyn .oa*nya ota nga 3™לי nyn 
x r טלחסה x״yagn ^ א ם ל oy pm .Tyaיoשya ש ^ 

ptayp prtyn *n tg **t ptayayn 4 *noo g tx pt®v 
■n .,nyaea yoyo g prayaag px pt®*® *n ptopyngo 
px oyang *n pnrtngo Tgn rםngשaagל ftm  nyag Ty 

p a  tyogaga ptaya oyn oy זײ ynynag tyanp i^ y n 
®*®g prp*aonx typ TX’at* *n nyag aagV m .pt 

n סםתיק  p® oyxgpgngn® *n ygno שיף x״oaya־* 
yagn® g px  ,nyo.

yo ynayt̂ g®םyלםyנםס oagaya pn**t ogaga ®yn 
pngnya םים : nyoyan* n  ng® ptoanrya

p n r t*a nyn p® nyoyang 960 n שיף־סוי -ogp 
nn®n*T*a -tynayp p® *ago,* האנעז g ptagnpya 

ogn jnn*a® *n •prx oayxgna pra*t p® aanyayn 
•yang tg p® tm*a® yoTo yartny* *n onyoynang® 

nyo סיט ptaVgnonynag םיליאן gnלng. י> ppan 
*an tx oy®gnooya px oayxgn® pt® onyngsya ogn 
®g pt ^סםרײ nyag oyang *agaogp *n אױף *yn 

oaarn פgשםyלpx TyaP חילםאopn*nya ogn T אױף 
*gn® pti*t p® aamyayn n  pwyarxag nyoyang *n 

px aayx אױסםיחמז >p**noo g
/} ‘
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Iגערעכמיגקײם

ועיןאטןנדוט ױי» פאוטא אין אומםןו טוןז־ נ«דפל פאד מיניפום־לדז

 עקאנאמישע די
די האט אינזעל

I

i

 אדמיניסטראםאר דער וואם קאמיםיע י
קויר־ געזעץ. שםונדען־שכירות פוץ
 צו באשטימט האט םלעמינג נעל

 די פאר מינימום א רעקאמענדירעז
 פארטא אין ארבעטער טרײד נאדעל
 איר מים פארטיג שוין איז ריקא,

 פץ אונטערזוכונג אן נאך ארבעם.
 י אויפז באדינגונגעז אינדוסטריעלע איז

 פאר מינימונס רעקאםענדירם קאמיטע
 באדײטענד זײנען װעלכע ריקא, פארטא אין ארבעסער די

 בא־ זיינען װאס מינימומס געזעצלאכע די װי נידעריגער
 די איז ארבעטער טרייד נאדעל די םאר געווארען שטימם

 םאר־ די אין וואם דעם אנשטאט שטאםען. םאראייניגטע
 האלב א 32 םון מינימומם די זײנען שטאטען אייניגםע

 רע־ ריקא פארטא םאר ווערט שטונדע, א םעגט 40 ביז
 שטונדע א סענט האלב א 12 פון מינימומס קאמענדירט

 האלב א 22 ביז נאזטיכלאן־ בײ הײם־ארבעםער םאר
 םרויעז ביי סאבריק־ארבעטעד פאר שםוגדע א םענט

אונטערװעש.
 דריי \ מענשען• 9 סון באשטאנען איז קאמיסיע די ־
 דריי און ארבעםסגעבער די םון דריי ארבעטער, די פון
 זיינען מינימומס רעקאמענדירטע די סובליקום. פון

 די םון םארםרעםער די פון געווארעז אונטערגעשריבעז
 די םון םארםרעםער די סובליקום. סון און ארבעטער

 אונטערצושרייבען אנטזאגט זיך האבען ארבעםסגעבער.
 סיני־ די אז באשםאנען זײנען זיי רעקאמענדאציע. די

 םאר הויך צו נאד זיינען רעקאסענדירט װערען וואס מומם
אוןגגוגגאדיב דארסיגע די  ערעגידערינ פיל דערמפאעג ען

מינימומם.
 ■ובליקום פון םארטרעטער די װאם עם, קומם ױי

 פאר־ ארבעםער די איבערהויםט און קאמיסיע דער אויף
 םיחגר, ױניאן טרײד וױנטיגע זײגען װעלכע םרעטער,

 לעידים אינטערנעשאנאל דער םח דובינסקי פרעזידעגס
 פץ פרעזידענם דאלריםםעל, יוניאן. װארקערם גארםענט

 דער מארטינעז, אמ אינטערגעשאנאל ארבעםעד ראבער די
 לעײ אן םעדערעישאז אסעדיקעז דער פון פארטרעםער

 בא־ א רעקאמענדירעז זאלעז ׳ריקא פארטא אין באר
 אר־ דארטיגע די םאר סקעיל נידעריגערעז וײטענד
בעםעד?

 םים געשפרעך א אין האט דובינםקי ירעזידענם
 אײ פארהאנג דעם אױסגעחױמז אביםעל צײםונגם־ליים

 יראבלעמעז אמ באדינגוגגעז אינדוסםריעלע די בער
 אנגע־ זיד האם קאםיםיע די װעלכע אױף אינזעל אויסן

 װאם םארהערען און אוגטעחוכונג זײער אין שםויםעז
 געשילדערם האם ער אפגעחאלםען. דארם חאבען זײ
 n ;ארבעטעד דארםיגע די פון לעבענס־באדיגגונגען די

 האו געגענדעז םיז קאנקורענץ די און ארבעםסלאזיגקײס
 דעם אױף וױ אםילו נידעריגער נאד איז סםאנדארד דער

 און םלאכות בעלי די פון עק^פלואםאציע די ;אינזעל
מ שכירות נידעריגע די ד די װעלכע געגען איצט, ג  ח

 געהאט האט קאםיםיע דער סון םינימומס קאמעגדירםע
 פון געשאםעז• איר האט מאס געזעץ דעם דורן• זיד פאר

 אז געווארעז׳ קלאר ערשט איז שילדערונג דובינסקי׳ס
 םון געװארען רעקאמענדירט זײגעז וואס םיגיםומס די

 םים םארגלײד אץ זײנען זײ װי נידעריג קאםיסיע, דער
 וײ זײנעז שםאםעז, פאראײגיגטע n אק םיניסומם די

 די ױאם שכיתת די אױף העכערונג גויױסן א אלץ נאן־
 איצם ניז געקראמז חאבעז ריקא פארטא אין ארבעטער

m די אוגםער םיניםוםם העכערע אז און u באדיג־ 
 אמםערעםען ארבעםער די געשעדיגט װאלםעז גוגגעז

ארבעםסלאזיגקײם• די םארגרעסערעז דודד
 אז געגעבעז צוערשם האט חביגםקי פרעזידענם

 געפירם חאבען װאם •אםירוגגען די אויף איבערבליק
 װערעז באשםימם זאל קאםיסיע םיעציעלע א אז דערצו,

 מי־ באזתדעד א רעקאםעגדירעז צו ריקא וארםא פאד
 חנר װעז ארבעםער. דארטיגע די פאר װײדזש ניםוס

מז איז געזעץ ותדיכתחװ־ששמ  אין געװארעז אגגעגו
 איז געזיעז אייגגעשלאםען ריקא וארסא איז קאגגרעס>

 געםחם אױן חאבעז בעלײבתים דארםיגע די און געזעץ
 נאכדעט און שםמחנ ן סעגט 26 די צועדשט *אלעז

 די אבעד האבעז די שטוגחנ• ן טענט דדײסמ די
n-האם רעגירמג די וחח געצאלם. נים קײנםאל שכורות

ם, מז מלי־בתי א ix ח r י *וגעמכט גאגצעז אין ר י  ״
ר נאדעל די *ין ארבעםער םויזענד זעכציג ®רזם און •ן

 גע־ דינען אינזל דעם אויף זיך געםינען װאס טריידם
ארבעטםלאז. בליבען

 רע־ די און בעלי־בתים די םון שתדלנות דער דורך
 בא־ בײם קאנגדעס׳ האט1׳אינזעל פון גירונגם־באאט׳טע

 און שטונדען דער פאר ,אויםגאבען געלט די שטימען
 אמענדמענט אן צוגעטשעפעט אדמיניסטראציע, שכירות

 אדמיניסםראטאר דעם רעכט דאס געגעבען האם װאס
 דארט זאל װאם קאמיסיע ספעציעלע א באשטימען צו

 מינימום א רעקאמענרידען און לאגע די אונטערזוכען
 געניגענד ״זיין זאל װאם אינזעל, פון ארבײטער די פאר

 און געזונד פון םטאנדארד מינימאלעז א אויםצוהאלטען
 ארבעםסלאזיגקײט די פארגרעםערען ניט גלײכצייטיג

 קאנקורירען צו ריקא פארטא פאר מאכעז מעגלאד אדער
 שטאטען״. פאראײגיגטע די אין אינדוסםרי דער מיט
 פאר מעגלאכקײטען די ארומגעצאמט שוין האט דאס
 זינען אין האבען געדארפט האבען זיי קאמיסיע. דער

 םון גאנץ. — שאף די און זאט זיין זאל װאלף דער אז
 וואס אויםגעםינען געדארפט קאמיםיע די האט זיים איין
 אויםן ארבעטער אן געבען זאל וואם טינימום דער איז

 אנשטעג־ האלב כאטש לעבען צו מעגלאכקײם די אינזעל
 רע* געמוזט זיך זיי האבען זייט צוױיטער דער םון דיג׳

 אינזלען, םיליפינען די פון קאנקורענץ דער מיט כענען
 איז םטאנדארד לעבענם דער וואו כינע, איז יאפאן םון

 מינימום קײן נישטא איז עס וואו און נידעריג זייער
קריגעז• מתען ארבעטער וואם געזעץ

 כואו, םאן אין אנגעקומעז איז קאמיסיע די ווען
 פרע־ איבערהויפם אה םארטרעטער׳ ארבעטער די האבען
ס <ד אדעדמפעג~ סשלאסעןנא יסקנחכי זידענמ טי ך״ ^ 
 ארבעטער דארטיגע די אזוי וױ אויגעז אייגענע דיערע

 אויף בלויז זיך םארלאזען ניט און לעבען און ארבעםען
 שױדעך מיט װערען. םארגערוםעז ײעלעז וואם עדות די

 קאמיםיע די װאם דערצײלם דובינסקי ■רעזידענט האט
 םון קווארטאלעז אדומיגע די אין געטראםען דארט האט
 וואלגערען ארבעטער די װאו ענלאכע און פערלא״ ,לא
 אדער מעבעל, אן םענםטער, טירען, אז חורבות אץ זיד

 רעדעגדיג באקוועםלאכקײםען. מענשלאכע אח עס װעלכע
 אז אויסגעםוגעז. קאמיםיע די האט ארבעטער ךי מיט

 ארבעטער גאדעל די םח פארדינסםעז דורכשניטלאכע די
 ׳חײם דער אק אױםצומאכען ארבעט ארוים נעמען װאם
 םאראן זײנעז עם שטונדע. א םענט צווײ ארום איז

 א םענם אײן ארום וױ מער נים םארדינען װאס אזױנע
 אר־ די פון יראצענט נײנציג ארום ווי אזױ שטוגדע.
 וזײסען די אין ארבעםעז טרײדס נאדעל די אין בעטער

 אץ ארכעםעז זײ פון ■ראצענט צען ארום בלױז און
 לעבען. זײ אזױ וױ פארשטעלען זיך סעז קען שעפער׳

 קא־ דעו מי געװארעז םעסטגעשטעלם פאקטיש איז עס
 גענוג נים פארדינעז ארבעםער טויזענטער די אז םיםיע,

 נשםות די אויסצוהאלםעז נױטיגטטע םאמע דאם אויף
 אנקומעז םת זײ םון יעדער כמעט אז ארבעט. דער פח
 אום צדקח פוץ חילף דער צו אחנר •רנםות זײםיגע צו
ברוים• כיםען דעם האבען צו

 צום זײנעז קאםיסיע דער פמ םארלאגג דעם אויף
 אױפ׳ן יתיאנם די םמ פארטרעטער די געקומעז פארחער
 פארטרעטער דער רעקאםענדאציעם. זײערע םיט אינזעל

 םון פאדערונג דער מים געקומען זױז $ג אי. סי. דער «מ
 א םענם 26 און חײם*ארבעםער פאר שםונדע א םענט 18

 האם ל. אוו ם. * די ארבעםער. פאבריק םאר שטונדע
 היים־ארבעטער פאר טענט 20 פון מינימום א םארלאבגט

 פאר־ בײם איז עס ארבעםער. פאבריק פאר םענט 28 און
 די איז כאסעס די אז געווארען ארויסגעגראכט הער

 ארבעם, זײער אחץ שיקען װאם שטאטען פאראײגיגםע
 ■רא־ גרױסע אױך סאכען עס פראםיטען. ריזיגע םאכען
 ארבעם די ארױם נעםען װאס קאגםראקטארם די םיםען

 קאנ־ אזױנע 91 אײפמאכעז• צום ארויס עס גיבען און
 זײ כאטש און איוועל אױפ׳ן ײד מפינעז םראקםארס

 «ײ םאכעז געשןפט״ איז געלם וױמיג גאר אףײן לײגען
יראםיםען. באדייטענדע

 באגריגדעט םאקע חאבען פארםרעםער ארבעטער די
 גרונד דעם אױף םיניטומם חעכערע פאד פאז־ערונג זײער
 םיױםום א אז לױםעט׳ רעזאלוציע קאגגרעם די וואם

מז זאל װאם װעחמ באשםימט דארף ע  V ארבעםער די ג
 געזונד. זײער אױפחאלםעז און לעבען צו מעגלאכקײט

 האבען וױדער ארמםסגעגער די פיז םארםרעםןד די
 םײ חעכערעז ן שאםעז װעם םען אױב אז גע׳םעגח׳ם

טניטומ ן ו יי  דאט און דעםאמזעל יזפ אװעק ס«י«ג י
װאס ארבעםסלאזיגקײט, םארגרעםערםע א שןפען װעם

)
רעזאלוציע. זעלביגער דער פון פארװערט איז דאם

 םא• די האט דינגעניש און ארגומענטען לאנגע נאד
 םח באשםאנען איז וועלכע קאמיםיע דער פון יאריטעט

 פוב- פון אמ ארבעםער די פון פאדטרעטער זעקם די
 מי־ פאלגענדע די רעקאםענדירען צו באשלאסען ליקום
 אר־ קאםעגאריעם פארשידענע די פאר שכירות גימום

בעטער•
 האנדטיכער, נאזםיכלאך, בײ ארבעטען װאם אלע די

 ראגס װעיר׳ אינפענטם אנדערװעיר, קאטאז י טישטיכער,
 וױיניגער ניט קריגען דארסעז ארטיקלען, ענלאכע און
 ארוים נעמען זײ װען שטונדע א סענט האלב א 12 װי

 סארםען די פאר שטונדע א סענט 20 און הײם א ארבעם
 בײ ארבעטער ;שאפ אין געמאכם װערען װאס ארבעט
 שםאף געשםריקטע אדער געװעבטע פון געמאכט גלאװם,
 הײם־ארבעם פאר שטונדע א םענט 15 קריגען דארפען

 בײ ארבעטער ;םאבריק אין שטונדע א םענט 20 און
 אין שםונדע א סענט 18 קריגען דארפען גלאװם לעדער

 ארבעםען װאס די ;שאפ אין סענט 20 און הײם דער
 שםונדע א םענט 15 קריגעז אונטערװעש זיידענע בײ

 םאך שםונדע א סעגט האלב א 22 און ארבעט הײם םאר
 קלײ־ םרויזנז און מענער בײ ארבעטער ;ארבעט שאם
 דארםען ענלאכע׳ און סוטם דרעםעס, קלאוקס, װי דער

 אר* זײ סײ שטונדע, א סענט 20 וױיניגסטענם קריגען
היים• דער אין סײ אוץ שעפער די אין בעטען

 קא־ די גיט אדמיגיםטראטאר צום באריכט איר אין
 רעקאםענ״ זייער פאר אורזאכען םאלגענדע די אן מיסיע
: מינימומס באשםימטע די םון דאציע
i e, »4 ערשטעסם____ r»m צוואנציגער די אין nrup-,

 ארבעם זײער מאכען וואם מאגוםעקטשורערם די האבען
 קאנ- די פרייזען העכערע םיל געצאלט ריקא פארטא אין

 גע־ ארגעםער די אויד האבעז דעריבער אמ םראקטארס
 קאנםראק־ צאל די ווען בלויז באצאלט• כעםער קראגעז

 און םארגרעסערם שםארק זיך האט אינזעל אוים׳ן טארס
 דער איז געווארען, םארשארםט איז קאנקורענץ זײער
 נידערימנ אזא צו געווארעז געשניםען ארבעט םאר פרײז

 גלױבען צו אורזאד קיק נישטא דעריבער איז עם שטוםע.
 אװעק־ ארבעם די וועט מינימומס די העכערען דורך אז

 אומ׳- די אפשטעלען בלױז וועט עם ווערען. גענומען
שר׳דיגע  אוץ קאנטראקטארם די צווישען קאנקורעגץ יו

 װעלכע שטאטען, די אין מאנוםעקטשורערס די צװינגען
 העכערע *ביסעל צאלען צו יראםיםעז״ גדויםע גאנץ מאכען

פרײזעז.
 אמטיגע די אז אז״ קאמיםיע די וױיזט צװײםענם

 עם אז נידעריג, אזוי איז ארבעםער די פח םאדדינםםעז
 און זיו ערנערען צו זײ םאר אוממעגלאך אבסאלום אמ
 רעגירוגג די םון בארינט דער געזונד. זײער עזסהאלאנ

 1934 און 1933 יארעז די אץ אז אז װײזט עקאגאםיםטעז
 פארדעם ארבעםער חײם די יפמ יראצענם 94 האבען

 זײנען 1940 אין און שםונדע א סענט םיו' וױ וױיניגער
 םון ■ראצענט 50 אײד קלענער. גאד םארדינםטען די
 » סענט 20 וױ וױיגיגער םארדינען ארבעםער שאפ די

 בלױז פארדינען די סח טײל באדײםענדער א און שםונדע
 קאמיםיע, די אז וױיזט דאם, שטונדע. א םענט 12 אתם

 אד־ די װאס געזעז םינימום דער וױ וױיניגער נאך אח
 פאר באשםימט האט ריקא יארטא פמ םמיםםראציע

 שטונדען לערראפעדע דער אײדער נאד ארבעםער׳ הײם
קראשם. אץ *רײן איז געזעץ שכירות
מומם אז אז• וױיטער וױיזט קאמיםיע די םיני  די.

 םאר־ די העכערען אמת װעם רעקאםןנדירם, זי װאס
 צװײ ארום פח איז ארבעםער הײם אלע פון דיגםםעז
 דינען װאט ארבעטער פאבריק 3>900 די סת טױזענד

ר וחנם חעכערונג די אינזעל. אויפן דא מ  זײן נים א
 מעגלאכ־ ארבעםם די סארקלענערען װעם װאם אזוינע

 אױף לאםט די םארגרעסערעז װעם עם אמת קײםען.
 װעלעץ זײ ארבעם, די שםעלען«ו װאס קאנםראקםארם די

 צװישען קאנקורענץ די װען צאלעז קענען דאם אבער
 אלע זײ װאם דעם צוליב װערען אפגעשװאכם ױעם זײ

םיניםומם. זעלביגע די צאלעז פוזעז װעלען
 גאגץ באגרײטט זי או קאםיסיע, די זאגט שלום *ום

 זײגען רעקאמעגדידם זי מאם םיגיםוםס די אםילו אז גוט,
 פאר־ קעגען זאלעז ארבעטער די אז גענוג גים װײם נאך

ר לעבעז• אגשםענדיגעז אן פאר־ םינימום דעם דינעז » 
 קענען, נים פארלויפיג דארם אבעד טען וועם חעכעדעז

 די כאשייצז צו םיםלען אננעמען וועט רעגיתנג די ביז
ען איגדוסטרי  איגז־ פיליפינען די פון קאגקודעגץ דער מג

װאו פיז איז לעז ײמז דסארדסמאג די כינע ד נמ״ ז ח  ני
מ יארטא אין װי ריגער 4רי

ו7 ם י י ז -►■4 1940 נאװעמב.

הוננערעז־י־ קינדהר אוז נעשפיתם װערעו שארקס וואז ^,פערלא׳;;׳.^ .מ
סלעיטער. דזשעראם פון

 צענםע די שוין איז עופ׳לע יעריגע אנדערד-אלבען דאם
 גע־ זיינען קינדער פיר װעלכע פין משפחה דער אין

 אן קרענק. וועלכע פון נים וױים קײנער און שטארבען
 ארום. מאנאםען פאר א איז קומעז דארף קינד עלפטע

 פון זיך ערהאלען קינדער געבליבעגע לעבען זעקם אלע
אינפולענציא.

 יאר, צװעלף פץ מיידעל א קינד, עלטסטע דאס
 וועל־ אין פרײ־פענדעל א איז פאטעיםא א אריין בראקט

 אפ־ האם זי וואם אויל הייםער זיך בלעזעלם עם כער
 אם אפזאץ. מיט אננעפילם האלב קענדעל א פון געזײם

מאלצייט. זונםאגדיגער זייער איז דאס

$1 •

ריקא פארטא אץ
^נדען דעם ̂יט וועל־ םים הומאר שני

 אםט אזוי באצײכעגעז שפאניער כעז
 דעם זײ רוםען פלעצער. םון געמען די

 דאם — פערלא״ ״לא קווארטאל
פערעל.
 דער אבער איז ״פערעל״ דאם

 קווארטאל ־ חורבה שענדליכסםער
 א — שטרייפען. און שםערען םון פאן דער אונטעד

 שארקס און סארהונגערט װערען עוםד-׳לעך וואו פלאץ
געשפייזם. װערען

 איע- אן מים םאמיליע א וואו פלאץ א איז עם
 בי־ מיםן זיך טײלט וואך. א סענט דרייםיג פון קונפם

 װאו און שכנים, גליקליכע וױיניגער די מיט ברוים סען
 צװישען קאנקורירען קיגדער נאקעטע און חזרים הינם,

שפייז. ברעקלאך פאר זיך
 פון ברעג ים צםץ בײם ליגם פערלא לא
 װעלכע כיאו, סאו שטאט דער אין ריקא. פארםא

 פאר־ איז עס אינזעל. םון הויםם־שטאט די איז
 םון דענקמאלען היםטארישע צװישען שםעקם

 פאר־ עם געשיכטע. שפאנישער אלטער דער
 משופע׳דיגען דעם אויף בלאקם עטליכע נעמט

 שטא־ דעם מיט זיד גרענעצט עס ים־ברעג.
 צס איז אויםזען, אין בית־עלמיז• רייכען טישען,

 די וואס ״הואװערװילם״ די צו ענליך דיער
 אויםבויען םלעגעז דאכלאזע און ארבעטסלאזע

 ער־ די אין מיסט־הױםענס שםאטישע די נעבען
 װעלכע אמעריקע׳ אין קריזיס םון יארען שמע

? ־ די מאבלדאויםגעשוידעתו מ  ״עםענט^^^ מ
 כמעט דארם זײנען װאויבונגען די םיינונג.

 כמעט צינזער, איץ סון באשםייענד כאטעם אלע
 באקוועמליכ־ מאדערנע איז עם װעלכע אז אלע

 םענ־ קיץ אסילו האבען ױי םון םילע קײטען,
 הייזער די אין זײנען אוױוענם קײז ביט• סםער
 די קאכען מאלצייטען ארימע זייערע גיטא•

 ביםעל א אויף םערלא לא םון איינוואוינער
 אדער טעס אין אז צינדעז זײ וואט ד׳אלץ־קוילעז .

 פרו־ באדינגונגען די ביי קענדעלאך. בלעכענע
קינדער• כאפםעס אויסברײנגען די בירעז

 מענשען םיל װי גענױ נים ווײםם קיינער
 ווערען קינדער פערלא. לא אין לעבעז עם

 דעם אן שםארבעז. םענשען און געבוירעז דארט
 דעם״ וועגען קימערעז זיד זאל איםיצער אז

 קרובינ^ נאהענםע די אדער משפחח די אויםער
 קינדער ױנגע זײ צװישען שטערבליכקײם די

 ®מ צאל גרױסע א הייך. שחגקליד דארם איז
 כמעם םשוכאםקע. םון לײדען איינװאױנער די

ש«ײז. נארהאםטע אין מאנגעל םמ ליייעז אלע
 אײנ־ װי מאם אזא אץ רײז, םים בעבלאך

ע  זײנען ערלויבען. זיך קענעז םאםיליעס מלנ
 םאראן אבער דמען עם הוייט־דיעםע. זײער

 םאר זיד באטראכטען װאם םשפחות זײ צווישען
 דענ^ םון וחנניגער פיל האבעז זײ אױב גליקליך

 געזען ניט עס ׳זזאבען מאם מענשען םאר
 די אט אםשר װעם אויגען, אייגענע זײערע םיט

 שװער איז עם אימרטריבען. וױ קלימען באשוײיבומ
 אונםער לעבען קענען מעגשען װי פארצושםעללן זיד

 לײ־ די װיל איך באדמגונגען. שוידערליכע אזוינע
 אזוינע םון ■אר א אין ארײנםיחװ דעריבער ענער

 זײער און אײנוואױנער די םיט באקענעז זײ און הײמעו
 צו־ די געםעז םיר אויםצוקלײבען. נײטיג נים לעבען•
 *ויף צונױפגעדריקםע חורבות הונחנרטער די םץ פעליג

4■ערל לא םמ בארג־זײם דעם
אין םשפודת גליקליכערע די אײנע אמ אט

 א פאר מאמעריאלען די איר גים קאנםראקטאר דער קוםם פרוי״ שװאנגערע יונגע א פאמע, די קװארטאל.
צאלען זי מוז אײנקעםם דעם ןפו ארבײט. װאו םולעו־ אמען קמד א ד חאלם הענד די אײף מיר. צום צו

װאוינמג איר פאר דידח״געלם טאנאט א דאלאו זעקם דאס

I
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■אםיליעס. #רבעםער 19 מאויגען •ערל* לן »ין .■אלאץ״ דעם אין

 רעװארצש א איז םשפוזו^ חנר ןפו טאטע דער
 פארדינםםען דיגע םיט בױ״פראיעקםען. בײ ארבײםער

 אין ןרבײט םאםע, זײ זיכער• גיט קײגמאל ער אח
זײ־ די אויף אוזארען די נײט־אוים זי נאדעל-מרײדס.

 די אין עס ברענגט מען װען װאם אוגםערוועש, דענע
ענם־ קמים רײכע די װערען געװעלבער, יארקער ניו

 םײס־ •ראכטפולער דער פון םארװאוגדערט און ציקט
סאר־ ארבייט״ קינםםלערישער איר דורך טערשאפט.

מן במ פמף פון םרױ די דינט װען װאך« א דאלאר זי

 קעס.גאער-םומ איז קמד דאם אלט. םאנאטעז
ל קרענקליכער דער מיט געל־וױים, לײב  טײמאסג

אױגעלעך. די און נעזעל םון רמם עס פארמארעםע.
% I

שיעקלימן יעם «ון מוירײבומ די דא ײיקען םיר *)
מ ײ ײאם לזמז מז איי מײל *יר«ן• ייקא •אי״• ייז םי

 םיניםום ד• מאם לאגץ דעי אויזי ליכיז » ייאיפ■ דאם
(ן■ איז רובינסקי •־עזידעג• דועלכצ «ון קאסיסיא יוײדוש

עם יון נ«*־«מזםי«ליד א ײעז
 איימו- !אוואז ®«גל*ר ני« *י« אס ויטם •*־ י״לװ״ז
•דיייפ גאדץל ד« אין םיניםוסם זעלביגצ ךי דאר• «*עלצז

 אפגע־ אלםע, אן אין ציםער איין םון כאשטייט יואס
 גאנצע די וזאױגט צימער אײן דעם איץ חורבזע לאזםע

 מענשען דערדואקםעגע נוױי פון כאשטייט וזאס םשפחח
־ קיין נישסא איז צימער אין קינדער. זעקם און  מנ

בע־ «וזײ פוץ כאשטייט טץבעל אייטױגע די און סםער
________________________מאםראמז. אן טאן

 פוגדעסטי גאן וייגןן משאטה איר אן •רױ זײ אט
^ ימגאד חגר פין גליקלימר וואגען ם ל מכ־ דער איז י

•*רי״ניג«צ די *יז ײ ײי

_ _ װאױנונג. .
ויי «ז אײמ ס,9פאל  מ ויי «מ

ק ױזי ל ג

ד י נ ־ אן ח מיז

ך זײ שײדען םיט  קינדער אנדעחנ די r« אתםער זי
 נאקעם. גאנצען אין ארום גײען װעלכע געגענד דעם אין
ם קײנמאל האבען קינדער צוױי די  םעם דעם פארזוכם ני
 קינדער די פאלגען אויגעלאך זשעדנע מים מילך. פיז
 גרינע (א פלאנםעץ א צעשגײדם זי װי מוםער זייער נאד

ק א איז עם פרעגעלם און באנאנע)  םרײ־םענדעל, קיי
 איז דאם אויב םראגע דער אויף םײער־םא^ א איבער

 צוזײ אירע מים זין־ םאר האם זי וואם שפייז גאנצע די
 ״נײן!* ױאנד. אויםן אן שמײכעל א מים זי וױחם קינדער,

ע. זי. זאגם  v ראקעם״- דרײ איד האב דארם .ז
 איז לוםם, אן ציםער םונקעלען אק איר. רױנםער

 בעם־ אײנציגע די מאטראץ. א אן בעט איינציגזנ אן
 קאל־ דינע שםוציגע, צעריםענע, א איז בעם, אויפן צייג

ח א ז־רע.  בײזם געםונען האם זי מאם קעסםלאך צידײ ח
ל שםיקעל אײטניג די בעט די איז ים, מ ע  דעם אין ם

צימער.
 באםרעםם זי. דערציילם אײנקונםם, איר

 פארדינם זי װאם ײאד׳ א םענם פוםציג ארום
שםאם. אין מענשען סאר וועש וואשען פון

הא־ באםעם םרײד נאדעל די אײדער פריהער,
 ארבעםען זי פלעגט שעפער, די געשלאםען בען
מ צורײ םח סארדינעז אח עםבראידערי בײ  ב
 פאר דירה־געלם די אכער ײאך. א דאלאר םיר
גרוי־ א אװעק נעמט צימער אייז םיז כאםע איר
 לענד- דער םארדינםםען. אירע פון חלק םעז

 ער גאר םיל װי ארוים איר טיז רײםם לארז־
?F• ײ «»ײ*י p י pאל ״ אווזזז« א ארי

 זי װאם אײנציגע די אירע, .חײם״ די אס
הוג־ צװישען ארײגגעקרעםםם אמ פארמאגט׳

 װעלכע װאוינונגען ענליכע אנדערע דערםער
 אנדערע די םון אײנע נאענט אזױ געכױם זײנען

 מעגש א זיד קען די פון מערםםע די צװישען אז
 זײנען הײזער מערםםע די דורבשיארען. ניט

 פון הײגיגםםענם ער,טױיוצ א אין אײנגעבוים
 אײסנעקלעפם זײגען זײ פון םילע זײם• אײן
זײםען. דרײ םון הײזעו־ אנדערע אין

זײ־ װעלכע חײזער. די סזן מאנמנ אונטער
הענ־ סםאלפעס. הויכע מנגזג אױף געבוים נעז
מן עם .ותילכע אק העפאקם גען  קראנקע לי
 קרבגמז אלםע״ די אם פון פאנכע הילפלאזן• איז
 אזוי שוין ליגען קראנקהײט׳ און הונגער פיז

 בלױו װארםעגדיג װאמן און מאכעז פאר דארם
 זײנען הינט די *ז קינדער די םויט. סאר׳ז
 מתים לעבעדיגע די *ו צוגעוואוינם אזוי שוין

אויפנמנרק־ קיין ניס םער זײ שענקען זײ אז
 אז־ער שװאן־ אזוי שוין זײנעז זײ זאםקײם.

