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ד פון ו , ד י ק ם נ י ב ו פרעזידענט ד
דערמאנען, אייך איד ײיל -1942 יאר נײעם פון אנקומעז צום אייד באגריסענדיג

 נאצי־ די וואס פלאמעז, מלחמה די װען ציים א אין יאר נייע דאס באגעגענען כיר אז
 אונזער אויך דערגרייכט שױן האם אנגעצונדען, האבען אנגרייפער פאשיסםישע

 בא־ מיט־גירגער און ארבעםער ױנגע אונזערע םון בלום דאס אמעריקןי. — לאנד
 שיפען אונזערע אינזלען. פיליפינען די און האוואי פון פעלדער גרינע די פארבם

 די אין שיפען אונםערוואםער שונא׳ם דעם דורך פארזונקען ווערען מאטראזען און
 און ברעגען אוטערע ארוט לויערען אערײפער די פון עראפלאגט ים. פת מד״ופ׳ען

 קעפ די אויף דינאמיט »ון פייער מיט האגלען װעלעז זײ װען נישט װײס קײנער
םיר. אונזער בײ שטײם מלחמה די באפעלקערונג. אומבאוואפענםער דער פמ

 עם וואם באװאוסם גוט איז אײך !אינטערנעשאנאל דער םון מיםגלידער
 אויםגעפאכםעז איצם װערם עם װאם געראנגל בלוטיגען דעם אין קאן אין שםײם
 קאן אין שקלאפערײ. אזץ םרײהײם םמ כחות די צוויישען וועלם גאנצער דער איבער
 שטײגער. לעבענס דעפאקראםישער דער מענשהײט, דער פון פרייהיים די שםײם

 םױזענםער פון משד אין ערװארבען האם מענשהײם די וואס ציװיליזאציע גאנצע די
 װערם אלץ דאם קרבנות. אומגעהײערע אמ קאמף אנגעשטרענגםןןן דורך יארען
 געלעבט איז עם װען האבען וואם בעםטיעם בלוםיגםםע די פון אנגעגריפען איצס
 דעריבער באגריםען. לאע שוין עם האבען מיםגלידער אונזערע ערד. דער אױף

 װא־ אין רעגירונג אונזער םמ פאליםים די געשםיצט כחות אלע מים מיר. האבען
 געבען םאר און באװאפענונג נאציאנאלעד פאר רוזװעלם פרעזידענם פון און שיגגםאן

 דאמיניאנם אירע און ענגלאנד פמ מאםעז העלדישע די צו הילף גיעגלעכע יעדע
 און מום װאונדערבארען אזא מים זיך האבען װאם פעלקער אנדעדע אלע צו און

 האר־ היםלער די װען אנגרײפער. נאצי־פאשיםםישע די געגענגעשטעלם העראאיזם
 גע״ האבען זײ וואם אפמאד פרידענם דעם טראץ תםלאנד אנגעגריפען האבען דעם
 שפאז יעדען פארטײדיגם מוםיג אזױ האט ארמײ רויםע די און זיה צװישעז האם
 פארבאנד. סאװעטעז פארז הילף די געשםיצם הארצען גאנצען מיםן גדר האבעז ערד,
 הונ־ מיט קרבנות די און קעמפער די געשטיצם און געלט געזאמעלט האבען מיר

 פון געשטראײט האם הילף ברידערלעכע פרייװיליגע דאלאר. םױזענםעד דערםער
לאנד. רײד אמ גרױם אונזער פון װינקעל יעדען אין שעםער די

 אייגען אונזער װעז מאמענט, איצםיגעז דעם אין גענוג ניט אבער איז אלץ דאם
 אלם מלחמזז. דער אין אקםײו זיד באטײליגם און געװארעז אנגעגריפעז איז לאנד

פאראנטװארם־ זײער וױיסעז וואם מענשען פראגרעסיװע אלס בירגער, אלם ארבעםער׳

 גרעסטע די ברענגען מוז אונז פון אייגער יעדער מער. פיל טאן מיר מוזען לעכקײט׳
בארבאריזם. און שקלאפעריי געגען קאמף טיטאנישען דעם אין קרבנות

אונ־ פארטיידיגען לעבענס דיערע מיט װעלען מיםגלידער אונזערע פון פילע
 זיך װעלען אונז פון טױזענטער שלאכטפעלדער. די אויף פרייהייט און לאגד זער
 האנט, אין געװער מיט און, קעמםער די פון רייען די אן אנשליסען שמחה מיט

 ליײ הארדעם. פאשיםטישע די געגען פרייהייט םון פאן די םארטיידיגען די וועלען
 אויםן מלוומד, דער אין דירעקם באטייליגען זיך אוגז פון אלע ניט קענען אבער דער

 דורך חלק זײן בייםראגען װעט און «ח אבער אונז פץ איינער יעדער שלאכםםעלד.
 געווער נויטיגע די מיט קעמםער אונזערע באזארגען צו געלם׳ ארבעם. אח געלם

 הינםער זיג פארן נױםיג איז וואם אלץ מים העלפען צו — ארבעם מאטעריאלען, און
 ארגאגיזירטערהייד, געבען מיםגלידער אונזערע דארםען הילף די אם ליניעם. די

 פלאנמעסיג. ווערען געטאן זאל ארבעט די אום יוניאן אונזער דודך
 באארד עקזעקוםױו גענעראל אונזער !אינםערנעשאנאל דער םון מיםגלידער ,

 װעם אונז םון יעדער אז מיםגלידער, אונזערע םון גאמען אין םארםליכטעט זיך האט
 אדער דץ םוץ וואכען צוױי וױיניגםםענם אנטרעםען זאל וואס באנדם דעפענם קויםען

 צוואנ־ און םינף ארום םון הלוואה א רעגירונג דער געבען וועט דאם געהאלם. איר
 איין מיט קענען וועלכע די אז געמאכם, װערען אראנדזשמענטם דאלאר. םיליאן ציג
 דורך װעכענטלעד אויםצאלען קענען זאלען געלט, םומע אזא אםשפארען ניט מאל

 אם־ אינטערנעשאנאל, אונזער םמ מיטגליד יעדער אז זיכער, בין איך ױניאן. זײער
T פים וועט זײז׳ ניט זאל עם ראסע אדער אפשםאם װעלכען פון געזען n t נאכ־ 
 ליב האבען אלע םיר אמעריקאנער. אלע דינען מיר םארםליבטונג אונזער קומען

 קינדער םענשען אלע אז פראקלאמירם געבורט איר בײ האט װעלכעם לאנד״ דאס
 נאכקו־ געלעגענהייטעז• און רעכם גלייכע האבען מוזען און גלייד געבױרען זײנען

 אגדערע םאר ביישפיל אלם דינען מיר וועלען לאנד, צום םליכט אונזער מענדיג
 פאנאנדערגעװאר־ די אױף קעמםער די ערמוםיגען װעלען אדן בידגער אדן ארבעםער

 אין םםעםעם געםרוירענע די ביז פיליפינען טראפישע די םון שלאכםפעלדער, פעגע
וועלם. םרייער א םאר לעבענם דיערע מקריב זיינען וועלכע רוסלאנד.
 םיט זיך אנצושטרענגען טאן נדר א אונז פון יעדער זאל ,1942 יאר, גייעם צום

 םרייער א םאר קאמף גרויםען דעם אין העלפען צו כזזות די איבער און כוזות אלע
 בלוטיגע די געגען םארזיכערט אייביג אויף מענשהייט, גליקלעכער א פאר וועלם,

םארגאנגענהייט• דער פון קאשמארען

ר 8 ע ט ש נו נ או  צום ױאונש בעםםער אונזער װ
ם □ צו ײןן ף נ ס  מלחמה די אז איז, יאר נײעם י

 לאנד אונזער םאר זיגרײך זאל
גיכער. װאס ענדיגען זיך פארבינדעםע אונזערע פאר און

 צחאמען וועט לאנד אונזער אז נים, צוױיפלען מיר
 גרוי־ דעם אין זיגען לענדער פארביגדעםע אונזערע םים
 םיםעל די און כוחות די האבען םיר װעלם־קאסף• סען
ױז, איז װאונש אתזער געװינען. צו קאמף דעם  ער אז ^
 קענעז זאל עם אז אח גיבער װאס װערען געװאמען זאל

 און לעבענם מענשליכע מער װאם װערען געשיארם
גוםס. און האב מזננשליכע

 )t r® שױן םלוזמה דער אין מיר זײנעז פאקםיש
 גע־ צײם קוורצע א בלויז זימען מיר צײט. לענמדער

ען מנ  און װעלט־ח־אמא גרױםער דער סון צוקוקער וױ ״
ז מ  האנד־ אונזער אין אלרײטנ זײן צו באםים ייד מ

ײ געפילעז אונזערע און סימפאסיען אונזערע הגם לוגג,  ד
י געיחװ אז אגפאנג פון מן י  לענ־ די פון וײם דער *1י

 האט 09 היםלמרץ. געגען געקעסםם האבען װאס
 און םיטפאםיעם ארגזעדע און עדױערסג גים לאנג *מר

ען ל  םהא־ אין ריסחײקעזא אנגעפאנגען זיד האמוז מיי
 געװארעז םיר זײנען צוקוקער ילעגעגײפי אנשםאם
 צו *לז געםאן האבען םיר עד■פיסהעלמ

o n 290 םיט אויםער ן«׳ר9היטל 79191 קאםף*

 ענדליך אז געםילם, האבען מיר און מאםריאל. שעז
 געצװאונגען דץ וועלען מיר װען צײם, די קומען װעט

שריט. לעצטען דעם אויך מאכען צו
זאד, שרעקליכע אזא געװען נים וואלט סלחמה װען

 פאר־ אמ םארניכטוגג אומגליק, פיל אזוי ברײנגט וואם
 איצטיגער דער אין אז געזאגט, מיר װאלםען ױיסםונג.

 עם אויב נעמען• «ו אגםייל פריוױליגיע א איז םלחמה
 ײערען אנגערופען קען װאם אזוינם, עטװאם פאראן איז

 גע- װערם װאם איצטיגע, די דאם איז מלחמה הײליגע א
 גרעםםע די םון איינע איז עם היםלער׳ן. געגען םירם

 געשיכםע. מענשלעכער דער אק מלחמות באםרײאונג
םארויםצוזאגען שװער מאמענט דעם אין איז עס

m m  e a s t s  m i M t  t m m M t t u  m m t t  m m  -—  ■- ^ ^ ^  עס אדגז. םמר אנגעמען רועם מלדזמה די פארנמןן רועלכע1
 די איבערראשוגגען. מיט פול איז װאס מלחמה, א איז

 זיך םאר ן9האב םיר אז את, םײגונג אנגענוטענע ר9ם
 םען אז סער9ב אח 09 איז מלחםה דגדע9לאגג־דוי א

 זײנען עם .שאצצןאונמער נים שוגא פח כותות די זאל
 קו־ צו זיך װעלען םיר אז ן,9םײנונג סאראז אױך אבעו־

 םולשטענ־ א םים ז9באגרים 7929? ניײיאר 791290
ע9סײ 7אי זיג ן91די  ר9י פמ ל29 7זיגרײכע D9i 7י

 אימפאכער. אץ איז ■רם דעם 7אי וזשבון עד1 םדחםה.
 אתיסשטעלעז T919P 12ריםלא איז 12נגלא9 ,9ריק9אם

סוססלעי חיטלער, וױ סאלדאטען, פיל אזוי מאל צודיי
m ^̂  - --------    . _ ״ e s a  i s s e m  m t t w m m m t m  ■ m s t און א2כי IIP «7929991 י0י 790 79ײ 7או יאפאן. 7אי

 און אמעריקע וואס םאלדאטען, צאל די וועט זײא,2אי
 זעקם דץ ,7ארויסשטעלע קענען ער1לענ אליאירטע אירע
 ארויםשםעלעז. קעבען אקם־לענדער י1 ױי םיל אזוי מאל

 פראדוצירען קענען 1רוסלאנ און ד2גלא2ע אמעריקע,
 װי אמוניציע, און 7װאפע פיל אזױ סאל צוױי וױ מער

 צאל 191 װעגעז ט191אםגע 7שוי און ,1ע12אקם*לע זײ
 בויט אלימ אמעריקע בויען. קענען זײ וואם שיםען

 הונחץ־ם 25 1איבע און שיפעז חײיסיג וױ מער טrא
 איצם האלם פראדוקציע איר און חודש. א עראפלאנען

 א פאראן 1יבע191 איז עס טאג. םון וואקסען אין
 ג2לא וועם מלוזמה י1 אז עכענען,1 צו גרוגד גוטער

 זײנע מיט 7היםלער׳ 7פי מפלה זײ אז 7אי דױערעז יט2
 נייעם צום ש2וואי זער2או ט.2אהע2 ץ2א1 את שותפים

 האט ׳1מלחמה־יא 1לעצטע 191 7זיי זאל 19 אז יאר,
 .7919װ צו כט9קל1וױ1םא ז9שאנם 9יט2 19די 19יב191
 1919י ז9ײ 190911 אד1 7919ײ ם9וו 02שא 7זײ אמ
 זיג 09i 7J? 19 װאם אלץ סים 79לם9ה ם9ײ אומ םמ
 הילף 9סט9ב י1 אמ .19ל9שנ אמ 1919זיכ 7מאכע צו

 קױ״ איז ,79991 *ו ז9נג9אנשטר זיך חא־ף ר919י װאם
מפס.9סם 029091 אץ 012כא 029091790

 מ־א• .1ל9ג קאסם 9יצי2אםו ,1ל92 ז9קאסם 79װאם
 תןל אי.91 19« נאד 79שיפ און 1ל91 79קאסם ז91ילא

לז״,91 דאס 79שאפ 7לפע9ה ז2או 7םי 1919'
.000900 029091 איז 012בא 029091 קױסס



2 ט י י ז
ר ע ט ע ב ר  םע־ אמעריקען דער םזן םירער די א
ט ײ מ ג ײי  איז םארזאמעלם לעיבאר, אװ דעױישאן אי

שטאר־ א געמאכט האבען וואשינגםאן, 1
 אר־ אמעריקאנער דער אין אייניגקיים פאר אפיל קען

באוועגוגג. בעטער
 םעדע־ אמעריקען די װאם דעקלאראציע דער אין

 דארף עם וואם ארויםגעגעבען האם לעיבאר אװ ריישאן
 אונזער פון מאםענט קריטישען איצטיגען דעם אין זיין

 ארגאניזירטער אמעריקאנער דער םון פאליטיק די לאנד
 דאם געזאגט אנדערעם צוױשען װערט ארבעםערהאפט,

:פאלגענדע
זיי־ מיר און הארצען םיפען םון באדויערען ״מיר

 קאמף׳ שעדליכען דעם איבער באזארגט שטארק נען
 באװע־ ארבעטער אמעריקאנער דער אין הערשט וואס
 באםראכםען מיר יאר. עטליכע לעצטע די פאר גונג,

 טא־ קאנפליקטען ױריםדיקציע די און קאמף דער אם אז
 פון מאמענט אזא אין אונז בײ פלאץ קײן האבען ניט רען

 גאנ־ דער פאר און אמעריקע פאר שטעהם װאם געפאר
 פאר אנבאט אונזער דעריבער באנײען מיר װעלט. צער

 גע־ א פאר און באװעגונג ארבעטער דער אין אײניגקייט
 געגען לאנד אונזער פון פארטײדיגונג מײנשאפטליכער

 רוף אונזער אז האפען, מיר געםאר. טויטליכער דער
אומזיםט״. זיין ניט װעם

אמע־ דער פון האםנונג די אז װינשען, װילען מיר
 װע־ םארװירקליכט זאל לעיבאר אװ םעדערײשאן ריקען

 אײניג־ נויטיג מאל אלע איז עם אויב װארים רען.
 איצ־ דעם אין זי איז באװעגונג ארבעטער דער אין קײט

 װי נויטיג דרינגענדער נאך מאמענט ערנםטעז טיגען
מאל. אלע

אין שםאלטונג די אז זאגען, קען מען אויב און

 אויך האט נאר וױרקונג, שעדלענע א בלויז ניט געהאט
 אר־ דינען שטרייט דעם דאנק א וױיל נוצען, געבראכט
 וואם ארבעטער, מאסע גרויסע א געװארען גאניזירם

 אבער מען קעז ארגאניזירם, געײעז נים פריהער דעען
 שא־ װי זאד אנדער קיץ מאמענט טיגעזrא דעם אין
שפאלטונג. דער אין זעד׳ז ביט ארבעטער די םאר דען

 האט אמעריקע איז באוועגונג ױניאן םרייד די
 גרוי־ אזא געהאט נים געשיבטע איר אין מאל קײן נאד
 אמעריקען די אז רעכענט, מען מיםגלידער. צאל םע

 א. אי. סי. דער מיט צוזאמען לעיבאר אוו םעדעדי״שאן
 אםת, מיטגלידער. מיליאז צען איגער איצט האבעז

 אלע םון םינםטעל א װי ודייניגער אלץ נאד איז דאס
 םרא־ די אבער םארמאגט, אמעריקע וואס לױן־ארבעםער,

 מען וואס ארבעםער. צאל די זײן קען עם גרױם וױ גע
 יעדער קאמפליצירטע. א זייער איז ארגאניזירען, קען

 אומ־ איצםיגע די אונםער אז וױים, םירער טרייד־ױניאן
 ע ל א ארגאגיזירען צו םעגליד ניט עם איז שםענדען

 ניט וױיס םירער םדייד־ױניאז קיק אבער לוין־ארבעםער,
 אתאניזירט קענען ניט־ארגאניזירטע די שון וױפיל

 נאך האבען םירער ױניאן אמעריקאנער מערערע װערען.
 די סון סך א אז געגלױבט. צוריק יאר עטליכע מיט

 געווארען, ארגאניזירט לעצטענס זײנעז וואם ארבעטער,
ווערען. ארגאניזירט גים קענען

 אר־ מיליאן צען איז זייז, נימ זאל זאך די ױי אבער
 וואלםען זיי און ארמיי ריזיגע א ארבעטער גאניזירטע

 האבעז און מאכט גרעםערע פיל א זיד מיט פארשםעלעז
 םאר־ זימ זאלעז די װעז איינםלום, גרעםערעז םיל א

אײגיגם.
 םארשידענע בײ האט װאם רוזוועלם, ■רעזידעגט
 די סזן םרײנד א איז ער אז געװיזען, געלעגענהײטען

 שאםען צו פארזוכעז מעדערע געמאכט האט ארבעטער׳
 יוניאן םרײד געשפאלםענער דער איז םאראײניגוגג א

 דער אין שפאלםונג די באםראכם האט ער באװעגונג.
 םאר בלױז נים מװעגונג ױניאן טרײד אמעריקאנער

 אויך נאר ארבעטער, די םון אינםערעםעז די פאר שעיליד
 פרעזידעגם לאנד. גאנצען םון אינםערעםען די פאר

 פאראײניג x זעהן וועלען באזונדערס וואלם רוזוועלם
 קריטײ איצםיגעז רעם אין באװעגתג יתיאן םדײד טע

 אלע ױען םאלק, דעםאמעריקאנער פח טאמענם שעז
 אין און שונא• געגען םאראײניגם זיין דארםען כוחות

 רײען ארבעטער די אין אײניגקײט די איז •רם דעם
 שמי־ װאם ארבעםער׳ די זילנען עם אלץ• וױ נױכםיגער

שונא. געגען קעמםען צו וואםען די דען
up אײגענע ױיערע פאר גופא, ארבעטער די טאר 

 אינטערעסען אלגעטײגע די אויסער קלאםעןיאיגטערעםען.
 פאראײ־ זײן צו װיכטיג באזמדערם איצם איז לאנד פון

 אר־ םון שונאים די פאר עס איז צײט מלחסזז אץ ניגם.
 ירבעמער־ ורנציפיתװד לײכטזװ־ pyarm גאגמירסעד

ציי״ םרירלייכע אין וױ קאנגרעס, וױן געזעמז ®ײגדלימ

גערעכטיגקײט ■►(
 פאטריא־ א םון צודעק דעם אובםער עס טוען זיי טען.

מאנטעל. םישען
 געזעץ־ ארבעםער־םיינדליכער דער אז האפען, םיר
 אנגענומען איז וואם סמיטה, קאנגרעסמאן פון פראיעקט
 רעפרעזעג־ אין האיאריטעט גרויסער אזא מיט געווארען
 קאנגרעם־ געזעץ. קײן ווערען ניט וועט הויז, טאנטען

 טראדיציעם די נאך לעבען עם וועמען אין םמיםה, מאן
 וועט סאוטה, טרייבערישער שקלאפען אמאליגער דער פון

 זעהן צו פארגעניגען דאם דערלעמון ניט האפענטליך
 עם פארװירקליכט. פלענער פײנדליכע ארבעטער זײנע

 געזעץ־ דער װאס אינסםאנצען צוױי פאיאן נאך ױינען
 א װערען קען ער איידער דורכגעהן, דארף פראיעקט

 און םעגאט םון װערען אנגענומען דארף ער געזעץ.
 פרעזי־ פון אונטערשריפט די קריגען נאכדעם דארף
 אים וועט םענאט דער אז אוים, ניט זעהט עם דענט.

 פרעזידענם דער אז ניט, זיך גלויבט עס און אננעמען
 גאנץ א דאך איז עם אבער אונטערשרייבען. אים װעט

 ארבע־ דראסטישער אזא װאם פאקט, אלארמירענדער
 קאנגרעסמאן םון װי געזעץ־פראיעקט פײנדליכער טער

 רעפ־ אין מאיאריטעט גרױסע אזא קריגען זאל סמיםה
 אנצוהערע־ שטארקער א איז דאס רעזענטאנטען־הויז.

 פאראײניגען דארפען זיי אז ארבעטער, די פאר ניש
 אטאקעם די אפשלאגען קעגען צו כדי רייען, דיערע׳

פײנד. זייערע פון
 םײגדליכער ארבעטער דער אז קלאר, זיין דארף עס

 אנ־ איז וואס סמיטה, קאנגרעסמאן םון פראיעקט געזעץ
 ניט איז הויז רעפרעזענטאנטען פון געווארען גענומען

 גע־ אנטי־יוניאן אן :אר געזעץ׳ אנטי־סטרייק אן בלויז
יעץ.

 געזעץ אנטי־םטרייק אן בלויז געווען וואלט עם װען
 די אז דערמיס, פארענטפערען עט געקענט טען אלטוו

 דא־ באוואםנונגס־אינדוםטריען די אין םטרייקם מערערע
 די און קאנגתםלייט די אויםגערודערם שטארק בען

 וואם געזעץ, א אייגצופירעז באשלאםען דעריבער האבען
 םטרייק־ דאם באשרענקען מאס געױיםער א ביז זאל

 אבער ױירקליכקייט דער אין ארבעטער. די םון רעכט
 גע־ אנטי־ױניאן אן געזעץ־םראיעקט סמיטה דער איז

ט זוכם ער זעץ.  םון רעכט דאם באשרענקען צו בלױז ני
 אר־ ארגאגיזירטער םון פיינד די ױניאגס. ארבעטער די

 געלעגענהייט, דער מיט באנוצם איינסאד זיך האבען בעט
 האט םאלק אמעריקזעער םון קריתעז ברײטע אין וואם
 אםטע צו די מיט אוצוםרידענהייט אן דערוועקט זיד

 הא־ די און אינדוםטריעז, באוואםנונגם די אין םטרייקם
 באוועגונג םײנדליכע אלגע&יינע אן אױםגעהויבען בעז

ארבעם. ארגאניזירטער געגען
 דע־ מוז באוועגונג ױניאן T-no אמעריקאנער די
«ים העלפען צו ערשטענס םאראייניגם, איצם זײז ריבער

יוד:= מזוגז!

ר ע ד
(«אבעל)1

 ערי דעי אױך» זיך חאט אדלער אן
 אראסגעלאזעז, סעלז חױכען פץ

דערחערמ חאט אץ
 סארקלערט, *װינמוערןןן קלײנע *װײ םױגעלןןף ױי

:גראזען די אץ כוימער די פץ ש^טען גרינעם אץ
םרײ איז אים !אדלןןר דער איז גליקליד ״װי —

װעלט! די
 לאזעז׳ זיד ער ק*ו אחץ װיל ער װאוחץ

 — געשטעלט ניט נאד םוס ?יץ קימער װאו
זיטען, רוחיג ןןר קאן דארט

 , כליצעז^ די זיד יאגען עס וױ טוזען אץ
 םרײ און סראנק דאד קאן ער

 — שװןןבעז ים׳ען און אפגרוגטען אויף
 I דערכײ גן>ר וױטער א ניט גיט אדלער־חארץ זיץ
 לעכען, אונזןןר אױסזןןן אים מוז נישםיג װי

װי און נ«רלש װי
װ ני יא ײא* — פױנעימה קלײנע —  מליץ י

גיט קאנען זײ — באסערקט, שטיל ןןדלער דןןר
r, kikMAii ^  kLkite kk tekkkk k̂kk tekk kuBkau מן is את עם שװןןר װי  חױכען״ א םןןלז א אױף זי

ו סקן קןןן חיםןןל דןןס אז םילןןן און י דערגרײכעדי. ו

 וועל• אין לאגד םין יגונגTםארטי די כוחות פאראייגיגטע
 און ראלע, װיכטיגםטע די שפילען ארבעטער די כער

 זײ־ אח ױניאנס די פון אינטערעםען די צוליב צװײםענם,
 געגען ווערעז םארטיידיגם דארםען וואם רעכטען, ערע

ארבעט. ארגאגיזירטער פון םיינד די
 העכםם איצטיגער דער אז האםען, זיך וױלט עם

 דעד םמ םירער די אויף װירקען װעם מאמענט ערנםטער
 אנ־ זאלעז זיי אז באוועגונג, ױניאן טרייד אמעריקאנער

 םאראייניגםע א שאפען צו קענעז זיי וואם אלץ װענדען
באוועגונג. ארבעטער

 ציי- גוטער א אלם באגריםען מיר קענען פארלויפיג
 םץ את ל• איר פ• א• דער פון פארטרעטער די וואם כען,
 הארמאניע פולער אין ארױס טרעטען א. אי. סי. דער
 אר־ און ארבעטס־געבער די פון קאנפערענץ דער אויף

 פאררוםעז האט רוזװעלט פרעזידענט וואס בעטם־נעמער,
װאשינגטאן. אין

ר א ע ט ו ש ג אונ  דעם פון םטאטיסםיק די לויט װ
ט א ט ש נ ע א ט ן  אינםםי־ העמילםאן אלעקסאנדער ג

בא־ אקםאבער אין זײנען טוט * "
אמערי־ אין געװארען שעפטיגט

 דאם לויךםארדינער. טויזענד 508 און מיליאן 49 קע
 דעמ־ אין װי מער, טויזענד 831 מיליאן 3 מיט איז

 יאר פראםפעריטי העכםטען דעם םון ׳מאנאם זעלביגען
 אין אז באטראכט, אין נעמען אבער דארף מען .1929

 באםעלקערוע די איז 1942 ביז 1929 פון יאר 12 די
 אופן אזא אויף זיינען עס און געװאקסען אמעריקע אין

 דע־ און ארבעטער מיליאן עםליכע היפשע צוגעקומען
 בא־ א געווען אלץ אקטאבער אין נאך זיינען ריבער

 דעם פיז ציפער די לויט ארנצטסלאזצ■ צאל דייטצנדע
געװען נאד אקטאבער אין דיגען איגםטיטוט דערמאנמען

עדן אז מיט ארבעטםלאזע, טויזענד 629 און מיליאן 3
 אק• חודש דעם אין װי וױיניגער מיליאן האלב א און 4

 מי־ 8 געווען דעמאלט איז צאל די .1940 םון טאבער
סויזענד. 36 און ליאן

 לוין• באשעפטיגטע צאל די אז אנבעמען, דארף מען
 באדײ־ חדשים לעצםע צוױי די אין זיך האט פארדינער

 צאל די אז רעכענען, קען מען און םארגרעםערט טענד
 ארום איצט איז לאנד םון םארדינער לוין באשעפטיגטע

 ״םעי־ די לויט געמאכט װערט חשבון דער מיליאן. 50
 איצט דעריבער מוז ארבעטםלאזע םון צאל די ראלס״.

