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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
ט און איגדוםםרי רקלײז־ע  גע־ אח םאטעריאלען די טי

 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 ל  אנסאנגענדיק דאנערשםאג יעז־ען װערען 1939131 מ
 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
 גײט ״וואוהץ טעמע דער אױה סימיאדום

מארטש טען8 שבת, מענשחייט״ דיי
>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

םורנאנ^אלען  ji דזשאחן דר. און ארבײטם־אמם; איג
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
 באװעגונג ארבײטער דער «ץ אויפגאבעז די יײמז װאם
 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
ס ר ע צ נ ן ל אוו ס « כ

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  אדײז םייסטער טונם rW9 י• י י
סענם. • בדױז סיקמו ■פר ■רײז

ל א אנ ש ע רנ ע ם ם אינ דענ םו  ם
פ שי או מל אן פ ױני רי־

 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
ײוניאן א און לאנטשועאן א כײ רי
בײטאג 12:30 מארטש, וטען שבת,

— איז —
ט א מ א ל פ י ל ד ע ט א ה

. סטריט טע43 װעסם 108
 אנדפרס און גטזאנג מואװיס. ארקעםםער. פײנער א

פארורילװגען
 נײע די ווערען געװיזען מאל ערשטען צום װעט עס

מיר מואװי םעלאושים מארגען״. דעם צו מארשירען ,

 נײע םאכען און פרײנדשאםט אלםע באגײען «ו םוער
באקאנםשאםט.

קפםס------ -------דאלאר איץ בלות םי
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

 ברוקליגער מאר מעטיגקײטען בילדונגם
סלאוקמאכער

 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

ס מיו ס ס ר מ ם ע ר ם פ א סז ר מ מ פ אוי
 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
ױז קאסט אץ געבונדען יראכטםול דאלאר• 1^0 נל
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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

מולם ר9רשם9 דער דארף רוגגען9פאד  מאנו־ די םח אי
 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

ײנינג 9בעםער א  סים־ פראדוקציאנם 919093 א און 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
 קוםט nr״’ די ן9ײ אז םאתע,19 19די סמ ז9װײס די

 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
מ9םאד 9נײ גאנץ מיט nr״’ 193900911 די ז9מ  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

ײם ou 09 יי י איץ צמ מ־י nr רשסיץ,w »9 1939191 י
 פארקיי 1אי 1י1ל 19J9P «191939 091 009319 *י

ז ײי ^ לץ9 י9«19סרי איז ײסצ 009319 די י י י ט

 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
ט זיי פון זיך זאלזח עס כזײ רענץמועהיג,  ארויסקייק־ ני

מ ד.9ל1באנ די ל
 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 n ion1אפצוקנײפע19 01911009901190 י no 
 19093 19199 «ו כדי 1909319 די no פאח־עסטע! די
 די .19פאלש ץ1גא א 01900190 איז ,1רירע191א9

n 1 האם ײניא! io19099« םיס 1אװיזע3 סאל אימ ים 
 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
א די •*9 ם9ײ1 091 מים 193י191 09911193 1יתי

 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?
u ,1909119 זײ no סארדינםסעז די «ז םמ p מרך
 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 asaaaa assas s»a•  ״געתנסיגקײט גוםער דעם מרן •לאץ אגדער $ך אין

l 091 T«09® 190ק110 9ל9 1939191193אי 1919ײ . ---- aaaa aa amaaamaaissmtamuMa »aaaa t )ו•01א o אונטערשטרײכען בלדיז דז וױלען v פאר 
 0019 13 •19391193® א1 19ל9ײ 1י0 0א3 ן,9תקט0

ס09« 19193 סתקט 191 01911 09 װאם אס . םי19י a mssa asaaaM aausasדעם װעגען געז^גס.
*91 װי 19193 090ל93*0̂ 193« 19090 י1

 1סי זפלו 191 1* ייג391 מאסינזזן. איז. 1ו»9ח
1U 1903 1אי 1919ײ 190האל91 1901א1 09316 I 

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
ךיץ יםא1 אח 09 איז ײ 1אי סלאץ י פאו• 19090 ו

 1?» 191’1? ים1 197 190 1919 ,1909319 190
 1909319 ךי 19190 ,190 091 3« 1909319
09לז*9« 9סירס די אויב **9019119 1909319

טלי 1יא1ײ 191 ס .091 19193 פאראויס אק 1שרי
 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

-



גערעכמיגקייט ט ײ -----------------------------42 ז
 פאר־ זײערע פארגרעםערעז דרעסםאכער, די פון לאגע

עקזיסםענץ. זײער מאכען זיכערער אוץ דמסםעז

ביזי זייער איז עס , םע־ עס איז קלאוקס״ ביי איבעױנע קײן גיטא
ר ע כ א ט ק או ל אין קלאוקפאכער אויס לען ק

יארק. נױ
 אונז עם זיך האם געזאגם אונז עם האם מען װען

 קלאוק־ דער סון םירער די אבער געגלויבט, ניט אנפאנג
 ניט קען קײנער באשטעםיגם. עס האבען ױגיאן פאכער

 װעם סעזאן פרילינגס םון ביזי די אם לאנג װי זאגען
ארבעם, םיל פאראן איז פארלויםיג אבער אגהאלםען,

אווערטאים. ארבעםען צו זיך םאדערם עם אז
האפעז׳ לאמיר און נײעם. גוםע זײער איז דאס

געגענטייל. אין וױילע. א אױף בלות נים איז דאס אז
 סארבע־ די אז גלױבען, צו גרונד מער פאראן איז עס

קלאוק־אינדוסםריע, דער אין זיך זעט וואס סערונג,
גיים. לענגערע א אנהאלםען װעט

 די אז אגגעוױזען, מאל איין נים שוין האבען מיר
 װערען אפגעטיילם נים קען קלאוקםאכער די פון לאגע

 דער לאנד. איז לאגע עקאנאםישער אלגעמײגער דער פון
 אויך עס איז אלעמען שלעכם איז עס ווען אז איז, אםת

 בעסער װערט עס װען און קלאוקמאכער די שלעכם
 קלאוק־ די פאר בעסער אויך עס ווערט אלעמעז פאר

טאכער•
 לעצםענם זיך האם לאנד אין לאגע עקאנאטישע די

 זיך האם ארבעםסלאזע די פון ארםײ די פארבעסערם.
ארבעםם־ די םון םך א פארקלענערם. באדייםענד גאנץ
 איג־ באוואפגוגגס די אין ארבעם באקוםען דאבען לאזע

 *עדזסם־ ךי אין צאל טלאנצדצ ק״ז צים יון ײסטריע?
 פארבוגדען איגדירעקט אדער דירעקם זײנען װאם רימ,
 אזא אױף איז עם באװאפגוגגם־איגדוםםריען. די מיט
 געברױכם־ םאר קויםער צאל גרעםערע א צוגעקומען אוםן

 אםע־ אין ארבעםער די פון קויף-קראםם די ארטיקלען.
 אםילו וױיל גרעםער, געװארען אלגעמײן אין איז ריקע

 ארבעט״ געהאם םריער אויר האבען וואם ארבעםער, די
 דעם צוליב שעפער םאנכע אין םער. איצם פארדיגען

 און געווארען געהעכערם איז ארבעםס״לויז דער װאס
די. אין ארבעם םער םאראן איז עם וױיל אגדערע איז

 אויך אז דערווארםען, צו געװען חנריבער איז עס
 און ויערען אױפגערינם אביםעל זאלען קלאוקמאבער די . 1

 דער איז דאס נים אבער ארבעם. םער האבען זאלען
 האז םיר אנװײזען. געוואלם דא האמן םיר װאס ןיקר

 דארף עם אז באמערקען. געוואלם מער פיל דא בעז
 דינען עם אז זאגם, װאס םײנמג, די װערען רעזוידירס

 םײגוגג די יארק. נױ איז קלאוקמאכער צופיל פאדאן
 פאראן איז עס װעז ארױםגעזאגם, מאל יעדעס וחנרם
 קלאוק־ סך א און םרײד קלאוק חגם אין ארבעם װעגיג

 גיט זיד האם קײנער אדבעם• אן ארום גײען מאכער
 עס קלאוקםאכער װיפיל אױמנורעכעגען םי די געגוםען

איבעריג, זײגען קלאוקםאכער אױכ איבעריג. זימען
 כמעט צײםוױיליג זײנעז גיט, ארמם קײן חאבען זײ ותנן
 אםת דער אין איבעריג. יארק נױ איז קלאוקפאכער אלע

 פאר־ גאנץ װערען געמאנם חשביז חגר דארף אבער
 עם קלאוקםאכער וױםיל חנכענעז דאו־ו• פעז קערם.
 שםעלם אס ארבעט. פאראן איז עם וחגז נויםיג׳ דמען

 אז ארבעם, סאראן איז עס ווען ארױם, גאר איצם זיך
זײנען באםת אז הײסט. עם קלאוקמאכער. םעלען עם
 אנשםאם קלאוקמאכער װעניג ונו סאראן יארק נױ יין

*ושיל.
 וואם אזעלכע״ איז קלאוקמאכער א םיז מלאכה די

 מען אויםצולערנען. זיך «ײם לעעערע א דױערם עם
 אר־ זוכען וואם גאם, סון מעגשען סתם נעםזנן נים קען

ם,  קלאוקמאכער, פאר איבערנאכם םאכען זיי און מ
שעפער. קלאוק די איז ארבעטער אוים םעלען עס װען

 אלע די אם האבעז דעריגער םח אינדוסטריע קלאוק די
מז זײנעז װאס קלאוקפאכער,  !ימזענװײז אםת פאראז• אי

 קען נײםעגוױיז אבער ווענמעו, םיס יױסקומעז זי קען
 וױ פאראן, איז וואם *אל דער םים אױםקוםען קױם זי

oin א איזD r אין אינדוםםריע קלאוק די פאל. דער 
p v r  v i ם מאלם מ ן י  פארא־ גאנץ א איז געסונעז זי
מן *ושטאנד״ ליזירםען  געװען ױאלטען יארק נױ אין ו

ן טים ר םים אדער מ  װע־ קלאוקמאבער םױזזננםער מ
 געםאכם, אסט װערס װאס זזשבון, דעם לױס גיגער״

ן וױ פער פאראן זײנען עם אז מ םויזעגם מ רי מ  אי
j ניו איז קלאוקםאכער n r

י אי שלוס, לאגישען גאגץ א «ז פירם דאם *ח  י
^ק  די אז זארגען, n טליכס n איגדוסםדמ ־קל

rm ואלאן קמאמװ■ןקלא p מפס?קױ ח וזאס האבעז »ח י

 אםילו זאלען די אז הײםט״ עם יאר. גאנץ א עסען או
 אז געגוג׳ םארדינען ארבעטם־סעזאנען קוראע די אין
 דער אין אויך יאר, גאנץ א עקזיםטירען קענען זאלען זײ

 די .,.איבעריג׳ דינען קלאוקמאכער םך א ווען ציים,
 גערעכענם דארםעז קלאוקםאכער די םח םארדינםםען

 די יאר. םח נאר װאד, םון נים אח םאג םון נים װערען
 אזא ארבעםער אירע צאלען םח אינדוםםריע קלאוק

 כדי עקזיםםירעז, קענען זאלען זיי אז ארבעםם־לוין,
 האם זי ײעז ציים׳ יעדער צו האבען קענען זײ זאל זי
נויםיג. ױי

 נײער דער
 די פון לאקאל

 סוט סנאו
ארבעטער

״געקיקט״, האבעז וואם ׳די אלע
 אז געבײזערם׳ זיך און קריםיקירם

גענע־ דער םון באשלוס דעם םים
אינטער־ דער פוץ עקזעקוטױוע ראל

םשאר־ א ארויסצוגעבען נעשאנאל
 לא־ באזונדערען א פאר ארבעםער סוט סנאו די צו םער
 נומער אנדער אן אונטער אויםגעלעבם צוריק ווערם קאל,
 בארוהיגען. זיך קענען ,17 לאקאל אמאליגער דער

 אנפאנגען אמאל װידער זיך וועלען עם אז מורא, זייער
 צװישען םארגעקומען אמאל זיינען וואם רײסערייען, די
 גאנץ א איז ,17 און 1 לאקאלם אמאליגע די

 וואם צושריםט, דעם דורכלייענען די זאלען אומזיסםע.
 טשארםער נייעם דעם װעגען האם דובינסקי פרעזידענם
 םון מענעדזשער גענעראל סיינבערג, י. צו צוגעשיקם

זײ אז זעהן, וועלען זײ און באארד, דזשאינם קלאוק

 טשארטעד דער שרעקען• צו וואם גיט גאר זיך האבען
 אר• סום סנאו די צו געװארען ארויסגעגעבען איז וואס

 ארומגערינגעלם איז לאקאל, באזונדערען א םאר בעםער
 און צויםען םיל אזוי מים באשרעגקונגעז, םיל אזוי מים

 מעגלאכקיים, שום קיץ גיטא איז עם אז םארהיםונגען,
 אמאליגא די אויםלעבען אמאל װידער זאלען עס אז

 די צװישען עקזיסטירט האבען וואם שםרייטיגקײםען׳
.17 און 1 נומערען פארגעםענע ניט נאך

 וױים צו דובינםקי ד. פרעזידענם םון צרשריפם דער
 דעם אין געדרוקם געװעז איז םײנבערג י. פרעזידענם

 וױל וואם יעדער און ״גערעכםיגקײם״ נומער פעברואר
 פעגלאן־, װי קלאר אזוי זעהן אים אין קען זעהן, נאר

 דעם םון קען עם אז מורא, שום קיין ניםא איז עס אז
 ארבע־ סוט סגאו די םון לאקאל דעם פאר טשארטער

ױריסדיקציע. װעגען קאמף נײער א ארויסוואקסען טער
באםראכט, אין װערעז גענומען דערבײ דארף עם

 סנאו די פאר לאקאל באזונדערען א װעגען פראגע די אז
 עקזע־ געגעראל דער פאר געשטאנען איז ארבעםער סום

 אונ־ גרינדליך איז זי און צײט יאר צװײ איבער קוטױוע
 בא־ דער געווארען. דיםקוטירט און געווארען םערזוכט

 און איבערלעגטער גאנץ א געווען דעריבער איז שלום
 אנגענומען ניט זיכער וואלט ער אץ דורכגעטראכםער

 אייג־ םולען אין געוועז נים װאלט ער װען געװארען,
 דער םון פאדערונגען און אינטערעםען די מיט קלאנג
ױגיאז•

 אד־ םום םנאו די םון 106 לאקאל אז האפען, מיר
 און מיםגלידער זײנע גוצען פיל ברענגעז װעט בעםער

לאגע• דיער םארבעסערעז

 הױסען דיי אץ יריצים כייי םלעגם װאס איד א
 סארקויםעז׳ אלערלײ םחורות דערפער די אץ אץ
 רײד, גןןװארען אםאל םים אופאל א דזרך איז

 גלײד ער חא# געװײנלױ װי אץ
 :אוםן כרײםען א אױף סירען אנגעהױכעז זין־

 דארפז און דא הערען געלאזען
 ווארמ גכיר׳יש זײן
קהל׳שק אץ

— אװנאים, פיל זץ• געזאאסען
 געקראגעז• םענש קלוגעד אלס bv א שםאם אץ האם אץ

 כלויז, װיכטיג דא אונז איז גכיר דער ײייץ נים דאד
 ;מראגען Tז םיט םלןןגם ער װעלכען שנזעקען זיץ אױף נאר
 ארױם נימ ןןר איז שםעקען דעם אן װײל

חױז. םץ
 קוסען נאר םלעגגו ער װאו אץ

םימגענוטען, שםעקען דעם ער האם
 זײנ^ דןןר אן װינקןל א אץ אים געשםעלט ניט אץ

סז, דוקא נאר ײכז  ן װײט נים זיד פון א
 װיסען אנגעחױכען ניט חאם קימןןר אץ

אן... דאס םלעגט ער פארװאס ם
גלױכען, אכער םען םלעגם דאד

 חןרחױכען, גכיר דער חאט שטעקען פראםטען א אױכ אז
.אייבעדאן דעם געװים שוץ שםעקען דער סארדמט . . 
 כאחאלטעץ, אויכער־קראםם א אים אץ איז מסתםא
 גאר פיםעקעז דער איז אםשר אץ

 יאר, לאנגןן צו זאגט, םען װי םגולח, א
.שפאלםען. ירזץ דןןם אים טים גאר מען קען אפשד צי . 

 — אמאל גכיר דעם געםרעגם יונגןןרמאן א ס׳האט כיז
ם  ז חאלטען קרליד שטקקען חןם אזױ טדם עד פארװ̂ן

 —קול, אױםן עושר דער זיד האט טעלאכט — פרןןפט, גאר״ —
 י$רעז, יענק םץ גאך טײקר םיר איז שטעקש דער
 — חמט, םים זיך ראנגלעץ חױפען די אץ סלעג איף װען

געדמם... גום דענזאלם םיר חאם ער
קמד, םיץ דיר, איד םוז זאגעז און

.כאוו^רענם״ ניט ערגעץ אין םען איז חוגם א פון אז . .
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 העבסטע יאס אױך אז אוים, זעם

)L J L אױ־ העכסםע די לאנד, םח געריכם 
פא־ אויך קעז געזעץ, םון טאריטעם

 אמאל ארויסגעבען און םעות א כען
געזעצ־ נים איז וואם אורטייל, אן

ליד•
קרי־ א ושלום חם ניט זאגט דאס

 גע־ העכסםע דאם נאר געריכם, העכסטען םון םיקער
 ארויס־ האט עס וואס אנםשײדונג, זיץ מים אליין ריכט

קינדער־ארבעם. פון פארבאם דעם װעגען געגעבן
 םים האט באוועגונג ארבעםער אמעריקאגער די

 עלע־ פראגרעסיװע און ליבעראלע די םון הילף דער
 קאמף שװערען לאנגען א אנגעפירם לאנד פון מענםען

 א דורך אמעריקע אין ארבעט קינדער סארבאטען צו
 איינגע־ געד״אם זיך האם עניליך קאערעם. פון געזעץ
 וואס קאנגרעס, אין מאיאריטעט א קריגען צו געבען

 דעף אכער געזעץ, אזא םון גונםטען צו געווען איז
 אויף בלויז ײערען אנגענוםען געקענט האט פארבאם

 טאר־ נעמליך האם געזעץ דער אומװעג. שטיקעל א
 שםאםען די צװישען סארקויף און קויף דעם באםען

 איז עם װעלכע בײ סחורות און פראדוקםען אזעלכע פון
 געװען איז דאם ארגעם. קינדער געװארען באנוצט

 םאר געווארען באטראכם איז וואס װעג, אײנציגער דער
 דאס גצהאלפעז. ניט אבער האט עס האגסטיטוציאנעל.

 איז געזעץ דער אז ערקלערם, האם געריכט העכסםע
 קיין ניט האם קאגגרעם דער אוםקאגסםיטוציאנעל.

 אומ־ אן אויף אםילו ארגעט קינדער םארבאםען צו רעכט
 םון קאמישאן. קאםערם איגטערםםײם דעד דורך װעג

 צענדליג צוױי איבער םאראיבער שױן זייגען צײט יענער
 םך א םארגעקוםען צײט דער פאר דינען עס יאר.

 םעדערא־ קיק אבער אםעריקע, אין ענדערונגען גרויםע
 האם ארבעט קינדער םארבאםעז זאל וואם געזעץ, לען
 אגשםרעגגוגגען אלע דורכםירען. געקענם נים אלז םען

 — קאגסםיםמיע דער צו אםענדםעגם אן תרכצוםירען
מן — געבליבען איז וואס ױעג אײנציגער דער א  נים ה

 קריגען געקענם גיט האט םען ערסאלג. קײן געהאט
 ),36( שטאטען די םץ פערטעל דרײ פח צושטימונג די

 קאנ־ דער צו אםענדפענם אן םאר זיך פאדערט וואם
 אוגזער צו יארק, נױ שםאם אונזער אױך סטיםוציע.

 ער אמענדםענט. דעם געגען געשטיטט האט שאגד׳
 דער אץ געווארען ארײנגעבראכט מאל אייניגע איז

 א דורכגעשאלען. םאל יעדעם אבער ־ יעדזשיסלײםשור,
 גום די גזנשפילם האם פרם דעם אין ראלע טרויעריגע

געגעז• געװען איז זי קירך. קאםוילישע ארגאניזירטע
 זיד וראבע נײע א געמאכם דעריבער מען האט

 פאר* נעםליך האם םען אוםװעג. אן םים באנוצען צו
 געזעץ דעם םים ארנעט קינדער אוקי סארבאם א כונדען
 אר־ מינימום א און ארבעםם־צײט מאקםימום א װעגען

 ניט זיד אבער האכען חנאקציאנערען די בעטס־לוין.
 דער אח עם אז געזאגט, האבען זײ נארען. געלאזעז

 געשלײערם׳ אנדערש אביסעל נאר געזעץ, זעלביגער
 דער• פאל איץ שוין האם געריבט העכסטע דאס װאס

 אין זײנען זײ און אוםקאנסםיטמקאעל• םאר קלערם
 דער װירקליד אי« עם גערעכם. געײען אױך «רם דעם

 ײרד ארבעם קינדער םארגאט ױאם געזעץ, זעלבעער
 נאר שםאםען. די וזישעןצ האנדעלס־סארקער חנם
 אבער איז זעלבמער, דער םאקע איז געזעץ דער יויב
 א מים זעלביגער. דער ױט איצט קאורט סוירים דער
 מאיאריטעם גרעסםע די איז צוריק יאר צענדליג «אר
 מאנכע קאגםערװאטיװע. א געוחױ קאורט סווריס פון
 רעאקציאנע־ פארביםעגע געװען זײנען ריכםער די פון

 איצטיגעז חנם ■מ אבער מאיאריםעט גרעסםע די רען.
 איצטיגע דאס •ראגרעםיװע. א אח קאורט סופרים

 אז דערקלערם׳ מאקע דעריבער האם געריכם העכסםע
 ױעגעז געריכם חעכסםען פמ אנםשײדונג אמאליגע די

 פח םארבאט דעם פח אוםקאנסםיםוציאגעלקײם דער
 דעד וױיל ריכםיגע, קײז נים געװען אח ארבעם קינדער

 פאר־ צו רעכם קאגסםיםוציאנעלע א יא האט קאנגרעם
 צײי־ חןגדזלס־מרקער דעם אק ארבעט קינדער באטעז

שםאםעז• די שעז
 דער םים זײן װעט עם װאם איצט איז טראגע די

קאנסםיםוציע. דער «ו אמענדמענט אן װעגעז כאװעגונג
 «ו אמענדמעגט אז אז ניט, צװײ׳פעל קײן אמ עס

 קיגדער פון פארכאט דעם װעגעז קאנםסיםוציע יער
 פארבאם דער וױיל בעסער, םך ן געװען מאלט ארבעם

ײו זיד ודאלט באזונחװ־. שטאט rrvr אױף באצױגעז א

 באנתט װערט װאם ארבעט קינדער אויף הײםם עס
 םארקויםט ווערען וואס פראדוקםען, און םחורות בײ
 אים. אויםער גיט און שםאם דעם םון גרעניצען די אין

 װעגיג גאנץ פאראן זיינען ױירקליכקײט דער אין אבער
 םארקויםט װערען װאם םחורות און םראדוקטען אזעלכע

 דע־ קען מען שסאט. אייז פון גרעניצען די אין גלויז
 צו אמענדםענט אן פאר באוועגונג די אז זאגען, ריבער

 און װיכםיג אזוי ניט איצט איז קאגםטיטוציע דער
 אמענדמענט אן װי אזוי אבער פריער. װי דרינגענד

 םאר באוועגונג די בעסער,'דארף געװען דאך וואלט
ווערען. פארגעסען ניט אים

»*
אפע־ איז ליסעראםור סאציאליסםישע אידישע די

 םאנאטליכען גייעם א מים געװארען רייכער איז ריקע
 אידישען דעם םון פארטרעםערשאפם די וואם זשורגאל,
 אנגעפאנגען דא האט פוילען פון ״בונד״ ארבעםער

ציים׳׳. ״אוגזער איז נאמען זיק ארויםצוגעבען.
םי־ מײסטע די איצט זיך געםינען יארק נױ אין

 פוילען. אין *בונד״ ארבעםער אידישען דעם םון רער
 זיך געסיגען זײ אייניגע. גאך צוקוםען ױעלען קורצליך

 װעג ״קורצער״ איצטיגער דער איז עם װעג. אויםן שוין
 װלאדיװאסטאק, מאםקווע, װילגע, — וועלם דער ארום

 בוגדיסםישע די יארק. נױ איז םאן־פראגציםקא יאםאן,
מ פירער ב אי  זיד געקגםען דיגען די אז גינ^ -אבער ג

 אנ• און תושבים דא װערען אםעריקע, אין כאזעצען
 גלויבען, די געגענטייל. אין לעבען. נײ א דא פאגגען

 עם ביז ווײלע, א אויף בלויז געקומען דא זײנען די אז
 דער אין היםלער־פעםט די װערען אױסגעראטען װעט

 דויע־ נים לאנג וועט דאם אז האםען, זיי און — װעלם
 זײער צו צוריקקערען זיך ױי וועלען דאז און — רען

םארם־ וױיטער דארטען װעלען און סוילעז אין היים

 חימל, דער איצט איז גרױי
 םארשםעלם. נאך איז זון די

 דריםל פון אויס זיר רײבמ עם
װעלט. די ןןרשט אויגן ײ

 שװײגן, שטילע חײזער
 בלא^ קוקן פענסטןןר

 אװײגן, אף טױ ?יץ ייטא
נ*ט. די שםעקט שראםטיק

 שנײ, קאלטן אף טריט פץ םקריפ א
 חױף. װאריכמןר אישנירל — יוטט אמ

 ׳ײי דער אץ ןןרשטער דער זיץ ער׳ט
רױף.- װי זיך װעכן גןןדאנקןץ

 פאדכײ, םילך מים װאגן א פארט
ם טראכטן פון שלאגט  ארײ^ יי

 םרײ, לױטער לופט די און
אויפ. אויגן מאמע רי װאשט

 װײט, שםרעקע א אפנעכאנגען
 *יל. דםר שיץ איז אט
 ,9זײ דער כײ זין געשטעלם רײ אין

םיל. די פון אימןןר
 דיפט חעדןןר סים דןןר “א

ץ קוםט  װײט, חןר םון מ
 :צעזיכט אץ איס ארײן לאנם

ץ «*יץ לאגג װי טז ••ר ײ »
 *עעקוםען, ערשטער דער לאנג שױן

 גליק. דאס איט איז גןןװןןן באשערט
 ארןזיגענרםען אױף שוץ שילד דןןם

*וריק. חײם » — װעג חןי װארט עם
 אימגןןפויגן דרײען אץ גוןי דעם
 צוריקכענאמען• אחײם װעג םיטן

 —.אײגן די אץ םרדיןר מכױלןןר
פארגאמןןן.״ איז חלום »

 די מים צוזאםען און ׳״בונד״ אין ארבעט דיער זעצען
 םאציא־ צוקונפםיגע די בויען סאציאליםםען פוילישע

פוילען. ליסטישע
דאר־ זײ ײאס צװישעגצייט, קורצער דער אין נאר

 ליידיג. זיצען ניט אויך זיי װילען םארבלייבען, דא פען
 זיי װאם אױפגאבע, אן זיך אויף האבען זיי אז סילען, זיי

 געםינען זײ װאס ציים, דער אין אויך דערםילען דארפעז
לאנד. אין דא זיך

 נײער דער זאגט לעזער די צו ערקלערונג דער אין
פאלגענדע: דאם זשורגאל בונדיםטישער

מזרח־אײראפע, פון ארבעטער־מאםעז אידישע ״די
 אונטער געקעמפט לאנג דורות שוין האבען װאם
 לעבען, בעםערען א םאר בונד םון םאז רומםולער דער
 םאר און װירדע גאציאנאלער און מענשליכער זייער פאר

 פאר איצם קעמפען גלייכהײט, און סרייהײיז פון װעלט א
 םון אײנער ווארים עקזיסטענץ. פיזישער פשוט׳ער דיער

 אויםראטונג פיזישע די איז מלחמה־צילען נאצישע די
םאלק. אידישען פון

 אין װילדעװעט וואם רעזשים, בעםםיאלישען דעם
 גע־ ניט אבער איז פוילען, םארשקלאםטען םון געםאס די

 םאציא־ טיף־אײנגעװארצעלטען דעם ברעכעז צו לונגען
 קאמף־שםינינוג העראאישע ‘די און גלױבען ליסטישען

 פינסטערע די הינטער םון ארבעטער. אידיש די םון
 וױי־גע־ די נאר נים אונז צו דערגײען געעא־מויערען

 אן פון אםקלאנג דער אויך נאר געפײגיגםע, םץ שרייעז
 מסירות־נםש׳דיגען א םון װידערשטאנד, עקשגות׳דיגען

 וועגעז געהייםע אויף — אהין דערגייעז עס אוץ קאמף•
 פארערונג און באוואונדערונג אוגזער גרוסעז, אונזערע —

sism פאר x טעמפצנדצ aרgTיגדער• את ד?
 איז בונד םון װארם סאציאליםטישע םרייע דאס

 אונטערערדישע געווארעז• םארשטומט ניט געטא אין אויך
 צארישע אמאליגע די אין װי ארבעטען, דרוקערייעז

װילען• דעם שםארקען און וועקען זיי צײטען.
 אויף — מיד װילען כחות באשיידענע אונזערע מיט

 םאלקם־םא* געפײניגםע אונזערע דינען — ים דים דער
 בלײ־ םעדים םויזענטער מיט היים. אלטער דער אין סען
 מיט ווארם, ערשטע דאס זאל זײ. מים םארבונדעז מיר בען

 רוף א זײן עםעגםליכקײם, דער צו קומען מיר װעלכען
 זיך — וועלט םרייער דער םון כחות לעבעדיגע אלע צו
 העלםעז צו בעםםיעם, די געגען קאםף אין שטעלען צו

 סמ םעלקער פארשקלאםטע די אונטערגאנג פון ראטעווען
ים. זייט יענער

 דער איז זײנען וואם ארבעטער׳ אידישע טויזעגסער
 ױינזמ ״בונד״, םמ רײעז די אין געשטאנעז היים אלםער

 לענדער אמ שםעט םארשייחננםםע די איבער צעווארםעז
 דעד איז זיד םיר וועגדען זײ צו אםעריקעם. בײדע סמ

 און םארשפרײםונג דער פאר זארגט :רייע ערשםער
 חברים אם׳ זיך רוםם זשורנאל. אוגזער פח קױם סאו־ז

 װײ־ אונז העלסם אונז, מיט זיד פארבינדט סרײנט, און
געדאנק״. בונדישען פמ פאדים דעם שםיגען טער

**
זשור• נייעם דעם סח ריכטונג םאציאליםטישע ״ז־י

 םירער בונדיםםישער באװאוםטער דער אן צײכענט גאל
זאגט: ער װעג״. אונזער ״אויף ארטיקעל זײן אק נח

 שםעם געמאכם חרוב נאר נישט האם םלחםה ״די
 הונדערםער אוםגעבראכם מלוכוח, גאנצע דערםער, און

 גע* גודם אויד האט זי לעבענם, מעגשליכע םױזעגםער
 זיף ם׳האט װער פארװיסטמגען. גײםטיגע גרויםע װען

מז דעם .םארלױרעז ם׳חאם װער װאקלעז׳ גענומען  גלוי
 םעאו־יעס. ,נײע״ ■רײז־יגען געבומען ס׳האט װער אמ

 באזונדערס גאנץ »ון באנקראטירם האבען פארטייען ״אלע
 שרײם — יראגראמען״ זײערע מים סאציאליםםישע די

 דארף ארם זײער און — קולות. באנוםענע םיט איעער
 דא — ?םארגעמעז װאס םארנעמלז, װען םארנעמעז...

 זיגגם צװײםער א דבורינ^ קלארע ?ײן נישם איר הערם
 איצם אבער... םאציאליזם, םארן לויב־געזאנגעז אטילו
ט רו. צו לאזען סאציאליזס דעם מען דארף  איז ^

 דעם באזיגען — אויפגאבע אײנציגע און אײז אונזעי־
 אלץ דעמאקראםיעס. די םאחיכערען אץ חיםלעריזם

•וגקם״. אײן אויף ווערען קאנצענטרירט דאדף
 קאנצענטריחװ דארםעז מיר אז עם, םימט גאר
 זין• איז םאציאליזם אויפן בלױז געדאנקעז אוגזערע
 דאס נים נײן, ? זאכען אנדערע םים קיםערעז וױיניגער

אז; זאגם, ער געגענטייל. אין ער. זאגט ער, םײנט
C װעלבער דער, טעות א געמאנם װאלם עםא' i 

 אין אםיא יארף סעז אז האלסען״ מיר אז געטראכט,
 םאשתם געגעז קאטף דעם אפשוואכען מאם םינדעםטער

 קאאיצ־ אז נאר, םײנעז םיר דעםאקראםיע. סאר אדער
 פוץ עלעםענםען דעםאקראםישע אלע סים רירענדיג

ארבעטער די טארען קא&ף, דאזיגעז דעם אין לאנד
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 זעלבסםשטענדיגקײט, זייער אױםגעבעז נישם פארטייען

 אחנר םאדערונגען, זײערע אויג םון ארויסלאזען נישם
 *ו־ טאקע באדיעונגעז״. .שלום זייערע םון אפזאגען זיך

מארשירען״. וועג אייגענעם מים אבער שלאגען, זאםען
 סאציאליםטישע א בלויז ניט איז ״בונד״ חנר אבער

 ארגאני־ סאציאליםטישע אידישע א נאר ארגאניזאציע.
 באזוגדע־ א געהאט שםענדיג האט ״בונד״ דער זאציע.

 איצמ ער ד״אט פראגע. אידען דער אין שםעלונג רע
 אן געםונען ער האט אדער שםעלונג, זייז געענדערט

 האט ער װי פראגע, אידען דער אויף ענםפער אגדער
? איצם ביז געהאם עס

:אזוי דעם אויף עגםפערט נח
 פון צייטען צײטען, שווערע איבער לעבען ״םיר

 אויםגעשטעלט זיינען אידען מיר װעלם־קאטאסטראפעס.
 זייער נישט אפשר האבען װעלכע נםױנות, אזעלכע אויף

 צו נישט זיו איז עם געשיכטע. אונזער אין גלייכען
 אן זיך הויבט באדען גייםטיגער דער אז וואונדערען,

 א אגשטייט עס און װאקלען, צו אײנעם בײ נישם
פוזזות. די אין װירוואר
 מלחמה, ? אלטען ביים אלץ בלייבט זשע, וואם איז
 װי — געטאס פארװיםםונגען, זזורבנות, פאשיזם,
? פאםירם גארנישם ם׳וואלם
 מיר מײנען דאם און נישט מיר זאגען דאם !נײן א,

 םאר־ און אויערען די גישם פארשטאפען מיר נישט.
 סײ נײ־געשאםענער דער אויף אויגען די נישם מאכען

 אנט־ און צופאסען איר צו זיך מתען מיר טואציע.
 קאמף• אונזערע םאקםיק, אונזער ענדערען שפרעכענדיג

 גער״אלםען נישט קײנםאל זיד האבען מיר מעםאדען•
 םיר טארען אודאי און פארמולעם, םארגלױוערטע בײ

 אבער ווארםען טיר איצט. פארשמייגערם בלייבען גישט
 דעקלא־ אריינגעגאנגענע םאדע אין די אפ קאטעגאריש

 דארף באגאזש גײסטיגער גאנצער אונזער אז מאציעס,
 נישטא זײנען עם אז װערען. געענדערם אוים גרונט םמ

 באהויפטוגגען דאזיגע די אםת׳ן״. .אייביגע קײן מער
 אויפריכםיגע גאנץ םון אויסצעהערען אױם איצם קוםם

 אונטערן םארלארען זיד פילען וועלכע םאציאליסםען,
 נישט זעען און געשעענישען גרױזאמע די פון דרוק
פערספעקטױו״. קײן אויםוועג, קײן

פראגלע• אזעלכע סאראן זײנען אםת׳ן דער ״אין
 אומ* בלײבען מוז שטעלוגג אונזער װעלכע בגוגע מען,

 םאשיזם םלחמד״ דער אױף געקוקם נישט גמגדערט״
 איץ אויף נאר אפשטעלען דא ױך װעלען מיר װ. אז. א.

 אידישע די םון לעבען אין שפילם וואם פראבלעם,
 וױכ־ אומגעהויער אן פײלעו איז םאסעו ארבעםנדיגע

 פאליםישער דער װעגען םראגע א אמ דאם ראל. טעע
 אידישער דער פון סולבאחנגםיגונג גאציאגאלער און

 אוג־ סון שטעלוגג די לאנד. אונזער אין באםעלקעדוע
 דאזיגען דעם צו ״בונד״ םון שטעלומ די פארטײ, זער

 האלטען, םיר בעת באקאנם. אלגעמײן איז יראבלעם
 קאן און דאחי םראגע״- *אידען גערופענע אווי די אז

 געםיינזאםען א דורד ארם אױםן נאר ווערעו געלײזם
 פאלקם־ גישם־אידישע יאון אידױאע די פרן קאםף־םראנט

 אויף גרופירונגעז און •ארםײען אנחנרע זעען פאסעז,
 ״פדאלעםאריש״-צױניס־ די בחוכם גאם, אידישער דער

 ארױםםירען אין םאלק אידישען פון חנםונג די טישע׳
ת״ אים  װ. אז. * עװאקואציע עמיגראציע, אין פון״גלו
 ? ענדערען אונזערע שםעלונג דאזיגע די מיר דארפען צי

ױן  ״אײביגער אן אוגז פאר איז דאס נישט! אופן ס
אטת״.

היםלערים־ די פוילען, אין חײנט םינסםעד איז עס
ם וױיזען בעםםיעם םישע  בא־ אידישעך דער בנוגע אתי

 װידק־ ביטערע די הפקרווג גרױזאםםטע די םעלקעתנג
 נישט אגער םארשםעלם פאג הײנםיגעז םמ ליכקײט

 צר־ דער פאר פערםפעקםיװען ליכטיגע די אונז פאר
 ארבעםער די אז אומדערשיםערם, גלױבעז םיר קונםט.
ר םאםען ע ד  אין אונז בײ אױן־ *ח װעלט״ גאנצער םון
 פאשיזם צום מאכעז ענד אן םוף כל םוף וועלען «ױיעו,

חיטלעריזת״ און

 גרױסער א זײז קען זיד פאר שנײדער יעדער גים
 שנײדעד םנין א צוגױף זיך קלײבען עם אז נאר חכם׳

 איג־ זײערע מעגען דח־כשמועםען זין• אז פאגגעז און
מן ע ר  קלוג־ םך א ארוים צוזאמעז אםם זײ ווײןןן מ

 א טײסטצנס איז שכל ריצקסײקאל^ דיער שאפם•
 וואס זאך ריכםיגע די זײ זאגס אף װעגודײזער גוםער

n .ם. •מקט צס איו שרײמר בײ סאן ר מ ר  יעדער מ
י שרײגעד • ז ײד •  אבער ׳ton גרױםעד א זײז זיך מ

ײמד סנין » װיו מדודצש צוגױף זיד קומען שד  סצןפ
מו מז m װי די מ מ ןטעילשס אפס זײ קצמז י

 ארבעם שבל קאלעקםיװער זײער זאך. נארישםטע די
שלעכט. גאנץ מײםטענם

״םאג״. פון שרייבער צען די אנקעגען עם זאג איך
 באלאנגען צו אנשטאם אז צונויפגערעדט, זיך האבען וואם

 צוױי צו באלאגגען זײ זאלען ױניאן שרייבער איץ צו
 און שטארקער אמ צוױיען אין וױיל ױניאנם, שרייבער

 האבען די װעלען טראבעל צו קוםען וועם עם װען אז
 אײנער. פון אנשטאט ױניאנם צוױי פון פראטעקציע די

 זײ מיט האט עם אז געײען, אבער איז רעזולטאט דער
 װעגען קעמעל, דעם מיט װי זעלביגע דאס פאםירט
 זו־ געגאנגען איז ער אז דערצײלט, לעגעגדע די װעמען

 דינע פארלארען אויך דערביי האט ער און הערנער כען
אויערען.
 ד.א וואס ״טאג״. פון שרייבער• צען דערמאנטע די

 (י. ױניאן שרייבער אידישער דער צו באלאגגט בען
 מיט־ געווארען אויך נעמליך זיינען םאראיץ) פרץ ל.

 גרוי־ דער און גילד״ פײפער .נױם דער פון גלידער
 יארקער נױ דער םון ארגאניתער דער ראיען, חכם םער
 די םון קאנטראלירט ווערט וועלכע גילד, םייפער גױם

 אבגע־ זיך האט מיטשלעפער, זייערע מים קאמוניםטען
 םיםגלײ די םארגרעסערען צו מציאה דער םאר כאפט

 1מני גאנצען א מיט ארגאגיזאציע זיין פין דערשאםט
 בעלי די װיםען געלאזט גלייך ד.אט און אמאל מיט

 שרײגער אידישע די פון ױניאן די אז ״טאג״, םון בתים
 אז דערצו, געפירט ענדליך האט דאם און ער. איז

 בײ זיצען זאלען שרייבער דערפאגטע צען די אנשטאט
״םאג״. םון רעדאקציע דער אין שדייב־טישען זייערע

 זײער זיד מיר גאגעגענען לעבען ארומיק אונזער אין
 מיר וועלכע אינםטיטוציעם, מים און פאקטען מימ אפט

 באקאנםער און נאםירלעכער גאנץ א פאר כאטראבסען
 טאן צו פרעג א אפט דיער אפילו םארגעסען מיר זאך.
 םיט האבען מיר װאס שײכוו^ דעם װעגען אלײן זיך בײ

 ד״אבען בכלל דארפעז םיר צי און זאכען אלע די אט־א
פ צו אינטערעם אן ע ו

 װאס דעם מים םארביגדונג אין דאס שרײבעז מיר
 די ניט אױג םײל, גרעסםער דער אז באגרײפעז, םיר

 (און אינטערנעשאנאל דער פון םיטגלידערשאםם פולע
 באקאנט איז איבערםרײבונג) קײן נים דאך איז דאם
 און אויםםואועען אנםוויקלונג, געשיכםע, דער מים
 דאך און ריגג, ארבעטער דעם <וץ װיכטיגקייט דער

 צײט צו ציים םון וױבםיג איז עם אז םיר, האלטען
ך  גאכ־ ,גערעבטעקײט״ דער פון שפאלטען די ײו
 דער םון םיםגלידער די דערםאגעז נאכאמאל און אמאל

 םיר וױיל רעג, ארבעםער דעם וועגעז אינטערנעשאנאל
 דער םון רײען די איז דא נאד זײגען עס אז װײםען,

 וועלכע צאלן, היפשע םיטגלידערשאםם אינטערנעשאנאל
 ארגאגײ רינג ארבעטער דעד צו ניט נאך באלאנגען

 באלאנגט״ זײ םמ טײל גרױםער א אויב און זאציע.
 אינםער־ דער פון פיםגליז־ער די אז וױבטי^ זײער איז

 אר־ דער אז באגרײםען, צו אנפאנגען זאלען נעשאנעל
 זײ, פאר ארגאניזאציע אן גאר ניט איז רינג בעטער

 היים, אלםער דער פון עםיגראנםען אריבערגעקוםענע
 פראק־ פון סײ ארגאנחאציע, װיכםיגע א אויד נאר

 אויך שםאנדפונקם אידעאלאגישען םון םײ זין, טישען
 — חי־געבױרענע םעכםער, און זין יומע דיערע פאר

עמליש־שפרמכעגדע.
 40 געפײערם לעצםענם האס ריגג ארגעםער דער

 מע־ אק פײערונג דער בײ און עקזיםטענץ זײז םון יאר
 לאגװארדיא טעיאר האם מאי אין גארדען םקװער דיסאן

 ארױם־ רעדע זײן אין אופן אויםריכטיגםטען דעם אויף
 איז רינג ארבעםער דער אז געדאנק׳ דעם געבראכם

 סא־ וויכםיגער » פון ארגאגיזאציע אז איז און געװען
 פראקםישען פון ארגאניזאציצ אן באדײםוג^ ציאלער

 אי־ םיט חדכגעװעבם ארבעם, אראקםישעד תוש,
אגערקעגונג, די אט גשמת׳דמקײם. און דעאליזם

דער םיט שטיטם לאגײארדיא נמדאר פון אױםגעדריקם װירקלעכקימג פולער —   -*   ——
 אר־ םשפחה א פאקטיש אמ דינג ארמטער דער
 גלײכצײםיג קענןן אים צו ײאם זיז חנם איז גאניזאציע
 ױגענמליכע די מוטער, די און פאםער דעד באלאגגעז

 קײן ניםא איז «ס קינדןר. קלײמ גאר די איז קינדער
ן1וועל ארגאנמאציע, פראטןתאלע אגדער  קענען זאל נ

ען צאלתגעז אחנלמ פאר  פיל אזוי םיסגליד חנם מג
ם. קראנקז אינשורעגס, עפי  טעדיציגישע סאנאטאריום, מנ

^ מ ל ד מנ רי, סױרזזיס, םאשעל מ מ טי •ימאדאל. סי

נערעכטיגגךט {--------------------------
 דער אתם סםרײק־פלאקאםען םיט ארום זײ שפאצירען

 די םון הורא־געשרײען די אומזער ״םאג״, םון געבײדע
קא&ונאציס.

 געווארעז פארטריבען זײנען װאם קאמונאצים״ די
 גע־ האט סמאלין זינט סײד, איםט אידישער דער פח

 אוים־ היםלער׳ן מיט חבר׳שאםט בארימטע זײן שלאםען
 פאםי־ די האבען וועלט, דער פון דעמאקראטיע צוראםען

 פיש כאפען צו געלעגענהיים גוםער א פאר באטראכט רונג
 געלעגענהיים, די געפונען האבען זײ וואסער. מוטנע אין

 ל. י. דעם מים אפצורעכענען זיך געטראכט, די האבען
 אדיםגעשלאסעז די האט װאם פאראײן, שרייבער פרץ
 ״גױם די דורך קריגען צו דערביי און רייעז׳ זיינע פח

 צײםונ־ אידישע די איבער קאנטראל א גילד״ פײפער
 דער אז אױםגעלאזען, אזוי דעריבער זיך האט עם גען.

 םון פיקניק א אין פארוואנדעלט זיך האט ענין גאגצער
 עס ״םרייהייט״. זײער םח און קאמונאצים אידישע די

 איז עם און חתונה דער אויף םאנצען וואם זײ זיינען
פויקען. די אין קלאפט אח טרובעט וואם ״םרייהײט״ זייער

 ניט אמאל װידער קאמונאצים די איז עם נאר
 און דורכפאל. גרויםער א את פיקניק דער געראטען.

 גילד״ פייפער בױס יארקער ״נױ דער צו שײך איז וואם
 ״נאק־ אזא געליטען ניט געשיכםע איר אין נאך זי האט

 גאנצע די םייד. איםם אידישער דער אויף װי אוט״
 וועלכען ,םאר םארברעכען א געװען איז אונטערגעמונג

 פאר־ דעריבער איז ער אנטשולדיגונג. קיץ ניםא איז עס
 ארבעםער אידישער גאנצער דער פון געווארען דאמט

טײנוטג עםגטליבער אידישער דער פון און באוועגונג

ארמ־ דער שטעלס אלעמען דעם אויסער אבער
ע טער  םםש פאקםאר״ װיכטיגען א םאר זיד םיט רי
 לע־ קולטור אידישען דעם אין פאקטאר, פירענדען דעם
 איבער פראקטיש הײנם־צו־םאג, און אמעריקע פון בען
װעלם. גארער דער

 אח וועלכער אפעריקע, איז ישוב אידישער דער
 די פח אנםװיקלועען םראגיש־היםםארישע די דויד

 פנים־אל־פנים געװארען געשטעלט יאר פאר לעצטע
או נים אויפגאבע היםםארישער גרויםער א מים  צו נ

 אובזער אין אויםגעבױטע בידאיצם דאם פרעזערװירען
 חתג־גזד צײטװײליג דעם צוליב נאר לעבען, קולםור

 א דא אנטװיקלען אױך אײראפע אין לעבען װארעגעם
 םים און אנערקענם לעבען, אידיש־קולםור ברײטער

ר וזאם ראל וױכםיגצ די רעכט  שפילט רינג ארבעםער מ
 דודן■ סײ ארבעט קולםור אידישער פון געבים אויםן
 פארוםס, לעקציעס״ די ײרן־ טײ שולעז׳ קינדער זײגע

ענלעכעס. און גרופעם דראפאםישע כארעז, קאנצערטען,
 איז וחגלבע אםעריקע, אין יוגעגד אידישע די

 וױכ־ םים פנים־אל־פנים געװארען אוועקגעשםעלם הײנם
 אק געםינם פראבלעמען נאציאנאלע אח םאאיאלע סיגע

 אוים־ ןיך םעגלעכקײם א דיגג ארבעטער פוגס רײען די
 ענג־ די אין ענגליש אין סײ אידיש, אין סײ צועלבען

 פאר־ און אגטוױקלעז זיד ברעגםשעס, ליש־שפרעכענדע
 פראגרעםיזועז אלגעםײגענ^ דעם םים איגםערעסירען

a מים. און גײסט n אידישע צו צונאע פראגרעסױוען 
פראכלעםצז. אידישע און םראגען

 איצם װערם װעלכער קאםף, ענטשײדענזגם חגם אין
 םון טאסשטאנ אינםערנאציאנאלען אן אויף געפאכםען

 דיקםא־ םון מזות די געגען כחות דעמאקראםישע די
 פא״ און אנםיםעםיםיזם געגען קאסף דעם אין סור,

 כחות פראגרעםיװע אלע פון פארםעסט דעם אין שיזם,
 שטאסעז פאראײגיגםע די שםויםעז צו אםעריקע אין

 בא־ ■ראגרזנם, םאגיאלעז ברײםערען פון וחנג אויםן
 ברײםםםעז דעם אויף רינג רעצטארנ דער זיד םײליגמ

 ־יאריגער40 זײן דורך זיך באטראנט ער ױײל אופן,
 *לגע־ די פון םײל א אלם עקזיסטעגץ געשיכטליכער

פאלקם־מאמן. אידישע די אין פראגרעםיװע םײנע
םיםגליחמ־ אוץ םוער די אז גלױבען״ וזילען מיר

 לאקאלעז םארשידענע די פון אינגזערנעשאגעל דער פון
 םים םאראינםערעםירעז זיך װעלען שםעם פאו־שידעגע איז

 װעחמ קאספײן, םיםגלידערשאפם ריגג ארבעםער דעם
אז דעס׳ פון •ראפאגאנדיסםען איבערגעגעבענםםע די --i - - - — - - -— t - -   - - - -  Miבאלאגגצז װאפ אינטערנצשאנעל יזנד ױן סיםגלידער די 

 n דאם «יו «יד י«למ ריע ארמיתי צום גיט נאד
 שזיז באלאנגצז װאם די אז און אנשליםען, רינג דעםער
י בןװירקנן זןרןן אנדערע ®יי זיי, סיי אז ,TT יאליו  י

ir m  mr זײ אז קינדער, אױן־ װי ײמנדלימ »ץ 
xm רמג «דסצ<ד« דער n אגשליםעז in זילעז n

געבינער ב. םװ

m 4 מערץ, i5 ט י י ז

ר ns ודרקונג ד t םלחםזז מ o פאנאנדערט־ירוננ דער ns אסעריקאנער דער
 אייראםע אין מלזזםה די וױרקט אזוי י1

 אנטװיקלוע עקאנאמישער דער אויף
. אמעריקע? אין

עקאגא־ דער אין ענדערוגגען
 יעטװידער םון אנטוױקלונג מישער

בא־ אלץ כסדר. פאר קומען לאנד
— זיך, ענדערט אלץ אח זיד וועגט

 אלגעמיי־ דעם בנוגע כלל אנגענומענער אלטער אן איז
אנטװיקלונגם־פראצעס. עקאנאמישען נעם

 אזוי דער צו באצוג אין גערעדט אבער איז דאם
 גערופענע אזוי די צו אנםוױקלונג, פרידליכער גערוםענער
 ווערען צייםען םרידליכע די ווען צײטען. פרידליכע

 ריכטיגער אדער מלחמה, א דורן־ איבערגעריםען אבער
 מיט קאמפען, םאציאל־עקאנאםישע די װען געזאגם,
 אנטװיקלוסנם־ םרידליכער גערוםענער אזוי דער וועלכע

 שארםע אזא דערגרייכען דורכגעדרונגען, איז פראצעם
 אםענעם אן םון םארמען די אן נעמען די אז מדרגה,

 דער דעמאלם וױרקם וױ — געראנגעל מיליטערישען
 לעניער, יעגע אױף געראנגעל םיליטערישער דאזיגער

מלחמה? דער אין באםייליגט דירעקם ניט דינען וואם
דרייםאכע. א איז װירקונג דאזיגע די

 עקאנאמישע יענע אינערגעריםען ווערען ערשםענם,
 װעלם דער גאר איז לענדער אלע װעלכע מיט פעדים
 צונױפגע־ אח םארבונדען ענג טאג הײגטיגען בײ זיינעז

אײן אין מאומה א :ערווערס אנדערע םיט קניפט.

 לעניער, יענע פון — עקםפארם און איםפארט דעם אויף
םארבונדען. געווען איז מלחמה־לאנד א װעלכע מיט

 איבער־ געיניםע אונםארםײדליך זײנען צוױיםענם,
 םםרוקםור עקאנאםישער אינערליכער אין שיכטונגעז

 מלחמה דער אין אליין זײנען װעלכע לעניער, אין אפילו
באםייליגט. ניט דירעקם

 אין איבערשיכקונגען דאזיגע די — דריםענם און,
 אומ־ מתען סטרוקטור עקאנאמישער אינערליכער דער

 עקאגאמישע צוקונםםיגע די באאיינםלוסען פארמיידליך
 די אויף שטמפעל דיער ארױםלעגען אח אנטוױקלונג

אנםוױקלועם־פארמען. עקאנאםישע אנקורענדיגע

 פאר־ זײער א אויף האם. אײדאפע אין מלחמה די
 עקאנאמישער דער אויף געװירקט אופן שיידענארםיגען

 באגריף, בעםערען א האבעז צו אום אםעריקע. םמ לאגע
 עקאנא• דער אױף געװירקם האט מלחםה די אזוי װי

 פארגליימן צו כדאי אמ אמעריקע״ סון לאגע מישער
 ער־ דער םיט מלחםה איצםיגער דער פון פארנעם דעם

 צו גענוג איז וױיער, דעם״ צוליב וועלט־מלחמד- שטער
 װעלם־סלחםה ערשםער דער פון הוצאות די סארגלײכען

הײבםיגער. דער מים
 ערשטע די האט אױםרעכעגוגגען, געװיסע לוים

 ביליאן (אכציג) 80 ערך אן אפגעקאסט וועלט*םלחמה
 אױס׳ן אױםגערעמנט איז םומע דאזיגע די דאלאר.

 באזים אױםץ .1913 יאר פון יו־ײזען די ®ת באזים
 די אמ עקזיםםירט האבען װעלכע פרײזען, די פח

 צו גאהעגט אויםגעמאכט עס װאלט גוםא, מלחמה־יארען
 װעלם־ ערשםע די האם ענגלאנד דאלאר. ביליאן 300

 ערך אן — דאלאר ביליאן 55 ארום אפגעקאסם מלחםה
 מלחםה איצטיגער ־־on אין טאנ. א דאלא>־ מיליאן 33

 םאג• א דאלאר םילקמ 62 ארום אױס ענגלאגד גים
 דער אויף אויםגעגעבען עגגלאגד האט 1917 יאר איז

 יאר הײגגױגען פון םוף צום דאלאר. ביליאן 12 מלחמה
 םער. דאלאר ביליאן 5 םים אויםגעגעבעז האבען זי װעם

 אינאיעעם דעמפלט האבען ניױםאונדלזעד אץ קאנאדע
 יאר• א דאלאר םיליאן 850 דורכשניטליך אױסגעגעבען

 דאלאר ביליאן 1 העכער אוים אליק קאנאדע גיט איצם
 דורכ־ אויםגעגעבעז דעםאלם האט אויםםראליע יאר. א

 800 איצם — יאר א דאלאר םיליאן 530 שניםליד
מיליאז•

תי זינט איז םראנקרייך  מלחפד- דער פח ארוים י
 םיליאן 400 אױסצאלען טאג יעדען זי מת פונדעסטװעגען

 םען ןװע ײ♦פארדערדייםשעראקיפאציאגס-ארט פראנק
 װעט אױסגאכעז, אנדערע אירע צורעכענען דעם צו זאל
 ױ וואס טראנק, כיליאן זעלבער דער ױיםמאכעז עס

̂זגצני אגמײל האמ n בצת אױםגעגעמן האם  אין מ
ר איז םלחםת• דער  n האט װעלט״מלחפח ערשטער דן

 כאםש איצם, וױ םער פראצענט 20 נאר אױסגעגעבען
jorm narfn דצד r® איז ױ

 איז מלח&ה דעד אוק• אױם גים דײםשלאנד װיפיל
חײג־ »ו זאגט. רעגידמג דײםשע די .סטואבאיו ניט

DSKTTOTS
דוביצקי א. פראפעסאר םח

 ביליאן 10 װי מער ניט אויםגעגענען זי האט יאר טיגם
 שטייערן. םון געדעקט זיין אינגאנצען װעט וואס דאלאר,

 אויס־ דייטשלאנד האט וועלט־מלחמה ערשטער דער אין
 מען װעז אםילו יאר. א דאלאר ביליאן 11 געעגבען

 אמת׳ע, זײנעז ציםערען דאזיגע די אז אנגעמען, זאל
 אויס־ דייםשלאנד׳ס צוגעבען דעם צו אבער מעז דארף
 צוגרייטען אויף יאר זיבעז לעצםע די פון משך אין גאבן

מלחמד- די
 יאר צוױי די אין האבען שםאםען פאראייניגטע די

 אױם־ וועלט־מלחמה ערשטער דער אין אנםייל זייער םון
 — איצט יאר. א דאלאר ביליאן 18 ארום געגעבעז

 גים — מלחמה דער אין אנטייל קײן נעמענדיג ניט
 בא־ אויף יאר א דאלאר ביליאן 7 ארום אױם אםעריקע

 באוואפענוגגס־םרא־ גוואלדיגע דאזיגע די װאפענוע.
 אײרא־ דער פון רעזולטאט א זיד׳ פארשםייט איז, גראם

 באוואםענונגם־פרא־ דאזיגע די און םלחמד^ פעאישער
לאגע עיןאנאמישער דער אויף גוואלדיג װירקם גראם

-------------------------------------------------אמאךיק^ פין
***

װיר־ די איז אינםערעםאנם און װיכטיג באזונדערם
 םון םאנאנדערטיילונג דער אױף מלחמה דער םון קונג
ארבעטם־קראסם. לעבעדיגער דער

געשאפע* גאגצען דעם ®מ קוואל דער איז ארבעט
 לאנד א פאר מיטעל וױכטיגםםער דער רײכםום. נעם

 דעם אין באשםייט דערסאלגרײך, עקאנאמיש זײן צו
 ארבעטם־ לעבעדיגער איר פון אױםנוצען צװעקמעםיגען

 אוים־ מאס םולםםער דער אין און צװעקמעםיג קראפם.
 איינע נאר ניט איז ארבעםם־קראפם לעבעדיגע די גוצען

 יעדען פאר אױפגאבען עקאנאפישע װיכםיגםםע די פון
 קאמפליצירטע א זײער אויך צײט גלײכער צו נאר לאנד״

אויםגאבע.
אוים־ דאזיגע די אז אנוױיזען, מען מח אפאל װידער

 דודכגע־ דערפאלג װאונדערבארעז א מיט האם גאבע
 — באדויערען גרעםטען צום — דײטשלאנד פירט
 דיי־ דעם פוז אידעאלאגען די עןװ און היםלער. גראד
 זיג זײער פון פאל אין אז דערקלערעז, נאציזם טשען

און װערט פון טאס א וױ גאלד, אפשאפען זײ װעלען
•  ■ b L m I  m L m B B B te  M m BBM B A  MAM B lt fc  m L m M a m  A  B B l i B  M  MAMװעדען גאלד פון ראלע די אז אח געלם׳ םון באזיס א װי 

 װעגען זיך םאראן איז — ארבעם םים פארבײטען זײ
םארקלערען. צו װאם

 לע־ דער םמ מאם די איז װאם אלץ: סח םריער
 אין פארפאגם אמעריקע װאם ארבעםס־קראפט, בעדיגער

מאמענם? איצטיגען דעם
 ארױם־ האט מיליטער*םליכט םאר רעגיםםראציע די

 אתם םאראן איצם זײנען אםעריקע אין אז געבראכם.
 יאר• 36 און 21 צוױשען עלםער אין מעגער מיליאן 17
עם אז אן״ מײזט אדמיניסטרײשאן״ יוםה .נעשאנאל די

------------- MMmL mM  O A  M B M I i  M M M M M M 4M MB4B  M B M M M  M M B M  מיליאן m ארום אמעריקע אין פאראן איצם זײגען
r 15 ץפו איזעלםער געשלעכטער בײדע םח פעחאן a

 קאלעדזשעם. און שולען באזוכען זײ פון פילע יאר. 24
 האבען װאם זײ, פון טילקמ 4 ארום אח ארבעטעז. םילע

 אינגער ארמטםלאז. זײנען ״האי־םקול״. פארענדיגט
 3 ארום מיליאן; 10 ארום פאראן זיינען יאר 30 םיז

אריבער ;20 און 18 צװישעז עלםער דעם אין םיליאן
באשעםטמםע יאר. 45 און 18 צװישען םיליאן 25

- ■ m m ^ --־‘ B B4BMMMM E T P  MMMftA M4MAAMM B M B B B B A|  א — מיליאז םס ארום פאראן זיינען פרױען אדן מענער
 מח באפעלקערונג גאנצע די וױ גרעםער אה װאט צאל,

MMMMM AfeMLaMBBAA AM maAmLa — bam —— --  iפון אדער פראגקףײך, פון אז־ער איגזלען, גריטישע די  עי דײסשלאנד, סח קלעגער סיד ױם און אינמליען״   
 לעבעדיגע צאל די דעראמרעגעז• לעצםע היםלער׳ם

 ענג־ וױ גרוים אזוי איז אפעריקא אין ארבעטם־קראםט
אײגצ^גאי םדײמשלאגד׳ און לאנד׳ס

 און מענער כאשעפטיגטע םיליאן 56 די צוױשען
 םאבריקאנ םארסצר, םיליאן iu% ארום זײנען פרויען

 איז מיליאן 4 אררם פראפעסיאנאלן. אוץ הענדלער םען,
 10 ארום און ןאגעשםעלםע העמרע — םױזעגט 800

אחגד קלױרקם — אנגעשטעלםע נידעריגע
1  MMMAM̂ M A M I M A M  M^^A M M M M A A  b b A  Af — — --------  1« ארום סמארס. ארן ןןסיסעס וױן דזשאבס-

טראנם־ םײגם. פאבריקעז, אין *דמטעד זײנען מיליאן

םיליאז
״סײל׳ם

איגדוסטריען. אנדערע אץ פארםאציע
 די זיך פארגרעסערט יאר זעכציג לעצטע די פאר

 וואק• שטענדיג א אין לוין־ארבעםער אינדוםטריעלע צאל
 די אויך זין־ פארגרעםערט עס פראפארציע. םענדער

 צײט, דער אין דזשאבם׳/ ״סײלס און קלוירקם צאל
 פאר* און אונטערנעמער זעלבסטשטענדיגע צאל די וואם
 א אלם פארקלענערט, םארהעלטניסמעםיג זיך האט מער

 קאנצענ־ דער פון און אנטװיקלונג דער פון רעזולטאט
איגדוםטריע. דער פון טראציע

 גרויםע אזא ניט האט װעלט דער אין לאנד איין קײן
 אמעריקע. װי ארבעטער־באפעלקערונג, אינדוסטריעלע

 האבען אינדיע און כינע סאװעטען־פארבאנד, דער אמת,
 אר־ זײערע אבער ארבעטער־באפלקערונג, גרעסערע א

 צו צוגעפאסט גענוג ניט דערוױיל נאך זיינען בעטער
 דער פון מעכאניזאציע דער פון וואוקס גוואלדיגען דעם

פראדוקציע. אינדוסטריעלער
 אין ארבעטער הויך־םפעציאליזירטע צאל גרויסע א

 דורכ־ דער װי קוואליםיצירט, העכער זיינען אייראפע
 אין איז דאם אבער ארבעטער, אמעריקאנער שניטליכער

 וואם קוואליםיקאציע, אפגעשםאנענע אן זין געװיסען א
 די איז דאם אלט־מאדיש. שוין טאג הײנטיגען בײ איז

עפאכע. פאר־מאשין דער פון ״םקיל״
 ארבעטער םראנצויזישער דער האט למשל, אזױ,

 אל־ אין אבער קוואליםיקאציע, םמ סטאנדארד הויכען א
 אר־ םראגצויזישע די דינען דורכשניט אין און געמײן
 הױדײ א פאר צוגעפאספ אייגגאנצןין ניט נאך בעטער

 אגב, םאקט, דעם אין מאםען־פראדוקציע. אנטװיקעלטער
 םראנק• םון אורזאכען די םון אייגע זוכען מען דארף

 םא־ אלגעמיעע די זיך, פארשםײם אחוץ, מפלד״ וײיכ׳ם
 הינ־ דער אין האבען וואם באדעגונגען, ציאל־פאליטישע

הויפם־ראלע. די געשפילט זיכט
 פאר־ איז מלחמה היינטיגער א טון דערםאלג דער

 עראפלאנען. פראדוצירען צו םעאיגקייט דער מיט בונדען
 באזע דער אויף באמאפענוגג גאנצע די בכלל ן1א םאנקם

 מא־ הויד־אנטוױקעלםער א פץ פרינציפ דעם אױף און
 וועגעז זיד האנדעלט עם ווען און םען־םראדוקציע.

 ארבעט־קראםם לעבעדיגע די שפילט מאםען־פראדוקציע,
 זיק זאלעז וואם ארבעטער, אח ראל• לעצטע די ניט

 םעכאניזאציע, גוואלדיגער דער םאו־ צוגעפאסט גענוג
 פרא־ הויד־אגטװיקעלטע אח אםת־מאדערנע אן וואם

 אין זיד נױםיגען סאג היעםיגען בײ מאחנרט דוקציע
צייט. זיד פאדערם דעם פאר אח צוגרײטוע,

 אױםשטאטונג מיליטערישע ־ טעגניש דײטשלאנד׳ם
 אױםשטא־ די מאטענט איצםיגען דעם אין איבערשםײגט

 איגדוסםריען. מיליטערישע אםעריקאגער די םון םוגג
 זיבען םמ םשד אין װאס דערפאר, נאר אבעד איז דאס
 געווען סיםטעם עקאגאםישע דײטשע גאנצע די איז יאר

 הױפם־אױפגאבע אײן־און-אײנציגער דער אונטערװארםעז
 ^ילײ דײםשען דעם םון אינטערעםען די דינען צו —

 דער אוגטער — אמעריקע ײעז אבער, איצט, טאריזם.
 1א הויבם — אײראפע אין םלזזמה דער סון ווירקונג

 װעם באװאםעגוגגם־יראגראם׳ גוואלדיגע א דורכםירען
עגדערעז• איגגאנצען גיכען אין גאר לאגע די זיך

 איג־ מיליםערישע אםעריקע׳ם וואם דעם, צוליב
 פארנאכלעסיגט צײט לאנגער א סאר זײנען דוםםריען
ען צייט ביםעל א פאדערען זיד מעם געװארען, ^ צו  אג

 בא־ די איז אבער, לאגד, אנדער קײן אין דייםשלאנד.
 םאשין דער סיט פארבוגדען אינטים אזוי ױט םעלקערונג

 מאשין די איז לאנד אנדער קײן אק אםעריקע• אין װי
 טאג־םעגליכען פח אומאפםײלבאר אזױ געוואתןן גיט

 אין װי געוואויגהייםעז, טאג־טעגליכע םמ אץ לעבען
 אםעריקאנער דעם םון נויגונג טעכגישע די אםעריקע.

 כאראק־ גאציאנאלער זיץ פון טייל א געווארעז כםעט איז
 דורכ* טיף איז נױגוגג דאזיגעד דער םיט םעריסטיק.
 נאציאנאלע אזא פםיכאלאגיע. גאנצע זײץ געדרתגען

 דאס הימעל. פון אראפ נים םאלם כאראקםעריסםיק
 אינדוםטריא־ פח פראצעם לאנגען א פח חנזולםאט א איז

 דאזיגע די קען םאםענט איצםיגעז דעם אין לתאציע.
 גרױםצ גוואלדיג א שוילען כאראקםעריםםיק נאציאנאלע

̂ ראלע•

 לעצםעז דעם פאר האבען עגדערונגעז* גװאלםיגע
 לזנ־ אמעריקאנער די באאײגםלוםט יארחתחנרם םערםעל
ע ג די  האט אנםוױקלוגג םעכנישע ךי ארכעט־קראםם. מ

 די ארמם־פראדוקםיװיםעם. די געהעכערם םורא׳דיג
 סעי אלץ פראדוציחװ צו ארבעםעו־ חנם םיז פעאיגקײם

געתאלםען תאט צײם קירצערער א אין סחרות םעד און
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 צום אינדוסטריען. אלע אין װאקםען שםענדיגען א אין
 די פון פראדוקציע אלגעמיעע די אבער איז אומגליק

םאר־ אין העלפט א אויף גאר געשטיגען אינדוםטריען
ארבעט־פראדוקטױוי־ דער פון שטייגען דעם מים גלייך
 געשםיגען זײנען װיידזשעם ארבעטער׳ם דעם אויך טעט.

 דער פון װאוקס דעם מיט פראפארציע קלענערער א אין
 האט ארבעטםלאזיגקײט די און ארבעט־פראדוקטיװיטעט.

 די װערטער, אנדערע מיט װאקםען. אײן אין געהאלטען
 צו־ איז ארבעטער דעם פון פראדוקטױויטעם העכםטע

 אי״ דער פון װאוקם העכסטען דעם מיט נויםגעפאלען
גװאל־ זײנען דעם פון רעזולטאט א װי בעטסלאזיגקײם.

