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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 ־ 
t דויד פארטפדט in  tun י ל י װיןן מ האט שעפער י

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.

. בריוש ן ע ט ס א ק
 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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ן די צו ע ל ה א  ױניאן אונזער פון מיטגלידער אלע װ
 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 םאר אפעלירם אמאל ערף אױ וםלש

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
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 געווען איז זי אז באוױיזען, קענען לעיבאר אװ דעריישאן

 װען נאך בפרם א, אי םי די װי שלום א פאר גרייט מער
 אי. םי• דער פון דיקםאטאר דער געװען איז לואיס דזשאן

 אבער עם איז װי געווען, איז וואם אלץ, איז דאם :אר א.
? איצט

 שטעוזט וואס שוועריגקייט, הויפט די אז שײנם, אונז
 םײ א, אי םי די סײ וואם איז, פאראײניגונג, פון װעג אין
 לעצםע די האבען לעיבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען די

 די צאל. מיטגלידער זייער אין געוואונען שטארק צייט
 די אויך אבער געוואונעז׳ פיל באזונדערם האט א אי סי

 גע־ באדײטענד איז לעיבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען
 דער־ א זייער געװים אליין זיך פאר איז דאם וואקסען.

 גע־ ניט מאל קײן נאך האם אמעריקא פאקט. םרייענדער
 איצט. װי ארבעםער ארגאניזירטע צאל גרויסע אזא האט

 אירע אין האט לעיבאר אװ פעדערײשאן אמעריקען די
 מיטגלידער, צאל גרױםע אזא געהאם ניט צײטען בעםטע

 שםאלטונג. דער אויף קוקענדיג ניט איצם׳ האט זי װי
 װירקט דערפרייענד׳ אזוי איז װאם פאקט, דער אט אבער
 אײ־ שאפען צו באמיהונגען די אױף גינסטיג נים זייער

 דער באיועגונג. ארבעטער אמעריקאנער דער אין ניגקיים
 פםיכא־ די ניט שאפט ארגאניזאציעס בײדע פון ערפאלג

זיי. פון קײנער בײ פאראײניגונג פון לאגיע
 דער םון עקזעקוטױוע די װאם באריכם, דעם פון

 אויף אפגעגעבען האם לעיבאר אװ פעדערײשאן אמעריקען
 אמע־ די אז מיר, זעהעז םיאטעל, אין קאגווענשאן דער

 יאר לעצטען אין האט לעיבאר אװ פעדערײשאן ריקען
 איר און מיטגלידער נײע טויזענם 320 איבער געװאונען

 האלב א און 4 איבער איצט באטרעפט היםגלידערשאפט
 האט מיטגלידער צאל גרויםע אזא ).4,500,000( מיליאן

 גע־ ניט קײנמאל באמערקם. פריער עױן װי זי.
 צען די װען אז ווערען, באמערקם דארף דעריבער האם.

 א יך סי ױ דלסגריגעג זזאבען זדאס יוביאנמ, גדויסע
 םעדע־ אמעריקעז די איז געװארען םוסםענדירט זיינען

 און מיליאן 2 בלויז מיט געבליבען לעיבאר או ריישאן
מיטגלידער. 860

 דער אין מיטגלידערשאםט דער םון צואװאוקם דער
 גרעסע־ א נאך געווען יאר לעצםען דעם אין איז א אי םי

 א געווארעז צושםאנד םינאנציעלער איר איז דערצו רער.
 םון דערװיםען זיך מיר װעלען איינצעלהייטען בעסער. סך

קאנווענשאן. איר צו א אי םי דער םון באריכם דעם
ארגאניזא* ביידע אין אז איז, שורה אונםערשע די

 צושםאנד אזא און סראםפעריםי איצם עקזיםםירם ציעם
 םאר פסיכאלאגיע ריכטיגע די םירער די ביי נים שאםט

פאראייגיגומ.
 דזשאן אויב אז באטראכט״ אין נעמען דארף מען און

 וועם פארזדיניגונג, צו דערלאזעז נים םריער האם לואים
 דער־ צו נים כח גאנצען דיז אנשטרעגגעז זיכער איצט ער

 דעם, צוליב איינפאך איז עם םאראייניגונג קייז צו לאזעז
 איצם באװעגונג ארבעםער םאראימיגטער א אין װאם
 ער וױ ראלע, קלענערע א םן־ א שפילען לואים װעם

 םארגעקומען װאלט פאראייגיגונג די וועז געשםילם װאלם
 הערשער זעלבםם םולשםעגדיגער דער געוועז איז ער װען
 א אי סי דער אין דעה לואים׳עם אז א• אי סי דער פיז
דערצײלען. ניט מען דארף שוואכער, םך א איצט איז

 וועגען אפטימיםטיש נים גאר דעריבער זיינען םיר
 אמעריקאנער דער אין םאראייניגונג א םון אױםזיכטען די

 אמת, צוקונםט. נאהענםער דער אין באוועגונג ארבעםער
 םאראייניגונג א איז איצם גראד אז איין, שםימען אלע

 וױ נים זיך זעהם עם אבער איז, עם װען וױ נויםיגער
וועדען. פאתויקליכם קען דאם אזױ

ם אי . לו ס י עי ד אנ ר ד• לואים נאמען דער ב
וױכ־ א פארנעמם בראגדעים

 אינםערנעשא־ דער ון’ם געשיכםע דער אין פלאץ םיגעז
 װארט א בראנדעים׳עס פון ײעז צײם, א געװען געל.
 .פו־ אח ברױט דאם אפגעהאגגעז טאס געװיסער א ביז איז

 בראנ־ ד. לואים קלאוקמאכער. גײ־יארקער די סמ םער
 דער פון םשערמאן אומפארםײאישער דער געװען איז דעיס

 געװארען אײגגעפירם איז װאס מאשינערי, פראםאקאל
 הים• דעם נאד ניײיארק פון אינדוםםריזנ קלאוק דער אין

 דעו־ קלאוקמאנער. די םיץ םםרײק גענעראל טארישען
 איז עם קיגד. א בראנדעיס׳עס געװעז איז ״פראםאקאל״

 באלעבאםים צוױשעז אפמאד מין נײער גאנץ א געװען
 שםדײםיגקײםען זײערע אױםצוגלײכעז וױ ארבעםער און

 דעם םון נאמעז פדלער דער אדםן. םרידליכען א אױף
 די נאר *פרידעגם־פראםאקאל״, געווען סאקע איז אפמאך
 נעםען לאנגע קײן ליב נים האם אםעריקא אין שפחיד

קורץ.פראםאקאל׳. גערוםעז דעריבער אים האם מען און
סאקע האט םרידענם״פראטאקאל דער וױסיל אױף

גערעכטי־גקײט ►(
 באלעבא־ די צװישען שטרייםיגקײטעז די אויםגעגליכען

 אן איז אוםן, םרידליכען א אויף ארבעטער די און מים
 מיי־ צװײ קײן דין ניט קענען עם אבער פראגע, אגדער
 א געשפילם בלויז ניט האט פראטאקאל דער אז נונגען,

 איג־ קלאוק נױ־יארקער דער אין ראלע היםםארישע
 אוים־ סך א זיך אויף געצויגען האט עס נאר דוםטריע,

 ארבעםער ארגאניזירטער גאנצער דער פון מערקזאמקײט
 אינטערע־ וואם די, אלע פון און אמעריקא אין באװעגונג

ארבעט. און קאפיםאל צװישען קאמף דעם מים זיך םירען
 מיט אז באטראכט, אין װערען גענומען דארף עם

 איז פראטאקאל דער װען צוריק, יאר דרייסיג איבער
 קאפי־ צװישען קאמף דער האט געװארען, איינגעםירט

 נאך טײל גרעסטען צום אמעריקע אין ארבעט און טאל
 קליײ א בלויז כאראקטער. בלוטיגען גאנץ א געטראגען

 דאם און ארגאניזירט געװען זיינען ארבעטער צאל נע
 קלענערע די אין בלויז אויסנאמען, וױיניג מים אויך,

 אר־ און קאפיטאל צװישען קאמפען די אינדוםםריעם.
 די אין אויםברעכען צײט צו צײט פון פלעגעז װאם בעט

 װ״ אז• א. שטאל, קוילען, װי אינדוסטריען, שװערע
 אויב און מלחמות. בלוםיגע אין םארוואנדלען זיך פלעגען

 הײםם װאם איגםטרומענט, מין א געפונעז זיך האט עם
 פרידליכען א שאפען צו פארשפרעכט װאם ״פראטאקאל׳*,

 דאם אז ארבעט, און קאפיטאל צװישען צוזאמענלעבען
 זיין זאל װאלף דער און גאנץ בלײבען זאל שעפעלע

 וויי־ און ברייטען א ארױסרופען געמוזט דאם האט זאט,
אינטערעם. טען

פראטא־ דער אינםםרומענט, נײער דער אױב נאר
 גע־ ניט האט ערפונדען, האם בראנדעים וואס קאל,

 בראנדעים׳עם געװען ניט עס איז גוט, אזוי ארבעט
 ער גוטער. א געווען זיכער איז װאונש זײן שולד.

 קלאוק־ די צו םימפאטיע פיל זײער ארויםגעװיזען האט
 זײער מיט אינטערעםירט שטארק זיך האם ער און מאכער
 שאםען צו מי און צײט םך א אפגעגעבען האט ער לאגע.

 אין באדינגונגען בעםערע און צושםאנדען ציװיליזירטע
 איז גראד געוױםען א צו ביז אינדוםטריע. קלאוק דער
 םראטאקאל, דעם אונטער געװארען דערגרייכט אויך דאס
 האט בראנדעיס וואם דאס, אבער געשאםען, האט ער וואס

 אםילו האט םראטאקאל, םרידענם זייז םון דערווארט
 קאמף דער געזעץ. וואגנער דער געבראכט נים נאך

 נאר אן. אלץ נאך געהט ארבעט און קאפיםאל צווישען
 לײכ־ ארבעט םאר עס איז געזעץ וואגנער דעם דאגק א

 שטאר־ םיל דץ מיט קאמף דעם םירעז צו געווארעז םער
קאפיטאל. געגנער קערען

 אז דערצו, געםירט האם וואם צוםאל, דער נאר
 םים םאראינטערעסירען זיד זאל בראנדעים ד. לואים

איז אינדוםטריע, קלאוק דער אין קאמף גרויסען דעם

 נאר קלאוקמאכער. די םאר געװינם א געווען בלויז ניט
 די מים באקאנטשאםם זיין בראנדעים׳ן. פאר אויך

 אים. פאר װערםםולע א דיער געווען איז קלאוקמאכער
 בראנ־ אז זאגם, סען געלערנם. סך א איר םון האם ער

 אין האם קלאוקמאכער די םיט באקאנםשאםט דעים׳עם
 לע• דץ אין ענדערונג גרויםער א צו געפירט אלגעמײז

 דעם מיט באקאנטשאםט זייז דורך אז הייםט, עס בען.
 האס קלאוקמאכער אידישע פון לעבען דעם און גורל

 דעם מיט און גורל דעם מיט פאראינטערעםירט זיך ער
 גע־ שםעטער איז ער און אלגעמײן אין אידען פזן לעבען
 םירער אידישע פראמינענטםטע די םון אײנער װארען

 וױרקלאך איז דאס אויב ניט, וױיסען «יר אמעריקע. אין
 אז זאגען, צו זיך ערלויבען מיר אבער אזוי, געווען

 אץ קלאוקמאכער די מיט באקאנטשאםט בראנדעיס׳עס
 זייץ אז געװירקט, האט קאמף טאג־טעגליכען זײער מיט
 ארבעטער אץ קאפיטאל צװישען קאמף דעם אויף קוק
 דער בראגדעים פראגרעסױוער. און ברײטער װערען זאל

 בראנ־ װי פראגרעסױוער געװען איז ריכטער הויכער
לאיער. בארימטער דער דעים

 םען26 דעם נאכט, פרײטאג
באריפ־ דער האט םעפטעמבער,

 נח ״בונד״, פון פיריער טער
 פרוכטבארען רײכען זײז מיט געשידען זיך פארטנאי,

לעבעז• רעװאלוציאנערען
 געשטאנען יאר 40 כמעט פץ משך אין איז נח

 װאם ״בונד״, פון קאמיטעט צענטראלען דעם פון בראש
 דעם אין בלויז ניט ראלע װיכטיגע אזא געשפילט ־אט

 פוילען רוםלאנד, איז ארבעטער אידישע די פון עבען1י
ד זאדמדמד זדדישזד זואד אייבעחןל נאר ליטע, און  מ

 גע־ גאנצע די אז זאגען, דעריבער קען מען זיך. םיגען
 איז באװעגונג ארבעטער אידישער דער פון שיכטע

 דא גאמען. זיין מיט םארבונדען םייל גרעםטען צום
 טויזעג־ צענדליגער פאראן דינען אמעריקע אין אונז בײ

 װאם ארבעטער, געװעזענע אדער ארבעטער, אידישע טער
 גע• האבען וועלכע און הײם דער םון נח׳ן געדענקען

פירערשאםם. זיין אונטער ״בונד״ פץ רײען די אין קעמפט
 דעריבער האט באוועגונג םאציאליסטישע אידישע די

 טױט דעם דורך פארלוסט גרויםען דיער א געליטען
 מאראלע גרויסע א געװען איז ער פארטנאי. נח םון

 איצטיגעד דער אין איז וואס קראפט, סאציאליסטישע
נויטיג. אזוי צײט שװערער
םאר־ גרויסען דעם אט טיף זייער באדויערען מיר

לוסט.

לײב _טאני

צגוײ
--------------------------(באלפיע)------------------------

געװידמעט פריינדשאפט אלטער אין צבױןיען

 פידער דער נח,
״בונד״ פון

 ױעלט די כ&ש&סען חאט גא& ױען אנהויכ אץ
פ&רפןןלט ניט ער חאט — &לזדדי־װאונחןר םיט

 קױט אץ זיך װײקט װאס ;ןןסעל דאם כאשאפען
פלױמ. איכערץ אץ גארטעל איבןןר׳ן כיז
 אײ אן םון שאל דעד פץ גאט חאט דעמאלט און

טווײ: די שכנים דיי שונאים די כאשאםען
קאפױר משח כן משח רב
ן טכױר חןר םשח גן משח p משח אדן

 כןןרד, רױטןן *װײ םיט איח^ צװײ שונאים, טװײ
קרד םעםטערקר פרן זײדעם, פון ח$בען װ^ם

 םיט זי געטראגען גןן׳ירשנ׳ט, שנאח א
פארחיט. זי אויף אײניקלאף פאר דדרות, דורך

 װעג׳ איר זיד געםינט ליבשאםט די װי גלײך נאר
:שטעג איר שנאה די אױף געפינט אזוי־וא

 חאן, םונ׳ם קרײ םיט׳ן טכױר, דער םשח אץ
:טאן םלעגט זײדע זיץ װי שוץ, זיד םעדערט ןןר
 קױט דאם שעפט ׳ל$יןןטע א םימ שטײט ער
פלױט. אריכערץ שכן טום עם װארםט אץ

 חאן םיטץ װאף שוץ איז קאפויר משח אויד
:ט$ן םלעגט זײדע זײן װי אן זיך גארטעלט אץ
 קױט ד^ס p שעוט לאפעטע, זיץ מיט שםײט ער
פלױט. אריכער׳ן שכן «ום oy װארםט און
 זײ אץ שנאח אץ שןןפן. לאפעטןןס די

«װײ. די שונאים די שכגים די כחומ גיט
ר פון שנאח דער איפןןר אץ פלױט א חאם טדטײלט שכניפ אוכזןןרןן נאר דור *ו און ת
קאיאי♦ כלױעז אץ חיםעל אײגיקער שװעכט קױם• אץ גארטל איכעיץ *װײ חױפען און

י ►> 1941 נאװעמ., 3 ט י ו

 רוזוועלט פרעזידענט וואס פלאן ער
פארגרעםע־ צו צוגרייםעז אין האלם

 סיסטעם די םארברייטערען און רען
 םון איז םארזיכערונג םאציאלער פון

באדייטונג. װיכטיגער העכםט
 סאציאלער אויםדרוק דעם אונטער

על־ םארשטאנען װערט פארזיכערונג
 איז וואס םארזיכערונג, ארבעטסלאזען און פענםיע רםעם

 וואס און צוריק יאר עטליכע מיט געװארען איינגעפירט
 סעקױריטי ״םאושעל נאמען דעם אונםער באקאנט איז

עקט׳.
 גע־ באגריסט שטארק צייט דין אין איז געזעץ דער

 קרײ שטארק אויך צײם זעלביגער דער אין אבער ױארען
 א אלם באגריסט אים האט מען געװארען. טיקירט

 געזעצגע־ אמעריקאנער דער אין שרים פראגרעסיװען
 געהם ער וואס קריטיקירט, אים האט מען און מנג
גענוג. וױיט ניט

 גע־ קריטיקירט איז םארזיכערונג פענםיע עלםער די
 סאר־ ארבעטםלאזע די און קלײן, צו איז זי פארװאס ווארען

 אוים־ האט זי םארוואם געווארעז קריטיקירט איז זיכערונג
 דערםאר, און ארבעטער, צאל גרויםע גאנץ א געלאזען

 איינ־ קיין גיט איז םארזיכערוגג דער םון סיםטעם די וואס
 םיםטעם די שטאם. יעדען אין םארשידען גאר הייםלאכע,

 א פאר דאלער א צאלם רעגירונג פעדעראלע די אז איז,
 רע־ סטייט די װיפיל מאנאט, א דאלאר 20 ביז — דאלאר
 ןשמאטע מאנכע כענעםים. ארגעטסלאזט צאלם גידעג
 אונםער־ דער וױיגיגער. צאלען אנדערע און מער צאלען

 סאוםה אין גרוים. דיער סאלען אייניגע אין איז שיד
 גאנצען אין ארבעםסלאזער אן באקומט למשל, קאראליינא,

מאגאם. א סענם 49 מים דאלאר 7 בלױז
 פרעזידעגט וואם פלאן, דעם לויט אז הייסט, עם
 ווע־ קאנגרעם, דעם פארצושלאגען זיך גרייט רוזװעלם

 ערש־ ווערען. אויםגעבעסערט םעלערן אנגעגעבענע די לען
 סים־ םאתיכערוגגס ארבעםםלאזעז דעם אין וועלען םענם
 כמעט אדער ארבעטער, אלע װערען ארײנגענומען םעם
 עם געווארען. אויםגעלאזען איצם ביז דינען וואם אלע,

 א און 11 ערך אן װערען אריינגענומען נעמליך וועלען
 מי־ 4 ארום ;ארבעטער םארם און םארמער מיליאן האלב
 באשעםטיגט זײנען וואס אגגעשטעלםע און ארבעטער ליאן
 און שטאטם־רעגירונגען רעגירונג, םעדעראלער דער סון

 ;טאג־ארבעטער מיליאן 3 ארום ;שטאט־םארװאלטונגען
 מי־ 6 ארום און הויז־דינערשאםם מיליאן האלב א און 2

 אנגעשםעלםע. און ארבעטער אנדערע םארשידענע ליאן
 27 נאך ארייגנעטען פלאן רוזװעלט׳ם וועם גאגצען אין

 פארזיכערונגם* ארבעםםלאזען דעם אין מענשען םיליאן
 דין װעלעז מיליאן 32 איצטיגע די אנשטאט און סיםםעם

 אז םאדערן, פלאן רוזװעלט׳ם זאל צװײםענם מיליאן. 59
 אויסצאלונג די איבערנעמען זאל רעגירונג םעדעראלע די

 באזונדערע די אנשטאט םארזיכערונג, ארבעטסלאזען סון
 געשאםען אוםן אזא אויף זאל עם און שטאםס־רעגירונגען

 אר־ אויםצאלען פון סיםטעם איינהײטליכע אן װערען
לאנד. גאנצען איבער׳ן פארזיכערונג בעםםלאזען

 רתוועלט׳ס זאל עלטערס־פעגסיע צו שייך איז וואס
 זאלען פאגד דעם צו צאלוגגען די אז פאדערען, פלאן
 שכירות די םון םראצענט 6 ביז ווערען געהעכערט גלייך

 פראצענט 3 און ארבעםער דער צאלען זאל פראצענם 3 —
באלעבאם. זיין

 קאנגרעם? דער זאגען דעם אויף װעט וואס נאר
 אםא־ שטארקע א באגעגענען פלאן רתװעלם׳ס װעט זיכער
 די אז געשריי, א װערען װעם ערשטענס זיציע.

 גרױ־ א מיט פארבונדען איז פלאן דעם םון דורכסירונג
 שםייערען. גרעסערע מיינם דאס און געלד סומע סער

 גע־ א מאכען פאליםישענם םארשידענע וועלעז צװײםענס
 איעצעלנע די פון רעכטען די אוועק נעמט מעז אז שרײ.

 קאנצענ־ צו זוכט רעגירונג םעדעראלע די אז און שטאםען
הענד• אירע אין אלץ סרירעז

 פארבריײ אמ םארגרעםערעז צו פלאז דעם מים נאר
 עפעס םארבונדען איז םאחיכערוגג םאציאלע די םערעז
 אײנצושםילען װירקונג גרױסע א האבען מח װאס אזויגס,

 דעם מים ווערען. אויםגעהױבען װעלען וואם געשרייעז׳ די
 האבען קען װאם מיםעל, א םארבונדען נעמליד איז ילימ

 נים איז װאם אינםלאציע, דער געגען ווירקונג געוױסע א
 אױם־ שוין האט עם נאר שװעל. אוגזער צו נאהענט בלױז

גרױ־ די שוועל. דעם אריבערצוםרעםעז סום א געשטעלם

 גים רעגירונג די װאס דעם, צוליב צירקולאציע, געלד סע
 םארטײדיגונגס־ דעם אויף סומען ריזיגע אזעלכע אוים

 און באוואםנונג, פשום רוםען עס לאמיר אדער פראגראם,
 אז אונז, זאגען פרייזען שטייגענדע שטעגדיגע הויכע, די
 קיין אננעמען גיט װעט מען אויב און קומט אינםלאציע די

צרות. דין װעט איר געגען מיטלען
 םארזיכערונג םאציאלער דער פון פארגרעסערונג די

 ריזיגע א רעגירונגס־קאסע דער איז אריינברעגגען װעט
 שפעטער דארפען װעט זי װאם געלדער, די פון םומע

 אן. זיך זאמעלט וואם רעזערװ־םאנד דעם פון אויסצאלען
 די םאר ציםערען םאלגענדע די ווייזען אונז קען דאס

 םארזי־ געווארען איינגעפירם איז עם זינט יאר. עטליכע
 ערך אן ארום נעמט וואס פענסיע, עלטערס פאר כערונג

 אריינ־ קאםע רעגירוגגס די האט מענשען, מיליאן 40
 בײ חײי־סערםעל מיט צוױי ערך אן םזן םומע א גענומען

 ביז• רעגירונג די אבער האם אויסגעצאלט דאלאר. ליאן
 14 מיט הוגדעריט ארום בלויז צוריק חדשים צוױי «יט

 הוצאות די אראפרעכעגענדיג דאלאר. מיליאן האלב א
 דעם אין איז רעזערװ־םאנד, סאר׳ן און םארוואלםונג םון

 םאר דאלאר גיליאן דריטהאלבען איבער געבליבען םאנד
 דער סון באנדם געווארען געקויפט דיגען עם װעלכע

 פאר קױםער זוכען צו אנשטאם אז הייסט, עם רעגירונג•
 סאחיכערונגם־קאמפאניעם, פרױואטע בײ באגדם אירע

 גרויםען א געקענם זי האם װ» אז. א. שפאר־באנקען
 םון פאנד דעם צו םארקויםען באנדם אירע םון טייל

פאדויאלמעמ. איר פין ױעךט וואס עלמערס־פאחינערונג,
 אױם־ די װעלען שפעטער או זיך, פארשםעחט עס

 זײן פענםיע אלםער םאר רעגירונג דער פץ צאלונגען
 אױס־ די אז סארגעסען, ניט דארף מען גרעסער. םיל

 לאמ ניט ערשם זיך האבען פענםיע עלטער פון צאלונגען
 םאר־ די ווען יאר׳ פאר ערשםע די אנגעםאנגען. צוריק

 געווארען, איינגעפירם איז פענםיע עלטער פאר זיכערונג
 נים אבער געלד. ארײנגענומען בלות רעגימנג די האם

 אזא אנגעזאמעלם איר בײ זיד האט דעריבער געצאלם.
 אבער םאתיכערונגם־פאנד, עלטער דעם אין םומע גרויסע
 פאחיכערונג עלםער די אז רחוועלט, וױל דעריבער טאקע

 אוםן אזא אויף אץ ווערען םארגרעסערט באדייטענד זאל
 געלד שטראם גרויםער נײער א ארײנקומעז וױיםער וועט
 רע־ די וועלכען פון םאנד, עלםער־פארזיכערונגם דעם אין

 ארויס־ געלד םומען גרױסע בארגען קענען וועט גירונג
באנדם. געבענדיג

 ארבעםסלאזען דער מים איז זעלביגע דאס אומגעפער
 איינגע־ איז פארזיכערונג דידאזיגע זיגט םארזיכערונג.

 דעם םאר ארײנגענומען רעגירונג די האט געווארען פירם
 אויס* דאלאר. ביליאן םערטעל א און 4 ערך אן פאנד

 םערםעל. דרײ מיט ביליאן 1 ערך אן זי האט געצאלם
 אנגע־ אוםן אזא אויף זיך האם קאםע רעגירונגס דער אין

 אן םאנד םארזיכערונגם ארבעטסלאזען דעם פאר זאמעלם
 ארבעםם־ די װען אץ דאלעד. ביליאן דריטהאלבען ערך

 ווען ווערען, אױסגעברייטערט וועט םארזיכערונג לאזען
 אין ווערען אריינגענומעז װעלען מעגשען םיליאן 27 נאך
 אנ־ פאנד דעם אין זיד וועם םיסםעם, םארזיכערונגם דער

 רעגירומ די וואם געלד, םומע גרעםערע א נאך זאמלען
 צירקולא־ די פארגרעסערענדיג ניט באנוצען, קענען וועם
געלד• םון ציע

 װי מײנונגס־םארשידענהייטען דץ קענען עם נו,
 געגען מיםעל דעם םון ױירקונג די דין וועט עם גרוים

 מײנונגם־פאר־ קיץ דץ נים קענען עם אבער אינםלאציע,
 סיסםעם פארזיכערונגס םאציאלע די אז שידענהייםען,

 םלאן רוזוועלם׳ם פרעזידענט םון געװינען פיל דיער וועם
 דורכגע־ זאל ער אז װינשען, דעריבער דארף מען און

ווערען. םירט
***

 א איז איגםלאציע געגען מיטעל װירקזאמסםער דער
 זא־ זײ אז םרײזען, פון קאנטראל רעגירונגם שטרענגע

 האם זי און עם װײם רעגירונג די שטײגען• נים לען
 /לאנג פרײזען קאנםראלירען צו מיםלען אנגענומען שוין

 א באשםיםם צװעק דעם םאר אםילו האם זי צוריק•
 גע־ וױיניג האם עס אבער אדמיניסםראםאר׳ םפעציעלען

 אדמיניס־ דעם געפאלגם נים האבעז פרײזען די האלפעז•
 זײנען זײ און באשםימם, האם רוזװעלם װאם םראםאר,

 רוד פרעזידענם הױד• גאנץ זײ פוץ מאנכע געשםיגען.
 אז איבערצײגונג. דער צו געקוםען דעריבער איז װעלם

צום אח יושר צום אפעלירעז מים זאגען, מוסר םים

 אפשטעלען, ניט םרייזען םון שםייגען דאם מען װעט שכל
 דעם צוועק. דעם םאר געזעץ א האבען דארף מען אז גאר

 א געװארען אריינגעטראגען טאקע איז אויגוםט ערשטען
 פריײ קאנטראלירען וועגען קאנגרעס אין געזעץ־םראיעקם

 םון נים. זיד אײלען געזעצגעבער אונזערע אבער זען.
 גאנץ װידער פרייזען די דינען איצם ביז אויגוםט ערשטען

 איז עם ווייטער. שטײגען װעלען זיי און געשםיגען היפש
 ניט זאלען זײ װאם םאר אורזאך קייז ניטא אײנפאד
 שםרענ־ קײן אננעמען ניט זאל מען װען װײטער, שטײגען

 אינ־ אז װײםעז, אלע דעם. געגען מיטלען געזעצליכע גע
 םאר צאל, קלײנע די אויסער זאך׳ שלעכטע א איז פלאציע
 איצם קענען װאם די, אבער גום, איז אינםלאציע װעלכער

 טוען פרײזען, העכערען םון םראםיםען גרױסע מאכען
 אויף אינפלאציע םאר שרעק דיער אפ לייגען זיי און עס

שפעטער.
 געזעצ־ אונזערע ניט זיך איילען וואס םאר נאר

 םרא־ געזעץ םארגעשלאגענעם דעם אנצונעמען מאכער
 אן איז ענטםער דער פוײיזען? קאנטראלירעז צו יעקם

 צו־ טאן ניט עס װילען זײ טייל.םון איין איינםאכער:
 םאן ניט עם װילעז םייל צוױיטער א און םארמער די ליב

 אריינכאפען דערוױיל די זאלעז םאבריקאנטען. די צוליב
 שוין װעלען זיי װען שםעטער, און זיד לאזם עס װיםיל
 דעם צו נעמען זיך מען וועט אגגעכאפט, גענוג האבען

 מען װעם עגדליך וױיל געזעץ־פראיעקט, פארגעשלאגענעם
טאן. מוזען עס

***
אמעריקע? אין םאראן דיגען לויךפארדינער װיםיל

 זאל מען אויב ענטםערען, צו םראגע שווערע א איז דאם
 אויםדרוק דעם דא געברויך איך םינקםליך. זיין וועלען

 װאם אלע ניט וױיל ארבעםער, גים און לױן־פארדינער
 בוכהאל־ ארבעםער• מען רופט שכירות פאר ארבעטעז

 יןפ דערעאנ מערערע און נעמיקער ,ירעזגזשעגאי סעדס,
 װײ־ אפט פארדיגען וואם שקלאםען״, ״וױיםע־קאלנער די

 אנגע־ גיט ווערען ארבעםער, םפעציאליזירםע םון ניגער
 םען רוםט שרייבער אױך ארבעטער. נאמען מים׳ן רוםען

 צו בארעכטיגם דינעז די הגם ארבעםער, נאמען מיט׳ן גיט
 אין ניס דא געהט עס אבער פארזיכערונג... ארבעטסלאזען

 וואם יעדער לוין־םארדינער, א איז וואם יעדער נאמען.
 אנדערען אן צו ארבעטם־קראםט זיין םארקויפעז דארף

 קאטעגא־ דער צו באלאנגט עקזיםטירען, קענען צו כדי
 רעכם א אנציילען מען קען געװיס ארבעטער. םח ריע

 קען ער אבער כלל, דעם אם םאר אויסנאםען ביםעל
 מענ־ װיםיל רעכעגען צו יסוד גוטען א םאר דיגען דאך
ױניאגם. אין ארגאניזירם זיין קענען עס אמעריקע אין שען

 םאראן דינען אמעריקע אין אז געשאצט, װערט עם
 זײ־ טיליאן 40 ארום לוין־פארדינער. מיליאן 50 איבער

 ארבעטםלאזען דעם םון ליםםען די אין םארשריבען גען
 די־ ױניאנם אין ארגאניזירט אבער פארזיכערונגס־פאנד.

 העכ״ מיליאן. האלב א און 10 ארום וױ מער נים נען
 אריינגענו• שוין דינען כלל דעם אין מיליאן. 11 סטענס

 באלאנ־ װאם יװיאנס, אונאפהענגיגע םארשידענע די מען
 לעיבאר, אװ פעדעריישאן אמעריקען דער צו סאי נים גען
 גרונד, דעם אויף איז חשבון דער א. אי סי דער צו סאי
 א אי סי די און לעיבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען די אז

 מיםגלידער. מיליאן םינף צו נאהגט יעדע איצט האבען
 אמעריקאגער דער אין װען איצם, אםילו אז הייסם, עס

 .פראספעריםי׳ גרויםע א הערשט באװעגונג ױניאן םרעיד
 מער עםװאם בלויז דינען מיטגלידער, נייע ארייננעמען אין
 לױן־ אלע פון םינםטעל א ערך אן אדער פראצענט, 20 װי

ארגאניזירם. פארדינער
 בתיט גאנץ א םאראן נאך איז זעהן, קען מען וױ

 אונארגאני־ די ארגאגיזירען צו ױגיאנס די פאר םעלד
מיםגלידער. נײע מיליאנען די םון שעפען צו און זירםע

 װעגען ניט זיך רעדם עס אז זיך, פארשטעהם .עם
 הונדערם דץ זאלען לוין־פארדינער אלע אז אידעאל, דעם

 ווע־ באטראכם נים דארף עם אבער ארגאניזירם. פראצענט
 זאלען ױי םון העלפט א כאטש אז םאנטאזיע, א פאר רען
 אדער 14 נאך כאטש אז הייםם, עם ארגאניזירם. דץ
 םאר װערען געוואונען קענען מיםגלידער נייע מיליאז 15

 םון און באװעגונג. ױניאן םרעיד אמעריקאנער דער
 אנ־ פון אויך און אינםערנעשאנעל דער םון ערפארוגג דער

 אן זיד שםרענגם מען ווען אז איך, וױים ױניאנם דערע
 ארבעם, דער אין אײן געהעריג וױ זיך שפאנט מען און

װערען. ארגאניזירט אונארגאניזירטע די קענען
***

 בליײ קענען וועט אםעריקא אונזער אױב םראגע, די
 שארםער. אלץ ווערט מלחםה, דעד אויסער שםעהן בען

 שי־ ארעריקאנער ווען חדש, לעצטען םון פאטירוגגען די
סאבמארינם דייםשע םמ געווארען אםאקירט זיעען םען
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מן שן  רענירונגם־קריזיס, א םארגעקומען איז יאיאן אין ו

באאומרוהיגענדע• גאנץ גןװזןן זיינען
 זײנען יא«אן אמ אמעריקא צוױשעז באציהומען די

 עקם• די װען און צײט לענגערער א סון שױן פארשארםטץ
 צו קומען זאלעו יאפאן אין פאטריאםען מלחםה םחנםע

 דער־ דעם אין אױםגעװיזען עם האם אזױ — םאכם דער
 צוזא־ א זיך דאכט ױעט — רעגירונגם־קריזיס םאנםען

 אוגםאר- וועדען יאפאן און אםעריקע צװישען פענשםױם
פײדליז־.

פארקומען, אלץ וױ גיכער קען צוזאמענשםױס דער
 קריטײ איצטיגער דער מיט באגוצען זיך זאל יאפאז יועז

 אנגריף אן איר אויף מאכעז אמ רוסלאנד םון לאגזנ שער
 גאנץ א ווערען אוםן אזא אױף קען יאםאן סיביר. אק

 אמע״ און אלאסקא דורך אםעריקא פון שכן נאהנםער
 אמע־ זיך. םון וױיטער וואס יאסאז זעהן בעסער װיל ריקא
 יאםאן װען רוהיג, בלײבען קענען נים אויד װעט ריקא

 האלאנד, צו באלאנגט וואס איגדיע, מזרח אנגרײפען זאל
 זייער ארעריקא םון אםשנײדען י׳ערמים וועט יאפאן וױיל

 מזחז םון באנוצט זי וואס רוי־םאםעריאלעו, וױבטיגע
ייגדיע.

 וועט אמעריקע אז גלויבען, בעסער זיד װילט עם
 ראלע איר אז און מלחמה, דער פון אויםעז בלייבען

 און ענגלאנד העלפען צו בלייבען וױיטער אויד װעט
 קאמף זייער אנצוםירען אמוניציע און *ואסען מיט רוםלאנד

 זאלען סאבמארינם היטלער׳ם וועז אבער היםלער׳ן, געגען
 זאל יאפאן און שיסען אמעריקאנער אגגרייפען וױיטער

 די געםאר אין שטעלען וואם עראבערונגען. נייע זוכעז
 האבען. צו מורא גרוגד דא איז אמעריקע, פון זיכערהײט

 סארטיידיגוגגם־ איר באנוצען מוזען וועם אמעריקע אז
 אנגעפאנגען צייט לעצטע די האט זי וואס באוואפנונג,
צוגרייטען.

uy גר־ײ ד די זןז ייע־לל. בזזסזגרקס וערבײ ף ז
 ענדליד האט באוואםנונג אמעריקאנער דער פץ יונג

 באװאםנונגס־ די שוואונג. אין ארײנגעהן אנגעםאמען
 רעזולטאטען, די געבען אנגעםאנגען האבען אינדוםטדיען

 איז עס געווארט. לאנג אזוי האם מען ױעלכע אויף
 ציים געװיםע א ווארםעז דארםען נאך װעט מעז אז אםת,

 שוין אויד אבער שוואונג, םולען אין זײן וועלען זײ ביז
 הויכע באזײיםענד גאנץ א איז פראדוקציע איצםיגע די

 װאקסט רוסלאנד םאר און ענגלאנד פאר הילף די »ון
 שוין איצט איז הױפט־סראגע די םאג. צו טאג םון איצם

 מען אמוניציע. און וואסעז פון םראדוקציע די מער נים
 דעמא־ םון ״ארםענאל דער אז זיכעה שוין איצם איז

 אמע- אנגערוםען האם רוזװעלט פרעזידענם וױ קראםיע״,
 םאר אמוניגיע און וואפען גענוג פראדוצירען וועם יײקע׳

 איצט, איז הײפט־םראגע די רוםלאנד. און אנגלאני
 זאלען אמוניציע און װאסען פראדוצירםע די אזוי וױ

 םראגע די איז עם זיי. דארף מען װאו דארםען. אנקומען
 דער איז דאס און טראנספארטאציע. זיבערע מער א ױן

בא־ זאל אמעריקע סאדערונג^אז רוזװעלמ׳ס פון צװעק

 רעפרעזעגםאגטען די האנדעלם־שיםען. אירע וואסענען
 שױן םאדערונג די האם קאנגרעס אמעריקאנער פון הויז
 סענאט דער אויך אז זיכער״ איז עס און געהײסען גוט

 אלע פאראן דעריבער זײנען עם גוטהײםען. עם װעט
 אמעריקאנער די וועלען קורצען אין גאר אז אויסזיכטען,

מער זײן וועלען און באוואםענם זיין האנדעלס־שיםען
םאבמארינם. היטלער׳ם געגען געזיכערט

**
אין אידען די םאר אמעריקע סון אידען די םוען וואם

? אויסצוראטעז באשלאםען האט היםלער װעלנע פוילען,
 פױלען איז אידען די פון קומען וואס באריכטען אלע

 אין םארניכטונג. און אונםערגאנג װעגען דערצעהלען
 אידען־ .דער םעלדעט יאר, הײנםיגען םון אםריל מאנאט

 געווארען געבוירען געטא אין זײנען װארשע, םון ראט
 אין מענשען. 2,061 — געשטארבען און קינדער 361
 ביז דערגאנגען ווארשע אין לוױת צאל די איז חודש מאי

 חדשים זומער די אין — ! 6,000 — ױני אין און 4,881
 געטאם אידישע די איבער צוגאסעז מורא׳דיג זיך האבען

 גע־ שםיםעלער די דעזינסעריע. און םיםום כאלערא,
 שסארבם עס שםערבליכקיים. די וואקסט עס פאקם;

ישוב. דער אוים
אוגטער־ אן דורכגעםירט האט מאכט דייטשע די

 באםעלקערונג, אידישער לובלינער דער צװישען זוכונג
 צו ווערעז גענומעז קען עם װער םעסםצושטעלען, כדי

 מילד צו אז םאר, זיד שטעלעז מיר צוואנגס־ארבעט.
 האבען דאך און געווען. גישט קריםעריעם די זיינען

 םראצענם 46 אז געפונען, דאקםוירים גאציסטישע די
 יאר) 50 ביז 16 םון עלטער (אין מענער די סון

ארבעטען. צו םעהיג גישט פיזיש ױינען
 אין אידען די פון אן קומען וואם בריװ אלע

 געהען מיר !ראטעװעש :אינהאלט איין האבען פוילען
 אדמען די זדן בדוים קײן װאכען שוין הונגער. סדן אוים
געזעהן״. ניט

.אונזער זשורנאל דעם אין מענדעלסאן ש. םרעגט
צייט״:

 רײכםםע די סאי אמעריקע״ אידישע דאס ״האם
 אידישער דער סאי מאםעז־ארגאניזאציעם, די םאי אידען,

 דער — און טראגיזם דעם באגריםען ארבעםער־םעקטאר
 — ? אים אויף ליגם וואס אחרױת, די םארשםאנען עיקר
 אידישע דאם ,אז זאגען םיר מוזען אםען און הויך ניץ.

 דער־ גישט שעה גרױסער דער צו נאד איז אמעריקע
וואקסען.

 אײנציגער דער אז געמאכם, אזוי זיך האט ״עם
 איז מזרח־אײראיע םאר הילםם־ארבעט אויף קאנאל

 םאראנטווארםליכע און גרויםע די ״דזשאינם״. דער
 ארגאניזאציע דאזיגער דער דורך געטאן ווערם ארבעם

 עם וױ אוסן, דעם אויף נים און מאם אזא אין נישט
 זיבער און שעה. היםםארישע איצטיגע די םארלאנגט

 פון ארבעם־מעטאדען ביז־איצטיגע די אויד זיינעז
ריזען־םארנעם דעם צו צוגעםאםט נישט ״דזשאינם״

 איז אזוי אבער שלעכט, «י גום אױפגאבען. די פון
 נאר ארבעםען ארגאניזאציעס אידישע גרויסע אלע עס.

 גן־ לעצםער דער איז *חשאינט״. דורכ׳ן און מיט׳ן
 אפיל״. דזשואיש ^ױנײםעד מיט׳ן געבונדען און קניפט

 אז ארויס, זיך ווײזט באריכטען אסיציעלע די אין
 חדשים זעקם לעצטע די םון משך איז איז פױלען םאר

 דער םון פראצענט 15 אדער 12 קוים געווארען געגעבען
 םיםינגען קאמפיין די אויף און םומע. געזאמעלטער

 אמהעכסםען אידען פױלישע די פון לײדען די דאד װערעז
!דערצעהלט
 פאר- צענדליגער פאראן זיינעז עם וױיס, ״איך

 װןן ציים, א אין לעבעז מיר אבער תירוצים. מע?,נ
 אויפרייססן דינאמיט מיםי מח מען און מעג מען

 פארפליכטונ־ קאנצעלארישע און אפמאכען אלערלײ
 לאיאלי־ הויד־דיפלאמאטישע װעו צײט, א אין ;געז

 אץ מת מען ווערם. גארנישט דיגען טעם־מאםױוען
 הילף. פאר װעגען נײע דורכצובױערען כוח געםינען זיך
מעשים. גרויםע פאדערם םראגיק גרויםע די

 די זיך רוםם וואס קאלעקטײו, דער איז ״װאו
 ריזיגן די זײנעז וואו אמעריקע? איז מאסע אידישע

 t רוהיגקײם נחת׳דיגע אזא וואנען םון ? ארגאניזאציעס
 זעלבסט־צוםרי־ םון פוען געניםט רעכט װעלכען מיט

? זאטקײט דענער
אםצ־ אידישע דאם אז ריכםיג, נישט איז ״עס

 דערגרייכועען די כװזות. די איבער העלפט ריקע
 וױ וױיניגער סך א געווארען געטאן איז עס אז ווייזען,

 נישםיגער א םאראן. דינען וואס מעגליכקײטען, די
 אטע־ איז םארמעגען נאציאנאלען אידישען םון פראצענט

 םיס דער םאר הילף אויף געווארען געגעבען איז ריקע
אייראפע. בלוט־טריפענדיקער

 א יאיז עס רעליף־םראגע• קיץ נישט איז ״דאס
 *'זיישער חןר העלפלן — סאס פ^דמױשמ גחיסס

 היטלער־ דעם איבערצושװימען אויסצוהאלטען. מאסע
 אר־ אגטי־היטלעריסםישע אמת׳ע איז דאס — מבול
 םלאמיגן אנגעגוםען אםט אזוי דאך ווערען עס בעם.

 צוזאמענפאחר, א וואו רעזאלוציעס. אנטײהיםלער
 אױף קללות כל־ערלײ םארםאםט ווערעז אסיםה אן וואו

סו די זײנען װאו — אבער קאפ. היטלער׳ס  מעטי
 אויפ׳ן — אפשנים לייכטסטעז דעם אויף הפחות לכל

? הילםס־םראנט
 דער פון געבאם הייליגמר דער דעריבמר עס ״איז

 זאלפן ארבעטער־ארגאניזאציעס אידישע די אז שעה,
 װיכםיגסםע די אלס סדר־הױם אויפץ אװעקשםעלען

 נחחז־אײרא־ אין מאסען אידישע די פאר הילף פראגע
 היפ־ דורך פארנומען דינען װאס געביםען, פעאישע

 .חשאינם• אין ארבעטער־פארשםייער די לער־חילות.
 װסרפן זאל הילף דאזיגע די ,אז דערפאר זארגען דארפען

טעםיגקײם*. גאנצער דער פון השדרה חום די
 װללוז װערטער םענדעלסאנ׳ם אז האםען״ װיל אין־
אפקלאנג. געװינשטען דעם געפינען

ײםױד־: :וזזוגז ײ) לל לפ רי :ל

י ד^י ^ן ̂ון ו
 כלײכען שולדיג שטענדיג שטארקען כײם װןןט שװאכןןר דער

— סף, « דעפ *ו כײשיילען אונז כרענגט געשיפטע
םאד, אמזער ניט איז װעלנרגעשיכטע נאר

כאשרײכען. אײף פאכעל א אץ דאס םיר װעלען איז
000

 אמאל זוםער־םאג א אץ איז לזןסעלע א
 ;טאל אץ שטראס חןם פץ זיד אנטרמקען געקומען

 :געםראםען אים מימ ײד אוסגליק אן פאטט, עם ווי חאט,
 ארוםגעלאםען. דארט איז װאלןו חמגןןריקער א

 , כאדד זיך ער האט רויכ, זײן דערזעענו־יג
װאלד^ פץ גןןטאן לאז א

 מאכעז, גןןזעיליד םער ענץ דזןם װעללגדיג נאר
:גתיל א גאר *עשריען אים אויף דארט זין ער חאט

 טױל ניט־רײנעם דײן םיט גאר מ װאגספו «יײ —
רז געטראנק םיץ ןעשסואבא זאכען אזויכע םאר מי

ארא• איף געפ
״קאפ דעם . . . !

דערלױכען מיר װעט װןזלף, געשעאםער איר, אױכ״ —
W ײד חאר, םיץ םאדזיכערען, ip י

»n ט איר ם אר ן TP דערפון גאר חאגען ניט מד י  מ
 — אויכען פון אײף, לעבעז ניםו — שטראם ®ון ®ריגק איך
י י ײד פון נןןר י *ריש, תוגו־ערט א םי• י

tגיט״. װאםער אײער איד פאשמוץ שוץ כפילא
 — געװאיעןז דיר גײ שוץ ליגנןןר א איד ״כץ —

עי דא איז ץ י1ײאל י  — טארעז׳ פורא׳דיגעז אץ איי
גאר! חעזח אזא געװארען צעחערט דען איז

 קלאר גאנץ נאד איד געדענק דערצד
םאראיארען״... נאד דא באלײדיגט םיך חאםפ ת װי
אן אינגאנצען כץ ״איד — ״... ?יין אלמ ניט נ ר א י
אודאי״. געװען, דאס כרודער דיץ איז ,is״ —
רײן ®װ אײנער ״איז — ניט״.^ כרידער קיץ האכ ״איד ־־

— םםאדע,
תן... א n פרײנד א חו איר, אלע מ

 םיד, שונאים גײזע זײט — חמט די יאסטוכער, די
 שטןןרען םיר נאר איר קאנם און

.גןןרען זײןןר דאס איר טוט . .
 דיר״. םיט דא אפרעכענען איגטער זיד איד ײעל

ז״ שולדיג דען איד װאם ״םיט —
 — אומגעדולדיג, געװארען װאלף דער שױן איז — !גענוג״ —

גןןדולד אץ אזײםיל *ײט ׳דו םײנסט דען, האב אץ־
 שולדז דיץ אץ פאנאנדערקלײכען » ייגקטליד ײד

דע^םעו׳ טיר חאגן דימע פעגווו די
*•p זיף װילש מיר װײל — נאר דערםאר שוץ שולדמ כיזט

ן___געזאגט פאלד או
װאלד. אץ שעפעלע דאפ אװעקגעשלעפט

$

♦
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w םמ i פון פױזמ ?אנטראליחמ mnD׳ t o ורחמס נים
 אין נים םארלויפיג נאך איז מעריקע

אמע־ איז אםיציעל מלחמה. דער
 קימ נים נעמט זי גײטראל. ריקע

גרוי־ דעם אין אנםײל דירעקםעז
צוױ־ םאר קומם װאם קאמף, םען
 אויף פאשיסםען און נאציס די שען
 רוםלאנד און ענגלאגד און זייט אײן

 אמעריקע אבער איז גלייכגילטיג זייט. צװײטער ןער יףאו
 פארלייגםע מיט ניט אויך שטעהט זי מלחמה. דער צו ניט

 װערם װעלט דער פון שיקזאל דער װי צו קוקט און הענם
 דיקטא־ צװישען קאמף פירכטליכען דעם אין עטTענטשי

 פאראינטע־ בלוטיג איז אמעריקע דעמאקראםיע. און םור
 לענדער דעמאקראטישע די פון זיג דעם אין רעםירט

 אמעריקע פרייע די קען. זי װאם מיט זײ העלפט זי און
 דער ארםענאל, דער װערען צו אונטערנומען זיך האט

 אלע די פאר אמוניציע, און װאפען פון סקלאד ריזיגער
 אלעם געגען און היטלער׳ן געגען קעמפען װאם לענדער

פאר. זיך מיט שטעלט היטלעריזם דער װאם ביחװיליגעס
 און ענגלאנד העלפען פון אויפגאבע גרויםע די אט
 דער געגען קעמפען װאם לעגדער אנדערע און רוםלאגד

 ערנסטע ריױזע א געשאםען האט היםלעריזם פון םגפה
 שטאםען. פאראייגיגםע די אין דא, אונז םאר פראבלעמען

 די םאקטיש פאלט אמעריקע פון שולטערעז די אויף
 היםלער׳ן. געגען מלחמה די פינאנטירען פון לאםט הויפט

 13 באשםימם שוין האט קאנגרעס אמעריקאנער דער
 די םאר אמוניציע און װאפען פאר דאלאר ביליאן

ה הערט ס9 און, לענדער דעמאלראטישע  1אי גאר זא זי
 ביליא־ נײע פארלאנגעז רוזװעלט פרעזידענט װעט גיכען

 ״דע־ אייגענע אוגזער קומט דאן צװעק. דעם םאר נען
 גע־ געמאכט שוין זיינען איצט ביז פראגראם. פענס״
 58 םון סומע ריזיגער דער אויף באשטעלונגען װארען
 די אז געװארעז, אויםגערעכעגם איז עס דאלאר. ביליאן

 יאהר םינף קומענדע די םאר באװאםנונג םאר פלענער
 און ארום דאלאר. ביליאן 20 ארום גאך פאדערען װעלען
ד אן אםקאםטען פראגראם באװאםנוגגם די װעט ארום  עי

 טויזענם 2 ארום אויס מאכט דאס דאלאר. ביליאן 80 םרן
 די םאמיליע. אמעריקאנער יעדער אויף דאלאר 500 םיט

 זיך קעגעז מיר און באצאלען מוזען מיר װעלען געלט
שםייערען. גרעסערע און גרעסערע אלץ אויף ריכטען

.1 נומער פראבלעם איז דאם
:פראבלעם צװייטע א דאז
דורכגע־ איצט װערט פראגראם פארטיידיגונגם די

 צוױי לעצםע די פאר אימפעט. גװאלדיגעז א מיט פירם
 איז אויסגעבראכען, האט מלחמה איצטיגע די זינט יאר,
 דער םאר פארברײטונגען מיט פארנומען געװען מען

 די *וגרײטען געדארפט האט מען פראגראם. דעםענס
 צו כדי םאבריקען, אויסשםאםען און מאשינען נױםיגע

 אויף קאנאנען אוץ טזאנקען עראפלאנען, פראדוצירען קענעז
 למשל, םראדוצירט, מען װי אזוי מאשטאב, מאסען א

 םאר־ שטוםע םארברייטונגם די איז איצט אױטאמאבילען.
אן. זיך םאנגט שםופע פראדוקציאגם די און ענדיגם

 האם פראגראם דעםענס די װי אבער שנעל אזוי
 מען האם מאםען־פראדוקציע א םון שטוםע די דערגרייכט

 מאטעריאלעז• געוױסע םעהלען אונז אז ארומגעזעהן, זיד
 צייםען םרידליכע אין געברויך נארמאלען דעם פאר

 און שםאהל און אלומיגום גענוג געהאט מיר האבען
 פראדוקטען. אנדערע םארשיידענע און ראבער און אייזעז

 אימפאר־ לײכט מען קען אביסעל אוים םעהלט םאמער
 מלוזמה* איז אבער, איצט לענדער. אנדערע םון םירען
 געשטערט• שטארק איז האנדעל אויסלענדישער דער צייט•
 פון םחותת אימפארטירעז נים לײכט אזוי קען מעז

 םאדע־ די איז צײט זעלבער דער צו לענדער. אנדערע
 מא־ ענעTםארשי םאר אינדוםטריען מלחמה די םון תגג

 צופרידענ־ קוים זײ קען מען אז גרוים, אזוי טעריאלען
 סארמאגם. אמעריקע װאם זאפאסען די מיט שםעלעז

 אמ איז פארקלענערעז, מוז מעז אז איז, רעזולטאט דער
 םח געברויד דעם אפשטעלען, אינגאנצען פאלעז געװיסע
 צוליב געברויך. טעגליכען סאג דעם םאר םחורות נעװיסע

 גװאלדיגע א פאדערט אינדוםטריע עראפלאן די װאם דעם
 צו אויף אלוםינום גענוג נים בלײבם אלומינום. מאם

 אויטא־ און רעפרידזשערײםארס ראדיאם, טעםלאד׳ םאכען
 םײלעז געװיםע װערען זאכען דרײ אלע די אין ®אבילעז׳
 מים סאל דער איז עחנליכעם אלומינום. סון געמאכם
םעםאלעז. אנדערע םילע מים אח איייעז איז שםיהל
 דעם אין אבער זײנען איגדוםטריען מלוזמח די

אינדוסםריעז. די וױ וױכטיגער סד א פאםענט אשםיגעז

לעוױטין. ב. פון

 גע־ םעגליכעז טאג דעם פאר םחורות פראדוצירען װאם
 באשטימען געמוזם רעגירונג די האט דעריבער ברויך.

 באארד״. ״פראיאריטיס א קערפערשאפט, ספעציעלע א
 זאל אינדוסטריען מלחמה די אז אויפפאסען, זאל װעלכע

 פאר מאםעריאלען נויטיגע די קריגען צו ערשטע די זיין
 פאר סאי אמוניציע, און װאםען פון פראדוקציע דער

עלאיס. די פאר סאי און אמעריקע,
 פון ״פראיאריםיס״, פון סיסםעם די אט אבער
 אינ־ מלחמה די צו מאםעריאלען רויהע די אװעקגעבען

 דעם פאר םחורות אין מאנגעל א געשאפען האם דוסםריען
 דעם צוליב באפעלקערוגג, דער פון געברויך נארמאלען

 דאס שטייגען. אנגעהויבען סחורות םון פרייזען די האבען
 גענוג ניםא איז מארק אויפ׳ן װען זאך. נאטירליכע א איז

 כאפעניש א װערם קונים, אלע צופרידענצושטעלען סחורה
 מיר ארױף. גלייך געהט פרית דער און סחורה דער אויף

 פרײזען די מים פאסירט האט עם װאם געזעהן האבען
 גע־ באקאנט איז עם װי שנעל אזוי זאקען, זיידענע אויף

 זײד קײז קריגען קאנען נים םעהר װעם מען אז װארען,
 אויפהערען מחען דעם צוליב װעט מען און יאפאן פון

 אויף געלאף א געװארען איז זאקען דידענע פראדוצירען
 זאקען זיידענע געכאפם האבען פרויען און סטארס די

 געשטיגען. גלייך זיעען פרײזען די וואסער. מצה װי אזוי
 פראדוקםצן. אגדצרצ פילצ מיט פאםירט ד״אט עהגליכצם

 געװען פרײז אין העכערונג די איז פאלען ע6געוױ אין
 מער* די אין בארעכטיגטע• א אינגאגצען אדער םיילװײז

 פראםיםירינג. פשום׳ע געװען אבער דאס איז פאלען םםע
 דעם מיט באנוצט זיך האבען ריסעילערם און האלסיילערם

 אלץ אז און קריגעז ניט זאך קײן קעז מען אז אויסרייד,
 חדשים פאר לעצםע די םמ משד אק פײער• בראנד איז

 אייניגע אין געשםיגען םחותת םוץ •רײזען די זײנען
 גע־ איז עם פראצענט. 40 אמ 30 װי הײד אזוי םאלען
 אלץ שםייגט יקרות דער און אלעס אויף יקרות א וואי־עז
אימםעט. גװאלדיגען א מיט העכער און העכער

לובען, איזידאר מר. איז צוריק װאכען פאר א םיט
 אויפגעםרא־ סםאטיםםיקם, לײבאר אוו קאמישאנער דער
 איצם שטודירט װעלכע קאםיםע, קאנגרעם דער פאר טעז
 רײע א מרד האם ער און יקרות דעם פון פראבלעם די

 פרײזעז די אזוי װי באװיזען דיאגראמעז און צייכנונגען
 זיך האט מלחמה איצםיגע די זינט געהויבען זיך האבען

 פרײזען די נעמענדיג צוריק• יאהר צוױי מיט אנגעםאנגען
 םון אױםברוך דעם פאד חודש דעם ,1939 אויגוסם, פון

 דורכ־ דער אז מיר, געסינען מאם, א אלם מלחמה, דער
 רױהע וױכטיגםטע די פון פרייז האלםײל שניטליכער

 זיגם פראצענם. 52 אויף געשטיגען איז מאםעריאלען
 געװארען געהעכערט פרײזעז די זיינען יאר אנםאנג דעם
 װאלענע סמ פרײז האלםײל דער םראצענם. 32 אויף

 ריטעיל דער פראצענט. 55 אויף געשט׳יגען איז ווארעם
 בלויז םארלויםיג געשטיגען איז קלײדער מענער סון םרייז
 אבגענײםע די וואם דערםאר איז דאם פראצענם. 9 אויף

 פרײזעז די אײדער געװארען געמאכט נאד זימען קליידער
 ער־ קעז מעו געווארען. געהעכערם דינען ווארעס אויף

 נאך שטײגען זאל קלײדער פץ םרײז דער אז ווארםען,
העכער.

 אויף פרײזען די מים פאסירם האט עהנליכעס
 שפײזען געװיםע ®ץ םרײז האלסײל דער לעבענםמיםלען,

 האט מלחמה די זינט פראצענם 62 אויף געשטיגען איז
 פרײזען די דעען 1941 םון אגפאנג זינם אנגעפאנגען. זיך

 ריםעיל די אין פראצענט. 45 אױף געווארען געהעבערם
ט נאד יקרות דער םארלויםיג זיד סיהלם םםארס  אזױ ני

 אנגע־ נאד האבען סטארם די װאם דעם צוליב שטארק,
פרײזען. ביליגערע די םיט פראדוקםען גתיםע

 ער־ זאל מעז אױב אז געװארענט, האם לובען מר.
 װעל־ א אהן שטײגען, צו סחורות םון ירײזען די לויבען

 ערנםםע גאר צו פיהרעז עם קען קאנטראל, איז עס בען
 א *ו אינםלאא^ צו םיהרען קען דאם רעזולםאםען.

 װערםד״ םראקםישען דעם פארלירם געלט װען צושטאגד
 זעהר געלט פאר קען םען אז םײער, אזוי איז אלעם וױיל

קױםען. וױיגיג
 בישם מאל קײן האבען אמעריקע, אין דא מיר,

 אינפלא־ גתיםער זעהר א ®ון אומגליק דעם דורכגעלעבם
 אנגעלעזעז איץ אסנעהערם אבער זיך האבען םיר וױע.

די װאס פארצוױיפלונג דער וועגען אץ שרעקעז די װעגען

 פאראוחאכם האט מלחמה װעלם דער נאך פון אינפלאציע
 איז ספעציעל לענדער, אײראפעאישע פארשיידענע אין

 האט אלעם, װי מער פילייכם אינפלאציע, די דייםשלאנד.
 צרות איצםיגע די צו און היטלעריזם דעם צו געפיד״רט

 אינ־ אן צו דערלאזען ניט קענען מיר וועלם. דער אויף
אמעריקע. אין דא פלאציע

 יקרות דעם קאגטראלירען ניט זאל מען אויב אבער
 אינ־ פון צושטאנד א צו קומען מחעז וועט באצייטענס

 לעבענס־ פון קאםט דער און שטײגען פרײזען װען פלאציע.
 צו ארבײטער די פאר אוממעגליך װערם װאקםט מיטלען
 זײ פארלאגגען װייז־זשעס, זײערע מים לעבען א מאכען

 פרייזעז, העכערע נאך צו פיהרט דאס װיידזשעס, העכערע
 און פרייזען צװישען געיעג שםענדיגער א אן געהט עס

 דעם נאכהאלטען ניט קענען וױידזשעם די און וױידזשעס
 חי שנעלער אלעמאל שטײגען פריתען וױיל געיעג,

 מאנופעקטשורער א װאס דאלאר יעדען פאר וױידזשעם.
 וױידזשעס, די אויף העכערונג א אלם ארבײטער די צו גיט

 סחורד- זײן אויף ״עפעס״ מיט דאלאר א ער העכערט
 די חדשים. עטליכע לעצטע די אין פאסירט האט דאס

 פארהאנדלוג־ דורך און סםרייקס דורך האבען ארבײםער
 זייערז אײף העכערונגען געװיסע געקראגען בען

 םך א געשםיגען אבער דעען פרייזען די ווייחשעם.
 בארעכטיגם. וױידזשעס די פון העכערונג די ןױ העכער

 פאדערען צו געצוואוגגען ױיז װידער ױעלען ארבעםער די
לעבען• א מאכען קענען צו כדי העכערונגען נייע

 װערען געטאן מוז עפעם אז קלאר, דעריבער איז עם
 װערען געטאז ךארף דןןס את יקרות דצם עןאפצושטעל

־ מעגליך. װי שנעל אזוי
 זאל רעגיתנג די אז איז, אויםװעג לאגישער דער

 זאל פרימען די אז קאנםראל, שטרענגען א איינםיהרען
 באשטימםען א איבער ווערען געהעכערט קענען ניט

 צוליב אױטאמאבילען. םים געטאן האם זי װי סטאנדארד,
 וואס מעםאלעז אנדערע און אלוםינום אין מאנגעל דעם

 אויםאמאבײ סון םראדוקציע דער אין געברויכט ווערען
 מע־ פראדאקשאן אװ (אפיס ״א־פי־עם״ די האט לען,

 גים• וועלבע קערפערשאםט, רעגירומס די געחשםענט),
 אומגע־ אנגעהן זאל פדאדוקציע מלחמה די אז אכטונג,
 פראדוקציז די שנײדען זאל <ןען אז םארארדענט, שםערם,

 האם מען פראצענט, 50 וױ מעהר אויף אויטאמאבילען סון
 פראדוצירען וועם מען װען אז סאראויםגעזעהן, אבער

 פרייזען די װעלען אויטאמאבילען, העלפם א וױ וױיניגער
 אדמיניםטרא־ פרײז דער האם דעריבער שטייגען, מחען
 אי באפעהל. א ארױםגעגעבען הענדערםאן, לעאן טאר,
 געהעכערט םארען ניט זאל אויטאמאבילען סון פרייז דער

 זײן װעט עם װאם דעם, סון גרונד אויס׳ז בלױז װעדען, .
קארס. אין מאגגעל א

 אויטאמאבילען מים געטאז האט מען וואס דאם איז
 דארף מען םחורות. אנדערע אלע מיט ט׳אז מען קען

 א שאםעז דארף מען פרייז. מאקסימום א באשטימען
 באשםימםעז דעם םון העכער אמ םרײזען, םאר ״דאך״
רעכענען• טארען גיט מען זאל פרימ

 אבער דאם איז זאך. אײנפאכע גאגץ א זיך דאכם
 א אז סארגעםען, נים דארף מען איינפאך. אזוי ניט גאר

ר געסעהרליכע א איז פרייזען םון קאנטראל רעגירונגם  ח
 קאפיטאליםםישער דער סאר שריט וואלוציאנערער

 קאגקורענץ פרײע אויף באגרינדעם איז וועלכע סיסטעם,
 איז קאנםראל פרײז פראפיםען. אומבאגרענעצטע אױף און

 גאםירליז־. איז עם און זאכען, ביידע םאר שטערוגג א
 געגעז .פרינציפיעל״ דץ זאלען קאפיטאליםטען די אז

 איז עם העלפען. ניט אבער זיך זיי קענעז איצט דעם.
 םח צושמאנד א אין לעבען מיר - צײט. קריםישע א

 אינםלא־ םץ געפאהר די עמוירדזשענסי״. ״אנלימיטעד
 גאגצנ די רואינירען קען דאם און גרױס זעהר איז ציע

 נים «יד זײ קענען לאנד. םון םםרוקטור םינאנציעלע
 קאג־ געװיםען א אױף אײנגעהן מוזען די און העלפען

רעגירוגג. דער מצד פרײזעז םח טראל
 אױף אײן געהען אינדוסטריאליםםען די אויב אבער

 װילען פרײזען. םת קאנםראל רעגיתנגם פון םיסטעם א
 באיז נים אלעס, אויף דץ זאל קאנטראל דער אז זײ,

 אױף רעגם, אויף אויד גאר םחורות, פון פרײז דעם אויף
 איז״ טענה זײער װײדזשעם. אריף און פראדוקטען םארם

 םאדעחנן צו ארבײטער די ערלױבען זאל מען אויב אז
 װעם דעם, סאר סםרײקען געהן צו און וױידזשעם הענערע

 ירײז םםאביליזירםמ א אנצוהאלםען אוםםעגליד זײן
סחורות. אויף

געפלאגםאר דער אז קאפיםאל, םצד פאדערונג די אס
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 פונקם מײדזשעס אויף באציהען זיך זאל קאנםראל פרייז
 מיינונגם־ שארפע א ארויםגערופען האט סחורות, אויף װי

 באםעל־ דער פון שיכטען פארשײדענע אין םארשײדענהייט
קרייזען. רעגירונגם אין אויך װי קערונג,
דעם, געגען ענטשידען איז באוועגונג ארבײטער די

 אויף ווערען אנגעװענדעט זאל קאנטראל פרייז דער אז
 ארבײם אז אן, ווײזעו פיהרער ארבײטער די וויידזשעם,

 ניט עס מען קען דערפאר און סחורה קײן נים איז
 רעגירונגם א זאך: א נאך סזזורה. א װי באהאנדלען

 ריכםונג דער אין שרים א איז װיידזשעס פון קאנטראל
 א צו צייט דער מיט פיהרען מוז דאס פאשיזם. פון

 ארבייםער גאנצער דער פון און ױניאנס די פון קאנםראל
 דיקטאטארישע אלע אין פאל דער איז עס װי באװעגונג,

 לעאן פון שטאנדפונקט דער אויך איז דאם לענדער.
 באשטימט האט רוזוועלט םרעזידענט װעמען הענדערסאן׳

 פרייזען. קאנםראלירען צו אדמיניםםראםאר פרייז אלס
 דער אז דעם׳ מיט איין אויד שטימט רוזוועלם פרעזידענט
 רעגד ניט קען אמ ניט דאדף וױיחשעס פון סםאנדארד

רעגירונג. דער פון װערעז לירט
 זיך האבען פארשידענהײט מײנונגם דער אט פון

 פון קאנםראל דער אזוי װי פלענער צוױי אויסגעארבייט
 פאר־ ווערם פלאן איין ויערען. איינגעפיהרט זאל פרייזעז

 םון געשטיצם ווערט און הענדערםאן מר. פון געשלאגען
 רעגירונג די דארף פלאן דעם לויט אדמיניםטראציע. דער

 םארשיידענע םון פרייזען רעגולירען צו רעכם דאם קריגען
 ווערען אײנגעםיהרם דארף קאנטראל דער אבער סחורות,

 וועם אינדוסםריע באטרעפענדע א װי דעם נאד ערשם
 פון פרײזען די אז וױרקען, קענען ניט זיך פון אליין
 דעם איבער ווערען געהעכערט נים זאל סחורות אירע

 דארפען וױידזשעם, אגבאלאנגט וואם ״דאך״. באשטימםען
רעגירונגם איז עס װעלכען פון םרײ אינגאנצען בלייבען זײ

 די װי קלענער דין נים םארעו פרײזען די אבעד ווערען.
 באשםיפט םריהער םח איז וואס פאריטי״. פראצענם 110״

 פאריםי״ פראצענט 110:די םיט קאנגרעם. םח געווארען
 10 מים איז װאס פרײז. דורכשניטליכען א מען מייגט

 םון קראםט קױף דורכשניטליבע די װי העכער פראצענט
 םערפי־ אין 1926 איז געװען זײנען פראדוקםען סארם

 פאר זאגען״ לאמיר אויב. סחורות. אנדערע םון נען
 קויפען געקאנם 1926 אין מעז האם ײייץ בושעל הונדערם
 דער דארף מאשינען, םארם אדער קליידער, אזויפיל

 פאר־ דער אז אזא, אויך ז׳־ץ וייץ בושעל 100 פון פרייז
 סחורות. מאם זעלבע די ד&ו פאר קויםען קאנען זאל מער
 פראצענט צעהן נאן־ צורעכענען דעם צו מען דארף דאן
ווײץ. םון פרײז איצטיגער דער באקומען זיך װעם עס און

 פרײז דעם אין אויסגעדריקט ווערם געדאנק דער אט
 ארײנגע־ האט אדמיניסםראציע די וואס ביל׳ קאנטראל

קאנגרעם. אין בראכט
 באקאנטער דער םארגעשלאגען האט פלאן צוױיםען א

 דער געוועז איז װעלבער באתך, בעדנארד םינאנסיר,
 דער אין באארד״ אינדאסםרים ״וואר דער פץ טשערמאן

 האט וועלכער און מלחמה׳ װעלט ערשטער דער פון צײט
 קאנטראלירען פון פראבלעם דער אין ערפאהרונג געהאט

פרייזען.
 פרײזען םון קאנטראל שום קיין אז האלם, באײד מר.