םאר־ זײ גײען מענשען װען אז פארצוױיפעלם,
 שדפה » ײען גארנינ^ שױן זײ בעםען בײ׳
 די װאלםען חײועד״ די אין אויםברעכען זאל

 עם וועלכער אז געװאחנז פארברעגם חילפלאזע
רעםונג• איז

 לן פון אײנודאוינער די אז איז״ אפת דער
 װײל םײעד, מיט גיכסיפארז זײעו־ זײנעז ■ערלא

 והאלם שדפה א וואם געםארי דער פון ווײםען זיי
 קאנםראלירםער ניט אײז קװארםאל• דעם פאר געווען

מר דער און חודבות, די אין פונק אנ  ידאלט קודארםאל ג
שװעמלאן־. קעסםעל א וױ פײער כױטץ אװעק

 לא פדן אײנװאוינער די ניט גים ים דער אפילו
 קדקם ים דער וױ שוין עו־לײכםערונ^ קײן יערלא
 צכגצפערלי םיט פול האםעחנז די זימען אוים, דארט

 נים די שארקס די אױם םײדען געודײנליך שארקנ^
 אבער אופגליקלעכערוױיו בר»ג בײם װאסערעז םיפע

 שלאכם־ א פיז שםרעקע קודצע א בלױז יערלא לא איז
ט ויאם הױו מ ט  װעל- און ים בייס וױיטער אביםעל זיר מ
 אם אדײן. ים אין אפפאל »ן בלוט די ארױם ווארפט מ
 שארקם די n *ים אאפאל ®לײש ארויסגעװארפענע די

פעט• ויי מאכס אץ חתדערםער די איז
 זײנען <װ װאסערעז די סאריעםםען שארקם אם־די

טתױעדבאי אײנװאױנער. די פאר געסאר אםת׳ן אן  י
ם די ײען קינחמ־־, די פאר מד רי מו  א■* זײ עןבירי

 א אז עס יאסירם צײט «ז *ײט טון אין באדעז
םעז ומדם קמד o די <ח מדי rw• י  r*rv* י

מו שארקס די װאס איו שיקזאל, א ת ה  גו פלייש מג
בא״ זין• פוזען יערלא לא «ז זענשעמ די איז םרעםעו

אס איז »1אי 1Lל וזי
tײיזיז *Aוק



אינטערנעשאנעל אונזער אין פאםירונגען און ני־יעם
ם ו א װ , ך א ו א ן ם ע א ט ל ע א מ ע ל ב א ר ד פ א ר נ ע מ י ײ א נ

i» זאגען װאם נביאים אינדוםםוײעלע 
 דרעם די םעזאן א םאר װאם פאראוים

הא־ וועלען אינדוםםריע קלאוק און
ארויםגע־ ווידער זיד האבעז בען,

 דער וױ םארלעםליך ווײניגער װיזען
 דעם סון אנהױב אין נבי. וועםער

 די האבען םאל־סעזאן, הײנםיגען
 םרויען די אין סעזאו גוםעז * פאראױסגעזאגם נביאים

 נביאים די האבען זוםער גאנצען דעם םרײדס. קלײדער
 אז םםנים. אלע םים באװיזען גײםונגעז םרײד די םון

 סןך לענגערער און בעםערער פיל א זײן װעם יאר דאם
 דער דמ־ד און אויגוםט םוף יאר. לעצםעם וױ זאן

 אוים־ םאקע עם האם סעפטעפבער סון העלפם ערשםער
 ביזי געדוארען איז עס געםראפען. האבען זײ אז געזען

 האם דאם םרײד. דו־עם אין םער נאד את קלאיק איז
מר מן. «אר I כלויז אנמהאלםעז *  םעפ־ סוף וון

 םים מי געװארעז אפגעשניםען ארבעט די את םעפבער
 אין פאל דער גזװחמ עס איז ספעציעל האנד. דער
 זײ- םיםגלידזנר אונזערע ארבעם. לאין ביליגער דער
יטערט.ארבפ שםארק און אגםײשם נאםירליד נען

 דער םאר ערקלערונג בעסזנרע קײן האבענדיג נים
מ די אין םרײד אין םלעק אױסערגןװײנלימר  יארקער נ

 םירער די םון פאגבע און ײטערארב די זײנזנן שעיער,
עד וון y* ו n ז b ו u b ױ w p שולד

<

------------------------— M l• *••••A MMח *וו  םנמנד*רד ס#ב און מ
 ױ־ לעגיםיםע די םון ארבייט די אװעק נעסעז ודעלכע

ר פארנעםם פראבלעם אלםע די אם שעפער. ניאן  ח
ר מ » מיחנר רי אז ח מד  דיס־ יוגיאן «לע *יז אוי

 אדער אפצושםעלען אזוי וױ םײגדנגען די קוסיעס•
 די אט פון קאנקורענץ די אפצושװאכען הפחמז לכל

 אר־ יארקער ניי די פאר םעגליך סאכען ארן שעפער
^ן גו בײסער מן  םײלען ארביים, חלק יושר״דיגען קוי

 פי■ דער שון םײל ן ריכםדנגען. *װײ איז וױדער ויך
 קאם־ פון װעג דעם אנצוגעמען גענױגם אח רערשאםם
 אביםעל נאכלאזעז טאטסעקטשורערס, די םיט •ראםיסען

מז אח ע מן בתים בעלי ז־י קאגמסיעם ג שטי  פאראיע
is די איז ארביים ײער1 פון םייל גרעסערען ן סאכען 
 דעז־ םיט זײגען וזיחנר אנזערע שעוער. יארקער גיו

תיןן די םער וואם is םײגוגג•  אלץ נאסנעבען. װעט י
 בלױז װעם עם טארלאגגען• בתים בעלי די וועלען םער
 יארק גײ שעןזינו קאנקוחמץ שארטערע ן פססדוזיאר
os np אום און i n o  ns די *ח־נםעררײםעז זחנם 

o װעט אבער העלפען f .גים

 זײנען לעהמאן, גאווערנאר סץ ארײנםישוע דער יורך
 אוו באארד דער » געווארען איבערגעוויזען םראגען די

 קערפערשןזםם נייע S — אדזשאםםםענם ענד קאנטראל
 פארםרע־ פון אוזאםעעעשםעלם ווערם וו$ם םרײד אין

 אים־ םיטן אס^סיאיישאנס די און ױניןן דער םון טער
םשערפאן. פארשיל
 ה»ם קזנםראל אוו באןןרד דער פון עםאבלירוע די

 זיך האט מען וואם דעם איבער םאמויגען אבער זיך
 דינען זאל וואם פעחאן s אויף אײניגען געקענם גיט
 עטליכע אוועק איז עס משערטאן. איםפארשיל אלם

 םמ פארלאנג אויםן האט לאגווארדיא םעיאר ביז יואכען
 חשײםם םעי&ר געװעזענעם דעם באשםימם *דדים בײדע

 יים1 געגוםען ווידער ה*ט עס «םם. אויםן װאקער
 *נגעהויבען »ון נתירטsרגs זיד האס באארד די בת

 םאר־ םןןקםיש םעזאן דער איז דערװײל םונקג^ירען.
ר מ  םלאכוו^ בעלי יארקער נױ די םון לאגע די און אי

 קריגען, זײ וואם ארבייט חלק דעם אנבעלאמט װאס
 S לױט םארקערם, געװארען. םארבעסערם נישט איז

 דער *ו H7 לאקאל אפערײםארם קלאוק םון צושריפט
n חשאינם « p,נ איז ־sערגער. נעיוארען לאגע די ד

 פאר־ *ושריםם אץ דעריבער האט 117 ל*ק*ל
 אח, ױעלכע םון תכמית דער פוגקםען, 6 געשלאגען

s םער » און שעפער די אין מגםראל שםרעסנערע 
געלי די מימ מסגיהועזגן די אמ פאליסי שעםילימאנטי

 «רמנר נײ דמכאסעס שארפע
̂פױיפןרס סמוה פוז מננעו

117 ?8 P 8 ?
ר פון לעוער די וזי וױיסען, ,מרעכטיגקיים* ון

 די טיז עזאיעײג דיסקוסירס שםאדק פראגע די איז
 קאנםערירט ח*ם םען nm «ײט דער »יז אכ?ד<אוקמלק

ר װעגעז ס«נײשאסאסיא די פון רמרעסזרפא די םים  מ
 דער דאנק s געווען איז עט אגריטענם. דעם דיען

סי אנגעטטענער לי  געװיכם זוושם דעם לייגען is וז
 גײ די פאר ןרבײס חלק גרעםערען s קױגען אויף

 פאק־ געװארעז באשלאסען איז ודאס ןרבײטער״ יארקער
 יוניאן דער פון פאדעדתגען די בןנרענעגען is טיש
י 1א 1 m נװישען ןרבייס פון מסײלונג יזפזר״דימ

r׳m^j

אמזזםטרי. חנר איבער קאנטראל איקעחגזטש s אױך

i לן פון אײזנהאױמר גליקליכער Vi j i ניט מער קןן 
iw y y n a sns ט ארדאל ימנ<טל די מל חד  <מז 1«י די

ט רו ס n פן חי ן ן v זדאױטגג• ט s ןריבער ויך <ר 
*m s  iw oufio m m  V מז װעלכע ריקן א  ה

דןי לן ינץ בןקװעסליג^יס ד גיס 1791 ד מי מ ח דן
טחױ קייז tfmx on nra •rsn *בנד י׳י לו■ד

ר מ ױ דן י ז ז מ אי ז ײז ק מ נ מ י ן ײןי ד ס י י ו י ס ן

 לא־ דער טאת. אוו אום םײ און שםאט 1»י םײ בתים,
ב «םילו, פארלאנגם קאל אוי  דעם גוליב זאל נויםיג אז
 גאנאען אלם בןמרד חשאינם דעם פון אפאראט דער
 רעארגאגיזירם דעפארםםעגםם באזונדערע די פון את

 עק־ דער פת פאליסי די is זיר׳ םארשםײם װערען.
lypyyt געחײםעז גום איז unsnsi ק־ די פון ^  ק

ם די סיםינג. זייער ביי אפערײםארם שןינ  באארד ח
 װערעז שמװת די װען פןרלױפיג *rip ssn ftm^ לם8

*ושריםם. דעם איבער געהאנדעלט גיט געשריבען׳
םיםגלי־ די וױיניגםטענם זײגען םען^־זגםיש, אח

ל איז דער ^  ־BaspBix אן פאר אײנשטיםיג אלע 117 ל
^ דער פון שםעלוע ראםיםליכע ג ו  בעלי־ די לגבי י

 «נ־ פראקםישער דער is אבער קוםם עם nm בתינ^
 גיט אײגיגקײט די שויז אמ םמריע, דער פון װעגדדע

 אוים־ סאקע איז םר&גע ■חןקםישע אזא פאלקאם. אזױ
 ־־PS םעז15 דעם לאקאל ®ח םיםינג בײם געקוםעז
םאר־ דעם װעגעז געהאגדעלט זיך האם עם םאבער.

M M M ia a••••• M a  n t | L ———— —»—— —■ ------- - vs »>rW ארן %ײזמ# פיר&ע דער פון לפבג P מען
f e a a a a w a i a lM i  • m  m aifeL afeM i m •  L im ן ■ * — — * 1  פאשינעז ?ss די םארגרעסערען is דערלױבעז זײ זאל

 is ארויסהעלםער פרויען ארױפנעםעז אוץ שאפ אין
 בי• nn»sns«־ קענען זאלען זײ אום ovfomsm די

 דעם פון מאנוםעקםשורערם םיט קאנקורירען און ליגער
 בעלי די •nsc ns אוט ארבײם לוױז ביליגען זעלגען

 אױב שא■ דעם םארפאכעז is געסטראשעט האבען בתים
ssn nm דער אין םאדערונג. די נאכגעכען נים זיי 
 תיםגעבראכם8 זײנעז סר»גע, דער איבער דיםקשיע
 אפילו אבער אדדים. בײדע פוץ nmnroyns די געווארען

 דעם נ$כגעכ^ געגעז ארגוםענםירם ntssn csn די
 ־o»ns פרױעז ערלויבמ פאר םירמע דער פת םארלאנג
 אױנגזד סוף בל סוף האבעז אפערײםען, בײם העלפעו־
 םאר־ אין םולםאכם אפים דעם איבעראוגעמז שםיםט

s קופזח איז םירמע דער סים האנדלען  is םארשםענ־ 
פארםאכען. נים שאי דעם זאל זי אום דיגונג

לין איז דאט ױ )ל•8 אײנ*עלנער is כלױז גזז
 S װערעו נען1געפ נים װעט עם רױ אבער לאנג אזױ
 קאנקורענץ דער םון פראכלעט וײ לעזען is מי ודעג
i די פון s  b s סראגען אזזינע װעלען שעפער׳ טאון 

 קאנםראל די is האפען לאםיר אםםער. לץ8 אויםקוםען
 גע־ װעם איגםער שױן פונקציאנירם וועלכע קאםיםע

סר»גע. דער is לײזדנג s םינען

v אבער דארם &ק *TSP דירזדגעלט קיין בלאטע. i

 שענדליכסםע דאם — פעדלןן ל| איז דאס אט
w פאן. אםעריקאנער דעד אוגםער פלאץ o אבער 

nnsn אײנױאױנער דארםיגע די s האםענתס שםיקעל 
ר נױם ■*־גמײע איז ראיזקטפי-ט רעגיתנגם דער  דן

sm ד*ר is< באזע נײער m w s* מױװי״ eyn אםשר

 רד88נ דזשאינם דרעס די אױך
 זעלכער דער מים זיד ראננעלפ

פראכלממע
קאנקורעג־ דער םץ םראבלעמע זעלבער דער מיט

 דדןס די אויך זיד ראנגעלט םאין, אװ אום סון ציע
 םרײד דרעם אין אגריםענם דער באארד. חשאינם

 אץ פונקם s לויט יאנואר. םעז31 דעם אוים גײם
 עגדערונ־ װיל וואס צד יעדער דארף אגרימענם׳ דעם
 ווײנמםםענס צד צוױיםען דעם דעם װעגען םעלדען גען,
 די אױס. גײם אגריםענם דער אײדער מאנאםעז דרײ

 די זיץ פודיע אקםאגער םען31 דעם דעריבער װעם יוניאן
 אין ענדעײנגעז םארלאגגט זי אז אםיציעל בתים בעלי
 קאנםערעעע^ םאר ציים א באשטימען אח אגרימענם דעם

 באארד, דזשאינם דרעס דער םח סירערשאםם די
 ארבײמ איז םראגע דער סת ערענםםקײם די באגרײםט

 חשענעדאל איר. םאר לײזוגג גריגדליכע א געםינען 1צ
 סיע־ אגגעשםעלם האם האכפאז ליום1חש פענעדזשער

 אונםעתוכוע גרינדליכע א מאכען צו םעגשען ציעלע
צי *יז די ,פראבלעם ײסטתצלצרניא «אצצר י

ז m »ו מו »ין מ «ח איממ־קאצן גי
S בלױז איז

א לי ל מי

ד ■ i
 מארקעם^ פארשידעגע די אק rקצ1דs•ר סח םאדעז

 קאסטען פראדוקציאנם אח ן»זערחעד *רבײטם־ירײזעז,
 מען שעיער. םאח םאװ 1א די אץ אח ־?Mr נײ אק
 צו• װעט מניאן די װעז אז ערמארטען״ דעריבער מעג

 אםאסיאײשאנם די םים קאגפערענצען די 1צ טרעםען
 •לע• םארלײגען זי װעם אגרימענט דעם באנײעז װעגען

 קאמןן זאל יארק נױ אזוי װי אינדוםטריע דער פאר נער
 דרעםעס םח יראדוקציע דער אק 7ילא איר אנהאלםען

 אױפן גיט און אן אנהױב סיז אנגעהאלםען האט זי װאם
 f זײער אדער ארבײטער די םון פארדיגםםעז די םון חשבח

לעבענם־םםאנדארד.

אן. דערװײל גײט ארבעט רוטינע די
 דעד םח פירערשאםט הױפט די װאם צײט דער אין

 גרינדליכן םים םארגוםעז אח באארד דזשאינם דרעס
 דער סאר פלענער און נגעז1כ1אוגםעח אינדוםםריעלע

 יוניאן די אן דערוױילע גײט אגריסענם, פח באנײאמג
 אץ קאנםראל פח ארבעם רוטינע רעגולערע איר םים

שעיער. די איז נגעז1כאדיגג סת אויםהאלטונג די
 דער צו דעפארםמענםס די פון באריכםעז די לױט

 םא־ לעצםען דעם דורך זײנען דירעקטארס, אװ באארד
ן געמארעז געסעטעלט נאט  פיר־ םיר םירמעם. נײע מ
 אין זײנען םירםעס 22 אמ אמםערזמם נאך nmm מעס

 ארײנגעקופען זײנען צײט זעלבער דער דזדך םםרײ^
L217 געשליכםעט. זײנען 645 װעלכע פח קאםפלעינםם 

 וועחמ• אויםגעױמעז נאך דארםען אגדערע די אח געװארען
 דא־ םומענד אכצען איבער אייגגעמאנם האט יתיאן די

V בעלי םיז ערזאץ שאדעז אדן ■עי בעק אק לאר ra• 
 מאנאם דעם דורך געװארעז געםעםעלט זײנען ירײזען
 דעם דורך האבען קאנםראקםארם 22 סםאילס• 13,316
 626 אח רעגיםםראציעם ■ערמאנענםע געקראגעז םאנאם

 קאנ- רעגיססרירםע 25 רעגיסםראציעם. צײםוױיליגע —
 חנגײ דיער םארלארען םאנאט דעם זזאבען םראקםארם
 S װאם געלט םוםע אײנצעלנע גרעםםע די סםראציע•

 איץ פעי בעק אין סאנאט דעם באצאלם האט סירמע
 װעלכן בײ םעיר״ םעשאן״ די געװעז אח שאדענערזאץ׳

 אנגענען פאר דאלאר 1,650 אױפגעמאנט האט יתיאן די
 סעסלען בײ דרעם 3.75 א פאר דרעס דאלאר 4.75 א

 באצאלט האם קאמפאני״ דרעם .םאדעל די פרײזען.
ר םעלשען פאר דאלאר 260 מ  _is ארבײם געכען און בי

' # קאנםראקטארס. נים־ױגיאן

 דזשענעראל אסיסטענמ מאסקאוױץ, מעסם
 ראזענבױם ;רעדגױרט מענעדזשער

•לאץ דץ אױה באשטימט
f עראלגדזשע אסיםםענם מאסקאוױץ, םעקס x n
לצצםו דיחשאינספון

או, פמףאגדעגקנן. i רץזימאציצ זייץ ארײנגעשיקם האט י n  is

 רעזיגנאציע די האם באארד די אח ארסדירעקט אוו באארד
אנגענוסעז• באדויעדען םיט

 מאם־ װעמען מיט האכמאן מענעדזשעד חשעגעראל
 לאנג, יארען ײניאז דער אין מיטגעארבײט האם קאוויץ

 מאם־ געלויבם שםארק זײער געלעגענהײם דער ביי האט
 לײםםונגען װיכםיגע זײנע און איבערגעבענהײט קאוױצעם

 װאם יארעז אלע די ײרך יוניאז דרעםמאבעד דער טאר
 דערמאנם, האם ער איר. מים פארבונדען געװען איז זיר
 דרעסמאכער דער אין געארבײם צוזאמען האבען זײ אז

 בײדע דינען די ווען יאר, צוואנציג איבער פאר ױניאן
 לא- וױיםםמאכער דעם אין אגענםען ביזנעם געװען נאך
 אר־ איז באארד דזשאינט איצםיגע די איידער ,25 קאל

 געלײבם איבערהויפט האט ער געווארען. גאניזירט
 אר־ געםרייע און םעסםקײט כאראקטער מאסקאװיצעס

 ברודער־קריג אינערליכען דעם פון צײט דער אין ביים
 אויםער־ געפאדערט זיך האם עס װען ײניאן, דער אין

 דער מיט אנצוגײן אידעאליזם און מוט געוױינליכער
ארבייט.
ערקלערם. האם האכמאן מענעדזשער דזשענעראל װי

 איבער אמט זייז םארלאזען צו באשלאסען מאםקאװיץ האט
 מער נים אים ערלויבם געזונד שוואכער דין װאם דעם

 װאם ארבײם םאלאנםווארםליכע שװערע די םראגען צו
 געלויבם שםארק אויך איז מאםקאײיץ םאדערט. אמט דער

 אנ־ זימערמאז, מענעדזשערם לאקאל די םון געווארען
 די םון נאגלער מענעדזשער קאהען. מעקס און טאניני

מיטינג בײם געװעז אנװעזענד ניט איז קאםערס
 באארד די האם רעקאמענדאציע, האכםאנם אויף

 וועל־ ראזענבאום, ם. דזשײקאב באשטימם דירעקםארס אװ
ם׳ן אנגעםירט איצט ביז האט נער  קאנ- און אקאונםינג מי

 דזשאינם םון דעפםמענם רעדזשיםטריישאן םראקםארס
yiyo iw* פזן אטס צזס גאארד, w m i-Q w oiQ- 
 לאיער גראדואירםער א איז װעלכער ראזענבאום, דזשער.

 פארטראםען אםט צײםען לעצטע די האם אקאונטענם, און
 איבער םארהערען םשערמאן אימפארשיל בײ ױגיאן די

 זײן ענערגיע, און פײהיגקײט דין קעיסעם. װיכםיגע
 מאכעך אמדוסטריע, דער מים באקאנםשאםם און וויםען

ארבייט. װיכטיגער דער םאר צוגעפאסט באזונדערס אים
 אין געהילף ראזענבאומ׳ם גלאדסטאון, בענדזשאמין

 צו געווארען דערהויבען איז דעפארםמענט, אקאונטינג
דעפארםמענט. דעם םארוואלטען

 ספעציעלען עפענט באארד דזשאינט דרעס
בױרא עמפלאימעגט דער אץ אפיס

 גע־ מאנאט דעם האם באארד דזשאינם דרעם די
 םםעים דעם אין אםים ברענםש םפעציעלען א עסעגט

 איז אינדוםםרי״ דרעס דער םאר אםים עמפלאימעגם
 איז אפים גרעגםש חנר םטריט. מע34 װעםם 225

 פאר מאכען צו לייכםער כדי געויארען אייגגעשטעלט
 בױרא דער דורך דזשאבם קריגען וואס דרעםמאכער די
is ױניאן דער םון ארבעםם־קארםען זײערע קריגען 

 דער םץ אםיס אין גייז דארפעז ניט און פלאץ אױםן
 םאר־ האםאן׳ י. ברודער דעם. םאר באארד חשאיגם
 קלוירקם דרײ םון חילף דער םיט ברענטש דעם ױאלםעט

 פאסינעלא לעא קאהען, בילי באארד, דזשאינם דער םון
, םעללער. סעם און

 פינק־ אםים ברענטש דער װאס מאנאט דעם דויד
 !יוארקיגג 6,695 ארײסגעגעבען שית ער האט יאגירם,5

 גע״ דיגעז װאם מניאן חנר םץ םיםגלידער צו קארדם
 עמפלאיםעגם דער תרך סשאבם אויף געמאיען שיקט

 גײים אױםגעדריקט האבען ארבײםער פילע גמרא.
sוBשפארם דאם װײל אייגסירונג, דער םים רידענהײט 

קארדם• װארקינג דל קריגעז is םי און צײם םד א זײ
 םון םארװאלםעדיז די באריכטעט ןם װי לױם

 גרעסטע די אח װחיםעל, םיס יאםים דעם.עםפלאימעגט
 אױף געשיקם האט בײרא די מאם ארבײטער אל5

 םונקציאנירם׳ זי װאס מאנאםען סיגף די דויד דזשאבם
 האם ג»צען אין םעפטעממר. מאנאס דעם איז געוועז

 מא־ פינף די ײרך חשאבם אײף געשיקם בײרא די
 םדע רודו זײגעז זײ ®דן ארכײםער. 17.000 נאםען
 חשאבט אױף געװארעז געשיקם םעפםעמבער מאנאט
איערײ־ :פאמז פאלגעגדע די אין צעםיילס .6,500
 — םינישערס ;1^25 — קלמערס ;2,730 טארס,

 .600 פאכעז אנדערע פח אמ 691 — דרעיפערם ;961
 ארײז קי־יגם בױרא די װאס חשאבס מערסםע די

 ראבע מװער עם לאינם. בעסערע די איץ איז איצםער
מז אין חײחנז זיך זאל«ן עם אז עתיארטעם  חשאבם גי

מחנ די איז אייד דאיאר. זצקס אח פיר פון לאמם בילי

------------------------4 1940 נאװעמב.

 פארכעסעחנ־ פאדערם 91 לןוהאל
דאוופאון ארנײסער די פןןר מו
לא־ ױניאן דרעסמאכער הויז און דרעם טשילדרענם די

 פראדױ־ אפארעל קאטאן דער װיסען געלאזם האם 91 קאל
 מאנופעק־ די באלאנגען עס וועלכער צו אםם׳ן, סעדס

 םארלאנגט זי אז שעפער, םאון דאת די םח םשזדעדס
 פארצולייגען אום אםאסיאיישאן דער מיט ?ןאנפערענץ א

 דער םרייד. אין אגרימענט נײעם דעם אין ענדערונגען
 יאנואר• ערשטען דעם אויס גײט אגרימענט איצטיגער

 אסאםיאײשאן דער םון פרעזידענם צום בריף זײן אין
 מענעדזשער גרינבערג, הערי וױיס־םרעזידענט אן ווײזט

 די אנהויבען גלייד ראםזאם איז עס אז לאקאל, פון
 םומעל אומנױםיגען אויםצומיידען אום פארהאנדלונגען

אינדוםםרי. דער אין
 םאדערוגגען רײע א אויסגעארבײם האם ױניאן די

 םארשטארקען צו צוועק מיםן אגרימענם ױיעם צום
 םארבעםערען איז שעפער די אין קאנםראל ױניאן דעם

 פאדערונגען װיכםיגסםע די ארבײםער. די םון לאגע די
 ענחנתגגען שכירות, העכערע שםו־נדען, קירצערע זיינען

 געצאלם םים װאקײשאן לערנערס, םאר שכירות די אין
 פערמא• א םון אײנשםעלען דאם ארבײטער, אלע סאר

 ארבײט גאנצע די מאכען םשערמאן. אימפארשיל נעגםען
 ארבײםער צײםודײליגע אפשאסען שעפער, ױגיאן אין
אגריםעגם. םץ איבערםרעםונגען געגעז םעקױריטי און

 גע־ געהייםעז גום שוין דינען םאדערונגען די אט
 םון ארן לאקאל םון באארד עקזעקוםױו דער םון ווארען

םען31 דעם םאר םשערלעידיס. און םשערליים שאפ די

םלאזא. מאנהעםעז אין ארבייטער די םון לוגג
 אויך שױן האם לאקאל םון באארד עקזעקוםיװ די

 םאר־ די אנצוםירען קאמיםע קאנםערמץ א אױסגעקליבען
 דעם מיט צוזאמען אסאםיאײשאן דער מים האנדלונגען
 קאמיטע קאנםערענץ די גריגבערג. הערי מענעחשער

 בעױילאקווא. זוםמאן, מילער, שוועסםער די פמ באשםייט
מולנער. אמ םעדאקא

 םאר ױניאן דער םון םאדערונגעז די דיםקוטירענדיג
 םשער־ שאפ בײם שעםער םאון דאון ■די אין ארבײטער די

:ערקלערט גרינגערג הערי האט מיםינג, מאן
 די זײגען םעפער טאון דאמ די פח ארבייםער ״די
 מרך משפחד^ ױנקמ אונזער צו צוגעקומענע נייעסםע

 בא־ זײ האבען אונז מיט זײנען זײ וואס יאר עםליכע די
 םיט־ ײניאן אלם פייהיגקײטען אויםערגעוױינליכע װיזען

 אתזערע אוייף םיםגלידער אלם םםרייקער. אלס גלידער,
ױניאן אונזערע אלע אין אנטײלנעמער אלס אץ קאמיםעם

_____________________________מצטיצטײטעז■
 פאר• קוםענדע די אץ אז ערווארטען סיר ״כאםש
 געליגגען אוגז װעם בתים בעלי די מיט האנדלוגגעז

 אוםן, םרידליכען א אױף פראבלעמען נײע די לײזען צו
 םאר* םאלשםענדיג זיך קענען מיר אז אבער, מיר ווײסען
 םון אײניגקײט את איבערגעבעגהײט דער יף1א לאזען

 זאל עם אויב שעפער, םאץ דאת איז ארבייטער די
Jims אין זיד םארםעםםעז צו אויסקומען

פאו״ גאנצע, אלם ױניאן אוגזער םץ נאםען אין״
n טאח יאמ פח ארבײטער די איך זיכער r אמ חילף 

 אין יל8חױים* אונזער קאמף. דיער אין שטמע לע1פ
 דיערע אין אײגצושםעלען זײנען פאדערוגגעז גײע די

 זיכער־ געהעריגע די באציתומען, נארםאלע די שעפער
 אינחםטרי די װאם באדיגגעגען מענשליכע די און קײם
געמנן״. is ענםוױקעלט געגוג איצם איז

 םאװ איססערן«ום»װ חנם אין
דעפארםמענט

 םון מענעדזשער װאנדער, הערי װײס-פרעזידענט
 אינםער־ דער םװ דעפארםםענט טאמ אװ אוט איםםערן
 דעפארם־ דער װאס קעםפעין דער אז מעלדעם, נעשאגאל

מ נים געגעז אן פירןז מעגס תז  די דחץ־ האם שעפער, י
 דער פארשרים• גוםען געמאכס װאכען עםלימ לעצםע

 גרױסע s פיז באריכםעם װערם פארשרים חזכםיגםםער
 יטעסארטאי א wn ים־ברעג חשױרױ נױ בײם םאגריק

 ײנקמ חװ־ אן אמעשלאסעז שױן ײד האבען ארבײסער
 אגריםמם אז nmm געפאחנרם גיכען איז װעם עס אח
לי די פת jrn מ a רײ האם פירםע באסרעפענחנ די■

ײ דער םמ ארבײט ארגאנתאציאנס די שםערען בירם  י
 םירט ױניאז די אז פאליצײ, דער אין מסור׳ן דורך ניאן

 אר־ די צװישען פראםאגאנדע״ ״אומאמעריקאנישע אן
 צוש געקומען דעריבער איז אגענם פאליציי א בייטער•
 ארבײםער די םיט געהאם האם ױניאן די וואם מיםינג

 שטוגדען צווײ האם ער וױ נאכדעם און םירמע דער םון
 או| אמעריקאניזם וועגען רעדעס די אויםגעהערם צײם

 ײ־ איז ארגאניזירט דין צו ארבײטער פאר נוצען די
 אומאמעריקאנישע אז איבערצייגם, זיד ער האט ניאנם,

לאגער•- צוױיםען אין זוכען גיכער מען דארף טעםיגקײםען
 דעפארםמענם םאמ אװ אום דער וואם סםרייק דער

 קאמ־ אנדערגארמענם םילק ״קאהאם דער געגען אן םירט
 די גוט. ציםליך שםיים יארק, נױ קאהאס, אין פאני״

 1צ ענטשלאםען זיינען ארבײםער זעכציג און הונדערט
 װאם באדינגונגען ארבייטם זעלביגע די זיך דערשלאגען

 אונטערוועש אנדערע די אין ארבײםער די האכען עם
ױניאניזירם• זיינען וועלכע געגענם דעם אין שעםער

 ארגא־ םרן ארבייטער די שםערען צו םארזיד א אין
 קאמפאני די האט ױניאן, ריכםיגע א אין זיד ניזירעז

 ,םמ אויםבויען דאם ערמוםיגען צו םארזוך א געמאכט
 םקים דעם האם יוניאן די שאפ. אין מגיאן קאמפאגי א

 לאקאלער א אין אדווערםאיזמעםנס דורן־ אױםגעדעקם
 בענעםיםם די געווארען אנגעװיזען איז עם וואו צייטונג,

 די און אינםערנעשאנאל די װי ױניאן ריכטיגע א םון
 די באיז דינם װעלכע ױניאן, קאמפאני א םון אבזיכטי
באסעס.

 ױניאך אונטער שױיבען שעפער צוױי
אגרימענטס

 האבען חשױרזי נײ אק שעפער ניט־ױניאן צוױי
 ספארט* ״ראיאל די אגריטעגסס■ ירגיאז עז־געשריגסצרתא

 אונםערגע• האט אמבאי, פערטה םון קאמפאני״, וועיר
 150 לאקאל מים אגרימענט אינדעפענדענם אן שריבען

 קאם־ םראקם .ניםםי די אינםערנעשאנאל. דער םמ
 1א אנגעשלאםען זיך האם דזשעימטבורג, םץ פאני״.

 ארונםער־ איז און אסאםיאיישאן דרעם דזשוירזי נױ דער
 די וואם אגרימענם קאלעקטױוען דעם אונטער געקומען

 אין ארבײטער די אסאסיאײשאן. דער מיט האט ױניאן
 •שםונדען, ױגיאן געקראגען האבען שעפער ביידע די

 אג־ דיי דורך באדינגונגען ױניאן און שכירות מיױמום
רימענטם.

19 ^►ןזייט—------------------------:

 ה$ם$ו דעס פון דערנרייכוננען
דעפארםםענם בארטענם

 דער םמ דעםארםמענט טרײד גארמענט קאםאן דער
 ױײם• םיז םירערשאםם דער אונםער אינטערנעשאנאל,

 םאר־ מאנאם דעם האם רײזבערג, עלײעם פרעזידענם
 אר־ די םאר דערגרײכוגגען װיכםיגע עסליכע צײכענם
 רעינקאוט די געגענדען. םארשידענע די אין בײםער

 פענםיל• און יארק גיי מאםאטשוסעםם׳ איז ארבײםער
 פריױען די אױף העכערונגען געקראגען האבען װײניע,

 פליםערם איז ארבייםער עמבראידערי ארבײט; דער םאר
 העכערונגען באדײטענדע געקראגען האבען באסםאן אק

 אץ שכירות די אויף העכערונגען שכיתת; די אױף
 ירעם אח בלאח געקראגעז אויך האבעז פארבעםעמנגען

■ענםילוױיניע• אמ מאסאםשוסעםם אין ארגײםער
 רעיגקאום די םאר חעכערונג די אנבאלאגגט װאם
 קאנםערענץ א בײ געקומעז שםאנד1צ עס איז ארבײטער,

 ױניאן דער און בתים בעלי די םון פארםרעםער «מ
 אנ• געײארעז אפגעהאלטעז אה וואם םםעיטם, דרײ םון

ײ איז אקטאבער הויב  אינ• רעינקאום דער אין יארק. נ
 בא• די דורך אויםלעבונג אן פאר איצם קוםם םםרי1ד

 רעגען צאל גרױסע א סאר רעגירומ דער םון nשםעלונמ
די ארמײ• דער םאר םליקערס און מאנםלען  אויסצו־ נ

 דרײ די אין ארבײםער די פח באדיגגונגעז די גלײכעז
 דער אמ טרײד. קאום רעין פין צענםערס וױכםיגסטע
געװארען. אראנזשירט קאנםערענץ

 קאגםעדענץ בײם דינען מארקעס באםםאנער פח
ט פארםראםען געײען ר מ א מל. ר עי  קעיבעל דער םח ק

 אק פירמעס גרעסםע די פת אײגע קאמפאני, רעינקאום
י די פארםראםעז האם װעלמר םרײד, ל  די איז בתים מ

J2A לאקאל פיז מענןדזשער בארקער׳ ji j ברידער
m m a  m m  a a a a i M  i a •  a a f t a u a  m u a i i n a-------  דיסם״ האלפערק, י• אח באססאן ®ח םאכער רעינקאום

 דעיארט־ םר־ײד גארםענט קאםאן פון פעגעדזשעו־ ריקט
פילאחנלפין «ת ארבײםצר; די פאר באסטאן, איז םע:ם



 אײגענםיםער די געווען אנװעזענד מנםערעגץ בײם זײנען
 קאם־ ״קינקארד דער םון און קאםםאני״ קעי״ דער פון

 רובין וױיס־ירעזידענט און בתים׳ בעלי די םון• פאני
 בא־ חשאינט קלאוק דער סון מלקיז םענעחשער און

 םאר־ געווען איז יארק נױ םון ארבײםער; די םאר ארד
 קאוט רעין םמ מענעדזשער איסערםאן׳ ברודער םראםען
 םאר־ געווען איז רײזבערג וױיס־פרעזידענט .20 לאקאל
קאנםערענץ. דער• סון זיצער

אם־ אז צו געקוםעז מען איז קאנםערענץ דער בײ
 העכערונג א קריגען צעמעגםערם די וועלכען לויט םאך
 אלםע די םון קאוט יעדען אויף םענם האלב א און 7 פון

 באשטימט פרייזען די זאלען ארבײט נייע די און ארבייט
 די פאר פרייזען די העכערונגען. גײע די לויט ווערען

 אײנ־ די אין װערען אױסגעגליכען זאלען סטיםשערס
מאנאםען. זעקם פאר איז אפמאך דער שעפער. צעלגע

 באם־ אין פליטערס און ארבײטער עמנראידערי
 אנ־ פארהאגדלונגען לאנגע נאך האבען שעפער טאנער

 א געקראגען לעװין, מערי און האלפערין י. פון געםירם
פראצענט. 30 ביז 10 םון שכירות די אויף העכערונג

 העכערונגען די געקראגען האבען װאס ארבײטער די
 אין ארבײםען און 359 לאקאל םון מיםגלידער זיינען

שעפער. םופצען
קאמפאגי״ דרעס ״מעריט דער םון ארבײטער די

 מענע־ מעלדעט — מאסאטשוסעטס ריװער, פאל אין
 אויף העכערוגג א געקראגען האבען ראס, װיליאם דזשער

 םראצעננג צען דורכשניםליך אן םרעםט וואם שכירות די
 םארשםענ״ א לוים געקראגעז זיי האבען העכערוגג די

 חשאינם דער מיט דערגרייכם האם םירםע די וואס דיגונג
 אםערייטארם םון שכירות די יארק. נױ אין גאארד

 $18.35 צו געווארען געהעבערט דינען פרעסערס און
g מאל אנדערהאלבען און ארבײם שטונדען 35 פאר װאך 

יזלו שסוגדעז ױיער יועט וואס אײערטאים פאר געצאלמ

<

 קאםערס די םון שכירות די סעגם. 78Vi נו העכערעז
 g םאר ײאד א דאלאר 38 צו געווארען געהעכערם איז
 םאר געצאלט מאל אגדערהאלבען םים וואך *שטונדען35

אווערטאים.

 בלאוז־ פאר פארבעםערונגען וױכטיגע
אגרימעגט אץ מאכער

 פענ־ איםםאן, םח 234 לאקאל ױאם אגריםענם אז
 נא־ ,וועלמעיד דער מיט געשלאסען האם סילמײגיע.