 לעצטע די אין ארבעט־קראפט פון רעזערװאוארען טיגע
אויסגענוצט. ניט פארבליבען יארען

 די האט יארהונדערט פערטעל לעצםען דעם פאר
 פאר־ זיך שטאטען פאראײניגטע די םון באםעלקערונג

 האט ארבעט־פעאיגע צאל די מיליאן, 26 אױף גרעסערט
 פון צאל די און מיליאן 17 אױף םארגרעסערט זין־

מיליאן. 5 אויף לוין־ארבעטער
פארגרע־ געװאלטיג האט אײראםע אין מלוזמה די

 פארן םײ — באוואפענוגג פאר פראדוקציע די סערם
 איי־ דער פאר סײ ענגלאנד, םאר הילף םײ עקספארט,

 ארויםרופען װעם דאם באוואםענונגם־םראגראם. גענער
 םון פאנאנדערטײלונג דער אין ענדערונגען גראנדיעזע

אױפ־ דאזיגע די און ארבעם־קראפט. אמעריקאנער דער
אויס־ זיך קאן דאס װי קאמפליצירט, מער פיל איז גאבע
 װעגען ניט זיך האנדעלם עם אויף. אויבען פון וײיזן

 װאם אינדוםטריען, די אין ארבעםלאזע אלע אריינציען
 עם באוואםענוגג. אויסארבעטען מיט פארנומעז זײנען

םאנאנדערטײ־ נײער א וועגען ניט אםילו זיך האנדעלם
האלב־קוזאליפיצירטע און קײאליפיצירט^ אלע פמ למג -

 איז עם איגדוסטריען. פארשידענע צװישען ארבעטער
 איבער־ און קוואליפיצירען נײ דאם אויף װעגען פראגע א

 טעכנאלא־ נײע פאר ארבעטער מיליאנען קװאליפיצירען
 מים און אינדוםםריען נײע אין ארבעט־פראצעםען גישע
ארבעט־מעטאדען. נײע

ביישפיל. אײן אנװיקען גענוג זיין װעט עם
 צו־ מיט םארנומען זיינען װאם אינדוםטריען, יד

 45 אן װענדען ארמײ דער פאר באוואפענונג גרײטען
 און פראצעסען טעכנישע םפעציעלע אײנצעלנע טויזענט

 דאך זיך האנדעלט עס און טויזענט. 29 פלאט פארן
 גע־ א איבערקװאליפיצירען אדער קװאליפיצירען װעגען

 פאדערט למשל, אזוי, ארבעטער. צאל גרויםע װאלדיג
 עראםלאנען פאר מאטארען אויסארבעטען פאר נאר זיך

 טוי־ 50 ארײנרעכענענדיג ארבעטער, טויזענט 200 נײע
מעכאניקער. קוואליפיצירטע זענט

 זיך װעלען מען, רעכענט פאבריקען, עראפלאנען די
 80 די אנשטאט ארבעטער טויזענט 350 א אין נויטיגען
 אמאל װידער און איצט. באשעפםיגען זיי וואם טויזענט,

 אר־ קװאליםיצירטע זיין זיי פון טייל גרויםער א דארף
 דאם אינדוםטריע. אײן נאר דאך איז דאם און בעטער.
 גרויםער א צו שייכות א אױך אבער דאך האט זעלבע

אינדוסטריען. אנדערע צאל
 דער םון ספעציאליםטען נײע צוגרייטען דעם מיט

 ארבע־ האלב־קוואליםיצירםע און קוואליפיצירטע מאםע
 גוםא. םאבריקען די בלויז ניט פארנעמען זיך װעלען טער
 שולען םפעציעלע אין ווערען געטאן אויד װעט דאם נאר
 םאר־ אויך זיך וועלען דעם מים ארבעםסלאזע. פאר

 און םי.״ םי. ״סי• די װי מגענד־אגענטװ־ען, די נעמען
 עמפלאימענט םטעיטם ״ױנאיטעד די אײ.״. וואי. ״ען.

פאררעגיםםרירם האבעז טרייד־ױניאגם די םערװיד.

 דורך צוגעפאםט זיינען װעלכע ארבעטםלאזע, מיליאן 5
 צו קוואליפיקאציע און דערפארונג םריערדיגער זײער

 גע• א נאד — איגדוסםריען געהעריגע די אין ארבעטען
צוגרייטוע• װיםער

 דער אין אזױ וױ םראגע: דיזעלבע אלץ בלײבט
 אויס־ ארבעט־קראםט גרויםע דידאזיגע מאם פולםםער
 אור־ גענוג פאראן גראד שוין איז דעם װעגען צונוצען.

 דער אויף קוקענדיג ניט װארים אומרואיג. זײן צו זאך
 די און מלחמה די װאם פאדערונג, גרויםער גװלאדיג

 נײע םאר ארויסרופען װעלעז באװאפענונגם־פראגראם
 אר־ די אז זיכער, זיין ניט פארט מען קען ארבעטער,

 םולער א אין מעגליד זיין װעט אמעריקע פון בעט־קראפט
 אז אױסגערעכענט, אםילו איז עס אויםצונוצען. מאם
 איינ־ יעדען פאר מען דארף מלחמה איצטיגער דער אין

 האבען שלאכם־פעלד אין קעמפט װאס םאלדאט, צעלנעם
 געהעריגע די צוצוגרייטען פאבריק אין ארבעטער אכט

 היינ־ די אגער ווערם זייט אנדער דער םון באוואפעבוגג.
 עקאנאמישע אנדערע אונטער אנגעפירט מלחמד״ טיגע

 די און — װעלם־מלחמה ערשטע די װי באדיגגונגען,
 הינזיכט, דער אין װירקען קאנען באדינגונגען דאזיגע

 מעגליך זיין ניט פארט זאל ארבעט־קראפט פולע די אז
 םאדערונגען. גוואלדיגע די פון אםגעזען אויסצונוצען,

 אינדו־ די צו ארוים רוםט מלחמה מאדערנע א װאם
 אין אנגעהויבען זיד האט מלחמה הײנטיגע די םטריען.

 אנטװיקלונג טעכנאלאגישע גוואלדיגע די װען ציים, א
 פראבלעמען, עקאנאמישע שארםע אזוינע געשאפעז האט

 שטרויכ* זעלבע די אנצוהאלטען אימשטאנד זײנען וועלכע
 ארבעט* דער פון אויםנוצונג םולער דער פאר לוגגען
 גראנ־ םון דרוק שאהןען דעם אונטער אפילו קראםט
4טאדצריגג? מיליטעריש״עקאגאםישע דיעזע

בילד שאפ אארדער״ ״םפעשעל א
לייעם הינדע םמ

שאפ, אין ארײן שײנדעל איז ײלענדיג
הום, און מאנטעל דעם אויפגעהאעען

 אויסםאן אנגעהויבען האס זי וואם
 און ,,דרעסינג־רום״, ms װעג אויםן

 איז זי וואו טיש, ms צוגעגאנגען
 ױיגפער לאגגען דורגן אפגעזעםען

געארבעט. און םעזאן
 א מיט אנםקעגענגעקומען איר איז באלעבאס דער

 איז זי װאם צוליב פרעגענדיג מארגען, גוט גרײםען
שאפ. אין ארייגגעקומען

ד זײם איר שײנדעל, 4 — tד נז f האב איך און 
וואקאציע• אײער אויף שוין דים איר געמיינם,
 פאתואונדערם שײנדעל ענםפערט — איך? —

 איר צו םרײנטליד אזוי ילוצים את באלעבאם חגר װאס
ד —  אין איידער זיד, םאר קלײד 9 אויםנײען דארף יי

װאקאציע. אױף פאר
 טײלען אין אוים לײגם יעקעל״ א אײף גינדם זי

 לײווענט. גרינעם דעם אויף קוקענדיג זיד קװיקם און
 קעםס• די איז ערגעץ שפאצירענדיג זיך זי דעחעם אט

 בא־ זי מאם םטודענט דעם ארקאדיע׳ן, םיט קיל־בערג,
תן געגענם ע  אתא־ שםודירעו זײ סקול. אין אוועגם י

 געשיכםע די אח סאציאלאגיע לאגד, ®ח שיראד די *ימ
באוועגוגג. ארבעטער אםעריקאנער דער פון

 ״אלע שרײ: און געהױבען זיד דערפילס שײגדעל
ר!״ צו גאר געחערען טעג און פריםארגענם  טראכט מי

 זין אײלען און באגינען אויסשםײן ים1 דארף ״איד זי,
 קאפעםעריע אין לויםעז מיםאג־צייט סאנווײ, דער נו

 גלידער מײגע דינען ארכעם, טאג א נאד פארנאכם׳ און
עז״. בלײ םיט וױ שװער געלוי

צמאםעגשםע־ געתאט צײם האט שײנדעל אײדער
 באוויזען שאפ־םשערםןה דער זיד האט נעם, צווײ ל«ן

*o r ריח־קאםיםעם דער אז געזאגט, און טיש איר■ 
 אוםנופרידענקײם שוױיגעגדיגער » מיט זען. זי װיל
Dipt האבען עם כאגעגענט. שייגרלע׳ן קאמיםעם דער 
 א םשערמאן, דער באלעבאם, דער געסונען דארם ױך

 פרעסערם, די פח הױפם דער און אפערײטארם פאר
y את נאז זײן גראב׳ תויד, פוםציגער׳ די אין מאן 

 ער וואם .לחײם״ ®ײנעם פוננו ,Ton וױ רױםער
 — נים יײעז פינגער זײנע םײם״. ״םלעק לכבװ ס»כס

ם זײן אױף איז ריםםיש, טיש אויפן עןאפקל  שפרײם •ני
ר, ו זיד מ שםײכעל^ װאריסער לי

ר רײסט םשערפאן דער מ :שםילקײם די אי
 ןמ האם בןלעבאס דער שײגדעד, ווײסם, ״איר

מןן ז ן מגו מ תי t דאדמװ ארז־שר, ג o .מןן טי ש מ

 םמה — שיעדעל פרעגם — ? װאם גאשטיםען —
 שנײדען םען זאל ״םםײל״ אלםער אן דאם איז נפשך,

is זיך מיר׳ן און  lysyr איז דאס אויב ארבעט. דער 
םארטיג. און םעםלען לאםיר ,םםײל״, נײער א

 דעד איר פאלם — שײגדעל פארשטײם, איר —
 ,esnt סלעק דאו ס׳איז — רײד די אין ארײן באלעבאם

זינען. אין האבען דאס איר דארפם
באלע־ דןר :קלאר איר װערם ענין ער5גאנ דער

 די און ■ו־ײזעז די ®ז ירען5רעדו זאל םען וויל באס
 װאלטען זײ !\\ס זײער זי קען אירע, ברידער-ארבעםער

 ,וואס *רײז... יעדען אום ״באנדעלס״ אײנגעשלתגען
 זיר םען ראםעװעם ״וױ זי, טראכם םען?״ מום זשע
אם דער ? פלאגםער דעם פון  דעם *ננעםען ז»ל מלעג

ירײזען?״ די שגײדען ניט און ארדער
 •וײיו־ אין סיםגלײ־ אלס דערפארוגג, מיץ לױם —

ם בײדע בארואיגען זי ירובירם — קאפיטעט  — װדי
 אײ־ ניט זיך קען םען װעז איז, דערפארוגג מײן לוייט

 בימעם־ םיטן ײד םעז ח׳םss סעטעלמענט, א אין ניגען
ױניאן. דער פון אגעגם

ײינען זײ גיב — !דאלאר פאר עקסטרע אז פא
.די .  אזױ• זידעל־װארם א כאלענאט דער ערײבט5 — .

 פאר* ס׳איז וואו ■*■ירען״ די כאוט ער .r״s די שעז
אװעק. אײלם און אײער, דער שריבעז
קאםי־ אין געיילדער א םומעל, א אוים ברעכם עם

רן זיד t»«poys קולות םעט. מ  עם ווער שאי• אי
 קארטען םעשעל א םיט אנםקעגען קאםיםעט דעם קוםם

 װי םױל אין דײד געז־יכםע םים אנדערע האנם, אין
דאװנעז. פײם אײלם ער װען קרעםער, א

 דיאם ױאם אידעל״ געפאקט א רויםער׳ דער משח
 און ארבעם טאג א קארםען־גײם, א ®ון הנאוז שםארק

 הויך, שײגדלען is אז T’ תפם װיץ״ פעםעײיגעז א
 »פיל אפנים האטם שײנדעלע! העי, — ל:1ק i אױף

הא? געלם.
גידעריג, א װײגפאז, אים שמיפם — מױש סעי׳ —

א אלײן האם װאס איז^ל, דין  — זאגען is עפעס «ר
 װײב מײז סופארמעז וױל זי אױב איר, פרעג נט־יש׳ םעי,

איר! פרעג
 is קוסט יזאס יעדעז ענטפערעז פתבירט שײנדעל

ט — :טעמת ביםערע םים איר מ  ױס שרײט אײד׳ כ׳
 ער אױב געלם, יך1א פארלירם גאלעבאם דער אזױ.

 די פמ רעדמיחװ אץ ט, ארדער. דעם אן גים נעמט
 דער אין םארגןן םארשפעטיגען on איר װעם ירײזעז,

I אױך ייט8
m איז קארסעז־גײם א םאג׳ חאלבען גאד שפעס

 אס1ו די סײ שפילען, װאם די םײ אלע, פלאקערט.
 איבערגעבױגען טיש בײם שטייען גיים, די ״וואםשען״

 איםאליענערקעס די פארשװעתנג. געהײםער א אין װי
 םרמ־ אמ ייג5גרינ פארבליבענע זייערע כראםםשקען

 אין issn די אהײם. גיק זיד קלײבעז זײ אײדער טען
 דיאלעק־ םיט מאלען ן1א פיקניק, א אױף װי ירקעל,8 א

•T”s ױײס־פערעלדיגע זײערע יף1א סען
 הימעל אין ס׳איז ױעמען פארםאז, דער רײזנער

 ן1פ פארדיגען בח־ים וײן זאל ער געװארעז׳ פארשריבען
 ער לױםט םםירח׳לאד, טראגען אמ םענשעז אנטרײגען

pm און אפיס זױן אדבעםער די «ז s, ס׳גים ביז בת׳ 
אײן... עפעם אים זיד

 םר. כאלעכאט, ^ױיטעד דער זיד באװײזט אם
 םיט פלאץ. םח דעזײנער דער יך1א איז ער גליקמאן.

 חענגם מאס םײפ-מעדזשער״ ער מרטעלם פינגער די
 דער is זיד דעתעענםערם ער אקסלען. זײנע איבער
 שפיל: טאסע פון אחיס זײ פט1ר אמ שיילער חברח

 ois גערעדם תאבען איך אח נאגל באיעם׳ —
 אויפן באשטיים איר »ז געזאגט, אים אח ״חשאבער״

 ער איז *רדער םפמיעלער א אמ דאס פרײז. אלטען
 םארגעז אאא, דעליױערט. d״s אין האבעז דאס םח

ארבעטען! 1א םען חױבט

 •trinjsns האבעז טישען ערנע5חיל לאגגע יף1א
 אח ברױנעם תיטען, שיכטען דיקע אין אױסגעלייגם

 ױי קרײד, װײםעז םיט גמױיכעגם אנט.11גע שװארמנן
 שגײד־מר עלעקםרישע אײסגעזען. עם חאם מאפע א

 חאט מען שטיקלאד״ אױף געיאסעװעם האבען שיגען
ײלם אח יעקלאד אין געבתדעז. עלײגט.8 עס  אװי־ מם

 אנגע־ דיגעז ישלאד1ק לײדיגע אפערײםארם. די שעז
 וױדער האבען מאשינען שגים. נאכן וױ געװארעז פילם

 mnta םרישע מים איערײםארם רװערען. געױםעז
 קאפימאנען געניםע ײי מאשינען׳ די געיראױעט האבעז
שיפען. זייערע

 אנ־ חאבען ארױסחעלםער ?ײערע אץ שמידער די
 םיש־קעגאימד די פח שערען אתיםשלעפען געײיבען

ײ פאפיר־ברײחנלאד. פץ נאדלעז די ארױםװיקלען אמ  ד
 קאלט.״ אח חײםיש אזױ איז — גלאנץ שםאלענער

ק חאם שײנדעל  וװ«ר דאם אײגגעבונדעז »רי
 םיט עס געטאז גלעט t ■עקעל, S אץ קלײד שגיםען

 *•־ קױשעל. אין ארײגגעװארפען ן1א שייץ־םיגגער די
 דער* די is וױ 1« סער געזאגס זי האט עגדיג5זיפ

אײעעזאלפען״• פריליגג א ״גאד :בײאיגע
אײזעגם, ביגןל די אנגעצתדען האבעז פרעסערס די
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צײטען אמאלינע אץ ארבעמער אי־דישע פון קראנקהײטען
םט,1א11גע שםענדיג האבען ענשעז<

 געמיסע פאראן דינען עם אז
 פאר שעדלאך זיעען עלכע11 מלאכמ״

 א פאראורזאכען און געזונם דעם
 טויזעגםער םיט םױט. פריצייםיגען

פי־ און יעגערײ ען11 צוריק, יארען
בא־ הויפם די געווען זיינען שערײ

 ביסעל רעכם א אז געװאוסם, םען האם שעפטיגונגען,
 לעבענם. דיערע םארלירען םלעגען פישער און יעגער

 קופער װען צח־יק. יאר טויזענד זיבען א פון שױיבער
 דעם דערמאגען מצרים, אין געװארען אנטדעקט איז

 געליםען האבען קופער־מייגם אין ארבעטער אז פאקט,
 מען האם בבל אלטען אין קראנקהײטען. געװיסע פון

 !חנלכע באשעםםיגונגען, פאראן דיגען עס אז געוואוסט,
 דאק־ ארבעםער. פאר געפערליך און שעדליך זיעען

 בא־ דינעז רוים און גריכענלאנד אלםען פון םױרים
 אח מענשען פון יבען1שם אז פאקט, דעם מיט קאנט

 מענש- דעם םאר גוט ניט זײנען מאטעריאלען אנדערע
 איבער, גיט רױם אלטען םון פליני קערפער. ליכען

 דער בײ מאסקעם םראגען פלעגען פארב־ארבעםער אז
 די םון שטױב דעם איינצואטעמען גיט כדי ארבעט׳

ת מים נאך האבען מענשען געזאגט, װי מעםאלען. ת  מ
 באשעםםימנגען געוױםע אז געוואוסט, צוריק דורות און

 האט מען אבער געװאםט, האם מען ־ שעדליך. זײנען
דעם. lyayn געטאז ניט זאו שום טיין פאטטיש

 צו באציאונג די איז ייםען5 יענע אין ? פארוואם
 אר- אן היינם. ױי ערגער פיל געװען בעל־מלאכה א

 שקלאף, מין א װי ארען1געו באםראכם דאן איז בעםער
 פאחארגען אוץ פראדתירען שאםען, דארף װעלכער

 דער זיך. נױטיגם ער מאם אלץ םיט באלעבאם דעם
 ן1א געקימערט גיט לחלוטין זיד האט װידער, באלעבאס
 פארדינםסען און ילדין,1א11 געװגט, װעגען געזארגט

 אמ ער אינ^ פאר ארבעםען פלעגען װעלכע די״ םון
 פרא־ אין װי גלױז זײ אין פאראינםערעסירם געװען

 םיםגלידער אמ מעגשעז אק װי ניט אבער דוצירער׳
 הײ ארבעםער, די געזעלשאפם. דער םון בירגער און

 נים זיינען רעכט״ ם1ש קײן געהאט ניט האבען דער,
 ארױם־ געקענם ניט ד״אבען און ארגאניזירם, געװעז

פאדערתגען. קימע שםעלען
 םוץ לאגע די זיד האם םיםעלאלטער אין אםיא און

 פאר־ איז פירער די םארבעסעדט. ניט ארבעטער
 מרשם1כל פלעגען קירד ילישער1קאם דער םרן שטײער
 ארבעםס* די אבער ליבע, קריםטליכער עגען11 רײדען
 פאראינטערעםירם געװען נים אלץ גאך זײנען געבער

 אנגעשםעלםע. זײערע פץ !סדיאײן אץ געזונט דעם אין
 געארבעם לאנג. זײער געװען איז ארבעטסםאג דער

 בים• אמ קאלטע פינםטערע, יגע,sש̂ם איז זײ האבען
 אח שםח םח באשי^מ mש קײן הײזער. װענטילירםע

 פאר־ זײערע געװארעץ. באמטם ניט איז מיקראבען
 םלעגען עפידעמיעם קליין. דיער געװען זײנען דינסםען

 שטארבען. ײםיג8פרי םלעגען ארבעםער אויסברעכען.
ד די נים קירך, די נים באלעבאטים. די ניט אבער  ח

 is געזען גים האבען געזעלשאפט די ניט און גירונג׳
 ארבע־ די םח *רבעטם-באדינגמגעז די פארבעםערען

מער נים געװען אלץ דאן נאד איז ארבעטער אן סער.

גאלדבערג נ. ®ח

 גלײבבארעכםיגםער קיין ניט זיכער אמ ,האנם״ א ױי
 ױערעז דערמאנט דארף דערצו אח בירגער. אץ מענש

 האבען בעלי־מלאכות די פון טייל א װאם םאקם, דער
 פאר ארבעםען אגגעהויבען יארען שםעטערע די אין
 ארגאגיזאציעם, אייגענע געהאט אםיא האבען די זיך•

 פריח דעם באשםימען פלעגען ואם1 צעכען, און גילדען
 הי־ און םאניםארע די ניט אבער זאכען, אנדערע און

ױערקשטאםען. די איז באדינגונגען גיענישע
 ענין אן איז אנגעהאלםען, װאלט דאס לאנג רוי
 דארף עם װערען. באטראכט ניט דא קאן װעלכער

 ראפאזיגי. בערגארדיני אז װערען. דערמאנט יא אבער
 זיבע־ פח סוף צום איז דאקםאר, איטאליענישער אן

 אין געװארעז פאראינטערעםירט יארד״ו־נדערם צענטען
 םארשידענע װעלכע םרן קראנקהײםען םון םימת די

 ביז העבאמען םון — פראפעסיאנאלען און ארבעטער
ן. — קברנים ע ^

 מאס ן1א ראפאזיני בערנארדיני געװען איז װער
 מים ױי מער געבוירעז אח ער יפגעםאן?1א ער ר,אט
pm יאר הוגרעדם דרײ s, אי־ קארפי, אין ,1633 אין 

 האם יאר זעקם־אח־צװאנציג פון עלטער אין טאליע.
מ1רא;םי1_ אעעהויבצן ער  איז ער װזמ מצדיגי!, יר

 פרא־ געװארען ער איז יאר, נײז־און־םערציג געװען אלם
l’s םח םעםאר ’isn סא־ אין ניױערםיטעט1א דעם אין 
 עםלעכע םיט באזעצם געהאם זיד האט ער או11 דעגא,

m יאר s.? ,גע־ ער איז ,1700 יאר אין שפעטער 
 אװיװער־ דעם אין ין8מעדי םח פראםעםאר חארען
 ער איז יארען די פץ םארלויף אין א.1פאד פח סימעם
 ארים־ אמ פירשטליכע עםליכע ®מ דאקםאר דער געװען

 לעצםע די אין איטאליע. אק פאםיליעם טאקראטישע
 געשםאר־ בליגד. געװען ער אח לעבען m םח יארעז

 עלםער איז ,1714 נאװעמבער, אין ראםאזיני איז בען
יאר. אײז־אח־זןכציג םוץ

 לעבעז זײז םיץ םײל גרעסםען דעם האם ראמאזיני
 קראנק־ פארשידענע די יספארשען1א מים פארנמממ זיד

 פא־ דיגע פרעגען פלעגט ער ארבעםער. םון הײםעז
 נא־ םלעגם אח זיך באשעםםיגען זײ װאם מים יענםען8

 is כדי װערקשטאםען. זײערע אק ארבעםער ײכען
 נישט עװעלכ ןפארא באםת איז עם װײט וױ אױף זען
 קראנק־ זײערע אזץ ארכעט זייעד וװױשען ת1שײכ איז

 דאק־ אגדערע בעםען פלעגט ער פעלערען. איז הײםען
 זײ־ ײעגען אײנמלהײטעז געבעז אים זאלען זײ ירים1ם

 גע״ אפאליגע װאס לײענען פלעגט אז־ן יענםעז5פא ערע
 האט ער ענין. דעם עגען11 געשריבען האבען לערענםע

 םאםעריא־ אח פאקםעז סך א אנגעקליבעז ארום אזױ
 במ־ דיז אפגעדתקט ער נזאט 1700 יאר אין אמ לען,

ארבעםער. סארשידענע ®ח קראנקהײםעז די װעגען
 די סח אייגעם סאר באםראכט װערט ראמאזיני

 היגיענע. יאלערsםא איץ אינמםםריעלער םח פיאנערעז
 עס אז ערשםעגם, םײגו־נג, דער םים געװען אח ער
 די זװוישען צחאמענהאנג גאשםימםער א פאראן אח

זיך מאתעםעז םענשען װעלכע םיט באשעפםיטנגען

 פאר־ אביםעל ם׳איז ױאוי דארם חלב מיט אגגעשמירט
 ניט האט םען װאם ײט8 דער דורך געווארען ראםטעם

ח א געארבעט. ע  פוץ ריח דער געפילם זיך האט שאפ יב
 דער אין mo־m' ערב װי שפאלץ, אונםערגעברעגםעד

 אױפ־ זיד האם פזח־לער דער ימף ר׳ הײם. אלםער
 ער װעלבען אוזף קעסםעל, הילפעתעם פץ יבעז1געד.

 א אין ארײן קם1ק אי־ז שטתדען לײדיגע די אין זיפם
 א אײף םםר׳ל דאס אװעקגעלײגט תהילימ׳ל, קלײז

ע  פח זאק לײװעגםענעם א ארױםגעשלעפט את מליי
 םעזא־ םך א אראפגעטראגען האט זאק דער שאפע. א

 האס עס תקען װעמעם אקםלעז׳ םפ׳ס1י ר׳ יף1א נעז
»T שװערע די ®ה גאגג אין אױםגעבױגעז חיבשלאך

ftftftft ft ftft lM ft^ i^ ■  * -  -------- -- -  -  - - - - i f tאיז מאטארען די צײם. מיםאג פיקי, שאדפעד א 
רט.פאראליױ m שטײן בלײכען שגײד־מאשינעז

פעולור. ms אפערייטארס די זין לאזען געיעג אין
 ms חערימ שםיקער סים ברױט שנאפס, א נעםס מז

 יאר א נאד ארײו כאפעז שנײדער די פארבײםען.
ר קײז נים סארם דמען חענם אײגענע די — שימד » 

ץ שיז• מ ת i זיד זײ ג n s ,לאיי «ר תאם •אדלץד

 הע־ שטיקעד בעםםע די אױםקלײבען אפערײםארס די
 םים באנוגענעז זיך דארפען שנײדער, די זײ, אח רינג,

הערינס פח עקעז אמ קעפ די
םריפניאק״ ״לײבעלע שװארץ־חנ׳ע^קער דער

 אחםגײענדיג עסט אים, תפען איחת עלםערע די װי
 װאס מאװ־שם שםיק אינם אײן בײםם ער שאפ. איבעוץ

 םים פארוופט איץ פעדלער בײם אײן זיד האנדעלם ער
פלאש. דער פח גלײד םילד,

 .ס׳איז :םיסיע געװיםער א וװליב עם טום ער
 אױפ־ דארף םען ער, םענה׳ם םינסםערגיש, געט־ג דא

 װערעז באםרײם םח װעלט די »וץ גלױביגע די קלערען
^ פת .^ ליג ע ר

געץנדיגם. איז םיםאג־שעח די פײ̂ן שארפער א
ם־ די בתםעז, אן תױבם מאםאר עלעקםרישעד דער חן  י

 גים פת װארימקײט םיט ארבעםער, קלאפען. אײזענס
 אי־ ם׳רײסם װער ליפןן. די אױןי שםועםעז פאחװדיגםע

זײן פארנעמם אײנאר »ir»r קארםעך״גײם״. א בער
אק גדעלמא1װפא װידעד װערם שאפ דעד און פלאץ
_____________

 «יז טײל לײדען. זײ וזעלנע פדן קראנקהײםען די או־ן
 עיקר דער זיך געמען ארבעטער םמ קראנקהײטעז די

 מעםאלען, דױת, גראזען, פלאנצעז, פון שטויב פוץ
 קומעז די עלכע11 םיט זאכען אנדערע אוץ פינעראלעז

 אטעמען זיי ױאם רױך «מ אויד אח בארירונג אין אפם
 לײדען װעלכע מידער, אזױנע, פאראן זײגען עם אײן.

 ועלכע1 קערפער, פון באװעגונגען אומנאטירליכע פון
 אר־ דיער פון יף1פארל אץ םאכעז is אויס קוםט זיי

 טאג גאנצען א שטיין is ארם, איק אויף זיצען בעט.
 געדנם, דעם פאר שעדליד איז למשל, אײנגעבויגען,

 םונק־ נישט דאן קאנען ארגאנען םארשידענע די וױיל
 אופן. רעגעלמעםיגען און נאטירליכען א אויף ציאנירען

 נאס־ קערפער. סארן גום ניט זיעען אנשטרעעעגען
 פאר- אח ליכם׳ זװםיל פינםםערגיש, ד׳מ, קעלם׳ קײם,

קראנקהייטען. געו־ױםע חאכען1פארא לופם שטיקטע
 די אז םיינוגג, דער מים געײען יך1א איז ער

 געקאנם ספק בלי װאלם ארבעםער קראנקע םח צאל
 אל-11 ער, שרייבט ארבעםער, די װערען. פארקלענערט

 דיער צו אויפמערקזאמקײם םעד שענקען באדארפט םען
 דארםען אוץ •רייז האלםען זיך דארפען זײ געזונם.
 ארבעםען זיי ism ספעציזנל קלייחנר, ריינע טראגען

 11א מאם א מיט םרינקעז ן1א עסען דארםען די נים.
 אי־ םיזישע שלאפען, ן1א מען גענוג און צײט, אין

 דארםען םאבריקען די אין גוט. דיער זײנען בעגען
אויף ייחגזפארמ is ףאױ מיםלען ױערעז איינגעפירט

 םא־ ױיםיגע די אח מאםעריאלען געװיםע םמ רױך איז
 איז אלץ דאס באדינגמגען. היגיענישע ן1א ניטאתנ

 אבער ט.1פש אוץ אײנםאך זײער זיכער אתז םאר הײנט
 אנגד־ האם ראםאזיני אז םארגעםען, נים דארף מען

 זײנעז מענשען ism ,1700 יאר 1אי ערק11 זייז 1שריבע
 געגלױבם, האבען מיר, װי אבערגלױבעריש מער געװזמ

 ניט האבזמ 1מענשע אז אח השםיפ in מט1? אלץ אז
געױנט. זײער איבער קאגטראל ם1ש קיץ

 זאלעז זײ ירים,1דאקט די געראםען האם ראמאזיגי
 wsm פאציענםעז פרעגען is 1םארפעעל נים קייגמאל

 זיד• פארנעמע! זײ װעלמג םיס באשעפםימנגע!, די
 העל־ מען 1קא 1סאאנ םך א 1אי אז געגאיבם, האט ער
ק ,1דא נאר קראנקען חגם 1םע  1זײ אס11 ױים1 1םע מ

m די איז. םלאכה s ,װאם ראמאזיני, באמערקם איז 
 דעם איבערצײגעץ שםעגדיג ניט 1קא דאקםאר דער

 בעםעיןנ א איז פאחיכטיגקײם אז ארבעםער, קראנקעז
 דזגר מיל ער מעלכע סעדמק, די װי אים פאר רפסדז

 זיײ װעגען פאקםזמ די את געממ. ms זאל דאקםאר
 אנזאמלעז, װעלען דאקטױרים װעלכע פאציענטעז, ערע

 םאר 1ױנרע1 באמצט קאממ זיך, פארשטײט >1װעלע
 אינדי־ די װעגען 1נגע1פארש יגישע8מעדי !ױיםערע
ארבעטער. אנחנחן את םטריעלע

 אנערקענם גלײך נזאבע! אנחגרע איץ דאקםױרים
 יספאר•1א אח מעטאדע! ראמאזיני׳ם םמ װיכםיגקײם די
 גע־ דעם יף1א גגעז1יםםוא1א גתיםע זײנע אח 1נגע1ש

 1זע iso קאן דאם המיענע. אינײםטריעלער פמ ביט
 געוואחװ איבערגעדתקם איז ביך m ױאס סנם, םמ
 דערשיניח איז שפעטער יאר עטליכע אמ .1713 איץ

 יאר אין גרק,m זײן פח איבעחעצעג ענגלישע 1א
 סםעגיע־ א איטאליע אק געװארזח געעפנם איז 1784

מ y*sm ארמנםער, םאר קליניק לער  טי־ פץ איח
 יארהונ*׳ נײנצענםען איץ פעלאגריא. אץ לאזיס1בערק
 אחמ11גע אנגענומען לעגדער צאל א אק זײנעז דערט

^ע דער פאר lysytjw געױיסע ש א  געזונם דעם םיץ ב
 חײ יאלער5סא םאר םחײ דעם אק ארבעםער. םמ

 בײםם א 1סארא איז דײטשלאנד, דחנזחת, 1אי גיענע
 I ארױםגעגעגזמ װערם איםאאע אק ראםאזיגי. פת

 ״איל נאמעז 1םים חיגיענע סאאיאלער פאר זשװ־נאל
ם פת געבײחג חנר יף1א ראםאזיני׳׳. ר העלטה ת  ח
 1זײני עם װעלכער אױף יאר^ 1ני םמ פארטמענם

 טדן ירים1דאקם גרעסטע די פמ געסמ די או־יםגעקריצם
 ראםאזמי׳ס בערנארדיני אױך זיך געפינם װעלם, דער

 4םעדיאי פאר אקאדזזםיע יארקער נװ די אזץ .1גאםע
 דאקםױ־ םץ ארגאנמאאיעם װיכםיגםםע די םח אײנע
פ  איבעחזר נײע א ארױםגןגעמן סצמענלע האם רי
 אר־ פח קראגקהײמען די װעגע! װערק דץ סח זװמ

בעםער.
 יי װעגזח זאגען is געהאס ראמאזיני האט תאס

1זײנ« עם מנלי-םלאס־ת? אידישז פיץ קראנקהײםע!



H  a u ״  tנערענסיגקייט
אידען׳ קראנקהײםעו. ספעציפיש־אידישע פאראן זײנען
 ראםע דערזעלבער צו נים באלאגגען מײנוגג, זײער לױם

אנ־ גאר םרן זיי לײדען בםילא און אײראפעער די װי
 חוץ 8 פעלקער. אנדערע די וױ קראגקהייטען דערע
ווע־ ראסען־קראנקהייטען ספעציפיש־אידישע די דעם,
 זײגען עס קיגדער. צו עלטערען םון איבערגעגעבעז חנז

 שפײז, די אז גלויבען, וועלבע אזוינע, אױך פאראן
 אט קערםער. פאח גוט ניט איז עםען, אידעז װעלכע

םאלש. אבםאלום זײנען ראמאזיני, זאגמ םײגוגגען, די
םעל־ אגדערע אלע זזי פונקט אידעז׳ די אז האלם, ער

 געוויםע איין אטעמען און בארירוגג אין קומען קער,
 בא־ די קערםער. פארן שעדליך זײנען װעלנע זאכען,

 םירען זיך םארנעמען אידען וועלבע מיט שעפטיגוגגען
 עם אויב לײדען. זיי וועלנע םון קראנקהייטעז די צו

נע־ דאן קראנקהייםען, ספעציםיש־אידישע פאראן זײנען
אנ־ גאר אוגםער לעבען די וואס דעם, פון זיד זײ מען

םעלקער. אנדערע די װי באדיגגונגען דערע
 זײער באטאנט זען, צו איז עס װי ראמאזיגי.

צוזאםענ־ באשטימטער א םאראן איז עס אז שטארק,
 און קראנקהײט, און ארעםקײט, ארבעט׳ צװישען ד»אגג

 הכלל. םן ױצא קיין ניט פאל דעם אין זײנען אידען די
 אידישע די באשריבען ער האט םאקע דעם צוליב

ליידען. אידען וועלכע םון קראנקהײםען די *ון םלאבות
אידען, אלע כמעט ? זיד די באשעפםיגען וואם םים
 די וועלכע צו קלאםעז ארעמע די פון די םפעציעל
 ציים יענער אין זיד האבעז באלאנגען, די םמ םערהײט

 זײ װעלכע ביי םלאכות מיט איטאליע איז פאתומעז
מז געדארםם האבען  םון מערהײט די שםיין. אדער זי

 נײען, םון לעבעז א מאכען ראםאזיני. דערצײלם זײ,
 און קליידער. םארלאטעװען גאפוצעז, אױסבעסערען.

 די םון משעפםמובג נציגלײא די איז טלבדאדלל־נא —י
 שניײ םרױען. אידישע גים־פארהײראםע און םארהײראםע

 םפע- זײ װעלכער אץ ארבעם אײנציגל די איז דערײ *
 זיי זײגען ער, באםערקט דעם׳ אין און ױך. ניאליזירען

 פארריכםעז גום אזוי קאנען די עקםפערםען. באםת
 אפיא קען מען אז קלײדעה װאלענע צי זײדענל אלםע .

 דעריבער לאטעס. גאר האבען זײ אז דערקאנען גים
 בײ קויפען וועלכע איטאליעגער, די אינארען זײ קאגען

פלבושים. זײ
 גאנצע די זיצען צו אויס אבער קוםם שנױדער

 די אויגען. די אגצושםרענגען אח ארם אײן אויף צײם
 שפעם ביז און םאג גאגצען א נײען פרױעז אידישל

 קוםט שטעם םלרסטע די אץ וױ חױת נאכט. דלר אין
י  חײזער, אין אריםקײט, דער צוליב וואויגען, *ו אויס י

געם־ פיגסםערע אח שמאלע אין זיד געפינלז װעלכל
 טאג העלען אין אפילו װאױנונגען זײלרל זײנעז לאד׳

 אי־ די םוען װאס איז ליבםיג. גענוג ניס קײנפאל
מסיז וױ אזױ פרזיען? דישע  פמסםעד- חנר איז או־

געלם, קאםם לאם■ א ברענען און גישם זײ קאנעז ניש
 אפענע בײ ארבעטען אנדעדע זײערע םוען און די נײלז

מן דאס פענסםער.  פעגסםער אפענע בײ שםענדיג זי
 האלד אײער־און קאפ־װײםאגעז, אבער אידזאנטפאר

 אױגעך און *אן־וױיםאגען, פארקילוגגעז׳ קראג^זײםעז,
 ארעםע, די םיעציעל ׳זײ פון סד א ייז קראנקחײםען.

 און אווגם אין קומזיכםיג. און םויב טאקע וײגען
ר ת י י  א הײזער זײערע אץ ברעגם וױדער״ נאנט, ב

 םאקע אח קנײםעל. דינעם זײער א סיט לעםיעל קלײז
 ױאס דעם צוליב חושן־. פינסםער. שםעגדיג זײ בײ
 סײ אויגען, די פיל אזוי אנאושםרעגגען אוים טמקו די

 זײער פארלירען אז זײ חײבעז ביעאכם, סײ אח בײטאג
 אלם, יאר פערניג זײנעז די װען ייז ײגג• ייילר י»יײ
 פאר־ םץ לײדען און קורצזיכםיג זײלר שוק זײ זײמוז

 לײדען נאך־ דערצו און אויגעז־קראגקהײטען. שיחנמ
 פאדשירײם זײנען װעלכע אלעקראנקהײסעז, יי «יז **

מז װעלמ די, וײישלז  אײן אויף םאג גאעען א זי
קערפער■ זײער ניס באװעגען און ארם

 זײ םענער. אידישע די םים עס איז בעסער ניט
מז  פאר־ זײ וזאו בוז־קעם, זײערע אין םאג גאנצען « זי
ז מ  כסדר שםײען זײ אדער לאםעם׳ לײגען םיט ײד מ

מז און קלײחנר. עעסאסלארפ אלסע די פאר קתים זו
■art r לײךעז זײ װאס *ײגעמזליד, «ס זיד געמם 

 פון לײדןן איחגז׳ אלע כםעם האם און בײמגיש » פון
 גרוי־ אזא ױאם װיתר, דאם, און ײמען.קיאגקײחייס־
ם םײ מנ ח  האם חולאת׳ז. אזומע *ז ידאזא יי יז« י

 בײסעניש די אז םײגוננ, פאחארײםער דלד «ז געםירם
 ס«ע*י- זײנעז ןזזײמןגפאקר״שעיו 1<««ישידא די «יז

מ ־י ײיז אי־ װאדזװ זזןלמ לזסאר פי
 פאדאן זימץן לט און חד. וװ דוד •ון מדגאגןבאן

מױןדקדאנק־ זײןרן if גלױבען, װןלמ אוימא. <ױך
מו שיר דיי ייז מיייו«יד חיי ז •ייבי י ױאל■ «ז קי

 נאך דערצו אח געליםען, האבען אידען אמאליגע כער
 שטימונג םעלאנכאלישער א אין מערםםענם זײ דינען

בייז. און
 אידישע אײטניגע די גיט אבער איז שניידערײ

 *אל א אידען די צװישען פאראוחאכט וועלכע ארבעם,
 שרײבט אידען, םאראן דעען איטאליע אין קראנקהייטען.

 איבערמאכען פון לעבען א מאבען װעלכע ראמאזיני,
 מאם־ די אין וואל די װען םאטראצען. וואלענע אלטע

 םארהאר־ און קנוילען אין אויפגעלייגט ווערט ראצען
 יאר, עטליבע די אויף ליגט מען וואם דעם, םון טעוועט

 אבער דינען עם שלאםען. גיט זײ אויף שוין םען קאן
 קלאפען׳ וואל, די ארוים נעמען וועלכע איז־ען, פאראן

 דעם םון מאכען און אױס. די רײניגען און שאקלען
 גאנץ אמ עם וועלכען אויף םאםראץ וױיכען א הארםען

 שטארבט, איטאליענער אן ווען און שלאפען. צו אנגענעם
 אויס זאל ער אידען א ארײן געדױינטליך מען רוםט

 מאטראץ דעם אויםרייניגען און אויםקלאטען, לוםטערעז,
 װאל פארהארטעוועםע אלטע די געשםארבענעם. םון
 נאר ניט קנוילען אין געווארען אױםגעלייגט אבער איז
 מאטראצען די וואם דעם פון אויד נאר ליגןין, םון

 ױעלכע אידעז, די געװארעז• באגעצט מאל םך א זײנען
 גע־ אטעםען םאטראצען, אזוינע םיז װאל די רייניגען

 װאם שםויב, שעדליכע און שםוציגע די איין וױינטליד
 אויד און םייבםקײט, ליגען, םון אבגעקליבען זיד האט
 עס קערפערס. םענשליכע די םון אוםרײניגקײםען םון
 די םאר װי אידען- די םאר אומפארמײדליך פשום איז

 םי־ און שםויב םארשידענע אײנצועםעמען ניט קברנים,
 וועלכע מענשען, םויםע און לעבעדיגע די םון קראבען

מאםראצען. די אויף געלעגעו זײגען
 מאטראצען־ ךי אט

 ארײז גיים שטויב דער וואם״ דעם צוליב קראנקהײסען•
 איז עם און הוםטעז איץ אין זײ האלםען לוגגען, די אק

 לײדען װידער. אנדערע, אםעםען. צו שווער זיי םאר
 גע־ האם ראמאזיני מאגען־קראנקהייטען. געוויםע פון

 מאםראצען־איגערמאכער, אידישע אזוינע םך א קאנט
 דעס. פאר «רײז םײערען גאר א באצאלם האבען װעלכע

 זײ שװיגחוכם. פץ ער, זאגט געליםען, האבען זײ
 פון געװארען קראגק זײנען זײ אז צוגעגעבען, האבען

 איבערמאכען םים באשעםםיגט זיד האבען די װאם דעם,
 דעם םארשאלטען האכען און מאםראצען, וואלענע אלטע
 םארנעמען צו זיד אנגעהוימגז גאר האבען די ווען טאג,
ארבעם. געםערלעכער אזא םיט

גע־ װערם עס װעלכע םון שמאטעם םיט האגדלעז
 באשעם־ שעדליכע די פון אײנע אױך איז פאפיר פאכם

 צוערשט זיד• סארנןמעז אידען װעלכע מים םיגונגען
 אויםגעטרא- די קױםען און חויז צו הויז סמ זײ גײעז
ע איז טענע  אחײם זײ קומלן דערגאך בגדים. מריסענ

 פאראן זײנעז עם צי ײרד קוקעז ױן סעקלעד די מים
 די װעלכע שמאםעם. זײדענע »ון ײאלעגע שטיקלעד

iypn^*T די םון אייגענטימער »8B קױ־ ניט וױלען 
 די עקזאםיגירעז זײ װען סײ קויפעז, זײ װען םײ פעז•

 םירעז און צוטיף זײ טאקען זײ װען םײ שמאטעס, אלטע
 קלײ־ אלםע די װען םײ און יאפיר־םאכריקאנט. צום זײ

 האל• יאייר־פאבריקעז די אץ ײרכגעקוקט װערען דער
 א לונגען דיערע איז אײגאםזנמזמ אק אידעז די טען

• געםערלימן און שםויב שעדלעכען און שםוציגען » 
 םעגער, ארעםע די װעלכע םלבושים, אלםע די םון ײד

 האבען געשםארבעגע און קראנקע, קיגדער, און םתיעז״
 קאן אװעקגעדוארםעז. דערנאן־ און געטראגעז צוערשם

 עועט ראםאזיני, טרעגט םארשטעלןן, גאו־ זיד םען
 אזומע אם פון וױ שטױב »ח געײד ערגערען אז מיט

 עם ? שמאםעס אויםגעםראגענע איז םארשמוצםע׳ אלםע,
 קוי־ לי װאס נים, חתדש קײן גאר אפשר בםילא איז

 הוםטען, אײן אק האלטעז בגדים אלםע די פון םער
 קאו- םון און חלשות גיםעוםקײם, אסםםא׳ סון לײדעז

שװיגדעל•
 בעלײפלאנוו^ אידישע טימז דרײ די זײגעז ןסד
 געװען זיכעד זײגען עס באשרייבם. ראמאזיני מעלכע

 זיך האבען אידען װעלנע םים באשעפםיגונגעז אגדערע
 אנז־ערע פון מליטעז םםתמא האבעז זײ יזא ומלז,פאיג

 אב»ר חנרמאנט. ראמאזיני װעלמ די, מי קראנקחײטען
 חאבען באפעלקןתנג אידישצר דלר סון מרחײם די

 םיבדת, אנדלרע און ישערחיסמא צוליב םאתומעז׳ ײן־
י *יי םים י י י י  ןןקױפפאד און אימרדילז םלאמ״ י

 איבעד- און שטאטעס, מים קליידער׳האגדאנז אלמל
^ר דץר איז ראמאדגי ן.טאסיאצול ט<ג<<  געװען ן

̂נט ̂רא  שע*ד*א שיפלציפס צי מיפיש* די איז לרעסידט<
דעם צדליב קעו־יער. אױטן יײדשוע יײעי ייז טלןכות

----------------פאל אין װי י«ר חאם
די נאר

 צװײ אץ פאראינטערעםירם געווען איז ראםאזיני
 םון םענשען אויסהיםען געװאלם האט ער זאכען.

 ■חנװענשאן אוו אונם ״ען אז האלטענדיג קראנקהײםעז״
 האם דעריבער קױר״. אװ פאונד עי דהען בעטטער איז
 היגיע־ סמ ױיבטיגקײט די באטאגט שםארק אזוי ער

 גע־ האט ער און פאבריקעז• אח ווערקשםאטעז נישע
 שוין דעעז וועלכע די, העלםען אמ אויסדיײלעז וואלט

 כדי םאז אידעז די געראטען ער האט וואם קראנק.
 קראגק־ די םון אויםהיילען זיך און אויםצוהיטען זיך

? ליידען די װעלכע םון הייטען
 האבען אידען אז םארשםאנען, גוט ר,אט ראמאזיני

 די וועלבע מיט מלאכות, די אויםגעקליבען נים אליין
 גע- גוט גאנץ במילא האט ער און זיך. באשעםטיגען

 באשעפ־ אנדערע צו געמען זיך הייםעז זיי אז וואוסט,
 אי־ די ער הײסם דעריבער לעכערליך. איז מיגונגען

 די פרויען, די סײ און מעגער די םײ שגיידער, דישע
 איבונ־ קערפערליכע גענוג האבען אומבאדינגט זאלען

 בא־ איז, דאס רו. געגוג און באוועגועעז און גען
 אי• די פאר םעדיצין בעםםע און ערשטע די ער, טאנם
 באזייםיגען איבונגען אזוינע נאז־על־ארבעטער. דישע

 גע־ זיך קלײבען װעלכע שםאםען, שעדליכע געוױסע
 פארדיײ די םארבעסערען זיי קערפער; אין אן וױינליך

 באםרײען הויט; דער פאר גום דינעז שפייז; םון אוגג
 טיםיגע די קערפער דעם גיבען און בײםעניש; םון

 האלםען װעלבע םרויען, די הײסט ער גוארעמקיים.
 שעה עטליכע אוועקצו׳גנב׳ענען אויפזזער, אן אן נייען אין
 און געזונם זײער גאשיצען צו כדי ארבעט זײער פון

 נים נאך איז עם װי לאנג אזוי כחו̂ו זייערע באנײען
װען ארבעם, דיער אװעקױארםען דארפען די שפעם. צו

̂ון ןין [ןי
 אױסרוען. זיך זען און דינעז׳ ניט מער וױלעז הענט אח

 שעה, עםלימ די אט םארגיגען נים זיד ודעלען זײ אויב
 יארעז שטעטערע די אץ די װעלען ראםאזיני, זאגט

 געװיסע א םאן קאן קערפער דער װײל ד,אבען, חרטה
 אוים־ גיט ײעלעז זײ אויב טער. ניט און ארבעט &אס
 ניט נאך איז עס װען אויגען אץ בײנער זײערע רוען

 קאנען ניט יארען שפעטערע די אין זיי וועלען שפעט, צו
 אג* און בלינדקײט זייער *וליב ארבעט שום קיין טאז

 םילדע אױך רעקאמענדירט ער קראנקהייטען. דערע
 וועלכע רובארב׳ •ילזגן׳ אלאי למשל״ וױ, אפםירונגעז,

אםם. װערען גענומען דארפען
 םיט הענדלער און מאטראאען־־איבערמאכער די

 די מי קראנקהײטען עתסםערע ®ון ליידען שמאםעם
 םים באנוצען זיד זײ דארפען בםילא און שנײדער

 ארבעט זייער בעת דארםעז זײ מיסלעז■־ גגערעשמרע
 איו וואסער און עסיג םיט מױל זײער וואשען אפט

ס דעם םארדעקם האלםעז  גיט בדי נאזלעכער און וני
^ אח עס װײם וױ אויף דערלאזלן, צו  די אז מעגל

 זאלעז שטאפעז שעדליכע אגדערע און מיקראבען שםויב׳
 םמ טײלען אנדערע און לונגעז די אין ארייגכאפען זיך

 אײנ־ באשיצעז׳ גים זיך זאלען זײ וױ אבער קערפער.
 און שםאםען פערלינעגע די אײגאםעמעז צי שלעגעז
 דיגעז זײ װעלכע מיט זאכעז ש&וציגע די פון גערוכעז

 דערי־ אוםםארמײדליך. ■שוט אמ בארירוגג אין תםיד
 ענליכע און אנטימאני ראמאזיני רעהאמענדירם בער

 אר* אמערליכע די פון דײניגומ דער פאר םלדיצמען
 קער־ פון םײלען אנדערע דורך *י םױל ײרכן גאנעז
יער.

 איטאליע אין געלעבם האנען װעלכע אידען, די
 רא־ וױ געווען, זײנעז יארחונדערם, זיבעצענטעז אק

ר גיבעז אנדערע *ח מאזיני מ  לײם. ארע&ע גײיסזנ ׳אי
 םיבוזז אגדערע און היסטארישע פארשידענע צוליב
 קלײ־ אאזע איבערםאכען מים פארנוםעז זיך זײ האבעז

 שפאםעם, םיט חאנדלעז פלעגען םאםראצעז, און דעד
 דערצו ארנעטען. שםוציגע אגדערע טאן פלעגעז און
 ש&וציגע אין און געטאס אין געלעבם ויי האבען גאו

 אידעז די פון מצב דלר הײזער• םינסטערע און אלמע,
ת לענדער אגחנחנ אמ ר געווען גיט א ע ס  די וױ מ

 זײ־ םת לאגע סאציאלע און ■אליםישע עקאנאםישע.
 אוםעטום איטאליע. אין שװעסםער און כרידער עחנ

 מענ־ און קראנקחײטעז׳ געוױםע טון געליםזנז זײ ל״אבעז
 פאראז זימען עס אז גלױבעז, גענוםען מאבעז שעז

מ קראגקחײסען, דישעייש-אסילציפ מר־ mm װעל  אי
אק «י עזעלסעי ®יז געגאבעז m ד♦מי own* ד איז  ג

שטן די פון אײגער ווען ־ זײ איז מיױיזזװ, צו ור  מ
ט חאס ױסאגשאטטו לדיצמיש  די »ו יגמ,טעסגאש ן
ן פארגעכהנן סענשע( רדעלמ םים םלאכות זייןר האכלז וי
s ח געזוגם, דייער אויף וױרקוע כאשםיםםע  י

 די בגוגע רי׳נםיג אױד איו געזאגם, לר האם ׳ד*ס
ח קד*גקחײמז די ו״ז וייד^ן ריווו• זײ וחױכע •

\
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דײטשלאנד פױערדינען אין קולטדר־ארבעט םאציאליםטיטע די
יא־ דעם אין ארטיקעל ערטעז מיין ץ

״גערעכטיג־ דער םון נואר־נומער
באשרי־ האב איך וועלכען אין קייט״,

 םא־ דער םח בילדוגג־ארבעט די בען
 און פארטיי ציאל־דעםאקראטישער

 אין םאראײגען סראםעסיאנעלע די סון
אנגע־ שוין איך האב דייםשלאנד,

 בילדונגם־ צענטראלעז דעם פון ארבײט די אז ןןיךען
 גרעניצען די םח ארויםגעגאנגען וױים איז האמיטעט

 האט אץ בילדונגם־אוז־שול־ארבעט דירעקטער דער פון
 שע־ דער םון געביט גרויסען דעם אויף פארשפרײט זיד

 ד׳אט וואם קולטורארבעט, סאציאליסטישער פערישער
 סאציאליםטישעז דעם םון ראמען די אין געפירט זיך

 באשרייבען צו טרעם איך װי אבער, םריער הולטורבונד.
 א געבען ערשטענם, איך דארף טעטיגקײטן״ דאזיגע די

 אין םיםואציע קולטורעלער דער איבער םארשםעלונג
 רעפובליק וױימארער דער םון ציים דער אין דייםשלאגד

 גרוי־ די װעגען דערציילעז צוױיטענס, און, )1918*1933(
 געװען זיינען וואס לאנד, אין קולטור־ארגאניזאציעם עס

 ארבעטער• דיימשער דער אין צײט יענער אין טעטיג
 ראלע באדייםענדע א געשפילט האבען װאם און נאװעגונג

 האנד ביי האנד — לאנד םון לעבען געזעלשאםםליכען אין
פרא־ די אין פארטיי סאציאל־דעמאקראטישער דער מיט

________________________ פאראימעז• פצסיאגעלע
1918 יאר דעס נאך דײםשלאנד אין לאגע קולםװעלע ךי

 אז םארצושםעלעז, זיד ריכםיג ניט געװען ם׳וואלם
 אים־ קימערליכער דער םון םארניכםונג דער גאך גלייך

 גאוועםבער־ דער סמ זיג דעם נאך גלײך אץ פעריע
 אין לעבעז געזעלשאםםליכע דאם האם ,1918 רעוואלוציע
 דע־ א און רעפובליקאנישען א אנגענומען דייםשלאנד

 פאר געשיכטע דײםשע די כאראקטער. מאקראםישען
 באוױזען״ קלאר םאקע האט יארען צענדליגער לעצטע די
 םאר זיך מיט שטעלט אנםװיקלונג דעמאקראםישע די אז
 א■ הענגם װאס פראצעם, שווערען לאנגדויערנדיגעז א

 גאר ענדערונגען, פאליםישע אויסערע די םון גאר ניט
 מאכט־פארטײלונג דער פון םאם גרסערער א אין נאך
 ענדע־ די םון און קרעפטען געזעלשאםםלימ די םון

 קולטוחנלען ארן װירטשאפטליכען פאליםישען, אין רוגגען
 וױימא־ דער םון מפלה די טאקע און םאלק. םמ לעבען

 היטלעריסםישער דער סח נצחח דער און רעפובליק רער
 דממא־ אמתיע אן אז באװיזען, האט קאגטער־רעוואלוציע

 פא(־־ ס׳איז לזײ אז,ד נאר געזיכערט זײן קאן קראםיע
 אה קלאסעז׳ חערשענדע אלטע די ®ח מאכם די ניכםעם

 מאכט־אפא־ געזעלשאפםליכען דעם איץ אגםייל דער װען
 ®מ אלץ םיז םריער םאלקסשיכטעז, נייע די םון ראט
 אח שטארק םיל אזױ אױף אח ארבעטערשאםט, דער

 דעפאקרא־ פת פריטנייעז גרױסע די אז אײנםלוסרייד,
 פארװירקלעכעז נאר «א«יר. דעם אויף גים בלײבען טיע
ר ײעז לעבען• אין זיד  וױימארער דער פח אוםגליק ת

 איז באשםײט חינזיכם פאליםישער דער אין חנפובליק
 רעפובליקא־ אן רעפובליק ״א געװען אמ זי װאם דעם,

די מערחײט גרויסע די אז הייסט, דאם נער״, ײ פון  מח
מרגליקלײ און •ױערים די םון — קלאםען, מנדע  ג
 מאנאר־ אלםען דעם צו צוגעבונדעז געװען נאך זײנען

 מיליטא־ ■רײםישעז דעם פון גאנג געדאנקעז כיםטישען
 'יםפאץי דעי םון קערעז דעם געבילדזנט האט װאם ריזם,

 זעלבער דער אין איז — םירערשאםם־אידײע, םישער
 רפעובליקאנישער גײער דער פח אוטגליק דער *ײט

 יטגלט לעןקולםודע און סאציאלען אױפן דייטשלאגד
 געצװאונגען געוחח איז זי װאס דעם, אץ באשטאנעז

 חנם זיד םאר אױסקעםפען םרים און שריט יעדען אויף
 פרױױלעגיעם אײגגעװארצעלםע טיף די געגעז — פלאץ

 קאנסערװא־ דעם געגען און קלאםעז, הערשענדע די פמ
 קירה דלר פח ביוראקראםיע׳ דעד פון גײסם םיװען

ײ• •• *• יוסטת דער «ץ בילדונגס־םיםםעם, דער ®־ז
דא־ דעם אויף אגטוױקצלם זיך האט םראצדעם און

 נאװעסבער־רע־ דער נאך דײסשלאנד אין געביס זיגןן
 םעםיגקײם. וױרקזאםע א אוץ גרױםע א 1918 װאלוציע

 סאציאל־רעפאקראםישער ®אראײגיגםעד דער וזי אווי
 װירםשאםסליכער דער גאך אײנגעגעמז ױך האט ■•דםײ

 פאליטישען איר פארםיםען 1928 אין ססאביליזירמג
ד ,פדײע קמעאררשמפא די וױ אזױ און אײנפלוס  מ

ײנגעגעמז ײד האם ״עןטרקשאפװע  ארײנברענגעז צו י
מז וזיכםימ שרוג  לעמנס־באדינגתגיז ךי אק •ןרמם

ח ד, די י מ מ ח — או־ ם mm י ר ®יי װןג ת י  י
.וױדטשאפטליכעד דןד «ון דײםשלאגד אין אנםײיקלוע

שטײן אלעקסאנדער פמ

 גרויםער דריטער דער האט אויך אזוי — דעמאקראטיע״
 די — ארבעטער־באװעגונג, דייםשער דער םון צוױיג

 באדײ־ געמאכט — קולטור־באחעגונג. סאציאליסטישע
 אויף װירקונג א באקומען צו כדי באמיהוגגען״ םענדע

 לאנד אין קולםור־לעבען םון שטראם אלגעמיינעם דעם
 וואם קולםור־לעבען, גײ א םאר באדען דעם שאםען און
 סאציאליס־ און דעמאקראטישען מים אנגעםילט זיץ זאל

גייסם. טישען
 קולטװ־באוועגונג סאציאליסטישעד דער pg אויפגאבען
 די פאר געשטאנען דינען אויםגאבען א פאר וואס

 ארבעטערשאםט דער םון קולםור־ארגאניזאציעם גרויסע
 און — דייםשלאנד, אין סיטואציע געגעבענער דער אין

 אנםװיקלעז געקאנט זיך האט םעטיגקײט א םאר וואס
 איי־ מיט צוזאמענהאנג אין םיילוױיז רעםובליק, דער אין

 אין נאך אנטשםאנען דינען וואם ארנאניזאציעם, גיגע
 אוים־ געווען זיינען דאס ? דייטשלאנד קײזערליכער דער

 אויפבוי, םון אויםגאבען און פאוםיידיגונג פון גאבען
 :אופז םאלגענדיגען אויםן פארמולירעז קאן מען װעלכע
 פאי־ וןא אײנפלוס דעס jig אױסברייםערונג .1

 אין וואס טראצדעם, אתאניזאציע. דער פון פעססיגונג
 םעםט געווען זיינען ארבעטער־באוועגוגג דייםשער דער

 טראץ און טראדיציעם פראלעםארישע איינגעווארצעלט
 געהערשם שטענדיג האבען דייםשלאנד אין וואם דעם,

 םאציא־ די םאר נאך איז — םתירות םאציאלע שארםע
 זייער און דיער געװען קולטור־ארגאגיזאציעם ליםטישע

 ארבע־ ברייםע גאנץ אנצוציהען אויםגאבע די אקטועל
 דער אונםער געבליבען נאך זיעען וואם טער־מאםען,

 םת פארטייען, בירגערליד־רעאקציאנערע די פח װירקונג
 נאציאנאליסםישע אויפגעקומענע די םון אמ קירד דער

 וואם אידייעו, םאראן ס׳זײנען קאמםם־ארגאניזאציעם.
 געזעל־ מאנכע װי אײנגעמארצעלט, שםארקער זימען

 איר אין סענשהײם די און איגסטיטוציעם, שאפטליכע
 אונ־ א זיד פון אראױוארםעז דארף באסרייאונגם־קאמף

 צעפוילםע אח םראז־יציעם שעדליכע םון מאםע געהױערע
 דאזיגע די פון ריכטיגקײט די — געפילען, און אידײעז

 װיםנשאםם־ דעם םץ שעפער זײ םון אײנעם פון װערטער
מן  בא* געקאגם האכען טנגעלס פרידריך סאציאליזם, לי

 קולםור־ארגא־ םאציאליסםישע n טאג יעדען שטעטיגען
 זיך פאר געוױנעז צו געזוכם האבען זײ װען ניזאאיעם,

ע גרױםע די ^יג ל  ארבעטער• דײטשע די םון מאםע םי
 אייד אנגאםראכט אין נעמען דערבײ געמתם האבען די

 •אליטישע אנדערע די םון קאמף פלאגםעםיגען דעם
 אויף נאר םארלאזען ניט זיד האבען װעלכע פארםײעז,

 בױ־ רעאקציאנערע זײ אױף םראדיציעם, פמ וױרקוגג די
 װעלכע נאר קאזארםע, די אח קירך די אויף ראקראםיע,

 מיטלען מאדערגע די אױםצתוצען געשטרעבם האבען
 דער מים מאםען די םון צוציחוגג און װערבירונג ®ח

 חנם אױף אויך ארגאניזאציע און פראטאגאנדע פח הילף
 מענשען״ דעם םאר ״קלאםענקאםף פת קולטור־געביט

 דער קאנקורענץ פארשאפען געפתאװט-צו חאבעז װאס און
 ®ת פריער געווען זימען דאם סאציאל־דעמאקראטיע.

 קא־ די און (■ראטעםםאנטישע) עװאנגעלישע די אלץ
 דער מיט חאבען װאם ארבעםער־ארגאניזאציעם, םוילישע

 אײנ־ אן באקוםען צו געשטרעבם קירכע דער םון שםיצע
 צװישעז באזונדערם ארבעטערשאפט, דער אױף םלום
 אנ־ םיר דארפעז וױיטער פרױען. די אח ױגעני דער

 גאציאגאל־םאציא־ די און ,דײםש־נאציאגאלע״ די רוםען
מז װעלמ קאםף־אדגאניזאציעס, ליססישע א  חװ־ סיט ה

 גרױם־איגדוסםריעלע די און גחנדבאזיצער די םח חילף
 פח יאדעז ערשםע די אק שויז .רייבסװער״ דער און

מן חנפובליק, דער  געוױסע אץ ארײנדריגגעז אמעחוי
r דער פת גיפם דעם םיט ארבעטער פת טײלעז w־ 

 דארף עס פראפאגאנדע. אנםיסעםיםישער און גאליםםישער
 פח קאםף שעדלימן דעם אױף װעדען אנמוױזעז אױך

 די געשיאלםעז גאר נים חאמן װאס קאםתיסםעז, ךי
 חװ־ פוז ארגאניזאציעס פראפעסקמעלע די און פאליםישע
 װײטער־ זײעד געשסערט און ארבעםערשאםם דײםשער

 א געשפילם האבען װאם גאר — אנםוױקלונג, דיגער
 קול־ רישעססציאליטא דער איז ראלע טרױעריגע גאגץ

 סיח־איז־סטארט דער אין באזתדערס — םור*ב*זעגוג^
 פאר־ גרויםעז נאנץ א באקומען האם ױעלמ באװעגונ^

שפאלםער קאםתיםםישע די וחח דעם׳ נאד ערשט נעס

 די און גרעסערע די פון געווארען פארטריבען דינען
ארגאניזאציעס. איעפלוסרייכסטע

 דער און ועאקציע דער געגטן וױדערשםאנד דער .2
 דא״ דעם אויף בילדונג־פרױױלעגיעס. די געגען קאמף
 וױבטיגע באזוגדער די געשטאנען דינען געביט זיגען

 קאנ״ דעם צעשלאגען צו כדי — אויפגאכען׳ שווערע און
 דער און בױראקראסיע דער פון גײםט םערװאטיװען

 כריי־ די פאר צוטרים דעם עםענען כדי און בורזשואזיע
 דער םון קולטורװערטען אלע די צו םאלקם־שיכםען טע

 ליםעראטור קונסט, צו װיסענשאםט, צו — געזעלשאפט
 םאר־ ניט כמעט אלץ דאס איז אםשר, בילדונג. און

 דאם, — באגריםען אמעריקאנישע די פאר שםענדליך
 עלעמענ־ אזעלכע פאר קעמפען געדארםט האם מען וואס

 דעם םון װירקליבקײט דער אין אבער זאכען• םארע
 קאנסערװא־ אזא אין באזוגדערס לעבען, אייראפייאישען

 די צו צוטריט דער איז דייםשלאנד, װי לאנד״ םױוען
 םריערדיגער דער אין אויך קולםור־װערםען אלגעמיינע

 פאר שווער זייער געווען דייםשלאנד פאר־סאשיסטישער,
 אפ־ געווען — געזעלשאםם, דער ®ון קלאםעז איינצעלגע

 פאלי־ און קראםט ארגאניזאציאגעלער דער סמ הענגיג
 די און אנםייל דעם מיט גלייד צו װירקונג, טישער

 לעגען. װירטשאםםשליכען און פאליםישען אין װירקונג
 רעםובליקאני־ דער אין אױך גויטיג געװעז איז דערםאר

 אמ קולםנר פאר מפלןעק צו שארף לאנדדייטש שער
 אץ םרייהײם םאר בילײנג, אח דערציהונג םאר װיםעז׳

 םאר נזיםיג געװען איז דאס װי — גלײבבארעכםיגונג,
 לעבענם־באדינ־ מאםעריעלע די םון םארבעםערומ די

 איז גאזונדערם אח או־בעטער־מאםעז. די םון גונגען
 םאדערנע די אז דערםאו־, קעמפען צו וױכטיג געװען

 ראדיא די וױ םאםען, ברײםע די אױף װירקונגם־מיםלען
 איינזײםיג אויםגענוצט זיין ניט זאלען פילם, דער און
 די אין נאר קלאםען, העכערע זײ פון אינםערעםען די אין

 אינטערעסען אין פאלק, גאנצזנז דעם פון אינםערעםען
 קאםף אזא דעםאקראטיע. און םרײהייט אמת׳ער דער פמ

 פראפעסיאנעלע די אץ םאציאלדעמאקראםעז די האבען
 אבער ענערגיע. םולער דער מים געפירט םאראײנען

 דעם, דורך געהאמעװעט געװען איז קאםף דאזיגער דער
 פרײםען, וױ לענדער, דייםשע גרעםטע די אין װאס

 םאציאלדעמאקרא־ די איז אנדערע, און באדען זאקםען,
 קאאליציע־פאליםיק א פירען צו געצװאונגען געװען םיע
 די םים און צעגםרום־פארםיי קאטױלישער דער םיט

 דורך דיקטירם גןףועז איז פאליטיק (אזא דעסאקראטען
 און רעפובליק). דער פון אינםערעסעז אלגעםײנע די

 געוױםע קולטור-געבים אױפן ארויםגערופען האט דאם
 זײם דער םץ יארםײען דאזיגע די מים קאםפראםיסעז

סאציאל־דעםאקראסיע. דער פון
קולםור־אר־ זעלבסםשםענדיגמר א פון אנפאנג 3

 באםרי• דער װעגען זיך האנדעלם פונקט דעם אין במם.
 םי• פילע די םון שטרעבוגגען גײסםיגע די םון דיגונג
 משך אין זײנעז וואס או־מטער, ארגאניזירםע ליאנען

 די םים דורכגעדרונגען שײן קאמף לאנג־יאריגען פץ
 דעמאקראםיע אמת׳ער און םאציאליזם פמ אידעאלעז

 קול־ פח געגים אױםן באטגעגען זיד קאנען וועלכע אמ
 בוחשואזיע. דער פון םלנושים אפגענוצטע די מיט טור
 פאר־ דער פון אפרײם פולען א ניט אבער םײנט דאס

 בעסטע די אז םײנם, דאס םארקערם, גאנגענהײט.
 אײנגעחאלטען זאלען ירושח קולטור דער פמ טיילעז
 פא־ א אייד דאס םײנט צײט זעלבער דער אין װערען
 אײ׳• די אין סזות שעםערישע די אנםוױקלען צו דערונג

 פראלעםארישע ברײםע די אױפצוחױבען אח רייעז גענע
קלײנבירגער. דעם פח ניװא דעם איבער מאסען
 קול־ סאציאליססישסו דמם פון אײנגלידערונג די .4

 די באפרייאתגם־קאמף. אלגענדינסם דסס אין םור־קאמף
 װײל, װיכטיג, באזוגדער גןװען אח אױפגאמ דאזיגע

 ארבעםערשאםט ד*ר םון םײל מיױסען א אק עדשטענם
 צו און דך איזאלירען צו טענדענץ א באוױזען זיך האט

 צוױיטענם, און, קאמף דעםויאליםישעז םון זיד אפקערעז
 נא־ דער קעגען װידערשםאגד ערםאלגרייכער אן װײל

 דאן נאר געװען אח קאנםער״רעוואלוציע ציסםישער
 קולםור־ארגאגיזאציעם פראלזטארישע אלמ װען מעגליך,
 די און םאציאלידעמאקראםיע די אונםערשםיצם װאלטען

 זזים* געגעץ קאמף דיצר אין פאראײנען פראפעםיאנעלע
ללדיז^

קולסור־אתאניזאציסס פראלסטארישס די
 װאלם איך װען פלאץ טיל %ץ גצםאדערם ם׳װאלם

 סאציאלים־ די באשדײמז «ו יךליךספאױ אױמגלטרי דא
פין גילד א גצבעז און קולםור״ארגאניזאציצס םישע
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 דערםאגען װעל איך ארבײט. און אגםװיקלונג זייער

 ארגאניזא־ װיכםיגע פער די נאר ווערםער קארגע אין
 די אין געפירט םעםיגקײם זייער האבען וואס ציעס,

 װעל־ מיט קולםור־בונר 1סאציאליסםישע דעם פון ראמען
 בילדונגם־ צענטראלער דער פארוואלםעם האט עם כען

פארטײ. םאציאל־דעמאקראםישער דער פון קאםיטעם
 1פי (־.ארבעטס־געמיינשאפט־^ פאראיעיגונג די .1

 ארגא־ דאזיגע די לערעו. םאציאל־דעמאקראטישע די
 ערשטע די אין געווארען געשאפען איז װאם ניזאציע,

 אויפ־ די געשטעלט זיך האם רעפובליק, דער פון יארען
 םאציאליסםישע און דעםאקראםישע ארײנצוברענגען גאב

 אין לערער, דייטשע די םון רייען די אין םענדענצען
 א האבעו און געשטיםםע, ריקשטענדיג גאנץ אלגעמײן
 געביט אויפן אויםבוי־ארבעט נײער דער אויף װירקונג

 סא־ די פון ארגאניזאציע די דערציאונג. או־ן שול פון
 1927 אין גרוים; ניט געווען איז לערער ציאליםטישע

 שםעלם וואם מיטגלידער, 6,000 ביז געצײלם זי האם
 מים סארגלייך אין צאל קליינע א זייער פאר זיך םים
 דייטש־ אין לערערשאפט םויזענדיגער הונדערט דער

 גרוי־ גאנץ א געהאט זי האט דעם טראץ אבער לאנד.
 האט שול־באװעגונג, מאדערנער דער אויף איינםלום םען

 קולםור־רעאק־ דער געגען קאמף דעם געשטיצט וױנםיג
 װערםפולע גאגץ זיך פון ארויםגערוקם האט און ציע

 דערציהועם־ מאדערנער גרויםער דער פאר קרעםטען
 שיכטע; כרייםע גאנץ םארכאפם האט װאם באוועגונג,

ארבעטערשאפט. דייםשער דער פון
 .רײכסארבעםם־גטמיינ־ ודי פאראייניגמג די 2

 ארגאניזאציע דאזיגע די קינדערפרײנד. די פון שאפם^
סאציאליםםישע גײע די םון טרעגערין די געװען איז

 םארשפרײ־ די באקוםען באלד pp עםםרײד אין שטאנען
 דאזיגער דער po פיאניר דער דייםשלאנד. אין םונג

 םץ איינער אויך צייט זעלגער דער אין און באװעגוגג
 קולטור־באוועגונג םאציאליםטישער דער pc פירער די

 װעל־ לעװענשנױין, קורם ד־יר געררען איז דייםשלאנד אין
 אוים־ דעם םאר 1939 זוםער אין םריצייםיג. איז כער

 אין עםיגראציע, אין געשםארבען םלחפה דער pc בײד
 גרױסער זײן מים מאן דאזיגען דעם דאנק א •אריז.

