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ד שאפען צו פאד שליאגט ױניאן דרעם אנ ען פון פ אלב ה ט ער  אנד
אינדוםטוײע ״פראמאטעך צו דאלעד מיליאץ

שםײערונגען דורך װערען געשאםען זאל פאנד - יוניאן. דער םון פלאן אינסדוסטריעלעו דעם פרינציפ״ ״אץ *ן נעםען אסאםיאײשאנס  מאנופעק• םון כיי
 אויוי םאנד צום דאלער טויזענט ioo םון בײטראג םארשפרעכט ױניאן — צדדים. םאראינטערעסירםע אנדערע אץ ריטײלערס משורערס,

_______________________________________ כאדינגונגען. געװיפע

 דער פון מענעדזשער גענעראל האכמאן, דזשולױם
 םארגע־ זזאט יארק, נױ אין באארד דזשאינט דרעם
 פאנד א שאפען צו פלאן א בתים בעלי די פאר לײגט

 צו העלפען אויף דאלאר מיליאן אנדערמזזאלבען םון
 דרעם יארקער נױ דעם אדווערםייזען און םארגרעסערען

 דער פאר םארגעלײגט ער האם פלאן דעם םארקעט.
 סמ פארטרעטער צען פון קאםיםע אמדוםםריעלער

טרייד. םון אםאםיאײשאנם הויסם די און ױניאן דער
םארגעלייגם, האט האכמאן װאס םלאן דעם לויט

 מיליאן א אדער םומע, דער םון צוױי־דריםעל דארף
 מאנו־םעקטשו• דרעם די ®וץ ווערען געשאםען דאלאר,
 מאנוםעקםשורער יעדען פון בײשםייערוסנען דורך רערם,

 דרעסעס סארט חנם און געשעםם םון גרוים דער לויט
 העכערע די מאכען װעלכע די, ■ראדוצירם. ער װאס

 פראפארציאנעל ביישטייערען זאלען דרעםעם, פויײז
 500 ארום אדער םוםע, דער םון דריטעל אײן מער•

 ריטײלערם״ די ביישטייערען זאלען דאלאר׳ טויזענט
 מאנוםעק־ טריםינג אוץ טעקםםיל פירםעם, עסטײם ריעל

n *ל« איז סיחרים ײז טישיישט v m• «ייממ ײא* 
 360,000,000 דער םון •ראםיטירען אץ פאדבונדעז

יארק. ניו אין איגדוםםריע דרעס דאלאר
 האט האכמאן וועלכער פאר קאםיםע, צענער די

 םון אים, אויםער באשטייט, פלאן, דעם פארגעלייגט
 פא־ פון אםאםיאיישאן יעדער םון פארםרעטער דרײ

 דרעס ״נעשאנאל די — דזשאבערם און גוםעקםשורערס
 «רײז ״•אפולאר די אסאסיאײשאן״, מאגוםעקםשורערס

 ״אםי■ די און אסאסיאיישאז״ סאנופעקםשורערס דרעם
בײ אסאסיאײשאז״. טאנופעקטשורעדס דרעם .ליאײטעד

 וואו נאװעמבער, טען27 דעם מיטינג, לאנטשעאן דעם
 קא־ דער פאר געווארען פארגעלייגט איז פלאן דער

 דזשעק וואלדער, א. געווען אנוועזענד זיינען מיטע,
 סטערענ־ ה. ;נעשאנאל דער םון עגערי, א. י. און מינץ

 פאפולאר; דער פון רובין, ל. און עפםםיין ל. גאלד,
 בא־ נעט אפיליאײטעד; דער פון קאלטשיז, מאריס
 קאנט* צוױי די פון מארמעלםטײן, דיױויד און ריסקין

 פרינ־ אין האט קאמיםע די אסאםיאיישאנם. ראקטארם
 פרא־ צו ױגיאן דער פון פלאן דעם אנגענומען ציפ

 אין אינדוםטריע דרעס די אויסברייטערען און מאטעז
 פאר־ זיינען וואם אלע פון גוצעז דעם םאר יארק נױ

• איר. מיט בונדעז
 לאנםשעאן ביים האט האכמאן םענעדזשער געגעראל

 די שטוים ערשםעז דעם געבען צו בדי אז ערקלערט,
 אינ־ דרעם יארקער נױ די פראמאטען םון ארגעט

 זײנען ארבעטער 80,000 די וועלבען אין דוסםריע,
 מער האבען זאלען די אום פאראינםערעםירם שטאדק
 האט אײנקונםם, יערליכען העכערעז א און ארבעט

 פארשפרע־ צו אויטאריזירט איס דובינםקי פרעזידענט
 דעם פאר דאלער 100,000 פון בײשטײעדונג א כען

 אױף לעיבעל יעדער אז באדיגגונג דער מיט פאנד,
 אינטערנעשאנאל דעם זיך אויף האבען זאל דרעם א

 קאמפײן אדװערטײזיגג יעם אין אז און לעיבעל ױניאן
 באנוצט וועלען װאס מיטלעז, פראמאשאן אנדערע און

 אינ־ דער אויך ווערען אײגגעשלאסען זאל װערעז,
לעיבעל. ױגיאז טערנעשאנאל
 די ®ון םארטרעטער די געװארעגם האט האכמאז

קאנ* די אז װעלען אוודאי װאלם ער אז אסאסיאײשאנס,

 די קאנקרעם פארהאגדלען אנהויבען זאלען פערענצען
 קען אבער ױניאן די אגרימענט. נײעם פארן פונקםען

 וועם זי ביז דעטאלען די פארהאנדלען אנהויבען ניט
 םולשטענדע וועלען אסאסיאיישאנס די אז זיכער, זײן

 וױיל פראגראם, אינדוםטריעלער איר מיט קאאפערירען
 ױי אויף דערםון, אפהענגעז וועלען פאדערונגען אירע
 געהעריגע די אנצונעמען גרייט איז אינדוםטריע די וױים

 באשעם- מער האבען זאלען ארבעטער די אז מיטלען,
איינקונםם. יערליכען גרעםערען א און טיגוגג

 הויפט־ איז אנגעװיזען, האכמאן האם ױניאן, ״די
 דעם ®ון אינדוםטריע דער אין םאראינטערעםירם זעכליד

 םרייד. אין ארבעטער םויזענם אכציג די םון שטאנדפונקט
 אײנקוגפם, אן מאכען צו גארעכםיגט דינען ארבעטער די

 אנשםעגדיג לעבען צו מעגליכקייט די געבעז די זאל וואם
 װערט יארק נױ איז איגדוםטריע די װי יאר. גאנצע דאם

 םארדינםט דורכשניטליכער דער איז פארוואלטעט, איצט
 װאך. א דאלאד 18 קױם יארק, נױ אין דרעםמאכער א םון
דעם אץ לעבענם־מיטלען םון קאםטען היינטיגע די בײ

 װאם אורזאך הויפם די איז דאם אױםקומען. ניט מיט
 אינדוםם■' די םיט פאראינםערעםירט זיך האט ױניאז די

 דעד אז קען, זי װאס אלץ טוט און פראבלעמען ריעלע
על׳ מארקעט יארקער נױ מי  אינדוםט־ דרעם די אמ םי

 אויסברײ־ קענען זיד זאל אלגעמײן, אין לאנד אץ ריע
 זײן זא< עס אום אומזאץ אק םארגרעםעחמ און םערעז

 דאם אז זיכער, דין װעט יתיאן די ביז ארמט. מער
 אירע פארמוליחנז נים דעריבער זי קען געשען, װעט

אגרימענט״. נײעם םאח דעטאלען די און םאדערונגעז

םויטזנוכעעפיפ־פמד ן ווענען פראנען אױף ענפפערס
םעק. םקולמאן, ח♦ פון « ■

 אויפסקערזא- אזא באסת «״« איר אויב :דאפרין ד.
 געװים א״ך איז ״גערצכאיגקיי®״, רp «ון לײענער טעי

ו עם ד*ס נאקאנא, י  וער אויו קאטימ, די געוועו י
 *אר- חא■ װעלכע דזגיגסקי, *־עזידענא «ון נאאחזייע
צז *איעו *ו ד«*ארם ײ ג«*לאגען ל״״י ײ  א«ילו מנגעפי■ י

»ו *ולז־ע געבלימו זיע«ן זוזנלמ ײ״ «ו  דרײמן <וי םער ו
ו קום■ אערזענליר «יד וואמז• ן י ו ני«. ד*נק קײו מ
ײ קענא געוויס בדיליאגם: ז. חמל » פרע׳נו י «י »י ,
ײ״ ם •ל׳י קי י י4י ייי י ױ מ אלע •*אל׳נו ■•ו י ע ײי

d דעם ניו קונ» איר «ואס ייילחנו, ibp ו זיעא ע& \וען* 
 איר זועמז• פרײםגעגעכעו טפרד״ .וייאדיאעל רי אייר
מי יוי■ ײ^• אגחילטעו קןנען «י« א ױ רעכט י  דעם י

י1■ י ״י י ■י  ויך t*n איי יוןן וײיל יצישפר, «יגי •,*
עי •ז אנגןײלאםעז ; ײיא י  פיגןי חעסער געײןן איר יײ« 1י

פ 1« ן דױם צאלען ז*ל« איר אויכ יאי• •יייי י  מר י
או מי u «ײז זאל• איר אום תדיאר גלויי י i i p p ום* 
ני׳ מריליסען. 1«לײ «יי יאר״■ •י

י :םאלאםאו א• צי «ױ יאקוסןממו י  <וײ*ען יאל ״יי
•*f1 ױ׳ «ל װ יאלונג לצי״ג ײ •י י"  זואכן) 16( דיוס •
א  אײע<- מאס טאג ז<למז יאם ייין געײאיצז גציאל■ י

ײ י י י י מז. • אי או *עי״ מי  אויס- Wft 18 פראיקעל 8 ס
ה פיי סעו פאר שולדיג «״ן «י« .קען םעםבןר * •« ײי

d כע»אר םאג א״ן ^ואכען דורײמן ײי p פאל״. פויסען 
 רעכע• נים װילען בעסטען אונזער כ״ דעריבער קענען טיר
 געװארען באויאלט זײנען (ועלסע זואכען, פו«ען די נען
 *ײעלף וי «ו רעכעכט .b<ib •ון טאג זעלבען op איז

i בעפאר שולדיג געװן איז זי װאס ײאסען, p לעאטער 
 וואכע!, אװאנגיג און זיבען באטרעפעו דאם .װעט *אלונ̂ג

ס איז  •Tp רולם אםזןנדירטן די אוי׳לו «n <אר v* ד
לייבעז•

 איר וואס לײד, נאטידליך אונז bib עס פוביל:
 *ו אביסעל אםענדטענפס די b<d רולס אונזערע געפיגס

 אםענדםענטס t» ײז,8פפר« אבעד bud איד קאם*ל*ג>ד&.
«iגעם*כ ניט יועמן n p  b מן װיל איםימר װ״ל  איםי

 *װינגם װעלנעם לעבען, •ראקטיאיע ראס איז עס &אן. װ״
n װעלמ אידגענד אדער ױגיאן » p if ס»• 1< 8#געזעל*א 

 אידע «ון םערםטע ד• «ון בענעפיט op פאר רולס כען
 א>- או אאק&, » bx'b דאפ איז סיי «• סײ טיםגלימי.

מי o 1ױג*א דער אן אנגעאלאסען זיך bחא װאם םי p 
jjnwnj אין אי?_ און נאכדעם ארער יולי np ״*B וז* 

 יאר״ p*»ia אין *ינא «ון עלטער געװען «יך אגשליפען
 געווען איז װאס א״נעד װי סםאטום זעלמז דעס 8ני bחא

p״B «ו מגע«יט די יאר. •ו**יג און •ינזי זזי איגגער p 
 איר Dfii יארעז אאל ד• לויט וו׳ערען אלט1גע װעט ױרשיס

 ראל»ר *עז נעםלױ ױגיאז, np *ו באלאנגט זואנען «ועט
יאי• יזחנז *אי

P• :אונזעת דרייבין lp p p p jo וײנען ppjro
 אי« ״עלסער םעסבער, קײז אז געײארען, אי«*ארסירא סאל
 געו^ן ײז אזן י*ר, זזריי זוי «וײ«יגער ױגיאן np אין

 אר״גגענומגז אי« ער <וען יאר, *ג1וו* און V* »י על«ײני
ip f iw י  א«ן ■ap זײן אגהאלפהט קען יוגיאן, רp 1י

י «יז *ײיק זיו *יי עי אויג •*גה פוייעז  «ו• ימיאן מ
אודזאד. וועלנןר אירגעגד ליג

J :גערעטיע קײן ניא וײנען טעגות אײערע פאנץ
 חעכסטע ךי m לוי• ואאדלןן סיר יואם #לײן, וןופןו־ שיין

B8n* קןויעחיאפט jf*««  np it •שלאמז  »«ד וואם מ
v» וזי װיינימר «י« ייי אומ «וז יילאע■8י »  i ואלןו 

 עטוואס איז דאם און קאנםייפושא!, ־tp ג«גן חפנדלעז
 ארויס ײז וואס *ייגער ■אז• «י בײניי *י■ חאמו סיר יואם
• •ינקיליר «״ן טוו .ױיאדראעל״ » *ויא •וײד פון  «׳

p דאלאר » גפסליו פאגד. אום *אלתגען- ייינ« r וןקס 
ז earn «חײפןז תילײ־ 1”• ■׳’חײי ■ון יאנואר •י

 וואכען עלןי גענויע פון פעריאמ » וויעגעז זיך חאנדעלם
ױלי. םאגאט דעס אין «בת עחיטען op נאן־

V יםען6י»1מ איז ד&רםם, איר װאס :אייזמאן א•
̂דיŵנpופריx א אויף טעגען זאל װעלכער גארדיען,  זpעלע

 פארברוימז געלט כענעפיט רי ײעט ער אז באווײזען, אופן
 «ײנ*ו ̂ואלכע ,np׳:p קל״נע די פון אויפחאלטוצג רp פאר
ױרשיס. גןזמליפע אײנצעע די קייס רp אין

ם ט ע ע ד װ ל א ען ב ב ײ ש ר ע
 סון מיטגליד םילער, ב. םץ ערנײלוסנען בוך א
 ערשײנען גיבען אין װעט ^0 לאקאל ירעסערם דרעם

 גד־ האבעז ערצײלוגגען די סון פילע דרוק. םץ
 200 פון בוך דעד ,גערעכטיגקײט״. דער איז דרוקם
 און ערצײלונגעץ געקליבעגע דרײסיג ענטהאלט זײםען,
 באשטעלעגען םיט דאלאר. אײז פאר פארקויםט ווערט

 קאםיטעם, •רעסערם ®מ קאסירער צום װענדען זיד
יאו־ק. נױ בראנקס, עװענױ, וואלטאז 1005 וױים, ל.
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די םון אינהאלט קורצער דער ךי מיאס
ר ע ר א ט ם תז  נױ דער םון ערקלערונגען לאגגע ד

' 'T JL וועגען ױניאן דרעסמאכער יארקער
11 lv באלע־ די מים סארהאנדלונגען אירע ׳ 
 ווערטער. עטליכע אין ווערען איבערגעגעבען קען באםים

 דרעם־ יארקער נױ די אז װיל, ױניאן דרעסמאכער די
 יער־ דיערע אז און ארבעט מער האבען זאלען םאכער

 זײער אז און גרעםער דץ זאלען םארדינסםען לינע
זיכערער. דין ממילא זאל עקזיסטענץ

 *םראפאױ ״עפישענםי״, װי ווערטער נייע אלע די
וואם װ״ אז. א. מענעדזשמענם״ ״םײענםיפיק שאן״,

 זימערמאן האכמאז, װי גריניליד אזוי און קלאר אזױ
 ■שוט׳ן אויף ווערען איבערגעזעצם קענען םינקאװ, און

 און שעפער די אץ דדעםעם מער — לשון דרעסמאכער
 װײם אמת, איז״ איבערזעצוגג די פארדינסטען. בעםערע

 דעם איגער דאד גיט עס אבער פינקטליכע, קיין ניס
 ױניאן די וואם צו ציל דעם און געדאגק ריכטיגען
שטרעבט.
 יוניאן די ווען בעםער, געװען אםשר ױאלם עם

 דאס געברױכט *עפישענסי״ ווארט דאס אגשטאט וואלט
 די אח .םטאכאנאװשטשינע״ ווארט רוסישע וזײליגע

 װאלטען ױניאן־ברעכער אמ חנמאגאגעז קאמתאצישע
 חײליגקײם. אײגעגער אן זײערער אױף שפייען געדארפט

 די װײל געװינם. קלײנער א געווען ווןמיט דאם אבער
מ מי  מאראכטעםע אזא אלײן איז חברח כוליגאנישע ח

 םער איר םיט זיך דארף םען אז באשפיגענע, אזא ימ
 צו געקומען r שײז איז עם וועז נאר רעכענען. נים

 און עםישעגםי״ .אמעריקאגער צװישעז פארגלײד א
 דרעםמאנער די טעגען ,טטאבאנאװשסשינע׳, םסאלינס

 קאנםרא• איז װאם ,עפישענסי״, אן אויםקלײבען גיכעד
 .םטאכאגאװשםשינע״, א אײדער יוניאן, זײער פון לידס
םטאלינען. פון דיקטירט איז וואם

רע־ א געשאפעז זיד חאט יתיאן דרעסמאכער די
 יוגיאז־דערגרײכמ־ פון און ױגיאז־םעםיגקײט פון קארז־
 מיט ײד קענעז אמעריקע אמ ױגיאנם װעניג וואס מן,
 אח װאס אלץ געטאן חאט ױנשז די סארגלײכען. ייד

 מער. װאס םיםגלידער אירע םאר דערגרײמז צו מגליד
n מ אזעלמ אױסגעקעמפם זײ םאר חאם  יתקמ־ גו

 האבען אמעריקע אק ױגיאנם וועניג וואם באדיגגונגען,
 יער ארבעטם־לית דעם צו שײד אח װאם סאי עס׳

 ארבעטם־באדינ־ די צו שײך איז װאם סאי און שםוגדע
 ױגשז די האט אבער זאד ייץ אלגעםײן. איז גונגעו

 — םיםגלידער אירע זיכערעז געקענס גים אשם גיז
 ארבעט װאכעו לאנגע זיכערען געקענט גיט זײ האט זי

 פאר אויםגעקעמםט האט זי ארבעט. װאכען פולע און
 אבער ארגעט, שטונדע א פאר ארבעםם־לױז גוטען א יי
ײ אז זיכערען, געקענס ניט זײ חאם זי  תאבעז זאלעז ו

 אן חאבעז זאלען די אז יאר, א ארבעם שםונדען מנוג
 קלאוק־ דער אץ פארדיגםם. יערליכען אנשטעגדיגען

 גע־ גים זײ האט זי — קורץ עם הײסם שיראך מאכער
 האם יוגיאז די באנדלאד. געגוג םיט זיכערעז קענט

 באג־ דעם זיגערען צו מיםלען פארשײדענע אנגעװעגדט
 זי אנער עיקר, דער דאך איז באנדעל דער וױיל דעל,
 באנד־ די ערפאלג געוײנשטעז דעם געהאם ניט האט
 ניויארקער די פון געקײקעלט זין חאמז ליד
 אפשםעלען, געקענט יוגיאן די האט זײ פוץ אלע ױט אח
 זױצם געוזען. נים זימען אנשטרײנגונען אירע גרױס יױ

 ראדי־ עםדואם 1סא יוגקה דרעם־פאמד די .יראבירם
 גים «ױ ואל ער אז באגדעל, דעם אמוחאלטען קאלעם

iy ניו די פון ידױסקײ׳ןלןז n r זי שעמר; דרעם 
 נױט* די פאר די איז װאס אזוינם, oyty סאן •דאבירט

ד גליז־עד ע ד ת מן פ  •mm דארביי מברױכם n יוני
w ױמען װאם וזאדסןר, ® iW 'i to  t o זאם

 פלע־ גײע אלע די אבער דרעס־מאכער, דורבשניטליבען
 דרעס־םאכער פשום׳ער א אויף איבערגעזעצט נער

 םיט- נײע אויס פראבירם ױניאן די אז פייגם, שפראך
 םארדיגםםען געסערע און ארבעט מער שאםען צו לען
יארק. גױ ®מ דרעסמאכער די םאר

 לאזען ניט דרעםמאכער די דעריבער זיך זאלען
 פארשיידענע םון ווערען אויםגעהעצם אמ פארפירעז

 ארױם־ זוכען װאם פארשוינען, טונקעלע און דעמאגאגעז
 זאלען ױניאן. דער אין קריג און םיםטרויען צורוםען

 פארהאנדלונגען, די אז זינען• אין האבען דרעסמאכערי, די
 בא־ אלע די כאלעבאטים, די םיט םירט ױניאן די מאם

 דערגרייכען, צו עטוואס געםאכט ווערען וואם םיאונגען
 ארבעםען וואם די, םון איגטערעסען די פאר בלויז איז
 װערט עס וואם אלץ םח אז און דרעם־טרעיד, דעם אין

 מיםגלידער די צו רעכענוגג אפגעגעכען װערט געםאן
 אן אמ גוםהייםוע זײער אן אז און ױניאן, דער םון

װערען. באשלאםען גיט זאד קײן װעם צושטימונג זײער
 אױנ אז גלויבען, אמ האםענונג אונזער איז עם אח

 בא־ די און באסיאוגגעז די אײנגעבען זיד װעלעז עם
 יוניאן דרעםמאכער דער ®מ םירער די ®ת שטרעבונגעז

 באלעבא- די םיט פארהאנדלומען אשטיגע זײערע אק
 דרעם־ דעם ®אר געװינס גרויסער א זײן דאס װעם טים,

 ®ארבעםע־ םיל זײער װעם עם און יארק נױ ®ון טרעיד
 מאכען זיכעחנר און דרעםמאכער די ®ון לאגע די רען

עקזיםטענץ. זײער

־ די אני רג א ע  דער איז רעארגאנמאציע די ר
ך איו זאצי־ע ע  דער װאם ױניאן, קלאוקמאכער ך

 האט באארד דזשאינט קלאוק
 א זיד אונםערשײדט דורכגעפידם, ׳ °

" איז תאם דעם, ®ח ביםעל רעכם Wיו
געװארען. געפלאנעװעם ®ריחער

ד דער װי זעהז אח איווארטעז דעריבער דארף מען  אי
 וואם און ארבעטען וועט פלאן חרכגעפירםער םיגער

 גרײנגען. װעם ער װאם רעזולםאםען, די זײן װעלעז עם
 אײנ־ װעם ער אז פארזיכערט, אונז אבער װערט עם

 באז־ײטענדע גאנץ א באארד חשאיגם דעם שיאחנן
 זיד נױטיגט באארד דזשאיגם דער אז און געלי סוםע

זאגען. צו איבעריג איז עקאנא&יע אק
 מלע• אנדערע פארשײדעגע בײ שױן האכען םיר
 ®אר רעארגאניזאציע בעםםע די או באפערקם, גענחײטעז

 ײאם אזעלכע״ געװען וואלם יוניאן קלאוקמאכער דער
 אלע מאכט. מער באארד חשאינט דעם געגעמז װאלם

 דער איז אײנםירעז פראבירם מען װאס רע*ארםעס
 שםרױכ־ אײן אױף אן זיך שלאגען ױגיאן, קלאוקמאבער

 *יפיל די איז דאם און ערפאלג, צו װעג זײער אין לונג
 לא־ אײגצעלנע די איז קאטנענטרירט איז וואס מאפט
 איבערגעבליבען איז װאם מאכט, קלימע די און קאלם,

באארד. חשאיגם ®ון רשות דעם איז
 איז עס געװען. אזױ מאל אלע ניט איז דאס

 געחאם האט באארד חשאינט דער װעז *ײם א געװען
 איז װעגיגעי• םך א לאקאלס די און מאכט מער םך א

 ױנ־ קלאױןמאכער די אז איבערצײגוגג, אונמר איז עם
nr םעםיג־ איר בעסער. פתקצ^ירם חגמאלם האט 

 איז מנטדאליוירם םער געװען איז קאנםראל איר קײס,
אויםאריםעס. םער געהאט האט באירד חשאיגם דעד

 םאל א גאך אױפצונעפען בדעח ניט דא האבען םיר
 אײגמלנע די און באארד חשאינס קלאחן ®מ ®ראמ די

 געװארען. צונויפגעשםעלם איז ער װעלכע ®ון לאקאלם
 געװאחח דיםקוטירם מאל אײז נים שוק איז פראגע די

 אגמױ געלעגעגחײםעז פארשײחנגע גײ איז «ס און
ר ®ח לאמ אומגארמאלזנר דער אוקי מיזארןן וױזעז מ -- - --- 1--- bmsms UflIMMfeMukli Mm  iVPJP קלןוקפימד דןר פון קערועחממט מגםרןלער

די קאנסראל. מנםראליזידמז TV ױם האט ױעלכע

 וחמ געווארעז, דיםקוטירט אויםפירליך גאנץ איז סראגע
 מענע־ דער געווארען איז םייגבערג י. וױים־םרעזידענט

 אויס־ דאן האט עם באארד. דזשאינט קלאוק םון דזשער
 צום ענחנרוגג אן ווערעז געמאכט וועט עם אז געװיזען,

 טײל א כאטש אפטרעטעז װעלען לאקאלם די אז בעםערען,
 די אז און באארד חשאינם דעם צו קאגטראל זייעד ®ון

 קאבצענ־ םער א ווערען וועט ױניאן דער ®ון מאכט
 װעניג איז ענדערונג געװינשטע די אבער םרירםע.

געװארעז♦ פארװירקליכט
 ווי לאנג אזױ אז פארשטענדליך, דעריבער איז עם

 יוניאן קלאוקמאכער דער ®ון לאקאלם איינצעלנע די
 הענד זייערע אין הויפט־קאנטראל די אנחאלטען וועלען

 באשרענק־ א זיץ רעארגאניזאציע ®ון ®לאז יעדער מח
 איצטיגער דער אז זײן, זיכער חגריבער קען םען טער.

 און לעצםער דער זײן ניט וועט רעארגאניזאציע־ילאן
 דאך לאקאלם די װעלען ענדליד אז האסען, דארף םען

 איז פלאן רעארגאניזאציע בעםטער דער אז אײנזעהן,
 קאנ־ םער און מאכט םער באארד חשאיגם דעם געבען
 קוםעז װעם באשלום געװינשםער דער בח נאר טראל.
מ בעםםע די דערגרײכען צו זעזזן מען דארף  םעגלי

 אשם איז מאם רעארגאניזאציע, דער ®ח רעזולטאםעז
געױארען. דורכגעםירט

ץ לי ס רו  דעם לױט און געאגראםיע דער לױט ב
 איז יארק נױ שםאדם דער פון םשארטער

 עם װעץ אבער יארק, ניז גרױם ®ון טײל א ברוקלין
n אפט עס םאכם קלאוקס צו קומט p ^אז אײנדרו 

ח איז ערגעץ זיד געםיגט ברוקלין  י■ אז אץ לארץ׳ ״
לאנד, געשטאנען

ם אט געקמגען, לעצטענם םיר האבען אימדרוק ת
 קלאיק־ א וחנגעז באריכם א געלײעגם האבעז סיר װען

 זזאט עם וועלכער אויף ברוקליז, אק פאחאמלונג מאכעי
 פון םעגעדזשעד פײנבערג, י. ■רעזידענם וױים גערעדט

 בענחשאםק און באארד, חשאיגם קלאוק יארקער נױ
U לא^ איערײטארס קלאוקם פח מענעדזשער קאילאז, 7• 

 איז ארבעםער די צו אפעלירם חאבען רעדנער בײדע
 ױניאךבאדיג* די אפחיםען זאלען זײ אז געװארענם, זײ

מרג י. ארבעטען. זײ װאו שעפער, די אין גונגעץ ײנ  פ
 אר־ די ווארנעז צו גויםיג םאר געפונען אםילו האט

 *ו געצװאונגעז ®ילעז זיד װעם ױניאן די אז געטער,
 זואס פעי״, ,בעק די *ײט געווםער א פאר טארהאלםען

 גע־ װערען װאם באלעגאםים, די ®וז אײן מאנם זי
ם ניט צאלען זײ אז כאפם,  ער וױיל ירײו, ױגשז ת

 בתק־ די םון ארבעםעד צאל א אז אויםגעםתען, האם
 ,,םיאוםע א אײנגעפירט האבעז קלאוק־שעיער לינער

 אײנ־ דאם באלעגאםים די צו אומצוקערען םיסטעם״
געלט• געםאגטע
ױמן, םיר  םיס־ ״מיאוסע א וױ מער איז עס אז גל

 ®אר־ נידערטרעכטיגער אזא פאר דאו־ף םען םעם״.
 װארם שטארקערען א באנוצען האגדלונג דעםערישער

 וזער־ װעגען ניט זיד וואנדעלם עם אבער ״פיאום״. וױ
 ®ילעז אז מען פאנגפ װירקליכקײם דץר אין טער.

 פאראן אשם נאן• זײנעז עם ווען אלײן, זיד פאר םיאום
 גידעדיג אזױ זײגען װאם אוגז, בײ ארבעםער אזעלכע

 א«געמז קענעז זאל ױנשז די אנשטאמ אז געזונקען,
 אז באםעם״ די םיט קעמפען צו עמרגיע גאג*ע איר
 איז — באדמגוגמז ײגשז די איחיטען זאלען זײ

 דארף — !באסעם קלאוק אײנםאל שױן האם גרוקלין
 קאםף » ®ידעז «ו ענצדגיע איר פארשװעגחמ גאר זי

 די םיט באנוצעז ײד זאלעז די או ארמםער, די מים
מז זײ װאם באדינגוגגען, ײניאן א  אח געקראגעז, ה
*ח אינארעז גיט איר זאלאז זײ אז חיםען, זײ דארף

MMINMI• MMM M •MMBMM --— —>---- טרױעריגע גאנץ א געשאםעז זיך חאט גדוקלין—
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 איז בתקלמ קלאוק־באםעם. אירע םים רעאמזאאיע

 קאםסם־ די און םװעם־שעפער םון נעםט א הײנט נאך
 םװעם־שעםער דאזיגע די פון באסעם די וואם םיםלען.
 האט מען װאם אזעלכע, זײנען ײגיאן דער געגען באגמען

 םענשען ציװיליזירטע װעניגער אדער םער אװישען שוץ
 מים שוין זיך וואלם יװיאן די נאר םארגעםען. לאנג

 געספרא־ איז עס װי באםעם שאפ םוועם ברוקלינער די
 םיל אזוי אפגעבען דארםען ניט וואלט זי ײעז װעט.

 דארטען, ארבעםער די היםען סיל אזוי און ענערגיע
ױניאן־לייט. גוטע זיין זאלען זײ אז

 דינען וואם ענדערונגןין. די אז האםען, לאמיר נאר
 פון קאנםראל די פארשםארקען צו געווארען געמאכט

 געװינשםע די האבען וועלען גרוקלין, איבער ױניאן דער
 װעם יארק נױ פון קלאוק־םרייד גאנצער דער וױרקוגג.

 װע־ ברוקלין אין באדינגונגען ױניאן ווען געװינעז, םיל
װערען. אפגעהים בעםער לעז

ס א מ ד כ ע  םון ר
ר די ע ט ע ב ר  א
ען צו ה ײ ר ט ס

 ארבעטער די סון רעכם דאם
 נים קײנםאל םאר םםרײקען צו

 איינם איז עם ווערען. אםגעשאםם
pc וואס רעכםען׳ װיכםיגסםע די 

 קענען זײ און אויםגעקעםםם, זיך האבען ארבעםער די
 זאל מען אז דערלויבען, גים אוםשםענדען קײנע אונםער

גונעםען. רעכם דאזיגע דאם זיי םון
 געװיסע אונטער פרײװיליג ייד קענעז ארבעטער די

 אפזאגען זיך יים1 געוױםער א פאר און אומשטענדעז
א אין םאל דער איז דאם װי םםרײק־רעכט, זײער פח

 װעלען באלעבאםים די אז ארבעםער, די גארועטירט
 פריװילעגירטער א אין װערען געשםעלם גיט דעם דורך
 באלע־ די אז אויף״ פאסט רעגירונג די װען און לאגע

 די או פארפליכםונגען זײערע דערפילען זאלעז באםים
םםרײקען. דארםען נים זאלען די או ארגעםער,

 די געגעז אומרעכט גװאלדיגע א געװען װאלם עם
 דארםען איצט זאלעז זײ װעז אמעריקע׳ םון ארבעםער

 קאפיטא־ די וױ סםרײקען. 1צ רעכם זײער אױפגעבען
 צײם, דער אין עס״ םארלאנגען ,,יאםריאםען״ ליםםישע

 פארד וױ פאבריקאנםעז, גרױםע אםעריקזעער םך א װען
 אנערקענען נים הײגם ביז נאד וױלען גלײכען. זײן און

 און אדגאגחירען ונו זיך ארבעטער די pc רעכם דאס
פ זאגט א ך  קאלעק־ װעגען געזעץ דאס אנערקעגען פו זי
םארהאנדלונגען. םיװע

 דעם באנמען נים קײנםאל ווילען ארבעםער די
 שווערד א איז םטרײק דער װײל םםרייק, םון וואםען

 אפט ארבעםער די שנײדם וואס שארםען, צוױי םיט
 דעם 1צ זיך װענחנן זײ באלעבאטים. די וױ םיםער

 געבליבען נים זײ איז עם װען בלויז״ םםרײק־װאםען
אויםװענ. אנדער קייז

 אר־ די אז דעם, װעגען זיך רעדם עם אויב און
 איצםיגעז דעם אין זיד זאלען אמעריקע םון בעםער

 צו רעכם דיער םון אפזאגען מאמענט ערנםםעז
 ווערען״ געזיכערם זײ אלץ װי פריהער דארף םטרייקען

 אורזאך קײן געבען ניט זיי וועלען באלעבאםים די אז
 באלע־ די אז םיר, זעהען פארלױםיג סטרייקען. צו

 שטימונג, אנםי־םםרייק די אויםצונמען זוכען באםים
 בעםער קענען צו כדי געווארען, געשאםעז איז וואם

 וועם דאם אויב pc ארבעםער• זייערע עקםםלואםירען
 ארבעםער די ױעלען ווײםער, אזוי װערען דערלאזען

םטרײק־רעכם. זײער אויף באשםיין זיכער

אן די ש ענ װ אנ  אידי־ דעם pc קאנװענשאז די ק
1C] ען ש די  װאם קאםיםעם, ארבעםער שעז אי

ף ע ט ע ב ר נױ אץ געװארעז אפגעהאלםעז את א
ט ע ט מי א  פון װאן־ דריטער דער אין יארק.ק

גרוי־ גאגץ א זיכער האם יאנואר.
מיםגלי־ די םאר אינםערעם סען

 אינםער־ די דאך איז אינטערנעשאגאל. דער םון דער
 ארגאניזאציעם, די םח אײנע בלות נים געווען נעשאנאל

o געלעגם האגען וואס n סון אגגדאטאנס ojn אידישען 
 פיל באזונדערס גאנץ האט זי נאר קאמיםעם, ארבעטער

 אר־ אידישען דעם פון אויפבױ דעם אין פיטגעהאלפען
 אינםערגעשא־ די געװען איז עם וױיל קאפיםעם, בעטער

 װאם יוניאן, גרויסע ערשםע די געװען את װאם נאל,
 םיט קא&יטעס ארבעםער אידישען דעס געהאלפען האם

 געפאכם פעגליך אים האט אח געלם סומע גרױסער א
און םאסשםאב גרויסען א אויף ארבעט זײז אטנרסאנגען

ד. בזדגבז יו

ר ע עי ף ^נ ל
פרילאוו) (לויפ

 אזא שאסעז צו געװען את עם גויםיג װי וױיזען צו
 קאםיםעגג ארבעטער אידישער דער װי קערפערשאםם

 אמ־ דער םון םירער די געװען אויך זימען עם אח
 םוער אקםיװםםע די געװען זײנען וועלכע טערנעשאנאל,

 האס ער װען קאםיםעם׳ ארבעםער אידישען דעם פון
 געווען גרײם םאל אלע זײנעז זײ און געגרינדעט זיד
 זײער אין געגויטיגט זיך האם ער װען העלםען, צו אים

הילף.
 זיר קענען ארגאניזאציעס ארבעשער אידישע ױעניג

 אידי• דער װי פרעםםיזש גרויםען אזא מים באריםעז
 ענױ די אין געװאונען האם קאםיםעם ארבעטער שער
 און אויםגאבען זײנע עקזיםםענץ. זײן םון יאר ליכע

 האם ער ברײטע. גאנץ געװעז דינען םעםיגקײם זײן
 הײם אלטער דער םאר ארבעםער־הילף םמ םראגראם א

 אידישעד םת פראגראם א אח ים זײם יעגער אױף
 אק אמעריקע אין דא םעםיגקײם געזעלשאפטליכער

 ארבעטער־באװעגונס אידישער דער םון גײםם דעם
 ז״ץ אץ האט ארבעםער־קאםיטעם אידישער דער

ד ניט זיד הײם אלםער דער פאר ארבעםער־הילף  ם
 ארבעםער־באװעגומ אידישער דער םיט בלויז שרענקם
 גױטיג, באזונדערם געװעז איז עס װען נאר, דארםען,

 אפס גאבץ האם ער אנדערע. געהאלםען אויך ער האט
 געדריקםע די *ו האנד העלםענדע א אויםגעשםרעקם

 פא־ די פח ארגאנתאזניעס ארגעםער םארפאלגםע איז
 הילפם־ארבעם דין פון קרױן די לענדער. שיסםישע

ע די אין געיועז איז אבער ם מ  פון זזדשים עםליכע ל
 הילפם־ קײן געדוען נים אח עם יאר. פארגאמענעם דעם

 זין בוכשםעבליכען אין רעםונגם־ארבעם נאר ארבעם,
y ייארם. n אסה טעטיקאס דטערברא *ד*ש<דא 

 1» און מלחפה־פײער היםלער׳ם פון ארויםגעראםעוועם
 גרױ־ באנץ א םלחמה־קאםאסםראםע אײדאםעאישער דער

 ארבעםער־סד דער פון פירערם פון לעבעגם ונאל םע
ד א זײ צװישען לענדער״ פארשײדענע םון װעגונג ם

--------------— -----------------------------------AMifebMAftiA  איננהנרגזמיןד דיגען נעמען זײערע וואס #אל1 דײםעגדע
רעסוגגס־ וואוגדערליכע א געדדען איז עס בארימם. גאל

Laaaaauam AMkAiABAU U  AAAte aa b Alft to ^bbbb Abbbb bbbMbAAbקאפיםעל װיכםיגען א פארנעמען װעם װאס ארבעט׳ 
 פיז ארבעםער־באודעגונג דער טח געשיכםע דער איז

 װעם לייענען• אפאל עס װעם םען װען װעלם. דער
פאסירם. Tוױרקל האס דאס אז גלױכען, קוים םען

 איז רעםונגס־ארבעם װאונדערליכע דאזיגע זײ נאר
 פןו חילןי נױםיג איז עס םארעגדיגם. נים וױיט נאך
 זײנען עם און געװארען, געראםעװעם זײגען װאם די,
װערען. געראסעװעם דארפען װאם אזעלכע געבליבען נאד

פארען, n גינדסע?י לענדער וײיפוע «ון
מן, 9 זיד ל ק כ ^ — n שוררח, גרױסןןר » םתם —

teLbIM  kfeM ■i M a a A  bbb A bAblft MAMAAMM AkaAtiBAM iAkHA*ם !דזאמען אוױרקגריג1ז  סעלד^ אץ סרײנד זיץ םי
 וועלט, דער אױן* חאט געזען קר װאפ דעם פון !ערעדט
טג *וגעלײגמ און ם װאם אזוינם גע  געשםױגען ני

ם און :געפלױנען ני
 !מער קיממאל אװץ זען ניט איד װעל אזומם נײדניץ,״ —

באקלער געט אט
 T נעגענט א םאר דא אמז כײ איז װאס

 רענענמ.- — םארנען און זון די אזײנט אימפז
^ר *חיאפמדינ, ן קאלט װערם אט און חײפ, — אס  — אדק
 !ג^ר נךעדן א איז דיר, איד זאג דןןרטען, און
 פערגעניגען.- א שװין אח זיך דערםןזגען גאר אז
 *װרריגען, ניט דארפען אח ליכפ »יעלץ, א

 כלויז פרילינג אץ זון די פזימפ טפזןגדיג װײל
!דורכאײם יאר גאגפק ראפ דארט אח

bbAAAk *AhA AMAiAAAA iaaa  aaaaaAIAI■ a a IA■ bbAIAזייען גים אקערעז/ גים דאדפען דארןי מזןן —
גרוי^ און אױיין אלץ װאקםפ ך^יפען וױ זש דו װאלפפ און

I A^^AMAA bAAAAi■ A ib A  bAAAA AAÂך חארץ דאס םדט עס סרײען ז
AAAAAAA bb A  AM  MAA AAA MAAA MAA A u a / a  L aaaAaLגןזען♦ אוגקרקק אן רױם אץ כ׳חאב לפחא̂ד

.איז ױ l גאט םיץ . ״געווען גרױפ ךי פארג »װי . ! 
 — ונוגענעכען, איפ פרײנד זיץ חאפ — זיך, ת חידחפ׳פ װאם״ —

 iiyay? אין דא װאונדערליפעס פיד אוסםםדם איז ס
אכם~ דעם אדץו לימען אבער איע נימ

(AbAIAAAAAAA AAAMAAA Ab AA ■AAA AAAA MMAAA MM AbtA MbiAiAM ^A A Aװאוגחןר, גרױסען א זיך םאר איצם דא םיר האכען אמ
MAAAiAAAA IM A  AMMAA a ^ m  AAb iAIAlb MAA AAAAAנעםאבט, ניפ זיכזןר דיר זיך חאט זקן פו אזא

a m a AAAAAIA AAAA MMAAAA MAAAi MMAA ^ m m AAAÂ M a a AA MAAכאזדפדןןר.- גאר פאקע װעד דעם אױף פאפזסױץ איך אץ
A a a a a  MB AAAM AAMMAA AAAAA â a  am  m ^ ^ M  maaכריקץ די װענ אתזןןר אױןי דא רו זעפפ אט
a a L|M m a  MMAAMAMAA Aaa A M A  AAb m mבליק/ ןןרשטען פץ אימפאכע אן גאר זיך דופפ עפ 

— כאחאלםעו, אפפט^גײא םאדנע א איר אץ איז דאך
AM^blbAAAA AAAA A|AA MAAAAaIa ^̂ ^Â A AAA AMAA M AA AMחאדםעז׳ נים גאר לינגער קיץ זיף אױף קאן זי

* חעדפ■ קיץ נײ■ קר פױיד~ אין i■ישד יייו יויד« יי
A m L a  AMA AAAA A^MA M AA AMAAaL  M a a  A A AAAAvp* גײיד זיד יךר אױןי ק^ן ימגער קײז <יפ 

ױי •in?• • איז •פילי _ יןנע _

• איז סױף ״וײ — ײ י ״ כ דז ײ א
אר {פויף ״גאנץ — מד, םייץ איךי, זאל װאס נ — זןזגען דיר פרי

m L a  MAA M A A  AA AAAA M AA I  AAAAAAAAbA bAAA m L m m  AAט װעלט א ץ אונקרקק, דײן i װאונדןןר םי  ו3פ?ו א
גענוג, גרױפ איז

ען.- n װאס גאר ניטא םרענ
ם ח$םם, ז״ גרױם די פארג א װי אז דערםאנט, םיר, זין תכ

תױז״. א וױ זיכער גאר פאר^ א װי נים כארג •י —
■AAAAA AAA AAAA AAAAA A M A  AAA AAAA aaU A AAAA ט *קס —- ױג דיר זאג איף קרים^ זיך נל

AMAAAAM AAA A AA A  AAMAAM AAAAA AMkAAAAMAAM AAAAM MAaI aק אוגזןןר אויך װאונדערליף אבןןר ס^איז אנטקןןגקן כרי
} AAAIAAA a L aAA AAAMA AA AAA AAAA MAAa IaAAAA-----— -ארויף כאלד גײען םיר אט, ׳װןןלכער אױןו 

ץ זיך אױן* וזױבט זי מער קי ט נ^ר לי !אײף גי
AAAA AAAAA A M A  AAAA aaa  AhA MAA AAA Am LaA A  AAAAAAAA MMAMMo tn y ר פון זיך חאכען פריליגג חאיאר  חןרםרוגקען אי

ד- טאקק טגײדןןר • און פײטוגגםיטרײפער פװײ י  או
ם כױט האט (עפ טן די חן אנ געקלונגען.) שטאט ג

AAAA AAA AAAA AA AM aaL aAAAMAAAA Â M̂ A AMAA AMAױך די חױז א וױ אוגןןררעלןן דײן אויך נאר ח
M m AAAA •MAA AAAA AÂA AAAAM M  AApw ודיכםחא און װוודגדןןרליך 

אח אױכ ריכנױנו״^ נאר ם׳
AMAAIMAAA• a a a a ia  M M • A aLa a a a MAAAA m AAA •AMA MAAA m m / m ת ס״ —  סארזאםײן דארף סןןן װוורגדןןרליך^• אזױ גים גאר א

או א וױ סןן%װ ווון y ז iy v  n*]
MAMAAkAAM AMAA &AA a m  MAA MAMAAIAAAA AAA m AIA MAAען8ל8§ אמז# בײ װי איז, אדסקםום אז םײן נים* —

Am Ua  A  Â Â AMAMA AIAAAAA AAAקל^ן אזוי דארםקן ען“ז חייזזןר די
ffbAAM^A AAAA AAM AAAMAA MAA A b M  AbbbbMM A M A  AMA AMט און זיפען גיט — קוים *װייעז םאר גאר אז ך. ני ױי  טפ

ץ — ץ ׳מיר זיף דוכט דאך אזדי.~ זי ד א נעגו&ען, תו
MAAAA AA AA AAAAMAAAAAAA AAAת װאדנדןןרליך אז סארם א

MAAA AAAAAA^M MAAA MAA MAAAA AAAAAAAAAA AAA is ]y^it# ijjD »*• D^n ypiy«iK**• אן
 קוטען, סיר אט^ ׳װןןלגןןר פו פריק די אױך נןןר

ט װאגם למגער • ױפפוקוםעו איר אײף גאר ני :אר
^ m m ^ a  IA a m  MAAMAAM m AA MbAMA M M  m a a a  m a^ ^ ^ a m m  m a ^ m~ ל ם דרי^עיר כ — ט ויי װאססר אץ “גל אדן #םרי

A|^Ma M  M M  MAAA m MAA bbAAAM MAA AAMMAAAAAA ^ m Mת ארגערקע דיץ אנ איך גרוים טאקק א » ז ף. די א
AAAAMMAAAA MMIAtAMA M M A M k a m a  MMAAIAMAAM MAAM ■AAA^MbAAAM מרק ליגגער דער אאגעחאקמ חאם—^װארסדאױף^ —  —*עםראגן, זיפ

גײוו אד כריק דןןר אדיף א״ידקר אז דוכם כױר M̂AÂA ■AAA mUmaA■ען דיר איך ודאל ^mLa ai^זאנ im  aamaaaa amBimניײד פעפקר טאקע זאדען
MAAM m A^AAAMAAA m ^MAAAAA AMbMAAץ ר סים סן א ץ וו דעם איכקרגי
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iigori. םרענק• איז יאנואר םען20 דעם
אײנגעשווא־ ראתוועלם דעלײגא לין
 די םון םרעזידענם פאר געווארען רען

 אםעריקע סון שםאםעז םאראייניגםע
 עםוואם םערםין. דריםען א פאר

ער• דאם פאםירם האם װאס אזױנס
אםעריקאנער דער אין מאל שםע

געשיכםע.
 געלייענט םיר האבען צוריק זזדשים עםליכע םים

 דריטער א ״אז וױיטונגען, אמעריקאנער םייםםע די »ין
 אמערײ דער צו םוף א םײנם ראוזוועלם׳ן פאר םערמק
 געגאנגען דינען די םון מערערע דעמאקראםיע.׳׳ מנער

 אן דמ וועם דאם אז געזאגם, האבען זײ וױיםער. גאן
 אנפאנג אן אדער אמעריקע, אין דיקםאטור א םון ןנפאמ

ראוזוועלםם. די פח דינאםםיע זעלבסםהערשאםם דער פון
 האבען וואם צײטונגען, זעלגיגע די װעלען הײנם

 גע״ אוים טאג איק םאג צוריק חדשים עםליכע מים עם
 די־ אלע איבערצוזאגען. עם איצם זיך שעמען זאגט,

 שיינע קורצע, די געדרוקם האבען לאנד יםון םוגגען
 די אמ ראחוועלם פרעזידענם םון רעדע אײנשװערונגם

 עןענ־ דעם םאר באצײכענם עם האבען ױי םון סײסםע
דעמאקראםיע. פאר לױב־געזאנג סםען

דעמאקרא־ אםעריקאנער די אז וױיםען, אלע
 װי נאכדעם שסאר? און גאנץ בלייבען וזזנם םיע

 דער אין םערםין• דריטען ייק ענדיגעז וועם רןחזועלם
 םאראינטעחד דיגעז האם די אלע םילען וױרקליכקײם

 אםע־ דער סון זיכערקײם און גאנצקײם דער אין סידם
 נעק־ די פאר זיך געםינם זי אז דעפאקראםיע׳ ריקאנער

הענד. פארםרויאוגגםווערםע און זיכערע אין יאר פיר ססע
 !ײםונגען םײםםע די האבען צוריק יאר גווײ םיט

 ראוזװעלם׳ם אז גוואלחמ, און קולות געמאכם לאנד יין
 װערען געגעבען אים זאל עם אז קאגגרעס, pc פאדערוגג

 רעגירוגגם־ םארשידענע די רעארגאניױרען צו םאכם די
 pc אנפאנג אן וױ אנדערש נים םײגם תפארםםענטס.

