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נאװעםבער םן4 דעם שטימטאץױװאלען-דינםטאג
 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־׳■׳
ײן צו בעדוארען ;ירװײלט איז לאגװארדיא ה. פיארעלא םעיאר ען ז טינ צ  אמט אי

 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.
שאנס. פון קללה דער פון ױניאנס די באפרײט האט וועלכער שאנק א״נדז
ט די דורך־ שאפען ער האט סיט^־זא.^ אין איז לאנװארדיא װאס יאר, אי  זיך פאר בא

 בא־ פון פאזע יעדער אין דערנרײכונגען קאנסטרוקטױוע פון רעקארד זעלטענעם א
שען ציהונכען  אר־ סבסוכיט, פארטיטלען אין ארבעטםכעבער, און ארבעטער צװי

ש״ שך אין סטרײקם. אויסםײדען און צדדים די צוזאטענברענגען כיטראז  די פון כ
ט כםעט איז אםט, אין איז ער װאס יאר, אכט  אדער םנסוך ארבעטער אײן קײן געװען ני

ט האט לאגװארדיא װעלכען אין םטרײק, ױוען קײן געגוטען ני  שליכ־ אין אנטײל אקט
ש דער עס. סעטלען און מען װעגונג ארגעטער דער פוז פרעסטיז  אץ מאכט אלט בא

 םאטעריעלע די םארהאדלונגען, קאלעקםױוע אץ קראפט איר שטאט, דער פון לעצען
ײנען צײט, דער דורך ארבעטער די פון געוױגםען פריער. איז עם װען װי גרעםער ז
 לאגװארדיא םעיאר האט ,1941 םאי ביז 1934 פעברואר םון יאר, אכט די אין

ט אזן פערזענליך ײנע םון הילף דער טי  גע־ ערםאלכרײך ראטגעבער, אינדוםטריעלע ז
שידענסטע די אין םכםוכים אינדוםטריעלע װיכטיגע 81 איז חאנדעלט םטריען פאר  אינדו

ײנען עס זועלכע אין טער הונדערטער געװען םארוױקעלט ז חענ ארבעטער. טו
ט איז — טרײד קלײדער פרויען אין — אינדוסטריע אײגענער אונזער אין  ני
שעט האט װאם סכםוך אדער םטרײק װיכטינער אײן קײז געװעז ט געסטרא  טי

ך םטרײק א ש ם ך ם פון אי ט זאל ער זואם אדםיניםטראציע, לאגװארדיא׳  האבען ני
שער אלם אלײן האנדלענדיג האל, םיטי אץ םעטעלםענט א צו געכראכט  אוטפארטײאי

שרײכענדיג און םארטיטלער ת. אלם אפםאך דעם אונטער עדו
אן ערםוטיגט אויך האט לאגװארדיא טעיאר אן און ארבעט ױני ת ױני רו  אין שכי
שע שטאלטען שםאטי שע אױף און אנ אט דעם אין קאנטראקטען. שטאטי  אנגע־ ער ה

 און פארהאנדלוננען קאלעקטױוע ערםוטיגען פון פאליםי שטענדיגע זײן חאלטען
ט ארבעטער די םון קראםט די אױםגלײכען  די פארבעסערען און ארכעטםגעבער די םי
ױי די צװישען באציהונגען צדדים. צו

ײנען סיר אז זיכער, דעריבער ז

 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

ץ קאנדידאטען סאלגענדע די פאד אץ שידענע די א :כאראוס םאר

מאנהעטען: אין
שוניאר העבט םי. װיליאט און גאלל סע״מיועל  קאורס םופרים אלס דז
ײטהען דזש. עדגאר ריכטער;  פרענק פרעזידענט; בארא אלם נ

אן ם.  אלס לעװים פ. ראבערט ;אטוירני דיסטריקט אלס האג
רעגיסטראר. אלס װעידליק ם. קעטערין און שעריף

:ברוקלין אין
ױ  האסקןול ה. ראבערט ; םרעזידענט בארא אלס טראי דזש. מעטה

ח את קאמאגא ענקפר ;סאראגציט אלס ענ םיזשב  tfo כרעגער א
דזשאדזשעם. סיםי

בראנקם: אין
 און נאלל סעםױעל פרעזידענט; בארא אלס לױױי מ. םעטהױ
שוניאר העכט םי. װיליאם  קאורס; סופרים פון ריכםער פאר דז

 ריכטער; קאורט סיםי אלם כראװין הײםאן און סטײן דזשײק#ב
 אלס הי־ללי דזש• דזשעראם און שעריף אלם מארטינא מארםעל

׳ אטויתי, דיסטריקט
:קװינם אין

שאזן^ א• פרעזידענם. בארא אלס דאםעלי דז
ץ גירגןןר ױ גאנץ א ײט אפ אץ יארק נ מען דארסען סט םאר שטי

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
העטעז אץ מט מאנ סאד שםי

ש שײקאב און קאונטם ם. דזשארדז ראזענכערנ• דז
מט כראנקס די אין םי פאר ש

ױיל געטרוד נינפא, םאלװאטארע רובינםםיץ. טשארלם קלײן, ז
םט כרוקלץ אץ פאר שטי

 פ. לואים םאםעא, דע ט. סאלװאםארע ארםםטראננ, ר. ענדרױ
גאלדבערג.

ץ מט רןװינס א  פאר שטי
חערםאן• ד. םאול
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 יעדע אז אנגענומען, איז עס נביאות, גוטע א
האט דערשיינונג יעדע פאםירונג, ײין ״ ״

°* 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

 קלאוק־ יי געגעבעז האט אמ אלעמאל וױ םריער /ייאנגען
 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־

די
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 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

 אוז קטאולק סאק; niyyi א» ן.י?מ^»אדד דמעמע
 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
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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
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 םארשטעלוננ די ״גגב׳ענען צן אמעוײקאניש. אויף עם

 אמצ־ פון אויגען די אנשטאם אז הייסם, עם זיך״, פאר
 זאלעז קאגװענשאן דער צו געווענדעם זיין זאלען ריקע

 זייער געווען איז לואים נײן, אים. צו געװענדעט זיין זיי
 וױי־ קאנווענשאן, דער אין פאראינםערעסירט שטארק

 האם ער װען געעפענם■ זיך האט זי אײדער ניגםםענס
 גע־ זיינען אקציעס זײנע נידעריג װי געוואוסט נים נאך

דעלעגאםען. די צדוישען פאלעז
גע־ שלום האט לואים אז גלויבען, נים קען קײנער

 םי• דער פון פירער דער אז געדאנק, דעם מיט מאכט
 זיסע סך א געהאט האט לואיס ער. ניט זײן װעט א. אי.

 געגרינדעט האט ער װאם א״ אי. סי. דער װעגען טרוימען
 ראכט ליב האט לואיס פינאנםירט. האט ער וועלכע און
 דעד אין מאכט. זיין װייזען צו ליב באזונדערם האם און
 עם מאכט. גרויסע גװאלדיגע א איצם ליגם א. אי. םי.

 ‘ז• װאס מיטגלידער, מיליאן פינף די בלויז ניט זײנען
 זײנעז מיטגלידעד מ־יליאן פינף די װאם נאר פארמאגט.

 דער אין לאנד. פון אינדוסטריען װיכטיגסטע די פון
 אינדוסםריען. בא־ואפנונגם די עם זײנען צײט איצטיגער

 א לואים האט מאכט צו לוםט גרויםער זײן מיט און
 האט לואיס זיך. אין גלויבען אומבאשרדנקטען גרויםען׳

 מיט־ די אז געדאנק, דעם זיך צו צולאזען געקענט ניט
 זיין צו אויפגעהערט האבען א. אי. סי. דער פון גלידער

 קאנװענשאן דער נאך איצט אים. פאר באגײסםערם
בעסער. אביסעל אפשר ער וױים

 אומשםענדען די דין, נים זאל זאך די װי אבער
 סי. דער פון קאנװענשאן די אז אזעלכע, געווען זייגען

 אויפמערקזאמקײט וױיניגער סך א געקראגעז האט א. אי.
פארדינט. עס האט זי װי

געוואקםען• ריזיג יאר לעצםען אין איז א. אי. םי. די
 האט מען וואם פעםטונגען, אזעלכע איעגענומען האט זי

איז עם געלינגען. איר ױעט דאם אז געגלויבם. קוים
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 סי. דער צו באציען זיד זאל מען וױ נים אונטערשיד
o דורך ווערען אבער פאקםען די א״ אי. p געעי־ נים 

o ip. געווא־ איז א. אי. םי. די אז צוגעבען, מוז יעדער 
 ארבעםער אמעריקאנער דער אין מאכט ריזיגע א רעז

 דעם אין םאקטאר וױכםיגער א זײער און באוועגונג
 דעריבער איז עם אמעריקע. םח לעבען עקאנאמישען

 אם סון קאנווענשאן די וואם פארדרוס׳ גרױםער א
 וױ גום אזוי האט ארגאניזאציע ארבעטער גרױםער דער
 םאראיײ װידער םיז פראגע די פארשוױגען גאנצעז אין

 פאר־ א אסעריקע. פון באוועגונג ארבעטער די ניגען
 װי ארבעםער, ארגאניזירםע מיליאן 10 םון אײניגונג

 זאלען עם װען םאל, דער איצם זייז געקענט האט דאם
 וואלם ל. אװ פ. א. די און א• אי• םי• די םאראייניגען זיד
 איז וואם ארבעטער־מאכט, אזא פארגעשםעלם זיד מיט

אפצושאצען• שװער
פרא־ פאראייניגובגם די םארשוױיגען דאם אויב נאר

םון זײם דעביט דער אויף װערען געשטעלט דארף גע

 איר אויף אבער זי האם קאנווענשאן, א. אי. םי. דער
 וואס אונטערשםיצונג, םולשטענדיגע די זיים קרעדיט

 פאליםיק אױםלענדישער דער פאר פארשפראכען האט זי
 םרא־ באוואפנונגם זיין פאר און רוזװעלם פרעזידענט פון

איר, קוםם קרעדיט גרויסער צוױיםער א און גראם.

גערעכםעידט ־►
t געזאגם דארף צוערשם p p, געזעץ־ אלע די אז 

o םםרײק דאס באשרענקען װעגען פארשלאגען o p םון 
 זײנןיז װאס קרײזעז׳ אזעלבע פון קומעז ארבעטער די

 ארגאניזירםער דער צו פרײנטלעך געווען נים קײנמאל
די אז באםערקען׳ צו ווערם איז עם ארבעטערשאפט.

1941 דעצעמ.,

איינצופירען שםארק אזוי זיך מיהען וואם קאנגרעםלײט עס איינפלוס. לואים׳עם םון באפדיים זיך האט זי וואט
 קאנווענשאן געגנערישע לואים א בלויז נים געװען איז
 די לואים־פיינםליכע. א מאם גרויםער א צו ביז נאר

 האט דאם און געפילם שםארק עם האבען מענשעז לואיס
 וױרקען פרובירט האבען די אז געוײיצט, שטארק אזוי זײ

 דיערע פון כח דעם מים דעלעגאטען געגנערישע די אויף
 ארגו־ איבערצייגענדע פון כח דעם מיט אנשטאם הענט

 פײנט־ די אפגעשלאגען נים אבער האם דאם מענטען.
 ארויפגעשלאגען זיי נאר לואים׳ז, געגעז געפילען ליכע

העבער.
 פאראויסצוזאגען אויפגאבע אונזער ניט דא איז עם

 פץ קאנװענשאן די װי נאכדעם טאן װעט לואים וואס
 אים. צו אומפריינםלעך אזוי געװען איז א. אי. םי. זיץ

 פאר פאראױסזאגען. נים קײנער קען וועגען לואיס׳עם
 װיכ* דעם פארצײכענען צו װיכםיג בלויז דא איז אונז

 אמעריקאנער דער פון געשיכםע דער אין פאקם םיגסטעז
 איר אויף האט• א. אי. סי. די אז באװעגונג. ארבעטער

 בא־ איר פון באפרייט זיך דעטראיט אין קאנווענשאן
שעפער.

 אטאהעם די
 אדגאניזירטער אויה

ארבעט
 דער םון טעםיגקײט און אנםװיקלונג וױיטערדיגער דער

באוועגונג. טרײד־ױניאן
 ארבעטער־געזעצ־ םייגמלעכער א סאר באוועגונג די
 אױםרײד, גוםען דעם מים אנגעפאנגען זיך האט געבונג

 רוז־ ■רעזידענם שםערען םםדײקם ארבעטער די אז
 גע־ דעריבער איז עם באדואםנונגם־םראגראם. וועלם׳ם

 אעעמען זאל קאנגרעם דער אז פאדערונג, די קומען
 צו ארבעםער די םון רעכם דאם רעגולירען צו געזעץ א

 די אין און‘באװאםנוגגס־אינדוםטריעז די אין סםרײקען
 דאם םארבונדען. זײ מיט זײנען װעלכע אינדוסטריעז,

 פמ אויםנאם דער מים אינדוםטריען, מײםטע די מײנם
 זײנען אינדוםםריעז אנדערע מייםםע די וױיל איעיגע.
 באװאפ־ די םיט פארבונדען אונדירעקט אדער דירעקט

 דער װאקםם עסען דעם מים און נוגם־איגדוסטריען.
 װעגען רײדען אנגעםאנגען מעז האט שפעםער אפעםים.
 די איבער קאנטראל א איינםירען זאלעז װאם געזעצען,
שטימונג די הוצאות. זײערע אױף באזונדערם ױניאנם,

סאר־ םםרײקס די וואם דערפאר, געזעצעז אגםי־םםרײק
באזואפנונגם־אינדוסם־ די פון פראדוקציע די קלענערעז

 אמעריקאנער די אז njn געגען געשטימם האבען ריען,
 צו אמוניציע און װאפעז פירען זאלען האנדעלס־שיפען

 אױך און היםלער׳ן מיט מלחמה פירעז וואם לענדער די
 זאלען האנדעלס־שיפען אמעריקאנער די אז דעם. געגען

 אם אויב :דעריבער זיך פרעגט עם ווערען. באוואפענט
 אזױ זיינעז קאנגרעסלייט פאטריאםישע כלומרשם די

זײע־ מיט וואם ארבעםער, די אויף אויפגערעגט שםארק
 וואפען םץ פראדוקציע די די פארקלענערען םםרייקס רע
 שטימען געקעגט זיי האבען אזוי װי טא אמוניציע, און

 אמוניציע און וראפען פראדוצירטע די אז דעם, געגען
 רוםלאגד צו איז ענגלאנד צו װערען צוגעשטעלם זאלען

 טץ « פאר וואם ? שיפעז באוואפענםע אמעריקאנער אין
 םער םראדוצירען וועלעז ארבעםער די ווען זיין וועם

 קעמפען וואס לענדער די אז אמוניציע, מער און װאפען
קריגען? ניט עם וועלען היטלער׳ן געגען

קאנגרעם־ פאםריאםישע כלומרשטדיגע די אם ווען
ארגאנידר־ צו פיינםשאפם זײער פארדעקעז וואם לייט,
גע* ױאלםען מאגטעל, פאטריאטישעז א מים ארבעט טער
ארבעטער־גע־ די וואלם קאנגרעס אין וועג זייער האט

, >lt , ״ ,w קיליחש׳עס אין װי אויםגעזען אמעריקע אין זעצגעבונג 
reosisi זײז רוזוועלט פרעױדענט דאנקען דארף מעץ צייטען. וועלרע געזעצדן 

״פאטריאטישע״ דערמאנטע די אט וואם אדמינים^אציע רפא שע^עד דמ קענעז
 אוז רתװעלם דעה. גרויםע קײז ניט האבען קאגגרעםלייט

 צוריקגעהאלםען איצט ביז האבען אדמיניםםראציע זײן
 װאם געזעץ־םראיעקםעז אױפנעמען םון קאנגרעם דעם

 געצילם זײנעז די אז באםראכםען, וועלעז ארבעםער די
אר־ ארגאניזירםע די אבער אינטערעםען. זײערע נעגען

גע־ א וױיל װאך, דער אויף שםײן דארף בעטערשאפם
קאפי־ אײנםלוםרײכע םון דתק דער עקזיםםירט• םאר

 ארבע אמעריקאנער די
 גע דאם פאר שםייען םער
זאל קאנגרעס דער אז פאר,

 עס אז געגלױבט, ניט קיינסאל האב יך
 וואם קאמוניסםען, די געווען זענעז

 אלע די ארויסגערוםען עם האבעז
 באוואפענונג די אין םטוײיקס גרויםע

 חדשים עםלעכע מיט אינדוםםריעם
באפא־ איז היםלער (איידער צוריק

רוסלאנד). םאוועט לען
 דעמאלט זענען קאמוניסםען די אז אמת, איז עם

 צו געקענט׳ האבען זיי וואם אלץ. םאז צו גרײם נעווען
 ענגלאנד פון מלחמה״ ״אימפעריאליםםישע די מטערען

 האבען זיי אבער איר, גיט אמעריקע וואם הילף די און
געוואלט. האבען זיי וואם םאן, צו געהאט ניט כח קײן

 גרויס דיער זייז געדארםט וואלטען קאמוניםםען די
 אויף איינפלום שטארקען א דיער האבען אי־ז צאל אין
 ארױם־ קענען זאלעז זיי אז ארבעםער, אמעריקאנער די

 אוץ אינדוסטריען גרױסע די אין םםרייקם אזויםיל רופען
 האב איך לאנד. גאנצען איבער׳ן ערםער אזױפיל אין

 גרוים איז צאל זײער אז געגלויבט, נים מאל קייז אבער
 איז אײנםלום זײער אז געגלױבם. נים אויך האב איך און

ױ אין אז געוואוםם, האב איך שטארק.  די קעגען יארק נ
 גארדען׳ סקװער םעדיסאז דעם אנסילעז קאמוניםטען

 דעם פאר אז געװאוםט, דערבײ אױך האב איך אבער
ג פאר א בלױז גויםיג זענען צװעק לי ד ענ  איך םויזענד. /
 אדער ױניאנם קלײנע מאנכע אין אז געוואוםם, אױך האב

 ארגאני־ גוט פנין א וואו ארגאניזאציעם, קליעע אגדערע
 מיטינגען, די קאנםראלירען קענעז מיםגלידער זירםע
 האב איך אבער באלעבאםים, די קאמוניםטען די דינען

 די און ױניאנס אמעריקאנער גרױםע די אז געוואוםט,
קאנ־ ניט װערען אמעריקע אין מאסען ארבעטער גרױםע i י ■r׳ ״לי־־־״״  7S׳־.v s  p7מנ״£לגי*
m n W  g ■״ גלײמז מ ־ י ענ־ ״ ק מו מ ח ם *ייי

 געמיז• איצט װערם דאם וױ טלית, פאםריאטישען א
באזונ־ גאנץ מאמעגט איצטיגען דעם אין איז עם

 באװעגונג יוניאז טרײד םאראײגיגםע א נויטיג דערם
 באזונדעוס א געהאם גרױם איצםיגער איר מים וואלט זי

 גד א בלױז איצט דאם איז לײדער אײנסלום. גרויםען
 בײיי די דארםען אבער װײניגםםענם װאונש. םער

— א. אי. םי. די און ל. אװ ם. א. די — ארגאניזאציעם
 די אפצושלאגען װאד דער יףאז טײןש צו אײניג זיין םאר־ מער נאד זיד האט געזעצען אנטי״סטרײק פאר

 אר־ אויף ►אגגרעם׳ אין זיך גרײםעז װאם אנגריםעז, םםרײק א ארויםגערופען האט לואים דזשאז ױען שםארקם,
ארבעםער. גאנידרטע מאינס. קעפםיװ די אין

(פאבעי),מזוװיגד:.־

ץ געזעםען איז דראזעל א ײג; א א ט  ש
 *װײג, גרינעם דעם אויף םענסטער סץ קוקענדיג אץ

ם ער פלעגט  אױגען חאלב־־םארםאכפהן מי
ט זין■ ארט פץ ~ שטמדען נזאן רייר m גי לאנג

ץ ױאו װי־ים, װער ק זי מןנ ע  ג
^ פרײערחײט איז עןז ױנ של מגע מרו

ץ קאן ס זי  ׳קעםט פרעםדע די געקרענקם העט אי
אד טרײער אין םארכענקם ײד האט ער אץ ץ נ  געםט, זי
ען- דארט חאט ער װאם נאחענטע די נ#ך אץ אז ארל  פ

אד *י סעלד, בדײטען און װאלד גרינעם דעם נ
אד אץ  וועלט, פרײןןר און ליכטינער גרױפער דער נ

ך חאט װאס ױ זי  םארשלאסןך.- אים םון שנעל אז
ט אץ  געיזלערט ער דמאם װײ טיםןןן א מי
ס, פון ם װאס חן מ איז אי  טאאזשיט ײ

ט  ?לאנגען רײנע אץ חילכיגע מי
o כאגעגענען p ץ אױםגאגג  זון, דקר פ

ץ זײץ און ײג א ען- לאנג לעכען א שט אנג פ ע  ג
 חון סעטע גוםע, א

ץ איז װאס סגעגאננעז, שטוכ א  ארו
o פדט האט םארפירט p קינד, ״םייץ —:רײד » פײגעלע 

שטײפט אד פאר מ ג ץ גי ױ אלי ט ו ר גו  I אטינד איז די
o ײד םאר גריײס חאפס דו p און עםען a p ׳®ײג?עז

p דאד דו כאדארפסט ^ o p] זינגען און זײן 
 !געשען p איז דיר װאם גליק פון

ת  װעןז נאך װ#ם, כענקסט! דו — און
 ,tpapir און אוםםליחעז פון ארױם קומם װאפ גאט, םײו

o איץ דp םען שטעלט קע^דעל א פאר אז p לקבען 
 — חױן*, אץ װען סאן פלי א אױם רןוםם אײף םיר
 «רױן*~) פלױט אױפץ איף סלי — כאפען םיד װיל (םען

געגען, דיר װ$רט חײליג מייץ אץ• קאן
ס אז  םי אזויםיל מי

ר קוםט n מי p p ,םלי
ש װןןלט אץי אז עי ץ ג ט און זי געפלױגען, גי

ט װען ען.״ די םאר חלןו רp ני  אויג
װיס, גאנץ דיר זןןג איד  גע
ד אז י ען א זע־אײן י עניג i פארנ p עז א  ?נייי

ץ o א p i o p ס אדן זיף םאטעױט אײנער ז — פלי ז י א ם ^  ו
ש׳ *ו פליגעלע א ײ״ t כ

מ װאם ■וך, »פעז^רעל, א «י i י p ט ליפסען פלי

ip װײפס מ ,irp נױץ ,oappano כיזט p  o p ניט 
p^  ip n o  o p  o p  i pזעל p ז זאגןך 1אי געקאנט 

o p  ip שסיל~ געשװיגען i p זיץ אץ ip itr ,געםיט 
o p  ip o p קעפעלע pך ipo ׳ייגגע«ויגען1א 

אדיגען.» סרויןןריג/ן יBsp&pn ipoopo 1 אץ

 די פאראליזירם האבען װאס סםרײקם, גרױסע די אם
o אינדוםםריעס, אמעריקאנער גתיםע p אזוי זײנעז 
באװאםנונג. דער פאר װיכטיג
o צוםרידעז- זײן געמעגט האבען קאמוניסטעז די p 

 זיך צוױשען אבער םאכם, ריזיגע אזא פאר זײ האלם מען
 װיצלען גענוג געמוזס זיך םירער קאמוניסםישע די האבען
o מענשען קלוגע די װעגעז p די אז נאריש, אזױ גלױבען 

 אזא פאר^גט אםעריקע איז באװעגוגג קאמתיסטישע
כח• רידגען

פענשען. קלוגע די אםילו שוין ווײסען איצט נאר
o קאמוניסטען, די געװען נים עןזײג עס אז p האבען 

 קאםוניכםדן די סםדײקם. גרױסע די אדױסגעדוםעז
o םאג, דעם אין האבעז p חס־ באפאלען איז היםלער 
 אים־ אז סירם ענגלאנד אז םארגעסען, אינגאנצען לאנד׳

 זײער מיט זיד האבעז די און מלחמה פזמײאליסםישע
 אריבערגע־ אימםעם גאנצען זײער מיט אמ ברעז גאנצען

 דערי־ קען קײנער ענגלאנד. פמ זײם דער אױף װארסען
 אז אמעריקע, אין קאמוניסםען די דין חושד נים בער

 באוואםנונגם די אין סםרײקס ארױסצורופען זוכעז זײ
o אינדוסםריעס, די אין אדער אינחסםריעם p האבען 

 די באװאםנוגג. דער צו שײכות איז עס װעלבע נאד
 געגען מאמענם איצםיגען דעם אין זײנען קאמוניםםען

 קלענער געײארעז נים זענעז סםרײקס די אבער ססרײקם.
*אל. »יז

 די אז טעות, דעם מאכעז נים אײד לאמיר און
i קומעז םםרײיןם סייסםע p אינח־סםריעם, די זדן o p 
i ®מ קאנטראלירס װערעז p .םאקע מעגעז םיר 4) אי. סי 
מז ליב ניט זײער א מ לואיס׳עז״ ה  װיסעז, דארף מען 1א

o זעלביגע דאס 1מע גיט אי*ט איז א• אי• םי. יד אז p 
y איז אנםאנג איז ײאיס• p p .געװען לואים איז 4 אי סי 
מעד. ניש דאם איז הײנם אבער דאסזעלביגע׳ און אײנס
 קאנװענשאן די געװיזען איבערצײגענד גאנץ האס ■דאם
1 ייו P •זױן א. אי. סי o » p o p. אין איז עס אבער 

מען פײנם וױ אדער ליכ וױ םראגע קײן ניס p *לגעמיין
 די און פאקםען. װעגעז םראגע א איז עס יס׳עז■ליא
1 אינדדסםריעם, די אין אז וױיזען, מקטעו P P  o p 

1 פמ ממסי־אלייס P לײבאר, אװ ןשאיידדעעפ אםעריקעז 
T די אין וױ סםרײקס״ מער סד א מװיען יינעז P P  o p 

i פיז מנםראלירם p .ציפעדעז׳ די לױם $ג אי. סי o p 
ט י ג » i p לעיבאר g pםון רססעגס n ro u irp• 

ײלען אז ייף o םון זזדשים פיסי ערשםע די איז אונז, p 
ז ־יי מ i פון ײניאנם די מ p ןשאײ1עד<פ אםעריקעז 
— 4 «י• סי« די »מ םטרײקס 838 געוזפען לײבאד ייי

סטרײקס. 000•
4 פון װניאנם די *ז אז, נים עם 1 P *

 דער פמ ױניאנס די װי םםרייקס, ליב םער האבעו ל. אװ
 ליב נים האבען ביידע אז גיכער׳ גלויב איך א. אי. סי•
 קיין ניט האבען זיי אז דענקען׳ זיי ווען נאר סםוײיקס, קײן

מיטעל. לעצטער זייער םטרייק דער איז אויםוועג
 הויפם־ ארגאניזירט איז ל. אװ ם• א. די װי אזוי נאר

 צאל די איז ױניאנס, פאך פון באזיס דעם אויף זעכליך
o ױניאנם, p ג א םך א האט, זיp,צאל, די װי םערע 

 ארגאניזירם איז װעלכע א. אי. סי. די פארמאגט עם וואס
o אויף p איז עם ױניאנס. אינדוסטריעלע םון באזיס 

 ױניאנם די וואס סםרייקם, צאל די אז גאטירלעך׳ דעריבער
i פון p .גרע־ א זיין זאל גערוםען האבען ל. אוו פ. א 

סערע•
 קאמף דער אז אבער, איז שורה אונםערשטע די
 גלייך גאנץ געפירט ווערט ארביים און קאםיטאל צװישען

 אותױת די נאמען דיער אין האבען ױניאנם די אויג
 קלאסען־ רופען עס מען מעג א. אי. סי. אדער ל. אװ פ. א.

i ניט׳ 1אדע קאמף p איז 1אבע פאקט i p .זעלביגער
ת וואו־ם א i םון אחיםגעהן אמאל מעג נאמען א 1א p 

o איצט מאנכע בײ איז שםעה1םא איד וױ און מאדע p 
o i p ס ״קלאםעז־קאמף״ תי i סון א p ^ א  אין 1אבע ם

o תוך ip a y ט. עס תי א i ג p קאפיםאל צװישען קאמף 
o םים אן גײם או־בעם און p עס זאל גנען נאמען א 1פא 
i און ופעז׳1 נים p םיםלען די םת איינע איז סטוײיק 
קאמף• אין

o אט האבצז 1ע־כ?ט1א די p אמףק פיז מיטדל — 
o p ט — םםתיק i ליב. ני p א נעמלעך איז םםוײיק 

 ער שנײדם שאח» אײן סים שאײען. צוױי מים שוועח־
o p וועמען געגען 1אונםעמעמע o i p  iy ,אנגעװענדם 
o םים 1אבע p 1בעטע1א די 1ע שנײדט שאחי צװײםען, 
T ײאס P4P ם איז עס לאגג װי אבער אן. אים  גע־ ני

ר1א די 1םא זpגעװא שאפען ע ט  צושםענחװ, אזעלכע מ
o זאלען זײ אז p סטתיק w o p גיט w o ip גע־ 1םע 

ד די קענען בתיכעז׳  זוכען או־בעטעד די העלסען. גים זי
iy o n p ס אײנםלום גאנצען 1זייע אגצואװענחמ  צו ני

y אנגענומעז זאלען עס אז לאזען,1דע * p  t p p איז עם 
o זײער נקעןpבאש צו געזעגען o p ט סםרײקען, צו  ני

o אױף קוקענדיג p  .o p לואים דזשאז o p א אין 
o 1ייםע1ג p זײן מים ם1סראװאצי i p«  די אז ׳^

ojrw אין שםימונג אנטי־סטוײיק ap שםארקט1מ זאל 
1PP•

• •
ר מ p מען א p* די 1יכםיגע1 ארבעםער, די זאגעז 
עד ם ע מ o אפהיםעז װילען זײ TP אז פיו־עד־״ א o p  o p 

o אמ סטרײקעז פח i p״i p v o i p c ^  r p געזעצ־ 
ty מנגרעס- אין געבונג o ip אין זײ i p צײם איצסיגער 

i זיין jm םטוײיק־ זײעו־ באגוצען םיט פאחיכםיג שט»־ק 
c o p.

ײנוע עסענטלעכע די  די אין סםרײקס געגען איז מ
װאסנונגס  p זאג איך וחװ און אינדוסטריען. מ
עונג״ ,עפענםלעסע o םי p גאנץ איך o ip r t r p זינען אק 

p די ’o p > p o מײנונג, עסענםלעסע ליבעז־אלע o p אמ 
ע אץ שטעגדיג טי מ ם o און או־בעםער די מיס סי p 

ט פ ל p״t אמ זײ מ y •ע די אס ממסעז^ בעיז  לי
 בעםער1א די װעלסע בײ לאנד. אין סוחות pסיpגpפ

ע אזדיםיל געפינען םי מ ם i קאמף 1זײע אין סי p א 
Tpyoyo ,אין זײנעז לעבעז o p מער םאמענם איצםיגען 

p אלץ וױ 'o p p j* » o ipאז ׳ i p סע תי  געגען קאםף 1ג
ען1היםלע p געװאונען זאל ׳ p.] םון םײנונג די את עם 
T״ff״io ליסעושלען ן>pסיpגpפ יעדען P ip ^ o o 

i אין אז מענשען, p ע טיג מ  װיסטיגםםע די איז צײט 1א
p אין געpם  i pואסעװעז *ו לט r o p p p p און 

p קײן אז און סוײיהײט ip ט קען ם «ו דין ני תי  צו ג
o אס געװיגען p •םײנונג עפענםלעסע די אס אמ קאמף 

i אין םםוײיקס געגען איז p ם  יע.1אינדוםט מװאפגונג
i וױיל r n r ט1שטע ססרײקס אזוינע סון o p קאםף 

היםלעז־׳ען. געגעז
ע די___ ם מ ר p 1א p p זײן i p אלע וױ P P B

o i’o p jo j’K ip אין o p קאםף v’o p p p p  i p און 
שער געגמ סרײהײם  י־1אתםעח־ און דיקטאםוו־ מי־מרי

p 1ארבעסע ז־י קמס u ip אז װיםעז׳ p o ip װאו 
p״t הערשס חיםלער j פולשםענדיגע ארכעסער די 

o אין דעדיבער דארםען ארבעסער די שקלאפען. p 
p® אזױ באשטיין ניס קאמף װעלס גרויסען איפסיגץן ip 

o סטרײק 1דיע אױף p  •oop זײ p o p אױסגזר זיך 
dootp די אין p n o p p p p ,סםױיק 1ױיע װען לעגדער 

p p בפוואפנוגג• די ען1שטע o p אפזאגען ניס םײנם

co פמ זיך p  o p מײיגגען מיעט עם 1נא יי?ען,1סם צו 
d איז בן1ק א p ען.1היםלע געגען ?אמף'

o גומענטען1א אלע די p געגעבען איצט ען1.יוע 
o סטוײיק, דעם געגעז און 1פא p לואיס o p געתםען 
 1פא עםאנט1אינםע 1זייע זיינען מאינס, קעפטױו די אין

o 1אבע דיסקוםיע״ א p סםוײיק צום שייך איז o p 1ע 
 די אםילו ווען װעתגן, ופען1גע פט1געדא נים איצט

עכסע•1גע זײן זאלען לואים׳ען פון אחנומענטען
 אתומענטען לואיםעם אז גלויב, פעתענליך איך

 1ע 1אבע עכטע,1גע זעגען מאינם קעפטיװ די וועגען
אומגעתגכם. איז אליץ

**
 אין ײלען01או צו 1שװע אלגעמײן אין איז עס
 1קײנע לואיםען. צו קומט עם װען אומפארטייאיש, גאנצען

o ען1אנטי1גא גיט קען p מאטױוען די געווען זענען עס 
מאיגם• קעפטיװ די פון סםוײיק דעם אין לואיס׳ען פון
 צו ענדלעך מאמענט דעס אויםנוצען געוואלט האם 1ע צי

 די װעלכע געגען מאיגס, קעפםיװ די ען1ױניאניזי
 פאלג־1ע אן לאנג אזוי ט1אנגעפי האט ױניאן 01מאינע
 צו םײנדשאפם 1טע1ביםע1פא זיין צי קאמף׳ וײיכען

 האט 1ע 1אדע צו>1דע יבען1געט אים האט תזוועלטען
 1דע 1פא עכענונג1אוים 1פעחענלעכע א מלט געטאן עם

o א״ אי. סי. 1דע פון קאנװענשאן p אפגעהאלטען איז 
דעטואים. אין ען1געווא

 מאל אלע און וועגען דינע מאל אלע זיך האם לואיס
 א ד-אם לואים און לעצט. און שט1ע לואיס זײ אין איז

 ytopya אםילו זאכען, טאן צו סעהיג?ײם באזונדערע
אוםן. שלעסםעז א אויף זאסען,

 וועגען יילען01או צו זיך לטpהאנ עס װען 1אבע
^ גע^כם זײנען זײ וױםיל אויף אחנומענטען  אוםגע־ א

p o p. עס װיפיל אויף דין צו אגשסח^נען זיד מ?ז מח 
 וױילע״ א אויף םאזעעםען אץ םײאיש1אומפא םעגליך איז
o םען אז p סײנם o p ,מענשען o p אהנומענ־ די גיט 

o אזעלסע את געpם די װעז נאך ט1בם טען. i’i  o p אן 
i םון ינציפען1גתנד*פ די p יקאנער1אםע i ’p o ױניאן 

ע. עגו  געpם דער אין ijnvop איצםיגע לואיסעם מוו
 נים איז גוםא yapo די 1אבע פעחעגלעמ׳ זײן סעגען

 גאנצע די oropjrtMic זי 1נא פעחענלעסע, א דינע
י?ע.1אםע אין באװעגוגג 1בעםע1א

 עזידענט1פ צו געפילען בעסטע מיינע מיט און
lP א 1זײע 1פא באטמכם איך וועמען תזוועלט, ’i p 

l ׳1בעםע1א די פון פוײיגד i p גײ1א דין אז זאגען, איך־ 
u די אז געזאגם, האם 1ע װעלסען אין מענט ii’; p 

p o pײגp5 די צוױנגען נים ל pBױניאן נים צעגם 
i איז n?opoioi״w מאינם קעפםיװ די אין 1בעםע1א p 

p וױיל ױניאן,  o pדי צו ענלעך 1דיע געווען לם 
o ׳1סעטע1א בנוגע םעםאדעז 1היםלע p אינגאנ־ 1מי צו 

 נים זיך עם לםpנp שםענס,1ע .01אפעלי ניט צען
ען o מג p, די אז u n n p מענס 5 די4צװינגע זאל  ייז

i צו 1םיםגליחג ױניאן ניט p p 1דע םמ 1מיםגלידע 
 שמל־מאגגאטען׳ די אז דעם, געןp 1מע םיל 1נא ױניאן,

y צו o p] ם קעפטיװ די  נים זאלען מלאנגען מינ
o 5 די צװינגעז :p p o 1אויסע שטײן צו i p .ױניאן 

’ip y םינף די אם בײ אז םארשםייז, גום גאנץ קען 
o:yop s איז מאינס קעפסיװ די אין 1בעםע1א נים־יוניאן 

 םון יגציפ1פ א 1םא קעמסען װעגען געpם א נים עם
iy צו ״פז־ײהײם״ o p צו באלאנגען צו גיט עסט1 א 

i אז און ױניאן, קײן p אזוי זײ בײ איז ינציפ1ם p ip o, 
o איז עם אז o p םםתיק א ױין אםילו זאל עס אז זײ״ בײ 

 1גיסע זיד לעגם עם אים. *וליב מאינם קעפםיװ די אין
ow פינף ״פוײנציפיעלע״ די אס אז שסל״ אויםן opo 
 שםאל־ די םון 1דינע םוײיד באצאלםע גוט זענען

o מאגנאםען, p זײ מלםען ij«^p מאינס קעפטיװ די 
i אפיציעל p .1פא נים געװים קען עס און נים־ױניאן■ 
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מלחמה דער נאך פלענער רעקאנםטרוקציע עקאנאמישע
 אין קלינגם ״פעלקער־ליג״ נאמען ,ער

איראניע. ביםערע א וױ צייט, אונזער
 פאר האט װאם ״פעלקער־ליג״. די

הויפט־ איר געהאט מלחמה דער
 דאך איז זשענעװע אין קווארםיר

 ניט פעלקער־ליג אמת׳ע קיין קײנמאל
 שוין זיין. געקאנט נים עס און געװען

 צוױיטער דער פון צייט דער אין — איצט אפגערעדט
 איז פעלקער־ליג״ געװעזענער״ דער פון װעלם־מלחמה.

 ״ארבעט־אמם״ דער שאטען. א ײי מער גיט םארבליבען
 גוטע אין אפילו אבער דאך איז ״פעלקער־ליג״ דער פון

 אן — צוגאב קינסםלאכער א װי מער, געווען גיט צײםעז
 הויכער דאזיגער דער צו אפענדיקס אײגענארםיגער

 געװיםע פונדעסםװעגען אויםםילענדיג — אינסטיטוציע
 בא־ א דיער אויף גלייך אויב — פונקציעם ניצלעכע

 װען — איצט אפגערעדט שוין מאםשטאב. שריינקםען
 פון שאטען א װי מער, ניט איז ״ארבעם־אמם״ דער

שאםעז• א
 האבען װאם מענשען געפונען אבער זיך האבען עס

 טויטען דאזיגען דעם אויםצולעבען פאראינטערעםירט זיך
 צװישען נשמה. נײע א אים אין אריינבלאזען און שאטען

 אין איז נאוועמבער טען6 דעם און אקםאבער טען27 דעם
 אפגעהאל־ ױו־יארק אין אוניװערזיםעט קאלאמביא דער
 -אינ־ דעם םון קאנפערענץ יערלעכע די געווארען טען

 צוױיג איינציגער דער — אמם״ ארבעט טערגאציאגאלען
 ביים פארבליבען נאך איז וואס ״םעלקער־ליג״, דער פון

 אמעןטרארפ געדוען זײנען ץנפערענקא דעד בײ לעבען.
 לענ־ 35 םון םארםרעטער םפעציעלע און דעלעגאםעז 170
 ארגא־ רעגירונגען, פון םארשםייער — םעלקער און דער

 טרעיד־ םון דעלעגירטע און כאלעבאםים פיז ניזאציעם
 קאנ־ דער ביי םארטראטעז גים ארגאגיזאציעם. ױגיאן

 און יאםאן דייטשלאנד׳ איטאליע, :געורען זענען פערענץ
 דעם אין מיםגלידער קײן קייז ניט זענעז וועלכע שפאגיע,

 און בולגאריע פארטוגאל׳ שוועדען, ״ארבעם־אמם״.
 צוליב — דעלעגאםען קייז צוגעשיקט ניט האבען טערקײ

 םון געװען איז םימבאליש נאצי־דייט׳שלאנד. םאר םורא
 מען וואו קאנםערענץ, א אויף אפװעזענהיים די זייט איין
 םץ היטלער׳ן׳ באקעמםען וועגען גערעדט אזויםיל האם
 דער פון אט־ועזענהיים די און םאוועםען־םארגאנד דעם

 וױשײרעגירונג דער םון פארםרעטער א םון זייט אנדער
 אםיציעל־אנער־ די אלץ נאך איז װעלכע םראנקרייד, אין

 אבער, האט׳ פראגקרייך וואשינגםאן. אין דעגירונג קענםע
 דעם פון פארשםײער א — םארטרעטער א נאך געהאם
** רעגירונג. דע״גאול דער םון — םראנקרײד םרײען

**
 קאנםערעגץ די װעלכער מיט פראבלעם׳ הויפט די

עקא־ אז םיו פלאן דער געווען איז םארנומעז זיך האט

דוביצנ א. פראפעסאך פון

 דעם אין מלחמה. דער נאך רעקאנםטרוקציע :אמישער
 קאנפערענץ דער צו צוגעשטעלט געווען איז װאס פלאן,

 פון דירעקטאר דעם פון באריכט א פון פארם דער אין
 אפילו װערען — דיסקוסיע א פאר ״ארבעם־אמט״ דעם

 םאי — צווייםלען געװיסע אונטערשטראכען שםארק
 רעקאנ־ עקאנאמישע בנוגע טעארעםישע סאי פראקטישע,

 צװעק־ זייער םון היגזיכם ןדער אי — סטרוקציע־פלענער
 צײטיג־ זייער פון היגזיכם דער אין אויך און מעסיגקײט

 קאנ־ געװיסע אויסצואדבעטען מעגלעך בכלל איז קײט.
 מלחמה דער נאך פאר פלענער רעקאגםטרוקציע קרעםע

 מלחמה די ? דעם פאר צייט געהעריגע די איצם איז צי און
 געפארען אומםארמיידלעכע געוואונען. ניט נאך איז

 טאר־ מעגלעך נים אינגאנצען איז עם פאר. נאך שםייען
 די פון אנטװיקלונג די אױםצורעכענען און אױםצוזעז

 באדינגונגען אזוינע אונשער געשעענישען. אנקומעגדיקע
 גאנצע די קאנצענטרירען צו צוועקמעסיגער אפשר איז

 סון פראבלעמען אויף ענערגיע און אויפמערקזאמקײט
 אוים־ אינגאנצען פארטיידיגונג, און מלחמה־פראדוקציע

 באדיי־ זייטיגע א װי מער, גיט האט וואם אלץ, שליסענדיג
 סון מדרגה די םאראויםצוזען מעגלעך ניט איז עם טונג.
 װעש װעלט די װאס צעשטערונגען, געוואלדיגע יענע

 קען פארענדיגען. זיך װעט מלחמה די איידער דורכמאכען
 װעגען דיסקוטיע גאנצע ״די איז םרעגען: דעריבער מען

 רעקאנ־ עקאגאמישער פון מעטאדעז און אויפגאבען די
 דעם אויף גיט באריכט דער םרי? צו ניט סטרוקציע

 דיםקוםיע דאזיגע די זיך האט ערשטענם, ענטםערם. צוױי
 אריבער־ אםילו שוין האט און אנגעהויבען סאי־װי שוין

 טעאריזירען. אקאדעמישען ריין םון ראמען די געשטיגען
 טעארעטישע גים מלוכה־לייט ניכטערע פראקםישע

 דער מים ערנםט שוין זיך פאתעמען — םאגטאזיארען
 דער — ענטםער צוױיטער דער פראבלעם. דאזיגער

 דעם אויף אן װייזם — װיכטיגסטער און עיקר׳דיגער
 וועלכער מלחמה, הײנטיגער דער םון כאראקטער םאמע

 עקאנאמישער דער םון גאנג גאנצען דעם באאײנםלוםם
 אפטיילען דאם אױם אינגאנצען שליםם און אנםװיקלוגג

 פראב־ טעכנאלאגיש־עקאגאמישע מיליטערישע ריין די
 רעקאנ־ עקאנאמישער סון פראבלעמען די םון לעמען

 איז און אנדערע מיט מלחמה. דער נאך סםרוקציע
 עקאגאמיש־טעכגא־ די אז עם, הייסם ווערםער פשום׳ערע

 אום — אינדוםםריעז פלחמה די פון ארגאניחמיע לאגישע
 מיליטערישען ריין א םמ אפילו עפעקםיװ באמת זיין צו

 אזוינע ארויםרופען אומבאדינגט מוז — שטאנדפונקט
וועלכע טראנספארמאציעס׳ װירםשאפטלעכע גוואלדיגע

 פרע־ םון םארשלאג דעם אנגענומען ענדליד האט לואים
 עם ער האט צי ארביטריישאן. םאר רוזוועלט זידענם
 באפרידי־ זיין געקראגען האט ער וױיל דערפאר געטאן

 האם ער איז איז מאכם דין גמים װי וױיזען צו גונג
 זיך אים פאר בעםער זײז װעם עם אז אויםגערעכענט,

 ער קעז ווײטער װייל גײן. נים ווײםער און אפצושטעלען
 אים האט אדער געוואונען. האט ער וױ פארלירעז םער

 קליגער דעטראים אין א. אי. םי. דער םון קאנווענשאן די
געמאכס?

 דעם אין זיך האט קאנװענשאן די אז אמת, איז עם
 לואיםעס אויף אינגאנצען געשםעלם םםרײק פון פרט
 פירער די ױאם אז גום, זײער וױים לואים אבער זייט,

 םםרייק זיץ וועגען געטראכט גים וואלםן א אי. םי. די סון
 געגעבען אים קאנווענשאן די וואלם מאינס קעפםױו די אין
 עס םירם אזוי שםיצע. נארמאלע איר אח גוםהײםומ זױר
 ערפא־ דער װי געםער נים עם וױיס קײנער אוץ שײז זיך

 רעכט א געפירט אליק האט ױאם לוזדם, ײשאן רעגער
 װאלט לואים אבער לעבעז• זײן אק קאנװענשאגס ביםעל
 דעם באגרײפעז *ו גיט מענש גאאיװער א זײער געװען

 דעם איז האט ד װען קאנודענשאן׳ דער פון וײדערשפריד
 זײן אונםערגעהאלםען תאט זי מאם אםעם. זעלביגעז
 צו אמעריקע אין ארמםער די אױפגעפאדערם םםרײק,
 תז־ פרעזידענם דורגפירען כוחות אלע םים העלםען
 הים־ באזיגעז צו און באײאפנונגם־פראגראם װעלט׳ם
 וױל, םעז װאם לואיס׳ען אויף זאגעז קען מען לער׳עז.

 אמ געזעהן תאס לואים נאאיװ. איז ער אז נים, אבער
 דער אױף כלאזס װמם דער ריכםדגג וועלכער אין געפילם

____ קאנװענשאז•
קאטזענשאן דער אויף אז אױםגעצייכענם, װײס לואים

 די אויםער געהאט, ניט קיעעם ער האם דעטראיט אין
 זיין און םאכטער זיין מיט מאינעדם די םון דעלעגאםען

 זײן געקענט ער האט זיכער סולשטענדיג אז און ברודער,
ברודער. זיק און טאכםער זייז מיט בלויז

 וועמעז מארעי, םילי■ אז אויך, אמט וױים לואיס
 *ײט־ א פאר באטראכם צוריק לאנג ניט ביז האם ער

 האט װאס א., אי. סי. דער םמ פרעזידענם וױיליגען
 אויף איז פלאץ, זײז פארנומעז צײם קורצער א פאר בלױז
 שטעגדיגער א געווארען דעטראיט פיז קאנױענשאן דער

 װאם אוואציע, גרױםע די א. אי. םי. דער סח פרעזידענם
 האם ער װאס אויםאריטעם די און געקראגען- האט מארעי

 םעםטגע־ האט קאנװענשאן, דעד אויף ארױםגעמיזען
 איצט פון איז א. אי. םי. דער סון םירער דער אז שםעלט,

לואיס. דזשאז גיט און םארעי פילי■ ?9
 םון ברױט קיץ עםעז ניט םער דארף םארעי פיליפ

 4 אי• םי. די פריער. געװען איז דאם וױ האנם׳ לואים׳עם
 אנקוםעז ניט מער דארף זי און גרוים גענוג איצם איז
 װאם ײניאן, פאינערם דער פון חילף םינאגציעלער דער *ו
 גע־ זיך האט עם חאנד. לואיס׳עם םון געקראגעז האט זי

מר קעז עם עס. וױים לדאים און ענדערם ערי  אז זײן. ד
 די אונםער נעסטע דאם tv אויםגערעכענס׳ האט ער

 פרעזידעגם אנצונעמען זײן אים םאר װעט אוםשםענדען
 װעגעז שםרײם דעם איבערצוגעבען פארשלאג רוזוועלם׳ס

ארביםרײשאן. צו טאיגס קעפםיװ די
 שםיקעל א םים ריזיקירען פחבירען לאםיך און
 די קען ארביםריישאן ביי אז זאגעז• וױל איך גביאוו^

 אירע וױיל סארלירען׳ וױ געװינען גיכער יוניאז םאינערם
 זײער זײגען םאיגס קעפםיװ די געגען אדגוטעגםען

גערעכםע. און שםארקע

 גאנצער דער םון פונדאמענט םאמע דעם באאיינפלוסען
םםרוקטור• עקאנאמישער עקזיסטירענדער

 i צדדים. קעמםענדע ביידע בײ שייכות א האט דאם
 נאצי־דייטשלאנד׳ס איגנארירען צו מעגלאד גיט איז עס

 םארס דער אין גצחונות אירע קאנםאלידירען צו פלענער
 אייראפע, אין ארדנונג״ ״נײער גערופענער אזוי דער פון

 זײ קאגען — רעאליזירט דוערען זאלען זיי אויב — וואם
 וועלכער פראצעם, סאציאל־עקאנאמישעז אזא פארשטעלען

 םאציאל־עקאגאמישע די באאײנפלוסט געװאלדיג וואלט
 האפען, אבער מוז מען וועלם. דער גאר אין באדינגונגען

 רעאליזירם גיט מאל קיין װעט ארדגונג״ ״נײע אזא אז
 אױך מלחמה די רוםט לענדער אליאירםע די אין װערען.
 דשען די איבערשיכםונגען. עקאנאמישע גוואלדיגע ארויס

 אומעםום ױט און שטענדיג ניט נאך םילייכט׳ דערוױיל,
 וױרקם מלחמה דער פון װירקונג די באמערקבאר, גענוג

 װידערשפרעכענדע געגענדיטיגע אין דערװייל נאך
 םאציאלע אנקומענדיגע נייע די שטארקען די :ריכטונגען

 אלםע די אויד באקומעז צײם גלייכער צו אבער טענדענצען
 אפטמאל קרעפטען סאציאלע קאנסערוואטױוע אפגעלעבטע

 פאזײ זייערע באפעסטיגען צו צײטוױיליג מעגלעכקײט א
 פון םראצעם מעכטיגער א און — פראצעס א אבער ציעס.