 העכערע געוואונען האם בענגאו־, פמ קאםפאני״ ױעלטי
 אר־ 75 די סאר פארבעסערונגען װיכטיגע און שכירות
 אויף פירםע דער ביי נאשעפטיגם װערען װאס בײטער

בלאוזעם•
 גע־ אגריםענם דעם דורך האבען ארבײםער די
 אנדערהאלנעז ;ארבײםם־וואך ־שםונדיגעg 40 װאוגעז

 די אויף העכערונג g אווערםאים; םאר געצאלם מאל
 העכערונג א נאד און טrא ארבײםער אלע סון שכירות

 ארביטרײשאן און שאפ יוניאן קלאוזד g יאנואר; איז
צוויםםיגקײםעז. םון פאל אק

 קאמפאני רעינװעיר םעשאנרךעפט
ױניאגיזירט

 האם דעפארטםענם םרײד גארמענט קאםאן דער
 רעינװעיר ״פעשאנקרעםם די ױניאניזירם מאנאם דעם

 ‘וועל צו מאםאטשוםעטם, קעמברידזש, םון קאמפאני״
ר  גע־ פח צײם דער אין גענוםען זיך האם ױניאן די מ

 םיט באסםאן אין טרײד רעינקאום אין סםרייק נעראל
g גאך צוריק. מאנאםען פאר g פארצויגענע םון רייע 

 אגגעשלאםען זיך זי האט םירמע, דער םים קאנסערעגצען
ig נױ דער iv frw אײנ־ אח אסאסיאײשאז רעינװעיר 

 קאלעק־ דעם אונסער שאפ אין באדינגוגגען די געשטעלט
 אונםער־ האט אסאסיאיישאן די וואם אגרימעגט םיװען

.npit* חנר םים געשריבען

װ חמיבס סריװראנד מ  גױיס נ
m םארחאנדלען צו װ m 

אנרימעגםס באנײעו
ס ױןנ רןו איו םענע״ דזשענעראל קאטאווטקי, מ״

ד פרן ואר  מרייבם באארד• דזשאינם קלױולאנד דן
 םארמײיםונגעז אלע געמאכט דארם ogn ױגיאז די

לי די נױט קאגפערירעו אגהױגאן י  װעגןן בתים גן
̂■קל איז אגרינחןגםם די ס אן עפבראי* און װן

g ביי אױםגייז• באלד דארפפן ײאלגו ),

 באארדם עקזעקוטיװ באארד״ דזשאינם דער םח םיטיגג
 פראגען אלע זײנען טשערלײם שאפ און לאקאלם די סון

 דים־ גריניליד אגריםעגט םון באנייאונג דער בנוגע
 אויםגע־ האט באארד דזשאינם די געווארעז• קוטירט
 אפםײלונגעז אלע םאר קאמיםעס קאנפערענץ קליבען

 די אויסצוארבײטען באאויםםראגט די און טרייד פון
 ארבײםם״ די שםעלען זאל ױניאן די וואם םאדערוגגען

 די אק אח יוניאז דער אין מיטגלידער די געבער•
 די איז אינטערעס לעבהאסטען א ארוים וױיזען שעםער

םראגען.
 קליװלאנד אין לאגע אינדוסםריעלער דער וועגען

 ארום און אין קלאוקמאכער די אז קאטאװסקי, שרייבם
 םעזאן נישקשה׳דיגען א גאר געהאט האבען קליװלאנד

 טעג דריײםיר װי מער נים זיי ארבײטען איצט כאטש
 זאלען קלאוקמאכער די אז ערווארםעט, מען וואך. א

 גע־ האבען די װי סעזאן בעסערען א יאר דעם האבען
יאר. לעצםעס האם

 דער מיט געהאט האט י,וניאן די וואם ערפארונג די
 קעלער םון קאנטראקט־שעפער דרײ די פון פארשמעלצונג

 זיך האם שאפ׳ גרויסען מאדערנעם אײן אין קאהן און
צופרידענשטעלענה דיער ארויסגעװיזען

 — קאםאװסקי שרייבט — טוײיד דרעם אין אויך
 גוטען גאנץ א יאר דאס געהאט ארבײטער די האבען
 אז האםען צו אורזאכען פאראן זיינען עם און סעזאן

 וואכען מער געארבײט האבען זײ װעלען יאר, סוף ביזן
יאר. לעצםעס װי

האבען, 52 לאקאל עמבראידערי פון מיטגלידער די
 געהאט אפערייטארס, באנאז די פון אויסנאמע דער מיט

 אל* די ,211 לאקאל סעזאן. גוטען אויםערגעוױיגליך אן
 צו־ אויםגעצײכענםען אן אין איז ארבײטער םעריישאן

 ויאכען 52 באשעםםיגט דינען ארבייטער די שםאנד.
געצאלט. מים וואקאציע קריגען אח יאר א

 קאטאן די ארגאנידרען צו קעמפעין דער
ױיד דרעס ט

 אונםערגענומען האבען מיר װאם קאמםעין דעם
 לאגג־ צו גײם שעפער דרעם קאםאז די ארגאניזירען צו

 אח שעםער ניט־ױגיאן די אין וואם דעם איבער זאם
 איז דערבײ מערקװירדיגע דאם ארבײט. קיין נישטא

 לאק. זעלבער דער אין שעפער ױניאניזירטע די אין וואם
 אפילו זײנען זײ םון מאנכע און רעגולער מען ארבײט

 פאחיכערוגגעז די ®ת אײנע נאד צעשםערם דאס ביזי.
 אר־ די איינרעדעז פרובירען וואס בתים בעלי די םיץ

 ניט װעם ארגאניזירען זיך ײעלען זײ אויב אז בײטער,
שאם• אין ארביים קייז ,זײז

ױ. ניט־גודס דער אין אינחסט
 אנגע־ צוריק זיד האט אינטערנעאנאל אונזער זינט

 לעיבאר, אוו םעדערעישאן אמעריקאן דער אין שלאסען
 מעגליכע יעדע געמאכט קליװלאנד איז ױניאז די האם

 די איבער ױריסדיקציע צוריקצוקריגעז אנשטרענגונג
 טעקםטיל דער צו באלאנגען וואם שעפער ניט־גודס

ױניאז•
ניט־ די סמ מערסטע די זײנען םטרײק. דעם נאך

 מא־ אויף אריבערגעגאנגען קליװלאנד אין שעפער גודס
 צאלען זײ סקױרםם. את גלאחעם דרעסעם, ספארם כען
 קאנקורירען אח שכירות נידעריגע זײער ארבײטער די

 אק שכירות די שעפער. ױניאן אונזערע םיט דירעקט
 גרױסע די סון אימע אז קלעגליה אזױ איז שעפער די

 מיט אגרימעגם אן אמטער ארבײט װאס בתים בעלי
 שולדיג געווארען געפונען איז יוגיאן, םעקסםיל דער
 האם און געזעץ שטונדעזישכירות דעם פאדלעצען אין

 םויזעגד םון גאענט ארבײםער די אוריקאאלען געמחם
דאלאד•

 אז געםאדערם שטרענג האט דובינםקי פרעזידענם
 סיכםוך ױריסדיקציע דעם אט םעםלען שנעל זאל סען

 באאםםע די װאס דעם סראץ אבער שעפער. די װעגען
 חאבען לײבאר אװ םעדערעישאן אםעריקאן דעד פון

 שעפער די צוריקצוגעבען יתיאן סעקסטיל די כאפוילען
 איז פאראז אלץ נאך זײנען אינםעדנעשאנאל, דער גו

 שװעריג־ אלערליי סאגען װעלכע טענשען קליוולאגד
קײטעז•
 קליװלאגד דער פון םוער אקםיװע אח פירער די

מו יבאר,לע אױ ןאישעדארפפ מ• אבער שםי מ מנ סז  םי
 אןן אמטערנעשאנאל אונזער םון שםעלונג די תארצען
ד פרידלימן g שםזנרען װאם די געװארעגם האמנן  ס

 די נים פארםרעםען זײ אז פראגע. דער פון סעלםענט
באװעוסג ארבעםער אדגאגיזירםער דער פון .שסעלונג

 אויסגעשלאסען האם באװאוסם װי שאפ וױיםמאן דער
 נאך אנטלאפען איז און יארק גױ אין ארבעטער זײנע

ױ די סינסינעטי. שאינם קלאוק יארקער נ  באאח■ ח
 די םארקלאגם אץ םםרײק אין ערקלערם שאפ דעם האט

 באאח־. רילעישאנס לעיבאר נעשאנאל דער םאר םירמע
 געגען םטרײק א גערופען האם םינםינעםי אין ױניאן די

דארטען. םירמע דער
 דעם געווען איז קאטאװםקי וױים־פרעזידענט ווען

 פרעםערם די ווען ציים דער דורך סינסינעםי, אין מאנאט
 אויסגעפונען איז םםרייק, אן אנגעשלאסען זיך האבען

 דער געווען איז פרעסערס די םון אײנער אז געװארען
 םירמע די װאם ױניאן קאמפאני דער םון פרעזידענט

 אינטערנעשאנאל. דער באקעמםען צו ארגאניזירט האט
 איגערגעגעבען פרעסער דער האט מיטינג א בײ

 ארגאניזירט איז ױניאן קאמםאני די אזוי װי גענוי זייער
 סםעים־ זיין ד.אם קאםאװםקי וױיס־פרעזידענט געװארען.

 םון דירעקטאר העריק, עלינאר צו אריבערגעשיקט מענט
 מאםעריאל אלם יארק גױ אין באארד געשאנאל דער
 יארק נױ דער םון קלאגע דער אין װיכםיג איז װאס

םירמע. דעד־ געגען באארד דזשאינם

 נאך צודיקגענוטען ארבעטער אנטזאנטע
סטאפעדזש א

 געװיונען האט םיגסינעטי אין 63 לאקאל אונזער
וועלכע קאמפאני. גארמענט פרינםעם דער איבער זיג א

ױניאן. קאמפאני א ארגאגיזירען
געקומןן, איז םירמע דער םים צוזאמענשטוים דער

 םיםגלידער צוױי אװעקגעשיקט האם קאמםאני די ווען
 אגטזאגט זיד האבעז וועלכע אינםערנעשאנאל דער םןו
 פרײזעז די װאו סעקשאן געוױםען א אויף ארבייטען צו

 דערבײ האט מען אח נידעריג שרעקליך געווען זײגען
 אנםזאגם ױך האבען און םארדינען, געקענט גארנים

 קאם־ דער פת םארםרעםער דעם *ו עם איבערצוגעבען
 צײט, מיטאג סכסוך. דעם שליכםען זאל ער ױניאן פאני

 אין איגםערנעשאנאל דער םון םיםגלידער די האבען
 באם םיםן זיך זען צו קאםיםע א אױםגעקליגען שאפ
 ~Tg אנטזאגםע די צוריקנעםען זאל םען םאדערען און

 דעם םיט רעדעז געדארםם האם קאמיםע ידי בײםער•
 **ר איבעריגע די אח דיגער א אײנם נאך האלב באם

 םא- די בײ געבליבען צײם דער דורך זײנען בײםער
געארבײט. גים האבען און שיגעז

ט חאט ישאפ פיז םענעדזשער דער  געקענם ני
 ארבײם דער צו צוריק גײן צו קאםיםע דער בײ פחגל׳ז

ם, האם ער װי וױיל  ארבעםער אנםזאגםע די גע׳טענה׳
ר, דיערע פארלאזען אלײן האבען מע  גזױ ער האט פל
 װעלכע אלבײםער די ארויםצואווארםען פאליציי די רוםען

 װען ״זת־םםרײק״ א אנםירען אין באשולדיגם האם ער
 אױםגע- אץ שאפ אין געקוםען אבער איז פאליציי די

 האבען פאםירט, האם עם װאם ארבײטער די םץ פונען
ם גאר זיך זײ ר די םים גע׳תבר׳ ע ם ײ  נמו די און ^

שעפעט- געט
 קאמפאני דער פון לאיער דעם פארלאנג אויםן

 פון פארםרעםער דעם איעגעלאדען םירמע די האט
 קאםיםע דער מיט ער און םאלאםאז. דײװיד ײניאז, דער
 םארהאנדלען פרובירט װידער האבעז ארבײםער די םח

 נאגגעגעמן ענדליך האט םירםע די םירםע. דער םים
 ארבײםער אנםזאגםע די צוריקצונעםעז םאדערוע די

 רgפ פרײז דעם העכערען צו אנםזאגם זיך האם אבער
 ןאװים־ אין סכםוך דער װעלמן איבער ארבײט םײל דעם

 םארגעשלאגען דאן האט פאליצײמײסםער דער געקוםען״
 דער *ו *וריקגײן זאלען רבײםערg די אז צדדים בײדע

gאיבערגע־ זאל פרײזען װעגען פראגע די און רבײם 
 אוגיר האם ױניאן די ארביםריישאן. צו װערען געבען

 פאליצייטײם־ דער אז פארגעשלאגען טאקע און שטי&ט
 «יד ער Dipt דאם ר.gרביםרײםg דער זײן זאל םער

Digreig .געשליכ־ ענדליך איז םכםוך דער אנצינעמצץ 
 םעגעחשער דזנם םיט יוניאן דעד צווישען געװארען םעם
ר די און סן ״ אובייט. דער צו אוועק צודיק זײגען אז

לא׳ חאט םעלדעם, סאלאסאן דוד ארגאנאיזעד וױ
 מ־ דער או גצווענועט זיך םםאפעדזש גאכן 63 קאל
 פאולאנג דעם פיס כאאוו רילעישאגם לעיבאר אל3שא
י פון אושטיסונג tg ווערען צאטאפט זאל עס אז  אר* י

נן פאר פיופא דאד פון בייםאר לי ג ון גן

. ifj

4 1940 נאװעמנ.
 די פירמע. דער פים נדלונגעזgרהgפ קאלעקטיװע אין

 םערהײם גרויסע א קריגען או זיכער איצם איז ימיאן
־־בײםער. די פון ̂ן

 פפױיס םאםערן און נאנפנער וער
 דער פון שסזע הארצינע סרינם

באװעגוגנ ^רנײפער
ארבייםער״ מאטעח און גאנםנער םץ סםרייק דער

 פראנ- סאן םון םירםע םפארםװעיר און סוט בעידינג די
 איז ארבײטער, אירע אויםגעשלאםען האט וואס ציסקא

 אק־ אין געווען איז עם יאר. צווייטען אין ארײן שוין
 אגטזאגט זיך האבען ארבײטער די װען 1939 טאבער

 אנגעשטעלטע, בילדיגג די םון לאין פיקעט די דורכגײן
 םראץ סםרייק. און לאקאום צום געםירט האט וועלכע
 סםריײ די װאם שוועריגקײםען די און ליידען די אבער
 זיך זיי האלםען סטרײק. דעם אין אוים שטייען קער

 די און געפיקעט נסדר זיי םון װערט שאפ דער םעםם.
 מיט מאראליש זײ שטיצם באװעגונג ארבײטער גאנצע

, מעגליך. וואם אלץ
מע־ דזשעני ארגאגאיזער האט סעפטעמבער, םוף

 די צו אפעלירם םםרייק, דעם אן םירם װעלכע טיעם,
 קאנװענשאן לעיבאר סטעיט דער ביי דעלעגאטען 1^00
 םאר־ ענטוזיאסםיש האבען זײ און קאליפארניע, םון

 הילף מעגליכע יעדע סטוײיקער זײ געבען צו שפראכען
 א אין ארגאניזירט דין אויף רעכט זײער געװיגען צו

 םפרייק, דעס פון מןז־קמאדערס איסםערן די ױניאן.
 ױניאן ױם־גודס דער ®מ אםיס אין זיד געםינם װעלכע
 אז מעלדעם, ברוקלין, בראדװײ, 1023 אק ,155 לאקאל

 אמזער םון באארדם חשאינם און לאקאלס די נאר נים
 דער םון נםrױנ מעכטיגע םילע נאר אינטערנעשאנאל

 ײנקמ טרײד די און לעיבאר אװ םעדעוײישאן אמעריקאן
 אמ אײיז זיד װארפען קערפערשאםםעז צענםראלע

 גאנטנער םץ njnrnng די העלםען צו ארבײט דער
 הילף די קאםף. גערעכםעז זײער געװינען מאטעח אץ
 אגיםירען זײ װאם דעם אין באשםײם ױניאנם די פון

 ניט מענשען פראגרעםױוע און ארבײםער די צווישען
 פיר־ די ביז םוםם מאםערען און גאנטגער די קױפען צו
 אנ־ אױך װערט עם יוניאן. דער םיט סעםלען װעט מע

p םםארקיפערס די צוױשען אגיםאציע אן געםירם y i’g 
 דער בײ באשםעלונגעז קײנע םאכען או ניט לאנד,

סעםלען. ניט װעט זי ביז םירמע
 פאל־ די םאכט םירפע םאטערן און גאנטנער די

 חײ־באי״ .מיקיס״. םוםם: בעידיגג ברענדם געגדע
געים״• *גאלדען און בראס* ״פלאוטמג .באךםאן*׳

 העלפען תאס הערפערשאפטען צענטראלע
1 םטרייק דעם

 בא־ קאמיטע סטרייק מאםערן און גאנםנער די
 זײער און רגא:^אציעסg פאלגענדע די װעגען ריכטעט

סםרײק: םארן הילף
 האט קאונםיל טרײדם סענטראל יארקט גױ די

 ססרייק מאםעוץ ארן גאנםנער פון םראגע די אויםגענופען
 פאנאנדער־ חאבען זײ םעפםעטבער. אין און יוני אין

 בעטען ױגיאנם אנגעשלאסעגע די צו רוף g געשיקם
ססרײק• דעם העלסעץ *ו די

n’ סענםראל דער rn גחןי־ פון קאונםיל לעיבעל
 אנגעשלא■ זײגע אלע או געשריבאז האט יאךק גױ םער

 אױך זץ■ האט און םםרײק װעגען אר^ביזאציעס סענע
 אץ םםארקיפערם די םים פארביגדונג אץ געשםעלט

 געװען םודיע זײ אץ שטאם אין האלסעילערס
 דעם שטיצען אין קאוגסיל פון האנדלונג דער װעגעז

סםרײק.
 פאר־ האט לעיבאר אװ דערעישאזפע שיקאגא די

 גאנם געגען ססרײק דעם ®ח געשיכטע די עםענםליכם
 שעדע־ דער םת ארגאן אםיציעלען אין טאטעוץ און נען

 ײגיאנס אנגעשלאםענע די אויפגעפאדערם און רעישאן
 פעדע־ דער פון פעקרעסאר דער זעלבע. דאם סאן צו

ש דײשאן ^gדלז pnog irg או געשרימז אױך האם 
 װעם זי אױנ אז װיסזמ, געלאזם איר און yorg חנר
ם סזנסלאן ניט  חװ־ יױף nmm טײזp̂זyװדg זי מ

 וועל■ yrm לסg אףיאל,ײפױגליאד ראדיא ושא««צדפרפ
 -חא שדימ yaPiy ליסט״ Tygag, זמר אױף אמ מ

ן y^pw די [yauy{ מ yi ימיאן רײדס g g rw y p• 
ז  חאמז oy וױסקאנםיז• םילוואקי, אזץ דאםראים איז מ
י ד V״ י ״ן iim ו ijg g  W'oggD’O א*ל אויםן 

אוו פ. Jt דער פון לאקאלם ערארפ iyg רייע גאנאא

ד רyנyאײג אונחנר םון יוניאנס די פמ תן מ  אינ
 זyכטnבא yנדyפאלג Ty^pya קאםיםע די האם לyשאנ

 pyggn און רyגאנטנ פארן טיגקײםyם דיער וחגגצז
:סמרייק
 לאyאנחש און ר,yחשyנyמ קאפלאן, לyםױyס

 אז ןyלדyם באלםיפאר, םון ארגאנאיזער באמבאטשע,
 פאר־ אין לטyשםyג דארט זיך האם באארד חשאינט די

 װזגגןמ ױגיאגס yרyאנד מים אץ סטארס מים בינדונג
 אםיםםענט טyלדyם סיטי קענזעס םון סטרייק. דעם

 האט באארד חשאינם די אז וױיט, לyםעםױ מענעדזשער
 אין זיך לעןyשט צו קאםיטע םםעציעלע א באשטימט

 םטאר די מיט און ױניאנם אנדערע די מיט םארבינדונג
 אי־ רyד סםרײק; גאנטנער דעם װעגען אייגענםימער
 יארק, נױ םון 89 לאקאל דרעםמאכער טאליענישער
 װזד דעם אין רעגעלמעסיג םטרייק דעם אדװערםאיזט

 אםעלירט און ראדיא דער אויף בראדקעםט כענטליכען
 וױיס־גודם סטרײקער. די שטיצען צו צוהערער די צו

 םפע־ א באשטימט אױך האט 62 לאקאל ױניאן מאכער
 שװעסטצר םון אויםזיכם דעם אונטער קאמיטע ציעלע

 םעטמקייט. סםרייק דער אין זזעלםען צו שאפירא םעני
 yםארשידענ אין סטארקיפערס די באזוכם קאמיטע די

 סםרייק דעם מיט די באקענם און שטאט םון געגענדען
 די וואס קאמף העלדישען דעם און םירמע דער געגען

 רyארגײט עמבראידערי די אויך אן. פירען רyםטרײק
 oyi פאר yקאמיט א באשםימם האט 66 לאקאל ױניאן

 לים־ און אנאנסעו דורך אויך העלפען עם סטרייק.
.144 אין 142 ,113 ,91 לאקאלם די לעטס

ט קלױרקם ריטעיל אן:י הילה װיכטיגע ױני
»iy דער קריגמ הילף yװיכםיג רםyבאזונד :ga

 האט יוניאן חגר םון םועזיז^נם וואלםשאק, לyמױyס
 סטרײק pgg גזװיאונעז נאר גיט g״prgyg זײן דויד

 את װאם קלױקס״ סםאר די פון הילף אמ y’gggD’o די
 ’gggD'o די Tyiignyi אוין־ האט רy נאר װיכםיג, זײזנר

 איז רy y^yn םים רםyסםארקיפ און פוחרים פיאנ םץ
בארירוגג. אין ןyקוםyג נלידynyפ

 טמ־ ויסםריסם און ממאמ נײע
 דער איו *רנאניזירם סיל

םאום־ודעםס
 רyםyרםרgם לgשאנyתyאינט לשט^״yרy« םייזגר

 מאנאט gyi חרך tg סעלואס, סאום״װעסט חנר אין
tym צװײ גזאזאחנן ארגאנחירט םזגריםאריזנ חגר איז 

 דyרבײטg די קאונםיל. דיםםריקם g את לאקאלס נײע
ען גצקראגצן האבען שזנפער צאל א םח רונג מ  אױף ^
 םאר־ וחגרם gyang ארגאנמאציאנס די און שכירות די

gxytyi ערפאל^ באדײםעגדצן םיט
jym חנר אין לאקאלם ניחנ צווײ די  yngdpyo 

 פציר־ און וחגרנאן םאונט אין גצװאחזז ארגאניזירט
 בא־ וחנרגאן, מאונם אין לאקאל דער אילינאי. םילד,

ר פון רyרבײםg 260 די פון שטײט  דחנם פמרמאן ת
 טשארטער g איצם ביז gjnjn lyygn וחגלמ קאםטאגי

שאז אםערימז רyד פץ  *yg אלס לזניבאר אוז ם^רײ
 דחנס קאםאן חגר אין רyרבײטg די לאקאל• דזנראל

 םזר חנר םמ געווארען Dygרgטשŷנ דינזמ םעקםארי
&9 םיט חגרײשאן t סלי r אוריק tyn האמז םיר 

 איצם, קאםפעין. ארגאנידישאן אן אגגעםירם דארט
 אגג¥שלאס;מ צוריק זיך האט לgשאנyרגyאיגס די װזןן

מז ,tgtnnyiyg חנר אן א  באשלאסמ רyרכײםg די ה
 םײ g בײ שאגאל.yתyאינם חנר אן tyאג«ושלים זיך

* אח װאס םיטגלידעי די פון םימ מ מן ל א ^ פג  א
^t גלייך tysgn זיי אקטאג^ר. tyglO חנם װארזנן tp y 

ygggg3 םים־ סשארטער און כאארד עקזזנקוםױו אן און 
 אפיס ראלyנyג צוט וחננחגן זיו זאלזנז װעלמ גליחנר

םשארםער. g פאר
lytrm חגר s לאק גײארgר איז ל  ypgcnyp דן

 רyגחיס g אין ארכײםזױ■ ygp< א פיז ארגאניזירט איז
 Tg ygvn די פוףמילד• אק פאבריק קלןזדאר פרו*זלז
זDyi 17 םיםימ g ביי ארגאניזירם זיד אאכאן בימממ•  מ

ס זיך חאכען אזץ אקםאמר  אפים ^נאראל bis גןווןגו
ep װאס אמםםאלײשאז דאו או טשאוטור. g פאו i 

מן מאלאן ויי חי שנאל Tig פארקוםאץ ר  טשארי חנס ק
ר, רןן אײגגןלאדןן וועלען מ  ארביימר 860 אלא וזן
רןן װאם f*g n*m וון yvp חנז־ ^ י ו נ ן ו

ט-------------------------------- י י ו ו« ►
 גןױואחמ BrrtgiTg איז קאונםיל דיסםריקט דזנר

 גע• חנם Tgg איליגאי. pyoigo אין לאקאלם ^ פון
7y’iygo ,gay: די אץ Tyipg לא די וואוgpלס tym 

 g ר״אמן צו ױיכםיג איז ארגאנתירט, לאנג נים נאד
 םזר וײאר קאארדיניחנן או ggggnygTyp מגטראאנ

 זyבאלאנג ןyלpו קאוגסיל דיסםריקט צום טיגקײט.
 •ajppyo »ון Vgoiyp ׳רסאןyנדyח ®ת לאקאלס yאל

 Tyi איליגאי. וחגרנאן, מאוגם און פ^־םילד בארא,
עק ןyהאלם וועם קאונסיל או  Byr oy װי אפס אזױ זי

 oyiy’ tynyii ןyהאלםyג iy7yT lyuiyn די נויםיג. זיין
שטאם. אנחנר אן אין טאל

טעקםעס. לארעדא אץ סטאפעדזש א
yהונדערט טליכע nyrg iM y g3yn אין ארבעטער 

 yrn] ^50 לאקאל פון מיטגלידער טעקסעס, לארעדא,
 ױ־ דער דורך ארבעט דער םון ןyגעװאר אפגעשםעלם

 זיך האבען ארבעטער צאל א וואס דעם איבער ניאן,
 ארוים זײ גיבען וואס קאנטראקטארם די אז באקלאגם׳

 געזעצ־ די װי רyוױיניג צאלםyג זײ האבזמ ארבעם די
 דארט jyoyi רסyרyםבראידy הענט די םיניפומם. ליכע

 נעמען װעלכע פארםיטלער, םון הײם א ארבעט ארויס
מאנוםעקטשורערם. די םון ארבעט די ארויס
 געצאלם האבען זײ אז טענה׳ן, מאנוםעקםשורערס די

 די ארכעםער די צאלען צו גענוג קאנטראקטארס די
 גע^ג אכער האט ױניאן די מיניםוםס. געזעצליכע
 4ארבעםעו די האבען קאנטראקטארס די אז באוױיזען,
 אפ־ אנטשלאסען איז ױניאן די און װייניגער געצאלם

טשיזלינס די צושטעלען

צו באשליסט ■ ױניאן דדעט לואים סײ:ט
 אױןן יאר א נאר פאר אגרימענט באנײען

באדינגוגגען. זעלביגע די
ם און קלאוק חנר םח מיםינג pyyxygo g גײ  דוז

 -y< דוסקוםירם איז לואיס, םײנם ®מ באארי חשאיגם
 סילס אין gjygnag ojn באנײזנן פון yagrg די מאחנז
oyri װ םרײד׳yלכyאוועסב^ םוף זפיס גײט ר  די נ

 די װיסמ לאמנן *ו זyשלאםgב האט באארד דשאיגט
 אוםזיכ^ רyםיגlאי חנר *וליג אז מאטםעקםשוו^רם,

ם ױגיאן די אמ אינדוםםרי* חןר אין yגgל רזגי ^יג  ג
otyon« ty חגם באנ״זז צו rg rg יאר. א נאד אייף 

 שלאגם חנרױף״ אײן שםיםזנן רםyקטשורyפאנופ די אױב
 pyra opt םים pyrycagp g האמז צו פאר ױניאן די

ty:gTD y אויסאוגלײמן rr r t באצוג אין M ygTtya■ 
nyg^ די איז זyםײלונג

 מעיד ״בעטי אין שכירות אױח העכערוגג
שעפער. קאמפאני״

 -By oryrtya tyogn װאם אונ^רהאגדלוגג^ נאך
מ  Diygnag tg Ttngryi חגרגרײכם איז ׳tyogr לי
ד 'gya, חנר םיט  צוױי האט yלכyװ קאםפאני״, מי

ny«yg ה איןyגדyרםgאון ז jrwtaot^pyo די gp• 
tnyg חגם דורץ האבמ םיחןדזנרם קלאם אץ wg־’o:yd 

iinyayn g tyignpya פון yx| די אױף פדאצענם 
 ty:grpya אויד tyagnrygyaTg תאך jnptig שכיתו^

gy jgnyoyn g אײנג אויד אהyשםyג^וארזנז לם g 
 nyg.״aTg שםי? םאר פרײזזנן ^yo םון ptggyn נײזג
 -rgg בתים ליyב די דינזװ prggyg ני^ר חנר לױט

tm פון TygyaTg די tg ,IP או פליכםזנם n חנמרט־ 
 דריי פון םשך אין דורכשניםליך tyt»rtgg זyלgז םע:ם

tyggigo וױיגיג ניטyוײ װי ר tyagn דורכשניםלgך pge 
n« די איז דיגם yn־y r חײסם, דאס מאנאסען. דרײ

p tp  tg דרײ gpt tyggagg אפגעסשעקם t r i p די 
 םארדינם האט gjjmtngyyi גוװויםזנר g װאס שכירות

 םאר tp״w די ױן ממאימז דרײ ytyug»־<t די אין
ט Ttg tyo־HP gyaTg חגר ל מ ^ •tpipt ג
tg די אץ ygopyt טאנאגחװ דרײ p tpn מרב־ 

y a ^ 'w נים אנטמג־פעז שכירות T yrr’n. סל חגרgד 
TyoyaigTygoy םוז tyanp םיגיםו^ חנם װײגיגסמנס 

ת די ^ נ jnpn ש  ty:'rigg tytrgr TygyaTg חדכ־ 
ר מיס tyu^jgnrga די שכיתו^ שנים מ מ ר  px םי
opt ם מנ ל ^  גטדלפט װזזײם, oyo aagaya האמז ם

m תשאינם סיםי oyuyp ■nn פון רyחשyגyמ a p, און 
tpnyjya ,Tynort p :m■ לואיפ םײנם פון jycgp 

opn דשאמם lyspns ,m ap לאמס^ די םיט •ga
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פמ ....__פראנט דרעםמאכער אױפ׳ן
ש מ. נ. םינקאן

!מרײד אץ
ביסלאך. צו נאך ארבעםען רעםמאכער

ער־ אין וואכען םולע ערטערוױח
אי־ װאך. אין טעג עטליכע טערוױיז

בע־ די אין אמת עם איז בערהויםם
האם־ 8 דא איז עם און לײגם. סערע

אנ־ גאך זאל סעזאן דער אז נונג
צײט. היבשער א פאר האלטען

דאר־ לײנס. ביליגערע די מיט פאסירם האט עפעם
 זאל זײן. צו באדארפם עס וױ גים עם זיך באוועגם םען
 םאר־ צו אן הויבם עולם דער וױיל דערפאר זײן עם

 מער מען זוכם דעריבער און בעסער אביסעל דינען
 דעם איו םיבה די באשטײט אדער ״בארגענם״. קײן ניט

 אז קאםפליצירם אזוי זײנען םטיילם בעסערע די װאס
 ביליגערע די םאר קאסירען ניט לײכט זיי קען םען

f לײגם
םע־ הערבםט הײ־יאריגער דער איז ארום און ארום

 דענקען׳ מאנבע םארקערט. שלעכטער. קײן גיט זאז
 גו, יאר. עטלינע דיט בעםםער דער טאקע איז ער אז

 האבען זאלען דרעםםאכער די אז צײט שויז איז באמת
 זיך״ צו ״קוםען קעגען אםשר און סעזאן וואוילען אײן

• *ביסעל.
!ק$נשערירןןן צו $ן כאלד םאנגןןן מיר

 בא־ דער װעגען באלעבאטים די מים קאנםערענצען
 אדים גײעך לבעװע מענטס,ריאג זעדעינא טיז גגדיזצ
אן. גיכען אין זיך פאנגען יאנואר׳ קומעגדען עגדע

 איז קאנםערעגצען די פאר ארבעט צוגרײטונגם די
 אונטער דעפארטמעגט. ספעציעלער א גאנס פולען אין

 באוואוםטער דער סםאון. j דר. םון אנםירערשאםם דער
 געװען יאר עםליכע םאר איז װעלכער עקאנאמיסט,

 איטיוסםריע, דרעס דער אין םשערמאן אומפארםײאישער
 גוינטלינע א מאכט עקסםערטען, פון םמעף א םיט

 םון פארקויף און פראדוקציע דער װעגען אוגטערזוכוגג
 צעג־ פראדוקציאנם אזעלכע לאנד. איבערן םרייד דרעם
 װ. א• א. סיםי קענזעם פילאדעלפיע. שיקאגא, װי טערס
 כדי עקםפערטען אונזערע פון געװארען כאזוכם דינען

 אזא אויף אוז מעטאדען זייערע מיט זיך באקענען צו
 מער קריגען צו םאן קען םען װאם אויםגעםינען אופן

םארקעט. יארקער גױ דעם פאר ארבעם
 מענעדזשער גענעראל האכמאן. דזשולױם ברודער

 שי־ באזוכם לעצטענס האט באאח־. חשאינם דער םון
 האם ער וואו שטעם אײניגע נאך און םענם־לואיס קאגא.

 פארשםייער באלעבאטים און ױניאן מים זיך^עטראםען
צװעק• זעלבען דעם פאר

 א פאררוםען גיבען אין װעט באארד חשאינם די
 וױיטערדיגע אונזערע וואו טשערלײט שאפ םון מיםינג

 טשערלײם ווערען. ארומגערעדט ברײט וועלען פלעגער
 שאפ םפעציעלע די באקומען ניט גאך האבען װעלכע

 ברודער צו ווענדען גלײך זיך זאלען םען1טשערלײט־קא
 באארד דזשאינט פון םלאר טעז4 אויפן גראם, םארי

 טשערמאן שאפ קייז וועט קארטען נײע די אן בילדינג.
םיטינגען. די צו ווערען צוגעלאזט ניט

שטונדע פרי־טארגען raw די
 ״גזד די פון אױפמערקזאסקײט די ציען וױל איד

 אידישע פראגראם רײכער דער צו לייענער רעכטיגקײם״
 פרי שבת יעדען געגעבען װערען װעלכע לעקטשורס,

•22 לאקאל פון אפיס אין
בונ־ דוםישער בארימםער דער אבראמאוױםש, ר,
 םעריע די אנגעםאנגען האט זשורנאליםט״ און דיםט
 איבער םארםראג א מיט םען,19 דעם אקטאבער שבת,

 קאםאסםרא־ דער^םראנצויזישער פון םיבות טיםערע ״די
 שביז־ רעדט פאעט׳ באגאנםער חנר םיגקאף׳ ב. j פע״.
 אידעז ״יי :טעמע דער איבער אקםאבער, םען26 דעם
מ קאלאםבום׳ן פח אםעריקע אין  םאלאמאז״• חײם נ
 ײסף חענדיז׳ לואים דר. ווײנרײך. מאקם דר. גיגער. ש.

 אזעלכע נאך און לײװיק י. אײנחארן, דוד שלאטבערג׳
 וועלט אידיש־ליםערארישער דער אין געםען בארימםע

_____ . פראגראם• אויםן וייגען
 ליםערארישע פרי־מארגעז שבח די אז דאכט, םיר
«זײײ«ײ°איז עװצלכ .22 לאקאל פין שטונדע

י יײז מוײרעז 2,ײ 2 סמ און שענםםע םאםע ךי אײנצ איז סצזאז. 2 ר״נ
ײדיש־ יעד ױעמזנז די״ דארזם זאתז ך^גתיבוגמז.

 קולטורעלער דער ריינער״ דער מיין״ איך — ווארט
 דאם אז זען און סעריע, די באזוכען טייער. איז — ווארט

 אוג־ אין אינםטיטוציע פערמאנענטע א פארבלײבען זאל
 גרויםער אונזער אין װינקעל״ ״א איז דאם ױניאן. זער

 אלע מיר און זימערמאן ברודער װעלכען מים ױניאן,
שםאלצירען•

םיטינגען פארםע נײע « אוים פײכירט 22 לאקאל
 אפגע־ 22 לאקאל האט אקטאכער מאנאט אנפאנגס

 פאראמלונגען׳ מיםגלידער 6 פון םעריע א האלטען
 אגעג־ ביזנעם די לויט געווארען פאררוםען זייגען װעלכע

 בא־ באזוגדערע די לוים אנשםאט דיסטריקםען, טען
אסאסיאיישאנס• לעבאטים
 זיםערמאן, םאשא ברודער םון ערקלערונג דער לויט

 באארד עקזעקוטיװ די זוכט ,22 לאקאל םון מענעדזשער
 םיטגלידער צאל גרעםערע א וועלכען דורך מיטעל א

 דער פון טיטיגגען אפיציעלע די באזוכען קענען זאל
 די םעגליכקײטען םער געבען צו עיקר דעד און ױניאן

 ״אונ־ םיטיגגען• די בײ ווארט צום קומען צו םיטגלידער
עעף, דיסטריקט דורכשגיטליכע זערע טי  ברױ זאגט מי
 טזי׳־זעגם 2 ביז 1 םון באזוכט ״ווערען זימערפאן, דער

 םים־ מאנכע ווארום םארשטענדליך איז עם און מעגשען
 פרובירען מיר ווארט. דאם קריגען ניט קעענן גלידער
 אויב און םיטינגען, םון סיסםעםע נייע א אויס דארום

 דער םיט עם מיר וועלען ערםאלג, אן זיין זאל דאס
פלאף• פערמאנענטען א אלם אננעמען צײט

 שוין זײנען װעלבע מיטינגען, 6 די וועגען אייגדרוק
 האט פלאן׳ נייעם דעם אונטער געווארען אפגעהאלטען

 צוםרידען. גאנץ די מיט איז ער אז ערקלערט, מיר ער
 די ״אז געזאגט, זימערמאן ברודער האט איז״, ״װינטיג

 אויף אפגערוםעז ענטוזיאםטיש זיך האבען מיטגלידער
 װעלען מיר באארד• עקזעקוטױו דעו םון פראיעקם דעם

 מיר איידער באטראכטען גוט ענין דעם דארםען אבער
עגדערונג״• די מאכען

רעזיגנאציע מאםקאױיצ׳עם כרודןןר
 מענעדשער גענעראל געהילםס מאםקאװיץ, מאקס

 רעזיגנירט לעצטעגס האט באארד, דזשאיגם אונזער פון
•1935 זינט םארנומען האט ער װעלכען אמט׳ זיק םת

ױ־ אונזער פיט פארבונדעז איז מאםקאװיץ ברודער
 וועלכער עמיגראנט, רוסישער א יאר• 25 צו קרוב ניאן
 רעוואלוציאנערער דער מיט פארבוגדען געװען איז

 קולטור־מעגש א יארען, ױגענט זיינע אלע באוועגונג
 העכער געשםאנען איז מוזיק און ליםעדאםור װעמען בײ
 צוגעשטאגען מאםקאװיץ איז ״םוקםעם״, און פרנםה םון
 םאר געווען יארען• ערשטע אירע אין ױניאן אונזער צו
 שפעםער און שאפ אין ארבעטער אן צייט לאנגער א

 גענעראל און מענעדזשער דעפארטמעגט ביזנעם־אגענט,
 דובינםקי פרעזידענט םון ער איז 1933 אין ארגאגייזער.

 ״בלאוז״ די ארגאניזירען צו געווארען באאויםטראגט
 געלונגען אים איז מאנאטען 3 םון משך אין ארבעטער.