 פארלאנגםע די האט ראוזוועלם דיקםאםור. ראחװעלם ן
 ביז געװארעז געגעכעז אים איז וי געקראגעז• םאכם

 אמע־ םײםםע די םעדםין• גוױיטען זײן pc סוף גופ
 דעם םארגעםען אםילו שוין האבען בירגער ריקאנער

 דע־ האבען געגנער ראוזװעלט׳ם װאס םוםעל. גאנצען
 רעארגאנתא*יע*געזעץ. דעם ארום ױפגעהויבעןא מאלס

 רעאר־ די װאם אין וױעיג זײער היינם וױיםען פאקטיש
 האט עלטװזאור אזוי װי pc באשםאגען איז גאנחאגיע

 אײן מערען געזאגט בלױז קען עם חדכגעםירט. ייד
nr,מיט האבען װאם צײםונגעז, די װעלען חײגם אז ־ 

 גע־ רעארגאגיזאציע דער אז געשריען, צוריק ־nr «װײ
 אםע* איבער ראחוחגלם׳ן pc דיקםאםור די םימט זעץ

איבעראחאגזמ. עם שעםען הײנם זיד װעלען ריקן
t האבעז הײנם נאר b דער װעגען געשרײ נײעם א 

 גע־ דער אח עם דיקםאםור. ראוזװעלם א טח מפאר
עגגלאנד. םאר הילף װעגען זעךפארשלאג

 מאל יעדעם אז כאראקםעריסםיש, אגעו־ אמ עס
 ראח־ א pc געפאר דער װעגען געשרײ דעם פאכען
 זימען, װאם םענשעז, זעלביגע די אלץ דיקםאםור װןלם

 סארםײדיגער pn pc וױים גאגץ אײםנאמען, וױיניג םים
 ניט גאר זײנעז זײ pc םד א גאר דעפאקראםיע. <ת

 באקעם־ ױי אז איז, אםת דער דעמאקראסיע• אין פארליבט
 די װאם דעם צוליב טאקע ^יזװעלם׳ן שטענדיג פעז

דעפאקראםיע. אין סארליבם ניט יינען
 בלבול א אויםגעםראכם האט מען אז אײס. זעט עס

 די עם וײגען זײ אז גרױס־קאייםאליםםעז, די יױף
 זײ װײל םלחסות, אק לענדער די ארײז שלעפען װאס

 זײגען גראד פראםיםען. גרײסע םלחמח pc דערװארםעז
 שרײען װאם גרױם־קאייםאליםםזת. אםעריקאנער די עם

 זײ אז אמעריקע, pc בירגער אגדערע אלע וױ העכער
 אונ־ ארימשלעפען נים זאל ראוזװעלם אז פורא, האמז

 וײגען עם װעלם־־םלחםזע איצםיגער דער אין לאנד מר
 פער װאם זאל םען או שםארק, אזױ פאדערען װאס יײ,

 זאל עד אז פחחידענט. דעם pc רעכםען די באשרענקעז
c םאז קענען ניס m דעראו״ ברעגגזח קעז װאם אזױנס 
 מלחםה־ די pc אייגע ווערען זאל אםעריקע אויו •

ממ־ער•
— ̂ — A mama MMbA MAA--------------------------------MAbAMAAMA m AA A bA 9 דאס קוםם װי Iגעװאוינם, גים םיר זײמן *עס

מן שםארק אזױ זײו זאל קאפיטאל גרזיס )  םלחםה• גן
״ ■יד מז מ מ םים אז מי טלי * pc ורי^ יאר צװאנציג* 
 וײמן ־טלזאמ^סעלױ עדשםעד ד«ר P* צײם דעד איז
יקס-גדױ אראגטנריקא די געוזען גראד י» ליסמעז.^ס

 האט םלחםד- אין אמעריקע געשטויסען האבען וואם
 כאראקםער? זיץ געביםען צײם דער םאר גרוים־קאפיםאל

געװארען? מאראלישער און םרומער ער איז
 בעםער מח םען גלויבען. צו אזוינם שװער איז עם

 עפעם איז װידערשפרוך דער אורזאכען. אנדערע זוכען
 וואם םאלקס־םאםען די גראד זייגען עם גרויסער. צו א

 זאל אםעריקע אז דערצו, גענײגם מער מאל דאם זיינען
 דורכאוים זיין זאל דאס רוען םלחםד״ דער אין אריץ

 דאם הענד. היםלער׳ס pc ענגלאנד ראםעווען צו נויםיג
 דורכגעםירם. האט גאלופ דר. וואס אנקעםעם, די וױתען

pc גע־ נים איז עם אז װערען, באמערקם דארף עם 
 אמע־ די צװישען מלחמה־אגיטאציע קיק געווארעז םירם

 גאנצע די געגענםייל. אין םאלקס־םאסען. ריקאנער
 ראוזװעלם׳ן pc םײ געװארען אונםערגעשםראכען איז ציים
 םיט עמלאנד העלםען װילען וואם אנדערע אלע pc סײ

 םלחמד״ אויס שליסם הילף די אז םעגליך, איז וואס אלץ
 ווער־ דידאזיגע — מלחמה אויסער הילף םעגליכע אלע
 ווען מאל, יעדעם געווארען איבערגעזאגט זיינען טער
 םאר הילף אםעריקע׳ם וועגען גערעדם זיד האם עס

ענגלאגד.
 קא־ גרוים אמעריקאנער װאס איז, אורזאך איץ

 ווען זיד, םאר פראםיםען גרויםע קיין גים זעם פיםאל
 קאפיםאל גרוים םלחםד- דער אין ארייז זאל אםעריקע

 ער װצט יניסטראציעאדם !־אממעלט׳ס Tamic nt וױיג^
 צו םעט געלעגעגהייט גוטע איבעריגם קיץ האבען נים

 פרא־ םלחםה די װאם אױםער, םלחםד- דער pc װערעז
 נאך וועלען ווערען, קאנםראלירם שםארק װעלען םיםעז

 אמ צװײםענם שםײגאן. שםארק שםײערען די צו דער
 סאר באגײםםערם גיט אלגעמײז אין קאפיטאל גרוים

 ענגלאנד. אין דעמאקראםיע די ראםעװען צו םלזזמה
 װעם ענגלאנד װען אז מורא, שסארק האט קאםיטאל גרויס

 אנדערש אדער אזוי דארטען וועט םלחםח די געווינען
 װערען אפגעשאסט סןםםעם קאפיםאליםםישע איצםיגע די

pc איז װאס סיסםעם, א װערען אײגגעסירם װעט עס 
 4גוםן סאציאליזם םאקע אדער םאציאליזם׳ צו ענליך

 אז אק אויסגעדריקם אפען גאנץ האט מורא דאזיגע די
 אםעריקאנער געװעזענער דער קענעדי, םר. אינםעתױו

 פאר־ זײנע pc קאפיםאל גרױם עגגלאנד. pc אמבאםאדאר
 לינד־ אםלאדירם שםארק אזױ דעו־יבער האבען םרעםער

 קאנ־ דער pc סארהער דעם בײ האם ער װען בערגן.
 איצםײ דער pc אז וױל״ ער אז געזאגם״ גרעם־קאםיםע

 וױרקליכ• דער איז זיגען. גים קימעד זאל םלחפח געד
 חיםלער אז וױל, לינדבערג אז גלויבען, םען םעג קײם
 שלום א װערען געשאסען זאל עם אױב וױיל זיגען, זאל

p n• .דאך םת עם, מיל לינדגערג װי פארהאנדלוגגען 
 אזױ האט ער װאס דעם, צוליב זיגער דער דיז היםלער

 דק ניט זאל פשרח די גרױם װי האנד. דער pc םיל
 ער װאם דעם. pc םך א איבערבלײבען אלץ דאך מעט
 װעגען נים זיך האנדעלם עס אבער סארגומען. האם
 זײנע, װערםער די װעגען גאר וױל, ליגדבערג װאם דעם
 גרוים pc געװארען אפלאדירם שםארק אזױ זימען ױאם

 אפלא־ שםארק אױך אים האבען עם אמת, קאפיטאל.
r דאם אבער קאםונאצים, די דירם e פולשטענדיג דאד 

 די געװאתען לאגג שוק האט ליגדבערג נאםירליך.
 נאצים די pc pc קאםוניםםען די pc באװאונדערונג

«**היטלערן. צו סרײגדשאסם pn סאר
 װעז פרינצייען• קייז ניט האם קאפיטאל גרױם

 ניט עם pc מלחםה פאר געװען pc קאפיסאל גרױם
 סאר פריגציפיעל איז קאפיםאל וױיל דעם, צוליב געװען

 איםפע־ סאר pc קאפיטאל וױיל דערסאו־ גאר םלחםד-
 עם מײנם ענדציל אין װאס ןנראבעתנג פאר ̂נpריאל

 פרא־ ?יץ נים ברענגט אבער םלחםח װעז •ראפיםען.
 געלד קאייםאל pc גאר גאד סאדערם נאר סיםען,

 אםע־ חנר װען מלחמד- געגעז קאפיםאל pc קרבגות,
 אויםגעפונען. האט צוקןר־םדאסם םעכםיגער ריקאנער

 טראסיםעז דינע זױן שמארק זײער אים שםערם עס אז
 אםעייימ, וד באלאנגעז אינזלען פיליפינער די ױאס
 באאימסלוסען צו ארבײם דעד צו גןגומעז זיך ער האט
 אינז־ סיליפינער די אז חגגירונ^ די pc קאגגרעם דעם
מז זאלען לען אונאפהענגיג. װעדען צו טרײחײט די קרי

n Mbb haAbtbb ÂAA Lu A ^■am AAAA MM MbbLbabteMAb»bbbpc pm dp?vvi9co'm געװען גים סאל דעם pc 
 געשסערט האט עס קאפיםאל, גרױס pc אינםערעםעז

ײמ געגעז• געװארען pm ער pc טראפיטען ז
אל קאפיםאל פ ע אל  אגימ גמסנאװאפע פאר איז

ק *ייט, פיץ באװאפעטג פאר pn נים זאל קאויטאל װ

 צוליב pc דאס אז ,pn זזושד ניט אבער װעם קיינער
 pc פאםריאםיש שםארק אזוי pc קאפיםאל װאם דעם
 זיכערקײס דער סאר באזארגם אנדערע אלע pc מער איז
pc .ראסיםען גוםע גיט כאװאסענונג לאנד■ pc דאס 

 קאפיםאל גרויס ד״אם מאל דאם אבער אלץ. ערקלערם
 באגײסטערוגג גרויםע איבריגם קיץ ארויסגעװיזען נים
 אפילו זיך האבען זײ pc םאנכע באװאסענונג דער פאר

 גאנץ pc עס עם? קומם װי קיל? גאנץ סארהאלסען
 האבען אדםיניסםראציע pn pc ראוזװעלם אײנסאך•
 דערסאר, װערען געזארגם װעם עם אז װיסען, געלאזעז

 נײע קיין שאםעז נים זאל באװאפענוגג איצםיקע די אז
 וױיט קען מען אז אמת, pm עס מולטײפיליאנערען.

 ראחײעלט װי אזוי pn װעם עס אז זיכער, אזוי pn ניט
 װעגען, סארשידענע האם קאפיטאל וױיל געזאגט, האט

 פראםים, מאכען צו וױ באד״אלםעגע, םך א זײ צװישען
 סירערשאפם קאפיםאליסםישער דער דאך איז עם אבער

 איינגעשםעלם װערען עס װאס געװען, געםעליג :ים
קאפיםאל• pc סראפים דער פאר באשרענקונגען אזעלכע

*•
 pion גרויסען א נאך האט באװאסענומ איצטיגע די

 װאס באװאסענונגס׳סאבריקאנסען, סארשידענע די סאר
 מלחםד- סאר באװאסנונג א pc כאראקסער דעם סראגט זי

pm שנעל װערען געטאן דארף אלץ pm קורצער א אין 
 ליב זײער האבען באװאסענונגם־סאבריקאנםען די ציים.

 רוסט םען וױ פרידען, באװאסענםען א פאר ארבעםען צו
 pc ערשםעגם םלוזםה־באוואםעגוע• א סאר איידער עם,
 םער באםערקם. שוין װי םלחמ^ פאר באײאסעגוגג די

 זיך, cnyp’c פאלק דאם פראסיטען. די pc באשרעגקם
 pc ■ראפיםען גרויסע צו מאכען סאבריקאגמען די ײעז
 «ען װען צײט, א גראד זױצם pc עס אץ מלחםד״ דער
 צוױיםענם פאל^ צום צוהערען מער אביםעל זיך םוז
pc גיט םלחמה סאר נאװאסעגונג די pc לאנגען א 

 pc עגדיגען pc עם װען דאך זיך םח מלחםה א דויער.
 נאװאסענומס גאנצע די &אל א מיט װערט דעמאלם
 אבער סרידען באוואםענםער א אסגעשםעלם. ארביים

pc ענ־ סרידען באװאסענםער א םוף. א אן םעשה א
נים. םאל קיץ זיד דיגם

n אײניגע םים r צוריק pc pm קאםיטע סענאט א 
pc װעגעז פארהער א געווארען אפגעהאלטען װאשיעםאן 

 דער געװארען גערוסען pc איר סאר pc באװאסענוגג
 דעםאלם האנ איך פאנם. דױ םאגנאם אםוגיציע גרויםער

מלגענדע: דאם גןןשריבען סארהער דעם װעגען
,p i סאנס pm אוגםעחר דער פאר געקוםען נים 
 םלחםד- סאר ארטמענםען םים סענאט pc קאםיטע כוגגס

 טיםיגקײם די פארטײדיגעז פרובירם גים אסילו האם ער
pc ,װאס דעם אויף קוקעגדיג גים םלחםה pn קאפפאני 

 פערםעל א געהאם װעלם־םלחםה לעצםער דער פון האם
ט (איד ■רגסח• דאלאר ביליאן  ממער, כרװער דעם מ

 פארבײטען גים און םאכען גים םעות pn< זאל ער אז
 װארם לוםפיגע דאס אױף בילקמ װארם בכבח־׳ע דאס

 צוױי גאגצע in באהאלם בילקה סערםעל א pc מילקװ•
 יײנ• rv האם פאנס דױ םילקח^ פוסציג pc הונדערם

 אח ער וחנז םלחםד» א סאר געזאגט גיט ווארט גוט ציג
 אין םענאם־קאםיטע. וער בײ סארהער אויסן געװען

 צו קריםיש גאנץ באצויגען זיך האם ער געגענטייל,
 pc 09 •9ריק9אם צו שײך pc דאם װיסיל אויף מלוזםה

 9מאקראםיש9ד א אז זאגם,9ג ר9 האט באקאנס, גים אים
ל םלחםד- א ן9יואוג9ג ן9האנ pm 09 ן9ײ לr םלוכה  P1נ

 גןװױנןת ז9נ9? 9םאנארכי ר9אבםאלום אז םיט י9גד9ל
 ל9פאראיב פרם ם9י אין ז9נ9? ר9נד9נגל9 די מלחםװ^

 ר9זײ האלם ר9 אז הײםט, 09 ■אנם׳ן. דיי אויף האבןמ
 4P אױב װארים .9מאקראםיש9ד קיץ סאר ניט מדינה
 pc גים וױיס ר9 אז ,p»ar גם9?9ג ניט דאך ר9 ױאלם

 םלוזמד- א ן9װאונ9ג האט װאס םלוכה, 9מאקראטיש9ד א
 א pc קארד9י א גראד םלוכה 9מליש9 די דאד האט

 גיט, םיד רם9קים ס9 ר9אב םלחםײ^ 9נ9יואונ9ג סד
 ן9האב ל9סאריב ז9ל9װ ר9ני9עעל איז D9 9לכ9ײ אז

 ארױס־ ײאלם9ג Pita דא האב «יד •אגט׳ז• דו אויף
 שםאדק אזױ נים 09 גײט פאבט׳ן דײ אז ז,9נג9בר
pc םים זאל מעז אז ז,9ב9ל pn ז9שים 9דאײ? ר9פולײ 

 ן9מ אז אים, בײ pc עיקר דער םלחםד- pc ז9נש9מ
 pc אז .pc חשגמ pn און ר.9פולײ pn קויםזמ מל

 י9מ סך ן ז9םארקױס רT9P 9 ז9םריד ן9נם9באװאס א
 ער האם ר9ריב9ד םלזזםד- ר9אסת׳ אז pc וױ ר9■ולוי

'n ee דם9י9ג 9קאםים נאט9ס ר9ד Pita דעד ז9ג9ײ 
״.19־pic ז9נס9באװאס א p■ גױםיגקײם pc װיכםיגקײם

מ די או גלײב, »יד  אי• גען9ק װעײמװ־ זעלבי
חײגם. אױך prnm בערגעזאגט

up רײדען ווןס ם«ר מראקטעריםםיש איז עס
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btbws האנמ ijbtod ר dot םעױטאױןס. ף אז מניאנס די
 דאם איז וואם—יבעםער־דעפאקראםיע

 געלײענם דעם ױעגן כ׳האב אזועם?
גוגע־ און אויסםײטשונגעז רײ א

 אוים זעט דאם אזױ ױי זיך״ קוקט
ארבעםער־ארגאגי־ פארשידענע אין

אויס־ אזא צו געקוםען און זאציעם
 פיעכ ארבעםער־דעמאקראםיע פיר:

 אין ארבעםער די פון םאכט גלײכע און רעכט גלײכע
 אב־ אוים שוין שליםט דאס אמ ארגאניזאציעם זײערע

 די איבער קליקע א פון זעלבםםהערשאםט םאלוםיזם,
 אויםדריקען מוזען ארגאנען געוױילטע די ארבעםער.

םיםגלידער. די םון װילען דעם
םעות. אין געלעבם כ׳האב אז ארוים, זיך וױיזט

 וועל־ יאר. לעצםען דעם איבערצײגט םיך איך האב דאס
 םוילען םון געביםען די אין םארברענגם האב איך כען
 דער דורך געווארען אקופירם זײנען װאם ליםע, און

 גע־ מיר האבען באלשעװיקעם די ארמיי. םאװעםישער
 מיר״ דערלויבם־זשע לעקציע. אנשוילעכע אן געבען

 אביםעל אייך אמעריקע, םון שױידער־ארבעםער תברים,
 געניםט ערפארונגען, נײע מײנע םון דעמײלעז צו

 אםשר לעקציע. באלשעוױסםישער דער פון אביסעל אויך
קומען. צוטץ דאס אײך װעם

שטאר־ פארהעלםניםמעסיג א פארמאגם האם פוילען
 םאר־ פראםעסיאנעלע די נאװעגונג. פראםעםיאנעלע קע

 סאציאלע רײ א אױםגעקעמפט חאבען (ױניאנם), אײגען
 ,יצ?טצמסלאזע־שברא קרא«פ*זיפארזימרו», געזעצען,

 בא־ זײ האבען סםרײקען און קאםפען גראנדיעזע חדן•
 און ארבעםם־באדינגונגען די םארבעסערם דײםענדיג
o געחוימן n ארבעטערשאםם. דער פון לעבגעם־ניװא 

 געװען זײנען קלאםעדפאראײנען פראסעסיאנעלע די
 קאמף־גײםם סאציאליסםישען א םיט דורסנעדרונגען

מז די און א  האר־ פולשטענדיגער א אין געפונען זיד ״
 קלא־ די איז פארםײען• םאציאליםטישע די מיט םאגיע

 ריכ• דרײ מארטראםעז געװען זײנעז םעךפאראײנעז
 ם.), ם. (פ. פארםײ סאציאליסםישע פוילישע םונגען:

 און (בונד) ארבעםער־בונד אידישער אלגעםײנער דער
• קאמוניסםען. די

 יוניאנס די זײגען רעאקציע פוילישער חנר פאר
 זי אמ אויג אין יארן א וױ געװען, צײט גאנצע די

 פארםיליגזנן. צו זײ כחות אלע םים באםיט זיד האם
 אום־ םון קײם לאנגע א געשיכםע זײער איז דעריגער

 אגגריף. און פארםײדיטנג r® אױפהערלעכע״קאםסען,
 פאדע־ דיערע פאר האבען פױלןן פון ארכעסעו די

 ארגאני־ דיערע פון עקזיסםענץ דער פאר און רונמז
 הונ־ און בלוט לעבעגס, םילע םים באצאלם זאציעס

 אח װארשע פון גאסעז די טורםע• יארען תרםער
 איעמאל גיט זײגען לעמבערג און קראקע פמ לאדזש״

 די םוץ גאנג חילכעזנן פח געװארעז אױפגעטדײםעלט
 זײערע פון פענער די אוגםער האבען וחנלכע ארכעםער,

 אח פאדערוגגען. זײערע פאר דעמאנםםרירט ייוגקמם
דעמאנסם־ אזא נאך אז טרעפען, םלעגם זעלםעז גישט

מר  װי םלחמו^ איר אין ענגלאנד העלםעז » גיט א
 זײ אז עם, פאדערעז נאכםאלגער זײגע און ליגדבערג

 דארף אםעריקע װעםען געגען עגםםערעז ניט קמזנן
_ פרידען. איר באװאשענעז

 אםעריקע אז םארזיכערעז, מענשען לינדבערג די
 איבערםאל, אן חיםלערס פאר האמז מורא ניט דארף

 לינדבערג װעחגן. באזיגם זאל ענגלאנד• אםילו װען
 גו בדעה ניט גאר האט היםלער אז זיכער, אפילו איז

 דארף װאם is םא אזױ אױב גאר אםעריקע. באפאלען
 געגען םרידען״? שםארקעז.באװאםענםעז אזא אםעדיקא

 כאװאפעגען שםארק אזוי אםעריקא דארף דען װעמען
 באװא־ שםארק אזױ ײד אפעריקע דארןי פרידען! איד

 באלײדיגונג א געװען װאלט דאס יאפאן? געגען פעגען
 אמעריקא, רײכער און שםארקער גרױםער, אונזער פןר

 די םאר האבען מורא שטארק אזױ דארפען זאל זי «ז
v* שױן אםעריקא דאד חאם י««געזער. r קריגם- א 

 פון וױ שםארקער און גרעםער םך * איז װאס פלאם.
nm r יאפאז וױ ןיז^לאנען, םעד אײד האט ױ און 

 איגדוסםריע. *נםװיקעלםע מער I געוױם און ••רפאגט,
 םא יאמוז, װעגעז בלויז זיך האנחנלם «ם װ«ן *נב׳

 קריגס־ גרױםע באזונדער א אטעריקע דןדף וזאס «ז
ן פלאם שין יי זי «טלןנסי סו w ד» ק m  ■ O T w r 
ם דודך בדויז אמעדיקא איז קיטאן מז׳ פאםיפיטמ דן ק  י

»m מז  to of7B קריגס ®םעריק^גער גרױסע די ו
ס. ד די ם מ מ ד ן חאנאז אטאריק• ד§ךף מ גרויסן מ

הארט י. פיז

 אװעק־ אקםלען דיערע אויף ארבעםער די האבען ראגיע
 דורכגעלעכערטע קוילען מים געפאלענע, געםראגען
חברים. זײערע םון קערפערם

 געקענם נישם םאראײנען די האם רעאקציע די
 גע־ און צעמענטירם ארוים זיינען זײ און באזיגען

 בא־ אמ קאםף־רייעז נייע מיט פארגרעםערט שטארקט,
 הא• קרבנות־גרייםקיים און םום דיער רום. מים דעקט

 םים םאחיכטיג זיין צו אונטערנעמער די דיקטירם בען
זיי.

אוים־ דער געטראםען זיי האם צושטאנד אזא אין
 ווען אויםגעזען, זיי האבען אזוי קריג; םון ברוך

 פוילען קיין אריעגעמארשירט האבען חיילות היםלער׳ם
 צוױיםער דער םון ווען זעיםגעזען, די האבעז אזוי און

 אין אריינגעמארשירם פאלקען םטאלינ׳ם האבען דיט
 קוילען די און עראםלאנען די םון באמבעם די לאגד.

 םיל בױנים. די צעשאםען האבען הארמאםעז די פון
 שלאכ־ די בעת אומגעקומען זיינען טוער פראםעםיאנעלע

 שפעםער זיינען לעבעךגעבליבענע די ®מ טילע את םעז
 פאר־ אדער דערשאסען געווארעז געשטאפא דער סון

קאנצענטראציע־לאגערעז• די אין שפארט
< מיפמפר א  עזנפאראײ צלציאגפדאפצס זי♦ פון «י

 אונ* דעחען זיך אמאל םיט האבען םוער זײערע און
 אר־ ״איעציגער דער אין םאן. םאוועטישער דער טער

 על אח שכל פי על װעלט״. דער אויף בעםער־מלוכה
 און מיםגלידער דיערע פאראײנען, די ײאלטעז יושר פי

 םיט און רוםרײך אזוי האבען װעלכע טוער, אקטיװע
 דער םאר קאמף דעם געםירט םסירת־נםש פיל אזוי

 בכבוד װערען אויפגעגוםען געדארםם ארבעםער־מך,
 זײן געדארםם מאלט ארבעםער די פמ פרייד די גדול.

 גע־ אויסגעלײזט יאד זײ זימעז ענדליד — לשער אין
 זײ וועלען אז איצט פון יןנעבםשאפם, דער פון ווארען

 שכל ווען צײט׳ א אין אבער םיר לעבעז םרײ״. זיץ
 אײ־ דער פון קורם איז 1חוי נישט שםײעז יושר און

 א אין אנשטאט און בערזע. פאליםישער ראםעאישער
 פון אויםחײלען זיך זאלען ױניאנם די װאו םאנאםאריע,

 תפיםח אין געשיקט גאר זײ םען האט װאוגדען, זייערע
 ארגאגיזא־ םרײע באדײםען ױניאנם אויב און ארײז•
 זאגען, םען סעג ארבעםער, פאר ארבעםער םון ציעם

 איז ײעלכער טוים^רטײל״ א באקוםען האבען זײ אז
שעד- 24 פיז נםשך געװארען אױסגעפירס
םאראײ• פראםעםיאנעלע פריערדיגע אלע קורץ:

 םון טײל גרױסען א און פאנאנדערגעלאזט מען האט נעז
 םים געטאן סען חאט וואם און ארעםפיי־ם. טוער די
 םאכט םיליטערישע םאיועםישע די םיטגלידער? די

 די און פארטרויאונגם־מעגשעז אירע באשטימט האט
ם׳אראיינעז• נייע געשאפעז האבען

 צו זיך אםשר אקמז אםלאנטישען אין קריגם־פלאם
 פון אדער שוױיץ דער פ.ץ אנפאל אן געגען באשמען

 האבען עם זי דארף וועמעז געגעז און לוקסענבורג?
 «ו זיד עראפלאנען ם־ליטערישע םויזענםער צענדליגע

שיצעז?
 אמעריקא פוץ באוואפענונג ריזיגע איצםיגע די אט

 געגען שיצען זיך װיל מעז וועז זיז, א בלויז חאבעז קען
 איז היםלעד א געגען ריבטיגער אבער חיםלערן,

 אג־ קאםביגירטעז אזא פאר געםאר די קאםבינאציע.
 װען גרויס, באזוגדערס אםעריקא םאר װערען קען גריף

 שוין קומט דערפון און מעחנז• באזיגט זאל עגגלאנד
 פעג־ אירע אלע םיט דארף אםעריקא אז ארוים, םםילא

 אינ־ די אי« איז דאס װײל ענגלאגד, העלפען ליבקײםעז
 עם חיטלערז. געגען שח אײגענער איר פוץ םערעסען

 פאר באוואפעגזגג ריזיגע אזא נים זיז קײז אבער האם
מן זאל זי ײעז אםעדיקא, ײ ם, די גל מדג  פאר אז ליני
 אפילו ווען האכצז, נים םורא קײן n דארף חיםלעוץ
חיםלעיו פון װערעז באזיגם זאל עגגלאנד

 גרעסערזג־ א פאר דאך זײגען לינדמרגם די נאר
 די וױיל דעדפאד, איז עם אממריק> פיז באױאפענוגג

ט די םים חאלםעז װאם מעגשעז מיג מד  *לע זײניז ל
 פריחח, מצזנבאװאפע באקאגםעז גום דעם פאר מאל
א ײאס ז םיז• I ואיז מלכע «יײז ברץגגם מאס זי  ®«םע י

פראפיסען.

צוגעגאנגען.' אץ אלץ דאם אזוי ווי זעהען לאמיר
 האס מאכם םאוועטישע די וואו שםעט, אלע כמעט אין

 זײ זי האט ארבעטער־טוער, אײנפלוסרײכע געטראפען
 געפונעז דאז גראד זיד האט קאװעל אין ארעסםירט.

 פאראיק ®ראםעםיאגעלן םון צעגטראל־פאתואלטוע די
מר, מיטן פוילען אין באן־ארבעםער די םון  דעם םאחי

 די בראש. מאםטעק ארעםטאנם״, ״בריםקער בארימםעז
געווארען. ארעםםירט איז םארוואלטונג גאגצע

 פאר־ א געזען איך האב ראוונע שטאם דער אין
 I געװען זײנען עם אנגעשםעלטע. אלע סיז זאםלוגג

 גריג־ דער וועגען אידען. בלוח כםעט מענשען, 800
ע  פון םארשםײער א רעםערירם האם פאראיץ םת דו
 גע־ אח װעלכע רעדע״ די מאכט. מיליםערישער דער

 וױיניג זײער ד״אבען רוםיש, אויף געװארעז האלטען
 קײנער האם רעדע דער נאד םארשםאנען. אנוועזענדע

 נישט האט קײנער און ווארט צום םארשריבען נישט זיך
 געשםעלם באלד האם מען םראגען• קייז געשםעלט

 אויף םארוואלטוע, א פון צעטעל א אפשטיםונג צו
 בא׳ אײז קייז ארויםגעשטעלט נישט מ׳האט װעלכען
 אויןי זיך האט דאגעגען טוער, םראםעסיאנעלען קאנטען

 די בײ םאנער געוועזענער א געםונען יא צעטעל דעם
 הויבעז דורך שטימען געזזײםען האט מען םוחרים.

 אויפגע־ זיך האבען הענס (צוואנציג) 20 ר״ענט. די
די אז דערקלערם, דאזיגער דער האט דאך הויבען.

----- —•nmpqu. גאודילמ v.* פארוואלטוע
סן א אויך פינםק. — שטאט צוױיטע א חי  ג

 שסא* און פרױואטע — אנגעשםעלםע םון םארזאםלונג
 םאר־ א זײערם םאר שלאגעז קאמוניםטעז די םישע.
 פון נאטען דעם אן עמיצער רופט עולם םון זיצער.

 על־ אן שיץ איז יודעל אחוץ שלאקמאן. יודעל אדיח
 דער איז אים האט דאם איגװאליד. אן מענש׳ םערער

 אראפגעריסעןי גאמבע א 1905 ®ח רעוואלוציע־צײם
 דעס םח בראש שטײט ער ױי יאר״ 20 שױן האנט. א

ד און פאפולערסטער דער איז און פיגםק אין ״בונד״  מ
 מר־י גרויםער א מים שטאט. אין מענש ליבטםטער

מד. אלם אויםגעװײלט שלאקמאן װערט הײם חי א  די פ
 — טקם זיד זײנען און כעם םון ברענעז קאםוניםטען

 תפיםזע אין אוועק װאנדערם רעוואלוציע־איגװאליד דער
 גרויםצ א זיד געפיגט שטאם דעחעלבער אין
 הײםען באלשעװיקעם די שװעבעלעד• פון םאבריק

 די און םאבריק־םארשםײערשאסם נײע א אויםוױילען
 םארשםײעד זײער אלס אויפםגײ אוים וױילען ארבעםער

דאלאגקא. בערעל כונדיםט דעם
גע־פע־או. ®ח קעלערעז די איז דערפאר גײט ער

m צענדליגער האט שװעבעלעךפאבריק דער אין r. 
 דער געארבעם צייטען, צארישע אלטע, די איז נאד

 גרױ איצט שױן איז האר קאפ זײן םישקא. ארבעטער
 אויגען. זײנע אויסגעגעםען ר.אט שוועבעלשםאף דער און
 אים םוז מען און בלינד פולשטעגדיג שױן איז ער

 פינם־ א — אױגען די אץ האנט. דעד םאר פירען
 ליכ־ איז קלאר אים בײ איז סוח אין אבער םערניש׳

 ארבעםער די געקומען אים צו כםדר גאד זיינען םיג.
 ־יאריגעד70 דער אװ זײז םישב זיד םרעגעז״ עצח אן

ד די פת שירער א וױיטער בלײבט פישקא בליגדער  פי
 קאםתיסםען די קענעז שװעבעלעדארבעםער. סקער

 וחװ־ם םישקא בלינדער דער אמ דולדעז גישם זאך אזא
 פאר־ *ו דארם ארײן, טורמע אק אוועקגעפירם אױך

לעבעז• פראלעםאריש דין ענדיגען
 בקד קײן אריבערשפרײזעז לאםיר פינםק פון
 •ױ־ םויזענםער פיל םאראז זײנען דארטען ליסםאק.

 האנצז װעלכע םעקםםיל־ארבעטער, אידישע און לישע
 פאר־ גאכן באלד געקעמםם. אץ געארבעס םאלידאריש

bארע באלשזױויקעם די האבען שםאט די נעמען t ®o 
 פוילישצ פילע און .במד״ פמ קאםיםעם גאנצעז חגם
 ארעפ־ די געגעז םוער. פראםעס^עלע אידישע אח

מ » געםירם לאנג וזדשים זײ חאבעז טירטע  גיפםי
 איו בלבולינ^ וױלדסםע די מיט פול העץ־קאםמניע,

אר יעדע זײנעו ״יראװדא״ מאםקװער דער  דנד• םעג י
 To חנר ?,סריאיזגסט די װעגעז ארטיקלעז שינעז

ױמז האבעז טמיסטעזקא n אז עז,געװ את  ז»נד אנגעח
 אנגעוץצנסטצ די זאל םען אז אוגטערשריפםען. לען

» ססגונדי םדע — פראפעסקטעלןםחוד  גאלדמאז לש
שןן דעם און מז קאפיםולקא סאציאליסט וױלי ע  I ג

 אוסגצקומז גיך גאר איז (קאויסולקא םוים־שםראן^
pn .(םורםע t

ס וד פארזאסלוגג< גרדיסןד ן אױף ק ! ס׳ו • ל ן מ מ

5 ט ײ « ►
 אר־ די האבעז ארעסםירםע, די געגען העץ־רעדעם

 עם אויםהאלטען. םעחר געקענם נישט שוין בעםער
 און ארבעטער ®וילישער א אויפגעשטעלם זיך האט

 אונטעויגע־ אים האם עולם דער װארט. א געבעטען
 אוז װארט א באקוםען האט ארבעםער דער האלטען.

שױת די געזאגט: האט ער  ארעם־ די װעגען ממדמע
 האא. פמ שױן אונז קריכען ארבעטער־טוער טירטע

 זײגען םיר זײנען. די ײער גוט דיער וױיםען מיר
 ביאליםטאקער די איז אויםגעוואקסען זײ מיט צהאמעז

 םארשטײער, אוגזערע געווען דינען זײ װען פאבריקען.
 םיר הונגערען אבער הײנט עםען, צו געהאט םיר האבען

 שםו־ א — קינדער. אדן םרויען אונזערע מים צחאמען
 באגלײם מינוםעדלאגג האם אפלאדיםםענםען םון רעם

 גורל וױיםערדיגער דער ארבעטער. םון ווערטער די
 אבער באקאנם״ נישט מיר איז ארבעטער דאזיגעז פון
 אים װאם נישטא ם׳איז אז זיין, משער זיך קען םען

זיי?. צו מקנא
 מילגע, גראדגע, אין געװען איז בעםער גישט

• שםעט. אנדערע םיל אין און לעמבערג בריסק,
אײנמאל. םיט אפגעקומען נישט מען איז ױילנע אין

 ארעסטירט באלשעװיקעס די האבען 1939 װינטער אין
 טוער. פראםעסיאנעלע אי־ז פאלימישע אגגעזעענםטע די

 םירער דער געווארען ארעםטירט אויך דאן איז דארט
 הי־ הערשעל שנייחגר־ארבעםער ווארשעװער די פון

 װילנע. אמ געםינעז גראד זיך האט וועלכער םעלפארב,
 אגדער־ באלד איבעריגע, די װי פוגקט שוין, זיצם ער

 באדינגונגען, אוםדערםרעגליכםטע די בײ יאר האלבען
 וועלט, דרויסענדיגער דער םון אפגעשניטען אינגאנצען

ט ער  טים פארבינדונג.אפילו שמש קימ האבען גישם ?
פאמיליע. זײן

 מאל צװײם א באלשעװיקעס די זײנען 1940 זומער
 מאל צװײטע דאם אויך און װילנע• קײז געקומען

 םאר־ די צװישען אחגםםען פיל דורכגעפירט זײ האבעז
 דאם זײנען באלשעוױקעס די װי באלד אײגם־טוער.

 קאנפערענץ א פארגעקומען אמ ארײן, מאל צװײטע
 עם ווילגע. «מ יתיאנם אידישע און פוילישע אלע פץ

 פאר־ קאמוניסטישע די פארטראטען געווען אויך זײנען
 באשלאםען קאנםערענץ די האט איינשטימיג אײנען.

 רע־ ליטװישער גײער דער צו דעלעגאציע א שיקען צו
 דער־ זאל מען אז ווענדונג, א םיט קאוונע אין גירוגג
 וױיםעד ארבעםער־פאראײנען עקזיםםירענדע די לױבען
 חנלעגאציע. די אװעק ם׳את טעטיגקײם. זײער פירעז

 גע־ צום געשיקט די מען האם פרעםיער־מיגיםםער פון
 די האט מיניםםער דער קאגאז• זתםהײםס־םיניסםער

 וױים ער אז געענםפערם. אח אױסגעהערם דעלעגאציע
 דעלע־ די יוניאנם. די זײנען עס ױער נישם אײגענטליך

ליטע אין װער םםײטש, געשםוינם: האבעז גאטען
 די פאר זיד םיט שטעלען עס װאס נישם עם װײס

 דאד זײנען דאם פאראימען. פראםעס^עלע װילנער
 פראםעסיא־ אין אנגעשלאסען קלאסעךםאראײנען, די

 װײם מיניסטער דער אבער אינםערגאציאגאל. נעלען
 זאל םונוואנעז און דאס. עסט מען וואס טיס גישט

 קאםוניסם. כשר׳ער א איז ער אםת< װיסען. םאקע ער
 פת אידען דײבםטע די פון איעער גלײכצייטיג אכער
 טשא־ גרעסםער דער פון ױרש אײטױגער דער ליסע,

 רײ א פון את ״טילקא״ — ליםע אין םאבריק קאלאד
 סעקחד ױנגע די ערשט אוגטערנעמונגען. אנדערע
 עם װאס אויפגעקלערם םיניםםער דעם האט מרקע
 *ת קלאסעך־פאראימעז פראםעםיאנעלע אזױנם יינען

 נישםא אמ עם אז תשובו^ א געגעבען ער חאט יאז
 אלײן שױן װעם רעגירתג די רעדען. «ו װאס װעגען
ארבעםער. די פאר פאראײגען שאפעז

 אראפגעקוםען זײנען אתם װאכעז פאר א אין *ח
 און םײדלעד און ױנגעלײם קאװנער אײניגע וױלנע קײן

 פח ארגאניזיר־קאםיםיע די זײגען זײ אז דערקלערם,
 םארעז אלםע די — פאראײנען פראםעםיאנעלע נײע
 ־ צױ װערם אײגענםום זײעו־ עקזיסםירען. גישט מר

 ארבעטער פון פארזאםלונגעז גערוםען ם׳האט ,גמומען.
 פארװאל־ פץ ליסםעם פארםיגע פארגעשםעלט זײ יװ

 זײ אז דערקלערם, האבען ארבעםער װען שנגעז•
ד םעז האט קאנדידאטעז, נאגחגח פאר פלאגעז מ י י  ו
 קאנדידאטען, די בלויז מעז קען וױילען אז ■ןלדעז,
 אר־ די «רױם. שטעלם קאמיסיעאיג^תיר־ די ייולמ
 שםעקם, עם װאם םים געװאוסט שוין האבען טמזער

 רעדם מען 1» אימגעשפארם שםארק צו איז מז ײיז
 וחנלמ *ו מענשעז, תדנלאזען ממחם און יןפגעגעז

 *וםרױ. םיגדעסםעז נישם חאמן ײ
מ מ מיי מ מ םי עס  יינז פאלזז- אימיגע געװען ^פונד

 אנטגעגעגשמלעז. זיך אקםיוו גצפרואװט אםילו פ״אם
סנ וױלמד די «יז ••יזייז יייי ןלמ<טןש«טגדןלסו

-----------------------^ 194ו פעברואר
 בפירה»׳ן אױםן קוקעגדע נישם םיםגלידער, די האבען

 אויסגע־ קאנדידאםעז, אנדערע דורכצופירען פארבאט
 פראפעםיא־ פריערדיגעז דעם פארװאלםוטנ אין װײלם
 זשעלעזניקאװ, פאחעער (דער גאגעס. טוער נעלען

 פארװאלםונגם־םים־ דער און װאלט םעקרעםאר דער
 ארבעםער־םוער אלםע אלע — וױינשטיין לײבעל גליד

 די ).1939 אקטאבער םון ארעםטירט שוין זיצען —
 םאראײז־ חוצפה׳דיגע די געװיזעז האבען קאמוניםטען
 צתאמענ־ דעם ענדערען אויך קענען די אז מיטגלידער,

 דעחעלבער אין נאד פארוואלםוגג דער ®ח שטעל
 די פון רעזולםאם דעם *פארריכם״ זײ האבען נאכם

האם גע־פע־או די :אוםן אײנפאכען אז אויף װאלעז
rw זײן און — בעט םת ארויםגעטמען גאנעס׳ן a איז 

4נישםז םער
 בײ פארגעקומען איז םאחאמלוגג שםורמישע א

 האבען שנײדער װילנער די שנײדער״ארבעםער. - די
 לאנג־ זײער םארוואלםוע דער אין האבען געװאלם ײוקא

 דאם װאסערמאן. בונדיםם דעם םעקרעםאר. יאריגען
 ארגאניזיר־ דער פון פארשטײערין די םײדעל. קאװנער

 האט פארםײ״ קאםוניםטישער דער םון און קאםיםיע
 אױם־ מוז פארזאםלונג די אז קאטעגאריש, דערקלערם

 ארבעםער די צעםעל. םארםיגען דעם נאר װײלען
סםײםש, געשריען: אץ אויפגעבראבם געװען זיינען

 זײנען װאם !אזעלכעם געווארען געהערם דאם איז װאו
 עם שטריקעל! םאר׳ן םירען אונז זאל מען בהםות. מיר
 ארבעטערין. קאמוניםםישע א געפונעז אפילו זיד האט

 זאל אוים, נישם מאכם עם אז געזאגט. האט װעלבע
 װיל עולם דער אויב וױילען; אויך װאםערפאגעז מען
טצזז. ז?ז ער שט»גי טשאד מארפ,ש אזױ אים
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 און ניין — בראק און האק כאטש קאװנערין. די אבער
 אפ• האם מאםערמאן אז געװען״ איז םוף דער i גײן

 דע^ געגען פראטעםם אלם אז דערקלערונג, א געגעבעז
 ארבעםער די םץ וױלען דעם אונטערדריקם םען וואס
 רעכט עלעםענטארע זײער םים די םים טרעם םען און

 די ער םארלאזם םארשטײער, זײערע וױילען צו פריי
 אנטשול־ זאל. פין אתים גלײד איז ער פאחאמלוע.

 דעד טמ to דער געװען גיט גאד איז דאם דיגט,
גע־ וואםערמאן האם נאכט זעלבער דער אין מעשה:

 גע־פע״או־ עםליכע פץ וױזים א שםוב אין זיך בײ האם
 און בעט פון ארויםגעטםען אים האבען װעלכע ניקעם.

אוועקגעםירט.
 פיל נאד ברענגעז געקענט אײגענטליד מאלם איך

 די אזוי װי אילוםטרירען זאלען װעלכע מישפילען,
 1פראםעסק םרײע די פארניכםעם האבען באלשעוױקעם

 ארם זײער אויף און ארבעםער די םון םאראײנען נעלע
ד זײנען װאס ,צוואננ׳ארגאניזאציעם אוועקגעשטעלט  י

 האבען םיטגלידער די װאו און נאםעז לויםן בלױז ניאנס
 איז עם אז כ׳מײן״ דעצידירען. צו רעכם קײן נישט

 גאנץ א שיק גיבעז םוםםעדען געבראכםע די געטג.
 באהאנדלען קאםוניםםען די אזױ װי באגריף, קלארען

^ דעם אויף פאםט רען אזוי װי און ארבעםער די אג  ב
 שײנם עם װאו לאנד״ איז ארבעםער־דעמאקראםיע פמ

 דעפאקרא־ די — קאנםםיםוציע סםאלינ׳ם םון זח די״
וחנלם׳/ דער אין קאנסטיטשיע םישםטע
 גאד אויך םח פולער״ זײן זאל דאם אבער בדי

שםרימן. אייניגע צוגעגעבען דא
 סאװעטישצז א אמ ײןאר מרעמ בעטעראר אן װען

 דעק־ א אויםפילען ער םת פאראײן׳ פראפעסיאנעלען
 אמ װאם םראגען. צענדליג עטליכע םון לאראציע

 בקד פולע א ? םראגןךבױגן דעם אין פאראן נישם
 מען אדער געהערט מען פארטיי װעלכער צו גראםיע׳

 דער אין םראקציע וועלכער צו כאלאנגם, א&אל האט
 ווײםער אזוי און אן דאטע וועלכער פון אוץ פארםײ

 טי־ די פון זאםלוט קײן נישט איז עם װײםער. אץ
 װעגען וױסען מח פאראיין יעדער װאם ידיעות^ טיגע
 אויספאר־ אן פון םארהער א נאר מיטגלידער. דינע

 ארײנפלאג־ םארברעכער א דארף װאם שוגגס־ריכטער.
פאקעז• און םערעז

 דארף םען בעת פאו קוםען סצענעס פייגליכע
 אונ־ די אין ארבעםער די פוץ פארשםײער אויםװײלען

 אױף קאגדידאםען ארויםררקען אדער םערנעםונגען,
 קאנדידאם אנגערופענער יעדער אמטען. םארשיידענע

 זײז דערציילען און םריבוגע דער אויף ארויפגיין מח
טסע אפט זיך געםינען זאל אויפן ביאגראפיע.  ברי־ .

 דעד אז שדייען, און נאך און גאד טאנען וועלכע דער״,
 אײנער אזא װען טטאיס• זײנע כאהאלם קאנדידאם
 א םון םיםגליד א געװען אנמל איז ער אז דערמאנם,

 עם געשאכםענער. א ער איז פארטיי. סאציאליםםישער
 קאפוניסםישער דער פון שםורם א און פײפערײ א װערט
 הארץ אין שרעק םים מח קאנדידאם דער און גרופע

טריבונע. די םארלאזען
 ברײסער דער נישם זיך באטײליגם געוױינליך

 וױים, ער שוישפיל. אינםצענמירטער דער אין עולם
 די אױגען. די רײםען צו נישם גלײכער אמ עם אז

 םריער, ®ח שית וױיס וױדער גתפע קאמוגיםםישע
 אױפן נעמען װעםען און שאנעװען דארף םען וועמען

ציםבעל.
 קאםוניםםעז די װען םאקם, א באקאנם את םיר

 עפענםלימן װיכםיגען א אויף אדורכגעפירם האבען
 האט ער אנםיםעמים. אוץ ענדעק באוואוסטען א א&ט

 אױט־ קאנדײשם׳ אנדער יעדעו־ װי פמקם געדארםם,
 יקעסװלשעבא די אסעז•צקז עםנםליכען אן האלםען

 כדי אדורכםירען׳ געוואלט ענדעק דעם דווקא האכען
 באפעלקערוגג קריסםליכע די געװינעז צו אים חרך
 באהאלםעז געקענם נישם האט װידער קאנדידאם דער
 הא״ אלע וױיל פרצוף, פאשיםםיש־אנםיםעםיםישען זײן
 געםאכם זיך ער האט איז. ער װער געוואוםם ׳טט בען
 אז געװעז את ער אז געזאגם, און נעבעכעל א פאר

 ער אח אםת׳ז דער אין בעת פרנםזד צוליב... ענדעק
o האבעז קאמוניםםעז די פאלק. פון פױינט א צאר n 

 װיגעז,גצש וןא מםבע גוםע א פאר אגגעטמען תיתץ
ס זעלבער דער אין  דאם געצאפם אבער זײ האכען ויי

 װצ־ ארבעטער׳ פשוט׳ע פארשעסט עפענםליך ארן בלוט
 גױם ארויטגעשםעלם אלײן תאכען זײ קאנדידאםור טענס
o n רא וחנםען האבען צז ציל אײנציגען  פצזאיאװכצות

 צן•טראייקאנ זאויסקלײבצ פיז עדיע?אמ די פראװעז »ח
 לעביז װעגען דערוױילען געוארפט נאך װאלט איך

ײ ארבעטער״ די פרן ארבעט־באזײנטנגען די און אב
L m a a  ■ a a a a a a u  a m  ■ M M ft a m a a a I m a a  ^ a מלי ןנדלר^  i  *p» מז נױר ױ מז עס ו רי ו ן
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 געוועז איז 1843 יאר סון אםיען ער

— פאריז ווארעמער. א שײגער, א
גע־ האט------סרייד פון שםאט די

נײ״ דער שיין. זון אין זיך באדען
 גארנים האט דור אויסגעוואקסענער

 בלױ שטו־רמישע, די סון געוואוםט
ער־ דעם נאטאלעאז םון םעג סיגע

 װיםען. געוואלט גיט אויך געזאגט אמת דעם און שםעז׳
 םיליפ לואי געזעםען איז טראן פראנצויזישען דעם אויף

 זיי גאם — אבער םעאיגקײםען גרויסע אהן קעניג א
 וועלכע אמביציעם דורשםיגע אל־די אן — 1 דאנק

 מלחמה. א צו םירען װײעם־איז װידער געקאנט װאלטען
 אם וױ שטיל אזוי — אייראפע אין געווען איז שםיל

 הימעל בלויער דער וױ גאסען״ זוניגע פאריזער די
 הױפםשטאם, םיליםם לואי איבער געהאגגען איז װאם

 װינט, לייכםער דער געװען איז רואיג אח שםיל װי
 וועלכע אםיען־בלעםער, די מיט געשפילם זיך האם װאם

םים. די אונםער געוואלגערט זין־ האבעז
 און םנים בלאס א מיט אלם, יאר 45 ארום מאן א
 דער אויף געזעםען איז אויגען פאר׳חלומ׳םע רוהיגע

 און ברײםםםע די — שאםפ־עליזײ פון װײם ניט באנק
 און זיד ארום געקוקם — װעלם דער אק גאם שענםםע
 געװען נים חלילה ער איז בלינד דין, געזען. *ארנים

מ ז*מ« 9ל*m*> 8« דעד רגא ~ רוי מן ג אוי
 דער *ו גיט געויענדם געװען םאםעגם דעם איז איו

 גע־ האס ער װאם דער, צו נאר װעלם, אויסערער
ה מראגעז ײ  געקענט מ׳האט געדאנקען. זײגע אין אין

 *ײט פון זיך האכען ליפען זײנע װי נאמערקען אםילו
 גו זוכט װאם אמענש סוט עט וױ באודעגט צײם צו

 םראנצוי־ יונגע וװױי זכרון. זײן אין עםעם באהאלמען
 אים׳ לעבעז פארבײנעגאגגען זיינען םיידלאר זישע

 םאז, חנם דערקאנס שפראך, זייער אויף פלוידערעגד
 אים, באגריםען צולױםען, אפשםעלען״ זיך געװאלט
 און אפגעשםעלם זיך כאלד אבעו — שםיםען רעדען,

שםיל. געװארען
 אײנע האם — ־־שטערען• נים אים ם׳םאר —

טראכט. ער דאך׳ זעהסט :אױםגערעדם שםיל
געגאנגען. װײםער זייגען ביידע און

 זײן סון פיגגער די זיצען• געבליבען איז מאן דער
 די םון ריםם אין כאוואויגע[ זיך האבעז האנם רעכםער
 ליפען ךינע אײף געוזען זײגען מאם װערטער שסוסע

 געוזעז איז האנט די קאפ. זײן אק פארםירם זיך איז
 איי־ דער וױ בלאט אויך אזץ שםאל פארםירם, שײן

 געלעגעז אח אבער האגט למקע די פנים. דעלער
 און רוהיג *ו שוין אביסעל — קני דין אײף תחיג

 זײנען האנט דער פון םיגגער לעצםע דרײ די שווער. *ו
איז געבויגעז געוזען ױ  קאנװאול־ ײוערטערפארגל א ו
פאראלמירם. געװען זײנען זײ סיע:

 װסי א ®ײמענדיג סארבייגעלאסען איז וױנגאל א
ױמ  אפ* זיך, *ו געקוםעז אי׳ז סאן דער סעלאדיע. נ

 וױים־פארלארענער זיכםמער נים חנר ®ת ײד געריסעו
 גע־ זײנע געבלאגדזשעם האגען מאס נאר װאו װעלם

 אבער באקאנם... אים געוועז איז גמון דער דאנקעו•
 װאך א םים — יא א, ? געהערם אים ער האם <ואו

 דאר, און דין מאן יתגער א קאנאערם. א אױף *וריק
 וױא־ א אויף געשפילם האם אױגען קוושזיכםיגע םיט

 גןן־ את לידעל דאם !געשפילם װי און — לינםשעל
 געםעלען אזוי אח און קאםפאזיציע אײגענע זײז װעז
 קאנגער־ דעם גמיואונגען ם׳האם אז ױבליקום, דעם

חזר׳ן םיסם  האט װי מאל. דדײ לידעל דאס אימחװ׳
1 אםענבאך חשעק ? 1טא יתגעז can גערוםען םען

 איז דאם אז דעתױילם םען האס אבער־ שיעטעד
 איז םוזיקער דער נאמען. אםת׳ער דער ניט געװעז

א שםאם דער פיז קומם פרעפדער. א  ן אמ און מ
עבערשם. חײסם װאס זון, א חמ׳ם א — איד

 — גאסען, די איז ליחגר «ײמ שױן ם׳וינגט —
pw n o  m  o«nד ״  — :געםאן םראכם » באנק דן

 און זק־. פאר *וקונםם גרדיסע א תאס «ר אז סיםן »
m  ofn ער װאם םעלאזײע דער אין אידיש אזײנפ 

שאמז ה»ט to גע n  f איז אידיש איז גארגיט.^ זיך־
 אלײן *ון געםאן vn* א זיד $ר תאם -

4p .ר מ וי
ר לאנען< און סראגיק •יז ײיו ם

 כא־ דאד איז דאם סאטירע, בײסענדער מיט געמישט
פאר... ראקטעריסטיש

א דערהערט פלוצים ער האט — ענטשולדיגט, —
היינריד הער גים איר זײם :שטימע פעםטע ױנגע
? הײגע

פראנצוי־ אויף ניט אויםגערעדט גערוען איז דאס
דײטש. אויף נאר זיש

 האט — דייטשלאנד״ פון אימיגראנט אן ״נאך
װעם באלד — געטראכט: באנק דער אויף מאן דער
 גליק־ אזוי בין איך ,׳אך, : מעשה אלטע די אגפאנגען זיך
 דעם מיט דיבםער, גרעסםען דעם מים רעדען צו ליך

װ. אז. און ״לארעלײ״ םון מחבר
 צעשטערם האם וואם דעם אויף געקוקט האם הײנע

 זיכער מאן, ױגגען א זיך ביי דערזען האט ער רו. זיק
 אוץ יאר. םינף־און*צווא:ציג םיר־אדער ווי עלםער נים
 זייז םעםטקײט. אמ קראםט געווען איז שםיםע דין

 קאן — עלטער זײן םאר ערנםט צו — ערנסם, פנים
 ? שרייבער א מחיקער, א ער? איז ווער זאגען. מען

 א אםשר גאר אדער געלערנםער? צוקינםםיגער א
? רעוואלוציאנער ױגגער

ענם־ דער געווען איז — הײגע. בין איד יא, —
הער? מיק איר. זייט ווער — סער.

םײן געהערט האט איר אויב וױיס^נים איך —

םאר־ םיד ם׳האט אנגעקוםען: ניט הײסט: דאס
 איז נאמען םיין ארױסגעשיקם. דארט״ פון םריכען
פארקם.