 איבערשיכטונגעז עקאנאמישע סאציאלע װיכטיגע גוואלדיג
 םארנעמען צו זיך םרי צו ניט איז דערםאר אץ אן. גײט
 דער נאך רעקאנםטרוקציע עקאנאמישער פון פלענער מיט

 דער נאך םון פלעגער רעקזגסטרוקציע די וױיל מלוזמה,
 לויםענדע די מים פארבונדען ארגאניש זײנען םעריאדע

 «יימ• איצטיגער דער פזן פראבלעטען ץיןאנאמישע
***

 רע־ עקאגאםישע די קאנקרעט באשטייען מאם אין
 דעם אין מלחמה דער נאך סו־ן פלעגער קאנםטרוקציע

., ? באריכט אנגעװיזעגעם אויבען
 אונטערגעשטראכען ווערם אלץ םון םריער

 צײט אעםיגער דער צוױשען Tאונםערשי געוואלדיגער
 די אין מלחמה װעלט ערשםער דער פון צייט די און

 געזעל־ דער איז ציים יענער אין .1918*1917 יארען
 הויפטזענלעד געווען אינםערעם פאליםישער שאפטלעכער

 דעם סון פראבלעמען םאליטישע די אויף קאנצענטרירט
 װילםאז, פון פונקטען םערצען די םרידען. קומענדיגען

 סאצײ אויף באצויגען ניט אינגאנצען זיך האבען למשל׳
 פארבײגייענדיג וױ מער, ניט אדער פראבלעמען, אלע

 אפם שטריכען, אלגעמיינע אין געוױיגלעך אומקלאר, זייער
 געזעלשאפם* די — עיקר דער און — סענטימעגטאל

 א געהאם גרונט אין האם צייט יעגער םון מײנונג לעבע
 טענסימ יענע װעגעז פארשטעלונג ®אלשע פונדאםענטאל

 אנגעהױמז האבען וואם כוחות, םאציאלע אונםערערדישע
 סאציאל־עקאגא־ דער פון םונדאמענם דעם םרײסלעז צו

 און טעז19 דעם םון ענד דעם זינט — סטרוקטור מישער
 יארהונדערם. צװאנציגםטען הימטיגען, פון אנהױכ דעם
 אז םץ פראצעם דאזיגען דעם אץ עטאפ ערשםער דער

 פאו־ איז פעריאד חיםטארישען נײעם אנקומעגדיגען
 פון מערהייט גרויםער דער פאר פארגעפעלם װי בליבען

 אח נאר מײנונג. געזעלשאפםלעבער הערשעגדער דער
 געוואחמ פראבלעמעז דאזיגע די זײנען גחפען קלײנע

 געוחמ איז םײנוגג הערשענדע אלגעםײנע די דיסקוטירט.
 איז מלחמד׳ די אז אילוזיע, פאלשער דער אויף באזירם

 פח אנשיקעניש קאטאםטראפאלער א עפעס צו געגליכען
 מ־ א פון אדער בוחות אויםערלעכע אומבאװאוסםע

 אײטנימ די און — װילען בײזען פעחענלעכעז ױאוםםען
 אנשיקעניש דאזיגע די בײקומעז אין באשטײם אויפגאבע

 עלןמער פעחענלעכע בײזוױליגע די בײקומעז אין אדער
 אתיס״ קאםאםטדאםע שרעקלעכע די האבען װאס םען׳

 עיעם וױ אויסגעמאלט זיד עס האס םען גערופען.
 וכדומיי• ערד־ציטעתעש עפידעםיע, שרפה, א צו ענלעכעס

ײ דאס מען זאל איבערקומעז׳ גאר דאס מען זאל  נ
 װעיי אלץ אןץ — פארביעײן נאר דאס זאל איבעדלעבען,

פײן. און שיין זײן װידער
םיי פארבינדעז דאס אײנגעפאלען ניט איז עס  םי

 סאזױאד אלגעמײנער דער פח פראצעטעז פוגדאמעגםאלע
 זאו אײז זיך איז מלחסה אנםװיקלונג. עקאנאמישער

 אנחןר®• עפעם אח לעבעז סןמי^־עקאנאםישע דאס און
 שטויס® זײ און ומגג אײגענעם זײן םים זיך גײט יעדער

דערעז■ דעם םיט אײנער אן ניט איעאגאעז זיך  אינ ̂ז
y פלעגעי םים פאתעמען זיך װאם צדליב טא אזוי׳ m 
 פןדייײ װאס אײטױגע, דאם צײם? םלוומה נאד דער
 פארענדיגע^י גיכער װאס זיך זאל םלחמח די איז זיד

מן זיך האבען װאס אײנציגע, ארנו  דיסקתזיײו נױם פ
ייז פארפמיייד די געװען זײנען •ראבלעםען לעאציסא
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 — זיי אפילו און ארבעטערשאםם. ארגאגיזירםער דער

 אינ־ כמעט דינען — כלל בדרך און ברײם רײדענדיג
 געהאט האם וואס םראגען׳ מיט םארנומען געװען גאנצען

 טרעיד־ױניאן ארגאניזירטער דער מיט שײכות ענגע אן
 וועגען ארבעט־באדינגונגעז• מיטי נעמלעך — באוועגונג

 ארבעטער־םאחאמ־ אויף םארשטייער האבען פראגען די
 — אינטערגאציאנאלע סאי נאציאנאלע, סאי — לונגען

 האבען למשל, אזוי. פראגראמען. גענויע פארגעשלאגען
 אוו םעדעריישאן ״אמעריקען דער םון דעקלאראציעם די

 אינסערנא־ דער םון קאנפערענץ דער פון און לייבאר״
 לידס אין טרייד־ױניאנם די פון פעדעראציע ציאנאלער

 פראבלע־ טרייד־ױניאן קאנקרעטע די גאר אפגעשפיגעלט
 פראב־ דאזיגע די נאר אז געפאדערט, האבען און מען

 אינטער־ דער אויף װערען םארהאנדעלט זאלען לעמען
 דאזיגע די אםילו און שלום־קאנסעדענץ. נאציאנאלער
 אינטע־ קליינעם אזא ארויםגערוםען האבען םאדערונגען

 מײנוע, געזעלשאפםלעכער אלגעמײנער דער אין רעם
 אלגעמיינער ערשטער דער אויף האט אימיצער װען אז

 ווע־ דערקלערט שלום־קאגםערענץ דער פון םארזאמלונג
 צו זיך םי־אגען, אנדערע צװישען נויטיגקײט, דער גען

 גע־ ארבעםער אינטערגאציאנאלער מיט אויך םארנעמען
 געװען זשותאליסטען אנװעזענדע די זיינען זעצגעבונג׳

דערשםוינם׳. גוואלדיג
***

טאג. הײנםיגען בײ םראגע די שטייט אנדערש גאנץ
 טייל איין םון קאנצעסיעס ױעגען ניט זיד האנדעלט עם

 גרופע אנדער אן צו באםעלקערוגג דער םון קלאם אדער
 אן אז טאג, היינטיגען ביי קלאר איז עם קלאס. אדער
 פראב־ םאציאלע אנגעוױיטאגטע געװיםע םון לייזונג דער

 נארמאלע דאם איינצושטעלען מעגלאך ניט איז לעמען
 אדמך מזאלשאםטלאכען גאגצען דעם פון פוגקציאגירען

 שטרע־ אידעאליסםישע די וױיט איבערשטייגט עס ניזם.
 אריינגעטראטען איז עם טרוימער. איינצעלנע םון בונגען

 איז עס רעאליזירונג. פראקטישער םון סטאדיע דער אין
 טוער, פראקטישע םון פאליטיק קאנקרעטע די געײארען

 םון און — מלוכה דער םון פירער — מענער שטאטם םון
 דאזיגע די האבען זײ מיניםטארען. םאראנםווארטלעכע

 םון טייל א װי דערקלערט, און אדאפטירט אידייען נייע
 פרעזידענט צילען. פאליטישע פונדאמענטאלע זייערע

 נויט״ םון ״םרייהײט אז דערקלערט, האט רוזװעלט
 לעבענס*סםאג- םון העכערונג באשםענדיגע ״א הײםט:
 אויף באשםייט דעקלאראציע בעװינ׳ם ערנםט דארד״.

 אויםצוקעמםען אגגעםירט ווערם מלחמה די אז דעם,
 גרויס־ םון רעגירונגען די זיכערקייט״. ״עקאנאמישע

 זיד־אםריקע, נידזילאנד. אויסטראליע, קאנאדע׳ בריטאניע,
 נארוועגיע, האלאנד, לוקסעמבורג, גריכענלאנד׳ בעלגיע
 םון רעגירונג *ייטױייליגע די ױגאסלאוויע, ײילען,

 םראנק־ םרײען דעם פװ פארשטייער און םשעכאסלאוואקיע
 דערקלערט, תאבען רעגידמג דע־גאול דער ®ז — יײד

 ״יעדער וועלכער איז וועלט׳ א בויעז צו שטרעבען זיי אז
 סאציאלע און עקאנאמישע געניםען װעט אייגציגער

זיכערקיײז״.
 ארבעטער־ פשום׳ע שוין אױ דערגרײבען *ו דאס אום

 דעם אין ארבעםער־געזעצגעבוע גענוג. נים געזעצגעבונג
 צייט־ א װי מער׳ נים איז ווארט פון זיז ענגען אלםען

 אויםצוגלײכען םיילוױיז נאר דינט וואם מיםעל״ װײליגער
 האט מלחמה־קריזים איצםיגער דער איבלען. ממיאלע

 באזרמ־ שנעליגקייט געזעענער נים איצםער ביז א םים
 און םארשםענדעניש םולערע א ארויםצוברײסנען פלוםם

 סאציאל־עקאנאמישע היינםיגע די צו צוגאנג ברייםערען א
 בלױז מער ניט שױן עס זיך האנדעלט איצם פראבלעמען.

 וועגען נאר ארבעטי־באדינגונגען, די םארבעסערען װעגעז
 — זין ענגען דעם אין גים און — זיכערקײט עקאנאמישע

ען צו באדינג א װי נאר זעלבםםציל, א וױ  לעבען א גוי
 םאםעריעלען געזיכערםען א ®ח באזים זיכעיעז א *ייף

 פולער, דץ מעט וואם לעבען, א — לעבענס־סםאנדארד
פתיער. עיקר דער אמ יײכעי

 איז װאם גלײבהיים, יאליםישער םון פרינציי דער
 חנגיתנגס־סיםטעם דעמאקראטישער דער פון באזים דער

 אריבעד־ 'ניט װערט עס אױב — װערם איר פארלירם
 עקאגאמישע פון געביט אויפ׳ן אנגעװענדט און געםראגען

 דערפאר חײםט דעמאקראשיע געזונםע א גאציאונגען.
 אזױ, און םיםגלידער. אירע פאר גלײכהײט מאנאמישע

n מעגלעד ניט איז באדינגועען הײנםיגע די עדאוגמ וױ  
 דעם װערעז.דורן■ דערגרײכם זאל דאס חנרײארםען,»ז

 דערפאר את כוחות״. עקאנאמישע בלמדע די «מ ל’יש
 פלאנ־ און אויסצוארבעטעז איל דאױגען דעם פאר נויטיג
סיג  אמ־ און נאציאנאלע באשםיםיזע א אעואװענדען מ

יאליםיק. סעתאציאגאלע
w״ װי םער, אח זיכערקײם עקאנאםישע n רעכם 

״ ײ עז ט מ *ארבעם פאז־ערזמ *ו רעכם דאם וױ אחװ־ זי
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 עןTםארמי צו װי מער> אפילו איז עם רעליף״• אדער

 וואלט זיכערקייט עקאנאמישע אמת׳ע ארבעטםלאזיגקיים.
 וואס באדינגונגען די אפשאפען אין באשטיין באדארפם

ארבעםלאזיגקיים. פאראורזאכען
 דארף מען אוםאפיע. אן ײי אויסוױיזען, זיך קאן דאס

 שנעלקײם גוואלדיגער א פאר וואם מיט געדייגקען אבער
 םאכענדיג אנטװיקעלט, זיך זזאט אינדוסטריע מאשינען די

 איין םון מאםען־פראדוקציע סון פראצעס דעם מעגלעך
 םון ארבעםסלאזיגקײט מאסען ארויםרופענדיג און זײם
 דאזיגער דער פון שנעלקײט דער צוליב זיים. אנדער דער

 רע־ פאליטישע און עקאנאמישע די האבען אגטמיקלונג
 לעצטעבס נאר ערשט פראצעס דאזיגען דעם פון זולטאטען

 זיך און מאס פולער דיער אין זיך אנםפלעקט בולם
 װיר־ און קאמפליקאציעם זייערע אלע מיט באװיזען קלאר

 שטור־ די פארשםענדלעך. אלגעמײן געװארען און קונגען
 — קלאר געװארען איצט ערשם זייגען עגדערונגען מישע

 עס און _ שטדיכען אלגעמײנע זייערע אין יעדעגםאלס
 קאג־ געװיסע א אויםצוארבעטען מעגלעך געװארען איז

 אויף נאר ניט באזירם איז װאם פאליטיק׳ סטרוקטױוע
 דערםארונג, גרעסערער פיל א אויף אויד נאר טעאריעס,

אהער. ביז װי
***

 םון פאליטיק קאנסטרוקטױוע די באשטײט װאס אין
 ״םעלקער- דער פון אמט ארבעט אינטערנאציאנאלען דעם

 יעדלעכער זיין אויף געווארען םארגעלײגט איז וואס ליג״,
? יארק נױ אין קאנפערענץ

 דער פון באגרינדונג די וואס דעם, םון אפגעזען
 םארשטענדע־ קלארע א ארוים וױיזט פאליטיק דאזיגער

פראבלעמען, םאציאל־עקאנאמישע הײנט׳יגע די םון גיש

 די פאר אמט ארבעם ־דעם םון דירעקטאר דעם םון ווארען
 גוואלדיג שלום־קאנםערענץ דער םון זיצונגען קומענדיגע

באגרענעצם. און ענג
 האט דאם םארװאם קלאר, געווען םריער םון איז עם
 זעלביגע די צוליב איז דאס זיין. געקאנט ניט אנדערש

 קײן קײנמאל איז גוםא ״םעלקער־ליג״ די וואם אותאכען,
 דער גענוג נים איז עם געװען. ניט םעלקער־ליג אמת׳ע
 און שײז זיין זאל אלץ אז וואונש״ םרומער און גוטער
 װיל מען װען פאפיר. אוים׳ן םיץ גאנץ איז דאם גלאט.
 װידערשפרוכען, עקזיסטירענדע שארפע איגנארירען אבער

 אינ־ געגענשפרעכענדיגע צונויפבריינגען וױל מען ווען
 צו ניט קיעעם אזוי, האנדלען װיל מען װען םערעסען׳

 — שםעלען צו צוםרידען אלעמען און םארםשעפען
 צירקוס־מאן, א צו געגליכען במילא דאם איז דעמאלט

 דין דארף און דראט דינעם א אויף שםאציר א כאפט וואם
 ניט מאמענם איין אייױ אםילו זיד אפגעהים גוואלדיג

 אנדער דער אויף אדער זייט איין אויף אריבערצובויגען
זײט.

 גרויסער דער גאך און םאראראם גאגצען דעם נאך
 אנטײל האט עם װעלכער אין ארבעט, םארבארייםונג

 אמט, דעם פון אפאראט גרויםער היפשלאד דער גענומען
 אינגאנ־ קומען צו מעגלעד םאר דירעקטאר דער געםינט

:פארשלאגען קאנקרעטע םאלגענדע םיט צען
ארבעטלאזיגקיים. פון אפשאםען דאם )1
 קווא־ צוצוגרייםען אפאראט אזא שאפען דאם )2

איבערקוואליםיצירונג. זייער און ארבעטער ליםיצירטע
 םון פארברייטערען און םארבעסערען דאס )3

םאחיכערונג. םאציאלער
ארבעם־לױן. גערעכטען א םארזיכערען דאס )4
 אומ־ זענען וואס די. םאר שסיצע מעימום א )5
ארבעםען. צו םעהיג

 װאוינונגען. שפייז, םארבעסערען צו מיםלען )6
קולטור• און םארוױילומען

באשעםטיגונג. םמ אויםוואל אין גלייכהיים מער )7
 (ארבעט־ ארבעם*באדיעונגען םארבעםערטע )8

אוםגעבונג).
 געזעל־ אינטעתאציאנאלע ארגאניזירען דאם )9

 נאםיר־ די םמ אנטװיקלונג דער פאר ארבעם שאםםלעכע
װעלם. דער גאר אין רײכטימער לאכע

 געשאפענע אויף ארבעטלאזע םון םיגראציע )10
״םעםעלמענם׳ם״.

 און ארבעט־געבער פון צוזאמענארבייםען דאס )11
 עקא־ געדויסע אנױענדען און זדמשטעלען און ארבעםער

מאםרעגלען. םאציאלע און נאמישע
 דער איז אלײן. זיד פאר רעדט יראגראם אזא

 ווערם אגגעזױזעז״ וױ •ראגרזזם, דער פון מגריגדוגג
 אלםען דעם צווישען אוגםערשייד דער אונםערשםראכען

כא־ װערם װאם ארמנםער־פראבלעמעז, לײזעז אין צוגאנג

 בא־ דער םון גרופע אײן פון קאנצעםיעס װי ראקםעריזירט
 גערעדט םשוט — גרופע אגדער דער צו פעלקערוגג
 וואס צוגאנג, איצםיגען דעם און — ברעקלעך צואווארםען

 אבער איז עם זיכערקײם. עקאגאמישע אנגערוםען ײערט
 פראב־ דער פון װיכטיגקײט די פארשטיין צו גענוג ניט

 זיכעדקייט״. *עקאנאמישע אנגערוםען ײערט װאס לעם׳
 עיקד דער און — פארשטײן צו װיכםיג אויך איז עם

 עקאנאמישע אמת׳ע װי אנצואוױיזען — מוט דעם האבען
װערען. רעאליזירט באמת קאז זיכערקײט
 קומט ארבעם־אמט דעם םון פראגראם דער לויט

 גענומען גרוגט אין מלחמה דער נאך װעט אלץ אז אויס׳
 איז פאדערען זיך װעט עס װאם געװען. װי פארבלייבען,

 קענען צו מען האםט דעם מיט און רעפארמען אייניגע
 צו צושםערונגען, און מלחמה א װאם פראבלעמען, לייזען

 גע־ דער אין גלייכען קיין ®אראז גיט איז עם וועלכע
 מילד איז שםעלונג אזא ארויסרוםען. װעלען שיכטע

 אבער איז שטעלונג דאזיגע די נאאױו: זייער גערעדם
— נאאױויטעט פון רעזולטיאט קײן ניט

 דאזיגער דער אין קריםיקירען צו סך א פאראן איז עם
 אויף אנוױמען מיט באנוגענען זיך װעלען מיר פראגראם.

 א םאר געווארעז אנגענומען איז װאס רעזאלוציע, א
 טוײיד־ױגיאגס. ענגלישע די פון קאנגרעס דעם אויף יארען

 :םאלגט װי זיך, לייענט רעזאלוציע דער פון טײל א
 פלאנירונג יעדער אין םראגען װיכטיגםטע די פון ״אײנע

 מיר צי — זיין וועט פראבלעמען מלחמה נאך די םון
 איג• דעם פון אינטערעםען די דערלויבען ײעלען

 און װעג אונזער אין שטיין צו קאפיםאל װעסטירטען
 פראגראמען, רעקאנסטרוקציאנס ברייטע אלע שטערען

 מאכען צו מעגלעכקײט די בארויבען זײ װעט דאם וױיל
 שטרעבונג אונזער װעט םאל אזא אין פראםיטען. גרויםע

jffSTTnr סלויעז 7נײ א בדיען «ר m."
 דעלע־ איינצעלנע אנגעװיזען אויך האבען דעם אויף

 אײנצעלנע דאזיגע די קאנםערענץ. דער םון גאםען
 ױינען און שוואך דיער געקלונגען אבער האבען שםימען

 איבערטריבענע ענדלאזע, אין געווארען דערטרונקען ממש
 גרויםער זײן *ו איז דירעקםאר דעם צו געזאגגען לויב

 האם גאם אלםעכטיגער דער וועלכער מים קלוגשאםם,
 — לויב־געזאנגען איבערםריבעגע מים באשאנקען. אים

 צאל ענדלאזער אן מים און — אנדערען צום איינער
 גע־ בכלל קאנםערענץ די איז רעדעס לאנגע ענדלאז םון

 אזוי באמת דאך איז אלץ ווארים םארםלייצט. ווארען
 פון וועלט בעסטער דאזיגער דער אויף פיין און שיץ
קלײניגקײם אייז נאר דאך זיך פאדערט עס וועלטען. אלע
 איז דאם וױ — װעט נאכדעם און היטלערן. באזיגעז —

 פאשען זיך וועם שעםעלע א — געזאגט געווען לאנג שוין
 פוגקם עלפטען דעם לויט אדער וואלף׳ א מים איינעם אין
 א װערען אײנגעשםעלט וועם — פראגראם דער םץ

 מער ארבעםער. און ארגעם־געבער פון צוזאמענארבעט
 ארבעט-געגער, ענגלאנד׳ם פון פארטרעטער דער ניט

 א ארײנגעםראגעז האם וואטסאן פארבם תשאן סער
 בייזער א זיך און דעבאםע דער אין דיםאנאנם שטיקעל

 דעם — םרײנד זײן ציםירענדיג באריכם, אױם׳ז געטאן
 םאחייניגםע די םון ארבעט־געבער די םון דעלעגאט
 אז אנגעוױזעז, האט װעלכער הארימאן, הענרי שםאפען

 באהויפםונג, א באריכט אין ערגעץ אין נים געםינם ״ער
 אױסברײ־ גרעםטער דער אין זיך נויטיגם װעלט די אז

 םרױואט־אונםער־ םרײער פון םיםםעם דער םון טעדונג
 םאר פאראנםווארטלעד הויפטזעכלעך איז וועלכע געמונג.

יארהונדערם״. לעצםען דעם םון פראגרעם דעם
 אױפגעהויגען האם םראגע אנגעוױיםאגטע אן זייער

אײדעל זײער םשעםי. סער אינדיע, פון דעלעגאם דער
 ױאונק א ער חאט םםיל אריענםאלישען עכם אן אין —

 אין אינתםםריאלתאציע פיז פראבלעם דער וועגען געטאן
 ווערען, דערשםיקט באז־ארםם נים ױאלם וואם מזחז.
 לעבעז־ און ארגעם־באדיעונגזןן ארםיגע די וועגען

 קײן נים איז דאם אז אנגעוויזען, האט ער סםאנדארט.
 באמת אויםגלײך. אן פון נאר קאנםליקט. א םמ םראגע
אײדעל. און דיפלאמאםיש זייער

 םוץ דעלעגאט דער געװען איז שעמעוודיגער גאך
 פאר־ סידיא־סען. דר. ®מ ציטאםען זײנע מים כינע

 אונםער־ די םמ — שעםעלעך־םעלקער די פמ שטייער
 געצי־ םער האבען אונטערדריקםע די וטיױשען דריקםטע

 פראגע, גרױםע א אבער איז עם פראםעםטירם. װי טערט
 אונםער־ די זײ םיט אינאייגעם אח — וועלען זײ צי

ען זיד דעם מים — װעלט דער גאר פון דריקטע מ  מנוג
 קרבגות, גװאלדיגע יענע נאך — מלחמה דער גאך אױך
 די זימעז אידיליש צו זײן. םקריב מחען זיי גראד ױאם

 קאנפע־ דער אױף געווארען פארהאגדעלט וראכלעמען
 געשטעלם שטארק צו איז טראפ דער גוטםוםיג. צו רענץ׳

 אױןי וױ װינשענםװערם. איז װאס דאס< אויף געװארען
וױרקלעכקײט. גרוחאםער א פץ פאקםזױ הארבע
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 קנאפע באוועגונג רעוואלוציאנערער
״בונד״ דער אײדער םריער יאר 10
 אין שוין געװארען. געגרינדעם איז

סאצי־ מיט׳ן בוגד א ער שליסט 1887
 געבליבען טריי אים איז און אליזם
 יאר 54 קנאפע אםעם. לעצטען ביז׳ן

 דער־ געווארעז נישש קײנמאל און אידעאל אײן געדינט
 געווארען אנטוישם נישט קייגמאל מפלות, פאר שראקעז

 געווארצעלם האם אים אין םיף וױיל דורכפאלען, צוליב
 איבער־ און אויםגעלייזט מח װעלט די אז גלױבען, דאם

 קומעז נישט וועש גאולה די אז און, װערען• געאנדערשט
 שווערע לאנגע םון רעזולםאם אלם וױ נאר מתנה א װי

 גרױסען אזא םאר מלחמה םירם מען ווען און, קאמםען.
 שלאכטען אז דעם, צו צוגעגרייט זיין מען מוז אידעאל,

ווערען. פארלוירן קענען
 טון װילעז און בוחות די געשעצם הויך האט נזז

 אונסערגעשעצם נישט האט ער און ארבעטער־קלאס
 ער בורזשואזיע. דער םון — קלאסען־שונא םון בוחות די

 קאםיטאליסטישע די אז םארגעשםעלט, נישם זיך האט
 דעם אוועקשענקען גוטהארציגקײם צוליב װעט וועלט

 אזוי געבליבען ער איז דעריבער מאכט. די ארבעט־מענש
 םאר־ ער איז דעריבער םאזיציע, זײן אויף פעלזען־םעסט

 אידעאישער םון םימבאל א אין געווארען וואנדעלט
טרײהיים.
ערב־״נונד״ סעמיגקײמ רצװאלוציאנערישע זײז

 שפעטער־ פון גרונד־עלעמענטען די געהאט זיך אין האם
 דעם אױסשיילען דאס — ערשםענם בונדיזם. דיגעז

 קלאס. זעלבםםשטענדיגעז אלס פראלעטאריאט אידישעז
 נישט איז מאםע אידישע די אז דערזען. דאם ער גאכמער,

 אינערלעך זײער אין ווערם וועלכע גרוםע, געשלאסענע אײן
 ער נאר הקהל, ראשי אוז רבנים דורך רעגירם לעבעז

 אידישען םון ראםעז די אין צונרילונג די דערזעז האס
 איז וואס דיפטרענציװנג, די באגריםען האם ער לעבען.
 רעוואלױ זיין איז צוױיםענס, ;פאלק אידישען אין סאראן

 אינםערנא־ אויף באזירט געוועזען אנהױב ציאנערער
 קאוונע, אין קאםיטעט רעוואלוציאנערער דער ציאנאליזם,

 א געוועזען אײגענםלעך איז געהערט, האם נוו וועלכען צו
 םאי געהערם האבעז אים «ו אינטעתאציאנאל. קלײגער

 אוםן אזא אויף ליםװיגער. סאי און רוםען סאי *אליאקעז׳
 רעאליזירט אפשניט קאװנער קלײנעם דעם אויף איז

 םים׳ן ארבעםעד אידישפן םון פארבינדמג די געװארען
 דאזיגע די םעלקער. אנדערע פון פראלעטאריאט

 קאמף םון געםײנזאמקײט די גאכטער אדעד פארביגדונג,
 װאס גשורה, גרויסע די געװעזעז דאך איז אידעאלען און

 ארבעםער־ אידישען דעם געבראכט האט ״בונד״ דער
סאלק•

 וועלכער נח, אז נישם, וואונדער קײז איז דעריבער
 דער בעת סיביר אין פארשיקוגג אויף געםונען זיך האם

 גע־ תיכף זיד האט געװאחװ׳ געגרינדעם איז ״בוגד״
 אין — םארשיקונג םון צוריקקומעז זײן גאן• שםעלש

 עס ״בונד״• םון אגסירונג אין ארבעם דער צו — 1900
 זעלבסםםאר־ און נאםירלעד געװען אים סאר איז

 און. ער• געהערט דא פלאץ. זײן אח דא אז שםענדלעד׳
 גע־ תיכף ער איז עלטער, יונגען זײן אויף געקוקם נישם

 אויף פירער. א אױך נאר טוער, א נאר נישם ױארען
םױט. ביז׳ן געבליבען ער איז פאזיציע דער

 שםאדק יארען לעצםע די םון משך איז איז עם
 אונזערע פירער. — באגריף דער געװארען סארקריפעלט

 קנעכם* פון סימבאל א געמאכם אים םון האבען שונאים
 אונזערע אין אםילו און געהאדבזאםקײש שםומער שאפט.

 אן םון ראל די פארשםיין אן מען הױבם רייען אײגענע
 אים סח מעז המרשפר. גטביססר. א וױ ארבעםער־פירער,

אלעםען• און אלץ איבער שטײט אמביציע זײז פאלגען׳
 באשםאנעז איז נח, וױ םירער, סון צויבער דער

 איץ — פארששאנעז האט ער אנדערש. עפעס אין גאר
 אז ״בונד״, סמ אויםםאסונג םראדיציאנעלע די איז דאס

 דער םאר אחרױת גרססםס די םראגען באםײם םירער
 אוים־ םירערם דעם — זײן פריװילפגיסס. 1א באװעגוגג׳

ע ב  פון אױספירמר לאיאלסססר דער דין צו איז — מ
באװעגונס דער פון קאלעקםיװ, דעם טוץ וױלען דעם

 איז יארהונדערם׳ הײנםיגען ®ץ אנהױכ אין שױן
 אונשערערדישען אין לפגמנדס א געווארען נא&ען גח׳ם

 די — געװעזען איז דאם רוםלאגד. רעװאלוציאנערען
 דעם געלערענט opt ״בונד* דער םאט. פון לעגענדע
 און דיםציפלין׳ און ארגאניזאציע — ארבעםער אידישץן

o אויף n חװ־ געװארען אױסגעשסױט איז יםוד TP

מענדעלםאן ש. פון

 דער אין װיכטיגסטע דאם איז האנדלונג אז װאוםטזיין,
 מוםשער־טיפ דער אלם נוז, באוועגונג. םאציאליםטישער

 דערי־ םאט. םון מײסטער דער געװעזען איז בונדיזם, פח
 פארנאנדערגעבליט זיך טאלאנםען זײנע אלע האבען בער
 ערשםער דער בעת און 1905 ערב יארען קאכיגע די אין

 געמחט מען האם יארען יענע אין רעוואלוציע. רוסישער
 גרעסםער מיט לעבען, און לײב מים אבסאלוש׳ זיק

 דער זאך, דער איבערגעגעבען גרייםקייט. נפש מסירת
 געמוזם האבען אמביציעס אלע פערזענלעכע׳ דאם אידײע.

 דער אין דערגרייכם דאם האם נח ווערען. דערשטיקט
 בא־ דער אין דערטרוגקען זיך מאם. מאקסימאלםטער

 — םעשיגקייט רעוואלוציאנערע אומפערזענלעכע וועגונג,
לעבענס־שטײגער. זיין סטיל, דק געודעזען איז דאס

פארטיי. םאציאליםטישע אידישע א איז ״בונד״ דער
 דערנידעריגטען דעם בײ שםאלץ דעם געוועקט האש ער
 רוסלאנד. צארישען אין םאלק אידישען באליידיגטען און

 דערשלא־ געםאלענקיים, פראדוצירם רעכטלאזיגקײם ווייל
 װי געםילט זיך האט איד דער דערשראקעגקייט. גענקײט,

 אן איבעריגער״ אן וױ באשעפעניש, מינדערװיכטיג א
 װירדע, געװעקם דאט ״בונד״ דער אײנגעבעשענער,

 איבער־ רעכטלאזיגקײם די האם ער זעלבםטבאװאוסטזייז.
 טרןטניקײט. שםאלצער רעוואלט״ ט,נונ אין עןלצגעשמא

 אידעז• ששאלצען אזא פון ביישםיל א געוועזען איז נח
 פאגראמען אםילו און רעכםלאזיגקײט אנםיסעמיטיזם,

 און פארלוירענקיים קיין געשאםען נישט אים בײ האבעז
 צו וױלען עקשגות׳דיגען אויםגעהאמערט נאר שםלות,
װידערשטאנד. צו קאמף׳

 איז טר וואם דעריבער, איז צוםאל קיין נישט אמ
 דער ווען ,1902 אין אויםרוף דעם םון מחבר דער געוועזען
 ערשםען דעם געשמיסען האש װאל םאן סאטראפ וױלגער

 :געשריבען דאס האט האנט זייז ארבעםער. אידישע מאי
 ארבעטער־ אידישען םון מאן א אויםשםיק װעט עס ״אוץ

 אוים־ איז מאן אזא און געמען״. נקמה וועט וואם פאלק,
לעקערט. הירש — 'געשםאנען

רייוטן: אברהנן

;נוױםגדןירו) נאו (םדיי,
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- קאסאװשקי און נח ״בונד״ פון קעםפער גדויסע  דער י
איבערזעצער).

r t ט זאל לעכען ד^ס ױאס  — גרײנזען ני
 ♦ געמיט דײן װאעדער אץ אלץ גלױכט

ט. םארגײם זי װאם קראפט, א דא ם׳איז  ני
. קײנמאל װעלקט װאם שײכקײט, א . . ם י נ

ץ ט !ני  טקלױפען, וואס שאטענם, ?״ץ ני
ם און  ;טרױם־געדרײ אץ װעלט קיץ ני
 *װײפעל, יןןדעז פץ םןןר זײגען זײ

, ז ס׳זײנען ױאם חןרפאר, כלױז שוין ״ ײ

מ װעמ ערדיש־װעלקען ד$ס  רירען, ני
שער דער שאדען גים  ;רױז אומערדי

ם — םיטאג־טאג פץ חיץ די  שפירען, ד
ײם — איר אויף טױ דער ם... קײנםאל ג ױ א

ר אט און ן ן  נארען נימ װעם נלױכןןן ו
 נעלעבםן דערםיט כלױז חאט װאס דעס,
 דארען װעט געכליט, ס׳חאם װאס אלץ, גיט
«םארשװעכט — געװען ס׳איז װאס אלץ, ניט ..

 אםילו און טוער אנגעזעענע םך א געװעזען זענען עם
 ארבע־ אידישער בםרט את אלגעםיעער דער סון םירער

 געשםעלם זיך האבען װעלכע אײראפע״ אין באוועגוע םער
 באדינגונגען. נײע געקוםעז זײנען עם ווען זייט, א אין

 און בסת אייראפע םזחז «ו שייכות א דאם האט בפרט
 סאציאליםםישע די מלחםד- וועלט ערשטער דער נאך

 איז לעגאליםעט געווארען. לעגאליזירש איז באוועגונג
 לעגאלע א צושםאנד. רעכםלעכער נײער א בלויז נישט

 גרע־ אקםיװיזירם זי מעטאדען. אנדערע האם באװעגוגג
 לעבען. אין אנגעשלאםען מער איז זי מאםען, סערע
 םץ אפגעשניטען װי איז אונםמרערדישע דאם — וױיל

 נישט ווערש אבער שטארקער אינערלטך איז עם ארום,
 די טעגלעכקײט. םאג םון װינטען די דורך אםאקירט

 גרעםערע אויף אויםגעשםעלם איז באוועגונג לעגאלע
געםארען• פסיכאלאגישע און אידעאלאגישע

 לעגעג־ דער אח אריבער• גרענעץ דאזיגע די איז נח
 איז (אזוי יוזעף אין םאתואנדעלש ווערם נח דארישער
 באיןומט פוילען). אין פםעװדאנים פארםײ זיין געװעזעז

 םירער א םון אײגענשאסטען בעםטע אלע ארויס זיך פון
* אויך אץ מאסען־באוועגונג. לעגאלער א פון  r* ײי ד

 דער ער ווערט סעריאד. קאנםםיראםױוען פריערדיגען
 םיטעז״ ״גאלדענעם םמ רעפרעזענטאנט וואונדערלעכער

 נאר פשרות, פמ זין אין נישש באוועגונג. פאר-דער —
 םימונגען, אלע םאראייניגם וואם וועג, דעם געםינט ער

 און זופט ער דעוו^ חלוקי םון שפיצן די אפ םעמפט וואם
דאס כדי םארבינדט. וואם דאס, געמײגזאמע, דאם געםינט

 גאנצקײם צו װילען ליידענשאםטלעכען און פאטריאםיזם
באװעגוע. דער םון

 פדינציפ דעם געהאט ער האט פרט דעם אין אויך
 געאײ־ זײן מח ארבעםער־באװעגונג די אז בונדיזם, םון

 האם פארשפרעכער זײן אלם נח. איז ״בונד״ דער ניגט.
 געזען — שפאלשונג קאמוניםםישער דער אין דעריבער

 ארבע־ דעם לגבי פארברעבען אמ אומגליק גרעסםע דאם
סאציאליזם. און טער־קלאם
 די — געבים צװײם א נאך דערמאנען דא װיל איך

 קײז געװעזעז נישם איז נח באוועגונג. פראםעסיאנעלע
 די אפגעשאצט גענוי האט ער — אבער ױניאן־טוער,

 באװעגונג פראםעסיאנעלער דער םון באדײשונג גרויםע
 ער װעלכע ארםיקלען, רײ א אין סאציאליזם. דעם פאר
 האם עס בעת ״לעבענםםראגען״ די אין געשריבען האט
 פראםעםיאנעלע לעגאלע די ארגאניזירען אגגעהױבען זיך

 די — פרינציפען 2 םארםיידיגם ער האט באװעגוגג
 זעלבםטשםעגדיג, זײן מת באװעגונג פראםעםיאנעלע

 אן ארבעטעגדיגע אלע ארייננעמען מוז זי אויסאנאם.
 מוז גלײבצײטיג אבער ;איבערצײגומעז םח אונםערשייד

 באטראכטען נישם און קלאסעךארגאניזאציע א דץ זי
 ענד־ אין אײנציגעז דעם םאר קאמף עקאנאמישטן דעם

 דינען דארף באוועגוגג פראםעסיאנעלע די ציל. גילטיגען
 נאקע־ באםרײאונג. סאציאלער םאר קאמף גרעסטען דעם
 ארבעשער־באװעגוסנ די םארפירען קען עקאנאמיזם טער
 אינערלעכע. אן זײן מח עם דרכים. געםערלעכע אויף

 עקא־ צװישעז פארבינדונג װעזענםלעכע אבער דעליקאםע
 יםודות די אױף באפרײאוגג, פאליטישער און נאמישער

 אמ באװעגונג פראםעסיאנעלע די באזירט געװעזען איז
 בי־ און כח איר געלעגעז אח דעם אק אייראפע•

גײםטערונ^
 םאר׳ז געװעזען נישם איז םאציאליזם וױיל און

 אבםםראקציע׳ קײן — נח — העראלד דין און ״בונד״
 באװעגוגג דער םץ אינםערעם דער געװעזען גךײס איז

 ביבליאטעקען. שדלעז״ — קולשור־ארבעם אידישער םאר
 אויף דא, אױך און אנ. א. אװענם־קורסען סאנאטאריע,

םעטיג. געװעזעז נח איז געבים, דעם
 אראפגעםריבען צוריק ״בונד״ דעם האט היםלער

 העלדער נײער דער זיך װעבם דארש ערד. דעד אונםער
 פארםרימז איז גח ארבעםער־קלאם. אידישען םח עפאס

 ער איז װאנדערמגען לאנגע גאך הײם. זײן פת געװארען
 די זיד םים מיטגעבראכם און אמעריקע׳ אין געקומען

 זיז־ האם ער ;הײםלאגד דעם גאד בענקשאםט גליענדיגע
 פון שליח א װי באטראכש ערד אםעדיקאנער דער אויף
״בוגד״. העראאישען נײעם דעם

מסרײ־ אין צוריקצוקופעז דערלעגם נישס האם ער
 װעם װעחמ׳ באםרײם װעם װעלם ךי תען אײראיע. םען
 דערהויבענעם און קרישםאל־רײנעם חגם פון גײסס דעו־

אױפבליען. לאאמיײדער םאציאליםם
 זאגעהאי מיר tyayp — קגר זײז בײ — הײגט

u ארבעםער, אידישער דער נאר נישם p מ דאם די  אי
געװארען. ארעמער איו םאלק

ד ם י 4m 1941 דעצעט.,

נויט פון אויםל^יזוננ ״די
 פרעזידעגט וועלכע םרייהײטען״, ״םיר

 זיינען סראקלאםירט, האם רוזװעלט
דער־ אםיציעלע ערשםע די געווען

 קריג םונ׳ם צילען די וועגען קלערונג
דער־ דאזיגע די היטלעריזם. געגען

 נאך געווארען געמאכם איז קלערונג
 ענגלאנד אויף װעז צייט׳ יענער אין

 םשוירםשיל׳ם קריג, םון לאםם גאגצע די געלעגען איז
 און אינערלעך־םאליטישע ריי א צוליב האט רעגירוגג

 צו אפען פריצײםיג פאר געהאלטען םיבות דיםלאמאנױשע
 קריגם־צילען. די באהאנדלען צו ברײט און דעקלארירעז

 פעםטען דעם אויםדריקען מיט באנוגענט זיך האט זי
 דעם צוליב אפשר נאציזם. דטס פארניכםען װילען
 זיין געפאםט קירץ אזוי רוזוועלט םרעזידעגט האט םאקע

 געגלי־ פראגראם, ברייטער א אנשטאם שלום־פראגראם.
 ארוים־ ער האט פונקטען, 14 בארימםע װילםאנ׳ם צו כען

 פריי־ ווארט, םון פרייהייט .•לאזונגטן פיר נאר געשטעלט
 םון אויםלייזוגג שרעק, פון אױםלייזונג געװיםען, פון הײט
נוים. דער

 דאזיגע די םון םארם ,פאראלגעמײגםע קורצע די
 זיינען זײ אז דערצו, געבראכט אבער, האש׳, פונקטען

 םאי געברויך. טאג־טעגלעכען פאליטישען אין ארײן גלייך
 פאר־ די םון גרעניצען די אויםערהאלב םאי אמעריקע, אין

 אין םארוואנדעלט זיד האבעז זיי שטאםען. אייניגטע
 צום װי שכל, צום אזוי נישט ריידען װעלכע .םלאגאנס״

םאלקם־מאסען. ברייטםטע די פון הארצען
 וועלכער םרייהיישען, םיר די פון אויסוואל עצם דער

זיך אין אנטהאלם צוםעליגער, א זײן צו געשײנט האט
ר וילואאוזח א װ ו טז ןוװ װן הי ריו ה n* tqjעו ״ **j5fu**n עיו /עו׳יוו״ס

 טראדיציאנע־ דעם םון גענומען זיינען געװיםען) םון און
 זיעען *ווײ איבעריגע די אוצר. דעמאקראםישען לען

 יעדענפאלם, — גופא רחװעלט׳ען םון ״אויםגעטראכט״
 גע־ נישם נײער, א אין געווארען אויםגעדױיקם זיי זײגען

 אויד באשםאנען איז דינאםיזם דער םארב. װייגלעכער
 רײע א געשםזנלם זיך האבען םענשען ױאם דערין,

 די נאר אױםגעקליבען תזוועלט האט םארוואס פראגען:
 ונרוי• דא איז פארבינדונג א פאר וואם ? פרייהייםען פיר
 ״םרײ :לאזועען די םארשםײן מען דארף ווי ? זיי שען
 לאזוגגען נײע די ? נויט׳״ םח זײז םרײ שרעק׳ םון זײן

 האבען זײ גטפילטן, די מענשען בײ געוועקם האבען
 געשםויםעז האבען זײ אינםערעם״ םיםעז א אחיםגערופען

 געװא־ דיבען םרײהײםען״ ״םיר רחוועלט׳ם דטנקטן. צו
 שױן האט דאם זיד. םאר כח א געווארען פאפולער, רען

 װיסענשאםםלעכעז םון באגרינדער דער מארקם, קאדל
 די nra כח א ױערען ״אידײען :געזאגם סאציאליזם
םאםען״. די באהערשען

 ״פיר רחװעלט׳ם ,אז םארגעםען נישט םאר מען
 נישם גאד איז װאם לאנה א םון שםאםעז פרײהײטען״

 םײנםלעד אויםגעשפראכעז אבער איז. וואם קריג, אין ארײן
 קאםף. איר אין ענגלסד אונםערשטיצט און נאציזם צום
 1א iis אםמאםפטר אן אין געווארען באשאםען זײנעז די

 אויף ענטםער מין א איז דאס קריג. אידטאלאגישטן
 אום־ זײן ראסיזם, היטלער׳ם *םשעלענדזש״. היטלער׳ם

 און רױב סארשקלאפונג, די און טערארמם פענשלעכער
 באדראען זיך, מיט ברעעט ער וועלכע פארגיכםונג׳

רן ווערם עם — םעלקער און מלוכות די נאר נישם  ײ
 רעכם דאם העזען, םענשלעכער דער פארלײקענם דעם
 לעבען צו גלױבען, *ו און דענקען צו םרײ םענשען פון
 קאג־ פאר׳ן םלזןםה״ דער םאר שרעק אײביגער דער אן

 רת־ שקלאםען־אויפזזנער. דעם פאר צעגטראציע־לאגער,
 פאליםיש און פםיכאלאגיש זײנען םרײהײםען םיר װעלם׳ם

 םאר* זײ אנדערער. דער םים אימע םארבונדעז עע
 דעם צו געגעגזאץ דעפאקראםישען א אין זיו יײניגען

 פארשפרײ־ היל היםלער װעלכען רעזשינ^ םאםאליטארען
װעל* דער איבער כוח םיליטערישען זײן םים םעז

00
 רוז־ דאזיגע די — גױם״ פון װערען ,באםרײם

 םאר־ און נאענם דערסינבאז איז םרײהײם םערםע װעלם׳ם
 טע־ גאנצע די דאד איז ארבעםער. די םאר שםענדלעך

 גאגצזנר דער ארבעםער־ארגאנמאציעם, די פון טיגקײם
 באקעם־ דער אױף געודעגדעם םרײד־יוניאנם די טמ קאםף
 .םאציאלער אמעײקע׳ם רחזועלט, גויט. דער םון פעג

 בא־ .נירדיל״ דעם םיט האם װעלכער **דזידענט״,
 לאזענ־ נישט קריזיס״ עקאנאםישען גרײםעז דעם קעםפם

 ער — אײראפע זױן װי פאשתם, דעם אויפװאקסען זיג
דעם פון פארט אויםערלעכע די גאר האס.אויםגעםראכם״

גארװי. פ. פון

 װעגען — גויט״ פון ווערען ״באםתים לאזונג. דאזיגען
 אן, מאמענט דעם פון דורות גע׳חלום׳ט האבען דעם
 אומגערעכטיגקײט, סאציאלע די אנטשטאנען איז עס װען
 נאטור־ פון נאר רעזולםאט א נישם געווארען איז גױט װען

 אומוױםענהײט, מענשלעכער פון אדער קאטאםםראפעם
 געזעלשאפטלעכער דער פון פועל־ױצא א טאקע נאר

 דורך מענשען אײן פון עקספלואםאציע דער פון ארדענונג,
 ״אן ניט איז נויט די — ווארם אייז מים אנדערען• דעם

 בא־ װערט װאם צושםאנד, א ,נאר גאם״ פון אנשיקעניש
 בא־ מענשען אבער, וואם, גופא. מענשען די םון שאפען
 די װען באױיםעען און ענדערען אויך זיי קאנען שאפען,

 געזעלשאפטלעכען דעם אין ענדערונגען אריין ברענגען
 רופען .ױעלכע באדינגונגען, עקאנאמישע די אין און סדר

נויט. די ארוים
 געזעלשאפט בוחשואזער דער פון יארען ױגגע די אין

 װעגען וחשבון דין קיץ אפגעגעבען נישט זיך מען האט
 בירגערלעכע האבען צו גענוג נישט נאך איז עם אז דעם,

 אידע־ בורזשואזע סך א :םרייהײם פאליםישע און רעכט
 פערזענלעכע אז געמיינט, אויםריכטיג האבען אלאגען

 פרייע קײסען׳ םעאדאלע די פון םארניכטען דאם םרײהײט״
 אינטערזנםען פון איעקלאנג אן שאםען װעלען קאנקורענץ,

 גרויסער דער פון צייט דער אין גליק. אלגעמיינעם אח
 האבען אידייען דאזיגע די װען רעוואלוציע, פראנצויזישער

פויערים־לאנד; א געווען םראנקרייך נאך איז געזיגם,

 צו־ זײ און ערד ביליג פאר געגעבען אוםגליקלעכםםע״
 אומאפהעג־ אםעריקאנער דער אין געשטעלט. פרידען

 אויף אנדייטוע אן םאראן שוין איז גיקייט־דעקלאראציע
 אנגע־ ווערט דארם נויט. געגען קאםף םח םראגע דער

 גליק אויף רעכם דאם האבען בידגער אלע אז װיזען,
(״העפינעם״).

 קאפי־ די אנטװיקעלט זיך האבען עם װען ערשט
 א גאשאםען זיך האט לעבען. טת םארמעז םאליםטישע
 וואם נויט, םון םארםען נײע די צו אינםערעם גרעםערער
 :עקםפלואםאציע קאםיטאליסטישער דער סון אנםשםײען

 דעפאלם און ױגגען דעם פון לײדען שרעקלעכע די
 געשםויםען. דערצו האבען פראלעטאריאט הילםלאזען נאך

 דער געװען םייער איז עם וועםען רעפארמאםארם, רײ א
 ,סאציאלע די באהאגדלעז צו אנגעד״ויבען האבען מעגש.

 א. א. סוריע םען־םימאן, אוען. ראבערט — םראגע״
 געזעלשאםםלעכער םון םארם אידעאלע אן געזוכם האבען

 דיי אויך נוים. פון װעלם די באפרײען צו כדי ארדעגוגג״
 דער מיט פארנומען זין־ חאבען גופא גױט־לײדעגדיגע

 «ו אנגעהויבען האבען ארבעםער די — םראגע זעלבער
 סטרײקם םפאנםאנע דורך וענגער־בונשען, דורך רעאגירען

 דרוק חנר און ארבעםער־באװעגונג םטיכישע די װ. אז. א.
 די געצוואונגען האבען מײטנג געזעלשאםטלעכער דער םון

 ראלע םריערדיגער זײער םון זיך אפזאגען רעגירונגען
 עם אויף׳ גאר פאסט װעלכער ,נאבט־זועכםער״, א סון
מן געמחם האבען די ארדענוגג. דץ זאל  *ו םיםלען זו

 געווארען געשאםען איז אזוי נױם. שרעקלעכע די שםילען
ט געזעצגעבונג, םאציאלע ערשטע די  מארק׳ם קארל אי

 פראלעםארי־ דער םמ זיג ערשטער »דער — אויםדתק
 כער״.5בירגערל דער איגער עקאנאםיע פאליםישער שער
 זעלגםט־ ערשםע די שױן *ז פארגעםען, נישט דארף מען

 ארבעםער־ art םון באװעגוע פאליםישט שםענדיקע
 םשאר־ די — צוריק יאר 100 מיט עגגלאגד׳ r» קלאם

 סאציאלטן א געםראגען תוך אין ,האט םיםטען־באװעגונג
 בא־ צו געשטרעבם האבען ארבעטער די כאראקםער.

