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רםסמנט8דעפ sasrpr® פוז זוטעו־טעטימײטעו
 עדױ־ פון סעקרעטער קאהען, מ. פאניא שוועםטער

 דער־ אינםערנעשאנעל״ דער פון דעפארטמענט קיישאנעל
 אר־ די אז .גערעכטיגקײט״, דער פון לייענער די םאנט
 גיט מאל קײן זיך שםעלט דעפארטמענט דעם פון בייט
 זױ אז אמת, איז עם װינטער. ניט און זומער ניט אפ,

 אנ־ און קלאםןין פאר צײט גינסטיגע קײן ניט איז םער
 ארבײטען אבער פאראן אונטערנעמונגען. שװערע דערע

 ריכטיגע די איז זומער וואם געבים, בילדונגם אויפ׳ן
 די מיטגלידער די גיט דעפארטםענט דער זיי. פאר צייט

דערפאר• םעגליכקײטען

 פאר־ מער צענטערם, בילדונג די פאר טעטיגקייטען פון
געודען. װען זיינען זיי װי שידענארטיג

אי־ פארצושלאגען מיםגלידער די אײן לאדען מיר
 זײער בײטראגען דערמיט און טעםיגקײטען וועגען דעען
פראגראם. בילדונגס אונזער צו ארבעט חלק

 אפנױילונג ביכער אונזער
 װעלט־געשע־ די איבער ביכער אויסגעצײכענטע

פאםי־ היםטארישע די פאנאנדערגלידערענדיג ענישען.

 םענ־ די דערקלערענדיג ציים, הײנםיגער דער פון רונגען
 פאר־ אינטערנאציאנאלען און נאציאנאלעז פון דענצען

 פארצייכעגעז ביכער די טעגליך. איצט ערשייגען נעם,
 אויגען אונזערע םאר געשאפען װערט זי וױ געשיכטע די
 צוזאםענ■ דעם באגרייםען בעםער אונז מאכען ביכער די

 סםרא־ װעלכע קרעפטען, םאציאלע גרויםע די פון שטויס
פארניכטונג. מיט צױויליזאציע גאנצע אונזער שען

 דע־ עדױקיישאנעל אונזער פון ביכער־אפטײלוגג די
 אוץ ערפארונג צװאנציג־יאריגע איר מיט פארטרעגט,

 מיםגלי- אונזערע העלפט זאכען׳ די מיט באקאנטשאפם
 בא־ ביכער• די איינשאפען זיך און אויםצואוױילען ז־ער
 ביכער־אפםײ־ דער אין ארויף קומט דערמיט. זיך נוצט
זיך. באראט און דעפארטמענם אונזער פון לונג

 סאװעסעך דעס פ«ר הילןז $ונאניזױט קאמיפעט ארבעפער אידישעו
נאציס די גענעו w ייו פארבאנד

רעדלאך אויף שולע די
 דע־ דעם פון ארבײטען װיכטיגםטע די םון איינע
 די פלאנעווען איז זומער־&אנאטען, די דורך פארםמענט

 דער טוט דאס םעזאן. קומענדען פאר׳ן םעטיגקײםען
 שרייבט — איצט ״שוין דעפארםמענט. עדיוקיישאנעל

 פרא־ די מיר פלאנעוועז — קאהען מ. םאניא שוועםטער
 אינטערעםאנטע םון באזוכען שבת אונזערע פאר גראם

 אנ־ װידער זיך וועלען װעלכע יארק, נױ אין פלעצער
 מיטגלידער די װי דאס הערבםט. אין שפעטער הויבען
 םארמען אלע פון שטודיום םאציאלאגישער א איז ווייסען,

 און אינדוםטריע מאדערנע געשיכםע, נאםור קונסט. פון
 מיטגלידער. אונזערע איין לאדען םיר װיםענשאפט.

 םעםיגקייטען די אין פאראינטערעסירט זיינען וועלכע
 פארשלאגען זייערע מיט אםים אונזער אין ארויפצוקומען

 װעלקאמען. ציים יעדע צו זײנען זײ פארלאגגען. און
 גיל• סאויימז די וואם צוםרידען באזוגדערם זיינען פיר

 און אנערקענט, מער אלץ ווערען םעטיגקייםען דונגם
 אונטער* ענליכע איינםירען אן הויבען קאלעחשעם םאנכע

 מיט זיך ״באקענם םיטעל זעלבען דעס אונמער נעםונגען
שטאם׳. אייער

מארמש םען7 דעם אונםעתעמתג אונזטר

 באשלאםען האט קאמיטעט ארבעטער אידישער דער
 שא־ צו טעטיגקייט בריים־פארצוױיגטע א אויגאניזירען צו

 ארמיי, םאװעםישער דער םאר הילף מעגליכע אלע פעז
 אנםאלער נאצישע די געגען העלדיש אזוי קעמפט װעלכע

 ווערען עס היימען וועמעם באפעלקערונג, דער פאר און
 א מלחמה־םייער. דעם אין פארניכטעט אוץ צעשטערט
 ווערען אגגעםירט וועם קאמפיין פלאנמעםיגער שטארקער

 קליײ מעדיקאםענםען, אמבולאנסען, פאר געלט שאםען צו
 אוץ םאלדאטלן ז־י ®אר הילף םארטען אגדערע און דער
באפעלקערונג• דער

 םון מעגעדזשער זימערמאן׳ םאשא וױים־פרעזידענם
 באשטימט איז ,22 לאקאל ױניאן דרעםמאכער דער

און קאמיםע, םפעציעלער דער םון טשערמאן געײארען

 אץ ארבעם. דער צו גענומעז שוין זיך האם קאמיטע די
 ווערען פארעפעגטליכם װעלען טעג עטליכע קומענדע די
 זײ וועם װעלכער קאמפײן׳ דעם פון פלענער גענויע די

 ארבעטער גאנצער דער פון שטיצע די האבען כער
מענשען. פראגרעםױוען יעדען פון און באװעגונג

קאםי־ ארבעטעד אידישען פון אונטערנעמוגג די
 אנגע־ איז וואם באשלום דעם מיט צונויף פאלם טעם

םון פארזאמלונג אלגעמיינער דער ביי געווארען נומען
J?.2 hxsxb די־ ד״עמ י י יי?י״י יייג/^<י

 עקזעקוםיװע לאקאל דער אח זימערמאן מענעדזשער פזן
 אןן אמבולאנםען םאר שעפער די אין געלט זאמלען צו

 אר־ די םאלדאטען. סאװעטישע די פאר מעדיקאמענטען
 און װערען קאארדינירם בעםער קענען איצט וועט בעט

ערפאלגרייך. מער ווערען אנגעפירט

 כיז׳ן מאגאטען עטליכע היבשע אםילו נאך איז עם
 ארגאניזאציע גרויםע אזא אין .1942 מארםש זיבעםעז

 באזאר־ זיך מען מוז אינטערנעשאנעל, אונזער װי אבער
 אום אונטערנעמונג אן םאר דאטום א מיט פרי גאנץ גען
 אונטערנעסונג אן מאכען נים זאל אפטיילונג אנדער אן

 מיר ליידען. װעלען ביידע וואם םמ טאג, זעלבען דעם
 םירער די דערמאנען צו איצט שוין אן דעריבער הויבען

 דעם אז יוניאן׳ אונזער סון מיםגלידער אקטױוע און
 לאנ־ רי־ױניאן יערליכער אונזער איז מארםש זיבעטען

 ״םעלאו־ די ארגאניזאציע, םטודענטען דער פון םעיעאן
 םםדדענ־ די צחאמענקומען זיד לעז7ײ טאג דעם שיפ״.

 אנגענעמען אן םארברײגגען און םריינד. אץ לערער םעז,
פעלאושיפ סטודענט דער :געדענקם אלזא, אווענד.

מארםש. זיבעםען דעם שבת, יאר, דאס איז לאנםשען
 בילדונגס און געזטלשאפםליכט אונזטרט פאר .

סטסיגקײםטן
 שוין גרייט דעפארטמענט עדױקיישאנעל אונזער

 טעטיגהײטען בילדוננם און געזעלשאםטליכע די צו אײך
 ווערט עס םעזאז• קומענדען םאר׳ן מיטגלידער די פאר

םראגראם םארבעםערםע און רײכערע א נעפלאנעוועט
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,117 לאקאל ױניאן, אפרייטארם קלאוק דער אין
ױניאן. קרעדיט א געווארען געגרינדעט לעצטענם איז

 פאלגענדע די ארויםגעגעבען האט 117 לאקאל דער
:דעם וועגען מעלדונג
 עק־ גענעראל דער פון זיצונגען די םון איינער בײ
 באשלאםען איז װ. ג. ל. א. דער סון באארד זעקוטױו
 קרעדיט גרינדען העלםען און דערמוטיגען צו געײארעז

אינטערנעשאנאל. דער םון לאקאלען די אין ױניאנס
ױניאן? קרעדים א אזוינם איז וואס

 קערפערשאפט לויזע קײן ניט איז ױניאן קרעדיט א
 גע־ געזעצליך א איז עס ליײקאסע. ס׳איז װעלכע װי

 םעדע־ די אונטערװארפען ארגאניזאציע, טשארטערטע
 װענ־ עס רעגולאציעם. און געזעצען םטײט אדער ראלע
 סטייט — ארוים נעמט מען טשארטער װעלכען זיד, דעט

פעדעראלע. אדער
 בענקינג די אונטערווארפען איז ױניאן קרעדים א

 מים־ די םון סענם יעדער און רעגולאציעם און געזעצען
פארזיכערם. און םארהיט געעזצליר איז גלידער

 קאאפעראםױוע געטשארטערםע געזעצליך א איז עס
 אירע העלפען צו באצוועקם װעלכע קרעדיט־געזעלשאםט,

 לייכטע דוי־ד דאלאר עטלאכע אפשפארען מיםגלידער
 געזעצליך זיין זאל געלם די און מיטלעז צוגענגליכע

 װען צייט א אין געלט מיטגלידער די לייען ;געזיכערם
 פראצענ־ קליינע זײ רעכענענדיג אזעלכעס, דארפען זיי

 חנר־ וועלכע יעניגע, די םארהיטעז מײנם, עם וואם טען.
ט זאלען די אז דאלאר, עםלאכע לײען טעז  אדײנפאלען ני
 פראצענטען גרויםע אוםגעהױער צאלעז דארפעז נים אץ
-פראצענםניקעם׳. סארטען פארשיידענע צו

 יוניאנס, קרעדים סח װיכטיגקײט די אײנזעהענדיג
 *רבעטען וועלכע ארבעטער׳ *זעלכע פאר איבערהויפם

 פון מעגעדזשער דער האם אינדוםםריעז, סיזאנאל אין
 *נ־ די אויפגענומען ?אילאז, בענדזשאמיז ,117 לאקאל

 עקזעקוםיװ אמ קאמיטע סאב דער מיט געלעגענהײט
 באארד עקזעקוםיװ די דורד און .117 לאקאל טמ באארד

 מיטינג מעמבער געעראל לעצםעז בײם יראטאקאלען
גע• באשלאסעז אפיציעל איז עם און אױגוסם, םלן7

 אפו־ײ־ קלאוק פון קרעדיט־ױניאן א גרינדען צו ווארען
י. װ. ג. ל. א. .117 לאקאל פון מיטגלידער טארס,

 פאל־ דעם אנגענומען גלײכצײטיג האט לאקאל דער
 117 לאקאל דער כאטש אז — שטאנדפונקט: גענדען
 װעם און ױניאז קרעדיט דאזיגע די גרינדען העלפט

 סעזדאר וועט מעגליכקייםען, אלע מיט העלםען איר
 אלגעםײן אין װעט און שער־האלדער א װערען אויד

 117 לאקאל די פון אינטערעסען די אויף געבען אכטונג
 און מיטגלידער ױין דארטען װעלען װעלכע מיטגלידער,

 אפע־ ניט לאקאל דער אבער װעט — שער־האלדערם,
 באזונדעת א זײן וועט עס ױניאן. קרעדיט די רירען

 געזעצען, אײגענע מיט ארגאניזאציע׳ זעלבסטשטענדיגע
פירערשאפט. און רעגולאציעס

 האנד* און באשלוסען םירונגען, די אז הײסט, דאס
 אױםגענוםען נים װעלען ױניאן קרעדיט דער פון לונגען
 געזעצלימ די ביי װערען פארהאנדעלט אדער ווערען

 עקזע־ סאב־קאמיטע, װי ,117 לאקאל םון אינםטאנצעז
מיטינג. מעמבער געגעראל אדער באארד קוםיװ

 וועחנן געפירט װעט ױניאן קרעדיט די נאכאמאל,
 באשלױ געזעצען. אײגענע אירע דורד זעלבסטשטענדיג

 לאגד־ די מיט איינקלאנג אין רעגולאציעס, אץ סעז
 מ• איז קרעדיט־ױניאן די װעלכע אונטער געזעצען

םשארטערט.
 מר ױט איז קיינער אז דין קלאר אויד דארף עם

 אױב ױניאן, קרעדיט דער צו באלאנגען צו צוואוגגען
ניט. װיל ער

מק־ שויז איז 117 לאקאל איז ױניאז קרעדיט די
 דעתױילם איז קאמיםע טשארטער א געגרינדעט• םיש

 *ו װענדעז צו דך באשלאםען האט װעלכע געווארען,
תנג סטײט יארקער נױ דער  טשארםער. א נאך רעגי

 געזעצץן די אונסערװארםען זײן װעם זי אז הײסם, עם
םטײט. יארק נײ סיז

 איממל־ םער קריגען וױל וואם מיטגליד, יעחןך
 «י װענחװ זיך זאל קרעדיט־ײניאז, דער װעגען הײםעז
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ד 280 נ ע ױז  פאנ־ א װי געקלונגען וואלם עם ט
ף ע ך לי טג ץ״ יאר א מים װאלט מען װען טאזיע, י

אינםערנע־ די אז געזאגט, צוריק צען ״“
י ° מים־ טויזענד 280 האבען וועם שאנעל '
 צי־ די און דויערעז נים לאנג װעט עס אז און גלידער

 געזאגם װאלט מען טויזענד. 300 םולע דין װעם פער
 ניטא גאר זיינען עם אז געזאגם, וואלט מען מער. פיל
אינדוסטריע. קליידער פח־יען דער אין ארבעטער פיל אזוי

 אינ־ די ערTאי קײנער, כמעם האם אמת׳ן דער אין
 ארגאגיזא־ גרויסזט איר ןאננעפאנגע האט םערנעשאגצל

 ניט א., ר. j דער םון ציים דער אין קאמפיין ציאנם
 די איז גרוים װי פארשטעלונג, ריכטיגע קיין געהאט

 םרױען דער אין באשעםטיקט זיינען וואם ארבעטער, צאל
 קרײ אנגעםאנגען ערשם האט מען אינדוםטריע. קליידער

 אנגע• האם אינטערנעשאנעל די ווען םארשטעלונג, א נען
 קאמפיץ ארגאניזאציאנם איר מיט אריינדרינגען םאנגען

 גים איינער וואלם דאן אויך און לאנד םון טיילען אלע אין
 םוי־ 300 ארום איז צאל די אז שאצען׳ צו דרייסט געווען
 דו־ פרעזידענט לויט בעסער. מיר וױיםען איצם זענד.

 קליידער םרויען דער אין נאך זיינען אפשאצונג בינםקי׳ם
 אר־ דארמן וואם טויזענד, 75 ארום פאראן אינדוםםריע

 בא־ םולשםענדיג דעריבער איז עם און ווערען גאגיזירם
 װען נאענם׳ גאנץ איז צייט די אז אםםיןןיזם, דין רעכטיגט

 אי־ וועם אינטערנעשאנעל דער פון צאל מיםגלידער די
טויזענד. 300 פח ציפער די בערשםייגען

 ארגאניזאציאנס איר מים האם אינםערנעשאנעל די
 גע־ אונטערגענומען׳ יאר דעם האט זי װאס קאמפײן,

 םוי־ 30 חדשים זעקם לעצםע זײ םון פארלויף אין וואוגען
 איז קאמפיץ ארגאנמאציאנם דער מיםגלידער. נײע זענד

 און םארגעזעצט װערם ער סארענדיגם, ניט גאך אבער
 לאנג װי און לאנד. םון םיילען וױיטערדיגע אריין נעסט

 איז אויםגעשעפם ניט נאך איז גים־ארגאניזירטע צאל די
 צו ארגאניזירטע צאל דער םאר מעגליכקייט א פאראן

װאקםעז•
 אלץ אינטערגעשאנעל, די ווערט עם גרעסער וואם און
 אירע וואקםען מער אלץ און אימםלום איר ווערט גרעסער
 אירע םאר באדינגונגען בעסערע אױםצוקעטםען שאנסען

 געװא־ אפגעגעבען זיינען וואם באריכטעז די מיטגלידער.
 דער סון מיםינג דעם אױף לאנד םזן םײלען אלע סץ רען

 במעט האבען םילאדעלפיע אין עקזעקוטױוע גענעראל
 אונזער סון מיםגלידער די אז דערצײלט, איינשטימיג

ען דער םון צוױיגען םארשידענסטע די אין ױניאן  פתי
 אין העכעתנגען באקומען האבען אינדוסטריע קליידער

 15 וױ הויך אזױ ערטער מאנכע אין וױיתשעם. דיערע
 אהן געװארען דורכגעםירם איז דאם און פראצענט.
 צװישעז םארהאנדלוגגעז קאלעקטױוע דולך נאר סםרײקס,

באלעבאטים. די םים יוניאן דער
 דערצײלט האבען לאנד איבער׳ן םון באריכםעז אלע

 אינטערנע־ די װאם ירעםםיזש, גרױסען דעם װעגען
 האט זי װאו ■לאץ, יעדען אין געמאונען האט שאנעל

ארגאניזאציע. אן
 איבערי ניס איז עם אז זאגען״ דעריבער קענען םיר

 די װען װײם, ױט איו נײט די אז האפנונג, די טריבען
 אי־גא־ וױים אזוי זײן װעט אינדוםטריע קלײדער פדויען
 שםעחט װאם שא■, א זוכען דארטעז װעס םעז אז ניזירט,

 דײחמ םיר יוניאן. דער *ון קאנטראל דער אונםער ניט
 חונ* אז וױיםעז, םיר פראצעגם• הוגדערט װעגען נים דא

 שווער*ו דיעד אלץ אין און אוםעםום איז •ראצענט דערם
 האפעז׳ צו דערלױבען ױך קעגעז מיר אבער דערגרײכעז.

ayt או נאענם גאגץ קומעז וועם איגמדגעשאנעל די אז

 דער פון שטעלונג די
 אינטערנעשאנעל

 רוסלאנד סאװעט צו
צודילןאמוניםטען און

 לעצםען דעם אויף
 גענעראל דער פון מיטינג

אינ־ דער פזן עקזעקוטיװע
 איז װאס םערנעשאנעל
 געווארען אפגעהאלםען

 וואס פראגע, די געװארען דיםקוטירט איז נײלאז־עלפיע, אין
 אינטערנ^שאנעל דער פון שםעלונג די דין דארף עס

 רום* סאװעם צו אומשטענדען געענדערטע די אונטער
קאמוניסטען. די צו און לאנד

i פוז שסעלונ< די איז װירטליגטײס דער איז n 
 ״גערעכ־ אין געווארען אויסגעדריקם אינםערנעשאנעל

 היט־ װי נאכדעם׳ גלייך ״דזשאסםים׳ אין ״און טיגקײט
 נו־ ױלי די אין רוםלאנד. אויף אנגעםאלען איז לער

 דינען ״דזשאםטים״ און ״גערעכטיגקייט״ םון מערען
 ארוים־ קלאר איז עם וועלכע אין לייט־ארטיקלען ערשינען

 אינםערנע־ די אז געדאנק, דער געווארען געבראכט
 שטיצע און הילף םולםםע די אז דערםאר, איז שאנעל

 געגען קאמף איר אין רוםלאנד ווערען געגעבען זאל
ט ענדערט איגםעױגעשאגעל די אבער היםלער׳ן, םי  תר

 שםע־ געגגערישע אלטע איר מינדעסטע דאם אויף ניט
 איר םיט באקעמפען וועט און קאמוניםםען די צו לוגג

 קאמוניםםען די םון םאחוך יעדען ענערגיע גאנצער
 .םאראייניגטען אלט־באקאנםען דיער אויםצולעבען

םראנט״•
געווא־ אויםגעדריקם איז וואם שטעלונג, דידאזיגע

 אינםערגעשא־ דער פזן ארגאנען אשיציעלע די אין רען
 םח סאנקציע איר קריגען געדארםט אבער האט נעל.

 דעד טיז עקזעקוםױוע גענעראל דער פון םיםיגג א
 אירע אמ ױניאנם לאקאל אירע אלע אז אינטערנעשאנעל,

 איז דאם און רעכענען. איר מים זיך זאלען באאמטע
 םילאדעלםיע, אין טיטינג דעם אויף געווארען געטאן

 םון םארלאנג דעם אויף איז, םראגע די רועלכען אויף
ט ^ עזי ר געווא־ דיםקוטירט גריים גאגץ דובינסקי ד• ם

רעז•
 נטnרעזיB האם דיםקוםיע דער פח םארלױף אין

 געשיקט האם ער וואם בריף א םארגעלײענם דובינסקי
a םוז אײגלאדונג דער אויף ענםפער אן אלם n אזוי־ 

 םאק־ איז וואם קאמיםעם״, פאלקם .אידישען געתםעגעם
 אײ גיבען מיר ארגאניזאציע. קאמוגיםטישע א טיש
a אױף בריף דעם בער n ,גוט• איז ער וױיל פלאץ 

i םון געוואחנז געהייסען n אלם עקזעקוטױוע גענעראל 
i םון • שםעלונג אפיציעלע די n .אינםעתעשאנעל

m פאלגט מי איז יף1ב:
אםמאן: מר. ״םייערער

־1פע דעם םון ףיבר אײער עת־״אלםען האב ״איד
 אײן מיד לאדם 1אי װעלכען אק םעפםעמבעי־׳ טען

 1סענםע מאנהעםען אין פארזאמלונג א בײ תידעז *ו
קאםיםעם. פאלקם אידישען פון אויפזיכם ׳ן1אונטע

ם פאתאםלוגג m פח צילעז די ״*וױשען  מכענ
o ״שםיצעז :אױם 1אי n ם  1פא ■ראגראם יחחידענם׳

 בריםא־ גרױם םיט מיםאו־בעםערשאפם פזלסםער ךער
ח םאװעם־תםלאנד. אח ניע T םאו■ אויד י •  o n 

 געװא־ פעסטגעשםעלם איז ד וױ ■אליסי, זידענם׳ם
־ דעם פון ױנקטעז אכם חיםםאוײשע די אין רען  מז

 בא־ אביםזגל זײענדיג םטעיפסענם׳. םשוירםשיל מעלפ
o םיט קאנס n אר• אײעז־ פון חגקארד פארגאנמגעם 

מאא^ אנ ױמז םיד עס האם ג  נע• די גאכצחןוקעז געצ
o אױף *־שימען װאלכע .1« n ־ אלס לעםעד־־חעד מ

 אנם־ די צװישען האב איך קאמיטע. אײער פון אמטע
 ’ אליין, 1אי װי קאמוניסטען באקאנטע מיר אזעלכע דעקם

 מיל־ ;ױגיאן פאריערס דער פון גאלד בען ;אםמאן מר.
 וױינ־ לואיס גילד; 1נױםםייפע 1דע פון קאוםמאז, טאן

 םון 1םלעקםנע אייברעהעם ;פעיגטערם די פון סםאק
 •עם־ און אנגעשטעלטע מױניםיפאל און סטעיט דער

 דעם םון נעמען באוואוסטע וױיניגער ע,1אנדע ליכע
 איזי־ און בארוכאװיץ ױםף װי אזויגע םארם, זעלביגען

ױניאן׳ 1אײגעגע 1אונזע פון 1מיטגלידע וױיסבערג, דאר
 איײ מיט בלױז אז דעמזאנט, אױך זיך האב ״איך

 םאלקם־קא־ י 1אידישע 1אייע האם צװײק, חדשים ניגע
 אנשסרענ־ די שםעדען צו קאספײן א אנגעפיחז כויסעם
 וים■1א דיט איר פאמױידיגונג, 1נאציאנאלע םמ גוגגען

o געגעז אםען1געם n פא־ 1אויםלענדישע פרעזידענם׳ם 
 און ענגלאנד צו הילף מעגליכע יעדע געבען צו ליטיק

אק די  גתײ דעם באשטוצט האט און 1פעלקע אםישע1^ן
 אלם 1או־בעטע ענגלישע די פון קאמף 1אנטי־היטלע סען
 סאקט, א איז עם אוואנטיורע״. אימםעוײאליםטישע ״אן
 זיך האט באוואוםט גוט איז עם װי קאמיטע, 1אײע אז

 פון נגונגעןnאנשט די שםערען צו יגדעט1געג אמגינעל
 אומבא־ שאםעז צו קאמיטעם 1בעטע1א אידישען דעם

 אנג*1 וואס כחות דעמאקראטישע די 1הילף'םא גרעניצםע
i איבעי־ זיד לען n וועלט. 1גאנצע

m זיד אנטזאג ״איך n n ן1םא דץ צו^  מיט בו
 1אדע מע1פא איז עס וועלנער אין קאמיטעם. 1אייע
 נישט האב איך זאכען:1או םאלגע^ די 1םא אוסן.
 עדלאכקייט 1אדע אױפתכטיגקייט m אין וי1צוט קײז
 וױיל ^זאקראםי, צו שטיצע 1אנגעגעבענע 1אייע םמ

 •1איגפא איז מאס מענש, אגדזױ״ .יעדעו■ דױ דױיס, זױך־
 ניט דדיגט 1אי זײם האו־ץ 1אייע אין אז ווײםט, מירט

 זיך עפענםליך האם 1אי װי אםי1דעמאק געגען 1וױיניגע
 צו־ מאנאםעז חײי מיט בלויז 1אי געגען ם1קלע1ע

 םרעזידענם שםיצען צו זיד קוליען1איבע 1אייע ריק.
 אפאר־ אן בלויז איז פאליטיק, אויםלענדישע חזװעלט׳ם
 בײטען װידער זיך קען וועלכעס אנשםעל, 1טוניםטישע

 זאל לאגע איגםעתאציאגאלע די אויב נאכט, 1איבע
 מים דינען *ו םאתוך 1טומעלדיגע 1אייע בייטען. זיד

 לאגג נים ערשט האט 1אי וועלכען אידעאל, אן 1ווערםע
 שעדיגען 1גיכע מײגוגג, מײן לויט וועט אכםעט,1פא יק1צי

 1קריטישע 1דע אין 1אי העלםען װי יסלאנד,1 םאוועט
-1שע

 דער אין כחות קאנםטרוקטױוע אלע טיט ״צוזאמען
 זײגען 1מי וױ איצט, מיר זײנען בעםער־באוועגונג1א

 צו שםיצע 1אומבאגרעניצטע 1םא געווען, מאל אלע
o'oin 1אונזע ’tyiB מא־ צו ענגונגען1אנשט ױסע1ג 

 עגג־ העלפען צו אמעריקע םון םעז1עםו1 אלע ביליזירען
 צו נחות, ע1אנדע אלע און וםלאנד1 סאוועט לאנד,

 נאציזם. םמ פאתיכטונג די און מפלה ׳ס1היטלע במגנגען
 בײשםײעתנג 1או:זע מאכען צו פאו• אבער ציען 1סי
o צו n יי־ אױפזײכטיג חדך געראגגעל היםםארישען 

 בא־ 1כטך האבען וועלכע גאניזאציעם1א אםישע1מאק
 ‘זעלבםםהער אוץ 1דיקטאטו פון פאתזע יעדע קעמפם
 1אונטע גתפען קאמוניםטישע דורך ניט אח שאםט

צװײםער׳*. א אדער מאסקע איץ
אײעחנוי, אױפריכםיג .זײער

דובינסקי, דוד (»ונטערגע«רימ()
rt ttyiM pg •י• װ. ס ל

o וואו־ט א אונולײגען יג1איב איז עס n  w .בתף
 גע־ חאט װאם אלץ גזדואויען געזאגם איס איז איז עס

 ײי ייים׳ איצם דוײקם ער און װערען. מחאגט דאו־פט
איג־ m פמ שםעלונג אפיאיעלע די באםעדקם, שױן



גערעבטיגקײם -►(2 ט י י ז
 רעכענען זיך דארפען עם װעלכער מים םערנעשאנעל

 אינטער־ דער פון בעאמטע די און ױניאנם לאקאל אלע
געשאנעל.

ע ט ל א צ א  דערפרײענדע באזונדערם די םון איינם ב
 מיטינג לעצטעז דעם אויף באריבטען װאהאציעם

אין עקזעקוטיװע גענעראל דער פון ׳ ‘־׳׳
 מיט־ צאל גרויםער דער װעגען געװען איז פילאדעלפיע,

 ביז שױן געניםען וואם אינטערנעשאנעל, דער פון גלידער
 אין האלט צאל די אז און וואקאציע באצאלםער פון איצט

וואקםען•
 פון מענעדזשער גרינבערג, הערי וויים־פרעזידענט

 אויםגע־ האט וואם ערשטער, דער געװען איז ,91 לאקאל
 וואך א ארגאניזאציע זײן פון מיטגלידער די םאר קעמפט

 מערערע גײ דעמאלט האט עם וואקאציע• באצאלטע
 עם אויב צװײפעל׳ א געהערשט ױניאן דער םון פירער

 91 לאקאל םון ביישפיל דעם נאכצוטאן מעגליך זיין װעט
 אינ־ קליידער פרויען דער םון טײלען אנדערע די אין

 אינטער־ דער פון קאנטראלירט ווערען וואם דוסםריע,
 די און געדױערט לאנג ניט אבער האט עס נעשאנעל.
 אייגע געווארען איז װאקאציע באצאלטע פון. פאדערונג

 אגרי־ אלטע םון באנייאונג דער בײ פאפולערסטע די םון
 שױן געניםעז איצט ביז נייע. שליםען בײם אדער מעבםם

 אינםערנעשאנעל דער םון מיטגלידער םויזענם 80 ארוס
 איין עס צאלעז באלעבאטים די וואקאציע. באצאלטער פון
 אויםגע• עס קריגען מיטגלידער די און ױניאן דער אין

ױגיאן. דער פון צאלט
 פון מיםינג דעם אויף האם דובינםקי פרעזידענט

חו דלד טיו קו ע קז איז מד  באזוגדערם פילאזיןןלםיע אץ מ
 באצאלטער םון וױבםיגקייט גרױםע די אוגטערגעשטראכען

 עס וואם גערעכטיגקײט, א בלויז נים איז דאס וואקאציע.
 ױניאן די און באלעבאטים זײערע פון ארבײטער די קומט
 זייער אויך איז דאם נאר זײ, םאר קריגען צו עם זען דארף

 םון װאוקם דעם םאר אץ אויפהאלטונג דער סאר װיכםיג
 צוגעבונדען מער מיםגלידער די האלט עם יוניאן. דער

 אינםערעס זײער םארגרעסערט עם און ױגיאן וײער צו
איר. איז

 אין זיך האט װאקאציע באצאלטער םון פאדערונג די
 םון באוועגונג יוניאז טרײד דער אין םארשפרייט אלגעםײן

 הא־ אמעריקע אין יוניאנס אלט ניט אויב און אמעריקע.
 גאנץ א דאד אבער האבען געװאונען, םאחװ־ונג די כעז

 צװישעז אץ געװאונעו שוין עם זיי םון םײל באדײטענדער
 אויםאמאבילם, װי אינדוסטריען, גרויםע גאנץ די אין זײ

װ. אז. א. שטאל
גע־ ײעלעז אנשםרעעונגען אז זיכער׳ זיינען מיר

 אינטער־ דער פון ױניאנס אנדערע אלע פון װערען מאכט
 קיין געקראגעז ניט איצט ביז נאך האבען וואם נעשאנעל,
 קרי־ צו עס מיטגלידער, זייערע פאר וואקאציע באצאלטע

 וועט װאם געלעגענהײט, בעםטער ערשטער דער בײ גען
האנט. דער צו קומען זײ

 נײ־געשאפענע די
 קאאפעראטיװע

 ױניאן קרעדיט
װ7 לאקאל פון

 117 לאקאל באגריםען מיר
 אםערײטארם קלאוק דער םון

 העלפען זיין םאר ױניאן
 קאאפעראטױוע א גרינדען
 זײנע םאר ױניאן קרעדיט

דער־ האט ער מיטגלידער.
 קלאוק די פאר זאך ניצליכע און גוטע א זײער געטאן מיט

אפערייטארס.
 געלעגענ־ פארשידענע בײ האט אינטערנעשאנעל די
 זאלען לאקאלס די אז וואונש, איר אויסגעדריקט הײטעז
 םאר ױניאנם קרעדיט קאאפעראטיװע גרינדען העלפען
 גערעדט פיל דעם וועגען איז עס מיטגלידער. זײערע

 דא דעריבער האלםען מיר און געווארעז געשריבען און
 װיכ־ גרױםער זייער אויף אפצושטעלען זיך איבריג פאר

 אפעריי־ קלאוק די זאגען בלויז דא ווילעז מיר טיגקײט.
 געלעגענהײט דער מיט באגוצען זיך זאלען זיי אז טארס,

 גע־ האט ױניאן זייער וואס קאאפעראטיװ, נײעם דעם פון
זיי. פאר שאפען האלפען
 טשארטער א האם ױגיאן קרעדיט קאאפעראטױוע די

 מיטגלידער די וואם געלט דאם און רעגירונג דער פון
 םולשטענ־ איז עם, האבען זײ אױב איר׳ איז אפ שפארען

 מיט־ די וואפ ™, וױכטיגער נאך אבער געזיכעדס. ד׳יג
 איר בײ קריגעז נוים א פון צייט דער אין קענעז גלידער

םראצענט. קליינעם א זייצר אױף דאלאר עטליכע לייען צו
 לאקאל םמ מיטגלידער מער װאם אז האפען, מיר

 קרע• ניײגעשאםענער דער אן אנשליםעז זיך וועלען 117
ױניאן. דים

ען עג גענעראל דער םון מיטיגג דער א װ
אי רי האט םילאדעלםיע אין עקעזקוטױוע ײ

 אינטערנעשאנעל די אז באשלאםען,
ר א £ "D y cy א איעצוםירען באפיהעז זיך זאל 

ל ױניאז מ עי אינ־ דרעם דער איז ל
 אוים־ דערבײ איז עם לאנד. גאנצעז איבער׳ן דוסטריע
 קרי- יארק ״נײ דעם וועגען פראגע די געווארען געהויבעז

 די שטיצם. אינטערנעשאנעל די װאס לעיבעל״, איישאן
אנ־ די אין דרעם־צענטערס די םמ גןקומען איז פראגע

 סאר דעריבער געםינען מיר לאנד. פון טײלען דערע
 לייט־ארטיקעל א פון טייל א איבערצודרוקען דא נויטיג
 אוײ דעם אין ערשינען איז וואם םראגע, דער אט װעגען

״גערעכטיגקײט״. גומער גוםט
:געזאגט װערט איס אין
 אבער לעיבעל, ױניאן דירעקטער קיק ניט איז ״עס

 אדעד לעיבעל׳ פראמאושאן דער אט יאך דיגט אינדירעקט
 נאמען ריכטיגער דץ װי לעיבעל״, קריאיישאן יארק ,״נױ
 גע• איז אים׳ האט וואס דרעם׳ די אז צייכען, א אלס איז,

 ארבײטער ױניאז פון שאפ, ױניאן א אין געווארעז מאכט
 גרויסען א האט דאס באדינגונגען. ױניאן אונטער און

 א און אינדוםטריע דרעם יארקער נױ דער פאר װערט
ױניאן. דער פאר ווערט גרויםען באזונדערס גאנץ

 םון צענטערם אנדערע די אז דעריבער, מײנען ״מיר
 דאם םאז דארםען לאנד איבער׳ן אינדוסטריע דרעס דער

 דרעם־מאנוםעקטשורערס, די יאוק. נױ וואס זעלביגע
 אג- אומעטום דארםען ױניאן, דער םון הילף דער מים

 לעיבעל, א איינםירעז און קאמפעין פראמאושאן א פירען
 װאס דרעםעס, די אז וױסען, קענען זאלען אלע װעלכען פון

 ארבייסער ױניאן םון געווארען געמאכט זיינען אים, האבען
באדינגונגען• ױניאן אונטער און

די  אומעטום קאמפעין אזא װעט אינטערנעשאנעל .
 םאראינטערעסירם, איז אינטערנעשאנעל די באגריסען.

 יעדער םאר לעיבעל א װערען אנגעםירט זאל עס אז
 א אין ארבײטער ױניאן םון געמאכט װערט וואס דרעס,
 אלע אז םאראינטערעםירט, איז זי מער, פיל שאפ. ױגיאן

 די אין געמאכט װערען װאס םרויעז־קלײדער, אנדערע
 פ^ןחא לצזאז קא^מדאלירס* איר םון זוערען וואם שעפער,

 איז אינטערגעשאגעל די אז זיך, םארשטייט עס לעיבעל. א
 לעיבעל. ױניאן א אירען אין םאראינטערעסירט גרונד איז
 דער צוליב אבער פרובירם׳ מאל איק שוין עם האט זי

 מאגו־ די םון םייל גרויםען גאנץ א םון קורצזיכטיגקײט
 װילןן מיר געלוגגען• נים םארזוך דער איז פעקכשורערס

 און ווײםער איצם זעען מאנוםעקםשורערם די אז גלויבען,
 סון ווערט גרויםען דעם אפצושאצען בעכער םארשטייען

 מי־ םיל אזוי צו אפעלירען קען וואם לעיבעל, ױניאן א
 ארבײט. ארגאניזידטער םמ פריינט און ארבײטער ליאנעז

 אין זאלעז די אז ראטען, דעריבער די .יואלטען מיר
 א אײנםירען דירעקם קאמםעינם פראמאושאן זייערע
אי זיד ורעלען זיי אױב נאר לעיבעל. ױניאז  אויף *לז נ

 נאכםאן בעםער וועלען און גאשליםען קענעז ניט דעם
 ״קריאײשאן אייגענעם אן זייער איינםירען און יארק נױ

 אינ־ דער םון ױניאנם לאקאלע די זיכער װעלעז לעיבעל״
 זײער געבעז צענםערם באטרעםענדע די אין טערנעשאנעל
הילף״. און קאאפעראציע

ד ־נודמד ג (*אבעל):י

ט ײ ? x m ר ע ד

 סעלד, אץ אקס דעם האט נעטראםען לײכ א
 סטאחן דעד טון פירער דעם חאט אץ
:אימגעלאדען פייטאג אויף זיף *ו

 װעלטי דער אץ אײנןןר ער איז קוכער א חאג ״איד —
 מאדגען םיר *וגעזאגט חאט ער אץ

 — כאזארגען, «ו מיטאג אױןז פיף געפראטעגס א םיט
 לאנג ;יט דא װאס שעפס, די איכראטען װעט ער ס׳חײסט

 גןךטאגק, א שכן מײן פץ געקראנען איד האג
 זײער כאמת pr כ׳װעל — גײן, n קום איז

 װערען, אפילו געפרדאװט זיד חאם אקם דער
 — אחער, אחץ ׳גיט פלײשמס pp פאדזוכט ער אז
 שװער, גאגץ ׳דאד איר װײטט איז, לײכ א איזאגען אינ

 אנגענומען. זיד, טאראםײם אײגלאדדנג, די עד חאט
 ײט1 גןךיטיימטער דער או איז ער װען מארגען, אױן»

אמעקוסען, •אלאץ םלד׳■ «דט
װײט, דער פון דרויפען אץ איגעעטעלט •p עי זזאםי

 זײט יעדער אץ ארומגןןקוקמ זיף װײלע א
םארנומען. אהײם *לוריק גלײד זיד חאם אדן

 — י pא דיר םאלנז ״װאס —
 — נאכגעלןןםען, איפ לײג חןר פװץ פײזליד איז

 T גןןטראפען דיר מיר האט װאס
p רכ גלײד, קום n »  M׳ 
״,Pז םארםיג געפראםענם דאם װעט כאלד און
p״ — o ,באזופער, דעד אים האט געענטםערט — חאר 
 — אױםגעדרײם, חערנער שאדסע די לײכ אום חאט און
פרײד, א און כבוד א מיר איז דיר מיט pr צו

 קוכער^ pn «ו אוטרױ שום pp אטער ניט האכ אין
 פאטראכט האכ איף װען און

געמאגם, חאט ער װאם פײער גרױסען חןם
 — פארדאכם, א גא?וטען איף חאפ «פיז~ לאנגע די

— טאטראטען, י1הײ pn חאכ איך אינ ײי
p ניט אז p פען א?ם,װעט אן גןןר נאר — «עפפ IP»n#r»ןן״

^ 1941 ׳אר,טאב.

 דעם פון רעדע רוזװעלט׳ם ,רעזידענט
גע־ אונז האט םעפטעמבער טען11

 דער צו נעהענטער טריט א בראכט
וועלען. עם װעט היטלער אויב מלחמד״

 איז רעדע רוזװעלט׳ם פרעזידענט
דײטליכע׳ אזא קלארע, אזא געװען

ארײגטײ־ גיט איר אין קען מען אז
 דאס׳ בלויז מײנם רעדע די מײנונגען. צוױי קיין טשען
 מאל אלע רעדט רוזװעלט זאגען. װערטער אירע וואס

 באזונ־ גאנץ א דעם פאר האט ער דײטליך. און קלאר
 װי מער זיך ער האט מאל דאס אבער םעהיגקײט. דערע

 זאל מען אז דײםליך, און קלאר זײן צו באמיט מאל אלע
 אױס־ קעגען נים מינדעסטע דאם אויף װערטער זײנע

 װעט היטלער געמײנט. האט ער װי אנדערש טײטשען
 רוז־ פאלגען זאל ער אויב באשליסען, דארפען דעריבער

 אגדערע אדער םאבמארינס קייז שיקעז ניט און װעלט׳ן
 סאר־ אים האט ער וואו וואסערען, די אין קריגס־שיםען

 רוזוועלט אז ריזיקירען, דארפען װעט ער אדער כאטען,
 היט־ אז םאראויםצוזאגען, לײכט איז עם און שיסען. װעט
 אזא דערגרייכט האט היטלער ריזיקירען. װעט לער

 א בלויז פירען קען ער אז מלחמד״ דער אין צושםאנד
םארצווייםלונג. פון קאמף

 אים פאר זאך געפערליכסטע די אז וויים, היטלער
y x נגלאני פאר ףהיל 1יא ו1&לממ דעד? m

 האט ער אז איצם, שוין וױים היטלער רוםלאנד. פאר
 רום־ אויף איבערפאל זיין מיט טעות גרויסען א געמאכט

 רוםלאנד פים וועט ער אז גערעכענם, האט ער לאנד.
 נים קײגציים וועט אמעריקע אז װערען, פארםיג גיך אזוי

 םאלש אבער האט ער הילף. צו איר קומען צו האבען
 איר און רוסלאנד סון כוחות מיליטערישע די אפגעשאצם ‘

 אונטער־ וועלט גאגצע די האט אײגענטליך באוואםנונג.
 האט קײנער רוסלאנד. םון כוחות מיליםערישע די שעצט

 גרויםען אזא ארויסווײזען וועט רוסלאנד אז געגלויבט, ניט
 היטלער אבער קאמםם־םעהיגקײט. אזא און װידערשטאנד

 האט ער אגדערע. אלע װי בעסער װיםען געדארםט האט
 מילי־ די וועגעז אינםארמאציע גענױע האבען געדארםט
 באשלאםען האם ער ורעז רוםלאנד, סון כוחות םערישע
 דייטשען דעם געזאגט האט ער ווען און איר. אויף אנםאלען

 זייז רוםלאנד װעט צײט וואכען עטליכע אין אז םאלק,
 גלוי• באדארםט אליין וױעיגםםענם דאך ער האט באזיגט,

 גע־ בלויז ער האט דעם אין גלויבען און דעם. אין בען
 דעם װעגעז אינםארמאציע זײן םון גרמד דעם אױף קענם

 ער וועלכען אין רוםלאנד, פון צושטאנד מיליםערישען
 די אז אגג, באוױחם דאם אפגענארם. אזוי זיך האט

 *איבעו־ ניט וױים איז שפיאנאזש מיליטערישע דייטשע
 מיליטע־ היםלער׳ם געגלויבט. האבען םך א װי אלעס״,

 גוםע א און צייט גענוג געהאט האבען שםיאנען רישע
 באווא־ איז עם שטארק װי אויםצוגעפינעז געלעגענהייט

 דער םון פארוואלטונג די װען און ארמײ רויםע די םענם
 נים גאר דאם איז אפגענארט, די האט ארמײ רויטעד

 זאל זאד די װי נאר זײ. םאר רעקאמענדאציע גוםע קייז
 זיד האם היטלער אז איז, שורה אונטערשסע די זײן, נים

 און שװערע גרױסע, א אין רוסלאגד אין אתינגעווארםען
 האםי־ קיין נים זײער איז ענד איר וואם מלחמה, לאגגע

 אז איצם, שוין וױיס היטלער אים. סאר נונגססולער
 רוםלאגד אין וױנםערען דארםען ײעלעז ארמייעז זיינע

 םאר קענען װעט ענגלאנד בלויז גיט אז מיינם, דאם און
 אויד נאר אפעריקע, םץ הילף םך א קריגען צײט דער

 פערםפעקםױוע שלעכםע א זײער איז דאם רוסלאנד.
 זײנע און םרילינג׳ קומעגדיגען דעם םאר היטלער׳ז םאר

 אים געגען מלחמה די פארםזעצען קענען װעלען שונאים
 גע־ דעריבער װערם היםלער כוזזוו^ פארשטארקטע מיט

 מלחםה ים א ריזיקירען צו פארצװײפלונג פון םריבען
 װאם הילן^ די שטערעז קענען צו כדי אםעריקע, םים

ט אםעריקע  אח עעלאנד געבען צו זיך גרײט אח איצט גי
זזדשים. קומענדיגע די אין רוסלאנד

ר דארף םעז מ רי  נים לאנג װעם עם אז אננעמעז׳ דע
 די אט אײדער נאן• אז מורא האב איך — ײיערען

 אג־ זיד װעס עס און — זײן געדרוקם װעלען שורות
 »יז אמעריקצ צװישעז ים אױם׳ן שיםעריי א סאמען

ט נאד םײנם דאם אמת, דײםשלאגד.  אמאל םלחמה. ני
 די איז איצם אבער מלחםח, געםײנם זיכער דאס װאלט
ט דאך און שיםם טען אז מאדע,  םלחםה• ניט עם מען חפ
םילו אז זאגען, דאד דארף מעז אבעד  איצםיגער דער אין י
שיםעז• אן פאנגט מען װעז םלחמד״ םיט עם ש&עקט *ײט

 הינטער פאל דעם אין דיאט רוזוועלט פרעזידענם אז
 פאלק, אמעריקאנער פון מאיאריטעט גףויסע גאנץ די זיך

 אויפ־ איז רעדע זײן װי זען געקענט גוט גאנץ מען האט
 געווארעז רײף ביסלאכוױת איז עם געווארען. געגומען

 אמע־ אז פאלק׳ אמעריקאנער דעם בײ איבערצײגונג די
 און געפאר היםלער די געגען באשיצען זיך מוז ריקע
 אמעריקאנער דער פון ווייטער וואס האלטען אים דארף
טיר.

 זיין אין האם רוזוועלט פרעזידעגט אז אמת, איז עס
 םו־ן פרינציפ דעם אונטערשםראכען אלץ װי מער רעדע
 דין אבער באשיצען, דארף אמעריקע װאם ימים, פרייע
 בײם אפקלאנג ווארימען אזא געפונען ניט וואלט רעדע
 אט וועגעז בלויז געהאנדעלט זיך וואלט עס ווען פאלק,

 בא־ געזאגם, ריכטיגער ווארימען, דעם פרינציפ. דעם
 ווער־ רוזוועלט׳ם געקראגען האבען אםקלאנג, גײםםערטען

 גיםטיגען דעם דארף מען אז געזאגם, האט ער ווען טער,
 בא־ ער איידער קאפ, דעם אראפהאקען קלאפעד־שלאנג

םאן• צו ביס א ווייזם
אמע־ אז גוט, גאנץ וױיס פאלק אמעריקאנער דאם

 מאכען צו מלחמה דער איז באטייליגט םאקטיש איז ריקע
 אםען האם רוזװעלם פרעזידענם היטלער׳ן. פון םוף א

 אז געלעגענהײםען,. פארשידענע בײ געזאגט קלאר און
 העלםען צו אויפגאבע די געשטעלם זיך האט אמעריקע

 גאנצע די עם טוט אמעריקע און היטלער׳ן. פארגיכטען
 ?שטימסג האם פאלק ערנמעריקאא דאס ודען אדן צײס.
 דרי־ א פאר םרעזידענט זײן זאל ער אז רוזוועלט׳ן, םאר
 צו־ זײן אױםגעדריקט דערמיט עם האם טערמין, טען

 היט* געגען קאמןי דעם אין הילף תזוועלט׳ס צו שםימונג
 אמערי־ דעם םון קרעדים דעם צו איז עם און לער׳ן.
 שױערע אזעלכע ברענגען צו וױליג איז וואם םאלק, קאנער

 ניט דאס םום עם אז היםלער׳ן, באקעמםען צו קרבטת
 די העלםען צו מער םיל נאך אמעריקע, שיצעז צו בלויז

 דאס האם םאקםיש באפאלען. איז היטלער װאס םעליןער,
 םעלקער, די הילף געבען אנגעפאנגעז םאלק אמעריקאנער

 «* נ«ד האם עם אײדער באםאלען, איז היטלער װעלכע
 טנ־ א װערמ אויד קען היםלער אז טראכטען, געםאנגען

אמעריקע• םאר םאר
 אז האםגונג״ די אויםגעבען נים אלץ נאך ױילען מיר
 די אױף זין אירע שיקעז צו אױםמײדען װעט אמעריקע

 מלחמד- איצםיגער דער אין אײראפע םמ שלאכם־םעלדער
 מים אםעריקע םון הילף די אז האםען, בעםער װילען מיר

 גע־ קעםםען װאם םעלקער, די סאר אמרניציע און װאםעז
 רױרקזאם, אזױ און גרויס אזוי זיץ װעט היטלער׳ן, גען
 אן םמ הילף דער אן װערען באזיגט װעט היטלער אז

 זיכער־ םים איצם קען מען אבער ארםיי. אמעריקאנער
 זיך װעט פאלק אםעריקאנער דאם אױב אז זאגען. היים

 געשלאגען נים אגדערש קען היםלער אז איבערצײגען,
 אמעריקאנער אן םץ הילף דער מיט אויםער װערען,
 אמעריקאנער דאם וױיל געבען. ארמײ די עס וועם ארמײ,
 רחװעלם פרעזידענט מיט צתאמען אנטשלאםעז איז םאלק

 אײדער קלאיער־שלאנג, דעם םמ קאפ דעם אראםצוהאקען
לאנד• אונזער אױך טאן צו בים א באווייזען וועם ער

V
מלחמה׳ דער צו קומט אםעריקע געהענטער װאם און

 ארבײ־ די םאר לאגע די װערם קאמפליצירטער מער אלץ
 מלחםה די נעהענםער װאם אםעריקע. אין טער־מאסען

 אינ־ אםעריקאנער די װעלעז מער אלץ אונז, צו װערט
 באוואםונגס־אר־ דער םיט אפגעבען מתען זיך דוםטריען

 די מער אלץ םארברויבען םתען םםילא װעלען און ביים
 אײ־ אגדערע די איז נױםיג זײנען װאם מאםעריאלען׳

 לײ* האס אינדוםםריעז׳ אלע n אז הײםם, עס דוסםריען.
^מא אין פאנגעל א פון איצם שוין דען ר א  האבעז און מ

 װאם װעלעז ■ראדוקציע, זײער פארקלענערען געמחט
 ארבײםם־ די װעם דערםיט מעו־. אלץ ליידען וױיםער

 גזװיארעז געשאםעז איצם ביז שוק איז װאם לאזיגקײם,
 םא* אין פאנגעל דעם צוליב איגדוסםריען, םערערע אין

 אנרירעז אויך מוז דאם װעדען. גרעםער נאך םעריאלען״
 איז מאנגעל דער האט פאקטיש איגדוםםריע. קלײדער די

 זיפערם דוײק־קגעילאד׳ מאשידגאז־לעז, רעיאן״ און זײד
אינו־וםטריע. םמיען־קלײז־ער די אנגערירט שױן

 אפגע־ חילמאז םידני האמ םעפטעממר טען14 דעם
 באראםעז צו זיד ■עםערםאז אין קאנפערעגץ א האלטען

ױ פון ארבייטער די פאר ארבײם שאפעז װעגען  דזשײר־ נ
מז זײבען װאם זי, בלי ע ן פאגגעל צוליב ארבײם אז ג י  י
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3 ט י י ז ־-►(-----------------------------
 גע־ אייגעלאדען זיינען קאגםערעגץ דער צו אנדערע• און

 דער צו באלאנגעז װאס ױניאגם, פון םארטרעטער װארעז
 א. אי. סי. פח און לעיבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען

 אין פאבריקעז פון םארװאלטער די אויך װי ױניאנס,
 מ. פי. א. םון ארבייטער־אפטיילונג דער םון באאמטע

 צו־ ערנםטער אלץ װערם ארבײטער סך א םאר לאגע די
מאטעריאלען• אין מאגגעל דעם ליב

 זי פראבלעם. אנדער אן האט ױניאן מענס םי די
 ארבייטם־ העכערען א מיטגלידער אירע פאר פאדערט

 צוליב אז זאגט, זי מלחמה־באנוס. א ריכטיגער לוין,
 נײװי דער צו געגעבען האט רוזװעלט װאס באםעל, דעם

 דיערע און נאצים די םון קריגם־שיף יעדער אין שיםען צו
י אין באװייזעז זיך וועלען וואס שותםים, מלחמה  יוא׳ י
 םאר םרײ אלם ערקלערט האט אמעריקע װאם סערען,

 מאטראזען די םון לעבען דאם ווערט האנדעלס־םארקער,
 גע־ שיםען אמעריקאנער די אויף ארבײטער אנדערע און

 ױגיאז מענס סי רי געםאר. גרעםערער א אין שטעלט
 םאדערט זי און צושטאנד מלחמה א פאר עס באםראכם
 מער קריגען זאלען אנגעשטעלטע שיף די אז דעריבער,
 אױם־ םאדערוגג דער אם צוליב שוין איז עם געצאלט.

םטרייק. א געבראכען
 אינ־ םון געםאר די גרעסער אלץ אויך װערם עם
 אינםערעסען די אמשםארקםטען אן רירט װאם םלאציע,

 פיטלען םארשידענע זוכם רעגירונג די ארבײטער. די טון
 קײן יערלאזען צו גיט אנשטרעגגונגעז אלע מאכם און

 װעט דאם אז זיכער, גים אליין איז זי אבער אינםלאציע,
 מיר האבען וױרקליכקײם דער אין אײמעבען. איר זיך

 ניט עס וױל מען נאר איגםלאציע׳ גיםעל א איצט שוין
 דעריבער רעדם פען גאםען.- ריכטיגען דעם םיט חםען
 װאל־ און יקתת• װעגען פרײזעז׳ העכערע וועגען בלויז

פ פריימף טןןן  קײן זײז גים עם מאלט שםײגן^ װיממד ני
 קאנםראלירט קען װאם אינסלאציע, קלײבע א געםאר.
ט איז װערען״  װען גרוים׳ ױערט געםאר די געפערליך. ני

 אט און קאגםראלירעז• םער נים איגםלאציע די קעז םען
זיד• מען שרעקט דעם םאר

V
אוג־ װאם םראגען״ עקאנאםישע אלץ זײנען דאס נאר

 םער אלץ ברענגם מלחמה דער צו דעתענםערונג זער
 סאראז אויך אבער זײנען עס ארבײטער. די םאר ארױם

 אנמםען בעםער עם לאםיר אדער פראגען, ױניאן רײן
 דער צו שםעלונג אונזער װעלכע אױף פאליםיק, ױניאן

 דזשאן נעםען לאםיר אט װירקונס גמיםע א האט טלחםה
4 אי• סי. דער איץ פאליםיק לואים׳עם

 וױבםיגע א שפילעז אעעםאנגען האט םלחםה די
 רחוחנלט וױ גלייך פאליםיק לואים׳עס חשאן אין ראלע
 שטעלונג םרײנדליכע אויםגעשפראכענע אן געגוםען האם
 וחנרעז׳ קלאר אנגעפאנגעז האם עם װען און ענגלאנד פאר

 דריםעז א פאר קאנדידאט א זײן װעס רחװעלם אז
 געודעז איז רדזװעלסץ צו פײנדשאפס לואים׳עם םערםין.