אויגען. דינע אויםגעהויבען האם הײנע
? מארקם קארל ? מארקס —
ױגגערמאן. דער צוגעשםימם האט — יא, —
גע־ פארקם? — ארבעםער פון םיהרער דער —

 געהערט, םך א און אײד םיז געהערם איד האכ מים
 ױנס אזוי דיט איר אז געוואוסט ניט האב איך אבער
ה זעצם  צופרידען זעהר בין איך אײך. בעט איך זי
מארקם. הער זען, צו אײד

 װי אזױ — צעלאכט היינע זיד האם פלוצים און
 צו םארשםאנען עם האם ער נאר וױ אזוי קינד, א

געכאםט. זיך ער האם כאלד אבער לאבען.
:םארשםײט לאכען• נאריש מיק עגדשולדיגט —

 םיר םאכען אנםאגגען װעט איר אז געציםערם האב איד
 פאד איך אז ארוים אבער זיך לאזם קאםפלימעגטען,

אײך. זײ
 אײד פאכעז «ו געקליבען ניט זיד האב »יד —

הײנע. הער קאםפליםענםעז,
גום. איז דאם נו, —
— גום. אזוי איז עם װײם וױ נים וױים איך —

 דער• ד״אם ודינע און אויםגערעז־ם ױנגערםאן דער האם
 דעם אין ווערטער. דעע אין םײנדליכעס עפעם שםעקם

געװארען. אויסגערעדם זײנעז זײ װעלכעז איץ טאן
דײםש־ םון םיר איר ברעגגט גרום א םאר װאס —

געםרעגם. הײנע האט ? לאנד
 נים ױאלט ער װי אזוי געשוױגען האט מארקס

 םעםט געװען זײנעז ליפען זײנע סראגע. די געהערט
 א באקומען האבען אויגען זײנע געפרעםם, צוזאםען

 אויסגזד ער האט טrא אויסדרוק. הארםען א בײזען.
קעמפער. א םאז, א — עלםער םך א דין *ו קוקם

שלע־ אין דין צו אױסגעקומען אמאל אײך איז —
אױסגערעדם. מארקם האם — דײםשלאנד, זיען,

 שלעזישע די מאל. עםליכע *םילו געװים, יא, —
םארגעםען. בים זײ קאן איד I שײן אזוי זײגען װעלדער

 דארםיגע די םיט כאקאגט זיך אױן־ איר האם —•
? םענשען
— r — און םרײנדליכע זעהר — םך א נים 

דאם. זײנען סענשעז רוחיגע
ן ן - ־ י אויםגעשריען: כמעם מארקם האט ־

 געװארען! רוחיגער נאך די זײנען איצט !תהיג
גים. קײנעם שױן שםערען
פארקם. חער ניט< אײןי פארשםיי איך —
 תחיג זײ זײנעז — געשאסען זײ האם םעז —

1גאסען די איז חינם וױ געשאםען געװארעז•
 אויםגערעדט חײנע האט — !זאגט איר װאס —

 I דערשאסעז זײ האם ױער שםיםע. ציםערנדער א םים
.lunjn געחערס גארנישס האב וױך ייאןי

M I M I  U M M I I I — —— & — ~ —     - - - - - אױן װעם און געחערם גיס וױר חאס אווראי —

 דאך װעלען צייטונגען פוײיםישע די וױיל דערען. ניט
 די שוין זיך זארגט דעם פאר דערפין, שרייבען ניט

 ווען און צענזור. דייטשע שטרענגע די און פאליציי
 אויסלענדישע אן געםינען יא שוין זיך ס׳װעט אםילו

 און ענגלישע אן אדער פראנצויזישע א — צײםוגג
 דאזיגען דעם װעגען באריכטען צו מוט דעם האבען

 דערםון? ארויסקומען שוין װעם װאס — פארברעכען
 לעבע־ די און לעבעדיג. װערען ניט װעלען טויםע ךי

 םוים לאנגזאםען דעם שטארבען װײטער װעלען דיגע
 ברעג־ װעלען רםואה די נײן, װערקשטאםען. זײערע בײ
 און םארענדיגט מארקס האם — !צײםונגען די ניט גען

לוםטען• דער אין זיך פאר געקוקט
 אויס- זעלבען דעם געהאט פנים דין האט איצט

 װען הײנע םון םריהער מינוטען פאר א מיט װי דרוק
 םארםיםם געװען איז װירקליכקײט די פארגעםענדיג ער
 אין םארםירט זיד האבען וואם ליד־ער, די שאםען אין
 םאר געזען אפשר איצם האט מארקם אויך קאם. דין

 װעלכעד םון װעלם וױיםע די אויגען גײםטיגע זייגע
 די װי שענער םאנטאזיע א — גע׳חלומ׳ט האט ער

 זיינע, פאעמע אנגעשריבענע ניט נאך א װירקליכקײט,
 דער םאר װערען אויסגעזונגען װעט וואס ליד א אויך

םענשהײט...
 איג־ איבערגאםירליכען במעם זיין מים זזײגע

ערהאנעגעפ און טיםעס עפעס דערםילט האט םטינקט
 האט און באקאנטען גײעם זיין םון שוױיגען דעם אין

 דער ״דיכםען׳׳. זיין צושטערען געהאט מורא איצט
 אנגעםאן געהאט האם װעלט די װעמען פאעט גרויסער

 גע• געווארט האם פאעזיע םון קעניג דעם םון קרוין די
 וױיטער װעט מאן ױנגער פאדגער דער ביז דולדיג
רעדען•

 זײער װעבערס. זיינען ארבעטער שלעזישע די —
 און דייםשלאנד גאנץ איבער באקאנט גום איז ארבעם
 גרעניץ די דענעמארק. אין אימפארטירט אויד ווערט

 דער פיל, ניט קאסם איפפארטירען דאס גאענט, איז
 וועמעז צו באלעבאםים די און קלייז, איז ארבעםסלייז

 םיט געלט. סך א םארדינען באלאנגען וועבשםולעז די
 די לעבענסיקאםםען. די וואקםען אבער יאר יעדען

 וױ אריםער ערגער. סך א סאג צו הײנט לעבען וועבער
 חײנ• זײ געלעבט. האבען זײדעס און םאםעם זײערע

 ױי• אח בעםער סך א לעבען אבער באלעבאםים טיגע
 דאם איז געהאס. עס האגען טאםעם זײעחג װי כער

 אין — עקאנאמיע געזונטע א דאם הײםם גערעכם?
 םאראל• םח עםיק, געזוגםער א םון גים שײז רעדם

? םענשליכקײם םון
 װאם נאר עמיגראנט, דער געשוױגען. האם הײנע

 אזױ םאדנע, אזוי האט דייטשלאנד, םון םארטריבען
ד וױיםער האם םארקם אים.~ אױף געװירקם טיף  ג

1 :רעדט
ױז־ ײ האבעו צוריק םאנאטען עםליכע םיט —

 «ר ענעס׳ םאן צו םראטעסטירעז, צו באשלאםען בער
רענט... זײערע םאר קעםפען אנםאנגען
יז'פ געווען, דארט איר זײם םארשטײ איד ײי —

 איבער• הײגע האט — ? געהאלםעז זײ האם איר ? זײ
 םראגן דאזיגע די געלאזט האם םארקס — געשלאגען

 געהערס ניט זי ד״אם ער װי אזוי — ענםפער אן אהן
, גערעדט. וױיםער און

װעבעד די האבען אײגענטליד וואם םיט אץ —
ר די צו געגאנגען דינען זײ קעםםען? געקאנם  מ

גיט :םאדערונגען זײערע געשםעלט און לעבאטים
 בא־ זעכצען, נלױז נאר טאג, א שעה אכצעז ארבעטען

אר* *ו סרויען לאזען נים מער. גראשען פאר א קוםען
 םיל אזוי אבער דײםש. אויף גערעדם דאך חאם $ר םח אויםגעלאכם זיד פ׳האם שװער... ןךוי בעםעז

^קראםט האט םאל צװײםען א געקוםען זײנעז זײ װען און אין שםימע, זײן איז געװען אח ביטערקײט אח מו
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ע גערעכטינקײט, םאציאלע טי א אקר מ מה און דע מלח
״גע־ צײטשריםט, אונזער םמ נאמעז ער

צוםאל. קיץ ניט איז רעכטיגקײט״,
 אין אפט גאמען דעם םרעפט םען
 םארשיײ םון ארבײטער־פרעסע דער

 גאגץ איז דאס און לענדער. דענע
ארבײטער־באװע־ די פארשטענדליך.

 פאר באגער אינערליכען אן האט גונג
 םון פאטאם דער איז דאס גערעכטיגקײם. סאציאלער

 פאר־ און אידעאלאגיעם םאר וואס קאמף, פראלעטארישען
 דעם םון איז סאציאליזם אננעמען. ניט זאל ער םען

 סא־ פון אידעאל דעם םון פארקערפערוע א שטאנדפונקט
גערעכםיגקײט. ציאלער

 קאפיםאליזם םאדערנעם דעם פאר זיך שטעלען מיר
 אומגערעכטיגקיים. סאציאלער םון װעלט א װי נאזונדערם,

 גע־ מאל אלע איז אוםגערעכםיגקײט םאציאלע אבער
אוםגלייכהײם. סאציאלער םיט האגט אין האנט גאנגען

 נאר קאפיטאליזם. דעם םאר אויך עקזיסםירם האם זי
 גע־ גיט איז עס װען קאםוניזם. םארהיםטארישען דעם בײ

 גע־ ניט אויך האט אומגלייכהײט, סאציאלע קיין װען
 שםע־ אלע אומגערעכםיגקײט. סאציאלע קײן זיין קאגם

 םא־ געהאט האבען םארםען געזעלשאםטליכע םערדיגע
 זיך האבען זײ וױיל טאקע אומגערעכםיגקייט, ציאלע

 גיט האבען און קלאםעז און שטאנדען אין אײמעםיילט
 םענש* די װיםיל אױף גלײכהײט. םאציאלע קײז געהאם

 םארקס קארל װי םאר, אונז זיד שטעלם געשיכםע ליכע
 ״קא־ אין םעםטגעשטעלט יאר הונדערט ארום מיט האט

 קלאםעך םון געשיכטע א װי מאניםעסם״, םוניםםישען
 טױזענט־יאריגען א װי ערקלערען. זיי םיר קאנעז קאמף,
 םאציאלער פאר אוםגלײכהיים. סאציאלער געגען קאמף

גערעכטיגקײט.
קלאםען• דעם םון צילען און אורזאכען דירעקטע די

 עקאנא־ םאםעריעלע, מערםםענם געווען דינען קאמף
 בא־ קונציג זעהר אפטםאל זיך האבען זיי כאםש םישע,

 אץ רעליגיעזע נאציאנאלע, םמ םארמען איז האלטעז
 עקא־ פון פונדאםענם אויםן צוזאםענשטױםען. ואליםישע
 עקםפלר את אונםעריאבונג אפםערװיליגקײט, נאםישער

 קאםפליצירםע א אויםגעוואקםען אםםםאל איז אטאציע
 אום• רעכםליכער דרוק, פאליטישען םון ״איבערגעביידע״

 גײסםיגער אמ ערנידערונגעז אלטעגליכע גלײנקייט,
 נים*םאטע־ די אט םלעגען אפט גאנץ און קנעכםשאםט.

 וראם אופגלײכקײט, געזעלשאפטליכער םון פארמעז ריעלע
 ארױס־ אורזאכען, עקאנאםישע סון ארויםגעװאקסעז דיגעז
 םח געםיל שארף א קלאםען נידעריגערע די ביי חםעז

 װאס קאםף, א צו זיי שטויסען אח שמגערעכםיגקיים
 סי׳ אמ שאיען מאטעריעלען געבראכם זין־ םים האם
 בײשפילען אזעלכע סך א געםינעז מיר לײדען. דשע

געגען קנעכט םון קאםף דעם סון געשיכטע דער אין

 ארבעםער. אדיםע די נאד געיאגט זיד זשאנדארמעז
 זײנעז וחגבער די װאו םעלדער די אין גאסעז, די ייז

 שמעקעדיגען שײנעם דעם — וואלד דעם איז געלאסעז,
מ נאכגיאגם• זײ םען האם װאלד  װעבער אלטע עטלי
 דער םון ארײגגאנג דעם בײ דערשאסלן געװען יײגלז

 גע• אויך זײנען קינדער פיר און םײיעז גוױי קייד...
 גע• זײ האט קעניג דער — יא יא, — יא «לעז•״

 װעבער די װעלען לאנג און בריװ. דעם אויף מםםערט
עגטפער. קעגיגליכען דאזיגעז דעם גןדענקעז
 און אפגעשםעלם זיך האבען מענשען פאר א —
 פאר־ געקאנם נים האבען די םאחזאינדערם. מקוקט

וױיל מאן, בייזער ױמער דער רעדט אזײנס װאס יטײן

גארװי פ. םח

 אין פאטריציער געגען פלעבעיער פון הארען׳ זײערע
 שפע־ דער אין פריצים געגען לײב־אײגענע פון רוים,

 דער שטאנד״, ״דריםען דעם פון אײראפע, טערדיגער
 לאגד־ דער געגען פעאדאלען, די געגען בורזשואזיע,

אריםטאקראטיע•
םארשי־ אין און יארהונדערםער פארשידענע אין

 די געעגדערט זיך האבען ערטער און לענדער דעגע
 סא־ זיק דארף עם וואם דעם, וועגען םארשטעלונגען

 אלע אין איז אוםעטום אבער גערעכטיגקײט. ציאלע
 סאציאלער געגעז רעוואלטירם םעגשען האבען צײטען

 אוועק־ זיך האבען וואם םיאנערען, די אוםגערעכטיגקײט•
 אםע־ אוםבאוואוםטער דער צו אקעאן איבערן געלאזען

 םרײע אוםבאארבייםע״ געזובט נאר נים האבען ריקע,
 צו באגערם ליידענשאםטליך אויד האבען זײ נאר עו־ד,

 און אוםגערעכטיגקייט און אוםםרייהייט םון אנטלויםען
 אויםן לעבען נײ א וועלט נייער דער אין באשאםען צו

 םאר־ די גערעכטיגקײט. און םרײהײם ®ח םונדאםענט
 האבען פיאנערן די ביישפיל וועםעס אידעז׳ צייטיגע

אלע האבען אמעריקע, קימ •םאהרען דיער םיט נאכגעטאן
וחנלכ

 קאנטאר. דעם אין ארײמעלאזם נים פשוט זײ
 זיי האם — מאן הארציגער גוטער, א — פאםטאר

 נום ביםע א םיט זיד װענדען *ו אויפגעםונםערט
מי דער און געמיז אויך זײ האבעז אזוי קעניג. ט  ענ

— — געװען אח
 ןס וױ אזוי ליאען די פארביסען האט מארקם

 חאם ער רעדען. פיל צו נים וױל װאס םענש א םוט
 כםזײי און קאנםראלירעז זיך געקאנם ניט פארם אבער

______ :אויסגעשריעז
 אויף געשאסען מען האט חינם וױ —

די האכעז חױת ווילדע וױ — װעבער זישע

 ,זשעםםיקולאאיע, זײן אץ פגיס, זײן סון אויסדרוק דעם
 געהײםעם. עיעם רעז־ם. ער װאס םארשטײען זײ 4 אויםגעדאכט זיד חאט פראנצויזען פארבײגעהענדע די יי

 פארשםענד- און חעכער שפראד א טוגקעלעס, ייעס
ץ געשפירם ויד האט װערטער װי יילזר  קול דעם י

עםיגראנט. אוםבאקאנטען דעם ימ
 אויף האנם זײן ארויפגעלײגם שםיל האט הײנע

 — אייך. בעם איד — זיד באתחיגם — ארעם. פארקם
 םעז װעםען צו דער געװען איז אלײז ער אבעד

״ ,בארוחיגם זאגען: באדארפם עס װ!  נער־ א ז
 בלאם טײן זײן אױף אװיזעןב זיך האם צוקען מחנר

םו־ײם־ צו אנגעםאנגען זיך תאט תאנט לינקע זײז ימם,

טראגיש — טרויעריג• זעוור אלץ איז דאס —

 זײ האם װעלכער םשהץ״ נאכגעםאלגט טאן אײן וױ
 אמ אוםםרײהייט םח לאנד דעם ״םון ארױםגעפירט

 םצרים אין האבען זיי פון םך א כאטש קנעכםשאםם״,
 האבען די אח םלײש׳׳, םים קעםלען איבערגעלאזען.םולע

 האכען זײ װען זײ. נאד געבענקם פחדנ׳יש שפעםער
 די האט םשה מדברױת. איבער געוואגדערם יארענלאנג

נים זײן װעט עם וואו לאנד״, *צוגעזאגם א אין געםירט
גערעכםיגקײט. און סרײהײט אויך נאר גוטם, אלדאם גאר

*
* * ____.

קאפיםאלים־ דער אץ קנעכםשאםט געדוגגענע די
 פארם גרויזאםע אזא ניט ספק אן איז געזעלשאםט טישער

 אום־ סאציאלער און אפהענגיגקייט עקאגאםישער םון
 קנעכטשאםט, אםת׳ע זאגען, לאםיר אײדער, גלײכהיים,

 סונדעסט־ פױערים. איבער לײב־אײגענטום דאם אדער
 קנעכםשאםט קאפיטאליסטישע די אן םיר נעמעז וועגען

 איז אוםגערעכםיגקײם. סאציאלער גרעםטער דער םאר
 אױס• קנעכט, םמ נונמען געװען זײנען געשיכםע חנר

 נורזשואזע פויערים־םלחםות, פלעבעיער׳ פון שטאנדען
 אזא געזען גים גאו האט װעלם די אבער רעוואלוציעס.
 סא־ פאר פאםעז־באוועגונג דויערערדיגע אלװעלםליכע,

 ®מ ארבײםער״באוועגוגג די וױ גערעכטיגקײט, ציאלער
םארװאם? ציים. נײער דער

 נים אח ארדענונג עקאנאםישע פארגאנגענע קײן
דער קאפיטאליםטישע. די וױ םארשפריים, אזוי געװען

 איר, גלױבם אבער — :געזאגם הײנע האט — עס, איז
? סיםואציע די ראטעװען װעט רעיונליק א אז

— רעפובליק א םאר וואם אז זיך װענדט עם —
שמייכעל. ביטער א םיט אפגעתםען זיך םארקס האט

 רעפובליק א דײםשלאנד אין האבען צו בדי —
 דײםש דער רעפובליקאנער. חאגען יאד סעו דארף
 נאר — זי ליבט ער אויב — םרײהײם די ליבם אבער

 דער באבע. זײן ליב האט םען וױ אזױ פלאםאניש
 גע־ דמע וױ אזױ ■ונקט םרײודים די ליבם םראנצױז

 גראשעז־פאםריאםען די אז םורא האב איך ליבטע.
 גיט דײםשלאנד. אק אויםשטארבען גיך אזױ גיט װעלען

 דא׳ םענש. םרײער דער גאר רעגירען. דארף םאםע די
 און — װערעז םרײ םאםע די אױן־ דאך װעם םאלסט

 שװינד־ שװאכזיניגע בתםאלע םמ װעחנז רעגירם גים
לערם.

אויפגעהויבען. זיד האט הײנע
ר &יר צו ארײן אםאל זיד כאפט — מ  םארקם, לי

אויםגערעדט. פרײנדליד ער חאט—
באשטימם. »יך קום צײם האבען װעל איך ווען —
? פארגופען אזײ איר זײם וואם מים —
ביז־. א אנשרײבען וױל איד —
װאס? װעמן בוך? א —
 קארל חאט — קאפיםאל װעגעז זײן ם׳װעט —

געעגםםערט. פארקס
 עמײ גרעסטע צװײ די — צעשײדם זיך האבען זײ

 בײדע שפעםער האבעז װאם דײםשלאנד, ®ח גראנםעז
שם א געםאכט 1זײ אױף יעחנר — װעלם דער אין ת

 גאנצע די ארומגעכאפם ביסלעכוױיז האט קאפיםאליזם
 פאר־ אלםע די םון ארם אויפן אוםעםום האם און וועלם

 נייע. אויפגעשטעלם אוםגלײכהייט סאציאלער םיז מען
 האט קאםיטאליזם דער וואם קרעםטען׳ פראדוקםיװע די

 באםעל־ צו געדיכט געמאבם מעגלין־ האבען באפרײם,
 קאנטינענטען. נײע אויד נאר אײראפע, נאר ניט קערען

 קאפימאליסםישע די אױסםראליע. און אמעריקע וױ
 אופן אזא אויף איז אוםגלייכהיים םאציאלער פמ פארם

 קאמף פראלעטארישער דער און אלװעלטליך, געווארעז
 ארבײ־ די אינטערנאציאנאל. געווארען איז איר געגען

 אין געווארען געבארען איז װעלבע םער־באדועגונג,
 םאר־ זיך האם עעלאגד, איז קאפיטאליזם, םון הייםלאנד

 שוין זיך האט און וועלט גאגצער דער איבער שפרייט
 אץ פארמען אירע געביטען נאר האם אפגעשטעלט, ניט

 אופד םאציאלער געגעז פראטעםט דער אידעאלאגיע.
 נאר ניט קאמף א געווארען ביסלעכװײז איז גלײכהייט

 עקם־ קאםיטאליםטישער םון םארטען באזונדערע געגען
 גע־ םון סיסםעם גאנצען דעם געגען נאר םלואטאציע,

קנעכםשאםט. דונגענער
 םא־ ®ץ אנםװיקלונג און אנםשםײאונג די אבער

 דאס שארםער אלץ געפאכם האט דעמאקראםיע דערנער
 ארדנוע געזעלשאםטליכע איצםיגע די אז באוואוםטזײן.

רעווא־ םראנצויזישע גרויםע די אופגערעכםע. אן אק

 האט אמ בירגער און ממנש פון רטכם די יראקלאמירם
 .פרײ־ :אגגעשריבען דעמאקראםיע םון םאהן דער אויף
 די אט אבעד .’ברידפרדיכקײםי און גלײכהיים הײם,

 אנטוישס האט גערעכםיגקייט םאציאלער צו שטרעבונג
 גלײכע אמ םרײהײם פאליםישע ארבײטער־קלאם. דעם

^ קיץ ניט געבראכ^ נים האבען בירגער־רעכט א א  ם
 זײ־ דא גערעכטיגקײם. סאציאלע קײן נים ײס,כהגלײ
 ארבייםער- םח װעגען די םאגאנדערגעגאנגען זיך נען

 ארבײטער־קלאס דער בורזשואזיע. דער פת את קלאם
 דאם, ערעכטיגקײטאופג גרעסמער דער סאד באםראכט

 געזעצליכער און פרײתיים פאליםישער דער בײ מאם
 אול אפהעמיגקײם סאציאלע געבליבען זײנען גלײנהײם

 פארביגדען הארםאניש װעט םאציאליזם אוםגלײכהײם.
 און װירטשאםט, קאלעקםיװע און דעמאקראםיע םרײזזײט.

 אזא בײ נאר ארביים. געדוגגענע קײן זײן ניט װעט עס
 ארבײםער־ פון חלום דער װערען םקוים װעט ארדענוע

גערעכטיגקײם. סאציאלער װעגעז קלאס
א נאר נים איז סאציאליזם  פעסער װעגעז פראגע .

 עגגלישע די אםאל זאגען פלעגען עס וױ גאפעל״, און
 לאםנד קײן גיט זײנעז ארבײםער די טשארםיסטען.

 און זיד איבעד דאד א חאבען נאר דארםען װאס חױת,
ם געװארען: געזאגט איז אוםזיסט ניט עסען.  פיט .ני
נויםיגען פרײהײט איז םענש״. דער לעבט אלײן ברױט

 א באקוםעז םארקם קארל האט םארגן אויף . . .
־ איז קאנװערט דעם אין הײנע. הײנריך םוץ בריװ  מ

 דער װאם געדיכם, פאלגענדע דאם ארײנגעלײגט װען
 דעם פון איגספירירם אגגעשריבען, האם פאעס גרױםער

:צײלטדער אים האט פארקס װאס
װעבער* די

 נעוױץ אן און אױנען םתיריגע נױם
 *יין, םארביםענע םיט װעבשםול בײם זיצען םיר
 םפלח, דייטשלאנד׳ם סאר תכריכים װעבען םיר
 — קללח דרײםאכינע א ארײן זועכען םיר

זועבען. םי־ר װעבען, םיר
 געחערם נישט חאם װאם דעם אױף קללח «

 קאלט. אךן חוננעריג װעז װעח אונזער
 נעװארט, און נעהאפם אוםזיםט חאכען םיר
 גענארם, און פארשפאט פארטריבען, אונז חאט ער

וועבען. םיר װעבען, םיר
 דײטשען פון קעניג דעם — קענינ דעם קללח א

 בײםשעז, םיט דערשלאגען לעבענם אונזערע ר׳חאם
 גראשען. און קלײדער באראכעװעם אונז חאט ער
 — דערשאםען חױת וױ גאםען די אין אונז און

זועכןןן. טיר װעכען, סיר
 קראכט, װעבשםול דער פליהם, רעדעל דאם
 נאכט, בײ און מאנ כײ אױפחער אן זועבען םיר
 םפלח, דייםשלאגד׳ם םאר תבריבים װעבען םיר
 — קללח דרײפאבינע א ארײן זועכען םיר

וועבען. גױר וועבען. מיר_________
(• it• wqrnri’M יימײ. אפיפ



 *העכערע״ ®ון םענשעז װי פונקט ארבײטער, די זיד
 מען נאר און זײ. אײדער םער, םך א גאד און קלאםען,

 םען אדער םרייהײם, די אפגענוםען ארבײםער בײ האם
 געםילט. דאס ארבייםער די האבען באגרענעצם, די האם

 אן קעמםען םוז םען װעלכען געגען אוםרעכט. אן וױ
רחמגות.

איינ־ זיך, םארשםײם האבען, ארבײטער די אבער
 און םרײהיים זײ בײ זײז דארסען עם םײער ױי געזען,

 זייער אין םארבאדינגונגען טיםיגסםע די װי דעםאקראםיע,
 ענדליכע זייער סאר און רעפארמעז םאציאלע פאר קאמף
 איז דעםאקראטיע אמ סרײהיים אן באפרייאונג• פולע
 גלייכהייט םאניאלע קײן נים דין ניט קזיז עם און ניםא

 בא־ האם דאם גערעכטיגקײם. םאציאלע קײן נים און
באלשעװיקעם• די ®ון בײשייל דער װיזען

 דער םאר איבערגענומען האבען באלשעוויקעם די
 האבען םארםעל און ■ראדוקציע, די געזעלשאפם גאטנער

 זיי אבער קלאםען. אן געזעלשאםם א געשאםלן זײ
 הערשאפט די פארשטארקט נאך און אגגעהאלטען האבען

 רע־ דער אוסםרייהײט. גײםטיגער ®ון איו דיקםאםור פון
 געווארען איז ״םאאיאליזם״ דיער אז געװען, איז זולםאם

 געזעל־ ,קלאםענלאזער זײער און מלוכה־קנעכםשאםט, א
 םע־ דער אונםער ארבייטער אלע םאריאבם האט שאסט״

 האט וועלכער דעםיאם, בלוטיגען א םון ראר־הערשאםם
 ווא־ םאטאריזירטעז דעם צו םאוועט־רוםלאנד *וגעגונדען

נאצײבארגאר.״ דעם םון גען
*

 לעבט גערעכטיגקיים םאציאלער נאד דורשם דער
 עם װעמען ארבייםער, אלע ®ון נשמות די אין אײביג

 קאפיטא־ םון סיםםעם דאס באלײדיגם און ערנידעריגט
 עק־ אומזיכערע די קנעכםשאםם, געדוגגענער ליםםישער

 צײט דער אין מאםעדארבײםםלאזיגקײט, אח זיםטענץ
 אײנעם יעדען באזאו־גען קאן םעכניק הויכע די װען
 אנט־ גײםטיגער און ארבײם םיט נוימיגען, אלעם םים

 גע־ םאאיאלער םון דורשם אײביגען דעם אט װיקלונט
 םעגליבקײםען אלע מיט איאם ®רואוו?ז רעבטיגקײם

 דיקםאטארישע םאםאליטארע די פון פירער די אויסנמעז
 אינע־ פון אפשװאכען דעם םיט פרואווען זײ םלובות.

 װעלכע ענגלאנד, — לעגדעד, דפמאקראםישפ די וריניג
 זיך גו־ײט װעלכע אםעריקע- און זײ, םים זיד ראנגעלט

קאמף• דעם u איצם
אײ־ אין האבען װעלכע דיקםאטארעז, זעלביגע די

 פח זוימען און קערגער אלע בארוינט לאגד גענעס
 אויםגעלאכם זיך האבען װעלכע גערעכטיגקײם, םאאיאלער

 םרײע די דערשטיקט האבעז און בירגער־פרײהײם *ח
 און םי םיט האנען דורות וואס ארבײםער־ארגאניזאציע,

 דעמא־ אפגעשאפט האבען װעלכע געשאםען, קרכגות
 קאנצענטראציןךלא די אנגעםילט האבעז און קראםיע

 װעל־ ארבײםער־באװעגונג, חנר פח םוער די םיט גערעז
 במעט אונםעריאכם געװאלט *ח פארראט םים האבען בע

 דיק־ דיזעלביגע — אײראפע, םון פעלקער פרײע אלע
 װע־ געשרייען םיט װעלט די איצט פארטוםלעז פאטארען

!גערעכםיגקיים סאציאלער גען
 באשולדיגען הייאקריטסטווע׳ אוסגעהערטער םיט

 דעמאקראטישע די םון ארדענונג די,פלוטאקראטישע זײ
 גודל דעם אױף םרערען ביטערע םארגיםען לענדער*,

 גרױם־ און ארבײםםלאזע, אםעריקאנער און ענגלישע פון
 ילוטאח־עפאקרא־ די םח ״קרמות די *ו זײ זאגען םוטיג

שען א םיעס״ ח םאא^סטי ע ך  דער ®מ ראמעז די אק ג
 און פײער םים אײן םירען זײ װאס ארדענונג״ .נײער

 אויך און אוםעםום נאד זיד געםינען עם און שו־ועדד.
 אי־ זיך לאזען װאם סעגשעז, נאאיװע אמעריקע אק דא
רבע  דיקםא־ די פון אגענטען געהײםע די םון ײדעןי

 אז םאן. ערנםםען אן םיט איבער חזר׳ען »ח םארעז״
 אים־ אײן ״גװישעז םלחפה א איז םלזזםח איאםיגע די

 דעמאקראטישע די אז אנדערעז,״ אן און •עדיאליזם
די פץ אינטערעםען די אין םלחמח די פירען לענדעו־
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ארדענובגען. סאציאלע און רעסען
אר־ די גו דיקםאטארעז די פון ליבע דער מעגען

 טרע־ װעלכע זײ. רײדען• *ו מען פארשוארט בייטער
 קלערען גערעכםיגקײם, מאראל, רעכם, פים די טיט ס<ן

 םאכם איז זײ פאר וױלגיג• דיער ארבײםער די װעגען
 פון העכער איז הערשאםם זײעד און רעכם, פון חעכער

 דע־ די פארגיכטעז און איין נעםען זײ גערעכםיגקײם.
אוןזיי זײ װעלכע לענדעד״ םאקראםישע <ו, ט א  זוכעז א

 ־אי 11װעל< סװא קנעכם, םעלקער פרײא םון גאןסא «ז
 .הארען־םאלק״, א •רעזדם^פאר נייע די ארפ ןןביימ
n תאבען װאס די, פאר תײםט, דאס in iy m ־ םיט  מ

ר וד^לם ״ו לאנד. ז
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 האבען אימפעריע בריטישער דער םון ארבײםער די
 דיקםאטארישע די םח צװעק אמת׳ן דעם םארשםאנען

 גערעכםיגקײט םאצ^לער ײעגעז רעד היפאקריטישע
 כלומר׳שט םרעםען םלוכות דעםאקראטישע די װעלבע

 זעיבען אםעריקע ®ח ארבײםער די אויך םים. די מיט
 גוט װײסען זײ םלחמה־דעמאגאגיע. די אט םארשםית אן

 רעגירונגען, דעמאקראטישע זײערע פון םעלערען אלע
 שםרע־ זײ און םרײהייט׳ זייער םײער האלטען זײ אבער

 זײערע םארםולקאםען צו נאר אפצושאםען, ניט בען
 וױיםעז די רעגירונגען. און אינםטיםעיעם דעמאקראםישע

 זײנען לענדער דיערע ®מ געזעצעז םאציאלע די אז
 גערעכםיגקײט. םאציאלער םון אידעאל דעם ®ח וױים נאך

 גוםא, דעםאקראםיע דער אין אז אױך, וױיםען זײ אבער
 גע־ ®ח גאראנםיע די ליגט םאלקם־הערשאםט דער אין

 דעמא• א אין נאר ױארום פארשרים. זעלשאםטליכען
 דעם םון װיכטיגקײט די םער אלז װאקסם קראטיע

 די קאנען דעמאקראטיע א איז נאר ארבייםער־קלאם.
 אוים־ ארבײםער־ארגאניזאציעם זעלבםםשםענדעע םרײע,
 און רעגירונגען זײערע אויף דרוק געהעריגןן א איבען

רעגירונגס־פאליטיק. דער
 מלחמה די ענגלאנד. אין םאר קומט עם װאס ׳זעט

 גע־ דארטען װערט דיקםאםארען ®ח בוני דעם געגען
 אין אבער דעםאקראםיע. פון פאן דער אונםער םירם

 םאר לאנד, זײער ®ון פרײהײט דער םאר קאםף דעם אט
 פעלקער. די פון באפרייאונג דער פאר און דעמאקראטיע

 פאר• אח אײנגענוםעז האבען דיקטאםארען די וועלכע
 ערשטען דעם ארבײטער ענגלישע די פארנעמען יאכט,
װעלמר איז חגגילונג, די אז זיך׳ םארשםײט עם ארט.

 םאראנם• און םולען אזא נעםען ארבײטער ענגלישע די
 קאן װאם אלץ, טאן *ו שטרעבם אגםײל, ױארטליכען

 ®מ אינטערעםעז ױיכםיגםםע די געגען זײן גים נאד
 לאגע םאציאלע די פארבעסערען צו לאנד־םארטײדעונג,

קלאסען• ארבײםעגדיגע די םח
 האט לעגדער טאםאליםארע די געגען מלחמח די

 נאר םרײהײט״ ®מ געפיל דאם נאר ניט אויפגעװעקט
 גערעכםיגקײם. םאציאלער םון באגער גרעסערען א אויך
 הערשענ• די םון געװיםען אין אםילו ארײן דריגגט דאם

 םאר־ מאם גרויםער א אין זײנען וחגלכע קלאסען, דיגע
 םיר חאבען אח לאגע• םיגערrא דער םאר אנטווארטליד

 סאציאלער צו רוף און באגער דעם אט געהערט נים דען
 רחוועלט פרעזידענם פון רעדע דער אין גערעבטיגקײט

קאנגרעם? אמעריקאנער ®מ עפעטנג דער בײ
 פאר־ זיד׳ פארשטײט וועם, גערעכםיגקײט סאציאלע

 ניט לאםיר םאציאליזם. אונםער נאר װערען וױרקליכם
חורבות די אויף חלוםות: פוםטע ®ח ױערעז םארםירט

 קאנען ני̂ט םאציאליזם קייז מען װעט םלחמה דער םון
 דעמאקרז»מ ראםעווען *ו קאמף דער אבעו־ אויםבױען.

 גערעכ־ סאציאלער ®ון זיג צום דפרנטנטסרפן אונז װעם
 הילף פולער דער פיט ענגלאנד, ®ח זיג א םיגקײט.

 מר א אײדער מער, ברענגען אונז װעט אםעריקע, ®ח
 די ראטעװען װעם זיג דער דעמאקראםיע. 'ראטעוועטע

 גע־ פרײער א ®ח מיטגליד א װי מענשען״ ®מ מירדע
 דאםעטנגען אונזערע ראםעװען װעט זיג דער זעלשאםם.

 בא־ אלע םארוואם אם גערעכםיגקיים. סאציאלער אויף
 דארםען װעלם גאנצער דער אויף ארבײטער וואוםםזיניגע

עגגלאנד! םים שטײן איצם

ען אינטערנאציאנאלען פונ׳ם עב ױל ע ט ע ארב

ר ען מי ײנ דיג ז ל שו
 װארעמט, אץ אתז סאר אײד שימט זון די װאס אזולדי^ זײנען םדר
 ;יײדער אונז פאר אױסגמגאנגען איז טאג חעלער דער װאס אךן
 דערכארעםט, אונז אױןי זיד חאמ נאכט די װאם עולדי^ זײגען םיר
גלידזןר. מידע די און אויגען די שלאף אץ איץ אונז װיגט און

Am AAaAM AM m MaL  Am  aaam am AAAAAAAAA a m m a m  IA4AM AAm LaAAA M ikריחות די לופנ̂ו די אריץ שמןןמןןן פדר װןןס שדלדי̂ג און
A A AA M A La AM AA k A AkkMkklk ^M  hMkA AkkAAAAAk Mkk AkkMkAkkMM MikAAליכען *ו און לעכען גו אדנז רײאןןן און מונפמןרען װןןס f 

ת נאר דארפען םיי מו  פזכחות^ זײערע אױף זייץ קר
םארשריבען. זײ כײ ס׳איז װי לאננ אזויי לעבען דארםען םיר

M U I H  AA M k  k M U  lAkkbA teMkfefetA (AlkM aaamaam k k k A A iM  ׳דדשם א זײ אויןו םדים אוגזער םים דאך םאכןןן דארפען מיר---------- 
 ;פאחאאילען װײל א ײד לעפען אוגזןןר םייט גיעט טארען אץ

 קדחיים, טאל םולע די װןןלמ דער טחאטעלען דארסען םיר
םארחילען♦ פארגעסעגקײט אץ זיד װײל א גיטט מארען און
 קינדער, קלײנע פועגמען אץ ברמעםער סם׳ען װעט װער אמ

ח םיט סארנוסען זיץ םירץ אױכ »  ז פיטערען מיט און ל
 *יגדער, געחײםע די םלחמות פון דען זײן װעט װער און
לו םירץ אז כאגערעןז און מרױמען פיט אלײן זיד *יי

 לאנען מ און סעלחןר גרינע די װאם אװלדיג, זײגען מיר
 {דעקתטען פון שםעכדראט אריכקר אמז סאר ײן־ טעפזפרײטען

 םאראנען, כאף איז ןןרד װיגענדיגןןר םון פאפ א װאם אץ
טרעטען. נאד דארט קעגען ^פרו זוכען װאם פיס אונזערע װאו
 רעגען זומשרדיקער אץ װינט װ#ם םיר, זײגןןן פװלדיג און

 *עגריגעןן זיד כױםעי די אונז סאר אױף װאם אונז, דטרפרחפט
 װעגען, אלע פון װעג א סאראן באך ם׳איז װאס — שולדיג אץ

אנטרינען. מױמ טרײען םון נאך קעגען םיר װעלכען דורד

ד און שאח « ל ע ט ע ל

v

<

 פריםארגעז, א אפריל׳ס איז געװען
 ;טעג לױכטיגסטןן די םץ טאג א

 קלײנע לעםעלאד די םיט t\t$r די
װעס אױסן מיר זימען םארכײ

4k AM k  |A k u b 4 M fe l4 b  AM MAM teAAAAA AM*קלײגע לקמעלאד די םים די 
 באזאכט; םיר םארכײ זימען זײ

 אװענמ אמם לאמ איד, חאכ לאגג און
געטראכמ. lyvjyo — לןםןןלאף פון
אזומע, םיחן — לקםעלאד די

י זײ שרטק *ץ ■׳ייטער• י*ון  חױטן י
 tXgvsyo — לעםןןלאך די פון גקטראפט

טױט. וגוט טטוםקײט אין גײןןן װ^פ

 כלװע די אױף טערג די אױף דןןרט אט
 ן זים איז פאטע טױאיגע די
אפרו, אײכיגען אץ םאלןןן זײ

MAM AAA A4kAAA AAAkkk AAMAA4AA444 A hfcliםים• די רוען פװץ שטןןגדיג אױף
 קמחןר, םענפולינע פאר אפרו אן

 פרעמדן דער אץ כארג א ערגעץ אױף
כרעטעל-מצכח א נח»מ םער אדן

AM AM AAA4A MkkMkk aamaaAM* ײפ ם ױ op§p ש סןןרז»קםם* װי אז
 פדיםארגעז, א אפריל׳ס איז גקװען

 ערדן פון פריטקײט סיט פול — לופט די
— לעםקר די און טאןי די כ׳מאב גןףען

mmaaJamaaa AkkMAkkM MkAbkkMkkb aamגןקלערם. םןןנשןןן — לעםעלאך פרן

קאנא־ נאצישפ פון שנוארקפר איז וואס עפעס,
ארבפםפר־פלאס פנגלישפן פונם כחז דפר — נסן

 ברענגם םרעםע ארבעםער ענגלישע י
 ®ת אפשאצונגען אפם זייער איצט
 זײנען װאם מלחמה-םיםואציע, דער

 מערקוױרדיגער א םים געשריבען
קרי־ םון פרײהײם און אפענהײט

 און םאכלייט מיליטערישע טיק.
םי־ די באלויכםען עקאנאמיםטען

 אר־ את אנאליזעז ניכטערע אביעקםױוע םיט םואןייע
 אראפ גלאט זיד רעדן פאכען פארשידענע םון בעטער

 די בײ ענגלאנד, וױ לאגד א אין נאר הארצען. סון
 אמ פרעסע־פרײהײט, םולקאמענער פון גאדינגונגען

 «ײם אײגענער דער אין שפראך, אפענע אזא מעגליך
 םראנםען: אלע אױף םלחמה די װילדעוועט עם װען
 אין ;לוםםען דער אין און ים אויםן יבשה, דער אויף
 געפאר די אלץ נאד דראם עם װען צײם״ אײגענער תר
ענגלאנד. פון אינװאזיע פון

 אינםערעםאנטער אן םים זיך מיר באקענעז אזוי
 דער װעגען גענעראל םראטנומישעז א םון אפהאנדלונג

 םלחםד- דער r» פאקםאר פקאנאמישפן םונם נאדײטוגג
 זײערע אלע בויען געװאלט־פאליטיקער פאשיםםישע די

 אלע םים װאפען. זײערע ®מ כוח אויסן רױב־פלענע)*
 אויםגערע־ װערם וױםענשאםם מאדעתער םח םיםלען

 יעדער םון װירקוע די אופן גענויעסםען אויפן בענט
 פפי• «ו גאשמיממ איז װפלנפ מאשמ, מײװלישלר

ק פארניכםתג און טויט שפרײטען  פון לענדער די י
 םאקע זײנען חשבונות אלע די םעלקער. פרידליכע

 אונ־ נאר גערעז־ם אלץ אבער איו דאם ריכםיג. זײער
אויםגעפירם זאל אנגריף דער אז :באדינגונג אײן טער

A4AMAAM iA^MMAMMM U4A feAA maaAA MMAM L iaamsm aL a  AMM̂ Akװערען דערגרײכם זאל דג דער און שנעל בליץ װערען 
 בא־ דעם אין אס צתאטענשםױם. ערשםען אין נאלד

 אבער איז וױ בליץ*קריג־םעאריע. נאגישע די שםײט
 בליזר א rt נישס פירם בלידאנגריף דער װען דין, דער
 וױרקוגג םולער זײן אין זיך באוױיזט דע&אלט ? ?יג
 ״אוםבא־ אלע פון שטארקער איז װעלכער פאקםאר, ן

 אח דאס עראפלאנען. און םאנקען קאנאנען. זיגבארע״
פאקסאר. עקאנאםישער דער —

 גום גאנץ האכען אליין גענעראלען נאצישע די
 פאקםאר, עקאנאםישען דעס םון כאדייטונג די געקענט
 האם אזוי טלח&̂ד די גאנג אין געלאזט האבען די אײדער

 קורץ גענעראל שערמדײ באװאוםםער א געשריבען
לאנג׳ גערױעדם םלחםח א ״אויב :םאזםה מרדער

 נאר װאםען, די פון כוזו דער גישס גולעצט ןנםשײדעט
 םאכט.״ שטארקערער דער פון כווז עקאנאםישער דער
 געװינען זאל עגגלאגד *אויב :צוגעגעבעז האט ער און

 יבשה« דער אויף ארםײ אן אויםצובויען צײם, גענוג
 אוםבאזיגבארססע און שטארקםטע די װערען דאס קאן

 בריםי־ חןר םון קװאלען די וױיל וועלט, דער םון ארמײ
 די אבער אױםשעפעז״. נישם זיך לאזעז אימפעריע «ער

 קורצע• א זײן װעט מלחםה די אז געװען, זינער זײגען
 װי באשרײבונגען, םאנטאםטישע געבראכט האבען זײ

 אונםערגעגונדעז װעט ענגלאנד גאנץ און לאנדאן אזױ
 אנ־ נאר זיך װעט עם וױ באלד ױערען סארניכטעם און

 אויםגערעכענם האבען זײ אפענםיװע. דײםשע די הויבען
בלת־זי^ א און בליץ־קריג א יייף

 דער וזשבון. אק םעות א געהאם אבער זײ האבען
 מלחםה די דורכגעפאלען. םולשםענדיג אױ בלידקריג

 אדױ װעם און יאר אנדערםהאלבעז באלד שוין דױערט
o® זיך הױבם ווערען. סארענדיגם גישם גיר r צו אז 

 איז װעלכער פאקטאר, יענעם םון ױירקוסנ די פילען
 עקאנאםישען םונם װירקוגג די — וואםען םון שסארקער
יןקםאר.

 גענעראלעז ימשעיד פון אורםײל אײגענעם לויםן
די װײל פארםעםטונ^ ביםערע א דאס ייז  קודאלעז ,

 אוים־ גישט גאר זיד לאזען אימפעי־יע בריםישער דער
ציגעבעז. געמוזם אלײן האבען זײ װי יעיעז״,

 ענגלישע די פון ארגאן ,לײבאר״, זשורגאל דער
 דער װעגעז באםראכטונג א פארענדיגם ױניאנם׳ •׳ייד

 םאר־ ״אתזערע :װערםער ,די מיט ®יחפח־סיםואציע
 װאקםענ־ *אלץ אן דװ־ד אדײסנעבראכם ױערען ייסםען
ד אלץ דורד און חײם דער אק יראדזקציע י״מר ח  ג

 מ־ אונזערע לענו־ער. אנדערע ®ח איםפארםעז ־ע1°
 אובזערע איץ בארירטע נישט נאד כמעט זײנעז ײזען

אױםשעיעז״. נישם גאר ײד לאמז ײילעז
אה םאכם פון קװאלען דאזיקע די בײ איז

סיסמאן. װסה דד. פון

 איר םים ארבעםערשאםם, בריםישע די שםייט רײכטום
 מיט םאראױמנוםרײבען אנםשלאםענהײט, אײדערנער

 מאםעריאלען, יענע אלע פון פראײקציע די כוזזות אלע
 םא־ םון מאכט די מברעכען צו נויםיג. זיעען וואם

 וױ כוח שטארקערער א איז דאס בארבאריזם. שיםםישען
 װא• נאצישע פון ־קראםט פארגיכםועס םערדערישע די

םען•

 היםדפריסםישפן.שלזס• פאדפרפן קאםוניםנזמן פנגלישפ
פרפםפ קאםוניםסיפמנ די פארםאכם רפגירוגנ —

 אק געװאח אפגעהאלטן אמ יאנואר טען13 דעם
 ארגא־ פרידען״ םאר .פאלקם־קאנװענשאז א ענגלאנד

פארטײ. קאמוניםםישער בריםישער דער םון נתירם
 *וגרײםועם־ די געםירם דן־ האם חדשים לאנגע

 געװען איז דאס קאנװענשאן. דאזיגער דער צו ארגעם
 ,םיגפ־ נאצישען םון םאבאםאזש־פראיאגאנדע אםענע אן

ען מאגמאסש גרעםםען אין קאלום״ םען  נא- דער מג
 בלוםרשט נױם עגגלאנד. פון מארםײדיגוע ציאנאלער

 עבשס־ליגמע ריסמליבערק פון לאזונגעז אוםשולדיגע
 בויגען » געוזארען גערוטען פאלק עסנלישע דאם איז
 שקלא־ לעריסמישערימא פון דעם אונםער קאפ זײן

 :געוזען איז לאװנג װיכםיגםטער דער פערײ.
 טלאפאר ן« עזטײגפגײױגר די

 איו צוגרי׳יםונגם־ארגעם די ארתגוג״. נײע לער׳ם
 ביז־ גרויםער פזן קוגגעז אלע םיט געװארען באזארגם

f נעם־דעקלאמ• i n נאםען אתטעדן קאםיםעם, א 
 אום־ אן זאגען «ו אזוי — קאםיםעם״ .ווידזשילאנם
 ם׳איז נלענםער װאס קאטיטעט. םאלקס יארםײאישער

 שםארקער קאגודענשאן«לז דעד ®יז םאג דער געקוםען
 בא־ קײן םרחת״ אוםזיםטיגע ם׳איז אז געםילם״ זיך האם

ר גײםםערונג  זיר האס שלוט 1ש;ס<ױיערלטיה א פן
 קאםו־ די פון האפגגוג שטילע די און געװיזען נישט

ע n אז מזוען״ איו ניםטעז ת גי דפא װעט חנ מ  די עןת
 דער־ נישט אבער אמ האפנוסנ די אם קאנװענשאן.

 אי׳ע־ געװאלט גישם האט רעגירונג די געװארען. פילם
 זײער פון חדכםאל דעם קאמוגיסםען די שיארען

 קאםוניס־ היםלער׳ם געלאזם זי האט .םאארטארם-שלו
זײער װיפיל ןעװעװאלרעג און שרײען אגענםען םישע

- — ~ -    - ■ ■ a _ _ - - M-   - - AM m MaL amA MMA AA4AM ■AAiAMזײנען וועלכע , <&אסען וײ געגלוסם. נאר האם הארץ
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קײס.םפרקזאספאױ קײן געשאנקען ניט עסק גאטנען דעם
 קי׳יז געורארען גערופען קודם איז קאנזוענשאן די

 און געװען םײשב זיך םען האם שפעםער פאנםשעםםער,
 פאדס מען האם דארם ווײל לאנדאז, קײן געו־וסן זי

םײלנעםער״ צאל גרעםערער א אויף האםען געקענם
am AMA^AMMA MAAAA A MkAM AAAA MAAMIA ---------------------■ . שזז די געה^לסען• נישם oyn עס ^בער  im מנוחנב

 םײ ונגיקײלמבא םון ר־מפ אין ײס דורכפאל א געװען
בכלל. פארלויף דעם שײך ם׳איו מאם

 האט קאנםערענץ דאױגע די װאס םאדעתנגען, די
 קאמונא־ םון חוזק״שפיל א םפש זיינען ארויסגעשםעלם,

 סאדע־ װיכםיגםםע די םון אײנע חיפאגאגיע. צישער
 ענגלאנד״ אין .פאלקם־רעגירונג״ א געװען את תסנען

לײבאר־ דער אן אפניט פאלקס־רעגירוע » אגער —
-- — —  ■ - - - -     - — AAAkAAAAAMM MAM M4A aAAIaIAM AAMMAAM,ענג־ פוץ פארםיי שםארקםםע די את װעלכע פארטײ 

 חיטלערץ. מיט פרידען קײן נישם מיל און פאלק לישען
 םרײגם־ — געװען איז פאדערונג װיכםיגע אנדערע אן

 אם אח סאװעטעךפארכאנד םיםן עעלאנד םון שאפט
װען איצםער, גראד אויפגעשטעלט ווערם פאדערוגג די

_ __ - - - - *   — MA^A AAAA 4AAAM AM AAAMMAMMaA444A4AAAAAM MAAAא געשלאםען װאס נאר האט סארבאנד םאוועטען דער 
 ליםעדען גו אגדהמזלער־ר״טשל םים אפמאך־ נײעם
 -אדוקרפען־פאװ חנר פאר םאםעריאלען רױע ארן שיײז

1 ענגלאנד געגען ציע
״םאלקם־קאנװענ־ עדגגערופע אזוי דער נאך באלד

- - - - - -   — — - — MA 4AMA44AMAAM M AAMAAMM AM Â̂MAM Jî M̂AAMשע ד ס^רםאכס רעגירוגג די האם שןף מממיסםי
_ f ■ ■ a am ■AAA m a m a  4AMAM MmaAAAAaAAM aL aaAM AMAMAAMIAפארלאי אין •װיק׳■ ארן הארקער• *דעילי צײםוגגען 

 ערקלערט, מאריסאן םיניםטער לייבאר דער האט םענט
 פארי די וױיטער װערען דערלאוט נישט טאר עס אז

 ■חד יטמיששרתקאט דער טון פראפאגאנדע עוײשפרעס
ye. ישןטפיטלצריס פונס אינםערעםן די דעט װעלכע 

JDV
תג דעד םרן האנרלוגג די ר  גוםבעזזייסען איז וןגי

P 6 5®ל סיפ פארלאמענם פוגט געורארען 4 מן. 1 שםי

מלחםח־יראדתןגיפ פנגלישער דפר פון פראבלפמפן
 און רעגיתמ די שטעלם מלחמח־ידאדוקציע די

 ןךא< שוחנרע אח גײע אלז פאר יונקאם טרײד די
 H ךי װעלמר מיט פלחמח׳ *םאטאלע״ די בלעמען.