 כדי דעמאקראםיע. עגגלישער דער אין אנםייל אן קוםען
 פירער די .נױט״. די באקעםפען צו םלוכח דער דורך

 אויםגעצײכעגט האבען םשארםיםםען־באװעגוגג דער סון
 .גאפטל־םטםטר•, װטגטן זיר רטדס עם אז םארשםאנען,

אויםגעדריקם. זיך דאמאלס האט מען וױ
וואל־ אלגעםײגע געװאחגז אײנגעםירם איז עם װען

 ארבעםער־קאםף דער האט פרייהײט״ קאאליציע און רעכט
 ארגאבי־ אגגענוםען קולםור־לענדער אלע אין נױט געגען
 די איבערגענוםעז האגען קאםף דעם םארמעז. זירםע

 עגד־ציל דיער ;ארבעםער־יארםײען און םרײד־ימיאגם
 א אלם סאציאליזם. — געווארען איז אידעאלאגיע אין

 סאי געװארעז געשאםעז איז קאמף דעם םון רעזולםאם
 רעגולירט װעלמ אגםאכמן. קאלטקםיװס פס סיסםטם די
פארמ־ און ארבעםם־לױן און ארבעםס־באדיעונגעז די

די םאי ארבעטער, די פון לאגע די אלגעמײן אין סערט
 פאלי־ מאציאלע ברײטערע א אין ארבעמס־געזעצגעבונג

 קאמף צום שטאט־פארוואלטזנגען, און מלוכה דער פון טיק
״נויט״. געגען

אליינטעטיג־ ארבעםער פון מיטלען אלע די כאטש
 װיכטיג זייער זענען אריינמישוגג מלוכה׳שער און קײט
 פארקלענערען אפשוואכען, נאר זײ קאנען פרוכטבאר, און
 אפשאפען ניט מאםען, ארבעטענדיגע די פון ״נויט״ די
 סיסטעם עצם דעם דורך באשאפען װערט נויט די וױיל זי,

 בולם באזונדןירס פראדוקציע. קאפיטאליסט׳ישער דער פון
 עקאנא־ פעריאדישע פון צײטען אין דאס זיך אגטפלעקט

 דער* אלע אפטמאל פארניכטען װעלכע קריזיםען, מישע
פראםפעריטי־צײטען. די פון גרײכונגען

 איבערגעלעבט האבען װעלט גאנצע די און אמעריקע
 פראדוקציע די ;1929־1933 יארען די אין קריזיס אזא
 אר־ געהערשט האט אומעטום געװארען׳ אפגעשטעלט איז

 פאר־ מען פלעגט פראדוקםען ;הונגער בעסטלאזיגקײט,
 האבען מאשינען פרייזען, די אױפצוהאלטען כדי גיכטעז

 קאן ענדגילטיג ״נויט״ די פארניכטען אפגעשטעלט. זיך
 װארצלען אירע פארניכטעט מען װען דאן, גאר מען
 לױן־ פראדוקציע־מיטלען, אויף פרױואט־אײגענטום רעם

 פרייע פרױואטע־פראפיםען, צוליב פראדוקציע ארבעט,
 דער אין אנארכיע באשאםענע איר פון און קאנקורענץ

 קאפי־ דעם באזײטיגען — איז אויםװעג דער װירטשאפט.
 אײנפירען װירםשאםט, די פארגעזעלשאפםלעכען טאליזם׳

סאציאליזם. דעם
***

גיט גאר איז עס אז ארויםגעוותען, זיך האט עם
ם נ ״ ו ל ם כ<ן“דןגרג ג ע ען ד ל.3 דןןזיג “אי uy י

 איבערגעבען און קאפיםאליםטען די סארניכםען צו וױיניג
 דער םץ הענם די אין ערד־אײגענטימער און פאבריקען די

 םוז ביישםיל דעם אויף געזען מען האט דאם — מלוכה
 םאר־ ארויס רוםט דיקטאטור קאמוניזם. רוםישען דעם

 די פון אםהעעיקיײז עקאנאמישער דער םון שטארקונג
 מאנאפאליםםישען א פון — מאל דאס — ארבעטער

 אום־ גישם ווערם ״נוים״ די מלוכה. דער אונםערנעמער,
 דיקטאטארישען יאר 25 נאך פארניכםעם! באדיעט

 פויערים אח ארבעטער די פון לאגע די איז ״סאציאליזם״
 דער אין װי ערגערע, אז םך א ראטען־םארבאנד אין

אמעריקע• קאפיםאליםטישער
 די באזײטיגען צו צוגעזאגט האט פאשיזס דער אויך

 פאר־ דעם אויף זיך האט שםארק באזונדערס ״נוים׳*.
 וועלבער נאציאנאל־םאציאליזם, זײיםשער דעד מאסםעז

 אר־ דער געגען קאמף בלוםיגען א אין אויםגעוואקםען איז
 םאציאל־דעםא־ דעד געגען סאי — באוועגונג בעםער

 אז גע׳םענה׳ם, האבען זײ קאמוגיזם. געגען סאי קראטיע,
 ,עסיאקרםאדע די עןכסיגפאר *ו נויםיג נאד איז דערצו

 אר־ די ארבעטער־ארגאניזאציעם״ פרײע די ליקווידירעז
 א אונםער אוועקשםעלעז אוגטערנעמער די און בעכיער
 נאצײפארטײ. טעראריםםישער דער טון קאגטראל םעםםען

 אוגםערשײד צום אידען. די כארױבען און םארניכםען
 נישם נאציאנאל־םאציאליזם דער שאפט קאמוניזם״ םמ
 אײגעג־ דאס סאי נאר טאכט ער פרױואט־אײגענםום׳ אפ

 םאםאלי־ דער םון אפהעמיג אײגענםימער די םאי טום,
מאשק. סיליטערישער איר םון און מלוכה םארער

 די און קריזים דער שכל. דעם א• שלאגם הונגער
 אוײעגעשטויםעז האבען 1929*33 םון ארבעםםלאזיגקײט

 אין דײםשלאנד אין מאםען ארבעםענדיגע ברײםע די
 בא־ «ו צוגעזאגט זײ האם װעלכער ארעמם״ היםלער׳ם

 דערפילט. נישם צוזאג זײן האט ער נוים. די קעםםען
 אױף ארבעטםלאזע די ארבעט געגעבען אבער, האט. ער

 הוג־ ארבעםער אלע סאר אײנגעםירט קריגם־םאבריקען,
 די אין ױגענט די ,אײגגעארדענם״ און גער־ראציאנעז

 מאכען צו להבא אויף צו זאגט ער קעמים. מיליםערישע
 און אייראפע םון באלעבאםים םאר ארבעםער דייםשע די
 צחאגען, מיט אן זײ לאקם ער װעלם. גאנצער דער םון
 שקלאפען־ דער פון פראםיםירען קאגעז װעלעז די אז

 ראםען״. .נידעריקע פיז פראלעטאריער די םון ארבעם
 פמ װערעז באפרײט פאלק דײטשע דאם װעם ארום, אזױ
 איבעריקע די באהערשען װעם גױם װאם דעם, דורך גוים

גויט. פת פראגע די היטלעריזם דער לײזם אזוי װעלם. £
געדאנק׳ דעם *ולאזען אםילו מיטט א אויף זאל מען

 פלאך און םעכניק הויכער דיער מים װעלען נאצים די אז
 פון פארלײכטערוגג געוױםע א דערגרײכען װירטשאםם

, זײן נים אלץ גאך דאס װעם — גוים דער י  ויסלײזוגגאד
יאר 160 גאלד שוין קעסםען עס פארװעלכער נױם״, פון
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.נישט פארגעםען הענט . נאדיר משה פוןדטרצײלונג.) שםיקטל ןאכ . .

ז מר. שרײבער דער טיי ש ל  איז מי
 זיין םון געווארען ארויסגעשטויםען

 האט וואכענבלאט זיץ וױיל שטעצע,
 געבליבען ער איז צוגעמאכם, זיך

 א ק ו ד קינדער, עםלעכע מיט א ק ו ד
פרנםה. אהן א ק ו ד און װייב, א מיט

ליטע־ פונ׳ם רעדאקםאר א װי
 שריײ דער זיך האט דלאט״, ״דער וואכענבלאט רארישען

 ניש׳קשה׳דיגען גאנץ א אגגעשריבען מילשםיין מר. בער
 ױבילייען און באנקעטען די פאלק. אידישען ביים נאםען
 ליטערארישען זיין םון יאר 20 אדער .15 אדער ,10 לכבוד

 און װעלט גאנצער דער אין שם א געהאם האבען שאפען,
 גאס אידישער דער םון גדולים םײנסטע די אומגעגענם.

 רעכט אזא פונקט האבען זײ אז געהאלםעז, האבען ײעלכע
 מענ־ בעםערע םאר האלטען צו זיך אנדערש, עמיצער וױ

 פאר באטראכט עם האבען אנדערש, עםיצער וױ שען
 מילשטיינ׳ם םון זון דער אין ווארעמען צו זיד כבוד א

 אלע װי אבער הויך. געשטאנען איז זון זײז ווען כבוד•
 זיך האבען זײ װי נאכדעם באשעםעגישען, לעבעדיגע

 זיי םארקריכען זון, דער אין טאג גאנצען א געווארעמם
 אזוי שםיבער. זייערע םון װינקלען ווארעמע די אין צוריק

אונםערגיץ• ביים האלט זון די װי גיך
 םריערדיגע אלע די געדאנק אין דורכלאזענדיג

 געקענט איצט זיך וואלם ער וועלכע צו זיינע פרנםה׳ם
 אפגע־ מילשםײן שרייבער דער האט אומקערען, אםשר
 געארבעט, האם ער װעלכע ביי םאכען 5 אקוראם צײלט

דער איידער וױיניגער, אביסעל וואו און מער. אביסעל וואו

אידען. בײ שרײבער א ווערען זאל ער םײסעל
 ״אינםעלי־ געװען 4 זײנען זײנע, פאכען 5 אט־די פון

 מען וועלבע צו פראםעסיעס אזוינע זז.. ד. — גענםע״
 כעמיע, אין קענםעגיש געװיםע א האבען געדארפם האט

 — אײנער בלויז װ״ אז. א. מאטעמאםיק, העכערע פי־זיק,
 פראםטעה א געווען איז זײנער, סאד ערשםער דער גאר
 א כמעט —צײט יענער סון באגריף לױם׳ען — און

נואשץ. א אויף נייטן :״װאולגארער״
 םון אנטוישט איגטעליגעגםיזם, גאנצען פונ׳ם מיד

 באשלאםען מילשםיין האט פרנםות, ״וױיסע״ פאפירענע די
 בײ םאך. ערשטען זײן בײ גליק זײן פרואווען צו איצט

 דאגעגען. געווען איז םרוי םילשםײנ׳ם אבער שניידערײ.
 געהאם האבען וועלכע רײד פראםםע און געשמאקע מים
 זי האם פנים, איר אויף זוך־שפרינקעלעך די פון חן דעם
 איז וױיב און מאן ביידען זײ וואם אז איבערצײגט, אים

 צוריק אומקערעז געמעגט טrא זיך םילשטײן װאלם שייד.
 פאר־ זיד ד.אט ער װעלכער מים מלאכה ערשטער דער צו

שנײדעו־ײ. צו— אמעריקע, קײז קוסעז זיין בעת גומען

 ״זײנעז געזאגט. זי האט אנבאלאנגט״, אלײן מיך ״ײאם
 װי יחםן וױיניגער נישט הענט מענשלעכע די מיר בײ

 גאנצע די ורען אויסגעזען מיר וואלטען שײז קאם. דער
 האט !דו״ וױ קעפ אזױנע בלויז םון באשטיין זאל װעלט

 שויארץ־ דעם איבער פעטשעל־געטאן א גוטמוסיג אים זי
 דעם פאר וואדען? ״נאר זיינעם. קאפ געקרייזעלטען

 קאלעחש־ דעם פאר געזונט, זיין זאל אונזערען, טעכםערעל
 געלייגט האבען מיר זועלכער אויף סאנדרא, מיידעל
 איר אז געזינטער, זיץ וועט איר םאר האפנוגגען, אזויפיל

 פרא־ איידעלערער אן ביי באשעםטיגט זיין וועט טאםע
 זיד זי האט ניט״, ״םארגעס שניידעריי״. װי פעםיע

 םאטע, א נאר נישט ביזט דו ״אז געװיצעלט, כלומר׳שם
. שווער צוקונםטיגער א אױך גאר .  א טאםען א ביי .

 וױ פארפאלען איז געבוירען, ווערט מען אז שנײדער,
 קען מען אויב שגיידער, א שווער א אבער !בראד אין
גישם״• אים מען האט האבען, צו נים אים העלפען זיד

 ערשטען צום אוועק מילשםיין שרייבער דער איז
 םאכען, אינםעליגענםע םריערדיגע זיינע פזן איינעם צו

 אבער דריטען, א צו דערנאן־ צוױיטען, א צו דערנאד
 אינערגעץ האלטען. געקענט נישט זיך ער האט אינערגעץ

 *רײנקװאליםיצירען. צוריק געקענט נישט זיך ער האט
 דעם דורכגעמאכם מילשםיץ האם חדשים 5 םון משן־ אין

אן םון צוריקצעוועגס: אויף וועג ביטערען גאנצען
 אבער אינזשעניר. אן ביז ״אקאונטענם׳, אן ביז אפטייקער

 םון געװען איז ער וואם יארען די געגאנגען. נים איז עם
 אויםגעמעקם, זכרון אין אים בײ האבען םאכען אלע די

 עס וואס קענםענישען איידעלע יענע םארקלעקט אדער
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 ער אז באצייגם, מילשםײז זיך האט אײנס נאד איינס
 די אז און געווארען. עלםער אמת אן אויף םאקע איז

 זיינע און אים צוױשען ליגען וואם יארען פארלאזםע
 נקמה. ביטערע א איצט אים פון נעמעז םאכען׳ םריערדיגע

 זײז צו געזאגט ער האט נים״ מער מיר דינט קאפ ״דער
 — אהיים־געקומעז םארביםערםער א איז ער בעת וױיב

 אלץ םארגעםעז חשאב. לעצטען זײן םױ אפגעזאגטער אן
 גארנישט קײנמאל וױ . . . געלערעגט כ׳האב וואם

 אויםגע־ איעאנצען . . . אויםגערונען . . . געװען
.״ . . רוגען

 אוועקזעצען נישם זין־ װעםט דו אז האםען, ״לאמיר
 האם לעבען״. סון דראמע א דערםון מאכען און וויינען

 אויג, זיױ םון טרער א אראפגעװישט םרוי מילשטיינ׳ס
 ״ווער — אראפצורינען *יים געהאם האט זי איידער נאך

לעבעז?״ םון דראמעם הײנם קויםט
 געלעגען שוין איז נויט פח חלף דער אז איצט,

 זאל ער צוגעשטימט םרױ מילשטיינ׳ם האט האלז. אוים׳ן
די צו נײ אויפ׳ם זיד אומקערענדיג מזל. י״ץ םריאײעז

אפשר שנײדעריי.י :קאריערע זײן פון טריט ערשםע
 ״איידעלע״ די בײ װי מער אפגליקען דא אים װעם

זייגע• ביי פאכען
 איז תליה, דער צו װי קאפ אראפגעלאזסען אן מיט
 שנײדער־שאפ צו שניידער־שאפ פון געגאנגען מילשטייז

 ענדליד זיד האט ער ביז דערפאלג. אן נאר ארבעט, זוכען
 גראל, מר. א םוײיגד. ױגענד א זײנעם אין דערמאנט
 אין אינאיינעם אים מיט געארבעם אמאל האט װעלכער

 האם ער װי וועלכער, און מאנםלעז מענער בײ שאפ א
זיד• םאר שאפ גרויסען א איצט האט געהערט,
 געזעםען מילשטיין איז גאכמיטאג זעלבען דעם נאך

 די אריינצ״לען מאל ערשטעז דעם בײ נײ־מאשין. דער בײ
 נישם ער איז דא אויך אז דערפילט. אבער ער האם נאדעל

 אומגעלומפערם, אזוי געווען איז אלעם איגדערהיים. מער
 איצט זיד האבען אזוי קאפ, דער פריער װי פרעמד!

 געשעםט זין־ וואלטעז די וױ הענט! די געלייגט נישט
 אמאליגע די אין װי צוריק װערען צו אליין זיד פאר

 איז ער וואם מינוט יעדער מיט נאר יארען. אינגלישע
 הענם די זיך האבען םער אלץ מאשין, דער בײ געזעםעז

 געגומען — אויסגעװחען האם עם װי אלײן זיך םון —
 אזא מיט געטאן עם און טאן, מ׳דארף וואם דערמאנען

 מילשטיין אז געשיקטקײם, און שנעלקייט פיגקטלעכקייט,
 ״אט דערםון• אפ׳חידוש׳ן געקענט גארנישם זיך האט

 אויף קוקענדיג געטראכם עד האט חברה־לײט!״ פאר א
 גארנישט האבעז זײ און יארען אזויםיל ״נאך הענט, זײגע

.פארגעםעז . חבחז־לײט!״ פאר א אט גארנישט. .
םץ אויגען די אראפגענומען נישט האט מילשטייז

 זײער םון האבען וואם באשעםענישען, געטרייע םרעמדע
 א ארויםצוהעלםען באשלאםעז װילען םתיעם אײגענעם
. נױט םון צייט א אין מענשען םרעמדעז .  װי און .

 אן מים געםראכם ער האט ארויס! זיי העלפען אזױ
 זיך סארלױםען זײ וױ גאר זע — הארץ אנקוועלענדיג

 דעם איינער זיך װילען וועג, דעם אנדערען דעם איינער
• די אויף לעבען א !אריבעריאגען אנדערען .  קאפ א .

 םארגעםען הענט . . . נישט הענט אבער פארגעםם,
. נישט . .

 האם מערקען, נישט זאל קיינער אז שטילערהייד,
 האנט, 1 אין ערשםען צו קוש־געטאן א זיד מילשטייז

. . אנדערער דער אין דערגאך  גע־ ער האם דערנאד .
 וױגקעל א אין ערגעץ װיש־םאן א זיך האגט א מים וואלם

 די שפע» *ו געװען שויז ס׳איז אבער אויגען, די םון
 בוכשםאב דעם אויף ארויםגעפאלעז געהאם שױן איז מרער
 דער םון קעפעל אוים׳ן ״םינגער״, ווארט דעם םון ״עס״

 אויגען זיינע םון פינטעלעך ביטער־גרינע די און מאשין,
זיג. םיט — טריאומף מיט געשמײבעלט איצט שײז האבעז

 זאםע וועלם. דער םון ארבעםס־מענשען און ארבעטעד די
 ארבעםער, םאר אידעאל קיין נישם איז דאם — שקלאפען

 טאקע דעריבער װירדע. מענשלעכע פארמאגען ױעלכע
ט אײראפע טיז םעלקער די זיך לאזען  דער אויף כאפען ני

 עד כאטש ארדענונג״, ,נייער היטלער׳ס פון װענדקע
 אים םון דער אין װאוילשטאנד מאטעריעלען צו זאגט

אײראםע. ״פאראײניגטער״
£

 זײנע םיטגעטײלט וועלט דער האם רחוועלט ווען
 נאר נישט זינען אין געהאט ער האט םרײהײטיען״, ״פיר

 צחא־ היטלער׳ם אויף ענטפער אלס געגעךםראפאגאנדע
 ארויםרוםעז װעם קריג דער אז פארשטאנען, האט ער גען.

 בלײבען װעלען עם װאו לעגדער, אלע איז גױט ביםערע א
 שםעם. צעשםערטע און םעלדער אסנעזאפםע באם םים
 אויסגעהוג* זײז װעט פענשהײם די אז פאראױס, זעם ער

 זיך שטעלם ער צעשםערונגם־מלחמה. דער נאך גערט
 מאסען די פח פארלאנג דער זײן װעט עס גרױם וױ םאר,

 זיכערקײם סאציאלע באקומען צו װעלם גארער דער אין
 םארלאגגען וועלעז פעלקער די גערעכםיגקײם. און

 זײ• דעריבער זיכמרקײם. און מײיהײם אין וואוילשםאנד
 צוױשען פארבונדען מנג פרײחײטען פיר זײנע אלע נען
 װען דאז׳ נאר מעגליד איז גוים״ פון ״אױםלײזוע זיך.
ב איז םען  מענש דער ײזגז ח- ד. שרעק״ יזפ אפרײס.

p םעראר דעם פאר זיך םדײסלען נישט דארף t דעספא־ א 
 ודאו דארם, נאר אגרעסאר. אן פון אדער מאכט םישער

 געדויסעז, פון און ווארט פון םדײחײט געזיכערם איז עס
 ן דין געמאלם קאן דעטאקראםיע׳ פון גרוגט״יםודות די

ס״. קאפף דערפאלגריימר ױ עז,נ עג ג

 רעזולטאט אין הערשען וועט וועלכע וועלידגויט. די
 אדער באזייטיגען קאנען גישט מען וועט מלחמה, דער סון

 םאציאלער מיט נאר םארלייכטערען געהעריג װי אפילו
 רעקאנסםרוק־ ברייטע א זיין נױטיג וועט עם — פאליטיק

 נוים די — מער נאך פאלקס־װירטשאפם. דער פון ציע
 יעדען םח ד^כזעמ מים באזייםיגען קאנען נישט מען וועט

 א ווערעז געשאפעז מוזעז וועט עם — לאנד באזונדער
 םאר־ די אין צוזאמענארביים. אינםערנאציאנאלע ענגע

 קלײ־ ברויט. םירען דארםען מען וועט לענדער וױםטעטע
 טראנםפארט־מיםלען, מאשינעז, מעדיקאמעגטען, דער,

 צוריקברעעען מוזען װעט מען בוײמאםעריאלען. זױםען,
 היט־ וועלכע םענשען מיליאנען פלעצער אלטע די אױף
 דער אין — שקלאםען־ארבעם אויף םארשלעפט האט לער

 באקעמ־ צו אויף געטאם. די פון אידען די רײ״ ערשטער
 ארגא־ מוזען מען וועם מאםען־ארבעםםלאזיגקײט, די פעז

 איגטערנאציאנא־ און ארבעטען געזעלשאפטלעבע ניזירעז
 די מאכען געזונם מוזען װעט מען מאםשטאב. לען
 און װעלם־האנדעל דעם אויפששעלען צוריק אגסעז,פמ

 דאס כדי לעגדער. רײ א צוױשען קרעדיםעז פארםיילעז
 דער אין גױםװענדיג אומבאז־עגם איז דורכצופירען׳ אלץ

 אן אייד איז דעמאקראםימס די פון זיג א דײ ערשםער
 עקא־ דעם אױף צחאמענארבמם אינםעתאציאנאלע ענגע

געביט. קולםורעלען אח םאציאלעז פאליםישעז׳ נאםישעז,
 אין אויך ארײז געזזײ ס״,סלאגאג םיר תזוועלט׳ם

 םשארםער״. ,אטלאנםישער דעם םיז פוגקםען״ ״אכט די
 גױם געגעז קא&ף פון םראגע ד* איז קאנקחנטער נאד

 אפגע־ לאגג נישט דער אויף געווארען אװעקגעשםעלט
ארגעס־ אינםערנאציאנאלער פון קאגפערענץ האלטענער

 םמ שפליטער לעצטער דער איז וועלכע ארגאגיזאציע,
 סאצי־ פלאן.םח דער פעלקער־בונד. צעשטערטען דעם

 די וועלכען רעקאנםםרוקציע, עקאנאמישער אוץ אלער
 א איז אויםגעארבעט, האם גיױיארק אין קאנםערענץ
 קאמף אינטערנאציאנאלען אין ביישםייערונג װערטםולע

גויט. געגעז
 אלע םון ארבעטער־ארגאניזאציעם פון םארשםייער -

 אץ ראלע װיכטיגע א געשפילט האבען קאנטינענטען םינף
 די ״וועלט־פארלאמענט״. םאציאלען דעם םון ארבעט דער

 זײ דערצו׳ שטרעבען דארםעז ארבעטער־ארגאניזאציעם
 צױ דעם אויף דעה קלענערע קײן נישט האגען זאלען

 איגטערגאציאגאלע אלע אין און שלום־קאנגרעם קונפטיגען
 םימ פארנעטען זיך װעלען זועלכע קערפערשאםטעז,

 אר־ גאר אויםבוי־ארבעט. סאציאלער און עקאנאמישער
 חנם אז דערשלאגען, זיך קאנען בעטער־ארגאניזאציעם

 רעאקציאנערע די זאל נױט״ םון ״אויםלײזונג לאזונג
 א אץ םארוואגדלעז נישט םלחמה דער נאך בורזשואזיע

 םעז אז אױםסירעז, קאנעז ארבעטער גאר ;קלאגג ■וםםען
 דערטיט און םארמירקלעכען לאזוגג דאזיגען דעם זאל

חד ראדיקאלער און פולער א פון גרונם־שםײז א לײגען  ענ
 אז פמ לעבעז״ געזעלשאפטלעפען גאנצען אינ׳ם תנג

םאציאליזם. נא&ען דעם םראגט װאס ענדערונג,
 ארבעםער־ די איבערגעבענער און אקטיווער װאם

 געגעז קאמף אין ארײגדוארפען זיד װעלען ^רגאגתאציעם
 אױף װירקונג דיער זײן וועט גרעםער היטלעריזם״אלץ

 י1 זײן זײ װעם לײכטער אלץ שלום־קאנםערענץ, דער
 תי■ פח רןקאנסטדוקציע עקאנאםישע גרױםן די ריכסען

__ ארבעטענדיגע• ךי פון אינםערעםעז ךי אק װעלס
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ארבעטעױלעבען אינטערנאציאנאלען פונ׳ם
פעלקער־פרידן פאר װארט עושטע דאס

 קאנקרעטע ממשות׳דיגע, ערשטע אס
 איז פעלקער־פרידען ררעגען װארט

 צוױי נאך איצטער, געווארען געזאגט
 װעגען ווערטער שײנע מלחמה. יאר
 פרידען פון װעלט קומענדיגער דער
 אפט שוין מיר האבען פרייהייט און

מענ־ אפיציעלע גאנץ פון געהערט
 שלום דויערהאפטען צום װעג קאנקרעטען א אבער שען.
 מלוכה־מענער אפיציעלע די האבען וועלט דער אויף
 ״אכט־פונקטעך בארימטער דער אויך אנגעװיזען. נישט

 דער בײ געווארען פראקלאמירט איז װאם פראגראם׳/
 דעם און רוזװעלם פרעזידענט דעם צװישען באגעגעניש
 צײכענט טשוירטשיל, פרעמיער־מיניסטער בריטישען

 קומענ־ דער פון בנין דעם אוםן בולט׳ען א אויף אן נישט
פדײהײט. און פרידען פון וועלם דיגער

 דעם פון געװארען געזאגט ווארם ערשטע דאם איז
 מיי־ מיר ארבעט. פון פארלאמענט אינטערנאציאנאלען

 ארבעטם־ אינטערנאציאנאלען פון קאנװענשאן די יען
 פארגאנגע־ דעם געװארען אפגעהאלטען איז וואס אפים,

 מלוכה־ :הײםט ווארם דאם אט יארק. נױ אין חודש נעם
 פארהאגדלונגען די װעגען באריכט א פעדעראציע. שע
 ארם אנדערען אן אויף מיר ברענגען קאנווענשאן דער פון
 אפשטעלען נאר זיך מיר װילען דא צייטונג. אונזער פון

 פאר מאניפעםטאציע דער אויף װערטער עטלעכע כיט
 _ אויף געווארמ געמאכט איז וואס פלוכה־פצדצראגיע.

קאנװענשאן. דער
 געווארען אגגענומען איז וועלבע רעזאלוציע, די

 םיר פדן םאראייניגונג די םאדערט קאנװענשאן, דער פון
 :נאצים די םון געווארען אקופירט זיינען װאס מלוכות,
 גריכענלאנד. און ױגאםלאװיע טשעכאסלאוואקיע. פוילען,

 און רומעגיע בולגאריע, אויד אז םאר, זעט רעזאלוציע די
 היטלער׳ם אין היינם זיך געפינען וועלכער — אונגארן
 דעם אט צו צושטיין מלחמה דער נאך זאלען — לאגער

 ווערען געשאםען זאל אוםן דעם אם אויף מלוכה־בונד.
 םון באפעלקערונג א מיט, מלוכות פון פעדעראציע א

נםשות. מיליאז הונדערט העכער
אויסגעאר־ נישט נאך דערוױיל איז פראיעקט דער

 װיכטיג נישט אויך ם׳איז און איינצעלהײטען אין בעם
 עקא* גאנצע די מאמענט איצטיגען אין באטראכטען צו

 גרויםער פאראײניגטער אזא םון באזײיטונג נאמישע
 מאמענם איצטיגען אין אונז פאר איז װיכטיג מלוכה.

 דאם — פעדעראציע אז פרינציפ׳ אין פעסםצושטעלען,
 דער אויף םרידען דויערהאםםען צום וועג דער איז

װעלט.
 ערשםע דאס אט וואס צוםאל, קיין נישט ס׳איז
 םעל־ די צװישען םרידען אמת׳ן װעגען ווארט קאנקרעטע

 ױעלט־קאנ־ דער אויף געװארען ארויםגעזאגט איז קער
 וועל־ ערשטע, די זיינען ארבעטער ארבעט. םון ווענשאן

 יושר סרידען, פון גױטווענדיגקײט די פילען מוזען כע
 זיינען ארבעטער װעלט. דער אויף גערעכטיגקייט אמ

 סאציאלע די םילען מחען וואם ערשטע. די אויך אבער
 אײן צו טעריםאריעם גרױםע םאראייניגען םמ באדײטוגג

 קען לענדער גרױםע אין נאר װארים מלוכה־םארבאנד.
 לע־ עקאנאמישער געזונטער א ווערען אװעקגעשטעלט

 װערען געשאפען קעגען לענדער גרױסע אין נאר בעז׳
 פארבעםעחװ זאלען װאם אינםטיטוציעם, און געזעצען

ארבעםער־קלאם. דעם םח לעבענס־באדיגגונגען די
 פאר־ זײנעז ארבעםס־אמט אינםערנאציאנאלעז אין
 פאר־ אינדוםטרתלע די און רעגמװנגעז די אויך םראםעז
 םי־ דאם אבער לענדער. אנגעשלאסענע די םון באגלעז

 די פון פארםרעטער די םארט האבען װארט רעגדיגע
 הערשם װאם אטמאספערע, גאנצע די אץ םיײד־ױנקמם

 ארבעםער־אםםאםםערע. אז — איז ארבעםס־אמם, יין
 געקענם קאנװענשאז דער אט אױף האט דעם צוליב

 װאם געדאנק, דער שארף און קלאר װערען אדויסגעזאגם
 פארפאלגםע מיליאנען פיל אזױ םוח דעם חײנט עגבערם

״פ<דע• :געדאנק דער מענשען, אעטערדריקםע איז
r u n.״

 עם באגחנניצםער. א צו איז גוםא פארשלאג דער
 פאר־ טוז אײדאפע גאנץ :מערער םך א זיך פאדערט
 פאחיכערט זאל עס כדי מלוכד- אײז אין װערען יײניגט
דעד־ גום אבעד װעלם. דער אויף םרידעז דער ײערעז
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קיפמאן ױםןש דר. פון

 פלאטפארמע. אפיציעלער װיכטיגער אזא פון געװארן
 דער פון ארבעטער־קלאס דער װעט מפלה היטלער׳ט נאך

 און שארפער סך א מערער, םך א — זאגען װעלט גאגצער
 פאראײניגטע :װארט דאם ווארט, אנדער אן — העכער

!אײראפע פון שטאטען

אנטשידען װערט יאפאן פון גורל דער

וואשינג־ אין אן גײען צייט וואכען צוױי לעצטע די
 םון דעלעגאט םפעציעלען א מיט פארהאנדלונגען טאן
 פארהאגד־ דאזיגע די אין רעגירונג. יאפאנישער דער

 שלום אדער מלחמה פראגע די אנטשידען װערט לונגען
 גרויס־ א אלס יאפאן פון גורל דער — דערמיט און

מאכט.
 עקאנאמיש זיך געפינט מלובה יאפאגישע גרויסע די

 סיטוטאציע. געפערלעכער א זייער אין פאליטיש און
 אלץ, כמעט מאטעריאלען, רויע אין ארעם איז לאנד דאם
 מוז אינדוםטריע הײמישע די זיך נויטיגט עם וואם אין

 אימ־ ווערט אייזען אויםלאנד. פזן װערען ארײנגעפירט
 םון ״דזשאנק״ קאלאניעס, ענגלישע די פון פארטירט
 האלענדיש־ פון און אמעריקע םון — אויל אמעריקע,

אמעריקע און אינדיע עגיפטעז, פזן — באנוועל אינדיע,
ז ײין ד “ I# י  f y  tv  •V* * wJW *7״X **w

 מוזען נישם זאלען יאפאנער די װעלכען רוי־פראדוקט,
 לענדער, יענע םון דױקא — און אויםלאנד םון ברענגען

 שםארק אזוי איצט זײנען באציאונגען די װעלכע מיט
געשפאנטע.

נאר־ וױיניגער מער אן נאך האלט יאפאן זמן כל
 אימ־ זי וועלכע םון לענדער, די מיט כאציאונגען מאלע

 פרא״ די קען פראדוקטען, רויע גויטיגע די פארםירט
 ארבעטער די אגגיין. איז עם וױ נאך לאנד פון דוקציע
 באדינגונגען. שווערע שוידערלעך אין יאפאן אין לעבען
 לעבען און געזונט דעם פון חשבון אויםן נאר •וארים

 פאזיציע איר אנהאלטעו יאפאז קעז ארבעטער די םון
 אינדוםטריע־ די מים קאנקורירען אמ וועלט־מארק אויםן

 דער םון לאגע די לענדער. אנדערע די םמ םראדוקםען
 גע־ םארשארםט שטארק איז ארבעטער־באםעלקערונג

 מיט מלחמה דער זינם םון יארעז לעצטע די אין ווארען
 לע־ די דינעז מלתמה, די זיך פירט עם זינט סון כינע.

 געווארען געהעכערט יאפאן אין בענםמיטעל־פריתען
 וועלכעז הונגער־לוין, דער םראצענט, 90 ביז 60 מים
 געהע• איז אן, תמיד םמ ארבעטער די באקומען עם
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 גאר קען יאפאן אזוי װי סארשטיין, צו שווער ם׳איז
 מלחמה, נייער א אין פארװיקלען צו זיך דערפון טראכטען

 אבער םראדוקציע. היימישער איר ־אין לאגע אזא ביי
 םין גורל דער זיך געםינט יאר זיבעציג העבער זינט םון

 קאםיטא־ אוואנטוריםטישען אן סון הענם די אין יאםאן
 אימפעריא־ געשטעלט זיך האט װעלכער קלאס, ליסםישען
 בלוםיגע דורך םאלק דאם םירט און צילען ליסטישע
צוױיטען• צום לאנד־רויב אײן םון םלחמות
 םון משך אין מלחמה, כינעזישער דער זינט פון

 דער מער אלץ זיד םארשארםט עס װען צייט דער אט
 און ארבעםער די םון הײמען די אין נױט די און חועער

 אונםער־ קאפיםאליסטישע גרױםע די האבען פויערים.
 זײערע פראצענט 150 מיט מי־ד פארגרעסערט נזנמונגען

 קאפיטאליםטען די מיינען קאפיםאלען. אינװעסטירםע
 זעלבען דעם אױף אזוי גײן װײםער װעם דאס אז אפנים,

 מלחמח־אװאנ־ נײע זיך זײ זוכען דעם צוליב און װעג
 א מאכען זײ וועלען מאל איצםיגען דעם אבער םורעם.

חשבמ• אין םעות

 סאװטםישער דטר הטלפטן םרײד־ױניאנס סנגלישט
יתיאךבאווטגונג

 איצם ווערען ארבעםער-פרעםע ענגלישער דער אין
 םרייד־ די «ח הילף־רופעז דרינגלעכע פארעפענםליכט

ם ^  געלם־זאםלונגען יתיאנם. םאװעטישע די פאר ױנ
 אלע פון אױפזיכט דער אונטער דורכגעםירט וועחװ

 אדבע־ עגגלישער דער פון קערפערשאסםעז אנפירענדע
עקזעקוטיװע קאונםיל, יוניאן טרײד :םעד״באוועגוגג

 קאאפעראטיװער דער פון און פארטײ לײבאר דער פון
 אוגטער־ ספעציעל װערט אויפרופען די אין באװעגונג.

 שנע־ װאס װערען געשאפען מוז הילף אז געשטראכען,
לער•

 באשטעלונגען געװארען געמאכט זײנען איצט ביז
 װעלכע איגסטרומענטען, מעדיצינישע פאר פאבריקען אין

 רוטלאנד קײן װערען ארויסגעשיקט גיכען אין װעלען
 פאראויםגעזען װערט עס ױניאנם. די פון מתנה א אלס

 אלע אויף מאםשטאב ברײטסטען אין הילפם־ארבעט א
 אויס־ װעט הילפס־ארבעט דער פון פלאז דער געביטען.
 ענגליש־םא־ פאראײניגטען דעם םון װערען געארבעט
קאונםיל• ױניאן טרײד װעטישען

 צוזאםענארבעט פון קערפערשאפט נײע דאזיגע די
 איז לענדער בײדע פון ױניאנם טרייד די צװישען

 פזן קאנװענשאן לעצטער דער נאך געווארען געשאפען
 גע־ אפגעהאלטען איז װאס ױניאנם, טרײד ענגלישע די

 רע־ א אין עדינבורג. אין סעפטעמבער אנהויב װארעז
 קאנ־ דער פון געווארען אנגענומען איז װאס זאלוציע,
אנדערעס: צװישען געזאגט װערם װענשאן,
 צוזאג דעם פייערלעך באשטעטיגט קאנווענשאן ״די

 סא־ שטיצען צו ארבעםער־באװעגונג בריטישער דער פון
 מיטן אויך באשטעטיגט זי כחות. אלע מיט וועט־רוםלאנד

 קאונםיל דזשענעראל םונם באשלוס דעם הארצען גאנצען
 קאונסיל, ױניאן טרייד ענגליש־רוםישען אן שאפען צו

 גלייכער א םון ווערען צוזאמענגעשטעלט זאל וועלכער
 אפהאלםען זאל אוך צדדים ביירע פמ דעלעגאםען צאל

 איינמאל לענדער, בײדע אין מיטינגען רעגעלמעסיגע
 םאראיי־ דער רוםלאנד. אין איינמאל אץ ענגלאנד אין

 דער סון אינטערעםען די דינען װעט קאונסיל ניגטער
ע אין ױניאן־באוועגונג ^  גע־ דעם דורך לענדער, ב

אינפאר־ גענויע דורך צװישען דאנקען־אויסםויש
 קאאפע־ ענגער אן דורך און לאגע דער איבער מאציעם

אנגעלעגענהייטען״. געמײנזאמע אלע אין ראציע
 אז באווארעניש, די אויד מאכט רעזאלוציע די

 אן בלייבען מױ לעגדער בײדע אין ױניאן־באוועגונג די
 אריינ־ זיך נישט טאר באוועגונג אייז און אומאפהענגיגע

 וואל־ צוױיטער. דער םון אנגעלעגענהייטען די אין מישען
װ ענגלישע די םון םירער דער םיטרין, מער ױ  ױניאנס, ס

 אין האם םארשלאג, דעם אריינגעםראגען האם וועלכער
 שאםענדיג אז אונטערגעשטראכען, באזונדערס רעדע דין

 בריטישע די נישם מיינען קאוגסיל, םאראייגיגטעז דעם
 צום קאמפראמים ם׳איז וועלכען א מאכען צו ױניאגס

קא&וגיזם.
טנגלאנד אין לויךבאדינמנגטן און ארבעטסלאזיגקיים

 אן זיך הויבט ענגלאנד אין ארבעטס־מארק אויפן
 מער נישט קומען עם לאגע. םםאבילע געװיםע א םילען

 ארבעטס־ צאל דער אין ענדעדוגגען גרויםע קיין פאר
 אזעלכע מער נישם זיינען לוין־םומעס די אויך און לאזע

 מלחמה־בא* די קענטיג, םריער. װי םלוקטואירענדיגע
 םטאבילי־ זיך האבען ארבעםם־מארק אויםן דינגונגען

נארמאלע• געווארען דינען ױרט,
ציםע־ די אין דאס מען דערקענם ריי ערשטער אין

 אױגוםט פון צײם דער םאר שכירות. באצאלםע םון רען
ען8לוין־ םון םומע םאםאלע די האם * רונג  הע־ םאר *

 58 בערך ?א|דאםען ארבעטער טויזענט 400 כער
 םער־ א ארום אינגאנצען איז דאם וואך, א םונט טויזענט

 םאר־ זײנען צייט אייגעגער דער אין דאלאר. מיליאן םעל
 אר־ טויזענט 270 בערך םאר לויךרעדוקציעם געקומען
 טאםאלע די באםראםען האבען רעדוקציעם די בעטער,

 העבער אדער םונט 600 טויזענם 4 עי*ד אז «ז םומע
 מינימאלע :װארט אײן םים וואה א דאלאר טױזענד 20

ענדערונגען.
 ווערם ױאם ארבעםםלאזע, םװ ציפער לעצטע די
 באטרעםט ארבעטם־מיניםםעריום, םוגם געמאכם באקאנם

 צאל די האט צוריק יאר א מיט םױזענט. 190 בערד
 טױ• 600 םון ציםער די דערגרײכם נאך ארבעםםלאזע

 צװײ מיט געפאלען אלזא איז ארבעטלאזיגקײם די זענם.
 איצ־ חנר אין אז אכם׳ אין גאך מען נעמט דריםעל.

 העכעד ארײנגערעכענם זײנעז ארבעםםלאזע צאל טיגער
 מער נישט שימ זימעז װאס ארבעםער, טױזענט 32

 יו־ צאל גדויםע א אױך אח ארבעם שום קײז צו םעאיג
מ, םלי  נאד שולעז די איז צוריקגעגאמעז זײנען װאס גענ

ארבעטסלאזיגקײט די אז קלאר׳ איז דאז װאקאציעס, די



 כאראקטער איר םארלוירען אינגאנצעז כסעם שוין האט
ענגלאנד. אין פראבלעם םאציאלער אלס

קאנאדע אין ארבעםס־רעכם און ארבעם
 מים מלחמה־איגדוסםריע די ארבעט קאנאדע אין

 םארנוםען זײנעז וואם ארבעםעה צאל די פארע. םולער
 באםרעםט פראדוקציע׳ נאציאנאלער גאנצער דער אין

 גרױםע גאנץ א איז דאם םיליאן- האלב א דרײ א בײ שוין
 באפעל־ גאנצע די וואו קאנאדע, װי לאנד א םאר ציםער
נפשות. םיליאן 11 אינגאנצען אויס מאכט קערוגג
 געווארען רעגולירם זייגען שכירות־באדינגונגען די

 טען15 פונם אנגעהױבען געזעץ: םםעציעלען א דורך
 איג־ װיכםיגסםע די אין שכירות די זיינען נאװעמבער
 ״איינ־ פאר געווארען דערקלערט לאנד פזן דוםטריען

 איז שטאנד דורכשניםלעכען דעם לויט געםרוירענע״
 ווע־ שכירו^ איצטיגע די .1929 ביז 1926 םון פעריאד

 לוין־שטאנד ״אײנגעםרוירענעם״ דעם לויט באשםימם רען
 פראפארציע דער אין העכערונג א מיט ציים, יענער םון
 אוים־ די לעבענסםיםעל־פרייזען. געהעכערםע די םון

 קאמפליצירטער שטארק א מיט געמאכט װערם רעכעגונג
 קא־ אין שכירות די אז איז, הכל םך דער קאלקולאציע•

 םון באדערםענישען די הינםער צוריק וױיט בלייבען נאדע
 וױ נידעריגער סך א אלענםאלם זיינען זיי ארבעטער, די
 נישט שםאטען. םאראײניגטע די אין ארבעםם־לוינען די

 גרויםע אזא איז ארבעםער צאל די וואס דערויף, געקוקם
 נאך נאכםרעג גרױםער א אלץ נאך הערשט עם וואם איז

 רע־ צאל א םאראן אלץ נאד קאנאדע אין איז ארבעטער,
טויזענט. 300 העכער םוץ ארבעםסלאזע גיםםרירםע

 אויד ארבעם זייער מים אנגייז קענען ױניאנם די
 עם אבער מלחמה־באדינגונגען, איצטיגע די אונםער
 רעאק־ מצד שםערונגען םארשידענע געמאכט װערען

 דעם אט אין רעגירוגג. דער אין עלעמענםען ציאנערע
 איינ־ די אין םארשידענע א זײער לאגע די איז פרם

ױנמז צעלנע  צוזאםענ־ דעם וועדליג לאגד, םון פראו
 איז אפיציעל רעגירונגען. פראוױנציעלע די סון שטעל
 םאראוים־ ס׳איז אבער סטרייקען, צו םארבאםעז נישם
 פארגלײך־פארהאנד־ םון פראצעדורע לאגגע א געזען

 םירט וואס רעגירונג, דער םון אינטערוועטנעז און לונגעז
 צו מעגלעד נישס כמעט איז עס אז דערצו, םאקםיש

סטרײקען.
אוים־ אן זיך פילם קאמםם־םעלד פאליםישען אױםן

 וואס וואלעז׳ די ביי ארבעםער־רײען. די אין לעבונג
 פראוױנץ־פארלאמענם צום םארגעקומען לעצטענם זײנעז

 קאמאנװעלם .קאנאדישע די האם קאלומביע בריטיש םון
 לייבאר דער פון נאמען דער איז (דאם םעדעדיישאך׳

 אין זיג. שײנעם א אפגעהאלםעז קאנאדע) אין פארםײ
 דע־ זיבען געהאט פארםײ די האט פארלאמענם לעצםען

 םאר־ צאל די זי האם וואלען איצטיגע די בײ פוטאטען,
 דער אין אויד מאנדאטען. 14 דעראבעדט און דאפעלט

 פארגעקומען לעצטענס זיינען נאווא־סקאשיא פראוױנץ
 דארט האט פארםײ לייבאר די און וואלען פארלאמענם
מאנדאםען. דרײ דעראבערם

םשילי אין פאליםיק סאציאלע
 געביטען זיד האט עם שםארק וױ אלע, וױיסען מיר

 גײט עם זינט םזן אמעריקע, אין לעבעז ארבעםער דאם
די דיעל״ ״נױ םון פאליםיק די אונז בײ אן  ױניאנס .

 אױםגעהויבען האבען ארבעםער די אױסגעוואקסען, זײנען
 גאנצע די מענשעז• םרײע געווארען זײנען זיי קאפ, דעם 4

 חוב דער ס׳איז אז דערםילם, פלוצים האט געזעלשאםט
אמעז צו לאנד םונם  םונם םארבעסערונג דער םאר ז

 אויפגע־ ס׳האם װארם: אײן מים לעבזןן. ארבעםערס
 — אמעריקע פון באװאוםםזײז סאציאלע דאם װאכט

 זײנער אין געזאגם אמאל האם רוזװעלם ■חמידענט וױ
רעדע• א

 װען ערשײנונג. דערםרײענדיגע א םאקע עם איז
 בא־ םאציאלעז דערװאכםען םון גײסט דער אז הערם, ־מען

 סאראײניג־ די אויף באגרעניצם גישם בלײבם װאוסםזײן
 אנ־ די אײף אײד זיד םארשפרײט ער אז שםאםען. םע

 אלם העםיספערע. װןםםעח דער סון לענדעד דערע
 סאקםעז עםלעכע איבעדגעבעז דא נױר ווילען בײשפיל א

םשילי. רעױבליק דעד םון
 דער םון •רעזידענם דער װאם ,שמעסעדו א איז

 װעדם ■ארלאפענם, *ום געשיקם האם םשילי רעפובליק
ײ ארבעםער די אז אתםערגעשםדאכעז, באומדמדם  יונ

 אנםװיקלוגגס־ און טרײחײט פולע דארם תאבלן אנס
 1,172 לאנז־ אין איצם םתקציאגירלז עם טעגלעצקײםען.

 פון שאפונג די *ימגרײס װערם עם און יתיאגם לאקאל
״אדפ רויסארצ א ^ ײק זמאדבס  ארײנ־ װעט װאס װ■י

לאנד. גאנצעו פמס ארבעםעד פארם־ אלע נעםעז
ו םיטלען אלע אן נןנמז רןגירונג יי חעמרען ז

ט ײ --------------------------->»ז סו ז
 דער אין דאם טוט ג4רעגירו די ארבעםס־שכירות. די

 פאלקס־ דער ץזעלםען צו כדי דעם׳ צוליב ריי ערשםער
 זײער לײדם עקםפארם־האנדעל דער וױ אזוי װירטשאפט.

 ױע־ געהעכערם מוז מלחמה־בלאקאדע. דער פון שטארק
 דער־ מען קעז דאם און קאנםום אינערלעכער דער רען

 ארבעטער. די םאר שכירות העכערע מים נאר גרייכען
 לאנד אין לױךםומע םאםאלע די איז 1940 יאר אין

 .1939 יאר דעם לגבי פעזאם מיליאז 673 םים געוואקסעז
 גרעסערע נאך םארגעקומען דינען יאר איצטיגען אין

 נוי־ די אן אױך נעמט רעגירונג די לוין־העכערונגען•
 לעבענם* םדן פרײזען די קאנםראלירען צו מיטלען, טיגע

 איגער קאנטראל א אויסגעפירם ווערט אויך סיםלען.
 איינ־ מוזעז וועלכע אונטערנעמוגגען, אינדוםטריעלע די

 ווע־ נישט אױב — ארבעםם־מעטאדעז׳ מאדערנע םירען
פארמאבט. זײ רען

 ארבעטס םון םיםטעם א געווארען איינגעםירט ס׳איז
 געויארעז דורכגעםירט דינען 1940 יאר אין איגספעקציע.

 אינדוםם־ םארשידענע אין אינםפעקציעס טויזענם 90
 הע־ םון ארבעטער צאל א מים אונםערנעמונגעז ריעלע

 אר־ םדן קלאגעם טויזענם 43 קנאפע םויזענם. 300 כער
 םרידליכען א אויף געווארען געםעטעלט דינען בעםער

 םױזענם עטלעכע ארמםם־אינםםעקטארס. די דורך אופן
 ספעציעלע צו געווארען איבערגעגעבען ױינען קלאגעס

 פעזאס מיליאז 12 בערך םץ סומע א ארבעםם־געריכםעז.
 שכירות אלם ארבעטער די םון געווארען געוואוגען איז
 אױס־ איז פעזאס מיליאן 95 העכער קלאגעם. די אם אין

 בא״ אלם ארבעטער צו 1940 יאר אין געױארעז געצאלט
םראםיט. אין םייליגונג

 אר־ םאר וואױנונגעז ביליגע בוים רעגירונג די
רעס־ ביליגע איינגעארדענט אויך ווערען עם בעטער,

ווערעז . _ ____ __________________
 פענ־ טארזיכערונג, סאציאלער וועגעז םארהאנדעלם איצם
אנדערע. אח יתומים אמ אלמנות פאר סיעם

װענעזועלא אין אויך דעתרײכונגטן סאציאלע
 גײם ווענעזועלא רעפובליק קלײענר דער אין אױך

 םינף לעצטע די םון במשך געזעצגעבונג סאציאלע א אן
יאר•

 א מים ױניאנם םרייד 166 ווענעזועלא אין םאראן
 האט רעגירונג די םויזענט. 60 םץ מיטגלידערשאםט .