 ,קינדער־םרייגד״ די םון ארגאניזאציע די האם עגערגיע
 קור־ א פון םשך אין םארשםרײםוגג גרויםע א באקומען

ר  לאקאלע 788 עקזיםטירט האבען 1930 אין ציים• מ
 ארגאניזאציעס זײערע אין געציילם האגען װאם גרופען.

 10,000 קיגדער, 120,000 חנרציאוגגם־פאראײנען און
 די עלטערען. pp 60,000 מיםארבעםער שטענדיגע

 חנר־ געטאן םיל זײער האבען קערפערשאפטען דאזיגע
 זאלען ערציאוגג םאדערנער דער פרן יםודות די אז םאר,

 ארבע־ דער פון קרייזען ברייטע די םון אנגעממען זײן
 םאלק םון קיגדער טויזענדער םילע אז און םערשאסם

 דער פון אידייען די םיט װערעז דורכגעדרונגעז זאלען
 אידע- םיט pp זעלבםם־פארוואלםוגג דעסאקראטישער

סאציאליזם. םון אלען
דא• די ארבעםפר־יוגענד. סאציאליסםישגנ די 3

 1905-6 אין נאך אנםשםאנען איז וואם ארגאניזאציע. זיגע
 באוועגונג קינדער־םריינד דער םיז באקומעז האם יאר,

 די םירען צו וױיםער כדי םטיםול שםארקען א זײער
 די אין אנגעהױבען זיד האט װאם דערציהונגם־ארבעם,

 ביז קינדער די צווישען פאלקען״ ״רױםע די םח גרופעז
 ארבעטער־ םאציאליסטישע די עלםער. ־יאריגעז14 חגם

 ױגענדליכע די רייען אירע איז םאראייגיגם האם ױגעגד
 ױגענד־ארגאנײ דער םיט צוזאםעז את יאר 18*1« פח

 (״די פאראײנען פראפעסיאנעלע םרײע די בײ זאציע
 פארגעשטעלם זי האם געווערקשאפםס־ױגענד״) פרײע

 םאציאל־דעםאקראטישער דער פאר פארשול א דן־ םים
 האט 1930 אין פאראיינען. פראם. די פאר pp פארםײ

 מיטגלי• טױזענד 55 געצײלם ארגאגיזאציע דאזיגע די
 לאקאלע 1667 איז םאראײניגם געװעז זײנען וואם דער,

ח גרופעז  ארבעם, אײגענער איר יין חוץ האמן װאם י
 אלע און אקציעס אלע אין אגםײל לעבהאםםען א געגומעז

 קרל־ סאציאליםםישען דעם פח מאסעז־אוגםערנעםוגגען
סור־במד.

 חאױלםמ־ ארבטםמר דער פון צענםראלע רי .4
 1930 אץ האם װאס ארגאגחאציע. דאזיגע די םינקײם.
 ווא&י און קאםיםעםעז לאקאלע 2,000 זיד בײ מצײלט

 גונסםזנז צו חײפסזאכליך ארבעם איר געםירם האם
 גןך זיך האם — ,אךמײול און פרייעז ארכעםער ךי

ע שאמו «ו אײםגאבע די שטעלס מנ  פיר־ הײםלז, ייי
מ אי  אזן אײף כדי װאײלםעטיגקײסס^שםאלםעז, און ז

 *פיאיעלןר. דער פיז מלעי־טז די אײסבעסלרלז אוםן
ד מ לי ם מנ  ארגאגי־ די האס דןדבײ װאוילסעםיגקײס. ן

rvp ר פ«ר טשס<למ מן צװעק יי ײ ר  קװאלי־ זוג
מוfn ױאס טוער״ •יצירםע ם ל ־ז חי ארײגדדינמן מ

 וואוילטעטיגקייטם- די םח נעץ ברײטער גאנץ דער אין
 שטאםישער דער פח און מלוכה דער פון אגשטאלםען

זעלבסטפארװאלטונג.
דא־ די טורךאונד־ספארם־בונד. ארבעטער דער .5

 קולטוד־ פראלעטארישע שטארקםטע און גרעםטע זיגע
 םאציאלים־ דער םון קערן דער געװען איז ארגאניזאציע

 פאראיעיגט זיך האם װאס שוץ־ארגאניזאציע, טישער
 .צענםער״, און דעמאקראטען די םיט 1924 יאר אין

 האט 1929 אין ״רײכםבאנצר״. די פון דאך דעם אוגטער
 300 מיט מיליאן א םורן־און־ספארט־בוגד דער געצײלט
 די געװען דינען רייען זיינע אין מיםגלידער. טויזענד

 ארבעטער־ אינגערען דעם פון קרעפטען אקםױוע מער
 האט לייפציג אין צוזאמענקונפט א אויף 1929 אין דור.
 צו צוגעהעריגקײט זײן דערקלערט אפען ״בונד״ דער

 דער־ געטאן םיל האם ער און אידײען סאציאליםםישע
 קערפער־קולטור מאדערנער דער פון יסודות די אז פאר,

 דיי־ דער פון פראקטיק דער צו צוגעפאםם זיין זאלען
 די מיט אײנקלאנג אין באװעגונג ארבעםער טשער

 קאמפםפעאיג־ פראלעטארישער דער פון גרונדגעזעצען
אנטװיקלונג. קולטור־גײםטיגער זיינער און קײם

 אויף קולטור־ארגאניזאציעם, ארבעםער אנדערע פון
 אויבענדערמאגםע די שםיצעז זיד געקענט האבען װעלכע

 אנרוםען גאך מען דארף פאראײנען, און ארגאניזאציעם
 טױזענםער םילע זײנע מים זינגער־בונד״ .ארבעטער דעם

 פאלקסבינע־ די פון .פאובאנד דעם אויך און מיטגלידער
 םויזענדער צענדליגער געציילט האם וואם פאואיינען־,
 הילף דער מיט באשאםען האם וואם און מיםגלידער

 בעסטען און שענםטען דעם םיטלען אייגעגע די םון
 בילאװ־ דעם אויף ״טעאםער דעם בערלין, אין טעאטער
 אויפ־ זיין געודידמעם בא»נדערם האט וואם — פלאץ״,

 פראלעםארי- דער םון אגטװיקלוגג דער מערקזאםקײט
קונםט. שער

 ארגא- אויבענדערמאנםע אלע זיד האבען 1926 אין
 קולםור־בונד, סאציאליסםישען אין םאראייניגט ניזאציעם

 אויך צוגעשםאנען שםעםער נאד זימען עם וועלכען צו
 סא- די םון םארבאנד דער וױ ארגאניזאציעם, אנדערע

 םא־ די םון פאראייניגונג די םםודענטען, ציאליסםישע
 ראדיא־ ארבעטער דער לאיערס, ציאל-דעמאקראטישע

אנדערע. און בוני
קולםור־בתד סאציאליסםישער דער

 קולטור־בונד םאציאליםטישען דעם םון ארבעט די
 זײן סון יארעז ערשםע די אין קאנצענטרירט זיך האט

 דער פון אױםגאבע דער אויף הויפטזאכליך עקזיםםענץ
 אח קולםור־פראבלעמעז ױיכםיגםטע די םון אויםקלערונג

 *וזאםענםאםונג ארגאניזאטארישער ענגערער דער אויף
 אין קולטור־קערפערשאפטען. םאראיעיגםע אלע די פמ

 בלאנקענבורג אין פארזאמעלט זיך האט 1926 אקטאבער
 עם װאו קולטור־בונד, דעם סון קאנגרעם ערשםער דער

די )1 סראגען: םאלגענדע באהאנדעלט געװען זײנען
 די )2 ארבעטערשאםט; דער םץ לאגע קולםורעלע
 םיט- די )3 און םאציאליזם- םון פראבלעסעז קולטורעלע

 קולטור־ םאציאליסםישער דער םון ורעגען די אח לעז
 אנגעשלאםענע אלע האגען קאנגרעם דעם נאך ארבעם.

 גרעםערע די אין געגרינדעט קולטור־קערפערשאפםען
 אונ־ געשטאנען זיינען וואם קולםור־קארמעלען, שטעט

 םאציאל־דעמאקראםישער דער םון םירערשאפט דער םער
 האבען און םאראיינען פראםעםיאנעלע די סיז אמ פארםיי

 םון ארבעט פראקטישע די םאראייניגם ערטער די אױף
 ציים גלייכער דער אין ארגאניזאציעם. אײנצעלנע די

 קול- סאציאליםטישען םון ארגאגען לייטענדע די האבען
 סארנומען אנשטרענגונג גרעסםער דער םיט םור־בונד

 קולםור-אקציאנם- דער פון אױסארבעםוגג דער מיט זיד
 רינםוגג־ די אלם דינען געדארםם האם וואם פראגראם״

 אנגעשלא־ אלע םון ארבעט פראקטישער דער פאר ליניע
פאראיעען. סענע

 סא־ דער האט םראגען פראקםישע צו באצוג אין
 אויםםערק־ זײן געװידםעט קולטור־בתד ציאליםםישער

 אלע װידערשםאגד שארםםםען דעם געבען צו זאםקײם,
 רעגיתנגם״קולטור־ חנר אין םעגדעטנעז חנאקציאנערע

n לעצטע די איז זיד האבעז װאם פאליםיק, n r אלץ 
 האט צײם גלייכער דער אק איז — באװיזעז, בולם׳ער

 pp טעםיגקײם די באאײנםלוטען *ו געשםרעבם ער
 וױכ־ דער געוזארען איז װאס ןרתדפמקג ראדיא דער

 דעו־ פון צײט דער אין פראפאגאנדע. פון סײל מיגסמער
מן רעפובליק  קײנע דײסשלאנד אין עקזיםםירט נים הא
 געשםא־ איז ראדיא די ראדיא־געזעלשאפםעז. ■ריװאםע

 און מלוכח־באאםםע, די ®ח לײטדגג דער אוגםער נעז
זײמח םעםיגקײס זײעד קיגםראלירען צד *זזןק דעם םאר
 ס״ד מיויחװ משאמו •תקנמו rrwr* ײ «יז

frrt פאר־ די טון באשסאנצז זײניז וואס קאםיםיעס׳

גערעכטיגקייט
 םיט פארטײעס פאליםישע װיכטיגערע די פמ שטייער

 מיטגלידער םאציאל־דעפאקראםישע די םון הילף דער
 םאציאליסםישער דער האט קאמיםיעם דאזיגע די פון

 אויס־ דער אויף װירקען צו זיך באםיט קולטור־בוגד
 זיכערען צו און ראדיא־פראגראמען די פון ארבעםונג

 דאנק א ראדיא. םון נײםראליטעט פאליטישען דעם
 קול־ םאציאליסםישען דעם פון ארבעם אקטױוער דער

 ראדיא אין ,דורכםירען איינגעגעבען זיך האט טור־בונד
 געװיסער א םים פארטראגען פון צאל גרויםע גאנץ א

 זײנען עס םענדענץ. םרייהײטליכער און דעמאקראטישער
 באזונ־ שםעם גרעסערע רי אין איינגעפירם אויך געווען
 םפע־ — שטונדען״), (״ארבעטער ראדיא־שטונדען דערע
 םאציאל־דעמאקראםישע די פון פארטראגען די פאר ציעל

 פראפעםיא־ די פון םארטרעטער די פון און פאליטיקער
פאראיינען. נעלע

קולטור־ דער האט ראדיא, פון געביט אויפן װי אזוי
 די אין אויך איינפלום אן באקומען צו געשטרעבם בונד

 הענד די אין געלעגען ערשםענם, איז וואם ״מואװיס׳/
 װאם צװײטענס, און׳ קאפיםאליסםען פרױואטע די פון
 רעאקציא־ די פון װירקונג דער אוגםער געשםאנען איז

 אײנ־ זיך האם הינזיכט דער אין אויך עלעמענטען. נערע
 דער בילדונגם-קאמיטעט.^ײ צענםראלען דעם געגעבען

 אל- דעם אויפצוהויבען פארטײ םאציאל־דעמאקראטישער
 דערגרייכט איז דאם מואװים. די םון נױוא געמײנעם
 םיל־ גוטע געשאםען האט מען וואם דעם, דורך געווארען

 אויך און םענדענץ םאציאליסטישער א םיט אםם מען,
 פרע־ דער אין קריםיק שארםער דער םון הילף דער םים
 םילםן. רעאקציאנערע די געגען געצילט האט וואם םע,
 סא־ דער םון אויםגענוצם בריים געווען םילם דער איז
 וואל-פאמפאױעפ אפמצ די גיי 1929־33 יאדעז די אמ

 פרא• םון מיטעל א אלס פארטיי ציאל־דעמאקראםישער
 םפע־ געווארען געשאםען דעמאלםט ם׳זיינען פאגאנדע.

 פאנאנדער־ דינען וועלכע םילמעז, פאליטישע ציעלע
 דארט כדי באצירקען, וױיטערע די אין געווארען געשיקט

 קאמף אין פראפאגאנדע םון מיטעל א אלם העלפען צו
 גע• דאזיגע די אז נאציאנאל־םאציאליסםען. די געגען
 האט קולטור־קאמף פראלעםארישען דעם פון ביטעז

 רײען די אין אינםערעם אלגעםײנעם אן ארויםגערוםען
 אז אלײן, םאקט דער גאוױהט ארבעטערשאםם דער פמ

 קול־ םאציאליסםישען דעם סון קאנגרעם צוױיטער דער
 הערבםט אין צתאמענגערופען געווען איז וואס םור־בונד,

 אויםשליסליד געררען איז מאין, אן פראנקםורם אין 1929
םילם״. אח ״ראדיא :םראגען די געװידמעט

שורה אונםערשםע די
 םון הכל םך דעם אונטערציהען װעלען מיר ווען

 מיר וועלען םריער, געוועז אנגעמערקם איז וואם דעם
 קולטור־כא־ סאציאליסטישער די אז אױסםיר״ six קומען

 איחנ אלע אנגעשםרענגם האם דייםשלאגד אין וחנגונג
ר םיז קאמף דעם אונםערצושטיצען כדי קרעפםען,  םא• ת

 פראםעסיאנעלע די און פארםיי ציאל־דעמאקראםישער
 באר- נאציאנאל־סאציאליסםישער דער געגען םאראיינעז

 אר״ די םון װירקונג די םארברייםערען צו כדי בארײ,
 נאן זיינען וואם מאסען, די אויף בעםער־ארגאניזאציעם

 אײנ* דעם געװינען צו פדי אריינגעצױגען. געווען נים
 אמ מלובה דער םון קולטור־פאליטיק די אויף םלום

 מאכם־ אייגענע זיך פאר שאםען צייט זעלבער דער אין
 אבער געשיכטע די קולםור. פון געביט אויםן פאזיציעס

 וױיםער צו כדי ציים, געגוג איר געגעבען נים האט
 םונדא־ דער ווען זאך. איר םארםאלקאמעז אמ םייעז
 געבײדעס שענםםע די אפילו מוזען שוואך, צו איז מענט

 רעםובליק דײטשער דער םון םונדאסענט דער םאלען.
 קאנען זאל זי כדי שוואד, צו ארױסגעוױזען זיך האם

 גע־ דער םין ציים דער אין שםארק און םעםם בלײבען
 און װירטשאפםלינען דעם םון םארשארםונג מײנזאמער

 דעם םיט געענדיגם זיד האם ױאס קריזיס, פאליטישען
 ארײנװארםעז צו דראנג זײער מים נאצים, די םון זיג
 איר מיט רעםובליק דײטשע די מלחםד- א איז װעלט די

 גידער• tk געהאם האם ארבעםער-כאװעגונג גרױסער
 האבען אידײען םירענדע אירע וױיל דערםאר, ניט לאגע

 יי־ר בײ וױיל דערםאר, נאר םאלש. ארויסגעװיזעז זיך
ארהינדערען צו כדי קראפם קײן געסטאיעם נים חאם  ס
מ־ דער נאד אםילו אבער היםלער׳ן. םון זיג דעם ח  ש

ער אגע ליכ  אידעאלעז די הײנם כיז נאך שטראלען נידערל
p p שצ די װעלכע םים םאציאליזם אח דעםאקראםיע  דײם

ק פובלי ען אמ רע עװ אלען די םול. ג מז אידע ע  נאך ל
שםות די אין עז די pפ נ אנ לי שען, םי ענ מן װאם מ אנ ם  ש

n דעם אונםער rר פח ־ ע ר. ד םו א ט ק ז די ײ ײ ז ז לי מ  ו
שםײז ם אויפ ם א מי אוגג נײע p שװ x ו אײנפלוס װ־ נ  ח

« י ן ד ז י ײ p מאכם־אפאראם תו p ד ע שץר ד אציסםי  נ
םור א ם ק ם די ת ן י מ ז י ב p מ rn m מ־ד מ די ד םי כ ע  ם
אמי!.קרדצטא אח פרײחײם pp קרזטמז

טif 1ד4 1941 טעףץ, ײ ►

אן אנרי תס ע פח שטרעםונבע; םאציאל־פאליםישע ױ »א־ינפלום ח אה נ
p איז גערגםאן אנרי םון טויט 

 האם װאם םילאזאף, א פארשוואונדען
אויםגע־ יארהונדערם אונזער אין

 נאר נישט אײנפלום גרויםען א איבט
עם־ און רעליגיעזע עםישע, די אויף

 אויך נאר שטרעמונגען, טעטישע
באוועגונגעז םאציאלע די געלענקט

עפאכע. שםורמישער אונזער פון
בארימ־ םון אור-אייניקעל אן איז בערגסאן אנרי

 איז רײכסטע די פון איינער זביטקאװער, שמואל לםע
 יארהונ־ טען18 םון סוף אין אידען פוילישע חשוב׳םטע

 הויף םאת ושטעלערrהויפט דער געווען איז ער ז־עו־ט.
 בערגסאנ׳ם אויגוםט. םטאניםלאוו קעניג, פוילישען פון

 און פיאניסם בארימטער א געװען איז מיכאל, פאםער,
 פוילישען געניאלעז דעם םון פריינט נאענטםטער דער

 פױ־ סון דורכםאל נאכן שאפען. פרידריך האמפאזיטאר,
 בערגסאן מיכאל האט 1831 יאר אין אויפשםאנד לישען

 פאט־ פוילישע אלע מיט צמאםען פאריז, קײן עמיגרירט
 געווארעז געבוירען אים איז 1859 יאר אין און ען,ריאם
םילאזאף. גרויםער צוקונפםיגער דער אנרי, זון, דער

 לערע בערגםאנ׳ם אין מאמענטען װיכטיגםטע די
 טרוקענעם םון הערשאםט דער געגען קאמף זיין איז

 מענשליכער דער שעפעריש איז בערגסאנ׳ען לויט שכל.
 אינ- די און געפיל טיפע אינערליכע דאס אינםטינקט,

 גיר־ די געווען איז אידעאל פאליטישער זיין םואיציע.
 אומבא־ גים וואס רעזשים, דער דעמאקראטיע, גערליכע

 יחיד, םון אגםוױקלונג דער פאר פרייהייטען גרעניצטע
 באווע־ און לעבעגס־שוואונג גישט־געצוימםען דין פאר
 האם בערגםאנ׳ען םון טעאריע דאזיגע די אט גונג.

 מאלעריי׳ ליטעראםור, דער אין צופאםוגג איר געםונען
 רינטונגען םאציאל־פאליטישע די אין אויך און מוזיק

צייט• אונזער םוץ
װעל־ בערגסאן- אז םאקם, דער םאדנע איז עס און

 דער םון םילאזאף דעם םאר באטראכט זיך האם כער
 איידעלםםע די םון אנטדעקער דער אז דעמאקראטיע,

 םארהערלינער דער אז גײסם, םענשליכען םון רעגונגען
 געדינט האט םרייהייט, אינדיװידועלער אבםאלוטער, סון

 םאשיםטיש- pd באגרינדער די םאר אנרעגונג אלם
 בערגסאג׳ען פון האבען וועלכע שטאם, םאטאליםארען

 םארמיםלונג דער דורך נאר דירעקט, נישט גענאסען
pp דעם — םארםייטשער סאציאלען װיכטיגסטען זיץ 

 פראנק־ אין סינדיקאליזם רעװאלוציאנערען םון שעםער
סארעל. זשאחש — רײך

מוסאליד און סארעל בערגסאן,
 אנארביםם גרויסען דעם נאך איז סארעל זשארזש

 קרי־ שםארקםםער דער םראנקרײך אין געווען פרודאז
 ציים־אל־ םינאנץ־קאםיטאליםםישען אונזער pp טיקער

 שםארקען א זײער געהאט האבען געדאנקען זייגע םער.
 איז באוועגונג סינדיקאליסטישזגר דער אויף אײנםלום

 אנארבא־םיגדיקא• די אויף באזוגדערם pא פראנקריז
.3איםאלױ און שפאגיע אין םירער ליסטישע

 וױא- לא םיר *רעםלעקםיאז הויפט־װערק •סארעל׳ס
 הײגם ביז נאך את געוואלם״) װעגען (״געדאנקען לאנס״

ל״ סאג צו ע ב בי  איםאליעגישע pא שפאנישע די pp די,
 םעארעםיקער די pp וױ «ונקט אגארכא־סינדיקאליםטעז,

pp מוםאליני׳ז םיט שטאט קארפאראםיװעז פאשיםםישען 
שפיץ. דער אין

פארדאנ־ צו אממיעםטען םארטלץ איד האב ״דאס
 יײז נאד אויםגעדריקם מוםאליגי זיך האם — קען,

^ אויף םארש דערפאלגרײכען  מײס- דער ער, — תי
 װעגעז םעאריעם זײנע זזרך האט םיגדיקאליזט, pc טער

 מיםגעזזאל־ םיר אמםײנםםעז םאקטיק ערעראנרעיואלוצי
 קראםם pp עגערגיע דים«י«לק, די פארםירען *ו טעז
pc מזזנות״. םאשיםםישע די

ם pn האם בערגםאן וױ פוגקם  דערגרײכם םריער ת
 זײז אויד איז אזױ פראנקדײך, אין וױ עעלאנד, אק

 איםאליע. איז געװאחח ■א«לער פריער סארעל, תלמיד,
 העדק םארעל׳ם םראנקרײך. הײם־לאנד, pn אץ וױ

 איטאליעניש, pn דערשמען םריער אפט גאנץ זײנען
^ראפיע ערשםע די אריגמאל. פראנצױזישען איז וױ  ב

n 1910 איז האט סארעל׳ן װעגען r שרימז  דןר אנגע
 איז װעלכער ליגצילא, םינדיקאליםט, איסאליעגישער

pc nyw דעד ny ארבןםער* איםאליעגישן די וישעןני 
טוםאליניץ. וװ אריבער פירצד

מיס צונױף גראד. זיד פאלט טױט נערגסאנ׳ט

יארהונדערט ־טען20
 גערג־ &ון םינדיקאליזם רעדואלוציאנערער דער

—סארעל. זשאחש תלםיד, נאענטסטען םאנ׳ם
 איטאליעױשען פון ױבילײ ־יאריגער20 דער

 גע־ םוםאליני האט װעטען פון — פאשיזם.
אקציע? דירעקטער װענן טעאריע זיין נומען

 פון מיםטיק די און יחיד פון פרײהײט די —
 גע־ פון אידײע די און םארעל — דיקטאטאר.

נעראל־םטרייק.

שנײדערמאן ל. ש. פח

 פאשיסטיש־סינדײ דער םון ױבילײ *יאריגעז20 דעם
 פראגע א אויף איםאליע. אין באװעגונג קאליסטישער

 נאציאנאל־פאשיםםישען םון אנטשטייאונג דער וועגען
 האט באזע, טעארעטישער זיין װעגען און םינדיקאליזם

 גע־ ,1921 — ״געבורטס־יאר געענטםערט: מוסאליני
סארעל״. — אײנםלום פאעבעגע, — בורםם־ארט

דער־ 1821 יאר אין מוםאליני האט םאעבענע אין
 םינדיקאלים- דער אין דערםאלג ערשטען זיין גרייכט
 קליעצ די האם עד ווען איטאליע, אין באוועגונג טישער

 רעוואל־ צו גערוםען ארענדאטארם און ערד־באזיצער
שטייערען. הויכע די געגען טירען

גארגא־ פיעטרא דערשינען איז ,1922 יאנואר אין
 ערשםע די אלם באטראכט מוםאליני װאם בוך, ליני׳ם

 דעם אין םאשיזם. פון געשיכטע גרונטזעצליכע און
 אנגע־ האם אליין מוםאליני װעלכען צו בוך, דאזיגען
^ ווערט םאררעדע, א שריבען א עז  מוםאליני׳ס אז״ ג

 (-םאציא־ םאציאליזם״ סארעלישער א איז םאציאליזם
םארעל״). אללא ליזמא

 מארש מוםאליני׳ס דערלעבט נישט האט םארעל
 םרייע גאנצע די אונםערדריקען זײן און רוים אויף

 גע־ איז סארעל איטאליע. אין ארבעטער-באוועגונג
 מוםא׳ פאר חדשים עטליכע ,1922 יאר אין שטארבען

 זיעען עס בעת איבערקערעגיש, םאשיםטישער ליגי׳ם
 ,1912 יאר pc פאראויםזאגונגען זיינע געווארען מקוים

 וועגעז באמערקונג םאלגענדע געמאכט האט םארעל ווען
איז מוסאליני ״אונזער תלמיד: איםאליענישען זיץ

ז אז סיר׳ גלױבט סאציאליםם. געוױינליכער קיץ נישט  יי
 א פון שפיץ אין זען אים איר וועט טאג געװיםען א

 האנם דער אין שווערד דער סיט און באטאליאן הייליגען
 איטאליענער אן איז ער םאן. איטאליע׳ס באגריםען

15 pcקאנדאטיער״*). א יארהונדערט, טען
 הייגם ווערם וואם ״קאנדאםיער״, pp באגריף דער
 םינאנים אלם זין, נעגאטיװען אין באנוצט געוױינליך

 װערט (מערםענער), פארקויפטקייט pp אוואנטורע פון
 העל־ ריםערליכע אלם אידעאליזירט סארעל׳ן דײץ

 ער וואם מםירת*נפש, pp קאמפסלוםםיגקיים דישקיים,
 װערם מאראלישען שטארקסטעז דעם אלס ארוים רוקט

pp דאזמע דאם אט באוועגונג. פראלעטארישער דער 
 pp טראדיציעס מיםעלאלטערליכע די צו אנקניפען

 גאצים. די פאר כאראקםעריםםיש אײד איז ריטערטום
 אלט־ pc ױרשים די פאר זיד באטראגטעז װעלכע

גײםט. גערמאנישען
 םיט םיטגעגאנגען װײטער םארעל אבער װאלם צי

זא־ צו שוחנר איז דאם ? פאחגרער פאשיסטישע דיגע
 דער װען מאמענם, אק געשםארבען איז סארעל גען. •

 קינד גײםטיגע דאס געװען םפק אן אמ מאם פאשיזם,
pn pp ערשם זיך האט סיגדיקאליזם, רעוואלוצ^עחמ 
 נישם האט ער שפרוגג. חיםםארישעז צום געגרײט

 אונטערדרי־ אלם מאכם, דער בײ פאשיזם דעם געזען
 װארשײג־ דעריבער אח עם פרײחײטען. אלע pp קער
 םלוכדד די געהאם פײנט האט וועלבער סארעל, או ליך,

 שפע־ nn וואלם בױראקראםיע. זײ געהאםט pp &אכט
 מרגםאז, אנרי לערער, גײסםיגעז pn איז אנטױשט םער
pp. ױעג פארפלאנםערםעז «ײן אויף pc קעמפערישזח 

p n n  ,orlnnwo ם קאטוילישצז ח ל ^ דער pc י

 םחניח ywyayipp ד• «ון פיחגר — פאגדאאיעי *)
מ «תז15 ײו יחנז14 «ין י ײי

n tfm ן י »• רןר 4*יי ז דןנן «ון ן חיי * פיר• •
tyw, ך און ר םי« אנ■3>סנצ<ײ1» זי ״■.PMnifx זיין

 pn פון םוף ביים גאר ער איז — פראנסעז״ ״אקםיאן
 אייגםלוםוײיכסםער דער פראנקרייך אין געװען לעבען

אקםאבער־רעוואלוציע. רוסישער דער pp פארטײדיגער
 rn פון אויפלאגע פערטער דערגענצטער דער אין

 וועגען (געדאנקען װיאלאנס״ לא םיר ״רעפלעקסיאן
 סאווע־ דער װעגען מיםאמאל סארעל רעדט געוואלט)

 pc ״רענעםאנס דעם וועגען װי רעװאלוציע, טישער
 א זיינעם אלם לענינ׳ען באטראכטענדיג סאציאליזם״.

נאך איז ״ער אים: װעגען סארעל שרײבט תלמיד,
 טעארעםי־ סאציאליסטישער גרעסטער דער מארקס׳ן

 ארוים־ האם באװעגונג רעוואלוציאנערע די װאס קער,
 דער־ זשעני וועמענס שםאםסמאן, א איז ער געגעבען.

גרויםען״. דעם פעטער אן מאנט
 םים צארען תםישע גרויסע די פון טראדיציעם די

 אפגע־ פון אייראפעאיזירונג און עקספאנםױוקײט זייער
 אוים- דער געווען םארעל׳ן פאר ױינען לאנד שטאנענעם

 רוםישעז פון םראדיציעם הערליכםטע די פון דרוק
 — געשריבען, סארעל ד.אט — מעגליך, איז ״עס פאלק.

 פולשטענ־ א מיט עגדיגען װעלעז באלשעװיקעם די אז
 קראפט ניןע די און אידעאלאגיע די אבער מפלה, דיגער

אונטערגיק״• נישם װעט שםאט פראלעםארישען דעם פון
 אין באלשעװיזם דעם פארהערליכם האט סארעל

 אין געווען איז ער וועז רעוואלוציע, דער pc מאמענט
 האט ער רעפארמען. םאציאלע זיינע פון שוואונג פולען
 צי ספק, א איז עם און ״נעפ״ דעם דערלעבם נישט

עסאסליש איצסיגע די געלדיבס װאלס ער  pp סאדם נ
 pp םעג לעצםע םאםע די אין װען בפרם, באלשעװיזם,

 קריטיקירען. אנגעהויבען שוין ער האט לעגען דץ
 שפרומ קאפ־שװינדלערישער א געװען עם איז דאך

 צו ראיאליזם און אנארכא־םינדיקאליזם פון מיטאמאל
 וואס שטאם״. ״פראלעטארישען פון פארהערליכוגג דער

 פאוץ לויב־געזאנג םארעל׳ם צװישען ליגם תהום פארא
 בא- שארף־געגענגעזעצליכע צוױי די און באלשעװיזם

 pp באאיינפלוםט טעארעםיש האם ער וואם יועגונגען,
די. מיט מיטגעגאנגען צייט א

אומאיינהײטליכ־ די אונז פאר זיך אנםפלעקט דא
 שע־ קיץ געווען נישט איז וועלכער סארעל׳ן׳ פון קײט
 םא- א נאר טעאריע, באשטימטער א עפעס פון פער

 לעבענם- בערגםאנישען דעם האט וואס דענקער, ציאלער
 מא־ pp טאט שעפערישען (״עלאן־װיםאל״), שװאונג

 סאציאלע און גייםםיגע אלע אין געזוכט אמת ראלישען
 שםורםיש־אויפגעברױזםעז אונזער pc שםרעמונגען
 pn«פזן געװארפעו דעריבער זיך האט ער יארהוגדערט.

 יעדע אים האט געלאקט און צוױיטען צום עקםטרעם
 רעװאלוציאנערען ארויםגעװיזען האט וואם באװעגונג.

װיטאליםעם. pp שװאומ
ו בערגסאניען פון געלערמנם ר.אם סארעל װאס

גאם״ צו ״צוריק רוף pn מעםאםיזיק, בערגסאנ׳ם
 סארעל׳ן, אויף אײגפלום םיסען א אויםגעאיבם האם

 ״איינצי- דעם אלם באטראכם בערגסאנ׳ען האט וועלכער
 צײט״ מאדעתער דער pc פילאזאף גרױםען געז,

 אײג־ געװען םארעל איז פונקטען אלע pc גישם אבער
 בערג• אויך האט ער רבי׳ן. גרױםען pn מיט שםימיג
 קריםיק דאזיגער דער pp pp קריםיקירט םאנ׳ען

 דענ־ נישם־אײנהײםליבען דעם םארעל׳ן קלאר מיר זעען
 פארשי־ די צוױיפגעבונדען אסט האט װעלכער קער,

 pp םײ — ריכםונגען אבםאלום־געגענזעצליכע דענםםע,
 םעא־ סאציאל־פאליםישע אק םײ pp פילאזאפיע דער

ריעס.
 אח פילאזאםיע בערגםאנ׳ס pc גתנט־געדאנק דער

 מאםעריע די לעבען. pp מאםעריע די אםטיילען דאם
 נאר קעז טאטעריע די אויםערליכע. דאם םױטע׳ די איז

 צײט דער דורך װערט זי דויןר, קיק נישם pp ציים
פארענדערם*). נישם

 pp צייט צװישען אז דאכםען׳ זיך קען פלוג זדן
 njn pp אבער אונםערשיד, p*p נישםא pp דױער

 ציים באגריםען. פארשידעגע גן^ץ דאם זײנען אמת׳ען
 דויער pp גע אפשסאדבענזײ דאס פארגײענדע, דאם אח
 מאכט אח זיד באױים װאם אײביג״לעבעדיגע, דאם אמ

אפהענגמ זיך םאראינגערט pp ווידערגעבורםען דורך

גן»«ר- «»רוע בערגסאנ׳ם ם»קע דעדין •)
u « v ״נ«»ײג׳צן, «ו» •  ןאגצגוםןנצ ד• ווצלכןן לוי

 im רצל*«ױו 1אי ם«*עריע דער *ון אוםיארענדלינק״■
 «ײ« 1•י איחענגיג ויך rqrny ם»«ןריע די m :נןסליר
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 לעבעז אעערליכע אמת׳ע, דאם געשעעגישען. די פון
 שװאונג״ באװעגוע, דער איז דעריבער זיך אנםפלעקם

 אינטע־ דער פארמען. נייע אויפהער אן שאפט וואס
 םויםע די נאר אויף נעמם םוח, מענשליכער דער לעקם,

 דער־ צו כדי םארמען. םארגליװערםע די מאםעריע,
 דארף לעבען םון אמת טיםען װירקליכען דעם קענען

 מיטן — חוש אינערליכען אן םיט באנוצען זיך מען
 *י־ אינטואיםױועז דעם סריידיגט בערגסאן אינסםינקם.

 שכל׳ טרוקענעם דעם באקעמםם און לעבען צום גאגג
 אויפ־ זיין לויט — באגרייםט וואם ראציאנאליזם״ דעם

 םאר־ אויםערליכע םארגליװערטע, די נאר — םאטוגג
םעז•

אינ־ פון אויסדרוק אן איז וואס אינםואיציע, די
 ענםו־ צום לעבענס־שװאונג׳ צום אונז םירט סםינקם,

 פון כוח שעפערישעז איינציגען דעם אם צו — זיאזם
 סאר־ צו טרייבט באוועגונג, די ארוים רוםם וואם לעבען,
 מא־ דער םון געגענזאץ א איז און םרייהייט צו שדיט,

אפגעשטאנענ־ און פארגליװערטקײם דער םון םעריע,

 ביי ווערט לעבעגם־שוואונג וועגען געדאגק דער
 דעם אין מיםטיציזם. צו בח דערפירם בערגםאנ׳ען

 בערגסאן זעם לעבענם״שװאוגג שעםערישען גײסםיגען,
 און מענש םון באװאוםטזיין אבםאלוםע העכםםע דאם
 בא* מעםאםיזישעז א םים אים בײ זיך םארבינדט דאם
 שםויםט וואס םיםאס״ א װעגען געםליכקייט, וועגען גריף
 פולקאמענהײס גײסטיגער העכערער צו מענשען דעם
שענער. און לױטערער בעםער, אים מאכם און

גענטראל־סםוײק פון אידײע זי
פילא־ טערגסאנ׳ס צוגעפאםם סארעל האט אזױ װי

 הויפם־ די ? טעאריעס םאציאלאגישע זײנע צו זאםיע י
 גע־ בערגסאג׳ם געװעז זײנען םארעל׳ן םאר אנרעגונג

 זיך האם וואס וױטאליטעם, באוועגונג, וועגען דאנקען
 טאט וועגען טעאריע דער םיט פארבונדען סארעל׳ן בײ

 םון הויפט־מאםאר דער אלם מעשים, (•ראגמאטיזם).
 גע״ די שאפט געדאנק דער ״נישם געשינםע. דער

 אויםגעסירם. סארעל האט — י״ סאט די נאר שיכםע,
 געווען אים ביי איז סאט װירקליך־שעםערישע די אבער

 געװאלם״אקטעז• מיט פארמגדען 4
i ״לעבענס־ בערגםאגישער דער קומען סארעל׳ן לױם 

 רעוואלוציאנערער דער אין אויםדתק צום ™שוואוגג״
 לעבענס־פאר־ פארגליװערטע די באצװינגען פון פארם

םלוכד׳• די מאכם, די — רײ ערשםער דער אין און םען
 אומ־ די געװאלם־םאט, די םארהערליכען דאם

 בערג־ אויפן םארעל׳ן בײ אויד איז אקציע םיםעלבארע
 מעטא־ צו ביז געווארען דערפירט שםײגער םאנישען

 ווערען דארף גענעראל־סטרײק פון אידײע די ־ פיזיק.
 פרײהײטס־באװע- דער פון אפגאט «ין א טיטאס, דןר
 איז גענעראל־םטרײק דער פראלעטאריאט. פח גוגג
 אין געוואלטםאט, שעפערישען דעם פת אויסדרוק דער

 םח לעבענם־שװאונג דער זיך אנםפלעקט עס װעלכען
 מענ־ פון װערםעז מאראלישע העכםםע די מאסען, די

פוט. און זעלבסם־אפפערונג ענטוזיאזם, דער שען:
 פח אױסדרוק העכםםער דער איז גענעראל־םםרײק דער
 בא־ פראלעםאריאם מאדערנער דער װאס קראםם, דער

 די אפצושםעלען בכת איז גענעראל־סטרײק דער זיצט,
 קאפי־ פון םאבט די מסרעכען און לעבעז פון רעז־ער

 פארגליװערםקײם, די פאר זיך םים שםעלם װאם םאלמם,
צײם. אמזער פון געםאלענקײם גײסטיגע אוםחנכםאיז
 א איז גענעראל״םטרײק װעגען םעאריע סארעלס

ף עס װאס זזײנפלוסען, די םון רעזולםאט איי מז א ם ה  יי
 שרייבט סארעל מארקס. םײ און כערגסאז סײ געהאט

 פיז אנאליז פארקםיסםישען דעם אוגטער אונםעד זיך
 הערשענחװ פח צעפױלםקײם די זעם ער קאפיטאלתם,

 רעװאלחנ^יזירענדע ערישעפשעפ די אויד וױ םיסטעם,
 די פרעמד איז אנערטארעלז רמןסעו-קלאס■א פון ראל

 אױםפא־ היםםאריש״מאםעריאליםםישע פארקסיסםישע,
 אומשםירצונג די רכעועלי לױמ געשיכטע, דער «ץ סדנג
 עקאנאםישע אוםפארמיידלאכע׳ אן איז קאפיםאליזם פון

 סזירעלז בײ איז געגעראל״םםדײק דעד נױםווענדיגקײם.
 קעם־ וװ סא־יאו■ראלצס פון חאגט אין געװער קײן נישס

ן » m  wn ד  װעלכען םיט עװער,ג א־ אזיצ,זשזנו
 טריי־ ן נאר סאכט, טישצאאלי ךי דעראגערען זאלצן ןיי

ם שסויסט װאס קראפט, באגדע  גרויםע צו מאגטש דן
iv a n■ אנם־ צו געלעגענהייס א זיך, םאר דעלבםם ציל א 

ar> rnfm ,ח -שװאתג״לצמגגס* n »כחייו ש<ילמאד 
װןדם ג?«דאל־ססרײק ןוױ םאסצן. די ®ון ױרען ,  מג

ײן ן אז׳ נ ן ל כןוזויוטאוו — קו פון  איז דאס און — ס
ן דאס װיגנױגססא. דאס n טאר בן ן פו ל QTZ פ  איז וי

ל דןו זדי װיכםימר, ר אליין, ד  שא»נגס־«ראמס דן
B •ון װיגםימר פיז fim v y i *װ<דק

 אין ראל זײן און סינדיקאליזם רעװאלוציאנערטר דטר
ארבטםטר־באווטגונג דער

«נטליד_אײג און טאליזססינדי דער״כצוואלוציאטגםגר
 גערוםען האט סארעל וואם אנארכא־סינדיקאליזם, דער
 בערגםאנישער דער םח איינםלוס אונטערן לעבען צום

 װיכטיגען א זייער םאר זיך מיט שטעלט םילאםאםיע,
 ארבעטער־בא־ דער םץ געשיכטע דער אין קאפיטעל

־ װעגונג.
צע־ זיך האט םינדיקאליזם רעוואלוציאנערער דער

 א םיט לענדער אפגעשטאנענע די אין הויפטזעכליך בליט
 װי אינדוסטרי, קאפיטאליסטישער שװאך־אנטװיקעלםער

 דאזיגע די האט צייט געװיסע א איטאליען. און שפאניען
 םראנקרייך אין ערפאלג גרוים געהאט אויך באװעגוגג

 פראםעםיא־ םראנצויזישע די םון צוזאמעגפאר דער און
 אלם האם אמיטן אין 1905 יאר אין פאראײנען נעלע
 םעאריע סארעלם אנגענומען פראגראם זייז םון באזע

 אויםדרוק העכםטען דעם װי גענעראל־סטרײק, װעגען
 דאם באםרייאונג. דין םאר קאמף פראלעטארישען םון

 אק־ אוממיטעלבארער אן צו ארבעטער*מאםען די רוםען
 באוועגונג דאזיגער דער אין אבער איז סטרייק, צום ציע,

קאמף• פאליטישען קיין מיט געוועז פארבונדען נישט
 בײ זיד האט מלוכה בירגערליכער דער צו האס דער

 צו האם א אין אנםװיקעלט אנארכא־םיגדיקאליםטען די
 םאציאליםםישער א צו אםילו בכלל, מלוכה־מאכט יעדער
 םינדיקאטען, םרייע די װעלעז סארעלן לויט מלוכה.

 דער מיט מאכט, קאםיטאליםטישע די אראפווארםען נאכן
 אומבאוואוס־ אן אויף אלימ, גענעראל־סטרייק, םון הילף
 װי ארדענונג. סאציאליםטישע נייע א שאםען אוםן, טען
 דאם געשעהען, וועט דאם םארם א םאר וואם אין און אזוי

 אלײז זיר װעם דאס אז האלט, ער םארעל, גיט זאגט
פאםירונגען. רעוואלוציאגערע די םון לויף אין אנםװיקלען

 קאמף םאליםישען דעם אונםערשעצען דאזיגע דאס
 אויס־ אן געװעז זײם איץ פיז איז ארבעםער־קלאם םון

 אנטװיקלונג קאפיםאליםטישער שוואכער דער םון דרוק
 םאציאליזם רעוואלוציאנערער דער וואו לענדער, די םון

 צוױיםער דער םח אמ געװירקט, אמשטארקםםען האט
 שםי־ אפאזיציאגעלע די פון באשטעטיגונג א עס איז ױיט

 םאציאליסטישע די פון אפארםונתם דעם געגען מונגען
 אקטיװי־ םאליטישע גאנצע זייער האבעז װעלכע םירער,

 אוים״ קאםף׳ פארלאםענםארישעז דעם געװידמעם טעט
אקציע. אוממיטעלבארע די מײדענדיג
 באוועגוגג, דאזיגע די איז דערפץ רעזולטאם אין

 איבערגע־ םארעל, זשאחש באגריגדער, איר וױ פונקט
 רעכטם. עקםםרעם צו לינקס עקסטרעם םון אפט גאגגען

 םעסםער דער אן אקציע״ אוממיטעלבארער *ו רוף דער
שע די םון באצײכענונג םי  געדינט האם צילען. מלי
 קאנטער־ דער און רעוואלוציע דער םאר גלײכצייםיג
 רעװאלו־ דער טאקע האט אוםן אזא אױף רעװאלוציע.

 םא־ םוסאלינישען דעם געדינם סינדיקאליזם ציאנערער
 צו־ דער אויף באזירם זיך אנהויג אין האט וואם שיזם׳

 קארפאראציעם םוײיע כלומר׳שם די םון זאמענארבעט
^ םיגדיקאםעז. אדער

)1937*1936( גירגער־קריג שיאנישען דעם בעת
 א געשפילם םינדיקאליזם רעװאלוציאגערער דער האם

 ארא־ און קאםאלאניען יראוױנצעז, גאנ*ע ראל. וױכטיגע
אנארכא־םינדיקא־ פון געװעז באהערשט זײנען ׳גאן

■to  % L * » % י .*.I -  — hfc- -  לאזוגגעז זייערע האבען װאס ארגאניזאציעס, ליסטישע  — -
 גע־ װערק זײנע אח םארעלז פח אויסשליםליד געגוםעז

 זיך באנחיעז איצם אױםלאגעס. הונדערםער אץ דתקט
 ,פאלאנגיםטעז״ שפאנישע די לאזוגגען זעלבע די םיס
 אק־ צו םאם, צו רוסען די אייד סראנמ• געגעראל םון

ריכטו^ג פארקערטער א אין נאר — שװאונג, צו אמ «יע
בטרגסאנטן קריםיקירם אויר האט סארטל

 אױן• םארעיץ האט לעבעז אויםז קוק סאג^לער דער
 בעדגסאגס •מקםען סיל אין קריטיקירען » געשטויסעז

 אמםער־ סארעל איגדיװידואליזם. און איראציאגאליזם
 די םענש. פון אקםיװיםעם עקאנאםישע די גישס שעצט

 געביםען, אויד אים םאר זײנען אינדוסםרי ךי םעכגיק,
 געשיכםע די שעפעריש. אח םענםש דער װעלכע אץ
 װעלכע פח םיסםעםעז, פח *יקעל א סארעא לױם וױז
ױקלוגג לערגם םען םו אנ  מעכאניזם סאאיאלען םח די
 לערע׳ בערגםאנישע די קריםיקירם סארעל לעבעז• פון

 פון געשיכםע די ןח אױס״ קוסס עס װעלכער לױס
ם געטריבען שםראםטן. ע ד ץ־ ת  ״לעמנם־שמאונג״, ד

פאר־ דורך כאוועגטע צדםעליג כתאליע, איבער כוואליע
* ...................-  - - - t   | k  U k  M M k M k  t o k ik k  t M t M M I Iגעשםאלט. געםלעך א אז גע&ען וואס כחוו^ שידעבע 

םא־ מי איז ,איגטואיציע״ מדגםאגישער דער אנשטאט
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בײט אבעד אינםםינקם, דןד געםלזװ־ את חיח דעד .בײ
*  - - - - ---- ----------- l l u ^ M k k k M A  M l  I M ft  M i l  ■ M M M M lםאדעל עגםםדדט —־ (חנרנונפט די עס איז םענםש

 א דודך געהאמעוועס דין מח אינסטינקט דער בערגםאגען.
מאראל״). (״סיטע עלעמעגם שטאנדהאםםיגען מאראלישען
 ■ בגד^םא־ רד? איז ישעונבאיוארע אלע די טראץ

 װי שטארקער נאר נישם םארעלן ביי איינםלום ניישער
 דער־ און דעצידירענד םמש אױך נאר מארקסיזם, דער
 אײן םון זיר ווארםען סארעלס אײד זיד דערקלערט מיט

 די אויב ווייל צוױיטער, דער צו באװעגונג פאליטישער
 עקאנאמישע קיין נישט איז קאפיםאליזם םון שםירצוגג

 דוקא קומען ישועה די גישט דאך מוז נויטװענדיגקײט,
 בירגער־ דאס אויך אםשר דאך קען פראלעטאריאט, םון

 רעםארמיר־ אויםגעוואכטער, אן םון הילף דער מיט םום,
 איי• ױין װידעראויםלעבונג, דין דורכםירען קירך, טער

רענעסאנם? גענעם
 צוױיזײטיגקײט םראגישע די שטעקט טאקע דערין

 װאולגאריזירם געווארעז איז וואם לערע, בערגםאנם םון
 געווער א אין אפם פארוואנדעלט און תלמידים ױינע דורך
 םוף ביזן איז בערגםאן אנרי שעםער. גרויסען איר געגן
 אנהעגגער אױםגעהאלטענע אן געבליבען לעבען ױיז םון
 געשםאר־ איז ער דעמאקראטיע. בירגערליכער דער םון
 םא־ דעם געגען ליפען די אויף פראטעםם א מים בען

 אפזאגענדיג םעטען, מארשאל םון םראנקרייך שיסטישען
 ער ״אויסנאמם־איד״. אן םון פרױוילעגיע דער םון זיך
 דעמאקראטיע, דער םון םילאזאף דער פארבליבען איז

 סארעל, זשארזש תלמיד, נאענטםםער זיק אבער דאגעגען
 קוואל םונם געשעפט האנט םולער א מיט האט װעלכער

 אייביגער דער געװען איז סיסטעם, םילאזאםישען זייז פון
 גע־ ״גאט״ בערגםאנישען דעם האט וואם איבערלױםער,

אנדערש. ערגעץ מאל יעדעם זען

 א« יציזםסאמאל רטאסציאנערטו םצו ס^ציאליזם פע
באלשטוױזם צום

 ארבעטער־ דער אין אנטוישונג ערשטער דער בײ
 זײן אין אויסדרוק צום געקומעז איז יואם באװעגוגג,

 םאציאל־דעמאקראטיע דער בײ אםארטוניזם םון קריטיק
 געםאלען סארעל איז מעשים״), אנשטאם (״פלוידערײ

 קאטוילישער רעאקציאנערער דער םון ארעמס די אין
 פרא• איז אנטױשונג דאזיגע די םראנםעז״*). ״אקסיאן

כע אז געורען אייגענטליך איז לעםאריאט םאר^לי מ  או
 צו־ אבםםראקטען זיץ צוליב דאם און םארעלן בײ זאד

 אל?ז אידעאליזירט האט ער וועלכען ארבעטער, צום גאנג
 מענטשזזייט. דער םמ מיסיע מאראלישער א םון טרעגער
 םראנצוי־ די םון רייעז די אין אריבער דאן איז סארעל

 אנטדעקט האט ער וועמען בײ נאציאנאליםטען, זישע
 אוים־ אן את גאטזוכעניש םאטערלאנד, אפגאט: נײעם א

קירך. אגרעםױוע געוואכטע,
 דעם פרעדיגען םץ םאזע דאזיגער דער אין אויר

 אנ־ אן געםונעז סארעל האט װידערגעבורם רעליגיעזען
 גא* דאזיגער דער אין אויך אװ בערגםאנעז בײ שםאר

 אומםאר־ געווען סארעלן םאר אנטוישונג די איז װעגונג
 וועלט־ ערשטער דער בעת זי איז געקומעז און מייז־ליד..

 דער םוץ םארערער םרוסע דינע ווען ,1914 םון מלחמה
 דעם אי< אנגעשלאסען זיך האבען ״אקסיאן־פראנסעז״

 םאר־ םון גאמען איז האט. װאם םראנט, פאטריאםישעז
 צו גערוםען דעמאקראטיע, םראנצויזישע די טײדיגעז

 געװען איז םארביםערונג זײז דייםשלאנד. םארניכםען
 זעלבען דעם אין װאם דעם, צוליב גרוים באזונדערס

 גע• רײ םאדערשטער סאמע דער אין זיך האם לאגער
 האט װעלכער בערגםאז׳ אנרי רבי׳ גרױםער זײן םונען

 געגען לאזונגען װארפען מים באגנוגענט גאר נישט זיד
 מעג־ נישט אה שלום דעםיניטיװער ״דער אז דײטשלאנד,

ה  בארבארײ װיםנשאםטלימ דײםשע די בל־זמן לי
 — פארניכםעם״ נישט איז םיאנס״) לא דע (״בארבארי

 מי־ פאליםיש־דיפלאמאםישע אויםגעפירט אײד האט נאר
קריגם־רעגירונ^ םראנצויזישער דער םאר םיעם

ארויםװאר־ דאם קרינױקירם העםםיג האט סארעל
ר לאגד,ימשדי אױף קריג םארן שולד די םען  בבלל האט ן
 אונ־ איז נאכם םיגצםערע א וױ אויםגעםאםט מלחמח די

מ געשיכםע זער  בײדע אויף װערם זי אז געהאלםען, י
די געםירט זײטען ט'  איז ער און םיםלעז זע׳לבע מי
 םראנ־ פאדשארםםעז דעם געגען ארויסגעםראםעז שארף

 םראנ־ דער פון תלםידים זײנע פאטריאםיזם. צויײשעז
 שפיץ דעו־ איו •יקסקװ־פראנםןו״ צױזיש־קאטױלישעד

מן אדעל,לק און פעגזױ מאראס׳ שארל םים א  גישט ח
 אים האכלן זײ 4קריטיי זײן פארםראגען םעד געװאלם

 טאר־ ינעלעגענטװ זײעדע אױף קוםעז צו פארבאםעז
צײ־ זײער טון יפקארעדא אין גישט אױך און זאםלמגען

 מ«<י«ה די הײנס אגב איז יאדיױי יןזית יי *)
 םארשאל סײ גאלאגמן יײ־ «י .ר״ךקנפיא אשידיפזופ יין
*1W ל סײ איז מין װץמאן. מ

»־ 1941 ׳מערץ
 גײס־ דער געװעז יארען פמ במ״ד איז ער וואו טונג׳

אױטאריםעם. גרעםםע און םירער טיגער
מ, פח עגטמאמ דעם אם אין ײ ^ ל א ?ל•װ איז איז

ר• לעצםעז זײז געמאכט ער 5ו שלום־םראקטאט^ מ  אי
 באלשעװיזם, צום געװענדעט זיך אח שפרונג ראשעגדען

 בערגסאנישען דעם געזען אויפםנײ האט ער װעלנען יןא
 איז וואם קראםט, ״מאראלישע די אח לעבענם־שװאוגג

 יארהונדערם״. טן20 םון רענעםאנם דעם ברעגגעז צו בכוח
 דער־ אים םאר דעמאלם זיעעז איטאליע אץ רוםלאנד

 א באזיצען װעלכע םעלקער, איינציגע די אלס עןניש
 צו און טאט צו די שטויסט וואם כח, אינערליכען גרויםען
 מוםא־ ערב געווען דעמאלט נאך איז איטאליע אקציע.
 פון צושטאנד א אין אבער רוים, אויף מארש ליגים

 םולעז אין געוועז איז דאגעגעז רוםלאנד אויפברויז.
 סארעל רעפארםען. רעוואלוציאנערע אירע םון שוואונג

 גע־ קרײזען אינםעלעקטועלע םראנצויזישע די אין האם
 ם^ר עיקר דער אח רוסלאנד םאר םימפאטיע די װעקט

 באדײ־ דערגרײכט ער האם אקציע זײן דורך לענינען.
 קאםוניס־ דער פאר געוױנעגדיג רעזולםאטען, םענדע
 פערזענ־ פראנצויזישע וױכטיגע פיל באװעגונג טישער

 זיין םון שעה׳ן לעצםע םאמע די אין אבער ליכקייםעז.
 ארוים־ אגגעהויבען שוין ער האט ,1922 םוף׳ לעבען,
 ארגו־ באלשעװתם, געגען ארגומענטען קריםישע רוקען

 שארם• די םון ארסענאל אין אריץ דינען וואם מענטען,
 טים־ נעמליד האט םארעל קאמוניזם. םון געגנער סםע

 לעגיניזם ״דער אז באהויפםונג, די ארויםגערוקם אמאל
 רע• רוםישע די אז דערשײנונג, רוםישע א דורכאוים איז

 םארוואנדעלט עטאפ לעצםען איר אין זיך האט וואלוציע
 טאז צו נישט האט זי אז און זאד רוסישע ריין א אין
 גל־ האס עד ״.עיוצלדעװא ערשריעטאלאדפ״ דעד כדם

 איינ־ אן איז וואס אכזרױת, םון איבערםלוס דעם טאדעלם
 אםילו אלזא — אינטעלעקטואליזם״ ״אידישעז םון םלום
אױך. אנטיםעמיםיזם םראפען א שױן

 רע• די געווען הויפם־ציל דער איז םארעלן םאר
 קומט זי צי אונםערשיד, אן זיך, םאר זעלבסט וואלוציע

 ער האט דעריבער און ״לינקם״ אדער ״רעכטס״ םץ
 צו רעװאלוציע פמ אריבערשפרינגעז לייכם געקענם

קאגטער־רעוואלוציע.

י ש ז ד ר א מ
צינרןן מ. זםו

i גטשסן גטקטנם דאס האם אזוי װי
 אויםםעד די אט װערען דערקלערט קען וואם מיט

 זיין-גאמט*- דײד כערגסאניזם פון פארטײטשונג .לישע
 פאסירען, געקענט עס האט אזוי װי תלםיד? םםעז

 אוים־ בערגםאגען םץ געדאנקעז די אויף זאל סארעל אז
 ווי• אין געווען זײנען װאס וועלם־אנטוישונגעז, בויען

? אידעאלעז בערגסאנס צו דערשפרוך
 קא־ תיפען םון םילאזאף דער געווען איז בערגסאן

 שקלא• םעאדאלע די אומגעשטירצט האט וואס פיםאליזם,
 םארן קלאס, נייעם פאו־ז םרייהײט אויסגעקעמפט םעריי,

 רעוואלוציאגערע גרויםע די געווארפען און בירגערטום,
 געקומען איז וואס פרייהייט, אינדיװידועלער םוץ לאזונג

 םראנצױ־ דער פון שלאג־ווערטער די אין אויםדרוק צום
 ברידער־ און גליינהײט ״םרייהיים, רעוואלוציע: זישער

ליכקײט״.
 קאפי־ דעם אויג גײסטיגען זײז םאר זעט בערגסאן

 אנטװיקלונגס־ אידעאלער העכסטער, זיץ אין טאליזם
 םולסטע די אויםםאסונג, זײז לױט שאםט, װאס פארם,

 אינדיװידועלער פון אנםװיקלוגג דער פאר מעגליכקײטען
באװעגליכקייט. שעםערערישער און לעבענס־קראםט

 דינען קאפיטאליזם מאדערנעם םון אויםקום מיםן
 גע־ גרױםע די געווארען םארענדיגט בערגםאנען םאר

 דע־ קאפיםאליםםישע די קאטאסטראםעס. שיכםליכע
 אי־ אמ שטאנדהאםטיגסםע די אים םאר איז מאקראטיע
 אנטװיקלונג םרײער דער פאר מלוכה־םארם דעאלסטע

 אויםברויזען רעוואלוציאגערע וױיטערע די יחיד. םיז
 אװ גײםם פמ ספערע דער אין בלױז םאר שוין קומען

 די םאר קומען לעבען אינדױױדועלעז גייםטיגען, אין
 זיך יאגען ענטוזיאסטישע דאס זוכענישען, אינטואיטױוע

אמת. מעטאפיזישען רײנעם דעם נאך
 םראנקרײד זױן האט דעמאקראםיע בירגערליכע די
 ״דרי־ דער אין םארקערפערונג פערפעקםע איר געםונען

 געבױרען געזען האט מרגםאן װאם רעפובליק״, טער
 םראנצוי־ דאזיגע די בלום. אק אונםערגײן אװ ווערעז

 װעל־ אין ראם, די געווען דאס איז דעמאקראםיע זישע
 אידעאלען אן אויף בעדגםאנען לויט זיך האט עם בער
 ״לעבענם־ דעם װעגען םילאזאםיע זײן אײנגעםאסם אופן

זײן בערגסאז האט םאקע דערפאר יחיד. סונם שװאונג״

דרעס־ איטאליענישע ױעע א ארחשי,
מא־ א םון םנים א מים מאכעריז׳

 אין מאנטאג אריינקומענדיג דאנע,
קײ־ זאגם ארבעם, דער צו םרי דער
 און מארגעז, גוט קיין נים נעם

ארבעם. דער צו גלייד זיד נעמט
 אויםגעשפרייט איז פנים איר אױף

 ארױס אקארשט וואלט זי וױ ערנםםקײט, רעליגיעזע א
 דינעם איר אױף צלם גאלדענער דער קלויסםער. פמ

 ארמםס איר איבער איבערגעלײגט אמ האא. אײדעלען
 גאנ־ איבערן שײנט גלאנץ גאלדענער זײן אמ קלײד׳

 נים אום, נים קײגעם אױף זיך קוקם זי שאפ. מז
 אױב אח שכנים, נאענםםםע םאםע אירע אויף אםילו

 בור• א םיט זי ענטפערם איר, «ו עפעט רעדט אימעער
 װער־ האלבע פאר א אדער האלבען, א עםעם םון םשע
םער.

 אנדערער אז אין נאד איז זי װי אױם קוקם זי
 ברענענדע צלמים, קלױםטער, «ח װעלם א אץ ײעלט•

 רים־ זיסע און מוזיק, ארגעל ד״יפגאטישע ליכם״ װאקסענע
 דער שנן, איר װען געזאנג. כאד םון םענער םישע

 און צו איר צו שםײט איציק, עקשנות׳דיקער קלײנעד
 סאז קוק א אח קאפ דצט אויפצוחויבען איר *װיעם

 חװ״ װאלם זי וױ צאפעל, א אזש זיד זי גיט אים, יייף
 םי־ 9סא& איז טשוירםש איר אין גלױכיגען ניט א זעז
דאװנען. םלז

 דעם םים סול נאך זי איז טאגטאנ טאג גאנצעז דעם
 פילע די פון געדאגקען די םיט קלויטםער, טון גייסט

מ םים יופילוו^ ל  e» אגגעדאװלנם זיך חאט זי װן
 אלע או חאם רעליגיעזעז !רגםםעז אז מים איז ״טאג׳

ג r* גלױבימ. ױס ד^  הא־ װעלכע איךען, צו פטיהיז
M ייד un מז x r r n m

מז םאנםאג ד א י שטימל ן אטילו איר בײ יי

 זײנען זײ םיעט, די האם זי קריגען. נים באיגדינג
 רעליגיעזע סתמע ־איר קאמוניםםען. אפיקורםים,

םובות. זײ טאן צו נים איר דערלאזט הארץ
מאשין, איר *ו גײענדיג םרי, דער »ת דיגםטאג

 קעםרין, סרײנדין איר «ו מארגען גוט מארדזשי זאגט
 אידישע פאר אירע צו בליק א אויך שוין שענקט אץ

 נים, זיך זעם האא איר אױף צלם גאלדענער דער שבנים.
בלײז זיך זעם עם קלײד, ארמטם איר אונםער איז ער

ד2 ה. ל ט פ ר רג \

ײ װ םצ ר ע ם ע ר פ
 װאש •רעשערש, ױנגע *װיי שון יזנדענק («ום

גןןװארעז). דער׳חרג׳עט זיינען

 פרעסערס צװײ זיף געלעכנז
MUM MMM^יײדען, און שטיל  ס“ם דער גןןקומןןן

כײדען. זײ גןןנוםען
 יתגע גאנץ ג^ך טאטש און

 לעבןןן, םי» נאף סול און
 םלאד־המות דןןר חאס

געגעכען. זײ שאנם קיץ
 געגומען זיף *וחילף

ײ » רעגען, א ענ
M k k k A A i M  k k t l  ^^k k kדארטען איז געגליכען און 

«זוײ. נאר קברים
----- . k Mtkk MAMMlife MM MMilאידןןן גאך גלויכען ןןם אויכ

גדעדן, « 9י ס׳ייז  מירןןן די זיכ/ןר זימען
נײוןן♦ ® טי «
 «רױער v זיך זעט מזא כײ

 אויגען, אלןןםןןנס אין
 ונרידער ונװײ יןןגןן םאר און

גקאומקן. 'יוןן1פס םיר

ט{ו י ו3 י
 פאםער־ דעמאקראטיש דין אוגטערשטיצט לעבען גאנץ
 ברכה הייםםע זײן געגעבען אםילו האט ער את לאנד
 דאזיגס די פארטיידיגעז באדארפט האס וואס טריג, םאח

ע. םי א ל ^ ע ד
 אויפ־ װירקליכקײט דאזיגע די אבער האט אנדערש

 באםראכם קאפיטאליזם דעם האט ער סארעל. געםאםם
 ארייי איז און בארג־אראפ גײם וואס סיסטעם, א אלם
 װיםנ־ דער האט דאס אויםטוײיסלונגען. פץ םאזע א אין

 געהאל־ אים מארקם קארל םון סאציאליזם שאפטליכער
 קאפיטאליזם. פון קריםיק די אויסצוארבעטען זיך םען
 װירקליכקייט קאפיטאליסטישער דער געגען האס דער
 צו האם דעם אין אױםגעדריקט סארעלן ביי זיך האט
 בערגסאנען איז וואס דעמאקראטיע, בירגערליכער דער

 איינגעשלאםענער דער געגען אױך װי םייער, אזױ געװען
 אנ־ וואם ארבעטער־לאגער, אינם סאציאל־דעמאקראםיע

 געוואלטאםען, רעוואלוציאנערע אוממיטעלבארע, שטאט
 פא־ בײם צוזאמעגארבעט םרידליכע געפרעדיגט זי האט

אינסםיטוציעם. דעמאקראטישע די נאגדערבויען
 אידעא־ בערגםאנישען םון איינםלום דער איז דאך

 סא• אויף וועלם־באנעם ליסטיש־איגדיװידואליסטישען
 דער פון איינםלום דער װי שםארקער, םיל געווען רעלז

קלאסעז־קאמף• וועגען םעאריע מארקסיסטישער
םע־ סארעלס אויסגעוואקסען דאס איז אזוי אט םון

 האם וואם םינדיקאליזם, רעוואלוציאנערען װעגעז אריע
 נאציאנאל־םא־ אץ םאשיזם אין םארוואנדעלט לייכט זיד

 םון אויסדריקער די זיינען דייטשלאנד אין ציאליזם.
 פראם. — געװארען םארעליזם רעםארמירטעז דעמדאזיגען

קימערלינג. גראף און זאמבארט
דפסטרוק• דצם אט דערלענמ גישט האט סארעל

 האט בערגםאן אבער לערע, זיין פון איינםלום םיװען
 םאר־ זיין םון ירידה־מאמענט טראגישםםען דעם געזען

 אנט־ נישט אבער איז ער דעמאקראטיע. הערליכםםער
 װאו לאגער, אנדערען דעם אין אגטוישםער קײן לאסעז

 םי־ זיין לוים אויםנעמען. געוואלט גערען אים האם מען
 אוים־ םאשיזם דעם ער האט אימשםעלונג לאזאפישער

 וועלכער שטראם׳ אויבערםלעכליכען אן וױ געםאםם,
 און גלויבעז דעם אם מיט און אריבערגיץ׳ שנעל וועט

אױגען. די צוגעשלאםען ער האם פראםעםם

 הענגט. צלם דער װעלכען אויף קייםעלע, גאלדענע דאס
 אםמאם־ קאלטע אייז אז אלץ גאד איז איר ארום אבער
 קלויסטער םײנםליכע, הארטע, יענע נים שוין נאר םערע,

אטמאספערע.
 גוט א אפ מארדזשי גים םרי דער אין מיםװאך

 בײם באלד איז טישעל װעמענס םינישערם, די מארגעז
 גום ברייםען גאר א אפ זי גיט קעםריגען אריעגאנג.