 קאנטראל דער סיידען װערם פראקטישען קײן ניט האט
 בלױז נים ארײו נעהמט ער און םאלשםענדיגער א איז

 פראדוקםען םארם רענם׳ אויך נאר סחורות, פראדוצירטע
 א פארםער די איבערלאזען זאל מען אויב וױיחשעם. און

 פראדוק־ זײערע אויף פו־ײזען העכערען צו האנט פרייע
 די פון סענאטארען און קאנגרעסליים אייניגע װי םען,

 אויף יקרות אזא יוערען װעט האבען, װילעז סטייםס פארם
 קאנען ניט וועלען ארבייםער די אז מיטלעז׳ לעבענס

 זײן װעלען זײ און וױידזשעם זײערע מים דורכקומען
 פאר םטרייקען צו זאגאר און פאדעחנז צו געצװאונגען

 מחען װעלען ווײדזשעם העכערע פארדינסטען. העכערע
 פארשיידענע םון פרײזען די ארויםםרײבעז מעהר נאך

 װעם קאנםראל פרײז םון סיסטעם גאנצע די און םחורות
ןנוזאמענברעכען.

 םון פרײזעז פאר ״דאד״ א שאפען צו םארזיד א
 גרויסע א אז אנשםויםען זיד װעט פראדוקםען םארם

 זײנען פראדוקםען פארם םץ פרייזען די שוועריגקײט.
 די אבער פדאצענם. 51 ארום דורכשנים אין געשטיגעז

 םחדרות אלע םון םרײזעז די פון העכערונג דורבשניםליכע
 װעלען זאל מען אויב פראצענם. 23 װי מעהר נים איז

 מחען מען װעם סחורות אלע פאר ״דאך״ א שאפעז
 בא־ פעז װעם דא אח פרײזעו פארם די *רונטערדריקען

 און קאנגרעםלײם די םצד אפאזיציע שםארקע א געגענען
 װעם שװעריגקײם די םטעיםס. פארם די פון סענאםארען

םרײבעז פשום װעס נויט זײ בײקוםען. קזנגען אבער מען

 געװיםען א אויף אײניגען קאנען זיך װעט מען דערצו.
 פראבלעם די און פראדוקטען פארם פאר םטאנדארד פרײז
געשליכטעט. דין װעט

 צו באצוג אין לאגע די אבער איז אנדערש גאנץ
 זײנע מיט גערעכט נים בכלל איז בארוך מר. וויידזשעס.

 אין אײנגעשלאםען זיין מוזען װיידזשעם אז ארגומענטען,
 וױידזשעס קאנטראל. פרייז פרן םיסטעם געפלאגטער דער

 וױידזשעס קאטעגאריע. באזונדערער גאנץ א אין שטעהען
 אנדערע פון פוײיזען די װי שנעל אזוי זיך־גיט ײאקלעז
 פאר־ אין הינטעישטעליג מאל אלע זײגען זיי און סחורות

 ארבעטער די סחורות. אויף העכערונגען פרייז מיט גלייך
 זעהר װי^שעם די אויף העכערונג קיץ נים פאדערען

 און מאנטאג אלע דעם פאר ניט סטרייקען זיי און אפט
 אנדערע אלע פון מער זייגען ארבעטער די דאנערשטאג.

 אין פאראינםערעסירם באפעלקערונג דער פון שיכטען
 זינט וױידזשעס אין העכעדונג די פרייזען. םטאביליזירטע

 א װי וױיניגער איז אנגעפאגגען זיך האט מלחמה די
 סחורות. פץ פרייזען די אויף העכערונג די װי העלפט

 צופרידען געװען ארבייטער די וואלטען פונדעסטװעגעז
 דער אבי ווייחשעס, איצטיגע די בײ פארבלײבען צו

 ליידען ארבײטער די ווערען. אפגעשםעלט זאל יקרות
 הויבען ײאקלען. אז זיד דיויבעז פרייזען ווען מאל אלע

 נאכהאלשען נים יויידזשעס די קענען שטייגען פרייזען אן
 םיל איז יױיחשעס אין העכערונג די וױיל געיעג׳ דעס

 סחורות. אויף פרייזען פון העכערונג די װי לאנגזאמער
 נאך וױיחשעס םאלען םאלעז׳ פרייזעז װען פארקערם,

 ערשטע די װידער דינען ארבייםער די און שנעלער
 סאי װי סאי אלזא םארלירם ארבייטער דער קרבנות.

 פרייזען די אז פאראינםערעסירט, ער איז דערפאר און
םטאביליזירם. זײן זאלען

 דער וױידזשעס די זיינען ארבייטער ביי זאך, א 1נא
 שטעהעז װײדזשעס די ווען פרנםד- םח קװאל אײנציגער

 ארבייטער * דער מיז אגבענס׳סטאנדארד אױם׳ן נים
 עטליכע אבער האט מאנוםעקםשורער דער הונגערען.

 מיס אז זעהט, ער װען פראםיםען. מאכעז צו װי וועגעז
 סרא־ קיק מאכעז נים ער קען םרײזען עקזיסטירענדע די

 דער אין עקאנאמיעם געװיסע מאבען ער אען פיטעז׳
 א אײנפיהרען קען ער געשעםט, זײן םון פארוואלטונג

 דורך שפארעז און שאפ זײן אין ״עםישענסי״ גרעסערע
 ארויםצולײגען רעכט נים דעריבער איז עם געלט. דעם

 ארבײ־ דעם איז וואס ווײחשעס, אויף קאנטראל פרײז א
םרנסה. פון קוואל איינציגער סער׳ם

 געװיסער א פאראן שוין דאך איז דעם אויסער
 פארלאנגען ארבײטער די ווען וױיחשעס. אויף קאנטראל

 זייער צוריק ווייזם מאנופעקםשורער דער און העכערונג א
 מעדיאיישאן נעשאנאל די אריין זיך מישם פארלאנג,

 צו אנגעלעגענהײם גאנצע די אויס םארשם זי און באאײ
 העכערונג א צו בארעכטיגם דינען ארבעטער די צי זעהן
 נאכצר דאם אימשםאנד זיינעז באלעבאטים די צי און

געבעז•
 אוועקמאכען וועלען אפילו זאל מען װען אבער,

 קען ארגומענםען, דערמאנטע אױבעז אלע האנט אונטער׳ן
 םאר ״דאך״ א איינםיהרען פיז פראגע קײן זיין נים אויד

 אוממעגליך איז דאס וואם דערפאר םשוט וױידזשעס
 אז מײנם׳ וױידזשעם אויף קאנטראל א דורכצוםיהרען.

עהנליכען אן פאר סקעיל איין הערשעז זאל אומעטום
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 םײד.״ נאלדענןןר א איז לעכען דאם

 העגט זײנע מערדער דער דעם אץ דדאשם עס אז
 — גלײד נאגץ שיםראם פאוץ עס איז

כדענם. װײלע א סלןןק קלײגעד א כלויז
2

 :בױט דןןר אץ כרידער אלע זײנען םייר
ד גײעז קדםען׳ םיר י  :טיר זעלבעד דעד ײ
ט דאם אדנז כײ צי מעז נעםט אץ  — כתי
דיר. מארגען םיר. הײנם איז
 פדעמד. ניט װײט, גים אוגז איז לאנד קיץ

?r .זיטענשטײד קיץ ס$לק; 
מו רײגער חןר לאזט אדן םי  העםד לעאטעז אץ ע
. דיך. מארגעז מיך. חײנם את

 — סלוס גאלדענער א איז לעכען דאם
 ;ג״־ם און קומט עם קומט, ײדן גײמ עם

 ז, ו מ פון כ״־טש לאנגןן די טרײכם טראפען יעדען
גרײיט. טראפענס ני׳יע שםײען שטעגדיג אץ

4
 טרערען סרײע ײד פרײם

 כאכען. העלע די אץ
 הערען מאכען זאלען

לאכען• ראסעס די װי
 פאראױםאייג, גײם לעגען דאס

 ;חארטען כײפ לאם■ דעם מדאגם
 למדױכוסדת םדן

שטארטען. סעלזז^טײנעד

גערענמינקײט ־־׳►(-------------------------
 ערשםענם. פאל. דער ניט אבער איז דאם ארבײט. סארט
 גע־ פארשײדענע אין פארשײדען װײדזשעס די זײנען

 אין וױידזשעם די זיינען שטאטען צפון די איז געגטען.
 גע־ מען קעז דאז סאוטה, דער אין וױ העכער דורכשניט

 זעלבער דער און איץ איז פאבריקעז און שעפער פינען
 גלייכע קײן ניט זײנען וױידזשעס די װאו אינדוסטריע

 אין אז אויסקומען, װעט קאנטראל וױידזש א אונטער
 העכע־ ארבײםער די דארפעז מעז װעט פאבריקען אײניגע

 פזןן- די מען װעט אײגיגע אין און װײדזשעם די רען
 י דורכ־ שװער זיץ װעט דאם שנײדען. דארפען דינםטען

 פאבריי קליינער א פאר פאלען. ביידע אין צ־פיהרעז
 באנקראש מײנען קען וױידזשעם די פלוצלינג העכערעז צו

 ארמיטער םון װיידזשעס שנײדען צו פירמע. דער פאר
 איצםיגען דעם אין און סטרײקם צו פיהרען קען

װינשענסװערט. ניט זעהר דאס איז מאמעגט
 קאנטראל פרייז א אז אויס, דעריבער קומט עס
 םאר־ צו מיטעל א אלס האבען טאקע מען דארף םיסטעם

 קאנטראל דער אבער אינפלאציע. פון געפאהר די מײדען
 ארביײ די וױידזשעם. אויף װערעז אנגעװענדעט ניט קען
 אזעלכע פאר קעמפען צו פרײ פארבלייבעז מוזען טער

 גו מעגליכקיים א געבען זיי װעלען װעלכע וױידזשעם-
לעבעז• א מאכען

שוועריגקײט. אנדער אז פאראן דערביי אבער איז
 םאר• ניט גאר רעגירונג די דאך איז אמת׳ען דער אין

 פו־ײ־ די אויף קאנטדאל א עםאבלירען אין אינטערעסירט
 םאראינ• גױאדע איצט איז רעגירונג די סחורות. פון זען

 דער כדי הויכע, דין זאלען פרייזען די אז טערעסירט,
 רעגיתנג די ;םחורות צופיל קויםען קאנען גיט זאל עולם
 ענטםױ צו אזױ װי װעגען און מיםלען םארשיידענע זוכט

 דאס קען מעז וױיל זאכען, קויםען םון עולם דעם טיגען
 םראגראנג דעםענם דער צוליב פראדוצירען ניט .איצט

Pfn פרײזפז פאר .דאד״ א שאפ?ז וועט מעז אויב איז
 אח ארבייםען אלע ווען פראפעריטי איצםיגער דער בײ

 םארלןאג גרױםער א ווערעז געשאםען גום, פארדינען
 איצם עולם דעם מען קען דאם און סחורות מעהר פאר
 גןײ גראדע רעגירוגג די וואלם דעריבער געבען. נים

 מען .אז טייער אזוי קאסטען זאל אלעם אז וואלט,
 זײם אנדער דער םון וױיניגער. וואס קויפען קענען

 אינ־ םון געםאהר די זיך מיט פריױען הויכע טראגען
פלאציע.
 םח געםאהר די אבער שײנט איבלען צוױי די פון

 זיך מען קען דערצו גרעםערער. דער זײן צו אינפלאציע
 קויפען םון מענשען ענטמוטיגען צו אזוי װי געבען עצה אן

 קען מען מעםיגע. זיינען פרייזען די ווען אפילו סחורות
 הויכע דורך פארדינסטען די פון טייל א אוועקנעהמען

 רועלען היײיאר רעגירונג. די םאקע םוט דאס שטייערען.
 דארםען וױיניג, םארדינען וואם די אםילו ארבעםער, די

 יאר א איבער טעקם. אינקאם היבשען גאגץ א צאהלען
 מעגלװ אויך וועט מען גרעםער. נאך ױין טעקס דער װעט

 סעקײריםי. סאשעל פאר צאהלונגען די פארגרעסערעז
 אונזערע םון אז זעזזן׳ שוין וועט מעז ווארט, איין מים

וױיניגער. וואס בלייבען אונז זאל וױידזשעס
 זאל מען אבי געלט. די צו אויסגעהן זאל אבער,

 חתב האם וואם אומגליק גרויסען דעם פון װערען פטור
 מאכען צו חרוב דראהעט וואס און אייראפע גאנץ געמאכט

וועלט. גאנצע די
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ער)ליױר און פאעט פאליטישער - לעמפערט נײטען
 אידישע די פון לעבען טראגישע אם

 לעצטע די אין מאסען עמיגראנטישע
יאר־ פאריגעז פון יאר צענדליג צװײ

 געװארען פארשארפט איז הונדערט
 װאם קראנקהײטען, פארשידענע פון

פארשױי־ אומברחמנות׳דיג פלעגען
 באזונדערם לעבענס. ױ:גע דען

 קרענק׳ פראלעטארישע די פארשפרײט געװען איז שםארק
 ליבין׳ם ז. דערמאנען צו זיך גענוג איז עס דער. די

 װעגען רײדנדיג מוזע. זײן פון אויפקום װעגען װערטער
 אונז פאר אויף שטײען ביאגראפיע זײן אין דעם

 שװיץ־ די װעגעז גיהנום, פון װי בילדער שוידער־^ילדער,
 א שעה פערצען ארבעטעז פלעגט מען װאו פאבריקען,

 און באדינגונגען, םאניטארישע שוידערלאכע אונטער טאג
 געװאוינט. האט מען װאו טענעמענט־הײזער, די װעגען

 ״איז ליביז, שרײבט סװעטינג־שאפ״, פינסטערען ,אין
 זינגער־מא־ דער לעבעז מוזע, מײן געװארען געבארען

 שמערצלאכער ערשטער איר דערהערט זיך האט שין
 האט טענעמענט־קברים פינםטערע די אין אױסגעשריי;

 סװעטינג־ א פון דאנטע־בילד דאס דערצויגן״. זיך זי
 טענעמענט־הויז א םון קברים־בילד דאם אויך װי פשא

 קראגק־ צעפרעםענדיגע די פון סיבה די קלאר אונז מאכט
 גאט אומגעזעטיגטען דעם געבראכט האבען װאס הייטען,
קרבנות. ױנגע פיל אזוי מאמאן

אויפגײענדי־ דער אין ליטעראטור, דער אין אויך
 דער פון אפשפיגלונג די מען זעט ליטעראטור, גער

 אידישע אויסגײעגדיגע יונגע די טראגעדיע. זעלביגער
 פראצענט זייער צוגעשטעלט האבען זײ אויך פאעטען,
 זעקם־אוךצװאנציג צו שטארבט עדעלשטאט קרבנות.

 אין יאר אכט־און־צוואנציג צו איז באװשאװער יאר;
 נײךאוך צו שטארבם ראזענבלום בנימין ;משוגעים־הויז

 שטודיע זיין פארענדיגט ער װי נאכדעם יאר, צװאגציג
 אײדער שטארבט, באבאד נחום ;ציװיל־אינזשינער אלם
 אייז־ צו מעדיצין, פראקטיצירען צו באװיזן נאך האט ער

 ניט איז טויט־צעטעל דאזיגען דעם און יאר, און־דרייסיק
 קרבן, אינגסטער םאמע דער פארגרעסערן. צו שווער

 דער אין געבראכט, האט ליטעראטור אידישע די וואם
 נײטען דיכטער דער געװען איז געטא עמיגראנטישער

 געםינען צו באװיזען האט ער אײדער נאך לעמפערט.
 אויף םארדיעט אים טויט דער האט װעג פאעטישען דיז

 םון םימבאלען עטלאכע די סון איינעם װי ערד נײער דער
 װיל־ עמיגראנםישען םארצערנדיגעז און אומגליקלאכען אן

קיר־לעבען.
 פאעטיש לעמפערם׳ם וואם װאונדער׳ קײז ניט איז עם

 גע־ איז ער אויםגעפורעמט. ניט בולט זיך האט פנים
 האט געשריבען יאר. דריי־און־צוואגציג צו שטארבען

 ביז 1897 מיטעז םון יאר, אנדערהאלבעז אינגאנצעז ער
 יאר פון ליד א אים םון דא איז עם הגם ,1898 סוף

טענעסאנ׳ען. נאך םריי געשריבעז איז וואס ,1896
לידער, געשריבען האט ער וואם יאר צוױי די אין

 זיינע זײנען וואם שטריכען, באװיזען אבער זיד האבען
 ױנג אזוי אים האם וואם טױם, דער ניט װען אײגענע.

 ליםעדארישער דץ פדן אנהייב סאמע אין אוועקגעריסען
 באדייטענדיגע. געווען בײטראגעז זײנע וואלםעז קאריערע,

 דעם םון באדינגונגעז די אכט אין נעמעז אויד דארף מען
 אױך געװען איז וואם לעבען, עמיגראנטישען ביםערען

 לעמ־ אזױ וױ וואונדער א ם׳איז און גורל. לעמפערם׳ס
 זאגט דעם אויף שרײבען. צו באװיזעז בכלל האט ■ערט
 ביאגראםיע, אומבאקאנטע, איצט ביז קורצע׳ זיץ עדות
מאל• ערשטען צום פארעםענטלאכט דא ווערט װאס

אמעדיקע. אין געקראגען ער האט נײטען נאמען דעם
 דער געווען איז ער נחום. געהייסען ער האם אמעריקע ביז

 גע־ געבױרען איז ער משפחה. דער אין זמ עלטםםער
 הייםט וואס םםױפץ, אין ,1875 דעצעמבער, איז װארעז

 דער לעבען גובערניע, מינםקער סטאלבצי, רוסיש ייז
סאװעטען. די אונטער איצםעד מיר.

 אמ װאלף עלטערן, זײנע האבעז געבורט דיז נאד
װ לעמפערט, מירקע  איז םםױיץ םון אריבערגעקליבען י

 קאידענאװ. פון װערסט דריי ארום רזשיצע, ישוב דעם
 זיי מילכיקם. םמ געװען םםרנם זיד האט משפחה די

 קעז, און ■וטער מאכען םלעגען בהמות, געהאט האבעז
 קײן פראדוקמען. די םאױקױםען קאידענאװ אין גייז איז
 דער• קױם געהאט. ניט דערםץ זײ האבען לעבעז גום

נשמד- די האלטען
 נײםענ׳ען מעז האט ארעסקײם דער אױף געקוקט ניט
אנ״ אידעז• בײ מנהג דער מװען איז דאם וױ מלעתט,

דיכטערג םאציאלע סעריע דער 1ופי

ן װ. ב. נ. פו א ק נ מי

 גע־ האט מען יאר. פיר צו ער האט לערנען געהויבען
 איגגערער א זײנער פאר און אים פאר מלמד א דונגעז

 שנײ־ א אויך געװעז אגב׳ איז, מלמד דער שװעסטער.
 קנע־ פון אויסקומען געקענט ניט האט ער װארעם דער,
 פײאיגקײטען גרויסע ארויםגעװיזען האט נײטען לען.
 זיבען ביז מלמד בײם געלערענט האט ער לערנען. בײם
 תורה קײן געהאט ניט מער שױן האט מלמד דער יאר.

 אװעק־ נײטענ׳ען מען האט אינגעל, פײאיגען פאר׳ן
 ער װאו סטויפץ, קײן באבען און זײדען זײן צו געשיקט

 פיר מלמדים. גרעסערע בײ געלערענט שוין זיך האט
 צו סטויפץ. אין מלמדים די בײ געלערענט ער האט יאר
 מירער דער אין אװעקגעשיקם אים מען האט יאר עלף

 השגחה דער אוגטער געפונען זיך האט ער װאו ישיבה,
 חײם־לײב. ד׳ ראש־ישיבה באװאוסטען דעמאלט דעם פון
 תלמיד, אגגעזעענער אן געװען ער איז ישיבה דער אין

 ארויסגע־ האט ער װאם פײאיגקײטען, גרויסע די מחמת
 יעקב־ ר׳ זיידע, זײן װאס דעם, מחמת אויך װי װיזען,
 מירער דער פאר משולח א געװען איז העלער, מאיר

 דער אין אפגעלערנט אזוי ער האט יאר דרײ ישיבה.
 םטױפץ אין געלערענט וױיטער ער האט נאכדעם ישיבד״

יהושוע. ר׳ שטעטעל׳ פון מלמד בארימטען דעם בײ
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 דין מפרנם ).1885 יאר (אין אמעריקע קײן אװעק טער

 כווזות. די איבער געװען איז מילכיקס פון משפחה די
 גע־ איט מען האט יאר 14 געװארען אלט איז נײטען װען

 מען אמעריקע. קײן פאטער זײן צו אװעקשיקען װאלט
 גע־ גיט ם׳איז װארעם װעלען, בײם געבליבעז אבער איז
 דעם אין אױסצוריכטען אים װאם מיט געלט קיין װעז

 ניט אױך אמעריקע אין האט טאטע דער וועג. װײטען
 אויף זיז קלײנעם דעם שיקען און גליקען, קײן געמאכט
 געבליכען נײטען איז געקענט. נייט ער האט הוצאות

פוםצען געווארען אלט איז ער ביז סטויפץ אין שטעקען
יאר•

 בא־ א צוםאל. א געמאכט זיך האט צײם יענער צו
 איינ־ האט און אמעריקע קײן געפארען איז איד קאנטער

 האם ער נײטענען. בחור׳ל דעם מיטצוגעמעז געשטימט
 געגומען אים האט און זון א זײנעם פאר םארשריבען אים

 גע־ בחור׳ל םופצען־יארייגע דאם איז אזוי פאם. זיין אויף
 האט םאםע דער .1889 יאר אין אמעריקע, קײן קומען

 האט אן דעמאלט םון און שיף. דער ביי געטראפען אים
 צוקונםםיגען דעם פון לעבעז שװערע דאס אגגעהויבען זיך

 גע־ איז םאטער איץ־און־דרייםיג־יאריגער דער םאעט.
 אזײ לעבען. א אויף םארדינט קוים און פרעסער א װען

געקענט. ניט אוםן בשום ער האט זון דעם העלםען אז
נױ־יארק׳ אין םעטער א געהאט אבעד האט נײטען

 גראשענדיגען א םון אײגענטימער דער געװעז איז װאס
 עליזאבעט און באיארד אין שטעלכעל סאדע־וואםער

 ער זיד, צו צוגענומען אים םעטער דער האט םטריט.
 שעה םערצען שטעלכעל. בײם ארויסהעלפען אים זאל

 םאדע־ םארקויפען בײם געארבעט גחור׳ל דאם האט טאג א
 אין װינטער דדויםען אין ער איז געשםאנען וואםעד.

היצען. גרויסע די אין זומער און םרעםט די
 זייער געווען אבער איז לערנען צו דראנג דער

 נאד ער םלעגט דיכטער. צוקונםטיגען אונזער בײ גרויס
 אין צייטענוױיז — לעת מעת א שעה פערצען אפשטיץ

 אריינכאפען זיך צייט געםינען — רעגענם אין און שנײ
 דיז ענגליש. אבישעל צולערנען זיד גאבט־שול דער אין

 האט וואם זאמעטקיז׳ געווען איז שול יענער אין לערער
 פיר דור. זיין פץ עמיגראגטעז םך א ענגליש געלערענט

 גע־ זיד נײטעו װיםען־דורשטיקער דער האט צײט יאר
 מיטן אץ שטעלכעל םאדע־וואסער םעםער׳ם בײם פלאגט

לערנעז• נאכםיגעז
יאר, אכצעז םון בחור א געווען שוין איז נײטען ווען

 קלײנעם א צונױםגעשלאגען ווײני־ם־איז משפחה די האט
 איי־ אן פאעם צוקונםטיגען דעם געקױםט און קאפיטאל

 הארע־ דעם םון לאגע די שטעלכעל. םאדע־װאםער גען
 געבי׳ ווײניג־וואם זיד האם ױנגעגסאן ארימען פאשנעם

 אזיי פונלןם געהארעוועם האם ער וואם דעם חוץ א םען.
 זאר־ די טראגען געמױט נאד ער האט םריער, וױ ביםער

 א םמ םארפאלגונגען אױך וױ געשעםסםמאן, א םון געז
סאדע־ווא• נײטענ׳ם שטעלכעל. זײן געגענאיבער סוחר

 און נארפאלק אויזף געפונען זיך האט ״געשעפט״ סער
 (איצט װיגקעל דרום־מעריג׳דיגען דעם אויף סטענטאן,

 נײ־ געגענאיבער שפײז־קרעמעל). א דארט זיך געפינט
 סאדע־וואסער פארקויפט איד א האט שטעלכעל טענ׳ס

 בא־ זיך האט ״סוחר״ עלטערער דער פריער. פון נאך
 װעמען מיט טעמעני, פון דיםטריקט־פירער פארן קלאגט

 באװאוסט, װיי טעסעני, שמעלקע. גאנצער א געװען איז ער
 אין שטאט דער פון רעגירונג די געהאט דעמאלט האט

 אין און גענומען׳ ניט לאנג דעריבער האט הענט. אי־רע
 צוגע־ ;שטעלכעל נײטענ׳ס צו איז בײטאג שײנעם אײן

 אפגערי־ ׳״סאניטאר־דעפארטמענט״, פון װאגען א כארען
 אװעקגעפירט. עם און װאנט פון שטעלכעל נײטענ׳ס םען

 װי גאם פון װינקעל בײם שטײן געבליבען איז נײטען
 *סאניטאר־אפטייל״ פון אויםרייד דער פריטשמעלעטער• א

 פלאץ צופיל פארנעמט שטעלכעל נײטענ׳ם אז געװען, איז
 זיכער־ די סבנה אין דערמיט שטעלט און טראטואר פון

 ניט האבען ויצעקו׳ם שום קײן דורכגײער. די פון קײט
 און מאכעז, געמוזט מען האט אבער לעבען א געהאלפען.

 םפעציא־ נײטענ׳ם געװען איז פארקויפען סאדע־װאםער
 אן געעפענט שותף, א מיט צוזאמען ער, האט ליטעט,
 קא־ און עלדריזש אויף שטעלכעל, סאדע־וואםער אנדער

 בײ דא, װינקעל, צפון־מזרח׳דיגען אויםן סטריט, נעל
 מוזע די האט שטעלכעל, סאדע־וואםער דאזיגען דעם

 לעמ־ נײטען פאעט דעם האװעניש פזן אויפגעװעקט
פערט׳ן.

 נייע א װען יאר, אכצען געװען אלט איז נײטען
 האט ער איג^ םאר אגטדעקט סלוצים זיך האט װעלט

 פירער׳ ארבעטער פאעטען, שרײבער, מיט באקענט זיך
 װאק־ דער םון אידעאליסטען פראקטישע און טרוימער

 האט ער געטא. יארקער נױ עמיגראנטישער םענדיגער
 קונםט, ליטעראטור׳ װעגן רייד די צו צוגעהערט זיך

 אריינ־ ביסלעכוױמ איז ער אנארכיזט. און םאציאליזם
 ראדיקאלע צװישען קאמף דעם אין געווארען געצויגען
 און ליטעראטור די ווארים צײט. יענער םון פארטייען

 פאלק״ אונטערדריקטע .דאם באפרייען צו קאמף דער
 נײ א זאד• זעלבע די און איין געװען דעמאלט זײנען
 דאם און נײטענ׳ען, פאר אנגעהוייבען זיד האט לעבען

 זיץ קרעמעל, סאדע־וואםער זיין דאנק א געװעז איז אלץ
פשוט׳ע. גאגץ א געוועז איז סיבה די שטעלכעל.

 קרעמעל סאדע־וואסער לעמפערט נײטען אנטקעגעז
 קאפע, ליטערארישע דעמאלטיגע די געפונען זיך האט

 געםונען םאקם, איזידאר געװען איז באלעבאם װעמעם
 םון װינקעל דרום־מרג׳דיגען דעם אויף עם זיך האט

 ארגע־ און ליטעראטען די םטריט. קאנעל און עלדרידזש
 םאר־ אפט דיער פלעגען צייט יענער פון פירער טער

 אבער איז ביםלעכוױיז קאםע. סאקס׳עם אין ברעגגען
 א געװארעז שטעלכעל םאדע־וואסער לעמפערט׳ם אויד

 קאפע פון ראדיקאלען. אמ ליטעראטען םון זאמעלםוגקט
 לעמ־ מיט שמועם א כאפעז צו אריבעדגייז מען םלעגט

 םארגעגיגען א געווען איז לעמםערט׳ן מיט און פערט׳ן.
 עד איז צייט יענער םון פאעטען די צװישען רעדען. צו

 אי־ אץ זױבערםםע סימסאטישםטע, די םון איינער געװען
 צױ זיך מען םלעגט םםעציעל מענשען. דעאליסטישסטע

 הייםע אין קרעמעל סאדע־וואםער זיין בײ זאײענקאיבען
 געהאלטעז ער האט צייט יאר צוױי געכט. זומערדיגע

 זײן בײ ראג דער איז צײט יאר צוויי און קרעמעל, דאס
 דים־ פלעגט מען וואו זאמעלפונקט, א געווען שטעלכעל

 און פראבלעמען םאציאלע און ליטערארישע קוטירען
 בא* זיך לעםפערם האט דא דעבאטעס. פייערדיגע פירען

 יאנאטזאנ׳ען מיט ראזענםעלד׳ן, מארים מיט פריינדעם
 אפאטעקער׳ן, דוד קייזער׳ן, װיליאם באבאד׳ן, וחומר), (כל

 רא־ און שרייבער םירענדיגע די מיט קאברינ׳עז, לעאן
 שאר* םאעט דער יארען. נײנציגער מיטען םון דיקאלען
 און לעמפערטם די בײ געוואױנט אםילו האט קאנםקי

 דראמע (א תוקף״ .ונתנה ווערק דינע אנגעשריבען דארט
 אפערעםע היםםארישע (א נדרי״ ״כל און אקטעז), םיד איז
 גרויםער א געווען דעמאלם דינען וואם אקטען)׳ םיד אין

 און ליטערארישע אלע בינע. אידישער דער אויף ערפאלג
 אױס* װיכםיגע א געםינען םלעגן ױיעס געזעלשאסםליכע

 וואנעם םון *םאדע־װאםער*, לעמפערט ביי םויש־סטאנציע
 אברהם ווען שטאט. דער איבער צעםראגען זײ םלעגם מען

 אמערײ דעם באטראטען ניט נאד האט למשל, ליעםיז,
 האט שיף, דער אױף נאך געםונען זיך און באדען קאנעד

 אז געוואוםט, ״סאדע־וואםער׳ לעמפערם׳ס ביי שױן ניען
פאעם. איזײשער בארימםער א מינסק פזן אז קומט עם

געווארען צעשסערס איז זאמעל־פוניןם לעמפערט׳ם



------------------------------------------4 8 ם י י ז

 אלם דעמאלם איז ער געהאט. רתונה האם ער װען
 עפ־ חנה מים חתונה דער נאך יאר. צװאנציג געווען
 געשעםם םאדע־וואםער זײן אױםגענעבען ער האט שםײן

 תבר, א זײנעם מיט דעליקאםעסען־קראם א געעפענם און
 דער אויף געשטארבען שפעטער איז וואם קרעטשינםקי׳ן,

 קאלא־ אין דער׳ די קראנקהײט, דעמאלם־פארשפרייטער
 דעלײ דיער הײלען. זיך געפארען איז ער װאו ראדא.

 סטרים, קאנעל 80 אויף געפוגען זיך האם קאםעסען־קראם
 עקזים־ ניט געשעפם דאס האט יאר א װי מער אבער
 א געעפענם װידער שפעטער האט לעמפערם םירם.

 סטרים. מאנראו 07 אויף מאל דאם דעליקאטעסען־קראם,
 איז ער ביז אנגעהאלטען ער האט קראם צוױימע די

 געװארען קראנק איז ער ווען געווארען. קראנק שטארק
 רוזבות׳- זײן אויפצוגעבען געצװאונגען געװען ער איז

 האם ער װאו סטריט, עלדרידזש 38 אויף דירה דיגע
 שטאק, פינפטען אויפ׳ן צימערלאך קלײנע דריי געהאט

 סומע גרויםע די געצאלט דעמאלם האט ער װאס פאר
 זייך האט אריינגעצױגען חודש. א דאלער אכצען פון

 זון קלײנעם און פרױ זײן מיט דיכטער, קראנקער דער
 מעדיסאן 175 אויף עלטערען, די צו חדשים, דרײ פון

 עלטערען די פון צימערלאך קלײנע םיר די אין סםריט.
 ברידער־ םאטע־מאםע, געפונען: אזוינאך, זיך, האבען

 זון קלײנעם מיט׳ן לעמםערט פרוי ױנגע די שװעסטער,
 אויםערגעוױינ־ געװען איז עם פאעט. קראנקעז דעם און

 ראטע־ צו כדי און דירה, דאזיגער דער אין ענג לאך
 אריבערגעצויגען זיך. מען האט חולה־מסוכן דעם יוען
 סטריט, פײק 60 אויף דירה לעצםע דיכטער׳ס דעם אין
 די חדרימלאך. פינף געפזנען שוין <יד האבעו עס וואו

 דעם געהאלםען װעניק־וואם אבער האט דירה גרעסערע
 סכנה די פארשםאנען גיט האט משפחה די דיכטער.

 אפגעלעגען איז ער קראנקהײם. לעמםערט׳ם נײטען פיז
ט ע ב  דער פון געשטארבען איז און חדשים זעקם אין

 גערוען איז ער בעת טשאכאםקע. גאלאסירענדיגער
 באזוכם. אםם זײער זיינע חברים די אים האבעז קראגק

 איצם־בארימ־ דער געווען איז באזוכער שטענדיגער א
קאברין. לעאן נאוועליםם םער

 םרייע די ערשםלינג, לעמםערם׳ם רעכענען נים אויב
 פאעםישע זײן זיד האט םעניסאנען, םון איבערזעצונג

 אזוי־ האט, ער .1897 יאר אין אנגןהױבעז קאריערע
 אונ־ יאר, אנדערוזאלבען וױ מער נים געשריבען נאו,
 האלבע לעצםע דאס אוםשםענדען. שױדערלאכע טער
 בעם צום צוגעשמידם געוועז ער איז לעבען זיין םיז יאר
 גע־ ער האם לידער זיינע שרײבען• געקענם נים און

 לאנד־ ״דער שם״ר׳ס אין .אבענד־בלאם׳, אין דרוקט
 ציי־ ״ארבײםער דער איז און ״םעלעגראף״ אין חכם״׳
 נא־ אייגענעם זײן אונטער שרײבען פלעגם ןר טינג״.

יענםעם וזנה פסעװדאנים: אונםער׳ן אויד און מען,
גאמען). םוםער׳ם סרוי׳ם זײן און פרױ׳ם (זײז

 דער אזױ וױ אוםפארשטענז־לאד באםת איז עס
 אזדיפיל לײענען «ו נײט געפונלן האם יאעט יונגער
 טעםיג זייער זײן שדײבעז, צו געלײענם, האם עד וױסיל

 דע־ליאז דער צו געהערט האם (ער ■ארםײ דער אין
 ארבעטער־פארזאמ־ אויף אױסטרעטען אויד איז גײיע)
 דעפאלט איז דאם וױ ליז־ער, םים םיםינגען איז לומעז
מנחג דער געויען

 אין וױ נאך אים געדענקעז וואם גאעגמסםע, דינע
 סימ־ א זײער געװען איז ער אז איבער. גיבען חלום, א

 אח קלוגער א אינטעליגעגםער, אז יומערמאז, *אםישער
 ענעדגיע, םים םול געװעז איז ער באלאנסירםער. »

 טרױ- חױכע און איחנאלעז מיש קאמםםלוסםיגקײם, םיט
 פאעזיע, עגגלישע די געקענט גום גאנץ חאם ער םען.

 הײגע, געװען איז זײנער ■אעם באליבםער דער אבער
 האם ער מאי׳ מאגאט װאוגדערשײגעם ״אין ליד װעמעס

 צעטײ־ זיך לאזען לידער לעמפערם׳ם איבערגעזעצם.
 קאמםם״לידער. ארבעםער אויף מינים: דרײ אויף לעז

 לירישע אויף און פעתן אין צײםונגס־םעליעםאז אזיף
 שײנע גאנץ זײנען לידער לירישע זײגע הגם לידער.

 דעם איז געװען אױםםו זײן אבער איז צײס, יענזװ־ םאר
 זײ• אפילו קאמםס־לידער זײנע םערזעז. אין פעליעממ

 אין םאג סון •אסירונגען אויף אאתטעז געײיז נעז
 אױפגע־ סך א זיכער ער װאלם זשאנער דאזיגעז דעם
 געװארעז• טארשניטען נים שגעל ®זוי װאלם $ר װען םאז
 אױך האבען צײט״ ימער «יז קאמפס־לידעד אלע וױ

 זיך איז געהאם מין דאזיגלז דעם םון לידער לעםטעדם׳ם
 די װאדים ט.ײארישקמאטדזקלא «ח עלעמעגם דעם

 אױף פארםראגען דיכטעד די פלעגען לידעד דאזיגע
 דעו־ »ז געװעז, גורם האם דאס ײז מו־מםלונגעז.

 קאםםס־ אין בזלט «ײז זיל דעקלאפאציע־עלעמלנם
עז סאל :רלידע מל ל ״יי  זײנע ברעסמןן דא םיר ביי
ארבעםער׳*. «צדם לידעד ווזיי
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1.
פארגאנגען. יאר א איז הידער

 1װאל די אן קומען חידער
אױסגעגאנגען, איר זיים װידער

 געפאלען. םוים איר זײט װידער
;געליטן נאר איר האם חידער

 פארגאסען, בלוט אײער װידער
 געשניטען, אייך מען האט וױדער

געשאסן. אײן מען האט װידער
פארגאנגען. יאר א איז חידער

— נײער א אן שוין קומט װידער
ד געפאנגען זײן אימער איר װילט

 ד פרייער װעח גארניט איר װילט
 י שקלאפן נאך ןיץ אינזער איר חילט

 י װיסן לעבן קײן פון איר װילם
 שאפן. שאפן, אימער איר װילט

י.י 1גענים נים פראצע די און
וױנטער. חיסן איר הילט .י ברידער

זומסר. דעם אץ קומען װעט װאם
הינטער. טאן קוק א שנעל איר מוזט

 קומער. פון ים דעס דערזפן און
 האפן, צו װאס ניט האט איר וױיםט.

 .•1צײט גליקלאכערע קײן אויף
 שלאפן, ליגן. װעט איר װען חײםט,

בייטן. נים זיך לעבן דאס װעט
* * *

קומם. עלעקשאן םאג. דער קומם עם
.•ברומם שקר דער פלים. שונא דער

w־**ra< י- ארבעטער ,פאר  o אױס — 
 ,•גרויס איז מאכם דין װי 1פיל זײ

 .•ײן8 ריידן זײ קומם, עלעקשאן
 דין בעםער װעם ארבעםער אייך

נאר. די טלעקם די, פאר שםימם א.
יאר. נעקסםן דעם דין גלילןלאך אירים

צו 1זאג זיי און רײח זיי
— )רו און גליק נאר ארבעםער, אײך.

אלערלײ גענארםע איר נאר
.•זיי מוםיק ענדלאך ענםפערם איר

 געליםן, און געװארם שוין גענוג האבן .נדר
פארזוכט, װערטטר זיםינקע פון צופיל

גטשניםן, און — גטדים גטארבטם, האבן מיר
פרוכם אונחטר איר האס זריטה, אונדזטר איר האם

מזזותנים. אױם שױן איצםטר פון חטרן ״מיר
םאן, צו ריאבן ניט שוץ אײך נדם װילן מיד

קבצנים. אלט זיר צוזאמטן נטמטן מיר
גטרטכםיגקײם־פאן. די הויך שוין הייבן און

 גיבן מיר און ארױס, וואל־קאטף אץ גייטן .מיר
שםר״ם, אלװטלםלאכן צום סיגנאל טרשםן דטם

דטרלעבן װטלן מיר ביז לאנג זא קטמפן און
ברידטרלאכקיים אח גלײכהיים און פרײהײם די

װאל־ םמ צײט אין דערשינען איז ליד דאזיקע (דאס
 .1897 טעז23 דעם אקטאבער ״אבענד־בלאם׳, אין קאםף

 צווײטע דאס דערשינעז איז שיעםער םעג זעקס םיט
:ארגעםער״) ״צום ליד

J2
 .י פראלטםאריטר האמטר, דסם הייבט

לאנד, גאנצן דטס אין אים הײבם
טזקלאפן. ברידטה איײרט לטרנם

 פארשטאנד מים איצם די לטרנם
 ברסנגמן איצםטר קפנטן זײ דאס

םאי לאנג־דסרװארםן דטם שנטל
\ פראלטםאריפר האמסר, דטס חייבם

לאנד, גאנצן דטם אין אים הײבס
 פארשקלאפםט, די איצם צונױף נטמם

האנס. די ברידמרלאך די דריקם
 - אינזסר לײח אין דאס די זאגם

.•גפווס! קלאס איין גאר איר דמם
 אױך מחן irn9 די דאס די זאגס

גגמססן. איצם צחאספן נאר
 \ פראלפםאריטר האמסר. דפם הייבם

• לאנד. 1גאגצ דטם אין אים הײבם

פארשקלאפטט. די ברידטר, די זאגט
;שםראנד בײם איצם שםײטן מיר דאס

װאםטר. אין נאר זיך ציט װטג איין
װטג. א זומפ טיפן א אין

 בלומען פון דורך — צוױיטטר דטר און
װטג... שיינטר אויםגטטראטנטר

 ץ פראלטטאריטר האמטר. דטם הייבט
לאנד. גאנצן דטס אין אים הייבם

 בודלטר די דאם בוידטר. די זאגט
זאמד, אויגן אין נאר שינח

 אלט האבן מיר דאס זײ זאגט
נאר. גטליטן קלאם א אלס

 באפרייאונג, צו זיי, רופט זיי, זאגט
יאר״. דיזן אײנטם אין איצט

!

 לעמפערט םלעגם פאעזיע פובליציםםישער ױין אין
 גע־ האבען װאס טאג־געשעהעגישען, אויף אפרוםען זיך

 געמיםען די צערודערען םלעגען וואס אױגעז, די ריםען
 דער אין געזעלשאפטלאכקײט. ראדיקאלער דער םון

 גלענצענדיגע םאראן איצט זיינעז ליטעראטור אידישער
 װאם שאה א איז עם ליד. פאליטישען פון שרייבער

 דא־ דעם םון פאעטען די אויף אום ניט זיך קוקט מען
 פא- דאס װען צײםען, לעמפערט׳ס אין זשאנער. זיגען

 איז װןקעלאך, די איז געלעגען נאך איז ליד ליטישע
 םון שאפער געציילטע די םון אײנער געװען לעמפערט

קאמםס־לידער צו :עענטער מין. דאזיגען דעם
 סאםי־ דער םעלט עם וואו לידער׳ יענע שטײען
 טאג־געשעהע־ אױף אםרוף דער װאו עלעמענט, רישער
 ליד דאס איז למשל> אזױ, ביטער. און שארף איז נישען
 פון אונטערקעםעל דאס װייץ־זאק׳׳. גאלדעגער .דער

 און באשםימוגג פאעם׳ם דעם װעגען דערצײלט ליד
 אױף איצםיגלז דעם פדך בילד דיכסיג כדונהל

 םמ געשעםטען גאלדענע די צוליב וועלט, גאנצער דער
 םאסען־ אויף םפעקולאנטען אנדערע און לייטער מר. א

 דח־ מעז םלעגם קאטעגאריע אזא םון ליד א הוגגער״.
 סאמע אין צייטונג, דער םון דיט ערשםער דער אויף קען

 קאר־ א זימ אפם, זייער םלעגם, דעם איבער אח םיםעז׳
 מון תמציזת דעם איבערגעבען גראםיש »לעגם וואם םיז,
 גאלדענער «דער ליד דעם איבער איז למשל, אזוי, ליד.

 ימרםון, א געווען עמודים, צוױי איז געדרוקט ווייץ־זאק׳,
 זיצם ױאם מעל, זאק א םראן״ א םארגעשםעלם האט וואס

 הינ־ קאפ. אוים׳ן קרוין גאלדענער א םיט םראן אױם׳ן
 ארוםגע־ פיגור, לאכעדיגע גראטעםקע א טראן םער׳ן

 םדאן םח םארענם איז אח דאלארעז׳ זעק מיט רינגעלם
 הונגעריג א םיט קני די אױף םתי ארעמע אן שםײם

 גאלדענעם בײם במיט בעט און האנט דער אױף קינד
 ליד צום עפיגראף דער טראן. אויפ׳ן וואם ווייץ־זאק

 סאר־ !גאט *אך, :שורות באריםםע הוד׳ם םאמאם איז
 אזױ בלוט און סלײש און םײער, אזוי ברוים איז וואם

?״ ביליג

pg שוריגן. לאנגיטריקן און גטדולד אייטר 
pg צייגן... צו זיך מאכם אלס װטלן נים אייטר
 ליידן, אין ברידטר א. \ װטלן נים אײטר פ״
ח און זייטן איר װטם לאנג, חי נאן. לאנג ןןי ״  שנ

אלטס. און אוצרות די רייכט, די פאר די,
ו דלות פינצםטח דטם זיך אלײן ל»זן אןן
 טראגן צו שוין גטנוג ־n גטדריקםט נאך לאנג וױ

 פלאגן, די און נוים די צרות. די דלות. דטם
 .<חיה די נידטר שטירצט \ דאך אמאל שוין דטוהאכט

פרײט... א ואםש א מטנםשהייט א ליטבן זאל
 צײטונג־ די פון גלייך םלגעם למשל, ליך, אזא
 פאר־ פדן מיילער די איז לעבעדיג װערען שפאלטען

 איבער־ מינדלאכער אין און פארזאמלונגען. ביי לייענער
 און װענדונגען פראגעס, רעטארישע די פלעגען טראגונג

 הײבען װאס שורות, אנאםארישע די װי פוגקט אויסרופעז,
 עמא־ די פארשטארקען ווארם, זעלביגען מיט׳ן אן זיך

 האם פעליעטאן פאליטישער זײן שטייגערונג. ציאנעלע
 ציי־ געװען׳ םאטירישקײט, מיט אויסגעצײכענט שוין זיך

 קלאר־ געװען איז זשאנער דעם אין בײסענדיג. טענװייז,
 סון צײט אין ציל־באשטימטקײט. און םעמע פץ קײם

 ראדיקאלען טײל א האט מלחמה שפאניש־אמעריקאנער
 אן וױ מלחמה די באטראכט גאס אידישער דער אויף

 האם למשל׳ דיכםער, ביים קאפיטאליזם. פון אװאנטורע
 לידער. צוױי איז אםקלאנג אן געפונען געשעהעניש די

צימירען• מ־ר׳ז
ההדלכים ומי מי

חאלאנטיר. אלס איץ זיך שרײבט חטר
— קריג אין גיין איצם װיל און

; פרײהײםס־םיר אפן שטיים דטס פאר
ס ףאױ «סא nnrn ז* ױ אי  זױד צד דױפ

זיג. צום שנטל אים פירט pא
 וױל װאס דטר אמ זאל װיסן נאר

.•גיין צו בארײם איז און
נאציאנאל־גטפיל א גיס דאס
שסרטבונג־ציל. גרויסטר פרייווײטס איז

אליין קאמף פרייהייסס איז
 יאמטרםאל גרױסטר דיזטר אץ

נוים. פון חטלס דיזטר אין
 איבטראל קרטכצטן זיך סיהטרם װאו
קװאל. םויםן פון דרוק, שווטח פון

ברוים פאר קאמף אלטן פון
 שווטר, ארבטם וואו װטלם. דיזטר אין

— נאר רײכט נטניסן
מטר, נאציאנטן קיין גיבן דאן
הטר, און קנטכם דטר צוױי, קלאסן נאר

האר. א נים — מטרטר און

 גטשניסען, און גטדים האם איר .<ארבטםטר
 גטליםמן אימער נאד האם איר \ ארבטםטר

 פייטר. פון און היץ פון שםורסס, פו\ .1רטג פון
שייטר. 1אי תבואה די אל גטבראכם האם איר ביז

קנסכט. וואלאנםירן. איר דארום,
 י פרײ גאנץ גיין איצם װילם איר

 רטכם אייטר פאר ארויס גײם סא
«p אל־דאס־שלטכסס. ארונםטר שםירצם 

.י םיראנײ די שםירצם און
 גטשאסן, טייטר אין האם איר .י ארבטםטר
 גסקנאםן אויד ברױט דטס האם איר \ ארבטםטר

 — חויװן״ מײטרסםמ דאס כשות. אייטרע מים
אױגן די פאר גטמאכם פארםיק איס האם איר ביז
 אױגןז די טפנט אך גטדריקםע, איר דאה און
 גטבױגן. דא קני די אויף פרוי אײער זטס און
 .•םחנח מים זיך בטם זי און ודינם זי װי הסרם. אך
\״ דפתמרן צו קינד דאס כאםש ברוים שםיקטלט -א
 \ שםארבן ביים האלם קינד דאס «ך, \ ברוים שםיקטלע א

 ו גארבן יטנט פטלד פון דינסן וואו .1מי זאגם א.
 ן גטשאםן האם איר ווסלך• תבואה, די איז אוואו
ן גטקנאםן האם איר װסלכן ברױם דטר איז אוואו
 ז כוח דסר את אװאו ד ארבסוז די איז אחאו

\ מחו דמם מפנם אמ פארפירםט. 1נאםט זסם א.  
 זמקל אין פארשלאסן טס האלם פר װי זטם איר
ו בחמל א בטםן אים צו קומם איר זוטן לאכם. און
 פראגס. פארןן מ#ס ד»כן. מפג ער לאכםו טר
 ד קלאנט א גאר אײך פון הפרן זאל פר קומם. וױ
 ורמפן. פון םרפרן. פון ליידן, אייפרפ פון
קרױנפו אן זיו קױפם און חזך. גאײ פר זאםלם $

 mimn קײן האם איר .•לאכן םפג פר — דאכם פר
— קמדפר־קרבנות און פרױ דפר אױף דך, אויף

 .י שאכם פון שאפ. פון ארויס גיים א.
 נוים די דאך אייך רופם טס

מאכם, װילדפ דיזמ שםירצן צו
גטמאכם, אײך שקלאפטן פאר האם װאם

םוים. צוס ביז אײך דריקם חאם
 אל•.י װאלאנםירן איר, גיים א,

\ פאן רױםפ די דטרהײבם
 איבטראל איר זאלם קטמפן און

קאפיםאל. שונא קטגן נאר
נאציאן. פיינדלאכפ די

וואלאנםיר, אלס אײן זיך שרייבם װפר
 ו קריג אין גײן באלד װיל און

.•פרײהייםס־םיר אפן שנדים דסס פאר
איר. צו פריינד אלס אױף אים נפמס זי

\ זיג צום שנפל אים פירס און
 סעחען אין צײםונג־םעליעטזמ א םח בײשפיל א וױ
ליד דאס ברענגען מיר ײולען

 סערד־אױסשטעלונג די
״גאײםן• דפר איז פארהוצס ׳

;בלוספן סים ראזפן. מים
 זײגפן די — רייבפ די

 צחאמפנגפקתזפן
פםרדלאך. אין שפילן צו

פראכם, דטם צייגן צו
ארבטם בלוטיקט חאם

גטמאכס. האם. באשאפם
 ארקטסםטר דטר שפילם טס

םטנטר, מטלאדישט
דאמטן. די 1קחטל טס

מטנטר, די שנדיכלטן טם
פטרדלטך, די פליטן טס

גאלאפ. רײםטר די
 בראחאם די הילכן טס

אפ טוינטטר פון
פטרדלאך, אין מטן שפילט זא

 אויס יאר pא איין יאר
 דלות דטר אויך װאקסט זא

גרוים, ארבטטטר בײם
שאמפאניטר, מטן םרינקס דארם

— דטס פון מטן לאכם דארט
באנדט, יטנט פלוך א

סיסטטס. דטר פלוך א
 איבערגע־ צײם יענער איז האט רושם גרויסען א
 קרבן א מױם, שוואב׳ם מ. וועגען ליד לעמפערט׳ס לאזעז

טראגעדיע. הײמארקעט שיקאגאר דער פון
שױאכ מ. סץ מויט דעם אויף

 גטשלאגן אחי האט װאס הארץ. דאס ליגט שטיל
 רטכם. פראלטטאריטרס דטס פאר און ליכט פאר

 קלאגן אונטטרדריקטנס דטס נאר װאים הארץ. א
נטכם pא טטג רוטן גטלאזן נים האבן

 סרײהיים, ליבט מים פול זא הארץ. א
 ס.ואר ph וסאח פול זא טיס »ג»לruw, 1 א
 קלאס, ר״כן דטם גטהאסם אזױ האם װאס הארץ. א

 גטשםארבן. פרי צו פרי. אך הארץ. דאס ליגט שםיל
פרײנד, טרײער סרײטר. דו אװטק, אונדז פון פרי

 דטחוארב! נים ליידטר אט גטװאלם ר.אםם דו
 היינם — מארגן שײנטס גרויסן דטס זטן צו

jj’nw אייביק אן צו דיר מיר שװטרן דאתם
 קנטכם, שקלאפן אמםטרדריקםט אלט מיר
 פרייט א װטרם מטנםשרוײם די ביז קטמפן חטלן מיר

רטכם. אלגטמײנטם דטם פאר זיגן 1אי
 די זײנען לידער ליירישע לעמפערם׳ם צװישען

 םארגעפיל מאדנעם א זיך אין טראגען וואם די״ שענסטע
טוים: פריצייטיגען סון

ם ם כ ר p ה
1.

פאלן. בלטטטר די קומם. טר הטרבסס, דסר
— אפשייד־ליד, אן רוישס טר װאלד, דטר

נאכםיגאלן. צו אח פרילינג צום
גטבליס. גטלטבם, האם װאס אלץ. צו

אײנגטצויגן 1שוי ליגם הימל דטר
;שװטר pא גרויס װאלקנס שחאוצט אץ

גטבויגן. שררים — קריפל א — בלום די
i מטר נים גרינם טם וױסם, איז טאל דטר

 זומטר דטר חי ױגנם מײן — מיר אין
 זיך גטזטעם אויו, שױן פארניימ

 — קומטר, א פיל איך הטרבםם. דטר קומם טס
םיך... באגטגנם טוים דטר הטרבסם, דטר

 פארזתקטן, 1םרױמט אין איר חטר אט
 גליק. פון פרילינג, P9 חלוס אין
 קאלםפר דער הטרבסם־װינם דטר אך. קומם. דאן
צוריק. כטס טים מיך װטקם און

»t r *דטחיאנטטו ?ך אתז ודר ךא. 
 נײ דאס אױף קלאג אח שםיל, ורין אח

 .•מיר זאגם ער אז דאכם. מיר — הטרבסם־װינם דטר
\״... מאי קיץ נריסן נים שוין װטם .דיך

 דער צו סשעס ד»לאר ססס׳מ אױץ שיסס אינפערנעשאנאל
האםיטע דיסטויביושוו דזשאינס

 באארד עקזעקוםױו גענעראל דער םזן באשלוס לויטן
 וואס געלדער די פארטײלען דעם װעגען םילאדעםיע אין
 מלחמה די פאר געזאמעלט האט אינטערנעשאנאל די

 צו ארײנגעשיקם דובינסקי פרעזידענט האט קרבנות,
 םאר טשעק א קאמיטע דיםטריביושאן דזשאינם דער

 עקזעקו־ גענעראל די וואם חלק דעם — דאלאר 75.000
 הונדערם דריי די םון איר פאר באשטימט האט םױוע

 געווארעז• געזאמעלם איז װאם דאלאר םױזענם םינף אוץ
 צוגע־ דובינםקי םרעזידענם האם טשעק מיםן צחאמעז

 דיסםריביושאן דזשאינם דער םון םשערמאז צום שיקם
 :בריף םאלגענדעז װארבורג׳ מ. עדװארד קאמיםע׳

 :װארבורג טיםטער םײערער «מײז
 עקזעקוטיװ דזשענעראל אוגזער פון בןףצלוס ״לױםן

 װאם מיםינג, קמ־יגעז פערםעל לעצטען איר בײ באארד,
 יענםיל־ סילאדעלםיע, אץ געװארעז אפגעהאלםעז איז

 אײד איבערשיקען «ו פארגעניגעז דעם »יד האכ װײניע,
 א אלם דאלאר 75,000 םון םשעק אײנגעשלאסענעם דעם

 אינםערנע־ אונזער טמ םיטגלידער די פון בײשםײערונג
 הילפס^בעטען, נױםיגע «מ וױכםימ די סאר שאנאל

נ דער צװישען אז םירם ארגאניזאציע אײער װאם  דפר^
 װעלט• דעד פיז םײל יעדען איז באפעלקערונג אידישער

 קרבנות םלחמח א סון םײל * איז געלם ,דאס
 געשאםעז האם אינםערגעשאנאל ךי װאם הילפם־פאנד,

art האלבען לעצםען mp. בײשטײערונמז סרײוױלימ פון

 װעל־ לאנד׳ סמ םײל יעדען אין מיטגלידער אונזערע פון
 םעק* דיערע אין שטונדען עקםםרא געארגעם האבען כע

 דעד אין וױ פונקט צװעק. נאבעלען דעם פאר םארים
 מיט־ אונזערע איצט אויך האבען אזוי פארגאנגעגהײם,

 «ו יתיאז זײעי םת םראדיציע די אגגעהאלםעז גלידער׳
 גײםט אין םרײ אדן ברײםהארציג אפרופען דך אץ געבען

 זײערע סון צוםראגעז און איחמליזם פראקטישען פון
 אומגליק־ דיערע םאר חלק זײעד םארדינסטען באשיידענע

ים. דים יענער אויף סײ און דא םײ מיםמעגשען, ליכע
 גרױםען א ארגאניזאציע אײער ״איבערגעבענדיג

 פלחםה די פאר ״הילםם־פאגד דאזיגען דעם םת חלק
 רױיסען םיר וױיל צוםרידען. פולקאס מיר זײנען קרבנות״,

 פון אופן אײנדרוקספולער דער םיי און ציל דעד סיי אז
 ארוים רוםם הילםס״םעםיגקײם וױים״גרײכענדיגער אײער

 געזעל־ אלע פון אונטערשטיצונג און אנערקענונג די
 אמעריקאנער גרױםער אונזזיר אין גרופען שאפםליכע

 ביר־ אטעריקאגער און ײנקמיםטען םרײז־ אלם משפחה.
 װעדגם װאם בארבארמם און גזעראר דעם םח פרײ גער,

 יליזירסצװיצ גאנצע די ארוםגעכאפם האם און איצם
 אוםגליקליכע אונזעדע העלפעז צו אז נױר, פילען װעלם,

 im צײם׳ איצםיגער דעד אין עטמעדװש און ברידער
אחריװס טיפע א און פליכם הײליגע א

 אכםוגגספדל איך בלייב װאונשען׳ כעטסע די «מיט
ד אײןרער, י װ י י . ד י ק ס נ י ב ו ■יײימטר• ד
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אײראפע פארשקלאפמער דער אץ וױדערשטאנד דער
 אנהויב פון געקאנט האט מען װאם ,אס,

געקומען: איז דאס פאראויםזען, אן
לענדער׳ די אין װידערשטאנד דער
היטלער׳ן/ פון אקופירט זיינען װאס

 שאפט און טאג צו טאג פון װאקסט
 דעם פאר באדינגונגען ־נײע דעם דורך

פא־ און נאציזם דעם פון הדין ױם
קריגם־ אױםערען דעם נעבען שיזם.

 אינװעניקסטער אן געשאפען איצט שוין זיך האט פדאנט
 אנצוא־ געצוואונגען איז היטלער װעלכען פאר פראנט,
 און צוויי ביז כמעט נאר פאליצײ זײן גאר ניט װעגדעז

 װענ־ נײער יעדער מיט אין סאלדאטען. מיליאנעז האלנ א
 יעדען מיט קריגם־טעאטערען. אויםערע די אויף דונג

 דע־ די פון דערפאלג דיפלאמאטישען אדער מיליטערישען
 רופט פארבינדעטע זייערע און לענדער מאקראטישע

 אינװעניקםטען דעם אויף קאמפליקאציעס ױיע ארויס
 אפפער־ די און מוט דעם אױף הויבט קריגס־טעאטער,

 הים־ אונטער שמאכטען װאם םעלקער, די פון גרייטקײט
יאז־• לערם

דעראבערונגען דייטשע די
 אויף בליק א ווארםעז אלץ םון םריער װעלען מיר

 פאר־ האם דייםשלאגד וואס געביםען, ריזען־גרויםע די
 ווע־ פארשטעלוגג א זיך שאפען צו כדי איצט, ביז נופעז

 אנ־ היטלער׳ן. געגענאיבער שטעהעז וואס כוחות, די גען
 פץ ״אנשלום״ גערוםענעם אזוי דעם טון הױבנדיק
 םאנאנדערטיילוגג דער םון און ),1988 (מערץ עסםרײך

 1938 (םעפםעמבער םשעכאסלאװאקיע םון אקופאציע איז
 איסא־ מים בדנד (זוין דאגלשדייס האזז ),1939 מעדץ־ און

 וועלט־מלחמה, צוױיטער דער פון צייט דער םאר ליע)
 גוי־ אונז צייגט דאם לענדער. צטן אנדערע נאך אקופירם

:טאבעלע פאלגענדע די קלאר און לעט
א״נװאויגער גאל טעריטאריע לאנד

סיליאנען אין טײל קװאדראט איז
7 34,100 -------------- --------עסטר״ד

14,7 56,000 -------------- **ענאשלאװאקיע
3 124,500 -------------- -------גארװ^גיע

3,8 16,500 ------------- - -------דענעםארק
8,7 12,700 --------------- ------ חאלאנד
8,4 11,700 --------------
0,3 1,000 --------------- -----לוקסעטבורג

28,0 140,000 — — ירטע)8(אקו #ראנקרייך
16,2 05,500 ---------------
7,2 50.200 ---------------

34,7 150,500 ------------- -- -----------ױילעז
4 A 4 A AAA

טיליאן 133 קװ.ם״ל 702,300 ------------ ---------*וזאטזגי
דער םון אן אנהייב םון אלץ• גים נאך איז דאס און

 האט אקםאבער) סיטען (ביז מלחמה דייטש־רוסישער
 קוואד־ 300.000 פון וױיניקער ניט םארנומען דײטשלאנד

 דעם, מיט צוזאמען נםשות• םיליאן 70 מיט מײלען ראט
 מען קאן צוגעכאפט, אוץ דעראבערט פריער האם זי װאס

 קוואדראט 1,000,000 ביז אקזפירט האט זי אז רעכענען,
 דאם מענשען, מיליאן 200 ביז װאוינען עם וואו מייל,

 סח דריטעל א צו גלײך איז װאס טעריםאריע, א הייסט,
 א און שםאטען, סאראייניגםע די פון טעריםאריע דער

 גרעסער מאל האלב א און איינם איז װאס באםעלקערוגג,
 םאראייניגטע די פון אײנוואנער די םון צאל דער פון

שםאםעז.
א, אױס נים שעפט דאס אױך אח דייטש־ וואס א

 מילײ אץ פאליםיש רשות איר אין באקומען האט לאנד
 די באטראכט אין נעמען דא אױך דארף מען םעריש.
 אדער וױלען א מיט זיינען װאם פארבינדעםע, דײטשע

 זײנען װאם און היטלער׳ן, צו צוגעשטאנעז װילען א אן
 וואס שקלא^עז, זײנע נאר פארגינדעטע, ניט אײגענםליו

 איםאליע זיינעז דאס אים. סון אפחענגיג פאלקאס דמען
 מיליא־ 14 (מים רומעניע אײנאוינער), מיליאנען 665(

 65 (מים בומארימ סיליאנעז, 135 (מים אונגארן נען)
 וױשי־פראנק־ און מיליאז), 4 (מיט פינלאנד פיליאגעז),

 און 96 צװאםעז מאכט װאס — סױליאן), 14 מ(טי ױ־יו
םיליאן. האלב ן

 איםאליע, (וױ לענדער דאזיגע די פון רעגירוגגען זײ
 ארםײעז זײערע שיקען פיגלאנד) און אונגארן חממין,
 מי־ דערגרײכעז צו חייםלעדץ העלפעז און פראנט אױפץ

הים־ די אמםערשםימז זײ *דןר חמ־אילמז׳ ליםנרישא

שטיץ. אלעקסאנדעד פון

 שווא־ און פײגע זיינען זײ וױיל אנגריף־פאליטיק, לערם
 ניט קאנען זײ װישי־פראגקרײך). אדער בולגאריע (װי כע

 פון דרוק דירעקטען אוגטער׳ן שםעהען די פריי, האנדלען
 זײ און געסטאםא־אגענטען, פון אדן ארמעען דײטשע די

 שטארק דייטשען די פון עקאנאמיש דערצו נאך זײנען
 זײער ס׳איז אויםגעשעפט. גאר ביז און עקספלואטירט

 ״פארבינדעטע״ אזעלכע אין אז דערפאר, װארשײגליך
 צײט א איז הייגט, ניט — פאלקםמאםען די װעלען לענדער

 מיט קאנפליקט שארפען א אין ארײנטרעטען — שסעטער
 אין קאנאנען־פלייש אלם אוים זײ נוצען װאס גאצים, די

באהערשונג. דײטשער דער פאר קאמף דעם
שלוס־רעכענונג די

 װי אונז, באוױיזען ציפערען געבראכטע אויבען די
 יאויף כוחות פון פארטײלוגג די איצט שוין שטעהט עס

 איי־ פארשקלאפטער דער אין פראנט אינעוױיניגסטען דעם
 מיליאנען 133 מיר םארצײכענען זײט איין אױן* ראפע.