 בא־ איז וועלכע ארגאניזאציע, שײנע א ארגאניזירען צו
 אונזער םון ״25 ״לאקאל נאמען דעם אונםער קאגם

איגטערנעשאנאל•
 םון מענעדזשער דזשענעראל דער דיאכמאן, ברודער

 ״אריבער־ 1935 אק אים האט באארד, דזשאינם אוגזער
 אלם מאל דאם דרעסמאכער, די צו צוריק געבראכט״
 האט מאסקאוױץ מענעדזשער. חשענעראל אסיםטענט

 געוױינ־ זײן מיט ארבעט דער אין ארײנגעווארםעז זיך
 אונזער ברעגגען געהאלםען האט און ענערגיע ליכער
 וועל־ מצב אײגםלוסרײכען און שםאריןען דעם צו ױניאן

דערגרײכט• האם זי כען
ד האט מאסקאװיץ מאקס  סרײנט סך א ערװארבען זי

 זײן באדויערען געװים װעלן װעלכע ױניאן׳ אונזער אין
 םאר* זיד װעם געזונם זײן אז האםען, םיר אװעקג^
ען אמ װעט ער אז און בעםערעז  פלאץ זײן פאתעמעז גינ

 םוײי האם ער װעלכער באװעגונג, ױניאז טרײד דער אין
יארעז• פילע םאר געדינט

םן . פאסירתען גרױסער א סץ שװעל אוי
 מײ 40 קארגע װעלעז םעז׳5 גאװעמבער דיגסםאג,

 פאר־ זאל עם װער שםימעז בירגער אמעריקאנער ליאן
 יאר• 4 קומענדע די םאר רעגירונג אונזער װאלםען

w חײ סיז אױםגאנג דער n r נאר ניט װעם װאל 
װײםעדדיגעז דעם אױןי אײגפלום גװאלדיגעז א האבען

 נאר לאנד״ אייגען אונזער םון געשיכטע דער םון גאנג
 ד«ר אויף װירקונג מםשות׳דיגע א האבען אויך װעט עם

 דעס אויף איבערהויפם און געשיכטע וועלם אלגעמײנער
װעלט־קרי^ איצטיגען דעם םון פראצעם
 זזדשיס עםליכע פארגאנ^ענע די םון םארלויף אין

 העפטײ א אנגעםירט םארטײ לײבאר אמעריקאן די האט
 םון װידער־ערוױילונג דער גוגםםען׳ צום קאמפײן גען

 צירקולא־ םויזענטער צעגדליגער רוזװעלם. פרעזידענט
 ביר־ די װעלכע דורך געווארען׳ םארשפרײט זײנען רען
ען גער םיגן די װעגען געווארען אויםגעקלערט דינ  װיכ

 טא־ צענדליקער וואל־קאםף• איצםיגען דעם םון אישום
 וואו געווארעו אפגעהאלטען זײנען סען־סארזאמלונגען

 עולם דעם געוועקם און אגיםירט ד׳אבעז רעדנער די
 די און רוזוועלט פרעזידענט פאר שםימען צו נאר ניט

 פאר• לײבאר אמעריקאן דער םון קאגדידאטען איבעריגע
 דער םון טעטיגקייט דער אין העלפען צו אויך נאר טיי,

פארטײ.
 אונזערצ םון מיטגלידער די אז האםען, וױל איך

 האנם״ א ״צולײגען און אפרופען זיך װעלען לאקאלען
 די גרייכען מוז מען קאםםיין• םון טעג לעצטע די אין

 םארםיילען צו אנשטרענגען זיד מוז מען בירגער•
 אפיל םערזענליכען א מאכען און ליטעראטור אונזער

ד בלױז װערען געטאן קעז דאם וויילער. די צו  דער דוי
 אײ• אונזער םון מענשען םון מיטװירקוגג פרייוױליגער

געלם םאר קריגען עם קען מען גיט ב^װעגונג, גענער
-------אז ,ײסװ יךא .סצןנאנפי עגסינױ די עןהאב מיר ליט און
 םאר־ און טרעס קריכען קענען דרעסמאכער אלע ניט

 צאל קליינע א בלויז קען אוודאי ליטעראטור. טײלען
 די אויף רעדעם האלטען קלאוקמאכער און דרעסמאכער

 םוז וואם ארבעם םן־ א דא איז עם אבער גאםעךראגען.
עחגן םון װערען געםאן קען וואם און װערען געטאן  י

 םאר־ דער םון קלובען די אין דעריבער קומט אײגעם.
 םאן. קענם איר וואם אנוױיזען אייד װעט מען וואו םײ,

 םרייהייט ביםעל דאם אנצוהאלםען קאמף אין העלםט
 י איז רײד זיינען שונאים אונזערע םארמאגען. מיר וואס

 אין צאל׳ אונזער אין ליגט אבער כוח אונזער געלט•
 i באקעמפען זײ ?ןענען מיר ארגאניזאציעם. אונזערע

\ באזיגען זײ מיר 1װעל הילף אײער מים
לע ®יקאנטןן א שח׳ ר װעגען טע ײן זי I אל

 םאר קאנדידאטור אייגעגער מײן אנכאלאנאגט וואם
 איך וױל בראגקם, דיסטריקט, םען5 ®ח אסעמבלימאן

 גע־ וועט ױעלכע מעשד״׳לע, טשיקאווע א דעדצײלען דא
.גערעכטיגקייט״, ®ח לײענער די אינטערעםיחנן וױם

 קאמיטעם צענטראלער דער האט קדמוגים, מימים
 איגדארםירם לײגאר אוי םעדערײשאן אםעריק^ן דער םון

 הײםם אםיציעל עמםער• פאליםישע פאר קאנדידאטען
 דעריבער ווערם אוםפארטײאיש. םעדעראציע די איז עס

 װעלכער קאמיטעם, ספעציעלער א צוזאמענגעשטעלט
 ■ פארשי• די פון חסרוגות און מעלות די אױם םארשט

 • לױם וועלבע, די, אינדארםירט אח קאנדידאטען דענע
 שםיצע די םארדינען מײנוגג״ ״אומפארםײאישער״ איר
 אבער ױי אזוי ארבעטערשאםם. ארגאניזירטער דער פון
 חענם די אין ליגם ל. אװ פ• א דער פץ פירערשאפט די
 טע־ אויםשליסליך בםעט די שטיצען דעמאקראםען׳ םון

 מתוח^ און סודח זיד בק איד מעני־האל־קאנדידאטעז•
סעל היבש א געםאדערט זיך האט עם אז  אגשטרענ־ ני

ט לאקאלע אונזערע םון םירער סך א מצד גונג אנ  ױני
 אבער ל. אװ ם• א. דער םון הערן די באאיינפלוםען צו

 אינדאר־ ענדליד איז קאנדידאםור מיץ גאט איז געלויבט
געווארען• םירט

 י װעל־ אױף באװעגוגג, מאםען די אט א״, אי «סי די
 װעלכע את חאפנונג• םיל אזוי געלײגם האבען מיר כער
 דא־ םויזענםער הונדערםער םיט געשםיצט האבען מיר
 גע־ אײד האט םארמאגען, מיר װאם אלץ םיט און לער

 האם איז אומפארםײאישקײם טון אנשטעל אז מאכם
 ״קוועםםשקד א קאנדידאםען אלע צו *רויםגעשיקט

 איר םאר באזע א אלם דינען געזאלט האם װעלכער נער״,
 ענם־ םיין מיט אוגטערגעאײלט זיך האב איך האנדלובג.

 :װערםער פאר םאלגענדע די צוגעזעצם האב »ח םער
 איז פראגראם אײער פאר געשםימס איך האב נאר ״נים
 אגגעפי־רס זאגאר איר םאר האב איד גאר אסעמבלי. דער

 שםי־ וױיםער זי זױד יחזל געװים לאמף. העםטיגעז א
”* ,םי•«י• צציצלצדםפ דער פון םשעדפאן חנר צעז״•

4 נאוועטנ. 1940
 דער קװיל חש• םייקל באוואוםםער דער איז קאמיטע

׳ קאונסילםאן. פארטײ לײגאר געװעזענער
 קאלעגען םײנע פין םך א זײנען איבערראשם װי

 אויםגע־ האבען זײ װען שגת, םאראכטאגען געווארען
 איגדארםירט מיך׳ אנשטאט האט א• אי• םי• די אז פונען,

 בילי־ א אויסער איז וועלכער — געגנער םעמעגי מײן
 א אויך פאליטישען, טעמעגי אומװיסענדער און גער

 יאר 5 אץ האט װאס מאן א — טויגעניכץ גרויסער
 די אבער געזעץ• איץ אסילי דורכצוםירעז באװיזען ניט

 קװיל םר• זעלבער דער װאם איז, דערבײ זאך קאמישע
 גע- בין איך װען — 1930 אקטאכער מאנאט אין האט

 זעלבען דעם םאר װידער־ערוױילונג דער פאר לאפען
 אםיציע- דעם איבערגעגעבען שריםטליך מיר — אמט
 גע- בין איך װעלכען איז ױניאן׳ זײז םין באשלום לען

 עס איז מיר .פאר הימעל• םאמע ביזן געווארען לויבם
 מיר האט כבוד״. און פארגעניגען אויסערגעוױינליכער אן

 באשלום דעם איבערגעבען ״אייך געשריבען. קװיל מר.
 אלבאני איו רעקארד ״אייער ױגיאן-״ אונזער םון

 יעדען םון שטיצע די םארדינט ארבעטער די לםובת
 גארניט דאן ױיט האב איך מעגשען״• רעכט־דענקענדען

 יענעם בין איד אמת, רעקארד• םיץ באםלעקז צו געטאן
 שטימען. 600 קארגע מיט געווארען נידערגעשםימט יאר

 ארבעטער דער געגען םיעע. ניט איז שולד די אבער
 באגאנגען• ניט וזםא קיין חלילה איך האב באװעגוגג

 לעצ־ םארקערט, פאסםען• םײן בײ םארבליבען בין איד
 העכ־ םען2 דעם םים באערט ױניאן די מיך האט םענם
 ער־ זשע מאס םיט טא םארמאגט• זי וואס אמט יםםען

 אויף םארביםען םיך האם קװיל מר• וואם עם זיך קלערט
 גו, מאשין? םעמעני קארופםער דער םון ווערקצייג א

 קוויל דפם? אױױ צגטפצרצו היימ״.פריי די קען אםשר
ר חנ מי ח א  זזשוב׳ן א ״טרײהײט״פארחנכענטםארזײער ־

 מאל דאם האנדלונג זײן פיחנר. ארבעםער ערליכעז און
ארענטליך. ניט געװים אמ חשוב ניט מיר״ דאכט איז,

 אידיש איז פארום װעכענטליכער
ערעפענט. שױן n לאקאל פון
 די תאם אידיש, אין םארום וועכעגםליכער דער

 22 לאקאל דרעספאכער םון קאמיטע עדױקיישאנאל
 וועםט 18 לאקאל, סון אפים אין שבת יעדען אן םירט

 די־ בילדנוגם דער ערעםענט• שײז אח םםריט, םע40
 ,22 לאקאל יוניאז דרעםמאכער דער םון רעקטאר

 גאנצע א פארום דעם םאר אראנזשירם האם וױשענגראד,
 סאציא־ באהאנדלעז װעלען וואם רעדנער וױכםיגע רײע
 טעםעם ליטערארישע איז היםםארישע עקאנאםישע, לע.
 װעלכע לאמל׳ םמ מיטגלידער םארנעם• גרויםען םון

 געלע־ געםםע די םארום דעם בײ האבען אידיש, רעדען
 סראבלעמען די םון קענער בארימםע הערען צו גענהייט

 ׳םענשהײם דער םאר כאדײםונג דער םון םיל לערנעז און
 געהאלטען װערען םארומם די ארבײטער• די םאר און

 אזײגער. עלף גאד האלב פרי, דער אין שבת יעדען
 םען19 דעם שבת׳ געװארעז ערעםענט איז םארום דער

 םון טירער דעם אבראמאװיץ, ר• גענאםע םים אקםאמר,
 םיבה טיםערער דער איבער גערעדט האט װעלכער בונד,

 םים־ 200 איבער קאםאסםראםע• םראגצױזישער דער םמ
 אויםערגזװױינ־ דער בײ געווען אנװעזענד זײגען גלידער

לעקציע• איגםערעסאנטער ליך
 די אראנזשירם זײנעז חודש חײגםיגעז דעם םאר

:פאתם גײם רעדנער פאלגענדע
 דער רעדען װעם צװײטען, דעם נאװעפבער 4שבו

 פובליציסט און קריםיקער ליטעראטור באװאוםםער
 דער איז ישעןנגעשעע לעצםע די איבער ניגער שםואל

וועלם. אידישער
 אידישער דער װעט נאװעמבער, םען9 דעם שבו^
 ״חומא־ פארםרןעען חעדײם אל םארלעער און דיכםער

מאנאלאגעך• ריסטישע
 געלערטער דער װעם גאװעמבער■ םען16 דעם שבת,

 און .םיר םעמע דער אױף רעדען וױמרײד מאקם דד•
, קינדער״. אונערע

עדיםאו־ לייבאר דעד װעם נאוועמבער צםען3 דעם
 דעם איבער רעדען הענדין, ל. דר. .םארווערםם״, םח

 טאטאלי און דעמאקראסישע די צװישען *געראנגעל
װןלם״• דער אין כוחות טערע

 רןדןן וױדער װלם גאװעמבער דרייםיגםטען דעם
 איז־ען ״די איבער ממקאװ ■a j אעספ אידישער דער
 ממ־ םאלאמאן״. מײס ביז קאלאמבוסץ פיז אםעריקע אין

 m אױןי פאדםראג vtoww Bn געגעמז חאס קאיו
■רצאקמאב םעז26 דעם םדמע
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אידישען דעם פאר פארםרעםער טרײד־ױניאן אירישע פון אויפװן*
װיסענשאפטלי

:ארבעםער־א^־גאניזאציעס אידישע אלע צו
 האם עס זינם יאר, םוםציגתעכצע לעצםע די פאר

 קיין אײגוואנדערונג אידישע גרויסע די אנגעהויבען זיד
 ארבע־ אידישע די האבען מזרח־אײראפע, םון אמעריקע

 טרייד־ױ־ מעכםיגע א אויםגעבוים לאגד אין דא טער
 דעם אין ראלע קאלאםאלע א שםילם וואם ניאךבאװעגונג,

 אי־ די פון לעבען אינם און בכלל, לעבען אםעריק^ער
 גע־ אויפגעבויט זײנען עס בפרט. פאלקסמאסען דישע

 טויזענ־ הונדערםער םים ױניאנם אידישע ריזיגע װארען
 נא־ א דערווארבען זין־ האבען װאם םיטגלידער״ טער

רעפזםאציע. אינםערגאצי^אלע און ציאנאלע
 גים געווארען. דערגרײכט דאם איז לײכם ניט

 איםײ אידישע די צוזאםענצונעםען געװען איז גרינג
 םארשידענע םון געקוםען אח װאם גראנטעךמחגך^

 דיאלעקםעז, און טראדיציעם פארשיחננע םיט לעגדער,
 אײנער פאדאורטײלען םים מריסען, און צעשפליםזנרם

 צעטענ• צו געװען איז לײכם גים ;אנדערעז געגען
 מעכטיגע אין גחות צעשפליטערםע אלע די אס םירען

 זיד בײ שפל׳ע, פון םאכעז און ארבעםער־ארגאניזאציעת
 פאר קעמפער. באוואוםטזיגיגע װאגדערער געפאלענע

 אגשטרענגונג, אופגעהויערע געפאדערם זיד האט דעם
m ס,ע«ל«ו יוא  flVBa יאגערעז״ דיר גאנצען « פיז■ 

קע&פער. און בויער
 איםיגראנםעדטאםע אידישע די האט גליק צום

 האט װעלכער •יאגעחמ־דור, אזא ארויםגעגעבעז זיך םון
 די פון אײנעם געשאפען לעבעגם־םעםיגקײט זײן מיט

 אידישער דער פון קאפיםלעד הערלאכםםע אח שעגסטע
 סאציאליסטישע און ארבעטער אידישע די — געשיכםע
אםעריקע. אין באװעגוגג
 איצם איז קאפיטעל זײער.װיכטיגער דאזיגער דער
 פיאגערעךדור דעם פון טײל א ען.5אפגעשלא םאקטיש

 אנ־ אײביגקײם. דער אין אװעק אונז םמ שױז איז
 דור אינגערער נײער דער און עלםער, ווערען דערע
 :םעםיגקײם גלאחײ׳יכער דיער פון װײניג זײער וױיםט

 גע־ אעעפירט זײנען װאם קאםםען, חעלדישע די םיז
 ארבעםער־ אידישע די אט אויפצובויען כדי ווארען

איצםער. האבעז םיר װאם באוועגונג
 אין ארבעםער־באװעגונג אידישער דער ותנגען

 ביםעל היפש א געװארען אנגעשריבען זײנען אםצריקע
 אײנ־ םת איבערזיכםען צעװארפענע »ויד ײי זכרונוו^

 װערם־ באמת זײגען מאםעריאלען אלע די יתיאנם. צעלגע
 עס אז אבער״ גלױבען םיר היםטאריקער. םארן פול
 שא־ דער צו צוצוטרעםען צײס חעכםםע די שוין איז

 אײ דער םון געשיכםע אל־אוטפאסענדיגער אן םון םומ
 אין באװעגונג םאציאליםטישער און ארבעםער־ דישער

 שאטײ אמ פאזעז טײלעז״ אירע אלע סמ אמעריקע,
 גרינטלאך אביעקטיװ זײן «אל װאם געשיבטע. א רונגען,

 דא־ און פאטערי־אלען אויף געבױט וױםנשאםםלאד און
 די םח ארכיװען די אין «יר געפיגעז װאס קומעגטען,

 ביבליא- איז אײד וױ יוגיאנם, אידישע םארשידענע
.עןװיסלוםדארנ און טעקען

 װאם אינםםיםוט, רױסעגשאפםלאכער זױדישער דןר
 באשלאםעז האם אפעריקע, אין אמם איז צענםער זײן
 גרױ־ דאזיגער דער פון אחריות זײ זיך אייף נעםעז צו

 אינ־ נױכױגע די האם ער ארמגמ• מיגערוױג איז סער
 שויז דאס האט ער וױ דערםאר, כחות םעלעקטועלע

אײ פרן געכיס אויסן ש^סוגגעז זיינע מיס בזןװיזזגץ
ftftteftftHftftftftftBftftft toftMIftM•מ, װיסענשפסם דישעד  באגד דין &יס באוונדערס *יך בג

 *ידישער דער פון געשיכסע דער װעגימ שריסםזגץ
 אנם־ דער במ אײראפע אק באװעגונג םאציאליסםישער

די אט דורכצוםירען אבער כדי ,בונד׳". פון שטײאונג 3333i33ftft 13313MM13 3333̂33333ומסעג אידישער דער זיך גױסיגס ארביגס׳ װיכסיגע 
 םי־ מאראלישעײאח דער איז וטאיגססימ רטלאכעשאס

ר פון מיםחילף נאנציעלער  או־מםער־בא גאנצעו דן
װעגונס

 ארבע־ אידישע ןלן צו דןרימר ויך מיר װענדען
 םרײד־ איז־ישע די צו וגדערסז̂נא ס,מער^־גאגחאצמ

ם געבען ואלען זיי אז יתיאנס,  פולע דיעד ײװא ת
 דדאזיגע• דצי איז גצמימשרצמאת איז ראציצצפקאא

אןנןן וױכםיגער  וױמדמ אלז אים נואוןלןן אי
v* r f im m a װאם קיטצגטיז•דא ru nיז זיד <ן« 

רן וןופי■ אױאדופוו, ■ראטאקאלצן, פי אדניזמן ייו

אינססיםוס כען
 צוגע־ (אלע אױםגאבעם אנדערע אץ זשורנאלען דענע

 צו־ די םון םארלאנג אויםן װעלען םאםעריאלען שיקםע
 צו אויך אפעלירען םיר ווערען). אוםגעקערם שיקער

 םינאג* די שאפען צו ארבעםער־באוועגונג אידישער דער
 דאזיגע די דורכםירען קענען צו אויף םיםלען ציעלע

 נים קריגם רעגירונג דער םון סובסידיעם קייז ארבעם•
 און נים; אויד ער ד״אם מעצענאםען קיין ײײא; דער

 געשיכטע די ארויםגעבען און צוגרײםען דאם םפעציעל
 אמעריקע אין ארבעםער־באוועגונג אידישער דער םון
 םינאנציע־ דער אויף אנגעוויזען גאנצען אין אװדאי איז

ארבעםער־באוועגונג. דער פח םיםהילף לער
 אײ דאם וואם צײם. שװערער איצטיגער דער אין

 פעם־ װיכםיגםםע זײנע װען איבער, לעבט פאלק דישע
 װערען קולטורעלע, און פאליםישע עקאגאםישע, טונגען״

 פארניכםעט; און צעשטערט אנדערער דער נאך איינע
 בא־ סאציאליסטישע און ארבעםער־ אידישע די ווען

 אופז גרויזאמםםען אויםן װערם אײראםע אין וועגונג
 ליגם — דיקםאםארם בארבארישזנ די פון םארםאלגם

 הענט די שםארקען *ז חוב ספעציעלער א אונז אויף
 אים און אינםטיםום װיסענשאםםלאכען אידישען דעם םון

 גרויםע די פאתוירקלאכען צו אויף םיטלען די געבען
 צד דאם — געטםען זיד אױף האס ער װאם מיםיע

 אידישער דער פון געשיכםע די ארויסגעבען און גרײםען
 ענג־ -אדך ידישא יז(א עקטצייא r* ארגעס^ײבאיתגימ

 דערםוםיגוגג וױסען. פון קװאל א זיין װעט דאם ליש).
 און דור ױנגען גײעם אונזער םאר באגײסטערונג אמ

 וױיזען אויך װעט דאם דורות. קומענדיגע די םאר אויד
 ראל גרויםע פארא ודאס געזעלשאםם, גים־אידישער דער

 די אויםבויען »ת געשפילט האבעז ארגעםזנר אידישע
 איג־ נײע גאנצע און ארבעםער־באװעגונג אמעריקאנער

• לאנד. אין תםטריעס
 אידיטפן ביים קאםיםפם םרײד־יתיאן

,אינסםיסום װיםטננטאפםלאכען
 י. ». J ל. * פרעזידענ• דובינםקי, ד.
̂סז«ר, *לאםבערג, י•  #םאלגאםייטעד. עחנן־סעש
x .י *■pce*e,ם*לג»םײםזגד, מ^־פרעזש. ׳* 

>x ,אינם. םילינערי »ון חע*-, יחניידעג■ «»ײ*קי 
 געװערק*»»הןן. *יי• #*ראייגיגפן — ■•ערםפו גוםקין. ר.
JJ געויערק«»*סען. »יי• ו»ר»ייגיג*ע — םע^ •ײנםאאוז״ 
 א:גע«פעלשע. «ון ימיאן •רעז.י־י»ראײניג»« ײאלמ״א^ ם•
 פ«ר»ײז• שרײבןר דןפדייי — ג*■יליירצ עיליז• ײ•
.« ^ מי jy •״נ o — •ױניאן. קלאוקםפכזי באארד דײיאינ 
 ב»רד. ר״יאינ■ קלאוקםפנער סע^־«רעז«. »«ני^ י.
 כא*רד. דזשאינ* קל*וקם*כער רע^-םע^ לפגגער. ל.
יוגיאז• ירזגסערם קלאוק סענ• ברעםלאו, י.
 יוגיאז. קלפיק-קפמרס מנ• יפגלצי׳ *•
 ױניאז• קלאוק־איערייאארם jyo קפילפז. ב•
 ימיאז• קלאוק״פיגישצים מננ• םאיקיז. ם•
 יוניאן. קלאיפ-רריױוערס םענ• סעץ, &
 יתיאן. ספויריםפמר jjo ריי^ ל.
 ױניאן. דדצסםאנער בא»רד דושאינ■ 4םן וואכםפן, י.
j ױניאן. ידעםםפנער באארד דזשאיג• סינקאי׳
a ,לפקאל יתיפז, דרעסםפכער מע^ ויסערםפן SS 
s קאז. ם• fo מ  ימיאן. צסציס-פדםי
 j8S לאקאל סעס «*ר, נג
.166 לאקפל jjo נעלםפז, ל.
 JBa לאקפל םעג ״נ״דצי. *•
 באאיד. דחיאע• •םפלגפםײמד חאלעגחנר, ל.
 גאפרד. דײיאינ• »ם»לגפםײ«צי, *.nr^-«־yo םילער, ».
j ,נ»עק»«ר jjo לאקפל ױגיאז, םילינערי M 
S ל«ק*ל ױניאן, םילמעיי ראוז׳ » i
a ,םןנדעלעװימ Jro-fp לאמל ױניאן. םילינזנרי M 
a .פיז יאון גודספז■ jjo 24 לאק«ל ױניאה םילינציי. 
.»J t ^וויים גאלדבער • ו ן  סיליגצרי *ון מ■ י
a ,יוניןן. גלאקצרפ סילינאר• איטג םעג• גאלוספן 
םפמר jjo יאנעיפ^ י•  ױניאז• מי
a ,י קאתסיל דושאמ• י״נ״פיוד מ ימיאן. מ
M לאמל ייניאז. קלױדקם נראסןרי J»o קייי׳י״ י• 4« B 

 יוניאן. בופײצים אייישא AVT*^PVO מלםקי. י.
*rTr»4J»t> MB>  J. יתיאן. •ןינטןדס
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גערעכטיגקײט ►( 4)24 ט

דער אץ טעטיגקײטען און פראבלעמען
 אויף מיטגלידער, די באקענען װילען
בא* די אין מעגלאך, איז עס וױסיל

*ײטוגגם־ א פון ראמען גרעניצטע
שװע־ פראבלעמען, די מים ארםיקעל׳
אונ־ פון םעםיגקייטען און ריגקייטען

 זײנען פינישערס, אלם לאקאל. זער
קאמ־ זעלבע די אונםערװארסעז מיר

 באדינגונגען אינדוסםריעלע און עקאגאמישע םליצירםע,
 װעלכע מים און לייז־עז עם וועלכע פון פראבלעמען. און
בכלל. טרײד אונזער םון ארבעםער די זיך ראנגלען עם

 םאך־ ספעציעלע אונזערע נאך מיר האבען צמאב אלם
 באזונדערם דארםען מיר וועלכע אויף שוועריגקײטען

רעאגירז•
 אגרימענטם די באדים האם ױניאן די װי דעם נאך

 געהאט מיר האבעז אםאסיאיישאנס, פארשידענע די מים
איי־ פראבלעמעז׳ ױניאן אלגעמיינע די חוץ זיד, םאר
גענומעז, גרונם איז זײנעז, וועלכע פראגען לאקאלע ניגע

 ענג זײנעז וואס פראבלעמען אלגעמיינע די םון םײל א
 דער אין *ושטאנד איצטיגען דעם מיט צחאמענגעבונדען

באארד. דזשאינם דעם אין אפאראט דעם אח אינדוםםריע׳
סםעף דטר און סססעלמענם פרײז

 און טרײד איז שטיק־ארבעט ®ת אײנםירעז דאם
גע־ נויםיג האט סעםעלםענט, פרײז ®ון סיםטעם דער

 אײ־ ביזנעם ®מ םםעף גרעםערען א אטנוהאלטען פאכט
געהאם האם מען ױי אדזשאסםערם, פרײז את חשענםם

שין דגעסאעג סהא זמע ײעז -ועױיסו געפדילדדי די איז-----
זײ־ ציים יענער םון הויפם־קאםםלײגםם די װען װאך.

אװער־ סאר באצאלם קריגען ניט אץ באשטאנען נעז
 דים־ א אדער טוב יום געזעצלאכעז א סאר אדער טאים

קאםפלײגטס, די r® באראקםער רער קײס. שארחשס
 אנ־ געוועז דאן איז אינדוםטריע, גאטנע די װי פונקט
 אנצײ געפאז־ערם ניט דעמאלם זיד האט עם דערש.

 די לאקאל• יעדעז איז אפאראם גרױםען אזא האלםעז
 ענדערונג די דורך סםעף גרעםערעז א פאר מיםיגקײט

 א ארויםגערוסעז אבער האט שטיק־ארבעט «ו װאך ®מ
 א ארױפגעלײגם און פראבלעם, פינאמיעלע שװערע

נאכ־ שװער געײעז אח װאס לאקאלעז׳ די אויף לאסם
*lywpii
 ®וץ ®ירערשאפם די קאלעגעז, מימע אז האף, איך

 איד װעז זײז סוחל מיר װעלען לאקאלען אנדערע די
 ױערט זײ פאר אײד אז באהױפםוגג. די מאכען is װאג

®רא־ שװערע א יוניאן דער אין פראגע םינאנציעלע די
אונזער מים פאל דער עם איז הויפמזעכלאך בלעם.

1- . — - .  t  *   -------l i  M l•  H M M I M  (■M• ^  r 9* בארירעז װעל זויך װעלכע םיבות גוליב לאקאל
ארםיקעל. פח םײל וױיםערדיגען

 די כאשעפטיגם האט פראבלעם םיגאנציעלע די אט
בא־ דזשאינט דעם םיז אין לאקאלעז די ®מ פירערשאםט

אריינ־ דעם םים אבעד םעזאנעז׳ פאר לעצםע די פאו ארד
 מע־ גענעראל אלם םײנבערג, ישראל ברודער פון קוםעז

 גע־ םראגע די אמ באארד, דזשאינם דעם םון געדזשער
 געװארען געבראכם איז עס און אקטועל, מער ווארען

is באאדזי ?קזעקוטיװ דעם םח אויפפערקזאמקײט דעד 
 נױטיגקײט די יוניאז אונזער איז מיטגלידער די און
is וױ װעג א געפינען is םים יתיאז רי פארוואלםעז 

אגגע־ האם לאקאל אונזער אױםגאבען. פארקלענערםע
יוניאן״ דער אין עקאנאמיע פון שםאגדפתקם דעס נוסען

 זיינען םיר וזי פונקט מסביט געווען זיינעץ מיד אדן
 אײנ־ װעג א ווערען געםינען דארף עם אז מטכיט. איצם

 ערלײדיגען iviyp ווןלט װאם סיססעט אזא אושטעלען
 אויף םיםגלידער, די פון קרױוועם און קאמפלייגםם 9אל
 אונזערע גופאסען דאך און שםײגער עםעקטיװען אן

ו אדיםגאבעז  מיםגלידערשאפט אונזער פון גרוים דער ז
אײננאמע. די או און

 למםע די אין אריענםירם אזוי זיך האכען נױד
 אײדושענםם ביזגעם 9 רערוױילט מאבען םיד און װאלען•

י אנשטאט גע־ האם לאקאל דער וזאס 15 #ריהןדדיגע ו
ן זאל חאט.  גײט דעד אין אז װערען. געמאכמ קלאר ו

 זיגען אין געהאט נים נױר האבען וואלען, אונזערע און
מ  גע־ דאם האכען מאנכע וױ חשבונות ואליטישע קיי
 אויפן געשםיאם זיך תאכען T# אױםטײטשען• ודאלט

ז געדאג^ אי מ ד וון ן י א י  עװארעןג למ^סופאר א•ק
ו ארן או ח פן ו ן ו t דזשאיגם דעם סון •י u p, מז  ײו

ד ןמ»ט מ gw שײ«די<קי gw g t v y s fn n  n  ym 
ס 5 ו*ס ס נןו לן ק ר ^6 ון  געשע וױיטוסידימ די ט

m p  v w <מװיתז H ו ן ר איז גידאנק ו ן ו

סארקץ איזידאר פון
מענעדזשער.

 אנדערע כאטש און וואונטש א בלויז געבליבעז לויםיג
 זײערע אין האבען באארד דזשאינט דעם פון לאקאלעז

 םטעפס, קלענערע דערוױילם צוריק, צייט א מים וואלעז׳
 און םעזאן, פון אגפאנג בײם די האבען םונדעםםװעגען,

 צו צאל דיפשע א צוגעשטעלם פריער, ביסעל א נאך
 די פאר קלאר איז עס אז גלויב, איך םטעף. זייער

 אונזער אז ױניאן, אונזער פון מיטגלידער צאל גרעסטע
 אםע־ אן וואס אזא, איז סעםעלמענט םריח םון םיסםעם
 םאר פרעםער א אפערײטארס, םאר סעםעלט רייםאר

 ממילא איז םינישערס. םאר םיני-«ער א און םאך זײז
 איםאליןנגײ דער אדער 117 לאקאל װען אױםגעקומען

 צו אויף מענטשען נאך אנגעשםעלט האט לאקאל שער
 בא־ איך וואם פאר קרעםם׳ זײער םאר פרייזען םעםלען
 ארײגגעשיקט זיי האט און ניט, אײגעגטלאך די שולדיג

 דיםט־ געגעבעז זיי האם מען און באארד דזשאינט אין
 פאר געווארען נויםווענדיג םארשטענדלאך איז ריקםען,

 װעלכע אי^שענטם, ביזנעם צאל א נאך צוצושםעלען אונז
 בא־ דזשאינט דעם אין טימם די צתאמענשטעלען זאלען
 אונזער אויף וואם םאקט, דעם אויף געקוקט ניט ארד.

 םיגאנציעלע גרויםע א ארויםגעלייגט עם האט לאקאל
 צו דערוױילען צו געצוואונגעז געװען םיד דינען לאםט,

i w p  . r o  W ט טיי ײי ח ר ת עןן״  רן די איז מ
 דעם בײ איחמשענםם• ביזגעם 4 נאד ויאלען, געלע

 האט טען,25 דעם יולי םמ מיםינג מעמבער דזשענעראל
 קאפ־ נ. קראוס, מ. ברידער די דעתױילט לאקאל אונזער

 זײנעז וועלכע שפאגיער, ס. אמ םינקעלשטײז ם• מאן,
 און באארז־ חשאינט דעם אמ געװארעז ארײנגעשיקם

 אמר, םםעף דער דיסםריקטען. וױכטיגע פארנעמען
 םעםעל־ פרײז סון פראבלעם םח טײל אײן בלויז איז

א םעזאן *ו סעזאן םמ װערם פראבלעם n מענם.  א
 אק צושםאנד דעם *וליב יונקמ. דער פאר שװערער
ה געםיגם אינדוםטדיע די װעלמז  קאנקױי דער אמ זי

 וױי־ װאם ווערט מארקעטם׳ טאיז״ אװ ״אום די םח רענץ
 פרײזען םעםלען סח אױפגאבע די שװערער אלץ טער
 די «ת םארדינסםעז »ח םםאגדארדם די אנהאלםען און

פינישערס.
 װידער זיך חזר׳ן סעזאן יעדעז ®מ אנפאנג בײם

 םײםם, שװעריגקײטען: קאמפליצירטע אלע די איבער
 דעס סעםלען צו קוםם עס װעז דיגגעניש, און קריגעוײי
 די שױער געװארען עם אמ הױפטזעכלאך גארמענם.

 ארבעט. לאק ביליגערער דער אק םעזאנעז פאר לעצםע
 גאך מען קען אדבעט לאץ ביליגערער דער אק כאטש

 וױיל םאנוםעקטשורער, אדער דזשאבער דעם פארשטײן
 זײן קעז ארבעם, םת פרײז דעם אױף םענם 10 אדער 5
 דער אכער איז גארמענט< פון פארקויף ביים פאקטאר א

 m קומט עס װעז אױםגעשלאסען, גאנגען אץ ארגומענם
 אנפאמענדיג ארבעט׳ לאק בעםעדער און םיםעלער דער
 די פאקםיש איז יאד העכער. און לארדא 16.75 ®ת

 פי־ םאר פרײזען די סעטלען בײ שװעריגקײט זעלבע
 בי־ דער איז וױ פונקט ארבעט׳ לאין דער אין נישינג׳
 יעדע סעזאן פון אנפאנג בײם זיך םאדערם עס ליגער.
 אנ־ אויסערגעוױיגלאכע און אויםמערקזאמקיים ביסעל

 שרײבער דעם «ת און סמעױ רתזעא «יז שםרענגוגג
 זאלען פרייזען די אז באווארענעז, צו שורות אם־זײ פון

 מעג- א געגען זאל און געהעריג, וױ װערעז מסעםעלם
i ארבעם, דא איז עס חיגז פינישערס# די לאכקײס i 

 װען איצם׳ אלעבען. מאכעז קענעז צו און פארדינעז
 םאל־םעזאז׳ינאכקו־ דעם פון םיו• דעם בײ זײנען מיד

 שע־ שםיק די אין פרײזען םוץ םעטעלםעגםס די קענדיג
 זי־ וױיניגער אדער מער מיט זאגען םיר קענען יער׳

 ארבעם געװען אח עם וואו שעפער די אין אז כערקײם,
 דעם קריגען צו באשטאגען זײנעז םמישערס די װאו און

 דעד םון זײ פאר געװארען געסעםעלם איז װאם •רײו
 סםאנ• באשמי&טע די לױט פאדדמם זײ חאבען יתקמ,
אגרימענם. פון און םףײד דעם איז דארדס

ארבסםסלאזיגקיים פון פראבלסם
 *ײגעגםלאך אי« װעלכע פראבלעם, צדױיםע אוגחנר

 אונזערע מעלכע ®יז שװערסמ׳ די און וױמױגםםע וײ
 פון פואנלצם די איז אמםערסםעז׳ לײחת פינישערס

מ ט.״עטסלאוס<ג«ר על כראנישע א «יי«ד<ז איז וז

ױניאץ פינישעדם
 אלע אין ארבעטער. אלע לייד־ען עם װעלכער םון און

 געזעלשאםםלאכער איצטיגער דער אין אינדוםטריעם,
 אל■ די און באדינגונגען אלגעמײנע די חת ארדענונג.

