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m דעפ m &«ח הדד ״ױניםי פה ערעפענזנג אפיציעלע t יוני
 זומער־פלאץ פראכםפולער דער הויז״, ״ױניטי די

 פון בערג בלויע די אין אינטערנעשאנאל אונזער םון
 טוי• די פאר טירען אירע װידער עפענם סענסילװײניע,

 נײעם פאר׳ן באזוכער און געסט מיםגלידער זענדער
 אונזער פון פארוואלטונג פעהיגער דער אונטער םעזאן.

 לאנגע די דורך איז טאקםין, א. אלסרעד מענעדזשער
 פאר־ און באגײט אלץ מאנאטען םריליגג און װינטער

 בא־ אלערלײ מיט געביידעס נײע געווארען. שענערט
 די פאר געווארען צוגעגריים זיינען קוועמליכקײטען

 אין וואקאציע זייער פארבריינגען װעלען וואס געםט
יאר. היינטיגם זומער־פלאץ פראכטפולען דעם

 ״ױגיטי אין סעזאן פון ערעפענונג אםיציעלע די
 דעם פון װיק־ענד דעם אין ווערען געמאכט וועם האוז״

 ערעםע־ הויז ױניטי א וואם װײסען וואם די ױני. טען6
 איבער־ זיין װעלען יארען םריהערדיגע פון מיינט נונג

 מיט אימפאזאנםקייט און רייכקיים דער פון ראשם
יאר. דאם װערען געפייערט װעם ערעםענונג די וועלכע

״פײאניר* אץ קינדער אײערע שיקט
עמפ״)ר ױטה

זומער־וואקא־ גוטע א קינדער אייערע געבען צו
 אומ־ גײםטיגער און םיזישער געזונטער, א אין ציע

קעמם״• ױטה ״פײאניר אין זײ שיקט ,גצבוגג
 געװארען געגרינדעט איז קעמם יוטה פייאניר

 און ױניאניםטעז טרייד פון צוריק יאר אכצעז מיט
 קעםפ א קינדער געבען צו *װעק םים׳ן ערציער,

 םרא־ םון פרינציפען די לויט אנגעםירם ווערט וואם
 קעמם דער װאו פלאץ, דער ערציאונג. גרעםיװער

 רייכ־ און שענסטע די םון איינער איז זיך, געםינם
 גוטע טייך. און וואלד לאנדשאםמען, איז סטע

 מיט אן םירען אויפפאםער אוץ לערער פראגרעסױוע
 פאר פרייזעז די םפארםם. און םארוױילוגגען די

 עם מעסיג. זיינען מיטגלידער ױגיאן םון קינדער
 זעקס םון מיידלאך און אינגלאך אמענומגן ווערען

 אן אײגגעארדענם אויד איז עם יאר. םופצעז גיז
םום־ צװישען קינדער עלטערע םאר ארבעטס־קעמפ

 אונ־ אינטערנעשאנעל, די יאר. זיבעצען און צען
 לײבאר און טריידם םעגטראל די און לאקאלם זערע

קעמפ. דעם שטיצען קאונסיל,
 םרימא םרוי צו זיך ווענדעט אינםארמאציע נאד

 וועסט 219 קעמפ, ױטה ®ײאניר רעגיסטראר, םרומס
.3054—6 פענסילוױיניע טעלעםאז׳ סםדים. םע29
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עדיםאריעלס.
 צבױן — ציים צו צײמ פון

 רייזען אברהם — לידטר
— מיםעלאלםטר אין אידטן ביי ארבטם

מאהלער. ר. זד.
יוד• נחום — פאבטל

אנגטםראגטן אים האם יאר שווארץ דטר
 שער ז. — וטרצײלונג^

 מענעם. דוד — וליד.) פאראליז
 אינםטרנאציאנאלטר דטר פון פטרספטקטױשן די

 שםיין אלעקםאנדער — באװטגונג ארבטםטר
קליין נחמיה — לידטר

 מייקסין ה. — קריג אץ ארבטםטר טנגלישט די
— לטבטן ארבטםטר אינםטרנאציאנאלטן פון

קיםמאן י. דר.
 פ. ש.—באווטגונג ארבטםטר אמסריקאנטר דטר אין

 פון טקזטקוםױוט גטנטראל דטר פון מיםינג דסר
 אינטטתטזטאנאל דטר

ס שױידטר ביים לי  גראם נםתלי — ו
 םײמאן ה. — כאוױירים און היםלסר־ן צו האס

 אינםסרנטשאנאל אונזטר 1אי פאסירתגטן און ױיטס
 מינקאף ם. 4 — פראנם דרטס־מאכטר אױפן

— םאראנסא אין ױניאן דרטסמאכטר דסר אין
קרײזמאז סעם

 דטר פון סשפטנדירם סאבאםאזשניקטס לינקט
 בערנארד — מאנםראל אין אינםטתטשאנאל

שטחן.
ל#קאלם• פזן באריכםס!

 קאםינא און זאל פארװײלוננם דארמיטארי, נײע א
ט זײנען  פר»גר»ם רײכע — געװארען. צוגעבוי

ײטען קולטורעלע און פארװײלונגען פון  טעטיגק
צוגעגרײט.

 הויז ױניטי דער אין נײאיגקײטען װיכטיגםטע די
 געםט די פון םארגעניגען און באקװעמליכקײם דער פאר
 װעלכער אין געבײדע, נייע א איז יאר דאם באזוכער און
 גאנצע די גאר נײ איז אליין געביידע די בלויז ניט

 אין אלץ און מעבעל די אויסשטאטונג. און אײנריכטונג
 גרעסטער דער מיט איינגעשטעלט זייגען געבײדע דער

 וואקעישאן־ מאדערנעם העבסט א םאר זארגפעלטיגקײט
זומער־הײם. און פלאץ

 נײער א געװארען אויםגעבויט אויך איז עם
 אויס־ אײנגעריכטעט געבײדע, הויםט דער צו ״ענעקם״
 אונטערשטער דער פארװיילונגען. סאר שליסלאך

 אויבערשטער דער ״םיגג־פאע״, שפילען פאר עטאזש
 דעם םון דאך אויפ׳ן און קארד־געימם פאר — עםאזש

סאלארױם. מאדיערגער א איינגעארדענט איז ״ענעקס׳
 אז יאר דאס אױך םירט װעלכער ליכטמאן׳ נעט

 הויז, ױניטי דער םון םארוױילונגס־פראגראם דער מיט
געביט. דעס אויף גייאיגקיימען פיל צוגעגרייט אייד האט

או ניפ־נודם פפ w 155 ױני  רו
ױכםינע ר ו ע מנ מ ען נ םיננ מי

 א רוםט 155 לאקאל ױניאן ארבעטער נײדגודם די
 טעז12 און טען9 דעם צװישען מעמבער־מיםינגען רייע
 םון פראגע די ווערען אויםגענומען װעט עס װאו ױגי,

 איז דאם מיטגלידער. די צו וואקאציע־צאלונגעז די
 בא־ קריגען מיטגלידער אלע וואס יאר, ערשטע דאם

 מיטינגען די אגרימענט. דעם דורך וואקאציעם צאלטע
 פלע־ און טעג פאלגענדע אין ווערען געהאלטעז װעלען

:צער
 אין שעפער אנדערװער גיטעד אלע םון ארבעטער

 דעם מאנםאג, מיםיגג זייער האבען וועלעז יארק נױ
 פלאזא אוירװינג אין ארבעט׳ דער גאד גלײך ױגי, נײנטען

 ארבעטער די פלייס. אוירװיגג און םטריט טע15 האל.
 גױ איז שעפער םרימינג און םאבריק טעקסםיל די םון

 שגת, האל זעלבען אין מיטינג זייער האבען וועלען יארק
םרי. דער אין צען גאך האלב ױני, דעם_פערצענטען

 װעלען מיטגלידער ברוקלינער די םאר מיט׳ינגען די
 עלם־ דעם מיטװאה — דיםםריקט מעטצ׳ם מעני זײן:
 ראזנער׳ם אל און םארנאכט, םינף נאך האלב ױני, טען

ז ױגי, צוועלםםעז דעם דאנערשטאג, דיסטריקט, לי  נאך ג
 װע־ געהאלטען וועלען מיטינגען בײדע די ארבעט. דער
עװענױ. וױלאובי 9 לייםעאום, לייבאר ברוקלין אין רען

 רע־ די ווערעז סארגעלײגם וועט םיםינגען די ביי
 טשערמעז, שאפ אמ עקזעקוטיװע דער םון קאמענדאציע

 זאלען ױאקציעם םאר מיטגלידער די צו צאלועען די אז
 מעג־ א געבען צו אום ױני, טען16 דעם אנהוינען זיך

 זיד הויבט עם סעזאן װעמעם מיםגלידער, די ליכקייט
 אײ• װאקײשאן זײער נעמען צו זומער, אין שפעםער אן

 רעקאמענ־ טשערלײט די אן. זיד הויבם סעזאן דער דער
 ווא־ זײער םארברענגען צו מיטגלידער די אייד דירעז
 טעגליכ• די האבען וואס די און הויז װניטי אין קאציע

 די מיט באנתען זין־ איז ײני אין נעמען עס זאלען קייט
מאנאם. דעם רעכענט יוניםי װאס פרײועז נידעריגערע

םיעען די בײ װעם געלסאן לואי םענעחשער  מי
 *ו ױביאז דער פון ארבעט דער ױעגען באריכטעז אויך

 ניט־גודם די נית שכירות די אויף העכעדוגגען קריגען
 מיט• לעבענס אויף ■רײזען העכערע די צוליב ארבעטער

 פאר געשםעלט שױן פאדערונג די האט ױניאן די לען.
 װײל אפטײלונג. פאבריק גיטעד דער סיז בתים בעלי די

 רעכט א ר״אס יוניאן די אז אגריםענט, דער לויםעט דארם
 לעבענם פון פדײזעז װען העכערוע אזא פאדעו־עז צו

 אײגיגען, ניט זיך קען םען אויב אח שטײגעז מיםלעז
 םשער־ אימפארשעל צום װערעז איבערגעגעבען עס דארף
 און פאדערען צו ענטשלאסען אבער איז ױניאן די מאן.

ײ די איז אייד שכירות די אױף חעכערונגעז קריגען  ג
שעפער. אוטערװער םעד

 דינען איינריכטונגען נײע און פארבעםערונגעז די
 אויסן אויד נאר םיזישען דעם אויף נאר ניט אבער

 קולםורעלע די געביט. קולטורעלען און גײםטיגען
 געווארען מאדערניזירט און באנײט אויך איז פראגראם

 די צװישען האבען. הנאה באמת זאל עולם דער אז
 סעזאן דעם אויםצוטרעםען באשסימט שוין זײנען וואם
 און שרײבער בארימטע אזוינע דינען הויז ױניטי אין

 לואיס הוירסט, פעגי טאמפסאן, דאראטי װי לעקטארם,
 פון געבים אוים׳ן בארימטהײםען אנדערע און אדאמיק

טעטיגקייטען. געזעלשאםםליכע און קולטור ליטעראטור,
 גע־ יאר דאם פרייזען דינען אלגעמײן אין כאטש

 דאך זיינען געברײך, םון ארטיקלען אלע אויף שטיגעז
טי אין געםט פאר פרײזען די  װי געבליבען הויז יוני

 םעסיג דיער איבערהויפם זיינען פרייזען די געװען.
 םפעציעל אינטערנעשאנאל. דער פון מיטגלידער פאר

 נעמען וואס די פאר גערעכענט ווערען פרייזען ביליגע
 דערי־ ערווארםעם מען ױני. חודש אין וואקאציע זײער
 גע־ די אויםנתען זאלען מיטגלידער אונזערע אז בער,

 וואקאציע םארגעניגענדע אמת׳ע אן האבען צו לעגענהײט
מאנאט. דעם דורך אויםגאבען קליינע מיט

 זיך רעגיםםרירם פלאץ, מיט זיך פארזיכערען צו
 דער אין הויז״ ױניטי דער פון אפיס אין באצײםענם

 םע־ סטריט. טע16 װעסט 3 געביידע, אינטערנעשאנאל
_____________________.6868—9 וואטקעם לעפאן.
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 מעמבערס די פון מיםינג וױכטיגער באזונדערס א
 דרי• דעם דינםטאג, פאר גערופען ווערם לאקאל פון

 םראגע די ווערען אױםגענומען װעט עס וואו ױני, טען
 נעקםםען צום ארבעט דער פאר פרייזען םעטלען םון

 קאוםם הײנםיגע די אין וואם דעם איבער סעזאן.
 עס וױ םרעםען צו םיעמם מער סך א םאראן דינען

 יאר, עםליכע לעצטע די קאוטם די אין זיין פלעגם
 אים* צום םאדערונג א ארײנגעגעבען 35 לאקאל האט

 רעכענעז זיך זאל ״באדי״ א אז טשערמאן, פארשעל
ר קריגעז זאלען םרעסערם די און סיעמם םיר פאר  ה

 םיעמם. סיר וױ מער האט עס אויב עקסםרא, צאלם
 אנטשײדוגג קײן גאד האט טשערמאן אימפארשעל דער

ארויםגעגעבען. נים פארלאנג דעם איבער
 פח מענעדזשער ברעםלאו׳ ױסף וױים־פרעזידענט

מיםימ, צום רעקאמענדירען דעריבער וועם לאקאל,
 ווערעז געםעטעלם זאלען פרעםען םאר פרייזעז אז

 דורנ־ שםרענג זאל סיסטעם דער און גרעידס די לויט
 שעפער, אלע אין םאל־סעזאן צום װערעז געםירט
 דזשאינם קלאוק דער פון ױריסידיקציע דער אונטער
באארד.

 קוםען צו אויםגעפאדערט ווערען מעמבערס אלע
היטינג. צום

G E R E C H T I G K E I T
A LABOR JOURNAL 

Published every month by the 
I*t*Tnmtional Laditt* Garmtnt Workers' Union

Office of Publication:
76 Montgomery S t, Jersey City, N. J. 

General Office:
^West 16th S t, N. Y. C. Tel. WAthins 9-6868

DAVID DUBINSKY, President 
and General Secretary-Treasurer 

DR. B. HOFFMAN, Editor__________
Subscription price, paid in advance, $1.00 per year.

X X m . No. 6 June, is4l

Satered as Second Clan Matter, August 7, 1928 
M Post Office at Jersey City, N. J., under the Act 

' August 4, 1912. Accepted for mailing at
y eaa l rate of postage, provided for in Section 1103, 
Act of O ct 3, 1912, authorised on Jan. 23, 1919.

GERECHTIGKEIT ( )

Volum e XXIII. No. 7  J ersey  C ity, N. J ., Ju ly , 1 9 4 1  P rice  10  Cents

ט לער רי ט ײנ ר פאסי־ וױכטיגסםע די א
ט ®ץ ע װ א ד ם נ א ל ס  מאמענם דעם אין רונג ת
י איל ע ה ד מ ח ל םון אריינםרעשעז דאס איז מ

J ט ״ אין רוםלאנד סאװעט ״ גי
 םאר- דאם מלחמה. דער

רנג על ט האםנונג די שםארקט " צו ש
ען ט ס מוני א אי־ ׳דיג שגעלערען א אויף ק

דע־ און היטלער׳ן בער
םרייד. גרויםע אזא ארויםגערוםען אונז בײ עם האט ריבער

 םון רײען די וואם ,T־nc גרויםער אוגזער אין נאר
 גע• םארשםארקם זיינען היטלער׳ן געגען קעמםער די

 שאר־ א ציען צו םארגעםען נים דאן־ מיר קענען ווארען,
 דנם־ םון .פאכם םיליטערישער דער צײישען ליגיע פע

 רוםישער דער און היטלער׳ן־ געגען קעמםט וואם לאנד
 נאך איז וואם קאמוניזם, םטאלינישען דעם און דיקםאטור

םרײהיים. און דעמאקראטיע םון פיינד א אלץ
 רוםלאנד׳ס הארציג באגריםען מיר דואם דעם, מיט

 פרעזידענם וואם הילף די און מלחמה דער אין ארייגםריט
 איר אין רוסלאנד געבען צו םארשפראכען האט רתוועלט

 נים םאל קײז איז מיר האבען היטלער׳ן, געגען קאמף
 דיק־ םטאליג׳ם צו געגנערשאםט אונזער םארקלענערם

 היינט נאך באטראכםען מיר קאמוניזם. זיין צו און םאםור
 שעדליכםםע די םאר קאמוניםטען די פריער װי פונקם

באווע־ ארבעטער דער םון ברעכער געםערליכםטע און
 און געםערליכער נאך םאר זיי באםראכםען מיר גונג. ־

אונז. *ו פרײנדלען זיך אן פאנגען זײ ווען שעדליבער,
 אין שםעלומ אונזער האט דובינםקי פרעזידענט

 ער וועלכע ערקלערונג, זײז איז געמאכט קלאר םרט דעם
 לײ־ אמעריקען דער םון מיטיגג דעם אויף געמאכט האט
 אנדער אן אויף איבער גיבען מיר וואם פארטי, באר

 צוו׳ײםלען מיר ״גערעכטיגקייט״. נומער דעם אין םלאץ
 דער םון שטימונג די אויםגעדריקט האט ער אז נים,

 דער םון מאיאריטעם איבערװעגענדער און גרויםער גאנץ
אינםערנעשאנאל.

 וױכםיגען א םאר רוםלאנד סאוועט באטראכטען מיר
 יעדער היטלער׳ן. םארניכטעז *ו קאמף דעם אין שותף
 איז עם טייער. אונז איז קאמף דעם אין העלםט וואס
 מענש־ דער אין קאמף װיכטיגםטער און גרעסםער דער

 םארען אבער צייט דערזעלבער אין געשיכםע. ליבער
 גע־ זײנען קאמוניםטען די אז םארגעםען, נים אייד מיי

 דער און םריער וױ געפערליד «ח שעדליד אזוי בליבען
 מים װייםער אויך ווערען אנגעפירט מוז זײ געגעז קאםף

םריער. וואס ענערגיע, דעחעלגער

ס 0װא ט ע ל ײ צ ר ע  סד א אויב צװײפלען טיו־ ד
ר ע ד ד ע ל ט צי אנ נ  װע־ מיטגלידער אונזערע םון פי

מ ר די א דירכ־ גענוג *ײט חאבען לען ^ פןן כ

ל ע אנ ש ע רנ ע ס נ  פח באריכם פיגאגציעלעז אי
 ױאם אינטערנעשאנעל, דער

 צײ־ די אין אױםמערקזאםיןײט םיל אןױ געצױגען האם
 םיר אלגעםײז• אין עםענםליכקײם דער אין איז םונגעז
 אנקו־ װעם באריכם םינאנציעלער דער װעז אז האמעז׳

 הא־ זײ װעלעז מיםגלידער. אוגזערע ®ח הענד די אין מעז
 זיז־ װעלעז זײ און שעפער די אין ארבעט סך א מז

 שםײ און ארבעם דער גאך עןצחאקצװעא טױלען ססתםא
 םים שםעלם װאם ציפעד, בױגען גרויםען דידןןידעם

 אינמער־ חנר פח באריכס ®ינאטנייליז דעם פאד ייד
»־.r לעצםעז פאר׳ן נעשאנעל
 גים זיד דערשרעקם אײנער וחװ w אמת׳ איז עס

ױמן דעם אױף קוק עדשםעז בייזם  פון צימו־ װאלד גר
ם און חאנד אק אים נעםם *ץ באריכם פ׳ינאטױעלען ת

 דער אז אויםגעםינען, ער װעם שטודירען, אן אים הייבם
 אין קען מען װי שווערער אזא גים וױיט איז שםודױם

 מאםע־ אין למדן r? דין נים דארף מען מיינען. םלוג
 קײן געלערגם האבען נים אםילו דארף מען און מאםיקם

 םים ציםער רײהען לאנגע די לייענען צו בוכהאלטעריע
 זיך און אגגעםילט איז באריכט םינאנציעלער דער װעלכע

 א האבען בלױז דארף מען זײ. אין פונאנדערצוקלייבען
שרעקען. נים ײד איז געדולד ביסעלע

דערשרע־ און געדולד קיין ניט האבען וואם די נאר
 דערזעהען זיי יואן ציםער, ױאלד גרויסען א פאר זיך קען
 אונםערשםען דעם אױף טאן צו קוק א גענוג זײן וועט זיי,

 אינ* דער םון םארמעגען דער אז דערציילט, וואס םך־דגל,
 פארגרעסערט יאר פארגאנגגנעס אין »יז םערטגשאגעל

 גענױע די דאלער. סיליאן א צו נאענט מים געווארען
םענט. 38 און 787 םיט טויזענד 936 איז ציםער

 באזונדערס שורד- אונטערשטע גוטע א איז דאס
 אינםערנע־ די אז באטראכם, אין נאך נעמט מען ווען

 גרויםען א אנגעםירט יאר לעצטען דעם אין האט שאנעל
 מיט פארבונדען געדרען איז וואם ארגאניזאציאנם־קאמםײן,

קאסטען. גרויםע
 םים־ אוגזערע אלע ראטען דאך וואלטען מיר נאר
 םך א פאר געדולד וױיניג האבען וואם די, אםילו גלידער,
 אינ־ דער סון באריכם םינאנץ דעם זאלען זיי אז ציםער,

 אים אין צייט צו צייט םון און האלםען טערנעשאנעל
 אינםערע־ םך א געםינען אים אין וועלען זיי אריעקוקען.

 װעל־ םון וױםעז צו אינטערעםאנם איז עם זאבען. םאנטע
 יאר פאריגען אין האם אינםערנעשאנעל די קוואלען כע

 םערםעל, א מים מיליאן 6 סון הכנםה גרויסע די געהאם
 געווארען, אויסגעגעבען איז געלד דאם וואם אויף און

 זי וואם דאלער, מיליאן קנאפען דעם אראפרעכענענדיג
 לערנען םך א ציםערען די םיז קען מען אפגעשפארם. האם
 מען שםודירען. זײ זאל מען אז װערם, דינען די און
 אינ* דער פון כוחות די אזוי וױ זעהן, אפילו די םון קען

 אין וױיל לאנד, איבער׳ן צוטיילם זיעען טערנעשאנעל
 איבער׳ן לאקאלם אלע אנגעגעבען זײנען באריכט דעם

 בייגעםראגען האט די םון יעדער וױםיל און לאנד גאנצען
סומע. גרויםער דערמאנטער דער צו

 א באו־יכם םיגאנציעלער דער גיט אלגעמײן אין
 םון אינםערנעשאנעל. דער םון גרויםקייט דער םמ בילד
 םארשידענארטיגקייט גרױםער דער פון איז םארנעם איר
 אינ־ די װען און טעטיגקײם. איר פון פארצווײגטקײם אח

 מוםםער א אלס ארױסגעשטעלט אפט ווערם טערגעשאגעל
 זיד דארפען ײגיאנם אנדערע םד א װעלכער פון ײניאז

 אינ־ דער םון באריכם מינאנציעלער דער קען לערנען.
 דער אט םאר באוױיז גוטער א אלם דינען טערנעשאנעל
 באהױפםען, דכערקײט םיט קעגען מיר און באהױפםונג.
 פא־ זײנען עס אז באריכם, םינאנציעלען דעם לייענענדיג

 םאר־ זיד קענעז װאם אמעריקע, אין ױניאנס וױיגיג ראן
 םרײגעביג־ איר און אינםערנעשאנעל דער םיט גלײכעז

 םאר צוועקען, געזעלשאםטליכע אלגעםיעע םאר קײם
 הילף, םפעציעלער פאר און איגםםיטתיעם װאױלםעםיגע

 איצםיגער דער דורן• נױטיג אזוי געװארען איז װאס
וועלם־קאטאסםראםע.

אינםערגעשא־ דער םת שטארקײט פיגאטגיעלע די
 שםארק* ארגאניזאציאנעלע איר אפ אויך שייגעלט געל

n ®ארגאגגענעם דעם סאר הכנםה גרויםע איר קײם. r• 
 די איר צו ןײנען עס צוגעבונלעז שטארק וױ באװײזם
 שױן איז עם פארמאגט. זי װאס םיטגלידער, *אל גרויםע

 געװארלז אגגעװיזען צוריק לאנג ניט ולאץ דעם אױף
 םיםגלי־ פראצענם קלימעם אויםערגעודיעליך דעם אױף
ר דער  ריקשםײעגד דמען װאס אינםעתעשאנעל, דן
 בא־ בעםםער דער איז דאם דיום־צאלונגען. זײערע אין

m* אינםערנעשאנעל דער פון םיםגלידאר די אז ודײז,

 םיםגלי־ גוט־שםײענדעז א פון װערט דעם הױך דיער אפ
 געװים איז דאם *ון יוגיאן. זײער םון ביכעל דערשאפט

 אזא פון םיםגליד א זײן צו כבוד דעם צוליב בלויז נים
 דעם. צוליב םער םיל נאר ױניאן, בארימםער גרויסער

 די םיםגליד. א איר אין זיין צו זיך באצאלט עס וואס
 געגעבען. םך א םיטגלידער אירע האם אינםערגעשאנעל

 םארדינסםען, העכערע אױסגעקעמםם די פאר האט זי
 ארבעםם־באדינ־ בעםערע ארבעםם־שםונדען, קירצערע

 םון זיכערקײט די מאם גרױםער זײער א אין און גונגען
 אינםער־ דער םון םיםגליד דער שאפ. אין דזשאב דיער

 באשיצען אים זאל עם װער האם עד אז םילט, נעשאנעל
 וױיט ער און קריװחנ• זײן אעעםען זיך זאל װאם אמ

 ער האם נויט גרויםער א םון מאמענם דעם אין אז אויד.
 א םמ מיםגליד א איז ער װענדע?. צו וועמען צו זיך

 איז בתדער װארט דאם ױעלכער אין משפחה, גרויםער
קלאנס פוםםער קיין נים

 די ארױם זיד וױיזם אלײן דעם אין בלויז נאר נים
 אנ* וױלען מיר אינםערנעשאנעל• דער סון שםארקיים

 דעם. אױף קוקענדיג ניט אז פאקט״ דעם אױף ווײזען
 פארגאנגענעם דעם אין האם אינטערנעשאנעל די וואם
 ארן קאמפײן ארגאנתאציאנם גרױםען א אנגעפירם יאר
 טײלען מערערע אין שעפער םך א ארגאניזירט האט
 דער םון צוױיגען םארשידענע די אין און לאנד םון

 צו געהאם דאך זי האם אינדוסטריע, פרויען־קליידער
 א םים וױ םטרײקס. צאל קלענערע םיל א פאחױיבענען

 אינםערנעשא־ די װאם םםרײקם צאל די פריהער. יאר
 20 טים געװען איז 1940 יאר אין געםירט האט נעל

.1939 יאר אין וױ קלענער, םראצענט
 די אז זאגען, םרײד םים דעריבער קענען מיר און

 גרעםער און װאקסזןן אין נאך האלם איגםערגעשאנעל
 נעקם־ דער אז זיכער, װי גום אזױ זיינען םיר און ווערען

 איגטערנעשאנעל דער םון באריכט פינאנציעלער םער
איצםיגער. דער וױ בעםערער א זײן נאך וועט

 קוםענדיגע די אז צײכענס, אלע םאראן זיינען עם
 צװײגעז אלע םאר גוםע זײן וועלען ארגעטם־םיזאגען

 אםילו זעם עם אינדוסםריע. םרויען־קליידער דער פזן
 אר־ געגוג האבען װעלען קלאוקמאכער די אױך אז אוים,
 זײער פאר באצאלט בעסעו־ קריגען אויך ורעלען און בעם

 וױ יוניאן קלאוקמאכער דער פון לאקאלם די ארבעט.
 אלע אנגענוםען האבעז באארד חשאינם קלאוק דער אויד

 טאכערקלאוק די םוץ םארדינםםען די אז מיטלען, נױםיגע
 סאראז איז עם װען אח װערען. סארגרעםערם זאלען

 םארדי־ ארבעםער די און שעפער די זיא ארבעם מער
 »ױ דיוס זײערע פינקםליכער זײ צאלען בעםער נען

 קוםם עם האם חובות די אפ אויך צאלען אח יוניאז דער
 יז־אמירלנ דעריבער איז עם ױניאן. דער אין זײ םון
 אינםעתעשאנעל דער םון הכנםה די אז דערװארםען, צו

 קענעז גרתד דעם אויף און װערען פארגרעםערט זאל
 װעם באריכם םינאנץ נעקסםער דער אז דערױארםען, מיר
בעםערער. א נאד ױץ

 געריכם םעדעראלע דאס
ארויס״ האם לואים םעינם אין

 צו עגםשײדדגג אן געגעבען
 אינםערמד דעד פון גונםטען
 םים קאםף איר איז שאנעל

 קאנד גארםעגם דאגעלי דעד
 װאם םיםי, קענזאם םון פאני

 ײײ°~ זײעי א געקראגעז צודיק יאר וװױי איבער סים האט
מז אינדזשאגקשאן געחןנדעז ע m דאם יוניאן. ךער ג n•

 דער פמ דג דער
 איגטערנעשאנעל

 נעריבט אין
 דער געגען

פירמע דאנעלי
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ױנ־ םרייד גאנצער דער פאר נאר אינטערנעשאנעל. דער
אםעריקע. פון באוועגונג יןמ

.גערעכטיג־ נומער דעם פון םלאץ אנדער אן אין
 פון געשיכםע די איבערגעגעבען אויםםירליך ווערט קײם״
 אונטערגע־ האם אינםערנעשאנעל די וואם קאמף, דעם

 דע״ זיך וועלען מיר םירמע. דאנעלי דער געגען נופען
באםערקוגגען. פאר א מים בלויז באנוגענען דא ריבער

קאם־ גארמענט דאנעלי די ברענגען צו קאמף דער
 זיך האט יוניאן דער פון קאנםראל דעם אונטער פאני

 איי־ איז עס און צוריק יאר םונף ערך אן מיט אנגעפאנגעז
 קאמפען קאסםבארםםע און הארםנעקיגסטע די פון נער

 פירםע די אינטערנעשאנעל. דער םון געשיכטע אין.דער
 ניט־ױניאז פון געווארען פעם איז זי רייכע, א זייער איז

פארבינדונ־ פאליםישע גרויסע זי האם דערצו ארבעם.
 אײגענ־ די איינפלוס. פאליטישען שטארקצן א און גען

 געוועזע־ דעם פון םרוי די איז פירמע דער פון טימערין
 םי־ פון ריעד דזשעימס סענאטאר סטײטם ױנײםעד נעם

 איינפלוםרייכע אן דארםען היינט נאך איז וועלכער זורי,
 דיער געםאכט קאמף דעם דאס האט פיגור. פאליםישע

 אים האם זי אבער אינםערנעשאנעל, דער פאר שווער
 ניט געהאם איר פאר האט קאמף דער אײפגעגעבען. ניט
 קעז מעז אלגעפיינע. אן נאר באדייטונג לאקאלע קיין

 וואס פרינציפיעלער, א געווען איז קאמף דער אז זאגען,
 טרייד־ גאנצער דער פאר באדייטוגג וױכטיגע א האם

אםעריקע. םוץ באוועגונג ױניאן
 אינטערנעשאנעל דער גענען אינחשאנקשאז דעם

 םעדע* דעם פון ארױסגעקראגען פירמע דאנעלי די האט
 גרונד דעם אױף מילער אנדרױ ריכטער דיסטריקט ראלען

 דער געזעץ. שױרמאז־אנםי־םראםם באקאנטען דעם פון
שנאי ־י  ־טצדײא יצר צןבאטד־אפ בלױז מזב סהא אזאנקשח
 אר־ די ארגאניזירעז צו קאמפייז א אנצוםירעז נעשאנעל • ן

 פאר־ איר אויד נאר םידמע, דאנעלי דער פון בעםער
 זיי אז םירמע, דער םון קונדען די באאײנפלוסעץ צו באםען
פראח־צירם. זי וואם קליידער די קױםען נים זאלעז

אפיל־ םעדעראלע דאם האט אינדזשאנקשאן דעם אם
 געזעצליך׳ נים פאר ערקלערם לואים םעינט אין געריכם

 גע־ דאם האם געזעץ, אנטי־םראםם שוירמאן דער װייל
 דעם צו װערען אנגעווענדעם נים קען ערקלערט. ריכט

 דאנעלי דער געגען םירם אינםערנעשאנעל די װאס קאמף,
 פדיהער שוין װי האט, אנםשיידוע דאזיגע די םירמע.

 טרײד גאנצער דער פאר באדײטונג וױכםיגע א באמערקט.
 װערט דעריבער איז זי און אמעריקע סון באװעגונג ײניאו

j וואם קאםטען, גרױםע די און אנשםרענגונגען גרױסע די 
 פארבונדען. געווען איצם ביז קאםף דעם אם םיט זײנען |
 אז איצט זיד פאנגט אינטערנעשאנעל דער םאר גאר ״

 צו קאםף דער אז מיינט, עס קאפיםעל. דאגןילי נײער א
 װעט םירפע דאנעלי דער פון אדבעםעד די ארגאניזידען
 דער אז וױים, מען גײ. דאם פמ װערעז אנגעפאנגען

 אינםערנעשאנעל די אבער שװערער׳ א זײז װעם קאמף
 שווערען א םון אםגעשראקען נים מאל קײן זיד האם

 מא־ גינםםיגען םאסענדען דעם געםינען װעם זי קאםף.
 א איז עם זיג. דעם ברענגען איר װעט װאם מענם,
 םון אינטערעםעז מאםענטאנע די פאר בלויז נים קאמף

ױניאן. דער ם׳ון פרעםטיזש דעם פאר נאר ױניאז. דער
ווערעז• געװאונען מוז וואם קאמף, א דעריבער איז עם

ט 40 נ ע ע 8 ם ד נ טו  קאמיטע רעגירונגם די ש
ttHר ־ ע כ לי צ ע עז  סרויעז־באקלײדונג דער םאר נ

 אײנשטײ האט אינדוםםריע י *
רעקא־ צו באשלאםען םיג

אדמינים־ דעם צו מענדירען
ליידאון* דעם סון םראםאר
 גענעדאל געזעץ, שטונדעז

 ארבעםם־ םינימום געזעצליכער דער אז פלעםיגג. םיליפ
 דער־ דער אין באשעםםיגט זײנען יואס די פאר ליין

 ביז שטתדע. א םענט 40 זײן זאל אינדוסםריע, מאנםעד
 33% »מ 35 געװען מינימום געזעצליכער דער איז איצם
שטונדע. א סענט

 דער אץ מינימום
 קלײדעד פרויען

אעחסמױע

ר ען םי ל ױ ע־ גענעראל די אז דערמאנעז. דא ו קז ע
ע װ םי ער פון קו שאנעל ד ר אױף האט אינםערנע ־ אי מ ל

ג םען נ םי םי אםלאנגױק אין םי  באשלום א אנגענומען סי
ען צו ר ע או אר פון פ ם א םר ם םיני מיגג, אד ער אז פלע  ד

ערג כ צלי ם אזצ םד מי ער אין ם ס ד מ דו ליי ק א ב ד ע ײ ר נ־ *  אי
םרי ס ײז ־ז^ל דו ע א סעגם 40 ז םונד העכ־ דאס איז (דאס ש

ױראיך דעם לדיט קען «ען װאם םםע ־  צחחגדצן־גישסל
״ שרײעז)•
*ץ גױ־יאדק איץ יתיאן אוגזער םיםגליז־ער די

ן די ודן ר ן ו נ iw שסעם׳ גרויםע ן p י יײ ״יי״י 
ע9& ד ן U גענעיאל קןמיטע דער מון ו m /v

 ניט אונטערשייד קיין איז עס גלייכגליטיג. גאנץ גענומען
 אינדוםטריע םרויען־קל^ער דער פון צוױיג װעלכען אין
 א םענט 40 וױ מער די באקומעז ארבעםן׳ ניט זאלען זײ

 וואס די אםילו דארפען אבער אמת׳ן דער אין שםוגדע.
 באטראכטען שטונדע א םענם 40 וױ מער םך א באקומען

 גע־ גרויםען א פאר קאמיטע דער פון רעקאמענדאציע די
 100 ארום אז פאחיכערט, נעמליך װערם עם װינם.

 פרויען־קלײדער־אינדוםט־ דער אין ארבעטער טויזענם
 רעקאמענדאציע. דער אט פון פראםיטירען װעלען ריע

 ביליג־באצאלםער פון קאנקורענציע די װעט ערשטענם,
 דאם װערען. קלענער בעסער־באצאלטער געגען ארבעט

 מאל אלע עס איז צווייטעגס, געװינס. א שוין איז אלײן
 בעסער־באצאל־ די םאר מעגליכקײט לײכטערע א פאראן

 אר־ דיער אויף העכערונג א קריגען צו ארבעטער טע
 שלעכט־בא־ די פון ארבעטס־לוין דער װען בעםם־לוין,

 אר־ אלע זײנען דריטענס, געהעכערט. װערט צאלטע
 פאר־ זײנען די פון אלע און משפחה גרויםע איין בעטער

 ארבעטס־ מינימום געזעצליכער דער אז אינםערעסירט,
 פאר־ זײנען די פון אלע װי םונקם העכער, זיין זאל לוין

 אר־ םון מאקםימום געזעצליכער דער אז אינםערעסירט
קלענער. זיין זאל בעטם־שטונדען

ױם־ דער ױלי, פערטער דער
 אומאםהענגיגקײט אמעריקאם םון טוב
 און ליב געװען מאל אלע אונז איז

טײ־ און ליבער נאך אבער טייער
 די װען היינט/, אונז ער איז ערער
 און םלאמען אין שטײט װעלט אלטע

 פארװיםםונג. און פארניכטונג םון צײכען דעם אונםער
אפשאצען געקענם ניט קיינמאל אםשר האבען מיר

 ױם־טוב דער
פון

אמעריקא׳ס
פױיהײט.

\אהטזבוײ\:2 ברכה
ן ײ ר מ ע ש

ט איז שער מײן פ&דזשאװןןרט, ני
אר איז זי  הןאליר. אש נ

ט זייף מי־ר האבען לאנג יארען חגר׳  גןן׳
ם זי איז מיר. סץ טײל א איג

 — האנט, אץ שער מייין כ׳נעם װען
ײ זיף איף דערזע םאשץ, דער כ

 געױאנט אינם שניט מןחןר װען
זץ. אנדער אן גאר האט געהאט

 מעםער שארםען מיטן שגײד יעדער װען
 געלןלוגגקן. לופט אץ געזאנג װי האם

 פעסער קלײדער די זיד האכען גענײט
ט מאשץ װען חןר םי טוגעזמגען. האבען רע

לײטען, כא װי — שער מײן איז געװען
ײנעס םי דער מיט  געכליט. זי חאט אינא

— ציייטען, אנדערע זײנען איצםער
שניט. איר סאר זריעח קיץ ניטא
ײ שער םײן ליגט ען, מיר כ ט ל א ח מ

ט אץ מע איר מי מי. פץ טעג םי
ט איר םון װײהט עס  קאלטען אטעט םי
ט פון געװעזען/ םרעמדע װאלם זי װי .,חי ני
שייטען, שארםע אירע בלאנקען עס
ױנען גרױסק די :שטיל מיר *ו רײדען א

hA A M A  M  u a &a a L|A a a a a a U  A A AAA ^ ען םלעגען םיר ױי לאנג אזױ שוין«  מ  ם
שייל. א װי שאםעץ קלײדער
 װארטען גןךזוןרכזאם דיר אויף כ׳פלעג

ץ װעםם כיז קוםען, םרימארגעגם די א
אדיפדערנאכטעז שטילןן לאגג^ די אץ

M A ^ A fe A A h fe A A  t e A A  a AAAAAAIb Aa Aa A ״ פדישען םיט^ אנגןןגוםזןן. ייך כ
ר איז אי*ט, ח חן דערװידער, מייר כ

ץ כארט עס ip מי « v אכן שניט. נ
ד װארטזןן פדן װער איף םידער, אץ םי

ט זי —- אײט יןןגןן ~ םער קוס ט ני
pip מאםע, די שןןר כדין אוי(ו איף 
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ש דעם םאר שער. דער פאר און מענ

v  ^

 און פרייהײם אמעריקאנער פון װערם דעם געהעריג װי
םא״ איצטיגען דעם אין װי דעמאקראםיע, אמעריקאנער

.,מענם
 אויס• וואלט אמעריקע װי זאגען, נים קען קײנער

 קאלאניע. ענגלישע אן געבליבען וואלט זי װען געזען,
 סוף, א אן ײערען דיםקוטירט קען וואס פראגע, א איז עם

 וױיל אנםשיידונג, קײן ארויסגעבען נים קען קײנער אבער
 אז מײנונג, א פאראן איז עס װיסען. ניט קען קײגער

 אזא געווארען וואלט און אנטװיקלט זיך וואלם אמעריקע
 וואלט ײ װעז איצט, װי לאנד פריי און רײך גרויס,
 אימפעריע. ענגלישער דער פץ טײל א געבליבען אפילו

 אד מיינונג, די אנצונעמען גיכער דאך אבער איז עס
 אנטװיק- איר אין געװארען געשטערט װאלט אמעריקע

 זאל מען װי נאר ענגלאנד. בײ בלײבט זי ווען לונג,
 ספע־ א װי מער ניט דאך ענדליך דאם איז דענקען, ניט

 שום קיין ניט הײנט האט װאס דיםקוסיע׳ קולאטיװע
 ױם• דעם איצם פײערעז מיר װען װערט. פראקטישען

 גאנץ מיר האבען אומאפהענגיגקײט, אמעריקאס פון טוב
 םרייען מיר דיסקוסיע. דאזיגע די זינען אין ווייגיג

 לע־ מיר װאס אלץ, װי שפעטער און אלץ װי םריער זיך
 אונז איז וואס אמעריקע, פרײער גרויםער, דער אין בען
ליב. אזוי און טײער אזוי

םײערעו, מיר װאס םאג, דעם אין טאקע איז עם און
 פדייהיים דער פון און אומאפהענגיגקײט דער פון םאג דעם
 די װעגען םראכםען מיר דארפען לאנד, אונזער בון

 אומ־ זייער פאר איצט קעמפען וואס לענדער, אנדערע
 זיי דארםען מיר און פרייהײט, זייער און אפהענגיגקײט

קאמף• גרויםען זײער אין העלפען
 אונזער אויך נאר פליכם, אונזער בלויז ניט איז עם

 4יםע1גד איצטיגען דעס אין מיטצוהעלפען פרױוילעגיע
 אמעריקא אונזער װעלם. דער פון באפרײאונגס־קאמף

 העלםעז, קען וואס לאנד, גרויםע אײגציגע דאס הײנט איז
 העל־ אויד זי װיל צוםרידענהײט גרויםער אונזער צו און
העלפט. און פען

 גיט םרייהײט אמעריקאם פון ױם־טוב דער און
 סאר קאמף גרויםער איצטיגער דער אז האפענונג, ד־ אונז
 אמעריקע וועלכען אין װעלט, דער פין פרייהײט דער

 מים ענדיגען אויד זיך װעט אנטײל, גרויסען אזא נעמט
 וױיל זיין, אזוי מוז עם זיג. דדיערענדיגען גרויסעז א

 ניט אמעריקא אויך איז װעלם דער פון פרײהײט דער אן
פרײהײט. איר מיט זיכער

 ב#ריכט דער
 קאטערס פון

 ױניאן
לאקאלסו

 10 לאקאל ױניאן קאטערם די
בא־ א ארויםגעגעבען האט א.ל.ג.װ.י.

טע־ און צושםאנד זיין װעגען ריכט
 דאס יאר. לעצםען םאר׳ן טיגקײט

 דער וואם באריכם, צוױיטער דער איז
םאר־ דער אונטער ארוים גים לאקאל

 און נאגלער, ' איזידאר וױים־פרעזידענט, םון וואלטונג
מיםגלידער. אלע צו םונאנדערגעשיקט װערט װאם

 םיר און אויםםירליכער גאנץ א איז באריכט דער
 אינ־ גאנצען ױין איבערגעפען ניט דא ליידעו־ קענען
 די קורצען אין איבערגעבען בלויז דא װעלען מיר האלט.

 זײנען וואס ,10 לאקאל םון אױפטואונגען װיכטיגםטע
ווערען. צו אונםערגעשםראכען ווערם באזונדערס גאנץ

 באמים זין־ האט 10 לאקאל םון םארוואלםונג די
 קא- די צװישען ארבעטסלאזע צאל די פארקלענערען צו

 באדייטענדער גאנץ א אין איר זיך האט דאס און טערס
 מער א אײנגעםירם דערביי האם זי אײנגעגעבען. מאם

 די אין חשאבם איינםיילען םדן םיםםעם װירקזאמע
 םולשםענ־ א אויף ווערען געטאן זאל דאס אז און שעפער

אוםן. הארמאנישען און דיגען
 אײניגע באנײט יאר דעם םאר האט לאקאל דער

 םים און ארבעטם־לוין אין העכערונג א מיט אגוײמענטס
ױניאז־באדיגגונגעז די אז פאחיכעתנג׳ שטאדקערע א

KAMAAAA AAAkAMM A A AAAAMAaA a a L a mווערען• דורכגעםירם שםרעגג זאלעז
 גע־ א איז לאקאל םון צושטאנד םיגאנציעלעד דער

 די אריבער שטײגם לאקאל פח הכנסה די זונםער.
יאר. צורײ לעצטע די םאר הוצאות

 בילדתג פארשידעגארםיגע א םירם־אן לאקאל דער
 אנםײל אקםיװען אן נעםם אח קולםור־םעםיגקײט אח
אינםערנעשאגעל. דער ®ץ אונטערנעםונגעז אלע אין

אימד^נמ־ גענוג ניט האבעז םיר אז פילען, מיר
 מל4ל סון םיםגלידער די אבער באריכט׳ דעם סמ בעז
 ייז לײעגעז צו אים געלעגענוזײם די האבען װעלען 10

 י איז באקומעז אים װעס זײ םון יעדער וױיל גאנצען.
 באקומעי װעט ער װעלכען פון בימל, שײן־געדתקםען

זייז פון םעםיגקײם חװ־ פון בילד פולשםענדיגען א
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 געװארען געערינען איז נאםיץ <ו>>לגענדער דער
 איז עס א״דער אװענד, אין ױני, טען21 דעם «בת,
 צוקריגט זיך חאט חיםלער t« געודארען, ין)ק»נט ;ןך
 סלחטח. ערקלערט אים חאט און בטאלינ׳ען, סיט

 גע־ געשריבען איז ער װי איכער אים לאז איך אבער
געענדערט• איצט זיך האט לאגע גא;צע די הגם װארען,

 װייל יקאװעס,1מצ צוליב איינפאך איבער עם לאז איך
 גאגץ דאך םיר זזאבען אן ױגי טען22 דעם פון

אםעריקע• אין קאםוניםטען אנדערע

טרעיד־ די װעם ענדליך אז אוים, ן
אפ־ ביםעל רעכט א באוועגוגג ױניאן

קאמוניסטען. די פזן װערען גערײניגט
 קאמוניםםישען דעם םון וױיניגסטענם

איינפלום.
אפ־ צו זיין ניט דארף מען אמת,

 די אז זיכער, צו ניט אין טימיסםיש
 די האםען. מיר װי װירקזאם, אזוי זיין װעם ױיניגונג

 ד<ם אין שאדען גרוים געבראכט האט צו־זיכערקייט
 געגלויבם, אפט האט מען קאמוניםטען. די מיט קאמף

 זיך האט עס אבער םארטיג, די מיט שױן איז םען אז
 די 4טעוו א געװען איז עס אז ארויםגעשטעלט, שםעטער

 מאס־ נײע א אױסגעפונען מאל אלע האבעז קאמוניסםען
 װאו דארסצ!, *דיינצנגאגומטנן ןיך יועלכער איגםןןר קע

 םון האם מצז אבער האבען. געוואלם נים די האם מען
 םאר װערט עס און געלערענם סך א דאך עדפארונג דער

 מאםקעם נייע געםינען צו שװערער אלץ קאמוניםטען די
 מער און מער אלץ זײנען עם אפצונארען. די דורך און

 זײער ״סקימסי, קאמוניםםישע די געווארען באקאנם
 זייערע קאנםראל, מעכאנישען םון טעכגיק און םאקטיק

 שװינד* דעמאגאגישע זײעדע און פראנם־ארגאניזאציעם
 די אױםדעקען לייכטער בלויז ניט איצט קען מען לעז•

 נאר מאכינאציעס, דיערע און קאמוניסםען פארמאסקירםע
 װי טרעוולערם״, ״פעלאו די מיטלויםער, זייערע אויך
 םאראן איז עם געגעבען. גאמען א געלונגען זיי האם םען

 םאר וואם מען דערקענט פיק נאכ׳ן אז װערטעל, אידיש א
 ווע־ צוגעפאסט גוט ױיער קען דאם איז. דאם אינדיק אז

קאמוניםטען. די צו רען
 שול־ אמעריקאנער די םון פעדעראציע די װען

 גע־ האט ל., אװ ם. א. דער צו באלאנגם וואם לערער,
 שול־ די פון ױניאנם לאקאל די אז באוױיזען, וואלט

 װערעז איר, צו באלאנגען וואם גיױיארק, אין לערערס
 די גענומען זי האט קאמוניסםען, די פון קאנםראלירם
 םאר לאקאלס די אט פון באשלוםען די און רעזאלוצייעם

 אלע אז באװיזען, האט און צײם־פעריאדע געװיםער א
 ליניע פאליטישער דער מיט אײנקלאנג אין זײנעז זיי פון
 די װען מאל, יעדעס פארטי*. קאמוניםטישער דעד פון

 פאליטישע איר געביטען האט פארטיי קאמוניסטישע
 די אין אפשפיגלונג אן זען געקענם גלייך מען האט ליניע,

 לערער־ױניאן דער םון באשלוםען די און רעזאלוציעס
 געקענם אויך מען האט זעלביגע דאס גױ־יארק. אין
 נױ־ פץ לערער־ױניאן די וואם זשורנאל, דעם פון זען

 דורך זיך האבען קאמוניםטען די נאר ארוים. גים יארק
 באפעםםיקט שטארק אזױ קאנםראל מעכאנישען זײער

 םעדע־ דער םון ױניאנם לאקאל נױ־יארקער די איז
 האט מען אז שול־לערער, אםעריקאגער די פון ראציע

 םע־ די הענד. זײערע סון ארױםרייםען געקענט נים זי
 רעפע־ א דורכםירען געמוזט ענדליך האט דעדאציע

 איבער׳ן מיםגלידער אירע אלע םון רענדום־אםשטימונג
 אױםגעשלא־ זאלען לאקאלם ניױיארקער די אז לאנד,

 מיט געוואונען אפשטימונג די האם זי און ײערען סעז
 אוםן אזא אויף זײנען עם מאיאריםעם. גרויםער גאנץ א

 נױ־יארק אין לאקאלם צוױי געווארעז אויסגעשלאסען
 לא־ אגגעקלאגםע דרײ די םילזװ־עלםיע. אין איינעד און

אפשטימונג. דער אין גענומען אנטייל האבען קאלס
 װערם וואם רײניגונג די את װיכםיגער םיל נאר

 און ױניאז אויטאםאביל־מאכער דער אין דורכגעפירט
 דער אמת,-אין ױניאן. שםאל־ארבעטער דער אין אויד

 א אויף מארעי פיליפ עם םוט ױניאן שטאל־ארבעםער
 אויטא־ דער אין עס טוט טהאמאם וױ אוםן, שםילערען

אז• גײם רײגיגומ די אבער ױניאז, מאביל־מאכער
,4 אי. םי. דער «מ פרעזיחנגט דער מארעי, פ׳יליפ

 חאט ער וױ נאכדעם םעג, לעצםע די אין אםת, האס,
 פיז םםרײקערס ךי געגען םוט סך א םים אגגענומעז זיד

ד פארדא־ קאםפאניע, ןאײשאוױא גארםה־אםעריקען מ

 דעם אויפגעהעצט האבען וואס קאמוגיםטען, די מענדיג
 זיץ אין האם ער און פים קאלםע געקראגעז םםרײק,

 סי. דער פון מיטגלידער אלע צו ווענדונג שפעטערדיגע
 אבער קאםוניםטעז. די דערמאנען צו אױםגעמידען א. אי.