 אונזער איז איז דאם מיליאן. דרײ וױ מער ניט דין
 עקזיםםירם עם וועלכער אין םיסטעם, װירטשאפטליכער

 גרוי־ קײן ניט ארבעםםלאזע. םון רעזערװ א שטענדיג
 גע־ דינען ארבעטםלאזע טיליאן צוױי איבער צאל. סע

.1929 אין אםילו װען
די־ וואם ארבעטםלאזע, די אז זיך, םארשםײט עם

 זזדײ וזאס סרייםם, קליינער א עם איז פאראן, נאך נען
 װירטשאםםלעכער אונזער אין איז ארבעטםלאזע מיליאן

 געהס װאם דעם, בײ צאל. גרויסע קיין ניט סיםטעם
 גרױ־ א ארבעםםלאזער אײן אויך איז ארבעט אהן ארום

 ארמטס* אן אז צוגעבען, דאך מח מען אבער צאל. סע
 די־ עם װען ארבעט, קריגען צו שאנםען מער האט לאזער

 ארבעםס־ מיליאן 3 םאראז לאנד גאנצען איבער׳ן נען
מיליאן• צען םאראז דינען עם ווען איידער לאזע,

ת קלאוקם צו שײכות א אױך דאס האם נאר  י
? דרעםעם צו

ו שייכות. גרױםע א האבען עם דארף אייגענטליך  ת
 פאר* און ארבעטען מעגשעז ווען אז מזדיב, איז שכל

 קלײדער׳ אױף נאכםראגע גרעסערע א זייז דארף דינען
 האמז מיר אבער םרױען־קלייחגר. פאר באזונדערם

 זדע־ את קלאוקם וועגען םאראויםצחאגעז עםוואס מורא
 ‘ריזי גרױםע א םאראן מאל אלע איז עם וױיל םעם,
 טאג* געוױינליכע די טרעסען. ניט זאל הען אז קע.

ט זײן צו שײגט לאגיק טעגליכע  פיר צוגעואסט גום ני
 פלוג אין איז עס אינדוםםריע. דרעם איץ קלאוק דער
א םאריגער דער װאם פאר שכל קייז געװען ניט  מז
דרעםעם. אח קלאוקם בײ גוםער קײן געווען ניט איז

י דארף שבל, פשוט׳ן געוויײנלימ דעם לױט  מ
 דיעי דיז דרעסעס אמ קלאוקם פמ סעזאז אנקומענדיגער

ז נעםט מען װעז נאד׳ בפרט גוםער, א י  מםראפס׳ י
 אױס* וױעיג עולם דער חאם םעזאז פאריגעז אין אז

ד איז (דעריבער דרעםעם אח קלאוקם אויף געגעבעז  ג
מניג האבעז אשט דארף ער אח ארבעם) וױיניג ווען Mkkkkte kM tekkkk tekM mLmbקױפען. צו װאס םים געלד

זי״ *י באמערקם, שױן וױ מורא חאבען םיר אבער
 באגר בעסער זיך דעריבער ווןלען מיר נביאוו^ גען

 2נײ אנקומענדיגעז דעם םים אז װאמש, א מים געממ
 «ײי פאר ארמם־סעזאן גוםער א קז׳מען אױד זאל ^

יוניאן. גרױםער אמזער פון מיםגלידער

4 1942 י»נו»ר,

ן ו '©,צי' ®ו צ צ
גע־ איז דאם מלחמה. דער אין זייבען יר

 צום באגריסונג גוטע קייז נים װים
 םירט וועלט די אבער יאר. נײעם

 מיר װאונשען. גוטע דורך נים זיך
געוואונשען, גיט זיד זיכער האבען

מלחמה. דער אין זיין זאלען מיר אז
 בלייבען געוואלט בעםער האבען מיר

 דעם אין העלפער םרייגיביגע און העלםער װירקזאמע
 באזיגען זאלען גערעכטע די אז קאמף, װעלט גרעםטען

 צו אונז פון אפגעהאנגען ניט איז עם אבער רשעים. די
 גרױםער איצטיגער דער אין גורל אונזער באשטימען

 דער אויף געבראכט האט היטלער וואם קאטאםטראפע,
 געלע־ מערערע בײ האט רוזװעלט פרעזידענט וועלם.

 היםלער׳ן פון אפ העעט עם אז באמערקט, גענהײטען
 זי ווען און מלחמה. דער אין דק װעט אמעריקע אויב
 גע־ איז עם פאםירם. אייד עם האט אזוי און זײן. װעם
 םאר איז עם אז יאפאן, געזאגט האם װאס היטלער, װען
 עם וױיל אמעריקע. אויף אנגריף אן מאכען צו צײט איר
 געבען קענעז איר וועט ער װען צײם, די געקומעז איז
אמעריקע. מיט קאמף איר אין הילף פולע די

 גלוי־ טעות, דעם געמאכט נעמלעד האט היטלער
 זיינע אין װי גום אזוי שוין איז מאםקװע אז בענדיג,

 דין יאפאן געבען קענען דעריבער וועט ער און העגם
 בא־ צוועק דעם םאר קענען װעם ער וױיל הילף, םולע

 םאנ־ זיעע םון ארמײ זיין פון טייל גרעסטען דעם פרייעז
 האט ארמײ רוימע די רוסלאנד■ איז עראפלאנען אוז ?צז

 עטלעבע םיט חשביז• זיין איז שםריי א געמאכט
 איר געםאכט האם יאפאן איידער םריער, םעג

 האט הארבאר, פוירל אױף איבערםאל םאררעטערישען
 ערםאלגרײכע גרויםע איר אנגעםאנגען ארמיי רויטע די

 מאסקװער דעם אויף ארמייען היטלער׳ם געגעז אםענםױוע
םראנט.

 אין און םעות היםלער׳ם אין גיט דא גײט עם נאר
 כא־ םײער דערםאר ביידע וועלען זיי םעות. יאםאנ׳ם
 וױבטיגםטער דער איצם איז וואם פאקט. דער צאלען.

 אין — מלחמה דער אין דמען מיר אז איז, אונז, סאר
 םוזען מיר אז אח מלחםה וועלט גרעםטער גאנצער דער

געווינען. צו איר אנשטרענגונגען אלע מאכען
 זײער זײן דארפען װעלען אנשטרעעונגען די און
 מלחםה. לאגגע א און םלחמה שװערע א איז עם גרויםע.

 װעלען אלע ניט געלם• סך א און בלוט םך א קאםם זי
 געבען מחעז וועלען אלע אבער בלוט״ זײער געבען מחען
 עם זאגם מען וױ םאן, וױי צום גיז געבעז געלט. ױיער

שפראז־. אםעריקאנדי־ דער אין

 איז אוגטערנעםונג ביליגע קײן ניט איז מלחמה אז
 מאל אלע האט םלחמה אויב נאר זאך. אלטע־באקאגטע אן

םייערער. םך א נאד איצם עס איז טייער׳ געקאסם
 געוועז זײבען לאנד אונזער «ח הוצאות מלחמה די

 אין אםשיעל געװען נאך זײנען םיר איידער גרויס, גאנץ
 אן געטראגען בלויז חאבען הוצאות די מלחםה. דער

 םארםײדיגונגס אונזער געװען איז עם גאמעז• אנדער
 װי חוצאו^ מלחמח פשוט עם איז איצט םראגראם.

 חוצאות םלחמח די םון חשבון דער װעט אוים זעט עס
 כמעט איז דאם דאלאר. ביליאן 150 ארום באםרעםען

 פדן הכבםה נאציאנאלע גאנצע די װי םיל אזױ מאל ןװוײ
.1940 יאר אין פאלק אמעריקאנער דעם

 אויף אויםגעגעבען רעגירונג די האם איצט ביז
 א דאלאר ביליאן אנדערםהאלבען ערך אז באוואפנונג

 דער איז ארײנםריט אפיציעלעז אונזער מיט חודש•
 און גרעםער םך א געווארעז הוצאות די זײגען מלחמה

 יאר קוטעגדען דעם אין וועלען זײ אז דעבענט, מעז
 אח חודש א דאלאר ביליאן 4 פון םומע די דערגרײכען

חודש. א דאלאר ביליאן 5 ביז 1943 יאד איו
 פיל אזוי נעמען רעגירונג די װעט װאנעז םון נאר

 ומגמרען וחנט זי קלאר: איז ענםםער דער געלם?
 עס הלװאות. נײע מאכען דערצו אח שםײערען די

 אמ באנדם דעפענם «ער םארקױפען וועם זי אז דדיסט,
באנדס. אנדעדע
 זײנען באנדם רעגיתנגס די צו שייד אמ װאס גו״

 קוײ זײ קעז עם װער איס־ועםםמעגם, גוטער גאנץ א זײ
 יעדער כמעט אז אזױ, אײנגעםײלם זײנען זײ און פזנז•
 18 פאר גאנד א קויפען שױן ק«ן םען קױפען. זײ קעז

 3 צו גאענם ןאײ ראגממ עס און סענט. 75 און דאלאר
דער אין ױי זיכערער איז קעוץ דער און פראצענם

 זאל מען אויג ווארים אינװעםטמענט. אנדער בעםטער
 אמע־ אן אז צושטאנד, אזא צו קוםעז קעז עם אז רעכענען,
 װעם זיכער׳ זייז ניט זאל באנד רעגירוגגס ריקאנער
 דעםענס אויב און זיכער. זיץ גים זאך קײן דעמאלט

 העכערע מען וועט קויפען״ װעלען מען דארף באנדם
 נים. וױל מען אדער װיל מען צי צאלען מוזען שטייערען

 קריגען מוז רעגירונג די אז איז, שורה אונםערשטע די
 זי און מלחמה די םירען צו נויטיג איז וואם געלט, דאם
 מורא װאס ניםא איז דעם װעגען קריגען, אויד עם װעט

 בײ אז האבען, מורא יא אבער דארף «ען האבען... צו
 דארפען װעט רעגירונג די וואס סומען. ריזיגע אזעלכע

 אז אומגאנג, אין זיין געלט פיל אזוי וועט אויסגעבען,
 ווערט דער ווען און פאלען. װעם געלט פזן װערט דער
 עם און סחורות פון װערם דער שטייגם פאלט, געלט םון

אינסלאציע. הײסם וואס זאך, באקאנטע אלטע די קומם
 וועגעז געזעץ א אמעמען װעט קאגגרעס דער אמת,
 זי־ אזוי זיין ניט וױיט קען מען אכער פרייזעז׳ רעגולירען

 כח, גרויםען אזא האבען וועט געזעץ דער אויב כער,
 פון פרייזען די אפהאלטען קענען װירקלעד זאל ער אז

 קויםען זײ װילען געלט האבען מעבשען װען שטייגען.
 םאו־גרע־ עם ווען און חשק, האבען זיי װעלכע צו זאכען-
 דיערע שטייגען זאכען, אויף נאכפראגע די זיך םערם

 צוליב אםען, טאן נים עס קענעז די אויב און פרײזען.
אומגעזעצלעך• געהיים אין די שטײגען געזעץ, דעם

 װעם זי וואם דעם. דורך אז האםט, רעגירונג די
 דער װאם דעם, דורך איז יילרלושס די לדעזסגדלדאפ

 מענ־ װעלזן באנדם, דעםעגם קויםען װעט עולם גרױסער
 אויף אויםצוגעבען געלט םוײיע םך קיין האבען גים שען

 זיך מחען ורעלעז די קויםען. װילען די וואס זאכען,
 וױלען. די װי וױיניגער םך א קויםען אץ באשרעגקעו

 שםיי־ ניט וועם זאבען אויף נאכםראגע די אז הײםם, עס
 די זײ אױף שםייגען ניט אויך וועלען מםילא און גען

 די װערען אויסגעמידען דערמיט וועם עם און פרײזעז
 גוטע די אז װינשען, לאמיר אינםלאציע. םיז געפאר

 ײע־ םארװירקלעכט זאלען ונגTרעג דער םון האפנונגעז
יעז•

**
 געםאר דער וועגען אז ווערען. דערמאנם דארף עם

 עטלעכע היפשע אוגז ביי שוין מען רעדט איגפלאציע פון
א יאר  עם אז זיכער, געװען דינעז עקאנאםיםםעז סן־ .
 האט רוזוועלם ירעזידענט ווען אינםלאציע, קומען וועט
 דאלאר םון גאלד־װערט דעם פארקלענעדם 1933 אין
£ אויף הונדערם פון  םארגלײך אין אז הייסט, עס 9

 דאלאר איצםיגער דער האט םריער פון דאלאר דעם מיט
גאלד. את םענם 59 םח װערם דעם בלױז

 װעלען זכרמ שלעכטעז קײן ניט האבען װאם די
 װאל־ פרעזידענטען דעם אין אז דערמאנען, אפשד זיך

 געלם״ *געזונםע פון םראגע די איז 1936 יאר םץ קאמף
 רע־ דער םון םירער די געוואדען. דעבאטירט הײס גאנץ

 אםערי־ דעם באצייבענט האמז פארטיי פובליקאנער
 זײן םארקלענערט האם רחוועלם וואם דאלאר, קאנער

 ממילא אמ דאלאר אױפגעבלאזענעם אן םאר גאלד־־וחגרט״
 לעבענס־ אז געווען, איז באוױת זײער קראנקען. א םאר

 נאך װעלען זיי אז און פרײז אין געשטיגען איז מיטלען
שטייגען. סער

 געווארען כאלד טאקע איז לעבענם־מיםעל אמת.
 פרא־ דער אין ניט וױים דאך אבער פריער, וױ טייערער
 םארקלענערם דאלאר אין איז גאלד מאם די וױ פארציע

 װע־ געשטריטען זיך האבען עקאנאמיסםען די געװארען.
 זײ• לעבענס־םיםעל אויף קאםםען די הײד װי דעם גען
 עס אז געזאגם, האבען זיי םץ מאגכע געשםיגען, נען
 אנ• די בעת פראצענט 16 אדער 15 אױף געשטיגען איז

 מער געשטיגען איז עס אז פאחיכערם, האבען דערע
 דא• םמ איגהאלם גאלד דער בעת פראצענם. 20 אויף וױ

 עם נאר פראצענט. 41 אויף ן9ײאר9ג ז9שניט9ג איז לאר
 וואם ן.9קאנאםיםט9 םץ ז9מײנוגג ז9ײ9ג אױך ז9זײנ
 װאם ׳ל9נם־מיט9ב9ל אױף ■רײזזװ די אז זאגט,9ג ן9חאב
 טאן צו האט9ג ניט ן9גאנג אין האבען ן,9שטיג9ג ז9זײנ
 ן9נלאז9אויפג ז9װאי9ג איז דאלאר ר9י וואס ם,9ד מיט
י גאלד. ר9װײנײ זיך אין האט און  ז,9וױז9אנג חאבזמ י
 האם דאלאר ר9ריקאג9אמ ר9י װעז ׳1920 יאד אין אז

 ז9פרײז די זיעןמ זיך׳ אין גאלד גט9ם 100 האם9ג גאד
 געװען סחורות אנדערע אלע און ל9גס־מים9ב9ל אױף

חעכער. םך א

זײט----------------------------- )► 3
 ר9ריקאנ9אמ ם9י זאל ן9מ ן9ײ דץ׳ וואלט ײאם

 גאלד דין ן9מאכ הײםט ם9 ן,9אויםבלאז ר9מ נאד דאלאר
 ן9האב זאל ר9 אז צאגען, לאמיר ר׳9נ9קל נאד אינהאלט

 אויף ן9פרייז די ן9ײעל גאלי׳ נט9ם 25 בלויז זיך אין
 פרא־ ר9לב9ח9י אין םאן הויב א זיך ל9נם־מיט9ב9ל

 דאך זיך זיי ן9ל9ײ װיםיל אויף ניט׳ אויב און ? פארציע
 אםם גאנץ מאלט9ד איז 9פדאג 9דאזיג די — ן?9הויב

.9באט9י ר9י אין ן9יואר9ג לם9שם9ארויםג
 ר9ביליג רם9וו לם9ג װען אז אויס, טראגט שכל דער

 ר.9ר9טײ ן9ר9ײ סחורות רע9אבד און ל9נס־מים9ב9ל מוז
 מוז ן9« אז ן,9דרינג צו לײכט אויך איז רפון9ד און

 ן9האב מוז ז9מ לאנד. אין לם9ג מער ן9האב דעמאלט
 םחורות, די פאר ר9מ צאלען דארף מען וױיל לט9ג ר9מ

 פריער שוין איז עס װי צושטאנד, אזא קויפם. ן9מ וואם
 לט9ג דאס ',9׳״איגםלאצי ן9מ רוםט ז׳9וואר9ג רקט9באמ
 9ם»ק ם9 האט ך9אױםערל ן.9בלאז9אויפג איז לאנד פון
 ר,9פרי װי דאלאר׳ א עם רופם ז9מ גרוים׳ 9לביג9ז די

פוםט. טייל ן9סם9גר צוט oy איז ניג9איגײ אבער
 שוין זיך 9איגפלאצי די דאך האט אזוי׳ אויב גאר

 איז דאלאר םון רם9גאלדײו ר9י װי גלייד ז9הויב9אנג
? ז9װאר9ג רם9נ9פארקל

נט־99ג דעם אויף ן9קאנאמיםט9 טייל איין ן9האב
 וױיל ,9אינםלאצי ן9אנרום נים ן9מ קען דאס אז רט,9פ

 פאר־ גים 9אינםלאצי 9אמת׳ איז כקייט9װירקל י9י אין
 דאלאר ר9ד וואס גאלד׳ פון אינהאלט ם9י מיט ן9בונד
 םא־ ן9זיינ ס9 אז ן,9װיז9אנג ן9ד׳אב זיי זיך. אין האט
 9י9אנד די .9איבםלאצי םון ס9םארמ 9נ9םארשיד ראן
 ן9רט9נ9פארקל ם9י דארף ן9מ אז זאגט,9ג ן9האב ר9אב

 ן9נאמ ם9י מים ן9אנרום יא דאלאר פון רט9גאלד־וי
 םאר,9ג י9י פאר שטייט 9ריק9אמ אז און 9אינםלאצי

ט9וו ם9 אז און ן9ר9ײ ר909גר ט9וי 9אינםלאצי די אז
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ר.9ני9ל 9איש9אייראם די אין מלחמה ר9י גאד
*•*

 וואס ן,9קאנאמיםט9 ר9ריקאנ9אמ די פון ר9איינ
 ר9גרוים א סאר ן9שראק9ג שםארק מאלט9י זיד האט

 דװין9 באוואוסםזץ־ ר9ד איז 9ריק9אמ אין 9אינםלאצי
ר.9ר9מ9ק ר9װאלט

 ר9גרוים א פון םאר9ג די ן9ז9ג האט ר9ר9מ9ק
 גײ9ר ר9י םוץ ם9בודזש ז9גרויס ם9י איו 9אינפלאצי

 די אין אמ פיצים,9ד ז9גרוים אזא האם װאס רונג,
גירונג9ר י9ד םמ חובות 9נז־9וואקם

זאגם,9ג ר9י9מ9ק האם גש,9מ ר9פוײוואם א וחמ
 ד9נדל9 י9 מוז איז׳ ט9בוחש זיץ ױי ר9ם אוים גיט

 י9י םים ם9 איז רש9אני גאנץ ר9אב ז,9באנקראםיר
 זי אײן. מם9נ זי וױ ר,9מ אױם גיט זי ומנז גירונג,9ר

 חובות׳ 9איי בםדר רם9ם9סארגר גאר ניט׳ באנקראטירט
ן•9פיציט9ד די ז9ק9י צו כדי

 איז דאם ? רשייד9אונט דער זיד «ם9נ וואנעז פון
 מאבט די האט לאנד א םון גירונג9י די װאם רםאר׳9י

 פח לט9ג דאס ן9מאכ ן9ק זי לאנד. םון לם9ג ם9י י9איב
 ז9מאכ ם9 ז9ק זי נויטיג ם9 האט זי ז9וי י,9ביליג לאנד
 9אל ז9?9אפמ זי ן9ק ציים י9קורצ א אין אז ביליג, אזוי
 9דײטש די מאכט.9ג ר9םרי האם זי וואם חוגות, 9איי

 מלחמזז לט9ײ ר9דשט9 י9י נאד האט למשל, גירוע׳9י
 ן9אמאליג ם9ד םאר אז גיליג׳ אזוי לם9ג איר מאכט9ג

 פא־ ביליאנןמ ז9קראג9ג ז9« האט מארק גאלד ן9דײטש
 9אל ז9װאר9ג װישם9אפג זיעמ רםים9ד מארק. ■יר

ג9ר ר9דײטש ר9י םון חובות נ  האט זי לאנד. אין ^ו
 פאפײ 9רטלאז9וו די מיט ו9דיםאר9קר 9איר צאלט9ג
 • אז הייםם, 09 דרוקם.9ג האט זי וואם ן,9מארק 9נ9ר
 19צאל נים קזװ זי אז ן,9ר9רקל9 ניט דארף גירונג9ר א

 באנ־ ן9ר9רקל9 זיד און לאנד איז זיד בײ חובות 9איו*
 רם9הונד חובות 9איו־ ז9צאל נדיג9שט קמ זי קראט.
 ז9מ9וי ׳9איי חובות לי9ב די אז אמת, איז ם9 נט.9םראצ

 וואם לם,9ג דאס דױיל גארנישט, כממט ז9קריג צאלם׳ זי
 איז דאס אבער ׳רט9װ נישט גאר ט9כ« איז זיי צאלם זי

 גײ9ר די אז איז, יקר9 ר9י •9םראג 9י9אנד אן שױן
 דארף ר9דעריב באנקראט. ז9ר9דקל9 ניט זיד דארף רונג
 לאזט גירונג9ר די ז9ײ :טוואם9 נאד ז9ר9וו רקט9באמ
 ביליג די םון קריגם און ן9דרוק־םאשינ 9איי ק9אוי

 בלױז נים זי פראםיטירם חובות, 9איר ז9באצאל צו לט9ג
 װאס לאנד׳ אין 9י9אנד 9אל די אייד נאר רםמ,9ד

חובות. צאלזמ ז9דארם
 גום זײן 9אינפלאצי דאך דארף אזױ, אױב אר1

 הא־ װאס קבצנים. די יאד ם9 ז9זײנ ? קבצנים די םאר
 די ר,9פארמ די דאך 09 ז9זײנ חובו̂ו זיד אויף ז9ב

 ס9דזש9מארטג 9ר9זײ מיט ר9נםימ9הױז*אײג 9קלײנ
 אק ז9טונק9אײנג ז9זײנ װאם ר,9נדל9ה 9קלימ די אמ

גזװוען זײ פאר דאד מאלט 9איגפלאני גרויםע א חובוו^
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םאר־ די אויף יאפאגעזער די פון
 םוף א ענדליך האם שטאםען אייניגשע
 און געשפרעכעז אלע צו געפאכט

 םון םראגע דער אין װאקלענישען
לאגד. דעם פון אויםערן־פאליטיק

 געװען לאנד דאס איז נעכטן נאך
 ״אינטערװענשײ און ״אײסאליישאגיסטען״ אויף צעריסען

 םאר־ אויגענכליק אײן אין זי איז היינם — אגיםםען״
 יאפא־ די צו ענטפער מעכםיקען א אין געווארען אייניקט

״אקם״. גאגצער דער און נער
 פאראן ױינען עס אז גערעכענט, האבען אנפאלער די

 אױסשפילען קאנען װעלען זיי אז און אמעריקעם, צוױי
 אמע־ פונ׳ם טייל אײן צווײםער, דער קעגען אמעריקע איץ

 א געהאט האבען די צװייםען. דעם קעגען םאלק ריקאנער
 יאפאגער דער מיט פנים אל פנים טעות! ביטערען

 אמעריקאנער דאם האם מפלות ערשטע די מים אגרעםיע,
 די אײניגקײם. זײן פארפעסטיקש און דערפילט פאלק

 וואם אמעריקע. אלייז זיד אנםקעגען האבען אגרעםארס
זיג. צום און קאסף צום װילעז מיט פול איז

— אומדערװארטעט געװען איז אנפאל יאפאנ׳ם
 האבען וועלכע אויך־מיר־פאליםיקער, יעגע פאר גאר אבער
 הערען. אויערען־צו קײן זען, צו אויגען קײן געהאם נישט

 קריג. אין ווערען ארייגגעצויגען געמוזט האט אמעריקע
 מען אז גלויבען, געקאנט האבען מענשען נאאױוע נאר

 דער אונטער װעלם־שטורעם דעם איבערווארטען דעט
 גצ־ זיד האט אגרצסאר־באנהנ די גײטראליטצט. פוץ שיץ

 די איבערצוםיילען און באהערשען צו ציל א שטעלם
 א נאר געווען איז םראבעל״ ״אייראפעאישער וועלם.

 דער אין ענג איז היטלערן װעלם־מלחמה. א צו פארשפיל
 װעלט־הער־ צו שטרעבם ער אײראפע. פארשקלאםטער

 דערפילען גייענדיק דינער. דינע פאר און זיד פאר שאפט
 צו־ געמוזם באדינגונגע! אלע ביי ער האם פלעגער זיעע

 וועלכע שםאטען, םאראיעיגםע די מים זיד נויםשםויסעז
 אומ־ די סאי אומאפהעמיקײם, אײגענע די סאי באשיצען

 העמיסםער אמעריקאנער גאנצער דער םון אפהענגיקײט
 דערי־ מלוכות. דח־ם־אמעריקאנער די םמ םרייהײם די און

 היםלער׳ס אלע צו הילף אמעריקאנער די איז םאקע בער
 געװען — ראםעךםארבאנד כינע, ענגלאנד, צו — געגנער

 אױך האט דעריבער און װיםװמנדיגקײם. פאליםישס א
 אױף מיליארדען צענדליגער אויםגעבען געםחם אםעריקע

 זי װאס דעחיף׳ געקוקט נישט קריג״ צום צוגרײטוגגען
 יאפאן ווען שלום. דעם אײנהיטעז געװאלט שםארק האט
 דאס האט שטאםען פאראייניגםע די אױף אנגעפאלען איז

 יאםאן, קעגען נאר נישט קריג א באדײם שוין גלײכצײטיג
 אדן דײםשלאנד — פארםנערם אירע קעגען אויך נאר

איםאליע.
 געראנגעל דער איז קריג, אין איז אמעריקע זינם

 איז לענדער נײםראלע קיץ אלװעלטלפכפר. אן באםת
 װעלם גאגצער דער איבער געבליבעז. נים װי כמעם שוק
 מיליטע־ א — באריקאדע א געװארען דורכגעצויגען את

 אידעאלאגישזי. אן און פאראלישע א יאליםישע, א רישע,
אגרע־ די זיך געםינען באריקאדע דער פון זײם איין אױף

גארװי פ. פון

 נאציזם, םאשיזם״ כחות: דריי פון אליאנם די סארם,
 סון זײם אנדער דער אויף סופער־םיליטאריזם. יאפאנער

 פאר קעמפעז וועלכע פעלקער, זיינען באריקאדע דער
 װילען װעלכע אומאפהענגיגקײם, און פרייהײט זייער

 פריד־ און רעכט אינטערנאציאנאלע אייגשםעלען צוריק
 — פאליםיש פעלקער. צוױשען צוזאמענארבעט לעכע

 קאמף א עס איז—אױםנאמען װעגען ריידען נישט לאמיר
 קײן אויםגלייך, קיק פאשיזם. און דפמאקראםיע 1צװישע

 װעט און מוז מלחמה די זיין. נישט דא קאן קאמפראמיס
 און צד איין פון נצחון ענדגילדיגען אן מים ענדיגען זיך
 צװייםען. דעם פון מפלה צעשמעטערענדיגער א מיט

*
* *

 —וועלםען צוױי צװישען געראנגעל דאזיגעז דעם אין
 שקלא־ און פרייהיים צװישען געוואלד, און רעכט צװישען

 האט — בארבאריזם און צױויליזאציע צװישען פעריי,
 איז׳ ער און — פלאץ זײן פאתומפן ארבעמעו־קלאם דער

 און דעמאקראםיע פרייהיים. פון דיט אויפן נאםירלעך,
 ארבע־ די פארשםיין. צו לייכם איז דאס ציװיליזאציע.