 םון אותאכע די איז לאנד, אין לאגע שװערע געמײנע
 פון רעזולטאם דירעקטער א אונז, בײ ארבעטסלאזיגקײט

 שעפער טאון״ אײ ״אוט פון קאנקורענץ שארפע די
 נױ דעם פאר ארבעט וױיניגער איבערגעלאזט האט וואם

 פראב־ ױינען דאם אז אמת, איז עס מארקעט. יארקער
 םים און קלאוקמאכער׳ אלע נוגע זיינען וואם לעמען
 זיינען, מיר אבער זיך. ראנגעלט בכלל ױניאן די װעלכע

 דאזיגען דעם פון געטראפען שטארק לאקאל, א אלם
 דזשאבס קײן קענען װעלכע פינישערם׳ די און איבעל

 די װאם דעם, צוליב וױיניגער, ניט לײדען קריגען, גיט
 אזױ ארבעטםלאז• אויך זיינען קלאוקמאכער אנדערע

 די םון אײנע געװארען ארבעטםלאזע םון םראגע די איז
 מים לאקאל, אונזער אין םראבלעמען אנגעװײטאגםטע

 אנפאמ דעם בײ זיך ראנגלען צו אוים קומט אונז װעלכע
םעזאז• יעדען םון

 האבען םאל־סעזאן׳ איצטיגען דעם פון אנפאנג בײם
 אומבאשעםטיגםע. צאל באדייטענדיגע גאר א געהאט מיר

 ער־ אונזער אלס אװעקגעשטעלט עס האט לאקאל אוגזער
 גע־ עם האבען מיר און פראבלעם, װיכטיגסטע און שםע

 אויםגאבע װיכטיגםטע און ערשטע אונזער אלס מאכם
 אונזער ארבעםסלאזע. די םאר חשאבם געםיגען צו

 האבען אײדזשענםס ביזנעס םטעף גאנצער דער אוץ אםים
a אייף מעגלאה געווען נאר איז עס יואס אלץ געמאן n 
 אץ מיטלעז, אלע אנגעווענדעט האבען מיר געביט.

 דער־ געווען דינעז מיר און ױױאן, דער םץ ראמען די
 עס ארבעםסלאזע. 200 איבער באזעצעז צו סאלגרייך

 קריגען צו אנשטרענגונג, גרױם דורך געלונגען, אונז איז
 הא־ 95 און םינישערס 105 םאר דזשאבם פערמאנענטע

 עס װעלכע םאר דזשאבם, טעמפאדערי געקראגעז בען
 װײ• ניט םאר ארענחשמענםס געווארעז געמאבם איז

 מאנבע אין םײגט- דאם און ארבעט סעזאן א װי ניגער
 ליידער ארגעט. וואבעז 16 אדער 15 >12 >10 פאלען:

 גערדען אגשםרעגגונג און װילען בעסטען אונזער בײ איז
 אר• אלע אבסאלוט םאר דזשאבס קריגעז צו אוםמעגלאך
 עם און ארבעם אין זיך נויםיגען װעלכע בעטםלאזע

 גע־ ניט חשאבם קײן האבעו וועלכע צאל א דא זייגען
 םונדעםטװעגעז קלײנע, א איז צאל די כאטש פונען.
 אפיפ אונזער םראבלעם. די קלענער ניט דאס מאכט

 םארו געםינעז צו קענעז מיר װאם אלץ טאז צו פרובירט
ארבעט אםגעטאנענע די אז גלויבען, םיר תשאבם. זײ

M y ־■y  M IV H I (KM■ ( tKKIK KMK KKMKKMK ■ II• •______________________________ ק) זודץ ײגוגג  סיס עסעס איז געביס, דעט אדיף דןדגד
 כאטש שטאלץ. דין מעג אדמיניםםראציע אוגזער וחגלכער

 אױף באזעצען צו באווײזעז געקענט ניט האבעז מיר
 אז אבער״ מיר גלויבען ארבעםסלאזע׳ אלע פלעצער

 גע־ דערגרײכט זײנען רעזולםאטעז באשםימםע גאנץ
װארעז•

לאגע פינאנציעלע אונזמר
 שױן מיר האבען ארםיקעל דעם ®מ אנפאנג אין
 אונ- םון שױעריגקייםען םינאנציעלע די וועגען גערעדם

 מיטינג םעמבער .געגעראל לעצטען בײם לאקאל. זער
 גע־ געבראכם איז םעפםעמבער, טען18 דעם םיטװאד״

 גע־ געלײענט איז װאם באריכט פעאנציעלער א ווארעז
 פאר ראזעגבלאם, ברודער סעקרעםאר, אונזער םון װארען

 האט ציםערעז, טרױןענע די חח א .1939 יאר דעם
 בילז־ סולשטענדיגען א געגעבען »ייד באריכם דער

 לאקאל. אוגזער ®מ צושםאנד םינאנציעלעז דעם ײעגען
־ דעם נאכגעפאלגט האם װעלכע דיםקוסיע״ דער אין  מ

 געצװאונגען געװען םיר דמען מיםינ^ יענעם םח ריכם
 שלעכםעז דעם װעגען אנאליז ברײםערעז א מאכען צו

 געפמם לאקאל דער װעלנען אק צושםאנד׳ פינאנציעלען
 אתזערע םאר נױטיג אמ עם אז גלױבען, מיר זיך.

 םיטגלידער״ נײערע די חױפםזעכלאך און םיסגלידער
 די אין לאקאל אונזער אין ארײנגעקוםען זײגען װעלכע

ת 1920 פון אז ױיסעז, צו יארעז• שפעםעחײגע  1924 ג
 דער אין לאקאל רײכםטער דעו־ געווען 9 לאקאל איז

 דאן תאט לאקאל אונזער אינםערנעשאנאל. גאנצער
 םירחאבעןדאן דאלאר• 165,000 פון סומע א פארפאגט

 דעס npi רועלכע געביידע, אייגעגע in געקויסט אסילו
 יעגער is דאלאר. 100,000 איבער געקאסט לאקאל

 ארבעםער פארשידענע געהארםעץ y לאקאל הפס גײס
 טױזעגמר״ שװןרן סיט איגםטיםמיעס״ און ססדײקס

ל יןדעו אױף אפגערופען איםערצו זיך חאם און ן י ו ן

25 ט י י ז ►
 אינסםי״ געזעלשאםםלאכער און ארבעםער יעדער םח

האנם. ברײטער א םיט םוציע,
 מיר מחען זײן> גיט אונז זאל דאם אומאנגענעם װי

 די אין ױגיאז דער אין ברודער־קריג דעם דערמאנען
 פאק־ האם וועלכער ,1930-1929 ביז 1922 םון יארען

 םאר־ עס ױניאז• גאנצע די געמאכט חרוב כמעט םיש
 איז באדינגונגען ױניאן די מים צוזאמען אז זיך, שםייט

 םאר־ דער און געלם די געגאנגען םארלארען אויך דאן
 שווערע די געקומען דעען דאן לאקאל. דעם םון מעגען

 אריינ- האבן וואם ,1933 ביז 1929 םון קריזיסײארעז
 צו־ םינאנציעלען שווערעז א אין ױניאן די געםירט
 דער מים געקומען איז וואם אויםלעבונג די שטאנד.

 אלע פאר מעגלאד געמאכט האם ,1933 אין א.״ ר. .ג.
 לא־ די סאר און אינטערנעשאנאל דער םון לאקאלען

 אפ־ זיך צו קומען צו באארד׳ דזשאינט דעם םון קאלען
 זיד אוועקשםעלען און שולדען אלםע ױיערע צוצאלען

 פינאנציעלען בעסערען א אויף וױיניגער אדער מער
 געװען דאן ליידער, איז, לאקאל אונזער םונדאמענט.

 די אויסגענוצם נים האט און אויםגאמם־לאגע אן אין
 ביים געהאט האבען לאקאלען אנדערע װאס געלעגענהײט,

 אריינ- נים איצט ײעל איד מיםגלידער. נײע ארייננעמען
 אונזער אז איז, םאקם דער אבער סיבות, די אין גײן

 פארבע־ ניט םינאנציעל צייט יענער אין האט לאקאל
לאגע. דין םערט

 איז 1934 אין ווען צושטאנד. דער געװען איז אזוי
 מיר געווארען. דערוױילם אדמיניםםראציע איצטיגע די

 םארמאר־ א םאקטיש לאקאל, א איבערגענומען האבען
 דעם צו אינטערנעשאנאל, דער צו חובות מיט געדזשםער

 sabqm .ותבטו דציצאג בצדצפאדשי px באאיי דזשאיגס
 םאר- עם דאלאר. 40,000 איבער אנגעטראסען האבען
 אונז איז אומשטענדען אזעלכע אוגטער אז זין־, שטײם
 םון טעםיגקײם דער מיט אנצוגיין שווער דיער געווען

 אנםאנגען געמחם האבען מיר וואם דעם חוץ לאקאל.
 געצוואונ* געווען טיר זײנען אלטע,חובות, ליקװידירעז

 אינםעגםיװער מער און םארגרעסערטער דער צוליב גען,
 אויבען שױן װי און בכלל ױניאן דער םון טעםיגקײם

 א ן^צוהאלטען נויטווענדיגקײט דער צוליב געזאגם,
 פרײז־ און םרייז־אחשאםםערם םץ סטעף םארגרעסערטעז
 אויםגאבע• םארגרעםערטע א םך א האבען םעטעלמענטם,

 עטלאכע לעצםע די םאר לאקאל אונזער האט דעם חוץ
 העלםען פון פראבלעם די זיך םאר געהאם כסדר יאר>

 קענען מיר גויםבאדערםםיגםםע. בכלל אמ ארבעםםלאזע
 אונזעך םיט אז איבערםרײבוגגען קײנע אן זאגען׳ דא

 גע־ סיר האבען לאגע פינאנציעלער באגרענעצטער זײער
 געקענם, האבען םיר װיפיל מערער געהאלםען און טאן

 אונז «ו געמענדם זיך האמן עס װעלכע די םינאנציעל,
 םרימד• אטת אז אױף געװארען געגעבען איז הילף די און

ר אובזער וועג■ ברודערישען לאנען ^ צ אנ  פראב- םיג
ירטער.rקאמפל אח שווערער א געבליבען איז לעם

 פיגאנ־ אונזער געבראכם האבען סיר ווען דערפאר
 םיר זײנען מיםינג, לעצםען דעס צו באריכט ציעלען
 ברײ־ און לעגגער זיד אפצושםעלען געצװאוגגעז געװען

 צושטאנד. םיגאגציעלעז גאנצען דעם אנאליזירען םער
 םינאגציעלען דעם אױםהערענדיג מיטגלידערשאםט, די

 עםוירדזשענםי *ן בז^ולאםען האט מיםינג, בײם באריכם
 אלגעםײבעם דעם וױיסעז סיר דאלאר. 3 פיז אסעםמענם

 אויך״ װײםעז מיר און מיםגלידער׳ אוגזערע םץ צושםאנד
 אםילו איז זײ, פמ םײל באז־ײםענדיגע גאנץ א םאר אז
 אפצו• שװער אמ װעלכע סומע, גרױסע א דאלאו־ 3

 אפרוף דעם אפ זײער מיר שאצען דערפאר רייםען.
 פאר םיםגלידער, אתזערע ®ון פארשטענדעניש די און
 װאם צוםרױ דעם אח לאקאל אונזער פח נויטזנז די
 םיר װעלכע אדםיױםםראציע, דער צו ארוים ווץזעז זײ

 זאז־• אנדערע װעלמ אירגענד וױ מערער אפ שאצען
 אסעסמענט דער אז צוגעבען. םיד מחעז אבער, ליידער,

 חעל־ צײםווײליג םײלװײז, בלױז אונז וועט דאלאר 3 פון
 און ארבעםםלאזע די צו הילף אגבאלאנגם וואם םען.

 הילף, אין זיך נויםיגען ווזנלכע מיטגלידער, די *ו בכלל
 װערען באגוצם קענעז ווײניג זײער געלט דעם ®מ װעם
 פראגע די װען אז גלױבען, מיר אבער צוועק, פארן

 זי אמ אױפקומען״ וועט ארבעםםלאזע פאר חילף ®ון
 םיט־ אוגזערע פאר װערען אוועקגעשטעלט אקטועל װעם

 בא־ צו וױ װעג א געפינען זיכער זײ וועלען גלידער״
 װעג, םעסיגען ױניאז א אויף פראבלעם די געגענען

 םארגאנ־ דער אץ געווארען געטאן איז עם װי פונקט
גענויײם.

\ װאלפן נאציאנאלס די אץ פליכם אתהנר
 פרעזידעגם פון ערוױילונג דער פאר קאםפײן דער
םאכם פאר קאמף פאליםישער א בלױז גיט איז רחוועלם

----------------------- 4 1940 נאװעמב.

82 לאר,אל יוניאן עקזעמינעדם דער אץ
בארנשםיץ םשארלם ®מ

םענפחטמר

 זינט םאנאטען. עטליכע לעצםע די ^ורד
 אין געשריבעז לעצםענס האב איד
ם״ דער פא־ די װעגען ״געדמםיגקיי

 דינען לאקאל, אונזער אין םירונגעז
גע־ ױיכםיגע עםליכע פארגעקומעז
 כדאי איז עס וועלכע מים שעהענישען

 מיםגלידער אונזערע םײ באקענען צו
 אינטערנע־ דער פון מיטגלידער אנדערע די סײ און

קורצען. אין םאז איד ײיל דאם שאגאל.
 מיט אנגעגאנגען זיינען וואס םארהאנדלונגען די אין

 נײעם א םאר קלאוק־אינדוסםריע דער אין בתים בעלי די
 אנ־ אלע מיט צוגליין־ לאקאל, אוגזער האם אגרימענט,

 םאדערונגען. פארשיידענע ארויסגעשםעלם לאקאלס, דערע
 ארויסגעשטעלט האט לאקאל אונזער וואם פאדערונגען די

 װי מיטגלידער, אונזערע פאד װיכםיג אזוי געווען זיינען
 םא* הויפם אונזער אטעמען. צום לוםם װיכטיג איז עס

 און אינגלאך די ארגאגיזירעז צו געװען איז דערוגג
 םוען און קלאוק־שעפער די אין ארבעטען װאם מײדלאך

 זײער מיטגלידער• אונזערע צו געהערם וואם ארבעט די
עען זײ װען איצם, ביז קאנקורענץ  ארגאניזירם. נים זי

 ארבעםס־שטונדען דיערע בייקומען. נים מיר קעגען
 און יזג-יאן־אגריפענם דעס דט־ד באגרעגיצם דיטמ

 אונ־ וױ שםונדען לעגמרע פיל דעריבער ארבעםען די
 12 בלױז זײנען שכירות זײערע עקזאמיגערס; זערע

 זײער גים באשיצם ױניאן די ;װאך א דאלאר 14 און
 דעריבעד זי קען באם דער זױן דזשאב אױפ׳ן רעכם

 גאטיר־ דעדפאר איז עס צײם. יעדער צו אוועקשיקען
 ארױפ• Tםעגל וױיט װי זוכען זאלעז באםעס די אז ליד>

 לאזען זײ אוץ ארבעטעד ניט־ארגאניזירטע די אט צוגעמעז
 ארבעסען וועלכע עקזעמינערם די פץ ארבעם די םאן

 אח עס ױניאז־שכירות. קריגעז און ױניאז־שםוגדען
 באשעפ־ «ו ביליגער און בעםער פיל באסעם די פאר

 יוניאן־ די אנשםאט מײדלאך און אינגלאד זײ טיגען
בושלערס. *ת עקזאמינערס

 םע־ גענעראל ױניאז, אוגזער םון םירערשאםם די
 קאנסערענץ־ די און םיינבערג ישראל ברודער נעדזשער
 הא־ דובינסקי, דוד פרעזידענם פון אנגעפירט קאסיםע

 פאדע־ די םיס צוגלײך אונזערע, פאדערונגען די בען
 פארגעלייגם פאכען, און לאקאלס אנדערע די פון רונגען

 קאנ־ די בײ בתים בעלי די םון ארמלעסערפ די פאד
 אנטזאגם זין■ האבעז אבער גתים בעלי די . פערענצען.
 פמ םעגות לאגישע און גערעכםע אלע די צו צוצוהערען

 עם *ז קלאר, געױארען אמ עם ױניאן־פארםרעםער. די
 די צװינגען צו מיטלען דראםטישע זײן נויםיג וועלען
 האט יוגיאן די לאגיק. צו צוצוהערעז זיך בתים בעלי

 אח קאםיםע םםרייק גענעראל די צתאמענגערופען דאן
 גע־ איז עס װאו מיםינג, טשערמאן שאפ דעם נאכדעם

 רופען is לסאכט1® פירערשאםם דער געווארען געבען
סםרײ^ א

 פאר־ די אדרעסירם האט דובינסקי פרעזידענם װען
 שאפ־ די און םטרײק-קאםיםע גענעראל דער פון זאמלונג

 פון םאדערונג די דערמאנם אױך ער האם םשערליים,
 םיידלאד איז אינגלאד די ארגאבחירען is לאקאל אתזער

 האט עד און עקזאמינערס די ®ח ארבעם די םוען מאס
 בעלי די אז רשסעלען,פא זיך איר ,קענט :געזאגם

 דער דיקםירען וועלען is nssin די געהאט האבען בתים
ארגא• is רעכם דאס אױפגעבען זאלען םיר אז ױניאז,

 און דעטאקראםישער דער — פארםײעז צװײ די צװישען
 גלײכ־ בלײבען קענען מיר עלכערis 11 רעפו־בליקאנער

— געוײנען זאל בײדע די ®ח װער גילםיג
 רחװעלט פרעזידענם פון װידער־ערמײלמג די

 נג1אױפהאלט די םרײד־ײניאניסטען אלס אמז פאר מײנם
מ טרײד די װאס אלץ ®מ  געװינען האם באײעגמג ײני

 סײנם עם עלם׳ן.11רח גטער1א עפאכע גװ־דיעל די זינם
 ליבעראלע די פיז אױםהאלםעג אץ פארזעצתג די אייד
 אנ־ זײנעז װעלכע געזעצען איץ רעםארמען םאציאלע אק

 רױוועלם דער ®מ געװארעז ײרכגעפירם איץ געממען
אדםיגיסםראציע.

 נים זױנז ®מ יעחמ פמ פליכט די דערםאר אח עס
is שםיסעז אח רעכם בירגערלאבע די פארנאכלעסיגעז 

 עםבלעם דעם אונםער םיעד איז וואלאס רחוזעלם, פאר
פארטײ• לעיבאר אםעריקאן דער פזץ

 את־ םים ארבעעטן װעלכע לײםע ניט־ײניאן די גיזירען
 >װן ?״ ײניאן־שעםער זעלביגע די אין מיטגלידער זערע

 שיז איז וואס אז דלךקלערם, האס ײבינםקי פרעזידענם
 לאנג שױן פראגע די האם םלאאר־אנגעשםעלםע די אם

װעדען. געלײזט געדארפם
 דער װעגען באמערקונגען דובינסקי׳ם פרעזידענט

 פאר איז םארזאמעלטע די פץ אפרוף דער איץ פראגע
 נז1א האט עס האםענונג. א אוץ טרייסט א געדוען נז1א

 גרייט איז ײניאן אונזער םון םירערשאםט די אז באװיזען,
 לאקאל קלײנעם א םון אינםערעםען די באשיצען 1צ
 לאקאלס. גרעסערע די םון אינטערעםען די ױי נ?ט1®

 אין סטרייק קיין אז געמאכט, אזוי אבער זיך האט עם
 גאװער־ געווארען. גערוםען נים איז אינדוםטריע דער
 איז עס און צדדים אלע פארתםען האט לעהמאן נאר

 דער םון םאדערונגעז אלע די אז געווארעז, איינגעשטימט
 נײ־איינגע־ דער 1צ װערען איבעדגעװיזעז זאלען ױניאן

 אומפארםיײ דעם מים קאנטראל אװ באארד שםעלטער
 פאדע־ די צװישען אנטשיידען. is םשערמאן אישען
 ארגאגיזירען is םאדעתנג די פאראן אויך איז רונגען

העלפ. פלאאר די
 אױם- גיכען אין װעם קאנמראל אװ באארד די ען11

פײג• אז.גדודעד ד,9זיג
 דער יף1א ײניאן דער r® םארםרעםער דעד בערג.

 צו זען אץ שטעאנג מ־יטיגע די נעםען װעט באארד,
 ארגאגי• נים די םאר אנערקענונג ױניאן לע1פ קריגען
 באשעםטיגט װערען װאס םײדלאך ן1א איגגלאך זירםע

 אמ עקזאמינערס ®מ פלעצער די יף1א שעםער די איז
 םים־ נזערע1א is רענץ1קאנק זײער אפשםעלען דמ־כדעם

ער.Tגל
ש די הסכערען באשליסען מיםגלידסר אתזערמ די
 דעריבער מח ער את קלײנער א איז לאקאל אװזער

 אנ־ די אץ באארי חשאינט דער ®ח הילף די האבען
 םרײד־פראבלעמען. אתזערע לײזען is לאקאלס דערע

 גע• משטענדען 1א אלע אמטער איז מאל אלע האבען סיר
 אמםער גאנצער אלם ײניאז דער is ®ליכם נזער1א םאן
 תרכגע־ האבען םיר ױאס באדינגעגען עדסטע11ש די

 ײניאן• די אז זשער, דעריבער דמעז מיר זװן מאכט
שטי• מאראלע גױםיגע די געננעז אמז װעם ®ירערשאםם

■u k---SjEC---- - ------------ --------------m:  ̂ x= ----------S5ZS B IB S  אג־ אם11 פאדערעג. װיכטיגע אתזער געװינעז is צע
 את־ םיז שװעריגקײםען 9יעלs:sיגD די אבער באלאגגט

 געס מאל אלע םיםגלידער אתזערע האבעז לאקאל, זער
o* אײד זײ םועז דאס איז לאסם׳ די געםראגעז אלײן r■

 אה אס11 לאקאל, ®מ מיטינג לעז9י5םפע א גײ
 האט םעפםעמבער, םען19 דעם געװארען אפגעתאלסען

 זײער ®ח יע8רעקאםענדא די ז9ם1אנגענ לאקאל אתזער
 is באשלאסען אוץ באארד םיװ1עקזעק אץ מענעדזשער

ש די העכערען  א םענם 10 מים סיםגלידער די ®ױ די
 םיט- אונזעדע װאם ס>1די סענט 50 די אנשםאם ױאך.

 אלעזs זײ װעלען ^s,s ביז אלם5גע האבען גלידער
 לאקאל. זײער אױפהאלםעז קענעז is ם1א סענט 60

 אסאל נאך םיםגלידער נזערע1א האבען באשאס דעם מים
 זײער םאד אפפערען is ®יל גרײם זײנעז זײ אז באוויזען,

ארגאניזידם. זײן is אום יתיאן
 דעם ®ין אז געװען. איז מינױגג ®ח באשאם דער

 60 ®ח דייס געהעכעדםע די זאל אן אקטאבער טען19
 אגהאלטען זאל דאס און קראםם אין אריק װאך א סענם

 א געײארען געגעבעז אבער איז עס .1942 אר1יא: ביז
 זײעדע באצאלעז װעלען װעלכע מיםגלידער is זעחה

ש זװן לדעז1ש  אקםא״ טעז19 דעם ביז פאראו־יס אין די
 א סענם 50 װי מער נישם אאלעז זאלעז זײ אז בער,

 םים- די אז האף> איד •1940 יאר ®ח סיף ביז םםעמפ
 אמ געלעגענהײט דער םים ען51באנ tt װעלעז גלידער

;ך)p םת• ביז׳ן ®אראױם איז דײס זײערע אפצאלען
V V 9®✓

 870 קא^ מװט גרעבערם ®ח אדבעםער די מיזי,
 ײםיגעז5םריה דעם אױף סרױערען סטרים, םע35 װעסם
 שיקען איז סינגער. באריס מיםארכעםער אתזער ®ת טױם

 תת1ש די זאלעז קיגדער• און םרױ זײז םרײסם־װארם א
שםערץ. זײער פארלײנםערען ביסעל א כאםש

;םשערמאז — שאץ ג :קאםיםע שאפ
װײסבערג• אמ שגײער סינגער״ נײםען
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גערעכטיגקײם

tn זדים־ארנעפ פח דיםגפזז a n a ̂רניע אין אינחםםריע אונזער איז װ קזגל־פ
 וועלכע צו פלאגען און איבלען אלע ו

 אינדוסםריע אונזער אין ארבעםער די
 װאו סלעצער אין אויםגעזעצט זיינען

םאל־ נישם נאך זײנען ארבעםער די
דא, אונז איז ארגאניזירט, שםענדיג

 גאך צוגעקומען אנדזשעלעם, לאם אין
 אינדוסטריע די װעלכען םון איבעל אן

 דאס םארגעסען. לאנג שוין האט מזרח־שטאטען די אין
 אר־ ארויסנעמעז פון הײם־ארבעט, פון איבעל דער איז

 נײ דאס אויף ווארפם וואס אויסצומאכעז׳ אהײם בעם
 סוועם־ פרן פארמע שרעקליכםטער דער פון שאםען דעם
 אינדוםטריע םרױען-קליידער דער אויף פראדוקציע שאפ
קאליםארניע. זוניגער דער אין

 היג־ דעם איבערגעבען איין־ םריהער איך לאם נאר
 בא־ דא זיך האט איבעל דער אט אזױ װי םערגרונם

געבראכט. לעבען צום אים האם עם וואס און וױזען
 געדענקען ״גערעכםיגקײט״ דער םון לייענער די

 אלס בארימם זיך האם אנדזשעלעם לאס אז זיכער, נאך
 בא״ נאר ניט קען װעלכע םעסטונג״- שאם ״אםעז אן

 נאר יוניאנם, געגען אינדוםםריע אייגענע איר שיצעז
 צו זיד אינדוםםריען אנדערע איינגעלאדעז נאך האט זי

 געגען געשיצם זיין װעלען זײ וואו דארםעז עםאבלירען
 אלם אדװערםייזם זיך האט אנדזשעלעס לאס ײניאנס.

 און ביליג און גענוג דא זיינען ארבעםער װאו ■לאץ
 ** ױנ פאר שוועריגקייטען אלע געמאכט ווערען עם ױאו

אײנצובירגערעז. זיך יאנם
פארזוך םען 0H1I BP B9U91 HA 11ייגי אוגזלד

 אנחשעלעם לאם אין דרעםמאכער די ארגאניזירען *ו
 םארזוך דער א. ר. J דער םון צײם דער אין ,1933 אין
 גע• האבען מיר װען ערםאלגרײך. םײלװײז געײעז איז

 אקטאבער איז םםרײק גענעראל ערשטעז דעם רוםעז
 דרעם דער אין ארבעטען װאם מיידלאד די האבעז .1933

 אונ־ געענטםערט מעקסיקאנער, מערסטענם אינדוסםריע.
 םינןי איבערגעבעגחײם. אמ ענטוזיאזם םים רוף זער

 אויף םעסט געשטאנען מײדלאך די זײנען צײם װאכזנז
 גע־ האט האלםונג מיליםאנםע זײער דעריייקעס־לאיז.

 ארבע־ אנדערע די פאד בײשפיל שײגענדער אלס דינם
 דערםוטיגט ארבעםעד די האטי עם שםאם• אין טער
 גע־ אנםי־סטרײק פאליסיס. אפעז*שא• .אז באוויזעז און

בא־ סארביסענע וואם םעםאדעז אנדערע אלזג אח זעצעז
J קײן ניט חאבעז ארבעסער, געגען אנװענדען קענען סעס 

ט פ א ה  קעמםעז און אײגיג זיך האלםען אדבעםעד ױען ^
רעכם• זײער ■^פאר

באםעס־ ימיאז אונזער זיד האט םטרײק יעגעם זיגט
 אגגע־ יערקװיש האט און אנדזשעלעם לאס אין םיגם ■

מף און דרזנם־ די אין ארגאניזאציאגס־קאםפײנס «ירם  םי
י זײנעז קלאוקםאכער די טרײדס• לציניאוס  מאל «לי י

 דער םים »ון ארגאניזירם, פראצענם גײנציג ארום מװען
ט איז קלאיק־ דער פון אײנשםעלונג  קאוד־אויםאריםי ^

 װאוקם דעם נאכצופאלגען איפשםאגד גזנװען זײ זײגעז
ר פון  פארביםענע די ארגאגיזירען און אינדוסםיײע דן

 סח ארויםצוז־חנחעז מזוכט זיד חאמו װאס באםעם
יוניאן־קאנםראל.

 דרעס, דער אין געװען אבעד עם איז אגדלרש
מ סיארםײצר  םײלעז אנדערע פארשײדעגארםיגע די י

 גע־ נישט זײנעז װעלכע םרײדס, פחיעדקלײדעד די פון
 װען קלאוקםאכעד. די וױ ארמניזירם סעםם אזױ יינז
 אר־ די אז דערזען, חאמנז םרײדס די איז באסצס די

ז און *רגאניזירעז ױך נעמלן מגחנר ר שױן קען מ  מ
 םװעם־ די אויף ארבעטעז צו םײדלאד די קריגען גים

 קװעלען נײע זוכען געגומען האבזװ«ײ מי־באדיגגונגעז,
«ז  צוגעשפילם זײ חאם גליק דאם ארמם. בילימװ־ י

פירארעמטע די פיז אײגװאנדערתג דער ײרן־

פעסאטא ראוז םיז
וױיס־פרעזידענט

דאקאט* םאום און נארד פון באול״. דאסם
װינם װאו ססעיטס אנדערע און קענזעם אקלאהאמא, סרן
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 קמדעד טצרס,פאר דיס^ארעםםע אם טדבר. • «דן
 זײער םים האבעז וועלנע פיאנערען^ קרעפםעע די §וץ

»יז די דצלטגארײאט בלום *ץ שוױים ח׳ P I •רעירי  ע
 ערד דןר אױף ערגערען זיך געקענס נישם םער
רן ן p אבוח דין ן נ י  אױם־ געװארען געצוזאוגגען י

u sv •ו מימח
p ארסערם פארארץמטצ די• u sp i וױ of איז

חאלב־צובראמנעם אלמען, אן________
a אים אויף ארויטמװארמן n ל סן ני

 משםחד» היפשע גאנץ הרע עין קײן די און ארעמקײם
 ריי־ דעם אין אװעקגעלאזט זיך האבען זיי :הײדא און
 גים און פרוכטבאר איז ערד די וואו קאליפארניע, כעז

 דארף מען װעלכע םרוכט און גרינצײג גענוג ארוים
בתים. בעלי רייכע די פאר איינזאמלען

 געקראגען האבען קבצנים די װאם אויפגאמע די
 איבעריגם קײן געװען ניט איז פלאנטאםארם, די םון

 מער םיל מאסען, אין ױי ױינען געקומען םרײנדליכע.
 פאר שכירות די האט דאם באשעפםיגען. קען מען ױי

 נידעריגסםער דער צו ארונטערגעדריקט ארבעט דער
 גע* ארום אזוי זײגען װאנדערער ארעמע די שטוםע.

 קינדער. און םרױען זייערע מיט הוגגערען צו צװאונגען
 ארגאניזירען זיך פרובירט זיי פון מאנכע האבען טאמער

 מער און ברויט שטיקעל גרעסער א פאר קעמפען איז
 געווארען באגעגענם די זײנען באהאנדלונג, מענשליכע

 אפ נישט זיך שטעלען װעלכע ױידזשילאנטי־באנדעם, סון
פאגראמען• פשוםע םאר אםילו

 אר־ הונגעריגע םון מחנות וואנדערענדע די אם
 דרעס־ אונזערע אויסנוצען אגגעהױבען האבען בעםער

םאר קוואל אלס מאנוםעקםשורערס גודס ספארם און

 קליי־ דער אין אריינדרינגען אנגעהויבען האבען מערס
דער־־אינדוםטריע.

 צום יאר דאם םיר האט דובינסקי פרעזידענט ווען
 ארגאניזאציאנם־ די אגצוםירען באשםימט מאל צוױיטען
 אנ־ לאס אין ספארםװער־־םרייד און דרעם־ אין ארבעט

 נאר ניט אז אויםגעםונען׳ שנעל איד האב חשעלעם״
 אין םארמערם וואנדערענדע די פון םרױען די אט קומען

 ארבעטען צו אן זיד באטען אח קלײדער־םאבריקעז די
 אויף םארדיגען צו אבי ?ןבירות איז ניט ױעלכע סאר

 שעגד־ די צוריק םאקםיש ברענגען זײ אז נאר ברויט,
 די אין פראדוקציע שאפ סװעם םון סיםםעם ליכסםע

היים־ארבעם. — נאדעל־םרײדס
 קאלי־ סאוטחערן אין ערלויבם אח הײם־ארבעם

 א געווארען אנגענוםען דארט איז לעצטענס פארניע.
 פארקרייעלםע ,םיזיש אז פאר״ שרײבם וועלכער געזעץ

 אהײם, ארבעם ארויסנעםען ,מעגעז פרױעז עלםערע און
בעלי די און ארכעם די ארוים געםען וואם די אז בועאי
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 פץ דיװמשאז״ װעלפער .איגדאםםריעל םיט׳ן אפמאד
 װאם םיגיםום־לוק חגם צאלעז זײ ױעלעז זײ אז סםזױם,

 דאלאר 16 — פאר שרײבם געזעץ קאליפארניער דער
 וױ שםונדען פער ארבעםעז גים װעלען זײ און װאך. א

 חאלט װעלםער־דעיארםםענם דער ערלױבט• געזעץ דער
 הײם־ די אט באזוכען דארםען װאס אגענםעז צאל א אן

 זאלען געזעצלן די אז זען און חנגעלמזגסיג ארבעםער
װערעזי אפגעהיט
יראק־ דער איז גום• עם קליגגט םעארעםיש איז

 די אנדערש. גאנץ אױם עס זיך ארבעם אבער טיק
 שוין האבען ארגעט. ארוים די גיבען װאם באסעס,
 דער םאו־ ■רײזען באשםיםעז צו אזוי וױ םקיםם אזױגע

 אויב םארקלאגען קענען גים זײ זאל מען אז או־מט,
 םיגימום. געזעצליכען חגם ניט פארדינעז אדבעםער די

 פארקרייעלםע סיזיש צו ארבעט ארױסצוגעמז אגשטאם
 אין ארבעטען גײן נים קעגען װאס פרויעז אלםע און

 םא־ גאנצע אז באוויזען, אונםעחוכונג אז האם םאבריק״
 אט ארבעם. דער אויף חײם דער אק ארבעםען םיליעם

 אײגגעװאנ• די צװישען שנעל זיך פארשפרײם סגפח ךי
 װע־ םיםעל-װעםם, דער *ון פאו־מער־פאםיליעם מרטע

 ארעם וױ און גידעריג זײעד איז לעבעגם־סםאנדארד םעס
עס זײנעז, פארדיגסםעז די  גאר וױ בעסער *לץ גאד איו

 אחײם ארבעס אדױסנעםעז דאס האם גאך דערצו גישנ^
שען. די פאר םעלות םד א גאר ײס״ מנ ח  מד אח די.

 » אז־ער גאראזש ן חינםער ערגעץ תורבח א וױיגליך
ען ארעםסםע די »ין װעדחויז ד  װען שטאט. פון מגןנ

ן םארשיארם דארםעז׳ ארמם םען  םען קאר־םער. «
 אג- גיט זיד דאקי מען לאנםש, קײן קױפ^ן נים דארף

לי אי גום אי עס איז איז. גזחמדיג וױ טאז  דערצו 4ט
מ די ארמםען דעדבײ קענןן גאד אנ  קינדער משפחזד ג
 םאן. צו אטמרש עםװאס נים האבעז װןלכע אנײרע איז

חגיארםמענם, װעלפעד פון רעגיסםראצמ חװ־ לױם

 אר• 1,200 װעלכע געגענד דעם אין פאראן איצט דינען
 די איז דאס אוזײם. ארבעם ארויס נעמען װאם בעטער

 אבער בין איך רעגיםטרירט• זיינען וואס די םון צאל
 ארבעםער פיל אזוי אמאל נאך פאראן ױינען עם אז זיכער,

 רעגיס־ נים דינען װעלכע הײמען די אין ארבעםען וואם
 בילי־ דער אויף ארבעטען ױי פון מערסטע די טרירט.