 ענגלאנד, אייף אנגעמלזמ דיגען לענדער שיםטישע
 פארםײדיגונג און פארםײדיגונ^ ,טאטאלע״ פאדערט

 םלחמוד ®מ פראדוקציע — רײע ערשטער אין מיעט
^ ר ע ט א  םוז מלחפח־צושטאנד »ת לפני י אויג מ

 פאלקס• דעוי פמ כותות אלע קאנצעגטרירען אבער
 און װאםען סון פאגריקאציע דער אױף װירםשאםט
 םיפ פנים אל פנים באגעגענעז זיד זי מוז אםוניציע,

קאפיטאליםטישעז פון קאמפליצירםקײט גאטנער דער
■aaaMAAMAA-MAIMAMMMM AAAװירםשאמםס

מ וױרטשאפט קאפיםאליסםישע די  אױפגעבױס י
m ®ת חערשאםט אינדיװידועלער דער אײזי r קאפי־ 

 םוט״ ימשר אונטערנעמונגען. זײנע איבער םאליםם
 געשאפען אבער מוז מלחםח־מאטעריאל וױל. ער װאם

ע־ זין־ מח מען פלאן• באשםיםםעז א לױט װערען  מנ
 פאםא־ חװ־ םיס מאםעריאל, שםיקעל יעדען נעןמיט

 וױיגיגןר נישם און מאשיגעז די םון קראםם רישער
 ברעקעל קײן ארבעטס*קראפס. פעגשליכער דעד פים

 וױ־ גײן. פארלייחמ נישם םאר ארמם »ן נמטעריאל
ז ®יל מר איל מ  זאל פען וױפיל ילאנירען, גישט א

 ןעײואװג זיר מווען ארמט״ די עגעןיסחזכאו נישט
מניעות. און שװעריגקײמז גײן פלז פעלעחמ« ױיע *לץ

tn yn
ת די דיםקוםירט פרעםע א  *זזיטען קאארדינאגיפ פון פר

 פידנו װאט חגגיתנגם־דעפארטמענםען, פארשיתגע די
 די האבען איגט בת פראדוקציע. נאגיאנאלער סיט אן

 אנגן• אױן־ אפםײלונגען אינדוסםריעלע םארשידעגע
מן עז־מגפארג א האלםען ױ  ײאלס אנחװ־ש ײד״ אז

 אנער תאכעז זײ געװען. מעגלל נישם אדבעם שום קײן
מנז אמזונג מ  אר- חנר ®ין גאנג אויםן נאר eyas מ

אנ- אמ מאםעריאל™ y*n די איעמםײלם גופא״ בעם
ג א לםyeשyג ל גתיםע מנו lyoyai מ t, אז ey 

r זאל r m  vn s r n ia פון גטונעױסארבא די $f r -ױ» 
מ  פארטײדיגונס נ**יאנאלזנד חנר םאר װאםזח םיג

ר זיד וזײזם מ  דאזימ די אז ארױ^ אי«ט א
^ נישט איז אלײן אייגטיילוע םעכגישע  וױיל מני

ץ • ק וי מי מ  אר־ אויך, מפנשפן — פאראן זײנעז י
ן. מ מנ ־ ס ם  האס אלײן אײגםײלוגג מכניפתנ די מ

tm געפירט n, תאס אפםײלזנמן אײנצלנע אין אז
ovnm n ױ ארמטס^נם״ אין םאנגעל א rnrns י

לפ«ע<ךמססטלנרא — וױז־ער
 חנר פון ןעגעװאר באשטימם איצם איז חנם גוליב

שy אז רעגירובג מו  חמארס־ אלע פון עינאצפאארז־י נ
 ןנשיחגארפ די נױם ײד lyeynye מאס כמננכחמ״
ײמן װ ר פון !  דעד אם אין י?.יקצאדפר־טהמלח מ
ם מ ר  גוזססע דאס וחמ־מ מלײגם אן איצם פון װעם א
מד S אייזי טגעדייכ מנדי  אד־ די פון גינטײלוניא מז

ם. ^נ ס ם ן מ ר גישם eyn מ  nrnr שסעלעןצו מ
 yg װיפיל אין ארמםם־הענם אזויפיל דעפארםםענם

^ז א פאר זיד נזיםיגט םי ש א  ארמםם־פראגו־פנ^ ב
מ נאר ט מ מר חנר אין מ  חגר־ אא־מן אויז־ צײט מנל

שיקם ואלמ רyםyארב די אז םאר״  פון triyfl אימרמ
i ארדנו^ אזא אין צדויממנז איז חנפארטנמננט אײן t 
 קײן עזפורארויס נישט זאל םראנספער דאזימר דער

ן מ ת ר מ ױ ^ר-פאמטגמאר אױםן ^
פנגלאנד אין ארבפםס־דרפפם

fpn מן  ?עגשײדארפ דיסקוםירען אגגעהױבען האט נ
 מלחמה־יראדוקגיז, חנר איז מעןפאררע פון יראיעקםען

װ האט ^ױגמדײד־ אין גוװײכם ײן־ מ מ ס אגי  קרייזען, י
מן irnm געםאכט urtyrt עם אז ^רונ  א אױף בלױז ענ

מז מ ענ ר אג ט, ב על מבי מי o אין םי n איצםימין ביז 
o טרױד אײן פון רyםyארב טראנסמריז־מ םון אופן n

ר מ מן די פון וזזדלםאם ygmna דער א ת ם ארי  ג
yאײנ די ךוױשזװ lלנy מ ם מנ ם ר א מ איז מי װ  א מ
מ רוי מ העכסם א r* נ ײנלא שובג י  חנד פאו יימררא

שאפם: e. א סרפאדע חנגירונג די ןרמםער e y n אװ 
ד פון !,זאצימאביל-חטחלט ji ד. לײבאר״, מ  מ

ד איז פרײעז און לינ  ■ליראתקצפמלחמזד ר&ר פאר »ג
u n טאר װין ■־טיגיטטשס^  וײן מאטיזדירם תאט מ
 טסעם• tr& Dfn דערםים, «$רל$סענס אין «^«שד^ג
ד מרידעז מ מ ד ן ילייז א ן מ קאפר די לײתן נישס מ

✓



 עם פלוזמה־מאשינעריע. דער םח פראטלעמען ולמירטע
 ** עגג אין ארבעםער געטג פאראן גישם פאקטיש וײגען
,דרעפם״• א םים העלפען זיד םוז מען און לאגד

ix דרעפט־פאר־ םונם אינהאלם ?ענויערען דעם
שפעםער. אומקערעז זיך םיר װעלען שלאג
 ארבטםטן באמבטס, פאלטן טס חטן צײם דער אין

הטנם פלײםיגט
 װעגען דערצײלם אײנמאל נישט שוין האבען מיר

 ענגלאני׳ אין ארבעםער די פון םעשים העלדישע די
 זיד רירען און ארבעטס־פלאץ אויםן שםייען װעלנע

 באמ• מערדערישע די פאלען עס בשעת ארם, פת גישם
 אנ־ נאצישע די לופם־אגגריםען. נאצישע די םון געם

 איגדוםם• גרויסע אנדערע אויף און לאנדאן אויף פאלען
ח א און נעכט גאגצע אפס דויערען *ענטערם ויעלע  ״

 און הײםעז םח פארניכטוגג דער און מאםען־םארד דעם
 די שטערען צו אויך צװעק זײער איז פאבריקען פון

 װערעז געארבעם וױיניגער וואס זאל עם כדי ארבעם,
םארםיידיגונג• נאציאנאלער דער פאר

 איז חשבה פאלשען א געםאכם גאצים די האבען
 אבער זיד זיי האבען באזונדערם גאנץ פרטים, פיל

 וױיל ארבעם״ די שטערען פון םראגע דער אין גענארם
 אומ־ ארבעם זײער פאר זעצען ארבעטער עגגלישע ךי

 האלםען זײ לוםם־אנגריפען. די נשעת אויך געשםערם,
 םארלאנגען און םראנם הינםערן סאלדאםען פאר זיך

 םאר שוץ־פרױױלעגיעם מזונדערע קײן נישט זיך םאר
 ארבעםער די אז מיסען, אבער דארף םעז לעבען. זײער
 צװינגען נישם קײגעם קען פען פרייחיליג. דאס םוען

 באם־ די עם,פאלען ווען פלאץ, אויפן פארבלײבען צו
נעס.

j פארשסעלתג y סאכעז זיד ז»ל nm כדי y n 
 אי* דא מיר װילען דורכגעםירט, װערם דאס אזוי וױ

 את װאס אגריסענם, אן פון פונקם אײן בערגעבעז
 דער •ריגםיגג-םרײד. אין געװארעז געשלאסען לעצםענם

 ארי לעם אין געװארעו ®ארעםעגםליכם אח אגרימעגט
 אט אין לאניןיז• אין דרוקער־ארבעםער די פון גאן

 די צדדים, ביידע אז באשטיםם, ווערט פראגע יער
 װעכטער, אױם קלײבען םעגעדזשערם, די און ארבעםעד

 עם װעלנען אין הויז, ®ת דאד אויםן װאד האלםען װאס
 *ז קוםט עם װען אדסעםס־ילאץ. דער זין־ געפיגם
 בלײ־ ארבעםער די םעגען לוםט־אעריף״ ן פון אלארם

ח אויםן בען  זײ אויב ארבעם, די פאחעצען את ילן
 גים דאד אויםן װעכםער דער וחמ דאז ערשם וױלען.

y עראסלאנעז םײגםליכע די אז םיגנאל, באזונדעחח 
ארבעםער אלע םוזען בילדינג״ םון נאענט שוק דיגען

 זײנעז ארבעםער די ,שעלםערס״. די אין *נםלױפען
 ערשםען בײם שױן אנםלויםעז צו בארעכםיגם >בער

 *ײם׳ גאגצער דער םאר אלארם־סיגנאל. אלגעםײגעם
 שעלםערם די אין פארברעגגען ארבעםער די װאס
 חיד, אויפן וועבםער םפעציעלען םונם אלארם נאכן

לוק. פולען דעם באגאלט די באקוםעז
 ארבעם די אח משעדיגט װערם פאבריק א װען

 אײם׳ געוויסער א אויף װערען .איבערגעריסען םוז
 לייז פונם העלםם א מיט נאצאלט ארבעםער די װערען

 װערט פאבריק א באלד וױ צײט. גאטנער דער פאר
 ארבעםער די אויםגעצאלם װערם צעשםערם, אינגאגמן

 םאר באשטיםט איז װאם סוםע, דער פון העלםט די
״נאוטיס״.
 פריג־ אק אגרימענם אן פון כײשייל » איו דאם

 אין כםעט עקזיםםירען אפמכען ענליכע טינג־םרײד.
אינדוסםריעז. אלע

 ענג- — און באפבעם װארפעז פעח־ער גאצישע
*רבעםען. ארכעםער לישע

 1אי שקלאפסן ארבייםמר אויסלןעדישס מיליאנען
דייםשלאנד

 אויםגעשוײי אן ארויס זין דייסט צײם צו ציים פון
 ש־סיײו פון ארבײםער־גהינום פמס פאחנװײפלונג פון

 פארשידענע געקוםען לעגטענט אויך זיינען אזױ לאנד.
 לענ־ דעמאקראםישע די פח פרעסע דער אק באריכםען

 אױסלענדישע רי סח לאגע דער װעגען ספעציעל דער,
p װאם *רבײםער, m »דײסש־ קײן ארעזגעװ גטג?גר 

 ארבײםען צו — געװאלם םים מײםםענםײלם — לאגד
מלוזםח־יראדוקגיע. גאצישער דער בײ

 אײג־ קײן אין אדײגלאזען נים דא זיך קענען פיר
 קוד־ איז איבערצוגעבעז כדןף *way ס׳איז מלחייטען,

ן שקלאםעד דײםשען דעם םון םילד אלגעםײז אז מ

ר אױסברוך ע י ז י  זיד האם םלחםח, •
מאנגעל גרויםער ן םילען ןגגעחױמגן דייםשלאנד ■ין

 איז סיי לאנדװירםשאסם, דער אין סיי ארבייטער. איז
 נעמט מאביליזאציע מיליטערישע די אינדוםטריע. דער

 דערפון מאן. מיליאן 10 ערך אן דייטשלאנד אין ארום
 אין געדינט םריער שוין מאן םיליאן אנדערהאלב האבען

 פון דירעקט אװעקגענומעז אלזא מען האט ארמײ רעד
 סראדוקציע דער םון צוױיגען םארשידעגע אין ארבעט דער

 סאל־ צאל גרויםע א מענער. מיליאן האלב א און 8
 צו געשיקט אהײם און באפרײט באלד מען האט דאטען

 אר־ אין דעפיציט ריינער דער אז אזוי ארבײט, דער
 אר־ מיליאן 5 העכער באטראםען האט בײטסקראפט

 פארארדע־ א ארויסגעלאזם רעגירונג די האט בײםער.
 מע־ יענע אלע פאר ארבײםס־מאביליזאציע וועגען נוגג
 אין געשטאנען ניט נאך דינען וואם םרױען, און רנע

 ארײנ־ האם מאביליזאציע די אט און ארבײםס־פראצעם
 דריי־םערטעל מיט 1 פון ארבײטס־ארמײ אן געבראכם

 גענויטיגט זיך מען האט ארום אזוי ארבײםער. מיליאן
 ארבײםער, מיליאן 3 װײטערע אין װינציגסטען צום

אויםלאנד. אין נאר באקומען געקעגט האט מען וועלכע
 אםײ מען האט יאר לעצםען םון אויגוסט אין נאך

 אר־ אויםלענדישע צאל די אז איבערגעגעבען, ציעל
 800 מיט מיליאן 1 באטרעםט דייםשלאנד אין בייםער

 זייער געשאצט אגער מען האט דעמאלט שוין טויזענד,
 םויזענד׳ 100 מיט מיליאן 2 אריבער וױים אויף צאל
 ״דעםיציט״ דער װייל וואקסען, איין אין האלט זי און
 זעט םען װי םארםולם״ ניט לאגג נאך איז ארבײםער אין
ציםערען. געבראכטע אויבען די פה

 מיליאן 2 העכער סון שקלאםען־ארמיי דידאזיגע
 םעג־ אלע םמ צחאמענגעשםעלם װערט בירגער םרעםדע

דע• בעלגיער, םראגצויזעז, אאליאקען, םעלקער: ליכע
 שוי־ א איז לאגע זײער אנדערע. און נאחועגיער ׳נער
ײליכע,דער וױ קלענערעזלויז א םן• א אלע קריגעז ז

 ראסעז״ ,םינדערע םיז ארבייטער די אז שטאגדפונקם,
 די׳ וױ סםאנדארד גלײכען א אויף לעבען ניט טארעז

 םאמײ די םוץ אפגעריםען זײנען זײ ארבײםער. דײטשע
 שיקען צו מעגליכקײט קײן נים האבעז זײ און ליעם

ען.3לע צום ס׳איז װיםיל קינדער און םרױען זײערע
 נאצים די האפען לענדער ערטע3ערא אלע איז

 אר־ ווערבירעז םאר יוראם3 ספעציעלע אװעקגעשםעלם
 זיך האבען עם װי אזוי אבער דײםשלאנד. קײן מיםער

 קיין פארען צו בעלנים גענוג געםונען גיט ערגעץ אין
 גענומען ארמיטער מאסעגהאםט םען האט נאצײלאנד,

דײםשלאנד. קיץ ארביים אויף געװאלט םיט שלעפען
צײםען אײביגע פאר פראיעקםירם שקלןןפערײ

 פון שקלאםען־ארבייט די אט האלטען נאצים די
 צייטוױי־ א םאר נים לאנד דיער אין ירגער3 םרעמדע•

 צײ א סים םלחמה״צײם. דער אין ערשײנונג ליגער
 זײן װעם אזוי אז װיםען, זײ ל*זען אפענהײס גישער

 ״נאכריכםען־ דײטשער דער האט אט אויך. שפעםער
 מיט אינםערװױ אז פארעםענםליכם וואם גאר יורא״3
 וועל־ אין ארבײםם־םיניסםערױם, םונם רעגירוגגם־ראם א

 םלחמה די װי נאכדעם אויך אז דערצײלט, װערט עס כען
 םאר זיג א מים זיך, (םארשטײט ענדיגען זיד װעט

 אוועק־ אינדוםטריע דײםשע די װעט היטלער־לאנד),
 לויט ארבייםער. אױסלענדישע ײט3או* דער צו שםעלעז

 זיג, נאצישעז א נאד אמםער. װי סיסםעם דעמזעלבען
 זיך װעט — רעגירוגגס־ראט נאצישער דער זאגם —
 םרעמדע אין גויםיגען םער גאך אינדוםםריע דײםשע די

 אינ• דײטשע די וױיל איצטער, װי ארבײסס־קרעםםעז
 אויף הערשענדיגע אײנציג די װערען װעם דוסטריע

 דינען םחען װעלעז דייטשען מיליאנען און װעלם דער
 היםלער׳ם אפצוהיםעז בדי ״םרידענס־ארפײ״, דער אק

ארדנונג״. ,נײע
 דיער צווײםעל א אז םאקע איז םײנונג דידאזיגע

 פראגע דער אין ניט םעד לאגישע, א און ריכםיגע א
 זיג״ ״נאבן צײט דער םאר וױרםשאםם נאצישער ®מ

 דעם פרעכען גים םשינאווניקעם היםלער׳ס זיד דאו־פעז
קומען. ניט דערצו װעם עס קאו;

םובה די סוחל דינסן ארבייםסר איםאליטנישע
 איטאליענישער דער םון צוױיגעז אלע אק לאגע די

 אנ־ אין שעת3 סרײליכע. קײן ױט אח אינתסםריע
 מלחמה־צייטען, אין ארבייסכדהעגם סעלעז לעגדער דערע

 האלם װאס ארמיםסלאזיגקײט, איםאליע אין הערשם
װאקסען• אײן אק נאך דערצו

ע זדכעז• נים לאנג מען דארף ח3סי די מלי  אי
 ווא־ פון •ראדוקציע םארשםארקםער א איז זיך נויםיגם

r* און פעז r rm םלחםח־ אנחװ־ע וױ ודײגיגער גים 
 סון *יגעשניםען פולקאם איז איםאליע *way לענדער.

ד וועלם דער ר ײי לאנד דאס •rtypyVa עגגלישער דן

 עס װעז און מאטעריאלען רויע אין ארעם דיעד איז
 םען האט אויםלאנד, פון גארנישט ארייגקומען נישט קאן
פאבריקען. די טרייבען צו װאס םיט ניט

 םי־ איז אינדוםטריע־שטאט, װיכטיגסטער דער אין
 םון פראצענם 36 העכער ארבײט אן ארום גײען לאנא״

 ארבײ־ טויזענט 170 אריבער און ארבײםערשאםם דער
 א שעה 40 װי (וױיניגער שטוגדען קורצע נאר טען

 די איז צעגטערן א?נדוםטריעלע אנדערע אין װאך).
ערגערע• אן םך א נאך לאגע

 4 פרייזען די יקרוו^ שרעקליכער א הערשט לאנד אין
 •לעבענםװיכטיגע אלזד פץ און שפײז־פראדוקטען פון

 די שטייגען. איין אין האלטען איבערהויפט ארטיקלעז
םאט צו טאג פון וואקסט ארבײטער־פאמיליעם אין נויט

זיד׳ דאבט עם, װאלט באדינגונגען די אט ביי
 אי־ איז געםינעז צו שװער, איבעריק זײן באדארפט ניט

 גױ־ מען וואו דייטשלאנד, פאר ארבעטער טאליע
 םײ־ די טאקע איז דאס שטארק. אזוי זיי אין זיך םיגט
 אין האלט זי רעגירוגט פאשיםטישער דער םון נונג
 זײ װעט עם אז ארבײטער, די מיט אײנ׳םענה׳ן איץ
 העלםט עס — אבער דייטשלאנד• אין וואויל און גוט זייז

 איםאליענישע צאל גרויםע א םיל. איבעריג ניט אפנים
 דייםשלאנד, אין פריהער פץ שוין זיך געםינען ארבײטער

 דייטש־ אין גליקען די םון גענוג איטאליע אין מען הערט
פארען. צו ניט צענטען, א םארזאגט מען און לאנד

 אין קלאנגעז געווארען פארשפרייט זיינען עם װען
 צו געוואלט םיט בדעה האט מען אז ארבייטער־קרייזען׳

 גע• באלד זיך האט דײטשלאנד, קיין ארבײםער שיקען
 אר־ דער אין אויםרודערונג געםערליכע א םילן נומען

 םאשיםטי־ דער םון םעקרעטאר דער און בײטערשאםט
 ארויםקוםעז געמחט האט םאריגאםשי, פארטײ, שער
דידא־ אפלייקעגעז און סטעיטמענט אםיציעלען אן מיט
מע  אי^ «אלד -אז ,עדליוײפ גדיענרעלקרע ,עזגלאגק ז

 אױף ארבייטען בלייבען װעלען ארבייטען טאליענישע
 ,דר םונם װילען דער איז דאם ערד. איםאליענישער

םוםאליני״. טשע,
 מר איז עם װי נאכדעם שפעטער, װאכען *װײ

 ■חד דער אין סםעיםמענט דערדאזיגער געווארעז דתקט
 V אסגעשלאםעז רעגירוגג םאשיםטישע די האט םע,

 צד וועגען רעגירונג נאצישער דער מיט אפמאך נײעם
 ארבײ־ איטאליענישע םויזענד 10 םרישע איר שטעלען

מלחמה־סראדוקציע. נאצישער דער םאר םער
 » 1אי ארביים פארלאמטנםארישער פון רטקארד א *

לאנד וטמאקראםישטן
 אײגענע מיליאנען שקלאסעז נאצײלאנד אין שעת3

 די אונטער ארבײט שווערער בײ גירגער םרעםדע און
 אר־ די לעבען ארבייםם־באדיגגונגען. נאצישע באװאוםםע

 דע• טמ הערשאםט דער אונטער ענגלאגד אין בייםער
 העכםם איז עס געזעצגעבונג. סאציאלער מאקראםישער
 דער טח רעקאײ דעם באטראכטען צו אינםערעםאנט

 נוים־ די פארלאמענט. עגגלישען םונם םעםיע לעצטער
 נים ענגלאנד אין איז מלחמזדפראדוקציע םון װענדיגקײט

 די אויך גרעםער, גיכער דייםשלאנד, אין װי קלענער
 גים געװים איז ענגלאנד, איבער ם׳לעבם וועלכע געםאר,

 אר־ םח רעקארד דער איז אט אבער קלעגערע. קײן
 האם פארלאמענט עגגלישער דער װאס בייטס־געזעצען,

 םשן■ אין ה״ ד. סעםיע, לעצטעד דין אין דורכגעםירט
:צייט מאנאטעז זעקס םון

ארבייטםלאזע; סאר שטיצע די געהעכערם
 דעד פאר אויך ארבייםסלאזען־שטיצע באוויליגם

 (.וחזאיט־ פראםעםיעם, אינםעליגענטע םון קאטעגאריע
 שטי״ קיץ פריער םלעגעז װעלצע קאלאר״־ארבײטער),

באקומען; ניט צע
םארם־ארבײםעח םאר םיגימום־לױן א באשםימם
 עק־ ײ3 ארמיטער םאר אנטשעדיגוגג די געהעכערם

(״קאםפענזיישאז״); םידעגטם
ײ׳ »ון סאלדאםעז פאר צאלוגגען די געהעכערט ז

םאםיליעם; ערע
ציװיל־־פערםאנען, פאר אנטשעדיגונג די געהעכערט

 (םײם״ן מלחמה־האנדלוגגען טמ םארװאונדעט װערען װאם
 בײ פארװאונדוגגען װעגען דא זיך האנדעלם םענטײלם

לוםם־אגגריםעז).
 מר דער אץ א■ זיך שפיגעלם װאס גײםט, דער

 ראם לעבעז• פראקםישעז אין אויך הערשט זעצגעבוגג׳
 אק האלםעז װעלכע לויך״ציפער^ז׳ די םון זען םעז קאן
 מאגאםע 9 לעצםע די פאר עגגלאנד. אק ױאקםעז אײן

n 1940 פוגם r ד דער צו *ואװאוקם דער טאםחגפט  ח
 ססז סיט מיליאן 1 ענגלאנד: אק לױךםומע טאלער

ר װאד, א דאלאר) םיליאן 7 (העכער םונם םותענד  מ
y םילחמ■ לטרמעפ דרײ םים 7 בערד םון ארטײםער צאל

י
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װענוננ ער ־לשל*' בא ט רבע א נער מערייוא ער ין א ד א
מלחמה, די געדויערט עם לענגער

 עם ביטערער און שארסער װאס
פא־ צװישען געראנגעל דער װערט
אל־ דער אין דעמאקראםיע און שיזם
 אמע- װערם טיםער אלץ וועלט. טער

װירבעל־ אין ארײגגעצויגען ריקע
 און מלחמה די קריג. םון שטראם

 םרוק־ די געענדערט נאר ניט שוין האט באװאפענוגג, די
 אינ־ אמעריקאנער דער םון םונדאמענט דעם און טור

 פרא־ דער פון אריבער מער אלץ גײט װעלכע דוםטריע,
 באםעל• םרידליכער דער פאר ארטיקלען פון דוקציע
 מאטעריאלען. מלחמה םון םראדוקציע דער אויף קערונג

 גרופען די געענדערט שםארק אויך שוין האט נאר
 באציהונגען די און געזעלשאםט דער אין צעםײלונג

 אנ־ שיכםען. געזעלשאםטליכע פארשידעגע די צװישען
 װעלכע צעטיילונג, קלאםען געוױינליכער דער שםאם
 אײראפע אין װי אגגעצייכענט שארף אזוי ניט כאםש
 אמעריקא־ דער אין אויך אנגעזען בולט דאך זיך האם
 די זיו םײלט צייטען, נארמאלע אין געזעלשאםם נער

 צוױי אין הויפטזעכליך םאנאנדער איצט געזעלשאםט
 שםעלונג דיער לויט לאגערען פאליםיש-אידעאלאגישע

קריג• אין אגםייל אמעריקעס צו און קריג צום
 א איז לאגערען צוױי די םון צוזאמעגשםעל דער

 די שטייען זיים אײן םון םשוגה׳דיגער• םערקװירדיג
 עאיצטיג די אז איצערצײגס, זײגען וועלכע סצנשעז,

 םלוכות צוױשען קריג אײנםאכער קײן נים איז םלחמה
 עקםפלואטאציע, עקאנאםישער און אויגערמאכט פאר
 אנשוי־ לעבענס צווײ צװישען קאמף א איז עם גאר

 צמײ םיםםעםען, געזעלשאםטליכע צוױי צװישען אונגעז,
 הערשאםט םאלקם און פרײהייט םון סיסטעם דער שען
 דעם אין שקלאםערײ. און דיקטאטור םון םיםטעם דער אח

 אפעריקע קען איבערצײגט, מענשען די דינען געסעכט,
 דער נײטראל. האלטען זיך און וױיטען םון שםייו גיט

 עקאנא־ איר לעבענס־שםייגער, אמעריקאגער גאגצער
 אםעריקע קאן. אין שטייט געבוי, םאציאלער און םישער

 רעםורםען אלע םיט און כוחות אלע מיט דעריבער פוז
 לעגדער דעמאקראטישע די העלםען םארמאגט זי מאם
 אין םיםלען, אלע םים באזארגען זײ קאמף, דיער אין

 פאר אפשםעלן גיט זיך און זיך״ נויטיגען די וועלכע
געםאר. מעגליכער קײן

זײ־ װעלכע מענשען, די זײנען לאגער צװײטען אין
 דער אין מישען זין זאל אמעריקע אז דעם געגען גען

 די ענגלאנד• העלסען געגען מלחמד״ אײראפעאישער
 װי םארשידען, אזוי זײנען אן גיפען זיי וואם סאםיװען

 די און שםאנד עקאנאםישער דער איז עם פארשידען
 צױ שםעלען װעלכע מעגשען, די פו־ז אידעאלאגיעם

 אםעריקאנער די צװישען םאראן גרופע. די זאמען
 אמערי* עס זײנעז טייל גרעסםען צום איזאלאציאגיסטען.

 גאנצע די אז גלויבען װאס בזזרועו׳גיקעם, אתד. קאנער
 ניט אמעריקע זאל עם אפי טײוועל צום גײן מעג װעלם

 פאסײ אויםריכטיגע אױך זײ צװישען םאראן שאיען.
 װעלכע םאל. יעדען אין קריג האםען װעלכע מיםטען,

 אק3 צוױיטע די אונםערצושםעלען אפילו גוײיט זײגען
 שלא• ניט זזלילה אכי אײגער. אין די פאטשט םען וחגז
 די לאגער דעם אין אויך אבער פאראן צוריק. געז

 שןך און קאלירען אלערלײ סון דיקםאםור סמ וזסח־ים
 םאשיזם םון אנהענגער און אגענםען די םון טיײנגען.

 אםע* אז וועלען בעםער װאלטען װעלכע נאציזם, און
 ayay איםאליע׳ אח דײטשלאנד העלפען זאל ריקע

 ען3בלײ כאטש זי זאל םא יזײן גיט קעז דאם 3אוי
 רעװאלוציא־ די ra עגגלאגד״ העלםען נים און גײטראל

 אמעריקע אז געוואלם װאלםען װאם סםאליניםטען, גערע
ד... וױ גײםראל דאלםען זיך זאל אנ סל  סעלט עם רו

 דעם םון ayjypnyay םק דער ניט אױך זײ צווישען
 מאכעז ix האםעז װאם טי^ דיײווים׳ אױל־םאגנאט

 אמ אייל חיםלער׳ז צושטעלען םון יראםיםען שע3חי
 מלחמח־מאשיז. זײן פאר דארף ער װאט םחותת אנחגרע

 באצןזלםע גוט y נײםראליםעם אםעריקאגער איז זײ פאר
פראםים. שימעם א מאכען קען םען װעלכער בײ סחוח^

 יתזם די טון לאגער דער לאגער, צוױיםער דער אויד
 פארםײ־ װאם םעלקער די צו חילף יעדער פאר זימען
מז י מ ניט אשםײט3 ן»נרײםער, די געגען זיד י  י

 לײז3 זינעז אץ האמח eyn אידעאליסםען, פון מנצען
 אױד זײ צוױשעז םאראן ועח^ דעםאקראטישע די

אק ;סירמר;גטיאראפ ליך3זזע»יאו זײגעז װאס «זומע,

 מא־ קען מען וואס פראפיםעז מלחמה פון קנײדלאך די
 דער פאר און ענגלאנד פאר באשטעלונגען די פון כען

 אונטער אז זיך, םארשטײט באוואםעננוג• אמעריקאנער
 מערקװירדיגע אזוינע זיך שאפען אומשטעגדען אזוינע

 װעלכע בראודער, א און קאגלין א וױ קאמבינאציעם,
 להבדיל, אין, טאהמאס נארמאן א ;כאר אײן אין זיגגען

 םון תורה זעלביגע די פריידיגען װאס לינדבערג, א
 שטייט עקסטרעמען צוױי די צוױשען און פאםיםיזם;

 און דיאלבע גאנצע, םון טיפען פון גאלערייע גאנצע א
 אמעריקאגער פאםיפיםטען׳ נאצים, םאשיסםען, פערטעל

 הילף געגען דינען וואם םפעקולאנטען, און שאװיניםטען
 אזוינע זייט צוױיםער דער םון און ענגלאנד פאר

 טראסם און ארבעםער־םירער װי שידוכים משונה׳דיגע
 אױםריכ־ באנקירען. און םאציאליסטען דירעקםאו־ען,

 זײ־ וואס םאבריקאנםען. װאםען און דעמאקראטען טיגע
 לעגדער, אנדערע אלע און ענגלאנד העלםעז םאר נען

דיקטאטארם. די געגען קעמפען וואם
 אנוטריקאנטר די גטבראכם האם דאס װאס דילטמט די

ױניאנם.
 םשוגה׳דיגע די אט אז נאםירליך, גאנץ איז עם

 אמעריקאנער די דורכלאזען ניט אויד זאל צעטרײםלונג
 האט מלוזמה די ױגיאנם. די — באוועגונג ארבעטער

דילעמע, שווערער א םאר אוועקגעשםעלם ױניאנם די

 חנם ײרך ױנקןנם די פזן תאנדלונג דער אין •y זיך
מאנאם. לעצטען

:םאלגענדען אין דילעמןג די באשםײט קורצען אין
 מאםען וױכםיגםטע די אין ארבעטער אםעריקאנער די

 יאר דרײ־םיר א םים ra זיינע אינדוםטריען, פראדוקציע
 קײן אומארגאניזירט. גאנצען אין מעם3 געװען צוריק

 באשײ ארבעטער דעם זאל װאס געזעצגעבונג סאציאלע
 אלס געײען. ניט אויד כמעט צײם יענער ra איז צען

 סםאגדארדם לעבענם און ארכעםס די זיעען רעזולטאם.
 נידעריג זייער געװען מאסען ארבעטער רײטע3 די םון
 רייכ־ דער אמ פראדוקםיװיטעט דיער םיט םארגלײך אין

 זינט יאר. עטליכע לעצטע די דורך לאנד. םץ קײט
 געװארען, ארגאניזירם איז זײערע צאל אדײםענדע3 א

 נאכ־ די געהעכערם. אביםעל סםאנדארד דער זיך האט
 אבער קריזים שװערען און לאגגען דעם םון םאלגען

 דער- ניט האם ארבעםםלאזע, צאל געװאלדיגע די און
 װאל־ זײ װאם הויך די דערגרײכען ארבעטער די לאזט
 װארשײנליך זיך אומשםענדעז נארםאלע אונטער םען

' דערשלאגען.
 אייראםע אין מלחמה דער םון אױםברוך דעם מיט

 אינדוסטריע, שװערער דער אין אויםלעבוגג דער און
 אינדוםטריעלע די איז געבראכט, זיך מיט האט זי וואם

 דער־ צו זין־ ארבעםער די פאר גינסטיג געװארעז לאגע
 גע־ ניט םריער האבען די װאם געװינםען די שלאגען

 גאכםראגע א געװארען איז עם דערגרײכען. קענם
 זיך האט ארגעםםלאזע צאל די ארבעטערן אויף

 אנ־ האבען אייגענטיםער םאבריק די ;םארקלענערט
 באשםעלונגען די פראםיטען; גרױםע מאכען געהויבען

 האבען חים3 עלי3 די און דרינגענד געװארען זײנען
 סםרײקט. לאנגע דערלאזען צו םארגינען געקענט ניט זיד

 די מאר געלעגענהייט די געקוםען vn אלזא איצט
י אנערקענעז בתים בעלי די צװינגען צו ארבעטער  י

 אז שכירות״ זײערע העכערען אױך םאקע און ױניאנם
 די לעבען. אגשטענדיגען אן מאכען קענען זאלעז זײ

 טתים עלי3 די וױלען גוםען םים װאס נאר״ ™ צרה
 אינדוםםריען, די אין םםרײקען איז גאבגענעז ניט עס

 הילף די און לאנד םון נאװאפענונג די שטערען םײנט
 די װאם עםװאס — לענדער דעמאקראטישע די םאר

 פאראינ־ שםארק זײנען ױגיאגם זײערע און ארטעטער
 זײנען זײ וױיל ערשםענם, אויסצומײדען, םערעםירם

 שאשיזם, םון קרבנות די צו הילף און באװאםעגונג םאר
 עםענם־ די אױםרײצען נים װילעז די וױיל צוױיםענס, און

 -ya וײ ױגיאגם. די געגען לאגד אק מײנונג ליכע
 ארטע־ די סאר װעחגן קען עם געפערליד וױ גרײסען

 שטײ םלחמח איצםיגער חנר אין ojrar די את םער
 פײנםליו װערעז זאל םײנוגג עפענטלימנ די װען מוגג.

זײ. צו
ix גאך קוםם שוועריגקיים אלגעםיינער דער אט ix 

 קאג־ די און רײעז ארמםער די אין מסײלמג די
ר וזױשען קורעגץ ל. אװ x 4 חנר און 4 אי• םי• ת

 אויםשװאוע דעם דורך שטארקער ארוים קומט וועלכע
 זײ בײ צעםײלוגג די און ארבעט ארגאניזאציאנס םון
 צװישען געזעלשאםם, דער םון שיכטען אנדערע אין װי
 דעמא־ די פאר הילף םון געגנער און אנהענגער די

 גרעםםע וױיט די מלוזמה. דער אין לענדער קראםישע
 םירער װיכםיגסםע די און ארבעטער די םון מערהײט

 ענגלאנד. העלםען פאר און באוואפגונג דער פאר זיינען
 א רייען ארבעםער די אין םאראן אויך אבער איז עם

 דעם. געגען איז װעלכע טומעלדיגע, א מינאריטעם,
 די י1 שםעלען מינאריםעם דער אין צאל גרעסטע די

 פארטײ• רוםישע די נאד םאלגען װעלכע םםאליניסטען.
 אויםריכםיגע אויך אבער זיי צװישען פאראן ליניע.

 םיט אנגעהויכט זײנען װאם אזוינע און פאסיפיסטען
 נאםיר־ דעם אוים נוצם מינארימעט די אט פאשיזם.

 און זיך ארגאױזירען צו ארבעטער די פון דראנג ליכען
 דרוק א אויסצואיבען באדינגונגען זייערע םארבעסערען

 קאנ־ ארויםרוםען און ױניאגם די םון פירער די אױף
־ םםרייקס. מעגליך וואו אן פליקטען

 שטטלונג די און רטפרטסיטס פאר אגיםאציט די
ױניאנס די פון

 קער־ געבענדע געזעץ די איז רעאקציאנעח די אז
 ד1אוים זוכען אםעם3 אנטי־ױניאן די און סערשאםםען

 באדיג־ אדבעםם די ודריקעןxארונםער לאגע די נוצען
x. גונגצ! sl_ יט1 איו מניאגס. די צעשםעטערען 

 אנגע־ זיך האבען עם װי שנעל אזוי נאםירליך. װי
 אונםערנעםער און ארבעםער צװישען סכסוכים הויבען

 בא־ קריגם אויף ארטעםעז װאם אינדוסטריען, די אין
 םיכ• א אנגעהויבען עלעמענםען די ען3הא שםעלוגגען,

 םםרײקס, אםען3פאו־ ix ען1געזע םאר אגיםאציע טיגע
 אװעקנעמען ארטיםראזש, געצוואונגענעם אייגםירען

 םיט• אזױגע גאך אמ דינםם םיליטער אין סטרײקערם
 גןך האם קאמרעם םון קאםיטע דזשודישעדי די לעז•
 אויס• זאל װעלכע קאםיםע, 3סי א באשטימעז ix זוכט

 רעפרעסיעס. ינע1אז םאר פראיעקט געזעץ א ארבעטען
 חייל געײארען׳ נישם גאר פארלױםיג ן1דערם איז עם

 טת םערםיז דער געענדיגם זיך האט אונםערדעסען
 אז זיכער, כמעם אבער איז עם קאנגרעס. םעז76 דעם

 װערען געמאכט גיכען אין װעט ך1םאח ענליכער אן
 האכען מזל זעלביגען דעם קאנגרעס. נײעם דעם פץ

 ארײנ־ זײנען װאס פראיעקםען געזעץ די געהאם אױך
 װיר• פון םסיטח קאגגרעססאן ®ח ארעז1געו געבראכט
 דרײםיג געבען מחעז זאלעז אדבעםער אז חשיניא,

 דער זױן םםרייק איז אתים גײעז זײ אײדער נאטים טעג
 הא®• קאנגרעסםאן ®ת ארײגגעבראכם פראיעקם, געזעץ

 ®יקעםען אח םטרייקם פארבאטעז ix מישיגען, ®ון מאן
 די שםערען םן1א אנחנר איז עם װעלכען יף1א אדער

 ירא• יי אייד נגעז•1אשטעל3 רעגיתנגס ®ון פראײקציע
 מים םױם נאטירליכען א געשםארבען דינען יעקטען

קאנגרעם. ®ח טערמיז םון םוף דעם
oix כאר ®r געגען רעפרעסיעם םאדערען אס11 די 

 yiix- איז ®אםריאםיזם, פון נאםען אין ארבעטער די
 -1סעקםש1מאג אװ אסאסיאײשאן נעשאנאל די שטאנען

 םין א ײרכגעםירט באמרשט חאם װעלבע רערם׳
 סערחײט א אי אויסגעפונעז, און אנםראגע״ ״םאלקם
 ®ארלעד את םטרײקם ®ארטאםען ®אר דינען בירגער

 אינײסםריע. דעפענם דער איז װאך ארבעטם די גערען
oix א ^געשםאנען או־יד זײנען כאר xגע־ געזעץ אל 

 ' געװעז יך1א איז עם װעלכע nnzrnx סטײםם, ®ח ער3
ש. עדװארד םענאםאר סטײט  רוקלין.3 סוץ קאמלין ח

 געגען טאמרשט •ראיעקט y ארײנגעםראגען האט ער
 געװארען געמאכט אוממיםםען איז וועלכער סאבאםאזש,

 קע־ עט זאל מען אז צעשװאוםען, אץ נעבעלהאםם אזױ
טעםיגקײטען. ײנקמ את םםרײקם געגען lyxia נען

װאס rx גליק א  9איר איז רעגירוגג די נאך׳'
 מים דירעקט טאן ix האבען װאס מענשען. ױיכטיגסםע

 די םיט אײנשםיםיג ביט גאר זײנען סאשטעאנגען, די
 םםרײקם םארסאטען ix די.םארשלאגען געגען םאחוכען.

 אתים־ איז ארסיםראזש, געצװאונגענעס אײנפירעז אדער
 װײדו* ■ױרקמםן אר3לײ אװ םעקרעםערי געםראםעז

 גע• pnn האט ®לעםינג. אדםיניסםראםאר אאור ענד
 ארבעםם שםתדיגע םערציג די אז אידעע, דער פון מאכם
i דער שטערט װאך f  .f»xpm ni אנגעװיזען, האס 

 ®אר עקםםרא prtyx ®ח פראגע y לױזrx 3 סע אז
דער־ ױך לײכם קצן איגדוםםריע די װאם אװערםײם



ם י 4 ד .12-
 װיכםעע צאל g px gרדיgגװ לא מעיאר איבען;
 םעמיועל געווען זײנען עס װעלכע «װישען לאיערם,
 םוסרים םםײט םון ריכםער געװעזענער דער סיבורי״
 אונױוער־ יעיל םרן םטורדזשעם סראםעםאר pg קאורם,
 גע־ אײגםירען געגען ארויםגעטראןזען זיינען זיםעם

 די םכםונים. ארבעטער אין ארביטראזש צװאועענעס
 געגען פארברעבען g גאר גיט איז עם Tg באטאנען, אלע

 אמ םטרײקס םארבאםען צו סרײהײם, םון םריגציםען די
 געםער־ אייך איז עס נאר ארבעםער, די יאונםערדריקען

פרא־ דער שטערען און שעדיגען װעם עם וױיל ליך,
 אמע־ די האבען לאגע׳ דעליקאםער דער אם איןדוקציע.

 אמ אויסגעהאלטענע אן אנגענוםען ױניאנס ריקאגער
 ארוים* זיים איין םון האם װעלכע שםעלונג, קלארע

 רעאקציאנערעז די םון זעגלען די פון וױגט דעם גענומען
 אר־ די אז םעםםגעשטעלט דים צווייםער דער סון און

ער ם  געװמםען און רעכט זײער אסגעעבן נים װעלען מ
 פרובירען עם זאל מען אויםרײד אן פאר וואס אונםער

 הילף און אםעריקע םח באוואםטנג דער װעגעןצונעםען. זײ בײ
 הא־ םלחםה, דער אין םלוכות דעםאקראםישע די פאו־
pn אםעריקא־ דער פון םליגלען בײדע םון פירער די 
 פע־ אםעריקאן דער פון באװעגוגג, ױגיאן םרײד נער

 זיד 4 אי. סי. דער פון און לײבאר אװ דערײשאן
 פרא־ רחװעלם׳ס פרעזידעגט פאר קלאר ארױסגעזאגם

 ד״אם םעדערײשאן, דער פון גרין פרעזיחגגם גראם.
 םעדערײשאן דער פון םיטגלידער די אז דערקלערם״
 םארםע יעדער געגען זײגען די געפאר. די באגרײפען

po ד זײנען זײ דעפאקראםיע. םאר און דיקםאםוד  ח
 אינ־ מלחמה די איז סםרײקם אויסםײדען פאר ריבער

¥#ל ס I I# ' וו1 ס «יז ««מאמ *ו **» י ר־ די ל8מ ® 
 גלײכע g אבער פארלאעען די לאגד. po םײדיגוסנ

 *gn װאם קאםיםיעם די אין ארבעסגעבער די םים דעח
ן  םאר־ די געגען זײגען און באװאםגוגג םיט טאן צו מ

 זײ םםרײקען. צו רעכם דיער אװעקצמעפען זוכעז
 אננעמען זאלען ארבעסםגעבער די אױך tg פאדערען.
 מיס אוגםערמגדלוגגען געגעגזײטיגע טדיװױליג
ענליכע אן סכםוכים. *יז ארביטראזש און ארבעםער

----  - -— k — I    LlMAhMft -* שםעלונג ogn מעםאל דער װאל. םעטהיו געגוטען 
 g אגגענופעז חאם שאןײעדערפ חנר םון דעסארטםענט

 טרײדם״ םעםאל די אין םםרײקם אויםצוםײדען באשלוט
 גאציאגאלער םון איגדוסטריען די אין ארבעטען װעלכע

 צושםי־ זאלען בתים מנלי די tg בתגאי, פארםײדיגדמ
 סכםובים. פון פארםיםלונג אוםיארםײאישער צו םען

 ogn ,4 אי• םי• דעו־ פון פרעזידענם מארעי, פילי•
T באארד עקזעקוםיװ גענעראל דער פון געפאדערם t 

 עגגלאנד. צו חילף יעדער פאר קלאר *װימחאגען
 ײניאנם ױיכםיגסטע די פון פירער זעקס די פון פיר
 אמאלגא־ דער פון ראזעגבלום kg אי. םי• רדע איז

 דאל־ ארבעםער, אויםאםאביל די פון םהאפאס םײםעד.
 דער פון קעררי און ארבעםער ראבער די פון ריםפעל
 ערשטע די ײניזז, ארבעטער עלעקםריקאל ראדיא

 םעקרעםאר לעצםער׳ דער און פרעזידעגםעז, װײס דדײ,
 אײנגלשםיםם האבען ארגאנימזניע, דער פון םחחשורער

 געװען זײנען װאס *װײ״ אײטױגע די פארעי׳ז• םים
ען  פון ראבינםאן, געװען זײנען עגגלאנד, חזנלפען־ מג

 חשאזעןי און ארבעםער םםעלםער און םיל םײן, די
 םון שטעלתג די יונקמ• םאסראסעז דער פון קאךאז

 ארבעטער םעקםםיל דער ®ז יײװע עםיל און הילמאנ׳עז
 4 *י• סי• די אז קלאר, איז עם כאוואוסם. איז ימיאן,

 זײ פראגראם. באװאפנונגם דער פאר את גאגצע אלם
 װעלען זײ tg געמאכם׳ קלאר בצײמיגגלײ עראב חאגען

 is פארזוך יעדען באקעםפען און געגענשטעלען זיד
 ארבים־ געצװאוסנעגעם ײנפירעז.א ײקססמר אמלזפארב
 ארויס־ זיד זאלען באםעס די אז דערלאזעז אדער ראזש,
 אונ־ ארבעטער די פון פאדערומען גערעכטע םון דדײעז

פאטריאםיזם. פון אױסדײד דעם םער
אל 8  געםזליכםסם שנפל אדפר אויסגפמיםפן סססרייק נ

 סםרײקס *ו פיחװ־ יוגיאן די פיז שםעלוגג די
 דעם אױך איז אינדוסםריען באוראפנונגם די איז

 זײנען עס פראקםיק. דער אין געװארלז דװזנגעםירם
 םכםוגים צאל באדײםענדע א פארגעקומען ממאם

 שאבריקעז, אויםאםאביל *ץ בױ pvg& עראפלאן,
 די אין באשםעלונגען. רעגיתגגם *pm לזאדגעס

 אױםגע־ םםרײקם לגםװעדער אכער פאלעןזיינעז
 עווארעזג עשליבמעטג זײנען אדעד ,גזױיארפז
שנעל. געװײנליך

t שזן םנסוד ױ יו־ ארבעםער אױטאמאביל דעד נו
ז שער דפד *  ןאארײשפקאר אינזשיגירינג רןניז
עראפלאן געםאכט װידען «ם װ»י »ײל«נד, לאנג

 לעגםער דער אק את רעגירוסנ״ דער פאר פאטארם
 דער ײרן• סטרײק g אן געװארען געשליכטעם םינוט

 געװען את עם דעפארטםענט. לײבאר םח פארמיםלונג
 קאם־ דער «ו ױניאן דער םון אולםימאםום דעם איבער
 איז געװארעז ארײמעבראכט זײנען עם װאם פאגי,

 סםרײקם. פארבאםען צו םראיעקטען געזעץ קאנגרעם
 אויף רעגירונג דער םח באשםעלוגגעז האט קאםפאני די

 וױיזט האם, און דאלאר םיליאן האלב g און זיבען
 םםרײ^ א געגען זיכער געםילם זיך דעם איבער אוים,
 אולםיםאםום איר ארײנגעשיקם האם יוניאן די ווען

 קאםפאני די איז םםרײק, g ארויםרוםען וועט זי אז
 האבען ארבעםער די געסעטעלט. אח געווארעז וױיכער

 פרא־ םינף םון שכירות די אויף העכערונג א געוואונען
 םענט םוםציג איז אנפאנגער פאר מיניםום דער גענם.

 װאלש־ אונםערז םיניםום דער איז דאס שטונדע. א
 םיר נאד אינדוםםריע. עראפלאן דער םאר געזעץ הילי

 נאך שםונדע, g םענם 55 מיניםום דער איז מאנאםען
 אח יאר נאכן און שםוגדע g סענט 57% מאגאםען אכט
 אנערקענם אח 4 *י• םי• די שטונדע. g סענם 60 עם

 ארבעםער די פרן םארםרעםער אײנציגער דער אלם
 אבער האם ױניאן די פארהאנדלונגען. קאלעקםיװע םאר

 את און שאפ קלאוזד םאר פאדערתג איר אויפגעגעמן
םיניםום די װעגען קאםפראםיס g אויף אייגגעגאסנען

שבירוו^
g דער פון פעקטארי װעין פארט דער אין םטרײק 

 ארבעם װאם קאספאני, הארװעםםער אינםערנעשאגאל
 געםעטעלם איו ארםײ, דער פון באשםעלונגעז אויף

 םאר־ דער דורך םםרײ׳קען םעג נײן נאך געװארען
 דײ- ראטעדיאײס לײבאר ןעלארעעדפ דעם פון םיםלונג

 אלץ געקראנען נים האבעז אדבעםער די ראודלי. װיד
 דער־ אבער האבעז זײ געפאדערם. האבען זײ וואס

t[ זײ Tg אױםדריקליך, קלערם t  UBJ די D u u ra 
באשםעלונגען. רעגיתנגס די צוריקצוהאלםען נים אום

 אויסנמען פרדבירם אבער Dgn קאספאני די ווען
י  אנרערע אירע םון םאנבע אק געלעגעגהײם זעלבע ו

 TP רעגירדנגם *pm ניט ארבעםען װאס פאבריקען,
ך זי האט שטעלונגען,  ענםשלא־ jg אן אגגעשםױםען ד

 סםרײק דער און ארבעטער די פון וױדערשםאנד סענעם
 פאלם ראק און פאלין איםם אק םאבריקען אירע אץ

ענערגיע. גרעסםער דער מיט אנגעסירם מערט איליגאי,
ד האט פאבריקען ונחײ ךי איז ע ד ך  ערארװעםסח ד
 יוניאנם yvujmg&m האבען n אײנגעגעבען קא&פאני
 װאם ױניאן ארבעםער אױםאמאביל דער אנשםאט

ק פארט זײ קאגםראלירם  דע■ •pr האט וי פאבריק. זון
 זעם עט םםרײקם. געגען זיכער אלם גערעכעגם ריבער
 אנשםעקענד. דעען כאדיגגונגען בעםערע Tg אױס, אבער

 פאבריק דדעין פארט דער אין םםדייק דער וױ שנעל אזוי
ר אינדעפענדענט די האט געװארען, געסעסעלם את  י

 םאר פאדערונגען ארויםגעשטעלם מאלק איסט אין גיאן
 װען םארבעםערונגלן. אנדעדע און שכירות חעכערע

 פאדערונגען די האבען פיר&ע דער םון םארםרעםער די
 41 •י. םי• די םםרײק• אין ארתטער די זײנען אגמאגם,

 art גונעשטאנען שנעל אח םאבריק דער אין גרופע
 פארםחר אלם אנערקעננוג איצם םאדערם און סטרײק
 די האט טאנ !עלבען דעם ארבעםער• די פון טערין

 ראק דער אין ארבעםער ך פון יוגקה אופאפהענגיגע
 rat ערונגעז פאו ארויםגעשםעלם אױך פאבריק םאלם

 די ססראשעט איגט םםריי^ אין ארוגטער אויד אמ
 פמערארב די םםרײק אק ארדנםעחװתפען א. אי. םי.
 אלע די שיקאמס אין קאםפאני הארװעסםער דער פיז

 פא־ םארם און םראקםארם אויף ארבעםען סאבריקען
 אנם־ את ײניאן די »ח געברויד ציװילען פאר שינען

 קריגען *pm געלעגענהײם די אויםצונמען שלאםען
ארבעסער. די םאר באדיעועען בעםעחנ און אנערקעגנוג

g ערא־ דײעז דער פון םאבריק דער אין סטדײק 
 װעלבע קאליפארניע, דיעגא, סאן פון קאמפאני נאםיקל
^ דער םאר עראפלאנען אױף ארבעס תג  אײן־ את חנגי

 ארמר די ■לתגסארםימ דורך געװארעז אויםגעמיםען
ען די געװאונעז האבעז טער אדיגגונג מב  די װי תלבי
 האבען קאספאגי װאולטי דזנר איז ארבעםער די װאם

ד אח שכירדת די וװדי^ ogigs g םים געקראגעז  מ
 די און וראגפגט <ען אומגעםער םים געווארען העכערם

 א״זנ־ אױך את עם געווארען. אנערקעגם את יוניאן
 סכסיכיט שליגםען גז מאשינערי געװארעז געשםעלם

מן ארבעמער די איז א ס ליכמפספפאר ■pr ה  m ני
אגריםעננ^ דעם פון צײם דער דדרך סםרייקען

g ץ סםרײק ביטערער םאבריקעז. איטאן די ו
 סאנינאו, pg סאטארס עראפלאן *pm ארנעטען װאם

שימז״ פארשאל׳ *ץ קריק בעטעל דעםראים,  rm םי
ר חמ־ תדך םעג צוױי אק געדוארעז עסעמעלטג מ
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^ 4 י•8 סי• די האט מי  g תפען דארט פרונירט י
*m םטרייק דעם האט ד סארלארען. האט rm םםרײק

tekkte kM M i kkkkkAkkkkkiHkkkk MkM■ Ikkkk kM k k k ik k k k kדי ןך #מרשטעגדיגוגג דער מים ריקגערוםען DfP*׳ 
 ארבעם. דער צו סםרײקער אלע צוריקנעמן װעם פאני

װידער 41 אי• סי. די האט יאנואר דרײצענטען דעם
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 םםרײ־ די פמ צאל g צוריקגענומען ניט האט קאמפאני
 pg ארבעטער מאיאריטעם די ארבעם. דער צו קער
 יוגיאן ל. ng *o 4f דער צו באלאנגען פאבריק דער
pg האבען זײ pr* סםרייק. דעם אנערקעגען צו אנטזאגט 
 די צװישען מלחמח ביטערע g אנטשטאנען pg עס

 -rg ארײנגײן געוואלם האבען װאם די pg םיקעםם
 געװארען. פארוואונדעם דינען םענשען ױבען pg בעטען

ײו שםאםם די ארײנגעםישט ,pr האם עם  די pg וןליו
 םימפאםיע pg ארונםערגערופען ogn ידגיאן 4 אי• סי•

 פאכריקען׳ דףײ אנדערע די פון ארבעםער די םםרײק
 שםעט. אנרערע די pg קאהפאוי דער צו כאלאנגען װאם
עו, סםרײק דער ג  בלוח אנגעהאלםען האט געזאגם, וױ ן
 אײנגעשםיסם ענדליך האבלן צדים בײדע jjc צוױי

 ײלפװחגר און ןשאיירארביט *pm ־pr לאזעזטאר צו
ארבעם. דער n צוריקגײן

אר9 נפלפגפנהיים די אויסצתוצן אנםשלאםן יתיאנס

,tgpga לענטען דורך באוױוען האכפן יוניאנס די
Tg קאמפרא־ פארשידעגע אױף אײנגייץ מעלען די כאטש 

p םיםען r mmo*m יינדתאז־ םלחםח די אין םטרײקס 
די גלייסױיסיג *בער «ײ װעלען ריען, מן סנו ױ ־ א ד  מ

מן ארבעםער *pm (אנפרןגע גרעםערטע שוייי סנו ױ  א
r קעזארשטראפ *ץ ציעארגאגתא די t n .מים רײפן 
מ אפשרעקעז לאזען נים •pr װעלען אח םיםלען״ לע8 י

_____ _____ מר• קייז
 אינ־ עיאילאן דער pg ארבעט אדגאגיזאגיאנט די

 עגערגין^ גרעםםער דעד םיט אנגעפירט ווערט דוםםריע
pg י וױ ■אםיםישעזי^ ױפןא בריקעזסא גרעסםע די  י

ר םיכםיגע g אן גײם אנדערע pg קאנטאלירייטעד  ן
 יוניאן ברענגען װארשײגליך גיכען איץ וזעם pg כפט

ע אנער־קענונג מי ע ה ן  אין רארבעמע די ״כיײײ• או
 mn םילװאקי, pg פאבריק םשאלםער אלים דער

 אין דינעז ,tngog& עראפלאן גפםאכט װערען עס
 זײגען םםרײק pg אנערקענדננ• יוניאן סאר סםרײק

 װיל־ pg כאכקןק דער P* ארבעםער 600 די אויך
g ארבעטפר יד עיאז■ב p» פאמײק באילער קאקס s* 

רוג העכערע pg ןנעוקעגזג יוגיאן דערען  םאר־ שכי
ןן< גייען סעטעלםענט g פאר האנדלונגען
ט פירם פארעי םילי■  םים פארהאנדלוגגעז אן איו

 שד םאר ײשאןקאריאר םםיל סטײםס ײסעדױנ דער
 די פאר םארבעםערוגגען םים אגריפעגט דעם נײען

 rm הונדערם «װײ באשעםםיגם קאמפאני די ארבעםער.
תיןן די ארבעטער. םויזענם פערגיג  הע- g םאדערם י
g® כערונג s  r פראגענט pm* שבירות די n  pg 

 פאר־ צו אגענםור די אלם ױגיאן דעד p® אנערקענונג
 מים־ אירע בלויז אנשטאט ארבעטער, אלע םרעםעז
ר ליון  טשעק־אף ז*י אױך פאוערט p איגט. ביז וױ ג

 די געװינען ^ל יוניאן די אויב דית^ םאר סיסספ^
 פאר דינען עם װעם טדאסט שטאל p® םאדערונגען

g על  •3gisgp*0 שםאל קלענערע די פאר ״pm סןו
 די באנײעז גיכען pg *pgi יוניאן די װעלכע םיט

אגריםעגםס.
װ פיז דדיי לאקאל יוניאן עלעקםרישענם די  נ

 217 פים אגריםענם אן געװאונען באנאם דעם האם קמ־ק
 םיקם- pg לאםיעז ישעקטרפלע pa פאנופעקםשורערם

 פמפר.ארנ 16,000 ארום באשעםםיגען װעלכע טשור»
ען מג דינג מ p ניט דינען די t די פאבריקען אלע די 

מ ל ע ג pg *pm pg ז גי נ  טאכט מען mm פאבריקעז. ן
מיןן די האם םיקסםשודס. pg שא■ קלאתד געװאתען י

kk k k  ^kk^k^k k k k k k k  MM kkkkM IM  kkk kkkkkkביו לערגערס סטר סעגט פומױג םח שכירדת םימינדם 
28*$1 g 4םלאכוז בעל געלערענםע העכסם פאר שטוגדע 
 TP• p« פזטיש־לאמפ oaga pro איײ יקפז,אברפ די איז

 ביז םעחניג pg *pm pg שבידווו ד ױיבןן מװדען״
ף ג pg מ כני שפמרן• g סענט ן

 mn א געװאתעז האט יוגיןן ןרנעטעד אויטא די
ג פ ו ן ײמז פאר שטונדע g סעגט דבען ביז דדײ pg ג  דד

ו סוחענם ן ט מ ר ו pg ו ן n■ ד g p s 3 אױטאמאכיל d* 
שן סייש ריק b בןמ p ט טפנ ר םים ןגוי קא&פאני• דן

4גערעכטיגקײט ►(----------------------  tM i  * w r u n13 B " t ] >

י רעדן חפינפקי־ס ר נ פמ»דשעז«רנעטערק«יטעט קאנפמחנמ ת
i* ד ד ogn קןנסזדץנץ ת ־nm דן

.k k  k k k  kkkkkkkiAM k k U k k k k M  k k M| g ogn■ קאמיטעט ארבעטער שער
k kkk kk kk kkAAIAkk k k k  kMkkMMM•  pur, נױ pg טאגאס דעס געחאלטלן

pg ,םקי׳ •רזדידענט מר ײנינ  װןל
pg קאמיטעם דעם מיט פארבונח
pg ז גרינדונג דץ» pg pg• דער 

 ymgpjgng. דעד pg טחמשודעד
ר חויפט די pg אײנער מװען װנן  ערעםע־ דער בײ ח
 גזד דער בײ רעדע דק ייבעד דא גיכען סיר נוגג.