 אפגעהאיןטען, אז זי זאגם איציק׳ן אפילו איז מארגעז,
 האא איר אויף צלם דער םארגען. גוט פולען, קײן נים

 ארום םעמפעראטור די אוץ גאנצען, אין שוין םעלם
 מאל םיל זי הויבם םיםוואד, נארמאל. כמעט איז איר

 דעם באםראכם און ארבעט, דער בײ קאפ דעם אויף
 בליק איר ווײלע, א אויף אפ, אםילו שםעלט און שאפ

אנ־ געקענם גיט מאנםאג האם זי װעמען באם, אױםן
קוקעז•

 שאפ אין ארייז קוםם מארדזשי אז דאנערשםאג,
 םעג דרײ די אז םיר, זיך דוכם זי׳ באםראכם איך אה

 אויף מענש. אגז־ער אז גאר געמאכם איר םון האבעז
 רעליגיעזע מאנםאגדיגע די ניםא םער איז פנים איר

 און קאלםקײס דינסםאגדיגע די נים און שטרענגקײט,
 זי םענש. נארפאלער א װי האגדעלם n שםײפקײם.

 אױף עגםםערם און מײדלאו, די םיט שפאסם *ץ רעדם
 אמיק׳ן צו װערםער. קלארע אמ פילע מים פראגען

 עגםפערען צו געדולד גענוג געחאם הײנט זי האט
 קאם־ א םאבם םעז װי אים, צײגען צו אפילו און אי̂נ

 פארגאכם, און פראנםעל. משוגע׳נעם »ױ פאצירטעז
 גוטע געזאגם, אים זי האט שאפ׳ דעם פארלאזעגדיג

 א גאנצעז אץ געבליבען איז איציק װאס פיז נאכט,
פריטשםעליעטער.

,םופוירב״ טאג גאנצעז א מארדשזי איז םרײםאג,
 די איר פװ קעז איד ייז מײדלל. זיםע בא׳חנ׳םע״ א

 םײן דערםילם זי װען און ארתםעתעפעז, גיט אײגען
 ענםפערם אח קאי דעם אויף זי הויגם איר, אױף באק
 ן פאראז איז עם װעלכען אין שםײכעל, א מים םיר

 אנדער אז גאר איז «ם גוםסקײס. פראצעגם חיפשער
מ. » םראנספארםירמ, א מארדזשי, א ש מ  איד און ם

 זמםאג זאל וי אז אנהאלםצז, זאל דאס אז גאר׳ וױגש
זאל דארםעז גלח דער אח גײן :יט םשױרטש אין מער

------  ---------- > -------  M k U ftk te  ■ kftkte M k k k ע גיס מער םיר ז%%  נדר דערלזנגען און מלי
מאר־ םאנטאגדיגע א ,term I בײמ. א םאלויייזרא
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ארבעטעױלעבען אינטערנאציאנאלען פונ׳ם
נזלחמרי דער אין אינטטתאציאנאל טרײד־ױדאן דטר

אינטער־ טרײד־ױניאן פונ׳ם גורל ער
 מים׳ן פארבוגדעז ענג איז נאציאנאל

װעלט־דעמאקראםיע• דער םון גורל
 חדשים לעצםע די פון געשיכםע זייץ
איירא־ די פון געשיכטע די — איז

גע־ טראגישע א פעלקער, פעאישע
גאר. ביז שיכםע

 םארכאפט זיינען לענדער אײראפעאישע צענדליג א
 פעלקער צענדליג א ארמייען, היםלער׳ם סון געווארען

 םראנק־ :שםיװעל םאשיסטישען םונם צעםראטען ווערען
 פוילען דענמארק, נארװעגיע, האלאנד, בעלגיע, ו־ייך,

 צו ביז פארמאגט האבען וואס לענדער, אלץ װ., א. א.
 ױניאךבאװע־ מעכםיגע גרויסע, מלחמה איצטיגער דער

 טרייד־ אין גערוען אנגעשלאסען זיינען וואס גונגען,
 לעצםע די םץ משן־ אין זיינען אינםערנאציאנאל. ױניאן

 פונ׳ם שםיקער לעבעדיגע געווארען אפגעריםען חדשים
אינטערנאציאנאל. םרייד־ױניאן

 נישט לאנג נאך איז דעמאקראטיע די װי אזוי אבער
 בארבארען, טאטאליטארע די םון געווארען םארניכטעם

 האט זי וואם מפלות, גרויסע די אויף געקוקם נישט
 דער אויך איז אזוי שלאכטםעלדער, די אויף געליטען

 אונםערגעגאנגען נישט איגםערגאציאנאל םרייד־ױניאן
וועלם־געראנגעל• בלוטיגעז אין

 אינ־ טרייד־ױניאן פונ׳ם עקזעקוטיװ־קאמיטעט דער
 ?ר וואו לאנדאן, אין איצט זיך געפינט טערגאציאנאל

 טע־ ברייט־פארצוױיגטע א און רירעוודיגע א אן פירט
 ארום היינט נעמם טעטיגקײט דאזיגע די טיגקייט.
 וועלט• איבעריגע די מער — און אייראפע וועניגער

 טריידײוניאן דער איז װעלט־מלחמה לעצםער דער גאך
 איירא־ אױםשליסליך אן כמעט געווען אינםערגאציאנאל

 אינטער־ צום באלאנגען היינט ארגאגיזאציע. ועאישע
 קא־ םטייטם, ױנײטעד די םון ױניאנם די אױן־ גאציאנאל

 אנ־ זיד האבעז לעצטענס ארגעגםינע. און מעקסיקא נאדע,
 טרייד־ױניאנם די אױך אינםעראציאנאל אן געשלאסען

 מים־ םויזענם הונדערט עי־ד אז םים םאום־אפריקע, פון
 צוױי עקזיםםירם האבען סאוט׳־אפריקע אין גלידער.

 םאר אױסשליםליך אײנע ארגאױזאציעס, יוניאן טרײד
 האט וועלכע צווייטע, א און ארבעםער, אייראפעאישע
 און ווײםע ראסען, ביידע םמ ארבעטער ארײנגענומעז

 אינ־ ױניאן טרײז־ םון אײנסלום דעם אדאנק שװארצע.
 םאר־ ארגאניזאציעם ביידע די זיך האבען םערגאציאנאל,

 דער אין אויפםו גרויםער א געוױם איז דאס אײגיגט.
ראסען־האם. װילדעז םון צײט איצםיגער

 פארנעמט עס װעלכער מיט פראגע, וױכטיגע א
 טרייד־ױניאז םונ׳ם עקזעקוטיװ־קאמיטעט דער איצם זיך

 סעק־ די םון רעארגאניזאציע די איז אינםערנאציאנאל,
 םרייד־פארבאנ־ אינטערנאציאנאלע די םאר רעםאריאםען

 מלחמה צוידער ביז עקזיםטירם האבען װעלכע דען,
 םמ זומער אין אמםםערדאם. און בריםעל יאריז, אין

 לאנ־ איז געווארעז אפגעהאלםעז איז יאו פארגאנגנעם
 קא־ עקזעקוםיװ פונ׳ם קאנפערענץ פאראײניגםע א דאן

 אײניגע םים אינםערנאציאנאל יוניאן טרײד פמ׳ם םיםעם
 םרייד־פארבאנ־ אינםערנאציאנאלע די פמ םעקרעסארעז

 באזיגםע די פון געראםעװעם זיך האבען װעלכע דען,
 אלע אנגענומעז איצם ווערען עס לאנדאן. קײז לענדער
 םעקרע־ דאזיגע די מאכען *ו אקםװו וױדער םיםלעז,

םאריאטעז.
 האט ארבעטם־אמם אינםערנאציאנאלעז םים׳ן אױך

 אויפגענומען װידער אינםערגאציאנאל יוגיאז םרײד דעו־
 ארבעטס־ דער באציאונגען. פרײגםשאפטליכע אלםע די

 אינסםיםוציע אינםער־מלוכה׳שע אפיאיעלע אן אלס אמט
 פרײע די אלם איגםערגאציאגאל יוניאן םרײד דער און

 כײדע דארםעז װעלם־יראלעםאריאם פמ׳ם ארגאניזאציע
 אױף שטײן פט,סיטאדמנמערשא ערגעטרײ אין צודאמעז,

ארבעםעו״אינםערעסן. די פון װאך דער
הילפערדינג, אע ברייםשייד מארםירפר, נורי

גססםאפא. דמר פון נעגפל די »ץ
 האם פראנקרײך פון רעגירוגג פאשיססישע די

 בא־ ביידע די געטםאפא נאצישער דער איבערגעגעבען
 רוואלןי דר. רייםשלאגד, פון אדבעטעד״פירלר ריםםע

חילפערדינג• רוראלף דד• און גדימושייד
P יאדאן״לאגג איו בףײטשייד R i ד  פארזיצער ת

ת>ס>«י מרתדדי דאד פון r ישארטאאקרסל* sp r w אין 
אנער־ אח אגגעזלז זייןד געײון איז אד פארלאטאגט.

סיסמאן. ױסח דר. פון

 היל־ געגנער. פאליטישע די םון לאגער אין אויך קעגם
 פון םעארעטיקער גרעסטע די םון אײנער איז פערדינג

 פי־ דער װעגען םארשונגם־ארבעםען ױינע סאציאליזם.
 װעזען דעם װעגען און צײט אונזער םון נאנץ־פאליטיק

 פוג׳ם בוי־שטיינער װיכטיגע דיגען אימםעריאליזם פון
 די װי װעניגער נישט סאציאליזם, װיםענשאםטליכעז

מארקס. קארל פון װערק
פאריז. קיין געראטעװןים געהאט זיך האבען בײדע

 אריינ־ דעם ערב מאכם. די םארכאפט האם היטלער װעז
 די דינען פאריז קיין ארמײ נאצישער דער פון מארש
 םראנק־ פון טייל נישט־באזעצטעז אין אנטלאםען ביידע
רײד•

 האבען םראנקרייך פון באלעבאטים םאשיםטישע די
 םליכט- פאליםישע בייחג די אם איבערגעגעבען איצט

 וואם הענקער. נאצישע די םון לאפעם די אין לינגען
פאראויםצוזען. שווער נישט איז גורל, זייער זייז װעם עם

 םראדיציע א פאראז איז םעלקער װילדע בײ אםילו
 דאס באשיצט װערט עם אז צייטען, עלטסטע די םון

 םון גאםט־רעכט, הײליגע דאם םרייהײם, די און לעבען
 בארבארען םאשיםטישע אבער םליכטלינגעז׳ פאליםישע
 מענש־ םון באגריםען פרימיטיװסטע די נישט אגערקענעז

ליכקײט.

דעמאקראטישער און לעבענם־פארמען דטמאקראםישע
מלחנוה־פראדוקצימ ענגלישער דער אין גייסם

 םאר טויט און לעבעז אויף קאמף א םירט ענגלאגד
 די אפגעהיט ווערען עגגלאנד אין און דעמאקראםיע,

 םון גײסט דער און לעבענם־פארמען דעמאקראטישע
 אנשטרענ־ איבערמענשלאכע די בײ אויך דעמאקראטיע,

 םאקם דער אם מלחמה״פראדוקציע. דער םון גוגגען
 דער אױף באוואונדערונג וועניגער נישס ארוים רוםט
 ארמיי בריטישער דער םון מעשים העלדישע די וױ װעלט
 בבלל פאלק ענגלישעז פונ׳ם און שלאבםםעלדער די אויף
מלחמד- דער םון אנשיקענישען אלע אריבערטראגען ביים

 אבםאלוטע די םארמאגט רעגירוגג ענגלישע די
 זײ־ רעכט די אם פאלק. גאנצען איבעח הערשאםם־מאכט

 אוים* דעם מיט געווארען געגעבען רעגירונג דער נען
 איז וואם עקט״), פאוערס (״עמוירדזשענםי נאם־געזעץ
 נאכדעם באלד פארלאםענט פינ׳ם געווארען אנגעגומען

 די אבער מלחמה. די אנגעהױבען זיד האט עם װי
 ױניאנס די מים קאאםעראציע די גיכער זובם רעגירונג
 צוואנגם־מיטלעז געזעצליכע מיט זין־ באנוצען צו אײדער
ארבעטער. די געגעז

 םא־ די און — היינט שוין וױים וועלם גאנצע די
 ענג־ די אז — םילען צו עם באקומען שתאים שיסםישע

 או־יסגעװאקסען. קאלאםאל איז םלחםה־יראדוקציע לישע
 ארבעםערשאםט ארגאניזירטע די וױסען עס דארף טא
 געװארען דערגרייכם זיינען םלחמה״פראדוקציע דער פון געבים אױפ׳ן ערםאלגעז אלע אז וחנלט, גאנצער דער פון
 גע• דורכגעםירט זײנען װעלכע ארבעםס־םעםאדעס, םיט

 םרייד״ בריםישער דער ®ח פארשלאגעז די לוים װארען
םרײד־ױניאניזם. םץ ציפען ירינ־ די םיט הארסאגיע פולער אק באװעגונג׳ ױניאז

 לויךקאנ־ צוליב ארבעםם־צייט אין פארלוסט דער
 קלענסםער דער געווען יאר לעצםען אין אמ םליקטען

 ענג־ איז פארװערט איז געוױם יאר. 50 לעצםע די םאר
 רעגי־ די אז ניט, םײנם דאס אבער םטרײקען, *ו לאנד
 באדינגונגען װעלכע אונםער ארבעםער, די באםעלט תנג

 קאנםליקט א פח פאל יעחח אק ארבעטעז. זאלען זײ
 רעגיתע״ דער פח םײ געארבעט, ענערגיש נאר ווערם

מז א ברענגען צו יוניאנם, די פח םײ  ״םעםעלמענט״ גי
 די כדי אויםגלייד, אן צו באלד קוםען צדדים בײדע און

 נישם זאל פארםײזײגונג נאציאנאלער דער פאר ארבעם
 «ו «ײט פון ױר מאכם עם װען אפילו ®יל. ונו לײדען

 נישם רעגירוסג די װענדם סטרײק, סיאנםאנער א צײט
ײן ק  אר• די געגען צוראעם־םיםלעז ■אלפױיאישע אז
בעטער.

i ך,לאדנפארשטע ם׳איז t זײגעז קאפיםאליםםעז די 
 באצי־ ערגווח־לפר דער םיט *ופריחנן איבעריג גישט
מ  קאויסא- די ארמטער. די צו רעגיתנג דעד פון יו

r ליסטישא a n t ײן א אין ט  גישט איז עם אז שר־ימז, מל
אז ײ * קײו « ץ ױ«י<ל<ספי מ מיליםע־ *װישעז גרז

 די אז פאדערם, און ארבעטס־דיגסט און דינסם רישען
 רעזשים א אונטער ארבעטער די האלטען זאל רעגירונג

 םון אבער דיסציפלין. מיליםערישער אייזערנער פון
 ווען װי װײםער הײנט זיי זיינען פאדערונג דאזיגער דער
 איז װאס פאדערונג׳ װיכטיגע א הגם פריוזער. איז עם

 קאפיםאליסטישער דער פון געווארען ארויםגעשטעלט
 ווע• פארװירקלאכט פון פראצעם אין איצט האלט זײט,
 לייבאר״: אװ ״קאנסקריםשאן די איז דאם — רען
 װערען נאציע גאנצער דער פון ארבעטם־קרעפטען אלע

 דאם האט ארבעטם־מיניסטער דער און רעגיסטרירט
 אונטער און װאו ארבעטען אװעקצושטעלען זײ רעכט

 אבער — נויטיג, פאר האלט ער באדינגונגען װעלכע
 פירןר טרייד־ױניאן דער איז ארבעםס־מיניםטער דער

 אין אז דערסין, םוד קײן נישט מאכט ער און בעווין׳
 כדי רעגירוגג, די זיך נויטיגם ״קאנסקריפשאן״ דער

 אבער ארבעטם־קראםט, די םארטיילען צו פלאנמעסיג
 אר־ די געגען צוואנגס־מיםלען אנצואווענדען כדי נישט

 ױניאנס שטעלען.די צײט אייגענער דער אין בעטער.
 דורכ• זאל עם אז סאדערונגען, שטרענגערע אלץ ארוים

 מאבילי־ א וועלם״, אװ ״קאנסקריפשאן א װערן געפירט
 אר־ וואס אונטערנעמונגען, אלע םון עס, הײםט זאציע
 קענען וואם און מלחמה־פראדוקציע דער םאר בעטען

 אדמיניסםרא־ דירעקםער דער אונםער װערען געשטעלם
רעגירונג. דער םון ציע

 שטרענגל אנגענומען רעגירונג די האט לעצטענס
 װעגיגער פע מראדועיע די באגרעניצעז צו מיטלעז

 םער געװינען צו כדי אינדוםטריע־ארםיקלען״ װיכטיגע
 מלזזמה־ דער םאר רוי־מאטעריאל און ארבעטם־קראםט

 גע־' איז װאם אינדוסטריע, ערשטע די םראדוקציע.
 געווען איז באשלום, דאזיקען דעם םוץ געױארען טחיםעז

 אמם ווערען ענגלאנד אין גארמענם־אינדוסטריע. די
 נאר קליידער, ציװילע קיין גענײט מער גישט כמעט

 ארבעטער מאסענהאסטע די ױניםארמם. מיליטערישע
 גע־ באםריים דינען וואם נאדעל־אינדוםםריע, דער םון

 תיפף רעגירונג די האט אופן, דעם אט אויף ווארען
מלחמה־פראדוקציע. דער צו םראנםםערירם

 דורכ* אמ אנגענומעז איז באשלום דער אט אויך
 דער סון באםעל אוים׳ן גלאט נישט געווארען, געםירט

 אץ אץ באראטוגגעז גרינדלאכע גאך נאר רעגירונג,
 אנד ״םעילארס דער מיט קאאפעראציע הארמאנישער

 אסאםיאיישאן דער מיט איז ױניאז״ וואירקערם גארמענט
מאנוםעקטשורערם. די םון

 מלזזנזד.־ בריטישער דער אין אויםםראליע און אינז־יע
פראדוקציע

 מאגיליזירט האט אימפעריע בריטישע ריזיגע די
 אירע םון רעסורםן אלע מלחמה־פראדוקציע דער שאר

 כלל, א געװעז איז איצם ביז קאלאניעם. אמ דאמיגיאנם
 אימפעריע דער םון געביטען אפגעשטאנענע די אז

 מאםעריאלעז רויע די גאר כמעט צושטעלען דארפעז
 אינדוםט־ די און װירטשאםטען גאציאנאלע זײערע םון

 איז יראדוקםעז אלע די פון אויסארבעםונג ריעלע
 אזוי .,ענגלאנז אין אױםשליםליך במעט געװארען גע&אכט

 נישט און שלום־ציים אין יארען אלע געװען דאם איז
 װעלם־ לעצטער דער אין אויך געװען דאם איז אנדערש
IV םלחמד^

 לאמ די אבער איו מלחמה איצםיגער דער אין
 מלחםח דער פון באדערםעגישעז די אנדערע. גאנץ א

 אינדוסטריעל! די און גרויםע אויםערגעװײנליך זײנען
 אונטעח צײט גאנצע די שטײם עגגלאנד אין ארבעט
 זײ חעלםעז םוזען לוםט־אנגריפען. גאצישע פון םײער

 נישט איםפעריע בריםישער דער םון געביםען וױיטםטע
r מיט בלױז n ,ן^ ר ע ם א  סאל־ םיט בלומ נישט מ

 אינדוסמריעלעד םיט אויד גאר ארמײ, דער דאטעזםאי
פראדוקאיע.

אפגעהאל־ איז יאר פארגאמענעם פונם םוף בײם
 קא* בריםישע אלע ®ון קאנפעחמז א געװארעז םעז

 פיז הויפם־שםאט דער אין דאםיגיאנס און לאניעם
 גזר א געװען איז קאגפערענץ די דעלחי• אינדיע,
 דא־ דער אייף אז אזויפיל, כאקאנט איז דאז־ חײמע,
מז זײגעז קאגםערענץ זיגער מגו ײאחװ אנ  מיםלןן מ

 םײ־ אלע םח םלחםח־פראדוקציע די קאארדינירען צו
 אפריקז סאוט איםפעריע. בריםישער דער פון לען
מז קאנאדע און א r געהאם םריער פון שױן ה tm 

 איד םלחפח״איגדוסטריע, דער אין פתקציעס באשםיםטע
ר אױםםדאליע און די« מ מ ן93םא דארפען א ד ד » 

דן אנשסחנגגתגעז. לאסאלע מ ת מלחממ־ די פון דרוק א
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 די אױסגעװאקםען שםארק זײער איז באדערפענישען
 ווערט אויםםראליע אין אױםםראליע. אק איגדוסםריע

 װי םלחםה־םאםעריאל םער םאל 40 געשאפען איצט
 זיך פאדערט עם און וועלם־מלחםה לעצםער דער אין

מערער• — גאך אלץ
אין שווערער גלייכען א אן  שטײם אויםטראליע װי.

 פאליםישע דארם םאראן אינדיע. אין פראבלעם דאם
 גרעסערע א נאך ם׳איז װאם — און קאמפליקאציעם

 ארבעםס־ נויםיגע די לאנד אין פעלען עם — מניעה
 לײבאר״). (״סקילד אינדוסםריע דער פאר קרעפטען

 םלחמודאנשםרענ־ די װערען געביט פאליםישען אויפן
 פון באקעםפם רעגירונג בריטישער דער פון גונגען

 איז (דאס ,,קאנגרעם־פארםײ״ גערופענער אזױ דער
 אומאפהענגיגקײם די םאדערם װעלכע פארטײ), גאנדי׳ם

 עס װי לוים — פארטײ צוױיטע א בשעת אינדיע, םון
— סאלק פון מאיאריםעט די רעגירונג: די זאגט

 מים ווארםען צו גרייט איז און רעגירונג די שטיצט
םלחםוע דער נאך ביז אומאפהענגיגקײט פון פראגע דער

 פאר ארבעםם־קרעםםען פאםיגע פון פעלען דאס
 שווע־ א נאך געזאגם, װי אבער״ איז אינדוסטריע דער

 םלחמה־אינדוסםריע גײער דער פאר פראבלעם רערע
 םען ברעגגם אפאזיציע. פאליטישע די װי אינדיע אין

 קיין איגדיע םון ארבעםער טויזעגםער אריבער איצם
 םפעציעלע אין געלערענט װערען זײ װאו ענגלאנד,

םפעציעל־ארבעטען. פארשידעגע קעמפס
 געצוואונגען איז אימםעריע בריטישע די װאס דאם

 גע־ וױיםםטע אירע אין אינדוסטריען נײע שאםען צו
 וועלכע װירקונגען, דארםען ארויםרוםען קאן ביםען,
 ײ8קא ענגלישע ריי ז5¥האו צום נישט געװים דינען

 אן ם׳איז ווארים קאלאניאל־פאליםיקער. םאליסםישע
 אנט* אינדוםטריעלער דעד מים צתאםען אז כלל, אלםער

 אויפלע־ נאציאנאלע די פארשךיט, דער גײט װיקלונג
אומאפהעגגיגקײם. און םרײד.ײט נאך פארלאנג דער בוגג,

 אביםעל זיר מען שרעקט ױױאנם ענגלישע די אין
 אוײינ• ווערען װאם ארבעםער, צאל גרויםער דער פאר

i טור^ האם םען איגדיע. פון לאנד אין געבראבט t 
 לעבעגס־םטאנ־ נידעריגען זײער םיט ארבעםער די אט

 ויד שרעקם םען ;לױגען די אויף דריקען װעלען דארד
 אינדוםטריע. דער אין ״דעלוושאן״ םח געסאר דער סאר
 די אבער בארואיגט בעווין ארבעםם־םיניםטער דער

 װעלען ארבעטער דאזיגע די אז ערקלערם״ ער ױניאנם.
 װעלען זײ ביו לאנג. ןףױ נאר לאגד אין םארבלייבען

 םפעציעל־ארבעםען נויטיגע געוױסע אויםלערנען זיך
 רבעםם־t דער ואגט — «ײט אײגענער דער אין און

 גרוגד־ די עמלאנד אין לערנען זײ דארםען — םיניסםער
יזם.אגיױנייד־סר םון באגריםען
 ענגלישע די או באמערקען, נאך םיר װילען דא

 פראגראם איר אין ארײנגענוםען האם לייבאר־פארטײ
 אוםאפהענגיג־ פולע די אינדיע געבען צו סאדערונג די

םלחמד- דער נאך קײם
 פון פארדינסםען ותנכענםליכפ די װעסמן םםאטיםםיק א

ענגלאנד אין ארבעםער די
 האם ענגלאנד אין ארבעםס־םיניםםעריום דאס

 םון רעזולטאטען אינםערעםאנםע םארעפענםליכם איצם
 גע־ געמאכט איו וואם אױםסארשונג, סםאטיםםישער א

 אינדוסטריעלער דער פץ םארדיגסטען די װעגען ווארען
 אינפאר* געווארען געקליבען זיינען עם ארבעטערשאפם.

 אץ אונםערגעםוגגעז, טויזעגם 75 ערך אן םון מאציעם
 האלבען א םיט 5 אריבער םארנוםען דינען עס װעלכע
 דער םון פראצעגם 70 איז דאם ארבעםער. מיליאז

 גע• געמאכם איו עם און ארבעםערשאםט ענגלישער
 פארדינ־ מעכענטליכע די צװישען םארנלײך א ווארען
 אץ את 1938 יולי מאנאט אין ארבעםער די םון סטען

 םםא־ דאויגער דער פון םםן־ אויםן .1940 ײלי םאנאם
 «ו אט דערגאגגען מען איז אויסםארשונג טיסםישער

 א>ן צואוואוקם העכסטען דעם רעזולטאםען: װעלכע
 םעטאל* די געהאט האבען פארדינםםען װעכענטליכע די

ם האבעז װעלנע ארבעםער.  T• 43 העמר םיט מרדינ
ם  קלענםטען דעם .1938 אין וױ 1940 אין םערער מנ

 האבזןן םאו־דיגםםען װעכעגםלימ די אין אואװאוקם
 אינגאנמן ■רינםיגג־םרײד, פח ארבעםער די געהאם

 אױך האמז *ואוואוקם קלײנעם t וײער פראצענם. 3
 קיין גישם נאדעל־םרײח^ זײ פון ארמםער די געהאם

13 IS O .ראצענם■
 וחנגעז זיד רעדט סםאטיסםיק ישויגער דער אין

 װעכענם־ װעגען נישם פארדינםםסן. װעכענםליכע די
מן. מדשידעמ *ודי וײנען ואט לוץ. ליכען ײ  מג

o דאס, םײגם ״פארדינםם״ n ז ^־כעטער די מ  מ
נױם נחאםסן לױן. •trtta־HP •n ד. ,גונט^נס״, מקסיש

 אזא איו פארדינםם סון וואוקם דער אױב אווערםאים.
 םאר־ אין אינדוםםריע־צוױיגען, איינצעלנע אין גרױםער״

 דער־ רייע ערשטער אין זיך עס נעםם .1938 םיט גלײך
 אינ־ יענע אין מען ארבעם םלוזםה־צײט אין וואם פון,

 אין בשעת לעמער, און וואך א שעה 70 דוםםריעם
 ארבעםםײואך. נארםאלע א געארבעם מען האט 1938
 אר־ נארםאלער דער אויף בארעכענם גופא, לוין דער

 און געשטיגען הויך אזוי נישם גאר איז בעטס־װאך,
 אויםגעוואקסען דינען ענגלאנד אין לעבענסקאםםען די

 םון סארדיגסםען העכערע די פראצענט. 21 גאנצע םיט
 לע־ און געזונם םיט םשום געקויפם ױינען ארבעםער די

ארבעםער. די םון בען

 װידער שוין איז אינרוסםריס םאװעםישער דער אין
פרייליך נישט

 דיס־ םולשםענדיגע א הערשם ראטען־פארבאנד אין
 לאםבער־ דער אין בילדימ־טרייד, אין ארגאגיזאציע
 דער אויף םראנםפארם־װעזען דעם אין אינדוםטריע,

 קוילעך אין וואסער, אויםן און (אימענבאנען) יבשה
 אויל״ םעקסםיל. םון אינדוםםריעס די אין םײנינג,
 דער אין ווארם איין מיט — מעםאלען און פאםיר

 סאװעםישער רחיגער דער םון אינדוםםריע גאנצער
םלוכד^

 האלץ און פאפיר אויל, פון איגדוםםריע דער אין
 םארגרעםערם פראדוקציע־הוצאות די זײנען (לאמבער)
 די הויך. געפלאנםער דער איבער וױיט געווארען

 זאלץ און תבואה מעטאל, אױל, פון טראגספארטען
 לגבי היגםערשטעליג דיגען שיםען און איתענבאנען אויף
 דיסארגאניזאציע, כאאס, הערשט אומעטום פלאן. דעגן

 דער םון צוזאמענברוך דעם אט אין שולדיג קאנסתיע.
 םוילע אוםםעד״יגע, די איו אינדוםםריע םאוועםישער

בױראקראםיע. פאלשע און
 קײן חלילח גישט איז דא, ואגען מיר וואם ׳דאם

^- ,בײוװיליגע״ פון בילבול אויםגעםראכםער  םאציאל
 ארויסגענומענע דאטעס, דינען דאט גאו־ מאקראםען,

 אפגעגעבען ס׳האט װעלכען באריכט, אםיציעלען דעם פון
 אויף סאלעגקאף יארםײ־םעקרעםאר קאפוגיסםישער דער
 קאמו־ רוסישער דער םון קאנםערענץ נאציאנאלער דער

 סארגעקוםען װאם נאר איו וואס פארםיי, ניסטישער
מאםקװע. אין

1אולקא1ו א אויף םאנצמן זיגער נאצישע די
אײראפע, גאנץ כמעט איינגענוםען האם היםלער

 וואולקאן״ קאכעדיגער א איז אײראפע באזיגםע די אבער
 נישם וײער ווערען צו אן הויבם עס װעלכען אויף

 דערא־ די אין באלעבאםים. נאצישע די םאד היימליר
 פירען נאצים די גוים, גרױסע הערשם לענדער בערםע

 באםעלקע־ הײמישע די און לענדער די פון ארוים אלץ
 ברענענ־ דער אומרו״ דער וואקםם עם הונגערט• ףוגג

 די געגען און שוגאים באםיגע די געגען האם דיגער
 די ויך סילט אוםעםום *סיפם־קאלומניקעם׳׳. אייגענע

 םרייהײם־קעם־ םון ארבעט אוגטערערדישע גרינדליכע
םאםענם. וייער אויף ווארםען װאם םער,

כאריכ־ עםליכע װערען איבערגעגעבען דא זאלען
:ציים לעצםער חנר סמ טען

 מויל *ו םױל םון איבערגעגעבן װערט פארמ אין
 נאציס״. םים גישט קאנטאקם שום ״קיץ :לאזונג דער
 אשיצירען און ועלנער נאצישע נישם עגםפערם םען
 איעצעלנע אין װעב אויפן םרעגען די װען גאם׳ אין

 באוױיזען גישם נאצים ויך םארען פאריו פון גענענםען
 איו םארשםעם ■אריזער עםליכ אין גאם. אין בײנאכם

הוגגער־דעמאנםםראציעם. בלוסיגע צו געקומען שױן עם
 טאג םח לאגע די ויך סארשארפם גארװעגיע אץ

 די ארבעםער־ארגאױואניעס, םארבאםעגע די טאג. צו
 אן שםעלעז איבערהױפם םאלק גאנצע דאם און קירך

 גאצישער דער געגען וױדערשםאנד אנטשלאםענעם
 גארוועגישע םארשיקען אײן אין האלם מען הערשאםט.

 w געקוםען איו לעצםענם תםיסות. ךי אץ בירגער
 נאצישער דער םון םירער באװאוסםער דער פארען

 אװעק־ דיז נאד ״ארתוגג״. מאכעז היםלער, געםםאפא
 דאם תםיםות די אין געװארען אײגגעםירם איז פארען

 ארעס־ די יײגיגען פון םיסםעם גאצישע םאדיםםישע
ד זײנעז בירגער נארװעגישע מאסעגהאפמ םירםע.  ח

 אגדערע *װישען דײםשלאנד, קײן געװארען פארטירם
 (םיסי שטאם־םארװאלםונג דער םון מיטגלידער אלע

 נישם• אבער ומלפם אלץ דאם םראגדהײטס פון קאתםיל)
 ®ליג־ רעזואלתיאנערא םארשפרײם וױיסעו־ װערען עם

ץ דןמאנםטראאיעם די און בלעםער  מואוײ־םמ־ די י
מז שױן וײמן םעדס מג  חאם מן it וױי» אוױ חנז־
מן צו טורא מז• מנישע ודי זיד מאייום «ס m פיל
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 צו לאבען, צו אן עולם דער הויבם םילם, נאצישער א

םיס. די םים קלאפען צו און פייםען
 טאג יעדען פרעסע נאצישע די ברענגם פוילן םון

 צוזאםענשטוי־ און אנםאלען װעגען םעלדועען נײע אלץ
 פאליצײ דעד םים סארברעכער״ ״אוםבאקאנםע םון סען
 געמאלדען לעצםענם האם אזוי מיליטער. מיטן און
 מאיאר דייטשער א אז בראמבערג, פון ,רוגדשוי״ די

 געװארען געשאסען זיינען פאליציי־זעלנער עםליכע און
 ארםײ. פוילישער דער סון סאלדאטען אנטלאפענע פון

 פאליצײ נאצישער דער פון מאן 46 װי װײניגער נישט
 א אויף צײם לעצםער דער אין אומגעקוםען ױינען

 דער־ דער םון באריכם דעם לוים אופן, געהיימניספולען
צײטונג. םאנםער

 כאראק־ איז םשעכאסלאוואקיע אין לאגע דער פאר
 אי־ צוריק לאנג נישם איז וואם באריכם, א טעריםםיש

 איו בודאװיצע שטאם דער אין געװארען. בערגעגעבען
 םראנםפארם* םיליםערישער א געווארען אפגעשםעלם

 םא־ פון ״האלם״־סיגגאל א אױף װעג, איגמיםען טרײן,
 די סון ארוים דינען םאלדאםען די װען באטאזשניקעס.

 דער־ זיך האבען פאסירם, האם עם וואס זען װאגאנען,
 םאב^ מערערע וואגאנען די אין אריינגעכאפט ײײל

 צעשניםען ציים מיטם איין אין האבען און םאזשגיקעס
 נאציס די םאנקען. םיליםערישע די םון קײבעלם די

 מענשען, צאל גרויסע א ארעסםירט דערנאך האבען
 לױט אויסגעםונען. גישם םען האם שולדיגע די אבער

 געזאגם פראג םון געסםאפא די האם איבער, גיט םען װי
 םשעכאםלא־ אין אז בערלין. קיק באריכט א אירען אין

 סאגא- און שפיאנען םיליאן 10 פאראן זײנען װאקיע
 פון באפעלקערונג גאנצע די ר- (ד. טאזשניקעם

כיע).
s ארימ־ װטרן ארבעםמר אויםלטנדישע טיליאן פערםל 

טנגלאנד אין מלזזמה־פראװקציע דער אי\ גמנומטן
רע־ ענגלישע די זיך האם צוריק לאע גישם ביז

 הונדער* די צו אומצוטרוי גרוים םים באצויגען גירונג
 נאצי און דייםשלאנד םון םליכםלינגען םויזנםער טער

 עגגלאנד. אין זיך געסינען וואס לענדער. אקפירםע
 אר־ צו צוגעלאזם נישט אנםײםאשיםםען די האט מען
 געווארען אויםגעהאלםען אינגאנצן זײנען זײ און בעט
 פאר־ זיך ס׳האם װען טשאריםי־ארגאניזאציעם. סח

 האט אינוואזיע, נאצישער א םון געפאר די גרעםערם
 קאנצענםראציע־לאגערען אין פארשפארט רעגירונג די

 םעג־ אומגליקליכע דידאזיגע פח צאל גרויסע א דיער
 םײנם אלם ענגלאנד קיין אנםלאפען זײנען וועלכע שען,

נאציס. די םון
 מענשען אזוי. געמאכם מען האט אלע םים נישט

 םיס געװארען באזזאנדעלם זײנען קלאס .בעסערען״ פמ
 נישם גאר די האם עם און םײנקיים דזשעגםעלמענישער

 גראף באװאוסםער דער גאסט־לאנד. זייער אין געםעלם
 פאשיסםישער א למשל, עםטרייך, םון שםארהעמכערג

 רעכםע די קלאס, ארבעםער עםטרייכישען פונם הענקער
 אסילו איז דאלפום, דיקטאםאר עסםרייכישען פונם האגם

 ענגלישען אין אםיציר אן אלם געווארען אריינגענוםען
לוםם־פלאם.

אפט* זימען לײבאר־פארםיי דער םון דעפוטאטען
 אץ פראםעםםען שארםע מים ארויםגעםראםען מאל

 און אומזיניגער דער אם געגען פארלאמענם ענגלישען
 ביטער• די צו רעג״רונג דער פון באציהונג םײנםליכער

 האם ענדליד און םאשיזם און גאציזם םון פײנם סטע
 .םת וױדערשםאנד דעם געבראכען לײבאר־פארםיי די
 פולען א דערגרייכם און לארדען רעאקציאנערע די

ערפאלג.
 געחזד באסריים זײנען אינםערנירםע אלע כמעם

fin זײ• זײ צװישען ארבעםס־םעהיגע אלע כםעם אץ 
 די פראדוקציע. דער אין געווארען ארײנעגצויגען נען

 אויף געשאצם װערם םליכםלינג־ארבעםער די םון אל1
םויזענם. 250

ק ארבעםם־םיניםםער דער ײ  t געשאפעז האם מ
 די ארבעםם־םיניסםערױם, אין אפםײלונג סםעציעלע

 ױן םארנעמם וואם ברענמש״. לײבאר ,איגמערנעשאנאל
 ארבע* איגםערנאציאנאלע די אט םאנאנדערטײלען םיט

 אינ־ דער םזן צוױיגען םארשידענע די אויף םער־ארםײ
 60 איבער זײ, צװישען גתפע גרעםםע די דוסםריע.
 אנוזרזן די עסםרייכער• און דײםשעז זימען םױזענם,

 האלעג־ בעלגיער. נארװעגיער. םשעכען. פאליאקען, —
געווײג־ זײנען, גרופען אלע דאזיגע די צווישען דער.
ייז־עז• סיל אײד ®איאז ליד«

ר ן  םיט האם ארבעםם־םיניםםער סאציאליסטישפר ו
די צוריקצוגעכען :ואכען צווײ דערגרייכם אויפםו יין

 וײ און נאציזם פרן קרבנית םויזמםער אז פר׳ײחײם
Mpi װאם פארדאכם, אוםויניגען חגם סון ףײעןװאשעז
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 נײגעשסייערם ח*בו װ$ס מהאלס אינסערנעשןונאל פון עהרעךלםס
סינדערפאראליז נאסעם&עו צו גענורטספאנ־פאנד װזוחןלפ צוס
 יארען םריערדיגע אין װי פונקט אפרוסענדיג זיך

 אינםער־ דער םון אפיס גענעראל פון אפיל דעם אויף
 פרעזידענט צו ברייטהארציג בייצושטייערען נעשאנאל

 פאראליז׳ קיגדער געגען קאמף םארן פאנד רוזװעלם׳ם
איגםערנעשא־ אונזער פון לאקאלס אלע פאקטיש האבען

 פערזעג־ מין א אלם ביישטײערוגגען אריינגעשיקט גאל
רוזװעלט. פרעזידענט צו באגריםונג געבורטסמאג ליכע

 עס װאס םאנד, דעם םאר ביישםײערונגען די
 די אן םרעםען ארייגגעקומען, איצם ביז שוין זיינען
 וואם לאקאלם. אייגציגע די דאלאר. 9,412.93 םון סומע

 בײשטיי־ װעגען באריכטעט גיט איצט ביז נאך האבען
 יארק. גױ פון 10 און 9 לאקאלם די זיינען ערונגען,

 םילאדעלםיע, םון 190 לאקאל שיקאגא, םון 76 לאקאל
 דעפארט־ טרייד גארמענט קאטען םון לאקאלם עםליכע

באארד. דזשאינט באםטאן די און מענם
 סר איעציגע גרעסםע די ױאם איז, אינטערעסאנם

בייגעשטייערם, האט לאקאל איז עם װעלכער וואם סע
 דרעםםא־ איטאליענישען םץ בייםראג דער געווען איז

 2,315.96 געזאםעלם האט לאקאל דער .89 לאקאל כער
 צו שרײבענדיג פיטגלידער. םויזענם 23 םון דאלאר

 י*9 הארציגען ברײט דעם װעגען דובינסקי פרעזידענם
 רוזװעלם צום דרעסמאכער איטאליענישע די םון רוף

 ־9® דער אנטאגיגי, פרעזידענם ווײם אן וױיזם םאנד,
 די ®יז אגיםאציע ביטערע די אז לאקאל, םון נעחשער

 שםע־ זײן םאר רחװעלט ירעזידענם געגען םאשיםטען
 רעגײ איםאליענישער םאשיסםישער דער געגען לוע

 דרעס• די אױף װירקונג קײן געהאט ניט האם רוגג,
:שרױבם ער לאקאל. ®ת םיטגלידער מאכער,

 פאר טשעק א געםינען איר װעם ״אײנגעשלאםען
 מייננוג, ®יץ לױם איז, סוםע די דאלאר. 2515.95

 בײגעשםײערם איז דאם וױיל באדײםונג, באזונדער פון
J דעם אין דרעספאכער איםאליענישע די םון געווארען 
 גיםםיגער דער גאך צײם קורצע א בלױז ,1941 יאר1

 צוױשען געװארען אסנעםירם איז וואם "וראפאגאנדע
 בארים* רחװעלם׳ם פרזױידענט איבער איםאליענער די

 זי אז רעגירוע״ םאשיסםישעד דער װעגען םראזע, םער
 רו־ אין םעסער א םראנקרײד ארײנגעשםאכעז ״האם
קעז״•

 וױ אזא קאפפײז, הומאניםארלר א אז וױיס, ״איך
 ־9■ קיגדער געגען קאמף אין געפירט װערם וואס דער

 פעחענליכקײםען פון באאיינםלוםם ניט ווערם ראליז,
 אבער דעם םראץ כאראקםער. פאליםישען זײער אדער

 מען *ז עולם ■שוט׳ען ביים געםיל א םאראן אפט איז
 דער םון צוועק הומאניםארען דעם אפםיילען נישם קעז

דעם. אין םאראינםערעסירם איז וואס יערזענליכקײט
דרעס־ איםאליענישע די װאם בײשטײערוגג, ״די

 םױזענם 23 איבער ®ח קוםם געמאכם, האבען מאכען
 זיך האבען די אז װײזם, אח 89 לאקאל ®װ םיםגלידער

 וזעל־ וױ זאםלוסנען די אין באםײליגט בעסער יאר דאס
 זיד תאכעז זאםלונגען די זינם יאר, אנדער איז עס כען

מר בץ איד אנגעהויבעז•  אטװסירעז שםאלץ דערי
 סיטגלידער־ פראכםפולער אזא םיט ארגאניזאציע אז

זעל־ דעם האם איר אויר אז זיכער, בין איד איז שאפם

אינטערגע־ אונזער סון םרעזידענם אלם געםיל ניגען
שאנאל״.

ט ענ ד י עז ר ט פ ל ע װ ט רוז ק נ א ל ד א ק א  89 ל
ר א בג ם רו ע ײ ט ש ײ ב

אנטא* װייס־פרעזידעגט וואם מעלדונג דער אויף
 דער וועגעז רחװעלט פרעזידענט צו געשיקם האט ניני

 םאל־ פרעזידענט םון ערהאלטען ער האט ביישםייערונג,
:דאנק־־בריף גענדען

אנטאניני: מר. טייערער ״מײן
 בריף פײנעם אײער פח גערירם טיף בין ״איד

 אײערע אח אײד דאנק אץ םעז10 דעם םעברואר פון
הארצען. מײן פח םיפעניש ;דער פח םיםגליחגר םוײיע

האנד־ ברײםהארציגער דער אט םון באדייםונג ״די
 םיםגלידער םויזענם אידאגציג און עטליכע די םמ לוע
 ױניאן וױיםםםאכער און ירעס איטאליענישער דער םון

 העבער נאך אח איגםערנעשאנאל דער םון 89 לאקאל
 איבערגעגעבענעם דעם אפ שפעעלם דאם װאם דערמיט,

 דעם װי גום אזוי ביישטײערער די פון אםעריקאניזם
 םים־ לײדענדע זײערע פון נױטען די םאר מיטגעפיל

בירגער.
 איבער־ ®מ באווייז אזא געדארםם נישט האב ״איך

גע־ נישט מאל קיץ דערין האב איך וױיל געבענהײט,
ױל אבער םונדעס«זעגן צוױיםעלט.  און איר אז איך, ו

 געמאכס מיד האט איר אז װיםען, זאלען חברים אײערע
גליקליך. זײער

אײערער, אויםריכםיג ״זייער
ואתםערגמסא־יבטן^

רוזוועלט׳׳. ד. פרענקלין
ען ג ג רו ע ײ ט ש ײ ן ב ס פו ל « ק א ם ל ־ צו ע  ג

ג א ט ס ט ר ד בו נ א ם
 ױאם לאקאלם די פון ליםטע גענויע די איז דא

 פרע־ צו בײשםײערוגגען זײערע אריינגעשיקט האבען
 קאטף פארן פאנד געבורםסםאג רוזוועלט׳ם זידענם
:קינדער־מראליז ;עגעז
םומל לאקאל
 װ״ס«ם*כער און דחןם עrלינעיe»יט—

$2.766.15 —-----------------— יארק נױ ױגיאז,
ױ ױניאן, דרעפםאכער —22 664.66 ---------------יארק נ
ױ ױניאן, דרעסםאנער *«ילדרען —61  188.60 — יארק נ

i באארד״ דזאאיגפ w r .826.56 — — — — איל
281.76 — ׳. נ. ייגיאז, װארקערם אנדערגארםענט —62
268.18 ------- — יאדק ניו ױגיאז, םקוירםמפנער —23

n.* 218.66 קעםדען, בפ»רד, דז«איגט דזטוירזי ש«ום  j
iXw.oo---------— יארק גױ ױגיאן, בעלטםאכער—4»
200JX( — יארק «ױ ױניאן, איערייםארס קלאוק—117

188^40-----------קאל• *נדז׳יעלעס, לאש באארד, דז״איגט
166.00---------------------קליװלאגד כאארד, דז«אינט

149.86 י. נ• ״ארקערם בראויער אין קארסעם—82
136.00-------י• נ. ױגיאן, קלאופםאכער באארד דז«אינם

ױ ױכיפו. זוײסטסײקערם און בלאוז—26 168X0 >איפ נ
127X0------------------------------דז׳י• נ. בעי«ן,—100
125.40 ----------------------דזש. J םיטי, ױניאן—148

118X6 — — — מד. ״מלטיםאר, טאוורד, דז*אינט
111X0---------------------ױגיאן כעפווער לײדים —142
t. — רטוער, סאוט—160 n  J------------------110X0
100X0--------ױניאן טייקערם ר״נקאוט נאסטאז —24
108X0-----------------------י. נ. ײעמאן, ט«וגט —143

 נײע צאל ריזיגע א געװינען אי זײ, געגען געהערשם
םלחמה־פראדוקציע. דער םאר ארבעםער געםרײע

 ארבמט דפר ביי קאאמנראםױוס! כינטזישמ
רג• אח װעלדער אין חנרםער, און שםעם אין מ

מ, ציװילער דער סאר יראדוקםען  לאזס מפעלקערו
 נאר װי לענדער אנדערע פץ ארײנפירען גישם יאפאן

 ארבע־ און אינםערעסען גאציאגאלע אלײז• יאפאז פון
 פאלק כינעזישען פונם פאדערען םער־אינםערעסען
נאםיר־ אק רײד איז כינע ארבעם. זעלבסטשםעגדיגע

םז לאהאל יי
90X6----------------------— — לאקפלס אײלאנד לאנג
91X6------------יארק גיו יוגיאן״ פהעשערס דרןןם—ס»
«ינג99 88X0---------יןר? <ױ ױגיאן״ קלוימןס -^»י
אן, קלאוקםאנער איטאליענישע—48 81X6 — .י. נ ױגי
טי, -קעגזעש4מ4 ,288 ,118 ,114 81X6---------ם«. סי
78X6-----------------------------טאסס. ספרינגפילד,—235

wn----------------------77.16. .3 נואר^—222 אוז 1)30
82.26 --------י. נ. ױכיאן, זוארקערס עמבראידערי—66

0740-----------------------------לאפפלם קא:ע?םי?וט
» איסטאן,—284 68X0------------------------------------ו
08X0----------------------------דז«. :. •לײנסילד,—149
69.10----------------------------דרעסטאנער לואיס פט.
. נ. ,1םר*—163 '------------------------------------ 69.06
67.96 -----------------------------דז«. נ. טעטערסאן,—161
66X6------------------—---------•». אלענםאון,—111

64X5----------•». •ילאחנלויע, נאארד, דז׳סאינם קל*וק
53.05 —---------—---------— .01 ׳#*סאקיז,—185
אן, װארקערש נאװעלטי און באסאן—132 47.66 ג.י. ױני

— — — xfp-------------47X0. ברידז׳םטארט,—141
46X6-------------------------------רז*. נ. 145
41.16----------------— — — אתייא קליװלאנד,—200
40.00 ------------יארק נױ ױניאז, פרעםערש גץאוק—36
41X0------------------------------------•». רעדינג,—03
88.00 ----------------— ױניאן דרעם קפםעז לויים סם.
88.86 —-------------— — סקרענםאן,—109
101 X 88.20 ---------קאל. «ר»ג«יסקא, סאן—213 אוז
— tm--------86.00• — — נ. עליזאנעס,—221
84.60 —-------------------------דז׳ס. נ. ׳נו*רק—220
81.25--------------------------------דז*. נ. גוארק,—21

81.02 לאפפלס באארד דז׳פאינט פאול סינע»ואליש-ש*ינט
— —------------------דדי. נ• •®ס״ק,—ו31

29.20 —----------------------.01 שאכבורי,—306
— r---------88X0- — — אח״א שינםינעטי,—63
A — — — 27.90 — — אחןגאז ■פיטלןפץ^—70

אן, באםאן קאװערר —121 ױ ױגי 81X0-----------יארק נ
אן, וו*רקערס אל»עיײ«אז—177 26.26 --------י. נ. ױני
r. ג. בעיאן,—051 n---------------------------26.60 
26X9--------------------------------איל. דעקעיטאר,—120
21X0 י. .3 #•פרעל, לײדיש *ון גילד דעז״נערש —80

21X6--------------------------------*חייא טאלידא,—67 '
אן, עקזאםינערם—82 21.70----------------י. ג. ױגי
20.26 ----------------------------איג• װןיז, ש*רט—110
« ר*שייז,—187 21.70-------------------------------4ײי
20.60-------------------------------איל• באטאװיפ,—168
21.10------------------------.0• טאםסשטאן,—264
28X0 ---------------------------------.00 ליא,0נד0װ—888

28.76 — — — װישק. םילװאקי, באארד, ינט0דז«
m--------------------------------23.70. נ. גוארס,—144
19.60-------------------------------סעיז נד,0רטל0א—871
19.20 — —---------— ררז«יא0ת׳» 4«פ#זל»ני —122
18.30-----------------------------.0■ נאר, יוילקעס—249
18.60------------------------------י. .1 חערקיטער,—845
17.80-----------------------איגד. ליס,0«י0נ0אינדי—277
ױ—186 17.28----------------------דזינז. ג. בראנזוויק, ג
4P----------------------------16X6 םיאי, שענועס—260
1646---------------------------------- ג• טאסיפסי,—166

םינגטאן,—288 15.56------------------------------דעל. וויי
15.20-----------------------------------•0י סתיענטאן,—181
15.70-------------------------------------■000 סאלדען,—291

מי—98 א או, זוארקערס נאװעלםי ר 1545— .י• צ ױני
13.85--------------------------------דז«. נ. *ירענטאן,—217

12X8----------------------------------.00« װעל,0ל—281
סז, םײקערס פלטצין —81 11X0-----------------י. נ• ײני

11.75--------------------------------ממס• ױשטאן,—214
816— ^ ר 1140-----------------------------------------0« יי
טי, נעי —817 1140---------------------------------מייי. סי
10.60-------------------------------------0״ײ0 קאנאט,—176

אז וואיקערס גיאגודס *ר«ג*יספא םאז—191 iaoo ױני
מאז,—272 10.16----------------------------------— ייל• גיי

10.90-----------------------------י. .1 פ*לס, וזוסיק—286
t, 0’ •אי■—884 r i. 10X0 —-----------------------״י
9X6---------------------------------- 4 •ריזזאלד, —180

ס ל0כ*«ע<ײ—»4 מד אי אן, יו 9X---------י. .3 יוגי 0
ד. פאיטע, לא—208 9X-------------------------------ײנ 6
9X0--------------------------------קאנ. שטעםיפײ,—147
8.25--------------------------------ס*ס. יואוסטער,—75
8---------------------------------םי«• דעפראיט, —818 4 0
8X6-------------------------------------י• J י,#0זי—103

״ אנדז״עלעפ, לאס—»0» ל im מ p---------------7 4 0 , • - ---------r- ״v r■ ••״־׳#׳ i n v » ־ I'WIM IH I . . —־     ״■*!WK ׳•י׳יי ׳*־׳*״׳----  ־ . 7.10--------------------------------------ארבעםס־קרעםםעז נאד זיך גויםיגעז עס ו̂זאוצד ליכ? כינעזצר סותענטער ̂אוןרעמסומענ אדנצסעז לעזהיי
•ינקנײזויל,—231 TO.0-----------------------------------טינקגייזויל^—231 מוױסען < כאםש »לײז פאחארגעז צו מאשיגעז, און גאציא־ דער פאר ארםיקלען פארשײדענארםיגסםע די

5X0----------.1 4 ױניאז, וואימיס -«יטגודש156 באדערפענישען. גאציאנאלע די פון םײל דער פת געברויד פארן אייד איז פארסײדיגונג נאלער
אנז נאך חאלט באװעגונג קאאפעראטיװע די אק ארגאגתירם זדז ארגעם די באםעלקעתגג. ציװילער ך*r---------------------------55;. בײם ג

ח ■ראדדציר׳ממ^עראםיװעז י אוויײ אלם זי את חכל םד *נהױ^ קאאפעראםיװע די אס י ־ ך ר•י י ^ 862=tS
מן באטרעפעז בעםונגען ריזיגער דער איבער װאקסעז אײן אין האלם באװעגונג מן א ארום איגגאנ ל _ - יוניאן םיליאז חי _ — — - — - - -M 0

5X0------------------------------איני.. ענדעדםאז,—381 כיממישע םױזעגםער צענדליג אבער חודש, א דאלאד מלחמד^
״ זײנעז וועלכע געביםעז, די פון אגםלאםעגע ארבעטעד, קא־ דער װעג דעם געװיזעז םאזמה די האם דאס ״1״1״ייעןי י 6X0------------------- יײח י’< \׳’י

^ זיד חאבעז יאמנעחגר, די פון געװארעז פארכאפם פאר־ האט יאיאז כינע. איז באװץגומ אפעראםיװער ו ג א ^ ג ^ r ־ .־־, י “ r------------i S
L________s *ע־םעס־ װאקסם. צאל זײער און ארבעם דער אין ארײנגעװארפעז זימזמ ים־ברע^ פוגס געביםען װיכםיגםםע די כאפט w i l l
ר פון גצורארען אפגזנשגיטען געגיםען װײסצ 49P---------------—----------8X6 חאיטיאיד,—153 םױ־ דדײ גײ שוין באםרעםם אוגםערנעםוטנעז צאל ךי װעלס. דן

j--------------------------------------------------------*בער ם׳איז שעמר״ קלײגע אלץ דינען עם זעגם. צו- ד«ר םיס גאר מען ק«ן סחודוח *חין זױמארסירען x o
p פון *סיסתג r. אז קלאר, ס׳איו *בער p r י1מ באדײ׳טונג גחיסע א תאבעז קאז װעלכער אגחױב, »ן לאזט י * נג־ " ___«  ---------------------י5״

u פון כמע דער ■אר שײך ם׳איז יואס אין p ד _ _ W,R ,,3 מאזמח• דן

ט ײ ז ) > I7 ־
■4 1941 םער׳ז,

(איבסרזיכס.)באװעגוננ ארבעטער ילןאגעראםער דער איז
. ש. פמ פ

 דורך געווארען ארויסגעבראכם מאנאם דעם ביישםיל צום סטרייק אין זײנען איליגאי, פאלס, ראק און שיקאגא אין מלחמה־אינדוםםריען, די אין ױניאנס י
רא־ מיניםטער קריגם געהילםס םון זאגען עדות דעם סטרייק אין באדיגגוגגען. און אנערקענונג ױניאז םאר די םארגעזעצם מאנאט דעם האבען ן ̂יייײ --------------- r «)יו> -------- ־*------  ״'״״ ---,־— —“ ײי  םיר וועלכער אויף פאליסי זעלביגע

 אײ אונזער אין אנגעװיזען האבען
״גע־ נומער לעצטען אין בערזיכט

 מיט זוכען צו נעמליך, רענטיגקײט״,
 אױסצומיידען מעגליכקײטען אלע

 אבער אינדוסטריען די אין סטאפעדזשעם אח סטרײקם
 געוויםע א ארויס וױיזען ארבייםגעבער די ווען דאן נאר
 אנםגעגען גרײט ̂זייגען און פאראנטווארטליכקײט מאס

 אבער דאדם 4ווע האלב כאטש ארבײטער די קומען צו
 דעם אונטער באהאלטען צו זיך זוכען בתים בעלי די װאו

 אנצוהאלטען לאנד־שוץ אמ םאטריאםיזם םון פאנםעל
 זײ־ געבען צו זיך אנטזאגען און סאליםי שאפ אפען די

 צו שכירות די אויף העכערונגען די ארבײטער ערע
 ױניאנם די זיך שטעלען בארעכטיגט, זיעען די װעלכע

םםרייק. א פאר אפ נים
מאגנאטען, םערסםע די באלאנגען אומגליק, צום

 םאתואל־ די םץ ארבײםס־פאליסי די ענםשיידען װאס
 צו עלעםענט. צוױיםען צום םאבריקען, די אין םוגגען

 נים זיך וועם פויער, יענער װי וואס, עלעמענט דעם
 בעלי מערםםע די קראכט. דונער דער ביז זיבר׳צלם׳ען

ס די גאכגעכט גיס רחנלזע גסים גג רו חנ  דיצרע פת מ
 דער״ זײ גיז זײן״ גיט זאלעז זײ מעםיג װי ארבײטער,

 דינעז דעם איבער סםרײק. א סת קלא• דעם פילען
 באדייטענדע א םארגעקומען מאנאט פארגאנגענעם דעם
 אינדוםםריעז• מלחםה די אין פטרײקם מיכםיגע צאל

 געםעטעלם שנעל זימען װאס סםרײקס קורצע םאנכע
 פאר־ און סארביטערטע ױיחןד, אנדערע געװארען.

 פרא־ די אפגעשמעלם האבלז װאם םםרײקס צויגענע
 בא־ די צוריקגעהאלםעז פיל און צײט א פאר ײקציע

 צום ענגלאנד. םאר הילף n אח לאגד םון מאמנוגג
 די אין רעגירונג דער פון פאליםי די איז נאדױערען,

 אײנחײטליכע. און באשטיםטע קײן ניט וױיט סכםונים,
 קערפערשאפטען רעגירונגם די אין אז קענטיג, אח עס

 - םאר־ זײנעז באשםעלונגען, די מיט םאן צו האבעז וזאס
 ײך ראנגלעז װאס לאגערעז צװײ זעלביגע די םראםען

 ריכטוגג, ליכעראלע די םאראז אינדוסטרי. דער אין
 פאדערומען גערעכםע די נאבצוגעבען גענױגט איז װןס
 אוםזיםםע אױםםײדען ארוס אזױ אח ארבײםער די פון

^ר?אק די פאדאז זײנען עם »ץ פפסזכים,  װאס ?חװצ
 מיט צוזאםעז סטרײקס די דערשםיקען װעלען װאלטען

 רעזולםאם דער םיםלען. רעפרעםיװע דויד יוגיאנם די
 פמ פארלוםט אומזיםםער מארלוםם, צײט אומזיםםע ייז

 אם־ אן זיך שאםם עם און אײגקוגםם און •ראדוקציע
 שע־ האם םארביםערטקייט איז שםרײט םמ מאספערע

םארטײז־יגונס לאנד די דיגט

<״ ק״ר״״ ______ .... ____ . . רא־ מיניסטער קריגם געהילםס םון זאגען ?דות .
איבער קאםיםע קאנגרעס דער םאר פעטערםאן ם. בערט םירםע די ארבײטער. 6,000 ארום פארװיקעלט דינען

 פראדוקציע איבער קאמיסיע די אז עניגים, םיליםערישע םירםעס שאם אפען םארביסעגםטע די פח איינע איז
י אירזזי אייניג נים וױיט איז איינקויף און בלוטיגע געהאם דארם האבען ױניאגס די לאגד. אין ״ ײ ״'  ״י

 די צוריק. הונדערם יאר האלנען א מיט נאד סטרײקם
 פינף די װעלכע איבער טראגעדיע היי־מארקעם שיקאגא

הינגעריכטעם דיגען מארםירער אנארפיסטען שיקאגאער --------- - ..u nnirnni״ . « . _ ״ U>WW’ י~#י .. .
 דער געגען סטתיק א דורך ארויםגעקומען איז געװארעז,
 דיער האבען כתים געלי די אז אױס וױיזם קאמפאני.
 סםרײק דער געביטען. גיט ארכייטער די צו באציהוגג

 צװײטעז דעם אן שוין האלט און פארביטערטער א איז
 אױםגע־ זאל סםרײק דער אז דערביי האלט עם מאגאט.

 םון פאבריקעז אגדערע די אין אויך ווערען ברייטערם
. קאמפאני. דער

ירטrקאםפל מער איצט נאך ווערם םטרייק דעד ״ --— %•H«I י

. - r▼----- ״■י -^י *־ K • •V* יג
 פרןןגע דער איבער איעיג גיט וױיט איז אייגקויף אץ
 װאס םירמעם אזוינע בײ בלויז באשםעלונגען מאכען םץ

 ערקלערם, האט ער געזעצען. ארבייםער די אפ היטען
 איז איז םארשידנהײם, םיינומם דער אט איבער אז

 האם קאמיםיע רעגירונגם די װאס קאנטראקםען מאנכע
 באדינ־ די געווארען ארײעעשםעלט יא ארויםגעגעבען

 אין און געזעגעז׳ די אט אויםפאלגען םחען זײ אז גונג
 גע־ אױםגעלאזט פונקם דער איז קאנםראקטען אנדערע
 קאםיםע, דער פארזיכערם אױך האט יעםערםאן ווארען.

 םינדער־ לאזען נים װעם מיניםםעריום קריגם ״דער אז
 שםערען םראגען ארבעםער איבער םכםוכים װיכםיגע

סוזורווז און פאםעריאלען קריגם פרן אימקויף דעם t«׳ ״ ____________ v j םחורווז און מאםעריאלען קריגם פק
די אז קלאגען איבער װערען צוריקגעװיזען נים וועלעז א. אי. םי. דער צװישען קאמף אינערליכען דעם דורך

 פארארדע־ די אויסגעםאלגט נים האבען אײגענםימער האט קאמפאני הארװעםםער די ל. אוו ם. א. דער און
 א םיר האבען דא באארד״. לעיבאר דער ®ון טנגעז אןץ פאבריקעז אירע איז ױניאנס קאמפאני אנגעהאלטען

 א פארשטײער, רעגירוגגם הויכען א פון פאל קלארעז עגםשיידונג אן דורך אגריםענםס• זיי םים געהאט האם
 פארבי־ אזױנע ערמוםיגט װעלכער םיניםםער, גץהילפם געצװאוגגען קאםפאגי די איז באארד, לעיבאר דער םון

ניט קאמפאני פארד די װי פירמעם אנםי־ױניאן סענע ױגיאנס. קא&ואני די אנערקענען צו נים םער געווען
אגי די פת פייער די האגעג פי ם מ ^  געודעגדעם זיך ײג

 פאר־ סיםן לעיגאר mj םעדערעישאז אםעריקעז דער צו
ו ארײנגענומען לאמ  םעדערעישאן. דער אין ווערען נ
 גע־ ניט דערװײל גאך האט קאוגםיל עקזעקוטיװ דער

 זאל מעז אבער אױב םארלאנג. זײער ייבער האגדעלט
 פאר־ קא&ף דעם עס װעט םשארםער, א ארויסגעבען די

 אר־ די װעט װאם קאםף ױריסדיקציע א אין וואנדלען
שעדיגען. פיל באװעגונג ױניאז םרײד דער און בייטער

 אינדוםםריען באװאפענונג די אין םטרײקס אגדערע
 ,סײקלאפם״■ חנר בײ פארגעקומען זײגיח מאנאם דעם

 םטײט םאונטעין פענסילװײניע; ברידזשוױל. פון קאםפאני
 וױרחשיגיע; וועסט פארקעםבוירג׳ אין פאונדדי סטיל

 א.; קליװלאנד, אין קאמפאני טול סםאנדארד חנר אין
 קארפארעײ *װאנעידיאום דער פץ פאבריקען צוױי איז

 בריחשוױל, און םאלם ניאגארא אין אםעריקע״ אװ שאן
ם צינק דעם אין און פענסילווײנת ^  אםע־ דער שח יל

■ סטיל ריקען  צוױי לעצטע (די קאםפאני. וױיער ן
^גערופען םםרײקם  װילען דעם געגען געװארעז דימ

ױגיאנס). אינםערנעשאנאל די םץ באפעלעז די םראץ און
 גע־ געםעםעלם שנעל זײנען װאם סטרייקס קורצע

 פאר־ םאנאם דעם אױך דינען סםאפעדזשעם און ווארען
 קאםפאני״ טוג אץ שים ״יאגגסםאון דער אין געקוםען

 דעם אין ארבײםער; תונדערט עלף ארבײטען עס וואו
 קאמ־ םטיל ״בעםלעהעם דער ®ח פלענם לאקאװאגא

 זדיי און םארםאכם פאבריקען צוויי האט וועלכע פאני״
 פאונדרי און קאר אמעריקען דער אק פאר־קריפעלט;

 ,םענקס״ געמאכם װערען עס װאו בעתױק אין פאבריק
קאםפאנ װאלוו פאול דער אק און רעגיוװנג דער פאר

די'ױגיאגם• גאגצוגצגצז
 גײם געװארען ארויםגעבראכט איז זעלבע דאס

 אמע־ װערט ױאם קאמיטע קאנגרעס דער פאר םארהער
 באגרענעצען צו םראיעקטען געזעץ ניץ די וועגען פירס
 ־פי ען,סטרײק צו ימיאנם און ארבײםער םמ רעכט דאם

 פראדוק־ די שםערען אוםן אנדער אן אויף אדער קעםען
 קא־ דער פאר אינדוסטרי. באװאםעמנג דער אין ציע

 געהילםם־םיניםםער, אנאנדער אויםגעטראםען איז טיטע
 חשעגע־ אםוירני געהילםם ארנאלד, םהארםאן איז דאם
 פרא־ זײגע םים געווען שם קונה זין האט װעלכער ראל,

 צאל גרויסע א געגען פארםירם האט ער וואס צעסען
 םים־ דער געגען און םרײדם גילדיגג די אין יוניאגם
 געזעץ. םראסם אנםי שערםאן אונטער׳ן יתיאן םםערם

 פיל זיד דוכם דך װאלט וועלכער םשינאװגיק, דער אם
 דזשע־ אםוירני פון קאבינעט אין ארײנגעפאסם בעסער
 אין האט אפיס, דזשעקסאגם אין וױ דאחערטי נעראל

 געסםראשעם, קא&יטע קאנגרעס דער פאר אױפםרים דין
 כאוואפענונג גאנצע די חלילח איז יוגיאנם די איבער אז

י אז געפאו. אק רעגירוע דער םמ פראגראם יונק»ס י
AAA . f t  U A M ^ A A M A A A A  A A A to  A A ^  A^AA■ AAAAA AAA a a a a a m a a a m a m a a a aמען אז באוואפענונג; דער פון קאםטען די פארגרעםערען 

 מאס קאפפעז יוריסדיקציע םער נאך ערווארםעז םעג
 אג־ םוז םעז הכלל, און, פראדוקציע די שםערען וועלען
יוגיאנס. די כינדען זאלען װאס געזעצען נעמען

 וױכטיגסטע די אז ײערןן, דערמאנם דא דארף עס
 אתיסגד־ תקא דמען קאםיסיע דער םץ פארשטייער

 םאר־ את אזשארניםר געצוואונגענעם געגען םראםען
 פרא־ דער פון דירעקםארען צװײ די םטרייקס. באטען
אםעז האבעז נודםען, און הילםאן קאםיםיע, דוקצןע

̂יד rk עם םינסינעטי. אין ט ־מאנאט יעם א ל ^ ד ג צ ״ ״ ט י נ ^׳ ;
אר קײן פארמיײעז פאביל, אין פאבריק בױ שיף א איז םטרײק א געװארעז I סטרייקסנ ?  S 

 גרעסרד ארױסחפעז איז מרערגערעז חאבען ארגײטער די װאם מדינגתגען די אלאבאמא.
mn rut rn פאבריה שיוי־בױ דער איז n m n מוי  - — MPimwiwa__IP•

 אינדוסםריפן מלחמה די אין סםרייקס װיכמיגסםפ די
נזאנאס דסס

n אינדו־ מלחמה די אין סםרײקס װיכםיגסטע 
פאלמנדע: די געװעז זימען םאנאט דעם סטריעז
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nm., האם םירמע די ר.9ארבייס םױזענם אכם 9קארג ז9ײאד m  w AA..L •יייי* nmw m vm nun ■ # ? 91 1939191 אויד זישיװ חאדנועצז מ שארפע א װארפט ^ ׳ײ1 ײײ5 באשםעלונגדן im>19 די אויף לע n jp ר פון םץ חןוחװ אממער קיםיײ9עקז ם9ד און m ם19זיי9י

ח ף צז ^ ״ ^ ^ ו ^ י י איזפאנריףע 9פיל זמעדאיארמי ך װעלכע , מ •דןי ם מ ז געהאם ן9האב 9לכ9ײ רײשאן.9ד9פ דער םװ קאמםיל לחמחדי
מ * דיסהרימינאזיזז״גי סח םײ אח 19x9191 9אזױנ 19191 םיאםי, אין זיצונג א די פאראורזאכם ס9 װאם איץ ארבײגממ אמחסטרי יךן • -------------־1־*־ —■ײײ. ן9האב אלאבאמא אץ ר9ארבײם שיף־בױ די ס.קססרײ א^ סטיײי? ר9ד ליים• יוניאז 1פי נאציע מ ^

 נם9ם 35 פח מיניםום א פאר ארבײם91 סטדײק דעם ביז
 סײ דעם l9ir>P9i 019391191 193חא די .9שםונד א

 פון un939n א אין 9שטתי ן םענם פופצע צו ניסוס
ל ®ון שכירוזו די אױף שםונדע 9 גס9ס 4 ר.9*רבײט 9•

ם 1אי ארבייםיד רע9שװ די וױ לאנג אזױ מ ר אינ־ דיג
 צו אום 19םטרײק צו זיין געצװאדגגעז וועלוןן ן9דוםטרי
i9i’T סװען סטרײקס 19ל9ײ ,9שטוני א נט90 פוםצמ 

איגדוםטריינן• רי אק טארקומען

... n p~vr • יג*י 1יײ ײ• 1«#*' 9 19*9*9 »טו*
 91 אח סםרײק 191 לײס. 1יוגיא םמ 9דיסקריםינ*צי

מ מ אץ UP 19191193 יזי ם u מי n r. בא־ די ײרך 
 ם־1ירונ19ר 19ד פון גוז־מח את הילמאז פון םיימממ
 •19191191 לם9סעם91 מאנאט 091 09 איז 9קאמיסי
9pm< 19קו« דאדזש לפם9ם די n ם,9ב9ליז9 פח
 19י פאו־ 19191 9עי־נ קוי מאבם 9םידם די חש.