 פאראן איז א. אי. סי. דער אין אז װיסען, דארף מען
 זיינע זיך האט וואס לואים, דזשאהן אויבער־באם, אן

 מײנערם דער אין אים בײ פאליטיק. זיין און חשבונות
 אויפ־ :יט קאפ א קאמוניםטען די טאקע טארען ױניאן

 פארבאטען זײ זײנען ױניאן דער אין אים בײ הײבען.
 אין אבער קאנװענשאן. דער םון רעזאלוציע א דורך*

 ער־ זײן מיט די מעגען אלגעמײן אין א. אי. סי• דער
 פאר אויםנוצען אפט זײ קען ער וױיל זיין, לויבעניש

פאליםיק. דין
***

 איצט האב איך אפשטעלען. זיך איך מוז דא גאר
 אז ראדיא, דער םון דערװאוסט זיך שרייבען מיטען אין

 מײנט, דאם און קריג םםאלינ׳ען דערקלערט האט היטלער
 אן איצם םון וועלען אםעריקע אין קאמוניםטען די אז

 ענג־ פון מלחמה די וועט ערשםענם אנדערע. גאנץ זײן
 צוױיטענס אימסעריאליםטישע. קיק מער דין ניט לאנד
 די אין ארבעטער די פון םליכט הייליגע די זײן װעט

 זייערע אלע אנצושטרענגען באוואםענונג־אינדוסטריעם
 םםרייקען און ײאפען מער וואם פראדוצירען צו כוחות

 ניט אמעדיקע װצט דריטענס פארגרעכצז■ א זײז װעט
 וואם שיםען, אירע סאר קאנװאיעט שיקען מתען נלױז
 וואם מוזען װעט זי נאר ענגלאגד, פאר וואםען םירען
 עם װער און מלחמה. דער אין אריינטרעטען אליין גיכער

 קאנטר־ א פאר ווערען ערקלערט וועט געגען, זיין וועט
 און װ. אז. א. גאצי א פאשיםט, א פאר רעוואלוציאנער,

 גרױ־ די לואים. תשאן אריין אויך וועט כלל דעם אין
 לואים׳ן מים קאמוניםםען די צװישען פרייגדשאפם םע

 בא־ גאנצע די און װינט, מיט׳ן װי אװעק ממילא װעט
 דער אין קאמוגיםםען פון רייניגונג דער װעגען װעגונג

ווענדוגג. אנדער גאנץ א אנגעמען וועט א. אי. סי.
 הילמאן םידני בלויז ניט אז זיך, פארשטייט עם

 קאמונים־ די םון קאמפלימענטען קריגען אנםאנגען װעט
דובינסקי. דיױױד אויך אפילו נאר טען,

 עם וױ שנעל אזוי ניט םליט םאנםאזיע מיין נאר
 אפשטעלען בעםער דעריבער זיך װעל איד נויטיג• איז
 קא־ מאנטאגדיגע די אויף אומגעדולד «יט װארטען און

 נאך נעבעך זײ האבען םרי זונטאג צייטונגעז. מוניםטישע
 איבערקערען דאר־פען זיד וועלען זיי אז געוואוםם, נים

םידי און אראפ קאפ מיט׳ן ארויף• םים מי
 באהאנדעלם םםאלין אז זאגען, דערבײ דארף מען

 שוין שםיף־קינדער. װי קאמוניםטען אמעריקאנער דינע
 ער װי ®לזומה איצםיגער דער אין מאל צוױיטע דאס

 דער־ םארלעגענהייט גרויםער א אין אװעק זיי שטעלט
 און פארוים אין אביםעל צו ניט זײ גרייט ער וואם מיט

 טאן. צו בדעה האט ער וואם װיםען גארנישט ױי לאזט
 אן געשלאסען האט ער ווען געװען, איז מאל ערשטע דאס

 גע־ זיינען קאמוניםםען היגע ,ד\ היםלער׳ן. םים אפמאך
 אז צייטונגען, די אין נייעם די םון צוטומעלט אזוי ווען
 םון בלבול געמיינער א איז עס אז געשריען, האבען די

 װידער זיי סםאלין האם איצט איז שונאים. םטאלין׳ם
 היםלער אץ סםאלין װען און צוגעגרײט. ניט אמאל

 אנדערען דעם אין איינער שיסען אנגעפאנגען שױן האבען
 זייערע אין געשריבען נאך קאמוניםטעז היגע די האבען

 אימפעריאליסםישע אן פירט ענגלאנד אז צײםונגען,
 צוױשען אונטערשיד קיין ניטא איז עס אז מלחמה,

 טאר־ דארף מען אז און היטלער׳ז און טשוירטשיל׳ן
ענגלאנד. העלפם װאם ראױוועלם׳ן *רעזידענם דאםעז

 ער וואם םטאליג׳ען, םמ עולה אן איז עם נײז,
 םארלעגענהײם אזא אין קאמוניםטען היגע זײנע שםעלט

אידיאםען. וױ אױםקוקען זאלען זײ אז די, מאכם און

 מאנ־ קאמוגיםםישע די געלײענט שוין האב איך נו,
 דאר־ וועל איך אז זעה, איך אבער צײםונגען, טאגדיגע

 קאםוניםםישע די םון זעה איך אפווארםען. נאך םען
 בא־ ניט נאך האבען כאװײרים היגע די אז צײםונגען,

 דארםען זײ אזױ וױ מאםקװע םון ידיעות קיץ קומען
 אלײז געװעז געצױאונגען דעריבער דינען זיי םראכטען.
 װעלכער פון ארבעם אן — םאן םראכם א פראבירעז

 ארבעם די וױיל אפגעװאױגט, לאגג שױן ײד האבעז זײ
 זײ און מאםקװע אין זײ פאר םען םום טראכםעז מון

זײער פמ דעריבער אח עם מעיד״. ״רעדי אלץ קריגען

ם ^------------------------------------------- ײ 3 ן

 מא* דעם אין אויסצוטראכםעז אליק עםעס הארעוואניע
 עפעס דאך מח פען וױיל — גוים גרויסער פון מענם
 מאניפעסט, דער ארויסגעקומען. גארגישט — זאגען
 םארטיי קאפוניםטישער היגער דער פזן םירער די וואם
 לאגע נײ־געשאםענער דער װעגען ארויםגעגעבען האט
 האל־ זיי ארבעם. פארםאטשקע שטיק גוואלדיגע א איז
 אויף זיך שאקלען און אריבערקוליען אײן אין זיך טען
 מיטען אין נאר זאגען עפעם פדאבירען זיי דיטען. אלע

 די זאגען צוריק אן פאנגען זײ און זיך זיי דערשרעקען
 אימפעריאליסטישער עעלאגד׳ס װעגען עברי אלםע

 אז אפילו, זיך די דערריידען ארט אייז אין מלחמה.
 אײראםע, אין דעמאקראטיע די פארניכטען װיל היטלער

 כא־ די זיך האם עם אז אנשטויסען, זיך קען מען און
 דע־ פאר קעמפען דארף מען אז זאגען, געװאלט וױירים

 ציי־ די אין אמאל געזאגט עס האבען זײ װי מאקראטיע,
 זיך האבען זיי אבער םראנט, פאראייניגטען םון טען

. ן ע ק א ־ ו ש ר ע  אמעריקאנער דאם אז זיך, פארשטיים עם ד
 םא־ צו פריינדשאפט אקטױוע ארויםוױתען דארף פאלק
 אמעריקע אז ווייט, אזוי מײנען קען דאם לאנד. װעםן

 דאך וועם דעמאלם אבער מלזזמה, דער אין ארײן זאל
 פון םלחמה באפוײיענדע די העלפען בלויז ניט אמעריקע

 מלחםה איםפעריאליםטישע די אויך נאר רוםלאנד, סאװעט
 מאניםעםט דער עם? זיך שיקט װי טא ענגלאגד, פון
 קאםו־ היגער דער פון געווארען געשריבען נעמליך איז

 די אז געוואוםט, נאך האט זי אײדער פארטײ ניסטישער
 םשויר־ אויף געענטםערט האט רעגירונג מאםקװער

 אנ־ רוסלאנד װעם בלויז נים אז הילפם־אגבאם, םשיל׳ם
 העלםען אויך װעם זי נאר הילף, ענגלאנד׳ם נעמען

 העלםען צו גרײט איז סטאלין אז הײםט, עם ענגלאנד.
עגגלאנד. םון מלחםה ״אימפעריאליסטישער״ דער

ך גוט׳ אח קורץ  פאד א נאך ודאדםען ױעל אי
 זיך האלםען כאוױירים די אז זיינען, םימנים די טעג.

 צוױי די אז מיר, זאגט הארץ דאם און אנםוױקלען אין
 קירצליך וועלען טשוירטשיל, און רוזוועלט ״פאשיםטעך,

 גאר פדײהייט. און דעמאקראםיע פאר קעמפער ווערען
װעלען כאוױירים די אז מורא, איך האב אלץ װי מער

פוײיגד. אוגזערע װערען אמאל װידער
*

 לאזט וואשינגםאן אין דעםארםמענם לייבאר דער
 הא־ ארבעםער די וואם העכערוגגען די אז װיסען, אונז
 אוגטער־ אינדוסםריעלע די אין געקראגען לעצטעגם בען

 פרײזעו געהעכערםע די אריבער װייט שטייגען נעמונגען,
לעבענםמיטלען. אויף

 די זײנען דעפארטמענם לײבאר פון ציםער די לוימ
 דעם פון פיטען אין געווען לעבענס־מיטלען אויף פריחען

 און צווײ קנאפע מים בלויז מאי מאנאט פארגאנגענעם
 יאר, פאריגען םון ױני אין װי העכער, פראצעגם האלב א

 אין ארבעטער די פון םארדינםטען וועבעגטליכע די בעת
 דעם אין זײנען םאבריקען אמעריקאנער פארשידענע די

 פיט דורכשנים אין געווען אפריל פאנאם פארגאנגעגעם
 דעם אין װי העכער )15.8( פראצענט זעכצען קנאפע
.1940 םון אפריל םאנאט

 דער־ דעפארטמענט לײבאר פון ציפער וױיםערדיגע
 דעם פון חדשים אפריל און םארטש די אין אז ציילען,

 טוי־ הונדערם 8 פון ארבעטם־לױן דער איז יאר
 מים געװארען געהעכערם דורכשניט אין ארבעטער זענד

 םון אפריל חודש דעם םיט פארגלייך אין פראצענט 7
1940. •

 אז אױפמערקזאםקײט, די ציהען צו נויטיג איז עם
 די םון פארדינםטען וועכענםליכע די אין העכערוגג א

 העכערוגג א םים פארבונדען גיט דין םעג ארבעטער
 ארבעט פער פאראן איז עם װען ארבעטס־לוין. אין
ן אי  א ארבעט האבען ארבעטער די און פאבריקען די ׳

 דינען וואך, א םעג סיר אדער דרײ אנשטאט וואך, םולע
 הא־ זײ װען גרעםער, פארדינסטען וועכענטליכע ױיערע

 אר־ דיער אין העכערונג קײן געקראגעז ניט אםילו בען
בעטם־לוין.

 פארדיבםםען געהעכערםע צװישען אונםערשיד דער
 גרױסער א זײער איז ארבעםם־לוין געהעכערםען א און
 אויך גאר ארבעםער, די צו שייך איז וואם בלױז נים
 ווע־ די ווען װירטשאםם. עקאנאםישער גאנצער דער צו

 גרע־ ווערען ארבעםער די םון פארדינםטען כענםליכע
 די וױיל ניט און מער ארבעםען זײ וואם דערסון סער

 זא־ ניט קיינער קען ארבעטם־לױן, העכערעז א קריגען
 פריי־ וואם דעם, אין שולדיג זיינען ארבעטער די אז גען,
 דאר קריגען ארבעםער די שםײגען. םחורות אויף זען
 ײאה אדער טאג שםוגדע, דער םאר באצאלט םער נים

 פרײז העכערען קיין ניט קריגען זײ ארבעטען. זיי וואם
 דארםען וױרקליכקײם דער אין ארבעם. זײער פאר

 מער דינעז ארבעםער די װען װערען, ביליגער םחורות
פאר פרײז העמרען קיין נים קריגען און באשעםטיגס
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ם נ י ל א מ ע ם י צ א ז י ל י ב א ר פון מ ע ד נ י ק
 1940 יאר po העלסם ונװײםער דער ין

סאר־ ראםעךרוסלןזנד אין זײנעז
גע־ עסליכע געווארען עסעגםליכם

 באדײםענדיג האבען װאם זעזעז,
 ארבעםם־באדינגונגעז די פארערגערם

קען. די אױף  די םח אימיגע מברי
םארלענגע־ וועגען — באשםיםונגען

 בײםען tx ארבעםער די סארבאםעז ,o«x*ooyany די רען
 אױס־ פאר תםיםה־שםראםען הארבע .rnyooyany זײער

j א. ארבעם דער tx סעלען t — ,װי האבען oy װײזם 
ל א פאר אױם,  לאנד־ דער םון פארשםארקוע די גי

 םרן אוםםעהיגקײט די אנםילעקען זײ םארםײדיגונג.
 םיםלעז׳ אנדערע געםינען tx מאכם םאװעםישער דער

 סײנ־ וױיניגער און בוחשואזע די tx ענלאכע וױמיגער
מ ; nyay די םאר לי nyoyany אז זעם, מען oyn 
 דורך אויסגעגוואונגענע מאסםיםלעז״ אייטדױיליגע דינען

n r .קריג־םיםואציע
n גאנץ r iy® דער איז nm i ״ױעגעז געזעץ 

 ראםעז־סארבאגד״, פוג׳ם ארבעםס־רעזערװען םלוכישע
 TXP מעז .1940 סוף געװןא־ען פארעםענטליכם איז וואס
 םיליםע־ דער «ח נױםעז די מיט דערקלערעז נישם אים

y װײל אוגרײםונג, רישער m םך א זײנען אורזאכען 
 די ןה קלאר, איז דעדביי גרינםלאכערע. py סיפערע

 ערשם װעלען כאשטיםונג דןךיגער דער םון רעזולטאםען
.otny יארען אײגיגע אין באװײזעז זיך

>r *  tnyn rym  o r  on עפיױסמאײ ■מדוסלא 
 פון ױגענםליכע םאר ארבעםם״פליכם אבליגאםארישע אן

n 17 ביז 14 r. דער oyn ootpya o m n y o ’oyp 
ר יעדען מאבידחירען n רעכם ת יז מד מיליזז n ב  אינג

t און oyo® פון םיי+לאך און u p, כדי tx זיי לערנען 
nyty (n 2( מד־שולעז אין r 6( פאבריק־שולעז 

m די זזו־שים). m  n r i’P םון אויםגעמלכוען n r 
utn’iyn מען און o im r זיי tx .ם מל  oytt ,y?y גע
 yo nyo* גערעבענם ווןדען שולען׳ דןךיגע די עגדיגען

n םחען איז יליזירטע3 r  4 m yanyoy ויף נאבאנאנד«
k f e A M M A k U  m m ■ k k M  k k t e M k k k M M k M A  I M n / a M B A k vt~ פוז *גװײזוגג דעד לױם אוגםערגעםוגגען שע מלוכה

 f e k L k M B k  u t e k k k k M k k B I M I A B a B M i A B------t  -  — — U h k L — Tytinytynooya .ט זײ קוײגעז געאאלט אמם  אל די אי
באשםיםוגגעז. געםימע

njn געזעץ m m שױן ,py ,on’oyiantn סוף 
ױ זײנעז 1940 מ ״י ע די געװאתװ םאביליזי ם ^  600 ע

ל גרעםםע די יוגענםליכע. םויזענט  גע־ את זײ םמ מ
שםײ־ און בעם1װאלד־א זיד לעתעז n געװארעז שיקט

________________גזר־האקעז*).
. 1M1 דעם *) , to  it«B, געײארעז טנגענוסעז איז V 

 יינגלטו םויזענא 700 םטביליזידעז װאגען מדילום נ״אר
 תאנ־ iim יײאנגס^אולען <*י יאי 17—14 ■וז םײרלאד און

מלס^יולעז•

 ווןוכעז םולע ארכעטעז nyuvsnw די װעז אויבץט. ny״ז
 פ*־ nyflrtp •חמ־וקאיע r« קאסםעז דאז־,די זײנעז
n דעם jrayn^ w םיל יראטיםעז זײנע און nyoyni. 

ny באשםיין פאל אזא אין קען tycnpnr> n סזזורה זײן 
^ ג לי  nrnw»־ די 7m אגחנרש, nmy איז oy בי

תגג א קז־יגען מ ע  nyn םס־לױז.yבnא זײער אױף ה
n yoyn w w די אז םענה, א הןןבען דעמולם קעז 

y’xpm■ ®יז קאסםעז p וײנעז nyoyni lynynyi, וױיל 
ny א צאלם imysyn א ■וײיז®n עט^  פוז ny און א

ן א Ty&yi רער^בער ן ו ן ג סחודזע דין nאs ■רייז הן
 nip’^ ®ח *יטעוזנז די פון nynt lynyt n*o װי

עז ^יאו־םםזנגם »י  •ynyi די אױף nm פיל זיך זײ מ
 װי #nmya*w די פון פאח״יגסםזנז װזגכזננםלימ כעמחג

 םך א האב^ זײ ארמםס״לױן. געהעמרטעז א אױף
 זײ פדן פאחײנםםזנן ys^oiysm די אז דזנמיילען, או

njwyrw פאו־• דח־כשנים אין זימען ®אבייקעז די איז 
 ירא m נאענס יאר לעגטען וױן געווארען גרעסערם

ם.  פאו־םש אין אז לעז,אײחטי בלױז nyaj| קענען זײ מנ
n פון ײל1א« און r  oyn הונד 8 האבעזnyטימענד ם 

 פון העכעתגג א דח״כשנים איז געקחוגעז או־מםעז•
nm אױף ווץטנענט 7 t פאו־גלײד אין ארמםם־לוין

n מיט r  V ^ודי*
^ איך גו, מז אז גלוי די מנ  nyn םm זאדש קונ
iy דעחױילען קענען דעמו־טמעגם לײבאז־ im םד א 

מז האבעז װאס ארמנםעו• מןר * קו תגג א מ מ ע  אױזי ח
ײןו m *בער או־מטס־לויז, ז  nyאױד ם ir» rwyp- 

m«״ m  7yV ג א נ ת מ wrn tm• אין מ n ם ז מגג  י
ז בלױז ניט מ ח י סנ די ת דז מ ױז. ®ח מ ם־ל ם מ *י ײ  נ

om אסשר m .זוימרקממן oy ן איז* »ytrt ד מ

יוגאװ א. םיז

nyn אנטי־םאצrלnyoprup ny א איינםי^ן םון 
ourŵ< םיז סיסםטס  nypnr*M־nynrp n«o tym 8 

 *lyoyi ניט ,o״nnyjyumixyi אומבאשםוײיטבאת איז
 onm ׳7yo״pi’.nyD און נײגונגעז ynjrn אכם אין דיג

nws די nynrp א באשטיםם y'oyerw. םאו״ װיפיל 
uinyo’n אזא om  oyoo’o ,װיםיל אתיםתםען *lynyB 

מ  זײ- אי*ם שױן !פאר^האםען om זי oynyirw לי
 iyam rny'T םאחוז yoynt nyr'oyinjo nyn אין נען

oyn׳: אז ׳?Tyoyo nyn מל מעז a״nyn |yo •און סאד 
n» אסrיyלy פהאוח־א״ !ייםונג. o:ynm באייײ שוין 

o:yoאז ׳ oy ״?״: זיק נים םארזנזy ,קיק בײם^-ש^״* 
yxםוילטny ליב^זןליזם״ . . .

T o r i:״n iy, .סיבות o r i האבען n םאװyםישy 
m פאכם y«xo’in« iy:uw ttyi אזא y i tyny:y'x?m־ 

y *ו וךnBשnynװי אין זזנץ i'^ m y i ,n קולטוynלnyn y* 
מ ע בו תי מ «n n«a לא^ םונ׳ם ג א ?Tynr אנ

n, סאוyםישo’onyn oy Tyn^pnyn nyo y, אז 
 » אין שםן^ק זיך טיםיגם ynooini’B yוםישn זײ

 נים — nyoyany יתמן1קומליטי נײזג פון וװסלום
n yrm i אנ םוןnynםהt̂לבyז ^ »n r  * 7T. זײ nyn*

ע ת א kim לעאסע די םח פ m yxJiyau a m -im r ז> 
ן iy? אײגו^חנן סים  *nyn נים רעזולםאםעז קיין מ

 קײן ארײן גישם אױך םליסאן nyonyn h פון גוײיכעז•
nyoyany m i. וױיל onyn אר־ קײן םאחןן נישם את 

 ynoonani nyo»oynyo nyn oynn מסםלאזיגקײם.
y «ו r^ a| א אז nyrm yiuyi ל .nyoyon* מ

nyoynpyo nyn םאס סיז?nyn םון קאםימט nyn 
yen %י vt זאגט, שטש^עאקאװ א. קאמפארםײ ^ B 
Tyiŷ נישם קאן וױחזשאפם nyo גאםירלאמז א אויף זיך 

 ארגאניזימנן אלײן םת זי ,oBmP'ooyan* סץ *וסאס
שמלמג yimni זײ nyoyany m םיז !ו i.״ oyn איז 

y?yo ,וײבםיג oy nyay" קײן ישם1 אלץ את yooiynyo* 
ע yyryi om פא«■ ח i oyn, זײן איז פאלש איז װאם oxy 

^ן את nyn:’? ryin^ tyxyi ישס1 אימיזנ. ש  מד־
1 .jyn’ooyoynB ?yo noיט oyn m yi׳ onm oyn oyn 

oayoyi פח חשבמ אױם׳ן nyn .9 םלוכה m yi nyiרינ־ 
 איז ryryi nyn 7X*m אײף צװאנגס־^רבטס, פון 9גי

onayi.
n yxlyi y« םתזנז פראגען yn אנםשםײז: oymyo 

ן קאז yx y ױשם מ i’oni »n 7yoi?yaל nyoyany אויף 
y אופן פי־ײזיילמעז ? ny oymyoיגע1אײ םיס שם r* 

ן n מ ix? פל?ג?ז nynrp סוץ nyoyany און lyגyשyoל־

 Tyonyaynyi אמ ירײזעז yonyaynyi ’n מים שיכנהנ
iy םyoזולyn*nly אין אז או־מםס־לױן, ir זײ ynyi* 

yonya פאל ^ סוײיזטן Tyonyaynyi oyn nyrny 
 X’* זײ אז ,Tynm o?nyo«a m*n אגב םם־לױז.yanא

yonyaynyi m m  nyo מל אויף סוײתטן מי ם־ ^  אג
1 lymאיכם אזוי יס TT ŷoxhxooyo. טמץ קען נמנן 

 7yr״nB זײ יםnyay ,lymB-pnoo 1 זײ וױםען גום
oyn ז  .onyoo־oano nyny onyoym »n אק !אלט מ
 אין nשיnyםlאו nyomi א אויך איז onB oyn איז

oyn *סאו y געגענד ye] .װאוינם
מ nyn jyayi no םעז ת גי  זי אז קחנזײם, oyn חנ

o»oya זיד « ?lyn^ynoiy עז ײז ר ם-3ל? פיז ייי » 
 ¥לג?פײן, אין סראדוקםזנן און romno סון און םימנל

ן זײ אז ^ ^ שםײג^ ים1 ו  םםתה nyn ,ryonyniyn ל
ix im ’iyn nyn no מן1קןו לי חז  שוין oyn סוײיהןן, ם

yn oyn ,o’lyooyp y*■ סאז־פיךם i’mc m y i Txoyxyn 
yo’nx ,Tyrmi n  onyaynyi |ya] א זײ oy? nyo* 

o'lys אין ?TyVniyn oyn y’lnyo^y שסייז םים )-yBO 
 lyonyniyn ty אױס, oyt oy nyay .(Tyoi’m פחנל

y oyn גזװץ ®iynm .חשאב ytm o n] ^ ל א  אים ס
iyn• שםײג?ז זײ און ױם

 lyunyayn זײ ש^לען נימ tyo רארץ• יעדפגפאלס
oyn זײ nyoyany אױף סארלאגמז ooyany nmr,^  ״
im זײ םים unranyo nyuy ynt אין n o פדן *oiyayV 

 vi oayn א אלגזנםײן אין lyayn nyoyany וײ םינחגל•
uviyayn y lynynyo אױף ooyany nmr* im־  .r זײ 

Tynyr, אז ynmt באאנפאםים •lye’oynB yonm Tyayo 
oy i*t איז iyn פאו p״oyi 1 קײז tw,די אז ים *nyoiw 

Tyayo nyoyi ס lyo’BynB yonm■ איו

yo םיס m 'lyinyD אויף גײן iy?’nayo n אין y סך 
nynyoyni y ל׳  iVynp סיס oxnt זײ oiyayn ם?ן װי מ
t ? אױימשלטאעז ^ ’n oymyo רי mno סון בוחות 

1 •nynישס r i אױף ooya ,ryp’nayo n די אין 
oyany lyonn^y? 0 אין םעז’ioann ױם nyo, וױ 

100 iyo אין ’? ny
nypyanyooo ם אויף גיט  oyn ,nyeoiy אז ת

^ ?לי ? ר  אלייץ nyan סארשטייס, ny 7V*m סת זיז ש
 oyn ,TWiyo ?ימ [ynyo ישםyi’n? 1 אונז מי״ :יט1

 סון םיחנז זײ אין ?לא«עז vt lyuiynxyi זײן זאלעז
1 nyo ?yo •lypnayoישם im pnyn, אױף אז aye ’n* 

yoonym מלעז ריקעז o nyi r i.] פוילny .א *jy .y 
y y^לyםlyםo^?*nyoyany oyn nyo Tyo ;Ty 
m ױשס ’oo’onyo םים Tmiyo yi^yeix.״ Tyo im 

oayno זיך ny״r 1 1אי« ojtayno nm i nyi’iyn nyn 
o ?וםם ׳Tya^ 7םישע7סאוז n  m i אויססיה ^y n  ry 
oyi״Tyoyn Tyiim nya-oiya^ yr זיד n  nyo מ מ  ל

onyoyanyo Tynr אק •;pyn r«  onynnrya ,n i^ o n 
m איז oyany אויף oayn אז yanyi y?yo יױ זײ אמ 

oyn eiyi ביז o ry נרײס oayn oyn exvyiony 
rytyi nm זיך Tyײלnואyאוים i nyn nyay •nyo y 

myn״ocyany yi’ox’O »n ry ,oyn nyo'w ,or־ya־ 
Tyiram אויף Ty?’nayo n׳ n מז  וחסמתגס• אח לוי

Tynumya זײ«מ m יק ױשם? yiyopomyn
שעז, וױלטן •pyn אמ שםאס פח oiyiv די גישם מנ

1 TBg’njyBס11סדײ ײו pwwyB זיי ײי
tx onynyio’w oyn דין *yany »n nyo rniypjpat 

.ym iyo
ny jym* זײ 7אי  tayo*Tyoyn n ejyn ir  yoony 

im yi nyoya 1 אק’oyoo’iyoVynnyo y ?יז~1סוײוױל 
yiyo?Rmyn .yiT? nyo מ און סענשען םלי מ  סון ײג

yVyo’o ym ’inm  ,n פח אח ?לאםזנז •pyn m*nyuvi 
nyay .nyoyanr?fnayo jynyn ix lyajnoo tvî b 

 oiyin זײ Ty?ipiy פאבוײק זײ סאנגם nyoyov אויך
חנ 7׳פים ל .n .ty א. ^1«ליזא,תסטר1אי פת 7ב ^  ן

 oyn״ : yiyno nyn אױף nyשיל סאוועטישע םלעגען
y : ]ynyooiy w? n וױלםסו nm .שלאםער y פאשי־ 

nyoyany 78 .oo’i. א איאט m 73ויי y  Tmm j^y* 
Tynyopynn .Tynyinrti’y ,onyo• י  no oiym י

y* 7אי ox'x גײם nnyn אוץ שסאט  nyo omnyo n’B 
T yn ^  ynyi’nyo n  .jnrtyooyi זיד־וװ Tin n  tx* 

oyany n  .TTrtw איז ,nyayn Tyr* ,n ,nyoa^ yn 
n’ אוםאפהעגגיגקײם — .nyoyni

y m m  nrty oyp oyn קולטורסלטן .oonypa 
nyay װײזם !לײמײםיג n y oy״oyxyno Tyi’m m »r 

 nyr’omyo nyn איז !ים־גלײכקײם דיפטרטנציאציט, סוץ
Ty m גזמלשןןסט. m  Tynm Tyoo’itoy? n אױס־. 

ny y אח סתישזג po yiy^ nyn py גלײכעג ro m i* 
nyoyaאץ ״ myanyo*Tyoyn. אין nyn איז אסח׳ן 

nyo nyay מ זײ צ ד nty oyanyp’nayo »n T ל m r 
Tynyvyi on’X’O’o iy ti’n, און n» אױף אמ באלועוגג 

tty’ סיל po oyo’oy ty ,Tynynyi nymy אסיא iyn־ 
nyatrooyany n  tx nyo tt* Tyntoynyoivr^yn׳ 

n*שםny oyn nyi .oyoayo py Typ’nayo n װי ’t  Ty 
 *ny ײTynyvyi 1 אױסגזװועסם tyxiyii’x py 7י¥ר**אז

oyn ,m po’-rtxrrooya סאגגם tx Tyo’too oiyit’ n 
tiayo nmpoyo py oyany*’ta rty״ Tyom py nyny 

•n’3’o
m i n  pm .!’nyayn pnyttyi py oyany n  Tm 

tyryany tx Tm’tnyiiy tyoyn Typ’nayo׳ T t oyn 
Tyutii’tya-ooyany n  ty .Tyt’nyio’tny יי■ זײ אױף 

tty m’ ,שאגפם nyn ty ןמסלום nyoyany m i po 
yJBy Tyxiyii’y n’t Tyn py onyimpnyo n’t oyn־ 

שמלם.
*nyo אויסגעסרואװם oyn. oayo ytpoyttyo ױ

nש״ד r  po nyoyany Tyuyna po pmyoyo yiy•• 
o r  snsya nyay מ סאוחנםישען אין לעבעז ױ א א  ייז ק

n r מײס o«pam po׳ o r  Tyonr Tyo pyאיז ׳
ן לאזטן נים וױל קיינער י  W טװטרטר דפר אויף ו

 פאבריט־ארבטםטר• » פון ארבטם באצאמזטר שלטכםסר.
TWiyiy yVrxyoo Tm צז אג  פיז Tyuyna r שימ ס

o r  m yto ,nyoyany • n r מ זיק  nyoyany, שלפכ
t»  oyn די סלעגט nyny m ’o”tya Tmo סלפגעז די 

po Tmnum Tya’tniy r^y יק* -Tynyniy otx pnayo 
lniyatt לײכםזנחג .Tyuui’nya

Tyotpyiony oayo nyr’om yo nyn py ’tty ײ 
ז י ל מ וײג #1גםי־םן>צי»לפ py Tm’Vnyoyi אױפץ ־n ״

, י ל 1 ױ 9 4 1 H► 5 ט י י ז

p® utVrpw troiirix po װאליסמיממנ? nyoyany. 
Tyayi om i nyay Typ Toty nyi’t r  nyn ית? you 

Tynneixoty py utnuyn yo’oyttyo »n •tyo^ tyn 
t nyoyany om  ,o’onyn״py Tyooa’iy i’to , Tyi -סױ 

n^.״ pn nyoyany yiyiatynxyi t t  T^m  ’x 
?mnB po nytintpinriB

m  .nyoyanyלפornnyoiynoyi-o’i oyn tw y 
onyor^o »x Tyoo’royo nyo oayoya׳ m^לTmo y 

a tx oayn Ty Tyoyany״py nyo oyn Tyo אסיא ,n 
utoyinyoiix7גועלע ׳ imaynoya oyany nm t װי y 

ynmo .וײ לאםם mלTyoyany Ty װי py tyo^po 
אגז םאיס^ tx oחײlyגyלyג nyny’ ביי [yt מ  nyny אנ

מ איז ױט ױצלכצ מיט נ  lynyo’a oyn טנדערטן 7?ו
”omy 0 אין גורל. x nyoniyi y װyלTy, הײסם oy, 

n םאװצםישע Typ’nayo םאחואגז^לם py Tmm 
iyyi Tyxiyii’y om* ומץאמ־אנשםאלטעז  o’onyn Tty 

nyoyany pno’on po o’io o r  Tmm onyn־o r p. 
o r 1 זיינטן nya’tישם P״t מיס ,7םיםאנ Tyo y * m 
 oor?*ooyany pc TyoTrtayno »n ! לײמנן [y:yp זאל

n די  po ,na’o*oitni אאג nya’y ’n py ptnx* 
n nyo .r x i^ r n o o tn i’y yiyano» שמנאג םודא׳זײג 

¥3 pto niTom eyn itoyoצאלם t'o’O םױט po 
o r  ,T yi^ o לyנn אאלט n r  om  py nyonyn o r y 

y מ. סײם לאגגע pp מלז  o’i oyn t»  pm קװאליסי־ 
p’ltxiy nyoyany yon’x 1 םים n  T’y oyany nmיײ 

y po or^ityn y oy py — typnayo yo’tayi ל־  מ
po ,utiyayno’ty nyo ^ ש! װ־  yaלyt ’n .prooyo ו

y tx o a ro y i p ta r  Tyaynty ^לאג yoo”i  n  pm 
Tmoo Tyi’oyo ,װײל שםיל r  oy nm  yo’i py oyל

?Tyo Typ Pt אימהאלםא n r םים־ סאליסייאיטמן סים

^ py oy pm ;אנז ג מ ם ס  *ny אחנלפ? ptoyo tx ז
1 pt^T nyoyany yut’ ty .Tyi3ui’nya*ooyaװײ* ישם 
.Typnayo n  po pta

oy איז n r  r 7אײ py proyo :im o’ty די 
lyipoyanyoiirrnooinpy yo’oytyio מןןסע־ אחנלמ 

r באדינגונגטן, מאראליטט און ריטדע  pto tyל nynm
tm m  tyoyi tto o r  •pny ptomoo p n ’ttuy 1אסיל 

po tm o T'nyo שליסpo nyny ptpnayo yi’rw  Ty 
Tyonyrarix םים nyo y סים קאנאלען׳ mלפpto y 

ooynnya’y י m י  w r.סײ לם nyn nyo אינחס־ 
y’no, סיי aiiom itx'oi’np nyn nyo איז nyontyi 

tx מן א ל yo’rya y ה  Tyjyajymt py TXP’nayt, מ
yB r y nyp’y ,on Tyoyany oyttלטo r t >yx y םױ־ 

1 pti.ישט
oy װאלט yo y pmyi1ל nyישם w  tx ג דיyוrל־ 

tio ptutommyn y in ^תסלא po o’ayi t'o’iy 1אי* 
tnסםוײyלxyp1י nyay .yישם njp>yo nynym? PT 

px י מ י ל  txiy* סםאםיסםיק nyo’oyttyo nyn po מ
y Tyoyiאג לס מ ptiatammyn y'nox n ת  .ptopyo 

pto pm ,nyoyni no y TJmyi p ^ y n וrלo יס*1א 
yyn TyoyanyלB yלnyay ,nyiumt nyoya, .nyly 

ou״ — oyn לאזעג h  ptayn p t'i’irrt po סםאליניס־ 
.ptoyinyo p try ii’y pro

«n ty .oyn m m  onyn yoyno yo’oyttyo ’n 
pi’nyrto״niTom oyv ,Tyo לay3 ט nya’yיים ^prn 

yany po y ir o  nטotx‘nyלonyooty p tm  .ot״r־n r 
^ otx קאסיםאל^ po iiymya’y סײם אל סי א  ty ם

om סװאעם־סלןפיײטנ  .” t m r  ,ooynp'ooyany po 
r t ס uyV pm pm p ני u r בייס yo otx u r nTPry־ 

ס. ז לי ^ o r איז po אגהויב ty •פאלש typ pm

 om ,ptoroyo yoynpop n פאראויסזזנן נישט איאם
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ם י י ר0 ז גערעכםימזים ►*

 אויפ׳ן שםייען שםאטען פאראײניגטע ,י
I דרײ באשלוםען. וויבטיגע פון שוועל 

g j |  pLjf^ באלדיגען א• םאדערען פראבלעמען 
V■ עס ענםפער. אנםשײדענעם אן און

 באשלוס א ווערען אנגענומעז דארף
R jA M sl קאאר־ זאל רעגירוגג די אזוי װי 

 עקאנאפישען גאנצען דעם דינירען *“־
 וואס אינדוסטריעז, אלע באזוגדערם און לאנד סון לעבען
 מיט באוואםנונג־פראגראם׳ דער פאר באדייטונג א האבען

 צוױיטענם ;אן פיבעריש אזוי גײט רעגירובג די וועלכער
 צאלען זאל עם װער באשלוס, א ווערען אנגענומען דארף
ווערטער אנדערע מים — לאנד םון באוואפענונג דער פאר
 פאר אויסגאבען גראנדיעזע די אוםן וועלכעז אויף —

 נײע אזוי וױ ווערען, געדעיןם זאלען באוואפנונג דער
פרינציפ אױם׳ן צי — װערעז באשטימט זאלען םעקםעס

 קלײ־ און אײנקונםםעז קליינע סון טעקםעם גרויסע —
 מאנכע וױ — אײנקתםטען גרויסע םון טעקסעס נע

 איז ;םארקערם אםשר אדער — ענערגיש אזוי באשםייעז
 דער םיט םארבונדען. עע איז וואס באשלום, דריםער דער

 װעלבען אױף דעם, אין באשםײם — פראגע ערשטער
 װערען זאלען גופא אינדוסטריען מיליטערישע די אופן

 גענוםען גרוגט איז איז םראגע לעצםע די ארגאגיזירם,
 די אזוי וױ אוםן, דעם םון וױיל קארדינאלסםע, די

או הענגט ארגאגיזירם זײנען אינדוםטריעז םיליטערישע
M l■  I - m r

 באוואםנונג־ אםעריקאנער דער םח גורל דעם םיט און
 די םון גורל וױיםערדיגער דער אפ הענגם ידאגראם
דעמאקראםיעם. חײנםיגע
 ןיי־ ארטיקל הײגטיגען דעם אין זיך װעלען סיר
 אויבנדערםאנםע דרײ די םון ערשטער דער אױף שםעלען

 וױבםיגקײם דער פון םראגע דער אויף — יראכלעםען
 גאנצע דאס מאםענם איצטיגען דעם אין קאארדיגירען צו

 איז פראבלעם דאזיגע די לאנד. פון לעבעז עקאנאמישע
 דעם אנװענדעז װעגען פראגע דער מיט םארבונדעז עגג

 באגרענעצםער א אין כאםש — פלאנירעז םון פרינציי
 די אח באדינגונגעז• קאפיטאליםםישע אונטער — פאם

̂־רעז װעגען טראגע  אוממיםעלגאר אוגז ברענגט *לא
 כאראקטער אײגענארםיגען דעם װעגעז סראגע דער צו

םלזזםד- הײנטיגער דער סון

 םרי־ אלע םון אנדערש איז סלחמח הײנטיגע די אז
מ  אלגעםײז אז בפעם געװארצז שוין איז מלחמות עדדי

 פריער* די װעגען האבען דערסאר אמת. *נצרקענםער
און ■אליםיקער געשריבען הײיםזעכליד מלחמות דיגע

דוביצקי• א. פראפעםאר פון

 מלחפה הייניזיגע די בעת ספעציאליסטעז, מיליםעדישע
עקאנאמיםטען• פאר םעמע א קודם־כל איז

 רע־ אומפאו־מײדליכער אן זײגען בכלל םלחמות
 א אין װידערשפרוכעז סאציאל־עקאנאמישע פון זולטאם

 װערען געליתט ניט קענען וועלכע געזעלשאסם, געװיסער
אופן. פרידליכען א אויף

 ציים א אין םאר קומען וואס מלדומות, — ניט מער
 בא־ עקאנאמישע םטאביליזירטע פארהעלטעגישמעםיג פון

 עפא־ עקאנאמישע געװיסע א ווען צײט, א אין ציאונגען,
 דערגרייכט ניט נאך האט אבער בארג־אראפ, גײט כע

 אנט־ פון שטוםע לעצטע איר דערפאר אוץ העכסםע איר
 צייט־ כאטש םעהיג םלחמות זײנען דעמאלם — ױיקלונג
 װידער־ םאציאל־עקאנאמישע געוױםע ליחען צו וױילונג

אופן• גװאלדזאמעז א אויף אפילו ווען — שפרוכען
 סאציאל־םאליטישער דער איז םלחמה היינםיגע די

 איבערגאנגס־עפאכע. עקאנאמישער אן פון אויסדרוק
אי םלחמה דער פון באראקטער דער איז דערפאר  אז ג

 גאר מעםאדען די אויך זיינען דערפאר און — אנדערער
אנדערע.
 כאראקטער אמת׳ן דעם םארשטיין צו װיכםיג איז עס

 אב־ וײק א פון נאר גים פלחסה, ח«יגט«גער דצר ®ון
 פארשםײז צו און שטאנדפונקם. סטראקש־טעארעםישען

 װערען וואם מעטאדען. די סון כאראקטער אמת׳ן דעם
 שוין איז — אנגעווענדעם םלחמה איצםיגער דער אין
 שםאגד־ פאקםישען ריק א םון טאקע מיכםיג גאר ביז

 דעם םאר — צװעקען פראקטישע רייז סאר — פונקט
 אום מעסאדעז, דאזיגע די םון אנווענדען עםעקטױוען

 פארטײדי־ די ארגאניזירעז צו אוסז געהעדיגעז דעם אויף
לאנד. םון באשיצונג אץ גונג

 איז םלחמה הײנםיגער דער םון שטריכען נייע די
 כא־ רעוואלוציאניריזענדער און רעוואלוציאנערער איר

 כאראק־ רעוואלוציאנערער דער בלויז אבער ראקטער.
 דער־ גײע קיין ניט איז מלחמה היינטיגער דער פון םער

 דער אין באקאנם איז אונז געשיכטע. דער אין שיינונג
 איז מלחמה. רעוואלוציאנערע איין נים םארגאנגענהײט

 רעװןו םון נעטען רײ א אנחםעז גדינג געװען וואלט עס
םארגאנגענהײם. דער אין מלחמות לוציאנערע
» דאס  הײגטיגער דער אין רעװאלוציאגערע אנ

 םון רעזולםאט א איז זי וואם דעם, אץ באשםײם מלחמה
און װידערשפרוכעז םאציאל־עקאנאמישע הײנטיגע די

 די אםילו — םלחמה די &נםירען פון םעםאדען די וואם
 עקאנאמיש־ארגאניזאציא־ און םעכניש־מיליטערישע ריין

 װע־ זײ ווייל כאראקטער״ אין רעוואלוציאנער דיגען נעלע,
ױר^ אנקומענדיגע פון םריגציפען אויף אגגעםירט רען  ו

 װירטשאפםםפאר־ פון פרינציפעז אויף שאפטם־פארמען,
 - עקזיםםידס גיט איצט ביז קײגמאל נאך ד״אבען װאס מען,
פארגאנגענהײט. דער אין

 רעװא־ איז מלחמה היינטיגע די אז זאגט, מען װען
 א קודם־בל דאם דאט כאראקטער, איר אין לוציאנער

 רעוואלוציאנערער דער נאצי־דײםשלאגד. צו שײכות
 םארבונח געוױינליד איז באוועגונג א פון כאראקטער

 אלםע ברעכט וואם פראצעס, א פון פארשטעלונג דער מיט
 שםאנד־ דעם פון נייע. שאםם און לעבענם־פארמען

 קאנםר־ גראד נאצי־באוועגונג די אייגענטליך איז פונקט
 אנ־ זיך האם זי כאראקטער. איר אין רעװאלוציאנער

 פרעזערװיתן צו אויפגאבע די געשטעלט גראד פאנגס
 אנםשםא־ איז און לעבענם־פארמען הערשענדע אלםע די

 םון םראצעס אנקומענדיגען דעם צו רעאקציע א װי נען
 סוביעקםיװע ריי גאנצע א רעוואלוציע. םאציאלער א

 סאר־ דעם פאר געװען זיעען אורזאכען אביעקםיװע און
 װעלכע אויף שוועריגקייםעז רײ גאנצע א אנםווארטליד.

 גאנ־ א אגגעשםויםעז, זיך האט רעוואלוציע סאציאלע די
תד רײ א פון האנדלומעז אומגעלומפערטע ריי צע  םי
 פרוכט־ א געשאםען האבען פארטײעז פארשיידענע פת

 פראפאגאנדע געשיקטע די וועלכען אויף באדען, בארעז
 םעג־ םעגליבקייט א גצהאם האם היםלעריזם דעם פון
אויפצובליען. טיג

 גאצי־ דער םמ כאראקטער רעװאלוציאנערער דער
 וועל־ ענד־צילען. יענע אין ניט אלזא באשםײם באוועגונג

 אויפקום איר םח אנהייב אין געשטעלט זיך האט זי כע
 דעו םון כאראקםער רעוואלוציאנערער דער לעבען. צום

 סע־ רעוואלעיאנערע יענע אין באשטייט גאצי־באװעגונג
 אדאפ־ צו געצוואונגען געווען איז זי וועלכע םאדעז,
 פוץ צוגרײםען דעם אנצוםירען דערפאלגרייך אום טירען,

 םעג־ געמאכם האבען װעלכע און מלחמה הײנטיגער דער
 דער־ איצםיגע ביז אירע — אליין די נאר און — ליד

 בא־ האבען ארמײען הימלער׳ס ניט זיגען. און פאלגען
 מיט פלאנירעז, פון פרינצים דער נאר אײראפע, זיגם

 — דורכגעדרונגען איז װירםשאםט דייטשע די וועלכער
אוםן. באגרענעצםען א אויף כאסש

 נאצײ די מען קאן קורצען אין און אלגעמיין אין
 בא׳ רעאקציאנערע א וױ כאראקםעריזירען׳ באוועגונג

דורכעדרוג־ איז וואם און אנגעםירט ווערט וואס װעגונג,

 א צו םארנומען זיד ער האם אלײן. זײן געוואלט ער
 םרעפלאך עטליכע אראפגענידערם און גאס זײטיגער

 מיט אנגעםילט געװעז איז רעסטאראז טונקעלער דער
 אמ געשיר קלאפענדיגע סון געתיש אח םשאד חײםעז
 נע• און איםאליענער אידען״ קוגדען, די םון רײד חױכע
 זוי טעלער גרױסעז א געגעבעז םעז האט דא גער.
ט פענעצעם גראבע םים חי  זילבערנער קלײנער א פאר ב

מםבע.
מז בלײבען צו כדי לאנגזאם׳ געגעסען האם ער ׳זי

 האט צוריקגײענדיג, פים. די אױסצורועז לענגער, װןס
 אים פאסירען עפעם זאל הלואי געװאונםשען. זיד ער

 גע־ ער האט אט, שאפ. אין ארױפגײן פת אמוהאלםעז
 און ארבעט פאראז ס׳איז וואו פלאץ. א איז קלערט,

 מענשען שלעבםע אבער משפחז^ זײז אח אים פאר ברױט
םױל• פון ביםעז דעם ארויס רײסען

 עלעק־ סעם׳ם האם נאבםיטאג אזײגער דרײ ארום
ד געדראשען שױן זיך שנײד*מאשיז םרישער  די ײי

 פראפעלערם פון שטורעם םיםן װארע אױפגעלײגםע
 געראנ אלץ גאד זיך האט דזשאו עראפדאן. אן פון

ס ל  שםײםעניש א געםילם האם ער אויםלײגען. םיםץ מ
 קאהעז םיםםער רוקז. אץ שםעכעניש א און פים די אין
 ער האש דא םארבײגעגאנגען. סאל עטליכע איט איז

m פלאכעז די געצײלם  ,rvm חשאו׳ן געםרעגם ער האם 
 צו צײם אין אויםגעשניםעז זײז וועלמ פראנםעז די צז

 צוזאמען (עמבראידערערס) אויםשםיקער די צו 193931
מי שנײדם. סזנם װאם די, םים ה  פאחיכערם, אים האט ד

 פון ז9אויםשלאג גענוםעז זיך האם און וױס.9ג 4י 1«
ק9ג האם קאחען ר9םיםט jrwra די  קא« נױט׳ז לם9«י
 נדיג9קגײ9ײ9 ן.9ם׳9ם םיט ז9רגעװאונק9איב זיך 1»
9 wptאז קיל, » אײןי הױן־ זיו *ו לט9דמז89ס<רױ< י 
ה — מ:ערחלג האט ■ש» ר9גאנא ר9ד גץםם ן9לד9.