 הערשען קאן היםלער װאו לענדער, אקופירטע די אין
 די אין מיליאנען 70 — געוואלט, םון כוח דעם מיט נאר

 לעטלאנד, (עםםלאנד, מזרח אין געביטען נײ־באזיגטע
 באפעלקערונג די װאו אוקראינע), וױים־רוםלאנד, ליטע,

 אפצױ נאך פרופם ״גערילא׳־מלחמה א םון הילף דער מיט
 מיליאנען 100 ביז וױיטער און — שונא, דעם שלאגען

 מערהייט גרויסע די וואו לענדער, ״םארבינדעטע״ די אין
 דעם קעגען געשטימט געװים איז גאםעלקערונג דער םון

 צוױי־ דער אויף היטלער׳ן. מיט רעגירונגען די םון בונד
 פדן דײטשען, מיליאנען 70 די זיד געםינען דיט טער

 געשטימט אויד איז טייל באדייטענדער גאנץ א וועלכער
 ווען נאר היטלער׳ן. םון פאליטיק גאנצער דער קעגען

 םאלק דייטשע גאנצע דאס אז אננעמעז. אפילו זאלען מיר
 מיליאנעז 10 נאד אז אמ היטלער׳ז הינטער שטעהט

 טשעכאםלאוואקיע און םוילען םון עםםריין•, פון דייטשעז
 זײן םאר און היטלער׳ן מיט זיינען (םודעטען־געביט)

 וױ מער, ניט אויך צוזאמען דאם מאכט ארדנונג״ ״נייער
 אייראפע איץ שטעהט עם וועלכער קעגען מיליאנען, 80

 גע־ גרוים. אזוי מאל 4 ביז 3 םון באפעלקערונג א אליין
 אין האלטען מיליאנען 80 דייטשע דאזיגע די װים,

 װירטשאםםליכע פאליטישע, די — מאכט די הענט דיערע
 מעגליכקײם די ניט זיי גיט דאם אבער מיליטערישע. און
 נייז׳ מלחמה־זיגען. די פון לארבערען די אויף רוהען צו
 — קעמפטן. צו וריטער געצוואונגען זיינען דייםשען די

 גרעםטע די געגזןן טאיןע און מלחמח, די םירען זױיטער
 ענג־ געגען :וועלט דער םיז לענדער שםארקםםע די אוץ

 דא און שטאמען. פאראייניגםע די און רוסלאנד לאנד,
 ווען מאמענם, דער שפעטער אדער םריער קומען דארף

 קריגערישער דער אז ארויםוױיזען, בױלעם זיד וועם עס
 זייז גלייכצייטיג םירן צו בכוח מער דין ניט וועט נאציזם
 און אױסער׳ן דעם אויף םראנטען: ביידע אױף מלחםה

 דער און אונרוהען די םראנט. אינװעגיגםטען דעם אויף
 אויף יועלען געביטעז אקוםירטע די אין װידערשטאנד

 אז ארמייען, און קרעםםען דייםשע די בינדען אזויםיל
 אנגריף־גײםט דעם אויף אפשפיגלען מדזען זיד וועט דאם
 אױ־ די אױף ארמייען זײיטשע די םון כוחות די אויף און

 ווען מאמענט, דער קומען אויך וועט דאן םדאנטען. סערע
 איר מים געםראפען שוין האט דאס וױ — דייטשלאנד,

 מיליטע־ מוזען וועט — וועלט־מלחמה, ערשער דער אין
 הילף צו קומען װירשאםטליד און אונטערשטיצען ריש
 ניט און שוואכע דינע לעבען צום אונטערהאלטען און

 װעט דאם און — ״סארבינדעטע״, םארלעםליכע דיער
 דאזיגע די אין םאלקסמאסען די ווען מאמענט, דער זיין

 קעגען סײ אויפשםיץ װעלען לענדער, ״םארבינדעטע״
 — רעגירונגען, אײגענע זײערע קעגעז םײ היםלער׳ן,
 אקופירטע די םון באםעלקעתנג די וױ גלײן־, אױםשםײז
געביטען.

היםדסר־ן פון ארדנונג״ ״נײע די
 ״םפעקו־ אונזער בארעכםיגם זײנען עס וױםיל אויף
 צוקונםט. די וױיזען װעם אױםרעכענונגען, אץ לאזױעם״

 די אין גראד קוקען םיר מוזען מאמענם דעם איז אבעי
 n וױ וױרקליכקײט, םארשאלםענער הײנםיגע די אדיגעז

מ חימם אױם זעם  די אײראפע. םארשקלאםםער דעד י
 TP זי װען רעכם, םולשםעגדיג האם םײמז״ ״ניױיאדק

אקםא־ םעז5 פון װאכעדאימרזיכם איר (איז צײמגם

 קאנצפנם־ גרויסען א אלם אײראפע, הײגטיקע די בער)
 קאנצענטראציע־ די פון גרעסטען דעם ראציע־לאגער,

 איז נאצי־דיקטאטור דער פאר צײטען. אלע פון לאגערען
 דײטשלאנד גאנצע דאם פארװאנדלען צו גענוג ניט געװען

 אלע פארשפארט האט זי קאנצענטראציע־לאגער, א אין
 און לאגער. שרעקליכען א נאך אין פעלקער באזיגטע

 אונבא־ אז גאראנטירט װאם רעזשים, זעלבע דאס אויך
 האט תלינים. פאשיםטישע די פאר הערשאפט שרענקטע

 פארבינ־ די אין אײנגעארדענט אדער אונםערשטיצט זי
 רו־ איטאליען׳ אין אלץ פאר פריער — לענדער, דעטע

װישי־םראנקרייך. און אונגארן מעניע,
זי־ דײטשע די זיך םאר שטעלען צילען א פאר װאס

 די פון פראקטיק די לעגדער? אקופירטע די אין גער
 יאר צוױי װי מער פ,־ן משך אין אײראפע גאנץ אין נאצים

 פאלגענדיגען דאס אגמערקען צו מעגליכקײט די אונז גיט
:בילד

 באזיגםע די פון פרייהײט און זעלבסשטענדיגקײט )1
 פארלאמענםען די פארניכטעט. פולקאם איז לענדער

 םאגאנדער־ דינען פארוואלטונגס־ארגאנען זעלבסט די און
 שאםען־עקזיס־ א פירן צו פאראורטײלט אדער געיאגט

 םארניכםעם. זיינען פדייהײטען דעמאקראטישע די טענץ.
 רײך־ דייטשע די פון הענט די אין זיך געפינט מאכט די

 אומע־ פאררעטער. פאשיסטישע די םון און קאמיסארען
 גרופען, פאשיסםישע ספעציעלע ארגאניזירט װערען טום
 אונםערדריקען צו אקופאציע־מאכט דער העלםען וואם
פאלק. דאם

קאם־ גאנצע די טראגען לענדער אקופאציע די )2
 םױזעך־ דערסערנהו די סון גנאויסהאלטו דער פאר טען
 װעלכע, געםטאפא־אגענםען, און מיליםער דייטשע דער

 פון גוםם און האב גאנצע דאס אױף פרעסען ווערים, װי
 ריזיגע צאלען זײ מוזען דעם חוץ לענדער. דאזיגע די

 גאלי־חר זייערע ארויםגעבען אח מלזזמה־רעפאראציעם
 םאברי• אלע לעבענם־מיטעל. און רוײשטאםען זערווען,

 פאלען װ. .א. א שיםען איױענבאנען, בערג־ווערק, קען,
 מלחםזד דייטשער דעם פון דינסם אין פולקאם אריין

װירטשאפט,
 מים בונד א אין קאפיטאליסטען דייטשע די )3
 געשעםם־ און םפעקולאנטען ״נאציאנאלע׳ גרופען קליינע
 אויסגערױב־ די םון חשבון אוים׳ן זיך בארײכערען מאכער

 פרא־ דיערע ווען צייט, דער אין לענדער. אקופירטע טע
 בא• די פץ נויט די גרעסער אלץ װערט װאקסען, פיטען
 םון שקלאםען אין זיך םארוואנדלען װאם פעלקער, זיגטע

קאפיטאליזם. דייטשען דעם
 דעען לענדער אקופירטע די םון ארבעטער די )4

 דארםמ את םארעז צו דייםשלאנד אין אדער געצוואונגען
 לאנדוױרם־ דער אין און בערג־ווערק םאבריקען, די אין

 בליײ אדער — םירן, צו שקלאםען פון ארבעם די שאפט
 פאר ארבעטען צו דארטען און לאנד אייגענעם אין בען

 איז לוין דעם אויף דרוק דער לוין. גידריגען א דיער
 איז אײראפע אקופירטע גאנצע די ארנאניזירמ. קינסםליך

 געװא־ אויםגעטײלם ארבעטער־שכירות פון היגזיכט אין
 םשע־ אין און פוילען אין :געביטען באזונדערע אין רען

 ניחף זײן שכירות די דארםען ״פראםעקםאראט״ כישען
 נידערי־ נאד פױלעז אין — דייטשלאנד, אין װי ריגער׳

 אין אמ םראנקרײד אין ״םראטעקטאראט״. אין װי גער,
 אויף ווערען איינגעהאלםען שכירות די דארםען בעלגיע

 נארװע־ אח האלאנד אין שםוםע. נידעריגער מעגליכסם א
 פריעח־יגעז דיער םמ אראפגעהן שכירות די דארםען גיע

 נידעריגען דעם מיט גלייד ווערעז און גיװא הױכעז
דייםשען.

 דער מים אױך איז אזוי שכירות, די מיט וױ אזוי )5
 איז העגער דער . באפעלקערונג דער פון דערנערונג
 האט דייטשלאנד וױ דעם, נאך ארגאניזירם. קינסםליך

 און םארבאפט לעבענם־מיםלען די םון רעזערווען אלע
 מר ®עלקער באזיגטע די זײנען זיך, «ו אוועקגעשלעפט

 םײל גרעםטעז דעם אװעקצוגעבען װײםער נאד צװאונגען
 באפעלקערוגג די דייםשען. די צו םראדוקציע דיער פת

 די פון קלענער פיל זײנען װאם שפייז־פארציעם, באקומט
 נאד קומט דערצו דײםשלאנד. אק ארױם גים מען װאס
 על־ זײ שייערער נאך מאכט װאם יקרות, װאקסנדער דער

לענדער. אקופירםע די איז זיסםענץ
מז קולטורעלע אח נאציאנאלע דאס )6 ע  די םון ל

 פרפשטיצ פארשטענדליך, זעלבסם איז. פעלקער באזיגםע
 קאםאנ־ דער פון הענם די אין זיד געםינם אלץ סוף. ביז׳ז

 פאשים־ די פון *ז ״הערען־ראםע׳ דײםשער דןר פון חנ
י פיז חאם דער זײ. באז־ינעז װאס מררעםער, םישע י

----------------------------^ ו941 נאװעמ.,
 די אויף ריי ערשטער דער אין געריכטעט איז זיגער

 דער םון און םויערים די םזן ארבעטער, די פון םירער
 זיינען ארגאניזאציעם אלע אינםעליגענץ. דעמאקראטישער

 זיעען די םון עלעמענטען אקטיװםטע די פארגיכטעט,
 געפענגניםען די אין םארשפארט אדער אױסגעהארגעט

 די עדות זאגען דעם וועגען לאגערען, קאנצענטראציע און
 ױגא־ םשעכאםלאװאקיע, אין טראגעדיעם טאג־טעגלאכע

װ• א. א. םראנקרייך, נארוועגיע, סלאװיע,
 אונםער־ פאליטישער דער מיט האנט און האנט )7

 די געהם פארשקלאפונג עקאנאמישער דער אין דריקונג
 רא־ און פעלקער גאנצע פון דיםקרימינאציע מאראלישע

.ם ן  דערנידע־ די און פארשקלאפונג די אויםראטונג, די ע
 םון אײנער דאך איז באפעלקערונג אידישער דער פון תנג

 פאר־ דער אין נאצי־פראגראם דער פזן הויפטפונקטעז די
 םלאחעו׳ די געהען אידען די נאך אײראפע. שקלאפטער

 טשע־ װי םעלקער, םלאװישע די פון דעגראדירונג די און
 ארויס טרעט — װ. א. א. רוסען, םערבען, פאליאקען׳ כען,
 צו איז ציל דער פלאן. ^דערשםען דעם אויף מער אלץ

 שקלאםען, אין םעלקער סלאוױשע אלע די פארװאנדלען
 די• פאו־ ארבעטען און דייטשען די דינען זאלען װאם

 פאר־ דינען קולטור־און־דערציהונגם־אנשטאלטען ךיערע
 םאראור־ איז דיערע קולםור די צעשטערט, און ניכםעט
 אלץ ווערען אויסגעראט דארף אינטעליגענץ די טיילט,

 ניט זאל ,״הערעךראםע״ דייםשע די אז ציועק, דעם פאר
 דערא־ איר אין װידערשםאנד גרינגסעםן דעם באגעגענען

 םאר־ א זיך םאר האבען זאל און מזרח נאך בערונג־דראנג
 יעדער פמ אויםגעווארצעלט איז וואם מאסע, שקלאפםע

םירערשאפט. יעדע פארלארען האם וואם און קולטור
זיגער, די װאס ארדגונג״, ״נייע די אוים, זי זעט אזױ

 םעל־ די אויף ארויפגעצוואונגען האבען די:אצי־ארמעען
_____________________________אײראפע. פח קער

װידטרשםאנד־באװעגונג די
קאל* אדערן די אין געהאט באמת וואלםען מענשען

 צארען מים רעאגירט נים וואלםען די ווען םיש־בלוט, םע
 םון םיסטעם גאנצע די קעגען םראםעסטירט נים און

 און פראםעסם אפענעם אן םת םלאם א אונםערדריקונג•
 םארכאפם לאנג שוין געוױם וואלם רעוואלוציע א פון
 וואל־ םעלקער באזיגטע די ווען לענדער, אקופירםע די

 די ײעז און וואםעז״ נייערע פמ געװעןיבארויבט ניט םען
 ניט וואלטען טעראר דייםשער דער און מאכט דייטשע
 אלע םראץ אבער שרעקליך. אזוי שוידערליך, אזוי געווען

 קאנ־ און געםענגניסעז דערשיסונגען, און הינריכםונגען
 םארפעםםיגט און אומעםום וואקסט צענטראציע־לאגערען,

 װידערשםאנד־באוחנגונס די זיך פארברייטערט און ױך
 געװיםע א נאך ווארשײנליך און נאך, היינט ביז ייעז איז

 מעג־ גים אױםשםאנד אםעגע אן איז פאראויס אין צייט.
 פאר־ די אין דאך גרופען אקםױוםםע די געםינען — ליך,

 *ו כדי מעגליכקײםען, גענוג נאך לענדער שקלאפםע
 את באפרײאונגם־קאמף א םאר פאלק דאס ארגאניזירען

 וױכטיגען א םײנד םארהאסםעז דעם צוגעבען איצט שוין
 מי־ זײנע מאס געװיסער א ביז שםערען קאן וואס קלאם,

 זײער ם׳איז וױרםשאםם. זײן אח אפעראציעס ליםערישע
 דאזי־ דער אין םאר קומט עס וואס צוצוקוקען, זיד װיכםיג

לענדער. איינצעלנע די אין ריכסונג גער
 גע־ דארף לאנד דאזיגע די םשעכאסלאוואקיע. )1
 לענדער, אנדערע אלע םון שפיץ דער אין ווערען שםעלם

 פאלק םשעכישע דאס היטלער׳ן. מים קאמף א םירן װאס
 העלדישעז א יארען הונדערםער םון משך אין שױן םירט
 אלטער דער אין אונםערדריקער. דייםשע די מיט קאמף

 נאציאנאלער איעהײטליכער דער האט עסםרייד־אונגארן
 פאליטישע גרײסע א געשפילט טשעבען די םון קאמף
 דעמא־ די איז װעלט־מלחםה ערשטער דער נאך ראלע.

 אונ* געװארעז רעפובליק םשעכאםלאװאקישע קראםישע
 דער אלם בענעש און מאםאריק םון םירונג דער םער

 םיםל־אײ־ אין דעמאקראטיע פון םאקםאר שםארקסטער
 אין םראגקרײד און ענגלאנד האט באדױערען צום ראפע.

 סעםםוגג דעמאקראםישע דאזיגע די 1938 האדבסם
 אײחר־ גאטנע די װאלם א«ור םימד• דעם ארױסגעגעבען

 װעז באקופעז, ריכםונג אנדערע אז געשיכםע פעאישע
 פאר־ זײערע אױםגעםילם װאלםען מערב־מדינות בײדע די

 פאל יעדעז »יז םשעכאסלאײאקיע׳ במגע פליכטוגגען
־38( אין אויפהאלט םינף־יאריגען םײז פאד

 טשע־ דאס אז איבעראײגונג״ n מקוםעז »יד האב )1933
 קריםישע די אין םוף ביז׳ן געקעמפם װאלם פאלק כישע

גאר װען — ,1938 םעפםעפבעד״אקםאבער, פמ ײאנעז
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̂< א צו לאנד or* געשםדיסעז ניס  אינם און יע.סזלאנ*<
 יי «יר באגאלעז ביםער פאלק משזכישע דאס םת

ײ  .*•יזמרס״־פא־ עגגלישע און ידשפאנאיפר יי «ז י
מד קאנםעדענץ. םינבענער פון צײט דעד »יז ייייק *

 פון יאך דעם מוט גרוים מים אריבער טראגט פאלק דאם
 גע־ איז ער וױיל פארםאלגונגען, אומבאשרייבליכע די

 נאך איבערצייגונגען. דינע טריי הײנם ביז נאך בליבען
 גע־ האט וואם ליידען, די אונטער האט פאלק דאס מער.

 א דערגרייכם היטלער־דיקטאםור, די זיך מים בראכם
 פון פארזוכען אלע אייגיגקײט. איגװעניגסטע און גרעסערע

 צװישען פשרה א שאפען צו םאררעטער אײנצעלנע די
 שםוײ — אונםערדריקער, דין און פאלק טשעכישען דעם
 טשעכישע די פון װילען אייזערנעם אן אויף אז זיד סען

 דעם םארניכםען צו אינטעליגענץ און פױערים ארבעטער,
 דער אין אנטייל טיכטיגען א נעמען און יאך נאציסםישען

 דער דאנק א אײראפע, םױיער און נײער א פון אויפבױע
 טשע־ די האבען קאמפען, פריערדיגע די פון דערפארונג

 רעוואלוציאנערע אוגטערערדישע אן שאפען געקאנט כען
 װידערשםאנד־ דער מים אן פירט װאם ארגאניזאציע,

 וואס און .פראטעקטאראט״ טשעכישען דעם אין באװעגונג
 טשעכישער דער מים םארבינדונג ענגער א אין שטעהט

 בראש. בעגעש׳ן מיט לאנדאן אין עמיגראנטען־רעגירוגג
 פאר מוסטער אלס דינען קאנען וואס אויפגאבען, צוויי
 געהיימע םשעכישע די אוים םירט פעלקער. אנדערע אלע

 און םעםטער אלץ זי מאכט ערשםענס, ארגאניזאציע.
 םון איעיקיים גײסטיגע אינוועניגםםע די געשלאסענער

 אוםלעגאלע פון הילף דער מיט םאלק טשעכישען דעם
 ראדיא־ םון אויך און אינפארמאציעס פלוג־בלעםלעך,

 געהיימע די םון טיילוױמ ארויס געהען וואם נאכריכםען,
 אץ לאנדאץ. פון טיילוױיז און גוםא׳ ראדיא־םטאנציעס

 שעדי־ צו זיד באמיט ארגאניזאציע דאזיגע די צווײםענס,
 קריגס־פיתנג, דײםשע די אוץ אקופאציע־מאכט די גען
 לאנד־ דער אין םאבאטאזשע־אקטען ארגאגיזירט זי ווען

 געװיםען א האבען פאתוכען דאזיגע די װירטשאפם.
 פאלק, םשעכישע גאנצע דאס שםעהט גײסםיג דערםאלג.

 בעגעש־רעגי־ דער הינטער — א^םנאמעז, קלײגע מים
 האבען סאבאטאזשע־אקטען, די שייך איז װאס און רוגג.

 פח זעז קעז מעז וױ װירקונג, גרױםע גאנץ א אפם זײ
 שקאדא־ וױ םאבריקען, װיכםיגםםע די אז פאקט, דעם

 מי־ א אונטער שטענדיג דך געפינען פילזען, אין װערקע
 װ. אז. א. געװערעז׳ מאשינען םיט באוואכונג ליםערישער

 ארבע־ טשעכישע 3500 זײנען צײט לעצטער דער (אין
 גזװוארעז םראנספערירם שקאדא״פאבריקען די פון טער
 גע־ מען האם ערטער זײערע אױף און איטאליע, אין

 אויך זיד םילט סאבאטאזש דער איםאליענער.^) שםעלם
 אין פארקער דער אז אזױ, אײזנמנען, די אין ברײם גאנץ

 דאס נים. םונקציאנירם אפט ריכטונגען וױכםיגע געװיסע
 םח פלענער מיליטערישע די געשטערם מאל אײן נים האט

 די אױף ארמעען די םראנםםערירעז וואם דייםשען, די
 װעגען. טשעכישע די דורך אוקראינע אויף אוץ באלקאנען

 וײ־ פאשיםםישע םלאװאקישע א האט צוריק לאנג ניט
 די אױף תבואה פון טראנספארט דער אז געשריבען, םונג

 א אויך .76% אויף געםאלען איז אייזעגבאנען טשעכישע
 ״רײכם־פראטעקםאר׳ נײעם דעם םח פארארדנוגג נייע

 אין הױפם־תלימ אלס באשטימם איז װאם — הײדריק,
 די אז אפיציעל, באשעטיגם — מערען, אמ בעהםען

 סא־ דערפאלגרייכען א חרך פירן פױערעז םשעכישע
 לעבענם־מיםלען. םמ פארזארגונג דער בנוגע באטאזש

 ספע־ באשאפען איצם האם ״פראטעקםאר׳ דאזיגער דער
 וואם ״װירםשאפט־אימדװאכונג־אויםשוסעף, ציעלע

קאנםראלירען. זאך גאנצע די דארפען
 האט םשעכאסלאװאקיע, אין וױ אזוי נארװעגיע. )2

 ארגאניזירםען אן וױדערשםאנד־באוועגונג די אױך דא
 אר־ די אמ באװעגונג דער םון םרעגער דער כאראקםער.

 משך אין םלחמה דעד םאר שױן האם װאס בעםערשאפט,
 זײנע אין רעגירונגם־מאכם די געהאט יאר צענדליג א סון

 אלײן, נים אבער קאמף אין שטעהען ארבעטער די הענט.
 דער פמ פויערים, די פון אונטעשםיצונג באקומען זײ

 בירגערליכע קאנםערװאטיװע די םץ אפילו אינםעליגענץ.
^נג. גארװעגישע די עלעמענםען•  לאנ־ אין איז װאם רעג

 גאנ־ דעם פון אונםערשםיצוגג די זיך הינםער האם דאן,
 מײאר דעם םון רעגירונג די װעז צײם דער אין פאלק, צען

 פאר־ איז נאצים. די געשאםען האבען עם ױאם קװיסליגג,
 דער םון פארדינםט אײטגיגער דער אלעמען. פון אכםעם

 האם זי װאם דעם, איז גאר דטטעשבא רעגירונג דאזיגער
 קעגעז גאצים, די קעגען פאלק גאגצע דאם געאײניגם

לאנד• דער פון םױם־פײנם דעם
 פון בעסער װערם אפאזיציע דער פון אײגיגקײט די

 אוםלעגאלע די װאס פאקם, דעם דח־ן־ יזעןנאוו אלץ
 װאם גארװעגיע), פרײע (די נארגע״ פריע .דעט צײםונג

 פארשירײ־ אזא באקוםעז האם רעגעלפעםי^ דערשײגם
 קײנע חײנם ביז געהאס נים האם עם װעלמ םוג^

טער איז צײטוסג נארװעגישע לעבאלע  דער םון מנ
 ארמ־ נארװעגישע די שטעהען װיז־עו־שמנד־מװעגונג

מן .וחנלמנ טער־ימקמס ײדי ס ר גרעסטזװ■ חװ־ סים מ
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 אומאפהעגגיקײם. און זעלבסםשטענדיגקײם זייער ענערגיע
 האפענונג ׳װאקסעגדע די און מלחמה דייטש־רוסישע די

 נארװעגיע אין איגװאזיע ענגלישע מיליטערישע א אויף
 שטימוגגען אפאזיציאנעלע די פארשטארקט זעהר האבען

 אין ארבײםער שיף־בוי די פון סטרייק דער לאנד. אין
 האט םעפטעמבער טען9 דעם םון אסלא) (נעבען אקער

 דער שםימונגען. דאזיגע די אויסגעדריקם בולט׳סטען אם
 דערקלערט האט טערבאװען רײכס־קאמיסאר נאציסטישער

 םפע־ א דורך און באלאגערונגם־צושםאנד א מארגען אויף
 באקאגםע צוױי טויט צום פאראורטײלם געריכט ציעלען

 װיקםטרעם, ראף און האנםטײן היגא :פירער ארבעםער
 פאראורטיילט געװארען זײנען ארבעטער־פירער אנדערע

 מארד־ דאזיגע די געפענגעניס. לעבענם־לענגליכען צו
 פראטעסט אומגעהויערען אן ארויסגעדופען האט ױסטיץ

 אין אויך אריבערגעװארפען זיך האט וואם נארװעגיע, אין
 צו־ איצט קעמפטי װאס פינלאנד, אין אםילו איז שװעדעז

 אז זיכער, ס׳איז רוסלאנד. געגען היטלער׳ן מיט זאמען
 די אפקאסטען טייער װעט דערמארדעטע די פון בלוט די

מערדער. נאציסטישע
פאטריארכאלישע רוהיגע, דאזיגע די האלאנד. )3

 איז באפעלקערונג באזונדער־פלעגמאטישער א מיט לאנד
 גע־ פארװאנדעלט נאצי־אינוואזיע דער פון רעזולםאט אין

 אײזערנער אן מיט קעמפם װאס לאנד, א אין ווארען
 אונטער־ די קעגען מוט םעםטען א און אנטשלאסענקײט

 םאלגענדעם דערצעהלט האלאנד םון באריכם א דריקער.
םון װידערשטאנד איעהייםליכער ״דער דעם: וועגען

 גע־ נים קאן באםעלקערונג האלענדישער גאנצער דער
 געלט־שטראפען. גרויסע די דורך ניט ווערען בראכען

 גרױסע א םארהאסטונגען. און רעפרעסיעם די מיט ניט
 האבען שטאט־פארוואלטונגען ־אלענדישע די פון צאל

 פאר שםראפען אלם גולדען מיליאנען םילע אױסגעצאלם
 זיכערקיים דער םון םארלעצונגען און סאבאםאזש־אקטען

 מענער באקאגטע מויזענטער אקופאציע־ארמעי. דער םץ
 םאראור־ אלם אדער משכנות״ ״לעבעדיגע אלם זיצעז

 קאג־ און געםענגענישען די אין געריכםען דורך םיילםע
 פילע באאממע, װידערשפעניגםםע צענםראציע־לאגערען.

 דיערע פארלארען האבען אנדערע און בדרגמײסטערס
 בא־ צו אקופאציע־מאכט דער פון פרואווען אלע שםעלעס,

 האבען נאצים האלענדישע די םאר אײנפלום אן קומען
 םארשפרייםונג און דערשיגען דאם אײנגעגעבען. ניט זיד
טאג״. פון וואקסט פובליקאציעם אומלעגאלע די פון

האלענדי־ דער םון שטריך כאראקםעריםםישער א
 האלענ־ די וואס דעם, אין באשטעהם װידערשטאנד שער
 קעגען ענערגיע גרעסםער דער מיט ארוים םרעםען דער
 אפיציעל־באשטימטע די קעגען אדן אידען־געיעג דעם

 אזוי וױ רעכםלאזיגקײט. אידישער דער םון דורכפירונג
 םון אײנער געשילדערט האט לאנד, אין פאר קומט דאס

 מאקס האל^נד, אין געבעלס׳ען םון הויפט־אגענטען די
 די״ :אויגוםט סוף ®ץ ראדיא־רעדע א אױ בליאקציזשע

 וואר־ האלאנד אין האט — געזאגט ער זזאט — מלחמה
 די אז געבראכט, צעשטערונגען גענוג ניט שיינליך

 האלםען זיי וואו םארשטעוזן, אנהויבען זאלען האלענדער
 ווארםען עראפלאנען ענגלישע די ווען װעלם. דער אין

 מענשען זיד זאמלעז שםעט, אוגזערע אויף באמבעס
 באגײסםעתנג אויס דריקען און צעשםערונגען די לעבען

 פריינד... ענגלישע זייערע םון דערםאלג נײעם דעם פאר
 איז װאס הילםם־םאנד, דעם םאבאטאזשירען האלענדער די

 נאצײאיינריכםונג. א איז ער וױיל באשטימם, זײ פאר
 און ענגלאנד שלעכם. איז מאכען דייטשען די וואם אלץ.

 דייטלי־ םעלערעױ. אלע םיז םרײ אבער זײנען אמעריקע
 נאצי־אגענט, דאזיגער דער געמאכם האם דאס וױ כער׳

 די איבערגעבען געקאנם נים אפאזיציאנער קײן װאלם
םאלק. האלענדישען דעם םון שםימונג אמת׳ע
 די האבען חדשים לעצשע די פאר פראגקרײו. )4

 שיכטען םארשידענע די אין שטימונגען אםאזיציאנעלע
 שוואוגג, גרויםען אזא אסנענומען םאלק פראנצויזישען םון
 װירקליכער א װעגען ריידען שוין מען קאן איצט אז

 םיל אױםגעשטאנען זײנען עם װידערשטאגד־באוועגונג.
 אומ־ ארױס ם׳געהען ארגאניזאציעם. אומלעגאלע צאליגע
 פלוג־בלעםלאך. םארשפריים מען צײטומען. לעגאלע

 פמ װענם די אויף דערשײנען אויםרופען רעװאלוציאנערע
 אפםער אלץ און דערםער. און שטעט די איז הייזער די

מז  דעמןמסםרא־ — :םהאםען״ די.דירעקםע אז זיד הוי
 ענער־ באזמדערם װ. אז. א, םםרײקען סאנאסאזש, ציעם,

 גערופענער אזױ דער אין קאמף דאזיגער דער איז גיש
 דעם אין ד. צפידפראנקרײד, אץ זאגע״ ״פארבאםענער

 דאזיגען דעם אין גרעגת. בעלגישער דער לעבזמ געבים
האם װאם געבים, אינדזםםריעלען כאפעלקערטען געדיכט

 m M A M *--------*------------— ----A A I M M  i k M •  M M  • k M M  PfV• באזדנדער דך פילס קריג# פון געליםען פיל זעחר
ר און דייםשען די פון דדדק דער מ ר ן פדיד וױז ת  ןזױ ו
ארבײםער־קלאם. דעם r« געגען־דרוק דער אדברקעבאס
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 די אמ זיך געפינם באװעגונג דער פון םירערשאפט די
 ײניא־ די בײ און גרוםען סאציאליםטישע די פון הענט

 בערג די בײ סםעציעל ארבײטער, ניסםיש־ארגאניזירטזנ
 שוין איז מען טעקסטיל־ארבעטער. די און ארבעטער

 אין מאל צוױי ארויס לאזט מען אז ווײט. אזוי דערגאנגען
 אומ־ אװעקגעשטעלטע גוט זעהר א רעגעלמצסיג חודש

 זיך ברײט לאנגזאם צייטונג. סאציאליסםישע לעגאלע
 באװעגונג סאציאליםטישע רעדוןילוציאנערע די אויס

 אין געבים. פראגצויזישע אקופירטע גאנצע דאס איבער
 דער אין אנטײל טיכטיגען א נעמען באצירק פאריזער

 אנגע* און ארבעטער די ארבעטער, מעטאל די באװעגונג
 די אויד און מלוכה־אונםערנעמונגען די פון שטעלםע

מלוכה־באאמטע•
 ױני־ דער מיט געקומען איז וואס דעפרעסיע, די

 שוין טײל גרעםטען צום איז ,1940 פון קאטאסמראפע
 פון אײנפלום דעם אונטער געװארען. איבערגעװאונדען

 געקומען װידער איז מאםען־שטימונגען אפאזיציאנעלע די
 געװערקשאפטם־ פראנצויזישע זעלבסםשטענדיגע די זיך צו

 װידער זיך האט פארטײ םאציאליםטישע די באװעגונג.
 ױני איז קאנגרעס געהײמען דעם אויף קאנסטיטזאירט

 האנד אין האנד ארבעטעז ױגיאנס קאטוילישע די .1941
 און בירגערליכע די אין אויך סאציאליםטישע. די םיט

 ענדע־ געװיםע א שוין מען באמערקט קרייזען פױערישע
 מלחמה׳ דייטש־רוםישער דער םון אנהויב דעם נאך תנג.

 זייער םירען צו אויפגעהערט קאמוױסםען די האבען
 זוכען צו אנגעהויבען און שפאלטוגגס־פאליטיק שעדליכע

ױידערשטאנד־באװעגונג. דער צו דערנענטערונג א
 אין זיך געםינט באװעגונג דער פון צענטער דער

 רױב־װירטשאפט דער וואו פראנקרייך, אקופירטער דער
 אירע מיט מאכט דײטשער דער םון טעראר דער און

 מים משכנות, לעבעדיגע די מיט טאסעךפערהאפטוגגעז׳
 םיז שטימונג די דערפירט האגעז טריגס־גצריכטצז די

 דאנען םון שטזפע. אויםגערעגטער אן זעהר צו פאלק
 ״נים־אקופיר־ דער איבער באוועגונג די זיך פארשםריים

 עם וואו וױשײםראנקרייך, די אויף םראנקרײך, םער״
 דאר״ פעטעגס, די היטלערס־קרעאטורעז׳ די רעגירען

 P® זאמלונג די פאר קוםט דא אויד אנדערע. אמ לאגם
 װידערשטאנד־באוועגונג, סראגצױזישער דער סון כוחות די

 פראג־ זײנע און היםלער׳עז געגעז געריכסעט איז װאס
 און רײף שוין דא איז אלץ נים .גאאױלײםערס״. צויזישע

 ״קינדער־ סילע אויך באמערקבאר ס׳זיינען קלאר.
 באװע־ רעוואלוציאנערער ױגגער דער פץ קראנקהײטען״

 אבעי איבערגעוואונדעז, גאך דין דארסען װאם גונג.
 זיך האם םאלק פראנצױזישער nyn :זיכער איז זאן־ אײן

 זעהר שפילען וועם און שםימונג יאוש זײן םון באםרײם
 דער םח שעה די קומען וועט עם װלן ראלע וױכםיגע א

פאשיזם. את נאציזם דעם מים אירעכענוגג ןגטגילםיגער
אויספירען אײניגע

 זיד ניט אומ דערלויבס פלאץ אין מאנגעל דער
 אויף :לענדעד אקויירםע אגדערע די אויף אפצושםעלעז

 אױף ארבעםער־באװעגונג, שםארקער איר םיס בסמיע
 סראדיציע רעוואלוציאנערער אלטעד איר םים פוילען

 אידי־ די צוױשען באוועגונג אומלעגאלער שםארקער אח
 די װאו ױגאסלאװימ. אויף ארבעםער, ■וילישע און שע

 קאמף באוואםענטען העלדישען אזא טירען פאלקם־מאםעז
 אוםע־ םאשיםםעז. איטאליענישע די און גאצים די געגען

 םץ שװאונג םעכםיגען א םון נילד א אויף שםעהט םום
 אונטער־ אץ פארשקלאפטע די אין באװעגונגען פאלקס די

 בילד׳ בונםער פארשידענארםיגער, א לעגדער, דדיקםע
 די סון פארםײלונג די און באדיגגונגען די װײל —

 אזױ דמעז לענדער אײנצעלנע די אק כוחות םאציאלע
 אלע די סאר געמײנזאם איז איינם אבער פארשידען.

 םיליאנעז םילע די סון וױלעז פעכםיגער nyn לענדער:
 nyn םיט צחאםעז דערגרייכען צו מענשעז אוגםערדריקסע

 און ײחיימדט פאליםישפ די אױך ■רײחײם נאציאנאלמר
 באדיגגוג־ סאציאלע די פון פאדבעסעדונג םיפע א אױך
 שםאדקער װאם געגעדז־ת^ א ארױס רופם דתק געז.
oy איז nyn װעט דיקטאםור, חיםלער׳ם סון דרוק 

 yn* סןמיאלע די און גאציאגאלע די דיז שםאדקער אלץ
 די איז אױסברעכעז װעט אסװ באװעגונג, וזיליאחמער!

 אריבער־ זיך זי װעם דארטעז פון און לעגדער אקופידםע
דײםסזלאנד. אין אויך טראגעז

 דסר :װערען דערםילט דארף אבער באדינגונג אײן
 דסרפירם אדץ פאר פרימר דארף היטלפרין גסגען פאמף

 מיטלסן. אלס מים און אחאםסן אלס אױף םוף ביזץ וופרמן
ך דאז׳ נאר ז י ו  ימש רץזדסלע טון מילח עמיליטאריש ו
 ,א די אױפשםעחן װןלןן פעטט< און זיגעד שויז זיץ

 זײ ןלןןװ קאםןי ייער יסמ איז ^לקצי זקט?מדדרי
 םענשען דעם וון װעלזז די באטרײען אנםגילםיג חעלפעז

a דנזגאסצאי■אלקנד־ און r m:

דער פון ספײטםענט פינאנציןןלען דעם לוים 9 לאסאל פון הוצאות די
אינםערנעשאנןןל*)

ײ ־ין ש , דז ן ר ע פ ל א ה
לאקאל פון מיםגליד

״גערעכטיג* דזשולײ־נומער דעם יט ^
;▼ I ,מיטגליד יעדער האט ,1941 קײט״

שטארקער און גרויסער אונזער פח :\
 גארמענט לײדים ״אינטערגעשאנאל |

בײ־ א באקומען ױניאן״ װאירקערס
 סטײטמענט פינאנציעלען דעם לאגע

 טען31 ביז יאנואר טען1 דעם פון
 גרויסער אונזער פון אײנער אלם און .1940 דעצעמבער,

 בין — !ירבו כן — מיטגלידער 270,000 פון משפהה
 געשריבען איז װאס אלעס אז מײנונג, דער מיט איך
 אינטערנעשאנאל דער פון באריכט פינאנציעלען דעם איז
 אבער אײנצעלהײטען, אגגעגעבענע אלע אין אמת איז

 א יעדער אויך האט סטײטמענט עפענטליכער אן אלם
 גאנ־ א אלם םײ רעפארט דעם װעגען עפעגטליך רעכם

 א ארויסצוזאגען פוגקטען אײגצעלנע װעגען אדער צען
מײגונג.

 רע־ דעם פון עצה גוטע די פאלגען אויך ױיל איך
:אז זאגט, וואם ״גערעכטיגקײטי, דער םון דאקםאר

 מאטעראטיקס אין למדן קײן דין נישט דארף ״מען
 בוכ־ קײן געלערענט האבען ניט אםילו דארף מען און

 מיט ציםערעז רייהען לאנגע די לײענען צו האלטעריע
 או־ן אנגעפילט איז באריכט פינאנציעלער דער װעלכע

 הא־ בלויז דארף מען זיי. אין םאנאנדערצוקאיבען זיד
שרעקעך. גישט זיד איז געדולד ביסעלע א נען

 איד האב בוכהאלטער, קית גישט בין איד הגם און
 שטודירט געדולד מיט און מיה די גענומען טאקע מיר
 ביי געוױינליך וױ אבער, רעפארם. םינאנציעלען דעם

 וואם באריכט א מיט טאן צו מ׳האט וואו םאלען אזעלכע
 טעטיג־ םינאנציעלע םך א לויט צונויסגעשטעלם איז

 װי דעם נאך איז לאקאלען, פארשיידןינע די םון קייטען
 האב רעםארם, גאנצען דעם איבערגעקוקט גום האב איך
 טייל דעם צוגלידערען צו מיה מעהר געגעבען זיך איך
 לאקאל, מיין צו שייכות א האט וואם רעפארט, דעם םון
.9 לאקאל צו

 װי זעהן צו ערשטענס, אורזאכען. צוױי צוליב
 אח אייעאמען די מיטגלידערשאםט, די איז עם גרױם

 צוױי־ אוץ, לאקאל; באטרעםענדעז דעס םמ אויסגאבעז
 מיםגלי־ דער מיט עס םארגלייכעז פרובירען צו םעגם,

 לא* אגדערע םון אױםגאבעז אמ אײננאמע דערשאםם,
 לא־ מיט מיר, זאגען — םרײד זעלבען דעם איז קאלס
.117 קאל

אפטײ־ דער אין רעכענען אביסעלע נאך און
 װערם עם װאו רעפארט פינאנציעלען דעם םון לוגג

 איד האב ,9 לאקאל װעגען באריכט דער איבערגעגעבען
 קלאוק־םיגי־ אונזער אז אויםגעםונען דארםען

 איינגעצאלט 1940 יאר דעם אין האט 9 לאיןאל שערם
 די אינםערנעשאנאל דער «ו צאלוגג פער־קעפיםא אלס

 םאר באםרעםט דאס דאלאר. 27^81.70 ®ח םומע
 אץ האט 117 לאקאל םימנלידער. גוםשטײענדע 3537
 צאלוגג ■ער־קעפיםא די אײגגעצאלם ציים זעלבער דער

 דאלאר״ 69.269.25 פון סומע די איגטערנעשאנאל דער צו
 מיםגליחגר. גוםשטײענדע 8881 פאר באםרעפם װאס
 הכנםח די אז אוים, בםילא שיק קומם דעם לוים

 אייננאמע די וױ קלענער םך א איז 9 לאקאל דעם ®מ
.117 לאקאל דעם םון

אויס־ די צו קוםט עס װען אז םיר, זעחען דאך
 איםײלוגעז אײגיגע אין זײ זימעז 9 לאקאל ®ח גאגעז

 אזוי כמעט אנדערע אין און גרעםערע םך א (תבריקען)
117 לאקאל פיז אױסגאבעז די וױ גרױם

 איך װעל נאהױאטונג, סיין באשםעסיגעז צו אום
 בא־ פיגאנציעלעז דעם פח אויםצוגען עםליכע ברעמען

— רינם.
אפיס־ קלעריקאל ן םאר םאלארים די זײנעז אט

 ; $10,145.80 — 117 לאקאל ®ח : 1940 סאר סםעף
410^02.60 — 9 לאקאל

 עקסיעגסעם, אינםםאלײשאן און עלעקשאן פאר
 לאקאל :דעלעגאטעז קאנװענשאז און אפיםערט לאקאל

43,70a76 — 9 לאקאל ;$2,594£1 — 117

אױ־ ארטיקעל חנר את גלאץ אין סאנגמד אויס •]
 .גמרסכםיג־ 1נוםפרס צורי למצםע די אין גפבלימנן םסז

צײס אין נזאל אלמ אבסר את ראנס9 די קײם״.

 עקס־ קלענערע (פארשײדענע ״מיםעלײױאם״ פאר
— 9 לאקאל ; $1,929.18 — 117 לאקאל :פענסעס)

$3,309.62.
 באשלוס זײן דורכגעםירט 9 לאקאל אונזער װאלט

 מעמבערס די צו רעפארט פינאנציעלען א געגעבען און
 ווערם עס אזוי װי אײנצעלהײטען אין אגגעװיזען און

 די פאר װאלט סומען, אגגעגעבען די פון םך־הכל דער
 פארשטענדליכער און לײכטער םך א געװען מיטגלידער

 ׳איצם איז עם װי אזוי אבער באריכט. גאנצער דער
 אינטערנע• דער פון םטײטמענט פינאנציעלער דער איז

 א געפינען קענען מיר װאו קװעלע אײנציגע די שאנאל
 אונזער פון אױסגאבען און אײננאמען די פון רעכעגונג

 נאר אײנצעלהײטען, אן אויד דארט און — 9 לאקאל
 אזוי װי חידוש, א מיר איז דעריבער סך־הכל׳ען. בלויז
 5344 מיט האט װעלכער 9 לאקאל אונזער װאס קומט

 אסערייטארס דער ױי װעניגער מעמבערם גוטשטײענדע
 וואס פער־קעפיטא), אײנגעצאלטע די (לויט 117 לאקאל

 םון אײגנאמען די אז זעלבסטפארשטענדליד מײנט דאם
 זאל — קלענערע׳ םיל אזױ אויף זײנען לאקאל אוגזער
 אויםגערעכענםע די אין װי אויסגאבען אזוינע האבען

! ? רובריקען
 ״מיסע־ רובריק דער אונםער גראד זאל וואס פאר
 ווע־ עם וואו אפטײלונג דער אין הײםט דאם לײניאם״,

 אויס־ װיכטיגע נים קלײנע, עםעם צוגויפגעשטעלט רען
 װלן איבעדהויפס ? גרויסע אזא זײן חוצאה די גאבעז,

 אן אױםגאבען, וױכטיגע אלע אז באטראכט, אין מ׳נעמט
 פזנקציאנירען, געקענט ניט וואלט לאקאל דער וועלכע
 בא־ אנגעגעבען רעפארט םינאנציעלען דעם אין דינען

? זונדער
 קלע־ דעם םאר אויסגאבען די מים איז זעלבע דאס

 גרע־ א אז מחײב, איז שכל דער אםים־סטעף. ריקאל
 אםיס־ מער האם מעמבערס מער מיט לאקאל םערער
 וױ מער לאסטען דארף ארבעט דאזיגע די און ארבעם

 דעד מעמבערס. װעניגער מיט לאקאל קלענערער א
 ״ביזנעס״ קלענערע א אז ביזנעם־כלל. אנערקענםער

 פאר גילטיג זײן אױך דאך דארף הוצאות, קלעגערע האם
לאקאל. אונזער

לא־ פינישערם קלאוק דעם וועגען דאם זאגען מיר
 םאר־ אנדערע זאלעז לאקאלען אנדערע וועגען קאל.

 קלאוק־םינישזנרס, מיר, ארויסזאגען• זיד אינםערעסירםע
 אץ סארדינערם גרויםע גאר די סון גישם דאך דינען

 זײס זיןי געפינט 9 לאקאל אוגזער »ז און םרײד״ אונזער
 שוועוײגקײטעז פיגאנציעלע גרויםע אין יארען עםליכע

 א אװעק ניס במעט געהם יאהר עםליכע לעצםע די און
ר צו קומעז ניט זאל אדמיגיסטראציע די »ז םעזאז  ת

 די מאהלט חנמאלט אח םעקם, א נאך מיםגלידערשפאט
 די מים בילד א מעמבערס די םאר אדמיגיםםראציע

 פאדא װאם אין דערצײלט וואס םארבעז, שווארצםטע
 גןך 9 לאקאל אונזער לאגע םיגאנציעלער געדדיקטער

 ןס װען װאם עם, קומם וױ :זיד פרעגט — זיד׳ פינט
 אדמיניםםראציע n םארגעםם אױסגאבעז מאכען גו הומם
 טאלפ אלײן n וואם בילד שװארץ־געסאלענעם דעם

לאקאל! אונזער ®ת צושםאנד םיגאגציעלעז דעם װעגעז
זײ־ אויםגאבעז ״םיםעלימיאם״ די אז זײן, קעז עס

 גוצליכע און וױכםימ ועחר פאר געוואחיז געמאכט מנז
 ארגאגיזא־ דעטאקראםיש־געםירםע אין אבער צװעקען.

 אױםגאמז געסאכם װערען עם װען אז זיד׳ פיחרם ציעס
 מעםבעדם די דיגעז דאלאר, 8,309.62 וױ סומע אזא םון
 דערפון, וױםען «ו בארעכםיגם ארגאגיזאציע דער פיז
 סײ־ זײער ארויםזאגען קענען זאלעז םעםבערס די אום
 «דןד גויםיגע אלע טאקע זײנזװ אויסגאמז די צי נונג
נים.

 איז עם גױטיג וױ פארשטעח און איד װײם »ײד
 די קױייעז ״זיך מעז זאל פרעסםיזש צוליב אז אמאל,
 סײ געשעחט דאם שסעחף. זאל פארב די כדי באקעז׳

 אדגאנמאזיאנם־לצ־ אין סײ און לעמז יריײאטעז איז
 יוז םײל « איז *ז גישט, איחר דענקם «י אבעי מן.

 ביסצא א שײז איחר האס אויםממן אגגעגעמגע די
קןן די געקנײפם פיל צו  דאם און לאקאל? «נ׳ם מ

ס די «ז חזז־. םימם ד מ ם  לייחמ, דצדפון װצלצן מ
 מד דארמן דאך־ סיר ימלצז עמצד,פפדיהעו-ש חײל,

ז ע ל ס! די מ ל בי
$ד בײ אױסגאמו .מימלײגיאס״ די זײגיז

, מ. ע ו או u ם ײ ז ►> 1941 נ

םשדרםשילן נאו רעגירונג ענגלישער דער אין מענש בעוזין-ורכטיגסטעו ערנסט
 טשוירטשיל׳ס װינסטאן בעװין, רנםט

 זינם מיגיסטער און האנט״ ״רעכטע
היט־ איבער זיג א אז האלט, ,1940
 אנהויב דער זײן ערשם װעט לער׳ן

ענג־ אין געשעענישען װיכטיגע פון
 װעם אז־און־פאר־זיך זיג דער לאנד.

 װעם עם זאך׳ פארענדיגטע א זײן ניט
 װערען געבויט װעט עם װעלכען אויף פונדאמענט דער זײן

 און יסודות סאציאלע ױשר׳דיגע אויף ענגלאנד, נײע א
 דץ האבען װעט ארבעט װאס מענש דער װעלכער -,אין

 פוג׳ם םײל בארעכטיגטען זײן און אנערקענונג פארדינטע
לאנד. פון רייכטום

 םאליד מעכטיג איז און אלט יאר 57 איז בעװין
 אויםער־ דין טראץ אז איז, אמת דער אבער געבויט.

 עמ־ סך א װי בעװין, איז אויסזען, שטארקען געװײנליך
 די און פיזיש, דעליקאטער זײער א מענשען׳ פינדליכע

 אונטער גראבען מיניסטערױם אין זײנע שעה׳ן אײניגע
 פאליטישענם אפילו נאר ארבעטער, נאר ניט געזונט. זיין
 טשויר־ איז בעװין אז האלטען, פארטײען אנדערע פון

 צו־ זיך װעט טשוירטשיל װען ױרש. לאגישער טשיל׳ם
פרעמיער. װערען בעװין װעט ריקציען

 געװײנליכען אין פאליטישען קײז ניט איז בעװין
 אויפן געװארען באשםימט איז ער בעת ווארט. פדן זין

 מיט־ קײן געװען ניט אפילו ער איז פאםטען, איצטיגען
 אומ־ דער געװען איז ער אבער פארלאמענט, פון גליד

 בא־ ארבעטער ענגלישער דער פון ״צאר״ אפיציעלער
 מעכ־ דער פון םעקרעטאר גענעראל זײענדיג װעגונג,
ימיאז׳ זואירקערם דזשעגעראל און טראגטפארט טיגער

װעלט. דער אויף ױגיאן טרייד גרעסטע די
םענאמע־ א מערקװירדיגער, א איז אויפשםײג דין

 סאמע די אין ארבעטער אלם ער האם אנגעהויבען נאלער.
 ער נאר װאו םאג, צו הײנט אינגעל־יארען. צארםסטע

 קול. מעכטיג זײן דערהערט מען נאר װי זיך, באװייזט
 אויף קוקט מען און פנימ׳ער און קעפ אוים זיך דרייען

 ליב• מיט גײגעריגקייט, מיט באוואונדערוגג, מיט אים
 אדמי־ אויםגעלוױינליכע מים געבעגשט איז ער שאסם.

 אױם שםארק זיך צייכענם אץ פעהיגקײטען ניסטראטױוע
 שכל־ רעדט ער באלעבאטים, מיט אונטערהאנדלוגגען בײ

 וואם אוים ער םירט דערבײ און מױשב׳דיג הישר׳דיג.
 בײ געמאכט באליבם דורכדעם זיך האט ער װיל. ער

באםעלקערונג. עגגלישער דער פון שיכטען אלע
באוועגונג. ארבעטער דער אין פיאנער א בעװין,

 נים םארגאנגענהײם. ראמאנטישע א זיד הינםער האם
 פיאנערען יענע םון לעבעז דאס װי ראמאנםיש װײניגער

 די אין באזעצט זיך האבען װאס האנדעל. ענגלישען פון
 ענגלישער דער םון װיגקלען ײילדםטע און װייטסטע

 אינטע־ לעבען זײן אבער איז באזוגדערם אימפעריע.
 געווארען מאםיװירם נים איז עס וואם דערפאר, רעסאנם

 אײנגעשיאגט האט ער געלם. מאכען צו לוסט דער םון
 אויםערגע־ זײן פעחיגקײטען, נאםירליכע גרויסע זײנע

העלפען צו — ציל אײנציגען איין םאר ענערגיע וױינליכע

 קיי ״א קלײגיגקײם, א לאקאלען גרױסע רײכע דערע
 ״מיםעלײניאם׳־אױם־ די פון םוםע די אבער שפיי״• און

 8 םמש גרויםע. א up שוין איז 9 לאקאל םון גאבען
 װען איבערחױפט םעםבערם. אונזערע פאר פארסעגעז *

 קלענערע סיגדערוױכםיגע, פאר זײגען אױסגאבען די
 דער אונםער באהאלםעז זײ מ׳קען װאם אױסגאבען,
 גװאלדיג א םומע די איז ,״סיםעלײניאס״. אפםײלונג

 אונזער ®מ צדשטאנד פינאנניעלען דעם לױט גרױסע.
 די פון לאגע רמאמעריעלע דער לױט און 9 לאקאל

 דורכשנים אין פארדינען װעלכע מעמבערם, אײגצעלנע
 גרעםערע אנדערע פח מעםבערס די װי וחמיגער ®ד «

 איז — םרײד, אוגזער אין לאקאלען שםארקערע און
מר זײניז אתזצדע מעסבערם די אז נים, ספק קײז  זי

 מ־ זאלעז ״םיסעלײגיאס״־אױסגאבעז די אז דעדפאר,
 פח הונאות די אױך אז און בײז, ביז׳ז װערעז שניםעז
 װערען. רעדוצירט תילעז תבריקןן אנדערע זםליכע

 די פון םעקםעם די געװארען טעגליך װאלם אתם יײי
צײם׳ חװ־ םים אפשו־, און פארקלענערעז «ו ממבעדס

____ זײ. אחז סקיטצןאױ גאנמן ייז
״פי־ יי װאו אדגאגיזאציע, דעפאקראםישע א אלס

 אן אמ תפירטזף, די ®ח מאנדאט זײעד־ באקימז יעד
 ;איחר פאר זאך גױטימ און געזונטן t קריםיק ותסםע

■ײגוסנ. «ײן ארױסגעזאגט ד$ »יד ח$ב זיז דןם יץ ימ

סוירוױס״^ פרעם .בריטיש דער פון וצוגעשיקט

 סטא־ געזעלשאפטליכען און עקאנאמישען דעם העכערען
ארבעטערטום. ענגלישען פון טוס

 אין דערפעל קלײןי א װינספארד, אין געבוירען
 פארדינען אלײן גענומען בעװין האט םאמערסעםשי^

 ערשטער זײן געװען. אלט יאר צען קוים איז ער װען
 אבער פארם, שכנות׳דיגער א אויף געװען איז דזשאב

 שטי־ א אװעק געהאלטען. ניט לאנג דארט זיך האט ער
 א פארלאנגט אינגעל ־יאריגע10 דאם האט צײט קעל

 דער פאר געװארען אפגעזאגט גלײך איז און העכערונג
 א געקראגען אינגיכען אבער האש ער חוצפה. דאזיגער

פארם. אנדער אן אויף דזשאב בעסערען
ארבע־ געגאנגען ױגג אזוי איז ער וואס דעם םראץ

 צום לײדענשאפט אזא געהאט בעװיז אבער האט ט־ען,
 א געלײענט פלײסיג שויז האם ער אז װיםעז, און לערנען
 םאר־ ארבעט, דער נאך אװענט, אין פלעגט או־ן צײטונג
 שכנות׳דיגע און באלעבאם זײן פאר גאזעטען די לייענען

 באלעבאם בײם פארזאמלען זיך פלעגען װאם פארמער,
 די הערען און רכילות רעדען טײ׳ טדינקען צו זײנעם
 פאר־ די םארמערס די פאר לייענענדיג נייעסען. לעצטע

 צו־ בעװין האט צייטונג אין באריכטען לאמענטארישע
 אבער לייענם, ער װאס גענוי פארשטאנעז ניט ערשט

 באדייט דעם כאפען אנגעהױבען ער האט צײט דער מיט
 דאזיגען דעם אין האט, און באריכםען סרוקענע די םון

 דער םון ?אמף דעם באנלגוען אנגעזזדיבעך דלסעד, ידנגען
 חלק גערעכםען מער א פאר ארבעטערשאםם ענגלישער

 ברים־ קײן אװעק איז ער רייכטיקער. ענגלאגד׳ם אין
 ארבע־ םארשידענע ביי געארבעט דארט האט און טאל
 ״םײלם־ א האםעל, א אין שיק־אינגעל א געװעז איז טען,

טראמװײ. א אויף קאנדוקטאר א און קראם א אין מאז״
נאך. ױעערמאן אלם ארױםגעװיזען, האם בעװין

 ארבעםער און פאליטישע אין אינםערעס שארסםםעז דעם
 — װאגען זיין אפשסעלען געקאנט האם ער םראגען.

 אפ־ זיד איז — ביר צעפירט האט ער בעת שפעטער,
 אז זיך, םארשטיים ראג. א אויף רעדעס הערען שטעלען

 געםעלען. נים זמן בםול דאזיגער דער איז באלעבאם דעם
 חד פאליםישע הערען אױף צייט פטר׳ן סלעגם בעװיז
ביר. פעסער מער וואם צעםירען צו אנשםאט דעם׳

 אח האפען*ארבעטער מיט גע׳חבר׳ט זיד האט ער
 איז ער אז װיסען. געלאזם םאג שיינעם איין איז האם

 בעת בריםםאל. אין קאונםיל סיםי םארן קאנדידאם א
 גלײכ־ אבער ער האם זיך, םאר קאמפיינעװעם חאט ער

א נאד צײםיג  שײנעם אײן אין ביר. פעםער *עסירם א
 צוצוהערעז זיד װאגעז דעם אפגעשםעלם ער האט םאג

 געהאלטעז• האם געגעז״קאנדידאם דער װאס רעדע א צו
מז האט געגנער דער  צעקריפעלם און צעז־רײט אינגאנ
 םריער. אװענט אן םיט געזאגט האם בעװין ױאם דאס

 געםאכם גיט האט ער אױפגעכראכם׳ עם האט בעדוע׳ען
 געגנער אויסן געט$ן װארף א זיך שחיות, לאנגע קײן
 צװי־ ארבעםער די ױאםער. r»ארײגגעװארםעז אים את

 סאלידע מער די אבער געפעלען, עם איז עולם שען
מרכגעפאלען. איז געװק און גיט םענשען
גע־ זיך אין נאך האט און אינגעל א געווען איז ער

שטיק. איגגעלשע האט
 דאק־ לאנדאנער פונט םירער םילעם׳ בעז אבער

n 1889 איו םםרײק r. אץ יאטענמז םד א דערזען חאט 
 קלײ־ א געשאםעז אים פאר האם און בעװיז יונגימען

עי איז יאםםעז נעם  אט האפען־ארבעםער. פת יוני» י
 שרים ערשםער דער געווען איז פאםטען דאזיגער דער
 פאר ארױםגעװיזען זיך האם ער קאריערע• דיז אין

 עגגלישער דער פון םםראםעגעז גתיםע די פון אימעם
 די געגרינדעט ער חאט ־up 26 צו באװעגונג. ארבעםער
 דערוױילם את ער ארבעםסלאזע. pc ירגקמ בריםםאל
 האם אבער יונקח׳ דער ps םעקרעםאר דער געװארען

n פמף שכיײו^ קייץ מקחוגען גים r ,א צײםp דאם 
n מאגערצ פיגף געװעז זײגען r, האט u געתאלטען זיך 

 מער ןןגגעזזומעלם אדץ װגיזז דןךמער דער מיט
 *m ןגגלישעו nynynis איז עס nysyprt וױ פארתג

 מים קוזינזח העלםם דצרפאוױגג יןגע בעסס׳מיניםםזנ^
יאםםען. איצסיגןח אױפן C73ny pn דערפאלג
ױסמבחמן, חאט װןלם־קוײג njwrnj yn ימז א

P• טװיצקוצקמ nrt p• םיםגליד s מװ«ן מוזין איז

 גלייך איז ער פעדעריישאן. װאירקערס טראנספארט דער
 קאםיםיעם רעגירונגם װיכטיגע אויף געװארעז באשטימט

 אנדעוז און פארט־ארבעם די ארגאניזירם האבען װאם
דינסטען. טראנספארט

 ארויס־ בעװין ױנגער דער האט 1918 יאר אין
 האט ער װען פעהיגקײט אויסערגעוױינליכע זײן געװיזען

 ארגא־ האט און ארגאניזירען. צו אונטערגענומען זיך
 טראנספארם פון פארבאנד אײן איז ױניאנס 45 ניזירט

 פיר געדויערט האט דאס ארבעטער. אלגעמײנע און
 אר־ דאזיגע די דורכגעפירט האט ער װען אבער יאר,

 גןײ ױניאנס דער געװארען ער איז ארבעט, גאניזאציע
 טויזענם 850 האט ױניאן דאזיגע די סעקרעטאר. געראל

דאלאר. מיליאן 4 פון רעזערװ־פאנד א און ארבעטער
ױניאן, דאזיגע די אויםגעבויט האט ער װי אופן דער

 סטרוק־ זעלבסטשטענדיגער א און רעכט אויטאנאמיע מיט
 באװיזען, האט ױניאן, אנגעשלאסענער יעדער פאר טור
 קאאר־ זעלטענעם א האט און וױיטזיכטיג איז בעװין אז

 ביז װעזען ױניאן דאס פארשטייט און טאלאנט, דינאציע
 געװארען געקרוינט גלײך איז ער דעטאלען. קלענסטע די
ראנג. ערשטען פון שטאטטמאן אינדוסטריעלער אן װי

 ווען און פאליטיק, קימ געהאם ליב ניט האט בעװין
 געווא־ זיינען נאכפאלגער זײנע און מעקדאנאלד ראמזעי

 געזאגם, בעװין האם ,1931 יאר אין קאנםערוואטיװ רען
 מיט חבר׳שאפט פון הענט״ די אפ זיך ״װאשט ער אז
 מים בלויז אפגעגעבען זיך האט ער פאליטישענס. די

 אגדערע, האם און באװעגונג ױניאן טרײד די שטארקען
 דער אויף שטעלען געוואלט גארניט ענינים, פאליטישע

טאג־ארדענונג.
מאכם, דער צו געקוםען דינען נאצים די אז אבער,

 נים קאנען םירער ארבעטער אז איינגעזען, בעװין האם
 מעקדאנאלד׳ם פאליטיק. םון אפצוםוײיסלען זיד פארגינעז

 םאר־ האם ענגלאנד אין פארטיי לייבאר דער אין ארם
 לענם• חשארדזש םאציאליסט nקריםםליכע nדע נומען
 n■ראצענטיגע הונדערם א געווען איז לענסבוסי בורי..