 װאם אלץ׳ געגען זיק געמוזם האם ער אז גרױס, אזױ
 װעז נאד יימרחױפט און םאר געװעז את רחװעלם
 נופער אה גרין װײל פאר, געװען אויך איז גרין וױליאם

 איצם םײנט• שםארק האט לואים חשאן װעםען צודײ.
 ■לאץ ערשטעז דעם הילפאז םיתי זיך דאכט םארנעםם

 אנדערםהאלבעז אז םיט אבער פײנדשאםם. לואיס׳עם אין
 אזיי געשםאנען נים נאך הילפאן םידגי איז םריער יאר

 צװײ־ און ערשםעז דעם םײנדשאפם. לואים׳עם אין הויך
 פארנוםעז דעמאלם האבעז פיינדשאםם זײן אין פלאץ טען

 נאםירליד׳ געװען דעריבער איז עם גרין. און רתװעלט
 איזאלאציאניםם. ןןן און ״אפיזער״ אן װערען זאל לואים אז

 ביי םאי חשוב גרויםעד א געװארען לואיס איז דערמים
 לואים קאםוניםםען. די בײ סאי חברה״ לינדבערג חנר
 שםארק גװאלדיג את ■אזיציע זײן אז גערעכענם. האט
 זיכער׳ געװען איז ער רתװעלם׳ן. געגען קאמף זײן אין
 געגנערי זײן איז רוזװעלם׳ן געגען קארט בעסטער pr אז

 גע־ האט לואים שםעלונס םלחםה רוזוזעלט׳ם צו שאפס
 םים זײן פרם דעם איץ װעלעז ארבײטער די אז נלױבמ,

 םהא ער זא זיכער, אדױ דעם אין געדוען איז ער 4אי
 פרעזידענם־ זײן קאז אין צשמצלסג פאפענט הײםען אין

 א געמאכם אבער האם ער 4 אי• םי• דעד אק אםם
 ן רתוועלם דערלאזען «ז נים אנשםאם םעוז^ גתיםען
 אםעריקע׳ םערםיזפיז דריםען א םאר פרעזידענם װערען

 זײז גאד פחחידענם אוים פאר געמאכם אלײז זיך ער האט
 געייזמ איז דאם 4 אי• םי• דער איץ םעדםיז ערשםען

לואים׳עם אויף םלחםה דער םון רױרקמג ערשטע די
,_. .__ פאליטיק• ײניאז

לואים׳עם פון קאפיםעל צװײםער א קופם איצט ,
,_ ■אליםיק• יוניאן

 וױל לואיס אן נים, סוד קיץ קיינעם פאר איז עם
 פאר 4 אי• םי• דער פון פרעזידענם דער װערען *וריק

אי*ט איז 4 אי• םי• די װצלען? גים עם ער זאל װאס
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שלודי און ארבעטער־קלאם דער
 מיט באגעגעניש היםטארישע וזװעלט׳ם

אט־ אין *ערגעץ־װאו״ םשוירםשיל׳ן
פארענ־ זיך האט אקעאן לאנטישען

שלום־ א אונטערשרײבען מיט׳ן דיגט
 אכט פון באשטײם וואם פראגראם,
פאר־ אנגעזעענסטע צוױי פונקםען.
דעמאקרא־ גרויםע די פון שםייער

 פרינציפען׳ די געמאכט באקאנט דערמיט האבען טיעס
 דעמאקראטישע די װערען געבויט מוז עס וועלכע לויט

 היט־ פונם צעשמעטערונג דער נאך װעלט־ארדענונג
 פון היפוך דער זײגען פרינציפען דאזיגע די לעריזם.

ארדענונג״. ״נייער מוסאליני׳ם און היםלער׳ס
 אנטשטאנען איז שלום־פראגראם״ ״אםלאנטישע די

 פאציפיםטישע א אלם גישט שלום־אקם, א אלם נישם
 קאמפם־מיטעל, א אלץ פון פריער איז עם ;דערקלערונג

נצחון. צום םאראויס שריט א
ט אכ אוים־ אז םון רעזולטאט א זײנען פונקטען״ די.

 שטאטען. םאראײניגטע די און ענגלאנד צוױשען גלײד
 קאמפראמיס־ א םון פראגראם קיין נישט אבער, זימען׳ זיי

 אין נאכלויפער. זײנע מיט און היםלער׳ן מיט שלום
 װירקזאמקײט און שטארקײט די .מאקע באשטײט דעם
 דער־ אים םאר האט וואס דאקומענט, דאזיגען דעם םון

 דעמאקראטען ערליכע אלע םון צושטימונג די ױארכען
פראלעמאריאם. אלוועלטליכען דעם םון און

 פאר־ די זײנען וועלט־מלחמה ערשםער דער בעת
 ״םאציאל־ םוג׳ם םארכאפטע ניט ארבעםער, געשריטעגע

 םײ דיאבען זײ קריג• געגען געװען אלע פאטריאטיזם.
 לענדער נײםראלע די אין םײ קריגם־םירענדיגע, די אין

 םאר איז וױכםיגסטע דאם שלום. םאר קאמף א געסירט
 ;בלוט־םארגיםונג שרעקליכע די אפצושטעלען געווען זײ
 שלום־אונטערהאנדלונגען באלדיגע געפאדערט האבען זיי
 באזיגטע״. אן און זיגער ״אן םרידען א םאר אגיםירם און

באוואוסטזיניגםםע די :היפוך דעד פונקם איז הײנם
 געדאנק דעם אפ ווארםען לענדער אלע םון ארבעםער

 םאטאליםארע די םיט שלום־אונטערהאגדלונגען װעגען
 קריגם־םירונג אקםױוע הײנם פאדערען זיי אגרעסארס.

נצחון. עגדגילםיגען אן ביז קריג א םאר שםייען און
 מיטאמאל ארבעטער די זיינען געשען? איז וואם
 איז ארבעטער דער ניין. ? .קריגם־העעצר״ געווארען

 איינ־ אין פאראינטערעסירט אלעמען םון מער היינם ביז
 א פון באדינגונגען די אין נאר שלום. דעם האלםען
 צוזא־ און װירטשאםם נארמאלער א בײ םרידען, סעםםען

 סאציאלע די מעגליד איז םעלקער צוױשעז מענארבעט
 דעמאקראםישען סון אױפקומעו דאס אמ באסרײאונג
געצוואוג־ אבער, איז׳ ארבעטער־קלאם דעי־ סאציאליזם.

גארוױ. פ. פון

 היטלע־ דער װײל פאציפיזם, פון זיך אפצוזאגען גען
 דעם איבערגעלאזען נישט ארבעטער די פאר האט ריזם

 שטײט פראגע די פרידען; צי מלחמה — אויסוראל
 די באדראט זײנען עס שקלאפערײ. צי קריג :הײנט

 מענ־ און פעלקער פון לעבען פרייען םונם גרונט־יסודות
 םאראן אבער׳ איז׳ עם זאך. גרויםע א איז שלום שען.

 די פאלק׳ פון פרייהײט די :ענין גרעסערער גאך א
מענשען! פון פרייהײט

 מא־ קיץ פאראן נישט קריג דעם אין איז דערפאר
 פאריגען אין געווען ס׳איז װי שלום׳ פאר סען־באװעגונג

 ארײנשלע־ געפרואװט האבען קאמוניםטען אמת׳ קריג.
 אין ארבעטער אמעריקאנער און אייראפעאישע די פען

 נישט א געווען אבער׳ איז׳ דאם פרידען. פאר קאמף א
 מאםקווע, פון באםעל א לוים קאמפאניע אויפריכטיגע

 רא־ אויפן אנםאל היטלער׳ם נאך דײטשלאנד. צוגונסטען
 נישט פאציפיזם קאמוניםםישען פונם איז טעךםארבאנד

 פאציםיזם דעם שײך איז וואם שפור. קיין געבליבען
 באצײכענען צו שװער אים איז אייזאלײשאניםטען די פון

 מיר האבען דא שלום־באװעגונג. דעמאקראםישע א אלס
 םירער, אײזאליישאניםטישע די אז דערמיט, טאן צו

 פון און ענדערונגען םאציאלע םאר מורא םון געטריבען
 קונציג עקםשלואטירען פאשיזם. צום סימפאטיעם פשוט׳ע

 נאטירליכען זייער און מאםען די םון אומװיםען דעם
קריגס־גרוילען. די פאר שרעק

 ״שלום־אםענ־ יעדע איז צײט לעצטער דער צו ביז
 דער מיט הענט. היטלער׳ם אין געווער א געווען סיװע״

 אגרע־ די האבען דעמאגאגיע םאציפיסטישער פון הילף
 דעמא• די םון .מאראל״ די ארונטערגעריסען סארס

 אר־ ״נייער א םאר אגיטאציע די לענדער. קראטישע
 האט זי בליץ־קריג, צום צוגאב א געווען איז דענונג״

 םונם ארבעט דער פאר דעק־מאנטעל א וױ געדינט אויך
 אנטײהיםלער־ דער איז אבער׳ הײנט, קאלום״. ״םינםטעז

 *שלום־ היטלער׳ם אז געווארען׳ פארשםארקם אזוי םראנט
 םריערדיגע זייער נישט מער שױן האבען *םענםיװעס״

 םון האבעו וועלכע קריג׳ םון יאר צוױי די םאר קראםט.
 אײ־ גאנץ םון כמעם באלעבאס א געמאכט היטלער׳ן

 םרייע נאך די םײ םארשקלאםטע, די סײ האבען ראפע,
 זיך, איבערצײגען צו געלעגענהײם א געהאט םעלקער

 היםלער אילוזיע. אז איז פרידען״ ״דײטשער דער אז
אנטווא־ נישט זיד קעז ער אפשטעלען, נישט זיו קען

 געםרײנטעלט שטארק זיך צײט גאנצע די דעריבער האט
 גע- איז ער מיםלויפער. זייערע אוז קאמוניםםען די מים
 געגען קעמפער םשעמפיאן דער קאמוניסםען די בײ װען

 לו־ געווען זיינען זײ און ■אליטיק מלחמה רחװעלם׳ם
 צוריקצוקערען אים ״בומער״ און שםיצער הויפט אים׳עם

א. אי. םי. דער אין פרעזידענט־שטול פארלארענעם זײן צו
מא־ פילי■ אז אזוי, געמאכם זיד עם האם גראד און

 איז א״ אי. םי. דער םון ■רעזידענט איצםיגער דער רעי.
 זיץ פון אראקםער3 דעם לוים אץ געײארען קראנק

 זײן וױיםער ער װעם געזאגם׳ םען האם קראנקהײם׳
 אנהאלםען. קענען נים א. אי. םי. דער אין אמט הויכען

 שאנ־ די אויד און חשק חנם פארשםארקט נאד האם דאס
 פון ירעזידענט דער צוריק יוערען «ו לואיס׳ן םון םען
 םאראיארען האס מארעי םילי■ אויב א• אי. םי• דער

 עם איז אװעק, איז ער װען ילאץ׳ לואיס׳עם םארנוםען
 צוריד פארנעמעז זאל לואים אז לאגיש׳ וױ םער נים דאד
אוועק. גיים מארעי װען ילאץ׳ זײז

חים־ אח אוםגליק אז געםראפעז לואים׳ן אבער האט
 לאגע גאנצע די סםאליג׳ען. מים *וקריגם זיך האם לעד
 זײערע מים קאמוניםםען די געעגדערם. אים בײ זיד האט

 געיואחנז געגגער םלחםה ביםערע פון זײנען מיםלױםער
 ױײם, אזוי געקוםען איז עם און מםרקאזען םלחםה חימזע

 םשעמפיאןפחאמעריקאנער דער דערוךיליגערלואים׳ אז
 ״דעילי קאםוניםםישען דעס איז איז קלאם׳ ארבײםער
 ״םיגכע• נאמען דעם מיט געװארעז געקרוינם װאירקער״

 חיט־ וױיגיגער גים און םער נים םײגם יהאם.דאם נער״׳
פרײט^ » לעד׳ם

 םון ■רעזידענט צוריק ײערען «י מגםעז לואיס׳עס
ד מר זײניװ 4 ײ• םי• ינ  גױדארעז• שװאכער םד א חנרי

 זיץ צוליב גרײט׳ לוייס איז אמר׳ ייד ומנײי עס װי
דישענלזסאוי זײז ביםעל » בײטעז צו מליםיק׳ ײגיןין

 מען מלחמה. דער צו שטעלונג זייז הײםם עם פאליטיק,
 ער קאמפראמים. א מאכען צו גרײט איז לואים אז זאגט,
 אריץ ניט טאר אמעריקע אז דערבײ, בלייבען טאקע וועם
 ארויםקומען ער װעט דערםאר אבער מלחמה, דער אין

 צו הילף מעגליכע אלע געבען זאל אמעריקע אז דערםאר,
היםלער׳ן. געגען קעמפען צו תסלאנד און ענגלאנד
 םראכם ער ווען מאכען׳ לואים מוז ישרה דאזיגע די

 ווייל א״ אי. םי• דער םרן פרעזידענם ווערען צו צוריק נאר
 ארױםגע־ דיגען א. אי. םי. דער םון ױניאנם אלע כמעט

 עם און רוסלאנד. און ענגלאנד צו הילף םאר מראםען
 אננעמען וועם גאגצע א אלס א. אי• םי. די אז זיכער, איז

 םאר רעזאלוציע 9 קןעווענשאן קומענדיגער איר אויף
 קאמף זייער אין רוםלאנד אץ ענגלאנד צו הילף םולער
היטלער׳ן. געגען

 העלםען װעט ■שרה די אז אויס, גיט זעט עס אבער
 די אז זיכער, וױ גום אזוי שוין איז ערשםענם׳ לואיס׳ן.

 4 אי• סי. דער איז מיםלויםער זײעחג און קאמוניםםעז
 לו־ געגען קאנװענשאז דער אױף ארויםטרעםען וחנלען
 לייט־ארםיקעל צווײםען א פון קלאר איז דאם איס׳ן.
 ױאיר• ״דעילי קאםוניםטישען דעם אין ערשינען איז וואס

 לואיס׳ז. קאםוניסטעז«ו די פון שטעלוסנ דער וועגען קער״
 סיט גזװועז זײנעז װאם יונקמם, די צו שײך איז װאס און

 שםאר־ גאד חײנט זײ זײגען לואים׳ן, געגען צוריק יאר »
ל- די װאם ױניאגם, ךי זײנען דאס אים. געגען קעי « « 

 פאראיארי־ דעד אױף גרויירט זיד ארום האם גאמײםעד
 לואיס תאט אגב 4 סי• דער פמ קאגװענשאז גער

 4 יי• םי• דער אין יוגיאגס אגדערע מערערע ײד געגעז
מד דינען עם ײנ n« א n לואיס׳ן האבען װאס םך א 
ר, גים וױיט נ*ד עם איז צװײמנם׳ ליב. ױם מ  אז זי

ױ פילי• ח  אין ולאץ. זײן איצוםרעםעז וױליג איז מי
e א זײז װעם ער אז גלױגם׳ מען געגענטײל. r ru v p

׳פראגראם
 עד וױיל טאן׳ *ו וואגעז נישט דאס וועט ער פענען.

 די באהערשען און אײראפע אין באלעבאטעווען קען
 g אײנהאלםענדיג — דעראבערער א אלם נאר רועלט

 םארזע• אין לאנד אין זיך בײ באלאגערוגגס־צושםאנד
 לענ־ פארקשלאפםע די אין טעראר בלומיגען דעם צענייג

 םריױױליג איינגייז נישם קיינמאל װעלען װעלכע דער׳
״ערעךראסע׳׳. דייטשער דער בײ שקלאפען זײן צו

 געקומען לענדער דעמאקראטישע די פאר איז איצט
 שלום־ א םון איניציאטיװ די איבערצונעמען צײט די

 און ענגלאנד פון פארטיידיגונג העלדישע די אםענםיװע.
 הים־ וועגען איערײדעניש די צעשםערט האבען רוסלאנד

 אים ברענגם בליץ־קריג זיץ ״אומבאזיגבארקײם״. לער׳ם
 באזונדע^ אלע די פון אבער פראנטען, םן־ א אויף זיגעז
 ענדגילטיגער יענער ארוים נישט אלץ נאך קומט זיגען

 לענדער באזיגטע די נויםיג. האם ער װעלכען זיג,
 וואר־ זײ גורל• זײער מיט געמאכט שלום נישט האבען

 און רוזװעלם׳ס אויפצושטיין. געלעגענהײט א אויף טען
 דער אין געװענדעט איז שלום־פראגראם טשוירטשיל׳ם

 דער* צו זײ ציל א פאר האט זי צו.זיי• רײע ערשטער
 שלום־אםעג־ די פראנם. הינטערן קאמף פארן מוטיגען

 • ציל אנדער אן אויך האט דעמאקראטיעם די פון סיװע
 ״אנדער אן פאליטיש און פםיכאלאגיש מאביליזירן צו

 אנטי־הים־ דערמוםיגען צו אץ געםינען צו דײטשלאגד״,
 דארטען אויך — גוםא רײך דריטען אינם כוחות לערישע

 מען און קריג םון אויסגאנג וועגען זיך מען פארטראכט
 גורל דער זײן װעט וואס דעם, װעגען זיך באאומרואיגט

 זא«*עז אװאנטורעם היםלער׳ס אויב פאלק, ןשעוײיס פונם
װייטער. אנגײן

 דעמאקראטישע די אין איז זײט, אנדער דער פון
 אלגע־ אין כאםש באדערפעניש, א פאראן גופא לענדער

 אח קריג פון צילען די אנצומערקען שטריכען, מײנע
 ציים לאנגע א האט רעגירונג ענגלישע די פרידטן.

 האם זי :קריגם־צילען די פארמולירען צו אויסגעמיטען
 דיס־ און םארשי^הײטען ־ מײננוגם די סאר געהאט מורא

 נאציא• דער אויף ווירקען שלעכם קענען וואס קוסיעס.
 לײבאר• די אויך איז דעם צוליב אייניגקייט. נאלער

 האט, לײבאר־פארםײ די דערויף. באשטאנען גישט פארטײ
 צו קריג פון ציים אין אויך נויםיג פאר געהאלטען אבער׳

 נאר מראכםען׳ נאר נישם און שלום. װעגעז םראכטען
 נישם זיג נאכן כדי פראגראם, שלום א צוגרײםטן טאקע

 די לײזעז מוזעז װעט מען ױעז אומבאהאלפען, דמ צו
 אין ראלע גרױסע א נאך־מלחמה״פראבלעמעז. שווערע

 חאט שטאנדפונקט ענגלישען דעם םון עבדערונג דער
גע• האט ענגלאנד אמעריקע. םון דרוק דער געשפילט

 האס געזונט־צושטאנד זיין טערמין. וױיטערדיגען א םאר
 האםפי־ םון ארויס איז ער םארבעסערט. באדייםענד זיך

 װער גאר צושטאנד. צוםרידענשטעלענדען א אין טאל
 קאנ־ א אויף וואס פאראויםזאגען זיכערהײם מים קען

 קאגוועגשאז די וועז נאד בפרט ? טרעםען קען ווענשאן
 זאכען םך א און ארום חדשיס צוױי אין םארקומעז דארף
חדשים. צוױי די אין םארקומען נאד קענען

 אן םים םארנומען לואיס דזשאן איז אבער דערוױיל
 די ױניאז׳ דין פאר אנצוהאלםען אזוי וױ םראגע אנדער

 דער איז פלאץ ערשםען דעם וואירקערם, מאין ױנײטעד
 רעוואלםען. קלײנע די װזנגען זין־ האנדעלט עס א. אי. סי.

 אץ אויםגעבראכען צײט לעצםער דער אין זיינעז וואם
 צו קלײניגקײטעז׳ אים בײ זײנען דאם ױניאן. לואיס׳עס

 וױיביג אים פארשאםען זײ און *וגעװאױנט איז ער וועלכע
 אױף זײ װעם ער אז ערםארונג, זײן םץ וױיס ער זארג.

 איז זארג זײן אײנשםילען. צוױיםעז א אדער אוםן איץ
 למשל״ .4 יי• סי• דער אין ױױאנם אגדערע וואס מער.

 װאוקס איר םיט האלם ױגיאן מאכער אויטאמאביל די
 ימי». װאירקערס מאין ױנײםעז־ די אריבעריאגען אין

 אר־ צו גענומען דך ענערגיש גאנץ חנריבער האם לואים
 די אין כאשעפטיגט דיגעז װאם ארבײםער, די גאניזירען

j װערעז װאס נעבעךפראדוקםען, די פון אינדוםםריעם i* 
 »ן אינדדםםריעם דאזיגע די שטײז־קױלען. םון פאכם

ל זײער און גרױםע גאגץ זײנעז נעבעז־פראדוקטעז די  מ
 געבען־פראדוק־ דאזיגע די *ו באדײםעגדע. גאנץ א אח
 גי«ם, פארבען, אײפרײס־שםאפען, למשל, באלאגגעז, סען

 מרשי״ ארםיקלען, מסמעטישע פארשײשגע ■ערפיום׳
 אזוי אח ולאסטיקס אײניגע פראדוקטען, בעמישע דעמ

 *רײגרע־ מעו קןן ווײםער״ אזױ ״און דעם איז וױיםער•
 געפמצז װעלען ארגאגײזערס לואיס׳עם װאס אלץ, מגען
זײער אױף

V
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 אויםאר־ צוזאמען זאל מען אז דעם, אויף אײנגייען מוזט
 אמעריקע וױיל שלום־פראגראם, צוקונפםיגע א בעםען

 ״אײזאלײ־ געגען קאמף פארן געהאט נויםיג דאם האט
״אפיזערם״. און שאניםטען׳

 פון דאקומענט אויסגעארבעטען געמײנזאם דעם אין
 לײכט מען קען דעמאקראםיעם ביידע םון פארשטייער די

 ארבעם, אידעאישער דער פון װירקונג די פעםםשטעלען
 פונם רייען די אין געווארעז דורכגעפירט איז װעלכע

 אין איז לײכט אזוי פונקט אבער לײבאריזט. ענגלישען
 א סיט טאן צו האבען מיר אז באמערקען, צו אים

 כוחות, םאציאלע פארשיידענע צװישען — קאמפראמים
 קאא־ ענגלישער דער אין פארטראטען זײגען וועלכע

 אמעריקאנער דעם צװישען אויך• און ליציע־רעגירוגג,
 פראגען געװיסע אין שטאנדפונקט ענגלישען דעם און
 איבער זיג א נאך װעלט־איבערבױ דעמאקראטישען פוץ

 פארלירט שלום־פראגראם״ ״אטלאגטישע די היטלער׳ן.
 קאמפראמים־ דעם צוליב שלאג־קראפט איר פון אביסעל

 דערויף, געקוקט גישט אבער, בלײבט, זי כאראקטער׳
 ער־ דער אלם געשעעניש, װיכטיגע אויםערגעוױעליך אן

 צוקונפטיגען דעם פון אנדײטונג אן אלס שויט, שטעו
 םון באדײטונג די איז גרױס באזונדערם װעלם־אויםבוי.

 קײן נישם זײנען דאם וױיל דערפאר, פונקםען אכט די
 14 װילםאנ׳ם למשל׳ װי, דערקלערונגען, פערזענליכע

 לענ־ צוױי צװישען אפמאך פארמעלער א גאר פוגקםען,
 םארם אין פארעםענטליכט זײנען פארפליכטונגען די דער.

 צוקונםט בעסערער א ״אויף האםענונגען און וואונשען פון
 םאר־ זײן געמוזם האם רוזװעלם וױיל וועלט׳׳, דער פאר

אפאזיציע. די זייען אין האבען און זיכטיג
 אנגלא־סאקסישע ביידע אז באגריסען, צו ס׳איז

 .זײ אז געמאלדעז׳ פײערליך האבען דעמאקראטיעס
מן  אדער סעריטאריעלע קיץ קרע דעס אין גישט זו

 .אנעקסיעם 1פו אפזאג אן איז דאס געװינםען״. אנדערע
 אםילו װערען פונקטען אכט די אין קאנםריבוציעם-. און

 דעם אין כאטש רעםאראציעס, קײן דערמאנט נישט
 םארלום־ מאטעריעלע און צעשםערונגען די ױינען קריג
םאריגען. דעם אין װי גרעםער, סך א טען

 געװיגסען טעריטאריעלע אלע םון זיך אפזאגענדיג
 דאם דעמאקראטיעס די באקומען זיג, א םון םאל אין

 באשלא־ האבען זײ אז דערקלערען, צו רעכט מאראלישע
 טע־ .קײנע צוקונםט דער אין דערלאזען צו נישט סען

 געמאכם 'נישם זײגען זײ אויב ענדערונגען, ריםאריעלע
 םאראינ־ די םון וױלען פרייען דעם מיט אײנקלאנג אין

 װילען דעמאקראםיעם ביידע פעלקער״. טערעסירטע
 די ווערן אויסגעשםעלם צוריק זאל עס אז ״זען, אייד

 די םון אליינםארוואלםונג און רעכם זעלבסםשטענדיגע
 צוגע־ געוואלד מיט דאס האט מען װעלכע בײ םעלקער׳
ע די פון ציל דער רויבט״. ^  צו — איז םונלטען ב

 די םון דעראבערונגען םעריטאריעלע די ליקװידירען
 דער־ א אלם אױםטײטשען׳ זיי קאן מען אגרעםארם•

 אויף רעכט דאס האבען פעלקער אלע אז קלערונג,
 שום קימ אז עם איז אזוי, אויב זעלבםםבאשטימונג.

 נישטא איז ■ראגראם דער אין וואס חסרון, א צוױיםעל
 םעדערא־ םון נויםווענדיגקײט דער אויף אנדייטונג קיין

 אױטאנא־ נאציאנאלער ברייטער מיט םארבונדעז ציעם,
 אן אײראפע. םון אויםבוי צוקונםטיגען דעם אין מיע׳
 םאר* זיד וועט אייראפע אז געפאר, א םאראן איז דעם

 מלוכה׳לאד׳ קליינע םון פולווער־פאם א איז וואנדלען
 אויף גערוען שטענדיג איז עס װי זיך, צװישען צעריסענע

 זעלבסם־ אויף םעלקער םון רעבט דאם באלקאנען. די
 רעכט אלם ווערען אויסגענוצט נישם טאר באשםימונג

 װעט װעלכע מלוכח׳לע, א שאםען *ו םאלק יעדען פון
עקזיסםירען. *ו גארמאל מעגלאכקײט קיץ האבען נישם

אי־ דער איז יראגראם דער םון זיים פאזיטױוע א
 צעברעקלזון צו םאדערומ פארשפרײטער גאגץ א םץ זאג

 נײע געגען גאראנטיע א שאפן *ו כדי דײטשלאנד.
 נישט װאלט דייטשלן^ד פץ צעברעקלונג אז אגרעסיעס.

 םרײער םמ יריטױ■ פונס *■לײקענונג אן געװעז נאר
 גע־ געשאםעז אױך װאלם עם — זעלבםםבאשטימונג.

 רעװאגש־האפע־ און םארביטעתגג ®יז קײאל * װאי־עז
 װאלם אײראפע אין שלום פאלק. דײםשען דעם אין בובגען
ד  לאגײ און קלוגער א געװארען. אומםעגליד דעם ײי
 דײטש־ אנםװאפגען צו צמאג דער איז ארױסםיר. שער
מ לאנד  דעפא־ די װאס םליכם, די און אגרעםארם אלע י

 קריג דעם נאך אפצוהיםען — איבער נעמען קראטיעס
ימים. די סון פרײחײט די און פרידען דעם

 דער םון ארט שװערסםען דעם צו מיר קוסען דא
 װןרם איר איז שלום־יראגראנ^ עגגליש־אםעריקאנער

ר בײחנ אז אנגעדײטעם, מאס געוױסער א אין חנ  למ
 שטעג־ א שאםען נו םעגליכטײםעז די ױנען אין ״האבען

 אבער׳ ם׳איז, וימרקײט. קאלעקםיװער םון סיםטזגם דיגע
פטלקטר־בונד נייסם א ותנגמז וזארם אײן קיץ נישםא

פאראן אידייען די זײנען פארם אלגעמיינער אן אין ם׳איז פעדעראציע. אײראפעאישער 1א 1װעגע אדער
 װערם עם רוזװעלט־םשוירטשיל־דעקלאראציע. דער אין דעמאקרא־ אנגלא־סאקםישע די אז פארשטיין, צו לײכט
 דעמא־ די םון פארלאנג דעם וועגען גערעדם איר אין פאליצע־ דערפילען צו איבערנעטען זיך קאנען טיעס
 צװי־ צוזאמענארבעם ענגםטע די *אײנצופירען קראטיעס געװיסען א אויף נאר װעלם דער אין פונקציעם אישע

 צו ציל מיטן געביט עקאנאמישען אדיפן פעלקער שען קאלעקטיװער פון פלענער אלע איבערגאנגס־פעריאד.
 ארבעםס־באדינגונגען, בעםערע אלעמען פאר זיכערען רעגולירטער און פעלקער צװישען שלום זיכערקײט,
 עם םאחיכערונג״. םאציאלע און צופאסונג עקאנאמישע לױםטען׳ דער אין הענגען בלײגען וועלען עקאנאמיק

 מיטצו־ וואונש דער אויםגעדריקט אויך איר אין איז דער־ די אכט אין װערען גענומען נישם װעט עם אויב
 קא־ זאלען לעגדער אלע אין מענשען ״אלע אז העלפען, געשא־ מוז עס פעלקער־בונד. אלטען דעם פון פארונג

מיטעל א אלס נויט״. און שרעק פון פרײ לעבען נען זאל װאס פעלקער־ליגש מעכטיקע נייע א װערען פען
דער אויםער אנגעגעבען, װערם דערגרײכען צו דאס נאר כוח. באחאפענטען א אויף אנשפארען לןאנען זיך
 גאר הערשאפט׳ היטלעריםטישער דער פון צעשטערונג װעלכע ארגאניזאציע׳ אינטערנאציאגאלע מעכטיגע אזא

 גלײכע אויף לענדער אלע פון צוטריט פרײער ״דער מלוכה׳ יעדער פון מאכט אבסאלוטע די באשרענקען װעט
 םון קוואלען די צו און װעלט־האנדעל צום באדינגונגען דאז ערשט פרידען. שטענדיגען א זיכערעז קאנעז װעט
 עקאנאמישען דעם פאר נויםיג זײנען װאם רוי־שטאפען, עגגליש־אמעריקאנער די פארבינדען צו זײן מעגליך װעט

 אין זאל מען אויב ווייניג, גאך איז דאס װאוילשטאנד׳׳. ארמײ אינטערגאציאנאלער אן דורך ״זשאנדארמעריע״
 אלטע די צו ענליך זײנען װעלכע לאזונגען׳ אלגעמײנע די די װערען דערגרײכט ם׳װעט און פעלקער־בוגד בײם

 אריינברענגען נישט וועלם־קריג. ערשטען פונם לאזוגגען שוױי־ דאס אגטוואפענונג. אלגעמײנע שפעטערדיגע
װערען אויםגעארבעט מוז עס אינהאלם. קאנקרעטען קײן האט מען אז נישט, באדײט פעלקער־בונד א וועגען גען
געלט־ די צאל־באריערען. די רעגולירען פון פראגראם א הא» מען אבער׳ אױב, געדאנק. דעם םון אפגעזאגט זיך
אינטערנאציאנאלען דעם ארגאגיזירען פון סיסטעמען, איז אמעריקאנער, די םון דרוק צוליבן פארשװיגען עס
 אינ־ און פריװאטע איבער קאנטראל קרעדים־װעזען, ס׳איז וױיל באאומרואיגונג. פון גרונט געװיסער א עם

 עלעמענטען ארײגברענגען פון טראסטעז׳ טערנאציאנאלע אק* אמעריקע׳ס גאר פעלקער־בוגד. א שאפען צו װײניג
 אז זיכערעז װעלט־עקאנאמיק׳ דער אין פלאנירונג פון נייע א מאכעז מעגליך װעט אים איז אנטייל טױוער

 ארבעטםלאזיגקײט, געגען קאמף אינטערנאציאגאלען ארבעטער־ דעם פאר װעלט־ארדעננוג. דעמאקראטישע
װ• א• א• קאלאגיעס די פון סטאטום דעם אױסארבעטעז לעבענם־פראגע. א עס איז קלאס

 אויסגעארבעם קאנקרעט גענוג נישט האט מען װען
שלום־פרא־ דער םון םייל סאציאלע און עקאנאמישע די לעבענס־םראגע, א עס איז ארבעטער־קלאם פארן

 גע־ צופיל זיך האט מען וױיל דערםאר, עס איז גראם, אױך נאר קריג, דעס נאר נישט גשוינען מוז ער װייל
 שיכטען אויבערשםע קאנסערוואטױוע די מיט רעכענט פאריגען פון ביישפיל טרויעריגער דער שלום. ךעם

 םארביגדעםעז גייעם צזליגן אםערילע• און ן»גלאגד פון דערשלאגען ויך מוז ער אז דערװיזען. איס האט קריג
 — ראטען־פארבאנד דעם — היטלער׳ן געגען קאמף אין דעם ארגאגיזירען זאל וואס שלום׳ דעמאקראטישען א צו

 םאליטי־ דעם םארמולירט דײטליך גענוג נישט מען האט קאאםעראציע עלאנאמישע און צוזאמעגלעבען םרידליכען
 דורכ־ טאקע זײנען זײ פוגקטען. אכט די פון טײל שען גאראנטי־ נאר נישט דארף שלום דער םעלקער. די םון
 ווארט דער אבער גײםט, דעמאקראטישען מיטן געדרונגען םעלקער, אלע םון אומאםהענגיגקיים און םרייהײם די רען
 קיין גישטא דערמאנט. נישט ווערט דעמאקראטיע נוי־ סאציאלע און בירגער־רעכט די זיכערען אייך גאר
 גע־ םון נויםוועבדיגקײט דער אויף אנוױיזונג דירעקטע מעכ־ א אן לאנד. יעדען םון בירגער יעדען פאר טען

 עס װי םארזאמלונגען׳ און ווארט םון װיסען־םרייהימ) אומ־ עס איז ארגאניזאציע אינטערנאציאנאלער טיגעו־
אנטײל דער פונקםען״. ״םיר רוזװעלט׳ס אין געווען איז מעגליך.

 ארויסגערופען איז וואם קריג, אין ראטען־םארבאנד םוגם םון םראגע די אז פארגעםען, נישט טארעז מיר
 פארםנער׳ נעכטיגען זיץ אױף אנםאל היםלער׳ס דורד עקאנא־ אן אויך גאר פאליטישע, א נאר נים איז שלום
 קאמף דעם םאר באדײטונג פאזיםױוע גרויסע א האט עקאגאמישע צעברעכט מלחמה די סאציאלע. און מישע

 דעם דארף מען טיראניע. היטלעריסטישער דער געגען אין מאקםימאליסםען נאר אײנריכטוגגען. סאציאלע און
 מאםעריעל׳ קאמף דעם אין העלפען ראםעךםארבאנד ךי ארויסרוקען איצט קאנען ארבעטער־באוועגונג דער

 לאט״ אזוי מיליטעריש. — באזונדערם און דיפלאמאטיש פזן איינםירונג באלדיגע די און רעוואלוציע םאציאלע
 אנטי־דעמאקרא־ אן עקזיםםירט ױםלאנד אין וױ אבער, ארבעט־ די םון םרידענם־פראגראם א אלס םאציאליזם

 און געםערליך דיער איז דיקםאטור׳ טאטאליטארע טישע מען וועם באדען רואינירטען א אויף קלאסען. ענדיגע
 דײטליכ־ אץ קלארקייט די אפםערען צו אומדערלאזבאר אויפן קאריקאטור באלשעוויםטישע א נאר בויען קאנען

 דעמאקראםיע. םץ פאן פאליטישער דער פון קיים פאראינ־ איז ארבעטער־קלאם דער נאר םאציאליזם.
רי גאר איז פראגראם רוזוועלט־םשוירטשיל די םונם רעגולירונג אינטערנאציאנאלער אן אין םערעםירט

 שלום־פרא־ דעמאקראטישער א םץ אנדייםונג ערשטע נישט זיך שטעלם ער ווען דאן, אייד לעבעז עקאנאמישעז
 מען דעם• אויף אפשםעלען נישם זיך טאר מען גראם. איבער זיג דעם פארוואנדלען צו אויםגאבע אן פאד

 וועגען מח רייע ערשטער דער אין \ וױיטער גײן מוז איבערקע־ סאציאלער א צו םארשפיל א אין היטלער׳ן
 די םון פראלעםאריאט ארגאניזירםער דער זארגען דעם זאל עס אז פאראינטערעסירט, בלוטיג איז ער רעניש.

 םארמאגם װעלכער דעמאקראםיעם, אנגלא־םאקסישע די װערען באקעמםט מאםשטאב אינטערנאציאנאלען אין
 צו מעגליכקיים די האם און ארגאגיזאציע פון םרייהײם אינטערנאציאנאלע אן זיין זאל עם אז ארבעטסלאזיגקײט,

 אויסערליכע און אלגעמיינע מיליםערישע, די באװירקען רעכט, בירגערליכע מינימום געװיסען א פון גאראנטיע
ווארט. דאס געעהרט אים רעגירינגען■ די פון פאליטיק פארזיכערונג. םאציאלער און ארבעםער־רעכם

ןןריץ: מזנזיה
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 ל&נג־*עװ*קסען אץ םדסקולארע אזטלכזן חענט םייט
 יםים חײסע אץ װאלען שלאגט אימע װאם

 ן אײז פץ גערג מיט זיך שיילם אװײטע די און
 ?אנטמענטען איכער אעשפרײט זײגןןן פיס דימע

 װעלטען זיך־ שאקלעז טראם זײער םץ
שפדײז• זײער פדן איטערען חיםעל אץ ערד

 ®עלדער אױף םריליע־טעג וױ גלױ אט אױגן, דימט
®יז װאלקענם פארכפארעפע - כאלד אץ

חארכםט, נאכטינען
 לעגדער און דורות *ו ח^פןןנונג אױס שאלט הול ךײז
 וז«ק~ א םיט שיפור » וױ שרעק, מיט דןןװעט—און

 גלמדער א קאלאס א װי פעלזען שלײדערסט
y• אזיך שונאי^ םאלען n p rp  p w p-

 ?ײם׳ זײעי *ערײםט דןןרשלאגענע, ראטטװטםט
טױפו. «ום פדוחןר דערשלאנסו ורארן פץ רגע אץ אץ

ש דאם פילסט אלײן ךו  ;ג&ײ(* דיץ פון פיסעתי
-1גי אײגעז דײן פץ שטיקער רײסטו טײלמאל װײל  י

 ?נומען פלײעגע פדס דוקען דיץ •אסשװעםנז
פעפיפעדטע די פץ וױלדיןײם דאס האמןװען פו

 לוםט פײזער נדם לײפ ךיץ װאוגדיגסט
 גריזאפחן, פרעםענחןר פץ סם ארױםפולאזען

 פוױסט אין זץ• קלאפםטו פױםטןןן שטאלעגע םים
חר«ח.~ םון ■לאצט חארץ דיץ אזש

שארםעז דיץ פץ פעפלוטיגט אפמ איז קא• םיץ

 זיד שײז שילסם מ שילטען, ניט דיף װעל איך
ת ®מ npw אץ פארגעפען פלױז דיד קען איד •r® י
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̂קםעריםטישע ®ליצין איז פאמר ״איױשע rs סטרימןם ע»טישע כאר
 מאםעךלעבען אידישע פילפארביגע אס

 די איבער איצם לעבט איידאפע אין
פא־ די טראגעדיע. שוידערליכסטע

 גרויםע די פון באװעגונגען ליטישע
 פארטריבען זײנען קיבוצים אידישע

קול־ די ;ערד דער אונטער געװארען
צע־ זיינען אינסטיטוציעס טורעלע

 שטױועל, נאציםטיש־ױנקערישע םון געווארען םראטען
 היטלעריס־ םון פלאמען די מיט אוועק זיינען זיי אדער
 געטא־מויערען און מאםען־גירושים ;שריםו־ת טישע
 הונ־ פראמינענםען עפידעמיעם, זיך מיט געבראכט האבען

 גע־ נירענבערגער ;מאסעךשםערבליכקייט א און גער
 קאנםיסקאציעס, דיםקרימינאציעס, בײזװיליגע זעצען׳
 אומ־ און באוועגליכע םון ארעריזירונג און רויב גזילה׳

 גע־ חרוב־ונחרב אינגאנצעז האבעז גיטער, באוועגליכע
 די וואס פאזיציעם װירטשאםטליד־עקאנאמישע די מאכט

 האבען מערב־אייראפע אץ מזרזז* םון מאסען אידישע
 און שװייס זײער מיט דערווארבען דורות םון במשך זיך

הארעוואניע.
 דורכן — דינען יאר צוויי לעצםע די םון במשד

 אוםן, העבםם־בארבארישען א אויף — היםלער־רעזשים
 אויף ארבעטם־פאזיציעם, אלע די געווארעז םארגיכטעט

 און געקעמפ׳ט געארבעם, געלעבם, האבעז עם װעלכע
 םון אנםוױקלונג וױיטערדיגער דער צו מיםגעהאלםען

 מא־ אידישע די לעבענם־םארמען, עקאנאמישע העפערע
דעגראדירעגדיג — לעגדער אײראםעאישע די pp םען

. - — ״__״ -y-  pי• « י• ז י • v# +9 ײ• ?ז ייי -
 אוי־ דער אױף זיך האלט וועלכע בעםלער־םאםע, דיגער

 דאנק א נאר גהיגום, אײראפעאישעז פוגם בערםלאך
 גרוי־ איר דאנק א נאר אפםיםיזם, אוםבאגרעניצטען איר
 כוח םיםן נאר *ײם, בעםערער א אױף האםענונג סער
 םוף־ וועט היםלעריזם דער אז איבערצײגונג, דער סמ

 חרוב־גע־ דאס און מפלה פארדינםע זיץ האבעז כל־סוף
 מיט׳ן צוזאמען װעט, שאלקס־לעבען אידישע װארענע

 איײ גאנץ פון איבערמי אמ וױדעראױפבױ אלגעסײנעם
 רעל־ אמאליגע דינע אין װערען צוריקגעשםעלט ראפע׳

 חסרונות עוולות, אלע די דערבײ אויםמײדענדיג םען,
 — מאסען אידישע די װעלכע םון אומגלייכהייםען, און

 האבען — שיכםען הארעיאשנע ארימע די באזונדערם
געליטעז• שםארק אזױ אײראפע פאר׳מלחמה׳דיגען אינם

 דער איז אײראפע אין ישובים אידישע אלע סון
 און דרײ זײנע מים פײלעז איז מאםעז־ישוב אידישער

 זיז נאציאנאלעז אין געװען נטשות, םיליאן האלבען א
 דוקסיװ־ארפ דער זיז םאציאלען אין װאגיגסטער, דער

 דער — היםלער־אינוואזיע דער םון — איצם און םטער
געפרואװםער. אםשװערסטען

פארקנעכ־ איצם אינם ישוב, זױדישער דער ער,
 ■וילען, באםרײםען איגגיממ אז האפעז, לאמיר און, םעםעז

 מוחות די אין און הערמר די אין דערפאר סארנעמט
 םון באזונדערם און — פאלקס־מאסען אידישע די פון
 אגגעזע־ ,דעם אמעריקע אין — ארבעםער אידישע די

 שוין ױעגען זיך האנדעלט עס װען סײ ארט, ענםםען
 עס װען םײ הילף, טאג־םעגליכער קאגקרעםער איצםיגער
 ■ראיעקםעז את דאגות פלענער, װעגען זיד האנדעלט

 האנ־ עס װען םײ און םלחמח דער נאך צומארגענס אויף
 לעבעגם־שםײ־ אמאליגעז דעם מאלען װעגעז זיד דעלם
 אױף שםאפלען, וױרטשאפטליכע די שילדערען גער,

 פארלױף אין אנםוױקעלט זיד האט לעבען דאם װעלכע
 «ום געקומעז איז עס ביז דורות, עסלימ לעצטע די פון

צושםאנד. פאר׳מלחמח׳דיגעז
לײע־ די םאר אױםםרישען איצם, טאקע מיר װעלען

 ע«ײ שטריכען, געוױסע ״גערעכםיגקײם׳, דער פון גער
 דער פון טאטענטען כאראקםעריסםישע ,אדער זאדען

 טעז19 פון םוף פונם — פארגאנמנהײט גישנדוױיסער
 םונם װינקפל א אין — יארחתדערם םען20 אנהױב און

 שױן האכען עם װאו גאליציע, אין •וילען, אידישען
 אייגענארםיגטן אן אידען 800,000 געלעבם דעמאלם

 אפילו אז אזוי װירםשאפםליך, סיי קולםזדעל. סײ לפבמן,
 קאנםליק־ ישעקאגאמ? די יערער,ױ קאמף־קלאסעז דעד
 אױך האם קאפיטאל, און ארכעט אידישער צווישען סען

װ מ רן מ  װעלמז מסי סטר,נאראק אײגמנארםיגסן אז מ
 כאטש — באקענען וװ זיך אינסערעסאנט זייער איז עט

 ®ון בםשך האם — גאליציע — וױנקעל דאדיגע דאס
ר די מ ן קא■ 20 מ ו ם י מ׳ ױל  געזןאליד ץ,געפסטקזי •
 ײזי קמיש,פא קסל■וױנ מדסרבאז א זי׳ץ וװ ש<דהן«נױ«

מז׳ באזונדעףע די אכער נען םרי אייגענארטיגע די ש

קענער. ב)יער פון

 פוג׳ם פאזיציעס סאציאל־װירטשאםטליכע די עקאנאמי׳
 מיליא־ איין העכער דער פון באזונדערם און בכלל לאנד

 םון אויםברוך ביז׳ן געבליבען מאסע אידישער ניגער
 דער־ פוילעז איבעריגען אין װי אנדערש מלחמה דער

 אנטװיקלונגס־ העכערע א גלײכצייטיג אבער גרייכענדיג
 מיט לאגע אײגענער איר צו פארהעלטניש אין שטופע

צוריק. יאר 50־40
** *

 אין און — יארהונדערט םאריגען פונם סוף צום
 טען20 םונ׳ם יארען ערשםע די אין אויך מאס היפשער א

 אין ארבעטער אידישע פון צאל די איז — יארהונדערט
 בלי־ קליעע, א זייער מעםיג,6פארהעלטני געװען גאליציע,

 לעצטע די אין געװען עס איז זי װי קלענערע א סך א םפק
 איצםיגער דער און ערשטער דער צװישען יאר, 20

 אידי־ דער םון מאיאריטעט גרויםע די וועלט־מלחמה.
 מיט םארנומען זיך האט גאליציע אין באפעלקערונג שער

 מיט אביסעל און קרעמעריי םארמיטלעריי, האנדעל,
םראםעםיעם. פרייע

 באלמע־ אידישע געצײלםע געווען דיגען לכתחילה
 קירזשנערם, בלעכער, שוםטער, שנײדער, וױ לאכעס,

און םארבער םטאליארעם שטריק־מאכער, זייגערמאכערם,

 זײער םארדינען צו טאג־אץ־נאכם געארבעט שווער און
 קאפי־ דער אזוי װי ראמען די אין שפעםער, חױנה.

 אלגע־ דאס זיך האט אנטװיקעלם, זיך האם טאליזם
 יאר־ ערשטען אינם געענדערט. צו־ביסלאר גילד מיינע

 דארט מען האט יארהונדערט םיגעןrא פזנם צעגדליק
 אין ארבעטער אידישע אביםעל טרעפען געקענט שוין

 טעקםטיל־אינדוםטריע, דעד םוץ םאבריקלאך, קלײנע די
 די אין לעדער־אויםארבעטונגען, אדער באקלײד־ םון

 גיל• די אין אדער צוקערקעם־םאבריקלאך און שאקאלאד־
 םון קוואלען הויפט די אןער — וכדומה זעז־םאבריקען

 האנדעל, געבליבען אלץ נאד זײנעז פרנסות אידישע
דלוז^ גרויםער און... קלײז־האנםווערק מעקלעריי,

 צװישען דלות דער געווען איז גרױם באזונדערם
 באשעס־ געווען דינען וועלכע ארבעטער, אידישע יענע
 אינדוםטריע־צוױיגען, -אידמסע״ םפעציעלע די אין טיגם

 ארבעםם־ אידישע די ױעלכע אין ״פאכען״, יענע זױן
 שליוזי־מצוח, אױף וױ זיך אױף געקוקט האבען מענשען

 אידי- די פארזארגם האבעז זײ װײל כלי־קודש, אויף וױ
 רעליגיעזער מיט — ״אידישקייט״ מיט באםעלקערונג שע

 די געהערט האבען םאכען אזעלכע *ו אידישקיים.
 גערוםען גארנישם זיך האבען וועלכע םליתים־וועבער,

 דרוקער־אר־ אידישע די ;טליתים־מאכעד נאר וועבער,
 בײ געארבעם האבען וועלכע זעצערם, זײ בעםער,

 מעשה־ביכלאך, און םםרים גמרות, חומשים, םידורים,
 עוסקים נאר זעצערם, גערופען גישם אויך זיד האבען

 אר־ הײליגער א גײ (באשעפםיגםע הקודש במלאכת
 מען קען םאכעז״ ״אידישע םפעציעלע אזעלכע צו בעט).
 מצה־בעקערם די עםרות־ארבעםער, די צורעכענעז אייד
 געװעז אמאל איז ױאם מלמדים, בײ בעלפערס די און
םאך... בריים־םארשפרײםער אזא איז חשוב אזא אידען בײ

 דא אלע די בײ װאם דערויף געקוקם נישט אבער
 בא־ םײסטענס געװען זײנען ״פאכעז״ אויסגערעכענםע

 צוױשען אינגערע די אפילו און אידעז אלםע שעםטיגט
 פרומע, געװעז אלע זײנעז זאגאר, בחורים די אדער זײ,

 אלטער דער םץ םעגשען באלעבאםישע גאםטפארבטיגע,
 קארגע מיט גאד פונחגםםװעגעז, זײ האבעז — װעלט

 גוםװענ־ די פארשםאנעז צוריק, יאר 40 פים אדער ,50
 לױט אםת, ״יוניאז״, אײגענע אז האבעז צו םת דיגקײם
 אםטםאל אם̂ו זאל. װעלכע באגריםעז׳ דעמאלםיגע זײערע

 אינ־ זײערע באשמען אוםן, •ריםיטיװען א זײער אויף
 אשילו זיך האבעז זײ און באלעבאםים די געגעז םערעסעז

 אױב — ״םטרײקעף ®ץ םיםעל חײנםיגען םיטן באנוצם
געוזען. נױםיג נאר איז דאם

 ^־חוגדערם םארמעז םונם יארעז ער90 די זױן
 אידישע םיעציעלע די פון ארבעםעו־ אידישע די זימען

 גרע• געוױםע אין חקודש״, במלאכת ״עוםקים ז־י פאכעז,
 שדלעכלאד׳ אײגןנע »יז ארגאנתיר• געודעז שםעם, סערע

 דער צו נייען פאח םרימארגעז׳ יעדעז זימעז די װאו
גןלע- דער בײ און מיבור דאװנעז געקומען ארבעס,

 םרייד־• דיערע ארומגערעדט אויד זײ האבען גענהײט
 שלעגט יםים־טובים אמ שבתים די אין ספעציעל פראגען.

 אנ־ אמ אפהאלםעז (םארזאמלונגען) אםיםות אםילו מען
באשלוםען. געמען

***
 שםעם גרעםערע די םון איינע למשל, קאלאמײ, אין

 א געװעז יארעז זינט איז עס וואו מזרח־גאליציע, אין
 די האבען — טליתים־אינדוסטריע, דער פון צענטער

 שולעכעל, אייגען דיער געהאם טליתים־מאכער דארטיגע
 זייער אייד גלייכצייםיג געווען אייגענטליך איז װעלכעם

 םליתים־ קאלאמייער די אז באקאנט, איז עם ״ױניאן״.
 פא־ אלםע םון לרוב באשטאנען ױינען וועלכע װעבער,

 גע־ גראשענס, םאר געארבעט האבען מיליעךמענשען,
 די ווערענד נױט, גרויסער אין און דחקות אין לעבט

 געװארען טאג צו םאג םון ױינען טליתים־פאבריקאנטען
 טליתים״ דאזיגע די םון נוים די גבירים. גרעםערע אלץ

 אײנפאל, האבען די אז וױים, אזוי דערגאנגען איז מאכער
 באשלא־ ),1894 יאר איבם געווען איז דאם אז זיך, (דאכט

 עקאגא• געװיסע מים סטרייק אין ארויםצוטרעםען םען
 אין םארזאמעלם זיך האבען זיי םאדערונגען. מישע
 גע• זיך און לאגע דיער ארומגערעדט שולעכעל, זייער

 װעלען די אז האנט), די (געגעבעז תקיעת־כף געבען
 װע־ באלעבאםים די ביז ארבעט דער צו צוריקגײן נישט

םאדערונגען. ארויםגעשטעלטע די נאכגעבען זיי לען
גרעגי־ די מחוץ אםילו אח — גאליציע גאנצץ אין

 אויד איז עס סטרײק. כאראקטעריסטישען דאזיגעז דעם
 םתמע אלםע די האם וואם נוים זעלבע די אז באקאנט,

 — סטרײק א צו געטריבעז טליתים־וועבער קאלאמייער
ם זעלבע די  געםריבען די םון עטליכע דערנאד האט טי
 נישם די האבען םטרייק־םאנד קיין םםרייק־ברעכעריי. צו

 אר* אנדערע םון סאלידאריםעט־םםרייקעז קית געהאט,
 נאך זײנען עס װײל סארגעקומען, נישם זײנעז בעטער

 טרײד־ױניאגם. מאדערנע קייז געװען נישט דעמאלט
 האבען סטרייקערם די םון קינדער אוץ ווייבער אלע נישם

 עט־ דך האבען עם און הונגערען וואכענלאנג געוואלט
 איבעריגע די אמת, םטרייק• פונם ארױםגעבראכען ליכע

 צום גערוםען סםרײק־ברעכער, די זײ, האבען סםוײיקערס
 װאס תקיעת־כף, א ברעכען װי חילול־השם אזא םאר רב
 ארוז־קודש, ביים שולעכעל, אין געווארען געגעבעז איז
 גרױםע יןײן אבער — סםר־תורה א זיד געםינם עם וואו

 און געהאט נישט רב צום זײ רוםען דאם האט וױרקונג
 לײדער איז סטרײק כאראקםעריסטישער גאר ביז יענער

געױארעז• םארשפילם
** ♦

— גאליציע םון שטאט גרעםטע די — לעמבערג
 גע* יארהונדערם םן19 פונם העלפם צוױיטער דער אין איז
 זײנען עם דרוק־ארבעם. אידישער םמ צענםער א ווען

 (יי דתקערײען אידישע גרויםע עםליכע געוועז דארם
 רא־ חײם מאדפים, מ. םון דתקערײעז וועלט־בארימםע

 פאר־ האבען װעלכע אנדערע) »ת םאלאנט ע. האהיז׳
 די אין םפרים. אידישע מים װעלט האלבע א זארגם
 קריםםליכער א אײנער אין אױך וױ דרוקערײעז, דאזיגע

 מיטן דײםש א געװען אמ אײגענםימער (דער דרוקערײ
 לשיד א םארמאגם האט װעלכער ארגעלבראנד) נאמעז

 צענדלי,גער אויך געארבעם האבען אפםײלוגג, קודש׳דיגע
 קארעקםאר^ אמ דרוק־פאשיגיםטעז זעצערם, אידישע

 I איז ארגאניזירם געװעז זײגען אױםנאם, אן אלע. זײ
 במלאכת עוםקים ״חברת גערופען דך האט װאם שולעכעל,
הקודש״.
 לעגא־ געװען איז (געזעלשאםם) חברח דאזיגע די
 t וױ םײ שולעכעל, א וױ םײ מאכט׳ דער בײ לתירם

 אח םםאםום אײגענעם אן םים פאראײז, פראםעסיאנעלער
 קראנקהײם, סח פאל אין הילםס־קאםע, אײגענער אז מים
 פאל אין (ארבעםםלאזיגקײט), חוסר־ירנםח םון פאל אין
 האט געשםארבעז, איז םיטגליד א װען און געבורם פון
סטיצוגשעראונס אײנמאליגע אן געקראגזמ אלםנח די

 חײם אין געקומען ביז איד װעז ,1901 יאר אינם
 זעצער־ פמ לערען־איגגעל אלם דרוקערײ ראהאםינ׳ם

 מאדעתער א עקזיםםירם שוין לעםבערג האםאיז פאד׳
 עם װעלגען it דרוקער*פאראײז, אינםערנאציאנאלער

 (רוםעגישע) אוקראינישן פױלישע, אלע געחערט האכען
 װאם זעצערם אידישע ביסעל דאס אויד און זעצערס
 איקראײ אדער דײטשער •ױלישעד, מי געארבעם האנעז
 גרױםי די אידען, אנדערע אלע דאגעגען ארבעם. נישער

״אידישןר״ ביי םפעציעל געארבעט האם װאס םערחײט,

ט ײ ז ► 7 4 1941,אר,טאב.,

 עוסקים ״חברת דיער צו געהערם וױיטער האבען ארבעט,
 געלערענט זיך האב איך װי אזוי און הקודש״ במלאכת

 האבען ארבעט, העברעאישער און אידישער ביי םאך דעם
״גע־ אפילו און אגיםירט מיך זעצערס אידישע אלטע די

 בםלאכת ״עוסקים זייער צו געהערן זאל איך אז פאדערם״, י
הקודש-חברה...