.ארייז שותף מיץ מיר עם  רואי־ נאך מיר װעט ער . .
. . . םריינםלאד״ זײנע מים נירען

 אויםגעהערט זיך חשאו האט אזײגער םיר ארום
 פשום אים האבען מוםקולען און נערװען זײנע יאגען. צו

 פון געפיל דאם איז מידקייט די געפאלגיז. נישט מער
 אנ־ מער זיך פארלאנג, זייז אפגעטוים האבען דורכםאל

 אומזיםם״• זיך? יאגעז דאס װאם צו צושםרענגען.
. . .פארשלאםען װי סײ אים םאר זײנען טירען אלע אז

 אוים׳ן וױמערס די אז אױםגעװיזען, אים זיך ס׳האט
 ביז םיר םון ציים שעה צוױי געשלעפט זיך זזאבען זײגער
 אבער פראנטען׳ די אויסגעשױסען טאקע האט ער םינף.
 ״לאם״. גײעם א אויפלייגען אין געהאלםעז שוין האט סעם
 פינף נאך אםילו ארבעטען אויפגעהערם נישט האט םעם

שאו אזײגער.  האם געוואוגדערם. גישם זיך האט ח
 םען ארבעט שעפער מערסםע די אין אז געװאוסם, גוס

ביזי״׳ ס׳װערט ווען לעגגער אביסעל ארײן  צו כדי ,
 אױם• שױן מ׳זועם נישקשה, אז, באלעבאם, דעם וױיזען

 ריזיקירם טען . . . הענם נײע אז ארבעט די שנײדען
 בא־ װאם ױניאן, דער םיז װערעז צו גענאפם םאקע

 אי ארבעטער, דעם אי זאכעז׳ אזעלכע פאר שםראסם
 1זי געװאגם נישט אבער האט דזשאו באלעבאם. דעם

םעם׳עז• אן אפצושטעלעז
 אפגעשםעלם. זיך םעם האט זעקס צו פערטל א
 לעגחװ• די פון םארטוד קורצען דעם ריסעז9אראפג
 אפ־ צוױיםעז, נאכ׳ן פום אײן םיש אוים׳ן שטעלם9אתיפג

 קונציג ש»יגען9אויםג פארטוך, םיט׳ן שיד זײ געשםױבם
p n• חילכענדיגצ םיט ארוים איז און מויל זי־יט אײן 

מרים.
 «ו *רױםצמײז. לעצסער דער געװען איז דזשאו

 זאל אימיצער אז רװארט,9ד י9 האס 9םעקתד ד9י9י
אדײגקוםצן. גישם 19םארג ן9חײם אן 1979BVMI אים

 אם און קאנטאר, פון טיר די םארבײ ער איז אט אבער
 האם קײנער און שװעל, זיים יעגער אויף שוין ער איז
 *עי זיד האט הארץ דין אין אפגעשטעלט. נישט אים

 גישט דאך עם איז האפענונג. באהאלטענע א װארעמט
 פענש א איז קאהען מיסטער דער אז אויסגעשלאסען,

 בעל־ אלטער אן אאץ ווארשײנליך דערםארונג, מים
 א געבעז אים קען דזשאו אז איין, ער זעט מלאכר״

 געלעגענ־ די קריגען גאר זאל ער ווען ארבעט, טאג גומען
 הענט צוצופאסען פלאץ׳ צום צוצוגעוואוינען זיך היים
.מי רעגלםעסיגער צו םים און .  חשאוי ער, איז אפשר .

 מיר עי זאל אט׳ . . . ? צרות זײנע אין שולדיג אליין
 מורא־געפיל זײן אראפווארםען מאל אלע פאר אייגסאל

 מאסי׳ אלעמען. מים גלייך ארבעט קריגען ער וועט —
 האם ס׳פאםירם, ? הימעל אין שר א דען האבען יענע

 ערגסםער דער מענש א איז אמאל אז פילאזאםירט, ער
 גע־ שרעקענדיגע נארעשע זיינע מיט אלײן זיד שונא

. דאנקעז.
 בײטאגי וױ עולם דער געשםאנען איז םידזזױז אין

 איז ר9עלעווײם דער טוסעלדיג. אזוי נישט אבער
שאו און אנגעקומען ד האט ח  דרײמז. געשםופם אױך זי

 כיי אונםן״ זײן ר9גיכ װאם געװאלם אײגזצהעניש״ אז
 נײעי דער םיט קינדער און וױיב צום אזדימצוקוםעז

 האנם א װען אינעווײניג, ן9געװ שױן איז י9 האםענונג.
 ם׳איי ארבעל. פאר׳ן אגגעבאפט אים האם דרויסען םון

שיק־ױנגען. n ®ון אימער געװזח
זאגט׳ באם ר9ד קאטער׳ .םיסםער —

 «op9J קוםט סארגעז. אױף ניט ארבעט קיץ אײך םאר
ײ״ אײעד םאר װאך . . »• ו

שאים פאר פארהאקם ןיך האם טיר 9אײזערג ךי  ח
ד •נמצ מז9>גג האם לעװײטער9 רן די  דגקיז׳ ז
.19«יגק . .

, י י ל 1 ױ 9 4 1 4------------------------------------------

 נעםם דערפמ און םעסאדען. רעװאלוציאגערע מים גען
 איז היטלער׳ן וױיל זיג, םיליםערישער היםלער׳ם זיך

 קאפיםאליסםישע די באפדײען צו געאנגען אופן אזא אויף
 זיך קאן און קײםעז צו צוגעשמידם איז וואס םעכניק,

 גע־ א דורך באגרעניצט איז זי ווײל אגםװיקלען, נים
 אריבער־ ניט קען זי װעלכען אפזאץ־מארק׳ װיםען

 דייםשע די באפרײם היטלער האם דורכדעם שפרינגען.
 זײ־ װאם מעםאדען, עקאנאםישע אפגעלעבמע פמ טעטיק

ען  אפגעלעבםער אן פון געזעצען מים דורכגעדרונגען נ
 דער־ היםלער זיך האט דורכדעם געלם־עקאבאמיק.

 פון פריער און — געוואלם האם ער װאם אלץ, שלאגען
 א טעכניק דייםשע די געגעבען דורכדעם ער האם אלץ

 דער אין םעכניק מאדערנסטע די װערען צו מעגליכקײט
װעלט.

 האט ער וױיל דערפאלגרייך, געװען איז היטלער
 אנדערע וואם דאם, דורכצוםירען דוײיסטקיים די געהאט
 אנדערע איצט האבען דערפאר געהאט. מורא האבען
אים. פאר מורא

 דאם איז שיקזאל פון איראניע געװאלדיגער א דורך
 אידעאל דעם רעאליזירט האם וועלכער היטלער, געװען

 פרידלאכע מיט ניט — אייראפע פעדעראםױוער א פון
 פארפלייצנדיג נאר פרייהײט, אונםער ניט און מישלען

 פארוואנד־ אץ בלוט מיט קאנםינענט אייראפעאישען דעם
שקלאפען. אין לענדער אייראפעאישע צאל א לענדיג

 דארפען פראצעם היסטארישען דאזיגען דעם פון
 אונז. םאר אמעריקע אין דא לעקציע א לערנען מיר
 האט היםלער אזוי װי אופן, דער נים געפעלם אונז אויב

 נים געםעלט אונז אויב און םעכביק דייםשע די באפרײט
־ האט היםלער װעלכע אייראפע, ״פןדעראםױוע״ לי  גן

 אייגענעם אונזער אויף דא טאן עם מיר דארפען דאפעז,
אופן.

 אנטפלעקען, זען אלץ, םון םריער דארפען. מיר
 און עקאנאמיק, אונזער צושםערען עם כוחות װעלכע

op אפצושםעלען. םראצעם דאזיגען דעם םאן קאן מען
 כאראקםער דעם אויםדעקען זען אויך דארפען מיר

 דערםוטיגען עם וועלבע כוזזות׳ פאליסישע יענע פת
 אמע־ אין דא מעטאדען היטלער׳ס םון אנװעגדען דאס

 באוואסנונג־פראגראם גאנצע די — עיקר דער און ױקע.
 אויף באזירם זײן דארף שםאטען פאראיעיגםע די פון
 זעלבע די מיט חרכגעדרונגען און פרינציפען זעלבע די

 דער־ אזוי ארויסגעוױזען זיך האבען וועלבע סעםאדען׳
 ערשטענם, נויםיג, איז דאם דייםשלאנד. אין פאלגרײך

 סאראיײ די פון רעםורםען עקאנאמישע געוואלדיגע די אום
 םו־ און געהעדיגער א אין קאנען זאלען שםאםען ניגטע

 נאכמער אבער אמ דאם אויםגענוצם. ווערען מאס לער
 צו אופן אײנציגער דער איז דאס וױיל דערפאר, נויםיג

 די — מאשיז םיליםזמײשע דײםשלאנד׳ס באקעפסען
 ױעלם־געשיכ־ דער אין מאשין מיליטערישע מענםיגסםע

 רעװאלוציא־ נייע, םץ אנווענדען דעם דורך נאר סע.
ך נאר מעטאדען, נערע ח םון םראנםםארמאציע דער ד

 — סיסםעם עקאנאמישער עקזיםםירענדער גאנצער דער
 און עקאנאמישען געהעריגען דעם אויסבויען מעגליך איז

 געגענ־ זיך אומשטאנד זימ זאל וואם כוח, מיליםערישען
נאצי־מאשין. מעכםיגע די באקעםפען און שםעלמ
פאל, דעם אין אדער באוועגונג, רעוואלוציאנערע א

 באװעגונג קאנםר־רעװאלוציאנערע רעוואלוציאבערע א
 אייגענע די אגווענדעגדיג נאר באקעמפען צו מעגליד איז

 ארגאניזא־ אייגענע די — מיטלעז און קאמף־מעטאדען
 קאארדינא־ פון פרינציפען אייגענע די ציאנס־מעםאדען,

 גאגצע די ווען דעמאלט, נאר פלאנירונג. פון און ציע
 זײן וועט שטאטען פאראיעיגטע די פרן װירםשאפט

ע די מים דורכגעדרונגען ג  זײן וועם פרינציפען, ^זי
 באװאפנונג־ די דורכפירען דערפאלגרייך מעגליך

פראגראם.
 דעקלא־ די איז הינזיכט דער אין שריט ערשטער דער

 ״אנלי־ פון צושםאנד א וועגען פרעזידענם פון ראציע
o עמוירדזשענסי״. מיטעד p מעגליכקײט א עפענט 

 דעם אין פאבריקען װיכטיגע געװיסע אריבערצופירען
o און מלוכה. דער פון אײגענםום p אנ־ אן זיין קאן 

ם ברייטערער און וױיםערער א פון הײב א ־ ^  אין פ
 דער אן אז און מלוכה־פלאנירונג. פון ריכםונג דער

 יע־ אדער יער אין — מלוכה־פלאנירונג פון אנװעגדונג
 מאם קלענערער אדער גרעםערער א אין פאדם״ גער
 אינגאנצען איז — באגיין קאנען ניט זיך מען וועם —

קלאר•
 דער־ קאן זי אז זיכער, געװאלדיג איז אמעריקע

 דער פון זיך נעמם דאס מלחמה. א אנםירעז פאלגרייך
 די באזיצען שטאםען פאראייניגטע די אז איבערצייגונג,

 וועלט, דער אין אינדוםטריען מעכטיגסםע און גרעסטע
 פאםען־פרא־ פון פריגציפ אויס׳ן ידמ4ב* זייגען װאם

 א איז למשל, אויםאמאביל״אינדוםטריע, די דוקציע.
 דאם גענוג ניט נעםליך־, אבער. איז עם באוױמ. גוטער

אנעל זײ וױכםיג את עם — באזיצען צו  בא־ צו מצי
 געוואל־ דער וועגען ציםערען םםאטיסםישע מיט נוצען.

 קאן אמעריקע אין אויםאמאבילען צאל גרויםער דיק
ט פאנצער־דיװיזיע א מען בײקומען. ני

 אינדוםםריען די ארגאניזירען צו װיבםיג איז עם
 מאסען־פ^װקציע. סון פרינציפ אוים׳ן באוואפנונג פאר
 בשום םאר njftnpB זיגערp דער פון לייזונג די און

 טאג, יעדער באמת איז p ווערען. אפגעלײגט נים אוםן
 •p די בײקומען אין וױכטיג. געװאלדיג שעה יעדע
שע זיגע p •ראבלעם םעכני^קאנאםי p• זוכען מען 
 נאצי־דײםשלאנד דער^לג. היםלער׳ם פון אנהייב דעם
o געווען איז p דערםאלגרײד האט װאם לאנד- ערשםע 

 פראב־ טעכניש־עקאנאםישע קאמפליצירםע אזא געלײזט
o װי לעם, p ען ר צי ^  מאםשטאב גתיםען א אויף פ

?9 — עיקר דער און באװאפנונג, ^n p B־uri»o’o פאר 
 .עיקצדואן־פרעסטא פון ■רינצי■ אויפ׳ז — באוואםנונג

 פלא־ סון װיכםעקײט די פארשטיין בעםער קאן מען
ר את ם9 װאם ׳«ו זיד קוקט מען װען נירען,  רע־ מ

ווערט וועלכע טעטיקײם, אינדוםםריעלער א םון זולםאם
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 ■אטעגציעלע גװאלדיגע םאקע װערען פלאנירם. ניט
 איגחםטריעלען מעכטיגםטען דעם פון מעגליכקײטען

 פולשםענדיגסםער דער אין וועלם דער אין אפאראט
o קאן מען ? אױםגעגוצט מאם p דערווײל אופן בשום 
 מים װי מער, נים אפ דערוױיל קומט מען זאגען. גיט

 דער וועגען ^רזיכערונגען פייערליכע אלע ווערטער.
 װי מער ניט דערוױיל זײנען קרבנות פון נויכדגקײט

װאוגםשען. פרומע

 אױטאמאביל־איג־ די ? פאקטען די זײנען .ױאם
 צו פריױויליג גרייטקײט איר דערקלערט האט דוסטריע

ע איר פארקלענערען צי ק ^ o 20 אויף פ o tpd, אום 
 און מאטעריאלען מאשינען, נויטיגע די ^אפרייען צד

 וױיזם שײן. זײער באוואפנונג. פאר ארבעם־קראפט
 פרא־ דער פון פארקלענערונג די אז ארוים, אבער זיך

o דוקציע p צו אינזינען אויםאמאביל־איגדוםטריע די 
 נייע צי באצוג אין — יאר קומענדיגען ערשט מאכען

 הײנ־ נים אבער ,1943 יאר פון אויםאמאביל־מאדעלען
o .1942 םון מאדעלען נײע די פאר יאר טיגעס p איז 

 אזוי איז שעה יעדע און טאג יעדער װען צײט, דער אין
 אויפ׳ן זעט אויפאפפערונג פאר גרייטקײט די װיכטיג.
 װירקלאכקײם, דער אין װי אנדערש, גאגץ אויס פאפיר

 הײנטיגען פון משך אין אז זינען, אין האבען מוז מען
 גרעםטע די זײן אױטאמאביל־פ^־קציע די װעם יאר
 די םון אויסנאם דער מים געשיכטע׳ גאנצער איר אין

 פון ציפער די דערגרייכענדיג ,1937 און 1929 יארען
 עס הײםם װערטער, אנדערע מיט קארס. מיליאן 5

 20 אויף פראדוקציע איר פארקלענערען צו אנשטאט אז
o 20 אויף האבען מיר װעלען פראצענם, ^ p o פאר־ א 

י צ. צםערטצ! צי ט ^  קלײבט יאר ?ומענדיגען צרשס פ
 גיואלדיגען א װי אינדוסטריע, אויטאמאביל־ די זיך

 פאר־ צו באוואפנונג פון אינטערעםען די אין ״אפםער״
o 20 אויף y^pnpB איר קלענערען ^ p o, וואם o p 

 בלייבען פאקטיש װעט דוקציעpפ די אז הײםען, װעט
ה זעלבער דער אויף  םאר־ 20% א .1940 יאר איז װי היי

 איינגע־ וואלט יאר, היעטיגם דוקציעpפ קלענערטע
 טויזענם 54 אלומינום, טאן םויזענט 5 שפארט

 פונט מיליאן 5 ארום צינק, טאן טויזענט 18 בליי, טאן
 םאז האלב א און מיליאן א און קופער טאן 26 ניקל,
 אזוי איז װאם קוואליטעט, העכסטער דער פון שטאל

 די בארימם זיד האבען אזוי באוואפגונג. םאר װיכטיג
 אונטערשםריי־ אױטאמאביל־אינדוסםריע, דער פון סירער

p וואם כענדיג, p ײטמג גוואלדיגען  באו^פ־ דער צו ב
 פארקלע־ זיגעp די פארשםעלען זיך מים וועט עס נונג

 צענטיגעpפ 20 א אנשטאט ווען — איצט נערוגג
 םארגרע־ צענטיגעpפ 20 א מיר האבעז פארקלענערוגג

 די םען רףp דוקציעpBאויטאמאביל־ דער פון סעתנג
 מאל, 5 אין םארגרעסעחין ציםערעז אנגעוײזענע אלע
ף א באקומען צו אום רי  םארשװעגדובג, דער וועגען מג
 אינדוס־ וױכטיגסםע די םון איינער אין פאר קומט וואם

— מוואפנונג םח שטאגדפונקט דעם פון — טריען

i יגד WTO סון
:שםױם *ײכיג׳־ױנגע «ן חאט חכםח מלבוע די

ט דו אר דעם םעגס ען, «פילו נאגטלאף אץ נ טויס *
^ן ניפו ט ץ אלין דו װעסט או ײם זי שק ײ אים. םץ נא

אר אץ ץ ג ץ אין װעםען יעגע 1א זי  אויסען, ב
— םײן, איד זיןן® םןןנ^זען יעגק גראד

 לאכען, אםשר פאכעד דקר פון װעלען זײ
ט װעלען און שםיץ, ני םאד

ײ לאכען — לאכען אז ץ- ײד פון ד$ס ז לי  א
ט איד װיל דןזר מאכען, חחק קײנעם פון ני

ײט װײל שק מ נארי ײכ׳עט א  גאב, א ג*ט׳ס א
Dpt ײפ ט ג אנפ חפמדז םי ח ײ־ אעדכ ץ ח  לעבען.״ א
ד װײספו איר א ם י p — און םוקם װעגען פאכעל עזאפ׳ p i 

ך מענעכען. כלויז םוף אנדער «ן איר «ו *י *

 i שײן װי װאונדעדדאך ״כיזט
ד חאטט און א ט פול שסויםע א געװים אױף נ  !ײן מי

jt זיננ, t ײן ײערינקער, ם ט דארפסט ט ײן ני א ז  !שײדעןב
ױכ, און ױ א ץ אייד איז אליין, דו ו מ, שפױמע די  — פי

. זי־ין!״ פויגעל װאונדערליכםטער דער אוגז כײי ת װעםםו . . 
ט אזױ א כ דעם «ו ח ^  רײדעו, גענוםען פוקס דער ו
p « — כאװאוטט װי און a n רי׳יד חגיפח׳ו־ינע די —

אלד זיך■ ראכ דעם בײ חאט ױ ג  םארדדײנז, קאפ דער אז
 ארױםגעלאזען. קעז דעם םויל זײן פון ח$מ ער אז

אר װי פוקם, דעד ארויםגענארם, קעז דעם ®n ער נ
שסײט ׳שדץ לענגער חאם ט זיף, פאר !געװארט ני ,

ט זיך װאלד אץ מיןז אץ ;געלאזעז rpp דעם מי

שט a דער — מיטאמאל ער n 
אראפ, כוים פון כאגײםמערמער א פלים

 פארגעסען) גאר איגגאגצען קעז (דעם
 :אפ זיד פדקפ צדם רוסט און

n— ץ איד — װײםםיז דו  געזעםעז׳ כויס אױפץ מיר פ
ו *וגעחערט ײד ®n און  «ױיט. גאנאע די דיר ג

sca דו p s ר גלויכעז, סי
ן «יד אז  לײפו pap פון '®a גי

ip ליכ ipa^n װאפ a ײ זאל  לױפ?ן.~ ז
ת איך  א ®“yrtpa שױן גחםאו
ײ איז יפח8ח און H די םיך פ P  peoanp 
pא opn פון םיר ^®a גאל די an״ ר.! 

מ ppnp'na םי׳ין דו, נן^ר ר: אגד?ר׳צ epDp ביז  גןן
iv רײדןןן דיײן ווין פתמ i^ ק^ר# אךך וודיםדיכםױג 

ױפ» און איכ?ר״ נייט דזןזי א טרײבפט דו — איג?רח
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 םירער. אינדוםםריעלע די פון קורצזיכטיקײט דער צוליב

 אנשםאט אז פראםיטען. פ»ר זשעדנע אזױ דעען װאס
n באװאפנונג, פאר אינדוםטריען זײערע מאבאליזירען 

תען  אײ־ זייערע םאר לאגע געשאסענע די אוים זיי נ
 אונםערשםראכען דארף באזונדערם צװעקען. גענוציגע

 םע־ אזא םון פארשװענדוגג אוםפארצייליכע די ווערען
 איצט שוין זיך םילט עם וועלכען אין אלומיטם, וױ טאל,
 גע־ איז עראפלאנען־פראדוקציע די אז מאנגעל, אזא
וואוקם. איר פארלאעזאמען צו געצװאונגען ווען

מאשעען־ םארשװענדם ווערען מאםעריאלען, חוץ 8
באװאפגונג. פאר װיכםיג גװאלדיג אזוי איז וואם געצייג,

 ביז 35 א םון אפ קאםם אויטאמאביל־מאדעל גייער א
 ארבעטם־שטונ־ םיליאן 15 א אדער דאלער, מיליאן 40

 פארלארען אםשר האט אױטאמאביל־איגדוסםריע די דען.
 געקאנם וואלט וואם שטונדען, ארבעטם מיליאז 50 א

 פון םירעד די ווען באוואםנונג, םאר װערען אויםגענוצט
 דער אויף באשטאנען נים וואלםען אינדוסםריע דער

אויטאמאכיל־מאדעלען. 1942 נייע האבען צו נויםיגקײט
זײ־ ארבעטם־שטונדען פארלארענע מיליאן 50 די און
ארבעטער. קוואליםיצירםע הויך םון ארבעםם־שעה׳ן נען
 ציפער דאזיגע די םארגלייכען צו אינםערעםאבט איז עס

 הויפטזאכליך — ארבעםס־שםונדען מיליאן 52 די םים
 איז האט אינדוםטריע די וואם — אוםקוואליםיצירטע

םםרײקס. דורך םארלארען יאר גאנצען א פון משך
גע־ וואס דייםשלאנד- אין אויםאמאביל־פאבריקעז די
 ערא־ פראדוצירען ״חשענעראל־מאטאר׳ם״ צו הערען

 מא־ ״חשענעראל קען פארװאס היםלער׳ן. םאר פלאנען
 אמעריקאנער די אין עראפלאנען םראדוצירען נים טאר׳ם״

 די באקוםען נים האט םלאן רויטערם ? םאבריקעז
 אויפגע־ געזוארןןן איז און אויפמערקזאמקייט געהעריגע -

 אויטאםאביל־ גאנצע די באםראכש האם ער װײל געבען,
באשםאנען, איז או[ אונםערנעמונג איץ װי אינדוםטריע,

 בא־ א לוים ווערען אויםגעטײלם זאלען ארדערם אז
אונםערנע־ אײנצעלנע וועלכע רעגירוגג׳ דער פון שלוס
 איז ער אויםצופאלגען. געצװאונגען זיין זאלען מער
 געװיסער א אין זאלען ארבעטער די ״אז באשםאנען אויך

 דעם אין פארװאלטוגג, דער אין נעםען אנםײל םארם
 די געוועז איז דאס אוגטערנעמונגען. די םון אגפיר
 אױפ־ געװארעז איז פלאן זימ םאחואס אורזאה הויפט

גע־ גים את פלאןו דין דורך ווײל בלויז ניט אמ געגעבעז,
 קלע־ טאס א עראםלאנען 500 פראדוצירען צו מעגליד װען

 אנהײבען קאנעז מאשינעז לײדיגע און םאבריקעז נערע
 באקו־ אויך זאלען זײ ווען דעמאלם, נאר ■ראדוצירען .
I אויםשפרײ־ אבער באשטעלונגען. די פון טייל א םען 
 אוים־ אויך צײם גלײכער צו ווערען ארדערם, די סענדיג ^

 אונםערנעמער גרױםע די און פראםיטעז• די געשפדייט
 י״38סי8ק ״בעםלעחעם די ׳דעם געגען געװען זימען
 אלע םמ פראצענם 23 געהאם םעברואר אין האם אלײן

צײם, דער אק לאגם״ ״בעק גרויםע און באשםעלונגעז
 איז לאגד אין מאשינען־געצײג אלע ®מ העלפט א װען

 אח טאג א שעה 8 װי ווײגיגער, באשעםםיגט געװען
 פראצענט 28 נאר לײדיג. געװען אינגאנצען דינען םילע

 ״נעשאנעל דער לוים האבען, אונטערנעמועען אלע םח
ארדערם. באקומעז מאנופעקטשורער״ אװ אםאםיאיישאן

 באװאםנוגג םאר םאג א שעה 4 געארבעם דײםשלאנד
 סעפםעפבער און אויגוםט אין — צי״ם זלעבער דער אין

 נאר באוואפנונג פאר געארבעם אמעריקע האם 1939
 און דייםשלאנד ארבעםען איצם טאג. א םינום 5 ארום

 נאך באוואםנונג. פאר טאג א שעה 5 ארום ענגלאנד
 א מינום 30 ארום געארבעם אפעריקע האם דאנקוירק

 15 און זיד םאר מינום 15 — באוואםנונג פאר טאג
 אר־ םאםענם איצטיגען דעם אין ענגלאנד. פאר מינוט

 םאר םאג א מיטט 10 און שעה )1(איין אמעריקע בעם
 העלםען אויף גייט םינוטען 30 וועלכע פון — באוואפנונג

 םון העלםט א כאטש אויםצוםילען אםילו אבער ענגלאנד.
 צו נויםיג איז באוואפנונג־פראגראם אמעריקאנער דער

 םאג א שעה 2 וױיניקםםענם וואםנונג8ב ר8פ ארבעטען
נד.8ענגל ר8ם שעה איין איז זיד םאר שעה אײן —

 די ניזירען8ארג צו םעהיג גים איז וואס לאנד, 8
 צו פעהיג נים איז אינדוםםריען, אירע םון פראדוקציע

 די םרייהייט. איר םון רטיידיגונג>8פ די ניזירען8ארג
 דער ר8פ אינדוםםריען די ױזירען8ארג צו בע8אויםג

 נים איז פרייהייםען טישע8דעמאקר די פמ יגונגTרטי8פ
 םא־ עם ליין.8 רעגירוגג דער םון אױפגאבע די נאר

 םיליאנענדיגע די םץ אנםייל קםױוער8 דער זיך דערט
 זיך םאדערם עם םאלק. נער8מעריק8 דעם פון םען8מ
 סען,8מ ברייטעםםע די פמ םױו8איניצי די רויםצורוםען8

םעהיג־ דרעמעלדיגע לע8 אויםוועקען זיך םאדערט עם

 םיםע־ םיפםטע די אין פארבארגען דינען װאם קײםען,
 אוים־ מעגליכקײם 8 זײ געבען אץ פאלק פון נישעז
 פון רטײדיגונג8ם די אום נםוויקלען,8 זיך און לעבען

 אינאיעעם לעםעז8 םח מף־ציל8ק דער ווערען זאל נד8ל
 פריוױלעגיע די ניט און — זונדער8ב יעדען פדן אוץ
 װעגען רעדענדיג װעלבע פריװיליגירטע, גרופע 8 ®מ
 פון רטיידיגונג8ם די זינען אין האבען רםיידיגונג8פ

 םאלקם־ ברייםע די נאר פריװילעגיעם. אייגענע זייערע
 פון ל8קײ לדיגען8גוו 8T8 שאםעז פעהיג זײנען מאםען
 בייצוקוםעז םעהיג איז וואס ענערגיע, שרייבליכער8אומב

 כװז דער איז דעם אין שוועריגקײיזען. לע8 און לץ8
 די אויב און וועגונג.8ב רעוואלוציאנערער יעדער פון

 רעװאלױ 8 טראגט געזאגט, שוין װי מלחמה, הײנטיגע
 גע־ םיעס8דעמאקו־ די קאנען ראקטער,8כ ציאנערעז

 דעם אין נוצען8ב זאלען די ווען דעמאלם, נאר װינען
 מיטלעז רעוואלוציאנערע אמת םרייהיים זייער פאר מף8ק

 וועגונג8םאלקס־ב ברייטע 8 נאר און מעטאדען. און
רעוואלוציע. אמת׳ע אז איז

 אבער רשטייעז8ם ליםטעז8אינדוםטרי גרויםע די
 ר8געם 8 איז ציע8פאלקם־מאביליז 8אז ז8 גוט, זעהר

 זא8 פריװילעגיעס. מאגאפאליםטישע זייערע ר8פ
 נ־8ג די איינםלוםעז8ב רק8שם קאז ציע8פאלקם־מאביליז

מלחמה• דער נאך צוקונםט צע
 םעגליך ניט איז ציע8םאלקס*מאביליז 8ל8 אז אבער

םתיהײם. ר8ם מף8ק אמת׳ער און רטיידיגונג8פ אמת׳ע

הא־ אנגעהױבען״ זיך האם מלחםה די איידער :אד
 נים־ די אפילו — אינדוםםדיען לע8 נד8דײםשל אין בעז

 מלחםה־ צאל גתיםע א ■ראדוצירט — מיליטערישע
 גענויער 8 רבעט8אויםגע געווען איז עס לען.8טערי80
 םלחםה 8 פיז ל8פ r» כט8איבערנ ריבערצופיחנן8 ז8יל
 בעז8ה קםיש8פ מלחסהעױםען. ר8ם אינדוםםריען לע8

 אײ־ נאך מאביל־םאבדיקעז,8אוים לע8 נד8דײםשל אין
 נקען,8מ דוצירט8«ר םלחםח, דער פון אנהײב דער
ל8עי  םלחםה די װען טראקס. מיליםערישע און נעז8י

 *8אויט פח ■ראדוקציע די איז אגגעהויבען, זיך תאט
 רעז8געײ נצען8אינג געבײיד *רױואטען ר׳ן8ס מאבילעז

אפגעשטעלם.
 אנ־ זיך האט מלחטח־פראדוקציע אמעריקאנער די

 גלייך אויב און ם.8נגז8ל זײער בןךועגען צו געהױבען
 נאך זי איז חודש, יעדען מים איצם זיך רגרעםערט8ס זי

 דאס װאם דעם, מים פארגלײד אין קליק ועחר אלץ
 אנ־ עגערגיש זאלען עס װען אױםצוםאז, פעהיג איז לאנד

 ארגאגיזאציאנם־םיםלען. געהעריגע די װערען גענומןין
 איצםיגער דער אז אונםערשםרייכען, אבער no מען

 ידעדצושסיקװ אום גענוג נים וױיט איז צושטאנד
געמװזז• דראענדע די

ם לוגגוער לע8 איז אז אגנעםעז, זאל מען ווען מ ד * 
 אז אױםקוםען, װעס לס9דע& — vfo k שעח 8 מען
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ארבעטעד־לעבעז אינמערנאציאנאלעץ פונ׳ם
קבר. היםלעריס זיץ װפם רוםלאנד

ער־ אין געשריבען װעדען שורות די ט _
דײשש־ נײער דער םוץ טאג שטען

 פיינטליכע די מלחמזז. רוסישער
גע־ נאר־וואס זיך האבען רםייען8

 שאםען ערשטע די ארט, םון רירט
לוםט־ ערשטע די געפאלען, זייגען

געװא־ געמאכט ױינען אנגריםען
 םון װעלכען אין ײאו, װיםען, נישט מען קאן נאך רען.

 רמעסט8ם דער פארקומען װעט עם לענדער, ביידע די
 און װעלט, דער םון רםײען8 גרעםשע עTבי די צװישען

 גרויםע ערשםע די קומען װעלען עם דיט װעלכער פון
זיג־מעלדונגען.

היעט. שוין פאראויםזאגען מען קאן ד8ז אײן אבער
 װעם רוםלאנד :מלחמה נײער דער םון םאג ערשטען אין
 דעם עראבערם האם היטלער קבר! היטלער׳ם זיין

 םענשען םיליאן הונדערט דריי קאנםינענם. אייראפעאישען
 האט פלײצעס. זײערע אויף יאך נאצישען דעם טראגען

 ראםן־ םונ׳ם םעלקער די קאמף צום ארויסגעחםען ער
 םיליאן הונדערט־אכציג םון באםעלקעדונג א פארבאנד,
 ריזי־ םים גרויסקײט קאלאסאלער םון לאנד א םענשען,

 װעם דאם — און מאםעריאלען רויע אין רײכטימער קע
סוף. זיין דץ

קוםעז, געםחט האט עם װי אזוי געקומען ם׳איז
 פאראויג האם בר־דצת יצדצר װי אזוי

 — קאמוניסטען די חוץ 8 — יעדער װארום קומען,
 ש«ע־ אדעד םריער װעם היטלער אז געװאוסט, האט
 די חיץ 8 יעחגר, םאװעםען. די אויף לען8אנפ םער

 פט־8םרײנםש״ דער אז געװאוסם. האט קאםוניסטען,
 םים םםאלין אפגעשלאםען האם עס װעלכעז פארטראג/
 היםלער׳ן פאר געװען את 1939 אויגוסט אין היםלער׳ן,

 די אנצוהױבען געלעגענהײט גאלדענע 8 װי מער נישט
 ז8 און לעגדער מערב־אײדאפעאישע די געגען םלחםה

 קרײץ־צוג חנם לין,8םם פרײנס זײן געגען מלחמה די
שפםער• אױף אפגעלעגט ער האט באלשעװיזם, קעגעז
 אנגע־ זיד האט װעלט־מלחמה דער טון םאזע נײע א
הויבעז•

 דינעז םלחםה נײער דער םון קרבן ערשטער דער
 סיעציעל לענדער, לע8 איז קאנזוניסםישע די — דערװײל

 זײ מעריקע.8 אין איז נד8ענגל אין קאמוניםטען די
 אים«ע-״ דעם װעגען םעשות דערצײלט לעמען8 האבעז

 רםײדיקונג8פ ענגלאנד׳ם פון ראקטער8כ ליסטישען״8רי
מן די שטױזם, ישעןבארנאר געגען א  אר־ יגלאגגע אין ה

 צו כז־י שלום״ י8פ נװענשאן8לקם־ק8׳״פ 8 גאניזירט
 ענ־ :ריכםיגער אדער אפחםענם־שלום, אז פאדערען

מן זײ היםלער׳ן. פאד ציע8פיטול8ק לאנד׳ס א  אין ח
 נד8ענגל ר8« הילף דער געגען ■ראטעסםירם אםעריקע

 דורן־ הילף די געשטערם קע8ם םעגליד׳ וױיט װי און
סםרייקם״.

םען־חם־8ר ר8פ גע8ל די געװעז הײגם װאלם וױ
 צו חילף קײן געגעבען נישט װאלט םעריקע8 װעז לאנד

 יער8 געײעז׳ זיגט8ב שױן לט8ײ ענגלאנד ױען ענגלאנד,
 ,,!•יזםענם־ מק 8 ?ועס געשלאםען שיק אלט11 זי װען

 םערב־ איז געװען געזיכערם װאלם היטלער זװן שלום״
 װעטן«8ם די קעגן האנם פרײע 8 ט8געה ן1א אײראםע

 צוגע־ נישט זיך האט קימער װאס דעם, צוליב אבער
מ מט־גןםײנטע די » הערט  ניסםעז,108ק די סח מו

מ 8 לעז8געפ איז  תס־ נישם — ■אליםיק זײער ®ח קי
 אישם װארים !אלײן ניםטען108ק די זײ, גאר לאגד,

 לץ8 «ױר•8ק פתקם שרײבען אח רײדען םחען זײ װעלען
 אבער געבילם. זײ בען8ה גם,8געז נעכםעז חאבעז זײ װאס

o נישט געםראטעז די דך האט ם.8ד נישקשה, n ערשטען 
מאל.

 אינמד־ חנר אין זע8® נײן 8 18 איצט זיד חױבם
־ גאנצע די ? רב»נד8װעם־פ8ם «ץ יאליטיק ליכפר  ײ

 די פון דים דער אױף חײגם שטײט ױעלם ישעמ8רטאק
 ־8דעםאקר דעד *ץ פרעםיער־פמיםםער דער סאװעםען.

 ־8י 8 איז װעלם די װיםען געלאזם האט ענגלאגד טישעד
 זויט־ אסנעחױמן גאד זיד ס׳האם װי באלד, דיא־רעדע.

 פײנם ,היטלער׳ס אז גד,8תסל גןגען םלחםה לצד׳ם
ת ר פרײנם״. אוגזער י  םעכ־• חילף, וװגעזאגם האט נ

ת גישע  גממײקע8 אױד *ז חילןי! עקאנאסישע י
m די העלפען! געוױם װעט u די .שעסי8סאקרדע 

מ אנ a חעלמז װעס װ«לם יזירטעליװי! ג rt ־ נ מ  מ
מןן אפשר װאלם !פארכ^ד  רו®־ איז י8 משר, $ מ

ל נד8ל n 8 אגהױבעז זיד מ w mנםװיקלמג׳

קיסמאן. װסח דר. פון

 תםיםה־ ז8 םיע,8דעםאקר און פרייהיים ®ון פעריאד 8
 גע* םשולדיגע,1א מענשען און עםענען זיד זאלען םויערען

 ־8® רישען8רב8ב געגען קעמםער רעװאלוציאנערע םרייע
װעל?ז! דער ®װ שײן ליכטיגע די זען װידער זאלען שיזם

 שוין זײנען נד8רוםל םון םםעפן וױיטע די איבער
 איצט !אפגרונט אין װעג דעם נגען8געג עראבערער פיל

 װעם ער און רייז,8 װעג אין געלאזם היטלער זיך האם
ריק.8 ם1תה אין דערגיץ זיכער

 םון זון די אויםגײן װעט מפלה היטלער׳ם גאך
נד.8רוםל ר8® אויד פרייהײט

 םאםאליםארישפ די איבפר זיג מאםאלפן צוס ביז קאמף
 פנגלישפן פודס װילפן איקפרנפר דפר — מיראנפן

ארבפםפר־קלאס.
 ס8רבעםער־קל8 ענגלישער דער האם מאל8 װידער

 װעלם־גע־ בלוטיגען אין שםים זיק הערעז געלאזט
נגעל.8ר

 לײ־ בריטישער דער פון קאט־וענשאן םערציגםמע די
 םעג ערשםע די אין םארגעקומען איז ײאס רטי,8באר־פ

 פײערליכען 8 אייף האם לאנדאן. אין ױני ם8מאנ ®ח
 רבעטער־8 פזינ׳ם נםשלאסענהײט8 די יםגעזאגט1ר8 אופן

מ ווײםעבצו / לע• י1וי1מםף גם-14פי
 װעט עס ביז ריז»8רב8ב צישען8נ מיםי׳ן טױם אוץ בעז

 רםע8ש םיט און ;נצחמ פולער דער װערען דערגרײכט
 צו־ ײם,1 דערזעלבער אין קאגװעגשאן, די האם װערםער

 פון קאמיראמים, פיז נק8געז־ יעדען ריקגעשלײחנרם
״אפיזמענם׳.

 רע־ דער «ז פתקטען װיכםיגםםע די רצן1ק אין אם
:גע8םלחפה־פו־ דעד אין זאלוזױע

 קילנעם האבעז װאם מענשען, געצײלםע ״עםליבע
 רױםגע־8 זיד וריק1 לאנג נישט חאבען זיד׳ הינםער נישם
 ס-8ק 8 צן38ס 11 םעגליכקײם 8 ז8ר8® ס׳איז אז זאגם,

 דער פמ ר9ט9רםר8ם םיר רם.8ס8דיקם די םיט פראםים
 נ-1רװא8פ •ײגליד דינען נג1װעג8רבעטער־ב8 בריטישער

 — געדאנקען אזעלכע םען1אױפק קענען עס אז דערם,
 האבען ת1קםיס־םלוכ8 די װי כדעם8נ אישםער׳ גראד

 ער־ םיר ריזם.8רב8ב װילדעז נצען8ג זײער רױסגזױױזעז8
עי יעדען ריק11 רפעז8ײ םיר אז טײערליה קלערען  נק8ג

 8 אין םײליגתג8ב זסםדידעקטער אדער דירעקטער פון
 עדקלעתז םיד ;ת1לוכס־סיקס8 די לגבי יססראפקאס

 פרידדז גערעבסען 8 פיז גנזעצוסיאורפא די ז8 פײערליד׳
 8 געװעז װאלם עם זיג. םאסאלסר 8 י8נ זײן קאן

 װעל־ ן,9080 די מוץ ם8רר8ם 8 גלײעז װאלם עם פשו־געת,
 וװגע• װאלםעז םיר װעז סען,8רסר8פ אתז פון װערן מ

 ליני8ם1ם אמ היםלער װעלכע[ אי[ םריחװ. n 8 שםיםם
שײןפים״. זײנע[

 םױ־ די פוץ [9י8געװ [901נגענ8 איז רעזאלחניע די
 עם װי ס9כד8נ אײנשםיסיג, ם9כם [9ם8ג9דעל ר9זענם

 8 ל8םײלם אח 9דיג939ל 8 ז9געװאר פירט9רכגדו איז
.9סי1דיסק 9םטליכ8נש9לײד

 סםש ר,9גרױם 8 פיז איז 9י1א8רעז נע901ג9נג8 די
 םמ נד8שם אישטיגמ בײם נג1דײט8ב ד9ריש8היםם 8 ®ח
 רק־8שם די איז רםײ8ר־י8לײב 9בריםיש די םלחםד- ר9י

 גתים ר9אב ייז זי נד.8על9 איז רםײ8« 9ליםיש8י 9סם
 9ניזירם8רג8 ל8« חװי וװליב בלױז נישט בםיג9ס אמ

 זי װײל ד,8דפ9ד דײ ר9רשס9 איז HP ,9איו־ ר9םיטגליז־
 ר9ד אי[ קםאר8® װיכםיגםםזץ 09י פאר זיד מים לט9שם

 נ-8ק יי .9י1ײק8«ר 9ל8נ8גי8נ — ארבסם, :םלחםח
 נגע-908מ1 [9י9ײ רםיי8לײבאײפ דער ®מ נס8נש9ײ

 9מליםיש «ײ ®מ בלױז נישט סע[8ג?לדע ®ח לם9שם
 םרײד־יתיאנס. די «ץ יײד י8נ ס׳9י18נײ8רג8רםײ־8י

 רםראם[8® [9זײג [8נש9יממײ ר9םיג1יי ר9י אױף אייד
8 tsrmר־שד909רב8 ר9בריםיש י9י פח [9םײל 9ל 
גונג.9װ

8 n r r  t n f n• מ9װ גס8י9ג אויד -8 י9ד [919װ ר  י
 נװענשאן.8ק דעד אױף 9י1לי8י9ר דער ®ח שםיסונג

 w כדי געוואחמ, כס8&91 זײמז [9ניש9ר8ײ8ב !ויי׳י
i n a n n®] י  :שמיסמג«8 ר9ל p® יש<דיט08י9809י י
 i8ii9i*19 גס939ר83 איז שסיםענצאל די — ערשםענס

 אל1 ר9י לױם ר8נ [,9ם8דעלעג אל1 ד9ד לױס גישם
 ;[908דעלעג די דורײלם9 האבעז 9לכ9וי ר>9דיםיסגל

ײטננס m יעאליצןור־חסלחמ די — מ׳ x ר9סרי איז 
^v n r m  oVi w i ־9י די איז ס9י18ניז8רנ8 די 1אי

 קאנװענשא[ דער צו געװארען געשיקם זײנע[ לעגאטען
 שםי־ זייערע אפצוגעבען אזוי וױ סע[,1של83 ®עםםע מים
דאזיגע די גאך ציע.1זאל9ר דער גפגפן צי פאר :מע[

 אפ־ דער ®מ רעזולטאט דער געװע[ איז באװארענישע[
־9ר ד״אבע[ װאם דעלעגאטע[, ײעלכער: אם שםימונג

 מיטגלידער םויזענט 430 םיט מיליא[ 2 פרעזענטירט
 דעלעגאםען און רעזאלוציע דער פאר געשטימט האבען

 האבע[ טויזענט 18 ערך [8 פון מיטגלידער־צאל א מיט
 און פאר פראצענט 99 וױ מער ה. ד. געגע[, — געשימט
גפגפן. — פראצענט 1 װי וױיניגער
 נישט ארום אזוי איז רעזאלוציע נע9אנגענומ די

 שטיממג מאמענטאגער א ®ון אויםדרוק דער בלױז
 קאנװענשאן דער אױף געשאםען צוםעליג זיך האט װעלכע
 זיינע[ וואם רעדעם, גוטע פון איינדרוק דעם אונםער

 ®מ װערטער די אט נ»ר געווארען, געהאלטע[ דארט
 קאםעגא־ דער דינע[ קאםף־אנםשלאםענהייט אײזערנער

 ארגאני־ גאנצער דער ®מ וױלענם־אױםדרוק רישער
נגלאנד.9 אין ארבעםערשאםט זירטער

 דפר נאך גפרפכםיגקײם סאציאלפר 1פל ארדפנװג אן
דיבאר־פארםיי בריםישפ די פאדפרם — מלחמה

 יך1א האם לײבאר־פארםיי דער ®מ [8נש9קאנװ די
 לט,9ײ נײער דער ®אר [9פאדערוע 9איר ®ארםולירם

 אױםדריקענדיג םפלד» ר׳ם9היטל נאך קוםןמ װעם מאס
זיד 1919P ר9ם9ארב די [:9דאנק9ג 9נד91פאל די

ס בלויז צופרידעגשגמלען נישם א ײ מייי־  ן9ל9ײ מ
it 91 אייד םחעז זײ מלחמזד די [9װינ9ג  196&9P9װינ] 

9 םח עס שלום. דעם iפמ טנג9ײ8 [8 רעז9װ [9®8״ 
 םסלאזיגקײט,9רב8 9נהאפם9ם8פ רהײם.9ױכ ר9סאציאל

 מלחםה־צײט, אי[ [9י9ײ רירט9®אל נישם טאר װאם
 זסים• םח w שאם־צײם. אץ אױך [9רש9ה נישם טאר

 אױם׳ן יז1בל נישט 9םי8קר8מ9י 8 ז9ר9ײ געקעםםם
ביס.91 [9ל8םאצי אי[ אייד י8נ בים,9ג [9ליםיש8«

 ז8 ,9י11ל8ז9ר י9ד אי[ זאגם9ג רם9ײ װימהמ*׳
 ׳ת1כח זײ ר.9קם8ר83 [9ר9נ8רעװאלתני 8 האם םלחמה די

 םף*8ק אױפ׳ז [9פ1ר9רײםג8 איר זזרך רען9װ וואם
 [9מ פם.8לש919ג 9נײ א פעז8ש ,9שיכם9ג ר9י ®ח לד9®
 רװירק־8® םימװ ט9ײ [׳9י9װ זזװערײכט ט9ײ זיג ר9י
 גלײכ־ ר9נדיג9לשם1פ פח ל89אײ־ ר9י חװ9ײ כם8ל

 אמ [939ל פח [9ים391 9ל8 אױף םעגשעז 9ל8 פיז הײט
 [9ל9ײ 9איגתםטרי 9גרוים די אוץ ®ינאנס 9הױכ די

 אנשטאם גשחײט,90 חװי ®ח רם9דינ8ב די ײעחמ מחעז
רעז•8ה 9איר

 ־9ם־ר1של חץ• ®ה אמחאלם דער בעיד איז דןס
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 איי־ באמבעס׳ פזן ווערען צעשמעטערט זאל לאנד אין

 אױף װערען אױםגענוצם זאלען בימהס זייערע אז דער
 מים צוזאמצנהאנג אין תורה״. היםלער׳ם םרעדיגען צו

 מלזזמה־רעזולטא־ די פון באטראכםונג אלגעמײגער דער
 ״מיר :בעװין ארבעםם־מיניםטער דער געזאגט האם טען,

 זיין נישם וועם געוױנס מאםעריעלער קײן אז וױיסען,
 די ענדיגען נישט זיך זאל עס אזוי װי קיינעם. פאר

 זיין פאלקם־םארמעגען פון פארלוסםעז די וועלען מלומיה,
 אלצ־ דעם אויף געקוקם נישט אבער קאלאסאלע. גאנץ
 צום ביז מלחמה די פירען ווייםצר מיר מוזען מצז׳

 לצ־ פרייע דאס דערהאלםען צו כדי זיג, םולשםענדיגען
,אונזערס. בען

 שליםען דייםשלאנד פון סאציאליסטען לינקע און רטכםע
ענגלאנד. אין פאראײניגונג א

 אין איצט לעבען וואם דייטשלאנד, פון סאציאליםםען
 באזונדערע אין ארגאניזירט דארם זיינען אדן עעלאנד

 געשלא־ און פאראייניגם זיך האבען גרופען, געגנערישע
פארבאנד. אײנהײםליכען אן םען

 איז מאכם, דער צו געקומען איז היטלער זינט םון
 דער אין םרידען אינערליכען םון בשורה ערשמע די דאס

 םאציאליסטי־ דייטשער צעריסענער און געשפאלםענער
 דער פון פארניכםונג דער נאך ווארום באװעגונג. שער

 נאצים. די דורך זײיטשלאנד אין ארבעםער־באוועגונג
 צװישען קאםף אינערליכער דער אויפגעהערט נישט האם

 געװען איז באװעגונג די וועלכע אויף ריכטונגען. די
 עמיגראציע, דער אין פארקערט. גיכער צעשפאלטען.

 רעפרעזענטאנטען די האבען לענדער, פארשידענע אין
 גרוםען אין ארגאניזירם זיך צדדים געגנערישע די םון
 אויסגע־ 4קאמף *ידיטנישצן דעם געפירם ײ»«וער *יז

 און, אוםן זיין אויף יצדער מפלות געליםענע די םייםשט
עקזיםטירענדיגצ די פארטיםט נאד מעגליך, וויים װי

געגענזאצען.
 סאצײ דייםשע אלע םאראייניגם זיד האבען איצם
 רעכ־ עקסטרעם די םון ענגלאנד, אין גרופען אליםםישע

 איינ־ אז געשאפעז און לינקע, עקסםרעם די צו ביז םע
 פין ״םארבאנד נאמען דעם אונטער פארבאנד הײםליכעז

 ענג• אין ארגאניזאציעם סאציאליסםישע דייטשע די
עקזעקו־ דער :ארײז גײען םארבאנד דעם אין לאנד״.