לעגענהײט.
קאמיםעם, אדבעטעד אידישען דעס pg פרײנד

:םרויעז pg סענער
מ דינזן צוריק, יאר דבען מיט לי ט  pg פיחװ־ ן

 גד־ האכעז pg צחאמענגעקוסלן דך באװעגונג אונזעד
ם שאפעז  שיע־ די קאמיטעם. ארבעטעד אידישען ת

 בארעכםיגם פולשםענדיג האבען געשעעגישען מרדיגע
ם  דיעד pg איניזױאטןדס, די pg חוש גזמונםען ת

 קאסיטעט ארכעםעד איױשעד דער קראפם. אורטײלס
װזדען ■עריאדע דער דח־ד אח  אױםםײםשער דעד גן
די pc זאגער װארם און מ אידישע ' מ ו מ ר ד ו  ן

 פאר pg אפעדיקע pg פרױען pg מענער בעטער
אלגעםײן. אץ גזױעלשאפם תר

 pg rrgn jrengn דאס געדאנק, געניאלעד דער
y/mt pg פעחיגקײט ארגאנמציאנם האונחנרבארע די
-----------------------------*MMMMNM MMM M M  ■MMSmAmM I  f i i n m  » k k kאידישעז דפם האם װלאדעק׳ טשארני אוםפארגעםליכען

• L k k  kkkk kMMMMli A k k k l lL  MMM ------------------------ ---------------------7*1 ~ גאכראכט• לעמץ גום קןמיטעם ןובעטעו
kkk  k k k M I  k k  MiMMMMMMM k k  M k  k k k k k k k  --------------pg נױםזמ pg ראבלזגפעז די■  pg jpwngg ״van
וואס ראליפ דער פון grg קאמיםלם  pg progs אונזזרע 

ארבעסער אינםערנאציאנאלער חנר  pg שפילען קץן
MMkkMMAk MMkkMk ^ k  k M k k M I  k k L k k k  k k k  *- -*■̂ **^**-  לײסםועעז גרויסע די גע&אכט מעגליך האט נאװעגוגג,̂-

ogn rm מנשחײם דער םאר npgarr pg חװ־ gp-
k | k  MiMkk •MklMaai M i kM M i k k k k k k k  kA ^k AA^kkkמן לעגטע די דורך געגעבעץ האט מיםעם i• יי f 9

kkkkkk k k k  k k M  L k k  kkkkkk  k k k k IM  k k k k k  MM kM*o ̂ו o סיל^ ij/du אוטןל isnijiJ א n  id• oyn 
 נדר pngn װלאדעק, גענאסע po םױט סריצייטיגזמ

 חעלד׳ אראלף po םירעדשאסם פעחיגע די געקראמח
t סאחיצער געװולן איז װעלכער t  po ogomgp po 

 po אוגעס גרויםע ךי סארגעזעצט ogn ער •ig סאלס
סק  גע־ pg איבערגעממדים po גײסם אין יטפסן

 *gs די געװאתען אים ״rgo ogn וועלנעם םריישאםט,
 pngn ogn ארגאגתאציפס אלע די po װאונדערונג

או־בעט. הופאניםארער דער אק באםייליגם דך
 דץ 11 אױסוואל/ pg םליכם pm געװען אמ עם

 Tg אק קןםיםעט ארבעםער אידישען סיטן פארבונדען
 אונזער po סארטחגטער אלס און פאזיציע ןפיציעלער

 גרינ־ דין po םאג עו־שםען דעם po אעםעתעשאנאל,
 nwagagga «י סריוױלעגת די געתאט האכ איד ײגג•
 דיז אסשעגען pg םעםיגקייט דץ pg קאטיסעס דעם

n אלס וױכםיגקיים gragng איז p rnr פאד־ װאו פאל 
 סרא־ pg ארבעטער אגדערע pg יתיאנס po סדעטער

 צחאםענגעקומעז דך דינען ארגאנמאציעם סערגאלע
 געםײג־ אתםערנעמן px םײנונגען אױסצוםוישען

 חמ־ פן pnpnyoim די pg אדבעטען שאםםליכע
 מר ארבעטער אינםערנאציאנאלעד p* •נמנריקאנער

nw לאט ,png' אלע די ײרן־ װןגונג. njopg •pg,* 
 po ארונטער נישס םאל קיין קאםיטעט דער אח מן״
ע; אנגמײכענםער זײן  ניט פאל קיק rm ער ליני

n סאו אינסםחםענם קײז מיואיען ^ r n oo gמ ״ רו  ;ג
ogn צו גןױוכט ניט ל8מ קיק pragngo טעןױגקײטעז די 

po o אדער rrrg o עס װעלכער rm ארגס־ אנדעדער 
עעשלאסען.8 נים אדער r אים אן im װןם גח»יע

מ דעם ig גזװןסלםען סעסם •pr ogn יד מל ד *־יגי ח  י
 געבען און פאר אסעלירען סארםײדיגען, פון גראם
jn r גרוסזן «ו ^־לף פעגליכע pg ס יחידיס׳ מ ת  ו

 gorr pg* פטפרארב אלגעםײנער דעד igo ודבעם
 po pn וױכםיג pnrjw rm עס באװעגונג קראםישער

 ?יד געדחנז עס im אלץ po עימ סנאדייסוב גדױסער 4
שען דעם rm סױסט״צוועק  סנו קאסיםעם ארבעסער איוי

מז שען סאדים טארבמדונגס אלס די  *•aging די נזוי
 י go אימיגראנטען אידישע די po לוידארבעםער זירסע

 םדײד אםעריקאנעד דער po הױיס״שסראם דעם אין ®זו
 סתסערצו־ pg באװעגוגג רעסיװיראגרע pg יידאז

סד דיעדץ פון געמײגשאפטליכקײט די טסדײכען  איג
■ ̂ ייסעז•

3gn •pg געבען צו בדעח נים g *pm פולשטענדיג 
po u * ארכעס דער po ארנעטער אידישען *mgp 

•p r nyng of .ד סינן ogn םעםיגקײם. סעגליכער ח

 םער דינען װעלכע אנדערע, םאז שיעלידngn װעלען
 אויף אנוױקען בלויז װיל איד דעם. פאר קװאליסיצירט

ngo g אויםםואוגגען מיכטיגע po ײם.1 לעצטער דער 
 אנדערטהאלבען מים אויםגעבראכען האט מלחמח די דנט

*p n n  ng האם גאציזם פון מאכם ברוטאלע די און 
 מים צוזאמען פארניכטעט, און אײראסע איבעמועלטיגט

 אר־ די אינםטיםוציעם, דעמאקראםישע אנדערע אלע
ע ט ^ אנ  םוצען האלבען א אין באװעגונג אדגעטער ג

 ארבע• צאל גרויסער א פון לעבענס די דינען לענחװ/
 געװען דינען װאס אינםעלעקםואלען pg סירער םער

 גע- באװעגונג ארבעטער דער po סירער גײסטיגע ײ
 בארימטע די אט םון סילע געסאר. אין געװארעז שטעלט
 לא־ קאנצענםראציע די אין אומגעקוםען דינען סירער
 אבער צאל גרויסע א קעלט. אמ הונגער po געחמ

po װעלכע פלעצער׳ אין געראםעװעט ױך האט די 
 מאכם נאצי דעד םון באשיצם געװען זױיטיילו נאן• דינען

pg צו זדוי ווי פראבלעם, די אנםשםאנען איז עס 
 פאר* מעגליכעד און נויט po סענשעז די דאטעװעז
ניכםמג.

rm g ראסעװען פון םראגע תץ־פענשליבער חנר 
 געווען נאך אומ םאר פראבלעם די rm ,nuanp די

 סון םראגע g געװען אמ עם װאס ,ngonpr שטארקער
nגעשםאגען דינען װאס פרױען און םענער די גזחספיס 

nyn pg פיnעnשgפט po דער pg nyowng דעמא־ 
 צוקוגפ־ ngo לענדער זײערע pg באװעגוגג קראםישער

warn* פירעז־שאפם pg עם טעםיגקײט. צוקונפםיגער 
 טראץ ig האספנוגג, און גלויבעז פעםםער אונחנו* אמ

דעםאקראטיע נאך את לאגע, םראגישער איצםיגער דעז״
_ k L k k k  k k M  i n k  k kk  kkkkkkM kkfekk k k k  MiMMMMk MMװעלט דער אץ אונטערגעגאנגען גים םארשרים אץ; 

ig לענדעז־״ די po בויער און םירער די װעלכע po 
געװען געצװאונגען דינען כאװעטנג ארבעםער דער

k ^ M k  k^k^^M  k k k k k k k k k k M k  k k k  k k k k k  k k k k k k k  k k  kkkסריײ זײערע וװריקגעדויגעז גאך וזעלען אגסלױםעז, וװ 
 קאש־ דער װי נאכדעם װעלט. םרײער g אץ ודיטען

&po ng דארםען םען װעס םארשװינדען, װעם םיראנײ 
 דער pg סלאץ ny״r פארנעמען צו וױדעו• םענשען די

 ארבעםער און דעפאקראםישער דער po אגפירערשאסס
באװעגוגג.
 דעם אויף ogn קאםיטעט ארבעטער אידישער דעז״

 ארבעם. װיכםיגע px גרױםע g אױסגעםאן געבים
 אונםעתוםעז ער ogn שװעריגקייםען, גרױסע די סראץ

 קריגען צו געלוגגען אים אמ עם און רעםוגגם־ארבעם די
 מעג־ םאכען צו דעפארטםענם סםײס po םיםסילף די

 nyyognmt צאל nyonna g ngo װמעס קוײגמ לאך
 פאר געפינען pg אינםעלעקםואלעז px njnm ארבעםער

״ לאנד. pg דא םקלם ןףר TX ז
«pa r קלז  סרע־ צו אנערקענונג געבען צו גלי
 םעדעריישאז אמערי^אז דער po pm װיליאם זידענם

 שייץ דער אן געשסעלס tt ogn װעלכער לײבאר, אװ
po דעפארטםענם סטײם צום קאםיםע אונעזר ogn pg 
ארנעט. אוגזער po ערםאלג דעם צו בײגעםראגען פיל

 דער pg Tg אונםערשםרײכעז, •pm דא וױל איך
 קאמי־ ארבעסער אידישער דער ogn ארבעם רעםונגס

 םעקטאנםישען נים זײן סולשםענדיג אנגעהאלםען םעס
 די לינדערעז צו געארכעט שװער ogn ער באראקםער.

 אום־ מענשעז, סרײ חגר *pm ארויםרײסעז אדעד נוים
 לאנד, דעם אדער נאציאנאליםעם דיער אױף געאכסעס

po אי־ איםאליענישע, סוילישע״ קוםען. די װעלכען 
 דײ־ ישע,1םראגצוי שסאנישע, םשעכאסלאװאקן, דישע,
 גלײך זיעען סירער ארבעםער עסםוײיכישע און םשע

 קאםיםעט דער װאס הילף די rm געװארען. געהאלפן
ogn דעמאקראסישער אונםערעײישער דער געגעבען 
px באװעגונג ארבעםער pg אויף אראסע nig וױ סיל 
 אויך אח דעם׳ סאר מעגליכקײס די געהאם ogn ער

 אל־םענשליכען חגלביגען דעם n’m געװארען געגעמז
 דער ogn צװעקעז מלביגע די םארםאלגענדייג באדס.

 מעגליכקײםען, העכסםע זײנע לויס געהאלסען קאסיםעם
 אנשטרעמוטען אלע מאסעריעל, pg גײסםיג מאראליש,
ם אנצחזאליה  pg שםײגער לעבעגם אמעריקאגעם ת

 מאנעװרעם געמיעע pg סקימם אלע די עןסראװכדור
po פאשיסםען נאציס, די pg די אין דא קאםוגיסםען 

שסאסען. סאראײניגםע
 פאר םשעםם״ ,לײבאר דעם ארגאנידרען דאס

 ogn װעלכער ,1936—1935 אין גאת אק ארבעםער די
 ogn צװעק דעם סאר געלם סומען גחיםע גזױאמעלם

pn באיקאםירען צו באװעגתג די אן; װימם נאמען

 שםיצע סולע די געקראגען האט װעלכע סחורות, נאצי
 די דאנק g באוועגונג ארבעםער אמעריקאנער דער פון

 קאמיםעם ארבעטער אידישען דעם םון אנשםרעגגונג
 דער אנגעשלאםען; אים אן זיינען וואם ױניאנם די און

 רעסױ־ די פאר ארבעט טאג א בײצושטייערען קאמפײן
 פראגראם דער םון םײל א אלע זײנען ,1939 אין דזשיס

 קאמיםעס. ארבעטער אידישען דעס פון טעטיגקײטען םון
 די דראמאטיזירען געהאלפען האבען טעטיגקײטען די

 חברים־ארבע־ אונזערע פון מאטערנישען די און לאגע
 אמע־ דער פאר אײראפע אומגליקליכער דער אין טער

 אטעריעלע6 געשאפען אויך און עםענטליכקײם ריקאנער
 גענויםיגס שטארק אזוי יך1 האבען װאם די םאר הילף

דעם. אין
 שםארק געווען איז ױניאן אינטערנעשאגאל אונזער

 און ארבעטער־קאמיטעם אידישען pg םאראינםערעםירט
 דינע אלע אין באטייליגם יך1 האט און ארבעט, דין אין

 האבען םיטגלידער אומערע אונטערנעםונגען. װיכםיגע
 ארגאנמאציע grg po נוצליכקייט די אגערקענם שטארק

 צחאםעמע־ קאמיטעם• ארבעטער אידישער דער װי
 פארשײדענארםיגער g םמ 1אי ױניאן אונזער מי שטעלט

 אימיגראר אלערלײ po שםאםם װעלכע ארבעטער־פאםע,
pn װעלט דער סון טײלעז אלע פון pg סארסרעטענדיג 

 םיס־ אונזערע pngn קאלירן, אח ראםעז גלויבענם, םילע
 סאר־ צו טיםיגקײם די אפגעשאצם סאלשםענדיג n3rpגל

 באציהונ־ פױינדליכע אח ראםען־םאלעראגץ שפרײטען
 ארבעםער־משסחד- אמעריקאנער גרויםער דער pg גען
 ױניאן אונזער םץ יארשרים pg יםטלנץ1לק םאפע די

 אינםערעםעז געםיינשאפטליכע די בעססען אם באוױיזם
pntmi ארבעםער־מאםלן די po שסרא־ פארשײדענע די 
pg pn לאגד. אתמר אץ גרוסען נאציאנאלע
 pragn ױניאן g אלס ig ,pragr צו to סרײם עם

t o מאםעריעל חלק סולען אונזער בייגעשטייערם pg 
 אויבעםער״קא־ prw,Tg po ארבעם דער צו מאראליש,

 סארשסרעכען איך וױל געלעגענהײם דער בײ מיטעם.
po progi pg יוגיאן, אונמר Tg איגטערעס אונחװ־ pg 

 װעם קאםיסעס ארבעםער אידישעז po םעםיגקײםעז די
pg םארגזװעצט צוקונפט דער pnyn מלביגעד דעז• מיט 

 פאראויסזאגעז ניס pn קײנער קראפם. px ערנםםקײם
to װעלכע  pn^agno באגעגפנעז װעלען pg די 

 װעם סראבלעמעז די po לײזונג דער pg טעג. קומענדע
grg ארבעםעריקאםיםעם אחײשער דער ווי ארגאנמאציע 

 את־ םארםרעםעז בײם ראלע װיכםיגע g p^ow םחעז
 אינטערנאציא־ ערע1אונ קאארדינירען pg מאסען ערע1

 בײ־ לאםיר הילסס־םעםיגקײםעז. jw'twnpgoדע נאלע׳
 מאמז צו סארמאגען םיר תאס בעסםע דאם pשםײערז

 פרוכט־ pg אם1וױרק צײטליך, קאםיסעם po ארבעט די
באר.

n דעד ig אויסריכטיג, האף איך ^ T g ארבעםער־ 
 nm גײססיגע שםיצע, סולע די קריגען ױעט קאמיטעם

 אונזערע pg מאםעז אונמגחנ po מאםעריעלע. װי גום
 pg רעקארד pn װעלכער צו שםיצע, — אציעס1ארגאג

4אינ בארעכסיגעז דערגרײכונגען זײנע

 גלות אץ סאציאליסטען אלטאליענישע
8הילן פאר אינטערנעשאנאל דאנקען

 סאציאליסםישער איםאליענישער באװאוםםער דער
 םאל״ ארײנגעשיקם ogn םאדעליאני, חשױסעפא סירער,
ט צו דאנק־טעלעגראמע גענדע חננ  טאר תבינסקי יחהי

 סארםרי• די גיט אינטערנעשאנאל די װאם ילףn דער
אײראסע: pg pליסםןgציgם איטאליענישע בענע

אנ• דאס pg יאר pלםןg po pnrrwngo .בײם
 וועלם־סראגעדיע די pm יאר, נײעם דעם po קומעז
 קא־ איםאליעגישע די אוים דריקען סארגעזעצס, װערם

 אײער צו pg אייך צו דאנק דיער גלות pg סעראדען
 לײדיס אינטערנעשאנאל די אציע,1ארגאני סרעכםיגער

 איר װאם ילףn דער סאר ױניאן, װאירקערס גארםענם
mg ogn געגעבען pg פאדגאנגענהײם דער pg מ־יקען 

 צוקונפם דער pg אױך װעם איר Tg האסענונג, די אױם
סאלידאריםעם. po אױסדרוק דעם סארזזוצעז

גאר־ לײדיס אינםערנעשאגאל די אל1 לעבען *לאנג
יתיאן! װאירקערם מעגם

. ןאונםפרגגמסריבפ^ י ג א י ל ג י ד א מ
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אוועקגע־ םאל דאס זיך האב איך ען1
אי־ איבעחיכם דעם שרייבען זעצט
 אונזער אין םעטיגקײט דער בער

 לעצטען דעם דורך אינםערנעשאנאל
 א אין געםילט זיך איך האב מאנאט,

 םון שםאגדפונקט סמ םארלעגענהייט.
 צײטונגם־מעגש״וואםהאלםזיךבײם א

 הונט׳ א גײםט מענש א װען בלוין איז נייעם אז כלל,
 אינ־ איו איז םענשען, א בײםט הונט א װען נישט אבער

 פאר־ נישם גייעם קײן מאגאט דעם אינטערנעשאנאל זער
 וואם זאד, קיין םארגעקומעז נישט איז עם געקומען.

 אלם אױםערגעװײגליך. אלם ווערען באטראכט קענען ואל
 גאר פארגעקומען יא אבער זיינען עס סענסאציע. 8

 םיטגלי־ אונזערע וועלכע אין געשעהענישען, וזיכטיגע
 ארבע־ אנדערע אמ דרעםמאפער קלאוקמאכער, די דער,
 זייז. דארםעז אדער זײנען, שעפער, אונזערע אין םער

 מיט ברויט זײער כארירט ער וױיל םאראיגטערעםירט,
פומעה

אלע־ נאד וױיל, בארוהיגט׳ דעריבקר זיך האב איך
 מיר וואם איבעחיכטען די סון צוועק דער איז םען״

 ארוים־ גישט .גערעבטיגקײט״ דער איז מאגאטליך גיבען
 צופרידענ־ אדער מיטגלידער די בײ שםױגען *ורוםען
 זא־ דאזיגע די סענםאציעם. נאו דורשט זײער שםעלעז

 דער אויף און צײטוגגען ז־י אין טעגליך זיי קריגען כען
 *ו די זוכען צײטונג ױגיאן טרײד ױיער אץ ראדיא.
 אץ געשעהענישען די איבער אינםארמאציע קרמען
 םעלעז נײעם אזעלכע און ױניאן. דער אין און םרײד
אוים. נישט קײנמאל השם ברוך

 קײז סארגעקוטעז נים םאנאט דעם זימעז עס אםת,
 געװארען געםאכט נישט דיגען עס סטרײקס. װיבטיגע

 האבען מיר םעםעלםענטם. וױכטיגע באזונדערס קײן
 געװינםעז גרױסע באזונדערס קײן פארצײכענעז צו נימ
 קײן חלילת, געהאט, ניט האבען ױגיאגם אוגזערע און

 איז ױגיאדארבעם די נידערלאגעם. אדער פארלוסםעז
 סטרײקם אײגצעלגע — געוױיגלױ וױ אנגעגאנגען אבער

 בא־ צו פארהאנדלונגען םטרײקם; צו צוגרײםונגען און
 גע־ מיט באנײט אגרימעגםם םאנכע ;אגרימענטם נײען

 אינער־ און פארגעזעצט ארגאניזאציאגם־ארבעם ;וויגסען
 אלץ דאם געלײזט. ארגאגיזאציאנס־יראבלעםען ליכע

 םיטגלידער אמזערע זועלנע אין נײעם, וזינטיגע איז
 דעריבער אונו םעלט עם און פאראינטערעסירט, זײגען

מאטעריאל. קיין ניט

w װ*מו; צװיי אױף מממממ אנריםענפ דרעם is e־
. פןורםנעזעצט לוננען ;י

 קײן דין גים וועט םאל דאם אז ערװארםונגען, די
 בללי־ דרעם די םים זיך אײניגען צו שװעריגקייםעז פיל

 דער אז אזץ םרײד, אין אגרימענט נײעם א וועגען גתים
 ווערען אונטערגעשריבעז קענען ױעם אגרימעגם נײער

 גייט אגריםענם איצטיגען דעם פון טעדםין דער איידער
 םי־ לעצםער דער אין געווארען• מקוים ניט אמ אוים,
 גײם אלץ אז אױםגעזען שױן האט עם וױ נאכדעם גוט<
אײגגעשפארם בתים געלי די ויר האבען דרך׳ א אויף

^Aft U f t t e  A ftftftM M  teftftAM f tf tftftM —* ** -־        —  םענעדזשםענם בעסערער א סאר פונקט דעם געגען
 געװארעז געצװאוגגען איו םעז און ■ראדוקציע, דער פון
גאד סאר אגריםעגם אמטמען דעם ןרעןמרלעטא »

Aft AftftftMftAft Mft MftfthAftfe ftftfe ■Mftft MftAftiM ft^ ^ ^ ------------------------------- n  ix cnn iiPDipii n i l גדדים n
םראגע. דער אק אײניגען זין און טארהאנד^ץן u ווייטןד

 טריהערדיגעז <ץ ערקלעדם שזץ האכץן םיר װי
 האכ־ מענעדזשער גענעראל האט *מרעכםיגקײט״ ו9נו&
 •רא־ «לתיטסייגיא w בתים בעלי די םארגעלייגם &»ן

ם דעם אין כאדיגגונג חױאם אלם גראט ן  אגדיאענט. ד
 גרמד־ א סון רעזולםאםען די אױןי •ראגראם^מבוים די

מ י  ר$ר אין גע&אכט האט יוגיןן די װאס אונטןרזוטנג ל
 וױ טיטאמ ןטיסטגאש ןיגןשלאגןטאז חאם ר*,אמדיטם

w* ל איגדוסםדי דרןס די n זן n p איד פארגרעסערען

 ארבייט מער האבען זאלען ארבײטער די אום אומזאץ,
 איגדוסטרי די און אײנקוגפט יערליכען העכערען א און
 פוגדא־ געזינטערען א אויף װערען אװעקגעשטעלט זאל

״פרא־ — ערשטענם געװען: דינען מיטלען די מענט.
 מיט־ װערען אנגענוםען זאלען עס הײסט, דאם מאשאן״,

 דורך דרעםעם פון םארקויף דעם פארגרעסערען צו לען
 אזוינע אגדערע און מאדע־אויםשטעלונגען אדװערטײזען׳

 מארק יארקער נױ דעם אדװערטײזען זאלען װאם םיטלען
 אין םײ דרעםעם םון פארקויף דעם פארגרעםערען און

 די האט צװעק דעם פאר אויםלאנד. אין םײ און לאנד
 א ווערען געשאםען זאל עם אז פארגעשלאגען, ױגיאן
 דריטעל צוױי דאלאר. םיליאן אנדערטהאלבען סון פאנד

 מאנוםעקטשורערם די שון װערען געשאםען זאל דערפון
 אנגענומען זיך האט אינטערנעשאנאל די דזשאבערם. און

 גע־ אוגטער דאלאר טויזענד הוגדערט בייצושטייערען
 בײטראגען זאלען איבעריגע דאם און באדינגוגגען װיסע

 און םאראינטערעםירט זײנען וואס עלעמענטען אנדערע
 טעק־ די װי אינדוםםרי, דרעם דער םון סראפיטען ציהען
 דעד אנדערע• און לייטע עםטייט ריעל םארקויםער, סטיל

 םון פארוואלםונג בעםערע א געווען איז פונקט צוױיםער
 ארבײטער די םאר מאכען מעגליך זאל וואם שעפער, ךי

 זאלען די און שםערונגען אן ארבײט דער מיט אגצוגײן
 און ווארטען אויף צייט םיל אזוי םארלירען דארסעז ניט

מ ל ע «
 אויד האם האכמאן באצאלט. ניט קדיגען זיי וועלכע פאר

 *רונ- אויך וועט םארוואלטונג בעסערע א אז באװיזען,
 אנדערע דרעם. פער קאםט אווערהעד דעם טערשנײדען

 פארזוך א געווען: זײנען פראגראם דער אין פונקטען
 פאראײ־ דורך שעפער די םארגרעםערען צו ביםלאכוױיז

 םער א ױגיםם. גרעסערע אין שעפער קלײגע פון גיגונג
 צװישען קאאפעראציע מער און באציהונג יושר׳דיגע
 מאנוםעקטשױ צװישעז אח קאנטראקטאר אח חשאבער

פארשלאגען• ענליבע אח ריטעילער, און רער
 זינען אין געהאט נאםירליך האט ױניאז די כאטש

 דער ווען האבעז קענען דרעםםאכער די וואס גוצעז די
 דורך ײערען. דורכגעםירם אח אגגענומעז זאל פראגראם

 ױאם יאר, דורכז פארדינםםען העבערע און ארבײט םער
 ױניאן, דער םון אויםגאבע הויפט די נאטירליך איז דאם
 אלם אינדוםטרי די אז אזוינע, פראגראם די אבער איז

 מתען אינדוסטרי, דער אין םאקטארעז אלע אח גאטנע
 מער גאר גיט מיינם ארגײם םער דערפון. פראפיםירען

 פראפיטען םער אויך גאר ארבײטער, די םאר שכירות
 ביז־ מער קאגטראקטארם, און מאנופעקטשורערם די םאר
 בעלי די אז אויםגעװיזען, דעריכער זיד האט עם נעם.

 אין צושטימען• גערען פראגראם דער צו וועלען בתים
 עטליכע נאך אויסגעזען. אזוי טאקע עם האט אנהויב

 אםאםיאיישאנם די םון םירער די האבען קאגםערעגצען׳
 ױגיאן־פראג־ דעם םון פונקט ערשטען דעם אגגענומען

 איז עם ווען פראמאשאן. וועגען פונקט דעם — ראם
 סאר־ בעסערער א ורעגען פונקט צום געקומען אבער

 פארגע־ האט ױניאן די און שעפער, די םיז וואלטונג
 זאל עם ױאם דעם ױעגען פוגקט קאגקרעטען א שלאגען

 האכען אגרימענט, גײעם דעם אין ווערען אריינגעשריבען
 זיף און דערשראקעז זיך פירער אםאםיאיישאן מאנכע

דעם. געגען געשטעלט
 פארגעשלאגען האט ױניאן די װעלכען פונקט דער

 האבעז םארטרעםער אסאםיאײשאן טאנכע וועלכען און
in געלויםעט: האט אנצוגעםען אנטזאגט

 דארםעז צײם יעז־ע צו זאל הבית בעל .יעדער
 און אוםן ארבײםסזאםען אן אויף שא■ זײן כאםרײבען

 זאלען אויםשםאםונג און פאשיגען די ארדגוגס גוטען »ק
 ילאץ דער צושטאנד. גוםעז אק װערען אגגעהאלטעז

 װעג־ און באלױכםען מם רײז, װערען געהאלםעז זאל
 אלע םאר ילאץ געטג זײז דארם זאל עם און טילירם

 געגיגענדע א ײערען אנגעחאלםעז זאלען עס ארבײםזגר.
װאם ארבײםעו־, םלאר און אויםפאסער געלערענטע צאל

■ M k  t e f t A •  AAftBft ^ A M A ft M A A A ftf tlf ta A A  MAM — M -----j  גוײ דער מים שןןפ אק ארבייסער די באזארגען זאדעז----- 
און מיגער טנג  ײ־ אלעסארםעז די זײ פאר םאן באדי
 “19 און איבערקערעז האגד, צום דערלאגגעז (וױ בײטען
 מערבראכע־אוגאוג אן מאכען םעגליך זאל װאס ליכעם)

 יעועז םאר טאכען םעגליך זאל און ארבײם פון םלוס ג?ס
ל  *ר־ דער םים אױםשליסליך אפצוגעכען in טלאכח מ
קײז ארײנגעבעז נים זאל טען פאןי. וײן פון בײט

 אר־ די ארומשלעםען אדער מאשינען, די אין באנדלאך
 בײ ארבײטער די צװינגען זאל וואם אופן אן אויף בײט

 אין צײט פארלירען צו טישען די בײ אדער מאשינען די
 אר* דער טריםינג). (אדער ארבעט דער אויף װארטען

 די ארגאניזירען און אײנארדנען אזוי זאל בײטםגעבער
 מאק־ דעם האבען זאל ארבײטער דער אז פראדוקציע,

ארבײט. כםדר׳דיגע פאר צײם םימום
 פאראנט־ די זיך אויף נעמט אםאסיאיישאן ״די

 העכערען צו אנשםרענגונג יעדע מאכען צו ווארטליכקײם
 מיםגלידער. אירע םון שעםער די אין עפישענםי די

 םארשריםם דערמאנטען אויבען דעם דורכםירען צו כדי
 אגריםענט דער װי נאכדעם טעג נײנציג פון משך אין

 זאל טעג״ 60 פון משך אין קראפט• אין אריין גײט
vi און צתאםענקופען זיך אםאםיאיישאן די און ױניאן 

 םארזי־ זאלען וואם רעגולאציעם און רולם אויפארבײטען
 אננעמען און פונקם דעם פון ?װרכםירוגג כערען׳׳׳^

 אפגעהים. גיט ווערט פונקט דער פאל אין מיטלען,
 נים זיך קענען אםאסיאיישאן די און ױניאן די אויב

 םאר־ און רעגולאציעם אמ רולם די איבער אייניגען
 דער װי נאכדעם מאנאםען דרײ םון משך אין ארדענונגען

 איבערגע־ עס זאל קראםט, אין אריין גײט אגרימענט
 דרעם דער סון טשערמאן׳ אימפארשיל צום װערען געבען

רע־ רולם, די אױםארבײםען זאל וועלכער אינדוסטרי,

 טייל א װערען זאלען רולם אנגענומענע די געהיט.
צדדים״. אלע אויף בינדענד און אגריםענט דעם םון

 האם ױניאן די ױאם פונקם דער אלזא איז דאם אט
 שױן איז פונקט דעד בתינ^ בעלי די םארגעלײגט

 יוניאן די קאמפראםים. א הינזיכםען מאנכע אין געװען
 האבען זאל יוניאן די אז געפאדערט, אריגינעל האט

 שאפ זיץ םירט װאס גאס א פארקלאגען צו רעכט א
 צײם אומזיסטע םארלירען ארגייםער די אז אזוי
 די בײצוקומען בדי-אבער םארדינען. ניט קענען אוץ

 געווען גרייט ױניאן ך איז בתים, בעלי די םון םורא
 צום אדער םארהאנדלען צו פראגען די איבערצולאזען

ענטשײדען. צום טשערמאן, אימפארשיל
 שױן ד״אם אגרימענט דעם פון צײט די מי אזוי

 געזאגט װי ױניאן״ די האם אױםגײן, בײם געהאלטען
 אגרימענם אלטען דעם םארלענגערען צו םארגעשלאגען

 ענם* אבער איז ױניאן די וואכען. צוױי נאך אויף
 דרעם דער אין ארבייםער די פאר געװינען צו שלאםען

 לעבען א םאכען קענען צו מעגליבקײט די אינדוסטרי
 םעג• א זיי געבען דורן יאר, גאנצען דעם טרײד אין

ארבייט. מער האבען צו ליכקייט
געםא־ שארף האט האכמאז, מענעדזשער געגעראל

 אריינצושרײבען זיך ענטזאגען םאר בתים בעלי די דעלט
 בתים בעלי די צוױנגען זאל ױאם אגריםענט אין פונקם א

 פרא־ דער םון םארװאלטונג בעםערע א אײנצוםירען
 האכמאן האט — יאר צוױי לעצטע די ״דורך דוקציע.
 דער אין טשערמאן איםפארשיל דער האט — געזאגט

 צװישען קאמםלעינטס. 6,113 אויםגעגומען אינדוסטרי
 גע־ האבען קאנםראקםארם װאם 787 געװען זײנען די

 אר־ די באצאלען ניט פאר דזשאגערם געגען בראבט
 טעקסעם. פענסיע עלטער אח אינשורענס בײטםלאזע

מער 1זי קען  װאו אינדוםםרי אן אץ אז םארשםעלעז׳ ענ
 רעפארמע װיכםיגע לעבעגם אזןן װעט 1מעגלי איז אזוינס

 דורכ* פראדוקציע דער סמ פארװאלטונג בעסערע א וױ
 באװארענישען?״ געהעריגע די אן ווערען געפירט

 בעלי די האבען םארשלאגעז, אונזערע אלע ״םראץ
 אײנצימן אײן קײן פארגעבראכט ניט איצט ביז בתים

 דער אין עפישענםי איינצושמעלען אזוי וױ פארשלאג
 אינדוסםרי אמזער אין אז ,1מעגלי עם איז אינדוםטרי.

מן גים שױן איז לי עג ח ג  רא• צו טארלאנג ברעקעל ק
נאו אז םעגליד, עס איז אונםערגאגג? .םוז in םעװעז

MMftM MAMA A f t A i i f t A A i A f t  A ftM ftL ftftM A ftM ftA ftA ftA  ftftftft ftM M A ftft ftftftדער אק פארבינדונגען קאנטראקםליכע פון יארען אלע ךי 
 גיס איינער יעדער װאס פארשלאג א זאל אינחםםרי,

 אינדוסטרי גאנצער דער פאר נױםיג לעבענם אח צי
אן דער פון ווערען ארויםגעצװאונגען דארפען תי  דורן־ י

 V םים םטראשעז דודך אוער םםרייק חשעגלראל א
םםדײק?״
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שכל• צום קוםען וחללען כזדט בעלי די אױב וױיזען

--------------------------4) 1941 פעבחאר
 אױפקלערונגס־קאמפײן אן םירט ױניאן

ארבעטער די צװישען
אנגעשלא־ זײנען וואס לאקאלם, די און ױניאז די

 מאנאט דעם האט באארד, דזשאינט דרעם דעם אן םען
 די מיטגלידער, די באקענען בעםער גענוםען אויך זיך

^ אין ארבעטער  פרא־ איגדוםטריעלען דעם םיט טרי
 םאדע־ די וואם באדייטונג די און ױניאן דער פון גראם

 לאגע. דיער און ארבעםער די םאר האבען תנגען
 א פארעפענטליכט האט האכמאן מענעדזשער גענעראל

 צװישען געווארען םאנאנדערגעטיילט איז װאם פאמפלעט׳
 ־פראגראם ױניאנ׳ם דער װעלכען אין ארבעטער, די

 װיכטיגסטע (די ערקלערט און דיסקוטירט גענוי װערם
 דעם אין געדרוקם װערען פאמםלעט דעם פון שטעלען

 פראגראם דער פח ערקלערונגען באזונדער). נוםער
 און ארטיקלען אין געווארען פארעםעגטליכם אויך דיגען

 פאר־ לאקאלע די בײ און פרעםע, דער אין סםײטמעגטם
 געהאלםען האט 22 לאקאל מיםגלידער. פון זאמלונגען

 מיטגלידער, אירע םון דיםטריקם־פארזאמלונגען רייע א
 זיײ ױניאן דער םו־ן םאדערונגען אינדוםטריעלע די וואו
זימערמאן. וױים־פרעזידענט פון געווארען ערקלערט גען

מיםגלי־ אלע אז גישם, גאםירליך נאך מײנט דאם
 צופרידען. זײנען ױגיאן דרעסמאכער דער פון דער

 קליינע א אמת, — מאנכע״ אויך די צװישען םאראן
 זײגען וועלכע — אזוינע, םאראן זײנעז דאך אבער צאל.
 זיעען דאס !געםראפען האט איר יא, צופרידען. גישט

 זימען בתים, בעלי די וױ פונקט זיי, קאמוניםטען. די
 נאך טוט. ױניאן די וואם דעם מיט צוםרידען ניט קײגמאל

 ױניאן די וואם ענדערונגען די זיינען עס בעםער וואם מער,
 אומצוםרידענער אלץ ארבעטער, די םאר קריגען צו זונם

פרר נעבאה האבען, אומצופרידענע די אס זײ.״ דינען

 אמ, צײטוגגען זײערע 1דור ױניאן דער געגען העצעם
 אין און מיטינגען די בײ 1אוי די, געלינגט עם ױען

 דערװארטען. צו געװען 1דא איז דאם אבער םארקעט.
 אגיםאציע. זײער םיט האבען די וואס דערפאלג, דעם
הארצען- גאנצען מים׳ן םארגינען זיי מען מעג

ניזאצימ8רעארב דורך פירס מאח־ חשןוינס סממ
 ישראל פרעזידענם וױים װאם רעארגאניזאציע, די

 חשאינם קלאוק דער םת מעגעדזשער געגעראל פיעבערג, .
 דער םאר םארגעשלאגען האם יארק, נױ םון באארל

 מאנאם דעם שוין איז ױניאן. דער םמ םארװאלםונג
געײארען• דורכגעפירם

 איז ערקלערם, האם םײנגעדג םרעזידענט װײם וױ
 אײנצוםירען געײעז רעארגאניזאציע דער םון צוועק דער
 םאר־ אײנהײםליבע מער בעםערע, א און עקאנאמיע מער

 פאלגענדע דעפארטמענטם. ענעTםארשי די פון װאלםונג
 רעאר־ דער 1דור געװארען געמאכט זיינען ענדערונגען
:גאניזאציע
 וױים וואו דעפארםםענם, טאון אװ אום קלאוק דער

 דעד געווען איצט ביז איז רובין גדליהו ורעזידענם
 געווארען. רעארגאניזירט םאלשםענדיג איז מענעדזשער,
 ם. 4ז זײן איצט װעט דעפארטמענט דעם םון םענעדזשער

 אר־ דעם םארװאלטעם איצם ביז האט װעלכער מילער,
 ער באארד. דזשאינם דעד םון גאניזיישאן־דעפארטמענט

 דער «מ ביזנעם־אגענםעז צאל א םיט ארבעטען װעט
 מאם ארגאנײזערם די מים אגשםאם באארד, חשאיגם

 דעפארם־ דעם םון געװארעז אנגעשסעלט פריהער זײנען
 גע־ זײער קריגען װעלעז באאםטע די װי אזוי טענט.
 אײנשיארען עס װעם אינםערנעשאנאל, דער «מ האלם

קאסםען. די באארד חשאינט דער
דעיארםמענם׳ ארגאניזײשאן םון םענעדזשער אלם

 בארױ י. געװארען באשטימם איז פלאץ, מילער׳ם אויף
 א געמאכט איצם װערם עם .117 לאקאל םון כאװיז

 ארגאניזא• דער אין ארײנצוציהען פארזוך שטארקער
 קלאוק די םון םיםגלידער אקטיװע די ציאנם־ארבעם

לאקאלם.
f tf t  Aft ftftAft t f t f t f tA k M f th  M f t ^ A A M A M M f t  AAftftftlftAftAAkftM M ftA  ביז אח װעלכער דעפארטםענם, דזשאבערם דער■

 איצם זאי נגצז,אפטײלו דדײ אױף ציטײלמ וױצםגעײען
 הערי מענעדזשער, איין אונםער געװארען םאראײגיגם

 אםים־ צודײ האבען װעם ער 35 לאקאל «ת סליצקי,
 גרןטשנײחנר און ,117 לאקאל פין באנגא י. םענםס׳

 דא־ לקאמסי אססוײצלאיגד חנר T» >9 לאקאל פח
 מארים םיט געװארעז רעארגאגמירם אמ פאםרמענם

י אםיסטענםם. צוױי און פענעדזשער אלט טיינמדג י

 פאר- לאנגע נאך געווארען געמאכם זײוען ענדערוגגען
 מיט פײנבערג מענעדזשער גענעראל צװישען האנדלונגען

 וועגען אײנצעלדיײטען (םער מענעדזשערס. לאקאלע די
 אין געםינען לייענער דער װעם רעארגאניזאציע דער
 הײנטיגען אין ארםיקעל פיינגערג׳ם פרעזידענם וױיס

״גערעכטיגקײט״). נומער

 בא־ אן נעמען 35 לאקאל און ח7 לאקאל
ארבעטסלאזע פאר הילח װעגען שלוםען

 117 לאקאל ױניאן אםערייטארס קלאוק דער אין
 דעם איז 35 לאקאל ױגיאו פרעםערם קלאוק אין און

 אר־ די םון םראגע די געווארען אויםגענומען םאנאט
 די העלםען. צו זײ אזוי װי און מיטגלידער בעםםלאזע

 באשלאסען האם 117 לאקאל םון באארד עקזעקוטיװ
 צו סעזאן דעם דורך אנשםרענגונג יעדע מאכען צו

 זײ באזעצען און ארבעםסלאזע די םאר דזשאבם קריגען
 פארבלייבען װעלען װאם די שטיצען און שעפער, אין

ארבעטסלאז•
 האט לאקאל, םון מענעדזשער קאפלאן, בענדזשאמין

 א אפגעהאלםען עקזעקוטױוע דער םון מיםינג פארן
 ױניאן די אז ערקלערט, זיי אוץ סםעף מים׳ן מיטינג

 םון םראגע די לײזען צו םעגליד איז וואם אלץ טאן מוז
 קאםלאן האם — אױםגאבע, ״אונזער ארבעטםלאזע. די

 מאשין ליידיגע יעדע באזעצען צו זיין מח — געזאגם,
ארבעםסלאזע״. אונערע מים שעפער די אין

 געווארען אויםגעםאדערם זיינען אגענטען ביזנעם די
 אין שעפער די אין אונםערזוכונג געגויע א מאכען צו

 לײדיגע םאראן זײנען עם וואו דיםםריקםען, זייערע
מאשינען.
וױדער, ,35 לאקאל םון מעגעדזשער ברעםלאו, ױםף

 צײט־ ארויסגעבען פאר רעגולאציעם נייע אנאגםירם האט
 ונגלאסרואליד־פגםיס א בײ ־קארדס,נגאירקיװ עעויײל

 אנט־ צו באצװעקען רעגולאציעם נייע די לאקאל. סת
 און צײטווײליג ארבעטער ®ץ אנשםעלעז דאם מוטיגען

 פערפאנענט. פרעםערם ארויםנעמען דאם ערםוםיגען צו
 וואירקעג־ טעםפארארי אז זײנען, רעגולאציעם נײע די

 ארבע- צו װערען ארױםגעגעבען בלויז װעלעז קארדס
 זײ האלטען צו אננעמען in װעט םירמע א װען טער
 װאך. א דאלאר 65 צאלען די און םאנדעי איסםער ביז
 װע• רעגולאציעם די אונטער אז ערױארםעט, ױניאן די

 אנצױ געצװאוגגען םילען זיץ בתים בעלי םילע לען
פרעסער. פערםאנענםע שטעלען

 א םאר פרעםערם ארױף נעםען װעלכע םירמעם
 צאלען זײ םוזען סעזאן דעם וועלעז װאך, אין טעג פאר

 געווארען געהעכערט איז ירײז דער סאס א דאלאר 15
 פרעסעדם אנצושטעלען לוינען בעםער 1זי זאל עס כדי
יואד• םמ

 כאטש אז מיםגלידער, די ערקלערם האס ברעםלאו
 אפצושאםען ױניאן דער אין םארלאנג א פאואן איז עם

 נישט איצט עס קען דעפארטםענט, ארבעטסלאזען דעם
 אדמםםלאזע• די םון טיט דער צוליב װערען געטאן

 םיט אנגעהאלטען דעריבער װערט דעפארטמענם דער
 מאס דאם, איז ענדערונג הויפם די ענדערונגען. מאנכע

 דעם עס וועלען ארבעם׳ םעג די געבען דארםען װאם די
 די אום טארטש, טען15 דעם ביז געבען דארםען םעזאן

 םאר זוכען צו מעגליכקײם א האבען זאלען ארבעטסלאזע
נאכדעם. דזשאב א זיך

 אנצוהאלםען באשלאםען 1אוי האט מיטינג דער
 1נא אויף ארבעטםלאזע די םאר טעקם אלארT5 דעם

יאר• א

פשארסער ממאל דןוספריער אינ־ סרינען ארנעטער סום סג$גו
 את־ שםײען מאס שעפער, די אין ארבעםער די

 קלאוק ®ת אפםײלתג םנאױםוט דער םמ קאנםראל םער׳ן
 םח טשארטער א געקראגעז האבען גאארד, חשאינם

 אץ לאקאל אינדוסםריעלער אלס איגטערנעשאנאל דער
ח ארבעטער אלע םאר טרײד.  יורים־ די קאםערם. די ״

 באגרענעצם שםארק איז לאקאל נײעם דעם םץ דיקציע
 מערעז םארװאגדעלט נים לr עם אז פארחיםעז, צו

 אלע די מיט לאקאל קלאוקמאכער גאזונדער א אק
 פאר־ אםאל איז עם װאם צוױםטיגקײמז און םבםוכים
.17 און 1 לאקאלם עןוױשצ געקומען

 האט ארבײםער סגאו־םום די םוץ לאקאל נײער דער
106 נוםער דעם געקראגען

באאח־ עקזעקוטיװ גענעדאל די אז מעלדונג, די
מן האט מ ע לאקאל־ דעם ארבעםער םום סגאו די ג
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 דעד װעלכע אונטער באדינגונגען די און טשארםער
 םרעזידענם האט געווארעז, ארויסגעגעבען איז םשארםער
 וױיס־פרעזידענם צו צושריםם א אין צוגעשיקם דובינםקי

 קלאוק דער פח םענעדזשער גענעראל פײנבערג, ישראל
 פאלגט: װי איז צושריפט דער באארד. דזשאינם

ברודער: און הער ״טײערער
 דער אין האנדלענדיג אז מעלדען. אייך װיל ״איד

 גע־ װאס ארבעםער די פאר םשארםער א פון פראגע
 דער םרן יוריםדיקציע דער אונםער אצינד זיך פינען
 באארד, חשאיגם קלאוק דער פון דיװיזיע סוט סנאו

 גענל־ פון אויפמערקזאמקײם די פארנומען האט װעלכע
 און יאר צווײ לעצםע די פאר באארד עקזעקוםיװ ראל

 דעם פון געווארען איבערגעװיזען איר צו איז וועלכע
 גענעראל םון צוזאמענקונפם פערםעל־יערליכען צוױיםען

 םאנאט׳ לעצםען ארלינם נױ איז באארד עקזעקוטיװ
 זיצונג איר ביי באשלאסען, באארד יארק נױ די האט
 צו םשארםער א אדויסצוגעגען דעצעמבער, טען20 דעם

:באדינגונגען פאלגעגדע אויף ארבעםער דאזיגע די
 ארבעםער ארומנעמען זאל טשארםער דער )1

 סנאן פמ פראדוקציע דער אין באשעפטיגם זיינען וואם
 געמאכם קאום קינדערשע לעגינגם, םוםם, סקי סוםס,

 װאם קאוםס אח אײיעײאמ אןן םילק און פלאנעלעט פמ
 םוצען א דאלאר 18 װי מער ניט םאר פארקויפם ווערען

 קאלירען ״פאםטעל״ אין אויפגעמאכם ווערען זײ ײען
 אריינרעכענענדיג״ און ביז, מאגאטען 6 םץ םײזעם אץ
5 םײז

פאכען, אלע ארוםנעםען זאל ױריםדיקציע די )2
קאטערס. חוץ

 אנדערש- ;יארק נױ גרעיטער — טעריםאריע )3
 גענע• םמ שריםםליך גוםגעהײםען צוערשט אױב װאו,
אםים. ראל

אגרי־ קאלעקםיװע אוז איגדעפענדענם אלע )4
 םון װערען גוםגעהײסען םוזען לאקאל דעם פון םענטם

 ימ־ים־ די אנבאלאנגם װאם באארד חשאינם קלאוק דער
 װערט װאם ארבעם די אמ שעםער די איבער דיקציע

 אנ־ קענעז קאנםראקםען אזוינע אײדער געמאכם, דארט
 לאקאל, דעם ®ח װערעז אונםערגעשריבען און געגוםעז

 אפעלירען צו רעכט דאס האבעז זאל לאקאל דער אבער
 ױריםדיקצי^ םון םחנגע דער אק אפים געגעראל צום
 ענד- זײן װעם אםים גענעראל סון אגםשײדוע די את

בינדענד. און גילטיג
 דעד פון פארשםײעו־ באשםיםםער ספעציעל א )5
 האבען צײם, יעדער צו זאל, באארד דזשאאינם קלאוק

 פון יוריםדיקציע דער אוגםער שעיער די צו צוטרים א
 עם גארםענםם ױאםערע םעסםצושםעלען לאקאל, דעם

געמאכט. דארט װערען
 דעד סון אקאונםענם באשםיםםער םפעציעל א )6
 אונ־ צו רעכם דאם האבען זאל באארד דזשאמט קלאוק

 יעחנד פון רעקארז־ס און ביכער די סאלקאם טערזומן
לאקאל. דעם מים אגרימענם אן האט װאס פירמע
 קלאוק פון געמאכם אונםעחוכונג אן נאך װען, )7

 זקי װעם עם םארשמײער, אירע אדער באאח־ חשאינט
מר גארםענםס פראדוצירט םירמע א אז ארויסוױיזען  אי

 יודיםדיקציע די האט באארד חשאינט קלאוק די װעלכע
 סאל ערשםעז אין באארד) ײשאינם (די לעצטע די זאל

 םםאיען צו ענטװעדער ארדערעז צו רעכט דאם האבען
 צװיײ דעם אין אדן ארבעם, די צוריקציען אדער סאכען

 איד אונםער שאפ דעם טראנספעדירען צו םאל׳ םען
 את• װערעז פירמע די זאל םאל אזא אין ױריםדיקציע.

 אק אגרימענם קאלעקםױוען דעם אונםער םערווארפען
 דעט מיט אגרימענם דער און דערקלאוק־אינדוסםריע,

־ אױםאםאטיש אלם ווערען באטראכט זאל לאקאל מ , 
קענםעלט׳/

 לײז איר בײםעז װעם פירמע א װאו דארט )8
 אין — גארםענטם מאנוסעקםשורען װעם און ארבעט

 דער אונטער קומען וועלכע — גאנצען אין אדער םייל
 די זאל באארד, חשאמם קלאוק דער פון יוריסדיקציע

 יודיסדיקציע דעד אונםער װערעז טראנסםערירט פירמע
 םירמע די זאל םאל אזא אין באארד. חשאינם קלאוק «ת
 אגרי• קאלעקטיװען דעם אתטער אוגטערװארםען זײן

מם  אגרי־ דער און באארד חשאינם קלאוק דעם »ין ס
ל לאקאל דעם טיט מעגט  אוי־ אלס ווערען כאםראכט זן

,געקענםעלם״. סא&אסיש
 אייג־ ןזאלצ 8 און JB 6, 7 ,1 אפספאראגר )9

 װעלען וועלכע אגריםענםס, אלע אק ווערען געשלאסען
פירמעם. אלע םים לאקאל פון װערען געםאכט
 וױן איינגעשלאסען װערען זאלען שםראסען )10

 פאראגראםם םמ פארלעצומ דער פאו אגריסענסט אלע
לן פאדליחװ זאל םירםע די הײםם. דאם ,6 און 5  ן

אגרימענם• דעם אוגסעו רעכם
סנאױסיט די צו טשארסעד פון ארויסגעבען ״דאס



 באדיגג אויסז־ריקליכעז מיםן געפאכם ױערם
 טשארםער דעם אק םארשריפט און «ונקט יעדער
עקזע־ גענעראל די ווערען. דורבגעםירט ערליך

 און *וריקאתיעז*  רעכם דאם ױך געםם באאאד װ
 םיםינג ספעשעל א אויף טשארםער, דעם !קענסלעז״

 כא־ n ווערען נוזאםענגערופען זאל וחנלכע באארד אן
 מעמ־ אירע םח אװײ־דריםעל ווען פראגע״ די וראכםען

 אוגםער באדינגוגגען די אז באשטימען זאלעז מנרט
 געווארעז ארױםגעגעבען איז טשארםער דער ועלכע
 אין אדער גאטנען אין געווארמ דורכגעםירם ניט יעען
פעים״ ״גוד אין ןײל,

 איז באשעםטיגט װערען װעלכע ארבעםער, ״די
 דיװיזיע סגארםום םח יודיסדיקציע דער אונםער וירםעם

 װי דעם נאך זאלען״ באאח־, חשאינט קלאוק דער וון
 חשאינם םון ווערען גוטגעהייםען װעלען םירםעם וי

לא־ דעם סון םעםבערשיס די צוזאםענשטעלען :אארד,
, יל•

אײער, ברידערליך
ד ('אונםמרגטשריבטס ו , ד י ק ם נ י ב ו ד

םעקרעםאר״. פרעזידענם־גענעראל
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 נעםם חנין נ. פרעזידענם ןריס
 פון פאתוארםוננ די איכער נזריס

T O W t במוד חמינס
 בת האם ױעלכער רובין, גדליזע ■רעזידענט וױים
דעאארט* כמין אװ אום קלאוק דעם אלסעטװרסא

 צוריק האם און אםט דעם פון רעזיננירם האם ו״
 חשאינם קלאוק דער פון טונגלאפארוו די

מענעדזשער. געמראל אלם םילאדעלפיע, אין
 פילא־ דער פון םענעדזשער גענעראל געװען איז

אײחמ־ גוריק יאר פינף םיט באירד חשאיגם
אינםער־ דער אין אמם דעם איבעדגענוםען תאט

םופער־ דעד געװען אויז־ ער איז לעצםענס ל.
העל־ באארד״ דזשאינם פילאדעלפתר דער פון

ראט. םים זײ יג
 חבין פרעזידענס וױיס 091 רעזיגבאציע׳ זײן אין

 ר9 גים דובינסקי׳ פחמידענם n סקיעשמײאר ת»ס
 יפאד םעםיגקײם זײן װעגען באריכם אלגעםײנעם אן *

אוז דעם טעלטאפארװ האם ער װאם צײם ועד• װט  *וםא
 גד־ האבעז װאם אורזאכען, די אז גיט און ועסארספענם

n  c n אשליסב זײן n •אור־ הויפט די רעזיגנירעז
 געװעו נים פרםים פילע איז איז ער װאס זײנעז׳ *ממ

 חשאינם קלאוק פון פאליםי דער םיט אייגשםיפיג
 פראגע׳ םאת אדו אום דער צו שטעלונג דעד אין נאארד

ע למםעז דעם מים ניס אױך מי אי מ מני ר מ פלאן״ ר
M M U M M M t MiMB -- ---------------— - - —----Jאנגענוםעז. האם כאארד דזשאינס די װאס

 װעלען ״געז־עכםיגקײם״ נזטער געקםםען דעם (אין
 פיז אינהאלם ירלימגןפאױס פער א איבערגעבען פיר

בריף^ רעזיגנאציע רובינ׳ס נו־ודער
W* גיו די W אראנ־ האט באארד חשאינם קלאוק 
װעל־ רוכיז, רדערונ אדפ *פשײד־דינער אן שירם  ביי

 צו נאמעזדעלע אלע געווען אנװעוענד זיינען עם מן
 פרעזידעגם כאאםסע. די און באארד דושאינט

 זײן אנװלזענד געקעגם גיס האט וועלכער
טעלעגרא־ באגריסונגם א ארייגגעשיקט האט _;לץ.