 מאדערנע די ביז געדויערט לאנג ױיער האם עס
 אױפקלערונג, יארענלאנגער נאך האט, דרוקער־ױניאן

 כאםש זאלען, די אז זעצערס, אידישע די בײ גע׳פועל׳ם
 (אזױ ״אגנעסקא״ דער צו געהערען םימבאליש, בלױז
 מען כדי ױניאז), אינטערנאציאנאלע די געהײסען האט
 האט מען שיצען. אינםערעסען דיערע קענען אויך זאל
 ם׳ון אפצאל מינימאלען סםעציעלען א באשטימט זײ פאר
io פראצעגם 10 קוים געװען איז וואם וראך, א גױיצער 

 האבען זעצערם אוקראינישע און פוילישע די וואס דערפו־ן
 צו וױיטער דערלויבט אפילו די האט מען און געצאלט

 אין םעםיגקײםען פראפעםיאנעלע םפעציעלע זײערע םירען
 במלאכת עוםקים .חברת דער אין — .ױגיאן״ דיער

 אר־ םון םארם דאזיגע די איז באליבט אזוי הקודש״,
זעצערם... אידישע אלםע די בײ געװעז גאניאזציע

 דעם אוגטערצושטרייכען אינטערעסאנם איז עם
 מיט שולעכעל א כאטש — ״חברה״ דאזיגע די אז םאקם,

 געדאווענם םאג יעדען האט מען וואו קליפערלאך, אלע
 עלױת וועגען געקריגם שבת זיך האט מען ײאו בציבור,

 מיטגלידער נישט־ארבעטספעהיגע שוין אלםע, װאו און
 אט — משגױת פרק א געלערענט און געזעסען דיגען

 שפראכעגעםאייסגע אן געםראגעז האט חברה דאזיגט די
 דא־ דער צו געהערען באראקטער. טרייך־ױניאניםטישען

 דרו־ די בלויז געקענם אץ געמעגט האבען חברה זיגער
 נישט האבעז דרוקעריײאייגענטימער די קער־ארבעטער.

פאר־ שבת יעדען אשילו... ארײנשמעקען אהין געםארם
 גע־ אפגעהאלטען זײנען מעריב, און מנחה צװישען נאבם, ,

 איז, חברה די פארזאמלונגען. םראסעסיאנעלע די ווארען
 געגען שטארק געװען ױניאנם, ״היינםיגע״ די װי פונקם
 לערעז־אינגלאד. נײע םאד צום צולאזעז זאל מען אז דעם,
 מקפח דערנאך וועלען לערעךאיגגלאד, נײע די זײ, וױיל

 אלםע די פרנסה) דער םוץ (ארויסשםופען פרנםה־זיץ
 ביים אויגען די פארלארען שוין האבען װאס זעצערם,

 אויסגעדריקט אמאל זיד האט עם װי אזוי ״קאסטעז״,
פארזאמלונג... אזא אויף .רעדנער״ א

 גאליציע םון שםאם גרעםטע צוױיםע די — קראקע
 חױכער פון מנטער א ןעעװג אן תמיד םון איז װאם —

 אויף געהאט אויד האט און קונםט און קולםור פוילישער
 אגםװיקלונג, אינדוםטריעלער פון שטעמפעל דעם זיך
 אינדוםגד «ום גאענםקײם געאגראםישער איר צוליב םײ

 רייכמימער נאםירליכע די צוליב םײ און שלעזיעז ריעלען
 שװעבעל, זאלץ, (קױלען׳ אומגעבונג נאענםער איר םח

 גלײכצײםיג אבער איז מינעראלען), אנדערע און קאלד
 מאם היפשער א אין אםילו איז אמ — געײעז שםענדיג

 אױס־ םאח ביז *ײם, לעצםער דער צו ביז פארבליבען
 צענםער. חםידישער א — מלחמה לעצטער דער םון בתך

 יאר־ םען20 םונם אגהױב צום זיך האבען קראקע אין
 וזוץ א געפונעז, צושםאנד דאזיגען דעם צוליב הונדערם

 מא־ עםליכע איז זײם אײן םון תלמוד־תורות קהל׳שע די
 דעו־ פון עברי) םפר <בתי שולען העברעאישע דערגע

 •ריוואטע אלםםאדישע םך א זײער זײם, אנדערער
 צו באשעפטיגט געװען זײנען זזדר יעדען אין ״חדרים*.

 בעלםערם דאזיגע די בעלפערם. 4־3 צו אסטמאל אמ 2
 ארומיגע די פון געקומענע אױםשליםליד געװען זײנען

 קינדער את בחורים לרוב שמעםלאד, מערב־גאליצישע
 אװעקגעבעז דאס װעלכע םאר עלםערען, םארארימטע «מ

 םריױ געװען נאך איז באלמעלאכע א צו איגגעל זײער
 אום אז אפילו אםםמאל און םראגעדיע... א •שום אדער

 צײם יענער צו איז פאד א לערנעז וױיל מעגליכקײט,
 םײס־ דעם צוצאלען םים פארבונדען געװען גאליציע אין

 גיליעז, 200 ביז 50 פון געלם, סומע גרעסערע א םעד
 •רי• (פמ ל«של, שנײדעד, א בײ פאז־. םונם אפהענגיג

 בלויז איאאלטז באדארפם מען האם ארבעם) ײאטער
 גאלד־ א צי זײגערםאכער׳ א בײ דאגעגען גילדען, 50

 דערצו .200 שױן םעכאניקער * בײ און 100 שםידם
 יאר 4 ביז 3 םון ארמטעז געםוזט אינגעל דאם האם

 איז םלמד א בײ בעלפער א װעדען דאגעגען אומזיסט.
 זיד ם׳האם אי ״איז־ישקײט׳, מים פארבתחװ אי גזיתנז

ד חװ־ וױיל געלױנם, בעסער ארימען דעם מ ל  האם מ
 מל«* די גײ .םעג״ (אםת עסעז it געקראגןן באלד

 שיידיגם צפס וידא באלד האס אינג^ל דאס און כאםים)
מז עלטערען ארימע די װאס אץ מלס, א ד ה אזױ יי

 בא־ פלעגם אוגםער־בעלפער אן גענויטיגט. שטארק
 םארדיגסטען, דיםיגע אנדערע און געלט ראש־חודש קומען

 פון באקומען שוין םלעגט אויבער־בעלםער אן װערענד
 פונם שכירות דירעקטע אלס זמן א גילדען 25 ביז 15

גוםא. מלמד
גע־ אבער איז מלמדים די מצד עקספלואטאציע די

 (וױידזשעם) שכירות דאזיגע די םאר גרויס. זייער ווען
 באלעבאס, אנדערען אז ביי טאג יעדעז עםעז םארן און
 םאג, א שעה 15־14 פארשקלאםט געװען בעלםער דער איז
 קיגדער די ברענגען גײן סלעגם דערגידעריגם, געװען איז
 אפ־ אדער אפפירען, אװענט אין די און אריין חדר אין

 נישט די זײנען שבת, אפילו אהײם. צוריק םראגעז,
 יעדער צונויסנעמען מוזען םלעגען די נאר םדיי, געװען

 שפאצירען גיק זײ מיט און חדר דין םון קיגדער די
 דײטעלם־ קראקאווער בארימטע די אויף שעה עטליכע
 מחוץ זומער־חז־שים, די אין אדער׳ (סקװערען), פלאגטן

בלאניעם. די אויף שםאט, דער
 קראקע אין אבער האם 1903־1900 יארען די אין
 ךי געװען איז עס װינםען. נייע מיט בלאזען גענומען

 און ווארשםאטען די םון ארבעטער אידישע די ווען צייט
 קליינע און גרויםע די םון אנגעשםעלטע די פאבריקלאך,
 צו־ ארגאניזירען צו אנגעהױבען זיד האבעז געשעםטען,

 אין דערנאך און םאראיינען פראםעסיאנעלע אין ערשם
 םאלי־ אין אץ ספארם־ארגאניזאציעס קולםוד־קלובען,

 גע־ נישט האבען װינםען נײע די אט פארםייען. טישע
 הונדערם עםליכע די אױף וױרקונג א אן בלייבען קענט

 געווארען געגרינדעם איז 1903 יאר אינם און בעלםערס
 ער־ דאס ,עחרײציוױ. נאמעז מימן בצלפצר-יוניאז א

 בלויז פארנומען ױניאן דאזיגע די זיך האט יאר שטע
 ארגאגיזאציע. און פראפאגאנדע מיט אױפקלערונג, מיט
 מיטגלידער די םאר געװארען אײנגעםירט זײנען עם

 ביז 10 םון םארגעקומען דינען וועלכע אװענט־קורסעז׳
 ױגענם־ און בחורים חסידישע די האם מען בײנאכם. 12

 געלערענט שםעםלאך אפגעשםאנענע קלייגע די פון ליכע
 אױפגע־ זײ האט מען פויליש. לײענען און שרײבען

 ארבעטס־ קירצערען א פמ נױםװענדיגקייט די קלערט
 איז עם ביז םאג, שבת׳דיגען דעם םריי זײן םון טאג׳

 ״עוזרי־ םאראיין דאזיגער דער אז דערצו, דערגאנגען
ך  בעל־ קראקאווער אלע ארומגענזמעז שיק האם ציו

 םון םאתואלסונג די איז ,1904 זומער דעמאלט, םערס.
 קאנטראל דער אונםער געשםאנעז איז װעלכע פאראײז,

 םראקלא־ צו צוגעםראםעז פועלײצית, דארטיגע די םון
 מיט בעלםער אלע סון םםרײק אלגעמײגעם אן מירען

םאדערונגען: פאלגעגדע
מלמדים, די נאר ״םעג״, עסען דאס אפשאפען )1
 לוין באשםימטען א צאלעז זאלען באלעבאםים די אדער

;זיד פאר עסען זאלען בעלםער די או־ן
 אדיגער 8 ביז ארבעםס־םאג דעם פארקירצען )2

אװענם• אין
 די מים שםאצירען שבת׳דיגע די אםשאפוען )3
;קינדער
מלםדים, די מצד סײ גאהאנדלונג, מעגשליכע )4

קינדעד. די פמ עלםערען די םצד םיי
 און וואכעז עםליכע געדױערם האט םםרײק דער

 דינען מלמדים די קראקע. גאנץ אויםגערודערם האם
 זייט זייער אויף אש־להגה. געװען ״חוצפה״ דער פאר

 די ראבינאם, דער כלי־קודש׳ניקעם, אלע געװען זײגען
 זיד, פארשםײם און׳ עםענםליכקײם חסידישע די קהלד-
 דער אויף דאגעגען קינדער. די םון עלםעדעז די אויך
 אר* אידישע די געװען זײנען .םםרײקערם* די פון דים

 אמ... עםענטליכקייט אידישע פראגרעםױוע די בעםער,
 אין זײנען חדרים די וױ אזױ שול־מאכם. שםאטישע די

 אונטערגעאר־ געװען טעםיגקײט און עקזיםםענץ זײער
 מאגיםםראט בײם שול־םאכם אלגעמײנער דער דענט

 שול־מאכם דאזיגע די זיד האם םארװאלםונג) (שםאם
 גע־ אזץ סםרײק מאדנעם דעם םיט פאראינטערעסירם

 אנחײ־ מלמדים, די פון פארשטײער די זיד צו רוםען
 זײערע מים גערעכם זײנען בעלפערם די אז זײ, דענדיג

 םאר־ געװעז אבער זײנען מלמדים די פאדערונגעז.
 אפילו נאכגעמז גיד אזוי געװאלט נישט »ון עקשנ׳ט

 פאדעתמען. ארױםגעשםעלםע די פון םײל קלײנעם א
 די אין װאמנלאנג• געדדיערם אלזא, האט, קאמןי דעד

 געלט געזאמעלם םען האט ארמטער־קרײמז אידישע
 זאלעז בעלפערם דעקענײרסס זײ כדי םםרײק־פאנד׳ פאוץ
 בתײמדרשים. די אין מזז — הונגערען דארפעז נישם

 כלי־ און גבאים די האבען שולעכלאד און ״שםיבלאך״
r קודש n r װאס אייקודםים, די געגען גע׳ח־שנ׳ם שבת 

בעלפערם, די מירים, פתםע די נענאד האמן

 װי זאך אומדערהערטער אזא צו געצװאונגען די און
רחמנא־ליצלן.״ סטרײק, א

פארענ־ איז םטרייק דער אז געװען, איז םוף דער
 די םון נצוזון פולשםענדיגען א מים געװארען דיגם

 7 געווארען. אפגעשאפט דינען ״טעג׳ די סםרײקערס.
 געווארען געשלאםען חדרים די דינען אװענט אין אדיגער

 קינדער די מיט שפאציר מינוטיגען 40־30 א גאד און
 האבען זײ און מענשען פרײע געװעז בעלפערם די דינען

ר מים טאז געקענם  האבען הערצער זייערע װאם צייט דין
 אליין שוין מלמדים די האבען נאכמיטאג שבת געגלוסט.

 בעל־ די און שפאציר א אויף קינדער די ארויסגענומען
 אדער ארגאניזאציע, זייער אין פארבראכט האבעז פערם
שפאציר. פרױואטען א אויף

 זײנען םםרייק געװאונענעם פונם רעזולטאטען די
 האט זמן פונם םוף צום :וױיטער נאך געגאנגען אבער

 פאך. דעם געביטען בעלפערס די פון טייל גרעםטער דער
 פארשידענע צו ארבעטעז געגאנגען זיינען אינגערע די

 צו־ די אין ״אװבערטיילעך־װארשטאםען, די אין פאכען,
 באלד געקענט שוין האט מען וואו קערלאך־םאבריקלאך,

 אין אגגעקומען זיינעז עלטערע די און פארדיגען עפעס
 אנגע־ האבען די אדער אנגעשטעלטע, אלס געשעפטען

 האבען חדרים די לעקציעס. םרױואםע געבעז צו הויבען
 ארומיגע די עקזיםםירען... צו אויםגעהערם גישט אבער

 ױיע צוגעשטעלם יאר יעדעס האבען שטעםלאך קלייגע
 גע־ שוין אבער האבען װעלכע בעלםערם מיט קאדרען
 וױיל באדינגונגען, אייגגעשטעלםע נייע די לויט ארבעט

 איז און עקזיםטירט ווייטער האט ״עחרי־צױך ױניאן די
 אויסגעקעמםםע לאיינמא די אז וואך. דדר אויף גזןשמאגען

װערען. אםגעהים זאלען באדינגונגען

דא• די םדן םאלש אבםאלום געווען אבער וואלט עם
 בלויז אז םײנונג, די ארויםצוטראגען שילדערונגען זיגע

 צו זייגעז םטרייקען אץ קאמםען עקאנאטישע אזעלכע
 דער־ איז עם גאליציע• אין םארגעקומען ציים יעגער

 זײןען יארען יעגע אין שוין אז צעוגעבען, נויםיג םאר
 פאר קאמפען םארשידענע פארגעקומען אפט דיער דארט

 װי ארבעםס־צײט, קירצערער א םאר און לוינען העכערע
 אר־ אידישע פון םטרייקען קלענערע און גרעםערע אויד

 שנײ־ וױ םאבען, אנדערע בײ אנגעשםעלםע און בעםער
 האנדעלם־אנגעשםעלטע שוםםער׳ בעקער, מאלערס, דער,

 האבען סיר וועלכע יענע׳ מער, גישם וױיםער. אזוי אץ
 םפע־ דיער מים אויםגעםיילם זיך האבען געשילדערט, דא

 אויםזען אײגעגארםיגען זײער מיט כאראקטער ציפישן
 מערק־ א אלם געשילדערם זײ סיר האבעז דערפאר און

 ריס־עקסראכא םון קאטעגאריע דער צו װירדיגקײם.
 צו־ נאד מען דארף םםרײקען, אידישען ספעציעל טישע׳

 האנםווערקער־ אידישע די םון םטרייקען די רעכענעז
 ארגעםער ױגענםליכע אידישע די פיז לערעז־אינגלאך.

 ערשםע די אין זײנען װאם פאבריקלאך, קלײנע די אין
 םארגעקומען אפם אזױ יארהונדערם, טען20 םונם יארען

 איז דאם אבער — גאליציע םון שטעט גרעםערע די אין
 מיר וועלען דעם וועגען און טעמע באזונדערע א שוין
ארםיקעל. באזונדערען גאנץ א שרייבען מחען שוין

 מיט־ גױטבאדערפטעע שטיצט 22 לאקאר
דאלאר טױזענט צװײ מיט גלידער

ארבעםם* די העלפען צו םראדיציע, איר צו געטריי
 ס׳איז װיפיל מיט םיםגליחנר נויםבאדערםםיגע און לאזע

 װען טובים ימים פװ צײטעז די אין םפעציעל מעגליך,
 חאט שםיצע, אביםעל אין שםארקער זיך גױםיגען זײ
 פאגאגדערגע־ וױדער 22 לאקאל ױניאן דרעםמאכער די

 צװײ אומגעםער צו דאלאר םויזענם צוױי איבעד טײלם
 גענוי־ שםארק זין־ האבען װעלכע םיםגלידער, הונדערם

 געװארעז אױםגעםײלם איז שםיצע די דעם. אק טיגם
 באאח־ עקזעקוםיװ דער פון קאםיטע ספעצייעלער א «ון
 אויםגעחערם און אױפגעגומזװ האט װעלמ לאקאל, פמ

 װאס םומע די נאשטימט און באזוגדער אפליקאנט יעדען
קריגען. זאל םיטגליד דער

פא• גױםיגע אויםערגעוױינליד אין חילף םארט די
 יאר. עםלימ זינם אײנגעפירם שױן 22 לאקאל האט לעז
 צענדליגעד אױסגעצאלם לאקאל דער שױן האמ איצט ביז

 װעדט חילף די שםיצע. עקסםרא אין דאלאר םויזענםער
 it וױי גים אופן, לינצזנרידער אמת אן אױף געגעבלן

 דער צו אנצוקומען געצװאונגען זײנען װאס די טאן
גױס. פח פאמענטעז אין יוניאן דער פון חילף
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םעקםעם נײע די
 דירעקם דערוױיל ןזאקע איז מעריקע

םארװיקעלט, ניט מלוזמה דער אין
וועלם־ דער פון איינפלוס דער אבער

פאראיי־ די װעלכער פון — מלחמה
 פארם דאך זײנען שטאםען גיגטע
 געוואלדיג איז — טייל א אויך עפעס

 אויף פילעז זיך לאזם און מעכםיג
עקאנאמיק. אמעריקאנער דער פון םיילען אלע

אמע־ אױף וועלט־מלחמה דער םון איינםלום דער
 פריער מוז מען סארשיידענארטיגער. א זעהר איז ו־יקע

 מלחמה די וואם איינפלום, יענעם אונםערשיידען אלץ פון
 וועלען באוואפנונגם־פראגראם גראנדיעזע די און בכלל

 קאנסטרוקציע אלגעמײנער גאטנער דער אויף אויםאיבען
 איינפלום, יענעם און װירםשאפט אמעריקאנער דער םון

 באוואםנונג־ אמעריקאנער די און מלוזםה די וואס
 טאג־םעגליכען דעם אויף דירעקט אוים איבט פראגראם

 באשײנ־ מער אן געמם וואם און לעבען אונזער םון גאמ
 םון באמערקבאר לייכם דינען און םארמען פערליכע

 אויף םילעז ביםעל היפש א זיך לאזענדיג אױבען־אױף,
באזוגדער• אונז םח איינצעלגעם יעדעז

בא־ וױ געהערען, קאםעגאריע לעצםער דער צו
 — אדער אינםלאציע, וױ דערשײגונגען, אזוינע וואוסט,
 אינ־ שארםער א םון געפאר םעגליכע א — זאגען לאםיר

העכערוגג א — דעם מים אינאײנעם און — םלאציע
p דצרצמנרוגג א פרײזש׳ םון t ארבצט־ דעאלען דעם 

טעקםעס. הויכע און לוין
 לײדען זיך. םארשםיים באדינגונגען, אזוינע אונםער

 פשום׳ע אין ארבעםער־מאסען. ברײםע די אלע װי םער
 קורז ארבעטער־מאסעז די סון לאגע די מעז קען ווערטער

פריי־ באמערקונג. פאלגענדער דער אין כאראקםערעזירען
 געװאלדיג אײן אין האלטעז לעבעגס־םיםעל אױף זען

 העכע* א פאדערען געצוואומען זיינען ארבעטער וואקסען.
 קײן םאהייז ניט איז עס װען און — *רבעם־לױן םון רוגג

 מוז מעז סטרײק. א חנרקלערען צו — אױסוועג אנדער
 ארוים־ םטרײק א װערם כלל בדו־ד אז צוגעבען, אבער

 דעמאלם םאחנװײפלונג. םון םאל אין גאר גערוםען
 אױף אותױת שרײענדיגע מים צײטונגען די דערקלערען

 די סאבאטאזשירען ארבעטער די אז פראנט־פײדזשעם, די
 די םת פײדזשעס םינאטניעלע די בעת פארםײדיגוגג,

 צו ■ראפיםעז• געװאלדיגע ווײוען צײםונגען זעלביגע
 נײער א געװארען אגגענומען נאך איצם איז אלעם דעם

 דעם T* באזירם באשײנפערלאד איז װאם םעקס־ביל.
p םעקסעס גרױסע :פריגציפ t אח אײנקונפםען קלײנע 

 דאזיגער דער אײגקונפטען. גרויםע םץ םעקסעם קלײנע
 םאר־ די פח געשיכםע דער אין גרעסםער דער איז ביל

 העכער ארײנברײנגעז דארף ער שםאםען. אײגיגטע
 אוםז אזא אויף און — דאלאר ביליאן האלב און 3 (דרײ)
 םעדע• דער םון אײנקונפם יערליכער גאנצער דער ווערט

 (דרײצעז) 13 העכער אין אפגעשאצם רעגירוגג ראלער
 העלםם א דעקעז אויף קלעקען וועם וואם דאלאר- ביליאן

.1942 בודזשעם־יאר דעם םאר אױסגאבען אלע פון
 דער פון קעשעגעס די לײדען וועלען דערוױיל

 וױכםיגםטע די פח איינער גאפעלקערונג. ברייםער
אין באשםײט געזעץ נײעם דעם פון ■ונקםען

 װערט װאס אײנקוגפם, דעם פח הייד די פארקלענערעז
 דאלאר 2000 פמ — םעקסעס םיז באםרײם איגגאנמז

 ביז דאלאר p 800® איז פארהײדאםע׳ פאר 1500 ביז
 פאו״ דאזיגער דער דורד אוםפארהײו־אםע. פאר 750

יאר קומענדיגען װעלען אויםגערעכעגם. איז קלענערוגג,
אז םױזענט 275 און מיליאן 2 םעקם אינקאם *אלען ת ע  ו

רווי ע  4 נארמאלען דעם צו איז דעם אחוץ פריער. מ
עז םיג מענ  g געװארעז צוגעגעבען םעקס אינקאם ייז

 םץ אנהײבענדיג •ראצענם. 6 פת םעקם םפזסױעלער
 דערגרײכענדיג — אײנקוגפט רײגעם םץ דאלאר 2000

 דאלאר מיליאז 5 פת אײנקונפט אז פאר יראצענם 77
• חעכער. און

 באשםײט געזעץ נײעם דעם פרץ חױים*חםרח דער
 חײכע פון באשםײעחגג נים־געגיגעגדיגער דער אק

 גו קלאר אום מײאליכקײטען. גרויםע און •רזמיםען
 אטגואװײזען געגוג m װעם •ונקט, דאזיגעז דעם מ*מן

די אוים פאכם איצם בעת :םאדגלייד פזלגעמײגלן
ר נים ■ראפיםעז ®ח גגעיוײמשגא  •ראצענט 15 פיז מ

r םan *יז . n m ײגײ ערפעדצר«ל רדע פון ונפסאימק 
ו אין כאטראפען כאשטייערונג זעלבע די Bgn חגג ן  י
oaw ־־־ 1900 r•  45 r u n. איאםיגען <סי לױם 
מר 5 לםשל< װץס׳ גןזןץ ײוז מרח מד נ

דוביצקי. א. פראםעסאך פון

 יע־ פון םעקסעם העכערע פראפארציאנעל צאלען בעםער
 א װי וױידזשעס׳ מאנאטליכע זיינע פון דאלאר 100 דע

 טוי־ 40 א פון אײגענטום אן באזיצט וואס מאן, רײכער
 בא־ פון טעקסעס ספעציעלע ירושה. דאלארדיגע זעגט

 םארגרעםערם איגגאנצען איז םראםיםען הויכע זונדער
 פרא־ 5 םון — פראצענט )1( אײן אויף נאר געווארען

 — דאלאר טויזענט 25 ביז פראםיטען םאר 6 ביז צענט
 פראםיטען. העכןרע פאר 7 ביז פראצענם 6 םון און
 אנדערע אלע אז זינען, אין האבען דעם, אחוץ מוז, מען

 פארשיידענ־ םון און אקציזען םון םארם דעם אין םעקסעם
 גרעםםעז און הויפםזאכליך םאלט םײלם־טעקסעם ארםיגע

 קלײנעם א מיט מענשען םון פלייצעם די אויף טייל
 א גראד םארנעמען טעקסעס דאזיגע די און איינקונםט,

 גאנץ איז צאל זייער געזעץ׳ נייעם דעם אין ארט היפשעז
 איצם אלע כמעט זײנען ױי — עיקר דער און — גרוים

געהעכערם.
 רעםרידזשירייםארס און ראדיאם אויף טעקםעס נײע

 םון מעטשעס׳ אויף םעקםעם פראצענם. 10 באטרעםען
 מאנאםליכען א םאר .1000 יעדע פאר סענם 5^ ביז 2

 לעמ־ עלעקטרישען אן פאר פראצענם. 6 ביל. טעלעםאז
. ל  דער מיט פארען צו ביללסען פאד ■סגעאצפר 5 מ
 םאר סענט 1 בילעםען- טעאםער םאר םראצענם. 5 באן

סענט. 10 יעדע
 מים צונויף םאלען טעקסעס געהעכערטע דאזיגע די

 לעבענס וױכםיגע אלע אױף פרייזען שטײגענדיגע כסדר
 לוין־ אױף שווער באזונדערם דריקט וואס םראדוקםעז׳

 םאר אנגעשטעלטע. באצאלםע נידעריג איז ארבייםער
 געשםיגען לעבעגס־קאםםען די זײגען אױגוםט חודש אײז
 העכער פראצענם 4.4 מיט זיינען און פראצענם 1.3 אויף

 לע־ די אננעמען זאל םען ווען .1940 אויגוםט אין וױ
 דעמאלט וועם 100 םאר 1939 יאנואר פון בעגס־קאסטען

 אין 106 געווען די זיעעז אױגוםם אין אז אויסקומען,
 103.2 און ױני אין 104.1 יולי. אין 104.6 םים םארגלייך

 .1015 געווען די זייגען 1940 אויגוםם אין מאי. אין
 פרא־ 3.1 אויף געשםיגען זײנען שפיח אויף פרימען ’

ג אויף צענט, נ ^ו א  פראצענם׳ 15 באלייכםונג און ב
פראצענט. 0.7 קלײדער אויף

 אויף פריחען זײנען צײט יאר אײן פון םשך אין
פראצענט. 105 העכער געשםיגעז שפיח

 דינען פרײזעז׳ האלסײל אלגעםײנע שײד איז וואס
.1939 אויגוסם זיגם פראצענם 19 אויף געשטיגעז זיי

 דאס אזוי וױ באגריף, קלארען א האבעז צו אום
 אלגעמײנער דער אויף װירקען קאן פרײזען םץ שםײגעז

 זען, צו אום עיקר׳ דער און לאנד, םץ לאגע עקאנאמישער
 פרײזען, פח שםייגעז דאס אפצושטעלען איז עם שװער װי

 בארג קלעםערען אומאונםערבראכעז אן הויבען זײ װען
 איצםיגע די פארגלײכעז צו אינםערעםאנם איז ארויף׳

 םון צייט דער אין לאגע דער מיט םיטואציע עקאנאמישע
ױעלט־מלחמה. ערשםער דער

 אין וועלט״מלחמה. ערשטער דער םץ צייט דער אין
 פריי- האלסייל די זײנען .1920—1913 *װישען*  יארען די

 לעבעגם־ די אמ פראצענם 121 אויף אויםגעװאקםען זעז
 משך אין פראצענט• 103 אױף געשטיגען זיינעז קאסטען

 די דינען 1922 יאר םון דעפרעםיע מלחםה דער נאך פמ
 לעבענס־ די ארן פראצענם 31 געפאלעז פרײזען האלםייל
 נאד פארבלײמנדיג פראצענם. 16 אויף נאר קאסטעז

ם 38 — פרײזעז האלםײל די — אלץ מנ א ר  דיעכער י
 לעבעגם־ די און .1923 פון יארעז מלחםח די פאר וױ

 װערםער. אנדערע מיט העכער. פראצעגם 69 קאסנמז
 װעלם־מלחמה ערשטער דער פמ איגפלאציע דער נאך

י זײגעז  געםאלען ניט לעכעגס־קאסםען די און ®ײיזעז י
 בא־ יארען, פאו־־םלחמה זײ *ו ענליכעס עפעס אפילו צו

מ די אנגעהאלםען האבען אײסנעשפארס זוגדערס ײ  לע־ ח
בענם־קאסםען.

 יארען די פון םשך אין קריזים ®מ >ײט דער »ת
 לעבענם־קאםםעז די און פרדיזעז די זײנעז .1933—1929
 ױנקט :יח־יגםםעז זײער דערגרײמנדיג געפאלעז׳ שארף

 גע־ פרײזען האלסײל די דינען דעפאלם .r*« 1933 איז
pm די «גער פרײזעז׳ םאר־םלחפח די וױ גיחמײגער 

 קריזי^ ®ון אפגרמם אײפ׳ז אפילו לעמגס־קאסםעז,
 חעכער ■ראצענט 28 אױף פארבליכעז אלץ ג«ד דינעז

די אין p סאפאד־טלט װי n r. 1933 די נװישען ttht—

 אןיף געםאן הויב א װידער פריתען די זיך האבען 1937
פראצענ^ 15 אויף לעבענם־קאםםעז די און פראצענט 47

םרײ■ די סאי אן הויבען 1937 יאר דעם זינם ערשט
 אבזו םאלעז, ביסלאכוױת לעבענם־קאסטען די ,סאי זען

 wn — מלחמה איצטיגער דער פון אנהויב דעם מיט
 גאזוג־ שטײגען׳ אן װידער זײ הויבען — 1939 אויגוסט

 זיך, ארויםקײקלענדיג חדשים, 3 לעצטע די אין דערס
1937 אין פונקם העכסטען דעם אויף געװען זײנען זײ װאו

 םרײוען די םון טענדענץ שטײגענדיגע איצטיגע די
 איז עס און אנהאלטעז וױיטער זאל דערווארםען, מען קען

 וועלען יאר הייגטיגען םזן ענד צום ביז אז אויסגערעכעגט,
 אום־ וועם דאס פראצענט. 10 ביז אויםהױבען זיך זײ

 לעבענס• די אויף אפרוםען זיך זיך, פארשטײט באדינגט,
 דער אין זאלעז דערווארטען׳ קען מען וועלכע, קאסטען,
פראצעגם. 10—5 אויף םאז הויב א זיך ציים קורצער

 בא־ עס וועלבע אורזאכען, אלגעמיינע זעלבע די
 אין עגגלאנד םוץ אנםוױקלונג עקאנאמישע די איינםלוםען

 םאראײניגסע די אין דא אויך װירקען יאר צוױי לעצטע די
 די איז מאםשםאב׳ קלענערען א אױף נים מער שםאטען,

 דער אם פארשפעםיקונג. געװיסער א מים זאך, הויפם
 וועגען די אין זין געװיםען א אין גײען מיר וואס פאקם,

 פארשפעטײ באדייםעגדער א מיט גים, םער ענגלאנד׳ פון
 דך געלעגענהײס גיגםםיגע גוואלדיג א אונז גיט גונג,

^  אראפנע&זז זיך אץ פאד קדמס זדאדסז װאס ,יקעןצ
 נאכסאז אח םאר קומט דארםען וואס אלץ םון ביישפיל א

 אויםמײדענדיג דערפאלגרײך. ארוים זיד וױתם וואס דאם,
גרייזען. און םעלערעז אלע צייט גלײכער צו

 הויפם די באוױרקען ױאם אוחאכען אלגעמײנע די
 גע־ װי זײגען׳ לענדער ביידע אין פאקםארען עקאנאמישע

 אױד פארשםענדליך. זיעען. דערםאר זעלביגע. די זאגם,
ת אמ זיד האנדעלט עס עגליך. זײער פראבלעמען די  מי

 איד וועגעז מלחמה־אויםגאגעז׳ גוואלדיגע וועגען פאלען
 האגדעלט עם פראפיםען. און וױידזשעם פרײזען, םלאציע,

 די קאנצענםרירען רעגלאמענםירזןן׳ פלאנירען, וועגען זיד
 ציל־ אײנציגען אץ איץ דעם םאר וױרטשאםט גאנצע

 אג־ דערפאלגרײכען דעם םאר — צוועק באווארםטזיניגען
 איז מאסשםאב דער ניט, מער מלזזמה. דער םון םירעז

 דארןי דסרוריל ווארם דאם .איז אנדערער• אן דערװײל
 אוגםער* װערען שטארק זײער םאל דאזיגען דעם אין

שםראכען.
23 אױסגעגעבעז עמלאגד האט םלחפה דער םאר  
 באװאפנונג פאר איעקונםט נאציאנאלען איר פון םראצענם

 אץ דא אויב אבער פראצעם. 60 אױם זי גים איצט און
 שםארק זײער נים מיר שטייען שםאםען םאראייניגטע די
 יאגען יעדענפאלם און הינזיכם׳ דער אין ענגלאנד פץ אפ

 פאראײניגטע די אימפעט. גרויס מיט ענגלאנד אן מיר
 הײנ־ באוואםנונג אויף אױםגעגעבען אויד האם שםאםען

 אימקוגפם נאציאנאלען איר םון םראצענט 25 יאר םיגס
 50 גאנצע אויםגעבען יאר קומענדיגען זיך קלייבט איז

 קומענדיגעז וועלען טעקסעס נייע די אויב פראצענם.
 די װעלען דאלאר, ביליאן 4 ארום אריעברעגגעז יאר

 דאלאר• ביליזמ 9 איבער באםרעםען אויםגאבען מלחמה
 אין באשטיים פראבלעם עקאנאמישע הויפם ענגלאנד׳ם

 זיך געפינען באםעלקערונג גאנצער איר םון וואם דעם׳
 אנ־ בעת מענשעז- מיליאן 3 ארמײ דער אין איצם שוין

 מלחמה־ אין םארנומען דינעז מענשעז מיליאן 20 דערע
 םאר־ זײנען ארבײםער מיליאן 23 נאר און אינדוםםריען

 אינדוםםריעז אירע אין ארבײם׳ פראדוקםיװער אין נומען
 לאגד* און אינדוסםריעו די םאר לאגדװירםשאםט. און

 באםרידיגעז צו שװערער אלץ אבער װערט װירםשאםם
 באםעלקעתנג׳ דער םץ םארלאנג װאקסעגדען אלץ דעם

 מלחמה. דער צוליב שםײגען עם םארדינםטעז װעמענם
 ארבײםער מיליאז 20 די פמ פראדוצירס ווערט וואס דאם
 פאר־ װערט עס װאם אױף און מלחמה־אינדוסטריעז די אין
 קזח אימקונםם. נאציאנאלעז דעם פמ פראצענם 60 טאן
 אײן אין האלםעז ירײזעז עסען. נים באםעלקערוע די

 46—30 צוױשעז זײגען לעבענס־קאסםעז די איז שםײגעז
 זעלבער דער אין םלחםז^ דער פאר וױ העכער פראצענם

 וױי־ געשםיגזמ סזשע^ו דורכשױםליכע די זײנען צײם
ם ■ראצענט 15 וױ ניגער  װערענד .1939 אױגוםט דנ

 דמען זינטערנעםונגען אינײסטריעלע פיז ■ראםיטען
 רעגירתג די פראצענט■ 30 וױ וױיגיגער ניט געשםיגען

 *ו םיםלצז שםרמגע אגגעםען אנםשלאםעז איצם אמ
ת פרײזעז׳ םםאביליזיתח ױ ערשםע די אין מ  אנחנח

ר פון •vp חאלבעז ־ געטאן גים גאר איז טלחמח דן  מ
ױסברײמחמ ויך קלײבם מען די א

װלאדעק ב. פון יארצײט דױטען צום
 ױגגערוז״ט נאך איז ער

 לעגענדע א געװארען
 טויט נאכן אויך ס׳בל״בט און
טארענדיגט. ניעט לעבעז זיין

 האבען װלאדעק׳ם פריינט געציילםע אר
ײלא־ ב. אז געשפירט, תמיד געהאט

 א װי מער, עםעס גאך איז דעק
 װי מער, עפעם נאך איז מעגעדזשער,

 מער עפעם נאד איז קאונםילמאן, א
און םאציאליסט אידישער א װי

....... כלל־טוער.
 זיין צו דערשינען איז װאס װלאדעק־ביך, םדע אין

 םוםציג »צו :ראגאף הלל זאגט געבורטםטאג פזפציגסטען
 קלאר, אינגאנצען נישט װלאדעק אונז פאר נאך איז יאר

אנםפלעקט׳*. אינגאנצען נישם
 א איז ״װלאדעק אז באמערקט, גינזבורג א. דר.

אגיטאםארם״. צװישען פארבלאנדזשעט האט וואס פאעט,
 זעלבען דעם םארמולירם לייב מאגי דיכטער דער

נוסח: פאעטישען דין אויף געדאנק
ען װ בלוט אייזעז מים אליין פארבלייבם ער ....

— גלידער אץ
געווייז׳*... אײגענעם דין בלוט זײז אין ער פארנעמט
 א איינעם אין האט דובנאװ ש. םראפעסאר און

 ,װלאדעק׳ם אז געשריבען, מיר צו מיםגעםיל־בריװ
דין געקאנט האם ער אז באוױיזען, שריפטען װעניגע

u ונויזטדיט i m S u i i i v w ר ט מ ד ר יייזי דו mIbuh ט

 אר־ פאליטישער דער אםגעגעבען אינגאנצען נישם זיך
בעם״.

 געקאנט האבען װלאדעק׳ם פרייגם געציילטע נאר
 עםעם נאך געווען תמיד איז װלאדעק ב. אז שפירען,

עםענטליכקייט. דער םאר וױיזט ער װאס דאס װי *מער,
 ליםע פױלען, ״פון פאלקס־מאםען אידישע די אױך

 דערשפירט צוריק 35 יאר א מיט נאך־ האבען רייסעך אוץ
 דער אז אינםםינקט, אידיש־םאלקסםימליכען ױיער מים

 גובערגיע מינםקער םץ םראפאגאנדיסט אנצען־יאריגער,
rx ״בונד״ םון אגיםאםאר אן װי מער, עםעס נאך — 

 צוױײ ״דער נאמען מיטן געקרוינם באלד אים זיי האבען
ױל לאסאל׳, םער  גע־ אויך איז לאםאל ערשטער דער ו
 גע־ סאציאלער פאר קעמפער א וױ מער, עפעס נאך װען

רעכםיגקײם.
שםעטער־געווארע־ דער — טשארני נחמן ברוך אז

 זײן פץ משך אין איז — ״װלאדעק״ און ״לאסאל״ נער
 (אמ, נאך אויך גערוען לעבען קורץ־םערמיניגען גאגצען
 אין אונז איבערצייגען — םאעם א עיקר) דער אפשר.

איבער־ האט ער וואם שםורען, דיכםערישע אלע דעם

טשארני. דניאל פון

 װי שריפטעך, ״װעגיגע דינע אין זיך הינטער געלאזען
אויס. זיך דריקט דובנאװ פראפעסאר
שפו־ דיכטערישע װלאדעק׳ס אלע גישם וױיט אבער

אונז. פאר געווארען אנטפלעקט שוין זיינען רען
 אין הױם עד אוגז פאר גאך שטייט שבכתב װלאדעק

 אינ־ נישט נאך איז ליריקער דער װלאדעק שאטען.
ווארט. צום געקומעז גאנצעז
 עםייעז׳ לידער, פובליקירטע איצם ביז זײגע חוץ א

 װלאדעק האט רייזע־באשרייבונגען און דערציילונגען
 ברױו, טויזענטער און םויזענטער געשריבען :אך אויך
 און פרױואטע די אין צעשםרייט און צעדיט זײנען וואס

װעלם. דער גאר םון ארכױוען קהל׳שע
 בריװ געשעםטליכע די אין אפילו האם װלאדעק ב.

 אונםער־ אישימען אן פארמאגט שטעגדיג געהאט זיעע
שלאק.

שריי־ געוױינליך ער םלעגם בריװ .קאזיאגע״ דינע
 קא־ און םרײנם צו אבער שרייב־מאשין, דער אויף בעז

 דער מים שרייבען צו האבען ליב עס םלעגט לעגען
האנם.

 דער מים מענשען אייגענעם אן צו שרײב איך ״װען
 כ׳וואלם װי געפיל, דעם איך האב — שרײב־מאשין

 אײגמאל מיר האט — קראטעם״ דורך אים מיט גערעדם
 ער וואו שיקאגא, פזן ברױו א אין געשריבען װלאדעק

שרייב־מאשין. די זיך לעבען געהאם נישם האט
 און פריינם צו זיינע בריװ אינטימע די אט אין
 ״פאר־ װירקליה אפטמאל, וולאדעק םלעגט קאלעגען

געוױיף. אייגענעם זיין בלוט זייז איז נעמעז
 נאך וועלט דער אױף זאך איין דא איז עס .אױב

 עםליכע זייז צו איז — אלץ װי מער לעכץ איך וואס
 !אלייז״ זיד מים און גאט מים נאר — אלייז מאנאםען

 צוואנ־ קארגע מיר נאך געשריבעז װלאדעק מיר האט —
).1922 (סעפט. צוריק יאר ציג

 מיר האם )1934 (דעצ. צוריק יאר זיבען מיט און
געשריבען: װלאדעק

— ״וואקס״ איך מער וואס םו, איך מער ׳״וואס
אליין״• איד ביז מער אלץ און מיר איז אומעטיגער אלץ

 װלאדעק מיר האם צוריק יאר םיר מיט ערשט אץ
אז געשריבען,

 נאר הײליגע, קיין געווען נישם דינען נזירים ״די
 ווערען געקאנם אויך איך וואלם הלואי מענשען. קלוגע

).1937 (יולי, נזיר!״ א

 װעל׳ ארםיקלען׳ שפײז וױכטיגע אלע כמעם אויף סיסםעם
 װערם עס דעם. םון באםריים געווען איצט ביז דעען כע

 םון פרײזען די םובסידירען צר סיסםעם א אײנגעםירם
 סםאבילײ דינען צוריק לאנג נים םראדוקטען. וױכםיגע

 בא־ עלעקםרישע און גאז םאר פרייזען די געווארעז דרט
 םםאביליזירען םיקעטס. אייזעגבאן םאר אץ לײכםוגג
 איז םיםםעם קארםען די אויםברײםערען און פרײזעז

 איר למשל׳ אויב. ענין. קאמפליצירםער א זײער אבער
 פראדוקם׳ געדויםען א אויף קארטען־םיסםעם א איץ סירם

 דא* דעם פון געברויד דעם דעם דורך איר באגרעניצם
 א דאם איז זײם אנדער דער פון אבער פראדוקם, זיגעז

 יראדוקם חזזיגען דעם םאנאנדערצוטײלען פארםליבםונג
 באפעלקערוגג• גאנצער דער פאר נארמע געװיסער א לוים
 שאחיכערם איז מען װען דעמאלט׳ גאר םאן מען קעז דאס
 פאר־ דעם גאכצוקומען קױאנםיםעם געניגענדער א מיט

באםעלקעתנג. דער פמ לאגג
פרא־ אלע פון םאנדערםײלוגג פלאנירםע א איז בכלל

 דאס וױ ענין ישום׳ער אזא גים גאר ארםיקלען .*טע -
 אמםער־ באזונדערם אבער מת עס אױםװײזען. זיך מז

 םץ פאגאנדערםײלומ פלאנירםע א אז װערען, שסראכזױ
 אפי מעגליד ניט איז פראדוקציע אינדוסםריעלער דער

 פרא־ איגדוסמריעלער דער םיץ פלאנירעז דעם םון יילעז
 אינתםםריעלע גאנצע די װען דעמזלט נאר גוסג ײמיע

 ן פון םיסםעם א לױם אמעפירם װערם יראדוקציע
ער מ ת  א מןגליד איז פלאנירוסנ, צעגםראליזירםער ״י

 איגדוסם דער םון פאנאנדערםיילמג פדאנירםע ע «סת
 זייעמוטינאי די אין וױ לאגג אזױ •ראדוקציע. ייצלער

ס, געזחנריג וױ ניט װערעז גיפא «נז ל רײד «לע זײנעז ו

J L בכלי 
ן^חצירםע

 פאר־ דעם םלאנירען אדער רעגולירען נארמירען׳ וועגען
 א אן הױז א בויען װי איז דאס װערם. םיל גים ברויד

 אזוינע אלע מאקע זײנען דערפאר םונדאמענט. םאלידען
 האלב־ צײםוױיליגע — פאליאטיװעז וױ מער ניט םרואווען
 פראב־ גרונם די לײזען צו םעהיג נים דינען וואם מיםלען,

 דער «ו צוגאנג דער םארבונדען אויד איז דעם מים לעם.
 אוז ענערגיש דירעקט, אנשםאט סעקסעס. פץ פראנלעם

 אינ־ חויפט די אלץ פח םריער — פלאנירען צו דרײםט
 םח באזים אוים׳ן דעם, נאך איז — לאנד פח דוסטריעז

 פלאנירען פראדוקציע. איגדוסםריעלער פלאנירטער אזא
 פראדוצירםע אלע פץ םאנאגדערטײלונג גאנצע די

 רעגילירעז צו אומדיתנקם מיםלען געזוכם װערען םחורות,
 װירםשאםםליכער דער פת גאנג דעם באאײנםלוםען אח

 נאר ניט אופן אזא אויף האבען םעקםעס אנםוױקלונג.
 אױך םען באצװעקם םעקסעס דויד נאר צילען, הבנסח רײן
 װירקען אח פרײזעז מאם געװיםער א צו ביז רעגולירען *ו

 םעקסעס חויכע אינםלאציע. מעגליכע א אײנצוהאלםען
 קלענעחנר א קױפעז, צו מעגליכקײם קלעגערע א הײסם

 פו־ײ־ פון שםײגען לאנגזאמערער סחורוו! אויף נאכפרעג
 דעם פאר אינפלאציע. פאר געפאר ודײניגער און זען

 שפארען צו נויטיגקײט די סםימולירם אויך װערם צוועק
 אויב שפארען, באנדס. םלוכה פון קױםעז דאם און
 קױפעז באזונדערם און װזס, פון פאראז up איז עם

 דעם מיט ש״ז• און רואויל ױיער םאקע איז באנדס. מלוכח
 מז ®ip נים איז אפקומדז׳ נים >בער םעז קען אדײז

מ ימע לײמז  װעלמ •ראבלעםעז, עקאנאמישע גווןליי
XfVfi קעז מז ד#נד״ ®רן ארדוגג סאג ן אױמ ם1אי שטײען bbbbAbMMBB •bb• bblb b bbb̂Mkbb b̂ M גלשיכםזי. דער ®ז ארדנוגג סאג אױפן

 ווערען צו געריםען װלאדעק זיך האט לאנג לעבען א
 גאם. מיט און אליין זיך מיט פארבלײבען צו *נזיר״, א

 ווערען זאל ער — געוואלט האט זײנער גורל דער אבער
״קאונסילמעױ. א און פאלקס־״מענעדזשער׳ א

 פון געוויין דעם דערשפירען פלעגט װלאדעק ב.
 זיך םלעגט ער װען דאז, ערשם געבײן אײגענעם זייז

 אזוי פאראן ס׳זיינען וואו יבשה, דער פון דערוױיטערעז
 ז♦ אויף ערשם שרײב־מאשינקעם. און םעלעפאנען םיל

 פלעגט הימעל און װאסער צװישעז זײנע, ים־ריתער
 א, דענסטמאל׳ און זיך צו אביםעל קומען װלאדעק

— !דענסטמאל
 חימעל דער איז ים אײן און ים דער איז ים ״איין

 ׳טיף, א — ריידע זיי צװישען און
 — ירען8א:אז׳6 צװיי גןןר ׳טיף דעד אויף און

!איך און :ענק׳טאפט מייז

 צוזאםען, טריגקען םיר צוזאטען, עסעז םיי
 דע־• די צוזאםעז םעסטען מיר
 חאפענס פרידליכע *ון איכאיינעם טרויםעז םיר
ברעג״. א פון װיים זיך חאלטען — און

).1940 גאװזגםבער, (.*וקונפט״
 די — װלאדעק׳ם ״פאםאזשיר״ צװײטער דער אט

 לע־ אײביגע זיין אויס, זעם געװען, איז — בענקשאסם
בענס־באגלייםערין.

 נישם־ זיין נאך געבענקם שםענדיג האם וולאדעק
 און׳ ליד נישם־דערזונגענעם דץ נאך ווארט, דערזאגטען

ט ער ווען מ  ױא־ צז־וישען אנואל ײיבלזבראפ יא שוין פל
 קלא־ זיך ער םלעגם — אליין זיך מים הימעל אץ סער
עז: ג

װערק■ אלס װארם דאס געברויבט איד האב יאר יל6״אזוי
 חאבען, עש מוז איך װען איצטער, און — ל)שפי אלס און צ״ג
 פעלט — ארויסצוזאגען עס :לוםען אלע אין שפארט עש װען

םיר! עס
אוין■ נאר װארטען זיי װערםעי, די דא, זיי זיינען שך א

 — זוך און שאדארף איד װאש װארש, דאש :אר נאפעל, םיין
פע^ט!" װארט דאש אש

).1930 נאװעםבער, (״צוקונפט,
 אונז ®מ אוועק צודיק יאר דריי מיט וולאדעק איז

 נישם־דער־ א מים און ווארט נישט־דערזאגטען א מיט
 — דינע לעבענס־באגלייםערין די אבער ליד. זוגגען

איבערגעלאזם. אונז ער האט — בענקשאפט די
 הױם עד נאך דינע בענקשאפס די אונז דעחדילט

 בלינ־ אונזער דורך גאנג צעשםראלטעז װלאדעק׳ם װעגען
געמאכט. בליגד אלײן אים האט וואם וועלם. דער

 םאר* קײן נישם הױם עד נאך לױה ױלאדעק׳ס איז
ענדיגםע.

 אפגעזאגט שױן זיינען הספדים אלע גישם וױים
 שוין זײנען נעקראלאגען אלע נישט װײט און געיוארען

געווארעז• אנגעשריבען
— םוים םץ שטארקער דץ עפעס קאן עס ״אױב

 האט — ברודער״ אײער םון לױה די געווען עס איז
 געהאם צוריק יאוי דדײ םים מנחם דיכםער דער מיך

 איז ליד נישם־דעחונגען װלאדעק׳ס אבער געםרײסט.
 זײ־ לעבען נישם־דערלעבטעז דעם ®ון שטארקער נאך
!נעם

 װלאדעק־ליד דאזיגע דאס םליכם הייליג אוגזער איז
דעחינגען. צו

 וױײ שוין זי ווערט םםראםענוױיז זװן שורות׳װײז
 פוילען, ״®װ געםאם די אין געזונגען און געװעבט טער

 קאנצענםראציע־לאגערען די אין און רײםעך און ליטע
!אײראפע גאנץ פון

 פװ שװעסטער אמ ברידער די — העלםען זײ לאמיר
 דערזינגען צו קאנצענםראציע״לאגערזין אח געטאם די

:װלאדעק־ליד דאס
קייםען, א״זערנע קיין גי«ט ,כ׳װיל
״1 קרוין גאלדענע קײן :י«ט כ׳װיל

 יאר א מים ליד זײן אנגעהויבען װלאדעק האט אזױ
װלאדעק• קײן געװען גישם נ*ד איז ער װען צוריק, 35

געקײ איז װאס — זיינען ברודער דער — איך אוץ •MMbbb •Mb bb• MbMbbA b• MtehbMtelb bM •  נישם זײן סח ררען1ש די זרכען m ןןמעריקע קײן מעז
— אז לאנג. פח שויז וױים ליד דעחונגען

 דורות-ל*גג נאן װעט םען
 װאוגדער *לע דערציילען

״ן וון  :»נג צזדי»ר*לטען ז
בפײנדער. ל*נד יעדען אין
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גערעכטיגקײט

ארבעטעדלעבען אינמערנאציאנאלעז פונ׳ם
הערעך זיך לאזם ארדנונג׳ ,נײע רױםלעריס

r עק־ גאצישע םון ביקסען־שאסעז די 
 זיד זי לאזם זעקוציע־אפםיילוגגען

 װעלכע ארדנונג,' ״נייע די הערען,
איי־ םאר צוגעםראכם האט היטלער

וועלט. גאנצער דער םאר און ראפע
 סץ אויבערפלאך דער אוגטער

 אין האט אקוםאציע נאצישער דער
 רעווא־ םון םייער דאס געםליעט צייט גאנצע די אייראפע

 אויםצע־ זיינען אט און באםרײאונגם־קאמף, לוציאנערען
 זיי־ לעזער די רעוואלט. םון םלאמעז ערשטע די שאסעז

 םון געשעענישען בלוטיקע די מים באקאנט געווים נעז
 רעגים־ קורץ דא זיי לאמיר וואכען. עםליכע לעצםע די

 עפעם דערציילען צו כדי דעם צוליב נישט — טרירען
לי בערך׳דיג א שאםען צו זיד כדי גאר נײעם,  םיז בי

אײדאפע. היינטיגער דער
 די פיז קארםען־קעם ביידע די םאלען פאריז אין

די אונםער דעא, און לאוואל פאשיםםען: םראנצויזישע
 אין םײ םרייהיים־קעמםער. םראנצויזישעז א פון קוילען
 אקופירטער דער פון צעגטרען אנדערע אין סיי פאריז,

 אנםאלעז באוואפענטע אויסגעפירט ווערען סראנקרייד
 צו־ סאלדאטען׳ אמ אםיצערעז נאצישע איינצעלנע אויף

 פאבריקען און אייזענבאנען צענדליג. א העכער זאמען
באשעדיגם. ווערען

אין ארױם םרעיד־ױניאנם די זײנען נארװערגיע אין

 האלאנד אין גװארדיע. םאשיםםישעד קװיםלינג׳ם געגען
 װידערשטאנד פאםיװער דער נעםם־אן בעלגיע אין און

 צו עם קוםט אםםער אלץ און םארמען שארםערע אלץ
 הער־ נאצישע פארהאםטע די מיט קאנםליקטעז שװערע

שער.
סייער• העליש א ברענם באלקאנעז די אױף
 פארביםערטער א געםירם װערט ױגאסלאוױע אין

 מעז רופט (אזױ ״באנדעם״ ארגאניזירםע גערילא־קריג.
 םירען פויערים באוואםענםע םמ םרײהײם״קעמםער) די

 און מיליטער נאצישעז אױף אנפאלען טאג־טעגליך אױם
 גאציםםיש־םאשיםםישער דער םח פאזיציעס אױף

 סיז אפגעריסעז האם היטלער װעלכע קראאציע, .מלוכה״
 קאמאנדא. מוסאליניס אוגםער געשםעלם און ױגאסלאוױע

גריכענלאנד. איז לאגע די איז בעםער םיל נישט
 פאלק דאם םרײלאך. נישט אײד איז רומעניע אין

 םארלוםםעז, םורא׳זײגע די צוליב אױפגערודערט איז
 רוםלאנד, אין םרואען רומענישע די לײדעז עט װעלכע

 אין דעראבערועס־פלענער. היטלער׳ס םמ דינםם »ין
 נאצים׳ די געגען םײ פארביםערונג די װאקםם בולגאריע

 וואס רעגירונג, םאשיסטישער אײגענער דער געגען םײ
נאצים. די צו פארקויםט לאנד דאס האם

 זיד געםינעז װאס אײראפע, איז לענדעד אלע סון
מ טאג־םעגליד קוםען שםיװעל, היטלער׳ם אונםער על  אז

מעלדונגען. ענליכע און
 בלוטיגע מיט ענטםערט שונא בארבארישער דער

 הענקער נאצישע די האבען פאריז איז נקמה־אקםען.
 לעבעדיגע מענשעז, אומשולדיגע צענדליגער געשאסעז
 װיכםיגע צוױי געשאםעז זײ האבען גארװעגיע אין םשכנות.