 שםעלם נאציזם וואם באגוײיפענדיג בעװין, פאסיפיסט.
 פארטײ nלײבא די אז ם,nגעםאדע האט פאר, זיך מים
 צו ווערט עס nyr*־• גאציזם געגען שריט נעמעז זאל

 nענגלענדע שםעnע די pt איעער געווען איז ער שפעט.
^nny םח nגעסא די איינגעזען האם וואס 'n^ אויף 
n 1935 איו קאנפערענץ בתיםאן פארםײ nלײבא דער r 
 דעם געגען געשםעלט זיך אליין nאײנע כמעט ער האט

 בןך האם ny נאכםאלגער. זײנע pk יnלענסבו אלםעז
cpn’ii שארפע אגגענומען האם װעלכע קאנםע^נץ, די 

 אן איז סאתואנדעלם זיד P* חןזאלוציעם אנםײנאצי
 םיליםאנםעז אגו^סײו *ן טיט באוועגומ nזיםלעrאגטי

פראגראם.
ny זיק סאתמדיגם האם ypn ״גיװ :תף םיםז 

סוף!) שמאמען א היםלע^ן (מאכם העל!״ nהיםלע
n אויף געוחמ איז בעוױן ^ ^  nyn א»nקאנפע־ טײ 

r:yn אײנ־ אים האם םשױממױל װען בונעםאוםח. אין 
 אק האם *ו־ *מעט. p® nמיניםםע אלם געלאדעז

pa n^n»a דדײםיג n r געגען געקעמםם אײנמאל ניט 
 ק^וד אלע די האם ny nw> יאליםים, םשיל׳סnםשוי
oyn אויסגyמyקם pnw pn po אמטעחגםזח די אין pa 

yג זזאבץן םתינד אז שפזגמ^ ם׳גגלאנדyפynגם 
 pra^pyw^ דוקא האט ny םארװאם םשיל'ן,nטשױ

^ ױנ׳  טעחיגםמ די איז ny. : טnyנטםyyג ny האט מו
אינדוםםח*״. ninrVuy nyn אק פיג^

װק דא^ הײנט וזכם. די p■ םך א באגחננימן מ
 האט ny .nypyan> די yga אױסג^מפם האם ny װאם

oyn Bnn'w nj יז םםוײיק גענעושל גתיםזמ* n r 
 וױ לאגג אזױ םטוײיקם ny פארכאם איצם pא 1926

oyn אין אמ לאנד nyay Ji'np װאס אלץ ny האט טום 
 אוים םידם ny .Boyvnyoyany nyn pc צושכױמונג די

o n אן ױ  oyn ^ןףזינ^ װיילען .װאס ,nyoyany די po ו
 nyoyany םראנםם^ירען צו osyn oyn oyn ny •״קױג
 וײכםיג, nyo תאלם ny oyn פלעצער, אזץ nyony אױף

ny nyay גױם וױיניג זיך באנוצס oayn lyinyn oyn 
«p צו זוכם >n m , iym y פתיװילימ *.r iy n y yyy 

ny nyrm מים ארוים קוםט j  y״oyrym  oy, באראם 
ny מיט זיד n yrt nyoyany n syyy» ײיז  xfain מ
nyn n אז r םלזזםח y fynyn o v i j w  •pyn נײזנ 

xrnny אז עגגלאנד. אין lyiniyeyany pyt lim y 
oyt nyonyn .viya מז nyo אים ynyoynj y nya nyo 

מ ביז oyn ny oyn די וזי גוקתפפ jsm אי rv n
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באמבעם אונטער אינדוםטױ אין פרױען
 גרויםער דער מאריסאן. הערבערט ען

 איצטיגער און ארבעטער־פירער
קאבינעט׳ ענגלישען אין ריניםםער

 די צו גערעדט הודש לעצטען האט
קארעםפאנדענםען, אויםלענדישע

אונ־ נויטיג פאר געפונען ער האט
 די פון אײנע אז םערצושטרייכען,

 גאך גלײך פראבלעמען װיכטיגםםע
פרוי• דער פון סטאטוס דער זיין װעט מלחמה, דער

 נישט געשיכטע דער אין קיינמאל נאך האט פרוי די
 אזוי מאן, דעם פון פליכטען און ארבעטען אלע געטיילט

 אין היינט שװער איז עס איצט. װי גלייך, אויף גלייך
 די צװישען אפילו באשעפטיגונג, א געפינען צו ענגלאנד

 נישט זאל פרוי די װעלכער אין ארבעטען׳ שװערסטע
 אויפ־ איז עס פארוואס אורזאך די איז דאס נעמען. אנטײל

 שוין איז װעלכע פראבלעם, מערקװירדיגע די געשװאומען
 גע־ פון פארם דער אין געווארען אויפגעשריבען אפילו
 זאל הויז־פרוי די אז דורכגעםירט, נישט נאך נאר זעצען,

 די אויפהאלען פאר געהאלט װעכענםליכען א באקומען
קינדער• די ערציען און היים

אומגינ־ געהאלםען בלויז וזערט צייט איצטיגע די
 אלער־ אין פרוי די אבער דורכצופירען. געזעץ דאם סטיג

 פון האגעל דעם אונםער דערצו און איגדוסםריען׳ ליי
 פראבלעמען- אנדערע אזויפיל ארויף ברענגט באמבעס,

 אונאויפהער־ קרײזען העכסםע די אין װערט פראגע די אז
דיסקוטירם. ליך

 צו־ דעם מיט פארגלייכונגען געפאבט װערען 09
 װעלט־מלזזמה. ערשטער דער אין פרוי דער םון שטאנד

 אויך ווערען עס אבער אונסארמיידליך. גאטירליך איז דאם
 דאם אומשםענדען. געענדערטע םארשידענע די אנגעװיזען

 פלוציםדיגער״ םך א געקומען דאמאלם איז װעלט־אומגליק
 געווארען עס איז 1914 אין וועלט־מלחמה• צוױיטע די וױ

 ארבעם מענערישע איבערנעמען זאלעז םרויען אז נויטיג,
 קײן געווען נישם איז עס אז פלוצים, אזױ און שנעל אזוי
 דין איבעדהױפט װעט םרױ די צי באםראכטען צו צײט

דורכצוםירען. ארבעם די םעהיג
 אומגליק דאם געקענם מען האם 1938 אין אבער

 געלע־ געווען זענען עם און צייט. לאנגע א פאראױסזען
 האט מען וואם ערפארונגען די פארגלייכען צו גענהײטען

 גע־ סן־ א האם מען און מלחםה• ערשער דער אין געהאם
 סעגליכקייטען אינדוסטריעלע די צו באצוג אין לערענם

םרוי. דער סון
 בא־ נייע געשאפען דאך אבער האם מלחמה נייע די

 פון לערנען געקענם מען האם אלץ נישט דינגונגען.
 אנדעד אן גאר פאדם איז מלחמה די אז פרעצעדענםען.

 אנדער אן גאר אױף געפירט ווערט זי און מלחמה, םין
 איצטיגער דער פאר אומשטענדען די אפילו אץ שםײגער.

אנדערע. גאנץ געווען אויך זעגען מלחמה
 גע־ א געװען איז אליין מעכאניזירונג די ערשטעגם,

 מעכאניזירען םון אופז דער םעכניק, די און װאלדיגע.
 אל־ די איז הויפזעכליד און גרעםערע. א אנדעו־ע, אז איז

 אינגאנ־ םרױען־ארבעט צו באצוג אין שםעלונג געמײנע
 ערשםער דער פון אנהויב אין געווארען• געענדערם צען

 אז געווארען. נוטיג גלײך עם איז ביישפיל, צום םלחמה
 אין מענער סון םלעצעו־ געװיםע פאתעמען זאלעז פרױען

 דער םמ אנהױב אין גראד און איגדוםםריען. פארשידעגע
 צײט לענגערע א גענומען עס האם מלוזמה איצםיגער

מן םרױען װאנעז ביז א  טהון צו אנחױבען באדארםם ה
 דערםון, גענומען זיך האט דאס מענער. פמ אדבעט די

 םע־ ארבעטסלאזע מיליאן עטליכע מניועז זענען עס װאס
 מעחר און ציים מעהר געװען איצםער איז דערםאר נער.

 םאר פלעצער געהעריגע באשםימען צו געלעגענהיים
אינדוםטריען. אין םרױעז

 געװיםע א אדער פאך׳ א אנצורופען שװעד איז עס
 הײנם זאלען סרױען װעלמר אין ארבעם, ספדציעלע

 זײער דורך זײנען סאכען םך א אוץ געםען. אנטײל נישט
 זײ אז געווארען, פארגרימערם ספעציעל םעמניזידונג

פרײען. פאר צוגעפאםם מעהר זײן זאלעז
 אן אײנצוזען שװער איז עם װאס דעם, דאנק » און

 פרױען טהוען עס װאס ארבעם דעד צװישען *תםערשיד
 אנדער גאנץ א אלגעםײן אין ודינם הערשט םעגעד, אדעד

 םיםיאטישע, מעהר און *אזיםיװע מעהר א באציחוגג.
איגדוסםרי• *דן ®רזיען גז

 קלאר,ארױםגןר מציחוגג די אט װערט דעדסגגאזד
 אסבאטי איז געםם םען װעז אתםעדשםראמז■ און בראכם
ארבע־ «לנ װאט .iyu«v>nyny אומםעגשליכע די ר*כם

שוױיד. מארק פון

 פלוצימדי־ דעם אונטער ענגלאנד, אין דורך געהען םער
 איינגע־ איז לעבען גאנצע דאם באמבעס. פון האגעל גען

 שונא דער אז אן, זאגט װאס פייפעל, דעם לויט שטעלט
 דער אז אדער הימעל, פון פארגיכטונג מיט צופליען קומט
אוועק. שוין איז שונא

 פאר שװער, גענוג זענען באדינגונגען אלגעמײנע די
 װי אופן דער אלעמען, גאך פרויען. פאר וױ גלײך מעגער

 זעלבער דער דאך איז װערען אפגעטהון מוז ארבעט אזוי
 פאראנען דאך זענען עם אבער פדידען. אין װי קריג אין

ארבעט. פון קריגס־פראבלעמען ספעציעלע
 אויס־ מעגליכקײט קלענערע א האבען פאבריקען די

 װע־ פאראן זענען עם וױיל ארבעטער, זייערע צוקלייבען
 איז עס קלייבען. צו װעמען פון ארבעטער פרייע ניגער
 געוױסע צופאםען פון םראבלעם די שווערער אבער

 זענען עם װי אזוי און ארבעטען,. געװיסע פאר מענטשען
 אויפ־ די שווערער דערפאר איז מענער, וועױגער פאראן
 באזונ־ ארבעטען. געװיםע צו פרויען צוצופאסען גאבע
 געלערנטע ספעציעל נויטיג דינען עם װאו דארט, דערם

ארבעטער.
 פון איינע איז ארבעטען נייע אין פרױען איינלערנען

 גע• באשטעטיגט אבער איז עם אויפגאבען• שװערםטע די
 מיט אייגלערנען פון אופן םארזיכטיגען א גאך אז ווארען,
 ארױסגעוויזען, זיך האט ארבעםען, נייע געװיסע פרויען

 פרויען די גיבען חדשים דריי «ן פארלויף א נאך אז
 מענער־ארבעטער. בעםטע די װי ארבעט גוטע אזא ארויס

 ספע־ אויף געלערענט םרויעז װערען פאלען געוױםע איז
 די אבער ארבעטם־מיניםטערױם. דעם םח קורםעז ציעלע

 מיט ארבעםען נייע די אײנצולערנען הויפם־אויפגאבע
אליין. אינדוסטריעז די םון הענט די אין איז פמיען,
 געזונט דאס אויםצוז?אלטען איז פראבלעם אנדער אז

 אמוניציע־אינדוםט־ אין באזונדערס םרויען־ארבעםער, פון
 ארויםגעװיזען זיך האבען ארבעטס־שטוגדען לאנגע ריען.
 אר־ דער םון ערםאלג צום שעדיגונג ערגםטער דער פאד

 גע־ האבען אםרוה פאר איבעררייםונגען געהעריגע בעט.
 קלעגערע א און ארבעט בעסערע פון רעזולםאםען בראכט

 צוליב םעקטארים די פון אפדועעזנד זענען םרויען צאל
קראנקהײט.
 אינ־ אלע אין שטערונגען שווערםטע די פון איינע
 דער־ געםירט האט דאם .בלעק־אוט׳׳. דער איז דוסםריען

 אונםער ארבעטען מוזען םעקםארים מייםטע די אז צו,
 םענצ־ וואס דעם צוליב און באלייבטונג. אומנאטירליכע

 םך א אין און סארמאכט׳ װערען געהאלטען מחען םער
 די אױך זיינען ערד, דער אונטער ארבעטען מען מוז םאלען

 אומגעהייער געווארען װענטילאציע פון גאדינגונגען
 ארויסגעבראכט האבען פראגעס םארשידענע און שווער.

 פראצענט פינף־און־פערציג אז פאקט׳ ערשםוינלאכען דעם
 אםיםעם, אין און אינדוסטריען אין ארבעטער, אלע פון

 םרויען אן דאם רירט נאםירליך ברילען. טראגען מתען
מענער. וױ גוט אזוי

 באמבעם אונטער ארבעטען פון פראבלעם אנדער אן
 מיט ברעגגם עם װאם לאנגווײליגקײט, שרעקליכע די איז
 אלע אין םםאנדארדיזידונג און מאםעז־פראדוקציע זיד

 נישם איז לאנגװײליגקייט גודנע קריגס־אינדוסטריען.
 ײענדעט זי אלײן. ארבעט דער םת אפהענגיג אלעמאל

 געוױסע א קען אײנעם מענםשען. דעם אק אםטמאל זין־
 קען אנדערעז אז אח לאנגװײליג׳ זעהר װערען גיד ארבעם

ארען. נישם גאר דאס
באשלום, צוט געקוםען מעז איז הינזיכט דער אין

 פארטרײבעז צו ארבעטער פון םיטלען עלטסםע די אז
 געדאנקען די בעסםע. די אלץ גאד זעבען לאגגװײליגקײם

 לאנגװײ־ םון װערען אפגעצויגען קענען מענשען א בײ
 א אויף ענדערעז דורן• אפרוח, גיסעל א דירר ליגקײט

 פאר׳• און געזאנג• דורך אז־ער באשעפםיגונג, די וױיל
מן אםענע מים זיד חלומ׳עז  געגען־ בעםםער דעו־ איז ייי

 געוױסע א װעפעז פאר פדױען לאנגװײליגקײט. פאר גיםם
 אזעל• צו װערען באשםיםם ררפאדע מתען נײ■ איז ארבעם

 צו צוגעפאסט אמבעסטען זענען װעלכע ארבעטעז׳ מ
טעמיעראפענט. זײער

 מרממנדיגאר םערקװירדיגער׳ א פאראז זדז עס
 שםןזמן מענשעז אזוי וײ אופן דעם »יז ײנטערעם

 כדעםנא אדבעט, דער או געהעז און סרי חװ־ אין אױף
עןפוארי8גיעט3איו נאבט גאנצע א האם שונא דעד װי מתיבםתס m «ײיד

 איז ארבעטער יעדען בײ גײגעריגקײט גרעסטע די
 צו פעלען עס ארבעטער שטענדיגע די פון װיפיל זען צו

 מער נישם זיך אײלען מײדלעך און פרױען ארבעט. דער
 געהן צו ארן שטעלעם זייערע איבערצולאזען אנדערע פון

לאנד. פון געגענם אנדער אן אין באשיצונג בעסערע זוכען
מענעדזש־ לעיבאר פון אינסטיטוט פזנ׳ם מיטגליד א

 פון וואך אזא פרן באשרייבונג מערקװירדיגע א גיט מענט
 גאכס שױדערליכער א נאך באמבאדירונג. שרעקליכער

 דעד אין צומארגענס צוריקגעקומען ער איז באמבעס פון
 בא־ געװען זענען עם װעלכער אין פאבריק׳ דער אין פרי

 פרויען אלע כמעט מענטשען, הונדערט פופצען שעפםיגט
 מענםשען הונדערט זעקס געפעלט האבען עס מײדלעך. און
 גאך צוריקגעקומען איז טאג האלבען נאך ארבעט. דער צו
 מאנםאג א אין געווען איז דאם ארבעטער. צאל געוױםע א

 ארבעםער. הונדערם פיר געפעלט נאר האבען צומארגענם
 אנגעהאל־ דאמאלס האבען באמבאדירונגען שרעקליבע די

 בלומ םרײםאג האבען פונדעםטװעגען רואך. גאנצע א טען
ארגעטןיר. פדפציג און הונדערם צוױי געפעלט
 איר פארלוירען באמבארדירונג א אין האם מיידעל אײן
 אגדער אן איז אריבערגעפארען איז פאמיליע די פאטער.

 ױגגע איר דערהרג׳עם באמבע א האט דארט און פלאץ,
 זי און חתן איר מוםער, איר פארוואונדעם שוועםםער,

 פים״ די אפשניידען געמוזט מען האט מוטער דער אליץ.
 מיײ דאס איז אלעם דעם דורך און האנט. א חתן איר און

 איבערמענםש־ ערשטוינליכען, אן מיט אגגעגאנגען דעל
 איר סון פארלוירען צייט װעניג האם זי און מוט, ליכען

ארבעט. טעגליכער
 פאר־ שזזזיר איז מיידעל זיבעגען״יעדיגע אנדער אן

 בריף א אריינגעשריבען האט זי און געװארען, וואונדעט
 שפײ פמ ארויםצוקומעז האף איך :געארבעט האם זי וואו
 איד אז מיר, זאגט דאקטאר דער ײאך. קומענדיגע טאל
 אבער קוליעם, אויף געהן דארפען צייט ערשטע די וועל
 עםליכע אין ארבעט דער ביי זײן פראבירען וועל איד

ארום. וואכען
 געהן צו װאוהין געוואוסט נישט האבען פרויען םך א

 םךזײנעןגעבלי־ א באמבארדירונג• א נאך זיך ווענדען און
 געבלי־ זענען היימען םך א געלט. אן און קליידער אן בען
 זעבען דעם צוליב וואםער. אן אמ קאכעז צום געז אן בעז

עסענם. געקאכםע פארקויםען װאם קיכעז, די אויפגעקומען
 צװײ קנאפע האבען װעלט־מלחמה ערשטער דער אין

 זײנען מלחםה דער נאך ארבעט. געםונען םרויען מיליאן
 םאר װי דמעלבע כמעט צוריק געווארען באדינגונגען די

 ערשםענם װייל אנדערש, דאס איז איצט מלחמה. דער
 םרױען אז מעכאניזירט. אזױ אינדוסטריען אסך זענען
 זעגען צווײטעבם און זיי, אין נעמען אנטייל שוין קענעז
 קײן נישם האבען וועלכע אינדוםטוײען. נייע םך א םאראן

 אױםער״ ארבעטען. זײ ביי זאלען מענער אז טראדיציע,
 וױ שטעלעם, העכערע םך א אין םרויען זיך געםינען דעם

 גע־ פארגרעםעדם שטארק איבערהויפט איז עם פריער.
פרױען־אינזשענערען. צאל די ײארען

 אלײן האט פרויען־אינזשענערען םץ געזעלשאפם די
 םפעציי־ אין פרויען צעוגרייטען אדיף קורסען אגגעפירם
 האם איצט אבער ארבעם. אינזשענערישער ליזידטער

 אר־ די איבערגענומען אלייז ארבעטס־מיניסטערױם דאס
 עם וױיל פדױען־אינזשענערען, נײע צוגרײטען פון בעט
 אויטאױ־ די םירערשאפם דער אין געווארעז נױםיג איז

 םרױען געװיםע װערען איצם רעגירונג. דער פמ טעם
 צוגעגרײט ווערען זײ װען ציים דער אין אויסגעהאלםען

 צוגעגרײם װערען סרױען און מענער ארבעט. דיער אין
 אויו אמ עם אונםערשיד. אן ארבעם זעלבער דער צו

 פון עלםער צום באצוג אין באגרעניצונג שום קיץ נישםא
 דאם און באדינגונג, אײן בלױז פאראן איז עס פרױ. דער
 באדיג־ שװערע די אריבערצוםראגען םעהיגקײם די איז

 ארבע־ צו געצװאונגען איז מען װעלכע אונטער גונגעז׳
מלחמה־צײט. אין מען

 דעם דודך חדכגעפירט אמ באשלום וױכםיגער א
 דער־ איז װעלכער קאורם, ארביםו־ײשאז אינדאסםריעל

 יתי« םרײד געװיםע אין געװארען אײנגעשלאםען גאד
 ■רמ־ דער געװארען אנגענומען איז דארם אגריפענםס.

 פון ארבעםם־שםעלע די איבער נעמט vra א װען אז צי^
 לערנט זי װען צײם דער אין אגהויב, אין זי ז*ל םאן, א

 װי עטוױיתש קלעגערע באקופעז ארבעם, די עדשם זיך
אזדי ם ײז ש מז װעזזי  1א ארבעם גאנצע דעו־פאז׳נאר

 טצוקיבא דאמאלס זנרשם ײ זאל זיך. איכער אויפזיכם 9
ארמם• מצדמיטשבא דער פאר סעױידושו אנערקענמע די

« צו ■רױען טאנצן פון ןטע^יגעריװש די מ ר »1 
»י זײמן, גײחנ פון חמען םענער. r« צמס־שמעלצסאיב
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 האבעז פרויען באלעבאםים. די פון אי ארבעטער די פון

 דעם׳ אויף קוקענדיג נישט אז אויםגעפינען, באדאו־פט
 קען אינדוסטרי, דער אין די אין זיך נױטיגט מען וואס
 אהײמברעג־ נישם דזשאבס קײן פונדעםטװעגען זײ מען
דזשאבם. די געפינען און זוכען געהן אליין מוזען די גען.

 אפגע־ געסוזט זיך האבען װידער באלעבאטים די
 האבען די און פתיען. געגען פאראורטײלען פון וואויגעז

 איצט קען מען אז געדאנק, צום צוגעװאוינען געמוזט זיך
 מיט פרויען׳ קלאס געװיםען א ארבעט דער צו באקומען

ערפארונג. װעניג זעהר געהאט פריער האבען זײ װעלכע
 ארבעטער־ בארימטע די העזלעט, קעראלאין מיס

 שטע־ אלגעמײנע די אז אױסגעדריקט, זיך האט ין,רעםו
 פרויען װערען. רעװידירט מוז פרויעךארבעט צו לו:ג

 געלעגענ־ טראגישע איצטיגע די אויםנוצען נישט װילען
 װאלט לאנד גאנצע דאס אבער נוצען. זײערע פאר הײם

 עם אז אנערקענען׳ אלגעמײן אין זאל מען װען געוואונעז,
 פרויען װאו ארבעט, פון געביטען געװיסע פאראן זענען

 קע־ פיײיען סך א אויסגענוצט. װעניג צו אלץ נאך װערען
 איגזשענירען, זײן צו פאםיג אמת אן אויף דין גאר נען

 באםראכט פריער פלעגט װאס דאס, טאן צו בלויז נישט
פרויעךארבעם. אלם װערען

 שוין גים װעלכע פראגע, א שטעלט העזלעט מים און
 פאר־ צו זיך קלייבען פרויען װאס דעם אין אױיגבליק אן

 צו צופיל עס איז :פרעגט זי מלחמה. דער נאך לאנגען
 אזעלכע פון טייל קלײנער א װעניגםטענס אז פארלאנגען׳

 װערען איבערגעלאזען זאל ארבעם פון געלעגענהײטען
 ? ענדיגעז זיך װעם מלחמה די װי נאכדעם פרויען פאר
 אינ־ קייז וועחגז געקענם ױשם פריער האט םרוי קיין

 ׳גע־ זענען עס םײדען װעג. געוואוינליכען אויפ׳ן זשעגער
 אלע אומשםענדען. אױםערגעוױינליכע עפעם ורעז

 ווען אוםן, שטארקםטען אוים׳ן פראטעסםירם וואלםען
ארגעס וגו«דיז צולאזצז גישמ אימעצמ זאל פצן

 שטאנד זיק אדער נאציאנאליטעם זיק םמ גרונט אויפ׳ן
 געווען נישם איז קײנער אבער געזעלשאפט. דער אין

 צוגעלאזען נישט סרויען קייז האט מען ווען איבערראשם,
געשלעכט. םון גרונט אויפ׳ן אינזשענערען אלס

 װאם דעם דורך אז מער״ נישם סראגע קייז איז עם
 אינ־ אלם שטעלעם םארנעםען אנהױבעז וועלען פרויען

 דעם דורך װעם אינדוםטריען, פארשידענע אין זשענערען
 םרא־ אלגעמיינע די מלזזמה דער נאך ווערען קאמפליצירט

 די אז ?לאר״ איז עם אבעד ארבעטםלאזיגקייט. פמ גע
 גאך און מלחמה. דער פאר עקזיסטירם .האט פראבלעם

 װידער־ פון ארבעט ריזיגע די קומען וועט מלחמה דער
 מע־ םון פראבלעמעז איינשליםען וועם דאם אויפבױאונג.

 קען מען און מאטעריאלען• געלט, ארבעט, פרויען, נער,
 זא־ מלחמה דער פאר פון צמת אלע אז ערווארטען, נישט

סארשװינדען. איינמאל מיט לען
 צייט געװיםער א אויף ענדערם קריגם־מאשין די

 ארבעטס־ די געעזלשאםט. דער סון מוסטער גאנצעז דעם
 לעצ־• דער אין וױ אזױ ווענימר, אמאל וואס ווערען לאזע
 קלאסען םארשידענע םון םרױען און מענער מלחמד- םער
 אײנ־ אין דיט בײ דים ארבעטען געזעלשאפט דער אין

 ריזען־ דעם פון אויסגאנג דעם ברענגען צו כדי הייט.
שלום. גינםםיגען א צו קאמף

 װידער־אויפבוײ שפעטערע וועגען סך א רעדט מען
 אז אלעמאל׳ װי קלערער עם ווערט איצטער אבער אונג.
 אויסגעמידען קענען מלחמה דער נאך וועלען צרות מער

 די האבען םרידענם־ציים אין ורעלען פרויען ווען װערען,
 די װערען וואם מעגליכקײטען, אינדוםםריעלע אייגענע

 דעם פאר קרבנות די און מלחמה־צײט. אין געגעבען
 באלעבא־ זענען וואם יענע פון קומען מחען װעלען צוועק

קאפיטאל. אינדוםטריעלען איבער׳ן טים

אנערקענונג. פון אױסדרוק
 קאמפאני״, קלאוק דעב ״חשוניאר פון ארבעטער די

 און דאנק זײער אױם דריקען עוועניו, זיבעמע 512*500
 דיםטריקט צום ױניאן׳ דער םץ פירער די צו אנערקענונג

 מענע־ אסיםטענט סײנבערג, מארים ברודער מענעדזשער,
 פריד־ ברודער אגענט, גיזנעם אמ ברעדשנײדער חשער

 אונ־ לםובת ארבעם געםרײער אח גוטער דער פאד מאן.
 מים אגרימענם דעם באנייען ביים באלמעלאכעם זערע
 אר־ די סאר קריגענדיג יאר, נעקםטען סאר׳ן פירמע דער

 צאל גרעסערע א שכירות, די אויף העמרונג א בעםער
 מיט װאקאציע װאך א אדן ארבעט גאראנטירםע װאכען

געצאלט.
 שוםטערמאז הערי ספענסער, אמי שמאלץ׳ ר.

 און ,9 לאקאל ביםשער, ד. ; 117 לאקאל םון
קאסיםמ. די — 55 לאקאל פון בראח־י מני

מױןרםאן• *ו■ סילװערבלאט. פילי■

 דער צו רעזאלוציעס זעסם אױץ ברענגם דעלענאציע אינפערנשאנאל
האנווענשאן ליינאר אװ פעדעױישאן אטעויהאו

 יערליכער דער צו דעלעגאטען אינטערנעשאנאל די
 לײבאר׳ אװ פעדעריישאן אמעריקאן דער פון קאנװענשאן

 סיאטעל, אין מאנאט דעם געװארען אפגעהאלטעז איז װאס
 צײט גאנצע די פארנומען שטארק געװען איז װאשינגטאן,

 דעלע־ דער פון םעקרעטאר נאגלער, איזידאר לויט —
 געװען איז אנטאניני לואידזשי פרעזידענט וױים גאציע.

דעלעגאציע. איגטערנעשאנאל דער פון טשערמאן
 האבען אינטערנעשאנאל אדנזער פון פארטרעטער די

 רע־ װיכטיגע זעקס קאנװענשאן דער צו אריינגעבראכט
 קאנױענשאן די בײ פארטײדיגט זײ האבען און זאלוציעס
 פארטרע־ אונזערע פון יעדער איז דעם וווץ א קאמיטעס.

 קאנ־ דער פון קאמיטע א אויף געװארען באשטימט טער
:פאלגם װי ווענשאן,

 קאמיטע דער אויף — אנטאניני פרעזידענט װײם
 — נאגלער איזידאר ; באריכט קאונסיל עקעזוקטױו פארן
 — ברעסלאו ױסף ;קאמיטע רעזאלוציאגם דער אויף
 — פלאטקין אברהם ;קאמיטע עדױקיישאנאל דער אויף
 — שעהן בערנארד ;קאמיטע לעיבעל ױניאן דער אויף
 קער־ פעדעראלע און לאקאלען איבער קאמיטע דער אויף

 קאמיטע דער אויף — מאליםאני עדװארד ;פערשאפםען
 — טאבין וועיװ און וואך ארבעטס קירצערער א פאר
קאמיםע• רולם דער אויף

 אוים־ שוין האבען סיאטעל אין לאקאלעז אונזערע
 א געגעבען האט 28 לאקאל דעלעגאציע. די גענומען

 דרי• דעם םארטרעטער אינטערנעשאנאל די לכבוד דינער
ײ אקםאכער, םעז  געװען אנװעזענד זײנען עס װעלכען נ

 אקטאבער טען7 דעם מיטזואך, געסט. אנגזמעענע צאל א
 184 לאקאל דרעםמאכער ארגאניזירטער נײ דער האם

 אדרעםירם זיינען און םארזאמלונג ערשטע דין געהאם
 זיי־ זיי טאבין. וועיװ און פלאטקין אברהם םוץ געווארען

 מיטגלי־ די םון געווארען אױפגענומען װארים זײער נעז
דער.

 וואם רעזאלוציעם די פון שלוםען די דא גיבען מיר
 צו אריינגעבראכט האט דעלעגאציע אינטערנעשאנאל די

 און צוועק דעם ענםהאלםען וועלכע קאנווענשאז, דער
:רעזאלוציעם די פדן אינהאלט דעם

באפעלקערונג ציװילע די באזארגען צו קאמיסיע א חעגען
 א װערען איינגעשטעלט זאל עם אז ״באשלאםען,

 ארבע־ די וועלכער אויף באזארגונג ציװילער פאר באארד
 דער־ צו פולמאכט מיט םארםראטען, םול דץ זאלעז טער

צילען: פאלגענדע די גרייכען
 ווערען וואס ארבעטער פאר מאכען מעגלין־ א)

 גענוג האבען זאלען זײ אז פרײאריטים, די םון אנגערירט
 ווארענען דורד באשעפטיגונגען אנדערע זוכען צו ציים

 פריי־ איינםירען דעם ױעגען פאראויס אין אינדוסטריע די
 דורך באנוצען, די וואם מאםעריאלעז די אויף אריםים

 גע־ קענען וואם מאטעריאלעז םארטען אנדערע זוכען
 םארקלענערען גראדענװייזען א דורך און ווערען ברויבט

 די פאר מאםעריאל פזן אפשטעל פלוצלונגען א אנשטאט
;שעפער
 םון בױרא ארבעטם דער מיט מיטצוארבעטען ב)

 פאר באשעפםיגונגען אנדערע געפיגעז צו רעגירונג דער
 דודך דזשאבס זייערע פארלירען װעלען וואם ארבעטער

;מאםעריאלען אין מאנגעל דעם
 םון דינםט בילדונגם דער מיט סיטצוארבעםעז ג)

 מלאכות, נייע ארבעטער די אויםצולערנען רעגירונג דער
און

 אגענטורען רעגירונגם אלע מיט מיטצוארבעטען ד)
 די פארגרזנםערעו צו םאבריקען פרױואםע ערמוטיגען צו

 א דא איז עם וועלכע אין מאטעריאלען פון פראךוקציע
 ניט העלםט אינדוםטריע פרױואםע פאל אין און מאנגעל

 וואם פאבריקען קהל׳שע ווערען איינגעשטעלט זאל מיט,
צוועק״. דעם פאר ווערען באםריבען זאלען
 קאמיטאן םרײד פעדעראל דער פון אםאקע דער וועגען

באארד ריקאװערי קלאוק דטר אויף
ליי־ אװ פעדערײשאן אמעריקאן די אז ״באשלאםען,

 סרײר פעדעראל דער פון טענדענץ די פארדאמם באר
 געגען געזעץ אנםי־מראםט דעם םיסברױכען צו קאטישאז

 בא״ ױניאן םרײד דער פון טעםיגקײם געדעצליכער דער
 פארבצסערען אץ באשיצען צו ארבעט איר איז װעגונג

 רױי־ עם זײ און אינחסםריען. די אין םםאנדארז־ס די
םעד

אװ םעדערײשאז אםעריקאן די אז ״באשלאסעז׳

 קלא־ פארשידענע די געגען שארף פראטעסטירט לײבאר
 יוניאנס געגען ארײנגעבראכט האט קאמיםיע די װאס געז
 זײנען זײ װעלכע אן קערפערשאפטען סטאביליזאציע און

 געגענזאץ אין און אודבארעכטיגט אלם אנגעשלאסען׳
 עס זײ און באפעלקערונג. דער פון אינטערעםען די צו

וױיטער
 איר פארשפרעכט ל. אװ פ. א. די אז ״כאשלאפען,

 יוניאנס אנגעשלאםענע אירע פון יעדער צו הילף פולע
 אזוינע געגען לאמף א אין פארװיקעלט זײנען יועלכע

קלאגעז״•
בענעפיטס ארבגנטסלאזיקייט פארגרעסערטע װעגען

 אװ פעדערײשאן אמעריקאן די אז ״באשלאסען,
 װי ענדערען :י־ ק״נגדעס פ־ן שטארק פאדערט לײבאר

 זאל עס אז געזעץ םעקױריטי סאשעל דעם איז געהעריג
 סטאנדארד געהעריגען א מיט ארבעטער די באזארגען

 איז צײט די פארלענגערען בענעפיטי, ארבעטסלאזען פון
 פאדקיר־ בענעפיטם, קריגען זאל ארבעטער דער װעלכער

 אויף װארטען דארף ארבעטםלאזער אן װאס צייט די צען
 מער דעקען צו געזעץ דעם אויסברייטערען בענעפיט, זייז

 םאר־ צו שיסטעם פעדעראלע געהעריגע א און ארבעטער
םטייטם״. די פון פאנדען ארבעטסלאזע די זיכערען

ארבעטש־ ענגלישע די צו הילף
 איר פארשפרעכט ל. .אװ פ א. די אז ״באשלאםען,

 אמעריקאנער צום שטיצע מאםעריעלע און גײסטיגע פולע
 ענג־ אין ארבעטער די שטיצען צו קאמיטעם ארבעטער

 ל• אװ ם. א. די אז באשלאםען, וױיטער עס די און לאנד׳
 ארבעטער קעמםענדער דער צו אכםונג איר אוים דריקט

 צו ענטשלוס איר און בריטאניען גרויס םון באוועגונג
 און אםצושטעלען קאמף ריזיגען דעם אין איר העלפען
טיראנײ״. נאצי די פארניכטען צו ענדליך

 אױף פארםרעטערשאפט ארבעטער גרעסערער א פאר
באארדס דעפענס אלע

ליי־ אװ םעדעריישאן אמעריקאן די אז ״באשלאסען,
 א אויף באשטיין צו פאליםי איר םארזעצען זאל באר

 פארטרעטערשאםט ארבעטער ברייטערער און גרעסערער
 זיי־ װאם קאונסילם און אגענטורען באארדם, אלע אויף
 רעגולאציעם און • פראדוקציע דער מים פארבונדען נען
פארטײדיגונג״. נאציאנאלער דער פון

 שטונדעךשכירות פון דורכפירונג שטארקערש־ א פאר •
געזעץ

 אװ ם. א. דער םון קאנװענשאן די אז ״באשלאסען,
 אדמיניסטראטאר דעם פון פארלאגג דעם אינדארסירט ל.

 בא־ דער פאר אפטײלונג שטונדען־שכירות דער פון
 א זיין מעגליך זאל עם אום געלט מער םון שטימונג

 וױי־ עם די און געזעץ, דעם פון דורכםירונג שםרענגערע
 לײבאר אװ פעדערײשאן אמעריקאן די אז באשלאםען, טער
 װערען אינסטרואירט־ זאל קאונםיל עקזעקוטיװ איר דורך

 קאנ־ םון קריגען צו אײנפלום גאנצען זײן אנצואװענדען
 שטונדעךשכירות דער פאר פאנדען גויטיגע די גרעם

 איז געהעריג װי קעענן זאלען די אז אדמיניסטראציע,
געזעץ״. דעם ענפארםען

רעזאלוציע. דאנק
 קאמ־ סוט און קלאוק ״אינטעגריטי פון ארבעטער די
 און דאנק זײער אוים דריקען סטריט, טע26 258 םאגי״,

 גאלד־ מעקם ברודער אגענם, ביזנעם דעם אנערקענונג
 פדן באלמעלאכעס די לטובת ארבעט גוטע זײן פאר שנױין,
 חלק זיין קריגעז זאל שאפ דער אז אויספירענדיג שאפ,

 שאפ דער אז דערלאזען נים און דזשאבער פון ארבעם
 אנערקע־ פון אױםדרוק אלם װערען. צעבראכען זאל
 א מים גאלדשטײן ברודער שאם דער פרעזענטירט נונג

מתנה. שײנער
 דאנק זייער אוים ארבעםער די דריקען גלײכצײטיג

 םײנבערג, מארים ברודער מענעדזשער, דיםםריקט צום
 םמ ארבעטער די העלםען אין קאאםעראציע זיץ פאר

שאם.
 דזשייקאנ קעסלער, נײםען גלעס׳ סאלאמאן

 שאפ — עפשטיץ. היימאן און וױינבערגער
w לעוױט, הערי קאמיםע. r .םיערםאן
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ארבעטעױלעבען אינטערנאציאנאלען פונ׳ם
אפגרונם צום נטנםער רמזלאנד, 1אי םיפער ודםלטר

 אין ארמייעו היטלער׳ס פון םראם ,עדער
 טײכען מיט באצאלט װערט רוסלאנד

 וואס ערד, שטיקעל יעדעס בלום,
 סונ׳ם הענט די אין אריין פאלט
 פארוואנדעלם םריער ווערם זיגער,

 צױוילע די חורבה. װיםםער א אין
 ארונטער פאלם וואם באםעלקערונג,

 זיי רינגעלם בארבארען נאצישע די פון שםױועל אונםערן
 סראנם־ די בשעת םײער. און האס םון ים א מים ארום

 װילדעוועט מזרח׳ קיץ וױיםער אלץ זיך באוועגען ליניעס
װעל־ אין פראנט. הינםערן גערילא־קריג בלוםיגער א

 און האלב פון חורבות די הינםער םון םעלדער, און דער
 אויף שטעהען דערםער און שטעם םארברענטע גאנץ

 באםריי• העלדישעז א םירעז און ארבייטער און פויערים
שונא• דעם קעגען אונגם־מלזזמה

 זיך האם סראפאגאנדע־דינסט דײטשער דער אפילו
 דער צװישען אז באריםען, געקענט גישם איצם ביז

 זײ וועלכער איבער מיליאנען־באפעלקערוגג, רוסישער
 זאלען ארמײ, זייער םון הערשאםט די םארשפרייט האבעז

 זאל וואם ״קװיזלינג״, אײן כאטש געםוגען האבען זײ
 אח םאלק זיין אז־ז לאנד זײן םארראםען צו זיין גרײם

 יעדער אקופאנט. זיגרייכען דעם משרת אלם דינען צו
באמת: מײנם רוםלאנד אין נאצים די םון זיעג נײער
 הינםעח און םראנם אױפ׳ן םיליאנען־פארלוםטען גײע

 דייטשע די פון אגשטרעגגונג קאלאםאלע גײע א פראגט, —
פאלקם־כוזות.

 איז פארלוםטען׳ צו םראגע די אבער קומם עם װען
שטאר־ םארגלייכען צו גיט מלוכה רוסלעגדער ריזיגע די

 סון באםעלקערונגס־מאסע ריזיגע די נאצי־לאנד. םון קער
 בשעת ארמייען. ריזיקע גײע אויםשטעלען קאן רוסלאנד

 דײםשלאנד אין מענשעז־מאםעריאל סון רעזערוואואר דער
 קוואלען די אויד אגער דין. אויםגעשעפם גאלד װעט

d אזוי נישם זיך לאזען רוסלאנד אין מאםעריאלעו רױע פון 
 נאך איז מאכט איגדוםטריעלע איר און אױסשעפען גיד ■
שטארקע. א זעהר אלץ ^

 דער אין אוראל־בערג. די סון זייט יענער אויף
 איז מלוכד* םאװעםישער דער פון העלםם אזיאםישער
 איג־ רייכע א םאוועםען די סדן געװארען אויסגעכוים

 דער דינעז צו הױפם־צװעק׳ מיט׳ן םאקע דוסםריע.
 מיליםערישען א סון םאל אין לאגד שונ׳ם םארטײדיגוגג

םזרח. פוץ אדער םערב pc ראםעז״מאכט חנר אױף אגסאל
 געפיגען סיביר פון םעדב־זײם אויף און פזחז־זײם אויף

 אינ־ ריזיגע *וױי קױלעז־געביםען. רײכע *וױי זין•
 אר־ קאמםאמאלםק און קוזנמק אין פלעגטס דוםםריעלע

 גע־ םארשידענע אין שםאל־פראדוקםעז, אױם בײםען
 געגראבען װערט גרענעץ כינעזישער דער צו ביז גענםען

מעםאלען. אנדערע אױך און קופער אויםגעארבײם און
 אױבען דאם אז געגענט אמדוסםריעלע רײכםםע די

 םםאלינםק אין קוזנעצק. ארום pc פיז געביט דערמאנםע
 אײזען. םאר שמעלז־אױווענם פאדערנע גײע זיך געפינען
 געגראבעץ װערם קחנעצק םון דרום־זײם אױף װײםער

דארט. זיד געפינען אויל־םעלדער רײכע אײד איז בלײ
 ביז באםרעפם געגענם יענעם אין קוילען־פראדוקציע די
 בײם דרום־זײם׳ אין וױים גאנץ יאר. א םאן םיליאז 6

 דער צו ביז באװעל־געגענם די זיד צים ים, קאספישען
 4 ארום באםרעפם פראדוקציע די גרענעץ׳ כינעזישער

 קראשט־ עלעקםרישע גרױםע יאר. א בײלס םיליאז
װאםע־ סיבירער די פון באםריבען װערען םםאנציעם

 ״קילאװאס־שםוגדעך הונדעדט־םױזענםער שאםען און רען
ענערגיע. עלעקםרישע

 זזרוב און סאדגומען האס היםלער וױ נאכדעם
 רוס• אײראפעאישער דער םון העלםם א זמנמר געםאכם

 סאװעםישע די פון וױדערשםאנד־כוזז חנר װעדם לאנד׳
 זײם יענער אױף ארסענאל דעם פון געשפײזם *רמײען

 קװאל אײגציגער דער גישט איז דאם איז איראל־בערג
 ירןך יי און אםעריקע פון ■ראדוקציע די :כוח איר פון

 דער לישערם איםפעריע בריטישער דעד םת תקאיע
 פארםײדיגוגג ®ון װאפען נױםית די ארםײ סאװעטישער

 נאציס די םעו־ װאם mxw געםײנזאמעז דעם מגען
ן נױם םריאוםםיחװ ר  אלץ תסלאנד, אין ױגלן ח

 די פח וױלעז לײז־דגשאפםליכער דעד װאקסם יקאיאשס
 ראסזד צו װצלם דער יױף לענדער פײי« *ארבליבענע

םער װאס אריז̂נבארב צישזןגא פון םענשהײט די װען

קיסמאן ױםח דר. פון

 כוח, דער אויס וואקםם מעכםיגער אלץ ׳״זיגט״, היטלער
גבורד- טייוולישע דץ צעשמעטערען װעט וואם

 דער צוליב אויפגערודערם ארבייטערשאפס ענגלישע
מלחמררפירונג דער אין רעגירונג דער פון פאםױוקײם

 אומ־ וואקסענדיגער א זיך וױיזם עעלאנד אין
 אפגעשװאכטער דער צוליב רעגירונג׳ דער צו צוםרוי

 מלחמד״־םירונג דער אין םילען זיך לאזם װאס ענערגיע,
 אײניגע מלזזמה־מאטעריאל. פון פראדוקציע דער אין און

 שאר־ א מים ארויסגעטראטען זײנען לעיבאר־דעפוטאטען
 די פארלאםענט. אין רעגירונג דער אויף קריטיק םער

 די אויםנוצען זאל רעגירונג די אז געסאדערט, האבען
 מלחמה־ נייעם א עםענען אמ געלעגעגהייט גאלדענע

 אפצוציהען כדי אײראפע׳ אין יבשה דער אויף פראנט
 די אויך האבען אט און רוםלאגד״ םון טרוםען נאצישע

ווארם. דאס גענומען אמוניציע־ארבייטער
קאנפע־ א געווארען אפגעהאלטען איז לאנדאן אין

 װעלכע אינזשיניריע־םאך. און ארבײםער םון רענץ
 שיפ־ שטאל׳ פון פראדוקציע דער אין םארנומען דינען

 אנדערע און קאנאנען עראפלאנען, טענקם. טראקס. בױ״
 זיד האבען קאנםערענץ דער אין םלחמה־מאםעריאלען.

 סארטראטען האבען וואם דעלעגאטען. 1400 באטייליגט
 ץנאנפערעק די ארבײטער. םיליאן חאלבעז א םון מאםע א

 וועלכער אין רעזאלוציע׳ א אנגענומען אײנשטימיג האט
 אלארמירם איז ארבייםערשאפם די אז געזאגט, ווערט עם
 שטיצם רעגירונג די אז סימפטאםען, םארדעכטיקע די םון
 געגען מלחםה דער אין סאװעטען־פארבאנד דעם רױיניג צו
 דאם אז חשד׳ דער אױםגעדריקט ווערט עם נאצים. די

 מלחמה־קאבינעם םון מיטגלידער רעאקציאגערע די זײנען
 אוועקגעשםעלט נישט ווערט עם וואם דעם, אין שולדיג

 צו כדי קאנטינענט. אייראםעאישען אױם׳ן םראנט א
 די אנגערוםעז ספעציעל ווערען עם רוםלאנד. העלפעז

 אמבאסאדאר בריטישער האליפאקם, לארד םון: נעסען
 מיניםםער מאור־בראבאזאן, שטאטען. םאראייגיגטע די אין

 מארדזשעםאן, דעױויד און עראפלאן־םראדוקציע םאר
 די םון םײנט םארביסענע די אט קריגס־מיניסםער.

 רום־ םאר הילף קײן דערלאזען גישט וױלען סאוועםען
 די ווארענם — ארבײטער ענגלישע די אבער לאנד,

 אויב םאלען• רוסלאנד לאזען נישט װילען — רעזאלוציע
 צוזאמעג־ אויך ענגלאנד װעם מאלען- װעם רוסלאנד
ברעכעז•
 םירונג דער אין אױך אז אן״ וױיזם רעזאלוציע די

 גרויסע באגאנגעז װערען םלחמח״פראדוקציע דער פון
 צום װי זאל עם אז סאדערען. דעלעגאטען די םעלערען.
 אײרא־ אוים׳ן סראנט גײער א ווערען געעםענם גיכםםעז
 זאלען פראדוקציע דער אין אז און יאגטיגענם פעאישען

 שםערען וואם שאדענם׳ פארשידענע װערען באזײםיגט
ארבײט. די

 הים שײכות קײן נישם האם קאנסערענץ דאזיקע זײ
 (םרעיד טרעיד־ױגיאנם ברײזישע די פון אנםירונג דער

 קיץ נישם נאך האבען מיר וױ אזױ און קאגגרעם) יוגיאן
 ױניאן טרעיד ענגלישער דער םון באריכט^ אריגינעלע

 קענען שורות. די אם געשריבען װערען עס בשעת פרעםע׳
 האנדעלט עם *י זאגען. נישם מאמענם איצטיגעז אין םיר
 מיםגלידער־מאםע. דער אין אפאזיציע אן וועגען דא זיד
 אױך זײנען אױבען, אנגעװמען אבער האמז מיר ווי

 אין ארױסגעםראםק לעיבאר־פארםײ דער פמ דעױםאםעז
אנקלאגעם. דיזעלבע מיט פארלאםעגט

 דער פון וואד דסר אױף יתיאנס םרפיד בריםישפ די
 אינדשםריטלער דער פון אח סלחמה־פראדוקציט

דטמאקראםיפ
 םרעיד־ ענגלישע די פון קאנווענשאז דער אויף

 עדמבורג איז •־געװאחנז אפגעהאלםען איז װאם יוניאנס,
 פאר געווארעז דעמאנסטדירם איז סעפםעמבער, חודש אין

 בריםישער דער פון כוח ארגאניזירםער חנר ױעלט דער
 די װעלכע םונקציע׳ דאפעלםע די אמ ײגיאךבאװעגונג

 ענגלישער דער פון לעבעז אץ אוים אמט םירעז ימקמם
 םלחמח־ דער סאר די זארגעז זײט אײן אויף םלוכח:

מרען צו כדי פראדוקציע,  איבער זיעג דעם םאחי
 די אי «ײ היסען ׳דיט וװוײםער דער אױף חיםלער׳ז,

פארםײ־ ארבײםערשאפם, ארגאנמירםער דער פון רעכם

 דץד איז דעמאקראםיע פון םאזיציעם די דיקענדיג
אינדוסטריע.

 870 באטייליגם זיך האבען קאנווענשאן דער אין
 בא־ ױניאנס די םון מיםגלידער צאל די דעלעגאטען.

 טויזענם, 80 מיט מיליאן 5 ענגלאנד אין איצם טרעסט
 גע־ מיםגלידערצאל די איז יאר לעצטען םון משך אין

 זײנען ױניאנס די אבער טויזענט. 212 מיט וואקסען
 װערס עס װי צאל. אין בלויז נישט אויסגעוואקםען

 נאר חשענעראל־קאונםיל, םונ׳ם באריכט אין געזאגט
 אנערקענונג אלגעמײנער דער ,אין םרעסםיזש אין אויך

 בא- א מיט לאנד. גאנצען דורכ׳ן םעטיגקײט זײער פון
ר אונטער שטרייכם ווארעמקײט זונדערער  די באריכם דן
 מיס־ םון םארזיכערונג די און סאלידאריטעם םון געפילען

 דזשענעראל־ דער װעלכע קרבנות־גרײטקײם׳ און הילף
 איץ םאלק, רוםישען דעם אויםגעדריקם האט קאונםיל

 r® געווארען כאפלען איז ראטענפארבאנד דער ווען טאג
חיטלער׳ן.

 איינצעלהײסןץ איבערגעגעבען ווערען באריכם א אין
 גע־ אויסגעטאן איז וואם ארבײט. םילםאכיגער דער םון

 דזשענעראל דער יאר. לעצטען אין ױניאנם די םון ווארעז
 איבער״ גאנצער דער מיט מיטגעארבײט האט קאונסיל

 םאר אינדוסטריע דער פון אנשפאנונג דער בײ געבענהײס
 צײס דעחעלבער אין אבער מלחמה־באדערסענישען. די

 גאנצער דער מיט אפגעהיט אויד ױניאנס די וזאבען
 איז ױגיאנם די םח םיטואציע די רעכם. זייערע ענערגיע

 לאנג נאד האט מלחמדדפראדוקציע די גרינגע״ קיק נישם
 מגליכ־ איר פין גראד העכסטען דעס דערגרייכם ישם1

 ײניאנפ די םון שולד די נישט איז דאס אבער קײט,
 נויס מערער ליידען ארבייטער מאםען גרויםע םארקערט,

 פראדוקציע. דער םון אינטערעם אין זיך םאדערט עם װי
 םאכען «ו געלעגענהייט, די אוים נוצעז קאפיטאליםטען די

 נױםװענ־ פאטריאםישע םון אויםרײד אונטערן פראםיטען
 דער־ נישט אבער וועלען יוניאנס טרעיד די דיגקײםען.

 קרבנו̂ו אומזיםטיגע ברענגען זאלען ארבעטער אז לאזען,
 נישס און קאםיטאליסטען די גאר קומען צונוץ זאלעז וואם
לאנד. םונ׳ם סארטיידיקונג דער

 םrא ביז האבען ױניאנם די וואם הנחות, אלע בײ
 אר־ קאלעקטױוע אדער געזעצליכע דיערע סון געמאכט

 םארזיכערם בםירוש מאל יעדעם איז בייטס־באדינגונגעז
 גאד קראפט אין בלייבען הנחות דאזיגע די אז געווארען״

 דער נאד תיכף אז און מלחמה דער םון ציים דער פאר
 ײניאד אלטע די ווערעז צוריקגעשםעלם מוזען םלחמה

 םראבלעם׳ שווערסםער דער אגב, איז, דאס ראדינגונגען.
 בריםישען פון לעבענס־פראבלעם דער זאגען: קען מען

 םלחמה־בא־ םון אריבערגאנג דער — טרעיד־ױניאניזם •
 1דא װעט אײנמאל באדינגונגען. שלום אויף דינגונגען

 ענדיגען זיד וועט םלחמה די ווען מאמענט׳ דער קומען
 צװעק סאר׳ן קרבנות ברענגען צו נויטװענדיגקייט, די און
 דעמאלס װעם םארשװינדען. וועט לאנד־םארםיידיגונג פון

 ארבײט צװישען פארמעסם שװערסםער דער םארקומען
 ענג־ אין בלויז נישט — און ענגלאנד אין קאפיטאל און

אליין. לאנד
עדינבורג׳ איז קאנװענשאן דער וועגען רעדענדיג

 די סון גענעראל־םעקרעטאר דער סיםרין, װאלטער זאגט
 זשותאל לאגדאנער אין ײניאגס, םרעיד עגגלישע

 שווע־ דער אויף נישט זין■ באקלאגען ״מיר :,לעיבאר״
 איבערגענוםעז האבען מיר װאס םאראנטװארםונג. רער
 װאס צופרידען. סארקערם זײנען מיר םלחםה׳ דער פאר
 יוגזת םרעיד דער םון ראל די באווײזען קענען םיר

 לעבען עקאגאמישען אץ אינדוסטריעלען אין באוועגונג
. נאאיע דער פון .  די פח פריװילעגיעם און רעכט די .

 וױ באלד ווערען צוריקגעשםעלט ממען וועלען ױגיאנם
 םפק קײן ם׳אמ אויםהערען. נאר זיך וועט מלזזמה די

 םיר אויב גלאםיג, אזוי גימ נישט װעט דאם אז נישם,
 םחעז קאמפליקאציעם אײנצעלנע אז אבער. אגערקענעז
 זיק מסכים נישט פאל קײן אױף «יר ױעלעז פארקומעז׳

 דאזיגזמ דעם בנזגע קאםפראםיםען ס׳איז וחגלכע אויף
גוסא״. ירינצי■
 יתיאנס ארבייםסר פרייפ די פון מאניפטסם א

פראנקרייד אין
פראגצױזי־ דאם םיליםעריש. באזיגם איז םראנקדײך

 פאררעםער, ®אשיסטישע סון פארשקלאפס אח םאלק שע
 גאצישז די pe דיגסם אין געשםעלם זיד האבען װאם

מר זיגער.  פראנצױזישעד פרייער דער םמ פירעד די א
זײ אונטערגעגעבעז, נישם זיד האכעז יוניאךבאװעגונג
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 דער םאר קאמף צום םום דעם םארלוירעז נישם האבען
ארגעםער־ פראגצויזישער דער pc ארגאניזאציע פרײער
שאםט.

 אלםע די ארבײם״, פמ ״גענעראל־קאנםעדעראציע די
ײעל־ ױניאן־באװעגונג, םראנצױזישער דער םון אנפירונג

 ארבײטערשאפם די געזאםעלט ציים יאר םערציג האט כע '
 קאםםען דורך געפירם און ארגאניזאציעם אירע אין
 איצט האם ארבײטם־באדינגוגגען, בעסערע צו זיגען און

T אום־ אן זיך סארשטעהט — מאניםעסם א ארויסגעלאזט 
 אינטע־ אן םאר זיך מים שטעלם וועלכער — לעגאלען,

 אין קאםף אונטערערדישען דעם אין דאקומענם דעםאנטען
אייראפע. הימטיגער דער

 אויף אנוױת אן םים אן זיד הויבט םאגיםעסט דער
 רעוואלוציאנערע בלוםיגע pc דאטעם היםטארישע אלע

 רעוואלוציע גרויםער דער םמ םראנקרייד, אין קאםפען
 יאר־ טען19 םונ׳ם םוף צום ביז צוריק יאר 150 מיט

 דערא־ רעוואלוציאנערע אלע אויס רעכענט און הונדערם,
 פאליםישע םון דערגרייכונגען םרידליכע און בערוגגען

םאלק. םראנצויזישען םאר׳ן ארבייםס־רעכם און רעכם
םאשיסםי־ דער פון ארדנונג״ ״נײע די םאדערם איצט און

 אוועקווארםען זאלען ארבײטער די אז פראנקרייך, שער
 אנםשײדונגען די אונטערווארפען זיך און רעכט אלע די
 זאלען די װעלכער אין ״ארבעטער־ארגאניזאציע׳/ אן םון

 ױיערע אויסצוקלייבען רעכם קיץ האבען נישט אםילו
םארטרעטער.
 געווען מקריב אונזערע םארקעםםער די .האבען

- לעבענס״ דיערע — מאניםעםם אין געזאגם ווערט י
 זאלען םרייהײטען עלעמענטארע אונזערע כדי דעם, צוליב
 אז װערען? אוועקגערויבם אוםן ברוםאלען אזא אויף

בא־ אוםן דעם אט אויף זאל כבוד מענשליכער אונזער
קאמף, דעם םץ םרוכם די דיז דאם זאל ? װערען שמוצט

 אן סירם *רבעט םמ גענעראל־קאנפערעראציל די װאס
? יאר םערציג לעצםע די םאר

 את םעחענליבקייט מענשליכער דער םון כבוד ״דער
 א האט יתיאניזם טרעיד טראדיציע. שעהנסםע אמזער

A ווערם געזעלשאםםליד־קאנםםרוקםױוען און םאציאלען 
v* א רעכם דאם האט עם ווען דאן, נארp צו םרייהײם, די 

 װירטשאםט פלאנירםע ארבײטערשאסט. די ארגאניזירען
 םארנעמען מח קאלעקמײו גאנצען םונ׳ם אינטערעם אין

 ארגא• זענען ױניאנם טרעיד קאפיטאליזם. פון ארם דעם
 קענען ארבײםער די אבער קאלעקטיװ. םון ניזאציעם

גע־ זײ םאר ווערען וואם ארגאניזאציעם׳ אנערקענען נישם
 דער אונטער זיך געפינען און מלוכה דער םון שאםען

מלוכה־ארגאנען. םון אנפירונג
 קײנמאל וועלזין ױניאנס טדעיד םראנצויזישע ״די

 אוים׳ן דיסקרימינאציעם געזעצליכע קײז אנערקענען נישם
 אדער איבערצייגונגען קלאם׳ רעליגיע, ראסע, םון םמך

 פרײהײם זײער און פרײ זײגען מענשען אלע םארמעגען.
ײערען.״ רעספעקםירט מוז

 דערגרײכם זאל עס אז םאדערם. מאניםעסט דער
 װעלט־ דער אין ארבײטסרעכט םון מינימום א ווערען

אויף ארבײטס־רעכם אינםערנאציאנאלע :וױרטשאםם
 אלע צוױשען קאאפעראציע םרידליכע וועלט׳ גאנצער דער

, פראגרעס. אץ ױאױלשםאנד םון קײאל א אלם םעלקער
 מאניםעסט דער רוםט םראנקרײד־, שייד ם׳איז וואס

געפיל, פונ׳ם באםרײען זיד זאלען זײ אז ארבײםער, די
 נישם םאר סראנקרײך געווארען. באזיגם דינען זיי אז

 קײן נישם איז סאלק םראנצויזישע דאס םארצוױיםלען,
I וױדער וועלען סראנצויזען די נאציע׳ מינדערווערטיגע 

• װעלט״. דער אין םלאץ זײער דערגרײכען
ארבײםערשאפט די ד«ן מזכה װיל פעםעין־קליקע די י

•p ״קאר־ מים רעפארםען״. ״סאציאלע םיט פראנקדײך 
 גוםע אלע מים pk שנים פאשיסםישעז לויט׳ן פאראציעס״

 פוג׳ם געלערענם האבעץ לאקײעז היטלער׳ם װעלכע זאכעז׳
 אונטער־ די אים האט שולחן־עחץ. נאציש־םאשיםטישען

 געםרײ איז ײאס םראנקרײד, pd ארבײטערשאםם זרדישע
 אן געגעבלז םרעיד״מאניזם, פרײעז דעם געבליבען

 איז װאם םאניסעםם, דעם אט מיט ענםפער אנםשידענעם
 *ודיק־ אזױםיל םיט טאן׳ וױרדיגען אזא אין משריבעז 1

ך שפראך. דער איז האלסוגג ץ
 ס’בלומ לטאן — שםונדטן 40 פון ארבטסס־חאד די

חוימז־״פארברעןי־
 pא יארטײ סאציאליםםישטר דער pd פירער יער

 לעאן םראנקרײד pt ■רעםיער־םיניםםער געװעזענער
 םאשיסםישען פונ׳ם עװארעןג סארשיקם איז גלמ^

 אוםבאשםימםער אן אױף פעםעק מארשאל דיקםאםאד
 לעצםען םיםץ צוזאםעז םעסטונג־פריזאן, א אק *ײס

 גןמעראל םיםז p» דאלאדיא ירעמיער פראנצומישען
 ארויסגעטראגעז נאן װעט משפט פאדמעלטר א מםלעז•

^ א און שאעטער ײימז •1אײ איז װאס געריכם, יאלאזס

חנג פאשיםםישער דער םץ געווארעז געארדענם — רעגי
 מענשען וואם באגריפען, אלע אויף קאריקאםור םין א

*ױםטיץ״. װעגען מאכען 1זי קענען
הויפם־באשולדיגונג. די אז אינטערעסאנם, ם׳איז

 איז בלומ׳ען געגען געווארעז אויפגעהויבען איז וואס
 םראנקרייך אין איינגעםירם האט רעגירונג זייז וואם דאם,

 געענםםערם האם בלום ארבעטם־וואך. ־שטזגדיגע40 די
 אײנגע־ ער גישט ד״אט דאם אז באשולדיגונג, דער אױף
 נישט איז ער וױיל ארבײטם־געזעץ, דאזיגע דאם פירם

 געקענם אלייז נישט ד-אם און דיקםאטאױ קײן געווען
 םראגצױזישער דער גאר געזעצען׳ קיין באשטימען

 גע־ װיכםיגע דאזיגע דאס באשלאםען האט פארלאמענם
 ערשםע, די געװען נישם םראנקרייך איז אגב און זעץ.

 דאם האם םריער נאך ־שטונדען־וואך,40 די איינצוםירען
 אח אײראפע אין אפילו און אמעריקע גרויםע די געםאן

איטאליע. — נאר ערשםע, די געווען גישט פראנקרייך
 ־שםונדען־וואד40 דער צוליב אז אבער, באשולדיגונג די

 הינשערשםעליג, געבליבען מלחמה־פראדוקציע די איז
 גאך פראנקרײד אין זײנען עם בלבול, בימוױליגער א איז

 וואםעדםאב־ די און ארבײםםלאזע גענוג סארבליבען אלץ
 פארקירצםער דער pc געליםען גישט האם ריקאציע

ארבײםם־צייט.
 אויך בלום לעאן האט צוזאמענהאנג דעם אם אין

 בא־ די איז רעגירונג דין אונטער אז דערויף׳ אמעװיזען
 געווארען. פארגרעסערט שםארק װאפנונג־אינדוםםריע

 בא־ צייט יענער אין ער האם אויםםו דאזיגען דעם םאר
 קריגם־ העכסםעז דעם םון בריװ דאנק םפעציעלען א קומען
 אונטערגע־ געװען איז ברױו דער פראנקרייך. אין ראם

 פעחענליך קריגם־ראט םץ פרעזידענם םונ׳ם שריבען
 קײז בישם געוולן דעמאלם איז פרעזידעגם דער אם און
. פטסטמ מארשאל דטר — ײי דערעראנ . .________

משרו^ היטלער׳ם זזײנם אבער איז פעטעין מארשאל
 לעאן אנדערער• קײן זײז געקענם נישם משפם זיץ האם
 באםריים װעט ער וועלכער םון תםיםה, אין זיצט בלום

 עם װען ארבעםערשאםם, פראנצױזישער דער pc װערעז
 דער םאר pא םראנקרײו םאר טעג אנדערע קומען װעלען

וועלט. גאנצער

טנגלאנד אץ גאתממם־ארבייבוסר די פון קאנפטרטנץ א
 ארגאנײ זײנען ענגלאנד אין קלײדער־ארבײטער די

 pא טעילארס pc ױניאז .נאציאנאלער דער אין דרם
 םאר• זײנען יװיאן דער אס אין ארבײטער״. נארמענם

 מענער און גארםענם לעידים םון ארבײסער אייניגט
 שווא־ א םך א איז ארגאניזאציע די צוזאמען. קלאדינג

 די pc ארגאניזאציעם אמעריקאנער אונזערע װי כערע
 שניײ די וױיל דעם, צוליב פשום נאדעל־םרעידם,

 הױך אזוי נישם עגגלאנד אין איז גופא דער־אינדוסטריע
אמעריקע• אין װי אנםוױקעלם

 קאנםעדענץ א געװארדן אפגעחאלטען איז לעצטענם
pc עגגלאנד. בלעקםאול׳ אין ױניאן דער po בא״ דעם 

 םאר־ זיך האט םיםגלידערשאםם די אז זעהן, צו איז ריכט
 גרױסער א איז דאם טויזענם. 35 העכעינ םים גרעםערם

 שנײדער־ די ווען צייט, איצםיגער דער אין געװינם
 אינ־ אלע וױ אזוי קריזים, א איבער לעבם אינדוםםריע
 חוץ א געברויך. צױױלען םארן ארטיקלען pc דיוםטריעם

 אפםלום אן םאראן אויך איז מאטעריאל אין דוחק דעם
 צום גענומען װערלן מענער טויזענםער מענשען: םון

 — מיח־לאך pא םתיען םויזעגםער אח םיליםער־דינסט
מלחמה־פראדוקציע. דער צו

pc םאתומען זיך ם׳האם װעלכע םים םראגען׳ זײ 
 אײניגע׳ איבערגעבען דא םיר ױילען קאנםערענץ, די

:לעזער אונזערע םאראיגטערעםירען געוױס װעלען װאם
 םימיעל געשאםען דך האם װאם סראגע. א כל קודם

 אין וױ אזױ :םלחםה־באדינגוגגען איצםיגע די אונטער
 אלטע סיל זער איבערגעמאכט איצט ווערען ענגלאנד
 אן געשאפען pדערם זיך האם .נײ״. אויף קלײדער
 פאר־ זײנעז ארבײטער טױזענטער אינדוםטריע, אײגענע

 pא מאנםבילשע איבערניצעװען םים פאבריקעז אין נופען
 נישט טײסטענםײלם זײנען דאם װי אזױ םרױעז־קלײדער.