 פארטיי סאציאל־דעמאקראטישער דער פון םױו־קאמיםעם
 סאציאליסטישער דער םון קאמיםעט דער דייטשלאנד. אין

 קאמיטעט עקזעקוטױו דער (״סאפ״), פארטיי ארבעםער
 םא־ מיליטאנטע סון ױניאן אינםערנאציאנאלער דער םון

קאמיטעם אױםלענדישער דער און (׳״איםק״) ציאליםםעז
בעגינען״. ״נײ גרוםע דער סון

 געמײנזאמצ א םארעםענםליכט האם סארבאנד דער
 דייטשע ״די :געזאגט ווערם עס װעלכער אין ערקלערונג׳

 איז םאראײניגם זיד האבצז עגגלאגד אין סאציאליםםעז
 םאר באדינגונגען װיבטיגםםע די אז איבערצייגוגג, דער

 אײ־ פון וױדער־אױםבױ פאר׳ן פרידען, דױערהאסטעז א
 סאציאליםטישער אמ דעמאקראםישער דער פאר און ראםע

 מי־ םולשםענדיגער א זײנעז: דייםשלאנד, םון צוקונפט
 םארניכטונג די היםלער׳ן, איבער נצחון ליםערישער

 מיליטאריזם, דייטשען םוג׳ם און היטלער־רעזשים םונ׳ם
 וועל־ אויף באזים, סאציאלען דעם םון באזייםיגונג די און
 נעםענדיג דיקטאםור. נאצישע די אויםגעבױם ם׳איז כען
 האבעז עם וועלכע אויםגאבען, באזונדערצ די אכט אין
 ענגלאנד אין םאציאליםםעז דייםשע זײ דערםילען צו

 פאר־ די מאגיפעסםירען מלחמה. איצטיגער דער בשעת
 זײער ארגאױזאציעס םאציאליםטישע דײםשע אײגיגםע
 היטלער׳ן געגען קאמף דעם פ׳ירעז צו באשלום, םעסטעז

 שםייעז וואם מיטלען, אלצ סיט פארבינדעםע זײנע אמ
 סון םײנם אלע מים םארבינדוגג אין איז רשות, זײעד אין

רעזשימעז״. טאטאליםארע
 יעדער איבער לאזט סארבאנד גײ־געשאפענער דער

 די ד- ד. זעלבשטענדיקײם, פאליםישע םולע די גתפע
 יעדע געבליבלן וױיטער זײנען גרופעז פאראײניגםצ םיר
 זײ האבען אלע אבער ריכםונג, *אליםישער איר בײ

 ארױם־ און שפראד געמײגזאפע א געפתעז שױן םארם
 םאראייניגםצ םים קעםפדז צו גרײםקייט די געוויזען

שונא. געמײנזאםלז געגען כזזות
פראנקרייד פאשיםםישער דפר אין אםם סממימלסר א

געסםאפא. נאציטסר חנר פון {ןרמנם דסר פאר
 פליכםלינממ ■אליטישע הונחגרםער און צעבדליגער

םראנק־ סח סײל ופירסעזנישמ־אק אץ דאנשלטדײ «ח
פאשים־ דער ®ון געװארעז איבעדגעבען שזין זײבען רײך י
 לאפעם די אין פעטעין פארשאל פונ׳ם רעגידונג םישער .

 פלעגם צודיק לאנג נישט ביז הענקער. נאצישע די פון
ptw װ-עדע««ר«די roth וחני־עז n ס.אגאפרצט *יל  יז

ז ד מ נײער א ®ארגלוסם זיך האט געסטןוא נאצישץ דן

 לאקײען פאשיםסישע אירע װיםען געלאזם זי האט קרבן,
 גויםיגע די אנגענוםען שוין האבצז יענע און װישי םון

 ״דעלי־ זאל םליכטלינג אומגליקליכער דער אז םיםלען,
 קאנצענ־ אין — בעסםיעס נאצישע די ווערען ווערם׳

 צו — אדער םוים, לאנגזאמען א אויף םראציע־לאגער,
םויט. שנעלען א אויף תליה, דער

 נישט אלץ נאך אבער זיינען באלעבאטים נאצישע די
 פראנצויזישע דיערע פון ארבעם דער מיט צופרידען
 ״גרינד־ און שנעלערע פאדערען די משרתים.

 גע־ זײנען דייםשען װי אזוי ארבעם, לאכע״
 ספע־ א געשאםען װישי־רעגירונג די האם וואוינט.
 אוים* ביים געסטאפא די באדינעז צו אױף אםם ציעלען

 קײן םליכטלינגען פאליטישע דעפארטירען או־ן געםינען
 קלער־ שםאט דער אין זיך געפינם אמט דער דייטשלאנד.
 םון קאמיסיע א פון אנגעפירם ווערם ער מאךפעראן.

 גאנצען א זיך אונטער האבען וואס מלוכה־באאמםע, הויכע
 אמם דעם אט אין פאליציי־קאמישאגערם. פון שטאב

 דייט־ דער פון פאדערונגען די אריינגעטראגען עס װערען
 און אויסזוכען איר זאל מען אז פאליצײ, נאצישער שער

 אמט דער אט און פליכםלינגען, פאליטישע איבערגעבען
 בא־ דאזיגע ׳די םון דורכפירונג דער איבער עם וואכט

פע.לעו•
באדינ־ די לויט אז באמערקען, צו דא כדאי ס׳איז

 װי־ די האם וואפען־שטילשםאנד געשלאסענעם םון גונגען
 אױסצוםירען נישט, התחיבות שום קײן שי־רעגירונג

 םא־ די אבער גאציס, די םון פאדערונגעז מיני אזעלכע
 פראנקרי^ איבער איצט רעגירט וואס קליקע׳ שיסםישע

 נקמה־גע־ סאדיסטישע אירע צוליב פריױױליג, דאס טום
 פליכם־ די דעמאקראטען. און סאציאליסטעז געגעז םילעז

 היטלער׳ם םון וצטגצראטצו זיד האנ?ז וואט לינגעז.
 םרײנט אלם געקוםעז אהין זיינען פראנקרייך, קײז גיהנום

 איצם די באצאלט רעפובליק׳ סראנצױזישער דער פון
 םראנקרײד צו ליבע דיער םאר רעגירוגג פאסיםטישע די

םרייהייט. און לעבעז זייער םיז פארראט מיט׳ן
 וואם םרייהײט־קעמםער, שפאנישע אויך ווערען אגב

 צמאמענ־ נאב׳ז סראנקרייך קיין געראםעוועם זיך האבעז
 דער איבערגעבען מאסענהאםט בירגער־קריג, םוג׳ם ברוך

 אר־ הענקער־ שפאנישער דער פאר פראנקא. רעגירונג
 קא־ ספעציעלע א געווארען צחאמענגעשםעלם איז בעט

װישי־רעגירונג. דער פון מיסיע
 מים נאצי־לאנד אין מען העלפפ ארבעםער קראנקע

קאנצענםראציע־לאגער.
אפ־ אלץ םעז באקומם פרעסע נאצישער דער אין

 בא* שרײבערם די וועלכע אין ארםיקלעז, לעזען צו םער
 ארבעםער־ געצװאונגענע אלע נאך אז ביםער. זיך קלאגען

 ״באםרייג־ םון און נאצי־אקופירםע די פון טראנםפארםען
 ארבעטער טאסעגהאמט אלץ גאך פעלען לענדער דעםע-

 לעצםענם מלחמה־פראדוקציע. קאלאםאלער דער םאר
 גאנץ א םון ארטיקלען מים שויז זיך מען באגעגענם
 .ארבעםער־ אזוי״גערוםענער דער אין סארם אנדערעז
 שקלא־ נאצישע סון ארויםגעגעבעז ווערט וואס פרעסע״,

 באקלאגעז ארםיקלעז דאזיגע די אין פעךאנםרייבערם.
 ״מאכעז ארבעםער מאםענהאפם אז שרייבערם, די זיך
 דאס ארבעם. דער צו קומעז צו נישם כדי קראנק״, זיד
 דער אין היינם פראבלעם אמת׳ער אן געווארען איז

אינדוםםריע. דייטשער
 דינען וואם ארבעםער־קראנקען־קאםעם, די אין

 דײםש־ דעמאקראטישער דער אין געייארעז אויםגעבויט
 אידען סיל דאקםוירים אלם געארבעם האבען לאגד,

 אט אין םוערס. סאציאליםםישע אקםױוע םיל אויך און
 אומ־ געקראגען ארבעםער די האבעז קראנקעךקאםעם די

 געװא• כאזארגט דינעז אח הילף סעדיצינישע זיםםיגע
 געקומען איז היטלער ווען אופן. בעסטען אוים׳ן רען
 ארױםגעוואר־ זיך םארשטיים מען, האם מאבם, דער צו

 דאקםוירים. םאציאליסםישע די און אידישע די םען
ש׳ געװאוץ זײנען קראנקעז־קאםעם די  און .רייךארי

 עם האלם הילף םעדיצינישער מים אבער נאציסטיש.
 םארקלענערט שםארק איז דאקטוירים צאל די שמאל.

 שטארק איז קראנקהײם־מלען צאל די אץ געװארען
 באדינגועעז, שװערע די צוליב געװארען, םארגרעםערט

 ארבעםערשאסם. דײטשע די איצם ארבעט עם װעלבע אין
 מעדיצינישע די אין שיעור. א אן צרות — טאקע איז

 גרויסער דער םאר םלאץ קײן נישםא איז אמבולאםאריעס
 ״לאין״, אק םאג יעדען זיך שםעלען װאס קראנקע׳ צאל
 די םים םפראווען גישם זיד קעגען דאקטױרים די און

פאציענםען.
 שווארצע «דאם צײםונג גאצישע כאװאוססע די
 װאס ארבעםער, קראנקע די סוסר שםרעגגען זאגם קארפ״
שן פאדערעז צו העזה, די האבען  מען חילף• פעדיצמי
ם לערגען חברה זײ דארף װארם דעם פון באםײם דן

4 גערעבמיגקײט
 םאר• בעסער זאלען די כדי און .םאלקםגעמײנשאםט׳׳

 זאל מען אז צייםומ, די םאדערם לעקציע, די שטיין
 מע־ פאדערעז וועלכע ארבעטער, באשםראפען שםרענג

 אז םעסט, שטעלם דאקםאר דער אױב הילף, דיציגישע
זאך״. *ערגסםע קיין נישט גאר איז קראנקהייט די

 אר־ פיז קראנקהײםען פאר רםואה נייעסעטע די
 קאנצעגםראציע־לאגער. — איז דייטשלאנד אין בעטער

קראאציפ. — מפל־קינד מוסאליני־ס און הימלעריס
 האבן מוסאליני און היםלער יואס .מלוכה״, גייע די

 — יוגא־סלאוױע פון םארניכםונג דער נאך אויפ־געבויט
 פארזע־ קוריאזע א איז — קראאציע״ ״קעניגרייך דאס

 היםלער׳ס םון לענדער־סיסטעם דעם אין אפילו העניש
 ױגאסלאוױע פריערדיגער דער אין ארדנוגג״. ״נייער

 און טעריםאריע היפשע גאנץ א פארנומען קראאציע האם
 ױגאסלאװישען אין אויטאנאם פולשטענדיג געװען איז

 ארוםגע־ לאנד דאס מען האט איצט מלוכה־פארבאנד.
 םעריםא־ שםיקער איינגעטיילם זייטען. אלע פון שניטען

 קראאציע פון אז אזוי אונגארן, און איטאליע צו ריע
 אי־ העלפם. א וױ מער גישט צוריקגעבליבען איז גופא
 קיניגען אױעקגעזעצם מעז האס העלםם דער אם בער
 קעניגלינער איטאליענישער דער פון פריגץ א מלך אלס

 םארטראגעןי, ׳״פדיינםשאםםליכע די אין און כאמיליע
 צו געווארעז צוגעבונדען איז מלוכה נײע די װעלכע מים
 האגען קראאטען די אז בשטימט, מען האט ״אקסים׳*, דער

 םראגען אלע אין לאגד זייער אין דעה שום קײן נישט
 אויםלענ• אה םינאנסעז יגונג,Tפארטי נאציאנאלער פדן

 קרא־ מוז פראגעז אלע די אט אין באציאונגען. דישע
 וועלען מוסאליני און היםלער וואס דאם. נאר טאן אציע
» הײםען. איר

 באשאנקען מלוכה נײע די מעז האם אבער דערםאר
ר« דעםנריגעג זדז זי וױ תיכך טומה. גדויסדד א נייט

 זיינען ארבעםער קראאםישע זעכציג־םויזענט װארען.
 אױף דייםשלאנד קיין פארען צו געװארען געצהאװגען

 אזױ שקלאפען־באדינגונגען. נאצישע אונטער ארבעם
 גזד אױםגעריכם און באםרייט פאלק קראאטישע דאם איז

מלוכה. ״זעלבשטענדיגער׳ א מיט יוארען
ױניאנס. נאצישע באיקאטירען ארבעטער נארװעגישע

װידער* פאםיװער דער אן גײט נארװעגיע איז
 סאבאםאזש־ארבעם אקטיװע טאקע אפםמאל און שטאנד
 כח דעמזעלבעז מים עראבערער נאצישע די געגען
 באםעלקערוגג דער םון קרייזעז אלע טאג. ערשטען פזנ׳ם

 אדבע־ די נאצי־רעזשים, דעם װידערשםאנד א שטעלען
 פון צ״שטאנד אין ממש זיד געפיגט אבער םערשאפט

רעוואלט. ־סערמאנענטען
 לעבענםמיםל־פרימען נויט, די וואקסט לאנד אין
 מים שויז דורכשנים איז דינען פרייזען די שטייגען.

 אל1 די צוריק. יאר א מים װי העבצר פראצצנט 34
 טומעגם, 46 דיצכער שױן הײנט באטרצפט ארבצטסלאזצ

 לאני קלײז אזא םאר צאל באדייטצנדצ גאנץ א איז דאס
 צוםרידן זײנצן באלצבאטים נאצישצ די נארװצגיצ. וױ

 אויף וױיל שארםצר, אלץ ווצרם נויט די װאס דצרמים,
 ביליגע מצר באקומצן צו די האפצז אופן דצם אט

דייטשלאנד. פאר צוואנגם־ארבצםער
גע־ מזכה האט מצן ויצלכצר מיט המצאה, לצצטצ די

 גצשאפענע נײ — איז ארבצטצר, נארוועגישע די ײצן
 פארשײ רצגירונג דצר םון באקומצן װצלכע ױניאנם,

 הילף ביי חשאבם, צוםיילצן ביים פריװילעגיצס דצנע
 אויף געקוקט נישט אבער װ. אז. א. ארבצטםלאזצ פאר
 וױלעז לאנד, אין הערשט וואם נױט־לאגע, גרויסצר דער

װע־ עס ױניאנס. די א*ן אריינגײן נישט ארבצטצר די
:פאלגצנדצ די וױ ציםערצז אזעלכצ איבערגעגעגען רצז
 000 ארום ארבעםען עם וועלכצר אין םאבריק, א אין

 *ו סאחאמלונג א געווארעז גצרוםען איז ארבעםער,
 ארבעםער 600 די םון זײנען ױניאן׳ נאצישע א שאםען

 גרױםער א אין .20 — םארזאמלונג דער צו געקומעז
 םיטי־ די פאר ױניאן א געווארצן געשאפצן איז שםאם

 םױזעגם 2 די פון זײנען ארבעםער. און אנגעשםעלםע
— ימיאז דער איז אדײנגצםראםעז אנגעשםעלםע 500
 וױיהװ געדארפם םעז האם שםאם געוױםער א אין .12

 יממ האם ארבעםער, סאר פראפאגאגדצ־םילסצז נאצישע
 הל׳ דעם םארמאכעז געםחם װארםעניש לאעען א נאך

 געקומיז זײנעז עם וױיל בילדער, די נישם־וױיזעגדיג
ארבעםער־. צווײ — אינגאנצען

 דעם אויף צנםםצרם אקויאאיע־פאכם נאצישצ די
 בארבארישל םים באםעלקצרוגג דער ®ון װידערשםאגד
^ ס ע ד פ ע  קאג־ די אין נישם. העלפם עם אבער ר

 רעזשים• גרויזאםצר א הצרשם צענטראאיע־לאגערעז
קעריזר* פח שםראזי די געװארען אײגגעםירט ס׳איז
^ לאכע  «ום פארפימיקם nmm קרבנות פיל און ש
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(איבערזיכס.)באװעגונג ארבעטער אנער)אמעױל דער אין
פ. ש. םמ

 איז ױני״ םען15 בתן םצן7 םון וואך י
 סירער די םון געווארען באצייכענם

 ליג פארםיזאז נאן לײבאר דצר פון
 דצר אין וואך שווארצםטע די אלם

אר־ אמעריקאגער דער םון גצשיכםע
באווצגוע. בצטער
 א גצװען איז באצייכענונג די אם

 רע־ פעדצראלצ די האם וואך יענער איז בארעכםיגמע.
 בא־ יאר, םוםציג קארגע אין מאל צרשםצן צום גירוגג,

 צםצ־ און םיקצטם פאנאנדצרטרייבצן צו סאלדאטצן נוצט
 דצר צרגצר. נאד איז װאם םאבריק. פארםטרײקטצ א נצן

 אין פאבריק אװיאיישאן אמצריקאן נארד דצר אין פארפאל
 רעאק־ יצר פון שליוזען אלצ גצצפצנט האם אינגצלוואוד,

 אנםי־ און אנםי־םטרײק לאנד. אין און קאערצם אין ציצ
 אווצקגצלייגם גציועז שוין זיינצן וואם גצזצצן, ױגיאן
 םטרייקם ױיכםיגםטצ די װי נאכז־צם םאליצצ דצר אויף
 גצ־ גצסצםצלם דינצן אינדוסםריצ באװאםנונג דצר אין

 אוי־ דצר אויף ארויפגצשוואומצן װידצר זיעצן ווארען,
 אנגצנומצן זאלצן זײ אז שאנםצן גוםצ מיט בצרםלאך

 איז סםרייקצר, גצגצן מאםנאמצן רצפרצסיװע ווצרצן.
 גצ־ םון דירצקםאר דצר ;ארדנוג טאג אויםן װידער

 םאר־ א ארויםגעגעבעז האם דינסט מיליטער צװאועצנצר
 םון אפלייג אן גצקראגען האבעז װאס די אז ארדנוג,

 װאס גדוגט אייפז מילימער אין ווערען גצנומצן דיצר
 אי־ זאלען איגדוםטריצ, װיכםיגער א אין ארבצמצן די

 םשדײ־ זײ אױב דינעז גיץ און װצרען בצרקלאםיפיצירט
 אנגענומען לעגליםלאםור די האם קאליםארניע אין ;קצן

 איבער באיקאט. אמ פיקעטעז געגען גצזצץ שטרצנצגן א
 זיך םראגען זײטען אלע םץ וועטא. גאווצרנאר׳ם דצם

 באגרעגיצען שםארק אדער םארבאטצז צו פאדצרוגגצן
םטרייקען. צו ארבצטער פון רצכט דאס

 איז ױני, אין וואך מיטצלסטע די אז אמת, צם איז
 ארבצםצר. ארגאניזירםצ די םאר שלצכםצ א זייצר גצײצן

 םארםיזאז נאן ״לײבאר דצר פון אבצר דצקלאראציצ די
 רע־ דער םאר שולד די ווארםען פרובירט װצלכצ ליג״,

 צו זובם און אדמיניםטראציע רוזוועלט׳ם אויף אקציצ
 זײן גצביטען האט רוזוועלט אז אײנדרוק׳ דצם שאפצן

 שונא א און רצאקציאנצר א גצװארעז איז און שטצלונג
 ני* דצר םאר שולד די פאלשצ. א איז ױניאנס די פון

 די און אינגצלוואוד אין ארבצטצר די םון דצרלאגצ
 ברצנגצן, קען דאם וואם גצזצצצן אנטי־ױניאן מצגליכצ

 גאר זײנען װאס די םון קעם די אויף אויסשליםליך סאלם
 ליג פארטיזאן נאן לייבאר דצר אין םאקצ טצםיג שםארק

 אויף גאנצען אין סאלט שולד די ױניאנם. מאנכצ אין אח
 פרא־ האבצן ויצלכצ משרתים׳ זייצרצ און קאמוניסטצן די

 םאבריק יענצר אין סםרייק יצם גצרוםצן און וואצירט
 אויף ארבצטצן וואם םאבריקצן אנדצרצ צאל א אין און

 טראץ און ווילצן דצם געגצן באשטצלונגען, םלחמה
 זײצרע םרן םירער די םון ראם אויםדריקליכצן דצם

 וועל־ אז א^ אי• סי• דער םץ אדן ױגיאנס אינםצרנצשאנאל
 האנד־ זייער דורן־ אנגעשלאםען. זײנען ױניאנם די כער
 האבען אינגעלוואוד אין םסרײק דעם םון םאל אין לונג

 דעם פראוואצירם האבעז די אז באװיזעז, קלאר זײ
 סאר גאדיגגונגצז בעםערע קריגען צו כדי נישם סטרייק

 פרא־ די שטערען צו כדי נאר ארבעםצר, עראפלאן די
 קאםו־ די מים אײנקלאנג אין עראפלאנען, םון ײקציצ

 עמלאנד. העלםען געגען און קרײ גצגען צילען ניםטישע
 איבערצױ רחװעלם׳ן געצװאדגגעז האם האנדלונג די אט

 אלע פח פתחון א געגעבעז האם און פאבריק די נעמען
 «ו ארבעםער ארגאגיזירםצ די םח שונאים פארביםענע

 אין ארבעםער די געגצז געזעצצן רעירעםיװע פאדערעז
פארטײדיגתג. אח שוץ לאנד פון גאמעז

 און אײדער פאסירוגגען די אױף בליק גצנויצר א
 אמע־ גארד דער אק םםרײק דצר װאם צײם דצר ײוץ־

 איבער־ װעם אנגעגאנגען איז פאבריק אװיאײשאן ריקעז
 צװעק דער אז ארבעמר, פארגתפטיגען יעדען צײגען

 חעכערצ די קריגען צו געװעז גים את םטרײק םמ
פראדוקציע. די מאזשידצןגאסא צו נאר שכיחת,

אםצ־ נארד דער אין *רבעםער די אז את, זיכער
םע וױ םער געזזאם האבען פאבריק ריקען ױג מ  פא־ מחנ

 באדינ־ בעםעחנ און שכיתת חעכעדע פאר דעתנגען
 םענם 10 פת חעכערונג א געפאדערם האבעז זײ דעגען.

םעגם 50 יזפ מיניםום דעם חעכערען און שטונדע א
האם װעלכע גי.די שםונדע. א םעגט 75 צו

תע דער פון באשםצלוגגצן  םי־ הונדערםער אויף רעגי
 זיכער האם פראםיטען״ ריזיגע פאכם און דאלאר ליאגצן

פאז־ערונגען. םעסיגע די נאכגצבן צו מעגליכקײט די
 די באארד״ םצדיאיישאן דעפצגם די האט מאי, סוף

 םטרײקם םעםלען און םארםיידצן צו אגצגםור רצגירועם
 פארטדעטצר צוזאמצמצבראכם אינדוםטריצן, שח די איז
 הא־ צדדים בײדע און ױניאז דער און קאמפאני דצר פון
 פאדצ* ױניאגס דער פארהאנדלצן צו אײגגצשטימט בצן

 דער דורך אז גצװארצז, אפגצםאכט אויד איז צם רונגצז•
 ניט פראדוקציצ די זאל פארהאנדלונגצן די פון צײט

 פארשםראכצן האבען םירצר ױניאן די װצרצן• געשםצרט
 פירמצ די און רופצן גים םטרייק קייז װעלצז זיי אז

 שכירות. די אויף העכצרונג די אז אײנגצשכױמט, האט
 פארתאנד־ די ביי אייניגען זיך ווצט מצז װצלכצר אויף

 צרשטצן דצם פוץ קרײצן ארבצטצר די זאלצן לוגגן״
אן• מאי

 טצן27 דצם געווארצן גצשלאםען איז אפמאך דצר
 מאי. םצן31 דצם גצווארצן ראטיםיצירם איז און מאי
 קאם־ דער םון םארטרצטער די רוען ױני״ פינםטצן דצם
 וואשינג־ אין געזעסען נאך דינען ױניאן דצר און פאני
 די האבצן םצםעלמענם, א וועגן םארהאניצלט און םאן

 דער־ פלוצלונג םאבריק, דער אין לאקאל פון פירער
דער פיקםצס. אײצקגצשטעלט ארן םטרייק א קלצרם

לז^ג״. צו םארהאנדלונגצן די פארשלצפם באארד איישאן
 נאר איז צם וואם גצטאן האם רוזוועלט םרצזידצגט

 אויםצוגעבען ארבעטער די באווצגן צו מצגליך גצװצן
 איינגצשלאסען ױגיאן, דער םון םירער די סטדייק. דצם

 ארבעםער אויםאמאביל דער םון טהאמאם םרצזיז־צנט
 םראנקצנםטיץ, באלאנאגט. לאקאל דצר װצמצן צו ױגיאז

 אח ױניאז׳ דער םון אפםיילונג צראפלאן םון דירצקטאר
 האבען א., אי. סי. דער םמ פרעזידצנט מאדצי, פיליפ

 פירער די אויף װירקען צו מיטלען אלע אנגצײצנדעט
 פער־ האט םראנקענםטיין םםרייק. דצם צוריקצורופצן

 סאחאם־ מאסען א בײ סםרײקער די צו אפצלירם זצנליך
 לאקאלע די ארבעם. דצר צו צוריקגיק זאלען זיי אז לוגג

 זײער ארונםערגעפײפט אבער האבען םירצר סטרייק
 פלאם״ דער פון םארשםײער אינםצרנצשאנאל אײגצנצם

 םטריי־ פארבלייבצן צו ארבצטער די געהעצט את פארמע
 אפשםי־ אן נעםען דצרלאזעז ניט אםילו האבצן די קצן.
 אוים־ םעכנישצז דעם אונטער םראגע דצר איבער מונג

 שטימעז מען דארף קאנסםיטוציע דער לוים אז רײד,
באלאט. געהײמעז א דורך

 די װעלבע אין אװעק דערוױילע זײנען טצג פינף
 רעגירוגג דער םאר עראפלאגצן םון םאבריק װיכטיגסםצ

 האם רחוועלט פרעזידענט גצװארצן• אפגצשטעלט איז
 רע־ דער פמ נאמעז אין פאבריק די איבערגעטמען דאן

 םאב־ די באטרייבצן צו ארמײ די אריינגעשיקם און גירונג
 םירער סםרייק לאקאלע די האבצן דצפאלם אםילו ריק.

 געגען שטעלען צו זיד םטרייקער די אויפהצצען פרובירם
 האבען םאלדאםען די װי נאכדעם בלױז מיליטער. דעם

 פאגאנדער* פיקעםם די זיך זײנעז באיאנעםען געצויגען
 און געווארעז געבראכען איז סטרייק דער גצגאנגען.

 איבערגע־ האט רעגיתנג די װי גאכדעם מארגען׳ אויף
 גערוםען צוריק ארבעטער די האבען םאבריק, די נומען

סטרײק. יצם
גערו־ סםרײק דער איז אאא צוועקען װעלבע פאר

 ײרכז ארבעםער די האבען צקאנאםיש׳ געװארען? םען
 נים האבצן זײ װאם געװינען, געקענם נים גאר סםרײק
געווען. איז אפמאך דער סםרײק. א אן קריגען געקענם

 װע־ אײזיגען, זיך .װעם םען װעלכע אויף שכרות, די אז
 אפמאד דער םאי. ערשטען פת קריגעז ארבעטער די לען

 ארת־ גײען ארבעטער די אױב אז געלױםעט, אייך האט
 אר־ די אץ בםל אפמאד דער װערט סםרײק, אין םער

 װי םירער די בעק־פעי. די קריגען נים װעלען בעםער
גלױבען• געקענט ניט האבען זײז. ניט זאלען זײ דום

 עמגם־ דער געגען םםרײק דעם געװיגען קענען זײ אז
 איגטעתעשאנאל אייגענע זײערע געגען מײנוג, ליכער
 בא־ ארמסער אלגעמײנער דער פון םירער די איז פירער
 פאראײגיגמצ די פון פרעזידענם דעם געגעז און וועגונג

 דער םאכם. רעגיתנגם גאנצער דער םים שטאטעז
 בלױז זײן גצקענם דעריבער האם םםרײק דעם פח צװעק

 סאבאםאזטירן גו ססרייק א גסווסן את סס לימישער.פא א
קאםזויסםסן פון גערומס באװאממוג אמסריקאנפר די

 םראנקצנםטיץ, ליניע. פארםיי זײער מים איינקלאנג אין
 די גצזאגם. אפצן צס האבען אליין םארצי און טהמאם

 גצגעבען האבצן םירער לאקאלצ די וואם באהאנדלוגג
 און בוקצן און הוקצן דצר דירצקםאר, אײגצנצם זייצר

 מצ־ קאמוניםםישצ באקאגטצ גוט א איז ארוגטצררייםצן,
 נאך גצלצגצנהיים. יצדצר בײ נוצצן זײ װאם טאדצ

 דצם פון באראקטצר קאמוניסטישצר דצר ײצרט קלצרצר
 סטרייק דצם האט צס װצר נאך פאלגט מצן װצן םטרייק

 הויפם יצר פארדאםם. אים האם צס ױער און גצשםיצט
 אז צוגעגעבען אלייז האם םרייםאג, םטרייק, אינם מאכצר

 קאםוגיס־ דער םון מיטגליד אלם צנראלם זיד האט צר
 קאנעלי. םלים ; 1938 פון וואלצן די אין פארטײ טישצר

 סטײם דצר םון פרצזײצנם פונטיגצר הונדצרט דרײ דצר
 האט װעלבצר קאליםאתיצ, אין ארגאניזאציצ א. אי. סי.

 װעם עם אויב םםרייק דעם איבצרצונעמן גצסםראשצט
 װינדהעם ;וואך איץ פון משך אין ײצרעז גצסצטעלט ניט

 דער אין קאפיםאר קאמוניםשישצר דצר מארטימצר,
 האט יוצלכער ברידזשעם׳ הערי ױניאן, ארבצםצר אױםא

 מאכצר די און םםרײק; אויפן הסכמה זיין גצגצבצן
 קא־ די פח קאנטראלירם װערט וואם ױניאן יצז־צר םין

 פרצזי־ וױים צקזעקוםיװ דצר איינגעשלאסען מוניסטצן,
 זײ־ אלע די — קאופמאן גילד, :ױםפייפצר דצר פון דצנט

מצן... זײ וואו באװאוםט נעז א אל  איז סטדייק דצר ב
 , צמיל טהאמאם. מארצי. הילסאן. וןפ גצײארצן פארדאמט

 םירער ױניאן םאראנםווארםליכצן יציצן סין און ריײצ,
ליניצ. פארטײ קאםוניםםישצ די נאך נים פאלגם וואס

רעזולטאטען זײערט און מאנאט דעם סטרייקס ענליכט
 איבער־ האט רצגירונג די וואם טאג זצלבצן דצם

 האם קאליפארניצ, אין םצקםארי צראפלאן די גצנומצן
 זצלביגע די אונטער םטרייק, צנליכער אז אויםגצבראכצן

 אין אױסרייד זצלביגען דצם מיט און אומשטצנדען
 געקענם האט וועלכצר קליװלאנד, אין פצקםארים צאל א

 אלצ אין צראפלאנצן םון פראדוקציצ די אפשםצלצן
 פאר־ די וואם ציים דצר אין אמצריקצ. אין םאבריקצן

 האבען ארבעטער אלומינום םון ױניאן דער םון טרעםצר
 אלוםיטם דער םון םארטרעםצר די מים םארהאגדעלם

 םאדערונגעז ױניאגם דער ױעגען אמעריקע אוו קאמפאני
 לאקאלצ די האבען שכירות, די אויף העכערונג א םאר

 םאבריקען פינף אלע איז סםרייק א גצרוםצן בצאמטצ
 םאר טײלען אלומינום די פראדוצירען וואם קלױולאגד אין

 האבען סטרײק פון םירער די עראפלאנען.
 באגוצם און אדמיניםםראציע רוזוועלט די אנגצגריםצן
 װאס אלע געגען עפיםעםען קאמוניסטישע גצװײנליכע

 האבען םירער םםרייק די םטרייק. דצם גצגען זיינצן
 פרע־ ײצלכער אױף באארד מצדיאיישאן דצם באשולדיגט

 םעק־ קענעדי שאסאם א., אי. סי. דער םון מארצי זידצנט
 רױוע עםיל אץ ווארקערם. מיין ױנײםעד דצר םון רצםאר

 נוצם ער אז םיםגלידצר, דינען ױניאז טעקסטיל דצר םון
ארבצםער״. די אונםערצודתקען מצםאדען ״פאשיסםישצ

אפגע״ איז ױני, צענםצן דעם שפעטער, טאג א מיט
 םיילצן אלומיגום אויף פראדוקציע די געווארען שםצלט

 גאהז דער ®ח םאבריקען זעקם די אין צראםלאנען פאר
 גע־ איז סכםון־ דער דצםראים. אין קאמפאני אלומיגום

באארד. מעדיאײשאן דעםענם דער צו איבערגעגעבן װען
 צאל א אױך פארגעקוםעז זײנען וואך זעלביגע די
 די צוריקגעװיזען האבען ארבעטער וואו םאלען אנדערצ

 זײערע םון און באארד םצדיאײשאן דער םון אפילם
 אויפ־ צוריק אדער אנצוהאלםען פירער ױניאן אײגצנצ

 װארקערם וואוד אינםערנעשאנאל די ארבעם. די נעמן
 צוריקגעװיזען מאל דריםען צום האבען אמצריקע. אױ

 אין ארבעםער געזזילץ די צוריקשיקען םארלאנג דעם
 רעגירונגם אויף זיך םארלאזען און וועםם נארד דער

 יארדס בױ שיף זײ אין מאשיניםםען די ;םארםיםלער
 פאר* דצם צוריקגעװיזען האבען םראנציסקא סאן אין
 אײ־ זײער םון און באארד טצדיאיישאן דער םון לאנג

 אױף זיך פארלאזצן «ו ױניאז איגטצרנצשאגאל גענער
 רײע א םארגעקומען דינען די זזוץ ארביםרײשאן.

 אויף ארבעטען תאם םאבריקען קלענערצ אין םםרײקם
באװאםעוג.

 םרײד רײנעם א ®ח »ז צח׳ײםלז, גים קען קײגצר
 שםאגד־ צקאנאםישצז אן פון און שםאנדפונקם ױגיאז
 גערעכםע׳ ארבצסצד זײ פון קריװדעם די זײנען פונקם
די פיז פארלאגג ־nr מצסיגצ• — םאדערונגצן זייערע



 פןןרלארעז האבען זיי וואם דאם *וריקקריגען *רבעשער
 אח ארבעטםלאזיגקיים און דעפרעסיע םון יארען די אין

 נאטיי־' א איז םטאנדארד, לעבענם ױיער אויפהויבען
 דורך םאראורזאכם ווערען סטרײקם םערסטע די ליכער•

 אינדוםטריא־ די פון װידערשםאנד אייגגעשפארםען דעם
 פון פאדערונגען מעםיגע די אניחאגען וועלכע ליםםען,

m די ארבעםער. די i םא־ געןײילםע די ױאם נאר, איז
 פאליטישע םאר אויפגעהעגם ווערען םטרײקם די וואו לען

 אםע־ נארד דער אין געווען איז פאל דער װי אװעקען,
 און אלומינום די אין און פאבריק אװיאיישאן ריקען

 סםרײקס אלע אויף רעםלעקםירען אינדוםטריעז, געהילץ
 יעדען פארשרייען צו םעגליכקײט א באסעם די גיבען און

 איבער שוץ. לאנד דעם געגען פארשווערונג אלס םטרייק
באװע־ ױניאן טרייד גאנאע די וואס שאדען דער איז דעם
 דורך ליידען לאנד אין ארבעשער מיליאגען די און גונג

 שעדליכער און גרעםער םיל מאנעװרעם׳ קאמוניםטישע די
 פארםירםע טויזעגט עםליכע די פאר םארלוסם דער װי

 װאם דערםת, מען זעם דאם פלעןיער. יענע אין םםרייקער
אױםגערעכענ־ אויבען די םון אלע כמעט וואם דעם םראץ

 שנעל זייגען אינדוםטיע דעפענם דער אין סטרײקם םע
 געיעג דער און העצע די דאך האם געווארען׳ געסעםעלט

 די בײ אװעקאונעםען םאחובען די און ױניאנם די אויף
 אפ־ גיט זיך רעכםען, עלעמענםארסטע זייערע ארבעםער
געװארען. שװאכער ניט איז און געשטעלם
תע די װאם סאג זעלבעז דעם איבערגע־ האט רעגי

 קאנ־ האט קאליפארגיע׳ אין סאבריק עראילאן די נומען
 אסראסריאײשאן צום אםעגדמעגש אן אגגענופען גרעם
 דער פון געלם אויממאלען םארבאט וועלכער ביל,

פירםע׳ אדער «עחאן איז עם װעלכען ״צו רעגירונג
 םיז רעקאמלנדאציע א נאכןװקומען זיד אגטזאגט װעלכע ״

 יי־ אין זיד באטײליגם אדער באארד, ײשאןאידעמ דער
 פח ארבעטעױ שםערען אופן אנדער אן אויף אדער קעטען

 אינדוםטריע שח דער אין ארבעט דער צו *וריקגײז
 בא־ די שטערט ארבעם די אישםעלען דאם װען

 בלעק־ סארם א אײגפאד אח דאס יראגראם״. װאפנומם
 םאחיג־ זיד װעט איעער װען סםרײקער. געגען ליםט
 ארבעםעז קענען גים ער װעט געזעץ׳ דעם געגען דיגען

 רעגיתנג דער פאר פראדואירם װאס פאבריק קײן אין
pa דעם פון !אלונגען די ײוץ■ שכיײת זײנע קריגט

פאגד• /
אנגע־ סענאט דער האס שפעםער טעג דרײ םיט )
 אױםארידרט װעלכער אםענדמעגם׳*, ״קאנעלי דעם גומען ו

מן ■חמידענם דעם ע חנונ מ  אר־ װאס םאבריק חנr אי
 פראדוקאיע די און רעגחתנגם־באשטעלוגגעז אױף בעס

 חלילה זאל סען בדי סטרײק. א דודך אאגעשטעלם װערט
 םא*י*־ א איז דאס אז דענקזח, און טעות א סאכען נים

ץ, ליםםישער מ מן זובט ױאם ג מנ מו מ  פאב־ די אי
מז געזעץ דעם *ו איז רעגיתגג, דעד ריקען ע מג  !י

 אז אױםדריקליה זאגט װאס !,יאצקלארדע א מװארען
 פאבריק פארסםרײקםע די עפענעז *ו איז נודעק דער

מיליםער. דורך
 דיסקוםירם איז װאם פראיעקם, 1919119 אז גאד
״װיג־ גערופענער אזױ דער איז קאנגרעם, אין געוואחנז

 קײז אי פאר, שלאגט פראיעקם געזעץ דער ביל״• סאן
 ייז װערעז ערקלערט ניט טאר לאקאוס אדער םסרײק

 געמאכט װעדם עס איידער איגדוםםריען כאװאפעטנג זײ
 פארגןיטלרגג דררך סכסוך דעם םעטלעז ו1 פאוזוך $

 אייד גים יראיעקט דער טעג 26 װײגיגםטעגס םאר
 אינחשאנקשאן אן ארױמנוגעבעז קאווסס די רעכם דאס
פארברמעז װעלעז װאס די קריםימל אנקלאגען און

■ l i f t  u ■  —— — — פע אםעריקעז דער פון פירער די געזעץ• דעם גאגען— 
• Jt האבעז אי םי. דער פון און לײבאר אוו זיערײשאן
f t t f e  t A f t lM M  M a M  M f t k t M k  — *----  -------------------- — « . . .  Hאס שאסט װאם אײנעם אלם *ראיעקס דעם פאודאםט 

גןן עקט נאו־יס־לאגװארדיא דעם .אינדזשאנקשאנס מ ; 
 געגװאוגגענע ארן #רביםרײשאן געצװאוגגענע איץ פידם

 *יז אמװ־. קאנגרעם, אין שםיםומ חנר לױט ארכעט.
i פעגליד t װעריז• אסנעגופעז זאל געזעץ דער

קאמדעס, פון באשאםען די אױף ווארטעגדיג ניט
 «אר־ א ארױםגעגעמז דרעפט־אדםיניסםראאיע די האט

 לאנד גאטגעז איבער׳ז איםײלונגעז אירע אלע או ארדנמג
עז מיר אסיפ קל מו מ  םיליםער־ פאר רעגיסםתרםע די אי

i קלאס ארשטען אין ?ל<זטש1ײאר אח דינסם n r אר־ 
 דינען גײן פון געװארעז אפגעלעגם איז װאס בעםער

ם «ר מאם דעם *וליב מ ר ז א י  באשעפ־ נױםיגעד א י
»יז דאס אז םטרײק. אין ארוים גײם «ר װען מיגמ^

ז ימז ^גשזאטטר אוסטער קײן ניט ײיז׳ זיז «  די
U װאס  יח׳י־ אנמריקעז ״בארטת חמ־ פון םםרײקערס 1

m• ,מן װאס פאבריק ״  אר־ *וריקגעגאנגען נים ז
o rrsti n a n די אימרגעגוםעז חאט רעגידמג די װי 
ײמן ח געװאיוז אימרקלסטיטיאירט ז ײי״ י

ז ^«זז א m ^יגר m  m a n ר »יז ע *י •ײיײ• י

ט י י ----------------------------4)12 ז
 איז סטרייקערם, געגען געווער געםערלאך א איז דאם
זײן. נים םםק קיק קעז דעם

זויס זילבערנעם א אױך האם כמארע שווארצע די
 זילבערנעם א אויך האט כמארע שווארצעםטע ״די

ם/  אמת אויך איז דאם םאלקס־ווערםעל. א זאגט זוי
שוואמעםטער דער וועגען  םון געשיכםע דער אין וואך .

 ל. דזשאן וױ ארבעטער־באװעגוגג״, אמעריקאנער דער
 לעצםעז םון וואך מיםעלםםע די באםיטעלם האט לואים
 טייערעז זייער א ארבעםער די באצאלען זיכער חודש.
 ױניאנם די פראװאקאציעס, קאםוניםםישע די פאר פרייז
ען ציןזען אויך װעלען אבער ע געשעהענישען. די םת נ

 וואס דאם, איז ױניאנם די פאר נוצען גרעםטע דאם
 קאמונים־ די ארויםגעבראכט האבען פראוואקאציעם די

 און עםענםליכקייט דער איז ױניאגם די אין מכה טישע
 ארויסצוטרע־ םירער פאראנטווארטליכע די געצוואונגען

 סטרייקם די דורך זיי. געגען קאמף אפענעם אן אין טען
 עלעמענסען קאנסםרוקםיװע די צװישען ליניע די איז
 געצױגען שארף קאמוניסטען די און ױניאנס די אין

 פאראנטװארםליכער א אין איינער יעדער געווארען.
 ריכ־ זײן ווײזען צו געווארען געצוואונגען איז פאזיציע

 איז לאגערען צװײ די צוױשען קאמף א קאליר. טיגען
 קאמף דעם םון אויםגאנג דער וואס אומפארמיידליד.

 ארבעםער־ די װעט זיין. ניט זאל א. אי. םי. דער אין
געשםארקםע. און גערייניגטע א ארויםקוםען באוועגונג
צװי־ שלאכט אםענער דער אין שאם ערשטען דעם

 און ױגיאנם די אין עלעמענטען קאמוניםטישע די שען
 האט עלעמענטען ייגיאז םוײיז־ םאראנםווארטליכע די

 פון ?אמיטע אדװײזאדי פאליסי לציבאר די אאגצטײפדט
 קאמיטע, די פראדוקציע. םאר רעגירונגם־בױרא דער

 מים־ הילמאן, םידני «ץ געװארעז באשטיםט איז װעלכע
 וױבטיגםטע די םון באשםײט בױרא, דער פון דירעקטאר

 אײזענ־ די אמ א• אי• םי• די ל., אװ פ. א. דער פון פירער
 װער־ שטארקםםע די אין בראדערהודם. ארבעטער באן
 אופפאראנטװארםליכע די פארדאםט זײ האבען םער

 האבען װאס די אמ שח־אינדוסטריעז די איז סטרײקס
גערופען• זײ

 א גענוםען האט ױניאן ארבעטער אױםאמאביל די
 םאראורזאבט האבען װאס די געגען שטעלוגג שארפע

 קאליםארניע אין עראילאז־פאבריק דער אין םםרײק דעם
 ארגאנײוער איגםערנעשאנאל דיער םוספענדירט און

 הא־ חאם באאםםע לאקאלע די םיז אכט און םארםימער
ן  365 לאקאל םםרײק. חנם געפירט און גערוםען מ
 בא־ װאם נוארק, אין יוגיאן ארבעםער אױטא דער ®ון

 עראפלאן בריוםםער דער אין ארבעטער די פח שטײם
 האבעז װאם םיטגלידער צען אגגעקלאגט האט פאבריק,

 דעד פון פאבריק דער זדן םטאיעדזש א פאראותאכם
 דער פח סוסיענדירט זײ און אײלאנד לאנג אין קאפפאני

 הא־ דאם ארבעם. דער פון ארונטערגעגוםען און יוניאז
 פאר־ א נאר לאקאל, פון באאםטע די ניט געטאן בען

 אםאלגאמיי־ די מיטגלידער. 1,800 אתם םון זאמלונג
 אװעק־ האבעז יתיאן ארבעםער םעקםםיל די אמ טעי

 אנ־ לאם נאד ארגאנײזעדם םעחיגםםע זײערע געשיקט
 ייניאז איגדאסםריעל דעם רעארגאגמירען צו חשעלעם
 קאמו־ םמ דאםמידט איצט װערט װעלכער קאוגסיל,

 קאונםיל גײעם א ארגאנידרען צו ■לאגעװעז זײ ניםםן.
 נײעם דעם מארעי •רעזידענט פון פאדערעז דאז און

 דאס׳ געזעצלימן. דעם אלם אגערקענען צו קאונםיל
 קלאו־ע א נעסען צו מארעי׳ז צוױעען װעם אוחזא, אגנ

םראקציעס. צוױי די צוױשען קאםף דעם אין שטעלונג
װע־ אויםגעםאכטען װארשײנליך װעט שלאכט די

 א• אי• םי• דער פון קאנװענשאז קוםעגדער דער ביי רען
 איז צז־דים צוױי די צוױשען כחות־פארהעלםגישעז די

 שםײט זײם, אײן פון צן.אפצושאצ שװער דעחױילע גאך
 אי־בעסער, טעקסםיל די ,nrav ארבעטער אויטאמאביל די
 ארבעםער שטאל דער פון םײלען און אמאלגאםײטעד די

 צאל א »ון עםאלאייס וײםעיל און האלםעיל די יוניאן,
 חא־ װיחנר, קאפתיםםען, די ארגאניזאציעס. קלענערע

ן  די *־ז םײל גדעסםעז דעם אין םידערשאםם די מ
ם, מארין ^  די מעז- װערהױז און לאנגשארםען די יונ

 לא־ םאנבע און לאמבערמז די ארבעםער, טראנספארם
ם. אנדערע די אין קאלס ^  אר־ פאשין ראדיא די ײג

 נאכפאלגער די צוױשען געשפאלםען איז ימחמ בעםער
 פון םעקרעםער דער קערי, און קעיםי ירעזיחננם פון

 נאכשלעיער קאפוניסםישע צאל א און j$ אי. סי. חנר
 איצטער וױיזם עס װי עקזעקוםיװע. געגןראל דער ייז

מן פיז חענט די אין ליגעז באלאגם דער וועט אױם, ״  ד
מד זײז און לואים ל. ײ  עז־ ימואן. װאירקעדס מאיז ײנ

 גיט געים, יססישצטוגאק די געשיילם איצט ניז האט
ר װײל זײ וױיל נאר יסמעז,מקסמ די זויז גלױבט ן

 איצטיגער דער ביי טאן װעט ער וואם אים. שטיצען
זאגען• צו שװער דערוױיל איז קאנוועגשאן,
שאפ ױניאן קלאחד א קאמפאני מאםאר פארד

מא־ דעם פארגעקומען איז רעוואלוציע אמת׳ע אן
 הענרי םון םלובה פעאדאלע די אמעריקע. אין נאט

 דרייםיג און אכט םון משך א אין האם וועלכער פארד,
 קא״, מאםאו־ ״פארד די געגרינדעט האם ער זעם יאר

 פאחוך יעדעז געגען נעגעל און ציץ מיט םארטיידיגט
 איבער דעה שטיקעל א קריגען צו ארבטער זיינע םון
 גע־ איז ארבעטען, זײ װעלכע אונטער באדינגונגען די

 אונטערגעשריבען האט קא. מאטאר פארד די םאלען.
 ' ׳׳ דער פמ פרעזידענם דער װי און, אגרימענט ױניאן א

 די האם אױסגעדריקגו, זיך האט םארד, עדזעל קאמםאני,
 דאס וועג״• גאנצען דעם גײן צו ״באשלאםעז קאמפאני

 זאל טא ױניאן־אגרימענט, א יא שוין אויב אז הײסט,
 שאס ױניאן קלאוזד א — קליפערלאך אלע מים זיין עם

 באשעםטיגס ווערען וואם ארבעטער, 130,000 אלע םאר
 םשעק־ ;לאנד גאנצען איבער׳ן פארד־םאבריקען אלע אין
 שליכסען צו מאשינערי ;ױניאךדיום פון םיםטעם אף

 אנםזאגםע אלע ארבעם דער צו צוריקנעמען ;םבסוכים
אחם — יאר םינף לעצםע די םון משך אין ארבעטער

 ױניאן א ;בעק־םעי באצאלען זיי און — צאל אין 4,000
 אץ אז געשאצם, ווערט עם קארס. די אויף לייבעל

 צוױשען אױםצאלען קאמפאני די וועט אליין בעק־פעי
 קאמפאני די דאלאר. מיליאן דריי און האלב א צוױי
 העכםםע די צאלען צו םארםליכטעט אויך זיך האט

טרײד. אין געצאלט װערט עם וואם שכירות
 צורי׳ק יאר האלב א מיט ערשם וואלט עמיצער ווען

 אונטער־ װעם קא. מאםאר םארד די אז גןזאגט, נביאות
 באםראכס אים מען וואלט אגריםענט, מין אזא שרײבען

 געשען. איז דאם אבער אפםיםיםם. וױלדען א פאר
!רעוואלוציע אמת׳ע אן

 אז דערצו, געבראכט האבען וואם פאקםארעז, די
 ז״זגען ױניאן־אגריסענט, א אונטערשרײבען זאל פארד

 די אפריל; אין םטרייק ערפאלגרײכער דער עטליכע.
 געגעמן האבעז ארבעטער די װאם מאיאריטעט גרױסע

 אפשםימונג דער אין ױניאן ארבעטער אױטאמאביל דער
 חװ־ םון אנםשײדונגעז די ;באארד לעיבאר דער פון

 קאמפאני די אז געריכםעז, די פח אח באאײ לעיבאר
 צוריקנעמעז מח און וואגנער־געזעץ חגם געבראכעז האט

 רעגיתנגם־מ־ גרױםע די ;ארבעםער אנםזאגטע די
 דער נױטיג באזונדערם אמט זײנען װאס שטעלונגען,

 פאר אױםאםאבילעז םון פראדוקציע ךי ױען קאםיאני
 יעדע װערען. געשניטען שטארק וועם געברויד ציוױלען

ר חגם צו בײגעםראגען האבען אותאכען די אט םון  מ
 עגערגישע די אז ױכער, אויך אבער איז עם םעלמענם.
ר ילאמאבאוימ די וואס שסעלונג טן מ ר  האס ױניאן א
ר זדן סםרײקס אוםגעזעצלימ די געגען גענומען  ת

 פאב• עראפלאן ברױסםער דער אמ אמעריקעז נארםה
 באשלמז דעם אױף וױרקונג איר געהאט האט ריקען,

 פח דערגרײכונג די איז ארום אזױ קאםפאני. דער פמ
 באלױנוגג א טײלװײז אייך ארבעטער ארגאניזירטע די

 האבען םטרײקם קאמוניסםישע די װאם שאדעז, דעם פאר
געבראכט. די

ױניאנס אגדמרמ אץ 1קאנווניסםס געגען קאמף
פירער־ זײער pa קאםמיםםעז די געגען קאפף חנר

 ארבעםער־ארגאגמאציעס ךי אין אײנפלוס pa שאפט
p יתיאנם אנדערע צאל א אין אן אייד גײט t חנד 

 4 אי• םי. דער pa לײבאר אװ םעדעדײשאן אםעריקעץ
 ארגאני־ אז םיטשערס, אױ םעדערײשאז אמעריקען די

 פאבליק די pe פראםעםארעז pa לערער pa זאציע
*Ti א חדץ האט ס,עשקאלעת pa םקולם חײ םקולם, » 
 לאקאלם דדײ pa םשארםערם די אװעקגעטםען רעגײם

 *ח דאםיגאציע pa םירערשספם קאםוניםםישער צוליב
רעארגאגיזירם. לאקאלם די האט

 אנמריקיז דער איז אז גײם קאמף שאדפער א
 יובייו דער pa םירערשססט די גילד. נױם־פעיפער

 זײעחג pa קאמוניםטען pa חעגם די אין איצם ליגם
 אפאײייי די את םאנאםען ואר לעצםע די נאכלױפער.