 שװײם און בלום גענוג געקעמפם, געגוג שױן האבען טער
 און דעמאקראטיע פאר פרייהײם, דער פאר אפגעגעבען

 פארטײ־ צו דאס װערם איז עס ,אז האלטען זײ קולטור.
 האל־ װעלכע מענשען. אלע האנם. אין געװער מיט דיגען

 דזנו־םאר״ קעפפמ גערעכםיגקײם און סרייפײם סון םען
 פאר וױיל רײען, ערשםע די אין דמען ארבעטער די און
 ארגאני־ צו רעכט דאס דעמאקראטיע, פרײהײט״ איז זיי

 דער־ א פאר פארבאדינג נױםווענדיגער א נאך זיך, זירען
 פאר און פראגרעס םאציאלעז פאר׳ן קאמף פאלגרייכען

 ״נייע היםלער׳ם באםרײאונ^ םאציאלער םולער דער
 גע־ םאציאלער סון באזע עצם די צעשטערט ארדעגונג״

 ארבע• די פץ באפרײאונג סאציאלער םון אמ רעבםיגקײט
 אין זײ פאר איז — ארבעםער די שײך איז וואם טער.
 זײערע סאי — קאן אין אלץ אװעקגעשטעלם קריג דעם

 פאר האםענונגען דיערע םאי דערגרײכונגען׳ פריערדיגע
 דעריבער קריג. אונזפר עם איז דעריבער צוקונפט. דער
 םים פארענדיגען זיך זאל קריג אונזער אז מיר. װילן

\ זיג אונזפר
 אײגענע זײערע האבען לאנד יעדען פון ארבעטער די

 פון ראמעז די אין לעבען די וױיל אויפגאבמן, נאציאנאלפ
 דער פון גורל מיםן םארבונדן גורל זײער איז — םלוכה א

 האבעז, ארבעטער םאלי^ גאנצען דעם םון מלוכד^ גאנצער
 קאפיטא־ דזיר אין לאגע ערלאסאצי זײער צוליב אבער,

 אױפ־ אינםפרנאציאנאלפ אויך געזעלשאפם, ליםטישער
 אינםערעסען זײערע זײגען לענדער אלע אין גאבפן.

 סח .פארקויםער אןםעםום זײנען זײ װײל םאלידאריש,
 באפרײ־ םןמיאלער צו שםרעבן זײ ארן ארגעםס־קראפם״

 אנהױבפן זיד קאז ארבעם דער סון באפרײאונג די אונס
 אבצי. מצז קאז סאציאליזם דעם לענדער. באזדגדערע איז

 אינםערגאציאנאלעז אין נאר סארםעםטיקען אדן חרכפירען
מאםשםאב.

 םארגאנ־ נאהענטער גאר דער אין אםילו — אמאל
 די צוױשען קאגםליקםען אנםשםעהן םלעגען — גענהײם

 פארםליכםמ־ איגםערגאציאנאלע און גאציאגאל־םלוכה׳שע
 קאנ־ די ארבעםער־קלאם. םונ׳ם אויפגאבען און גען

 דעם פאר געםערלעך און שעדלצד געווען זײגען פליקםען
 די םון בלאק געגעז קריג היעםיגעז אין קלאם. ארבעםער

 דייםשעז געגען באזונדערם אגרעםארס, פאשיםםישע
 און ראםיזם אנטיםעמיםיזם. אויף העצט װעלכער נאציזם,

 מער נישם עקזיםםירט פעלקער, צװישען האם 'חיה׳שען
 נאציא־ די זיינען מאל קיין נאז־ קאנםליקם• דאזינער דער

 ארבע־ די פון אויפגאבען און אינםערעםען נאל־מלוכהישפ
 אינ־ דיערע מים צונויםגעפאלען נישם םולקאם אזױ טער

 ארבעםער אםעריקאנער די אינםערעסען. םערנאציאנאלע
 ריכםיג מוזען םרייד־ױניאנם די ארגאניזאציעם, זײערע און

 זײ לאגע. אינטערגאציאגאלע ניײגעשאפענע די אפשאצען
 אינםפו־ אמ נאציאנאלפ זייערע פארשטייז ריכטיג מחען

 אויסגענוצם װערען זאל אלץ כדי אױפגאבען, נאציאנאלפ
זיג. פאר׳ן

 א ליגם דעמאקראםיע אמעריקאנער דער אויף
 צױ איז אייראפע ווען פאראנטװארםלעכקײם. גרױסע

 די ראסעיועז צו אמעריקע אוים קומם זאמענגעבראכען,
 פארםזעצתג היםםארישע א איז אמעריקע ציװיליזאציע.

 אלע ראסעז׳ אלע — געזאגם בעסער אײראפע. פון
 בא־ זיך האבען וועלם דער םון שפראכען אלע פעלקער,
 ציוױלײ אמעריקאגער דער םון אויפבוי דעם אין טײליגט
 אוםגע־ אירע מים אמעריקע מעכםיגער דער אן זאציע.
 פאםארי־ דעם געגען מלחמה די קאן רעםורםען הויערע
פון נישט — tJIWmw נישם בארבאריזם יזירטען

 בײדען םח נישם ראםען־פארבאנד, פונ׳ם נישם ענגלאנד
צתאםעז•
 םאראנםװאתד גרױםע א ארױף לײגט געשיכטע די
 צוזאמזנן דעמאקראםיע. אמעריקאנער דער אױף לעכקײם
 םאראגם־ געוואלדעע א ארױםגעלײגט װערם דערםים

 ארבפםפו, אמפריקאנפר די אױף אויך װארטלעכקײט
 פאלק פון םייל גרױסען א פאר זיך מים שםעלען וועלכע

 פלזזםה היינםיגע די שאפם. וואם דערצו, טייל דעם און —
 פואדוקציפ די שפילט — פאשינעז םח געראנגעל א אמ
ראלע. ערשםראנגיקע אן

 ערשטען דעם אױף ארוים רוקען געשעענישען די
 םען װעם סך, * פארםאגעז זײ םרײד־ױניאנס. די פלאץ

 זײ פעםט״ געגוג זײנעז ױניאנס די םאדערען. םד * זײ פון
 אײגענע די אנערקענען צו האבען םורא נישם זאלען

 מר אמ צי םארגאנגענהײט. גאענםער דער טח םעלערעז
 ,ױריםדיקציד םיט זיד פארנעםען צו ריכםיג װען

 די בײ גאר געװעז שיק אמ םלחםה די װען םםרײקם״,
 צוגעגרײם? געװען נישט נאך את אםעריקע און םױערעז

 שפאלםתג די אפצושאפן כדי געםאן, אלץ מען האט צי
 ? א• אי• סי. דער און לייבאר אוו פעדעריישאן דער צווישן

 ייזד די אויםצוהויבעז כדי געםאז, אלץ םעז האם צי
 אויםארבזר די זיכערען און ארבעם דעו* פון דוקםיװישעם

 צװישעז קאםף עקאנאםישער דער נײן. ? געװער ®ת םתג
 ״עז אגגעגאנגען איז אונםעדנעפער און ארבעםער
מז און אײנזעז םען מח םעלערן דאזיקע די ײזשועל״

געענם־ קעמערער האט דעם אױף כאפרייאונג• אםת׳ע אן
 פאר־ אםעריקאגער די פון פארםגעדזשעם אלע אז םערם, ,

 אזיף םארטגעדזשעס די ווי םער ניט באטרעפען םערם
 םארםגעדזשעם די יארק. נױ שטאט דער pc חײזער די

 םיגף פים האכען םאדפערם אפעריקאגער אלע די פח
up דאס אמ דאלאר ביליאן 8 דצי אז באםראגמז ומדיק 
 די pc סומע די ועפאלט געדחןן אוםגעםער אויך איז

 די זיד אויף געהאס האכצן עס װאס םארםגעדדשעם,
 חובות בעלי גרױםע וױרקלעכע די יארק. ניו pc הייזער
 זײנען װאם אםעריקע׳ pc קא&פאגיעס גרױסע די זײנען

 די אױף דאלאר ביליאן דרײםןג איבער וױים שודליג
 גרויסער נאנץ א ארמםגעגעבען. האבען זײ װאם באנדם,

 פאר־ לעבענס די בײ זיך געפינען כאנדס די אט פון םייל
 פרא־ באנקעז, שואר די ביי געזעלשאפטען< זיכערונג
 אינםםיםו־ *נדערע עגדפױדעפא p» ארדענס׳ םוירגאל

P וועלען עס ציעם. t ■put אז פרן פראםיםירען אופן 
 װעם עם און קאםואניעס רײכע גרױםע׳ ךי אינםלאציע
r 09 םאלק. דאם ®ארלירען a n ודאס די, פארלירען 

m p i געלם׳ דאס װײל פ^ליסיס, מרױכערוגגס לעבעגס 
 ;װערם פיל ז״ן בים װעם קריגען, זיי פאר װןלן זיי װאס

 געלט אוגעשוארס האבען ודאס די« פארלירען וועלען עס
ױן װעלען עס p»באנק, אק האבען װאם די״ סאדלירען א

 דאס װײל מאםראץ, א אין אדער זאק א אין געשפארט
 װעניג זיין מעם אפגעשפארס< האבען זײ װאם געלם,
 דײםש־ אין אינםלאציע דער פון צײט דער אק ווערט•
 פארק םיליאן האלבען א אפגענוםען איינער האט לאנד
 האם ער אבער פאליםי, פאחיכערונגם לעבענט א פאר

ס אםילו דערמים ביר. גלאז א קױפען געקענם ני
 מער אז כלל, אלטער אז עקזיםנױרם דעט וװץ א

 ירײז דעד ארבעטער. די אינפלאציע פון ליידען אלע וױ
 אר־ דער אבער שנעל■ שםײגם לעבענם״םיםעל אויף

 מען םיםלען װעלכע און לאנגזא^ שסייגס בעםם״לוין
ם זאל  םיםז ארבעטם־לײז דעם אױסצוגלייכען אננעםען ני

 די בלייבען לעבענם״םיםעל pc פרייזען די pd שטייגען
רלידער.פא די אלץ ארבעםער

 אינםלאציע םאר פודא די איז זען ונו איז עס וױ
 טדיעד שױן ודי אנגעהויבע[, זיך האט זי נײע. קיץ גיט

 דעם pc האט רוזוועלם פרעוידעגם וױ גלײך באםערקם,
ו גאלדענעם אםעריקאנער םענםיגעז חונדערם ן ל ן ־ ז  מ

 רעגידונג דער ®ץ חובות די זיגם px סענט 50 םאכט
 קען קײנער ןזבער וואקםעז• שםארק אנגעסאנגעז האבעז

 וױו־קלעכע I געהאט האבזוז מיר אז זאגעז׳ גיט דאך
יואס חנם, אױף קוקענדינ גים אמעריקע׳ זױן אינסלאציע

 גאעער דער פאר זימען רעגירמג דער pc זזובות די
 נים איצם אויו נאד האבען td געװאקםעז• ריזיג צײם
 ®יי אז האפען, לאםיר אץ אינסלאציע וױרקלעכע קיק

ם איר װעלען  גרױםע א האט רעגירונג די האבען. ני
 קאנםחד צו אױך און פרייזען קאנםראלירען צו מאכם
 ״sun אייד זיד פאדערם עס אבער געלט. דאס ליחמ

ד די און פאלק. פון קאאפעראציע סולשםענדיגע די די  ו
ס װןןס הילף׳ זא&ססע  9* סרס דזג□ אין קען ס$לק דן

 חי p* כאנדס דעםענם קויסעז אי־ז רעגירדנ^ דער בען
 באפערקם, םריער שוין וױ איז. דאם םםעפפם. סענם
̂ןיל געלם, שפארעז צו םיםעל בעסםער דער  דעפעגם די ו

ט זײנעז כאנדס  איגװעםםםעגם׳ זיכערםםער דער בלויו ני
י די וױ ■ראצענט העכערעז א אױץ צאלען זײ נאר י » 

 ניים׳ דרינגענחנ » האם םען װען p» צאלעז• באנקען
 צודק רעגיתגג חנר pc קריגען *ײם יעדעד *ז מען קען
באנדס. די פאר איינגעצאלט האט םען װאס געלם, דאס

 גרױסען דעם געװינצז העלםען םחזװ אלפ
 אײמו זמזער צזײעאטר צו כלױז נים קאםף א pr עם
 ,WP « זאי עס נ«ר לי^ והױ, אונז איז װאס מ־,לא
ז בארבארעז פון הענם די pc ווןןלט די ראםעווען צד • 

'׳ פאנםםערס•
םלחםזע היילימ ן אמ עם

פון איגםערעםן די םאדערן דאס פארבעםערן. די מוז
\ זיג אונזפר פון קריג, אונזפר ***

 דער איז דאם — פארטיידיגונג! דער פאר אלץ
 דערפילען םוזען טרייד־ױניאנם די צײם. דער פון געבאט

 איבעו״ זיך דארפען און צייט, דער םון פאדערונגען די
 צו זי צופאםען ארבעט׳ זײער איבערבויען און שטעלען

 א לאעע, 8 זײן וועט םלחםה די קריגם־באדינגונגען.
 זיך װעם ארבעטער די םון שװערע, א פארשלעפםע,

 פון םײל א אנשטרענגונג. איבערמענשלעכע אן פאדערען
 אין ארםײ. דער אין װערען גערופען װעט ארבעטער די
 קינדער, פרויען׳ קוםען ארט זײער אויף וועלען שאפם די

 נאר ניט ברייגגען םוזען װעלען קרבנות לײט, אלטע
 די באפעלקערונג. צױוילע די אויך נאר סאלדאטען,
 קרבנות, גרויסע ברעגגען צו זיץ גו־ייט דארפען ארבעטער

 װעט םלוכד״ די אז — זיך פארשטײט באדיגג, אײן מיט
 די פון אונטערנעםער, די פון אויך פאדערען זעלבע דאס

רייכע•
ארבעטם־ לעגגערע א אויף אײנגײן םוזען װעט םען

 אםרו־טעג, פון פארקירצונג א םיט קריג, פון במשך צײט
 שטייע־ גרעםערע םיט לוינען, די פון פארקלענערונג מיט
 — גאר אפשר און באגרענעצועען פראדוקטען מיט רען,
 סטרייקס פון ארבעטס־פארטיילונג. געצוואונגענער מיט
 וועט אלץ דאס אפזאגען. םוזען צײםזױיליג זיך מען װעט
 םוזען׳ באדינגונגען צוױי — אקצעפטירען מוזען מען

 באגרענע־ אלע די ערשטענס: װערען. דערפילט אבער,
 פריױויליגען א דורך אײנפירען רעגירונג די םוז צונגען
 ױניאנם. די מיט צוזאמענארבעט שטענדיגער אדן אפמאך

 אויסנױ נישט דאס טארען אונטערנעםער די : צװייטענס
 גע־ איז עם װי פראפיטען, געשװאלענע זייערע פאר צען
 םאר פאלקס־צרות אויף םלחםד- ערשטער דער אין װען

 גבירים אגיפגעקזמעגע קײן :ערען1ן ריין• גישם קײ«ןר
 די און אויםגאבען די באשאפען. נישט מלחמה די םאר

 פליי־ די אויף נאר ארויפלייגען נישט מען טאר קרבנות
ארבעטער. די פון צעם

 אז װערען׳ צוגעלאזען נישט טאר עס — מער נאך
 פען זאל עםוירדזשענסי איז עם אז אױםרייד, דעם מיט
 סאציאל־ דיערע איעאנצן צונעםען ארבעטער די בײ

 אזוי האבען די װעלכע פאר דערגרייכונגען, פאליםישע
 באזונ־ איז געפאר אזא געקעםםט. עקשנות׳דיג און לאנג
 אינ־ געזעצגעבערישע די אין וױיל דערפאר, גרויס דערם

 פאראן נישם איז שםאטען פאראײניגםע די פון סטיםוציעם
ארבעטער־ מעכטיגער א פון קאנטראל פאליטישער קײן

\—-------------------H 1942 י»נואר,

 דאפיניאגס. אירע אין צי ענגלאנד אין לםשל, װי׳ פארטיי״
 פארגע־ יא אבער, איז, קאפיטאל ארגאניזירטער דער

 םאנאפא־ פרױואטע די סאי — קאנגרעס אין שטעלט
*טדאסטם״. מעכטיקע די סאי ליסטען,

 קאנטראל פאליטישער אזא ניטא אםעריקע אין ם׳איז
 געשיכטלעכע ריי א צו־ליב ארבעטער־פארטײ אז פזן

 םעכטיגע קײן געװארען געשאפען נישט דא זיינען סיבות
 ארבעטער־פארשטייער קײן פארטייען. סאציאליסטישע

 ניט רעפרעזענטאגטען־הויז, אין ױט פאראן נישט זיינען
 הילמאן אדמיניםטראציע, דער אין — ניט קאנגרעס׳ אין
אויםנאם. אן נאר איז

 ארבעטער־ אן פעלט אמעריקע אין װאס דעם, צוליב
 אן נאר זײנען פרואװען עקזיםטירנדיקע (די פארטײ

 די אויף אויפגאבע גרעסערע א נאך פאלט ״ערזאץ״),
טרייד־ױניאנס.
 נאר מלחםות פירען קאגען דעמאקראםיעס מאדערנע

 גרעסטען אייניגקײט״. ״גאציאנאלער פון באזע א אויף
 אין קאאליציע׳ פון פארם אין געמאכט עם װערט טייל

 אין װי אנדערש, םלוכה־ארגאניזאציע די איז אמעריקע
 אדמיניסטרא־ די איבערבויען דא דארף פען צי אײראפע.

 פראגע. באזונדערע א איז קאאליציע־פרינציפ, לויט׳ן ציע
 פון פארם אזא װערען אויםגעפונען אבער, םוז׳ עם

 די געבען זאל װעלכע ױניאנס, די מיט צוזאמענארבעט
 אנטייל־ ױניאגס, זייערע דורך ארבעטער, די מעגלעכקײט

 טעטיגקײט. םלוכה׳שער פון געביטען אלע אין געמען צו
 ארגאױ־ בעסערער א פאר נויטיג אומבאדינגט איז דאם

 די איבער נצחץ א פאר פארטײדיגונג, דער פון זאציע
 םלחםה. דער, נאך שלום א-בעסערען פאר און אגרעםארם

***
 אין אריץ פריער יאר צוױי םיט איז װעלכע ענגלאנד,

 יעדעם װעג, ריכטיגען דעם געװיזען האם םלחםה׳ דער
 צדזאמענ* די אײגענארםיגקײםעז אירע אבער■ תאט, לאנד

 צו־ םוז כחות געזעלשאםטלעכע פארשײדענע פון ארבעט
 געזעל־ און קולטורעלע פאליטישע, די צו װערען געפאםט

 ארבעםער־ די לאנד. א פון אײגעגשאםטען שאפטלעכע
 נויטיגע די געםינען שוין װעט אםעריקע אין באװעגוגג
פארמען.

 רעגירונגס־ די אין נעםען צו אנטייל וױיניג ם׳איז
 באזונדערע די םיט פארוואלטען וואס אינסטיטוציעס,

 ארגאניזא־ געזעלשאםטלעכע די אין צי דעםענס־צווייגען,
 עם צוועק. זעלבען דעם פאר געשאפן ווערען וואס ציעס׳

 באטיײ ארבעםער־םארשטייער אז גענוג, נישט אםילו איז
איז הילםאן (אויב אדםיניסטראציע דער אין זיך ליגען

 אין װיכטיג אופגעהױער גאו איז עם אנהױב). אן נאר
 ארגאגיזירםע דירעקטע איינצושטעלען קריג פון צײם

 אונםער־ די םיט טדייד־ױניאנם די צװישען באציאונגען
 רייבונ* די םינימום א צו םען דערםירט דערםיט נעםער.

 קאנ־ ליתען צו פרידלעך מעגלעכקײט א שאפט םען גען,
 ניט דערבײ פראדוקטױױטעט, די הויבען און פליקטעז

 דער אין ארבעטער די שאדען גרויסען צו קײן ברעגגענדיג
דעפענס־אינדוסטדיע.

פאק־ א אויך טרייד־ױניאנם די באקוםען דעם דורך
 דעם איבער קאנטראל א אויסצואיבען מעגלעבקײט טישע
 אריין לײגט םען װעלכער אין פראדוקציע, דער פון גאנג

־ םצד קאנטראל דער פאלקס־געלט. מיליארדען ז ר  ט
 זײן אין רעגירונגם־קאנטראל דער העלפען װעט יוניאנם

 םאבאטאזש, באהאלטענעם אדער אפעגעם געגען קאמף
 צוליב דעפענס־־באשטעלונגען מיט פארשפעטיגונגען געגעז

 םאטע־ אין אויםברײנגערײ געגען געשעפטען׳ פרױואטע
װ. אז. א. קרילען אינסטרוםענטען, ריאל,

 פארנעםען צו טרייד־ױגיאנם די צװיגגט מלחמה די
 און ארבײטס־באדינגוגגען פון פראגען םיט נאר נישט זיך
 זיך מוזען זײ ארבעטער. די פון לעבענם־סטאנדארד פון

 דעפענם־אינדוםטריע, פון גרוגט־פראגען די מיט פארגעמען
 םארםיילונג. און פראדוקציע פון פראגען םיט בכלל און
 םיט אויך זיך פארנעמען צו אויםקומען שוין זײ װעט עם

 פון פראבלעמען םיט פאליטיק״, ״הויכער פון פראגעז
 אויפ־ אלע די כדי שלום. צוקונפטיגען פון קריגס־פירונג,

 זיך ארבעטער־ױניאנם די מרזען דערפילען, צו גאבען
 גײםטיג. זין אפפרישן או\ ארגאניזאציאנעל איבערבויע!

 רײםע־ פעתענלעכע פון רוטין, פון אפזאגן זיך דארף םען
 אפױיני־ שפאלטונג, דער צו םאכן סוף א מוז מען רײען׳

 װינ־ אײניגע אין אנגעקליבען זיך האט װאם שפוץ, די גען
 אויפ־ גרויסע די צו 1בי זיך דערהױבען בכלל — קעלעך
 זדן סןציע גאבצעד דער p® אסטפפאר דער װערזװ גאבען,

צײט. שװערער דער א אט
 באקוםען קריג״ ״אונזער ווערטער די װעלען דאן נאר

 קריג אונזער װעט דאן נאר םאסען. די אין אפקלאנג אז
 אין און םארלוםםעז םיניםאלע םיט זיג אונזער צו םירען

 אטעריקאנער די װעלען דאן נאר צייט. םיניםאלער א
 ארבעטער די םיט צוזאםען באאיינםלוסען קאנען ארבעםער

 אז זען, און שלום צוקונםטיגען דעם לענדער׳ אנדערע פון
 דעםאקראםי־ אלגעמײנער, דויערענדיגער, א זײן זאל ער

 אינטערגאציאנאלער אויף שטיצען זיד זאל ער אז שער,
 צתאםעגאר* אויף זיכערקײט, קאלעקטױוער אויף רעכט,

גערעכטיגקײט. םאציאלער אויף און פעלקער םון בעט
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לײב= מאני פון
שטינעל. צום צו שװימןןן סוחרים אץ םישעדלײט  גר^כן כרײטן m פאר שטיכל ארעם אן אץ

ט זײדע אלטער אן געלעכט חאם  כואכען, א מי
װײ, טויגען שטילע װי גןןלעכט זײ חאבןןן  ג

שנײ. װיי ױײס אץ אלמ טױכען גוטע צװײ װי

 איגעטראגען, אץ אלט שיענצער, אץ שװעל, אױפן
חן דער םלןןגט ײ ען ז  זאגען, תחילים טלןןגט אץ זיג

 װארט, געהײליגט גאמ׳ס—זאגען ןןר פלעגם תחילים
םיי אץ כארד. װײםע די זין• גלעפיעז כ

 :בײדען םאר געטאן חאט באגןן אלטןן די אץ
עד געכאקען האט ל עי ל  זײדען, אלטען דעס םאר י

ץ, נאכס דער אץ אץ ארײן טאג אץ ינין  איי
לײן. גוטען שפמען שיינדעל איר אויף זי םלעגט

שיוגען לײן ײ חאם  געוױקעלט, קנױל א אוין* גע
ײן יייז  ;נינדגעשטיקעלט און לאנ^ םאדים, דינעם י

ט די דורף שיינדעל איר אױף זי שיינט עג  טעג, אץ נ
גרעוג אץ עק קיץ «ו קומען נייט יןען זי ױן

שומט אלטע די שיינט  שיינדל, איר אוין״ זי כאבע,.
 גןיגדל; pe שיץ דעם כייי ש«ינדל איר אוייף זי שיעט

 קא«, גאגע׳ם איכער געװאקםען קגױל דער איז
או. פאדים דעס רײסט ש«מען, אױןו חערט זי פיז

 :אויגען אירע ניט גלויכט סאדים, דעפ א& זי רײסט
 —J טױגען װעט אלץ צו ױאם פאדים, גוטןןר םארא—

 :אײן איר שאלם ןןם אץ כאכע, די זץ־ װאונדערט
ליץ. מץ אזא אט אתר אן אייז דאם אז

 :זײדען אלטען חןם צו כאכןן אלטע די זאגט
 םאר גאט כןןטען תהילים דײן מיט דאף ״קענסט

כײדעז׳
 גלייף מאכען ער זאל װילען זיץ םיט אז כעט,

טײד. א זאל װןןרען גראכען אוגזער פץ אז

שטרא־ זײנע קײקלען שפרײטען, זיף טײד דער זאל

 טחאםען. זײנע איבער שװיםען זאלען שיפןןן
 לאנד, יעדען א pc סוחרים קוטען זאלען

קאנט״. יעדען א pc געװאגטע םישערלײט

 זאגן, תחי־לים ער נעמט זײדע, אלטער דער נעמט
 :קלאגען בורא דןןם םאר זאגען, תחילים ער נעםם

 םעת־לעת, אײנציגען אן םעת״לעמ, א אץ pא
:נס גרױסער א גאר כאװיזען זײ זיף חאט

pc כדײ• א מײף א ווןןרט—גראבען כרײטען דעם 
טער׳

טער, דער נאך אײנע שװיםןןן נעםען שיסען ײ  מז
 סאן, א דא pא דארט זעגעל, א דארט pא דא

אן. תיכף רןוםען סוחרים pא לײט פישער

ט האכ כאכע, אלטןן עפען —  !סאריבעל קײן ני
 װעלט־ סאר און װעלם״אײן פאר לײן זוכען סוחרים

ױ^ א
אױס. נעצען סלעכטען דאך לײן pc פישערלײם

ט כאגע די שטארק זיף פרײם  קונים, גוטע די מי
^ זי נעםט  אײנענ^ דא pא אײנןןם מעםטען «ו ל
ם זי זוכט  ניטא; עק קײן גאר איז עק, דעם קנױל אינ׳
שןןח. זיכן מיט שעח א pשו זוכט זי pא זיי זוכט

 דארםען, זײ ױאו פארען םוזען סוחרים אגןןר
 פארװארפען׳ כאלד נעןןען דארפען זײ פישערלײיט

ע די pא אכ  עק, אן קנױל אינ׳ם אלץ זוכט ג
אױעין. ײד סארעז רןמים אלע די ביז

 װײטען, װײטע זײ pא שיפען זײ אפ שױיםען
ײ קױסמ מען װי אײנצדקױפען דארט לײן  לײםןך, ג

ט ײכ ץ עק דעם זוכט כאבע, אלטע די גל ^ א  ל
ארײן. םוף pא כיז זוכןןן אזױ זי כלײכט

 געסמען עק דעם חאט כאכע אונזער כיז pא
 ;אויםגערמען װאםער גאגצע דאם טײד pc איז

ײכט  ארט, אלטעז זיץ אויף גראכען אלםער דער כל
ץ םיט זײדע אלטער דער pא כארד. װיייסער זי
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ר ע ר ד ע ש י ט ע װ א ט ם א מ א ל פ י ד
 אױםגעקומען מיר איז םאל ערשםען ום

 אין ליטװינאוו׳ען מיט זיך טרעםן צו
גע־ שוין איז עם — 1903 הארבסם

 דער םון שםאלםוגג דער נאך װען
דעמאקראטי־ * סאציאל רוסלענדישער

 און באלשעוױקעס אויף פארטײ שער
פארגעקו־ איז וועלכע מענשעוױקעס,

 אין פארטיײצוזאמענפאר דעם אויף יאר זעלבען דעם מען
 זשענעװע, אין געװען דעמאלט איז ליםװינאװ לאנדאן.
םיביר. םון אנטלויםען נאכ׳ן געקומען כין איד וואוד״ין

 דעמאלט נאך מען האט מאן ױנגען ־יאריגען27 דעם
 ליטוױ־ צונאמען פארטייאישען דעם אונטער געקאגט נישט
 גע־ ״געזאלבםי שפעםער איז ער װעלכען אונםער נאוו,

 פאמיליע־נאמען, ריכטיגען זיין דיפלאמאט. אלם ווארען
 מענשען. געצעהלטע נאר געקאנט אויך האבען װאלאך,

 דער (״דעדי״). ״פאפאשא׳ גערוםען אים האבען אלע
 גע־ זייער האט צונאמען גוטמוטיג־איראבישער דאזיגער

 םיגור׳ צעקראכעגער אביםעל דיקלעכער, זייז צו פאסם
וואנצעם. געלע און פנים רויםלעבען זיין צו

 אז איעגעםאלען׳ נישם דעמאלם נאך איז קײנעם
 ער םאלאנטען• דיםלאמאטישע םארמאגט ״פאפאשא״ דער
 פראקטי־ א מיט מענש א אלס באקאגט געווען אבער״ איז,
 — םענם״ ״קאמאן דא רוםט מען װאם דאם, — שכל שען
 אנטלויםען דאס ארגאגיזירם גלעגצענד למשל״ האט, ער
 צענדליג א םאר אויך נאר זיד, םאר נאר ניט טורםע, םון

 אים םים זיינעז װעלכע דעמאקראטעז, םאציאל — זערים
 םראקםישען זייז צוליב תםיסה. יןיעווער דער איז געזעסעז

r סוש ts a n m n s n it W ג*ר ער איז פעהיגקייסען 
 אלם פארטיײקרייזען די אין בארימט געווארען אינגיבעז

 רום־ יזײן אריבערשמוגלעז ביים טוער ערשט־קלאםיגער
געווער• און לישעראטור םענשען, לאנד

 אן געווארעז באלד ליטוױנאװ איז זשענעווע איז
 סאר־ •*חעגלעכע אלע באלשעװיק. איבערגעבענער

 זײנען וועלכע סריינט, פריערדיגע זיינע םים בינדונגען
 איבערגע- ער האם לאגער, מענשעוױסטישען אין געװען
 ער איז באלשעװיקעס די ®ון פארטרעטער אלם ריסען.