 קאטען־דרעסעס, עמבראידערי, םפארטװער, לאין גער
ארטיקלען. ענלאכע און םפרעדס קענדעלװיק
 וואס ארטיקלען, די פון מאנופעקטשורערם די אחוץ

 ארבעטער, ביליגע קריגען צו פאראינטערעסירט ױינען
 װעל• קאנטראקטארס נײ־מאשין די צוגעקומען נאך ױינען

 הײם־ארבעםער די פון ארעמקײט דער אין האבען כע
 די פארקויםען די מארק. נײעם א זיך פאר געםונען
 זײ אפצאלונגען. אויף נײ־מאשינען עלעקטרישע םרויען

 זייער מיט זיכער ױינעןי און פרייז גוטען א זײ רעכענען
 רע• צאלעז צו זיך פארפליכטען פרויען די וױיל געלט,

 די אוועק מעז נעמט גיט, צאלען די ווען און געלמעםיג,
 דערצו, געםירט שוין האבען מאשינען די אם מאשין•

 ענד אײנגעשאסם דך האבען פרויען סיםיגע מאנכע אז
 געווארען דינען און אויםצאלען אויף מאשינען ליכע

 שאפ םון ארבעט ארוים נעמען זײ סאב־קאנטראקםארם.
 נא־ נעמענדיג םרויען, אנדערע צו ארוים עס גיבעז און

 פון פראצענם געװיסען א טרחה ױיער סאר טירליך
ארבעט• דער פאר פרייז

 דא געםונען האב איך וואם לאגע די איז דאס אט
 אונזער אינדמזםריע. טיפעלײגיאו© און דדעס־ דער אין

 אױפקלערונגס־קאמפיין אן אונטערגענומען האם ױניאן
 שרישט. און ווארם דורך שטאט אין סרויען די צװישען

 געמאכם זײנען וואס קליידער אז אן, זיי וױיזעז מיר
 געפאר א ױינען באדינגונגען די אונטער הײמען די אין

 ראדיא• עםליכע געהאט האבען מיר געזונט. סאר׳ן
 אן אייד םירעז מיר םראגע. דער װעגען בראדקעםטם

 מענשען אונזערע שריםטליך. און מינדליד אגיטאציע אן
 סאראינטערע־ און פרויעדקלובען פארשיידענע באזוכען

 גום. דין צו שיינט אפרוף דער םארברױכער. די סירען
 שכניס םאראינטערעםירט. ביסלאכוױיז ווערט עולם דער
 זין, געםינען םוועט־שעםער די אט וואו געגענד. דער פוץ

 אז זיך געקלאגט און ױניאן דער אין געקומען זיינעז
 וועלכע מאשינעז עלעקםרישע די םון רויש דעם איבער
 האבען בײנאכט, און בײםאג שטונדען אלערלײ לויפעז

 שכנים די דװיךי היימען. זײערע אץ גיט רו קײן זײ
 ארבעטס- געזעצליכע די אז אויסגעסונען, מיר האבען

 סארדיגםטעז די אז און אפגעהיט ניט װערען שטוניעז
 אונזער מינימומס. געזעצליכע די ווי גידעריגער זיינען
 רעגירוע דער פון אוגםעחוכונג »ן אמט םאדערם ױניאז
 דעם דורד קענען צו האםעז םיר לאגע. דער איבער

 אז פאדערען אויםדעקעז, װעט אונטערזוכונג די װאם
 גא־ ווערען• פארגאמעז גאנצען אין זאל הײם־ארבעם

 דערגרײ• צו זאד גרינגע קײן זײן נים עס װעם םירליך
 ניט זיד םיר םארען אבער שוועריגקײםען פאר כען.

אפשטעלען.

 דרעםמא־ דעם פון ארבײט גוטע די לויבט
חילפס־קאמיטעט. מאכער

 אויא־■ לי ציען *ו ילאץ שטיקעל א םיר ערלויבם
 דרעס־ שװעםטער »ת ברידער מײנע םח םערקזאםקײט

 דרעס־ דעם םון ארבעם וױכםיגער דער װעגעז מאכער
 דורכ־ דער וױיםם לײדער ײײל הילף־קאםימעט. מאכער

דעם. װעגען פיל ניט דרעסמאכער שניטלימר
 וױכםיגקײם די באגרײפען אמעתױבען האב איך

 בין איך װעז ערשם קאםיםעם, ®ח ארבעם חנר םיז
ד װאי האספיםאל׳ פת צוריקגעקומעז  געלעגען במ יי

 וױמיג םען םראכט יםורים איז ליגט מעז װען קראנק.
 09 *ז איז־. באגרײף איאם אבער זאכעז׳ אזוינע װעגען

 קאסי• חילפס דעם פון בריװ םיםיאםיע דער געװען איז
 האסויטאל. אין געבראכט םיר חאם םרױ םײן װאס מעמ

 איד אז איבערצײגם מיד ערשטער דער האט װעלכער
 אימר־ שװער איז 09 װעלט• דער איז אייגואם ניס בק

i יחמ קראגקען א פאר איז עס וױכםיג וױ צוגעמז f 
מ געלט און םיממטיע ערםוםיגומ, קריגט םי  אן פוץ ש

 דאקטאר. פון מעדיציז דער םים צוזאםען ארגאנמאציע
שלימז ױך װיל איד  צתאםןן איז אלעםעז יײד «ז אנ

 lfppi מיר װאם די וױ װעלס כעמרער א םאר קעמפצז
איצםער.
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מאנטרעאל אין ערפארונג יאר ׳מיץ
גא־ אין האם דובינסקי םרעזידענם .ען

 און גערופען מיך 1939 וועמבער
 קיין פאהרעז זאל איד פארלאנגט
םירער־ די איבערנעמען מאנםרעאל

קלאוק־ מאנםרעאלער דער פון שאםם
גע־ ניט איך האב באארד, חשאינם

 האב איך חשק. גוואלדיגען קיק האט
די אין יאר 27 גע׳קהל׳ט זיך :געםראכט זיך בײ

 ארבעסער דער פון ריכםונגען אמ צווייגעז פארשידענע
 אוים־ געווען יארק, גױ קאכעדיגען דעם אין באוועגונג
 יאר 20 ױניאן־םאליםיק, גאנצער דער מים געבונדען

 גרופען בויען געהאלפען ,1 לאקאל אין אקםיװ געווען
 . yv.j בןזןן pK םאנאנדערגעװארסען זײ גרופקעלאד, אח

 די איבער אויך לאז אלץ, דאס איבער לאז — פלוצים
 אן איז פארוואגעלם ווער גײ׳ אץ םריינד און םאמיליע

 אנדערע מיט מענשען אנדערע צװישען לאגד, אנדער
 פרעזי־ ביים חזמים געבעםעז האב איך באדינגונגען.

 פרעזידענט אוגזער אבער אפלאזעז• מיך זאל ער דענט
 איר דרײם גרינג אזוי ניט — I אים דאך קאנט איר —
 אנםשולדיגונגען. און ת״רוצים מים אים פון ארוים זיך
 אײנ־ מיר מים ער האם — שםאנדפונקםען אלע םון

 ארויסםארעז צײט שםיקעל א םאר איך דארף געקגעלט
 אויסער אינטערנעשאנאל דער מיט באקאגען זיד איז
יארק. נױ

Tir^a, גיד איד .
 שםאט. דער אט אין בין איך זינט יאר א שוין װערם

 װעלכע ערםארונגען די איבערגעבען איצט װיל איך
יאר. דעם פון לויף איז מאנםרעאל אין געהאם האב איך

עם• שײנע גענוםען האבען עס אז זיך. םארשםייט
 דער אין היימיש געװארען בין איד ביז וואכען לאכע
 דער םים באקאנם גום זיך האב אין־ ביז שטאם. נייער
 מייגע אינדוסםריע. דער םון אץ ױגיאן דער םון לאגן

 און געהערט האב אין■ װאס םון איינדרוקען ערשטע
 באלד האב איד אנגענעמע. קײן געװען ניט זיינען געזען
האבעז• נים דא איך וועל דזשאב לייכםען קיץ אז געזען,

***
שלעכ־ א געמאכם םיר אויף האם ערשםען אלעם צו

 דער ארגאניזאציע, דער פמ לויזקײם די איינדרוק טען
 איז לאגע די מיםגלידער. די פון סםאםוס שלעכטער

 העלםם א מי מער םױגעלדיגע. קײן גארנים מיוען
 געיי זײגעז זײ מיםגלידער. פלאטאנישע געדוען דינען

 אזױ וױ וואכעז• 39 םאר װי םער דיום שולדיג װען
 ווארםען קאז םעז ? לאגע אזא צו קומען געקאנט האט

 זי רעגידונג. דופלעםי םריערדיגער דער אויף שולד די
 װעלכע געזעצען, אנםי־יוניאן געשאפען געהאם האט

 אוגזער פת ארגאניזאציאנם־ארבעם די געשטערם חאבען
 געװען אםשר, איז. דאם — אבער אינםערנעשאנאל.

 זײנעז עם אז גלױב, איך אורזאכען. די םון איינע בלױז
םיבוי^ אנדערע אייד מיועז

 האב אפים אק ארבעט דער צו גוט צוקוקענדיג זיך
 אוחאכען. אנדערע סארהאז זײנען עם אז געזען, איד
 אמ באדיגגונגעז די פארשםײז דארף מען םיסערע. «ח

 סאנםרעאל איז יארק ניו «ו םארגלײך אק פאנםרעאל.
 םים אײנע גוט זיד מעז קאן דא שטעטעל. קלײן א

 אײנפאכע די אױםגעבונדען. זימען אלע אנדערע. די
 בא־ דזשאינם םיםגלידער, עקזעקוםיװע ךי םיטגלידער,

 .שםארק זײנען בתנעם־אײדזשענטם די דעלעגאםעז, ארד
 ערשטע די בײ זיך רוםט םען צחאסען; אײגגעלעבם

 פאר* זעיז אין צװײםעז צום אײגער גײם םען נעםען,
 שטרעגג זײן באאסםע די קאנען וױ — איז ברעגגען.

 זאל םעז אז זײ םח מאזעעז און םיטגלידער די צו
 במגעס־אײ־ א קאז וױ !דיוס? ■ינקםלאך צאלעז

 דערפאר חשאב פון אדבעםעד אן אםשםעלען דזשענם
 60 פאר די פון העלםם א אםילו ניט באצאלט עד װאס

 םעז ף שולדיג את ער װאם םער אדער דײס, װאמז
 ײעלכע געגען םיםגלידעד צו מילד זײן געםתט תאט

of קלאגעז׳ ערעגםםע געווארען ארײמעבראכם דינען 
 א *י שםרעגג זײן צו הארץ * םען האט וױ — װײל

 נאעגט אזוי קען <מח װעלכעז םיםגליד א צו מעגשען.
״ חני םץ אײנער וױ באםראכס װערט וחגלמר און  מ

 װאס םילדקײם־באציחומ אזא געװעז איז עס !1 םיליע
 ײניאז• יער פח פוגקציעם נארסאאנ די מדיםערם האס
i באשלאסעז, apt איד t געפאכם דארמז ענדערוגגען 

iriffl• ר  «יד װערעז• אײנגעשםעלם םח ציפלץסדי «
י פאלגענדע D9«Bfi דערםים פארבינדתג אין האנ ח

סטענזער י. פון
דזשאינס־קאװסיל קלאוק מאנםרעאל מענעדזשער

שריםט־ װערען אויפגענומען זאלעז קאמפליינטס .1
 םאר־ װערעז געהאלטען זאלען ביזנעס־איידזשענםס לאך.

 צו באריכטען דארפען די און די םאר אנםווארםלאד
 דעם פאר איך האב אויך רעזולםאטען. די וועגעז מיר

 ביזנעם־ די םאר שאפ־דיסםריקםען אײנגעשטעלם צוועק
אייחשענםם•

 דעם ארבעםען אנהױבען ניט קען Tמיטגל קײן .2
 זשולדיג אי ער אויב )1940 יאנואר הייםם (דאס סעזאן

 האב איד װי הױת ,דױ?״. וואכען 16 םאר װי מער
 איד אז םארגעשלאגען, איך האב געקענם, ניט קיינעם

 את .בעל-חובות״ גרעסערע די מים םאז צו האבעז זאל
 ״ווארקינג־ די קריגען דארפען זײ זאלען מיר דורך אז

קארדם״.
גאר־ געיוען איז רעגולאציע אם־די דורכםירעז צו

 היב־ א באגעגענט האב איך זאכען. לײכםע די סון גיט
 װעל־ םוער אייניגע געיוען זײנען עס װידערשםאנד. שען
 יארקער ״נױ אזעלכע מים אז גע׳םענה׳ם, האבען כע

 דעם ױניאז דער סון םארטרייבעז איד װעל םעםאדען״
איז ערענםטער םיל אבער םעמבערם״. .גוםע ביםעל
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ר. פאכע םגלמז  דעם געגעז געקעמםם האבען זײ םי
 םאמעגטעז געווען זײנען עס אוםנים. פארשידענע אויף
 קוםען און םרעיז די נעמען צו װי געסילם האב איך װאם

 םעסט געבליבען אבער בין איד נױ־יארק• קײז צוריק
 הארצען אין םיף וױיל זאך, די דורכצוםירען אגםשלאםען

 פון םראגע א ס׳איז אז איבערצייגם, געװען איך בין
 מים־ מאנטרעאלער אונזערע אײנברעכען אײנמאל בלויז

 פאר םיםםעם ארגאניזאציאנעלעז געזונטען א צו גלידער
 אפשיי מער האבען שפעטער אביסעל װעלען זײ װעלכען

 צו ערסוטיגט אויך מיך האם עם און ארץ, דרך אץ
 האב »יד װעלכע קאאפעראציע און הילף די בלײבען

 האבען זײ איםאן. אח שעד׳ז ברידער די סמ געקראגעז
 און װאנט, שםײנערנע די דורכברעכעז געהאלםעז םיר
 עם־ בלויז געבליבעז זײנען וואכען עטלאכע בלוח איז

 שולדיג געוועז דינען וועלכע מיטגלידער, געצײלםע לאכע
 געגאגגען זײנען מיר דױס. האכען 16 פאר װי פער

 רעקא־ םײז לױם פיר, האבען פעברואר אק וױיםער.
 שאםי םאר קאנטעסם־קאמפײן א אראנזשירט םענדאציע,
 יעניגע די צו סתנות בא^טימם האבען מיר טשערלײם.

 װאך ערשטער דער ביז וועלען ױעלכע שאפ־םשערליים׳
 אץ מיםגלידער צאל גרעםטע די האבעז םערץ םמ

דױס־ביכלאד. 1940 יאנואר באנײםע מים שעפער דיערע
 ארויםגערוםען האם קאנםעסם־קאמפײז דאזיגער דער

 שע־ די אין אינםערעס ענםחיאסםישעז געוואלדיגען א
 םשער־ 20 צו מתנות אױסגעםײלם האבען םיר פער.
 אויף געוואחמ דװ־כגעסירם איז אויםנ^לונג די לײם.

 אינםםאלײשאן־םאםסיםינג אן בײ אופן לאכעןרפייע א
מ ארבעםער גרויסען אק  איג־ האם מעז וחט- זאל, רי

 דער םח באאםםע נײע די אײגגעשוואוירען און סטאלירם
.« מי  וועל* איז וואל־קאמפיח לעבעדיגען זײער א נאד י

 םיט־ צאל גרעסטע די באםײליגם זיך האבען עם כען
 געוואלדיגע די זען געקענם םיר האבעז דאן גלידער,

אז דער אק געקומעז איז וואם פארבעםערוגג תי  דאנק א י
 םארגעםערם. זיך האם דױם-צושטאנד דער וואם דעם

 פאר־ געהאם האב איך װי — דערצו געסירם האס עם
מ דער אק קומעז םיטגלידער אז — אויםגעזען ק ת  י

 שםאר־ םאקע םאדערעז אח ״קאםפלײגטס״ םיט אפםער
ר וואם .קאמפלײנםם״ די זאל מען אז קער. מ  ער* גי

 מער לעבען. מער ארײגגעבראכם האס עם לײדיגען.
 נאםירלאד׳ האם, דאס ימיאן. דער אק אקםיװיםעם

ם אויך ר  זאלען מנלי־בתים געדויסע אז דעם, צו מפי
מז זײ פון פאנכע אומצוםרידען. וחנרען א ̂ גע׳טעגו ה

ט װעלען די אז ױ דער 6דא לאזען ני  יארקער״ .נ
ײגער באלעםםיגען. די  האם אט־דיבעלי־בתים םח י

 ײניאז די »יז זיק םיז *רויסגעטריבען כמעם םיך
ען צו געצװאונגעז געװען איז סםאפעדזש. »חפ

 יאר טײז פח הכל םך א פאד »יד וחמ איצם, און
י׳ םים איד קאז יוגימ, פאגםרעאלעד דעד אין ארמס  י

 פעאגציעלעז^איז » פח סײ אז ערקלעחמ, פריחנגחײם
י איז שמנדיתקם ארגאגימצי^עלעז יז פת סײ מ י לי

 דער צו מיטגליד דעם םון באציהונגען די אין בעםערונג
 זײנען 1939 אין מיםגליד. צום באאמטען פון און ױניאן

 איבער פאר שולדיג געװען מיםגלידער פראצענם זעכציג
 7 בלויז דינען יאר היינטיגען ״דױס״• וואכען 39

פעריאדע. אזא פאר ״דױם״ שולדיג פראצענט

 בץ איד אז זאגןז, נים איך קאן םונדעסטװעגען
 מאנט־ אין לאגע דער מיט צוםרידען פאלשטענדיג שוין

 גינםטיגער דא איז לאגע די באטש אז סיל, איך רעאל.
 פאר פלאץ גענוג נאך םאהאן איז דאך יארק, נױ אין װי

םארבעסערונג.
ניו־ איז װי גינסםיגער איז מאנטרעאל אין לאגע די

:אוחאכען םאלגענדע צוליב יארק
דאם מאנםרעאל אין גיטא אח עם : ערשםעגס

 אװ ״אום און דזשאבער־קאנטראקםארם םון םראבלעם
 אינםאיד־מאנופעק־ די זײנען אלע כמעם שעפער. טאון״

 א אין םארהאז איז קלאוק־שאם אייז בלויז םשורערס.
מאנםרעאל. אדום קאונטרי,

אוס־ סארשאלטענע די אויך דא ניםא צוױיםעגם:
 אזוי איז יארק נױ װעלכע מים שעפער, קאנםראלירגארע

געבענטשט•
ארגעםער. אין דוחק א םאראן איז עס דריםענם:

 און שנײדערם אק מאנגעל א זיך שפירט םאל־סעזאן אין
אם־ גענוג גיםא זײנען ספרינג-םעזאן אין און םינישערם

אגריםענם לעיבאר קאלעקטיױ דער םערםענם:
 אײן שםעלם וואם קעגעדע) פון עי. אר. עץ. (די עקט

 דערלאזם ארבעםם־שטוגדעז םאקסימום און םיגיםום׳לויז
 קאנ• זאלעז שעפער נים־ױגיאן די אז ,םײלוױיז, גיט

ױגיאן*שעפער. די סיט ארבעםם־באדיגגונגעז אין קורירען
 אט ניםא מאנטרעאל אין איז עס :םיגפטעגס און

 לאקאלעז• סוז קעניגרײכען באזונדערע פון איבעל דער
 געגען מיםגליד פמ קאנקורענץ קײז ניטא איז דערפאר

 קלײן־פאליםיק, אם־די ניטא אייד איז עם און /מיטגליד,
 דער םאר םאראנטװארםליד םייל גרעסטען צום איז װאס

יארק• גױ אין לאגע

 דער איז מאמענםעז גיגסםיגערע די זיינען דאם
 איעא־ ניט אבער דארף מען סיטואציע. מאנםרעאלער

זייםען. שוואכע די רירען
 םיט פראצענם הוגדערט צוםרידען זײן ניט קען מען

 קייאיק־ שארהאז ליידער נאך זיינען עס רעזולטאטען. די
 לויזער• א איז ױניאן דער צו צובוגד װעמענם מאכער

 אורזאכען. םאלגענדע צוליב ערקלערען מען קעז דאם
 געיוארעז געבױרעז צוריק יאר 6 מיט איז ױניאן די

 גע• געקראגעז זײנען געװינסען ווייטאגען. אן לײבט,
 װעלכער םאר זאד א קאמםעז• ערענםםע אן װארען

 יסורים מים אנגעקומען אח װאס געבלוםיגם, האם םען
םײערער... געהאלםען װערם

 צושיל זײנען וואס ארבעםער פאראן — צוױיםענם
 פאר די מים זיד האלםעז בעלײגתינ^ די מיט באקאנם

 פאלען געװיסע אין אייד מאכם דאס םחותנינ^ גאנצע
 און בעסערע דערגרײכען צו יוגיאן דער םאר שײערער
רעזולטאטען. שנעלערע

 אױף צוסיל זיד פארלאזעז װעלכע ארבעםער פאראן
 דעם אדסיניסםרירם װעלכע חשאינם־קאםישאז, דער

 קאםישאן די אויב אז םײנען, זײ .קאוד״. לעגאלען
 מאק־ r» לױז־םיגיםומס באש^גן צו םאכט די האם

ד די פארזען זײ קאנען ארגעטם־שטונדעז פין סימומס  י
 וז■ אויפגעקלערם ג«ד דארפעז ארבעםער אם־די ניאן.
 וױיל דערפאר, עקזיסםירט חשאינם־יןאםישאז די אז רען,
^ די ײגי». V פאראז איז עם  דער םח םײל א איז יוני

ױניאז דער חעלםען דארף קאסישאז די אז :קאםישאן
אינתסםריע. חגר »ק ארם איר םארגעםעז נים אגער

 *גגעוױזזנן תאב איך װעלכע אורזאמן אײניגע אם־די
 םיםואציע, םאנםראלער חנר פח זײטעז שװאכע ךי פאר

 דערגרײמז גים זאלען םיר אז פאראורזאכם, חאבען
 דער־ געװאלם• האבעז םיר וחנלמ רעזולםאםעז אלע די

 ערפאלג םים דודכפיחח געקאגט גים מיר האבזמ פאר
 Ofאײג יעדעז אדײגציחעז צו ארגאגיזאצ^ס־קאםיײז. אז

אינםערגעשאגאל. אונזזװ־ אק םדעיד אק ארבעם װאט
 דדײ מאגםרמל r» םיי האמז םאג צו הײגט בײ

הוג־ די פאראז דמען עס )1 :שעפער קאםעגאריעס
 ארבעםעד די װאו יתקמ־שזנמד, חנדס־יראמנםיגזג

מחזנחנן מלי־בתים די און םיםגלידער אתזזנחג זײנןן
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 בעלײ די אבער מיםגלידער. אװזערע זיינען ארגעםער

 שע־ )3 ;אונז סיט קאגםראקםען קײן נים האבעו בתים
 אונזערע ניט דינען בעלי־מלאכות די וועלכע אין ■ער

 מיט ניט האנדלען מאנופעקטשורערם די און םיטגלידער
 אג־ אלע מאבעז מיר םוזען שעפער אם־די אױף אונז.

ױניאדקאנטראל. אונםער זײ קריגען צו שםרענגונגען
 לויף אין אז זען, צו צוםרידען איך בין סארלויסיג

 דער־ וױכטיגע געװארען געםאכם דינען יאר דעם פון
 און ארדענונג איינגעשםעלט האבען מיר גרייכונגען.
 דער צו םליכטען pa דױם־צאלונגעו בנוגע דיםגיפלין

 קליץ־פא־ אז םארזיכערט, האבען מיר ארגאניזאציע.
 אינ־ די שטערען ניט זאל פארטײ־פאליטיק און ליםיק

 גע־ מױען ווארקיגג־קארדם ;ױניאן דער םון םערעסען
 אמאלגאמײםעד דער מים חדשים• 6 אלע װערען ביטען
 מיט־ אונזערע ערלויבען וועגען אראגזשירט מיר האבען

 שע־ קאנםראלירטע ױי םון די אין ארבעטען צו גלידער
 האבען מיר מיליטער־ארבעט. פראדוצירט מען וואו םער,
 ״םוטס״ וועגען פראבלעם אײערלעםינג דעם לייזען צו נאד

 מענער־קליײ אין שניידערס פון געמאכט װערען װעלכע
שעפער. דער

 מאכען מיד וועלען יאר קומענדיגען אז האף, איד
 צו ברענגען אונז זאלען װעלכע דערגרייכוגגען ווײםערע

 םרא־ הונדערם דין װעלען שעפער אלע װען צושםאנד, א
 קאאפעראציע דער םים אז האף, איך ארגאניזירט. צענם

 אל- אין מיםגלידער די סון און טוער אקםױוע די פון
דערגרייכען. ציל דעם אט םיר װעלען געםײן

 בר. פון ױבילײ יאריגער 60 דער
וױשױ»ק דזשארדזש

 האם אנדזשעלעם לאם אין באוועגונג ארבעטער די
 װיש• דזשרדזש פון ױבילײ יאריגען 60 דעם געטײערט

 דער pc מענעדזשער דער איצט דארטען יזא װאס גיאק,
יוגיאן. דרעסמאכער

 נאמען באקאגטער גוט א איז ױישניאק חשראדזש
pa איז אינטערגעשאנאל דער פת קרײזעז .די pa דער 

 אײ־ געװען איז ער אלגעםײן. אין באװעגונג ארבעםער
 םיטגלידער פירענדע אח םעםיגע ערשםע די pa נער
 גע־ אױפגעבויט איז וואם ױניאז׳ קלאויןםאכער דער אח

 .1910 סץ סטדײק גענעראל גרױםען דעם דורך װארען
 דער pa מעגעדזשער צײם לאגגער א פאר געװען איז ער

מ לעצםע די pa יוניאז• קלאוקמאכער  איז יאר עםלי
 דע־ אװערלעפינג דעם םח מעגעדזשער דער געװעז עד

 לעצםען pa איז אינםערגעשאנאל דער פח •ארספעגם
 געווארעז געשיקט אינםעדנעשאנאל דער pc ער איז יאר
אגדזשעלעם. לאם אין

גן■ ױגעגם פריער זײז pc אמ וױשניאק שדזארשת
 איז ער באװעגוגג ארבעםער חנר מיט פארבמדען װען

 פאר־ ארבעםער םאציאליסםישער דער pa מעםיג געװעז
 ״ארבײ- םון מענעדזשער דער געװען און 0• ל• (ס• םײ

j ל. ס. דער פח ארױסגעגעמן טער״.
רעװא־ באלשעװיםטישער דעד פון נײט דער אין

 צוגעשםא־ וױשניאק ארחשדזש אח רוםלאגד pa לחױע
 אמ עד באװעגונג. קאםוניסטישער חיגער דער או געז

שער דער נײם געװיםע א געװען  .פרײזןײט״ פמ מגעדז
 האם און רוסלאגד קײן אװעקגעפארען ער אח שפעםער

 דע־ דעם אין פאסקװע אין א&ט תויכעז א פארנומעז
 אמדוסםריע. םעקםטיל און קלײחװ־ דער פון פארםםענם

 איז און אמעריקע קײן אודיק געקומעז עו־ איז שפעםער
 ״דעילי קאםמיסםישען פון מענעז־זשער דער מווארען

 אנםוישם זיד עו־ חאט יארעז לזמנםע די איז װאירקער״•
«r געווארעז איז און •ארטײ קאמוניסםישער םםאליג׳ם 
קאממיםסען. די פח געגנער »

 ױבילײ זײן *ו װישניאק ברודער באגריסעז םיר
u לאנגע אים וױגשעז און rערפאלג־ װײםערדיגע א און ־ 

 אינםעד־ דער אין םעםיגקײם פרוכםבארע און רײכע
געשאגאל.

 252 קאםפאני״, ענד ,שיגאזע פון או־מםעד די
 םילער ס. * ברודער באדאגקלו םםריט, טע38 װעסם

 גוםער זײן פאו דמארסמעגם *רגאגחײשאן קלאוק פיז
ם  דער סים םעםעלממט » וװשםינד־בחמגען איז ארמ
מ ־ ארבעםער. די פון אמסעדאמן די אין •יו

י : ו | מ י # | טשער־ טשאגאװסקי, ו ק
װיגאדסקי, מאדיס ;117 לאקאל — פאז

;117 לא^ תורשםרים, ש. ;117 לאקיל
גאר־ םרענק ;9 לאקאל קידאר. מאריס

די, , J17 לאקאל קאץ, דוד ; 48 לאקאל מ

̂עםפט טאנםרעאל םינדיקאםמ האםױלישע םים מניאן
שעהן בערנ^רד פון

י. װ. ג. ל. א. גענעראל־ארגאניתער
 איז שורות דאזיגע די שרײב איך מ

 דרעםמאכער מאנטרעאלער אונזער
 א אנפירען מים םארנוםען ױניאן

דרעם־ דעזשא דער געגען סטרייק
 איז םטרייק דאזיגעד דער קאמפאני.

 ניט דא קעםםען מיר וױיל װיכםיג
 ברעכט װאס םירמע א געגען בלויז

 אינםער־ דער םיט קאנםראקט א אוםן צינישען א אױף
 םי־ אויך גלײכגייטיג דארפען םיר וױיל נאר נעשאנאל,

 םיגדי־ קאםוילישע די םון םארזוך א געגען קאמף א רען
 דרעם־ מאנטרעאלער דעם אין זיך ארײסנורייסען קאטען
 פון בעל־הבית דעם םון הילף דער םים םאקע טרייד״

׳ קאמפאגי. דרעם דעזשא דער
גע־ געהאט םיר ד״אבען םירםע דאזיגער דער םיט

 םון פעקטען געװיסע וועגען אונטערהאנדלונגען פירט
 םירמע די נאכקומען. געזאלם האט זי װעלכע אםמאך אן

 צו וואך םון םארצויגען אוגטערהאנדלונגען די האט
 אז זיך, מיר דערװיםען טאג שיינעם א אין ביז װאך.

 ארבע־ די גענוםען האט שאפ דעם םון םארליידי די
 סינ־ קאטוילישער דעם «ו אוועק די םים און מאריגם
 םאר* םיסגלידער. םאר פארשריבען דארט זײ דיקאם,
 םיר האבען םארראט דאזיגען דעם אויף אז זיך״ שטייט
 אונ״ ארוגםערגענומען האבען מיר רןאגירט• באלד
 אפרייטאר־ די קאגען ^דס1<א W ?אטעים. זערע
 דינען, םיר ארבעםען. גיס םינישערינם די און קעס

 מעגלאכע אלע םיט קעמפען או אגטשלאסען גאםירלאך׳
 קלויסםער־ױניאן, די אז חגרלאזזנן. *ו ניט םיטלען
 פארבײ »ח רעאקציאנערעז םץ געפירם װערט װעלכע

 אגטיסעםי־ אן אויר האם וחנלכע ױניאז־שוגאים, סענע
 שםיקעל א אײנשאפען זיד זאל אוגםערשלאק, םישען

 םרילינג אין דרעס־םרײד. מאגםרעאלער דעם אין באזע
 גע־ קאמף שםארקען » אנגעסירם םיר האבען 1937 פת
 דאן האבען וחנלכע סינדיקאםען קאםױלישע די גען

 דרעס־שעפער. «אל חיבשע » פארכאפם געהאם שוין
n זײ האבען םיר r גארםענט־צענםער. פון פארםריבען 
פארםדײבען. די םיר ווןלען איצם אױך אז האפען, מיר

גע• אױםרעגונג ביםעל היבש א חערשם דערװײל
 פאר קא.״ דרעס ״דעזשא דער פון באלעבאס דעם געז

 דדעס־ אין סיגדיקאמז קאםוילישע די ארײגשלעפען
 דערםאר שםארק באזונדערס אח אויםרעגונג די םרײד.

 מיליאם שאפ, דאזיגזח חנם פין נאלעבאפ דער וױיל
 צױניסםישער חנר אין םוער באקאגטער א אח ריװען,

 אלײטענדע איז ריוחח״ םרם. פרױ, זײן ארגאנימאיע.
 םון פארזימרין געװעזענע און הדסח דער פון םוערין

 גע־ האס עם חדסח־ארגאניזאציע. מאנםחנאלער דער
 אידישע אין ספמיזנל אײנדדו^ שלעמזען » מאכט

 פרא־ זײנע אוליב זאל איד, חשוב׳ער אזא אז קרײוען,
 אן ארײגברעגגען או פארזוך א םאכעז םים־חשבונות״

 ױעלכען פץ םרײד א אק ארגאגמאאיע אנםיסעםיטישע
 די «ו לעבען. א סאכען ארבײטער אח^זע פיל אזױ

 אי־ או נויםיג גים אמ .גערעכםיגקײט״ r« לײענער
ױן בערגעמז  כאראק■ דעם װעגעז דימעןזאײכצעל מנ

 אויס־ מיר איז עס סמז־יקאםען. קאםוילישע די פון םער
מן «ו אמאל געקומען ױי  םינ־ דער וועגען גןגײער ש
 אין שפילם ארגאניזאציע די אם װאם ראליע םםערער

 פראוױנץ. קװיבעקער פון באװעגמג םרײד׳ײניאז דער
 ביז רוחען גים װעם אינםעתעשאנאל חיגע אונזער

 גים וױדער םינדיקאטען קאםױלישע די װעלען םיר
 דער געגען םםרײק דער דרעס־טרײד. סון פארטרײבען

 םיר ביז װערעז געפירט װעם ״op דדעם .דעזשא
דעגריימן. איל אונזער װעלןן

A
 דער אין קאםמפאן חטאינם דמר na ארגאנתירתג די

אינדוסםריפ דרמס
 דער «יז געװארעז אנאגסירט איז עס וױ נאכדעם

 קא־ פון לעגאליזאאיע דער װעגען .גאזעם״ אםיציעלער
 דער איז (דאם דרעם־םרעיד אין אגריםענם לעקםיװעז

 מאק• און םמיםונדלױנם ומגען .קאוד״ געזעצלאכער
ן האם ארבײסס־שטוגדאן^ סיםום  אוג• אנגעהױבען מ

 דזשאינם־קא־ די אומםענשמלען װעגען טערהאנדלמ
 .קאוד״. דעם אט אדסיגיסםריוזז זאל וחנלמ םישאז
אויטאריםי^ (קאוד

 ג«• אפגאהאלס^ן זײמװ דערכױט מרבינדונג *יז
ז םיםממן. דדײ װארןן י סיסינגען די אט •ון «ו«ײ י

 קאנטראקטיע־אדדים, צװײ די כאטײליגם זיך האגען
 קאגטראק־ אײן אלם אינטעתעשאנאל אונזער ׳איז דאם
 אלס גילד, דרעס־םאטפעקטשורערם די אמ צד׳ טינג
 אנװעזעגד דיגען םיםינג אײן בײ צד. צוױיטער דער

 מא־ דרעש קאסאז די םון םארשםעהער די אויך געווען
 אץ ארגאניזירם איצם זײגען וועלכע נוםעקטשורערס

 אפארעל סעחױס .וואשײבעל גערוםענער אזוי דער
אםם׳ן.״
 די אין שװעריגקײםעז געװיסע געווען דיגען עס

 מאנופעקםשורערפ קאטאךדרעם די םארהאנדלומען.
 ציל דעם םיט םאגיעװרעם פארשידענע געמאכט האבען

 ךער אין פארשםעהער צאל גרעסערע א אריינצוקריגען
 זײ שװאכער. זײן זאל אײגםלום אונזער כדי קאםישאז

 אזױ געבען זײ זאל םען אז פארלאנגם, געהאט האבען
 האבען זײ קאנםראקטינג־פארםי. א ווי םארשטעהער םיל

 פארםחר באזונדערע געבען זאל םען אז געוואלט אויך
 צו מאנוםעקםשורערס, דרעס טשילדרעז צו טערשאפם

 געםײנג^ האבען די מאנוםעקטשורערס. אום־אוו־טאץ
 מי• א אין ארײנםאנעװרירען אונז קאנען װעלען זײ אז

 אלע אפגעשלאגען גאםירלאך, האבען, מיר נאריטעט.
 געווען צד אונזער םאר איז עס מאניעװרעם. זײערע
 אוג• צו קװיבעק, אין װיזיטען דרײ מאכען צו נויםיג

 אוגזצדפ אז ארבעמס-סיגיססנר. דעם מיט טערד^דלען
װערעז. ניטגעקריװדעט אינםערעסען״זאלען

 קא• די אז באשםיםם. האס ארבעםס־םיגיסםער דער
 ומלןן םארםרעטער צען .14 סח באשםײן זאל מישאן

 קאלעק־ פון שותפיס די הויפם־צדדי^ צוױי די פון דץ
 די און 5 סים צד אונזער איז דאס אגרימענט. טיװען

 קויטיױדרעם די צו J& מים גילד מאגוםעקםשורערם
 און סארםרעםער צוױי געגעבען וחנרט םאנוםעקטשורערם

 צוױי לעצםן די םיגדיקאםען. קאםױלישע די צו צוױי
 געמד מאלט סיגדיקאםען וױ צו געגעבעז ווערט װאס
 צד• אלם ארבעטער גים־ױגיאן די צו געװאי־עז בען
 פאל m איז םיװ םת קוױבעק וױ פראװינץ אזא אין

 סיר קאםוילישע די צו »ייד בײגחגלזנ א צואווארםעז
 «ײ אז איצט, םענח׳ן זײ װען איבערחויפם דיקאםען,

 איך װעלכען פון שא■ דער איז (דאס שא■ א האבען
געשרימן). םריהער האב

קאםי* דער איז פארםראםעז דין װעם ױגיאן די
םענע־ שעחן, בערנארד סינף: פאלגענדע סים שאן

 - קלןוד אינםערגעשאגאל, מאגטחנאלער חנר סת דזשער
 דרעםסאמר פאחיצערין שארפענםיע, איװעם זשאדװע,

 דרעםםאכןר םענעדזשער יולעז׳ חשאחן ,262 לאקאל
לאקאל. דרעם־קאםערס םשערפאז קאהען״ נעם און ױגיאן

 םארטראטען זײן ױעם גילד םאנוםעקםשורערס די
וױיס־ גרינוואוד, j\ פרעזידענם; פײגער. םיל. דורך:

דעקעלבױנצ ji און בריםקיז ס. נאז־לער, ג פרעזידענם;
 קאנסםיםונין א אױסגעארבעם שױן האכען םיר

 קװימק קײן גײן דארף וועלכע קאםישאן דער פאר
קאבינעט. פון גוםחײסונג פאר

 װעל־ מיטגליד 22 לאקאד א פון בריו» א
 צוריקגעקערט װאם נאר זיר האט כער

 לאנגער א נאד ארבײט דער צו
קראנקהײט.