 הא־ בעלגיע אין טרעיד־ױניאן־באװעגונג. דער םון פירער
 ױגא־ אין ״שפיאנען״. כלומרש׳טע 10 גןלשאםען זײ בען

 אר־ טאג־טעגליך זײ שיםען גריכענלאנד איז אמ םלאװיע
 אײגע־ דער אין מנדליגער. די איז פױערים און בעםער

 און תםיסות איז םארשיקם םאג־טעגליד װערעז צײם נער
 טויזענםער און הונדערםער קאנצענםראציע־לאגערען

לענדער. אײראפעאישע אלע אין בירגער׳
 הײג־ דער םון בילד ,א קורצעז אין איז, דאם אט

ט אײראפע׳ םיגער  םך־ םולשטענדיגער קײן נישם ויי
חודש. לעצטען אין געשעענישען סון הכל

אוממיםעל־ די איבערשאצען נישם מען םאר גזךדיס
 באגאנ־ ווערען װאם מעשים, העלדישע םון וױרקונג בארע

 אויף אםענםאםעז פרײהײםם״קעמםער. אײנצעלנע געךפדן
 דא סאבאטאזש־אקשעז און אלײז םשינאװגיקעס נאצישע

 סונ׳ם מאכט די צעברעכען נישט נאך וועלען דארס און
 זײנען וואס העלדען■ די אכער געוועלםיגער. נאצישען

חח אנםמוםיגםע, די װעקען לעבען, זײער מקריב  אן צינ
 אקײ נאצישע די װאם שרםה׳ א איז דאם און

 דערישעימע םים אױםלעשען גישט קאן יאאין־םאכם
______ .סיאקיאאאזע

זדמט שםייען פעלקער איידאפעאישע אלע כמעם

ר,יסמ»ן. ױסה דר. פון

 פאנ־ דינע םון כוח מיט׳ן — באפעל היםלער׳ס אונטער
 ״גא־ םאשיםטישע םון פארראט דורב׳ן און צער־דױויזיעס

 ױמ אוגםער געבראכט די ער האט רעגירונגען ציאנאלע״
 היטלער װעז מאמענם, א געקומען איז אט אבער ק:אפל.
 ממש שקלאםען דינע םון ארבעם דער אין זיך נויטיגט

 פון דערםאלג דעם םארזיכערען צו בדי לעבען*אריױ, אין
 דערםילען סאוועטעךפארבאנד. געגען ״קרית־צוג״ זית

 איי־ םון פאלקםמאםען פארשקלאםםע די איצטער גראד
 פע* די זיך. וואקעלט קאלאם נאצישער דער אז ראפע,
 און נארוועגיע אין קוױםלינג׳ם די םראנקיײיך, אין טענ׳ם

 לענדער אנדערע די אין פאררעטער פאשיםטישע די
 םיט׳ז ״קאלאבאריישאױ צו רוםען איץ אין האלטען

 איז ארט אן םאחיכערען צו באצײםענם זיך כדי זיגער,
 מים און םאבאטאזש &יט אבער ארדענוגג״, .נייער ױין

פרײהײםם־קעמםער. העלדישע ענטפערעז אטענםאטען
טרעיד־ױניאנם נארװעגישע די פון פרײרוײםס־קאמף דער

 האבען מיר װעלכען סך־הכל, בלוםיגעז דעם םון
 גע־ די װערען אױםגעטײלט מוזען אויבען, איבערגעגעבעז

 םארגע־ נישט זיינען דארט נארוועגיע. אין שעענישען
 איינ־ םון סאבאטאזש־אקםען אדער אנםאלען קיק קומעז
 פארצוױיםעל־ א געםירם ווערט דארט קעמפער. צעלנע

 ארבעםער־ ארגאניזירםער גאסנער דער פון קאמף טער
 בוי־ נישט װילען םרעיד־ױניאנס נאתועגישע די שאפט.

 קרבנות וױםיל יאך. היטלער׳ם אונםער קאפ דעם גען
 נישם זײ זאל מעז וױםיל קאםטעז, נישט זאל קאסף דער

 םון ארבעטער ארגאניזירםע די פײניגען. און שםראםעז
 זײערע אויף מוטיג און שטאלז שםייען נאתוערגיע
פאזיציעס.
 טרעיד־ױניאן נארװעגישעו־ דער ®מ פירער צװײ
א באוועגונג, ג י ו ז ו ע ם ט נ א ף און ה ל א  ר

 פאר באצאלם לעבען דיער םיט האבעז ם, א ט ם ק י ו ו
 ארבעםער־ארגאניזא־ םרײער דער צו געסריישאםם זײער
 םרעיד־ױגיאן־באװע־ דער ®ון םוערם מאסענהאםט ציע.
 האט צענדליג עםליכע געווארען. ארעםטירם זײנען גונג
 הונ־ תפיםה־שםראםען׳ לאנג־יאריגע אויף םאר׳משפט מען

 קאנצענטראציע־לאגע־ אין םארשיקם מען האם דערסער
װײםער. גײם קאמף דער און רען.

 םאג ערשםעז םונ׳ם האבען ױניאנם נארװעגישע די
 דער אנםקעגענשםעלט אן אינװאזיע נאצישער דער םון

 די װידערשםאנד. שארםםםען דעם אקופאציע־מאכם
 װײל געװארעז, םונאנדערגעלאזט נישט זײנען ױניאנם

 פרעמיער־םיניםטער דער משרת, נארװעגישער היםלער׳ם
ך װעם עם אז געהאפט. ד״אט קוױםלינג  אײנגעבעז, אים זי

 מענשען זײנע יוניאנם די אין ארײנצושםוגלעז ביםלעכװײז
 נאר־ די פירערשאםם. זײז אונםער צושםעלעז זײ און

 הע־ םון םיםגלידערשאפט א פארמאגען ױניאנם וועגישע
 א דאם איז לאגד קליינעם דעם םאר טויזענם, 350 כער
 כוח ארגאױזירםער גרעסטער דער מאסע, גרויסע גאנץ

 חשק דער םארשטענדליך דעריבער ס׳איז לאנד. אין
 קאנםראל דעם פארכאפען צו נאציס נארװעגישע די םון

 געארבעט האם באנדע די ױניאנס. ארבעטער די איבער
פלאז״ ״סטראטעגישעז גוט־כאטראבםען א לויט

 טרעיד־ דער געװארען םונאנדערגעלאזט איז קודם
 נייעם, א געשאםען זיך האם קװיםלינג אוץ סענםער ױניאן

 אוים־ זיד האם ער וועלכען םאר ״םענםער״ נאצישעז א
 פאררעםער, קאמוניסםישען א םעקרעםאר אלס געקליבעז

r האט וואס אלסעז׳ עריק v קױיםלינגס צו םארקויםט 
 שפי־ אריינגעשיקם האט רעגירונג די פארםײ• נאצישער

 אי־ םון אויםרייסען די כדי ארגאניזאציעס, די איז אנען
 ארויםגע־ זײנען םארארדעטנגען מנדליגער נעוױמיג.

 םאר־ געװארען געגעבען זײנען עם װעלכע מים גאנגען,
 װעלעז װאס ארגאניזאציעם, םאר פריװילעגיעם שידענע

 (גײם ״סענםער״ קװיסלינגם צו סחם״ אץ ״גום זײן
 אבער האם עם דגל.). א. ארבעטם־פלעצער פארמיםלעז

 מיט געעגםםערם האבען ארבעםער די געהאלםען׳ נישט
 אפגעקערם זיד האבעז און פאררעםער די צו סאראכםונג

 םערערע םון *ײם א דורד .םענםער״. קװיםליגג׳ם םמ
 םארביסענער שםילער, א אנגעגאמען אזױ אמ מאנאטען

תי לעצםען דעם ארגאניזאציעם. די אין קאםף  זיך האט י
 פלו• מיטלען. שארםערע צו גענוסען קוױםליגג־באנדע די

ארגע־ די צו מאניפעסט א ארויסגעגעמז זײ האבעז «ים

 ארבעטער־ארגאגי־ 23 פון אונטערגעשריבען — טער,
 און םעד געווארען געשיט ס׳איז װעלבע אין — זאציעס,
 רע־ דעמאקראםישער פריערדיגער דער אויף שוועבעל

תנג  זיד געווארען גערוםען זיינען ארבעםער די און גי
 מאניםעםט דער רעזשים. נאצישען דעם אנצושליםען

 דער איז אויםרודערונג גרויסע א ארויסגערוםען האם
 הונ־ געווארען אפגעהאלטען זײנען עס ארבעטערשאפם.

 פארזאמ־ עםענטליכע מערערע אויך און געהײמע דערטער
 ארוים דינען ארגאניזאציעם דריי־אוז־םערציג לוגגען.

 איז עס װעלכען אין געגענ־מאניםעסט, שארםען א מיט
 אונ־ רוב דאס אז אנדערע, צװישען געווארען אנגעװיזעז

 קװיסלינג־לייס די ון8 מאניםעםט אוים׳ן טערשריםטען
געםאלשעװעטע. זיינען

מאסעךארעס־ מיט געענטפערט האט רעגירונג די
 ױגיאנס די םון אגםירונג די איבערגעגעבען האט און םען,
 די האבען קאמיסארען. נאצישע םון הענט די אין

 סאניםעס־ אומלעגאלע ארויםגעלאזט תיכף ױניאן־םירער
 אר־ זייערע םארלאזען צו ארבעםער די גערוםעז און םען

 נא• אונטער איבערגעגאנגען דינען וואם גאניזאציעס׳
 געםאלגם האט מיטגלידערשאפט די קאנםראל. צישען

 די צעברעכעז גיכער םירער. דיערע םון רוף דעם
 שוגא דעם ארײנםאלען זיי לאזען איידער ארגאניזאציעם

 וױיםאג מיט לאזונג. דער געווען איז — הענט די אין
 הא־ מאמענט, א זיך נישט־וואקלענדיג אבער הארצען אין
 רעקארדס די ביכער׳ די םארברענט ױניאךםוערס בען
 זייגען וועלבע ארגאניזאציעם׳ די םון ארכױוען אלע און

 אין מאםערניש און מי םיל אזוי םיט געווארען אויםגעבויט
 קוױסלינג-לײט די דיגען אזױ יארען. צענדליגער r® משד

 אן — אבער ױניאז־םשינאװניקעס נאצישע מיט געבליבען
 איבער געזיגט זזאבען ױניאגס צעבראכענע די ױניאנס•

ױניאךםארשקלאפונג. נאצישער םון פלענער םײפלישע די
 םאר גענומען נקמה האבען הענקער נאצישע די

 די םון באט דאם םארגאםען און מפלה געליםענער דער
 נאתועגיע אין םירער טרעיד־ױניאן אנגעזעעגסםע בײדע
װיקםםאם. ראלף און האנטסעז װיגא

ױניאן־ אלע כמעט צעבראכען׳ דינעז ױניאנם די
 נישט איז קאמף דער אבער ארעסםירם, זיינעז טוערם

 נארװעגי־ דער םיז םארםירער בײדע די םארענדיגט.
געטריישאםם װעג: דעם וױיזען ארבעםערשאםט שער
 בא־ דער צו ביז קאמף בלום, טראפען לעצםען צום ביז

!שקלאםעריי נאצישער םון םרייאונג
 גט־ ארבעםער־פירעה דײםשער הילפערדינג, תדאלף

געסםאפא נאצישער דער פון מארדעט
הילסער־ רודאלף דר. :געפאלעז איז קרבז נײער א

 נאצישער א אין טוים צום געווארעז םארמוטשעט איז דינג
תפיםה.

 ליכטיגםםע די םוץ איינער געווען איז הילפערדיגג
 סאציא־ אינטערנאציאנאלער דער אין פעחענליכקײםען

 טעארע־ גרעםטע די םון איינער באוועגונג׳ ליםטישער
 דאס װיםענשאםט. םאציאליסטישער דער םון טיקער

 וועגען בוך זײן געשאםען, האט ער וואם הויפם־ווערק,
 אח םריינם םון אנערקעגט ווערט ״םינאנץ־װיסענשאםט״,

 געבים׳ דעם אט אויף ווערק גרעםטע דאם אלס געגנער םון
 גישם װיםענשאםם סאציאליסטישער דער םאר האם וואם

 קארל פון לעבענםארבעט די וױ באדייטונג קלענערע קײן .
אלײן• מארקם

 װיסעד א בלויז נישט געװען אבער איז הילפערדינג
 רײמ די אין קעמפער מוטיגער א אױך־ נאר שאםט־מאז׳

ארבעםער־באװעגונג. זײיםשער דער םון
 את םינאנץ־מיניםםער געווען ער איז מאל צוױי

 ‘םאציאל דער םון קאאליציע־קאבינעטעז אין דייטשלאנד
 און 1923 יאר איז איינמאל — פארטײ דעמאקראטישער

 אײ ער האם םאל בײדע .1928 יאר‘ אין מאל צװײםעז א
^ ראטעװען צו ארבעט איבערמענשליכע די בערגענוםעז  די

מז אנ  “גרעםטע די סץ מאמענטען אין דײםשלאנד םח פינ
 וחנל־ באוועגונג. נאצישע די אינםלאציע־קאטאםםראםעז.

 דײטש* אין םונאגדערװאקסעז אנגעהויבען זיד האם כע
 לעצטזמ דעם ®ח וױרקונג מורא׳דיגער דער אוגטער לאנד

 זזילםערדימ׳עז םארםאלגט האם קריזיס, עקאנאמישען
פײ םאציאליםטישען א אלם :האס דאפעלםעז א םים
 זײז וװ געװאגם האט יועלכער איד, א — אלם און רער

.אריער״• איבער מיגיםטער א
 חיל־ איז מאכט, דער צו געקוםען איז חיטלער װען
 האט היטלער ווען טראנקרײך. ק״ז אנםלאפעז סערדינג

דחם* קײן געראטעװעם זיך ער האם פאריז, םארכאפם

---------------------------4 1941 אקטאב.,
 ארבעטער־קא־ אידישער אמעריקאנער דער םראנקרייך.

 אמעריקע, קיץ װיזע א פארזארגם אים פאר האט מיטעט
 םליכט־ פאליםישע אנדערע הונדערטער פאר װי אמי

 דרום־םראנק־ אין געםונען דאז זיך האבען װעלכע ליגגע,
 קײז אריגערגעקומעז םאקע זײנען הוגדערטער ןײיך.

 ארוים געקענט ױשם ד.אט הילםערדיע אבער אמעריקע׳
 פאר־ שוין האט געסטאפא נאצישע די פראנקרייך. םון

 גע־ האט זי קרבן. איר כאפען צו נעצען אירע שפױיט
 פע־ םאשיםטישער דער םון פאליציי דער װינק א געבען

 קײן געבעז נישט הילפערדינג׳ען זאל זי אז טען־רעגירונג,
 בא־ דער געקומען איז םאג שיינעם א אין ביז עקױט־װיזע.

 איר זאל מען ,אז געסשאפא נאצישער דער םון עלפ
 דעם האט פאליציי פעטענ׳ם הילפערדינ׳ען. ארויםגעבען

 האט ציים וואכען עטליכע אויסגעפירט. באלד באםעל
שט גאר געהערט נישט מען  געפאנגענעם דעם װעגען ני

 אז טעלדונג, א געקומעז איצט איז אט און הילסערדיגג
 נאצישע די לעבעדיגע. די צװישען מער גישט איז ער

 אין זעלבסםמארד׳ ״באגאנגען איז ער אז זאגען, הענקער
 געס־ דער פון שפראך די געגוג שוין קעז מען תפיסה.

 םארפײניגט מײנט: דאם וואס וױיםט, מען און טאפא
בעסטיעם. נאצישע די פון טויט צום

 אפ־ אן געבען צו מאמענם׳ דער איז איצט נישט
 פערזענליכ־ קאלירפולער און גרויםער דער פון שאצונג

 ארבעםער־באוועגונג אינטערנאציאנאלע די װאם קײט,
 פון מארטירער־געשיכטע דער אין םארלוירען. האט
 הילםערדינג׳ם וועט ארבעטער־קלאם אייראםעאישעז דעם

 אותױת םלאמענדיגע מים פארשריבען בלייבען נאמען
 זייער האבען וואם די, פון מחגה הייליגער דער צװישען

 דער םון באפרייאונג דער םאר אװעקגעגעבען לעבען
 ארבעטערשאםט די וועלבען פאר נאמען, א ם׳איז וועלט.
 קומענדיגע םארערונג. און טרויער אין קאם דעם בויגם
 — אוך אנדענק זײד אפהיםען כבוד אין װעלען דורות

 מארטירער־בלום, םארגאסענע דאם מען װעט געדעגקען
באצאלונג. םון טאג דער קומען וועם עם ווען

 ארבעםס־אפיס אינםערנאציאנאלען פונס קאנפערענץ
יארק נױ אין געעפענם װערם

 איינע איז ארבעטם־אמם אינםערנאציאנאלער דער
 סארמאגם עס וועלכע אינסטיטוציעס, װיכטיגםטע די סון
 באװע־ מרייד־ױניאן די םםעציעל ארבעםערשאפט, די

 דעם סון גופא עקזיםטענץ די וועלט. דער איבער גונג
 ער־ אינםערעםאנםםע די םון איינע איז ארבעטס־אמט

צײט. הייגטיגער אונזער םיז שײנונגעז
 דער םון געווארען געשאפען איז ארבעטם־אפלם דער

 ? םעלקער־ליגע די אהינגעקומען איז וואו םעלקער־ליגע.
 אנגעהויבען זיד האט זי !איר םון הײנט נאך וױים ווער

 געקומען איז היטלער ווען מאמענט, דעם אין ברעקלעז
 אוועקגעבלאזען װי אזוי איז זי און מאכט דער צו

 מון קאגאגען די רועז געשיכסע׳ װעלט דער סון געװארען
 דער איבער דונערען גענומען האבען מלחמה היטלער׳ס

 ארבעטם־אמט, דער :געשען איז נס א אבער װעלט.
 םארםעס־ און לעבט םעלקער־ליגע, דער םון קינד דאס

 וועלם־גע־ בלוטיגען אינמיטען עקזיסםענץ זײן םיגם
ראנגעל.
רעגירונ־ די םארםראטען זיינען ארבעטם־אמט אין

 אר־ ארבעטער םרייע די מלוכות, איינצעלנע די פון גען
 ארגאניזאציעס די אויך און ױניאגם) (םרייד גאניזאציעס

 קאנצענטראציע א איז דאם מאנוםעקםשורערם. די םון
 דעם באשםימעז צו האבעז וואם םאקםארען, אלע םון

 ארבעםם־אמט םונם באשלוסען די ארבעט. םון רעזשים
 רע* באטייליגםע אלע םאר אבליגאטאריש נישט זײנעז

 פראיעקטען אויםגעארבעט ווערען עס ,אבער גירונגעז
 אלע צו רעקאמענדאציעס אלם ארבעטער־געזעצען םץ

 אױםדריקען מען קאז אמעריקע םון לשוץ אין רעגירונגען.
 :ווערטער פיר די מיט ארבעטם־אמט סון טעםיגקײט די

װעלם־מאסשםאב׳. אין דיעל ״נױ
 די האבען אויםגעבראכען, האט מלחמה די וועז

 אז געםאדערם, לענדער אלע פון ארבעטער־םארםרעטער
 זיך און פונקציאגירען וױיטער זאל ארבעטס־אמט דער

 קאאפע־ םון םואגען :װי ענינים אזעלכע מיט סארנעמען
 מלחמה־אינדוסט־ דער אין רעגירונגען די מיט ראציע

 אנדערע אמ לויז אדבעטם־צײט, פון פראגעז ריע׳
 אוז סטתיק־רעכט םון סראגען אוץ ארבעטס״באדינגונגעז

 צײט דער אין ארבעטער די פון אדגאניזאציע־פרײהײט
 ארבע־ די םון םארלאנג דער געסאר. נאציאנאלער פון

 ארבעטס־ דער געװארען. דערםילט איז םער־םארםרעטער
 מאנטרעאל קימ גענף םון אריבערגעצױגעז זיד האט אמם
טעםיגקײם. דין ווײטער דא פירט איז

 גא־ זיד װעלען קאנםערענץ איצטיגער דער איז
די סח םארםרעםער די און רעגירונגען די טײליגעז

 ױגײטעד די פון מאנופעקםשורערס און טרייד־ױגיאנם
 אמעריקאנער םונ׳ם רעפובליקען אגדערע די און םטייט

 אנ־ די און קאנאדע ענגלאנד, פון וױיםער קאנםינענט,
 נאר װעט עם װיפיל און דאמיניאנם בריטישע דערע

 לענדער דעמאקראטישע באזיגטע די פון זיין מעגליך
אײראפע. אין
 דפו אין םאװעםען־פארבאגד פון ארבעטערשאפט די

באחאפנונג־אינדוסםריע
 לויט איבער, גיט ארבעטער־פרעםע ענגלישע די

 אינ־ אײניגע פרעסע, םאוועםישער דער םון באריכםעז
 ארבעטם־רעזשים דעם װעעגן איינצעלהײםען טערעסאנםע

סאוועטעךפארבאנד. אין
גע• איז מלחמד״ די אויסגעבראכען ס׳איז איידער

 א װידטשאפטם־פלאן םאװעםישען אין פארגעזען װען
 צוועקען םאציאלע פאר מלוכה־הוצאות די פון העכערונג

 קאנסום־ארםיקלעז פון פראדוקציע די פראצענם, 14 מיט
 װערען געהעכערט געזאלט האט געברויך טעגליכען םארן
 די אויםגעבראכען אבער ס׳איז װען פראצענט. 9 מים

 פארנומען תיכף באװאפנונג־אינדוםםריע די האט מלוזמר״
 מיט געווארען געהעכערט איז זי און ארט ערשםען דעם

פראצענם. 27
 אויפן אנגעםאלען איז היטלער װי נאכדעם באלד

 גע־ ארבעט פון רעזשים דער איז םאוועטעךםארבאנד,
 בא־ ארבעטם־צייט די האט פריער געווארען. ענדערם
 געהעכערם זי איז איצט טאג, א שטונדען זיבען טראםען

 ־טאג־5 דער פון ארט אױפן שטונדען. 8 אויף געווארען
 זעקם פון ארבעטס־וואך די געווארען איינגעםירט איז וואך
 איצט באטדעםט ארבעטם־ציים מינימאלע די אז אזוי טעג,

 אווער־ ערלויבטע מאקםימום דער וואך. א שטוגדען 48
 א שטונדען 2 דורכשניט אין באטרעפם םאים־ארבעט

 לוין «רי?ל1טס? * באצאלם װלרס אדדזירסא׳ים םאג(מאד
 ארבעטס־ מאקםימאלע די אז ד- ד. פראצענם) 150 םון

 שםונדען 60 באטרעםט צמאמען, אווערטאים מיט ציים.
 חשאב איין סדן ארבעםער טראנםםערירען םאר וואך. א

 פראדוקציע, דער םץ אינטערעם אין צווײטען, אויםן
 מע־ די קאמפענסאציעם. באזונדערע געצאלם ווערען

 וױכ־ אין אז אנגעװיזען, ווערען םאבריקען םון נעדזשערס
 װײט וױ ערלויבען, ארבעםער מען זאל פאלען, םיגע

 אר־ דער סון צוױי טאג א אויף אויםצוםעלען מעגליה
 דזשאב סונם אוים אבער םעלען ארבעטער אויב בעט.

 בא־ שטרענג זײ ווערען ערלױבניש, ספעציעלער א אן
שטראפט.
ססעציע־ געווארען געשאפעז זייגען ױגענטליכע פאר

 םארשי־ אויםגעלערענט ווערעז די ארבעםס־שולען. לע
 דער בשעת צייט. יאר א פון משך אין םאכען דענע

 םון אויסגעהאלטען פולשםענדיג זיי ווערען לערען־ציים
 דאזיגע די װעלען יאר 18 םון עלטער אין שולען. די

 מלוכה־פאבריקעז, איז װערען אריינגענומען ױגענטליכע
 אן פאר ארבעטער. דערוואקםעגע םון שכירות די מיט

 מי־ םון זיין םריי זײ וועלען יאר םיר םון ארבעםם־צייט
 געשאםען זיינען שולען אזעלכע דינםט. ליםערישען

 און ױנגלאך ױגענםליכע, מיליאן איץ םאר געווארען
מײדלאך.
 אנגעשטעלטע מלוכה׳שע און שטאטישע אלע םאר

 באקומען די געווארעז, אפגעשאםט וואקאציעס די זיינען
געלט־קאמפענסאציע. געװיםע א אבער

 אײנהײםליכען װעגען ארבעםער־באװטגתג בריטישע די
קאמוניסמען די מים פראנם

 ארגאן אםיציעלעד דער ״לייבאר״, זשורנאל דער
 געמײנ־ א םארעפענטליכט קאנגרעם, טרײד־ױניאן םונם
 םדנם און פארםײ לײבאר דער םון רעזאלוציע זאמע
 געװא־ אנגענומעז איז וועלכע ױניאךקאנגרעם. טרייד

 קערפערשאםטען ביידע וואם באראםונג, א אויף רען
 זיך האט עם וױ נאכדעם באלד אפגעהאלטען, האבעז

מלחמה. דייטש־רוסישע די אנגעהױבען
קאאםערא־ די באגריםם ווערט רעזאלוציע דער אין

 אין םאוועטעז־סארבאנד דעם און ענגלאנד צװישען ציע
 אױסגעדריקם װערם עם שונא. געמיינזאמען געגען קאמף

 די צוױשען קאאפעראציע דער דאנק א אז דיאםנונג׳ די
 ווערען צעבראכען מאכט נאצישע די וועם מלוכות ביידע

 םאר באדינגונגען די ווערען געשאםען וועלעז עס און
וועלט־שלום.

 אין פארםײ קאמוניםםישער דער שײך ס׳איז װאם
 םון משך אין אז פעסט, רעזאלוציע די שםעלט ענגלאנד,

 הא־ מפירם, װערט מלחמה די וואם ציים, יאר צוױי די
 פאראײניגם זיך פאלק ענגלישען פונם םיילען אלע בעז
 זײערע םון םארםײדיגונגם־קאמף איבערמענשליכען אין

טײ־ אלע — אינםםיטוציעם, אץ םרײהײטען גאציאגאלע
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 קא־ די :אויםנאם איינציגער איין סיט פאלק, פון לען
 ,1939 םעפטעמבער טען2 דעם פארטיי! מוניסםישע

 קאמו־ די האבען אויםגעבראכען, איז מלחמה די װען
 געגען קעמםען צו גרייטקײט זייער ערקלערט ניםטען

 האבען שפעטער צייט קורצע גאנץ א אבער היטלעריזם,
 ״אימפעריאליס־ אן איז דאס אז אויסגעפונען, פלוצים ױי

 דעם אפצושוואכען אנגעהויבען האבען און מלוומה׳ םישע
װידערשטאנד־כוח. לאציאנאלען

סאוועטען־פאר־ אויפן אנגעפאלען איז היםלער ווען
 קא־ די האבען ,1941 ױני טעז22 פון טאג אין באנד,

 איבערנאכט, מײנונג, זייער געביטען װידער מוניםםען
 אייגענער דיער פון פייל און רעגק די פרעגענדיג נישם

 איז מלחמה די אז שוין, די ערקלערען איצט פארטײ.
אימפעריאליסטישע. קיין נישט

 אלי? ארום אזוי האט פארטײ קאמוניסטישע די
 אומםאר־ און אומקאנסעקװעגםע אן איז זי אז געװיזעז׳

 האבען ®אלק ענגלישען םונ׳ם לייד־ען די אנטווארםלאכע.
 די פאר םימפאטיע. קיץ ארויםגערופען נישט איר בײ

 קײן זי האט עגגלאנד, פון קאמף־צילען דעמאקראטישע
 נישט ווערט פאליסי איר נישט. פארשטענדעניש שום

 דיקטירט נישם מעטאדען׳ דעמאקראםישע דורך באשטימט
םאלק. עגגלישען פונם באדערפענישען און נויטען דורך

 פארטיי לייבאר די און קאנגרעס םרייד־ױניאן דער
 צױאמענארבעט א אוממעגליך פאר דעם צוליב האלםען

פארםיי. קאמוניםטישער דער מיט
 זייערע פארטײדיגען זילאנד נױ אין םרײד־ױניאנס

ארבעםער־רטכם.
 טרייד־ױניאנם די םון יאר־קאנםערענץ דער אויף

 ווא־ עטליכע מיט םארגעקומען איז וואם זילאנד, נױ אין
 ליידענשאםטליכע געווארען געםירם זײנען צוריק, כען

פאליטישע א : ארום דיםלוסיןים
 רייע א אץ מלחםה׳ וועגען םראגע די לעבענס־םראגע,

און ארבעטם־צייט :םראגען טרײד־ױניאניסטישע
 םון געווארען באהאנדעלט זײנען טראגעז בײד? שכירות.

 פון םראגען אלם — שטאנדפונקם זעלבען דעם און איץ
 ארבעטער־ זעלאנדער נױ דער שץ םרײהײט און לעבעז
שאפם.

 געווארען אנגענוסען איז מלחמה־םראגע דער אין
 אנשפאנונג גרעסטער דער צו רוםט וואם רעזאלוציע, א

 היט• איבער׳ן זיג םאלשטענדיגען צום ביז כוחות, די םון
 229 געשטימם האבען רעזאלוציע דער פאר לעריזם.

21 — געגעז דעלעגאטען,
 באשלאםען איז ארבעטם־צייט םון םראגע דער איז

 דער געגען ?ןאמף דעם םירען צו וױיטער געווארען,
 םארלענ־ צו םאדערט וואם ״עמפלאיערם־םעדעריישאן״,

 44 אױף 40 פון ארבעטם־צײם געזעצליכע די גערען
 װערט שכיחת םון םראגע דער אין וואן־. א שטונדען
 װאס יזאציע,ליבליין־סמא ײעגען ■ראיעקם א שטודירם

 םון פראיעקט א מיט צחאמען ווערעז דורכגעפירט זאל
 שראגע די לעבענס־מיטלען. אויף פרייעז סטאביליזירטע

 דער םון און ױניאנם די םון צתאמען באםראכט ווערם
פארםיי. לייבאר

מיםגלידער־ א האבעז ױניאנם זעלאנדער נױ די
 האבען קאנםערענץ דער אין טויזענט. 200 םון שאםט

• דעלעגאטען. 300 באםייליגט זיד
דואט שטעכיגען הינטטר כינע, אץ טרײד־ױניאנס

קעמ־ פאלקס־מאסען כינעזישע די !מלחמה יאר פיר
 םרייהײט און לעבעז זײער םארטיי^גען זײ ווייםער, םען

אימםעריאליזם יאפאנישען רויבערישען געגען
 טרײד לעבען. דאם אן װייםער גײט םראנט הינטעח

 פירען מענשען, ארבעטעגדיגע די פאראײניגען ױניאנם
 ארבעםער אלם איגטערעםען זײערע םאר קאמף אין די
 די םאלק. זייער םון סרייהײם דער םאר קאמף אין און

 םא־ אין מאסמיטלען םארשידענע אננעמען מוז רעגירונג
 גע־ וואם לענדער, אלע אין װי אזוי לעבען, ציאלען

 רעגירונגס• לעצםע די םון אײנע מלחמד- אין דך פינען
 ארבעםער־קאטע־ געוױםע אז באשםימט, םארארדנונגען

 רע־ די ױגיאגם. זײערע צו באלאנגען מחטן גאריעס
 ארבעםער־ארגאגיזאציע די אז אױםגעםונען, האט גירונג

 און פראדוקציע דער םון אינטערעם אין נױםיג איז
 פארטײדיגונג. נאציאנאלער דער םון אינטערעס אין אויד

 רעגירונגם־םארארדטנג, די אויד באשםימט גלייכצײםיג
 װאם ארבעםער, יעדען אויםנעמעז מחען ױניאנם די אז

 צוריק״ נישט קימעם טארען זײ אריינטריט, זײן מעלדעם
ווײזען.

 אין מלחםה־םראנט םח דראט שטעכיגעז הינםעח
 ױיער א — מעגליר יוניאן־באװעגונג, א אױף לעבם כינע
םרײד־ױניאניזם. פון טי■
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 לאנג שוין האבען בעאבאכטער ארפע
 רוקען וואם געפארען, די באמערקם

 אמעריקאנער דער אויף אן זיך
ױז רע־ אלם ױגיאן־באוועגונג, ט

 איגטערגאציאנאלע די פון זולטאט
װירקונג׳ דעם און אנטװיקלוגגען

עקאנאמישען׳ אויפ׳ן האבען זײ וואס
 אין לאנד• אין דא לעבען סאציאלען און פאליםישען

 געפארען די זיינען מאנאט, לעצטען דעם פון םארלויף
 אז קעגטיג׳ ווערט עס און בולם׳ער קלארער׳ געווארעז

 וואס קריזים, ערענסטען אן צו זיך דערנענםערען מיר
 נוי* די װערען גענומען ניט באצײטענס וועלען עס אויב
 ארבעטער־באוועגונג די װעט פארהיטונגם״שריט, טיגע

דערפאר. פריח טייערען זעהר א באצאלען לאנד אין דא
 דרײ אין ווערען אײנגעטײלט קענען געפארען די

 װי איגערליכע מער זיינען זיי פון אלע קאטעגאריעס.
 גאנצען אין דעריבער איז עס געפארען. אויםערלאכע

 זיד באוועגונג ױניאן טרײד דער פון מאכט דער אין
 זיינעז זײ באזייטיגען. זײ אדער זײ םון אויםצוהיטען

 און וואוקס שנעלער צו )2 ;געפאר קאמוגיסטישע די )1
 אונ* און פאליםיק געוױסענלאזע )3 און דערגרייכונגען,

אמביציעס. ערזעטליכע
פו־אנט- 1״פאראײניגטע באדיםען פון גפפאר די

בא־ האט ארבעטער־באוועגונג אמעריקאנער די
בד־ אנדעדשהאלבען מיס פרייז טייעלען זעהר א צאלט  מ

 זאק אין ארייננארען זיך לאזען פאר צוריק, יאר ליג
 צענדליגע םראנם״. .םאראײניגטען קאמוניםטישען םון

 ;געווארען םארניכטעט און געשפאלטען זײנען ױגיאנס
 און םארכאפט קאמוניסםען די האבען ױניאנם ןעטליכע

 ;פארטײ זייער םון נאכשלעםעגישען איז פארוואגדעלט
 אי־ די דורך געווארעז אפגעשוואכט אזוי זיינעז אנדערע׳
 יארעז־לאנג גענומען האט עס אז רייםערײען, נערליכע

 געשםעלט װידער זיך און זיד צו געקומען זײנען זײ ביז
 הא־ עס וואם ױניאנם די אין חורבן דער םיס. די אויף
 דער אונטער פריער קאמוניסטען, די םאראורזאכט בען

 אוגטער נאכדעם און ליעג״ עדױקײשאנעל ױניאן ״םרײד
ױניםי דער  אר־ די םון זברון אין םריש נאך איז ליעג״ ,

אמעריקע• אין ארבעטער גאניזירםע
 איז בחות די פון אנשטריינגונגען געוואלדיגע מיט

 אוים־ באװעגונג ױניאן טרײד דער געלונגען ענדליד עם
 רייען• ױניאז די םון ברעכער קאםוניםטישע די צוראטען

 פארםיײליניע געביםענע די האט דערצו געהאלםען פיל
 ארונטער־ געצוואונגען זײ האט װאם קאמוניסטען, די פון

 רעםארם־בא־ אינערליכער אן םון מאםקע די צואווארםען
 אלם אפעז ארויםקומעז און ױניאנס די אין װעגונג

 אלם ױניאנם. אפאזיציע םון גריגדער און שפאלטער
װעז ניט זײ זיינען שונאים אםעגע געםערליך. אזױ *

 םאוועטען־ אויפ׳ן היטלער׳ן םון אנפאל דעם מיט
 געבי־ צוריק אבער פארטײ־ליניע די זיד האט פארבאנד,

 דעם אױםלעבען וױדער פרובירען קאמוניםטען די טען•
 גע־ שלום שוין האבען זײ םראנט. םאראײניגםען אלםעז
 בלײקודש די מים ;גלחים און רבנים די מים מאכם

 זיד אײנקױסען צו אבי פאליםישענס, רעאקציאנערע און
 צוזאמעגארבעםען םאר זײ אריבערגעװינעז און יחוס אין
 מא־ אנשםרייגגונג גרעםםע דיער קאמוניסטען. די מים
 אונםער באװעגונג. יוניאז טרײד חנר איז אבער זײ כען

 נאציזם, געגען קאמף געמײנשאפטליבען פון לאזונג דעם
 ארבע־ די איז ארייגװערעמעז וױדער זיך זײ ■רובירען

״אין :זאגען באבע מיין פלעגם וױ און, םער־רײעז.
 שםארקער םעז דארף אומגליק, אדער פײער פון צײםלז
 םאר־ שםארק איז עולם דער װען קעשענעס״. די חיםעז

אין *ז  די פאנאנדער דעםאלם זיך לאזען ראטעװעז׳ ט
גגבים. קעשענע

ms ױגיאז־םירער מאנכע האבען אומגליק * is 
 פאר־ ix גרייט זײנען וױדער אנדערע זכרון. קורצען
---- __און •רעסטיזש ■ערזעגליכען וװליב געסאר די געסען  ------1 fete tetê te ■fefetefeL̂te tefefefefefe tetefeLtetefetekמ  מא• פאר לעצםע די דורך פאליםיק. יוניאן אינערלי
 אט פון ביישפילען עםליכע געזען מיר האבעז נאטען

ױניאנם. דיין א אין לײעםזיגיגקײס דער
 די און ארבפםמר אויםאמאביל חנר ון9 קאנוומנשאנס די

ארבפםסר־ױניאנס סימקסריעאל ראדיא
ן די ו י ן שן נ ז ו ו נ ר מ ױםימאמל מ  *רבעטער א

מז מיר יולי׳ אין פארגלקוםלן איז ײגיאז א דעמאלם ח

 געשע־ די אויף אפצושטעלען זיך פלאץ דעם געהאט ניט
 נאטירליך שוין איז איצט קאנווענשאן. דער פון ענישען

 אײנ־ אין ארײנלאזעז ניט זיך קענען מיר און זמן, עבר
 פא־ די דערמאגען גויטיג אבער איז עם צעלהײטען.

 פאלי־ אינערליכע אזוי װי אילוםטראציע אלם םירונגען
 ווע־ פירער מאנכע פון אמביציעס פערזענליכע און טיק
 און אנצוהאלטען קאמוגיסטען די פון אויםגעױצט רען

ױניאן. א אין פאזיציע זייער פארשטארקען
 געװעז עס איז קאנװענשאן דער פון אנהויב בײם

 דינען ױניאן דער פון פירער װיכטיגםםע די אז קלאר,
 קאמוניםטישען דעם פון ווערען צו פטור אנםשלאםען

 איז װעלכער ארבעטער־ױניאן, אױטא דער זיא אײנפלוס
 געוועזענעם דעם געגען קאמף דעם זינט שטארק געװען

 האבען קאמף יענעם אין מארטין. דזשאהן פרעזידעגט
 זיך פירער אנדערע און ברידער רויטער די טאמאס,

 פון װערען צו פטור אום קאמוניסטען די מים פאראײגיגט
 יוניאן• דער םון גאנצקייט די אויפהאלםען און מארםינען

 אומפאראנם־ דער צוגעגעבען נאך האט פייער אויפ׳ן אויל
 קאמוניםטישע לאקאלע די וואס סטרייק, ווארטליכער

 נארד דער אין גערופען האט קאליפארניע אין קליקע
 בא־ און ווילעז דעם געגען פאבריק אװיאיישאן אמעריקאן

 אינטער־ זייער פון םירער פאראנטווארטליכע די פון םעל
 דע־ די אז דערצו, געפירט האט וועלכעם און נעשאנעל

 םאלדאםען. דורך פאבריק די איבערגענומען האט גירוגג
 אן געווארען אנגענומען טאקע איז קאגווענשאן דער בײ

 קא־ סזןדבאם װאס קאנסםיםוציל דעד צו אמענדעמענט
 אין עמטער האלטען סון פאשיםטען אמ נאצים מוגיםטעז׳

 װי צוגעגאנגען אלץ איז טעג עטליבע םאר ױניאן. דער
 דער בײ פארלארען האבען קאמוניםטען די געפלאגט.

 םארטיידיגט. האבען זײ וואס פונקט, יעדען קאנווענשאן
 אלעם אבער זיך האט קאנווענשאן דער םון סוף ביים

 צוליב האבען ױניאן דער םון פירער די איבערגעדרײט.
 קא־ די מיט געמאבם שלום פאליטיק קליקען אינערליכע
 דע־ די פאר הילף און מלחמה דער וועגען מוניסטען.

 קאמ־ א געווארען אנגענומען איז לענדער, מאקראטישע
 געגען און ענגלאנד שטיצען פאר — פראמים־רעזאלוציע

 דא־ נאך זײנען קאמוניםטען (די קריג. אין ארייגםרעטען
 נאך איז וואם ענגלאנד), העלםען געגען געווען מאלסם

 משרת, קאמוניםטישער דער וואם דאס איז װיכםיגער,
 אלם געווארען ערוױילט איינשטימיג וױדער איז אדעס,

 טראץ אינטערנעשאנעל׳ דער םון סעקרעטאר־טרעזשורער
 האלטען נים טארען קאמוניסםען אז רעזאלוציע, דער
 פאראגםווארט־ איז וואם דער אםילו ױניאךעמטער. קיץ
 ערא־ דער אין סםרייק קאמוניםטישען םאר׳ן געווען ליד

 ניט האט מען וועלכען קאליםארניע- אין פאבריק פלאז
 וױיל אמם׳ םריערדיגען דק צו ערוױילען וױדער געקענם

 באשםימם מען האם שרייאיג, צו געווען שוין איז עס
 קענען וועם ער וואו ארגאנײזער׳ אינטערנעשאנעל אלם

 דער איז טעטיגקייט קאמוניסטישע דץ םארזעצעז וױיםער
ױניאן.

 םון געםאר די ארויסגעקומען איז בולם׳ער נאך
 קאנווענ־ דער בײ ױניאנס׳ די אין םראנם פאראייניגטען

 ארבעטער־ױניאן. עלעקטריקעל ראדיא דער פיז שאן
 םיל געזעםען קאמוניםםען די זײנען יוניאן, דער אין

 אין ױניאן. אויטא דער אין װי זאטעל אין םעסםער
 קאמוניסםען די האבען באארד עקזעקוםיװ גענעראל דער

ש. פלעצער. עלף די םון גײן געהאם  דער מאםלעס׳ ח
 געװעז אױ ױניאן״ דער אין קאמיסאר קאמוניסםישער

 האם ער אמ ארבעם ארגאניזאציאנס םון דירעקםאר דער
 נאטירליד לאקאלס. נײע אלע אין פירער די באשטימט

 קאםונים־ םיט דורכאוים באזעצט ילעצער די ער האט
 דערי־ האבען קאמוגיסםעז די אוגםערשםופער. םישע
 בא־ זײ האבעז דארם קאטזענשאן. די קאנםראלירם בער

 מראײניגטען אונםער׳ן פארשםײעז זײ װאס װיזען
 אז זײ״ בײ םיעט פראנט פאראײניגטער דער םראנם.
 פון ארוים זײ װארםען מאכם׳ די האבען זײ װאו דארם

 גאך נים טאנצט װאס אײנעם יעדען עמםער װיכםיגע די
 פרעזי■ געװעזענער דער קערי, חשײמם דודקע. זײער
 ניט האם ױנקח• דער םון גרינדער פאקםישער און דענם

 אים האבעז קאםוניםםען די און שפאן׳ אין גײז געװאלט
 אײגעגעט אז ערוױילם און אםם «רן ארױסגעװארפעז

 אלע m זאגען״ צו איבעו־יג פלאץ. זײן אױןי ״םםודזש״
 קאג־ דער בײ חדכגעגאנגעז זײגען װאס רןןואלוציעם

i דער צו געםרײ צוגעשניםען געווען זײנעז װענשאן p 
י י»ו־סײ־למת. ממיסטישער ע י מי מל מז ח קא־■ מ

 גע־ דורכגעווארםען איז םאשיםטען, און נאציס מוניםטען/
ױארעז•

טאק־ קאמוניסםישער דער פאר כאראקטעריסםיש
 אנגע־ האבען חכרים די וואס מאטיװ דער געווען איז טיק

 היפא־ די אמט. םון קערין ארויסווארפען פאר געבען
 װע־ לייענט מען וואס אלץ איבער שטייגט קריטסטווא

 ארונטערגע־ ניט חלילה האבען זײ יעזואיטען. די גען
 קא• די צו געגנערשאפט פאר פרעזידענט זייער ריםען

 אלם אמט זיק אז גע׳טענה׳ט, האבען זײ אר1 מוניםםען,
 ערםילען צו אים שטערם א. אי. סי. דער פון סעקרעטאר

 אינטערנעשא־ דער פון פרעזידענט אלם פליכטען זײנע
 אװעקצונעמען אים שאד א איז עס װי אזוי און נעל.
 קערפערשאפם, צענטראלער דער אין ארבעס זײן פון

פרעזידענט... אלם אנדערען אז מען.ערוױילען דארף

 אץ פאליטיק די 1אי סטאר גימבעלס אין סטרײק דער
ױניאן עמפלאים ריטעיל ענד האלסעיל 'ונײטעד דער

 אנ־ די פון םטרייק טאגיגער צוואנציג און פיר א •
 אויך האט סטאר דעפארטמענט גימבעלס אין געשטעלטע

 דעם פון ערווארטען קען מעז וואם געװיזען מאנאט דעם
 ױניאנס. די אין פראנט פאראייגיגטען קאמוניסטישען

 סטרייק געוױינליכער א געווען איז אלײן סטרייק דער
 אגרי־ דעם באנייען בײם פאדערונגען עקאנאמישע פאר

 פאדע- זייערע פון טייל א האבען ארבעטער די מענט.
 סאר־ איז ארנעסם־צייט די געוואוגצן. אויד רונגען
 וואך. א םעג םינף שםונדען׳ פערציג צו געווארען קירצט

 ױניאן־שאפ. מאדיםיצירטען א געקראגען אויך האבען זײ
 דער צו באלאנגען װאם אנגעשטעלטע די אז הײסט, דאם

 דער װי לאנג אזוי גוםשטייענד בלײבען מוזען ױניאן,
 צו נים באלאנגען װאס די קראםט. אין איז אגרימענט

 די אנצושליסען. זיך געצוואונגען ניט זײנען ױניאן, דער
 אוםן דער געווען איז סםרייק אין פאליטיק קאמוניםטישע

 מאנעװרעם די און געװארען גערופען איז עם אזוי װי
 סטרייק־םיטואציע די אויסצונוצען קוליםען די הינטער

 דעפארטמענט די פון פאראײניגונג א לעגאליזירען צו
 קעפ די איבער קערםערשאפט אײן איו לאקאלם םטאר

 אנם־ וועלכע ױניאן׳ דער פון באאמטע גענעראל די םון
םאראיעיגונג. די אנערקענען צו זיך זאגען

 קײן נים איז םאראייניגונג דער וועגען םראגע די
 צענט- די פאליטישע. אינערליד א נאר אינדוםטריעלע,

 םון הענם די אין איז ױניאן דער פון קערפערשאפט ראלע
 סטאר דעפארטמענם די אין קאמוניםטען. די םון געגנער

 אנהאלט. בעםערען א ?אמוניםטען די האבען לאקאלם
 אינםערנעשאנעל, דער םון םרעזידענט דער וואלטשאק,

 דע־ די םון םירער דער מייקעלםאן, רעכםער. א איז
 םון אגענט ביזנעס און אנגעשםעלםע םטאר פארטמענם

 םארשטאר־ צו כדי לינקער. א איז לאקאל, גימבעל דעם
 אינטערנעשאנעל׳ דער אין לינקע די סון כח דעם קען

 די פאראייניגען צו באשלאםען קאמוניםטען די האבעז
 אנ־ םםאר דעםארטמעגט ארגאניזירםע אלע סון לאקאלם

 האט עקזעקוםיװ גענעראל די איינעם. אין געשטעלםע
 א געבען צו אנםזאגט זיד אורזאך, זעלבער דער םאר

 אים וױל און לאקאל נײ־םאראייניגםען דעם טשארטער
אנערקענען. נים

 דעפארםםעגט גימבעלם אין אגרימענט דער װען
 קאםונים־ די האבען אויםגײן, בײם געהאלטען האט םטאר

 די צוױנגען צו הכושר שעת א איז עם אז געטראכם. טען
 דעפארםמענם דעם אנערקעגען צו באאמםע גענזמ־אל

 גע־ די האבעז באאמםע, גענעראל די לאקאל. םםאר
 אויב און םםרײק, א שעדיגען װעלען ניט וועלען וואוסט,

 װע־ לאקאל■ דעם םון װערען גערוםען װעט םםרײק א
 ארונםערשלינגען. מחען עם באאםםע גענעראל די לען
 גערופעז און געםראכם נים לאמ דעריבער האבען זײ

סםרײק. דעם
 רע־ אמת׳ע אז וױ געפירם זײ האבען םםרײק דעם

 אנטא־ צו געשםרעבם האט פובליםיםי זײער וואלוציע.-
 נאר םםאר׳ דעם פון פארװאלםונג די נאר נים גאניזירעז

 זײ אײגענםיסער. םםאר דעיארםמענם אנדערע די אײד
 זאל םםרײק דער אז דערצו, געבראכם שיעור עם חאבען

 װאס עםענםליכקײם׳ דער פון םיםפאםיע די פארלירעז
ל איז  גע״ סדוגדעזבא עס איז *נגעשםעלםע סםאר ®ח מ

 געװען זײגען םםרײק אין הײפם־מאכער די םערליך.
 פון פאכערס צאל א און קױרען עףואדזש און קוױל םײק
pyroron זייצר קאונםיל. אינתםםריעל סיםי דעם n

-----------------------------^ 1941 אקטאב.,
 האבען לאקאל םאראײניגטען דעם לעגאליזירען צו אבער

 אנער־ ניט אלץ נאד איז לאקאל דער דערגרײבט. ניט זײ
 אנגעשטעלטע ווערהויז די און אםים, גענעראל פון קעגט

 פון אוועקגעריסען זיך האבען סירמע, זעלביגער דער פון
 ארענדזשע־ באזונדער א געמאכט און לאקאל םטאר דעם

גענעראל־אפיס• םון צושםימונג דער מיט מענט
 לײנטע און װאוקס צױשנעלען פון געפאר די

דערגרײכונגען
אומגעזונט״. איז צו, ״וואם :מען זאגט אידען בײ

 און וואוקם דעם אויף אויך ריכטיג איז װערטעל דאס
 דערגרייכונ־ די אויף און ױניאנס די פון אויםשפרײטונג

 צו־שנעל, װאקסען ױניאנם װען ארבעטער. די פון גען
 אן צו־לײכט׳ געװינסען דערגרייכען ארבעטער די ווען

 גע־ אמאל װערען עס קען אנשטרענגונגען׳ איבעריגע
ױניאנם. די פאר פערליך

רא־ דער אויף אנגעװיזען פריער שוין האבען מיר
 איז ױניאן די ױגיאן. ארבעטער עלעקטריקאל און דיא
 *יל געוואקסען אומגעהײער יאר לעצטען פון משך אין

 צוגעקראגען האט זי מיטגלידער. אירע פון צאל .דער
 מיטגלי־ נייע 116,000 ארום יאר לעצטען פון משך אין

 װען צאל. גאנצער איר פון דריטעל א איבער אדער דער,
 םינף בלויז איז ױניאן גאנצע די אז זינען, אין האט מען
 די ווען מײנט. דאם װאם באגרײםען מען קען אלט, יאר

 פון דורכאויס באשטײט כמעט מיטגלידערשאםט גאנצע
 אין טראדיציע. אן און ערפארונג אן רעקרוטען נײע

 אליין ױנאנם די סײ זײנען ױניאנם אנדערע פילע
 עקא־ אויפ׳ז ארבעטער די פון געװיגםען די םיי און

 לעיבאר פון רעזולטאט אלס געקומען געביט, נאמישען
 ארביטרײטארס, פון באשטימונגען אדער וואלען באארד

 אלײן. ארבעטער די מצד אנשטרענגונג איבעריגער אז
 פרא־ די םארלירען ארבעטער די אז איז, רעזולמאט דער

 וואס און געזונט איז עס וואם פארגעםען און פארציע
שעדליך.

 געװארען גערוםען זײנען וואם סטרײקס צאל א
 ער• אין מאנגעל דעם םון רעזולטאט א זײנען לעצטענם,

 אל־ דער געבראכט האבען זײ טראדיציע. און פארוגג
 לאנ־ אין שאדען מער באוועגונג ױניאן טרײד \.עמײנער

 דער בריינגען קענען זיי וואם געװינסען, די װי לויף גען
 ווען אפילו ארבעטער גרופע קליעער פארהעלםביםמעסיג

םאדערונגען, זייערע אלע געװינען מאמענטאן זאלען זײ
 םטרייק דער איז םםרייקס סארםען די אט פון איינער

 (מאטראזען ױניאן םיעםערערם אינםערנעשאנעל דער פון
 םאר מאטעריאל צו שטעלען וואם שיפען די אױף ױניאן)

 קאריבעאישען פון אינזלען די אין רעגירונגס־באזעם די
 איז זי נייע׳ קיין נים איז ױניאן די אט ים־אױםגוס.