 געשא־ זײנען עס ארבעטם־אינםםעקציעס. איינגעפירט
 באקומען ארבעטער די ארבעטס־געריכטעז׳ געווארען פעז

 געבים קולטורעלען אויפן אויך הילף. ױרידישע פרייע
 איינ־ האט רעגירונג די אויםגעםאן. םיל לעצםעגס װערט

 װי מער איז שולען צאל די ביבליאטעקען״ געארדענם
 5 אויף 100 טױזענט 2 םון געווארען: פארדאפעלט

 גע־ געשאםען ױעעז שולען ספעציעלע .600 טױזענם
 פארשידענע אין ױגענט די אױסבילדען פאר װארעז

טריידס.
גע־ א װענעזועלא אין באראטעז װערט איצט גראד

םאחיכערונג. סאציאלער װעגען זעץ
 פראנקרײן און שפאניע — סיסטעס אײן לטנדער, צוױי

געאגראםי־ נאענטע דינען פראנקרייך און שפאניע
 גענעראל םונם הערשאפט דער אונטער שכנים. שע

 אין םעטעין מארשאל םונם און שפאניע אין םראנקא
 צוױלינג־ צוױי װי ממש טאקע די ווערען םראנקרייך
שוועםםער.

 דעקרעט א ארויסגעקומען איצט איז שפאניע אין
 נאכאמאל װערען עם וועלבען מיט רעגירונג. דער םון

 דער חוץ א ארגאניזאציעם, סאליטישע אלע פארבאםעז
דער ״פאלאנגא׳. רעגירונגס־יארטײ, םאשיםםישער
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 וועגען דעקרעט נײער א געקומען ם׳איז וואס פאקט׳
 די םמ באוױיז בעםםער דער איז פארבאם, אלטען דעם

 אין לאגד איז אנגעהױבעז זיד האבעז וואם קאכענישען,
 ארבעםער־ אז זיך״ פארשטייט צייט. לעצםער דער

 םארברע־ שװעדסטע די *ו פאררעכענט זיינען םםרייקם
כענם.

פראנק־ אין רעגירונג פעםעינ׳ס האט אקםאבער םוף
 ארבעםס־ דעם מים ארבעטערשאפט די באגליקם רײך

 אזױ־ געדוארעז געמאכט ס׳איז וועלכעז פאר ״םשארטערי,
 םשאר־ דער חדשים. לאנגע םון ציים א רעקלאמע םיל

 ווען און סריעי אויםגעםעלם נישט קיינעם האם םער
 נישט קײנעם ער האט געווארען׳ ארויםגעגעבען איז ער

 װעלכע קאפיטאליסםעז, די נישט אםילו באםרידיגט׳
 עפעם שאםען זיי םאר װעם מען אז ערווארםעט, האבען

 מאכם און רעכם מערעד אבער פרױױליעגיעם. נײע
 נישם םשום זײ פאר מען האט שוין, םארמאגען די וױ

 נישם אייגענםלעך דינען ארבעםער די שאםען. געקענט
 זיך די האבען גוםס קיץ אויף וױיל געווארען, אנטוישט

גערעכט• נישם םײ װי םײ
 אר־ טיפעז צוױי געשאפעז ווערעז געזעץ דעם מיט

אינדוסם־ גרױסער דער םאר :בעםער־ארגאניזאציעס
 גרעסםע די אינדוסטריע. קאינער דער םאר און ריע
 אין פארנומען זײנען םראנקרײך אין ארבעטער צאל

 ארבעםער הונדערם װי וױיניגער מים שעםער קלענערע
 קליינע אזעלכע מיליאז האלבער א העכער םאראן יעדער,

 םים וועלכער אבער סראנקרייך. אין אונטערנעמונגען
 גרויםער דער םאר צי זיין׳ נישט זאל דאס ארגאניזאציע

 אלענםאלס זײ האבעז אינדוםטריע, קלײנער דער םאר צי
 זייער ארבעםם־פראצעם• אין נישט באדייטונג שום קיין

 דעם ״אםצושאסעז״ אםנים, איז אויםגאבע װיכטיגסטע
 הויפט-צװעק דטר אלעגפאלס איז דאס טלאסטז־האמױ.

 אר־ םונם םארזיכערם ווערם עס װי געזעץ, נייעם םונם
 בא־ וױכםיגסטע די הקדמה. דער אין בעטס־מיניסםער

 שטרענג ווערט םםרײקעז אז איז, געזעץ פונם שםימונג
 לעולם ממש םאקע צײםען״! אלע -פאר םארבאםעז

!ועד
װטלם אינדוססריטלט נייט א זיך שאפם אינדיט אין

באוואױ־ מיליאן הונדערם דרײ אירע מיט אינדיע,
 וײיכע׳ א זיך, םאר וועלם א געװען אן תמיד םון איז געה

 רייכקיים די װעלט. צוריקגעשטאנענע שטארק אבער
 מים אוצרות, נאטירלעכע די איז באשטייט אינדיע פון

 ערד םרוכטבארע איר געבענשט. איז לאנד דאם וועלכע
 באלס מיליאן 9 באנוועל, באלם מיליאן 7 ארוים גיט

 פאדמאגט זי רייז. אץ ויייץ שיעור א אן יאר, א ױטע
 26 :ױעלם דער אויף פיה אין רייכטום גרעםםען דעם

םערד. מיליאז 14 שאף׳ מיליאן 22 ציגען׳ מיליאן
 אינדיע םארמאגט פראדוקטען רויע אינדוםטריעלע

 זיינען אייזען און שםאל איר מאסעז׳ ריױגע אין אױך
 םונדעםטוועגעז אבער וועלט. גאנצער דער אויף בארימט

 אנט־ אינדוסםריעלער דער אין אפגעשטאנעז אינדיע איז
 נישט אויך האט באלעבאטים ענגלישע די און װיקלונג
 םון אנטוױקלונג אינדוסטריעלע די שםיצען צו געלױנט

 די אז נישם, וױל מאכט קאלאניאלע שום קייו לאני•
 אבער קאם. איבערן איבערוואקםען איר זאלעז קאלאניעם

 אנגע־ קײן אפהיםעז נישם מעז קעז מלחמה־צײט איז
 םלחמה יאר *וױי די איז הערשאםםם־פרינציפען. נומענע

 אױסגעװאק־ געװאלדיג אינדיע אין אינדוםםריע די איז
סעז.

 33 םיט געװאקסען איז שםאל־פאבריקאציע די
פראצענט. 500 םיט וואםעז־םאברילאציע די פראצענט,
־ און םאנקעז געםאכם איצט װערען אינדיע אין מ

 און װאםעז םאר פאבריקעז 250 לאנד איז םאראן נאנען,
 אײזעגבאז־מאםעריאל. פאר פאבריקעז 23 און אמוניציע

 עגג• דער אין עראילאז־פאבריקעז, גרעסםע די םוץ אײנע
 און אינדיע. איז אויך זיד געפינם אימפעריע׳ לישער

 פאבוײקען געװארען אויםגעשםעלם אױך זימען לעצטענם
ם). שיף־בױ פאר ד ^ שיי׳ )

a a a t a M ^   — * -  - -    — * a  M i  aaA M V  M a a iװזלדימ ® װעדנדםלזזםח ~ ה^ס  וױרקדמ גע
 נאצישע די עגגלאנד. פון טאכט קאלאניאלער דער אויף

מנן נישט םאקע קענען חילות  עמ־ בריםישען דעם מברע
 די אבער םפל^ א כאפעז םאקע װעם הימלער פאיר׳

 יתר אסקאלאגי עברימיש די ®מ קרעפםעז טיװעק־אז־ופו
 םענשעז דיע אױף, װאכען װעלםען נײע אנםוױקעלם, רען

נדם ארבעםער אינדוסםריע םאדערנע :אויף שםייען
לעבען. נײעם ® אױסשםימן רױלען װאס ^רמניזזןגיעס,

_

-- ־ . ______ - .
 אק כלױז נישם אויסזען, אנדער אן האכען וועלם

רןן װערם םזדח אין ודײט אײדאפזנ• בוי  װעלם׳ נײע א מ
װןלם־ גרעםטער דער וון בליצען און דוגערןן אוגטערן

גערעכטיגקײט ^-------------------------

סלחמזד
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באװעגונג ארבעטער אמעריר^נער דער אין
אינםערע־ קלאםען נטקעגענגעזעצטע

ליי־ אמביציעס, פעחענלעכע סען,
פא־ און פאראורםיילעז דענשאםטען׳

 זיך האבען אינםריגעם, ליטישע
 אין מאנאט דעם צוזאמענגעקנוילט

 א פאראורזאכם און פלאגםער אייז
בא־ אינדוםםריעלע די אין קריזים

 גע־ איז געשםעלם האם וועלכע אמעריקע, אין ציהונגען
 גע־ און באוועגונג ױניאן טרייד אמעריקאנער די פאד

 לענדער דעמאקראםישע די צו הילף אמעריקע׳ס שעדיגט
 םא־ די מים טויט און לעבען אויף געראנגעל זייער אין

 אפ־ צייטוױיליג איז קריזים דער בעםטיעם. שיסםישע
 דעם םון אבער קאנםעקווענצעז די געווארען. געשוואכט

 באוועגונג, ױניאן טרײד אמעריקאנער דער פאר טײזיס
 איז זאד איין םאראויםזען. גיט פארלויפיג נאך מען העז

 ארגאניזירםע אמעריקאנער די םון םאזיציע די זיכער,
 דורך געווארען אםגעשוואכט באדייםענד איז ארבעטער

 דער ביז צייט לאנגע א נעמען וועם עם און קריזים דעם
ווערען. גוטגעמאבט װעט שאדען

 דעם דורך געווארען םאראורזאכט איז קריזים דער
 בא־ וואס גרובען קױלען די אין מײנערס די פון םטױיק
 געםטראשעם האם וואס קאמםאניס׳ שםאל די צו לאגגען

 באוואם־ די םאר שמעלצערייען שטאל די צומאכען מיט
 אין סםוײיקם קלענערע עטלעכע אינדוםטריען; גונגם

 באשלום דער אינדוםטריע^ מאשינען־בוי איז שיף־בוי
 איי־ װיכטיגםםע די אויף איחענבאן־ארבעטער ךי ון0

 איבער סכסיד א צוליב סםרייקעז צו לאנד אין זענבאנען
 םכסוכים און סטרייקס די וואס אפקלאנג דער און שכיחת
 לאנד׳ םמ מײנונג עםעגםליכער דער אין געםונען האבעז

 בא־ ױניאן טרײד דער אינערהאלב אץ קאנגרעס אין
װעגונג.

 די אץ גרטבטר קוילטן די פון סםרײק דטר
מאינס׳ קטיפםױו

 יונײטעד די האט נאװעמבער, טען16 דעם זונםאג,
 צי באםעל איר ארויםגעשיקט ױניאן ווארקערס מיק
 וואס גרעבער קוילען םויזענט פופציג און פינף די

 אר־ די ווארפען צו מאינס, קעיפםיװ די אין ארבעםען
 צו באלאנגען מאינם די םםרייק. אין ארויס און בעט

 דארם ווערען וואס קוילען די קאמםאגים. שטאל די
 דער פאר אױסשליםליד באנוצט װערען אױסגעגראבען

 האט מאינם די אין םטרייק דער שטאל. םון פראדוקציע
 שםאל גאנצע די במעט געםאר אין געשטעלט דעריבער

 אינ־ באוואםנגוג גאנצע די מיינט עם וואם פראדוקציע,
 די פאר און לאנד סארן רעגירונג דער פון דוסטריע

מלחמוז. דער אין לענדער דעמאקראטישע
דע־ די װי נאכדעם געקומען איז סטרײק״רוף דער

 ענט־ איר ארויסגעגעבען האט באארד מעדיאיישאז םענס
 א געגען צוױי, צו ניין םון מערהייט א מים שײדונג

 דער צװישען םכםוך דער מאינס. די אין יוניאז־שאפ
 דער איבער קאמפאנים שטאל די און ױניאז מאינערס

 איז עם זינם יאר, האלב א איבער אנגעגאנגען איז סראגע
 אגרימענם שאפ מניאז דער געװארעז אונםערגעשריבען

 מיגען קױלעז װײכע םח זריגענםימער אנדערע אלע פים
 האם צײם דער דורך מאל עטלעכע דיסטריקט. דעם אץ
 האם תזװעלט פרעזידעגם סטרײק. א בײ געהאלםען עס

 סארהיםעז צו אײנםלוס גאנצען דין אנגעװענדעם אבעד
 גע־ ענדליך אים איז אקםאבער סוף און סםרײק א פיז

 זיד מארלאזעז צו צדדים בײז־ע בײ יועל׳ן צו לוגגעז
 לואיס ל. דזשאהן באארד. ןאיישאדיעמ דעםעגס דער אױף
 באדינגונג, דער םים דעם אויף אײנגעגאנגען אנער איז
 גים װעם פארמיטלער די ®ון ענטשײדונג די אױב אז

 האבעז ער זאל יוניאן, דער םאר צוםרידענשםעלענד זײז
 מעדיאיישאן די װען םםרײק. א חפעז צו רעכם דאס

 דעריבער האם יוניאז־שא•׳ געגען עגםשידעז האט באארד
 חדמד רחװעלם, טגעעדדפר פון אפילס די םראץ לואיס,

מז צו קאסיטע ■אליםי זײן *ו םענדירם סםרײי^ דעם רו
אדױסגע־ חאם גרעבער קױלען רי פון םםדײק דער

 לאני• גאנצדז איבעח פארכיםערונג פון שםידעם א חפעז
חעאלשט אפענער ייד ר «ו שנ  פאר־ די «ץ רעגיחנג דן

 שםעתנג די ;עגמידזעפר *ום און שםאםען יײגיגטע
y און ײםסריע,גאי באװאפנונג דער פאד n .ײייל עייןר 

ר געװעז גיס »יז סכסיד דעם איז אישו די מ  שדירות אי
nr* ר נ*ר באז־יגגונגען. אדבעטס מ ג דאר זיי נ רו ן מי
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ר נים דביםעדמג•• ז מ מ ץ מ סאימדס ד«ר *ץ למיס

 אל* אין באוועגונג ױניאן טרייד דער געגען נאר ױניאז׳
 םײגטלעך מאל אלע דינען גועלכע צייטונגעז, די געמיק.

 וואס מאכט דער פאר מורא פשוט האבען און ױניאגם צו
 געלינגען די זאל עם ווען קריגעז וועלעז ארגעםער די

 האבען ױניאן־שאם, קלאוזד דעם איינשםעלען איבעראל
 םלאמען די אויף אויל גיסעז צו הכושר שעת א געפונעז

 געגען פאנאנדערגעפלאקערט זיך האבען וואס שנאה פון
 געגען העצע א אויםגעהויבען זיך האם עס ױניאנם. די

 גע• זײנען דיטען אלע פון סטרייקס. געגען און ױגיאנם
 זאלען סטרייקס אז קאנגרעם, צום םאדערונגען םלויגען

 גע־ ווערען אייגגעםירט זאל עס אז ווערען, פארבאטען
 ױניאן און רעאקציאנערע די ארביםראזש. צוואונגענער
 גלייך זיד האם קאנגרעם אין קליקע םדעםערישע
 אריינגע־ אץ העצע אלגעמיינער דער אן אנגעשלאסעז

 און ױניאנס געגעז געזעץ־פראיעקםען רייע א בראכט
 אפילו איז עם צוױיטען. םון ערגער איינער םטרייקס,

 זיינען קאנגרעםלײט גרופע א אז ווייט, אזוי דערגאנגען
 פון געזעצען לאנד־שוץ די םאבאטירען צו געווען גרייט
 באוואפנען צו ערלויבעניש די װי אדמיניםטראציע, דער

 אדמיגיסטראציע די ביז שיםען, האגדעלס אמעריקאנער
 צאםען צו געזעצען דורכצולאזען פארשפראכען האם

סטרייקם.
 געווען איז מײנונג עפענטלעבער דער םון דרוק דער

 זיך האט אדמיניסטראציע רחוועלט די אז שטארק, אזוי
 לואים׳עם פאר בויגען זיך קלעם. א איז װי געםונען

 דער־ אוממעגלעך. געװען זױר פאר איז אײנגעשפארטקייט
 אין געזעצען׳ אנטי־םםרײק עמען1אנ קאגגרעס לאזען

 זיד האט עם וואם אםמאםםערע ױגיאז־פיינטלעכער דער
 אינדוםםריעלעז אן געשאםעז םאקטיש וואלם געשאםעז,

 ציים היבשער א םאר וואלט און לאנד אין בירגער־קריג
 מאםעריאלען מלחמה םון פראדוקציע די פאראליזירם

 קרי־ אינםערגאציאנאלען שארםםםען םון מאמענם א אין
 דערפון, וױיט נים גאר געהאלםעז שייז האט עס זיס•

 םאל־ ארײנצושיקען ווערעז געצװאונגען זאל רתוועלט אז
 סםרייק דעם ברעכען אץ סינעז קוילען די אין דאםען

 גע־ נים דערצו עם איז גליקלעבערוױיזע געוואלד. מים
 דער• לואיס זיך האט מינום לעצםער דער אין קומען.

 פאר־ צו פארשלאג רחוועלם׳ם אנגעגומען און שראקעז
 סטרייקען װאד א נאד ארביטתישאז• אויף זיך לאזעז

 םכסוך דער און געווארען צוריקגערוםען םטרייק דער איז
 א צו ענםשיידען צום געװארען איבערגעגעבען איז

 מאינערם, די פאר לואים — מענשען דריי פיז באארד
 דער םםילמאן, און קאמפאנים. שםאל די סאר פעירלעח

 אומפארטיי• אלם דעפארםמענט, לייבאר םון םארמיטלער
 פארפליכ־ זיך האבען צדדים ביידע טשערמאן. אישער

זיין. ניט זאל זי וואס ענטשיידונג די אויסצוםאלגעז טעט
 הינםער שטויקלעך די גטצויגטן האבטן װאס כחות .די

קוליסטן די
 דער װעלכע איבער אישוס, די צו צו זיך מען קוקט

 באגרײםען צו שווער איז אױםגעבראכען, האט סםרייק
 איג־ פון םירער מענשען, אינםעליגענםע קלארע, אזוי װי

 געקענט זיך ביי האבעז םידגר׳ ארבעטער אח דוםטריע
 איבער קאמף געםערלעכען אזא דערלאזען צו םועל׳ן
 םכסוך דער איז גאנצען אין אורזאכען. נישםיגע אזױנע

 קוילען בים־ױניאן הונדערט דרײ ארום אום געגאנגעז
 וואם םױזענם, פוםציג און םינף די צװישען גרעבער

 זאלען זײ צי מאיגס, קעפטיוו די אין באשעפםיגם װערעז
 אדער יוניאן דער אז אנשליםעז זיד װערען געצװאונגעז

 ארבעםען פארבלײבעז צו װערען ערלױבם די זאל עם
 פראקםישעז םוץ יוני^• דער צו באלאנגענדיג ניט

 מיגד־ דעם האבען געקענם ניט עם האם שםאנדפונקט
 אויף אדער באדינגונגען ארבעםס די אויף אײנסלום םםען
 פארװאל־ די און יוניאן חנר צװישעז באציהונג דער

 ניט איז מונדערט צוױי פון ארבעםער אײן װען םונגען.
 אויב םאז• ניט שאדעז קײן עי־ קען מאן, יוניאן קײן

 די פון װערען אנגעװענדעט זאל טאקםיק ריכםיגע די
 קענעז יוניאן, דער איז מיםגלידער זימען וואם ארבעטער

 אנ־ *ו צוױגגעז וױ םײ םינאריםעט גישםיגע אזא זײ
ר אן זיד שליםעז  פלאז• דעם פארלאזעז אדער יתקמ ת

בתי^ בעלי די פון צודאנג דעם אן
 T* •רינזי■ אבםםראקםער דער אז איז, אםת דער

jy קלאוזז־ אדער אפען v פאקטאר דער געװען נישם איז 
» געבראכם וזאט װאם ־ דעם ייז זימזװ עס סטףײק. ח  ת
א קעלטוױרפא װען  װאם אישוס .•ראקםישזר מער פי

זײםז• בײחנ אדיף קריזים, דעם ודזאגמפאדא חאבען

 אזוי גישט דא זיך האט מאגנאםען שםאל די מצד
 מאינערס, ניט־ױניאן הונדערט דרײ די אום געהאנדעלט

 וואם ארבעםער שטאל טויזענטער צענדליגע די אום װי
 פארשטא־ האבען קאמפאניס די מילען. די אין ארבעטען

 די אין ױניאן־שאפ א נאכגעבען זאלען די אויב אז נען,
 ױגיאז־ א נאכגעבען מוזען אויך באלד זיי וועלען מאינס,

 איצט ביז נאך ארבעם מען װאו מילען׳ שטאל די אין שאפ
 זײ װאס דעם טראץ םיםטעם שאפ אפען דעם אונטער
 ארגאניזא־ ארבעטער שטאל דער מיט אגרימענטס האבען
 בתיט, בעלי שטאל די האבען דעם זזוץ קאמיםע. ציאנם

 יארען זייערע אלע ױניאנס באקעםפם האבען װעלכע
 בלויז זיינען און מיטלען געוואלד בלוטיגםםע די מים

 אנער־ צו געזעץ פון הילף דער מים געווארען געצוואונגען
 איצם אז געפילט, ארבעטער, זײערע םון ױניאן א קענען
 און אפצושוואכען פאזיציע בעםםער דער אין ױי דינען
 האבען זיי ױניאן. די צעברעכעז גאנצען אין אםשר

 סטרייק א פראװאצירען צו אויסגעקליבעז אוממיםטען
 געפילם, האבען זײ וױיל אישו, נישטיגער אזא איבער

 מיי־ עפענטליכע די האבען פאל דעם אין װעלען די אז
 גע־ אפשר וועט רעגירונג די און זײם זייער אויף נונג

 אן סטרייק דעם די פאר ברעכען צו ווערען צוואונגעז
אליין. זײ פדן אנשטרענגונג איבעריגער

 אין געשטאנען דא דינען װידער, ױניאן, דער פאר
 אפא־ גאנצען דעם אין אגרימענט ױניאן־שאם דער קאן

ײמ אלץ אין במעט הייסט דאם דיסטריקט. לאמשיען  ײ
 אגרימענם ױניאן־שאפ דער וואו לאנד אין מינען קוילען

 איז ניט וועלכע גיט ױניאן די ״װען אז געלויםעט. האם
 אײגענ־ מיגעז איז עם וועלכע צו באדינגונגעז בעםערע

 אגרי־ ױיער אין ענםהאלטען זײנען וואס די װי טימער
 פריװילע־ זעלביגע די קריגען אויו די דארםען מענם,
 ווע־ איצט אז געוואוםט, נאטירלעך האט לואים גיעס״.

 פאר־ ניט מינען קאמערציעלע די פץ בתים בעלי די לעז
 אגרימענט. דעם ברעכען ניט און סםרייק קייז אוחאכעז

 צו־ דער פאר פארזיכערען געוואלט אבער זיך האט ער
קונפם.

מאטי־ אנדערע אויך צוגעקומען נאך דינען דערצו
 געגנער* דין און רוזוועלט׳ן צו שנאה לואיס׳עם ווען.

 דער אין מלוכות דעמאקראםישע די העלפען צו שאפט
 דינען זיינע געםילען די אט באװאוםט. זיינעז מלזזמה,

 פרע־ זיין געװען מקריב האט ער אז ווייט, אזוי געגאנגען
 ארויםצוקומען אבי א. אי. סי. דער אין זידענםעךשטול

 נאכגעבען וואלען. די םון צײם אין רחװעלט׳ן געגען
 דע־ איז םטרייק א אױסמיידען און פארלאנג רוזוועלם׳ם

 םאר־ די אפציען זייז כחות. זײגע איבער געװען ריבער
 וואד דער אין דוקא םםרייק דעם רוםען או־ז האנדלומען

 אר־ אינדאסטריעל אװ קאנגרעס םון קאנווענשאן די ווען
 דעטראים׳ אין געווארען אפגעהאלםען איז גאניזיישאנם

 איז א. אי. סי. דער אין םרעסטיזש זיין אז אן, וױיזט
 זײנע אז געוואוסט, האם לואיס חשבון. אין אריין אויך

 שטארק לעצמענם זיינען א. אי. סי. דער אין אקציעס
 אינםערנאציאנאלע די צו געגגערשאםט זיין געםאלען.
 ביטערע זיין ;אדמיניםםראציע רחוועלט דער פון פאליםיס

 פילים געגען אינםריגעם דיגע הילמאנ׳ען; צו שנאה
 םיז םירער די אים םיז פארםרעמדם האבען — מארעי

 אגהאלם איינציגער דער ױניאנס. א. אי. םי. מערםםע די
 נאכ־ קאמוניםםישע די צװישען געהאם האט ער וואם

 צוזאמעגגעברא־ אויך האט אי. סי. דער אין לויפער
 םארבאנד םאוועםען דעם באםאלען אמ היםלער װען כען
 אינ־ הייםעםםע די געווארען זײנען כאווײרים די איז

 דןןר אין אנהאלט זײן ראםעווען צו םערווענציאגיםטען.
 ױניאן םרײד א געםינען געמחם לואים האט אי. םי.

 געעער ביטערםםע זײנע אםילו םרײבען זאל װאם אישו
 קאנווענשאן. דער בײ שםעלונג זײן אח אים שםמען צו

 און ױניאז־שא■. פמ ■רינציי דער געװעז איז אישו אזא
 פאז־ערוע די האט באארד ײשאןאמעדי דעפענם די װעז

 גע־ וױ געװען לואים׳ן פאר עס איז אוריקגעוױזען.
 ערשינזװ איז םםרײ^ דעם געחםעז האט ער וואמשען.

 פארקעםפער דער םשעמפקמ, אלם קאנװעגשאז דער בײ
 מבו־א־ אוחזא אגב האם ■ריגציפ, ימיאז םרײד א סאר
 אלע װאס דעם דורך באאדד מדיאײשאן דעפעגם די כען

 פון ױך האבעז ײנקמם 4 *י• םי. די «ז פארםרעםער
 הילםאג׳ם דעם םיט ארצטװשפאר צודיקגעצױגען, איר

 מאר־ און חעלד אלם ארױםמקומעז נאך איז אמ ■נים
 דעד אין פארשלאג רוזװעלם׳ס אמעמעז זײז םיס םירעד.

ח נױנום למטער דעד .פאר סםדײק דעס צודיקרתמז י
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 זיין אין אױםגעדריקט זיך האט ער װי לאנד-, פון םובה
 קריגען צו געלונגען לואיס׳ן איז רוזװעלט׳ן, צו בריף

 גע־ דער פון געזאנגען לויב און דא:ק אםיציעלען אן
 גרויםען זײן פאר א. אי. סי. דער פון עקזעקוםױוע נעראל

פאטריאטיזם.
 ױניאן טרייד ךער פאר םטרייק פװם קאנםעקחענצע! די

באװעגונג
 פערזענלעך לואיס׳ן האט םםרייק קוילען דער אויב
 םרײד דער םאר אבער עס איז נוצען, געװיסע געבראכט

 זי װעלכען פדן אומגליק אן געווען באװעגונג ױניאן
צײט. לאעע גאנץ א לײדען װעט

 געװיםע אז נישט, ספק קײן איצט מער שוין איז עם
 די פון רעכם דאס באגרעניצען װעלען װאס געזעצען,

 רעגירונג דער געבען װעלען און םטרייקען צו ארבעטער
 באםראכטען װעט זי וואם סטרײקס ברעכען צו מאכם מער
 אנגענו־ גיכען אין גאר װעלען לאנד, פארן שעדלעך אלם
 איז מאינם די אין סכםוך דער זיגט פון װערען. מען

 גע־ ארײנגעבראכט שױן קאנגרעם אין איז ענטשטאנען,
 צילען װאס פראיעקםען געזעץ טוצען האלבער א װארען

 דער געבען און םטרייקען צו רעכט דאם באגרעױצען צו
 גע־ די ױניאגס. איבער קאנםראל געוױםען א רעגירונג

 די םארשידען. זיינען םארגעשלאגען זיינעז וואם זעצעז
 זאל סטרייק קיץ אז פאר, שלאגען זיי םון מילדעםםע

 דרייםיג גיט מען איידער ווערעז גערופען םארען נישט
 מעגליכקײט א שאםען צו אום דעם װעגען נאטיס םעג

 די סכםוך. דעם שליכטען און געמיםער די אפצוקילען
 סםרייק א רוםען אז פאר, שלאגעז זײ פון שםרענגסטע

 ווערען באטראכט זאל אינדוםטריע באוואםגונג דער אין
קױלען דער וואם דעם איבער לאנד. צום םארראם װי

 געזעצען- אנטי־סטרייק די םארהאנדלען צו ציים געהאט
 צו אדמיניםםראציע דער געלינגען ווארשיינלען־ וועט

 צופרי־ זיך און געזעצען שטרענגע גאר די םארווארפען
 גאר־ מרם. םון געזעץ־םראיעקט דעם מיט דענשטעלען

 די באארד מעדיאיישאן דעםענס דער גיט וועלכער טאן,
 דעפענס אין סםרייק א פארבאטען צו רעכם געזעצלעכע
 אפשםי־ אן םאדערעז און טעג, דרייםיג םאר םאבריקען

 דע־ דער ®ון אויסזיכט אוגטערן ארבעטער די םון סונג
 גאנץ ווערען. גערוםען קען סםרײק א איידןיר גירונג
 דער לויט גיט. אבער מעז קען דעם אין דין זיכער

 דער ווען אז סאםירען, עם קען קאנגרעם אין שםימומ
 ארױםקומען ער זאל ווערען, דיסקוטירם וועט פראיעקם

 אדמיניסט־ די זיכער: איז זאך אײן שםרענגעד. פיל
 זײנען אליין, רוזוועלט פרעזידענט אייגגעשלאםעז ראציע,

 םטרייקס. באגרעניצען זאל װאס געזעץ א צוגונסםען איצם
םםרייק. קוילען דעם םארדאנקען צו איז אלץ דאם אוץ

 איז באארד מעדיאיישאן דעםענס די וואם דאס
ד ראכעזבענגצחאמע  םוז דפארטרעטע די װאם דעם דוי

 און צוריקגעצױגען דארם פזן זיך האבעז א. אי. םי. דער
 אנט־ אמ זי באיקאםירען ױניאנס א. אי. סי. די װאס

 דער םאר םכםוכימ זייערע םארצוברענגען זיד זאגען
 שױן טאן. ניט טובה קיין ױניאנס די אויך װעט באארד,

 וועם רעגירונג די אז קלאנגען, ארום זיד טראגעז איצם
 און באאח־ מעדיאײשאז די רעארגאניזירעז דעם צוליב

 לייבאר װאר nyn אויף ענלעך קערפערשאםם א שאםען
 אונםעדשיד, דעם מיט צײטעז׳ װילסאנ׳ם פון באארד

 קעריער־ םרײװיליגע א געװען עם איז חגמאלט װאם
 האבען בתים בעלי די און ױניאן די װעלכער אויף שאםט

 פאר־ סיז פראצעדורע באשםימםער א אויף געאײגיגם זיך
 םרײד דער זױן שפאלםונג nyn איבער איצט, מיטלונג.

 מען אז אומװארשײנלעד מאכט װאם באװעגונג, יוניאז
 מעגלעד קערםערשאםם די װעם אײניגעז, קענעז זיד זאל
«עזעץ. דורכן ארױפגעצאונגעגע אן זײן

 באװעגונג ױגיאז טרײד װאם.די שאדעז, דעם צו
 *ו־ אייד «עז דארף סםרייק, דעם דורז־ געליםען האט

 דער צװישען פארביטערםקײם די װאם דאם רעכענעז
 פאר־ אומגעהויער איז א. אי. סי• דער און ל. אװ ם. א.

 םארשארט־ צו פיחנז ספק אז װעם אזץ געװארעז שםארקם
 קײ־ אז אמת׳ שםרײםען. יוריםדיקציע און םכםוכים םע

 םוץ וױדער־פאראײניגונג קײן ערװארםעם נים האם נער
 איז באודעגוגג ױניאן םו־ײד nyn אין פליגלען צוױי די

nyn םײ פון צוזאמענארבעם דאס צוקונפם. נאענםער 
 באארד ןאיישאמעדי nyn אױף גרוטעז צװײ די םון רער
ע אגדערע אין און ל מז  דעם אין טמעןאערשטקעד מגין

 שנאה די אוגעטעמוט היבש אכער האם קריזים׳ םלחמזז
 נעענםערער צו נױגונג א געמערקם זיד האט עם און
מ די װאו טראגען איז עמבארגעאמצוז אנ שז םרײד ג  ײנ

 די װאם אבער דעם דזרך גוצלז. ציען קען בארועגתג
 אװ ןשאפעדעריי אמעריקאז דער פון טארטיזסער צװײ

ליגטש, אץ זזקאחל באאח־, טזדחדיטיאז דער איז לײבאר

 ױגיאן־ א ,מאיגערם די געבען געגען געשטימט האבען
 פאר־ אירע און פעדעריישאן דער צו שנאה די איז שאפ,

 םי. די אין געװארען פארגרעםערט געוואלדיג שטײער
 וױיל גרויס, פארביטערונג די איז ספעציעל רייען. א. אי.
 אױף פעדעריישאן דער פון פארטרעטער אריגיגעלע די

 גע־ זײנען העריםאן, און מיני דזשארדזש באארד, דער
 א פאר א. אי• םי. דער פון פארטרעטער די מים שטאנען

 דזשארדזש אםיםטענטען, ערשטע זײערע ױניאן־שאפ.
 פאר געװען אויך זײנען קאלװין, װיליאם און גודזש

 מען ווען אבער מינוט לעצטער דער אין ױניאן־שאפ. א
 קײנער זײנען אפשטימען, פראגע די געדארפט האט
 פלע־ זײערע און זיצונג דער צו געקומען ניט פיר די םון

 שטעל־ צוױיטע די פון געווארעז פארנומען דינען צער
 האבען וועלכע קאהלען, און לינטש זייערע, פארטרעטער

 בעלי די פון פארטרעטער די מיט צוזאמען געשטימט
ױניאן־שאפ. א געגעז רעגירונג דער און בתים

 ארגאני־ אינדאסטריעל אװ קאנגרעס פון קאנװענשא! די
קריזיס פון שאטן אונטערן זײשאנס

 אר־ אינדאםטריעל אװ קאנגרעם פון קאנװענשאן די
 אין דעםראיט אין געװארען ערעפענם איז גאניזײשאנס

 אין ארוגםער זיינען מײנערס די ווען טאג זעלבען דעם
 גאנג גאנצער דער אז זעלבםטפארשטענדלעך, סטרייק.

 דעם זיך אויף געטראגען האט קאנװענשאן דער פון
 דער םון גאנג דער און פאסירונגען די פון שטעמםעל

 זייגען האנדלונגעז און באשלוםעז אירע און קאנוועגשאז
 דער צװישען םכםו־ד דעם פון געווארען בעאײנםלוםט

רעגירונג. דער און ווארקערם מיין ױנײטעד
 די מיט מיינערס די צװיעז סכםוך דער איידער

 מע־ דער צו איבערגעגעגאנגען איז קאמפאניס שטאל
 דער ביי אז אנגענוםען, געווען עם איז באארד, דיאיישאן

 צו קומען עס וועט א. אי. םי. דער םון קאנװענשאן
 ל. תשאהן םון אגה^נגער די צװישען קאמף אםענעם אן

 דער איבער הילמאן סידני פון אנהענגער די און לואיס
 מען פאליםיק. אויםערלעבער רחוועלט׳ס פון פראגע

 װעלען אנהענגעד זײנע אמ הילמאז אז געװאוסם, האט
 םאר ארגאניזאציע דער םון שטיצע די קריגען צו זובען
 גאכ־ דינע מיט לואים און פאליםי םרעדדענט׳ס דעם

 אויך האם מען כאקעמםען. םארזוך דעם וועלעז םאלגער
 ויעלען געשאםען׳ זיד האט לאגע די װי אז געוואוםם,

 ביי מערהייט געוואלדיגע א האבען אגהענגער הילמאז די
 וועלען אנהענגער זיינע מים לואים און קאנווענשאן דער

 מתעז זיד נאטירלעד װעם דאס דורכפאלען. מיאום
 קאגווענשאז די וואם רעזאלוציעם די אין םײ אסשפיגלען

 סיי אמ םראגעז אינדוםםריעלע איבער אנגעמען װעם
 דער סאר סירער און באאמסע די םץ אויסװאל דעם אין
םערמין. געקםםעז םאח א. אי• םי.

 אז אנגענומען, געווען עם איז ביישפיל, צום אזוי,
 מעג־ וױיט וױ פאר ארױסואגען זיך ױעס קאנווענשאן די

 אינדוםם* באוואפגונג די אין םםרײקס אײסצומײדעז לעד
 קרי־ אינטערנאציאנאלעז דעם ®וץ צײם דער דורך ריעז
ס;  ענגלאנד צו הילף םאר רעזאלוציע שטארקע א זי

 ;היטלער׳ן געגען קעמםען וואם םלוכות אנדערע אלע און
 ‘אנ זאל קאנווענשאן די אז ערווארםעט, אםילו האט מען

 דער םים םרידעז צו שטעלונג גינסטיגע מער א נעמען
 םארשםארקטע די לייבאר. אוו זװערײשאןפ אמעריקאן

 גע־ אינדוםטריעלען אױםן א. אי. םי. דער םון פאזיציע
 דאנק א םיטגלידער צאל דער אין װאוקם איר ביט.
 דער דורך אינדוסטריען גרונם די איז אױםלעבונג דער

 פא־ םיגאגציעלע שםארקערע די און ■ראדוקציע טלחמה
ע מי  אורזאך- זעלביגער דער דודך יוניאנס אירע סװ ז
 סון םורא איר אפשװאבען װעט גערעכענם מעז האט

 פאל אין יוניאנם פעדעריישאן די פון װערען פארשלונגען
 הױפם־אוחאך די געװען איז עם האס פאראײניגוגג, םון

 מעג־ וױים וױ געזוכם פריער האט 4 אי• סי• די םארװאס
 די אפלײגעז הטזזות לכל אדער דערלאזעץ נים לעד

סאראײניגונג.
 פאר־ פולקאם נים דינען עדװארםמגעז אלע די אט

 םײנערס דער טון םכםיד דעם איבער געױאחנז װירקלעכט
 דעפענם דער םיט און קאמפאנים שטאל די מים ױניאן

 סםדײק *ום געםירט האבען װעלבע באארד, מעדיאיישאן
 גע- געשטעלט אמ קאנװענשאז די םינען. קוילעז די איז

 דער םון גוטחײסונג סולע א װאו לאגע׳ א איז װארעז
 אלם געװארעז אויםגעטײטשם װאלט יאליסי, חנגירונג׳ס

 גערופען חאט לואים װאס סםדײק צום געגנערשאםם א
 םלחמה דער שםערען װעלכע און םינלן קיילעז ײ יזא

 געװארעז אױסגעםײםשם אפשר װאלט עס יראדוקציע.
 פאר מײנןרס די פח פאדערװמװ די צו געמעריש אלס

ם נים קאנװענשאן די האם דאס ױניאן־שא^ א  מקענ
•  רןך איז אירע סעןואשלב די האכען דעדיבער איז מז

מז זאלמיעם א ר ם קאמפראמיםעז פח כאראקםעו־ דעם מ

 זײם איץ םין װידערגעשפראכען. געגענזײםיג זיך און
 שםיצען •פאר ארױםגעזאגט זיך קאנווענשאן די האם

 אױסמיידעז פאר ;פאליסים אויםלענדישע רוזװעלט די
 הילף יעדער פאר אינדוםםריען, מלחמה די אין סטרייקם

 האם זיים אגדער דער פון מלוכות׳ דעמאקראטישע די צו
 די אין סטרייק לואים׳עם גוטגעהײסען קאנװענשאן די

 מלחםה די געשםערט האט װעלכער מאינם, קעיפטױו
 מעדיאיישאן דעפיעגם די פארדאמט און פראדוקציע

 הא־ זיי ױניאן• דער געגען ענםשיידונג איר פאר באארד
 דעם קאמיטע רעזאלוציאנס דער אין צוריקגעװיזען בען

 ארוים־ ברודער׳ לואים׳ דזשאהן לואיס, דעגי פון פארזוך
 היל־ םידני געגען רעזאלוציע פארדאמונגם א צוטראגען

 מים• אלס אמט פון צוריקציאונג זײן פאדערען און מאן
 מעענדזשמענט, פראדאקשאן אװ אפים אין דירעקטאר

 די פארדאמענדיג רעזאלוציע א אנגענומען האבען אוז
 סון דירעקטארעז אירע און מ. פ. א. דער פון האנדלונג

 האם זי וואס דערםאר איינער, איז הילמאן םידני װעלכע
 דער צו קאנםראקם בוי א איבערצוגעבעז אנטזאגט זיך

 דער ,מיט אגרימענט אן האט וואם קאמפאני לאמבער
 רעזא־ די ױניאן. וואירקערס קאנסטראקשאז לואים׳עם

 פארדאמונגס א מים צוגעשמאלצען נאך זיי האבען לוציע
 רילײשאגס לייבאר נעשאנאל דער געגען רעזאלוציע

באארד.
 םון רייעז די אין רים דעם פארדעקען גאנצען אין

 בא־ אלע טראץ געלונגען ניט דאך איז א. אי. סי. דער
 מיםעל־ אנדערע די און מארעי פרעזידענט פון מיהונגען

 דער צװישען פארביטערטקײט די דעלעגאטען. וועג
 דעלע־ די פון באשםאנעז איז װעלכע פראקציע לואים
 די אץ ארבעטער, כוי די און מאינערם די פזן גאטען

 סאליםיס הילמאנ׳ם געשטיצט האבען וואם גרופען אנדערע
 מאטמ קאגנוצגשאן דצר בײ אז שאח*, אזוי געווען איז

 דעלע־ צוױשען געשלעגען אויםגעבראכען מאל עםלעכע
 א געהאט האם מארעי גרופען. צוױי די פון גאטען

 אויםער״ די וױיניג װיםיל אויםצוהאלטען דזשאב שווערען
 ענדליך אים עם איז מאטערניש מימ אייניגקײם. לעכע
 איז קאנװענשאן דער םון שלום בײם און געלונגעז דאך

 :די אמ םעקרעטאר אלם קעררי פרעזידענט, אלס מארעי׳
 איינ־ געווארען ערוױילם װידער וױיס־םרעזידענטען זעקס

שטימיג.
 בײגעםראגען 1האבט װאס םםױיקס אנדערע

קריזיס צום
 אין באציהונגען אינדוםטריעלע די אין קריזים צום

 אייזענ־ די םון סבםיד דער בײגעטראגען אוין־ האט לאנד,
 העכערוע דער איבער קאמפאנים די מיט ארבעםער באן
 צוריק* האבעז בראדערהודם אייזעגבאן די שכירות. אין

 לעיבאר רעילוועי דער פון רעקאמענדאציע די געוױזען
 צייםוױיליגע א מים באגוגענעז זיד זאלען די אז באארד

אדיף DjyxipB הזןלב © אח סון חעמרוגג
 דױי־ אמ באנעז די אויף ארבעםען וואס די םץ שכירות

 העינטע* די פאר העכערונג פראצענט האלב א און צען
 אנשםאם יארדם די אין מעכאניקער און ארבעטער גענם

 האבען זיי וואם פראצענם׳ דרײסיג פון העכעתנג די
 צו באשלאםען האבען בראדערהודם די געםאדערט.

 איתענבאנען אלע אױף םטרייק אלגעמײנעם אז רוםעז
דעצעסבער. זיבעטען דעם

 רוזװעלט פרעזידענט םון אויםםאדערונג דער אויף
 צענױפ* װידער צדדים ביידע פון פארטרעטער זיד זעבעז

 פארשםענדיגעז צו פארזיד א אין װאשיגגטאן איז געקומעז
 פאראליזירם וואלם װאס סםרײק. א אויסמײדען אמ זיד

לאנד. איז טראנםפארם גאנצען דעם
 דיעגא סאן אין ארבעםער בױ םון םטרײק קורצער א

ױ אכט אויף ארבעט די אוגעשטעלט האט  פראיעקםען נ
 גערופזױ איז םטרײק דער םעג. עםלעכע געיוױ דער פאר

 אויף םאג א דאלאר אײז טיז העכעתנג א םאר געווארען
 פאו־ ױניאנם בױ די מיט אפמאד דעם טראץ שכירות די

 פאםי־ בײם האפענס די איז םקעילס אלגעמײנע גלײכע
 די װעלכע צו אינםערנעשאנאלס די פמ םירעד די פיק.

 אוט סטרײק דעם דערקלערט האבעז באדאנגען לאקאלם
 צוריקגעגאנגען זײגעז ארבעםער די און געזמלעד
ארבעטען.

 חנר בײ מאשיניםםען פוץ םטרײק פארביטערטעד א
ס אין אםאשיאײטם״ ״עיר ק די  פאר־ איז חשוירזי, נױ מנ

 ארימ־ האט n ווען רעגירונג דער פון געװארען עגדיגם
 דער פאבריק. די אימרגענומען איז ארםײ די געשיקם

ר ירעזידענם ^  אגט־ ךזי חאט װעלכעו־ קא&פאגי. םיזז
 באארז־ לעיבאר דעד מים אפטאד אז האלטעז צו זאגם
 איז דיםקריםינאציעם, אז םסרײקער די צוריקנעמז אױף

m ממװאתגעז r m מירעז *י  די אמם. זײז ®יז יזחי
 iy װי לאנג אזוי אז געטאכט. קלאר עם האט רעגירוגג

רעגײ די מעט טאסואגי. m ®ח •ו־עזידענם זײז װעט
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‘אינטערנעשאנעל אונזער אץ פאםירוננען און נײעם
פרויען־ די װערט צײטען נארמאלע ין

 די װעלכער אין אינדסטריע׳ קליידער
איגטערנעשא־ אונזער פון מיטגלידער

 פארעכענט באשעפטיגט, דינען נעל
 דאם אינדוסטריע״, ״נויטיגע א אלם

פראדו־ װאס אינדוםטריע׳ אן הײםט׳
גע־ נויטיגען פארן ארםיקלען צירט

 די בײשפיל צום װי ניט באפעלקערונג, דער פון ברויך
 פראדו־ װאם אינדוםטריען, ענלעכע ארן פארפױם צירונג,
 בא־ מלחמה איצםיגע אונטער ארטיקלען. לוקסום צירען

 אינדוםטרי םרויען־קליידער די װערט אבער דיגגונגען
 ניט א הײםט דאם עסענשיעל׳/ ״נאן אלס פאררעכענט

 צוױײ אויפן פארשיבט װערט װעלכע פראדוקציע׳ נויטיגע
 םארנעמט פלאץ ערשטען דעם םלאץ. דריטען אדער טען

 און מאטעריאלען מלחמה םון פראדוקציע די גאטירלעך
 ארמייען די זיך גויטיגען עם װעלכע אין ארטיקלען אלע
איר. דינען װעלכע די און

 גע־ אינדוסטרי אונזער װערט אפנים דעם איבער
 גע־ וועמעם שטיף־קינד, יענעם םון לאגע א אין שטעלט

 איבערעסען נישט זיך חלילה זאל עם אז אפ, הים מען זונד
 עם האלט הארצעז אין גאט האט װאם יעדער װעמען און

 גוט זיך זאל עס אום בוכצע א געבען צו חוב זײן סאר
. .אױפירען  מען ווען ״פרייאריטים״, צו קומט עם װען .