 ברודער געלויבם שטארק האט ער וועלכער אין
דע־ טאה אװ אום קלאדק דעם אין ארבעט ,׳ם

 םײם■ טאוטט געווען איז ברעםלאו פרעויוענט װיים
 םון געװארען געהאלטען זײנען דעויעס קורצע

4 פוןלאקאל קעדטאןאו  זגעװע איז רװעלכע 17
ו פץ ן  בענדזשאםק ן קאםיטע אראנזשפענסס ז

ס אזזש װעלכער י •too בענעחיל ראסעז«
 געװען אווענט דעם איז װעלכער פײנבער^ *.

םיע װיכםימן א פים  ירעקאוורי דעד פון םי
ס t ײ ly מיגעראיא גיו מלקיז, אאי rrrro o פיז 

 װעלכער פילאדעלםיע׳ אין כאארד דזשאיגט קלאוק
o אהער ג^קומען n סיס סאװעגאפשיװ״ i קאםיטע; 

ם עג ד רי פזזי  אוז אוט איסםעזץ פון װאנדער, מן
u iiw w r t, ר שלעזינגער׳ אייג און  לאיער דן

no-T סאריט ײניאן. * w npyo ,ra w־
ם פון מינ  עבעןגעגדבעיא האם באירד, ד״

ר פון ram ן ם ן ױביאן, דן מד, פיינן  ויי
ק דו סו ן אי ו ס ו ט קן ר ס. בוסלר זיין פאר ןנן מ ר * 

np מגין i קגו צולעגם ד בןוןנ שאינם דן ח

גערעכטיגקײט ־►
 וואם קאאפעראציע און צוטרוי דעם פאר םירער די אמ
ארבעט. זײן אין געגעבען אים האבען זיי

 קלאוק־ די פון באארד חשאיגט םילאדעלפיער די
 געעהרם יאנואר, םען26 דעם אווענט, שבת האם מאכער,
 וואו טעמפעל. לולו אין באנקעם א ביי רובין ברודער

 צוריק־ דין באגריםט האבען פיטגלידער אח םירער די
הײם. א קומען

 rnjM מרמוזמג שע־ H8D דאון אין םעטעלמענט
סםױיס אױס

 געצויגען זיך האבען וואס םארהאנדלונגען נאך
 הויז און טשילדרען די אז עם שײנט חדשים־לאנג,
 סע• א דערגרײכט האט 91 לאקאל ױגיאן דרעספאכער

 שעפער םאונער דאמ פמ בתים בעלי די םיט טעלמעגם
 א אז ווערען אונםערגעשריבען װעט אגריסעגט אן און

 גרינבערג, הערי פרעזידענט וױים מי לױט םטרײ^
 ביח־ע זיד בעזהא ער,איב גים לאקאל, פון מענעחשער

 דער םץ הױפם*םאדערונגען די אויף געאייניגט צדדים
 זאל אגרימענט ױיער דער אז ערווארט ער און יוניאן

װערען. אוגטערגעשריבען םעג די
 קריגט ױניאן די װאם פארבעסערוגגען הויפט די

 די אז מענס,ערש :זײנעז אגריםענט נײעם דעם איז
 םון רעקארדם ריכםיגע האלםען םוזען זאלען בתים בעלי

און ארבעטער זײערע אוים גאלען ויי װאט שכירות די

 אויב זען קעגען זאל זי אום רעקארדם, די או גוטריט א
 זײנען זײ װעלכע «ו שכיתת די קריגען עסערברא די

 יוגיאן דער פאר קאנםראל םער צוױיםענם, בארעכםיגם.
 דרי־ געמאכט. װערט עס וזאו און ארבעס די איבער
 אלע פאר מאך א דאלאר אײן פון העכערונג א םענם,

 פאר פרײזען די *ויף פראצענט 6 און וואכען־ארבעםער
 ערשטעז דעם קראפם אק ארײן זאל שםיק״ארבעםער

 זעלמגע די איז דאס .1941 טאי, זזודש אק טאנסאג
 דדעס שילדרען די מיט אגרימענט דעם אין װי כאויננונג

 לעצםעז געװארען געשלאסען איז װאס מאנופעקטשורערס
 סקעילס מיני&ום די אױף העכערונג א פערטענס, יאד•
 די אויםחױבען זאל מאס פונקט א אױך םעגליד און

 םון װייניגער געקראגען האכען מאס די פון שכירות
־ אין ארענזשםענםם ספעאיעלען א אונטער פיניםום מ  ל

o אגרימענם, םען n םקעיל. מינימום
 ארבעטער 2W0 ארום םון םאחאםלונג טאסעז א

שעפער םאון די פון  געװארען, אפגעהאלםען איז םאון
 באזים אלס מניאן דער םון פאדערונגען טיני&וס די װאו
 גע־ דיםקוםירם גרינדליד איז אגריםענם נײעם א םאר

 האבעז רעדגער םערסםע די ארבעסער. די םון ווארען
 באדײםעגדע e וײגעז באדיגגוגגעז די vt ןןנגעוױזען,

על םלאכוו^ בעל די םאר םארבעםעתנג מי  190 װעז םי
19זיע צוריק יאר דרײ םים בלויז אז ן«9זינ אין האס

tenaaa  aaaaaaaaa aaaa a  אדגא־ נישם גאגצען אין געװען נאך שעפער די^
 ערגםמע די אונםער געארבעס ן9האכ זײ און ניזירט

מ שכירות די באדינגזנגען. ײנ  שעפער די אין דעמאלם ז
 אנמװױחװ, האבעז זײ וואך. א דאלאר 6 און 5 געווען

 געװאונעז כםדר ר9מ9ארב n האכעז םאלם9י זמט אז
די n דערשלאגעז זיך האבען זײ ביו פארבעםערונגעז,

aaaa aaa aaaaaataaaaaaaaa aaaa *־-— -------------- — באדיגגונגען. יוניאן און םיניםתדשכירות איצםיגע
 געבעז n באשלאםען אײנשטיםיג האט םיםינג דער
 און קאגםערענץ־קאםיםע דמד און 9באאסט די פולסאכט

 די אױף םעםלען n לאקאל T® באארל קוטױו9?ל9 ר9ד
 א רופען n ארער באדיגגונגען אױבען־אויסנערעכענםע

 אנ־ 19אנטזאג זיך לען9װ בתים בעלי די אױב סםרײק
1909m אגריטעגם• דעם

 סארגע «ײן m «)מסאל
1 2 0 פעי בעס אין דאלאר 0

 פח םענעדזשער שאר׳ סעםירעל חײס׳פרעוידענם
 לא־ ,1יתיא ארבײםער גליזשי9נ אמ אשװאונטער דעד
 םח םשד 1אי האם 1ײניא די או ם,9באריכס ,62 קאל
 9םוס די גתים בעלי די סת םאנם9יײנג חודש דעם
ק 1אי דאלאר L183 פרן  ר9ז־ ער■ײסגאר פאר י9י מ

געווארען וויש^סאנט איז 9010 ל9ל פרן םײל גרעטטער

 די וואם אװערטיים, םאר געצאלט עקםטרא די םאר
 אײ די באצאלען. צו געםוילט זיך 1האבע בתים בעלי

 פאר וױיניגער 1צאלע פאר געוחמ איז געלט בעריגע
ד דעם לויט צאלען געדארםט 1האבע זײ ווי ארבײט  י

םובים. ימים געזעצליכע םאר און אגרימעגט ניעאן
 גע־ איינגעמאגם געלט די איז איבער גים שאר װי

 1ױגיא די וואם קאנטראל שטרעגגער דער דורך ווארע!
 דאס איז פאלען םילע אין שעםער. די 1אי אוים איבט

 געווארען, אויםגעדעקט ארבײטער די 19דערצאל ניט
 הא־ אלימ ארבײטעד באטרעםענדע די וואם דעם טראץ

 ױגיאן. דער אין אריינגעבראכט נים קלאגען 1קײ 1בע
 דורך געװארען אויםגעדעקט אבער 1זיינע באוױיזע! די

דעפארטמענט. קאנטראל םון אוגטערזוכוע דער
 גע־ אויסגעצאלט איז געלדער איינגעמאנטע די

 עס אמ געקומט האט דאס 1װעמע ארבײטער די צו 1ווארע
 אםים אץ םצענקעס םרײליכע אפגעשפילט זיך 1האבע

 געלם עקםטרא די געקראגע! האבמ ארבײטער די ווען
אײנגעמאנט. זײ םאר האט 1ױניא די וואם

 האט 1ױניא די וואם געלט םומע די 1וועגע רעדעגדיג
 םאר־ םאר ערזאץ 1שאדע אח פעי בעק פאר איינגעמאנט

 שאר פרעזידענט וױיס האט אגריםענם, דעם 1צע9ל
 אנגעלעגענהייט דער אץ 9בעסט דאם אז אנגעוױזע!,

 קלענער, מאל א וואט ווערען םומען די װאס דאס איז
 םמ קאנטראל דער אז נאוױיזט, דאס גרעםער• אנשסאט

 1שוי וואגזמ בתים לי9ב אז אזוינער, איז יוניאן דער
 אגרימענם דעם סארלעצען אפט אזוי טאג צו הײנט ניט
 דער. זיי. קומט עם וואם ר9ארבײם די 1צאלע גיט און

 19גאנצ אץ זיינען שעפער הונדערםע די םץ װאס פאקם
ארבײםער די געצאלט נים האבזמ װאם זיבממװ 19ײ9ג

 זיך לוינם עס אז .1אױסגעםונע 1האבע בתים לי9ב די אז
 מים אגריםענם געגעז 19כ9םארבר צו ריזיקירע! n נים
ױאך• דער אויף איז 1ױניא די וױיל יוניאן, דער

 געװארען אייגגעמאנט זײנען וואם געלדער די פוץ
p פח 1געווע דאלאר, 748 איז טאנאט, דעם i שעפער 
 177 9קאדג ;אװערםאים פאר געצאלם עקסטרא פאר

 1יוגיא םת וױיגיגער 19צאל פאר שעפער פיר פח דאלאר׳
 סוביס ימים געזעצליכע פאר דאלאר 268 און פרייז
ארבייםער. זײערע צאלט9ג נים 1האבע פירפעם פיר װאס

 סאסען איו םעסינסיים מנעדינמ
דמפארםנמנס םױיד נארםזגנם

 1פי מענעדזשער רײזבערג׳ עלײעס נט9פרעזיד וױיס
 אינםער־ דער פוץ דעפאו־טמעגט טרײד גארםענט קאסאז

 טעםיגקײט לעבעדיגע א װעגמ באריכםעט שאנעל,9נ
 די דורד קאנםראל דץ אונטער םעריטאריע ר9י 1אי

וואכען. פאר לעצםע
דעפארם־ דער וואס 1מפעי9ק ארגאניזאציאנם דער

 םזר ליע ״האו־ דער ®ח ר9י9ש די איץ אן םירם מענט
 מאסאטשו־ רױוער״ םאל אץ קאמפאני״ קםשורינג9נום

 האט ױניא! די שלוס. א צו זיך דערנעגםערט ׳טס9ז
 *ויי די םון מערהייט 9גרױם א אריבערמױהװנזמ שוק

 קא־ די אץ באשעםטיגט ן9ווער װאם ארבײטער םויזענד
 אויםגע• האט אץ .sdtd דער פת שעפער דרעס 1םא

 װע־ 1ױניא דער מים פארהאנדלזמ צו 9פירס די רט9םאד
 איינגע־ לעצםענם האט 9םירם די נט.9אגרימ 1א ממ

 שע־ די אין פארוואלטונג״ 9נשאפטליכ9,,װיס אזא פירט
 וױי־ אויך םריהער האבזמ 9לכ9וו ארבײטעד די אז פער,

 1בע9ל קיץ 19גאנצ 1אי שוץ אמט 1קעגע פארדינם, ניט
 אזוי דערגאנגזװ איז עם שכירוו^ די םמ 1סאכע ניט

 1אײ אױף פרעםערס *יג9זיב אמ פינף ארום אז װיים׳
 נאכדעם םטרייק, אק ארונטער טואנםאז דינעז פלאר,

 n פארדינם ארבײט םאג 1האלבע א אץ 1האבע זײ וױ
סענם. זעכציג

 9פירס די האט ײניא! דער םח 19י9װ n פטור
 אר־ אירע 19צװיש 1ױניא די פאר׳םיאוס׳מ 1נוםע9ג זיד

 םערצען סעראר• אח אגיםאציע ס,9רעד דורך בײםער
 ארביים. דער פוץ געװארען אנםזאגס 19זײנ ר9ארבײם

^ די  לעי־ דער פאר 9םירמ די פארקלאגם דאז האם יוני
 איי• און אקט. װאגנער ם9ל כרעכען פאר באארו באר

 די האט געװארען געהאלםען את פארזזער ד9ד ר9ל
9oto ד.90ארבײ פערצעז די צוריקנעמען אײגגעשםיםם

•91יסוס א אמ ר9ארבײם די ן9צוױש שסיסוגג די
 ארמר שא• י9י זאל 19גיכ איץ אז 1רװארסע9 םיר

װערען. גיזירם

--------------------------4 ו941 פעברו#ר
 פארהאנדלונגען און באנײמ אגרימענטס

אן גײען אײניגע טיט
קא־ םמ 9ריטארי9ט דער אין אגרימענםם אייניגע

T גארמענט סאן no םון משך אץ 1«ײגע דעפארםםענם 
 סיט .1פארגעםערונגע םים געווארען באנייט םאנאם דעם

 19גאנײ פאר פארהאנדלונגע! אן 19גיי םירמעס אייניגע
אגריםענטם.

 שאפ קלאוק בראדערם לינדער מיט אגרימענט דער
 געווארען באנײט איז פענםילוױיניע, םקרענטאן, אין

 ארבייטער 160 די פאר 1םערונגע9פארב מיט מאנאט דעם
 באנײט אויך איז עם באשעסםיגט. דארט ווערען וואס

 םאנם״ און םרידמא! ,םאל םיט אגריסענט דער געווארען
 דארט זיינען ארבײםער די פענםילוױיניע. בריםטאל, םח

 אריבערגעגאעע! 1ױניא דער םװ פארלאנג דעם אויף
 רע־ דער םמ ארבײםער די ארבײם. שטיק אויף וואך פח

 געװאונע! אגרימענט נייעם 1אי 1האגע מילם ניטינג וױר
םארבעםערונגען. אנדערע אמ געצאלם םיט מאקיישאנם

 איצט גײט אגרימענטם באנייען םאר סארהאנדלוגגע!
 אמ םעילארם״ ״װיםלי פירמעס קלאוק די םים 1א

מאם. ספרינגפילד״ םמ קאםפאני״ טעילאריגג ״בארםאן
 םאר 1א םירט 1ױגיא די װאס פארהאנדלונגע! די

 םון םילם״ ניםינג ״םאםאלק די מיט אגריםענט גייעם א
 ארבײ• 600 ארבײטען עם וואו מאססאטשוזעםם, לאועל,

 םאדע• דער איבער געווארע! אפגעבראכע! 1דינע טער,
 שכירו^ די אויף רוגג9העכ א םאר 1ױניא דער םוץ מגג

 םארלאהמ צו 9םירם דער 1שלאגע9פארג האם דײזבערג
 אנקומע! ניט ױעם עם אויב .1ארביםריישא אויף זיד
pp גמנגליד ם9 09ײ י,9ופפ9 צופרידעגשטעלעגדער 

םםרײק. א צו 1קוםע

 פאון װ8 ום8 איספערן אין
דעפארפםענפ

 םמ 9וײטארי9ט דעד 1אי ארבײט ארגאניזאציאנם די
 אנ־ רם9װ פארטמענט9ד טאמ אווט אוט איסםעח דעם

 פיז צײט די מװוײנליך װי װאם דעם םראץ געהאלטמ,
9 וױיס באריכטעם »ער׳9ש די אץ ביזי נים איז יאר n־ 

 פארשטארקע! n גרײט איז אלץ װאנדער. הערי זידענט
 אביסעל חװ9װ ט9וי עס װי ל9שנ אזוי קעפיעיז דעם
 לאקאלס אונזערע זיך גיבעז 9רװײל9ד ארבייט. םער
 עדיוקײשאגאל סים נם9רסט9ם אפ 9םעריםארי דער אץ

 צײט די יחװ קאסף םאח צמו־ײםונממ םיט און ארכײט
קוםען. װעם

 אװ אום איםגחמץ דער האט םאואם דעם דורך
 9אלט די םח 9אײג ארגאניזירם דעפארםסענט ®אמ
 19םיכטיג א נאך חש., ג ט,9עליזאב 1אי שעפער 1אפע

ק די איז שאפ דער .1י9קעמפ  קאםיאגי״, נדריום9 י9.
 .0909TI 1קאסא אויף ארבײםער 86 םםיגט9באש װעלכע

 יאר, צװײ םאר 19שריב9רג9אונם איז אגרימענם דער
 פא־ צו כט9ר א חאם 1ױגיא די אז פארשריםם 09י םיט

 יא־ אין שבירות די אויף רונג9כ9ח 9ווײםער א דעי־זמ
 ארבײטעד די חאבמ נם90אגרי דעם אק .1941 מאר

 דא־ 1אײ םמ רוגג9חעכ א אוץ שאפ 1ױניא א מװיאתזװ
 אוג• אה גט9אגרים דער שכירות. די אױף װאד א לאר

 *9190 ׳1טלעפסא9ד יעטער םץ !עווארעז סעתעשריבע!
.1רסא9פעם ,221 לאקאל פמ י9חש

ום־וחןסם8ס דער אץ
 ר909פארםר לשטײז,9י9פ םײער גם9«רעזיד וױים

 מעל־ סם,9װ סאוט ר9י 1אי אל1שא91ר9ט1אי י9י 1פי
 ערשםע! צום איז טו־ײד, קלאוק לואים סײנט 1אי אז דעם

 א מװואחװ 19שריב91אוגםער 9שיכט91 דער אק ל8®
 9רו*1א און יתיאץ ר9י צװישזװ נט9רים1א קםיװער9קאל

 אנמירס1אר זימ^ וואס שורערסאגופעקממ קלאוק 1«י
 אסאםיאײשאן דער אק כאסש אסאסיאײשא!• 1א 1אי

i*» 1שוי 1האכע װאס 09םירם סאגכע דא 19ייג r 9ש* 
i 27 9צם9ל די םאר 19■ r, איצם ביז ר9אב 09 איז 

א 1א פארשםעגדענים, מינדליכע א געװען םערסםעגם
_____ אנרימענם. ם919שריב91

 פון אײגןר איז ט,9סארק קלאוק לואיס סײנם דער
עד לאנד. אין עלםסםע לי  דא סםרייק קלאוק ערשםער ו
 איו םםרייק ר9ד 1918 אין 19קוס91פאו* איז סאט,ש 1א*
193תא ערטײארב די און ימזרסערפארב א זיסנד 19יײ1

 1דורכ 1האבע אבער באסעם די פארלארען. סטרייק דעם
 אינדוסטרי גאנצע די שעפער. די פארלארע! םםרייק

.191אג1ע1אונטער נים שיר דעםאלט איז
קלאוק־ די 1זײנע םטרייק׳ םארלארענעם דעם טראץ

 1האבע שעפער נייע •1ײניא דעי 1אי !עבליבע! מאכער
 איינגע- ביסלעכוױיז איז סםרייק״ 1נאב !עעסענט. זיד

 יױ דער צװישע! באציאונגען !עװיסע 1עווארע1 שטעלט
 1םע גט9םל יאר צו יאר םון בתים. לי9ב די םים 1ניא

 קיץ ר9אב שכירות, אץ ן9באדינגונג ן919װ אפםאכען
 ם9ל ר9איב .19עײ1 נים איז גט9אגרימ ר9ל9פארמ
 און רט9ם9םארגר גם9צט9ל זיד האט ם9מארק דער וואס

 191191 מיטיג איז רst^yv ר9ם 19קום91צי 19זײנ ס9
 ר-9אונט איז גט9אגרימ דער נט.9רימ1א ר9ל9םארם א

 נם9אגרים ר9ל ר.9מב9צ9ד 1אי 19װאר9ג 19שריב91
 ארביים־ 91נדי1שט דוײיסיג אמ םינף די םאר שרייבט

o אמ ײאד irn i 191ונ1באדינ 9ר9אני און ילם9סק 
 אר־ לט9שט91איע אייד רם9וו ם9 ם.9מארק ם9י 1אי

 *90 די ;םכםוכים שליכט^ 1צ רי91מאשי ביםראזש
 דודך ארבײם שםיק םאר 19פרייז 19םל9ם 1צ װי 19טאד

•19פונקט 9נליכ9 1אי ם9קאמיט םרימ
 באדיימעבדע מיט באנײט אגרימענטס

םארבעםערונגען
א, 1שריבע91ר9ם11א מאגאם ם9י האם 1ניא1י די

 קאמ־ יר9דערװ1א םטעח9»וו ר9י םים נט9אגרימ ם9ניי
 19כםט9ה ם9ל נדיג9שםעל1אײ אפאליס.91םי פה פאגי״

 אץ ר90ארבײ ש9רוו9ם11א פאר יל9םק װײדזש םיניגװם
 ריםענם1א ײעם1 אונםערן oio*ro דער ט.19191 ם9י

ת ארפ אדײ * יאלאי 16 איז  די•אג יעד ♦ײסעדבדא ןעיפ
 םאר װאד א דאלאר 86 פח מינימום א באשטיםט מע!ט

 19באשםים n ם9םיםם א אית שםעלט רם.9קאם 9םול
 פארז־מ־ איבער םראל1קא את ארבײם שטיק םאר פריתמ

 4ים»1םי םמם םער פארדינמ װאם ר9ארגײט סמ םםזמ
 אמ־ 19ר9ײ מאנאטעז זעקם 9י9י אז אמ, םיסטעם ר9י
 אר־ שםיק די פץ פארדמםםע! תרכשנים די כט1ח9ט

 19פארדינסט די פאר גאזים אלם דינט דאם און בײםער
•19אט1םא קס9י 9עכםט1 די אין םאכזװ דארפמ זײ וואס

״גא־ די סיט !עמאחװ באנײט אח אט־יםמט דער
 םעק• דא,9לאר 1אי י״1קאספא ריגג1קטש9פאטם טישין
 איז ר9ארבײט איגסײד די פאר םםאגדאח־ם די םעם.
 *91 לם9שס911אײ איז 09 אח 19װאי91 רט9ם9םארב

 פאר גאדימתמװ ארבײםם אח ילס9סק װײדזש װאחױ
 אר־ ארױם 19091 האס ארבײםער רי9Tםברא9 הענד די

ס דער i« בייט .9«ר

 8שא יוניאןקלאוק קאמפאני פארביםעגער
 דער מיט סעטעלט אנדזשעלעם לאס אץ

אינטערנעשאנאל
חמ־■ פמ 19פאר־םחנס ליװײ׳ אים1ל 0191*191■ װײם

 *9ל90 א 1אי םעלדעט ואטיפיק, בײס אל1שא9119אינם
90911 n אר די «ן 191אײ אז דוביגסקי׳ נם9ז*ד9■ר  פ

 אנ• לאם אץ 19שעי ק1קלא ױניאן קאמפאני 900190*0
 19שרײב1רצ9אוגם 19ײאי*91 ז91צװאת91 איז חשעלאם,

שאנאל.9רנ9ט1אי 19י מיט נם9אגרים שאפ קלאחד א
 ל-9ײ קאםפאני״ 0191911 ל91.םא איז שאפ 19י

 תאס לאנג יאחמ םלאכוו^ סאל 126 באשאפטמט 193
 י•11א ם9י לױם ײגיא!. קאמפאני א חאט91 שאפ 19ד
 191 אז 190שלי1א זיד ארמיטער 9אל 19פ1דא נט,9ם

ף1דא 09 .1א11יא 19028 יעס ביז שאגל911901אי
 שםמחװ. ײססב19 19*1*י 19װמי גאשסאלסאײט ולײ1

 בא־ 19פ1דא אמײםער די םאר ילם9םק וױידזש די
 אק I9*ii* 19י םיט 19בײס1א *1 פת חװ9מ שטיםט

 ק-1קלא ם9ל9אגחש לאם די װאמת• צוױי פח םשד
ימיא!• ר9י פח 1זי 091 193אי שמחח מלא ן91זיי 19390

 חעבע־ קױגעו װיגיפעג אץ סלאוסמאכער
שכיחת די אױןש פראצענט פינח פון רוגג

i, בסט19ה ל91םי9ם 9 i i»  190H9190 קלאיק־ 
 י1 1א םעלדעם, .91919? ^9יפ1װי 1אי יוגיא! מאכער
ן1רונ939ה 19191P91191 9*11 0191 האס יוגיאז  פינף «
 די .19390קלאוק די 1« ת11שני די אױף נם9פראצ

װאך• צםע9ל קראפט אין ארײן איז רונג939ה
p אח דאס o 13 פראצענס פמף צוזײםא דיH939H 

 דװ־ץ i9«n?9i 193תא וױגיפעתרקל^קםאכאר ךי װאס
מ די האם 11119391 די יאד• דאם  אויםן i9i9i?9i 19*י

 19בײט1א י1 אז ס,190י119 “א ?ם1« 091 1« באזים
i9i**i 9 כאראגסיגס n 1911 שכיוזח די אין ריגג939ה 

.191שםײ 19סיסל נס939ל אױף פױיזאן די
019X9« פמף *ח 11119391 אלגעסײגע זײ חוץ א

1919V91 190«!** צאל א 19391 «199י*319 9ל9 1פא
.019x911 ם ד 1« 190 םיל 1911119991 9ל91דיתיד1אי
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 דןןם־ אין ארכעםער סארסעם 3סס
 יוניאו פ«ר םטרײסעו ראיס

אמחמנוננ
 09019? י1י9ל ״אםערי??! 19ד םת ר9ארבײט י1

 ט־עסטע י1 פוץ 9איינ ,191מישי יט,9טר9ד «ז ?אמפאני״
 ח־ײ םםיגם9באש לכע9װ לאנד 1אי ם9פירמ רם?ט9ק

 1סא םםריי? אק 1901119 19דיג ד.9רביים9 רט91הונ
 1דע .1911111*193 919093 און נונג9אנער? ױניאן

 ־19ט1אי י1 מי 091391 19191191 1901191 איז סםתיק
 191 1« אפשסימ!!! 1א 1אי 19וואונ91 האט שאנאל9נ
 9ל9 09119119119 האם *19809? *1 אח באאײ 1א3י9ל

 י91 םיט 0190*119 1א 19שרײב1צ19011א ים1 ן9מיטל
.19ױני

1* 319**190 &19*?1909, 191 P 19391 י״1י9ל 
 צודי# 1יא יי11 םים אך1 19תיר1ארגא 1901191 זיד

 9 019ר?ל9 לט9מ9י 193הא 190**319 *1 װי 091391
 *91 זיד האט ל919ס91ר901אי י1 אמ סטרײ? דאמ סיט

 יס19אײל אק 9םירמ n האם זײ, 191יזי1רגא9 19011
 די אויף רונג9העכ 019X9*» 19X*91 9 נאכגעגעבזמ

 «יד 19זאל 1909319 *1 אן n 1190*190 01א 111*30
 םאלס91 אח p*io 191 יוגיא!. 191 19 19שלים1א יט1
 ים1 193לי391 את שאפ 191 אמ 19111ל91 *19809? 19י

119119*01.
־ ױי ־חרך־־זי ־ מפ״ די ז

 אם1 זי װאס U119391 יי i90U9i?*m 1נא ים1 פאני,
 0י101א 9191*0198 אייף אם1 1א1 ,1939191 0ל9&91 ײ1

 די אט1 דאם ז.9רדינסם9פ 919זײ 190*1091 190 גאד
 איז עם װשיםלאז מי םאו־שםײן n ט1919ל9119ײמ319

 01*119119 יט1 ן91זײ 19בײם19 זײ װען 1901*1191 די
איגםערנעשאגאל. 191 אן 1909עסל1אנ זיך 19391 זיי איז

1« 190910190 די 9 1 ד אץ ל9190911901אי 1  ח
ש איס,1ס T* 1פלאט?י אברהם 191919119 ראל919ח

 1919011 ,191*0*0 1א* 19*11 191 1« 190910198 191
1 ,19019?1X191 019י9891יפ1א 191 193א n  9OT0 

 *1*193 19191 ל9190911901א* 19ל טיס ז9םארהאנדל
i9im א ן9רשרײב9אוגם אחi9 i .oi9o*ii91 901םי זײ 

 n 1909ל0א3 1909319 *1 19391 ,0191019 *1*1 0א1
.19סםריי?
 ךי 19X9191 »1 0*0*191 900*0, 1910 *1 0י1ל
198191 זיי 19»ייד *ס09נ (90 דרײסיג 19391 ר9ארבײם

 1» 0*091 ד* 1939191 סאס 19ױני ד* ארבײם. ד*
סםרײ^ אק 1901119 191זײ 190**119 די

 *T .0*11919 19זײ 01*89119 0191 **?100 191
319**190 n o s  i9i**t 193הא 1« לאת ט9סי? 191 אויף 

 19יתי די רוגג.9ל?9פ9ב 19x191 דעו• פמ םיםסאטי די
זיך 0190019891 יבאר9ל six 09119191 ז*ו אט1

19O*01Xl**T9 100 אק**p.

 איל״ דעקע״מאר, אץ שאפ דרעם דױטער
אינטערנעשאנאל דער מיט םעטעלט

 *91■ וױיס ביאליס, םאוײס «ן 909119םעל א אץ
 חפמ־ n 1910*0191 ל91שא9119ם1אי 19י פח זיחמם

 *n 9119 1911לו91 איז 19*ױנ 191 אז ,19 091ל90 םקי
אילינאי, ,i9o*9?9i איז שאפ 09דר 9דרים א 191יזי1

1919* אץ 193*119119 ז*ד אם1 1*9009? דעיי זיגס
ססאס.

או 1דע  091 193*10911901« איצס ד,אט װאם ס
 0190191 סאו דאבלױ ,חשאחן די א*ז 0190*1191יתיא

 די םלאכמ^ ל93 126 01*009093 93ל91 ?אמיאני״׳
319**190 19391 UH9391 9 191»1P1 11*30 *1 אױף ̂

1« uu9Pi9i9 *שליג• םאר *191*090 אזץ יתיאן דאז 
זײ־ 901פי 191 םים 191דלמ19רח98 די ים.31סכס טזמ

n  *191 0191*919119 *1 1» 1919191 01*89119 191
גלאזפאן. סעס איץ דאנ?אן חעלען ,198

i90*9P9i די איז!עווען* »9i*xi 0919* 1« שםאם 
119191 »  1909190 93*709 סיס בח תאס ױניא! די װ

p ?  09191 o*i p n x .191«91 ססאס אץ אנחאלט 
 091 0*0 ♦19?לײז־ D*190?9B »1 118*19 ?ס91 זיד
»09*191 119*0198, p o  19m דױי »i 0 דיP90P98 

תי די .01*1*19119  190*11919 אן 19 אױך פירט _19י
ױי 919119 די 1« 190**119 די צוױשעז קעם^עיז  ו

 *1W דרײ ra *גס089093 וועלפע «ן אימע ,19י?1398
190**319 D191• ערווארטדן ,03*193 ביאלים לוים 

ױך n »*•191 119*80198 193*1 1א* 0191 «ײ  9*8 י
«981*8 דדײ 91י193אי *1
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ער ער)יארר נױ ױ אכ מ ק או שאינט קל ד דז ר א א ב
 דזשאינט די איז םאנאםעז לעצטע
 דער מיט פארנומען געװען באארד
 רעארגאניזירען צו אזוי װי פראגע

 זאל עם כדי ױניאךאפאראט, דעם
 די םאר ארבײםעז עפעקטיװ מער

באלמעלאכעס. די םון איגטערעםען
 דזשאינם די וואו פלאץ ערשטע דאם

 אזוײגערוםע־ דעם אין איז אריינגעקוקט, האם באארד
דעפארטמענט. ״אום־אוױםאון״ ־נעם

גע־ איז פראבלעםען אגגעוױיטאגםטע די םון איינע
 אוט־אורטאץ דער טאג, צו היינם ביז נאד איז און װעז,

 אנאליז, po דיםקוםיע ברייםע גאנץ א נאד יראבלעם.
 צו נויםיג איז עס אז שלום, צום געקומען מיר ?91זײ

 דע־ דעם po פערזאנאל דעם אין ענדערונג אן מאכעז
 געווארן. געמאכם שוין איז ענדעדוגג די *אוטמענם.

 צו דאנק א אױםדריקען געלעגענהיים דער ביי וױל אין
 דעפארםמענם. דעם אין געארבײט האבען וועלכע די אלע
 רובין, דזשארדזש וױים־פרעזידענם צו םסעציעל און

 דעפארטמענם דעם םון הויפט דער געווען איז װעלכער
יאר. סינף װי «ער פאו

 װעלכע שװעריגקײםען די מים כאקאנם גום במ איך
ערםא־ פערזענלימר מײן דויד דורבגעמאכט. האם עד

 סיר װאם לײד־ םיר םוט עס ארבײם. די איז דןמ־ם
 זאל ער רוביג׳ען אױף וױרקען צו געלונגען ניט איז

 דער אז אבער םארשטײ איך פאסםען. זײן אױף בלײבעז
 קלאוקמאכער םילאדעלםיער דער ®ת חף זדינגעגדעד

 סאר־ געװעז איז רובמ ברדדער װעלכער מים ייניא?.
 אורזאכע די געװען איז יאו־ען, םילע פיל®, זײם בתדעז
 איבער־ צו םיר פאד געטאכט אוםמעגליד האם װעלכע
 אלענפאלם, פארבלײבעז• זאל ער אז רובינ׳ען דײגעז
 . ארבײם נײער זײז איז עיםאלג אים איד װמש

t . אורזאכען אירע און אום־אװ־םאון דאגמ די
 װיםיל אױף אום־אװ־םאון? לאגע די איז ױאם

 זײנען פעסטצישמעלען מעגליכקײם א געחאם האב איך
 אנגעהײערע פארגעקומען שעיער ןױם־אח־־־םאח די »יז

ען תג מ רל  עם קאגטראקם. סח םארשריםםעז די פת מ
 באלמעלאכעס «אל באדײםענדע א אז סאקם, א אויד איז

 ארבײםם־ זײערע מגען קרײודעס געהאם האבען װעלכע
 אויפ* די געקראגעז נים טאלעז ס?־ א po האבעז געבעד,

 דאס מרעכםיגט. זײנען זײ װעלכעד צו מרקזאמקײם
 באל־ די אױף װירקוסנ שלעכטע זלתו־ א געהאט האס

 בײגעםראגעז סיל מײגוגג, םײז נאד האם׳ po פעלאכעם
תו, ע  םער צוחערעז זין• זאלעז באלםעלאכעס די אז ד

 ימיאן. דער צו וױ באלעבאםים, די «ו
ט: וױ זײנען םאקםען די לג  מ

אוט־אװ• שעפעד די פון אדבײםער די ערשםענס׳
 אמעפאנגעז האבעז גאכלעםיגקײט, דער איבער מין,

 אנשםאם איבעל״ »ן אױף וױ 19ײני דער אויף קוקען
 און זײ פארםײדיגם וואס ארגאניזאציע, «ן אױף מי

 און שםרענג דורמוםירעז געמאכם שװעדער האם דאס
.0190*119 אמזער פון פארשריפםעז די •ינקםליד

ען אומופרידענהײם די האט — וװוײמנם  די מג
w ניי « P ח  אום־אװ־ אנגלקלימוז T’ האט װאם ײנז

ח ח אײמױדערממםע n ײרן• מ  ספעצי• אנדערע י
 גע״ דעם אויף געוױרקם סינוח^ אמײםטריעלע •ישע

•עחאנעל. סח מנקעז־גאנג
ײנימ מז םםעוי םמ א  אמ יענקעז *נגעמגגעז הא

ען. מינ  באלמס־ אלע און אינדוסםרי דמר פון נים מד
 בלומ נאר באטזמפםיגם. איר אין torn זוסלכס

שםע־ אין באלמעלאכעם די פח שםאנדיונקם ןנגען
j\n דיער אתטער געחאם האבען זײ װןלכע , rt 

ע בײ געםיל דעם פארשמארקט חאם מ  באלטע־ י
m באלמעלאכעס אנדערע די צו שײכות זײער 

 זיינען אינדוסםרי דער אין באשעםםיגם ײערען
9 nip װיכטמקײט. קלײנער 

 געהאם גים האם כאארר דזשאינם די —- דריטענם
 אױםגאבען אידע פאר ליגיע כאשמימטע סעסט

חוגג  אוו־םאח. אוט םון כאלטעלאטעס די גו מצי
n iu w ip ר געװארעז דיקםירם זײנעז o פיז מ n 

־ די פון פארשססנדעניש פון װי מ
 ליידןר םוז עס ענםװיקלתגען. איגדדסםר^

t באארד דזשאינם די ןך ■ען, p נים 
 פיזד ןמדןאדםאח סין פראנלעטץז די

 «אײק-9 ריפלןרסטחגיא וןפ מקסשמאגדפ פוץ
np* ס דעם אױף אינםזר לאקאלע עננע פון מזי

פײנבערג ישראל םמ
םענעדזשער גענפראל

 םירער אײניגע אז ווערען״ געזאגם מוז אויך רעסען.
 פון געװארען באהערשם זיינען באארד חשאינט פון

 א בלויז איז פראבלעם אום־אװ־טאמ דער אז געדאגק,
 — דערפאר אח יאר, עםליכע םון פראגע צײםוױיליגע

 עטװאס באשטיםען אמ קאפ׳ » דרעהעז זיך וואם צו
? םונדאמענטאלעם

 זיך אלעםאל נים קען ױניאן א אז אמת, איז עם
 א אבער ערוך, שולחן םון םארשריםםען לוים םירען

 פי־ װאלט, ליניע אויסגעהאלטענע םער־אדער־וױיניגער
 שארם־ די סמ מאם גרויסע א פארמידען געװען לייכט
 דער אין ענטװיקעלט זיך האם וואם ביטערקײט און קייט

אום־אװ־טאון. םון פראגע
גע־ א ביז אז ווערען צוגעגעבען אפילו םוז עם

 גע־ געװען רוביז דזשארדזש ברודער את גראד װיםען
 םון םירעד איעיגע אז געזאגם, האם ער װען רעכם

 ענג־באשרענקטען אן זעהר געהאט האבען ױגיאן דער
ארבײם ביסעל א קריגלן סמ םראגע דער צו צוגאנג

ר *ו כדי מ *  יג
 האט מען װען ספעציעל און ארבײם, מער ביסעל א

 װא־ צאל געװיםע א פאר גאראנםי א קרי־גען געקאגם
 טוט עם וואס געקיםערט גיט אפט שוין זײ האט כען.
 צוגאנג דער אט יארק. ניו אױםער שעפער די אק ייד

 ארבײטער די אויף װיקונג שלעכטע גאר א געהאם האט
 א געשאפען האט און אום־אװ״םאח םםעף דעם און

 איז װאס ארבייםער די צווישען מחיצה קינםטליכע
ױניאן. גאנצער דער פאר שעדליך

 מענשען צאל די *ז מעגליד, איז גאך דערצו
 םערי־ דער אױף אױפפאסעז געדארםט האבעז װעלכע
 אוים־ גרויםער דער סאר צו־קליין געװעץ אמ םאריע,

 שעםער די זײנען געאגראפיש װאם דעם איבער גאבע,
 ברייטען א איבער צושפריים םעריםאריע יענער אק

 אגענט במנעם א םאר שווער דעריבער איז עט אח שטחי
 םא־ עס װאס אױםםערקזאםקיים גויםיגע די געכען צו

 ספעציעלע דארםען זיך םאדערם עס אז זיד• דערט
 קיין קאז עם אז זיכעד. אין• pa אויפפערקזאסקײס״

זײן. נים םײנונגען צװיי
 אינדוסםריעל געװארען וױכםיג איז ארום אזױ,

 ווערען. גע&אכט זאל איבערבייט אן אז פטיכאלאגיש, און
 אק סײ און באארד דזשאינט פון צוגאנג דעם אק סײ

דעפארטםענט. פח פערזאנאל דעם
םירער־ די מאכען אויםמערקזאם דערבײ וױל איך

 ניט זאל םראדיציע װיםיל אז יוגיאן דער םת שאפם
 א םון אנםירונג דער אק סאקטאר װיכםיגער א זײן

 מאכען צי שםערען גיט טראדיציע אבער טאר יוניאן״
 צייט. צו צײם פץ גויםיג ווערען װעלכע ענדערוגגען

 ענדערונג די מאכעז צו יאר פינף גענומען האט עס
 אז פארשםעגדליך׳ גע&אכט. איצט האכען מיר װעלכע

 סםע־ נע&אכט, ווערט װאט ענדערונג וועלכע אירגענד
tr א אמ ציעל r r, אז גאראנםירעז. גיט קיינען ־קאן 

 אלעםען נאך וױיל פערפעקט, פראצענם הוגדערם איז עס
 אז בפרם און מלאכים, קײן נים מענשעז דאן־ זײנען

 זײן קאז מאםעריאל• נײעם קײן מיט נים האנדעלם מען
 און דא חסרוגות באוױיזען זיד װעלען צײם דער מיט או

 די אויםצובעסערען גרײם זײן מת יוניאן די אוץ דארם,
 בלױז נים און בארױיזען, זיך וועלען זײ ױאו טעות׳ן

 עם וױ הארצעז, פון אראפרעדען מיס באנוגענעז זיך
םארגאגגענהײט. דער אץ געווען את

 ארײנ־ איצס האבען מיר װעלכע מעגשען נײע די
 אױסםערקזאם איך וױל דעפארםמענט דעם אק געשיקם
 װעלכע אויםגאבען די אז גום גאנץ וױיס איך אז מאכען,

t o םיר וועלכע ענדןרוגגען די און זיד, שםעלען 
 ארבײםער די פת װאוילזײז דעס פאד מאכעז, װילעז

 זײנען םדײד׳ איז ארבײםער אלע םץ און אום־אודםאון
 איך אבער פאר. ויד שטעלען סך א וױ שווערער סיל

 אק װעםעראנזנז זײנען װעלכע מענשען די אז ערװארם
 שװעדע די גים װען אז געדענקען זאלען יוניאן, דער

 פיא־ די פון געװארען אדײגגעלײגם איו װאם ארבייט
 חװ־גרייכם נים קיינסאל יתיאז אתזעד װאלם נערען,
ױ ד היינם. זיך געסינען מיר װעלכע אױן• שטופע א

 אז געדעגקעו, זאל סטעןי דעד אז אױף וױל איך
nyuow » ידינן a םײגם !,איװ-מאאט־ן גןשיקט וחנרם

 פארקערם, באשםראםט. דערםים װערט ער אז ניט דאם
 םיר װעלכע םענשעז געשיקט מיר האבען פאל דעם אין

 אידעאליזם און גלויבעז גענוג האבען די אז באטראכטען
 טערי־ יענער אין אויפגאבע שױערע די דורכצופירען

 נים זיך װעם זיי םון ווער אירגעגד אויב און םאריע.
 װעם און הויך״ געהעריגער דער אויף שטעלען קאנען

 װי ערנסםקײם דער םים ארבייט זײן באטראכטען ניט
 פראבלעם. דעם צו צו איצם םרעם באארד חשאינט די

בלײבען. נים דארט לאע ער װעם
 ארגאניזאציאנעלע און אינדוםםריעלע די חוץ א

 וועלכע אויםגערעכענט, דא האבען מיר װאס אורזאכען
 ענדע־ אנגעװיזענע די םאכען צו באװעגט אונז האבען
 האבען דעפארטםענם, אוט־אװ־םאון דעם אין רועען

 נױטװענ־ םיגאנציעלע די געהאם זינען אין אייד מיר
 איק מח עם באארד. חשאינט אונזער םץ דיגקייטעז

 אזױ װי װעג, א ווערען געפונען מאל אלע פאר מאל
 אדבײם די אן םירט וועלכער באארד, חשאינט אונזער

 אץ באשעםטיגם זיינען וואס קלאוקמאכער אלע פאר
 אװעק־ זאל אום־אוױםח׳ סײ און יארק גױ אין םײ םרייד,

 םונ־ פיגאגציעלען געזונםען א אויף װערען געשםעלט
לײדען• גאנצע אלם יוניאן די וועם ניט, אויב דאםענט.
ארבײם״ שטיק װעגען װערטער פאר א איצם און

 פראגע דער אין פארװיקעלט סיילװײו אויך איז װאם
pc .דזשאינם דעם פון באשלום דער אוט״אורטאון 

 איג־ גאנצער דער אין ארבײם שםיק אײנצוםירען באארד
 דער צו בײםראגען פיל םײנוע םײן לױט װעט״ דוםםדי
 םון אײנפיתנג דער מיט פראבלעם• דער פון לײזוע

 יעדען פאר עםאבלירם ווערען פרײזען װאו שםיק״ארבײם,
 האבען באלםעלאכעס די עושטענט וועלען גארםענם,

 װעט צוױיםענם און מער׳ פארדינען צו געלעגענהײט א
 אויםצופאםען מעגליכקײט בעסערע א האבען מניאן די
 דעם םאר געםעטעלט װערט װעלכער פרײז דער אז

 טאקע זאל ױגיאן. דער םון צושטיםונג דער טיט גארמענט
װערען. כאצאלט

 זייער און םםעף נײעם דעם צו ױערםער פאד א נאך
 אג־ זאלען םיםלען אלע אז װילען סיר םענעחשער:

 אום־אװ־םאון ארבײםער די מאכען צו װערען געווענדעם
 אני זאלען זײ כדי יוניאן, דער פון טײל אקםיװען אן

 ניט איז יוניאז דעד און זײ צװישען אז פילען, הויבען
 ארײנ־ ארבײםער די *run iso מוזיצה• קײן פאראן
 פאםה־ װי אקטיװיםעםען, מעגליכע אלע אק ציהען
 די בלױז ארבײםען זאלען זײ אז שעפער די לירען

 אירגעגד װען אז זען דארף סען שטונחגן; געזעצליכע
 זאלעז זײ״ געגעז באגאנגען װערם פארכרעכען וועלכער

 יילען,צדער און יוגיאן דער צו קומען סרײװיליג זײ
 גטראל.קא בעסערען א מאכען מעגליך ארום אזױ איז

 צװישען ווערען• געשאםען מח עם — װארם איק מיט
 פון ארבײםער די און יוניאן דער פון פארשםײער דעם

 וועלכע פארשםעגדעגיש געגענזײםיגע יעגע שעפער. די
 איך בין ארום, אזױ צוםרויען• און רעספעקט ברענגם

 פארבע־ די אײגפירען קאגען םיר װעלען איבערצייגם,
״ אוט־אװ־מאון באלםעלאכעס די וועלכע צו סערונגען  יי

o לױס נעז n בארעכ־ אגריםענם דעם פון פארשױפט 
____ . קריגען. צו טיגם

 די־ אפםע שאפ״סיטינגען, אםםע האכען מײנט דאם
 ניס באלםעלאכעס, די צו רעדען םיםינגעז, סטריקם

 זיך. אויף קוקען םיר ווי כאלסעלאכעס די אויף קוקען
 יאר״ םערםעל א םאר רעדעם געהערם שוין האבען םיר

 וױכםיג• נים רעדעם שוין דינען אונז םאר און הונדעדם
 רעקרוםען בײע דאד זײנען אוט־אוו־טאון ארבײטער די

o זײ אק אײנצופלאנצען אום און n ר פון גײםם  ת
 און איבערצייגען וײ און רעדען זײ םיס מען מוז יוניאז׳

י געבען בלוח ניט אוקאזעז• י
o װעגעו חזרםער פאר א איצט אח n 90 נײעם* 

 את י9םיל נס.9רעפאויםס אמראוױסאון po ר9דזש9נ
 שוק האס ר9 יוגיאן• אתזער po זזדשות פניס קײץ גיט
 דיז פאסםעגם. po צאל ן באקליידם ױניאן אונזער אק

 אר־ po ר9יזש9נ90 ־rn געיחװ איו 19פאטס לעצםער
 יובגפר גאגץ א איז ער גאנתאציאנס״דעפארסםענם.

 פאר־ קאפ, גלייכמ א תאט )נש9ס ד9רגיש9ג9 19 םענש׳
 09ײ $ר י9 «19« איד איז 190איײיTO 9 װאס שםײט

ד פרפילמ• 93אויפגא זײן p ויכער 09ײ ן r y *י 
n קאאפעראציע 9פיל n  po איגםעזיגעשאנאל *P ײ  ד

שןיגט n ח # p• הןן בלרח וױל ודך ה זײן ני מ מנ  ווי
l*t o 9 19 זאםקיים p  0990 o n  1 9 P P W  oרבײם 

po pm «ר ל9ז ,9י9שװ W • 9 איז n נים ז9 זינען

-------------------------4 ו94ו םעברואר
n את םאל אלע n װעג בעםםער דער װעג גרינגערער

פארחאלםונג דפר אץ 1ענדערונגע אנדערע די
 ענדערונגען געםאכם שוין האבען םיר ױי אזוי

 באארד, חשאינם אין ארביים אונזער po טייל איין אין
 דער po םײלען אנדערע אז נאםירליד געװען שוין איז

 בםילא האבען םיר און ווערען אגגערירם זאלען ױניאן
 דזשאינט דער פץ דעפארםמענטם אין אנגעשטויסען זיך

 אין גענויםיגם דיר9ז זיך האבען װעלכע גופא באארד
ענדערונגען.

 ױגיאן דער פמ אויפגאבע װיכםיגע ערשטע די
 װערען אויםגעפאסם געהעריג װי זאל עס אז זעהן צו איז

 ארויםצודרייען זיך זוכען װעלכע באלעבאםים די אויף
 ארבײטער די צו האבען די װעלכע פליכטען די פון
 מען מח דורכצוםירען דאס און אינדוסםרי, דער צו אוץ

 מים־ ברײטער דער פון מיטהילף אקםיװע די האבען
 זיק ניט טאר דאם און נים קאן דאס גלידערשאםם.

 לעצטער דער אין םפעציעל אײנצעלנע. פון ארבײט די
 פאר־ באלעבאםים אונזערע פון םך א זיך האבען צײט

 מיטלען אנגעװעגדעם און ױניאן. דער מים מאםםען
 צװעק דעם פאר כאראקטער זויבערען זעהר נים א פון

 םע־ צו מיטגלידער, די אויף שרעק א אנצואװארפען
 זייעי־ע דורכצוםירען כדי באלמעלאכעם, די ראריזירען

 באלמעלאכעם די בארויבען אץ פלענער שװינדלערישע
 נאך ערװארבען האבען זיי װאס רעכטען, דיערע פון

קאמף. פון יארען פיל אזוי
 אין געװען איז װאם אלץ, געםאן האם ױניאן די

 אומםאראנםווארם־ דער צו דערלאזען צו נים כחות אירע
 אקטיװע וױיניג צו גאר אז האלם איך אבער ליכקיים.