 פןו געםאן האט זי װאס ױגיאן, דער דאנק איך
 םאני• אין אוועקגעשיקם םיך האם זי וואס דערםיט, מיר

 ' םאר האט םעגטער העלם ױױאן דער וואס און םאריום
ד װאלט ױגיאן. די ניט װען געםאז• מיר  אױף געװעז יי

 מס־ דאם םרײעז דארפען םעםבערם אלע סיר און צרות,
 די זײער דאנק איד »מ ױניאז• די אײפצוהאלטען םע

ל תאבען זײ װאס שאפ, גראדערס קאחעז פח ברידער  ג
 פאםיליא מײן געחאלםען זײ.וזאבעז ױאס מיר, פאר טאן
געקענם. האבען זײ װיפיל אױף

 סטצף דעם און סאגיטאריום דעם זײער דאנק איך אץ
 פאו געטאז האנעז זײ װאס רמסס, ארםור דאקטאר אח

 אין בין סאגיםארױם, אק געקוםעז בין איד ײעז םיר.
 צר פארעז געוואלם חאב »יד איז נערװעז דיער געײעז

מז מיר רעסם דאקםאר דער האט ריק. עגי ת «ום ג  י
 אויסגעקורידפ און געבליבען דארט איןי־ במ דעם דאנק א

 I מאך איז שאפ אין צוריק איד ביז אצינד געװארעז•
פאםיליע. םײז פאר לזנבעז

 פסרדמאן ססם
אװצנײ סאראטאגא 699
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אװענטען רחװמלפ דורך פירם נרענטש פארםיי לימר פחנסעוס דרעס
m בילדונגם m m איז p w יזדאן

אן. בענדזשאמץ פון ל פ א ה
לאקאל H9 ססנמחשער

 איז אװענט רוזוועלם קאלירפולער את ױיכער א
 דרעם בראנקםער דעם םון געװארען דורבגעפירט

 פארטײ לייבאר אמעריקען דער םון ברענטש פרעםערם
 אויף העדקווארדערם, נײ־ערעפענטע זייערע אין

 מיםגלי• 300 װי מער עװענױ. טרימאנם איםט• 505
 געקומען דינען םרויען דיערע מים 60 לאקאל םון דער
 פרעזידענם םאר שםיצזג זײער אויסדריקען אװענט צום

 און פראגרעסיװער זײן אין גלויבען זייער רוזװעלט.
 דעם באגריםען צו אויך אמ פראגראם, דעמאקראטישער

 דער םון ברעגטש ױגיאן טרייד געגרינדעטען ערשםען
פארטײ. לייבאר אמעריקען

 איז העדקוואדערם בראגקסער די פון דערעםענונג די
 שםיםוע. באגײםםערםער א אין געווארען דורכגעםירם

 פרע־ דרעס די זײנען האל דעם אין אוײינגאנג דעם בײ
 וועל־ פלאקאט, ריזיגען א םיט געווארען באגריםט סערס
 בילדיגג םון לענג דער אין אויםגעצויגען געװען איז כער
 רוז־ פרעזידענט אר4נ ״׳״טימם :אויפשריפט דעם מים

 אלע און םיד סענאטאר װאלאס, וױים־פרעזידענם װעלם,
קאנדידאםען״. פ. ל. א. אגדערע
װאםילעװסקי׳ י. האט רעדנער ערשטען דעם אלס

 םײנ־ ישראל פארגעשטעלם איועגם״ םיז טשערמאן דער
 װעלכעד !אאח־, חשאינס ?לאוק פון מענעדזשער בערג״

 איגםערגע־ דער פמ פרעזידענט דעם ;םארטראטמ האט
 רעדע אײגדרוקספולער אן אין דובינסקי. דוד שאנאל

 לאקאל םון פירער די באגריםט ווארים םײגבערג האט
 ער ערםאלג. און ארבעט פיאנערישער דיער פאר 60

 ארבעםער׳ ױגיאן םרײד מיר, ״אויב :דערקלערט האם
 ארגאניזאציע, עקאנאמישע מעכםיגע א האבען װילען
 פארטײ. פאליטישע שםארקע א האבען אויך םיר םתען

 װאו װעלם חגר אין לאגד אײגציגע דאם איז אמעריקע
 הײגט־צױטאג אח גאד לעגט דעםאקראםיע פולקאםע

 דער־ דעמאקראםיע. דער םון םימנאל דער רהוועלט איז
 צו ײידער אים פעגליך מאס אלץ םאן םיר מחען פאר

דערװײלען״.
 דער פמ טשערםאז דער לעװי, מעםױ חשאדזש
ײד תאט פ., ל. m קאונםי בראנקם  בײ־ חיסטארישע ד
 אמעריקאנער םילע געװען דינען עם אז באװיזען״ שפילען

 םא־ פראגרעםױוע געהאם האבען װעלכע פרעזידעגםעז,
ר דמ«ן זײ ס.צדטאטפאפל ציאלע מ  דורגפא־ גציועז א

 רעאקציאגערע. געװען זײנען פארםײען זײערע וױיל לען,
 וועל־ פארםײ, לײבאר אםעריקען די אבער האם רחוועלם

דיל. נױ פת ■רינציפען בעסטע די פארוױרקליכט מ
 דער םמ ברענטש פרעםערס דרעם בראגקםער דער

 םעקרע־ דעם פון געװאחנז באגריםם אױך 1אי * ל. א.
 געװע־ באארד, חשאינם דרזנס פון םאר־םרעזשורער

 עק־ בלום׳ םאקם פון און םינקיף״ אסעםבלימעז זעגער
 J ל. * קאתםי כראגקס חנר פון סעקרעםאר זעקוסיװ

 פרע־ און 60 לאקאל פון םענעדזשער דער קאהעז, פאקס
 געמאכט האט ברענטש, פרעסערס דרעם דעם םץ זידעגט

מ פיגאנציעלער פאר אפיל שםארקען א  די איז שטי
 ברײםער א םים אפגערופעז זיןי חאבען פרעםערס דרעס
 אנ־ און סקולער צבי םיט קאגצערם רײכער א האנט.
אװענם• דעם פארענדיגם האט קיגםםלער דערע

 דערע־ די געװעז את דײן און קאלירפול אזױ פונקט
ם פון אדערסקװהעד ךי פון פענוגג  דרעם ברוקלינער ת

 ױעלמ ברענטש״ •ארםיי לײבאר אמעריקען פרעסערס
 1114 אין אקטאבער, טען19 דעם שבו^ פארגעקומען איז

חאיװעי. קיגגם
 געװעז העז־קװאדערס די זימען בראגקס די אין וױ

 האט װעלכער עולם, באגײסםערםעז א מים אנגעפאקט
 פחמידענט חײײאריגע די pa תיכםיגקײם די עןבאגריפ
■ ■״*. י װאלען.

יאר־ לײגאר אמעריקעז דער םמ קאגדידאנמז םילע
 באגרי* געקומעז דיגען ברוקלק, אין לויפען װעלכע םײ,
ד דרעס ניײדערעפעגםעז חנם אדרעסיחנז אח סןן ח  י

 לחדס אויפגעםראםען זיעען עם קלוג ■, ל. צ סערם
ף ײטסט קיאר גיו פאר קאגדידאס גערג,דגאל פ  ריםס

 142 לאקאל פון• ®ענעדזשער םואווים, חשאזעף קאורט.
ר קמגדידןןט ייח «fD לענדער17#ו לחױס קאתסילס^ז* מ

#MIA b MBAaL  m a m a m ^ aa amaaam  ma aaaa m m  m AMMזיצער pa איז פארםײ׳ דײבאר אםעריקען קאונםי קיגגס 
a וױיס ,60 לאקאל pa פיחגר די אױך a rm ra אקס&

שװער־ די אומשטעגדען, עקאנאמישע ערגםםע די
 קלאוקם־ דעם ביי אוועקגענומען גיט האבען צייםען, םטע

 אינטערעם םיםעז זיין װיםען• גאד דראנג זײן אפרעיםאר
 ױגיאן םרעיד אין אמ געזעלשאםםלאכע פאליםישע, אין

פראבלעמען.
 אפרעיםאר בײם אײגגעבארענקײט אן כמעם איז עס

 א האבעז און םראבלעמען, ענעTםארשי דיםקוםירעז צו
ד דערגרונטעיועז צום באגער  םארשידענע־ פמ תיד צום זי

דערשיינונגעז.
 געזעלשאםם־ פאליטישע, דיסקוטירען אפרעיטאדם די

 זעלבען דעם מים צײט־םראגען און ליטערארישע לאכע,
 טרעיד זײערע בנוגע עם טועז זײ וױ אימפעם און ברען

פראבלעמען• שאפ און
 מיםגלידער אםרעיטארם, קלאוקם מערהײט די ?ירץ,

 זארגעז מיט ניט זיך באנוגענעז 117 לאקאל אונזער םון
 םאר שפײז גײםםיגע אויו זוכען זײ פרנסד״ םאר בלויז
וױםען~ צום נײגער אמ דראנג יזײער םאר נשםד״ זייער

 באװאוםט־ אז אויך באגרײםען םיםגלידער אונזערע
ענער־ אמ מיליםאנטער^קעמפען קאנען ארבעםער זיניגע

מעגשען.
 צעשיקם האם לאקאל אונזער װאס פאמםלעם א אין

:פאלגענדעם געזאגט װערט םיםגלידער די צו
ד װעט ארבעטער־קלאם ארגאניזירםער ,דער  זײז ײי

 גערעכ־ pא פרײהײט פאר קלאס קעמפעגדער אלס לאגע,
מעגשהײם. דער םח צוקונפט די באשםימען טיגקייט

 שםעגדיג זײן ארבעםער־קלאם דער מת ,דעריבער
 ארגא־ פאליםישע אח עקאנאםישע זײנע דורך צוגעגוײים
 פאליםישע אזעלכע חגרגרײכען pa קעמפען צו ניזאציעס

pa פארזימרעז זאלען װעלכע ענדערונגען, עקאנאםישע 
 pa בעםערעז א באםעלקעחנג, ארבעםעגדער דער פאר

 גליק־ אח משד׳דיגע פו־ײע, א pa חײגם, מענשלעכערעז
םענשחײם. גאנצער דעו פאר צוקונםם לאכע

 חײליגע pa אויפגאבעז ערענסםע אזעלכע פאר
 קעגםעגיש, קלאסען־באװאוסםזײז, זיך סאדערם פליכטען

 אממםטעז וױ פארשםעגדעניש, גענויע און אינטעליגענץ
 דערפאלגרײד זאל װעלכע ארבעם, נױםיגע די אגצופירען

 אייד זיד פאדעדט עס pa ציל׳ אדבעםער׳ם צום פירען
 גרמטלאכע א גאר דיסקוסיעס, אויבערםלעכלאכע קײן נים

 םעםאחמ׳ pa םיטלען װעגען, די װעגען םארשםעגדעניש
 «ײנע געגען באנוצען שמסים ארבעםער׳ס דעם װעלכע

ארגאניזאציעם. זײנע געגען pa אינםערעסעז
 דעד םיט 117 לאקאל אתזער האט .דעריבעד

pa דעסארםםענם עדײקײשאנאל pa םיםחילןי ברײםסטער
- ---------------- ---------------------------------- 1 AAAAAAMIAAMAAM AAMAHAAAAAMAA • ביל םארשידענע אראנזשירם איגטערנעשאגאל אונזער

U mLaIAA MAMm L aIAAM ItlAMAAAIA ■MAMA ------------------------------------------ -------עלמ מיטגלידאר, אונזערע םאר טעטיגקײטען דונגס  וו
pa סטזײזסואװב דיער אױםבילחמ חעלפען זײ װעט

. - — — - — —————— AAA M|AM AAAMMMM iamMAMMMAaL m m m AA m^^ M■  “ עאר קעםסעז ו1 אגםשל$סעגהײס זײער אויסשםידען
 יושר׳■ בעסערער א אאר קעםאען צו אמםערעסען״ ערע

װעלס״. דיגער
לא־ אוגזער pa צוגאנג אלגעמימער דעד איז דאס

םעםיגקײםעז. בילדוסנם בנוגע קאל
n םיר rra אוים־ קלײגע מיט ארבעט, אתזער אן

— - -— LaaaaaAAAAA ABM AAAAMMAAM AAMAAMA Mbm MMA MAMMAM aaaa  אונזערע פון מערחײס גרױסע די וױײל אידיש״ אק נאמען
מז pa רײז־ען םיםגלידעו־  איזיישעל דער איז אױס זיד לע

שסראך.

.....................—— AAMAB MMIIAABA AAAMAAM (AmLm M -  — - -■ —- a■  אפע שםארק האבען װעלכע ױאםילעוזסקי, י, pa קאהען
 אלץ םאז צו ירעסערס דרעס אנזועזענדע די צו לירט
 Dflrmna יײלצןוי-דארײױע העלפעז צו מעגלץ• װאם

ג דעם pa חזװזנלס ז מז ג א  *ייי ײ ט•יק?ס ■a ל. ג
 אױף אפגערוםען װארים פרעסערס דרעס די זיך תאכען

פאר שםיצע פינאגציעלער סאר אפיל װאסילעװסקי׳ם
aammAAM AAAMAMMMAA M̂■̂ 1m. לײבאר אמעריקען דער a

MAMM AAmMAMM MM ABBABMBBMAaM MIMA MIMÂ MAAAM mma^Mרעזידעגם דצר גוםבעםער, סאקס■ pa קליב, בריקלח
 אח װעלמר אוועגם, םון פאחיצער דעד געװען איז

גרפ ן םיס ׳ געזוארעז פארענדיגס  קאנצערט־ לןןוספן
פראגראם•

 pa צושםאנד געםים pa כאראקםער דעם קאנענדיג
 ביל־ אונזער םיר קאנצענםרירען םיםגלידער, אונזערע

 סים־ pa אפען־םארוםם לעקציעם׳ אויף דומם־םראגראם
 טרעיד געזעלשאםםלאכע. *אליטישע, איבער פאזױםם,

פראבלעמעז• צײם pa ליםערארישע ױגיאן,
ענג־ לערנען צום קלאםען םים אז אויד םירעז מיר

 העכערען א אויך מי לײענען, pa שרײבען רעדען׳ ליש,
יוניאניזם. טרעיד אין קורם

 עק־ ארבעט דאזמער דער מים אנצוםירען אויף
 בילדוגגס־קאםיםעם״ א לאקאל אק אונז בײ זיסםירם
 צײםװײליגעז םאלגענדעז דעם באשטיםט האט װעלכער

.1941 יאנואר ביז בילדוגגס־פראגראם
1( w װעלען םרי, אזײגער 11 פונקט שבתינ^ אלע 

 לאקאל, אונזער pa אםיס אק לעקציעם װערען געד״אלםעז
סםרים. םע36 װעםם 242

 דעם שבוד םארקומען ױעם לעקציע ערשטע די
גאי־ועמבער. םען16

 איל אנהויבענדיג ,5:30 אװנם, מיםװאד אלע )2
 געהאלטען אפיס לאקאל pa װעם נאװע&כער, סאנאט
שיײבעז, עגגליש, לערגען ^סמ עזסקלא ומרען

pa .םאד פארשרייבען זיד קען איינער יעדער רעדען 
קלאסעז• די

 pa אנםאנגענדיג ,5:30 אװנם, מאגטאג אלע )3
 װע־ געהאלםעז אםיס לאקאל pa װעם גאוועפבער, מאנאט

 יעדער ימיאנמנ^ םרעיד איבער קודס חעכערער א רען
קורם. דעם pa געמען אנסייל קאן אײנער
 אראנ־ װעם בײםאג, אזײגער 1 זונםאגם, די פאר )4
 די pa לעקציעם — צײם צו צײם pa — ווערען זשממז

 ילעצער די םיםגלידער. אוגוערע pa װאוין״געגענדען
pa וחנרען אגאנםירט װעלען דאםופם די pa םעג־ די 

צײםוגגעז. אידישע לאכע
דע- טעז14 דעם בײםאג, אזײגעד 1 שבו^ סאר )5

 קאנ־ ארעכםיגער א געווארען אראנזשירט איז צעםבער,־
דעד )a :קרעפסען באריםםע פאלגענדע םים צערם

 אינטעדנעשאנאל אתזעד pa עסמערקרא םיםפאני
 אםים״■ ליבפאן■ העדמאן pa דיריגענט פאחלער, פריץ
 אי^ פרן זינגער באליבםער חןד ב) דיריגענם; טענם
פע  די ג) ;שםייגווארצעל מאיד פאלקס״לידעד, וי

 bgn עײעלב קעי, צלמאס זמגערק. אסראגאס עפראבמפול
 אפערא םעסראפאליטאז דער pa אודישען אן געוואונען
קאםפאני.

 סאר פרײ אבסאלוט איז קאנצערט צום אײנםרים
מיםגלידער. אונזערע

 pa אנט״לצוגעםימ מיםגלידעד אוגזערע man םיר
 גײסםיגעל א האבען און אקטיזױטעטען, * גילדתגס אלע

גענוט.
 אונזער אױס םיר דריקען געלעגענהייט דער בײ

 עדידקײ־ צום דאנקבארקייט הארציגע pa אנערקעגוגג
 םאר איגםערנעשאנאל אוגזער pa ועפארטטעגט שאנאל

 גיבען זי װאס קאאסעראציע pa םיםחילף ברײטער דער
 אנ־ אוגזער דערפאלגרײד דורכםירען pa לאקאל אונזער

בילדונגם־יראגראמעז. גצצייכעגטע
A

AAAAAfcOt| AAAAM

ע צי מ א עז ר
r a, בעטצראר די pa שםעכער pa ,שןרקי 48 םאן

—--------------- }maaBMAB MBM a MM AAAMMAAMM MMMAM AAAMAMM m m a a  MMM  אונזער צו אנערקענוגג אוים דריקען יארק, ניו סםרים,
 דערמיד^מאו pn פאר סאלאט, חשײק ברודער םשעדפאן,

 ארבעטער, די pa װאליאוןיבעםטען פארץ ארבעם לאכער
 אינפ םיר אחנזענטייען אנערקענוסנ pa ױסדדוקא אלס
 לאנגל אים וױגשען pa ריסם״װאטש, גאלוענעט א טיס

 fpia דאיי זאל ער אז pa געזדנד, pa לעבען יארען
מען קענעז וױיטער ערענסםקײ^ זעלבער דער טים ו

aabAAAA AAB AAA aabbmabbmiaaimammmaam , mamאיצם• ביז וױ איבערגעגעבענקײס און
ד צו אנערקענונג אוים מיר דױקען גלײכצײסיג  ש

Irm יסטאר גדידעד ,עדזשערנעמ דיסטריקט זער ara 
 אפחיטעז pa ראציעקאאסע pa רגפטא ערגיס pn פאר

 שאס> pa ־באזײנגתממ עטס ארנ די
. .•קאסיםע זױ

ק פןי ^ pa 117 לאק• שילער, וו ד מ מ ד 3 לאפ ג



ן

ט ײ גערעכטינקײס ־►)◄־30 ז

פארטײדיגוננ נאציאנאלע און נעזונט
 צו װיכםיג איז פאלק א פון געזונט אם

 פיל נאך אבער איז עם צייט. יעדער
נא־ א פון ציים דער אין װיכםיגער
הויפט־ דער נױט־פאל. ציאנאלען

 ארמיי אמעריקאנער דער םיץ כירורג
 ער ורען גערעכם געווען זיכער איז

 אין ספעציעל אז באהויסםעם, האם
ר ווען מאמענם. איצםיגען דעם  םארשםארקען צו זוכען פי

 װיכטיג באזונדערם עם איז פארםיידיגונגס־מיסלעז די
 פון געזונם־באדינונג דער אויף זיד קאנצענםרירעז צו

 פארםיידיגעז קענען נים וועט םאלק קראנקעם א סאלק.
 ױין זאל עם װען לעבענם, אונזערע און לאנד אונזער
טיג  נים קעז םאלק קראנקעס א דערפאר. קעמםען צו נזי
 אינער־ אדער אויםערליכען דעם װידערשםאנד קײן געבזןן
ױטיג װערט װידערשםאנד ווען פײנד לי־כעז  באשי־ צו נ

ז  לעבענס־שםייגער. אונזער און פרײהײםען אונזערע מ
 שכל־ אדער דענקען קלאר נים קענען םענשעז קראנקע

 נים שוין צײםען. גארםאלע אין אםילו האנדלעז דיג
 פץ באזארגונג די קריזיס• א םיז צײםעז איז רעדענדיג

שע גוםע םיגען װאס די םאר אױםפאסונג םעדיציני  זיך נוי
 די םון איינע זײן דעריבער םח אמ דארף דעם, אין

 נאציאנא־ טון פראגראם דער אויף פוניןםען װיכםיגםםע
פארםײדיגוטג לער

םוירװיס העלטה פאנליק די האט יולי לעצםען

 אנשםעקענדע״קראנק־ הויפם אכם די אז און *ײכענם״
 םקארלעם אינםלוענציע, מאזלען׳ דיפםעריט, װי הײםעז׳
מי׳  פאר־ אין שװאכער װערען טיפוס״ אח יאקעז םי

ר איז דאם יאר. 'לעצםעס םים גלײד מ  נײעם. גוםע זי
 פון ביורא די האם יאר זעל**ז דעם םון ײני איז אבער

 אונז שטאםעז םאראײניגםע די םיז ארבעםם־סםאםיסםיק
 םאר־ קראנקהײם אז צײגען, סמנים ,אלד אז געםאלדען׳
 שטאר־ דער אין אח קרבנות צאל דער איז זיך גרעסערט

 «רא- דירעקםער אין אן. גרײםס עם װעלכער םים קײס
 די םוץ אימקונםט פון םארקלענערונג דער צו •ארציע
 ארבעםער ®ון פאםיליעס די פון װעניג זעהר םעגשען.

 נאד געויענדעם זיך האבען באשעפםיגונג אבעזה װאס
 מערםםע די קליניקם. םרײע י1 איז הילף םעדיצינישע

 סומע קלײנע א װעניגסטעגס אויסגעגעבען האבעו די ®ח
 אבער סומע די אױםפאםוגג. מעדיצינישער םאר מלם
 די ספעציעל םארגינען, געקעגם זיך האבעז זײ װאס

 װײם געווען איז נידעריג׳ דיער אמ אײגקונפם װעמעם
 גע־ זיך האבען זײ װאס אין דעם פאר געניגענד נים

גױםיגם.
שװע־ באזתדערם א שאסט װאם לאגע די איז דאס

 םעז דארף םײנוגנ, םײן לױם לייזעז• צו אבלעםפר רע
 אויםקלערונגם־קאמפײן שםארקעז א אנפירען *וערשם
 אוים־ ®יז וױבטיגקײם דער איבער עולם דעס ןצװישע
 צוגענג־ מאכען מען סח צװײםענם געזונד׳ אוים׳ז «אםעז

 בכח םיגאגציעל נים זײנען װעלכע פאםען, די פאר ליך
 םעדי- פרױואםער גוםער פאר אויסגאבען די צאלען *ו

 גלױב »יד יעם• פאר םיםלען די באהאנדלומ, צינישער
 *ריװאםע דורז־ װערען דערגרײכם קען דאם אז גימ,

 אינםםיםוציעם. צדקה און אנשםאלםען װאוילםעםיגע
oy דער װערען דורכגעםירם נײםיג עריטערד דאו־ף 

 האם װאעער סענאםאר וזאם געזונדהיימס־יראיעקט
מ ארײנגעבדאכם  לאנד דער ®ח םײל א «לם קאנגרעס י

רעגירוסג דער םון פארםײדיגומם־אראגראם
 'וניאן דמר ון9 פרימד א — וואלד 1דידיס םיס

םפנםער המלםה זעם און
 אעזעד האס װאלד׳ ליליעז ®יז םױם דעם ײדן־

 סענםער חעלםה יתיאז דער און בכלל אמטערנעשאגאל
ם ר  איבערגזך און #**אינםערעםירםען א מרלארען מ

ם מ  און ייגקמ דער צו פרימדשאםם איר ײרימד• מ
 זי װען אנמהויבען ײד תאס אינםםיםחױע ארנזער *ו

 אװ באארד חשאינם דער «ז סיםגליד » מװזען איז
מיי מ אנ  בא־ קלאוק־אינדוסםריע, דער איז קאנםראל ם

ױסחגטערפא אלס גאװערנאר פון שםיםם  ■אבליי^ ®מ י
n ײ האט  קאנ־ דער אויף געדיגם איבערגעבעז ארן מטד

ל ד יי־ז ר  פאראמםערעםירם שםארק געװען איז אמ מי
 ד«ר וױ נאכדעם דעדגרייסגגעז. *ח •ראנראס וױר איך

mama ~̂ אױם־ זיד האם קאנסראל סאניםארי אוז באארז־ דזשאינם ס׳ ח לי  אין פאראינםערעסירס זיך ודאלד סױס האס גן
או תי מ » םעגטער. mftyn י ד ם קו  oip ד וײדער ויי

ך ן ןי ען ןוו ^נ ווי א ^לס ן ױ  םםרים העגרי דעם ■ון מ
-----~ "n  wm r »םםעזי איר ®ון םיםיגג » <ח8יארר

גיופממ מ. פאולץ םח
סענםער העלםה יתיאן

 מענשען אירע אויפקלערעז צו אייעעלאדען אונז אמ
אינםםיםוציע. אונזען־ ®ח ארבעם דער איבער

 ױניאן פון דירעקםאר פרייס, מ. דזשארדזש דר.
 דירעקםאר געװען אויך איז וועלכער סענםער, העלםה

 דע־ און קאגטראל םאניטארי אװ באארד דזשאאנם פון
 האם װאלד, מים םים בארירוגג נאענטער אין ריבער

:געזאגם טוים איר וועגען דערװיסענדיג זיך
 סים־ געהאם מאל אלע האם וואלד ד. ליליען ״מים

 ארגאני־ זייער און קל^ער־ארבעםער די מים פאםיע
 כםעם דערגרייכונגען. און קאמםען זייערע מים זאציע,

ארבעםער קליידער םרויעז די םון םםרייקם אלע אין

 םען אונםערדריקטע. די געהאלםען וואלד םים האם
 אונד די געװען איז זי אז איבערםרײבונג, אן זאגען קען

 אונ־ וואם קאםםעז אלע אק פארמיםלעריז אסיציעלע
 גרוי־ נאכ׳ן .1910 אין געםירם. האבען מענשען זערע
 האם סום־אינדוסטריע, און קלאוק־ דער אין םםרייק סען
 דעס אפצושאםען סםרײק אין באםייליגם וואלד מיס זיך

 גע־ אח זי אינדוסטריע. דער אין םוועם־שאפ םון םלעק
 קלאוק־ םרייען דער סים פארבונדעז אפיציעל ווארען

 פארטרעסערין אלם אנגענוסעז האם זי װען אינדוסםריע,
 םאגיםאדי אװ באארד דזשאינם דער אויף םאלק פון

 האם זי געווארען. געשאפעז דעמאלט איז וואס קאנטראל
 די ענםוזיאסםיש און אקםױו באארד דער אויף געדינם
 און עקזיסםירט האם אינםםיםוציע ךי וואם יאר אכצען

 דעד פח וואוילזיק דעם םאר בייגעםראגען םיל האם
אינדוםםריע.
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פראגען י־וניאן װענען ברין&

פאנד םױםעךבענעפיט אינטערנעשאנאל פון קאטיטע דער פון באריכם
אױגוםם חודש דעם פאר

לאקאל נאמטן
~E העררי םײגעבנאום׳

18 םילוועסםער גילס,
9 װאולף מאזער,
 m 10 םארקם.
10 אילײעס פאורי,

22 סיליא אבראמאײת,
22 נײםהען טעלעםום,
22 חשאזעף האראװיץ,
60 םערי םעקארדל,
66 םױרםל מארשאל.
9 םעםועל שיםרעם,
10 הערי רײפעל,

10 סעט קאמענעצקי,
18 דזשים סײװי,

אױסגעצאלט בענעפיט טױטען
1אי יארן

1יתיא גסשסארבן סלםפר  שםאם
 שיקאגא
 שיקאגא

 יארק נױ
 יארק נױ
 יארק נױ
 יארק נױ
 יארק נױ
 יארק נױ

 םילאדעלפיע
 יארק נױ
 יארק נױ
 יארק גױ
 יארק נױ

שיקאגא
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63
70
44
47
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49 
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63
45
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1. 9.40
159.40
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5.18.40
2.15.40 
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2.14.40
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19
6
7

 הינ־ וואכפן
םמרשםעליג

4
7
6
6
0

10
3

11
3
7
0
9
7

 אױסנסצאל■
װעמען צו

;ווײב
וױיב
ב ײ מ
וױיב
װײב

שװעםםעד
וױיב
וױיב

שװעסםעד
םאםער

וױיב
מ י נ ע פ י ל  ס

 מײב
וױיב

 פון לאקאל באזונדער א גרינדען װעגען
 עקזאטינערם און קלינערס פינקערם,

ניױיארק. אין
״גערעכטיגקײם״. םון רעדאקטאר װערםער
 אין פלאץ שםיקעל א געבען צו מיר אײך בעט איך
 הארצען םון אראפרעדען זיד און זשורנאל טרײד אונזער
 איז װעלכע אגגעלעגענהײנ^ װיכםיגער זייער א װעגען

 עםענם* דער אין ארויסקוםען זאל עם אז צײם לאנג ®וין
 װערען. באלויכםען אלזײםיג און ליכקײט

 לאגע די שלעכם װי דערםאנען ניט אײך דארף איך •
 יארען׳ לעצםע די םאר דרעםמאכער אוינזערע בײ איז

 לאעע און סעזאנעז קורצע דנ פון אן זיך לײדען ױי וױפיל
 װעל־ פורענױת׳ן, און אנשיקענישען אנדערע מיט םלעקס

 דער םון קללות די װי כסדר זיי אויף זיך שיםען נע
תוהכה.

 דרעם־ די םון לאגע נים איז עם שלעכם װי אבער
 אויף וױיניגער מער סעזאן אין כאםש זײ פארדינען פאכער,

 פיג־ די מים עס האלט זשע װי ;לעבעז אנשטענדיגען ןן
 א אויך זײנען װעלכע עקזאםינערם, און קלינערם קערס,

 און דױם דיזעלבע צאלען דרעםמאכערם, די םון םײל
 אםעריי־ די װי שװער אזוי פונקט ארבעםען סעקסעם,

 םע־ אין כאטש אויד זײ פארדינען םינישערם, און סארם
? מאכעז צו לעבעז א אױף גענוג זאז

געשאפען דרעס־טרייד איז זיד האס באדויערעז צוס

װײב
ווייב

ברודער

10
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7
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45
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יארק גײ
 יארק נױ
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48
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 טשארלז קאהען,
 דאנאטא באריס,

עליזאבעם םיסציאנע,
ו םאכטער

מאז
1ס

12
ס
3 122.459 53 מינעאפאלים

lU
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ג<וי5 ס^ןו ס«גזיע
מאלי העיי׳

ז ברודער 5 6 10.1259 60 שיקאגא 6 םארים םאוער,
חײב 10 7 a  2.40 60 שיקאגא 81 עד. שלעזינגער,
וױיב 10 8 2.15.40 48 יארק נױ 9 לואים בערעם,

קינדער 11 11 25440 61 ניוארק 21 םעם דענקענםאן,
וױיב 13 6 10.1359 42 יארק נױ 22 סעם םרידמאן,

קיגדער 9 7 2.10.40 47 יארק נױ 22 דזשעק פאקאוויץ,
ברודער 7 6 2.1440 60 יארק נױ 22 שח. אנא ליי

וױיב 13 5 251.40 66 יארק נױ 35 מארים ראמעלם,
וױיב 13 4 24140 72 יארק נױ 36 סעםיועל זלאטניק,

j בריתר 12 6 2.1240 39 יארק נױ 89 חניםאגד מאנאקא,
־ לאקאל 12 6 2. 740 66 באלטיםאר 110 דזשאן קובער,

מאז 13 3 25&40 46 באלטימאר 327 פלענאר נאל.
װײכ 13 7 a  a40 62 יארק נױ 117 מעקם ליכםענםאל״
| • וױיב 13 7 15640 46 יארק נױ 117 סאל סלאמאוית,
װײג 9 6 a  240 37 יארק גױ 117 אתידאר האגדװערגער,

שװעםםןד 8 7 256.40 34 סיטי ױניאן 148 םערעסא קארטעז,
םאז 11 7 I 2*14.40I 66 םיםי ימיאן 148 בארבארא וואגם,

% kikkihhhkklhhffihkl teAahk*■̂ס מ עי ל ען ק ױז עו קג די צו •
נודיי־ פארװאס חמ־ וואכפן n w

f גשױזען סמרשםמליג 1יתיא געשםארבן סלםמר שסאס לאקאל נאממן
וזיגםערש^ 26 6 65340 46 n ניי r 10 4 שינדער,

m אוים ro 136 7 & 840 32 n r נױ  36 ד• םעלדפאז,
ט$ן שארם 24 4915 64840 60 n r ײג  66 םעםײעל גאלוטאן,
P& שארס 8 J ill • 65740 22 םאס. םפריגנפילד, 226 דינא גןףים׳

5הינםערש 32
13

4
ד

& 8.40 
64140

63
62

n נײ r 
n ניו r

22
22

נעלסאז״

##(• שארט 3 M ai240 38 p״HT נײ 22 סילװיא בראניצקי,
שארם 21 4910 64440 באסםאז 12 בארני קאהעז׳

 #•׳ירש״עגעו די זאלען װאס תרובים קיץ ױט ה^בען ות^ס נדטגלידער
p בענעפישיערי. p באשטיםען צו אױפגעפאדערט װערען is גלײך. עם

 עקזאמי־ און קלינערם םינקערס. אז באגריף, פאלשער א
 ליי־ ״םקילד אדער ארבעםעה פאך קײן גיט זייגען נערס

 און שפראך, אםיציעלער דער אויף הייסם עס װי באר״,
 םאן איבעראנאכם, הוים. העלער פון קאן איינער יעדער

ארבײט. ױ
 אז אפילו קאז צי פיגקערס. די בײשפיל, ms נעמם.

 מא• פינקיגג א אםערירען אפערײםאר דרעם ערםארענער
 וואם פאך, באזונדער גאנץ א איז עס !ניט זינער ? שין

 און פינקטליכקיים אויפמערקזאמקײם, געדולד, פאדערם
 אונ־ קלענםםער דער צוליב אז כדי, אנשםרענגוגג גרוים

 ארײגגעכאפם ניט גארפענס דער זאל פארזיכםיגקײט
 םען אז אזױ, װערען צעשניםען את ״צײן״ די איז װערע

 אריינ- אדער געברױכען, קאנען נים מער שוין אים זאל
 בא־ גיט םער אפט מ׳קאן וועלכען םײל, נײעם א שםעלען

 א פון זיך םאדערט עס וואס שנעלקײם, די ד.ײנם ;קוםעז
 די און •חגסערם די באזארגעז דארף װעלבע וינקער.

 םים קאנעז זאלעז זײ אז צײם, דער צו וערם
 די שוזער װי אםת, דעם װײם גאט אײן !ארבעם

 דער־ זי האם װאם און טאג< גאנצען א ארבעם וינקערין
 1 ייזנד 9 דאלער 16 גאנצע ?