 ארגאנײאאיע די את ארבײםעה קװאלים^רםע גום אזױ
 קאנפערעגץ די p» שװאכערע א םאבריקען יענע אין

 ארגאניזאאיט םימיעליװ א אנצוחױבען באשלאםען. האם
זײ. צװישען קאםיעין
 PD פראבלעם דאס מײזמ איז פדאגע *גדערע אן

 ארמםס־ pc םראגע די סיעציעל pא שטיק־ארבעם
 שםיק־ארבײםער, pc צײם פארלױרעגער דעד פאר לויז
 אר־ די צוגעםײלם באקומען די בת ווארסען, םחען װאם
ם  איז זע* pm וױ קונדען. אײנצעלנע פאר מ

ײעלט... יײז אוםעםום
 פארנוטעז האם דיםקוםיעם די אין ארט ברײםען א

איין אק האלם װץלמ ,ײמבראיען־ופד pc םראגע די

 מענער. די pc דינםט םילישערישען דעם צוליב וואקםען
 די אז דערפאר. קעםפען צו געווארען. באשלאסען ם׳איז

 דער נאך װערען. געהעכערם זאל פרויען םאר שכירות
 םראפארציע די אז דערפאר, זארגען ױניאן די וועט מלחפה
 אינדוםטריע דער אין פרויען און מענער צאל דער צװישען

מלוזמוז. דער םאר װי זעלבע די זיץ װידער זאל
רעזאלוציע, א אנגענומעז אויך האם קאנםערעגץ די
 דער פאר קרבנות נױטיגע אלע ברענגען צו וױיטער
 איבער זיעג דער ווערען דערגרייכם װעם עס ביז מלחמה,

בארבריזם. נאצישען
אויסםראליט אין לעיבאר־רעגירוע

 האט אויסםראליע אין רעגירונגם־קריזים קורצען א נאך
 גע־ אץ רעגירוגג די איבערגענומען לעיבאר־פארםי די

 אײנגע־ איז װעלכער קאבינעם, אייגענעם אן שאפען
 פריערדיגע די אקםאבער. םען7 דעם געװארען שװאוירען
 םאח פרעמיער־מיניסםער געװעזענעם מים׳ן רעגירונג׳

 וואם געזעץ, םינאנציעלען א צוליב געפאלעז איז בראש,
 איז געזעץ אין פארלאפענט. אין אריינגעםראגען האם זי

 קלײנע די פון באשטייעתנג שווערע א פארגעזען געווען
 (בערך םונם 150 םון אנגעהויבען ארבייטער־הכנסות,

p הכנםות גרויםע די בשעת יאר, א דאלאר) 700 c די 
 געבלײ םארשוינם מעגליך וױים וױ זיינען קאפיםאליסםען

p בען c .געםא־ האבען לעיבאר־דעפוםאםען די שטייערען 
 װי אזוי און געזעץ צום אמענדמענםם פארשידענע דערט

 זײ האבען אגנעםען, געוואלם נישם זיי האם רעגירונג די
 געבליבען איז רעגירונג די און «ױעץ קעגען געשםימט

רעזיגנירען. געמוזט האם און מינאריםעט א אין
 די סון שםיצע די דאם קאבינעם איצםיגער דער
 סאר• פארלאמענט אין אבער סאלקסמאםען׳ ברײםסםע

 1מצ און םאיארעטעש קלײנע א זעהר קאבינעם דער םאגט
ז  דער בײ סארבלייבען לאנג װעט ער אז טאםען, נישש מ

 סאלען, זאל לעיבאר־קאבינעם איצםיגער דער אויב מאכם.
 וואם אויסטראליע. אין װאלען נײע סארקומעז װעלען
 דער סאר מאיאריםעם גרעםערע א ברעעען זיכער וועלען

לעיבאר־פארטײ.
 רעגירוגג דעד pc אנשםרענגונגען גרעםםע די
 מלזזמה־םירונג. דער אויף געוועהנליך, געמאכם, װערען

 pc לעיבאר־םרעםיער נײער דער װאס קעיבעל, א אין
 יארקער נױ צום ארויםגעשיקם האם קארטין אויסטראליע

 אוםדער־ שטאהען ,םיר :געזאגם װערט לידער״ ״נױ
 אץ גרעםער וואס מאכען צו ארבײם, דער בײ שיםערליך
 מלחמד״ דער צו אױסםראליע pc בײםראג דעם מעכםיגער

t d אױם־ װי אזױ אױםםראליע, סאר קאמף אין שטײען 
 װעלם־ בריםישער דער סאר קאמף אין שטיים טראליע

 סארםײדיגען נמר פארבינדעטע. אירע סאר pא םלוכה
 אץ רעכם די פריװילעגיעם. pc רעכם אלעמענם אונזערע

 — דינען ארבעםער אויםםראלישע די pc םרייהייטען
 םאר־ קאלעקםיװע פון און ױגיאגיזם טרעיד pc רעכם די

 װעגען אילתיעם קײז נישם זיד םאכען םיר האנדלונגען.
 געזיגם װאלם היםלער װען געװעז׳ װאלט עם װאם דענ^

 און מענער אסעריקאנער די רופען מיר מלחמה. דער אין
 געמײנ־ סארן קאמף סאראייניגםעז צום ארבעם פץ סרויען
 דער pc ציװיליזאציע די ראטעוועז צו צװעק, זאמען

װעלט״•
נאצי־לפנדטר פארשידפנט פון

 געשאסען ווערען עס הענקער. ארבעסער פאריז אין
 באצאלען ױאם מענשען, אומשולדיגע משכנות׳ לעבעדיגע

 די pc סאבאםאזש. pc אקם יעדעז פאר קעם די מים
װײםער. געהם ארביים

 pc הױםם־הענקער דער באזעצט זיך האם פראג אין
 שוין זײנען עס וױםיל העידעריק. נאמען טיםץ נאצים די

 םשעכאסלאוואקיע אין געװארען געהאנגעז pc געשאסען
pc אנקוםען זײן זינם pc ,מען נישט. מען וױים פראג 

 נישם װערם סטאטיסםיק קײז שיעוד. א אהן מארדעם
געפירם.
עםידעמיעם. pc םעראר pc מארד — פוילטן איז

 וױלדעװעט בטרגיט אין האלאנה אק נאחוטליט, את אױך־
 גריכטנלאגד pc ױגא־םלאוויט אין וױיםער. םעו־אר חנר

 קעגען שלאכםען אםת׳דיגע םיליםער נאצישע דאם פירם
גערילא־באנדעם.

 פאררעםעד םאציאליסםישעו־ דעד האם בטלגיט אין
 צײםונג נאציםםישע טעגליכע א ארױםגעגעבען מאן חג

 ארבײטער די (״אדבײם׳׳). ״םראװאיל״ נאםעז םיםץ
 גןך האבען נאציט זײ pc באיקאםירם צײםונג די האבען

 גאר האט נײםונג די וױ אזױ jnam אלע באצאלען סחם
 די דעדעםעז• דאם זײ זין׳ האם ארײנגעבראכם׳ נישט

 װערם pc װאך pc אײגמאל גאר ארױם שױן געהם צייםונג
 קעםאען שםעדםעל מלגישען pc באיקאםידט• װײטער
צום םרײדױליגע בריגאדע א געשאםען גאציס די האבען

- - - - -------------- --- — M B  H וייסוגג ממױשז די איגם מזנלדעס רוםלאגד. געגעז קאמף
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באװעגוננ ארבעטער אמעריקאנער דער אין
 פון קאנווענשאן זעכציגסםע און איין י

 ליײ אװ פעדעריישאן אמעריקאן דער
 געווארען אפגעהאלםען איז װאם באר,
וואשינג־ סיאםעל, אין מאגאם דעם
געווארעז• געפעלען אלעמען איז םאן,
 װאס געהאט ניט האט גרופע קיין

 באשלוסען אירע געגען אױסצוזעצען
 םון אפשר אויסנאם דער מים אנגענומען, ד,אם זי וואס

 םימפאטיקער, םאשיםטישע די און איזאלאציאױסטען די
 פול* די געדוארען געפעלען נים שםארק איז עם וועמען

 איג־ און אינערליכער דער פון גוםהײסונג שםענדיגע
 רעגי־ אמעריקאנער דער פון פאליםי םערגאציאנאלער

 דעמאקראטיש און ליבעראלע די האבען גאר נים רונג.
 דער צו פריינדליך־ דינען וואם עלעמענטען געזאנענע

 אירע אח קאנווענשאן די געלויבט באוועגונג ױניאן םרײד
 גע־ דינעז וואם צייטשריםטען די אםילו גאר באשלוםען,

 אוו פעדעריישאן אמעריקאן דער צו פיינדליך וױינליך
 רעאקציאנערע די לינקם׳ םין און רעכםס טיז לייבאר

 די און זיים איין םון פרעםע םײנדליבע ארבעםער און
 גאר האבען זײט. צװייםער דער םון פרעםע קאכווניםםישע

 קאנ־ היי־יאריגער דער געגען אויסצוזעצען געהאם גישם
 פרע־ רעאקציאגערע די געלױבט. זי האבען און װענשאן

 קאנװענ־ ״קאנסטרוקטױוע׳ אלם באצייכענם זי האם סע
 פראגרע־ א אלם — פרעםע יסטישעקאממ די אוז שאז

קאגװעגשאן. סיװע
 יחיד א וועז אז געלערענט, אונז האם ערםארוגג

 זײן עפעם םח אלעםען. געםעלם ארגאניזאציע אן אדעו־
 געגנער קײן נים האם װאס אײמר אים. מים מער דער
 ער אדער גים גאר םום ער ענטװעדער איז שונאים, און

 העלםעז ניט קײנעם קעגען װאם זאכען אזױגע בלױז םום
 םח אײנשםיםיגקײט אלגעמײנע די שעדיגען. ניט און

 גוטע, א גןיווען איז קאגווענשאז די אז פרעסע, דער
 וואם דאס אביםעל פאנאנדערגלידערען צו דעריבער רײצט

 םארםעלם האט זי װאס און אױםגעםאן האט קאנווענשאן די
 איז םפעציעל באםראכםען. נעענםער עס און םאן צו
 אנגע־ אז םון צײםוגג ײניאן םרײד א אין פלאץ אם עס

 גע־ זײנען לײענער װעמעם אינםערנעשאגאל, שלאםענער
 דעם םון םעטיגקײם דער אין סאראינםערעםירם װאלדיג

 אג־ איז ײגיאן דיער װעלכען אז פארבאנד, צענםראלען
געשלאסעז•

 פרײװיליגע די םמ מיםי׳נג א בשעת אז געגענם, יעגעם פון
 וואו הויז״ דאם באלאגערם שטעדםעל גאנצע דאס האט

לינםשען. געװאלם זײ אח פארזאםעלם, זיך האבען זײ
 ארויס גײען סראנקרײד אקופירטעז גישט איז
 קאמו־ םאציאליםםעז, *ײטונגען. אומלעגאלע םערערע
 אינםענםיװע אן םירעז גאול דע םח אנהנעגער און ניםםען

פראפאגאגדע•
 ציים צו צײם םון םעז הערם אלייז דײםשלאנד טיז

 דער האם לעצםענס ן נױעס אינםערעסאנםע גאנץ אױך
 גרױםער א בײ גערעדם געבעלם פראפאגאנדע־מיניסםער

 מים רעדע זײז אנגעהויבעז און האמבודג איז פארואפלונג
 בא־ צום האם ער אז ״סירער״, םונ׳ם אנםשולדיקונג אן

 פעחענליך קוםען צו צײס, קײן געדלאם נישס דױערען
 שטים א איבעדגעריסען פלוצים אים האט היםינס צום
 נישם דארםען »םיר :װערטער די מים מאסע דער פון

 גע־ ױשם האם מען ברױט!״ דארםעז מיר •ירער׳ דעם
 נישם אים האם קײגער וױיל שולדיגען׳ דעם געםינען קענם

 זײנען קאנצענטראציע״קעמפם םפעציעלע ארויםגעגעבעז.
 מענ־ םאר דײםשלאנד זױן ארעןװגע אײסנעארדענם אי*ם
 09 םאבאטאוש. אין פארדעכםיגם ווערען וועלכע שען״

 און באשעדיגם װערען מאשינעז אז אפט, זעהר זיך טרעפם
 םא אױםגעםינעז, נישט קײננלאל מען קען שולרימ די

 םים געחאם םאן is האבעז װאם אריבייםער די פעז כאפס
סועציעלע אין זיי פארשפארט םען און םאשינעם די

Mm

 די בלוט. אין פארטרונקען װעלט האלבע א שוין האבען
 אםעריקאנער די צו נעענטער אלץ זיך רוקם מלחמה

 מאשין מלחמה מאדערנער א פון בײן רוקען דער ברעגען.
 מינען פעלז־ער, פאבריקען, די אין ארבעטער די זײנען

 שטע־ און פראדוצירען װאס מיטלען, טראנםפארט און
 קריג דער װעלכע מים ראשינען און וואםען די צו לען

 מיטגלידער זײנען זײ פון םײל גרויסער א געפירט. װערם
 אונ־ אומדירעקם זײנען אנדערע אלע ױגיאנס. די פון

 די פון פירערשאפם דער אונטער און אײנםלוס טערן
 נייע ארוים דעריבער רוקט עקאנאמיע קריגם די ױניאנם.

 אלטע םארשארפם און ױניאנס די פאר פראבלעמען
 אט וױכטיגקײט. באזונדערע אן נעמען װאס פראבלעמען

 אמעריקאן דער פון קאנװענשאן די האם פראבלעמען די
 לייזונג א געםינען געדארפט לײבאר אװ פעדערײשאן

 װי פארמולירען. קלאר און שארף ױי הפחות, לכל אדער׳
 אויפ־ דער מים געספראװעט קאנװענשאן די זיך האם אזוי

אירער? גאבע
חידער זין שפרעכען האנדלונגען און רעזאלוציעס

 דינען װאס רעזאלוציעס, די אנבאלאנגם װאם
 ספע־ קאנװענשאן, דער בײ געווארען אגגענומען

 די דינען םאליםיק, אויםלענדישער דער איבער ציעל
 קאנווענשאן די קלאר. און פראגרעסיװ זזעכםם געווען

 אינטערנאציא־ די שםיצען םאר ארויסגעזאגט זין־ האם
 פאר רעגירונג; *פצריקאגצר חנר פת פאליטי? טאלע

 םאר ;לאנד םמ באוואםנונג די כוחות אלע מים העלסעז
 װען אםילו םעלקער דעמאקראםישע די צו שםיצע םולער

 די געגען קריג אין דירעקם אמעריקע פירען זאל דאס
 םאר־ האט קאנװענשאן די ;אקם־מלוכות פאשיםםישע

 פאר ארויסגעםראטען איז און חניחות נאצישע די דאמם
 די װעגען םעלקער. שוואכע די כוחות אלע מים העלפען

 ארוים־ זיך קאגװענשאן די האם פראבלעהען אירנערליכע
 םאר געזעצען; ארבעםער סאציאלע די םאר געזאגם

 רעגירונגס די אין ארבעםער די םון דעה גרעסערער א
 *ראדוק«יע דער םים טאן צו האבען װאם קערפערשאםםעז

 אויך זיך האם קאנװענשאן די ;לאנד םון עקאנאסיק און
 סםרײקם מעגליך וױים װי אױםמײדען פאר ארױםגעזאגם

 ■ראדוקציע די שעדיגען וואם אינדוםםריעז םלחםה די אין
 וועגעז פארהאנדלען צו גריים ערקלערט זיד האט און

 זײן גריים וועט יענע ווען א. אי. סי. דער מים שלום
דערצו.

 גים פאל׳ בעםםען אין אבער, דינען רעזאלוציעס
 מיט באגליים װערען זײ סײחגז װאונשעז׳ פרומע װי מער

 מעגליך זאלען וואם פאליסים מים מעשים, ממשות׳דיגע
 לעבען. איז רעזאלמיעס די םארװירקליכען צו מאכען

 סיל ניט קאנווענשאן די אבער האם הינזיבט דער אין
 גע־ נים דינען האנדלונגען די עגםוועדער אױפגעטאן.

 דירעקם האבען האנדלונגען די אדער גענוג, וױיט גאנגען
 האבען רעזאלוציעם די וואם צוועקען די געגענגעװירקם

נויםיג אלם ערקלערם
איי־ יעדען םאר קלאר עס איז ביישפיל, צום אזױ>

 ארגא• די וואם הילף דירעקםע װיכטיגסטע די אז נעם,
 רע־ אםעריקאנער דער געבען קענען ארבעםער ניזירטע
 n צו הילף איר אין און באוואםגונג איר אין גירונג

 שטערונ־ אױםמיידען דורן־ איז מלוכות, דעמאקראטישע
 אין םפעציעל סםרייקס, דורך ■ראדוקציע דער אין גען

 סאר־ עקאנאמישע אום נים זיך האנדעלט עס וואו פאלען
 אוםהאלםען אין אדער ארבעטער די םאר בעםערונגען

 צװישען םראגען ױריסדיקציע אין נאר רעכטעז, זייערע
 צוױי אנגענומען קאנווענשאן די אבער האם ױניאנס.

 נאך קאמסען ױריסדיקציע די האבען וואם באשלוםען,
 א אױםגעבראכען האם — פאל איץ אין םארשםארקם.

 באשלוס א צוליב אינדוסטריע שיף־בוי דער אין סםרײק
 הא־ דעלעגאםען די אײדער נאך קאנװענשאן, דער פח

 מײנען מיר אהײם. צוריק קוםעז צו געהאם צײם בען
 יארדס שיף־בױ אין װעלדערם די סון סםרײק דעם דא
 איבער קאנװענשאן, דער םון שםאם דער אין םיאטעל, אק

 סארלאנג זייער אנםזאגט האט קאנווענשאן די וואם דעם
 צו זײ צוױגגם און םשארםער אינםערנעשאגאל אז םאר

 איגםערנעשאנאלס׳ באזונדערע םתען א w באלאנגעז
ד זעלמז דעם בײ אלע ארבעםעז זײ כאםש  אין אמ מ

פאבריקעץ. זעלביגע זײ
פאל. דעם איז גרעמד נאד איז דײשארוױדע דער

דעד םח באשלוס צוױיםעז מיםן W מרגלײזכם פען װעז

 יױ ארבעטער ברויערי די סוספענדירען צו קאנװענשאן
 די איבערגעבען זיך אנטזאגם זי װאם דערפאר ניאן

 טראקם, ביר די פירען װאס טימםטערס, און שאפערען
 פון פאל דעם אין טימסטערס. אװ בראדערהוד דער צו
 אינז־וסם־ אן פאר פעדערײשאן די שטײט װעלדערס די

 אר־ אז פאדערט װאם ארגאניזאציע, פון פארמע ריעלער
 בלעך מאשינען, ארבעם, אײזען בײ פאכען אלע פון בעטער

 אין און ױניאן אײן אין באלאנגען דארפעז ענליכע, און
 זיי צי טימםטערס, אלע אז זיי, באשטייען פאל צוױיטען

 דאר־ פראדוקטען, אנדערע אדער מעל האלץ, ביר׳ פידען
 אונטערשיד אײנציגער דער צוזאמען. באלאנגען פען

 די איז פאלען, צוױי די צװישען געפינעז קען מען װאם
 זיך צװישען קעםפען װאם ױניאנס די פון שטארקײט

ױריםדיקציע. פאר
 ױריסדיקציע איינציגע די געװען.ניט זײנען דאס

 קאנווענשאן, דער בײ אויםגעקומען דיגען וואס קאמםען
 ענם־ געווארען ארויםגעטראגען איז עם װעלכע איבער

 װעלען און געווארעז פארשיבם דיגען אדער שיידונגען
 פראדוק־ די שםערען און ױניאנס די פלאגען גענוג נאך
 שטארקער א םארגעקומען איז ביישפיל, צום אזױ, ציע.

 דער און ױניאן מאשיניסטען דער צװישען צוזאמענשטויס
 בראז־ערהוד די און זייט איין פון ױניאן עלעקםרישענס

 דעם איבער זייט׳ צוױיטער דער פון קארפענטערס אװ
 די צו געהערם װאס ארבעט םארכאפם לעצםע די וואם

 פאר־ אויך איז עם ױניאנס. אינטערנעשאנאל אנדערע
 אר־ אימעז און פעינטערם די צװישען םכםיד א געקומען
 נים דינעז םכסוכים די אגדערע. אייניגע און בעטער
 וואר־ נאד װעלעז און געווארען םארשיבט נאר געלײזט
 פראגען אלע די אין צרוו^ גענוג פאראורזאכען שיינליך

 אנגע־ נים םעדעריישאן דער םמ קאנווענשאן די האם
 גע־ קיץ נישם איז עס וױיל פאליסי, קלארע קיין נומעז
 אינםער־ םעכםיגע מיט אײנצורײםען דך פאליםי זונטע

 וױים וױ אױםצומײדען רעזאלוציע די יוגיאנס. נעשאנאל
 פראדוקציע דער אין שטערונגען און םטרײקם מעגליך

 דע־ איז קריזים, אינםערנאציאגאלען איצטיגען דעם אין
וואוגש. םרומער א װי מער ניט ריבער

 אינדוסם־ אן איבעד באשלום פראגרעםױוער אימ
 קאנ־ דער ביי געווארעז אנגענומען יא איז םדאגע ריעלער

 םאר־ א ארגאניזירעז צו באשלום דער איז דאם ווענשאן.
 פע־ דער אין ױניאנם ארבעטער מאריז אלע םון באגד

 ױריסדיקציע א געהאט אוין־ אבער האט דאם דעריישאן.
 גע־ איז םארבאנד דעם םץ צוועק דער אונטערשלאק.
 ױגיאנם א. אי. סי. די סח פארבאנד דעם גענצואװירקןין

םעלד. דעם אין
 נים האבען קאנווענשאן דער םון האנדלונגען די אט

 די שםיצען םאר רעזאלוציעס די געמאכט צונישט נאר
 רע־ אמעריקאנער דער פון פאליםים איגטערנאציאנאלע

 אנגרייםער, םאשיסםישער די געגען קאמף איר און גירוגג
 גאנצעז אין ניט אויב געמאכם, שװערער אױך האבעז נאר

 םאר רעזאלוציע די דורכצוםירען געמאכט אוממעגליד
 רעכט די באשיצעז סאר און א. סי.אי. דער מיט שלום

 אמ עם אינטערווענץ. רעגירונגס געגען ױניאנם די סון
 םעדעריישאן די װי לאנג אזוי אז יעדען, םאר קלאר דאן־
 יר איבערגעבען םזן םאליםי איר בײ האלםען זיך װעט

 איגטערנעשאנאל דער צו ארבעטער איבער ריסדיקציע
 םרע־ נים שטארקער׳ םאליטיש מאמענם דעם אין איז וואס

 קעי די איבער און ארבעםעד באטרעפענדע די געגדיג
 װאס ױגיאגם נײע די וועלען ױניאנס, שוואבערע די םיז

 פארשלומעז װעלען ניט א. אי. סי. דער צו באלאגגעז
 די און לואים חשאן םעדערײשאן. דער םון װערעז
 1אי שפאלםוגג די אנצוהאלטען זוכעז װאס זיינע, חברים

 דיערע צוליב באװעגונג ױניאז טרײד אמעריקאנער דער
 מודא דער אויף טאקע זיד שםיצעז מאםיװען, אייגענע

 שםארקסטע זײער איז דאם ױניאנם. א אי. םי. די םמ
 אח םרידעז ברענגען צו זוכען וועלכע די געגען קארם

רײעז• ארבעטער די אין אייגיגקייט
רעקמםירינג געגען רעזאלוצימ די

 די געלױבם שםארק האם «רעסע פראגרעםיװע די
 איז חנקעםירם געגעז רעזאלוציע איר פאד קאגװעגשאן

 *ז זײ וױיזען — רעו^לוניע הײ־קאײגע די יוניאנם. די
ר איז װאס רעזאלתױע דער פיז שםאדקער איז — מ  אי

עי בײ געװארעז אנגעניסעז פראגע זעלביגער דער  י
דעףםיײ צדעריישאזפ דער פון מנװענשאן ®אראיאריגער

מאמענם 1ולע9’אחרױת דעם אין פראבלטמפן וזיבסיגע די
 חים־ א אין צוזאםענגעקומען דך איז קאנװענשאן די

 אחריות געװאלדיגע א ארויף לײגם װאס צײם טארישער
 גאנצע די באװעגונג. ארבעםער אמעריקאנער דער אויף

 דורך געפאר םוים א אין שםײט ציװיליזאציע מענשליכע
וואס הארדעס נאצי־םאשיםטישע די םון אנגריף דעם

---------------------------4 1941 נאװעמ.,
 קער־ צענטראלע און פעדעראלע אויף פאדערט עם וואם

 פאר־ אלם מענשען אוזינע צוצולאזען ניט פערשאפטען
 אזוינע אויסשליסען און קערפערשאפםען די אין םרעטער

אױסגעפונען. װערען די אויב
 אבער ווייגיג װי וױיםער. שריט א עם איז זיכער

 פראקטיק דער אין אויך װירקעז קען באשלום דער אט
 װערט ײעלכער בראון׳ דזשארדזש װאם דאם באוױיזט

 לױטע־ דין מים צוזאמען יארק נױ אין אנגעקלאגט איצט
 אינדוםםריע מואװי דער אין רעקעטירינג פאר ביאף נאנט

 דעלעגאציע אינטערגעשאנאל אונזער װעלכעז פאר און
 אנטזאגט זיך האבען בראש דובינםקי פרעזידענט מיט

 דער פון פרעזידענט וױיס אלם יאר לעצטעם שטימען צו
 דער אונטער אונטערגעשריבען אלײן איז פעדערײשאן,

 די אויסרייניגען פון פאל דעם אין רעקאמענדאציע.
 ניט זיכער קאנווענשאן די איז רעקעםירס פון ױניאנס

 םעדעראטיװע לו־יזע, אזא אםילו גענוג. וױיט געגאנגען
 לײבאר, אװ פעדעריישאן אמעריקאן די װי קערםערשאפט

 נפשות טונקעלע די ארײנצולאזען ניט מיטלען גענוג האם
 סוספענדירען געקענם האט מען אויב רײען. איו־ע אין
 די איבערגעבען ניט םאר אינםערנעשאנאל ברויערי די

 סוםםענדירען צו באשליסעז זיכער מען קען םירםטערם,
 אומער־ אנהאלםען אויף באשטײם וואם קערפערשאפט א

םירער. אירע אלס בעאמטע ליכע

מיטגלידער אין פעדערײשא! דער פון האוקם דער
 סע־ דער בײ געװען זייגען פונקטען ליכטיגע צוויי
 באריכט דער געװען איז איינער קאנװענשאן. דעריישאן

 דעם אין האם םעדעריישאן די אז מיני, סעקרעטאר םון
 טויזענט 322 גארגע צוגעקראגען יאר םארגאנגענעם

 מיט מיליאז םיר איצט שוין האם און מיטגלידער נייע
5G3 װיבטיגער גאך פיטגלידער. טמשםייצגדע טויזעסם 
 מיט־ צאל דער םון סארגרעםערונג די וואם דאם, איז

 םארשטארקונג דער דורך נאר ניט געקומען איז גלידער
 גרױםע א ארגאניזירען דוי״ד נאר ױניאנם, אלטע די םון

 צו םריער האבען וואם סרײדס נײע א־ן ארבעטער צאל
 אז איבער, גים באריכט דער באלאנגם• ניט ױניאן קיין

 אויס־ יאר לעצםען םון משך אין האט םעדערײשאן די
 אויף דאלאר םויזענם 39 מיט מיליאן איין געגעבען

 איבער געםשארםעם האט און ארבעט ארגאניזאציאנס
 וױכטיגם־ די אין לאקאלעז םעדעראלע נייע הונדערט םיר
 באדויע• צום בלויז איז עם לאנד. פון אינדוסםריען טע

 ארבע־ םאראייניגטע א געװען וואלם עם ווען וואס רען,
 געקענם ארבעם דער םון םיל וואלט באװעגונגג, םער

 ױניאנם האם א. אי. םי. די וױיל װערען, איינגעשפארט
. די םון םילע אין ם ^ ם

א. אי. סי. דער פון קאנװענשאן דער צו צוגרייםונגען
 ערשם זיך וועט א. אי. סי. דער פון קאנווענשאן די

 קאנווענ־ די אויך נאוועפבער. םען17 דעם צחארענקומען
 פרא־ זעלביגע די אויף רעאגירען דארםען וועט שאז

 פעדע־ דער םון קאנװענשאן די וועלכע מיט בלעמען׳
 פראגען. ארגאניזאציאנס -באשעפטיגט, זיך האם ריישןין

 ארבעטער. די אויף מלחמה דער פץ וױרקובג עקאנאמישע
 רעגירו־ אמעריקאנער דער סון פאליסי אינטערנאציאנאלע

 נײ אביםעל איז וואס סראגען׳ ױריסדיקציע אפילו אץ רונג
 זיך־ דוכם װעט ארגאניזאציע, אינדוםטריעלער דער םאר

 מאגעװרעס, הינטערקוליסען די לויט זיין. אויך דארט
 קאנװענשאן דער גיי אבער וועם שיין, זיך ווײזען וואס

 אײ־ אויבערםלעכליכע די ווערען דערגרײבם נים אםילו
 דער בײ אנצוהאלםעז געלונגען איז עס װאס ניגקיים

עפענטליכקייט. דער םאר קאנווענשאן םעדעריישאן
 םוד קײן קײנעם פאר עס איז בײשפיל, צום אזױ׳

 סעדערײשאן דער פמ םירערשאםם דער צוױשעז אז גישט,
 םענשען. רחוועלט אנםי םארביםענע פאר א דא זײנען

 ברא־ מעכםיגער דער פץ פרעזידענט דער האםשעסאן,
 איזא־ אן איז בײשפיל, ים1 קארפענטערם, אװ דערהוד

 פ^םט ״אםעריקא דער םון םיטגליד *ח.א לאציאניםם
 װעגען רעזאלוציע די איז אבער חנם םראץ קאמיםזד.

 ענג־ צו חילף און אמרײפער פאשיסםישע די געגען קאמף
 זין שלאגלז װאם לעגדער, אנדערע און רוםלאנד לאנד.

 אימשםימיג געװארען אנגעגוםען דיקםאםורען, געגעזיי
 *ײםוגגס ענטפערזװ געקענם אםילו האם גיײן פרעזידענם

 גע־ פראגע דער »ין האס הןוטשעמן אז רעיארםערס,
מז  געזינוגגס־גענאסע האסשעסאג׳ס נױיגונג... זײז ני
 זיכער װעם לואים׳ ל. דזשאז א״ אי. סי. דער איז אבער

 »גס~ זיד אפילי האט ער בײםען. נים ״םײנונג״ יײז
 קאמתיסםעז די םים קא&פראטיס ן אױף אײטװגײז מגם

 אי־ איז שםיצע זײעד קריתז n אום םר*מ דער ייז
ן םיר קאנװעגשאז• דנר פון פר«גען געילימ מ ד « ח

 װעט פראגע די װען װערק״ ׳״פײער ערװארטען ריבער
װערעז• אויפגענומען

צוױ־ קאמף שארפען א ערװארטען אױך דארף מען
 אדמיניסטראציע רודועלט דער םון אנהענגער די שען
 ציים־ בלױז אפילו (אויב פרידען מעגליך וױים װי און

 פון אנגעפירט װערען װעלכע ױניאנס, די אין וױיליג)
 איבער נאכפאלגער לואים די און גרופע הילמאן דער
 א. אי. סי. דער אין אמטען ארן מאכם פון פראגע דער

 אפען אזוי װערען אויםגעקעמפט גיט עם װעט נאטירליך
 געװען װאלט (דאס קאנדידאטען פדן פראגע דער איבער

 אפים דעם פון האנדלונגען די איבער נאר ביליג), צו
 הילמאנ׳ם ספעציעל איז מענעדזשמענט׳ פראדאקשאן אװ

 א. אי. סי. דער פון ױגיאנם די צו אפיס, דעם אין האלטוגג
 עםענםליכ־ דער אין אויסגעבראכען שוין איז קאײף אזא

 לואיס׳ ד. א. ברודער, לואים׳ װען מאנאט, הײנטיגען קײם
 אפאזיציע דער פון פירער פארן געמאכט האט ער װעמעז
 היל• פאר׳מסר׳ם האט בוי־אינדוםטריע, דער אין ױניאן

 ניט האט יענער אז דזשענעראל, אטוירני פארן מאנ׳עז
 בויען צו קאנטראקט רעגירונגס א איבערגעבען דערלאזט

 האט װאם אונטערנעמער אן צו הײזער הונדערט דריי
 איז יענער כאטש א., אי. סי. דער מיט אגדימענם אן

 קאנם* דעם האם און אנבאםער ביליגסטער דער געווען
 אגרימענט אן האט װאס אגדערען אן אװעקגעגעבען ראקט

 נים עם האם הילמאן ױניאנם. םעדעריישאן די ניים
 עס האם ער אז ערקלערט, פשוט האט און געלייקענט

 וואס םטתיק ױריםדיקציע א אויסצומיידען אום געטאן
 די אז זיכער, איז עס ארבעט. די אפגעשםעלט וואלם

 אויסנוצען. שטארק אינצידענט דעם װעט לואים־םראקציע
 װעם לואים אזוי װי זען צו זיין אבער ײעט אינםערעםאנט

 אגרי־ האט וואם באס א םון מעגליכקיים די ערקלערען
 מים ארבעם מאכען צו ױניאן, ברודער׳ם דץ מים מענםס

 אגרי־ האכען ײאם די װי ביליגער פראצענט פערציג
 א ניט עם איז ױניאגס. פעדעריישאן די מים םעגםם
 אר־ אויף פשום סקעבם ױניאן אפאזיציע די אז באווייז,

 ארבעטס זייערע אונטער גראבט און ארבעטער גאניזירטע
? םםאנדארדס

 קאמוניסםען אונזערט שלים־שלנתחלידיג גײם עם
ױניאנס די אין

 מים אז גערעכענט, האבען קאמוגיםםען די אויב
 און סאוועםען־פארבאנד אױפן היםלער׳ן פון אנפאל דעם

 האט דאס וואם פאליסי פראנט סאראייניגטע באנײםע די
 אין אריעכאפען װידער זיד קענעז זײ װעלען געבראכם,

 געהאם נעבאך די האבען ױניאנם, די אין פאזיציעם מאכם
 קאמוניסםײ געגען קאמף דער איז נאר נים םעווז. א

 געווארעז אםגעשוואכם נים םירערשאםס און איינםלוס שען
 געווארען. סארשטארקט נאך איז גאר ױניאנס׳ די אין

 אוגםער־ עם האבען מאנאם דעם פאםירונגען עםליכע
געשםראכען.

 אוו פעדערײשאן אמעריקאן דער םון קאגווענשאן די
 געװען געצוואונגען דינען קאםוגיםטען די וואס לײבאר,

 וױיל קאנווענשאן״, ״םראגרעסױוע אלס באצייכענען צו
 רוסלאנד צו הילף םולעד םאר ארױסגעםראטען איז זי

 אונטער״ קראסט גאנצער דער מיט האט מלחמה, דער אין
 און זאד אייז איז רוסלאנד צו הילף אז געשםראכען,

 אמעריקאנער אין מאנעװרעם קאמוניסטישע צו באציהונג
 בא• האט קאנווענשאן די זאך. באזונדער א איז ױניאנס

 קאמו־ די צו און קאמוניזם צום פאליםי איר אז םאנם׳
געביםען. גים זיד האם ניםםען

 צו באלאנגען וואם ױניאנס, אינטערנעשאגאל צוױי
 האבען ױניאנס, א אי. םי. צוױי און ל• אװ ם• א• דער

 צו קאמוניםטען םארבאםען צו רעזאלוציעם אנגענומען
 םעדעריישאן צוױי די ױניאנס. די אין אמטען האלםען
 װאס פעינםערס, אװ בראדעדהוד די :זײנען ױניאנם

 קא־ אין םעםטעסבער אין קאגווענשאן איר געהאם האט
 געקער די פון אינםערנעשאגאל די און אהײא, לאפובוס׳

 מא־ דעם איז וואם ױניאן׳ ארגעםער קאנםעקשאגערי אץ
 מינעםאטא. םאול. סײנט אין געװארען געהאלטען נאט
 צו שנאח די איז קאנװענשאן ױניאן פעינםערם דער בײ
 אפילו חאבען די אז שםארק, אזױ געווען קא&וניסםען די

 םמ ארויםגעווארםען אמ קאנםםיםוציע די גמנדערם
ך האט עס װאו אײנלײםונג, די ד**טעז  װעגען גערעדם ד

 ארבעםער פון אינםערעםען קלאסעז געגענגעזעצטע די
 פונקם א ארײנגעשםעלם דעם אנשםאם אח בתים בעלי און

 צמאמענ־ זײנען קאםוניסםעז די קלאסען־שלום• װעגעז
 פאר־ און נאציס און םאשיסםען די סיס געווארען געפארט
 םיםגלידער. אלס ארײצצתעסען זיי ידניאנס די באסען

 ודיים. אזדי געגאגגעץ נים איז אינטלרנעשאגאל בעקער די
 אבער אםםעז, האלטען צו פארבאטען בלױז זײ האבען זײ

זײן. יא זיי קענען םיםגלידער
געתאגדעלם תאבען װאס יתיאנס, j$ אי. םי. צוױי די

ט-------------------------------- ײ ? ► 19
 ארבעטער בוי שיף די :דעען אופן, ענליכען אן אויף

 עמםלאים האלםעיל און ריטעיל די און אינטערנעשאנאל
 איז װאם קאנווענשאן, איר ביי האט ערשטע די ױגיאן.

 אטלאנטיק אין סעפטעמבער סוף געװארען אפגעהאלטען
 דער אין אמםען האלםען צו קאמוניסטען פארבאטעז סיטי,

 סום־ האט װידער יוניאן אנגעשםעלטע סטאר די ױניאן.
 לאקאל פון מענעדזשער דעם מאריס, לאועל פענדירט

 דעם פון מיטגלידער באארד עקזעקוםיװ צאל א און דריי,
ױניאן. דער אין מעשים קאמוגיסטישע פאר לאקאל
גע־ אויך קאמוניסםען די האבען מפלה שארפע א

 ױניאן די גילד, פעיפער גױס דער אין מאנאט דעם כאפט
 וואלען׳ די אין שרייבער. צײטונגם אמעריקאגער די פון

 בע־ נאציאנאלע םאר געװארען אפגעהאלטען זײנען װאם
 דער איז מיטגלידער, עקזעקוטיװ גענעראל און אמטע

 באשםאנען איז װעלכער סלעיט, קאמוניםטישער גאנצער
 םירער׳ און בעאמטע איצםיגע ביז די פון מערםטעגם

 םלעים געגנערישער דער און געווארען דורכגעװארפען
 צײטונגם די פון ױניאן דער אין געװארען. ערוױילט איז

 זיי־ הברה די רעוואלוציע. אמת׳ע אן עם איז שרייבער
 געפילט זיך האבען זײ אז אייגגעםרעסען, אזוי דארט נען

 ליניע קאמוניסטישע די נאכגעפאלגט האבען און זיכער
פראצעגט. הונדערט
 צו בדאי אױך שויז איז דערמיט םארבינדונג אין

 קאמו־ די וואם משפט״, ״מאסקװער דער אז דערמאנען,
 דער פמ לאקאל יארקער נױ דעם םון מאכער ניםםישע

 ארבעטען וואם שרייבער די געגען פארסירט האבען גילד
 םים פארבינדונג אין צייטונגען אינטערנעשאגאל די אויף
 דעם און ״טאג״ אין סטרייק דעם געגען ארויםטריט זײער
 םאר* אויך זײ האבען פאראיין, ®רץ ל• י• געגעז קאמף

ש^ונג אן ארויםגעםראגען האט קאמיטע די לארען.  ענט
ערקלערט״ און קלאגעז די םון שרייבער די ריינוואשענדיג

 קרי־ צו רעבט א האבען ייגיאן דער סון פיטגלידער אז
 דער אינערהאלב בעאמםע די םון פירונגען די םיקירען

מיינונגען. דיערע אויסדריקען און ױניאן
מאנאם דעם םםרײקס װיכטיגע

 האם םכסוכים און םטרייקם װיכםיגע םון כוואליע א
 שםארק האבען וואם מאנאט דעם םאנאגדערגעגאםען זיך

 וױכטיגסטע די אינדוםםוײען. מלזזמה די באװירקם
:דינען סטרייקם

 האלט וועלכער אלאבאמא, אין מײנערס םון םטרייק א
 סםיים יענעם אין שמעלצערייען שטאל די אפשםעלען בײם
 אל־ דעם פץ ציים אין באהייצונצ. אין מאנגעל אויס

 לעצ־ אינדוסםריע קױלען דער אין סםאפעדזש געכיײנעם
 דער מיט געמאכם קאמםאניס די האבען סרילינג, טען

 די העכערענדיג סעטעלמענט, צייטוױיליגען א ױגיאן
 צא־ אלץ נאד אבער טאג, א דאלאר איין מים שכירות
 קוילען די וױ וױיניגער טאג א סענט םערציג מיט לענדיג

 םאדערם איצם םיינם. איסםערז די אין קריגען גרעבער
 פארמים־ רעגירונגס די סענט. םערציג די ױגיאן די

 סון העכערונג א םון פשרה א םארגעשלאגען האבען לער
צוריקגעװיזען. עם האם קאמפאני די אבער סענם, 25

 אלאבאמא אין שמעלצערייען די אין קריזיס דער
 די סון סםרייק א דורך געווארען םארשםארקט גאך איז

 דינען זײ אבער קאמפאני. געז דער אין אעעשטעלטע
שםעםער. טאג א מיט ארבעם דער צו געגאנגען צוריק ׳

 געגען באיקאט א דערקלערם האם א. אי. סי. די
 פרא־ װעלכע קארםאני״, מאגוםעקםשוריןג .ספייסער דער

 אמ טאנקען ארמיי די םאר טראנםמישאנם די דוצירט
 ױריםדיקציע א איבער איז םטרײק דער קארם. סקאום
ױניאן. ל. אוו ם. א. אן מיט סראגע
 עקספרעם רעילוױי דער אין סטרײק ױריםדיקציע א

 דער צוױשען םכםוך א איבער דעםראים אין אגענםור
 פדן כײדע קלױרקס, חױלווײ די און ױניאן םימםםערס

 ערקלערם, האם באארד לייבאר די םעדערײשאן. דער
 מער־ א געוואונען האם ױגיאן קלױרקם רעילוױי די אז

 ױניאן םימסםערם די אבער אפשםיםונג, דער אין היים
אנערקענען. ניט עם װיל

 סטיל לעיק גרעיט דעד אין ארבעםער שםאל די
 סכסיד א צוליג םםרײק אין ארונםער זײנעז קארםאריישאן

 װעלכע ארבעםער, די יתיאן. אײגענער דיער אינערהאלב
 קא־ ארגאניזאציאנס ארבעטער שטאל דער צו באלאמעז

 בעאמםען, א אוועקנעםען זאל מעז אז פאדערעז, מיטע,
 אי• הערשט באהויפםען, זײ װעלכער, קאנקעיד׳ אוירװיל

 יתיאן די האנט. שםארקער צו א מים ײניאז דער בער
 אוםגעזעצליכעז דעם פיז םירער 16 אױסגעשלאסעז האם

 די אימרנעםען םםראשעם רעגירומ די און םםרײק
פאבריק.

וואר־ םיין ױנײםעד די אויך סטראשען םטרײקם םים
 שמאל די צו באלאנגעז װאס םינען קױלען די געגען קערם

צ אזױ (די ממפאניס מנ איבעד םײנס^ קעפםײו מרו
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אינטערנעשאנעל אונזער אין פאםירונגען און נײעם
 איז אײנעם, פאר רפואה א איז עס אם

ענג־ אן זאגט — צוױיטען פארן סם
 שפרוך דער שםריך־װארט. לישער

 דער אין געװארען באשטעטיגט איז
 דער פון װירקונג פארשידענארטיגער
עקאנאמי־ די אױף מלחמה־עקאנאמיק

 אין ארבעטער די פון באדינגדנגען שע
 אפטײ־ פארשידענע די אין און אינדוסטריען םארשידענע

 װעלכער בײ אינדוסטריע קלײדער פרויען דער פון לונגען
 בא• זיינען אינטערנעשאנאל אונזער פון מיטגלידער די

 בא־ דער פון קויף־קראפט פאדגרעסערטע די שעפטיגם.
 מאטע־ געװיסע קריגען צו שרועריגקײטען די םעלקערוגג,

 אין האט פרײזען, פון פאלעז און שםײגען דאס ריאלען׳
 פארגרעםערט טרײד קלײדער פרויען פון טיילען אײגיגע

 אנדערע אין ארבײם. מער געשאפעז אין נאכפראגע די
 באגלײטע אירע אלע מיט סלעק געבראכם עס האט םײלען

ארבײטם־ פארדינםטען״ פארקלענערטע :ןרשײגונגען
שעפער. די אין צװיסטיגקײםען און לאזיגקײט
 אונ־ אין אז באריכטעם, װערט בײשפיל, צום אזוי
 אזױ סחורות אויף נאכפראגע די זיך האם טרייד, םערװעש

 אפגע־ האבען מאנופעקטשורערס מאנכע אז םארגרעסערט,
 װעלכע סעטס״ ״ענסעמבעל די פראדוצירען שטעלם
 קענען צו אום ארבײטער, די פון צייט פיל אוועק נעמען

 םליפס ײיס־גאינס, אױף מןשםללונגען די אױםמאכען
 װערלן אויםגעמאכם קענען װאם ארםיקלען ענליכע אץ
 אין סםעציעל דאגעגען, טרייד׳ דרעס אין שנעלער. פיל
 עקאגאמיק מלחמה די האט ארבײט, לאיז ביליגער דער

 אנדערע אלע און סלעין ארבייטסלאזיגקײט, געבראכם
 ארבײט. װײגיג פון רעזולםאם אלם קומען וואס *רות
 דער וואו יארק, נױ אין בלויז נים פאל דער איז דאס

 *ום זיד םילט דרעסעם לןףן ביליגע די בײ סלעק
 נאר מארקעט, גרעםםער דער איז עם וױיל שםארקסטעז,

 דרעםעם סארטען די וואו שטעדט, אנדערע אלע אין אויך
פראדוצירם. ווערען

סארשידענע. אנגעגעבעז ווערען דעם פאר אוחאכען
 און מאםעריאלעז ווארע, אויף ירייז געהעכערםער דער

 איינצושפא• מאגוסעקטשורערם געצוואוגגען האם ארבײם,
 האם זיים, צוױיםער דער םון קוואליםעם. דער םון רען
 םאר־ זיד קעז אמ געלט םער ניסעל א איצם עולם דער

 באהוי■־ דעם, איבער בגד. בעסערען א קױםעז נו גינען
 בעםערע קויםען אנגעהויבען עולם דער האט נלאגכע, םען

 געװארען אח לאין ביליגער גאד דער בײ און דרעסעס
 אץ איז שולד די אז באהויפםען, װידער אנדערע סלעק.

 גע־ םריהער איז װארע דרעם פיז פרײז דער װאם דעם
 מאנו־ די פאלען. געגומען פלוצלונג דאז אין שםיגעז

און שגײדען צו מורא דעריבער האבעז פעקםשורערם

 ארבעםעד די ;שאם יוניאן קלאוזד א פון טאדערתג דער
 עיר־ ״מלל חנר םון פאבריקעז עראאלאז צװײ די פון

 אי־ םאלם ניאגרא px באםאלא אין ײשאזארפקאר קרעםם
ר  שא■; nr«» און שכירות העכערע פון םראגעז די מ

)7XXX א מיט סטראשעז לואיס םײנט זױן סאשיניסםען 
 איבער פאבריקעז, םלווםח וױכטיגםםע די איז סםדײק

 איגזשי* סםעישאנערי דער םיס קאסף יודיסדיקציע א
 און פיר םיז אמעהעריגקײם דער איבער יתיאן נירס

 ארבע־ אלוםיגום די ;פעכאניקער אױםאפאביל צװאטױג
 אפשםיםומ אן דורכגעפירם האבען סאום דער זדן םעד
 איצושאפען טארלאנג דעם איבער םםרײק א רופען פאר

 שכירותי די אין אוגםערשײד דעם •דיפעחןגשילם״, די
 זײ שםאםעז• דדום איז פזרח די איז ארבעםער די פון

פאבדיקען. אלע איז םקעילס זעלביגע די פאוערען
 ״םיאנאםיד דער בײ ארבעםעד די פון ססוײיק דער

 אין פאברימז כעםישע גרעםםע די פון איינע קאמואגי׳,
סון סםרײק א נאד געװארען געסעםעלם איז אמעריקע,
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ן שכירוש העכערע געפאדערם חןגןן  מר װאס די אז ♦
 גוםשםייענד בלייבען םתען ואלען ימיאז דער ונו לאגגעץ

 װץל־ אויף קראפם• אין איז אגרימענט דןר וױ לאנג אזױ
 פאר־ נים איז געסעסעלם תאבאן זיי באדיגגתגען מ

ס סליג ס געײארוז• וו

 נאכדעם אפשר װעלען זײ װעלכע דרעסעס אויפמאכען
ביליגער. פארקויפען צו װערען געצדואונגען

 אז בלייבט, פאקט דער זײן, ניט זאל אורזאך די װאם
 בײ ארבײטען װאם דרעסמאכער טויזענדער צענדליגע די
 4.75 פאר זיך פארקויפען װאם דרעסעס לאין ביליגע די

 מאגערען זעהר א געהאט האבען װײניגער, און דאלאר
 געארבײט ניט מען האם שעפער מערסטע די אין םעזאן.

 נאטירליך זײנען פארדינסטען די און װאכען פולע קײן
קליין. געװען

 מיטגלידער פאר דױס העכערט 22 לאכךאל
פאנען באצאלטע בעסער די אין
 עקזעקוםיװ דער פון רעקאמענדאציע דער אויף

 םון פארזאמלונג מיטגלידער אלגעמײנער אן האט באארד
 צו מאנאם דעם באשלאסען 22 לאקאל דרעסמאכער

 פינף פארדינען װאם מיטגלידער פון דױם די העכערען
 סענם. צען מיט מער> און װאך א דאלאר צױאנציג און

 א סענט דרײםיג און פינף די אנשטאט אז הײסט, דאס
זײ װעלען איצט, ביז געצאלט האבען זײ װאס דױם, װאך

 א;| ױיט באארד דזשאינט דרעס
האמ,ה איר מיט

 איז טרײד דרעם אין סעזאן דער װאס דעם טראץ
 ױניאן די איז געװאונשען, װי גום אזוי געװען ניט

 ניט געגען ארבײם ארגאניזאציאנס איר מיט אנגעגאנגען
 געזוכם זיך האבען װאם אזוינע אדער םירמעם ױניאן

 רעארגאני־ דורך קאנטדאל ױניאן פו־ן ארויסצודרעהעז
 בלושטײן, מ• ברודער םון באריכט דעם לוים זאציעם.

 05 זײנען דעפארטכוענט, יזאציאנסנאגאר פדן רשעעדזנכדע
 דעפארםמענט זיין דורך געווארען ארגאניזירט סירמעס

 גע־ ױינען זײ פון מאנאטען. םיר לעצטע די םון משך אין
 און מאנוםעקטשורערם אינסייד 37 דזשאבערם׳ 27 ווען
 קאנםראקםינג און אינסײד די אין קאנטראקטארס. 31

 בא־ װערען געווארען׳ ארגאניזירט זײנען וואס שעפער
 ארגאני־ נײ די דורך ארבייטער. 2,700 ארום שעפטיגט

 באשעפטיגט גאםירליך װערען פירמעם דזשאבינג זירטע
 קאנ־ אין אוםדירעקט, ארבייטער צאל באדייטענדע א

ארבײט. זייער געמאכט קריגען זיי וואו שעסער םראקטיע
 דרעס דער םון דעפארטמענם ארגאניזיישאן דער
 שטארקע באזונדערם א געמאכט האט באארד דזשאינם

 שאפקעם םװעט די אויסצוראמען לעצטענס אנשםרײנגונג
 באוױיזען אנגעהויגען װידער לעצטענם זיך האבען וואם
t איםם דער אויף ’o. זיך האגען קאמיטעם ױניאן 

 םטריט״ עלען אויף גאסעז, ענגע די אין ייזעזוגא וױדער
 געםלאד ארומיגע די און סטרים דיװיזשאן םטרים, בתם
 ערשטע אירע אנגעםירם האט יוניאן דרעםמאבער די ױאו

 באדינגוג־ אומםענשליכע איץ שאפ םװעט געגען קאמםעז
 גאנצער דער ווען צוריק יאר דרײסיג און םיגף מים געז

 טענעמענם די אין געםונען דעמאלט זיד האט םרײד
 איז שעםער םוועט גײע די אין באדינגונגען די חורבוו^

 גליק צוט געווען. דעמאלם איז עם וױ בעםער םיל נים
 גע־ זיך אאט ױניאז די איז םיל אזוי נים חײנם זײ זײנען
איק. זיד םוגדעװען זײ איידער אפשםעלען די נומען

 דרעס דער סץ דעפארםמענט ארלאניזאציאנם דער
 סאבי ברח־ער באשםיםם דעם םאר האט באארד חשאינם
 דיםםריקם דעם איז קא&ועיז דעם אנצוםירעז גאהאמא

 א ארום ארגאניזירען צו געלוגגען עם איז איצט ביז *ח
 פאלען אײניגע אין זײנעז שכירות שעפער. אזױנע םתען

 םח מאנכע אין פראצענט. 200 ביז געװארעז געחעכעו־ם
םארדינזח פריחער פלעגעז אפעדייטארם װאו שעפער די
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 פארםאפעלט וױ םער פארדיגסטען זייערע זײנען ארביים,

שעפער םזץ סמעגדע די פון אײנע געװארעז.  האלס די
 איז דאס סםרייק. א נאך װערען געםעםעלם בײם איצם

ם אלס באוואוסט אויך דרעס״ ,עװערייט די שענ ח רי  די,
ם שאי א האט װעלכע דרעס״  סטריט םע35 »ק ח

 אק און םםרים האוסםאז בראדווײ, אױף פאבריקעז און
 די װעלמז געגען חשאבער צוױיםער א אײלאנד. לאנג

^  דרעס״ די.גארםילד איז םםרײק׳ א איצם אן פירם ײני
ז קאםיע א אז תאלם װעלכע אי ם  םטרינ^ קריםםי רו

 ברום אק שאפ צו־ױיםען א סטרים, קאנעל אין שאפ א
עוחנגיו, פינפםע דער אין שאפ דריטען א אוץ סםרים
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קאםםעז. ניט זאל דאס װאס אײנצוצאםעז, שעפער

 פץ ארבײטער װאך. א םענט פערציג אלן פינף צאלען
 פינ־ קלינערס, װי װײניגער, פארדינען װאס פאכען די

 צאלען װײטער װעלען עקזאמינערס, און פינישערם קערס,
געװען. װי דױם סענט 35 די

 צו שריט דעם געמאכט דערמיט האם 22 לאקאל
 איז װאס לאקאל, פון לאגע פינאנציעלע די פארפעסטיגען

 ױניאן דער פון אויםגאבען די געװען. נויטיג לאנג שוין
 פאר־ דער מיט פארגרעםערט געװאלדיג זיך האבען

 ױניאן. דער פון קאנטראל און טעטיגקײט שטארקטער
 אנדער יעדער כמעט װי װײניגער דױם, סענט 35 די

 האם יארק, נױ אין טרייד דרעס און קלאוק אין לאקאל
 דער און אויסגאבען די דעקען געקענט ניט אײנפאך
 אומזיכערקײש. פינאנציעלער אין געפוגען זיך האם לאקאל

 אײנצעלהײםען (מער געווארען. פארריכט איצט איז דאם
 מיגקאפ׳ס ברודער אין ס■אשלוג און טיטיגג דעם װעגןןן

נומער). דעם אין ארטיקעל
 אפצאל עקסםרא אן באשטימט אויך האם 22 לאקאל

 שםיצע םאר וואך א סענט םינף פו־ן מיטגליד יעדען אויף
 דער מיטגלידער. גויםבאדערםטיגע און ארבײטםלאזע צו

 מאנאםען דרייםיג לעצטע די פון משך אין האם לאקאל
 די דאלאר. 89,700 ארום שםיצע אין אויסגעצאלט

 אײנמאליגען אן דורך געווארען געשאפען איז געלדער
 אין באשטענדיגער. א זיין פאנד דער װעט איצט טעקס.

 אזא איז ױניאן פארטגעשריטענער און גרויסער אזא
גויטװענדיגקײט. א איינפאד פאנד

 אנגע־ באארד ריקאװערי קלאוק
 אנטי־טראםט אונטערן קלאגט

געזעץ
קאמישאן״ טרײד ״םעדעראל א אמעריקע אין םאראן

 פארהיטען דארף וואם קאמיסיע רעגירונגם א איז דאם
 םון מאכינאציעם שינדערישע הויט די געגען לאנד דאס

 די אז אוים, אבער וױתט עם מאנאפאליעם. און טראסטם
 צו באקװעמער און גרינגער פאר עס געפינט קאמיסיע

 דערםילען װאם ארגאניזאציעם אץ ױגיאנם םארםאלגעז
 םראסטם, אמת׳ע װי םונקציעם, עקאנאמישע װיבמיגע

 דער ווי םראסםס׳ די געגען עולם. דעם בארױבען וואם
 עזעליכע אח םראםם םאבאק דער םראסם, אלוםינום

 אונטערנומען׳ ניט גאר אדער קאסיסיע די האט ריזען,
 די איז אבער ױניאנס געגעז דורכגעםאלעז• איז אדער

 םד א םאראוחאכש האם אץ טעםיג גאנץ קאמיסיע
 זי מאם פראצעסעז אירע ײרד םארלוםם געלט את צרות
םארםירט. האם

 איז אז דערםאנם, קאםיםיע די זיד חאט איצם
 קלאוק די וױ אינםטיטוציע אזא פאואן איז טרײד קלאוק

 םעושעז באלאנגען עס װעלכער או באארד ריקאווערי
 אינטערמר די אח לאני אימר׳ן אסאסיאײשאנם טרײד

 ריקאװערי א האט באארד די אז ;אונזערע שאנאל
 אי פארזיכעחח, «ו מעגלינקײם א איר גיט װאס לעיבעל,

 פענש־ אונטער וועדען באשעפטיגט זאלעז ארבײטער די
 אמ־ די באשיצעז אין שכיתת אדן באדינגונגען ליכע

 זזשבח אויפ׳ז קאנקירענץ שנײדענדער חאלז געגען דוסטדי
 די פארקלאגט קאפיסיע די דאט ארכײםער. די פוץ

 אז זײגעז װאם ארגאנמאציעט די און באארד׳ ריקאווערי
געזעץ. טראסט אנםי אונםעוץ אגגעשלאסען איר

 דער איז יארק, גיו אין יוגיאגם אונזערע םאר
 איז שטאלט עס וױכםיגקײט. גרעםםער דןד פראאעס
 טארסקאנמראק כאגועגץגען פון סיסטעס דעם געפאר

קלאוק׳ איז אױסמקןסטט האבען יוניאגם אוגזערע וואם

}>- 1941 נאוועמ.,

 אומ־ מאכס און טרײדם אנדערע עטליכע אין און דרעם
 ארומ־ מאנופעקטשורערם און דזשאבערם די פאר מעגליך

 גתיט איז װאס דעם צו ארבײם באנדעל מיט׳ן צופעדלען
 ענםשלא־ איז ױניאן די אמביליגסטען. אויפצומאכען עם

 אלע מים פארזוך דעם געגען קאמף דעם אגצופירען סען
כוחות• אירע

 װעט קלאגע דער װעגען פארהער ערשטער דער
 די מאנאט. הײנטיגען םוף װאשינגטאן אין פארקומען

 װעלען באארד דזשאינם קלאוק די און אינטערנעשאנאל
פארהער. בײם פארטראטען זײן

 ױיע א אן פירט באארד דזשאינט )קלאור
סטרײקס

 מענעדזשער גענעראל פײנבערג׳ פרעזידענט װײם
 די אז באריכטעם, באארד, דזשאינט קלאוק דער פון

 זײ פון מאנכע םםרײקם, רײע גאנצע א אן פירט ױניאן
 זעקם געגען אן איצטער גײען סטרייקם פארביטערטע.

 באװאכען קאמיטעס יארק. נױ אין פירמעם פערציג אץ
 אז היטען צו נאכט און טאג פירמעם םטרײקענעדע די

 פון און צו װערען געמאכט ניט זאלען דעלױועריס קײן
 זייער איז אבער דעם טראץ שעפער. סטרײקענדע די

 םפעציעל פירמעס די פון ארבעט די אײנצוהיטען שװער
 מע־ ניש. קאאפערירען טראקלײט די װאס דעם צוליב

 א ארויסגעשיקט מאנאט דעם האט פײנבערג נעדזשער
 זײ מעלדענדיג אינדוסטריע, דער אין צדדים אלע צו בריף

 אײגענטימער טראק דער מיט פארהאנדלונגען די אז
 נים רעזולטאטען קײן דערוױילע האבען אסאסיאײשאן

 אוים־ נים אופן באין װעט ױניאן די אז און געבראכט
 װאם ארבעט די קאנםראלירען פון סיסטעם איר געבען
 געהאט זזאם זי װאס טראקלייט די פון געפירט װערט

איצט. ביז
 די אז קלאנגען׳ ארוס זיד טדאגעז טרײד איז

 טראקינג אײגענעם אן ארגאניזירען צו זוכען װעט ױניאן
 קאאפעראםי־ א אויף אינדוםםריע דער פאר סיסטעם

באזיס. װען

21 ־►(זייט

Iדע־ן ארגאניזאציאנס צענטראלער 
פארשריט םאכט פארטמענט

 וואס דעפארםמענם ארגאניזאציאנס צענטראלער דער
 אינטערנעשאנאל דער אין געווארען איינגעשםעלט איז

 םטאלבערג, לואי ברודער םיז פארוואלםוגג דער אונטער
 געםאכם און םעםיגקיים זיין פארשםארקט לעצטענס האט

פארשריט. באדייענדען
 םרײד גארמענם קאםען דעם מים קאאפערירענדיג

 דעפארטי םאון אװ אוט איםטערן דעם און דעפארטמענם
 אנגע־ סםעף ארגאניזאציאנם םטאלבערג׳ם דאם םענם,

 יארק, נױ םטײט אפ אין טעטיגקײם ענערגישע אז הויבען
חי נױ שוי  גע־ שױן האט ,װעלכעם םעגסילמייניע און ח

 םארהאנד־ צאל א און אגרימעגטם נייע עםליכע בראכם
 אוים• גוםע מים אן נאך גײען בתים בעלי מים לוגגען
 םירמעס, די אװישען אגרימענטס. ױניאן אויף זיכטעז

 האם דעפארטםענט ארגאניזאיצאנם צענטראלער דער וואס
 .קראס־ די :זײגע אגרימענטם, אוגםערגעשריבעז זײ םיט

 דרעם״ ״האגאװער די אקערמאז״, און .קאהען דרעם״. בי
 איבער ארבעטען עם וואו פענסילוױמיע, האנאװער, םח

 א — ספארטסװער״ ,ליע די מלאכוו^ בעל וענדערט
ם קאםיע א םיט םירמע יארקער נײ מ װעםט »ין ת  נ

n r, און םאםערװיל אין שעפער אוץ ײשױרזי׳ נױ 
 בא־ םירמע די וואם ארבעטער׳ 250 די ברענםש. לאנג

 חעכעתנגעז באדײםענדע געקראגען האבען שעםםיגם,
שכימת. די אייף

 אונםערגעשריבעז האבעז װאם םירמעם אנדערע
 קעזשועלס״ םעילאר חשױרזי ,נױ זײנען: *גריםענםס

 קאנםראקטארס עםליכע םים םירםע ערpרr‘ נײ V ־־
 150 ארום ארבעםעז עס װזש שםעט םארשידענע איז

 מד א מאנופעקטשורינג״, בלעקםםאוזא די ;אדבעםער
 ארבעםער, 86 מיט נײ סאגערםיס, פץ שא• גאישי
 פראמגט מן ®מ העכעונג א געקראגען האבען װעלכע

 ;ײאד א יאלאר 17 פמ מינימום א און שכירמו די אױף
 די ד.שױרת ניז טאיז.רדעארב ®ח פראקם״ .היקארי

 חאבען כאשעפטיגט דארט ווערען חאס ארבעטער אכציג
 פיר און דדײ םים שכירווו די געחעכערט מקראגען

 פארקירצם איז אייט ארבעטט די און וואך א יאלאר
 חעיל״ דזשיפאר. ;שםתדען 85 אױף r 40« גזװואחױ

u נײ א — p r פח פעשאן״ .קינגסלי און ,ערגדזשא 
מ wr גיו קינגסםיח, ל רעסאגרא 75 באשעפטיגען מ

 ארבעםער די אץ אגרימענם אז אונטערגעשריבען האבען
 װאך א דאלאר צװײ פוץ העכערונגען געקראגען האבען

 קאנטדי״, און ״םאון די און וואקאציעם באצאלטע און
 אין שאפ ספארטסװער א מיט דזשאבער יארקער נױ א

 די ארבעטער. 65 ארבעטער עם װאו װערנאן׳ מאונט
 און דריי פון העכערוגגען געקראגען האבען מלאכות בעל
יעדער. וואך א דאלאר פיר

 זיך סטעף סםאלבערג׳ם האט וואכען פאר לעצטע די
 שטעם די צו צוגאב איז טעריטאריעם נײע אין פארנומען

 האלטען זײ װאו דזשוירזי, נױ און פענסילוױיניע אין
 טעריטא־ נײע די קאמפיין. זײער פארשטארקען און אן

 פיקסקיל פון געגענם דעם און אניעדא אין זײגען ריעס
 בלױדעיל אין און סטײט יארק נױ אין אסינינג און

 דע־ אנדערע די איילאנד. לאנג היקםװיל, אין פאבריק
 דע־ ארגאניזאציאנם צענטראלען דעם גיבען פארטמענטס
ארבעט. דער אין הילף פולע זײער פארטמענט

 אין מיטגעהאלפען אױך האט סטאלבערג ברודער
 אגרימענט צום געפירט האבען װאס פארהאנדלונגען די

סיגסינעטי. אין פראקם״ ״פעשאן דער מיט

 לױן־העבערוננ געוױנט 62 לאקאל
װאקאציעם צאלטעבא און

לא־ ױניאן ארבעטער נעגליזשי און אונטערױעש די
 פראצענם צען פון העכערונג א געװאונעז האט 62 קאל
 פיט־ די פאר וואקאציעם באצאלםע און שכירות די אויף

סםרייק. א אז אגרימענט נײעם דעם אין גלידער
 האבען אסאסיאיישאנס די מים פארהאנדלונגען די

 געפאבט גצהאם שויז האט 1ױגיא די געגױגעג לאנג זיך
 א טרייד. אין םםרײק א פאר פארבארײטונגעז אלע

 לעצ־ דער אין רעןrגעו אויםגעמידען אבער איז סטרײק
 נאכגע־ האבען מאנוםעקטשורערס די ווען מינוט׳ טער

 העכערונג א פאר ױניאן דער פון פאדערונג די געבען
 װא־ באצאלטע װעגען פראגע די און שכירות די אויף

 אימפארשעל צום געיוארעז איבערגעגעבען איז קאציעם
ענםשײדונג. אן פאר םשערמאן
 םון מענעדזשער שאר, סעמיועל פרעזידענם וױים

 און םארהאנדלונגען די געפירט נאטירליך האם לאקאל
 אים מיט םשערמאן. אימפארשעל םארן פארהערען די

 עלײעס ױניאז דער םון לאיער דער געווען זײנען צוזאמען
 ,10 לאקאל קאטערם דעם םון םארםרעםער ליבערמאן,

 עקזעקר דער פון קאמיםע א און פאליקמאן, און נאגלער
 םשערמאן אימפארשעל םמ ענםשײדונג די באארד. םיװ

 בא־ םון םראגע דער איבער מיגצער ײש. רדזששאדז
 דער םון גונסםען צו געװען איז וואקאציעס צאלטע
 םינף סאלגענדע ענטהאלםען האט אץ םאדעתגג ױניאנם
:פונקטען
 £2 לאקאל םח מיםגליד ארבעםער׳ יעדער )1
װאקאאיע. באצאלטע װאך א קריגען דארף

 דרײ בײשםײערעז דארף ארבעםסגעבער יעדער )2
פאנד״. .װאקײשאז א צו פעי־ראל זײן םמ פראצענם

לא־ פון יוערען סארװאלםעם זאל םאנד דער )3
 געלם דאם םאנאנדערשײלען װעם וועלכער ,62 קאל

ײשר׳דיג. מיטגלידער אלע צו יערליך
 װאס םובים, יוס געזעצליכע פאר געצאלט די )4

אפגעשאםם. װערט קריגען םלעגען ארבעטער װאז־ די
 קראםם אין ארײן זאלען פאנד צום צאלוגגען די )5

.1942 מאי ערשםעז דעם פח
 ארמטער די האמז װאקאאיעס באצאלםע די חח א

 א געזאגם, װי געװאונען, אגרימענם נײעם דעם דורך
 יעדער ;שכירדת די אויף פראענט צען pc העכערונג

 ברענגעז מוז שא■ א אין אדײן קוסט װאם ארבעםער נײער
 װאם סאג צוױיטען אויםן לאקאל םון קארד ײארקיגג א

 opr*p שיפינג די ;שאפ אין ארײן קוסען זי אז־ער ער
 װערען ארגאניזירט געווען נים איצט ביז זײגען װאם

 באדינ־ ײנקמ קריגעז און ײגימ דער אין מיםגלידער
 געקראגעז האט ײנקמ די װאם באדינגונגען די גונגען.