 אין באםײליגם זיך־ האבעז ױניאן דער םון מעמבערם
i n .־־19 רציג9נה9אם זעהר דא וױל איך ארבעט 

 רעסאכוקאלק דא הײנס נאד זײנען לס אויב אז קלערען
 דורכגעםירם קאנען אויפגאבען די אז דענקען װעלכע
i םמ בלױז װערען n האבען דאן אגגעשטעלםע. ױניאנם 

o אײד געלעדענם• וױיגיג זעהר זײ n װעל• ארגומענם 
 אלם. דינען קלאוקםאכער אונזערע אז באגוצם, מען כען
p איו ריכםיג ניט פאר איד באםראכם װ., אז. א. in 
 איבערצײגם במ איד pא קלאוקמאכער, די קאן איך אז
 שםארקער און קאםםסלוםם םום, גענוג דא איז עס אז

 אירגענד אנצילע^ען קלאוקמאכער אונזערע בײ װילען
 די נויסיג װען אםילו pא באלעבאםים, די po װעמען

 זיד זײ ?אמה קאנםראל ױגיאן po אז צוזאמען, אלע
 דעמאנ־ נאכאמאל םח יתיאז די אויםדרעהען• ניט

o םטרירעז n ,צווימען צו כח גענוג האט זי אז םאקם 
 נים זוכמ 1מי רעםפעקםירען. צו זי באלעבאטים די

 קעםםען צו גרײם זײנען 1םי 1אבע ,9אוםמעגליג דאם
רעכם. אונוער אלם באםראכםען מיר וואם □n פאר

 *nJ9 געײיסע געמאכט אױך דערםאר האכען מיר
o אין רונגעז n ארגאניזאציאנם o n־«oi9oo. ברודער 

i אלס ארײן דארם געהם בארוכאײיץ חש. n םענע־ 
p װעלכע אירגענד pא דזשער ;iinn i9, ײעלעז װעלכע 
 םים װערען. געםאכם דאו־ם װעלען נױטיג דק דארם
m מיטזזילף po א לאקאלע דיp מים־ אקםיװע די 

סי מיר ערװארטען גליחנר צו מ  אױס־ יענע עז1ד
o 1םא כענם.919אויםג האב איך װעלכע גאבעז n צװעק 
 po םאביליזאציע־םאו־זאמלונג ערשטע די םיר רופעז

19t 9אקםיײ V»’D. י דין ז9ל9ײ שוײת די ן9ײ  1י
i שויז װעם דײק n גע־ אסנעהאלסעז האבען םיםיע 

מארען
t o די איז נחװ־ונג9 אן געמאכס אויך האבעז 

»m־j געהאם האבען םיר וױ אזוי רטמענטס.עפאד 
 האבען דעפארםמענט, דזשאבינג איץ אפםיילונגעז דריי

i אונםער אײנעם׳ אק צוזאמעגגעשמאלצען זײ 1םי n 
 מ. 19T13 די מים םלוצקי 19tiio po סאײואלטונג

 אײ־ יעדער געהילסען. ױינע אלס סישער מ. po כאמא
po 19a 9םונקצי באשםיםםע א האבעז װעם זײ po 

 םיט באציהוגגען אירע אק ײגיאז, די װעם או־ום אזױ
m םאו־םרעםער איק דדרך האנדלען אםס׳ן, חשאבערס׳ 
 אײנ־ 19פ א אין רעז9ײ ם1געסי װעם אי־כײם ך איז

סארמע. 1הייטליכע
געװארען געפאכט אויך איז ענדערונג ענליכע אן

%%00 ------------- --- -i------------ -------a■ 1— — -------------* po םארוואלםומ דער po ד קאוגםיל ל9י1אינדאםט  ח
 *9190 אלס בלײבס פײנממע מ• ר9ברוז־ נס.9פארםמ
נוםא9קאראם po 19םשגײז־9בר 19T13 םיס חשזמ־.

 teL ii--------t ---------- געהילפען. ®לס
i 19ײ9ג אויך איז עגחװ־זנגען 9ל9 די איז n ד  מ

תיןן די אז דאנק  191*1909 םײל 19O019& צוס זאל י
ד o 9 ײי nזי,9סם 19דװײלם po די ס9ײ חמ־בײ npip 
־ וסעז•ס 9ד39סײיבא 19א־^שעיס יייד

P0 1939 1 1901911 190 9 0איצH9139 9ל9 י* 
 •19191193 09391910י1א 193*91 193*1 93ל911 193111

איז 09 191*91 צײם 9היפש בסנץ 9 ם19געדוי האס עס

 אײנע ענדערונס די אם מאכען 1צ געײארעז מעגליד
po םאר־ אזוי זיו האט פראגע די ווארום אורזאכען די 

i אײניגע װאם איז צויגען n  po גלויבען םירערשאסם 
po ישרײב ,נים — שפריך־װארם אלםען po מעק! נים 
 מאכען װעלען װאלםען די אלםען.״ בײם בלײבען עם זאל

 עם ווען אבער װעלם, גאגצער m אין עגדערוטנען
i איז ענדעתנגען מאכעז צו קומם n הוח, אייגענער 

 װערען ליך1נאםי צײנער.׳ וײיםעז װי 1ע1שורע עס איז
 אכם1געב קאנען װעלכע גומענםען1א לײ1אלע אנגעגעבען

 p̂־0 איך כאטש אלטען. בײם בלייבען1םא צו װערעז
 אומ־ אן 1פא 1אבע איך האלם .1ױנגע 1גא p’p נים בין

 1א 1בײםע1א אן po אז נויםװענדיגקיים, 1באדינגםע
 געמאכם צייט צו ציים פון מוזען po סען1דא גאניזאציע

 מאכען מעגליד זאלעז װעלכע עגדעײמען אזעלכע ען1װע
 װעלכע ענםװיקלונגען י1 נאכצופאלגען ױניאן m 1פא

o איז םאג־םעגליך 1פא קומעז n ען.1פי 1מי װאס קאמף
ברוקלין אין דערגרײכונגע! אונזטרע

po ברוקלין• װעגען ווערםער פאר א איצם i n 
p װעט סעזאן 1איצטיגע i דעם זיים 1יםע1ד 1דע 

 װי אזוי po יק.1צי 1יא א מיס סםאפעחש יקלין1ב
 גענד1אי מים ען1פאלעמיזי צו זינען po נים האב איך

 פאקםען, פאר א פעםטשסעלען בלויז איך װיל װעסען,
אליין• ייד פאר עדען1 םײנונג p’o נאד וועלכע
גע־ האבען 1מי וואם צייס 1דע 1פא שםענם:1ע
 pw 1מי האבען בײקלין, po ענדעײנגזמ די מאכם

 װעל־ 1בײטע1א צאל גײיסע א אז שטוםע א !עהנוײיכם
 גוײים piw זײנען שעפער. בײקלינזמ־ אין בײםען1א כע
 בא־ די װען באקלאגען, זיד ײניאז m אין מעז1? 1צ

 נים זײ דלדןגאחבא ז9ס**ארב זײ ײדמדז בײ לפבאסים
 1סא עם אכם10בא איך אז באםאנען, װיל איך יכםיג1
 װעלכע po צרות די pם אײנע וױיל געװינס. גײיסען א

 po װאם םאקם m געײעז אח געליםען האם ײניאן די
 גע־ m געויארעז אײנגעסלאנצם ro מאס 1ס־ױםע א

 אז בײקליה po 190בײ1א די םמ םוחות די po דאנק
 שםיף• אלס די אכם1באט באארד דזשאינט 1יארקע נױ די
?’i n i. זײ־ אודזאכען, באשםיםםע דאנק א װען, אסילו 

p^ow אלעמאל בכדו ניס םיר נען ioiynoio זײערע 
 פען1ײנצראװא1א געלמגען 1אבע אונז no קוײװדעס,

o 1אהינצ n סונק po באװאוםםזיניגקײם. ױניאז i n 
i איז האבעז 1אר־בייםע די װאס צוםײיעז׳ n גע־ צײם 

 איינ־ םעגליכקײס די אונז גיס ײניאן, m 1צ אגעז1ק
 אז ,1שעפע בײקלינען די po באדינגונגען צושםעלען

 אר־ אנדערע די סײ po pב^וקל po 190**319 די סײ
i 1סי 1בייםע n זײ, צװישען אז סילען, י1סינדוםם 
קאנ־■ האלז־שנײדענדע קײן דין נים׳ טאר און נים דאו״ף

מ• מ קי
t װען — צװײםענס o אונ־ אײנגעשטעלם האבען 

n v i ב^וקל אין אפיסעסp ציג1סע געסינעז 1םי האבעז 
 א-1םע זײנען באלםעלאכעם די װאו שעפער 1מע אדעו־

o r m געװאו־ען po ־1א צו געווען געצװאונגען זײנען 
 װי־ באצאלט נעמען שטונדעז, אומבאגרענעצםע בייםען

 וואו po געגעגען. 1נא די האבען באלעבאםים די סיל
 אזײינשטעלען געקאנט נים האס 1עטע1ױניאז־פאו־ם א
 On געלעזם ניס גאנצען po גאך האבען 1*0 .010 א

t נאר פראבלעם, o זאגען באשםימם הײנט שוין קאנען 
t דאס o צאל די האבען ^ ל  שע־ ע1בא1נקאנםראלי1א ײי
 בק איד אח •15 או־ום po צאל m צי ם1עדוצי1 פער
 ײערעז• פאו־סיג אויך to ז9ל9וי 15 די מיס אז 1זיכע

 — נאצאלס 19טײ 190191 האכעז 1םי אז אשת, איז עס
 מען ;סארלויחח לעבען דיז האס או־בייםעו־ ײנגזװ־ א

 1אבע ;צושלאגען איממאל נים פיקעםס אונזערע האם
p*o אונםעחזעלם די :סעסםגעשטעלם מ*ר האבען זאך
זאגען. נים מער •m קיק יוגיאז m װעם

o n אונקאנםחד אלע די אט םיר האבען שםע1ע 
 טשער־ אומפארםײאישעז צום געבראכם שעפעו־ 91א31לי

 זײ אז אינסםרוקציעם געגעבען זײ האם 19 א<ז מאז
 אױב אגרימענם. po *סםעז1פארש די נאכקומעז מחען

 אםא־ זייערע po װערען או־מסגעװאו־פעז זײ 19ל9װ נים,
 זײן ניט װעלען זײ אז מימם דאם װאס סיסיישאנס,
 האבען װעלכע די po או־בײם קי־יגעז n באו־עכםיגט

 to אז םעו־, נאד po ײניאן. m םים 19«קם1קאנם
 ניס זאלען זײ אז וען אויס סאג po איין סאג וועלען
 po דאלארם 1טע1הונרע קלאוקם. קײן 191*1*1390

9m ;זײ . po 1919091 קאלעקםיו־ט זײנען אף1שס 39 
 בײם *o*ii*p9o סײנצולעגעז I9xnooi9i 191191 זײממ

 ארבײם *1 אז אםת איז עם םשערםאן. זװמפארםײאישען
po ת  לד,i9oio 93 90*111 הר9ז מקאסם אתז האס קלץב

to 19 אימװזױיגם, 1939 193זיי to קיאר האבען 
po ap ir m  po 10 m  19 l9»*i9P בלױז m

ט----------------------------- ײ ז ) * 19
iu איז כח, ױניאג׳ס yi קאנםראקםאז־ס די צװיגגען 1צ 

po גאדינממען. ױניאן נאכצוקוםען 1עבע1בײם1א די
*91 !עמאכם ציים דער דורך זײנען — דױםעגס

 האבען to שעסעה די אין באזוכעז 6,000 1איבע ען1ווא
o דײ־ד n בתק־ די אין דירעקם ען1א1עק1ײנ1א 1יא 

 1מי ארבײםעה סון קאמפלייגס 997 אםיסעס לינער
i מאס־םיטיגגען אפגעהאלםען האבען  po* 1בײטע1א, 

 םיםינ־ 1מעמבע אקםיװע po מיטימען, ליים1שאפ־טשע
 !עקומען דינען עם 1װעלכע צו באוט־וײיד א אדן גען,

 ־91אפ זיינען מיטינגען שאפ און באלמעלאכעם, 2,000
.385 ען1געװא האלטען

 צײם 1גאנצע 1דע 1פא ט1פונקציאני ד-אט דעם חוץ
 באזוכען צו מעמבעתן אקםיװע פון קאמיטע אל1פאט א

 זאל װאד ע1*שעה׳די35 די אז זען צו אום 1שעפע די
 לעצונגען1סא עפונען1 האט מען װאו ען.1ווע אפגעהיט

 ם־1אנםװא1סא צו ען1געווא געתפען ס1מעמבע די זײנעז
 סאר האם װעלכע קאמיטע יװענס1ג 1דע 1פא ליכקײט

 גלײנצײםי! וקלין.po 13 ם1סונקציאני צװעק דעם
 ט־1אגםװא1םא צו באלעבאטים די !עחיפען 1םי האבען

 *1סא די 1פא אף1שם באצאלם האבען ױי און ליכקײם
 אומ־ צש ען1עװא1 ופען1ע1 ן9זיינ 919אני ן.9צינג9ל

מאן.19טש ן9םייאיש1פא
 n פון מאנט9איינג צייט 19י דוי־ד ן9האב 1מי

 1סא י9ק־ם9ב אין 1דאלא 21,000 19יב1א באםים9באל
po i9 ן9נומ91ײג1א ן9האב i*o .190בײ1א o m n o 

 ן919סל 9לכ9װ ײניאז, 19י איז 0193090 190191הונ
19190 po 0909פ 9צייטוױיליג אויף ן9ײס31א זאז9ס צו. 

 םוײ 91נדלי9צ po 91נדלי9צ 01קםי9קאל 19האב 1םי
in i9 i דױם. אין 1דאלא

־91 האבמ 1מי אז האלט איך — ט1װא סיין מיט
it i 1א* 0911 ד9לכ9וו ?דאסט, P® קװאל א עפענם n* 
 9אל 19לם9ה po 9ראל 9נד9אדיים3 א ן9שםיל קונסם

 אר־ 9אםת׳ איינצוםירמ י1אינווםט m פמ ר90ײ3אר
111191.

i בײ n אז ן91זא איך װיל נהײט919ל9ג n9W0 
 *1א91 19שײ אםת3 ן93הא קליןpo 113 9לם9שט9אמ

o קוםם קתװים סד א 19ז ײם•3 n ױ13 19חש919ם 
m 19 קאסאנדT13 19רוד3 ,01900*09 זײן לדץ,9ז 
ppo9 po. אלינםקי1קא

 פון םערךעט^ר ערשטער בראה, בערנארד
געשטארבען אינטערנעשאגאל, דער

7 o nקאתםי קינגס אין ז931שםא91 איז יאנואו־ ן9ם 
 191110 סמ ז919פיאנ 9רשט9 די po איינעד האספיםאל,

io?90 19רשםi*o po 9 שאגאל9119אינם o n־io tn o 
אף.13 1101193 191

 19 יאר• 82 ז9װ91 אלם ro 1919ב1שםא1סא חװ־
191191 ro 193קמא1קלא די ן91אניזי11א אין 1סי9ס. 

o n  po 1 19 װאם 1םא 19oi?9ii93*io ro9אםעריק אד 
90 191191 ro  19 .1886 poקn0*1901* 1םא m  po 
o שאנאל91 n  po 0190100091 91* זי װאס 1סא ro 

r3 1904 װאחמ  1900 po. ?זיד סינס91 19נאמ זײ 
 p?9i«19 האם שאנאל9119אמס די װאס 1901םשא אויפ?

i n  po או־.3י9ל אװ 1רעישא9ד90 19ײק9אמ
 n*® ?1?לא אלס די910 ײם3 געאי־בײם האט בראף

190, T  K M  r3 91 01*11903 איז 19 יי^11צ* 
o 9 װאחמ n1909090 1זײא מאוגם אױף תאו•39ם נהה.* 

i9T די i3 נסאקאחשײ םשארלס? po ־09ל ל91י09ס
i 9111*01 11993 1סי קאװיץ n־ po קעפ סיליפ po
m אסיס לא191דושע  po פאר* תאמן שאנאל9ג19אמם 
לויייע m בײ ױנימ די ?עסראס



ט ײ גערעכטיגקײמ ־*{420 ז

פ׳ן ױ ר א ע כ א מ ם ע ר ט ד נ א ר mMj פ
פראגראם\ אינדתזםויעלען אתזפר ותנגען אסאל נאך

 וואכען פאר לעצטע די פון פארלויף ק
 פרעםע טעגלאכער דער אין זיינען

ארםיק־ לעעערע עטלאכע ערשינען
זי־ ברידער די סון געשריבען לען

 ברױו אויך װי ד״אכמאן, און מערמאן
 נייעם דעם איבער מיםגלידער, םמ

אונ־ װעלכען םלאן אינדוםטריעלען
באלעבאטים. די םארגעשלאגען לעצםענס האם יוגיאן זער

 נים םוד קיין םירערשאםם ױניאן דער םאר איז עס
 עולם. ברייטען דעם םרעםד באדײטענד איז ענין דער אז
 סיט־ דורכשניטלאכען דעם מצד פלאן צום באציאונג די

 דאס, םקעפטיש. ביםעל היבש א און קאלט. איז גליד
 אין ערקלערען צו פרובירט אנומעלט עם האב איך װי

פארשטיין. צו לייכט איז ״גערעכםיגקײם״ דער
אר־ פראגרעםױוע און קעםםערישע א אלעס ׳מיר

 מיט אפגעגעבען תםיד זיד האבעז ארגאניזאציע, בעםער
 אר־ את שטונדעז שכירות, אויםגאבען, ריין־עקאנאמישע

 םיר האבען יאר לאנגע 30 קרוב מטם־באדינגונגען.
 די אט פאר קאמםען פארביטערמע און לאנגע אמעםירם

 דינען בלוט און שוױים ימ׳ען. באדיגגונגען. ענלאבע און
 זײנען קרבנות טויזענטעד געווארעז. םארגאםעז דעו־בײט

 באטא־ אונזערע האבען ענדלאך געפאלען. שלאכט אק
 אצינד עטעזארב לידערגמימ חװ־ענוא געזיגם. ״ליאנעך
 מא־ זייגען שעפער די באדיגגונגען. גינםםיגע אונםער

ווענטילירם. און באלױכםעז גוט זײנען דערניזירם;
 טעג. 5 צו געווארעז פארקלענערם איז ארבעטם־װאך די

 ארבעטער דער טאב א שעה 7 צו פארקירצט שםונדען
 באהאנדעלם ווערט ער חשאב. זײן צו רעכס דאט האט
 זאל עם ווער ער האט נים אויב און ארץ, דרד םיט
 מיט געזיבערט איז ער קרױודע. זײן פאר אגגעמעז זיד

הילף. םעדיצינישער און בענעפים קראנקען
 און אקציע- יאליטישע זײן דרך ײױאן, זײז דורך־

 דעםאקראםיש־בירגערלאמן זײן םיט זיך באגוצענדיג
 באווארענען צו רעגירוגג דעו געצװאונגעז ער האט רעכם

 אײנ• אז םיט ארבעםםלאזיגקײם־פאחיכערוגג, םיט אים
 האבען נאך און נאך און דאט אט עלםער, וער צו קוגפט

 ער־ האנדלוגג, קאלעקטיווער זײער דורך ארבעםער- די
 אונערםיז^אכער שװערעו/ יאר 30 פון משן■ אין אבערס
 דער אין םעלם זאכעלע קלימינקע אײן אבער ארנעם.
 — געמאלען דא האב איך ײעלכע פאנאראמע שיינער
ח. ם ת ו

 הױפם־צרד- די אח פרײגם ליבע םײנע דא אמ
 אדמיניםט^ט. װאויל גאנץ ױגיאן שייגע א פו־נםת.

 בליק שײנעם גאנץ א םיט קולםורעל. ירןגרעסיװ.
 םעםט־ איז דאס לזזם. — םעלט עס אבער צוגאגג. איז

 איז װעלכע אוגםעדזוכוגג דער איז געװארען געשטעלם
 באארד. חשאיגם אוגזער פון געװארען געמאכט לעצטענט

 סאר־ דורכשניםלאכע די זײנען אונםעחוכומ חנר לויט
 עםוואס דרעסמאכער דורכשגיםלאכען דעם פון דיגםםעז
n א דאלאר םויזענד 1 פון הענער r םײנט דאם װאס 
 זײנען עם אז זיך, סארשםיים װאך. א דאלאי־ 20 נםעט

jm דינען סער. םך א סארדימן ײעלכע דרעספאכער 
 איז וױיניגער. פארדינעז װעלכע סך א דא אויד אבער

 קײן סען קען וואך א דאלאר 20 מיט װײלע שלעכם.
 ארום אזױ וױ זעחן עם הײםם םעז םח םאכעז• גיט לעבעז

 דרעסםאכער. די םון םארדיגםטעז די פארגרעסערעז צו
 פאר• — מעטאחמ אלםע די ונו נעמען זיד מיר זאלען

 אז פאדערען לוין? אונזער אין העכערונג א לאנגעז
 מען זאל שסונדע א סענם 90 סון םיניםום א אנשטאם

 אנשטאט אז פארלאגגען םעז זאל דאלאר? א מאמז
 מער נים ארבעמען פען זאל ארבעם װאד א שטונדען 86
 בײדע םארלאגגען סען זאל אפשר: שםוגדען? 80 •ון

 םעז אז יײז װעם װאם איץ אפשר? צחאמען? זאכעז
 האבעגדיג און סםרייקען? םען זאל קריגעז, ניט עס וועם

 *ז געזיכערט שױן םיר זײנען סםרײק, דנם מוזאתען
 װעלען געחעמרם, ױעדם לױן אתזער װאס דעויסים
 אונ־ פון םירערשאפם וײ מרז־ינםםעז? אונזערן שטײגעז

 אוג אבסאלוט אק Dtp אז איבערגייגם איז ימיןן וןד
 שטופע די דערגרייכם וואלםען מיר װען אםת׳ םעגלאך.

 אצינד, האבעז מאםםיר #שלקאםערארגאנמאציע •ון
 דער געווען איז יארק גיו װןן — גוריק ר8י 90 ווי•

 באזעצם זיך האבען איםיגראנםלן װאו •לאץ אײנציגעו
o װאלם דאמדדקלײדעד, געגייט האם מען װאו שן f 

ו צןתאלטןן• גןוױט ן ג ןלטן די פןד גיט איז יארק גיו ן

 שניי־ קלענערע און גרעםערע דא זייגען עס יארי^ נױ
 איז שנײדעריי אמ יארק• נױ אויםער צענטערס דער
 אימיגראנטען. אמאליגע אונזערע פון חזקה די מער ניט

 מאדער־ און אםעריקאגיזירט צוביםלאך איז שגײדערײ
 דעם וועגען םפק אין דיט איר אויב געווארען. ניזירם
 באקענט און ״דזשאםטים״ אונזער אין אקארשט לייענם

 אין אריץ קוםען וועלכע עלעמענםען נײע די מיט זיך
 מלאכה די אויסגעלערענט זיך האבען זײ טרייד. אונזער

 מיט־ ױניאן גוםע גאנץ אויך גלייכצייטיג דינעז זיי און
 מיט םאקטען זיינען דאס קעמםער. בראווע און גלידער
 געענדערטע צייטען, נייע רעכענען. זיך פוז מען װעלכע

 איז טעגדענצען. נייע ארוים זיך םון רופען אומשטענז־ען,
 האכמאן ברודער מים באארד דזשאינט אוגזער דעריבער

 אוים־ גרינדלאכע און באראטונגען םילע נאך בראש,
 װערען געםונעז םוז עם אז שלום צום געקוטען םארשונגען

 דרעס־טרעיד, דעם מאדערניזירען — אויסוועג אנדער אן
 און ״גױועץ״ אפשאםען םארוואלטונג״ די אויםבעםערען
דרעםעם. אויף נאכםראגע די םארגרעםערען

 ברידער די םון ארטיקלען אויבענדערמאנטע די
 ליטע* םפעציעלע די אויך װי האכמאן און זימערמאז

 גע־ ארויםגעגעבען עגין דעם װעגען איז װעלכע ראטור
 אונ־ ,22 לאקאל און באארד חשאינט דער דורך ווארען

 ױאם איז צרה הויפט אונוער אז פאקט דעם טערשטרייכם
 W באוױיזם אוגטערזוכונג אונזער און ארבעט סעלט עם

 ארבייט, םעלט עם ווארום םיבות הויפט די סון איעע
 אונסער םיםטעם אפגעלעכטע און םארשימעלםע די איז

 מארק. חיגען אין פראדוצירט ווערען דרעסעם וועלכע
 יארק גױ םמ אנטלויםט ארבעט די פראםט און פשוט

 עקא־ און מאדערנע גרויםע, וואו צענםערם אנדערע אין
 אויף עס מאכען םאבריקען םארוואלטעטע גום נאטיש
ביליגער. און בעםער

 צו לעפערלאך «שוט אח אוםשטענדעז די אונטער
 גיט אונז געחערט װעלכער ענין אז איז דאם אז זאגען

 קאפ״ זײער דרײען מלעבאםים די זיך .זאלען אז•
 דער אױף אםילו ניט שײז קליעט װאס כאתויוםונג א את

 דא אמגר װיל איד עװעגיו• טער7 דער אין בירזשע
 וױכטעע — מײגונג םײן לױם — 2 נאך קאנםטאטירען

 בא־ די ווען אםילו אז ערשםענם, — נעםלאד ■וגקםען,
 בשום עט מײגט אננעטען, פלאז דעם וועלען לעבאטים

 ארבעט ארגאגמאציאנס די אפ שטעלעז סיר אז גיט, אופן
ק חיגעז דעם אין ר ח »מ מ מ  עם םארקערט, לאנד. אי

 אן אינטערנעשאנאל דער מצד צוגעגרייס אצינד װערם
 א םך א אויף קעמיעיז ארגאניזאציאגס איגטענםױוער

 *וױײ סריער. איז עס ױען ווי מאםשטאב״ ברײטערען
 אײגציגע די נים ■לאן אינדוםטריעלער דער אח טענם

 באלעבאטים. די שטעלט יוניאז די װעלכען פאדערונג
 18 ארויםגעשטעלט ױניאז די האט ארום און ארום

 בײ געװארעז אנאליזירם ברײט זײנעז ױעלכע פוגקםען
 איבעריגע די אור 22 לאקאל טת טיטינגעז לעצטע די

לאקאלעז•
אונ• וױ גיך אזױ אז איבערצײגט, פעםם בק איד

 נײעם דעם אמ אריענטירעז זיד וחנלעז מיטגלידער זערע
 װעלעז און פראגראם אינדוםטריעלער דער צו צוגאנג

 אױטפאםוגג פראקםישער זײז םיט באקענעז גענוי זיך
 די אוץ באדײםוגג געוואלדיגעז זײן איינזעז זײ װעלען

אנםהאלט. ער װאם אויסזיכםעז
\ ענספער אן אויף ענםפער אן

״םרײ־ דער סמ שאט״ *ביג דער יודיטש, «. חבר
 יא־ (.םרײזזײט״, ארםיקעל לעגגערעז א אין האם תײט״
 פרא־ עםלאכע אױף עגםםערען צו ■תבירם םעז)13 נואר
 אירע בטגע צײםוגג זיק געשםעלס האב איד װעלכע געז

י םירערשאםם. איר אח ימקמ אוגזעד אויף אטאקעט
 םיר גרײט איז ״ער אז ײדיםש, חבר םיר זאגט

 אויב יארםעלקע״ א םים *ילינדער־חוט 8 קױסעז צו
 האכמאנ׳ם געגען געגנערשאםט אז וײזעןבאו וועל איד

מ םײנט ילאז ע  ראשות איד ײעל יתקײ• דער געגען ה
 גע־ אזױ דער אז דין םודיע יודיםש חבר חשוב׳ז דעם

 אםו^ ילאן. nr«״ דער איז ■לאז האכפאז רוםענער
דרעם די אבער פאדגעשלאגען, פלאז דעם האם האכמאן
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 אגגזך אײנשםימיג און ארומגערעדם גריגדלאד פלאן דעם

אםאקירם גים תאכסאז דאד װעדס צװײסענס, נומזװ.
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 םאזיםױועז דק םאר אטאקירט יא װערט ער קנײםשט.
 םאר וואם פראגראם. ױניאנ׳ם דער לטובת ארויסםריט

 פרו־ ניט דא זאל יודיטש חבר מחיצה געקינצעלטע א
 פאלג־ העלםען. ניט אים עם װעט אוועקשטעלעז, בירען

 אטאקע אן פלאן״ ״האכמאג׳ם אויף אטאקע אן מיינט לאך
 ״ארבעטער אן ניט טוט דאס און ױניאן דער אויף

 יר די װען צײם דער בײ בפרט צײטונג״. םריינדלאכע
 װעגען באלעבאטים די מיט קאנםערירען אין האלט גיאן

אגרימענטם. די באנייעז
צילינדער־ זיין ױדיםש׳ן וזבר מוחל איך בין הגם

 ״פרייהייט״ זײנע און ער יארמעלקע. דער מיט הוט
 אפט בײטעז װעלכע קאמעדיאגטען אלטע זיינען קאלעגען

 װי, זין כלי די אין זיך נויםיגען אץ ראליעם זייערע
 ארא־ און יארמעלקעם פאות׳ן, און בערד פאלשע למשל,
 בא־ און אקראבאט פיץ גיט בין איך םורבאנעם. בישע
מתלתלים. די ניט דארף

 אונזער אויף אטאקעם די װעגען םארגעםט יודיטש
 האב איד װעלכע צו קארעספאנדענטען דינע םון ױביאז

 רעכטצוםער־ זוכט און אויםמערקזאמקײם, דץ געצויגען
 ױניאן ארבעםער שיך די צו צוגאגג זייער םאר זיך טיגעז

 אר־ שיך די וואם אראנדזשמענט ״יעדע וואם דערםאר
 בא־ איינשליסען זיך איז מוז אן נעמט ױניאן בעטער

 קייז איז אז און ארבעט מער םאר גאראנטיעם שטימטע
 איז דאם ־ס״■חאײז־ססנדל די שןלדמען ניט דאם טאר פאל

 לעצטען מײז אין אז לעזער דעם דערמאנען *ו גויםיג
ד שיך־ארבעטער די אז אנגעװיזען איך האב ארםיקעל  י

 פירערשאפם, קאמוניםטישער אונטער איז וועלכע ניאז,
 װעל־ דער װי פראגראם ענלאבען אן אנגענומען האט
 ױניאן. אונזער םון םארגעשלאגעז (םיילוױיז) װערט בער

 םאר־ צוליב אונזערען, און מעז אפלאדירט פלאז יענעם
ארונטער. מען רײםט אורזאכען. שטעבדלאכע
 אםילו שוין איז וואם אײנעם םאר ״אז זאגט, יודיטש

 שײן ניט געווען ■שוט איז אסעמבלימאן. אז געװען
 אז צו גיבען זײ הײסט, דאם סאקט״. דעם אױסצולאזעז

 מענ־ זײערע װאו ױניאגם די ונו צוגאנג אײן האכעז זײ
 זײ ױאו דארם אנדערע, אז און ראלע* א שיילען שען

 די םיט טשװעקעל דאם געווארעז• באזייםיגס זײנעז
 איר״ זעם עם״ רופעז קלאוקמאכעד די וױ ״גאראנטי״,

 װעם מענש פארנינםטיגער אײן קײן בלאטע. איז דאס
 םער פאו גאראגטי באלעבאםישע א ערנסט נעמעז ניט

 ארבעט? מער ניט עם װיל באלעבאס וועלכער ארבעט.
 ארבעם? םאראגטירען ערענהאםט קעז באלעבאם וועלכער

 האבעז? גאראגסי אזא קעז באדײטונג א םאר װאס און
 די אט — ױגיאן ארנעםער שיד די װען — איר זעט

 וונקס א געהאט װאלס — ױניאז געםירםע קאמוניסםיש
 אאל סינימאלע א גאראגטירט װעלכער אגרימעגם אץ

 ארבעטער די װעלכע סאר יאר, דורכן ארבעט וואכען
 דאן — ארבעם נים אדער ארבעט — באצאלט קריגען
 גאי א םתם אנער עטק. אנדער אז געוועז עט וואלט
 אין• .װעל וואונש גוטער א ױי מער ניט עס איז ראנםי
 נים אויב און געבעז, אײד עם איד װעל ארבעם האבען

 דאם װאס אלעם איז דאם צרות״. אױף דין איר װעט
 גאנ־ אמ באטראכט עם איך חאב דעריבער און םײנט•

 װאס ציטאםע. םײן איז אײגצושליסעז אונװיכםיג צו «ען
 נים איז םטאגדארדס״ לױן די *שעדיגעז אנבאלאגגט

^ אוגזער םארלאנגם נאר םי־ איצםיגע ביז־ די אז ױנ , 
 פאר־ םיר נאר קראםט, איז םארבלײמז זאלען נימומס״

םאלען. אײױגע איז חעכערונגעז אטילו לאנגען
םיג־ ברודער דער מעג״ וױיטער ײדיםש חבר זאגם

 זאלעז דרעםמארער די אז װאונש דער אז װיםעז קאף
ם מער װאם חאבעז מ ר  אזוי ■וגקט אתז בײ איז א

 איד ביז דעם װעגען איד> זעט אים״. בײ וױ שםארק
 צו רעכם די מיר נעם איד ספק• אץ שטארק שױן

 נים ליגם .םרײהײט״ קאםוגיסםישער דער אז זאגען,
 ארבעםעז דרעסצזאכער די אויב פיאםע לינקער דער אץ
 ניט. *י לעבעז א מאכען דרעססאכער די אוינ ימ,ג צי
 n רטי (זאלען רגאן,א רמייפא א איז ,טרײחײט״ די

 װןל־ זײן) םוחל רעװאליושאז אמעריקען די אף דאטערס
 דשד פח אמםערעסעז די געםרײ, דינט און דיגם, מ

ט און מעגט זי רעגירוסג תסישער ס װ יחיד יעדען מ  י
r r r ד םרײנםשאפם גראד דעם לױם ארגאנמאציע מ ) 

 n ארױם וױיזשן דעגרעפעטבא יד װאס חארבזאמקײט)
«ו םימט דאט װאט ליניזס סםאליניסםישער דאר  »י

ט דו ״כיזט לשון: פשום׳ן  7? ביזם א׳קעי• איז אתז פי
גרדגז״. איז — ניט

פ^ ו94ו פעברואר ײ ז ► 21

מרא פרעםערס דרעם רער אין ארנעטסלאזע ױ פה פראנלעם ױ
 דעה םון הכל םך א מאכען ם׳זאל ז

דע־ עםפלאיםענט דעם םון ארבעט
 די פאר 60 לאקאל פון פארטמענט

 מען ווען םפעציעל יאר, 3 לעצטע
םאקם, דעם אנבאטראכם אין נעמט

 געווען איז טרײד אין לאגע די אז
 מען קומט שלעכט״ אויםערגעוױינליך

 דע־ דעם פון ארבעט די אז איבערצייגונג, דער צו
 אויך נאר ערםאלגרייך, נאר ניט געװען איז פארטמענט

אידעאליסטיש.
לאקאל׳ םראגרעםױוער א נאר אז זיך, דאכט מיר

 ארבעטםלאזען דעם פון אינטערעסען די וועלכען םאר
 זיך םוט דעם האבען געקענם האט נאענט, זייער זיעען

 ארבעםם־ םון פראבלעם די לייזען צו אונטערצונעמען
 אויף מאםשטאב. ברייטען מין אזא אויף לאזיגקײט

 וועל־ די פאר איז ערםאלגרײך, געווען זיינען מיר װיטיל
זאגען. צו געווארען געהאלםען דמען כע

 םאר־ תמיד האט פרעסער דורכשניטליכער דער
 עמםלאי־ דעם םון נויטווענדיגקייט גרויסע די שםאנען

 הא־ שעפער די אין ארבעטער די דעפארטמענט. מענט
 די אויף אפגערוםען זיך ד״אנט ברייםער א מים גען

 און באארד. עקזעקוםיװ אונזער םון רעקאמענדאציעם
 זײער מי מער געטאן האבען מעמבערם אקטיװע מאגכע
 וועלען די ווען אז םארשםאנען, האבען זיי וױיל םליכט,

 דעם *ו רעכט מיט קומען זײ וועלען נויםעען זיך
 געהאלפען וועלען זיי און דעפארטמעגט עמפלאיםענט

ווערען.
 געםינען םען קען :םרעגען םאקע דא װיל איך

 אוועק־ פרױװיליג זאלען װעלכע םיטגלידער ױגיאן םך א
 זײערע זזעלםען צו כדי אום יאר א דאלאר 70 געבען

 נאר 1גײן אז גלױב, איד ברידער? ארבעטסלאזע
 קענען ױניאן־באוואוסטזיניג, זײנען וועלבע ארבעטער״
' אזעלכע צו צושםימען ת ו נ ב ר  דער לטובת ק

 אלײן. זיד םאר רעדען רעזולטאטען די און ױניאן•
 מעם־ אונזערע בײ געװארען ארויםגעבראכט זיעען זײ

 געװארען באװיזען איז עם וואו םיטינגען, בערשיפ
 נעםען םיר — 1939 יאר איז אז וױים אויף שײארץ

 גע־ אתיסגעגעבען את — יאר לעצטען דעם בלוױ
 1150,000 דעפארםםענם עםפלאימעגם אונזער םץ ויארעז

 איך טע^ 15-000 מײנט דאם װאם ארבעם׳ טעג אין
 אםיס אונזער וואס דזשאבם סםעדי די םון ניט שױן רעד
 מיםגלידער. ארבעטסלאזע אונזערע םאר געשאםען האם

 מענשען געוויםע קריטיק• סך א געװען אבער איז עס
 האבען חשאבם סםעדי אײניגע אז באקלאגט זיד האבעז

 אםקורצ־ געווען דמען וועלכע פרעםערם, געקראגעז
 דאם אז סאכען, קלאר דא װיל איך ארנעםסלאז. סםעז

 םראגע דער אק אסיס. םון שולד די געוועז גיט איז
 םך א זיך געווענדט פלאץ סטעדי א אױף ארויםגײן םון
 זעלבםט־ איז עם ארבעםער. םון סעחיגקײט דער אין

 קען ױעלכער מלאכח בעל גוטער א אז םארשטענדליד,
 געםעלען בעםער זאל ארבעט לאינס אלע מי ארבעםען

 מלאכה. בעל שוואכער א װי שאפ אין םיטארבעטער זײנע
 פרע־ די אז דאך־, איז שעפער אונזערע אין סיםטעם די

 פחנ* א וױלעז זײ און פארטנערשיפ ארבעםען סערס
 פילע אין די. צו צופאסען זיד װעם וועלכער סער׳

 «ײט םף א אוועקגעבען געדארםט מען האט טאלען
 מלאכזז בעל שװאכען א אוועקצושםעלעז מי סער נאד אח

חשאב. סטעדי א אויף ■רעסער עלםערען אז אדער
 לאקאל אמזער האט ,1940 מאי״ מאנאם דעם אין

 דעפארם־ עטפלאיםענט דעם אויםצוגעבעז באשלאסען
 םח לאקאלען אנדערע די מיט זיך אנשליםען אדן םענט
 לײ- חשענעראל דער אץ באאײ ײשאינם דרעס דער
 פאדשטאנעז אנתוינ םאמע םון איז עם בױרא. כאר

 אבער עקספערימענם, אלס דאם טוען מיר אז געװארען,
 וזיכטיגע פאר א געװארעז קלאר אונז פאר זײגען באלד

 אײגענעם אונזער געהאט האבען מיר רדען :פאקםעז
 וחנל• ■רעםער׳ דער חאט חנפארטםענט, עםילאימענט

ר  טאז םוז ער אז געװאוםם, פלאץ, א »ייף שםײם מ
ט זיך םאר ער אז איז פליכם׳ דין  ארױם־ ערלױבעז ני

 חאם ער און קאוד װארקינג א אן םלאכות בעל צונעמען
 פאר דעפארםםענם עםפלאיםעגט דעם צו קוםען געטחט

 גא־ געװען אויך ירעםעו־ס די זײגאז דאן סער.פרע א
 נא- און באשלוט אײגענעט זײער אױםפירעז אזצײאימ
a *אלעז n ז פון םיניםום  אר־ םאג א פאר דאלאר מ
ט. ר חאם פאלימ געװיסע אין מ  וואאלפאטארב ת

ר פארדינם ס וױ מ  די »יז סיעאיאל מיגיפום, ת
ר, מע ו «ס שסי^ פון גאארמם חאבען די װאו ״ י י

קאהען מאקס ע:ט1װײס־פרעזי םה
60 לאקאל פון מענעחשער

 געםילט זיך האם םלאכה בעל בעסערער דער אז אמת,
 םרײע א געבען געווען אים זאל מען ווען געקרױודעט.

 טאג, אלע כמעם ארבעטען געקענט דאך ער וואלט האנט
 ױילען אלע :שיין דאם איז באדויערעז, צום אזוי, וױיל

 וועלכער פרעםער, ױנגעז א אדער נאטשער״ ״טאפ א
 ארײנ־ אבער איז דא ארבעט. טאג גוטען א מאכען קעז

 עמפלאיםענם דעם םון אפיס םון קאנטראל דער געקומען
 בעםערען דעם געזאגט ממש ם׳האם דעפארטמענם.

 ארבעטען צו בארעכטיגט ביסטו ״געװיס מלאכה: בעל
 מוזען זיך וועסםו אומשטענדען די אונטער אבער

 באאםםע די ארבעטסלאזען״. ברודער דייז מיט טײלעז
 שונאים םך א געשאםען זיך האבען ױניאן דער םון

 מענד אונזער פון באשלום דער אבער דעם- צוליב
געווארעז• דורבגעפירט מאס גרויםער א אין איז בערשיפ
 װעלכע פרעםערס, עלטערע די מכח איז וואס און

 זײנען איצט און געמאכם רייך בתים בעלי געגוג האבען
 פשום געבליבען דינען די ? אויםגעארבעטע שוין זיי
 שום אן בלאנחשען צו םאראורטיילט װאםער״ אויםן װי

י1פו ג.האפענונ י י וילמ1יט5״4א ^ ו ל ש מ י מ  ז
 םון אח עלטער דיער צוליב ארבעט קיק געבעז ניט
 בא- א אנגענומען ױניאן די האט זייט צוױיטער דער

 זיך געםינט און ״גײם געזאגם: האט װעלכער שלום,
חשאב״. א

 דעם אױפצוגעבען כאשלאסען מיר האבען דאד
 דער אין אנשליםען זיד און דעפארטמענט עמילאיםענט

 האבען געזאגם, אמת דעם ביודא. לייבאר חשענעראל
 האגען מיד אבער הארץ. שװער א טיט געמאן דאם מיר

עקזים- דעפארטמענט עמפלאיםענט דער געטראכט:
 ארבעםסלאזע, מאנגע און אדבעטסלאזע די לטובת םירם

 געװען דינען נײן, *י שכל אײגענעם זײער םיט צי
 ביורא לײבאר אלגעםײנע די מעם אפשר אומצוסרידען.

 פארשטאנען דאן אבער אח עם ישועח? די ברענגען
 לײבאר דער םים עקספערימעגט דער אז געװארען׳

 אג־ דעם סון אויסגאנג דעם ביז אנהאלםען זאל בױרא
םען31 דעם געדארםט ד״אם װעלבער ריםענט,
 אונ• צוםרידענשםעלען בױרא די װעם .1941 יאנואר,

 װע־ נים אויג וואױל, און גוט איז ארבעטםלאזע זערע
 םו־ װעלען מיר און הםקר אויף לאזען ניט זײ םיר לעז
 םון פראבלעם די לייזען צו םיטלען אבדערע זוכעז זען

ברידער. ארבעטםלאזע אוגזערע

 אריכער גײם דעפארטםענט עםפלאיטענט אונזער
כױרא לײבאר אלגענדינער דער אין

 ארי־ זײנען םיר וױ דעם נאד מאנאטעו פאר א אין
 איז גױרא לײבאר אלגעמײנער דער אין בערגעגאנגעז

 קיץ קען בײער,םעם־אפ״ חגר אז געװארעז, קלאר אונז
 טאן. ניט מיםגליחגר ארבעםםלאזע אונזערע פאר םך

 מעםבער־ די םיבוו^ עטליכע צוליב געװען איז דאם
 דרעם דער אין לאקאלען גרױסע צוױי די פון שי■
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 לאקאל אונזער םיידלאד• און םתיען פח מערםטען

 זײגען דיי םון אלע מענער. סון לאקאל א אבער איז
 םא־ דער םון חױפט חנר אויב און מענעי סאמיליע

 קינדער. און םתי זיץ אויך תוגגערען חונגערט, םיליע
 אנ־ םדײד פרעטערט אין סראדיציעס די דיגען בכלל

 אז געבען צו געװאוינם איז פרעםער דרעם א דערע.
 מײנט פאל אפט באאסםע. ױניאז ױיגע צו ארגוסענט

 א נאר אים פאר איז עם און חגם מים גיט גאר ער
 פאר״ און ביםערקיים זיץ אויםצודריקען געלגענחייט
 לײבאר אלגעםייגער דער אין באאםםע די צװײםלונג.

 ערגער נאך םארשםאנען. ניט דאט אבער האבען בױרא
 אין ארבעםסלאזעז אן געשיקם ם׳חאם װען געװען׳ איז

 ארונ״ אים האט מען און ארבעם םאג א פאר שאפ א
 אײן גאו גע&אנם האם ער וױ דעם נאך טערגעשיקם

 און נעקםם זיץ םארלארען ער חאס ארום אזױ דרעס.
 גע־ אים ם׳האט בח מאנאטען פאראיבער זײנען עס

 סאדלאפרנװײאפ א ארכעט. טאג א נאד פאר רוםען
ר קומען ער םלעגם דערשלאגענער און א ד  יוניאז אין

 חילפלאז, געווען אמ יוגיאז די אבער קאמפליינס, מים
 די איבער קאנםואל פולעז דעם געתאט גיט האס זי

װע־ ארויסגעגעבעז םלעמז דזשאנט סך א אין דזשאבם

 פון אםיםערס די םון וויםען דעם אן מארקעט איז רען
4ביורן לײבאר דער םון דערלויבעניש דער אן און לאקאל

 פיק םים לאגע• טראגישע א געשאפען זיך האט עם
 פאר־ דער צו צוגעקוקט זיך מיר האבען וױיטאג און

 אד־ אונזצרע םון האםנונגםלאזיגקייט און צוױיפעלםקיים
 מעמ־ עלטערע די םמ םפעציעל מיטגלידער, בעטםלאזע

 די סאר מערםםען. אם געליםען האבען וועלכע בערם
 גאל־ א געוועז דאם איז זשוליקעס און פראפאגאנדיסטען

 באפען צו געווען את צװעק זייער ווייל מאמענם, דענער
 זײערצ םאר — שםילען און וואםער םוםגע אין םיש

 אנגעװײ־ די אויף ״— אמביציעם םאליטישע אײגענע
 עקזעקו־ אונזער אבער הונגער. םון םטרונעם םאגםע

 גלײכגילםיג• בלייבען געקאגט נים האט באארד טױו
 באארד עקזעקוםיװ פון קאםיטע א ערוועהלט האבען םיר

 צו מיטאמ געםינען געדארפם האבען וועלכע מעמבערס
 לאקאל אין ארבעטםלאזיגקיים םיז פראבלעם דעם לייזען

 נאך דיםקוםיעם, שטונדען־לאגגע אץ םעג נאך .60
 אויף איז ארבעטםלאזיגקײט סון פראבלעם דער װי דעם

 האס געװארןװ, דורכגעשטודירט אופן אויםםירליכען אן
 עמפלאימענם דער אז באשלאסען, באארד עקזעקוםיװ די

לאקאל. דעם צו צוריקקערען זיך מח דעפארםמענט
 די מען האט ,1941 יאנואר, םען6 דעם מאנםאג,

 געבראבס באארד עקזעקוטיװ דער םון רעקאמענדאציעם
אײטפ■ nm»i .60 לאטאל פת מעמנערס די צו

 אדנ• פמ חיםטאריע דער אין םיטינגען גרעםםע די םמ
 װיכםיגקײם די םארשטאנען האבען אלע יוניאן. זער
 לאמאם״rד״ חאםעל איז האל דער און םראגע׳ דער םון
 דרעם־ אונזערע האבען דא און געפאקט. געװען איז

 געםרײע זײנען זײ אז פאל, א גאד באװמען פרעסערם
 גוט־ האבען ױי םרײד־יוניאניכטען. אויםגעהאלטענע און

 באארד, עקזעקוטיװ דער םון באשלום דעם געחײסען
 םינאנ־ ברענגען דארםען װעלען זײ אז טײגט דאם כאםש
 פאל־ די גוטגעהײסעז אויך חאבען זײ קרבנו^ ציעלע
ארבעםסלאזער יעז־עד )1 :רעקאםענדאציעם גענדע
 א דאלאר 300 פון מיניםום א םים גאראנםירם װערט

 16 םץ םעקס א )2 סעזאז; א דאלאר 150 אדער יאר
 לא־ אונזער םמ םעםבערשיפ גאגצער דער אױף דאלאר

 פאר געהן זאל דאלאר 5 ;1941 יאר דעם פאר קאל
 דעפארם־ אנע&ולאיטענט err פון אויםהאלטוע דער

 300 די חנקען׳ צו רעזערזו א — דאלאר 10 און פענם׳
 דעם חנקען *ו אייד אמ גאראנםי. מיגימום דאלאר

 90 גיז םארדימן וזאם אלע )8 לאקאלן פון דעםיצים
 אד־ םעג 2 געפען זאלען דורכשנים אין װאך א דאלאר

 תאס די )4 סעזאן; יעדען טאג אײן אדער יאר, א בעט
 אק מאך » דאלאר 40 ביז דאלאר 30 םון סאח־ינעז
 יאד, א טעג 4 אפװײגיגסםעגם געבען זאלען דורכשנים

 ביז 40 םון מארדמען װאם די )6 סעזאן; א טעג 2 אדער
 אס געבען זאלען דורכשניט אין װאד א דאלאר 60

 א םעג 3 אדער יאר- א ארבעט טעג 6 וױיניגסםענם
 װאן־ א דאלאר 50 איבער םארדיגען װאם די )6 ;םעזאז
 ,up א ארבעם טעג 8 אפוױיניגסםענס געבען זאלען
 װאס ארבעם טעג אלע די )7 ;םעזאן א טעג 4 אדער

 װע• גענאלט זאל ארבעםסלאזע די םאר געגעבען ווערעז
 סח עם )8 טאג; א דאלאר 10 װי וױיגמער נים רען

 װעחנן װאם ארבעם- םעג די אז װעדען, םארשטאנעז
 גערעכענם ניט ײערעז ארבעםםלאזע, די סאר געגעבען

 חאס פרעסערם דרעם )9 ארבעם; איבערטלום דעם אץ
 װא^ינג־קארד, א אן פרעסער א םים ארבעםעז װעלען

 םון שםראף א צאלען סחען זײ םץ אײנער יעדער װעם
 װאט ירעםער יעדער און יאלאי״ 15 ײי ווײניגער ניט

װעם קארד, א אן ארבעטען ארויםגעחן װעם
 )10 דאלאר; 10 פון װײניגער נים שםראף א צאלעז

 דעד לױט װערען רעגיםטרירט װעלעז ארבעטסלאזע אלע
ארבעםען. קענען זײ װאס ארבעט, לאיז

to זעחו־ א — פראבלעם אײן גאד געהאט חאבען 
 גז־ עןאסבאשל איז עם װען — פראבלעם וױכטימז

 דעיארם־ עמפלאימעגט אונזער רעארגאניזירען צו ױארען
 א געםיגעז םח פראבלעם די געװען איז דאם און סענט

שען פאםמען  דעפאו־ט־ דעם פון אלס?רארװפ אלס מנ
 עם־ דעם יויםצולעמז באשלאסען זחאבצ רמי סענם.

חאמן סיר 4יסודוו נײע אױף ועוארסםענם פלאיסענס
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מן א מן רחגדפא ■סאנאמיצאוי פולא ח ־ to חא  מ
י אי תאגען זאל װעלכעד סענשען ן חאבען דארםם ו ן ו

MAAAAAMMLute am  MAte MA^MA^MMaaAAA MAM A AAAftiA — -----  o*o און באלעבאטים די םים אויםאריםעם אי פארונג
 געחןדיג קעגען זאל וועלכןר םענש׳ א ■— אדארבאס זײ

פ דאם אפשאצעו ם פון תןו אספלאיסאגס ת
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ױ דןו פון תונו״מנגען באדייםמנדע װע is»יאו אז יזני«ן עסנת
אונ־ מנהג אנגענופענער אן שױן איז

 סוף צום הכל סך א טעראואיהען
דורכ־ אח דערגרײכונגעז די פון יאר

 אדער ארגאגיזאאיע אן םמ םאלען
 םארגאגגענע די דורך איגםםיםעיע

 א םאר *ם באםראכט איך חדשים•
נוי־ איז ערשםענס וױיל מנהג גוםען

 איבער מיטגלידער די םון זכוײז דעם אפגוסרישעז מיג
 אום צייט דער דורך שלעכםע, און גוםע פאםירונגען, די

 די םארגרעסערען און חסרונות די סון אויםצוהיטען זיד
 טאקע איז צװײטענס, אח ארגאניזאציע, דער סון מעלות
 ארגאניזאציעם שװעםטער די באקענען צו אויך װינטיג

 איו נוצען• אלגעמײנעם דעם םאר דערגרײכונגען די מיט
 סוםירען מעגליך װי קורצען אין דעריבער דא .װיל

 יוניאן׳ אונזער סון דערגרייכוגגען אץ טעםיגקײםען די .
 סםײ און טאקערם סליםערם. ארבײםער, עםבראידערי די

.1940 יאר םארגאנגענעם דעם דורך ױניאן טשערם
 פאר גוטער קיין געװעז נים איז ,1940 יאר דאם
 די אין זינען. עקאנאמישען אין םיטגלידער אונזערע

 אונזערע װעלכע בײ &כען און אסטיילונגען םערסטע־
םגל^ר  ארבײט. װײגיג זײער געװעז אח ארבײטען״ מי

 םו־ בײ ארבײםער און םםיםשערם, גאוחנלםי טאקערס״
 אר־ געווען צײם םערסםע די זײגעו ואיסיגג, בולאר

 אפערײםארם עמבראידערי באנאז די בלויז בײםםלאז.
 אויםערגעוויינליך אן םעזאן הערגסם דעם געהאם האבען
 לאגע די באגרײסען ריכםיג וױל מען ווען םעזאן. גוטען

,193*1 אין האבען כסדר מען םח אינדוםטרי, אונזער איז
 ביים ניט באשעםטיגם, דיגען ארכיימער אונזערע אז

 צו באאוצונגען אויף גאר קלײדער, גאבצע אױפמאכען
 גאנצען אין דעריבער דינען םיר ארםיקלעז• אנדערע

באפוצונג, געװיםע א װעז םאדע. דער םח אפהענגיג
ע עמבראידעוײ, לםשל׳ װי םי  אין איז םאקינג אז־ער •לי

 אםם אפםײלונג. דער אץ בתי עס איז םאדע׳ דער
 ארבײםער גענוג קריגען ניט קען מען אז ביזי, אזױ ,
 פא־ האס דאס מי צײט, אין ארביים די אױפצו&אכען |

סרײד. עפבראידערי כאגאז מים סעזאז םאל דעם םירט
 םרי־ די קריגען קענענדיג ניט סאנופעקטשורערס, די

 בא־ סארטען אגדערע נוצען זיך נעמען צײם, אין מינ^ס
 וועלבע און קריגען יא קענען די װעלכע ■וצונגען

 רעזולטאם דעד פראדוצירעז. םיםגלידער אונזעחג ניט
 םיטגלידער די און סלעק פלוצלובג oiyii עס או אח«

 װאס װיז־ער, ארבעטעו, די ארבײםסלאז• וױרער װערען
 דעם זייגען וד$ס באםוזװנגעז ביי באשעסםיגם רזערען
 גישם גאטירליך האבען סאדע, דער אין נישט סעזאן

טאןי צו מאס
 םרײדס אונזערע אין געשען איז עט װאס איז דאט

 דער םראץ או געװען איז רעזולםאם דער יאר. דאם
 לאגד r» לאגע וױנדוססריעלער בעסערער ®לגעםייגער

 און נאװאפענונג אויף נאשטעלונגען גרויסע די אוליב
 דערסון ארבײטער אונזערע האבען אינדוסםרי• םלחמת

 דאס געהאם םיר האבעז פאקסיש גענאסען. גארנישם
ס עקאנאםיס יאר ערגםטע .1936 דנ

 װאס שװעריגקײטען פאטעריעלע די אבער סדאץ
 גע־ זײער אח דודכגעםאכם, האכען םיםגלידער אונזעויע

 געװארען• אוגעשוואטט ניט יתיאן דער צו םריישאםם
קן אתזער t־rn האל יונ t  P ק״ץ פארלארעז ניט

פרידמ»ן זכריהו םמ
מענעחשער

 םים־ גום־שטייענדע םראצענט דער און מיםגלידער״
געווארען• םארקלענערט ניט איז גלידער

 *ו־ יאר דורכן ױניאן אונזער האם געוױינליך וױ
 אלטע מאנכע און מיםגלידער נייע צאל א געקראגען

 מיטגלײ נייע 529 ארויסגעםאלען. זײנען מיםגלידער
 אונזעד אן יאר דורכן אנגעשלאםען זיך האבען דער

 דורן■ ארויםגעםאלעז זיינען םיטגלידער צאל א לאקאל•
 לאקאלען אנדערע צו םרענםםערם קארדם, װיטדראעל

 אבער הכל םך אין טרײד. דעם פארלאזען דורך און
 געבליבען לאקאל אונזער אין םיטגלידער צאל די איז

 הונדערט זיבען טויזענד דרײ ארום זעלבע. די כמעם
 בלויז ארײנגערעכענם זײנען דעם (אין מיםגלידער.