 די עןאטדפאר צו רעזאלוציע א שארף. דיער געװארעז
מז na פאשיםטעז pa נאציס קאםתיסםעז,  מרכגעגינ

ד מיםגלידער די pa רעםערענדום א חדך מ י  דער י
 גילד-אדםיגיםםרסציע. דןר pa אסאזיציצ שארפםםער

pa גײט דעטראיט a i'a ײ פוז קאטייגשסז די «ז  י
a װעס דארם pa גילד u w io p a ײןוןן liM־ py 
n די פירעז זאל r ir אישום די יאף. קוםענדעז חנם 

םי םדײד אדעד קאמתיזם — אפץנע זײגען ײנחסיז
in* דער T* קסמפעז שארפע a  p m  n r ײז אז 

ס p« vrn* םיסםםערס דער אלי מי מ י pa pa ם י  י
מרם pa n גײ pa יינחמ •ויגי r •בריקליז
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אינטערנעשאנעל אונזער אץ פאםירונגען און נײעם
דערגרײכונגע^ און וואוקם פון פעריארע נײער א איז ארײן טרעטען מיר:

 אריינגעקוםען דינען וואם באריכםען -י
 pa לאקאלם אונזערע םון מאנאט דעם

 םון װינקעל יעדען םון ארגאגיזאציעס
אינטערנע־ אונזער אז וױיזען, לאנד

 א אין אריינגעטראטען איז שאנעל
אויםשוואונג, פון פעריאדע ױיער

 אין םײ װאוקם, און אויסברייטערונג
 אײנםלום און קאנטראל אין םײ און מיטגלידער צאל דער
אינדוםטריע. דער אין

 דובינםקי פרעזידענט האט מאנאם לעצטען ערשט
 עקזעקוםיװ גענעראל דער םון מיטינג ביים באריכםעט

 15,000 צוגעקראגען האם אינםערנעשאנעל די אז באארד,
 האט ארן מאנאםען זעקס םון משד אין מיטגלידער גײע
 דער אן שוין קוםט איצט מיםגלידער. 165,000 שוין

 םוי־ םינף נאך געוואונען האט ױגיאן אונזער אז באריכם
 מיט־ 170,000 שוין ציילען מיר pa מיטגלידער זענד

 צוםעליגער, קײן ניט איז צואװאוקס דער און גלידער.
 םאבריק גרויסע איין ארגאניזירען דורך געקומען איז חאם

 מחנות נייע םרן קומט צואוואוקס דער םעקטארי.. אדער
 צו צמעשטאנען דינען וואם ארבעטער, ניט־ארגאניזירטע

 אר־ ארגאניזאציאנם pa רעזולטאט אלם רייהען אונזערע
קומם צואוואוקם דער םםרייקם. געוואונענע און בעם

םענעםי. ביז םעין םון שםעטלאך און

 אונ־ן געשטריסטע בײ |ארבעטער
ערװאכען טערװעש

אונ־ האם םיטגלידער אין צואוואוקס גרעםטעז חנם
 דער דוי־ד מאנאט דעם געקראגעז אינטערנעשאנעל זער

n ארבעםער די pa ערװאנונג  pa פראדו־ וואם מילען 
 ארבעםער די אונםערוועש. םרויען געשטריקטע *יחח
 די pa צוריקגעשםאנענםטע די יצטa ביז געװען זײנעז

 pa פאבריקען גרעםםע די טרײדם. פײיען־קליידער
 rw װעלכע ססוטה, דער pa זיך געפינען פאד דעם
 םסרסײניג־ די pa װינקעל צוריקגעשטאנענםםער דער
 האגען סאוטה דער pa פאבריקאגטעז די שםאםען. סע

 ארבעטער די פאר ארבעםס־םםאגדארד דעם געשאםען
 קאנ־ דיער זדבער .ao'a דער pa אםילו םסך דעם יין

ײמז סיל געקענם נים מעז האט קװ־ענץ׳  םםאנ־ די ^יםח
 ^נםער־ געשטריקםע די pa ארבעטער די pa דאדדם

 pa לאנד, pc געגענדעז אנדערע אין םאבריקען װעש
 בא־ די םאקע דינען קאגקורעגץ. דיער אױסהאלםען

 גרע־ אײנציגער דער שוידערלימ. געװען דינגונגען
 באשםי־ די געווען pa עקםפלואםאציע זײער פאר מנץ

̂ 9oa pa שטונדען־שכירות־געזעץ, דעם pc פוסנעז
 יענע אין געלעגן pa געזעץ דעם pc תרכםירונג די

מ אױף מענשען, pc חענט די pa סםײסם על  אי־ ז־י וו
פסרלאזען. געקענט נים סיל זיך האבען בןםער
דער״ געװאוםם נאטירליך האט איגםערנעשאנעל די

 רטדעמצרסא ערד האט יאר סינף לעצםע די פסר פח•
 ברודער ססוסה, דער pa איגםערנעשאנעל דער פון

 דעד־ צו טיכםיג pa שטיל געארמם םארםיד חשאחן
pa lyaym די גױיכען a םרײד־ױניסז ססר׳ן זײ געוױנען 
 לײבאר־ אװ סעדערײשאז אמעריקןן די אױך מדאנק.
 אדגאני־ צו געזוכם האבען געגעגד יענעם אין יתיאנם

 פאר a pa ניכױנג־מילען. די ודן ארבעםער די ירעז
 פאר a ארגאניזירען צו געלונגען ■pra זײ זױז לען0®

 איבער־ נאכדעם האבען די װעלכע לאקאלם, צשויאג
 tna האט דאס אינםערנעשאנעל• אונזער צו משיקם
 םילצן. די pa עטצרגרא די נױט באריחגג א געגעבעז

 בא־ די pa לאסנזאס צוגענסנגעז אבער pk אדבעם די
 די אז אזױגע, געװען זײנען םסוםח דער pa ימגומעז

 זײער ארבעס די טאן געםחם תאבען ארגאנײזערם יתיסן
פארזיכםיג

ט יי ~״  געװינשםע די געבראכט אכער וזאט ארגן
מ לעצסע זײ pa םשך pa pa רעזולטאטען  חא■ עםלי
 pa עקסילואםירםע מערסםען צזט די אט זײבען

ly אוגםעדדדיקמ o y n a צנטשלאסצז וסװים a pa קסמף 
pa יתיסן א pa ארגאגיױרט וײן צו assn זייור סאר

 זײ וועלכע אונטער באדינגועען די איבער דעה א זאגען
ארבעטען.

 בעלי־בתים די געגען רעוואלםירען צו ערשטע די
 באדינ־ סענשליכע און ױניאן־אנערקענוע פאדערען און

 אפא־ די פון ארבעטער 1^50 די געװען זיינען גונגען,
 א גאך טענעסי. נאקםװיל, אין מילם ניטינג לעישיען

 אויפ־ אונטער׳ן אםשםימונג אן און טעג פיר pa סםרייק
 אינטער־ די װעלכעז באארד, לעיבאר דער פון זיכט

 צו צוױי פון מערהייט א מיט געוואונען האם נעשאנעל
 אונטערגעשריבען אמ געםעםעלם פירמע די האט איינם,

ױניאן. דער מיט אגרימענט אן
הונ־ זיבען די דינען שפעטער, וואכען פאר א מיט

 אין מילם׳ ניטינג ״םיגנאל די פון ארבעטער דערט
 זעל־ די פאר סטרייק אין ארונםער טענעסי, טשאטאנוגא,

 ארויס דינען שםעטער טאג א מיט און פאדערונגען, ביגע
 pa פאבריק גרעםםער דער פון ארבעםעד די סטרײק אין

 סילם״ ניםינג ״םםאנדארד די אונטערוועש, געשטריקטע
pa ,טעגעסי• נאקסוױל

 2,600 באשעפטיגט מילם״ נןםינג ״סטאגדארד די
 פאבריק די הייסט, דאס שיפטס. דריי אין ארבעטער

 גענײט נאר גים ווערט דארט נאכם. pa טאג ארבעט
 ווארע די געשםריקם אויך ווערט עם נאר גארםענטם, די

pa אײ■ דער געמאכם. װןירם אונםערײעש די װעלכע 
 םעקװיליאמם, חש. ע. ra םאבריק דער pa געגםימעד

 ײעלכער אז אםאםיאיישאן, דער pa הױפט־םירער דער
 םרױעז pc מאנוםעקםשורערס די אנגעשלאסען זיינען עם
pa םעק־ לאנד. גאנצען איבער׳ן אונםערװעש קינדערשע 

 האט װאם םיטגליד וױכטיגםםער דער געוועז איז װיליאמם
 קא־ אינדוםםרי דער אױף בעלי־בתים די פארטראםען

 די פאר מיניםום־לױן דעם באשטיםם האט װעלכע םיטע,
 קלײדער־אינ־ דער pa אסםײלונג דער אין ארבעטער
 האם pa געזעץ שטוגדען־שכירות אונםערן דוםטריע

 הע־ א באשםימעז געגען קאמף ביטערען א אנגעפירט
שטיגדע. א םענט 33% די וױ מינימום כערען

 אין םםרײק דער װאם איבער איז׳ כאראקםעריםטיש
 מארםין, חשאהן וױ אױםגעבראכעז. האם פאבריק דער

 בא־ םאוטה, דער אין פארטרעםער אינםערנעשאנעל
 װעל־ םירםע, די האט ײבינםקי, ארעזידענם צו ריכטעם

 די pa סארזוך יעדען באקע&פס לאנג יארען האט 93
 מארשסרײ־ אנגעחויבעז זיך, ארגאנמירען צו ארבעםעו־

 צײטונג םפעציעלע א אפילו pa ליסלעטס, לעצםענם טען
 אםאקירם האט זי וועלכע אין ארבעטער, די צוױשען
^ אין ױניאנם ע ג ל  לײדים איגטערנעשאנעל די pa א

 האט ליפלעטם די אין םפעציעל. וואירקערם גארמענם
 ױנ־ דער געגען ארבעםער די אױפצוהעצעז געזוכם מען
 די זאגענדיג ס̂נ אנםיסעםיםיעחמ פארשפױײםענדיג יאן.

 ײניאן, אידישע א איז אינטערנעשאנעל די אז ארבעטער
pa שפא־ די געשסיצט האט וועלכע דערצו, רױםע א 

 ליפלעםם די חאבעז ארבעםער די לאיאליסםען- נישע
 אז געפאז־ערם, חאבען זײ pa געבראכםtױa שרעקליך

 דער געגען אגיםאציע די *ייפהערען זאל פירםע די
גע־ האבען פאכריק דער פון פארוואלטער די יוגיאז•

 i M f t f t i f t  ftftft ft4ft M i M f t f e i f t-----1 — ^ I-■  ---------  דיפלעטם די pa דערםים צוםאן האבען זײ אז לייקענם,
 די װען אװענם, p’a געווארען. םארטײלט וױיטער זײנען

 *ר- די זימןמ ארבעם, דער צו געקוםען i>a גאכט־שיפס
 פראװא־ דער רyיבa אױפגערעגם pra געווארען בעםער
 P’a װי אלע חאמח זײ m ױנייאן, דער געגען קאציע
 די םםרײק. pa ארױם pa ארבעם די געװארםען מענש

 גלײך זײנען שיפטס צוױי אנדערע די pc זיעעםער
 םםרײקען זט־־בעםער 2,600 אלע pa זײ צו צמעשטאנען

עז■דומדעסא אנדערע pa זמערקענונג ימיסן םסר זױצם
1 l t M M >  — a— a.- k M k M  i M  ftft^ft M i M i M f t----------  אגגעתסלםען װערם מירען צוױי די זױן סםרײק דער

 םםד׳ײ־ די pc מאראל די ענערגיע. גרעםםער דער םיט
 פעםם זײנעז לײגם פיקעם די ז^יםגעצײכענם. ra קער
pa די aביז םםרײקעז צו ענםשלאסען זימען טער9רב 

4זי א
pa םטרײקס די וואס צייט דער pa ססב* צװײ די 

 ״מרד־ דעד pa ארבעםעד די חאבעז אן, גײען ריקעז
 געװאר־ לאבאמא,א רעגס,פלא pa *,מילס נעד־וסמײגג

pm ארבעס די pa שכירו^ די סױף חעכערוגג א געװאוגוח 
 די pa ארבעםעז צוריקגעגסנמח זײנוװ ארבעםער די

 דלערנעשאגאינס דער מים סיצם סארחאנדעלם פירמע
אגריםענמ. pt פאר

Wארגאניזירם| םילם״ ניטינג ,בעל 
סטרײק טאגיגען אכט דורד

 גע־ די pa ארבעםער די pa ארגאניזירען דאם
 מאנאם דעם זיד האם פאבריקען, אונםערװעש שטריקטע

 אונזלר םענעםי. pa םילעז די אױף בלױז באגרעניצט נים
 בײגצ־ אױך האם דעפארםמענט םרייד גארמענט קאטאן

 ארבעםעד םױזענד די ארגאניזירען דורך חלק a םראגעז
pa םילם״ ניטינג ״בעל דער pa ,פענםילװייניע םיחןר 

 רעיאן פראדוצירם וואם פירםעם גרעםטע די pa איינע
 אג־ אן אונםערגעשריבען האם פירמע די אונםערוועש.

 װאם סםרײק a נאך אינםעדנעשאנעל דער מיט רימענט
 דורך האבלז ארבעםער די םעג. אכם געדויערם האם
 שכי• העכערע שאפ, יתיאן a געוואונעז אגרימעגם ז־עם
 טארבעםע־ אנדערע pa געצאלם םים וואקאציעס ו־ות׳

פארדיגםטעז. זײערע העכערען ױעלזמ וואס רונגעז
 pa געװארעז געםירם pa גערופען איז םטרייק דער

 אינ־ דער pa דעפארטםענם םרײד גארמעגם קאםאן דעם
 ודײם־פרע־ pa פארדואלםוע דער אונםער טערנעשאגעל,

 ךדע איו ועוײ&ענט דצר ײוגצר^ר עלײעס זידענמ
 צז־דינצ בײדע שעןױוצ קאנפערענץ א גאד געורארעז גרייכם

 זײ־ ארבעםער די שטונדעז• 24 אנגעהאלםען האט װאם
 וױים־פרצ־ ײרך קאנפערענז בײם טארםראםען געװען נען

 pa עריזױוופערס סםעים פענסילװײניע רײזבערג. זידענם
 pa רשעעדוענט גינגאלד, דייװיד איגםערנעשאנעל, דער

 וױליסם ארגאנײזער זיםערמאן, י. דיסםריקם, םקרענםאז
 םירגון די םםרײקער. די pa קאמיםע א pa פסדזשונסם

 דץד pa מרעזידענפ דעם pa םארםראםען געװען איז
 סאנ־ pa לטעדססרחס דעם pa קעי, ססגסארד קאמפאני,

 פירטן, דעד pa פארםנעד א pa pa קעי, סידני ריק,
שאטאן. מר.

װיכסיג־ די יאר. דרײ פאר איז אגריםעגם דער
 קלאטד a אױסער ארבעטער, די פאר געוױגםעז םטע

 די אױף יראצענס pm pa העכערוסנ א איז שאפ׳ יוניאן
 בן־ םים יואקאציע וואד a ארבעםער, אלע pa שכירות

p’ צאלט n i פאר געצאלט עקםםרא אמ יאר׳ uu n f Pt 
 oaa איבער ארבעםעז וײ װאם שםונדע יעדער םאר

p n iw צאלצן סירמע די פלעגט איצט ביז םאג. א 
p פערציג איבעד ארבעם פאר עקסםרא r o w וואך, א 

 שםמ־ prr אדעד pn געארבעט האבען זײ pm אפילו
 ujpna י9י טמ מראקטעד דעם איבצר טאג א יען
ן צו ארבעטצד אױם עם קוםם םרײד, דעם איז סן מ  או

p נים חאבעז זײ pm אםילו אווערםײם v װאמן פילע 
p איבעד די פאר ארבעם• n iw מן וײ פלעגעז  קדי

־ pri’np זײ ייצלעז איצט געצאלם, רעגולערע בלױז * 
pr^amsn די פאר מאל p r o w.

 דצם גוםגעהײמז אײגשםיםיג האבעז ארבעםעד־ די
מאםען־סארזאמלונג. א בײ אגרימענט

 םעיױ׳ ״באםםאן ״טעיפלאוער״,
םעםלען דאנהיל״ ״סעי און

ר pa ארגאנמאציאנס־קאםסײז דעד דדדם־אעחט־ דנ
 איםםעדן די pa געװסרצז אנגעסירס סיז װאם םריע

ר סתםדד מארםש, לעצםען דנם שםאםען  ערשאסטיפי ינ
pa זיםעדםאז משארלם װײס־ירלױדענט pa םטאל־ לוסי 

 צי־ דץדגדײכט טאנאט דעם pa משך אין האם בערג,
 גנ־ דןד pa עדפאלגצז סויםערגצוזײגליכע די pa געם

 .pto twvt* קאםסזינס ארגאגמסציסנס pc שיכםע
ם גרצסםע דד־ײ זײ pa צװײ מ  סרת־ זײנץן װאם סיר

 זשממדמױ תאכען םםרײק, pa מװוארען םערגמוםעז
p n w מ דער םים אגרימממם מי e זימעז pa י r a 

« גרױסצ 9דרים a ד;9י9ײניאז־ש  *9091 האם 9סיי
v די pa םםדײק a אד לם9ט m tt ײדן■ איז סירמא 

pa e יוניסן דמר pc 0931a יצר r a ד• צז גצססר  ײ
^pn 9נם9י9ל9ג 9«יר pa 190931a 9ײ גצצװסתגצן* 

ביוגעס. ®ון *רױםגרגײן רזגן
n ר דדײ מו מן װ*ם ש מן ח* ײ ״ » ג ד מ ־ » »
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 םון קאםפאגי׳ דרעס םלאוער ״םעי די זיינען ריםענםם

 דורך געםעטעלם האם וועלבע נױ־חשױרזי״ עליזאבעט,
ם״יני׳ דרעס םעיד ״באםםאן די ;םארהאנדלונגען א  ק

 אינקאר־ דאגהיל ״קעי און מאםאטשוזעםם, װאלטהאם, טון
חי. ברענםש, לאנג פון פארייטעז־', ױ ש ױח ני

אװי־ באשעםטיגם קאםפאני* דרעם ״&עיסלאוער די
 און דרעםעם קאםאן אויף ארבעםער 400 און 350 שען

 און עליזאבעםה אין שאפ איגסײד איר אין הויז־דרעםעם
 דער קאנםראקםארם. צאל א צו ארבעם ארוים אויך גיט

 אינטער־ דער םון דעפארטמענט אוט־אװ־טאון איסםערן
 וױים־םרעזי־ פון פארוואלםונג דער אונטער נעשאנעל,

 די ארגאגיזירעז אנגעהויבען האט וואנדער, הערי דענם
 צוריק. יאר צוױי ארום סים פירמע דער םון אד־בעםער

 ניט מיםעל מעגליכען יעדען אנגעװענדעם האם םירמע די
 שנעל אזוי זיך. ארגאניזירען ארבעםער די דערלאזען «ו
 ער אז ארבעםער אן אויף חשד א געפאלען איז עם וױ
 גע־ אוועקגעשיקם ער איז ױניאן, דער צו םימפאטיש איז

 א געווארען ארגאגיזירט איז עם ארבעם. דער םון ווארען
 ארבעטער, די איעגערעדט האט וועלכע ױניאן, קאמפאני

 ארבעטם־ בעסערע די פאר קריגען קענען וועט זי אז
 םאר קען אינטערנעשאנעל די וואם די, װי באדינגונגען

 אין צוריק״ מאגאםעז םערצען מים אױסקעמפען. זיי
 אזוינע, געווארען באדיעוגגען די זיינען ,1940 אסריל,

 זײנען און געדולד די פארלארען האבען ארבעםער די אז
 און פארםאלגונגען פאליציי דורך םטרײק. אין ארונםער

 ברעכען צו געלונגען םירמע דער איז אינדזשאנקשאן, אן
םטרייק. דעם

אויםגעגע־ דעמאלם איז םםרייק דער כאטש אבער
 בעלי״ די אויף סמרײק פון װירקונג די איז געווארען׳ בען

 געלערענט. האבען זיי געגאנגען. םארלארען ניט בתים״
 װאירקערם גאדםענם לעידים אינםעדנעשאנעל די אז

עלמז כח א איז ױניאן  אדער באזיגען ניט קען םען וו
 די געגען קאמפײן איצםיגער דער װען אפשרעקעז•

 אונםער־ איז םםײטם איםםערן די אין דרעס־שאפס אפען
 םי־ ורײםער אז אײנגעזעז םירמע די ד״אט געװארען נוםען

 נוצלאז איז אינםערנעשאנעל דער געגעז קאמף דעם רען
 סע־ א וועגען מארהאנדלען אנגעהױבען האט זי איז

 ווא־ פאדצױגען זיד האבעז םארהאנדלונגען די טעלמענם.
 םירמע די האט ױני דדיםען דעם ענדליך, און לאנג כען

 פרע־ םון אםיס אין אגרימענם דעם אונםעדגעשריבען
דוביגםקי. זידעגט

 געוואונעז אגרימענם דעם דורך האבען ארבעםער די
 שםונ־ 40 סון ארבעםם־צייט דער םון פארקירצתג א

 ארבעםער וואכען די װאך. א שטונדען 87% אויף דען
 די אויף פראצענם םינף םח העכערונג א געקראגעז האבען

 אויף העכערונג א — שםיק־ארבעטער די און שכירות
מעדונג א געבען זײ זאל וואם *רײזעז, די  די זײיף ה

 אר־ קירצערער דער אין פראצענט סינף םיז פארדינםםעז
 פדײזעז די אױף העכערונג די הײסט, דאם בעטס־צײט.

 פרא־ 12% ארום אגםרעםעז װעט ארבעםער שםיק פאר
 װײגיגםםענם צום די פאר שכירות פיני&ום די *ענט.

 סער־ םוץ געדוארען געהעכערם איז ארבעםער באצאלםע
 אז פארשריםם א מים װאך א דאלער םוםצען צו צען
 געהעכערט װעט מינימום געמצליכער דער פאל אין

 דאלער״ אײן וױיניגסטענם קריגען זײ דארםען װערען,
ר מ םיגימום. געזעצלימד דעם אי

 וױיםערע א םיט יאר צוױי פאר איז אגריםעגם דער
ם פינף פון העכערונג מנ א ר  אלע פון שכיחת די אױף י
 אונ־ איז אגריםענט דעד .1942 יאגואר, אין ארמםער

 אנ־ דובעםקי׳ם פרעזידענם אין געװארען םערגעשריבעז
 און װאנדער הערי װייס׳א^יעױדענםען די ®ון וחנזעטזײט

םםאלבער^ לואי פמ אח דמערמאן סשארלעמ

 אנטי־יוני־אן פ»רביםענע צווײ
אײנגענומען פעםטונגען

ױכםימר גאך  די פאר און אינדוםםרי דער פאר ו
ש סודן חנג די זײגעז נערנ מיזי מין  •באסטאז דעד פון י
ם םאיד  דאנ־ ״קעי די און װאלםהאם אין קאסאאני* דדן
ברעגטש. לאנג סון חיל*

ױ •באססאן די  • געוועז יאר פינף פאר איז #ןי
m  m r רש«ױױד*רנ« דעד •ון «ײס oyrt איגדוס־ 

ם *ז יארק ניו אין מדי  ״mm *רוםיגעז גאגאען דן
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y די »p 1986 »יז זזדןם״. סיק m מרמר ^רי

 אפערירען אנגעהויבען און וואלםהאם אין שאפ איר םופט
 דער אין דרעסעס פראדוצירעגדיג שאפ. ניט־ױגיאן אלם

 געאר־ שאס דעם אין ארבעםער די האבען לאין. $2#7
 נידע־ די געד״אט האבען און שםונדעז לענגםטע די בעם

 דעם םון שאפ אנדער וועלכעז אין וױ שכירות ריגםםע
 האבעז םםרייק דעם ביז םםייםס. איסםעדץ די אין לאין

 א שםונדען םערציג געארבעט נאך דארם ארבעםער די
 אמת׳ע אן געווען איז וואלטהאם אין םעקםארי די וואך.

 גע־ נים האט ארגאנײזער ױניאן א וועלכער צו פעםםונג
 ארומגעריגגעלט געווען איז געביידע די צוקומען. קענם
 גע־ מען האט אהין אריינגײן וואסער־קאנאל. א מים

 שםרעגג געװען איז וועלכער בריקעל, א דורך בלויז קענט
 צו געהאט מורא האט שטעטעל גאנצע דאם באוואכם.

 גע־ איז וואם אלץ געטאן האם און שאם, דעם םארלירען
 צו־ ױניאן דער דערלאזעז צו ניט בחות דיערע אין ווען

 געהאם אמאל האם וואלטהאם ארבעםער. די צו קוטען
 צוגע־ זיך האט וועלכע דיגערם, םון םאבריק גרויסע א

 האבען שטעטעל אין ארבעטער מערםםע די און מאכט,
 בא־ דעריבער האבען זיי דזשאבס. דיערע פארלארען

 טראץ גליק, א װי שאפ דרעם אנםלאםענעם דעם םראכם
 אונטער באדינגוגגען קלעגליבע און שכירות ױדעריגע די

געארבעם. דארט האבען ארבעטער די װעלכע
 דער פון דעפארםמענט טרייד גארםענט קאםאן דער

 וױים* םון םארוואלטונג דער אוגםער אינםערנעשאנעל,
 יאר םינף די דורך האט ריתבערג, עלייעס פרעזידענם

 דעם ארגאניזירען צו אנשםרעגגונגען אלערלײ געמאכם
 דע־ דעם םון מענעחשער דער שאפ. מעיד״ ״באסטאן

 אנגע* דארם האם האלפערן, י. באסםאן, איז פארםמענט
ארבעטער• די צוױשען קאמפייז שטענדיגען א האלםען

 בייצוקומען אוממעגליך געװען איז ארבעםםלאזיגקײט, די
דזשאבס. זייערע םאר ארבעטער די פון מורא די

 פאר איז מעיד באסטאן דער מים אגרימענם דער
 ארבעטם־ די ווערם אגרימענם דעם אונםער יאר. צוױי
ליז פארקירצט ציים  שםונ־ Vz 37 *ו שםונדעז 40 םון ג
 וואד• א שטונדען 35 צו יאר נעקםטעז און וואך א דען
ליז געהעכערט ווערען שכירות די  פרא־ םינף מיט ג

 םראצענם 6/י2 מים און ארבעטער שטיק די פאר צענט
 35 די ווען יאר, נעקסטען ארבעטער. וואכעז די פאר

 שכירות די דארםעז קראםט, אין ארייז גײט שטונדעזײיאד
 םראצעגט, זעלביגען דעם מיט ווערען געהעכערם וױדער

 •העכערונג א קריגען ארבעטער שםיק די אז הייסט, דאם
 פרא־ 15 — ארבעםער וואן־ די און פראצענם 10 םמ

אגרימענם. דעם דורך צענט
 םאר געווארעז אונםערגעשריבען איז אגרימענם דער

 וױים־פרעזידענט דובינסקי, פרעזידענט פון ױניאן, דער
 דעם פון פענעדזשער אלםערן, י. און ריחבערג עלייעס
 און באםםאז אין דעפארםמענם טרײדם גארמענט קאםאן

אומגעגענד.
 אינקארפא־ דאנהיל .קעי דער געגען םטרײק דער
 דורך װאכען זעקס נאך געװארען געסעטעלם איז רייטעד״

 װעמען נאן, ל. װיליאם פראםעםאר םון פארמיםלדנג דער
 בא־ האט ניו״דזשױרזי, םון עדיםאן, םשארלם גאװעדנאר

 צוזאמענ־ האם נאן פראםעםאר מעדיאײםאר. אלם שםיםם
 הא־ װעלכע סארהאנדלונגען צו צדדים ביידע געבראכם

אגרימענם. דעם צו געםירט בען
 יוניאן קלאוזד א געוואונען האבען ארכעסער די

 אן און ארבעםם־שטונדען׳ די פון םארקירצונג א שאפ,
תגג אלגעםײנע מ ע  לאנג־ דעד אין שכירוו^ די אויף ה

 דריי סון נאענט באשעפםיגם ווערען פעקטארי כרענסש
ארבעםער. הונדערם
 אנ״ דינען אגרימענם דעם םאר םארהאנדלונגען די
 זי־ ס. םשארלס וױים״פרעזידענם םון געווארען געפירם

 ספעציעלען דעם םיט פארװאלםעט וועלכער מערמאן׳
 אינטערנעשאנעל דער פון דעםארםםענט ארגאניזאציאנס

 וױיס־ ,סםייםם איסםעוץ די אין םרײד דרעם ן םאר
 אים־ דעם ®ץ מענעדזשער װאגדער׳ הערי פרעזידענם

 פון דעפארםמענט אום״אוו־טאח םעדן
 דער פאר לאיערם די און איגםערנעשאנאל,

 איסער־ םאריס זפן ליבערמאן עלייזנם יוניאז,
 טדאטעןארפ געװען איז םירםע די האן.

 ■רעױו־עגם דעם םון פארהאנדלונגען די בײ
 חו •X םשעםםער קאטואני, דער פון

פון ארסעקרעט און װײם־פרעזידענם
___ ן^(קיליס גק« ,פאדקאח
 קאסי דעד פיז לאיער דער אדן אעל,איזר לי■

אני, םעלדפאן, אױרװין ו

גערעכטיגקײמ ־►ן
 » נעמט ה#רטפארד אין םעהטארי נײע

מײערס און קאלאדני םון ארבעטער
 ארת־ זײנעז וואם םירםעם׳ דרעם גרויםע די םח

 םםעציעלען דעם דורך םטרײק אין געווארען םערגענומען
 געבליבןי איצט אלזא איז דעפארםםענם, ארגאניזאציאנם

 »ן ״קאלאדני די איז דאס געםעטעלט. ניט איינע בלױז
 קאנד נױ־בריםעיז, אמ הארטםארד םון םירמע מייערם״

 -p צווײ איבער אן שויז גײט םטרייק דער וואו םיקום,
 געקראגען מאנאט דעם אבער האט םירמע די נאטען.

 שװער איר וועט עם וואם פראדוקציע איר אין קלאפ אזא
 נאנ־ אםילו צייט׳ לאנגע גאנץ א םאר מאכען צו גוט זיין

 דרעס• ױניאן א סעםלען. סטרייק דעם וועט זי װי דעם
 הארס■ איו םאבריק גרויםע א געעםענט האם דזשאבער

 סירםע סטרײקעגדער דער םזן אוועק נעמט און פארד
ארבעםער. ערפארענע אירע םון טייל גרעםםען דעם

 רועלכן םון שוועריגקייםען ערגםטע די םון איינע
 נא־ אנדערע די און דרעם־םאבריקען די איצט ליידען עם

 םאנ־ דער איז געגענד, יענעם אין םעקםארים דעל־םרייד
 אין ביזי דער איבער ארבעטער. ערםארענע אין געל
 סע־ קריגעז צו שוועד איצם איז מלחמה־אינדוםטריען די

 קװאלי־ די אוועקנעםען דעם דורך בעל־מלאכור^ היגע
 אין באשעםםיגם געווען דינען וואם ארבעטער פיצירטע

 פאר* פראדוקציע איר ווערם םירמע םטרײקענדער דער
 צוקונפס, דער אין צייט לאנגע גאנץ א פאר קריפעלט

 און ױניאן דער מיט םעםלען שוין זאל זי װען אפילו
סםרייקער. אירע םיז פאדערוגגען די נאכגעבען

 שאו אינםײד דעם עפענט וואם םירמע חשאבינג די
 אינקארפארײםעד״, ױטה ״לעידי די איז האו־טםארד, אין

 עװע- זיבעםע 501 אין רום שאו און שאפ איר האט וואם
v גניאנסראקמק אין עסבאר איד פואכם און נין, m v 

אום־אוױםאמ.
 אונטערגעשרימן שוין האט םירמע ױםה לעידי די

 דעו פאר אינםערנעשאנעל דער מיט אגרימענם דעם
 r האבען דארט וועלען ארבעטער די םעקטארי. נײער

 ארבעםם־װאך, *שטונדיגע35 א שאם, ױניאן םטריקט
באדינגונגען. און סקעילם ױניאן

 אין קאמפעין פראמאשאן דרעס
 לעיבעל ;שװאונג פולען

דרעם יעדער אױה
 מאנאםעז געדויערם האבען װאם צוגרייםונגען נאך

 זמ־ דרעם דער אין אגרימענם נייער דער זינם לאנג,
 יון ״פראמאשאז״ װעגען פונקםען די מיט דוםםריע

 די איז געווארען׳ אונםערגעשריבען איז ״עםישיענסי׳
 אינםםי־ דרעם דעם דורך אסאםיאיישאנס די און ײניאן

 יין םונקםעז צװיי די דורבםירען צו צוגעטראםען םום
לעבעז•

 פאר צו קאמפיין דער קאמפײן, ״פראכלאושאן״ דער
ר ברענגען און דרעםעם פון םארקויף דעם גרעסעדעז  מ

די פאר אײנקונםט יערליכען גרעסערעז א אץ ארבעט
 ייז יארק, נױ אין דרעםמאכער ארגאנידרטע 85,000

 םאגאגתר־ דעם םים מאנאט דעם שװאונג אין אריין
 מאנוםעקםשורערס די *ו לײבעלם ערשםע די טײלען

 אױפ* זײ פאר װערט װאם דרעם יעדער אױף אנצונעהען
 מאנוםעקםשורעום אלע דארפען אפמאד לױם׳ן גענעהם.

 יולי ערשםעז דעם םת לײבעלס די אננעהעז אנהױבעז
 «גיי :אויםשריפם דעם זיד אױף האט לײבעל דער אן.

 דאײססטאג די אוגםער פראדוצירם שאםוגג, יארקער
 יךקערסװא גארםענם לײדיס אינםערנעשאנאל דער םיז

ױניאדלײמל• א פאקםיש דעריבעו־ איז עם ױניאך.
 עםאבלייט איז וחנלכער איגםטיםוט, דרעס אץ
פראמאושאדקאנר דעם םים םארװאלטעז צו געװארען

/  NtW YORK
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 ליײ די קאנטראלירם און םארקויםם וועלכער און פיין
 און מאמסעקטשורערם די פארטראםען זיינען בעלס,

 באארד. דזשאינט דרעס די און אםאםיאיישאגם חשאבערם
 דער פון מענעדזשער האכמאן׳ דזשולױם פרעזידענט וױים

 אויםגעארבעט האט וועלכער באארד, חשאינט דרעס
 אין דורכגעזעצט אים האט אץ פראמאושאן־פלאן דעם

 נײעם א םאר בתים בעלי די מים פארהאנדלונגען די
 וױים־פרעזידענט איז טרייד, אין אגרימעגט קאלעקםיװעז

 מאנוםעקםשו־ דער פון זאהן׳ סעמועל אינסםיטום. פדן
פרעזידענט. איז אסאםיאײשאן, רערם

 פראדוקציע־ גרעםטער דער איז יארק נױ װי אזוי
 פרא־ ניעציג און אמעריקע אין דרעסעם פון צענםער

 איבער׳ן פארקויפם ווערען וואס דרעסעס אלע פון צענט
 יארק׳ נױ ארום איךאון אויפגענעהט װערען לאנד גאנצען
 װע־ װאם דרעסעם צען יעדע פון נײן דעריבער װעלען

 פון איז אלייז דאס לייבעל. דעם האבען פארקויפט רען
 יאר־ נױ דעם פאר אדװערםיתינג־װערם אומגעהױערען

 פאר־ דעם דורך וועט דעם אחוץ מארקעט. דרעם קער
 אריינ־ מאנופעקםשורערס די צו לײבעלם די םון קויף

 פארברויכט װעט וואם יאר א דאלאר מיליאן א קומען
 יארקער נױ דעם פראםאוטען צו אויסשליםליך ווערען
 צייםונגען אין אדװערטײזמענםם דורך מארקעט דרעס

 מאדע־אויס־ דורך ראדיא, דער דורך זשורגאלען. און
 רעק־ וועלען וואם מיםלען אנדערע אלע און שםעלוגגען

 דער פון מאדע־צעגםער דעם אלס נױ־יארק לאמירען
 אײן־ לייבעל םאר׳ן צאלעז מאנופעקטשורערם די וועלט.

 פארקויף־פרייז דעם פון פראצענט אײנם פון דריטעל
דרעם. דער פון

 שטארק דיער דינען ױניאן די און דרעםמאכער די
 וױיל פראמאושאךקאמפיין, דעס אין פאראינטערעסירט

 יער־ גרעסערען א און ארבעט מער שאפען וועט דאס
 איז ױניאן די דרעםמאכער. די פאר איינקונםט ליכען
 םארשפרייטונג דער אין פאראינםערעסירט שםארק אױך
 םון פארברײכער די באקענט וואם לײבעל. דעם פון

 װאם ארבעםם־באדינגונגעז העכערע די מיט דרעסעס
 די ױניאן־אגרימענט. דעם אונםער האבען ארבעטער די

 יעדע אז זען צו אונטערנומען דעריבער האט ױניאן
 זאל מיטגלידער אירע םון געמאכם װערט װאם דרעס

אנגענעהט. ױניאן־לײבעל א י האבען

 ש»פ אויה פאדערט באאדד דזשאינט דרעס
 דרעס יעדער אױח אז זען צו טשערלײט

לעיבעל א זײן זאל
 ארוים־ האט האכמאן דזשולױס מענעדזשער גענעראל

 װעלכע אין טשערליים, שאפ אלע צו בריװ געשיקט
 צו ארבעםער די פאר װיכטיגקײט די זײ ערקלערט ער
 איז לעיבעל א אמעניײו האבעז זאל דדעס יעדע אז זען

 אגרימענם םון פונקט דער אז זען צו אויף ױי פאדערט
 ברױו דעד םראצענם. הונדערט װערען אוגעהיט זאל
פאלגט: װי איז

טשערמאן: שאם ״םייערער
 קא־ נײעם אונזער םון באדינגונגען די ״אונטער

 די מים בשותםות ױניאן די האם אגרימענט. לעקט־דוען
 אינ־ דרעם יארק נױ דעם עטאבלירט אסאםיאיישאנס

 א — לעיבעל קאמבינאציע א אנגענומען און סםיטוט
 אנגענײט דארםען װעט וואם לעיבעל סםאיל און מניאן
 ערשטען דעם אנפאנגענדיג דרעס יעדער אויף ווערען

ױלי.
:צוועקען צוױי פאר גענוצט װערם לעיבעל ״דער

 נױ אין געווארען געמאכם איז דרעם די אז צייכען אלם
 פרא־ «ו יאר א דאלאר מיליאן א שאםען צו און יארק

 צוועק דער אינדוססדיע• דרעס יארק גיו די מאטעז
 דעם פארגרעםערען צו איז קאםפײן פראמאשאז דעם סון

 פארקױפם זאל עם אום מארקעם יארקער נױ אין אומזאץ
 געשאפען ארום אזוי זאל עס און דתנסעם מער װערעז
 אוגזער פון סיםגליחנר די םאר ארבעט מער װערעז
יעיאז•

 דעם אויף פאראן איז לעיבעל דעם פון קאפיע «א
 ציר־ אר8 א אויפצוהמנגען אײר 1בענומ מיר צירקולאר.

שאפ. אין אײך ביי פלאץ אנגעזטפנעם אן אױף קול*>רען
װעל־ אױף דרעם די אז פאחיכערם, לעיבעל «דער

 די אונםער געװארעז געפאכם את אמענײם איז עם כעד
 גארםענם לײדים אינםעתעשאנאל דער םיץ ססאגדארדם

 מיט וױסעז אויך לאזס לעיבעל דער יוניאן. װארקערס
 אײד שאפונג. יארקער גיז א זױז דרעס די אז שםאלץ

ען צו יוגיאן די זוגט אופן דעם מר ־ די מרגרע ר  מ
 פארגרעםערען דורך םיםגלידער אונזערע פין דינסםעז

דו־עםעס. פון פארקױף דעם
* ®ון געװארעז גוםגעחײםעז איז לעיבעל .דער »
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 דזשאינם דרעס אוגזער םון און אינםערנעשאגאל זער
 איצם םון און לעיבעל ױניאן א איז לעיבעל דער באארד.

 אין ױערען פראדוצירט וועם װאס דרעם, יעדע וועט אז,
 מים אגרימענט אן האבען װאם בתים בעלי םון שעפער

 םאדערען מיר לעיבעל. דעם האבען מוזען ױניאן, דער
 קיין אז זען צו םשערמאז שאפ אלם אויף דעריבער אייד

 לעיבעל א האבען די גיז ווערעז גענײט ניט זאל דרעס
אננייען. לעיבעל דעם זאלען זײ און איר פאר

וױים, קאלירען: דריי אין קומם לעיבעל ״דער
 אר־ די אבזאגעז דארפט איר קאליר. לײב און שװארץ
 אן ארבעט דער צו באגדעלס אנצונעמען גים בעטער

 לעיבעלם די אננײעז דארפעז ארבעטער די לעיבעלס.
 מאכען צו אױפגאבע אייער איז עם און דרעםעם די אויף

 שאפ םון ארויסגעשיקט ניט װערט דרעס קײן אז זיכער,
לעיבעל• א אן

לעי־ דער און פאנד פראמאשאן דער אז ״געדענקם
 פאדערוגגעז װיבטיגסםע די צװישען געװען זײנען בעל
 אינטע־ אונזערע אין איז עס אז און ױניאן אונזער פון

 הונדערט װערען דורכגעפירט זאל עס אז זען, צו רעסען
לעבען. אין פראצענט

אייערער, ברידערליד
שולױס (אונטערגעשריבען) האכםען, ח

מענעחשער״. גענעראל

 פאד ערװאדמעט רולס עפישיענםי
אױגוםט מיטען

 םאר אגרימענט דעם םון פונקט צוױיםער דער אויך
 גע־ און געקעמםם האט ױניאן דרעסמאכער די װעלכען
it ix םוודח דטר ותוובטו c •רטחמרטד u m b m n x n מיג 

 .עפישיענסי דער עס, רוםט מען װי אדער, שעפער, די
 ווערען אנגעװענדעם גיכען אין גאר שוין װעט פונקט״,

 אימפארשיעל אז ערװארטעט, מען פראקםיק. דער אין
 רעגולאציעם די אױסארבעטען זאל ױאװעליער טשערםאן

 איינגעםירט זאלען רולם די אז און ױלי םען15 דעם ביז
אויגוסט. טען15 דעם ארום לעבען אין װערעז

 וועלכעס אגרימענט׳ םון ״עםישיענםי׳־םונקט דער
 פארהאנדלונגען די איז הויפם־םכםוך דער געווען איז

 האבען בתים בעלי די וױיל אגרימענם, נײעם א פאר
 פאר־ אנהויב, אין נאכגעבען געיואלט ניט אופן באין עס

 דרעם־ די מאדערניזירען צו בתים בעלי די פליכםעט
 ניט זאלען ארבעטער די אז פארזיכערעז און שעפער
 םאר ווארטען דורך צייט אומזיסםע פארלירען דארםען
 םאן דארםען נים זאלען אץ םרימינג אדער ארבעט
 באצאלם. נישם קריגעז די וועלכע פאר ארבעםען אזוינע

 אנ־ דארםען בעל־הבית דער וועם אגרימענט, דעם לוים
 ארבע־ די דערלאנגזןן צו םלאאר־העלפ, גענוג שםעלען

 זיי וואם אלץ פרעם־טישען און מאשינען די ביי םער
 נוי־ דינען וואס ארבעט די טאן און האנד׳ צום דארפעז

 ארבעטען, ענליכע און בעלטם איבערקערען װי טיק,
 זייער מיט אנגיץ קענעז זאלעז מלאכות בעל די אום

אומגעשםערם. ארבעט רעגולערער
 רעדע א איז האם האכמאן מעגעדזשער גענעראל

 םאר־ םעאיגער א פון איינשטעלעז דאס אז אנגעװיזען,
 ערלױבעניש דער מים צוזאמען שעפער׳ די אין וואלטונג

 פרא־ די םארגרעםערען קעז אווערטיים, ארבעםעז צו
 15 אומגעםער מים שעםער, יארקער נױ די אין דוקציע

 ארבעםער. צאל זעלביגער דער מיט פראצענט׳ 25 ביז
 דער םון העבערומ די אם אז אנגעװיזען, אויד האט ער

 םץ יאגעניש די םארגרעםערען ניט דארף םראדוקציע
 פאר־ נים ױעם אזץ ארבעם, דער בײ בעל״מלאכות די

 גארמענט. פער פראדוקצת םוץ קאסםעז די גרעסערעז
 די וועלען םארוואלםונג םעהיגער א אונטער פארקערט,

 דורך װערעז םארגרעםערט ארבעטער די םוץ םארדינםםען
 די און ארבעם רער מאכען קענען וועלעז זײ װאם דעם

 ווערעז, העכער וועלען בתים בעלי די פון פראםיטען
 זעל־ די אומגעםער בײ דרעסעס מער ארױסגעבעז ײרד
אווערהעד־קאסטען• במע

 געגעז געװארענם אױד גלײכצײםיג האם האכמאן
 ספרינג לעצטער דער װאם דעם, צוליג איבערפראדוקציע

 דדע־ םון פארקױף דעד־ איז גוםער א געװעז איז םעזאז
 גע־ האט ער געװײנליך. וױ העכער געװען איז סעס

 צײםװײליגע א דין קען פאדבעסערונג די אז װארענם,
 גמםטיג מױוען איז װעםעד דער װאס דעם צוליב

 דער דײץ־ קײף־קראמט פאדגרעסעדםעו־ דעד צוליב און
 גע־ ער האם — פארקעם, ״דער םלחפח־פראדוקציע.