 ‘91 לט9פאתױק 19זײנ 19ארבײם הונדערט 16 ימי.
 האם לכער9וו שכירות 919391 פאר םםרײק אץ ײיז

 לט9ט9091 איז סםזיײק 191 צײם. ײאד א ו־ס9מײי
 IX0939H9 1לײ9 1939ח 19רבײם9 די אזץ *יײיײמ

*י p 19פ 0190111 צװײ 19דבײט9• i• 191919פארל 
לט.9צ91 91קסט9 1« י״®

_____ __ w- - a |» -״ IH|
 אנשםאם .9 אי. םי. 191 פיז י9מאר פיליפ נט9יד191•

»י די 19X9191, ®191919 9פחנסיװ91 9 ר9סיר 19י
 ם91 ס9&יסי9ק זײ אין 1909319 די פח 191 9190911

19391 ix 919009® 9 איז ®ראדוקציע 191 םיט 19מ
 1פי 111T191 191 P 19191 ®19391319® 111ל90ש
•19X9191 1909319 די

פ וױכםיגס תג ^ פ ם  דער און גמרינםפן די us 1פנ
באארד מיבאר

P 19191 ארנאלדם׳ם 1901910 9X 09מ נס9י11י די 
 B91 ®19119 ®19 191 בײ אויםגעגאםעז 091 19

י «■• — ס9 איז ,9קא&יס 091119? —- ד םםימולירם פיל וני מ
3 i9  n״ifo'־m ' ' f i מר אס ^ איז ״לק 19ױט11 9 “9י19ק 19יל1װ פ ״ ! ! י י י S ײ י i ^  * I T  ZS1

״ ״יי ^ז זימצז ײש [ הארטדחוט איז י ד ע ס תנ 1 די 19191 19י1איגדוסט 1111999193 די אץ 09093 א 9 ®0919 19191P91 יזיייים םטײטם יתײממ־ ם9י ®ח
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כפ פון האלםתג  אנםי- פרנזוםיגם מסנשפן רעגירתגס ^נ
באספס ױניאן

16 פץייז11לי9הזי*
19י ®ת 19®יפריק
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193ל9ײ״•®
 פוז 11יםײא9 •גסי־פרים® ד9י 1®י

9ל9 91ײ1 זיײיחװ
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 און טלאםםס זײ געגען ײניאנם. פארפאלגען אין דער
 געד&רםם אײגענםליך האם ער וועםען ,09םאנאפאלי

 א גאר געהאם ער האם אויפלייזען, און סארפאלגען
 פארסירט ער האם אבער דערםאר ערפאלג. פליינעם
 את ע° אמ ױניאנם געגען םלאצעסען גענדליג עםליכע

 ױניאנם מאנכע פאראורםיילעז is געלונגען אויך אים
געזעץ• דעם אונטער

געלונ־ אים איז עס וועלכע ױניאנם, די פון איינע
i גען t אװ בראדערהוד די געװען איז פאראורםײלען״ 

 אײנגעשלאסען בעאסםע׳ הויפם אירע און קארפעגםערם
 ארבעםען צו זיך אנםזאגען פאר האםשעםאן, פרעזידעגם

 םכםוך א איבער ביר־ברויעריי א באיקאםירען פאר *ון
 אפעלאציאנס־געריכט דער מאשיניםםען־ױניאן. דער םיט
 וואם גרונם אויפן אינדײטמענם דעם געמאכט בםל האם

 נים זיינעז טעםיגקייט, נארמאלער זײער אין ױניאנס,
 ױריסדיקציע א און געזעץ שערמאן דעם אונםערווארםען

 דער אין אריין פאלם ױניאנם צוויי צװישען סכםוך
 םען טעטיגקיים. יוניאן נארםאלער םון קאםעגאריע

 אין אטוענדען נישם ױניאן א געגען דעריבער קען
 אםילו געזעץ, אנםי־טראםם שערפאן דעם םאלען אזוינע

 צוױי די צווישען סכסיד ױריסדיקציע דעם איבער װען
 םאל דער װי ארבעםסגעבער, געוױםע לײדען ױניאנם

ר דער םיט געװען איז  האט רעגירוע די ברויערײ. גי
 קאורם םופרים דער און ענםשײדוע דער געגן אפעלירם

 די גוםגעהייסעז האט שםאטען םאראייניגטע די םון
געריכט. אפעלאציאנם דעם פון ענםשײדונג

 האט קאורט םופרים םון ענםשײדונג דער איבער
 פאראורסײלת־ און סנטטעטדײניא סעדסםע די געסלאצס

 האם אםים ארגאלד׳ם םהארפאן װאם יוניאנם, געגן געז
 דער געװארעז אוםגעװארםען איז עם ארויםגעקראגעז•

 אתיסגעקראגען האט רעגירונג די וואם אינדײםםענם
 יוגיאן לאעשארםענם דער פון רײען פ. חשאזעף געגען

 דער םץ לאקאלס אץ בז»מטע אגדערע םון צאל א אמ
 גע־ שיסען אויף לאדען צו זיך אנםזאגען םאר יוגיאז׳
 מיםגליחנר םמ געווארעז אויסגעארבעם איז װאס הילץ

 געגען אינדײםמענםם די ;ױגיאן 4 אי• סי• א פון
 נים- מיט ארבעםען ניט פאר ײניאז עלעקטרישעגס דער

 אין פראדדצירם מאטעריאלען אדעו־ םיקסטשורם יוניאן
♦ דער סון קאנםראל אונטער׳ן שעפער זי  ענליכע און סי.

 סמ אויסםײטשונג איצםיגצר דער לױפ אינדײםמענטס.
 נאוײס־ דעם און קלעיםאן דעם פון געריכט זמנםםען

 קלאגעז נים ױגיאז א מען קען געזעץ, לא־גװארדיא
 איבער שםאםעז צװישעז האנדעל דעם שםערען םאר
 פיר־ א באיקאםירם אדער םםוײיקם חםט ױ װאם דעם
 S פוז םיםגלידער באשעפמיגט זי וואם חגרפאר, םע

 ױריס־ א האם ױניאן די װעמען מיס יוניאן צװייםער
 זיכער האס יוגיןן g vs זיד, מרשנױים סכסיו• דיקציע

g באיקאטירען $דער סטרײק א רוםען צו רעבט t 
 בא־ אדער לײם גים־יוגיאן םים ארבעם װאם םירםע

 װאס סחורה פארקויפט אדער ברעכער, סםרײק שעפטיגם
 די אט בחגבער. סטרײק סון געװארען געמאכט איז

 ״סעקאנדערי רופט םען װאט דאס ערלויבט ענטשיידונג
ער וועלמז פאר באיקאם״ ע  נעגעז האבען יתיצנם מנדל

אינחשאגקשאגם. געהאם דך
ארבעםער, זײ סאר ענםשיירונג װיכםיגערע נאך א

 ער־ האם װאם קאורם, םופרים פון עגםשײדוע די איז
 קאנםםיםוציאנעל געזעץ שכירות שםונדען דעם קלערס

 אחים־ איז ענםשײדונג די פארשריפטעז• דינע אלע איז
 טעקםטיל געוױםע סון אפיל אז אויף געווארעז געגעבן

 וועלכע מיל״ לאםבער » און סאוט דער אין בתים בעלי
 געזעצ־ די צאלען נים פאר געװארען פארקלאגם דינען
מ  אז גע׳םענח׳ם, האבען זײ און סקײלס סיגיםום לי
 סתדרח די וױיל קאנסםיםחױאמגל, ניט אמ געזעץ דער

 פע• די און סםײס דעם אינערהאלב ■ראדוצירם װערט
 גישט רעכם קײן דעריבער האם רעגירונג דעראלע

 םוירים דער האט םעגות די אט רעגולירען. נו עס
u אבזנר איו ױאס צוריקגעוזיוען. קאורס p רױכםיגער״ 

 דער ד״אם דק, ■םק צום ערקלערוע דער אין װאם איז
 עגםשײ־ סריערדיגע n אוםמווארפען קאורס םופרים

 דעם ערקלערם האם װעלגער קאורם, םרפרים פון דתג
מז טעדעראלעז ע ס ארבעם ערקיגד iron ג  ױס ןל

 זיבעצען שוין 09 איז כאוואוםם• װי קאגטטיםוציאנעל.
yp• ד ס ווערם עס ו ר  אטענד־ דעס פאר קאסף דזנר גןזי

m קאגססיסוגיו ועד צו טענט m  is דאס קאערעם 
ta n ו e קיגדער פארמםען ו s n s אח DP n« os 
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גערעכם״גלדט ׳►
 ר9אונט ר9קינד םטיגם9באש ן9ר9וי 09 װאו ריקען,

י•9לט9 ן9וױם9ג א
 דעתעענםפרם קאספאני םאםאר פארד דער געגען קאמף

קלימאקס א צו זיך
 סופרים םון ן9נםשײדונג9 װיכםיגע די םון איינע

 איז מאנאם, דפם באוועגוע יוניאן םרײד דער פאר קאורט
 םארד דער פון אפיל דעם צוריקוױמען דאס געוון אויך

 נעשאנאל דער םון ל9באפ דעם ן919ג קאמפאני מאםאר
 זיײ גפגעז דיסקרימיגירען ז9ר9אױםצודי באארד לייבאר

 צוריק־ און ױניאן א צו ן9באלאנג 9לכ9וי ארבעםער, נע
 פון געווארען אנםזאגט זיינען װאם ארבעםער 23 נעמען

 ק•9ב פנאלען זײ און טיגקײט,9ם ױניאן פאר ארבעם דער
צײט. גער9םארלאר דער פאר פעי

 פאר־ די איז גאװאוםם״ װי קאמפאני״ פארד די
 שטא־ 9פאראייניגם די אין 9פירמ שאפ אפען 9גסט9ביס

 יונ־ «ו שנאדי זימ דערהויבען האם םארד העגרי ן.9ם
 פרינצים, א צו ר9ט9ארב פח 9ארגאניזאצי צו און יאנס
 און ײז1 מיט קעמםעז צו גרײם איז ר9 ז9וועלכ פאר

 ז.919פאר« א ן9קאסט אים זאל דאם װען אםילו ל919נ
 האם ל9די יו1 ר9י זינם יאר, זיבען 9צט9ל די םאר

 *9שט ר9ד אין קורם ן9ראל9ליב ר9מ ׳ם9נײ א גענומען
 םאר־ ר9י געײעז פארד איז ארבעםער־ױניאנם, צו לוע
 בח האט אמ קורם ם9י פון באקעמפער ר9נסט9בים

 געווען איז פארד רפים.9ד מאכט9ג שלום גים איצט
 האט וואם אינדוםטריאליסט גרױסער ר9אײנציג ר9ד

• ג ד אנגעטמעז גיט  נעשאנאל ר9ד זינם און א• ו
 ניט ר9 האט rvm ן9װאר9ג איז עקם רילײשאם לײבאר

 םעגליכקײםעז אלע מים באקע&פען אים רט9די9אויפג
 םון םאחוך דער9י אינ^ גיבזמ םיליאנמ 91זײ וואס
 ארגאניזיחח is ױניאן רם9וואירק יםא1א ד9ױנײט דער

 צוריקגעשלאגען אח פאבריקען זײנע אין ר9ט9ארב די
 רם9ארגאנײז אכזרױז^ ר9םם9גר ר9י םים ן9וואר9ג

 יעדער גארילאם. זיעע סון מױיארען צעשלאגעז זײנזמ
 »ז חשד׳ א פאלען9ג איז 09 ז909ײ אױף םער,9ארב
ns ז9װארם9יםג1אר איו ױניאן, דער מים םימפאםיזירט 

 9רײ א אריעגעבראכם האבעז ױגיאנם די ן.9װאר9ג
 באארד. לײבאר דער is קאמפאני ר9י געז9ג קלאגען

 די האס באאח־, ר9י פת פארארדגונג 9יעז־ ר9אב
 פארשלעפם לאיערס 9גוט־'באצאלם 9איי דיח־ פירםע׳

m ביז געריכטען די אק s פאר־ די רם.1קא םושרים 
 ן9א9ר*געז9*רבעם די געגמ פירסע ר9ד פח ביסענקײם

 I909HS1* אנםזאגם זיד האם זי אז גרױם, אזוי איז
 איבער קריגם־םאטעריאלען פאר ז9לוגג9רעגירונגס־באשט

 זי אז פוגקט א געײעז איז קאנםראקם אין װאם דעם
געזעצעז• טער9ארב די נאכקומען מח

 םון אנטשײדוגג די איז באדינגונגעז, די ר9אונס
 אופצואװארםעז אנםזאגט זיך האס װאס קאורט, םופרים

 דורכ־ אח גפדיכט ז9ריגער9גיד א םון אגטשײדונג די
 ל9באם דעם אױםצוםאלגעז 9םירם ר9י געצװאועען דעם
 ארבע־ אירע רען9שם צו ניט באארד, לײבאר ר9י םח

 *91 מיכטיגםטע די םמ אײנע *רגאגיזירען, זיד םער
 די גים דאם ײניאנם. ר9ריקאנ9אמ די פאר װיגסען

 האםע• די את םעגליכקײם די ר909ארב ר9ריקאנ9אם
 שאפ־ ן9אפ 9םעכטיגסט די ז9כ9אײנבר ?919? «ו נתג

לאנד. אמ סםונג9פ
ms 9םיל איז װי פאל, ם9ד אין איז באײיערען״ 

 *9פארשאלט ר9ד אז געםאר, א פאראן פאלען, 9ר9אנד
 קאמף דער ארבעטער״רייזממ, די אין דער*קריג1סר ר9נ

 און לייבאר אוו םעדערײשאן ז9ריק9אמ ר9ד 19ש’$ט
 די װאם ן9וױגס9ג די רען9צעשט זאל ,4 אי• סי• דפד

 זאל פארד און גצריכם, אין געװאינעז האבעז ארבעםער
 דערביי, גןעגט האלם עס שאפ. אוען אן פארבלייבען

 װערעז פארוואגרעלם זאל סארד׳ן ז9געג קאמף ר9ד אז
 סײלען ״ns די ן9צוױש ע*שםרײסי8ױריםדיק א אץ
באװןטסג יינקח םרײז־ הץ• פמ

k k t e u k t a  t e U k k f t t o  k  k k k  k j k  k k k  b a k k k A k  k k k k kם סרטרים סח ונגםשיידוגג די וױ שנעל אזױ ר  מי
 אר־ אנטזאגםע 23 די און װאוץ,9ג בעז9ג9ײס<אר איז

 ם,9ארב ר9ד is געװאוען נומעז9צוריקג ז91זײ נעסעו
 4 י•8 םי• ר9י םון יוניאן ארכעשער אױטאםאביל די האט

 ר9ם9פארד־ארב די צװישעז קאםפיין איר פארשםארקם
א פסי שאב םאר׳ז אסיר די רפאלט9 ןסעניעײדנ  איז ח

 -34 חױביז9אנג זיד ז9האב ר909ארב די און געגראבען
u שליסעז n  is יז יתיאז א י מ• פגלי״ספג ל m מ s 

n פןדמײישאז אסעריקען “ האם אומגליק, s דײבאד 
u נאשלאםען p  S 19091 is געשעפט אין i s ח׳בירנן■

___________U. 41 סי. י9י
n 19קוס9ארױםג גרק ורעויחמם tr s 

*ר* *ײטS opo 1190 רײשאן9ר9ם די אז סטײטסענס, •
von* 9 פןקײפאמיאח״ די איז< esn n i«t■סשאד 
א זיד חיט 19 יןדסיז• לאקשלם ם«דס Bans! ייי
n נ*דיש p  «  .BwrsBO «  sms• סאל 9»י »ת

I9TUP0H 
Spas םים

 ײניאנס ל. אװ x א. די מיט נוג9ג םרײנדליך געווען
 זין־ האם ר9אב םארד םארהאנדעלם. זײ מים האס און
 און ז9קאמפלימענם די מיט ז9ארײננאר לאזט9ג ניט

 ניט נט9ױניאדאגרים קײז ם9וי י9 אז רט,9רקל9 גלײד
 9איר םאר ױגיאן א םיט ז9פארהאנדל ן.,9רשרייב9אונט

 תיתד- מהיכי — איז ם.9קרױוז* 191911 ר9מיםגליז־
 י א 19רקענ9אנ 1אי נם9אגרימ אן אעטערשרייבען ר9אב

 אח דאם — פארהאגדלועע! 91קטײ9קאל םאר ײניאן
אלף. 1א מיט לא

־9יםבר1א זאל ם9 אז דערביי, עם האלם 9תױיל9ד
 פארד מניאנס. וױי9 די צװישזמ םלחםה 9ריכםיג א 1כע

 די וױ לאנג אזױ ן.1רפ9ד האבזמ הנאה ר9זיכ װעם
 איז ר,9ם9ארב 9זיינ ר9איב רייםען זיך דעלען1 ױניאנם
 אנער־ 19דארפ ניט זאל ער אז אױםזיכם, טםע א פאראן

 אין דארף ם9 191י ל9צי9םפ זיי. םמ קײנע ן9קענ
 את־ ר9ט9ארב די פץ נג1אפשםימ 1א 19מ1פארק 19גיכ

 בא• is באארד, לייבאר דער םח יםזיכט1א ר9י ר9ט
 די 1אי ם9מאיאריט א האט 09 1ײניא 9לכ9ײ 1שםימע

 פא־ האם 09 װי ן,9פאםיר גראד 1קא עם .19פאבריק
 אין איז ך*םאבריק1ש ענדיקאם־סשאנםא! דער איץ םירט
 די 19יש119 ריי9רײם דער ר9איב אז ר,919פל רע9אנד

.9בײד 19191 19שטימ רהײט9מ א זאל ס1ײניא צװײ
 ר9י אמ ל• אײ ם• * ר9י װישען9 קאמף דער

 םאר־ רהו־יפם9איב םאנאט דעם זיך האט א. אי• םי.
 ס-1ד1־אי1ראפלא9 אה יטאמאביל־1א די אין שםארקט

 קאםף דעם ט1רמא9ד ר9םריד> 1שױ ן9האב מיר טריען.
 יטא1א די 9לכ911 קאמפאני, ר9סט9הארװ ר9י אין

 אמ 19אניזיר1אר is זוכם א. אי. סי. ר9י םח 1יתיא
 ימיאגפ קאמפאני ךי און סטדײקס, גפרופפן דארט תאט
 *91 ר׳ן9יס1א רקלערם9 האט באארד לײבאר די 9לכ911

 נאד רײשאן9ד9ם ר9י is נדט9װ91 זיך 19האב זעץ,
m ר9י בײ לאקאלם. םעדעראל אלם רם9םשארם rt 

 םיאםי אץ ל• אװ ם. א. ר9ד םת קאעםיל טיװ1ק9?ז9 םת
 לפ9שם 1רײשא9םעד די אז tsupisi אנאנסירט אייד איז
 אױטאפאביל• ר9י םאר רס9אנײי1אר אאל 9רױס1 א א?

 למאלס ר»ל9ד9ם ן9אניזיר1אר ם9ײ את 9םםרי1אינד
 שאנאל9ינ9ם1אי אן האם זי כאםש ארבעםער, די פאר

 \ ר׳9װיז־ א., אי. סי. די נם.9רק91» זי װאס ײניאן יטא1א
 מאנױ 1איםא די isunis is פאחוץ א מאכט91 האט

י1אפצ םישיגצה םאגיגא, םמ 4P קםשוריע9ם  1939נ
x ר9י םיט גט9רימ1* איר  a t •ר*91א אמ 1»י1ױ ל 

 P9ns ם9י םאר האם זי .1ײגיא 41 אי• סי. די נען9ק
issn si ארת־ איז םאבריק ינא1םא ר9י אין םטרײק א 

 פץ ר9ט9ארב די *סםרײק9סיםפאטי אין 19טם91ר9ט
 קליײלאנד, אק קאמפאט ר9זעלב דער פח ן9ם»בריק די

ל אוץ דעטראימ םן  סםרײק ם9ד 19האכ זײ קריק. מ
r אייד םארלארען. s ײם1 עראפלאן־אינדוסםריע ר9י 

 פאר־ is ױניאנם 9בײז־ םח קײם1טעםי רישע9פיב א אן
 09 אמ זיד׳ לאזט ם9 װי 9ריםארי9ט םיל אזױ 1כאפע

 נשםױס9חאם9 א is 1901? יממ1 אין װארשײגליך ט9ײ
.19י1ר1 1גיא1י װײ9 די 19יש119

כאפטן... זיך פרובירם גילד פייפער ניש די אויך
up םארטמע זיך האם מאס ײניאן 41 «י• סי• א 
 *9ם 9םד9פר כאםע! םץ 19װ אױם׳ן מאנאט חײנטיממ

 די פח יאן11י די ילד,1 ר9ם*פײפ1ני די איז 9ריטארי
 קאפף ר9י י9אב אױב ר.9ײםומס*שרײב9 9גגליש9

 I איז ם1ימיא 9רױם1 די ן9»זיש 9ײריסדיק*י פאר
 ארױסמר טלד דער פאל,םמ ם9י את אמ ,9עדי1םרא

isoip 9יי9י*קאמ1טרא א.
:אזא איו 9עשיכם1 די
 פאו שײן ימיאן א האבען ר9שרײב 9אידיש די

פרץ ל. י. ר9י איז ײניאן זײער יאר. 25 9ם99ל די
iM f e k  L k k M t e k k t e  k k  M k  k tk k k k  k k tk M  k k k ^ W k k k k  k k k k ^ k k k M,סמ משן אק האם וועלכער פאראיין ts סערסעל *T 

 פת 19אינםערעם 9קאנאסיש9 די פארםײדמם ודנדערס
 8 ױד ז91דערשלא ן1א ר93ם״שריי1ײסוג9 אידישפ די

מ אוץ שכיתת מ ט אדינ  נגם*שױי•1ײם9 רע9אנד װאם ב
•19H91 סקנא 193הא ר93

» זיץ האממ וױיסמנס־שרײמװ־ 9מליש9 יי ג ר א
ם סים רשם9 1יא1ײ א איץ נמירם ה  יריק•9 יאר זעקם י

 פריהער האס ע3װעל ילד״.1 ר9■יי« mu. די איז דאם
ד באלאמט װ איז41ר9ו ץ או װל. *ן  אימר* 09אכי1 פ

is 191HP91 אי• םי• י9י m פײ■ •רץ ל. י. 19ד 
 מץיאמ אייד זיד וױים ל9שםיק » 1יפיל האס אײן

 1919ײ 19זײנ 09 לאקאל• א אלס גילד י9י is 1«»ליסע
ס ^אטאדנסערה ivusifiiS יי ט  זיו האם 190 לי

«i י93ײ זייניממ מױמנם נישם  t v n o  y n אײםי־ 
osn r o s i חפ1י־ײ93שדײ 9*שאיד די esn ^מרלאג 

 1st 1* סטאגדארדס, 9*9390 ויל אידן ר93אי
esn איר ליגןגו r w o m sp נים in s  oifp9i י י  י
P■ 19491 אלט1191 jS P P S  S*S

bti*s׳s 9דשחיײל osn גילד ךי i ךי

►J ט י י ז t s —------------------------1941 מערץ,
 דער לכע911 יעס׳9רעדאק 9אידיש די ן1פ אנגעשטעלטג

n ל. י s ,ניט עמט1 שרייבער־ױניאן, אלס פאראיץ 
 די מים רימענטם1א 191עקרא1 יך1א 1האבע די אףיץ.
 אםיס־ די םאר צײטעטמ 9אידיש די &ון בער91אחים

אגגעשםעלטע•
ois ײס־ דער פוץ םירערשאםט די איז ׳מגליק1א!

 רם-9הװד םה נם9ד. די 1אי 19עםאל1ארײנ טלד ייפער6
 די האט איבעראל, װי ארן, 19סטאליניםט פראצענטמע

 עס-1צייט סוץ מניא! די יסנוצען1א !עטמען זיך חברה
 זיך האט עם קעט.9<־ פאליטישען זייער פאר שױיבער

 איבער מאכט די 191קרי1אריי !עװאלט זײער חברה ר9ד
צעברעכען. אים טם, יב1א און פרץ־פאראײז, דעם

 אױםדעקעג דער לױט נײ. יט1 איז געשיכםע די
pD האבען םײנבער!, ל. ,919191191 זײערע פץ איינעם 
 ארייט זיך !עטכט ריק1צ יאר דרײ ע1קאר מיט נאך די

 דעס מיט יאן11ר־י93שריי אידישער דער אין טשממלע!
 וױיל ,19111על1 ישט1 ער3א די איז עס צװעק. ןעלבען

 !עװאלט ניט זיי האט סרץ־םאראיין פמ סױוע1קזעק9 די
ארייטצמע!•
ד סטאלין־היםלער דעם זיגט אבער, ס1לצםע  ן1א מנ

 עס איז מלחמד״ דער 191911 9י1פארטיי־לי 9נדערט991 די
 אימ־ 1א 191קרי is װיכטי! רס9נד1באז די!עװארע! פאר
פרע* אידישע צע1א1 די צייםעגען. 9אידיש די אין סלוס

 די םארדאמט איץ פאלשעװיקעס די צו פיעדליד איז 9ם
 ציר־ די רלאגד.9םאט 19טאריש9פראל דיער םץ שים9ם
 שטארק איז ״פרייהײט״ ר9יםםיש11קאמ דער פון לאציע1ק

טיםער. גאך !עםאלען איז אײנםלוס איר און פאלען91
 װאלט ען111צײט אידישע די םץ ר91איי 1אי ױיסעריי א

 ־91 אםשר װאלט 1מע !עװאונשע!. ױי 1עװע1 זיי פאר
 190 אץ לעזער, צאל די 19ר909ר1םאר ביסעל א גט9ק

 ארבע־ װי אויסשמילען נײ דאם אויף oispsi זיד װאלם
םצר־פארםיידעער.

נ־919ל91 גאלדענע א קט1רגער9נט1א די זיך האט
.193עשםאר1 איז ״םא!״ םמ ר9טים191איי דער הײם.

 סראפיט. קיץ מאכט91 ניט ס19צט9ל האט צייםונ! די
oix איבצר אתם װצלכער םמ נג,1צײט די 1ד,אלטע1צ1א 

 19UP191 נױםע איז ן,939ל א 19מאכ פאמיליעם ײנדערם
m די רצאחגאױזירצ! צי o«s אױם• די 1רע919םארקל את 
 *1א אץ ארפעטער ר,93שריי די פמ ם1יא11י די אבען.1

 די םיט דעם 191911 לט9םארהאנד 1האפע שטעלםע91
 שריי־ לף911צ 193הא סאסענם דעם 1אי עבער.1ארױס

 190שלא911א זיד את 191191 מיישב זיך ״1״םא םץ ר9ב
 םח ,1ײניא ר9די םמ גילד. ר9י םוץ ר9ליד1מים אלס

ט זיי 19האב פת־םאראיי!, ם9י  דאם נירט.1זי9ר ני
 11א איץ אץ ס1ניא1י צױײ is באלאמם ן9האב זײ הײםם,

ציים. לבער9ח9י
םאר־ פרץ ל. י. דער האם ױניאן. אנדערע דע9י װי

תך אזא 19רלאז9י 01קע91 ניט יײן  ױניאן־עםנק פיץ פ
 1אפיל זיך 19האב 919י ט.1םארקלא ר93שריי די האם »ז

ט91193הא זײ םארטיידיממ. 1צ ט1אנםזא  ר9י אז ה׳ט,19׳
 איז םארטיידמם, 19יאר 9אל זיי האם װאם •וץ־םאראייז,

 is 1911אלא3 ר93דערי 19190 די אח ייניא!׳ קימ נים
 *91אױם זײ האם פרץ־םאראיי! ר9י .191פאראײ 9בײי

שלאםען.
 האט מגיאן, ר9זיי סת 9קצי9פראט די 1נדי93הא ניט

 זײ. םמ פאר א ט1זא91אפ .םאג״ םמ 111פארװאלט די
 האט91 איצט האם ילד1 די 4HT39 אלטע םאר ם9יײנ

קט,1ק91ארױם האט זי לכער9װ אױף גהײם,919ל91 יי
״.1״םא 1אי םםרײק א רט9רקל9ד האט זי *ז

 װאם ל,9קטאק9םי א דעחען םיר האמװ דא ימ
 9צ1א1 די אס.1 ,אידישזמ דער אויף זעז91 ניט האם 190

ם,9יזאצי1א1אר 9אידיש אלע םײטנג, 93נטלי909 *יז־ישע
ם,9אניזאצי1אר 9רנאל9סראט די ם,1ײניא םױוע9ר1«רא מ
ח ריטנ ר9ם93או־ ר9י ייי ר י ך  אר־ ר9אידיש*גאציאנאל ר

 ״סםרײק״ ם9י פארדאסס זײ 193הא 9אל פארכאנד, ד9093
 און פרץ־פאחיץ דעם שטיצע לע1ם פארשפראכעז יץ
 די .19ם93אר םארפלימװ 1זימע ױאם סימלידער יי

 די,םרײ■ זײממ דעם.םםרײק״, 199שםי 93ל9ײ ,9יײגניג
ײר ח י  .פראנט־ 9אל די אח וזאירקער״ -דעילי י9י י

מ91װאל װאם ומאניזאציעס״,  יזאמו־ די ר9א!נם זיד ח
פאלעם• ניססישע
of ייז n on םדאגײקאםיש is !די באאבאכםצ 
י לייז״ ייימס  אײי־ פח םרײחײם דער סאר קעםפצר י

ח קולםװי אידישער דצר פאר ארס,װ 19י  די םאר י
 שרײפצר־ אידישצר דןר פוץ אינםערצםמ ישציקאגאס

. זײמװ ,9סי90•יא .  אמ שיראפן אלע סח ראזעזאסס .
 קאםײ די אין קלאפט מאם צרפ־רצ י9י *יז ?יקעי. ;

ד בײ יושקצם ניסםישצ ת ״4צח ns ינ
 ױאם די פח סײל א — מצשח? יצד פיז סיף יעו־

 1שיי זײגעז סםרײק׳ אק ירמםצד אנסאמ r» יימז
לידnrm 190 װצלבצ סצגשען, צסליכא ייי^נמאנמװ•

m םיט w א״מעשפארםער » i s פעסטוננ יזנימ
no ם א לי ױ ם ו א ר

קאונסיל דיסמריקם ריװער פאל מענעדזשער
 ער1אםע אן צו זיך טערט1רנע9ד 1יא1יו אונזער

 קאמפאט״ םאטפעקטשח־ינ! ״האר־ליע דער םים םלחםה
 סאםע די פץ אײנע איז דאס סאסס. רװוער׳ פאל םון

 װערען דארם לאנד. 1אי םירמעס דרעס קאםאן !רעםטע
 ארבעםער. הונדערט אכצען איבער באשעפטעט איצם

 אר־ 2,200 ארום דארט ארבעטעז סעזאן׳ פץ ברען 1אי
בעטער.
םי•1א דער אט מים באקענעז is זיך װערם איז עס

 פי- דעם סימ אץ סעםאדען אירע און פעסטע! ױניאן
 ען1עװי1 1צ אנגעםירט האבען םיר װאס קאמף טערען

 *91 1יא1ײ צום די 191עװי1אריפער און ארבעטער די
 ריף1א3 ל9שטיק א ן9עב1 ר919ליי די װעט דאס ז־אנק.

 ן9אניזיר1אר אין האפמ מיר װאם ט9ארב דער 1919ײ
 די אין אמ שעפער דרעס 1קאטא די 1אי ארבעטער די

 ױידערשםאנד ן9רױס1 דעם און סקיםס נע9פארשיד
•1א 19םרעם מיד װאס

 מיט האט קאםםאני״ סאטסעקטשוריע ״האר־ליע די
 שי- אין 19םאבריק טליכע9 באטריבע! ריק1צ 1יארע

 ט1באשעםטי דארט די האבען םערסטען צום קאגא.
l9lער־oיT.יט1 זאל מניא! די אז םארהיםען 1צ לאד 
 ן91זיי ת,1ל*םלאכ93 9ר9זיי אויף 01םל1אײ קײז 191קרי

 193הא זײ לי-צדקה.93 91עװאלדי1 געווארעז אסעס3 די
ס1 עבען1ע1אוים ו פאר לט91 19010 9תי  91םי9ילט1א1.

 פריטשצרס yvm אויסגצמאלטצז תאבצז אנשטאלטצן״,
 םארשםרייט אתם אטי ן1א הימער ם19םעטעלמ אץ

 ק-911א ן90י1א איז װניאן די אז פלמל, דעם די 19יש11צ
 ארבעטער. ױיםע1 די פאר דזשאבם זייערצ צעעמען
ר9191 די געלונגע!• אייד זיי איז סקים ר9י אט

 דאם ייניא!. י9י םמ 191עשטא1ק9אװ דינען ארכעטער
 9םירמ די געראםעװעט. ניט דזשאפם 9ר9זיי ר93א האט
 1א11 םלאץ א 1אי ן9ציה1רצ93ארי זיך כאשלאסען ד»אט

ר.91פילי נאד איז ארפעט
 גאך 19ם1ק91ר93ארי םירםע די איז 1934 אין

 אריכצר־ זי האם צייט רצער1ק א אין אץ ריװצר פאל
 רי־ םאל 1אי אהצר. 9פראדוק*י אנצע1 איר פירט91

 דאם װאם אלץ 1911091 קאמפאט 9האר־לי די האם װצר
חי 911ײ װינשען• ן91קע באםעם 09110 םץ האת  19ם

 װיל. 19ם איי1 ױיפיל — ר911םי 91יגי13 מיט נט,9ד>
 םאר שנעלקײט ר9כסט9ד» ר9י םיט 19ם93אר צו גרייט

 ו9םראפ91 י9שײ איז ר9ריײ פאל פרײו. ן93ל9ײ אפי
 אינמסטרי טעקםםיל דער אק קריזים םץ !עװארען

 איז חשאפ א פארםאכם. זיד האבעז 19פאפריק די
 די 1זו1קרא91 193הא זיי .191קרי 1צ ר9שײ 191191

 ס9 פראםיטע!• 9ײ1רי מאכט91 אמ ט93אר 91בילי
 די אם11 יאר, קם9ז די פת משך אין אז !עשאצט, רט9װ

 זי זזאט ר,91רײ םאל אין שאפ איר 1א האלט 9פירמ
 אטי םאל צוױי װי ר9מ 19פראםיט אין 19טמ91אתיס

 אנ־ אץ ן9אימארדנ אין ט1ליי91אריינ האט זי װי פיל
שאם. ם9י 19האלט

 איז ר9393 ר9די אין סם 190םרא ר91אײנצי ר9י
 שאנאל9ת901אי ר9אמז םמ 19קײט1טי9ם די 191191

 9םירס די ן9װ ת. קיץ 1939191 ניט .אײ האט װאם
 שמיתת 9עײאלדיג1 די ת13םלא ל93 9איר צאלם91 האט
 1יאײנ יד האס װאן־, א דאלאר קס9ז איז פינף םמ

 19n קיים;3נטלי9ם9 דער אין סקאנדאל ם9י קט9ד91אױם
o ט3רטרא9ד זיד האט 9םירמ די il געדאנק געניאלען 
i9 צו irn s ן911באלא ר9ײט3אר די is 1931קל 9איר, 

 נם9ר1אינש פאר דױס 19צאל אמ 19ניפארם1א ן91םרא
 ט9ר׳הרג׳9ד 1װניא די ס9 האם ,19»1רהאלם9נם1א איז

ר תרך  אםם ן91זײ 19039091 9ד.יאיג בליםיטי.1■ יי
 ר909פארטר די אוץ 9פירם ר9י 19צװיש ז9מ1ק91פאד
9טליג1909 919פארשיד בײ שאנאל9מ903אי ר9י סמ

 יין ר9צ9«ל זײערע פארלירעז 19װעל טת,3קר לדיגע1מש1א
ל נײע אח 1אײ שריגקט װאם םטיטגג9אש3 א  איז ר9צ9י

ר קריגמ• ןו שװער  דער אױף יײנפאם קאםמיסטישער ת
 ,19עװאונ1 גים .סםרײק״ דעם דװץ תאם גאט ר9אידיש

ח .19װאר91193אגרא3 נמװ־ גאד איז נאר  .נװם די י
 װאס צײטתגס-שרײמו, די פמ 1ױױא די גילד״, ר9«ײי

3 trtsnװערמ געקעגם אסת s אינםכױםמיע 9םיג39ס 
ד איז גתג,9עסער*גאװ3«י ר91ריקא9אס דעד 1אי  איר יוי

 אין 19UP191 ים9של91ארײנ סירערשיסם ר9קאםתיסטיש
זיד 1זײ י9שײ איר װעם 09 לנער9װ פח ,90בלא אזא

•19osn is  m

 שכיחת ם1ימ1םי םטעיט די 191911 װי פארהערע!,
 איז עזעץ1 שטונדען־שכירות פעדעראלער דער איידער

 קאםף דעם מיר האבען שפעטער־צ! קראפט. 1אי ארײן
 מים פארבעתנג אין װאשימטאן, אין ען1עטרא1אריבער

װאטער־אקט. דעם
 ױעע1 זיך האם קאםפאני די אז איז, אםת דער

י עסען191אפ װאס  1י1ל םיױמום דעם 191911 י
 אתמ־ י1אז װי םיטלען 1911עם1 שױן 1האבע זיי געזעץ.
 ם9י י1! ר91י1ױי1 1צאלע און !עזעצען די אט צוגײן
 ר9111א I9H91 איז שטערונ! ע1צי1אײ די ם.1םיטם

 אס קם9ד91ים1א 1םברחמטת׳די1א האם וועלכע ױגיאן,
 אץ םם9ליםל רך1ד םרעסע, ר9י רך1ל סקיסם די

 19ט1א1עצו1 אםט און אסען1 די 1אי טראקם״ ״םאונד
 די 19191 111שםעל א 19091 1צ היטער עזעץ1 יי

באסעס.
 אלע ט9ד19119אנג ד״אם קאםפאני״ ״האר־ליע די
 19191 זיד 1אשיצע3 1צ !עקאנם האם זי װאס םיטלען

 שפיא־ א שטעלט91אנ זזאט זי אל.1שא9איגטעת דער
 ר.9רײו םאל 1אי ײניאן אונזער ן9ד.יט 1צ ר1ענם1עז־א1

 1ניא1י דער אן שלאסען9אט זיד 1האבע װאם ארפעטער
 סמ 19אר1191 19ארפ11910אחי און אוי״צדעקט זייגעו
 1אהי 19ם1עק1 איז ר9ם93אר 1א 1911 ט.93אר דער
 1י1ש קאמפאני ר9י םח אםים 1אי איז דזשאצ, א ן9בעט

 אויב קײט.1י09מ זײז פיז רצקארד סייצר א 19ײ9ג
 לם9םאתױק 191191 איז עם דחגן איז םער9ארב ר9י

 יצמאלט אז ׳1זאגע אים מען מ1פלע סטרייק, א אין
 אתם לאץ פיקצם 1ים1א !עווען ר9 איז פאלט9י אץ

 האם »ריק יאר םיר מיט ורען שאפ. דעם אץ דעם
 האט ,190931S די םון סטרייק א פיי 1עהאלטע1 09
 די ל9ים3 א רם939ה9ג די די׳ 1צ אפעלירט םירמע די

 א 19מייד1יםצ1א געלועצן איר איז 09 און שכימת
 רא1מ 9פירמ די האט 1יא11י *unw םאר סטרייק.

 1ױניא די אז רט9צים91 האם זי .mo אימת האט91
u םעטעקיים, ^םאױםהערליכע איר ײרן זאל n אמאל 

i9i’H9i די האט ,19םארדייט 1צ דאס ארבעםצר. די 
 לאנג 19יאר סאליציי. די הילף 1צ זיד טמען91 9םירמ
 רם9ײז1ארגא 9ר9ט1א דערלאזט יט1 פאליצײ די האט

 םיר פיז ר,9ט9ארפ די 1צ טס9ליםל 1רטיילע9ד1א1םא
 *1רצ9ם11אר רינט91 מרכן 19מ1צװא91 איר 193הא

 .909*1■ 9סריי פץ תנם1 אױםן פארכאס דעם 19091
יאר. לעצםעם געװק אמ דאם

 *91 ר9ז״ ן9געװאר לם9שט9אײט איז ם9 19ײ
 1.קאטא1אי 9נד1שט א נט9ס 35 םון ם10מיני ר9צליכ9ז

 ארויסמ־ ן9אשלאס3 9םירמ די האם טרייד, ס9דר
 זײ אםm3 11 ן90טרא 19י9י ר9ם93אר די םוץ 19םש9קװ

 אין לט9שט9איינג האם 1םע נם.90 35 די םאר קענען
^ 193שרעקלי א שאס ד  אמע־ חאט 190 ם.9םיםט םפי
 is רייםארם9אס 30 9ז*9י זייף ידי9םארל א לט9שם
 לכע9ײ 19ר9זשינ1אי 19111191 האט 1מע זיי. 19היט
 אח גם9ר. די אץ רם9ױיג מיט 1911א1ע1אתמ 19זיינ
 בא• און שםאך ר919י מט91 09 צײם ױיםיל ד.ים91

 ר9יעד פאר סםאנדארדם. 9■ראדוקצי זײ םאר שטיםט
 ז.9װארפ9ארױסג 190931S IS 1םע האט קלײנמקײט

i9 איז ניש91יא די isn fi 1 9סיל גליך.9רטר9מד1אS* 
l9 קראנק זײממ 19093 isn fi•
ד האם רשט9 מאלט9ד עז זי מ ר9א ק  19ט&91 יינ

 19װינ91ר93ארי צום T9009P םארשטארקםעז א 1צ
י i9 י 0 9 3 is• ט ס9 איז 93יםגא1א 9לײכט קייז  ני

 אין באשמאטװ איז ריגקײט9שװ יסט1ה די .19געװ
ר װאס ם9ד ם 191װי91ר93ארי םחט9ג I93sn םי  גי
דלאו די יז1ל3  שא■, 1אי 093אר91 1תאבע osn מיי

i s i ד ײ ײי jn 919ז m n s 190931 9רםם9מ דיS 
19o is i ײנען ע, ז ע עריג ײ רי חנ  ר9אוגם םײדלאד 9םינ

21 8 mp•לם «r ת- ן93הא ן9סאל 9סט190 די  א
ע עי o ז i9 iwi s n s די סח הײגמח די 1931אז3 מתס9ג 

י 19צײג193אי או־ן םײדלאד מ סאםעס 919י 09oso א
is ם די ם is איז נאלsש9ת9אינ ש ײ81^ 91י119^ ג

ײ שא■, אין ז9ט1אדיע3 יע911ש די איבער •9זסצי  191ז
 193הא װאם די איז ח־לדיג9א!םג 191191 ר909ארב די

 אז װאלםI93sn 91 יונקמ דעי 1S ן9סsשל9נגs זיז־
 םיד סםרײ̂י א ן9ר9ערקל גלײו כאםש 19זאל םיר

t9asn גיז דלאמ9מאנאם ז9צוריקהאלס םוזם9ג זײ 
 איצט •190931S םער *׳ימ־גזװױנען 1ײילע םיר

איז האמװ to דץרגרײגס: pfns 091 מיר 193S״
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ג פה נעניפ אױפז א־נטערנעשאנאל ף חנ ל י נ ר ן ט מ או
ארבעטער-בןךועגוגג, אמעריקזזנער

 הונדערט אריבער שוין איז זי הגם
),1827 אין (אנגעזזויבען אלט יאר
ױ־ איז ארבעםער־בילדונג איז דאך

 אין אינסטיטוציע, אן אלם ניאנס
אלט. יאר צענדליג צוױי א גאנצען

טרייד־ױ־ יעדע אז איז, אמת דער
 מחמת, קולטור־איגםטיטוציע, א אליץ זיך פאר איז גיאן

 ערשטע די אוים ארבעטער דער זיך לערענם דארטען
 דיםציפלין, דעמאקראטיע; םראקםישער פון פריגציפען

 פון עקאגאמיק דער װעגען עפעס זעלבםט־באהערשונג,
 אויך און באשעםטיגט איז ער וואו אינדוסטריע, דער

 לע־ געזעלשאסטליכען אלגעמייגעם דעם וועגען ידיעות
 םארמעלער םון םיסטעם א דערםון מאכען אבער בען,

 — מאסשטאב גאציאנאלען א אויף ארבעםער־בילדונג
אינםעתעשאנאל. די אעעהויבען האט דאם

 קליװלענדער דער אויף עס זיך האט אגגעהויבען
 גזד באשטימט איז עם דואו ,1914 אין קאנװענשאן,

 פלענער אויםצוארבעטען זיבען, םמ קאמיטעט א ווארען
 קאמיטעם דער ארגעםער-בילדונגם־סיסטעם. אן סאר
 םאר־ שלעזיעער׳ס •רעזידענם אנגעמעגדיג — האם

 עס וואו רעגד־םקול, דער םיט פארבוגדען זיך — שלאג
 פאר קורסען סיסטעמאטישע געווארען אימגעשםעלט את

 1916 אין מיטגלידער. אינטערנעשאנאל יארקער נױ די ,
באשלא־ קאנווענשאן םילאדעלפיער די שוין האט אבער

 בילדוגג־ די פים. אייגענע אויף שםעלען צו זיך סען
 א אויסצוקלייבען געווארען אויטאריזירט איז קאמיםע

 און קולטור־דירעקטאר א אלס ■עחאן •אסענדיגען
 איגטערנעשאנאל. דער פון גאצאלט קריגען זאל װאם
 די אסיגנירם קאנווענשאן די האט צוועק דעם םאר

 דער איז 1917 אין דאלאה טותענט פיגף פון םומע
פאינטץ, םי. דזשוליעט געווארען. טארװירקליכט פלאן

 אנגעשםעלט איז קאלעחש״ בארגארד םון לערערין א
 ליבערמאן עלייעס קולטור־דירעקטארין, אלס געווארעז

ארגאגיזיר־ אלם — קאהען מ. פאגיא אח םשערמאז, אלם
 בילדוגגם־קאםיטעט. דעם םץ םעקרעטארין |
 גאנצער דער ביי איקלאגג אן געפוגען האט דאס *

 זיך ר.אט עם און אםעריקע אין ארבעםער־באוועגונג
 ,איפער־ אה ״יאגעז״ פמ באװעגונג א אנגעםאנגעז

יאנעז״•
״יונאי־ דער פון קאנווענשאן די האט 1917 איז

 א געחערט ױגיאז״ קעפמײקערם את העט קלאטח םעד
 צוקער־ מ. דזשעגעראל־סעקרעטאר איר פון םארשלאג

 די ;אויםקלער־ארבעט־פראגראם ברייסער א םאר פאן,
 פארצוױיגטע א אונטערגענומען אױן האס אטאלגאמייםעד

םיסגלידער. אירע צוױשעז אויםקלער־ארבעם
אינםערנע־ דער םוץ דעלעגאט א האס 1918 אין
 ,25 לאקאל םון םיטגליד א פרידמאן, סאלי שאגאל,

 אמעריקען דער םון קאנװענשאן די אױסגעשםורעםם
 אירם מיט ■אול, םט. אק לעיבאר אוו םעדערעישאז

ארמםער־נילדונג. םוץ װיבםיגקײם דער וועגען רעדע א
 ביל־ די םארבעז גליעגדיגע מים געשילדערם האס זי

אנגעװיזען און אינטערגעשאנאל, דעו פון דונגם־ארבעם
M M  Aft t a L l f t  M ftk A ft  te ft ft  taftftAftדערציאונגם דער פיץ •ראדוקם א אלס אלײן זין אויף 

םיסטעם.
 פעוערעישאז די האמ דערםון רעזולםאם א אלפ

 ,אױס־ זאל װאם קאמיטעט, א באשםיםם קאגװעגשאז
 איגםעתע־ דער םח דערציאוגגס־סיסטעם דעם פארשען

 צוגרײטעז זאל און שולען אגדערע אויןי און אל~3שא
 פאר■ די פאר אי אגגעטבאר זײז זאל וואס •לאז, א

 האט 1919 איז קאגאדע״• פאר אי שמאטעז, אײניגמע
s sssssssssaBsssssssBm₪a₪m₪₪B₪mmamm......י

מן די פח מיאריטעס V ײניאז דער *ר״ הוגדערס אכ
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ IftAftAftAftAlkAft A*■  t e f t f tM A M ftH A ftA  t e ^ A ft M ^  m mm m m  ארבעםער די באשעםםיגם. דארם ווערען װאס פעטער

 אױםגע־ שוק פארזאםלוגגעז אלגעםײנע אין האבען
 ויזגל מעןװאד td און פאדערוגגעז זײערע אלבעם

ענטשײדעגעם דעם פאכען is 039090 193<אסי •ארן

pB בי־רנבױם משה

 וערוױילן איז שסאט אין לןגן 9אס*ש3קא9 די
r r w m ד מ ע ט ס מ  pot< איז עס .גןמצדרא n ג

iia. ײדרס ארש נאנטראגא גרויםא § דא yan 
is o ifu n דיוןן יי1 ■ן n w y u >v>K אר־ אזארוןגו 

naps אױך bw cw ihi ײנט עם ןץיטײ. יאר §אר 
ו jv נעמאז ניש לאגג אױן ן ארגאניזירס װןט ■pp ו

 אפגעהאלטען איז וואם קאנװענשאן, םעדערעישאן די
 אירע אלע רעקאמענדירט םיטי, אטלאנטיק אין געװארען
 דערנאד אינטערנעשאנאל. די נאכצופאלגען ױניאנס

 מיט םדרה גאצע א אנגעהויבען יארק נױ אין זיך האט
 אויך איז עם ױניאנס. םארשיידענע פון קאםערענצען
 מיט בשותפות ױניאנם םון קאנםערענצען פארגעקומען
 האבען קאנפערענצען די קינםטלער. און םראםעסארען

 קאנםערענ־ םייענם ענד לעיבאר ״ארט — גערוםען זיך
 ארבעטער־ אנםװיקלען צו צוועק מיט׳ן אלץ סעם״.

דערציאונגס־סיםטעמען.
 די ארויסגעוואקםען איז קאנםערענצען אלע די םון

 עדױקיישא־ וואירקערם ״די — אינסטיטוציע בארימטע
 ,״קלירינג מין א װי געווארען איז וואם בױרא״, גאל

ױניאנם. אלע פאר האוז״
ױניאן, איין קײן גישטא כמעט איז היינט-צױטאג

 ארבעטער־בילדונג איז עס װעלכעם ניט האם וואם
 אזא געווארען הײנט איז ארבעםער־בילדונג םראגראם.

 אריין זיד אין נעמט עם אז סיםטעם, םארצוױיגטער מין
 און םילען מענשליכען פון אקטױױטעםען אלע כמעט

 מוזיק, ױיסענשאפטען, םאציאלע אין קורםען — דעגקען
 גימ־ ייערלאל און ספארט פעטטאטלעז.ם דראמא״ ?זנסס,

נאםטיק.
צוואנ* עטליכע מיט אמת, איז אינטערנעשאנאל די

 אבער געביט, דעם אויף פיאנערין א געװען יאר ציג
 אר־ ווען הייגם, זי םארגעמט פאזיציע א םאר װאס

געווארען? אויםגעברײטערם אזוי איז בעטער־בילדונג
 אלץ נאך זי איז הײנט אפילו אז איז, ענםםער דער

 אז משמעות, געביט. קולםורעלען אויםן םירערין א
 גע־ אפגעשוואכם ניט נאד איז אמביציע אמאליגע איר

 םאג צו היינם אםילו — שווער דיער איז ׳עס ווארען.
 אמעריקאנער דער אין ױניאן א נאך געפינען צו —

 פארצווײגםע אזא אנםירען זאל וואם ארבעטער־באװעגונג,
 אינםער־ די מי געביט קולםורעלען אויםן טעטיגקיים
 געבים, קולטירעלען אויפן בודזשעם איר נעשאנאל.

 וױגציגער גיט אויס מאכט לאקאלען, די מים צוזאמען
 מיטגלידער, צאל די יאר. א דאלאר םותענד 150 װי

 700 םארשידענע די אין באםײליגט זיך האבען וואס
טויזענד. 17 באטואפען האבען ,1939 יאר אין גריפעס
 אירע װאם איינ*יגע, די איז אינםערנעשאנאל די

 זײער קאטאלאגירט. ווערען חאנדביכער און פאמפלעטען
 םילםס געזאגג־ביכער, חוץ א .100 א באטרעםט צאל
 אתיס גײם פרעס ױניאן די װיקטראלא־רעקארדם. און
איםאליעניש, אידיש, עעליש, שפדאכען: םינף איז

םראטגויזיש. און שפאניש
 און ביבליאטעקען אײגעגע האבען לאקאלען סך א

קולםור־דירעקטאחמ.
 באטראכם הײנס נאך װערט איגטערנעשאנאל די אז

 אויף װעג־וױיזערין א אלם ארבעטער־באװעגוגג דער אין
 .פאק• םאלגענדע די באװײזען דערציאומם־געבימ, דעם

 ,ײנײטעד די םײ םיטגלידער, די סײ ערשםענס, םען:
 גא־ זיד האבעז קאםיםי״ ארגאנײזינג װאירקערם סטיל
 םרײד־ פאר ״חאגטבוך — פאמםלעט דעם מים נוצט

 פארקױפט זיד האס פא&פלעט חנר םעםאדען׳׳. ױניאן
טוימננד. 10 פון עיד אז

 קולםור־דירעקםאר — סםאר םארק ווי צװײטעגם,
 ער האט איבער. מיד גים — אינםעתעשאגאל דער *ון
 צאל גרויסער א םון אדרעמן די שוםלאד איז ףיך בײ

 זיד האבען װעלכע קולםור־ארגאניזאציעם, און ױניאנס
 און ראט פאר אינטערנעשאנאל דער is געווענדעט

טאם.
 געווען איז איגםערנעשאגאל די װאס דריטענס,

 ,אדזױמאדי דער אויף טטאר, טארק דורד פארטראטען
אר־ *aw ״דאבלידפײעי״-פראיעקט דעם פון באארד*

 װאס ױניאן, אימאיגע די איז אינםערנעשאנאל די
 יעחנז פאו אכליגאטאריש עס איז קאגםםיםוציאנעל

 איז os װעלכען פאר קאגדידירען װיל מאס םיטגליד,
די צוגרײםונגם־קורס. s דזדמװגײן אםט באצאלסען

קודם

 אל.עש̂אאינטןרג דאר ן־נא עס מוט ײגיאז
 < *וטאי*נ«פ לאקאלעז ךפ א קהאב דאם fin ן

ן גיס קריגען זיי פיפגלידןו. ליו פאר ״וו ז

o דורך גייען זײ בח ױניאךביכלעך n עלעםענםארען 
טרײד־יוניאז? א איז וואם — קורם

 ■־ סימםאנישען אײגענעם אז האט אינטערנעשאנאל די
 און ״ברעם־בענד״ א םאנדאליךארקעםםער, ארקעםטער,

כאר• א
 אינטערנעשאנאל דער םון כאראקטעריםטישע דאם

ט אויםן טעטיגקייט איר איז  א. מ א ר ד םון געגי
 ״פינם םון אויפםירונג דער אין םםיידזש לעיבאר דער
לאנד. גאנצען אין דבר שם א געווארען איז נידעלס״ און

 אלם װי אינטערנעשאנאל דער םון רעדט מען װען
 ארבעםער־דערציאוגג, םון געביט אויםן פיאנערין א

 געקומען איז איניציאםיװ ערשםער דער אז מען, וױים
 ,25 לאקאל םאכער וױיםטען און דרעם אמאליגען םון

 ױעע םון באשטאנען זייגען מיםגלידער רוב דער וואס
מײדלעד.
? זײ םון גראד וואם פאר גאר
דער־ דערקלערונגען םארשיידענע פאראן דינען עם

 ווײל מײנט. ענציקלאפעדיםטין, די גליק, עלסי פאר.
 נויטיגען פרויען און םרויעךלאקאל א געווען איז עס
 זיינען עם אז םורד״ זי איז דאך בילדונג. אין זיך

 זײ האבען דאך און — פרויען־ױניאנם אנדערע געװען
אויםגעטאן. ניט דאם

 פשוט׳ע. גאנץ א איז םימז די אז מײנען, מיר
ע א מים באשאגקעז געװען איז 25 לאקאל ר״ ײנגע ג

 אח גלויבעז רעליגיעזען א מיט און םעאיג און גאבט
 געווען זײ םאר איז ױניאז די בילדונג. פאר דראנג

 בע• א םאר חלוםות שענסטע דיערע םון םימבאל דער
 כאראקםערען שטארקע האגענדע מענשהייט. םערער

 האבען םירערשאפט, פאר דראנג אינערליכען אן און
 ניט ױניאן די איינגעשפארט גוואלדיגער םיט זײ

מז זײ װאם געקראגען האבען זײ ביז אפגעלאזען,  חא
 מװארען דערםוםיגט דעען זײ אז איז, אמת געוואלט.

 ליבערמאן עליאס חילקװיט, ױי םענשען, אזעלכע םון
 דאך איז באוועגוגג די אבער זיגמונד. הייםאן און

חח 8 •25 לאקאל םון מיטגלידער די םון געקומעז
 יע־ דער אז באשלום א געהאט 25 לאקאל האם דעם

 נאמען זײן האבען געוואלט האט װאם קאנדידאט, ניגער
 דורכגש געםתט האט אםט, אן פאר באלאט אויםן

 לאנדאן, מײער װי עקזאמינערם אזעלכע בײ עקזאמען אן
 גע־ זײנען םראגעס די םטאון. און פענקעז סשייקאב

 עקא* פאליטישע און אגארביזם םאציאלתם׳ וועגען ווען
 םםימולידט םער נאד מיידלאך די חאט דאם נאמיע.

is בילדונג. און בילדונג — ייניאז דער םון םאדערען
 .גאלדענער״ יענער פח עדות׳םע באגלויבטע א
:פאל אזא איבער סיר גיט עפאכע

זוםער־ זײן געתאם האם 25 לאקאל ױען אײנפאל,
 שלע־ את קינגסטאח, מאונםעינם״, ,אװערלוק אין הויז

 חאבען אתיםגעקוםען, מאל אײז דארטען איז זיעער
 ״ױניטײ — נעגען is אגגעהויבעז אים נלידלעד די

 גע־ דעמאלסם פװק האבען זײ .ױניטי־הויז״. הוח״,
 הימטיגעז דעם װעגען פלאן דעם םארםראכם האט

 האט שלעזעגער ■רעזידענט נאר װי ״יוגיםי־דויז״.
 אמעכאפט זיד ער האט באפרײט, מײילעד די פץ זיו

».*גװאלס :געטאז זאג א און קא■ ביים וױלען װאם !
משוגעים!...? םיט באנטש א האבעז?... מיר םון זײ

א טאקע האבעז םשוגעים״ ״באנטש דער יא,
ftftAftA■  LlA ftftA ftlA iftftftlftM M ftftA ft f t lft  ^ A M f t  a f t i f t  האם איגםערנעשאמל די װאס דעם׳ אין חלק גרויסעץ

 '9א& אלגעםײגער דער פון פראגרעם ms בײגעםראגען
 אר־ פין געבים אויםן ארבעםער״באװעגוגג ריקאנער

יאונג.8בעםער־דער

רעזאלחױע חונק
״,4P פאנוםעקםשורינג »סטאר פח ארבעםער די

m א אויס דדיקען סםרים, 9036 װעסט 266 'su p i 
 1» עדזשציסענ אםיםםעגם גאלוב, ברח־ער is דאגק

 לי9ב יד פאר 09ארג גוםזנר ר9י פאר ,117 לאקאל
 מיר אז ׳סויויונן, וייו געלתגעז אים איז 09 ז9ײ מלאכוו^

 ®יר םעזאז• ם9ד ארבעם ז9וואכ 24 חאבעז ז9זאל
ipwnf «1 קאילאז׳ באגחש. ברודער *pis דאנקעז ipp 
ז זאל ש»י דער אז ן93&י מעגליז־ רפא .117 לאקאל י  י

קאנםראל. גאלוב׳ס ברח״אר אונםער
B• ,גװטאן j ^חשוליוס דאקטאראן WW.

קאנדם®• — םשאו• שא■ קאסלאוויץ, חײמאן
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אפ־ וױבםיגםםע די םון האנדלונגען ,י
אינםערנעשא־ אונזער םון טײלונגען

 די צייםען, טעsלע די דורך נעל
 אין ױניאנם דרעסמאכער און קלאוק

וועל־ מים פראבלעמען די יארק, נױ
 אוםן דער און זיך ראנגלען די כע
 פראבלעמען די אט פרובירען זײ װי

 נייער דער אױף ליבט שארםערע א אלץ ווארפט :לעזען
 די־ ױניאגם אונזערע וואם אינדוםםרי דער אין ראליע

 קענען is אש זיך יף1א נעמען is נגען1געצװא נען
 פארבע־ איז באשיצען is אױםגאבע דיער -דערםילען

 םיםגלידער. זײערע םץ באדינגונגען לעבענם די סערען
 אר־ די באשיצען is װעכםער םח ראליע די אנשםאם
אטא גמענשליכער1א ן1פ בעםער  ױ־ די װאס יע,sעקםפ̂ל
 זײנען םטאדיען, ערשםע די אין געהאט האבען ניאנס

 שפילעז אנהױבען is מער אמ מער אלץ נגען1געצװא זײ
 סאניםאר־אינספעק־ אץ דאקםאר לערער״ םץ ראליע די

 גיט. מײגם דאם אינתםםרי. ער8גאנ דער םאר םאר
 זיך האט ײגיאנם די ן1ם קלאסען־כאראקטער דער אז

 גע־ די tysu מניאן די אפט מח איצט נאך געביטען.
ען is מאכם ײניאן םץ װער  איינ־ בתים בעלי די ^נג

 םאכען is זתד9ג מיםיג איז װאם ין5מעדי די צמעמען
 בעליעצזגע זדדע סדך ראסעװען איד אדן זױנדזסםדי די

 ין,5םעדי דער םץ אבער נג1װירק דער םץ פארזארגער.
 אינ־ די אױך נאר ארבײםער, די בלױז נים געגיםען
 בתים לי9ב די אז מײנם, דאס גאנצע. אלם מסםרי

 טיטיגע די אתיפזװױנגען םח יעיאן די עלכע11 אױף
 נאך נאר װימיגער ניט יפח9ד געניסען ענדעתגגען,

 די באנעפיט װעמעם םאר ארבײםער די װי מער אפשר
פארבעמױענגען• יי שםעלעז15איינ װכם ױניאן

 אין ®נריםענס דחןם נײער חנו
אונםערנעשױנען יארה נױ

נ־1א װאם ראליע נײער דער אמ םץ ביישפיל א
 זיך אױף נעמען is נגען1גע»זא דינען ײניאנס זערע

 איז װאס נם9אגרים 09דר נײער דער איז לעצטענם,
 «ן פיר םיט געװארעז שריבען9גטערג1א מאנאט דעם

 נײ אין בתים בעלי דרעס פמ אםאסיאײשאנס םינף די
 טער9ב ד9ײנאיט״ די אסאסיאײשאן, םינפםע די יארק.
 אםאסיאײ־ די הײסם דאם אםאםיאײשאן׳׳, דרעם פעיד
 אר־ לאין בעםערער דער אין קאגטראקםאױס םח שאז

 ט9װ יעיאן די אח ש«ארם9איעג אלץ נאד איז בעם,
 שארם־ ר9sגאנ דער םיט קאמף א פירען מחען איר מים
 װעם זי ביז פארמאגט ײניאן די װאם קראפם אץ קײט

 זי גיז אדער אגריםענט דעם אעםערשרײבזמ םחען
.9י8ארגאניזא אלם ן9ר9ײ םארניכךםעם װעם

 ק-9קאל דער איז װײסעז, םיםגלידער אתזערע װי
 גאך יארק גמ איז םרײד 09דד אין אגריםענם םיװער

 פארהאנדלתגמ די יאמאר. ן9ם31 דעם ן9אויסגעגאנג
 ם9נײ א פאר אסאםיאײאנם די פוץ ר9ם9פארםר די םיט

 ־09syi םיםעז אין ן9חױב9אנג זיד ז9האב אגרימעגם,
 נם9אגרימ ם9י ייז ?9נדעתמ9 9װיכםיג קײן גער.
 יתיאן די תאם שטתחמ, איז שכיתת אמבאלאנגט װאס
מ י9י ®ח ז9רתג9פאד די פארלאנגם. ניט תי  זײמװ י

 ז9דגתיר9פאז־ ן9זאל בתים לי9ב די אז ז9וי9ג בלױז
ם טעסאדען, פארקױף אח 9קצי1פראז־ יע9זײ  נײ די »

 און ארביים ר9ם תאכען זאלען דרעסמאכער יארקער
 יתיאן די יאר. חדכן אײנקמפט העכערען א בםילא

ס בעלי די לײגם9פארג האם תי  Sttiooto's אן נ
 אר־ די פת אײנקתפט ם9י העמרעז זאל װאס פראגראם

 פאי־ ם9י ן1א 9איזק»י<ד יי ז9י939ה דדח בײםער
 פראגראס אזא is ױך, פארשטיים דרעםעם• פזץ קױף
 בתים לי9ב די פזץ ■ראסיטאן די פאדגרעסערען ײןא סה

» i9eesp אװזנרזחוד די <זר<גפארקלע ײיד װ ו * 
 TP אײ׳ימ יױןי is אחזארםמ, גט9געק דאד <מז חאם

 םוים לי9ב די פת ר909טיפאר די לעז9ײ ז.9דיעתג
ז93רשד״9*תס ז9ל9ײ ייז הענס 9נײד םיס 19*אנכא ײז־

w panis  t o n  an אנ m r y x n tr m. «190 ײאפ לסח
u װאנאז זעקס פארהאנדעלם n סןומין דאד i i *זל

 ניט זיך האט מען און אױסגעגאנגען איז אגרימענט טען
 טער־ דעם םארלענגערען געמחט האם מען געאייניגט.

 is ם1א אכען,11 ױי1צ גאך אױף אגריפענט דעם םח טיז
 אעטער־ ניט אץ םארהאנדלונגען די םארענדיגען קענען

 עקםטרא די װען איצט, אץ פראײקציע. די ברעכען
 נאך איז םארבײגעלאםען אױך ין1ש זײנען ײאכען ױי1צ

 װיל ן1א אײנעשפארם אסאםיאיישאן איין געבליבען אלץ
 םרעגט באדינגעגען. ײניאן די אננעמען נים פן1א באין
? עס מט1ק מי זיך,

די ערשטענס צױייפאכער: א איז ענטםער דער
 פראבלעמען געענדערטע איץ או־משטענדעז געענדערםע

 צװ־יקגעשטא־ דער ױיטענם1צ איץ אינמסםרי, דער אין
 אירע םץ אץ איגײסםרי דער םמ כאראקםער נענער
בתים. בעלי

 געװען איז יארק נמ װען ,o״s א אמאל געװעז
 דרעסעס םץ ענטערs פראמקציע איינציגער דער כםעט

 איז עם װעלכען םמ רענץ1קאנק קיין אמעריקע. אין
 האבען בתים געלי די געװען. גיט איז ענםער9 אנדער

 זאך. קײן װעגען זארגען געדארםט נים דעריבער זיך
 סיםםעם דיער געװען ניט איז עם םארשװענדעריש װי
 די םון אתיסגעדריקט עס די האבען יע,9פראח? «מ

 פח אויפגאבע די געלט. געסאכט האבען און ארבעטער
 שםענדיגער דער געװען איז ײםען9 יענע אין ימיאן דער

 יע.9אםא1עקםפל אװמעשגליכער דער געגען געראנגעל
 שכי־ העכערעז ,o״s ארבײטם דער םון םארקירצען דאם
 םאניםארע איעשםעלען גתים בעלי די צװיגגען תו^

 פארבעםע־ ענליכע אמ שעפער ליבטיגע אמ לוםםיגע
 יע,9ק1םראז־ שאפ םװעם פאר עדן גן דער אט רועען.

 אױם־ האט יװיאן די געװארען. םארניכםעט אבער איז
 באדינגעגען. מעגשליכערע אץ בעםערע אלץ געקעמםט

 דרי־ א םים ארען11גע ם5םארקיר את ײטs ארבײםם די
 געװארען. געהעכערט זײנען שכיתת ם1םינימ די םעל.