 39 װי וױיניגער שולדיג זיינען וואס מיטגלידער אזוינע
׳ דױם). וואכען

 האבען לאגע. אינדוםםריעלער שװערער דער טראץ
 שע־ נײע דרײםיג און אײן ארגאניזירט יאר דורכן מיר
 אוכ־ באדינגונגען. ױניאן דארט אײגגעשםעלם את םער
 די אויף אױםגעפאםם שםרענג אויך האמ ױניאן זער

 אגרי־ דער אז גצהים אוז שצפצר די איז באדיגגונגןמ
 אויפגעםאנם ד״אבעז מיר ווערען. אפגעהים זאל םענס

 פאו־ בתים בעלי םמ שאדענעחאץ אין דאלאר 4,160
 האט ארום און ארום אגריםענם• דעם איבערםרעטען

 סטאנדארד לעגענם דער אז אויםגעפאםט, ױניאן אונזער
 אגרי־ ארנםעת ארבײםער די םון באדינגונגען די און

װערען. אויםגעהאלםען זאלען םענם

 ראזעגבלאם. &• י. פון יובילײ יאריגער םוםציג דער
 יוניאז פיגישערם קלאוק דער םון סעקרעםאר פינאנץ
 שײנעם א מיס געװארען געםייערט איז & לאקאל

 זונםאג׳ בראנקס׳ די אין סענאד בױרגסייד אין באגקעם
 גע־ ארנאזשירם איז באנקעט דער קאואר. םען26 דעם

 דער מיט 539 ברענטש רינג ארמגטער פיז מארען
 װעלכע Q לאקאל םח םיםגלידער םילע פיז באםײליגונג

 אלם םעםיגקײם יאריגע לאנג זײן הויך זײער שעצען
יוניאז• זײער םון םעקרעטאר

 פאר־ איז ראזענבלאט׳ מאיר יעקב יוביליאר, דער
 סינף לעצםע די פאר אמםערגעשאנאל דער םים בונדען

n צװאנציג און r. לעבען. זײז םה העלסם א םאקםיש 
ר מ  געאר ער האס ,1918 במ 1916 פון יאר׳ צוױי אי

 איז 1918 אין •10 לאקאל קאםערם r« *םים איז בעם
 םת םעקרעםאר פינאנץ אלם געײארעז אנגעשםעלם ער

 אםט• דעם אן ער האלט אן דעמאלם פון און 9 לאקאל
ד אמט דעם אין פארבליבען אח ער  יארעז אלע די ײי
 אוגםער אםים אין ארבעם זײז געםאן געםרײ האם און
דורך זיד האבעז װאם אדמיניסםראציעס׳ פארשידענע די

 זיך חאט לאקאל״ אוגזער פץ לאגע םיגאגציעלע די
 רעזערװ אונזערע פאוכעסעדט. יאר פאדגאנגענעס דעם

 ,yp לעצםעז דורך םארגרעםערט זיד האבען פאגדען
 ארגאניזאציאנעלע אױף געקארגט ניט האבען מיר באטש

 א מיט אייד האבעז מיר ארבײט. אונטערזוכוגג און
 אנשטאל• װאוילטעטיגע צו בייגעשטײערט האנד ברייטע

 אמ ארגאניזאציעם פראגרעםױוע און ארבײטער און טעז
 צוועקען װינםיגםטע די פץ איינע אונטערגעמונגען.

 רע־ דער אױף בײגעשטייערט האבען מיר וועלכער צו
 צו געווען איז דובינסקי, פרעזידענט סמ קאמענדאציע

 םאנד קעםפעין איר פאר פארטי לעיבאר אמעריקען דער
 פולע די רוזוועלט. פרעזידענט ערווײלען װידער צו

 צו בײגעשטײערט האט לאקאל אונזער װאס סו&ע
 1940 יאר סון משך אין ארגאניזאציעס פארשידענע די

 אויך האבען מיר דאלאר. 5,489 אנגעטראפען האט
 םיט* אײגענע אונזערע םאר שטיצע פון געקארגט ניט

 דוו־ד שטיצע אין גענויטיגט זין־ האבען װעלכע גלידער
p האבען םיר ארבײטםלאזיגקײט. את קראנקהײט in 

 בענעםים קראנקעז אין מיטגלידער צו אויםגעצאלט יאר
דאלאר. 13-535^0 פת םומע די הילף ארבײטםלאזע און

 אקטי• אלע די אז אונטערשטרײכעז, דא װיל איד
 אזוי דודכגעםירט האט ױניאן אונזער וואם װיטעםען

 דער דאגק א בלויז געװען מעגליד איז ערפאלגרײך,
 םץ איבערגעגעבענהיים אח קאאפעראציע אויפריבםיגער

 איך סםע^ אפיס אוגחגר און ביזגעס־אגצגםמ אונזערצ
 אויסצודריקעז געלעגענהײם דער מיט דא זיך באגוץ

 בא־ די צו אנערקענוגג איז דאגק אױפריכטיגען מײן
 מיטגלי־ באארד עקזעקוטמו די און סטעף דעם אמטע״

 קא־ הארציגער דער פאר מעםבערס אקםיװע און דער
 זײ וואם ױניאן דער *ו געםרײשאםט און אפעראאיע

שטענדיג. גיכען און געגעבעז האבען

 זיד האם ראזעגבלאם לאקאל• אין געביטען צײט דער
 ער פאליםיי^ לאקאל דער אין געמישט נישם מאל קײן
 געםרײ אומשםענדען אלע אונטער און מאל אלע האט

«. דער פאר ארבעם זײן געםאן  דעריבער אמ ער ײני
םיםגלידער. אלע פון געאכםעם און געשעצט

so דעש פון םעסרעםאר פינאנז מזעננ^ נג י. פח ױכילי זמ־יגער 
באנסעם שענעם נײ נעפייערפ 9 ממאל

 י• איז געםילט, אלע פיר האנען רענש, אזא מענט.
 ױא־ לאקאל. אוגזער פון םשערפאן דער װןסיליעװסקי,

 אז יארעז לאנגע שױן איז וועלכער אבער, םיליעװםקי,
 אנ־ געװאלם ניס אטט דעם האם שא» א אין *רכעטער

האט קאנםערענצען׳ און דיסקוםיעם לאנגע נאך נעטען.
- -------------------— MBברודער דדעםטען צי באשלאסען באארד עקזעקוטידו די 

jr י דעם סזןר יד^סיליעודסקי v i מעמבערשימ״ דער 
 װאסיליעװ־ און גוםגעהײםען, כאשלוט דעם האט איטינג

 ױניאגיםט, טרייוי אױסגעפרזבירסער אלטער אן זזי סקי■
 לאקאל די פון װילעז אין םארלאגג דעם !אסנעגעכעז האט
6Q 90 א אױף אסט דעם אנגענוסען און םיטגלידער*& 

 װעלען װאסיליעײםקי׳ן נױס צווא&ען גייסמ^ אארארי
גיצעס גײםען דעפארםטעגט דעם אק ארבעטען אױך

ױ אח ___ אפבעד^ מן
עד  װעם געזאגם, שוין האכ איך וזי דעפארססעגס, ו

 פין אראפ ניט װעם פר אבער אטיע.אגױסא םולע תאכען
 איד ביז דעם מיט מיטפי איץ אױף אפילו אױג #יין

ד פויוןן, ןיין ס אין װאם צו  ־עספלאי סדע פון שאיץ ון
B w iw u n  w w רונג סיט סאן ן שסעתס םן  חןו

ר לנן ס װן מן וזן o מי וזי jn  p n  v ם ר ץ מ ם י יי

 אלעםען צו גערעכםיגקײם אויסםײלען און דעפארםמענט
 אן װערעז געביםען נים װעלען חשאבם קײנע גלײך.

 דאן אםילו און עקזעקוםיוחל דער סון צושםיםונג דער
 אר־ פון םײנוגג דער פים רעכענעז אויך זיך מעז װעם

דעפארטםענם. בעםםלאזען
t אז זיכער, בין איך o ניי א אויף יעצם מישען

— * - - - - MIm Lu  MAM■ AAM KM MMAA  אלםען דעם אין פעלערען געײען זיינען עם אײב בלאט.
t האבען בלאם, o זיד און םעות׳ן סיכען צו רעכם א 

 קײן אז נים, זאגען םיר וױעזער. אויף זײ םח לערגעז
 דער אין װערעז געםאכם ניס םעד שײן װעלען םעות׳ן

t צוקתפם• o םענשעז• וױ םעהר גים דאד דינען t o 
 דעפארםםענם עספלאיסענס דער אז זיבער, אבער זיינען
 אוםםאר־ און יושר׳דיגען א אויף ווערען dto9( װעם

 לא־ פוץ עטטלאזעארב די צו אןן שםײגער. ןעישאײס
ק 60 קאל ג ן t ז o: 9וז געהאלםעז תילם איהר אריב* 
 דעפארט־ עמפלאיפענם דער אז װילם איהר אױב ראן,

 םדײד־יתיא־ אסת אן אריף װצרען געםירם זאל גס90
 *0» פון יצזפיארפ גיס זיד לאזס סא אופן. גיססישאן

 9פול ר9אײ אונז גיס און 190390 9עלײארס03אפאר
•9י1רא9קאאי

רןןזצנבלאם םאיר יללב
 ראזעג־ איו ױניאן, דצר אין ארכעט דין ר9אוים

 װאו ריגס ארבעםער אין יאחח 9אל די אקםיװ בלאט
 קא־ אםים נאציאגאלער ר9ד פון טשערמאן וױיס איז ר9

 1אי כאלאנגם ער װעלכעז צו ,539 ברענםש דער םיםע.
 חאם פײעתנס ױבילײ זײן אראנזסירט האם װעלכער

 אייד איז ראזעגבלאם געגרינדעם. ראזעגבלאם םאקע
 בראנקם די אין 190390 םאציאליםםישעז אין םעםיג

 דצר װאס ז90יגקײ09ס 9ל9קולטור אלע די אין און
190390 010.

" •’ 19H93 איו באנקעם ביים םאאסםמייסםער  ו|
 אח ײגיאז 193VM09P י9י םון 19011390 »019נ
iy פון ןרמאשעס i טעי931א פיז קאםיםע סאריוסטאגא 
 םסער״ 091 09*ל01פא 19 אז ט,19ערקל האס 19 43י1

wo צגן 3רמ ארבפספר פון ר9װ צוסקק׳ ח מ 3 ל P

23 <־(זײט> 1941 ®עברואר
 גים דעם ליב1צ װעלען to און קלײניגקײט א איז עם

םעוו/ א געמאכט 1אבע זיי האבען װעזען. קײן מאכען
 שאדענעחאץ געמאנט מע1םי 1דע םמ האבען 1מי

 לוײ1םא 19י 1פא באגיסיגען צו 1מיטגלידע די 1פא
ויפ*1א צו ענטזאגט זיך האבעז to אץ צײט 1רענע שעהן בערנארד פון

גים װעט באגיםיגונג די כלחםן בעלי־מלאכות שיקען ״ י. װ. ג. ל. א. גטנעראל־ארגאנאיזער
גע־ זיד האט װאס קתזים 19תםט9 (

 באציאונגען די אין אגטװיקעלט האט
אינ־ 1עאלע1מאנט 1אונזע צװישען

קלאוק־מאנו־ 1דע אמ. םעתעשאנאל
לעצ־ דעס איז אסם׳ן ס19םעקטשור

 ען1געווא געשליכםעט חודש טען
 װידער האט וואס אוםן אזא אויף

 אינ־ 1דע אין פאזיציע ?ע1שטא 19אוגז ט1מאניםעםטי
 בע־ דנען1איינא געלובגען אונז איז בלויז ניט דוםטרי.

 איבלען אײניגע ן9באזײםיג באז־ינגונגען, געוױסע סער
 געליטען, געהאט האבען 19מיםגליד 9אונזער לכע9װ םח
 מאלע1נא ען1געװא לט9איינגעשט װידער זיינען עס 1גא

 מאנוםעק־ 1דע אמ ײניאז ר9י צװישען גאציאונגען
אסאםיאיישאן. רם911םש

 אותאכען די ט9קאנקר 1מע ן9ב9319איב װעל איך
 919גז1א אין קריזיס עם1 צו ט1געםי האבען 9ועלכ1

לי*בתים.9ב י1 םיט באציאוגגען
 לם9נטװיק9 געהאם זיך האם שטען19 אלעם צו

 האממ 9װעלנ 1בײטע1א צאל 9װיס9ג א מיט אבלעם1פ א
 שםעלםען9איינג דעם אונטע! 19090 י1 אין בייט1געא

 װעלבע ל־מלאכות9ב געדיזנן זײנען !אס ם*םקיל.1םינים
 *דע״ סאל עײארעןג סגבאצײכע יסבתעלי־ב רי פוך זײנעך
 ים*3כשoyi 111 לגבי ליג9שט19הינם ה» .1 נם״,9םישי
 ״תשאינט 19י פיז גולאציעם9ר די לויט או־בייםע!. ליכען

 מלי־ 9לכ9אז מען ג9מ (קאח״אױטאריםי) קאסישאן״
 19יג19ניד איז וואם לוין א 1פא ז9באשעםטיג םלאבות

םיגיםום. oyi פח
 ן9באנוצ לײבתים9ב זײ אז געםילם׳ ן9האב 1םי

 םים חזויפט9איב גולא*יעס,9ר י1 אס מיט צוםיל זיך
 1םא אויםװעג 1אקםישע1פ 191 ם.1קאםע ע1אינגע

או־ונ־ צו געורען איז אבלעם1פ דעם אט לעזען צו אונז
1 woyrwnsבאהאנ־ ן9זײנ 9לכ9ײ ר,9בײם1א 9דאזײ י 

 אמ פלאז אײן םץ נט״9פיש9״ד אלם ז9ײאר9ג דעלם
 19אג1ק9ג 19האב זײ װאו שאפ, ן9צװײט א »ת שיקצז זײ
 אז רםילט,9ד ר93א to ן9האב לױן. ן9יג19ה93 ם9י

 מין א זיך ן9צוױש געשלאסען ן9האב לי־בתים9ב די
nrm*T, לײן רעז9העכ קײן 19393 נים זאלען זײ אז 

 םת 019H 19013931903118 י93ל9ײ ל־מלאכד^93 א צו
* 1אנדע אן  19ום193או־ױם האט ג3לי1האנ די 08 4ס
ע39אױפר 93מדי9שםור 8 מ י  איבע!* ײניאן. 19אונז י

 1םי .01908? די ט39ר93אױפ 3לזײ8געװ 09 האם הױפם
 .918090 לעק*ליסםינג3 א ײי 190U9S38 09 האמװ

 זײ אז םםי9שםור93אויפ אזױ 19געײ 19זײנ רס908? די
 אנווענחח זאפארט 19ל8י םיר אז ם׳338רל8פ 193הא

 19ײ ל,93אי 091 08 1998098 *י 19ל0י0 9339100
ײק.1ל*סם8ר9393 8 תםעז אםילו 3נויםי

1 D9T1901919ל3אי 919138 18■ 8 191193 193ײ 
 אתז 19צװיש 19331ציא83 י1 פארשארםט האמװ 93ײעל

to איז_דער  .!,QQ8 930י118 19ל3אי י1 08 האבעז-

 לײחמ• האם 1נא םאאסטםײסםער, 19י 1זײ געזאלם
.1901? נם9גע? נישם

י31י 01צ 193310י1383 אח 09191 9*11? 0י0  18ל
 ?*90 ל8?808®ר »1וגי3 םשח :19081093ױס18 זײגעז

 1אי ראזענםעלד, םאױס ;539 נםש913 פץ םאר9ר
 1909318 םמ ע1?וםיו9ע?ז גאציאנאלע! דער ®ח נאמעז
 ;9 ל8?8ל סח 19םענתש ,1י־?י80 אייידא! ריגג;
שעמ ?לאוק oyi r® נאכמװ 1אי ײא?®׳ יאזע  םיני

 פץ 18091P90 ץ383®י ;33י1 1909318 ׳509 003913
 •r> 9393?083 ײסף ;יז3אש י. באאח־׳ חשאינם ?18?ל
 .193י393 ב. אוז 33יF 1909318 1® *18091סע? ל81
 ס8י׳ Jan 09 1909318 ®װ 190119390 נם9סיסס8

 אױדיסאו• ססיף ,I93ii308n ל. םײמא! דם91גע אוייד
 019?18װ 0390183 ליידים ל83809319אינם 19י ®מ

0393ײ 19ל8נ8*י83 191 .193380 183ליI 9 ייניאז
w .19װאל* לואים את .1 41 ׳9םיס8? olyoo 908 םװ* 

״ •8 ׳003913 יײקאן  U 1939393193אי האם 193ל9ײ י
ײ.  939לד83 8 איז ז901בל ?עם13 8 08ל33זע81 ם

*־, 01* 198 190318® .08ל339181 מ• י• ײבלי
1י 193ױי 18ילי3י! 01* 1908139על0 03310*1383 9 

 ד*ר ®ח גריז ײילימ 0391*191■ ■ח געװארעז האלםעז
i8o**i 1י?א19מ8 gi yo חז־ 0391*191■ לײבאר׳ *װ 

 *81• *19138 איז ל838093190א*נ 191 ■יז דובינסקי
.190י*03ל*39ײ9■ 903*3*0

 צו עשיקט3 ען3הא מיר װעלכעז יװoyi 13 אין אכט1ב
 קאנ־ א צו מאנופעקטשורערם י1 3י1רופענ 1אסס׳ 1דע
 ויםגעשםעלט1א מיר ען3הא יװ13 דעם אין ענץ.1םע

וגגעז:1ע1פא 4 פאלגענ!*
 י1 1א פארלאנגם, מיר *ן3הא שטען1ע אלעם 1צ

 פץ מעטאדע י1 אפשטעלען זאלען ערס11מאנוםעקטש
 19װיל װעלכע מיםגלי!*!, אונזערע ״1לע?־ליססע3״

 עכ־1א3 1ײ*1 1ע3י1? צו י1כ צער9פל ײיערע בייט*!
•1י1ל 1903*0

 *3111 אל1 *ס 1א םארלאנגם, מיר 1*3הא צווײםענם
 *1 ®מ 09O1T11 *1 1אי 9*1*1191 א 191911 סירט93
 אונ־ *סקײל1גיא1י *ם1 ניט קריגען וועלכע ל־מלאמת93

tiyo ^ר9יי1 1אי 3רשטעלי9היגט זיינען זיי 1א אויםרי 
ארפײט.
03*o*n 93 1*3הא toטשו■9מאנופ 1א ט,191םא?

1 oiyi*אר-3 1**8-0*398 ארויםשיקען אױפה*!*! 1אל 
i *t ^?*19390 1* ooya .אנםרא?טארם?

 אר *0*11*3 1א ס,3םארלאנ יר8 1האפ* םערטענם
 אר־ 1ים־ױניאi***i* 3 19אװ*?שי? 1אל*iy3 1*300״3

 םח צייס 1אי 1סע1נ93אמים 1*3הא זיי וועלפ* פײם*!,
צושםעל*! *?אנם3 יסנ ד* 1*3הא 1מי פעת 1א1סע

 ארױם־ רעפס אם1 סעלי־פתים האפ*! נט98רי3א אין
ײ30י8 ע19131א 1911 0א3 פיז 190ײ3אר 198931*  19ל
190ײ31א 93*181 *1 1938 .19013188 9ל8 193ײ1
8 19B181913 1911 191911 שי?ם9319ם3ײ iy i181ךםע 
 אץ ת1ל*מלאכi*3*ip 93 19? 190 אמ 1*3*18 *יט3

לי-93 *1 1א ,839181193 193הא 1*8 •18*31* 191
 ?טoyi 1918 *0939 318 19*9רל8ם 19װעל 93ל9וי פתים

®0398*138 F *־31א 1אי 03*839183 1ײ1 0*3 1װ*ל 
.8398*138 09י FB 9?*יIX 191 90818 193י1א 9י91

1* ?93 *1 0*8 T3919B3893*8 1אי 0תי3לי־* 
iy 190האל i  •19014 oyi 1918H93 ר9מפארםייאיש1א 

1801900 ®1*910 P, 191193 אמ ,31933*13 1א3א0אי 
iy i 8פ*  6 ®מ לס9138רה9נס1א 193הא 1םי .19חי

3 038318B380180 12:80 יז F8 *8 אמ 0?91 *1 1א 
 1אי 03*13900180 יך1 1*0 193הא 1913100 93האל

.193818 9ל8
 די 193הא ״33.בלע?־ליסםי פת אגע1פ 1ד* 1אי

19װ האממ די 1א ם,39ליי?93 0*183908? באלי־בתים
 *188 193הא ײ1 •918090 *1 0א DT**D?818 1אי 09

oi93*i, ם8ה93 יס3 ?ײנסאל 09 האכ*! די 1א nyio 
 01א?סיצי18 ניס ?ײנסאל ױי םון וו*ם *ם 1א און סאן צו
•1919ײ

ת 1אי 9י1װי91 8 1* שסימם9ג3אײ 1*3הא די  א
 פאל 1919* •19ײס3ר8 9לט8צ83״3לי9רשס9הינט י1 פח

 *1 לױט ,19131183 191911 לם9138883 190181 09ײ
1900*0083 1919* F® 191390O0W ״•0«?יי

.193818 919138 *1 1אי 1931*1193 אייל 1*38>1 1*0
1*90-0*390 *1 193911 03*13900188 יך1 193הא 1*0

 O1903118?*19 3*0**31*18 0398 1*398 יך1א אוץ 0010
.190**318־18*31* 19ל9001צ 193?א 1*0 8?3

 1900319 18 01י1לי?װי 1*8 19388 0118 י11א
 אץ T918 אק 1988093 8א893 יך1 8א8 0װא 0*1*1?

 *93 לט900933אײ 191*11 193ײ1 19331ציא83 9ל80183
אסאםיאײשא!. ד*ר אמ י31א ן9צוויש מאײמ
 די 8א 0*8 191*101* 193ײ1 19^38*8 919131א

 אלם אז ,19נ9באצייכ 1צ 3װיכםי 1אי oy רזךולםאםזמ.
 1מי 193א8 איצם יז3 ם9י1װי91־1*1ל די םח !*זלטאם
19381P93 סח 8138ל8ל*93 *אל א 1פא 1933119398מ*1ל 

 188 1*8 19388 ל88 איץ 1א* .19398 אמ 18דאל צװײ
.18דאל 9 ®מ 33119398 8 193א1?93 1908? 8

 190װײ תים3לי*93 די אס11 3װיכטי אמ ?ם אח
o 3*0* יך1 198 18? 18*31* 191 8*8 1א ,8איצ r 
 1*8 װאס 93לא 8 1*א אי*ט 1*ײנi*a 1 .19י9םש1פא

?1938 19T083 839*818 0191318 0391 919131א.
 09װ װאם ײשפל3 19*נד3ל8ם 1933913 װיל איד

י ?אנםראל 190098 19131א 19ל3י8ש8א  *18 די 193י
.1989?ס*ש18?ל די 1אי 193דנ3דיג83בײםם־

 םמ שאם oyi מיס סכםוך א אט8ע3 19אכ8 םיר
 880 193*181 091 אק ״.F 0193*1* **!00 ,1*0א1.
 *9* 193לײ3 193911 0?318 091 0צ9ל1א8 190 0א8

.0190918 די 1*0*11* ייט318 ®ח םיילוגג
18 גאםײנם, װאז־שײנליד 1אב*8 לי*גתים9ב די

.191*11 געמאכט
 93ױ*ל ,01*0*10 1םי 193*11 געהאנדעלט זיך האט *ם
 םח פונקט ד*ם *3133 191ג*װא o־*m*i?93 זײנען

 1עװע3 איז סשבת 1ד* ײם.31א פמ 3צעטיילונ 1לײכע3
אזוי:

ם 19ײט31א פס1אדא3 9אל 1*3א8 יי1  ד*ס אי
 *31DO 438% 1צ שאפ 1אי 1*11*3 אח אם1ו בייט1א םמם
 ־18*1913100 368 1י1ל3 1?ראג*93 1אײנ* האס •191

 ס*נם 90 יף1א 1*13100 70 לט9עם3 אים האט ײט,3
!אלאר. 63 ט3א8*3 אים פאר to 1*3א8 .913100 א

 אח .1*13100 354 ארמים93 אט8 צוױים*! א
 90 אױף tyi3ioo 84 מיט 191*װא3 ח־עט1עקרי3 *ר

t [93הא סטונ!*. א ס*נס o 75.60 *סאגס3 אים 1פא 
.1אלא1

 אױף i9i3ioo 23 פארלױתמ האס װיטער א
 עםאנם3 אים פאר סיר *ן3אyiiioo, 8 א !אלאר 1.05

.1אלא1 24.16
,1אלא1 19.95 03*טא3 1*0 1*3א8 1*01*0 א 1א0

 ,438% שםאם3א ,1*13100 419 עארבײט3 אט8 *ר ױיל1
jiyo א !אלאר 1.05 אױף שטתחת 1נײנצ* 3י1ליר*נ1פא

1פא 1אלא1 182.70 ט3*מא3 םיר 1אב*8 1צחאמ*

 oyi 900? 19388 0*1 9191318 עשם*לם31צ 131א 0א8
 *Wi 1צ שאפ א*ן ארם1 עסי?ם3ויסyT̂ 18ל3טים

.0ײ31א
*i אם 1א אף,8 איד i מאמא װעט נט91אינצי 

iy *1 אז לײבתינ^i* 93 1פא 1?לא iלײ״3 ®מ 8ינ*י 
 פאר 0381083 131א פת oiyii 331ײל09בײטם־צ18 בער

iayi װעםעאץ to זאל 19 18 •193לױ19 נים װעלזמ 
•191911 0*9ל1םא

 לויך יז9 דורכפירונג מים 1רידפ3צו דרעסמאכער
ריפכערונג

» חזםםאכער iyi3i* אק מי מןװאל־ א ooi98 י
 039*81« 10 1*1 װאס רםיס91 הײם3ע1י1פ1* ע3י1
•B933W*01 181193*1 1318*01 ■81*039 אח ״1*91«

 0*1 ®ח 331TD3111 191 IS 1901P93 אח 09 190
̂ 3119398לית* י9י 0א 1« ״0390אל003*«א ?90*11*

i 0039**3311 גאן y i 19וסייא*ש8801א *ם1 פזץ lyoo״ 
180, 9388) 03939383 0*3 TD 9110 919131183 ?ײן* 

iyo**p3*i םצד oiyiioo?yoi380 *i ■ 93?ליי צוזײ בלױז 
08893 1*1 19388 090TB 03*םײ3 אח שפארם933אײ, 
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ם j►)»24 זײט ײ ק ג טי כ ע ר ע ג

ד אה דעפאדםםענם עױמײשאנעל פה טעטעןײטמ פאחדילונגס און נילחנגס
» רק8י נױ איז לס8ל

 אינ־ דער םון דעפארםמענם עדיוקײשאנאל דער
 לעק־ •וױכטיגע סון רייע א *וגעגריים האם םערנעשאנאל.

 םאראינטערע־ זיכער װעלען וואם דיסקוסיעם און 09צי
 ױניאן. דער םון מיםגליד איגטעליגענםען יעדען םירען

 געגענ־ דעם אין םפעציאליםטען זיינען לעקםארם, די
 דינען טעמעם די רעחגן. זײ װעלכען איגער סםאנד

 טאג צו היינט ליגען וואס פראגען איבער את 1ײםלי3
געדאנק. אויםן מענשען אינםעליגעגטען יעדעז
 אנט־ דער איבער לעסציעס םעריע א

טרײדם נאדעל די םון וױקלונג
 געלעגענהיים די מיםגלידער אתזערע געבען *ו

 דער םון ענטװיקלונג דער םיט באקלנען is םער ױןי
 גע־ אח םאטעריאלען די טיט און איגדוםםרי רקלײז־ע

 אגאנ־ קלײדער, מאכען בײם באנתם װערם עם װאס צײג
 דער םון דירעקםאר עדױקײשאגאל סם&ר, מאו־ק סירם

 געווארען אײגגעאח־ענט איז עם אז אינםעדנעשאנאל,
 קראםארד, ם. ד. מארים םיט לעקציעם פיר פון סעריע 9

 ססעציאליםט א איז װעלכער וועיר״׳ .װיםענם דער «ץ
 גאטגעד א םח פארפאםער דער אח םראגעז די איבעו־

 לעקציעס די געגענשםאנד. דעם איבער ביכער רײע
ג«ר ״די איש״לען: איז *מגצסײלט וײגען

 ״די װעבעוײי?'; את «מאס נאדעל״; דער פרן שיבטע
 ״םאשײ אמ וועג־שםאםעז״ נאטירליכע די מיז געשיכםע
ח ריי »  לעקציעם די װירקוגג״. גלזצלשאםםליכע איד נ

ען  אנסאנגענדיק דאנערשםאג יעז־ען װערען 1939131 מל
 אוידײ אין אװענד אזײגער זעקם יאגואר, םען29 ®ון

 גאם. טע16 װעםט 3 אינטערנעשאנאל, דער פון טאריום
 און 1גלצײ םים װערעז ®לוסםרים װעלמ לעקאיעס די

מחעאום. קונםט פון 13ל9י*3090
ם דו א מי ה סי ױ ר א ע ע ד מ ע ץ ט ה או ט ״וו ײ  ג

״ דיי ט י חי ש ענ ת, מ ב ען8 ש ש ט ט ר א מ
>j ,עדיוקײ־ חװ־ פון םעקרעםאר קאהען

 ,01*01919 אינםערנעשאנעל דער פמ קאםיטע שאנעל
 אױף םימיאויום א געװארעז אײגמארדענם אח עס אז

מ דעד ע  שבת, פאר מענשחײס?״ די גײם ,װאוחק ם
 דער איז זײגעד א 191 אד1 האלב פעברואר׳ םעז8 דעם
 8 איז אינטערגעשאנאל דער פון אױדיטאריום איז «די#

סםריט. םע16 װןסם
 דער :באטײליגעז זיד 13ל3ײ םיסיאזיום חנם איז

 ■90910 קארםאן; חש. חערי יראפעסאר חיםםאוײקער,
 םון ראטגעבער עקאנאםישער גודריםש, קארםער סאר

 ji דזשאחן דר. און ארבײטם־אמם; איגםורנאנ^אלען
a ,סח אלע זײ — ליםעראםור פון •ראפעםאר לײאנם 

 יאמ, קימבאל ■ראפעסאר אמיזזערםיטעט; קאלתעיא
 אין עקאנאמיקס פון ■ראפעםאר קאלעדזשן קוױנם §ת
ד. יתיװערםיםי, יאדק נױ  דר. םעקדאגאלד; לואיס ז

 און חיסםאריקער און עקאגאטיסט סײדמאז,
םעאםער און שרײבער רסטעײאיבא גאםגער,

זײן: װעט דיםקוסירען װעלען זײ װאס פראגען די
ײמז װאם  באװעגונג ארבײטער דער «ץ אויפגאבעז די י
 שפיגלען אזױ וױ קריזים?ן װעלם איאסיגען דעם איז
 עגדערוגגעז *ו םרײבען װאם כיוות םאניאלע די א• זיז־
עקא־ די קענען םעאםער?; און ליםעדאטוד דעד אין

יערליכער נוױיטער
כ»ל אוו סןנצערס

די *ז
סלאױןטאכער ברוגןלינער
טארטש וטען אװענד, שכת

ל ל א ח ״ ״ א ״ י ד ־ י י י ק ר #
 ברוקלין ברןדווײ, «עבו האלסי 916

 חפזיאקאלאנפ חטיאקאמא
r טױקאגאי דעד טון םמאר i m ץא&ואגי 

 •ריטאדאנע װיקםאר* דאראםי
 בענד רײדיא סמאדיס חסזמרי ־

ר ן י ר » ז r י• י י W  אדײז םייסטער טונם 9
סענם. • בדױז סיקמו ■פר ■רײז

 םםודענם אינםערנעשאנאל
רי־ױניאן פמלאושיפ

 סארשידענע די פץ םרייגד און לערער םטודענטען.
 ארוםיגע די און יארק נױ איז גרופען און קלאםען
 םארשידעגע די אין זיך באטייליגען וואם די שמעט,

 לא־ די םץ םעטיגקייטעז םארוױילונגס און בילדונגס
 האבען וועלען אינטערנעשאנאל דער פון און קאלם

 גוזאמענקונפט יערליכען זײער
ריײוניאן א און לאנטשועאן א כײ בײטאג 12:30 מארטש, וטען שבת,

— איז — האטעל דיפלאמאט
. סטריט טע43 װעסם 108

 אנדפרס און גטזאנג מואװיס. ארקעםםער. פײנער א
פארורילװגען

 נײע די ווערען געװיזען מאל ערשטען צום װעט עס
ר מואװי םעלאושים מי מארגען״. דעם צו מארשירען ,

 נײע םאכען און פרײנדשאםט אלםע באגײען «ו םוער
באקאנםשאםט.

-------דאלאר איץ בלות םיקפםס-----
יעו• |1« םישעז פ#ר ^ריין «וין קוםען ב»*םעלונגעו

אפיס אי\ באצייםפנס באשםפלונגטן אײפרפ נואכם
.9-6868 װאטקינם — *ן1סעלע םטריט. טע16 װ<ץסט 8

 פלאנמעסיג?; װערען געריכטעט ענדערדגגען נאםישע
 אר־ אינםערנאאיאגאלער דער םמ ראליע די אמ װאם

 װעחנן באגמם •םיכאלאגי קען װי כאװעגונג?; בײטער
פארשריט? פאר װאפע אלס

 - אױדיטארױם אין «לאץ באגרענעגטען דעם צוליב
 גרױםע אויםערגעוױיגליכע אן ערווארט מען װײל און

ס אריינגײן קעגעז מעז װעם באזוכער, גאל  םיםפאזיום גו
 עדײ־ םת קריגעז קען מען װעלמ טיקעםם״ מיט נלויז

 אין אינטערנעשאנעל, דער פוץ דעוארסמענס קײשאגעל
סרײ. םטריט, טע16 ױעסט 8

ם ג נ דו ל ען בי ט ײ ק ג טי ע ר מ א ר מ ע ג לי ק רו  ב
ר ע כ א מ ק או ל ס

 באארד חשאינם דער פון איםײלונג ברוקלינער די
 פין פראגראם א אנאנסירם ױניאן, קלאוקמאכער דער םון

 םאר אײנגעארדענם דינען מאם םעטיגקײטען בילדונגם
 װײס־פרעזידענט לױם געגענט. דעם אין םיטגלידער די

 זיך האבען ברוקלין״ פון מענעדזשער קאםאנע, אנטאני
 אבער םעמבערם אמעהויבען. שויץ קלאםעז אײניגע
 ויי טאן. נאד 09 קענען אנשליםען זיך ווילען וועלכע

 זעלדיז, םעמיועל מים רעגיסםרירען בלויז ויד דארפעז
עװענװ. גרעחעם nr, 60״’ דער פת אפים אין

 גע־ געהאלםען איז קלאםעז די פון ערעפענונג די
 קא־ ס. פאניא שװעסטער יאגואר. טען11 דעם ווארען

 פדן דעפארםמענט עדיוקײשאנאל םון סעקרעטאר הען>
 די ארבײםער די אנגעוויזען חאט אינטערנעשאגאל דער

 אומענם־ אנשליםען זיך קענען זיי װעלכע אן קורסען
 װערט נאכמיטאג זײגער א אײנם שב״ יעדען געלטליך.

 סון אפים ברוקלינער אין םארום אפען אז געהאלטעז
עי עװענױ. גרעחעם nr, 60״’ י

 ארכײסער דער סרן געשיכסע דער אק קלמס א
 גע־ װערם ■ראכלעמען ארבײםער איבער און באוועגדנג

אװעגד. זײגער א 7 דאגערשטאג יעדען געבען

אויפממרסזאם פרעםמרס סמיוס
 דע־ עדיוקײשאנאל פון יוביליי יאריגער םינף דער

 ,86 לאקאל nr״’ ■רעםעדם קלאוק דער פון ■ארםםענט
 כאנקעס און קאגגערט א םיט װערעז געפייערט װעם

 66 פלאוא< פאנהעםעז אין םארםש םעז8 דעם שמ^
 עדיוקײשאנעל ברעםלאו^ בערגארד סםרים. סע4 איסם

 א זײן װןס עס אז פארזיגארמ״ לאקאל פון זײרעקםאר
 און םרײליכקײס פיל מים אדפדער רעדעס אז באנקעס

 זײ־ םיקעםס גלײכען. פרעסארס די וױ ,יכקײסלט’89<
ף דאלאר א גען מ מיג אדן • ב יערזאז• א זי

 א אױופ ראמװאלדי םעראפינא ברודער
סאוט־װעסט דער אץ לעקציע־טור

 עדױקײשאנאל דעם םים אראנדזשםענםם די
 ארױם פארם אינםערנעשאנאל״ דער פון דעפארטםעבט

 אפיגיע־ אונזער םון מים־רעדאקטאר דער םאנאט, דעם
 ראם־ םעראםינא ברודער איםאליעגיש, אין אייטונג לער

 ראגד סאוט־וועםם. דער אין םור לעקציע א אױף וואלדי,
 לעקםאר. אץ רעדנער אויםגעגײעכנטער אן איז וואלדי

 קלענערע און גרעםערע רייע גאנאע א באזוכען וועם ער
 אינטערנעשאנאל אונזער דואו געגעגם יענעם אין שסעס

 ער װאו פלזסנער אח דאטוםם די םיםגלידער. האם
:פאלגט וױ זײנען רײדען װעם

 םײ םינעאפאלים, אין יאנואר״ םען27 דעם מאגםאג,
 םי• לואים״ םט. אין — םען29 דעם מיטוואה נעםאםא;

 אילײ אלטאן, אין — טען30 דעם דאנערשטאג, זורי;
 אילינאי; פינקניםװיל, אין — טען31 םרײטאג, נאי;

 םאנםאג, לואים; םט. אין — םעברואר טען1 דעם שגת.
 םיטוואד״ םיזורי; וואנדאליא, אין — םעברואר טען3 דעם
 דאנערשםא^ אילינאי; ווערנאז, םאונט אין — םען5 דעם
און םרײםאג אילינאי; םעירםיעלד, אין — טען6 דעם

 מעקלענםבאי^ אין — םעז10 דעם מאנסאג, לואים;
 העגדערםאן אק — םעז11 דעם דינםםאג, אילינאי;

קענםאקי.
 טאםילא, באזוכען ראמװאלדי ברודער װעט דארם פון
 םעקםעם, דאלאס, און ױסטאן אנטאניא, םאן און םיםיםיפי

 ארר די און םיםי קענזעם אין םור דעם סארענדיגענדיג
לאקאלם. םיגע

 בוך — ערד״ נײער אח אלטער ״אויוז
דערציילונגען

שער ז, פון
 דעחדי־ בוך א דרוק םזץ ארױם װאס נאר איז עם

 און אלטער ,אויף גאסען אונםערן שער, ז• פח לתגען
 װאס דערנײלונגען 36 ארײן גײען בוך איז ערד*. גײער

 אין פאלקם־מענטשעז ארימע פיז לעבעז דעם שילדערדז
 םון לעבען דעם און היים אלטער דער
 די םח םד א אמעריקע• אץ מאםען אריםע און

 *39191« דער אץ דרוקט91 װען9ג ז91זײ איילונגען
טיגקײט״
 געדרוקס שיין איז ז,9זײם 352 בוך,אנטהאלט דאם
דאלאר• 1^0 נלױז קאסט אץ געבונדען יראכטםול
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 ױניאך נײער דער
 דער אין אפמאך

דרעם־אינדוםטױע

 אזוי געײעז זיינען מיר
 לאנגע די אז זיכער, וױ גוט

 דער צװישען םארהאנדלונגען
 די און ױניאז םמאכער9דר
 מאנוםעקםשורערס ־ ם9דר

 פאר־ וועט וואם אפמאה נייעם א צו םירען ענדליך וועם
.9אינדוםטרי דרעם דער אין פרידען דעם לענגערען
 נים פאראויםצמאגען שווער גים געװען איז דאם
 םאנופעקטשו־ די םון 9מאנכ וואם דעם, אויף קוקענדיג

 האט מען קשנ׳ט.9גע׳ שטארק זײער זיך האבען תרם
 רם9קםשור9מאגופ די צווישמ אז דערווארםען, געדארפט

 נאכגצ־ ניט לעז9וי וואם אזעלכע, געםינען זיך װעלען
no די אםילו װצן ייגיאז׳ דצר פון פאדצײנגעז די 

 ,9אז#לצ זײנצז פאדערונגע]
 םיס־ פראדוקציאנם בצםערצ א און ארדנונג מער םירען
 רא•9 ן9ל9ײ 09 9לכ9וי םמ ,9איגדוסםרי דער אין םעם

 ר9אז־ ר,9ניג9װ נים ם19מא:וםעקטשור די פיםירען
ר.9ם9ארב די וױ מער, נאך אםשר

 אתים לם9שט יוגיאן די ז9ײ אז נאםירליך, איז עם
 מאנו־ די םח אימולם ר9רשם9 דער דארף רוגגען9פאד

 פא־ יוניןח די אז ר.9ריש9גנ9ג א ױין רס9םעקטשור
 די םאר גום בלױז זײן מסתמא עם מוז עפעם דערט

 רוםט רצו9ד באטים.9באל די םאר שלעכט און ארבעטער
 9מאנכ בײ רשאםט9געגנ א פלאז נייער יעדער אתים
 צש און נײ• את י9 װאס אלײן. ם9י צוליב בלויז שוין
 ױאס גאטים,9באל 9לכ9אז םאראז אויך טאקע זיינען םוף

 סים־ פראדוקציאנם 919093 א און אײנינג 9בעםער א
 ס9 גום. נים די פאו־ איז 9י1אינדוםם 1דע אין טעם

 ■ראםי־ װאם ם,191קםשו9מאטם 9לכ9אז םאראן זיעזװ
 •39ל9א«ג די פת און איםאז־תונג 19ד םץ גראד םיחמ

.9י1איגדוםם 19י אין ז9םעטאד פראדוקציאנס םע
 191191 יד1א ן9זײנ ױניאז 19י פמ ן9םאדעתבג די

 .193םםא91ד די םיז טײל א בײ ן91אײ די אין נײ גאגץ
n״’ די ן9ײ אז םאתע,19 19די סמ ז9װײס די r קוםט 

 ן9באנײ nwm ס1911קטש9ם1מאנ די סים פאז״דאגדלעז
 א«~ אייםן תג1939ח א ז919פאי זי ף1דא אפמאך אן
ע919קל1םא א אח םס־לױז93  טם־931א 191 םץ ת

 שטענ־ אמ װאס ג,9ײ 191919091m אז איז דאס צײם.
 םארהאנד־ 919זײ אין ײניאנס סיז 191װא91 באנוצם 1די

 -1P9119אב איז מאל דאס באטים.9באל די מיט ז9לתג
n״’ 193900911 די ז9מ r מ9םאד 9נײ גאנץ מיט  ן.9ײ
 און ־לוין םס931א האכאראן קײן פארלאעם גים האם זי

 האם זי ן.9םם־שםוגד93אר 919צ1קי קײז גים אױך
UP 09 191 איז אז תג,191פא י1 לם9שם91ארויםT1 

 *19 9ת91מא ן919ײ 01פי91איע ז9זאל 9אינדוםםרי
 םי־9« ז919װ ס1י991אײנ זאל עס אז .1919090*0093

«3 די איז שענםי״  9סטרי1אינד ם9ח* 191 םח 09י
י 19 1»י  191UP 190 19זאל 0191WOP9OU9O 0911 י
י םמ צאל 9190911 9 אז ,091 19«  090911 9־19י

 19ז*ל זײ if לאגה איבאח ן919ײ פארקויפם ן9זאל
 090911 די פאו* 19קױס 19« קמחמ״ 9נײ צמיזממ ז9י

מ אין *־אײצירם ז919ײ װאס  זאר־ 19זאל זײ יאר^ נ
 אינײםם־ ס9ח־ 191 «ז ״19019091«• 191 פאר מן
דןם אױםמףץ־יקם. ?ודץ 09 האס ײגקמ זײ װי ,9יי

מז  ימ״מ urn 19UT19T90 9 9ײ1 אנץ1 ײייקליד יי
 אױב ,1939« ל93פאו־אי 0019191 נים חאט 19« 1»
1 19TU13 191W91 Tt 1939» Of1939009 919 יTI*ל

ײניי! 19זײ «ז 191111919« די «9 1939» װאס מ,
m •19י*פ1193 019991 גים וצפאעם  190 nm e r v

י י איץ צמײם ou 09 י מ־י nr רשסיץ,w »9 1939191 י
 פארקיי 1אי 1י1ל 19J9P «191939 091 009319 *י

ײיז ^ לץ9 י9«19סרי איז ײסצ 009319 די י טיי

 191א שעפער׳ די 1אי ארבעט גענוג דק זאל עס אז
 אנגעפאנגען זײ האבען עם׳ תםם 1מע מי ד״,9אנדל3«

 םאדערוגגען נײע די צילען עם וואם צו באגרייםמ צו
 יוניאן די אז פארשטאנען, 193הא זײ ױניא!. 191 םיז

 קאנקו־ iyo יארק נײ no 1שעפע דרעס די 1מאכע מיל
 ארויסקייק־ ניט זיי פון זיך זאלזח עס כזײ רענץמועהיג,

ד.9ל1באנ די למ
 איע־ אלםען 1א 1האבע ערם1נוםעקטשו9מ 0911 י1
 090911 9דיער 1מאכע צו אזוי װי װעג נעם9געפאר

 איק אויף אראפגוכאפען זוכען די גץ־םעהיג.91נקו9ק
םאח־יגסנהמ. 01909319 די םה 19צוױים א אדער 1911

 *19 י1 צאלט nm »19 אז מ,3חש אלטמ 19 193הא זײ
י1 קאסםען װעלזט עט31א 19זײ 1פא 191ני9װ 19093

 19זײנ 1919090 ס91יז3 י1 אץ 9קצי1אד1« םת 090
 ח3חש 191 אס איז הײנם, װי 193אײנפא םיל געוחמ

 ־3י1 9 191191 1ײ091ל9 1אי 01911009901190 י1 םח
 פראדוקציע no 0900סי די nm .1939 איצס טיגער.

«n אינדוםםריע 0911 191 איז 191909« 09ביזג די 
 190ל9 191 איז ,19H91 01911991 1אי זיל 193הא

1 no nion1אפצוקנײפע19 01911009901190 י no 
 19093 19199 «ו כדי 1909319 די no פאח־עסטע! די
 די .19פאלש ץ1גא א 01900190 איז ,1רירע191א9

 19099« םיס 1אװיזע3 סאל אימ יםnio 1 האם ײניא!
 19110099009« א װאס 0190 1«א די אז ציםערע!, אץ

 סאכס 19001די1פא 01909319 ע1זײ no ■919 רייסט
 םא־ 191סא 191זײ ס1M90-T19H9199. 9 פאר יס1 אים

 191יי190 1909319 י1 190911 ײ3 .019110099011
 זײערע 19009190 די 19199 191 אוץ 19093 סך א

 זיך 1931193 די ױאס *91 3לי1צ 19יליג3 םיל 090911
 *93 םיט און סיסטעם ם19צי9ײ91« ר9ת91«א 9 סיס

 װאס ,01911009901190 די װי ,191909« 091יז3 9190
 19צאל אח 19י9090 לםע9 די 1סא אך1 זיך האלםען

.191י19ד 1909319 919זײ
•*9 ם9ײ1 091 מים 193י191 09911193 1יתיא די

 0911 ר9919י נײ די אז גאשלאסמ, האם זי װאס מאך,
 190 0װא 193H 13 191911 19זאל 01911009901190

 »״no 10919 חשבמ 091 אױף יס1 היג90*71911919?
מרך up ,1909119 זײ no סארדינםסעז די «ז םמ
 פרא־ 919119190 9 191י01אײ 19ל9ײ זיי דואפ 091

.1919090 בימעס 919093 1או 090סיס 037*3911
a*•

u p 19ל911 193900911 י1 װאס *91 190אוי 
 9190911 םמילא אוץ ,ממדלאד״ 190 1939» 19199

ם ,no 091 סאחײגססע!  019110099039« װאסדידרזנ
ך 19ל9װ  פאר־ און סיססעס סראדוקציאנם 1919093 חו

 רעץ־סעהיג,19199 190 191911 1919090 װאלםתגם
 09מי איר 1אי 19י9 זיכ צו 031191 0991די 19י1ױ די האס

 1193« 190 1939» 197911 1909319 די 1911 אז ,19009
 1911393 ל״911א3« 19י9י זאל 19090 די אק לאך״
091 1909319 19«0 190 19UPU109319 זײז 1א.

^ ----- — saaaaaasaasaassa  a s a a a a  assas  s » a•  ״געתנסיגקײט גוםער דעם מרן •לאץ אגדער $ך אין
l 091 T«09® 190ק110 9ל9 1939191193אי 1919ײ

. --------- a a a a  aa amaaamaaissmtamuMa » a a a a  פאר v אונטערשטרײכען בלדיז דז וױלען to )ו•01א
 0019 13 •19391193® א1 19ל9ײ 1י0 0א3 ן,9תקט0

ס09« 19193 סתקט 191 01911 09 װאם אס . םי19י
a m ssa  asaaaM  a a u s a sדעם װעגען געז^גס.

*91 װי 19193 090ל93*0̂ 193« 19090 י1
 1סי זפלו 191 1* ייג391 מאסינזזן. איז. 1ו»9ח

 1UI 1903 1אי 1919ײ 190האל91 1901א1 09316
aiu אם3 לץ9 191קרי דארסימ 1909319 די 

ms 093m זײ  191 n  nroun 19זאל זײ האסס

 דארפען ים1 זאלען די צייט. קיין פארלירען ים1
 אצאלם3 יט1 1יגע1ק די װעלכער פאר ארבעס, 1טא
פא־ 1קאלי גויטיגען דעס ײכען איבערקערע!, (װי
ליכעס).1ע ן1א טעים דים
 1מיכםי ר9זײ איז אם11 ״עפישענסי״ אן איז דאם

 סראסיםירעז די וועלכער סון און 1909319 די 1פא
קט.91י1 ץ1גא

 09ײ1 091 אק סונקט 19ויבטיג1 019111190 א
 װאס אט ם.19יש1פי די צו שײך איז װאס איז אסמאך

:זאגס 19
 19זיי 1939.1 ס19יש1סי די װאס 091 193אי

 איז 191מאשי 9ל9צי9םס די צוליב 09019 13911
 00י00א3 איז ,01391 19193 װאס .01903 ’1

19191191 9 oio’i’o םח הבית ל93 1919י ױאס 
 האם ,0911 1919’ פאר םינישזח 1פא 19צאל

װע־ װי 0903991013 שאס אין ט1צי1אד1פ 01911
 1919 091 אױף דא איז 09 09319 ג1ישי1סי יג1

!ישםא. ג1ישי1סי קיק גאר איז ם9 19ײ אסילה
1919י 1סא 0190 צױײ :איז ימום1מי 191

 אוץ $2^7 1פא יל9האלם זיך 0017190 0911 0911
*190 ױאס 090911 פאר 0190 »11 ;1913911

 סםרים 1סא 0190 ף1סי n9 $6.75 יז3 זיך ן9וים7
090911 1919093 no •לאין

•**
 1939*1 19צ9׳10י1א אמ 1939ר3*19י11י ,191919091

19390 o i’mio 0911 די םץ 19רײ י1 1אי םעל1ם א* 
19390 191311 091 07110 9019119« no091 1אי ״0י 

 *0911 די 19ײצ1ים1א ם1סתבי האמח זײ אסמאך. ײעם1
 אססאד ײעם1 ם91 אק י9 ,19י1ײ 19זײ n»9i מאכעד

 •IHOO’91 009319 35 י1 1919391 009091*9 איז
 •009319 אז 19191191 01פי911אײ איז 09 את 193
193 »nnnoo 40 n ערלויבט איז 09 װאס סים,19י 

 *’9019119 193 9 1911100 פעף 1909319 1צ 19191191
 *93 סמקט oyi 19391193® 193*191 91 19ל93 מיו־
:91191סאל דאס זאגט 19 *’9019119 גען

 9ל9 איז שאם אעסײד nm 191 ,19190 אץ
 193הא וצם׳1א3 19 װאס ,19090 *»07910197

,193 191191 א 1א0 019001*193 .09319 9ל10
פאו• 19090 וײ 1אי סלאץ יךיץ יםא1 אח 09 איז

 1?» 191’1? ים1 197 190 1919 ,1909319 190
 1909319 ךי 19190 ,190 091 3« 1909319
09לז*9« 9סירס די אויב **9019119 1909319

.091 19193 פאראויס אק 1שריסטלי 1יא1ײ 191
 911100 איק וױ 190 1זײ יט1 םאר 0*9019119 די
 nm »19 1א3 איז 19« ף1סי י1 באיז n» טאג א

09319. 19393 oi9«i באצאלם 191י17 דארםעז 
 (רער •19H100193® די פאר פאל 193ל9רסה9י19

 1939» 9לכ93 .019097 די 1אײ ים1 שליסם 0«״?
9 93»i 9in ר).9ליד1םים 919«» פאר 9צי9ול19ר
 9119017 םים 19צ9אױםה זמץ 191919&91 לויז3

 *019 אס3 ,07110 191 09 א« .1919« 1913? ,0191900
 שםונ־ 35 די אס שאפם ,19317131093 סיל אזױ האלס

 דאם יע.1אמדוסם ם9דר 191 1® 193*009319 91*1
 איצם בח פלאגק וואס ,93ל9אז 1919« בלױז 19197

*»1 n w i Tת9יל3סוײ י  יתיאז די 19עדל3ש9ב צו ג
 193הא זײ װיסיל אװאדםאים !עזזײם 1אי 1909319 און

1? 019731 UP191י.
*•

 03T» 131 I*® 19019 13ײ1 13י «9 ,13*9» 1®
i 1® ®« י9לכ93 יתיא!, 19390  n w i« זײז ים1ל 

093 19079UP די 191909319■ 13 םיםחצלסצ! פיל
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