 18 םח לײז מינימום א זײנעז קלױרקם שיןינג די םאר
ירא־ מז פח העכערונג אלגענױיגע אז װאד; א דאאלר

■BAA B M B 4A B f c B  B B B B  B 1M B  M B B f t B B  B k M *  b L b  b u b  אײ אדער מיגיםום דעם קריגען װאם אלע םאר צענט----------- * 
רן  און װאו סאדבעמ געמתדיש תױגפע א ;מיגימום מ

 ײגקמ אוז אװערםײם פאר געצאלם פאל אנדערטהאלנען
 אר־ אנדערע אלע פים גלײן־ *ו פריװילעגיעס אוץ רעכט

םדײד. אין בעםער
 יסדײערלט פשא םון םיםמג מםחיאסםישער אז

 זײ־ ארבעםער די זטץ ראסיפיצירס אגרימענם דעם האט
 נימ די אתםער ארבעס ,חװ אז נמזגעגא צודיק נען

שיפמג די טון םאדזאמלוגג סועאיעלע א כאוינגונגען.

 פרעזידענם וױים וואו געווארען אפגעדיאלםען איז קלוירקם
 אויםנאמע דיער מים באגריסט די האט שאר סעמױעל

 די פון 500 איבער ױניאן. דער פון מיטגלידער אלם
 געווארעז אריינגענומען דינען װאם קלוירקס, טויזענם

 אנװעזענד זײנען אגרימענט, דעם דורך ױניאן דער אין
 אפלאדירם שטורמיש האבען און מיטינג בײם געווען

פירער. די
 סעמױעל צו צוגעשיקם האט דובינסקי פרעזידענם

 אגרי־ דעם באנײען זיין צו באגריםונג פאלגענדע שאר
ארבעטער: די פאר געװינםען די אץ מענט

: 62 לאקאל מענדזשער שאר, סעמױעל ״ברודער
 קאנ־ אייער אונטער 62 לאקאל באגריסען װיל ״איך

 פאר־ ערפאלגרייכע די מיט פירערשאפט׳ סטרוקטיװער
 האט װעלכעם אגרימענט, קאלעקטיװען א פאר האנדלונגען

 שכירות, העכערע ארבעטער אונםעתועש די געבראכט
 פארבעםע• װיכטיגע אנדערע און וואקאציעם באצאלטע

אגרימענם. פון רונגען
גע־ האם װאס שטאטסמאנשאפט אינדוסטריעלע ״די

 א איז םטרייק, א אן פארבעסערונגען די אם בראכט
 פירער־ ױניאן פאראנטװארטליכער פאר לויב־געזאנג

 דיסציפלי־ און איבערגעגעבענערי געטרייער, און שאפם
מיטגלידערשאפם. ױניאז גירטער

 צו געלעגענהײם דער מיט באנוצען זיד װיל :איד
 אוים* דעם מים סטעף אײער און אײך קאמפלימענטירעז

 צװישען הערשם װאס אייניגקײט פון גײםט געצײכענטען
 מים און 62 לאקאל פון מיטגלידערשאפט גרויסער דער
 אין ערווארבעז האט לאקאל דער וואס אכטונג דעם

 אינדוסט־ דער אין און אינםערנעשאנאל גאנצער אונזער
 אנ־ אומערמידליכע אייער אז גום, גאנץ וױיס איך ריע.

 און לאנגע די פון אנסירונג געשיקםע און שטרענגונג
 מערםטען צום האבען פארהאנדלונגען, אויםמאםערענדע

ג.נרײכידגעד ןירפאלגרייגצר דער צז בײגעטראגען
 פאר 52 לאקאל צו וואונשען בעםטע מײנע ״מיט
 אייערער, ברידערליך איך, פארבלײב פארשריט, וױיםערען

פרעזידענט״. חבינםקי, דוד
 אונ־ איז אגרימענם קאלעקםױוער דער װי נאכדעם

 גענומען זיך לאקאל דער דאם געװארען, טערגעשריבען
 אין םארליבעז נאד זיינען וואם שעפער, ױניאן נים די צו

 אח באריכם, שאר׳ם פרעזידענם װײם לױס און, טרייד
 פאלגענדע די ארגאגיזירען צו ױנקמ דער געלונגעז שוין
 נעגלי־ ״קאמעא ״אבדעלנאר״, :שעפער ױניאן ניט ניץ

 נעגליזשי״ .מאדערן אנדררגארמענם״, ״קאםרעי זשי״,
 נאוועל־ מ. ענד .ם. נעגליזשי״, ,פאם בעלל״, ״נענסי

 סארהאנד־ בראדערם״. .זעני און מעיד״ .םםײל םי״,
 ױניאן נים אנדערע גאל א מים אנגעפירם ווערען לונגעז

 ער־ ײערעז םעםעלמענטס שנעלע און מאנופעקםשורערם
 געלױבם שםארק האט שאר פרעזידענט וױיס רטעט.rו

 םח װאנדער הערי פרעזידענט וױים םח קאאפעראציע די
 רײז־ עלייעם און דעפארםמענם םאח אװ אוט איםסעח

 די r» דעפארםמענם׳ טרײד גארמענם קאםעז םון בעג
 דיםם־ זײערע איז שעפער נעגליזשי אח אונטערװעש

ריקםעז•

 העכערע געװינט 9ו לאקאל
טיטנלידער אלע פאר שכירות

 פון מענעדזשער גריגבערג, הערי ירעזעענם װײס
 באריכםעם. ,91 לאקאל ימקמ דרעםטאכער טשילדרען

 אויף העכערונגעז קריגען צו געלוגגען איז זייז'וניזן אז
 םראץ אפםיילונגעז אלע אין ארבעטער די םץ שכירות די

 איז די םוץ ■ראצענט 90 םאר אגרימלנםס די װאם דעם
Tip אגרימעגםם איצםיגע די אין און אױםגעגאנגען נים 
העכערונגען. םאר םארשריםם קײן געװען נים את

 געװען זײנען העכערונג די קריגען צד ערשטע די
 דרעם אינםענםם און טשילדרען דעם פון מיםגלידער די

 אוים גיים םרײד אין אגריםענם װעמעט דעפארםמענם
 דעד םים קאנפערענגען דורך דעצעםבער. סוף ערשט

 אײמרמריי־ פאנוסעקטשורערם אפארעל ,דזשואווענײל
 ײגיזן יי האס םרײז־, דעם אץ ןאײשאיאססא די םעז־״,

 די אויף פראצענט פינף םון העכערונג א געװאונען
 יואד » ד*לאר אײן און ארבעםער שטיק פאד פרימען

 העכע זעלביגע די ארבעםער• װאך pc שכירות די אויף
 די אין ארבעטער די פאר געקראגען ימקװ די האט רונג

 באלאנגען ױאם שאפס אינדעפעגועגם px קאנםראקטינג
____ ן.שןייפיאסאס דער צו נים

 8 גו גערוםעז לאקאל דעד האם נאכדעס גלײך
 pvo pin דעם pb םאנוםעקטשורערם די קאנםערענץ

 אויפן חעכערוגגען ענלימ געםאדערם זײ פון px סעקשאן
ם T* •דײוןן ערס;כעח̂ג די pe גרתט מנ םיםלזן. לנ
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 האבען שעפער די אין ארבעטער די װאם דעם םראץ

 די אויף םראצעגט פינף פון העכערונג א געקראגען
 װאך די פאר װאך א דאלאר א און פרײזען ארבעט שםיק

 דער איז צוריק׳ מאנאטען פיר מיט ערשט ארבעסער
 העכע־ א :אך איצט זײ פאר קריגען צו געלונגען יוניאן

 דעם חוץ װאך. א דאלאר א און פראצענט פ־גף פון רונג
 ארבע־ אלע פאר העכערונגען געקראגען ױגיאן די האט
 א דאלאר 14 איצט ביז געקראגען האבען װאם מער
 איצט מאכט עם װאס דאלאר, צװײ פון העכערונג א וואך
וואך. א דאלאר 16 מינימום דעם

 עם אגריםענט װעמעס ארבעטער, בעםהראוב די
 הע־ געקראגען האבען אויגוסט, אין אויסגעגאנגען איז

 שטיק פאר פרייזען די אויף פראצענט צען פון כערונגען
 פאר ,ױאך א דאלאר צװיי וױיניגסםזןנס און ארבעטער

ארבעטער. װאך די
 ױניאן די װאס העכערונגען, די וועגען רעדענדיג

 עטליכע לעצטע די אין ארבעטער די פאר געקראגעז האט
 בײ געזאגט גרינבערג פרעזידענט װײס האם וואכען,

:ארבעטער טאון דאון די םון מיטינג א
בא־ געקראגעז האבעז מיר וואם העכערונגען ״די

 וואך דער אויף מאל אלע איז ױניאן אונזער אז ווייזען.
 אונזער באװייזט עם סיטואציעם. נייע באגעגענען צו

 גע־ האבען מיר ווען אינדוסטריע, דער אין איינפלוס
 פאדערוגגען אונזערע בתים בעלי די פון קריגען קענם

 באזונדעו־ער פץ זײנעז העכערוגגען די סםאפעדזשעם. אן
 אין אגרימעגט דער װאם דערפון ליכט איז באדייטונג
 מאנאטען םיר איז אויס גײט טרייד דרעס טשילדרען

 מאנוםעק־ םאון דאון די מיט אגרימענם דער און ארום
 מאנאטען פיר םיט געווארען באגײט איצם איז םשורעום

 איבערצייגען צו געלונגען אונז איז עס וואם דאס צוריק.
 זערענוא סדן קײסגעתיבסיג דעד זויך בתים בעלי די ־־

 גע־ די מאכט אומשטענדעז אזוינע אונסער פאדערונגען
װיכםיגער״• םיל װינסען

דעפארט־ טאון אװ אוט איסטערן
שכירות העכערע געוױנט מענט

= ^ = = = ■
 לעצטע די אין אונזערע דערגרײכונג װיכםיגסםע ״די

A וואנדער, הערי פרעזידענם וױים מעלדעט — וואכעז פאר 
m דעפארט־ םאון אװ א:ם איםםעוץ דעם םון מענעחשער 
 שכירות די אויף העכערוגגען די געווען איז — מענם ך

 םויזענט םיר ארום םאר דערשלאגעז זיך האבען מיר וואם
 באשעםטיגם זײנען צאל־ דער םון העלםט א *רבעםער.

ארבע־ ארבעטער םויזענם ארום טדייד. דרעם וואש אין
 די אין פעטערסאן. איז םאבריק בארביזאן דער איז טען

 העכע־ די געקראגעז אדבעסער די האבען סאלען בײדע
 אין נאך איז אגרימענם זײער וואס דעם םראץ רונגען

 װיכטיג װי מאל איבעריגען אן באװײזט דאם קראפם.
 צו צייט איצםיגער דער אין ארבעטער די םאר איז עם
ױגיאז״. א םון ווערען באשיצם און ארגאניזירט זיין

 הע־ הױגען נוארק ארבעטער-אץ 2ססס,
שכירות אץ כערונג

אר־ דרעם וואש 1,500 איבער םון פארזאמלונג א
 נױ נוארק׳ איז ׳220 לאקאל םון מיםגלידעד בעםער׳

 דערגרייכונג די באגריםם ענטוזיאסיםיש האבעז דזשויחי,
הא־ זײ וואו פאחאםלונג מאסען א בײ ײניאן זײער פון
 םויזענט צוױי ארום אז באריכט׳ דעם אויסגעהערט בעז

 הע־ א געקראגען האבעז שעפער םערציג איז ארבעםער
אגרי־ סאפליםענםארי א דויד שכירות די אויף כערונג
 דעפארטמענם טאמ אוו אוט איםטעוץ דער װאם םענם
בתים. בעלי זייערע מים אונטערגעשריבעז האט

 םץ בתים בעלי די םים אגרימענם רעגולערער דער
 ערשם דעמאלם יאנואר. אין אױס איצם גײם שעפער די

 פאר־ און פאדעחנגען אירע ארויסשםעלען ױניאן די װעם
אי־ אבער, דערווײלע באדינגונגען. גײע פאר האנדלען

 זײגעז מיםלען לעבענס אויף פרײזען די װאם דעם בער
 געקראגעז ארבעטער די םאר יוניאן די האם געשטיגעז׳

 ארבעםער די פאר װיד * דאלאר יײז פון העמרונג »
 םלאר די פאר װאך א סענט םוםציג איץ םאכעז אלע פון

לאקאל, םוץ םענעדזשער רײש׳ סיידי שוזעסםער גוירלס.
באריכם. דעם אפגעגעבען האם

גע־ *־יד שויז איז פארזאמלוגג םאסען דער ביי
 דער פון געבורםםטאג זעקססער ער1 געװארען פײןרם

 קלעםענס אױגוסס נוןרק• אין ױניאן דדעםטאגער רואש
פאחאםלרסנ. די ןדרןסירט האט

 שאפ״ ״באדביזאן אץ אדבעטער טויזענט
העכערונג פראצענט צען קריגען

 גע־ אויך האם דעפארטמענט טאון אװ אוט דער
 טוי־ איבער די פאר אגרימענט םופלימעגטארי א קראגען

 פאבריק ״בארביזאן״ ריזיגער דער פון ארבעטער זענט
 האבען ארבעטער װאך די וועלכען דורך פעטערםאן, אין

 אויף װאך א דאלאר צװײ פון העכערונג א געקראגען
 פון העכערוגג א — ארבעטער שטיק די און שכירות די

 מיט פארהאנדלונגען די פרײזען. די אויף פראצענט צען
 העכע־ פאר אגרימענט אין פונקט אוגטערן פירמע דער

 האבען שטייגען, מיטלען לעבענס פון קאסטען װען רונגען
 י• דעפארםמענט, פון מענעדזשער אסיסטענט אנגעפירט
 ברא:־ הערי <161 לאקאל פון מענעדזשער און האראװיץ׳

 אפ־ דעם האט ארבעטער די פון פארזאמלונג א סטײן.
גוםגעהייםען. מאך

 פארהאגדעלט ױניאן די אז באריכטעט, בראנסטײן
 פאבריקען אנדערע צוױי פון בתים בעלי די מיט איצט

 פאר העכערונגען קריגען זיכער .ױעט און פעטערסאן אין
ארבעטער. די

דעפארט־ איסטערן דעם פון דערגרייכונגען אנדערע
זײנען: מאנאט דעם מענט

 דער מיט געווארען באנײט איז אגרימענם דער
 און םיטי דזשוירזי םון קאמפאני״ פעטיקאוט ״םופיריאר

 האבען באשעפטיגט דארט ווערען װאס ארבעטער 150 די
 אפערײטארס די :פארבעםערונגען פאלגענדע געקראגען

 אויף מער װאך א דאלאר האלב א צוױי געקראגען האבען
 — פאכען אנדערע אלע פון ארבעטער די און שכירות די

 האלב א און דרייםיג און זיבען די ;וואך א דאלאר צוױי
 פאר און קראםט אין בלײבט װאך ארבעטם שטונדיגע
 מאל. אגדערםהאלבען װערען געצאלט דארף אװערטײם

 געזעצליכע פיר פאר באצאלט אויד קדיגען ארבעטער די
 גוטגעהײ־ אײנשטימיג איז אגרימענם דער םובים. ױם
ארבעטער. די םון געווארען םען

 און וואוירנען מאונט אין צוױי שעפער, דרעס דריי
 הוג־ ארום באשעםטיגען װעלכע פלעינםיעלד׳ אין איינער
 מא־ דעם געווארען ארגאניזירם זײנען ארבעטער, דערט
 איז וואוירנאן מאונט פון מאנגעל טי• פון שאפ דער נאט.

 די טעג. צוױי םון םטרייק א נאך געווארען ױניאניזירט
 וואוירנאן מאונט םון מילער ל• א. שעפער, צוױי אגדערע

 ארגאניזירט זײנען םלעיגםיעלר פון דרעס לואיס ראוז און
 זיך האבען םירמעס דריי אלע םטרייק. א אן געווארען

 :אך קומען און אםאסיאיישאנס דרעס די אן אנגעשלאסען
טרײד. אין אגרימענט קאלעקםיװען פון באדינגוגגען די

 האט דעפארטמענם טאון אװ אוט איסטערן דער
 אונ־ צוױי מיט אגרימענםס די באנײם מאנאט דעם אויך

 עס װאו דזשוירזי׳ נױ איז מאנופעקטשורערס םערװעש
 העכע־ זיי םאר געקראגען און ארבעטער 450 ארבעםען

״לואים זיינען: פירמעס די שכירות. די אויף רונגען
 125 ארבעטען עם וואו סיםי׳ דזשויחי פון בענדעט״

 מיט נוארק׳ איסט םון מילבערג ם. דזש און מלאכות, בעל
ארבעטער• 325

אנגע־ האט פירמע דער מיט פארהאגדלוגגען די
 הא־ ארבעטער בענדעטס אלע סיראטא. הערמאן פירט
 דער אויף דאלאר צוױי םון העכערונג א געקראגען בען

 געקראגען האבען שאם מילנער׳ם פון ארבעטער די וואך.
 און ארבעטער וואך םאר דאלאר צוױי פון העכערוגג א

 סיראטא׳ם לױט ארבעםער. שטיק די םאר פראצענט צעז
 מים םארהאנדלונגען אן איצט ױניאן די פירט באריכם,
 גיכען אין ערווארטעט און םירמעם װיכטיגע אנדערע

םעםעלמענםם.
דיםטדיקם, איילאנד לאנג סון מענעדזשער דער

 אונטערגעשרי־ האט ער אז באריכטעט׳ גראםמאן׳ דזשעק
 מאנוםעקםשו־ פארק ״מיעד דער מיט אגרימענט אן בען

 לאנג קאראנא, פון שאפ בראזיער א קאמפאני״׳ רינג
 זײ מלאכות. געל 75 ארום ארבעםען דארם איילאגד.

 וואך א דאלאר צוױי פון העכערוגג א געקראגעז האבען
 שםיק די םאר מער פראצענס צען ;וואבעדהענם די םאר

 שטוג* ארבעםס די און װאקאציעס באצאלטע ;ארבעטער
שטוגדען. Vt 37 *ו געווארעז פארקירצט זיינעז דען

 גלײך פאדערט סו5 לאקאל סוט סנאו
סקעילס מיגיטום אײנשטעלען

 סנאו פון מעגעדזשער העלער׳ י. פרעזידענס וױיס
e האם .106 לאקאל סוט rr די װיסעז •געלאזט מאנאט 

 אסאםיאיישאז דער ןץ באלאנגען וואס די םײ בתים׳ בעלי
 םיט אגרימענםס באזתדערע האבען ױאס די סײ אוץ

 גלײד מח שכירות פוץ םקעיל מינימוס א אז ױניאז• דער
 ארבעםער. אלע פאר םריידי אין ווערען אײנגעםירט

ם װעגען פראגע די איז איבער׳ גים חעלער װי אי

גערעכטיגקײט ►---------------------------
 די מישי געװארען אויפגענומען נאך םקעיל מינימום א

 צוריק חדשים עטליכע מיט איז עם װען בתים בעלי
 בײ אגרימענט. נײעם א פאר פארהאגדלונגען אנגעגאנגען

 צוגעשטימט בתים בעלי די האבען קאנפערענצען יענע
 זיי װעלען יאר׳ דעם אקטאבער, ערשטען נאכן אז

 אײנ־ זאל ארבעטער אלע פאר סקעיל מיגימום דער אז זען
װערען. געשטעלט
 ױניאן די אז ערקלערט. אויך האש מענעדזשער דער

 בעלי די מיט קאמף א אויפנעמען נויטיג, אױב װעט׳
 פארשטענ־ די נאכצוקומען אפ זיך זאגען װעלכע בתים,
 דער־ ױניאן. דער מיט געמאכט האבען זײ װאס דיגונג

 װירק־ אזוי װי פלענער צוגעגרײט לאקאל אין װערען וױיל
 בריף בתים. בעלי די מיט קאמף א אנצופירעז זאמער
 אסאםיאײשאן, דער צו געװארען ארויםגעשיקט זײנען

 מים פארשטענז־יגען ניט גלײך זיך װעלען זײ אויב אז
 אר־ זײערע פאר סקעיל מינימום א װעגען ױניאן דער

 אין װערען דערקלערט שעפער זייערע װעלען בעטער,
 מאביליזירט ארבעטער די װערען גלײכצײטיג םטרײק.

 בתים. בעלי די מיט קאמף א פון מעגליכקײט דער פאר
 װערען ארבעטער גרופעס און שעפער פון מיטינגעז

 ארבע־ די און אפיס׳ ױניאן אין טאג יעדעז אפגעהאלטען
 סטרייק־רוף דעם ענטםערען צו צוגעגרייט ווערען טער
ױניאן. דער פון

 טרײד גארשענט קאטען איז
| טדעפארטטענ

 און ארבעט ארגאניזאציאגם סעטעלמענטס׳ סטוײיקם,
 אבשטרעגגונגען און ארבעט טעגליכע טאג די סכםובים׳

 דינען ארגאניזאציע׳ ארבעטער פונקציאנירענדער א םון
 פרעזידענם ווייס פון באריכט דעם אין ענטהאלםען

 גארמענם קאםען םון מעגעדזשער ריתבערג׳ עלייעס
 זיץ אין געשעענישען די װעגען דעפארטמענט טרייד

 סענ־ קײן מאנאט. פארגאנגענעם דעם דורך טעריטאריע
 איז דאס אבער ניט׳ עס זײנען דערגרייכונגען סאציאנעלע

 באשטענדיגע די ברענגם װעלכע ארבעט׳ װיכטיגע די
ארבעםער. די פון לעבען דעם אין פארבעסערונגען

 פאנאנ־ מאנאט דעם דעפארםמענט דער האט אזוי
 הונדערםער צװישען דאלאר 3,900 איבער דערגעטײלט

 די װאס פעי בעק פאר פענםילוױיגיע אין ארבעטער
 םון ענטשײדונג דער דורך אויפגעמאנט האט ױניאן

 די צאלען נים פאר ױאװעליער טשערמאז אימפארשעל
 מלאכות בעל די ארבעט. דער פאר פרייזען ריכםיגע די

 אויסגעצאלם געלראגען האבען שעפער פאלגענדע די פון
 םון קליץ װיליאם און דרעס טשיקאדע די געלט:

קאמפא־ מאנוםעקםשורינג סלעיטיגגטאן ;בעטהלעהם
 ;עלענםאון םון ספארטסװער פען ;םלעיטיגגטאן םון ני

 דרעם עמאוס ;נארדהעמפטאן פון דרעם פענםילוױיניע
 םון דרעם סײד סאוט און דרעס בלאסאם ;עמאוס פון

 שענאנ־ פון מאנופעקטשורינג שענאנדאא ;סקרענטאן
 םון דרעס העיזעל קולםמאנס; ח־עם אללאן דאא;

 קלעיר; םײנט פון גארמענט קלעיר םײגט העיזעלטאז;
 לענטפארד פילאדעלםיע נױ פון דרעס קריק םילװער

 םיטי׳ דיקסי םון דרעם דונמאר ;לענטפארד םון דרעם
טרימאנט. םץ דרעס םרימאנט און

 םאל םון דרעס קאוד קעיפ דער פון ארבעטער די
 צו־ געקראגעז אויך האבעז מאסאטשוזעטס, רױוער,

 וואם םוב ױם געזעצליכען א פאר באלוינונג גע׳םםק׳ענט
באצאלם. געקראגען ניט האבעז די

 מיט אונטערגעשריבען אגױמענטס
פארבעסערונגען

 האם דעפארטמענם t־׳־tc גארמענם קאטען דער
 אגרימענםס ױיכטיגע עםליכע געוואוגעז מאנאט דעם
 וױכטיג־ דער ארבעםער. די פאר פארבעםעתנגעז מיט

 האם עס וואס אגרימענם דער איז סעשעלמענם סםער
 םאלדעז׳ םמ מילס׳ ניםינג מאלחװ די אונםערגעשריבלז

 פיז ארבעםער הוגדערט םינף די םאר מאסאטשחעםם׳
 די םיל. סובסידיערי דער פון אמ פאבריק הױפט חגר

 געקראגעז האבעז פאבריק הויפם דער םון ארמטער
 * דעם׳ איבער »יז שטיק פיז פרײזעז די געהעכערט
 וואקאציעס. באצאלםע און פראצענם פיגף םון העכערוגג

 די האם מיל סובסידערי דער פמ ארבעםער די פאר
ם מז םיז חעכעתגג א געקראגען ײגיאז מנ רן יויו״ י

 ייז װאכען־חענם די סײ ארבעםער, אלע און פרײזעז די
 לזניבאר פאר באצאלם קריגען *רמםער׳ שםיק די סײ
מז די םוב. יום געזמלימר אלס חױ עג ר מ  מים מג
זײגזנז אגרימענט׳ דעם געבראכם האט װאס םירמע, דער

---------------------------4 ו94ו נאוועמ.,
 ריליישאנס לעיבאר די װי נאכדעם געװארעז אנגעפאנגען

 פאר־ אלס אינטערנעשאנאל די אנערקענט האט באארד
 די געזעץ. דעם אונטער ארבעטער די פון טרעטערין

 האט ױניאן די װי נאכדעם אײנגעשטימט האט פירמע
 די אז קארטען, מיטגלידער אירע דורך איבערצײגט

 דער צו באלאנגען ארבעטער די פון מערהײט גרעסטע
ױניאן•

 עליזאבעםהװיל די האט טעג 15 פון םטרײק א :אך
 פון קאנטראקטאר דרעם טשילדרען א קאמפאני, דרעם

 75 באשעפטיגט װעלכער פענסילוױיניע׳ עליזאבעטהװיל,
 דער מיט אגרימענם אן אונטערגעשריבען ארבעטער׳

 פון העכערונג א געװאוגען האבען ארבעטער די ױניאן.
 וואקא־ באצאלטע און שכירות די אויף פראצענט פינף

 ארגא־ פון געװארען אנגעפירט איז סטרייק דער ציעם.
 פון מענעדזשער דיסטריקט דזשאנסאן, מײקעל :ײזער

העריםבורג.
 סאנבורי דער מיט אגרימענט דעם באנײען בײם

 ארבעםער 200 די האבען קאמפאני, מאנ־פעקטשורינג
 אין שעפער דרײ אירע אין באשעפטיגט װערען װאס

 פענסילוױיניע, כרמל׳ מאונט און ס־ואנפארד סאנבורי-
 שכירות. די אויף העכערונגען באדײטענדע געקראגען

 פינף פון העכערונג א געקראגען האבען אפערײטארס
 העכע־ פראצענטיגער פינף דער צו צוגאב אין פראצענט

 פריי־ די ;ױלי לעצטעז געקראגען האבען זײ װאס רונג
 מיט געווארען געהעכערט זײנען ארבעט שטיק אויף זען

 א געקראגען האבען קאטערס ;פראצענט דאלב א זיבען
 פראצענם פינף און װאך א דאלאר צוױי פץ העכערונג

 מארםש ערשטען דעם װאך א דאלאר א נאך אץ גלײך
 פרע־ וױיס אנגעפירט האבען פארהאנדלונגען די .1942

 סוםערוױמער סטייט פענםילוױיניע און רײזבערג זידענט
גרין. סאל מענעדזשער דיםטריקט און גיגגאלד דײװיד

 פארמאל האברייט דער מים אגרימענם דער כאטש
 צוויי באשעםםיגט וועלכע- באםטןוץ, פמ קאמסאני פראקם

 אויםגיץ ערשט געדארפם האט ארבעטער׳ הונדערט
 באנייען צו געלונגען ױניאן דער איז מארטש, קומענדעז

 פאר־ פאלגענדע מיט יאר צוױי פאר אגרימענם דעם איצט
 געווארען פארקירצט איז וואך ארבעטם די :בעסערונגען

 שטונדען; האלב א דרייםיג און זיבען אויף פערציג פון
 מיט זעקם םון העכערונג א גלייך קריגעז ארבעםער די
 מארטש אין פראצענם פיר נאך און פראצענט פערטעל א

 זיד האט אגרימענט אלטען דעם פון טערמין דער ווען
 איינגעשםימט אויד האט םירמע די ענדיגען. געדארפם

 וױיטערער א װעגען מארםש קומענדען פארהאנדלען צו
 דעי לעיבאר ארבעטער׳ די םון שכירות די אויף העכערונג

 וואך די םײ וועלכען פאר טוב ױם געזעצליכער א איז
 באצאלט. קריגען ארבעטער שטיק די סײ און ארבעטער

 ריתבערג, עלייעם אנגעםירם האבען פארהאנדלונגען די
 ארגאניתער האלפערן׳ י. דירעקטאר רידזשאנאל דער

 סשארדזש ארבעטער, די פון קאמיטע א און לעװין מערי
ײניאן׳ דער פון לאיער דער געווען איז ברוער

 ארבע־ די אױס שליסט באס וױלקעסבאד
געױכט אץ גיץ װעט ױניאן ;טער

 אוים־ ױינען דרעסמאכער טשילדרען 175 איבער
 באסעם די דורך ארבעט דער פון געווארען געשלאםען

 װיל• פון קאמםאני מאנופעקטשורינג םייאניר דער פון
 אג־ קאלעקטױוען דעם טראץ פענסילווייניע׳ קעסבאר׳
 לאק־ דער יוגיאן. דער מיט האט פירמע די װאס רימענט

 םעפםעמ־ דרייסיגםטען דעם געווארען געמאכם איז א:ט
 געזוכם האבען ױניאן דער םון בעאמטע די ווען בער

 ארבעטער די פון קרױודעם און סכםוכים שליכטען צו
 איבער שכירות די אויף העכערונג א םארלאנגט אײך איז

מיטלען. לעבענם אויף פרייזען םמ שטייגען דעם
 זי אויב אז םירמע, די געווארענם האט ױניאן די

 די וועם ארבעםער, די צוריקרוסען ניט גלייד ׳וועט
 אג־ דעם ברעכען פאר געריכם אין םארקלאגען זי ױניאן

 ארבעם קריגען צו פירמע דער םון פארזוכען רימענט.
 ױניאן דער םון איז שעפער קאנטראקטינג אין געמאכט

געווארעז• אפגעשםעלם

 ?אונסיל אײלאנד ראוד מאסאטשוזעטס,
פארטדעמ א מים רײזבערגץ פרעזענטירען

 צו דאנקבארקײם אח אכטונג םון אויסדרוק אלם
 ענערגישער זײן םאר רײזבערג עלײעם פרעזידענט ודײס

 ארבעטער קלײדער םתיען די ארגאניזירעץ צו ארבעם
 מאםאטשחעםם סאוםערץ דער האם דיסםריקם, זײער סח
 אינםער־ דער פון קאונםיל דיםטריקט זרילאנד ראוד »ח

 אױל קינםםלערישעז א מים ירעזענטירט אים נעשאנאל
 אים איז ■ארםרעם דער אלײן. אים ®מ יארםרעם

באגבע׳ דעספאנט ברח־ער םון געװארען ייבערגעגעבען

 ארגא־ דער פץ מיטינג א בײ קאונסיל׳ פון פרעזידענט
 פאר־ דער מאסאםשוזעטס. ריװער, פאל אין גיזאציע

 באוואוסטען דעם פון געיוארען געמאלען איז טרעט
יארק. נױ פון בלאמספיעלד דזשאהן קינסטלער
 איז װעלכע פרוי׳ זײן און רײזבערג פרעזידענט וױיס
 רירענדע אין האבען בלומען׳ מיט געװארען באשאנקען

 און כבוד דעם פאר פארזאמעלטע די געדאנקט װערטער
 120 געװען אײועזענד זיינען מיטינג בײם פארגעניגען.
 פאטאקעט, ריװער, פאל אין לאקאלען די פון פארטרעטער

בעדפארד. נױ און טאונטאן װארװיק׳ װעסט

 וםיג־ אין םטרײק פראקט פעשאז
לטנעטעטע נעטיטי

 ד-אט ױניאן די וואס סםרײק פארביטערטער דער
 פעשאן דער געגען צייט װאכען אכט פאר אגגעפירט

 אהייא, סינסינעםי. פון קאמפאני מאנופעקטשורינג פראק
 ױניאן. דער פאר זיג א מים געדוארען געסעםעלט איז

 אינטערנעשאנאל פערלשטיין, מײער פרעזידענם װײם
 די אנגעפירם האם װעסם, סאוט דער פון פארטרעטער

 פון געווארען געפירט איז סטרייק דער פארהאנדלונגען.
םאלאמאן. דיװויד מענעדזשער לאקאל

 פארװיקעלט זיינען וואם ארבעםער הונדערם פיר די
 ױניאן קלאוזד א געוואונען האבען סטרײק אין געווען
 בא־ און שכירות די אויף העכערונגען היפשע שאפ;

 א קריגעז וועלען ארבעטער די ײאקאציעס. צאלטע
 אינטער־ דער פון לאקאל באזונדער אלם טשארטער
נעשאנאל.

 ארגא־ אלצ!רצצנט פת ג,סטאלבער לואיס ברודער
 פרע־ וױים און יארק נױ אין דעפארטמענם גיזאציאנס

 בײ־ םיל האבען שיקאגא, םון ביאליס מארים זידענט
 הילף זײער דורן־ םםרײק דעם געװינען צו געטראגען

 סירמע. םטרייקענדער דער םון ארבעט די אפשטעלען אין
 פלעצער די םון אונטערזוכונג אן נאך האט סטאלבערג

 געלונגעז אים איז םראקם׳ פעשאן פאר ארבעםען וואם
 בראון בעטטי אין םירמע דער םוץ ארבעט די אפצושטעלען

 יארק. נױ אין דרעס פארקער פעגי דער אין און דרעם
 ארבעם די אפגעשטעלט האט ביאלים פרעזידעגם וױים

 שיקאגא. אין דרעס ענן נעלי דער אין םירמע דער פון
 פראקם בולווארד דער ביי גע׳פועל׳ם האט פערלםטייז

 הױסטאן, אין קאפלאן און גערסאן און מינעאפאלים אין
 םעשאן דער םאר ארבעם די אפצושםעלען טעקםעס.

 דער געצוואונעגן האם דאם םטרייק. נאכן ביז פראקס
ױניאן. דער מים סעטעלמענם א צו קומען צו פירמע

 םיג־ אין םעקטארי גרעסטע די איז םראקם פעשאן
 אין םירמעם דרעם גרעםםע די םון איינע און סינעטי
 געמאכט האם איר מיט סעטעלמענט דער סםײם. אזזײא

 באווע־ ארגעטער גאנצער דער אויף איינדרוק טיפען א
 סטריײ די געהאלםען םיל האט װעלכע שטאט׳ אין גונג

 דינען ױניאז לייבאר ןנענטראל דער פץ פירער די קער.
לאין. פיקעט דער אױף אקטיװ געלרען

 באנייען צו זיד גרײט קלױולאנד
אגרימענט

 וױיס שרייבט — באארד דזשאינט קלױולאנד ״די
 פארנומען איצט איז — קאםאװסקי אברהם פרעזידענט

 דער אין אגרימענטס קאלעקטױוע די איבערקוקען מיט
 אויסצו־ כדי אויסגײן באלד דארםען װעלכע אינדוסםריע,

 אגרײ אין ענדערונגען פאר פאדערוגגען די ארבעטען
 אסאםיאיישאנם די שםעלען װעם ױניאן די וואם מענט

קאנפערענצען״. קומענדע די ביי
 געלאזם אפיציעל שוין האם באארד חשאינם די

 פארלאנגען וועם ױניאן די אז אסאםיאיישאנם׳ די װיםען
 אג־ נייעם ׳־עם אין םקעילם וױיתש די אויף העכערונג א

רימענם.
 בעלי די מיט קאנםערירען צו קאמיטעם םפעציעלע

 אויסגעקליבען זײ:ען אכרימענםס נייע די וועגען בתים
פאלגענדע: די פון באדםײען און געווארען
 מי־ם. גרין׳ הערי אינדיסםריע: קלאוק דער פאר

wn. ,מא־זש־םדא, דזשא ראפ׳ םרענק םײרק׳ ם. סטײח 
 אברהם און םאלאמאז נײטהען פרעבד, לואיס זעמאן, לואים

קאמאװסקי.
 טילי סטײן מאריס אינדוסםריע: דרעס דער פאר
טאבי בערקמאן׳ םײער מרקמאן׳ חשוליום קרעסקי,
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 ברידער די און זעמאן, לואיס דינארדא׳ לואיז רוסא,

קאטאװםקי. פרעזידענט װײס און סאלאמאן פרענד
 האט — קאטאװםקי שרײבט — סעזאן קלאוק דער

 אז מעגליך׳ ערװארטעש• װי פריער פיל געענדיגט זיך
 נאך ברענגען אפשר װעלען װעטער אין עגדערונגען

 שעפער דרעם די אין שעפער. די אין ארבעט אביסעל
גוטע. זיינען אויסזיכטען די און נאך מען ארבעט

גע־ האבען קליװלאנד אין שעפער דרעם קאטען די
 שע־ דרעם םילק די װי סעזאן לעצטען ארבעט מער האט
 אר־ ספרינג דער פאר איצטער זיך גרײטען זײ א־ן פער

 שװעריג־ האבען צו שײנען פאבריקאנטען מאנכע בעט.
 די זײנען אלגעמײן אין אבער װארע׳ קריגען צר קײטען

גוטע. אויסזיכטען
 דרעם קאטען אין קאמפײן ארגאניזאציאנס דער

 אנשטרענגונגען אונעזרע פארשריט. גוטען מאכט טרייד
 די ארגאניזירען צו מאנאםעז לעצטע די פון משך אין
 עד־ מיט גע־וארען געקרוינט איז שאפ, גראס״ ל. ״נ.

 אוגמער־ געװארען געצװאונגען איז פירמע די װען פאלג,
 150 די ױניאן. דער מיט אגרימענט אן צושרײבען
 ױניאן קלײוזד א געװאונען האבען שאפ פון ארבעטער

 אומ־ און שכירות די אויף העכערונגען באדײטענדע שאפ׳
םכסוכים. שליכטען צו מאשינערי פארטײאישע

גע־ האם קליװלאנד אין אינדוסטריע ניט־גודס די
 שכירות אין העבערונג די סעזאן. ניש׳קשה׳דיגען א האם
 װערט ארבעםער די פאר געקראגען האט ױניאן די וואם
 ארבעםער ניט־גודס די כאטש אפגעשאצמ. שטארק זײ פון

 אינטערנעשאנאל אונזער אן אנגעשלאסען זיך האבען
 ארויס די וױיזען צוריק, מאנאטען עטליכע מיט בלויז
ױניאן. אונזער צו םרייהײם און איבערגעבענהיים גרוים

 די װאס אפמאך ספעציעלען מיטן אײנקלאנג אין
 נים־ אין בתים בעלי די מים געשלאסען האט ױניאן
 צו פארבארײטונגען כסמאעג שוין ײערען םרײד׳ גוד©

 ארבעםס די פארבעםערען װעגען זײ מיט פארהאנדלען
 ערוױילם האם קאונםיל ניט־גודם דער באדינגונגען.

 נים־ די מים זיד םרעםען צו מיםגלידער םון קאמיטע א
 צו די אריבערגעײינען און Tטרי אין ארבעםער ױניאן

ױניאן. דער
באזונ־ א געהאם האבען ארבעםער ספארטםװער די

 שוין װערען שעפער די אין סעזאן. פאל גוטען דערם
 און ארבעם םפרינג דער םאר םארבארייםונגען געמאכט

 ארבעט ױגיאן די סעזאן. גוםען א ערווארטעט מען
 ניט די אין ארבעטער ספארטםווער די צװישען ענערגיש

ארגאניזירען. און אריבערצוגעװינען זיי שעפער ױניאן

 םיאטעל שון אשאםיאײשאן ו׳ױיסט און דרעם
אגרימענט ױניאן אונטער שרײבט

 נידעל־ אװ אסאסיאיישאן נארד־וועםם פאסיםיק די
 אג־ אז אונםערגעשריבען האט מאנופעקםשורערם קרעפט
 באדיכ־ יאד צוױי פאר איגטערנעשאגאל דער מים לימענט

 אסאסיאיישאן די מייערם. ל. קליםארד ארגאניתער טעט
 פראדױ וועלכע פירמעס׳ ױניאן ניט 16 פון באשטייט

 לינחשערי, בלאחעם׳ דרעסעם׳ קאםען און סילק צירען
 500 ארום באשעפטיגען און ספארטםװער און סקוירםס

 ױניאן די דאט שעפער די םון פינף אין מלאכות. בעל
 דארפען שעפער אנדערע אין מאיאריםעט. באװיזענע א

 לייבאר די ארבעטער. די םץ אםשטימונגען פארקומען
 שאם יעדען אין באשםימען דארף באארד ריליישאנס

ארבעםער. מערהײם א דארם פארטרעם ױגיאן די אויב
 טאגיגע פינף א ארבעטער די גיט אגרימענם דער

 מאל אנדערטהאלבען וואך, ארבעטם שטונדיגע פערציג
 פרא־ פינף פץ העכערונג א אװערטיים; פאר געצאלם

 מים וױיניגסםענם מינימום א און שכירות די אויף צענט
 מינימום געזעצליכער דער װי העכער פראצענט פ*נף

 פארבאט אגרימענם דער געזעץ. שכירות שט־נדען פון
לאקאוטס. און סטרייקס אויך

 דער אץ שאפ ניט־גודס גרױםער א נאך
יוניאנידרט םאוט

 דזשאן סאוט׳ דער אין פארםרעטער אינטערנעשאנאל
 די אז דובינסקי, פרעזידענט צו באריכטעט מארםין,

 פלא־ אין ווארינג און ״גארדנער פון פירמע ניט־גודם
 אגרימענט אן אונטערגעשריבען האם אלאבאמא, רענס׳

 קלאחד א איצט איז און אינטערנעשאנאל דער מים
שאפ. ױניאן

 םטרײק א גאך געװץרען ױניאניזירם איז שאפ דער
 צײם. יחייד געדויעדט האט וואס ארבעםער מײזענם די פון
 וואונדער* א געויעז אח םטרײקער די םון האלםונג די

 דעם געענםפערם זײ הץבעז אימער װי אלע גוםע. באר
 גע־ דעדמים און אינםערנעשאנאל דער פון רוף סםרײק

די פאדערונגען. זײערע גאכצוגעבען פירמע די צװאונגען
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 » שאם ױניאן קלאוזד א געוואונען האבען ארבעםער
 איבער פראצענם צען מים שכירות די אױף העכערומ

 גליי״ ;אינדוםטריע דער פאר מינימום געזעצליכען דעם
 די און רעכט םעניאריטי ;ארבעט פון צעםײלונג מ

 אויםצונעםעז ארבעטער די םון קאסיםעם םון אנערקענונג
םארוואלםונג. דער מים םכםוכים

פאםיפיק אויפן לעבען ױניאן דעם פון
ליװײ לואיס זױיס־פרעזידענמ םון

 האמפאני״ םיטי ״פארעםט ױ
 שאפ קלאוזד אונטער ןשרײבט

אגרימענט

(

 געוואונען מאנאם דעם האט אינםערנעשאנאל די
 װאם קאמםען לעגגסםע פארביםערסםע די םון אײנעם

 עס װען האם אמעריקע אין באװעגונג ױניאן םרייד די
 מאנוםעקטשוריגג סיטי ״פארעםם די ווען אנגעםירט, איז

 דרעס גרעםטע די םון איינע לואים, סײנט פון קאםפאני׳
 קלאחד א אונםערגעשריגעז האט אמעריקע, אין םירמעס

ױניאן• דער מים אגרימענם שאם
אינטערנעשא־ םערלשםיין, מייער פרעזידענם וױיס

 גייעם די האם וועםם׳ סאוט דער אין םארםרעטער נאל
 פאר* טהא סדא און דובינםקי פרעזידענם צו צוגעשיקט

 דער קרײזען. ױניאן די אין אויםזען גרויס אוחאכם
 יאר צען געצױגען זיך האס םירמע דער געגען קאמף

 םיט ים א אריינגעלייגט האט אינםערנעשאנאל די און
 זיד האט םירהע די קאמף. דעם אין געלט און עגערגיע
 אנצו־ מיטעל ברעכערישען ױניאן יעדען מיט באנוצם
 דער איז מאל םיר פאזיציע. שאפ אפען איר האלטען
 ארבעםער אירע םון םטרייקס רעכעןב צו געלונגעז פירמצ

 דעטעקטיױ את ױניאנם קאמפאני אינדזשאגקשאגס, דורך
 אויםגע־ נים קאמף דעם אבער האט ױניאן די אגענםורען.

געפאלען. םעםםונג ױניאן אנםי די איז ענדליד און געבען
 אונטערגע־ האט פירמע די װאם אגרימענט, דער

 איז שעפער אירע אלע אין ארבעםער די פאר שריבעז
 םינק־ און םריפארט קאלינםוױל. אמ םיזורי, לואיס, סײגם

 םויזענט דריי ארום ארבעטעז עם מאו אילינאי, ניװיל.
 גאראנ: שאפ, ױניאן קלאוזד א אייז םירם טלאכווז. בעל

 די םאר םארדינםטען דורכשניטם און מינימום םירםע
 אר־ וואד די פאר שכירות די העכערט ־ארבעםער, שםיק

 וואקא־ באצאלםע םאר סיםטעם א אײן שטעלם בעםער,
 םכםובים שליכטען צו םאשינערי ארבעםער. די פאר ציעם
 םאר שרייבם און ארביםראזש און קאםיםעס שאפ םים

 אויף העכערונגען וױיטערע םאר םארהאגדלונגען יערליכע
שכירות.

 דער םון ארבעטער די ארגאניזירעז צו קאמף דעם
 אינ־ די האט קאמפאני״ מאנוםעקטשורינג סיטי ״םארעסט

 אומארגא־ די װען ,1931 איז אנגעהויבעז לאנאעשתטע
 פת סאבריק קאלינםוױל דער איז ארבעטער ניזירםע

 אה םםרייק אין ספאנטאן ארונטער זײנעז םירםע דער
 איבערגענומען. סטרײק דעם האט אינטערנעשאנאל די

 קאמפאני דער איז וואכען םילע םון קאמף שווערען א גאך
 אינחשאנק* אן דורך צעברעכעז צו םטרײק דעם געלונגען

אנגעשטעלט. האט זי װאם אגענםוד שפיאנען א און שאז
 לואים םיינם אין דרעסמאכער די וועז ,1933 אין

 זײ מים דינען םםרייק, גענעראל א אין אתנםער זײנען
 אמ קאטערם 25 ארום םטרײק אין ארונםער צוזאםען
 פון סאכעז אגדערע םון ארבעםער פוםציג און הונדערט

 סטרײין דער לואיס. סײנם אין פעקטארי םירםעס דעד
 און לאנג מאנאטען אנגעהאלםען האם פירםע דער געגען

 די און קאםערם אלע געװארעז• פארלארען אויך איז
 םםרײק אין ארונםער זײנען װאם אפערײטאדם פערםםע

חשאבם. זײערע פארלארעז האבען
 געװארען ערקלערם וױדער פירמע די איז 1935 איז

 געיוארען געצוואוגגעז זײנען ארבעםער די אח םםרײק אין
 םםרײק פארביםערםען א גאך קאמף דעם אױפצוגעבען

 פאר־ ױגיאז די האם צוריק יאר דרײ סיט םאנאםען. פון
 אנם־ םאר באארד לייבאר דער פאר םירמע די קלאגט
 די פיםגלידער• ױניאז עםליכע ארבעט דער *ון זאגען

 צו נים אםפאך׳ אן אױף אײנגעגאנגען דאז איז קא&פאני
 איז עס און םיםגלידער ײניאן געגעו דיםקרימיגירעז

 קאמיםיע אוםפארםייאישע אן געווארען אײנגעשםעלם
 אלץ אבער אמ יוגיאז די גען.קלא ויג?אז עמעזאױפצמ

געווארק• אנערקענט ניט
 דער פון םשך אין אבער האט אינםעדנעשאגאל ךי

 צוצוקומעז שוועריגקײםעז האבענדיג גערום. גיס צײט
 דער פח מאברימז אינסייד די אין ארבעםער די ונו

 ארגאניזירען גענומען זיך ד האט קא&ואני, םיםי פארעסט
פא־ װאם שעפער קאגםראקםינג צאל ן אין ארכעטער די

 איז אנחשעלעס לאס אין סעזאן ,ער
 זײער און קלאוקם בײ גוםער א געװען
 סעזאן דער טרײד. דרעס אין שוואך

 ניט געװען איז טרייד ספאדטװער אין
 די אין סלאו איז אבער איצט שלעכט,
 פון איבערגאנג דעם דורך שעפער

ארבעט. םפרינג אויף פאל
 בײ סעזאן שוואכען פאר׳ן אורזאכען די אז מעגליך,

 אין נײגונג א זיך ענטװיקעלט עם וואס דאם, איז דרעסעס
 דעם מעגליך אויך ערקלערט דאם םוםס. פאר מאדע דער

 קלאוק די אין געהאט האבען מיר װאס סעזאן גוטען
 האט אינדוסטרי ספארטװער וואקםענדע שנעל די שעפער.

 דרעם פץ ארבײט ביםעל היבשע א אוועקגענומען אױך
 א פון פלאץ דעם םארנעמט קאליםארניע דרום אין םרייד.
בלוזקע• א מיט סלע?ם פאר א דרעם

 ניט דער שאפם עם וואס שװעריגקײטען די טראץ
 םאר־ סםרייק דער ווערם דרעסעס, בײ סעזאן גיגםטיגער

 און שעפער דרעם ױגיאן ניט זעקם די געגען געזעצט
 סטרייק דער שעפער. לינזשערי און הויז־דרעם עטליכע

 װידער וועט םידמעם םפארטװער ױניאן ניט די געגען
 אר־ װערעז װעט עם װי שנעל אזוי ווערען פארשטארקם

מאנאט. הײנטיגען נאך מעגליך בײט,
 זיג װיכטיגען א אפגעהאלטען דא האט ױניאן אונזער

 מוירםשענט דער פון באמיהונגען אלע טראץ געריבט אין
 ארביײ אנדערע און אםאסיאיישאן מאנופעקטשוערם און

 אוגז איז עם שטאט. אין עלעמענטען םער־פײנדליבע
 צװײ סון םאחוכעו די צוריקצושלאגען געלונגעז

 בא־ זאל וואס אינדזשאנקשאן, אן ארויםצוקריגען באסעס
 די פיקעטען צו רעכט דאם םון ארבײטער זײערע רויבען

 אין ױניאז די באשולדיגט האבען פירמעס די שעפער.
 מיר םארברעכענם. אנדעדע אלע אין און טהאטען געוואלד

 דינען באשולדיגונגען די אז באוויזען, אבער ד׳אבען
 האבען שלעגער געדונגענע און פאליצײ די אז ;פאלשע
 םיר אבער םהאטעז׳ גװאלד פראװאצירען צו געזוכט
 פאל איין װענטקע. אויפ׳ן כאפעז געלאזם נים זיד האבען

 װען אקטאבער, זעקסםען דעם פארגעקומען איז אזא
 איז 96 לאקאל פון יזשערליידי מעקגי, עםהעל שוועסםער
 לאין פיקעט אויפ׳ן געווארען ארעםטירם און געשלאגען

 םיקעט דער פון זיים איין סרן אריבערגעהן פאר׳ן בלויז
צוױיטער. דער צו לאין

 פראציםקא סאן אץ צוריק מפםהיעם דזשעני שוועסםער
 האט םרייד דרעם אין םטרייק דער וואס דעם איבער

 שוועסטער איז באלאגערונג, אלס אייגגעשטעלם זיך
 דא האט וועלכע םראנציסקא םאן םיז מעטהיעס חשעני

 אהײם צוריקגעםאהרען םםרייק, דעם אנפירען געהאלפען
 מעטזזיעם שװעםטער אקטאבער. דריטען דעם פרײטאג,

 צײט דער דורך ארבייט װערטפולע זעהר געטאן דא האט
 איר םים זיד האבען מיר און געווען דא איז זי וואס

 מיט אװענד. דאנערשטאג אפשײד איר בײ געזעגענט
באדויערען. גרויס

 ארגאנײזער אלס באשמימם גאלדבערג ל. דזש. ברודער
 ל. דזש. ברודער באשטימם לעצםענם האב איך

 לאקאל ביט־גודם םון מענעדזשער געװעזענער גאלדבערג,
 װעט ער אנחשעלעם. לאם אין ארגאנײזער אלס ,155
 אינדוםטרי נים־גודם די ארגאגיזירען סיט אפגעבען זין־

 און אויםגעוואקסען געוואלדע לעצטענם דא איז וועלכע
 אלגעמיעע אין םעםאםא ראוז שװעסםער העלםען וועט

 גע־ האט גאלדבערג ברודער ארבעם. ארגאניזאציאנם
 אנםירונג דער אין םעסאטא ראת פרעזידענם וױיס האלםען

וואכען. פאר ערשטע די אין םםרייק םםארםווער פון

 צו געלונגען איר איז עם און ארבעט. איר פאר כעז
 די אין ארבעטער הוגדערט זעקם ארום ארגאניזירען

 גרייטען גענומען זיך ױניאז די האט לעצםענס שעפער.
 ברײ־ א דויד פירמע דער געגען קאמף דעם באנײען צו

 אפ־ לאנד איז פארברויפער די צוױשען באוועגונג םער
 געמאכט ווערעז וואס דרעםעם סיז קויםעז דאס צושםעלען

 איינגעזען עגדליד האם קאספאני די םירמע. דער סון
 אינ־ די אז און אױםמאםערעז נים ױניאז די קען זי אז

 אױםגעבען נים מאל קײז קאמף דעם וועם טערנעשאנאל
 בא־ וואס די אױםער םעםלען. צו באשלאסען האט זי און

 אםמאד דעם דורן• װעלען יוניאן, דער צו שײז לאנגעז
 אין יוביאן דער אן אנשליםען זיך ארבעםער 1,800 גאד

םעג דדײסיג נעקסםע די

 ארגאניזיום װערען קאונסיל און באארדס דזשאינם
 און קלאוק פאר׳ן באארדם חשאינט באזונדערע די

 דעלעגאטען די ארגאניזירט. איצט װערען טרײד דרעם
 אינסםא־ זײנען באארדם דזשאינט ארגאניזירטע נײ די פון

 אנווע־ דער אין אקטאבער אכטען דעם געווארען לירט
 שאפ• באארדס, עקזעקוטיװ לאקאל אלע פון זענהײט

 פילם, איינער יעדער מיטגלידער. אקטױוע און טשערלײט
 איבערגעקערט האם אנדזשעלעם לאם אין ױניאן די אז
 אײן אויך שטעלען מיר געשיכםע. איר אין בלאט נײע א
 צוזארענגע־ קאונסיל ספארםװער און דרעס קאטאן א

 דעם און 384 לאקאל דעי״ א ״מאוד דעם פון שטעלט
 דזשאינם דרעם און קלאוק די .266 לאקאל םפארטװער

 אםיסעס ױניאן איצטיגע די אין פארבלײבען באארדס
 קאונםיל םפארטװער דער און סטריט אכטע איסט אויף
 סםרים עלםטע אויף אפיס באזונדער זייז אין זיין װעט
בראדוױי. און

 קאמפעץ 1אי אנםייל אקםױוען נעמם 1ױניא אונזער
 קאמיטעם ארבײטער אידישען פון

 אקטיװ זין־ װעט אנדזשעלעם לאם אין ױניאן אונזער
 ארבעםער אידישען דעם פון ארבעט דער אין באטײליגען

 יאר לעצטעס קאמפעין. האי־יאריגען זײן און קאמיטעט
 טויזענד צוױי ארום בײגעשטייערט ױניאן אונזער האם

 דא דינען װאס דאלאר טויזענט צוואנציג די פון דאלאר
געװארען• געשאפען
שא־ צו ציל דעם געשטעלט זיך האם קאמיטעם דער

 קליי־ אלטע און נײע געזאמעלט אויך װערט עם דאלאר.
 דער און ױניאנם אונזערע םון הילף דער דורך דער.

 געזא־ זאל עס אז ערווארטעט ווערט אמאלגאמײםעד,
 מענער פאר בגדים נייע צאל באדייטענדע א ווערען מעלם

 ביײ ווערען געבעטען װעלען ארבעטער די פרויען. און
 קליידער. נײע די אויפצומאכען ארבעט דיער צושטייערען

 צוױי אין געווארען געזאמעלט דינען בגדים טויזעגט צוױי
 צום געווארעז אריבערגעשיקט זייגעז און צייט וואכען

רוסלאנד. אין קרייץ רויטען םוילישען
 מיטגלידער אינםערנעשאנאל אונזערע פון צאל א

 אר־ אידישען םון בעאמטע אלם געווארען ערוױילט דינען
 מע־ וױשניאק, דזשארחש ברודער קאמיםעם. בעטער

 גע־ ערוױילט איז ױניאן, דרעסמאכער דער פדן נעדזשער
 פאד דזשעראם «יט צוזאמען מים־טשערמאן אלם ווארען

 ארגאגיזאציע אמאלגאמייטעד דער פון מענעדזשער נער׳
 באארד דער פון טשערמאן מענקאף׳ י. ;שטאם אין דא
 און באארד׳ דזשאינט קלאוק דער פון דירעקטארס אװ

 זימען אגענט, ביזנעם געװעזענער רובינסטײז, העגרי
 װידער בין איך ;םשערלײט וױיס אלס געווארען ערוױילם
 דזשו־ גענ. און טשערמאן עדירען אלם געווארען ערוױילט

 שטאם, אין *םארװערםם״ םון פארםרעטער לעװיט, לױם
 דאזדאם, ה. ח. פרעזידענט. אלס געווארען ערוױילט איז

 אלם געווארען ערוױילט איז רעפױדזשי, פוילישער א
 םע־ ערהאלםען האט קאמיטע די דירעקטאר. עקזעקוטיװ

 טשערמאן, העלד, ןאדאלף פו באגריםונגען לעגראפישע
 נאציא־ דער םון טרעזשורער דובינםקי, פרעזידענט און

ארגאניזאציע. נאלער
שםעם אנדערע אץ דערגרײכונגען

אונ־ וואם זיג דעם וועגען באוואוםט שויז איז אייך
 וואשינגטאן, םיאטעל, אין אפגעהאלטען האם ױניאן זער
 דעם אונטערגעשריבען האבען שעפער דרעם אכצען ווען

 גארד־ ״פאםיםיק דער דורך ױניאן דער םיט אגרימענט
 מאנוםעקםשו־ קרעםם נידעל אװ אסאסיאיישאן וועסט

 הונדערם דרײ ארום דעקט אגרימענט נייער דער רערם״.
 ניט אונםער געארבעט איצט ביז האבען וואם ארבעטער

 באקר אגרימענט דעם האבען מיר באדינגונגען. ױניאן
לי די וואם דערפאר בלױז אבער םטרייק, א אן םען  מ

 ערקלעתו «ו גרײט זיינען מיר אז געוואוםט, האבען בתים
םעםלען. נים וועלען זײ אויב םטרייק א

ער־ ױניאן אונזער האם םראנציםקא סאן אין אױך
 שאפ, דרעם א נאד ארבעט• ארגאניזאציאנם איר אין םאלג

 אונטערגעשרימז האם קאמפאגי״, דרעם ״קאלדלוועל די
 מיט אן גײען םארהאנדלונגעז איז אגרימענט ױניאן א

 די ארגאניזירעז צו אויך ארבעטען מיר פירמע. א נאד
 יאר א אמ םאבריק באדײטענדער אייז איז ארבעםער
 אמ־ םפארטםװער אח דרעם דער אין שעםער קלענעדע
 זעקם צו אגרימענם אן םארגעלײגט האבען מיר דוםםריע.

םרײד. עסבראידערי דעם איז ארבעםסגעבער
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פחפראנט דרעםמאכער אויפ׳ן
מינסאה מ. נ.

בױדזשעם זייער 1באלאנסירע צו באשליסע! ןועםמאכער
װעכענטלי־ העכערען*די צו באשלוס ער

אנגע־ איז װאם דױם־צאהלונגען כע
מער־ ריזיגען א מיט געװארען נומען
 לאקאל מיטיטספון בײם שטימען, הײט
װערט טען,16 דעם אקטאבער ,22

 לאקאלער דער פון גאר ניט באגריסט
יעדען פון נאר אדמיניםטראציע,

 םאראינ־ איז װעלכער מיטגליד לאיאלען און אקטיװען
וױיטערדיגען און עקזיםטענץ דער אין טערעםירט

 עס װאם דערפאר, פשוט ױניאן; דער פון פראגרעם
 אנפירען ניט קען מען אז אײנעם, יעדען פאר קלאר איז

 דער מיט ױניאן דער פון אפאראט איצטיגען דעם
 געווארען באשטימט איז װאם צאהלונג דױם זעלבער

 ענטשטאנען איז ױניאן דער פאר צוריק. יאר 22 מים
 ױניאן װיכטיגע עטליכע אויפגעבען — ברירה די

הלװאות מאכען צו פארטזעצען אדער דעפארטמענטם
פאנד. קראנקען םון

 האט ,22 לאקאל פון מענעדזשער זימערמאן, םאשא
 עם אז אנגעװיזען, מיטגלידער די צו באריכט זײן אין
 ױגיאן די װאס צײט יאר )4( פיר ד-עכער שוין איז

 אוים׳ן מײנט דאם װאם דעפיציט. א אויף אפערירט
 אפגע־ אויף אדער לעבט לאקאל דער אז לשון, פשוט׳ען
אזוי, צי אזוי הלוואות. אויף אדער געלט שפארטע
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 איז אפגעשפארט, געהאט האבען ניט זאל ױניאן די געלט
 וואם דעפיציט. שטענדיגען א דעקען צו גענוג ניט עס

 א אז אײנער, יעדער ט6וױי הלװאו־ת, אנבאלאנגט
 גוטע אײן לייגט מען װען דאז נאר מען קריגט הלװאה

 ױניאן א וואס ״סעקױריטי״ בעסטע דאס ״סעקױריטי״.
 סאלידאריטעם, איר נאמעז׳ גוםער איר איז פארמאגט

 מען, קען דעם אויף װ. אז. א. טדאדיציעם שעהנע אירע
 הארםע זײנען באנקירען קריגען. ניט הלװאה קיין ליידער

מענשען.
1941 ביז 1936 פון אונםערשיד גרויספר דער

 בײ געמאכם זימערמאן האם פונקטען װיכםיגע צוױי
 אייננא־ די אז — ערשטענם מ'םינג. דערמאנטען דעם
 די אז — צוױיםענס און׳ םארקלענערט, זיך האט מע

פארגרעסערט. זיך האבען אױסגאבען
אײנ* ארגאניזאציעס דער םון קוואל הויפט דער

 פון דױם וועכענםליכע די זיך, פארשטעהט איז, קונפם
 מיט־ אלע םון — 22 לאקאל אין דױם מיטגלידער. די

 די איז דאם וואך. א סענט 35 באטרעםם — גלידער
 מיט געצאלט האבען מיטגלידער די װאם םומע זעלבע

 דער־ ציםערען זיינע םון ).1919 (זינט צוריק יאר 20
 האם איינקונםט דױם די וועהרענד אז זיך, מיר װיסעז

 1940 אין עס האם $483^33 באטראםען 1936 אין
 — םון םארלוםט א ,$420,232 בלויז אריינגעבראכט

 םענםיגע 15 די דעם םון ארונשעררעכענענדיג .$63,300
 סטעמפ, יעדען םון באקומם אינטערנעשאנאל די וואס

 הזק גענויען א געליםען האט לאקאל דער אז עם. מיינם
דאלאר. 36,200 סיז

 איינ• איז לאקאל םון הכנםה װיכטיגע צווײםע די
 מיטגלידער. ארויםגעםאלענע און גייע פון געלט טריטם

 אונ־ אויפגעהאלטעז ממש עם האט צוריק יארעז םיט
 באםראםעז עם האם לפושל, ,1935 אין ױניאנס. זערע

 םאר־ סומע די זיך האט — 1936 אין ;$125,377
 .$54,577 צו 1940 אין און ; $82,092 — צו קלענערט

 לאקאל דער האט 1936 מיט םארגלייך אין אז מײנט, דאם
 אין םארלוסט דער 427^15 םון פאדלוסט א געליםען

.$63,715 — אלזא באטרעםט געלם איינטריטם און דיוס
 אז דערמאנעז״ צו איבעריג זײן נים װעט דערבײ

 לאקאל דער איז ארבייטםלאזיגקײט, גרויסער דער צוליב
 אפצושםע־ צוריק, יאר עםליכע מים געצוואונגען געװען

 נים האט דאם מיםגלידער. נייע םץ שטראם דעם לעז
 געלם, איינםריטם םון איינגאמע די םארקלעגערט נאר
 דױם דער אויף וױרקונג א געהאם אײד האם עם נאר

 ,22 לאקאל װי ארגאניזאציע. גרויםער א אין אײננאמע.
 םיטגלי־ פץ םאראםט יערליכער נארמאלער א דא איז

 אנדער אדער אזא צוליב פארלאזען, מעגשען םך א חני•
 אנדערע אין אריבער זיך ציען םך א ;םרײד דעם סיבה

םיםגלידער־ די »יז םאקע דעריבער׳ װ. אז. * שסעם

 30 קרוב די אגשטאט טויזענט 24 ארום איצם שאפט
.1935 אין געהאט האט ױניאן די טויזענט׳-װאס

זיך פארגרעסען אויםגאבע! באארד דזשאינט
די מיט פאסירם האט װאס זעהן, לאמיר איצט
 מוז ציפערען די אן גיב איך אײדער אבער אויםגאבען.