 מלחמה־ דער זינט לעצטעגם געוואקםען שטארק אבער
 דער רעגירונגם־פאליםי. נייער דער און אויםלעבונג

 קאמ־ די צװינגען צו געווארען גערוםען איז סםדייק
 די אין שיסען םירען וואם מאטראזען׳ די צאלען פאגיס

 די װי פונקט באנום, מלחמה א אינזלען, קאריבעען
 די אין שיפען םירעז וואם מאטראזען די קריגען עס וואם

 מלחמה־ די דא איז עס וואו האפענם אײראפעאישע
געםאי

 בעםערע צו בארעכםיגט זײנען מאםראזען די אז
 צוויים־ ניט קײנער ײעט קריגען׳ זײ וואם די װי שכירות

 אויף מעכערונג אלגעמײנע אן פאר םאדערונג א לעז•
 םאדע־ נאםירליך. געווען דעריבער וואלם שכירות די

 האםענם, אין מלחמה־געפאר צוליב באטם א אבער רעז
m אן בלױז איז נישםא, איז געםאר אזא װאו o ’iK און 

 פאר־ די אםשםעלען און םםרײק א דעם צוליב רופעז
 םון צייט א אין רעגירונג דער םון ארבעם םײדיגונגם

 וואם דעם׳ צו םירעז געמחט האט געסאר׳ גאציאגאלער
 דרײ איבערגענומען האט רעגיתנג די געםירט. האט עם
 מיט געשיקט זײ און שיםעז םארסםרייקםע די םון

 מאטראזען דער םון עקזיםטענץ די םטרײק־ברעכער•
 אזא דורך געםאר אין געװארען געשטעלט איז ױניאן

 גע־ די געװארען פארגרעסערם אויך איז עם האנדלונג.
 שע־ װעם װאם לאגד׳ אין געזעצען אנטי־ױגיאז סון םאר

 בלױז זוכען רעאקציאנערעז די ױניאנם. אלע דיגעז
אױםרײד. אזא

 מרך געװאונען גישם גאר אויך האבען ארבײםער די
 זײ זײנען רעגירונג דער םון דתק אונטעח םטרײק. חנם

 און ארבײם דער צו צוריקצוגעהן געװארען געצװאונגען
מעדיאײשאן. אויף זיך פארלאזען

 מאנאט דעם איז אזא םםרײק נארישער צװייטער א
 אין ײניאו עלעקםרישענם דער פון געודארעז געײפען
 ארױםגעקומעז איז םםרײק דער םיזורי. םיםי, מנזעס

 אנצוהאל־ געזוכם האם קאמפאניע די װאס דעם, צוליב
 איר האם כאארד לעיבאר די קאממגי־יוגחמ. א סעז

קאםי די אץ קאםיאגי־ית^׳ די אױטצולמז מפיילעז

 א אונםער זעלבע די ארגאניזירם גלייד האט פאניע
ג געװען אלזא איז עם נאמען. נייעם עו  די פאר גרונט ג

 האבען זײ סטרייקען. און פארביטערט זיין צו ארבעםער
 איבער פון שטאט א איבערלאזען אז פארגעסען- אבער

 אן באלײכטונג, אן איינוואוינער טויזענט הונדערם פיר
 נוגע איז האספיםעלער, אן און סטריט־קארם אן וואסער,

 דער אויך גאר קאמפאגיע, עלעקטריק דער בלויז ניט
 לאנד אין ױניאן־פרעםער די באפעלקערונג. גאנצער
 אר־ און ױגיאנם געגען אגיטאציע בעםערע קיץ דארפען

 טרײד 'גאנצע די האבען. ניט בעםער־ארגאניזאציעס
 נארישע אזעלכע פאר לײדט לאנד אין באװעגונג ױניאז

האנדלונגען.
 אויפ׳ן געװארעז צוריקגערופעז איז םםרײק דער

 בראדער־ דער פון פרעזידענט גענעראל דעם פון באפעל
בראון. דזש. עדווארד ווארקערם, עלעקטריקאל אװ הוד

 — אמביציעם פערזענליכע או̂ן פאליםיק געוױםענלאזע
ױניאנס די פאו געפאו א

קײג־ איז באװעגונג ױניאז טרײד אמעריקאנער די
 דער אמביציעס. פערזענליכע פרן ריין געװען ניט מאל

 גע־ אריגיגעל זיך האט װעלכע א״ אי. םי. די וואס פאקט
 אמעריקאן די מאדערניזירען צו קאמיטע א אלס גרינדעט

 ארגאניזא־ איר צופאםען און לעיבאר אװ פעדעריישאן
 אינדוםטריען, פראדוקציע מאסעז די צו סארמע ציאנס

 ױגיאן־באװעגונג דואל א אין געווארען פארוואנדעלט איז
 ארגא־ ד׳י פון ױיען די אין ברידער־קריג א געבראכט און

 רעזולטאט א גראד הויכען א ביז איז ארבעטער׳ ניזירטע
 פאליטיק געװיםענלאזער און אמביציעם פערזענליכע פון

^ געװיסע מצד ר  אבער׳ לעצטענס ױניאן־םירער. ט
 םאר־ אמביצעם די זײנען באדינגונגען, נייע די אונטער

 געװיםענ־ געווארען איז פאליטיק די געװארען׳ גירעסערט
^ דער פאר גצפאר די אוז לאזער ר  באוועגונג ױניאן ט

פארשטארקט. םיל זיך האט
 פעו־ד־ געװיסענלאזען םון אילוסטראציע גוטע א

 זען געקענט מאנאם דעם נןען האט פאליטיק האנדעל
 די און לואים ל. דזשאן צװישען פארהאנדלונגען די אין

 דער פון קאנווענשאן קומענדער דער װעגען קאמוניםטען
 דעטראיט אין ערעפענען זיך דארף װאס א״ אי. סי\
נאוועמבער. םען17 דעם

פירער־ דער אין אז באוואוסט, אלגעמײן איז עם
 שפאל־ שארפע א פאראן איז א. אי. םי. דער פון שאפט

 רעגי־ אמעריקאנער דער פון נאכםאלגער די צװישען טוגג
 םון געגנער די און דיעל גױ דעם אונטער פאליטיק רונגם

 אנ־ װערעז ערשטע די אדמיניסםראציע. רוזײעלט דער
 צוױיטע די און הילמאן, םידני פרעזידענם םון געםירט

 היל־ דער פון הויפט־שטיצער די לואים. ל. דזשאן םון
 די ױניאניסטען. טרייד מעםיגע די זײנען גרופע, מאן

 קא״ די אויף געשטיצם איצט ביז זיך האט גרוםע לואים
̂ס סירער׳ אדץ ^רגזזגיזזןגיעס די אריףkit •kkkkkkk IMMU kkkkkk tekkl kte kkkk ktlkMUttkutkta am Akktk ■און דאמינירט׳ האבען די וואס ױניאנם, די און מוגיסטען  געררעז יגען” דד
 וואר־ מײן ױגײטעד לואיס׳עס אויף םינאנציעל געװיזען

ױניאן. קערם
קאמוניסטען, די און לואים׳ען צװישען שדוך דער

 אויף נאר חלילד״ ליבע אויף ניט באזירם געװען איז
 אנפאל נאצי דעם ביז אויםרעכענונגען. פראקטישע

 גע־ קאמוניסטען די זײנען סאוועטעךפארבאנד, אוים׳ן י
 אמע־ דער פון פאליטיק אויםלענדישער דער געגען ווען

 אין געםערליך איז וױדער לואים רעגירונג. ריקאנער
 אלץ׳ געגען דעריבער איז און רוזוועלט׳ן אויף כעם
 גע־ צדדים yT’n האט דאם טוט. פרעזידענט דער וואם

 און נאי לינדבערג, װהילער, פון וײיען די אין טריבען
 אי. םי• דער אינערהאלב איזאלאציאגיםטען. אנדערע די
 די הילמאנ׳ען. גיט_ליב צדדים ביידע האבען װידער, א.

 אמאלגא־ דער אין וזשבונות אלטע איבער קאםוניםטען,
 א םאר ארבעטען זיין איבער — לואיס אמ מײםעד

 אפ־ םאר און ל. אװ ם. א. דער מיט פארשטענדיגונג
 די מים לואיס׳ען צוױשען ברודער־קריג. דעם שטעלען

 הא־ די גער.ערשט_מארמאני- דעריבער האם קאמוניםםען
 האט ער און א• אי• םי• דער אין לואים׳ן געשםיצט בעז
 םארםאלגם ער װעלכען םטאליניזם. זייער געווען מוחל זײ

 ווארקערם, מײן ױנײםעד אײגענער זײן אין שטארק גאנץ
 פאנאנדער־ צו ײד געלעגענהײם א געגעבען זײ האם און

ױגיאנם. א. *י. םי. נײע די אין שפרײםען
 םא־ אוים׳ן היטלער׳ן םמ איבערםאל דעם מיט

 ■ארטיײ געביםןנער דער מיט אח וועםען־פארבאנד
 קע״ קאמוניסםעו די אז לאגע, א געשאםען זיך האם ליניע,

 איזאלאציזם זײן אין לואים׳ען םיט מיםגײן ניט טער נעז
 דער רוזוועלט• ירעזידענם אויף אנםאלעז זײגע אין און

געפאר• אין געװאחמ געשםעלם חנריבער איז שיייד
ײנימ־אא* אינערליכע די אבער אנבאלאנגט װאט

 דעם אײנער זיד זײ זײנען 4 אי. םי. דער פח לינױק
צאל א איז. עס װעז װי םער איצםער נױטיג צװײטען
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 אפהענגיג פינאנציעל געווען פריער זײנען וואם ױניאנס

 אויף געשםעלט לעצםענם זיך האבען לואים׳ען, פון
 נים דעריבער שױן קען מען און פיס אײגענע זייערע

 ױנײ־ דער אין אפילו אמאל. װי זיכער אזוי ױי מיט זײן
 א הערשט ױניאן אײגענע לואים׳עם ווארקערס, מייז טעד
 פאלײ לואיס׳עס מיט אומצופרידענהיימ שטארקע גאנץ
 פון םטרייק א צו מאנאט דעם געקומען איז עס אז טיק,

 נייע לואיס׳עס געגען מײגערם טויזענט צוואנציג איבער
 שטארק דער פון פאל אין איז דאם טעקםעס. און דױס

 רעווא־ א נים שיעור ױניאן, מײנערם צענטראליזירטער
 זײנע װאם װיסען׳ קען װער הײנט לצלן. רחמגא לוציע

 ? קאנװענשאן א בײ אפשפילען אים קענען דעלעגאטען
 קאמונים־ די אויף דעריבער איז האפענונג אײנציגע זייז
 קאמוניםטען די ױניאנם. דאמינירטע זײערע און טען

 מא־ פראנט פאראײניגטע אלע טראץ אז װײםען, װידער
 אין שאנם מינדםטען דעם גיט דאך זיי האבען נעװרעס,

 םליגעל לואיס דער אויב באװעגונג, ייניאן טרײד דער
 פירערשאםט די און קאנװענשאן דער בײ פארלירען זאל
 אנהענגער. הילמאן די פון הענט די אין ארײנפאלען זאל

 געגיט אױם׳ן פשרה םין א דעריבער זומען צדדים בײדע
 פאר־ קענען צו אום פאליםי אינטערנאציאנאלער דער פון

פאראײניגט. שטיין װידער און רים דעם לאטען
 קאמו־ גרופע א האבען דערװאוםט זיך האט מען װי

 ארײנגעלײגם זיך א. אי. םי. דער אין סשרתים ניסטישע
 און קאמוניםםען. די און לואים׳ען צװישען שלום א אין

 קאמפראמים־רעזאלוציע פארעװע א פארגעלײגט האבען
 קומענדער דער פאר פאליטיק אינטערנאציאנאלע איבער

 רעזא־ זעלביגע די איז קאמפראמיס דער קאנוועגשאן.
 גע־ אגגענומען מינום לעצטער דער אין איז װאס לוציע,
 אין ױניאן ארבעטער אויטאמאביל דער בײ װארען

 דאס — געמאכט שלום האט מען װי נאכדעם באפלא׳
 גדגען אוז רוסלאנד אוז ענגלאנד שטיצען פאר הייםם

 שלום־מאכער די קריג. אין באטייליגונג אמעריקאם
 מײן, דער םון פרעזידענם ראבינסאן׳ ריעד געווען זײנען

 ברידזשעס הערי ױניאן, ווארקערם םמעלטער און מיל
 ױניאן, ווערהויזמענם און לאנגשארמען קאליפארניער פון

 מײק און ױניאן מעריטיים דער פון קארען דזשאזעף
ױניאן. ארבעטער םראנםפארט דער פון קװיל

 פלאן: דעם דערוױילע שםערען בלויז זאכען צוױי
 צוםרידען ניט פארטײ קאמוניםםישע די איז ערשםענם

 אויסגע־ אן וױל זי וױיל רעזאלוציע, פארעװער דער מים
 ליניע. נייער דער לויט מלחמה־רעזאלוציע, שפראכענע
 צו־שנעל צייטוגגס־רעפארטערם זיך האבען צװײטענם,
 לו־ יט5 פאסם עם און קו־האנדעל דעם װעגען דערװאוסט

 קאמםרא־ אזוינע אין אריינצולאזען זיד אפען איס׳ען
 געלייקענם, באלד טאקע האבען קארען און קװיל מיםעז•

 פארהאנדלונגען• די אין האנט א געהאט האבען זײ אז
 נאך ווארטען מוזען מיר װעלעז ווערען, װעט דערסון װאם

אויסצוגעםינען. יואכעז עטליכע
שניט אנדער אן פס גשויסענלאזיגקײט

 מאגאט דעם האט ױניאן אינטערנעשאנעל אן גאך
 כבוד גרויסען צו קיין האט וואס קאנװענשאן, א געהאט

צוגעגעבעז• ניט באוועגונג ױניאן טרייד דער
 דער םון קאנווענשאן דער וועגען דא רעדען מיר

 איז וואם ױניאן, לעיבארערם קאמאן און קעריערם האד
 לואים, סיינט אין מאנאט דעם געווארען אפגעהאלטען

 קאנווענשאן קייו געהאט נים האט זי װי נאכדעם
.1911 זינט

 קע־ האד די דרוקםעלער. קיין ניט איז עם ניץ,
 פאר קאנווענשאן קיין געהאם ניט האט ױניאן ריערם
 פרעזי־ איצםיגער דער מער גאך יאר. דרײםיג גאנצע
 און וױיס־פרעזידענען זיינע אלע און ױניאן דער םון דענם

 זײנען םעקרעטאר דעם םון אויסנאמע דער מיט באאמטע
 קאנװענשאן. קיץ פיז געװארען עתועהלט ניט קײנמאל

 פתי־ אלם געווארען באשטימט 1926 אין איז סארעסקו
 םץ צוואה א לױם באארד, גענעראל ןער םון זיןענט

 די ױניאן. דער םון פרעזידעגט םארשםארבעגעם דעם
 יעדעם וױים־פרעזידענטען די ערוועהלט אויך האם באארד

■לאץ. א געווארען לײדיג איז עם ווען מאל,
 יאר דאם נאך האלם עם אז מעגליך, גאנץ איז עם

 שםארקע א נים װען קאגווענשאן, קײן געװען נים אייד
 געריכט אין געגאנגען איז וואם ױניאן׳ דער אין אפאזיציע

 געל• די םון חשבמ א פאר באםעל א ארױסגעקראגען און
 באשםימם אמ װאם 4om םעמױל געװיםער א מאם דער.

 האט .1937 איז 17 לאקאל םון רעסיװער אלם געויאחח
 חשבמ• קײן ניםא איז עס װעלכע םון אח ארײנגענומעז
 גע־ האגדלונג ענליכער אן םון געפאר די אויםצומײדען

 די געודאחמ געתםען איז אינםערנעשאנעל, דער גען
קאנװענשאן.

 פירער־ דער אין עגדעתגג קײז »ז זיד׳ פארשםײם
םול־ האס מארעםקו געווארען. געמאכט נים איז שאפט
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 כאראק־ דעם געטראגעז מער האט ס
 װי קאנװענשאן קלײנער א פון טער
 דער פון מיםינג געװעהנליכען א פון

עקזעקוטיװע. גענעראל
 זינט זזדשים פינף קאנפע די פאר

 עקזע־ גענעראל די וואס מישיגג, דעם
אפגעהאלטען אפריל םוף האם קוטיװע

 דער אין פאסירט זאכען סך א האבען םיטי אםלאנטיק אץ
אנגע־ זיך האבען עס און איר ארום און אינטערנעשאנאל

 אן אויף געווארט האבען וואס פראגען, םך א קליבען ,
 א געווארען דורכגעםירט צייט דער פאר איז עם ענטפער. ’

 דרעם־אינ־ דער אין קאמפײן ארגאגיזאציאנס גרויםער
קליי־ פרויען דער פון צוױיגען אנדערע אין און דוסטריע

 געווארען אײנגענומען זײנען עם און אינדוםטריע דער
 פאר זיינען עם פעםטונגען. אנטי־ױניאן שטארקע גרויםע

 פאר־ אין אגרימענטם םך א געווארען באנײט צייט דער
 די און ױניאן דער צװישען לאנד פון טיילען שיידענע

 עם ארבײטער. די פאר געװינםען נייע מים באלעבאםים
 קליידער פרויען דער םון צווייגען אלע אין כמעם זיעעז

 אינטער־ דער םון קאנטראלירט װערם וואם איגדוסטריע,
װיידזשעם. אין העכערונג געווארען געוואונען נעשאנאל,

 דעם םאר זאמלונגעז די געווארען פארענדיגט זיינען עם
 אריינ־ האבען וואם קרבנות, מלחמה די העלפען צו םאנד

 םיטיגג דער און דאלאר טויזענם 300 איבער געבראכם
 צוטײלט זאל געלט דאם װי באשםימען געדארםט האם

 איז היטלער אז םאםירט, צײט דער פאר האם עס ווערען.
אינטער־ דער אין איז עם און רוםלאנד סאוועט באפאלען

 איד וועגען פראגע די גצוגארצז צןגעהויפגי-אולנאעשאג -
 די אט חוץ א און לאגע. געענדערטער דער צו שטעלונג

 אגגעקליבען זיך האבען םראגען און פאםירונגען גרויםע
 אזא םאר נאטירליך איז דאם וױ קלענערע״ םערערע

g k אינ־ די וױ ארגאניזאציע פארצווײגטער םיל און גרויסער 
\ M גע־ מיטינג דער םאקע האט דעריבער איז. סערנעשאגאל 

V אינםע־ םיט רײך געװען איז ער און טעג פיגף דױערט 
דעבאםען. אינהאלטסםולע און רעםאנטע ד

 מיט אסנעםאנגען געװעהנליך װי זין■ האט מיםינג דער
 ער וועלבען אין דובינםקי, פרעזידעגט םון באריכט דעם
 דעם איבער איגעחיכט אלגעמײגעם אן געגעבען האט

 וואם דעם, װעגען אוץ אינםערנעשאנאל דער םון צושטאנד
חדשים׳ פינף קנאפע די פאר פארגעקומען איז איר אין

 אין עקזעקוטיװע געגעראל דער םון מיםינג דעם זיגט
םיטי. אםלאנםיק

 אקטױוע זעהר געווען זיעען חדשים םינף לעצטע די
 פרעזידענם האט ױניאן, .דער םאר ערפאלגרײכע און

 ער־ געווען זייגען זײ באריכט. זײן אנגעםאנגען דוגיגםקי 4
 ארבייט ארגאגיזאציאנס *ו שייך איז וואס סאי, פאלגרײך

 םארדיגםםען די און וױידזשעס די העבערען אין סאי און
 דערביי רעכענט ער ױניאן. דער םח מיטגלידער די סון

 געוואונען זײנען וואם וױידזשעס, אין העכערונגען די אוים
 אינ־ דער פון צויייגעז םארשיידענע די אין געווארעו
 װי הויך אזױ זיינען זיי שטעדט, םארשידענע איז דוםטריע

 זיי זיינען םאלען אײגצעלנע אין פראצענט. 15 ביז 8 סון
מיט־ 250 ארום האבען אלגעמיין איז העכער. באדײטעגד

 װידער איז און קאגווענשאן די קאנטראלירם שםענדיג
 רעוואלוציאגעחגו׳ די פרעזידענט. געווארעז ערוױלט

 םאראנד־ די געגעז באקלאגען זיך געגאנגען זיינעז וואס
 םון גרין פרעזידענט צו אינםערנעשאנעל דיער אין קעם
 בא־ די באקעמםעז פרובירט אויד און םעדעריישאן, דער

 שווארצען א געכאםט האבען קאנווענשאן, דער גײ אמםע
 ארוים־ מעז האם (איינעם פלאץ אוים׳ן גלייד טאקע םוף

 און םםרעםשער) א אויף קאגווענשאן־זאל םון געטראגען
 פאר זײ אנצוקלאגעז געווארען באשלאםען איז איצט

ױניאז־דיםציפלין... די ברעכען
 ױניאן א איז דעמאקראטי םארם דעם אױף פירושים

נױםיג. גים זיך״ דוכט זײגען,
 די איז אלץ םון מער אבער פארדריסט עם װאס

 צו געקומעז איז װעלבער גרין׳ *רעזידענט פון האלטוגג
 געהאם נאך אץ דרשה א געהאלםען קאנװענשאן, דער
 די אויף ײניאן־םירערשאםם. דער לױבען צו מוט דעם

 האגען וועלכע דעלעגאםען, אפאזיציע די םון קלאגען
 אז געזאגם׳ זײ גרין האם לאקאלם, זעכציג מאגהארסרפ

 יוניאךאנגע־ אינערליכע די אין מישען גים זיך קען ער
 װאס ״דעפאקראםי״ איז זיך« דוכט דאם׳ לעגענהײםען.

ך גרעגלצט חסקרײ^ מים זי

 העכערוגג א געקראגען אינטערנעשאנאל דער פון גלידער
װײדזשעס. זייערע אין

 איבער׳ן ערטער מערערע אין אז אױך, יאריכטעט ער
 שטונדען 40 געװען נאך איז ארבײטם־װאך די װאו לאנד,

 האלב א און 37 אויף געװארען פארקלענערט זי איז
 אין ארבײטער די פון געװינםען די צװישען שטונדען.

 אגרימענטם נײע די אין אויך װי אגרימענטס באנײטע די
 םרעזידענט שםרײכט געװאו־עז, געשלאסען זיינען װאם

 וואקאציעם׳ באצאלטע — אונםער באזונדערם דובינסקי
 טויזעגט 80 ארום איצט שוין געניםען עס װעלכע פון

 זיך שטעלט ער אינטערנעשאנאל. דער פון מיטגלידער
 ארגאניזאציאנם עדפאלגרייכער דער אויף אפ אויםפירליך

 לעצ־ דעם אין געווארען דורכגעפירט איז װאם ארבײט,
 אינ־ דער פאר געוואונען האט װאס און יאר האלבען טען

מיטגלידער. טויזעגט דרײסיג נייע טערנעשאנאל
 װעגען אײנצעלהײטען איבער גיט דובינםקי פרעזידענט

 דער פון געווארען געוואונען זיינען װאם םטרייקם די
 מילם ניטינג רײכע און גרויםע די אין אינםערנעשאנאל

 אז האפענונג, זיין אויס דריקט ער און סאוטה דער אין
 אינטער* דער םון װערען געמאכט װעלען געװינסען נײע

 םאראז דארטען זיינען עם וױיל סאוםה, דער איז נעשאנאל
 ניט־ױגיאן די ארגאניזירען צו צזעגליכקײטעז גרויסע

 אינטערנע־ די און פארבליבען נאך זײנען וואם שעםער,
 הויכען א זעהר סאוטה דער אין געוואונען האט שאנאל

 םאוטה דער אין האט אינטערנעשאנאל די פרעםטיזש.
 אלע ײי אינדוםטריע, נאדעל דער אין מיטגלידער מער

 אז ערקלערט, דערבײ האט ער צוזאמען. ױניאנס אנדערע
 גאנצעז איבער׳ן פאדאן נאד זיינעז אפשאצוע יןזי לויט
 קלײ־ פרויען דער אין ארגייטער םויזענט 75 ארום לאנד
 ווערען. ארגאניזירט נאך דארפען וואם אינדוםטריע, דער
 ארגא־ נאד וועלען טויזענט 25 ניז 20 פון אז האפט, ער

 מען וועט איבעריגע <י םאר און יאר דעם ווערען גיזירם
קאמפיין. ארגאניזאציאנס ספעציעלען א שאםען דארפען
 פרעזידעגט זיך שטעלם באריכט, זײן םון םוף צום

 װי אדער קריגען צו װי םראגע דער אויף אפ דובינסקי
 אינםערנעשאנאל. דער םאר טוער ױניאן נײע צוצוציהען

 פארױאלטער און ארגאניתערם פאסענדע האבען דארף מען
 אינטערנעשאנאל די קריגעז• צו זיי שװער איז עם און

 צוצוגרייםען ארבייט דער צו נעמען זיך דעריבער דארף
 ארגאני־ גרויםער איר פאר נויטיג האט זי וואס מענשען
זאציע.

 באריכט אלגעמײנעם דובינסקי׳ם פרעזידענם נאד
 וױיס־פרעזי־ די באריכטען דערגאנצונגס געגעבען האבעז

 באארדס, דזשאיבט םון םארוואלטער זיינען וואס דענםען׳
לאקאלס. אדן דיםםריקםען

 פרעזידענטען וויים די באריכטעט האבען יארק נױ פון
 קאםאנע אגטאני און ברעסלאו ױסף םײנבערג, ישראל

 האכמאן, דזשולױם ;באארד דזשאינט קלאוק דער פאר
 מענעדזשערס, לאקאל די און מענעדזשער גענעראל
 קאהען מעקם און זימערמאן טשארלס אנטאניני, לואידזשי

 גודם וױיט פאר׳ן שאר םעמױעל ;טרייד דרעס דעם פאר
 דרעםמאכער; םשילדרען די פאר גרינבערג הערי ;טרייד

 אץ לאקאל קאוט אינםענםס די פאר העלער דזשײקאב
 מאבער וױיםט און בלאוז די פאר קריינדלער טשארלם

 אונטער איז װאס מארקעט, באלטימאר דעם פאר אויך און
 םון מענעדזשער נאגלער׳ פרעזידענט וױים אױםזיכט. זיין

 װעגען באריכטען די ערגענצט האט 10 לאקאל קאטערס
 םון קאטערם די וױיל יארק נױ אין טריידס אנדערע אלע
 ער און לאקאל זעלביגען צום באלאנגעז טריידס אלע

 און פארהאנדלונגען אלע די אין דעריבער זיך באטײליגט
 יארק נױ ארום געגענדעז די אין ױניאנם די פאר קאמפען.

 םין מענעדזשער וואנדער׳ הערי באריכםעט האבען
 רייזבערג, עלייעם און דעפארטמענט םאון אוו אוט איםטערן

 דעםארטמענם. טרײד גארמענט קאטאן םון מעגעדזשער
 ביאליס מאריס באריכטעט האבעז מיטעל־װעסם דער פון
 פון קאםאװסקי אברהם און אומגעגענד און שיקאגא םון

 םאוטודוועםט דער םון שטעט. ארומיגע די און קליװלאנד
 םילא־ םץ פערלשםיין. מייער באריכט א אפגעגעבען האט

 און םרײד קלאוק פאר׳ן רובין חשארדזש — דעלםיע
 םון טרײד. גארמענט קאטען און דרעס «ון אטא סעמיועל
 דער איבער לױויי לואים באריכטעם האט קאוסם פאסיםיק

 און געגענד יענעם פון שטעט זײ אין לאגע אלגעמײנער
 אין קאמפעין ארגאניזאציאנם דעם װעגען םעםאםא ראח

 לאס־ אין סריידם גארמענט קאםען און ספארטוועיר די
 דער וועגען באריכטעט האם לואיס,קרעימער אנדזשעלעם.

באסםאן. אין לאגע

 קלאר איז פרעזידענםען וױים די םון באריכטען די פון
 איבער ארבייטסלאזיגקײם פון געפאר די אז געווארען,

 געוױסע ארויסצוגעבען זין־ אנטזאגט רעגירובג די וואס דעם
 םארזיכע־ צו אום געבו־ױך. פרױואטען פאר מאטעריאלען

 איז אינדוסטריען, מלחמה די פאר מאטעריאלען די רען
 איצט שויז געגלױבט. האבען פילע װי ערנםטער פיל

 םרויען די אין מאטעריאלען םילע אין מאנגעל א זיך פילט
 מאשין װי קריגעז׳ ניט קען מען וועלכע שעפער קליידער
 גע־ וואם ארטיקלעז ענליכע און זיפערם ,פינם, נאדלען

 םרא־ דער אין מאטעריאלעז אנדערע און קופער ברויכען
 אויף גרוים געפאר דער אבער איז הױפט דער דוקציע.

 מלחמה די פאר באשטימט איז טייל א וועלכעם םון רעיאן
 אנדערע פאר באשםימט װערט טײל א און אינדוסטריען

 םון געווארען געמאכט איצט ביז זיינען װאס ארטיקלען
 ווערט באזונדערם קריגען. ניט איצט קען מען װאם זייד,

אינדוסטריע. ניט־גודם די לאגע דער פון געטראפען שװער
 איז לאגע, דער איבער דיםקוםיע גריגדליכע א נאך

 און לאקאלען די אויםצופאדערען געווארען, באשלאםען
 די אונטערצוזוכען מארקעטס׳ אלע פון באארדם דזשאינט

 באלעבאםים, מים געשפרעכען דורך פלאץ אוים׳ן לאגע
 צושטעלען מים טאן צו האבען וואם אגדערע און םוחרים

 גענעראל צום דעם װעגען באריכטען און מאטעריאלען,
 ײירקען צו זען דאן וועט אפיס גענעראל דער אפיס.
 באשםימט זאל עס אז אגענטוו־ען, רעגירוגגם די אויף

 םרויען דער םאר נ&'טעריאלען מאם געניגענדע א װערען
 ארבייטםלאזמ־ אז אױםצומיידען אום אינדופטרי קליידער

פראספעריטי. מלחמה דער םון מיםען אין קײט
 אינ־ גודס גיט דער איגער דיסקוסיע דער פיז לויף אין

 אינטערנעשאגאל די אז געווארען״ באריכטעט איז דוםטרי
 צוגע־ מאנאטען עטליכע לעצטע די םון משך אין האט

 לאנד. איבערן לאקאלם ניט־גודם זיבעז נײע קראגען
 אינטערנע־ די וואם לאקאלם גיט־גודם צוױי די אנשטאט

 לאקאלס נייו דא איצט איז געהאם םריהער ד״אט שאנאל
טרײד. דעם אין ארבײטער פון

 א אפ גיט אמהעי׳ םרעדריק םעקרעםאר עקזעקוטיװ
 אינטערנע־ דער םון קאמיטעס םטענדיג די םון באריכט
 אויף געווארען אנגעװיזען איז באריכט דעם אין שאנאל.

 געמאכם יאר דאם האבען עם וואם םארשריט גרויסען דעם
 אינטערנע־ דער םון אינםטיטוציעס צוױי װיכטיגסטע די

 די וואם היים, זומער די הויז״ ״ױניטי די — שאנאל
 פענםילוױיניע םון בערג די אין אן האלט אינטערנעשאנאל

 צענ־ געזונדהײט דער םענםער׳/ העלטה ״ױניאן דער און
 דער םון מיטגלידער טויזענדער צענדליגע די םאר טער

 יוניאן דער האט באריכם, דעם לוים אינטערנעשאנאל.
 זײן םארגרעםערט שטארק אזוי יאר דאס סענםער העלטה

 אינםםיטוציע דער םון םאפולאריטעט די און טעטיגקײט
 דינען וואם פאציענטען צאל די ,אז געוואקסען אזוי איז

 און הונדערט איבער געװען איז געווארען באהאנדעלט
 האם הויז, ױניםי די אנבאלאנגט װאס טויזענד. םופצען

 דער און געםט, צאל גרעםטע די געהאט יאר דאם זי
 דעם באםרידיגען צו צױקלייז געווארען איז פלאץ

 געזוכט דארט האבען וואס מעמבערם םון פארלאנג
 בא־ דעריבער איז עס וואקאציע. זייער פארברײנגען צו

 קומעג־ דעם םאר פלאץ מער בויען צו געװארען שלאםעז
יאר. דען

 באריכ־ אויך האט אמהעי פ. םעקרעטאר עקזעקוטױו
 זעהן׳ צו וואשינגטאן אין באמיהונגעז דינע וועגען טעט

 גע־ א קריגען אויך זאלעז שעפער קליידער םרױען די אז
 מילי־ אויף באשטעלונגעז רעגירונגם די םון זזלק העריגען
 די אויך בדי מאכען, קענען זיי װאס קליידער׳ טערישע

 םײל א האבען זאלען אינטערנעשאנאל דער פון מיטגלידער
 ער־ געווען זיינען באמיהונגען זיינע ארבייט. דער פון

 שע־ קליידער םרויען די אז זיכער, איז עם און םאלגרייך
 באשטע־ די םון חלק געהעריגען א קריגען װעלען פער

פראצענט. צוואנציג ארום אומגעםער — לונגען
 ריםוירםש דעם םון דירעקטאר טעפער. לאזאר דר.

 צוגע־ האט אינטערגעשאנאל, דער םון דעפארטמענט
 אין לאגע אינדוםטריעלער דער וועגען באריכט א שטעלט

 םוץ ארביים און םארדיבםטען די וועגען םפעציעל און לאנד
ארבײםער. קלייחנר םרויעז די

נאך־ רעזאלוציע םרויער א אנגעגומען האט מיטינג דער
 ער־ זײנען וואס מארטירער ארבײטער נאתועגישע צעז די

 זײער אין בעםטיעם נאצישע די ®ון געווארען מארדעט
 נארװעגישע די פון וױדערשטאנד דעם ברעכען צו פאתוך
 האט רעזאלוציע די יאד• טיראנישען זײער צו ױניאנם

גאצי־טערדער די פארדאמט ווערםער שטארקםםע די איז

%

---------------------------h@{ i94i ׳אר,טאב.
 ארבײטער נארװעגישע די צו הילף פולע פארזיכערט און
םרייהײם. פאר קאמף זײער אין

 גענעראל די האט אויםגאבע לייכטע איבעריגם קײן גיט
 טויזענם 306 די םארטיילען צו געהאט עקזעקוטיװע

 פאנד דעם םאר געווארען געזאמעלט זייגען וואס דאלאר,
 ארגאניזא־ פארשידענע די קרבנות. מלחמה די העלפען צו

 ד״ילםם־ארבײט, דער אט מיט פארנומען זײנען װאס ציעם
 האבען. זיי װי פאנדען, גרעסערע אין אלע זיך גויטיגען

 האט ארגאניזאציע יעדע אז נאטירליך, דעריבער איז עס
 סומע, דער םון חלק גרעסערען וואם א קריגעז געוואלט

געזאמעלט. האט אינםעהנעשאנאל די װאם
 צי באשםימען געדארפט האם װעלכע זיצונג דער צו

 װערען פארטיילט זאל געלט דאם ארגאניזאציעם װעלכע
 ארגאני־ יעדע פאר װערען באשטימט זאל עם װיפיל און

 די איינגעלאדען עקזעקוםיװע גענעראל די האט זאציע,
 װעלכע ױניאנס, די פון פירער און מענעדזשערם לאקאל
 גע־ האבען און זאמלונגען די אין באטײליגט זיך האבען

 עטלײ ערםאלגרייז־. קאמפעין געלד דעם מאכען צו ארבײט
 געווען אנו־ועזענד דינען טוער לאקאלע צװאנציג און כע
 דער פון געםט געלאדענע עטליכע און זיצונג דער בײ

 בא־ האט עקזעקוםױוע גענעראל די באוועגוגג. ארבײטער
 םאלגענ־ די צו געלדער די פארנאגדערטיילען צו שלאסען

:סומען םאלגענדע די אין ארגאניזאציעם עלף דע
 און םיגף קריגט קאמיטע, דיםטריביושאן דזשאינט די

 די םון געליטענע די פאר הילף ;דאלאר טויזענד זיבעציג
 דאלאר; 50,000 — ענגלאנד אין באמבעס לופט נאצי
 35,000 — קאמיטעט ארבײםער אידישען דעם פאר

 קרבגות און כינעזישע פוילישע, די םאר הילף ;דאלאר
 מעדיצינישע ;דאלאר 16,000 — פעלקער אנדערע פון

 דער םאר דאלאר; 10,000 — רוםלאנד פאר הילף
 פאר׳ז דאלאר; 25.000 — ארגאניזאציע -או־ם״

 20,000 — סאסייעםי) עיד אימיגראנם (היברו *האיאם״
 פאר־ פראטעםטאנםישע און קאטאלישע די פאר ;דאלאר

 ;דאלאר 15XXX( — לענדער היים זייערע םון וואגעלטע
געםאנגענע מלחמה און אנטלאפענע איטאליענישע די פאר

קי־ייץ רויטען אמעריקאנער םאר׳ן ;דאלאר 35,000 —
 ױניאן טרייד אידישער דער םאר און דאלאר 15,000 —

 10,000 — ״הםתדרות״) (די פאלעסטינע אין באװעגונג
דאלאר. 305,000 אן םומע די טרעםט צוזאמען דאלאר.
 האט חלוקה דער «יט געווארען םארשיג איז מען װען

 דער פון םראגען אינערליכע די צו גענומען צוריק זיך מען
 זאל עם װען דעבאטע א אנטװיקעלט זיך האט עס ױניאן.

 אינ* דער םון קאנזוענשאז נעקםטע די װערען געהאלםען
טערנעשאנאל.

 אז ארויםגעשטעלט. גלייך זיך האט דעבאטע דער אין
עי מיט אלע זיינען עקזעקוםױוע דער םון מיטגלידער די  ד

ט איז עם אז מײנונג,  קאנוועג־ די האלטען צו ראטזאם ני
 פראגע די .1942 אין הייםט עם יאר. נעקסםען דעם שאן
 אפלײגעז קאנווענשאן די זאל מען צי געװען בלויז איז
 אויםגעהויבעז אויך שױן איז דעבאטע דער אין .1944 ביז

 װעל־ לאקאלס, די אין וואהלען װעגען פראגע די געװארען
 צייט, זעלבער דער אין םארקומען געװעהנליך דארםען כע

 קאנװענשאן. דער צו דעלעגאטען פאר וואהלען די װאם
 גענע־ די האט מײנו־נגען, פון אויםטויש לענגערען א נאך
 די צו רעקאמענדירען צו באשלאםען עקזעקוטױוע ראל

 קאנװענשאן די אז אינטערנעשאנאל, דער פון מיטגלידער
 די .1944 ביז יאר, צוױי פאר װערען אפגעלײגט זאל

 רעםערענדום א צו ווערען איבערגעגעבען וועם פראגע
 רעקאמענדאציע דער אין מיטגלידער. די פון אפשטימונג
 געווארעז׳ באשטימט אויך איז קאנװענשאן די אפצולייגען

 םאר וואהלען פון םראגע די אגרירען ניט זאל דאס אז
 זאל עס אויב אז הייםט, דאס אדמיניםטראציעם, לאקאלע

 גענעראל־ דער פון רעקאמענדאציע די װערען אנגענומען
 די אבער זאלען קאנװענשאן, די אפצולייגען עקזעקוטיװע

 געװעהנליך ױי ווערען דורכגעפירט װאהלען לאקאלע
פאר. שרייבען געזעצען די װי װינטער קומעגדען דעם

 דצר ארויםגערוםען אויך האט דעבאטע ווארימע גאנץ א
 בא־ איז וואם קאםיטע, םםעציעלער דער פון באריכט
 דער םון קלאגען די אויסצופארשען געװארען שטימט

 און דרייווערם טראק דעם געגען באארד דזשאינט דרעם
 די מיט קאאםערירען ניט םאר 102 לאקאל העלםערם

 קאמיטע די םםרײקם. םון צייטען אין ױניאנס אנדערע
 גענע״ די און לאקאל, געגען קלאגען די באשםעטיגט האם
 קאמי־ א באשםימען צו באשלאםען האט עקזעקוטױוע דאל
 לאקאל פון אויםפירונג דער אויף אויפפאטען זאל וואם טע

 םולמאכט האבען וועם קאמיםע די צײט. יאר א פאר 102
אה פון משד אין טאסנאמען נויטיגע אלע אנצונעמען  י

 װעט קאמיטע די נויטיג. םאר געפינען עם װעט זי אײכ
און באאײ עקזעקוטיװ גענעראל דער צו באריכםען דאן

 וואם קאמיטע די טאן• צו וױיטער וואס רעקאמענדירען
 באריכטעט און לאקאל געגען קלאגען די אוגםערזוכט האט

 ווייס־ פאלגענ־ע די פון באשטאנען איז באארד דער צו
 סעמיועל טשערמאן, קרימדלער, טשארלס :פרעזידענטען

קרעימער. פילים און אטא סעמױעל ביאלים, מאריס שאר,

 ער־ דעם וועגען באריכט דעם מיט צוזאמענהאנג אין
 דער אז אױםצואמירקען, אינטערנעשאנאל דער םון פאלג

 א םענט 40 םון ארבייטם־לוין מאקםימום געזעצליכער
 איינ־ איגדוסטריע פרויען־קליידער דער אין זאל שטונדע
 ,1945 ביז װארטעז ניט און איצט שוין װערען געפירט

 אויפצופאדע־ באשלאםען עקזעקוטױוע גענעראל די האם
 גע־ שםונדען און לוין דעם פון אדמיניסטראטאר דעם רען
 װע־ געהאלטען זאל עס אז םלעמינג, םיליפ גענעראל זעץ,
 אפ־ די איבער קאנטראל שםרײנגער װאכזאמער א רען

געזעץ. דעם פון פארשריפטען די פון היםונג
 אוים־ באשלאסען אויך האט עקזעקוםיזוע גענעראל די

 מאכט זײן באנוצען צו אדמיניסטראטאר דעם צופאדערען
 ארבייט ארויםגעבען פון פראקטיק די אפשאפען אױף

 אקסע־ די אין און םריידם קליידער פרויען די אין אהײם
 קליידער פרויען דער פאר ארבײטען וואס טרייז־ם, סארי

 דעם םון להיפך איז וואם סיסטעם א אלם אינדוסטריע,
 םטאנדארדס לייבאר ״פעיר דעם םון גײסט און בוכשטאב

עקט״•

 היציגםטע די פון אויך און װיכטיגםטע די םון איינע
 םון מיטינג דעם אויף םארגעקומען זיינען וואם דעבאםען

 געדוען איז םילאדעלםיע אין עקזעקוטיװע גענעראל דער
 די האלטען זיך דארפען עם אזוי װי םראגע דער ארוס

 די באזונדערס און אינטערנעשאנאל דער פון באאמטע
 איג־• דער םון עקזעקוםױוע גענעראל דער פון מיטגלידער

 ױניאן דער ןפו פאליסיס אגגצגומצגצ די צו טצתעשאנאל
באשלוםען. אירע צו און

 םארבינדונג אין געיוארען אויםגעהויבען איז פראגע די
 וואם קאהן, מאקס פרעזידענט וויים םון אינטערװױ אן מיט
 ״םריי־ קאמוניםםישער דער אין געווארען געדרוקט איז

 א איז ״סרייהיים״ די רוםלאנד. סאוועם צו בנוגע הײט״
 אטאקירעז איין אין כסדר האלם וואם צײטונג, םײנדליכע

 קאמוגיםטען די םירערשאםט. איר און אינטערגעשאנאל די
 שםערער פאר אינטערנעשאנאל דער םון באטדאבם ווערען

 ווײם־פרעזידענט א האט דעריבער און ברעכער ױניאן און
 הא־ צו אפזאגען געדארפם זיך אינטערנעשאגאל דער םון
 און צייטונג דער אט מיט ומשא מגע איז עם וועלכע בען

אינםעתוױ. אן איר געבעז םון נאד בפרם
 געםירט האט אינםערװױ דעם וועגען םראגע דאזיגע די

 שםע־ אלגעמיינער דער וועגען םראגע ברייטערע םיל א צו
 מא־ איצםיגעז דעם אין אינטערנעשאגאל דער םון לונג

 מלזזמה דער אין אריין איז רוסלאנד װי נאכדעם מענט
היםלער׳ן. געגען קעמפט וואם צד, דעם אויף

 לײש די אויף אנגעװיזעז האם דובינםקי פרעזידענם
 געווארען געדרוקט דעם וועגען זיינען וואם ארטיקלען,

 — אינטערנעשאנאל דער פון ארגאנען אםיציעלע די אין
 די אט אין ״גערעכטיגקייט״. די און ״דזשאםטים״ די

 שםעלונג, זיין געווארען אויםדריקם איז לייט־ארטיקלען
 אםיציעלער דער םאר באטראכטען ניט איר קען ער אבער

 גענעראל די װייל אינטערנעשאנאל, דער פון שטעלונג
 עס געהאנדעלם. ניט נאך דעם װעגען האט עקזעקוטױוע

 איצט זאל זי אז רעכט, װי מער ניט דעריבער איז
 א פארגעלייענט דערבײ האם ער דעם. וועגען האנדלען

 אן אויף ענטםער אן אלם געשיקט האט ער וואס ברױו,
 פון מיטיגג א צו ריידעו קומען זאל ער אז אײנלאדונג,

 — קאמיטעט״ פאלקם ״אידישען גערופענעם אזוי דעם
 װיםען, אבער װיל ער ארגאניזאציע. קאמוניםטישע א

 דעם אין אויםגעדריקם האט ער װאם שטעלונג, די אויב
 עקזעקוטײוע, גענעראל דער פון אנגענומען װערט בריװ
 אפיציעלע די איז דאם אז מײנען, עם װעט דעמאלט וױיל

 גע־ ײערש ברױו (דער אינטערנעשאנאל דער פון שטעלונג
 ״גע־ נומער דעם אין פלאץ אנדערע אן אויף דרוקט

רעכטיגקײט״).
 די סאי אז באשלאםען. האם עקזעקוםױוע געגעראל די

 לייט־ די אין געווארען גענומען איז וואם שטעלונג
 םאי ״גערעבטיגקײט״ און ״דזשאםטים״ םון ארםיקלען

 אױםגעדריקט האט דובינםקי פרעזידענט וואם שטעלונג די
 די אלס ווערעז באטראכט זאל בריװ דערמאנטען דעם אין

אינטערנעשאנאל. דער םץ שטעלונג אםיציעלע

 גענעראל דער םון באשלוםען װיכטיגע די צװישען
 א :זײנען זיצונג לעצטער דער בײ באארד עקזעקוטיװ

 םון שטודיום װיםעבשאםטליכען א דורכצופירען באשלום
 םון אפטײלונגען םארשידענע די אין קאםםען םראדוקציע

סוץ געגענדען אלע אין אינדוםטרי קלײדער םרויען דער
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 און פרייזען םון פראגע די אוועקצושטעלען. אום לאנד
 מעגליד וױיט וױ און םונדאמענט געזונטען א אויף שכירות

 מאר־ םארשידענע די צװישען קאנקורענץ די אפשוואכען
 םאלען וועט שטודױם דעם םון ארבייט הױפט די קעטם.

 אינטער* די וואם דעפארםמענט, אינדזשינירינג דעם אויף
 אונטער איינגעארדענט לאנג גיט ערשט האט נעשאנאל

 רי־ דעם און גאפבערג װיליאם בתדער םון אויפזיכט דעם
 אוגםער אינטערנעשאנאל דער םון דעםארטמענט סוירםש

טעפער. לאזאר דר. םון דירעקציע דער
 אינטערנע־ די אז געווארען, באשלאםען אויד איז עס

 לעיבעל ױניאז א םון איינםירען דאס שטיצען זאל שאנאל
 שטי־ אויך וועם זי מארקעט. יעדען אין טרייד דרעם אין
 זעלביגען דעם אויף לעיבעלס״ ״קריאיישאז לאקאלע צען

 איגסטי־ דרעס דעם מיט קאאפערירט ױניאן די וױ אופן
 קריאיישאן יארק ״נױ דעם פאר יארק נױ איז טוט

לעיבעל״
גע־ צו באשלאםען האט בארד עקזעקוםיװ גענעראל די
 יוניאן דרעםמאכער טשילדרען דער צו הילף יעדע בען

 הערי פרעזידענט וױים מענעדזשער, איר און 91 לאקאל
 קאלעקטי־ זייער םון פונקט דעם אפצושאפען גרינבערג,

 דער םון םטאנדארדם די באגרעניצם וואם אגרימענט, װעז
 װי וױיםער נים זיד געםינעז וואם שעפער צו אינדוםטרי

יארק. ניו שטאט םון מייל צװאנציג און פינף
 פוש■״ גערוםענע אזוי די ארגאניזירען וועגעז םראגע די

 און קלאוקס םירען וואס אינגלאד די איז דאס באיעס״,
 איז שעפער, די םון און צו ײעגעלאד שטיפ אין דרעםעם

 מיםגלידער יארקער נױ די צו געווארען איבערגעװיזען
 גע־ לעצטענם איז םארזוך א באארד. גענעראל דער פון

 אװ בראדערהדד דער םון לאקאל א םון געווארען מאכט
באיעס. די םון םטרײק א רוםען צו טימסטער

די אױםגענומען אויך האט עקזעקוטױוע גענעראל די

 םאר בארד לעיבאר דער צו אפיל זײער םארלארען םענם
 צום געװארען איבערגעגעמז איז םראגע די אנערקענונג.