 רוי־ נויטיגע די מיט איגדו־סםרי די באזארגען דארף
 די קומט ארבעטען׳ קענען צו געצײג און מאטעריאלען

 װען אבער דערםאר לעצט. צו אינדוםטדי פחיען־קליידער
 אויםםירען זיך זאל אינדוםטרי די אז אפהיטען, דארף מען
 האלז־שניײ די אםשטעלען ניט חלילה סטאםעק, א וױ

 םונדא־ םאמע דעם אויף רייסט וואס קאנקורעגץ׳ דענדע
 געםיינ־ דורך עקזיסטעגץ עקאנאמישען איר םון מענט

 ארבעםס־ און ארבעטער די םון קאמיסיעם שאסםלעכע
 איז — אוםאריטי םום און קאוט נעשאנעל די װי געבעה

 פרד איר געגען פײער. אויםן ערשטע די אינדוםםרי די
 דעם אנצוהאלםען אום געזעץ יעדעז אויסניצען מען בירט

כאאם•
 ערשםע די אויך איז אינדוםםדי פרויען־קליידער די

 בא־ דער אין ערגערען צום ענדערונג יעדע דערפילען צו
 יוניאנם. די צו אינסטיםוציעם רעגירונגם די סון ציהונג

 וואם באראמעםער׳ אלם דינען זי קען הינזיכט דער אין
 אינ־ אויסן וועטער פאליטישן מיםן האלם עס װי װייזם

 קאפ איר אויף רעאקציע די הייבט געביט. דוסטריעלען
 געגען געריכטעם קלעט ערשטע די ווערען לאנד׳ אין

 םץ פראדוקציע די אינדוסטרי׳/ עסענשעל ״נאן דער
fiרויען־קליT.ער

 איז ױניאנם די ארום װעטער פאליטישער דער און
 םארבי־ שםײגענדע די רוהיגער. קיץ ניט גאר לעצםענס

 זייערע און אנגרייפער סאשיסטישע נאצי די געגען טערונג
 כוחות שורארצע אלע םון אויםגענוצם ווערם פערחנרייעז

גע־ די געגען און ױגיאנם די געגען קרייץ־צוג ?י פאי

ט מאל קיין םאבריקען די חגג  די צוריקגעבען• ני
 די צוױשען שםורעם א ארױםגערוטען האם האנדלונג

קאנגרעם• אין רעאקציאנערעז
 שיף־בוי צאל א אין *װזגלדערם״ די פון םםרייק דער

 ױאשינגטאז סיאםעל אין םאבריקעז עראפלאן און יאדדס
 אװ פעדערײשאן אמעריקעז דער געגען קאמף א »ין

 איז םשארטער, אינטערגעשאנאל אן קריגען צו לעיגאר
 צו ױגיאגס פאך די װי גאבדעם געװארען פארענדיגם

 אײגגעי האבען באלאנגט אריגיגעל האבען די װעלכע
 דעם אנערקענעז אח תלם זײערע ענדערען צו שםימם
תייז  די אין יוניאן אינםעתעשאנאל אײז ביד י

 אינ־ נוױיםער א פון קאנםראלירם װערען װאס שעפער
םערגעשאנאל.
 זי :געותװ זיעען מאגאט דעם םטרײקס אנדערע

 איבער יארד נעיוױ בײקלמ אין פעינםערם םמ םטיײק
 װעל־ ארבעםער, *עמעגט די םיט סכםץ־ ױריסדיקציע א

ר  א ;םעג צװײ פאר ארבעם די אפגעשטעלם האט מ
 ארבעםער שיף־בױ טומענט זעקס ארום פיז סםי׳ײק

 איז קאםיאגי ריטןיר און קדרײ־דא ראביגס די ייז
 בײ געװארעז אױםגעמיםעז איז סטרײק א סחקליז;

 איע* ראדיא די םים אמעריקע אװ קאמפאני ראדיא דער
ר דורך װען רײטאים  םםזײם דער פיץ פארםיםלונג דן
 אייז• געאימיגם צז־ז־ים בײדע זיך האבען באארד לויבאר

j די פח חעכערומ ן m w

 אויםן דערשלאגען זיך האבען ארבעטער די װאס װינסען,
 טראגען קאנגרעס פון זאלען די אין געביט. עקנאמישען

 אײנפירען סטרייקס, פארבאטען צו פראיעקטען ארום זיך
 שכיח־ת, די פארפרירען ארביטראזש, געצוואוגגענעם

 ארונטערגענו־ זאלען װאס שטייערעז, הויכע ארױפלײגען
 ארבעטער. די פון שכירות מאגערע די פון ווערען מען
 שארף ױניאנם אונזערע האבען לאנד, אין שטימונג די אט

 האנדלונג דער אין םײ מאנאט לעצטען דעם אין דערפילט
 םײ און אפים דזשענעראלם אטוירני דעם און געריכט פון
 זוכען װעלכע באםעס, מאנכע פון פארביםענקײם דער אין
 וואס װינטען נײע די פון נוצען פערזענלעכע ציהעז צו

בלאזעז•

 וקלאוק דער געגעז קלאגע; |די
אגו־ערע זאי באארד יריטאווער |

״גערעכטיג־ נומער לעצטען אין שוין האבען מיר
 אםוירני געהילפס וואס קלאגע דער װעגן באריכטעט קײט״

 געגען ארײנגעבראכם האט ארנאלד טוירמאן דזשענעראל
 זי אז באארד, ריקאווערי םום און קלאוק נעשאנאל דער

 און געזעץ טראםט אנטי שערמאן דעם איבער טדעט
 ומיריקאיד ו« .ןעסאמש ןשעיױצ לעדתאג ד?ט דטטעש

 םון םיםטעם די אנגעהאלטען האט באוואוסם, װי באארה
 איז װאם קאנקורענץ. םון מעםאדען יושר׳דיגע אפהיםען

 רעגי־ דער סון הילף דער מיט געװארעז איינגעשטיעלם
 אז פארהים״ זי א. ר. נ. דער טון צײט דער אין רונג

 חשבון אויפן קאנקורירען נים זיך צװישען זאלעז באםעם
 דער אין ארבעטער די םון באדינגונגעז לעבענם די פון

 שעפער װעמעם אין ׳םירםעס 1,500 איבער אינדוםטרי.
 אלע םון פראצענט ניעציג איבער אויפגעמאכם ווערען עם

 ריקאווע־ דער צו באלאעעז לאנד, אין םוםס אמ קלאוקם
 אגגעשלא־ איר אז את איגםערנעשאנעל די באארד. רי

 אלס באארד ריקאװערי דער םון אויפםוהונגעז די םען.
 אינ־ כאאםישער דער אין אײגפלום סטאביליזירענדער

 עקאנאמיםםען װיכטיגסםע די םון אנערקענט איז דוםםרי,
 מים באקאנט דינען וואם םארשםײער, רעגירונגם םון און

תי דער קומם איצם םעםיגקײט. איר  חשנעראל אםוי
 אז אױסרײד, אונםערן אפצושםעלען ארבעם די זוכט אוץ

מעמיגקײט. מראסמ א איז דאם
 גענעראל פײנבערג, ישראל פרעזידענט װײם װי

 בא־ האט באארד דזשאיגט קלאוק דער פון מענעחשער
 די אין איז דירעקםארם׳ אװ באארד דער *ו ריכםעם

 ניש באארד ריקאװערי דער געגען קלאגען אריגינעלע
 קאנטראק־ פח באגרעגיצוגג דער געגען םונקט דער ארייז

 אגרי• אירע אין געװאונעז האט יונקמ די ױאס טארס,
 םע־ דער פח לאיערם די ערקלערם האבעז דאם, מענםס.
ט איז קאמישאן, םרײד דעראל  עם םארברעכען. קײז ני
 פארקלאגם באכדעם די האם עמיצער אױם, אבער וױיזט
 ארײנגעשטעלט אויך האט מען און קאםישאז דער םאר
קלאגען. די אין פונקט דעם

 פארבאטעז צו קאםישאז דער פון פאתיד דער אט
 חשאבער א װאס קאנטראקםארם, םון באגרעניצונג די

ט באשעפטיגעז מעג מאנוםעקטשורער אדער  דער אי
 װיכ־ לעבענם באזונדערם עם מאכם האט, ער וואם ארבעט

 די פאר םפעציעל אח אינטעתעשאגעל׳ דער םאר טיג
 אס צוריקצעשלאגען ױניאנס׳ דרעםמאכער און קלאוק

 די אפשאםעז באארד. ריקאװערי דער אויף אנגריף דעם
 די צוריקברײנגעו םײנם קאנםראקטארם פון באגרעניצונג

 עק- פריער האם עם װאם קאנקורענץ, שנײדענדע האלדז
 אױפן באגדעל פאח קאנםראקםארס די צװישען זיסטירט

 עם ארבעטער: די םון שכיתת און פרײזען די פון חשבח
 חונ־ אגפלאדיעז חשאבערם די דערלאזען װידער םײנט

n א שעפער קאנםראקםיגג דערםע r, זיד זאלעז װאם 
 םײגם עס זיך. צװישעז קאנקורירעז און ארומרײםען

 די רואינירם האם װאם הםקרות. די אױפלעבען וױדער
 «ו ארבעםער n פאר אוםמעגלעד געמאכם און איגדוםטרי

 דער־ נים אופז באיז םאר דאם םדײד. אין לעבען א םאכעז
װערעז• לאזען

 אנגזד האם באארד ריקאװערי םוט און קאוט די .
 זאל װאס לאיער. הױפם איר אלם וױלקי װענדעל שטעלט

 פעז־עריל דער פמ פארהעחװ די בײ פארםרעטעז איר
אלעקסאנדעד און תביגסקי ירעזידענם קאטישאן. םרײד

 בײ האבען באארד ריקאװערי דער פון טשערמאן פרינץ,
 לאיער אלם באשטימונג װילקיס פון געלעגענהײט דער

 סטײט־ געמײנשאפטלעכען פאלגענדען דעם ארויסגעגעבן
מע:ט:

 רי־ די אנקלאגענדיג קאמישאן טרייד פעדעראל «די
 מיםלען, סטאביליזאציע די אטאקירט באארד, קאװערי

 כאא־ געװעזענער דער אט געמאכם מעגלעך האבען װאס
 קאנ־ און פרידלעך פונקציאנירן צו אינדוםטרי טישר

 פאר־ פאר לײסםונגען אירע פארבעםערען צו סטרוקטױו
 מים ער האם איז, װילקי װי פארנומען שטארק ברויכער.

 א ארויסגעוױזען פארהערען די אין זיך באםײליגען זיין
 די װען אז וױיסט, ער כלל. פארן אינטערעס װיכטיגען

 ווערען, אגענומען זאלען קאמישאז טרייד דער פון קלאגען
 יושר׳- פמ סםרוקםור גאנצע די אונטערגראבען עס װעט
 וועלכעס איגדוסםרי, דער אין האנדעלס־מעםאדען דיגע

 אינדוסטרי, די ארבעםער. די געשעדיגט שטארק װאלם
 ארבעםער טויזענד םערציג צו באשעפםיגמג גים וועלכע

 אין םראגרעסירם געוואלדיג האם אליין יארק גױ אין
 זיינען גאטירלעך געווען. איז זי וואס דעם מיט סארגלייד

 װילקי מר. םון הילף די האבען צו צופרידען זייער מיר
 םארבע־ די אויפאפערען דארפעז םון זיד אויםהיטעז אין

 האט אינדוסטרי די וואם פארשרים דעם אין םערונגען
געמאכם.״

 מא־ און ״גאנטער םון פראצעםען געריכטם
דאנעלי״ ״נעל און טערן״

 מאנאם דעם זײנעז פראצעסען געריכם אנדערע צוױי
אינטערנעשאנעל. אונזער געגען געױארען אנגעהויבען
פרא־ אײן אויםמערקזאמקייט. איר פאדערעז וועלען

 גאנ־ די םארפירם האט אינםערנעשאנעל דער געגען צעם
 געגען םראנציסקא, םאז פון םירםע״ מאטערן אמ םער

 די פאר קאמף א אן םירם אינםערנעשאנעל די וועמען
n צװײ לעצטע r, אירע אויםגעשלאםען האם זי זיגט 

̂ nn אנטזאגט זיך האבען זײ וואס םארnדע ,nבעםעnא
 nעלעוױיםא םםוײיקענדע די פוץ לײן פיקעם א צוגײז

 קאמ־ די סאבריק. nyn פון געבײדע nyn אין אנגעשטעלםע
 וױי־ נים אץ מער נים ימיאן nyn פון לאנגםnפא פאגי

 שאדען nKדאל םויזענד 750 מיט מיליאן אייז װי ניגער
 םאז־שװאמען און בלבולים nאי אויף מאכען nסא עחאץ,

^  קאםטױמען באד מאכט װעלכע jran’D זײ נאמען. א
 דעם פילםnדע קnשםא פגים א האם װעיה ביעםש אח

מ צװישעז אגיםאציע ױגיאז nyn םון וסגפלײא  קאם־ אי
םיפעה
 םון nyn את ם,yאצnפ nישטעnפyגBא nצווײםע א

nyn קאםפאני״, גאז־מזגנם ״דאנעלי I'njm® n בא־ 
nימםynn^ oynn y םיזות, םיםי קעגזעס פח iy ip 

n y^ ri אינם דיnyנyםי שאנאלnםינף שוק קאמף א אז ם 
iirm אן געװאונען האט אינםערנעשאנעל די יא^ roiy 
 באפוי־ האט װאם באארד, רילעישאנם nלעיבא nyn סון
i»’ קאםפאני n®« זyזyולlאויפ yםnםי די לען r און 

מ ב מ ק ת  האם ד מאם געלם׳ נאנצע די nyםyבnא די *ו
yn פמ אח־נמהנענומעז m פא שכיחתn צו דיוס nyn 

ם nyoaw ױניאן, קאמפאני  שאו קלאוזד כלמוד׳שםעז מ
 דעם געגען enליyא• האם םירמע די אגרימענט.

 האם געריכם nyn און אפיעלם אװ קאר־ם םויחןים צום
 nםא באארד לײבאוי nyn צו קײם די צוריקגעשיקם

 זיד האם באארד די װאס nפאnyד ען׳nyהnעא װייםזנרזנ
 1,200 די צװישזןן פץ nny די אױםצוזחגחנן אנםזאגט

^לם האם קאםפאגי די װאם א^עטע^  פא^רײגגעז גע
^ן צו  אז אנגעשלאסעז זיך האב^ זײ פארװאם ע^לעו

nyn גע אזױnופyגny יונקט.״ *איגדעפענדענט

 ארונ־ ניט װעט באארד דזשאינט קלאוק
 װעלן ®רעםערס ;פרײזען פון טערלאזען

העכעתנג םאדערען
 האט onr»pynn אוז באארד צום באריכם זײן אין

מ פחנזיחנגם וױיס מ  וחגם ױגין^ די אז ^njrtpny פייג
 די n<y 7yr״n**Dcy3nv די פון ארוגםע^מעז גיט
lynyD (צו צוועקען פראםאשאן גערופענע אזוי D m i 
 דאס װי םעזאנען) צװישען אין קלאױןם פון קויףnפא דעם

מ וועחנן. געםאז אמאל פלעגם מ ײנ  אנגעװיזעז׳ האט פ
ר גיט try® וױנםזנר nyn נאך אח ערשטענם אז ן  ו

 קײן נים nyi'ip די איוט זוכען צורייטעגם און ענדיגט
אויך חאט ny .nyr^p nyiPfl קױפזן בײם מויאות
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 אוים־ איר םארשטארקם האם ױניאן די אז ערקלערם,

 רעגו־ די אין ווערען געמאכט זאלען סוטס די אז םאםוגג,
ט און באלאנגען זיי וואו שעפער קלאוק לערע  די אין ני

שעפער. סום םעניש
 ױסף פרעזידענט וױיס פון רעקאמענדאציע דער אויף
 דער האם 35 לאקאל פרעםערם םון מענעחשער ברעסלאו,

 פרײזעז העכערע םאדערען צו באשלאסען מיםיגג לאקאל
 וואס די װי סםיילס, ספרינג די אויף ארבעם דער פאר

ארבעט. װינטער די אויף געקראגען האבען זײ

 אלץ| נאר באםעס דרעם מאנכע
 און ״פראםאשאן געגען

עפישענםי״

גערעכטינקײט ־►

 מאגאםען עםלעכע היםשע םארביי שוין דינען עם
 האבעז בתים בעלי דרעס די פון אםאסיאיישאן די זינם

 אנגענומען און ױניאן דער מיט אגרימעגט דעם באגיים
 פארגרעסערעז צו קאמפיין א אנםירען םאר פראגראם די

 בעםערע א איעשטעלען און דרעםעם פון םארקויף דעם
 די אום שעפער די אין פראדוקציע דער םון פארוואלםונג

 פטר׳ען ניט און ארבעט מער האבען זאלען ארבעםער
 גערו־ אזוי די — זאכען. אומגויטעע אויף ציײו םיל אזוי

 גענע• וואס פראגראם עםישענםי״ און ״פראמאשאן םעגע
 דער םארגעלײגט• זײ האט האכמאן מענעחשער ראל

 אנם־ צייט דער דורך שוין האם םראגראם״ ״פראמאשאז
 שוין זיך ווייזען עס און ארבעם םיכטיגע א וויקעלם
ם טרײי, רעזולטאםעז גוםע פון סמנים ע ד ח טיז

 נישטיגע א צאלען דארםען זײ אז געדאנק׳ מיםן געמאכם
 אײנם םון דריםעל איין — אייגנאמע זײער סון סוםע

 די אט םינאגסירען צו אום לעיבעל, םארן •דאצענט
רו״ את אלז נאד זיד בונםעוועז זײ םון מאנכע ארבעט.  י
 זײ וואם פארסליכטונגען, די פון ארויסדרייעז זיך בידען
 דעם אוגםערשרײבען בײם גענוםען זיד אויף האבען

אגריםענם:
אגרי־ דער אז זען, צו אנטשלאסען איז ױניאן די

 פוגקםען. זיינע אלע אין ווערען אםגעהים זאל םענט
 דרעם. יעדער אויף לײבעלס אננעהען דאם איינגעשלאםען

 הײנ־ געווארען םארגעבראכט איז קײם םעסטי ערשטע די
 יוניאן די און םשערמאן אימפארשיל םאח מאגאם םיגען
 געווארען געמאכם איז קייס טעםם די געוואונען. האט
 םיר־ די אגגעקלאגט האט באארד דזשאינם דרעס די װען
 םאר בראדווײ L400 םון שלעזינגער״ און ״םריים מע

 דרעםעס די אויף אגנעהען און קויםען צו זיך אנטזאגען
 עס האט ױניאן די לייבעל. קריאיישאן יארקער נױ דעם

 אגרימענט. קאלעקטיװען םון םארלעצוגג אלם אנגעגעבען
 איינגעשטימם האט יואוועליער, טשערמאן אימפארשיל

 דער באפוילען און ױניאן דער םון שיזעלונג דער מים
לייבעלם. די קויםען צו פירמע

ט איז שלעזינגער און פריים  םירמע- איינציגע די ני
 עםישענסי״ און ״םראמאשאן די געגען זיך בונטעווען װאם

 זיך האבען בתים בעלי מאנכע אגרימענט. םון ■ונקםען
 מיט געסטראשעט אמ ארגאגיזירען פרובירט אפילו

 אבער שיינט עם אינדזשאנקשאנם. און ■ראצעסעז געריכט
 דער איבער םשערמאז אימפארשיל סת אנםשײדוגג די אז

אפגעקילם. היבש זײ האם מראגע,
גע־ אויך האם בתים בעלי די אויף אײגדרוק אן

 חשולײס םרעזידענט װײס םוץ סםײטמענט דער מאכם
 חשאינט דרעס דער םון סעגעחשער גענעראל האבמאן,

 ױניאן דער פון שםעלונג אנםשלאסעגע די און באארד
 את צײםוגגעז די צו סטײטמעגט א אין פראגע. דער אין
 גראדואײ א םאר געהאלטעז האם ער װאס רעדע א איז

 האכ־ האם אינזשיגירען, איודוסםריעלע םון קלאס חנגם
 כעלי מאנכע פמ קודצזיכםיגקײם דער אויף אנגעװיזן מאן

 אגםװיקלעז צו נימ אלײז זײ זובען נאר גיט װאס בתים,
 דיערע מאכען דארשעז זײ װעלכער פון אמדוסטרי ךי

 וױיטדכםיגעחנ די און ײניסז די װעז נאר •ראפיםעז,
 זיד זײ ראנגלעז אוגטער״ עםװאם נעטעז בתים בעלי

m עטלעכע :געזאגם האם ער דאגעגען. זיד שסעלען. 
 I געפאכם לעצסענם האבען סאנוםעקםשודערס קלײנע
ז םוםעל בוסעל חיבש מ  אונ* איז ■לאז ■ראמאשאז חנם מ

ר  גע־ איז 1גײ צו געםםראשעם חאבען די *גרימעגם. מ
 די שמזאײאפצי אינדזשאנקשאגס ארױםנעטען און ריכם

מזתחא צו געםאן איצם װערם עס װאם *רבעס ײ  יס
art ר גיו ז ח  09 אמדוסםרי. דרעס די »ח מארקעס ק

 באגרײפיװ זײ װעז זײ. פ*ר מםזװ־ ל פי געוחנז װאלם
 אױספי־ ניט װ«לן יח ניס קמזװ זײ «ז אגתױ̂ג איז ג^יד
in - אנגי־ איז עס װאס ארמם, גתמ די ולוז»יש«

 דא אינדוםטרי אונזער אויפצובױען געווארען הויבעז
יארק. נױ אין

איינגע־ אח אנגעטםען איז פלאן״ פראמאשאן ״דער
 עקא־ דעם םארשטארקען צו צװעק פארן געווארען פירם

 אפצושםע־ ;אינדוםטרי אונזער םון פונדאמענם נאםישען
 יארקער נױ דעם פארקלענערען םון םענדענץ דעם לען

 אלם יארק ניו פון פאזיציע די אנהאלםען און מארקעט
 אז מיינם׳ דאס םרייד. דרעם פון צענטער הויפט דעם
 געווארעז אונטערגענומען איז קאמפיק״ .פראמאשאז דער
 ארבעםער ארבעםםגעבער. די פון בענעפים דעם פאר
 אונםער־ פרובירן וועלכע די עגאל. פארברויכער און

 דערםים, באוױיזען קאמפיין, דעם אם שםערען און גראבען
 די אנבעטראכם אין נעםען צו אימשםאנד נים דיגען זײ אז

 גרײט זײנען און אינדוםטרי גאנצער דער פון נויטען
 זײערע םאר אלעמען פון איגםערעסען די זיין צו מקריב

 קליעע׳ א איז צאל זייער נוצעז• קלײגלעכע אייגענע
 םוםעל דער האט ליידער סך. א זיי מאכען םומעל אבער

 םוםעל דער עולם. אויפן װירקוע געװיסע א דיערער
 פראמאשאן דער העלםען. גארנים אבער זײ ױעם זײערער

 אגרימענם קאלעקםױועז דעם אין פונקם א איז פונקם
 דעם סמ םײל א איז עס אפשאםען. גים אים קענען זײ און

 דער אז װייםען, מיר אינדוםםרי. אונזער אין געזעץ
 צו אים אנםשלאםען זײנען מיר און געזעצלעך איז פונקם

 אינ־ די אז זען, צו אנטשלאםען זיינען םיר ענםארםען.
 םונדא־ געזונטען א אויף װערען געשטעלט זאל דוסטרי
 אינחםטרי דער אין חלק א אויך האבען מיר וױיל מענט,

 לעבעז א מאכען מיטגלידער אונזערע םון 85,000 —
דרעסעם. םראדוצירען דורך

 סון טײל א אזוי פוגקט איז קלאוז םראמאשאן ״דער
 םארשרים־ אנדערע אלע מי אגריםענם, קאלעקטױוען דעם
 דעריבער פאדערען פיר דא, דארםען זײנען וואם םען

 אריף jyvyjix iz ניס שעסער׳ די איץ זןרבעטעך די אריף
 לײבעלס קיין נים קריגען זײ רועלכע פאר באגדעלם,

 מאנופעק־ מאנבע אז אויך, ווײםעז מיר אננעהען. אױף
 דרעסעם םארםיגע םון לײבעלם אויס טרענען טשורערם

 דרע־ נײע אין ארײנצונעהען ארבעטער די די גיבען את
 לײבעלם. נײע קויפען םח ארויםצודרעהען זיך אום סעס

 אויפצױ שםריעג אויפגעםאדערם׳ װערען ארבעםער די
 ארבעםעי־ די לײבעלס. אזױנע אנצונעםען גיט פאםען
 אפגעהים זאל אגרימענם גאנצער דער אז זעהען, מוזען

 ברע־ באםעם די דערלאזען װעלען זײ אויב וױיל ווערען,
 געמען זײ וועלען אגרימענט, דעם םמ פוגקט אײן כען

 ניט ט*רען םיר פוגקטעז• אנדערע אויך אונטערגראבען
 מוזעז זײ שריט. ערשטען דעם מאכען זײ דערלאזען
 פון םארשריפם יעדעז נאכקוםען מוזען זײ אז פארשםײן,
אונםערגעשריבען.״ האבעז *לײן זײ װעלכען אגריםענם,

> 1941 ׳דעצעמ.
 פאדדינ־ די און פראדוקציע די העכערען קען מעםאדען

 גןך באוױזעז מאנאט דעם איז ארבעםער, די םח םטען
 גע־ פארגעבראכם זײנען װאם פאלעז, צװײ איז ווארען
 םאל אײן אין טשערפאן. אימפארשעל פארן ײארען

 א םארלירען אפערײםארם די אז געווארען, באוויזען איז
 אין און טריםינג פאדים׳ זוכען ארוםגײן אין צײם מאםע

 אנדעדע אח אונםערפרעםן פאר ווארםען און אװעקםראגען
 דער מיטען אין ווערען געפאכם דארפען װאם ארבײטען,

 באפוילען האם םשערמאן אימפארשיל דער ארבעט.
 םאן צו מײדלעך םלאהר גענוג אנצושםעלען פירמע דער

 אויסגעצײמםע. דינען רעזולםאםען די און ארבעם די
 סיםםעם, א געהאם םירמע די האם פאל צוױיםען א אין
 זײן םאר װארםען געםחם האם אפערייםאר יעדער אז

 דעם עקזאםינירם האט מען ביז ארבעם, באגדעל נעקסםען ’
 םארלירעז מאכעז די םלעגם דאם באנדעל. פארטיגען

 פאםי־ םלעגם עם װען םפעציעל ווארטען. אין צייט פיל
 געםאבס׳ םארםיג האבען אפערייטארם עטלעכע אז רען,

 אױ־ םען15 דעם םץ צייט. זעלבער דער אין ארבעם די
 איז אגרימענט םוץ םונקט עפישענםי דער ווען אן, גוםם
 געװארען. געענדערם םיסםעם די איז קראפם אין אריין

 באנדעל גײעם א געקראגען האבעז אפערייםארם די
 איינעם• געמאכט םארםיג האבען זײ װי שנעל אזוי ארבעט

 א אין געװארען עקזאםיגירם איז ארבעם פארטיגע די
 גים געווען עפעס איז אבער קוים צימער. באזונדער

 דעם ברײנגעז אנשטאם מען פלעגט געמאכט, ריכםיג
 אים מאשיז׳ זײן צו םיקסען צום ארבעט די אפערייטאר

 אום־ אװעק׳פםר׳ען אים אח עקזאםינערס די צו רוםען
 אימ־ צום געװארען געבראכם איז קייס די צײט. זיםםע

 בלויז אז גע׳פסק׳נט, האם װעלכער םשערמאן, פארשעל
 אויסבעסע־ וױכםיגע ווערען געםאכט דארםען עם ווען

 עקזע־ די צו אפערײםאר דעם רוםען מען מעג רוגגען,
 אלטעריײ קלײמ חסחז• דלם וזיײמן צו אים מינערם

 אפע־ די u ארבעם די צובריעגען מען דארף שאגס
 בײ װאם איז, װיכםיג אבער איז עם װאס רייםארם.

 םאקם׳ דער געװארען געבראכט ארױם איז םארהערען די
 זײנען סיסטעם, נײע די אײנגעםירט האם מען זינם אז
 4 געשםי־ שאפ דעם אין ארבעםער די פח פארדינםםען די

 צעז די רעכענעז *רונםער פראצענט. םופצען אױף גען
 געקרא־ האבען ארבעםער די וואם העכערונג, פראצענם

 םח שכירות דורכשנים די דינען פרייזען, די אויף גען
 געװארען םארגרעםערם שאפ דעם אין אפערייםארם די

 איצם מאכעז זײ וואס דעם דורך פראצענם, םינף מיט
 געװען העכערונג די איז פאלען אײניגע אין ארבעם. מער
װאד• א דאלאר צען־עלף װי הויך אזױ

►!ײט 15 ־

 עפי־ אײנצופירען צוגעגרײט מאשיגערי
אגרימענט פון פונתט שענסי

אגרי־ קאלעקטױוען דעם םא פונקם צוױיטער דער
 בעלי די פארםליכטעם ױאם טרײד. דרעם אין מענט
 פראדוקציע־מעםאדען טיכםיגערע איינצושםעלעז בתים

 צייט םיל אזױ פארלירען נים זאלען ארבעטער די אום
 קריגען זיי ביז ווארטען און ארבעם אומנױטיגע אויף
 ווע־ איינגעםירט אן הײבם טיילען, נױטיגע די האנד צום
 אימפארשיל םון ערקלערונג אן לוים שעפעד. די אין רען

 איינגעשםעלם איצם שוין ווערם יואװעליער, טשערמאז
 דעם ענפארסען צו אםיס זײן אין מאשינערי נויםיגע די

סעזאן. ספרינג צום שעפער די אין אגרימענט פון פונקם
 באװאוםם, וױ אגרימענם, םח פונקט עםישענםי דער

 שעפער די האלםען צו בתים בעלי די םארםליכםעט
 גענוג אנצושםעלעז ;ארדענוגג פולען אק מאשינערי און

 מלאכות בעלי די געבען זאלען װאם ארבעםער, פלאר
 פטר׳ען דארםעז נים זאלעז זײ «ח האנד׳ דער צו אלץ
 צו דארסען זײ װאס דאם זוכען אתםלויםעז אויף צײם
 ארבעמער די ודאס באנדעלס די אז זען ;ארכעם דער

 אנ־ און םרימינגס גויםיגע די אנםהאלטען זאלען קריגען
םיט ;װארםעז דארפען נים ואלען זיי אום זאכען דערע

m ■ kk  % k k k k k ta  k ^ L k M  ------ ----- --------- -- . מיט װערען מזארגם זאלימ טוכעסעו די — װארם אײן^ 
 דורך םער פארדינען קאנען צו םעגלעכקייםעז, אלע —     <1    ^ - -

 שטוג־ צאל זעלביגער דער אין ארבעם מער ארױםגעבען
ח כדי אנשטרעסנוגס עקסםרא אן דען ח מפי ס  דעם אט חר

 ס־ארדעפ םעפעציעלער א עשטעלטנגייא װערם פונקם,
 םים םשערםאז אימפארשיל פון אויםזיכט אונםעוץ םעגס

 ארבעםס־ די העלםען װעלען װאס אגגעשטעלטע, פעחיגע
׳ חנזעסעניםצזרא אזױ וױ ,ראס דסנ געבער י י • 
 דעם פון אויסגאכעז די דעקזןן צד סיסטעג^ דוקציע

 םױ־ םופציג אז געווארען כאשסיסט איז דעפארסטענם,
o ®ץ דאלאר זענט n קוםם ױאס פאנד, פרא&אשאן 
o פיז סדיין n געגעבען זאל ליימלם״ ®מ פארקויף 

נײוק• דעם פאר װערען
ן סון אײנפירוגג די װײט מי ו ן ס ן ■ראדוקציע נ

 קריגען װײםטטאכער און בלאױ
 אוז צוועלןז פון העכערונג

פראצענם האלב א
 בלאת דער םח םארםרעטער מים פארהאנדלונגען נאך

 האמז וואם אםאםיאיישאן, מאנוםעקטשורערם וױיסם און
a םמ ארבעטער אלע האבען מאנאטען׳ צוױי געדויערט n 

 26 לאקאל םון יוריםדיקציע אונםער שטײען וואס םרייד״
 פראצמם האלב א און צװעלף םח העכערוגג א געקראגען

 ערשסען דעם סח אגמנגעגדיג שכירות זייערע אויף
דעצעמבער•

 פרעזידעטז .וױים סון ערקלעתנג דער לױט
 יי װעלעז לאקאל׳ פמ מענעתשער קרײנדלער, טשארלם

 פאכזנר וױיםט און בלאח די בלויז ניט קריגען העכערונג
 1אוי נאר שעפער, יארקער נױ די אין ארבעםען װאם

 »יז םאון״ אװ אום שעפער די אק ארבעטעז װאם די
 יעגםיל־ קאנעםיקוט- חשורזי, נױ יארק׳ נױ סםײם אפ

 »יז אײנגעשלאםעז זײנען װאם דעלעווער, און וױיניע
 וזעאן העכערדנג די :25 לאקאל מיט אגרימענם דעם

 יי ארבעםעו־. װאך די סײ און שסיק די םײ קריגען
 געגעמז גים װעם ארבעםער שטיק די פאר העכעדונג

 W נאר פרײזען, העכערע פון פארסע רn אין ווערען
 שבירות די אויף ווערען ארױפגערעכענם װעם
 II ««ו געםעטעלט װעלען פרייוען די הייסט דאס װאך.

 ®ארדינםמ די אױף װעם װאך יעדע און געווײנלעך װי
 W ומ־ועלף װערען ארױפגערעכענם ארבעםער יעדען פון

o עקסטרא• פראצעגט האלב ן n 9 פאחיכערעז׳ װעס 
מן םאקע וועלען ארבעטער די ק די קרי  גולפ■ ססראו

t כאטש n* םרײי װײםם און בלאוז אין אגדימענט 
 ס*פ y ן נאד מאר געווארען פארלעגגערם ערשם איז

 געװאונמ האט יוניאן די װען !זדיק״ מאנאטען אײניגע
K די ארבעטער די פאר  om u p i )(A p ia י 

ד במײלב אגריםענם חיי 1942 סוף ביז קרספט ייז מ

 אױף העכערונג די געקראגען און געםאדערט יוניאן ד
 לעבנעס אויף פרײזעז די װאם גרוגה אױםן שבירות די

 גע־ אריגינעל האם ױגיאן די געשטיגען. זײנען םיםלען
 קאנפערענצען די אין אבער פראצענט, צוואנציג פאדערם

י אייף געאײניגם זיך םען האם  האלב א און *ײעלף י
העכערונס פראצענם

 אפגעשםעלט האט יוניאן מאכער ווײסם און בלאוז די
 נא־ םען18 דעם דינסםאג שעפער אלע אין ארבעט ד

 אפ• דעם מיטגלידער די פאר פארגעלייגט און װעפבער
 די האל. וועבםםער אין פארזאמלונג מאםען א בײ מאד

 געווען איז געװינם דעם מים ארבעםער די צװישען פױיד
 איבערגעםילם געווען איז זאל דער אױםערגעוױינלעך.

 אמאל נאד באלד און מיטגלידער טױזענם צוױי ארום מים
 אין מאנגעל אױס גײן הײם א געמוזם האבען אזױפיל

 םאר ערקלערם האם קריעדלער פרעזידענם וױים פלאץ.
 דער און אפמאן־ דעם םון פוגקטען די פארזאמעלםע די

 פון םשערליידי גוטגעהײםען. איינשטימיג עם האם עולם
 האבען רעדעם קורצע םראנקא. קערי געווען איז מיםינג

 לײבאװיץ לאקאל םיז אגענטעז ביזנעם די געהאלםען
 םײגעל 38 לאקאל םון ארגאנימערין די און פאגראן און

 געגעבען איז זיג דעם םײערען צו לאנםשעאז א לעװין.
 יארקער נױ די םון םשערלעידיעם שאפ די פאר געװארען

שעפער• טאון אוו אום און

 פאר־ פאדערט ױניאן ניט־גודם
 און ארבעט הײם אױןש באט

מינימומם העכערע
 געווארען געהאלטען זײנען וואם פארהערען, די בײ

 םינםטען דעם אדמיגיםטראציע שכירות שםונדען דער פון
o װעגעו נאװעםבער זעקםםען אח n דער םון פארלאנג 
o העכערעו צו ױניאן ארבעםער גודם נים n געזעצלעכן 

 שטונדע, א םענם 40 צו 35 םון טרײד אין םיגיםום
 םיגי־ העכערע די בלױז ניט געפאדערט יוגיאן די האם
 אין ארבעם הײם אויף פארבאט דעם אויך נאר םומם
 ניט דער םון מענעדזשער נעלסאן, לואים טרייד. דעם
 אויםגעטראטען איז 155 לאקאל ױניאן ארבעטער גודם
 אן אלם איבעל דעם אויף אגגעוױזען און פארהער בײם

 סיםםעם שאם םוועם אלטען דעם םון איבערבלייבאכץ
 צו• ווערען. אפגעשאפט געדארםם לאנג שוין האט האס

 אויםגעםרא־ פארהער בײם דינען נעלסאנעז מים זאפען
 און ליבערמאן עלייעם ױניאן דער םון לאיער דער סען
 אינ־ דער םון דירעקטאר ריםױרטש טעפער, לאזאר דר.

 סטאםיס• אץ ציםערען מיט האט וועלכער םערנעשאנעל,
 מינימום העכערען א פאר נויטיגקיים די באװיזען סיק
היים־ארבעם. אויף םארבאם און

 אינגאנצען זאל ארבעם היים אז םארלאנג, זיץ איז
 האם םרייד, אוםערווער גיםעד אין װערעז פארבאםען

 צאל א םון זאגען עדות דעם אויף געשטיצם זיך נעלםאן
 צום געבראכם האט ױניאן די וואם הײם־ארבעטער,

 זײנען וואם אינספעקםארען, און בתים בעלי פארהער׳
 אדמיגיםםראציע. שטונדעךשכירות דער םון אעעשםעלט

 גודם ניט אין ארבעט הײם אז ערקלערט. האבען אלע זײ
 אומעג־ איז עם און װערעז קאנםראלירט נים קען םרײד

o ענםארסעז צו לוד n די םאר געזעץ לײז מינימום 
*־בעםער.
 נעלםאן האם פארהער, בײם זאגען עדות זײן אין

 קען ױאס איבעל. אן איז הײם־ארבעם אז אנגעוױזען,
 באגרעני־ און קאנםראל ײרד װעחנז געםילדערם גיט

 לעגיםיםע די םאר געםאר א איז עם אז ;«ת«ז
 יושר׳דיגע אן האלםען װאס טרײד״ אין ארבעסנדגעבער

 עם און סלאכות בעלי זײערע םאר ארמטס־באדיגגונגען
 ארבעםס־סםאגדארדם איז לעבענם די אונםער גיאנט

■נטױזע צענדליגע n «ז  אינ־ חױ־ יין ארבעםער ^
ח מ רייי מן  די אױף אנגעוױזעז האט ער לאנד. ײ

 בא־ צו אז װענדען באסעס װאס סקימם, •יפידענע
o גאכקומעז פץ דך ■יײ?ז n אר־ הײם די צו געזעץ 
 שםונ־ םיל וױ פעססצושטעלוז שװעריגקײם די ;מסעי
ו י ״ו ם האם ארבעםער י מ ר מ  באשםימםער א אױף ג

פאד־ דורך ארבעם עזנעױסגרא פון סיסםעם יי
חװ־גרײ־ וװ שװער געחח פארן פאכם װאס סיסלעד״
מ י ;כאלעכאס אםת׳עז י לס» י  די פאר קי*ס3<«

מ זײ כאפען צד ימםיזקםארעז ת  װערעז װאם קימ־סר, י
 פח פארשוױנחמ זײ ודײל חײםען, די אין שמן״״יגט

ז ו ײ י  אײנציגער חװ• דל• באודיזט אינסיעקטאר אן י
ײ ״ ד ייז י מ י י i 1»י ח m p עם. פארכאםעז צו
מו די יטירענדיג0 ג מ ט ד פאר ײניאן m «ז ס

 האם טרייד אין הײם־ארבעט פארבאםען גאנצען אין
:ערקלערם נעלםאן

 אין היים־ארבעם רעגולירען צו םארשריםטען ״די
 מען ענפארםען. צו אוממעגלעך איז םרייד גודם ניט

 װי אינםפעקטארען אזויפיל אנשםעלען געדארפט וואלט
 ווייל מער, אםשר און הײם־ארבעםער פאראן זײנען עס
 איבער ׳״שיפטם׳ דרײ אין ארבעטען געמוזט װאלטען זיי

 רעגולערע קײן נישטא זײנען הײמען די אין װאס ז־עם׳
 אלע די אין םאבריקען. די אין איז דאם װי שטונדען

 ניט געגען פארפירט האט רעגירונג די וואם משפטים ■
 שטונדען דעם איבערטרעטען פאר בתים בעלי גודס

 געווארען, באװיזען עדות דורך איז געזעץ׳ שכירווז אץ
 ארבעם זייער פאר קריגען עקסםלואםירטע די אט אז

 מאגכע אין און שםונדע א סענט צען װי ווייניג אזוי
 הײם־ שטונדע. א סענם דריי װי וױיניג אזוי — פאלען

אפשאפען. עם מען מוז רעגולירען ניט מען קען איכעט
 צו םרייבט הײם״ארבעם, פון נאטור םאמע *די

 לאנגע צו קינדער און פרויעז פון באשעפטיגונג דער
 ארונםעררײסעז דעריבער מוז ארבעט די אט שטונדען.

 קינדער. די פון אנםװיקלונג נארמאלע די און געזונד דעם
 פער* ספעציעלעז א םאדערט געזעץ דער אז אמת, איז עס

 דער הײם. א ארבעט ארויס גיבען וואס די פאר סיט,
 פאלען פילע אין אויםגעםאלגט. גים אבער װערט געזעץ

 סאב־קאנטראקטינג פון סיםטעם א איינגעשטעלט איז
 ארבעט די ארוים נעמט פערמים א האט וואם אײנער וראו
 בלאק אין שכנים די צו ארױם עס גיט און מיל פון

 אונ־ געמאכם דעריבער ווערט ארבעט די אויפצומאכען.
באדינגונגען. סאניטארע ניט טער

 וועלכעס הײם־ארבעט׳ םון עקזיסםענץ די ״שוין
 צאלען די וױיל דערםאר, בלויז בתים בעלי די זיך לוינם
?י עןלטווא זײ ־ױ1_ מיגצרוױ ארנעט ד?ר םאר  פטאר!

 ארבעטם־סטאנדארדם די ארונטער וײיסם מיל, אין צאלען
 לעבענם־ אמעריקאנעם דעם און אינדוסטרי דער אין

 םאראנטווארט־ ארבעםער. נים־גודם די םון םםאנדארדם
 זײנען און אנערקענם עם האבען ארבעםם־געבער לעכע

 םאר־ פאר םארהערען די ביי ארויםגעםראםען דעריבער
היים־ארבעם.״ באטן

 ױניאנידרט פירמע :יט־גודס עלטסטע
סטרייק א נאך

 עלטםטע די איז וואכען׳ צוױי פון סםרײק א נאך
 אונ־ געווארען געצוואונגען לאנד אין םירמע ניט־גודס

 דער מים אגרימענט שאפ קלאוזד א םערצושרייבען
 םון מילס״ ניטינג ״םשוירטש די איז םירמע די ױניאן

 איבער שוין עקזיסטירם וועלכע םטרים, טע47 וועםט 15
 םירמע די שאם. אפען אן געווען אלעמאל איז און יאר 60

 די םון םארדינםטען די אבער גארמענטם, םייערע מאכם
 די האט לעצטענם קלעגליכע. געווען זײגמ מלאכות בעל

 די םאר אפצומאכען אום שכירות די געשנים^ן םירמע
 ארגעםער די מאםעריאלען. אויף םרייזען העכערע

 ארבעטס־ שמוגדיגע םינף־און־דרײםיג די געוואונען האבען
 ווא־ כאצאלסע און שכירות די אויף העכערונג א וואן־,

קאציעם.
מא־ דעם אויך האט ױניאן ארבעטער ניט־גודם די

 געװאונען און שעפער פאלגענדע די ארגאניזירם נאם
 קאץ מילםאן די ;באדינגונגען ױניאן ארבעםער די פאר

 א גאך געווארען ױניאגיזירט איז ברוקלין פון ניםווער
 קארםאריײ טעקסםיל :דאלקא די םעג; נײן םון סטרייק

 אונ־ האם ווארע, געשםריקטע פראדוצירם וועלכע שאן,
 א גאך ױניאן דער מיט אגרימענט אן םערגעשריבען

 אונ־ אויד האבען אגרימענטם םםרייק; טאגיגען דרײ
 און בערג ;מילס ניטינג דאנםקעם די םערגעשריבןין

 ;אינקארפארײםעד קאמפאני װאדינאנסקי ;בערג
 ניטווער. ווײבטראוב עדי אוץ ווער באיםטאון סםאנדארד

 דער אין םםרייק א אן אויך םירם ױניאן גיט־גודס די
M ju .ב 1368 םץ מילם״ גיטינג ר ל א  עװענױ ^

 רn איז םירמע פמ אײגענםימער ■in בײקלין.
ט ^ חי ח אםאסי־ קאגםראקםארם ריחשװאוד m פמ פ

 וואם הענט׳ אלםעריישאן און דרעסמאכער הונדערט סיגף
 און סטרייק אין ארונטער שאפ׳ אין באשעפםיגט װערען

סטאר. מיליאנערסקע די פיקעטען
 רייכע אליין כאטש סםאר, דער םון קאסטאמער די
 עם סטרייקער. די צו סימפאטי ארויס וױיזען פרויען,

 ארבעםער די אז נייעם, א אינגאנצען געװען זיי פאר איז
 זיך פארקויפען וואס דרעםעם דיערע פראדוצירען װאם
 400 ביז דאלאר 125 פון װי פרייזעז הויכע אזוינע פאר

 באדיגגונגען ערגערע אונטער ארבעטען שםיק, א דאלאר
 טויזענ־ צענדליגע די ווי באצאלט וױיניגער קריגען און

 אינטערנעשאנעל דער פון מיטגלידער דרעםמאכער, טער
 פיר ארום פון דרעסעם ביליגע בײ ארבעטען װאם

דרעם. א דאלאר

 פון פארטרעטער פון קאנפערענץ
 לאקאל העלפען צו םטעיטם זיבען
פאדערונגען אירע געוױנען 91

 ארונטער דרעםמאכער גודמאן בערגדארח
םטרייס אץ

 «*n פאר ארבעטען װאס דרעםמאמר קאסטאם די
o םילחמערםקער w oo iw n בערגדארף פירםע םםאר. 

 דמזמ סםרים, טע68 ן1י עװזהיו םינפםע אויף גודפאז
שז א פאר םםרײק אין ארתםער  בא־ און אגרימענם ית
ף אױפ׳ז דיגגונגען ך פח ה  איז םעילארם לעיז־ים ך
.88 לאקאל יתיאן דרעםמאכער קאםםאם
o אז פירט װעלכע לעײיץ ®ײגעל ארגאנײזער וױ n 
ר זײנעז באריכםעם םטרײק מ די פון םיר־פינפםעל אי

 רעדגער הויפם דער זיץ וועט דובינםקי פרעזידענט
 פון םארטרעםער איטערנעשאנעל פון קאנפערענץ א בײ

 װעט וואס םטעיטם, זיבען אין שעפער טאון אװ אוט
 בא־ צו דעצעמבער, זעקסםען דעם װערען געהאלםען
 טשילדרען דער העלםעז צו אויף פלענער טראכטען

 סאדערונ־ אירע געוױנען 91 לאקאל ױניאן דרעםמאכער
 מייל 25 דעם אפצושאפען אגרימענט, ױיעם צום גען

בתים. בעלי די מים אגרימענט אין פונקט
אסאםי־ דער מים 91 לאקאל םון פארהאנדלונגען די
 זײנען טנדימעאג נײזם א פאר גתים בעלי סון איישאן

 םון אימגעשפארטקיים דער איבער געווארען םארהאלטען
 םאדערונג די נאכגעבען ניט װילען וואס באםעס מאגכע

 אגרי־ אלטען אין פונקט דעם אפצושאםען ױניאן דער פון
 גיט־יוגיאן אנצוהאלטען ערלױבט ױי האם וואם מענט׳

 וױיטער זיינען וואס פלעצער אין טאון אװ אוט שעפער
 אינםער־ די יארק. נױ פון מייל צוואנציג און םינף װי

 באשלאסען האם באארד עקזעקוםױו גענעראל :עשאנעל
 אגרימענט, איז פונקםען אזוינע מער ערלויבען צו ניט

 אינדוסטרי. דער און ארבעטער די שעדיגם דאם וױיל
 לאקאל שטיצע םולע דעריבער גים אינטערנעשאנאל די
 שעפער אלע אין ארבעם ױניאן פאר קאמף איר אין 91

געמאכם. װערען דרעסעם די וואו
 אלע פארטראטעו דין וועלען קאנםערענץ דער ביי

 ארגאני־ דער מים םאן צו האבען וואם דעפארטמענטם
 אום־אװ־טאון די םון קאנםראל אץ ארבעם זאציאנס
 פארטרע־ און וואנדער הערי פרעזידענט װײס שעפער.

 עלייעם ;דעפארטמענם אוט־אוױטאון איםטערן פץ טער
 גארמענם קאטאן דעם םון פאדשםײער איז רײזבערג

 פון מענעדזשער סםאלבערג לואי דעפארטמענם; טרייד
 נאגלער, ;דעפארםמענם ארגאניזאציאנס צענםראלען
 און 10 לאקאל ױניאן קאטערס דער פון מענעדזשער
 דעפארטמענט מיםעליעיאום םון מענעדזשער םאליקמאן,

 ארגאנײ־ און אגענטעז ביזנעם צאל א און ;לאקאל םץ
 פרעזי־ וױיס נאטירלעד אויסער אוט־אװ־טאון, פון זערם
 וועל- ,91 לאקאל םון מענעדזשער גרינבערג, הערי דענט
 בײם בווים. בעלי די מים קאמף דעם אן םירט כער

 פלענער אלע ווערעז אויםגעארבעט וועלען קאנפערענץ
 נויטיג זײן זאל עס װען קאמפעין קאארדינירםען א םאר
 ארבעט, די געמאכם ווערט עם וואו שעםער אלע אין
געםינען. נים זיך זאל עם וואו

 םץ װערען אח־עםירם אויד וועט קאנפערענץ זײ
 איטאליעני־ סץ מענעדזשער אנםאניני, פרעזידענם וױים
 םעקרעטאר עקזעקוםיװ און 89 לאקאל דרעםמאבער שעז
אומעהעי. ם. סרעדעריק אינטערנעשאנעל דער םון

 געוױנען פילאדעלפיע אץ קלױרהס שיפינג
באדינגונגען ױניאן

o אכם n n m די אץ קלױרקס שיפיגג « ת  בלאח ו
o האבעו םילאדעלםיע, אױ שעפער דרעם קאםאן און n 

 גאדינ־ ױניאז און אנערקענוגג ױניאז געװאונעז מאנאט
 איצם זײגען יון םטרײקם שאפ םץ וײיע א דירן• גונגלז

 די אינםעתלשאנעל. חװ־ םץ לאקאל א אין ארגאניזירם
 אן געשלאסען האט באארד חשאינם דרעם םיאױ־עלםיער

t מיט אגרימענם n• װײםם און דדעס םילאדעלםיער 
 יוגיאז פולע געװאתעז זײ פאר האם און אסאם^ישאן

יינדוםטרי. חװ• םיז םײל אלם אנערקמונג
 אנער־ n קלױרקם שיפינג די גים אגריםענט ^

ע די פון ארבעםער די וױ קעגונג תר ; »נ מז  םער־ א פי
 סאל אנחמ-ימלבען םיט ארבעםס־װאד שםתדיגע ציג

דאל«ר *וױי פון חעמרוגג א ן סידתמאי פאר געצאלם



'4 ו6 ט י י ז
 געזעצ* פינף פאר באצאלט שכירות; די אויף װאך א

 אײגגעשלאםען אויך װערען זײ און טובים ױמים לעכע
 אגרימעגט אלגעםײנעם דעם פון פארשריפטען די אין
 קראנ־ און װאקאציעם באצאלטע זײ גיט װאס טרײד, אין
 בתים בעלי די מיט פארהאנדלונגען די בעגעפיט. קען

 מענע־ אטא, םעמױל פרעזידענט װײם אנגעםירט האם
 באארד. דזשאינט דרעם פילאדעלפיער דער םון דזשער

 פרע־ אין געװארען ארנטערגעשריבען איז אגרימענט דער
 די אפיס. אין אים בײ אנװעזענהײט דוביגםקים זידענט
 דער פון געװארען געטשארטערט זײנען קלוירקס שיפינג

 נומער אונםערן לאקאל באזונדער אלם אינטערנעשאנעל
218.