 פארגחנ־ די גאמוקומען שטרעמן מוז — מאו־ענם,
 װאס ארבעםער און מזשמיז די םיט נאכסראגע םערםע

האבעז״. זײ

 נעםם באארד דזשאינט קלאוק
 בײם שטעלונג פעםטע

פרייזען םעטלען
מענע־ גענעראל פײנבערג, ישראל װיים־פרעזידענם

 ױניאן קלאוקמאכער באארד דזשאינט דער פון דזשער
 פעםט שטײם ױניאן די אז באריכםעם, יארק, נױ אין
 אר־ פאר פרייזען די אז פאדערען, צו באשלום איר בײ

 לױם גענוי ווערען געםעםעלט זאל פאל־סעזאן דעם בעט
 די לױט פאר. שרייבט אגרימענט דער װי גרעידם די

 קײן מער ניםא איז טרייד׳ אין באדינגונגען איצםיגע
 די און פרייזען סעםלעז בײם מילדקײם פאר בארעכםעונג

 צו פארדינסטען און פרייזעז די קריגעז מוזען ארבעטער
בארעכטיגט. זײנען זײ װעלכע

 דורך אז גערעכענט, אפנים האבען בעלי־בתים די
 אױם־ געלינגען ױי װעם פרייז־סעש־עלמענםם די פארציען

 האט ױניאן די ױניאן־פארםרעטער. די צומאטערען
 אר־ ניט לאזם און שטעלונג פעםקע א גענומען אבער

 רעזול־ אלס גארמענט׳ס. נים־געםעםעלםע אויף בעםען
 די לאין, ביליגער דער םון שעפער פילע אין איז םאם

 אין איצם ארבעםען עס געווארען. אפגעשטעלט ארבעם
 לאין בעםערער דער אין שעםער די בלויז שוואונג םולען

 די אץ ײאד םיז ארבעטען בעל־מלאכות די וואו ארבעם,
 האבען בלי־בתים די וואו לאינם, ביליגע די אין שעפער

שםערונגען. אן פרייזען די געםעטעלם
האנד־ דער מיט נאטירליך זײנען בעלי־בתים די

 איז םעזאן דער פרידען.צו נים ױניאן דער פון לונג
 ביז־ דינען וואם באשטעלומען די פריער. א יאר דאס

 געוױינליד װי גרעםער םיל זיינעז ארײגגעקומען איצם
 אויפצו־ געהאם חשק אוודאי וואלםען די צייט. דער אין

 אבער מעגליך, װי שנעל אזוי באשםעלוגגען די מאכען
 לוים צאלעו, צו מחויב זײנען זיי וואם פרייזען די צאלען

ניט... חשק קײן זיי האבען דעם אויף אגרימענם, דעם
 די םון םארדינםטען די העכערען צו באשלום דער

 םע־ גרעיד די אויף פעסט באשטײן דורך קלאוקמאכער
 לאקאלם, אלע פון געווארען אנגענומען איז טעלמענטם,

 בא־ דזשאינט קלאוק דער אן אנגעשלאסען זײנען וואס
 און דריי און נײן לאקאל .35 ,117 לאקאלס ארד.

 ביי באשלוםען דעם װעגען אנגענומען האבעז צוואנציג
 דער םון םירערשאפט די מעמבער־מיטינגען. דיערע

 נים זיך װעם און פאליסי די דורך םירט באארד חשאינט
אינזיכם. דער אין בויגן לאזען

 דאס, באגרײפעז וואם בעלי־בתים קליגערע די
 שוין ווערט שעפער זייערע אין און גרעיד לוים םעטלען

 אויך וועלען איבעריגע די געאדבעמ. געשמאק גאנץ
שכל. צום קומעז מוזען

 ביזנעס־אגענט, ליובאװ, הײמאן ברודער
צעשלאגען. שװער

 לאקאל םץ ביזנעם־אגעגם לױבאװ, הײמאן ברודער
 געװארען באפאלען ױני, םען20 דעם פרײטאג, איז ,117
 שװער איז און גאס, טעד37 דער אויף גענגםםער, א םון

 אװעקגענומען געמוזט האם ער געווארען. צעשלאגען
 די םאדנעם אים האם מען ײאו האםםיטאל, אין װערען

דואוגדען.
געווא־ געמאכם אמ לױבאװ׳ן אויף איבערםאל דער

 גע־ א םון שאפ םון אמיסגעגאנגען איז ער ווען רען.
 םעםלעז געטאנגען אח ער וואו קלאוק־חשאבער, װיםען

 םיט צתאמענשטױם שארםען א געהאם האם אוץ פרײוען,
 געפאדערם האט ער וואם פרייזען, די איבער באםעם די

ארבעמער. די פאר
 דער נים איז לױבאװ, ברודער אויף איבערםאל דער
 אײ־ םיט איז זעלדיז בתדער אויך אזא. םאל ערשטער

 בחקלין, אץ געװארען באפאלען צוריק מאנאטעז ניגע
 םאחואונ־ שווער איז און ױניאן, דער פון אםים נעבען

 גן־ נים־פלינק אפנים איז פאליצײ די געווארען. דעט
 ױניאז־ א אטאקירעז װאס גענגסטערס, די כאפען צו נוג

 *רבעםער די *ז פלאן, א געװען וואלם אםשר באאמםען.
מז צו םאז קעגען זײ װאס זען, זאלען אלייז שי  זײערע בא

? םארםרעםער

 ארבעטער סוט סנאו פאר לח־העכעחנג
סראפט. אץ אריץ

עי. םען22 דעם מאגםאג,  קראפם אין ארײז איז י
 רייז דער ארבעםער. םוט םנאו אלע פאר רעיז דער

ם. 10 באםרזנםם ראמנ ,___ ____ י
לאימיל פמ מעגעחשער חעלער, י. וױיס־פרעזיז־צנם
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ױלי, *
 און ארבעםער די צו םײ בריף ארויסגעשיקם ד,אט ,106
 אעעװיזעז, ווערט עם װעלבע אין באלעבאטים, די צו םײ
 װעל־ ארבעםער, אלע פאר בינדענד אמ העכערוגג די אז
 ,אינ־ דער פון שעפער די אין באשעפטיגם זײנען כע

אםאםיאיישאן׳. ווער נאװעלםי און טשילדרען פענםם,
 העלער מענעדזשער האט צײם זעלבער דער אין

 ײ־ דער געבען וועט העכערונג איצםיגע די אז ערקלערט,
 ארגאניזאציאנם דעם אנצוהויבען מעגליכקיים א ניאן

 דיגען װעלכע ארבעטער, םום סנאו די צזוישען קאמפיין
 איג־ דער אין ניט־ארגאניזירט. געבליבען איצם ביז

 איבער זיך געפינען ערקלערם, העלער האט דוסםריע,
 רוף דעם אויף װארםען וועלכע ארבעטער, טויזענט 10
אן. דער םון  טויזענטער אלע די וועם העכערונג די י״י

 די װאם וױמען טרייד אין ארבעטער נים־ארגאניזירםע
 שכירות אין םײ קריגען, ־שעפער ױניאן די םון ארבעטער

 אר־ די גיט ױניאן די וואס באשיצוגג, דער אין םײ און
ארבעטער. גאניזירטע

 נאװעלטי באטאן, סאװערד אין
טריידם פלאםטיק און

 און באםאז דער םרן מענעחשער םעלדםאן, מארטיז
 בא־ ,132 לאקאל ױניאן, ארבעטער נאװעלםי פלאסםיק
 די אויםגעארבעט שוין האם לאקאל דער אז ריכטעם,

 בתים בעלי די שםעלעז וועט יוניאז די װאס םאדערונגעז
 םרייד• אין אגרימענם נײעם א םאר קאנפערענצען די אין
מחגדיפא די אעעגומען און דיםקוםירם שױן ןנ

 עק* דער םון מיטינג געםײנשאפטליכען א םון געװארען
 גום־ איז און שאפ־טשערליים די און באארד זעקוםיװ
 ®ח פאחאםלונג אלגעמײנער אן פון געװארעז געחײסעז

םיטגלידער. די
 עגדליד 132 לאקאל האם קאמף, לאנגען א נאך

 ׳״םופיריאר דער טיט אגרימענם אן אונטערגעשריבען
םירפע. קרעםם׳ אײװארי

 פראדוקטם ״רעקס דער םון ארבעטער הונדערם פיר
 װאך א געװאונען םאנאט דעם האבען קאריארײשאף

געצאלם. טיט װאקאציע
 אנגעפירט האט לאקאל דער װאם צײם, דער דװ־ך

חי, נױ אין ארגאגיזאציאנם־קאפפײז דעם שוי  א האט ח
 אר־ די םטרײק אין ארונםערגעטםען *•־'״יאן אי. םי.

 אםעריקא׳• אװ קארפארײשאן יגאםאן דער פון בעסער
 אין ארײנמישען געװאלם ניט זיד האם 132 לאקאל
 םםרייק דער קאמפליקאציעם. אױםצוםײדען אום םםרייק

ד איו מ  םע- איז טאנגעל איבער געגאנגען פארלארען א
 צװ־יק־ אםיציעל עגדליך איז אח פידערשאפט חיגער

 נאטירליד, האבען׳ ארבעםער די עז■ארװגע גערוטען
אינטערנע־ פמ *יחנר דערפאר״די *רײז דעם באצאלם

-----  ̂ -  — > -----■ •t  1  דער םרן ארבעטער די אז אבער׳ פילען לאקאל שאנאל--------------
 באלאנגם װאס םרײד, דעם םון םײל א זײגען פירםע

 םים־ גרעסםע די האבען זײ ארגאניזאציע. זײער צו
 און חעלםעז צו זײ זוכען און ארכעםער די נדט ■אםיע

ױז  פירעז מחעז זײ װאס קאםף שװערעז דעם ערטוםעעןז
באדיעונמז• בעםערע פאר

ל א ת א ט 121 ל ר ע ד א ע פ ר ע כ ע ת ח ת י כ  ש
ען און ג נ רו ע ם ע ב ר א פ

אן ארבעםער באטאז קאווערד די ״י  121 לאקאל '
 צו בריף ארויסגעשיקט האט אינםערנעשאנאל דער פון
 פיז פאדערעו די אז םעלדוגג דער פיט בתים בעלי די

 שכירות זײ אױף חעכערונג א באארד םםאביליזײשאז דער
 פארבעםע־ אנדערע פמ *אל א און ארבעםער אלע פון

טרייד. דעם םםאביליזירעז צו רונגען
לאקאל׳ םון םענעדזשער קײרצםאן, ניקאלאס וױ

 די אױף חעכערוגג די יוגיאן די פאדערט איבער׳ גיט
 ירײ־ פון שטײגען דעם איבער ארבעטער די פוץ שנירזוו

ן לעבעגם־םיםלען. אויף זן
זײ־ פאדערם יוניאן די װאם פונקטען אנדערע די

ל יזעדאד :גאן  דעד טיס רעדזשיםטרירען זאל תבית גן
 יתיאגי■ ;ארבעם ער װעלכע פאר פירמעם די יוגיאן
רןן  די ארן שיק״איגגלאו די ארבעטער, נןףל״חעד די זי

ן ט ל ו פ א ען רן ן ן ל  ביז דינעז װעלכע שאטעד, די אין ו
ם אי*ט  ןדוערטײם־ פשאפעןא ̂ ;אדגאגיױדט געװען ני

ס ן װ ס, ן ד *  באשעטםי־ קריגען זאלוו ארכאסער מ
מג סחדמסו ך* װי בתים באלי ךי <ז m ג  יאלאז תי

p h i  w נ ד ןן ן y או w 1<ראדוקו ד> m i'm, וױיל 
ן זיי סן ן ץ ארכאט די אװאק נ ל די • םלאכית• מ

א אריין גיים וואקאציעם באצאלטע  םער און םער א
 דעם ױניאנם. לאקאלע אונזערע םון פראקםיק דער אין

 האבען וואם יארק, נױ איז לאקאלם םיר האבען מאנאט
 יואקאציעס באצאלטע מיטגלידער זייערע םאר געוואונען

 אנגעהויבען בתים. בעלי די מיט אגריםענטם די אין
 דעם םון וואקאציע־געלט די מיםגלידער די אויסצאלען

 געווארען געזאמעלם צוועק דעם םאר איז וואם םאנד
בתים. בעלי די םון צאלונגען די דורך

 האם מיםגלידער די צו געלם םומע גרעסטע די
 מאכער דרעם הויז און דרעם טשילדרען די אויםגעצאלט

 גרינ־ הערי פרעזידענם וױיס וױ ,91 לאקאל ױניאן
 צען האבען באריכםעם, לאקאל, םון מענעדזשער בערג,

 אוים־ געקראגען לאקאל דעם םון מיםגלידער טויזענם
 אױםגעצאלט איז געלט די דאלאר. 190,000 געצאלט

 גע־ האם און פערזענליך מיטגליד יעדען צו געווארען
 בא־ אויך זיך האט לאקאל דער וואכען. צוױי דויערט

 האט םיטגליד יעדער װאם געלעגענהייט דער מיט נוצט
 געבען צו געלם, די גאד לאקאל איז קומעז געדארפם

 צו אונםעחוכונגען עקס־רעי פאר געלעגענהייט א זײ
געזונד. זײער םארזיכערען

 לאקאל ױניאז׳ ארבעםער בראזיער און קארסעם די
 דאלאר 17 צו םיטגלידער די אויסגעצאלט אױך האט 32

 א וױעיגםםענס לאקאל אין מיםגליד א איז וואם יעדען
 ודי־ דינען װאס די װאקאציע. װאך א פאר יאר םולען
אי א ױי ניגער מך יוגיאן, דלר זייז י  ־אר■ עזאגרקעג הא

 דער צו געהעחנז זײ וואם צײט דער לױם פארציאנעל
ױניאז•

 גא־ לאקאל, פיז מענעדזשער םנײדער, אברהם וױ
 מאםען א אראגזשירען צו ױניאז די ■לאנעוועט ריכטעם,

 דעם םאר יוניםי־הױז אין םיםגלידער פון ארױםםאר
 אז עחוארםעם, םען יולי. טען12 דעם פוץ װיק־ענד
 ארוים־ זאלען ־םיטגלידער32 לאקאל דיונדערם עטליכע

תפע דער םים פארעז  װעם זײ םח צאל גרױםע א און ג
טי אין פארברענגען תי װאקאציע• זײער י

האט, 25 לאקאל יוניאז פאכער װײםט און בלאוז די
 קרײנד־ טשארלם ודײס־פרעזידענם פון באריכט דעם לוים
יאר דאם אױסגעצאלם לאקאל, פון םענעדושער לער,

װאקאציעס. פאר מיםגלידער די צו דאלאר 87,000
 פאר בלױז איז ערקלערם׳ קרײנדלער וױ סומע, די

 אגרי־ דעם לױם מאם איז אורזאך די יאר. האלכ אײן
 דער צו צאלען אנגעזזױבען בתים בעלי די האבען מענט,
 װא־ פאר׳ן •עי־רן^ זײער םון •ראצענט דרײ די ײניאז

 װען יאר נעקטטען יאנואר. אין ערשט קײשאן״םאנד
 וואקיישאן־ #ולען זײער קריגען וועלען ׳ארבעםער די

 װערען אױסגעצאלט װעט װאם סו&ע די װעט בענעםים,
ר אנםרעפען מ דאלאר. םויזענם םופציג און הונדערט אי

 צו ארײנגעשיקם אױך האט קרײגדלער םענעדזשער
 װאם דאלאר 8,000 *או־ טשעק א דובינםקי ■רעזידענם

 פאר׳ן בײגעשםײערם תאבען טאכעד וױיםם און בלאוז די
 מלזזםה־קרבנה^ די פאר הילםם״פאנד איגםערנעשאנאל

 םאג האלבען דעם דורך םוטע די געשאסעז האכען זיי
 ■רע־ צװעק. דעם פאר געגעכען האכען זיי װאס ארבעם
 אינטער־ דער םח נאםען »יז חאט דובינטקי זידענם

 לא־ פיז םיטגלידעד און פיראד די געדאנקם נעשאגאל
 ער־ און בײשטײערדנג ברײטזןארציגער דיער פאר קאל

 ביישפיל שײגעגדעז א געגעבען האבען זײ אז קלערם
 םיםגלידעד די םח אידעאליזם איץ הארציגקײם דער פון
ל זײער און טמפי  פון קרבגות לײדעגדע די םים םי

םלחסזע

 דעפארט־ טאון אװ אוט איםםערן
 צום| ביעעטראגען פיל האם םענם

אינטערנעשאנאל פון וואוקם
*m  ^ | k H k L k k k k |k  •% •* M M ■  m     -  אמזער װאס םיםגלידער p* *ואװאוקס דעם וװ

 תאט מאגאט, דעם םארצייכענם האם אינטערנעשאגאל
ם םאמ אװ אוס איסםעת דעד מנ ם ר א מ ד אונםער ד דן

- -  _ ----- ------------ ■ ■ ■ M M  M f t M M I M M i M l i l  M M  t t M M M M M l l kבײ• װ^גדעד״ חערי •רעזידעגם״ װײס ״יח מרומלסרגג 
ר אחוץ סײל• וױמױמנו א גצטראתז  םעםעלמנט דן

מ צװײ די «ץ רוי  חאבעז םיר װאס דראס־שאפער ג
מי r* דדאס״ •םיױפדאוער די ס,דערטאג םריהער שדיז « 

מ װאם איגקארפאדײםעד*, דאגחיל, ״נ ד rK ז ח

<  1941
 אױן סאנאם דעם איז דעפארםםעגם, דעם פון טאריע

 דער םים אגרימענם ײניאן א געװארעז אונםערגעשריבעז
 נארװאלי^ סאוםה פון קאםפאני״ בעטהראונ ״ראבהאר

 םירמעס בעטהראוב גרעסםע די םוץ איעע קאנעםיקום,
 מענערשע אײף ארבעטער 400 ארום באשעםטיגם װאם
באםהראובם. םרױען און

 גןך ארבעםער די האבען אגריםענם דעם דורך
 אויף העכערוע א שאפ ױניאז קלאחד א אויםער וואונעז

 א און ײ»ד א דאלאר האלב א און אײנם םןו שכירות די
 םירםע די ײאן־. א דאלאר האלב א םוםצען פון מינימום

 צו אגריםעגם אונםער׳ן פארטליכםעט אויך ײד האם
 םים וואקיישאן וואך א שאפ אין ארבעטער יעדען געבען

 דער אין צאלען דורך 1941 אין .אנהויבענדיג געצאלט
 דעט םאד פעי־ראל איר פון פראצענט געוױסען א ױניאן

 אדײן אייד זיינעז אגרימענט דעם אין פאנד. וואקיישאן
 פאדערען צו ױניאז דער םון רעכם דאם וועגען פוגקטען,

 לע־ אױף קאםטען די ווען שכירות די אויף העכערונגען
 אר• געזעצליכע די אויב אז שםייגען; בענם־מיםעל

 אינדוםםריע דער פאר פארקירצם װערען בעםם־שםונדען
 די דארםען געהעכערם, ווערם לוין מינימום די אדער

 װײניג• און שםונדען קירצערע די קריגען ארבעםער
 געזעצליכען דעם םון מער דאלאר האלבען א םטענם

םרייד. אין מינימום
 דער םים אגריםענם דעם אונםערשרייבעז מים׳ן

 געשלא• אינםערנעשאנאל די האט קאםפאני״ ״ראבהאר
 קאם־ םארביםענםםע די םח איינעם םון קאפיםעל א םעז
 א געגעז סירען צו אױםגעקומען איר איז עם ױאם םען

 אג״ דד האם קאמף דער מאנוםעקםשורער. נים־ױניאן
 פיגף איבער געדויערט האט און 1935 םוף געהויבען

 דדעם קאטען דרעם, טשילדרעז די האם 1936 אין יאר.
ר געטי,ראוב אמ סל מ ד ד 91 לא׳קאל יתיאך * דןזז  ם

 וױיס־ םון םירערשאםם דער אוגםעד אינטערנעשאנאל
 געגען םטרײק א גערוםען גרינבערג. הערי •רעזידענט

 חד איז קאפאאני״ -ראבהאר די כאטש סירמע. דער
 גערעכענם דך זי האט הײנם, װי קלענער געווען מאלט

 הןט און םירםעם באםהראוב גתיםע די םח אײנער םאר
 םםדײ^ דער םלאכוו^ בעל 250 ארדם באשעםטיגם

גל־ אנגעפירם איז װאכעז, 32 געדױערם האט וועלכער
M i h  k k k k t e k M |k k t a k k 4M k  M k M k t a f t ■ ^ ■  M M i  M i i ■  k k k te k k k kנײדע טת םארביםןןנקײם גרעסטער דער םיט װארען 

 מ־ אויפגעגעבען דעמאלט איז סטרײק דער צדדים.
 םירםע די װאט אינדזשאנקשאנס רייהע א צוליב װארעז

 איגחשאנק־ ךי יוניאן. דעד געגען ארױסגעקראגען האט
 זיד קעז םעז װאם שםרענגםםע די געװען דינען שאנס

 די געװארען פארכאטען איז נאר גיט פארשטעלען.
 םטרײק־ אגדערע אנםירען אדער פיקעטען צו סטרייקער

אן די נאר םעטיגקייםען. מי  געװארןן פארבאטען איז י
 זײ שםיצען אדער בענעםיט םטרײקערם די צאלען צו

אנרערש. עסדואט םיט אדער סיגאגציעל
 ביז םטדײק נאכ׳ן ציים שםיק א געגוםען האט עם

אן די תי  צו ארכעט דער צו גענומען וױדער זיך האט י
 םאל דאס םירמע. דער םיז ארבעםעד די ארגאגחירעז

 אװ אוט איסםערן דער אוגםערגענוםלן ארבעט די האט
 װעלמד אינטערנעשאנאל, דער פון דעפארםםענט טאון
 װײם־טרעזידעגט געגענד• יענעט אין יודיםדיקציע האט

 אנ־ ארענם ארגאנײזעד באשטי&ט האט װאנדער הערי
 אושר צאל א קאמפיין. ארגאניזאציאנט דעם צוםירען
 אים האט םםעים קאנעטיקום פון איז םטעף ®ץ נײזערם

 דעד װאס ציים גאגצע די אדבעט. דער איז געהאלםען
 האגתר וױיס־פרעזידענם האם אנגעגאגגען איז קאםטייץ

די ביז אדבעט• דער אױף אױםגעפאםט •ערזענליך
■  fek te  ■H kM  k M  t  —-    k k  k k k k k k k  k k |k lk  k |k k k f c kתת פיד די םץ העלםם א איבער געװאונעז האט ױניאן 

 אלם שא• אין באשעפטיגט ווערען װאס ארבעטער דערם
 קאגםערענ־ און פארהאנדלונגעז לאנגע גאך םעםבערס.

װ אמ םאםיד, ל. םר. אײגעגטיטער, דעם מים צעז  מדל
געווארען• אונםערגעשריבען אגרימענם דער

a שכירות חעכערע t ארבעטער. 25נאךס
את־ לאקאלם אין מיםגלידעד חונדערם צװײ גאך

 "Tt טאוץ אװ אום איםטערן פון ױריםדיקציע דער םער
 ״ ״ חעכערתמז געקראגען טאנאט דעם האבען ■ארטמענם

 אגריסןנם, פון סערםק טיטען אין שכירות זײערע אױף
P םענעױושער אסיססענם האראוויץ, י. באריכטעם i 

דעיארםפענם. דעם
 ור ארן ״ברענער פון ארבעםער הונדערם איבער

 ױדד.ויוש גיו בעיאן, איז שא■ דרעס םשילדרען א גער״,
 *P* וײא 1 דאלאר 1 <ץ טאדמגתא א געקראגעז האבעז

*•) םײזײ םון פארתאגדלונגען די דודך שכידות די  ו
ם םשילדדזװ «ץ וש<רדעג;מ ת •3B1 יזא 220 טלאשאל ח

 טאיל״ו ״םראיאז דער פון ארבעטער ציגזיבא יד
W יאר^ ניו טראי, אין ®ירמע דדעס טשילדדןן א pi 

ו א דאלאר 1 ®יז חאמרוגג א געקראגעז אייד 1• מי

 םירםע דער םיט פארהאנדלונגען די ױלי. םען1 דעם
 םאר־ אינםערנעשאנאל קאםיגגם, קארל אנגעםירם האם

םראי• אין םרעםער
 האבען שעפער, צוױי די םון ארבעטער די אחוץ

 אין־י* פאכען קלענערע די םון םיטגלידער דרײםיג נאן
 שכירות די אויף העכערוננעז געקראגען שעפער אײניגע

ײאך• א דאלאר 2 און 1 םח
לא־ וועםטשער די םון מענעחשער ריעף, לואים

 אפעריײ 41 די אז באריכטעם, דעפארטמענם, םח קאלם
 געקראגען האבען קא. דרעס לעםליע דער םון םארם

 א דאלאר 5 ביז 1 םון שכירות די אויף העכערוגגען
 אגגע־ האט ארבעםער אלע םאר העכערוגג די װאך.

 3 סון דודכשניט א אדער וואך, א דאלאר 123 םראםען
ארבעםער. 41 די פאר דאלאר

 אינ־ קליידער פרױעז דעטראים
ױניאנידרם פולשטענדיג דוםטריע

 דעפארט־ טרײד גארמענט סאטען
 טיטגלידער צו קריגט טענט

רותשכי העכערט און
 דעפארסמענם, Tײlם גארמענם קאטען דער אויך

 עלײעם וױים־פרעזידענם םון םארוואלםונג דער אונםער
 צום מאנאט דעם בייגעשםייערט פיל האט רײזבערג

 און מיםגלידער אין אינטערנעשאנאל דער פון װאוקם
 אין ארבעטער די פון באדינגונגען די פארבעםערען אין
 םעםעלםענם דער און סםרייק דער םעריטאריע^ דק
 און וואלםהאם אין קא.״ דרעם מעיד .באםםאן דער םון
 װעגען פענםילױידניע, םעיר, אין מילם״ ניםינג ״בעלל די

 אנגעםירם איז געשדיבען, שוין האבען מיר װעלכען
 װיכ־ צווײםער א דעפארטםענט. דעם םון געװארעז

 געװארען ארגאנידרם םאנאט דעם איז וואם שאפ, םיגער
 יונ־ דער םים אגרימענם אן אונטערגעשריבען האם און
 און קאטעז א קא.'׳ םראק םיים ״דזשאינם די איז יאן,

 פענםילזוײניע, װילקעםבאר, אין םירמע דרעם רעיאן
 אר־ די ארבעטער. 350 באשעםםיגט װערען עם װאו

 אגרימענם דעם דורך האבען םירמע דער אין בעםער
 העכע־ א אץ ארבעםם״וואך שםונדיגע 35 א געװאונען

 םארהאנד־ די שכירות. די אויף פראצענט 12 פמ מנג
 וױים־פרעזי־ אנגעםירם האבען םירמע דער מים לונגעז
 ספע־ דעם םון םםאלבערג לואים און דיתבערג דענם

דעפארםמענט. ארגאניזאציאנט ציעלעז
 איז מאנאט דעם סעםעלמענט װיבטיגער צוױיםער א
 םיט אגרימענט ױניאן א אונםערשרייבען דאס געװען

ד  אםםטערדאם, פין ״jp אנדערגארםענם .קאם־ריים מ
 אנטי־ פארביסענסטע די םון אײנע פירמע, די יארק. ױו

 באשעפ־ םרײד. אונטערוועש םרױען אין םירמעם nr״’
 אגרי־ דעם דורך ארבעםער. הונדערם איבער םיגם
 שכיתת די אויף העכערונג א געװאונען די האבען מעגט
 סון םיניםום דעם געחעכערט ארבעטער; אלע סאר
 א ארײנגעשריבען און וואך, א דאלאר 16 אױף 14

 םרײד אין םיניםום געזעצליכער דער אויב אז שנקם,
 ארבע־ די םאר םינימום דער דארף געהעכערט, ײעו־ם
 דאלאד. 17 צו װערעז געהעכערם אױטאמאטיש מר

 6 ביז 3 םוץ העכעתנג געקראגען האבען קאםערם די
r trװאך. א «־

 דע־ דער האט אלײן םעטעלמענטם דרײ די ײיד
 םים־ נײע טױזענם *וױי ארום צוגעקראגןן ײרסמענם

 זײעחנ םארבעםערט םיל און nr״’ דער אין גלידער
 אין אז אן״ אבעד וױיזם רײזבערג ארבעםס־באדיגגונגעז.

 דעאארט־ דער האם מאנאטען זעקם לעצםע די פמ םשד
 שעפעד נײע דרײסיג ארבעט זײן דורך ארגאגיזירם םענט
ארבעםןר. םױזעגם פיר ארום םיס

 מאנוסג ̂םאנבורי «ון ארבעטער 160
װאתאןױע און שכיחת חעכערע ידיגעו
גאר־ קאטען דער מים אגריטץנט דעם באנײען ביים

 חאט ״.4P מאנוםעקםשוריגג ״םאגבורי די פירמע׳ פענס
n יי rir מ־ » ארמםעד 150 די םאר געקראגעז  חע

ײזד א אוז שכירות די אױף יראצענם 10 פון ימג
M M M ■  ■ H M  M M A M A i k l ■  k » l  k k    M M k M k M k I M t  — *■M H W jאלםער דער ארבעטער. אדע פאר ״אקאציעם 

מן אגריםענם דעם יולי. םוף אױם גײס אגריפעגם א  ח
מן רי ש א מדג  רײו־ װײס־פחנזידענם יתיאן דאר פאר י״

דיסנד r* גינגאלד דײװיד סושערוױיזעז־ סםייס מדג׳
4<י* ס»ל <דוש<ד1מי ייקם

 אינםערנעשאנאל ביאלים, מארים פרעזידענם ווײס
 די אז באריכטעט, םיטעל־וועםם, דער אין םארםרעםער

 טרײד פרױען־קליידער אין שעפער אפען דריי לעצםע
 געװארען ױניאניזירט מאגאם דעם זײנען דעםראיט אין
 פרא־ הונדערט איצם איז שטאט אין אינדוסםריע די און

 אינ־ דער םון קאנטראל אונטער׳ן און ארגאניזירם צענט
טערנעשאנאל.

 איז שעפער נײ־ארגאניזירםע דריי די םון איינער
 געווען איז דאם דיױױדםאן. מעקם םון קלאוק־שאפ דער
 דעטראים. אין קלאוק־שאפ ניט־ױניאז אײנציגער דער
 ארגאנייזער, איגטערנעשאנאל םון באריכטען די לויט

 צוקערמאן, םענעחשער לאקאל און פלאטקין, אברהם
 םטרייק א אנצוםירעז געווען געצוואועעז ױניאן די איז

 האט זי ביז ציים וואכען םיר םאר םירמע דער געגען
געםעטעלט.

דרעס־פירםעם. דינען םירםעם צוױי אגדערע די
 ארבע־ 230 באשעםםיגם קא.״ גארםענם ״לעדערער די

 הא־ אגרימענט דעם ײרך דרעםעם. קאטען אויף טער
 א שאפ, ױניאז קלאוזד א געװאונען ארבעטער די בען

 גע־ איז םיניםום דער און שכיחת די אויף דיעכערונג
 צו און גלײד מאד א דאלאר 15 צו געווארעז העכערם

םעפטעמבער. טען15 דעם םון ײאד * דאלאר 17
 דרעם סילק ״םםײליש די דרעם־םיחםע, צוױיםע די

 דעםראים. אין םירםעם עלטםטע די פון אײבע איז ס*״,
 באעומי |W דדעסעס לאין״םילק בעםערע א פאכם ד

 אגרימענט דעם דורד ארבעםער. םערציג ארום טיגט
 העכערתג באלדיגע א געקראגען ארבעםער די האבעז

 מאם באדינגובגען זעלביגע די און שכירות די אויף
 דרעס־ אין אגרימענםס ױניאן די איז אגםהאלםעז זײנען
 טיט אן נאד געהעז קאנפערענצען שיקאגא. פון טרייד

ױניאן. דער סח םאדערונגעז אײניגע װעגען םירםע דער
 םארהאנדלונגען די און ארגאניזאציאנס־ארבעם די

 םח געװארען אגןעפיירט דעען םירםעם צוױי די מים
 לא־ און פלאםקיז אברהם ארגאנימער אינטערנעשאנאל

צוקערמאו• מענעדזשער קאל

 םון קא.״ טאנופעק. ״ריא מיט אגרימענט
שבירות העכערע מיט באנײט מילװאהי

 מילװאקי דער פח םענעחשער דער דאלניק, בען
 םעלדעם, אינםערנעשאנאל, דער פמ באארד דזשאינם

 גרױםער חנר מים אגוײפענט דעם באגײם האט ער אז
 און ״4P מאגוםעקסשחײנג ״ריא םירמע דרעם קאםען

 ארבעםער. די םאר םארבעםערונגען װיבםיגע געקראגעז
 ארבעםער, םענער אלע האבעז אגרימענם דעם ײרך

 שםיק־ארבע־ די םײ און ײאך םמ ארבעםעז ױאס די םײ
 שםונדע אױם׳ן סענט 5 פון חעכעתנג א געקראגעז טער,

 שטוגדע. אױם׳ן סעגם 3 — םרױעךארבעםער די אח
 װאכען 45 םים גאראנטירם אייד דיגעז ארבעטער די

 מיני• די געצאלם. פיט װאקאציעם און יאר א ארבעם
 א דאלאר 15 צו געװארען געחעכערט אמ םקעיל םום

 אר־ התדערם עלף ארום באשעםםיגם םירםע די װאד•
בעםער.

 io הריגען םאוטה דער אץ קלאוקמאכער
שכיחת tm העבעתננ ®ראצעגמ

םופערח׳ײ־ קחױנדלער, םשארלם •רעזידענם וױים
 און באלטיםאר אין ימיאן אינטרנעשאנאל דער «ון זער
 פאר־ לענגערע נאך אז מעלדעם, געגזננדען, ארוםיגע די

 שטעט יענע אין בתים בעלי קלאוק די םים האנדלומען
 חעכע־ אלגעםײנע אז קריגען צו געלונגען י״יאז דער איז

 *רא־ צען םון ארבעםער די פח שכירות די אויף תנג
 אויפ׳ן געפאדערט nr״’ רי האט העכערוגגען די צענט■
לעבענם־םיטעל. אויף קאסטען העכערע די פון גרונד

 געקראגען האבען װאט קלאוקמאכער, די צוױשען
 אוכעעםער די זײגען שכירות, די אױף העכערונג די

 װעלכע ודירדזשיני̂ז גארפאלק, אק ארבעטער הונדערם
 אינטערנעשאנאל. דער פון 202 לאקאל צו באלאנגעז

 וועמעז מיט באלםיםאר׳ אין פירפע קלאוק ערשםע די
״ די 'nr העכע־ די געקראגעז און פארהאנדדלם האם 

 קארפארײשאױ, רקוסטא ״לואיס די געװען אח רוגג,
 צויײ אירע איז ארנעטער 600 ארוס כאשעפטיגס װעלכע
 אין ארבעםער 500 נאן־ און באלםימאר זדן שעפער

 פענסיל־ חעריםבור^ און יארק איז שאפער אירע
העמ־ א גאקראגצן י״יאן יי האט דארס אױך װײניצ.

 נעקםםע די שכירוו^ די אויף םראצענט צעז םון רונג
 ױניאנ׳ם דער גאכגעגעבען האט וואס םירמע, קלאוק

 קאםפאני׳ קלאוק ״זעלדין די געװען איז םיאדערונגען,
 בעל־ 150 ארום ארבעםען עס וואו באלטימאר, םון

 אח באלםימאר אין קלאוק־שעפער אנדערע די מלאכוו^
 איצם און ביישפיל דעם נאכגעפאלגם האבען אומגעגענד

העכעחנג. די געקראגעז שוין קלאוקמאכער אלע האבעז

I געגען געװינט אינטערנעשאנאל 
אינדזשאנקשאן דאנעלי״ ״נעל

 אן םירם אינםערנעשאנאל אונזער וואם קאמף דער
 דרעם ױגיאן־םרעםערישער דער געגען געריכטען די אין

 מיזורי׳ סיםי, קענזעם םון קאםפאגי׳ דאנעלי ״נעל םירמע
 געוואונען מאנאט דעם איז יאר, םינף לעצטע די םאר

 דעם םון אנםשיידוגג איינשםימיגע אן דורך געווארען
 דער דורך אפילם. אוו קאורם סוירקוט םםייםם ױנײטעד

 םירםע דער פון קלאגע אריגינעלע די איז אנטשיידונג
 נים־גילםיג אלס געווארעז ערקלערם ױניאן דער געגען

 ארױס־ האם םירמע די וואם איגדזשאגקשאן דער און
 אינטערנןישא־ דער פארבאםעז האם וועלכער געקראגעז

 דדע־ די םארקױפען וואס סםארס די פיקעטען צו נאל
בםול. את םירמע דער פזן סעם

 וױכםיגקײט גרעםטער דער םון איז אגםשיידונג די
 לאנד. איבער׳ן באוועטנג ױגיאן םרייד גאנצער דער םאר
 פח־ צו רעכם א האם ױניאן א אז םעסם, שםעלט עס

 דורד קאםטאםערם םון םימפאםיע די געװינעז בירען
 קריוױ זאי ג?[נאדינגוארבעטס־ב די מיט זיי באקענען

 לם װלז אפיא םירמע, א געגען ארבעםער די םח דעס
 גר״ם אוים׳ן שאפ. אין םטרייק קײן נישםא אפיציעל איז
 נעל די האם באיקאט״ .םעקאנדערי םון טענה דער םון

 געגען איגחשאנקשאן דעם ארויסגעקראגען קא• דאנעלי
אינםערנעשאנאל. דער

 זיד האם קא.״ דאנעלי ״נעל דער געגען קאמף דער
 באשעםםיגם וועלכע םירםע, די .1937 אין אנגעהױבען

 האם דרעםעם, לאין םייערע א אויף ארבעטער 700 ארום
 פארזוך יעדען אונטערדריקט האנם איתערנער אן מיט
אן. א איז זיד ארגאניזירען צו ארבעםער אירע םון  י״י

 ארבעט; דער םמ געװארעז אנטזאגם דינען ארבעםער
 האט און קאםפאני־ױגיאז א ארגאנמירם האם םירמע די

 אטײ־ שאו קלאתד א איר םיט געשלאםען כלוםרשט
 טשעק״אף דעם אײנגעםירם אםילו האם מעז םענם.

 ארונםערגעגוםעז אמ nra״ קאםפאני דער פאר סיסםעם
 אינ־ די ארבעםער־שכירות. די םמ איר פאר דױס די

 אױםקלערונגם־קאם־ אן אגגעהוימז האם םערנעשאנאל
ײז  םון קאסםאמערם די צװישען לאגד גאגצעז איבערץ י
 ווארע. איר פארקױפען װאס סטארס די און פירפע דעד

 אן ארױסגעקראגעז דאז האם םירמע דאנעלי נעל די
 םארבאםעז האט וועלכער געריכט, אין אינחשאנקשאן

אן דער  ארי־ םעםיגקײט אה עם װעלכע אנצופירען י״י
פירםע. דער פון ארבעםער די בערצוגעוױגעז

 אינ־ דעם געגען אפעלירם האם איגםערנעשאגאל די
 צוריק־ געדיכט דאס חאט 1938 אין און חשאנקשאז

 אינדזשאנק־ דעם כאשםעטיגט און אפיל דעם געוױזען
 םטײטס יונײטעד אין אועלירט האם ימיאן די שאן.

 צוריק איבערגעשיקם עס האט װעלכע קאורט, םוירים
 אינ־ דעם האם װעלמד געריכט, נידעריגערען א צו

 באני׳יש האט nr״’ *t איז געםאכם בטול דזשאגקשאן
 JP דאנעלי נעל די םירםע. דערי געגען קאמפײן איר
 סײנם איז געריכם םעדעו־אלען צום אפעלירם יאן האט
 דיםם־ צום צודיקגעשיקם קעים די האט יענע אץ פאול
 געװארעז פארהאנדעלם איז קלאגע די קאורם. ריקט

 יןאםיאני די און סאנאט א איבער קאורט דיסטריקם אין
 אינ־ שםרעגגםםע די פון אײנעם ארױםגעקראגען האם

״ ,ל ױגיאן• דער געגען וזשאגקשאנס 'nr וױרעד האט 
 אװ קאודס םױרקוט םםײטס ױנײםעד צום אפעלירם

 nm איצם׳ ביז געצױגעז זיך האט קעים די אפילם.
 די אז אנםשײדתג, די ארויםגעגעבעץ האט געריכם דאם

n אגיציקאמ רדע םון קלאגע אריגמעלע m אינ־ דער 
 דאר און כארעכטיגט געװען נישט איז טערנעשאגאל

בטול• דעריבער איז אינדושאנקשאן
 נ«ל חװ־ געגזװ קאטף דאר װאס צײם דער דורך

 יי חאם געריכטען■ די אין אנגעגאנגען איז ?א■ דאנעלי
 דאר פאר טירסע די פארקלאגס אויך אינטערנעשאנאל

 אקט■ װאגגער דעם אוגמער באארד, ריליישאנם לייבאד
 אדויס־ באירד לײבאר די האם פארחערען, לאננן נאד

 ייר אױפמבץן םוז קאטפאגי די אז באםעל, א געגעבעז
מאס אגרימגם דעם טאמװ בסול און קאםיאני״י״יאן
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שםונדע 8 סענט »צו געהעכערט פװערטל״ועו m ניי םיניסום נןזעצלנןו
 אוער וױידזש װאם אינדוסטריע־קאפיםעם צזוײ

 אונ־ צו באשםימם האט םלעםינג פילים אדםיניםמראציע
 רע־ און אינדוםטריע דער אין באדיגגונגען די טערזוכען

 םיניםוםם געזעצליכע םעגליכע העכסט די קאםענדירען
 האם פרויען־קליידער, םארשידענע בײ ארבעםער די פאר
 גע־ זאלען מינימופם די אז רעקאמענדירם, םאגאט דעם

 רעקא־ די שטונדע. א םענם סערציג צו ווערען העכערט
 פארהערען, נאך אריינגעבראכם זײ האבען מענדאציעס

 ווא־ אין מאנאם היעטיגען אפגעהאלםען האבען זײ װאם
שיעטאז•

 צו געווארען באשםימט איז קאמיטעם די םון אײנע
 בײ ארבעטער די פאר לוין םיגיםוט א רעקאםענדירען

 געוועבטע פון געמאכנז ווערען װאם םרױען־קליידער,
 דרע־ טשילדרען דרעסעם, קאםאן און םילק װי שםאפען,

 ווארעס• געוועבטע םון נעגליזשים און אוגםערווש םעם,
 באקליי־ ענליכע און נעקװער בראזיערם, און קארםעטם

 דער אויף םארטרעטער ארבעטער די ארטיקלען. דונגם
 איגטערנעשאנעל. אונזער פון אלע געווען דיגען קאמיטע

 די און דוביםקי פרעזידענט םון באשיזאנען זיעען זײ
 פון מענעחשער האכמאן׳ חשולױם וױיס־פרעזידענםען

 שיקאגא, םון ביאלים מארים באארד, דזשאינט דרעם דער
 פעסאםא ראוז און םאוט־וועםם דער םון פערלשטייז מייער

קאוסט. פאסיםיק פון
 רעקאפענדירען געדארפט האט קאפיטזנ צװײטע די
 אונ־ געשטדיקםע ביי ארבעםער פאר שכירות מינימום

 אין ארבעםער םאר און פרױען און מענער פאר םערװעש
 אין ארבעםער הײסט. דאם שטריקערײען. קאםערציעלע

 צום ווארע געשםריקט בלויז װערט עם וואו םאבריקען
 די געמאכם ניט דארט װערט עם אבער פארקױםען,

 אר־ די םון פארטרעםער די קלײדער. םארטיגע
 באשטימט דעריבער זײנען קאמיםע דער אויף בעםער

 ױריםדיקציע האבען וואם ױניאנם פיר די םון געווארען
 יוגיאנם םעקםטיל די אינםערנעשאנעל, די םרײדס. אין'די

 אמאלגאמײ־ די און א• אי סי• און ל. אװ פ. א. דער סון
 סמ פארטרעםער די ױניאן. װארקערס קלאדינג םעד

 געװען זײנען קאמיםע דער אויף אינםערנעשאנעל אװזער
 םע־ שאר. םעמיועל מײס־פרעזדעם דוביםקי, סרעזידענם

 ארבעםער נעגליזשי און אונםעחזעש דער םרן נעדזשער
 איגםערנעשאגעל םארםין, דזשאן אח 62 לאקאל יוניאן

 ױניאנם אנדערע די ®ון סאוט• דער אין םארטרעםער
 דער ®ון ױניאז ארבעטער טעקסטיל ױנײטעד די האט
 עמיל סרעזידעגם פארםרעםער, דרײ געהאם א. אי. סי.

 די װאםםאן. װיליע מרם. און וױיט ר. חשאזעף ריװע,
 דאראטהי פארטרעםער, איין געהאט האיז אמאלגאטײםעד

 אײנעם, ױניאן טעקםםיל ל. אװ ם• א. די אמ בעלאנקא
םאקס. ט. ס.

געפאדערט, לאנג שוין האט אינטערנעשאבעל אונזער
 איםײלונגען די אין ארבעםער אלע םאר םיגימום דער אז

 געהעכערם זאל אינדוםםריע פרויען־קלײדער דער ®ון
מעגליך איז וואם מיניסום, העכסםען דעם צו װערעז

 ארוג־ אױםהערען אױך װי געשלאסען, איר מים האם זי
 און שכיתו^ די פון ײניאז דער פאר דיום םערגעסעז

 ארונ־ האס זי וואם געלט די ארבעטער אלע צודיקצאלען
 גאג־ דער דורך דיום פאד שכירות די םון מערגעגוםעז

צײם. צער
 די געקראגעז האט ער װען דובעםקי, ®רעזידענט

 דער איז געריכם םון אנםשיידזגג דער װעגען נײעס
 אינםערנעשא־ די אז ערקלערם האם קעים, דאנןלי נעל
 סטײטמענט דין קאםיײז• דעם גאנײען גלײד װעם נאל
:®אלגם וױ איז

 יונײטעד דעם פון אגםשײדוגג אײנשםיםיגע ״די
 791« דער אין א§ילס קאודט סײרקוס סםעיסס
t קלארע א איז יוניאן דער געגעז קלאגע דאנעלי״ q 

אנצוםירעז ױניאן דער ®ון רעכם דעם פון שםעמיגוגג
^“■ ׳׳־׳־■ ~ ■ * ' ״ - ־־ ■̂־־— .-—־ ־ ״ ־ - - --- -- _ ... _n , _ _ M ___

ן טרבעסער ד ט תיןן. טרײד דעד וװ סירםע דן י
------- —- k a k a M U M i ■ •  ■ h iM ■  ^ y f t  f tf tM M ft. ^  f t f t y f t f t M i^ f t A f t  i^ f tס אגסשײדדגג #די כ  איג שםעגזײגען דעם בסזל מ

ארױסגעגעבען האם מילזןר חשארדזש װאם שאגקשאן<1ז*
n' =— ־ ■ ־ ״ ־ ־ ־ ־
תר שטןןלונג אונ ר האם קאמיאני ױ זא ימיאן. ®ון  מ

 אויסאײ זין ־ימ ײוניאן קאטשאני t גרינדעז וו«לא<
א אטת׳ער V פון חיםןן מי שןו י  ארבעםער אירע וזזי

d b i  n> i t פאדװד v פאר און זײ ארגאנמירען 
עז ד םז באדינגתמן. w מ

 נאך שטונדע. א סענט םערציג צו געזעץ, אונטער׳ן
 בא־ עקזעקוטיװ גענעראל דער םון מיטינג לעצטען בײם
 און דעם, וועגען באשלוס א געווארעז אנגעגומען איז ארד

 גענעראל צו געװעגדעט זיך האט דובינםקי פרעזידעגם
 צו אדמיניסטראטאר׳ אוער וױידזש דעם פלעמינג, פיליפ

 רעקאמענדירען זאלען וואס קאםיםעס, נייע באשטימען
 אנגע־ האם דובינסקי פרעזידענם מינימומס. העכערע די

 אפםיילונגען די פאר מינימומם ביז־איצטיגע די אז װיזען,
 א םענט דרייםיג און פינף די אינדוםטריע, דער פון

 און 33 און װארעם געוועבטע םון קליידער בײ שטונדע
 אונםעתועש■ געשםריקטע בײ שטוגדע א םענם האלב א

שר׳דע זײנען  די און ארבעטער די שעדיגען און נים־יו
 וױיל ליידען, ארבעטער די אלגעמיין. אין אינדוםטריע

 מיני־ די אונטער פארדינען קענען זײ וואס שכירות די
 אינדום־ די לעבען. א מאבען צו גענוג נים איז מומם
 קאנקורענץ האלדז־שנײדענדער דער פון לײדט טריע

 הונגער־ ארבעטער די צאלען וואם טשיזלער, עטליכע םון
 לעגיטימע םון ארבעט די אוועק נעמען און שכירות

 ױניאן־אגרי־ אונטער ארבעטען וואס מאנושעקט׳שורער
 ארגאניזיר־ דעם פון ארבעטם־געבער די אויך מענםם.