 דער מיט אויםנעמען עם וועט וועלכער אםים. גענעראל
 אז ראםזאמקײט. דער װעגען 10 לאקאל ױניאן קאםערם

 קאטערם צום באלאנגעז זאלען מאכער םעטערען די
לאקאל•
 עקזעקו־ געגעראל די האם זיצונג דער םון שלום בײם

 הילף װעגעז דעקלאראציע םאלגענדע די אגגענומען םױוע
 קעמםען װאם לענדער אנדערע און ענגלאנד רוםלאנד, צו

:אנגרייםער נאצישע די געגען
 הילםם דאלאר 300,000 דעם פארגאנדערטיילעז ״ביים

 אינטערנעשאנאל די וואם קרבנות מלחמה די םאר םאנד
 םארשי־ די צו םיטגלידער אירע צוױשען געשאםען האט

 אפ זיד גיבען װעלכע ארגאניזאציעם םארדינםםםולע דענע
 באארד עקזעקוטיװ גענעראל די האם ארבייט, הילפם מיס

 םלחמה דעם אויםצוברייםערען גויםיגקײט די איינגעזעהן
 אוין• אנםאל היטלער׳ם דורך עגטשטאגען איז זואס הילף

 אין עקזיםםירט ניש האט סיםואציע די רוםלאנד. םאוויעם
 געלט איר אנגעהױבען האם ב. ע. ג. די װעז צייט דער

 אנגע• איר םים אנקלאנג אין פרילינג. לעצםעז קאמםעין
 ברי־ גתים צו הילף מעגליכע יעדע פון פאליםי נומענער
 געגען קעמםען װאס כחות אנדערע אלע און טאניען
 פמ פאליםי גאציאנאלע די איצם איז וועלכעס נאציזם.
 עקזע־ גענעראל די האט לאנד, םון און רעגירונג אונזער
 איז רוםלאנד העלפען אז אנערקענט, אויך באארד קוטיװ

קאמף• אלװעלטליכעז דעם פון טייל א
 םון שוין האם באארד עקזעקוטיװ גענעראל די כאטש
 האי־ דעם פאר פארםליכםונגען אונםערגענומען פריהער
 צו בױםיג םאר געפונען זי האט םאנד. הילםם יארעגען

 דעם םאר דאלאר טויזענם צען פמ םומע די באשטימען
 זיכער איז עם תםלאנד. צו הילף מעדיצינישע פאר פאנד
 קאמ־ געלט נייעם א אנצוהויבען איצטער ראטזאם גישם
 גאד האבען מיר װען מאםשםאב, גאציאנאלען א אויף פעין
 לאקאלם אייגצעלנע קאמפעין. געלם אזא פארענדיגם וואם

 שאםען צו נױםיג םאר געםינען מעגליך אבער װעלען
 און קלײדער הילף״ מעדיצינישע באזארגעז צו אויף געלט

 באםעלקערונג רוסישער דער םאר נויםיגקייטען אנדערע
 עקזעקוטיװע גענעראל די אוץ קאמף אין שטייט וואם

 טעםיגקײסען םארטען די אונטערנעמונג, אזא גום הייסט
 װע־ םארבונדען אומשטענדען קיינע אונטער דארף אבער

 םראנםעז״ ״םאראײניגטע גערוםענע אזוי די מיט רען
 קאמוניםםי־ פארמאםקירטע אדער אפענע אנדערע אדער

 אלע אונםער געגען זײבען מיר װעלכע צו םראנםען, שע
 װערעו געזאמעלט װעם װאם געלם גאנצע די באדימובגען,

 איבערגע־ זאל יוניאנס. לאיזאל די דורן־ צוועק דעם םאר
 «מ גוסגעהײםעז זײנען װאם אגענםורען צו װערען געבען

 זאל דעם װעגען באריכם א און עקזעקוםיװ גענעראל דער
אינםערנעשאנאל. דער םון אםים אין װערען ארײנגןישיקם
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אינםערנעשאנעל אונזער אין פאכדרונגעז און נייעם
פראבלעמעו נײע פאדערגרונד אין ארױם רוקען דערגרײבוננען ײטנ—

 דובינםקי פרעזידעגט װאס באריכם ער
 םון מיטינג ביים אםגעגעבען האט
 אין באארד עקזעקוטױו גענעראל דער

 דערגרייכונגען די װעגען םילאדעלםיע
 משך אין אינטערגעשאנעל דער ®ון
 אוים׳ן מאנאטען םיר לעצטע די םון

 עקאנאמישען און ארגאגיזאציאנעלען
 פאר אםילו איבערראשונג םרייליכע א געװען איז געביט

 באריכט דער באוועגונג. אונזער אין אפםימיםםען ז־י
 אין אלץ גאך האלט אינםערנעשאנעל אונזער אז אן וױיזט

 איז םײ און מיטגלידער צאל דער אין סײ וואקםען איץ
 זי וואם םארבעםערונגען אין און פרעסטיזש מאכם, איר

אינדוסטרי. דער םדן ארבעטער די םאר אוים קעמםט
 פרע־ וױיזט מיםגלידער, צאל די אנבאלאנגט וואס

 משך אין האבען מיר אז באריכט, דובינםקי׳ם זידענט
 נײע 30,000 צוגעקראגען מאנאטען םיר לעצםע די םון

 אין מיםגלידער גוםשטייענדע צאל די און מיטגלידער
 איז טויזענד. 280 איצם שױן דערגרייכט ױניאן דער

 פראצענם. צרועלף פון צואװאקס א עס מיינם פראצעגםען
 מיט־ אין צואוואקס דעם מיט עם פארגלייכם מען װען

 אן אנגעשלאםען זיינען וועלכע ױניאנם די וואם גלידער
 דוו־ד געהאט האבען לײבאר אוו םעדעריישאן אימער. דער
 וױיט האבען מיר אז קלאר, עם װערט צײט, זעלבער דער

 באריכט דעם לוים ױניאנם. אנדערע די איבערגעשטיגען
פןדעדיישאן, דער «ן טפיןרצ&ער־םרעזשזרער

 לעי־ אװ פעדעריישאן אמעריקען די האם מיני, דזשארחש
 321,316 יאר לעצטען םון משך אין צוגעקראגעז באר

 פרא- זיבען קארגע אױס מאכט עם װאם פיםגלידער,
 מיםגלידער מיליאן םערםעל א מים םיר דעם סון צענם
 געהאם. האם םעדערײשאן די ◄וואס

I ווערם וױים־פרעזידענטען די םון באריבטען די פמ
אלגע־ אן צואװאקם דער איז ערשםענס אז קלאר, ^אויך

 מערסטענם קומם און לאנד םרן געגענדען אלע אין םײנער
וואס שעפער ױניאן נים איינגעםונדעוועםע אלםע, םון
 אונ־ ארונטערגעקראגען און ארגאניזירם האט ױניאן די

 מיםגלי־ אין געװינם םארם אזא קאנםראל. איר םער
 צײטוױײ קיק ניט און צוםעליגער קײן ניט איז דער,

 קױ וואם מיםגלידער םיט םאל דער איז דאם װי ליגער,
 איגדום* דער אין ביזי םלוצלונגדיגער א דווץ צו מעז
 אין ארבעםער נייע מאסע א ארײן ברענגם וחנלכע טרי

 צוריק םאלען ױעלכע און םאבריקעז ארגאניזירםע די
 םאר־ א זיך. ענדיגם ביזי די וױ שנעל אזױ ארױם

 דורך קומם וואס צאל מיםגלידער דער םדן גרעםערונג
 איז שעפער, אפען לאנג״איינגעפונדעוועםע ארגאניזירעז

 װעלען וואם מיםגלידער םון געוױנם שםענדיגער א
 בא־ די װייזען צוױיםענס םרײד. איז פארבלײבען שױן

 אוים־ ניט וױים גאך איז מאםעריאל דער אז ריכטען,
 װײ־ נאך װערם ארגאגיזאציאנס־ארבעט די אז געשעפם,

 דע־ קען מען און ענערגיע מער מים פארגעזעצם םער
 סאר״ דױיםערע א זיכערקיים, מים ערװארםען ריבער

 אינ־ דער אין מיםגלידער צאל דער םוץ גרעםערונג
 נים וועט עם מאנאםען. קומענדע די אין םערנעשאנעל

 איגטערנע־ אונזער אז ערװארטען, צו איבערםריבעז דין
 די צוקונםט נאענטער דער אין דערגרײכעז זאל שאנעל

מער. אדער 300,000 םמ צאל םיםגלידער
 װאוקם דעם סון וױכםיגער אםשר נאך איז עס װאס

 לע־ דעם אין פארבעםערוגג די איז מיטגלידער, אין
 וואם ארבעםער קליידער םרויען די ®ון בענם־סםאנדארד

 אז קומעז איבעראל םת עתוארבען. האם ײניאן די
 ארבעטם־שםונ־ די םון פארקירצוגג װעגען באריכםעז

 פארבע־ אלערלײ װעגען שכירות, סון העכערונג און דען
 בע־ ױיע וועגען ארבעםם־באדינגונגעז, די אין סעתנגען
 קראנקזח״בענעםיםם װאקאציעס, צאלמעבא וױ נעםיםעז

 האבען געװיגםען די אט פארבעםערונגען. ענליבע און
x אױך #רבעםער די מאר נוגען םאםעריעלען זײער חוץ 
 דער עס איז םפעציעל װערם. מאראלען גרױסען א

 איצט ביז נאד חאבעו װאס פיטגלידער, נײע די םים פאל
 א װאם דעם איבער באגריף שוואכען א גאר געהאס
אן מי  געוױנ־ מסשות׳דיגע די ארבעםער. די פאר םײנם י

 דער צו צו טארטערש זײ כמדען קריגעז׳ זײ װאם סען
 װאס ן5»דמײלאד« די עזגטרײפאר און יז»יצ31גפ*ן

ען געהאט האבען זײן «ץ ®ילע ײניאגם. מג
ענםשםא־ איז דעדגרײכונגען די מים אבער צוזאםען

 פראבלעם וױכטיגע א אינטערנעשאנעל אונזער םאר נען
 אזוי װי איז, פראבלעם די לעזען. מוזען װעט זי וואס

 מיטגלײ נײע טויזענדער צענדליגער די דערציהען צו
 מאכען און טרייד־ױױאניזם םון גײםט דעם אין דער

 ױניאן א װעמען בײ ארבעטער, באוואוסטזיניגע םאר די
 שכירות׳ בעםערע קריגען צו מיטעל א בלויז ניט איז

 אויך נאר בענעםיטען, אגדערע און שטונדען קירצערע
 כלל פון װאױלזײן דעם םאר ארגאניזאציע אידעאלע אן

 דער־ אזא אן קרבנות. ברענגעז מת מען וועלכע םאר
 זאלען זיי םון מאנכע אז געםאר די פאראן איז ציאונג

 אומ־ די ווען ױניאן דער םון װערען פארםרעמד ניט
 אונ־ פון םירערשאםט די בייטען. זיך װעלען שטענדען

 אין אויםשוואונג איצטיגער דער אז וױיסט, ױגיאן זער
 אױםצוהויבען אױס נוצט ױניאן די וואם אינדוםםרי דער
 ארבעטס־ די פארבעסערען און לעבענס־סטאנדארד דעם

 םון רעזולטאט א טייל גרויסען א ביז איז באדינגונגען,
 פאר־ דער םון לאנד, אין מלחמה־פראםפעריטי דער

 דעם מיט אז ארבעטער. םאר■ נאכםראגע גרעסערטער
 צוליב םריהער, נאך אפשר און מלחמה, דער םון םוף
 מאטעריאלען׳ אין מאנגעל און מלחמה־עקאנאמיע דער
 קריגען צו צייט א םאר אוממעגלאך װערען עס װעט

 קאנצענ־ מוזען װעם מען און םארבעסערונגען וױיםערע
 שױן־געוואו־ די םארטיידיגען אויף כחות אלע םרירען

 שטאר־ א נויטיג איז צייטען, אזױנע אין פאזיציעס. נענע
 מיםגלי־ די צוײשדז פליכט־מפיל אין באיואוםטזיק קער
 אר־ דער פון רייען די אין פעסט בלייבען צו אום דער

 ווע־ ענטו־ױקעלט מוז באוואוסטזיין דער אט גאניזאציע.
 נײ. נאד זײנען זיי ווען איצט, מיםגלידער נײע די בײ רעז
 עם באגרייםם איגטערנעשאנעל דער םון םירערשאםם די

 דער־ צו מעגליכקייםען אלע אנווענדען זיכער וועם און
 מי־ דעם וועגען (אײנצעלהייטען ציל• דעם אט גרייכען

 בא־ די און באארד עקזעקוםיװ גענעראל דער פון מינג
 װערען געװארען אנגענומען דארם זיינען וואס שלוסען

באזונדער). פארעפענםליכם

wבאצאלע;| םםארם״ ,לערנער 
 דער שאדענערזאץ $25ססס,

באארד דזשאינט קלאוק
געגע־ מאנאם דעם האם באארד דזשאינם קלאוק די

 אגרימענט ױגיאן א אז בעלי־בתים, די לעקציע א בען
 טראגם עם אז נאר פאפיר׳ שטיקעל א בלויז נים איז
 נאכ־ מוזען בעלי־בתים וואס פליכטען געוױםע זין־ מיט

 באװאוםטע די האם לעקציע דער םאר באצאלם קומען.
 — קארפאריישאך, שאפם ״לערנער פירמע םשעיךםםאר

 קליי־ םרויעז םון םירמעס ריטעיל גרעםטע די םון איינע
 25,000 אנגעםראפען האם רגי־געלם די לאנד. אין דער

 אלם ױניאן דער באצאלם האם םירמע די װאס דאלאר
 קוי־ דורך אגרימענט דעם פארלעצען םאר שאדענערזאץ

 גאר* האלטעז און םירהע ניט־יוניאן א םח קלאוקם פעז
לעיבעל. פראטעקםיװ קאנםומערם א אהן מענםם

 אויבען־ די באצאלען צו צוגעשטימם האם םירמע די
 מים קאנפערענץ א אין שאדענערזאץ סומע דערמאגםע

 ישראל מענעדזשער גענעראל וױ נאכדעם ױניאן׳ דער
 אימפארשעל צום םירמע די פארקלאגם האם פיינבערג
 צוגעשטעלט םארהער ערשםען בײם האם און םשערמאן

 לײקענען אז םירמע דער איבערצוצײגען באװײזען גענוג
 ריזיקײ צו דעריבער אנשםאם העלםען. נים דא װעט
 באשטיםעז םשערמאן אימפארשעל דעם לאזען מים רען
 האם קריגעז, דארף ױגיאן די װאס שאדעבערזאץ סומע די
 םינף־ םאר ײניאן דער מים געםעטעלם מסער םירםע די

 װעם זי אז פארשפראכען און דאלער םױזענד אח־צוואנציג
אגרימענט• דעם אפהיםען שםרענג װײםעד

 אױםגעדריקט האם פײנבערג, מענלדזשער גענעראל
 אנװײזענדיג סעםעלםעגם׳ דעם מים צוםרידענהײט גרויס

 פאנופעקםשורערס אנדערע אוקי װירקוע םאראלע די אז
«r ארבעמס־ צאל ״די גוסע. א זײער זײן װעם םרײד 

 פאר־ זײערע פון דרײעןוארייסצ זיד זוכעז װאס געבער
ײשאינם דעם םים אגרימענם אונםער׳ן םליכםונגעז

 קלע־ אלץ װערט אנגעוױזעו, פי״נבערג האט — גאארד,
 בא־ און כאפט ױניאן די וואם פאל יעדען מיט נער

 עס אגרימענט. דעם פארלעצט וואס איינעם שטראםט
 םאר• האט םירמע לערנער די װי נאכדעם בלויז איז

 דעם אפהיטען צוקונםט דער אין װעט זי• אז שפראכען
 די אנצונעמען איינגעשטימט ױניאן די האט אגרימעגט,

 צוגע־ האט םירמע די שאדענערזאץ. דאלאר 25,000
 לעיבעלס ױניאן די צוקונםט דער אין קױםען צו שטימם

 זיכער, בין איד איז באאײ ריקאווערי דער פון דירעקט
 צו װערען ענטמוטיגט װעט אינדוסטרי גאנצע די אז

 די װען םירמעס, ניט־ױניאן מיט האנדלען פרובירען
 אויס־ האט םירמע לערגער די וױ אױסגעםינען, װעלען

 םארלעצען צו ביסען טייערער צו א איז עס אז געםונען,
ױניאן״. דער מיט אגרימענט דעם

 ביז 8 פון העכערונג קױגען סר,ױרטמ#כער
שכירות. אויןן פדאצענט סו

 םקוירםמאכער דער םון מענעדזשער ריעס, לואיס
 גע־ איז ױניאן דער אז אנאנםירט, ,23 לאקאל ױניאן
 די אויף העכערונג אלגעמײנע אן קריגען צו לונגעז

 םםארט־ און םקוירטמאכער די םאר פרייזען און שכירות
 אויף םרייזען געהעכערטע די נאכצוקומען ארבעטער, װער

 צען ביז אכט פדן דינען העכערונגען די לעבענם־מיטלען.
ארמט פאר פרייזען די אויןי פראצעגט ^׳  פון איז שטי

 שכירות די אויף וואך א דאלער האלב א דריי ביז צוױי
וואכען־ארבעטער. די פון

 דער־ איז העכערוגגען די םאר פארשטענדיגונג די
 נעשאנעל דער פון פארטרעטער מיט געווארען גרייכם
 פארהאנד־ נאד אםאסיאיישאן מאנוםעקטשורערם סקוירט
 העכע־ די וואכען. םינף געדויערם האבען וואס לונגען
 װי זיינען שטיק־ארבעטער פאר פרייזען די אויף רונגעז
:פאלגט

 םקוירםס אויף באשעפםיגט זיינען װאס ארבעטער אלע
 א ?22.50 ביז $16.50 םון האלסייל ײד םארקױםעז װאס

 8 םון העכערונג א קריגען ארבעטער די דארםען םוצען,
 יעדע םארדינען די וואם שכירות די אויף פראצענט

 םארקויםען וואם סקוירטם בײ ארבעםען וואס די װאך.
 א קריגען דארםען טוצעז׳ א $22.50 וױ מער פאר זיד

 הע־ די שכירו־ת. די אויף פראצענם 10 פון העכערונג
 פרייז אוים׳ן ווערען ארױםגעשטעלט ניט װעם כערונג

 םקוירטס, די אויםפאכען םאר קריגען ארבעםער די וואס
 ארבעטער די םון שכירות די אויף װעט וואד יעדע נאר

 זיי װעלכע צו העכערונגען די װערען ארויםגערעכענם
 סקוירםמאכער א אז הייסט, דאס בארעכטיגם. דינעז
 אפגע־ די לויט דאלער 50 םארדינט וואך די האט וואם

 אין װעט סקוירטם,' ביליגערע די ביי פרייזען מאכטע
 האם ער אויב עקסםרא. דאלער םיר קריגעז פעי דער

 דער אים װעט םקוירטס טײערערע די ביי געארבעם
עקסםרא. דאלער םינף דערלייגען דארםען באס

 םאר־ די זיינען איבער׳ גים ריעם םענעדזשער ־װי
 שווער זייער צוגעגאנגען בעלי־בתים די מים האנדלונגען

 האם עם העכערונגען. די געקראגען האט ױניאן די ביז
 די ביז אנשםרעגגונג און געדולד םך א געםאדערם זיד

 אויבען־אויםגערע־ די צו איינגעשםימם עניליד האבעז
העכערונגען. כענםע

 העכע־ לױן פאר שטערונג לעצטע
באזייטינם טרייד דרעם אין רונג

 די איבער באריבםעט םאגאט לעצםען שויז האבען םיר
 געקרא־ האט באארד דזשאינם דרעם די װאס העמרונגען

 און שבירות אויף םרײד אין ארבײטער אלע סאר געז
 חע־ די װען צײם די געקומען אבער את עס װעז פרײזעז•

 זיך האם קראפם׳ אין ארײן געזאלם האבען כערונגען
 קאנ־ און דזשאבערם די צװישען סכסוד א ענטוױקעלם
שאמרם די װאם חעמרונג דער איבער םראקטארס  ח

 זײ אום פרײז אוים׳ן קאנםראקםארם די געבען דארפען
 פאר שכיתת העכערע די נאמוקומען מאכען צו מעגליד

י  איז עס אויסגאבען. אװעחזעד די איז זמננד װאכעז י
אפג;* תאמװ קאנטראקטארס די אז דעם, צו דערגאנגען

ו7 ■►(זײט1941 אקטאב.,
 פאקםיש דערמים און שעפער די אין ארביים די שטעלט

דרעםמאכער. די םון לאק־אוט א םאראורזאבט
 אויף אנגעהאלםען. ניט לאנג עס האט גליקליכערוױיזע

 יואװעליער טשערמאן אימפארשיעל פון פארארדנונג דער
 און ארבײטען גענומען צוריק קאנטראקטארם די האבען
 געווארען געסעםעלט איז דזשאבערס די מיט םכםוך זייער
 געװיסע א געקראגען האבען זײ קאמפראמים. א דורך

 אויס־ עקסטרא די דעקען צו םרייזען די אוגף העכערוגג
 וואך די םון שכירות די אויף העכערוגג דער םאר גאבען

 אלע אויף געקראגען זײ האבען העכערונג די ארבײםער.
 אויגוםט טען18 דעם םון דזשאבערם די םון באשטעלונגען

אז•
 אינסטיטוט דרעס פון קאמפעץ פראמאשאן

שוואונג. םולען אץ איז
 פאר־ דעם םארגרעסערען צו קאמפעין פראמאושאן דער

 יארק נױ דעם אדווערטײזען דורך דרעםעם םון קויף
 אגרי־ קאלעקטיװען דעם םון טײל א איז װעלבעם מארקעם

 מאנו־ די און באארד דזשאינט דרעס דער צװישען מענט
 געווא־ אנגעםאנגען שוין מאנאט דעכ איז םעקטשורערס,

 אינסטיםוט, דרעס דער שוואונג. םולען אין איז און רען
 מא־ דעם שוין האם פראמאושאן, דעם מיט אן םירט וואס
 בײ בראדוױי. 1450 אין העדקוואדערם די ערעםענט נאט
 רע־ די געווארען םארעםענטליכם איז געלעגענהייט דער

 וואלטער דזש. די וואם אונטערזובונג אן םון זולטאםען
 װעגען לאגד איבערן געמאכט האט אגעגטור טהאמפסאן

 די םון םרויען די וואם דרעםעם צאל די און םארםען די
 איז עם דואם און קויםען גרופען איינקונפט םארשידענע

 דרעםעם די אויסקלײבען ביים װיכםיגסטע דאם זיי פאר
 אנדערע און ארגײט םון קוואליטעט םטייל, ווארע, אין

 אנגעהויבען אויד האט אינהטיטום דער פאקטארען.
 גרױםען א אויף מארקעט יארקער נױ דעם אדווערטײזען

 איינ־ און זשורנאלעז סארשפרייטםטע די אין מאסשטאב
 אדווער־ די םון מאםיװ איט דער צײםונגען. םלוםרייכםםע

 דער אלס יארק נױ םון װיכםיגקײט די איז םייזמענםס
 קרי־ יארק ״נױ דער און וועלם דער םון מאדע־צענםער

 גע־ איז דרעם די אז פארזיכערונג, אלס לעיבעל״ איישאן
 באדינגוגגען די אונטער און יארק נױ אין געווארען מאכט

 וואירקערם גארמענט לעידים אינטערנעשאנאל דער םץ
ױניאז•

 זשורנאלען םארשיידענע די אין אדווערטייזמענטס די
 דעם דערגרייכען צו געשריבען אזוי זײנען צייטונגען און

 אפעלירט, זשורנאלען די םון יעדע וועמען צו לעזער קלאס
 שיכםען אלע סמ םרויעו די דערגרײכען צו אתס אזױ אום
 עווענױ פארק רײכםטע די םון באשעלקערונג דער אין

 םרוי. הויז אץ פרוי ארבײטער איינםאכער דער ביז דאמען
 איבערצייגען צו איז אדווערםיחמענםם די םון צוועק דער

 קען מעגליכקייםען אירע לויט זײ םון יעדע אז פרויען, די
 לוים געמאכט קלײדער סטאילישע אין געדרעםם שעהן זיץ

 ווען מלאכות, בעלי בעםטע די םון מאדע, לעצטער דער
 קריאיישאן יארק ״נױ דעם מיט דרעסעם קויםען די

 נוצען אדווערטיממעגטס די סאר טעקסט אלם לעינעל.
 שיכטען אלע ®מ םרויעז םון סםעיטמענטם אץ בילדער די
 אײנםאכע און מיידלאד קאלעדזש געזעלשאםם. דער אין

 קלאם מיטעל סרויען, הױז און םארמער ארבייטער, שאם
 דערצעהלם די םון יעדע מענשען. פראםעסיאגעלע אץ
 אן וױיזט און דרעםעם יארקער נױ מיט ערםארונג איר
 צו אימשטאנד זי איז מיטלען סינאנציעלע אירע מיט װי

 געמאכםע יארק נױ םון גארדעראבע א זיד אײנשאםעז
מאדע. לעצםער דער םץ דרעםעם
 אינדוםטרי דרעם דער אין קאמפעין פראמאושאן דער

 דער אױף געווארעז אונםערגענומען באוואוסט וױ איז׳
 פאר׳ן םארהאנדלוגגען די בײ ימיאן דער פון םאדערונג

 פאר־ די פון אײנע איז *מ םתיד אין אגרימענם למםען
 יע״ אגרימענם. דעם אין בתים כעלי די ®ח סלינטומעז

 פארםליכ־ זיד האם דזשאבער און מאנוםעקםשורער יעו־
 צאלען און דרעס יעדע אויף לעיבעלס אנצונעהען םעם
 םאר־ דעם םון וראצענם אײנם ®מ דריםעל אײן זײ פאר
 זאל ערווארטעם װערם דאם דרעם. דער ®מ פרײז קויף

 פאר יאר א דאלאר מיליאן אײן ארום ארײנגרײגגען
 זיך חאט אינםערנעשאנאל די אויםגאבען. פראמאושאן

 דאלאר םויזעגם חונדערם בײצושטײערעז אונםערגעגומען
 אז לעיבעל, אויפ׳ז ארױםשםעלעז דעם סאר פאגד דעם «ו
 חנר פמ םםאנדארדס די אונםער געםאכם איז דרעס די

 מיליאן חאלמז א נאד אז געשאצם, װערס עם ימיאן.
 עלע־ אנדערע פח װערעז געשאםעז זאל יאר א דאלאר
 אינדוטםרי״ דרעס חװ־ מים ביזגעס םוען ױאס מנטען

 יימחך אםםעים ריןל מארקױסער׳ װארע ײירימױלערם,
איז רעםען

 נײעםאגרי־ן פאר אויסזיכטען ןגוטע
טרײד אנדערװער אין מענט

 נעגליזשי און אונטערװעש די װאס פארהאנדלונגען די
 אגרי־ נײעם א פאר אן פירט 62 לאקאל ױניאן ארבעטער

 מאנו־ ״עלײעד דער מיט ערפאלג מיט אן גײען מענט,
 מא־ ״נעגלישי דער און אםאסיאיישאך פעקטשורערם

 אז ערװארטעט, מען און אםאסיאײשאך נופעקטשורערס
 די װערען אוגטערגעשריבען זאל אגרימענט נײער דער
 דעם אוים גײט אגרימענט אלטער דער אײדער נאך טעג,

 מא־ לינזשערי די אנבאלאנגט װאס םעפטעמבער. טען26
 װען און אײנגעשפארט נאך די זײנען נופעקטשורערס,

 די געגען סטרייק א בײ עם האלט דרוק צום גײען מיר
בתים. בעלי
 איינ־ שטארק געװען אנפאנג אין דינען בתים בעלי די

 פאר ױניאן דער םון פאדערונגען די געגען געשפארט
 געגען איבערהױפט, און מינימומס און שכירות העכערע

 ווייס- ווען וואקאציעם. באצאלטע פאר פאדערונג דער
 62 לאקאל סון מעגעדזשער שאר, םעמיועל פרעזידענם

 אלגעמײנע אן בײ שםעלונג פעסטע א גענומען אבער האט
 אז װיםען, געלאזט און מיטגלידער די םון פארזאמלונג

אויב ווערען אפגעשםעלט װעט שעפער די אין ארבײט די

 זײ זײנען אוים, געהט אגרימענט איצטיגער דער אײדער
 די װען נאכגעבעז• אגגעהויבען און געװארען וױיכער
 זיך האט מען אז אױם, ווייזט געשריבען, ווערען שורות

 דער םון פאדערונגען אגדערע די אויף געאײניגט שוין
 םאר־ צו איינגעשטימט האבען צדדים ביידע און ױניאן
 פראגע דער אין טשערמאן אימפארשיל אוים׳ן זיך לאזען

 דער װעגען פארהער א וואקאציעם. באצאהלטע די םון
 םשערמאן אימפארשיל םאר׳ן םארגעקומען איז םראגע

 ױגיאן דער פאר שאר סעםיועל וואו מינםצער דזשארדזש
 אםאסיאיישאן דער םון לאיער דער וויינריב, עדווארד און

 ווערט ענטשיידונג די םענות. זייערע פארגעלייגט האבען
ערווארםעט. גיכען אין

 איבער־ זײנען די װי ױניאן דער פון םאדערונגען די
 העכע־ א :זיינען בתים בעלי די צו געווארען געגעבען

 אלע םאר שכירות די אויף םראצענם פוםצעז םוץ רונג
 פאר־ די אויף װערען ארויפגערעכענט זאל ארבײטער

 די טאי װעהמ געגעבען זאל דאס וואד• יעדע דינסטען
 וואם העכערוגגען די ארבייטער, שטיק די סאי און ויאד

 די אין ארבייטער די סאר געקראגען האט ױניאן די
 ארייגגעשריבען זאל 1937 און 1935 םון אגרימענטס

 העכערען װעט דאם םקעיל. מינימום דעם אין װערען
 זיבעציג און אייז צו טרייד אין מינימום אםיציעלען דעם

 צוגעלײגם נאטירליך דארף דעם צו שטונדע. א םענם
 אין פאדערם ױניאן די וואס פראצענט פוםצען די װערען

 די זאלען וואקאציעם באצאלטע די אגרימענם. איצטיגען
 ארבײטער אייגענע זייערע צו צאלעז נישם בתים בעלי

 זייער פיז פראצענט םינף צאלען זאלען זיי נאר דירעקט.
 דעם םון וועט ױניאן די און ױניאן דער אין ראל פעי

 ארבײטער. יעדען צו וואקאציע וואד א צאלעו םאנד
 םרייז־, אין ארבײםער די אםילו אז םארזיכערען, וועט דאס
 קיץ ניט האבען און ארבייטםלאז צייטוױיליג זיינען וואם
וואקאציע• באצאלםע זייער קריגען אײד זאלעז שאם,

 צוואנציג פאדערט 25 לאקאל
כערונגלױרהע ענטפראצ

 םון מענעדזשער קרימדלער, הערי פרעזידענט וױים
 אין האט ,25 לאקאל ױניאז וױיםטמאכער אמ בלאח דער

 אםאסיאיישאן מאגוסעקטשורערם בלאח דער צו בריװ א
 חעכע־ אלגעמיעעד אן וועגען קאנםערענץ א פארלאגגם

 אין םרייד. אין ארבײטער די םץ שכירות די אויף תנג
 פיר ארום באשעםםיגט ווערען טרײד בלאח און וױיסם

 יארק• נױ אין ארבײםער םױזענם
 יוניאן די האט ערקלערם׳ קרײנדלער מענעדזשער וױ

 פרא״ וויאנציג םץ העכערוגג א פאדערעז צו באשלאםען
 מאר םאי און װאך די פאר םאי שכירות די אױף צענט

 אסאםיאײשאן דזנר או בריוו זיין אין ארבײטער• שםיק די
 לאןסיט ענסלעב אלע אויף •ו־ײזןן די אז אן, ער וױיזט
 אק וױיםער גאך האלםעז און געשםיגען שםארק זימען

ארבײםער די אז 4גױסי דעריגער איז עס

 ער מיטלען. לעבענם אויף יקרות דעם נאכקומען קענען
:שרייבט
 מאנו־ די אז ספק, מינדעםטען דעם נישט האב «איך

 די אויף העכערונג א אז באגרײםען, פעקטשורערם
 נויטווענדיגקײט. א איז צײט איצטיגער דער אין שכירות

 לייקענען, װעם זײ פון איז עס װער אז נישט, דעגק איך
 און געשטיגען זײנען לעבענםמיטלען פון קאסטען די אז
 פרײ־ די העכערען צו נויטיג דריגגענד דעריבער איז עם
 די וויפיל דיםקוטירען צו כדי ארבײט. דער פאר זען

 קראםט, אין אריץ זאל זי װען און זײן זאל העכערוגג
 אפגעהאלטען זאל קאנפערענץ א אז אײך, מיר בעטען
 פון פארטרעטער די צװישען מעגליך װי גיך אזױ װערען
 אםאסיאיישאז מאנופעקםשורערס בלאוז נעשאנאל אייער

 באשטימם שוין האט ױניאן די פארטרעטער. אונזערע און
 פאר פארטרעטער אײערע מיט זיך יטרעפען צו קאמיטע א

צװעק.״ דעם
 םון םארלאנג דעם אויפגענומעז האט אסאסיאיישאן די
 און מיטגלידער אירע םון פארזאמלונג א בײ ױניאן דער
 דער םון קאמיטע לעיבאר דער צו איבערגעװיזען עס האט

 קאנפערענצען די אז ערווארטעט, מען אסאסיאיישאז.
אנהױבען. גיכען אין זיך זאלעז

 ארבעטעו־ן בראזיר און קארםעט
לױן־העכערוגג ריגעז)ר

 32 לאקאל ױניאן ארבייטער בראזיער און קארסעט די
 שכירות די אויף העכערונג אלגעמײנע אן געקראגען האט
 הענד וואכען די םאר םאי םרײד, אין ארבײטער אלע פאר
שטיק. םון ארבייטען וואם די פאר םאר און

 מענעדזשער םניידער, אברהם וואם באריכם דעם לויט
 מעמבער אלגעמײנעם ביים אפגעגעבען האט לאקאל םון

 םון העכערוגג א ארבײטער וואכען אלע קריגען מיטינג,
 אר־ שטיק אויף פרייזעו די און וואך אוים׳ן דאלאר צוױי
 העכערונ־ די פראצעגם. צען מים געהעכערט ווערם בײט
 םען29 דעם מאנטאג, קראפט, אין אריין געהען גען

םעפטעמבער.
 די אויף העכערונגען די געקראגען האם יוניאן די

 ״אםאשיאייטעד די מיט םארהאנדלונגען נאך שכירות
 אסאסי״ די מאנוםעקטשורערס״, בראזיער ענד קארםעט
 געדויערם האט װאס טוײיד, אין בתים בעלי םון איישאן

תי  העכערונג די געםאדערט האם ױניאן די וואבען. ד
 אז אגרימעגם, דעם אין פונקט דעס פון גרונד אוים׳ן

 העכערונג א פאדערען צו רעכט א האבעז ארבייםער די
 מיםעל לעבענס םוץ קאסםעז די ווען שכירות די אויף

 האבען אנהױב אין מער. אדער פראצענט םינף שטייגען
 העכערונג, די געבען צו אגםזאגם זיד בתים בעלי די

 האט טשערלעידים שאפ די פון מיטינג דער ווען אבער
 צו גרײם זיינען טרײד אין ארבייטער די אז באװיזען,
געווארען. וױיכער די זײנען דעם, םאר קעמםען
 באריכם דעם אױפגענומען האט מיםיגג מעמבער דער
 ױניאן די וואס שכירות די אויף העכערונג דער וועגען

 צוםרידענהייט. גרוים מיט געקראגען די םאר ד״אט
 מענע־ אסיסטענט דער געווען איז מיטינג םון טשערמאן

ברעםלאו. אלםרעד לאקאל םון דזשער
 אויסגעדריקט מיםינג ביים האט סנײדער מענעדזשער

 געםירט האט װאם קאמיםע קאנםערעיץ דער צו דאנק א
 אים אויםער באשםאנען איז וועלכע פארהאנדלונגען די
 און ברעםלאו אלםרעד מענעחשער אםיםטענם דעם םון

 און 32 לאקאל פאר סטאלץ. הערמאז אגענם ביזנעם דעם
 םון מענעדזשער נאגלעה איזידאר פרעזידענט וױים םון

 םון מענעחשער שאליקמאן מאו און ױניאן קאטערס דער
 די םאר 10 לאקאל פון דעפארטמענם מיסעלײניאוס דעם

 אויםגעדריקם םנײדער האט דאנק באזונדער א קאםערס.
 די םארטראםען האט װעלכער ליבערמאן עלײעס צו

 אלט בתים בעלי די םיט קאנםערענצען די בײ ױניאנס
 אױםגעדריקם אויך האם ער לאקאלם. ביװ^ פאר לאיער
 סמ באארד עקזעקוטיװ דער םאר אנערקענונג גרויס

 יתיאן דער ®ון סיםגלידער אקםױוע די און 32 לאקאל
אםים. מיט׳ן קא־אפעראציע איבערגעבענער זײער פאר

 אברחם איגטעתעשאנאל חנר ®מ ארגאנײזער געגעראל
 גאסס דער געװען איז װעםם מיםעל דער ®ח פלאםקין
 אפגעגע־ םיםגלידער די האם ער םיטינג. בײם חף־נער

 ארבײםער קארסעס ארגאנתירםע נײ די םץ גתם א בעז
 און חנטראיט אץ קאםפאני״ ליידי ״אמעריקעז דער ®ח
ר פון ארבײםער די ®ח  לא־ אין קאטפאני׳ ״גזממרד דז

 ודיים און דוביגסקי פרעזידעגם אינריאגא• גאנספארס
םןללעגראפישע אוגעשיקס האבעז גאגלער פרעזידעגם
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 קרי־ ארבעטער באטאן קאװערד
פארבעסערונגעז גען

(

 פון 121 לא?אל יוניאז׳ ארבײםער באםאן קאװערד די
nyn אר־ אלע פאר געקראגען האט אינםערנעשאנאל׳ 

 וואך א דאלאר צוויי פון העכערונג א טרייד אין בײטער
 דעם פארשטארקען װאס פונקטען נייע פאר א אויך און

 מעלדונג א לויט שעפער, די אין ױניאן דער פון קאנטראל
לאקאל• פון מענעדזשער קוירצמאן, ניקאלאס םון

 האט פארבעסערונגען און שכירות די אין העכערונג די
 בעלי־ די מיט קאנםערענצען דורך געקראגען ױניאן די

 האט טרייזי אין אגרימענם איצטיגער דער כאטש בתים,
 װי אגרימענט׳ דעם אין יאר. א איבער לויםען צו נאן־
 אינםערנעשאנאל דער םון אגרימענטס מערםםע די אין

 איז יאר׳ oyn געווארען אונםערגעשריבעז זיינען וואם
 פאדערען צו ױניאן דער ערלויבט וואם פונקט א פאראן

 אויף פרייזען די װען שכירות די אויף העכערונג א
 אגרי־ םון פונקם דעם אוגטער שםייגען. לעבענסמיםלען

 געפא־ ױניאן ארבײטער באםאז קאווערד די האם מענט׳
געקראגען. אויך עס האבען זײ און העכערוגג א דערם
 האט 121 לאקאל וואס אויסבעםערונגען אנדערע די

 בעל יעדער )1 :זײנען קאנםערענצען די דורך געקראגען
 אדער אסאסיאיישאן דער מיט רעגיםטרירען מוז הבית
 ;ארבײט ער וועמען םאר אקאונט יעדען ױניאן דער מיט
 אין באשעפטעט זוערען וואם ארבײםער מעד גןןיל אלע

 מיםגלידער ווערען מוזען שעפער באטאן קאווערד די
 ;קאנטראל ױניאן אונטערן שםעהען און ױניאן דער סון

 גים ױניאן די סיידען ערלויבט גים איז אווערםײם קײן )3
 אר* וואס הבית בעל nyny’ )4 און דערצו צושםימונג איר
 ווערען רעגיםטרירט דארף מאשין, ביים אויך אלייז בייט
אסאםיאיישאן. דעד און ױניאז דער מיט

 פונקטען די זיינעז ערקלערם קוירצמאן םענעחשער וױ
 דאם םרייד. אין קאנטראל ױניאן םאר׳ז וױכטיג זעהר

 באטאן קאווערד די וועלכע םאר oyan’D די רעגיםםרירען
 געגען פארהיטען צו מעגליך מאכט ארבײטען. שעםער

 מעג־ אויך מאכט py שעפער םםרײקענדע פאר ארבײםען
 די םון ארבײט די אפצושטעלען ױגיאן דער פאר ליך

 וואס שעפער באטאז אין שעפער דרעם און קלאוק יוגיאן
 מיט אגרימענט אונטערן סליכםען דיערע נאך ניט קומען

nyn .די םארהיטעז צו זובם םונקט לעצטער דער יוניאן 
 בתים בעלי די וואו שעפער׳ קלײנע םילע אין *ראקםיק

 געהען מלאכות בעל די און ארבייט די אויף מאכען אליץ
 קע־ נים כאס קיין װעם פונקט nyn אונטער ליידיג. אום
 דער מיט רעגיסםרירט איז ער סיידען אדבײטען נען

 אד־ םעזאז זיינען װעלכע ארבײםער העד נעיל די ױניאן.
 אומבאשיצם. גאנצען אין pmya איצט ביז זײנען בײםער,

o ry צו באלאנגעז אויך זײ װעלען nyn האגען אץ ױניאן 
ארגאגיזאציע. nyn פון שוץ דעם

 אנגע־ האבען בתים בעלי די םים פארהאנדלונגעז די
 און לאקאל םון םענעדזשער קוירצפאן׳ ניקאלאם םירם

 קאונםיל אקםעסארי po מענעדזשער קאלאםשע׳ אגטאני
 איז לאקאל nyn װעלבען אז אינטערנעשאנאל nyn ®ון

אגגעשלאסען•

 שבירות. די אויף פראצענם צען פון העכערונג א קדאגען
 אנגע־ פלאר אלע ווערען אגרימענט נייעם דעם לויט

 ארבײטס זייערע ױניאן. דער םון מיטגלידער שטעלםע
 און פינף צו םערציג פון םארקירצט ווערען שטונדען
 גע־ ווערען שכירות ױיערע און וואך א שטונדען דרייסיג
 אנדערע דאלאר. זיבעצען צו םערצען פון העכערט
 און פרעםערס די זיינען: אגרימענט דעם אין פוגקטען
 ביז ױגיאן nyn פון מיטגלידער װערען מוזען פאפערס,

oyn ױניאניזירען װעט דאם .1942 פעכרואר ערשםען 
 הונדערט שעפער עמבראידערי די אין ארבײטער אלע

 װעט שאפ אין ארבײט וואס אײנער יעדער פראצענט.
 שרייבט אגרימענט דער ױניאן. דער צו באלאנגען מוזען
 דער איבערגעבען מרזען בתים בעלי די אז פאר, אויך

 דזשא־ און מאנופעקטשורערם אלע פון געמען די ױניאן
 אנדערע עטליכע און ארבײט מאכען זיי וועמען פאר בערם

 nyn פון קאנטראל דעם םארשטארקען וואם פארשריפטען
אינדוסםרי. דער אין ױניאן
 מיט פארהאנדעלם האט וואם קאמיטע קאנםערענץ די

 באשטאנען איז אגרימענם דעם וועגען אסאסיאיישאנס די
 :פאלגענדע די םון פרידמאן, מענעדזשער פון אויסער

 דיױויד ריעזעל׳ נײטהען םערי, דע לעא גרעקין, מעקס
 דזשארדזש גאלדמאן׳ אננא װיטנער, בערטהא קריעגםטיץ,

 פריד* מייער ריעד׳ גלעדים דזשאפע, דזשייקאב האלפערן
 געווען איז אינטערנעשאנאל די שאפלין. מ. און מאן

 סעק־ עקזעקוםױו םון םארהאנדלונגען די בײ פארטראםען
 געװען איז ליבערמאן עלייעם אמהעי. פרעדעריק רעטאר

ױניאן. דער פון לאיער דער

 לױן־העכע- געדױנען אדבעטעד פלאסבדק
װאקאציעס. באצאלטע און רונג

 די האבען וואכען, צוױי םון סטתיק גענעראל א נאך
 געוואו־ נאוועלטים און באםאנס פלאסםיק בײ ארכײםער

 שכירות די אויף וואך א דאלאר צװײ םון העכערונג א נען
 אויך איז לױן מינימום nyn וואקאציעם. באצאלםע און

וואך. 8 דאלאר 16 אױף 15 םון געװארען געהעכערט
nyn גע־ א בײ געווארעז גוטגעהײםען איז אגרימענם 
 דער װי נאבדעם מיטגלידער, די םון םאחאמלונג נעראל
 אנגעוױזען, האט םעלדמאן מארםין םעגעדזשער לאקאל

 באדייטענדער א אומשטענדען די אונטער איז דאם אז
 בתים בעלי די װי נאכדעם ארבײטער. די פאר געווינס
 באצאלםע די געגעז געקעםםט םארביםען אזוי האבען

 אומרעכם, פאר באםראכם האבען זיי װעלכע וואקאציעם.
 צוריק לאע ניט ערשם נאך האבען וואם ארבייםער אז

 גאר זאלען וואך א דאלאר צען און אכט םאר געארביים
 ארבײ־ 1.500 ארום האקאציעם. באצאלטע םארלאנגען

געװינם. דעם םון געניסען טרײד אין םער

 פארבאט און שכיױת ןהעכערע
 שאלדער אין הײם־ארבעט אויןש

טרײד פעד

 יוניאן| ארבעטער עטבראידערי
געוױנםען מיט אגרימענט באנײט

 די ®ח םיםגלידער די ®ון פארזאמלונג םיעציעלע א
 יוניאן םםיםשערס און ■ליטערס ארבייטער, עמבראידערי

 איינשםיפיג םעפםעמבער פערםען דעם האם >66 לאקאל
 האם ױניאז די וואס אגריםעגם גײעם דעם גוםגעדדיסעז

ארבײםס־ די ®ץ אסאםיאײשאנס די םים געשלאסען
•lW li
 ®ון םעגעדזשער ®רידמאן זכריהו ®מ באריכם דעם לױט
 אין ארבײםער די האמז פארזאםאגג, חװ־ בײ 66 ^אקאל

art ארבע־ פאלגענדע די געװאונעז אגריםענם ױיעם® 
 אוז סראערייסא« אגאזב די פון סקעיל ■wn «טערתגעז
 דאלאר 50 צו 46 פון געווארעז געהעכערם איז טאקערט

V ;גצהעכערס איז טליטערם די פון םקעיל ־דער ויאד 
 איצם װעלען ■עטערן-מאכער ;ראלאר 44 <ו געװאוען

 «ץ םקעיל דער ;װיד « דאלאר 46 ®ת םקעיל א חאבען
 33 צו 30 פון געװארען גןחפמװ־ס ורז סםיםשערס די
 וחנםעס סטיטשערס צאל קדײגזנ א וואד; 9 ר9ל9ד

איז העלמי־ •ליםערם ר<9ל9ל 28 גאװען איז סקעיל
8 unrarn זױי •ון»

 די סעילםלײט• און אנגעשםעלטע אפים םון אויסנאם דער
 וואס פאנד וואקיישאן א אין צאלען דארפען בתים בעלי
 צו וואקאציע באצאלטע וואך א געבען צו גענוג זיין זאל

 געזעצ־ האלב א און זעקס ;טרײד אין ארבײטער יעדען
 אז פארזיכערונג׳ א און געצאלט מיט טובים ימים ליכע
 ארבײט, דער צו שאפ אין אריץ קומט ארבײטער אן װען
 שטונדען צוױי פאר וױיניגםטענס באצאלט קריגען ער מוז

נישםא. אים פאר איז ארבײט קיין אויב
 ױניאן די אז ערקלערט, האט טואװים מענעדזשער

 ארבײםער הײם די אז דורכפירען, נעמען זיך גלײך װעט
 צו אום שעפער די אין װערען אריבערגעפירט זאלען

 גים זאל אינדוסטרי דער אין ארבײם די אז פארהיטען,
אפגעשאםט. װערט ארבײט הײם װען װערען געשטערט

אלע אויןז טעטיג ױניאן ניט־גודס
Jגעביטעז

 אין אגרימענם אן געשלאםען איצט האט 142 לאקאל
 א ארבײםער די פאר קריגענדיג םרײד. ■עד שאלדער

 הײם םח אפשאםונג די און שכירות די אויף העכעחגג
 איבלען ערגסםע די ®מ אײנעד געװען איז װאם ארבײם,

 אר־ די טרײדס. אקםעםארי די ®ון אפםײלונג דער אין
 מאםעז א בײ גוםגעהײסען אגרימענם דעם האבען בײטער

םעפםעפבער. צודײםעז דעם םאחאםלוגג
 םענעדזשער םואװים׳ ףעזאזשד פון באריכם דעם לױט

 דורך געװאונעז ארבײטער די האבען ,142 לאקאל ®ח
 םון פארשריםטעז געוױמליבע די אױםער אגריםענם, דעם

 און ארבײם ®ח צעםײלונג גלײבע שאפ, ױניאן קלאחז־ א
פונקטען: פאלגענדע די אויך באדינגונגען, יוניאן ז^דערע
 אין װערען אפגעשאםם אינגאנצען מח ארבײט היים

 וױ נאכדעם מאנאםעז זעקם ®ת משד אין אינדוסםרי דעו־
̂ —פרא־ םערציג קראפט. אין ארײן געהם אגריםענט דער  ̂  ka aft A f̂tftftftftftנים װערעז אפגעשםעלם דארף ארבײם היים די סון צענם 

 מיניםום די ארו^ מאנאסעז װײ אין וױ שפעסער
 פח געהןכערם װערס ארבײםער םלאר פאר שפיתת
 מאשין פאר און ײזד 8 דאלאר זעכצען אױף סערצען

 $ר~ לע8 ;װיד 8 דאלאר דמצעז וװ פופצען פון הענד
 8 קריגען םיניםום פון םער איצם םארדינען װאס בײםער

 װאם די ;שכירוה די אױף פראצצנם פינף ®ח העכערמג
 און אפנױילונגעז פארב און םפלאייסינג די אין ארבײטען

 העכע־ 8 קריגעז װאד׳ 8 דאלאר 23 וױ װײגיגעד קריגןן
ם. רוגגפח מנ א ר פ י קריגעז װאפ n מז  23 פון «
יראצענם. ®ינף «ז unram 8 קריגעז דארפען דאלאר,

 אויף םעטיג איז 155 לאקאל ארבײםער ניט־גודם דער
 באדינגוגגען לעבענס די פארבעסערען צו געביטען אלע
 וואך. דער אױף כסדר שטעהט און מיטגלידער די פון

 םון דערגרייכונגען די פון הכל סך א אוגטערציהענדיג
 האם וואכען׳ עטליכע לעצטע די פון משך אין ױניאן דער

 אז אעעװיזען׳ נעלםאן לואים לאקאל פון מענעדזשער
 פארהאנדלוגגען די פארענדיגם שוין האט לאקאל דער
 גע־ און טרייד׳ אין אסאסיאיישאנס פארשיידעגע די מיט

 ארבייםער די פאר שכירות די אויף העכערונגען קראגען
 יזניאן די וואס וזעכעחנגעז די א־פטי^ונגען. yW םון

 :םאלגט װי זײנען געקראגען האט
 געקראגען האבען ארבײםער אונםערוועיר ניםעד די

 הענה וואכען םאר וואך א דאלאר איין םון העכערונג א
 א דאלאר צוואנציג וױ וױיניגער געקראגען האבען וואם
 פאר־ האבען וואם די םאר וואך א דאלאר צוױי ;וואך
 א סענם םינף און וואך א דאלאר צוואנציג איבער דינט

 א זיבעציג און פינף דאלאר א אדער עקםםרא שםונדע
ארבייטער. שטיק די פאר וואך

 געקראגען האבען ווארע׳ געשטריקםע ביי ארבייטער
 די ;אלעמען םאר וואך א דאלאר צוױי פון העכערונג א

 געקראגען האבען םרימינג, טעקסםיל בײ ארבײםען וואס
 אויף פראצענט םינף וױיניגםטענם םון העבערונג לוין א

 אגרי־ דעם באנײם האם לאקאל דער םארדינםםען. זייערע
 געקראגען און גילד אוטערװעיר ניטעד דער מיט מעגט
 דאלאר אכם ביז צוױי סון העכערונגען ארבײםער די פאר

 האט ױניאן די וואקאציעס. באצאלםע און ייאד אוים׳ז
 קרי־ הארגיק״ ״לואים מיט אגרימענם דעם באגיים אייד

 פרא־ צװעלף ®ון העכערונג א ארבײםער די פאר גענדיג
 גע־ יוניאן די האם העכערונגען די דורכשנים. אין צענט

 םשערמאן, אימםארשיל םון ענטשיידונג אן דורך קראגען
 אגרימענט קאלעקטױוען אין פונקט דעם םון גרונד אוים׳ן

 העכערונג א םאדערען צו ױניאן דער בארעכםיגט וואם
 לעבענסמיטלען אויף םרייזען װען פארדינסטען די אויף

שטייגען.
 געל־ װאקײשאן אץ אױסגעצאלט $75ססס,

מיטגלי־דער. צו דער
n דאס האט 155 לאקאל r םמ םופע די אויםגעצאלם 

 מיםגלי־ די צו דאלאר םויזענד זיבעציג און םינף אתם
 אלע ®ון ארבײםער די םאנד. ױאקאציע דעם ®מ דער

 דער אין מיטגליחןר זײנען װאם טרײד, םץ אפטײלונגען
 וואקאציעם• באצאלםע די געקראגען האבען יוניאן,

n נעקסטעז r די װאם סומע די אז ערװארםעם װערט 
 njm״nn8 די צו וואקאציעם n« אויםצאלען וועם ױניאן
א דאם וױיל גחגםעו/ םיל זײן װעם  ניםעד די האבען ־,1י

 נײן nip בלות וואקאציע געהאט nבײםעnא אוטעח־וע^
 םמ nםיטלידע די שימ װעלען n4’ נעקםםען מאנאטעז•

n«s סשעקס װאקאציע זײעחן האבען אפטיילונגען אלע
n סולעז א r. __

 פון מילדסײט געגען ®ראטעסטירט לאקאל
טשיזלערס. צו רעגירונג דער

 nm בײ באאח־ ל8גענעו־ nyn צו צושױםם 8 איז
 פענע־ נעלסאז׳ לואים האט פילאדעלםיע. אין םיםינג
 גענע־ די אז געבעםען׳ ײגקך גודם ניט דעו־ ®ון תשעי־

n8 פון םאדעחמ זאל באאז־ד אל .unnjn njnזאל עם ז 
 סעםעלםענסם די םיז אונםעחוכונג אן װעחמ געמאבט

 םשיד די םים פאכם באאח־ אאװ• ענד וױידזש די װאס
 דעם געגעז פאז-ב^כענדיג געכאפט יחנחמ װאם לעז־ם,
 יי י8 ׳18 נעלסאז ודיזט צושזייפם דעם אין געזעץ•

onm« װערזװ אינספעקטאוען  די נדם םעםלעז וװ 8
ײי ײייוינײ לען8« חדר מחנץ דעם פא<־לעצען װאס‘

, . ב א ט ^ 1941

 צאלטnדע נים האבען די וואם םומע nyn לוים ניט םיים,
 אמייםםגע־ nyn װיםיל אגנעמען nנא מלאכות, בעל די

 רע וױיזם ױניאן׳ nבײםעnא גודם נים די אן. באט בער
lynriy באװיזעז איז עס וואו פאלען געהאט האם אן, i 

 הונ־ געקומט האט nבײטעnא די אז אםידיױױטם, מיט
ט םעי בעק אין םnדאלא דערםע  די את געזעץ דעם אי

 אומבאדײםענדע nםא געסעטעלם האבען אינםפעקטא^
 אין איז — אן צושױםט nyn וױיזט — שולד די םומען.

nyn, ה די װאםyכyny בyאמטy פאדynyאינ־ די םון ן 
ט ,ooayz^yo nya וואם ןynםפעקטא  װי נדיגyאכט ני

 ק־yאינםפ די און מאכטyג זynyװ נטסyלמyטyס די אזױ
 טyװ oy nyװ זיך׳ ןyצװיש nya’nyn ןynיnקאנקו טארען

.ayo’yp nya יטlynyii 8 פארטיג

 ודעפארט־ טאון אװ אוט איםטערן
רפאלגעןע װיכטיגע טהא מענט |

nyn ד םאון אװ אוט איסטעחyפאnםyaנט nyaaw 
nyn וױים פון לייםונג nynari ,nyn aaynnyne, האם 

nורך oyn פארגאנגyנyפארצײכ אנאם8 םyא נם n״y 
 הונ־ יםoyan’D yo 8’™־ צאל א ן.yםאלגny yוױכםיג
yanyn אnבײםly n rw  an’i ^ n 8  iym  ny ; צאל א 

y נםםyaאגרי rn? 8 באנייט iy n rwים Tyuinyoyan8D 
 ynya»ni כםynשפnםא יןyפaקא ארגאניזאציאנם nyn אח

צוקונפם. nya:yn8J nyn אין נםםyלפyםyס
nyn װיכטיגסםny םון ג^-ײנם nyn רן ^ ם  אװ אוט אי

aaya’n 8 איז אנאם,ayn 8 נטyaפארטyn טאון ^  nynים
n מדץ ק^ס^ןני י ס־ קדזןסס ״נײס ד<ר  iiV
חי, נױ שוי  anynrn סינף אתם באלמנםםיגם וחגלמנ ח
הגן האט שאנאלyנnyאינט n מלאכות. לyב »  אנאט8 ^
 nya’nn* זײ םח ונג8אפשםי nnבאא nיבאyל א זyװאונyג

 באלל .a״nnya ny:ynnre:y אן יםn8a?ya nyn 3 אין
 nyn יט8 ןyלונגnהאנnפא iynn.nyu8 זיך האב^ נאכחנם
yaro וואם oy ם האם ר ^  זyײבnשnyאונם oyn צו ג

nn* ,n Tyarn o ענט•8אגרי פון jy a n ^  oyn ■pn״״ 
nyo גyװאונyה א שאם, ױניאן א ןyכyתנג ro תײי 

nשכי זײ אויף וואך א אלארnרי פמ ות anyo87 צװײ און 
מו אנ^רזי <n 8פא וראך א דאלאר א ז א ,nyo^n* וו  מ

 װאך א און אמײםזנר שםיק זײ nפא ונגnyכyה פחסמננם
צאלם.yג יםnyo 8״an8 yאל םאר yװאקאצי

8 Dynהאט אנאם nyn םאװ אװ אוט ynפאnטyaאויד נם 
 אין oyan’D חײי מים נםםyaיnאג זyיבnשyגnyאונם

 150 ןyםםיגyבאש y^jm קאנ^־קאם לקrוnנא םאוטה
y ארבייט^ m  oyan’o ,n] זײ .opyonyo קאט־ 

u^ ״גח־םאן ,n און פאני״ n ^ p y o i קאמפאני״ — 
 א קליבאן״ nay ״גאןףן און ׳oyan’o אובnבאטה צוױי

oynn שאפ. וױיםם אוץ
n, אין ארבײט^ר h אלnn y« שyפyהאבזמ ר ttmyi־■ 
iya א u r^ y n צוױי םמ n ^ r r אוים׳ז nyny’ n r i 
 און oynn ayn אין .aynwp^n yבאצאלם וואך א און

n שאפ, װייםט  iy rn שםונחװ אמײסם ya oyn’?n8o- 
 און גלײד װאד א שטךנחמ האלב א און 37 צו װאחנן

מר ןyלyװ ױי מן 35 צו lynjm otn’pn8o ו םונ  אין ש
nyaayraja•

 איז או־גאניזאציזנ nyn ®ת nyזשnyנyט אראנס לו
 שימ iym איצט ביז אז באוײכםזנם, נאז-װאלק סאוםה
ען חא־ם ב ת ש ע מ מ  נײן םיט אגוײםענםם געװאתמ אונ

oyan’o םומענם איבעז־ באשעסםיגען װאס *nytron. 
oארגאגימצ די a r מ די צװישען אז־בײס םלי  געבלי־ ע

yayi ^אן געהט שטאם, אין שאפס אפ nyםאלגn.ײך
 nyדזשyayם האט חשויחי, a’a nynrn םאוטה אין
 םים oayana* אן זyיבnשyגnyםaאו ,nana^a םײפאן

 ג^־אממ און שאפ n’ynonioo 8 ״onynfna לy״סיג
 אויף ■י־אמסם מז ®מ העכעתמ nyo”a 8»־ n פאו־

 װאקאצי^ באצאלמ און שכיתת וי
 ooayana* באסימחנ דורך שכיחת אױף העמתמען

*r ,האם פארהאסדלוסגען cayaonran nyn געװאוסגן 
 פאל־ פון nj0״3n8 די n®> םאסאט דעם םון טשך אין

י ״שאח• : nran® מסדע  אוסםעחזעש 8 — לז•״9ײ «
 וי lyayaya האם ?אסעסיקוט. on8*vrrna אין שאפ

8 onynaviי־גיממnj װאס ynyn] 8 מךמפםיגם דאז־ט 
ז 1®י העכעתמ  *ום» ;שבירזת די אויף oaran• מ

yp rrr*  2B0 אין n w r  oynn מן חאמװ ח ק ־ מ  מ
 זײ פאו־ האם װאם מיעיז8ק דעם חדר דימתמץ8ב ־ע9®

rv rW נײ דעם פון ליגױסמז8ב זעלביגע די pnr 
ס ת im די .oayana* י v :םאװס״ התמן וײגען

o ״פיקאדילי בחמםש; לאסג 1« mפוײהאלד; ®ון ״ 
£ ; onypar פיז ײןם״ ײאלי P״®• 1» שמלמו־״ .

a’a ^ ^ y a ;מי שוי  םון בלאוז״ און oynn ,oya, ײ
8aay nonyo’. םח ״oynn יayזשn״ און גיארק

yaanyoyn] אויך האבזמ שכיתת די אין ly ^ p y a די 
^ אין י״aפאaקא n’ya ooya. nyn םון nyבײטnא 60 ,no 
i’a זײ ;יארק nyo” an8 a’yya’t ון® nyn סBאnטװyיn 

a . yan’oרayםש aאaוםyקםשוריaa ^לא םון קאספאaג 
i’a ooayna חי שוי  םון aamyoy.n א ןyאגnקyג ןyהאב ח

 און ײטארסnyאם ’n פאר וואך אויפ׳ן םופציג אלארn א
onyoyno א אמ nםאר וואך א אלאר n’ פלאר ^”nyo 

 nyn פיט טayaאגרי oyn ןyײaבא בײם ; רסyaקלי און
 ,noyw^־y םון ׳׳nyײםnקארפאaאי פראק ״פראקםיקאל

:v ,חי שוי  פון aamyayn א זyaװאוyג יאןaױ ’n האט ת
iyy פnאצayאויף ט n’ פון שכירות n’ אפy,רײםארס 

^onyo’a אמ onyoyna ה אyכyרוaםי פון גaף nא אלאר 
 אין ס.yװאקאצי yבאצאלט און רםyקאט ’n nפא וואך
”nyo 150 פםיגםyבאש nynynn שאפ an8.