גערעכטינקײט -►

 טאון אװ אוט איםטערן אין
דעפארטםענט

 שרײבט — םעזאן סלעק דעם פון אגקומען דעם .מיט
 דעם פון מענעדזשער וואנדער, הערי פרעזידענט וױים

 ביזי מיר װערען דעפארטמענט, טאון אװ אום איםםערן
 צעטײלונג גלײכער גיט װעגען קלאגען אויסגלײכען מיט
 קומען םארט, דעם םון קלאגען מערסטע די ארבעם. םון
 די פון זײ׳ פון מאנכע שעפער. קאגטראקטינג פון אן

 דזשא־ דער אז זיך, באקלאגען וועלכע קאנטראקםארס,
 חלק דעם נים זײ גים און זײ געגען דיסקרימינירט כעו־

 אנדערע קריגען. געדארפט וואלטען זײ וואם ארבעם,
 גע־ ווערען װעלכע אדבעםער, די פון אן קומען קלאגען

 די שאפ• אין ארבעם די םארטײלען ביים קרױודעט
 װאס די, זײנען שעפער קאגםראקטיגג די אין ארבעטער

דיםקרימינאציעס. אזװינע םון אםמערסםעז ליידען
 נעמט ארייז׳ קומען זײ ווען קלאגען סארטען אזוינע
 םון ביכער די שליכטען. עס קען מען ביז צייט געװיינלעד
 פעסטצושטעלען ווערען, אונםערזוכט דארםען דזשאבער

 אין באגרינדעט. איז דיסקריםיגאציע פון קלאגע די אויב
 געװי־ א אז באוױיזט, אונםערזוכוגג די וואו םאל יעדען

 צו ארבעט חלק דעם געקראגען ניט האט שאפ סער
 געאר־ דזשאבער דער ווערט בארעכטיגט, איז ער װעלנען

 ארבעםער די שאפ. דעם ארבעט מער געבען צו דערט
 ווערט אונטערזוכונג די ביז געדולד האבען אבער מוזען

געמאכט•
 דעפארםמענט דער וועלכער מיט ארבעט צווייטע א

 די אויף העכערונגען די מיט איז םארנומען, איצט איז
 פירמעם. םארשידענע אין ארבעטער די פאר שכירות

 פלײנ־ םון לאקאל דעם באזוכט וואגדער האט מאגאט דעם
 םארבעסערונ־ מאנכע געקראגען און קאנעםיקוט םיעלד,

 ״ראיאל דער םון ארבעםער די פאר שבירות די אויף געז
 ארבעםער. די סון צוםרידענהײס דער צו קאפפאגײ ראוב
 ׳ קא אנדערגארמענט ״ראיאל דער םון ארבעםער די םאר
 סאלגענדע געקראגעז ױניאן די האט יארק, נױ םראי׳ סון

 צו־ באזונדערס האם װאם שכירות, די אויף העכערונגען
 קאםערם די קאמיםע: שאפ דער םרידענגעשטעלט

 ;ײאד א דאלאר דרײ םון העכערונג א געקראגען האבען
 ארבע* װאד די און װאד א דאלאר צווײ — פרעסערם די

 העכע־ א געקראגען האבען םאכען, אנדערע די פון םער
 ארבע־ שטיק פאר םריתען ױאך. א דאלער איין פון רונג
 םאר־ קענען זאל ארבעםער אן אז אזױנע׳ זײן מוזען טער

 די אויב שםונדע. א םענט 47* וױיניגסטענס דינען
 די מוזען מינימום׳ דעם פאר גענוג ניט זײנעז פרײזען

ווערען. געהעכערם

 אץ ארבעטער פאר לױן־העכערונגען
קינסבורג און נוארק

 האם דעפארטמענם םאון אװ אוט איטםערן דער
 פרא־ צען פון העכערונגעז לוין געקראגען מאגאט דעם

 ״ליפעלע דער םון מלאכות געל 125 די םאר צענט
 חשוירזי, נױ קיגםבורג, פמ קאמפאגי׳ אנדערגארמענם

 אגרימענט דער ווען דרעסעם הױז בײ ארבעםעז װאס
 ארבעטער די געווארען. באנײט איז פירמע דער מים

 אויפן וואקאציעם, באצאלטע געקראגען אױך האבען
 אנדערגאר־ די װאס וואקאציעס די וױ אופן זןלביגען

 האט 62 לאקאל ױגיאז ארבעםער נעגליזשעי און מענם
םיםגלידער. די םאר געװאונען
 ״דאראםהי דער פון מלאכות בעל חונדערט די

 העכע־ א געקראגעז האבעז קאםפאני׳. םאגוםעקםשורינג
ן פון רונג מ שכיתת די אויף וראצענם מ *ן י  אנער־ יתי

 אונםערגע־ האם םירמע די װען באדיגגוגגעז׳ און פעגוגג,
 יזא ירטעפ ך אז.ײױ חנר מים אגריפעגם אן שריבעז

 דזשאביגג יאר^ער ניו דער פון שאפ םאבסידיערי א
םן ר *ודיק לאגג נים איז װאס סאן״• ענד פעלער «ס. •י

 סאב־ דעם אין באדינגוגגען די געװארען. ױניאניזירט
 דעם אין װי זעלביגע די דינען אגרימענט שאפ םידיערי
שאפ. איגסײד

 קריגען שאפ האדטפארד פון ארבעטער
 פון העבערונג און פעי )בעל דאלאך 900

װאך א דאלאר צװײ
 ארגאנײזער גודװין׳ ברודער פון הילף דער דורך

 דער פון דעפארטמענם ארגאניזאציאנם צענטראלען פון
 הא־ פירערשאפם, סטאלבערגם אונטער אינטערנעשאגעל

 שאפ דרעס קארערא׳ס ל. פון ארבעטער 55 די בען
 פון פעי בעק דאלאר U00 געקראגען הארטפארד אין

 די פאר געקראגען זײ האבען פעי בעק די פירמע. דער
 קרי־ געדארפט האבען זײ װאס העכערונג, פראצענט צען
 דער פון אפמאך דעם לויט שכירות, די אויף גען

 העכע־ א פאר אסאסיאיישאנס די מיט באארד דזשאינט
 ארבע־ אלע פון שכירות די אויף פראצענט צען פון רונג
 ױניאן די געצאלט. ניט עס האט פירמע די און טער
 א דאלאר צוױי פון העכערונג א געקראגעז אויך האט
שאפ. אין ארבעטער אלע פון שכירות די אויף װאך

סטדײמ

 זײער בײ ארבעטער די צו ערקלערט דאנערשטאג
 םריער מאל עטלעכע האב איך וועלכעם אין מיטינג
געלעגעגהײםען, םארשידענע בײ קאמיטע דער געזאגט

 אין געווען איז סטרייק ניט־אםאריזירטער דער אט אז
 געפאר איז שטעלען מעגלעך װעט און נוצלאז גאנצען

 ארבעםער די פון חױנה סאמע די און װאױלזיין דעם
 פארם ״מעידען דער אין באשעפטיגט געװען דינען װאם

איבער־ איצט בין איך פאמיליעס. זייערע און שאפ״
 סםרײק דעם רופען דאס אז איז, עם װען װי מער צײגט

 ארבעםער די און ױניאן דער פון גוטהײסונג דער אן
 געווארען געפירם איז םטרײק דער װי אופן דער אלײן,

אומפאראנטװארטלעכ־ די זײנען פארזעצונג, זיין און
 אין באגעגענם איז עם װען האב איך װאס אקטען, םטע
 וױיטערע דאס אז פיל, איך באװעגונג. ארבעטער דער

שםע• װעט סטרײק אויטאריזירטען ניט דעם אנהאלטען
 אומשולדיגע הונדערטע פון דזשאבס די געפאר אין לען

 אםהענגיג זיינען װעלכע משפדזות, זײערע און ארבעטער
 מאכען צו אויף ארבעםער די פון פארדינפטען די פון

לעבעז• א
אומםאר־ דער איבער בלויז ? וואס צוליב ״און

 פאר גרופע קלײנע א פו? האנדלונג אנטװארטלעכער
 וועלכע און שםילעכעל א בלויז איז םטרײק דער װעמען
צוריק־ נים וױלען אדער בדעה ניט ווארשײנלעך האבען

 קיק גים האבען אדער פירמע, דער פאר ארבעטען גײז
פאמי־ דיערע צו פאראנטװארטלעכקײטען פינאנציעלע

ליעס.
 נאך װערט סטרײק דעם פון נוצלאזיגקײט ״די
 האבען םירער די אז זינען, אין האט מען ווען קלערער

 וועלכע אויף באדינגונגען די אז געוואוםט, צייט גאנצע די
 די ײעלען םארהאנדלונגעז די אין אייגיגען זיך װעט מען

ר זיגמ צײט גאנצער דער פאר ?ריגעז ארבעטער  ת
 װאם דעם איבער אויםגעגאגגען. איז אגרימענט אלםער

אן, אנהײב םון דערצו אײנגעשםימט האם םירמע די
 ארבעטער די מאכען צו אורזאך קיק געווען ניט איז

 נויםיגען זיי וועלכע אין שכירות וואכען פילע םארלירען
שטארק. אזוי זיך

 די ארויםצוהאלטען אײנגעשפארטקײט זייער ״אין
 איעצױ גרײטקיים זייער אין און שאפ, פון ארבעטער

 ארבעםער הונדערט עלף פון לעבענס די קאן אין שםעלעז
םירער, די םון מאנכע זיינען פאמיליעם זייערע און

גע־ וױיםען, אליץ די בלויז וואם אורזאכען פאר
 ראליע םאפעלטע א שםילען צו וױ וױיט אזוי גאנגען

 האבען געלעגענהייטען, באזונדערע םיר בײ מיר. מיט
 רעקאמענדירען צו םארשפראכען אמ אײנגעשםימם זײ
 דער צו צוריק גיין צו ארבעטער די אויםםאדערען און

 געגד אזא םארשפרעבען איץ איז ווייםט, איר װי ארבעט.
דאנא־ מעיאר םון ^נוועזענהײט דער אין געווארען בען
ד זײ האבען אבער דעם אנשטאט האל. םיטי אין וואן  ג

 ניס זאלען זיי »ז מאנעװרידט, און ארבעטער די ראטען
 שפעקםאימל דער םארגעקומען איז דאן צוריקגיץ.

אײן, צוריקגעוױזען האבען זיי װען דאנערשםאג. לעצטען
 דעו אױף מענשען די אט םארטרעםער. נייעם דיער

 אנשםענדיגקייס די געהאט ניט אפילו האבען קאמיטע
 וחר ארבעםער די צו באריכטען צו ערלעכקייט די און

םארשפרעכענם׳ די וועגען קאן, איז שםייט וואױלזײן מעם
געגעגען. מיר האבען די װאס

 ױניאן דער פון שגנלונג די
יי״ האב און פארלאנג אייער דערפילט האב ״איך

 «י קאמיםע דער םמ םארשלאגעז נײע די בערגעגעבען
מיםיט׳ בײם ערקלערם האב איד רױ כאטש׳ םירמע דער
 1יתי די װאם אז באגרײפט, איר אז דבער. איך בין

 ניס א פאר םםרײק דעם מיר באםראכטעז אנבאלאנגט,
 מיי קזננזנן זעלכעז א אלס און םטרײק אױםאריזירםעז

אפי• איץ־ קען איך םאן. צו האבען נים גאר דעם םיט
 גייםם דעם איז זאך. קײן סים דין באהילםיג נים ציעל

 I וױ געהאנדעלם בלױז איד האב סםײטמענט מײן םון
 ײ*ז ראליע׳ א איז עם אנגעלעגנתײט. דער אין שליח

צוקתאפ• דער אין םער נעסען ניט זיד אויף װעל איך
הי< װאם לאגע דער איבער דעריבער, אײך ראט איך
 װענייז ױך איר זאלכז צוקוגפט דער אין *ז געשאפען. זיך

 יי אונםעד קאמואני. דער צד פארשלאגען אײערע מיט
טיןיו און אינםעתעשאנעל די נים װעט אומשםענדען  ני

 פאראנםװארטלעמײי איז עס װעלכע זיך אױף נעמעז
לאגע״• געשאפענער דעד םאר

רושױזר אץ שעטער הענדסערטשיה צװיי ייד »r* קאםטאמער םילע םארלארעז סםוײיק ױרכז
מי כאשעפ־ קענען ױם דעריבער װעם און באשטעלונגען מ םי ײ ר ט ם

1 י w ׳־י ארגעםער חונדערס זעקם אתם חעכסםעגם וױ מער םיגען
בעיאז• אין שאפ אין

צװיגגם קא&פאני דער סון שטעלונג איצםיגע ״די
ײד געװאחח שטעלט לעצםען האב »יד װאס דאם׳ תידערחאלעז צו מיר די װאם םטדײק״ s ד

 פארענדיגט בעיאן אין אװאנטױדע
װאכען פינח נאך

 ענדליך איז נאוועמבער, דריטען דעם מאנטאג
 דער אין םטרײק אוםלאו דער געווארען פארעגדיגט

 נױ בעיאן, פון קאמפאני״ בראזיער פארם ״מעידען
 האט און װאכען פיגף אנגעהאלטען האט װאם דזשוירזי,

 איז דאלאר 100.000 ארום ארבעטער די אפגעקאםט
 גע־ פארענדיגט איז םטרייק דער שכירות. פארלארענע

 קסטייי דעם פמ פירער עטלצכע די װי נאכד«ם ווארען/
 פון צארען שטײגענדען דעם פאר דערשראקען זיך האבען

 אונטער באדיגגונגען די ארבעטער. פארפירטע די
 םיל זײנען םםרייק, דעם פארענדיגט האבען זײ װעלכע

 נאכ־ װיליג געווען איז םירמע די וואם די װי ערגערע,
 די מיט םארהאנדלונגען די אין םטרייק א אן צוגעבען

אינםערנעשאנעל. דער םון םארטרעטער
 נייעם א פאר ױניאן דער םון פארהאנדלונגען די

 אונםערגעבראכען ױינען פירמע, דער מיט אגרימענט
 סוף געווארן גערופען איז םטרייק דער װען געווארען,

 אינטער־ דער םון געגנערשאםט דער טראץ םעפטעמבער
 אין ארבעםער די פון צושטימונג דער אן און נשאנעל

 םארדרייט אומיםםען האם קאמיטע םטרייק די שאפ.
 האלטונג די און אינטערנעשאנעל דער פון שטעלונג די

 ארבעטער די צו באריכטען אירע אין םירמע דער םון
 םון באהאלטעז און םירערשאםט זייער אנצוהאלטען אום
 נוצלא־ א איז םטרײק דער אז םאקט, דעם ארבעטער די

 בעםערע קריגען געקאגט האבען ארבעטער די אז און זער
 םארלירען ניט און פארחאגדלוגגען דורך באדינגונגעץ

 גע־ םארענדיגט איז םםרייק דער שכירווד וואבען פינף
 גייען די אז געמאלדען׳ האם פירמע די װען ווארעז

 זעקם בלױז באשעםטיגען און שאפ דעם םארקלענערען
 פרעזידענם און ארבעטער הוגדערט עלף די םון דיונד,ערם
ט און עד ניט אז געווארענם, האט דובינםקי  אינ־ די ני

 םאר פאראנטווארטלעד פילען זיך וועלען םערנעשאנעל
קאנזעקווענצען. די

 אנגע־ האט םםרייק דער וואס וואכען׳ פינף די דורך
 עםלעכע פארשפראכען קאמיטע םםרײק די האט האלטען,

 געגראבען האבעז און סםרײק דעם צוריקצורוםען מאל
 די װאם לאיער, *ום בריף א אין םארשפרעכען. זייער

 פארטרעטען צו זײ אנגעשטעלט האט קאמיטע סטרייק
 פנים׳■ *וױי די אויפגעדעקט מבינםקי פרעזידענט האם

 םאראורזאכט חאם וואס חברה, דער פוץ דיגקיים
 די באגעגענעז צו אומװיליגקײט דיער און סטרײק דעם

 געשרײ האט ער אוואנטױרע. דיער םון קאנזעקווענצען
־ :בעז

 םץ בריף אייער ערהאלטעז איך האב פרי ״הײגט
 םאר־ פאדיםיצירטע די מיט אקטאבער דרײםיגסטען דעם

 פאדם ״מעיחגז דער צו קאםיםע אײער פון שלאגעז
 טעלעפאן. דורבן פארלאנג אײער לױם קאמפאגי״.

 דעם מיט פארבינדוגג אין געשטעלם זיך איד האב
 טעלעפאן דורב׳ן אים האב און פירםע דער פמ לאיער

 אז עקלערט׳ םיד האט ער צושריםט. אײער געלייעגט
 פאר־ די אין םאראיגםערעםירם ניט מער איז פירמע די

האם קאספאני די וױיל קאמיטע, אײער פמ שלאגען

 חענדקןרםא? *זועםחער דער פון שעפער אװײ
מןןנאס דעם דעען סיםי דזשוירזי פח קאממגי

מי מי איג
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 זי װי נאכדעם םירםע, דער געגען גערוםען האט שאנעל

 פארםרעטער מיט םארהאנדלען צו אגםזאגט זיך האם
 ארבעטס־באדינ־ און אגרימענם אן וועגען ױניאן דער פון

 םאר שכירות העכערע געםאדערט האם ױניאן די גונגען.
שאם. ױגיאן א און ארבעטער די

 ארבעסער די אז אױםגעםונען, האט פירמע די װען
ו שליסען און זין־ ארגאניזירען אירע  אינ־ דער אין אן זי

 ױניאן. קאמפאני א ארגאניזירם זי האט טערנעשאנעל,
 פאר־ םירמע די האם דעפארטמעגט םאון אוו אוט דער

באארד. ריליישאנם לײבאר דער פאר קלאגט

 דעפארטמענט גארמענט סאטען
 כויט אגרימענטם געוױנט

פארבעםערונגען
 דער םון דעפארטמעגם םרייד גארמענט קאטאן דער

 וױיס־ םון פירערשאםם דער אונםער אינטערנעשאנאל
 אונםער־ סאנאט דעם האם ריתבערג, עלייעם פרעזידענט
 וױכםיגע מים אגרימענםם רייע גאנצע א געשריבען

 םארבעםערונגעז באדייטענדע געוואונען אץ םיר&עס
ארבעםער• די סאר

 ױאם אגרימענט דער איז געװיגס דױכטיגסטער דער
 ניטינג ״מאלדען די מיט געווארען אונםערגעשריבען איז

 שעפער בײדע םאר מאםאםשוםעםם׳ מאליעז׳ םון מילס״
 בעל 500 ארום ארבעםען עם וואו פירמע, דער םון

 באדייטענדע אחוץ קליידער. געשטריקםע בײ מלאכות
 אנדערע און ארבעטער די םאר שכירות אויף העכערונגען

 װאס פונקט׳ א אגרימענט דער האם באדינגוגגען, ױניאן
 ארבעם דער צו צוריקצונעמען םירמע די םארפליכטעם

 ארמײ/ דער אין דינען אוועק גײט װאם ארבעםער, יעדען
 ארבןנםער• די פון העלםט א אדזס צוריו^ קוםם ער ווען
 םירמע דער םון שעפער די אין באשעםםיגט ווערען וואם

 באזונ־ דעריבער איז פונקט דער און מענער ױנגע דינען
װיבטיג. דערס

 םירםע דער םון ארבעטער די צוױשען קאמפײן דער
 קאנ• די מאנאטען. דרײ פאר געװארען אנגעפירט איז

 אגגעהויבען, זיד האבען אגרימענם אז פאר םערענצען
 פון םערהייט א אז באװיזען, האם ױניאן די װי נאכדעם

 אינטער־ דער אין אנגעשלאסען זיך האבען ארבעטער די
 דער אגערקענם האט באארד לעיבאר די איז נעשאנעל

 ארבעטער. די םץ םארטרעםערין אלם אינםערנעשאנעל
 מים פארהאנדלוגגען די און קאמפײז ארגאניזאציאנס דער
 דירעק* דער אונטער געװארען אנגעםירט איז פירמע דער
 מאסא־ איסםעח פמ מענעדזשער האלפערין׳ י. םון ציע

 ארגאניײ דעפארםמענם. דעם םון דיסםריקט םשוםעטס
 דופרעי וױקטאר און מענינג םרענק לעװין, מערי זערם

 אים האבען מאלדען םון מיטגלידער טעטיגע צאל א און
ארבעט. דער אין מיטגעהאלפען
 אוגטערגע• מאנאט דעם זײנעז אגרימענטם אנדערע

 מאגוסעקטשורינג ״האנאװער דער םיט געײארען שריבען
 באשעם־ וועלכע פענסילװײניע, האנאווער, םמ קאמפאני״

 דרעםעם. דײאן און קאטאז בײ ארבעםער 125 ארום םיגט
 ארבעטם־ שםונדיגע 35 א געוואונען האבען ארבעםער די

 גע־ האבען די וואס שםונחגז׳ םערציג די אנשטאם וואד
 ;שבירות די אויף העבערונג באדײטענדע א און ארבעם

 קאמ* דרעם ״קעי דער מיט אגריםענט דעם באנייען ביים
 60 די האבען מאםאטשוםעטם, בעדפארד, נױ םון פאני׳

 דאלאר צווײ אחם םון העכעתנג א געקראגען ארבעםער
 גע־ אונםערגעשריבעז איז אגרימענם דער ײאד• אױםז

 מא• םאוטעח «ח מענעדזשער ראס, ױיליאם פון װארען
 ארבע־ 276 דיסטריקם. אײלאנד ראוד און סאםשוסעםס

 סקרענ־ םון אנקארפארײטעד״ םים ״ראיאל דער איז טער
 חעמד פאלגענדע געװאתען האבען פענסילװיעיע סאן

 האבען קאםערם אגריםענם. דעם באנײען בײם תנגען
 אױפן דאלאר דרײ און צוױי םץ העכערונג א געקראגען

 דורכ״ די ;פראצענט סוםצען — םראנםמאפער ;ײאד
 באשטיסם איז ארנעט געװײנלעכע םאר שכיתת שגים

 פארחאנדלונגען די שםוגדע. א סענם 56 אויף געװארעז
 םםײט פון געוואחמ אנגעםירם זײנען פירםע דער סיט

 דיס־ פיז םיטחילף דער םים גינגאלד דוד סופערװײזער
 םחערעמ ןןרמןנייזער זימערסאן# י, מעגעדזשער סדיקס

ארבעםער. די פון קאמיטע א און א׳דאנעל

 באםטאן אץ 8שא רעיגקאוט עלססטער
 ריװער ®אל אץ שא& לןױרמען און

װניאניחייט
 גארםענם קאטאן פון דןרגרײכונגען די צוױשער

פארצײכענט דארף מאנאט. חײמדגען דעפארטםעגם טרײד

 מ. ״ה. םירמע רײנקאום דער םון ױניאניזירען דאס װערען
 מאגאם דעם האט װעלכע באםטאז׳ פון סאן״ ענד םאיער

 דער מים אגרימענט שאם אקלאוזד אונטערגעשריבען
 רײן־וועיר עלטםטע די איז פירמע די אינטערנעשאנעל.

 איבער שוין ביזנעם אין איז וועלכע לאנד, אין םירמע
 קײנמאל האט אז.זי בארימם, זיד האם און יאר הונדערט

 דיאם אבער מאנאם דעם ױניאן. א מים פארהאנדעלם ניט
 ךי ווען פאליסי, איר ענדערען געמוזם נעבעד פירמע די

 באשעפםיגם האט זי וואם ארבעטער, הונדערט צוױי
 רײנ־ םון מיםגלידער דיגען זיי אז ערקלערט, איר האבעז
 דינען און איגטערנעשאנעל דער פון 24 לאקאל װעיר

 זי־ געדויערט האם םםרייק דער סטרייק. אין ארונטער
 בא־ ױניאן געוואונען האבען ארבעטער, די און טעג בען

 געםירט איז סםרייק דער שכירות. זזעכערע און דינגונגען
 מעגעדזשער בארקער׳ ה. נייטהען ברודער םון געווארען

.24 לאקאל פון
 טרייד גארמענט ״קאטאן דער וואם קאמפיין, אין

 ארבע־ די ארגאגיזירעז צו אן פירם דעפארטמענט
 מאסאםשו־ רױוער, פאל אין שעםער קוירטען די אין טער

 אגרי־ אן געוואונען מאנאם דעם ױניאן די האם יעטם.
 רױוער, םאל םון קאמםאגי״ קוירטען דער״אוואן מיט מענם

 העכע־ א געקראגעז האבען ארבעםער די מאםאםשוםעטם.
 םיגי־ איצטיגען דעם איבער וואך א דאלאר איין םון רונג
 אן אויך םירט ױניאז די באדינגונגען. ױגיאן און מום

 קוירטען צוױי נאד מיט םארהאנדלונגען אח קאמפייז א
 די זיינען דאם שםאם. יענער אין מאנוםעקטשורערם

 קויר־ ״פילגרים די און קארפאריישאן״ קוירםען ״אטלאם
קאמפאני״. טען

 הערים־ אין אגריטענט ערשטער
רעזולטאט

קאמפיץ, אינטענסיװען דעם םמ םרוכט ערשטע די
 דעפארםמענט ארגאניזאציאנם צענטראלער דער וואם

 דער און סםאלבערג לואיס םון דירעקציע דער אונשער
 אוגםערגע־ האבען דעפארםמענם םרײד גארמענם קאםאן
 העריםבורג, פון דיסטריקם שאפ אפען דעם איז נומען

 די װאס אגרימענם, דער געװען איז םענםילװײניע,
 האש לעבאנאן םץ קאמפאני״ מאנופעקטשוריגג .םרענד

אינטעתעשאנעל. דער םיט אונטערגעשוײבען מאנאט דעם
 עם גרויסער. זײער קײן ניט איז אלײן שאפ דער
 דרעםעס. םשילדרען אויף ארבעםער 85 ארום ארבעטעז

 באדײטענדע שאפ״ ױניאן א געװאוגען יהאבען ארבעםער די
 װאקאציעם. באצאלטע און שכיתת אויף העכעחנגען

 דאם װאם דאם, איז םעםעלםענט דעם םח וױכםיגקײם די
 שאפ אפען דעם אין אגרימענם ױניאן ערשטער דער איז

 פון נייעס די פענסיאױיניע. צענטראל םון דיסטריקט
 אנ* די אין םארשפריים שגעל זיך האט םעםעלמעגט דעם

 געמאכט האם און דיסטריקט דעם םון שאפס אפען דערע
ארבעםער. די אויף איינדרוק גרויסען א

 ״גרענד די םארקלאגם געהאם האם ױניאן די
 רילײשאגם לײבאר דער םאר קאמפאני״ מאנוםעקטשורינג

 םון באציהונגען ארבעםם יושר׳דיגע נים םאר באארד
 דעניעל באארד דער םון םארטרעםער דער פירמע. דער
 םירםע די און קלאגע די אונטערזוכען געקומען איז ד,את
 פא־ אין מעלדונגען אויםצוקלזגפען איעגעשםימם האט

 אן זיד אנשליסעז צו םרײ זײנען ארבעםער די אז בריק,
 יוניאן דער םון םארלאנג אויפן אינטערנעשאנעל. דער
 ײרכ־ אויך םארםרעםער באארד לײבאר דער שוין האט

 םון ארמטער די װאס אפליקאציעם, יוניאן די געקוקט
 אינםער־ זײ אנערקענם און אונטערגעשריבען האבען שאפ

 אר־ די םמ םארםרעםעריז געזעצלעכע די אלס נעשאנעל
םארהאנדלומעז. קאלעקטיװע םאר בעםער

 פח מיםינג שאפ א געװארען גערוםען דאן איז עס
 פאר־ צו קאמיםע א ערדועלט האבעז זײ אח ארכעטער די

 און אגרימענט ױניאז א װעגען פירמע דער מים האנדלען
 בײדע פארחאנדלונגען• די אעעחויבען זיך האבען עס

 באדינגומען, אויף געאײנעט שנעל זיך האבעז צדדים
 םיגי־ די אויף דאלער אײן פיז העכערונג א אײנגעשלאסען

 באצאלםע ;ארבעם קשטי ויףא פתיזען העכערע ;םומם
 שכירות די אויף העכערוגגען וױיטערע און װאקאציעס

 אץ װעחװ געשלאםען װעם עס װאס אפמאך, דעם לוים
 םאר־ די .pup ניו אין אינחבםרי דרעם עןרילדטש דער

 לואים אנגעםירס מאבען םירםע חנר םיט האנדלונגען
 ארגאניזאנקמם מנטראלען פיז דירעקםאר םםאלבערג,

 גינגאלד, דײזויד אינםעתעשאנעל, דער פון דעיארטמעגם
 דעפארנד םרײד גארסעגס קאסאן פון סופערוױיוער סםײם
חשאהנםאן. מײקעל פענעדזשזנר דיססריקס און טענט

 אין קאמפיין שטארקען א אן איצט םירם ױניאן די
 םון שעפער פיר איין שליםט וועלכער געגענד, דעם
 שעפער דריי ;קאמפאני מאנופעקטשורינג .בלאוגה דער
 ״שליײ פון שעפער צוױי ;קאמפאני״ און װאהל ״ל. פון

 און קאנטראקטארס דרעס טשילדרען לובעל״, און פער
 ארבעטען וואם דרעם׳/ ״ראזלין און מייד״ ״קוױיקער די

עלייעם. און קאפלאן פאר

 זינ בײ שטימונג הארציגע
62 לאקאל פון פײערונג

 נעגליזשי און אונםערװעש די וואם פײערונג, די
 די םאר אראנזשירם האט 12 לאקאל ױניאן ארבעםער

 אין ארבעטער די פון געװינסען די לכבוד טשערליידיעס
 זיך האם בתים, בעלי די מים אגרימענם באגײםען דעם

ווארעפקײט. און הארציגקייט איר מיט אויסגעצייכענם
 לאנ־ א בײ געווארען דורכגעםירם איז פייערונג די
 םען1 דעם שבת האטעל, סענםראל בראדדױי אין טשעאן

 400 די געייעז זײנעז געסם עהרעז די נאוועמבער.
 אין געהילפען. דיערע און שעפער די פון םשערליידיס

 שםייפקײם מינדםםע די געוועז נים איז שםימונג דער
 באנ• בײ געוױיגלעד אזוי איז וואם םארמאליםעט, און

 האט חבר׳אישקײט און אינטימקיים הארציגע א קעטען.
 םרעזידענט אייעעשלאםען זאל, אין אלעמען באהערשם
 םון פרעזידענםעז וױים יארקער נױ די און דובינםקי

 אײנ־ די געווען אגב זײנען וועלכע אינםערנעשאנעל, דער
 געלאדען זײנען ײאס לאקאל אויםערן מענשען ציגע

געווארעז•
 פון מענעדזשער שאר, םעםיועל פרעזידענם וױים

םים םארהאנדלוגגען די אנגעםירם האט וועלכער לאקאל׳
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 גע־ פרעזענםירט איז םםרײק, א אן פארבעםערונגען די
 אויף פארמעם, אילוםםרירםען פראכםםול א מיט ווארען

דיג4ל רעזאלמיע א געװען איז עס װעלכען מנ  אים י
 אינטעחנ־ די צו איבערגעבענהײם ״אומםעלבארער םאר
 אויםםי־ מייסםערהאםטער אמ ארבעםער די פון םען
 רע־ דער אויף םארהאנדלונגען״. קריטישע די אין רוע

 םשערלײ־ 287 אונםערגעשריבען געװען זײנען זאלוציע
 זײנעז פארמעם אויםן דעקאראזיעס די שעפער. פין דים

 און קינםםלער באװאוםםען דעם םרן געווארען געמאכם
אײכענבערג. פרמ גראװױר׳ האלץ

 לאנטשעאן דעם ביי אויד איז שאר, סענעדזשער
 ,אונטערצו־ פען גאלדענע א געווארען איבערגעגעבען

 איז קעסטעלע די עםענדיג אגריםענםם״. נאך שרײבען
 אויםער דארטעז געםינענדיג איבערראשם געװאדען שאר

 םענם 70 מיט דאלאר 625 אויף טשעק א אויך פען די
:געלייענם זיד האם וועלכער צושריםם, א את

 שעםער די אין מײדלעך די און טשערליידיס ״די
 האלבע פאנכע און קוואדערם דייםם, צוגעטראגען האבען

 אלס מתנה׳ א םים באשײנקען צו אייך אום דאלארם,
 נים אבער זיך האבען םיר ליבע. אונזער םון אויםדתק

 דעם פאר אייך פאר קויםען צו װאס , איעיגען געקענט
 דעם איבערגעבען אייך באשלאםעז האבען מיר אח געלס

 געזונ־ םארנוצען עם וועם איר אז האםען׳ און טשעק
םערהײט.״
 םיםע זײן אויםגעדריקט האם שאר פרעזידענט וױים

 איבער* םון באווײז רירענדען דעם םאר דאנקבארקײם
 אז דערקלערם, האם ער אבער אכטונג. אח געבענהײם

 איבער־ װעם און זיך פאר געלט די אננעמען נים קעז ער
 םאראײניגטע די אין קאםיםע דער צו םשעק דעם שיקען

 קינדער. אײראםײאישע אויף אוםפאםען צו שםאםעז,
 רח־ מרם. אמ טשערמאז איז םילד םארשאל װעלכע םוץ

 בא־ זאל געלם דאם אץ פאחיצער, עהרען איו וועלם
 הײם־ צוױי ראםעװען אױף קאמיםע דער םמ װערעז גוצם
 אריבער־ זײ און אײראפע םון םליכםלינג־קינדער לאזע

 איז שארם׳ דערקלעתנג די אט אמעריקע. נאד גרײנגעז
 גרוים םים פאחאמעלםע די םון געוואחנן אויםגענומען

אפלאדיםםענםען. אח בײםאל
 שאר םענעדזשער געריםם האט דובינםקי פרעזידעגם

א אלם 62 לאקאל פון דערגרײכונגען די און  בײשפיל .
 א וואם דעם, פון באודענוגג ארבעםער גאגצער דער םאר

 םי־ קאנםטרוקםיװער אונםער ארגאגיזאציע םיליםאנםע
 ,עס ;געזאגם האם דובמםקי אויםםאן״. קען רערשאםם

 םױ־ די וױ בעאבאכםען צו באגײםםערענד געװען איז
 פארהעלניםמזנםיג ,62 לאקאל םח םיםגלידער זענדער

 דדרכגעדרוגמן זייגימ רײען# אונזערע אין רעקרוםען גײע
יוגיא■ םרײד פון לערע און גלױבען דעם פים געװארען

ד פאלגש וײ גימ^ י •ון ױס־סרים די איז גי כ־ י מ
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 דער־ איז חודש גאוועמבער פון ״גערעכםיגקײט״ אין
 שייכות אין 9 לאקאל פון מיטגליד א פון בריװ א שינען

 אינטערנעשאנאל די װאם באריכט, פיגאנציעלען דעם צו
 צייט געװיסע א מיט לאקאל פאר׳ן פארעפענטלעכט האט

 ברײט־ זײער געװען אויך איז רעדאקםאר דער צוריק.
 אװעקגעשםעלט און געזשאלעװעט ניט האם און הארציג

 אנצױ אן איז דאם װאם קעפעל׳ צװיײקאלומ׳דיגע א
 האט ער און םענזאציע א מיט שמעקט עם אז הערעניש,

 געלע־ איז בריװ דער אז באמערקונג, א צוגעגעבען נאך
 די נאר פלאץ, אין מאננעל אוים וזדשים צוױי גען

צײםיגע. א אלעמאל איז פראגע די אז גלויבט, רעדאקציע
 װעמעם אין מיםגליד דעם אנבאלאנגט װאס איז

 קיין אים צו מען קען דערשיגען, איז בריװ דער נאמען
 מיטגליד א אז אגגענומען, איז עם וױיל האבען, ניט םענות

 אז גלויבם, ער וואס עםוואם װעגען פרעגען זיכער מעג
 קלאר׳ ניט אים פאר איז עס און ניט, פארשטײם ער

 ניט זיכער זי האט רעדאקציע די אנבאלאנגט וואם אבער
 םריינדלעכקײט און עםיק םון ראמען די אין געהאגדעלט

 מיםגליד א םון ברױו א האלטען צו ױניאן לאקאל א צו
 באריכש׳ פינאנם א װי פראגע, װיכםיגער אזא װעגען

 דעם וועגען אינפארמירען נים און חדשים צוױי פאר
 אז לאקאל׳ א פו־ז םירערשאפם פאראנטווארטלעכע די

 אויף ענטםער זייער איז וואס און דא איז אנפראגע אזא
דעם.

 אויםגעזעצט װערע ברױו אויבענדערמאנטען דעם אין
 צװײ באריכט. םיגאנציעלען דעם פון פונקםען דריי געגען

:זענען דריי די םון
״קלעריקעל דעם פון געהאלט דעם וועגען )1
_______________«am• 1940 אפיס פוז סטעף״
 און ערוויילונג מים שייכות אין אויםגאבען די )2

 קאנ• און לאקאל דעם םון באאםםע פון אינםםאלירוגג
.1940 יאר פאר׳ן דעלזעאםען װעגשאן

 דער דערמאנם אייםעםם צװײ ערשםע די װעגען
 שרײבער דער אז הפגים, םארבײגײענדיג. בלױז בריזו
 פארשםאנען, אליין האבען בדיװ פונ׳ם שרײבער די אדער

 ארבעט ״קלעריקעל• די פארגלײכען נים קען םען אז
 צאל דער אין בלויז צוױיםען א און לאקאל־אםים אײן פון

 וױלען דעם, חוץ א שלוסעז• דערםון ציעז אח םיטגלידער
 קלעריקעל די ציםירען םיבות עםישע צוליב ניט׳ םיר

 שרײבער דער אויב — לאקאלען אגדערע םון אויםגאבען
 זעלבען םון אױסגעפמען אלײן עם ער קאן וױל בריװ םון

 וועגען אינםארמאציע די גענופעז האט ער װאו קוואל
״קלעריקעל״ װיםיל אויך זיך וועגדם עם 3 לאקאל

 װײ־ װעלכע װעטעראנעז׳ הײנםיגע די — שקלאםעז םיגע
אוםזיםש״. געװען גיט זײנען קרבנות זײערע אז סען,

 אונםער־ רעדע זײן אין האם שאר פרעזידענם וױיס
 ״כאטש ,62 לאקאל םון כזז װאקםענדען דעם געשטראכען

 זײ־ אונזערע געזוינםען איצםיגע די אז םילעז, אלע מיר
 דער־ איז עם ווען האבען מיר וואם די מי גרעםער נען

 האבען מיר אז אבער״ םיר וױיםען מאל. אײן מײם גרײכט
 גע־ זײנען פאדערונגען אונזערע וואם דערםאר, געװאונען

 דעם, איבער נים געוואונען האבען םיר ױשר׳דיגע. װען
 שװאך. איז בתים בעלי אונזערע םון אסאםיאײשאז די וואס
 אן איז עס שםארק׳ איז יוניאן אונזער װאם דערפאר נאר

 אז באװעגונג׳ ארבעטער דער אין פאקם אגערקענםער
 צו נויםיגקײם די אױסמײדען קאן ױגיאן שםארקע א

םםרײקעז״. דארפען
םתנות, די און רעזאלוציע דער װעגען רעדענדיג

 שאר האם געגעבען׳ אים האבען םשערלײדים די ױאם
 דער םון םיגט דעם אונםער אז װײם׳ איך :דערקלערם
 איך וואם גײםם״ א און געםיל פאראן איז רעזאלוציע׳

ד זיד איז סדאגען ױע<  אונז בײ יארען. םײנע אלע ײי
 און פארשםייען פיר מים. מיר םילען 62 לאקאל איז

 איז קאאםעראציע צװײםען. םיםן אײנער קאאפערירען
 ליבען םיר װעלכע אמעריקע׳ דער פון עםענץ דער

 כאםש הומאניםעט. איר ײיזיע׳ איר םרײהײם׳ איר צוליב
 זײ־ גלױבענס, און פעלקער פארשידענע םון שםאמעז מיר
 װײל פרײהײם, פון םזבח בײם םתפלל אלע מיר נען

 אלע זײנעז מיר און אמעריקע איז דאם — םרײחײם
אםעריקאנער״.

עט• געזועען האם 62 לאקאל פון כאר נעגער דער
 םון שםורעם א ארױםגערופען און .םפיריטשועלם״ לעכע

 עד־ פמ ליד פארפאסםע ספעציעל א םים באגײםםערוגג
 געגע־ אײד איז עם שאר. סעמועל לכבוד געלער ױארד

האװאנא״. אין ״גאכם שאו פלאר א געדוארעז בען

 און אפים אנגעגעבענעם אן אין זיך נויםיגט עס ארבעט
 פארגלייכוגגעז, מאכען װעגען יא שוין רעדט. מען ווען
 אנגע־ אײן מיט בלויז פארגלייך קײן מאכען נים מען קען

 צו פארגלײכען דאם דארף- מען נאר לאקאל, געבעגעם
 דאם און מיםגלידערשאפט ענלעכען אן מים לאקאל א

 באגריף א געשאפען וױעיגער אדער מער בלויז ױאלט
פונקט. באשטימטען דעם װעגען

 מיר װילען פונקט, •צװייטען דעם אגבאלאנגט וואס
 און לאקאל אנדערען קײן מיט פארגלייך קײן מאכען ניט
 איז, זיכער אבער בוכהאלטעריי, פון סיסטעם זייער מיט

 װעלכער און געװארען געמאכט איז װאם אויםגאבע יעדע
 נויטװענדיגע א געװען איז פו־נקם, דעם אין ארײן גײט
צװעקען. לעגיםימע פאר געווארען געמאכט איז און

 פון שרייבער דער אוים זעצט איבערהויפט אבער
 בא־ ווערט וואם פונקט, דריםען דעם געגען ברױו דעם

 פונקט דעם אט ״מיםעלײגיאום״. װארם דאס מיט צײכענט
 גאנצען דעם פון העלפם װי מער געװידמעט ווערט

 ױי אװעקגעשטעלט ווערט .מיםעלײניאוס״ און ארטיקעל
 שאפען צו זוכט ער און ווארם, מיםטעריעזער אזא עפעס
 וױים װער זיך באהאלם אים אונטער אז אייגדרוק, דעם
 פארשווענדערישע אדער אומגעזעצלעכע אן פאר וואם

 בריװ גאנצער דער אז אוים, טאקע זעט עם און אויםגאבע
 און ״םיםעלייניאום״ פונקם דעם צוליכ געשריבען איז

 און ״טעאריע״ גאנצע א אויף דארט בויט שרייבער דער
 עם יואו אפםײלונג דער וואם עם קומם וױ םרעגט ער

 זאלען אויםגאבען ניט־װיכטיגע צונויפגעשטעלם װערם
גרויםע? אזעלכע זיץ אויסגאבען די

 דער צוליב און שאלד״ הארבע א טאקע דאס איז —
 גאנצער דער איז אן, זיך שטױםען מיר װי םראגע,

מן דא פיר װילען געבוים. בריװ ע  םון דעםאלען אנג
 לעצטען ארײנגעגאנגען זײנען וועלכע אויםגאבען, עטלאכע

 וועלען מיר און ״םיםעלייניאום״ נאמען דעם אונטער יאר
:געהײמניש גרויסע די אױפדעקען

״קאמפענםײ־ םיר האבען לאקאל אין אונז בײ )1
 ביזנעס״ די פאר םטעף״ אםיס פאר׳ן אינשורענס״ שאן

 באטרעפט דאם מענעדזשער. דעפארטמענט און אגענםעז
 לאקאלען אנדערע *י ניט. עם האט 117 לאקאל ׳$79538

נים. םיר וױיסען עם׳ האבען
וועל־ םאר םוידזוים״ ״עלעוױיםאר האבען מיר )2

 עקזעקױ די ווען שטונדען אװערטײם״א צאלען םיר כען
 םיטינגען׳ אפ האלםען קאמיטעם אנדערע און םױו־באארד

 לאקאל ׳$303.60 באטראפען דאם האם םאראיארען און
 זיבעםען אוים׳ן איז אםים אונזער ווײל ניט״ עס האם 117

 לאקאל און עלעווײםאר׳ דעם האבען םוז םען און םלאר
 אנקומען נים מת םען און םלאר, דדיםען אוים׳ן איז 117
עלעװײטאר. צום

 װאס ״לאון״ א אויף אינםערעם צאאןן םיר )3
 אן זיק צו ביםער אוואדע איז עם ^61930 באטרעםט

? העלםען זיד מיר קאנען װאס אבער אריפאן׳
 דעם םון םראטעקשאן״ זזאבען,עלעקםריק מיר )4
 םיר ׳$244.40 באטרעכט דאם און גנבה״ געגען ״םײף״

 די םארהיטען צו בארעכטיגט זענען מיר אז גלויבען,
האבען. םיר ױאס ארימקײם ביסעל
 דעם איבערגעבוים יאר לעצםען האבען םיר )5
 אנדערע און ״דעםק״ א שטולען, פאר א געקויםם אפיס׳

 געװען זײנען דעם פאר אויםגאבען די קלייניגקײטען.
$490.65.
אוים־ אויסגערעבענםע די סח סוםע אלגעםײנע די

 װעלבע אויםגאבען׳ דעען דאם .$2.501.98 איז גאבען
 םראגם 117 לאקאל וױיל געהאם״ נים האם 117 לאקאל

 קיק ניט האס אינשורענס״׳ ״קאםפענםײשאן r? נים
ט דארף סױרווים״, ״עלעװײטאר ספעציעלע  קײן צאלען ני

 געהאט גיט אייד האם אץ ״לאון״ קײן אויף אינםערעםט
 װען געהאם. האבען מיר וועלכע אויםגאבען, אנדערע די

 םון סוםע די אויםגאבען די פון אראפ רעכעגם איר
 נים• שוין ; $807.64 פון באלאנם א בלײגם $2.501.98

 אויס־ די וױ וױיגיגער סך א אויך און $3.309 עס הײםם
 םארצײכענם דא (זאל .117 לאקאל םח $1929 םדן גאבעז

 קעגען אויםצחעצען נים אוםן בשום סײנען םיר אז װערען׳
 םון אדער 117 לאקאל םון אויםגאבעז .םיסעלײניאוס״ די

לאקאל). װעלכען אירגענד
 אויבענדערפאנםע די אנאליזירם איר װעז אאא׳

 װעלכעז אויף אבזיכט גאנצער דער אז איר, זעם פונקםען
 וױ אזוי אחאםען פאלם געווארען געבויט איז בריװ דער

 *װעק הויים דער אז קלאר׳ איז עס קארםעז־שםיבעל׳ א
 נים געצילם געװען זײגען פראגעז די אמ בריײ דעם פון

האט שרײבערס אדער שרײבער דער װאם דעם צדליב

גערעבטעקײט -►--------------------------
 גע־ גאנצער דער םון טשװאק דער נאר קלארקײ^ געזוכט
 דאס אישו. קאםפיץ א האבען דארף מען וואם איז שיכםע

 נים שרייבער ד״ם ױאלט ניט ווען ארוים׳ קלאר זיך זעט
 םעקס׳ א פח םראגע די דא ארײנצוברענגעז איינגעפאלען

 אז»מיד דעם׳ וועגען אריינגעפלאכטען ניט אויך וואלם ער
 םארדינער גרויסע גאר די םון ניט זײנען קלאוק־פינישער

 םענשען געװיםע וואם ארגוםענט אן סרייד״ אונזער אין
 ווען אדמיניםטראציע דער געגען ארויסצורוקעז גלייכען

* !זיך לאזט עם
 וואס אז באמערקען׳ צו װערם איז פארבייגײענדיג

 םינישער די און בריװ דעם םון שרײבער דעם אנבאלאנגט
 אז מיר, גלױבען ארבעם, ער װעלכעז אין שאפ דעם םון
 דיערע אויף באקלאגען צו וױיניג גאר זיך האבען זיי

 אנדערע םון פינישערם די אז איז זיכער און פארדינסטען
 רעדען צו אויטאריזירט ניט אים האבען םרײד אין שעפער

1 נאמען זײער אין
 מיטגלידער די פארזיכערען מיר װילען שלוס צום

 טאקע איז עם אז זייז׳ קען עם אז לאקאל, אונזער פון
 צוליב אםטמאל געצוואוגגען זײנען מיר אז אמת׳

 זאל פארב די כדי באקען די קנײפען צו ״זיך פרעסטיזש
 געםאז׳ דאם האגען מיר װען מאל יעדעס אבער שטײן״

 מים־ שטיצען צו צוועק דעם פאר געװען דאס איז
 םון אינםטיטוציעס און ארגאניזאציעם שטיצען צו גלידער׳

 בריװ־שרייבער דער ניט און באװעגונג ארבעטער דער
ט און  איז ניט ווען װעט מיםגליד װעלכער אירגענד ני

 װעלכער אירגענד אויף אנצואוױיזען מעגלעכקײט א האבען
 אדמי־ דער םון געווארען געמאכט איז וואס אויסגאבע

 ױניאן םון ראמען די אין זײן נים זאל דאם אז גיםטראציע,
 פאליםי די און נויטװענדיגקייט. ױניאן און טעטיגקײםען

 גרויסע די אנבאלאנגט וואם פארטזעצען. מיר וועלען
 אין איבערצייגם זײ זענען מיטגלידער די םון מערהייט

 דער און אדמיניסטראציע. דער םון אויפריכטיגקײט דער
 זיך װעם פארדאכט א ווארפען צו אײנצעלנע פון פארזוך

צוקלעפען. גים

רעד&קאיע דער פון באמערקוגג *)
 ברודער פון גריף דעם אויף דא ענטפערם םארקיז ברודער

 פינאנש דעם זועגען ,9 לאקאל פון םיטגליד א חאלפערז, ח.
 א״גנאטען די *ו כאצוג אין אינםערנע׳סאנעל דער פון באריכט

 אין געװען. דארט איז וואם ^ לאקאל פיז אויסגאבעז און
 פריינגענאפם לײדער זיך תאט בריף׳ פון אוגטערשריפט דעם

 דז*ײ. געװען דארט איז חאלפערן׳ ח. אגשטאט טעות. א
האל&עריז•

אײגדרוק׳ דעם םאכעז צו געזונט האט םארקין ברודער
 פאר«װערונג א געםאכט חלילת דא חאם רעדאקגיע די • אז

 םיר װאם דערםיט׳ לאקאל פון אדםיניסםראגיע דער געגעז
 געלאזט ניט פריער אים און בריף דעם אפגעדרוקט האבען

 ער תאם ער׳פםענם׳ ענטפערען. קענען זאל ער אום װיםען׳
 קעפעל׳ קאלוםדיג *װײ » געגעבען עם חאם מען זואס טענו^ א

 ראםען די אין גים איז עם אז ער׳ גלויבם צװ״טענם׳ און
 חדיים *װײ טיטגליד א פון בריןי » חאלטען *ו ״עםיק״ פון
דעם• זזע^ען זיםען1 אים לאזען נים און

 *ווײ » »ז םארקױ׳ ברודער פארזיכערען םיר װילען
 זאגט׳ אל״ן ער װאם בריף׳ א איבער קעפעל קאלוטדיג

ט ענין׳ זויכטיגען א װעגען איז עש אז  אופן באין ס״נ
 דער אז בלויז׳ ם״נם דאם םענסאגיע. א איז דאם אז ניט׳

 די אנבעלאנגם װאם אויפסערקזאםק״ט. פארדינט ברי)*
 חגיאקייע איז ברין* א םענעדזעער דעם איבערגעבען פון עטיק

 ם״נוגנ• דער םיט טיר זיינען געדרוקם׳ װערם עם א״דער
 קיינאפ חאט בריף דער עטי*. נים גאר געװען װאלט דאס אז

 גע• נים קייגעם חאט אומערלעכקייט, איז באשולדיגט נים
ו באצים עס פערזענלעך. אםאקירט אדער זידעלט י  אן אויף ז

 און איגםערנע*אנעל דער «יז באריכם פינאכם אפיציעלען
 יױ# פאדערט עם װאם אלץ זאבלעך. פראגע די באחאנ^לט

 פאר• און פלאץ אזויפיל קריגען זאל ענםפער דער אז איז
 דאם און בריף. דער װי פראםינענט אזוי װעחןן עפענטלענט

טיר. טועז

רעזאלוציע דאנק
 n צו דאגק הארציגען א אוימנודריקען מיר ערלויבם

 פאר עװעניו טע8 — 520 קאנםעסס׳ ליםל םוץ ארבעםער
 געגעממ םיר האבען זײ װאס היל^ ברידערלעכער דער

 שאפ פון אפוועזענד געווען בין איך וואס צייט דער דורך
 האנדלתג םענשלעכער אײער דורך קראנקהײט. איבער

 םים *וריק זײן זאל איך אז מעגלעך׳ געמאכט איר האם
 באזוג* יעדען װמש איך שאפ. פמ מיםארבעטער אלם אײך
 איז געזתד זײן צו ברידער און שװעסטער מײנע םון דער

קראנקהײםעז. קײן פון וױםעז ניט קײנמאל זאלען זײ
גתס״ ברודער םים

גלעזטר, לײבוש
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\ װאהלען די נאך
לעצ* די אין איבערראשונג גרעםםע י

 דער םץ זיג דער איז וואלען םע
 םויזענט 400 די פארטײ. לייבאר

 לאגווארדיא מעיאר וועלכע שםימעז
 צעטעל אונזער אויף געצויגען האט
 און רעכמע 3 טון ערוױילונג די און

קאונסיל, אין פארשטייער ליגקען 1
 פאליטישע אין סעגםאציע א פאראורזאכט ממש האט

קרײזען•
 ניט אונז םון קיינער עם זזאט זאגענדיג, אמת דעם

 קאםוניםםישע די מיט קאמםען שטענדיגע די ערווארטעט.
 געריכם םילע צו געםירט האבען װעלכע עלעמענטען׳

 וואל׳ םאר׳ן טעג עםלעכע מים ביז פאקםיש פראצעםען
 םיםגלידער־ דער אויף אפאםיע אן אנגעווארפען האבען
םירערשאםם. אונזער פארמאטערט און שאפט

 םאשין טעםעני די בראנקס די אין האט נאך׳ דערצו
 דער אז דערלאזען, צו ניט םארזוך ערנםםעז אן געמאכט

 םעטױ חשאדזש — קאנדידאט הויפם אונזער פון נאמען
 .ױנײטעד און ״םיתשאן״ די אויף ערשיינען זאל — ליװײ

 א געהאט עם האט אונז פאר צעטלעך. פארטײ סיטי״
 וואם שםימען םױזענם 30 די מחמת באדייטונג גרויסע

םפעצען אונזערע האבען אזוי — עןצי יעןפארטי ביידע די

 פרעזידענט. בארא דארטיגען דעם פאר קאנדידאם אונזער
 אונזער איז מאנעװרע טייוועלשע טעמעני׳ם באקעמםען צו

 בארד דער איז םארנוםען געווען אםאראט פארםײ גאנצער
 אח קאםפעין דער נעכם. 12 און םעג 12 עלעקשאן אוו

 סאקע דאם און דעם. דורך געווארען רואינירט ממש
געווען. אויסען חברה די זענען

 האט אלעםען׳ דעם אויף קוקענדיג ניט אבער
 האבען םיר װי שםימען מער געצויגען ליװײ דזשאחש
 ױגג׳ געווען איז םארםיי אונזער װען 1937 אין באקומעז
 צום קאנדידאםען צוױי אונזערע רייך. און שטארק

 צאל גרעםערע א מיט געווארען ערוױילט דינען קאונםיל
 םאר־ דערמאנטע די איבער וואו ברוקלין׳ אין שםימען.