 קאמי־ פארםייאישע אין געווארען געשיקט םאל עםלעכע
 אויך איז ער אויםלאנד, אין און רוםלאנד אין םעםען.
 סאציאליםטישען שטוסגארטער צום דעלעגאם א געװען

 םץ םארשטײער דער — צײט אײן אפילו און קאנגרעם
 אינ־ סאציאליםםישןין םוג׳ם עקזעקוטיװ אין פאדםײ דער

 ארבעם אידעאיש־פאליםישטר דער אויף םעתאציאנאל•
 באלשעװיםםישען איר ®ון אסילו און פארטײ דער פון

 קײן געהאט נישם קײנמאל ליטװינאװ אבער *אם, םליגעל
א םאר געהאלםעז נישם אים האט קײנער אײנםלום:

 איז געביט דאם אויף דעניןצר. פאליטישעז שעפערישען
 אוים־ אן פאפולארמאטאר׳ א נאר געבליבען שטענדיג ער

 םרעםדע פארשפריים געלונגען זעהר האט ער טײטשער.
 סון שילער געטרײער א געווען באמת איז ער געדאנקעז,
 ער האם שפעטער שילער. א נאר טאקע אבער לעגינ׳עז,

 סטאלינ׳ס דורכגעםירט געלונגען אמ געטריי אזױ יוגקם
 ער ווען אױסגעפירם. גאר טאקע אבער איגסטרוקציעם״

 א מאנטרע פון געשיקט 1936 ױלי טעז16 דעם האם
 דיפלאגמר זײגע אלע האיז ער װעלבער אין םעלעגדאם.

 דײ ערשטער דער ״אין צוגעשריבען דערפאלגען טישע
 אױף זיגער םוג׳ם אנםירוגג קלוגער און םעסטער דער
 םטאליך, — אויפבוי סאציאליסםישען םון פראנטען אלע
 דער (םיט חניפה גאר נישט געווען אםשר, עם, איז

 סאוועם־ די געדאנקט ליסוױנאװ האט טעלעגראם דאזיגזגר
 אים האט מען װעלכען לענידארדען, דעם םאר רעגירונג
ױבל). ־יאריגעז60 זײן צו געגעבען
 אין געוועז ליטװינאװ איז הייםםער גרױםער א גאר

 באלשעװיםטי־ דער םון אונטערנעמונגען פראקטישע יענע
 סתם נאר נישט געװען נױםיג איז עם װאו םראקציע, שער
 אױס־ יםיכאלאגישע קונציגע א שלויקיים, אױך נאר שכל.

 פינגער״ אתם .ארוםצודרײען פעםםקײט א רעכענוגג,
גןגגער• דעם

 די אין ארבעם זײן געמאכם באריםט ד״אט אים
1906-6 im p, געשיקט און אײנגעקויםם האט ער װען 

 ביאגראף אפיציעלער ליטװינאװ׳ם געווער. קאװקאז קייין
)a .דער םון אתיםגעגעבעז ״ליםװינאװ״, גאתעװ 

 ״םראנם־ די אז דערצעהלם, )1936 גװארדיע׳ ״ײנגער
 ארוים־ ״ערגעץ דעמאלם האבען ארבעטער״ קאװקאזער
 רעווא- פאר רובעל םויזענט חובדערם עםלעכע געקראגעז

 אויםגעגע־ םען האס ליםווינאוו׳עז צװעקען״. לוציאגערע
 האט, ער געווער. געלם דעם פאר אײגצוקױפען ג<ן

ר :ױאתדער באוויזען בא&̂ו געווער־ אלע באזרנט האם ן

דאן טעאדאר פון

 אלם אויםגעגעבען זיך ער האט ארט איין אין ;םאבריקען
 רעפובליק דרום־אמעריקאנער דער םון ״פארטרעטער

 פאר־ א״ געווען ער איז — צוױיטען א אין עקואדאר״,
 ד׳אם אים װ. אז. א. פירמע״ בעלגישער א םון טרעטער

 מיט םריינט גרויםע גאר דוערען צו אײגגעגעבען אפילו זיך
 צארישער רוסישער דער פון קאמיםיע מיליםערישער א

 אײנקויםען אויםלאנד קײן געקומען איז װעלכע רעגירוגג,
ארמיי! רוסישער דער םאר געװער

 ארוים- ליטװינאוו האט װאונדער קלענערע קײן ניט
 קאווקאזער זעלבע די ווען ;1908 יאר אין געװיזען

 אויסצובײםען באאויפטראגט אים האבען באלשעװיקעם
 (אויף ־רובעלדיגע500 מים פעקלעך גאנצע אויסלאגד אין

 זיי װעלכע רובל), טויזענם הונדערם עטליכע פון םומע א
 איז סוף־כל־םוף באקומען״. ״ערגעץ אמאל װידער האבען

 מיט צוזאמען און דורכגעפאלען ארבעט דער אויף ער
 די צװישען באלשעװיקעם, װיכםיגע אגדערע ריי א — אים
 םע־ םאלקם־געזונט םאר קאמיסאר שפעטערדיקער דער

 ליטװיגאוו׳ן האט פאליצײ פראנצויזישע די מאשקא.
 לאנדאן. קײן אריבערגעםארען איז ער און ארויסגעשיקט,

 דארט האט ער יאר, גאנצעז א געבליבען ער איז דארםעז
 אוים־ גישט ער האט צייט גאנצע די אבער געד״אט, חתונה

אויפםראגען• לענינ׳ס אלע דורכוםירען געהערט
 ארבעט פראקטישע ליטװינאװ׳ם אז םשיקאווע, ס׳איז

 גיט איז אומאפיציעל■ געפידט מין, ןדאזײע דעם טון
 די םון איינער :הארצען צום געוועז באלשעװיקעס אלע

 געװען איז ארבעט אזא סון געגנער פארביסענסטע
 ליםווינאװ׳ס קאמיםאר׳ שפעטערדיקער דער טשיטשערין,

 דער און לעניז אבער אויםערן־קאמיםיאריאט. אין שעף
 באלשעוױקעס קאװקאזער די םון םירער דעםאלדיגער

 גע־ אים און געהאלםען שטארק אים םון האבען סטאלין
 גרויסע א פאר וואס פארשטיק, צו לײכט ם׳איז םתיט.
 בא#ימען בײם געשםילם שםעטער האט דאס ראלע

קאריערע• פאליטישע שפעטערדיגע גאנצע ליטמניאוו׳ס
אוים־ איז זײז לאמ־יאריגעז צוליב האם לישוױגאמ

 װעלם. דער אױף קוק ברײטערען א באקוםעז געמחם לאנד,
 וואס צײט, די געווען איז זין דעם אין װיבטיג באזונדערם

 דעטאלםדיגען אין לאנדאן, אין םארבראכט האם ער
 געווען אבער, ס׳איז, װעלט־־פאליטיק. דער פון צעגםער

 דיפלא־ א װערען װעט ער אז פאראויםצחען, אומםעגלעך
 אויבענ־ ליםװיניאוו׳ם אמת, װעלט־נאמען. א מאס םאם

לע־ לויט באהויפטעט גיאגראף אפמיעער דעחמאנםער
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 מענשעװיקעם. די געגען קאמף איגם געהאם שול מאםישע
 דאזיגע די אז אבער׳ דערצײלם, כיאגראף זעלגער דער

 גאנצע די :געהויבענע צו קײן געווען נישם איז ״שול״
 דער־ *צייםיג אין באשטאנען איז קונםט״ ״דיפלאמאטישע

 זײטען שוואכע די אויםגעםינעז כוונות, געעערם דעם גיין
 םונם גאגג יעדעז צו זיד צוגרײטען *זױ טאקטיק, זײן םון

 געשטערט נישט זאל םפלה ענדגילטיגע דין אז געגנער״
 איז ליטװינאוו רעװאלוציעם״ םריהצײםיגע פון ווערען
 אבער ׳איז ער מענש, באוועגלעכער קלוגער, א טאקע
 גחים. אינטעלעקטועלער אױםערגעוױעלעכער פח נישט
 אין אמבאםאדאר אמעריקאנער געװעזענער דער אויב

 ״םעהיגסטען״ דעם פאר אים האלט דעיװים מאםקווע
 אזוי גישט עדות עם זאגט צײם, אונזער םון דיפלאמאט

 קלײנקייט דער וועגעז וױ גרױםקײט, ליםוױגאװ׳ס וועגעז
לענדער. קאםיטאליםנױשע םמ דיפלאמאטען הײנטיגע םמ

 געזאגט ראזאנאוו, שרייבער, רוסישער א האם אמאל
 מיק אבער טעמפ, טאקע, אפשר בין איך :זיך וועגען
 מען קאן ווערטער אנדערע םיט !טאלאנטפול איז טעמע

 דיפלאמאטיע: הײנטיגער דער װעגען זאגען זעלבע דאם
 טאלאנטפול, אפשר זײנען דיפלאמאטען בורזשואזע די

 און, צײט. איר אפגעלעבם שױן האט םעםע זײער אבער
 נישט גאר םעגן דיפלאמאםען םאװעםישע — פארקערט,

 ראםעז־ דער וואס טעםע, די אבער םעהיג, אזוי דין
 !םאלאנטפול זײער איז פאר, דך מיט שםעלט סארבאנד

 ױעלכע פארקריפלועען, אלע אויף געקוקט נישט ווײל,
 דיקםאםור, באלשעװיםטישע די ארײגגעםראגעז האט עס
 רעוואלוציע, חסישער גרױםער דער «מ םעמע די עם איז
 אלטע די אפשאםען ®ח ארבעם׳ םאציאליסםישער םץ

 אומלײז־ םים עקסילואםאציע- טים פול װעלם, צעםוילטע
םלחמווד בלוםיגע און װי׳דערשפתכעז בארע

באלד שױן ליסווינאוו פארטרזגס טעטע דאזיגע די

 אלם פאסםען ערשטען דין םון אנזעיבענדיג ׳יאר 25
 בא־ אים האט לענין װעלכען אויף לאנדאן, אין אמבאםאדאר

אקםאבער־רעוואלוציע. דער נאר טעלעגראםיש שםימט
 פעהע־ פערזענלעכע דינע סאי דערבײ העלםען אים

 דורכ־ איז ער וועלכע שול, מארקםיסטישע די םאי קײטען,
 זען צו מעגלעכקייט •די אים גיט װעלכע און געגאנגען

 די טאקע נאר באגריפען, פארטיגע און פנימער נאר נישט
 אזויםיל גים אלץ דאם געשיכםע. דער פון מאסעךכוזות

 דיפלא־ םאוועטישע אנדערע און ליטװינאוו׳ען טרומםען
 אלםען םין דיפלאמאטען די מיט שפיל אינ׳ם מאטען

וועלט. אלטער דער םזן און שניט
דיםלאםאםי־ דער אויף שריט ערשטער ליטװינאװ׳ם

 ענגלאגד :געלונגענע די םון גיט געװען איז ארענע שער
 אמבא־ דיער ניט םאוועטען׳ די ניט אנקערגעט נישט האט

 אויף ענטסער אלם ארעסטירט גאר אים האט מען םאדאר.
 איגטעלי• ®מ אגענט אן םון מאםקװע אין ארעסט דעם

 סען האט 1918 סוף ערשט לאקקארט• סוירװים דזשעגם
 אים האם לענין ארעסםירטע. ביידע די מיט געביםען זיך
 דארםען םון אויד אבער םטאקהאלם, קײן געשיקט דאן
ארויםגעשיקם. אים מען האט

 עגג־ די דורכגעםאלען איז עם וױ דעם, נאך ערשט
 באלשעװיקעס די און אינטערוועגץ ליש־םראנצויזישע

 קאנםר־חנווא־ וױים־גווארדייאישע די צעקלאפט האבען
 םארשטאנעז, רעגירונגען מעריב׳דיגע די האבען לוציע,

 מים דערשייגונג, ערנםטער א מיט טאן צו די.האבען אז
 סאי עקאנאםיש, םאי רעכענעז זיך מוז מען װעלכער

רוסײ דער צו באציהונג דער םון אומאפהענגיג םאליםיש,

 סא־ די צווישעז אונטערהאנדלונגען האלב״אפיציעלע בען
 םאקטי• דער געווען איז דאס ענסלעגדער. די און וועטען

 שרים ערשטער דעד און כלאקאדע דער םון םוף שער
 אנערקענען *ו און האגדעל-םארגינדונגעז איעצושטעלען

 פאר־ סאװעםישער דער ראטען־פארבאגד. דעם פאחםעל
־ פת ליםוויגאװ. געדוען איז קאפענהאגען אין שםייער  ת

 סאוועטישער דעד אין העכער אלץ ער שטייגט אן מאלט
 מערט טשיטשערין ,1930 יאר אין ווען, דיפלאםאםיע•

 פאלקס־ פ«ח ארט זייז אױף םעז באשטימם באזײטיגט,
ליםוױגאװ׳עז. אויםערן־עניגים פאר קאמיםאר

 דעם פון פאליםיק ױ אמזױב םון גיט בײט ליטװינאוו
 קומם 1933 אנהױב אין אבער קאםיםאר. פריערדיגען

 די האבען םריער ד״יטלער. םאכט דער צו דייטשלאגד אין
 גע־ קאםינטעח דער אץ רעגירונגם־קרײזען םאװעםישע

 קיר״ א זײן גאר װעם פאשיזם דײטשער דער אז האלםען,
 אץ רעװאלוציע קאמוניסטישער א צו פארשפיל צער

 אז ארױםגעוױזעז. אבעד, זיך, האט עם דייטשלאנד״
 עט ווי פאלש, אזוי פוגקט זײבען חשבונות דזאיגע די

 קא«ײ די םון אויםרעכעטגגעז די פאלש געװען זײנען
ד אז צוריק, יאר 16־16 מיט רעגירוגגען םאליסטישע  ת

זדויעחנן גישט לאנג װעט רעזשים באלשעװיסטישער
געבי• שארף האט אויסערז־פאליטיק סאװעםישע די

 דעתענםעחסנ זוכען אנגעהױבען האט זי קורס. איר טען
 דער מלובות; אנטי־היםלערישע דעמאקראטישע, די מיט

 האט את םעלקער־בונד אין אריץ איז ראטעז־םארבאנד
 ארגאני־ דער ײערן ז«ל ער דערפאר, געקעמםם שטארק
 ליםוױ־ .װ. אז א. זיכערקײם״ ״קאלעקטױוער םץ זאטאר

 און צוגעפאםטען גאר א םאר ארױםגעװיזען זיד האט נאװ
פאליטיק. דאזיגער דער פון דורבפירער דערפאלגרייכעז

 אץ ליטוױנאװ האט 1933 דעצעמבער טען29 דעם
 Jt( אויםפיר־קאםיטעט צעגטראלען דעם צו באריכט זיק

 מאכם דער «ו קוםען היםלערס אז םעסטגעשםעלט, ק,״)
 יאצײ בוחשואזען פון עפאכע דער צו םוף ״א באדײם
ר ®ת גרונט־יםודות די פארמולירט האט ער םיזם״.  ת
 ®ת איז װעלבע פאליטיק, אויםערען סאוועטישער נײער

ט אז ד״גחח, דער פון ארויסגעגאנגען אן דעמאלט  אלע ״ני
 זײנען ציים יעדער צו ניט און לענדעד קאפיםאליסטישע

םלחםה״. א צו יראנג םונ׳ם גאהערשט
ן חאט ליטװינאװ׳עז םון פעחאן דער אין  דער אויף זי

 I באװײעז םעלקער־ליגע אין ארענע איגםערגאציאגאלער
 געהאט האם ױעלכער דיפלאמאט, םאוועטישער גרויםער
 רעווא־ גיגאנטישע א אוץ לאנד םעכטיג א ױך הינםער
 דערזעלבער מיט גערעדט אבער, האט, עם ױעלבער לוציע,

 נישט את ער קאלעגען. בותשואזע זײנע וױ שפראך,
 ער ;געבילדעט אמ באהאװעגם געװען זײ םח וױיניגער

 גאנג אםת׳עז חגם םאדשםאנען זײ פון בעםער באך האט
 געוחמ את ער וױיל אנםוױקלונג, גןױסיכםלעכער דער םון

 דענקען• םדן םעטאדע מארקםיםםישער דער מיט באװאפנט
נישט סעלקער־ליגע דער אין ער האם חינזיכט דער אק
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ה די־ מ ח ל ר אוז מ ע ר ד רי ע מ ר)א ע אל אנ ט אפי ױם־ק גר
 דער אין אריינגעםראטען איז ןעריקע

אומ־ געקומען ניט איז דאס מלדזמה.
 איז מלחמה הײנטיקע די דערווארט.

 ניט האם װאס װעלט־געראנגעל, א
םאר־ דער אין גלייכעז קײן זיך צו

װעלם־ הײנטיגע די גאנגענהײט.
א אויך צייט גלײכער צו איז מלחמה

רעװאלוציע•
 מילי־ בלויז געװען ניט קיעמאל דינען מלחמות

 סאציאל- אויך מאל אלע נאר קאנםליקטען, טערישע
קאטאםטראםעם. עקאנאמישע

רעװאלוציע, א איז מלחמה הײנםיגע די אויב און
 אמע־ און — װעלט־רעוואלוציע, א אויד דערצו זי איז

 דער־ װעלט. דער םון טייל א װי מער ניט איז ריקע
 אן עס רופט — פראצעס דאזיגער דער האם פאר

 אויך דערקײקלען געמוזט זיך רעװאלוציע, אדער מלתמה
אהער.

רע־ עקאנאמישע די און װירקונג די זיץ װעט װאם
מלחמה? דער םון זולטאטען
איינ־ אלע אין םאראױםצוזאגען אוממעגליך איז עס

 קומענדיגע די םון גאנג דעם דעטאלען און צעלהײטען
געשעענישען.

 אין אויס זיד דריקען רעזולטאטען באלדיגע די
 אין — םארם ®משות׳דיגער און קאנקרעטער א דיער
מלחמה־בודזשעם. גוואלטיגען א םח פארם דער

דזלאד געלט, שװא־ א זײעד םלידנעגאײ זיײעז אי
היינ־ דער פון וױרקונג די מעסטען צו אויםדרוק כער

 און אנשטרענגונגען גוואלטיגע די און מלחמה טיגער
 דעסםוועגעז םמ ארויםרוםען. וועט זי וואם קרבנות,

 םארשםע־ גוטע א געבען םלחמה־בודזשעם דער קען ,
דערװארטען• צוקונםם דער אין קעז מען וואם לונג,

 האט יאנואר, אין יאר, הײנטיגען םון אנהייב אין
 צום בודזשעט-מעסעדזש זײן אין רוזוועלט פרעזידענט

 28 םון סומע די באוואםגוע םאר געסאדערט קאנגרעס
 זיך האט םלחמה די ווען צייט, דער בײ דאלאר. ביליאן

 געהאם שוין פראגראם באוואםנונג די האט אנגעהויבען
 איז איצם דאלער. ביליאן 68 םון סומע די דערגרייכט

 בא־ וואם מלחמה־בודזשעם, א אויסגעארבעם געווארען
דאלאר. ביליאן 150 םון סומע קיילעכדיגע א םרעסט

 װי באגריף, קאנקרעטען א האבען צו שװער זייער איז עם
איז. םומע אזא גרויס קאלאסאל
? געלד םיל אזוי נעמען רעגירונג די וועט וואנען פון

און שםײערעז העכערע ענםםער: איץ םאראן איז עם
 רעגײ די אז נאטירלעך, איז עס און הלוואות. גרעסערע

 שםייערען, העכערע ױאם קריגען צו זו־כעז זאל רונג
 עס וױ נאר הלואות. גרעםערע וואם קריגען צו איידער

אנווענדען, ניט זאל מען מיטלען וועלכע דיז׳ ניט זאל
 א מים דריקען וועלען אנשםרענגונגען סינאנציעלע די

לאנד. גאנצען דעם אויף האנט שווערער
אומגליי־ אן אױםצומיידען אזוי װי איז םראגע די

אנשטרענגונג. דאזיגער דער פזן פאנאנדערםיילונג כע

דוכיצקי־. א. פראפעסאר םון

 אפילו באשטענדיג, װי סיי לײדען װעלכע יענע׳ דארפען צי
 איצם אויך צײטען, פרידליכע גוטע, אזויגערופענע אין
 גאנצן דעם פלייצעם זײערע אויף שלעפעז צו מחויב זייז

 יושר׳■ טער געוועז אפשר עם װאלם אדער יאך, מלחמה
 װערען פאגאנדערגעםיילט זאל מלחמה־לאסט די אז דיק,

 אויף און מעגליד נאר איז עם װיפיל אױף גלייכמעסיג,
 באמת׳ער און פולער א װעגען גאר. זיך לאזט עס װיפיל

 װען — רייךען צו וואם ניטא דאך איז גלײכמעסיגקײט
 אומ־ פון באזים םאמע דעם אויף געבויט איז ארום אלץ

 גרויסע צו קײן געווען ניט אפשר עם װאלט גלײכקײט.
 אויב באשרעקט, װערן זאלעז פראפיטען מלחמה — עװלה

 אנדער דער םון עס איז און אפגעשאפט. אינגאנצן ניט
 ארבע־ די פון רעכט די אז װיכטיג, גװאלטיג ניט זייט
 װערן ניט מלחמה דער פזן משך אין אםילו זאל טער

 דער צוליב גראד אפשר — דיכטיגער אנגערירט.
 דער םון אנפירען דערםאלגרייכעז דעם צוליב און מלחמה
 ביז אלע אנצוהאלטען װיכטיג גוואלטיג איז — מלחמה

רעכט. ארבעטער דערווארבענע איצט
 אוײינ־ פארמעל איז אמעריקע איידער וואך קנאפע א

 — דעצמעבער טען8 דעם — מלחמה דער אין געטראטען
 דעם אנגענומען רעפרעזענטאטיװ׳ם״ אף ״הויז די האט

 קאנגרעם־ םון ביל אנטי־ארבעטער טרויעריג־בארימםען
 252 מיט געװארן אעענומזוז אמ ביל דער סמיטה• מאן

 סון רעזולטאט א געווען איז דאס .136 געגען שםימען
 א ארויםגעדוםען האט וואם פרעסע, דער איז קאמםיץ א

םםרײקם. צו באצוג אין היסטעריע גוואלדיקע
אטא־ אומפאראנטווארטליבע דאזיגע די איז גראד

 די ווען צײם, א אין אמעגאנגען פרעסע דער אין קע
 צי- םארקלענערם. באדײםענד זיד האם סטרייקס צאל

 באוױײ םטאםיםםיקם״ לײבאר אף ״בױרא דעם סון םערען
 די זינט חדשים, 17 גאנצע די םון משך אין אז זען,

 פאר־ אינגאנצען זײנעז אז, גײט באוואפעװנגס־םראגראם
 עם וועלכע אין סםרײקם, 307 און טויזענם 5 געקומעז

 וועל־ און ארבעםער 2,527,942 גענומען אנטייל ד,אבען
 25,748,627 פון םארלוםט דעם פאראוחאכט האבען כע

 143 נאר זיעען צאל דאזיגער דער פון ארבעטם־םעג.
 259 גענומען אנטייל האבן עם וועלכע אין םםרײקם,
 2656^00 פון פארלוסט דעם מיט ארבעםער טויזענם

 עם.*לײבאר פי. 4ן דעם פון אנערקענם ארבעםס-טעג
 באװאםע־ דער םאר וױבםיגקײם ״ערשםער ®ת דיװיזיע

 דער סאר אז עס, הײסם װערטער אנדערע מיט נונג״.
 אן, גײט באװאםענוע־םראגראם די זינט צייט, גאנצער

 האבען עס װעלכע אין םםרײקם, פראצענם 2,7 נאר זײגען
 און ארבעםער אלע סון פראצענט 10 גענומעז אנםײל
 װע־ םון פארלוםט א ארויםגערוםען האט עם װעלבע
 פון געװען״ ארבעםס־םעג ®ח פראצענט 10 װי ניגער״