 נגען1באדיגג ױגיאן םװ װערען is ר1פם פאחוך א אין
 עםע־ געמסען בתים בעלי טײל א האבען קאנטראל, אץ
 נױ םון נאענט אנפאנג אין םאח׳ אװ ט1א שעפער נען

 האבעז עס ביז װייםער, ן1א װײטער אלץ שפעםער יארק,
 אין נגעז1נדער9 טעכנישע טס.9םארק נײע ן9געשאפ *זיך

 געשאםען אױך האבען מאשינען, זװן סםײל טעקםםיל.
 מאר־ אנדערע אין קאנקורענםען געםערליבע םמ נאל1 א

 גע־ זײנען יארק נױ אין ר9אב בתים לי9ב די קעםס.
 רעאקציאנערען זעלבען דעם ,םיט זעלגיגע די בליבען

 זעהען זײ םח םערסטע די אינמםםרי. דעד יף1א בליק
 אלץ גאך מײנט שפארען, נאז. זײער פון װײםער גיט
 םאר פרײז םמ פעגים פאר א ארמטעררייםען זײ. בײ

 םלאאר־מײדעל א אױף אײנשפארען דרעם, די יפמאכען1א
 דעם ײרך פארלירען זײ כאטש זאכען, ענליכע אדער

19S פארקלענערטער אין םיל אזױ םאל ■y’sprnr ן1א 
 ביי אלץ נאד הײסט מארק אין קאנקודירזמ םארקױף;

 אים [9393 פרייז, סדץ ריםײלער דעם ארונםערלאזען זײ,
 מייזט סעזאן ף10 בײם 1װע אפילו דיםקאמםעז, העכערע

 דערלײגט זײ 1האכע 1פראםיםע אנשטאט אז ארױס, זיך
 דער־ געםירם האכעז מעמאדען, םארםעז די אט געלם.

is  ,is קתים פארלױשװ אנגעהױמח האט יארק נמ is 
 האבען ארבײםער יאדקער 1ני די מארקעםס. אנדערע

 1אי םאנגעל פוץ סער אח מער אלץ ליידען אנגעהױבעז
 אר־ פולשטעגדיגע אח סעזאגען ע3ר1ק די אץ ארבײט

 לענגערע אמ נגערע9ל אלץ די אק בײטםלאזיגקייט
יממײאימ• ק9סל

 191193 םער ניט איצם 1שױ אה 1יתיא ר9י פאר
 שםמ־ ארבײט די פארקירצען ר9װייט נאך פח םראגע די
 פאר אחװ״ דדעם דער פאר פרײזען זײ העכערען אדער 9ד

 עװארען3 איז פראבלעםע װיכםיגסםע די שםתדע• די
 באנדלעך ר90 ארבײםער די פאר 19קריג is אזױ װי

y דח־כן p. פארשװלג־ ערמע,מפארעל די איבערלאהמ 
 העצערען is ױכען אזץ טעטאדען פראדוקציע דערישע

 קאנקד די אפשוזאכען םײנם שסמדע׳ *19• שכיחמ די
 גאך איז שעפער ר9יארק 1ני די iw פייזזיגקייט רענץ

 גיז די *ז 1פאדדיגסםע 9יליג9י די חח939«ארקל י9ס
דן דקאראי  ליך3א1ױפם« ר,9פיי 1ײגיא די .ערססאגו
is יאל9נ9< m u so דעריבער זײמװ האנסאן, חפװלמם 

ivimmsyi עװארזזג rwfusTfant ראליע די זיד יױף 
s וון ip t f i לי וױרן סן איגחםטדי דדאס די חיפ מ  ג
191*h 4911 א זיי W| ז״, אױף ארױפצװינמ! 1אפיל

 אינדױ די is אגג31צ ראציאנעלען מער א ,3יטי1נ יג1א
לעטנג. דיער אמ פראבלעמען םטריעלע
 איז ינהײם1א11ע3 שפריד־װארם, א אבער זאגט ױי

 םפעציעל באםעם, דרעס מאנכע בײ ר.1נאם ױיטע1צ די
 בעסערער דער םץ קאנטראקטארס טיפ געװיםען א בײ

 אלטםרענקײ דער םדן ינהײם1געױא די איז ארבײט לאין
 און פראײקציע םמ מעטאדע פארשװענדערישער שער,

 רא•3 דה־ך עקזיםםעגץ פאראזיטישע די אץ 3נ1פארװאלט
 גע־ ארבײםער, די םח חשבץ 1ים1א פראםיטע! ע3שענדי

 נים דערםיט זיך װילמ די אץ גאטזד צױייטע די ארען1ו
 ארױםצװינ־ ענטװעדער דעריבער מת ױניאן די שיידען.

 פראצראם ע11קטי1קאנסטר איר 1עלעמענטע די אױף גען
גאנצען. אץ זיי םיז איגמםםרי די באםרייען אדער

 1אתםערממע איצם האם 1ײניא די ױאם איז דאם
 דער םץ קאנםראקםארס עשפארטע3איינ די is ג1באצ אין

 די .1אםאסיאיישא רערס1םעקטש1מאנ דרעס 1לאי בעטער
 אמםערשרײ־ נים אז גערעכעגט, פנים א האט חבדה
 דער מי לײך3 1יא31י די װעם אגרימענם, דעם 3בענדי

 סםא־ א 1ערקלערע אויםגיץ, װעט אגרימענט אלםער
 1פארלירע 1מעלע ארבייטער די סטרייק. א אדער םעיזש

 ניט װעלען רערם1םעקםש1מאנ אץ דזשאבערס די שכיתו^
p גצמאט^ ארגיים זײ«־ קריגמ m  i n ײ «ײף 

 19393 19«ח די 19ל9װ שםארק, 19ר9וו 0911 עלעמענטען
 19ר939ה א — Jiimn 9ל9י39ספ קאנםראקםארם די

 אנ־ ים3 19ל9ײ זײ 93ל9ײ ל■9ה פלאר םאר נם9פראצ
 די .19פראםיט ר9מ 193ליי3 די ט9ײ ם9 אמ 19ל9שט
 ם9, אז רט,9רקל9 י93א 193הא 1מניא ר9י םמ י9םיר
 190 װי קאץ״ א 1939׳3הר is 39װ איץ װי ר90 דא איז

 די רט.9יקל9ד נים 1ײניא די האם סםרייק קיץ זאגט.
 םאר־ is 19װאר93 רט9אז־093אױם 19דינ ר9ארפייט

 אפ־ 3נ9שטר 19ז אמ י9י9ש די 1אי 3םארלױםי ן93ליי3
 9ירם3יפלי8דיס די אמ 1ײניא די לס•1ר ײניאן ן9היט
 09פאם די 1933װיis 8 31393 שטארק זייממ ר9ליד3םים

 ם.39רים3א 1א ר9אי־ םיט 1933133פאדי יאז31י אפהיטזמ
 is 19331םארםליכם קיץ יט3 ם9אי י93א האם 1יא31י די
 װי ײם9 9י9י 1* 19יל3הא 19? אמ םראקםארם3קא די
 אם11 9רשם9 דאם אץ .3ײטי3 פאר 193פי93 ט9ײ זי
 חשאבם די כאשיממ is כדי 1םא93 האט 13יא31י די

r 93 ,19סט3םארדי 9י9זײ אץ ר9ט9ארפ די םץ s19ײ 
9 isװאס רס9קטשוד9פ13סא אץ דזשאפערם 193רלױ 
 is טראקםארס,3קא די is ט93אי* ר9זײ אתים 193י3

 19ל9ושט8 אח ר9פ9ש ײד03אי 9ר9זיי 19ר909ר3פאר
•193פאשי אד3

 אםא־ די םיט ם39רים3א ם9ד 1אי 19קם31פ 9יי3 (די
 *is 19 איז װאחמ,93 19מ13933א איז אם11 03סיאײשא

 םאר־ רם9װ רםאים911א פמ קט31פ ם9י 1939ײ 331י9קל
 *93, 193טי3הײ 1אי םלאץ י9ד3א 1א יף1א טלאכם39ם9
קייט״.)3כטי9ר

r ארמניזאציאנס נרױסער w m rs אננעפאנגפו פױיד דחגם סאװ אװ
בא־ wmp9iP9 ראל9393 י9י no באשאס אױםן

 אט3סא 09י 19חױפ933א ל93שא9319ם3אי די האם ארד,
 *3אי דדאם 19ד אק ץ9םי9ק osrsst'sssis שטארקזװ א

 יאח^ נײ אתם ד9םל9שם אץ ם9שט די אק תםםוײ
 בא־ די ז9ידר3א31א is 93א3אױם די האס סיעמ9ק י9י

ל 9י39דײם  יך1 193חא װאס 19י9ש ס9דר ים־ימתמ3 מ
ח חשױײי נײ יארק׳ ײ3 אץ ט9ילאדי933א ם39089ל  י

 ״9p ניו <אח 19ײם31א 1» 190שםא ל3אל339 1י3 די
19P .דאר דח*ו זיו 193הא 19■ 9ש 9נײ םך א מאו״קעם 
 צאל היבשא א אח 19139393 939י איז 0390993 וױים
po 3 1933אלא3 זײ isװאם 019קטשוד9013סא 19יארק 1י 

 dw p^p ניו r* 19י9ש 919זײ פירם93ױם1א האבען
ח 1933133באדי nrsp פח אתיסונחחמחמזיד  יתימ י

םליכקײם.1םווא3א1פא
«י n ײי v r nssp קײם3םי9ם ס3יאיזאצ3א3אר די 

אג״ 193וײ וזאם 19139393 י1 אין 19*9ש דראד די איז
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 דעפארט־ אינטערנעשאנעל צווײ די םון געווארען געפירט
 אװ אוט איםטערן דער דארטען, אפערירען וואם מענסס

דיו גארכענט קאטאן דער און דעפארטמענם טאוץ  דע־ ט
 דעם פאר געעםענט אינטערנעשאגעל די האם ■ארםמענט,

 די אנפירעז װעט װעלכער אםים, ספעציעלען א קעפפעין
 אפים דער שטעטלאך. און שטעט אלע די אין ארבײם

 גע־ װעט און אויפזיכט אונטערן געווארען געשטעלט איז
 זימערמאן, טשארלם וויים־פרעױדענט םון װערען פידט

 און 22 לאקאל יוניאן, דרעסמאכער דער םון םענעחשער
 קא* דעם פון מעגעדזשער אסיםםענט סטאלבערג, לואיס
 םון אורלויב געקראגען האבעז זיי .10 לאקאל טערס

 דעם אנצוםירעז צײט מאנאטען פיר פאר לאקאלס זייערע
קעמפעין. אוגאגיזאציאנט

 געווארען געעםענט איז אםיס ארגאניזאציאנס דער
 םטריט, םע16 װעסט 3 געביידע איגםערנעשאנעל דער אין
 ארבײט• גאנצע די װערען אנגעםירם וועט עם װאנען פון
 וואס קעמפעין דעם םון םארנעם דער איז עם גרױס וױ
 דערםון זען מען קען אונםער נעמט אינטערנעשאנעל די

 אר־ דדייםיג געווארען אנגעשםעלם שוין זיינען עם װאס
 וועט קעמפעין דער ארביים. די אנצוםירען גאגיחערם

 דזשאינט דרעם דער פון מיטהילף םולע די האבען אױך
 דעפארטמענט טאון אװ אוט איסטערן דעם םון באארד,
 וואנ־ העגדי וױים־פרעזידענט םון אויםזיכט דער אונםער

 אג־ דעפארטמעגם טוײיז־ גארמעגם קאםאן םון און דער
 דיערע רײזבערג. עלייעם וױים־פרעזידענט םון געפירם
 איבעראל ארבײט דער אין מיםהעלםען וועלען םטעפס

הילף. זייער אין נויםיגען זיד וועט םען יחגז
 די ױגיאניזירען צו קעמפעיז דעם װעגעז רעדענדיג

n rn קידובינס פרעזידעגט האט יאד? נױ ארום שעפפר 
 צװישעז פארבינדונג ענגער דער איבער אז *גגעװיזען,

גע־ און שטעט פארשיידענע די אין שעפער דרעס די

ד סלאוס או א נ ם נ אי ש ס־ ח ע פ או  ם
אן פינם ל יוני א טו אנ ץ ס  שםאם א

s און i s װ אוו סא

 מיטיג אבסאלום עם איז םעריטאריעם, די אין גענדען
 צענטער איין םון װערען אנגעםירט זאל ארבײט די אז

ערפאגרייך. זיין זאל עס אום
 פרעזידענט האט — לאגע א איצט האבען ״מיו־

 שטעט פארשיידענע אין שעםער וואו — געזאגט דובינסקי
 מעין װי אנדערע די פון איינע וױיט אזוי געגענדען און
 אר־ אדער פירמע איין צו באלאגגען פענסילװײניע, און

 מא־ אדער דזשאבער זעלביגען דעם און אײן םאר בײטען
 מיט האנדלען םירמע אזא צוױנגען צו נופעקטשורער.

 מיר מוזען באדינגונגען, ױגיאן גאכגעבעז און ױניאן דער
 גלייכ־ ארבײט איר אפצושטעלען פאזיציע א אין זײן

 םעמפעל־רום דעם פון שעפער, אירע אלע אין צײטיג
 םארװארפענםטען דעם אין שאם איר צו ביז יארק נױ אין

 אר־ די װען װערען דערגרייכט בלויז קען דאם װינקעל.
 אונטער אפים צענטראלען אײן םון אנגעםירט װערט בײם
פירערשאפט. געמײגשאפטליכער ץיין

 פארגאנ־ בתים בעלי דרעס די םון פראקטיק ״די
 שםעט, םארשידענע אין שעפער זייערע דערצואווארסען

 די ביי ארויםצורופען אום אנדערע די פון איינע וױיט
 קאגקורענץ און דזשאבם די פאר מורא די ארבײטער

 מאכען וואם ארבײטער גרופען םארשידעגע די צװישען
 דורך װערען אפגעשטעלם מח און קען ארבײט זײער

 אגווייזען דורך און שעפער אלע אין אקציע גלייכצײטיגער
 זיינען אינטערעםען אלעמענם זייערע אז ארבײטער, די
 אז ארבײטער, די אויםקלערען מוזען מיר זעלביגע. די
 ארבײטס בעםערע צו בארעכטיגט גלייך זיינען אלע זיי

 זיי אז שכירות, און שםונדען ױניאן צו באדינגונגען,
 אונטער םאראייניגט שםיין דורך דערגרייכען דאם קענען

 םארטײדיגם װעלכע אינטערנעשאנעל, דער פון פאן דער
 קליידעד טדויען אין *רבײסעד אלע םון אינטערעסען די

םרייד״.

 אנדערע אין םיסטעם ארבעטס דער אין איבערבײט דעם
וואך. םון נאך ארבעטעז קלאוקמאכער די וואו שעפער

איי־ געקענט ניט זיך האט מען וואם דעם איבער
 דזש. עגד ״עיטש. םירמע דער מיט פרייזען אויף גיגען

 אלע אין ארביים די אפגעשטעלט ױניאן די האט בלאק״,
 םירמע. דער םאר ארבײםען וואם שעםער קאנטראקםינג

 ״םםעטעז דער אין געווארען אפגעשטעלט איז ארבייט די
 פע־ םון קאוט״ ״בערקסאן קאמפאני״; קאוט איילאנד
 ריװער׳ סאוט םמ קלאוק״ *ראטגערם דזש.; ג. טערםאן,

 קאנ.; בריםייז, נױ םון גראדערס״ ״סאקאל חש.; ג.
 ״קלעמא ךזש.; נ. העמאנטאן, םון קאום״ פי. ענד ״םי.

 ״םיט־וועל די און דזש. נ. קלעמאנטאון, פון קאוט״
דזש. j קעמדען, םון קלאוק״

 אן םירם דעפארםמענט טאון אװ אוט קלאוק דער
 ,״םעי די שעפער אנטלאפענע צוױי די געגעז םםרייקס די

 קאנעטיקוט היױוען, נױ אין קאמפאני״ מאנוםעקםשורינג
ט״י ״עיחשעקם די אח דזש. ג. עליזאבעט, אין קן

 באזוכט פײנבערג מענעדזשער גענעראל
געגעגדען טאון אװ אוט

 די דערנעענםערען צו ארבעט די אמבאלאנגט וואס
 זײ באקענעז און שעםער טאון אװ אוט די פון ארבייטעד

 האט יוניאז׳ דער םון אבזיכטעז און אויפגאבעז די מים
 קלאוק דער סח פײגבערג ישראל מענעדזשער גענעראל
 אר־ די באזוכעז פערזענליד אנגעהױבען באארד חשאינט

 זײ מיט זיד אמ שםעםלאד אח שטעט די אין בײםער
 ער־ םײגבערגם לױם אױפקלערען. זײ אמ דורכרעחגז

 שטעםלאד און שטעט אלע באזוכען ער וועט קלערונג,
 זין געסינען עס וואו קאנעטיקום און תשוירזי נױ איז

 פאר־ די ביי ארבייטער די אדרעםירען אמ שעפער קלאוק
זאםלונגען.

םאל־ איז אפגעשטאט ער האט באזוך ערשםעז זײן
פאסעיק *ת סריהאלד יארק: נױ ארום שטעם געגדע

 י. 4 ביקאן״ קאנעטיקוט; בריחשפארט, ײשוירזי; נױ אין
 גע־ יענע אין שםעםלאד אנדערע םתען האלגעז א אח

גענדעז•
מרג מענעדזשער גענעראל ײנ װא־ איבעראל איז ס

 זײנע אמ ארבײםער. די פון געװארעז אױםגעטמעז רעם
 םפמיעלע די איבער גערעדט פײנבערג האם רעדעס

 און האבעז םאח אװ אוס ארבײםעד די ױאס •ראבלעמען
 פאר־ געגזײטיגעגע א אמ עס נויםע וױ אגגעוױזען

 את יאי־ק גױ אין פאכער קלאוק די צווישען שםענדיגונג
 פראב־ באזוגדערע די פון םאון אוו אוט אדבײטער די

 זיד• ראנגעלט זײ פון טייל יעדער וועלכע םים לעמען
 אני דאם און םארשםענדיגוגג געגענזייסיגער דורך בלױז

 אינטערעסעז די פון געמײנשאםםליכקײט די עדקענען
ד• און באשיצם יתיאן די װעלכע ארבייסער 7אל אח  מ

 און מװינען קןנןן ארבייטער די װעלען גלײד, טײדיגט
זײ■ מדםײדיגיח

ענער־ גענומען זיך האט באארד חשאינם קלאוק די
 שע־ די אין קאנםראל ױניאן דעם םארםעסטיגען צו גיש
 געטאן, ווערט דאס םאון. אװ אוט אמ שםאט אין יער

 אי־ קאנםראל בעסערען א איינשטעלען דורך ןרשםענם
 וױפיל או־ן וואו גענוי װיסען צו אום טראקינג די בער

 נענ* דורך צוױיסענם, ארויםגעםירט; ווערט עס ארבײט
 קלאר איז ארבייםער טאון אװ אוט די בחגגנעז נמר

 דער סח אבזיכטען און אויפגאבען די זײ םאר םאכעז
 סיםטעמאטישעז א דוו־ד דריטענס אמ באאײ חשאינט

 פון קאמיםעם פריױויליגע דורך שעפער די פאטרולירען
 ארביים וועגען רעגולאציעס די אז זען צו םיםגלידער

װערען. אפגעהים זאלעז שםונדען
םרא־ די איבער קאנטראל דעם אנבאלאנגם וואם

 גע־ איז ער װי זעלביגער דער סיסטעם דער איז קיגג,
 װערם איצט וואס אונטערשײד דעם מיט םריהער, רוען
 אונטערן געשםעלט אפאראט קאנטראל גאגצער חנר

 װע־ באריבםען די טשערמאן. אוםפארשעל פון אױפזיכם
 ױערען וואם סחורה שטיקער און ארגעט באנילאד די גען

 מאנוםעקםשורערס און חשאבערם די םון ארויסגעשיקם
 איבער־ װערען שעפער, קאנטראקטינג אין אויסצומאבען

 קוקעז װאס קאנםראלערם די איז אםיס דעס צו געגעבען
 גענע־ אױםזיכם. זײן אונםער שםײהען טראקס די נאך
מרנייגם, איז פײנבערג ישראל םענעדזשער ראל  אז אי

 דער װעט באאח־ קאנטראל פמ אױסזיגם אוגטערן
 נעסער ארבעט פמ ארױםשיקעז דעם איבער אויפזיכם

ארבעםען.
 געװארעז ארײנגעשיקם איז װאס םטעף נײער דער

 לױט האגען םאון״ אוו אום שעפער די קאנםראלירעז צו
 מענעדזשער נײעם דעם פילער, * פון באריכם דעם
 אום־ שױן דעפארםמענם, טאון אוו אוט קלאוק דעם פון

 זייערע אק שעפער די םיט באקענען צו זיך פעיעס
 אי און שעפער די פון פראבלעמען די און דיסםריקטען

 םילער וױ לעזעז• *ו פראבלעםעז די עגערגיש בײטעז
 ערשםע די אין אגענםען ביזנעס די בעזהא ער.איב גים

 די־ די איבערגעגומעז האנען זײ װאס װאכען צטליכע
 שע־ די אין וױדטען 218 אפגעשטאט שױן ען,סריקסס

םיםיגגעז; שאפ צענדליגע אפגעהאלםעז האבען פןו;
. .

ס שםיק אויף געװארען פארביטען סיטטעם מ ר  לויס א
 אנגעטפעז האם באארד חשאיגם די ודאס ■אליסי ד«ר
ר אױן• דן ת ם ב ײגמרג׳ ר .אפיפגווקאמרנ פ קלײק ת

m סאון w ya u n wn חדגאזפיחװ איצט זובט

גערעכטיגקײט ►(-----------------------—
 די פאטרולירען קאמיטעס פרײװיליגע

שעפער ,
 אויך מאנאט דעם האט באארד דזשאינט קלאוק די

 צו מיטגלידער פרײװיליגע םון קאמיטע א ארגאגיזירט
 שטוגדען ױניאן די אז זען און שעפער די פאטרולירען

 ארגאגיזירט איז קאמיטע די װערען. אפגעהיט זאלען
 האט ױניאן די װאם מיטינג אםפעציעלען בײ געװארען
 אק־ 500 איבער יאנואר. םוף צװעק דעם פאר גערופען

 קא־ דער אן אנגעשלאםען זיך האבען מיטגלידער טױוע
ארבײט. דער צו גענומען שוין זיך האבען און מיטע

 פאר־ די אדרעסירם האט םײנבערג װײם־פרעזידענט
 מיםגלידער אקטיװע די צו אפעלירט האט און זאמעלטע

 ארגאניזאציאנס דעם פון ארבײט דער אין העלםען צו
 איז עם וױכטיג װי אנגעװיזען האט ער דעפארטמענט.

 באשיצען צו לייט ױניאן איבערגעגעבענע םון ארמײ אזא
 געװארען דערגרײכט איז װאם סםאנדארדס ױניאן די

קרבנות. און קאמף פון יארען דורך
ארגאני־ פון מענעדזשער בארוכאװיץ, י. ברודער

 םאר־ םארזאמעלטע די םאר האט דעפארםמענט זײשאן
 םאר־ האט ער ארבײט. םאר פלאן גענויעם א געלייגט
ז איז װערען אײגגעטײלט זאל שטאט די אז געלייגט  מ

 םאר־ די ברענטש. יעדען אין גרופען מיט דיסטריקטעז
 שױן האבען און אנגענומען פלאן דעם האבען זאמעלטע

 אז ערווארםעט, ױניאן די פוגקציאנירען. אגגעהױבען
 אין םיםגלידער ױגיאן אקטױוע צאל גרויםע די דורך

 בעםערען א אײגצושטעלען געלינגען עס זאל קאמיטעם די
 ענער־ אויך און שטונדען ארבײםם די איבער קאנטראל

 ױניאן די וואם טעטיגקײטען םטרייק די אגםירען גישער
_____________________________________אן■ פידמ

ױ ה די א או  לאסאלס הל
ױ אין ה נ ר א י

 סץזאז דעם איז יארק, נױ אין טרייד קלאוק אין
 געײעז איז איבערהויפם ביזי. אויסערגעוױינליך געײעז

 גיס לאנג שוין אםערייטארס. די םאר ארבײט סך א
 נױ איז אפערײטארם קלאוק פאר נאכםראגע אזא געװען

םןזאן. ספרינג איצםיגען דעם אין װי מארקעם ^יארקער
 חנר םאר אנגעגעבעז װערען אורזאכעז םארשידענע

 םער־ צום זיך לײגען וואס די טרייד. קלאוק אין ביזי
 בענ־ װאם די״ זיין צו םיר שיינעז שכל, אויםן םטען

 איע־ קלאוק דער םון מענעדזשער קאפלאן״ דזשאמין
 אין אגגעגעבען מיר האט 117 לאקאל ױניאן רייםארם

 ער האט ערשטעגס, לאגע. דער איבער געשירעך א
 םטאיל פעגיש דער װאס ׳דעם פון עס קומס אגגעוױזען,

 חנר״ געװאחןן• אויסגעשפילט באדײםענד שויז איז םוט,
 די געמאכט האבען װאם שעפער םילע זײגען גאך צו

 ארבײט מיליטערישע מיט סארגומען איצט םוטם סארט
 האט דאס סוטס. סרויען די נאך גים זיך יאגען די און

 קלאוק די אין םוטם אויף ארבײט די אריבערגעװארםען
שעפער.
טןק• די װאם דעם איבער איז אוחאכע צװײטע א

 םוטס, מאר װארע די פראדוצירען ײאס מילען םטיל
 קעגעז באשטעלונגען, רעגירונגם םיט ביזי איצט זײנען

 װארעס׳ םעגסי פראדוצירען םיט אפגעגעז ניט זיך זיי
 דער פמ אויםארבײטוע די מים אליין שוין האבען װאם

־ קלאוק די םטאילס. םארשידענע געשאםען ווארע  מ
מיז צו געצװאונגען דעריבער זײגען נוסעקטשורערם  ג

 קאמילײ ױרך סםאילם די שאםעז און װארע אײםאכע
 או| שניםעז קראם פאקעטס, לופס, וױ ארבײט, צירםע

 *ו ארגײס מער דא איז עס m םאכט דאס ענליכע.
 איז מלחמה דער איבער דריםעגס׳ םום. אויפן נייעז

 1פי שםראם דעם אפגעקירעוועט האס וואט אייראפע,
 די גאד אײראפעאישע די פון רײזענדע אםעריקאנער

 פ*ר* יאר דאס װערט חױארםעז׳ וױנטער אמעריקאגישע
T וױיסע ךי וױ םוטס, זוםערדיגע םער סיל קויפט i 
 איר־ אלע די עגליכע. און םוםם ביטש פאלס בײט,
 TO די געשאםען עס האבען געגומען, צוזאםען זאכעז

 ניי איז םאכער קלאוק פןןר גאכפראגע גרויםע זתדערם
יארק•

 פיקט דער אורזאד, די וײן גיס אבער זאל עם װאם
על »ח טאכער קלאוק די אז בלײגט. מי  קלאוין די ספ

 י>° סעזאז• גוםעז א יאר דאס האבעז אפערייםארס,
אז׳ בענחשאמין פון ערקלערונג דער לױם האט.  מיל

 ותי° שװעריגקיממז פריחערז־יגע טאנכע פארגרינגערם
 ** p* סגעה^ Dfn יתקןן ^•ערײמרם קלאוק רי

ײו אגדערע, שאםעז ח פװןדיגקײסןן נ «  זאי ילא?אל פ
מ דילעצםזנ לי ״ קל זזהאב םעזאנעז, י ,* ״ «יקד  •יי

״יז ארבײטםלאזיגקײם פון געליטען שווער רײםארם

------------------------?■4 ו94ו טערץ,
 צו אזוי װי געװען איז לאקאל םארן פראבלעם די

 שטיצען אדער ארבייטסלאזע די םאר פלעצער קריגען
 ניט ארבײט קײן האכען װאם די וױיניג װיפיל םיט

 אםע• גענוג קריגען פון פראגע א איז איצם געהאם.
 אװער־ די קאנטראלירען און שעפער, די פאר רייםארם

 וױיל ערלויבען עס םוז םען װאו דארם ארבײט טיים
 לאקאל דער קריגען. נים אפערייטארם קײן קען םען

 שםרענג װערט אװערטײם די עצד- אן זיך גיט אבער
 אװערטיים ארבײטען צו ערלויבעניש און קאנטראלירם

 אב־ איז עם װאו שעפער די אין בלויז געגעבען װערט
 אײנ־ זיכער װעלען קלאוקמאכער די נויטיג. סאלוט

 שװעריגקײטען די האבען צו בעםער איז עם אז שטימען,
 שװעריגקיײ אנשםאם אפערײטארס, אין מאנגעל צוליב

 ערשםען דעם אין ארבײם. אין מאגגעל אויס טען
 פאל, צוױיטען אין לעבען׳ א מיטגלידער די מאכען פאל
צרות. איז

פינישערם. די בײ לאגע די איז ערגער אביםעל
 וױיניג זײער האם באװאוםט, װי סעזאן ספרינג דער

 פאר קײן נישםא איז עם וױיל פינישערם, פאר ארבײט
 סי־ די פאר ארבײם מערסטע די גים װעלכעם טרימימ
 אין ביזי דער איבער סעזאנען. ױינםער די אין נישערס

 די האבען סטאילם, קאמפליצירטע מער די און םױיד
 װי ארבײט מער ביסעל א סעזאן דעם אמת םיגישערם,

 סעזאן. םפריגג געוױינליכען א אין געהאט װאלטען די
 אלע פאר ארבײם שאפען צו גענוג נים אבער איז עס

 םי־ 200 ארום ױניאן. םיגישערם דער םון פיטגלידער
 לאקאל פון געווארען רעחשיםטרירט זײנען גישערס,

ארבײטסלאזע. אלס 9
 םארקין, איזידאר םון רעקאמענדאציע דער אויף

בא־ דעריבער 9 לאקאל האט לאקאל, פיו פעגעדזשער

ם סאטאן ענ מ ר א ד ג ױי ם־ ם ר א  דעפ
ט ס םענ ענ כ ציי ר א ס ם ױ ר אלג ג פ ר ע
 דער םון דעפארםמענם טרייד גארמענם קאםאן דער

 וױים־ םון םירערשאםם דער אונטער אינטערנעשאנעל
 םארציי־ מאנאם דעם האם רײזכערג, עלייעם פרעזידענט

 אין ערפאלגען גרױםע אויסערגעוױינליך עטליכע כענם
םירמעם. װיכםיגע ארגאניזירען

 די םםק אן איז ערםאלגען די םון װיכםיגסםע די
 דער אין געוואונען האם ױניאן די װאס אפשטימונג
 רױוער, םאל םון קאמפאני״ מאנוםעקםשורינג .האר־ליע

 גאר״ קאטאן גרעםםע די איז םירמע די מאסאםשוזעטם.
 איבער זי באשעפםיגט םעזאן אין לאגד. אין פירמע םענט
 אנגעשםרעגגטע שװעחג, דורך ארבײטער. טױזעגם צוױי

 דעפארםמענם, סרייד גארמענם קאטאן דעם פון ארבײט
 דער םאר איינם צו םינף געשטימם ארבײםער די האבעז

 קאלעק־ אין םארםרעםערין דיער אלם אינםערנעשאנעל
 דורכ־ אמ װאם אפשטיפונג אן בײ םארהאגדלוגגען טױוע

 אונםערן םעברואר טען15 דעם שבת. געװארען געפירט
באארד. רילעישאנם לעיבאר נעשאנעל דער פון אויםזיכם
 גארםענט קאסאן פון םארטרעטער ראם, װיליאם װי

 םאל אין אינםערנעשאנעל דער םון דעפארםמענם טרײד
 בא״ אפשםיםונג דער אין ױך האבען באריכטעם, ריװער

 געשםיםם 778 האבען זײ, םון ארבײםער. 934 טייליגם
 די געגען• 158 בלויז און אינטערנעשאגעל דער םאר

 אינ־ די אנערקענען םוזען איצט דעריבער װעם םירמע
 אג• אן װעגען איר םיט םארהאנדלען אמ טערנעשאנעל

רימענם.
 יוניא־ אין אינטערנעשאנעל דער םיז ערםאלג דער

 אן פון רעזולטאט א איז פירםע, האר־ליע די ניזירען
 ױניאן די װאס קאמף ענםשלאסענעם אױםערגעווײנליך

 איבער םון םשד אין סירםע דער געגען אנגעםירט האם
 נאך זיד האם םירםע דער געגען קאםף דער יאר. םיר

 גע־ אריבערגעםראגעז איז אח שיקאגא אין אנגעםאנגען
 אנגעווענדעט האט פירםע די ריװער. פאל אין ײארעז
 אבער יוניאז, דער םת אױסצוהיםען זיך םיםעל יעדען

געלוגגען. ניט איר איז עס
גאר־ קאםאז ךי זינט מאנאםעז, עםליכע לעצםע די

 אונ־ אינםערנעשאנעל דער פמ דעפארםםענט טרײד מענם
 רײז־ ללײעס וױיס־פרעזידעגם םת פירערשאםם דער םער

 די ארגאניזירעז צו קעםיזדן דעם פארשארםם האם בערג
 געװארען געראגגעל דער איז סירפע, דער פח ארבײסער

 סירםע די האם דעמםבער זמם ביםער. באזמדערס
 ירעןארהרמע צד קעםפזױז םיסםעמאםישעז א אנגעהייבעז

 זיץ אנשליםזח פון זײ צוריקהאלםען אח אדגײםער די
עו אז  •090א3 די פיז אגענםלז די אינטערנעשאנעל. ו

 אױסםרעגעז וןגיפן זיך תאכעז פארלײם די םפעזױעל
ו נןלאנגפן זײאר װעגעז ארבײסעד די און ױגיאן דןר נ

 ארבייםען וואם םיםגלידער די באשםייערען צו שלאסען
 םען װעלכעט שכירות, וואך אײן םון םראצעגם 15 םים

 דא־ םויזעגד 25 ארום אריינבריינגען זאל ערװארטעט
 איז עם םיםגלידער. ארבײטםלאזע די שםיצען צו לאד

 אוים־ װעם וואם דריי פון קאפיטע א געווארען ערוױילט
 וואם מיםגלידער םון שםיצע פאר אפליקאציעם נעםען
 האבע) אדער וױיניג זייער פארדינם םעזאן דורכן האבען

דזשאבם. קיין געהאם גים גאנצען אין
 אויך האם 35 לאקאל ױניאן פרעםערס קלאוק די

 אװערטײם, און ארבײםםלאזע פון פראגע די דיםקוטירם
 אויס וױיזם עס װי מאגאט. הײגטיגען םיטיגג א בײ

 ארבײטםלאזע מאגכע אויך נאך פרעםערס די האבען
 יוםף פרעזידענט וױיס םעזאן. ספריגג גוטען דעם טראץ

 צום באריכםעם האם לאקאל, פון מענעדזשער ברעסלאו,
 םרייד, אין ביזי איז עם וואם דעם טראץ אז מיטיגג,

 פרע־ די פאר אװערםײם קײן לאקאל דער ניט ערלויבם
 ארױפצו־ פלאץ פאראן איז עס װאו שעפער, אין סערס

 איז באריכם, ברעםלאוס לױם פרעםערם. נאך שטעלען
 א ארויפצושםעלען ארום אזוי געלוגגען לאקאל דעם

חשאבם. אויף ארבייםםלאזע צאל גאדײטענדע
 ברעסלאו י• םענעחשער האם םיםינג זעלבען בײם

 לאקאל. םון באריכט םינאנציעלען א אפגעגעכען אויך
 האם יאר, לעצםען דעם דורך אז באריכםעט׳ ד״אט ער

 דאלאר טויזענד םינף איבער אויםגעצאלם 35 לאקאל
 איז, דאס פרעםערם. איינציגע צו בענעםים םטרייק אין

 איז עס װי םיל אזוי מאל עםליכע אנגעװיזען ער האט
 יארען, םריהערדיגע אין יערליך געווארען אויסגעצאלט

 דאם אנגעפירם האט באארד דזשאינם די אז וױחט און
לאקאל דער וועלכער אין פאליםי אגרעםױוע םער א יאר

הןןרמןד גהנגען סיסן טגעייןזלפען ס

 הויפט־פאר־ דער םיםגלידער. זיץ געגעו די ווארענען
 םאר רעדע א געהאלטען האט םירםע דער םון װאלםער

 זיך וועלען זיי אויב אז געווארענם זיי און ארגײםער די
 דעם צוםאכען םירםע די וועט ױניאן דער אן אנשליסען

 ארבײםער 11 ארבייטסלאז. בלייבען ורעלען זײ און שאם
 אר־ דער םון געווארעז אנטזאגם דינעז םירםע דער פון

 פארלאזען צו אנטזאגט זיך האבען די וואם דערםאר בײם
 דער םארקלאגם דאן האם אינטערנעשאנעל די ױניאן. די

 גע־ זיד און באארד לעיבאר נעשאנעל דער םאר פירםע
 דער םון אריעםישונג די סםרײק. א צו גרײםען נוםען

 םון םעיאר פון םארלאנג אויםן באארד לעיבאר סםעיט
 אנטזאגםע די םירםע דער געצוואונגען האט רױוער םאל

נעמעז• צוריק ארבייםער
 פארשטארקט סיל זײער האט אינםערנעשאגעל די

 אריבער* האם און ארבײםער די צוױשען קעםםעין איר
 באםעלקערוע גאנצער דער פון םיםפאםי די געוואונען

 די דורך קעמפעיז אױםקלערונג אן דורך ױניאן דער צו
 פראג־ ראדיא ספעציעלע און ליםלעםם צײטונגען, לאקאלע

 שלעכ־ די אויפגעדעקט האם ױניאן די וועלכע אין ראםען
 װערען ארבייםער די וועלכע אונטער באדיגגונגען טע

 אום׳• אויך האט ױניאן די םירםע. דער אין באשעפטיגם
 םיר־ דער פון םענות די ארונטערגעריסען גרחמנות׳דיג

 כםדר האם ױניאן די שלעכטע. דינען געשעםםען אז מע,
 געםאכם האט סירםע די וואס פראםיםען די אויםגעדעקט

 געהאלםען געשוואלענע די און יאר פאר לעצםע די דורך
 םארוואלםען םאר בתים בעלי די געצאלם האט זי וואם
 אױפדע• די אט םון רעזולםאםען די געשעםט. דעם

 ארבייטער די װעז שבת יענעם געזעז םען האט קונגען.
 קאלעק־ םאר שטיםען זייערע אםגעבען געגאנגען זיינען

 סינף געשטיםט האבען זײ פארטרעטער. בארגעינינג םױו
אינםערנעשאנעל. דער פאר אײנם צו

ױגיאױדרט שעפער נײע פינח
 קאסאן דער װאס ערפאלג גרױסען דעם אויםער

 פאנאט דעם געהאס האט דעפארםמענם םרײד גארםענט
 םאנופעקםשורינג ״האר־ליע דער אין אפשםיםונג דער איז

 םינף יתיאגמירם דעפארםםענם דעד האם קאפפאני״,
 געװאונען און גרױםע, גאנץ זײ םח םאנכע שעפער׳ נײע

 פאלגענדע ארבײטער. ‘די פאר סארמםערונגען װינטיגע
םירםעם: םינף די זײנעז

 װילםינגםאן, פון קאמפאני״ װײםם ״פאסקװאנא די
 דער םים אגרינזענם אן אונטזנרגעשרימן האם דעלעװער,

 זיך האנען שאפ דעם ®ון ארבײםער םופציג די און יוגיאן
 אגריםענם דער אינסערנעשאנעל• דער אז אגגעשלאםעז

 פי־ דער פון אפיס אין געװארען אונםעדגעשריבעז איז
 איז יתיאן די אםאסיאײשאן. ררעם און וױיסם לאדעלפיע

 און געררײזב וױים־ארעזיז־פנם פון מראמצזפאר געװען
 דפד פון םעגעדזשעד אסא, סעםיועל טגועױערפ ״סװ

יוניאן. פילאדעלפיע
עםאנ־ ױי א קאפפאגי״ װײסט ,ווןולין די אױך
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 72 באשעפםיגט וועלכע װילםיעםאן, אין םירםע לירטע

 אונםערגע־ און געווארעז ױניאניזירם איז ארכײטער,
אינםערנעשאנעל. דער םים אגרימענם אן שריבען
 םון קאםפאני״ דרעס םשילדרענם .רעינבאו די

 ארבייםער 125 באשעפםיגם וועלכע דזש״ j םרענטאן״
 םאגיגען צוױי א נאך ױניאן דער מים געםעםעלט האם

 אויף דיעכערוגג א געװאונען האבען ארבײטער די סטרייק.
 וואקאציעם. באצאלםע אמ באדיגגונגעז ױניאן שכירות, די
 אגגע־ זיינען שעפער, דריי אלע די פון ארבײםער די

 ראח אדא װעלכע פון 217 און 228 לאקאלם אן שלאסעז
מענעדזשער. איז

 האס דעפארטמענם םרייד גארמענם קאטאן דער
נעם ארגאגיזירט אויך .  קאםפאני״ אנדערװעיר גודמאן די

ױ די און מאםאםשוזעטם. באסטאן, פון  קויר־ ענגלאגד ,נ
 דער אין מאםאםשוזעםס. פיטשבורג, פון קאמפאני״ טען

 אינםער• די האם קאמפאני״ אנדערװעיר גודמאן ״נעם
 וואם ארבײטער די פון אפשםימונג אן געוואונען נעשאנעל

 האם םירםע די און דורכגעםירם האט באארד די.לעיבאר
 אר־ 65 באשעפםיגם װערען דארם געסעםעלט. דאן

 דער פון ארבײםער די אונטערוועש. פרויען אויף בייםער
 געהאם איצם ביז האבען קאמפאני קוירםען עגגלאנד נױ
 אוו פעדערעישאן אםעריקען דער פון לאקאל םעדעראל א

 צו געטרענםפערם זיי האט םעדערעישאן די און לעיבאר
 שע• צווײ די פח ארבײםער די אינטערנעשאנעל. אונזער

 האלפערק י. וואו 229 לאקאל צו איצם באלאגגען פער
םענעדזשער. איז

ארביי־ די האבען איבעד גיט רײזבערג עלייעס װי
 די אויף העכערונגען געוואונען שעפער אלע די אין טער

שא^ ױניאן קלאוזד און שכירות

באנײט אגרימענט םיר
 האם דעפארטמענט םרײד גארםענם קאםאן דער

 אגריםענטם די באנײם אויך וואכען פאר לעצםע די דורך
 פארבעםערונגען םים םירמעם םיר פאלגענדע די םיט
 .לינ־ מאנוסעקםשורער קלאוק דער ארבייםער. די םאר
 בא• האם םענםילוױיניע, םקרענםאן, םמ בראדערם״ דער
 ארבײסער די אח 1ױניא דער םיט אגריםענם דעם גײט

 ״רעוױר די געצאלם; םים וואקעישאנם געוואונען האבען
 .םארים אח מאםאםשחעטם םאלדעז״ םח םילס״ ניםינג
 מאכם וואס שאם א םענסילײײניע. הופעלסםאון, פון פרעם״
 אגריםענםם דיערע באנײט האבען אוניםארםען. קאםען

 גע־ ר^בען ארבײטער די און אינםערנעשאגעל דער םים
 םילם״ ניםינג ״סאםאלק די וואקאציעס; באצאלטע קראגעז

 עם וואו שאם ניט*גח־ס א םאםאםשחעםס, לאועל, םון
 דעם באנײם האם ארבײםער, 500 באשעםטיגם װערען

 די פון שכירות די אױף העכערונג א םים אגריםעגט
 העכערינג די פראצענם. האלב א אכט סון ארבײםער

 ארום אן םרעפס געקראגען האבען ארבײטער די װאם
יאר• א דאלאר 35,000

םערן אין ס  אוט־א־סאון אי
ם מענ ם אר דעפ

 7« מענעדזשער װאנדער, הערי פרעזידענט וױים
 אינ־ דער םון דעפארםםענם םאון אװ אום איםםערן

 װערם פארשרים גוםער אז באריכםעט, טערנעשאנאל,
 וױכםיק• דער אוםגעגענם. אח הארםפארד אין געמאכם

 ױניאז נאן גמיסער דער איז הארםפארד אין שאפ םםער
 עס װאו קאלאדני, ראלף צו באלאנגם װאס שאפ דרעם

 דרעםםאכער הונדערם םיר ארום באשעםםיגם ווערען
 ארגאניזא• די באדינגונגען. שקלאםען אםת׳ע אונםער

 א דערגרײכם האט ױניאן דער פון טעםיגקײם ציאנס
 וײ םח סילע און שאפ דעם םון ארבעםער צאל גרױםע
ײניאן. דער אז אן זיך שליםען

— װאנדער אן הייזם — באוױיז בעםטער ״דער
 קאלאדני׳ס צװישען קאמפיין ארגאניזאציאנם דער אז

 אין פאניק, די איז םארשרים, גוטען םאכם ארבעםער
 אים צוױנגם װעלכעם ױך געפינס באס דער װעלכער

 אוםערםרעג־ די עםװאם םיט כאטש פארגריגגערען צו
 ארבעםער זײנע װעלכע אונסער באדיגגונגען ליכע

 באם, דער האם טאגאט, הײגםיגען אנפאנג שקלאפען.
 וײ אח פארלײדים זיינע אריינגערוסען קאלאדגי, םר.

 די פירען צו אזוי וזי איגםםרוקציעם ליע געגעכען
 נאכ־ אביסעל געהייסען זיי האט ער שאפ. איו גרענדע

 אמר אזײ םיידלאו די םרײבען גישס לײצוגם, די לאוען
 פאר־ ױן און וײ אױף אפט אזרי שרײען גיט םענשליך,

אנשטענדיגער. אביסצל האלטען
o םים באקצגט זײן ואוף •סןן n ה»ס רןזפיס
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 שוײ די פים און שאפ םװעם דעם אין אײנגעםירם איז

 זייבען םײדלאד די װעלכע אונםער סאדינגזמען. דערליכע
 דער אט װאס באגרײםען צו ארבעםען. צו געצװאונגעז

 ארבעםער די װי .םםוחשים״, זײנע צו באס פון גאפעל
 אין רעזשים דער םײגט. םארלײדים, זײערע באםיטלען

 קאנ־ א פון רעזשים דעם אויף ענליך זײער איז שאפ
 ביז םען האם ארבעםער 400 די לאגער. צענטראציע

 דער ביי ווארם א אויםצורעדען דערלױבט נים איצם
 גע־ זײ האם מען געד״ים, כםדר זיי האם םען מאשין.

 געצװאונ־ אסילו זיעען זיי םעראריזירם. און םםראשעט
 דער נאד מאשינען די טון מארשירעז צו געװען גען

ארעםםאנטען. װי פונקם רייען אין ארבעם
 זיינע *י באס דעם פח פארארדנונגען נייע ״די

 םים םענשליכער אביםעל זיך באגעמען צו פארלײדים
 ער וואם דעם דורך געקומען ניט איז ארבעטער, די

 אר־ די אז איינגעזען און תשובה בעל א געווארען איז
 רעכם. האבען װאם םענשען פרייע אויך זײנען בעםער

 מר. יוגיאן. דער פאר מורא אוים געקוםען איז עם
 אז גרוסען קריגען אנגעהויבען עפעם האט קאלאדגי

 יוניאן דער אן אנשליםען אן זיך הויבען ארבעםער זײנע
 זײער אביסעל םארלײכטערען דורך אז האפם ער און
 םארבע־ צוריקצוהאלםען. זײ געליגגען אים װעט יאד

 ער זױל דאם באדיגגונגען, זײערע באמת אבער סערען
 געלם קאםטען דארף שכיחת זײערע העכערען נישם.

 נישם באס דער האט ארבעטער די געלם מער געבען און
 דורכשניםליכע די זײנען איבער. גיט םען וױ ליב.

 דרײ־ ארום שאפ דעם אין אפערײםארס די םון שכירות
 פמ ווײניגער פיל איז וואם א.וואך, דא^ו־ האלב א צעז
 אין קריגען ארבעםער םלאועסטע די װאם םינימום. דעם

 םאר־ צו דעריבער זיך פרובירט באם דער שאפס. יוגיאן
 אנשליםעז נישט זיך זאלען ארגעטער די אז היםען,

 אתטערשרײגען דארםעז גים זאל ער און יוניאן דער אן
 דעם אביסעל םארלײבםעחנז דורןי אגריפענם, ױגיאן א

 די פיז װערםער םרײנדליבע דורן־ און רעזשים םורמע
קאםטען״. גים גאר אים דארף עס מאס פארלײדיס״

ברו־ וױ געלמגען, נישם אים איז אבער סקים דער
 קאנע־ אין קאםפיין דעם םון םענעחשער דער שוב, דער

 קא־ םון ארבעםער די זיד שליםען באריבםעט, םיקוט,
 דער אן צאלען גרעםערע אין אלץ אן שאי לאדני׳ם

 געווארען ארגאגיזירם שױן איז עם אינםערנעשאנאל.
 ארכעט גוטע םוט װעלכע ארבעטעד״ די פון קאםיטע א

 עם און םיםארבעםער. זײערע אריבערגעװיגען אין
 וױײ מוזען װעם פירםע די ביז נעםען גישט לאנג װעם
 םםשות׳דיגע פער אובעםער די געבען און ווערען כער

 פאר־ די פח װארט גוט א בלױז וױ פאדמםערובגען
לײדים.

עו אנינ װ ס א־ ײ םו ו ס ם פו ע ם ו  מ
ען ^נ ו עו נ פ ^ ר פ ע ד ץ א ר ע פ ײ כ ר א

 אינםערנעשא די װאס קעםפעין ענטשלאסענער אן
 אנמפירט האס יוגיאז װארקערם גארמעגם לעידים נעל
 אר־ ײ ארגאניזיחח *ו גײם יאר דרײ לעצםע די פאר

 םי־ דעםראים. אין שא• קארסעם גרױםער א *יז בעםער
 פול־ א םיט געװארעז פארעגדיגט נעכםעז איז שיגען,

 װאם ארבײטער הוגדערם דרײ די פח זיג שםעגדיגען
 זעקם פון םםרײק א גאך באשעפםיגם. דארט מערען
 קאמפאני״ קארםעם לעידי ״אפעריקעז די האט װאכעז׳

 םים אגריםענט יוניאן א אונטעדגעשריבען דעטראיט פון
 נאבגעבענדיג אינםערנעשאנעל, דער פון 818 לאקאל

םאדערתגען. ױניאן די
 גע־ ארבייטער ךי האבען אנריםענם tun דזדך

 191 פון העכערתג א און שאי ימיאן קלאוזד » װאונען
םירםע די ארבײםעד. די פון שכירות די אוקי פראנעגט MMMMMk mu•• MHMMMik ־א-     - - -     --- ujn פראצעגם גװײ ארבעםער אירע אײגמאלען אױך 

 װאקעישאד ארום םופע אײן אין פארדינםמעז זײערע סון
 סי־ י9י אירי• סאר ומלא^ינפא א זײ געבאן או ניימ

 געײזדעז משםיםט איז ערס,קאמ די פון לוין ניפוס
— MM|MM UUMM MkkLםקעיל דעד שםונדע. א סענם פינף מים דאלאר » אױף ^ ד פ)ר— —-------— ------ מז7וז לדים #רגייםעד ןנרןו  *ו •רײזזגץ«י*י ל

x *ז דדײ איז באשסיפט m שטמ־ א םענם האלג א 
jn פאר עןבא^ריגאדאמט איז אנריפעגס דאר I קי־ 

*v, יס» art ^ד אויפאפןנויש װערס אס אז באדמ  מ
דדײםיג גאםים גים arm די פון »יימד סייחמ ני*ס,

 םארלאנגם ער אז זיך״ ענדיגם םערםין דער אײדער טעג
ענדערוגגען.

 צוריק גלײך צוגעשםיםם אויך האט םירפע די
 זײגען װאם םלאכות בעל אלע ארבײט דער «ו אנשםעלען

 װירקען און םעםיגקײט ױגיאן צוליב געװארען אנטזאגם
 גוריק־ םםאר, דעפארםםענם קאמפאני םיגעל דער אויף

 דעי געגען אינדזשאנקשאן אן פאר פארלאנג איר ציהען
 םםאר. די פיקעםען צו םארבאםען איר זאל װאם ױגיאן

 אםעריקעז דער אין בתים בעלי הויפם די פון אײנער
 אין האלדער שער א אויך איז קאמפאני קארםעם לעידי

 סםאר דעפארםםענם די האם וואם קארפארעישאן דער
 פאר* אין פיקעםם געשםעלט דארם האם ױניאן די און

סטרײק. מיטן בינדוע
 פארן םארהאנדלונגען און םטרײק קעמפעין״ דער

 געווארען אנגעםירם דינען פירםע, דער םיט םעטעלםעגט
 און פלאטקין אברהם ארגאניתער אינטערנעשאנעל פון

 ױסף םישיגען. אין פארםרעםער אינםערנעשאנעל דעם
 לאקאל םון מענעחשער םנײדער. אברהם צוקערםאן•

 יארק נױ ®ח יוניאז ארבײםער בראזיר אח קארםעם 32
 םטרייק דעם םאכען צו געמלפעז און םvקאאפער האם

ערפאלגרײך•
 איגםערנע־ די וואם קעםפעין יאריגער דרײ דער

 אין ארבײטער די ארגאניזירען גו אגגעםירם האט שאנעל
 איז שאפ, קאםפאני״ קארסעם לעידי ״אםעריקען דעם

 אומ־ דעם אמ עפיזאיעז דראםאטישםטע די פץ אײנער
 אר־ צו אן פירם ױגיאן די האם קעםםעין דערםידליכען

 פאר־ די אין ארבײטער קלײדער פרויען די גאניזירען
ן מנ  זיד• געפיגען זיי וואו שטעםלאך און שטעט זזי

 פאר־ אין געשםעלם נאך זיך האט אינטערנעשאנעל די
 אין פירםע קארםעם דער פון *רבײטער די םים בינדונג

 איז דעםראים אין װעז אײם די געװען את עם .1937
 אין םטרײקם םים־דאון די םון כװאליע די אנגעגאנגען

 אומדער־ ארבײםער״ די אינדוםטריע. אויםאפאביל דער
 םיט־ א ערקלערם אױד האבעז אופגעדולדיג, און םארען

 אז דעתואוסם זיך האט פירםע די װען םםרײק. דאח
 איבער־ בײם האלטעז ארגאױיזערם איגםעתעשאנעל די

 גוגע־ זיך זי האט םטרײק, פון פירערשאםם די נעפען
 זײ האם זי ארבײםער. די םים געםעםעלם אמ אײלט

ם אען ®ת העכעחנג א געגעבעז מנ א  שכירות די אויף פר
 אנערקעקונג. יוניאן קײן סאדערען ניט זאלען זײ בתגאי,

 זײנעז איז אפנארעז געלאוט זיד האבען ארבײטער די
ארבײט. דער גו צוריקגעגאנגען

 קאגטרא־ איר זאל װאם יוניאן קײן האבענדיג ניט
 העבערונג די צוריקגענוםען שנעל םירםע די האט לירען״

 זײנען שכירות ארבײםער די און ירײןען די שנײדעז דורן
 פריהער• וױ נידעריגער געװארען פאלען םילע אין נאד

 קעם־ איר אױםגעגעבען האם־נים איגםערנעשאנעל די
 אנגע־ ביסלאכװײז זיך האבען ארבײטער די און יעין

 גענוםעז זיך האט םירםע די יונקמ• דער אז שלאסען
 ארײםװארפעז פון םעטאדען געװײנליכע די םיט באנמען

 האם די געגעז דיםקריםיגירען און שאפ פת ארבײםער
ױניאז• דער אן אסנעשלאסעז זיך האבען

 האט םירמע די ווען אודיק, פאנאמעז פיר ארום פים
 ערקלערם זי האט םםרײק. א בײ האלם עם אז דערפילט

 גטערג?ראי דעד־ טפי לעזדפארהאנ או גרײם איז זי אז
 םערזזײט א אז איבערוױיגען׳ איר װעט מען אױב שאנעל

 אנער־ יתיאן. דער rt באלאננעז ארבײםעו־ אירע פון
 האט אדבײםער אירע פון קארםעז א^יקאאיע די קענען

 וװשםימעז געװאלם נים אייד האם און אנםזאגם זיך ד
ו thqp מיבאר די ןך ן  אפשםימדגג* דודמירען ז

גע• איז 1שסי&ת9» די אױסממירט״ גים זי האס ד*ס
k k k h k | k k k ^ %  b u k  k t e      ----------  —  געװאדנען האם אינםערנעשאנעל די און געווארען מאכט   —■ 

שםיםעז• די פון פערהייט גרויםע א
 כלוםרשט אונטערהאנדלען גענופען דאן האט םירפע די
 זיד האט אבער יוגיאן דער םון פארםרעםער די םים

 דענ־ פאוערונגען, איז עס וועלכע נאכגוגעבען אנםזאגט
 19יאר ױףא געזהאנדלונפאד די עזפפאר^לע צו קענדיג

 געפלאגם, האט ארבײםעד די פון געדולד דער לאטס
 טעג דרײםיג געגעכען האט יתיאן די װי נאכדעם און

 געוענען די לוימ באארד, לעיבאר םםעיט דער צו גאטיס
 םטרייק אין ארונםעד ארבייטער די זײנען םישיגען, אין

יאנואר. םעז2 דעם
 םיםעל מעגליכען יעדען גענואט האם ®ירפע די

ti געשלאםעז את אכער שאפ דער םםריי^ דעם ברעכען 
 די ארום און שאפ ארוס לאינט פיקעם די און געװארען

 בתים בעלי די פין אײגאר װעלכע אי פסאר מגעספרפאדע
 םירםע די ביז געװארען אנגעהאלטען איז שוחף, א איז
 ®אדעדונגען די אזוגןנגאוא וזארעןגע געאװאתןעז איז
יתיאן. דעד פים אגריםעגם דעם עדשדײגעזאתט אמ

גערעכטיגקײט <—̂י■----------

ד ע ד פי ג ם$גנפ ענ נ םי ל ני  מי
ם כ ױי ר ש ע ם ם אונ ענ ט רי , אג

מעל־ פלאטקין אברהם ארגאנײזער אינטערנעשאנעל
 אז דובינםקי. פרעזידענט צו טעלעגראמע א אין דעם

 מיל ניטיגג עלםםטע די םאנם׳/ ענד פיעד ל. ״דזשאהן
 אן אוגטערגעשריבען ענדליך האם לאנד, איז םירמע

 א איצט איז און אינטערנעשאנעל דער מיט אגרימענם
שאפ• ױניאן

 ארבײםער 125 ארום באשעפטיגם װעלכע םירמע די
 אלע די איז און יאר זיבעציג איבער שוין עקזיסטירט

 אין זיד געםינט פאבריק די שאפ. אםען אן געווען יארען
 האט יאר, לעצטען דעם דורך מישיגען. ױראן, פארט

 מישיגען אין אינטערנעשאנעל דער םון פארטרעטער דער
 ארגאניזירען גענומען זיך צוקערמאן, דזשאזעף סטעיט,

 אנ־ זיך האבען זײ םון מערסטע די און ארבײטער די
 אנם־ זיך האט םירמע די װען ױניאן. דער אן געשלאסען

 מים פארהאנדלעז און ױניאן די אנערקענלן צו זאגם
 ארבײטער די זיינען באדינגונגען, ארבייטם וועגען איר

 געפיקעם זײ האבען וואכען םינף סטרייק. אין ארונטער
 אונטער־ און נאכגעגעבען האט םירמע די ביז שאפ דעם

אגרימענט. דעם געשריבען
 געװאונען ארבײטער די האבען אגרימענט דעם דורך

 און טשערמאן שאם א םון אנערקעגונג שאפ; ױניאן א
 די אויף העכערונג א ;םכםוכים שליבםעז צו קאמיםע
 פראצעגט 15 ביז 12 םון ארבײטער שטיק םאר פרייזען

 ארכייטער אלע םון שבידות די אויף העכערוגג א און
דאלאר. צוױי און איין םון װאך ®ון ארבײטען װאם

ט ארביים פירםע די  דער םון באשטעלונג א אויף ^
 טויזענד אכציג םון ווערט אין ארמײ דער פאר רעגירונג

 דער באשטעלונגען. וױיטערע גאך ערװארטעט און דאלאר
 םארמיט־ דער דורך געװארען געמאכט איז םעםעלםענם

דעפארטםענט. לעיבאר םטעיט םישיגען פון לונג

ײן פ ם א ען ה נ ע ר נ ע פנ אנ נ  י8מ און ״
ך ר ע ספ ם ר א ם ש ר א ך פ ר  חײ־ דו

ס אנ׳ םור ם

 םאטעח און גאנםגער דער געגען קאםפיק דער
 אר־ די װאו פראנציסקא, סאן םוץ םירמע םוט בײדינג
 שטײען אח געווארען אױסגעשלאםעז זײבען בעטעד

 באדיי־ םאנאם דעם איז מאגאםעז, 15 שימ םםרײק אין
 לואים װאם טור דעם דורך געווארען םארשמארקם טענד

 דעם ®ח איגטערעסעז די אין געפאכט האם חײפאן
 צענםערעז װיכטיגע אכט באזוכט האט הייטאן קאמיײן.

 אר־ םיט פארבינדוע אק געשםעלט זיך און לאגד אק
 װעל־ קערפערשאםםעז׳ יוויאז םרײד און פירער בעםער

 םטרײק דעם פים פאראיגםערעםירט זיו האבען כע
ק הילף יעדע פארשפראכען און ארבעםער די פון  י

 םאםעוץ און טעםגער די קויפען צו ניט קאםפײן דעם
יתקמ• דער םים םעםלעז װעם סירםע די ביז םוטם

p n• ברידזשפארט באזוכם חײםאן האט טור דעם 
 םישינעז׳ דעםראיט םאםאםשחעםם׳ באםטאן קאנעםיקום,

 איז אחײא את םאלידא און קליװלאנד םילודאקי, שיקאגא,
פענסילװימיע. פיטםבודג
אדרע־ הײםאן האט קאנעםיקום בריחשפארט איז

 פיז םיםגלידער די פון םיטיגג םפעציעלען א םירם
שערמז ®ח צוזאםעמערופעז איגםערגעשאנאל דער  ט
 םיטגלײ די עפםםײן. בענחשמאן ברודער לאקאל םון

 האבעז טײז־לאד, ײנגע פערסםעגם זײנען װעלכע ךער,
 האממ זײ סטרייק. םיםן ®אראינםערעםירט שםארק זיך

 ‘קא® דעם אנצופירעז 25 סון קאפיסע א ארגאגיױרם
 ענגלאמ־ ניו אגדערע די אין און ברידזשיארם אין פיק

 לאנג, אזוי םחורח גאנםנער די קױפען געגען שטאטען
 געקראגעז אױך האס הײםאן אן. חאלט סםו־ײק דער וױ

אגדערע פירער די ®יז םארשפרעמז דעם תדי  יוניאנם ס
____ •r*OBp דעם אין העלפען צו שםאט איץ

 אדחר זדיפאן האט ס.חעסאמשאסמ באסטאן אין
 איז קלאוק באארד חשאינם יאר פיז םיטינגען םירט

ם די r* נױטגליז־עד אקםיװע םון דרעספאכער, ^ מ  י
 אד־ אײד האט ער לאקאל. דראס קאטעז דעם פון און

w •ון קאנפארעגץ » ראסירט nm ײ פון  יי־ ?
 ערקליריטײי שטאט, איז באװאגונג דאסאגרא דישאר

a וײ n מ־ קאפף דעם פון געשיכםע די *ץ צושטאנד

-----------------------------&ו41 מערץ,
 א געווארען ארגאניזירט איז עם פירמע. דער גען

 גאנט־ געגען קאמפיץ דעם אנפירען זאל וואם קאמיטע
אומגעגענם. און שטאט אין םחורות מאטערען און נער

 פון םענעחשער קרעיםער, פיליפ פרעזידענט וױיס
 געגעבען האט באסטאן. אין באארד דזשאיגט דער

 עלייעם פרעזידענט וױים קאאפעראציע. פולע הייפאנ׳ען
 אלע ®ח קאגפערענץ א צחאמענגערופען האט ױתבערג

 דעפארטמענם םרײד גארםענם קאטען פון ארגאנײזערס
 העל־ צו פארשפראכען האבען זיי אנן געגענט יענעם אין
 טערײ יענער אין שםעם אלע אין קאמפײן דעם אין פען

םאריע•
םאר• אין געשםעלט זיך הײמאן האט דעטראיט אין
 םעדע־ קאונטי וועין דער פון פירער די מים בינדונג
 די צוזאמענגערוםען האבען װעלכע לייבאר״ אװ ריישאן
 די םון אקזילערים 'םרויען םארשידענע די פון םירער

 אנגעהויבען האבען פרויען די קאגםערענץ. א צו ױניאנם
 אפצושטע־ סטארם דעפארטםענט די צװישען קאמפײן א

 םירםע. דער םון סחורות די ®ון פארקויף דעם לען
 מיט םארבינדוגג אין געשטעלט אויך זיד האט היימאן

 םון קאונםיל ױגיאן אינדאםטריעל א. אי• םי. דעם
 לעיבעל ױגיאן פרויען דיער געבעטען און דעמראיט

 קאנפערענץ א קאםפיין. דעם אין זיך באםייליגען צו ליג
 ױגיאנם. אידישע די םון געווארען געהאלםען אויך איז

 וועגען רינג ארבעטער אמ ארגאניזאציעם פראגרעםױוע
ארבעט. דער אין העלםען

םי־ אדרעםירט הייפאן ברודער האט שיקאגא אין
 ארגא־ און םיםגלידער אינםעתעשאנאל די םון םינגען

 פרע־ דעם םים געםראםען אױך זיד האט און ניזאציעם
 פיצ־ דזשאחן טרײדם, םעגטראל שיקאגא די פון זידעגם

 פובליקירען צו פארשפראכען האם וועלנער פאםריק,
 םון ארגאן אפיציעלען זײער אין סםרײק ®ון פאקטעז די

ראדיא. זײער אױף און םעדעדיישאז דער
 װיפענם דער פון פרעזידענם נעסםאר, אגנעם םים

 צו פארשפראכען האם שיקאגא״ םון ליג ױניאן טרײד
 אוקזײ פרויען אלע פיו קאנפערענץ א גיבען אין רופעז

 ארגא־ םרױען אנדערע און ליגם קאנםומערם לערים,
 װע־ ארגאניזירט וועלען עם װאו שםאט. אין ניזאציעם

 אויך װעט עם קאפפיין. דעם אנצופירען קאםיטעם רען
 די םון קאנפערענץ א ױערעז גערופען דארם גיכען אין

 וױים ברענםשעם• רעג ארבעטער און ױניאנס אידישע
 פלאטקין ארגאגײזער געגעראל אץ ביאלים םרעזידענם

 םעגליכ- אלע םיט ארבעט דער אין געהאלפען האבען
קײטעז.

 לאנטשעאן א געװארען געהאלטעז איז מילוואקי אין
 םארםרא־ געװען זײנען עם וועלכער בײ קאנםערענץ,

 ײד תאבמ װעלכע ארגאניזאציעם, םרויען צאל א םען
 העל־ צו אפיל דעם אויף אפגערופען ענטוזיאסטיש דיער
p םטרײקערם מאםערען און גאנםנער די םען n• א 

 םםרײקענדער דער םון סוטס די קויםען געגעז קאמפיין
 אלע םיט העלפען צו פארשפראכען האבעז די פירםע.

די ווירקעז צו םעגליכקײםען ף  צו גיט םטארקיפערם אוי
 א אדרעםירט אױך האט הײמאן סחורד- די האלטען
 םילװאקי, אין לאקאל איגטעתעשאנאל דעם פון םיםינג

 םיםגלידער די און באזוכם גוט געדוען איז װעלכער
 קאמ־ דעם םים קאאיעראציע פולע פארשפראכען האבען

 םילוואקי דעם ®ח םעגעדזשער דאלניק׳ ברודער פײז.
 קאםפײז דעם אגצופירעז פארשפראכען האם לאקאל,

פילװאקי. ארום שםעט אנדערע די »ת
 גאנצע א אדרעםירם הײםאן האם קליוולאנד אין

 לאקאלעו׳ איגםערגעשאנאל די ®מ םײ ®יטינגעז רײע
 אנדערע פח םײ און םיםגלידער אח באארדם חשאיגם

 איעגעשלאסעז ארגאניזאציעס, ראדיקאלע און ארבעטער
 געװארען אימגערופען אמ וואם פארזאםלונג פאסעז »

 גונד פארן אויפנא&ע אן בײ אץ רינג ארבעםער פון
 פאר־ אין געשםעלט אויך זיך האם ער בלום• פירער

 ןשאעדערײפ אטעױקאן דער פון פירער די םיט טגדונג
 או־גאניזאייעס םרױעז און 4 אי. םי• און לײבאר אײ
 דעם חעלטען צו אנעזפרשארפ האבעז װעלכע שטאט, פון

 האבען פרוינד און קאםאװסקי פרעזידעגט ױײס מםף.
 ארבאט. דער אין חילף םעגליכע יעדע געגעבעז ם א

 טא־ באזוכט אױך חייפאן האט יראם קאםאװסקי׳ם יױף
 האבעז לאקאל דארםיגצז דעם פון םירער די איז יײ«

 אז זען און קאפיײז דעם אין חעלפען צו מרשפראנען
 ארטיקלצז די ארקייפצז® גים זאלמ דארט מעיקרע די

ר ®יז •ראדזצירט נ פירםע. רצתןקיחסס י
 איז משמעלט חך wm חאט דגפימסבו איז

 ײ־ םרײד יח ררגעסעא אגארשידיפ םיט מרבינדתג
irj י■י ז ר •ח י  41 •י• סי» דןר און ל. אוו j 41 יו
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 די אח קערפערשאפטען צענטראלע די םיט םטרייק
אוקזילערים. םרויען

 אן וױחט טור״ וועגען באריכם ױץ שליסענדיג
 אױםערגע־ אן געקראגעז האט ער אז הײםאן, ברודער
 פרויען די םון הילף דער טים און אפרוף גוטען וױיגליד

 שיכ־ פארשידענסטע די םון גרופען און ארגאניזאציעם
 שיכטען ארבעםער די םח געזעלשאםם, דער אין טען
 זיינען װעלכע שיכטען, קלאם מיטעל די םון װי גוט אזוי

 דעריבער מעג פען און םםרייק צום סימפאטיש זייער
קאמפיין• דעם פון רעזולטאטען גוטע דערווארטען

ר אין ע סאופ־וועספ ד

 אינטער־ דער םון םארטרעםער פערלשטײן, מייער
 די אז באריכטעט, םאוט־װעסט, דער אין נעשאנאל

 דער מיט אגרימענט אן אונםערגעשריבען האט ױניאן
 םים אילינאי. ווערנאן, מאונט פון פראקם״ ״שערמאן
 די פאר שכירות העכערע און פארבעסערונגען װיכטיגע

 אונםער אריבער לאגג נישט איז שאפ דער ארבעטער.
 דאם און אינםערנעשאנאל דער םון ױריסדיקציע דער
 האם ױגיאן אונזער וואם אגרימענם, ערשטער דער איז

פירמע. דער פיט אונטערגעשריבען
 וױידזש םינימום א אייז שטעלט אגריםעגט דער

 קענען זיי וועלכען םון וױעיגער ארבעטער שטיק פאר
 אר־ אלע פאר װיידזש דורבשגיט א און פארדינען ניט

ווײניגער דין ניט טאר וואם דעפארטםענט א אין בעטער
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 דרייםיג װײניגםטענם געארבעם האבען וואם בעטער,
 ױאקײשאן וואך א קריגען שאפ, אין יאר דורכן וואכעז

 פארםאפעלם כמעם האט פארשריםם דער געצאלט. מיט
 וואקאציעס• באצאלטע קריגען װאם ארבעטער צאל די

 133 ארום בלויז האבען אגריםעגט פריערדיגען אונםער
 אונ- און װאקאציעם באצאלטע די געקראגען ארבעטער

 בא׳ ארבעטער 225 וועלען אגריםענם ױיעם דעם טער
 שבירות די געצאלט• םיט װאקאציעס צו זײן רעכםיג

 און צוױי םים געװארען געהעכערם איז קאםערם די םון
 געקראגען האבען םפרעדערם ;וואך א דאלאר האלב א
 פון שבירות די ;װאך א דאלאר צמײ פון העכערונג א

 געװארען געהעכערם איז (עקזאםינעדם) אינספעקםארם
 העלפ פלאר די ;װאך א דאלאר צוואנצע אױף 16 םון

 האלב א און דריי ®מ העכעחבג א געקראגעז האבצן
 קאטעגאריעס אנדערע פץ שכיתת די וואך; א דאלאר

 דרײ און צװײ םיט געװארען געהעכערט איז ארבעטער
 ארײן זײגען הקײלס גײע די װאר• דער אױף דאלאר

 אר־ אלע און דעצעםבער טען16 דעם פון קראפט אין
צײם. דער םאר פעי בעק געקראגען האבען בעטער

 שרײבמ לואיס סײגט םון דרעם שאלאמאן
אגרימעגט אונטער

 דרעס א קאמפאני״, מאגוםעקםשורינג ״סאלאמאן די
 אן אפטערגעשריבעז האט לואים, סײגט פון םירםע

 אײנשםעלענדיג אינטעתעשאנאל, דער פיט אגריםענם
 אין באדיגגונגען. ימיאן און שאפ יוניאן קלאתד א

 םםדײק ביםערען א אגגעפירט ױניאן די האט 1936
 לאנג. מאנאטען געדויערט האט װאס םירמע׳ דער געגען

 ארגאנתירם םירםע די האס םטרײק דעם ®ון טשך אין
 קריגען צו געלומען איר איז עם אדן ױגיאן קאמפאני א
 קאמ־ די אנערקענעז צו באארד לייבאר רידזשאנעל די

 ארבעםער די פון פארטרעםערין די אלט ױניאן פאני
 חענדער־ קאסנרעםפאן געװעזענער דער געועץ. אונטערץ

 לעצ־ די אין געװארען דורכגעױארסען איז וועלכער סאן,
 פוז שטיצער דער געװען איז קאנגרעס, צום װאלען םע

 געשםורעםט םאל םילע האט איז ױגיאן קאםפאני חנר
 אבער איז איצם קאנגראס. אין םםרײק דעם געגען

 םריער אז אײנגעזען. האט קאפפאגי די צייטען. אגדערע
 ײניאן. די אגערקעגען םוזען זי װעם שפעםער אדער

 געווארען, ריארגאנתירט לעצםעגט איז קאםפאני די װען
 פירפע דער מים פארהאגדלען אסנעחױכען םיר האבעז

 םאנאט דעם איז אגריםענם אזא און אגרימענם אן םאר
יאר. אװיי פאד געװארען אונםערגעשריבען

 ױגיאן דעיארטירען •אליצײ און שעױןן
שטאט אין צוױח ^טען צװײ ;ארגאנײזער

 אירע שםעטעל. קליין ן וױו אילינאי׳ קארפי,
 זיי 4חשגמ גרויםצ גאר חאבאן אכער םארזארגץר

 מ־ תאמז זײ וזי אזױ גל״ך• לײסןן סיט ויין וױלאן
יתימ ארויםגעטריבען תאגןן שטעט אנדערע m חעדם,
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 צו באשלאסעז זיי האבען צײטען, אםאליגע ארגאנייזערס
זעלבע. דאם םאן

 האם יאנואר, טען31 דעם בייגאכט, דאנערשטאג
 פאליצײםײססער, דער און שםעטעל םון שעריף דער

 אויסאםא- עטליבע אין בויאנעט כאפסע א פון באגלייט
 עם וועלכעז אין האטעל, דעם ארוםגעריגגעלט בילען,

 אינטער־ דער פון ארגאנייזערין די איינגעשםאגען איז
 פאר־ צו איר געצוואונגען און בולארד, גרעיס נעשאנאל,

 צו ערלויבם ניט איר האבען זײ שםאט. די לאזען
 אין אפיס ױגיאן דעם טעלעפאן דורך וויםען לאזען
 א םים פארבינדונג אין שטעלען זיד אדער לואים םײנט

 אגגעװיזען געזעץ םון היטער די האם זי ווען לאיער.
 געעגט־ איר די האבען פארברעכען, א באגייען די אז

שםעםעל. זייער אין גילטיג נים איז געזעץ דער אז פערט,
 מיט קארםי אין אנגעקופען איז בולארד גרעים

 א םאראן איז שטעטעל יענער אין םריער. טעג דרײ
 צו געהערט וואס קלייחמ־־, םרויען פון פאבריק גרויסע

 איז דאם קאםפאגי״. אנדערװער פיםשור ״קארמי דער
 םאבריק גרויסע א אויך האט וואם קאםפאני זעלבע די

 קאם־ א אן םירט יוניאן די וואו אילינאי, עיגטרי, אין
 יארק. גױ אין איז םירםע דער םון אםים דער פיין.