 ״קעפםשו־ צו נאכשלעפער קאמוניסטישע די מצד זוכען
 קאוגםיל־קאנדידאםען אונזערע האבען פארטיי, די רען״
 נעמעז׳ זײערע לעבען צייכען פארטיי דעם געהאט ניט

 װער געװאוסם נים האבען וויילער די אז מיינם׳ דאם װאם
 דאך דעם םראץ איז קאנדידאטעז׳ אונזערע זענען עם

 ארבעטער־לאיער באקאנטער דער געווארען דערוױילם
 מאל ערשטען צום אויך האבען מיר גאלדבערג. פ. לואיס

 םארםיי לייבאר א ערוױילם געשיכטע אונזער אין
 םון פעחאן דעם אין קאורם׳ םופרים צום חשארדזש

לאיער. ױניאגם אונזער נאול׳ סעםועל
 א םאר וואס םון וואלען׳ די פיז אויםגאנג דער

 קאלא־ א איז באםראכטען׳ ניט עם זאל מען שםאנדפונקט
 םארגען אויף קריגט װעלכע פארטײ א ערפאלג. סאלער

 װעלפער אין מעיאר םון םעלעגראמע א וואלעז די נאד
 נים םיר װאלםען הילף אייער ״אן אז זאגט, יענער

 שטאם ערלעכע א ערמעגלעכם האט ״איר אז און געזיגט״,
 םאלקאםע א האט יאר״. 4 קומענדע די פאר פארװאלםונג

 פאקםאר פאםענציעלער א אלם זיך באטראכםען צו רענס
 אויך און שםאט אונזער םמ לעבעו פאליםישען דעם אין
םםיים. אונזער םון

 םמ אײניגע אנדערש דעם אויף רעאגירען ליידער
 אז םײנונג׳ א זיך הערט עם םירער. חשוב׳ע אונזערע

 װאם נאר האבען םיר װאס דג דעם אויןי קוקענדיג נים
 ״עס טײםעל״. פאר׳ן ״שפיל א דאך עם איז פארצייכענם,

 אנצו־ געלט אח ענעו־גי םיד» *ײם׳ צוםיל אװעק געםם
 צאל־ זײערע און קאםוניסםען די םיט קאמםען פירעז
 זײ עם ״לאםיר אײביגע. םענה׳עז נאכשלעפער״ לאזע

 איר״ םיט װערגען זיך זײ זאלען און אװעקגעבען
געגנער. ציגישע מער די זיד חכמה׳נען
 םאי גרײט זענען װעלכע יעניגע די אז דאכם, מיר
 ®ץ זיד ארויסצוציעז אומאפיציעל סאי און יפיגיעל

 ער־ 4טעײ גװאלדיגען א באגײען פארםײ׳ לײבאר דער
 םיר׳ האבעז װעז זײט — פרעגען איך וױל שםענס׳

*ו אנגעפאנגעז לאגער רעכטען פיז םיײי
 קאמו־ און קאמוניםטען םיס קאםף א פון אנםלויםען

 באצוחך זײ װאם דאך איז דאס ? נאכשלעפער גיסםישע
לײבאר דער אין ודינם פלאץ דעם א• זײ טרעט קעז•

 מארגען און באוועגונג׳ ױניאן טרײד דער אין ווערען ענג
 געווען וואלם דאס אויב מ« אז. א. רינג׳ ארבעטער אין

 גאנץ א געהאט באוועגוע אונזער וואלם פאליםי אוגזער
®נים. קאםוניסםישען א — פגים אנדער

 שטרע־ אונזערע אלע םון װערם וואם צוױיםענס׳
 אופץ, םרידלעכען א אויף וועלט די איבערצובויען בונגען

 און גלייכהײט םון יסוד א אויף אוועקשטעלען זי און
 מיר, בוגדיםםען, םיר׳ מארקסיסםען׳ םיר׳ פרייהײט?

 לאנדאן, הילקװים, דעבם״ פון פארעהרער און תלמידים די
 ד׳אבען וועלכע מיר׳ !אומםארגעםלעכען-גולאדעק דעם און

 אומאפהעג־ פץ מזבח אוים׳ן קרבגות אזויפיל געבראכט
 דאם גרייט אצינד מיר זיינען !אקציע פאליםישער גיגער
 צוריקקערען זיך גריים מיר זייגען אויםצוגעבען? אלעם

 גאמפערם סעמױעל פארשםארבענעם םון לערע דער צו
געזינדיגט. האבען מיר לעבען׳ ״ברודער זאגען: און

 ױניאנם און אויסוועג איינציגער דער איז ױניאניזם טדייד
 דענק׳ איך פאליםיקס?״ אין מישען ניט זיך םארען

J ניט אז
 זיך כאדארף אוץ מעג םירערשאםם פארטיי די אמת׳

 קניפלעך סך א דא זײנען עם הנםש. חשבון א אפגעבען
 סך א ;םארנאנדערפלאנטערען באדארף מען וועלכע

 סםרוקטור׳ אין םאי און פאליםי אין סאי פעלערעז,
 געטאן קען דאם ווערען. אויםגעבעםערט מתען וועלבע
איבערלאזען אבער ווערען. געטאן דארף דאם װערען׳

 ױיל טאקע, אגב, טעווג אומפארציילעכער אן געווען
«t םאציאל־דעםאקרא־ די טען? גײט האו פרעגען׳ 

 ארגאנמאציע. פאליםישע קײן גים איז פעדעראציע םישע
 טא דיסקחח־יםירט. אינגאנצען איז קלײזעל טאמאס׳עם

 פאלי־ זענען װעלכע מענשען די טאן םארט זאלען ױאם
 עקאנא־ אז אלץ׳ נאך האלםעז אח באװאוםםזיניג טיש

 האנם גײן םוזען אקציע פאליטישע און אקציע מישע
האנט? אין

\ ספם אנקעל מים קאאפערירטן מיר
 א אז אצינד פירט ױניאן קרעדיט דרעםמאכער די
 רעגירונגס דער םון אינםערעםען די אין קאמפעין גרויסען

 האזז נאר נים באנדס״. ״דעםענס פארקויםען צו םראגראם
 נאר אלײן׳ זיך פאר באנדם געקויפט ױניאן קרעדיט די
 דרעם־ די זײן באהילפיג אן אויך זיך שטרענגט זי

 אופן. צוגענגלעכען דיער א אויף באנדס קויםען צו מאכער
:געטאן װערס דאם אזוי ’■ft אט און

ם גרויסע קײן װי אזוי )1 די  מיר ד׳אבען עי
 קרעדים די האט ניט׳ השם ברוך דרעסמאכער די צװישען

 סםעמפ׳ ־סענםיגען60 םפעציעלען א אםגעדרוקט ױניאן
 וועסט 232 אםיס, איז אדער קויםען קען מען װעלכען

 ווערט םטעמפ דעד טשערמאן. דורכ׳ן אדער גאם׳ םע40
 ווערם װעלכער ביכעלע םפעציעלען א אויף אויפגעקלעפם

 װי נאכדעם און ױניאן. קרעדים דער פון םארםײלט םרײ
 איז םטעמפס אנגעקלעפט ביכעלע אוים׳ן װערם עם

 צוגעשיקם םיםגליד דעם ווערם 418.75 פמ ווערם דער
425.00 פח רעגיױונגס־באנד אםיציעלער אן

 ווערען לײכםער׳ נאך זאך די מאכען צו כז־י )2
 יעדעז אין אז פארבארײםוגגען׳ נויםיגע די געמאכט איצט
 זאם־ װעכענםלעכע מאכען שאם־םשערמאן דער זאל שאפ

ם שפארען קעז םיםגליד יעדער לונגען.  אדער זײנע אי
 שפארען ניט פילײכם קענען םאנכע מעגלעכקײםען. אירע
 פינף שפארעז קענען װידער, אנדערע םענט׳ 50 וױ מער
 גע־ װעלען זאמלונגעז די אז ׳איז װיכטיג אזויפיל. מאל

 איז שאפ־םשערמאז׳ דורכ׳ן װעכענםלעד׳ װערען מאכם
 סטעמפ אםיציעלען אן םריער דעם פאר מען וועט קריגען

 איז $18.75 פון םומע די װען הײסם דאס אוןינאכהער׳
באנד. רעגירונגס אפיציעלען אן אױםגעצאלם׳

 פרײװיליג׳ געטאן אלעם דאם װערם געזאגם׳ וױ
 ביםערען דעם אין אז פילען, םיר װאם דערפאר טאקע
 הים* דעם געגען אנגעפירט אצינד װערם װאם קאמף

 רעגיחנג אונזער ן1א לאנד אונזער פארדינט לעריזם׳
מ׳ אײנעמ׳ם יעדען טי  אלעםעז גים דאם װען נ$ד בפרט ש

 דער פאר דאלער עטלעכע אפצושפארען מעגלעכקײם א
צוקוגםם.
 א איז יוניאן קרעדיט אונזער פון פלאן דער אז

 אנער־ אםיציעלע די דעם אױף באשםעםיגט וױרקזאפער,
 דער ®מ באקומעז האט ײגיאן קרעדים די װאס קענוגג

 װאשינגםאז דעיארםםענם. םרעזשורי סםײטם יתײםעד
לאיאלעד א נאר נים איז פלאן ססע&פ אתזער אז האלם׳

ערװארםעז, מעג םען גארדי פצד זשעסס באלדװעם עס אז ריכםען׳ זיך איר מעגם

 שפארען אנפאנגען מאסען די זאלען אופן אזא אויף אז
 שטעלט וועלכע אינפלאציע די צוריקהאלטען און געלט
צוקונםם. אוגזער פאר געםאר א פאר זיך מיט

 מעדיצינישען־הילפם־פאנד פון דאלער םויזענט 20 העכער
i אױסגעצאלט שוץ

 22 לאקאל וואם דאלער טויזענט 30 קרוב די םון
 קעמפער רוםישע און ענגלישע די לםובת געזאמעלט האט

 טויזענם 20 פון םומע די שוין איז היטלעריזם׳ געגען
:פאלגט וױ געווארען פארםיילט דאלער

 רויטען (דורכ׳ז רוסלאנד פאר דאלער טזיזענט 10
קרייץ).
 אין אנשטאלט קינדער א פאר דאלער טויזענט 6

עגגלאגד.
 םאר סיגארעטען מיליאן 2 סאר דאלעד טויזענט 3

ארמיי. רויםער דער
הילף. כינעזישער אלגעמײנער םאר דאלעד טויזענט 1

 פארםיילונג געלט דער פון געלעגענהייט דער צו
 עקזעקוטית דער פון מיםיגג ביים פארגעקוםען איז וואס

 אהין זײנען נאװעמבער׳ םען6 דעם 22 לאקאל פון באארד
 די העלפען צו קאמיטע ״אמעריקען די געווארען געלאדען
 לייענם טאמאס דורך םארטראטען ארבעטער״, ענגלישע

 און לײבאר אוו פעדעריישאן סםייט דער פון פרעזידענט
 אמערי• דער פון ארגאנײזער גענעראל קאלינם׳ װיליאם

 ליאנג־מא, און פור מרם• לייבאר. אוו םעדעריישאן קאן
 הילפס* פאחדיניגטע די םארםראטען האבען וועלכע
 האט וועלכער געהל׳ ®רעדעריק מר. אמ כינע׳ פאר אקציע

םאםײעטי״. רעליף וואױ ״בריטיש די םארטראםען
 לאקאל פון םענעדזשער זימערמאן׳ םאשא ברודער

 געסם געלאדענע די פון געגעגווארט דער אין האט ,22
 איז װאם דאלעד םויזענט 30 קרוב די אז אנגעװיזעז,
 םון משך אין 22 לאקאל דורד געווארעז געזאמעלם

 פרײ׳ א פאר זיד מים שטעלם צײם׳ וואכען עטלעכע
 באםײליגט זיך האבען עם װעלכער אין זאמלונג װיליגע

 מיטגלידער־ לאקאלער דער פון מערהײם גרעטטע די
שאםט.

 זיד מאםערען וועלכע םענשען פת קומט געלם די
 אמ אז אבער׳ באגרײםעז זײ לעבען, א מאכען צו שווער

 יענער אויף אן אצינד גײם װאם קאםף בלוםיגען דעם
 צוקונםט די און לעבען דאם נאר נים אפ הענגט ים. זייט
 אנדערע די און פאלק ענגלישען פין פאלק׳ רוםישעז םון

 אוגזער און פרײהײם, אוגזער אויך אז נאר פעלקער׳
 אוים־ דעם אן אפהעגגיג איז אמעריקע אין דא עקזיסטעגץ

 • די םאי וועלכעז אין קאמן^ ענדגילדיגען דעם פמ גאנג
 ארוים װייזען ענגלישע די סאי מאםעז׳ ארבעטער רוסישע

 םיםפא־ ארויס רופם וועלכע העלדישקייט גלאררײכע אזא
 ליבענדע םרייהײם אלע צװישען באוואוגדערונג און טיע

מעגשען.
 נוײטיגם רוםלאנד אז געװארעז, אנגעװיזען איז עם

 טריילערם, עקס־רעי אין שטארק דיער אצינד זיך
 בייששייערונג טײלוױיזע אונזער םראקס. און אמבולאנםען

 אגבאלאנגט וואם צװעק. דעם פאר ױערען באנוצם װעם
 ארמיי׳ רויםער דער םאר םיגארעטעז מיליאז 2 די

 יעקעל יעדעז אין פרושיג^ קײנע ניט דא עם זיד פאדערם
 באגריסונג ספעציעלע א אײנגעשלאסען ווערט םיגארעטען

: פאלגם הי זיך לייענט וועלכע
 רוסישע אײך «ו גרוס ברידערלעכער אוגזער
 העראאישען אייער פון אנערקענונג איז םאלדאםען!

 מענשהײט דער פון שונא פאראכםעםען דעם געגען קאמף
פאשיזם. און היםלעריזם געגען — ציװיליזאציע און

 םים־ ארבעםער, אמעריקאנער םויזעגם 25 םח —
 ל. א. .22 לאקאל ױניאן דרעסמאכער דער סדן גלידער

ױניאן. װ. ג.
 װעש ענגלענדער די פאר דאלער טויזענט 6 די
 ספע־ א אין קינדער 35 אויםהאלםען פאר װערען באנוצם
 םין קינדער די זענען באוואוסם וױ אנשםאלם. ציעלען

 נאך געװארען עוואקואירט אײנװאוינער לאנדאנער די
 באםבארדירען צו אנגעפאנגעז האט היםלער הםן אײדער

 אויםגעהאלטען ווערען זײ שםעט. עגגלישע גרױסע די
 אויף גיבעם םאםעס פרײוויליגע װאו *קאנםרי׳' דער אין
 22 לאקאל ®מ מיםגליד יעדער קען אצינד אכטונג. די

 קיגד עגגליש אן פח אפעקח אז אלס באםראכםעז דך
 א אוץ הײם א געװארען געשאפעז איז עם װעמעז פאר

אויפיאסוע. םוםערלעכע
 געהאלםען געםם געלאדענע די האכעז דערבײ

די געלויבט שםאדק האם לײאגס׳ םר׳ רעדעס. פאטענדע
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תעםםער עננרישע און רוסישע פ»ר חי̂ל ר8ד*ל פױזמפער מנדמע גינען מסאמןן און אינפעונעשןמאל
 אנגעשלאסענע צאל א און אינטערנעשאנעל אוגזעד

 ««־ און געשאפען וױדער מאגאט דעם האבען לאקאלס,
 פאר חילף דאלאר טויזעגדער צענדליגע נאגדעדגעטײלט

 און עגגלאנד אין בעסטיעס נאצי די געגען קעמםער די
 דעם דורך געווארען איבערגעגעבען איז געלט די דוסלאגד.

 ארבעט־ אידישען דעם דודןי קרײץ׳ רויטען אמעדיקאנעם
 קאמיטעט ארבעטער אמעריקאנער דעס קאמיטעט, טער

ix בונד. פױלישען דעם ײרד אוז ענגלאנד העלפען
 P® טעלעגראמע אדרינגענדער אויף ענטפער אלס

 רויטען םון טשערמאן גאאיאנאלער דײוױס׳ ה. גארמאן
 באלדיגער פון נויטיגקייט די באטאגט האט וועלכער קרײץ,

 סע־ עקזעקוטיװ האט רוסלאנה םאד הילף מעדיציגישער
 א אים איבערגעגעבען אמעחי פ. םדעדעריק קרעםער

 *ױ םאלגעגדען מיט דאלאר טויזענד צען אויף סשעק
 גליקלעך זײנען ״מיר :דוביגסקי ירעזידענט פרן שריפט

ix אמעריקא־ דעם דורך אײנמהלונג ערשטע די מאכען 
 פאר־ בעסטע די אונז גיט דאס וױיל קרײץ, רויטען נער

 דעם דערגרײכען װעט געלט גאנצע דאס אז זיכערונג,
 הילםס״םיטלען מעדיצינישע געבען ix צװעק באשטימםען

u לײדענדע פיל די px װעל־ מענשען׳ דוסישע העלדישע 
 ארײנ־ נאצי די געגען הײמלאנד זייער םארטײדיגען כע

 אונזערע אז אײך, מעלדעז ix גליקלעד ביז איך דרינגער.
 זײערע אין געלט איצם שאפען לאקאלס אנגעשלאסענע

 רוסלאגה פאר הילף מעדיצינישע פאר רײען אײגענע
 חונ־ ארום םון םומע די דערגרײכען װעט האף, איד װאם

__________________________דאלאד. טויזפנד דערט
 אינטער־ חנר וואם דאלאר, םויזענד צען די חױן א

 יאר־ נױ דרײ האבעז איבערגעשיקם, האם אפיס נעשאנעל
 דרעסנמכער אינטערנעשאנעל׳ דער פון לאקאלס קער

 איע־ קלאוק איז 60 לאקאל ■רעסערס דרעם ,22 לאקאל
מן איבעדגעגעבעז 117 לאקאל רײםארס פ  םויזענד פו

ד קרײץ רױטעז *ום דאלער  ארבעםער אידישען דעם ײי
קאמיטעט.

 פ#ר־ װ7 ראקאל אפערײטארס קלאוק
 סעמ־ די מא־ דאלאר טױזענט צען טײלט

פױלען און רױסלאנד ענגלאנד, אץ פער
 האט ,117 לאקאל ױניאן אפערײםארם קלאוק די

 דאלער 10,000 םאנאנדערגעטיילם װידער מאנאט דעם
 קעםםעד אידישע און רוסישע עגגלישע, די העלםען »

 איז געלם די אײדאפע. אין םאשיזם אח נאאיזם געגען
 אידישען םון סארםרעטער או געװארען אימרגעגעבזנן

 די םאר חילן^ מזמ־יאינישע פאר קאמיטעם, ארמןטןד
 קא־ לײבאר ״אמעריקען דער n רוםלאנד, סון ארמײען

 אום און ארבעםער ענגלישע די םאר הילף םאר םיטע״
 װאם ארבעט, אונםערעח־ישער דעד פאר ■ױלען, אץ בוני

ױילען. אקופירםעז י1נא אק אן פירט ער
 דעם פון םענעחשעד קאפלאז׳ בענחשאמין וױ

 בײם ערקלערט האט 117 לאקאל איערײטארס קלאוק
 םא־ די וואו באארד, עקזעקוטיװ לאקאל דעם פון מיטינג

 איז געװאחמ׳ געמאכט איז געלם די פון נאנדערםײלונג
עלן א דורך געװארען געשאפעז געלט די מי םעקס, סי

 אייז פון געגומען זיך אױף חאגען מיטגלידער די װאס
 געשאפען איז געלט די אוועק. דעם פאר ארבעט שטוגדע

 װאס ארבעט, טאג האלבען דעם או אוגאנ אין געװארען
 אלגע־ אום כײגעשטײערט האבעז אפערייטארס קלאוק די

 די פאר אינטערנעשאנעל, דער םץ פאנד מײנעם
 איבעד ארײנגעבראכט האט וועלכער און מלחמח־קדבנות

 האט פאנד יעגעם צו דאלאד. טויזענד חונדערט דדיי
 דאלאר• טויזעגד 28 פון נאענט בייגעטראגען 117 לאקאל

 בא־ *ו געשטערט ניט דעסטוועגען םון זײ האט דאס
 םאר ארבעט, שטונדע אײן מיט װידער זיד שטייערעז

 דינען וואס די, פאר הילף אנדערע און מעדיאיגישע
 נאצישע די געגען קאמף אין לעבענס זייערע מקריב

בעסטיעס.
 געווען איז באארד עקזעקוטיװ דער פון מיטינג דער

 גע־ זײנען מיטיגג *ום פייערלעכער. אויםערגעווײנלעד אן
 *ו ארגאגיזאגיעס די פון פארטרעטער געײארען לאדען
 גענאסע געװארען. איבערגעגעבען איז געלט דאס װעמען
 קאמי* אדבעטער אידישען פון פרעזידעגט העלד, אדאלף

 עמא־ גענאםע ;ארגאניזאציע די פארטראטען האט סעט
 אונטערערדישע די פארטראטען האט נאװאגרודםקי. נעל

 פרע־ לײאנס, טאם און פױלען אין בונד פון ארגאגיזאגיע
 םאר־ האט לײבאר אװ םעדערײאן סטײט דער םון זידענט

 ברישיש אייד טו קאמימע לייבאר אמעריקען דעם טדאטען
 דער םון ■רעזידענט פון אמועזעגהייט דער אין לײבאר

 אר־ די פון םארטרעטער די װאל. מעטהױ ארגאגיזאאיע
 רעדעס, רירענדע קגדאץ געהאלםען האבען גאניזאאיעס

 אינ־ די געלױבם און קעמפער די פון לײדען די װעגען
 פאר לאקאל אפערייטארם קלאוק דעם אח טערנעשאנעל

מ ברײהאראיגער דער טי קרבגות. און קעמםער די צו ש
 אוקערמאן, ב. געווען איז מיםינג ®ח טשערמאז

 דזשאינט קלאוק דער פון און לאקאל פון ■רעזידענט
 mx טשער דעם איבערגעגעבען האט צוקערמאן נאארד.

 פארגע־ האט װעלכער קאפלאן, בענדזשאמין מענעדזשער
 גע״ שטארק האט װעלכער לײאנס, ■רעזידענט שםעלם
 לא• אנגעשלאסענע אירע איז אינםערגעשאנעל די לױבם
םעד דער פאר קאלס,  קעמ־ די גיבען די װאס הילף, גחי

 ענגלאנד אז ערקלערט, האט ער סאשיזם. געגעז פער
 אװייטע די חסלאנד און שוץ־מױער ערשםע די איז

 דעמאקראטי־ און פרײזזײט אסעריקאנער דער פאר שח
 העל־ דעריבער זײ מחען סיר אץ לעבענס־שטיי־גער שעז
אינטערעסען• אײגענע אונזערע אין פעז

 פאלגענדען אױף געמאדען פארםײלם איז געלד די
סאר rife קאמיטעט ארבעםער אידישעז פארן :אופן
 דאלאד ix 4,500 — קאמיםע לעיבאר עריקאןאס דעד
דאלאר. טױזענד פױלען אין בונד פארן איז

 אמבו־ אן גיט so לאקאל פרעסערס דרעס
ענגלאנד פאד לאנס

 לאקאל פרעםערם דרעס דער װאם געלם די אחח
 רוס־ ix הילף מעדיגינישע פאר איבערגעגעבען האם 60

 מענע־ האט קאםיטעט, ארבעטער אידישען חרכן לאנד
איבער־ לאקאל, םון מיטינג א בײ קאהען מעקס חשער

 דאם אז געזאגס, האט *ון דרעסמאכעד די ®ח האנדלונג
יוניאנם אנדערע אלע פאר סוסםער א אלס דמען װעם

n ניי איז r.
עקזעקו־ דער אױף האט אײנדרוק זאנדארבארען א

 ליאנג־פא, פארשםעחעד במעזישער דער געמאכט םיװ
ס א איבערגעגעבעז האט װעלמר ת  כעעזישע די «מ ג

 כינעזער די האבעז קאאיעראםיװען טױזענם 2 פױערינ^
n עםלעכע yux^ די איז ארגאנמירען *ך זעןבאוױ r 
 געגען אן פירען זײ וואס קאמף ביםערעז דעם מראץ
ערקלערם. ער האט יאפאז׳

----  — -     —  - - I     — »^  M f t M I M i l f t  M iאין װערען פארטיילס וועלען געלדער אימדיגע די 
דוקונפם. גאענםעד דער

אן\ דער אין 1ראמאושפ9 ױני
ח שװעסםעד  אגגע אוגזערע ®ח אייגע םירסקי, רן

 דער אויף איז אגענטען, כיזנעס באליבסטםע און זעענססע
 באשםימט עדושער,5םע גענעראל פון רעקאפענדאזיע

g g g g ן»יליאײטעד אונזעד פון ®ארװאלםער אלס» 
דעיארםמענש״.

 אױפגע־ באגײסםערונג &יס איז רעקאמענדאגיע די
 דזשאינם אוגזער ®וץ םיםינג אױם׳ן געווארען נו&ען

 געלעגענודים דער ביי תאט האכמאן ברודעד באארד.
שװעסםער ix אגערקעגתג אלעמענט אוגדער אױסגעדריקם

 דרעסמאכער, די n איבעדגעבענהײם איר םאד מירםקי
 םעגלעכע טאג די שליכםען אין םאקטישקײם איר פאר

 פאר און באלעבאםים איץ ארבעטער די וװױשעז סכסוכים
ױראידעאליזםװעלכעןניםדי t ז n rדי ם ני ן  שווערע או

םינערען. ix באוויזען האכען !ײטען
 מעגעדזשער nix דערהױבונג איר װעגען נײעם די

 די מארקעם. אין םאתספרײם באלד זיד האט אמט
 בארי־ םעגלעכער אץ קוםען װעלכע ארבעטער סויזענטעד

 נאר ניט איר באםראכםען סירטקי, שוועסםער מיט תנג
 ליבלעכע א אלס נאר טאדשטײער, פעאיגען זײער אלס
ט קײז ױעםעז םאר שװעםםער איבערגעגעבענע אץ מ  אר
 עס װען גרױס ix םיזז קײז איז שײער ix ניט את

 ארמםער. די לגװבת עטװאס מאן ix דד האנדעלט
ס מעז  א געװארען געגרינדעט שױן איז עס אז ׳םיר מג

 אםמיעלע אז יראװעט װעלכע סשערלײטע םמ קאמיםע
שםחה. די פײערען it אמםערנעמתג

 אאגעלײגט ■לענער אלע די דעתױילע םחען לײדער
 פח מארנמג די םראץ האט םירסקי שװעםםער װעדען.

m די אזץ דאקטאר איר xt פארטגעזעגם פרײנד אירן «ז 
 םאן. געטארס נים עס חאט ױ װען אפים אק ארגעם איד

 פאר קען אוץ געזונם כעטטען ביים גיט זי איז ם1אי
ואסטען. גײעם איר פארנעםעז גיט לױפמ

גערעכטיגקײט ►(------------------------
 ענגלישע די פאר אמכולאנס, אן פאר געלט געגעבען
 אגוע• דער םץ ורעזידענט ימל״ מעטחױ חרד קעמפער

לייבאד. בריטיש אײד 1ט לייבאר ריקען
 אנדזשעלעס לאס םץ דערםמאכער ן1א קלארק די
 הילף ינישעxמעדי פאר דאלאר 2,500 געשאפען חאבען

ix טשעק דעם שעפער. די אין זאמלונגען דודך תסלאגד 
 דעם איבערגעגעבען לױױי איס1ל פרעזידענט ױיס1 האט

 י1 ײלאדעק איז דינער א ביי קאמיטעט ארבעטער אידישען
 די איגסטאלירען בײם :אװעמבער זעקסטעז דעם סעגטער

 םדן ברענטש אנדזשעלעס לאם דעם םאר נאאמטע נייע
 דינען: בעאמטע די קאמיטעט. ארבעטער אידישען

 פאר־ לעױיט לײס1דזש ;פארזיצער עהרען לױױי אאיס
 דזשארדזש ;טשערמאן *םארװערטס״, פון טרעטער

 באארד דזשאינט דרעס דער םץ מעגעדזשער וױשניאק,
 אמאלגאמיי־ דער פון מענעדזשער פאזנער, דזשעראם אץ

 סון מענקאף, דזש. ן1א מיט־טשערלײט שטאט, אין טעד
 סוץ תבינסטיץ ה. אץ באארד דזשאינט קלאוק דער

טשערלײט. ױיים אלס טיװ1עקזעק לאקאל פרעסערם

 דאלאר 6,600 נאך גיט אינטערנעשאנאל
קרבנות מלחמה פאר

 נאך איבערגעשיקט האט מבינסקי פרעזידענט
 דעם דורך קרבױת מלחמה די םאר הילף דאלאד 6^00

טעז אמעריקאנער  געגעבען איז געלט די קרייץ. תי
 אין געפאנגענע קריגם איטאליענישע די םאר געו^־ען
 אץ םיריע אין קרבמת מלחמה די פאר אץ קענעדע

לעבאגאז•
תבינס• פרעזידענט האט טשעק דעם מיט צחאמען

ױ :בדיף םאלגענדעז דעױױס, ה. גארמאן קרייץ, מז5י
:דעיװיס מר. טייערער ״מיין
 זיײ עלבע11 טשעקס ױי1צ איבער דא אייך שיק ״איך

 אעטערװעש דער םץ געווארען איבערגעגעבען מיר נען
 דער פץ 62 לאקאל ײניאז ארבעטער נעגליזשי אץ

 צוועקען: מלגענדע פאר באשטימט אינםערנעשאנאל
 םח קרבױת מלחמה די העלפען ix דאלאר סױזענט

 אין קרבנױז די םאר דאלאר 500 אץ לבױן אמ םיריע
עטיאפיע.

 אמערי־ םארן זיק מעגלעד װעם עס אז האף, ״איך
 פאנאנדערטײ־ די אראנזשירען ix קרייץ רױטעז קאנער

®לעצער. אמעגעבענע די אין שטיצע דער םיז אנג
טױ־ פינף פאר טשעק א אויד דא אײך שיק ״איך

o דאלאר זענם r i ל  די העלפעז ix ײערען צט1באנ מ
 זײע• אץ םארהאלטענע געפאנגענע, קריגם איטאליענישע

 םאדגעשלאגען איז דאס װי קענעדע, איז פאםיליעם רע
 אין װאם מני זעקםטעז םוץ בריף דעם אץ געװזא*ען

 ױיס־1 עקםינג במס, אי. ק. דײװיד םץ דערהאלטען האב
 מז29 פץ אנםדאגע מימ אױף עגטפער אלם טשערמאז

אייך. ix אדרעםירט האב איד ױאס מאי
 ביישםייערוסנ די שיקען1איבערצ מיד פריים «עם

 מיטגליחגר אװזערע פמ נאמעז אין צװעק דעם פאר
אפשטאםמג״. ?ויםאליעגישער םמ

i אײערער, יםריכטיג1א n , י ק ס ג י ב ו ו

i םרייד דרמס אין שםיל
 שטיל צימלעד איז געשריגעז ײערען תת1ש די בעת

 סירםעס צאל היבשע א פאראנען טרײד. דרעם אין
 זײן• אלעםאל ײעלעז אזעלכע ארבעם. האבען װעלכע
 בחי איז מען םלעק. איז גאנצען א אלם טרייז־ אין אבער

 ירײזען. םעטעלט םען מיליקייטם. מיט םעמפעלם. מים
 מז האפט. מען םעזאז• פרילינג אױפ׳ן זיך גרײט םען

װארם.
 עםלענע מיט שטחגס א כאפען ■תביוט איך האנ

 זן^עגדיג׳ אמת דעם איז זײ? דענקען װאם באלעבאטים.
 זאלעז ױעלכע סענשען צח״ קײן ניטא טתיד אין זײנעז

 עד־ םעגען םיר ױאם װעגען םײנמג זעלבעז דעם האבען
 חװ־ איז װאתם — פראגע םײן אױף אפיא װארטען.
 קײז אױך איד האב שװאבער, א געװען סעזאן לעצםער
 אלית זײער געקראגעז• גיט ענםסער לאגישען איין קלאי־עז

^ די איז פװלדיג אז םענח, יסגעדראשענע1א ת  דערפאר י
 מז װאם דערפאר שבת, ארבעםעז נים לאזם מעז װאס
 גיט גאר איז יראצענם 10 פיז העפעתנג א געקראגען האט

בטלים. דברים זײגען דאס װערם.
מ פריזזלימ קומענדער דער אז האםען, לאמיר מ  ס

מ דפצםסן ®יז ןרגעד ניט דין הפחהז, לכל װ«ם, רי  מ
1סעז»
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t םאנםרעאלער o p iw ופעטעו אדשעו ®ח אקזזו* DjDW
אנ־ איך װיל באריכט הײנטיגען עם

 צו ניט האם וואס זאך א מיט פאנגען
אינדוסם־ אעזער מיט דירעקט טאן
 איז וואס עגין אן ם׳איז אבער ריע,
 אלע ן1פ הארצען צום נאענט זייער

 און מיטגלידער אידישע אונזערע
ארבעטער אידישער דער איז דאס

קאמיטעט.
 דער זיך פארנעמט קאנאדע אין אונז בײ אויך
 און קליידער זאמלען מיט קאמיטעט ארבעטער אידישער

 מלחמה־קרבנות איז פליכטלינגע די פאר מעדיקאמענטען
סאװעטען־םארבאנד. אין

 נאענט זײער שטײט מאנטדעאל אין ױניאן אונזער
 הילפס־אר־ װיכטיגער דאזיגער דער פוץ ארבעטען די צו

 גא־ דער דין צו כבוד דעם האב אלײן איך גאניזאציע.
 פון אפםיילװג קאנאדער דער פון טרעזשורער ציאנאלער

 יאר פאריגען דעם אין קאמיטעט. ארבעטער אידישען
 קאמיטעט ארבעטער דעם פון הילף דער מיט מיר, האבען

 אידישע צאל א קאנאדע קיץ געבראכט שטאטען, די אין
 װעלכע פוילען׳ פץ זשורגאליםטען און ער1ארבעטער־ט

 תסלאנד קימ נאצי־הערשאפט דער פזן אנטלאפען זײנען
 צו געלװגען זײ איז עם ביז יאפאן קײן דארט פון און

קאנאדע. קײן ברענגען
לא־ דער האט נאוועמבער, טען15 ,דעם אווענט שבת

 אראגזשירט ױניאן קמאכער1קלא אונזער פון 342 קאל
 אי־ דעם פאר ״םאשעל״־םארזאמלעג און קאנצערט א

 ען11גע איז אװענט דער קאמיטעט. ארבעםער דישען
 אונ־ םון זאל דער שטאגדפעקטען. אלע פון ערפאלג אן

 אמזערע מיט ל1ם געװען איז טערםrאפטאון־ד■עדקו זערע
 ײנגע ביםעל היבש א םרױען. זייערע און מיטגלידער

 גע־ איז עס מיםגלידערינם. אינגערע אונעזרע מײדלעך,
 ומרימען אזא אתיס װײזען זיי װי זען צו אנגענעם *וען

 אידישען פון טעםיגקייט׳ ױיכטיגער דער אין אינטערעס
 איז אװענט םון פארזיצערין די קאמיטעט. ארבעטער

 מיטגלידע־ ענטחיאםםישע אינגערע די פון אײנע געװען
 װעגען רעדע וואריםע איר ראזענבערג. אײדא מיס רינס,

 די ורעגען קאמיטעט, ארבעםער אידישען םץ צילען די
 האט אן, סירט קאמיטעט דער וואם רעטוגגם־ארבעטען

 אמ אנװעזענדע די אױף תשם שטארקען א געמאכט
 גאסם־רעד־ דער טזער. עלטערע די אינםפירירט ס׳האט

װ ען11גע איז אוועגט םון נער  פון אייגער נײמארק, ד
 גע׳ לעצטענם דינען װעלכע פליטים־זשס־נאליסטען, די

 ‘יןא ארבעםער אידישען פון קאגאדע קײן געוואח בראכט
 סירער א געװען את ודעלכער נײמארק, םרײנד מיטעם.

מנד״ םון  םמ מיסארבעטער ב׳ער1חש א ווארשע׳ אין ״
 אנ־ די גערירם האם םאלקסצײםװג׳/ ״אידישער דער

 האט ער װעלכער אין רעדע שטארקער א מיט ױעזענדע
 הא־ נאצים די װעלכען חודבן איצטיגען דעם געשילדערט

 גערעדט יך1א האט ער אייראפע. אין םאראורזאכם בען
o ױעלם נייער דער װעגען r i רבן1ח דעם אױף זיך ים1ב 

 שנאה אן עלט,11 םאציאליםטישע א — אלטער, דער פון
 אלע םץ ארבעטער די 1װא םעלקער, ן1א ראםען צװישען
 װאם געזעלשאםט א און הארמאניש לעבען ײעלען םעלקער

 רזאכען1םארא װעלכע איבלען די פץ פריי זיץ ױעם
רלחפװת.

ת1ש דאזיגע די םון שרייבער דער נאטיר־ האט, מ
 םװ אײנער זײן ix געלעגענהײט די געהאט אײד לעד׳

 נױשיג םאר געפװען האב איך אייוזגנט. ביים רעדנער די
 אידישען דעם פדן ארבעם די אזױ װי דערקלערען צו

 גע• דער װאם אח אנגעםירט, װערט קאמיםעט ארבעםער
 קלאר האב איך געביט. דעם אס אױף ט1ט געראל־אפיס

 דעם חרך גײט תםלאנד קײן הילף אעזער אז געמאכס,
 י. :גערעדט יך1א ם׳האבען קאנאדע. פמ קיײיץ תיםעז

ט סםענזער׳ מ  אח טשערמאז״ דעד לעױים, ח. איטאן, אל
 את 432 לאקאל סדן םעקרעםאר דער םילװערמאן. ס. מ.
 קאנ־ דעם אין גח־םאן. אח סיגעל ביזנעס־אגעגםען די

 םימפא־ ״טלעקםראם דער גאםײליגםי: זיך האבען צערט
 שעפארד, פזץ דיחןקציע דער אתטער אנפאמבעל״ גיק

 א םיט סיטגליד, א פח טאכםער די װײם, פרייחגלע
גי קאלמאן״ לײקע דעקלאמאציע,  מיט* (א םעגאנער ח

 םחי־ אין ק1באיטש קעטרין »ח )105 לאקאל פױ גליד
א םים »ח ממעחנז קאלישע  געזאגג אין םימזעלמאן לין1י

נומערען.
 אװענם ®ימער זײער א געוזען עס איז אלגעםײן איז

 אייד װעלעז לאקאלעז אגדערן די אז ערײאדםעז, טיר אמ
אד־ אידישןן פארן אװטעתעםמגאז אזעלכן דורכפיחמ

שעהן בערנאו־ד פון
י. װ. ג. ל. א. גענעראל־ארגאניחער

 דער קרעדיט פיל פארדיגט דערוױיל קאמיטעט. בעטער
 אונ־ צװישען אקציע די אט אנפאגגען פאר 342 לאקאל

 געבראכט אײך האם אווענט דער מיטגלידער. זערע
 צאל א געיוארען געבראכם סאיז רעזולםאםען. פראקטישע

 געווארען געזאמעלם איז עם און ארטיקלען מעדיצינישע
 יעדעד מזומן. איז דאלאר 106 סומע, באדײםענדע א

 איך, אדן חלק דין געטאן האט אנװעזענדע די פון אײנער
 קא־ ארבעטער אידישען דעם פון טרעזשורער דער אלס

 דעם אט פון צופרידען םפעציעל געווען בין מיטעט,
קעש־בײםראג.

 גרויסער איז קרײץ״ ״רויטע! פון אפנױילונג אונזער
ערפאלג

 ארבעטער אידישען דעם פאר אקטױויטעט אונעזר
 ארבעט. קרייץ רױטער אייגענטליד דאך איז קאמיטעט

 איז האבען מיר דערמיט. ניט זיד באנוגענעז מיר אבער
 פון אפםיילוגג ספעציעלע א געשאפען אױך מאנטרעאל

 ודאכען אײניגע מים האט ױניאן אונזער קוײײך. ׳רױםען
 רױטער צענטראלער דער פון טשארטער א געקראגן ריק1צ

 די איז אינטערנעשאנאל אונזער ן1א ארגאניזאציע קרית
 אין דאכם םיר אוץ — מאנטרעאל אין ױניאן איינציגע

 ספעציעל? א טארגאניזיר האמ װאס — ?אנאדצ גאנץ
קרײץ״. ״רויםען פדן אפםײלונג
אק־ זײגען ״אפםיילושג קיײח ״רױטען אתזער אין

 שפראכען ראםען, אלע פץ מיטגלידערינם אתזערע םיװ
 אװענםען די אין צחאםעז זיך קלײבען די רעליגיעם. און

 םוזנז איץ נאכם־קלײדער הענטשיקעס, זאקען׳ שטדיקען
 פארבמ־ זײנען װעלכע ארבעםען, ט־לטיגע אנדערע אלע
 די פאר גײען זאכען די קרײץ״. ״רויםען מיטן דען

 פאר אמ ענגלאנד אין באמבאח־יחגגען פח קרבמת
םאלדאםען• נדעםע1פארװא די

 אלע אין זיד באםייליגט אינםערנעשאנאל נזער1א
 קריג. מיםן פארבונדען דינען װעלכע אקטיװיםעםען,

 דעם מיט דורכגעדרונגעז אלע זײנען מיטגלידער אונזערע
 ארבע־ די אז ;מלחמה אתזער איז דאם אז באוואוםטזייז,

 אנ־ אלע די אין רײען ערשםע די אין זײן דארפעז טער
היםלעריזם, דעם םארניכםען ix שטרעגגונגען

אפםאוךדיסםריקם דטם אין ארגאניזאציאנס־קאמפיץ דער
 אא־םאח דעם אין ארגאניזזטױאנם־קאםטײן נזער1א

 אלע כםעם קאנצענטרירם זײנען עם 1א11 דיסטריקט,
שװאתג. לען1ם איז אז גײם שעפער, קאטען־דרעם

 אלץ זיו אנטװיקעלט ארגאניזאצ^ם־דרייװ דער
 די שעפער. אלע אין סילען דך לאזט ער שטארקער.

 פנים1א םארשידענע אױף דערגרייכם װערען ארבעטארינם
 ״װיק־ אח .ליםלעםם״ אװזערע מיט זײ ix מען1ק מיר

 װעלכע קאמיטעס יך1א האבען מיר אוץ רען1בראש טארי״
 זײ מיט רעדען ix הײםען זײערע אין ארבעטער גאזעען

^• אתזער װעגען  ארבעםארינם די ®מ התדערםער יונ
 רעגיםם־ ין1ש זיך האבען דיסטריקט דאזיגען דעם אק

מיטגלידער. אמזערע אלם רירט
 געםירס ױערם העלכער קאםיײן, דאזיגען חגם אין

r די יך1א מיר ט־צען מאסשםאב, גרױסען א אױף u n• 
 מיםען מל מײנתג עפענםליכע גאגצע די ןך מילען, םיר

 םירט אינםערנעשאנאל נזער1א װאם קאמף דעם װעגען
 אנ־ װערם װאם עקםילתאמציע שענדלעכער דער געגען

 עפענםליכע די אז שעיער. קאםען־דרעם די אין געפירגז
 דעם פמ זעז םעז קען זײם אתזער או־יף איז מײגתג
 ■ערזענלעכקײםען. *ראםינענםע די צװישען װאס פאקט,
D־nn אתזער אױף גערעדם האבען װעלכע ru r* * r 

ix דאזיגעז דעם פאר אינטעתעשאנאל אונזער מגריםען 
i דער רײגא, אדהעמאר, געװען: זײגען קאםפײז, r w 

 פיז פארשםײער דער מײראן, םיפריען מאנםרעאל, פץ
 סארטא אמ דעפארםםענם, לײבאר •ראװינציעלען דעם

rn K t, װעל־ ■ארלאםענם׳ םעחװ־אלען פמ דעפױמם א 
 םאנםרעאל• אין דיסםריקם װיכםיגען א םארטרעט כער
 ״סאנםחמל פמ ■רעזידענם םרעפאניע ל1רא בתדער אױך

תםיל״ לײגאר און םרײז־ס  דעד אױןי *דרעםירט האם מ
קצםיייז. אונזער םים מרביגדתג איז ראײא

 זײגעז צענםער גארפעגם אפטאח פון בעלי־בתים די
־ ךי יימער געתחמ• אח אוםמאיג זײער םאקע לי  מ

o r a  a, קיטאגי .מםפאףם זמר «ץ .•רץזידצנט

 אז נערװעז, אזוי געווארען איז קאמפאני״, דרעס ענד
 מיםיגליד, א אונזערען שלאגען געכאפט זיך האם ער

 גע־ האם זי וואם דערפאר לאפאלם, גרייס שוועסםער
 זיין פמ ארבעטארינס די צו ליפלעטס אונזערע טיילט
 אין געווארען אנגעקלאגט דערפאר איז גראס מר. שאפ

 א ײעז פארשוױיגען גיט׳ וועט ױניאן אונזער געריכט.
 א אונזערען שלאגען כאפען זיך וועם מאגופעקטשורער

מיםגילד.
םנםוכים געשלינטעטע די פון

 פאר לעצטע די אין האט קא.״ דרעס ״רעינבאו די
 לעצ־ ,אפעךשאפ״. אן אגצוהאלםעז געמאסערט זיך יאר

 ארבעםער אלע ארגאגיזירען צו געלונגעז נז1א איז טענס
 דער פמ פארלאנגם נאםירליך, האבען, ,מיר שאפ. דעם פון

 אגרימענם. קאלעקםיװען א אוגטערשרייבען זאל זי פירמע
 מיר האבען געח־ארען׳ ענסזאגט איז פארלאנג דער װען

םםרײק. א גערופען
פיר־ די סאג. א בלױז געדויערם האט םטדייק דעד

 האט אונז, מים זײנען ארבעטער די אז געזען, האם מע
ײניאן. דער מים אגרימענם אן אונםערגעשריבען זי

 פירמעם באנאז־עמבראידערי פון אסאםיאיישאן די
 מאנכע אז פארלאנג, אונזער 1צ גלייכגילםיג געװען איז

 מעםאדע די פראקםיצירען אױפהערעז זאלען פירמעם
 קענען » כדי םיםנלידער געוױםע ״בלעקליםםען״ פמ

 םיר ייוניאז. דער פח חשבמ דעם אױף פאליטיק שפילען
 טען25 דעם ״סטאפעדזש״ א גערוםען דעם ליב1צ האבעז

 * רלויו .טודמודט האט םגמנפןזדזש״ דגזר אפנטנב&ד.
םארלאנג. אתזער נאכגעגעבען האבען בעלי־בתים די טאג.

 געהאט האם קא.״ סוט ענד קלןװק ״אנגארא די
 געהאמ האם זי וואם שאפ א װעגען םכםוץ א אונז מים
 מ־1א דער מאנםרעאל. לעבען שםעםעל א לאפרײרי, אין

 שאפ דער אז ענטשײדעט, האס םשערםאן פארםײאישער
 האס פירםע די שםאם. אין װערען איבערגעםירט דארף

 האט זי אז טענה, דער מיט געהאלםען צייט לאנגע א זיך
 אק שאפ דעם םים פארבינח־נגען דירעקטע קײנע נים

 די װעלכע ײוען,װאב געבראכם האבען מיר לאפרײרי.
 איז שאם דער באשםדייטען. געקענט ניט האט פירמע
 גע־ ליקװידירם איז דערמים שםאם. אין צחײק איצם

 מאנם־ אונזער סמ סראבלעם *אום־אװ־סאמ״ דער ווארעז
^, רעאלער  אײנציגער דער געװען איז דאס װײל ײנ

קאונטרי־שאפ.
דאנק־ווערםער אײניגט

 יםדריקען1א צו געלעגענהײם די צען1אױסנ װיל איך
 אײ־ » דאגקבארקײט «ץ געפילעז עyל3yרזy9 מײנע
 מיטארבעםער םיםגלידער אקםיװע איץ קאלעגען ניגע
פאנטדעאל. אין אינטערגעשאנאל נזער1א פח

 אפ־ געװען בין איד װאם װאכען, אײניגע די םאר
 פ. $. דער םח קאנװעגשאן דער ix פארענדיג וועזענד,

 פאנם־ אמזער אין ארבעם די איז סיאםעל, אין ל. אװ
 או־פן• בעםםען אױסן אנגעגאנגעז אינטערנעשאנאל רעאלער

 םח אומגעקערם זיך האבען שעהן םרם. אח איד װעז
 דער pc גערירם שםארק געװען םיר זײנען רײזע אעעזר

 אתז האבען םיםגלידער אקשיװע די װאם פריינדלעכקײט
 באגעגעגם אונז האם װאט קאמיםע, די אתיםגעװיזען.