 באוואםענוע. דער םאר באדײטונג, נים איז עם װעלכער
129 גאך פארגעקומען זײנען צײט זעלבער דער םאר

 געגוםען אנםייל האבען עם װעלכע אין סםרייקס,
 3,119,800 פון פארלוסט א םיט ארבעטער 350,700
 זעלבער דער לויט אבער האבען וועלכע םעג, ארבעטם

 נים זיך דױויזיע לײבאר עם. פי. א. פון באשעטיגונג
באוואפענונג־פראגראם. דער אויף אפגערופען

 איז אמעריקע איידער געװען אלץ איז דאס מילא,
 מען האט מלחמה. דער אין ארײנגעםראטען פארמעל

 װי דעם נאך איצם, אז רעכענען, געקאנט אבער דאך
 םיל אזוי רעדם מען ווען מלחמד״ אין איז לאנד דאם

 גאנצע די אז דעם, װעגען אייגיגוגג, נאציאנאלער וועגען
 מלחםד, די װאס קרבנות, די צו בײטראגען דארף נאציע
 א געהאם און געקאנט מען האט איצט — ארױם רופם
 האבען ענדערען. לאגע די זיד וועט רעכענעז, צו רעכט

 די סײ — קערפערשאפטעז טרייד־ױניאן בײדע דאך
 א. אײ. סי, די סײ לייבאר, אף פעדעוײישאן אמעריקאן

 — מלחמה, דער צו שםיצע זייער דערקלערם אפיציעל
 יוניאנם, טרײד װיכםיגע אייגצעלנע רײ א זעלבע דאם און

 םון אפזאגענדיג פרייוויליג זיד אין סטוײיקם אפרוםענדיג
מלחמה. דער םון ציים דער דורך םטרייקם

צוױי־ דעם אין בילד דאס אויס זעט אנדערש גאנץ
 נאכ־ אוועק וואך קנאפע א ערשט איז עס לאגער. םען
 אויף שוין און אנגעהויבען, זיך האט מלחמה די װי דעם
 ״ױנייםעד די האט — דעצעמבער טען13 דעם — גיך

 רעזא־ א אנגענומען קאםערם״ אף טשעמבער םטײטם
 גע־ אנטי־סםרייק אן אײנםירען דאם פאדערענדיג לוציע,

 וואס ,ילגסמיסה־ דעם םים מקלאנאײ אין זעצגעבדנג
 רעפרעזענ־ אף הױז דער אין געווארען אנגענוםען איז

 אז װערען׳ אונםערשטראכען גלײן־ םוז עם טײטױום.
 זײ אויב סםרייקס, פארםײדיגען זינען אין ניט האט קייגער

 האבען אלעמען ®מ װעגיגער פארםײדיגונג. דער שםערען
 ארבעטער- אםעריקאנער די ארבעטער. די זינען אין עם

 זײנען בכלל מאםען ברײםע אמעריקאנער די און שאפט
 לאנד זײער פארםײדיגען אין םאראינםערעסירט בלוםיג
 אלװעלםלאכעז דעם ®ח געםאר דראענדער דער געגען

 זײ־ מאםען אמעריקאנער די פאשיזם. און היטלעריזם
 פון זובער די װי םער פאראינםערעםירם דעם אין נען

 פאםריאםען, אפיציעלע יענע פוץ קריגס־פראפיטען, םעםע
 םיםעל א הי מער ניט איז פאםריאטיזם װעםען םאר

 פמ מאמענט א איז רײכםום זײער פארגרעםערען צו
 פריץויליג אבער איז זאך אײן קריזיס. נאציאנאלען א

 את דאם אויב סםרײקן, צו רעכם דמנר פון אפזאגען זיך
 אינתס־ מלחמה די פון פראדוקציע דער סאר שםער א

 דאס פארלירען — איז זאך אנדער אן גאר און טריען,
 וועגען זין עם האנדעלט דא סםרייקןפן. צו רעכם םאמע

 דעם איז איז נאר ניט און פרינציפ• םונדאמענםאלען א
 װע־ זיך האנדעלט עם פרינציפ. א פארװיקעלם שםרײט

 זיך האנדעלם עם אינטערעםען. ארבעטער בלוםיגע גען
 געגען און פרינציפען סאמן די געגען אטאקע אז וועגען

 םרײד־ אדגאניזירטען דעם פון עקזיםטענץ סאמע דער
 קאגגרעם אין אטאקע גאנצע די דאך װערט ױניאניזם.

ארבעםערשאפט או־גאניזירםער אמעריקאנער דער געגען

 אוים־ דארט טאקע ער איז קאנקורענטען. קיין געד״אט
 פערזענלעכקיים. ,קלאסיגער ערשט אן םאר געוואקםען

 םארמולירעז םון איניציאטיװ די געהערט ליםװינאוו׳ען
 לאזונג דעם •אפולאריזירעז ®ון ״אגרעסאר״ באגריף דעם

 שאפען פרואװען פון שלום״, *אומצעטײלבארען אן יועגען
זיכערהײט״. ״קאלעקםױוער פח סיםםעם א

 אפגעשוואפט איז םעלקער־ליגע די װי װײסען אלע
 וואם דעם. צוליב געװארען םארניבםעט סוף־כל־סוף איז

 אנטקע־ געװאלט נישט האבען פראנקרײך איז ענגלאנד
 פארכאפט האם װעלכע יאפאז, םריער — זיך גענשםעלען

 אבי־ םארבאפט האט װעלכע איםאליע, בעע. פת טײל א
 פארגװאל־ האט וועלכע היםלער־דײםשלאנד, דאן סיגיע׳
 קלאםען חערשענדיגע די ימען.צוױ גאכ׳ז לאנד איץ דיגם

 געהאם םורא חאבען פראנקרײך ®ח איז עעלאני ®מ
 פאשיםטי- די אין אױפםרײסלוגגען רעװאלתױאנערע פאר
 קריג א אויסםײדען געודאלם זײ חאבען — לענחנר שע

זײ. םיט קאםפראמיס א «ו געשטרעבם זײ״ געגען
 דער־ נישם אײנם אלץ פעז חאט קאפפראםיס קײן

 לענדער דעמאקראםישע די «ץ מלחמה די און גרײכם,
 את, ד אויםגעבראכעז. פארט אמ פאשיסםישע די געגען
 באדיעונגעז אומגינםטיגע זעהר אין םארגעקוםען אבער׳

 ®ח,קאלעקםי־ סיםםעם די פאשמם. פון געעער די ®אד
 גזױיארעז. צעשםעטערם לאנג שיק איז ױכערקײט״ װער

לענדער, דייע t ארויסגעגעמז חיםלעד׳ז האס ,ממכען״

 ביי זיך האלםען צו געצוואונגען ער האט איבעריגע די
 דאם און — עגאאיזם״ ״נאציאנאלען םון פאליםיק דער
 אנטװיק־ די געפונען. וױ גוט היטלער׳ן פאר געװען איז

 איז עם אז אזוי, וױיטער געגאנגען דעם צוליב איז לונג
 צװישען אליאנם אן םון פרואוו דער געווארעז צעבראבען

 רעגי־ םאוועטישע די רוםלאנד. און םראנקרייך ענגלאנד,
 פאליםיק א סירען צו פתאװ א געמאכט אױך האט רונג
 1939 אויגוםם אין זי האט עגאאיזם״ ״נאציאנאלען ®מ

 היטלער׳ען, מיט ״םרימםשאםם״־אפמאך א געשלאםען
 מלחמה־שםורעם, דעם אײםמײדעז דערמים םײנענדיג

.1933 יאר אין נאך פאראויםגעזען האבען זײ װעלכען
 דער אין איבערברוך דעם םון קרבן ערשטער אלם

 ליםװינאװ, געפאלן איז אױםערךפאליםיק םאװיעםישער
 קאםיסאר־פאםטען פון אראפגעזעצם ד״אם םען װעלכען

 דער געװארעז אונםערגעשוײבען איז עם אײדער נאד
 װײל אראפגעזעצם, אים מען האט דערפאר נישם פאקט.

 די םירען געקאנם נישט אדער געװאלם נישם האם ער
 געםירם דאך ער האם יאליםיק אזא פתקם יאליםיק. נײע
 אין תםלאנד םון ארײנםריט דעם ביז ,r-« 1933 ביזן
 םעז אז איז, פיז»לץ צרעכלינארשיוו םעלקער־ליגע. דער
 טעםיגקײם זײן צוליב װײל דערפאר, באזײםיגם אים האט
ק  איד, א אױ ער וואס xrsn צוליב אדער םעלקער־ליגע י
 ,פרײנםשאםם״ א פאר צוגעפאםם געװען נישט עו איז

ן האם דעם׳ אױםער ריבמםדאפס. היםלערישע די מיט »

 ״זאפאם״ אין האלםן געוואלם אויס, ווײזם עם וױ אים,
 װעט ״םרימטשאםם״ נײער דער סון ווען צייט, דער םאר
 האם רעגירונג סאוועםישע די — בוידעם א אויםלאזן זיד

 גוט דייםשלאנד מיט אפמאך דעם אונםערשרײבען בײם
לאגג• אױף נישם איז עס אז פארשטאנען,

אױםגעשיינט. װידער שטערן ליםװינאװ׳ם האם איצם
 זײער איץ וועלם־ארענע, דער אױף ארוים וױדער איז ער

 וױלען מיר—און, אליץ אים פאר באדינגונגען גינםםיגע
 אנםי־ גאנצען דעם פאר אמ לאנד זײן םאר—גלויבן עם

 ײמפולעז דעם זיך הינםער האם ער היטלער־פראנט•
 — ראטעךפארבאנד דעם פון וױדערשםאנד העלדישען

 אז אגגעםראםעז היםלער האט מאל ערשםען צום וחמ
 מאל ערשםעז צום אסילו מח אדן װידערשטאנד ערנסםען

 באגײסעחגג, דער אן אנשפארען זיד קאן ער אםםרעםען.
 צענדליגער און מיליאנען םון האםענוסנען און גלויבעץ

 טאג־ גאך םאלגען װעלכע אויבעםס־פענשעז, מיליאנען
 םאװזר אױפ׳ן שלאכטלן היםםארישע די םאג־אויס איק,

 דאזיגעז דעם »ז גלויבען, זיך וױלם עם םראנט. טישען
 םאװעםישע די ײעם קאפיםאל מאראלישען געודאלדיגעז

 ױ מײ אויסנוצען. קאנעז דיפלאפאם איר און רעגירונג
 זײן װעלעז זײ אז םפל^ מדגילםיגע היטלער׳ם זיכערעז

 אוז דייםשעז פון צוזאםלנברוד א אין עןלדפארװאנ מפלא
 םאני־ דער צד פארשפיל א אין פאשיזם, חגלמלאפאןילא

שחײט דער «ץ באפרײאונג מישערסיאל !מנ
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 רעאקגיא׳ פארביםענע םון קאאלאציע א םון אנגעםירם

 איגאײנעם שםאםען, דרום די םון דעםאקראםען נערע
רעפובליקאנער. קופער־שטערענדיגע די םים

 רעזאלוציע דער אויף אפגעשטעלם זיך האבען מיר
 רע־ דאזיגע די וױיל קאמערם״, אף ״םשעמבער דעם פון

 די װי נאכדעם׳ שוין געווארעז אמענומעז איז זאלוציע
 אז באווייז, א איז דאם אנגעהויבען. זיך האם מלחמה

 אמעריקאנער דעם פון שטעלונג די איז פונדאמענםאל
 דער פאר װי זעלבע, די געבליבען גרױס־קאפיםאל

 איצט גראד וואס דעם, צוליב װיכטיג איז דאם מלזזמד״
 פרעזי־ דעם םון צונויפגערופעז קאנפערענץ א אן גײט

 אר־ פון פארשטייער פון צונויפגעשטעלט איז וואס דענם,
ארבעםם־געבער. און בעםער

שורות״ די שרײבען מיר ווען מאמענם, דעם אין
 די געױארען. אנגענומען ניט באשלוםען קײן נאך זיינען

 םײ א., איי. םי. די םײ — ארבעטער די פון םארשטײער
 זיך מערקט עם אגב, װעלכע, צװישען ל., א. פ. א. די
 מעג־ אויף גײן גרייט דינען דערעהענטערונג, געװיםע א

 דער םון אינטערעסען די צוליב קאמפראמיסען לעבע
פראדוקציע. מלחמה
 אפזאגען ניט אבער זיך קענען ארבעטס־געבער די

 סמיטה־ביל דער וועלכע מים פרינציפען, געװיסע פון
דורכגעדרונגען• איז

 נים זיך זאל קאנפערענץ די וואם מיט — דערפאר
 אויך װעלען ארבעטם־געבער די אז קלאר, איז ענדיגעז,

 בא־ — םלחםה דער םון צײם דער אין — איצם אםיא
 רעזאלוציעם׳ םון אפגעזען און זײעריגע דאס אויף שםײן
 זייער דורבצוםירען אופנים אלע אויף זוכען זיי ײעלען
ײילעז•

 פץ עדיםאריעל אן םון זען אגב, םען, קען דאס
 — דעצעסבער סען17 דעם פדן מס״ײס יאדק ̂ניר ™דעד

i עס וועלכען אין מלחמה, דער םון אבהויב דעם נאך שוין 
I רעאליםטיש ניט געװען װאלם ״עם אז געזאגם. ווערם 
 דאם — אלײן ווילען גוםען דעם םיט אז אנצונעםען, ״

 קאמ־ אלע לײזזנן קענען מען זאל — פרײװיליג הײסם
 ניט ארבעטער־פראבלעםעז• דעליקאםע און פליצירסע

 אויף ארבעםער־םירער די נים אינדוםםריאליםםען, די
 זיין קענעז אן הײנט זיך הויבם װאם קאנםערענץ, דער

 אינדיװידועלען אײנצעלנעם יעדען פאר םאראנםװארטלעד
 ארבעטער. אײנצעלנעם יעיען פאר אדער ארבעםס־געבער

 אומבא־ װעלען גטזעצטן פארדכםיגט און קלוגט גטוױסט
נויםיג*. דין דינגם

 :אינדוםםריאליסטען די םון ציל דער איז דאס אט
 ״קלוגע געװיםע פאר מלחמה־םיםואציע די אױםנוצען

 ארגאניזירטער דער געגען געזעצען םאחיכםיגע״ און
 צײם דער פאר נאר ייך, םארשםײם ארבעםערשאסט.

דאך׳ םיר װײםען םלחמד״ דער נאך מלחםד- דער ®ח
 לוינט עס אז אפצושאםען״ גרינג אזױ דין דאס וועט ,

זארגען. צו זיד דעם װעגען נים פשוט זיך
אמעריקא־ דעם פון שםעלונג די װײל דערפאר אח

 ,װי זעלביגע די פונדאמענםאל איז גרױם־קאפיטאל נער
 יענע איגנארירעז נים מען טאר — מלחמה דער פאר

 םמש — געװארען אנגענומען זײנען װעלכע רעזאלוציעם,
 פון קאגגרעם דעם אויף — מלחמה םאמע דער ערב

 אםזר ״נאשיאנאל דעו־ םון אינדוסםריען אמעריקאנער די
 באםת געוועז איז דאם מאנופעקםשורערס״. אף ןאסיאײש

 10 גענומען אנטײל אים אין האבעז עם קאנגרעס. א
 40 םארטדאםעז האבעז װעלכע דעלעגאםען, םויזענם
 דאזי־ דער אונםערנעמונגען. אינדוסםריעלע טויזענט

 מעכםיגסטע די פון װילעז דעם אוים דריקם קאנגרעם גער
 איז קאנגרעם דעם אויף אמעריקע. טח אינםערעםעז

 א ווי געװארען אױםגענומען סםיםה קאנגרעםפאז דער
 רעזאלוציע א אין אװאציע. געװאלטיגער א מים העלד
 םמיםה־ דעם פאר פאדערוגג די אונםערשםראכען װערם

 איז — םלחמה שײד איז װאם אמ םםרײקם. געגען ביל
דעם, אויף קאנצענטרירם געװען הױפם־אינםערעם דער

 װערען אפגעשװאכט נים חלילה זאל םלחםה דער נאך אז
 פריוואם־ די םון פרעראגאםיװען הײליגע די דאר א אויף

 דער םת פריגציפעז פונדאמעגםאלע ךי און אײגענטיםער
 דורבגעדחנגען איז װאס םיסםעם, קאפיטאליסםישער

איניציאטיװ. םרײער פון גײםם דעם נױט
 חשעגעראל פון פארזיצער דער םלאון, אלםרעד

 האלנד א געגען געװארענט האס קארפארײשאן פאסאר׳ם
געלע־ וױיניג םים געזעלשאםם פון פארם סאציאליזירטער

פראםים־םיסםעם. דער פאר געגהײם י
 אין אז כאראקםעריםםיש, און אינטערעסאנם איז עם

 אויף געווארעז אנגענוםזמ איז מאס ^אתאספפל דער
 :נאםען קלינגענדיגען הויך אזא אונםער קאגווענשאן זער

 װע־ צוקונפם״ אםעריקעם און םארסדיגונג נאציאנאלע:
 אמ?־ דאס עלבעװ ,טעןײחײפי די רקושיםגערעבענם

װערם עס פארםײדיגען• זיך גדײם פאלק ריקאנער

 גרונם אק זיד רעדט עם םרייהײם, פאליטישע דערמאנט
 פרייהײט רעליגיעזע ווארט, פון פרייהײם וועגען געגומען

 פאליםישער וועגען פראגע די םרייהײם. עקאנאמישע און
 האםם דו אויב םאראײנפאכט. געוואלדיג איז פרייהײט

 דארפסטו סטאר, א עפענען װילסט און דאלאר פאר א
 אויב זזאבען. ניט דעם אויף דערלויבעגיש קיינעם׳ם

 צוױנ־ גיט קיינער דיר וועט דזשאב, דייז ניט געפעלם דיר
 פשוט קאנסם דו אנצוהאלטען, עם באיאנעט א מיט גען

 צו וואם אגגעװיזען ניט װערט באדױערעז׳ צום אוועקגײן.
 איינע דזשאב. קײן ניט אינגאנצען האסט דו װען טאן,
 רוז־ פרעזידענט װעלכע אויף פרייהײטען, פיר די פון

 ווערט — נויט״ פון ״פרײהײט — אנגעװיזען האם וועלם
דורכגעלאזען. אינגאנצען
 קא־ מעכטיגםםע די און פײלען שארפסטע די אבער

 פרינ־ דעם פארטײדיגען אין אגגעװענדעט װערט נאנאדע
 יעטװידער געגען און אונטערנעמונג פרייער פון ציפ

 פון צייט דער אין אפילו — קאנםראל מלוכה פון פארם
 מלוכה־ פאלשטענדיגער אויב זיד״ זאגט װייל, מלוזמה.

 פרא־ דערפאלגרייכער דער פאר װיכטיג איז קאנטראל
 געװען דעמאלט דאך וואלם באװאםענונג, םון דוקציע

 אנגע־ אויך זאל םיםטעם אזא אז לאגיש, װי מער, גיט
צייםען. םרידלעכע אין ווערען װענדעט

 פון םארטיידיגער דאזיגע די פרעגען זיך װילט
 דאזיגע די און אונטערנעמונג פו־ייער פון פרינציפ דעם

 מעגליך אײניגע, קאנטראל, םון פיעש אויםגעשפראכענע
:םראגען איידעלע, קיץ גאר ניט

 איצטיגער דער אין דאס איר האט וואו ערשטענס,
 אלטען דעם אין — סיםטעם קאםיםאליםטישע א צײם

 דעם מיט דורכגעדרונגען איז וואם — ווארט פון זין
 אונסערנע־ פרייער און אינציאטױו פרױואטער םון גײסט
 אין טוים און םארענדעט לאנג שוין איז דאם מונג?
 איניזיא־ פריװאטזי ודעלם. דער פדן לעבדזןד אלע כמעם

 קליינע צאל גרויםע א — םונדאמענםאל דאך הייסם סיװ
 צייט׳ אונזער אין דאם איר האם וואו אונםערנעמונגען.

 געוואלדיג־ גראנדיעזע, געוועלטיגען און ■הערשען עם װען
 גיגאנ־ אינדוסטריעלע מאנאפאליםטישע קאנצענםרירטע

 אין איניציאםױו פרױואםע דאס איר האט וואו — םען
 פרע- א — םלאון אלםרעד ? װארם םח זין אלטען דעם

 דאם דארף מאטאר׳ם״ ״דזשענעראל דער םון זידענט
אלעמעז• םון בעםער װיסען

 קען — קאנטראל געגען פראםעסטען שייך איז וואס
 זין׳ דעם אין נאר ווערעז פארשטאנען אביעקטױו דאס

 קאנטראלירט אימיצער װען — שלעכם איז קאנטראל אז
 איז דאס — אנדערע קאנםראליר אבער איד ירעז מיד•

 בײגע״ געשיכםע די האט װען אוץ וואי אנדערש. עפעס
 קאנטרא־ אלגעמײנעם םון סיםםעם מעכטיגערע א וואוינט
 מא־ אלמעכםיגער דער װען צייט, אונזער אין װי לירען,

 אלעמען און אלץ קאנטראלירט קאפיםאל נאפאליםםישער
 גאנ־ אמאל אינדוסטריען, אײנצעלנע םון צװייגען גאנצע

 אינטער־ אפטמאל און פאראייניגונגען אינדוסםריעלע צע
 קאר־ און קאנצערנם םראסטען, םינדיקאםען, נאציאגאלע

טעלען•
 קאנםראלירט קאפיטאל מאנאפאליסטישער דער װעז

— רעגירונג איר מיט אינאיינעם — מלוכה גאנצע די

 זײ־ מים אינאיינעם לענדער צאל גאנצע א אםילו אדער
 ווען םיין• און שײן עם איז דעמאלט — רעגירונגען ערע
 אין — םלוכה־קאנםראל װעגעז אבער זיך האנדעלט עם

 מא־ דאזיגע די דעה א זאגען זאל אימיצער אז זין״ דעם
 מלוכדדמאכט, די װען אינדוסטריאליסטען, גאפאליסטישע

 פרױואםע דיערע אין ארײנמישען זיך זאל רעגירונג די
 צו זינעז אין האבען זאל וואס דעה, א זאגען און ביזנעס

 ווען און — הערשאפם אלמעכטיגע דיער באשרייגקען
 אינטערעםען אלגעמיעע די אין ווערען געטאן זאל דאם ׳

 אנ־ עפעם איז דעמאלט — לאגד, און מלוכה דער פון
דערש.

 סון פרינציפען די אנרירען דאס הײסט דעמאלט
 n אפשאםען הײםם דעמאלט פרייהײט, פערזענלעכער

 אף ״ביל גאנצען דעם גאראנטיעס, קאנםטישזציאנעלע
רייטס׳.

 פארזיצער דער װאס רעדע, די למשל, לייענט, אט
 אםאםי־ ״נאשאנאל דער פון בארד עקזעקוטיװ דעם פון

 אויף געהאלםען האט מאנופעקטשורערס״ אף איישאן
 נאמען דעם טראגט װאס און קאנװענשאן זעלבער דער

 איםה אן טאג״. הײגטיגעז ביי רייטם אף ביל ״דער
 טרױעריגער דער פאר אן פשוט אייך פאלט שרעק א און

 זיך וױיזט עם קאפיטאליסטען. ארימע די פון לאגע
 בא־ ניט קײנער האט דאס װי מאדנע און — ארוים

 פארפאלגט־ די זיינען קאפיםאליסטען די אז — מערקט
״װיםיל :ער זאגט אמעריקע. הײגטיגער דער אין סטע
 די קריטיקירען צו אפעז אוים ביזנעם־לײט מיידען מאל

 דיער אין זיינען די װעלכע מים רעגירונגם־האנדלונגען,
 וואם מורא׳ האבען די וױיל אײנםארשטאנען, ניט הארצעז

 םעק־ דעם םאר מורא האבען זיי פאםירען. װעם זיי מיט
 פאר םאבריק־אינםפעקםאר, דעם םאר סעם־קאלעקטאר.

 אונ־ םאר אדמיניסטריישאן׳/ אוער עגד ״וױידזש דער
 דיםקדימינאציע פאד קאנגדעס, פדן טעחדכדנגס־קאמיסעס

.רעגירוגגס־ארדערם באקוםען אין .  םאקט, א איז עס .
 םון צעטראטעז איצט ווערם רייטס״ אף ״ביל דער אז

ראדיקאלען״• ״קאלעקטױויםטישע
 ראדי־ ״קאלעקטױויםטישע םון המלות פירוש דער

אדמיניםטראציע. זײן און רוזװעלם מיינט קאלען״
 אן פראטעסםירם קאנםראל פון פריגציפ דעם געגען

 אלע־ און. אלץ איז הויפט־פרינציפ װעמענם ארגאניזאציע
קאנטראלירען• צו מען

 אויף גופא. קאנווענשאן דער אויף קוק א גיט אט
 ״אמעריקאן דער םון קאנווענשאן יערלעכער םער46 דער

 םאר־ געװען זײנען אסאסיאיישאױ מאנופעקטשורערס
 גרויםער דאזיגער דער דעלעגאטען. 10.000 םראםען

 פון פארוואלטוגג די זיך מיט רעפרעזענטירט קאנגרעם
 קאנגרעם אזא אויף לאנד. פון אינדוסטריע גאנצער דער

 וױכטיגען א םארנעמען מענטשעלעד קליינע אויך קענען
אויבעךאן. ווערען אוועקגעזעצט און פאסטען אפיציעלען
 די אין אכער םארבלייבט קאנטראל אמת׳ער דער

 םטיל־קאר־ סםייטם .יונײטעד םון פירער די פון העגט
 קאנ־ עגלעכע און מאטארם״ ״דזשענעראל פאריישאן״,

 דער פון הארץ דאם פאר זיך מיט שטעלעז װאס צערנס,
 װארט ױיער םיסטעם. אינדוסטריעלער אמעריקאנער

געזעץ. העכםםע דאם קאנװענשאן דער פאר איז

ט זיצם דארמ ײםער כלײכער קיץ ני  — אפד
 ;ראזענםעלד׳ס ליד פץ יעגער אט

ײט דארטען יונג, טרײלעכער א  עד נ
פןןלץ. דעם און װאלשטאף דןןם

 אויגען מומיגןן םים שארםע, םיט
 ױעלט, דער סץ הארץ אץ םארשטאכן

ען װערט אזוי װי װײסט ער אויג װ  מ
געלט. דאם רעדעל, גאלדענע דאם

 — ענגעלם אדן פארקםץ פון נאר ניט
ט עם װײםט ןןר קם חוילען םי טינ מס  :א

 זעגגעל, א כלויז — זיך םאר יייעדער
ײנעם אלןן דאך ! אמא ג נ י ד ג ל א -

® דארט ט זיי ײםער כלײפער ?יץ ני  אפר
 שער״ן און נאדעל דןןר פץ ״שקלאף דער

ר א ^ עם דןןם ז אײזען אײםן ם  איר ז
ײנם ץ אויף ח ט פדעםעל זי ר. ני ע פ

שכ אץ שטאלץ און װירדיג  סיו
 ;ארכעם־ארםײ דער םון מאן דער

 — כישוף ןןזא חענט די אץ ליגט עם
ט כישום׳ן און !זײ מיט ער טו

ץ עם כליצט אץ  כליצקריג א מיט שא& א
ען רעגענען אץ איל ט נ  #םל»ם סי

ט זיצט ער ניןדעל דער םץ םאן דער  ני
.. םונם מאן אויפן װארט אץ ט. « ר נ

ץ זיד זינגט ןןר  לעכען, אײגענעם זי
 ;שטאל אץ אײזןןן מיט עם שטעפט ער
 געכען, זאל גורל דער ניט װארט ער
ײם עם נעםם ער ״צאל!״ :זאגט אץ קאפ כ

 גײחען אדן זיצען ער װעט לאנג װי
 ? חאר געקרײזעלטע מיט ױנג דןןר
 — זײען, װעט זײןןר דןןר װןןנען כיז
ץ חונדערט כיז יאר. צװאנציג א

( « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « < ( «
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ן י ל א א ט י פ ש
הא־ שפיטאל־צימער םון װענם די זיף

 בוײ פזן שאםענם געװיגט זיך בען
 איז הימעל בלױער שטיקעל א מער.