 רײכער אזא אין אז םערקווירדיג, נישם דאס אח
 הײג־ בײ נאך זיך זאל םרייד, דרעם דער וױ ועדוסםריע

 ארבעטעה ױניאן ארבעםער, קלאס א געפינען ודיםעז ויגע
 I דאלער 16 וױ חײגיג אזױ פאר גאך ארכעטעז .װאם

 דאס זי ארבעם װאכען נאנצע שםײגער, א וױמיל, ײיד?
 גאנ• 6 אדער 4 אױב םעזאן ®ח בחנז פולעז אק »וים

 סע־ דער ווען סײ מזזםת סך. א שוק דאם איז וואכען נע
 די האט זיד, ענדיגט ער װען סײ איז W זיד פאנגט
קלאגע־ די *וליב ארבעם. װאך פולע קײן נים »רין

 בא־ גים אסילו ױ קאן סעזאן״ אק פארדינםםען ױגע
 קװארםעל אייז כאםש געגוג פארדינם האם זי אז וז׳ײזען,

ק רעיםינג גרעסעדע א קריגען *ו אױף יאר ייז  אנעם־ י
 דורכ־ » װאס העכסםע, דאס ;איגשורענס ילאימענם
ד את קריגט׳ פינקערין •ניטלעמ י  ױ«ד 4 דאלער 7 י

 אינשורענס. אנעםפלאימענט
 געזאגם מאם, גרױסער א אין אײד, קאז דאסזעלבע

 זײ אויך ;עקזאםינערס און קלינערס די װעגען
 קלאגעדיגע גאקוםען און עקםילואםירם שרעקליד
 אױך פאדערם װעלכע ארבעם, זײער םאר

 פאכמאנשאםט. און קענםניסע סך א
 שלי בײם האבען מממםע נעססע אוגזערע פארוואס

בעלײבחים, דרעם די םיט אגרימןנם לעצסעז דעם
 טעםד יתיאן אתדזערע פון םײל גרײםען אזא ט
 זײערע פאר אימגעפוםעלם געחעריג וױ נים זיד איז

גרױסעו־ ן טאג חײנםיגען ביז נױר איז —
מז בין איד  דאס אז אימרצײגונג. דער צו געקו

 אויםגערעמגםזנ אױבען די װאס ..ימד,
ק ארגאנתיו־ם נים זימען ; לאקאל׳ אײגענעם אן י

לי די םיס פארהאנדלונגעז די בײ זיי, זאל  מ
 אק מײארפימ נאר אז.רסיגרזפרעזע געזלעריג וױ

מו 59 »ה 23 לאקאלען גרויסע *װײ in ם׳רעמגם ו

 דינען די וױיל אינםערעםען״ זייערע םים שםארק נים
םינאריטעט. קליינער א אין דארט

 אי םויזענד, זעקם קגאפע פארװאם אײן ניט זע איך
 איץ אין איגערנעשאנעל, אוגזער פון מעטבעו־פ מער׳

 האבען ניט זאלען װאכען־ארבעםער״ יארק. נױ שטאט
 און םארהאנדלונגען װיכטיגע בײ שםימע אײגענע זײער
פיע... שיע מיט אפ׳פטר׳ן זײ מ׳זאל

 אן און פרעםער א שאפ׳ אין פרײגד א האב איך
 בי־ דער אויך איז ער ,60 לאקאל פון מעמבער אקטיװער

 געבעםען אים איך האב לאקאל. יעגעם פון בליאטעקאר
 עקזאמי־ און קלינערס פיגקערס. אונז, פאר עפעם טאן צו

 א געשריבען און םובה די געטאן מיר ער האט גערס.
 ער װעלכען אין דובינםקי, פרעזידענט אונזער צו בריף
 קלאגעדיגע אוגזערע װעגען פראגע די דיסקוםירט האט

 םרײנד־ א אויף אים האט פרעזידענט אונזער פארדיגסטען.
 אויםגענומען װעט םראגע די אז געענטפערט, אופן ליכען

 עקזע־ דזענעראל דער סון םיטינג נעקםםען בײם װערען
 לאקאל באזונדערען א װעגן פראגע די און באארד קוםױו
 גופא, פאך פון ארבעםער די פון װערען אױםגענומען דארף
 דער פון לאקאלען געהעריגע די פון צושטימונג דער מיט

באארד. דזשאינט דרעס
 םאסענדע די איז םריער, איז עס װען װי מער איצט,

 לאקאל אײגענעם אן םון גריגדונג די םאדערען צו ציים
 באצי־ ױשר׳דיגער מער א םאר קעמםעז אים דורך און

 זאלען זײ אז זען, און ארבעטער קלאם דעם אט צו אונג
 דאד־ װאס גען,ונדלנארהאפ די בײ װערען געקריװדעם נים
בתים. בעלי אונזערע מים םארקומען אינגיכען סען

 דער לוים אז באםערקען, דא איך װיל אורווא אגג
 אונ־ אין געווארען םארעםעגטליכט איז וואם סטאםיםטיק,

 םעפםעם־ ערשטען דעם םון ״חשאםטים״ ענגלישער זער
 לייבאר רעגירונגם די אז ארויס, גאר זיך ווייזם בער,

 אין געווארעז אײגגעשטעלט לאנג נים איז װאם בױרא,
 סאדע־ די באפרידיגען געקאנם נים האם טרייד, דרעס

 מאנאם אין צושטעלען און בתים בעלי די םון רוגגען
 100 און פינקערס 50 סעזאן, פון אנפאנג אין אויגוסט,
 גענוג איז אליין דאם װאם עקזאםינערם, אמ קלינערס
 פון ארבעםער אין דוחק גרױםער א איז עם אז באוױיז,

 געזעץ פשום׳ן דעם לוים הײנם, םאכען. דאזיגע די אט
 וױיניג־ קריגען מיר דארסעז נאכםראגע, אץ אגבאט םון

 ױעקײן גאר איז דאם וואך. א דאלער 16 מאל 2 םםענם
 דדעסמא־ די םון םארדינםטען די מיט פארגלײד אין ®ד

 םאג־ ארבעטען םיר װעלכע מיט םאכען, אנדער איז כער
שזנפער. זעלבע די איז םעגליד
 קלײ אמ עקזאמינערם פינקערס, די אז האף, איך

 רעאגי- געהעריג װי אמ אפרוםעז שנעל זיך װעלען נערס
 נעםט אמ שװעםםער, אויף, װאכט בריף. מיץ אױף רען
!ארבעם דער צו ענערגיש זיך

גחם, ױניאן םרײד םיט
נידמדמא! חשסני

 22 לאקאל פון מעמבער און פינקער א
60812 נוםער לעדזשער

 באדי־ דער איז 5257 פאר פארקויפט ווערם דרעם די
װ. א. א. סעגם 38 פרית

 הר אצל שמיטה ענין מה פראגע: א זיך פרעגט
 אםע־ אונז, מים דאם האט שייכות א םאר וואם — םני

 זיײ וואם די ווען עקזיםםירען, מיר קענען ? רייםארם
 לאין ביליגער דער בײ ארבעטען צו פאראורטײלט נען

 אוים* קענען ניט טאג א דאלאר 4 ביז 3 װי מער זאלען
 מען דארף דעם צו און ױשר? א דאם איז מאכען?

 א דאך איז ארבעט אונזער אז האבען, זינען אין גאך
 ניט מען קען סעזאן אין װאם לא־די און סעזאךארבעט,

 שוין מען זאל װאו טא נויטיגסטע, דאם אויף אויסמאכען
 עם ? םלעק־צײם דער אין זיך דורכלעבען אויף נעמען

אױםצושפײען. נשמה די פשוט איז
 פץ אויפמערקזאמקײט די ציהןין דערמיט װיל איך
 אז באװעגונג, א אנהויבעז זאלען די אז פירער, אונזערע

 םאראנם־ זײן הפחות לכל זאלען מאנופעקטשורערם די
 דעם לויט איז, וואס מינימום־סקייל, דעם פאר ווארטליך

 דעם אוים נים מאכען אפערייםארם אויב און אגרימענט,
 םאר־ זיין מאנופעקטשורערס די זאלען םקייל מינימום

אנםווארםליך.
ברודער־גרום, מיט

52 לאקאל מעמבער ר, ע ל ו א מ ם. .

םםארםװער״, ״בעל דער םח ארבעטער די מיר,
 הארציגען. אומעד אויס ן_דדיקע י^1עווע טע7—782

 ברודער שאם־טשערמאן, אונזער צו דאנק ברידערליכען
 אם• ביים איבערגעבענהיים זייז פאר שיוארץ, חשעק
 שםעד.ן מאל אלע אמ ױניאן־באדינגונגעז אונזערע היטען
 םיר מילען געלעגענהײם דער בײ וואך. דער אויף

 אונזער צו אנערקענונג ברידערליכע אונזער אויםדריקען
 און הילף זײן פאר םםעלניק נײםען ביזנעס־אײדזשענט

קאאפעראציע.
 םיר םרעזעגםירען אנערקענונג, םמ אויםדרוק אלם

 ריםט־ פיינעם א מים שווארץ דזשעק טשערמאן אונזער
געזונםערהײט. עם נוצעז צו איהס װינשען און וואטש

שאפ־קאפיטע: די
 22 לאקאל — ®רעסלער חשעק

 22 לאקאל — שעהנגאלד לאה
 22 לאקאל — טראובען םאקם
.60 לאקאל — םיים אייזיק
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OF THE 0W NEE8HIP,
C1KCULAT10N. ETC״

required 
March 3 
Jersey C
State of New York 
County of New York 88i

Before me, a  N o tary  Public In and for the S tate and 
county aforesaid, per eon ally appeared Joeeph Gladstone, 
who, bavin■ been duly •worn aocordlny to law. dspoaea 
and •ay■ th a t  ha 1■ th •  C irculation M anater of th • 
GERECHT1GKKIT and that the  following la  to the beat 
of h i• knowledge and ne'.ief, a  . true, •tatem ent of the

דרעם־טױיד אין באױעוגגען ױ
:,גערעכםיגקײט״ ®ון רעדאקםאר ymtm זײער

 און יאר״ אפם 22 לאקאל פון מיםגליד א זײענדיג
 צײט גאנצע די מעגליכקײס קײן געהאט האבענדיג נים

 אמ־ םמ םאחאפלוגג אלגעםײנער אן בײ אױפצוםרעםעז
 איד ײיל שאי־םיםינג׳ א בײ אחח דרעסםאכער, זערע
מז צו מיר בעטעז אײד ע  ״גערעכםיג־ דער איז ילאץ ג

 געזאגם׳ בעםער אדער, םײנונג, םײן אױסצולריקעז קײם״
 אײנ• זיד האם װאם כאאס, דעם ®ח הארצודײםאג םײן

דרעס־םרײד. אונזער איז געבירגערט
------  ̂^ L ia > . M ״ . . a a a a ih  a a ia  a a a e  a a a a a ^ a a a a  אונזער איז איז באקאנם, אלגעמייז איז עם וױ

 $157 םיט אנהויבענדיג .גרײדס, אײמעפירם דרעם־לאיז
 אפערײטארס ךי אז זאגען, צו סײנט דאס ארויף• און

 איז עס װי גים אח עס ביזנעס. די צו שותסים זימען
 גאר־ גײער ן או־ײגגעקומעז איז עס אז — אסאל געײעז
ט,  » אויפםאבען א^ערײםאר אז געגעמז םען האם מנ
 האט געדױערס האם עס װאם צײס דער לױם אין דרעם׳

 פראגע קיק ניט איז חימם דרעס. די געסעםעלם םען
 חנר דאו־ף חימם סאכען. דרעס א נעםם עם לאנג וױ
 פאר־ וחנרט דרעם די וױםיל םאר וױסזח, ראסײעד!■

י פאממ ו1 שעח א געדדיערען מעג קױפג^  דרעס, י
 זאגעז, לאםיר פאר, פארקױפס זי װערם טאמער אמר

אױנ און סענם, S3 גאדי״פרײז דעו־ איז אזױ 5256

ownership, m anagem ent, eto.. of the  aforeeald publication 
for the date shown in the above caption, required by the 
Act of Auguat 34, 1918, a• amended hy the Act of March 
3, 1933, embodied in section 637. Postal Law* and Hegu- 
lations, printed on the reverse of th l•  form, to wit:

1. T hat th a  namee and addreeeee of the publleher, 
editor, m anaging editor, end buslneei managers are: 
Publisher: In terna tional Ladle•‘ Garm ent Workere Union,

St.. New York, N. T.
76 Montgomery HE, Jereey  City, N. J .

Slito r: Dr, U. Holrman, 3 Weet 16th 
an agin■ Editor: None.

Business M anager: None.
8. That the owner I•: In ternational 

Workere Union, 76 Montgomery St., Jereey City,
David Dublnaky, Preaidant and General Becretary-Treae., 
S Weet 16tb Street. New York. N. Y.

Ladle•’ Garm ent
־  y. w. 1 •

3. T hat the known bondhnldere, mortgagee•, and o ther 
•eenrlty  holder• owning or holding 1 per cent or more of 
total am ount of bond•, mortgage•, o r o ther •ecurttlea are: 
Non#.

4. T hat th e  two paragraphe next above, giving the 
namee of the ownere. •torkholdera, and ■eenrlty holder■, 
if any, contain not only the list of •torkholders and aarur 
ity holder• ae they appear upon the book* of the company 
bu t aleo. In caaea where the ■tockholder or ■eenrlty holder 
appears upon the book■ of the  company as trustee o r In 
any other fldurlarv relation, tho name of the person or 
oorporatlon for whom such trustee  1■ acting. 1• given; 
aleo th a t the ■aid two paragraph■ contain •tatem ent• em- 
bracing aS lan t’•  full knowledge and ballef a* to tha  elr- 
cum stance• and condition• under which ■tockholder• and 
•eenrlty  holders who do not appear upon the bool 
company as trustees, bold stock and securities in
pity o ther th an  th a t of a  bona Ode owner; and th l_______
has no reason to believe th a t any other person, aeeocla- 
tkm. o r corporation has any Interest direct or Indirect In 
the ■aid stock, hoods, o r  other ■•curlties than  as so stated

J08E PH  GLADSTONE, Circulation Manager 
Sworn to  and subscribed before mo th is •th  day of 

Oetober, 1940.
8IXMON L. HAMBURGER,

Notary Public
(My eom H eatow expiree March SO. 19414

hook■ of tho 
a  eapa■ 

this affiant
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ט ײ גערעכטיגגןײס «(>32 ז

ברױט און פרײהײט לעבען, אױןש רעבט דאם פאר
!רוזװעלט פרעז. און ױל נױ פארץ נאוועםבער עןם5 דעם שמימט

ױניאן װאירקערס גארמענט לעידים אינטערנעשאנעל דער פון מיטגלידער ארבעטער, פרױעךקלײדער די צו רוןש א
דובינםקי דוד פרעזידענט פון

 שװעם־ !אינטערנעשאנעל דער פון םי־םנלידער
!ברידער און טער

 צױ איר, װעט נאװעםבער, טען5 דעם דינםטאג,
 די פון בירנער םיליאנען אנדערע די םיט ואםען

 אנ־ זאל עם װער באשםיםען שטאטען, פאראײניגטע
 פיר נעקשטע די לאנד פון רעגירוננ דער מיט פירען
 געשיכטע דער אין פריהער םאל קײן נאך יאר.

ט װאלען פאליטישע האבען אםעריקע, םו;  גע־ ני
 שיקזאל, דעם םיט פארבינדונג דירעקטע »ז» האם
 פון פראבלעטען און נױטען טאנ־טעגליכע די טיט

 ל«נד, פון אײגװאוינער יעדען םון ארבעםער, יעדען
װאלען. הײ־יאריגע, די האבען עם װי

 ענטשידען װעט עלעקשאנם הײ־יאריגע די אין
ט װערען  אדער רוזװעלט פרעזידענט צי כלויז ני

 פרעזידענט דעם פארנעםען זאל װילקי װענדעל
ר; פיר נעקםטע די םאר אטט א  אויכ נאר ניט י

 האבעז זאלען רעםובליקאנער אדער דעםאקראטען די
 דעה די דעם דורך און קאנגרעס אין םאיאריםעט א

ט/ ער3;ריקא’אט דעד דאיגע אלי  .עש■-»עם גאר פ
 םיםטעם, פאליטישע װעלכע װערען עגטשידען אױך

 הער־ זאלען עם פאליםים געזעלשאםםליכע װעלכע
שידען װעם עם אםעריקע. אין שען  װערען ענט
 פירען םון פאליםי די דיל, נױ פון פאליםים די אויכ

 צענדליגע די פון אינטערעסען די אין רעגירונג די
 נוצען, זײער םאר און בירנער פשום׳ע םיליאנען

 זאל עם אדער װערען, פארגעזעצט װײטער זאל
 הואװעריזם, פון פאליםי ױ װערען צוריקגעגראכט

 הײ־ דעם םדן אינםערעשען די אין רעגירונכ א פון
 אינדוסטריא־ און שפעקולאנטען, באנקירען, פעלע

 אוםגע־ און האנד פרײע א פון פאליםי א לישטען״
 די םאר עקםפלואטירען צו םעגליכקײטען שטערטע

 און ארבעטסלאזיגקײט גױם״ ארעםקײט, און רײכע,
 און ארכעטער םיליאנען די םאר אוםזיבערקײם

 פראפעםיא־ און םענשען קלאם טיטעל םארםערם,
נאלעז•

ט אײך דארף קײנער  יעדע װאם דערצײלען ני
 און ארכעםער אײך פאר טייינם ■אליםים צװײ די פון

 געדענקען אײך פון םערםטע די םענשען. פאלקם
 קײן יארעז די קענם איר .1933—1929 יארען די

ם םאל  די אװדאי געדענקט איר פארגעםען. ני
 דאם שטרים׳׳: .װאל אױן* םפעקולאצי(ןש זוילדע

ד נױםעלן יעבענש אױף פרײזען םון שםײגען  ה
 און טאפ יעדען אין חון א םון פארשפרעכען װער׳ס

 דעם דאן גאראדזש. יעדען אץ אױטאםאכילש צוױי
 באגקרא־ די םאבריקען, געשלאשענע די םים קראך

ר די װאו בענק מירםע א איר װאש דאלאר אריםע י

 אמןןריקען די איז סטײט יארק נױ אץ
 ארגאני• די םון פארטײ די פארטײ לײכאר
 מיט• ױניאניםטן. טרײד און ארגעטער זירטע

 נױ אץ אינטערנעשאנאל דןןר פץ גלידןןר
 רוז• פרןןזידענט פאר שםימןןן װעלען יארי״

 סענאטאר ױאלאם, ®רןןזידןןנט ױײם װןןלט,
 סאר קאנדידאטען ארבעטער די און מיעד,

 לױסןןן, זײ ױאו דיםטריקטןןן די אין אסעמכלי
 לײכאר אםעריקען דער פון טיקעט אױסן

C רײע דער אץ פארטײ

 בא־ רוזװעלט אינטערנעשאנאל ספעציעלע
 און לאקאלם אלע אין באקומען צו טאנם

שאינט אםישעש. באארד דז

 דאש םארפלײצט האט װאש עלענד דער און הונגער
 ;קיטשענש שופ די און לאינש ברעד די לאנד. גאנצע

 געזונ- זײט איר װעלכען אין עלענד, פון תהוש דער
 דעטאלפױ דעש פון עצות די און האפענונג אן קען

 עפעל... םארקויםען זאלט איר פרעזידענט, דיגען
עולם. של רכונו אױםן פארלאזען זיך און

 די יאר, זיכען לעצטע די אויך געדענקט איר
 רוזװעלט׳ש פרעזידענט און דיל נױ םון יארען

ט זײ קענט איר אדםיניסטראציע.  םארגעסען, ני
 הויז אין אױם טאג אײן טאנ זײ םילט איר װײל
 אויץן ארבעטםלאזע די פאר ארכעט ;םאבריק און
 עי, פי דאגעלױ דער פון םראיעקטען רעגירונגש די

 שטונ• םון באגרעניצונ: ;לאינש כרעד די אנשטאט
 פארזיכערונג, ארבעטשלאזע שכירות, טי^יםוש דען,

 זײן צו ארכעטער םון רעכט דאש פענםיע, עלטער
 פאר װאוינונגען כ*ליגע ױניאנש, אין ארגאניױרט

 שאצייאלע און ארכעטער אריםע. די פון אריםשמע די
 די אנשטאט םענשען דעש כאשיצען װאש געזעצען
 דיל נױ דער זואש פאליםי די איז דאש דאלארש.

ארײנגעבראכם. האט
 נא־ םינפטען דעש !שװעשטער און כרידער

 ױשר׳די- די אויב װערען עגטשידען װעט װעםבער
 פרע־ װאש דיל נױ פרן פאלישיש הוםאניטארע גע,

 פארנע־ זאלען אײנגעפירט האט רוזוןעלט זידענט
 עם אדער װערען, אויסנעברײםערט נאך און זעצט
םון פאליםיש די װערען געבראכט צוריק זאלען

 כלױז זיך קיםערט װאש הערשאפט םטריט װאל דער
 פון פראצעגטען און פראפיטען די פארזיכערען צו
 כרויט דאס און לעבענש די לאזט און טראסטם די

 םארשפרעכענס די הםקר. אויןש מאםען די פון
 פאליטישענם־ רעפובליקאנער די און װילקי דואם

 םער ניט זײנען צײט, עלעקשאן אין איצט םאכען
 םיטעל דער װענםקע, דער אויף װארם דער װי
 אײערע קרינען און. פאסטקע אין אײך כאפען צו

 פאד זײנען קאנדידאטען םטריט װאל די שטיםען.
 פינאנ־ און זײ שטיצען װאש די צו מארטגעדזשט

 אינטעחן■ אײטרע קענען זײ קאםפײן, זײער םירען
 אפילו עש זאלען זײ װען פארטײדיגען ניט סען

װעלן.
 האבען דיל נױ דער און רוזװעלט פרעזידענט

 פא־ ױשר׳דיגע םער א אײנצושטעלען אנגעהויכען
 ערװײלען וױדער זײ םוזען םיר אםעריקע. אין ליסי
 אוים־ און פארגעזעצט זאלען פאלישיש די אט אום

װערען. געברײטערט

 יעדען פון םענשען, פראנרעשױוען יעדען םון טער,
 םאר זיכערקײט, און פרײהײט פאר קעםפט װאש

 שםי־ צו וױרדע, םענשליכער און רעכמ ארבעטער
 װידעזי דער פאר נאװעשבער םינםטען דעש מען

 קאנדי• די און רוזװעלט פרעזידענט פון ערװײלונג
דיל. נױ דעש םון דאטען

 דרעם־ קלאוקמאכער, די מיטגלידער, אוגזערע
 פרױען אנדערע די אץ ארבעטער און .מאכער

 אוישגע־ כאל אלע זיך ׳האבען טרײדש, קלײדער
 גע• אוז גײשט םארשריטליכען זײער םיט צײכענט

 זײ םאר גוט איז עש װאש דעש פאר חוש זונמן
 אז זיכער, בין איך בירגטר. און ארבעטער אלם

ט זיך םאל דאש אױך װעלען זײ  פאננען לאזען ני
 און םארשפרעכענש זישע םון װענטקע דער אױןז

 םרײחײפ פאר שטישען װעלען זײ פראזען. הויכע
 פרע־ פאר דכערקײט, און ױשר פאר פראגרעש, און

דיל. נױ דעם און רוזװעלט זידענט
 זאל !אינטערנעשאנאל דער פון םיטגלידער

 נאװעםכער םינפטען דעם אײך פון אײנער יעדער
 ארבעםער, כאױאושטזמינער אלש ליכט6 זײן טאן
 קלערפ און שםיםט בירגער. פראגרעשיװער אלש
 פאר שטיםען צו ארכעטער חברים אײערע אױף

 און װאלאש פרעזידענט וױים רוזװעלט, פרעזידענט
 אנ־ און שענאט קאנגרעש, פאר קאנדידאטען די

 «א־ פראגרעשיװע די שטיצען װאש עטטער דערע
דיל. נױ פון ליםים

ט)ר מ ן ו י ן א ם א מ
| דער צו

 איז מאכ רעגעגדינען א אויןן אפנעשפארם חאט
דער ארבעטשלאזיגקײט, די געגאגגען, פארלארען
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ר ע ר י ע ר ע װ םאלקס־מא־ ארבייםענדע די ש
ן (־אמןש ן ף א ע אפ־ האבען אמעריקע םוז סען ד

ר מ ס ײ ד מים זיג גרויסען א געהאלםען ׳ ו
1 w ראחוועל־ םץ דערװײלוגג דער ** י

ד מעג איגםערנעשאנאל די און טען  וואם גראםולירען, זי
 אינםער־ די מיטגעהאלםען. פיל זיג דעם אין האט זי

 באזונ־ גאנץ געװען וואהל־קאמף דעם אין איז נעשאנאל
 גע־ האט זי װאם אלץ, געםאן האם און אקטיװ דערס
 פאר ראחוועלםן םון דערוױילונג די העלםען צו קאנם,

טערמין• א נאן־
וואהל־קאמ־ שארםםטע די םמ אײנער געווען איז עם

 די פאר אםעריקע אין געווארען געםירט איז וואם םען,
 פרע־ אנדער קײן אין יאר. צענדליג עטליכע לעצםע

ם זיך האם זידענטען־וואהל־קאמף  אזוי אמ קלאר אזוי ני
 אינםע־ עקאנאמישע פון םיילונג די ארויםגעזעהן בולם

ny t w ? געותײ אדיך ער אח יבצרךי
פארביםערם. אזוי

הױפם״ דער אז הײסען. געזאלט אנטאנגס האס עס
ד סירם קא&ף  װײגיגסטענם טערמין. דריטעז דעם ארום זי

ױ די האבען  װילקי און דעמאקראטעז װילקי גערוסענע אז
ײ אנשםעל. דעם אזױ מאכען טראבירם ליבעראלען  ז

ױ ראםעװען. געגאנגען עם דינען  די געזאגט, האבען זײ ו
 געגען אמ װאס םראדיציע דעמאקראםישע אםעריקאנער

 װי םער אמם אק בלײבען זאל םרעזידענט א אז דעם,
 אלע כמעם זײנ<מ אםת דער אק אבער טערמינען, צװיי

 אלטע געמען דעםאקראטעז װילקי םין נײעם דעם םון
ױ זײן סון און ראוזװעלםן םמ געגנער םארביסענע  דיל. נ

 אוים־ םאנכע געװען זײגען עס אז זיך״ םארשםעהם עם
 געםיינם האבען װאם אזעלכע, געװען זיינען עס נאמען.

 םרא־ דער םח סארםײדיגזנג זײער םיט ערנםט גאנץ
 זײער אבער םערמת, דריםען א געגען איז וואם דיציע

 גע־ נים האבען זײ און קלײנע גאנץ א געװען איז צאל
מ ראלע פירעגדיגע קײן שפילט  די װאחל־קאםף• דעם א
ד האבען זיי םת מייסטע  עפעגט־ מאכען םיט באגנוגענט זי

ם זײ טח םעז האם מער אח ערקלערונגעז ליכע ך ני  גן
 גע־ שםארק אזוי האבען װאם אבער, אלע די הערם.

 זיי אז קולוו^ הויכע אזעלכע געמאכם את ליארעמט
 פאר־ ראחװעלם אז שרייענדיג, געװארען היהעריג זייגעז

 אז און טראדיציע אמעריקאנער הײליגסםע די שװעכם
ט האבען דיקםאםאר, א ווערען וױל ער  קײן געהאט גי

ען אין הייליגקייםען  עקאנאםישע װאכעדיגע גאנץ נאר זינ
ם איז עס קלאסען־איגטערעםען•  דרי־ דעד־ געווען ני

 נאר געקימערם״ שםארק אזױ האט װאס םערמין׳ טער
םערםץ. א נאך בלייבעז װעט װאס דיל גיו דער

 דעםאגאגישער דער אז גים׳ צװײםעל קײן איז עם
 םראדיציע חײליגעד דער פארשװעכען װעגען געשרײ

 א■* ןױרקונג א געהאט האט סערםין דריםען דעם סון
 געהאט האט געװים און עלמזייהאר טון שםימען צוציהען

 דעםאגאגישער צווײםער דער וױרקונג גרעסערע א גאך
 »ק אםעוײקע ען.יד13ײאר װיל ראוזװעלם אז געשרײ,

 אנם־ דאד איז שלאכם גרויסע די אבער םלחםד^ דער
דיל. ניו פון םעלד דעם אױף געװארען שידען

 װאס זײ, םון עגמפראצ 80 ערך אן צײםונגען, די
 טאר־ פלעגען. ראחװעלםן, כאקעססט ביםער אזױ האבען

 געלעגענחײם די אויםלאזען ניט מאל קײן זיך> שםעחם
 טון נעטאר ךי און םערםין דריםעז דעם דערםאנען צו

ט דאם אז געווען^איכעוי. דיגען זײ וױיל םלזזםת* א  ו
u זײעד אבער ראוזװעלםן, בײ שטימען אװעקגעםען r n* 

מ דער געווען צײט גאנצע די איז וונקס  עקא־ די דיל, ג
ן.לטצװואיר פיז אליסיקי סאציאלע און נאסישע
y איז 09 מאו וואהל״קאםף׳ א געװען איז עס i*

 די ^טקא לאגײװק דרטעאש א יסדדוקאו «ום קוםען
א, קלאסען די פון למיעס n מ x■ ט געווען שארף ני

 זײט ראחװעלטס אױף קאפיםאליסטען ביםעל רעכט א
 ארבײטער צאל היפשע גאנץ א געװען אויך איז עם און

 דאם ניט דאך ענדערט דאס אבער זײם. װילקיס אויף
 טאיאריםעם גרויםע גאנץ די אז װײם, יעדער בילד.

 םאר געווען זײנעז פאלקם־מאםעז ארבײםענדע די םמ
 חנם ®מ מאיאריםעם גרויםע גאנץ די בעת ראוזװעלטן,

 ראוזװעלםן. געגען געווען איז קלאם קאפיםאליםםישען
 סאציאל־דעמא־ די ײעז דײטשלאנד׳ אץ פאל א אטילו

 רע־ אויםגעשפראכענע אן געװען איז ■ארםײ קראטישע
 מאל קײז האט ױאס פארםיי. ארבײםער װאלוציאנערע

 קלא־ דעם אונםערצושטרייגען שארף אויסגעלאזעז נים
 קלאםעז־ליניע די וואהלען די אק יאד איז םען־קאמף״

 ארבײ* סך א האגען בלױז נים שארםע. אזא געװען נים
 קאפיטאליםםישע םמ קאנדידאםען סאר געשסימט םער

 קאפיטא־ געסונען אויך זיך האבען עס נאר פארםײען׳
 םון קאנדידאטען די פאר שטיפען פלעגעז װאם ליםםען,

 מא־ דאד אבער יאדםײ. אטישעז םאציאל־ועטאקו דער
 געםראגען האבען װאוזלעז די אז געװאוסט, אלע בען
קלאםען־כאראקטער. אויםגעשפראכענעם אז

 גרויסע די קרעדיט װערעז געגעבעז דארף עם און
 סאר אםעריקע פמ םאלקס־מאסען ארבײםענדע ברײטע

 אױסגעהאלטען האבען זײ װאס עקזאמעז• שווערען דעם
 ראח־ םח געגנער די װאהל־קאםף. לעצםען דעם איז

 םארנומען האט קאויטאל גרױם װעלכע צווישען װעלםן.
 מיטלען אלע אגגעווענדעם האבען פלאץ, ערשטען דעם

 מעז איינצושרעקען. זײ אח מאסעז די סארסומלען צו
 אויב םלחמה, אמ הונגער נוים, םים געשראקען זײ האט

 צו־ די האם מען אח װערעזי געװעהלם װעם ראחװעלם
 װערען׳ געװעהלם וועם װילקי װען גליקען׳ אלע געזאגם
אפנארען. געלאזם נים זיך האט פאלק דאם אכער

פרא־ דיל נױ פמ »יז ראחװעלטן פח שונאים די
 אין האם ראחװעלם װאם דערםים, םרייםםען זיך בירען

 מאיא־ גרויסע אזא געקראגעז נים ױאהלען לעצםע די
 װײסען, זײ אבזװ־ ,1936 סון וממלמ די אין מי ריםעם

 טרייםם. דאזיגער דער מים א• אלײן גארען זײ אז
 אזוי געזאגט װאהל״קאםף םח צײם דער אץ האבען זײ

 אפנא־ אז עולם, דעס אפצונארען געזובט און ליגעז םיל
 גע־ אײנגעװאתנעלטע אן זײ בײ געווארען איז רערײ

 אםנארען נים מער איצט קענען זײ װען און ינהײטואוו
אלייז• זיד א■ זײ גארען אנדערע, קיין

oy װאונדער גרויםע פאסירעז געדארםט האבען 
 װי מאיאריםעט גרױםע אזא קריגען זאל ראוזװעלם אז
«1936 r, םיט געענדיגם זיך האבען װאהלעז די װעז 

 נײ א געשאםען האט װאס ״לעגדסלאיד*, גרױםען אזא
 אין קאמף פאליטישען םון געשיכםע דער איז בלאם

 פרײנד איבערגעבענדםטע און װארימםםע די אםעריקע.
 דער־ אח האםען געקענם נים חאבען ןלטעוזדאוי «ז

 װאהלען היײיאריגע די אין אויך זאל ער אז ווארםען,
 גוט גאנץ האבען .זײ .לענדםלאיד*. גרויםעז אזא האכען

 קאמף פארביסענער אח ביטערער א פאר װאם געװאוסם
 א סאר װאם ראוזװעלטן, גענען אנגעםירם װעדם עם
 װאםערע און אויסגעגעגען אים אין װערם עס געלד ים

 גע- ן9י9װ 09 םיםלעז אוםטארשעםםע ריקזיכםלאזע,
באקעםםעז• צו אים ברויכט

 מעכםיגע די ®ח קאנדידאט ר9ד װילקי, װענדעל
 קא״ גרוים ארגאניזירםען טח און טאםפאניעס יוםילמױ

 וואהל־קאםף, דעסאגאגישען אומרייגעם, דעם האט פיםאל
 גע־ נאםען א ראחװעלטן געגעז אנגעםירם האם ער װאס

 האבען טריםםען פרוםע די אױב ,קרוסזףד*. 19091
 און װארם א פארשוועכם וױלקי װאם ■ראםעםנױרם נים

9 j n w גים האט זײ אױב חײלי^ זײ ביי איז װאס 
 קאיײ אוםרײנעם זײן פארגלײכם ער װאס געקימערט,

קריסם־ ז9וזײליג ט9י מיט װאחל־קאםף ן9ישסטיטאל UVV»U י«י״ «|1׳> ------------- - - .
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 עם קעז מאכמעדאנער, די םון ירושלים אין קריםטוםען
 װארם דאס רוטט אידעז בײ קימערעז• ניט געװים אונז

 הײ־ א פון ערינערונגען קײן ארױס ניט ״קרײץ-צוג״
 ארױם רוסט עס אוסגעקערט. גראד נאר קאמף, ליגען

 פינ• בלוטיגע םמ את שרעק פמ ערינערונגען זײ אין
 זאד די װי אבער געשיכםע. דיער איז צייטען םםערע

 קאמף דין באםראכט װילקי ווענדעל האט דץ, גים זאל
 אײך איז ער און קאפיטאל םאר מלחמה הײליגע א םאר

 איז קלאם קאפיםאליםטישען דעם בײ גערעכט• געװען
a אמ אײגענםום װי זאך הײליגערע קײן ניטא 'rT ^ a* 

 י9 ז9ײ ארויםגעוויזעז, וױלקי האט דאם טערעסען•
 ן9ס אז דעם, געגען ארױסגעטראםען שטארק אזוי איז
 קא«י• פת אינטערעםעז אח רעכטען די אנרירעז זאל

 װעגען טראגע די םארהאנדעלט זיך האט עם ווען טאל,
 אײג־ האט ער אםעריקע. «ח באוואםענוגג שוץ דער

 ־ ן9י9װ אײנגעפירם זאל ס9 אז ראתװעלטן, מים געשטימם
 ז9ײ91 איז •w אמװ• טט.נדי י»עד1י«&

19039י < ו װערעז אנגערירט זאלעז עס אז געגען, שארף
קאייםאל. פח טרײהײםען די אמ

םלחמח הײליגע די קרוסעיד, װילקי׳ס אין אט און
 ז9מיטל אלע זײנען ראתוועלםן, געגען קאפיםאל םמ

 מלחמה, יעדער אץ טאל דער את דאם װי כשר, געוועז
 הײ־ פח שטעסיעל דעם ארויף לײגט מען וועלכער אויף

 אז איז םיםלעז״ די כשר׳ם צװעק ״דער וױיל ליגטונ^
 ר90רי9ד האט ראחװעלם כלל• יעזואיםישער אלםער

 קריגןװ םאל דאס אױך זאל ר9 אז רעכענען״ געקענט ניט
 .1936 פון װאהלעז די אץ וױ מאיאריםעט גרויסע אזא
 )גענםײל9ג אין גערעכענם. ניט אויך עם האט ער און

 m זײן טאר גערעכענט האם ער וואם ציםער זײנע
 אים האם טאלק דאס װאס די װי קלענער, פיל געװעז זײנעז

נאוועמבעד. םען5 דעם געגעבעז
 האט קאםיטאל ארגאניזירםער אז וױיס״ ראחװעלט

 קא־ װעז אח אײנפלום גתיםען א אח כח גרעםערעז א
 נוג9ג זיד עס לאזם םלחםח הײליגע א ערקלערט פיטאל

 אויד האם ראוזװעלט געװינעז• צו מלחםה די קאססען
 און ר9גע« זײנע װאם שרע^ מלחמה די אז געװאוםם,

 קאם־ איס װעט םארשפרייט שטארק אזױ האנען סוײיגד
 אײנ־ דאס אז געװאוםם, איין• האם ער שםימען. םען

 אױםגע־ װעט םיליםער־דינםט אלגעםײנער פח םירעז
 קאםטען אים װעם דאס און אים. געגען װערען נוצט

 *9י נם9געק ניט דעריבער האט ער שםימען. סך א
 אדן .1936 אין װי לענדסלאיד, ז9גרוים אזא אױף כענעז

 און סרײנד זײנע גערעכענם גים אױך עם האבען אזוי
 גתיסע א געוזץן זײ טאר ד9ריב9י איז עם אנהענגער.
*91 דאך האט ראחוועלט װען איבעראשונג, אנגענעמע

מאיאריםעם• גרויסע אזא קראגעז
 שונאים ראהװעלטס גוט זײער וױיםען אלץ דאם

 װאס דערםיס, טרײםםען זיד *ראבירען די װען אח
 װי מאיאריםעט קלענערע א געקראגעז האם ראחװעלם

נארען זײ אז ׳זײ ח׳ײסען 1936 פון װאהלען די אין
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 91זײ װי גרעםער, שיל געװען אומשםענדען די אונםער
 ד91אמעריקא די ט♦רריוא9י האבעז פרײנד בעםםע

 ראחזדעלםן האבעז װאם פאלקם־םאסען, ארבײטענדע
 טרײד גרוים פים זיד דארפען געגעבעז׳ זיג גרויסעז דעם

4זי ד9זײ איז עם וױיל גראםולירזנז׳
 װאם זיי, געוימ זײנעז דאס אז וױםענדיג, און

 אר־ די דארפעז [,909191 1«י 09י למזראחװע האבעז
 די אפחיםען און װאך דער אױף שםעהן בײםער׳־פאםען

 אתםעי אגלזגעקר יצטא סיז האסמ זײ װאס ז9ייינס91
 ראוז־ •9נײ טאדערען און אדמיניסםראציע ראחדועלםם

ן,90רא«רשפא דעס9ר װאחל־קאםף 9זײג איז האנז לם9װ
 צזמנטאדח 9ס«*י«ל און ino9i־T9t9i 9סײיאל די אז

אדםיניסם־ זײז אומאמ* 1911909119 ײז־ האסעז װאס