 דער םון ארבעטער די םיט זען זיך געקוםען איז גרעים
 דורך ױניאן. דער פאר איבערגעװינען זיי און פאבדיק

 איז שםאם, אין פאדבראכט האט ײ וואם טעג, דריי די
 זיי און ארבעםער עטליבע צו רעדעז צו געלונגען איר

 פירםע די געדאנק. ױגיאן צום סיפפאםיש געווען זײנען
 געוואלד דער אח דערפמ דערװיסעז געםחם זיד האט
ענםפער. דער געװען איז היםער געזעץ די ®מ אקט

 עזגעג טלאגעז אוײימעגעגען גלײד האט יוגיאן די
 קאנםטי־ דער אח געזעץ דעם םון םארגװאלדיגונג דעד

 גרין גאווערגאר צו שםאםען פאראײינגםע די פון םיציע
תשאםםים. אוו דעפארטםענם דעם און אילינאי ®מ

 גע־ דער צו געװארען ארײגגעגעבען אויך איז קלאגע א
 םארגארעט און בולארד גרעים באארד. לײבאר שאנאל
קארטי. אין אוועקגעפארען צוריק זײבען טארטין

 צוױי האט 155 לאקאל ױניאו ניט־גודס
סטרײקס גרױסע________

 האט 155 לאקאל ױניאן ארבײטער נים־גודם די
 אר־ 300 די םטרײק אין ארונטערגענופעז מאנאט דעם

 םילם גיטינג ״פלאזא דער איז ארבײםען וואם בייםער
 אץ םטריט טע43 װעסט 525 ®ון אינקאריארעיםעד״

ע .מעי דער אין טי בראדװעי. i860 קאםפאני״, ני
 ניטגודם דער ®ת מענעדזשער געלסאז, לואים װי

 שעפער ביידע די אין ארבײט די איז מעלדעט, ױגיאן
 ארבײ־ אלע ױען געװארען אפגעשםעלם פאלשםענדיג

 אױפן ארוים און ארבײט די געװארפען האבען םער
 די איז מילם ניםיגג ״פלאזא דער אין לאין. פיקעם
 נים איז קײנער װײל אפגעשטעלט גאנצן אין ארבײט

 אץ ניט עס איז לײדער ארבײט. דער בײ געבליגען
 דעם אין םילס. ניםינג םעי די אין פאל דער גאנצען

ג די זײגען שאפ ^נ  םיט״ דינען ױעלכע קלוירקם, ש
 און ריטעיל ױנאיטעד דער ®מ 65 לאקאל ®ון גלידער

 גע־ א. אי. םי. אטעריקע׳ אװ עםפלאאיס האלםעיל
 באא&טע די פון באפעל דעם אויף ארבײםען. בליבעז

ר וועלכע םת לאקאל, זײער ®ח  אספאן קאםוניסם ת
 מרכגע־ קלוירקס שיפינג די זײנען חויפט׳ דער איז

 ארבײטער גיטגודם די פון לאיגם פיקעם די גאנגעז
 אג• אן האט לאקאל דער ארבײטען. פארבליבען און

ג די פאר פירםע דער מיט ריםעגט ^ג  אט קלוירקם. ש
קאםוניסםען. די פרן ױניאניזם דער אױ דאם

 קױגען װאגקואװער אין קלאוקמאכער
שכיתת אױח העכערונג

S לeptp P® םעקרעםאר דזשעקסאן׳ ד• ברדדעד io 
 בריטיש ױאנקואווער, אין איגםערגעשאנאל דער ®ון

 געלונגען יזניאן דער איז עם אז באריכםעם, קאלאפביא,
 די אויף פראצעגס פיגף ®ח העגעמנג b קריגעז צו

קלאוקםאכער. די פון שכידות
 װאס אגריפענם אין פונקט םיםן באנוצעגדיג זיך
 א פאדערען צו רעכם א חאט ױגיאן די אז פאר שרײבט

 בא־ עקאגאפישע די װען שכירות די אױןי העכערונג
 פאדלאגגמ ימקח די חאט פאיצרעז דמגזעען

 געחעכערםע די צוליב פראצענס צען פון העכערוגג א
 אעעבאטעז האבען בתיס בעלי די קאסטען. לעבענם

 אנםשײדזע אן מיט ריזיקיראן איידןר און וראצענט פמף
דץם אנגענופצן ױגיאן די האט ארביםרײםאר אן פון
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ns w זדכטינםםע 7 n s מ ח ס װ *גױטענפ ד ען אנגןמטען איז ן װאו מ
אג־ דרעם דעם אין פונקםען נייע וויכםיגםםע די
 םיר די פון געווארען אנגענוםען זימען זײ װי יימענם

זײנען: אםאםיאיישאנס
 אינדױ דרעם די אנצוהאלטען כדי — פראמאשאן

 און געזונםען א אין מארקעם יארקער נױ אין םםרי
 אםא• דרײ די איין שםימען צושםאנד, װאוילהאבענדען

 די דזשאבערם, און מאנוםעקםשורערס סון סיאיישאנס
 אנצוםירען פאפולאר די און נעשאנעל די אםיליאײםעד,

 געמיינשאפט־ א אגרימענט, דעם םון טערמין דעם דורך
 בעםערע א איינשטעלען און קעמפעין פראמאשאן ליכען

 םאר־ צו צוועק פארן שעפער זייערע אין פארוואלטונג
 נױ אין פראדוקציע די און םארקויף דעם גרעםערען

 מיט פארברויכער די באקענען דורך מארקעם, יארקער
מאר־ יארקער נױ פון פאזיציע אױםערגעוױינליכער דער
 ווערם און פאכמאנשאפם םםאיל, םון געביט אויפן קעם
 פארברוײ די בײ סטימולירען דורך פראדוקםען; די פון

 פאראייניגטע די אין דרעםעם אויף נאכפראגע די כער
 נױ עםאבלירען דורך און אויסלאנד אין און שםאםען

קעמ־ אזא וועלט. דער םון צענטער מאדע דעם אלם יארק
 געשעםטען די פון םארגרעסערונג א ברענגען וועם פעין
 אינ־ דרעס ארגאניזירטער דער םון מיםגלידער די םון

 מיטגלידער די םאר םארצוגען מאםעריעלע און דוםםרי
 זייערע אין באשעםטיגט ווערען וואם ױניאז דער םון

 א אץ ארביים רעגעלמעסיג מער האבעז דורך שעםער
 זײנען פארשריפםען די איינקונפם. יערליכען העכערעז
 זיינען װעלכע ארבײטער די םון נוצען םארן דעריבער

p םיםגלידער i ארבייםגעבער, די סמ און ױניאז דער 
 קאנ• איז זײנען ױאם אםאםיאיישאנם די פון מיםגלידער
 שטעלען און ױניאן, דער מים באציהונגען םראקםליכע

אגרימעגט• דעם סון טייל א םאר זיך מים
 דריי די וועלען פונקם, דעם אם דודכצוםירען כדי

 די דזשאבעדם. און םאנוםעקםשורער םון אסאסיאיישאנס
אםאםיאײשאנם, פאפולאר און נעשאנעל אםיליאײםעד,

װערט אגרימענט דער װי נאכדעם וואד אייז םמ משך ייז 4 I ,אינ־ זאל וועלכע באארד א באשאםעז אתםערגעשרימן
 יארק נױ סון געזעצעז די אונםער וזערען אארפארירם י

 די ארבײט. די אט דורכצופירען צוועק םארן םםעים
 םארטרעטעד צאל גלייכע א םת באשטײן זאל באארד

 די און אםאםיאײשאנם דעדמאנטע אויבען דרײ די פון
 דער אױף פארםרעםערשאםט א האבען אויד זאל יתיאן

 םאר• צו רעכם דאם האבען אויד זאל באארד די כאארז־.
 געבען צו כדי מיםגלידער אירע סמ «אל די גרעםערעז

 וואס אםאםיאײשאנס אנדערע צו פאו־טרעםערשאםם א
 דער םיט אגרימעגם קאלעקםױועז דעם אונטעױ זײנען

 אוי־ םון םענשעז צחעצען אויד מעג באארד די יתיאז•
 םאר עם געםינען זײ אױב אינדוםטרי דער סערהאלג

נויםיג.
p קאםטעז די דעקעז *ו i פראג־ םראמאשאן דעם

 באארד די זאל םארמולירם, דא װערם דאם וױ ראם
 דווץ יערליד דאלאר םיליאז אײן ®מ םוםע די שאפעז

 לעײ םארקויפעז דורד אגרימענט דעם םון םערםין דעם
ם  די אםאסיאיישאנם. דדײ די םמ םיםגלידער *ו מל
 זאלען אםאםיאײשאנם די םון םיטגלידער די װאס סוטע

 אויף באשםימען באארד די זאל לעיבעלם די םאר *אלעז
 פרײז דעם און אומזאץ יערליכעז דעם םמ באזיס דעם
 זאל און פראדוצידט׳ מיםגליד דער װאס דרעםעם די ®ון

 םיט־ אלע די װאם סומע די אז װערען אױםמרעכעגם
ארײנברענ־ זאל לעיבעלם די םאר אאלעז װעלעז גלידער

יערליך. דאלאר םיליאז א געז
 *ו אנשטרענגוגג אז מאכען אויד זאל באארד די
אג־ סון יערליד דאלאר םיליאן האלבען א נאד שאפען
 דעם איז פאראינםערעסירם זײגעז װאם פאקטארעז חנרע

p וזאױלדיז i יארק. נױ אין אינדוםםרי דרעם דער
 ארײנגעמען וועט באארד די װאס געלדער אלע די

 אױםער צװעק אנדעד קײן פאר װערעז גענוצם נים זאל
rt פאר־ װעדם דאס וױ אינדוסםרי דרעם די פראםאסעז 

מז רי ש  אױס־ אדמיניםםראםיװע די דעקען אױף און מ
 אױסער קעמפזדן, אזא םיט פארבונדען זײגעז װאם גאבען

זאל װאס דאלאר טױזענד פופציג װי מער נים םומע )
U  —---- - - -  --------- — ——»»• tea■ M f e t e t M i  ( ■ M t k  א פח אױםגאגעז די דעקעז אויף װערען באשטימם

 איםפארשיל מיםן פארבונדען דעפארםמענם, םפעציעלען
 צו זײן זאל עס אויפגאבע וועטעס אפיס. סשעדטאגס

 אײג־ די מיטלען אנדערע מיס ארן ראט נדט חעלפען
ע  אמ־ דרעס ארגאניזירםער דעו פון םיטגלידאד מלנ

 פעחיגןד װעמן םארשריפטעז n װפירעזסדיר ײטסרי
 אױםגעארבײס איו דאם וױ (עפישענםי) פןרװאלטונג

o סיז n פאראגראוי• נןכסטען

 גע־ װערם באארד די װאם צייט דער צװישען אין
 אױםגעארביים וועם לעיבעל דער װען ציים די און שאפען

 אויבעז ווערט דאם װי ווערען םאנאנדערגעשיקט און
 שאםען אנהויבען גלײך באארד די זאל פארגעשריבען,

 די םון מיטגליד יעדען םון זאמלעז דורך פאנד דעם
 װעט ער וואם די וױ אומגעפער םומע די אםאםיאיישאנס

 געברויכען װעט ער וואם לעיבעלס די פאר צאלען דארפען
 יעדען סומע ענליכע אן צאלען זאל און מאנאם אייז פאר

װערען• םארטיילט װעלען לעיבעלם די ביז מאנאט
 רע־ נױטיגע די אויםארבײטען אויך זאל -באארד די

 פארשריםםען די מיט אנקלאנג אין רולס, און גולאציעם
טיג פאר געפינען װעם עם װי אגרימענט, דעם םון  טי
 פון אויםגעבען און שאםען דעם מיט פארגינדונג אין
 פון םארשפרײטוגג און פארקויף דעם און געלדער די

 פאר מאשינערי גויטיגע די אײנשטעלען זאל און לעיבעל
 קאמפעטענםע אגערקענםע אן אגגאזשירען זאל עס דעם.

קעמפעין. פראמאשאן דעם אנצופירעז אגענטור
 דורך זאל אםאםיאײשאן, דער םון םיטגליד יעדער

 אלם װערען באםראכם מיטגליד, א איז ער וואם דעם
 זאל און באארד אינקארפארעיטעד דער פון מיטגליד

 אויסצוםילעז קערפערשאפם. די אויטאריזירען דעם דורך
 גויםיג װעלען וואס פאפירען אלע די אונטערשרייבען און
 אסאסי־ דער סוץ מיםגליד יעדער נאמען. זיין אין זיץ

 צו זיך םארםליכטעם און אײן דערמיט שטימם אײשאן
rn בײ־לאוס, את קאגסטיטוצי« דער אונט^רווארפען 

 םארשריפםען אנדערע די און רעגולאציעם און רולם
 סון םיטגליד יעדער אננעמען. װעט באארד די וואם
 לעײ די קויםען צו איין אויך שטימט אםאםיאיישאז דער

 םומע די צאלען און מאכעז וועט באארד די וואם בעלם
 לעי־ די םאר פרייז אלם באשטימען װעט גאארד די וואס

 לעיבעל חנם אנצונייען און מיטגליד דעם םאר בעלם
 אדער פראדוצירעז וועט ער וואם דרעםעם אלע אויף

 קאנ־ זײן ביי אדער שאפ אייגענעם זיין איז םארקויםען
םראקטאר.

ז באארד דער םאר מאכען מעגליך צו בדי לי  אנ־ ג
 קעמפעין, פראמאשאן דעם םאר ארבײם איר צוהויבעז

 צו אםאסיאיישאז דער םון מיטגליד יעדער אייז שטימט
 אומגעםער זאל וואס םומע א םאראוים אין באארד דער
 *ו קאםטען אים וועט עם װאס געלד די צו גלייך זייז

 ענ* אן צאלען און מאנאם איין םאר לעיבעלם די קויפעז
 אנ־ ײעלעז לןיבעלם די גיז םאנאט יעדעז םומע ליכע

וחנרען. סארםיילט און דוערעז גענומעז
 אסא־ די און ױניאן די אז צוגעשטימט, ווערט עס

 פאראנםװארםליד זײן ניט םאל קײן איז זאלען םיאיישאנם
 װע־ װאם םאדערונגען אדער קלעימס איז עם וועלכע סאר
 םאר אדער באארד די שאםען דעם פון אפשטאמען לעז

 םמ אויםםירונג אדער האנדלונג טאם, איז עס וועלכע
באארד. דער

ומפישענםי.) פאחואלםונג פעהיגפ
 בא־ זאל אסאסיאיישאז דער םון מיטגליד יעדער

 געטריבען ניײמאשיגען םים ארבײםער זיעע אלע זארגען
 מאםעריאלען אלע מיט און קראםט עלעקטרישע דײד

 םון זאל שאפ דער ארבייט. דער צו טיטיגקײםען און
 ארבײט• אן אין צײםען אלע אי ווערעז באטדיבען אים

 אוים־ און םאשיגערי אוםן; אײעעריכטעז גום אמ זאמעז
 ארבײםם* גוםען אין װערען אטעהאלטעז זאל שםאטונג
 ײערעז געהאלטעז זאל פלאץ דער צושטאנד; מעסיגעז

 געלופ־ גוט אמ באלויכםעז געהעריג וױ דק זאל רײן,
 אלע פאר זײן זאל ארבעםעז צום פלאץ געטג אמ טערם

 אין װערען באזארגט זאלען ארבײטער די ארבײטער.
 (םלאר באדיטנג און אויםזיכט געהעריגער דער מיט שאפ

 זײנזמ װאס אפעראציעס סארטען די באזארגען *ו העלפ)
 אן ארבײטען קענעז זאלען ארבײטער די כדי טיםיג

 גאגצע זײער אפגעבען קעגען זאלען אח אונטערנרעכונג
 קײן פאד• זײער סח ארבײם דער *ו אױםשליסליד ציים

 מאשינעז די *ו װערען ארײטעגענען גיט זאל או־בײט
 װאם אוסן איק אױף שאפ דורכן װערעז געםירם אדער

 אדער סאשיגען די ביי ווארטען ארבייםער די מאכען זאל
 יע־ צײט. אומזיסםע ®ארלירןן אדעד טישען, אובייסס

 איז פלאגעװעז זאל אסאםיאײשאן דער פון םיםגליד דער
 ארבײ־ זײ אז אוסן, אן אויף פראדוקגיע זײן אײגארדגען

 כסדר׳■ פאר ציים מאקםיםום דעם האבען זאלען טעו
באשעפםיטנג. דיגער

 ארײז גײט אגריפעגם דער וױ נאכז־עם םעג דדײסיג
 סיאײשאןאאס רדע פח פארםרעםער די זאלען קראפס אין
i אח n אויסצו־ צװעק םיםן צחא&ענקומעז זיך יתיאז

 אייג• ביסלאבוױח כדי רעגולאציעם און רולם ארבײטעז
 זײ אױב םארשריםםעז• דערמאנםע אויבען די צוסירען

 איבער־ םראגע די זאל איינשטימען, קעגען ניט װעלעז
 וועלכער םשערמאז, אימפארשיל צום װערעז געגעבען

 טען15 דעם װי שםעםער ניט און פארהער א נאך זאל,
 רעגולאציעם און רולם אזוינע אויסארמיםען 1941 אפריל
 זײערצ און צדדים די אויף בינדענד זיץ זאלען װעלכע

מיםגלידער•
 מאכען צו אױפריכטיג איין, שטימט אסאסיאיישאן די

 אױ• םען15 דעם ארום אז זען, «ו אנשטרענגונג יעדע
 רולס די גאכקומען מיםגלידער אירע זאלען ,1941 גוסם

 אויב װערעז• אנגענומען װעלען וואם רעגולאציעם און
 אםאסיאיישאז דער פון מיםגליד א װעט דאטום דעם נאך
 ױניאן די כל׳ קודם זאל זיי, נאכצוקומען אנםזאגען זיך
 זיכען און קלאגעז די אונטערזוכען אםאםיאיישאן די און
 די זאל איין, נים שטימען זײ אויב שליכטען. צו זיי

 וועלכער טשערמאז, אימפארשיל צום איבערגײן פראגע
 קלאגע דער פון בארעכטיגונג דער װעגען באשליםען זאל
 טאן דארף אםאםיאײשאן דער פון מיטגליד דער װאס און

עס• מאכען גוט צו אום
 נים וועט אםאםיאיישאן דער םון מיטגליד א אויב

 בא־ דעם נאכצוקומען אנטזאגען זיך אדער אויםפאלגען
 אור־ דעם אדער אסאסיאיישאן און ױניאז דער םון שלום
 אימפארשיל דער זאל טשערמאן, אימפארשיל םון טײל

 אך- שאדען א מיםגליד דעם אויף ארויפלייגעז טשערמאן
o אמ םארלעצונג זית םח כאראקםער דעם לױט זאץ n 

 עתאץ שאדעז די םאראורזאכט. האט דאם װאס שאדען
 אימםארשיל דעם ווערען איבערגעגעבען זאלען געלדער

 אםםעציעלען אין האלטען זאל ער װעלכע טשערמאן
 אויםהאל־ דער םאר װערען געטצם זאל זועלכעס פאנד
 דעפארטמעגם סםעציעלען דעם םח אויםגאבען אמ טוגג

 פארװאלםונגם זייערע לעזען מיםגלידער די העלםען צו
 אונטערן שטיץ זאל דעפארטמענט דער פראבלעמען.

 צוזא&ענ- זאל און טשערמאן אימפארשיל םון אויםזיכט
 םעט םאםיגע צאל געניגעגדע א פון װערען געשטעלט

 ערםארתג און אויםבילדוגג נויטיגע די האבעז װאם שען
 םארוואלטומ מיט שיכות א האבען װאס פראבלעמען איז
 העלפאן און ראטען זאלען מענשען די פראדוקציע. און
 אײנ- אםאסיאיישאנם די םון מיטגלידער איינצעלנע די

 אגרי־ דער װי פארוואלםונג םײהיגע םארם די צוסירען
 ווע• פינאנםירם זאל דעפארטמענם דער םאדערט. מענם

 םריהזװ־ איז דאם װי םאנד פראמאשאן דעם םון רעז
פאראויםגעזען.

דינסם מיליםער אץ אװעק גייפן האס די פאר שוץ
 מ־ ווערעז אדער פרייוױליג גייען װעלכע ארבייםער

 פון דינסט ציװילען אדער מיליםערישען םאר דרעםטעט
 באטראבם זאלען אםעריקע, םון שםאטען םאראײניגטע די

 אב־ אװ ״ליעװ אונםער געװען װאלםען זיי װי װערען
 ײאן דזשאבם דיערע קריגען צוריק זאלען און םענס״

 «ו קוםען צוריק זאלען די אז בתנאי, צוריק, קומען זײ
 «ײ וױ גאכדעם מאגאטען צוױי םץ םשך אין ארבייט דער

 אמדוסםרי. דער אין קערען *ו צוריק זיך פריי װערען
 מים אײנקלאע אין װערען פארלענגערט זאל צייט די

 בא- מעגליד קען װאם םטעים יארק נױ םון געזעץ דעם
 ארבײםער מאנאטען. צוױי װי צײט לענגערע א שטימעז
 זאלען פלעצער זײערע אויף אנגעשםעלם ווערעז וועלכע

 די סײדעז ארבײםער, צײטוױיליגע וױ װערען באםראכם
 די וױ גאכדעם דזשאבם די אויף אן זײ האלם םירמע
 צוריק זיך קערען םארנומען האבען זײ פלעצער װעמעם

ארבײם. דער צו

ם בטלי רטקארדם ראל פעי דיערמ צושםטלטן דארפטן מזי
 *ר דארף אסאםיאײשאן. דעו־ «ת םיםגליד יעדער

 ארײ דעם םמ קאפיע א אסאםיאײשאן דער צו שטעלען
 ז*ל רעקארד אזא ראל. פעי װעמגטליכען זײן םץ גיגאל

 איז עס װאו סײדען װאך, יעדע װעדעז ארײגגעגעגען
o® וראקטיק רעגולערע די n  r אמי׳ דער םח םיםגליד 

מ םון רעקארד ראל פעי זיין האלםעז צו םיאײשאז  עםלי
 עי זאל םאל אזא אין פאפיר. בױגען אײן אױף װאכען

o ®ח קאפיע א ארײנגעמן דארםעז n ױמז ראל פעי  ב
 ייז אבער טאר עם פארפילם, װערט עס וױ שנעל אזוי
 ‘אםי די מאגאם. אײן וױ מער םאר זײן ניט ®אל קײן

 יי קאפיעם די איבערשיקען רעגעלםעסיג זאל סיאײשאן
 *וג?ײ דעי אם אז אײסנעשסיםם, װערס עס יתיאן. חנר
*ײ איי. אוגםער פאו־פליכםזגג די און אגריםענם פון

 אסאםיאיישאן דער פון סײ נוצען און געברויך דעם &ו
ױניאן• דער םון םיי און

אחערט״ם ארב״טע! צו רטכט דאם װטגטן
 א םון שאפ אינםײד דער װען םעזאן, דעם דורך

 אזא אן האלט ער אויב אםאםיאיישאן דער פון מיטגליד
 םול איז שעםער קאנטראקטינג ױינע םון יעדע און ן6שא

 און ארבײט וואד םולע א װײניגםטענם מים באזארגט
 איינריכטונגען און מאשינען ליידיגע קײן נישםא איז עם

 גיט קעז מען װען פאל אין אדער ארבעםער, מער פאר
 דער מים ארבײטער די מעגען ארבײטער, מער קריגען

 בתנאי, אווערטײם, ארבײטען קאטערם די פון אויסנאמע
 װיםען לאזט אםאםיאיישאן דער םון מיטגליד דער אז

 צייט דער װעגען םאראויס אין שריםטליך ױניאן דער
 אומ־ קײנע אונטער אװערטײם. ארבײםען װיל ער וואם

 די אין אויםער אװערטיים ארבייטען מען זאל שטענדען
 איין װי מער אדער װאך דער םון טעג פינף ערשםע
 ארבײטען די װען הענט וואכען אלע טאג. א שםוגדע

 מאל אנדערהאלבען באצאלט קריגען זאלען אװערטײם
שכירות. רעגולערע זײערע װי פיל אזוי

ערלויבניש אויערטײם די װעגען טוקלעומג ר.אכמאנס
 וואם פוגקם אווערטיים דעם בויט פארבינדונג אין

 מעגעדזשער גענעראל האם אגרימענט, דעם אין אריין איז
 ערקלע־ פאלגענדע די ארויםגעגעבען האכמאן חשולױם

מיטגלידער: די פאר רתנ
 םארשריםט אװערטיים דער אז באםאנען, װיל ״איך

 נים איז אגרימענם דעם אין אײנגעשלאסען איז וואם
 דיגןזן וואם םארשריפטען אוועדטײם די פון אנדמרש

 אין אגרימעגטם קאלעקםיװע םריהערדיגע די אין געװען
 קאפירט םאקםיש איז פונקט דער אינדוםטרי. אונזער

 אווערםײם כאטש .1933 פאר אגרימענטם אונזערע פון
 זיגם איגדוסםרי אונזער אין געווארען ערלויבט ניט איז

 ערלויבען צו געווען געצוואונגען דאך מיר דיגען ,1933
 אוועד־ ארבײםעז צייט צו צייט םון פירמעס אײגצעלנע

 אינדוםםריעלע די צוליב יאר, צוױי לעצטע די אין פיים
 פילע װאם דאם, געווען איז דעם םאר אורזאך די נױםען.

 מיט אז גלויבען מיר און באהױפטעם, האבען פירםעס
 דרעם דעד פון באראקםער מאדע דער איבער אז רענם,

 און ארבײט די אויםמאכען ניט דאם האט אינדוסטרי,
 וױיםערע צוריקגעהאלטען צייט, אין עם ארױסשיקען

 בא־ ®װ צוריקציעז דאס סאראורזאכט אמ באשטעלונגען
 פאר־ דעם םארקלענערם אוםן דעם אויף און שםעלונגען

דרעםעם. פת קויף
 בא־ אווערםײם, איבער םארשריםט איצטיגער ״דער

 רירם עס סעזאן. ®מ בחמ רעכטען דעם צו עס גחנגעצט
 רע־ עם נאר װאד, שטונדען 35 סונדאמענםאלע די אן ױם

 װאס אװערטײם שטונדען די באגרענעצט אמ טלירם
 עם םאכען ארדערס״ ״ראש די װען ארבײםען מעג פען

 װאו שעפער אין ערלױבט בלויז איז אװערםיים נױסיג.
 בעל אלע ®אר ארבײט ײאך םולע א םאראז איז עס

 ארבײטעז בלױז מעג מען װאך; דער דורך פלאכות
 עם און ®ארטמען דינען מאשינען אלע וואו שעםער אין
 איז אדער ארבײםער, נאך פאו־ פלאץ קײז נישםא איז
 םאר םען קריגעז; ניט ארבײטער קײן קען מעז וועז ®אל
 אװערםײם; טאג אק שטונדע אײז וױ מער ארבײםען ױט

 קריגען םתען הענט װאכען םארבאטען; איז ארבײט שבת
 יוניאז m מעלדען מוז םירמע די געצאלט; עקסםרא

 אויב נאכזומװ קענען זאל יוניאן די אום ®אראוים, אק
 אפגעהים. װערען פארשריםטען אמ באגרענעצועעז יי
 םיםברױכען קײנעם ערלױבען ניט זיכער װעט ױגיאן די
 בלױז ערלױבט עם האט און אװערטײם םאר רעבט די אם
 ברענגען צו פראגראם גאנצער אתזער מיט אנקלאנג איז

םארקעט״. יארקער נױ אין ארבייט מער

 דרטם יטדט פאר גטצאלט מינימום גטװינטן פינישערס
שאפ אין גטמאכם חטרם װאס

בא־ בײם האבען יעיאנם דרעםםאבער די כאטש
 קײז ארױםגעשטעלט נים אגריםענט איצטיגען דעם נײען
 קירצערע אדער שבירות העכערע פאר םאדערונגעז נײע

ר שסתדעז מ  דאז־ האט לאגע, אינדוםםריעלער m אי
 חנם םאר פארבעםערוגג װיכםיגע א געװאונען יתיאן די

 עקםפלואםירםעז ערגסםעז צוט לײדענדען ערגםםען *ום
םיגישערם. די — טרײד דרעם אין ארבײטער די ®ון ®ײל

הא־ באקאנט, ײכער זײגען םיםגלידער אונזערע וױ
m געליםעז םינישערם די געז i טעכ־ דער ®ון םערםטעז 

 די אינדוסםרי• דער אין ארבײטםלאױגקײט נאלאגישעד
לי  מאדערנע סאר שםאו־ק אזױ וױםערען װאם בתים מ

האבעז זײ אז סארװאלםונג, אדן פראז־וקציע ®ח ®עםאדעז
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 אינדוםםריעלע די אגצונעמען געצעגערט צייט לאנגע א

 עפישענסי, און פראמאשאן םאר ױניאן דער םון פראגראם
 און םעלינג אריינצונעמען געהאט מורא ניט גאר האבען

 האבען װאס םעטאדעז און מאשינען ספעשעל אנדערע
 םיני־ די םון מויל םון ברוים ביםען דעם אװעקגענומען

 ®מ ארבעםער די צװישען ארבעםסלאזיגקײט די שערם.
 םע- באדעם די אוגערטרעגליך.' איינפאך איז םאך, דעם
ע  וואס מעטאדעז אנדערע די און זיםערס, די מאשין, לי

 םיני־ די וואם ארבײם די טאן אפערייטארם די מאכען
 די אװעקגענומען האבען מאכען, םריהער םלעגען שערם

 זײנען פינישערס די פון צאל גרויסע א ארבייט. מערסםע
 די גײען סעזאן םון ברען אין אפילו און ארבײטםלאז

 וואך א דאלאר פאר א מים ארונםער זיי פון מערסטע
 ױגיאן די ארבײם. די טיילען מוזען זײ וױיל שכירות,

 די םאר קריגען צו ענטשלאסען געװען דעריבער איז
 און פארבעםערוגג, א איז ניט סיל װי כאםש םינישערס

דערגרייכט. אויך עס האט זי
 וױים־פרעזידענט וואס געראגגעל לאנגעז א נאך
 די םון םירער די מים געהאט האט זימערמאן טשארלס

נאכט, גאנצע א אנגעהאלטען האט וואס אסאםיאיישאנם

 םאל־ די בתים בעלי די םון קריגען צו געלומען אים איז
:ארעגדזשמעגטם גענדע

שאפ, אין געמאכט װערט עם וואם דרעם יעדע םאר
 די דאדף נים, אדער םינישינג דא איר אויף איז עס ני

 פיגישערס די פאר סעגט 2 וױיגיגסטענס צאלען םירמע
 דער פון דרעסעס פארטי םאר לאין. ביליגער דער אויף

 מיני־ צאלען ער דארף דאלאר 6.75 פון לאין בעסערער
 םי־ עפעס פאראן איז עם צי דרעס, פון סענט דריי מום

 די פון דרעסעס סטרים פאר און ניט אדער נישינג
דרעס. םון סענט םינף צאלען ער דארף לאיגס

 םינײ די פארזיכערען װעט ארענחשמענט די אט
 צײט דער םאר געהאלם עםעם מיט וױיניגסםענם שערם
 םען דרעם• א פאר ווארםענדיג םארשװענדען זיי וואס
 װעלען בתים בעלי די ווען אז זײן־ זיכער אבער קען

 װע־ םינישען, םאר צאלען וױ סײ דארםען די אז וױסען
 װי מיםלען אויםצוזוכען גערען אזוי דין נים זיי לען
 ביםעל לעצטע די םינישערם די בײ אװעקצונעמען אזוי

 אז דערצו ברעטען אומבאדינגם װעם דאם ארבעם.
 םאר־ און באשעםטיטנג מער האבען זאלען פינישערם די

מער. אביםעל דינען

ט ענ ד עזי ר ן פ רי פ נ ס י ו נ א עו נ ז נ אל או אנ ש ע פערנ  אינ
ם׳ן ם מי רע פ ד ענ ם רי אנ

 דרעם־ דער םון פאדערונגען אינדוםטריעלע די
 די פיט אגריסעגט דעם באגייען ביים ױניאן מאכער

 גינםטיגען אזא געמאכם האם יארק, נױ אין בתים בעלי
 דעם איבער מיינוגג עםענטליבער דער אויף אײגדרוק

עז !ײטונגען, צענדליגער אז לאנד, גאנצען װמי ש  און ז
 רעדעס און ארםיקלען אין האבען קאמענטאםארם ראדיא

 קאנםטרוקטיװע איר םאר אינטערנעשאנעל די געלויבט
 העכ־ די אין אויך ®ראגען. אינדוםםריעלע צו שטעלונג

 דער האם באױעגונג יוגיאן םרײד דער םץ קרײזען םםע
 א געמאכם ױניאן דרעםמאכער דער ®ון צוגנאג נײער
איעדרוק. שטארקען דיער

 םע־ אמעריקען דער םון גרין װיליאם פרעזידענט
 ■רעזידענם צו ארײנגעשיקם האט לעיבאר אװ דערעישאן
 דעם צו םעלעגראמע באגריסונג םאלגענדע דובינםקי

:סעטעלמענם
®רעזידעגט דוגינסקי, דוד ״ה׳

ױגיאן. ווארקערם גארמענם לעידים אינטערנעשאנעל
 זײגען וואם באאמםע אײערע אח אייה שיק ״איך
 דעם םים באגוײםוע הארציגע מײן אײך. מיט םארבונדען
 די מים אונםערגעשריבען האם איר וואם ^אגרימענם

 דער ארבײטםגעבער. פון אסאםיאײשאנס װיכםיגע םיו־‘
 ענם־ אן באנײכענט אוטאן. פון פארםע און באראקסער

 גע־ פון ענטוױקלונג m איז פאראוים שריט שידענעם
 פארהאנדלונ־ קאלעקםיװע און באציאוגגען גענױיםיגע

ארכײםסגעבער. און ארבײםער צװישעז גען
 געלײםטעם האבען פארביגדעם^ אײערע און ״איר

 אײער סון םיטגלידער די צו דינםם גרויםע זייער א
 ®עחד אמעריקעז m צו ארגאניזאציע, פראכםםולער

 פארבתינער״ די צו אויך איז לעיבאר אוו רעישאן
 ®אר־ אײערע פון רעזולםאםען ערפאלגרייכע די דורך

אוםפע־ באדױערט מאל אלע האבען מיר האנדלומען.

 מאנטרעאל גנון 19 לאק»ל קאטערס
 דץ ט«ר םטענזער ברודער דאנקט

ארבעט נוטער
^ קאטערס די  םאנםרעאל ®ח 19 לאקאל ױנ

 באדאנ־ רעזאלוציע. אםיציעלע אן אנגענומען האם
 קלאוק ®מ םענעדזשער םםענזער, י. ברודער קענדיג

 *ו דיילף זײן פאר םאנםרעאל. ®ון קאוגםיל חשאיגם
 דעם אויפגעלעבם האט מאם קאםיטע סיעציעלער דער

 געבראכט האט אח פיםגליחנר די און לאקאל פון גײםם
 אתם און בעסער פמקאקמירט לאקאל דער אז דערצו,
 אױף חעכערוגגען געקראגען האבען קאםערם זעכציג
 זיך: זאגם רעזאלתיע דער אק פארדינםםעז• זײערע

 אוגזער ®ת דאנק דעם אוים אםאל גאד דריקעז ,מיר
 פאר םםעגזער בתדעד צו םיםגלידערשאםם גאגצער

 אח ®ירערשאםם פיעער און איבערגעגעבענער זיק
 T ®ילע אים װינשזנז םיר רעזולםאםען. ■ראכטטולע

 די איז םעםיגקיים פרוכםבארער און געזוגם ®ון דען
םאםען״. ארבעםענדע ךי פח אינטערעםמ

ןאונםטרגטשרימנן^
יו. װ. a ל. א. 19 לאקאל יתקח קאםערם קלאוק
 וױים־ םלאווסקי, פג טשערמאן; שאץ. ם.

סעקרעםאר. שװמרץ, & ;םשערםאן

 ארבײםער, די שעדעם עס פארוואלםוגג. אין איגקײט
 די קויםען װאס פארברויכער די אח ארבייםםגעבער די

 אלס דערגרײכונג אייער באםראכם איך פראדוקםעז.
םון יושר דעם און װערם דער צו בײטראג םײנעם

 די אויד ביז געםען גים לאנג וועם עם אז פענונג,
 איינשםיםעז װעט אםאםיזיישאן דרעם בעםער ױגאיטעד

 אג־ אלגעפײנעם דעם אין טײל אלם זיך אנשליםען און
 דערגרייכם.״ האט איר וואם ריםעגט

(אונטערגעשריבען)
ן״ י ר ג ם א י ל י ו ו

ל.יי אוו פ. א. פרטזידטנם

 סנײ־ ברודער עהרט דעפארטמעגט ריםער
צוריהקומען דין מיט דער

 חװ־ פון דעפארםמעגם ריםער פון םםעף דער
 דורגגא־ האט ױגיאז קלאוקמאכערם באארז־ דזשאיגם

 טעז11 דעם שב̂ו רעםעישאן״. האום ,װעלקאם א פירם
 נמ34 פעקאלייז, האטעל אין טיםא^ גאך 1^0 יאגואר,

 םיט ®רײעז זיך און באגריסען *ו בראדוױי. און גאס
 םניײ ײקאגחש דעדטת *ון געזונט קוםעז צוריק דעם
 געוחמ איז וחגלמר םםעף״ ®ון םיםארבעםער א דער,

זײז אוליב מאנאםעז אײניגע םאר ואסטעז זײן פון אװעק
_____ געזוגם.

מ־ חשײקאב ברודער געװען איז םאוםטםײסםער
 י9 און דעאארםמענם, וײםער פון םענעדזשער לער,
 y ית י1 סנײדער, ברודער באגריסט הארוניג האט

pm זײן פון לעגעגהײם i 1רײא גאמזעח אין קוםען. 
 וזייטזנר, אױף זאל ער אז װיגשענדיג, געזוגטער, א

 *יז ®ײי זײז םיט צוזאמען געזוגט זיק יארען, םילע םאר
m ®אר ארבעם די םאן װײםער אױף זאל אח קינדער
____ . שמער. די אין ארבעטער די און יוגיאן

 רעדעם געהאלםעז האנען גײסם זזגלבען דעם אין
 מענעחשער גאגעראל פײגבער^ ישראל ברידער די
 קאפלאז, בענחשאםק און באארד, חשאינם קלאוק פץ

•117 לאקאל פון םעקרעטאר און מענעדזשער
 םחד ביז געװארעז גערירם איז םנײדער ברודער

 נאעגםסנמ דמע סון אויםנאמע וואריםער ךער po רען
 !חאמנז יארען לאגגע פאר איז ער װעםען םיט םרײנם

ארבעם. ױניאז דער אין און שא• אין םארבונדעז
 פארגע־ דינעז באגריםוגגם־םעלעגראםעס האמעע

 פרעזידענם דוביגםקי, דוד ברודער ®ח געװארעז לײענם
 איגםערגעשאנאל m פון סעקרעםאר־טרעזשורער און

 לר ברודער ®ח ימיאו; ווארקערס גארםענםם לײדים
 חשאינט קלאוק pi םעקרעםאר רעקארדינג לאנגער, אים

 פעגעדזשער םײנבערג, פארים ברודער pi ; באארד
pi גאארד; חשאיגט קלאוק דעפארסםענם איגדאסםריעל 
p און i אגענם• ביזנעם גאלד״ ברודער

 גלװאריז דורכגעפירם איז קאטנערט רײכער א
pi שװעםםער. •ינקום די

שײהאב ש. ח בעלםאן. אברחם חעלער, ח
איזידארלאנד^ גאלד. לואים קלאט, אכרהם

ײל קאוזן, ל. םארםין ליפםקי• לואים  נא
לעזױן. חערי קארס,
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אכער אויפץ מ ט דרעם פראנ
ײו ניט דאך איז ״דאגעגען״ איז מענש א »ז ש

 װען וועלכע, מענשען, דא זיינען ם
 אדער עולה אן עפעם באגײען זײ

גע־ בראװ זײגען טעות, א מאכען
 אזוי ״ליבט״, די זעען זײ װען נוג,
 האבען זײ אז צוצוגעבען זאגען, צו

 זייי אידעז װי אזוי און געזינדיגט,
 מען רעדט גזלנים, קײן ניט דאך גען

 זיי־ עם. זיך ענדיגט מים דער און אױם אביסעל זיי
 דעם ניט האבען ױעלכע שו־טים, םך א דא אבער נען
 האבעז זיי אז געוואוםם, גים ד״אבען זײ אז זאגען צו םום
 .אנהאלםען במילא שוין מוזען יעגע םארשםאנען. ניט

 םענשען, טיפ א נאך דא דיגען עם פלאפלעריי. זייער
 םאר וואם צו שםעלונג געגנערישע א נעםען ױעלכע

 שטעלונג זייער אז װיםענדיג זיץ. נים זאל עם ענין אן
 אבער םרעטען זיי אומגערעכטע; אן שעדליכע, א איז
 איז כװנה דיער וױיל אפ, נים שטאנדפונקט זייער םון
שעדיגען. צו

 דער־ די םון װאסערער צו :איצם איז םראגע די
 וועל־ זדיבעה ס. ברודער באלאנגט קאםעגאריעם מאנטע

 קאמז־ דער אין ארםיקעל אן פאדעםענטליבט האם כער
 אין טען,17 דעם םעבױואר פון ״פרייהײט״ ניםטישער

 טאל ביםעל היבש א ווערם וױיניגקײט מײן ײעלכען
 איז לײענער די םון זכײז דעם אפצוםרישעו דערמאנם.

 קארעס־ יאגואר מײן אין »ז דערםאנען, צו נזיטיג דא
 הײ־ ברודער געטאדעלט אביסעל איך האב פאנדענץ

 דער פון ריארגאניזאציע די תאט ער אלםאי בער׳ן״
 דער צו צוגעשריבען .ראבינס״ די jt «סי. סירםע

 ערשט האט ױניאן די וועלכע טראגראם, .עםישנעסי״
 באלעבאםים. די םארגעשלאגען שפעםער מאגאט א םים
 גאנצע זײן איז אלגעםײז אין אז אנגעװיזען חאב אין•

 מאטיווירט פראגראם ױניאנט דער אויף אויפפאסונג
 האב אנדערעם צװישען גרופען־פאליטיק. שלאגען צו

 פאסט ״װי :געפרעגט קארעספאנדענץ יענער אין איך
 אנשםעל דעם אלעפאל מאכם װעלכער הײבער׳ן, םאר
 םיט ארויםצוקוםען אלײן- ערליבקײט םאמער דער םון
 מעשה״? געפלױגענער נים און געשםויגעגער נים אזא

 האב איך אז םענה, א םים אחים הײבער אצינד קומם
 איבערגעלײענם נאכאמאל אין■ האב געקריװדעם. אים

 קעז און חײבעי׳ז, װעגעז באםערקוגגען קורצע מיינע
 אים געגען חאב איד װאם םיט געפינעז נים אוםן בשום

 דער־ באלײדיגט זיך געםינם ער סײדען געזינדיגט,
 אנשטעל דעם מאכט ער *ז געזאגם, האב איך װאס םאר
 מער וױל איך אלײז. ערליכקײט״ .םאםע דער םיז

 רעדען, ניט פאסירונג ראבינס ד. ד- סי. דער װעגען
 אין געזאגט האב איד ױאס דאס וױדערהאלען אױסער

מו מײנע טי א :יאנואר םאגאט אין נ
 םון ארבעטער די אז באוױיז״ בעסםער ״דער

 װי לאגע די בעםער םארשםייען ראבינס ד. ד- ם.
אנ־ ביים אז איז, ״פרײהײם״ דער «ון העחמ די

 ריארגא• דעם דורכצופירען פארשלאג דעם נעםען
 (םמ ארבעםער 9 בלויז חאבען פלאז, גיזײשאן

געגזנז״. געשטיםט )1000 קארגע

חאבען! צו פאראיגעל וועםען אוקז נינזא
 איז ער אז .דעקלארציע״, זײז אין זאגט הײבער

 ער, זאגט זען״ אבער דארף .םען ״עפישעגסי״. םאר
 געװינען ארבעםער דער זאל םעםאדען בעסעחנ סון ״אז
 מא־ נײע די דורך זין־, אויף זאל מאס דער. זײן ניט און

 שלעיען מחען עפישענםי־םעםאדעז, אלערלײ און שינעז
צרות״. םןר אלץ

 םמ געווארעז פארבלענדט ניט מאלט ער װען מ״ *
 װאם אז געזעז געװים ער וואלם פארםײ־פאליםיק, זײן
 ארבע־ דער אז את גאנװעק יראגראם ״עםישענםי״ די

 פאר ארבעם די םאן «ו געאוזאונגען זײן גים זאל םער
 פארלירען ניט זאל און באצאלם נים קרמם ער וועלכער

גארנים. קריגם ער װןלכער פאר *ײם אוסזיסםע קײן
 םאםער אוץ •r עם זעט חייבער ns שײנם, םיר

 די געװים אים האבען ספק, אין געװען נאד ער איז
 אסא־ בעםער .ימײטעד דעד פיז מארסמראקקאנ 700

ך זיד ענטזאגעז וועלכע — םיאײשאז״  אונםער־ אלץ גן
 עפישעגםי חנר צוליב טאקע אגריטענט דעם נושרײבען

ם — קלאח ײג מ מ חײ־ אבער םעזוג ייז איז ץר *ז אי

 דעם ניט האבען דינען חברים איבעריגע די און בער
 האבען די אז ערקלערען צו אםען קוראזש דעם און מוט

 םון עתוארטען צו צוםיל איז דאם טעות. א געמאכט
 מענ־ םארט דעם ביי שפילען אעםערעסען פארטײ זײ.

 וואויל־ און לעבען דער װי ראליע גרעםערע פיל א שען
 פלאפעלט דרעסמאכער. טויזענטער צענדליגער פון זײן

 םען אדער אבער״. עםישענסי פאר יא מען איז מען.
 אוים־ אנדער אן אדער אזא צוליב עפישענםי געגען איז

 פאראיבעל אבער איך זאל ווארים תירוץ. געטראכטען
 ספעץ גרויסער דער אםילו װען הײבער׳ן אויף האבען

 םיש א װי אויך זיך ווארםט (יודיטש) צייטונג זײן םון
 דער אין איז ער וואו גיט וױיםט און װאסער אויסערן

 םון באמערקען לײכט געקענט מען האט דאס װעלט.
 פראגראם׳ ױניאגם דער איבער ארטיקלען עטליכע זײגע

יאנואר. מאנאם אין ערשינען זיינעז װעלכע
 בשום מען טאר מענשען די אויף האבען פאראיבעל

 סימפאםיזירען. זיי מיט דארף מען םארקערט, נים. אוםן
 ראליעס די שפילען נעביך מוזען זײ וריל דערפאר פשוט
 אםשר װייםם, װער באשםימם. זײ פאף װערען װאס
ד זיך רעדם הײבער זעלבער דער װען  זיך מים דוי

 מיר אויף יאר אזא ער״ זאגט םינםטער דער אין אליין
 ״םרייהײט״ די אבער איז״, האבמאן דער גערעכט װי

■אסעטו*. גיט אוז ניט< איז נימ. אז זאגט,
שאחאטלונג בושערלײט ש»פ

 אי־ דא איך וױל דערבײ, שוין האלט איך אז און
 אונ־ בײ פאסירונגען די װעגען אביסעלע בערגעבען

 אפגעהאלטען איז וואם םיטיגג, טשערלייט שאפ זער
האטעל. קעפיםאל אין םעבריאר, םעז13 דעם געווארען
 דער םון געווארען גערוםען איז מיםינג דער
 מיט םשערלייט די באקענען צו כדי באארד׳ תשאינם

 דינען װעלבע פארהאנדלונגעז, די םמ פראגרעם דעם
 באלעבאטים די און ױניאז אונזער צוױשען אגגעגאנגען

 םויזענם צוױי איבער אגרימענםם. די באנײען װעגען
 די םיט זאל גרויםען דעם אעעםילם האבעז מענשען

 ברודער געװען איז מיטיע פון םשערמאן באלקאניס.
 האט אנםאניני .89 לאקאל םמ םענעחשער אגםאניני,

 עקזע־ יי האבעז אװענט םאריגען דעם אז אגגעװיזעז,
 װעלכע לאקאלען״ 4 די פון םיטגלידער באאח־ קוטיױ

 אײנשםי־ באארד, חשאיגם דרעס די צחאםען שםעלען
 וואם סעםעלםענם ;זגיױפלפאד דעם עהײסעןגוסג מיג
 און באלעבאםינ^ די םים דערגדײכם האט יוגיאן די
 םשער־ די באקענען צו איז םיםינג םח אװעק דער אז

 װיםעז זאלען די אום םארהאנדלוגגען די מים לייט
םאר. קוםט עם װאס גענױ

 ירעם סרן מענעדזשער גענעראל האכמאן, חשולױס
 םאר םאראגטמארטליך איז וועלכער באארד״ חשאינט

 באריכםעט האט באלעבאםים, די מיט פארהאנדלונגען די
 אנגע־ זיר האט האכסאן קאםיםע. קאנםערענץ דער םאר

 און געלאםעז קלאר, באריכט זײן םאכען *ו שטרענגט
 רעדנער, טעםפעראמענםםולער א איז ד״אכמאן קידץ.
 היבש א איז ער וואם דערפאר אפשר םאל׳ דאס אבער
 אפטטאל און פארלענגערטע די פון םארמאםערט ביסעל

 געטראגען רעדע זײן האט פארהאנדלוגגצז, אומאנגענעםע
 געװען װאלט דאס וױ אזױ כאראקםער, איגםימען אז

 זײז אין טענשען. טוצען א סון קאגםערענץ א בײ
 אויםגעלאזען אםילו ער האם קירץ 1זי פאםעז «ו באגער

 די װעגעז קלאת דעם םפעציעל — •וגקםען עםליכע
 שיעםער האט זימערמאן בתדער וחנלכעז םינישערם,
 האבען זאלען טשערלײם די כדי םאקע — דערמאנם

דיסקוסיעם. און פראגען פאר צײט
 געװארען םארטיג איז האכ&אן נאד אײדער אבער

 גלײן■ םענשען«יך עםליכע שוק האבען באריכם, זײן מיט
 פרע־ אודאי םיר דאך איר װעם ווארם. צום געמאלדען

 1 סארברעכעז דער דא איז װאו רעש? פח איז געז,
 דיסקוםירען צו טשערלײט די געחפען דאד האט מען
 איר זײס קאנױםע. קאנםערענץ דער פון באריכם דעם

 װען אבער וחליא^ חם נײן. רעדע? םרײער געגען
 רעדען םיטען אין נאד האלם באריכם־אפגעבער א

 וױלען דעם און געדולד דעם נים האבען םעגשעז און
— «T אויםצוחערען — ארץ דיד ®ח גים שיק רעד 

 שםו־ צו אן גלײך הוימז זאגעז׳.»ן *ו האם «ר װאם
^ארפ דעם צעםעלאד פען  אריין, חענט די אין רז

זיתר שויז האבען זײ אז םיעם, עם 1ױאס עס םײנט

 צו געקומען דעען זיי איידער גאך אפגעמאכם מײנונג
 .באריכם דער וואס ניט קיםערט זײ פארזאמלוע. דער

 מיםיע א האבען זײ זאגען. צו װאם האם אפגעבער
אל״. ״דאםס און דאגעגען זיינען זײ — דורכצופירען

ט האט עם !בעהאלפען גי
 בײ אז וױיםען, ױניאן אונזער םון םיטגלידער די

 גאך אז זיך. מען םירט פארזאמלונגען אונזערע אלע
 םראגען. םארעגטםערט און געשטעלט װערען באריכט א

 שטעלט מיטגליד א װען אז פארשטענז־ליך, גאנץ איז
 איינער װען אבער פראגע. א פרעגט און אויף זיך

 שםעלם פארענדיגט, איז באריכם דער ביז ניט װארט
 פלאם־ דער צו גלײך־ זיך לאזט און פראגע קײן ניט

 האב איך װאם עס מיינט רעדן. דאוואי — פארמע
אפאזיציע. בלינדע — געזאגט םריער

 געווארען פארטיג איז מען װי באלד הוה. כך און
 באקו־ צו ערשםע די איז ענטםערם, ארן פראגען םיט
 באלאגגם װעלכע שװעםטער א געװען װארט דאם מען

 געגאםען האט זי ).22 לאקאל (אין אפאזיציע דער צו
 םאר־ האם ױניאן די װאם אפםאך אויםן שוועבל און פעך

 זי שליםליך, באלעבאטים. די מיט דערגרייכט לויםיג
 אווער־ ערלויבען געגען איז זי עםישענסי. געװען איז

 נאך. אמ נאד און פעי, טמי וואקיישאן פאר איז ױ םיים.
 גע־ נים און געהאלפען ניט ווארשיינליך האבען עס

 גערױ אזוי דאם אז ערקלערועען האכמאג׳ס װירקם
 וױ וױיגיגער גים און םער ניט איז עםישענסי ע1םע
 פון םארלוסט גוואלדיגען דעם אפצושטעלען מעמאדע א

 פאר זובען און ווארםען גײם צײם ארבעטערם דעם
 אונםער־ פארן טעיפ״ םאר באטאגס, םאר םרימינגם,

 און קאלערם און בעלטם אויסקערען פאר פרעםען,
 האט עם דערםאר. פעני קיין קריגען ניט און לופם

 םיבות, די צוליב אז ערקלערען דאם געהאלםען גיט
 און םקיילס, דיערע טיטגלידער אונזערע גיט םארדינען

 אינדוםם־ דרעם די גױועץ דעם םון ליידעם םוף כל םוף
 פאראינםערעסירם יא זײגען מעגשען אונזערע און ריע

 נײט א געווען פראגרעםירען. זאל אינדוסטריע די אז
 א זאגען צו ערלױבט זיד האט םאן ױניאן א װען

 ביזנעס אין שםיץ גיט קענםט דו אויב — באלעבאס
 באנוצען דערבײ םלעגט (מען פארםיג. און או מאד םו

 מיר אבער אויםדרוק). וואולגארען רמע א סיט זיך
 זין, םארטאבט סירםע א װען אז געלערעגם״ האבעז

 דעריבער און דזשאבם דיערע באלםעלאכעם פארלירען
 ז%ז םען וױ צונג מיטן םרײ אזױ גיט שוין מען איז

 ער־ האכפאנ׳ם געהאלפען ניט האט עס םריער. געווען
 ער וואו םראגע. אװערטײם דער באצוג אין קלערונג

 װערס אװערםײם אז אנגעװיזען״ דײםליד און קלאר האם
 עס וואו דארט טאג, אין שםונדע איץ בלױז ערלויגם

 פאשעעז אלע מאו און ארבעם ײאכען פולע דא איז
 געהאל־ גים האט עם אפערײטארס. םיט באזעצט דינען

 פוגקט א געהאט שױן האבען טיר אז ענטםער דער פען
 קרײ זאלען שטיק־ארבעםער אז אגריפעגט, אוגזער אין
 האט מעז אח אװערםיים׳ פאר ״עקםםרא״ נאצאלט געז
 האם האכמאן דורכפירען. געקעגם ניט קיעמאל עם

 ערלױמז װעם םען װאס דעם מיט אז אנגעױיזען, אויד
 מיס ױעט םען אז מעגליך אח אווערםײם שטוגדע די

 רעדזשים־ ״םעמפארערי דער «ח ווערעז פםור צײם דער
 אונםעתעשטראכעז אויך חאט ער מגםד- םריישאז״

 כאראקםער הױך־םעזאנאלען דעם צוליב אז םאקם׳ דעם
 באשנתלוגגען אםט װערען איגתםטריע. דרעם דער םמ

 צושטעלען ניט קעז מען ױאס דעם צוליב געקענםעלט
ײערם״ די  די איז אינדוסםריע אוגזער צײט. אין .א

קײן. ערלויבט נים חאם ױעלכע אײנציגע, און אייז  
 י געוזארען אבער איז עס יאר. 8 לעצםע די אק אװערטיים

 געגגערשאםם. אונזער אנצוהאלםען וױיטער אוממעגליך
 •רא־ ״פריפערעדגעם חנר צוליב ns מעגליה איז אגב

 אױםגעשעים 'ins ארבעטם־מארק דער זאל גראם״
 פשום זאל מען אז דרעםסאכער, ארבעטםלאזע ®ח וחגחמ

 חאם עס שםעלוגג. אונזער בײטען *ו געצװאוגגעז דין
x געהאלפען. גים

29 ם ײ ז ►
 םעי״, מיט ״וואקיישאן סמ פראגע דער װעגען אנאליז

 ־1937 יארען די צוױשען אז אנגעװיזען, האם ער מען
 דורכשגיטליך פארלױרען דרעםמאכער די האבען 1939
 אונז אויב און םארדינםטען, אין יאר א דאאלר 150
 םאר־ אונזערע צוריקברענגען געלינגען מאל דאם זאל

 דאך עם וועם ,1937 םון שםוםע דער צו דינםטען
 ם׳האם וואכען. 2 אדער 1 ניט וואקיישאן וואכען 6 מײגען

 הימעל״ םון *טעלערעל דאם אפילו געהאלםען. ניט
געהאלםען. גיט אויך שוין וואלט

 מעגשען צאל היבשע א וואם אויך איז פארדריםליך
 דערמאנטער דער מיט געווארען מיטגעריסען זײנען

 האבען און שוועםטער דער םון רעדע דעמאגאגישער
 אױס־ האם װעלכער רעדנער, צוױיטען א אונטערבראכען

 דזשענעראל םון באריכט מיםן צופרידענהייט געדריקט
מענעחשער.

ט האבען זײ !געלערענט גארני
 פארדריםליד ווארט דאם אז םודה, זיך בין איך

 צארן. מייז און ענםוישוגג מיין אוים ניט וױיט דריקט
 אונטערברעכעז םון פעריאד דער אז געהאםט, האב איך

 עם וױ אבער, איך האב םאראיבער. שוין איז רעדנער
 אז איז, אינטערעםאנם טעות. א געמאבט אויס, וױחט

 געווען זאל אין איז גערעדט, האט שװעםטער די װען
 מיטגלידער, תב דאם אז םײנט דאם ײאס רואיג,

 זיינען מיטגלידער, אדמיניסםראציע אריינרעכענענדיג
 אוגזערע צד. יעדעז אויםהערען גערען אץ טאלעראנט

 און געלערעגט גארנישט האבען אבער סםאליניסםען
םארגעסען. ניט םידות שלעכםע זייערע

 פארשלאג דער וחמ או אויך, איז אינםעדעםן^ם
 גע־ אויפגענוםען את באריבם האכמאנ׳ם גוטצוהייסען

 גע־ ניט רעדנערין דערםאנטע די אפילו האט ױארען,
 םען רוםט וױ םארשלאג. דעם געגען שםימען צו װאגם

 פאסענדען קיין דעם םאר האב איך ? האנדלומ אזא
גיט. ווארט

געוױגען! פיגישעחש
 עם וואם ארבעט דער םון פראצענט 80 איבער

 מא־ םון גאשטײט דרעס א םאכען צו זיד םאדערט
 צוגע־ מלבוש דער ווערט למשל, אזוי, ארבעט. שין

 שנײד־מא־ עלעקטרישע אן מיט קאםער טון שניטעז
 װעל־ אפערייטאר, םון צוזאםענגעשטעלם ווערט שיז;
 געביגעלט נײ־מאשין; דער םיט דורכאוים אםערירט נער
 ״םרי־ די פון סד א אײזענם; עלעקםריק־באהײצםע מים

 אױף געמאכט װערען כאווצועען) (פארשידענע סיגגס״
 ,םעליגג״, דאם אױך שוץ ווערט אצינד םאשינעז;
 גע־ קגעפלאד םון ארייננייען דאס אםילו און .פמקינג״

םאשינען. דורך םאכט
 םעכנאלאגישער דער — םאדעתיזיתנג דאס אס

 םאר* גאנץ צוליב האגען מיר וועלכען — פראגרעס
 באגרע־ *ו טײלוױיז כאטש געזוכט אורזאכען שםענדליכע

 םייל באדײטענדען א געמאבט ברויםלאז האט נעצעז׳
״םינישערם״. זיך רופען װעלכע מיטגליחנר אונזערע םון

 ליעם ביליגערע די אין אםת דאם את איבערהויפט
 געמאכם ווערט מלבוש גאנצער דעד במעט וואו דרעסעס.

ב דאם את מאשיז• דער אויף  איז אפילי — שעפער ת
 באשעםטי־ אלץ אבער נאן• םחעז — לײגם ביליגערע די

 אדער ״םעקס״ צו קוםם עם װען וױיל סיגישערם, גען
 טאן נים (פארלױפיג) דאס םען קען בלימעל, א אגנייען

 צים אגקומען דעריבער. םח מען אץ מאשיז דער מיט
 זי־ סאשא בתדער זזאט דעריגער האנט־ארבעםער.

 בײ אנגעםירט ,22 לאקאל םח םענעדזשער סערמאז,
 קאםף חעםטיגעז א באלעבאטים דיי מיט קאנפערעגצעז די
 םינימאלע א םינישערם די םאר באצאלם קריגען צו

 קײז איז עס האו דארם, אםילו בגד. יעדען פאר סומע
 דעליקאםנער• א זײער אמ ענין דער ניטא. םינישינג
מן באלעבאטים די װען צײם דער אץ ספעציעל  קרי

י סיט א זײ קאסט עם ns «ײז י n ניי איז ו r םד א 
 זימער־ אנדערשוואו. וױ בגד א פראדתירען צו םער
 םראגעז מת טרײד דער אז באשסאנעז, אבעד־ איז מאז

 ארבעטא־ טויזעגט פאר די צו םאראנטווארםליכקײט א
ם װעמעם דינם מ ר  דער פח פארכאפט װערט עם א

מן צו זײ צוױנגם םען און מאשין י  שעפער די זדן ז
או. עפעס די ױארפט םען ביז װארםען און

 דעם באקעםםט שםארק האבען באלעבאםים די
 אוגזער פגים אין געװארםען אוגז חאכען און יונקט.

אבער איז קאםיטע קאגםערענץ די פלאן. עםישענסי
קעז nr״ די ns אמת איז עס וחנחננד ns גאשםאנעז.

ן שםעלז גים מ אױסבעםערונגעז, םעכנאלאגישע מ
 פארלאנגען׳ צו רעכם פולשםענדיגען א אבער זי וזאט

מן זיד וחנם טרײד דרעם ד«ר װי לאנג אזױ אז ױםי נ

—-----------------------> 1941 מעףץ,
 א םאכען צו אויף פארדינען זיי מוזען םיגישערס, אין

 נאבגעגעבען. באלעבאםים די האבען עגדליד לעבען.
 גאקוםעז םינישערם די וועלן וױיטער און אן איצט םיז

 עס וואו אםילו דרעם, יעדעד פאר םומע מינימאלע א
שיע קײן איר אויף איז ניםא. םיני

!אדבעט דער מיט אן גײט םי. די. ױ.
 םי. די. ״ױ. אונזער פון מיטגלידער עטליכע
 גים װעלכע קאמיטע פוײיוויליגע די — דעפארםמענם״

 אפצוהיטען אום שעפער די פאםרולירען מים אפ זיך
 36 און טעג 5 װי מער ארבעםער נים זאל םען אז

 זיי־ וואס אנגעפרעגט, מיר האבען — וואך א שטונדען
 דזשאינט אונזער פון פלענער וױיטערדיגע די נען

 זאגענדיג, אמת דעם דעפארםמענט. זייער װעגען באארד
 האם מען אלמאי געוואונדערם. אביםעל זיך איך האב
 אויםן זיך לייגט עם םו־אגע. די געשםעלט אםילו מיר

 אויף געבען אכטונג געמוזט האט מען אויב אז שכל,
 גאנצען אין איז אװערטיים קײן ווען םריער, שעפער די

 אן האלםעז צו נויטיג געװים איז געווען, ערלויבט ניט
 געװיסע אונםער — יא ערלויבט מען יוען איצט אויג

 זיך האבען עס אויב און ארבעטעז• צו — באדיגגונגען
 אבי־ גגב׳ענען געוואגט האבען וועלבע מענשעז, געםונען

 געםינען ווארשיעליך זיד װעלען פריער אװערםיים םעל
_ איצט. אויך אזעלכע

 פאט־ צו פאחעצען צווייםעל אן װעלען םיר יא,
 געװים זיך וועט ױגיאן די און שעפער די רולירען
 דעם םון קאאפעראציע אקטױוער דער אין גויטיגען
 אנדע־ אלע אין און דעפארטםענם״ סי די. ״ױ. גאגצען

 ארױסהעלםעז וױלען וועלכע םיטגלידער, אקטױוע רע
ארבעט. דער אין

שטחה׳לע! אונזער צו זיך גרייט
 די פײערען גײם יוגיאן קרעז־ים דרעסמאבער די

 אדמיניסטראציע ניײערוױילםער איר םון אינםטאלאציע
 אפגע־ וועט װעלבער באנקעט, גרױסארטיגען א מים

 אין מארטש, םען28 דעם אווענט, שבת ווערען האלםען
 םארקױםען ארום גײען קאמיםעםען האל• װעבםטער
 (בא־ באגריסונגען זאמלען גלייכצײטיג און בילעטען
 דער זשורנאל. םואוועניר םאח נאטירליך) צאלטע,
 ״דרעסםא־ דער פאר גײם זשותאל םון פראםיט גאגצער

 םון אויסשליםליד באשםײט ױעלכע קאסיטע״, עיד כער
 האט קאםיםע די .22 לאקאל סון מיטגלידער אקטױוע

 ארױםגעהאלפען םיל זײער קראנקען־קאםע איר דורך
 קראנ־ פארלענגערםע צוליב האבעז װעלכע םיםגלידער,

 אנגעלעגענהײטען םאסיליען אנדערע אז־ער פאלען קען
 לא• פח בענעפיט געזעצליכען סולען זײער אויםגעשעפט

 אריעגערעמנט ,22 לאקאל פון פירערשאפט די קאל.
 מאר־ נײסען םעגעדזשער, לאקאל זיפערםאן, ברודער
 פאר־ בלושטײן, םענדעל געהילםם־םעגעדזשער, גאלים,

 דער אץ דעפארםםענם, ארגאנידישאן םון וואלטער
 דע סח םיםגלידער זײנען שוחו^ די פון שרײבער

 ױ־ קרעדיט דרעסםאכער .דער פמ םארװאלםוגגם־ראט
 האס קאםיםע״, vy דרעספאכער ״דער םמ און ניאז״

n אפיציעלע צװײ זײגען דאם אז םײנט דאס p m* 
 אינמחנםען די דינען צו געגרינדעט קערפערשאפטען,

מיטגלמזר. 22 לאקאל םץ
פרײגד אלטען «ן םזן כאזוך «

 אפים אין מיר צו איז צוריק צײט קורצער א םיט
אל, אונזער םון מיטגליד א ארײנגעקוםען ^פ םערנ  אע

מ דים געזען ניט האב איך וועםען טלי  םיר ־־.nr ע
 אײ־ אױםגעםרעגם באגריסט, װארים גאנץ זיך האבען

 ״װאס פתםה. און געזונט ױעגען אנדעחנז בײם גער
 שלעכם. איז ״עם מיר, «ו ער זאנם רעדען״, צו דא איז
 יוסנער־ קײן ניט שוין דאך איך בין װײסם, ח וױ

 פאלם ארגעם די כוחוו^ אמאליגע די ניטא פאגםשיק.
 איד האב קיגדער?״ די מים איז וואם ״אמ שװער״.