דער־ און פענםםער געגען געהאנגעו
הארבסט־ גאלדעגעם א פון צײלט
 און זון מיט אנגעגאסען איז וואס טאג,
װארימקײט. ליב־צארטער און ליכט

 אויטאםאבילען לויפענדיגע פון אפהילך וױימער א
 לע־ דעם פון גרום א געבראכט איר האבען טראקם און
 געפילדער, טומעל, געאייל, איז וואס דרויסען׳ אין בען

 האט זי װעלכען איז לעבען א — פרייד םרויעו־, הו־הא,
 רעגענבוי־ מיט װעבען געהאלפען אגומעלטען ביז ערשט

קאלירען. גען
 אװעקגעריםען כישוף בײזען א דורך װי זי איז איצט

 גע־ אריינגעשטויסען און שפינען מיטען אין געווארען
 פון אנזאג שטרענגען א בדט ווענט פיר צװישען ווארען

.רו״ «רו רו״. בלויז און רו זיין. ״רוהיג :דאקטאר . . 
 אוי־ אירע אין װערטער פרעמדע איצם ביז די קלינגען

 איז — געדאנק: אין ענטפערט- זי װעלכע אױף ערען,
 פרובירם און — ? רוהיג דין צו כוחות מײנע פאר דאם
 אויבער־ איר הױבען צו אויף עלענבויגעז אירע אויף

א... אזוי• אט, אט׳ — קערפער. טײל שטען  צו־ א־
 העכער, אביםעל לעבן... דעם צוליב דאקטאר דעם להכעים

קישען. ווייסען אױםן צוריק םאלט קאפ דער נאר העכער...
n אין געפעל־הויך דינעם א מיט
 פארטראכטע א געקוקט דערשעפטע, א ליגען געבליבען

 געציטערט האט שמײכעל קלוגער א םטעליע. דער אויף
 אפנים, — :געמורמעלט האבען װעלכע ליפען אירע אויף
.משוגע גאנצען אין נישט איז דאקטאר דער .  אײ־ .

 װיי- זי טראכט — דאקםאר צום איך האב װאם גענםלעד,
 זיך האט זי וואם דאם, געזאגט בלויז האט ער — טער.

 עט־ אויף כאטש רו. אביםעל :געװאונשען מאל םך א
 בענקען װעלכע גלידער, די אויסגלייכען וואכען לעכע

 שא, זיץ זאל עס דערלאנגען, אלץ מ׳זאל רוהיגקייט. נאך
 לייכם, — געמיט דאם זארגלאז, — געדאנקען די שטיל,

אױך... זיד וועגעז טאן טראכט א אפשר און פריי
אריינ׳גנב׳ענען, זיך פלעעגן װאונשען אזעלכע אם

 דער־ שעםער, די אין ארומגײן טאג א גאן־ איז זי ווען
 באלע- און ארבעטער צװישען סכםוכים אלעראי ליידיגען
 אריינ־ ארבעטער, מיט ארבעטער צװישען אדער באמים,

 מידע א און יזניאן דער םון אםיס אין צוריק געקומען
 צי־ א םאררויכערט שנעל דעםק. בײם זיצעז געבליבען
 ערגערניש, די םארטױיבען צו מיםעל א ווי גארעםעל,
 דועזען, איר אין אנגעקליבען זיד האט וואם םארח־ום,

רו. נאך שםארק אזוי לעכצט וואס
 צווישען פײער צעגליט א וױ אויסגעזען, ס׳האט און

 שוואכער, װערט עם זיך, לעשט אפים אין װענט פיר די
 צעקליגגט באלד נאר אוים׳ איז אט־אט און צאנקט עם
יעם... האלא! — דינג־דינג! :טעלעסאן דער זיך

 נישט טאר אפערייטאר דער ניין! נײז! אהא- ? יואם
 סימבימדנדיג... און קאםעז םאר צייט קײן םארלירען

ץ!... הא?  קאמיטע דער ני׳שט לאזם םארמאן דער ני
 זיין כ׳ױעל אלרייט, אזוי? ארבעט?... די אויסטײלען

גודבאי. יא. יא שאפ. אין מארגעז
 גליען צו צוריק אנגעהויבען האט םייער דאס און
 ם׳קו־ טומעלדיג, לעבעדיגער, ווערם אםים אין־ העלער.

 און פראגעס און טענות מיט שעפער םון ארבעםער מען
 װי אױסגעוועפט, שויז איז מידקײט איר — עצות נאד

 האלא — זון. אױפגייענדיגער דער םץ טוי לייכםער א
 אזױ־א? עפעם איר שםייט װאם טשערמאן! ברודער

? שאפ אין ״טראבעל״ נײער
א — קע־ היר אז !צרות — ״םראבעל״ הײםט א

 אימ• צום זיד ױיםט ער פרײזען. די םעםלען גישט «מ
םשערמאז^ פארשעל
 װעט ער םשערנמן. איםמרשעל סימד״ עווער1« —

 נישט םTםארל וױדער איד קריגעז• ניט שנעל אזױ דאם
 איד אנגע׳ברוגז׳ט. זײן נישם דארף םען געדולד. יי

 נױסם זיד ער זאל שאפ. איז אײך בײ מארגען זײז ײזל
 שיעיור יא, באם. אײער בחים, אין םײגעלעך קײן לײגעז

 צוריק נאך גישםא ׳אזוי ? חשאו מאכם װאם פארגעסען,
 איזם גים גום, גום, ?t« בעםערט ,ער אבער שאפ. איז
גרוס^ סײז

װאס געזען. גישט אײך לאנג שױן !האלא א —
____ t מאכטאיר

צוױ־ ארבעם די ווען אלריים געווען װאלם אזוי —

ה סוןודערצײלונג.) מ אן של מ ער ם א װ

 און גאיך• ווערען געטײלט זאל םינישערס אונזערע שען
 געטאן עפעס דארף עם זיך• צװישען זיך קריגט מעו

ווערען.
יע... יע׳ אהא... ?... זיד מען *1קריגט פארװאס —

 ארבעט דער נאך מארגען שעמען. אלע זיד מעגט איר
 אפים אין דא זיין פינישערס די מיט טשערליידי די וועט
 צװישען פאר קומט דארטען װאם זען װעלען מיר און

אײך...
 אזוי עפעס װאס ? פאולין מער׳ דער איז וואס —

? עקםאיטעד
 אויף אז עקסאיטעד, זײן גישט איך זאל אזוי װי —

 אז געכאפט פארמאן דער זיך האט ײאך־ צװײטער דער
דרייפערין. א פאר קלײן צו כ׳בין

הייםט? װאס —
 אראפלאזען אפט צו דארף איך אז זאגט, ער —

פיגור. די
 באלד שאם אין זיין װעל איך !משוגעת נײ א —

 אזא !סוף שװארצען א אים מאכען און פרי דער אין
לולײן!... צו אײנפאל... אן משוגע׳נער!

 וואס םלאם א פלאם. צוריק שוין זי איז איצט
 קינד א כמעם נאד איז זי װען דאן צעצונדען זיד האט

 ארבעטען. צו ױבג צו — געזעץ דעם לויט און געװען.
אויפהאל־ העלפזלו און געוואלט זיך האם לעבען אבער

תגג פון ײזמן אבר ר

-ן ׳■:־ו »«=

פארדריסט... עס
(פראגמענם.>

 אינגןןל, מיד, םארדריםט עם
 !אידעאלען הײנטיגע

 זײנןןך זײ — זײ אייד אץ
געסאלען.♦. שװער אזוי
 שענער, איז צײט מײן אץ

 געװןןזעו/ גאר אנדערש
 צוקונפט שײנער סץ װען

לעזען• דאן מיר טלןןגען
 געטאלען װאר װי

.. דער געװען איז ם. לו  ח
 ױײםסטע די מריט די אץ

!שלום :געקלונגען האט
שיח, גײמ עס צי  מ
 — גלװכען דן$ר םאלק אץ צי

 םאכען, סלןןגען פליגלען
.דערחויכען הייף אונז אץ . .

דערוױיל...
 כאהאלטען זיף מען גײמ

 - מורא׳ם אץ גרױל דורף איצט
 שפאלטען, צײטענם די אץ
.צװישעףדורדת די אץ . .

^  — םארמעגענס אונזע
 אײכיג, אוך קלוג םפרים

 רעגןןנם, שמורעמנ^ די דורף
װעגעד־שטױגיג... די דורד
 — ברענגען ניט קען מען װאם

 ;נעכליכען געדאנק אץ
 געדעגקעז׳ צו שײנרןײט

ען... א םאג א אין ריג ט
 - חױכען פײנד דער ס׳מעג

 פאלען. נידריג װעט ער
 גלויבען, ארן םוט םים םיר,

♦ ♦ ♦ ןןלקן np זרכען
 t פארלארען גיםו גלױגען

 ׳גײןןן און סיר גײקן
 צװיייעױארען די דורך

ען... לזןרןן אוגזןןר זיי

 באדארפט, זי האט פאמיליע דער פון לעבען דאם טען
 האט אינםפעקטאר דער אז ארבעטען... געמוזט זי האט
 געװארען באס דער איז שאפ׳ אין באװיזען פלוצים זיך

 האט זי אײדער און צעטומעלט, ארבעטער די בלאס,
 האבען פאר׳ דא קומט עם װאס פארשםײן צו באװיזען

 זי געםאן כאפ א אחדות ארבעטער און רחמנות אוים די
 אריינ־ און קעצעלע אומבאהאלפען איר ׳מאמע־קאץ א װי

 געשטאנען איז װאם בעסקעט, װעיםט אין זי געווארפעז
 )שא און זי איבערגעדעקט ארײנגעווארפען, שאפ. אין

פאסירט... האט גאדנישט
 געווען זי איז ארויםגענומען, זי מ׳האט װען נאר׳

 געקוקט שםערען, איר אויף שװייס קאלטען מיט בלאס׳
 ארבעטער, די אויף אומבאהאלפענקײט קינדישער מיט

 גלייך פרייד, זיגערישער מיט באגריסט זי האבען װעלכע
 :איר אנגעזאגט און פארהיט. פייער א פון זי מ׳װאלט װי
דזשאב. אויםן געבליבען ביסם אריבער, איז געפאר די

גע־ ארבעט. דער בײ צוריק געזעםען זי איז באלד
 *ם׳איז :געטראכט און באלײדיגט װי עפעם זיך פילט

 טובה׳ א טוט ער האבעז, מורא באס דעם םאר שלעכם.
 איך בין אינספעקםאר דעם פאר שאפ. אין מיך האלט

 דאך. מען דארף לעבען געזעץ• םון םארברעכערין א
 דאם מוז םארװאס ? באוױיזען דאם מען קען אזוי־זשע װי

םאר־ווא־־ם?״ אזוי? זיין אלץ
 -yep דיימ א מיט געהראגעז זי האט עגמפער דעם

 אױך נאך זי איז דארם נאר ױניאן. קופער אין טער
ארײנלאזען. געװאלט נישט זי האט מען און ױנג צו געווען

היינט. מיטינג דער איז מײז־עלע, דיר׳ פאר נישט —
 בײ מאן א איר האם — ארבעטן װעלכע די פאר ם׳איז
אנגעזאגט. טיר דער

ארבעט. איך —
 עוקט מאן, דער איבער פרעגט — ? ארבעטםט —

 אר־ קינד. א :טראכם און איר אויף באדויערונג מיט
 קיבד. לײטיש א גרויםע... די מיט גלײך גײט בעט.

 הייגם מ׳וועט וואם דעם םון לערנען עפעם זי וועט אפשר
 דעם מיט װערען אנגעהויכט זי וועט אפשר ? רערען דא

? וױיםטמאכער די פון גײסט
 מילדען א מיט ער האם — גײ מיידעל. אריין, גײ —

איר. פאר טיר די געעםענט און געזאגט איר טאן
 דעם םאררײםט שפיץ־םינגער, די אויף שטייט זי

 קיין אבער רעדם. עם ווער זעז נישט קען נאר קאפ,
 םיי װי סײ רעדם מען אז נישט. דאם איז אונטערשייד

 מען דאם? קומט װי אגער שאפ. איר םון זיד דאכם
 איז, ? נאמעז אנדערען אן מים שאפ א םזן דאד רעדט
 םרא־ מען ? אזוי אוין־ שעפער אנדערע. אין דאס, הײסם

 פאטשט «ען ״סטױיק״. װערטער די ס׳הילכען טעסטידט.
 דאם שםימע איר האט — !בראװא אוין־. זי בראווא...

 אץ םאײראם אנגעזאמעלטעז אויםגעשריעז טאל ערשטע
 אין געווארען םארוואנדעלם איצט איז וואם באליידיגונג.

 יארען שםעטערדיגע אין האם וואס םייערל. לויטער א
 קאמף שווערען אינם אםילו געװארעמט און געלויכטען

געגגםםערם. די מיט פיקעט־לאיז דער אויף
 שפיטאל אין איצםער זיד פייערל דאס האט פלוצים

 אומפאר־ בײם געװארען איז וואם צעלױכםען... װידער
 ארבעטער? אפגעזאגםען דעם מים טשעדמאן טייאישען

 ? ארבעטער דער אדער כאם דער געװאונען, האט װער
 אםשר םארלירען. געםארט נישט האט ארבעטער דער
 װע־ געזונט װעם זי ביז משםט דעם אפלייגען מען קעז

 םארםײ־ צו ארגומענםען גוטע אעזלכע האט זי רעז?
? שפעט צו נישט גאד איז אםשר דילען...
 וױל וואם שלאכםםעלד׳ אין םארדואונדעםע א װי

 האם אײגענע, מיט באהעםטען צודיק זיד בחות אלע מים
 םײנם דער שםיל. האגם. די אױםגעצױגען לאנגזאם זי

באמערקען. נישם זאל
 צום געשםײכעלם זי האט !טעלעפאן דעד איז אט
 םאר־ װאס םריינם. אלסער אן צו רױ םרײבעל טעלעפאן

װעלם. פדייער דער מיט זי בינדט
אלרײט... כביז יא-. איד~ ? יוניאז די !חאלא —

הא?.^ ? ״קעים״ דער מיט געװארען איז װאם
 אין דערשטוינםע א שטיץ געבליבען איז נוירם די

____ םיר דער
!זײן רוהיג !זיך באװעגען נישמ 1 איר םוט װאם —
טעלע־ דאם אפגעגעבען פארשולדיגטע א האם זי

 שםיל שםײמל א סים און גױרם דער טרײבעל פאן
ױסגןדןדם !ןר

1רו בעםטע םייז איז באװעגוגג —
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ו ן שפעו ו עו פמ ןאננרעס ןו w? ו w m פעדעואצין אופעטער
נאוועמ־ טען26 דעם ביז טעז21 דעם ון

אפגע־ מעקסיקא אין איז 1941 בער
 ערשטער דער געווארען זזאלטען

 ״לאטיין־אמערײ דער םון קאנגרעס
סעהעראציע״. ארבעטער קאנער
קערםער־ א םאר דאס איז וואס
צי־ אירע זיעען װעלבע און שאםם

 אירע דינען װער און זי רעפרעזעגטירט װעמען לען?
 דער־ צו נויטיג ערשטען אלעם צו איז דאם פירער?
 װעלכער ארבעטער־לייעגער׳ אמעריקאנער דעם קלערען

 ארגעטער־באוועגונג דער מיט באקאנט וױיניג זייער איז
קאנםינעגט. לאטיק־אמעריקאנער אויפן

 לא דע טראוואכאדארעס דע ,קאנםעדעראסיאן די
שפא־ אין זי הײםט פארקירצט וואם לאטינא״, אמעריקא

 מיינט מאמע־לשון אונזער אויף און ל״, א. ם. ״צ. גיש
— ארבעטער לאםיין־אמעריקאנער פון םעדעראציע עס,
צוריק. יאר דריי אריבער מיט געווארען געגרינדעט איז
 האט מ.) ט. (ם. ארבעטער־צענטראלע מעקםיקאנער די

 צונויפגערוםעו 1938 יאר פון סעםטעמבער אין דאן,
 אינטערנא־ אן מלחטה, און םאשיזם קעגען קאנגרעם א

 גע״ קאנגרעס דעם צו זיינען עס קאנגרעם. ציאנאלען
 לאטיק־אמעריקאנער אלע במעט פון פארטרעםער קומען

 פון אויך און שטאטען םאראייניגטע די סון לענדער,
 דעלעגאציע א געקומעז איז אמעריקע פון אייראפע.

א• אי• ®י• דער פון פרעזידענט דעמאלטדיגעז מיטן בראש
 די פארטראטעז געווען ניט איז דאגעגען לואים, דזשאן *

מיד ןוועלצ וואסרפא( *דק. אטל««זז ל. ^ —
 געווען אנדערע צוױשען איז אײראפע פון . שפעטער) זעז

זשוא• — טען I םינדיקא־ טדאנצויזישע די ®ון ®ירער דער דעלעגאט א 4
 דער אין געווארעז גערופען איז קאנגרעס יענער

 זײער דער געווען איז םעקםיקא ®מ פרעזידענם מען צייט
 לאזארא געגעראל לינק־געשטיממער און ליבעראלער
 סיםלעז אלע מיט געשטיצם האם װאס דער, קארדענאם,

 א דורבגעפירט אויך האט און ארבעםער־באוועגוגג די
גע־ האבען װעלכע רעפארמען, םאציאלע מיכטיגע רייע
 מעק־ פון גהעניצעז די איבער וױים אפקלאנג אן האט

 טאקע קארדעגאם׳ן דורן• איז אגדערעס צװישען םיקא.
 עקספראפריאציע די געווארען דורבגעפירט 1938 יאר אין
 וואס אויל־קאמפאניעם׳ ענגלישע און אמערייןאנער די םון

 דיילא־ די איבעררייםעז צום דערםירט אםילו האט דאם
 און לאגדאז׳ און מעקסיקא צװישען באציאונגען מאטישע

 װא־ און סעקסיקא צװישען םארשארפם זעלבע די האט
 באציאמגעז די שױן זײנןןן טאג צו זזײגט שיגגםאן.

 אויל־ די אבער — גוטע, וױדער לעגדער גרויםע די מים
גאציאנאליזירט. געבליבעז זײנען יןאמפאניעס

 און מלחמה געגען קאנגרעם יענעם אויף אט איז
 פעדעראציע א גרינדען צו געווארען באשלאסען פאשיזם

 הױפט דער סיט ארבעםער לאטיק־אמעריקאנער פח
 פעדע• דער םמ פרעזידענט אלס מעקםיקא, אין קווארטיר

 מעקסײ פון פידער דער געװארען אויםגעקליבן איז ראציע
 אלם טאלעדאנא• לאמבארדא װיסענטע ארבעטער, קאנער

 םינדיקא־ דער באשטימט געווארען איז ווײס־פרעזידענם
 אמ לײראם• פערעז ארגענםיבע ®מ פירער ליםטישער

 פת אױך וױ זשוא׳ און לואיס דזשאן פון ברבח דער םים
 צום געקומעז אלײן איז װעלבער קארדענאס׳ •ריעזידענם

 עכם־־רעוואלוציאנעהע אן דאדט געהאלםעז אוץ קאנגרעם
 געבוירעז ״צטאל״ די איז — רעדע פראלעטארישע און

געיוארען•
אנם־ םאלעדאגא האם יאר דדײ די םון משך אין
 אפעריקאגער די אין םעטיגקײט עגערגישע אן װיקעלט
 ארבעטער ארגאניזירטע םער מאם גרויירען צו לענדער

 דאם איז מאם גרױסער א אין פעדעראציע. דער ארום
 עק־ פריער םון נאד אז מדענקען, דאח• מען געלונגןן.
 יױ אינםעו״אפעריקאנער ®ון אציערעדעפ א זיםטירט

ם• 4S חנר פון געװארען אנגעפירט איז װעלמ ניאנס,
 איר געהאם אמאל זי האט מעקסיקא אין און ל. אװ

 ױעל־ מאראנעס׳ ארבעםער־פירער דעם בײ חויים״שטיצע
 די קאנםראלירט צוריק יאר זעקס א מים ביז האם כער
 סעז־עראציע לעצםע די אבעד יוגיאדבאװעגמג. חיגע
 באנו־ זיד האם אוז לעבען קײז ארױסגעװמעז נישם האס
פאו־אײ־ די אין צײט צו צײט פון קאנמרענמז פים גענט

n _ . .

.

 געגײ זיד האם םאלעדאגא ענערגישער דער און ״צטאל״
־ דער פאר יראפאגאנדע בריממ » אנפירעז מעז ר » 

ײניגמג «ר־א3לי* לאםײחאמדיקאנער די פון י א•רטצ

ײן מ. םון ט ש ג בי (מעקסיקא) ח

 דער אויף געשפילט דערביי נאך האט ער און לעס,
 האט — אימפעריאליזם״ ״אגטײיענקישען םון םטרונע

ערפאלג. היפשען א געהאט ער
מעקסיקא. םון לואיס דזשאן דער איז םאלעדאנא

 געגנערישע גרויסע קײן וױיל יענער, װי מער נאך איז ער
 און מער, נישטא דא איז גרינ׳ם װיליאם װי צענםראלע

 האט רעגירוגג פריערדיגע די וואס דעם, דאגק א דאס
 דער געװען איז ער װעלכער םון מ. ט. ם. די געשטיצט
הויפט־םירער. און גריגדער
 םעקסיקאנער באוואוסטער א איז טאלעדאנא, ער,

 דיגאמישער און רעדנער גלענצעגדער א אינטעלעקטואל,
 םא־ אין באזוך א אויף געווען 1935 אין איז ער םירער.

 זיינע דורן• ״געזען״ אלץ דארט האט און וועט־רוםלאנד
 סיט רייזע זײן פון צוריק געקומען איז ער ברילען.

 רעגײ זײז און לאנד יענעם םאר סימפאטיעם שטארקע
 און אויסגענוצט גוט דאם האבען קאמוניםטען די רוגג.

 האט ער זײנםט. גרויםע א געטאן די האט טאלעדאגא
 און םםאליניזם דעם פאר פראפאגאנדע גרויס געמאבט

 דיט דער אויף געשטעלט פאליטיק דער אין זיך האט
 איז קאמוניםט פארםיי קיין כאטש קאמוניםטען, די םון
נישט. ער

 םעקםי־ ארגאניזידטע די אז באקומען, זיד האם אזוי
 גע־ אנפירוגג זיין אונטער איז ארבעטער־גאײעגזגג קאנעד

 טרויעריג די בעת אפילו אח קאםוגיזם צום גענויגם ווען
 מ.־ ט. ס. די און טאלעדאנא האט פראצעסעז בארימטע

 װען אייד מאסקווע• פח לידעל דאם געזוגגען םרעסע
 גע־ זעלבע די מצד ער האט געלעבט, דא זזאם טראצקי

 גרױ• א איז אמ אטאקעס שארפע פון אויםצושםיץ האט
 דא אים מיט טאכעז צו געווען מעגלעד איז מאס סער

 געגען געווען אח ארבעטער־באװעגונג די וױיל סוף, א
 חברה־ יענע םיט געראיעט עם האט אומעטום אמ אים׳
 באזיײ צו אים אויםגאבע די געהאט האבען ױאם לײט

טיגעז•
 צוצוציען געלונגעז םאלעדאנא׳ן אויד עם איז אזוי

 לאםײן־אמעריקאנער די אין יזניאנם די ״צטאל״ דער צו
 יןאמוניסטען. די ®ח באארינםלוםם זײנען וועלבע לענדעה

 םון װײט בכלל ארבעםער די זײגען זײ פון םייל אין
 םײ דארט איז באװעגונג די את אײגפלוםעז פאליטישע

 װידער אײניגע סינדיקאליסטישע. א בלױז און שײאד
 זײנעז ״צטאל״, דער צו צוגעשםאנען זײגען וואם די, םון

 — למשל׳ ארגענטינער, די וױ געשטימט, סאציאליםטיש
 ארגא• גוטער דער םץ אז באקומעז זיך האם צוזאמעז אמ

 רעפרע־ ״צטאל״ די שוין האט ארבעט ניזאטארישער
 גע־ האט און לענדער לאטײן־אמעריקאנער 13 זענטירט

איבעריגע. די מיט םארגינדונגעז האט
 שרײבען מיר וועלכעז װעגען קאנגרעם, ערשטען צום

 צענטרא־ לײבאר פון םארטרעםער געקומען זיינען דא,
 אדער אײנציגע די לענדער דיערע אין זײנען ױאס לעם,

 מעק• ®ח — ארבעםער אדגאניזירטע די פון םערהײט די
 קאסםא־ ארגענטיבע, טשילי, קאלאמביא, קובא׳ סיקא,
 פאדטא־ ניקאראגוא, אורוגװאי׳ עקװאדאר, פאנאמא, ריקא,
 דע־ א געװעז אױך איז עס און װענעזועלא אח ריקא

 אם׳יציעלע אלם נישט כאטש א» אי. סי. דער םץ לעגאציע
 מיט נאר ארבעטער, אמעריקאנער די פיז םארטרעטונג

באאבאכטער. םריינדלעכע פוץ ױאונשען
לענ־ אכט גאך םארטראטען געװעז נישט דינען עס

 םון טײל א איז ווײל קאנטינענט, אםעריקאנער פמ דער
 סאנםא־דא־ םאלוואדאר׳ האנדוראס, גואטעסאלא׳ װי זיי,

 לעגאלע ®ח עקזיסטענץ די איז — בראזיל און מינגא
 רעאק־ די דודך םארכאםען איצט ארגאנמאציעם לײבאר

 לעגדער זײערע אק םירען וועלכע רעגירונגען ציאנערע
ארבעםערשאםם. דער געגען פאליםיק אונטערדריקונגם אן

 רעפרעזעגםירם געװעז קאגגרעס דער איז םאקטיש
 ארבע־ ארגאניזירםע די םון םערחייט גרויםער א דורך
 לםשל, לענדער׳ פיגף אין אמעריקע. לאםייז אין םער
 ארגענטינע און קאלאםביא םשילי׳ קובא. מעקםיקא, איז
 פאליםישער םעסםער א ארבעטער״באװעגוגג די איז —
 אויד אײנפלום שסארקען א אױם ד איפס דארם און כזז
 די איז רטעפארמדע זײערע חאבען און רעגירתגען די

איגםםיםוציעם. רעגירונגס אגדעדע און וארלאטענסען
 םאר־ ױרסקמדיט האט ״צםאל״ פון קאנגרעם דעד

אלע די איז נאראקטער ישעןקאגאמ? פון סראגעז שידענע

 רעגירונגס־םארםרע־ םון כאזוכט געווען איז ער לעגדער.
 פרעזידעגט טעקסיקאנער דער אח קובא טשילי׳ פון טער

 גים־ אפ וױיכט רעגירונג זיין כאםש קאמאטשא, אוויא
 פאלי־ םרײנטלעכער ארבעטער קלארער דער םון לעכוױת

 געהאלטען האט ער קארדענאם. םארגענגער דק םון טיק
 לעגדער. ברידערלעכע די ®מ םארשטייער די רעדעיצו א

 אינ• פמ דעלעגאט אלם םארטראטען געוועז אויך איז עם
 סטאהל. ה׳ זשענעװע אין ארבעטם־אמט טערנאציאנאלען

 מער אין םארוואנדעלט זיך האט קאנגרעם דער אז אזוי
 אויס־ דעם באקומען און קאנםערענץ ארבעטער אן וױ

רעפחןזענםאנץ. דעמאקראטישער ברייטער פון דרוק
 געמײנזאםער םון פראבלעמען די ש«ך איז וואס

 קאנםי־ דעם ®מ ארבעםער די םאר שטיצע און אקציע
 באשלוסען רײע א אנגענומען קאנגרעם דער האט נענט

 אײנגע־ האט און ארגאניזאציעם די דעתעעגטערען צו
 דארםען וועלכע אונטער־סעקרעטאריאטעז, םיר שטעלט
 אנ־• לענדער נאענטע זי צו םינף אנדערע אין יעדער

 רעגם די םאר קאמף א םירען און קאנטאקט א האלטען
 זײער אױסבעסערעז םאר און זיי, אין ארבעטער די פון

 זײ• לענדער אלע כמעט לויךבאדינגונגען. און לעבנם־
 עקס־ די אמ םינעראלעז אמ טאטעריאלען אין רייך נען

 םיפע נאך הערשם עס גרױם. זײער דארט איז פלואטאציע
 זײנען ארבעטער מערהײט די און אפגעשטאנענקייט

 באריכ־ די געװען זײגעז אזוי ױניאניזירט. נישט בבלל
 גע־ באשלאםען אױך איז עם דעלעגאטען. סד א םוץ םען

 רעגי־ רעאקציאנערע די מים קאמף א םירען צו ווארען
 ארכעטער־באװעגומ די ױאו לענדער יענע םון רונגעז
 אפילו יוביאנם זײערע האם מעז און םארםאלגט ווערט
קאנגרעס. צום דעלעגאטען שיקען צו דערלויבט נישט

 םא־ גרויםזנ א געװעז קאנגרעם דער איז פאליםיש
 יטאריזטלאממא געגען לאטײן־אמעריקע ®ח ניםעסטאציע

 «ן אויסח־וק הײםער א און נאצי־םאשיזם דעם געגעז
 עמ־ מםלאנד, םאר דעמאקראםיע׳ דער םאר סימפאטיע

 העראאישעז אזא אן פירען װעלבע אמעריקע, אח לאנד
 בלום מיט וױלעז װאס נאצי־בארגארעז, די געגען קאמף

מן אמ װעלט די באהערשען םײער און  דעד־ שוין הא
אײראפע. פון לענדער םיל אין בלוט ים אזא צו םירט

— 1941 יוני פאר םאר קו&ט קאנגרעם דער װען
 פאל. דער געװעז וואלם דאס צי זאגען צו שװער איז

 ®מ אױך אזוי ם. ט. ם. מעקםיקאנער דער פמ װי אזוי
 םאלעדאנא. לאמבארדא נשמה די איז — ״צטאל״ דער
 זײנע זיי׳נזנן וואם לח־ערם צאל גרױסע די און עד, אמ

 שיקלען זײן צוליב איז נאכםאלגעד׳ טרײע און אנהענגער
 אז םעאריע, דער םיז נאכבאמקער א געוועז מאסקװע׳ קײן
 װאס זמר׳ל, א אימפעריאליסםישער... אן איז קוײג דער
 יתי• טען22 במן געזונגען אים האט עס װער וױיסען מיר

 קאמתיסםעז, די װי םדעך און אםען אזוי נישט אמת׳
 דןר האם בייד־םבתת אח ראיות אומזיגיגע סיט אבער

 עו־שםע ךי אין בארעבםיגט אפט םאלעדאנא כיטרער
אז םון האנדלונג דיבטיגע די יאר צװײ ען אלמ׳  םט

 װעלם־ פון אינטערעס אין האכען װעלכע מאלאטאוו׳ן
 רעגי־ ימשעריד דער םים אפמאך אן געשלאסעז םרידען

 אוממד־ אנםי־נאציזם דין שױן האם גמילא און רונג.
 אױס־ גוםען א געםונעז דאן האט טאלעדאנא געהונקען.