געוואונען. ראוב״ ״ראיאל דער אץ סטרײק
aהאט װאם סטרייק, א אד ony’inya אכט ayo, ^האב 

nyo” r ^  250 ’n פון n. nynאיאל nקא אובoפאaפון י״ 
 און שאפ nrai’ א זyaװאוyג ,oap’oya8? ,nלyיcaיyפל

־’a’o רײטארס,yאפ yאל ג:aרוyסyבnפא ynayפאלג
נ און סnyש ח ^  האב^ -on8n iyo״nn* וואם ®־וי^ א

iya8npya א umwy.n צוױי ®ון nאלאn אויף װאד א n’ 
 ya* אייד האבעז onyoyno און onyo8p ,n שכיח־ת.

 און גלײד aaanyoyn א ױאך א nאלאn צוױי ןyאגnק
n״yny’ ]yuanyoyn ynyo צוױי iyo«a8a וחן־ די ביז 
yn םון ילסyסק npai’ ’n iyo”nanyn ןyל m .סאמן 

 אין צאלזמ צו םyפליכטnםא זיך yan’D זײ האם ,oyn חוץ
nyn ס  nay® 8 *ין ל8י ®עי איר ®ת cayun® ררײ ױגי
מ םץ כ ל ^ ’an« nyny״nyo ט  בא־ ײאד א קוײגעז ^

 שרי־yגaײnא אייד איז טayaיnאג אין וואקאצי^ yצאלט
 ײנםי nyליכJyזyג nyn אז ,opaiB א iyn8tiya בזמ
aam ®ון מום yn nyn רחנם onyoynya וחגתנז׳ iycn8n 
m שאפ אין nyo^n8 yאל n p א n״aaany3yn ynyo 
װאך. אױפ׳ן דאלאו־ אײן םון

oaya’na8 nyn פים און אײסשםיפיג איז way onna* 
 ®אר־ א בײ nyo”r«8 זײ ®ח [ynyriya iyo״nyama זקהם

 ־nyn זײ האם װאסחנר oayTnynB*o״n װאו זאסלוסג׳
on^p ל«yopaw y] םון o a^n an  oyn. אין n, אר־® 

מ « ^ ס א  נףםי םaב»םײלי זיך האבען yon’o nyn מים ה
 פאר־ האבןח װדלמ שאפ, םון nyo”a»־ צװאגציג און

מן ^ םר^מז א .nyo^n* פ

 דעפארט־ טרייד גארמענט קאטאן
 גרױסע פיר יוניאנץירט מענט

שעפער
 םון nyomyaya ,anjDP’n oayn’iyno וױים
 ■nyoa^ nyn ®ון oayoonioyn n״no oayaגאר קאםאן

 װאך ,n האט oayoongoyn זײן אז באזײכגאגס, אלaשאyנ
t o  on’r a r’̂ סע ײי ען ג  •pa אין nyo^ קלײח^ פתי

 iya־amya p* y’a״rfr’oayo און פאםאםש^םם יאו־ק,
 סמ צװיי .nyo”3n8 די njB pnanyoyanyo װיכטיגע

y נאד m*nya עסעסזגלסג זײסען nyo^ זײ rpp םםוײיקם 
ך צװיי און  nysyo זײ אין פארהאנדלונגען. םוײדליכזן חד

.nyo״an8 onynain אכס איבעו* באשזגפטיגם ווערזגן
ם iym װאס nyoyo די pa yooyna זײ םעל  ג^ג

pnynya סםאר *פואווי די איז n’ymynai קאםפאסי״ 
P8aa^y po •די מסםילװײס^נ oa’oainnp yan’D 

 nyo^an* די אוסםעתחױס• סזײיען אויף nyo״aאו־ 350
װמ א שאפ׳ ױנקמ 8 אױסער lyaippyi האבען  po העמנ

ן  און צודיי mp pb גלייך שכיוװת די אױף Day פראצ מ
 nyroayo annyo nyn pm aanysyn Dayspo האלב א

m s’a’B ן װעט ףי  שטוסזזװ אוסםזנוץ קראםם pm ן
 nyoony nyn איז םayלטyםyם nyn •fyiya שכיוװזו

מין oyn po ^זולםאם אפ  oayanya קאםזװ nyn װאס ק
 oyn אין lyounyoaiM לזסמחנסם האט oayaonyon םזײיד

pyoao^y .זײםםריקט
 סאבריק 8 ״nyov־'Hpr#pan* ynayp p’nynyno* די

oymyoaw yopnovya po י wn ,pn נױ 4pyr<08 1י r
 ארגםערגעשריבעז הןס ןובײסער׳ iw ארבייסען עס

« nyn םיט אגרימסם ^ ת ^  po םסו־ײ? nya 8 ל8נ8אי
ayo pn זײ lyawnya lyayi nytram 8 אוימר 

pnanysyn ynay זײ שא■ יוניןמ ?לאוזד 8̂D אױף •n 
^nyo שבידווז ny pm o  pk onyg’n y iy i די פון 

iyajo ynynay׳ po annyayn 8 lyaynpya iram 
ynynay pm nyp’now קאטערם׳ די .oayxyno צװעלף
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nyaya אaגyשטyלטyanp ,y] ה אyכnyוaםון ג lynoio 

םיג pm td ביז  mn’ao ’n. אויף oaynMno דתי
 200 ןyהאב באםטאן, iyaya טס,yאסאםשוזo אלםאן אין

»po nyo” an פיםyל”aספא שאם יאוסaטאז n lyonriyi’ 
 אלaשאyanyםaאי ’n סטתי?. אין nyoaanM pm ארבײט

”nMo lyaMnpya iypםליכy אךa האש noo ayo y די 
nyo”anM ה אyכnyוaפראצ פופצ^ פון גnMD Day די 

ly וואס ^ p y a  ?yaM-n צוואנציג ביז nיואד א אלאר PM 
 lya’np װאם ’n n»o נטyאצnפ ?yn פון גaוnyכyה א

nya’M צװאaציג n ri 8 "^Mn• 
 ־aynyפaאp ךnוn אויך האט anyarn oayn’tynD וױיס

iyM גyםyטyלט n, מיל»oyonMP ny קאפפאaי po 
Ma’MnaMaMp װאו יארק נױ iyo” anM oy ארום onynain 

 nyo״anM ,n פאר ילypס oia’a’a nyn טלאכות. לyב
 42 צו ynaioo א oayo 35 פון זyװארyג רםyכyהyג איז
pm האלב א oayo שטו אyna און oy איז on’Dyaa’’M 

M’ap n א זyװארyג r^ p] .שאם

 ױניאן א טילם״ ניפינג ״םיגנאל
 װאכעז פופצען נאד שאפ

j םטרײס _______
nא אן ורדaם  װאס לאין oypw אױפ׳ן ?אפף םyayםשל̂ז
 Tya’t ,n lyayn וואכ^, ןyצDםו nynw p^ynyaay האם

nyn po nyo”nny onynaan ״סיג^ל aa’o’a א טילם״ 
yan’D יואם oynnyoaiM yop’nooya onnanyno אין 

 שאס, ױניאן קלאוװ א pmirnya ,*oyayo םשאטאנוגא,
ynayo”nya הyכnyוaגyאױף ז a ,mn’oo ,nיaיaום 

 nyn אט םכםוכים. iyoa^o צו ריyaאשיa pm ילסypס
 י־nװאלyג א ooyaya האם אלaשאyanyםaאי nyn po זיג

pmo” M p?a אויף onymoopyoaaya ynynay ’n פון 
nooinaw n’jmnynay nyo’a nyn, איז ayyayp־ 

םאוםה. nyn אין םוײרם
 ŷ,אלטnyגaא האט yan’D nyn אין p״noa nyn כאםש

פמז באיז  אר־ ’n פון ?אפף nyn nyay איז ,lyayn םו
a״nyo פאר ooyn oyn ז״ז צו pm on’rayany םאר 

yD^oy lyaayayaay lyaaiaanyn ya^oaya .יאר n 
מ nya די po ya״M םילס, םיגסאל ל  yoyaaynaaoyaa’W א

oyan’D אין םוײח־ חנם אק oyayo’, ג זיד האטynyכayט 
nyo׳i םאן nyaya אין yan’D n  .noona’M nyn איז 

’nyay ?yaya DnyBoyarw onynaarya pmya nya’nyn 
y jyayp ױניזח pm זיד האם ny nyn waya onyriya־ 

 ynw lyn’rayany צו לyayשyanyםaיK nyn po בײם
nyo”any. די yan’D האם Qoaypya ״’ דיn pm i r’ 
 גע־ pK ױניאן קאמפאני y ארגאניזירט האט ;געריכםען

nynay pny’ ox\i ל מ  ■yoay yon’o pro^oyarw פי
 ypayany nyn- אין pnyoo צו onyr’ayany אויף זyל

o”any oary. די yלy פיםלזya o’a nyay p;ayn p- 
TyD'npi• די n riP ם האטpnyלayם nyo yan’D nyn 

yV nyn־»nya באאח־ pm pm די nyn po aaiTnroay 
 nyo״any די זײס^ ,lyanmyo לאסג צו זיך האט באאח־

nyoaany נאד 4םםרײי אין po gyrw די yaoa’aaa 
nyo p?oayp מן פ Dyp’i צײם וראפעז פו  i'd’W לאיז׳ 

pm די M n^nay yan’D״yaayayaa] צו l^naymyo פים 
nyn •ױנקמ poa’an  oayn’tyno’״ ny 'pm איז pmya 
 Tyioyoyaay lyaa^naynnyo די האם םשאטאגוגא אין

yanyBaw Dayanay nyn pn oyaya oyn aayoay py- 
•pnynya lya^w

 nyoynonyo לyayשyanyםaאי מאתױן, חשאהן װי
nyn py סאוםה ivayn ,oyoa’nya די nyoMany •גןװואו 

p»a ^ ג ל א  nm^p y :oayanay אין [yuiaanya פ
p שאס; ױניאן «  po oamyayn y אױף פראצענט «n 

 -yayn yo״Tw y py גלײך nyo«any yלy pd שפימת
nyaaynya praony oyn oayxyno pn  p d  aan, ודען 

nyn גyזyצליכpm onyaynya onjm ma’a’a ny טױח־ 
 די nyo לױן oaa’a’a nyn ;שסתדע y םעסם rrnyo «ו

any״pyn pnayt nyn po nyo• ט םי  oayo •u’D זיין
 BOB’a’a nya^yyiya nyn װי nyayn ynaשםו אויפ׳ן

ה pnaaow די װאם מ מ  באשםי־ ojm y’aynoo’a’any ש
no t'nyo iya״T. די lyayp yaync פאצאלמ »ypyr* 

nyo oyn די any״pnim pjaiayatny tpyn nyo 
py wonya pnaymp מז ב ױ ז א ן מ  PH’opm B’a זי

pnyayanyaw oy iSyn װערען n אוםסארםייאישזנן אן 
.lyanyyo

¥^ל nyn oyn באוײכטאט, ponyo װי  po oayaט
nyn םיגסאל aa’D’a םילס prna”M yry oayaya אױף 

oyan’D n’jmnynay nyra ynynoy איז ,nayaya oyar 
םעםלזװ pnyn lynyn אז שױן הויבק זײ po צאל y אז
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סױיו װעס isdsp אץ תאספעין אונאניזאציאנפ
אר־ דעם באנײט מיר האבען חודש עם

קא־ די אין קאמפעין גאניזאציאנם
 שעפער דרעס טשילדרען און םאן
 אפטאון אזוי־גערוםענעם דעם םון

 אנגעהויבען האבען מיר דיסםריקט.
 פון םעג ערשטע די אין דרייװ דעם

 זיך האט טעמפא די םעפםעמבער,
 םון אהער אנקומען דעם מיט פארשטארקט פיל אבער

 געשיקט איז װעלכע יארק, גױ פון רעמזי ענן שװעםטער
דוײױי• דעם אין העלםען צו םפעציעל געווארען

 אין מיר האבעז קאמפעין ארגאניזאציאנס דעם פאר
 אפאראט טיכטיגען א צוגעגרײם װאכען איעיגע פון משך

 ספעציעל א פון קאפיעם טויזענטער ארבעט. די טאן צו
ש אין בולעטין וועכענטליכען ארויסגעגעבענעם  און עעלי

 ארבעטער די צװישען פארשפרייט װערט םראנצויזיש,
 גע־ נאמען א בולעטין דעם האבען מיר שעפער. די ארום

 אונזער דעם דורך צענויפבינדענדיג ״װיקטארי׳/ געבען
 גים־ױשר׳דיגע און שקלאפעריי רעאקציע, געגען קאמף

 נא־ געגען קאמף פון סימבאל דעם מיט עקספלואטאציע׳
 דע־ אנדערע אלע מיט צוזאמען לאנד, דאם וואס ציזם

 קענעדער אונזערע בײ אן, פירען לענדער מאקראטישע
באדייטונג. אומגעהייערען פון סימבאל דער איז

 אונםערשײד דעם אויף אן מיר װייזען בולעטין איז
 די אין הערשט עם װאם ארבעטס־באדינגונגען די אין

 די אין הערשען וואס די און ױניאן־שעפער ארגאניזירםע
 מעלבע דיסטרי^ט״ אפטאון דעמ פון שעפער ױטײיױאן

 ציםערען מיט קאנטראל. ױניאן אונטער׳ן נישט זיינען
 קא־ די װעלכע בענעםיםען, די אן מיר וױיזען פאקטען און

 װע־ וועלען זיי ווען געניסען, װעלען ארבעטער םאן־דרעס
 וױי־ מיר אינטערנעשאנאל. אונזער םון מיםגלידער רען
 צוױי לעצטע די פון פעריאדע דער אין אזוי ,װי אן זען

 די זיינען ,1941 אויגוסם ביז 1939 אויגוסם םון יאר,
 נויטיג װי און געשםיגען׳ לעבענס־מיםלען פון םרײזען

 אנשליםען זיך דעם צוליב זאלען ארבעםער די אז ס׳איז, •
 א אויםקעמםען קאנען זאלען די כדי ױניאן, אוגזער אן

פרייזען. געהעכערטע די נאכצוקומען אום לוין העכערען
 שוױיגען אפטאן־דיסטריקט דעם פון באלעבאטים די ־

 אונזער שטערען צו זיך באמיען זיי נים. אױך־ נאטירליך
 מיטלען אלטע די אן ווענדען און דריױו ארגאניזאציאנם

װעל־ מיידלאך די מיםגלידעד, אונזערע טעראריזירען —
 בולע־ אונזערע מיט שעםער דיערע צו נאענט קומען כע

 העל־ וועניג די קאנען מעטאדעז דאזיגע די אבער םינם.
ט זיד שרעקעז מיטגלידער אונזערע םען.  פאר איבער ני

אזעלכעזאמז.
 צוגעזאגט האט וועיר״ םשילדרענם ״םיין : םירמע די

 ארבעטער. אלע צו פראצעגט 10 םון לויז־העכערונג א
 נעכםיגער א ערשט ״פעי״ דער צו געקומען ס׳איז װען
 הא־ באסעס די וועלכע ארבעםער, עטלאכע בלויז !םאג
 די העכערונג. די געקראגען האבען אויסגעקליבען, בעז

 דער געגעבען. גארגיט מען האט ארבעטער מערסםע
 האבען מײדלאך־פרעםערם, 23 אז געװען, איז רעזולםאט
 גריים אונז צו געקומעז זיינען און ארבעם די געווארפען

 זיי האבען סיר דירעקציע. אונזער אונםער סטרײקען צו
 ניט מאמענם איצםיגען דעם אין זיינען מיר אז ערקלערט,

אונ־ שאפ. איין אין בלויז סטרײק א אױםנעמען צו גרייט

.
שעהן בערנארד םון

י. װ. j ל. א. גפנעראל־ארגאנייזפר

 מיט זיי װעגען פארהאנדעלט אבער האט פארטרעטער זער
 גע־ פרעםערס די זאל מען אז גע׳פועל׳ט, און פירמע דער
 אזא אויף ״רעיז״. פראצענט 10 צוגעזאגטען דעם בען

 גע־ הילף אונזער מיט ארבעטער דאזיגע די האבען אופן
 אזוי איצט זײגען זײ לוין. זייער אין העכערונג א װאונען

 זײ פון איינע יעדע אז יוניאן, אונזער פאר ענטוזיאםטיש
 ״דריױי״ דעם אין אקטיװ העלפען צו פארשפראכען האט
ווערען. דערגרייכט װעט זיג דער ביז

גפהפכפרט װערם דרעסמאכער פון מלחמה־באנוס
 געהאט מיר האבען חודש הײנטיגען פון לויף אין
 דרעס־מאנופעקטשורערם. די מיט שװעריגקײםען אביסעל

 גע־ האט װאס סבסוך, א אנטװיקעלם געהאט זיך האט עם
 — אבער שעפער, צאל א אין ״סטאפעדזשעס״ צו פירט
 באציאונגען די און געשליכטעם זיך האט םכסוך דער

 איינ־ װידער אי.ז מאנופעקטשורערס די און אונז צװישען
יםודוח• נארמאלע אויף געווארען געשטעלט

 דרעסמאכער די האבען באריכטעט, שוין האב איך װי
 אנגעקומען איז ענין דער און לוין־העכערונג א פארלאנגט

 טשערמאז׳ אומפארטייאישער דער ארביטריישאן. צו
 אנטשיידונג אן ארויסגעגעבען האט גרינבערג, איסאכאר

 צופרידצעצ־ גארגיט &יטגליד.ער אוגצערע האט גגאס
 קאטערם די אז געווען, איז אנטשײדונג זיין שטעלט.

 וואם וואד׳ א דאלאר 3 םון העכערונג א קריגען זאלען
 זאלען דרעס־ארבעטער די און פראצענט, 9 אויס מאכט

פראצענט. 5 בלױז םון לוין־העבערונג א קריגען
 אנט־ דאזיגע די באצייכענט האבען דרעםמאכערם די
 ערשטענס, נים־יושר׳דיג. און אומגערעכט אלם שיידונג

 צווייטענס, און צױװעניג, איז העכערונג די וואס דערםאר
 באהאנדלונג, זעלבער דער צו בארעכטיגט זיינען זיי װײל
 קלענע־ א געבען זײ מען זאל ווארום קאטערס. די וואס
 םארגעקומעז זיינען טאג צוױיםען אוים׳ן ? ״רעיז״ רען

 ניט האבען ארבעםער די ״םםאפעדזשעם״. אומאפיציעלע
 געבען זײ זאל מען סיידען ארבעט׳ דער צו גײן געװאלט

לוין־העכערונג. בעםערע א
 גאטירלאד זיך, האט ױניאן דער םון םירערשאםם די

 קאנסטיטוציע דער לוים םארלעגענזזײט. א אין געפילט
 אומ־ אן סון אנםשיידונג אן אונטערװארםען זיך מיר מוזען

 זייט אנדער דער םון אבער טשערמאן. פארטייאישען
 אומצוםרידענהייט די איגנארירען געקאנט ניט מיר האבעז

 אנםוי־ אוגזער ארונםערשלינגען און דרעםמאכער די םון
 בעלי־בתים די צו דעריבער געקומען זײנען מיר שונג.
 מיר לוין. אין רעװיזיע נייער א פאר םארלאנג א מיט

 זעקם דער םאר אז םאקט, דעם אויף געשטיצם זיך האבען
 דעם געשטעלט האבעז מיר זיגם םון םעריאדע׳ וואכען

 איז אנטשיידונג די ביז לױן־העכערונג א םאד פארלאנג
 לעבעבם־מים־ םון פרימען די זיינען געווארען, געגעבען

 פארהאנדלונגען וױיטערע נאך געשםיגען. װידער לען
 םיט דרעס־ארבייםער, אלע אז גע׳פועל׳ם. מיר האבעז

 און װאכעךהענם די סיי קאםערם, די סון אויםנאם דער
פרא־ 5 ערשטער דער צו זאלעז שםיק־ארבעטער, די םיי

 אין פירמע גרױםער אײן מים אינםערנעשאגאל. דעד מים
 דער םארהאנדלוגגען. אן אױך שוין געהען םשאטאנוג^
 דעם אויף װירקונג א געהאט שוין אײד האט סעםעלטענם

 אז פירט אינםערנעשאנאל די וואם סםרייק םארביםערטעז
 יענעם איז פירמע אונםעחזעש גרעסםער דער געגעז

 2,600 װאו מילם׳ ניטיגג םםאנדארד די — געגענד
 מאנאם. דריםען דעם שױן סםרײק איז שםעהען ארבײםער

 געװיםע האבען געםעטעלם, האט םיעאל די װי שגעל אזױ
 באשםעלונגען די איבערגעגעבעז איר קיפערם סטאר
 נײ גע&אבם געהאם האבען זײ װאס אמםערװעש אױף
 געקעגס גים זײ האם יענע *ץ פירםע םםרײקענדער דער

סטרײק. איבערן אױםפאכעז

 קרי־ פילאדעלפיע אץ דרעסמאכער םילק
 װאקײשאבס לױן־חעכעתנג אױן־ גען

בענעפיט. הראנקען און
 די אין כאשעפטיגט וזערען וואס ערײטאו-ט 2300 די ׳

 דער דורד האבעז פילאועלפיע אין שעפער דדןס םידק
די גןקראגען משערטאן אימפארשיל פדן צגטשײדוגג

 דרעסמאכער קאטאן די װאס סארבעסערונגעז זעלביגע
 מים געװאונעז האבעז ארבײטער דרעם םשילדרעז די און
 קאלעקםיװען דיער באגײען בײם סריהער וואכעז פאר א

 מענע־ אטא׳ סעםױעל פרעזידענט וױים װי אגרימענם.
 בא־ םילאדעלםיע םון ױגיאן דרעםמאכער דער פץ חשער

 געקרא־ אױך דרעס־ארבײםער סילק די האבען ריכםעם,
 שכיתת. די אױף וראצצנט צודעלף סח העמרונג א געז

 אויפ׳ן בעגעפיט קראנקען און וואקאציעס באצאלםע
איגדוסםרי. דער פמ חשבת
 ארבײטער די קריגען כיײתש די אױף העכעתנג די

 ערשטעז דעם פון פדאצענס םיגף ;ראטען צוױי אין
 פעב־ ערשטעז דעם פון פדאצענט זיבען און אן אױגוםט

 װעט פאגד געזונדחײטס און װאקעישאז דער .1942 תאר״
 װעלעז גתים מלי די װאם דעם דודד ווערען געשאפען

 ראל. יעי זײער פון פראצענם האלב א און דרײ צאלען
 א און צוױי פאדװאלטען• פאגדס בײדע די װעם יוגיאן די

 אײגס און װאקאציעם פאר געהן װעם פראצענט האלב
 צעז פון םאקסימום א בעגעפים, קראנקען פאר פראצענם,

 וחט קליניק א און װאד א דאלאר אכט צו יאר אק וואכעז
שן קריגען װעלןן ז*י באחאגדלוגג. םןױומי

rs נ«נײט טאנטועאל
 און 2 פון העכערונג א נאד קריגען לוין־העכערוגג צענט

 טארען צוזאמען רעיזעס ביידע אבער פראצענט. האלב א
 הא־ פונקם דעם אם .$1.25 םון װעגיגער באטרעםען גיט
 נידעריג־ די באווארענען צו כדי אריינגעשטעלם מיר בען

 קלי־ אדער דזשענעראל־הענט די ארבעטער, באלוינטע
 די און װאד א דאלאר 12 איז מינימום װעמענס נערס,

וואך. א $13.75 פון מינימום א האבען װעלכע פינישערס
 אומ• די אײנגעשםילט האט אנטשיידונג צװײםע די

 דרעס־ די צװישען געהערשט האט װאם צופרידענהײט,
 מאנו־ די און אונז צװישען באציאונגען די און מאכער

נארמאל. געװארען װידער זײנען פעקטשורערס
באעהרט זיך פילט ױניאן אונזער

 אינטערנע• מאנטרעאלער אונזער פון מיטגלידער די
 מצד עהרע םון אויסדרוק אן פאר עס באטראכטען שאנאל
 װעניג־ מײן צו איז וואס גענעראל־עקזעקוטױוע׳ אונזער

 דער געװארען צוגעטײלט — מענעדזשער זײער — קײט
 װעלכע דעלעגאטען׳ זיבען די פון אײנער דין צו כבוד

 דער בײ אינטערנעשאנאל אונזער פארטרעטען װעלען
 לעיבאר, אװ םעדעריישאן אמעריקאן דער פון קאגװענשאן

 װאשינגטאן, סעאטעל, אין ערעפענען זיך װעט װעלכע
אקטאבער. טען6 דעם

 איך װיל קאנװענשאנם טרעיד־ױניאן פון רעדענדיג
 איצם זיך מען גרײם קאנאדע׳ אין אונז בײ אז באריכטען,

 לעײ ענד טרעידם קאנאדער דעם פון קאנװענשאן דער צו
 װע־ אפגעהאלטען װעט קאנװענשאן די קאנגרעס. באר
 פון וואו לעצטער דער אין אלבערטא, קאלאגארי, אין רען

 וועט מאנטרעאל איז ארגאניזאציע אונזער סעפטעמבער.
 י. ברודער דעלעגאטען. צוױי מיט פארטראטען זיין

 כרודער און קלאוקמאכער, די פארטרעטען װעט סטענזער
 דרעס־ די םון דעלעגאט אלס םארען װעם זשאדװע קלאוד

מאכער.
לעבעדיג איז קלאוקמאכער די בײ

 אין לעבעדיג. איצט איז קלאוקמאכער אונזערע בײ
 םאר איצט זיך מיר גרײטען דעםארטמענט קלאוקם אונזער

 םארשטאר־ צו קאמפײן ארגאניזאציאנם אינטענסיװען אן
טרעיד. איבער׳ן קאנטראל אונזער קען

 באנייאונג דער צו גרײטען אן אויך זיך הויבען מיר
 איז אגרימענט איצטיגער דער כאטש אגרימענט. פון

 איצם שוין מען הויבט ױלי, קומענדען ביז גילטיג נאך
 וועלכע אויסבעסערונגען, נויטיגע װעגען דעבאטירען אן

 עם ,אד םילען מיר װערען. געמאכט אים אין דארםען
 גע־ דורכצוםירעז גרינג אינגאנצען אנקומען נים אונז וועט

 זײן אםשר װעלען עם אז זיין, קאן רעפארטען. װיסע
 דערי־ דארפען מיר בעלי־בתים. די מיט שװעריגקייטען

םריער. וואם גרייטען אנהויבען זיך בער
 פאר ארבייטען װפלען קלאוקמאכפר מאנטרפאל

צדקה־פפדפראציע
 קאמפעיז פאראײניגםען דעם מיט םארבינדוגג אין

 דורכגע־ װעם וואם צדקה־םעדעראציע, אידישער דער םון
 די האם מאנטרעאל, אין חודש קומענדען װערען םירם

 דזשאינם־ צום רעקאמענדירט דירעקטארס אװ באארד
 מיטגלידער אונזערע אז קלאוקמאכער, די םון קאונםיל

 דאזיגען דעם לטובת שםוגדען צוױי ארבעטעז זאלען
קאמפיץ•
טעקס׳ קיץ ניט איז דאם אז םארשטאנען, װערט עס

 וועלעז קלאוקמאבער אלע אז זיכער, דינען «יר אבער
 נים־אידישע די רעקאמענדאציע. די אס אויספאלגען
 םאר שטונדעז צוױי ארבעטעז אײד ײעלעז מיטגלידער
צדקה־אינםםיםוציעם. קריםטלאכע

 יאר הײנטיגען פירט גדקה־םעדעראציע אידישע .די
 אח האםייטאל אידישעז מים׳ן צוזאמעז קאמפייז דעם
 האם דעריבער יליםים־קאמיםעם. אלגעמײנעם דעם מיט

־ צו נויטיג םאר געפוגען דירעקםארס אװ באארד די  ת
 חנר־ מיטגלידער. אונזערע םון בייםראג אזא קאםענדירען

 פארקוםזנז זאלען עם אז אויסמײדען, אויך מיר װילען מים
 געװעז ס׳איז ווי שעפער די אין קאלעקשאנם אפטע

םריער.
 *ו קאםפײן א אנגעהױבען אויד האם ױניאז אוגזער

 בא־ אגדערע און װעש װארעמע קלײדער, שיך, זאמלעז
 איז םליכםלימע פױלישע די םאר קלײדונגס־ארטיקלען

 די פח מלײבתים די םים וװשםיםונג איז תסלאנד.
n ײעלעז דחנם־שעפער׳ איז קלאיק־ r װארע נײםראגען 

 אויפ־ עם װעלען םיטגלידער אונזערע און קלײדער םאר
 אי״ דעם מיט צחאמען איז אקציע די געצאלם. אן נײעז

 יתייז אוגזער װעלכעז אן ר־קאמימעט,ארבעמע דישען
אגגעשלאםען. איז
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גענעראל־שטאב אונזער באזוך איך
א־ כבוד דעם געהאט האב יך ^ו ב

נאר־ דעם םון זיצונגען די װאוינען
 פץ צוזאמענפאר געשלאסעגעם וואס

בא־ עקזעקוטױו גענעראל א־נזער
פילאדעלפיע, שטאט דער אין ארד
אפ־ האם דוביגסקי פרעזידענט װאו

 די םון באריכט גענויען א געגעבען
 מלחמד, דאלאר 300,000 דעם פאר געלט־זאמלונגען

 זיך האט אינטערנעשאנאל אוגזער וואס פאנד, קרבנות
שאםען. צו אונטערגענומען

 וױיס• אלע מיר זיינען ,3 פון אויםנאמע דער מיט
 איך יארען• פילע פאר פערזענליך באקאגט פרעזידענטעז

 גענעראל־ יעדען אין צוזאמענגעארבעט זײ מיט האב
 אנגעפירט האט אינםערנעשאגאל אונזער וואס סטרײק,

 גע־ און פאליטישער יעדער כמעט אין און ,1910 זינט
 לא־ יארקער נױ די װעלכער אין אקציע זעלשאפטליכער

 זייערע געהערט פאראינטערעסירט. זײנען ױניאנם קאלע
 הא־ דאך — אנדערע די און געלונגענע די — רעדעס

 זאנדערבארען א געמאכט מיר אויף זיצונגען די בען
אײנדרוק.

102 לאקאל חעגען קאמיטע־באריכט װיכטיגער
 דו־ פרעזידענט איידער זיצונג׳ פרימארגען דער בײ
 איז געלט־זאמלונגען׳ די וועגען באריכםעט האם בינסקי

 ספעציעלער דער םון באריכט דער געווארען אויפגענומען
 אונזער פון קלאגען די אויסגעהערט האט װאם קאמיטע,

 דריױוערס׳ שראק דעם געגען באארד דזשאינט דרעם
 ערענסםען זעהר א פון זײנען קלאגען די .102 לאקאל

 און כבוד דעם װעגען זיך האנדעלט עם כאראקטער.
 די װעגען ;אינטערגעשאנאל אונזער םון פרעסםידזש

 ווא־ ױניאניזם. טרײד םון יםודות פונדאמענטאלע סאמע
 מיט־ װי שעדליכער און ערענםטער זייז קעז וואם רום

 ברעכען זאלען אינםערנעשאנאל זעלבער דער םון גלידער
 אומגע־ דער שוועסטער־לאקאל. א םון פיקעט־לײן די

 דאם וואם אגטריסטונג די און שאדען גרויםען הויער
 דא איז באארד דזשאינט דרעס אונזער פארשאםט האם

 אפגעהאלטען האם קאמיטע די דערציילען. צו איבעריג
 גע־ האט עדות, אויסגעהערט האט זיצונגען, עטליכע

 באשלום. א צו געקומעז איז און דאקומענטען שטודירט
 םון םירער זימערמאן, און האכמאן םרעזידענטען וױים

 איינפארשטא־ געווען ניט דינען באארד, דזשאיגם דרעס
 װײס־ אנדערע קאמיטע. דער םון אורטײל דעם מיט נען

 םון מיטגלידער די אריבעררעכענענדיג פרעזידענטען,
 זײער פארטײדיגט האבען או־נטערזוכונגם־קאמיטע, דער

׳ שםאנדפונקט.
 םאקטםולע דובינםקי׳ם פרעזידענט פארדאנקען צו
 גאנצען איר מים דיםקוםיע די איז טשער, פון פירונג

 מאל אלע פייער׳ טעמפעראמענטאלען און עמאציאנעלען
 טא־ און עמיק פוץ ראמען די אין געווארעז געהאלטען

לעראנץ.
 פרעזידענט געםעלען שטארק אלגעמיין אין איז מיר

 קאלע־ וױים־םרעזידענט זיינע צו באציאונג דובינסקי׳ס
 כאראקטער, חבר׳שען א אינטימען, אן םראגט װעלכע געז׳
 מאס געהעריגע א גלײכצײםיג זיך פילט עס װעלכער אין

ארץ  םאראנם־ די םאר און םארדינםטעז די םאר ײו׳
 אין שפילם די םון איינער יעדער וואס ראלע׳ ווארםליכע

לאקאלעז• באזונדערע די
 אים מים מפן קפ\ ציפפרפן פון גפביט ז־עם אויף

קאנקורירפן נים
 װעגען באריכט צוט געקוסען ענדלאד איז עס רוען

 א אנגעגאגגעז זיצוגג די שוין איז געלם־זאמלונגען, די
 באארד דער םון מיטגלידער אײניגע שטונדען• יאר

 דער גים אבער מידקײט. אביסעל ארויסגעוויזעז האבעז
 אז װײםען׳ דובינסקיץ קענען װעלגע די יחמידעגם.

 ריכםיגעז זײן אין ער איז ציםערעז, *ו קוםט עס ײעז
 אונ־ אין מענשעז וױמיג זעחר דא זײנען עם עלעםענט.

 אלע אונזערע ארײגרעכעגענדיג אינםערנעשאנאל, זיי
 פוגאנדערגלי־ קזגגען װעלכע אדיםערם, אח יקיונםעגטם

 גי־ און כעסער םינאנדבאריכט א גאנעמען אין יײעז
פון  «ום גענוםעז םאקע «יד ער האם דוביגסקי׳ן. מי
 שםיק־ אױף צובראכעז עם האט חתמד̂ד יממ ^ייכס
 אזץ אזױפיל געגצגסעז. די לױם פריעד ך.?^לא
 פײ איז »̂־r ניי איז געװארעז געזימלם איז ?ייפיל

קןגן איז ײיפיע׳7 לױם גאכחזװ־ װ• אז. * פי

 לאקאלען׳ באזונדערע די לויט און באארדס, דזשאינט
 צופי־ ער האט גענוג, געװען ניט דאס איז טאמער און

 פון און לאקאל יעדעז פון מיטגלידער די לויט צעלט
 ווע־ אז זיך, מיר דערװיסען למשל, אזוי, פאך. יעדען
 בײגע־ האבען 117 לאקאל פון קלאוקמאכער די דענד

 מיטגליד, יעדען פאר דאלאר 2 דורכשניטלאך שטײערט
 בײגעשטייערט 22 לאקאל פון מיטגלידער די האבען

מיטגליד. יעדען פאר דאלאר 1 דורכשניטלאך
 .י אביסעל מיר קיבעצט חבריו

אוי־ איז דובינסקי פרעזידענט וואס ניט װײס איך
 פארשטייער די אײנצעלהײטען. אלע די מיט געװען סען
 געזע־ בין איד װעמען צװישען לאקאלען, קלאוק די םון

 מיר געלעגענהײט די אויםגענוצט אבער האבען סען״
 מאכט מינקאף״, ״נו, ארײנצו^בעצען. בעל־הבית׳יש

 רע־ די װאס טאקע׳ עם קומט ״װי די׳ פון אײנער מיר צו
 דרעסמאכער קלאסענבאוואוסטזיניגע און װאלוציאגערע

 ענטפער קײן געבליבען?״ הינטערשטעליג אזוי זײנען
 שולדיג ניט קאלעגען קלאוקמאכער אלטע מײנע איך בין

 גע־ זיך איך האב זאגענדיג, אמת דעם אבער געבליבען,
 באארד, דזשאינט קלאוק די אומבאקװעם. זעהר פילט

 אונזער פון דריטעל א פון מער עטוואס צײלמ װעלכע
 בײגע־ האט מיטגלידערשאפט, באארד דזשאינט דרעס

 ארײנ־ האבען מיר ווערענד דאלער טויזענם 85 שטייערט
 צוגלזאגם חאבלז און דאלער טזיזענט 55 בלויז געשיקט

מער. דאלאר טויזענט 10
םרײד אונזער, אין לאגע די

אי־ ניט איז טרייד דרעים אין םעזאן איצטיגער דער
געראטען• בעריג

פארקערט׳ שלעכט. ניט עם זיך האט אנגעפאנגען
 דער אז מײנונג, דער מיט געװען זײנען אוגז פון סן־ א

 פאריגער דער װי בעסער זיין נאד וועט סעזאן הערבסט
 איבערגעריםען. זיד האט עפעס אבער סעזאן. ספרינג

 זעהר םאקע איז שעפער מאנכע אין ארבעט. מען אמת
 פייער, דער םעלם טרייד אלגעמײנעם אין אבער ביזי.
סעזאן. ביזי נאםטאיאשצען א פון ״טעמפא דער

 די איבערהויפט בעלי־בתים,. אונזערע פון סך א
 גע־ די אויסנוצען פרובירען פאראנטווארםליכע, וױיניגער

 העכערונג, פראצענט 10 די צאלען צו ניט לעגענהײמ
 אויגוםם, לעצםען אויםגעקעמםט האם ױניאן די װעלכע

 ארבעםער. די סון לעבען דעם פארביטערען םתם און
 באאיינפלוםט נים דעריבער םארען מיטגלידער אונזערע

 ױיערע פון ארגומענטאציעס אץ טענות די םץ ווערען
 אםײ איז פראצענט 10 סון העכערונג די באלעבאטים.

 וואכען־ אויגוסט. טען18 דעם קראםט אין ארײן ציעל
 דאלאר. 2 םון העכערונג מינימום די קריגען מוזען הענט

 פרא• 10 צורעכענעז מוזען םינישערם און אםערייטארם
 גע־ איז עס וואו דארט און פרייזען אלםע די צו צענט

 צמערעכענט מוז רענדזש״ .םריח דער געווארען ענדערט
עקםמרא. 5 װערען

 אונוזער אנטשלאםען איז ױניאז־םארוואלטונג די
 וועם מעו באשלום. דעם דורכצוםירען אומשטענדען אלע
 צױ נים זיד וועם מען תירוצים. קיעע אעעמען ניט

 באלעבאטים די אויב םטראשונקעם. קיעע צו הערען
 מקחים, אלםע די אויף דרעםעס די פארקויםען ניט קענען
 אר־ ניט וועלען דרעסמאכער םאן. צו וואם די וױיסען
 װעם מען װאו דןזרם פרייזען. אלםע די לױט בעםען

 נייען. ניט מען וועם רעיזעם די קריגען נים
לענדערי אליאירטט איבעריגע די און רוסלאנד פאר הילף

 אלע כמעם אין געװיםערמאםען און ,22 לאקאל אין
 גײט יוױאן״ אוגזער פץ לאקאלען יארקער נױ אנדערע

 םון אינטערעסען די אין טעםיגקײם לעבעדיגע א אז אצנד
 מעז־ײ מים באזארגען צו געלט־זאםלוגג ספעציעלער א

 און רוםלאנד אין פארװאונדעםע און קראנקע די קאנםעז
ענגלאגד. אין

 הילף מאמענםאלע שאפען װעגען פראגע די װען
 אויף געווארעז םארגעשלאגען זימערמאן ברודער פון איז

 םען18 דעס םיםגליחנר־םארזאמלונג, אלגעמײנעם דעם
 אױפגעגו־ באלד עולם גרױסער דער עס האם אױגוםט,

 געל־ סומע באדײםענדע באגײסםערונס גרױם מים מען
 לא־ פיז אםים געװאחוזאין געבראכם גלײך זײגעז דער
 אז גלױבעז׳ צו אוחאכען גוטע דא זײגען עפ און 22 קאל

 לאקאל דער װאס דאלאר, םױזענט 25 פיז קװאטא די
 גא־ חװ־ איז װעם שאפעז, צו פארפליכטעם זיך האם

רײדס צוקונםם ענםער ווערען. דע̂ר
און קאמוניסטעז די ווערןנד אז זאגען, צו איבעריג

 אפיציעלע די סאבאטאזשירט אפען האבען פאשיסטען די
 אינםערנע־ דאלאר טױזענט 300 דעם לטובת זאמלונג
 געאײניגט אלע אבער מיר זײנען — הילפס־פאגד שאנאל

 מא־ איצטיגען דעם בײ אקציע. איצטיגער אונזער אין
 פון אפגעזען מענש, פארנינפטיגער קיין זיך קען מענט
 אנט* ניט פארבינדונגען, פארטײ אדער פאליטישע זײנע

 די לינדערען צו מעגליכעם אלעס מיט העלפען צו זאגען
 מלחמה־ כינעזישע אדער ענגלישע די פון לאגע שװערע
 װע־ — רוםען בראװע די וכמה כמה אחת און קרבנות

 זייערע און לאנד זייער פון פארטײדיגונג העלדישע מעס
 איצטיגער דער פון וואונדער גרעסטער דער איז הײמען,
מלחמה.

 און קאמוניזם פון געגנער אויםגעשפראכענער אלם
 נארישע װעמעס קאמוױםטען, היגע די פון איבערהױפט

 פאר־ ניט קײנמאל האב איך אינטריגעם שעדליכע און
 ױניאן־לײט, אלע צו איך אפעליר פארדאמען, צו פעלט

 מיט אינדענטיפיצירט זײנע װעלכע די, צו איבערהויפט
 איצםיגער דער צו צוצושטיין באװעגונג, ראדיקאלער דער

גלויבען, פולען דעם מים און הארצעז פולען מיט׳ז אקציע
 הערא־ זייער אין פאלק רוםישען דעם העלפען אין אז

 אויף איבערפאל ברוטאלען דעם געגען קאמף אישען
 אר־ אלם פליכט הייליגצ א מיר ערפילען לאנד, זייער

םאציאליםטען. אלם מענשען׳ אלס בעטער,

 אלםע1 זוכען צו ציים די ניט איז איצט פארגאנגענהײט.
 אוים׳םענה׳נען אויםרעכענען, זיך װעלען מיר חםאים.

 איצט העלםען. מען מוז איצם שפעטער. אויםקעמםען אץ
 איינ־ יעדען אנווענדעז 1מע מוז איצט געבען. מען מוז

 רעגירונג אונזער מצד צוגעזאגםע דאם אז זען, צו םלום
 איבערגעשיקט זאל אליין, אונז מצד געשאנקענע דאם און
 לײ־ דעם םון הענט די אין װערען איבערגעםירט און

 אויפ״ הײליגע אונזער איז דאם פאלק. רוסישען דענדען
גאבע•

פארנױי.י לײבאר אמעריקאן דער פון צוקונפט די
 טען20 דעם — געשריבען ווערען שורות בעת.די
̂אט — םעפטעמבער  ניט עלעקשאז אװ באארד די נאך ו

 פריימערי לעצםע די םון רעזולטאטען די פארעםענטליכט
 פון אבער פארטײ. לײבאר אמעריקאן דער אין וואלען

 די אז אוים, וױיזם שוין, ווייםען מיר וואס ביםעל דאם
 אין קאנטראל דעם פארלארען האט אדמיניםםראציע

 אין יאר 2 לעצםע די זייט שוין איז מאנהעםען ברוקלין•
 אל־ איז בראנקם אפאזיציע. לינקער דער םון הענם די

 און הענם פראקטישע אין פארטיי די איז דארט ריים.
 גאנצער דער פון רוקען־ביין דעם םאר זיך מיט שםעלם
 און קװינם — קאונםיס 2 איבעריגע די אין פארטײ.

 בראנקס מאגהעםען, מיט צוזאמען וועלכע — ריםשמאנד
 םארוואל־ שטאטישע די צוזאמען שטעלען — קינגם און

 האט צז־ װעלכער גענוי, ניט אױך מען וױיסט — םונג
געזיגם.

םרייליכע. קיץ ניט לאגע די איז ארום און ארום
 א איז ״עם אז מיעונג, א אפילו מען הערט דארט און דא

 לא־ רעכטען םון מענשען םך א םיױועל״. פאר׳ן שפיל
 מיד־ די אז איז, מערקוױרדיג מיד. פשום זײנען גער
 צװישען אמשםארקםטען זיך מערקם םעסימיזם און קייט
 וועלכע םירער׳ און םיילער און רענק אונזערע סון די,

 קאלםע אין םינגער א איימעםונקם גיט קײנמאל האבען
 די מיט איר רעדם ארבעם. דער אין העלםען צו וואםער

 א האווען און ארוס לויםען וועלכע פארטײ־מיםגלידער,
 דארף ״מצז — געדאגק אײן בלויז איר הערם יאר, גאנץ

 בירגער די מים זען זיך מח מען שווערער, ארבעטען
 — ,טרױ זײנען .זײ — אכער אנדערע די אםםער׳׳.
פארטיג.

אפגע־ אומשםעגדען די אונטער זיד מען מח געװים
 שםודײ גריניליד מװען ױעט מען הנפש. חשבון א בען
 שהאכ־ אונזער ליגם װאו אױםגעפינען און לאגע די רעז

 םעלערען, די אײםנומײדעז טאן באדארף מען װאם קײם,
 אלעם דאס אבעד געװארען. געמאכט איצם ביז זײנען וואם
 אויםן שטײען םיר װעז איצם. װערען געםאן גים קעז

 דער וואל־קאמפעין. שטאםישעז וױכטיגען א פון שװעל
 פולער דער םיט װערען אנגעפירם דעריבער מוז קאמפעין

 פראגרע־ דער פצד קאאפעראציע און באגײםםערוגג סאס
 עלע־ אגדערע אלע און באװעגוגג יוניאן טרײד םיװער

 אומאפהענ־ איז פאראינטערעםירט זײנאן וועלכע מעגםעז,
!גענאםען האנם, א צו לײגם אקציע. פאליםישער גיקער
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60 לאקאל ױניאן פרעםערם דרעם דער אין
האהען מאקם װײס־פרעזידענט פון

מענעדזשער.
 מיר האבען לאקאלען, אנדערע װי ונקט ,

 שװערער אלץ ם׳װערט אז אײנגעזען
טרא־ צו בעל־מלאכות אונזערע פאר
שטיי־ אלץ דעם פון לאסט דעם גען

 לויט האבען׳ מיר און יקרווז גענדען
בא־ עקזעקוטיװ אונזער פון באשלום

אויפ־ די געצױגען דעם אויף או־ד,
באארד. דזשאינט דרעס דעם פון מערקזאמקײט

 אנדערע די מיט צוזאמענגערעדט באלד זיך האב איך
 בא* האבען מיר און לאקאלען דרעם פון מענעדזשערס

 דער פון מענעדזשער דזשענעראל דער אז שלאסען,
 קאנ־ א רופען זאל האכמאן, ברודער באארד, דזשאינט
 גאך מאנופעקםשורערם. און דזשאבערם די פון פערענץ

 עגדליך מיר זײנען זײ מיט קאנפערירען פון וואכען 4
 עם אז זאגען, ניט װעל איך אױסגלייך. אן צו געקומען
 קאנען מיר און צופרידען אלעמען שוין אונז שטעלט

װעלען מיר נײן, !גענוג ס׳איז :זאגען געװיסענהאפם
 אוןן־ די נאך האנדלען און לאגע די היטען וױיטער אויך

נאך. צײט דער לוים און שםענדען
 צו־ דין דארפען בעלי־בתים די אז זיך, דאכט מיר

 ״פרית־סקעדזשול״. א האבען מיר װאם דעם, מיט פרידען
שװעריגקײ־ םך א זײאויםגעמידען האבען דעם דאנק א

 ארבעט םון אנגײן גארמאלען דעם געשםערט געװים וואלט
 דער וואם בעלי־בתים די פארדריםט עם שעפער. די אין

 גרינ־ א אויף םקעדױל לויט פרייז דעם קריגט פרעםער
 זעלבער דער אז אבער, םארגעסען זיי דרעס. גערע

 הע־ א בעםען םיז פרעסערס די צוריק האלט סקעדױל
 זיי וועלכעם צו דרעסעם, שװערע די םאר פריח נערעז
 װי געהאנדעלט תטיד האבען מיר בארעכםיגם. זייגעז

 אג־ אן איז אגרימעגם אן מענשעז. פאראגטווארטליכע
 וועז פאלעז, געוויינטליכע אויםער אין גלויז רימעגם.

 געלם. מער מיר םארלאנגעז שווער באזונדערם איז דרעס א
 רעפוםאציע א בויען ניט זיך װיל םירערשאםם אונזער

 שרים יעדעך אונזער םארשפרעכענם. םאלשע אויף
 אײדער דורכגעשטודירט און אויםגערעכענם גענױ װערט

 אזא אויף אט דורמנופירען. דאם אונטער זיך נעמען מיר
 נייער אונזער געווארען אויסגעארבעט איז שםייגער מין

 אונ־ אז םארשטאנעז׳ האבען בעלי־בתים די םקעחשול.
 בעלי־ אונזערע און גערעבםע, זײגען שאחנרונגען זעחנ

 העכעתנגעז, די מיט צושרידעז דערוױיל זיעען מלאכות
 סקעדזשול נײעם דעם לױט געקראגען. האבען זײ וואם

 הענע־ םאלגענדע די קריגען פרעסערם אונזערע װעלען
גארםענם $1.87 א םאר סענם 6 אנשםאם רונגען:

 גארמענט $2.00 םאר ;םענם 7 קריגען יעצם זײ װעלען
 9 — גארמענט $2.25 פאר ;סענט האלב א און 7 —

 14 — $3.75 םאר ;םענט 10 — $237 פאר ;סעגם
װ. אז. א. םענם, 16 — $4.50 םאר םענט

 מיר אבער םרידען״ אין לעבען וויל ײניאן אונזער
 אינטערעםען די םארטײדיגען צו גריים שםענדיג זײנען

 גום זעהר דאם וױיםען בעלי־בתים די פרעםערם. די פון
 א אויף אונז מיט דורכצוקומען שטענדיג זוכען זײ אמ

אוםן. םרידליכעז
 לאגע די אז איבערצייגס, געררען אלעמאל ביז איד

 פאר־ זיך וועם יארק נױ איז בעלי־םלאכות אונזערע םון
 פולען דעם האבעז װעלעז םיר װעז דאז, בלויז בעםערען
 גע־ איז דאם שעפער. אום-אװ־טאון די איבער קאנםראל

 פון טאג־ארדעגונג דעם אויף פונקט ערשםער דער װען
 אינדוםטריע, דרעם דער אין לעבען א מאבען וואם די״ אלע
 ידעל־ דוביגסקי. דוד פרעזידענם אונזער םון ספעציעל און

 זאל עם װען אז דערקלערט, *וריק לאנג נים האט כער
 פון טרעזשורי די װאס געלט, גאנצע דאס קאםטעז אםילו

 אום־אוו־םאח דער מוז פארמאגט, אינטערנעשאגעל דער
 הא־ ציל דעם אט םון םײל א װערען. געלײזם פראבלעם

 כוח ײשר א באםת קומם עם דערגרייכט. שוין מיר בען
 אר־ דעם מיט אגגעםירם חאבען װאם ברידער. צודײ ךי

 זי־ סאשא וױים־ירעזידעגם אונזער — ון־דרײואגאגיױיש
 סטאל־ לואיס פעחיגער איז ערמבאליג דער און מערסאן

רג.  פעם־ נאז־יוניאז צאל א צעבראמז חאבעז די מ
רעזולםאטעז. דןם אוליב ערזוארםעז םיר און םוסנען

 קאאפעראציע פולםםע די געחאט זײ האמן געוזים
 ודײם־ טשיפם׳ אום־^ו־טאח יױי1 אװזעחג טון שסיאא און

 רײובערג, וױיס־אויעױדאגם »ץ ווןנדןר •רעזידענם
ד דעם תםיד קוםם קרעיים דער מדז׳ זאגט מי אבןװ*, ג

 גענעראל, גוטער אזא ניט אליץ איך בין אפשר נעראל.
 צוריק לאנג נים איך. בין איינעם אויף מבין א אבער

 באריכט א אפגעגעבען סטאלבערג און זימערמאן האבען
 עקזעקוטיװ אוגזער פאר ארגאניזיישאן־דריױו דעם װעגען

 געהאט וואלם מעמבערשיפ ברייטע אונזער װען באארד.
 גע־ זיי וואלטען באריכטען, די הערען צו געלעגענהײט די

 טרייד פון מעטאדען נײע די וועגען געלערענט פיל דוים
 פראבלעמען׳ נײע די װעגען און ארגאניזאציע, ױניאן

ארגאניתער. דעם פאר יעצם שטייען װעלכע
דערגרייכועען. אונזערע מיט שטאלץ דינען מיר יא,

 איבערגעגעבענעם אן מיר האבען לאקאל אין אונז בײ
 איז וואס מענש א װאסילעװםקי, י• ברודער טשערמאן,

 טרייד־ דער םון קאלעדזש פראקטישען דעם דורכגעגאגגען
 עמ־ אין דערגרייכונגען זיינע וועגען באוועגונג. ױניאן

 דער יעצט איז ער װעלכען פון דעפארטמענט פלאימענט
 מיץ אין באריכסען םפעציעל איך װעל פארוואלטער,

 עקזעקוםיװ אן פארמאגען מיר ארטיקעל. נעקםטען
 אן ארבעםען, צו קוראזש און מוט מיר גיט וואם באארד,

 און בריגקער׳ מ. ברודער םעקרעטאר, איבערגעגעבענעם
 מעגליד עם מאכען צוזאמען אלע זײ אםיםערס. לאיאלע

 פאר םארבעסערונגען די קריגען צו ױניאן אונזער פאר
מיטגלידער. די

אונ־ אז באריכטען, דא איך װיל צופרידענהײט מים
ענגלאנד, העלסען צו אונטערגענומען זיד האם לאקאל זער

 געגען קעמםען וואם לענדער, אנדערע די און רוםלאנד
 אר־ אוגזערע מענשהײם. דער פרן שונא גרעםטען דעם

 ציוױלי־ די וועלכען אין געפאר די פארשטייען בעםער
 מאנםאג, הימם־צו־םאג. זיך געפינם מענשהײט זירטע

 אין מיםינג געפאקטען א ביי סעפםעמבער. טען8 דעם
 פרעסערס דרעס אונזערע האבען ,דיפלאמאט״ האטעל

 קאמף דעם העלםען צו דאלאר איין פון םעקם א באשטימט
 איז טעקם דעם פאר םארשלאג דער היםלעריזם. קעגען

 די פון ענםחיאזם גרוים מיט געווארען גוטגעהײםען
 גע־ זיעען וואס ,60 לאקאל פון מיםגלידער 1500 בערך
מיטינג. צום קומען

 ,אריינבריינגען װעם טעקם דאלארדיגער אײן דער
 אם־ אן שיקען צו ווערען גענוצט װעט און $3500 ארום

 רום־ קיין הילף מעדיצינישע און ענגלאנד קײן בולאנס
 קאםיםע לײבאר ״אמעריקען וואל׳ם מעטױ דורך לאנד

 ארבעםער ״אידישען דעם דורך און ענגלאנד״ עיד טו
 אײנשטימיג איז רעזאלוציע פאלגענדע די קאמיטעט״.
געווארען: אנגענומען
 דעם צו איז רוזװעלט פרעזידענט צו אפעלירען ״מיר

 הילף אומבאגרעניצםע שיקען צו קאנגרעם, אמעריקאנער
 זײם אונזער פון מיר כינע. און רוםלאנד ענגלאנד, קײן

 העל־ די םאר אמבולאבם אן שיקעז צו זיך פארפליכםען
 אמ־ םח אויםדתק אן אלם ענגלאנד פון קעמםער דישע

 די פאר םפעציעל און םאלק ענגלישעז פאר׳ן אכטונג זער
 דעם פאר הילף מעדיצינישע און ארבעטער, ענגלישע
 אק־ דער אין אן אויך זיך שליסען מיר פאלק. רוםישען

 גע־ די שאפען צו ארבעטער־קאמיטעם אידישען פון ציע
 םוילישע נויםלײדענדע די העלםען צו מיטלען העריגע

וױנקלאך אלע אין איצט זיך געםינען װעלכע פליכטלינגע,

20 ל8ל$מ ױניאן םאכער רעינסאום דער פון דערנרייכונגעו די
מענעדזשער אימערמאן, םאול םון

 אונזער האט אויגוסט ערשטען עם
 די מים אגרימענט דעם באנײט ױניאן

 געקראגעז האבען מיר באלעבאטים.
ארבע־ די םאר געװינסען באדייטענדע

 העכערונג א םראצענם םוםצען טער.
ױם״ צוױי פארדינםטען׳ די אויף

 ארבעםער אלע וועלכע םאר טובים,
 און באצאלט׳ קריגען וועלען ארבעםער שטיק אמ ײאד —

אגרימענט. דעם אין אױסבעםערונגען װיבטיגםטע
אונ־ םאר געווען זיינעז יאר צעךצוועלף לעצטע די

 עקזים־ איר סון פארלויף אין קריםישסטע די ױניאן זער
 װעלכער יארק, נױ אין טתיד רעגענקאוט דער טענץ.