א  צו איד בץ טאקע דעם װעגען אט״ געםאן. םרעג .
 דארפםם ״דו געענטפערט, םיר ער האס געקוםען״, דיר

 םיטברענגען זי םלעג איך םתינקעלע, םײן געדענקען
 אין דיר צו ארומזער^טען פלעג איד װען מיר מיט

 גאס, דאגק א שוין, זי איז אצינד שבת~ א אםאל אפיס
 אפילו און ניט זיד טאכט שידוך קײן נאר םויד. כלח א

m עפעם זאל עס אויב m  r וואס בזזור דעם םים 
 פא־ קײן װאך א $18 זײנע פון םען װעז אוים, גײם זי

מז. םיר בײ איז פאכען. קענען נים םיליע־לעבען  געבלי
 פון םאקע פרײנד, אלםער אן םײגער ביםם דו וױ אזױ

ען יאתח, גײגצעדצעגער די ם  טובח״• שםיקעל א דיר מ
 יײנ־ םיט איבערגעגעבן באזוכעו־ םײן םיר חאם דא

 בימןם אין געגאמען איז םאכםער זײן וױ מלחײםען
םםענא־ אלם קורם א סגעקאגסשע חאט און קאלעדזש

 קײן נים האם אבער געראםען, זײער איז גראםיסטקע.
דו שטעלע. א קריגען צו םזל  צו ער זאגם הערסם״, ,

 ארײעעםעז איר זאלסם דו אז ניט, ארם ״םיך םיר,
 דיר וועל איך וואך. א $5 פאר אפילו אסיס אין אהער

פארגעסען״. ניט קײנםאל טובד״ די
 עס װאלם איך אז םארזיכערם, םרייגד םיין האב איד

 גיט זיך פיר נויטיגען ליידער געטאן, פארגעניגען םיט
 אנגע־ טאקע אים איך האב דערגײ מיידלאך. קיין אין

 די פון םארדינםםען קלעגליכע די צוליב אז וױזען,
 װען שםעלעס זייערע אן טיידלאך די האלםען כחורים,

 נאן אםילו צוריק קוםען אײניגע און חתונה האבען זיי
 נײנצען־צעגער םיין אבער םוטערם. װערען זיי װי דעם
 םיר אויף װירקען צו אום אםגעלאזט. ניט םיך האט

 די אז דערציילט, םיר ער האט שםארקער, אביסעל
 איז םרוי די טרױעריגע. א זייער איז הויז אין לאגע

 זיינען קיגדער עלםערע די און געזונט םולען אין ניט
 דיך״, בעט איך טאן, עפעם םוזם ״דו צרוו^ אויף
ארױסגערעדם. שוועריגקײס פים ער האם

N.

אפים אז־ער שאפ
 גיט איז ער אז וױים, איך ברודער. דעם קען איך

 עם שװער װי באגריפען האב איך קלאג־פוטער. קײן
 דערי־ איך האב ענין. גאנצער דער אנגעקומען אים איז

 נאמ באקאנםען איץ םעלעפאנירען געפרובירט בער
 דזשאב א קריגען פארם םען קען אפשר אנדערען׳

 איך האב ענדליך ערפאלג. אן אבער פײדעל, דער פאר
 :ברודער דעם צו געזאגם און םוט םיט אגגעגוםען זיך

 א םאר אבער ביזי, גיט טאקע איז טױיד דרעם :אין
אין בלױז באשםיים וואס ארבעם (אן ״קלעערין״

 מאד) א דאלאר 16 צאלם םען װאם םאר און פאשין םון
חשאב״ א קריגען איז עס ױי םען קען

ט, באלד האב איך ^ מ א  האט ברודער םייז אז ב
 פאר־ נים צײם סך קיץ םאקע האט ער גאליידיגט. זיך

 ״זעםםו• הלשון: בזה געזאגם םיר האט את לוירען
 איד וױ יאר 40 ערװארטעט. נים דיר פון איך האב דאם

 גענוג ;געארבעם שווער אםעריקע• אין םטראדאיע
 זיד געסטארעט אלעפאל און פארגאםעז בלוט און שוױיס

 אנקו־ דארםען נים שאפ צום זאלען קינדער םײנע אז
 אין גײן זאל קעד מײן אז וױלסטו נאקאנעץ, מען.
 ױט בין איד אז םארזיבערם, אים האב איך או־ײן״. שאפ

 ns אבעי, האלט איך טאן. צו ווײ אים געווען אויסען
̂  במ 9 פון ויאד א טעג 5 שאפ, אץ ארבעםעו צו

 אסים אין ארבעםען מי בבבוד׳יג װיעיגער ניט איז
 אדער 8 םאר דיגער דעם 7 בח 8 םון װאך א םעג 6

 באגײט באלעבאס דער ערם,nפא וואד• א דאלאר 10
 איז קלימריו חנר w ארץ דרד *wa סן■ א טיט זיך

 ײ־ אונזער פון פראםעקציע די האם װעלכע — שאפ
 איז װעלכע סםענאגראםיםםקע, דין צו וױ — ניאן

 גוט. פאר אעעםען אלץ םוז און שוצלאז
זיך פארטראכטען צו דעם וועגען כדאי איז עם

־ באתהיגט אניסעל איז ברודער ליבער םיץ  מ
ר ײארעז׳ מ  «" די אי געז־אנק, םיםן פאבען שלום א

 אלם חשאב א אמעםען צײטוױיליג אפילו זאל זינקע
גיט. דאס — קלינערין
שרײ־ זדינטיגען םײן אין פאםירונג די דערטאן איך

 פענשעז אוגז?רע פון פילע אז דענק איך װײל בען,
 םײן וױ שאפ, אויםן בליק זעלבען דעם לײדער האבען

 אפשי ,״0ײײ ײעי איז ,נײנצען־צענער״. דער פרײנד,
o צזבאוױמ װעלכע יענע, צווישען אויך ער איז n 

 אח ער פארוואם םרײד, דרעם און קלאוק םון שיקזאל
 ױם זיד װעל איך געװארעז״. םאר׳גוי׳אישם אזוי

 .גערעכ־ טםער קופעגדען אין אופקערען עגין זעלבען
םיגקײם״.

 באלטיימאר אי־ן שאפ ניט־ױניאן אלטער
געסעטעלט

 אינ־ דער םח ארגאנײזער באפבאטשי, אנחשעלא
 אגריםעגם אן געקראגען פאנאס דעם האמ טערנעשאגאל,

 עם װאו — באלםיפאר סמ קאםפאני״ .גאלדפאן דער פון
 ילעײ אייף םלאכות בעל חונדערם איבער ארבעםען

מ נים א געווען איז פירמע די םוטס.  פאר שא■ ױנז
n פוםצען לעצסע די r.־

 ײנייז קלאוזד א געװאונעז האבען ארבעםער די
 פאר שםונדע א םענם פופציג םון פיניםום א שאפ;

מחנג א און םלאכת בעל דורנשגיםליבען דעם מנ  פון ו
 צום ארבעםער אלע פח שכיתת די אױף פראצעגט צען

םעזאן• פאד פון אנפאנג
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 די האבען חודש הײגםיגען דעם ין

 אונזער םון לאקאלען קלאוקמאכער
דורכ־ אינטערנעשאנאל מאנטרעאלער

 דעם פאר אקציע װיכטעע א געפירם
קאמיטעם. ארבײטער אידישען

דזשאינם־קאונ* םון מיםיגג א בײ
בא־ א געווארען אנגענומעז איז םיל

 יאר היינטיגען אויך זאלען מיטגלידער אונזערע אז שלום,
 װע־ אין קאמיטעט ארבייםער םארן ספעציעל ארבייטען

 פאשיזם פון קרבגות די לטובת הילפם־טעםיגקײט מענם
 אינ־ אונזער םוץ אפגעשאצט שםארק װערם נאציזם און

 איז חשאינט־קאונםיל פץ באשלום דער טערנעשאנאל.
 א בײ אויך װי לאקאלען די סון געווארעז גוטגעהײסען

 מיט־ עקזעקוםױױ און שאם־םשערליים םון צוזאמענקונםט
 מאנוםעקטשורערם די מיט אראנזשירונגעז לױט גלידער.

 געארבעם מיםגלידער אונזערע האבען אסס׳ן זײער דורן■
 ארבייטענ־ טען.15 דעם שבת, צוועק דאזיגען דעם םאר
 ״טאים־ענד־עי־העף״, םמ באזים אויםן שםונדען 4 דיג

 שעה 6 םאר באצאלט קריגעז מיטגלידער אונזערע װעלען
 ספעציעלען א צו גיין וועט אײנקונפט גאנצער דער און

 אר* םאח גיין וועם טײל גרעםםע די וועלכען פון םאנד
 געגעבעז אױך װעם םומע געװיסע א בײטער־קאםיטעם.

 ענד רעםיודזשים דזשואים ״יונאיםעד דעם צו װערען
 ארגא־ לאקאלע די איז דאס אײדזשעגםים״, רעליף װאר

 םלינס־ אידישע הללפדז טיט אפ זין גים װעלכע ניזאציע
מ לימעז  געגעבען אויד װעט טײל א מלזזםה־קרבנות. י
 סאר קאמפיין געווערקשאםטען צום בײטראג אלם ווערען

ישראל. ארץ איז אינםםיםוציעס ארבײםער אידישע די
 סאג א ארבײםןינ צו באשלוס דעס מיס צוזאסען

 דזשאינם־קאנםיל דער האט ארבייםער״קאםיטעם פארן
 אק־ זיד זאלעז מיטגלידער אונזערע אז באשלאסעז, אויך
 װעלכער קאמפיין נאציאנאלען דעם אין באםײליגען טיװ

 לאגד גאנצעז איבעוץ אנגעםירם חודש חײנםיגען ווערט
 םון ציל דער םערטיםיקאםען. מלזזמה־שפארונג די פאר
 םלחםה־ קאגאדא׳ם אײנםאך. איז קאמפייץ דאױגען דעם

 אויםגאבעז איצםיגע די לױם גרױם. זעהר איז גודזשעם
 א יערליך. דאלאר ביליאן א עס באםרעםם קריג פארן

 #רייג־ דןןרף בודזשעס דעם אם סון סײל געװיסער
 אפעלירם רעגירומ די הלואומ. אינערליכע ײדך קוסען
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 װערט םעגרואר חודש דעם אין סטעמפס. ־סענםיגע28
 װעו״ *ו צװעק םיםן קאםיײז א דזדכגעםירם קאנאדע אין

ז בירק  םערםיםיקאםען די אט קױםען *ו םיליאן מ
 אונזער שפעםער. יאר 7 אין אױסלעזבאר זײנען װעלכע
^  םאלי־ אונזער יײזעןאוארױסצו גאשלןסען האט יונ

 דעדמים קאנאדע פון םלחמזדטילען די מים דאריםעם
 דעם אלס םען22 דעם שבת משטיטט האבען םיר מ*ם
 שטוג- 4 ארבײםעז זאלעז םיטגלידער אונזערע װען םאג
 קויםען געלד דעם פאר איז 6 פאר באצאלם קריגען דעז,

סערםיםיקאםעז. םלזזמה־שפאדונג די
ארבײםער־קאםי־ פאח ארבײטעז צו באשלום דעד

 אח, םערםיםיקאםען מלחםה־שפארונג די פאר און םעם
 מיםגלידעו־• דער סיז געװארעז גוםגעזזײסעז געזאגם, װי

 דורכגע־ םיר האבעז דערסים פאדבינדמג אק שאםם.
 און טיילדעשאפ־מש די פון ,הונגער־באנקעם׳ םק א טירט

 ,jo ד. םען12 דעם *װענד, מיםײאד םיםגליחץ־ אקםיװע
 צו־ דאזיגעז בײם ײניאז. דעד פון העדקוואםערם די איז

 בער־ חש. ברודער טון סארזיץ אונםערן זאםענקונםט׳
 פון וױכטיגקיים די געווארען ארוםגערעדם איז מאז,

 קאמיםעם. ארבייםער פץ הילפס־םעםיגקײם די שםיצען
 אויסגעקומען מיר את רעדנער, די פון אײנער זײענדיג

 װאס אדבײס רעםונגס װיכטיגע די אױף אנװײזעז «ו
 לעצםע די איז געםאז האם אדבײםער־קאםיםעם דער
 קרי^ סמ «ײט דער יװ־ד איבערהױטם און nr ■*־

ען אים ם׳איז מי מ  װא־ אין .װיזעס״ קריגען «ו מלו
 •ראםינעגםע פח םאםיליעם הוגדערםער פאר נגמאןשי

 האט םעז װעלמ קולםור־םוער און טירער ארבײטער
 איז עם גיהנוס. נאצישעז טון סעװעןארױסרא באדארפט

 םלחםזז־ די װעגען רעדעו n עזקימאויסגע אייד םיר
ץ קאנאדע טון אנשטרעגגונגעז איז־ 09 װימױג וױ י

n זיך עזרידאדיויס^ל

שעהן בערנ^רד םװ
י• װ• ג ל. א. ארגאנײזער גענעראל

 קריג ענטשלאסענעם אן אין אנשטרענגונגען די אם מים
 גײען װעלכע כחות םינםטערע אלע און נאציזם געגען

 גע־ אויך האבען צוזאמעגקונפם דאזיגען בײם דערמיט.
קאפ* ה. און פראגצויזיש, אין בורגאן ברודער :ו־עדט

קאמיטעט. ארבייטער פון פארטרעםער אלס לאנםקי.
 פאר נאך איז געשריבען װערען שורות די ווען

 וועגען באריכט פאלשטענדיגער קײן פארםיג ניט מיר
 װיים איד אקציע• דאזיגער דער םמ רעזולםאםעז די

 איז אפרוף דער ערפאלג. אן געווען איז עם אז בלויז
 האבען מיטגלידער טויזענד איבער ווארימער. א געווען

 ווען און ארבײטער־קאמיטעט פארן שבת דעם געארבײט
 מלחםה־ די פאר אקציע דער צו איצט זיך גרייטען מיר

 דאזיגע די אויך אז איך, האף סערטיםיקאםען, שפארונג
ערפאלג. אן דין וועט אקציע

לעגאליזירמ װמרם קאנםראקמ עמבראידערי
 די צװישען קאנםערענצען רייע לעעערער א גאך

 און לאקאל עמבראידערי־מאכער אונזער םת םארשםייער
 א צו געקוםען ענדליך מיר דינען ארבײםם־געבער די

 קאלעקטױוען דעס לצגאליזירען ײעג«ז פארשסעגדיגמג
 אייגצו־ איז דאם םרעיד. עמבראידערי אין אגרימענם

 אד־ צו (קאוד־אויםאריםי) דזשאינם־קאםישאן א שםעלען
אגו־ימענט. קאלעקםױוען דעם מיניםטרירען

 געווארעז אנגעםירט זיינען חדשים לעצםע די אין
 אגרי־ םמ לעגאליזאציע דער איבער אונםערהאנדלוגנען

 מצד אויםזעצונג אן געווען ם׳איז וױיל דערפאר םענט
 געװאלם, ניט האבעז ױעלכע דרעם־מאנוםעקםשורערם

 באשעםטיגעז די וועלכע ארבייםער עמבראידערי די אז
 עמבראידערײאגרימענט. דעם םץ ווערען באשיצט זאלען

 אונםער םארגעקומען זיינעז זײ םים קאנםערענצעז די
 טראװינ־ םון םארשטײער ביראן, םר. סון פארזיץ דעם

 נא־ האם, צד אונזער ארבײםס־דעסארםמעגם. ציעלען
געװאונען. םירליך,

 דאנק א דערגרײכוגגען, וויכטיגםטע די סון איינע
 װערם עס װאס איז אגריםעגם, םון לעגאליזאציע דער

 הײם־ארבײם. אויף קאנםראל םעסםער א איינגעשםעלם
 מיניםום*לױגם סון סקעיל א אײגגעשםעלט מעוט עס
 געזאגם, װערם הײם־ארבײם װעגען טונקט דעם אין און
 היים דער װעגען קאמישאן דזשאינט דער צו באריכםMM■ IMiM AftftftMM MftllAftftftftftaftAAftftftlftlMft■ M̂ÂA am ftftAAAftftA ■א צושםעלעז םחען װעט מאנוםעקטשורער יעדער אז

 װעלכער ארבײט, װעלכע — ארוים גיט ער װאם ארבײם
 ער װעט באריכט דעם אט צאלם. ער װיםיל און םםאיל
 גאכדעם םעג דרײ סון שפעםער נים צושטעלען םוזעז

 דער װערט אזױ ארױםגעגעבען. װערט ארבײט די װי
 בא־ מער טרעיד עמבראידערי אין ארבײטם־קאנטראל

ארבײםער. די צוגונסםען שטארקער און םעםטיגם
קװיבפק קיץ דפלסגאציס אונזפר

סעק־ קװיבעקער די האט םען,11 דעם דינםםאג,
 קאערעם״ לעיבאר ענד םרעידס .קעגעדיען םוץ ציע

 פאד־ רעגירונג קװיבעקער דער צו דעלעגאציע א געשיקם
 דאס ארבײםער. לםובת לעגיםלאציע־טראגראם א צולײגען

 איג־ פון פארשםייער די װאם באזוך יערליכער א איז
 ארבײםם־ דעם צו אפ שטאטען יוניאנס טערנעשאנאל

קוזיבע^ אק פיניםטער
 אינםער• אונזער אח חנלעגאציע דאזיגער דער אץ
 קלאוד פערזאן: 4 םיט פארםראםען געווען נעשאנאל
 וױי• מײן און שאריעגםיע איװעם סטענזער, י. זשאדװע,
 פון צוױי געװען זײנען רעדנער די צװישעז ניגקײם.
איך. און זשאדװע בתדער פארשםײער, אונזערע

טאר־ דעם אױסדריקען צו איז.אױםגעקוםען םיר
 קאלעקטיװ דער ווערעו אםעגדירם זאל עם אז לאנ^

שאינם־ די נאר אז אזױ״ עקם אגרימענם לעיבאר  .ח
 פאר־ צו רעכט א האבען זאל םרעיד א פון קאםישאז״

 לעגאלײ א אין ענדערונג אן דורכפירען »ח שלאגעז
 אי• זאל פען אז אמ, ציל םײן אגרימענם. זידםען
 געװארעז סארפאסם אמ װאם געזעץ אין ■ונקם א שאםען

r מארים פרעמיער אנםי־ױניאז געװעזענעם דעם פת n- 
 אלײז קאן ארבײםם־םיניםםעד דער אז נעמליו, לעםי״

 קענ־ אםיא אדער אגריםענם״ אן r» פונקם א ענדערען
 סאר־ דאזיגער חװ־ אז האף, איד אגריפעגם. אז םלעז
װערען. באװיליגם וזעם לאנג

פארלאנג, דעם אויסגעדריקם האט זשאדווע ברודער
 הײם־ אפצושאםען שריט נעמען זאל רעגירונג די אז

 די פון איבערבלייבעכץ אן נאך איז דאם וואס ארבײט
 אר־ ארימע פילע װעלכע דורך און צײטען סװעם־שאפ
עקםפלואטירם. שטארק װערען בייםערינם

שםארקער און גרעסער אלץ װערם ױניאן דרעסמאכער
 םח דורכגעםירם האבען מיר וואם צענזום, דער

 די פאר מיטגלידערשאםם ױגיאז דרעםמאכער אונזער
 אין אז ווייזם ױלי, פאריגען זינם חדשים, 6 לעצםע

 מיטגלידער נייע 500 צוגעקומען זיינען פעריאדע דער
.4,600 איצט דערגרייכט צאל זייער אוץ

 וױיל דערםאר, צוגעקומעז ױינען מיטגלידער נײע די
 צוױיםענס, שעפער. גייע צאל א ארגאניזירט האבען מיר
 אלםע צאל א רײענםטייטען צו געלונגען איז עם וױיל

 זײ ארויםגעםאלען. געווען זיינען װעלכע םיטגלידער
 פילעג־ אינטערנעשאנאל דער צו געקומען צוריק זײנען

 זײ זיינען ױניאן אוגזער סון פראטעקציע אן אז דיג,
 װער ניטא ס׳איז און .דזשאבם״ דיערע מיט זיכער ניט
אינטערעסען. זייערע באשיצען זאל עם

 אירע מאכט און ױניאן דרעםמאכער די וואקסט אזוי
םעסםער. און שטארקער רייען

 אלבערס קאונסילאר ברודער 1פהרע קלאוקמאכער
באנקעמ א מים איםאן

 װעלמ מאגטרןןאל סון וואלען טוגיציפאלע די אין
 ברו־ איז צוריק חדשים פאר א םיט םארגעקומעז דינען

 םיםגליד אלם געווארעז ערוױילט איםאן אלבערט דער
 זיג גרויםער א געווען איז דאם סיםײקאונםיל. פון

 עם איז םפעציעל אוץ ארבייםער־באוועגוע דער םאר
 איגםעתע• אונזער פאר זיג וואונדערבארער א געװען

 װעלמ די םון אײנער איז איטאן ברודער שאנאל•
 וױדער־אױםבױען אח אויםלעבעז צו געהאלםען האבען

 גע־ האם ער מאנטרעאל. אין ױניאן קלאוקםאכער די
 מ־ איז אלײן ער און ױניאז די ענםװיקלעז האלסען
 איז עס אינםערגעשאנאל. אונזער מיט צתאמען וואקםען

 אינטער* אונזער םאר לײםטונגען זיינע דאנק א געװען
 אלס אנערקעגונג די געקראגען האם ער װאס נעשאגאל

 איבערגעגעבענםםע און אינטעליגענטםטע די פון אײנער
 גע־ ארום אזױ און באװעגונג ארבײםער דער אין םוער
 אר־ דער םון פארםרעטער א זײן צו צוםרױ דעם װינען

שםאם־ראם. סאנםרעאלער דעם אק בייטער״באװעגונג
 באשלאסעז דעריבער האבען קלאוקםאכער אונזערע

 גאנ־ דער באנקעם. א בײ זיג דאזיגען דעם םײערעז צו
 שבת געװארען דורבגעפירם אײנדרוקםםול אמ קעם

 רעס־ םאקעי־הוגגעריעז דעם אין טען,8 דעם אװעגד,
 םיט־ אונזערע צוזאמענגעקומען זיך זײנען עס םאראן•
 צאל היבשע א אױך און םרויען זײערע אח גלידער

ם םארשידענע פח פארשםײער געטט. אנ תי ^י  און םרע
 פח קאלעגעז פאר א אויד װי ארמיטער־ארגאניזאציעם,

 וזי ארבײםער, םון פארטרעטער אױך סיטײקאונסיל,
םי. דער םון עלען, סםעגלי דר. און תבינשםײן םײקל . 

 ארגא* אז אונזערער זשאװדע, קלאוד ברדדער עף.״, םי.
שםאם־ראם, אין םיטגליד א אױןי־ איז װעלכער גײזער,
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 ברודעד באגריסם הארציג אלע האבען זץ קאונםיל.

איםאן.
 איטאן ברח־ער את יונקמ אונזעי־ פון נאסעז אין
 דאזימ ךי םון שרײבער דעם, פון געװארען באגריםם

 םאאםם־ זײן צו כבוד דעם געהאם האט װעלכער שורוז^
 גרודעד אנדערע. און סטענזער י• ברודער פון טייםטער,

 יװיאן אונזעו־ פון נאטען אין אים האט גודטאן דיױד
 אי״ שװעסםער צו און בריװ״קייס א מים פרעזענםירם

 םארטרעטער בלומען. געווארען פרעזענטירם אמ טאן
 פח געבינער, ג אויך וױ לאקאלע. ארבײםער־ריגג׳ םמ
 ארבײ־ פון גענעראליםעקרעםאר אסיטטענט יארק, גױ

 צום םאנםרעאל. אין געװען דאן איז וועלבער םער־ריגג,
קלאוק־ די באז־אנקט הארציג איםאן ברודעור האט םוף

■ M f t  IftAAAftftftftAfeftA A feftA  AAftft ----------- ftAAMfth MftAftA MftAftA M AAMftAM1* צוגעםײלם אים איז װאם כבוד דעם םאר מאכער 
 אר־ פאר וױכםיגקײט די ארוםגערעדט האט און װארען
 ײנעראלגעמ אק פער װאס זיך באםײליגען צו בײסעי

 אינ־ זײערע כאשיצען בעסער קאנען צו כדי פאליםיק
םערעםען.

 פייפרם ארבייםפר־רינג זיגסאךברפנםפז קלאוקמאכפר
ױבילפאום סרשםפן

 קלאוקםאכער אונועוע מאס םײערונג צוױיסע א
דער געװען איז חח־ש הימטיגעז ײדכגעפירם האבען

אינדוםטריפ קלאוק דער אין
 שיקאגא איז ױניאן קלאוקמאכער י

מא־ עםליכע לעצםע די דורך איז
 שטײ שװער א דורכגעגאנגען נאםען

פגעטע דער צוליב צייט קעל  אוי
סאנם״ עגד ״הוירש ״םירמע דער פון

 185 ארויסגעווארםעז האם וואם
 דאס חשאבס. פון קלאוקמאכער

 די איז איצט אםמאםםערע. שװערע א געשאפען האט
 אוועקצו־ געלוגגען איז ױניאן דער בעסער. םיל לאגע
 ארבעםםלאזע. צאל גרויםע א ארבעם דער צו זעצען

 העראלד וואס שאם׳/ קאום ״הוירשמאור נײער דער
 אין געהאלםען• םיל זילער האט געעםענם, האט הוירש

 קלאוקםאכער 75 איצם ארבעטען פאבריק נײער דער
 סאנם. ענד הוירש פאר געארבעם פריער האבען ־ואס
 גע־ גיכען אין קענען צו האפענונגען איצם האבען םיר

 ארבעםסלאזע. איבעריגע די פאר אויך דזשאבם סיגען
 און מארקעם קלאוק גוםער א אלץ נאך איז שיקאגא

 װעם אינדוסםריע די אז גלויבען, צו גרונד האבען מיר
 באשעם־ קענען װידער וועם זי ביז םארגרעםערען זיך

ארבעםער. אונזערע אלע םיגען
םרײד דרפס סילק אין

גע־ געצװאוגגין זײנען םיר וואם םםאפעדזש דער
 פאר א םים שעםער דרעם םוצען א אין מאכען צו װען

 םארדיגסםען בעםערע קריגען צו כדי צוריק, ױאכעז
 ערזואר־ די גןיבראכם ד<אס ארבפםער, אונזערע פאר

 אויםן געםעםעלעם האבען םיר רעזולסאטען. םעטע
 פראצענם צען םון העכערונג באלדיגער א סח באזיס

 און יוניאן דער םון קאםיםע געםיינשאםםליכע א און
 אין אונטעחוכונג אן מאבעז וועלען אםאסיאײשאן דער

שעפער. באםרעםענדע די
ח אמ םור עלםי פון גאשםײענד קאמיםע, די  רן
 דרןם־ םון וױים־םשערפאז אח םשערמאן קאסאגא׳

 גודעל־ ם. א. און ױניאן. דער פאר ,100 לאקאל מאכער
 האבען אסאםיאיישאן, דער פאר קאלבער, לעא אץ מאז
 געטאכם האבען אח אונםעחוכונג די פארענדיגט שוין

 םארבעםערם שוין האבעז װעלכפ ענדערונגען״ עסליכע
שעםער. די אין ארבעםער די םון פארדינםםען די

 דרעםםאכער די און כאארד דזשאינם שיקאגא די
 םאראינםערע־ שטארק זײער זײנען 100 לאקאל ייניאז
 באנײען דעם אין אח פארהאנדלונגעז די אין סירם

 דרעם יארקער נױ אין אגרימענם קאלעקםױועז דעם פון
רק אזױ דינען זײ מארקעט. מ  סאראיגטערעםירם ש
 שי• אין אגרימענם דרעם דער ײאס דערםאר, םפעציעל

 וועלען םיר אמ םעברואר םעז28 דעם אוים גײט קאגא
 דעם גאנײען װעגען םארהאנדלען אנהויבען גינען אין

 םאר־ שםארק ױױאן די איז בלויז ניט און אגריםענם.
 אגריםענט, דרעם יארקער גױ דעם אין אינםערעסירם

 זײנען םיר אםאםיאיישאן. דער םון םירער די אױך נאר
 סירער דער םײ אז דעם, אין םאראינםערעםירם אזוי
 די םון שרײבער דער םײ און אסאסיאיישאן דער פון

 זיד באקענעז «ו יארק נױ גאך געקוםען זײנען שוחת,
נאענט. דער םון לאגע דער םים

אינדיאנא יח«י\ פארם
 פארם אין אינטערגעשאנאל דער פון 116 לאקאל

ברא־ .פאלאק מים אגרימענט דעם באניים האם װעיז

בי#ליס מ. פמ
וריס־פרפזידפנם

 אין יאנואר. םוף אויםגעגאנגען איז װעלכער דערם״,
 ן9ם15 פון אז געווארען באשםימם איז אגריםענם דעם

 פאר קריגען װידער ארבעטער די דארפעז אן אפריל
 פאר פריחען זעלביגע די קאוטם מויז רעיאן און קאטען

 יאר לעצםעם געקראגעז האבען זײ װי ארבעם דער
 די אין םארקלענערוגג די אנגענומען האבען זיי איידער

 װאם צופרידען זײער זיינען מיםגלידער די פרייזען.
 פארקלע־ דער פון געווארען פםור ענדליד זײנען זײ

פריתען. די םון נערונג
 ״פארט דער מיט אן איצם גײען פארהאנדלונגען

 זייער באנײען פאר קאמפאני״ אנדערגארםעגם װעין
 דערגרייכם וועם עס אז ערווארםען׳ מיר און אגרימענם

שװעריגקײטען. אן װערען
 פירמע געגען אנטשײדונג באארד געװינען מיר

קאקאמא אץ
 האם באאדד ריליישאנס לײבאר נעשאגאל די

 רילייענס דער געגען אנםשײדוגג אן ארויםגעגעבען
 באוואוסם אויך איז װעלבע קאמפאני, מאנוםעקםשורינג

 אין שעםער האט װעלכע קאמפאני, סטױרלינג די אלם
 װירדזשי־ װעםם האנטיגגםאן און אינדיאנא קאקאמא

 מיטגלידער געגעז דיםקרימינירם האט םירםע די אז ניא,
 זי אז און שעפער בײדע אין איגםערנעשאנאל דער םון

 קאמ־ א פינאנםירם האט און םארמירען געהאלםען האם
ױניאן. פאני

 בא־ האם אנםשײדונג, איר אין באארד, לייבאר די
 םיט אגרימענט איר אויםצוגעבען קאמפאגי דער םוילען

 צוריקהאלםען זיד און אויםהערען ױניאן. קאמפאני דער
 מיםגלידער ווערען םון ארבייםער די ענטמוםיגען םח
 אר־ דער צו צוריקנעםען און אינםערנעשאנאל דער אין

 פאר אגטזאגט, האס זי װאס ארבעםער צאל א כעט
איעגעשםעלט. זיך האט אינםערגעשאנאל די וועלכע

 אױםגעפאלגט ניט פארלויםיג נאך האם םירמע די
 האט ױניאן די באארד. לײבאר דער םון באסעל דעם

 ארגאניזירעז צו םעטיגקײם איר םארשטארקט דערוױילע
 אנ* אנםשלאםען איז און שעפער די אין ארבעטער די

 דין געצװאונגען וועט זי ביז קאמפייז דעם צוסירען
ױניאן. דער מיט סעסלעז צו

װידער ארבעםטן פארטא לא אין מיםגלידפר אונזערפ
 פארםא ’לא ,268 לאקאל םון מיםגלידער אונזערע

 גע• האבעז זײ װי בעסער םיל איצם פילען אינדיאנא,
 דער אונםער מאנאםען. עטליכע לעצםע די םילם

 האם באארד חשאינט שיקאגא די וואם אראנדזשמענם.
 הוירשפויר ״די םירםע קלאוק נייער דער מים געםאכט

 לא אין שאפ דער האם אינקארםארייםעד״, קאוטם
 סון מיטגלידער די און געעםענט װידער זיך פארםא
 ארבעםםלאז, געווען צײט לאנגע א זײגען װאם לאקאל,
 זײערע מים זיכער זיינען און ארבעט װידער האבען

חשאבם.
1זויסקאנסי אין 1או דמקעיםאר פעאריע, אץ
צוױ־ באציזזונגען די ױינען איליגאי, פעאריע אין

מאנוסעקםשורינג *משיק דער םיס 113 לאקאל שען

 ארבייםער זיגמאז־ברענםש דעם םח ױבילעאום עדשםער
 שבת געװארען דורכגעפירט איז םייערונג די רמג

 אױםדימאריום אין באנקעם א מים םען,15 דעם אװענד,
ארבײםער־רינ^ םמ

 געװארעז ארגאגיזירם איז ברענטש דאזיגער דער
 ער און *וריק יאר א מים קלאוקפאכער גרופע א םיז

 די געקומען זײנען באנקעם צום װאקסען. אײו איז האלט
געםם. צאל א און ר9Tימיםגל

t םאר איז עס d באגריסעז *ו אנגענעם געװען 
 איג• אונזער םח נאמען אין פײערונג דאזיגער דעד בײ

 געלעגענהײם דאזיגער דער בײ האב איד םעדנעשאנאל.
 הערליכעד דער םח שםריכען אײניגע איבעדגעגעבען
 םארנעםם װעלכער זיגמאן, מארים פמ •ןרזעבליכקײם

 ײנקת• אוגזער פח געשיכםע דער אין ארם שײנעם א
 זײן פון םעג שװערע די אױף אנגעװיזען אבה איז־

 גע־ פארשפארם 1916 אין איז עד װעז םארטירערםום,
ת פריזאז׳ איז ײײעז  הא־ ײנימ אונזער פון שונאים מ

געװאלם אים און .םרײם־אי״ א געמאכם אים אײף מז

 אשוײ םון קו־בן אלם עלעקםריק־טשעיר, צום שיקעז
 אונזער צעשםערען צו צװעק םיטן בלבול דערליכען

 די בעת געליםען האם ער װען ,1925 איז און ױנקך,
 אנגעםירם האבען קאמוניםםען, די שונאים. אינערליכע

 אח אונטערגראבעז צו כדי אינםריגעם דעםםרוקםיװע די
 אונםער־ האב איד אינםערנעשאנאל. די םארניכטען
 אר־ זיגמאז־ברענםש פיז מיםגלידער די אז שםראכעז,

 פץ אנדענק דעם םײער האלטען דארםען בײםער־ריגג
 זײן מים אױםגעקליבען האבען זײ וועלכען פערזאן דעם

 דארסען זיי און בדענטש, זייער סאראײביגען צו נאמעז
 װאקםען אח פראגרעםירעז זאל ברענטש דער אז זען,
 האם זיגמאן װעלכע פאר אידעאלעז די םאר קעםםעז אח

געליםען• אח געקעםםט
 קאונ־ געװעז דינען רעדגער אנדערע די צװישען

 רובינשםײז, מײקעל קאונסילאז איטאן, אלבערט םילאר
 אהרן ברענםש׳ פון םשערםאן דער און לואים דדצ.

Ifti 'י בוקפאז•

 יאר לעצםען דעם דורד םוײינדליד. זייער קאםפאני״
 געשעםםען, גוםע געטאן םירםע די האט האלב א און

 3&50 דער אין מערםםענם זיך םפעציאליזירענדיג
 ארבעטער צאל די פארגרעםערט האט םירמע די לאין.

 אי־ לעבעדיגען דיער א דארם האבען מיר שאפ. אין
עלעמעגם. ױניאן בערגעגעבענעם

דעקעי־ אין געליםען האבען םיר וואם צױוו^ די
 אנגעםירם דארם האבען םיר וואם קאםפען די און טאר
 ,1936—1935 אין םטרייק לאגגען מאנאםען דעם דורך
 איצם רעד איד װען ניװעץ. אין געגאנגען ניט זײגען

 די אגגעםירם דארט האם וועלכער רוםער״ הערי םים
 פנים. זיין אויף שםײכעל א זיך םארשפריים ארבעט,

 א געוועז יארעז אלע די איז וועלכע דעקעיםאר, אין
 מיםגלידער־ א הײנם מיר האבען םעםטונג, נים־ױגיאן

 די אין ארבעםען זיי פון אלע הונדערם, םיר םון שאפט
 נאםירליך נאך איז חשאב דער שעפער. ױניאן דריי
 אינםער־ אונזער פון פארמרעםער די םארענדיגט. ניט

 עדנא און דאנקאן העלען שטאם, יענער אין נעשאנאל
 אי* די ארגן^יזירען צו שװער ארבעטען בראדפארד,

 אח שםאם אין שעפער קליידער פרויען דרײ בעריגע
שטאט. ױגיאן פולער א פאר דעקעיםאר םאכען

 םארםרעטער דער דאלניק, בענחשאםין ברודער
 לעצ־ איז וױםקאנסין, איז איגםערנעשאגאל דער פון

 ארגאניזירםע נײ אונזערע מים םארנוםען געװען טענם
 סטייט. יענעם אין קראם לא און װאםאו אין לאקאלען
 אז איז זײנען שטעם בײדע די אין לאקאלען אונזערע

ײעאויסג  ביזי זײנצז דזקוײאנפ די צושסאנד. סעןגפכז
 אר־ די ביי נישקשהדי^ םארדינען ארבעםער די און

גײםט. ױגיאן גוםער א זיך ענטװיקעלם בעטער
 אייגגעלאדען דאלניק ברודער איז צוריק לאנג ניט
 וועל־ ױגיאנם. לאקאל עםליכע אדרעםירען צו געווארען

 ױריסדיקציע, אונזער אונםער אײגענםליך באלאעען כע
 גאר־ ױנײםעד דער אן אנגעשלאסען נאך זייגען אבער
 זײער וױלען ארבעטער די ױגיאן. װארקערם מענט

 און אינםערנעשאגאל דער אן אנשליםען זין־ שטארק
 דער צו געװענדעם שוין זיך האבען ױי פון מאנכע

םארלאע. דעם מים ױגיאן װארקערם גארמענם ױנײםעד

רעזאלוציעם.
,םרענק־ םירםע דרעם דער פון ארבעםער די םיר,

 דריקען עװענױ, םע7 — 501 םרידלענדער״, און םםאר
 דאגקבארקײם און אנערקענונג טיפסםע אוגזער אױם

 אגעננ^ ביזגעם אוגזער ראזעגםהאל, לואי ברודער צו
 םאר .22 לאקאל םון םענעדזשער זימערמאז, סאשא און

 פאר־ האם וועלכע האנדלוגג, בראװער און קלוגער זייער
 אוגזערע פיט ארבעטער הונדערט אוגזערע זיכערט

לעבעז• א מאכעז צו מעגליכקייט א אח דזשאבם
 ״אוט דער פון געװארען םארסירם איז םירמע די

 איר אויםצוגעבען באשלאםעז האט און מגםה״ טאון אוו
 אונ־ םון ארבעט אוגערםידליכער דער דאנק א שאם.
 אױםגעגליכען םכםוך דער איז םארטרעטער ײניאן זערע

ארדנונג. גוטער אין אצינד איז אלץ אוץ געווארעז
בין, םאלאמאו דא• רושענע ;22 לאקאל ת

^ שי קלארא םינ פיריגאטא, ם. און םטראז
 ;60 לאקאל יאגילאץ, הטרי ;89 לאקאל

ם, טשארלי םשערמאן. םאתאלי

 534 קאום״ גוירל .נעלדא םח ארבעםער די םיר,
 ~«ו סמעזפול אונזער אױם דריקען עווענױ, טע8 —

 חשײקאב ברודער צו אנערקעננוג אונזער און םרויען
 פון דעפארםםענם ריםער ®ון םעגעדזשער העלער, דזשײ.

 ביזנעם אונזער צו און באארד, דזשאינם קלאוק דער
 אויסגלײ־ זייער םאר לאנדא״ איזידאר ברולער אגענם,

 די את סירמע דער צװישען סכםוך ערנםםעז אן כען
 םאר ארבעם אויםער געװען זײנען װעלכע ארבעטער,

 סאר־ ױניאן דערמאגםע די דאנק א צייט. לענגערער א
 באשיצם שאם אונזער פת ארבעםער די זיינען שםייער

לײם. ימיאן אלם רעכם אונזערע אויםצוהאלםען
.•קאםיםפ די

י. און ל«נג כג ליפניק. דזשײ. לינק. ב
ם. ;117 לאקאל םשערמאן. שאו גאלדםטײן,

ל. ;35 לאקאל וױים, ל. ;9 לאקאל ברוקם,
>48 לאקאל קאוואלא, דזשײ. און דעריא
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פרעםערם דרעם די צו ערקלעתנג דובינםקי׳ם פרעזידענט
 דער פאר פארגעלייגם האם דובינסקי •רעזידעגם

 מיםיע לעצטעז איר בײ באארד עקזעקוםיװ נענעראל
 םון פרעםערס דרעס םאר א םון בריף א ארלעם נױ *ין

 דער אויף זיך באקלאגען זיי װעלכען אין ,60 לאקאל
 אז באהויפמען, און סרעםערם ארבעםםלאזע די םון לאגע

 ארוים־ ביים דיםקריםינירען לאקאל םון באאמםע אייניגע
דזשאבס. אויף םענשען שיקען

 מיט שײכות נאענטע א האם פראגע די װי אזוי
 דע־ עמםלאימענט םםײם דער וואס בױרא, לייבאר דער

 מיט טרייד דרעם דעם םאר געעםענם האם פארםמענט
 די איז באארד, דזשאעט דער םון צושםימונג דער

 געווארען איבערגעשיקט פרעסערס דרעס די םון קלאגע
 מיט אויםגעמען עס זאל ער אז דובינםקי, פרעזידענם צו
לײזונג. א געפינען צו אום 60 לאקאל פון באאמםע די

 אגרײ קאלעקטידוער דער וואם אבער דעם איבער
 אין םארקעט. יארקער נױ אין םרײד דרעם אין םענם

 ארבעםם אלגעמײנער אן םוץ עםאבלירונג די װעלכען
 ביים געהאלטעז האם איעגעשלאסען, געװען איז בױרא

 באשלאםען, עקזעקוםױוע גענעראל די האם אויסגײז,
 ײערען, באגײם וועם אגוײםענט דער וױ נאכדעם אז

 צוזא- אינטעתעשאנאל, דער םון פרעזידענט דער זאל
 באארד, חשאינט דרעם םון םענעדזשערם םיט־די םען

 צו־ דער וועגען םראגע די שליכטען און אויפנעםעז
בױרא. לייבאר דער קוגפם-פון

 ארבעטםלאזע די םון פראגע דער װעגען
בױרא עמפלאימענט דער און

 עקזע־ גענעראל דער םון םיטיגג דעם נאך גלײך
 םראגע די אויםגענוםען 60 לאקאל האם באארד, קוםיװ

 צוריק באשלאםען און מיםגלידער ארבעםםלאזע די םון
 בױרא לייבאר באזונדער א לאקאל אין איינצושםעלען

 ארוים־ באשלאםען אויך האבען די מיםגלידער. די פאר
 מיטגלידער די אויף טעקם באדייטענדיגען א צולײגען

 בא־ זאלען ארבעםסלאזע די אום ארבעט, האבען וואם
 אר־ טעג צאל מינימום א מיט עגםוועדער ווערען זארגט

 מיט װערען געשםיצם זאלעז אדער םעזאן דורכן בעם
 פלאן דעם פון צוועק דער געלט. סוםע נאשסי&טער א

 ליחען צו געווען איז אנגענומען האם לאקאל דער וואם
 און ארבעטםלאזע די םון םראגע אנגעוױיטאגטע די

 קלאגעז• די און אוםצוםרידענהייט די גאזייטיגען אויך
 דער איז געווארען םובליצירם ברייט איז פלאן דער

פרעסע. אידישער
 אנגע־ אן ניט איז בױרא לייבאר די אגער װי אזוי

 מיטגלי• די אויך נאר אלײן •רעםערם די םון לעגעגהײט
דזשאינס דער םץ לאקאלס צוױי אנדערע די םון דער

m ליגעוגחע&ע8  wpw m ליפשעופ
 און איץ־, *ו געװענדעט איז אפיל דאזיגער דער

 אינםע־ די אין שאפ, אייער טון א־בעםער יעדעז צו
 קאם־ א אונטערנומעז האט װןילכע האיאס, םמ רעסעז

 איהו־ע םאר דאלאר םיליאן א «מ פאנד א שאפען צו פײן
 אינדארםירט איז קאמםײן דער םעםיגקײםעז. פילפאכע

באארד. דזשאינם אונזער םוץ
 גוט איז ארגאנמאציע, אומפארטייאישע אן האיאס.

 םארצװײגםע איחרע םאר קרײזען אלע אין באקאגם
 אופגליק־ טויזענםער צעגדליגער די פאר םעםיגקײםעז

 אבםלױפעז צו געצװאונגען זײנען װעלכע קרבנמ^ ליכע
 וואם לענדער אײדאפעאישע די אין היימען, זײערע סון

 מקלם םקום א ןוכען צו און פארכאפט, תאט חיםלער
 זײ וואו װעלם, דער סון וױגקעלע װעלכען־גים־איז אץ

םיר. אםענע אן געםינעז
 חאיאם האלם אױסלאנה אין ארבעם איהר אויסעד

װאו יארק, גױ אין אודזזים חבנםת פארנעסען א אױם

שפאצירען שבת׳דינע אונזערע
 שלום — עלף צו םערםעל א מארטש, אכםען

i אויף םיםפאזיום אונזער פח n ״װאוהק טעםע 
i םון אױדיטאריום אין מעגשהײט״ די גײם n 

 אײג־ םטריט. םע16 װעםט 3 איגםערנעשאגעל
 עז־ױקעײ אין באקוםען *ו םיקעםם, אױף טרים

דעפארםםענט. שאנעל
או האלב מארםש, םעז15 דעם  אין «עז נ

 אר־ ארקעםםער איבער יעלעקצ א — פרי דער
 דיריגענם ארקעםםער באװאוםםען דעם פון ביים,
 לעקציע קאגצערם. א פח באגלייס בארזין. לעאז

פרײ. אײנטריט האל. קאתעגי אין קאנצערט און
 אין — בײםאג אזײגער צװײ פארםש, םעז22

 עװ., פינםםע 680 ארט״״ קאסטיום אװ ״םחעאום
 פמ קאסםױמען פץ אויסשמעלוגג אן יארק. גױ

 זיד םרעםען םיר ד.וגדערםען. יאד םארשידענע
גאסען. םע61 את םע50 גװישען מחעאום נעבעז

ז נאז־ חאלב מאדםש, םען29  פרי דער אק מ
 זיבעםע און םםרים םע57 האל, קאתעגי אין —

 בא־ דעם םק קאנצערם אדן לעקציע א עוועגיו,
 אײנטריט םעקדאנאלד. קארל פוזיקער ריםםעז

האל. נעבעז זיך םרעםען םיר םרײ•
רעד־ אױף ״קלאס אונזער אן אן זיך שליםם

 פלעצער, חיםטארישע מיט זיך באקעגם און לאך״
 איז מיםענשאסט קונסס, אמדוסםרי, מאדערנע

 איז אויסקינפס פאר אינםםיםוציעס. שסאטישע
 עדיױ אין ?יך ווענרס אײגצעלהײטען, אץ פאראויס

 איגםערנעשא־ דער ®ון דעפארםםענם. קיישאגעל
ג»ס. םע16 װןםט 3 געל.

 אץ יארקער גױ הילםלאזע און היימלאזע הוגדערטער
 נאבם• םרייע מים גאזארגט םעגליך ווערען דורכרײזענדע

ש^ אחן מאלצייםען, גוםע און לעגערם  נא״ סץ אונםער
גלױבעז• אדער ראסע ציאנאליםעט.

 האיאם מח באדערםענישעז, די אס נאכצוקומען
 אונזער איז עם און אײנעם. יעדען פון שטיצע די האבען

 אינםטי־ גאבעלע די העלםען צו ארבעטער, אלם חוב,
 דע־ אויפגאבע. מענשען־םרײנםליכער איהר איז טוציע
 טשערמאז׳ שאפ דער אלם אײד, צו מיר אפעלירעז ריבער

ד אמ ו אײז־ ײי  צו שאפ, אײעד איז ארבעטער יעדען נ
 צו מעגליכקײטען, אײערע אלע םים האיאם, העלםען
םומע• נױםיגע די שאפען

 דעם צו ליבעראל בײצושםייערען אייך כעסען םיר
 ײרך ארבעם, שםונדע א פח אײנקתפ• דער דורך פאנד

 מאכען דורך אדער םומע, געוױםעד א םים זיד םעקםעז
קענט״ איהר װיםיל גיט בײשטײערונג• פרײװיליגע א

 אלע םארשרײבט מעגליך. אויב מעחר, גיםעל א
 סוב• בײגעלײגםעז דעם אויף ביישטײערוגגעז אײערע

 צחאםעז ליסט״ דעם גים־איגער און ליםט״ םקריפשאז
 «ו ציים־פארלוסם, אהן םוםע, געזאםעלטער דער םיט
שאפ. אייער קאנטראלירט וואם אפים דיםםריקם דעם

 םוט, קלאוק, די פון באארד דזשאינט
ױניאנם םאכערם ריפער און םקוירט

 נומנטחשסר דזשמנ. פײנבערג, איזראעל
מענ. חנואננ. אסיסם. לעפקאוױץ, םעמיועל

 פרעזידטנם צוקערמאז, רוביז
 סטקרטםאר לאנגער, ע• לואים

 םרטזטארטר. אשביז״ חשײ. מארים
 117 לאקאל מסנ. קאפלאז, בענדזשאםין

 9 לאקאל מטנ. םארקיז׳ איזידאר
 10 לאקאל מטנ. נאגלער, איזידאר

 23 לאקאל מסנ. ריעם, לואים
 35 לאקאל מטנ. גרעםלאו. תשאזעף
 48 לאקאל מטנ. מאליסאני, עדװארד
 64 לאקאל מטנ. שיםפאז׳ איזידאר

 82 לאקאל מטנ. בערנשםײן, םשאס.
_____________102 לאטאל מטג. מעמץ, סאל_______

ע ט׳ שו פ ך ״ ע ש נ ע מ
מ מיט גוך א  דערצײלונגעז, דרײסיג און עםלי
ץ פון זײםעז, הונדערם צװײ העכער  גאר ױעם םילער, בח

מז דערשימען. אינגי
 האבען װעלכע פרימם, אלע בעט קאםיםעם דער

ך זאלעז זײ ביכלאך, םובםקדיפשאן אירעכענען. גלײד ױ
ודײס, ל. ברודער םים פארביגדוגג »ק זיד שםעלם

 םון אפיס מיםן אדער בראנקם, עװענײ, ײילטאז 1605
T, םע38 וזעסם 240 ,00 לאקאל פרעםערס דרעם  Mgs 

קאםיטמג פון עםיזעז טחנםען איר וזעט אװענם דען

3 און 22 לאקאלס באארד,  פאמוי־ דעם אין זײנען 9
 קען באארד דזשאינם םון באשלום דעם לויט און קעלט,

 דער םון צוריקציען נישט זיד לאקאל איינציקער קייז
 דעו סח באשלאםעז ױערם םראגע די ביז בױרא

 געווארען באשלאםען דעריבער איז באארד, חשאינם
ד לאקאל די םיט פרעזידענט םון קאנסערענץ א בײ  ם

 דער־ זאל בױרא איבאר אלגעפייגע די אז נעדזשערם,
 דער ביז איצם, ביז װי ווערען אנגעהאלטען וױילע
 װעם טרײד דרעס אין אגריםענט קאלעקטױוער נייער

 דזשאינם די װעט דעמאלם ווערען. אונטערגעשריבען
 עגדגילטיג זי און פראגע דער אין האגדלען באארד
ו לייזעז•

 קלא* ענליכע םים פרעםערם דרעם םון בריף א האלטען
 נויטיג םאר דעריבער געםיגם ער ענין. דעם וועגען גען
 ״גע־ דער דורך ערקלערוגג םאלגענדע די מאכען צו

:רעבטיגקייט״
 געהאנדעלס האט לאקאל דער וואם דעם איבער

 וחנ־ באשלוםעז אנגענומען ד״אט אץ םראגע דער איבער
 דורכ־ גיכען אין ױארשײגליך וועלען וועלכע דעם, גען

 בארעכםיגוע קײז נישטא דעריבער איז װערען, געםירט
 שװעריג־ די כאםש קלאגען, איצםער אריינגעבען םאר

 רgב נישם םארלויםיג נאך זײנען קרױודעם און קייטען
 דטריבטר װטם דובינםקי פרטזידטנם געװארען. זייםיגט

 איבטר קאמיםטס קיעט אויפנטמטן נים דטמאלם ביז
 באשלוס דער װי נאכדעם בלויז אנגטלטגטנהײם. דטר
ר וואס מפ- njn איז אעןגיפעז האט לאקאל דן ! 

 וועתז דורכגעפירם ניט ױעט און ווערען דורכגעםירט
עו װי גײםט דעם אין  אנגענומען. עס האט לאקאל ד

באקלאגען. זיד קוםעז צו אמפלאץ זײן וועט דאן בלױז

ר ע עז די אנ ר ט ג ר ע צ נ א מ ק נ א נ טי מי ־ ס א  מ
ן ב. פו ר ג א נ ס רי ע ש ט נ ע ר ן ב ר פו ע ־ ד נ  אי

ל א נ א ש ע נ ר ע ץ ט ט א א מ א ל פ ל די ע ט א ה
 װעס אווענם, 6 םעז,6 דעם מערץ דאגערשםאג׳

 םםרים׳ טע43 װעסס 108 האטעל, דיפלאמאט אין
 מאס־ קאמפײן און קאנצערט גראנדיעזער א פארקו&ען

 ברענםשעס רינג ארבעםער די פון אראנזשירם םיםיגג
 700 335 ,509 401 אי׳310 אי,225 אי,122 אי,102
אינטערנעשאגאל. דער םון אי761 »ח

 דורכגעםירס װעם קאגצערט קאספייז דעם בײ
 מים פראגראם קאנצערם אינםערעסאגםער אן װעחנז

i פמ רעדגער אגגעזעענע און ארםיסםעז םראמיגעגטע n 
 םח לאקאלען פארשידענע די פון און איגטערנעשאנאל

 רינג ארבעםער םון פארטרעםער אינםערנעשאגאל. דער
 איז אײנטרים פאתאמלוגג. די אדרעסירעז אויך וחנלען

פרײ.
 מיט• נאר ניט געלאדען װעחנז םיטיע דעם צו
 םיטגליחמ־ די אויך נאר רינג ארבעםער םח גלידער

i פיז n װעלמ םרײנם, זײעחנ מים אינםערנעשאגאל 
ריגג. ארבעםער צום ניט נאך באלאנגען

 און פיםיגג דעם באצוג אין אינםארמאציע וועגען
מ זיך םען קען בילעםען פרייע װעגען  די אמ װעני

איגםערנעשאנאל. דער םון לאקאלעז
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GERECHTIGKEIT (Justice)

 וױיםערדיגער דעו
דער פון װאוקם

 קען אינםערנעשאנאל די
אז דערציילען, םרייד מיט

» ײ ■י« אז »ו ש  םא־ דעם אין אויך האט זי _ טדיןז'
 צו געהאט 1940 יאר ריגען

ר וױיט שדן ע נ  באדייטענ־ א סארצייכענען יז אי
ל ע ט ר ע אן פ לי  איר אין צואוואוקם דען מי

 דעם לױט צאל. רnמיםגלי
 1940 יאר דעם םאר איגטערנעשאנאל דער םון צענזוס

 געווען מיטגלידער גום־שטעהעגדע אירע םון צאל די איז
 און טויזענט 8 מים איז דאם .937 און טויזענט 247
.1939 יאר דעם אין װי מער 591

 ניט גאך זאגט ציםער גרויסע דאזיגע די אבער
 מיםגלידער. גוםשטעהענדע םויזאגט 248 די צו אלץ.
 — 1940 אין געצײלט האט אינטערנעשאנאל די װאם

 געווען זיינען — געשיכםע איר אין צאל גרעםםע די
^ םערערע ענ  ארײנגע־ געקענט נים האבען װאם םויז

 הינטערשםעליג זייגען די וױיל חשבח, אין ווערען טמען
 ערלויבט, זײ איז עס װי וואבען מער דױם זײער אץ

 זיי, סון מייםטע די אז ניט, צוױיפעל קײן איז עם אבער
 װעלען זײ װען געלעגענהיים, ערשםער דער ביי װעלען

 װערען ױגיאז, דער צו חוב דיער באצאלען קענען נאר
 איגםער־ דער םון בינעל ױניאן א וױיל גוםשטעהענד,

געשעצם. הױך גאנץ איצם װערט נעשאנאל
 קומט מען װען מאל יעדעם אז נאטירליך, איז עם

o וױיזעז װאם ציםערען, די צו n םון װאוקס גרויסען 
i םיז שאםט1מיטגלידע דער n ,זאל איגטערנעשאנאל 
 יק,1צי לאנג ניט גאר דא אט אז דערמאגען, זיד סען

 אינטעמעשאנאל די איז יאו־, צענדליג א וױ 1װעניגע
ם איצםיגער 1אי מיט פארגלייך אץ  גאגץ א געװען גחי

 מיט האס אמטעתעשאנאל די װען אץ ייניאז׳ קלײנע
 אמ װאקסעז שנעל אמעםאנגען צודיק יאר 8 קנאפע
 געגלויבם, םענשען װײניג גאנץ האבען גרוים, ױערען

 קױם. לאנגען א האבען װעט װאוקם 1גתיםע 1דע אז
ם געװען איז ם1באזונדע אץ ג עק,.װען1ש די גתי  ה ױ
 געגלויבט, ניט האט פוען ען.1געװא אפגעשאםט איז א.
 װאם פתיען, אץ מײדלאד םויזעגםער צענדליגער די אז

 איר אין זאלען ױניאן, m אן אנגעשלאםען זיך דאבען
 אינטערגעשאנאל דער אין האט םען בלייבען. לאנג

 יגם1איבע קיץ געהאט ניט צייטען םריהערדיגע די אין
 װאם מײדלאך״ און םײיעז די מים עו־םאתגגען גוםע
תאניזי האם מען  עס ען.1גאניזי1א צו געזוכם און ט1א
 געװען איז עם און ען1גאניזי1א צו זיי 1שווע געװען איז

 זיי האם מען ווען יוניאן, 1דע אין האלטען צו די שװער
 ליד.1נאטי געװען 1דעריבע אח עם ט.1או־גאגיזי שוין

 אם1שם 1ייסע1ג m אנגעפאמעז זיך האם עם דוען אז
i איז 1מיטגלידע נייע סמ n ,צום זײנען װאם ױניאן 

 מיידלאך, אץ ויען1ם סמ באשטאנען טייל עסםען1ג וױיט
n םמ פעמןאנענםקײט m אץ צװײםלעז זאל מען אז n 

 אויויםגעװיזען, 1שפעטע זיך האם עם װען 1נא װאוקם.
 גע״ םרײד די איז אומזיםםע אן געוועז איז שרעק די אז

 ם1װע םוײיד דאפעלטע די אט און דאפעלטע. א ײעז
? אדויסגעתםעז 'o n א געמאכט ט1װע עם װען מאל׳ 

i איז ציילונג נײע n ,אז וױיזם, װאם אינטעתעשאנאל 
מאקסען. איז גאד האלם שאםט1מיסגלידע די

m הויפם־ אױך נאך באשטעהט צואוואוקם 
i םיז קומעז די םײדלאך. און םרויען פון יעכליו n 

 אריגאני־ טrא ט1װע װאם יע,1אינדוםם קאםעז־װעם
 אינ־ דתנם 1אלגעםײנע m פח טײלעז פמ אמ זירט

 גאעען אין נים נאד זײנען מאם לאנד, איבעד׳ן דוסםריע
מליגע די אויב 1אבע ם.1או־גאניזי  סװ עו־פאתנג א

 מײד־ און םרייעז אז געװען, אמ אינםערנעשאנאל דעד
 1אי אמ יוגיאן, m אק לאגג גיט זיך האלםען לאד

n» גאנץ א 1יא עםליכע לעצםע די פח ערפארונג n• 
איבערגעגעבענע םוײיע, זײנען פתיען די און מײדלאן• יי

 אינטערנעשא* די װען און ױניאן• m פיז מיטגלידער
 מיםגלידער, םיליאן םערםעל א 1איבע איצט ציילם נאל

מיידלאך. אמ םרייעז די םון דריטעל צוױי 1איבע ױינען
 איז באמערקט ריכטיג האט דובינסקי םרעזידענט

 אינסטא־ m בײ געהאלםען האם 1ע װאס עדע,1 זיץ
o טמ ינג1לי n סום סנאו די םון 105 לאקאל נייעם 

 פו־ױען םון םייל גרעסטען צום באשםעהט װאם ,1ארבעטע
 םייד־ די האבעז געזאגט, ער האט מאל, א מיידלאך. און

 צייםװײליגע א אויף מי שאפ דעם אױף געקוקט לאך
 זײ װי גיך אזױ אז געװאוםט, האבען זײ אפקומעניש•

 שאפ אין ארבעם 1זײע זיך װעט האבען, חתונה װעלען
 איצם ען.1װע באםרייט אים םח ורעלעז די און ענדיגען

 ארגפטעז סד א 1גא נלײנעז גטסײ ,iruruit אמגר איז
ך די חתונד- m נאך אויך שאפ אין א ^ל  מחען נ

 אויגען. אנדערע גאגץ םיט שאם אױם׳ן קוקען איצט
 און יתיאן דער אין ען1עםי1אינטע1םא זיך מחען ױי

 די אז וױיםען, די וױיל ,1אי צו צוגעבונדען זײן מוזען
p טrבאש ױניאן n סאו־ קעםםם און אינםערעםען 
לײכטער. אץ 1בעסע זײן זאל לעבען 1זייע אז דעם,

 אין געצוױיםעלט האבען סך א אז געדעגקען, 1מי
 םײדלאך םחננצויזישע די ען1אתאניזי צו םאלג1ע דעם
i איז n אל. םח יע1אינדוםט יחגם ^ אג  האט מען מ

 זיך ד״אם עם װי נאכדעם, אםילו זיי װעגען געצוױיםעלם
 ניט האם מען וױיל ארגאנתירען, צו די אייגגעגעבען

 1דע אין האלםעז לאנג זיך װ^לען די אז געגלויבט,
 בא־ צו וױכטיג באזונדערם 1יבע1דע איז עם ױגיאן.

 םץ אינםעתעשאנאל m םמ צענזום דער אז מערקען,
 אין צואװאוקם גתיםען באזונדערם א וױיזט 1940 יאר
 םיםגלי־ די מאנטרעאל. טין ױביאז 1עםמאכע1ד דער

 גע־ 1940 אין איז ױניאן 1דאזיגע 1דע אין דערשאםט
 געווען עס איז 1939 אין בעת .568 טויזענם 4 װען

***.417 םויזענם 2
 םארענדיגם איז 1940 יאר םאר׳ן צענזום דער זינט
 באדיי־ א געוואונען אינטעתעשאנאל די האם כעווארען

 אנצו־ 1שווע איז עם מיםגלידער• נייע צאל םענדע
 די װאקםען• אין האלט זי װײל צאל, די גענוי געבען

 אז־גאניזא־ גרויםען א- אן איצט פירט אינטערנעשאנאל
i איז קאמםיץ ציאנס n דרעם־אינדוםטריע אלגעמיינער 

 די האט אט יע.1אינדוסט עם1ד קאםען 1דע אין און
 בא־ m מיט קאמף דעם געװאונען איגםעונעשאנאל

 ,1וײװע פאל אין ־לי1הא פיחןע עס1קאםען־ד 1קאנםע
 דינען דאם ארבעםעו/ םויזענט צוױי באשעפטיגם װאם
ױניאן. דער אין םיםגלידער נײע טויזענט צוױי

 אינ־ עם1ד m איז קאפםייז ארגאניזאציאנם 1דע
 שםח גו־ויםען דעם 1איבע ט1געפי oijm װאם דוםטוײע,

 אח םעין, ביז ילענד1מע ®מ זיך ציהט װאם לאנד, םון
 געפלאנט גוט איז ער שװאונג. סולען זײן איג איצם

 בא־ די און געװאתװ צוגעגוײיט גוט איז און געווארען
n זײער דעעז יכםען1 w ^ m n. םזא־אן זײנען עם 

 ען1יוע םאו־ענדיגם װעט ער אז אויםזיכטעז, גוםע 1זײע
 ױעם אינדוםםזײע װעם די ערםאל^ ײסעז1ג א מים

 ט1םםאביליזי 1מע םמילא אמ װערעז ארגאניזירט 1בעםע
 אלע׳ 1םא געװינם 1גרױסע א זײן װעט דאם ען.1װע

i איז באשעםםיגט זײנען װאם n יע.1אינדוםט דדעם
 װעם 1941 טון צענזום m אז ,1זיכע זײנען 1מי

 םיט* m םמ צואװאאוקם גחגםערעז םיל א גאד וויתעז
 פאו־יגען אין וױ אינםעתעשאנאל דער םון גלידערשאםם

 ערשםע זײ םון זעהז איצם דאם שױן קען מען יאו־.
 א געװינעז נאד קען אינםעתעשאגאל די חדשים. דרײ
 דרעם קאםען דער אק םיםגלידער צאל גוײיםע גאנץ

ג»ני•1א צו פאו-נומען זיך האט זי װאם יע,1איגדוםט

 םים הענד״ רייכע דיער אין םייל גרעסטען צום זיך
 קאםף, שװעתגז א ען1םי צו אוים קומם עם וועלכע
 דעם וועט זי אז ,1זיכע איז אינםערגעשאנאל די אבער
געװינען. קאמף

•
ר ע ר ד ע ם ױ ר ע דער ץע ג 1גתיםע 1דע בײ ז

ײף ^ןי לי—1הא םירמע קאטען־דרעם ך
עעא אףט אנ ש ע  מאסאטשו־ יווער,1 םאל אין לג
C«, ,םון רעזולטאט א איז זעםס
ל ן א א y ר ני n~ פלאנםעםיגען, עגערגישען, אן 

 ארגאניזאציאנם* אױםקלערענדען אח ענדען1אויםדויע
 אינםעתע־ m טת געװאחמ ם1אנגעםי איז וואס קאמף

 עלייעם זוײם־פרןחידעגם פון אייפזיגט דער אונטןו• שאנאל
 םיםהילף 1דע מיט און אן 1זומע יגען1פא םון רייזבערג

אם.1 םrװיל 1מענעחשע דיםםריקם םמ
 א איז עם אץ קאמף 1ױםע1ג א געװען איז עם
 בא־ 1יװע1 פאל אין שאפ ־לי1הא m זיג• ט-ויםער

 אין נעמם1םא iy און מענשען םויזענט צוױי שעםטיגם
 אן אױבען פלאץ שםען1ע דעם איגדוםםו־יע קאטען 1דע
םיל. 1זייע זאגט דאם און

i n םון זיג i n אין אינטערנעשאגאל o n האר-לי 
 אײגעג• די װאס p'niyi גרעםער פיל גאך ם1װע שאם

 באזת־ גאנץ א שפילען שאפ *לי1הא □n טון םימער
o in איז אלע1 וױכטיגע m קאטעז o n i אינדוםטו־יע 
לאנד. גאנצען ׳ן1איבע

o קאטען די n i אל־ איז זיד געפינם אינדוםטריע 
 מאנו־ עם1ד קאטען די הענט• <ײיכע גאנץ אין געמײן

 ױניאד נים אױף ען1געווא סעם דינען םעקםש^רם
 קאטען די איז זאכען1או םארשייחננע צוליב או־בעט.

 ימ־ די פון געװאו־עז פארגאכלעםיגם אינדוסםריע דרעם
תן יהעח*יגע1פ די אין יאנם א  די ביז איז זי און י

 קא־ די ט.1גאניזי1א װעניג 1זייע געררעז ןnיא לעצטע
iy האבעז ם1ע1מאנוםעקטשו םען־חיעם m n א געהאם 

 וױםיל בעטער1א דיערע עקםפלואםירען צו האנד םרייע
 אינטעתעשאנאל די װען און געוואלט. נאר האבען זיי

 ־1א צו גענומען יאר עטליכע לעצטע די אין זיד האט
 געםונען זי האם יע1אינדוםט קאםען״^ם די גאניזיח^

 נים־ױגיאן באםעסטיגטע שטארק אונגעהויער זיך םאו־
 נאתענט אפילו מען האט מאנכע צו וואס פעסטונגען,

i צוקומעז• געקענם ניט n גים וױים נאך איז קאמף 
 האט איצט ביז געשיכטע דין שוין 1אבע געענדיגט,

^ או  m איז זיי םוץ אײנער אמ קאפיטלעז• ליכע1װ
 םאל אין שאפ ־לי1הא דער קאםיםעל נײער טיגערrא
.1יװע1

 אר־ ט־ויםען דעם וועגען שטעלונג1םא בעסםע די
 דעם ארום געײארען ט1געפי איז וואם קאמף גאניזאציאגס

i וועגעז און שאפ האר־לי n אויםקלע־ מאם 1גרויםע 
 די צװישען געווארען געטאן איז וואס רונגם־אז־בעם

 אפ־ m םיז האבען מען קען שאם, דעם פון 1או־בעםע
 נע־ 1דע םון ען1געװא דומגעםירם איז וואם שםימונג,

n איז באארד רילעישאנם לייבאז־ שאנאל n האר־לי 
 די אז ,1 צו 5 געשםימט האבען 1בעםע1א די שאפ.

 םארהאנדלען צו םארטרעםען זײ זאל אינםערנעשאנאל
 גע- האט עס אםמאן־! אן װעגען מע1םי m מים

 אױםקלע־ מאם גמיסע זײער א װןחין געטאן דארםם
 םא־ ס־ויםע 1אונגעהויע אזא קריגען צו רונגם־ארבעם

 די אז אכם,1באט אין נעמט מען װען ט1בס יאריטעט,
 זײנען שאפ ־לי1הא םn אץ ארבעטעז װאם מײםטע,

 םץ געװאוםם נים םריהער האבען װאם מײדלאן־, ױמע
 אנגע־ האט מע1םי די װעלכע אויף אמ יוניאן קײן
 זאלען זײ אז װירקעז, צו אײנםלום גאגצלז 1אי םnװענ
ײניאן. m ®װ .פארםיתץ״ לאזען ניט זיך