 שאדף, זײעד פאשיזם דעם אםאקירען פלעגם ער — דרײ
 «זקס מוםאליגישען.- דעם איטאליענישען׳ דעם נאר

 «! בעםערער אדער עדגערער אן געװען װאלם ער וױ
 סםאליניזם םיטן קאקעםירם םען אז אבער, דייםשען.

געווען. נישם ברירה קײן איז
י איצםער• איז אנדערש גאר אז זיד״ פארשםיים  מ

 זײער חאם און רעדנער םלאם־פײערדיגער א איז לעדאנא
 ײי זײנצו ארםיקלען אוץ רעדעם זײנע פען. שארפע א
w געגנער. די שביידם ער און שארף מעסער א iy i 

ר םון פײלען אלע געצילם אים געמגז איז סאקע  מ
 קאלופגײ * םינםםע די אויך און רעאקציע מעקטיקאגער

 לענחגי אנדערע אין און םעקסיקא אין האבען װאט קעם
מז פירעז נעםטעז- םינסםערע זײערע קאנטמענט פון  מ
__ העצע. ביםערע א אים

 געשםאמז אאא איז ״צםאל״ םון קאנגרעס דער
ײמן אונםעוץ  גישט אץ צאצי־םאשיזם םיטן קאמף פון צ

 פיי םי^תל«1ר< געווארעןזדיסע אנגענוטען זײגען גאר
 פארי אויפן נאר רוסלאנד, און ענגלאנד םון קאמף דעם

 מר באשלאסצז איז זעגאסעדעל רגטיגעארגע סיז שלאג
 לױב םיט ®ול טעלעגראטע הייסע א אפצושיקען ווארען

 זית «אר רחזזעלט •רעזידעגם «ו באװאונחמ־וסנ און
ש«רײ« אח עדישארױאגוױ ייײ* «י פאלי׳טיק לט־ד««מ

»ר, #נו +A 1942 י
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גאלציע אץ אמאל האנדעלסאנגעשטעלטע און פעדלערם אידישע פוז םטרײקם
 סערהײם די איז צודיק׳ יאר 50־45 ^יט

 האבען וואם אידען 800,000 די פון
גע־ גאליציען, אין געלעבט דעמאלט

 פרנסות אזעלכע ביי באשעפטיגט ווען
דארםם־ארענדארעז, שענקערס, :װי

גײער, ־ דארםס קרעמער, קליינע
האנדעלס־אגענ־ מעקלער, הענדלעה

 פעד- האנדעלם־ריהענדע, האנדעלס־אנגעשטעלטע, טען,
 םארמעגלעכער דער םאכען.., אזעלכע וכדומה לער,
 באנקירען׳ ערד־־פאכםער, אדער ערד־באזיצער, — שיכט

 סמזריט גרויסע אדער באלמעלאכעם, רייכע פאבריקאבטען׳
 האנטװערקער־קלאם דער און דינער א זייער געווען איז—

 בהדרגה, דאן, זיך ם׳האט רועלכע פון געזעלען- זיעע מיט
 דעמאלט זיך האט ארבעטער־קלאס, דער אנטװיקעלט

 םונדעסםוועגען אנטװיקלען. צו אנגעהויבען ערשם
 וױנטען גענוג־שםארקע געבלאזען דעמאלט שױן האבען

 אנטיסעמיםישע די אנטיסעמיטיזם. עקאנאמישען םץ
 גאליציען אין :זייםען אלע ®ח געבלאזעז האבען װינטען

 אנגעהויבען שטעםעל אמ שםאט יעדער אין האבען גוםא
 (פוילישע ענדעקעם די און קראמעז פוילישע אנםשםית צו

 םירען צו אנגעהויבען האבען ,גאאיאנאל־דעמאקראטען״)
 סמאי״ לאזונג זייער פאר פראפאגאנדע איגטענסיװע אן
 ה. ד. — אייגעגעם זיק צו אייגענער (דער סװעגא׳ דא

 גאלײ קײן האבען די װעלכען אײגענע), בײ נאר קױפט
 רוםעגער די קאנגרעס־פױלען. ®מ אימפארטירם ציען
 אין אנגעהױבען האבען מזרח־גאליציען ®מ קראיגער)(או

 ״קולקא גרינדען צו דערםער אץ שטעםלעך אלע
 װעל־ געװעלבער, לאנדװירםשאפטלעכע — ראלניםשעם״

 לאנד־ זייערע פױערים די בײ אפגעקױםט האבען מ
 צוגע־ גלײכצײטיג זײ אמ פראדוקטען װירםשאםםליכע

 זאלץ, :װי געברױך ערשטען פון םראדוקםעז שםעלט
 גאלאנםעריע־ ביליגע די און צוקער םאבאק, גאםם,

 עם און — געװאלט זײ האבעז דערמים אדםיקלען.
 ארױס־ — דערפאלג געוױסען א מים דערגרײבט םאקע

 םסחר םונ׳ם סאי דערםער, די םון סאי אידען די שסופמן
בנלל.

 אחיסשטוײ עקאנאמישער אזא פון רעזולטאם אין
 עקאנאמישער דער םון רעזולםאם אין און סונגם־םאקםיק

 םויזענטער מנדליגער זענעז לאנד, אין אגםװיקלונג
 די פון טײל געוױסער א מחוסר־פרנםד״ געבליבעז אידען

 די פון איבערגעװאנדערם האבען אדױסגעשםױסענע
 גרעםערע די אין שםעטלעך קלײנע די ®מ איז דערםער

 ארײנ־ איז עם װאו דארט זיד האממ און שםעם גאליצישע
 די אין אדער האנדעלס־אונםערנעפזנגעז, אין געשםופם

 ארויס־ די םון םײל אנדערער אן אינדוסטריען. קלײנע
 קײן עמיגרירט מאםענודײז דעמאלט האח געשםויסענע

 ״ארוים־ האם טײל אנדערער אז נאז־ אח אםעייקע
מז״  קײן — הויפםשםאם עםםרײבישער דער אין מצוי

 ״הויזירער״, געוזארען זענעז זײ םמ רוב דער װאו װיסן,
די אין ארומגעפעדעלט האבעז זײ פעדלער. דײסט דאס

ב פון ק ע ך. י ע ענ ק

 די אין פארקען, װינער שיינע די איז הייזער, קאפע
 הויז־ םון גאסען רייכע די אין און ארבעטער־קווארטאלען

 קינדער־שפילצייג, :װי ארטיקלען, אלערלײ מים צו־הויז,
 שערעלעך, מעסערלעד, קארםען, אנזיכטם זיסווארג,

 זאקען־בענדלעך, שםינקעס, האר־נאדלען, שפילקעס,
װ, אז. א. װ. אז. א. קראוואטען שקארפעטקעם,

 אזעלכע געװען. נישט דאם איז פרנסה לייכטע קײן
 שפיכת־דמים, גענוג אנגעליםען זיך האבעז ״הויזירער״

 װינער זאםע די שיקאנעס. און דערנידעריגונגען בזױנות,
שע מיט געשעמט זיך האבען אידען  שנארער״ די.גאליצי

 פון שװעלען די אויף אריבערגעלאזם נישט זיי און
 דײטשען וױנער אנגעפרעסענע די . . . הימער זײערע
 אומגליקליכע די איבער געמאכם לוסטיג זיך האבען

 ביהע דיערע די אויף אנגערייצט אםטמאל און פעדלער
. הינט דייטשע .  אבער האבען פעדלער הילםםלאזע די .

 עטליכע פארדינען צו אבי ליב, פאר אנגענומען אלצדינג
 היים ארעמער דער אין ס׳האט וועלכע אויף גראשען׳
 קינדער־ הונגעריקע טוץ האלב א מיט וױיב דאס געווארם

 מיט ארומגעקראכען םעג גאנצע אזוי זיי זיינעז — לעך
 היצען, די און רעגענס די אין סחורה, קעםםעלע זייער

״געמאכט יאקאש און פרעסמ די אין און שנייען די אין
uJ THU u ? *TuSm , f

. . .לעבען א םארט
 ״בא־ געווען צייט, יעבער צו דמען, אלײן וױען אין

 חוץ־דעם א אידעז. גאליצישע אלע כפעט שעפטיגט״
 עסטריי־ איבעריגע די אין אח גאליציעז אין נאך״ זענען
 םך א טויזענטער, ארופעעפאדען פראװינצען, בישע

 אגענטען אלם םארםרעםער, אלם רײזענדער, םױעזנםעד
 אויםארבעטונ־ אינדוםטריעלע םארשידענערלײסםע די פון

 לאנדװירםשאםם־ זייגערס, טעקםםיל, מאנוםאקטור, גען,
 אױםארבעטונגען, כעמישע בײחיקעלם, מאשינעז, לעכע

 גלאז־ צי מאדע־ארטיקלען, אדער םינט, זײף, םארבען. װי
 םאר־ האבען רײזענדער, דאזיגע די זײ וכדוםה. װארג,

 אויבער־און־ די םוץ אויסארבעםונגען די נאנדערגעםירם
 שלע־ און בעמישע־מערישע די ®מ נידער־עםםר־ײכישע

 פארװארםענסםע די איז ביז אינדוסםריע־צענםרעז, זישע
 דאלמא־ םלאװאקײ, בוקאװינע, גאליציען, ®מ װינקעלעד

 גע־ דעמאלט זענען װאם םלאװאניע, אװ קראאציע ציע,
 דאס געבילדעם האבען *ח פראוױנצן עםסרײכישע װען

אויבענדער• די פון הינםערלאנד אגרארע אםגעשםאנענע
-   -  m m a  ^  a*  a a  a a a t eפראװינצען. אינדוסםריעלע םאנםע

 די אנערקענען צו אנשםאט געוױינטלעך. וױ אבער.
 אנםוױק־ דער אין רײזנדער אלע די םון ראל פאזיםיױע

 געדינם געטריי האבען זײ װעלכען האנדעל, פונ׳ם לונג
ארומשלע־ בלב־ונםש, םעהיגקײטען, זײערע אלע מים

 נא־ די מים קאמף זײער אין תסלאנד און ענגלאנד ®עו
דער פון םארטײדיגונג זײן םאר און הארדעס צישע

װעלס־דעפאקראםיע.
 איז פעדעראציע ארבעטער לאםײז״אמעריקאנער די

 די וױ סארפעסםעם געװארען קאנגרעס רשסעזע אױפן
 םון פראלעםאריאם דעם ®ח רעפרעזענםאנץ שסארקםםע

 א אנגעםערקם האס זי לענדער. רעירעזענםירםע יי
 םון עמאנציפאציע דטר םאר םעםיגקײם ®מ יראגראס

 וױים זײנען װעלכע ארבעםער, לאםײן־אםעריקאנער די
 צםמ־אמע־ פון טאריאמאלעפר דעם לגבי הינםעדשםעלג

דיקן.
 איז ראלע גרויםע א שיילעז קענן װעס ״צטאל״ די

 און עריקעאסמײדלא אין זםישפא דעם געגען קאסף דעם
 דעמאקרא־ די «ז שטרעבונג דעד איז נאזונחנרם ייצס
 קאנםמענט דעם סאראײניגם האלםען צו כוחות יײמ
 פארגו־ האס זי וױיל פארםיידיגונג געםײנזאםעד פאר
 אםיעקראדצמ פאר עלונגשמ עענכארישעאויסג אז ®מ
 געהערט דינען עס און גאצי׳פאשיזס דעם געגעז איז

 צר,גיקאקסמע פון ,חװפיט־תױי די פון רעדעם מײארען
 אױב אז אטאר^לאטגרא אראגילטשי און ארגענםינער

 דארפעןאנשםרענגעז, זיך־ מען װעם זײן נויםיג עסװעט
 חגר־ שמזןפרי די װיעיגער מגמזעז «ח דמע ארכעטעז
 גישטפאתיכםעט דערטירןניפןןרפאשיזסוועט פון׳ביז
 אפגןודישם װןדןן זועס היסלןריום דןר ןאו <ו

*WTWJ גמר די אױך באדראען נישט סעד איז*
« ק י י

גע־ דערװײלט װידער איז סאלעדאנא לאמבארדא
 די און ״צםאל״ דער םח פרעזידעגם דער אלם װארען

 אױםגענומען ױבל־געשז־־ײעז פיט האבען דעלעגאטען
 שלום זײן אויף האט קאנגרעם דער נאמינאציע. דץ

 רייזע א מאכעז זאל טאלעדאנא אז באשלאסען, זיצומ
 זײן מיט און לאטיץ״אמעריקע םון לענדער אלע איבער

 דארם פראלעםאריער די אויםםונטערען װארט שאלענדיג
 עקספלואטאציע, געגען קאסף צום אריענםירעז זײ און

 דעםאקראםישען דעם פאר עיקר דער און יוניאניזם םאר
 םון סאנאםען ערשםע די אין #אשיזם. געגען און קאסף
 הײנם שױן מאכען• רייזע אזא טאלעדאנא װעם 1942
 ארבעםעד די פון לידער דער אלס באםראכט ער װערם

 האס טאלעדאנא און קאנסינעגט לאטיין״אמעריקאנער פון
 שפילעז גאך װעם אדן אזא פאר אויסצואוואקסען שאנםען

 זײן פאליטיק• אמעריקאנער דער אין ראלע גרויסע א
 באםארבםע קאמוניםטיש א אמ םיזיאנאםיע פאליטישע

 די םארמאגט 19 אבער געםערלעך אביםעל איז דאם און
 דער־ לאוורירען• קען וואם פאליםיקער א םון װײכקיים

 אזא פאתומעז האס *צםאל״ די װאס גום, איז וױיל
 קן״ װעט זי םחםת אויבען, דערמאנעז םיר וױ שםעלונג׳

 •רא־ »וז אמישעקרדעסא שםארקע א קלעןױואגמ נעז
 אלץ נאך איז דאס איז פראפאגאנחנ״ ישעסטעלטיװרח

ז נויםיג זײער י ז ז א ם  פינם־ װאו ,עקירצױאטײאטל צו
 אמי■ גיפט פאשיססישען דעס פארשפדײםצן כחות סערע

u v נאד חאם צד דעמאקראםישער דער פעלקער• די 
לאטײדאמעדיקע. אין םאן צו װאם פיל

 מיט און באן מיט וואך דער אין מעת־לעת 6 זיך פעגדיג
 און אםרו אן יאר, קײלעכדיגען א פון במשך װעגעלעך,

 די די. אויך מען האט — געטאגט וואו גישם־גענעכטיגט
 רייזענדערישע די פארגונען נישט נע־וגד׳ניקעם, אײביגע
 מקפח־פרנסה געוואלם זײ אויך האט״ ״מען און גליקען
. ן.. י י  געוואלט רייזענדער דאזיגע די האט״ ״מען ז

 אנטיםע־ ־ נאציאנאליםטישע פון מזבח אויפן ברענגען
העצעס. מיטישע

 האט װאס ״מען״, דער געװען דאס איז װער אבער
 אנגע־ די זיד האבען אזוי חי און ? געװאלט אזױ דאס

 מיר װעלען דאס אט ? אנטקעגענגעשטעלט גריפענע
:זען באלד

עםם״ אײגענטלעכען אינ׳ם טאקע — עסטרייך אין
 מים׳ן פארטיי אנטיםעמיטישע אן עקזיסטירט האט — רייך

 גע־ האט װעלכע פארטײ״, קריסםלעך־םאציאלע נאמען״
 גערעדט האט וואס פונקם׳ א פראגראם איר אין. האט

 האנדעל, פון אידען די םון ארויסשטויםונג דער ררעגען
 םאצי־ ״קריסטלעך די פון פירער דער װ. אז. א. מלאכה

 לועגמר, קארל מעיאר װיענער דער געװען איז אלע״
 דעמאגאג קלײנער קײן נישט געװען אגב׳ איז׳ װעלכער

 לאזונגען אנטיםעמיטישע פון הילף דער מיט האט און
 אויםקעמפען און ״פירער״ גרויםער א ווערען געוואלט

 גלײכ־ איז לועגער פארטיי. זיין פאר מאכט־פאזיציעם
 עםטרייכישען צום אבגעארדענטער אן געװען צײטיג

ער, האט 1898 יאר אינ׳ם און קוריען־פארלאמענט

 געזעץ־פראיעקם, א אריינגעטראגען לאמענט־םראקציע,
 םאר־ עםטריז גאנץ אין באדארפט האם עם וועלכען לױט

 רייזענדער די אױך און הויזירערײ דאס ווערען באטען
 געווארען באטראכט געזעץ־פראיעקט יענעם אין זענען

הױזירער. וױ
 דער אז דערצו, נאענט געהאלטען שױן ם׳האט

 דע־ אנגענומען זאל פארשלאג אנטיסעמיטישער דאזיגער
 קען מען לעזונג. לעצםער און ענםגילטיקער זיין איז יעז
 דעד חורבן עקאנאמישען א םאר וואס םארשטעלען זיד

 וואלט געזעץ־פראיעקט, בײזוױליגער׳ בפירוש דאזיגעה
 אפילו און גאליצישע די צװישען אנגעארבעט געווען

 די און האנדעל דער אמת, אידען. וױנער די צױישען
 געװען אויך װאלטעז גוםא׳ איגדוםטריע עםטרײכישע

 וױיזט־ אנםיםעמיטען, די אבער געליטען, סך א דערםון
 זיך באדאי שםאנדפונקם, אוים׳ן געשטאנען זענען אויס,
 ארױס־ אידען דעם אבי אױג אן ארויםנעמען אייד אלײז

. אמאל מים אױגעז ביידע נעמעז . .
 ״הוידרער־ אזױ־גערוםענעם פונ׳ם מםאד די
 די באדראם ערנםט האט זי און נאענט געווען איז געזעץ״

 אידישע טױזענם 20 קנאפע וועלכע א פון עקזיסטענץ
 ®מ הױזירער אידישע טױזענט 12־10 די משפחוו^

 ארגאניזירם םארצװײפעלט. ממש געוחגן זײנען װיען
 האט באזונדער די םון יעדער אמ נישם־געװען די זיעען

 נישט אים בלײבט געזעץ. םון אעעמעז נאכ׳ן אז געטראבט,
 דער אץ װארםען צו זיד וױ אויםװעג אנדערער קײן

 אױםגע־ אבער האם אנדערש גאנץ . . . דאנױ־ארײו
 א זײן צו ד.יות רײזענדעד. די בײ םיטואציע די זען

 צו גענױטיגם געשעםם, צוליב׳ן זיך, האט רײזענדער
 גראד געוױםען א האבען צו שפראכעז׳ עםליכע קענען

 איגטעלימנ־ בארייחנװדיגער א זײן צו בכלל און בילדונג
 פון געװען לרוב רײזעגדער די זענען — םענש טער

 די שטעם. גרעסערע די פון אמ שנים אינטעליגענטערען
 קראקע׳ פון געשםאמט האם זײ ®ח מערהײט גרױםע

 ארגא־ געװען זענען די און םטאניםלאװ און לעמבערג
 האנדעלם־ אידיש־נאציאנאלע דעמאלטדיגע די אין ניזירט

 אין עקזיםםירט האבען װאם םאראיינען, אנגעשטעלטע
 חוץ א — האבען װעלכע און שםעם 3 דערמאנטע די

 גלײכ־ — כאראקטער קולםורעלעז״געזעלשאסםלעכעז דעם
אױםגאבען. טרײד־ימיאניםםישע געהאט צײםיג

 איז םאחדיגעז דערמאנםע די םון שםארקסטער דער
 (אימיג־ ״אזזדות״ נאמען םים׳ן קראקעװער דער געװען
 פים־ 600 קנאפע געציילם דעמאלם האט װעלכער קײט),

 .רײזענ־ געװען זענען 400 איבער וועלכע פון גלידער,
 ״םעילם־ האנוצלס־אנגעשטעלםע איבעריגע די און דער״
 איץ צװײטער׳ דער (קלוירקם). בוכהאלטארען און לײט)
 םיטץ םאחיײז םטאניםלאווער דעד געווען איז כסות.
 900 איבער זײנע פים ״אחוה״(ברידערליכקײט), נאמעז

 געװען זענלן העלםם א ערך אז װעלכע םח מיטגלידעד,
p איז זײ פון שוואכםטעך דעד ױיזןנדןר. i p חװ־ 

 Bin — ״עבריח״ נאטען פיס׳ן פאראײן לעםבערגער
גרעסםע די זיי צדוישען גןװען איז לעםבערג



 םיםגלי־ 200 פון ערך אן פארמאגט אויך האט װעלכע
רײזענדער. אלע כמעם דערפאר דער,

 וױען אין אויך האם םאראײנען 3 דאזיגע די חוץ א
 אנגע־ האנדעלם .אידיש־נאציאנאלער א עקזיסםירם גוםא

 א בלויז געהאט אבער האט וועלכער פאראיין׳, שםעלםען
 מיט דאגעגען כאראקטער, געזעלשאפטלעכען ־ קולםור

 נישט בכלל זיך ער האם ארבעט םרײדײוניאניסםישער
 גלייכצייםיג האבען מיטגלידער זיינע וױיל םארנופען, ־

 פון פאראיין פראםעסיאנעלען אלגעמיינעם צום געהערט
 געװען איז וועלכער האנדעלם־אנגעשםעלטע, װיגער די
 איבער װען אבער, טרײדײוניאן. איגטעתאציאנאלע אן
 האט רייזענדער און הויזירער אידישע די פון קעפ די

 .הויזירער־ פונ׳ם געפאר די געשװעבם דראענדיג אזוי
 ״אידיש־גאציאגאלער װינער דער דאם האט געזעץ׳.