 מי־ העכערע געפאדערט האם םריידם די פון טייל טען
 בא־ דעריבער האט פלעמינג אדמיניסםראטאר נימומם.
קאמיטעס. די שטימט
 די בײ קאמיטעס די אויף אײנדרוק שטארקען א

 דער פון פארטרעטער די געמאכט האבעז סארהערעז׳
 דירעק־ ריםורטש טעפער׳ לאזאר דר. אינטערנעשאנעל,

 דער םון לאיער דער און אינםערנעשאנעל דער םון טאר
 זיד האט טעפער דר. ליבערמאן. עלײעם אינטערנעשאעל

 םארגעבראכט האט ער פארהערען. די צו צוגעגרייט גוט
 די םון באקלײדונגם־ארםיקלען ציםערען, און םאקםעז
 העכע־ א וועט ערשםעגם, אז באוױזען, האט אח םארטעז׳

 ניט שםונדע, א םענם םערציג צו מינימומס די פון רונג
 און ארטיקעל, אויפ׳ן ארבעטס־קאסםען די העכערען פיל

 די אח נאכםראגע די פארקלענערען ניט דעריכער װעט
 םערציג אםילו איז צװייםענס, ;ארבעםס־מעגליכקײטען

 מאכען צו ארבעםער די םאר גענוג נײז שטונדע א םענם
 סםאנ־ אםעריקאנער די לוים לעבען אנשםענדיגען אן

 צאלען וואם טשיזלערם צאל די אז דריטענם, און דארדם
 שטונדע, א םענט פערציג װי וױיניגער ארבעטער זייערע

 גרױס. ניט אינחםםריע דער צו פראפארציאנעל איז
 אגרי־ אונטער ארבעטעז ױאס שעפער מערסטע די אין

 שכירות די דינען אינםערנעשאנעל דער מים מענםס
םענם. פערציג די םון העכער פיל איצט

ארויםגעםרא־ אויך זײנען מיניםומס העכערע די פאר
 וועלכע םירמעס, ארגאניזירםע די םון בעלײבתים די טען

ח  בריםם טשיזלערס. די םח קאנקורענץ דער סון ליי
 גע־ ערהאלטעז אױך זײנען מינימומם די העמרען פאר

 דער פון לידױי מילטאן און װאולף נײטען םון ווארען
 אנגעװי־ האבען װעלכע באארד. ריקאװערי סוט און קאוםי

געמאכט ווערען טוײידס די םץ שעפער די אין אז זען,

קא״ דאנעלי נעל די האט צייס יאר םיר «פאר
 אין פירמעם גארמענט קאםען גרעסםע די ®ון איינע
 האבעז װאם געריכם־פראצעסעז תרך געשםערם, לאנד״

 איינ־ פארזוכען אונזערע געלם, םים שלל א אוגעקאסט
 און ארבעטס־שטונדען די פאבוײק איר אין צושםעלעז

 אנ־ n איז געװארען אײנגעפירט דינען װאם שכיתת
 איר אז גלױבען, מיר אבער דדעס־םעקםארים׳ דעדע

 ניט־ אזױ •ונקט געװען איז ארבעםער די «ו שטעלונג
 גע־ איז קאנקורענץ איר וױ ארבעטער די *ו יושר׳יג

 אגשםעג־ יעדער אינחסםריע. גאנצער דער פאר װעז
 א«לא־ װעט זיכער, פיד דעען ארבעםס־געבער, דיגער
אנםשײדונג. די אם דירען

אונ״ אויםצונעמען וױדער איצם בדעה האבען «מיר
 אדגאגי־ צו געזעץ, ®ח שיץ אונםער׳ן םעםיגקײט זער

 קאמאאני. דאנעלי נעל דער פין ארבעםער די זירען
ד געמנםעט ניט פער זײגען םיר װען אינט׳  חנם ײי

 װעם ארבעםער די אז זיכער םיר זײנעז אינדזשאנקשאן.
 פארהאגד־ קאלעקםיװע אםת׳ע אײנצושםעלען געליגגען

 געבען צו גףײם שםיים יוניאז אונזער שאו. אין לונגען
חילף״. םעגליכע יעדע זײ
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־ ^יל האם וואם יוגיאן, דער פון לאיער דעד  מ
שלעױמזװ־. עםיל איז זעםשיידונג׳ די געװינען האלפען

 םיני־ דער וואו קלאוקם, פים קאנקורירען װאס קל^ער
 ווע־ פארהער בײם סעגט. פערציג לאנג שוין איז מום
 ארויסגע־ אײד זײנעו אונםערװעש געשטריקטע די גען

 א פאר ױניאנס אנדערע די םון פארטרעםער טראטען
 אײנדרוק שםארקען באזונדערם א םיניםום. העכערען

 געפאכם האט זאגען, עדות זיין םיט קאםיטע דער אויף
 אנדערװער ״עלייעד דער פון דירעקטאר עקזעקוטיװ דער

 םון אםאםיאיישאן די אסאסיאיישאן׳/ םאנופעקטשורערם
 םיט אגריפענט אן אונטער ארבעטען װאס בעלי־בתים,

 אנגעוױזען, האט ער עליאםעף. ב. מײער ,62 לאקאל
 באטרייבען אםאסיאײשאן דין םון םיטגלידער די אז
 םיר איבער באשעפטיגען און יארק נױ אין שעפער 89

 וױ םער איצט צאלען אלע זײ און ארבעטער, סזיזענט
 האם ער ארבעטער. זייערע שטונדע א םענט פערציג

 אויםגעצאלם ווערט װאס שכירות די אז אנגעװיזען, אויך
 צוואנ־ בלויז אן טרעפט ארבעט, דער פאר ארבעםער די

 בעלי־ די פון קאסםען אלגעמײנע די פון פראצענט ציג
 די אויף פראצענט פו־ן׳עטליכע העכערונג א און בתים

 אונטערשייד גרויםען קײן פאכען ניט װעט שכירות,
פראדוקציע. פון קאםט דער אין

 געגען ארױסגעטראםען דינען וואם אײנציגע די
 פון פארטרעטער געווען דינען םיניםופם, די העכערען

 פון ארגאניזאציע אן אינםטיטוט״, ״אנדערװער דעם
 וואם טרײד, אונטערװעש געשריקטען אין בעלי־בתים

 געגעממז• גיט־ארגאניזירמע איז פאמ־יקעז זײעדע האבען
 אױף ארבעטםגעבער םון םארטרעטער אכט די םון זיבען
 אונטערװעש געשםריקטע די םאר קאםיטע דער

 אלע זיי און ארגאניזאציע, דער םון געװען זיינען
 דער פיניפום. דעם העכערען געגען געשטיםט האבען

 פון םייל דעם אין םיגיםום דעם העכערען צו באשלום
 םער־ א םיט געווארען אנגענוםען איז אינדוםטריע דער
 געווען זיינען זיבעצען די זיבען. צו זיבעצעז םון הײט
 פובליקום םון אכט ארבעטער׳ די פון םארטרעטער אכט
 קא־ צוױיטער דער אין בעלי־בתים. די פדן איינער און

 די איז שט׳אםען, געװעבטע פון קליידער םאר פיטע,
 םערציג צו םיניפום דעם העכערען צו רעקאםענדאציע

אײנשטיםיג. געווארען אנגענוםען םענט
 די דארף קאםיטעם, די םון באשלום דעם לוים

 קליידער בײ ארבעטער די םאר םיניםום סענט פערציג
 םעפ* אנהויב קראפט, איז ארייז שםאפען געװעבטע םון

 דעם אונטערוועש, געשטדיקטע די ביי און טעםבער,
גאוועםבער. םען17

 טױזענם הוגדערם איבער אז געשאצט, ווערט עם
 געזעץ, דעם םון בעגעםיםירען דירעקם וועלעז ארבעטער

 גע־ ארבעםער צאל גרעםערע םיל א װעם אוםדירעקט
העכערונג דער פון ניםעז

דעםערנעשטארכען יוסןז
 אין םוער אקםיװסטע די םון איעער דעםער, ױםף

 און םאראנםא, אין ארבעטער־באוועגונג אידישער דער
 קלאוקמאכער דער פון םירער װיכםיגסםע די פון איינער
 מעז8 דעם זונטאג, געשטארבען, ■לוצלונג איז ױגיאן,

 מאנשאג האבען טאראגםא איז קלאוק־שעפער אלע ױני.
 לוױח׳ דער *ו געקופען זײנעז און ארבעם די אפגעשטעלט

 םירער געשטארבענעם זייער ערע לעצםע די אפצוגעבען
םוער. און

 אריבערגעקומעז איז וועלבער פארשםארבענער, דער
 גןד איז צוריק, יאר דרײםיג און דדײ מים ענגלאנד םון

 אויפגעבוים האבען וואם ױעםעראנען״ די פץ אײנער ווען
 געהאל׳ האם ער םאראנםא. אין ױניאן קלאדקמאבער די

מ־ יוניאן. דער אין ערעךעםםצר םארשידענע טען  איז
 חשאמם דער אין לאקאל זײן ft® פארםרעםער א ודען

ר פון עקזעקוםיװ דער ®מ םשערמאז אוץ באארד  ת
ימקמ• קלאוקמאכער

 אל* דער אין סעםיג געיחגז אויך איז חנסער ײסף
 איז ער ראז־יקאלער־באװעגוגג. אח ארמםעד־ געםײנער

 פין מימגליד א און ברעגםש זײן ®ת סעקחנסאר געװען
 ארדעז־ ®ון דירעקםארס אװ באארד גאציאנאלער דער

מי־ אז פארשםארבענלרגעװעז דער איז פאליםיש  אי
___ יארען. זײנע אלע אנאדכיםם געבענער

 אתיסגז־ חאם םױם, ®לוצלוגגער דעסעדס יוםף
 ארגעטעי׳ דער ®מ רײעז זײ אק םײחװ• גרױס רופעז

אגדענקעז• זײז עחרע ■ראגחנםיותר־באװןגומ. און
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meu'a ם. jפראנם דרעםמאכער אױפ׳ן

סעזאן. גוםער א אן קומם עס
 דרעסםאכער די םעגען סיםנים אלע ויט

איבער־ אח גיטעז א ערווארםען
 די הערבםט־סעזאן. םריען א הויפט

 דאם קוםען ״שאואינגם״ אפיציעלע
 און םאל׳ אלע װי םריער םאר, מאל

הא־ צו ראטזאם ניט איז עס כאטש
ער־ די אין בםחון שטארקען א בען

 אנטוישט, שטארק זיין אבער איך װעל ארדערם, שםע
 פון זיק ניט װעם הערבסט־םעזאן אנקוםענדער דער אױב

בעםטע. סאמע די
ארבעט, םך א אז גלויבען״ צו גענויגט בין איך

 נױ־ אויםער געווארען אויסגענײם אהער ביז איז וואס
 דאם נױ־יארק. אין װערען געםאכט אצינד װעט יארק,
 גרעםערע םײנען וועט דאם ארבעט. םער מײנען וועם

 םרײ־ בעםערע םײנען אויך באדארף דאם פארדינםטען.
 לאגע קרײזישער דער צוליב וואו דארם׳ איבערהויפם זען,
 געםוגען, איצט ביז זיך האט טרייד אונזער װעלכער אין

געווארען• ארונםערגעדריקט פרײזעז די זתען
 פריײ םעטלען םון םראגע דער םיט פארבינדונג אין

 בײם אז מיטגלידער, אונזערע דערמאנען איך װיל זען,
 גע־ אפגעהאלטען את װעלכער ,22 לאקאל םון מיםיגג
 זימערםאז, םאשע ברודער האט מאי, םען27 דעם ומרט

 דרעם די ווערענד אז ערקלערט, לאקאל, פון מענעדזשער
 פארשידענע די צו ווערען געגליבען ניט קען אינדוסםריע

 פארשטענד־ צוליב איז. עם וואו אינדוסםריען, דעפענס
 אגער האט ביזי״ גרויםע א געווארען אורזאכען, ליכע

 די ארויפצוהויבעז קעםפעז אנצוסאנגען בדעה ױניאן די
 געטאן םוז זימערםאן, בר. לוים דאס, סטענדארדס.

 עם און סייערער ווערם אלעם דעם,װאם צוליב װערעז
 פאר־ ביז־איצםיגע די םים אויסצוקוםען שווער איז

דינסםען.
ם וואס בריװ, אינםערעסאנסער אן  פארדינ

t אויפמערקזאמקיים
 םים און אויפםערקזאםקיים גרוים םיט האב איך

 בלױםטאנ׳ם בעםי שוועםטער געלייענם ערנסם םיפען א
 ווײנ־ אין פלאץ אנדער אן אויף ערשיעם װעלכער בריף,
 אױף פראבלעמע די ״גערעכטיגקײט. נוםער סיגען

 אידישע געגען דיסקרימינאציע — זיך באציט זי ױעלכער
 װאם און פארפלאנםערטע, א שווערע, א איז — ארבעטער

 װעלכער װעגען פראבלעםע א פארדריסליך, מער איז
y ניט אפילו קען מעו m? אפענ־ און ברײטקײט דער םיט 

פארדינם. זי װעלכע הערציגקײט
 דעם וועגען איך האב צוריק יאר א קרוב מיט

 אנגע־ האב איך ״גערעכםיגקײם״. דער איז געשריבעז
 םין, װעלכען אירגענד םץ דיסקריםיגאציע אז װיזען,

 פאר־ םת װעלכע םכה, גיםטיגע און געםערליכע א איז
אידען :םענשען פראגרעםױוען יעדען פון װערען דאםם

 דער פון עד־הױם לײדען ארבעטער אידישע בפרט און
סיר װען פארדריםליד, וױ םער איז עם און םכה:

 ווערט דיסקרימינאציע װאו םאלען, אן אז זיד ששויסען
 אידישע געגען ארבעםם־געבער אידישע םון וראקטיצירם

*רבעטער.
 גליםשיגער םין אזא איז דאם וואם איז צרה די

 און האנט בײם אנכאפען נים קען םען וועלכעז ׳מיז
 געפינט באשולדיגםער דער עם״. איז ״אט אויםשרייען

 פאר• ®מ זיד ארויםצודרײען תידוצים גענוג אלעמאל
 אלעםען איז עם וױ םרײה דרעס איז אנםװארםליכקײט.

 בא־ *ו *ײט װאד א באלעבאטים די האבען באװאוםם,
 די איז ארבעםער אנגעשטעלטער דער אויב שםיםען

 עס חײסם םרײד־לשון אױפ׳ן גיט. אדער געפעלען
 אנםזאגט װערם ארבעטער אן װען פעריאד״. .םרײעל

 ערשםע די — װאו ערשםער דער ®מ םארלויף ייז
 דער װען םענוע געזעצליכע קײן ער האם שםונדעז, 35

 ער װאס חנרפאר• ארבעטער אן ניט וויל באלעבאם
 האט רעדעז, ארט זײז אדער אויםזען זײן ניט גלײבם

 דערצי• חגכט א אפמאך״ קאלעקטיוחמ אונזער לױט <י,
 אז צוגעבעז׳ גים װעם באלעבאס קײז אז ,t« סאדשםײט

 «ר וױיל דערפאר׳ ארבעסער אידישען דעם נים וױל עד
 אר־ ישעןניעאלאימ דעם אז־ער אידען קײן נים גלײכם
 איםאליעגער. קײן גים גלײכם ער װאס דערפאר, מטער

ם י9  יײחג־ און גרימערען א אױםדײד, אז שוק מפינ
מ ח *ז צוגעיאסם גים איז עד — בײשפיל צוט וױ ;יי

 אריע־ װ. א. א. רירעוודיג, גענוג ניט איז ער ארבעט״ זיץ
 אזעלכער דו — זאגען און הארצען אין יעגעם צו קריכען

 קען אנםיםעמיס/ םיאום׳ער א ביםט — אזעלכער און
נים זיך םארשםייט םען,

 אונזער אין פלאץ קײן האס ־דיםקרימאנםציס1ראסמ
t אינדוססריפ

 םוז דיםקדיםינאציע פון שפור יעדען אויםצוראםעז
 פראגרעםױוען יעדען םון פליכט און אויםגאבע די זיק

 ביים כאפען וועםען קען םען װאו דארט און םענשעז
אום׳ברחםנות׳דיג. האנדלעז אים מייז םען םוז האנט,

 אר־ ערלויבען דאס אז טענד״ די אנבאלאנגם וואם
 צז ארבעםער אידישע געשטערט האם אווערטיים בעטען
 בא־ נים איז דאם אז טיר. שייגט חשאבם, קריגעז

 אז אלײז׳ בליושטיק שװעסטער דאך זאגטי גרינדעט.
 דעקאדירם געווען איז צענםער גארפענט גאנצער ״דער

 מיר און וואנםעד״, אפערייטארס ״דרעם אנאנסען םיט
 ביט םעזאן ביזי אזא נאך האם יארק נױ אז זיך, דאכט
 דאנק א אז םײנונג, א דא איז עם פארקערט, געזען.
 אװער־ ארבעםעז צו ערלויבט האם ױניאז די וואס דעם,
 צו געהאט מורא נים ״בײערם״ גרויםע די האבען טיים,

 ד׳אט דאס און יארק נױ אין באשםעלונגען זייערע םאבען
מארקעט. היגען דעם געהאלפען םיל זייעױ

שװעםםער ציען וועלען איו װאלט גלײכצײטיג

 גוםערען ״אפריל״ אץ ״םארםש״ אין ענין זעלבען דעם
 דעם אױםגעדריקט דארםען האב איך ״גערעבטיגקײט״.

 אינגערע קײן צו ניט קוםען עם באלד װי אז געדאנק,
 עלטער, װערען אלטע די אמ .22 לאקאל אין מיטגלידער

 אלםע פון שם א קריגען צײם דער מיס לאקאל דער וועם
 אידישען דעם פון לאגע די און אידענעס״, און ״אידען

 לײדער שוחגרער. איז שװערער ווערעז װעם דרעםםאכער
 םײן אױף אפגעתפען מענשען וױיניג זעהר זיד האבעז

 קוקען אנפאנגען זאלען םיר אז צײט שוין וואתונג.
 םען קען שאםען ®ח אויגען. די אין װירקלאכקײט דער
אנטלויפען. נים

נהעות. אוסנערעכםע מים פול בריף א נאך
 לאקאל פון מיםגליד א קאנםאראווסקי. ר. ברודער

 אפגעדױוקם יוני״ טען7 ®ח ״םארווערםס״ אין האט 22
 זעהר זיך באקלאגט ער װעלכעז אין בריף״ לעגגערען א

 הרי־ אץ דרעסמאבער די ®ת לאגע דער אויף שטארק
 לויט װעלכע, ױניאן־פירערשאפט די שארף םיקירם

צרות. אלע פאר פאראנםווארטלױ איז טענות, דינע
 א ״שויז װערטער די מיט בריף זימ אן םאנגם ער
 ווערעז יארק נײ איז דרעספאבער די װי צײט לענגערע
 פון קללות אלע פון םארשאלטענםטער דער םון געפלאגט

 אר־ ®מ — וױרטשאפט-ארדנונג קאפיטאליםטישער א
 ער אז מײנען, אודאי דאך איר וואלם בעטסלאזיגקײם״.

 דער צו אויד דרעםפאכער די פון צרווו די ׳צו שרייבם
 דרעס־ די משמעות ניט. דאם נײן — םיםסעם זעלבער
 װערען זײ ■לאנעט. אנדעױ אן אויף וואױנען מאכער

 תירם־ קאפיטאליםםישער ,דער ®ון באאיינפלוםם ניט
 ווע־ צוגעשריבען מת לײדען זײערע שאםם־ארדנומ״.

 זיך האט פירערשאפם אונזער ױאם דעם, *ו רען
 דער פון שםאגדפונקט אלטען דעם פיז ״אפגעקערם

םרײד־ױניאו־באװעגוע״•
ד ווירוצים בלות געוופן דאם דינען

 בא־ אונזער דערמאגם קאנםאראװסקי ברודער
 זאגט, און, םראק־לײםע די ארגאניזירען צו םיאוע

מז איז אלץ אז אתיםגעוױזען, זיד האט ״ענדליד  געבלי
 האפע־ גרױםע געלײגם האבעז םיר אםת געװען״. ווי

 םראק־דרײזוערם. די ®מ קאאפעראציע דער ױיף נומען
 דורנ־ אנשטדענגדנגען גװאלדעע געמאכם האבען םיר

 םענשען די אז פלאן, דעם פארװירקלינען און צופירעז
 :ים־געשני־ אדער װארעם־געשניםענע די פירען װעלכע

 — קאגםראקםארס די ונו חשאבערם די ®ח — טענע
ר אתזער םים קאנםאקט נאענםען אין שםײן זאלען  י
 פון אדער צו װארעם קײן פירען וואגען ניט זאלען גיאן,

 סטדײקם. אן פירעז םיר װעלכע געגען — אפען־שעיער
ײמנםער. אן געװען ילאז דער אמ םעאריע איז ױסגמ  א

 אונזער פאר געםײנם װאלם ןם מאם פאר, אײך שםעלם
 ארױםשיקגז געקענם ניט װאלם חשאמגר קײן ױען ײגי»
ײ»י דרעס׳ א אדעד װארע יארד א אדימקריגען אדער

 דעם. צו צושטיפוע אונזער געגעבעז נים וואלםען םיר
 אויםגעארבעט. ניט אבער עס זיך ד,אם םראקסיק דער אין
 טראק־ די םון םך א םײ און םראק־אײגגםיפער די םײ

 איינפאכע פארשוינען. םיאום־ע דמע דריױוערם.
 געצוואונ״ געװען ענדליך זײנען םיר װעלכע םיט סקעבם,

 דעם האבען םיר באציאונגען. אונזערע אפצוברעכען גען
 חשאינם־ אונזער פון באדיםיגם דריװוערם פון לאקאל
 עקזעקוםיװ גענעראל דער צו אנגעקלאגם און באארד
 ביי זאל אינטערגעשאגעל די אז פאדערען, פיר באארד.

םשארםער. דעם צונעםען ױי
 די האם ״נאכדעם אז זאגט, קאנטאראוואםקי ברודער

 ארבעטםלא־ די פאר אורזאכע צוױיםע א געזוכט ױניאן
 דרעם, קאםען די — תירוץ א געפונעז האש און זיגקײט״

ח״. אום־אוױטאון דער געװען איז פריער װי אזוי —  תיי
 עםליכע בלױז םים זיך באפרידיגט קאנטאראװסקי

 קאטאן־דרעםעם ענין דעם וועגעז ווערטער געציילםע
 אז .י;דען /פאו קלאר איז עס אבער אוט־אװ־טאון, און

 גארנישם, טוט םירערשאפם די אז איז, םיעט ער וואס
 דאם תירוצים. בלויז זוכם איז םאן ניט גארנישם ױיל
שײן. ניט יושר׳דע, ניט איז

שםאם. אויסער*ן שעפער ארגאניזירען צו אן קומם עם װי
 אונזער מיט פארבוגדען איז װאם םענש, וועלכער
p א םאר וואם ניט, וױיםם אינדוםטריע, tin האבען עם 

 יןאטאךדרעם־פאב־ גיגאנםישע די אנגעפאכם טרײד אין
 האבען וועלכע דתם־אםעריקע. און מערב־ אין ריקען

 זיך האט װאם הוידדרעם. א פראתצירען אנגעפאנגען
 פארנומען ענדליד ד״אבען און סענט. 49 פאר םארקויפט

 זעען וועלכע זײד־דרעסעס, ׳און רעיאן פאבען צו זיך
 םאכט מען װעלכע דרעםעם, די וױ בעסער סך א אױס
 אוט־אוױטאון? די אין אדער עװענױ םער7 דער אויף

 א בלומ איז דאם אז זאגעז, צו קאנםאראווסקי םײנם
 בא־ וועלען טאקע זיך ער מאלט אפשר אנו״ ווירוץ?

 אסנע־ לעצטענם ווערען וועלכע םםרײקם, די םים קענען
 װאו ? םםאלבערג ברודער אמ זיםערמאן. בר. פון פירט

 ארגאני־ אינטענםיװער און שווערער פון מאנאטען נאד
 עס ארן םםרייק, א ענדליך מען רופם ארבעט זאציאנם

 פאר• 270 און ארבעםער 20 שאפ א םון ארונםער גייען
 דער גײט ארבעט סאג נאכ׳ן מאו סקעבען; בלייבען

 םםרײ־ מים׳ן דך באגעגענט גאס, אין ארונטער סקעג
 װי און גלח. װעגען גארםען״ װעגען רײחנן די און קער

 ארבעםעז צו היינם געװען איז עס אופאנגענעם גוואלדיג
 קעי? א איז אלץ אח היץ, שרעקליבער דער צויליב
 אינםערעםירט םאר געווען קאנטאראװסקי וואלם אפשר

 אםערײ אלםע ®ון — ױניאן־םיםגלידער ױי װיםען צו
 וױיבער דיערע געפירם האנען — ױניאנס קאנער

 זײ האט קלאסעז־באװאוםטזיגיגקייט זייער אבער סקעבען,
 פת טיר *ום וױיבער זײערע צוצופירען ערלויבט ניט

 בלאק א מיט אתנםערלאזען זײ פלעגען סקעב־שאפ,
 םארטראכםען געפעגם זיך האט קאנטאראװםקי םריער?

 ער װאלם געטאן״ עם ױאלט ער ווען און ׳דעם וועגען
 אוםבאגרעניצםע »ח ביתװיליגע אזעלמ געםאכם ניט

באשולדיעונגעז.
 ציפערען םים וױיזען צו זיד באמיט קאגטאראװסקי

 פאר־ די אז באריכםען, האכמאנ׳ם ברודער פון גענוטען
 פאר־ ער געפאלען. דינען דרעםמאכער די פון דיגםםען

ת־ פון ערקלעחנג אפיציעלע אן אויף אויך דך רופם  ב
 גרויםע די באדויערט ער װעלכער אין זיםערמאן, דער

 דרעם־ אין עקזיסמירט האם װעלכע ארבעטםלאזיגקײם,
 רוםישע א ערגעץ זאגם וױ םעזאן. לעצםעז ביז טרײד

״, יעראם נאפיסאנא ,שםא :פאסלאוויצע א...  אבער ם
 װעז אז װיםען, קאנטאראװםקי ברודער םעג זאד אײן

 אזימ ער אח ציפעחנן, יענע פארעפנטליכם האט האכמאן
 קײנעד ״אז שטארק. אזױ קיים זיין םאבען צו געווען

 גזד את דאם םױל״. א אײםצועפענעז ױאגען נים זאל
 אזױ דרעםםאמר. די פח אינםערעסען ךי אין װען
 קליעגט. זײן *ו ערלאך אי^ װעלכער לאיער, יעדער מום
י אים װעלען פאחאלמן. אביםעלע עם האט ער אױב  י

____ דיז• פוחל געװים דרעסאםכער
 םעזאן הײנםיגעז דרעםפאכער די יעדעגפאלם האבען

ר ®ד א פארדיגם  װעגען לעמער. םך א געארבעם און «
מ ספק קײן גאר אמ דעם  אז גים־ םײגט דאס 4ני

 לעבעז• גוםען א מאכען צו גענרג פארדינעז דרעםסאבער
ר• פארדינען גים דארפען זײ אז נים, םײגם דאם מ
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 שםײגען אק האלם לעבענם־םיםל דאס ורען איבערהױאם

 TP װזגל איך װעלכען עגין, אנדער ז8 ןבער איז דאס
ל•8ם !וױיםען א האנדלען

 1אוממרםייאישס 09 שולדטן די װירקליך פס אין
סשטרםאןד

 קאנ־ ברװער לוים איז״ אלעםען דעם אין שולדינ
 איבערגע־ האם ױױאן די וואם םאקם דער םאראװסקי״

די םשערםאן אומפארםײאישען דעם געבען  אופבאגרע־ .
 דער * .09313 סאר ■רײזען באשםיםען » מאכט געאםע

מז דרעםםאכער דעם םאכענדיג דייס זעלבער אנ ע  אי
 *וגענוםען אים בײ האם םען וואם דעם םיס הילםלאז

 םרײזעז װען ארבעם דער סון סםאיען גו רעכם דאס
 — יארען יענע אין געסעםעלם. נים־ריכטיג זײנען
 דרעםםאכער די או םען האם — קאנםאראווסקי זגאם
 וױסיל שיקען״. געדארסם נים קלאג־םעםעדזש קײן
? באהויפםונג דער אין שסעקם אםת

 םםײסםענם, אםיצתלער אן מיר פאר ליגם אם
 דע«ארםמענ» ■רײז־סעםלעפענם אונזער םמ אוגעשטעלט

:אינפארפאגיע םאלגעגדע די אגםהאלם װעלכער
פיז יזלגאא

1941 אאריל,
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100 1130 2,612 13UT
124 1104 3523 131139®
196 1484 2416 7י98
174 1472 3538 *ײל8

661 6187 11588 ל3030
שערמז איסמןןרשעל דעם דורך געסעםעלס — ם

«רא«ענט.׳ 3ל4 ארדם
■רײז־אדזשאםטערס און קאםיםעם דורך געסעסעלט

יראאענם. 09% —
 װעלכע םטײלם 17,106 די פון אז םײגם דאם װאס

 םעןמאנא xo®ix 4 די דודד געװאחגז סעסעלמגע זײגען
ס 601 בלויז דינען יאר׳ דעם סון ל ד געםעטעלט סזי  מ

 קאר־ םײנם דאס םשעדמןן. אוםמרםײאישעז *ון 19װ*־
י .019x31® 3% מ ד ן  דערגרײ׳כם לײנס בילימרע אי
 ®ו־»ע, די זיך םרעגם .019x3*1® 6 קארגע גיםער די

 טעלטעסענטט, 019x30® 8ל4 די » םעגליך עם איז
 ix שעדליד גאטנען אק געװען װאלסען זײ וזען אנוילו

ח18® זאלעז עשער.ארב די פיז אינםערעסען די ««19 
ו דאכט. םיר ? םרײד אין 0339 3*  לד־ 3 איז דאם ן

 פון וױיסען םיר װען ך3נ בסרט ארגומעגם׳ מדליכער
 ענם־ נ'ט3טשער& אוםוארסייאישען דעם װאו טאלען

 איז עס *וסרידענשםעלענד. זייער געווען זײנען שײדונגען
ר ל3& לע3 !9330 םיר ,אז דערמאגעז * כדאי 31  מ

 םשער־ איפיארשעל קײן נים אויב — םיםעל 3 האס
u אנדער אן געםראגען עס האס »8 w p — אויםצו־ 

 עניגים אנדערע און •רייזען װעגען סיכםוכים גלײכעז
לי די םים בתים. מ

ת ער ק idjdj א קטסךבלא .#בפר — #ו . .
 ו3 פארפעלם האם קאנסאראווסקי װאם זאך 3 ד3ג

 םיר האבען אגרי&ענס אונזער לױפ אז איז ר^ר&אנען
 װען רעוױו״ 3* ®ארלאנגעז או רעכט ®ולשטענדיגע 3

 אום־ דעם דורך זיינען •רײזען די אז אױם געשינען םיר
געװאדען. טלעסעסעג שלעכס טשערפאן ײאישזזסרס

ד  עד ?3 אונז, פאחיכערם שרייבער בריװעל דן
txp ם  ״אוקשען־בלאק״ גום זיך ערעזוקאוסא זינעז אין ני

 האכעז דארף ארבעם די מאכט װאם «דןר בער3 סיסםעם
 פון •רײז איבערן װארם לעאםע TSVP 031 או רעכפ 3

ער ״.3 י ט מ ר3 גע׳ארעל׳ם. ער האט םיד בײ י  די מ
לי  רעכם. געװיםע אױך (9330 זיי 13 באהויאםעז בתיס בן

 ■3 בועכעו םיר יער3 — ביידן די •ון איינם את
 איז געזעץ דעם געפעז וןא זײ םים קאנםראקםעז לע3

m m אמזערע ן3 האלםען מיר 1913 העגם׳ אײגענע 
 09113® איז װעלכע שעעריע3מ די 19גיב און 1933333

9 pfitx3 ס1לי33ש m m ra ײם9ם  אױסאדגלײכאז גלימ
JT31030 9131X31 193333911 י1 13 .193י1 יז3 ייז־■ 

ו 19ל9ײ י • ל3קײנ« ו י W 191938* נ  IX 93*ײ33י

 X* בלע^־ליםט• םון און ״אוקשעז־בלאיד םח םעג
 םויזענםער אח וענדערםער די םאועעםם קזעטאראווםקי

 19י ױרד זײנעז װעלכע יוניאנם ע1אונזע םח 1םיםגלידע
 1װעלכע נאך *רײזען. סעטלען םת םיםטעם אמאליגער

 אין געװארען ימינירם1דיםק שםארק. אזוי בענקם 1ע
m די םרײד. סון געװארען פארטריבען זײנעז x װאס איז 

תן11אונזע גיך. אזוי פארגעםען 1מי  זײער 1לײדע איז, כ
ת א ע מ קו

\ עפישענסי די סואלד,
 אויס אװםקי1קאנםא 1ברודע לאזם בעם גאגגעז זיץ

 נאד אגב איז װעלכע ®ראגחןם, ״עפישענםי״ דער צו
 קוםט םײנוג דין לדים קראםם. אין ארײן ניט אםילו
 מײנם םפיד־אפ און .ספיד־אפ״ םיעט עםישענםי אז אוים,

 עם1 װעגעז שקלאםערײ. אח ארבעםםלאזיגקײם גרעםערע
 ־9ג סך 3 שױן אח םוײיד 1אונזע אק פונקט עסישענסי

 13® קלאי־ שוין אח עם דאכם, 1םי ען.13געװ יבען1ש
 ערװארםען 1מי װאם אלץ אז םקעפםיקער גרעסםע די

 זאל דרעסמאכער 19י אז איז פלאן, עםישעגםי דעם ®ח
 13® — «ייש אוםזיסםע קײן ען1לי13® םעז13באז־ נים

מגם 19 װעלכער ס ק גד־ זײן ניט זאל אין כאנאלם ני

i9 190093 33* לץ.3 1אי 031 כאצאלם. ניט i  Vװײז 
 װאכען װןס דעם po זען םען קזמ ®זוי את דאס ןןז

 ־913® די באקעםפם סים3לעב3ב די האבען לאנג
iy ®ון תנגעז i 19 גןװױס נאך װעם םעז זפן ױניאןB131 
י איידער דעם׳ אין סאז געגוג  קליכם1װי13® אל1 131 י

לעבען. איז װערעז
ײגג13® אץ 191113 ®יען איך װיל דעם מים במ

 אח 193ל9ײ ברײי׳ •!־אשאגםקי׳ס סעם 1ברודע ®מ
תי אין 1שיגע1ע _______:,>סעקײס3919<, 19סט י

ס 19113 *אינס, ע  שוואוגג ®ולען אין איז 13190 װ
 ,1913091 סאוישסוסס איז װאקכאנאליע 9וים1 י1 אזץ

סביז פון ׳9ל3 וױיסעזשזיז ױ  ד׳יעפישענסי, 13 קלית, גר
מי 919אונז וועלכע  1(® געפאדערט 19330 019ליי 13י

זײ .09033 י1 געשםעקם נים ק13שס האס ,09033 י1
ס און געדוגגען שסארק זיך 19330  193913* לט3געײ ני

 זײ 19330 סלי״ם9יזנ3 9גיס91 וױ וױיל וונקס, ם91
 090 ,01913® 13ײני י1 ײי גסי,9סיש9 אז >19ז9אײנג

ס 3 1זיי 090 1* ספוקס9קix 1*919 ®3 אויםגײן חי  ג
 געםחס (9330 י1 1933 .19093*13 י1 13® 01*1191

•191111913® 9039191 ײגיאנ׳ס 191 1391331
1991 dxhu םייגם, גסי9יש09 ז3 «1איי 9ל3 1י1ש

13 191 033 no ר*3שטיק־ 9זײנ 9ל3 13 ,1903®®י1א 
 13® צײס, קיין J91 לי13® 19 0131 0י1 19ל31 19093

 *ix לץ3 סח ן90 לס.3333 יס1 קריממ זײ 193ל9ײ
 אויפן 1909313 09ל ix 19U9131X 1913 19ל9שס

 019091 .00ל93 1919רק9איב •09313 19 1311 ®לאץ
 ל30 93לי01X ®19091 09 19® לױ •13D״BIX 3®19 0י1
3 130, 19 *P31 13 091 033 191 גים• אױך® no 

 *91® ךי םים איז 93ל91 031 לו•90 קססרא9 19330
 ו9שסעל ו3 לץ3 זײ no 190 019®®*® די םים »0190

009313 919*1 IX 1999®ל•
 שױן ן93'1 ״רס9«קיק 9ל9נ3י09031® י1 «א#ילו

13 ,ix ־’®9 ®תקס 191 איז נדען,9םשס1א 9הײנםיג בײ 
 191113 13 און 1909313 די 13® װינס91 3 גםי9ש

 שמז i9i*H3 3® לס,9יש03 9יג193אי ז* םים ,130330
ל״.3«1אײ 19011 091 130

 איז ®ראשאגסקי 1919H> 13 013191 31 1*1ש זסל
 ט9אי ימ1 איז 193ל9יי «19®ייל אח חמק 19אםת' 13

 13ײני 191 1* קסיװ3 1אי 19H91 ים1 ל3קימם אח
פארװאלםונג•

 .13 190וױ* 0131 ״.111191133 1909313 191 1*אי
 DB09P33 םן9םיםס י019יש09 ד* I9i*i« קאגםאראווסקי,

 330 איד אםת• איז 031 ״.1913091 סס3ײ3® 1אי
 *13® יארק 1י1 אי( 1אי 09 13 ,0נ9ליי91 190ל98113

 093 קאנדוקםארס טראםווײ די ixo סטדייק 3 1901991
 1902 191 אייף םריק 130װײ9ל9 90019 י1 אמ 09
 13® מװױס Jroo 09 1*191 חרך (93*1091 1י19יו9

919113 1901P91 ,030 09 1 םים 1933 םםמיקם oonיך 
11991*01?

 19330 ,9י100111אי 0911 1191אײ 191113 1אי 1אי
 "B90 3 01י#9113 0ײ9 190191 8 13® 1איי 131 1י8
*1 1»י •1911930 ל909י0 י1 19191 1039 191י0
 *30 091'®9נײ די 0009933 יס1 דען 19330 019091®

 1לת9נםמי19B09933 1* 9 !יס 1933 199 190 ?191שי
תסס 19111® ®ת  יס1 אים ixo (90 .031303 19ל9י1אע

190099W3 9 031 .019991 0ל3י1 190 19יי 1יל8אX131 
 19093 ®ד 3 י1י93 1939ל 0ו83 1909313 יP 1* 9ל3®

*1 ®1919• 3 19 191 WHע9סויי י ®ח א 919שיי13® י

-911139 יי םים ®אל 091 לםשל׳ .0091 אמײסםריזמ•
 וחןן T3 ,919191 1* •011330 91י0 יי אײף 0130

 191113 191®י 19U309U3 19330 01םרײ 91י01אי י1
 IX 9191 19הײם 9191 1®י 111199ל9033 19913י ײ1

 ־139 י913 ״,01131» 0ל9שם9118 19ײ91 1911,19#9ש
(,90HX 091 אוז 1313וי 1אײ 19גװיש ר31 יט1 0130911

 8 (9130091 איז 1םי 19לםס9םיס ר919י פײ 131
 הן־ (913130 7 ®מ סרײן 8 אייף גאײ• 19י3 190390

0931391193 919030 20 190190• 09313 i i ’X3 בלױז 
 נמ ז* איז הימם 1909318 19190009111® •191אײ

 191D 19330 09 י0H330 190 190190 0 19913י
 »[ (,901191190311X 19*300310 9ל8 יף1א 0931391

 (919093 3 19330 אי! 919X1 1911100’? 1909313 זײ
(.939ל 1919190 אמ

i .הןא־ס־קאר• דער נאך בפנקם ער
 םיס 0י13 1זײ ט1זײ1913® אװםקי1םא1קא 191ײ3

:9?ל19 1911?1ל3® 191 ע  191113 13 גא־יב׳ .איד ת
m יד1 ל3ז 13ױני x? 3 1919?01א mx11300 19לם- 

®o?n 1 13ױני םתיז־ 191 ®מH19033... 919113 1אי 
 ח׳ײ־ 919X1 911100.) 919390’? דאס׳ םײנם 190190

19U1U«im -9-3^ O190 8931 גײ 3 -091
 «ן 93310’1א oB’in *1 ,111םײ םײז לױם אי!, יאס

 ־33 ץ19יסט1?9 1אי 1אי 09י איז 131 אח ייגקמ, 8
םיגם״.391

 אח ?®?11B1130O 313 0«9 1אי* 0ל9091 ’0
9 יד1 לױפס19 031 0 ,0190 8 I9i3i ixםיסים 1אי 193ל 

?8 o»noi ױ  דױס91 אח 1910091131® 1אי ליסט3^
13 איז םימם, 031 ימיאניסם. סוײיז־ 19גםיס30מילי

 חאס 1909ל3 איץ לץIX 3 (919*13 אח 191י1א 919103
 90*111 *1 :13י 26 9039ל י1 אי( 1901?9113® 1אי
 ״919ר?93אי 90ליםי3® אח 9ל9סטרי113אי ,9יש0313?9
ס1  19U119119 ז* o®0 ס1ל#1אײ גװאלדיממ 091 אזץ 19י
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טשרתים ס»מוניםםישמ פװ ווערען צו נעשיםפם כנוד 8 איז עס
 »ינטערנזד#א- דער »ון דובינסקי סרעזידענט סון סטייטםענט

 ?אםוניסטיעע די «ון אים אויף #ט$>קע דער *וענען נעל,
ױניסן־פירער״  םייק-םטרײק םיט׳ן פארבינדונג אין ,

.םאג״. אין

 םון ארויםטריט ענערגישען דעם געגענװירקען צו
 ראדיקאלער־בא־ און ארבעםער־ אידישער גאנצער דער

 דער פון אנגריף פארברעכערישען דעם געגען וועגוע
 געגען גילד פײפער נױם קאםוניסטיש־קאנטראלירםער

 אידישע פראגרעםױוע די ,און פאראיץ״ פרץ ל. ״י. דעם
 ״טאג׳/ אין םטרײק כלומר׳שםן דעם דורך צייטונגען

 קאמוניםטישע בינםעל א צוזאמענגענומען זיך האבען
 צאל א אין אריינגעװערימם זיך האבען וואס משרתים,

 שימ־ געוױינליכע די מיט אדויסגעטראטען און ױניאנם
 ױגיאנם די געגען לעקסיקאן קאמוניםםישען םון םערייען

 םאר־ צו םארזוך זײער באקעמםען וואס םירער, די און
 זייערע פרןיםע. אידישע די פארגיכטען אדער כאפען
ii י ו ygagtp א;עעטא עטקס־-שסאר .ui, דנאי זערונא געגען 

 וועלמ דובינםקי, פרעזידענט געגען און טערנעשאנעל
 און ױניאן שרייבער אידישער דער שטיצע יעדע גיבען

 עם פיטגלידער וועםעם ױניאגם, ארבעטער דרוקער די
צײטונגען. אידישע די אין ארבעםען
 האם דובינםקי פרעזידענט וואס םםייםמעגט, א אין

 רײםם אטאקע, דער םיט םארבינדונג איז פארעםנםליכם
 וועלכע אונטער פאםקע ױניאן טרייד די ארונםער ער
 וױתם ער און פאראדירען׳ משרתים קאמוגיםטישע די

:סאלגט װי איז םטייםםענם דער פרצוף. ריכטיגען דיער
 אונטער יםורים אין זיך קארטשען קאמוניםטען ״די

 אי־ די םארניכטען צו מאנעװרע זייער פון דורכםאל דעם
 םטרײק כלוםר׳שםען דעם ײרך ױניאן שרײבער דישע

 פאליםישע םאר גערוםען האבען זײ וואם ״םאג״, איז
 בא־ און געשלאגען זײנען זײ אז ווײסען, זײ צוועקען.

 םיםעל מאסקווער אלטען דעם םים דעריבער זיך גוצען
 םאר עם באטראכם איד נעמען. רופען און שימםעז צו
 ״םםרײק־ברע־ ווערען צו אנגערופען צײכן עהרען אן

 משרתים קאמוגיסםישע םון קאלעקציע אזא םון כער״
 און וױינםםאק לואים קאראן, חשאזעף גאלד, בעז הי

 געווארען םארםיג וואם נאר איז חברה די קוויל. םייק
 דער־ ״סםרײק־ברעכער״׳ רוזוועלם םרעזידעגם רוסען םים
 פון פארזוך קלעגליכען דעם צעקלאפם האם ער װאם פאר,

 םאר ■ראדוקציע די צעשםעםערען צו כאװײדים זײערע
ים־גרעג. פאםיםישען בײם שוץ אמעריקא׳ם

 קאנװענשאן דער צו םעלעגראמע זייו אמאלגאמײםעד.
:פאלגם ױי איז

 קאנזוענשאן גילד נױםפעיםער ״אמעריקען
 בוק־קאדילאק״ האטעל

מישיגען. דעםראים,
 געגען געמאכט האם איר וואס פארוואורף ״דער

 אמאלגאםײטעד דער סון באאמטע די געגען און מיר
 אויםגע־ אונזער םאר א., אי. סי. וואירקערם, קלאדינג

 גערופענעם אזוי דעם צו געגענערשאפט שפראכענער
 א געווען וואלט ״םאג״ אידישען דעם געגען םםרייק
 זעלבער דער אין געווען נים וואלט עס ווען װיץ גוםער

 דער אין באוואוסט וױיט איז עם טראגיש. אויך *ײם
 האבען דעלעגאטען אייערע און — באוועגוגג ארבעםער

 אינםערנעשאנאל די אז — װיסען געדארפט אויך דאס
 אפ־ כםדר זיד האט ײניאן וואירקערם גארמענם ליידים

פארשםאר־ לאנג ניט אייער םון אםילם אויף גערופעז

 פיקעם־ פאר םענשען צוגעשםעלט האבען לאקאלם און
 האכען און ארגאנײזערם אוועקגעבארגם האבען לאינם,

 אייערע פאר שםיצע אלם אונםערנעמונגען געמאכם
 פים צוזאמען אבער סםרייקס. (אמת׳ע) ״באגא־םאיד׳

 םרײד יארקער ניז די פון מערהײט איבעתועגענדער דער
 ױניאנס, א• סי.אי. וױ גום אזוי ױגיאנם ל. ם. א• ױניאגם,

 דער־ *םאג/ געגען םטרייק אייער םארדאמט םיר האבען
 קאמוניםטיש־ א פאר אים באטראכטען םיר וױיל םאר

 און אונטערנעמונג דואל־ױניאניסטישער איגספירירטער
 לאגע דער םון פארבעםערונג דער פאר קאמף א פאר נים
ארבײטער. פון

 נים נעמעז מיר וואס — פארװאורף, אייער .םראץ
 די םון געםילען אמת׳ע די םון אויםדרוק דעם אלם אן

 מיר װעלען — מיטגלידערשאפט, אייער פון מאסען
 עקאנא־ אמת׳ן יעדען שםיצען צו םארםזעצען וױיםער
 פון לאקאל איז עם װעלכער װעלכען אין קאמף, מישען
 םורא אן ײעלען מיר אבער פארװיקעלם, איז גילד אייער

 אםע־ פאליםישע שוױנדלערישע יעדע פארדאםען װייטער
 עקא- דעם אין איינגעװיקעלם איז זי צי אײנס אלץ רע,

איז עם װעלכער םון אדער גילד דער םון פלאג נאםישען
׳אדדלד-ײניאןר געשסיצס־ סהא אדן־ ,דוןב העיזואדד־ ,סנפרעזידע עםנעג

 וואם םטרייק יעדען מאראליש סיי אח םינאנציעל םײ
 איר םון יאר זיבען די אין גערוםען האם ״גילד״ די

 אםע־ מיאוםער דער םון אויםנאם דער מיט עקזיסםענץ,
 אלע די אט פון משך דורכ׳ן ״םאג״. דעם געגען רע

 טויזענטער בייגעשםייערט ױניאן אונזער האם יארען
 ניזס״, ״װיםקאנםין געגען גילד־םטרייקם צו דאלארם

 לעדזשער״, ״נוארק העראלד־עקזאמינער״, .שיקאגא
באארדם חשאינם אונזערע אנדערע. איגל״-און ״בחקלין

אין  ציר־ א צושיקט היינט איך האב זין דעם אם .
 איבער׳ן לאקאלעז אנגעשלאםענע אונזערע צו קולאר
 אזא אם אין האנדלען צו די אינםםרואירענדיג לאנד,
 איצ־ אייער דוי־ד װערען צו פארםירם ניט און גײסט

אנדערש״. האנדלעז צו באציאונג טיגעד
ד י ו ו ײ , ד י ק ס ג י ב װ

 גארמענס לײדים אינטערנעשאנאל פרעזידענמ
ױניאן. װאירקערם

נאױנפ פינאנס איר פאר אינםערנעשאנאל לויכס נױן פרעזיחןנס
םען די םון באדיכט קל^רער ט פעאנ  איינ־ «לע מי

ע די וועגען צעלהײםען םעז ריזינ א ײגנ  אוים• את א
ען אלע אין געלויבט ווערט גאבען ײטונג  איז צ
 קאמוניספהןז און פארשו־ינעז טונקעלע — לאנד.