 אגרי־ גינסטיגען דעם דאנק א אז װערען, אנגעװיזען דא
 געשלאםען האט באארד דזשאינט דרעס די װעלכען מענט

 ערמעגליכט האט װאם ,1936 אין הבתים בעל די מיט
 קאנטראקטארם״ פון ״לימיטיישאן פונקט דעם געמאכט

 דזשאבערם די מיט דירעקט פרײזען פון סעטלען דאס און
 אין זײנען קאנטראקטארם, באזונדערע די מיט אנשטאט
 װיכטיגע נײע 3 געווארען אײנגעשטעלט באארד דזשאינט

 ״דזשא־ (ב) ״אקאונטינג; (א) נעמליד דעפארטמענטס,
״פרייז־םעטעלמענט״. (ג) און בױרא בער־קאנטראקטאר״

 צום אױסגעצאלם 22 לאקאל האט 1936 אין
 אוים־ אלגעמײנע די פון חלק זיץ אלם באארד דזשאינט

 האט 1940 אין װעהרענד ,$116.950 פון םומע די גאבען
 א .$136,960 ציפער דעם דערגרײכט סומע די שוין

 ביזנעם־ די פון געהאלט דער .$20,010 פון העכערונג
 .$67,629 — באטראםען 1936 אין האט .אגענטען
 אנגע־ דינען עם וואס דעם דאנק א ,1940 אין װעהרענד

 אדזשאםטערס, פרימ צאל גרויםער א געװארען שטעלט
װאס ,$103,116 — באטראפען סומע די שוין האט

 צאהלונג די צוגעקומען אויך איז 1936 ױיט .$35,487
 אנגעשטעלשע ױניאן אלע פאר טעקםעס פעדעראלע םון
 העכער באטרעפט דאס וואס — סעקױריטי םאשעל —

 לאקאל די זיך האבען ארום און ארום יערליך. $7,000
 אױף םארגרעםערט 1936 מיט סארגלייך אין אויסגאבען

 צו צו רעכענט מען אז און דאלאר׳ טויזענם 66 איבער
 מיינם $63,715 םון הכנםה אין פארקלענערונג די דעם

 אצינד לאקאל דעם פעלם 1936 מים םארגלייד אין ,אז עס
יאר. א $130,000 העכער

םויזענס 50 איבטר דעפיציט דורכשניםליכטר

 דער פון פארשלאג דעם גונסטען צום רעדענדיג —
 אדמינים־ ״די אז מײנונג, די אויסגעדריקט עקזעקוטיװ,

 װערען צו געטאדעלט פארדינם לאקאל פון טראציע
 דער מיט מיטגלידער די צו געקומען ניט איז מען למאי

 און װארטען צו אנשטאט ,1936 אין באלד פראגע
נאכאנאנד״. יאר עטליכע דעפיציט א אונטער אפערירעז
 לאקאל פון מיטגלידער די דערמאנען דא איך װיל

 ד-אט לאקאל דער װאס באריכט דעם אין שוין אז ,22
 אונזער פון קאנווענשאן 1937 דער ערב פארטײלט

 און ברייט לאגע פינאנציעלע די איז אינטערנעשאנאל,
 באשטעםיגט דאס װי געווארען, ארומגערעדט אלזײטיג

אויסצוג: פאלגענדער דער
 געווארעז פארגרעסערט זיינען אויסגאבען ״אונזערע

 נײע רײע א פון אײנשטעלונג די דורך הויפטזעכליך
 גע־ עטאבלירט לעצטענס זײנען װעלכע דעפארט׳מענטס,

 םרית־ די למשל װי באארד, דזשאינט דרעם אין ווארען
 ךי און אקאונטינג־דעפארטמענט בױרא׳ סעטעלמענט

אפםיילונג. קאנטראל דזשאבער־קאנטראקטאר
 צום 22 לאקאל פון צאלונגען קעפיטא פער ״די
 געווארען פארגרעסערט דעריבער זיינען באארד דזשאינם

 יעדען פאר ױעכענטליך סענט צענטעל 7 און 7 פון
 םענם צענטעל 7 און 12 צו 1934 יאר דורכן מיטגליד

 צאלם לאקאל דער װערטער אנדערע אין ...1936 יאר אין
 צום סענט y2 12 מיטגליד יעדען פאר װעכענםליך אוים

 אינטזןונעשאנאל. דער צו סענט 15 און באארד חשאינם
 מים־ יעדער וואם דױם םענט 35 די פון אז מיינט, דאס
 םון סענט. 7V2 בלויז לאקאל אין פארבלײבם צאלט, גליד
 איינטריםם פון איעקונםט דעם און סומע לעצםער דער

 ךי םון שכירות די צאלען לאקאל דער באדארף געלט
 אנדערע אלע און פרײז־אדזשאםטערם, אגענטען, ביזנעם

 בילדתגם־ לאקאלען דעם אויםהאלםען אגגעשםעלטע,
 מיםגלידער אםים, םארן רענם צאלען דעפארםמענם

 םינאנציעלע אונזער װ. אז. א• מ. אז. א. פאחאמלוגגען,
 באלדיגער א אין זיך םאדערט און ערנסטע אן איז לאגע

לייזונג.״
יטהרליך דאלאר

— װערען םארשםאנען ניט אוםן בשום ט־אר דאם
 130 באטרעםם לאקאל פון דעםיציט יערליכער דער אז

 אויבען־ די נים. פאל קײז םאר דאלאר. םויזענט
 דעם פון אונטערשיד דעם ווייזען ציפערען אנגעגעבענע

 יאר לעצםען םון אױסגאבען, און אײנקונםט לאקאל׳ם
 דודכשניםליכער דער צוריק. יאר 4 מיט סארגלײך אין

 םומענם 65 צו קרוב באטרעםט 22 לאקאל םון דעםיצים
יאר• א דאלאר

 א נאך עקזעקוטױוע, לאקאלע די דעריבער איז
 א מים םיםגלידער די צו געקומען באראםונג לאנגער

 די אװעקצושםעלען באצװעקט ױעלרע רעקאמענדאציע
 באדען םינאנציעלען סאלידען א אויף ױניאן דרעםמאכער

 די ארביים. דער םים אעעהן קענען זאל םען כדי
 זאלען פאכען מאיאריםעט די אז איז, רעקאמענדאציע

 געצאלט האבען זײ װי מער וואד א סענם 10 צאלעז
 םענם. 35 אנשםאם װאך א םענט 45 נעמליד׳ איצם. ביז
 הײסם דאם פאכען, מינאריםעט די םון צאלונגען דױם די

 וױמיגער זײבען סקײלס װעבענםליכע וועמעס די אלע
 פינקערם, קלינערם, םמישערס, װי װאד׳ א דאלאר 25 םון

 גע־ נים װערען אנגעשטעלטע םלאר און עקזאמינערס
 יושר׳• אי לאגיש, אי איז דאם אז שײנם, מיר העכערם.

 פאכען םיגאריטעם די םון סקיילם וועכענטליכע די דיג.
 דער צוליב זײ, װערען נאך דערצו נידעריג. גאנץ זײנען

 יראדוק- סמ אויסכעםערונג און מאשינען םון איינםירוגג
 דאם טרײד. םון באזײטיגט ביסלאד צו מעטאדען׳ ציאגם

 םילע ״םינישערינם״ די וועגען אמוז איבערהויפם איז
 ארבײט װאכען עטליכע קריגען קוים קענען וועמען םון

 םים־ צאלענדע דױס םויזענט 24 די םון םעזאן. דורכ׳ן
 8 קתב זײנעז םארמאג* לאקאל דער װאס גלידער
 פאכען. סיגאריםעט םון קאטעגאריע דער אין טויזענט
זעלבע. די סארבלייבען צאהלונגען דױם ױיערע

םטנה גפרטכסמ א כמטם
 פאחאמלונג גרױםער אױםערגעװעהנליד דער בײ

 בא• איז דױס־םראגע די װאו םענטער, מאנהעםען אין
 געװע־ א — מארגאלין שלמה האט געװארעז׳ שטיםט
שא• אין אציגד ארבעם װעלכער ביזנעם־אגענם, זענער

.1937 אפריל אין געווארען געזאגט איז דאס
 2 לעצטצ די בײ םארגעשלאגען האם זימערמאן

 די װערען םארקלענערט זאל ערשטענם אז קאנווענשאנם,
 אינטערנעשאנאל. דער צו צאלונגען קעפיםא ־ פער

 געצאלם מיטגלידער די מצד זאל דױם אז צמייםענס,
 די — הײםט דאס פארדינסטען. זײערע לויט װערען
 זאלען בעםער סארדינען און לענגער ארבײטען וועלבע
 אח וױיניגער ארבייטען וועלכע די װי מער צאלען

 די האבען ליידער קלייו• זיינען פארדינסטען וועמעם
 אבער פארשלאגען. בייחנ אומגעווארםען קאנווענשאנם

 לײזונג. באלדיגע א געסאדערט םארט האם םראגע די
 זאל אינטערנעשאנאל די אז גע׳פועל׳ט, זימערמאן האם

 די pc םײל א באארד דזשאינט דרעס צום בײםראגען
 און ארגאגיזירען אין אוים גיבען םיר ױאם הוצאות

 ארביײ וואם קאנטרי־קאנםראקםארם, די קאנטראלירען
 האם דאם אבער חשאבערם. יארקער נױ די םאר םען
דעפיציט. דעם געדעקט נים

גטהאלפטן נים האם טס
 אין עקאנא&יצ םאדערען גענומעז זימערמאן האט

 אםת דעם באארד. דזשאינט סון םארוואלםונג דער
 אומאנגענעםענע אן זעהר געװען דאם איז זאגענדיג,

 אוים־ אנדער קיין געהאם נים אבער האט ער הלכה•
 װינקעל. יעדען אין געװען בודק־חמץ מען האט וועג.
 האם מען דעםארםמענםס, צחאמענגעשמאלצען האט מען

 האם םען אמ סטעף• דעם רעדוצירען צו געטאז אלעס
 אלץ האס עס אבער מענשען. 11 אוועקגעשיקט ענדליך

 עקזעקר דער צו געקומען זימערפאן איז געהאלםען. נים
 פארקלענערען זאל םעז פארגעשלאגען אץ באארד טיװ

 מענשעז מאנכע האבען ״םטיימש״, באאמםע. צאל די
 אין מענשעז אװעקשיקען םען קען אזוי וױ״ גע׳םענה׳ם,

 ערװעהלט םאלק פיז דינצז װעלכע טערמין םיטעז
 גערעכםצ. א כמעם געװעז איז םענה די געװארען?״

 גע־ עם האבען ײניאן דער סמ אינםערעסעז די אבער
 T* צוגעשטיםט. חאם באארד עקזעקוםיװ די פאדערם.

n אנדערהאלבען םים r• 5 אפגזחאגם םען האט צוריק 
אגענםען. בחנעם
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 אםילו םאבאטאזש. פשוט׳ע מײנען וואלט מעגשען שיקען

 פריח־אדזשאסטערם און אגענטען ביזנעס םםעף דעם .םיט
 בעלי־ אז אפט, זעהר אוים קומט האם, ױניאן די װאם

 און ארבעט געםעםעלםע קײן ניט נעהען מוזען מלאס־ת
 און װערען אונש־ערזוכם ניט קענען קאמפלײנטס שאם

צײט. אין װערען געשליכםעט
\ האנדלונג מוטיגע און עהרליכע זימסרמאנים

 אדמײ גאנצער דער און זימערמאן מצד האנדלונג די
 םאר נים אויב װערען צו באגריסם פארדינט ניסטראציע

 האט ער וואס דערפאר, פשום •איז אורזאכע אנדער קײן
 מיטגלידער די צו קומען צו מום גרויס ארויםגעװיזען

 ערב בודזשעט דעם באלאנםירען צו פארשלאג א מיט
 װאכען עטליכע אין נאך װייל ;עלעקשאז לאקאלען א

 דעמאגא* קאמפאניע. וואהל די אן שוין זיך פאנגט ארום
 פערזענליכע מיט מענשען פרינציפלאזע סתם און גען

 אויםצו־ זוכען געװים װעלען אמביציעס און קרױודעס
 מוטנע אין פיש ״כאםען צו אום געלעגענהײט די נוצען

 גערע־ ניט אבער זיך האט אדמיניםטראציע די וואסער״.
 וואלט געװיס חשבונות. פאליטישע קײן מיט כענט

 ממה װאהלען. די נאך קומען צו ״געזינטער״ געווען
 אויף לעבען געקענם האט לאקאל דער אויב נםשך!

 איז עס װי שוין מען וואלם יאר 4 געלט געבארגםע
 דאם .2 אדער מאגאט א נאך וואגען דעם דערשלעפט

 געמײנט װאלט דאם אומארענםליך. געװען אבער װאלט
 ױניאן. דער םון רעכענונג דעם אויף פאליטיק שפילען

 דעריבער םאן. געוואלם נים זימערמאן האם דאס און
כוזז. יישר א קאלעגען זיינע און אים קומט

 םארזאמלונג צענםער מאגהעםען די איז געזאגט װי
 ווארם. םון זין אמת׳ען אין שעהנע א און גרויסע א געװען
 גע־ האם געווען. דארם *יז .ײעלכןןר -מיטגליד יעדעד
 וואם דערםאר זיך, האנדעלט עס וואס װעגען וואוסט

 צו געווארען געשיקט איז וואם ברױו אםיציעלער דער
 צװישען אז געלױםעט, האט הויז, אין מיםגליד יעדען

 םינאנ־ דער ווערען פארהאנדעלם וועט םראגען אגדערע
 עולם גרויםער דער ױניאן. דער סון פראבלעם ציעלער

 דעם 6 ארבעט. דער נאך באלד זאל אין געקומעז איז
 זימער־ פארגוםען. געװען פלאץ יעדער שוין איז זייגער
 זיצענ־ שטונדע. א איבעד געדויערט האט באריכט מאנ׳ס

 םום עס וואם זעענדיג אץ פלאשסארםע דער אױף דיג
 געםילט ממש איך האב זאל, םץ װינקעלע יעדען אין זיד
 די װעלכער מיט אויפריכםיגקײם און ערנסטקײם די

 אפגעבער באריכם צום באצויגען זיך האבען מיםגלידער
 איין קיין זאגען. צו געהאם האט ער וואם אלעם צו און

 אנשםאט און ;פלאץ פון גערירם ניט זיך האט מענש
 זימערמאנ׳ם נאך באלד ארױםגעהן און זיד אויפהויבעז

 איז מיטינגעז, םערםםע בײ פאםירט דאס וױ באריכם,
מז• פארבליבען אייגער יעדער  אױב *ז דוכם. םיר און זי

 דמען זײ אויב מיטגלידער די געםרעגט וואלט מען
 םארשלאגען זימערמאנ׳ס איבער שםיםען «ו גרײם גלייך
געװארען. אנגענומען אייגשטימיג באריכם דער װאלם

ווארם א נפמם מולם דער .
 דעםאקראםישע א אין גים אבער זיך םידם אזוי

 און םראגען צו איבערגעגאנגעז מען איז ארגאניזאציע.
 איז רעדען״ ״לאזם םען אז אץ, דיםקוםיעס. צו נאכהער

 אױםצוזעצען נים גאר בכלל האג איך גערעדט. זײז זאל
 זאגען אלײן, איך וױיל רעז־נער, אדער רעדעם געגען

 קײן דורך ניט קײנמאל אויד לאז סרײנד, מײנע מיר
 םראגע״. דער איז װארם א נעםען ״צו געלעגענהיים

 זיך דריקעז וועלכע מענשען געגען ביט אויז־ חאב איך
 קלארקײט דער און פינקםליכקײט דער מים אוים ניט
 איר זאל םען םאדערם פראגע ערנםטע אן װעלכער איז

 וואו קרײזען׳ אונזערע אין נאד בפרט ;דיםקוםירען
 נים און אײנםאד ריידעז צו געוואויגט זיינען מענשעז

̂יצוגעגדײםערהײד. .
. אמנר דאפיר איז פר . .

 אבער זײנען םראגע דער אין רעדנער די צװישען
 ״שלאגען צו געזוכם האבעז װעלכע אזעלכע געװען

 א איז דאם וױיל דערםאר׳ םאקע און קאפיםאל׳׳.
 צאלען איבערהויפם און צאלעז אויף אישו״. ״רײצענדע

 געדרײם זיך מעז האם בעלן. א יעדער נים איז געלם מער
 האט עולם אויפ׳ן איינדרוק קײן אבער, אחין און אהער

 איז םראגיש געװיםערמאסעז און קאםיש געמאכט. ניט עס
 דעם — וױיםבערג י. ברודער פצד שטעלונג די געווען

םראקציע. קאםוניםםישער דער פון פירער אנערקעגםעז
. אבער דאפיר כלומר׳שם איז ער .  גרײם נים איז ער .
 האבענדיג נים םראגע. ערנםסער אזא איבער שםימען צו
 פוץ לאגע םינאנציעלער דער איבער מריכם גענױעם א

!יתיםי !יעס ,יתיםי״. פאר אבער איז ער לאקאל.

גערעכטיגקײט -►
 ביםלאך צו קומען חברים די געםראכט, זיך בײ איך האב
 ױניםי םאר שאם. אין ױניםי פאר זײנען זיי שכל. צום

 באדען׳ סאלידען א אויף ארגאגיזאציע די אװעקצושטעלען
 גאנצע די םאי און זימערםאן סאי אז איך, וױיס װ. אז. א.

 איך האב ױניטי. מין אזא פאר איז פירערשאפט ױגיאן
 קאלעגען ױינע און וױיםבערג טעות. א געמאכט אבער
 און לייב מים ער איז דעם פאר ױניםי! פאר זיינען
 םא־ די צו שטיצע פאר היםלער׳ן׳ שלאגען פאר זעלע.

 דעם, פאר איז ער עטנלענדער. די אויך און װעטען
 סארט דער האם וואם פראגע, די זיך שטעלט בעט!״ ״ױ

 האם װאם דױם? אין העכערונג א מיט טאן צו ״ױניטי״
 מים םאן צו םטאלין להבדיל מאל צען און היטלער
 און דעפארםמענםם אויפגעבען מים דעפיציט/ אונזער

 װער ? לעבען א מאכען צו שװעריגקײטען אונזערע מיט
 פאר־ און שלאגען זאל מען אז דעם, פאר ניט דען איז

 איך, פרעג װער׳ היטלעריזם? פינסםערען דעם ניכטען
 הילף מאטעריעלער געגען טאג הײנטיגען ביז נאך איז
 אזוי זיך שלאגט וועלכער פאלק רוםישען בראווען צום

 זיך רופט װאם מחבל דעם געגען העראאיש אזוי מוטיג,
 באלאנסירען מים טאן צו עם האט װאס היטלער?

בודזשעט? אונזער
 געלערענם ניט זאך קיץ האבען קאמוניסטען

פארגעסען גאתיט אע
צוגע־ גום זײן צו טבע א האט װעלכער זימערמאן׳

 זיין פון ארױסגעצויגען גלייד האט דעבאטע, א פאר גרייט
 וואם באריכם. פינאגציעלען געדרוקםעז דעם פארטפעל

 געווארען געשיקט צוריק וואכעז עטליכע מיט ערשט איז
 בא־ געדרוקטען דעם אין ;הױז אין מיטגליד יעדען צו

 האם לאקאל דער װיפיל אנגעגעבען גענוי ווערם ריכט
 דזשאינט סרינטינג״ רעגם׳ געהאלם׳ אויף אויםגצגעבען

 אםים, דעם קלינען פאר געקאםם האם עם װיםיל באארד,
 איז עם װיםיל אױך גאטירליך ױ. אז. א. װ. אז. א.

 גע־ מםש זיך האבען מיםגלידער די אײנאמע. די געווען
 גע־ עם האם זימערמאן ווען געלעכטער. פון קאטשעט
פגים. אין וױיסבערג׳ען ווארפען

 די געווארען. געשלאםען דעבאסע די איז ענדלאך
 גענומען עם האם רובינשםײן, שוועםטער טשערליידי,

 איעשםיםיג כמעם איז םארשלאג דער און אפשםימען צום
 צוגעלאםען וױיםבערג חבר איז געװארען. גוטגעהייםען

 מאכען װיל ער אז םארשלאג, א מיט פלאםםארמע דער צו
 בא־ פריװילעגיע די האט ער ווארום ערקלערונג. אז

 אבער האב איך נים. היום עד נאך איך וױים קומען
 צוגע־ אזוי אים האם זימערמאן הױת אז ערווארטעם,

 אח ענםשולדיגען זיך ער װעם וואנט, צום נאגעלט
 םאר־ דער םח באשלום דעם באגריםם ער אז זאגען,

 קאםוניםטען. קײן נים האנדלען אזוי אבער זאמלונג•
 װידערהאלם וױיםבערג האט ווארט, דאם באקומענדיג

 גע־ דערבײ נאך האם און ערקלעתנג םריהערדיגע זײן
 האט אלײן. ערליכקײט םאםע דער םון אגשםעל אז מאכם

 פאר־ בלות האב ״איך געענםםערט. זימערמאז אים
 פלאטפארפע. סח ערקלערם זיםערמאז האם אכםוע״.

 װאם אבער ױגיםי, יוניטי. שרײען װעלכע מענשען ״םאר
 פארטײ שלאגען צו בלויז איז םײנען זײ וואס און זוכען זײ

פאליטיק.״ גרופען אץ
פראגמן סרייד 1ווסגס באריכם א הערטן מיםגלידמר
 באריכם זיםערמאנ׳ס האם םראגע דיום דער אױםער
ר איבערבליק אן ענםהאלםעז מ  אינדוסםרי־ אונזער אי

 ער ענינים. וױכםיגע אנדערע םך א און לאגע עלער
 אונז קוםם עם װאם קאמף דעם אויף אנגעוױזען האט
 כל־ זוכען װעלכע באלעבאטים די םיט םירען צו אוים

 םראצענםיגען 10 דעם םאכען צו צונישט מיטלען ערלײ
 .בײם פינישערס. און אפערײםארם די פאר העבערונג

 באזונדער איר ״םתם געזאגם, ער האם פרײזען״, םעםלעז
 פרײז אלטע די װי דעם נאך העכעחנג דעם צורעכעגען

פארצייכענם.״ וועריז
 ענדעתנג די אז אנגעװיזען״ אײד האם זיםערמאן

 און אײיף םריער רעיאן. און זײי אויף מקחים אין
 װירקונג שלעכםע א געהאם האט ארונםער, נאכהער

 נים װײט איז םעזאן איצםיגער דער טרײד. אתזער אױף
 אויםגע־ האם ער ערװארםעט. האבעז מיר װאס דער,

 גיכען אק זיד װעם לאגע די אז האםענונג, די דריקם
ביזי. װערען װײםער װעם םרײד איז אח סטאביליזירעז

האנם פולפן 1מיםי 4רש« בראװפ די פאר הילף
געװאחמ׳ באריכטעם אויך איז מיםינג זעלבעז בײם

 לאקאל דער װאס דאלאר, םויזענם 25 םון קװאםא די אז
 ענגליש־ דעם לםובת שאםען צו אונםערגענוסען זיך האם

 דערגרײכם נאר ניט איז הילפם־פאגד מעדיצין תםישען
עטליכע געװארעז געזאםעלם את עס נאר געװארען,

 זיץ ניט וועט עם קוואטא. דער איבער דאלאר טויזענט
 אנגע־ סעזאז דער וואלט אז זאגען, צו איבערטריבען

 40 דערגרייכם סומע די װאלכו לענגער, עטוואם האלטעז
דאלאר. םויזענם 50 אדער

 געלט־זאמלוגג איצטיגער דער פון רעזולטאם דער
 מיטגלידער עלטערע די פאר איבערראשונג קײן נים איז
 איז װעלכע באוועגונג א שםיצען ױניאז; אונזער פון

 די םאר נים נײעם קיין איז אונז צו נאהןאם אידעאיש
 אגב אונז. מיטי םראדיציאנעל שוין איז דאם דרעםמאכער.

 אידעאלאגישע די אויסער פאל דעם אין טאקע האבען
 ראלע. באדייטענדע א געשפילט מאטױוען אנז־ע^ע אויך

 דיװו ברודער כאראקטעריזירט עס האט אמבעםטען
 מים דאלאר 10 בײגעשטייערט האט װעלכער פרומקין,

 א כאםש וועסי ״אפשער באמערקונג: פאלגענדער דער
 קרובים מײנע פון אײנער געניםען דעם פון טראפען
 וױיסם װער סאװעטען״. די אין נאך זיך געפינען װעלכע

איז. דאס אמת װי מיר פון בעסער נאך
 אונזער צו לאיאליטעט און ליבע גאנצע אונזער מיט

 רוסישע — מיר, טראגעז אמעריקע׳ אוגזער לאנד,
 טיף — אימיגראנםען פון קיגדער און אימיגראנטען

 דאס פאר סימפאטיע פון געפיל א נשמות אונזערע אין
 עס וואו לאנד דאם פאר געבורטד״ אונזער פון לאגד

 אויב און מאמעם, און טאטעס אונזערע נאך זיך געפינען
 אן בלויז װי געבליבען נים מער שוין איז די פון אפילו

 האר א אויף נים דאס מינדערט בײז׳ אויסגעםריקענטער
 לאנד רוםישע דאס אז באגעהר, און האפענונג אונזער

 איר איבער זיגען ענדליך װעט פאלק רוסישע דאס און
עקזיםםענץ. זעלבםטשטענדיגע איר פארטזעצען און שונא

 ארבײססלאזען פערמאנענטען א איין שסעלמ לאקאל
געהילפס־פאנד

 מיםגלידער די האבען צוריק יאר 2 העכער מיט
 אר־ אייגענעם אן שאםען צו באשלאסען 22 לאקאל פון

 פון ביישםייערונג א יורכ בעטסלאזעךגעהילפם־פאנד
 2 םאר שכירות וועכענסליכע זייערע פון פראצענם 10

 צו לאקאל דעם ערמעגליכט האם דאם צייט. וואכען
 נאםירליך, אופן באשיידענעם א אויף הילף צו קומען
נויט. אין געםונעז זיך האם װעלכער מיםגליד יעדען

איבערגעגעבען׳ גאריכט דין אין האט זימערמאן
 דורך זיך האבען מיטגלידער 3622 װי וױיניגער נים אז

 די הילף. םינאנציעלער נאך געווענדעם צייט דער
 נויטיג דריגגענד װי כאראקםעריזירם טאבעלע פאלגענדע

— :איז םאנד דער
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 סומע די געווארעז אויםגעצאלט שוין איז איצט ביז
 ,$15.886.61 איז םאנד אין באלאגס דער ,$89.243.75 פון

 אויםצאלומ איק נאד מאכען צו גענוג זײן װעם װאס
יאר. ענדע

 אםיא אז אױם. זעהט ווארשײנליכקייטען אלע לוים
 אלץ נאך מיר װעלען פראםעפעריט־י ״םלחמה דער מיט

 איבערהויפם ארבײםםלאזע, צאל באדײםענדען א האבען
 די װעמען פאכען אנדערע אץ םינישער די צווישען

 די דעריבער האם הילף. צו קוםען מחען װעט יוניאן
 מיט קומען אנשטאט אז רעקאסענדירם, עקזעקוםיװ

 םראצענטיגען 20 אדער 10 גאד פאר פארשלאג א
 אװעק־ פאנד דעם זאל םען אז גלייכער. איז שםײער,
 װעכענםלימ א דורך באדען םאלידען א אויף שטעלעז
 די האם אגב םיםגליד. יעדען פח םענם 5 םון בײםראג

 זעלמ די כמעם אױםגעמאכם 1939 םון ענטשײדוע
 ממד די םיז אמ באשלום דער אייך ײאד• א םענט 5

געװארעז• גוטגעהײסען אײנשםיםיג גלידער

קאנדידאםפן ארםי9 דיבאר די פאר שםימם
מ איו ײעלעז בירגער. יארקער נױ די מיר.  עםלי

 אויםדערװעהלעז שםים־פלעצער די צו געהן ארום םעג
 שםאדםישער דער םאר כאאםםע אנדערע און כחניאר *

 י>רסי די טארנרי, לייבאר אמפריקפן די פארװאלםונג.
 איצםיגעז דעם ארויםגעשטעלם האם יוניאן, אונזער סון

 לאגװארדיזי קאגדידאם. איר אלס לאגװארדיא מעיאר
,מעני רעכם־דעגקענדעז יעז־ען פון שםיצע די פארדינם

4 1941 נאװעמ.,

ם ר ע טינ א סז או פ ג הריגש 82 לאסאיל יוני רונ ע כ ע ר ה א פ״ פ ל ע ה ר־ א ל פ ״
נזענעדזשער בארענסטיץ, טשארלס פון

 איז ארבעם אנגעשטריינגטע יארען אך
 צו געלונגען ענדליך לאקאל אונזער
 ארבעסעד פלאאר די פאר קריגען

 ױניאן פולע קלאוק־שעפער די אין
אר־ אלע מים צוגלייך אנערקענונג,

 באשעפםיגט ווערען װאס בעםער,
 אונז איז עס םרײד• קלאוק דעם אין

 פון פארקירצונג א די פאר קריגעז צו געלרבגען אויך
 שכירות. די אויף העכערוגג א און ארבעטם־צײט דער
 זײנען זײ וואס דאם איז אבער װיכטיגסםען צדם איז װאם

 דעם געשאפען און ארגאניזאציע פון װעג דעם באסראטען
 כוח דעם דורך פארבעסערונגען וױיםערע פון פונדאמענם

אינםערנעשאנעל. דער און ױניאן קלאוקמאכער דער פון
 און אגגעשםעלםע םלאר די פאר אגערקענונג די

 געקראגען מיר האבעז שכירות זייערע אויף העכערונג די
 דער אין טשערמאן אימפארשיל םון אנטשיידונג אן דורך

 אונ־ װי נאכדעם װאקער. דזשײמם אינדוםטריע, קלאוק
 קײו צי האבען בעלי־בתים די מים קאנםערענצען זערע

 ױע־ אנטשיידונג, דער לויט געבראכם. נים רעזולםאםעז
 בחורים אלע פלאאר־אנגעשטעלטע אלס פאררעכענט רען
 פאי ארבעט דער פון םיילען מארקען וואם לאדTמי און
 אר* טיילען פארשידעגע איבער קערעז אפערייטארס, די

 טרא־ בעלםם. איבער קערען אפערײםארס, די פאר בעט
 פרעסער די צו אפערייטארס די פון ארבעם אװעק גען

 אדער גארמענםם קלינען צוריק, און פינישער אדער
 פראדוצירעןדי העלםם וואם ארבעםען, אנדערע םוען

 דדר צו באלאנגלז מחעז טעדעארב אלע די קלײדער.
 שםונדען 35 װי מער ניט ארבעטען דארפען ױגיאן;

 טרײד. אין ארבעםער אנדערע אלע מיט צוגלייך וואך א
 שםונדען םינף ערשטע די פאר אז בלויז, איז אויסנאם אז

 רעגעלמע־ בלויז קריגען זיי דארפעז װאך, א אווערטיים
 זײ קריגען שטונדען םערציג נאד ערשט געהאלם. םיגען

אװערטיים. םאר געצאלם מאל אנדערםהאלבען
 אלע קריגען שכירות. זייערע אנבאלאנגט װאם

 א דאלער צוױי םון העכערונג א גלייך פלאאר־ארבעטער
 א קריגען זײ דארפעז 1942 ױני ערשטעז דעם און וואך

וואך. א דאלאר א נאך םון העכערונג
זיי־ ארבעטער טויזענם ארום אז געשאצט, װערט עס

 פון געניםען װעלען און לאין דער אין באשעפטיגם נען
 צוואנ־ צװישען דינעז שכירות זייערע אנטשײדונג. דער
 העכערונג די װאך. א דאלער צװאנציג און צװײ אץ ציג
 צען ארום דעריבער םרעפט וואד׳ א דאלער צװיי סון

 זיי װאס אבער, העכערונג די שכירות. די אויף פראצענט
 שםינדעז ארבעםס זײעדע װאס דעם דורך האבעז ױעלען

 געצאלט עקסטרא די און וואד א 35 צו פארקירצם איז
 שכירות זייערע ױעט שםונדען, םינף איבעריגע די פאר

 יפיין מיר בײ דעריבער איז עם אויפהויבען. באדייםענד
 גע־ זיץ ײעלעז םלאאר־ארבעטער די אז נישם, צווייפעל

 געװינסען זייערע לײט. ױניאן איבערגעבענע און טרייע
 הפקד די םון באםרײט ױי האם וועלכע ױניאן׳ דער דורך

גע־ איצט ביז האבעז די װעלכע אונםער באדיגגונגען

 מוז לאגווארדיא בפרם. ארבײטער יעדען פון און שעז
!ווערעז ערװעהלט װידער

 אח־ים־ פארםײ לייבאר די האם לאגווארדיא אויםער
 בראנקם, די אין קאגדידאטען. צעםעל םולען א געשםעלט

 מעטױ — פרעזידענט בארא םון אמם פאר׳ז לויפט למשל,
 םאצי־ און לאיער ארבעםער פראמינענטער א ליװי. מ•

 דינע מענש. אייגענער אן אונזערער איז װעלכער אליסם
גלענצענד. דינען ערפאלג פאר אויסזיכטען

 ארוים־ אויך מיר האבען קאנדידאםען קאונםיל פאר
 פליכט די איז עס מענשען. אייגענע אונזערע געשםעלם

 צו כל קודם ױניאגם אונזערע פון מיםגליד יעדען פיז
 לייבאר דער םץ קווארטירען קאמפעין די כאזוכען
 קריגען און קאנדידאםען די מיט זיד באקענען פארםײ.

 פון צוםיל שםימען. צו וױ אינפארמאציע נויטיגע די
 וואם דערפאר ארױםגעווארםען ווערען באלאטס אונזערע
 ווען דערשראקען און צוטזמעלט װערען מענשען אוגזערע

 באדארף — צװײםענם בײדעלע. אין אריק געהען זײ
 ״וואםשער״. א זײן צו פארשרײבען אײנער יעדער זיד
p װעט ארבעט גאגצע די i אונ־ אויב ארויםגעװארםעז 

 שםימען די בעת געבען אכםונג נים װעלען מענשען זערע
 קומען צו פארגעסעז נים אחרמ, ואחרון געצעהלם. װערעז

שםים• אײגענער אײער אפגעבעז *ח

 אפ־ זיכער װעלען זײ וואס ממשותדיגע זײנען ארבעט,
שאצען.

 קריגען צו ױניאן דער אנגעקומען עס איז גרינג ניט •
 האבען מיר פלאאר־ארבעטער. די פאר אנערקענונג די

 פאר קעמפען ביטער און שטארק געמוזט לאנג יארען
 איבערצײגען צו יאר עטליכע גענומען האט עס דעם.

 באארד עקזעקיםיװ די און מיטגלידער אונזערע צוערשט
 אינטערעסען די אין איז עס אז אדמיניסטראציע, די און
 עקזעמינערס די פון און אלגעמײן אין קלאוקמאכער די פון

 אריע־ און פלאאר־ארבײטער די ארגאניזירען צו בפרט
 האבען מיטגלידער אונזערע ױניאן. דער אין זיי נעמען

 ארײננעמען װעט מען אויב אז געהאט, מורא אנהויב אין
 קאנקו־ זײ וועלען ױניאן דער איז פלאאר־ארבעטער די

 אין ערשט אמיגערס. עק און צושלערס די מים רירען
 לאקאל׳ פץ מענעדזשער געװארען בין איך װען .1937

 געװארען ארויםגעשטעלט אפיציעל מאל ערשטען צום איז
 פלאאר־ארבעטעד די אז בעלי־בוזים, די צו פאדערוע די

 זאלען און ױניאן דער צו באלאנגען מוזען אויך זאלען
 און שכירות באצוג ױניאז־שוץ דער אונטער געפינען זיך

 הא־ יאר פיר פון משך א פאר ארבעטס־באדינגו־נגען.
 סאר קריגען צו קאמף כסדר׳דיגען א אנגעפירט מיר בען
 אום לײט ױניאן אלם אנערקענוגג פולע ארבעטער די

 ארגאני־ ױניאן פון םרוכםען די געניםען זאלען זיי אויך
זאציע.

 באנייען געדארפט האט מען װען ,1940 אין ערשם
 ןעלטגעהא האם עס און טדײד קלאוק אין אגרימענט דעם
 ארויםגעםראםען דובינסקי פרעזידענם ,איז םםרייק א בײ
 און קאמיטע, סםרייק גענעראל דער פון מיטיגג א בײ

 אז ערקלערט, און מיטינג, טשערמאן שאפ א בײ נאכדעם
 ארגא־ זײן לאנג געדארםם שוין האבן ארבײטער פלאר די

 װעלען די ביז סעטלען ניט װעט ױניאן די אז און ניזירט
 נאכ־ לײט. ױניאן אלם אנערקענונג פולע קריגען ניט
 האט קאנטראל״ און סטאביליטי אװ ״באארד די װי דעם
 איבער אײניגען געקענם ניט קאנםערענצען לאנגע נאך זיך

 אימ־ צום געװארען איבערגעגעבען עס איז פראגע, דער
 ארויסגע־ ער האט מארטש אין און םשערמאן, פארשיל

 מוזען פלאאר־ארבעטער אלע ,אז אנטשײדונג די געבען
 םראגע דער איבער אינטערנעשאנאל. דער צו באלאנגען

 פלאאר־ אלס װערען פאררעכענם דארף עס װער אבער
 קריגעז׳ דארפען די װאם שכירות די און ארבעטער,

 דארף ער אז ערקלערט, םשערמאן אימפארשיל דער האט
אונםעתוכען. וױיטער נאך

 נײע אנגעהויבעןי םראגען די איבער זיך האבען עס
 די בעלי־בתים. די פון פארטרעטער מיט קאנפערענצען

 איינ־ משונה׳דיגע סך א גאר געהאט האבען בעלי־בתים
 ביישפיל, צום האבען. זיי םראגען. די איבער פאלען

 בײ־ צום האבען׳ זײ םארלאנגען, צו געשעמט נים זיך
 טאן מעגען זאלען באיעם שיפיגג די אז םארלאנגט שפיל,

 אר־ די אז ;אנגעששעלםע םלאאר די םון ארבעט די
 םלאאר די אז ;װאך א םערציג זײן זאלען בעםס־שטונדען

 אן — קאוטם די אויף באטאנס מארקעז זאלעז ארבעטער
 עקזאמינערס. די צו באלאנגם מאל אלע האט וואם ארבעט,

 אנגעשםעלטע פלאאר די אז פארלאנגט, אױך האבען זיי
 ווען אװערטיים אומבאגרענעצטע ארבעטען מעגען זאלען

 מענעדזשעי גענעראל אונזער נויטיג. דין װעם עס
 די פו־ן שרייבער דער און םײנבערג ישראל ברודער
 בעלײ אלע די צוריקגעװיזען נאםירלאך האבעז שורות,
 פא־ די אויף באשטאנען זיינען און פאדערונגען בתישע

 קאנפערירען וואכען אכם נאך ױניאן. דער פין דערונגען
 מיר דינען אםאסיאײשאנם די םון םארטרעטער די מים

 און םארהאנדלונגען די אפצוברעכען געװען געצװאונגען
 אנם־ אן פאר טשערמאן אימפארשיל צום װענדען זיך

 איז אנטשיידונג טשערמאנס אימפארשיל דעם שײדונג.
 די און ױניאן דער גונםםען צו געווען געזאגם, װי שוין,

ארבעטער.
 אין אויסדריקען, געלעגענהיים דער בײ װיל אין־
 נאמעז• אייגענעם מיין אין און לאקאל אונזער פון גאמען

 דזשאינט דער פון מענעדזשער גענעראל אונזער דאנק א
 באארד דזשאינם דער פײנבערג, ישראל ברודער באארד,

 קאאפע־ םולער דער םאר מענעדזשערם לאקאל די אץ
 אױך װיל איך געגעכען. אונז האבען די וואס ראציע

 דובינסקי פרעזידענם צו דאנק באזונדערען א אויםדריקען
אח אנגעלעגענהײם״ דער אין אינםערעם גרויםען זײן פאר
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 מיטגלידער די םירען צו פארזעצען זאל ער אים װיגשען

זיג. צו זיג פון אינטערנעשאנעל פון
 איז אלגעמײן, אין לאקאל אונזזלר אנבאלאנגט װאס

 אלע פלעצער אויף ארויפצושםעלען געלונגען אוגז עס
 װען צײטען, געװען זיינען עס און ארבעטסלאזע אונזערע

 די אויםצופילען מענשען גענוג געהאט נים האבעז מיר
 הע־ קריגען צו געלונגען אױך אונז איז עם פלעצער.
 פינף און הונדערם ארום פון שכירות די אויף כערונגען

 אויפ׳ן דאלער פינף ביז צװײ פון מיטגלידער זיבעציג און
 די אפ געהעריג װי שעצען מיטגלידער או:;ערע װאך.

 פאר־ א בײ האבען און ױגיאן דער פון דערגרײכוגגען
 די צו אנערקעגוגג עפענטליכע אויסגעדריקט זאמלונג
ארבעם. גושער דייער פאר באאמטע

פױלען״ אין ״אידען אויפגאבע
 אנגעזעענע זיך ס־באםײליגען ,•פאראויס גייט אובעם די

אפקלאנג גרױסעו ;װיסענשאפםלער און ליטעראטען

״אי־ אויםגאבע דער פאר קאמיםעם פון ארבעם די
 דארף באקאנט, װי זיך. אנםװיקעלט פוילען״ אין דעו
 1^00 ערך אז בענד׳ צוױי אין דערשײנען אויםגאבע די

 װערען אויסגאבע דער צו פארמאט. גרויסער זײםען
 אנגע־ און װיסענשאפטלער באדייםענדיגע צוגעצויגען

 האם קאמיטעם םון פרעזידױם דער ליטעראטען. זעענע
 וועלכע מחברים, רייע א מיט באראםונגען אפגעהאלטען

םעמעם. װיכםיגע באארבעטעז צו איבערגענומען יהאבען
 מים געווארען אםגעהאלםען איז באראטונג אזא

 מע־ א. מאלער, דר. היסםאריקער אידישע באקאגטע די
 ?דומגערעדט אלזײסיג איז דס •יקצאש י. דר. און נןם

 וועל־ אריינםיר, געשיכםליכער אלגעמיינער דער געווארען
 דער אין ארם באדייטענדיגען א םארנעמען דארף כער

 היםטא־ דערמאנטע די זייטען. 300 ערך אן אויםגאבע,
 םע־ די זיך צװישען םאנאנדערגעםיילם האבען ריקער

ארבעט. דער צו צוגעםראטען שוין דינען און מעס
פארגע־ טעג די איז באראםונג אינטערעסאנםע אן

 פוילען. אין לים־עראםור אידישער דער װעגען קומען
 בא־ די באםייליגט באראטוגג דער אין זיך האבען עס

 ני־ ליױויק, םרונק, אפאטאשו. :שרײבער אידישע קאנטע
 אינ־ אן םארגעקומען איז עם שאצקי. און רייזען גער,

 אידישער דער װעגען מײנונגס־אויםטויש טערעםאנטער
 דינען עם פוילען. פון שרייבער אידישע און ליטעראטור

 צוגרײםען זאלען וואם מחברים. די געווארען אנגעצײכענט
 ליטע־ אידישער דער װעגען ארבעםעז אנםשפרעכענדיגע

פובליציםטיק. װיסענשאפם, פאעזיע, פראזע׳ ראטור:
ניגער, ש. איבערגענ־מען האבען ארבעטעז דאזיגע די
וױינרײך. מ. דר. און צייטלין א. םרונק, י. י.

 די אץ מלחמה ערשםער דער פון צײם דער װעגען
 אז געווארעז צוגעשטעלט איז )1914-1918( אקופאציעס

 שול־ סאר שולמאן. װ. םון פראיעקם אויסםירליבער
 םתם-גןןשיכטע. נישם פעריאד דאזיגער דער איז מאנ׳ען

 םע־ גרויסע א אנםװיקעלם צײט יענער אין האם ער
 אינםערעםאנם. באמת פראיעקט דין טאקע איז טיגקײם,

 לעבען. אידישען פון געביםען אלע ארום נעמט ער
מאםעריאל. אומפאנגרייכען אויף געשםיצט
 אויםגאבע דער אין װערם אױפמערקזאמקיים פיל

 פוילען. אין אידען םון לאגע רעכטליבער דער געװידמעם
 אדוואקאט באקאנםער דער װי ױריםטען קאמפעטענםע

 אױםגעאר־ האבען בראנדעם ל. אויך װי האניגװיל, ל.
 זי־ דין קען מען םראגע. דער װעגען פראיעקטען בעם
 געהעריגען, א אויף וועם אפטיילונג דאזיגע די אז כער

באהאנדעלט. װערען אופן ערנסםעז
 אויס־ איז ױגענם־באוועגומען און ױגענם װעגען

 צוזא־ םראיעקם. קאלעקםיװער א געווארען געארבעט
ש. :ױגענט־םוער באקאנםע די דורך מענגעשטעלט

 קליגםבערג מ. ערליך, אלעקסאנדער פאט, ע. דר. הערץ,
שװארץ. פ• אח

 אויף פראיעקטען רייע א אויך אנגעקומען דינען עס
 זיד האט ארבעט די ווארט, אײן מיט טעמעם. אנדערע

 זי אז גלויבען, קען מען און אנגעהויבעז אמת אן אויף
וועג. גוטען א אויף גיין װעם

 ווארעמע, מיט בריף כסדר באקומט קאמיםעם דער
 םאר אנערקענונג פון אויסדרוקען באגײסםערטע אפטמאל

 זאל ארבעם די אז וואונשען. און איניציאםױוע דער
 צווישען איז, בריף אזא ערםאלג. מים װערען געקרוינם
 הערש פראפעסאר פמ געוואחנז באקומען אגדערע,

 םיםארבעם אקםיװסטע זיין צו זאגם װעלכער (זשענעוו),
אפםײלועען. רײע א איבערגענוםען םאקע שױן האם און
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מ יאוקעו רז חנר פון געזונט־צושטאנד פארבפסערםפר ח ע מ מ א נ
 דעם אין פאראינםערעםירם איז וואס איינער, יעדער

 גע־ האט שטאט, גרויםער אונזער פון געזונם־צושטאנד
 געזונדהײט־קאמישאנער םון באריכט דעם געלייענט ווים
צוםרידעהײם. גרוים םון געםיל א םים רײם

 םון ראםע די אז וײים, דר. װיחט באריכט זיין אין
 אויף בעו־ך געפאלען איז נױמאניא פון טױטען־פאלען

 פרא־ 25 אויף — םובערקולאזים פון פראצענט; 50
ארונטער. ביז כםדר אזוי און צענם,

 בא־ פץ מעטאדען נייע אז אמת, געװים איז עס
 וואם פארשוגג מעדיצינישע און קראנקהײםען האנדלעז

 פרא־ מעדיצינעשער דער םון געווארען אנםװיקעלט את
 צאל די װאם דעם צו בייגעטראגעז םך א האבען פעסיע
 אין אז אמת, אויך אבער איז עס געפאלען. איז טויטען

 םיםי אקטיװערער אן חלק א געהאם אויך האט דעם
 געווא־ געמאכט מעגליך איז וואם דעפארטמענט, העלטה

 איז שטאט־אדמיניםטראציע די װאס דעם דורך רען
 פון געזונט־צושטאנד דעם אין פאראיגטערעסירט שםארק

 שויטען־ראטע דער םון פאלען דאס אײנװאױנער. די
 רעזול־ א ספק אן איז בײשפיל, צום טובערקולאזיס, פון

 די פון טײל א װאם וואוינונגען, בעםערע די פון טאם
 אפ־ די איצט. האבען הכנסות קלײנע מיט פאםיליעס

 העלטה־צענטערם נײע םילע די ;״סלאמם״ פון שאפונם
 פלעי־גראונדם נײע פילע די שטאט; גאנצער דער איבער

 דער האבען בכלל סאניטאציע בעםערע די פארקס; און
 בעסערע א געגעבען שטאט אונזער פון באפעלקערונג

 װירקוגג גוטע א האבען געמוזט האט וואס אומגעבונג,
 אויף און םפעציעל ארבעטער די פון געזונט דעם אױף
אלגעמײן• אין באםעלקערוגג דער

 דינען זאכען, אנדערע סך א פאר און דעם, פאר
 װעלכער לאגארדיא, מעיאר אונזער דאנק א שולדיג מיר
 פלאץ געזינטערען א פאר שטאט אונזער געמאכט האט
לעבען. צו װעלכער איז

אונ־ אויך אז גלויבען, געוואלט אגב, וואלם. איך
 זייז געמאכט אוין■ האט סענטער״ העלטה ״ױניאן זער

 געזונט־באדיג־ םארבעסערטע די צו בײםראג אייגענעם
 םך א םון משך אין האט ער ײאם דעם, דורך גונגען
 פאר־ םון פארמײדען, םץ געדאגק דעס פארשפרײם יארען
 ווערם נ;ען נאך איידער קראנקהײםען םון זיך היטען

 דא־ דעם דאט םענםער״ העלטה ״ױגיאן דער קראנק.
 םים־ גרויסער דער צװישען פארשפױיט געדאנק זיגען

 װעלכע מיר, איגםערנעשאנאל. אונזער םון גלידערשאפט
 געלײס־ אויך האבען געםאן, ארבעם דאזיגע די האבען

 געזוגט־צוששאנד םארבעםערטען דעם צו דינםם א םעם
יארק. נױ םון באפעלקערונג דער פרו

 אינסםרומענטן מעדיצינישע נײפ
סענםער- העלםה .ױניאן אונזער אין

םאראינםערע־ זײן געװים װעלען לעזעך אונזערע
 האט סענטער״ העלטה ״ױניאן דער 1א הערען, צו סירש

 אינםטרו־ מעדיצינישען נייעם א איינגעשאםט איצט זיד
 אנגערוםען װערט אינםטרומעגט דאזיגער דער פענם.

 צי אױסגעםינען, קען מען װעלכען מים ״אדיאםיםער״.
זיץ. דארף עם װי גוט אזוי איז געהער דאס

ווע־ עקזאמען, מין אזא אין זיך גויםיגען וואס די,
 ״ױניאן אונזער אין װערען עקזאמענירש קענעז לען

סענםער״. העלםה
 געוױנם־און גרויםער א איז אפאראט דאזיגער דער

 מע־ דיאעאםטישען אונזער פארפולקאסען םך א העלםט
אפאראט. דיציגישען

ט א ענ ס קו א ן ד • אי ם. ציי
 דעפארםמענם סםייט יארק נױ םון אפטײלונג די

 אינ־ אין םרויעז מיט םאן צו האט װאם לײבאר. אװ
 װאס סםודיע, א םארעםענטליכם איצם האם דוםםריע,

 ענד העלטה טו ריליישאן איז װאירק אװ ״אורם הײסט
 זײ װי און ״ארבעםם־שטונדען ji ד. — ןםישענםי״

 ארבעטם־םעאיג־ דער אויף און געזונט אוים׳ן װירקעז
 בא־ צו םאקםען סך א ברענגם *רבעם די אס קײט״.
 א צו נים םירעז ארבעטס־שםונדדן לאנגע אז װײזען.

 םאר־ ױי םארקערם. אז, יראדוקציען פאדגרעסערםער
■ראדוקציע. םארקלערםע א אורזאכען

 און םידקײם■ םאראורזאכען ארבעםם״שםונחזז לאנגע
 א.א.װ. אוםגליקם־םאלעז פארשיידענע וװ •ירם מידקײ׳ם

 וואם יעגע, םאר נײעס קײן נים איז דאם זיך, פארשמײס
גע־ זי האבען און סראגע דער םיט באקאנט זײנעז

נױמאן. ם. פאולץ פון

 מײנעז׳ װאם געזעצגעבער, יענע פאר אבער פארשט.
 מען קען ארבעטם־שטונדען די פארלעעערען דורך אז

 קענען עם װעט פארטײדיגונג, נאציאנאלע די העלפען
 פאל־ א אויף געהען זײ אז באווייז, גוטער א אלם דינען

װעג. שען
 װען פריי, באקומען ביכעל דאזיגען דעם מ׳קען

 אינדאסטרי, אין װימען אװ ״דױויזשאן דער צו מ׳שרייבט
 םענטער 80 לײבאר, אוו דעפארטמענט סטײט יארק ניו

םיטי״• יארק נױ סט״
.•מיטינג שײנער א

לעצ־ איז מיר וואם מיטינגען, פילע די פון איינער
 מעמ־ דער געװען איז בײצואװאוינען, אויסגעקומען טענס

.142 לאקאל פון בערשיפ־מיטינג
 האבען עם געפאקט. געװען איז האל װעבסטער

 מיט־ טויזענט דרײ איבער זײן געמוזט אודאי דארטען
, ר ע ־ ז י ל  צו־ הויפט־זאל דעם אנגעםילט האבען װעלכע ג

 מענע־ דער טוװים, דזשאו באלקאני. דער מיט זאמען
 קענען פאר אנערקענונג פארדינט לאקאל׳ פון דזשער

 אײן צו מיטגלידער צאל גרויסע אזא צוזאמענברענגען
מיטינג.

 זיינען לאקאל דעם אט פון מיטגלידער די
 הא־ פונדעסטװעגען ױניאגיזם. אין און יארען אין ײנג
 אנטײל און אויסגעהערט אינטערעס גרוים מיט זײ בען

 איצט זאל 142 לאקאל צי דיםקוסיע, דער אין גענומען
 צװײםעל איך פאנד. קראנקעךבענעפים א אײנםירען

 דער װעגען שטימען צום קומען װעט עם װען אז ניט,
״יא״. שטימען אלע די װעלען םראגע, דאזיגער

!אױפמערקזאם מעמבערס,
 געווארען געפונען זײנען װעלכע מענשען׳ צװעלף

 בענעםיטם אינשורענם ארבעטםלאזע געמען אין שולדיג
 פארדינם, און געארבעט האבען זיי װאם צײם דער םאר

 טערמי־ טורמע צו געווארען םאר׳משפם לעצטעגם זײנען
 געריכם שטאטישען אין יאר, א ביז טעג דרייםיג םון נען
מאנהעטען. םון

 עס װען דינען וואס שווערסטע די שטדאפען, די
 זיי־ םארברעכען, אזא פאר געװארען ארויםגעלײגט איז
 װאם געזעץ דעם אין עגדערונגען םון רעזולטאם א נעז

 בע־ ארבעטסלאזע קריגען פאר שטראף די פארגרעסערט
 יאר אײן םון מאקסימום א צו שװינדעל דוו־ד געםים

צוזאמען. בײדע אדער שטראף דאלאר 500 טורמע׳
 בע־ גענומען האבען וואם מענשעז׳ זײנען איצט ביז
 אומצױ געװארען געצוואונגען שװינדעל׳ דורך געםיטם
 אלם און געקראגעו האבען זײ װאם געלם די קערען

 ווארטען דארפעז זײ װאס םעריאדע זײער איז שטראף׳
 געװארען םארלענגערט בענעםיט צו בארעכטיגט זיין צו
 װעלען געזעץ געענדערטען דעם אונטער װאכען. צוױי צו

 בענע־ צוקונםםיגע םון ווערעז בארויבם מענשען אזויגע
 ערנסטקײט דער לויט צײט אומבאשטימטער אז פאר פיטס

פארברעכען. זייער פח
 םילען װעלכע אינטערנעשאנאל, דער פון מיםגלידער

 זיי װאם וואכען םאר בענעםיטס געקראגעז האבען זיי אז
 זײער אויסגלייכען פרײװיליג װילען און געארבעט האבען

 װענדען גלײך זיך זאלען שטראף׳ א אז אנגעלעגענהײט
 דאן װעט פראגע די ױניאן. לאקאל זײער םון אפים אין

 םון דעפארםמענם ריסוירטש מיטן װערען אויפגעגומען
אינטערנעשאנאל. דער

 קרײנד־ םרעזידענט וױיס קרײנדלער, פעױ
נעשטארבען םרױ, לערס

 פרעזידענט וױים פון םרוי די קרײנדלער׳ פעני
 דעם דינםטאג, געשטארבען איז קריינדלער, םשארלם

 און םתיגד צאל גרויםע א םעפםעמבער. דוייסיגסטען
 םעלעגרא־ באדויערונגס ארײנגעשיקם האבען באקאנםע

 אימ־ זײענדיג נים קרײנדלער, םרעיזדענט וױיס און מען
 באדאנקט סערזענליך, זײ םיז יעדען ענםםערען צו שםאנד

 זײער םאר ״גערעכםיגקײם״ דער דורך םריינד אלע די
מיםגעםיל• און םרײנדשאםם

.•ליטעראםור אויף פאדערונג א
 גע־ דער אויף גאכפראגע גרויסע א פאראן איז עם

 העלםא ״ױניאן אונזער װעגען ליטעראטור דרוקטער
 אגא־ פראפאגאנדע פאר ״ארגאניזיישאר די םענטער״.

 עקזעם־ םויזענם צוױי געבעםען אונז בײ דאט ליסיס״
 ענםפערס״. און ״פראגען בראשורע אונזער פון פליארען

 םא־ מעדיקעל סטײט ״װיסקאנםין דער פון אויך װי
 אד־ פראדזשעקטס װאירקם פעדעראל דער פון סײעטי״,

 לאקאלס, שיקאגאר אײגענע אונזערע פון מיניםטריישאן,
 און אהײא׳ טאלידא׳ פון ױניאן קעסטערם דאי דער פון
אנדערע. גאך פון
סטאון מ. האנא דר. נאך מיטינג מעמאריאל א

 װעט אווענם, אין אזײגער 8 אקטאבער טען28 דעם
 םון װעםם םטריט׳ טע35 טשוירטש, קאמױגיטי דער אין

 מעמאריאל־מיטינג א װערען אפגעהאלטען עװענױ, פארק
 מארק סטאון. מ. האננא דר. פארשטארבענער דער נאך

י רעדנער. די פון אײנער זײן דארט װעט םטאר
 פאר האבען װעלכע מיטגלידער, אונזערע פון יענע

 װעלען לעקטשורס, םטאונ׳ם דר. געהערט יארען פילע
 דעם דורך אנדענק איר כבוד צוטײלען װעלען געװיס

מיטינג. דעם צו קומען װעלען זײ װאם

 אויםן טרויערט באארד דזשאינט קלאוק
בראנדעי^ ריבטער פון טויט

 ױגיאז קלאוקמאכער דער פון באארד דזשאינט די
 אוים׳ן רעזאלוציע טרויער פאלגענדע אנגענומען האט
 לואים טוער כלל און םרייגד מענשען ריכטער, פון טויט

בראנדעיס: ד.
 סקױרט סוט, קלאוק, די םון באארד דזשאינט ״די

 םון טויט דעם באדויערט ױניאנם, מאכער ריפער און
 װעס װעלט ציװיליזירטע די בראנדעים. דעמביץ לואיס
 ױריםם, אלם דערגרײכונגען דינע אנערקענען אײביג

 די געװען איז ער וױיל הומאניטאריער, און שטאטםמאן
 אח גײםט דעמאקראטישען דעם םון פארקערפערונג

צײט. אונזער פון גלויבען דעמאקראטישען
 גע־ גרויםען א מיט דורכגעדרונגען געװען איז ״ער

 ױגענט םריהער זײן אין און באװאוסטזײן זעלשאפטליכען
 םארםיידיגער געזעלשאםטליכער דער געװארען ער איז
 צװעקען באדייטענדע און װיכטיגע פון טשאמפיאן און

 האבען וואם די םאר אומפאסולער געװען זיינען װעלכע
געלד״. ״יענעמם מיט געהאנדעלט

 גרױםער דער געװען ער איז קאורט םופרים ״אין
 דער־ האט װעלכער נעכטען םון געגנער דער ליבעראל,

 םון געזעץ דעם אלס געגנערשאםט זײן זעהן צו לעבט
 גע־ אימער אים װעלען קלאוקמאכער אונזערע הײנט.

 «ו באמיאוגגען זײנע םאר דאנקבארקײט מיט דענקעז
 פאר און 1910 פון םטרייק היסטארישען זײער םעטלען

 די אפשאםען אין געשפילט האט ער װאס ראלע דער
 לאנגע די באדינגונגען, אוממענשליכע די שעפער, סװעט

 װעל־ אינדוםטריע אן אין שכירות קלעגליכע די שט־ונדען,
 אימיגראנטען 60,000 עקםפלאטירט געװיסענלאז האט כע

ארבײטער.
 םון ״פראטאקאל פון מחבר דער געװען איז ״ער
 זײ כאםש אפגעלאכם׳ האבען פילע װעלכען פון פרידעז״

 עם איז דאן ױיט אבער פארשטאנען. נים עם האבען
 קאלעקטױועז םון באזים דער אלס געװארען אנערקענם
אגרימענט.
 אומבא־ מיט אינדוםטרי אונזער געדינט האט ״ער

 א אלם םעהיגקײט זעלטענער &יט און נוצעז שרייבליכער
 איז וואם ארביםריישאן, אװ באארד דער םון מעמבער
 ״םראםאקאל״ דעם אונטער געווארען געשאפען דאמאלס

 םח מעמבער א אלם און צװיסטיגקײטען, שליכםען צו
 געװאחמ באשטימט איז וואם קאנסיליאיישאן אװ קאונסיל

 אנצד יארק נױ שטאט דער םון מעיאר דעם סון 1915 איז
 ״פראםא־ דער װען אינדוםםרי דער אין םרידען האלטען

 געגע״ פרײ אוגז האם ער געווארעז• אפגעשאםם איז קאל״
 אח׳ געלערענםקײט ױץ און צייט זית עגערגיע׳ זיין בען

גײםם. אומבאהערשבארען שעהנעם זײן אלעם׳ איבער
 םיר בירגער. גרויםען א סארלארען האט וועלט ״די

םרײגד. םײערעז א םארלארען האבען
אנדענק״. דין עהרען #מיר

סמקרעםאר. ל«גגער, ע. לואיס
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ציעם און צושריפטען רעזאלו
נח. װ פון טױט אויפץ רעזאלוציעס מרויער
 שטעהען צער, גתיסען אין קעפ׳ געבויגעגע מיט

 מארטירער, הײליגער דער נח, חבר םון ארון בײם פיר
 לע־ זיין םון יאר־הונדערט האלבעז א װי מער האם װאם
 ארבײטער־קלאם, אידישען פון קאמף דעם געװידמעט מז
אידעאל. םאציאליסטישען דעם «אר

 בונד ארבײטער אידישען פון םירער הויפט דער אלם
 א געװען כסדר ער איז פוילען, או־ן ליטע רוסלאנד, אין

 און ריינקײם עהרליכקײט, פון ביישפיל װאונדערבארער
 אידישע די בײ איז נח, :נאמען דער םארטירערשאפט.

 הײליגען א מיט געװארען דערמאנט מאל אלע ארבײטער
ציטער•

 וױ נאכדעם ,אז באשםימט אזוי האט שיקזאל דער
 רוסלאנד איז אנגעפירט, יארען אזויםיל םאר האט חבר׳נח

 ארבײ• אידישען פון קאמף דעם פוילען, אין לעצטענם און
 ער האט אידעאל׳ סאציאליםםישען פאר׳ן ?ןלאם, טער

 װאנדער־ דעם נעמען געמוזט צובראכען, און אלט איצט,
 װי נאכדעם אמעריקע, קײן אימיגרירען און פםעקען
 אוגטער־ האט און פױלען געמאכם חרוב האט היטלער
 םון משך דעם דורך איז, דארט װאס אלצדינג דריקט

געווארען. אויפגעבויט יארען פילע
דער־ צו געװען באשערם ניט לײדער איז אים

 פאל־ םארדינטע די און םרייהײט פון זיג דעם לעבען
 די מיינט דאס װאם היטלעריזם, םון מפלה פםענדיגע

 אדבײטצר די צוריעשטעלען אנצופאנגען פעגליכקײם
 אין ,1939 אין האט נאציזם דער װאס זדנםטיטוציעם

געמאכט. חרב פוילען
 העלםען צו אלצדינג טאן וועלען לעבעדיגע, די מיר,
 און פאשיזם און נאציזם דעם מפלה שנעלע א בױינגען
 אידישע די צוריק־אויםצובױען מאכען מעגליך העלפען

 אין פוילען אין און רוסלאנד אין באװעגונג *רבײטער
נח. חבר םון גײסם סאציאליסטישען דעם

ױניאן. קלאוקמאככערס באארד דזשאינט
גענש־אל־מענעדזשער. פײנבערג, י.

 מענעדזשפר אסאשיאײם־גענ. לעפקאװיטש, מ.
פארזיצער. צוקערמאן, ר.
 סעלורעםאר רעקארדינג לאנגער, ע. ל.
םעקרעםאר־טרעזשורער. אשביז, י. ם.

-----------  i
 נח םירער און חבר אונזער אז בשורה, שרעקליכע די

 שרעקליך אלעמעז אונז האם געשטארבען, איז •ארםנאי
 דעם םארדינם באמת האט אײנער אויב צעבראכען.

 םאר נח. חבר געווען דאס איז — הייליגער, נאמען:
 װאם אלצדינג ער האט יאר־הונדערט׳ האלבען א איבער

 קלאם. ארבײטער דעם אװעקגעגעבען פארמאגט, האם זר
 געקאנט ניט האט םיביר, אדער תםיםה װי שטערונג, קײן

 אין אידעאל דעם םאר ארבײט גרויסע דין אפשטעלען
געגלויבט. הייליג אזוי האט ער װעלכען
 ארגאני־ הויפט דער םארזיצער, דער געװען איז ער

 ריינערען, בעסערען, קיץ ״בונד״. פון פירעד און זאםאר
 ניט גאר זיך מען קען םערזאן, אידעאליסטישען םער

 וואונדערבארער א געווען באמת איז ער ■ארשטעלען.
 דעם געטרײ זיק דארף ן5מ װי אלעמען, אונז פאר פוםםער

אידעאל. סאציאליסטישען
 צער, גרוים פון דערשיםערם קעפ, געכויגענע מים
 זיך: םארםליכםען םיר און קבר זיין בײ מיר טםעהען

 זיך: רוםט װאם באװעגונג גרויסע די פארםצוזעצען
 די םאר קאמף דעם םירען וױיטער װעלעז מיר !נונד

 געװען נוז׳ען חבר ױינען וואס אידעאלען םאציאליסםישע
 אלײן נח וזבר וױ גײסט דעם אין פירען טייער; אזוי

 שווארצע די באזיגעז וועלען מיר ביז געפירט, מאלט
 םרײע א בויען העלםען און פאשיזם און נאציזם פח פאכם
 מלחםות אהן װעלם א קלאם, ארבײטער םאר׳ן ײעלם

טרערען. אהן איז
 חבר גתיםער א םאן, גתיםער א געשטארבעז איז עם

אר־ אידישער דער זיגען *ון קעםםעז לעבען׳ זאל —
בײטערבונד!

פױלען. אין בונד םון פרײנד קלאוקנמכער׳ס
פאחיצמר. צוקערםאן, ר.
פינאנס־םעקרמםאר. אשביז, י. ם.
רמקארדינג־םמקרפםאר. קאחן, ב. ם.

 באלמעלא־ פון סײערונג און אנערקענונג
םאנס. און שאפירא פון כעס

 265 סאנם, און שאפירא פון ארכעםער די ריר,
 אפים אין מיטינג א בײ פארזאמעלט סםרים, טע37 װעסם

 פרעזענםירען צו באשלאםען האבען ױניאן, דער פון
 װערט־ א מיט בעלסאז, א. ברודער אגענט, ביזנעס אונעזר

 געזונםער־ נוצען עס זאל ער אז װינשען, און מתנה פולע
* הײם.

 א שוין אגענט ביזנעס אונזער איז בעלסאן ברודער
 זיץ אין אלעם געטאן איבער האם ער צײט. לענגערע

 אן מאכען קענען זאלען באלמעלאכעס די אז מעגליכקײט
לעבען. אנשטענדיגען

 אר־ אונזער באנײען צו געלונגען אונז איז לעצטענם
 מאל דעם — םירמע דער מיט קאנטראקט בײטס־צײט

 העכע־ באדייטענדע מיט יאר אין ארבײט וואכען 50 פאר
 ביזנעם דער האט צוגאב אלם און שכירות, די אין רונגעז
 א פאר באצאלען זאל פירמע די אז גע׳םועל׳ט, אגענט

 באלמע־ די פאר מאונטײנם די אין ארויספאר ״װיק־ענד״
לאכעם.

 םרייטאג, פון פארגעקומען איז פייערונג די אט
 האטעל אין טען,23 דעם זונטאג, ביז טען21 דעם אויגוסט
פאלםבוירג. סאוםה אין לעװיט,

 םייערונג דער צו זײנען אלײן שמחות בעל די אויםער
 אלע ױניאן. דער םון באאמטע צאל א געווארען געלאדען
 אז אין טעג עםליכע די כסארבדאפ האבען צוזאפידן

צוםרידענהײט. און באגײסםערונג פון אםמאםםערע
 א בײ םארבראכט ארבײטער די האבען הארציג גאר

 די פאר באזונדער איז וואם ״מידנײט־סאפער״, םםעציעלען
 דער געװען איז בעלסאן ברודער געווארען. אראנזשירט

אויסגעצײכענט. דיער זיך האט ער און מייםםער טאאסט
 בענ־ געװען דינען געסט און באגריםער די צװישען

 ב. ;117 לאקאל םון מענעדזשער קאפלאן, דזשאמין
 ביזנעם גאלוב לואים און מענעחשער אםיסטענם גאלוב,

 ביזנעם גארדאן, און אנסעל ; 117 לאקאל םון איידזשענם
 פרייז דער סילװערמאן, און ,10 לאקאל פון אגענטען

35 לאקאל םון אדזשאסטער
 ; 35 לאקאל פיז מענעדזשער ברעםלאו, ברידער די
 צוקערמאן, און 10 לאקאל פון מענעדזשער נאגלער,

 דזשאינם םון פרעזידענט און 117 לאקאל םון םשערמאן
 צוגע־ האבען זיי און קומען געקענט ניט האבען באארד,

טעלעגראמעם. שיקט
 געווארען אדרעםירט אויך איז צוזאמענקונםם דער

 סײלם־ הויפט םון סירמע, דער םון מעמבערם אייניגע *פזן
 אלע באלמעלאכעם. צאל א און םשערמאן שאפ מאן,

 צוםרידעגהײט מים פול ױם־םוב׳דיג, געםילם זיך האבען
 דערגריי־ די מיט צוםרידען העכםט און באגײסםערונג און

 אז וואונש, דעם אויסגעדריקט האבען און שאפ םון כונגען
 קריגען שאפ םון באלמעלאכעס די וועלען יאר נעקםטען

באלעבאםים. דיערע םון וואקאציע מער
 גע־ דער ביי איז בעלסאן. בר. פון םארשלאג א אויף
 דורך סומע, באדייטענדע א געווארען געשאםעז לעגענהײט

 סון ליידענדע מלחמה די העלםען צו ארבײם, שםונדע א
קאלעקשאנם. די געדאפעלט האט םירמע די ענגלאנד.