 װע־ ארבעטער, טויזעבם פאר א באשעפטיגם אמאל האט
 הע* געווען םארעלטעניםמעםיג דעען םארדינםטען מענס
 נאדעל די אין ארבעםער אנדערע םון די דוי כערע

 קריזיס עקאנאםישען פון אנקומען דעם םים איז טריידם,
 צאל קליינע א בלויז *ו געווארען רעדוצירט לאנד, אין

ארבעטער. הונדערם עטליכע מים שעםער
 האט וואס לאנד, אין קריזים אלגעמיעעם דעם אחוץ
 אונזער האם םרײדס, אלע אין ארבעםער די געטראםעז

 עג• איבלען. םפעציםישע פח געליטען נאך אינדוסטריע
 אויםקומען דאם וױ קלײדער, םארט דעם אין דערוגגען

 די אנשטאם רעגעז־מאגםלען ענליכע אמ גאבארדיגם פון
 קאנקורענץ שארםע די רעין־קאוםס; סארםען אלטע

 אגט־ זײנען װאס צענםערס, רעין־קאוט אנדערע די פיז
 װעלכע שטעט. אנדערע אין יארען קריזים די אין שםאנעז

 פארגרע• געװאלדיג ,האם ארגאניזירם געווען ניט זײגען
 מאכער רעינקאוט די צװישען ארבעטסלאזיגקײט די םערט

יארק. גױ איז
 באגרעניצםע םים לאקאל׳ קליעער א ױנקח״ אוגזער
 אונ־ געצװאוגגען, געװען ,איז םעגליכקײםען םינאנציעלע

 דעםעגסיװע דער אין איבעראוגײן אומשםענדען׳ די םער
 אוים־ צײםודײליג פארםײדיגונגם־קאםף, א אנפירען —

עס, אײניגע געבען מי ײנליד װי פא ט אה עם י  געװען ני
מר דער r» .באוױיזענדיג ארבעםער די פאר על  צײט ז

 אזוי, יתיאן, די — הויפט־אפאראם דעם אויםצוהאלםעז
 איבער־ גלויבען דער און מום דער אויםדױער׳ דער אז

 האט קוםען, װעם צייט די ווען אפעגסױוע דער אין אוגיין
 באלעגאםים. די פון סקיםס און מאכינאאיעם אלע כאזיגט

 געדדיקם, נים האבען שוועריגקײםען פינאנציעלע די וױ
איר און יוניאן די אנצוהאלסען באוויזען דאך םיר האבען

 די פון אויפלעבונג אלגעםײגע די
שד־ ®אר קאםף זײער און לאגד אין ארבעםער רע סע  מ
לאקאל״ אונזער אױפגעמתםערם אױך האט דינגוננען,

 הע־ םאר םאדעתנג די אויםגעכאפט שנעל האט רועלכער
 הע־ געוואלדיגע די באגעגענען צו אום וױידזשעם כערע

לעבענם־מיטלען. די אויף כערונג
 גוםגעהײםען דעען םאדעמעעז אונזערע וױ נאכדעם

 סשערמאן שאפ א באארד. עקזעקוטיװ דער פון געווארען
 םיםגלי־ די םון פארזאמלונג א — נאכדעם און מיםינג

 און בעלי־בתים די צו ארויםגעשיקט זײ מיר האבען דער,
 קאםיםע אוגזער קאנםערענץ. א צו אויפגעםאדערט זײ

 *ו געגעבען קאנםערענץ ערשטער דער ביי גלייך האט
 יארען גוםע זיבען זײערע אז בעלײבתים, די םארשטײן

c® ײעלעז זיי אז און אװעק. זײנען r אוםקעי־עז דארםעז 
 גע־ אװעקגערויבםע זײ םח די פון םייל א ארבעטער די

 דער םון אנטשלאםעטזײט די זעענדיג װינםען.
 אונםער־ געצװאונגעז געווען בעלי־בתים די דינען ױגיאן

 פאר־ פאמענדיגע די מיט אגריםענם דעם צושרײבען
םמז בעםערונגען: די אױף העכערונג א פראצענם םו
 שםיק־ארבעםער. םאר אייד איז ײאד פאר םארדינסםעז

 פראצענם םוםצען די קריגען װעלען שטיק־ארבעםער די
 פאר* די אויף נאר גארםענטם. פמ פרײז אויפ׳ן בישט

 םריער* די נאד לויט ארבעם. װאך גאנצע א םון דינםםען
שםיק• ®מ פרײזעז געסעםעלםע דיגע

 יום־ געזעצליכע צוױי געקראגען אויך האבען םיר
 די אױך און װאן־־ארבעםער די װעלכע םאר םובים׳

 שםיק־י די באצאלם. קריגען װעלען שםיק־ארבעסער
 א םמ באזים דעם אויף כאצאלט קריגען װעלען ארבעםער

וואד• םריערדיקער דער םיז וױידזשעס םאג
אן די האט דעם אחח תי וועל־ ■ובקם, א געװאונען י

 ארמט די איבער קאנםראל דעם אװעק שטעלם כער
־ געײעז זײנען זײ פוגדאפענם. בעסעחנן א אויף  מ

ל א *ואושטעלעז צװאונגעז ם  שעיעי־ זײערע אלע פון מ
 ײניאו אונזער גים דאם דיקאיע.סיירי אוגזער אױםער

 זײ װ» קאנםראלירעז צו צײם צו צײם םון םעגליכקײט א
 פאתיו א םאכען װעלען זײ אויב ארביים. דיערע םאכען

 גיס אבער זין■ וזעט יוניאן די גאװינסען. אתזערע אױף
 מים םיבאטלצבא די פון יושר דעם םים צופרידענשםעלעז

ל דעם בלומ ט  חנר אױף שטײען מיר שעפער. די פמ מ
 מר אגריםענט דעם לױם דארן^ װאס ארבעט די אז װאך,

 ־פ«ר סני זאלעז ארבעםער, אוגזערע ךדרן• װערען מאכם
ם נים זײנעז װעלכע שעפער. אין װערען שװאונדען  מקאנ

יתיאץ. אונזער צו
אינ־ פראבלעפען אגגעװײסאגםסםע די אײנעפון איז

ע די לאקאל זעו־ ט מ מ ל לי ם מ איז ׳«*r ע מ י י ו מ  מ
ם. די פיז ר ע ם מג  איערײםיי® די װאם צײט דעו־ איז מ

י דער n צוגעפאסט עס וױ נאך זיד חאבזנן נ י •י■ ד

ב. א ט ? י־»6} ו94ו ׳א

 םלחםה־ פאר ד$לאר פוזענדער הונדערםער שאפןןן לאסאלס אונזערע
נאציזם נעענן המםפער אוו סרכנות

 אנגעשלאסענע אירע און אינטערנעשאנאל אונזער
 אויםגעציי־ מאל אלע זיך האבען מיםגלידער, און יוגיאנס

 קרבנות שםיצען אין ברײטהארציגקיים זייער מיט נענם
 וואס די העלפען און אונטערדריקונג און םיראנײ םון

 דאם אידעאלען• ארבייטער אמ פרייהייט פאר קעמפען
 זיך מיםגלידער און ױגיאנם אונזערזי האבען אבער מאל

 זיי וואס הילף שטראם דעם אין איבערטראפען אלײן
 נאצי־פאשיםםי־ און מלוזמה פון קרבנות די פאר שאפען

 שלאכט די אויף קעמםער די פאר און םיראנײ שער
 פאר־ בלום מים דער אין פראגם דיינםערן און פעלדער

אײראפע. גאםענער
 עקזע־ גענעראל די ױאס פאנד דאלאר 300500 דער
 די פאר שאפען צו אונםערנוםען האם באארד קוםיװ

 מים נאך געווארען׳ געשאםען שױן איז קרבנות, מלחמה
 םון מיםינג לעצסער דער מער. דאלאר םויזענם פיגף
 פארנאנ־ צו אזוי װי באשלאסען שוין האט באארד דער

 װאם ארגאניזאציעס עלף די צװישען געלט די דערםיילען
 באריכט דעם (אין הילף. סארט דער מיט אפ זיך גיכעז

 אויס־ איז גומער הײנםיגעז אין באארד גענעראל דער פון
 געהט געלם דאם װעמען צו ארגאניזאציעם די גערעכענם

 זאמלונגען די אין קריגם). זיי םון יעדע וואם םומע די און
 אונזער באםייליגם בוכשםעבליך זיך האם פאנד דעם םאר

 יע־ לאנד. גאנצען םוןאיבערן מטגלידערשאפמי נאנצע
חדק. איר אדער זײז בײגעםדאגעז ~אט לער

 300500 פאר׳ן זאמלונגען די אײדער נאך איצם,
 גאנצע א האבען פארענדיגט, זיך האבען קאמםעין דאלאר

 םעדי־ שאםעז צו קאמפעין א אנגעהויבען לאקאלם. רײע
 ענגלאנד אין קרבנות און קעמםער די פאר הילף צינישע

רוםלאנד. און
 פאר הילף שאפען באשליםען צו לאקאל ערשטער דער

 דרעסמאכער די געװען איז נאציזם. געגען קעמםער די
 פון פארזאמלונג אלגעמײנער אן ביי .22 לאקאל יוניאז

 אעע־ אײנשםימיג איז אויגוםם, םען18 דעם מיםגלידער
 עקזעקוטיװ דער םמ רעקאמענדאציע די געווארען נומען

 צװעק. דעם פאר שעפער די אין געלט זאמלען צו באארד
 האט לאקאל פיז מענעדזשער זימערמאן׳ םרעזידענם װײס

 מיםגלײ די «ו רוף פלאמיגען פאלגענדען ארױסגעלאזם
דער:

 קעמ־ םײלען װעלט דרײ םון שלאכטםעלדער די ״אױף
 צוריקצושלאגען מענשען מיליאנען שםארבען אוץ םעז
 צו הארדעם נאצי די םון אנגריף מערדערליכען דעם

 םאר־ את םארניכטונג סון הײם־לענדער זײערע ראםעװען
 איבער לוםם דער אין 4שוט םרעמדען א דורך שקלאםונג

 די אײף קאנםינענט׳ ראפעאישעזיאי דעם אמ עעלאנד
 רום־ םמ םעלדער שלאכם ברײם־פארנאנדערגעװארםענע

 בושע־ אםריקע׳ אםת איז איז מזרח נאענטען אין לאנד׳
 וועל־ פון אויםגאנג דער געראנגעל, מורא׳דיגער א װעם
 מענש־ דער םון שיקזאל דעם אנרירען םיף וועם עס כען

וױוױליזאציע. אונזער םון צוקונםם די און הײם

 קלײ• די װען ריװערםײבלם, און גאבארדינס בײ בעם
 חױױקאוםם, די םון םלאז דעם םארנדםען האבעז דער
 פאר־ אינגאטנען צעמענטערם די םון ארבעם די איז

 אםילו םאן. צו װאס געהאם גיט האבען זײ און שװאונדעז
 םון םארםײדיגוגגם־פראגראם דער םין אנקוםען דעם מים
 ארויםגעגעבען האם װעלכע רעגיתגג, אמעריקאנער דער
 סיליםערישע םאר באשםעלוסנען דאלערם מיליאנעז אױף

 געװארעז. געלײזם נים פראבלעם די רעגעךמאנםלען.איז
 געװא־ ארויםגעגעבען זײנען באשםעלונגען אלע די וױיל
 וױםיל שםעם. אנדערע אין מאנופעקטשדרערם *ו תז
 באלע־ יארקער נױ די םים קאאפערירם נים האבען סיר

 צו־ זײן זאל עם אז פרײזען, די אראנזשירען צו באםים
 םיר דינען באשםעלונגען, די קריגען *ו זײ םאר גענגליד

ppגעװעז נים זײבען זײ דערםאלגרײך. געװען נים ־ 
 האבען םיר רעגירוגגם־ארבעם. אין פאראינםערעסירם

 בא־ אײן אז געלונגען, אונז איז עם ביז גערוט ניט אבער
 רעגי־ פאר באשםעלמגען גרױסע קרימװ זאל לעבאס
 זײנעז םעממטערם «אל גרױםע א און םליקערם, ײנגס

 צו געלעגעז אײד אתז איז עס געװאדען. באשעפםיגט
 די אין םעםענםערם צאל גרױםע א פאר ארבעס קיײגען
מו שםעם געװארעז׳ געפאכם זײנען סליקערס ו

 דער אין ארײנצונעםעז באוױזען אפילו חאכען םיר
 פ*ר דינעז װעלכע .onyciynyo צאל גרויסע א יינייז

r ®יל n r אר־ זײ פאר קריגען און םרײד פון אװעק
«מער. jit ייז מײ

 און פראנצויזען פרייע ענגלעגדער, מיליאנען ״די
ץ און נאציזם צעשמעטערען צו קעמםען וועלכע רוםען  ד
 אוגזער אויך פירען וועלט״ גאנצע די איינצונעמען חלום

 פרייהיים שעצען װעלכע אלע די פון קאמף דעם קאמף׳
 ארבײםער, מיר׳ האבען איבערהויפט דעמאקראטי. און

 אר־ ארגאניזירטע די קאמף• דעם אין קאן אין פיל זעהר
 זיג־ א פון קרבנות ערשםע די מאל אלע זיינען בײםער
 די צעשמעטערט׳ װערען ױניאנס די נאציזם. רייכען
 איינגע־ ווערט ארגייט צוואנגם אויסגעשלאכםעט, פירער
 אייזער־ אונטערן צעדריקם ווערען ארבײטער די פירם,

 םרייהײם און רעכט יעדעם שקלאפעריי, פון קנאפעל נעם
 םייער, אונז איז וואם אלץ אפגעװישם. אכזרױת׳דיג ווערט
 הענגט פארשרים און צױויליזאציע פון דערגרייכונג יעדע

וואגשאל. אין
 באוואונדערונג די פארדינט האט םאלק, בריטישע דאס

 אומשםערבליכען דעם פאר וועלט גאנצער דער םון
 בא־ האט עם וועלכען םיט ענםשלאםענהײם און קוראזש
 לוםם. דער םון אנםאלען נאצי מעײערליכע די געגענט

 װילען דיער ;געווארעז געבראכען נישם איז גײםט זײער
 געווארען געשטארקט אץ פארהארםעוועם איז זיג צום

 האבען שוועריגקייםען אלע טראץ ליידען. דיערע דורך
ש^ערט אמ אנגרייםער דעם פארהאלטען זײ  צוריקגע

 זייער איו אריינצודרינגען אנשםריעגונגען זײנע אלע
 ם*ר און שסארקןיר גאז־ טאג *ז הייגט שטעהען זיי לאגד.

איז. עם ווען װי זיג םולען א דערגרײכען צו ענםשלאםען
 רוםישע די האבען וואכען לעצםע די םח משך אין

 עקשטת׳- זײער מיט האםענונג נײע א געשאפען ארמייען
 זיי בליץ־קריג דײםשעז געגען װידערשםאנד ז־יגען

 אויך וױדערשטאנד א געבען קאן מען אז באװיזען, האבען
 די צעשםערם האבען זיי לאנד• אויפ׳ן ארמייען נאצי די

 הים־ װעלכע ״אומבאזיגבארקיים״ דײטשער פח לעגענדע
ד אוים׳ן אויםגעבוים האם לער תנ  ערפאלגען זײנע םון ג
 קען םען אז באװיזען, האבען זײ אײראפע. מערב אין
 זי ווען אפילו מאשין נאצי דער קעגענשםעלען זיך

קאמף. אין מיטלען אירע אלע ארײן ווארפט
 בא־ צו אום טאן קעגען םיר וואם װינציגםםע .דאם

 קעםפען וועלכע די םים םאלידאריםעם אונזער ווײזען
 צו אויף אנשטרײנגונג אן מאכעז צו את היםלעריזם, געגען

 האבען עס װאס ליידען, שרעקליכע די פארלייכםערען
 געגענצױ זיד מוטה דעם האבען וואם די אױסצושםעהן

שןר אין מאנגעל דער אנגרײפער. די שםעלען  מןדיאיני
 זעהר איבערהויפם איז מאםעריאלען און פארזארגונג

 ציװילע די םאר װי גום אזוי םאלדאטען די םאר שארף
 קענען םיר ױאו איז דא בארבארײ. נאצי דער םון קרבנות

 מענשליכע פארלײכםערען צו חלק אונזער בײטראגען
 מאם די צו הילף נױםיגע די אריבערצושיקען און ליידעז

 געגען קאמף דעם םץ לאסם הויפם די טראגען
היםלעריזם.

 אונ־ האם ױניאן אונזער װאם גײםם דעם אין איז ״עם
 בא־ דער םאר םאגדען שאםען צו קאמפעין א טעדגענומען

 און בריםישע די צו הילף מעד־יצינישער םון זארגונג
 נאצים. די געגען םלחמה האלםען וואס כוחות תםישע

 סוםע באדײםענדע א בײשטײערען קענען *ו האםען מיר
 מעדיקאמענםען האםפיםעלער, םעלד אריבערשיקען םאר׳ן

 צום דעם אין זיד מיםיגט מען װאו אהין םעלד־קיכעז אמ
שםארקםםען.

 גום־ ענטחיאםטיש אמ אײנשםיםיג אין קאמפעין דער
 ריזי־ א בײ םיםגלידער אונזערע פיז געװארעז געהײםען

 עם את איצם אױגוםם. םען18 דעם מיםינג לאקאל נען
 די שאםען אץ קאםיעיז דעם דורכצופירען ארבײם אונזער

ענםוזיאזם. אןן אילנשםימיגקײם זעלגער דער מים געלם
 זיד דרעםמאמר יעדער צו דעריבער אפעליר ,איך

ז םים ארײגצואװארםען י  קאמפעין. דעם אמ נשמי־י אץ מ
r־nno גרױםער דער םיט הארמאני םולער אין את עם r 
 אינטערנאאיאנאלער םון געביט אוים׳ן יוביאן אוגזער ®ח

 האט ײביאן אונזער םאשמם. קעגען קאמף אין אײגיגקײם
 די םאר ארבײט איר םים רעקארד זעלםענעם א געשאםען
 האבען װעלכע רעפובליק שפאגישער דער פון קעםפער

 םאשיםםישע די געגען זין־ געשלאמװ העלדיש אזוי
 העלםען צו אונז םאו־ איבער עם גלײנם טrא פזזנוו^

 זעצען װעלכע אנדערע אלע און רוםישע בריטישע׳ די
ױף קאפן״ דעםזעלביגעז םאר רעמד *װמגעחויער אן י  ג
מאסשסאב. רען

ר די *ז זיכער״ בין ״איך מ מ ס ע ר  דורכ גים װעלען ד
®ליכם. דעמאקראטישע און חומאגיםארע די אט לאזעז
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 אויך וועלען דרעםמאכער די אז איבערצייגט, בין איך
 דערפילען און טראדיציע דיער טריי בלייבען מאל דאס

פאראנטווארטליכקײט. זייער
אר־ דער צו זיך נעמט ! 22 לאקאל פון ,דרעםמאכער

 פארארדנונגען די נאך פאלגט קאמפעין. דעם פאר בײם
 מאשי־ די ארגאניזירען אין באארד עקזעקוםיװ דער פון

 אייערע אין געלט זאמעלט קאמפעין! דעם פון נערי
ארגאניזאציעם. און שעפער

.22 לאקאל ױניאן דרעםמאכער באארד עקזעקוטיװ
ס ל ר א ש ״ ט ן א מ ר ע מ י מענעדזשער. ז

 ערשטען בײם איז מיטגלידער די פון אפרוף אלס
 פארזאמלונג, מיטגלידער אקםיװע און שאפ־טשערמאן

 ארײנגעקו־ צוועק׳ דעם פאר געווארען גערופען איז וואס
 נײטהען שעפער. עטליכע פון דאלאר טויזענט פיר מען

 לאזט לאקאל, פון מענעדזשער אסיסטענט מארגאלים,
 אי־ געװארען געזאמעלט שוין זײנען עס אז װיסען, אונז
 לאקאל דער אז זיכער, איז עס און דאלער׳ 13.000 בער
געלט. סומע גרויםע א שאפעז װעם

לא־ ױניאן׳ אפערײטארס קלאוק דער פון מיטיגג א
 מע־ זײער פון רעקאמענדאציע דער אויף האט ,117 קאל

 עקזעקוםיזו דער און קאפלאז׳ בענדזשאמין נעדזשער,
 א דורך דאלער 10500 שאפען צו באשלאסען באארד,

 די אנגענומען און ארבעט, שםונדע איין פון באשםייערונג
רעזאלוציע: פאלגענדע

לענ־ דעמאקראטישע די װי יאר 2 העכער ״שוין
 די געגען קעמםען שפיץ׳ דער אן ענגלאנד מיט דער

 צו פאשיםטען און נאצים די םון םאחוכען בארבארישע
 םריי־ יעדען אונטערדריקען און וועלט די םארשקלאםען

 פאר־ אין איבערצײגונג, אוץ גלויבןיז גןידאנק, הייטליכען
ציװיליזאציע. און קולטור םון םיםן יעדען ניכטען

מילי־ האבעז הארדעם נאצישע בלוטיגע, די ״דורך
 פאר־ קינדער, און םרויען מענשען, אומשולדיגע אנען

 צו־ םארניכטט ווערן םעלקער לעבענם• זײערע לארען
 האב אויםגעזאמעלםער לאנג־יאריגער ױיער מים זאמען

הארעװאניע. שווערער דורך גוםס און
 טוים און לעבען אויף געראנגעל דאזיגען דעס ״איז

 געווארען פארװיקעלט אויך לעצטענם איז נאציזם געגען
םאוועםען־פארבאנד. דער

 צו נאר נים פארמאסטען זין־ האט נאציזם ״דער
אמעריקע. אונזער אויך נאר אייראפע, באהערשען

 םא־ און עעלישע די םון קאמף דער איז ״דעריבער
 אויך קעמםעז ױי קאמף. אונזער אײד מאסעז וועטישע

 עק* צו מעגליכקיים אונזער פאר םרייהײם, אונזער םאר
מענשען. םרייע וױ זיםםירזנן
 געםאר די פארשטייען ארבעםער ארגאנידרטע ״די

 אנםשלא־ אזוי זײ זיעען דערפאר זיג. נאצישען א םח
חיטלעריזם. דעם באקעמפען צו סען

לא־ פמ מיםגלידער אפערײטארם, קלאוק ״מיר,
 ארויםגעצײגט געלעגעגהײםען םילע בײ האבען ,117 קאל

 פילע האבעז מיר היםלעריזם. צום געגנערשאםט אונזער
 די געגען צארעז און האם אונזער דעמאנםטרירט מאל

בארבארען. גאצישע
 אונזער אויםצודריקען ציים די געקומען איז .איצם

 ענגלי־ די םאר הילף ממשות׳דיגע דורך האם אמ צארעו
 מוםיגען״ אזא םירען װעלכע מאםען. סאװעםישע און שע

 אמ פאשיםםען׳ און נאציס די געגען קאמף העלדישעז
 דאלאר םױזענם 10 אמוױעיגםםענם שאםען זאלען םיר

 נאציזם, געגען קעמםער די פאר ארבעט שםונדע א דורך
 געװאג־ דער דורך םײ אח שלאכם־םעלדער די אױף םײ

 עם וױ ארבעט״, אונםערערדישער מםירת־נםש׳יגער םער
 םון באארד עקזעקוםיװ דער םח רעקאמענדירם ווערט

לאקאל. אונזער
 דער אויף האם 35 לאקאל ױניאן פרעסערם קלאוק די

 ברעםלאו. ױסף פרעזידענם וױים םון רעקאמענדאציע
 און געלם זאמלען צו באשלאםען לאקאל םון מענעדזשער

 און ענגלאנד נאד אײנעם אמבולאנםען, צוױי שיקען
 םען26 דעם מיטינג, לאקאל בײם רוםלאגד. נאך אימעם

 איז דאלאר 1,300 אז אנאנםירט, ברעם&או האט אױגוםם,
 געװארעז• געשאםעז צװעק דעם םאר שױן
באשלא־ האם 60 לאקאל יוניאן פרעסערם דרעם די

 װאם םעמבער, פער דאלאר אײן םיט ױך טעקםעז צו סען
 דער םאר דאלאר 3500 ארום ארײגברײגגען װעם עם

 מענעדזשער קאהען, מעקס פרעזידענט וױיס לױם הילף,
לאקאל. פח

באשלאםען, האט 9 לאקאל ױניאו פינישערם קלאוק די
 איין בײשםײערען זאל לאקאל םץ מיםגליד יעז־ער אז

םאנד. הילםם דעם פאר ארבײס שםונדע
 און עמלאנד פאר װעגעזהילף באריכםען עהנליכע

 שטעם אנדערע אין לאקאלס םון אן אױך קומס רוםלאנד
 געשאפענ? די פץ חכול םך דער אז זיכער׳ איז עם און

םומע. גרױםע נאנץ א אגםרעםןין װעט געלדער



גערעכטיגקײמ ►(4 24 ט י י \

און דרעם אין סטוײה גענעראל נאנ׳ן אנדזשעלמס לאס אין לאגע ױ
סוייד ספארפוחןר

גע־ האט ײאם ״בליץ־סםרײק״- דעם אך
 מיט אגרימענםס ױניאן דעם בראכם
 דער האט פירמעם, זעכציג איבער

 םפארטוועיר און דרעם אין סטרייק
פאר־ זיך לאם־אנדזשעלעם, אין םרייד *

 א פון באלאגערונג א אין וואנדעלט
 געשטיצט םעםטונגען. נים־ױניאן צאל

 מאגו־ און ״מוירטשענטס בארימטער מרויעריג דער פון
 םײנד־ ארבעטער אנדערע און אסאסיאיישאן״ סעקטשורערם

 לינ* אײן םירמעס, דרעם צװעלף זײנען אגענםורען, ליכע
 אײנגעשפארט געבליבען םירמע בלאוז איין און דזשערי

 געגען טטרייק דער ױניאן. דער מיט געםעטעלט גים און
 מאנו־ די ענערגי. םולער דער מים אן געהט סירמעם די

 זײ איידער ױניאן די איינצומאםערען האפען םעקטשורערס
םטריי־ די םון מאראל די צוזאמעגברעכען. וועלעז אלײז

 באווא־ לאינם סיקעם די אויםגעצייכענט. אבער איז קערם *
 טויזענ־ םארלירען באםעס סארביסענע די שעיער. די כען

 בוײינ־ צו קארס ■רױואםע און שטארקע םאר דאלאר םער
 די פון און אין םטרייק־ברעכער די צוריקפירען און גען

 באצאלען גוט זיך לאזען וואס לאיערס םאר און שעפער
ױניאן. דער געגען אינחשאנקשאגס ארויסצוקריגען

 דער םון פארטרעםער ליװײ״ לואיס פרעזידענט וױיס
 דער אז צרסלצרמ- האמ פאסיפיה- בײם איגטערגעשאנאל

 לאם־ אין קליקע ױניאו־םרעסערישער דער פון םאײיד
 אונ־ םון םיזש8■רע הױכען דעם ברעכען צו אנדזשעלעס

 גע־ ניט זײ װעם געגענד דעם אין אינםערנעשאנאל זער
 שוין האט אגגעוױזען- ער האם יוניאן. אוגזער לינגעז•

 מאל קייו נאד זײנעז מיר און מלחמות גענוג דורכגעפאכם
 ױניאן די וועם סאל דעם איז אייך־ געװארעז• באזיגם ניט

זיגדײד• ארױס

 ארגאניזאציאנם לעצטען דעם דורך םארגרעסערט זיך
 גארב, פיליפ ברודער סטרייק. געגעראל און קאמפעין

 גע־ ערװעהלט איז קלאוקמאכער די פון אגענם ביזנעס
אמט. דעם צו ווארען
 אױסגעדריקט מיםינג איר בײ האט באארד דזשאינט די

 אקטי־ מענקאף׳ דזש. ברודער צו אנערקענונג און דאנק א
 וױים־ געווען איז װעלכער ױניאן דער פון מיםגליד װער

 האט און קאמיטע םטרייק גענעראל דער פון טשערמאן
 ארבײט דער אין לױױי פרעזידענט װײם ארויסגעהאלפען

 מענ־ ברודער דעפארטמענט. קלאוק אין סםרייק דורכ׳ן
שאפ. אין אװעק צוריק איז קאף

 מיטגלידער אינטערנעשאנאל מויזענד פיר
פאראד דעי לעיבאר אין

 אינטערנעשאנאל אונזער םון מיטגלידער טויזענד םיר
 אין ױניאן אונזער פון מאכט די דעמאנסטרירט האבען

 טרייד די וואס פאראד- דעי לעיבאר פרעכטיגען דעם
 דורכגעפירט האט אנדזשעלעם לאם אין באוועגונג ױניאן

 אינטערנע• אונזער םון לאקאלען זעקם אלע יאר. דאם
 דע־ דער אין באםייליגט זיך האבען שטאט אין שאנאל

 צוױי מיטגלידער. גרופען גרויםע מיט מאנםטראציע
 מוזיק ארקעםטערם דרײ ״םלאוםס׳׳ םימבאלישע שיינע,

 זיינען עם וועלכע אויף טראקם דעקארירטע דריי און
 געפונען זיך האבען מעמבערם די םון קיגדער די געםארען

םאראד• אין

 צוױי םארנוםעז האט אפטיילונג אינטערנעשאנאל די
 אפ־ איינדרוקםםולםטע די סון איינע געווען איז און בלאק

 האבען עס װעלכען אין םאראד ריזיגען דעם אין םיילונגען
 אינםערנעשא• די ארבייטער. 150-000 ארום מארשירם

 שםארקען אוםגעהייער אן געמאכם האם אפטײלונג גאל
 אויף און צושויער מיליאן האלבען דעם אויף אײנדרוק

עפענטליכקײט. דער

דרעסנסןכער די פ»ר באארד דזשאינט באזונדער
 דער פון גוטגעהײםען פלאן- ריארגאנידישאן א אוגטער
 באאח־ דזשאינם די ווערם באארד- עקזעקוטיװ גענעראל

 צוױי אויף פארגאנדערגעטיילט אנדזשעלעס לאם אין
 דרעס און קלאוק םאר׳ו באארדם דזשאיגט באזונדערע

 אגגע־ זיין ייעלעו באארד דזשאינם דרעס דער צו טרייד.
 דרעס די ,96 לאקאל םון דרעםמאכער די שלאםען
 םון פרעםער דרעם די און 84 לאקאל פון קאטערס

 בא־ לאקאלם פרעםערם און קאטערם די אין .97 לאקאל
 זײ און פרעסערס און קאטערם קלאוק די אויך לאנגען
 קלאוק דער אן אנגעשלאםען זיין אויד דעריבער וועלען

באארד. דזשאינט
 דרעסמאכער די וועלען פלאן׳ נייעם דעם אונטער

 םראגען וועלעז און םים אײגענע זייערע אויף שטעהן
 צו פאראנםווארטליכקײם• םינאנציעלע אײגענע זייערע
 דער םון רעקאמענדירט ווערם אויםגאבען- די דעקען
 25 םון אפצאל םפעציעלען א באארד עקזעקוטיװ דרעס
 אויסהאלםועס און ארגאניזאציאנם פאר׳ן מאנאם א םענם
 װע־ אינםטאלירט וועם באארד דזשאינט נייע די םאנד.

 צוריק• וועט לױױי פרעזידענט וױים װי שנעל אזוי רען
 מיםינג בייס געװען איז ער וואו פילאדעלםיע סון קומען

באארד. עקזעקוםױו גענעראל דער םון

הוינען דעפארפטענס עדױסיישאנעל פון כילװננס־םעםיגסייםען
םאנאם דעם אן װידער זיך

 שעםער דרעם ױניאן ניט די געגען סטרײק דער כאטש
 די געגען םטרײק דער אבער איז פארטגעזעצט- װערם

 נאכגעלאזט שעפער ספארטװעיר יתיאן ניט איבעריגע
 איצט איז טוײיד דעם אין װייל וױילע- א פאר געװארעז

 אזוי ווערען באנײט אבער װעם קאמפעין דער םלעק•
 ארום שעפער די אין ארבײם װערעז װעם עס וױ שנעל

 ספארטוועיר אין ױניאז דער פמ ערפאלג דער אקםאבער.
 זײנען עם אוםגעהױער. איז סםרײק דעם דורן־ םרײד

 מיט שעםער דרײםיג איבער געװארעז ארגאניזירט
)15XXX -סלעק געװען איז עם וואם םראץדעם ארבײםער 

געװארען. גערופעז איז םטדײק דעד װען טרייד אין
סטרייקער די געגטן םעראר שענדליכפר רער

 פארביםעו עטליכע די װאס טעראר שענדליכער דער
 אויסערג איז סטרײקער די געגען אז סירעז באסעס
 ז האם וואם קאליפארניע- םאוםעח פאר אםילו ײײנליד

 איו מים געװען שם קונה פארגאנגענוזײם דער אין
 םרײוזימ יעדע געגען און ארבײםער געגען מערדערייען

מ  ז געשלאגעז זײנען סםרײקערם ארגאניזאציע. לי
 אומ לאין פיקעם דער ױיף געוואחח ארעסםירט

 װאם שםארקע און פאליצײ דער פון ברחגעות׳דיג
 ס ראוז פרעוידעגם וױיס אגגעשםעלם. האבעז באםעס
ל אעםער שםזןהם סאםא  ״ זי אז קלאגע- א אויף מי
 מיטגל שפאנישע א יאליסמאן. א געשלאגעז האבען

 ו גאנזאלעם מערסעדעס שװעסםער יוניאז- דעי םון
 שםא א איז דעטעקםיװ א ®מ געוואחנז צושלאגעז אזױ
 אװע געמחט איר האם מען אז קאמפאני- דער םיז קען

 באהאנדלו םעדיצינישע םאר האםפיםאל אין ג<ס<גז
 םם• פאליצײ איז נעמעז געקענם איר האבען זײ אײדער

 ג געפאכם זײנען ארעסםען צװאנציג און *ײך
 רעאקצי חגר פאר סטרײק. דעם פון צײם אין ייארעז
 נ נאד עם איז |בער םײסם״ אנדזשעלעם ״לאם נערער
 דיסםרײ דעם אטאקירןן אייז איז האלם זי געבוג

 אי די אנאוקלאגען זיד אנםזאגם לי־ װאם פאר אםוירני
 פא אלערלײ אק באאמםע און מיםגלידער םערגןןשאגאל

 סםרײ א װאס קידנעפינג- איעגעשלאםען נס■רעכעב
פיקעםס. די געגען אריימעבראכם האם ברעמר

 עדױ־ פון סעקרעטאר קאהען- מ. םאמיא שוועםטער
 אנאנ־ אינטערנעשאגאל דער םון דעפארטמענט קיישאנעל

 1942־1941 פארן טעטיגקײטען בילדונגס די אז םירט,
 געטאן װערם אלץ מאנאט. דעם אן זיך פאגגעז סעזאן

 אג- וואס ארביים די מאכען צו דעפארטמענם דעם םח
מיםגלידער. די םאר נוצליכער און ציהענדער

 װידער זיך עפענען סענטערס עדױקיישאנעל
אקטאבער םען14 דטם

צוגע־ אי׳ז םראגראם אינטערעסאנםע באזונדערם א
 םענ- עדױקיישאנעל די פאר יאר דאס געווארען גרײם

 װיכםיג־ די באהאנדלען װעלען לערער ערסארענע םערם.
 און אמעריקע אין פראבלעמען און פאםירונגען טאג סטע
 אלע איבער דיםקוםיעס םרייע לענדער. אנדערע די איז

 אוגטער* דער םון םייל אינםעגראלער אן זיינען םראגען
 בעםטע. די פון זיין אויך וועלען םארוױילונגען די ריכם.

 באד־ פינג־םאנג באל, בעסקעט װי שפילען פארשידענע
 דעם קרעםםיגען צו גימנאסםיק און *נדערע און מינםאז

 זיי־ פארוױילונגען ענליכע און םאנצען שװימען, קערםער-
 גע־ םענםערם די פראגראם. דער אין איינגעשלאםען נעז

 מאנ־' װעםט אין :פלעצער םאלגענדע די אין זין־ פינען
 ם,Tםרי נאדעל די םון סקול האי סענםראל — העםען

עווענױם. אכטע און זיבעטע צװישען ססריט םע24
 טע104 םאונדיישאן- העקשייער — הארלעם איסם אין

עווענױ. םינפטע און סטריט
םענ־ לעיבאר הארלעם אין — הארלעם ײעסט אין

םטרים. סע125 װעסם 312 טער-
האי־ רוזוועלט טעאדאר דער אין — בראנקם אין

עוועגױ. וואשינגםאז אמ ראוז־ פארדאהם םקול״
האי־ דזשעםערסאן םאמאם — יארק נױ איסט אין

עװענױ. דומאנט און פענםילווייניע סקול,
 םקול- האי ױטרעכט ניו — בענםאנהוירםט אין

עזוענױ. טע16 און סםרים טע79
 סאלאס- םענםראל ברוקלין — ײיליאמסבורג אין

עזועגױ. מאנהעםעז 18־10
 מענעחשער גפהידפס אלס באשםיםמ גארב פיל ברודפר

באארד חשאינם דסר פזן
*rאיז ליװײ- ־אר^דדזגמייײס 1סי פארלאגג דעם ״ 

 םעגעדזשןיר געהילפם א אנצדשםעלען געורארעו באשלאםעז
bt» i <b יזשןזעם m ap,פיל זיד חאם ארבײס די װײל ־ 
tin דויד פארטפדט  tun י ל י האט שעפער יװיןן מ

שפאצירפן שבתידיגפ אװזפרפ
איגםערעסאנ־ באזוכען צו שפאצירען שבת׳דיגע די

fn ניי איז פלעצער םע rאנחױבעז וױדער זיד װעלעז ׳ 
 םחעאום אק באזיד א מים אקםאבער, טעז11 דעם שבת-

 קאלאםבום און סטרים םע84 היםםארי, נעםשוראל אװ
און נײז צו לאקאל עװענױ אכםע אז נעםט עװןגײ.

 עווענױ זיבעםע א אדער םטעישאן םטריט אכציגסםע
 ארײנ־ ביים זיך טרעפען מיר םםרים. טע79 צו סאבװעי

בײטאג. אזייגער צוױי גאנג-
באזו־ מיר ײעלען אקטאבער אכצענטעז דעם שבת-

 םינפםע אין יארק׳ נױ אװ םיםי די אװ מוזעאום דעם כען
 די לערענם םםריט. םע104 און םע103 צװישען עווענױ

שטאם. אונזער פון ענטװיקלונג די און נעשיכםע
 בײםאג, אזײגער צוױי אקםאבער- טען28 דעם שבת,

 םינםםע מחעאום- קונסם מעטראפאליטען איז מיר געהען
 ארײנ* ביים זיך טרעפען מיר סםריט. טע84 און עײענױ

גאנג.

קאסטען. בריוש
 1ק»רט» א״ן םיט — דרעס״ ״ראװענא דער שון *רעשער

 בר*װע ״די העדפען צו שװער ז״ער איז װיזך א שיגאדעטש
 ניט װאלם ענגלאכד״. און פארבאנד שאײעטעז ®יז ארמייעו

 װעלנע פרעשערס, דרעש פינף איר, װען גלייבער, פיל געװען
 דער »ון חעלדי־סגןייט איז אאפערװיליגקײט ״די אפ אזדי •*אצן

 עפליכע ב״עטײערען םאקע בעשער זאלט אימײ״, רויטער
 80 לאקאל א״ער װאם אמנולאגסען די פאר פאנד צום דאלאר

? *צאפען צו איצט זוכם

GERECHTIGKEIT (Justice)
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 ױניאן אונזער פון מיטגלידער אלע װאהלען די צו
 רעכט א האבען װאם נױ־יארק- אין

 דינ־ פאר קומען װאס וואלען- די אין באטײליגען צו זיך
 מיט באנוצען זיך מוזען גאװעמבער- פערטען דעם םםאג,
 די פאר שטים זײער אפגעבען קומען און רעכם זייער

 דעם אויף זיך געםינעז נעמען דיערע װאם קאנדידאטעז-
 בלויז ניט איז דאס פארטײ. ארבעטער דער פון צעטעל

פליכט. זייער נאר רעכם, ױיעג
הײ־ א זײער געװען מאל דאם איז װאהל־קאמף דער

 אנ־ באזונדערע גאנץ געמאכט האט האל טעמעני סער.
 אירע אלע ארגאניזירען צו און צונויפצונעמען שטרענגונגען

 יאר 8 מיט האט זי וואם מאכט- די צוריקצוקריגעז כחות,
 הונ־ ביטערע דיער געװען זיינען עס פארלארען. צוריק

 האט לאגװארדיא טיגער. טעמעני דעם פאר יארען גער
 הענט ױינע אין פעםט שטאם־פארוואלטונג די געהאלםעז

,jyojrw י " “ jfiii ון געחזןדסןגן <ד אדץ
צוםריט. א געהאם װאו ערגעץ נאך האבען וואס פענשען,

 אויף אםצושטעלען זיך אויםען גיט דא זיינען מיר
 שטימען דארף מען קאנדידאטען- אײנצעלנע און פערזאנען

 װעלכע פארםײ- לײבאר דער םון קאנדידאםען אלפ פאר
 נעמען די קאמיטע. םטײט דער פון אינדארסירט דינעז

 דער אויף אויסגערעכענס זיינען קאנדידאםען די פון
 עם וואו ״גערעכטיגקײט- נומער דעם פון זיים לעצםער

 װיכ־ באזוגדערם איז עם שטימען. צו װי ערקלערט ווערם
 שטימען מער וואס קריגען זאל םארטי לײבאר די אז טיג,
 און םארשםארקטע א וואהלען די פון ארויםקומען זאל און

איינםלום. פאליטישען גרעםערען א מיט אםילו
 שטימען צו רעכט האט וואם יעדער- דעריבער זאל

 גע־ אכטונג גום און שטים זײן אפגעבען דינםםאג קומען
פארםי. לעיבאר דער םאר שםים זיין אפ גים ער אז בען-

 כ^גװענשאן די
 פוןדער

 #טעריקעו
 פעדערײשאן

לעיבאר אוו

 םעדערײשאן אפעריקןין די
קאנ־ איר צו איז לעיבאר אװ

 געקומען םיאטעל אין ווענשאן
 זי באריכט. פרײליכען א מים
 ערפאלגתיכען אן געהאט האט
 יאר םון משן־ אין האט זי יאר.

 טויזעגד 320 איבער געװאונען
 םארבעסערט באדײטענד זיך האט עם און מיגלידער נײע
 םאר־ איר מיט זײנען וואם ױניאנם, די פון צושטאנד דער

 גע־ אויך צײט זעלבער דער אין אבער איז זי בונדען.
 די אײנער װאם מגםים. געדריקםען א מים קוםען

 וױים־פרעזידענם קאונםיל- עקזעקוםיװ איר פמ םיםגלידער
 געשםעלט קאנװענשאן דער ערב איז בראו־ן שרדזאחש

רעקעםירינג. םאר געריכט *ום געווארען
 יארען לעצטע די אין געװארעז אמ רעקעטירינג

 םע־ אםעריקען דער אין פראגע אגגעווײםאגםע אן זײער
 גע• האט דובינםקי •רעזידעגם לעיבאר. אװ דערײשאז

 n פון אײנער םאר רעקעטירינג םון םראגע די פאכם
 דער םון צוריקקער דעם פאר באדינגונגען וױכםיגסםע

 אװ עדערײשאזפ אםעריקען דער צו אינםעתעשאנאל
 דער םת קאנװענשאן די אז געפאדערם, האט ער לעיבאר.

 נױ אין געדוארעז אפגעהאלםען איו װאס ן,א■עדערײש
 אויםצוראםעז שםעלוגג שםרעגגע א נעםען זאל ארליגם,

 דער צו באלאגגעז װאס יוניאנם- די םיז רעקעםירינג
 האם גרין וויליאם לעיבאר. אװ םעדערײשאז אםעריקען

 צוגעזאגט- קאמסיל עקזעקוםיוו פון גאםעז אין אים ןס
 .װעגעז האם קאנװענשאז די װאס רעזאלתיע״ די אבער
 און אנםױשונג. גרױםע א. געװען איז אנגענומען, יעם
 חשארדזש װען אנםױשוגג, די געװען איז גרעסער נאד

 גע־ באשולדיגם אםען דעמאלם שױן איז װאם בראון,
■ גאגץ א אױף רעקעטירימ פאר ירעםזנ חנר איז ײאיעז

 גע־ געוױילט מאל א װידער איז מאסשטאב, גרויסען
 קאונםיל. עקזעקוטױו דעם פון מיטגליד א פאר װארעז

 דער אונטער אינטערנעשאגעל, דער פון דעלעגאציע די
 אפגע־ זיך האט דובינםקי- פרעזידענט םץ םירערשאםם

 דאם אז פארלאנגט- האט און איס פאר שטימען צו זאגט
 קאנ־ דער פזן רעקארדם די אין װערען פארשריבען זאל

 מים פארצושטעלען זיך לײכט דעריבער איז עס װענשאן.
 פי־ די מאל דאם געקומען זײנען עם געםיט א פאר װאס
 דער צו דעלעגאםען אירדי פעדעריישאן דער םון רער

 אז געהערט- האבען זײ װען סיאטעל- אין קאנווענשאן
 גע־ און געװארען אנגעקלאגט איז בראון דזשארדזש

 רעקע- פאר געריכם פעדעראלען א צו געװארען שטעלט
םירינג•

 פון קרימען די אין געװארען אויםגעטייטשט איז עס
 דער אין און לעיבאר אװ פעדערײשאן אמעריקען דער

 דובינםקי פרעױדענט אז אלגעמיין- אין עםענטלאבקייט
 וױיל םיאטעל, אין קאנװענשאן דער צו געקומען נים איז
 האנד־ דער םון אנטױשט שטארק געפילט זיך האט ער

 פעדע־ דער םון קאנװענשאן פאראיאריגער דער פון לונג
 רעקעמי־ םון םראגע דער אין נױ־ארליגם אין ריישאן

רינג.
 קאונםיל עקזעקוטיװ נײ־געוױילטען דעם אין נו,

 איז לעיבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען דער סון
 שענער וואלם עם אבער ניטא- מער בראון דזשארדזש

 זי ווען םעדעריישאן״ דער פאר געווען געזונטער אוץ
 אינטערנעשאנעל דער םון דעלעגאציע די געםאלגם וואלם

 נױ־ארלינם אין קאגװענשאן דער אויף שוין וואלט און
 עקזעקוםױו םזן םיטגליד א סאר געוױילט נים בראוג׳ען
קאונםיל.

 בראח דזשארחש וױכטיג אזוי ניט דא איז עם אבער
 קאנווענ־ די אלגעםיץ. אין םראגע רעקעםירינג די גאר
 אםע- די מןז ענדליך אז געפילם, האם סיאטעל אין שאן

 שםרענגערע א אננע&ען לעיבאר אװ םעדערײשאן ריקען
ױניאנס. די אין רעקעטירם געגען קאמף דעם אין שםעלומ
 װאם אלײן- װערםער די בלױז ניט דמען עם גאר

 אזוי וױ נאר רעזאלוציע״ א אין ארײגגעשטעלם ווערעז
 אק דורכגעפירט װערט אלגעמײן אין רעזאלוציע די

 גע־ האם לעיבאר אװ פעדערײשאן אמעריקען די לעבעז•
 אויםנוצען און פילען לאזען צו םיטלען און װעגעז נוג

 איר- צו באלאנגען וואם ױניאנס די איז איינפלום איר
 אח װעחמ• פארטריבען זײ םח זאלעז רעקעטירם אז

םאז• עם װעם זי אז האפעז- מיר
 דעם אױף בלױז אםגעשםעלם דא זיך האבען םיר

 ®רא־ אנדערע די אויף גים און רעקעםירינג םמ פונקט
 אין אים האלםעז םיר װײל קאגװענשאן- דער םון גען

 די האם זאך קײן װיכםי^ זײער םאר םאםענם דעם
 פרעס־ דעם שאדען מיל אזױ געבראכט נים צײט לעצטע

 וױ באװעגונג ױניאן טרעיד אםעריקאנעד דער םמ טיזש
 קאנ• די אױב את רעקעטירם• וועגען באשולדיגוגג די

 עםװאם בײגעםראגען האבען וועם םיאטעל אין ווענשאז
 די אין רעקעםירם געגען קאהף דעם צו ממשות׳דיגעס

 װעם און פיל זײער אױפגעטאן האבען ד װעט ױניאנם,
 קאגווענשאנם װיכטיגםםע די צװישןןן ווערען םארשריבען

לעיבאר. אװ טעדערײשאן אמעריקען דער פוץ

 פרעזידעגט רױװעלט׳ס ®רעדדענט
האם װעל« פאר באמיהונגען

םלש ױ ו רף א םאר אפעלירם אמאל ע
ארבעטער־באװעגונג

באווע־ יתיאן םרײד
________- .U « . . m •»> ו w m m

 פעדעריי־ אמעריקען דער פון ?אנװענשאז דער צו בריף
 אין געװארען אפגעהאלטען איז וואס לעיבאר- אװ שאן

 דעם אין אפעלירט האט רוזװעלם װאשינגטאן. סיאטעל-
 ארבעםער אמעריקאגער די פון אינטערעסעז די פון נאמען

 אםע־ גאנצען פזן אינטערעםען די פון נאמען דעם אין און
 ערג־ אן דיער איבער איצט לעבט װאם פאלק, ריקאנער

 פאראײ־ זײן מוז פאלק אמעריקאנער דאס מאמענם. םטען
 דראהט װאם געפאר- גרויסע די באגעגענען צו ניגט

 אמע־ פון פאראײניגוגג א דין קאן װי אבער אמעריקא.
 פאר־ נים זיינען ארבעטער די אפילו װעז פאלק, ריקאנער
? אײגיגט
 האם ארבעטער אמעריקאנער די פװ אונאייניגקײם די

 פרא־ באוואפגונג דער אויף װירקונג שלעכטע דירעקטע א
 שטע־ דירעקםע א דינען םיכסוכים ױרידישע די דוקציע.

 אינדוסם־ באוואפנונג די פון פראדוקציע דער פאר רװג
 בא־ דער »ון איבגמדעמן די אין דעדיבער איז עס ריעס.

 דעם אין אינטערעםען די אין און אמעריקא פון ױאפגונג
 די אז העלםט, אמעריקא וואם היטלער׳ן, געגען קאמף

םאראייניגם. זיץ זאלען אמעריקע אין ארבעטער
 ארבעםער אמעריקאנער דער אין אוגאייניגקײט די

 אינםערעםעו די פאר שעדליך אזױ איז וואם באװעגונג-
 םארלעגענ־ אין שטעלט ארבעטער. אמעריקאנער די פון

 םלחפה די וואם ענגלאגד- פח ארבעםערשאםט די הייט
 ארבע־ אמעדיקאנער דער מים סארבונדען ענג אזוי האט

טערשאםט.
שםענ־ פת האט ענגלאנד אין באוועגונג ארבעטער די

 מ־ אםעריקען דער מים םארבינדונג אירע געהאם דיג
 קאג־ ױניאז טרעיד ענגלישער דער לעיבאר. אװ דעריישאן

 האממ לעיבאר אװ פעדערײשאן אמעדיקעז די אמ גרעס
 ארגאניזזר ברידערלימ צוױי װי באצױגעז שןזענדיג .זיך

 טרעיד אפעתקאנער דער אין שפאלםונג די אבער ציעס.
 ױגיאז טרעיד עעלישער דער םאר האם באוועגונג ױניאן

 איז עם סיטואציע. אוגאנגענעמע אן געשאפען באװעגזנג
 באציאונג איר דין זאל עם וױ םראגע א געווען איר םאר

 4 אי םי די — ארגאניזאציץ יוניאן םרעיד נײער דער צו
 אונאנגענעפע אן בלױז געװעז עם איז םריער אױב און

 אונאנמד אז געװאחנז שפעםער זי איז םראגע- טאקםישע
 דער צו שײן־ איז װאם וױיל פראגע- פראקםישע נעמע

 װאם אינדוםםריעס- באוואפטנגם די צו הײםם עם פלחמה,
 קאםף. שװערען גרױםען איר אין ענגלאנד האבען דארף עם

 בא־ די ראלע. וױכםיגע באזעדערם א א אי סי די שפילט
 גרויםעז גאנץ צום נעמליד װערען אינדוםטריעם װאפנוגג

 אױטא- *םאל- וױ א- אי םי דעד טון קאנםראלירם םייל
װ• א• זג עראפלאנען- םאנקעז- מאבילם-
קוקט־ םען װאם וױגקעל- יעדען פץ אז הייםט- עס

 ארבע־ אמריקאנער די אז איז, עס וױכטיג וױ מען זעם
 םת אמר לײדזיר םאראײניגם. דין זאל באװעגונג םער
 אק פאראײניגונג א אז ניט- זיד זעט עם אז זאגען- מען
 גי־ גאהענם. איז באװעגונג ארבעטער אמעריקאגער דער
 םאראיי־ ן אױף אױסזיכטען די אז זאגען, מען קען כער

געװען. וױ שוואכער איצט דינען גיגוגג
 וועט רוזזזעלם פרעזידענם אז דערווארםען- קען םען

 « «י םי דער םמ קאנװענשאז דער צו אפעלירעז אויך
 םאר״ לײכט זיד דארם קען םען אבעו־ אײניגקײט- װעגען

 *ו ענלאך גאנץ דין װעט עגטםער דער אז אױםזאגען,
 םעדעדײ־ אםעריקען דער טון קאנווענשאן די װאס דעם,
 צוױי־ דער איז שולדיג אז חײםם״ עם געגעבען׳ האם שאן
צד. טער

 אז וױיסען- םיר װען בעםער- ניט זוערם לאגע די
 m זאגעז, צו רעכם םער האט םעדערײשאן אמעריקעז די

 מז אײניגקײט קײן װאם שולדיג, איז צד צװײטער דער
װערעז געבראכם זאל פראגע די װען ווערען. געשאסען ױט