ע די ציג ײנ  אומצופרידענע. א
 דובינסקי פרעזידענט וואם באריכט פינאנם דער

 און אייננאמען די וועגען מאנאם דעם פארעפנטליכט האט
 אנגעשלא־ אלע און אינטערגעשאנאל דער פון אױסגאבען

 ,1940 יאר דורכן באארדם דזשאינט און לאקאלען סענע
ם ױגיאן דער געבראכם האם  געזאנגען לױב און אנזען גחי

דער םון קרייזען אלע אין און לאנד גאנצען איבערן

 אל־ די פון אויםגאבעז און אײננאםען פון ״סםייטםענם
 לאקאלעז׳ די םמ םאנדם בעגעםיט און פאנדם געםײנע

 איגםער* דער םון אפים גענעראל און באארדם דזשאינט
ױביאן״. ווארקערם גארמענם לײדים נעשאנאל

 געפיל םיםען א מים געלייענט צוערשם האב ״איך
 דעם םון אויסצוג אן צוםרידענהײט און םארגעניגען פון

 אין געווארעז פארעפענטליכט איז װעלכער באריכט,
טײמס״. יארק ״נױ דער

 אימ־ די וױיזענדיג אליין, באריכט דער כל, ״קודם
 דער םאר אנזען גרוים שאפם אויסגאבען, און נאמען

ארגאניזאציע אויםגעצייכענטער אייער םיז שםארקייט
אנגעלעגענהייםעז אירע םון םארוואלםונג דער פאר אץ צענד־ אין עדיטאריעלם און נײעם די אין געזעלשאםם. •8פילי פר פון באשםימונג דער אנבאלאנגם וואם

 איגטער• דער פןו םעקרעםאר עקזעקוםױו געהילסם קאפ,
 םאק־ די זייגעז ,םאג״, פץ פארוואלםער אלם נעשאנעל

שרײ־ אידישער דער פון קאמיטע א :פאלגט װי םען,
 טרייד־ױניאן לעגיםיםע אלםע, אן איז װעלכע ױניאן, בער
 דער אין ארבעטער מעכאנישע די םון ױניאנם די םון און

 םע־ אמעריקען דער אן אנגעשלאסען זייגען וואם צייטונג,
 געגענגעשםעלם זיך האבען װעלכע לײבאר, אװ דעריישאן

 קאםיםע א מים צוזאמען ״טאג״, אין פייק־סטדײק דעם
 באשטײם וואם םרײד־ױניאנם, םמ קאנפערעגץ דער פון
 םיםגלידער־ א םיט ארבעםער־ארגאגיזאציעם 650 םון

 גע־ םיר צו דעען ארבעטער, 60&000 איבער פוז שאפט
 מר. אפלאזעז זאלעז מיר אז סארלאנג, דעם םים קוםען
 באקעמפען זײ העלםען צו מאנאטעז עםליכע סאר קאפ׳ז

 גאנ־ דער און ״םאג״ אויפ׳ז אנגריף קאםוניםטישען דעם
 קאפ מר. פרעםע, אידישע דעמאקראטישער פרײער. צער
 איס האכען מיר און מיםצוארבעטען אײנגעשטימם האמ

 ער צײם וועלכער נאך מאגאטעז׳ דריי םאר איגעלאזט
ארבעם. וױיםערער זיק וועגען באשליםען אלײן יועט

 םםרי׳יק, אזוײגערוםענעם דעם באםראכםען מירא
 גילד נױםפײםער קאמוניסםיש־באדערשםע די וועלכען

 אוםפאראנםװארםליכע אלס ״טאג״, אין יראוואצירם האם
 מאםי־ ■אליםישע םיט בלויז ארויסגערוםען פראוואקאציע

 צהאםעז מיםגלידעד, אונזערע און יוניאן אתזער ווען.
 דער אק עלעמענםען קאנסםרוקטיװע אנדערע אלע םים

 םעג־ יעדע געבען וױיטער װעלען ארבעםעד־באודעגונג,
 אידישעד דער שםימ מאםעריעלע און מאראלע ליכע

 טרײד־ױניאניםםען די און .םאג״ דעם יעיאן, .שרײבער
 דער אץ ארבעםעז װאם אפםײלונגען, מעכאנישע די פון

 זייערע פון באשיצונג דער פאר קאםף דעם אין צײםוגג
עקזיםםעגץ. עקאנאםישע זײער און ארגאגמאציעס

 גע דובינםקי ■רעזידענם האם ענטפער עגלירען אן
 גילד״ ״נױםפעיפער דצד פון קאנוועבשאן דער גאבען

 אנ־ האם זי װאם רןוןלוויע, דןד אױף דעסראיס אק
u n iy i ד די געצען ן ד איז אינםערנעשאנאד דער סון י

 אמעװיזען, ווערם לאנד, גאנצען איבערן ציימוגגען ליגער
 אײנציגע די פאקטיש איז אינטערנעשאנאל אונזער אז

 באריכם גענויעם א יערליד פארעםענטליכט װאם ױניאן
 בלויז נים אז אזו־י, אויסגאבען איז אייעאמען אירע פון

 א אינטערנעשאגאל דער פון םיםגליד יעדער קריגט
 מעגליבקײם א האט און באריכט םינאנס דעם פון קאפיע

 אין אייגגצאלט האבעז ארבעםער די געלם װיםיל זען צו
 איז געלט דאם וואס אויף און אסעםמענםם און דיוס

 קריגם עםענטליכקײט די אויך נאר געווארען, אויסגעגעבען
 צו װאס ניט האם אינטערנעשאנאל די באריכם. דעם

 וױמם באריכם םינאנם איר זיך. שעמן אדער גאהאלםען
 שםארקײם, איר רעקלאמעם שעגסםע די װי שטארקער
 זי וועלבער מיט ערליכקייט די און װאוקם םעסקםײט,

פארוואלםעם. װערט
 איבעח און יארק נױ אין צייטונגען גרעםםע די
 עדיםאריעלס גאנצע געױידפעם האבען לאנד גאנצען

 אנ־ און אינםערנעשאבאל, דער סץ באריכם סינאנס דעם
 אנדערע םאר בײשפיל אלם באריכם דעם אויף געװיזען
 זיינען *ײטונגען די צוױשעז נאכצוםאלגען. ױניאנס
ײ די :געװען f ,נ n r .אמ סאז״ די םיימם״ n םעלע־.
לואים ״םײנם די םריבײן״, שיקאגא ״דיגראם״

 צענדליגער און לעדזשער״ ״פילאדעלםיע די םטאר״,
 לאנד אין שטעם םארשידענע די אין צייםונגעז אנדערע

פאסיםיק. ביח אטלאנטיק םון
 פיגאנס דער װאם איעדרוק דעם אנבאלאנגט וואס

 אין געמאבט האם איגטערנעשאנאל אונזער םון באריכס
 אויםגעז־ריקט אםבעסםען עס װערם קרײזען, ױניאן די

 פון גרין װיליאם פרעזידעגט װאם בריוו לויב דעם איז
 צוגעשיקס האם לײבאר אװ ןאדערײשפע אפעריקאז דער

 :פאלגם וױ איז בריװ דער דוגינםקי. פרעזידענם «ו
:ברודער און הער ״םייעדער

 םײן םיםארבעםער אײערע און אייך שיק ״זױך
 בא; עזפעאגציצל ייערא פאר עגאכמ און לױב העכסםע

ל אתטןון פארעפענםליכס וזאט איר װאס ריכט מ םי

םיטארבעםער. אייערע און אײך דורך
 גע־ געגעבען איז װאם סובליםיטי די ״צוױיטענם,

 פארצוג גרויסען םון געווען איז רעפארט דעם װארען
 אײער םאר בלויז ניט װיכטיגקײט, מאראלער גרויסער און

 אר־ גאנצער דער פאר אויך נאר ארגאניזאציע, אײגענער
 מיםאר־ אייערע את אייד באגרים איך באוועגוגג. בעםער
 אינםער־ די וואס םארשריט גרויסען דעם מים בעםער

 גע־ האט ױניאן ווארקערם גארמענט ליידים נעשאנאל
באריכט. דעפ אין אפגעשפיגעלם וועדט דאס װי מאכט,

 דעם םאר לויב העכםטע מײן אייך שיק ״איך
 וועלכען םיט אוםן אויםגעצייכענםען און קאנסטרוקםױוען

 דער סון אנגעלעגענהײטען די פארוואלטעם האט איר
ױניאן. װארקערס גארמענט ליידיס אינטערנעשאנאל

 שי* און ערםאלג װײטערדיגעז אייך ״װינשענדיג
 םרײנדליבסםע און אכטונג גרעסטע מײן אייך קענדיג
איך, םארבלייב גרוסען,

אייערער, אויםריכטיג זייער
פרעזידענם גרין, װיליאם

לײבאר. אװ פעדערײשאן אמעריקאן
 אויד זײגעז עם אז צוגעבען, סען דארף האמת לשם

 געװען גאתיט זימען װאם עלעמענטען געװיסע געווען
 באריכם םינאנט סארעפענםליפםעז דעם םיט צוםרידען

 אום־ די אז זיך, סארשםײט אינםערנעשאנאל... דער םון
ר־ םונקעלע די געװען זײנען מאל דאם צוסרידענע  מ

 םײננוג עפענטלימ די אז מורא האבען וועלכע שוינען,
 פארעפגםליכעז זאלען *ייד זײ אז פאדערען נים זאל
 אויםי און אײננאפען זײערע פון באריכט ענליכען אן

 לויב יעדער װעםען קאםוניסםען. די — אץ גאבעז,
 איז פירער אירע און אינםערנעשאנאל דער םאר געזאנג

 ויזד א פאר חאבען לעצםע די הארצען. אין מאונד א
 ארוגםערו־ײסעז פרובירם בלעםלאד זײערע אין ציים
 יי וחננם• גלײכע די אױןי זיץ דראיען אח באריכם דעם

ײאדיהאגעז דערשםיל. איז גראפבלעד וױז־ער, ערשםע  ס
ד עםעגםליכקײט. דער אין ארױסצוקוםען מ SP8B א
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אין_רעדאקצײע בייןש א
:רעדאקטאר װערטער
 האב ױני, און מאי חודש פון ״גערעכטיגקײט״ אין

 מ. נ. ברודער געלייענט אעטערעם גרוים מיט איך
 דרעס־ אוים׳ן לאגע איצטיגער דער פזן באריכט מינקאף׳ם

 צו שװער זעהר ם׳איז אז שרײבט, ער פראנט. אכערמ
 צי פראגע, דער אויף ענםפער ריכםיגען דעם געפינען

זאגט, ער און — טרייד דרעס דעם אין ״ביזי״ פ׳איז
 די וױיל ענטםערען, צו וואס נישט באמת וױיםט ער אז

פארשידעגע. זיינען ארבעטער די פון באריכטען
 פראצענט הונדערט א זענט איר מינקאף. בר. יא,
 אמוד דעם אױםצוגעפיגען שװער זעהר ס׳איז גערעכם.

 דער דערגרונטעװען בלויז קען תהום דרעםמאכער דעם
 זוכען אויםגעקומען לעצטענס איז עס װעמען יעניגער,

 — ״ביזי״, געווען איז דרעםעס בײ כאטש דזשאב. א
 דעקא־ געווען איז צענםער גארמענם גאנצער דער און

 װאנםעד״, אפערייטארס ״דרעס אנאנסען, מיט רירט
 דזשאב, א זוכע צו אויםגעקומען מיר איז באדויערען צלם
j אפערײםאר אן אלס ’K דרעםעס, ליין בעםערער דער 
ט זיך האב איך און מנ אגז  אומבא־ מיט פנים אל פנים ב

 בעלי־בתים די מצד אײנגענעמליכקייםען נים שרײבליכע
 באנדעל א װינציגער פאר מורא די ארבעטער. די און
 און ױניאךרולם אלע אז וויים, אזוי דערגײם קריגען צו

אפגעװישט. װערען אפילו געזעצען
 ים א געבען געקאנט איך װאלט גרונם דעם אױף

 װיכטיג זעהר וואלטען װעלכע פאקטען׳ לעבעדיגע מיט
 מעג־ טאקע וואלט אםשר און ױניאן־פירער א פאר געװען

 עם װאם הפקרות, גרויסע די אסצושטעלען געװען ליך
 עזריבפרו װעל איך סדײד. אונזעד אין באגאנגלן זזלדס
 באווײ־ וועלען װאס פאקטען׳ אײניגע איבערגעבען בלויז

 ״אװער־ ארבעםען םץ דערלויבען דאס אזוי װי זען,
 אר־ פאר׳ן דערלויבענישען נײע אנדערע נאך און טיים״

 בריינ־ און ױניאן־באדינגונגעז די צעשטערען בעטגעבער,
ארבעםער־רייען. די אין כאאס א אריין גען

 געווען איז זומער־םעזאן דער פונקט. צום איצם י
 אזא נאך האם יארק נױ אז זיך, דוכם מיר ״ביזי״. זעהר
 איז לאין ביליגער דער אין געזען. ניט םעזאן״ ״ביזי
 גרינג אזוי גיט אבער פארפלייצונג, א געװען ממש

 א געםינען צו אנגעקומען ארבעטער אידישגגן א איז
ארבעטען• אפשםעלען דארט קאנען זיד און ״דזשאב״-
 געװען אויך איז דרעםעם לאין בעסערען דעם איז

 ״םעמפא־ די אז איז, פאקם א צײט. לאנגע א ,ביזי״
 װי אויםגעוואקסען לעצטענם זיינען קאנטראקטארם״ רערי

 צו געװעז איז םינסםער אבער רעגען. א נאך שױעמלאך
 און — חשאב, א זוכען געדארפט האט וועלכער דעם,
 ״גע־ אונזער אין ״םול״- שום ־א אן נאך

 דער אז געזאגט, װערט ױני־נומער, פון רעכטיגקײט״
 האבען בעלי־בתים אז ״ביזי״, אזױ געררען איז סעזאן
 אר־ קײז קריגען געקאנט נים ״לײבאר־בױרא״ דער ײרד

 ארום ארויםגעשיקט האט מארגאלים בר. אז און בעםער׳
 ״לייבאר־בױרא״ די !אמת ארבעטםלאזע. צו בריף 300
בעלי־ די וועלכע אפערייטארס׳ גענוג געהאט ניט האם

 א ליגט עלעמענטען די םון אומצופרידענהײט דער אין
באריכם. דעם םון נוצעז דעם םון םייל גרויםער

 עדי־ אנגעװיזען דעם אויף האט טרעסליד זייער
 האנטינגטאן, םון אדווערםייזער״ ״העראלד דער םאריעל

שרײבט: ער װירדזשיניא. װעסט
 דו״ ליב ניט רעקעטירס די האבען אומזיסט ״נים

 וועל־ סירער ארבעטער אן איז דובינםקי ביגסקי׳ן...
ט גלויבט כער  גאנצען דעם דערציילען אין נאר ני
 זײער םון םינאנםען די װעגעז מיטגלידער ױניאן די אסת

 געגען אםען ארוים אײד םיעם וועלכער נאר יוניאן׳
 די םון שםימען די ״פארקױםען״ סון פראקםיק דער

 העכ־ דעם צאלען ױאם פאליםישענס די צו םיסגלידער
 פאי ארבעםער םארט איעציגע די איז דאס פרײז. סכעז

 די נוצען ברענגען לויף לאנגעו אין וועם וואס ליסיק
 סי־ ארבעםער אן אױך איז ײביגםקי ארבעםער. ישום׳ע

 ניט האם און קאמוניםםען די געגעז איז װעלכער יער
 באריכטענדיג דעם. װעגען וױםען זײ לאזען צו מוחי

 בײדע. *ו געוזארען געגעבען אמ װאם שטיצע דער איבער
 איז די העלםעז צו ױניאנס א. אי. םי. אמ ל• «ײ •ן י•

 ■עני קײן אז ערקלערט, אםען ײבינםקי האם ססיײקס,
r* ארגאניזא• *ו געדואתמ געגעבען גים אמ געלם די 

 rxp'Tonv אין געװעז פארװיקעלם זײנען אסװ איצס
 װאם סםדײקם אין אדצר סםרײקם •אליםישע איז קאםפעז׳

 פון יראדוקם אלס מטדאכם האם אמםעדנעשאגאל יי
מאכינאציעס״. קאממיסםישע

 וואם זיך״ םרעגס עם אבער םארלאנגט, האבען בתים
 דעם ? אויםגעםעלט האבען ארבעטער סארט א פאר

 גרעםםע די גערופען. דורכאנאנד מען האט 89 לאקאל
 איטאליעגישע סײ און אידישע םײ בראדוױי, פון שעפער
 אר־ איםאליענישע און ,89 לאקאל דעם גערופען האבען
 צו .לייבאר־בױרא׳ אין געזעםען זעלטען זיינען בעטער

 ארבעםעד אידישע םך א און ״קאל״, א פאר ווארטען
 בענק די אויף פארבראכט סעזאן גאנצען דעם ־אבען

 אין שיקעז זיי םלעגם מען ״לייבאר־בױרא׳ דער אין
 אין אדער צוריק. באלד קומען פלעגען זײ און פלעצער

שפעטער. טעג 3—2
 צײט ביזי גאנצע די האבען ארבעטער אידישע די

 שער דער מים ארומטראגען געדארפט זיך םעזאן פונ׳ם
 שאפ, צו שאם פון געװאנדערט האבען זײ קעשענע, אין

 צומאל מען האט שעפער ״טעמפארערי״ אין בלויז
 די האב איך וויילןי. א פאר אפשםעלען זיך געקענט
 אידישע פאר — דיסקרימיגאציע דער װעגען פראגע

 ״לייבאר־בױרא״ דער אין געפרעגט — בלויז ארבעטער
 אייער נישט טוט פארוואם :געװען איז ענטפער זייער —

 גע• איז שטערונג גרוים א ? דעם װעגען עפעם ױניאן
 אין ״אװערםיים״. ארבעםען צו דערלויבען דאס װען

 געארבעט סעזאן גאנצען דעם מען האם שעפעד סך■ א
 דער בײ אנםרעגענדיג נים אװענט, אין 7 און 6 ביז

 די בײ אויםגעפירט אלעם האט בעל־הבית דער ױניאן.
 ארבעםער. נייע קיץ אנצושםעלען ניט ,אבי ארבעטער

 שווע־ מיט םעזאן קלאגעדיגער דער אוועק איז אזוי אם
 קעשענעם, ליידיגע מים געבליבען און פארדרוס, מי, רער
 נאך וועלען םיר און אז, תמיד םון װי לויפט צײט די און

או מעגלעך, סעזאן, צוױיטען א האבען  מערער מיט נ
הפקרות.

ך שסעל איך  אונזעד פראגעז די אפםדזאל אלײז זי
 מענעדזשער דער איד, א דאד איז דוביגםקי ד. פרעזידענט

 דער־ זיץ זאל םארוואם־זשע װ. אז. א. יא, נו, איד׳ א
— 89 לאקאל בלויז רופען קאנען זאל באם א לויבט

? אויסשליםליך
 ארײנ־ דעם װעגען זיך דארפט מינקאף, בר. איר,
טראכטען.

אכםונג, מים
.22 לאקאל בלוםטאן, בעסי

 מעמבערס קלאוק־אפערײטאר די צו רוח א
.in לאקאל פון

אײך פאדערם לאקאל אײער :אפערייטארס קלאוק
 אייערע אין פינקםלאך דורכפירען און אױפצופאסען אויף

רעגולאציעם: װיכטיגע פאלגענדע די שעפער
 אומגעסעטעלטע אויף ארבעטען אן נים פאנגט )1

 די יוניאז. דער סיז דערלויבעניש דער אז גארמענםם
 דאלאר טויזעגדער צענדליגע אז באװיזען, האט ערפארונג

 םאר־ ווערען געלדער שדוער־פארתארעיועטע אייער פון
םםאילם. אומגעםעםעלםע אויף ארבעט איר אויב לארען
 אדער נומער יעדען פינקםלאך פארשרייבט )2
 מאכט איר וואם גארמענט, יעדעז פון טיקעם דעם האלט
 אנט־ לעצטער דער לויט ״דופליקעיםם״. אלס אויף

 קריגען איר דארפם טשערמאן, אימפארשיל םון שיידונג
 מער םראצענט סוםציג מים באצאלם דוםליקעיכוס פאר
 געווא־ געסעםעלם איז וואס פרײז, געװיינליכען דעם פון
 דעם האבען גים וועם איר אויב גארמענם. פאר׳ן רען

 םאר זײז שווער עם וועט םיקעם, אץ נומער פינקטליכען
 םוםציג די נאכדעם אײך פאר קריגען צו ױגיאז דער

עקםםרא. פראצענט
 זיך זאלען וואכען־שעפער די אין ארבעםער )3

 מיםינג א אפ האלםען זײ איידער ארבעשזנן, זעצען נים
 םאר־ אמ אםים, דיסםריקם סון אגענם ביזנעם דעם מיט

 םארלאנגען די און שאפ־םראבלעמען די גענוי האנדלען
בעל־מלאכות. די םון

איריל םעז26 דעם פון :םעמםעל־מאכער )4
p 48 סקייל םמיםום אײער דארף ,1941 i א דאלער 
 האם איר אויב דאלאר. 45 םריערדיגע די אנשטאט וואך
 דאלאר דרײ פון העכערונג פולע די געקראגען נישט נאך

 לאקאל אונזער מון אסים אמ גלײד קומם װאד, אױם׳ז
 מענעדזשער תבין׳ ד. בתדער דעם װעגען זעם און ,117
דעיארםםענם. סעטפעל־&אכער םון

םאר גוצען, אײערע פאר :אפערײםארס קלאוק
 רע־ דערמאגטע אויבענ די אױם פאלגס װאוילױין. אייער

 אומזיםםע םך א איינשפארען אייך װעם עם גולאציעס.
פארפלאנםערנישען. אדן שװעריגקייטען

 117 ק»ל8ל באמרד עקזעקוטיוו
 םשסרמאן אן,מצוקער ר.

מטנטחשסר קאפלאן, בענחשאמיז

-----------------------------------------» ײ » ► »

 העכע־ סרינעז פרעםערם דרעס
$1.37 דזנר אין רוננ

קאהן םאקם וױים־פרעזידענט פון
מענעחשער.

— קאנפערענצען פאר א נאך וואכען מיט צוריק
 דער מיט — קאגפערעגצען שטורעמדיגע אפט גא:ץ

 קריגען צו געלונגען אונז איז אסאסיאיישאך ״פאפױלער
לאין. דאלער 137 דער פאר העכערונג א

 א געװען צייט לענגערער א פאר שוין איז לאין די
 ביז איז געזאגט אמת דעם .60 לאקאל פאר פראבלעם

 דעם אונטער געװען ניט ליץ $1.37 די צוריק לאנג ניט
 גע־ ניט איז ױגיאן די ױגיאן. דער פון קאנטראל פולען

 לאין, די ארגאניזירען צו פאראינםערעםירט זעהר װען
 מיטגלידער, אונזערע אז געגלױבט, ניט האבען מיר וױיל

 בעםערע אויף געארבעט יארען־לאנג האבען װעלכע
גע־ אפילו זיך מען האט דאלער 2.87 א (אויף לאינס

 דדטסעם■ ז־אלצר 1.37 ףאױ. צזארבעמ װעלען. קלאגט) .
 דרעםעם די בײ זײ װעלען לעבען אנשטענדיגען קײן אז

זיכער. געווען מיר זײנען מאכען, קאנען נים
 דער געקומען איז עס נים. אבער שטײם צײט די
 עקאנאמישער םרויעריגער דער צוליב לאנד. אין קריזיס
 אין צושטאנד כאאטישען דעם צוליב מער׳ נאד און לאגע,

 פא־ געווארען ליין $1.37 די איז טרײד, דרעס אונזער
 אננע־ געמוזט האבען פרםעערס דרעם אונזערע פולער.

 הא־ לעבען קײן לאין. ביליגםטער דער אין ארבעט מען
 לאקאל טוז אפטסירערש די געםאכט. גיט אבער זײ גטז
 פרעסערס די פון פארדינסטען די אז געװיםט, האט 60
 האבען מיר קליין. זעהר דינען ארבעט לאין דער אין

 גינ־ דעם םאר געווארט און אױגען די פארמאכט אבער
 געקוסען. מאמענט דער איז עגז־ליד מאמענט. סםיגען

 גע־ איז לאינס אנדערע בײ סעזאן לעצםער דער וױ אזוי
 געלעגענ־ די אויםגעגוצם מיר האבען בעםער, םיל װען
 װע־ בעלײבתים די מיט קאנפערענץ א גערופען און הייט
לאין• דאלער 1.37 דער גען

הע־ א קריגען צו גרינג געװען ניט אבער איז עס
 לאין־ארבעט. דער םאר אסאםיאיישאן דער פרן כערונג

 דער מים קאנםערעגץ די איז דיסקוםיעם לענגערע נאד
 מיר און געווארען. אפגעבראכען אםאםיאיישאז״ ״פאפולער

 דער רובין. םםאפעדזש. א רוםען צו געגרייט זיך האבען
 א איז וועלכער אסאםיאיישאן, דער פון פארוואלםער
 טיעען מיר אז םארשטאנען, האם מענש, פראקםישער

 די םארםירען געוואלט ניט ער האם זאגען. מיר וואם
 האסענונ־ פאלשע םים אםאסיאיישאז דין םון מיםגלידער

 את ״ביזנעם״. כדינען מיר אז געוואוםט, האם לר גען.
ארויסקומעז. גיט סטאפעחש א םון וועט גוטס קיק אז

 צונױם־ רובין האט איניציאםיװ אייגענער זײן אויף
 זיך צו אסאסיאיישאן ױין פון מיםגלידער די גערוםען

 מאל, דאס איינגעלאדען. אויך םיך האט ער אח אפיס אין
 קאנםע־ די זיך האבען װיל״, ״גוד םון שטימונג א אין

 גע־ אוגז איז שטונדען אייניגע נאך באניים. רענצען
 דערװײל איז וועלכער םעטעלמענט, א צו קומען צו לונגען

 ,60 לאקאל פץ מיםגלידער די צו צוםרידענשסעלענד
דרעםעס. ביליגע די בײ ארבעםען װעלכע

 באםרעפט שכירות אין העכערונג געוואונענע די
 1.37 דער אין פרעםערם די פראצענם. 33 כמעט

 ביז־ די אנשטאם קריגען וועלען לאין דאלער
 א אוץ 4 — דרעם א פאר םענם האלב א און 3 איצםיגע

 וועלען םוט, א פאר םענט 4 די אנשםאט ;סענט האלג
 סליפ א פאר און םענט׳ האלב א אץ 5 באקומען איצט די
 מאכט םאלען מאנכע אין עקםטרא. םענט האלב א —

 ®־ן שכיחת פרעסער׳ם דעם אין העכערונג א אױם דאס
וואו־. א דאלער 16 ביז דאלער 14

 מיםגלידער אונזערע זײנען דטרוריל אז זאג, איך
 םאר װארטען מיר וױיל סעטעלםעגם, דעם סים צופרידען

 1.37 זײ קאנען זאלען םיד אז מאמעגם, גינםםיגען דעם
 זאלען פרעםערם אונזערע אז םעםלעז, אזױ לאיז דאלער
ם — לעבען א מאכען קאנען באמת  אמע־ דעם אי

 נים װעם לאקאל אונזער לעבענם־סםאנדארד. ריקאנער
r דורכלאזעז v איז עם װעלבע איז געלעגענהיים שום 

 דעם אױף פארבעםעתנג. אין זיך נױטיגם מאס לאין,
ר. דץ ירעסערם אונזערע קאנען מ זי

 דעם באדאגקעז איך וױל געלעגענהײס דער בײ
 די װאםילעװםקי, י. ברודער לאקאל, אונזער סח םשערםאז

 זײער פאר אפיסערס, אונזערע *ז באארי עקזעקוםיװ
 םעטעלמענם דעם געמאכם חאם װעלמ יט,ציעראקאא

מעגליד•
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ןבא * באנוש. wypyi קױסזז צו לײן אין שסייען דרןסמאנןר י  • ךינןן ק*מ דער בײ *גױל ןרשסן די מרקויסןר• ךןד זױז ^
.22 לאקאל סון מענעדזשער אסיססענס מרגליות, נײסדילז און באארד, דזשןינם דרעם סון סעקרעםאר מינקאף, ם. נאםהאנילל

 אין און אינטערנעשאנעל דער איז באװעגונג די
 אז זען׳ און אלייז קױםעו צו לאקאלם אגגעשלאםענע די
 דער סאר רעגירונגם־באגדס קױםן דאלן םיםגלידער די

 םאר* אוםגעהייער זיך־ האם לאנד, סון פארםײדיגונג
 אנגע־ דינען וואם ױניאנם די האבן איצם ביז שאריים.
 דע־ איינגעקױפם שוין אינםערנעשאנעל דעד אן שלאסעז

 די דאלער. 350,000 סון םוםע דער אין באנדם סענם
 אוגםערגענומען זיך האם װאס אבער יוניאן עדשטע

 מים־ די צו דעםענס־באנדם םארקױםען צו םיםםעמאםיש
 דורך ,22 לאקאל ױניאן דדעםםאכער די איז גלידער,

 םון מיטגלידער אקטױוע די וואס ױניאן, קרעדים דער
 און ארגאניזירט האבען לאקאל סראגרעסױוען דעם

אן> האלםען
 אן געווארען איז ױניאן, קרעדים דרעםםאכער די

 דעםעגס רעגירונגם די םארקויםען צו אגענםור אםיציעלע
 די, צו באנדם םארקויםם ױניאן קרעדים די כאנדס.

« ?זװ ב א  25 א סאר דאלער 18,67 די איינצוצאלעז ^
איז־^. וא^ר  ױלעןו ■ זײ-װאס פאױ ,מאסעטמ אייד י־

 וױלען ױאם םיםגלידער ביםלאכוזייז. באנד א אאצאלען
 יעדען קריגען עם קענען םםעםפם, אדער באנדם קױםעז

 םון אםים איז ארבעם, דער נאך םיטװאך און דינסםאג
 דרעם פון םלאר דריםן אויפ׳ן יוניאן קרעדיט דער

סםריט. טע40 װעםם 218 בילדינג, באארד דזשאינם
 מענע־ זיםעדפאן, ם. םשארלס ודיי׳ם־פרעזידענם

 זיכערקײט, זײן אויםגעדריקם האס ,22 לאקאל םון דזשער
 באגײםטערונג םים ױעלען לאקאל םון םיםגלידער די אז

 און עלעמענטען ■ראגרעסױוע אלע אן אנשליםןן זיך
 פאר- די םינאנםירען העלםען צו באנדם דעםענם קױםען

 סא־ די געגעז דעמאקראםיע אמ סיייתפרי םון םײדיגונג
 אײ־ םארםרונקעז שוין האבען מאס אגגרײםער, שיסםישע

 צו לאיעס זײערע אוים שםרעקען און בלום אין ראפע
 ״אונזערע װעלם. גאנצע די פארשקלאםען אח פארכאיעז

 צוױ־ זײנען — געזאגם זיםעדםאן האם — מיםגלידער
זײנען זיי לאנד. אין ארבעםער ■ראגרעסיװסטע די שען

 קאגםערענץ שםאםישער א בײ דעלעגאטען 1,200
 א אנגענוםען האם ■ארםיי, לײבאר אפעריקאן דער פון

 אינםערנאציאנאלעז דעם באצוג אין שסעלונג קלארע
 באצי־ דעם דורך געשאםען זיך האם עס װאס פלאנסער

 זיך האם קאנםערענץ די . רזםלאנד סאװעט אויף אנגריף
 מיטלעז אלע מים רוםלאנד העלפען פאר ארויםגעזאגם

 גע־ גלייכצײטיג און נאצים די געגען םלחםה דער זױן
 אדער «שרות איז עס װעלכע אויף אײסנײן געגען װארענם

אמעריקע. אין דא קאםוניסםען די םים צוזאכמנארבעם
 צוזאמענגעקוםען זיך איז װעלכע קאנסערענץ, די

 אניערע און מעיאר פאר קאנדידאםען גאםינירעז צו
 םײ האם װאלען, קוםענדע די אין בעאםםע שםאםישע

 װעםעז ■עתאנעז די איז סײ איז דעקלאראציע איר »יז
^ יאליסי• די אס אנגעחאלםעז נאםינירם, האט ד ע  מ

 קאונ־ סיםי פון ■רעזיחגנט םארים׳ נױבאלד גװארדיא׳ לא
 זי׳עעז קאנםראלער, םעקגאלדריק, דושאזעף און םיל,

 דאגעגען םערםין. צוױיטען א פאר געװארעז אינדארםירם
 םאנחעטעז, פון אײזיקם ם. םםענלי יחמידעמז בארא

 איז קאםוניסטען, די צו חג׳דלאד געטאכס האם װעלכער
 אנם־ זיד חאם קאגםערענץ די און געוואחמ׳ אסאקירם
צו ם אג  װידער־ פאד קאנדידאםור זײז אינדארסירען ז

עתזײלמג.
 אר־ דער ®ון שטעלונג די האס קלאד באזוגדערס

 תבינםקי. יחחידענט ארויםגעבראכט באװעגתג בעםער
 אין קאמוגיסםעז די אויף אטאקע רדענײיעגש א אין

 ארבעםער דער אין און יארםײ לײבאר אםעריקאן חנד
 װי־ געגען ארויםגעםראםעז שארןי ער איז ב*זעגונג,

ד  צוױי־ א פאר אײזיקס •חמח־ענם בארא נאםינירען די
םערםמ. מנן

 ארבעםער דער מון שטעלונג די םאכענדיג קלאר
װעגונג  איצ־ דעד איז קאםוניסמז די יון תסלאגד צו מ

 גע״ דובינםקי האט לאגע׳ לעראנאציערנאאיגס םיגער
______ מ*ם:

 צװי־ קאםף ■ריװאטער א עןגןגיד סװאל ,ודעןדאם
p v וואלםען סםאלינ׳ען, אץ מיםלןר^ן t o געזאגם — 

n& א u ר — בײז־לן! זיי׳יך־ אױף מ  קעםפם חיסלער א
מן בלויז «*» ע תז קלמטם «ר םטאלמ׳ןן. ג ד גנ ת

 געשםיצט און רייען ערשטע די אין געשםאנען מאל אלע
 דווץ־ ברײםע.האנד. א מיט באוועגונג םרייהייטלאכע יעדע
 בא־ רייפקיים׳ פאליםישע זייער דורך ערפארונג, זייער

 מענש־ דער אויף לויערט עם וואם געםאר די די גרייםען
דיקטא־ און םאשיזם נאציזם, בלוטיגער דער ווען היים,

 שטי־ װילען םיר דעמאקאםיע. געגען און וועלם גאנצער
 דאם אבער היטלער׳ן, געגען קעמפען וועלכע די צען

 די באקעמםעז אויםהערען װעלען מיר אז ניט מייגט
אמעריקע. אין ליניע קאפוניםםישע

 אין געחאם דא האבען םיר זואס איז צרה ״די
 געקענם גיט האבען װעלכע מעגשען מאנכע אמעריקע

 א ליבעראליזם. און קאםוניזם צװישען אוגםערשיידעז
 איז בירגער גוטע אבער וױבסיג, איז רעגירונג גוםע

װיכטיג. אזוי ■ונקס
 עמטער עפענטליכע םאר שטיצען נים קעגעז ״מיר

 דעם העלםם װעלכער םענשען, אדער פאליםישען קייז
 װערעז צו זיך ערלױבען װאס די םפעציעל קאמוניזם.

 םיעציעל דא האב איך קאםוניסםעז. םח אויםגענוצם
 איד פאנהעםען. םח ■רעזידענט בארא דעם זינען אץ
 דער םח גאםינאציע די אײזיקס׳ן געבען געגען בץ

 אימער געװען איז ער כאםש ■ארםײ. לײבאר אמעריקעז
 האם מאנהעםען װאם •חמידענםען באי־א בעסםע די םון

 קאמו• באשםיםט אמר ער האט געחאט, איז עם ווען
 געשטיצט האם חשאבם), שטאםישע (אויף גיםסען

 םאר מזוזח א און משרת א געװעז אמ אמ קװיל םייק
 אים. װילען רעאובליקאנער די אויג קאםוניסםען. די

 גים אים קען ■ארטײ אונזער חאלטען. אים זײ םעגען
אעעמען״.

 פרע־ וױיס געחנדם האבעז זיגעז זעלביגען דעם אין
 דער פון טשערםאן סםײם אנםאגיני, לואיחשי זידעגם

 פון פאחימר אח ■אריזײ לײבאר אמעריקאז
 סעקרעםאר■ סטײם ראח, אלעקס קאנםערענץ, דער
 די־ עקזעקוםית עקםינג םארלין׳ רדזשאדזש און

 דזשײקאב ;■ארםיי לײבאד אמעריקאן דער ®יז רעקםאר
 אטאלגא* דער _פיז םרעזשדדער םעקרעםאר ■אםאפסקי,

 דער ®ון םענעדזשער האלענדזגר, לואיס ;םייסעד
 םזד קאהאז׳ אלעקם ;כאארד דזשאינם אמאלגאםייםעד

 שארחדזש פראםעסאר און ;,פארװעהזס״ פון געדזשער
 זאעועדײשפ אםעדיקאז דער םת •רעזידענם קאונםם,

 אויםגעגומען דינןן רעדעם אלע די םיםשערס. אװ
 אפלא* שסודעסדיגע םיט עלמעאסרזפא די «ח געײאחת

דיםמנםעז.

 וועלען זיי קאמף. דעם םון זיגרייך ארוים זאלען טור
 העלפען צו כחות די איבער אנשםריינגען זיד דעריבער

 לענדעה דעמאקראטישע די םארטיידיגען און באוואםענען
 קױפען וועם דרעסמאכער יעדער אז זיכער, בין איך

מעגליכקייטען״. דינע לויט באנדם

 אם פארקערםערם האבען וועלכע רעזאלוציעס׳ די
:געלײענט םיילוױיז זיך ד״אבען שטעלונג, די

 ענדערענדיגע ניט זיך אונזער װידערהאלען ״מיר
 פון םארםעז אומאמעריקאגישע אלע צו נעגענערשאםם

 קאמוגיס• אדער נאציסםישע םאשיסטישע, סײ דיקטאטור,
 אויס־ אנשטרענגונג ערפאלגרײכע אייגענע אונזער םישע.

 האבעז וועלנע קאמוניםש־עז, די אויסצוראםען און צודעקען
 אונזעת אין אריינגעשמוגעלם טארמאםקירםערהייד זיד

 זעלביגעו דער מיט ווערען םארגעזעצט װעם רייען.
אמט״. ביז װי ענטשלאסענהײט

 פאר ארויםגעזאגט זיד האט רעזאלוציע צוױיטע א
 די םח ױניאן דער מיט פארהאנדלונגעז קאלעקסיווע

אנגעשםעלםע. סאבוױי שסאםישע

סענטער. גארטענט אץ םארלארען
 דאלער םערציג און דרײ מים ■עי־ענװעלאי א

תי. טען20 דעם םארנאכט, םרייכזאג ).$43(  ױאס דער י
 נחטיה צו אפגעבעז עם געבעםען איז געפוגען עם האט

 װעסט 253 קלאוקם״, פארם ״גרעים אוו קער קלײן,
, באלוינוע. סםרים. םע35

 חסמנד חעלפעו פאר איז מנמדענץ פארפיי ליימו אםעריסען
האמוניםפען גענען סאםף דעם פארסזעמן פאר און
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ס ױ װאס ע ר  קאמפיין .פראמאושאן- דער ד
 אינדום־ דרעס נױ־יארקער דער םון אינדוםטר־י

ז רוו11ח ע ט  גע־ ענוטעןאוגטערג איז װאס טרי ד
און איניציאטױוע דער אויף ווארען * ״

א[ דאףיןפ נױ־יאר* דער םון הילף דער מיט ט
 גרוי־ א םון סימנים אלע וױיזט ױניאן, דרעסמאכער קער
 אנדערע די אז דעריבער, גלױבען מיר און ערפאלג סען

 לאנד איבער׳ן אינדוםטריע דרעם דער םון מנםערם
 קאונטרי די נױ־יארק. םון בײשפיל דעם גאכםאן דארםען

 מען אז האבען, נים מורא קיין אםילו פרם דעם אין דארף
 נױ־ גאכצוםאן אלץ אין זוכט זי אז זאגען, איר אויף וועם

 זי האם אידייען ארעינעלע *יעעגע קייז אז און יארק
 אין אז סוד, א קאגטרי דער אויםזאגען קענען מיר נים.
 אינדוסםריע, דרעם דער אין פראסאושאן סון פרט דעם
 עס קאנטרי. דער םון גענומען אידייע די גױ־יארק האט

 דרעם דער פזן צענטערם אײניגע געדיזנז געמליך דינען
 די געווען זיינען װאס קאנםרי, דער אין אינדוםטריע

 שפע־ גאר קאמפיינם, סראמאושאן אונטערצונעמען ערשטע
 אינדום־ דרעס די הענד. די אפגעלאזען די האבען םער

 גאנץ געווען הינזיכט דער אין איז נױ־יארק םון םריע
 ערשט אידייע סראמאושאן די האם זי אפגעשםאנען.
 וױיטער וועט זי אויב אז דערזען, האט זי ווען אויםגענומען,

 עס װעט טאן, גארנישט און הענד פארלײגטע מיט זיצען
 איבערבלייבען וױיניג איר וועט עם און דויערען נים לאנג
פראסאוטען. צו וואס

 אין נעמליך האט איגדוסםריע דרעס נױ־יארקער די
 יאר צוױי אין האט זי אז געכאפם, זיך 1940 פון אנםאנג

 מיליאן 55 ארום פארלארען ,1939 ביז 1937 םון צײם,
 נױ• דער םון ביזנעם די וואם אנשםאם, ביזנעס. דאלער

 באםראםען 1937 אין האם אינדוסםריע דרעס יארקער
 בלויז באטראםען 1939 אין זי האט דאלער, מיליאן 400
 באאונרו־ שטארקער א געווען איז דאס מיליאן. 345

 דרעס נױ־יארקער די פאר בלויז גיט סיגנאל היגענדער
 ריכטיגער, אדער וױיניגער, ניט נאר מאנוםעקםשורערס,

 פזן פעיראל דער וױיל דרעסמאכער, די פאר מער םיל
 מיליאן 97 םון איז אינדוםטריע דרעם נױ־יארקער דער

 אין דאלער מיליאן 84 צו אראפגעםאלען 1937 אין דאלער
 בא־ זיינען וואם הענד, די אז איינםאך. מײנט דאס .1939

 הא־ אינדוםםריע, דרעס נױ־יארקער דער אין שעפםיגם
 דא־ מיליאן 13 םארלארען פארדינםםעז זייערע םון בען

 פאר־ צו םארלוםם גרויםער צו א געווען איז דאם לער.
 אז שרעק, די געווען איז ערגםטע דאם אבער טראגען.

 גע־ האט מען גרעםער. נאד ווערעז קענען פארלוםטען די
 נױ־ םח אױס רינם אינדוםטריע דרעס די אז קלאר, זעהן
 )ןוים־ זי װעט םאן ניט עפעס וועם מען אױב און יארק
מער. נאד רינעז

 דורו לאד די געםינען צו געווען שווער ניט איז עס
 אױםגערונען, זײנען דרעםעם גױ־יארקער די װעלכער

 מען פארשםאפען. צו לאד די געווען שווער איז עס אבעד
 נױ־יארק פץ אױס רינען דרעםעם די אז געוואוסם, האם
? אפשםעלען עם מען קען וױ אבער קאגםרי, דער אין

דורכגע־ האט יוניאן דרעספאכער נױ־יארקער די
 אינדוס־ זדעם דער אין אױםפארשונג גרינדלאכע א פירם
 און םיטלעז אױסצוגעפיגען כדי לאנה גאנצעז פמ םייע

 גײ* אין אינדוסםריע דרעם די אױםצוהאלםען וױ װעגען
 אױם־ אייד דערבײ און אױםרינען ניט זאל זי אז יארק,

 דדעס־ די פון םארז־ינםםעז די םח םםענדארד דעם האלםעז
װערען. אראפגעדריקם ניס זאל עד אז מאכער,

 גחיםע די איבערצוגעמװ אױםעז נים דא דיגען םיר
ר ניי די װאס ארבעם׳ שײערע ע ק  ײנקמ דרעסטאכער ^

 א אגשרײבעז םען קען דעם װעגען חרכגעםידס. האט
 בלויז מאםענם דעם איץ אינםערעסירם אונז ביז־. גאגז

איז װאם פתק» שאןראמאיפ דעם אתםערצושםרײמז

 צװישען אפמאך נײעם דעם אין געװארען אריינגעשריבען
 יארקער נױ די און ױניאן דרעםמאכער יארקער נױ דער

 פאר באטבאכמען מיר אן.אסאסיאייש _מאנופע?טשורערס
 האם פלאן דער~פראםאושאן וואס װיכטיג, באזונדערם

 אינסטיטום״, ״דרעם דעם שאפונג די געבראכם זיך מיט
 אנגענײם דארף וואם לעיבעל, א אנגענומען האט וואס

 די אין פראז־וצירט װערם וואם דרעס, יעדער צו װערען
 מים אסאםיאיישאנס, מאנוםעקטשורערם די פון שעפער
 םון םארקויף דער אפמאך. אן האט ױניאן די װעלכע

 אריינ־ דארף מאנוםעקםשורערם די צו לעיבעל דעם אט
 װעט וואם דאלאר מיליאן א רעכענט׳ מען װי םראגעז,
 פלאן. פראמאושאן דעס םון קאםםען די דעקען צו ־עלםען

 אגדערע האבען אויך דארף פלאן פראמאושאן דער
 דא אונז גײם עם אבער קאסטען, זיעע דעקען צו הכנםות

 נאר םלאן, פראמאושאן פון חשבונות געלט די אן גיט
 גע־ געשאפען אים דורך איז וואם לעיבעל דעם װעגען

ווארען•
 אבער לעיבעל, ױניאן דירעקטער קיק ניט איז עם

 לעיבעל, םראמאושאן דער אם דאך דינט אינדירעקט
 ריכטיגער זיין װי לעיבעל׳׳, קריאיישאן יארק ״נױ אדער
 אים, האם וואם דרעם, די אז צײכען, א אלם איז, נאמען

 ױניאן םון שאפ, ױניאן א אין געווארען געמאכט איז
 האם דאס באדינגונגען. ױניאן אונטער און ארבעטער

 אינ־ דרעס יארקער נױ דער סאר ווערם גרויםען א
 פאר ווערט גרויםען באזונדערס גאנץ א און דוםטריע

ױניאן. דער
 ארגאניזירסע כויליאן צען ארום היינט האט אמעריקע

 און אפעלירען קען ארבעם ױניאן װעמען צו ארבעםער
 אין מיליאנען סד א פאראן זײגען עם אפעלירען. דארף

 און ארבעם ױניאן מים םימפאטיזירען ײאס אמעריקע,
 געשטיצט דארםען ארבעםער די אז רעכט, םאר האלםען
 הא־ צו און ארגאניזירען צו זיך קאמף זייער אין װערען

 מענ־ ריזיגע גרויםע די אט ױניאנם. אייגענע דיערע בען
 לייכט קען ארבעם. ױניאן םאר איז וואס מאסע, שען

 לעיבעל ״קריאיישאן״ דער אט אז װערען, אויםגעקלערט
 צייכען א איז אינדוסטריע דרעס יארקער נױ דער פון
ארבעט. ױניאן פון

 םון צענטערם אנדערע די אז דעריבעה מײגען מיר
 דאס־ םאן דארםען לאנד איבערן אינדוםטריע דרעס דער

 מים דרעם־םאנוםעקםשורערם די יארק. גױ וואם זעלביגע
 אנםירען אומעטום דארפען ױניאן דער םון הילף דער

 װעל־ םון לעיבעל א איינםירען און קאמפיין םראמאושאן א
 האבען וואם דרעםעס, די אז װיםען, קענען זאלען אלע כען

 און ארבעםער יוניאן םון געווארען געמאכט זײנען אים,
באדיגגונגען• ױניאן אונטער
 אומעטום קאמםיין אזא וועם אינטעדנעשאנאל די

 םאראיגםערעםירם, איז אינטערנעשאנאל די באגריסען.
 יעדער םאר לעיבעל א װערען איינגעםירם זאל עם אז

 איז ארבעםער ױניאן םון געמאכט וחנרט װאם דרעם,
 אז פאראינםערעסירט, איז זי מעה םיל שאפ. ײניאן א

 אין געמאכט װערען וואם פרויען־קלײדער, אנדערע אלע
 זאלעז קאנםראלירם׳ איר סון װערען ױאס שעפער די

 אינםער־ די אז זיך, םארשםײם עם לעיבעל. א האבען
 א אירען אין פאראינטערעםירם גרונד איז נעשאנאל

 מאל אײן שױן עס האט זי ל. ע נ י ע ל ן א י ג ו י
 גאנץ א םון קורצזיבטיגקײט דער צוליב אבער פרובירם,

 פארײד דער איז מאנופעקטשודערס די םון םייל גרױםען
 מאנוםעקםשו־ די אז גלױבעז, וױלען מיר געלוגגען. נים

 אפצו־ בעםער פארשטײען און װײםער איצם זעעז רערם
 ױאם לעיבעל. ױניאן א םון װערם גרױסען דעם שאצען

 און ארבעםער םיליאגען פיל אזױ צו אפעלירען קען
זײ וואלטעז םיר ארבעט. ארגאניזירטער פיז פרײנד

 פראמאושאן דיערע אין זאלען זײ אז ראטען, דעריבער
 נאר ױניאן'לעיבעל. א אייגפירען דירעקם קאמפיינס
 בא• קענען נים דעם אויף אלץ נאך זיך װעלען אויב__די

 אײנ־ און יארק נױ גאכטאז בעםער ײעלען שליסעךאון
 וועלען לעיבעל״, .קריאיישאן׳ אײגענעם אן זײער פירען
 אינםערנעשאנאל דער פון ױניאגם לאקאלע די זיכער

 קאאפעראציע זײער געבען צענטערם באםרעפענדע די אין
הילף. און

בעםער. איצם איז לאנד אין לאגע עקאנאמישע די
 קויף־קראםם די גרוים. גאנץ איצם איז פארדינער צאל די

 גרע* באדײםענד געזוארען איז ארבעםער־מאסעז די פון
 ov םער. אלגןימײן אין איצט פארדינןין כלןינשןין סןןו״•

 אז אנצונעמען, אותאכען אלע םאראן דעריבער זיינען
 אז אץ ביזגעם גוםע םאן װעם אינדוםםריע דרעם די
 פרא־ די אויםצוגוצען צײם גינםםיגע די איצם איז עס

 דער אין לעיבעל א אימםירען און אידעע מאושאן
 ןײן זאל וואם לאנד, גאנצען איבערן אינדוסםריע ח־עס

 ארבעט. ױניאן קריגען זײ אז קויםער, די פאר צייכען א
געלם. זײער פאר

םאר־ ליידער זײנען עס םארשפעטיגטער דער
אן עז ע ןאי ם גע־ מקױם ניט נאך לױפיג ףד
אינדוםטריע קלאוק

 איז עם קלאוקמאכער. די פאר ארבעםם־םעזאן גוםען א
 שעפער״ די אין ארבעט וױעיג פאראן פארלויםיג גאך

 לא־ געשריבען. װערען שורות די אט ווען וױיניגםםענם,
 פארבעסערען באלד זיד װעם לאגע די אז האפען, פיר
 פארוױרקלאכט װעלען םאראױםזאגונגען גוםע די אז און

 עס וױיל וואוגש, גוםער א בלויז נים איז דאם ווערען.
 אלע פאראז זײנען עס ווײל גאר אזױ. אונז זיך װילט

אזױ• זײן װעם עם אז גלויבען, צו אורזאכען
 נים םארשפעםיגם זיך האם ארבעםם־םעזאן דער

 קײן ארײן נים קריגען מאנוםעקםשורערם קלאוק די וױיל
 בא־ די פאל. דער נים גראד איז דאם באשםעלונגען.

 דעם אין זײנען םרײד־קרײזען םץ קומען וואם ריכטען
 נאכ־ די אז איז, אײנדתק דער גינסםיגע. גאנץ פרם

 אור־ יד גרױםע. גאנץ א זײן וועט קלאוקם אויף פראנע
 ארבעםם־סעזאן, דעם פץ פארשםעםיגוגג דער םון זאד

 װאו פאבריקען, םעקםםיל די זײנען אנגעגעבען. ווערט
 פאר־ דער װעגעז צוםומלעניש שטיקעל א עקזיםטירם עס

 טעקםםיל די םון מח עם אז רעגירונג, דער םון ארדענונג
 לעיבעל א אין װערען אנגעגעבען גענױ םאנוםעקםשורערם

 געװעבםע דאם װאל םאר װאם און וואל פראצענט דער
 געוױסער א ניז םארהאלםען האם דאס אנםהאלם. שטאף

 מאנופעקםשורערם. די צו שםאף פון צושםעלעז דאם מאם
 איז װאם שםאף׳ פח פרייז דער איז שםערונג צווײםע א

 װערען באםראכם קען דאם אבער געװארעז• געהעכערם
 װירקזת׳ קעןבלױז אפהאלםעןאון םארצײםװײליגע בלױז

 אנפאנגען, שםעםער זיך זאל ארבעטם־םעזאן דעד אז
 דעד ענדיגען. שפעםער זיך ער װעט דערפאר אבער
 א אױף אױםזיכםען די װאם איז, פאל דעם אין עיקר

 *ז •גיסע זײנעזזײעי קלאוקם, נאכםראגעאױף גרױםער
 ײי׳ םארװירקלזמם זאלען האםענונגען גוטע די אם װען
 געלעגענזדים די אויםנוצען קלאוקמאכער n דארםען רען

 זאלעז זײ אז הײסט, עם לאגע. זײער פארבעםערען צו
פארדיגען. בעםער ארבעם זײער םח

אנגע־ האם ד געטאן. איוײגע דאם האט יוניאן די
 די אז פארארדגוגגעז׳ געםאכם האט און באשלוםען נוםען

 זײ װאס דאס קריגען זאלען שעפער די אין ארבעםער
פא־ נייע קײן געווארען געשםעלם ױם זײגען עס קוםם.