רעזאלוציע. אנערסענונג
 איסם 181 שאפ, לעװינ׳ם הײמאן םון ארבעטער די

 אנערקע־ און דאנק דיער אוים דריקען םםרים, םע119
 הא־ וואם םירער םאלגענדע די און ױניאן דער צו נונג
 ווא־ גאראנםירםע די געהעכערם געקראגעז זײ סאר בען
 וואכען 38 צו װאכען 30 םון יאר דעם פאר ארבעם כען
 שכירות: די אױף פראצענם סינף םח העכערונג א און

 קאונםיל אינדאסטריעל פון מענעדזשער פײנבערג, מארים
 ביזנעם דער און ברעדשנײדער ברודער דעפארםמענם,

 ברו־ םשערמאן, שאפ דער אץ קאפלאן נײםהען אגענם
 איז עס אז םילען, ארבעםער די גריגבערג םעם דער

 מענשען. די םון פייהיגקײטעז אמ געםרײשאסם די דאנק א
געװארען. םעגליך איז אגריםענט גוטער אזא װאס

:קאםיםע די
 און באמענםעלד דײװ גרינבערג, םעם

 ביםריעם און 117 לאקאל םון גאהעם
.48 לאקאל פח

ר פון ע פ ע ש
 דרעם טשאפמאן סעמועל פון ארבעטער

װניאן. זײער פון םירער די דאנקען שאפ
 סעםועל דער פון שאפ־קאמיםעס די םון מיםינג א בײ

 דיםקוםירענדיג װענױ, םע7 530 שאם, דרעס טשאפמאן
 בא־ אײגשטיםיג מיר האבען שאפ־פראבלעמען אוגזערע
 דאנקבאר־ טיפע אונזער אויםצודריקען אסיציעל שלאסען

 האם װעלכע ױניאן, אונזער פון פירערשאפם די צו קײט
 פארגרעםערונג פראצענט 10 א אויסגעקעמפט אונז פאר
 2 און ארבײטער שםיק די פאר פארדינסטען אונזערע אין

 ױגיאן אונזער ארבײטער. וואך די פאר וואך א דאלאר
 דער גױםען. אונזערע צו װאן־ דער אויף אלעמאל איז

 באגעגע־ העלפען אונז װעם געװיגס דערמאנםער אויבען
 װערם װעלכע לעבענסמיםעל פון קאסט העכערע נען.די

 אינטערגאציאנאלער איצםיגער דער פון םאראורזאכט
סיטואציע.
מיג־ גאר וואם אלעם טאן צו זיד פארפליכטען מיר

 ױניאן אונזער װען גרייט דין מאל אלע װעלען און ליך
 אנהאלםען און פארפעסםיגען העלםען צו רופען אונז װעט
געוױנסען. אונזערע אלע

 די בייצושטייערען גליקליך איבער איז שאפ אונזער
 פאר און געליטענע מלחמה די פאר דאלאר 530 םון סומע

 22 לאקאל וואס רוםלאנד און ענגלאנד פאר אמבולאנסען
 און פאשיזם און נאציזם פארניכםען העלפען צו שאפט,

דער איבער דעמאקראםיע איינשםעלען צוריק העלפען
_____________________________________װצלמ♦

םשעתזאן. טקםינג קופערמאן, םשארלם
 שיבקא גאלדע און פלעםלער בעני הוירש, הערי

פרײז־קאמיםע. די פאר
קיל־ מאקם טזירקעװיטש, איזי הוירש, מענדעל
סיסערעללי, בארבארע און קאפםקי

דיװיזשאךקאמיטס. די פאר
 און פינישטרס, די פאר לאפידום- מערי

דרײפערס. די פאר לעםקאװיטש, העלען

 נארמענט״ ״פראגרעםיװ די פון ארבעטער
םאראײגינונג. יאר א םײערן

 קאנטראקטינג א איז גארמענט״ ״פראגרעסיװ די
 העפם, װ. ם. פירמע, קלאוק גרויםער דער םון שאפ
עווענױ. טע7 500

ארױם־ געוואלם םירמע די האם צוריק יאר א מיט
 די אורזאכען. פארשידענע אנגעבענדיג ביזנעם, פון גײן

 קאנ־ צוםיל האט זי װאם געווען, איז הויפם־אוחאד
 1000 אריבער דאם אױסגעזעהן, האם עם םראקםארם.

 :אר״ דזשאבס. זייערע פארלירען װעלען ארבעטער
 קאג״ רייע א אפגעהאלםען האט ױניאן די װי נאכדעם

 אויסצו־אר־ געלונגען איז םירמע, דער מיט פערענצען
 ביז־ אין פארבלייבען זאל פירמע די אז פלאן, א בעטען

 זײערע פארלירען נים זאלען ארבעםער די און נעם,
 אז געװען, איז פלאן םון הױפם־פונקם דער חשאבם.

 קאנ* צאל א צונויפשמעלצען פאראײניגען, זאל מען
 װאס קאנטראקטארם, 17 די פון און שעפער, טראקטיגג

 10 געװארען דינען באשעםטיגט. האט העפט װ. מ.
 ריזיקאלישע א געװעז ס׳איז שעפער. פאראייגיגםע

 אלע־ צו אײנגעגעבען זיך האט זי אבער אונטערנעמונג,
צוםרידענהײט. מענם

 טע19 װעםס 121 פון גארמענם״ ״פראנרעסױו די
 קאנשראקםיגג 3 פון שאפ פאראײניגטער א איז סםרים,
 אר־ 110 באשעפםיגט איצם דינען דארטען שעפער.
 אױף דארטצן ארבעט באזונדער קרעפם יעדע בעםער.

 פאר־ די אז מײנט, עם וואס יסודות, קאאםעראטױוע
 רעגולאציעם, באשםימםע לויט צעטיילט, װערען דינסםען
 דער קרעפט. געגעבענעם פון ארבעמער די צװישען
 צװישען אריינגעבראכט האם ארבעם פון םיסםעם דאזיגער

הארמאניע. העכםםע און פריינטליכקײט ארבעםער די
 צו־ און דערפאלג מיט צײט יאר א אפארבעםענדיג

 הא־ םיםםעם, קאאפעראםיװען דעם אונםער פרידענהיים
 םאר־ יאר דעם םייערען צו באשלאםען ארבעטער די בען

 קעסקיל די אין ארויסםאר קאלעקטיװען א דורך אייניגונג
ריג ם׳איז װיק־ענד. דעקארײשאן דעם פאר בערג״ מ  אי

 פאר־ גוט דארטען האבען ארבעםער די אז זאגען, צו
 םאראיעי־ םױ אויסםו מים׳ן צוםרידענהײט די בראכט.

 ארבעם, םון םארם קאאסעראטױוע דאם אויך װי גינג,
גרױס אנוזעזענדען. יעחנן םון ארױםגעשיינם האם



ם י -----------------------------4 30 ױ
 ארױםגעצײגד אויך ארבעםער די האבען דא:קבארקײם

ױניאן. זייער צו
באנ־ א געווארען אפגעהאלטען איז בײנאכם שבת

 סון געװארען געהאלטען דינען רעדעם פאסיגע און קעט,
 איינגעלארענע די פון אויך וױ שאפ־ארבעטעד, צאל א

 וועלכער ביזנעס־אגענם, דער וױינשטיין, י. מי געםט,
 װי מער איז וואם און שעפער העםםס װ. מ. קאנםראלירט

 גוםען דעם םאר פאראנםװארטליד אנדערש עמיצער
 מע־ דעפארטמענם, אםיםםענם פישער מ. פץ אויפםו,

 פון אץ באאר־ דזשאיגט קלאוקמאכער דער םון נעדזשער
 דעפארט־ אווערלעםינג פון מענעחשער אראנסקי, םש.

באארד. דזשאינט פון מענט
 געווארען געלאדען אויך זיעען פייערונג דער צו

 פיל גארמענם״. ״פראגרעסױו די פון באלעבאטים די
 קומט שאפ, אין דערגרייכונגעז גוםע די פאר קרעדים

 צוזאמען װעלכער האפמאז, ברודער שאפ־םשערמאן׳ דעם
 און םאקט מים שאפ דעם פירט■ שאפ־קאמיטע, דער םים

סארשטענדעױש.
שײ־ א נאר נים איז ארבעםער די פון פייערוגג די

 עס :אר שאפ־אויםבעםערונג, גוטער א םאר אויסדרוק נער
 קאנםטרוקםיװען פאםיגעז א דורך דאס אױך, צײגם

 טאקטישער מיט און םרייד־םראבלעבען, באצוג צוגאגג
רעזולםאםעז. גוםע ווערען דערגרייכם קאן אנםירונג,

שאפ, פון קאמיטע פרעם דער פאר
קופער נרשון

וױידזשעס. געהעכערטע םאר דאנסען
 וועסם 205 מארקום, און ווײםמאן פח ארבעטער די

 אנערקענונג און דאנק זײער אויס דריקעז סםרים, םע39
 קאוג־ אינדאםםריעל םון מענעדזשער פיעבערג, מאריס צו

 רײז׳ פעליקם באארד, דזשאינט «ץ טנדעפארטמע סיל
 און םשערמאן שאפ גארדאן, חש. ברודער אגענט, ביזנעם

 וױרדיגער און םאקםישער זײער פאר קאמיםע, שאפ דעד
 װעל־ םירסע, דער מיט םארהאגדלונגען די איז האלםונג

 קריגעז זאלען ארבעםער די אז דערצו געםירם האם כעם
פראצעלים. צען מים םקעילם וױידזש זײערע געהעפערט

 םיגעל ; 117 לאקאל גראדאלסקי, און נאפםעג
; 10 לאקאל רוביז, ; 9 לאקאל קרוגער. אח

םעקחןםאר• װעג:ער, און נמזערמן גאײאז,

שאפ. םון טשערמאן דעם ד#נהען
 װעםם 246 מארגאלין, א. םדן ארבעםער די םיר,

 םון אםים אין מיםינג א בײ פארזאמןילם םטריט, םע38
 אויםצודרי־ באשלאסען אײנשטימיג האבען יוניאן, דער
 לעױעג־ ד. ברודער םשערמאן, אונזער צו אנערקענונג קען
 װאויאײן דעם פאר ארבעם איבערגעגעבענע זײן פאר םאז,
שאפ. זױן ארבעםער די םון

 װעלכע םידמע, די איז םשערםאז אונזער דאנק א
n ימנױען א םאר ביזנעם םון ארוים געװען איז r, צוריק 

 די ארבעם דער צו ארױםגענוםען און ביזנעם אין ארײן
 לעצ־ געארבעם. דארם םריער האבען װאם באלמעלאכעם

 גע־ םשערמאן םון הילף דער מים יוניאן די האם םענם
 מיר און שכיתת די אין העכעח־נג א אונז פאר קראגען

באדינגונגען. ױניאן בעםםע די אונםער ארבעםעז
 םרע־ אים מיר האבען םי זײן םאר אנערקענונג אלם
 אז װינשען מיר און מועה װערםםולעד א מים זענטירם

גלזוגםערהײט. נוצען עס זאל ער
 צוטרויען אמ אנערקענעג אונזער אויס דריקעז מיר

 דיסםריקם גאלדשםײן. ל. און פײנבערג מ. ברידער די צו
 קאאפעראציע. זײער פאר אגענם, ביזנעס און מענעדזשער

 זיך פארםליכםען פיר און םייער זײעד אפ עס אצעןש מיר
 און איבערגעבענהײט אונזער מים יוניאן דער אאצודינען

לאיאליםעט.
; 9 לאקאל קאץ, ב• ; 35 לאקאל גאלדמאז, ב.

קאמיסס. שאפ — .117 לאקאל נעװיד, רזביז

רעזאלוציע. אנערקענונג
 קלאוק לעװענםאל און לעםטאן םון ארבעטער די מיר,

 אלע אײמעשלאסען סםרים, םע37 װעםם 265 שאא׳
 קא?מר, איז פרעסער אפערײטארם׳ םינישערם, קרעפםם,

 בענדער, ברודער שאפ־םשערמאן, אונזער ירעזענםירען
 אוים־ אלס דיגערעל, האנד ־דזשועל17 גאלדעז א מים

 די דורך *■היםעז פאר אנעדקענונג אונזער סון דײק
n פיר r אינםערעסען די שאפ אין םשערמאז איז עד זינם 
 דעו• םון אינםערעסען די בםילא און מעלארעסלבא זײ «ץ

יתיאן.
 שאני — בארעגשםיין גאלדנמח״ רחגללער, הערי

קאנדסע.

לן אנ רעזאלוציע. ד
n’D, א דיnבײטעn פון.םעלבעסט oynn ,קאמפאני״

 טיפסטען nאונזע אוים Typ’nn סםוײט, םע35 וועםט 260
n אגענם, ביזנעס nאונזע צו דאגק y ira פזיר ראזענםהאל 

־ מיטינג, nאונזע בײ האנדלונג nולעcםאקט זיץ ^פי  דו
o קאמיטע׳ שאפ און טשע^ןאן n»D וואהלעז ו־ענדיג r i 

/ םnגעםי האם עס ^ ע  >מאזnטשע nאלטע nyn אז ד
o^־ny עח־ועהלם װידער אײגשםימיג איז קאהען װיליאם 

^ א װ ע  אינגאכצען זיך האם שאפ אין שטימונג די און ג
בעסע^ן. צום געביטען

^ny ,דעם nytrw o r i צוזאמענגע־ איז ױניאן 
 ןyטyנאציאנאלים yנyשידnפא פון זyנשyמ פון לםyשם

Tyrn y^yii אין באםייליגן אקםױו nyn ,די און כלחמה 
nאײנגעו rצyלםy שאוױניסםישy גyפילyמאנכ בײ זy 
 nyשװ םnyבאזונד oy איז שםימונג, yפײגדליכ א שאםם

 ny^m שאפ. א ןyאלירnקאנם צו מאזnyטש א nפא
in n  ^ ^ a y ^ n םאקםיש דיןy האם מיטינג פון פיתנג 

 פון אים ןyדאנק nפאnyד און אייניגקײט זyשאםyג
 נטהאלyאזn װי סך א ןyהאב n’D זyלr האחנ^• טיםען

 ױניאן• yקnשטא און yגוט א ןyהאב ןyלyװ מיר און
: yקאמיט די

nwnjyo opyn ,nyi’n: ’nyn און iyn»n> ’nyn 
טשערמאן. [,y.n«p װיליאם 22 לאקאל

רעזאלוציע. דאנק
n ״אייטש פון nyטyבnא די y u n n /520 קאמפאני׳ 

 ־yn צום דאנק ןyציגnהא א אױם דזײקזה .viyny yאכט
 ,nyn”:o דזשײקאב נם,yטמnפאyד רyיפn םון nyשnyנ

 שאפ* Dyn און לאנדאו nאיזידא נטyאג oy:t’i חנם
nnjnro,^ .חש nypyn און njn קאמיטy פאny”T n ^  א

 שאפ oyn פון ארבעטער אלע די פאז־ קריגצן צו בעט
 ות.nשכי די אויף ונגnyכyה א

n ^קאמים
 קסyאל גודמאן, קלמן קאה^, ניארים

לא־nא סאניא ; 117 לאקאל שלאםמיץ.
.35 לאק. ליאם, װיל ,9 לאקאל אף,nזא

רעזאלוציע. אנערלענוננ
n־>n, א דיnבײטny מא ״װ. פוןnגyנשטny,226 ן״ 
 און wijypny^ nyאונז אויס lyp’nn םםײט׳ yט37 ווזנסם

 ,nyשײם ב. nyודnב מאןnyטש שאפ nyאונז צו אכםונג
 nפא rבײnא nyליגyגםnזא און nyנyבyגnyאיב זיץ nפא
עז די ס ^ ם נ  :־yrynD n’D .nyבײםnא שאפ זyגא:צ םון אי

^ן  ןyװינש און ױםם־װאטש, yנyגאלד א מים אים םי
מן צו דאס אים ו ד. נ ט^זיי ^־נ ג

^ nyאונז אויס nמי lyp’nn גלייכצײםיג, ד ױ פ צו
 — שאפ nyאונז nפא — אתױים ny,גוט nyn מים הײם,

 און ,nynנyלnבא ב. nynוnב נטyאג םyביזנ nyri» פון
lyn^yryns ש א מיט איםyהנyפא:־נם^־פ*לן ם yo ̂

קאמיט^ שאפ
פון לוסטיק, און rובינשםיn םאוױםש,yק תביז

מ. ;9 לאקאל זײיםש, חש. ;117 לאקאל
.10 לאק. וױיסמאן׳ פ. און 35 לאקאל ,nyכטyש

.60 לאנץאל פון םידעד די דאנלען
n’Dדי ׳ onyoynB פון nyn .אי. און אײ coynn ,.קא 

 קאה^, opyn ,60 לאקאל םון nyn’B ynyאונז זyיסnבאג
rנyמ yשny אן, ^םילעװסקי, י• אח ש^ז  דץ nפא ט

 צו אויף נהײםyגyלyג yny’ אויסנומן און װאך nyn אויף
Djn jynyoy^B לyבyנם pטאנnאnn פון ynyuw מים־ 

גל^^
ypiri n’D? ס זײyfeציyפא לn n’ לyצםy הyכnyונג 

in באקומ^ זyהאב n’D מאם TyBo:’־r^B די אויף n 
nyn אנשסתננגונג. אץ מיה

 nyהyשםnאD ynyאוגז n’D זyװינש nיא ניחנם צום
iy לאנגע n r פ פוןnוכםבאnyn םיnynלאקאל פון שאפם 

ז.yנaבאלא צו שטאלץ א איז By והגלכזמ צו 60
גחם, nyrtna מים

Dאn די nyoyne שאפ, פון
דייװידסאן. ה.

n ״ל םון ארבײטעייyםny 520 קאמפאני״, קאוט 
^n:ynny yB האבyאויםג זy־nיקם njrn אנnyקyצו נונג 

nyn םש שאפnyמאן nnn־oyo ny שאצמאן in n א 
 nyB.’* אץ nyיכםיגnאוים זיק nפא פחנזענם, ווזרט«לען

 פון ןyםynyאינם n ןyםײדיגnםא בײם rשאםnynםי גער
n אnבײםny שאפ. אין

 געװא^ז אויסגעחײקם 1אוי איז דאנק האתױגעז א
nyB’n םדן nyשnמyם םנײחנת חשײקאב nynni צו

גערעכטיגקייט -------------ל-------------
B:yDBn»Byn פון nyn באא ײשאינטnn צום און oyiT’P 

;#nyninp Bay איזיnאn פאר לא^או nyn צו הילף n 
צײט. nyny’ צו טאט■ און אםn מיט $רבײנ\?ר

n ^ ט י מ א ק
i מאױם ’njo:nyp מאnגאל יםnפאn,ב *jyB^n 

 nr>’i^ און םאדאיעץ חשייקאב ^•לגוױיס^
 לאקאל װײסמאז׳ m ; 117 לאקאל וואלפסאן,

ע, ה. ;10 ^ ^ ל א ^ און 35 לאקאל ג ש ח
.9 לאקאל לאזא^־ו,

רעזאלוציע.
n’ אnבײטny פון nyn קלאוק ^ynn און ״תבין 
 דאנק nyn אוים ;yp’nn יטnסט yט39 םםyװ 214 פ־לל^׳,

 nאnאיזי nyrinp אגילנט םyביזנ צום נונגyקnyא: א־ן
 אונ־ צו נהײטyבyגnyאיב זײן nפא 117 לאקאל פון nגאל

ynyt אnבײטinin .ny זיינy םאnר.אנnלונגyמים ן nyn 
 נםyימnאג טײם א lya’np צו זyלונגyג אים איז yמnםי

 nyrבײnא yאל nפא ותnשכי ’n אויף וגגnyכyה א מיט
 האבען בײםnא גוט־ל דין nפא נונגyקnyאנ אלס שאפ. אין
מתגה. yטםולnyװ א מים טnנםיyזynפ nyבײטnא ’n אים

n’ אnבײטyp’nn ny] אויס 1אוי nyn צו דאנק n 
^nyn פון nyn באא תשאינםnn מ לאקאל אוןyנnyזשny,ס 

oynjm טיפny אינטynyאין ס ayn סץ וואוילזייז n אn־ 
nv^’n מ האטy^ג גליyמאכט n, םאnבyםnyונגy,ן — n 

שyנyמ ,anyw’n; יםnמא nynיnב  יעלnאינדאסט פון nyח
 •ywo קאפלאן, .•שאמיןnנyב ; נטyםמnפאyn קאונםיל

nזשny אסיסטילנט גאלוב, ב. ; 117 לאקאל םון y:yi3* 
nזשny ; .ב יyn.מ סלאוyנnyזשny און 35 לאקאל פון 

nynm םילװny,א פתיז מאןnזשאסטny •35 לאקאל פון.
קאמיטע.־ די

 לאקאל זוםמאז׳ תש. און אװיץnnנyם םיליפ
 וןפ חפץ פ. אדן האראװיץ װיליאם ;117

; 35 לאקאל מאז,nynyל װיליאם ; 9 לאקאל
אן. ,nyאונג חשייקאב ש^ן ט

רעזאלוציע. אנערקענונג
n’ אnבyטny קא פוןnמyב לnאnyn530 שאפ, ם 

 צום 3B־uypny:K ny’n אויס lypnn ,vjyry yטyזיב
 גלאסמאן, אייב ' nyrinp מאן,nyשאם־טש םyנyזyװyג

 n גונסטזנז צום ט•יגקײטyם nyנyבyגnyאיב זיין nפא
ni^ypns פא שאם פוןn ל דיyצטy yטליכy . ^ א י

 א אים זyבyג צו זynװאyג באשלאם^ 1אוי ס׳איז
מ צו צײט װןמען צוויי פון װאקאצײל ײינג ^ א  אין פ

ם נ ו א .nק י
i:ypny:s^ אויס: 1אוי איזnnyגעו יקםynr צו 

^oyjT’B nyאונז ^ nynnp־ :y גאל מאקסn,םון שטיץ 
^. און ^לנהאפט םליכט, זײן טאן nפא ״35 לאקאל שכל׳

מ rוױילnyn 1אוי איז מיטינג זyלבyז בײם ח ^ ע  ג
nynm irin אלס y ^e ב סעםny,סון מיטגלח־ מאן py• 

 אים האנעז nyםyבnא ,n .9 לא?אל nnוטיװ־באאpyז
^ ש ט מונ ^ אתנ־לט. זײן אין פאלגny ג

.•קאמיטע די
 ;117 לאקאל ג,nyשטײנב nyאש יץ,nפו נײט־לן

oyo בny,מאן n Dyoאװיn,־ לואי אװיטש□n ^ T, לא־ 
.10 לא?אל בולין, ’nyn ;9 ?אל

דאנר־רעזאלוציע.
 םת און שאפ אינסייז־ Dyn םון nyDypns ,n מיר.

 ,9סירס ?לאו? nyn פון nyםyש טינגpאnאנטp yאל
^ און אםמאןnג ג פי  אוים typ’nn yD7 512 ם

 nynw צו inaypny^ און דאנ? ןyציגnהא nyאונז
 או און :,nyM”D יסnמא .ni ,nyזשnyנyט־מpיnדיםם

nyniK ביזנyס־אגyבת ,35 לא?אל פון נט opyp '^ א  ג
 מא?ם בר. ם,nyזשnyנyנם־מyאםיסט ’n צו און שטיץ,

̂’nyr און ,10 לא?אל פון ין,nnגא Dynp opyn. 
 םע־ םח yn:y צום האט ypn’D nyאונז .9 לא?אל פון
^ אונז זאן  שוחנמג* yלyםינאנצי צוליב אז אינםארמי

 ביז׳ yn»K עןnיnװיpלי צו גמװואויבגמ זי איז קייםען
 או־מ* טnyהוגד םליכעy nפא wnjya האם oy נ־לס.
n>D פא צוnליynן ynyn .ײשאבם n’D דל האבמ 

Dyn:jmya צו yB^Dnyn:yn’w ,n אםיםny,איז ם * 
 געלובגען זײ איז הא^לונג, yםישpטא ny’n דאנ?

 אטנו״ nyDni ypn’c ’n באװעגמ צו מיה ynyw 1נא
oyit’i זyראלם  yny’n, מים און nyn צופnיnע:הימז 

ם, yאל פון ^  געוראחװ, DyD^^yi 1םכםו nyn איז צ
 ןיר־ אלע nםא נםyימnטײם־אג א פזן זולםאםyר Dyn מיט

nyDya.
 ‘אי אז מאמענם, Dyn בײ לyציyBם ז,yפיל yאל ררמ

DB’nnyn ײש סםעציעלען א ?ומטn םא כוחn אי■ זיק

4נאוועמ., ט1941  ײ ז ► si
 פיינ־ n5D .nn ,ny’0זשnyנyט־מpיםטריn nyuw טyב

ר בערג, מנ ל  םyגליכyמ סyאל טאןyג 1װ^?לי האם מ
jy םכםו!. Dyn ;yVDyo צו in  n’D אז מיט שטאלץyלכy 
 פא^ זיי זאלזמ און Dairy{ זײ ןyװינש n’n .yאמטyב

 און בפרט, שאפ nyuiK nפא טyבnא yגוט ny’n זעצען
בכלל. nyמאכpלאוp yאל פאר

^nynni מיט גתם, ^
קאםיטע די

 און דילאװ װ. אבינאװיץ,n א. בלאגמאן, װ. גלי?, נ.
 גלא־ ; 35 לא?אל יש,nהא ; 117 לא?אל אמבלאט,n ס.

 מאז,nאn און 48 לא?אל זשימי,n ;9 לא?אל ,זער
. •id לאקאל

שאפ־טשערנזאן ,117 לא?אל נם,yל נ.

שאפ־טשערמאן. דעם פדעזענטירען
 Doyn 40 אײםש, און אײטש פון nyטyארב זײ

ט nפא nאקטאnאנטp סטריט־, טע17 א ל ^  ?אהן׳ און• ^
 ןyטDyn 24 שאפ־מיםינג, בײם האב*לן ,i’:yny yאכט 250

 שאם־ צדם iyD:yrync yטפולnyװ איב־לרדלג^לן אפריל,
 ^מרײ■ זײן nפא סטויח, ףyחשאז nyודnב טשילרמאז,

”D און שאפט ,n:ypynypn פא צוnטײnיגyן n אינטy־ 
n פון תםילן y D y ^  ’n ביזדלס־ צום און שאפ אין 

 שנדלנױג איז ny^yn לאנדא, nאnאיזי ברוד־לר אג^ט,
 ,nyuyDn» ynyאונז ױױלן צו טאט און אטn מיט גרײט

 nyDypn# n ןynyזיכnפא צו הילף זײן nפא 1אוי און
 ^ילנבלאט yמnםי nyn מיט טײים־אגױמ׳לנט, א חרך

ט.yבnא nיא ;ynayD’p דעם nפא ?אהן און
.•קאמיטע

 ; 117 לא?אל פון זאל?ין, פיליפ א־ן טאפול מאתס
ײ און ,48 לא?אל איאםי, גאריyגר ש .35 לא?. ,nyaVye ח

n’ קאו־פא־ סדם זדן ?אום ״ביקזון פון ארבעטער 
 nŷ* אויס [ypnn םםרים, yD25 װעסט 159 וײישאן״,

wuyp צום oy:;’D:»־nynnn .D:y ,פא וױינשטײןn דין 
 אין םאכ^ yאל פון nyDyin# n לטובת ארביעט גוטע

nytrn ,װ א מיט אים פתלױלנטיר^ און שאפnyטםולy 
y; זאל ny אים, װיגש^ן און ריםם־װאטש, ; r o  oy 

;D”nnyDiiry.
 שאם־ צום דאנ? nyאונז אוים 1אוי ;ypnn מיר

^ Dyo nynr.o מאז,nyםש פי א  *n’lDnymaw דין nפא ש
 און שאפ, nyuiK פון וואױלזין Dyn nפא oy:m yליכ
t« אלס d  iyn’D:yrynB ^^ypny א מיט איס 

 oy זאל ny אים, װינש^ און ,o:yTyno ןyםפולnyװ
ם.”הnyזונםyג זyנוצnפא

.־ שאפ־קאמיםע
מ^ םידני צי ובין,n תשאו אמאוױטש,nאב סאל װיינ

ניyחש ; 9 לאסאל ל^וין, םpyאל ; 117 לאסאל
׳l^ny איזי טאלמאן, oיnמא ;48 לאסאל מאלטיםא,

J.0 לאסאל שוואח, יםnמא ;35 לא?אל
0

nyoy:m ,n םון nyn סאום ״םױילאן yon’D,252 ״ 
rynנyאלגD אנג^־מ^ ןyהאב גאס, ט*ל37 װזנםט  yn־ 

^y’y :
yaypny^ va] און ^ ? ^ א  ־nyo’K ny’n n»o ב

nyiyoyay: אnבyאונז טyny ױניאן nynmo : nyn’o 
 nyזשnyנyמ opnoon Djn און ,r:ya» oy:m גאלה .’

nynmo מאnיny^jm ,n y i r ’D o האם >on’oy די 
 אח ״yon’D ?אוט ״טוײילאן nyn מיט ןyלונגnהאנnפא

:y^npy; ה אyכnyשכיתת די אויף ונג n*o אלn» y־ 
nyoyo שאפ. פץ

yparrso‘ nn] אונז 1אויDyayrsniy; ny מ ^ן ש  ט
nynno אבnזילב הםnyבלאrn  n»o r איבnyגעגyבנהײם 

ס וױגשען און שאפ םונס Tyoynyoan ,n צו  nyn* גחי
 לואי nynno מאןnyטש ןyוױילםnyn־”נ oyn סאלג

באלבאת
קאמיםעם. שאפ דער

רעזאלוציע. טרױער
 איצם שאפ, ony^o װיליאס סזן nyטyבnא די מיה

 ־pאnאנםp א םםוײט, םע24 װעסם 43 ״פאםױשיא׳׳, די
 nyrjw אוים lyp’nn ,’שליאנם? סיליפ םון שאם nםא

nynno ]yooo’D, אונ־ םמ םוים פריצײטיגען דעם אויף 
o n  nyr־nynno און שאפ אין nyi’oyo מיטגל^ ױניאן 

 ‘אםערײ ?לאוק םון מיםגל^ nגעװעזענע א נוםבאום. מא?ס
on«D 117 לאסאל. n’D שיסען nyrjw סים* אמ טוײיסט 
^ »y צו nyn םמ םאמיליע Dאnשטאnבyנy.װינ־ מיר ם 
 אמ רyצ םון װיםעז נים nyo לעזr זיי אסn זײ, שען

טתיעת
מדלרםאו• דײמאנד, חשאו

 פאר באס אידישען אױה זיך באקלאגט
 ארבעטער אידישע געגען דיסקרימינירען

nyn nyDnynאpטאn :
nyלויבט n’D אויסnnיypפא א ןnyDnyn n אין 

 הארץ rn װאס באסyבאל ןyישnאי א מיט צוזאמ^זאנג
.nyDyon* yo^Donp נאך אויס גײט

 בא־ nyלכyװ ט,yארב איך װאו שאפ oynn oyn אין
 ;.yn’K n’D nyפyאומג iyDyon» ,nyDyons 50 פטיגטyש

 צו־ אויך זײױלן איד־לן n’D אז ;,yiya:̂’ באס nyn האט
 ny:”K פון איז ny און ג־להאלפ^ גאם אים האט פיל,
 nyj’nt יגnנyזײ [.ynriyj niDs אויך זynאי nפי ,n פון
 nyn צוגאגג א פאר װאס װיס*לנױג און אי^לן nפי ,n פון

^לן צום איז ny^yn באס, תי א  צו האט איה א אלײן ב
n, איnישnyoyms y, םא איך האבnשטאנyאז ן nyn 

 אויף nyDyons ןyיםטליכnp א זyלyאנשט וױלט באם
 .nyDyons ןyישnאי ןyיגnnyפרי Dyn פון פלאץ דילס
 ,60 לאסאל אין woya װיםילז צו o:yD”y»o איך האב
 ויפ־nא זאל ;yo אז מיטגליה א בין איך ly^yn פון

 ־yויפגnא איז טאג צװײט^ אויפן .nyoyno א שיס^
 •y: ליגyצופ איז oy .60 לאסאל פון n^ao’D א ?ומ־לי

 ■ynB א אין נאך ג^ייטיגט זיך האט מ־לן און ביזי װזלן
nyo, איך האב yo’n D ^ya nyn’n] אז ,60 לאסאל 
yo; א נאך אח־יפשיעלן זאל nyoyno. בין איך Tynya 

ny’n ^וואס צופריד oy איז n’D גyלונגyן ;yoymD’ins 
 n”no מײן ny:^ .onyoyne yטסלאזyארב אי^ש־ל צוױי
־ ניט לאנג האט ^’Dny. נאך oyn האבילן זײ װי yn”o 
 אפ־ זײ זyם”הyג באם nyn האט ;yD חײי טyבnאyאפג

 אוײינלאזק Djypy: ניט באס מיטן זיך האב איך לײג^.
 צוױי ,n ג^ים־לן האט ny װאױם ,y’oipon ?יץ אין

^nyoy ^מחמת אפלײג oy אין איז nyn זyלבny צייט 
 װאם nyoynB nyo^oonp א ןyשטאנyג אונז זyבyל

עי אידיש מו־שטײם  T?nn3yi ?סעוײקאנעד אז װי בעז
:ny ^אי nyn םא זיד האט באסynנטnyD,אזוי אז ט 

 לאסאל םץ onyoynB צוױי טyבnאyג שוין האב־לן oy װי
 א iyoy: זאל אז יוש^דיג װי nyo ניט איז ,60

ג .yלyגy89 לאסאל ט”נה. :oo^ iy אז איך, האב nyn 
 גיט איז ny סניידלאך׳ ’n n¥: ,nn:n די נים מיינט באס
 א האב^ װיל ny nנא nל־ױשyב nyo^nyoy: אזא
npיסםליכyא ןnבnyn”K nycy אידיש^. א ^r־ny האב 

 nyo» טאן. o:ypy: נים nyo ןynנyאומשם ’n nyאונם איך
^. האב איך or3 oאn iynny: איז oy״ ג ס ־י ^ א  nyn פ

nyrn’̂ האט באס Dovn:nyn ציל זיק — mDB 
ח ת ^ ע nycyons. ןyישnאי א םון ג
: oy װי ,nnynno חחװש א חנן איז !איז orT די 

TyDO’np האםyאיין אז אונז, ן ^  האסט. אנחנרעז Dyn א
 צו זynליyאם איץ אין האלט ;yo ;yn צייט nyn אין

^ן ’n ןyלםyה  Dy'nn ?yo װאו ים, זײט ny:y’ פון אי
 א האט איחןן, ly:״: זײ ווייל זײ פלאגס ;yo און ױי
 '18 איױשען א ענטזאגזמ צו חוצפה רי באם nyישnאי

nyDyo, מײל ny יין ניט גלייכם? . ^ י  םון לייזנן איך א
 זיד באסלאגעז tyn^ װי TyHiD’nt די אין צייט צו צײט

 אי־ זyלyאנצושם זיך ?y:rD:y oyon’D ס^םםליכע אז
nישnyoyon» y. ך ^ טי א  o:nnn»o אמים אםn oo:n נ

oyo’o:& |y אז oyon’o זײ o:yynt»o ;yo און rn  ’n’־ 
yw’o. אזױ װי rל iy:yo’nj»D ;yo איזײשזג א yon’B 
nyn» אי אnישyװאם באם ן o : r אי אן אפnישy18 ן 

nyoyo שם אוןyןײן אויף ?וײםםליכ^ א אן לט «? on
 yw:D’nt y?ישnאי yאל זyלטrו מיינונג׳ מיץ נאך

nגעז rאון ?אמסית א אנםיחגז פט TyBoyp»o ע ^ ז  א
בא^באטים. yr»nm yלנyאײ:צ און oyon’D yישnאי

שקאלניק. ש. אכטונג, מיט

רעדאהטאר צום בריה
noprryn nyonyn : —
t o  oo’^ny שםי אypאין פלאץ ל nyn ״ooynya’־: 

 מיץ םון nyo’-an* די צו p:»n א אויסצושױסמ סײט״
 ליװײ, םון nyo”on* אמ ?אמישע מאן,nyםש Dyn שאפ.
עײענױ. םעn, 512 7שמיnגאל און בלום

 אײך־ צו p:«n ןyצליכnהא א lypnno’w װיל איך
p njrnt n»oאאפnyאציy צו n’o אין nyn צײם Tyn איך 

n א אין ;yroy: זיך האב ^ o n p ז ײיל איד לאגע׳  אי
 די באגױםען ניט ?ײנמאל האב איך אמת. oyn זאג^

 גוים׳ םמ צײם א אין הילף ny:’o״t:y:y:פון נױםיגסײם
 Drarneyi נים מל ״םעז אי^ א טnאn זאגט װי

iriyn״-.
: די ^o n r : r r םח ny:’nn nyn בײ אײנםיהתנג 

 ■nja גאד װעתמ, צו געלויבם onjm זײנען שאפ איז אונז
on’By:on:n onjm oy א onyn:in ,ח פחזצענם ח  דעם ם

זיך. צוױש^ן פאליםיש ניט שםימען nyo״־on» n װאם

iyDn»n oy אנ זיךynyn שyםiy o y :^ »  ny ביישפיל א 
שאפ. oyn פון

 זאלט n’» שאפ, מיץ םון nyo”on« אײך, װינש איך
 א אין ny^ הילף׳ סיין זyםnאn ניט און גילזונט דין

 •lyByno סאן ?ויל ’n ]yojni ניט מ־לן וױיםט מלחמה
 אין האף איך און ןyצnהא טיפילן פון אײך p^n איך

pוnצyן nyn’ii און צוזאמ^ אײך מיט זיין צו :nyn’i 
tyooyp פאn א nynyoyo פא צו?ונפטn אלע .nyo”Dns 

•35 לא?אל nyooyo רימער, דײוױד

n ,to, אnבyטעn ״אגיט פוןnאינ אpאnפאnײטny,״
 oy:ro nyאונז ןypבאדאנ םטר^, yo39 וױלסט 250

^ nyליכnרמיyאונ דין nפא בעלסאן D.nnoK נטyאג  א
oyo צו i  ;ynyoy^D פאnnינסטyאונז פון ןyo yny ̂

y:’np in מלאכווז n; פון yon^ nyn בא אnײטyנynן 
ryn וױי איןnזשyפא סn ־ אל*ל«ynB n’o .nyoyo־ 

yn’o:yr; א מיט איט y r’C װינש און מתנהyאים ן oy 
 yoi: זײן פארדלצ^ און o”,nnyo::ty: פארנוצ־לן צו

oya-w.
n’o לן ע ^ א  nynino nyדזשyנyמ nyאונז אויך ב

ן מי א ש ^  y*א־אפp זײן nפא 117 לאקאל פדן ?אפלאן ב
nאציy אינט אוןyרyשאפ. אין ס

:”iyo לאנyn,הײמאן יא?ובאװיץ, אב. ס 
פיטני? Dyo שוױיציל^ ה. מאן,nynyל

;117 לא?אל פון וײינטהאל הײמאן און
ין,pלyב א. ,9 לא?אל פון ןyאהp א.

o ,35 לא?אל :y :^  ’nyn,^ שאפ־
מאן.nyטש

: די ^nyoy לואים פון :nyo:n: בnאnyn,
 אג־ און דאנ? nyn אױס [ypnn ,]’:yny אכםע 520

i:ypny:: די צו nynno דזשײ?אב nyony:yo ,nyT’:o 
 באאײ, חשאינם ?לאו? nyn םון :טyטמnפאyn nyBn םון
^n rrn ,לא:דאו oy:ro װאם ,117 לאקאל םון אגמט 
pא:טnאליnם oyn הײמאן און שאפ nyn ,py:w שאפ־ 

 n*א nyoi: nyn nםא קאמיםע, שאפ nyn און מאןnyםש
oyo די אין y::^n:x?mc] סים yon’B nyn װאס 
 ־nK yאל םון שכיתת די אויף ::nyoyn א oonnoy: האם

nyoyo. װערםפולע yo:ytynB] געומ־ געגעבען די:ען 
yn] צו n rtn ’K nyn’no n :לאnהײםאן און או ^ :  ש

 הײםאן [,Konyo’T nyn ,:’:yp יםnםא
 ד- און [Konyon חשיי?אב װין,yל

n w־ny, םייס, ני? ; 117 לא?אל םון
.48 לא?אל

STATEMENT OP THE OW NERSHIP, MANAGEMENT.
CIRCULATION, ETC.,

requ ired  b y  th e  Acta of Congrcaa of A ucuat 24, 1912, end 
M arch 3. 1933 of GERECHTTOKEIT. published M onthly a t  
Je rse y  C ity, N. J ., for October 1, 1941.
S ta te  of New Tork 
C ounty of New York 88 :

Before me, a  N otary  Publlo  In an d  for th e  S ta te  and 
coun ty  aforesaid , personally  appeared  Joseph  Gladstone, 
who, h av in g  been duly sworn accord ing  to  law, deposes 
and  says th a t  he is th e  C ircu lation  M anager of the  
GERECHTIGKEIT and th a t  th e  follow ing is. to  th e  best 
o f h is knowledge and nelief, a  t ru e  s ta te m e n t of the  
ow nership, m anagem ent, etc., of th e  aforesa id  p ab lica tlon  
fo r th e  d a te  shown in th e  above cap tion , requ ired  by th e  
Act of A uguet 24. 1912, as am ended by th e  Act of M arch 
3, 1933, em bodied In eection S37, P osta l Law s and Regu- 
latlous. p rin te d  on the reverse of th is  form, to  w it:

1. T h a t  th e  nam es an d  addresses of th e  pub lisher, 
•d ito r. m an ag in g  editor, and  business m an ag ers  are : 
P u b lish e r: In te rn a tio n a l L adies’ G arm en t W orker* Union, 
76 M ontgom ery BL Je rsey  City, N. J .
E d ito r: D r. B. Hoffman. 3  W est 16th  St., New York, N. T. 
M anaging  E d ito r: None.
Business M anager: None.

2. T h a t th e  owner Is: In te rn a tio n a l L ad les ' G arm ent 
Worker■ U nion, 76 M ontgom ery S t.. Je reey  City, N. J .  
D avid D ubinsky, P residen t and  G eneral S ecre ta ry -T rea t״ 
3  W est 16th Street, New T ork. N. Y.

3• T h a t th e  known bondholders, m ortgagees, and o th e r  
secu rity  ho lders owning o r  hold ing 1 per cen t o r m ore of 
to ta l am o u n t of bonds, m ortgages, o r  o ther eecuritlee a re : 
N ona

4. T h a t  th e  two p a ra g ra p h s  n ex t above, g iving th e  
nam es of th e  owners, stockholders, and  secu rity  holders, 
*J any, co n ta in  not only th e  lis t of •tockholders and • e r u r  
I ty  ho lders as they  ap p ear upon th e  hooks o f th e  com pany 
b u t a lto , in  cases where th e  stockholder or se cu rity  holder 
a p p ea rs  upon th e  books of th e  com pany  as tru s tee  o r  in 
a n y  o th e r  flduci&ry re lation , th e  nam e of th e  person or 
co rp o ra tio n  fo r whom such tru s te e  Is ac tin g . Is g ivsn ; 
a lso  th a t  th e  said two p a ra g ra p h s  co n ta in  s ta te m e n ts  sm- 
b rac in g  affiant'■ full knowledge an d  belief a s  to th e  d r -  
eum stances an d  conditions under w hich stockholders and 
secu rity  h o lders who do n o t ap p ea r upon th e  books of the  
com pany  a s  trustees, hold stock an d  secu rities in a  capa- 
c ity  o th e r  th a n  th a t  of a  bona flde ow ner: an d  th is  affiant 
ha*  no reason  to believe th a t  an y  o th er person, assnrla- 
tio n , o r co rp o ra tio n  has an y  in te rest d irec t o r  Indirect In 
th e  •a id  stock, bonds, o r o th e r  securities th a n  as so s ta te d  
by  him.

J08E P H  GLADSTONE, C ircu la tion  M anager
Sworn to  an d  subscribed before me th is  4 th  d a y  of

October. 1941. ___
8IEMON L. HAMBURGER.

״  N o tsry  Publlo
(My commission expires M arch 30, 1943)
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אינטערנעשאנאל דער פון םיטגלירער
ר םן4 דעם שטימטאץױװאלען-דינםטאג ע ב ם ע װ א נ

 אנדערע פאר קאגדידאטען אלע די און לאגװאדדיא מעיאד פאר
 װאס פארטײ לײבאר אמעריקאן דער פון צעטעל אויפן עמטער

 שטיצען געטרײ װעלען װעלכע אױסגערעכענט, דא זײנען
אדמיניסטראציע. זײן

ארנעפער יױסנמײמנסער לאנװאודיא׳ס טעיאר
רעהארד

p־׳■׳
 אמט איצטינען זײן צו בעדוארען ;ירװײלט איז לאגװארדיא ה. פיארעלא םעיאר

 פײנסטען דעם מיט קאנגרעסמאז א געװען יאר פערצען איז ער װי נאכדעם ,1933 אין
 װען האט אנדערער איז עם װעלכער װאם פראגען ארבעטער באצוג אין רעקארד

 אקט, לאגדוארדיא נארים װיכטיגען דעם פץ פאטער דער געװען איז ;יר נעמאבט.
א״נדזשאנקשאנס. פון קללה דער פון ױניאנס די באפרײט האט וועלכער
ט די דורך־  זיך פאר באשאפען ער האט סיט^־זא.^ אין איז לאנװארדיא װאס יאר, אי

 בא־ פון פאזע יעדער אין דערנרײכונגען קאנסטרוקטױוע פון רעקארד זעלטענעם א
 אר־ סבסוכיט, פארטיטלען אין ארבעטםכעבער, און ארבעטער צװישען ציהונכען

 די פון כשך אין סטרײקם. אויסםײדען און צדדים די צוזאטענברענגען כיטראזש״
 אדער םנסוך ארבעטער אײן קײן געװען ניט כםעט איז אםט, אין איז ער װאס יאר, אכט

 שליכ־ אין אנטײל אקטױוען קײן געגוטען ניט האט לאגװארדיא װעלכען אין םטרײק,
 אץ מאכט אלט באװעגונג ארגעטער דער פוז פרעסטיזש דער עס. סעטלען און מען

 םאטעריעלע די םארהאדלונגען, קאלעקםױוע אץ קראפט איר שטאט, דער פון לעצען
פריער. איז עם װען װי גרעםער זײנען צײט, דער דורך ארבעטער די פון געוױגםען
 לאגװארדיא םעיאר האט ,1941 םאי ביז 1934 פעברואר םון יאר, אכט די אין

 גע־ ערםאלכרײך ראטגעבער, אינדוםטריעלע זײנע םון הילף דער טיט אזן פערזענליך
 אינדוםטריען פארשידענסטע די אין םכםוכים אינדוםטריעלע װיכטיגע 81 איז חאנדעלט

ארבעטער. טוחענטער הונדערטער געװען םארוױקעלט זײנען עס זועלכע אין
 ניט איז — טרײד קלײדער פרויען אין — אינדוסטריע אײגענער אונזער אין

 טיט געסטראשעט האט װאם סכםוך אדער םטרײק װיכטינער אײן קײז געװעז
שך םטרײק א  האבען ניט זאל ער זואם אדםיניםטראציע, לאגװארדיא׳ם פון איךם

 אוטפארטײאישער אלם אלײן האנדלענדיג האל, םיטי אץ םעטעלםענט א צו געכראכט
עדות. אלם אפםאך דעם אונטערשרײכענדיג און םארטיטלער
 אין שכירות ױניאן און ארבעט ױניאן ערםוטיגט אויך האט לאגװארדיא טעיאר
 אנגע־ ער האט דעם אין קאנטראקטען. שטאטישע אױף און אנשטאלטען שםאטישע

 און פארהאנדלוננען קאלעקטױוע ערםוטיגען פון פאליםי שטענדיגע זײן חאלטען
 די פארבעסערען און ארכעטםגעבער די םיט ארבעטער די םון קראםט די אױםגלײכען
צדדים. צוױי די צװישען באציהונגען

אז זיכער, דעריבער זײנען סיר
 ארגאניזירטער יעדער אינטערנעשאנאל, דער פון מיטגליד יעדער
 דער פאר שטימען נאװעמבעו/ פערטען דעם דינםטאנ, װעט ארבעטער

 פון מעיאר אלם לאגװארדיא ה. פיארעלא מעיאר פון װידערערװײלונג
 פארטײ ״לײבאר אמעריקאן דער פון קאנדידאטען אלע פאר און יארק נױ

 פולשטענדיגע און לאיאלע געבען צו פארפליכטעט זיד האבעו וואם
אויםגערעכנט. דא זיינען װאם אדמיניםטראציע לאנווארדיא דער שטיצע

:פאר שטימט
לאגווארדיא ה. פיארעלא

מעיאר אלס

מארים נױבאלד
קאונסיל סיטי םון פרעזידענט אלם

מעקגאלדריק ד. דזשאזעף
לןאנטדאלער סיטי אלס

:כאראוס םארשידענע די אץ קאנדידאטען סאלגענדע די פאד אץ
מאנהעטען: אין

 קאורס םופרים אלס דזשוניאר העבט םי. װיליאט און גאלל סע״מיועל
 פרענק פרעזידענט; בארא אלם נײטהען דזש. עדגאר ריכטער;

 אלס לעװים פ. ראבערט ;אטוירני דיסטריקט אלס האגאן ם.
רעגיסטראר. אלס װעידליק ם. קעטערין און שעריף

:ברוקלין אין
 האסקןול ה. ראבערט ; םרעזידענט בארא אלס טראי דזש. מעטהױ

ח את קאמאגא ענקפר ;סאראגציט אלס ענ  tfo כרעגער אםיזשב
דזשאדזשעם. סיםי

בראנקם: אין
 און נאלל סעםױעל פרעזידענט; בארא אלס לױױי מ. םעטהױ
 קאורס; סופרים פון ריכםער פאר דזשוניאר העכט םי. װיליאם

 ריכטער; קאורט סיםי אלם כראװין הײםאן און סטײן דזשײק#ב
 אלס הי־ללי דזש• דזשעראם און שעריף אלם מארטינא מארםעל

׳ אטויתי, דיסטריקט
:קװינם אין

פרעזידענם. בארא אלס דאםעלי דזשאזן^ א•
םאר שטימען דארסען סטײט אפ אץ יארק נױ גאנץ אץ גירגןןר

נטראלערטא טמײט אלס א־ליערי װ. חשאזעױ
 צעםעל אויםן קאונסילמען די פאר באלאם פאםירענעם אײפן שטימט

 קעט־ איז נוםער א אדיינשוײיבען דודך פארטײ איבאר אמעריקאן דער םון
 קרײץ. קיק גיט מאכט קאנדידאם• סץ נאםעז נעבעז םעל
סאד שםימט מאנהעטעז אץ

ראזענכערנ• דזשײקאב און קאונטם ם. דזשארדזש
פאר שםימט כראנקס די אין

רובינםםיץ. טשארלם קלײן, זױיל געטרוד נינפא, םאלװאטארע
פאר שטיםט כרוקלץ אץ

 פ. לואים םאםעא, דע ט. סאלװאםארע ארםםטראננ, ר. ענדרױ
גאלדבערג.

 פאר שטימט רןװינס אץ
חערםאן• ד. םאול
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 יעדע אז אנגענומען, איז עס נביאות, גוטע א
ן ״ ״ י האט דערשיינונג יעדע פאםירונג, ײ

°* װי־ דער אין אמת, אורזאך. אן ח
 לעצ־ די עס מען האם סענשאםט געװאךען ים1מי|

באשטריי־ אנגעםאגגעז יארעז טע
 אז כאשטריטען, שםארק גאנץ סך א םון װערט עם םען.
 דער־ יעדע אז נאםור, דער אין געזעץ א םאראן איז עס

 האנדעלט דא אבער אורזאך. אז האבען מוז שיינונג
 ווע־ גאר םעאױיע. וױסענשאסםלעכער א װעגען ניט זיך
 םאג־םעג־ זײער אין טראכםען מענשען אזוי װי דעם גען

 אן. שםארק זײ רירם עפעם ווען בםרם לעבען, לעכען
 קלאוקמאכער די ביי קלאוקם ענין דער װי למשל, אט,
 וועם קלאוקמאבער א דרעםמאכער. די ביי דרעסעם און

 די םארוואם דעם וועגען טראכטען שטארק נים אפשר
 שטארק װעט ער אבער זון, דער ארום זיך דרייט ערד

 בײ ארבעטם־םעזאן ־דעי פארוואס םדע װעגעז ראכטעןס
 זאל ער אגשטאט אז קורצעה אזא איזעעװעז קלאוקס

 אמאליקע איך ײי טהענקסגיװיגגס־דעי ביז אנהאלםען
 נים אסילו שע«ער םך א אין יאר דאם ער האט יארען

 גע־ אלגעמײו אין איז עם לייבאר־דעי. ביז דערגױיכט
 אנגע־ זיך האט ער םעזאן. קלאוק קאיריזנער א ווען

י געגעבעז האט אמ אלעמאל וױ םריער /ייאנגען  קלאוק־ י
 אינ־ נאד ארבעם׳ סך א אױף האםנונגען גוטע מאכער
 אינ־ שוין איבערגעריםען. םלמים זיד ער האט םיטען
 ארומ־ קלאוקמאכער םד א זיינען אויגוסט םיםען

 באװיזען וױדער זיך האם שפעטער ליידיג. געגאנגען
 אנגעהאלםען. לאנג ניט האט עס אבער ארבעט, אביסעל

ערגער. נאך געווען עם איז דרעםעם ביי
 ניט נײעס קײן עם איז יארען לעצטע די אין נו,

 שלעכ־ א האבען צו דרעסמאבער און קלאוקמאכער די פאר
 עס אז דערווארם, זיד האם אבער מאל דאם סעזאן. סען
 אוחאכען אלע געדוען זיינען עם סעזאן. גוטער א זיץ זאל
 אדבע־ צאל גרױםע א דין. עס ױעט ער אז גלויבען, *ו

 ארומגעגאנגען םריער זיינען וואם לאנד, איבעדן סער
 באוואםנונגם די אין ארבעם געקראגעז האבען לײדיג,

 האבען זײ םץ טייל גרויםער גאנץ א און אינדוסטריעס
 איז עם אז הייםט, עם םארדינען. גוט אנגעםאנגען
 מענשען, צאל די געווארען פארגרעםערם באדייסענד

 די אח יתיאז קלאוקמאכער די קויםען. קענען װאס
 אז דערפאר, געזארגט אייד האבעז ױניאז דרעסמאכער

 םאר פרײז העכערען א קריגען זאלען מיםגלידער זײערע
 לעבענם־ אויף פרימען די ײאס דעם צוליב ארבעם׳ דיער

 אײנגעפירם אויך האבען די געשטיגען• זײנען מיטלעז
 איז װאם אינדוםטריע, דער אין קאנטראל שטארקערע א

 דעריבער האבען אלע שעפער. טאח אװ אוט די צו שײד
 אזוי סעזאן. גוטער א זײן װעט עם אז געזאגם, גביאות
 טרײד די מאנופעקטשורערס, די געזאגט נביאות האבעז

 גוםע ױניאן. דער פון םידער י־י אױך אץ *ײםונגען
 האט גראד און גלויבעז• מאל אלע זיד וױלם נביאות

 געזאגם האט מען װאס גביאות גוםע די אז געטראפען׳ עס
 געװארץ. טקױם זײנען סעזאן םרילינג דעם וועגען פריער

 בײ םעזאן גוטער אויסגעצײכענםער אן גערוען איז עם
 ניט לאמ שױן האבען קלאוקמאכער די װאם קלאוקס,
 גוטער א געװען אױך אלגעמײן אין איז עם און געהאם׳
דרעםעס. בײ סעזאן

 ײד אורזאכעז אלע געהאם האט «ען גוט׳ אח קײ־ז
 דעריבער אמ עם און םעזאז גוםען א אויף דיכםעז ײ

 זײנען האסנונגען די װען אנטוישונג, גרױסע א געװעז
 T אז גאםירלעד, איז עם געװארעז• פארוױרקליכט ניס
 געװעז איז װאס.עס פרעגען און װאתדעחװ זיד זאל חז־

י ד

אורזאד, אײן גים געװעז איז עס אז ענטפערט, םעז
 hasmm MM *11■ I-------..t ---MNU asau ■asm —- ■■ oy מיר אורזאכעץ. עטלעכע געווען זײגען x״o

 די און קלאוקמאכער די אויב שםארק׳ גאנץ אבער לען
 וועלען די ווען לייכםער׳ םילען זיך וועלען דרעסמאכער

 םארוואם אורזאכען אייניגע געווען זיינען עם אז וױסען,
שלעכםער. אזא געווען איז סעזאן װינטער דער

 צו אורזאכען אלע םירען וױרקלעכקייט דער אין
 און קלאוקס וױיניג געקויםם האם עולם דער אז דעם,

 געווען וואלם געקויםט, עולם דער וואלם דרעםעס. וױיניג
ארבעט.

 מען געקויפט? נים עולם דער האט םארוואס גאר
מער. איצט םארדינט עולם דער אז דאך, זאגט

 דער אז אמת, טאקע איז עם אז ענטםער, דער איז
 קױף־קראפט זײן אבער םריער, וױ מער סארדינט עולם

 םארגרע־ דינע דורך געווארען גרעםער גים דאך איז
 געװארען אלץ נעמלעד איז עם םארדינסטען. םערטע
 פארגרע־ די אויף עםט יקרות דער און טייער בראנד

^»אדד דמעמע מ ?  אוז קטאולק סאק; niyyi א» ן.י
 םארא־ װי טייערער סך א יאר דעם זײנען די דרעםעם.

 אק אײנגעטײלם אלץ נאך זײנען מענשעז די און יארען.
 נים עם םאבם רײכע די סאר ארימע. אין אמ רײכע
 קענען זײ םײערער. אלץ געווארען איז עם אז אוים,

 איז חמ־יבער טײער. זײער איז עם ווען אסילו קויםען
 געווען םעזאן וױנםער שלעכטען דעם אין אםשר טאקע

 די אבער קלײדער. גראד בעםערעז דעם בײ ארגעם
 ארימע אין אח רײכע אין מעגשען די סמ אײנםײלונג

 ארימע און ווײניק פאראן זײנען רײכע אז אזא, גראד איז
 די אז דעריבער, איז עיקר דער סך. א םאראן זײנען

 פאלקם־ גרויםע זײ ױען קויםען• קענען זאלעז ארימע
 פאראן איז קויםען צו װאם מיט גענוג האבען מאסען

ארבעט.
קא־ דעם סון חשבח א געווארען געמאכט איז עם

 םון הכנםה די אז וואשינגטאן, אין דעםארטמענט מערץ
 סען וױ הכנםד״ גאציאנאלע די פאלק, אהעריקאנער דעם

 דא־ ביליאן 92 ארום זײן יאר דעם אין וועט עם, רופט
 פארא־ וױ «ער דאלאר ביליאן 17 מיט איז דאם לאר.

 איז װי מער חזלאר ביליאז 10 מיט אםילו אוץ יארען
 פראםפע־ אומםא^געםלעכעז גאלדענעם, בארימםען דעם
 אינט דאד מיר האבן אזוי אויב נאר .1929 םון יאר ריםי

 טא פראםפעריםי, גרויסע גװאלדיגע א אמעריקע אין
 דק עם קען ? װײניג אזױ איר פילט מען אז עם, קומם װי

 קלאוק־ זאלעז פראםפעריםי גרױםער א אין אז אלץ, גאר
 עם אמ ארבעם? אז ארומגײז דרעםםאכער את מאכער

 די און קלאוקמאכער די אז אלײן, דאך זיך סארשםײט
 געווען װאלט עם אייגציגע. די ניט זײנען דרעספאכער

 װאל• לאנד אין ארבעטער אלע םח ווען עװלה, גרױםע א
 אמ קלאוקמאכער די בלױז געווארען אויםגעקליבען טען

 דער אין ארבעט. אן ארומצוגײן אויף דרעסמאכער די
 פיבף אלץ נאך םאראן אמעריקע אין זײגען אבער אמת

ארבעם. אן ארום גײעז װאם ארבעםער, מיליאן
 דער םיז חשביז דעם בײ טאקע װערם עס נאר
 דאם וואם דאלאה ביליאן 92 די םון הכנםח גרויםער

 געמאכט אױך האבען. יאר דאם וועט םאלק אמעריקאנער
 לעבענם־מיםלדז אױף פרײזען העכערע די םון חשבח א

 מײזט עם און לעבענם־באדערסענישעז אנדערע אױף אמ
 די אױף עםעז פרײזעז געהעכערםע די אז ארויס׳ דך

 אז זאגעז׳ צו םײנט דאם םארדינסטען. פארגרעסערםע
 גרעםער ניט איז פארדינער די םח קױף־קראםט די

געװארען•
ארבע־ די אז באמערקען, אױך דערבײ דארף םעז

 זײז «ו זיד באמיעז מער, איצם פארדינען װאם טער,
 אר־ די אםילו פארדינםםען. זײערע סים שיארעװדיג

 חשאבם דיעחנ אױף זיכער זיד פילעז װאס בעםער,
 דער װעגען זארג מים פול דינעז «ײם, געוױםער א פאר

וואם פראםפעריםי, םלחםה א איז עס צוקונפם. גאענםער

 מורא די שטענדיג שטיים עס און איצט, האבען מיר
 וועם םלחמה דער םון סוף דעם מיט אז אויגען, די פאר
 פראםפע־ איצטיגער דער סון סוף דער קומעז אויך
 קריזים עקאנאםישער נייער א קומען קען עם און ריםי
ארבעםסלאזיגקייט. גרויסער א מיט

 גע־ םילען זיד קאנגרעם דער וועט ענדלעך נאר
 פון קאנטראל וועגען געזעץ א אגצונעמען צוואונגען

 ווערען. םטאביליזירם מער וועם לעבען דאס און םריתען
 קענען די װי וױםען וױיניגער אדער מער וועלען מענשען

 קענען זײ וױפיל אמ סארדינםםעז דיערע מים אויסקומען
 ביס־ אויך זיד װעלען עם אויםצוגעבען. דערלױבען זיך

 װעלכע אין אינדוסטריען, די אױסרעגולירען לעכװײז
 גרויסע אזא םארגעקוםען באוואםנונג דער צוליב איז, עם

 םאראן איז מאנכע אין איבערםאשונג. און ענדערונג
 םך א ניםא. גאר איז אנדערע די אין אח ארבעט צופיל

 ײ3 ס,מרײד נײע צו צופאסעו זיד דארפעז ארבצטער
 אינדוםם־ סך א און ארבעם. קריגען קענען זײ װעלכע
 אונטער־ דיערע ענדערען דארםעז אמםערנעמער ריעלע

 גרױםער גאנץ א אין אױך נאך דארף עס נעמונגעז•
 רוי־מאםע־ סח פארטײלונג די װערען רעגולירם מאם

 עס און אוגםעתעמונגען אינחםםריעלע די אין ריאלען
 בילכערקײם n װערען םעסטגעשטעלם מער דארף

 אין אינדוםטריעס. םארשידענע די םון (פראיאריטי)
פלאנםער. גרױםער א נאד הערשט פרט דעם

 די װעם װערען געטאן װעם אלץ דאם ײען אמ
 לאנד איבערן סארםײלען גלײכמעסיג זיך פראםפעריטי

 די און קלאוקמאבער די אויך אז האפען, לאמיר אמ
חלק. זײער קריגען וועלען דרעסטאכער

דער פת קאנװענשאן די סאגװעגשאן די
דעטראים אין $ג אי. סי. א ^ ים דטר פוו

געװארעז אפגעהאלםעז איז ׳9 * ® * ° יח5
גינסםיגער• קײן ניט אין

 צײם זעלביגער דער אין גראד האט לואים דזשאן צײם.
 אח מאינם קעפםימ די אין סטרײק דץ ארױםגערוטען

 זיד׳ צי אויםמערקזאמקײט מער סך א געצויגעז האם ער
דעטראיט. אין 41 אי. םי• דער פמ קאנווענשאז די װי

 עס האט לואים חשאן אױב זאגען «ו שװער איז עם
 אתיסגעקומען אזױ איז עס אדער געםאן, אומישנע
 םאראן איז עס אז גיט, צוױיסעל קײן איז עם *ופעליג.

 אױםגע־ האם לואיס אז גלויבן. צו גרונט שטארקער א
 זײן זאל מאינם קעפםיװ ךי אין סטרײק דין אז מארקירט,

 דער פון קאנװענשאן די װאם צײם זעלביגער דער אין
 אױםמערק־ גאטנע די אז דעם, צוליב אײנסאך א. אי. םי.

 צו געװענדעט זײן זאל קאנווענשאן דער פון זאמקײט
 געױארעז איז װאס לואיס, חשאן גרויםען דעם «ו אים,
 ערשםע די אין און אפעריקע. םיז שםורעם־צענטער דער
 גע־ אזוי אויד טאקע דאס אמ קאנװענשאז דער םמ טעג
 און דעטראים אין געזעןיסן זײנען דעלעגאםען די װען.

 װאשינגמאן׳ צו געװענדעט געװען דינען אױגען זײערע
 געשםו־ םטרײק זײן םיט האט לואיס חשאן װאו דארםען

 דעלע־ די צו שײך איז עם װאם נאר אמעריקע. רעםם
 קאנ־ מער געמעגם זיך ביסלעכװײז די האבען גאםען

 אין ארײנםאז זיך און קאנזוענשאן דער אויף צענםרירעז
 איז אבער עםענםלעכקײם אסעריקאנער די ארבעם.

 סטרײק לואים׳עם חשאן םים םארנומען מער םך א געװען
41 אי• סי• דער פון קאנװענשאז דער מיט וױ

 האט ער אז לואיס׳ן, זײן חושד קען מען אויב נאר
 םארקומען זאל ער אז אויםגעמארקירם, םםרײק זײן
 חװ־ «ן קאנװענשאז דער פין צײט זעלביגער דער איז
 קאנװענ־ דער פון אױטסערקזאמקײם די כדי א״ אי. םי.

 אים אבער םען דאח׳ אים, צו געװענדעם זײן זאל שאן
זאגם פען וױ בז־עזד געהאם חאט עד אז זײן, חושד ניט