 אי־ איז פרײגדשאםם ךי מאניםעםםירם האם באז׳ בײם
 זעלבעז דעם אין מיטגלידער. די םמ בערגעגעבנהײם

 אין בופעײסארםי א בײ יפגעטמעז1א אמז םען האט םאג
p זאל t מ. דער תי  פאר אמ גאװעפבער ערשםען דעם י
 זעלמז פארן אױך באנקעם א געװארעז אראנזשירט או־נז
 דער pc גערירם געװען זײנען םתי םײן און איך ציל.

 געװא־ םאגיפעסםירט איז װאם םדײנדשאסם, ד״ארציגער
 » אױםז־ו־יקען וױל t» אה באגקעט דאזיגען בײם רען

 חשאיגם פרן טשערםאן בערפאז׳ דזשאו ברח־עד ix דאנק
 דהי. בתדער ix באנקעם, pa םארזיצער דער קאונסיל,
 עלטםטן אמ חשזבםםע אונזערע *ץ אײנער פרידמאן,

 י. ברידער, די צו םאסםםײסםער׳ דעם םיםגלידער,
 דערקלאוקמאכעד פיץ געהילפם־םענעדזשער םםעגזער,

 דער פוץ אסיםםענם״מענעדזשער אלען דזשאן ;ױנקן
 י-«דססי־1דעסי איםאז. אלבערט ;nr״ דרעםמאכער
 pvpp דעד ״ח ק^םישאן דזשאינם דער פרן ניסםראסאר

bib px לאקאל טשערפאן שאטץ, סעם ;אינדוסםריע 
19 ; j ■פײגעלסאז Txaiyro 43 ק»ללא;n m t w j 

 חײם־טשןר דײטשפאן, j ;43 לאקאל װײם״טשערפאץ
 װע&עגס ברידןר אגרערע די ix אוץ ;61 לאקאל ®ץ מאן

xy איך נעגטח i הארציגעד דער אט פאר דורכגעלאוט 
 ןדױס״ •רוי םיין tx pk צהניד םאיז װאס פרײנדשאפם

ד ניי געװארען געװיזען ן W ו i f i .מלעבעגחײס



גערעכטיגקײםו י

פינישערס־מניאז וער אין טןםיגקייטעז *ן פראנלעסמ
ר1  דעם םון אנפאנג בײם איצם זייגען י

 וחנן צייט דער צו און ספרינג־סעזאן
װע־ דערשיינען, וועם ארםיקעל דער
 אנפאנג םאמע ביים זײן שויז מיר לען
 רוםינע די םרייז־םעםעלמענם. פח
וויכ־ די םון איינע איז פרייזען פון

 האבען םיר וואס אױםגאבען סיגםםע
 פאר־ זיין םיר מוזען סעזאן יעדען פון אנפאנג ביים אמ

 פארזיכערען צו כדי קענען םיר וואס אלץ םאן און זיכםיג
 מעגלעכקיים א געבען זאל וואם סעםעלםעגט. געהעריגען א

לעבען• א םאכען צו םינישערס די
 װיכםיגער נאך אונז פאר פראגע די איז סעזאן דעם

אורזאכען: פאלגענדע די צוליב
 דעם םון אנפאנג בײם אז געדענקען, מיםגלידער די
 קאנםןך לאנגע נאך םיר האבען םעזאן װינםער לעצטען
 העכערונג א געקראגען אסאםיאײשאנם די מים רענגען

 פאר ריח א אױך שםיק־ארבעטער, פאר גרײדם די אױף
 צוליב אז געדענקען, מוזען סיר אבער װאד־ארבעםער, די

 דעם און לעבענסםיםלען אויף יקמת שםײגענדען דעם
 צװישען כםדר פאר קוםט ױאס געראמעל׳ שםענדיגען

 העכע־ די און לעבענם־םיםלעז פון פרײז שםײגענדען דעם
 העכע־ די אז אוים״ אפט זײער קוםם געהאלם אין רונגען

 העכןי־ די ניט דעריאגם קריגם ארבעטער דער װאם תנג
 עם לעבענסםיטלען. אױף אװעקגעבען פוז ער װאם רמג

 םירער־ אלגעםײנע די אז געװען, נויטיג אפשר װאלם
פראבלעם די אװעקשםעלען זאל ױניאן דער סון שאפם

 עם םען װעם אפשר און פאכער קלאוק די םאר חנג
 אח עס אז אנצײגען, םיר וױלען דא אבער םאן. מוזען

 כוחות״ אונזערע אין אלץ טאן צו װיכםיג אױםעדגעוױינלעך
 לעצםען געקראגען האם יוניאן די װאם העכעתנגען די אז

אױסרינען. ניט זאל פאל־סעזאז
 גים דאם איז װאכעןישעפער די אנבאלאנגם ױאס

 אוםפאר* קען שםיק־שעפער די אין אבער •ראבלעם, קײן
 די םח איגםערעס געניגענדער קײן ניט אדער זיכםיגקײם

 א זײער האכען פרייזען די סעטלען ביים פינישער
 צונישם קאן אח פארדינסםען די אױף ווירקונג שלעכםע

העכערונגען. אונזערע מאכען
 פאלגענדע די געדענקען ונו נויםיג איז דערסאר

 םיל זײער וועם עם דורכפירען• עס םאקע און כללים
 װעם און פראכלעם אייער פארלײכםערען צו העלפען

רעזולםאטען: גוםע ברײנגעז
 גײם םען איידער לאקאל דעם םים זיך באראט )1

 אז מעגלעך״ איז עם שאפ׳ אײער אק פרייזען סעםלען
 דארף מען און סעזאן לעאסען געװארען פארזען איז עפעס

אויםבעםערען. מאל דעם עם
 ,געםעםעלםער״ קײן נים אויף גים ארבעם )2
 אנטזאגען צו זיך רעכם םולשםענדיג א האם איר ארבעם.

 געםע־ נים דינען װעלכע ״םםײלס״ אויף ארבעםעז צד
שפעטער. סראבעל סך א אײנשפארען װעם איר און םעלם״
װאם קאנםראקםאר׳ א בײ ארבעם איר אױב )3____

 שאפ אייער אז זען, איר זאלט ״דושאבער״׳ א םאר ארבעם
 קלייבם און םרייזיקאםישע׳ דער אין פארםראםען זיין זאל

 פאר־ אײך זאלען מאם בעסערע און םעהיגערע די אױס
םחנםען.

 דער וועלכעד פאר ארבעם קיין נים נײם )4
 ניט דארפס איר װאס און באאאלם ניט קרינס םינישער

 סעטעל־ בײם געװארעז׳ סארשסאנען איז עס אױכ סאז<
נײען• ניט עם דארפם איר אז טענט,

פרײז־ די ביזנעס־אגענט אײער סון םארלאנגם )5
 אייער קריגען ביים און פרייזען געסעסעלסע די םים ליםם

 די װאס פרײו דעם קריגט איר אז זיכער, מאכם געהאלם
 די סארגלײכט ,געסעטעלט״׳ אײך פאר האם ײגיאן

נײם. איר װאס סםײלם די מיט ליסם פרײז פון נופערען
ארונםער־ אייך ביי זאל פען אז נים״ דערלױבם )6
 לײניגגס ״םינען פאר פריח ^געסעםעלטען דעם פון נעסען
שין״ םעלינג אדער עוושעס בײםסיגג אוער  דעם אן מ
יוניאץ. דער םון רױםען

 לאקאל דעם םים קאנםאקט נאענטען אין זײט )7
 װאם פראבלעם יעוער וועגען זיך באראט און אםיט

שא^ אייער איץ ןנטשסײס
םאותנםען־רוסלאנד מנגדאנדאון אר9 זאמלסןהילף, «דר

 םאנד א זאמלען גו לאקאל אונזער פון באשלוט דער
 פאר׳ן חילף םעזײזינישע און עגנלאנד פאר $6*000 פון

װןגוןן  אײנשםיםיג געווארען $נגעגופען איז ׳פאוכאנד< סן
ו פון ן וערשאפט. סיסגלי ד
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סארקץ א. פון
װ. ג. ל. א. 9 לאקאל מענמדזשער

 גוטער, א געווען איצט ביז איז אפרוף דער םיםגלידער.
 םארםילט גים זאםלונג אוגזער נאך האבעז מיר אבער
 פריער געענדיגם זיך האם םעזאן דער וואס דעם, צוליב

 די וױיסען פינישערם די דערווארט. האבען מיר װי
 ניט אז האםען׳ םיר און אויפגאבע דער פון װיכםיגקײט

 װעלען םיר נאר םומע, םולע די זאמלען מיר וועלען בלױז
איבערשטייגען. עס

קולםור־םעםיגקײם אונזער
 אונזער פון לאקאלען די אין טעםיגקײם קולםורעלע די

 לאקאל יעדער זאך. עםאבלירטע אן איז אינטערנעשאגאל
 מעגליכ־ די לוים אקטיװישעט עדױקיישאגאל דק פירם
 אייניגע אין מיםגלידער. זייערע פון פאסיגקיים און קײם

 עדױקײ־ ספעציעלע אנגעשטעלט זענען.אפילו לאק&לען
 קולםור־ דער םיט אן םירען וועלכע דירעקטארם שאנאל

 עדױקײשאגאל דיערע דורך עם טזען אנדערע ארבעם.
 קיין געהאם גים קײנמאל האט לאקאל אונזער קאםיםעם.
 אלע־ האבעז מיר דירעקםארס. עדױקיישאנאל באצאלםע

 םלעגם װאס קאמיטע, עדױקיישאנאל איק געהאם מאל
 םון אנפאנג ביים מאל, פאר א און לעקציעס דורכםירען

 א דורכגעפירט אויך םיר האבען םעזאן, עדױקײשאנאל
 דערפאלג גרויםער א געווען אלעמאל איז װאם קאנצערט״

 יואס פראגדאם סוזיקאלישצר דײכלר דער צדליב םאי
 צוליב םאקע איבערהויפם אוך אראנזשירען׳ םלעגען מיר
 םרויעז זײערע און סינישערם צאל גרױסער זײער דער
 צוזאמען םארברענגען און קוםען סלעגען װאם קינדער און
אווענד. אנגענעםען אײן אםםאםםערע םרײנדליכער א *יז

 יאר. צוױי לעצםע די געווארעז געמאכט איז אויםנאם אן
 גזך האבען װאם אורזאכען, פארשידענע געווען דינען עם

 יאר דעם טעםיגקײט. קולטורעלע די מעגליך נים מאכט
 לעקציעם רייע א אראנזשירען צו באשלאםען מיר האבען
 פראבלעםען, םאציאלע און פאליטישע עקאנאמישע׳ איבער

לעקםארם. פראמינענטע אײנגעלאדען האבען מיר און
 די םון טײל א אלם באשלאםען אויך האבען מיר

 םיטוואן■ קאנצערט א האבען צו טעםיגקײם קולטורעלע
 אין אייענד), (קריםםמאם טען24 דעם דעצעמבער אװעגד,

 וועם םראגראם מוזיקאלישע ארייכע וואו האל, װעבסםער
װערען. דורכגעפירם

 רעקא־ די האבען מיטגלידער מערהייט גרויסע די
 און צוםרידענהיים גרוים •ימים אויפגענומען מענדאציע

 די גוםגעהײםען שטימען צאל גרויםער א מיט האבען
באארד. עקזעקוםיװ דער פון האנדלונג
 פראכזד א םאר אראנזשמענטם געמאכט האבען מיר

 םראםינענםע םון באםייליגוע דער מיט קאנצערט פולען
קרעפםעז•

:באטייליגען זיכער וועלען טאלאנטען םאלגענדע די
 אינטער־ דער םון ארקעםטער מאנדאלין דער )1

 באוואוסטען דעם םון דירעקציע דער אונטער נעשאנאל
םלאטניקאף. ױדזשין דיריגענט,

 װיקםאר װיאליניםט׳ באגאבטער ױנגער דער )2
מאגאזינער.

 און אידישע פון טענצערין בארימטע די )3
לאפםאן. דבורה םאלקם־טענץ. פאלעסםינער
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 רעםרעשםענםס. ווערען סערװירט אויך וועלען עם
 סאםײ זײערע און מיטגלידער םאר םריי זיינען בילעטען

לאקאל. םיז אפים אין גילעםען קריגעז קענט איר ליעם.

נרןונהס די איו צענפער נײספיגען נײעס עפענען פרעסערס דרעס
 מאנאם דעם האם 60 לאקאל פרעםער דרעם דער
 די אין מיטגלידער זײנע םאר קלוב נײעם א געעםענט
 א — קלוב פארםיי לעיבאר א עם איז אפיציעל בראנקם.

 פארםי לעיבאר אמעריקען דער פון קלוב םאליםישער
 םיל עם איז אמת׳ען דער אין פרעםערם. דרעם די פאר
 גײסשי־ א באמת איז עס קלוב. פארםײ א בלױז וױ מער
 פרע־ דרעם דער םון םיטגלידער די פאר צענםער גער

 שטאם, סון נעגענד יענעם אין װאוינען װאס יוניאן, סערם
 אוים זיך לעבען פאםיליעם זײערע און מיטגלידער די וואו

געבים. יעדען אױף מלידפעזעלשאג
 צימערען קלוב נײע די םמ ערעפענונג אםיציעלע די

 350 ארום נאוועםבער. זיבעםען דעם םארגעקופען אמ
 צו־ זיך ןײנען פרױען זײערע מיט לאקאל סון םיםגלידער

 טריםאנט איסט 462 אין רוםס קלאב די אין זאםענגעקומען
 שוז זיג דעם און הבית חנוכת זײער םײערען צו עװענױ

 מים וואלען שםאם די אין פארםײ לעיבאר אמעריקען דער
 איך האב ליידער לאגװאײק^ מעיאר םח עחזײלוסנ דער
 ערעפענונג. די בײצואוואוינען געהאט נים מעגליכקײם קײן

 םין אײנלאדוגג דער םים באנוצט זיך איך האנ דערסאר
 לאקאל פון מענעדזשער קאהען׳ מעקס פרעזידענט וױים
 בא־ צו לאקאל, םח םשערמאן וואסילעװםקי״ י. ברודער און

 נאכמיםאג. שבת געוױינלעכען א אין תמס קלאב די זוכען
 באמת מיר האם עם אז מתודד- און מורה זיד ביז איך

ערעםענונג דעד צו געווען נים בין איך װאם םארדראסען,
 מאכם קלוב פרעסערם דער מאם אײנדרוק דער וױיל

 אייגענארםיגע און נײע גאנץ א עפעס םון איז אייד׳ אויף
 זיך דוכם אנדערש ערגעץ קען מען װאם אינםםיםוציע,

 דעם םון קאמבינאציע מין א איז עם געפינען. נים
 םון און קלוב פאליםישען א םון המדרש׳ בית אפאליגען

 זיך קומען םענשען אײגענע װאו צירקעל פאםיליען א
פארבריעגען• צוזאםעז
 אױםשםאטוע געשמאקפולע די און ציכםיגקײט די

 ליכםיגער גרױםער א אױםערגעוױינלען־. זײגעז קלוב סון
 פאר א ארײננעמעז קען װאס פארזאמלונגעז פאר זאל

 םארזאמלונגען פאר בינע שײנע א פענשען. הונדערם
 זיך באזארגעז קען מען האו קיך « פארשםעלונגעז׳ און

 פראכם־ א ;טרונק קאלמען א און *ובײם גוםען א מים
 ראדיא א אםילו און אסיס׳ אויםגעשםאםעםער מם םולער

 נים קען עולם דער ױאו פאראן איז םעט עלצדויױצט און
u p ,ען ערגעץ. פאסירס עם װען גײעס׳ זעז אײד נאר מר

 הײםישעז * פון םער איז אםפאסםעתנ די אץ
מיםגלי־ די טישקײט•ײח און געמיטלעכקײט $ קדוש. םקום

 א שפילט עם װער פלאץ. דיער איז דאס אז םילען, דער
 װער בוך, א לייענט עם ווער געים, אגדער אן אדער שאך

 און םראגען׳ אנדערע אדער פאליטיק איבער שמועסט עס
 םראבם און שםול באקוועמען א אין זיד זיצט עם ווער

 אגציהענד באזונדערם איז וואם העלױנים. עולמות איבער
 װאם װענטלאך״ די נישטא דארט דינען עס וואם דאם איז

 ױניאן רעגולערע אין ״עמך״ די פון פירער די אפ טיילען
 דער זיצם אט ארבעט. םעגלעכער דער בײ אםיסעס

 א שפילם און קאהען ברודער לאקאל׳ םון מענעדזשער
 ארום שטײט רעדעל א און ברידעד פאר א םיט ״קאסיגא״

 װאםילעװ־ ברודער אח ;קארםעז די אין ארייז קוקם אח
 װאם אײניקעל םים׳ן זיך שפילם און אפים אין זיצם סקי
 דער און באזוך אױף געבראכט אים האט טאכםער די

 ברודער קלוב׳ סון םעקרעטאר דער אן. קוועלט עולם
 פאר־ און ביכלעך די ארום זיך פאדעט קלורפעלד הײמאן
 ארום שטײם רעדעל א מיםגלידער. צו סםעמפס קויפט

 בעים־ א צו צו זיך קוקם און אפאראם םעלעוױזשאן דעם
איילאנד. לאנג אין ערגעץ שפילט מען וואם געים באל

 דארפען 60 לאקאל םרעםערם דרעם פון םירער די
 ארגא־ «ו אײנםאל זײער מים ווערען גראטולירט באמת

 מיטגלײ ײניאז די םאר קלובען פארטײ לעיבאר ניזירעז
 װאסי־ און קאהען װאױנען. די וואו געגענדען די אין דער

ר םיט געדאנק צום דערטראכט זיך האבעז לעװםקי מ  אי
 פון פירער די סארגעלײגט עם האבען און צוריק יאר א

 טרײד ארגאנמירען צו םארםיי לעיבאר אמעריקען דער
 אין בלוט גײע אריעצוברײנגען כדי ברענםשעם ױניאן

 60 לאקאל האט *ושםיםונג די געקראגעז פארםײ. דער
 זײערע םח ברעגטשעם אזױנע צוױי ארגאניזירט גלײך

 פלאן דער ברוקלין. אין און בראנקם די אין מיטגלידער
 פאלײ אין ערפאל^ אלס ארויםגעװיזען גלײך זיד האט

 ברעגםשעס פרעסער דרעם 2 די האבען קאמפעין טישען
n אײז פיז משד אין ארבעם. גוטע םך א געטאן r ת  י

 זײ או אויסגעװאקםען, אזױ בראנקס די אין קלוב דער
 האבען צו צימערען קלוב גרעסערע נעםען געמחט האבען
םיםגלידער. די םאר פלאץ

 מח ױגיאז דער אין מעלה• א נאך האט קלוב דער י
 םרײד״ איז ארבעם װאם םיםגליד יעדעז אריינגעמען מען

 מעז קען אבער קלוב אין נים. אדער אים גלײכם סען צי
 מיםגלידער־ די םאקע. קלײבם םען און אױםקלײבעז

ױז  אח ד װײל אײנשםימיגע, םער א דעריבער שאםטז
ארבעם. בעסערע סאן קען און פרײװיליגע א

r ! מד׳ גרױסע א אױפגעםאז חאם 60 לאקאל
o יוג פילע װאם a r נאגטאן. סעגען
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 הלאופםאבמר וזיניפעגער
געוױנםמז גרױםע האנפז

הערבפט. םעם פון
אינםערנעשא־ אונזער פון לאקאלען װיניפעגער די

 ניט־גודם און דרעםמאכער קלאוקמאכער׳ די — ןןלנ
 ױם־טוב, א געפראוועט לעצטענס האבען — ארבעטער

 האבען און געװינםעז גרויםע פארצײכענט האבען זײ וױיל
 קלאוק־ דער געסט. אנגעלײגטע זײער זיך מיט געהאט

 אגרי־ גייעם א אונטערגעשריבען האט לאקאל רעמאכ
 לאגע די פארבעסערט װעלכער באלעבאטים, די מיט נטמע
 דער פוןי פאזיציע די פארשטארקט און ארבעטער די פון

 וױיס־פרעזידענט דער און אינדו־סטריע. דער אין ױגיאן
 נאגלער, איזידאר ברודער איגטערנעשאנאל. אונזער פון
 לאקאלען׳ מאנטדעאלער די פון מענעדזשער דער און

 ענטוזיאסיטישע אן אדרעסירט האבען שעהן, נערנארד
 אונ־ פון מיטגלידערשאפט גאנצער דער פון פארזאמלונג

לאקאלען• דרײ זערע
 טען22 דעם מיטװאך, פארגעקומען איז מיטינג דער

 ברודער װאם אויםנאמע ענטוזיאסטישע די אקטאבער.
 צוםרידענהײט טיפע די באוױיזם געקראגען׳ האט גאגלער

 םירערשאםט. דער צו פילט מיטגלידערשאפם אומער וואס
 ארגא־ האט ױניאן אונזער וואס קינדער־ארקעםטער׳ דער

 בא־ האט ױגיאן־מיטגלידער, םון קינדער די פון ניזירט
 און נומערען געלונגענע עטלעכע מיט׳ מיטינג דעם שייגט

 אונ־ אװענט. צום ױם־טוב׳דיגקײט און קאליר צוגעגעבען
 װי קיגדער־ארקעםטער, דעם מיט שטאלץ איז ױניאן זער

 קולטור־פארװײלערישער אלגעמיינער אונזער פון צווייג א
האט נאגלער ברודער טעטיגקײט. דערציערישער און

 איבערגע־ באזוך נאגלער׳ס ברודער האם טשעאן^בכלל
 מיטגלידערשאםם אונזער אױף איינדרוק םיםען א לאזט

 שי־ םאר פרעזידענם אוגזער באדאנקען װילען מיר און
 ברודער גאסט. אנגעלײגטען און גרויםען אזא אונז קען

 אױף און םאתאמלונג די אדרעםירט אויך האם שעהן
 דער בײ גאסט־רעדנער דער געווען ער איז צומארגענם
קאםיטעם. ארבעטער אידישען פון קאנםערענץ
קלאוק־באלעבאטים די מים אגרימענם דער

 באנײען צו געלונגען אונז איז דערמאנט, שוין װי
 קריגען און באלעבאםים קלאוק די מיט אגרימענט דעם
 אינזינען דארף מען םיטגלידער. די פאר געװינםען גײע

 בלוטיגער א אין פארװיקעלט איז קאנאדע אז האבען,
 פרױ רעגירונג קאנאדער די היטלעריזם. געגען מלזזמה

 עקא־ גאנצע די אויסרעגולירען און אנצושםעלען בירם
 מלזזמה. דער סון צילעז די דינען צו לאנד םון נאמיק

 םאר־ און געזעצען גייע ארויסגעגעבען װערעז אלעמאל
 צמי־ באציהונגען די שטארק גאווירקןןן וואם ארדענונגען.

 די אן רירען װאם און באלעבאטים און ארבעםער שען
 םון םונקציעס און פרינציפען םונדאםענםאלםטע סאמע
 סך א שאםט בכלל םלחמה־לאגע א ױניאניזם. םרייד

 סאר גרינג נישט איז אםט זייער און אומנארסאלקײםען
 האט מען װאס פאזיציעס די אנצוהאלטען ױניאן טרייד א

םרידען• פון יארעז די אין געוואונען
 קלאוק־ דער אז געדענקען, נאך םען דארף דערצו

 איז וױנפעג אין אינטיערנעשאנאל דער םמ לאקאל פאכער
 יאר. 5 ארום אינגאנצען עקזיסטירט ער ױנג, ױיער נאד

 באדינ־ גיגםטיגע דיער נים מיט מען האט אנגעהויבען
 שעפער. די אין ווײדזשעס קלײנע זײער מיט און גונגען

 א םעז קריגט אכט, אין אלץ דאם נעםט מען װען איז
 קלאוקםאכער די ױאם געווינםען די וועגען בילד קלאר

 מען און אינטערנעשאנאל דער דורך געקראגעז האבעז
 נײעם דעם סון באדײםונג םולע די באגרײםען דאד קעז

אונטערגעשריבען. איצט האבען מיר וואם אגרימענט,
תי אויף את אגרימענט דער n יעדעז צײט. nיא ד r 

^ יי האם ג ע די דומצוקוקען תןבט א יו ^  םון ם
 חעבעתנ־ וױיטעחײגע נויטיגע די iyrnp צו װײחשעס.

 םען1 דעם קראפט אין אריץ גײט אגוײמענט דער גען.
1942 nrflP. די *nyoyan פחזצענטיגע 10 א קוײגעז 

ײעמ אין העכעתנג  א אגעוקענט את עס 4שכיתו ז
̂ njtj*p 1םא װאך א דאלן^ 32 סת וױיחשעם אוו םקעיל

 nםא ײאך א nדאלא 22 און ׳onyoyn■ אץ אפערייםארם
 די דומקוקעז מען מל שא■ יעדען אין פיניש^ם.
n* יעדען םמ װיידזשעס m an אז וואו און *n^m n איז 

ל העכעתנג וראצענט ען2 וױ nw צו בארעכםיגם  מ
n* קתגען. עס ?ר » w n, ען וואס ^נ א  דעם צו נאענט פ

ץ מלעז ®מיל׳  ןדױפגעבחוכט באלד העכעמסנ njn ײו
די סקעיל• אױבעךאױםגעחנכענםעז דעם צו ײעיעז

 אגרי־ דער וואס צײט׳ דער פון משך אין זאלען אגדערע
 די סקעיל. צום װערען דערפירט קראפט, אין איז מענט

 שעה, 40 צו געווארען רעדוצירט איז ארבעטס־װאך
 אז מײנט, דאס שעה. 44 איצטיגע ביז די אנשםאט

 פערטעל א מיט אײנם געקראגען האבען ארבעםער די אויב
 װעלען ארבעט, װאך א שעה 44 די נאך אװערטײם פאר

 שעה. 40 נאך אװערטיים פאר געצאלט קריגען איצט זײ
 פון צייט אין וױיל געוױגם, גרויםער א אויך איז דאס

ארבעטער. יעדען פאר דאלאר פאר א נאך עס מײנט םעזאן
 באצי־ די װײטער נאך סטאביליזירט אגרימענט דער

 עם באלעבאטים. די און ױניאן דער צװישען הונגען
 מיט קראםט, א איז אינטערנעשאנאל די אז באװײזט,
 ברענגט דאם און זיך רעכענען באלעבאטים די װעלכער

מיטגלידערשאפט. דער פאר געװינסען
 לאגע. די אפ געהעריג װי שעצען קלאוקמאכער די
 פארגעקומען איז טען,3 דעם נאװעמבער אװענט, מאנטאג

 װאו לאקאל׳ קלאוקמאכער פו:ם מיטיגג אלגעמײנער אן
געװארען. גוטגעהײםען איעשםימיג איז אגרימענם דער

ליס ימיאן נוסע װערען פער ש;־ הילאוס פון * ארכעםע פלאר
בוש־ און עקזאמינערס דער אין רעקרוטעז נייע די

 האבעז וואס ארבעטעד פלאר די ,82 לאקאל ױניאן לערס
 ױױאן געק«־אגען צוריק דואכען עטלעכע מים ערשט

 פון ענטשיידוגג דער דורך פאך זײער פאר אנערקענונג
 אין איינגעלעבט שוין זיך האבען טשערמאן, אימפארשיל

לייט. ױניאז טיכםיגע גוטע, װערען און ארגאניזאציע דער
 לאקאל םון אפםיילונג דער פון מיטינג ערשטער דער

 נאװעמבער זעקםטען דעם געווארען אפגעהאלטען איז 82
 זיינעז װעטער׳ שלעכטען און רעגען דעם טראץ און

 ג.מיטיג צוט גצטומצז ארבעטער ארסל סווך איבעך
 באארד דזשאיגט קלאוק דער םון מענעדזשער גענעראל

 ישראל ברודער אנגעשלאםען, איז 82 לאקאל וועלכען אן
 דער אין רעקרוטען ױגגע די אדרעםירט האט םײנבערג,

 ױניאניזם טרײד איבער די צו גערעדט האט ער יװיאן.
 די ארבעטעו־. די פאר ױניאנם םח װיכםיגקײט די און

 אויסערגע־ םיט אויסגעהערט אים האבען מענשען ױנגע
 םיינ־ געשפאנטקײם. און אויםמערקזאמקײט וױינלעכער

 מענעדזשער לאקאל דעם געלויבט שטארק האט בערג
 מיליםאנטע זייז פאר בארענשטיץ טשארלס ברודער

 ער בתים. בעלי די מיט קאנפערענץ די בײ האלטונג
 נײע די אז זיכערקיים, די אויסגעדריקט אויך האט

 םון באשםייט וועלכע ױניאן דער אין רעקרוטען גרופע
 אקטױוער אן זיץ וועט מענשען איגטעליגענטע און ױנגע

לאקאל• םאי־׳ז הילף א און ױניאן דער אין כח
ץ, ברודער מעגעדזשער, דער שםי  ביים האם בא^

 מיט קאנםע^נצען די פון באריכט א אפגעגעבעז מיטינג
 ערקלערט אמ אגרימענט דעם געאיענם בתים, בעלי די

 האבען nמיטגלידע די װאס מכטען די און פונקם יעדען
 ביז אז באריכםעט, אױך האם ער אטײמענט. אונטערן
 ױניאן דער אן אנגעשלאסען שױן זיד האבעז דעמאלט

 ױניאז די מיטגלידער. אלם ארבעטער פלאר 150 ארום
 די וואו קעיסעס 37 צו אטענדעט איצט ביז שוין האט

עז ניט האבען ארבעטער םלאר  םון העכעתנג די געק^נ
 האבען זיי וואם שכיתת די אויף וואך א דאלאר צוױי

 וואו םאלעז און אגרימענם, אונםערן קריגען געדארםם
 םערציג די װי מער ארבעטען געמאכט זיי האט מען

 אווערטיים. םאר געצאלם אnעקםט אן װאך א שםונדען
סאר בעק־םעי איינגעמאנם םאלען די אין האם ױניאן די
, , ארבעםער. ךי

 סראגעז ®יל געשטעלט האבעז ארבעםער nםלא די
 njn אין באםײליגט זיך אויך און אגרימעגט וועגען

 דער סמ nמיטגלידע אלם אז פילען, אלע זיי דיםהוסיע.
jn וועלען אינטערנעשאנעל y n םאר־ איצם אינםעחנםען 

ם ^ג  די פמ אינטערעסען די מים צוגלייך וועחגן םי
םרייי• קלאוק איז פאכעז אנדערע םיז ארבעטער
 עקזאמינערם דער פח מיםינג אלגעגייינעם בײם

nגעו באשלאםעז איז ױגיאן rפינף דעם םײערען צו עז 
 טען18 דעם לאקאל םץ ױבילײ יאריגען צוואנציג און

 פינף סון קאמיםע א געװארעז עתוײלט איז עס אמ מאי׳
n און nמיטגלידע באאח• עקזעהוםיױ 't און חגנק Bײלעnס 

i^ y a n rio 'w די ny^B נױםיגע די מאכעז און 
 האס נאחגנשטײו פײערוגג. דער nw אראנדזשמענםם

 דעו• װעגעז מיםינג בײם באריכט א א«געגעבען אױך
 'רמ װעט ױױאז די אז ,on^pny און םעםיגקײט ימיאן
ע די אמאױזירעז צו קאמפעיז דעם זעצען ^ ע ב  פלאר אי

ח־ שעפער די אין nםעJמnא  ם«ו*ינג נעקםםען דעם ח
סעזאז•
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 שטי־ מיטגלידער אינטערנעשאנעל
 קאנװענ־ אפלײגען איבער םען

1944 איבער ביז שאז
 איבערן אינטערנעשאנעל דער פון מיטגלידער די
 געשטימט מאנאט דעם פון משך אין האבען לאנד, גאנצען
 עקזעקו־ גענעראל דער פון רעקאמענדאציע דער איבער

 קאנווענשאן אינטערנעשאנעל די אפצולײגען באארד טיװ
 דרוק צום גײען מיר װען .1944 מאי ביז יאר צוױי פאר
 אפים אין נאך זײנען ״גערעכטיגקײט״ נומער דעם מיט

 פון רעזולטאםען די װעגען באריכטען ארײנגעקומעז
 גאך זײנען רעזולטאםען די און לאקאלם טײל א בלויז

 וואם אבער לאקאלם די פון באוואוםט. ניט דעריבער
 רעקאמענ־ די איז באריכטען די צוגעשיקט שױן האבען
 געװארען גוטגעהײםען קאנװענשאן די אפצולײגען דאציע

מעדהײם. גרויסער דיער א מים
 דער איבער מיטגלידער די פון אפשטיטונג די

 גענומען איז קאנווענשאן די אפצולײגען רעקאמענדאציע
 פרעזידענט װי נאכדעם לאקאלס די אין געװארען
 צו צושריםם פאלגענדעז ארויםגעשיקט האם דובינסקי

 די ערקלערם ער וועלכעז איז לאנד איבערן לאקאלס אלע
 עקזע־ אלnגענע דער באוואױגעז האבען וואם אורזאכען

האנדלונג: די רעקאמענדירען צו קוטיװע
 וואם באארד. דזשאינט און ױניאנס לאקאל אלע י״צו

 לעידיס אינטערנעשאנעל דער אן אנגעשלאסען זײנען
 ױגיאן, וואידקערס גארםענט

:געגריסם זייט
 םילא־ אין מיםיגג יערלעכעז םערטעל איר ״בײ

 גענעראל די האם מאנאם, לעצטען פענםילוױיניע דעלםיע,
 בא־ צו םראגע די געהאט זיך םאר באארד עקזעקוםיװ

 וואלם וועלכע קאגװענשאן די רוםען וועגען טראכטען
.1942 מאי אין ווערען געהאלטען געדארפט רעגולער

 ארױם שמאמם װאם נויטםאל נאציאנאלען געווענלעכען
 לאגע בײםענדיגער שנעל זיד איז אונזיכערער דער םון
 עם באארד עקזעקוםיװ גענ^אל די האט וועלט, דער אין

 אינםערעםעז בעםםע די פאר און ראטזאם אלם באטראכם
 דעם ביז קאגװענשאז די אםצולייגען ױגיאן דער םון

 איז עם .1944 מאי אין דאטום, עגולערעזn נעקםטען
 עקזעקו־ גענעראל די אז געװארען, באשלאםען nוױיטע

w צו ווערען באםולמעכטיגט זאל באארד טױו in די 
 עם זאלען או&שטענדעז די אױב םריער קאנווענשאן

םאד^עז•
 דער איז קאנםםיטוציע אונזער מים אנקלאנג אין
 ynjmw םוץ גוטהײסונג דער אונטעתוארםעז באשלוס

מיטגלידער.
 איבעױ געארדע«*ט דעוימים דעריבער ווערם איר
 ביז קאנװענשאן די אפצולײגען באשלוס דעם צוגעבעז

^ אייערע צו ,1944 מאי » '&nyn וויםען אונז לאזען אץ 
 װעגען n 1941דעצעמבע שטעזnע דעם וױ nעטעBש גיט
םראגע• דער ny:in> צאל שטימעז דער

 וױמןונג קײן נים האם יןאנווענשאן די אפלײגען דאס
ע צוױי מגואמ־ע די אויף ^ ע  לאקאלע פאר װאלען י

 אין וועחגז געהאלטען מחען וועלבע אדמיגיםטראציעם
 אינםעײ אתזער מיט אנקלאנג אין .rtf 1942 פרילינג

קאנםטיםוציע. נעשאנאל
אײערער׳ ברידערליך

ד ו ׳ ד י ק ם נ י ב ו *^toppyo •מזימנסז, ד

 מיטגלידער ארבעטער, ניט־גודס
155 לאקאל פון

 155 לאקאל ױניאן nבעטעn» ניט־גודם די
 די אין מיטגלידער די םון םאתאמלונגעז תםם

:סלעצער אמ טעג פאלגענדע
n אלע y r^ » ’D ניױ די אין ארבעםען וואם 

 מיםינג nJמע.ממ א האבען װעלעז nעBשע יארקער
 א פינף דעצעמבער, םערםען דעם דאנערשטאג,

nyi«t ,אױדיםאריום׳ ױניאן קופזא־ אין סאדנאבט 
םע אמ סטױט אנטע עװענױ. װי

«^ אלע '&nyn אײעםעז װאם לאקאל סון 
 פאי■־ דך װעלעז nעBשע nוקלינעnב די אין

 פינף דעצעםבער, צוױיטען דעם דינםםאג, זאמלען
 לײםעאום, לעיבאו־ ברוקלין אין פארגאכם, זײגער א

ברוקלין• עווענױ, װילאובי 949
 װערעז פא^אנדעלט װעלען אגעזne וױפטיגע

 אויפמ־ זײנען nעTמיםגל אלע מיטינגען. די בײ
צײם. אק קומען צו םאדעו־ם

rs
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יוניאנס אונזעוע אין ®וזרימנמופשעזיסמ אמ נילחנגס
s מ ל»ק• פת םיטגלדער דרעסטאכעד׳ ױ צו חו־

 בילדוגגם די באנײען װיגםער םון אנקומען םים׳ן
 לאקאלם די און אינםערנעשאנעל אוגזער פון אפםיילונגען

 װע־ עם טעטיגקײםען. פארװיילונגם און בילדונג זייער
 ארגאניזירט ווערען עם לעקציעם׳ אראנזשירם װידער רען

 עס געגענשטאנדען, פארשידענע שטודירען צו קלאסען
 םארוױילונגען, און קאנצערםען איעגעארדענם ווערען

 טעטיג־ פזן ליםט א דא גיבען מיר איבונגען. און שפילען
םאנאט. דעם פון משך אין קײטען

 שפאצירען שבת און צענםערס בילדונגס די
דעפארםמענם עדױקיישאנעל פון

 עדױקיישאנעל דעם םון צענםערם בילדונגס די
 דער אונטער אינטערנעשאנעל דער םון דעפארטמענם

 זיך עפעגען קאהען, מ. םאניא שוועםםער םון דירעקציע
 םובים. ימים די איבער אפשטעל קורצען א נאך וױדער

 די פאר םארוױילונג און בילדונג םארבינדען צענםערם די
 :שפילען אלערליי איבונגען, גימנאםטישע םיטגלידער.

גג באל, בעסקעט  שװימען׳ טאנצען׳ בעדמינםאן, פאנג, וי
 דיםקוסיעס און געשםרעכען לעקציעס, מיט צוזאםען גײען

 טעטיג־ אלע די םעמעם. אנדערע און םראגעז סאג איבער
 קאמפעםענטע םעהיגע׳ םמ אנגעםירם װערען קײטען
לערער•
געגענ־ אלע אין זיך געפינען צענםערם בילדונג די

 יעדער וואוינען. מיםגלידער אונזערע וואו שםאם םץ דען
 גאעגט איז וואס צענםער אז אנשליםען זיד קען אײנער

:סלעצער פאלגענדע אין זיך געםינען זיי היים. זײן םון
 אוו סקול האי סענםראל אין — םאנהעםען אין

 אכטע און זיבעטע צווישען םטריט םע24 םרײדס, נידעל
 און זעקם צװישען דאנערשטאג יעדען אםען עווענױם•

אװענד. צען
ץ___ האי־ רתװעלט טמנאדאר אין — נקםבר^ די א

 אםען עווענױם. װאשינגםאן און ראוד פארדהאם םקול״
 צען נאך האלב ביז זיבען נאך האלב םון סרײטאג יעדען

אװענד.
 םאונדײ־ העקשייר דער אין — הארלעם איסט אין •

 יעדען אםען עווענױ. םינםטע און סםריט םע104 שאן״
צען. נאד האלב בח זיבען נאך האלב פון אװענד דינםםאג
— סענםער, לעיבאר אין — הארלעם וועםט אין

 פון דאנערשטאג יעדען אפען סטריט. םע125 װעםט 312
. אווענד. אין צען גאך האלב ביז זיבען נאד האלב

ױ איסט אין  דזשעםערסאז םהאמאם אין — יארק נ
 יעדען עווענױ׳ דוםאנט און פענםילװײניע האי־סקול,

צען. נאד האלב ביז זיבען נאך האלב פון אװענד דיגסטאג
האי־ ױםרעכט נױ אין — בענסאנהױרםט אין

 יעדען עװענױ. זעכצענטע און םטריט םע79 סקול.
 האלב ביז זיבען נאך האלב םון אווענד דאגערשםאג

HP • מז
 םענםראל ברוקלין אין — זױליאםסבודג אין

 םון דאנערשטאג יעדען עװענױ״ פאנהעםעז 16 מלעס׳
אווענד. צען גאך האלב ביז זיבען נאך האלב

שבת־שפאצירען די
 באקענען צו אדגאניזירט ווערעז שבת־שפאצירעז די

 דער אין פלעצער אינםערעסאנםע די מיט םיטגלידער די
 באזוכם ווערען עם װאוינען. זײ װעלכער אין שסאט

 און גאלערעען קוגםט פלמער, היםטארישע םוזעאומס,
 מאנאט דעם דורך ®לעצער. אינםערעםאנםע אנדערע

:באזוכען פאלגענדע אײגגעארדענט װערעז דעצעםבער
 נאכ&יסאג אזײגער צודײ םען,6 דעם דעצעםבער

 פארק סענטראל אויף פלאנעםארױם דעם םיר באזובעז
 סאבװײ עװענױ אכטע געםט סםריט. םע81 און װעסם

 םיר םםײשאן. םטריט עט81 וצ לאקאל״) י•ס «סי.(
געביידע. דער אין ייד טרעםעז

 די גאזוכען מיר װעלען טען13 דעם דעצעמבער
 בראדוױי אמ סטרים םע166 אויף םאסײעסי״ ״זזיםפאניק

 געגענ־ היםםארישע און ארבעטעז קונםס די זען צד
 רעױבליקעז• שיאניש־אםעריקאנישע די פון שטאנחנו

 םט. םע167 צו סאבװײ עװענױ זיבעטע בראדוז׳ײ נעםם
םתעאום. פון לאבי אין זיד םרעפען מיר סמײשאן.

 די באזוכען םיר װעלעז םען20 דעם דעצעמבער
 םםבעות די זען צו םאסײעםי״, נומיסמאטיק ״אמעייקעז

 דער איז אדרעם דער צײטען. אלע און לעגדער אלזנ פיו
ר מ עלגי  געזעלשאםט״ שפאױשער דער פון דער וױ ז

בראז־ודײ. און סםרים םע166
 ״םוזעאום דעם םיר באזוכען םען27 דעם דעצעמבולזי

 אינםע־ אן עװעגװ. םינפםע 630 אין ארט״ קאםםום אװ
 דער אין קאליר אח חחײו פת אױםשםעלונג רעםאנםע

 דער נעבען זיד םר׳עפעז נױר קאסםיומען. םון קתםם
*j f״״i אדץ טסס^ *זדישעץ ע yooi .ססריםען

 ביים מיםגלידער די םון באשלום דעם לויט
 םען16 דעם געווארען אפגעהאלםען איז וואם מיטינג,

 םון מיטגלידער די םאר דױם די וועט אקטאבער,
 םקעיל מיניםום זייער וואם פאכען די אין 22 לאקאל

 װערען געהעכערם מער, אדער וואך א דאלאר 25 איז
 איין שליםען םאכען די ײאך. אויפ׳ז םענט צען מיט

 מאשין םפעשעל אפערייטארס, מאכער, סעמפעל די
 אין מיטגלידער די פאר דױס די דרעיפערס• און הענם

 דאלאר, 25 םון וױעיגער איז מינימום דער וואו פאכען
 און םינקערם עקזאמינערם, קליגערס, םינישעדם, װי

געווען. וױ בלייבען וועט מיידלאד םלאר
 איינשםימיג באשלאםען אויך האט מיםינג דער

 די העלפען צו פאנד פערמאנענםען א איינצושטעלען
 םענט פינף םון בײשםייערונג א דורך ארבעםסלאזע

מיטגליד. יעדעז םון
 אפע־ די דעריבער װעלען רולם נייע די אוגטער

 העגם מאשין םפעשעל מאכער, סעםפעל רייטארם,
 און דױם װאד א םענט 45 צאלען דרעיפערם, און

 — צוזאמען םאנד, ארבעםםלאזען םאר׳ן סענם םינף
 אנדערע אלע פון ארבעטער די ױאך. א םענט םוםציג
וואך א םענם 35 זעלביגע די צאלען װעלען םאכען

m קלאות r ח7 ראס»ר
 מיט סעזאן בילדונג ערעפענט

קאנצעדט פױיען א
 ערעםעגם 117 לאקאל ױניאן אפערײטארם קלאוק די

 דעמםבער קאנצערט׳ םרײען א מיט םעזאן בילדונגס דעם
 האל, װעבםםער אין בײטאג, אזײגער אײנס םען13 דעם

 װעלען ■ראגראם אק עװעניו. פערמע אמ םםריט עלםטע
 מלאר־ סידאר זינגער באמאוםטער דער באםײליגען זיך
 *1אײ ארקעםםער. םימםאני אינםעתעשאנעל דער אח םקי

לאקאל. םון םיטגלידער פאר םריי איז םריט
 עדױקיישאנעל דער ®ון טשערמאן םײנבערג, מארים

 דעם װעם לאקאל דער אז אנאנםירם, לאקאל פון קאמיטע
 פאר־ אין לעקציעם און פארומם אפעז די םאחעצען סעזאן

 עמליש, אין קלאםעז די און שטאט םון געגענדעז שידענע
 אר־ ארגאניזירםער דער םון געשיבםע ױגיאניזם, םרײד

געגענשםאנדען. אנדערע אח באוועגוגג בעםער

 קלאסען 22 לאקאל דרעסמאכער
שױהופען

 פון דירעקטאר עדױקײשאנעל װישעגגראד, מארטאן
 דעם אין קלאםען די אז מעלדעט, 22 לאקאל דרעסמאכער

 אקטאבער. טען27 דעם געווארען ערעםענם זיינעז לאקאל
 געװארען צוגעגעבען איז סםעף לערער וױכםיגען דעם צו

 סים׳ן םאר־בונדען געװעז איז ױעלכער העריס, דעניעל דר.
 אוגיװעחיםעם. ליהאי זדן פםיכאלאגיע םון דעפארםמענט

זעקם געבען צו געװארען אגגאזשירם איז הערים דר.

 אדער םאנד, ארבעםטלאזען פאר׳ן םענם םינף און
וואך. א םענט םערציג צוזאמען

אפ־ מיםגלידער די םאר מעגלעד מאכען צו כדי
 לויט לאקאל צום דױס אין שולדען זייערע צאלען צו
 באארד עקזעקוםיװ די האט צאלונגען, םריעח־יגע די

 זאל דױס פאר צאלונגעז העכערע די אז באשלאםען,
.1942 יאנואר׳ ערשםען דעם קראםט אין ארײן

אמע־ לאקאל דער װעט יאנואר ערשטען דעם ביז
ר לױט דיום מען  וואך, א םענט 35 סח ראטע אלםער ת
 װען סאי און שולדען די באצאלט איעער ווען םאי
 װעם דאםום׳ דעם נאד ם^אוים. אין דױם צאלט ער

 ער ױען אפילו דױס העכערע די צאלען דארםעז יעדער
דױם. םריערדיגע םאר שולדעז די באצאלט
 אוםן דעם אױף האט באאח־ עקזעקוטיװ די

 ערשםענס, םעגלעכקײט״ א מיטגלידער די געגעבען
 פאר נדעגוטשטײ װערען און שולדען די אפצוצאלען

 םאר• אין צאלעז צו צדוײטענם און דױם קלענערע די
 n אײף װילעז זײ וױ דױם װאכען אזויפיל םאר אוים

 װאך. א םענט דרײםיג און םינף םון ראםעו םריערדיגע
 דער מיט באנוצען ײד זיכער ױעלען םיםגלידער די

געלעגענהיײו.

 אמעט דער נאך גלײך אװענד םיטװאך יעדען לעקציעס
 פוך ״•םיכאלאגי טעםע: דער אויף אםים. יוניאן אין

םרידעז״. און קריג
 אין טאנגעל אויס אז אייך, באריכטעט װישענגראד

 אנגענוםען ניט איצם םטודעגטען נײע קיין װערען פלאץ
 איליקאנםען פון נעםען די קונסם. אין קורםען די אויף

 װעלען זײ און ליסם װארם א אויף םארשריבען ווערען
 לױס׳ן פלאץ זײן װעם עם וױ שנעל אזױ װערען גערוםען
נעקסט.

 פדעסער דרעס פון קלאסען און לעקציעס
60 לאקאל

 אן אן םירם 60 לאקאל יוניאן םרעםערם דרעם די
 םיםגלידער די םאר םעטיגקײט בילדוגגס עגערגישע

 פון דירעקםאר עדיוקיישאנעל םון דירעקציע דער אונטער
דעגיז• לעאן לאקאל׳
 וזערען ספיקינג פ/דליק און ענגליש אין קלאםעז די

 אײגגזד זײנעז גרווען דראמאטישע צװײ באזוכט. גוט
 לײסו^ דער אונטער אידיש אין אײנע געװאחױ׳ ארדענם

®r .און לאקאל ®ח מיטגליד א איז װעלכער שנײער ה. י 
 לײטונג דער אוגטער ענגליש אין גרופע דראמאטישע איין
דירעקטאו*. עדױקיישאנעל םח

 סעדיע א אייגגעארדענם אױך האט לאקאל דער
 אה באװאפגונג .מלחםח, :םעמע דער אױף לעקציעם

 געגעמן װערעז לעקציעם די פראבלעמען״. מלחמה נאד
 פאנםאג יעדען טארםאק, .9 לעקםאר כאװאוסטען דעם םון

 גום װערען און לאקאל םח אוידיטאוייום אין אווענד
באזוכם.

 אינטערנעשאנעל דער פון גרופען סולטור
קאנצערט האל קארנעגי צום זיך גױיטען

גרײ■ איגםערנעשאנעל דער פון גת«עז קולטור די
 היל׳ קארנעגי אין קאנצערם הויפם זײער ונו זיך טען
 רער םעברואר. טען21 דעם װערען געגעבען װעם ױאם

 םים ערמואררעי זײן ערטבאו־ײכ פיל האט כאר הויפם
י װאם לידער, גױע די צווישען קאםפאזיציעס. נייע  ת

 ,ם׳לױפען ליד •אזגער׳ם איז אײן שםודירם כאר אידישער
ם׳יאגעז״.
 דאגערשםאג יעדען צװאםען זיך קוםט כאר דער

 106 .עידזשסט לעיבאו• אין זיבען גאך האלב אװענד
 עלקאמען.װ זײנען םיםגלידער נײע סטרים. םע39 װעסם

 נים מוזען כאו» אידישען דעם אז אן זיד שליםען װאם די
כאר. אלגעפײנעם דעם אין אויד זיד אנשליםען
 אױמצרםרזג אויך זיך גרימז כאר אלגעסײגער דער

 ױז צחײ דעם האל םאון אק קאנצערם א אין טען
 w7V4+ Dsm זיד וחגלען וועלכע די מאי• גוזאטױגססען

י איז באםײליגען זיך קענעז נאד װעלען כאו־. אז םען  י
קאנצערםעז. צוױי