 זיינער פאר באםראכם האנדעלם־אנגעשטעלטען־פאראייך
 צו איניציאטױו די געבען צו אויפגאבע, נאציאנאלער א

 װינער דער פארטיידיגונגס־אקציע. ארגאניזירםער אן
 אויבענ־ די מיט פארבונדען קודם־כל, זיך, האט פאראיק

 קראקאווער בײם און פאראיינען גאליצישע דערמאנטע
 צענטראלער א געווארען אויסגעבילדעט איז ״אחדות״

 א הויזירער־געזעץ. געגען קאמף צום אקציע־קאמיםעט
 אנגע־ גופא, וויען אין םאראיין, װינער דער האט חוץ־דעם

 ברייט־ א שפראך דייטשער דער אין םירען צו הױבען
 געזעץ. דעם געגען אויםקלערוגגם־קאמפאניע םארצוױיגטע

 גע־ אםגעהאלםען זוגםאג יעדען זענעז םיטיעען ריזיגע
 זײנען עקזעמפלארען״ טויזענםער די אין ליםלעםם, װארען,

 י זענען מעמאראנדומם געװארעז׳ פארנאנדערגעטיילם
 םאציאל־דעמאקראםישע די צו געווארען ארויסגעשיקם

 עפענםלעכע גאנצע די און אפגעארדענםע פארלאםענם
םימפא־ וועקענדיג געווארען, אויםגערודערם איז מײגוגג

 הױזירער. באדראטע און הילםלאזע די פאר טיע
m דער האט װיען, אין אקציע דער מים פאראלעל 
 יאר א העכער םון במשך אקציע־קאפיםעט, קראקעוועד 1

 גאליציע ®ץ שםעם גרויסע אלע אין אנםוױקעלם צײם,
— מערען און בײערעו םדן הויפםשםעט די אין אויך אץ
 געגען קאמםייז גראנדיעזען א — ברין אין אץ סראג אין

 אנטיםעםי־ זײן אויף אנוױיזענדיג געזעץ, דאזיגען דעם
וױרקוגג, שעדלעכער דער אויף אמ כאראקםער טישען

 און אינדוםםריע דער פאר האבען קען געזעץ אזא װאס
גוםא. האנדעל
םארשטאנען. אבער האבען םאראיינען גאליצישע די

פונדעםםװע־ ליגט אקציע דער םמ שװער־פונקם דער אז
עםי• האבען מוזען די אז את פארלאםענם װינער אין גען
 י1א זיק בכוח זאל והעלכער גוםא, פארלאםעגט אין צען

 די ®ח איז עס װעלבען צו גזירה. דאזיגע די צושרײען
 אבגעארדענםע׳ ־ (פארלאםענט) רײכסטאג ״אידישע׳

 װענ־ ױשם־געקענם און געוואלם נישם זיד זײ האבען
m tn  t n *דעםאלםז־יגע 3 אדער 2 די װײל .ודא 

 זענען פארלאמענם, װיעגער אינ׳ם סארשטײער ״אידישע״
 סון אלײן, זיד סמ פארשםײער די אלעמען םאר געװען
 די געװען זענען דאס קעשענע־אינםערעםען. זײערע
 מח׳ײלט זײנעז װעלכע ״פאשקעס״, רײכסטע די ״פני״,

 זײ װאם חםד דעם צוליב עשירות, זײער צוליב געװארען
 שםאם־ גאםילישען פון ״טלכווז״, פון געגאסען האבען

 זײ זײגען יארלאמעגם אין און (נאװערנאר), האלםער
 אמאל זײ האבען העכםםענס גראז. פון נידריגער מװען

 ״אײגעגעם״, אן פאר טובח יערזענלעכע א םאן מקעגט
 ארעמען, פאר׳ן גאך דערצו און כלל־זאד א טאר אבער
 אםילו קײנמאל זיד זײ כלל^האבעז ארבעםענדיגעז םאר׳ן
• אײנשטעלען געפרואװט נישם . •

וןאנדעלם־אמע־ גאליאישע די זיד האבעז דערפאר
 (קריםטלע־ פױלישען לעםבערג *ום געװענדעט שםעלטע

 אק האט װעלכער ברייםסר, ערנסם אבגעארדענםען כעז)
 אלם גע׳שפ׳ם גאליאיעז. איז דערסנזובא עסטרײך, גאנץ

 *רעמע די פון פארםײדיקער א אלם *ח איתפרײגט א
r ^רשםע די אין האם ברײםמר ערנםם מאסען. r פון 

 גאליצישער געחערטצודער .עטיגקײממ ■אליםישער זײן
1  נוליב אבער •ארטיי), םאציאליסםישע (■וילישע ס. 1

 s דער פון ער איז ■ארםײ־־אנפירדסנ, דער מיט םבסוד .א
a. .אויםגעשלא־ אים האם טען אז־ער ארױםגעםראטען, ם 

ר און םען״ ■ארלאמענט, אק סאי חאםזידדערקלעדם׳ ן
 א אלם םעםיגקײם, געזעלשאפםלעכער זײן אין םאי

 בריי־ םןמיאליםם. או&אוהענגיגער זעלבסטשטענדיגער
מרזמלעכקײט. אינםערעםאנםע אז זעחר געװען איז םער

M M •  M M M  M M  M M  f e M M ii ̂ ̂ ̂ - - - —̂ - -----------------  באריכות• שרייבען י1 אים װעגעז uy$ דעד את דא גישס
 א ביי װערען, געטאן דארפען סםק שום בלי װעם דאס

אבעה ארם. אנדלרעז אז אױף געלעגענחײמ׳ פאסיגער
■    m— ^ ̂  M M M  M A M i  M M M  M I M A  ענק״ אונזער *ו שײכות א האם דאם וױםיל זױיף זױצם,•

i ווערען, ארנטערגעשםראנען רארף t דאזיגער דעד אט 
ד האס ברײסעד״ ערגסם מ ד ד ג  וױs געגאלסען xrvp מ

״חםידי די פון איינער וױ אידןן גאליצישז די שןן

ט י י ----------------------------)>־12 ז
 אינטער־ אויפריכטיגער אן געווען איז ער העולם״. אומות

 קאםמא־ דעמאלםדיגער דער לויט נישט נאצאאנאליםם,
 היינטי־ דעם לױט דװקא נאר אויםטייטשונג, פאליטישער

 פאלקם־ אמת׳ער אן געווען איז ער באגריף. קלארען גען
 םאי געקעמםט, ער האט לעבען גאנץ זייז און םריבון

 ארויםגעגעבען, האם ער וואם צייטונג, פוײלשער זיין אין
 אמ יושר םאר פארלאמענם־טריבונע, דער פזן סאי

 געדריקטע די פון אינםערעםען די םאר גערעכטיגקייט,
 עםםריי־ די וואם עװלה יעטוועדער געגען געפלאגםע, און

 האבען שליאכםע, םוילישע די אדער בױראקראטיע, כישע
 אונטער־ דעם געגען סאי יחידים, געגען םאי באגאנגען,
פאלק. אידישען גע׳רודפ׳טען געגען סאי קלאס, דריקטען

 געגען קאמף דעם אויפגענומען אויך האם ברייםער
 ביז געפירט, לאנג אזוי אים האט און הויזירער־געזעץ

 און געווארען אפגעווארפען איז געזעץ־פראיעקט דער
 גאליצישע די מיט צוזאמען הויזירער׳ אידישע װיענער די

אפגעאטעמט. פױיער האבען רייזענדער
 וואס געזעץ׳ הויזירער געגען קאמף דאזיגער דער

 דורך סאי םראנטען, אלע אויף געװארען געםירם איז
 דורך םאי םרעםע, דער דורך סאי מיטינגען״ ריזיגע

 האלב־ די ביי אינטעתוענצען פערזענלעכע ברייטער׳ם
 דורך םאי און פאליטיקער עסטרייכישע ליבעראלע

 הויזירער, און רימענדער םון דעלעגאציעם מאםענהאפטע
 פארלא־ דעם אין געבראכט האם ברייםער, ער, וועלכע

 איז אץ געדויערט לאנג אמת אן רואם האם, מענטם־בנין.
 טעאטראלע און מאמענםען׳ דראמאםישע אין רייץ געיועז

 עקאנאמישער אײגענארםיגער דאזיגער, דער עםעקםען.
 צענ־ אמ סיף במ׳ן געווארעז דערםירט אבער איז קאמף

 דעם דורד זענען נטשות אידישע םױזענםער דליגער
פולשםענ־ פמ געװארען אפגעראםעוועם קאמף דאזיגען

*• •
 םארגעקומען קראקע אין איז 1903 יאר אינ׳ם

 האנ־ אידישע םת סםרײק ארגאניזירטער ערשםער דער
 ערשטער דער געװען בכלל איז װאם דעלס־אנגעשטעלםע.

גאליציען. איץ האנדעלס־אנגעשםעלםע םיז סםרייק
 פאראיק פראםעסיאנעלען םריעד־דערמאנםען צום

 דער צו — קראקע אין האנדעלם־אנגעשםעלםע איד. םוץ
 א געהערם דעמאלם שוק האכען — ״אזזדות״״יוניאן

 קראקע־ אלע כמעט בוכהאלטארען, און רייזענדער חוץ
 מאנו־ גרױםע די םמ םאי אגגעשםעלטע, אידישע װער

 די םון סאי געשעפטען, קליידער און מאדע פאקםור,
 דער קראםען. שפייז און אייזען גאלאנםעריע׳ קלענערע׳

 לאנגער א געװען איז געשעםטען אלע איז ארבעםםטאג
 אבער איז אםלענגםםען נידריקע. זײער לױנען די און

 לױנען די אםנידעריגםםעז און ארבעטםםאג דער געװען
 קאלאניאל־ און .שפעצעריי אזוי־גערופענער דער אין

 שפײז־ אדן גראסעריעס די איץ הייםט דאס — בראנזשע״
 געשעפטען דאזיגע די זיך האבען געעפענט געשעפסען.

 האכען געשלאםעז און פארםאג אזײגער 6 שםעםםטענם ^
 די בײנאכם. אזײגער 1 אױך אמאל איז 12 זיד זײ

 זיך, צוױשען זיך׳ האבען גןישעפםען, די םון אײגענםימער
 מאן, דער ארבעט. דער םים געװעקסעלם ווײב. אמ מאז

 זיצען דארט און אינדערפרי קומעז םלעגם זון׳ א אדער
 מים עװענטועל פרױ, די דאגעגען — נאכמיטאג בת

 צוקוםלן פלעגט פאמיליע, דער םמ מיטגליד *וױיםען א
 די געשעפט. דאם שליסען צוט ביז זיצען אוץ םארנאכט

 אמ עפענעז געשעפםעז די םלעגען אבער אנגעשטעלטע
 ארבעטסטאג, לאנגען גאנצעז דעם ארבעטענדיג שליםען,

ת 18  שבת־צו־נאכםס אםילו עבח־ת־פרז־. שעה״ 19 ב
 און געשעפטען די עפענעז הכדלח נ»ד תיכף מעז םלעגם

 םמ נאכם. דער אין אזײגער 1*12 ביז אזױ ארבעטען
 בוכ״ זײ געגאסען בלױז האבען ■ריוױלעגיע קלײגער א

 זײ (האלסעיל)־געשעםטעז. אנגרא די םץ האלםארעז
 אמ אזײגער, 8 זומער ארבעם, זײער צו קומען פלעגען
םלע־ אװעקגײן אבער אינדערםרי. אזײגער 9 וױנטער

U M A M M  m m L m M M M •  k M  M l  I M  M M  M •  m L m  M i t e  • M M M M M  MMM MMMערשם אנגעשםעלםע׳ איבעריגע אלע מים צוזאמעז זײ גען
M t e M M I M •  M t e  i M M I t e M I  m • ^ געשעסם. סון שליסען בײם•

 געױען איז װעלכע אנגעשםעלםע׳ די םון. יוניאן די
 די לויט סעקציעם׳ פארשידענערליי די אין אײנגעטײלם

 קאם־ א אנגעפירם וױגמער יענעם ז,אי אטה בראנזשען,
i פיץ, t זאלען שפעצעריי״געשעםםעז און קאלאניאל די

I  ■ a M M l  te M te M M M  M M M M I M  M t e M  M | M  M M M I  m t e l t e M  MMM ~ — באלע n קראםען. אנדערע אלע מים גלײך שליסען זיך
I ■ 111 it e ■ ■ ■  te M M t e l  i M l M B I I M t e  M M M M  ^ m M I M ■  M M I M M — - - — -------  נאכגע־ געװאלם נישט אוםן באין אבער האבען באםים

ן i ז73רא3אײממ ברןןנזש דער אק ס׳איז און מ t -ארגא 
 פארשטייט אגגלשםעלםע. לעt ®מ סםרײק ניזירטער

ד׳ זיד מ ם א לוי iw דעמאלטדיגעמט-יפעז די אז tn 
 קווןלי• די דערוואקסןלגע׳ די בלויז געסטרײקט לכתחילח
 ד*גזד — ?וארמאלח9בי n אין אנמשםעלטע פיצירםע

ף די יוגענטליכע׳ די גען סז מנ טי ק ן ו m יו  HPi • ר מ י  י
t נאטירל^ו, געשןפםען. די •ין געלאזם i t  i f םטרייק

 באלע־ די דערפאל^ קיץ האבען געקענט נישט האט
 געשעםםען־אףײן די אין אראפגעבראכט האבען באםים
 זיך האבען אליין זיי פאמיליען־מיטגלידער, אלע זייערע

 פראק־ די םח הילף דער םיט און אנגעשםרענגט אביסעל
 וױיםער געשעפםען די אין ארבעט די איז טיקאנטען
 אין טאג, יעדען גאנג. נארמאלען איר מיט געגאנגען

 זיך האבען געשעפםען די אין ווען שעה׳ן, באשםימםע
 געשעפם, פאר׳ן זיך האבען קונים, םך א אנגעזאמעלט

 סטרייקענדע גרופע א צונויפגעזאמעלם טראטואר, אויפ׳ן
 סטרייק־ברעכער די מים אייגענםימער די געמאכט און

 ״הודרא!״ א פון פארם דער אין ״מי־שברך״, שיינעם א
 געהאם גישט דאם האם סטרייק פון גאנג אויפ׳ן אבער

װירקונג. ממשות׳דיגע קײן
סםרייקען׳ דערפאלגרייכען וואכען 3־2 נאך ערשט

 צו מיטעל בעםטע דאם אז געכאפט, ״ױגיאן״ די זיך האט
 ארגאניזירען װעט זי װען ױק׳ וועט םטרייק דעם געװינען

 םםרײק. צום צוציען די אויך און פראקםיקאנםען די
 פאר־ א צו געווארען גערופען באלד ם׳זענען :וכך־הוה
 לאגג שוין האבען וועלכע פראקטיקאנטען, אלע זאמלונג
 שוץ די זענען אויף־צו־מארגענם און דערויף געווארט

םטרײקענדע• די צװישען געװען
 אפגעצױגען האם פאראיץ דער וואם פאקט, דער

 באלע• די האט פראקטיקאנטען, די אויך ארבעם דער פון
 גע- װילד ממש זענעז די געשמעקם. גארנישט באטים
 םים םטרייקענדע די דראען צו אנגעהויבען און ווארען

 װעלכע אינגלעה די קאליע מאכען די באשר, פאליצײ
 א אין אגםײלנעמען געזעץ, לוים׳ן נישט, נאך טארען

 און כוח גענוג געהאט אבער האם םאראיין דער םטרייק.
 צונישם געקענט האט ער אז אזױ מאכט, דער ביי אנזען

םטראשונקעס• אלע די מאכען
 איגגלצד געײען אלע זעגען וואס פראקסיקאגטען׳ די

 געװען אלע דיגען פראוױנץ־שםעםלעד, ארומיגע די םון
 הא־ געגעסען ה. ד. קוואםיר״ און קאםט .מים אנגעדונגען

 איבער־ איז עם װאס דאם — באלעבאטים די ביי זיי בען
 קין־, אין זײ זענען געשלאםען אמ — טיש םמ געבליבען

 שםרױ־ סםעכלע א אויף קעמערעל, םייבעל א אין אדער
 פאלםאן, אײגענעם דעם מים צוגעדעקם זיך און זעקעל
 םאםע־ ארעםע די וואם קאלדרע, צעריםענער א מיט אדער
. הײם דער םח מיטגעגעבעז האבען מאםע .  אבער, .

 צו אנגעהויבען אייד האבעז זײ ווען מאםענם, דעם אין
 רײד קײן זײן מער געקענט נישם דאך האם סםרײקען,

 איז שלאםען. אדער עםען, באלעבאטים די צו קומעז םון
 ״אחדות״• דער פון ציםערעז 3*2 די לאקאל, סטרײק דער

 און ״רעםטאראף א אין געװארעז פארױאגדעלט יוניאן.
 ״האנדעלם־ סםרײקענדע די פאר ״שלאםצימערעך אין

 קאלאגיאל־גע־ אח שפעצערײ די םח פראקםיקאנםעז״
 לײען־ שםענדיגען םץ םישען לאנגע די ארום שעםטען.

 םםתיקעדס׳ ױגענםלעכע די אױםגעזעצט זיך האבען זאל
ך םריש־קגאקעדיג אויםגעטיילט זײ סאר ם׳האם ר  מ
 פאר־ אײגענעם בײם און הערימ שטיקלעד מים ברױם

 טיי הײםע אױפגעהאכם זײ םאר םען האט איינם־בוםעם
מ די און טישען דיזעלבע האבען נעבט די אין רי מ  אי

 און געלעגערם םאר געדינם צימערען די םמ וױנקעלעד
סו^ זיגערישען א צו םםרײק דעם דערפירם האט דאס

 ״גע־ אליין װאכעז 2 נאד זיד האכעז באלעבאםים די
 םוף־כל־ האבען זײ ביז קונים, די באדינען בײם מוםשעט

 די עפענען װעגען אפמאך אן אונםערגעשריבען סוף,
 זוםער* די אין אינדערפרי. אזײגער 7 ערשם געשעםםען

ת װמםערדיגע. די זדן אזײגער 8 און חז־שים דיגע  מ
 גלײן־ אװענם, איז 10 אדער a געמוזט זײ האבען שליםען

 אגגזר די אז אזױ׳ — געשעםעטעז אנדערע אלע םיט
 דער םון — פראקםימנטען די אײד און — שםעלםע

 עקם־ אמםײנםםען זענעז װעלכע די קאלאגיאל־בראנזש,
 דעם דאנק א סוף־כל־םוף, זענען געװארעז׳ פלאטירס

ארבעםםמדינגונמז זײערע אין םםרײק, געלוגגענעם
te t e l l M  t e M M t e t e M t e t e U  m m •  I M m  M M M I M I M M M I M  M M M  M | | | Mאױס ארבעםמױיס, לאגגער אוממעגשלעד דער בגוגע 

 די פון פאך־קאלעגען זײערע פים געװארעז געגליכען
ט־אגזשעס. איבעריגע

•*
M M M M I I M t e f t l l  M #  l l t e  i t e t e l M  M M I t e t e M  M^te I I Mיארהונדערס סצםען ם םונ יארען ערשםע די זדן —

 מלזזמח װעלט־ ערשטער דער פח אױםבײד ביזץ אזוי און
מ־ האנדמלס־אנגסשםסלםפ די מלי*יעז, איז זענעז׳ —

• M I I M t e U l t e t e  a t e l l l  M # I I M  M t e l l M  M M M M M M •  M M M  I U M M Iפראלעםאר זױדישען ם אינ שיכם גרעםםער דער װעזען 
r.® ,שד־ נארװיץ, ׳יאראסלאװ, רײשע םארגע׳ קראקע* 

 םםא־ טארנאפאל, דראהאביםש׳ םםרי. לעםבעדג, םישעל,
 האמז שטעם מיטעלע אנדערע און מלאםײ ניםלאײ.

 האנדעלםאנגעשטעלטע פון אדמיי חיפשע גאר t פארמאגם,
מ די און י ו ן  ךערמאנםע די אין האבץן אנגעשסעלסע ו

• פראפעסיאנעלע זײערע פארמאגט שםעם מז ײ מ  ז* מ
ק מװחװ םאקע זײנעז פאראימען שםארקםםע  קראקע׳ י

ר םיט שױן (דעםאלם סטאניסלאװ און לעםבערג מ אי

̂־ 1942 יאנואר,גערעכטיגקײט ------------------------
 פון סאראיינען די םיט אויך אבער םיםגלידער. 2,000

 טאר־ םארנע, אין עיקר דעד — שטעט איבעריגע *לע
 געװען נישם אבסאלוט זיד איז — קאלאמײ און לפאנא

 אױסברוך צום ביז איז די םון רוב דער שעמען. צו װאם
ם מלחמה וועלט ערשטער דער פון  געווען ,1914 יאר אינ׳

 עסטרייכײ פון צענטראלע אייגענער אן אין םאראייגיגט
 דאזיגע די אם פארבאנד. האנדעלם־אנגעשםעלםען שען

 יארען פון במשך *ון פארמאסםען זיד האבעז פאראיינען
געזעץ, א ווערען אנגענומען ס׳זאל אז קאמף, דעם געפירט

 אין אדיגער 8 ווערען געשלאסען זאלען געשעפטען אז
 דער־ איז געזעץ דאזיגע דאם לאנג אזוי אבער, אװענם.

 האנדעלס־ די האבען געװארען, אגגענומען נישט נאך װײל
 צװינגען געוואלם םאראיינען דיערע דורך אנגעשטעלטע׳

 אינ׳ם ארבעםסטאג דער אז אפמאך, אן צו םוזזרים די
 8 אז אופן, דעם אויף ווערעז רעגולירם זאל האנדעל
 גע־ וועיעז געשעפטען די זאלען אװענט אין אזייגער

שלאםען•
 דער וואס פארמען העכערע מער־וױיניגער די צוליב

 די לגבי אנגענומען דעמאלט האט גאליציען אין האגדעל
 האנדעלס־ די פון מאסען די זיך האבען יארען, פױערדיגע

 פאלשער יארענלאבגער דער םון באםרייט אנגעשטעלטע
 מער איז האנדעלס־אנגעשםעלםער א אז פסיכאלאגיע,

 װארשטאם־ארבע־ אנדערען ס׳איז וועלכען א פון מיוזזס
 זייער אז באגרייםען, צו אנגעהויבען האבען די םער.

 אױף מער נישם הערם לוין־ארבעטער אלם ראל סאציאלע
 האט זײ צװישען םון יחיד דער װען טאג יענעם אין

 אייגענע אן נדן באקומענעם מיט׳ן זיך עפענט און זזתונה
 דער זײ, םץ בנין ורוב מנין רוב דער אז נאר קראם,

 גלייך אמ אזעלכער, אלם האנדעלם־אנגעשםעלטער־שיכם
 םארדינגען צו םאראודטיילם ארבעטער אנדערע אלע מים
אםילו לױן־מענש, א בלײבען צו אמ ארבעםם־קראפט זײן

געםרי־ מאםענוױיז זײ האט דערקעבטניש דאזיגע די
 און ארײן םאראײנען פראפעםיאנעלזי זײערע אין בען

 האנדעלס־אנגעשטעלטע די האם דערקענטביש זײזןילבע
 עקשנות׳דיג אמ ארגאניזירען צו באװאױגען םאראײגען

 פאר אקציע פערמאנענםער כסדד׳דיגער, א מים אנצוגײן
 ריזיגע געשעםםען. די איז שםערע״ אזײגער 8״ דער

 סאציאל־ די צו פעטיציעם דעמאנםםראציעם, מיטינגען,
 אינםערװענ־ פארלאמענם־אםגעארדענטע, דעמאקראםישע

 קאמסס־ אנדערע נאך און האנדעלם־קאמערעז די בײ צען
 דאס רעאליזירען צו כדי געווארען באנוצט זעגען מיםלען
 אין געזעצגעבונג סאציאלע די אבער הױת געזעץ. דאזיגע

 ביםעלע דאם און אונטערגעהונקען שםארק האט עםםרײך
 זעלםען זײער האט געװען יא איז וואם שח׳ סאציאלער
 האבען דרוקער די בלױז װאו גאליציען, קײן דערגרײכם

 אמ םינום׳ 45 םים שעה 8 םון ארבעםסטאג אן געהאם
o r ״יוניאױ מוםםערהאםטער זײער דאנק א נאר אויד 
עפ צוליב טאקע האבען —  האנדעלס־אנגעשטעלםע י1 ד

 דארף קאמף זײער םח הױפטגעוױכם דער אז פארשםאנעז,
ח אוים׳ז װערען געלײגם  גוםא ארגאניזאציע דער םון מ

 םונ׳ם חםד אױם׳ן בלױז פארלאזען צו זיך נישם און
געזעז•

 די האבען שטעלונג דער אם מים הםכם איז
 םאג־אויס, םאג־אײן םאראײנען, האנדעלס־אנגעשםעלםע

 םוחרים־םאראײנעז די געשםורעםם יארען, פון בנמיד
 זײערע אונםערגעשםיצם און סאדערונגען דיעדע פים

 מיט דעמאנסםראציעם, בםדר׳דיגע מים פאיערונגעז
 סון אגגעשםעלםע די ארױסשלעפען אדער אדױסנעמען

 אין & געשלאגעז האס דיגער דער װעז געשעםטעז׳ די
 דרא־ אין און סםאניםלאװ אין לעמבערג, אין יון ?יאקע

 עלישמשעפ אין נאראיץ, אין און םארנע אין האביםש
 8 סאר םאג, יעז־ען זיך האבען שםעט, אנדערע אין און

 גאסען הויפם די אויף םארזאמעלם אװענם, אין אזײגעד
 האנדעלס־אמע־ טויזענטער אםילו און התדעדםער

 און פאכען אנדערע פח ארבעםער אדער שסעלטע׳
 אומצײליגע זײ האבען גאסען די איבער מארשירענדיג

גע־ די שליסען צו פאדעדען *מיר :אױסגעתפען םאל
 *8 די לעבען ״זאל !אװענט״ אין אזײגער 8 שעפטעז )

ף! מ ע שי מי ײ  פארלאזם !״האנחעלם־אגגעשםעלםע י
 ארוים־ דעגיאלט פלעגען אנגעשםעלמע די !קראמף יי

 נײגעריגקײט, צוליב כלומרשט געשעפטעז׳ די פמ ייימז
t  IWP זיד פלעגעז זײ אבער פאר״ קוסט עס װאס בליק, 

 נישט שייז און דעמאנסטדאציעם ךי אן אנשליסען מיד
 אנגע־ דעמאנםטרירענדיגע די או־בעם. דעד it ״ייקייז
 נאו־ די אין רײסזזנייאד גרוילנװײז פלעגעז«יד שטזלימ

די סאי ײנעז,סטרױאר דאו־ם פת יון געשעפטען י*זמ
I M M M t e M  m m  m m  te^ • M i  • M f l  n  * J W>דרויסען פון דעדנאד און אנגעשםעלטע די יסא ס 

ען מי ק לאדענס. ךי מיט םירען אימעדנע די מי
 סוחו־ים די אז שסעם, םײל יין מםירס אפט ס׳האס

 פאליאײ די »ון פאליצײ ארויסרופעז םעלעפאניש ילעמװ
«ר .דײגאןרטןנאנוופ חמסננםסממסיו יי ייונם

 איבער׳־ סצענעם דיזעלבע אבער זיך פלעגען מארגענם
 דעמאנםטראציע־ די פון ארעםםירען דאם אפילו חזר׳ען.

 םירער די נישט אפגעשראקען, נישם אויך האט אנפירער
 היפשע געדויערם עס האט אזוי מאםע. די גישט און

 עיקר דער — סווזרים די פון רוב דער ביז יאר, עטלעכע
 אויבעךאוים־ די אין — געשעפםעז גרעםערע די םון

 גרעסערע, די אין דער־עיקר את שטעם גערעכעגםע
 אנגעהויבען און אונםערגעגעבען םוף־כל־םוף זיך האבען

 נאך פריער סך א אזײגער, 8 געשעפטעז די שליםען צו
 ערנסטע געהאט האט פאדערונג דאזיגע די איידער
 עסטריי־ םונ׳ם געזעץ אלס ווערען צו אנגענומען שאנסען
פארלאמענט. כישען

 איינ־ אנגעהויבען אלײן סוחרים די האבען דערנאך
 די — דיגער א 8 — באצײםענס שליסען דאם אז צוזען,

ליגט דאס אז זאך, קרומע קיין גארנישט איז געשעפטען,

 די און אינםערעםען אייגעגע זייערע אין אויך טיילוױח
 בא־ מאכען םוחרים־פאראיינען, די דורך שוין, םלעגען

 שלי־ זיך זאלען קראמען קלענערע די אויך אז מיאוגגען,
 אוים־ ,1914 אין אבער, איז ביגו־לבינו אזייגער. 8 סעז

 מלחמה דער גאך און וועלם־מלחמד. ערשטע די געבראכען
 דורכ׳ן געווארען רעגולירט יא דװקא פראגע די שוין איז

 שוין האבען האנדעלם־אנגעשםעלםע די אז אזױ געזעץ,
 דער צו פארהעלטניש אינ׳ם — מער־וױיגיגער געארבעט,

 בא־ דערטרעגלעכע בײ — צײט. פאר־מלחמה׳דיגער
דינגונגען.
קאלא־ די נישם לחלוטין אבער פארקלענערט דאם

 די װאם קאספען אײגענארטיגע די פון באדייטונג סאלע
 האבען גאליציען פון האנדעלס־אנגעשםעלטע אידישע

 מיט און עקשנות אזויפיל מיט געפירט צייט זײער אין
מסירת־גפש• אזויפיל
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 T ד$ס ה$ט םלחםה־הדכנות די פאר הילפס־פאנו אינםערנעשאנעל
דאלער 320,000 פון םונמ די איכערנעשםינען

 אינםערגע־ דער האט 1941 יאר פון אפשלום צום
 בײ־ די פון ליסטע פולע א צוגעשטעלט אםים שאגאל

 אלע םון םאנד הילםם קרבנות םלחמה צום שטייערונגען
 האבען ביישםייערוגגען אלע די לאקאלען. אנגעשלאםענע

 מיר, דאלאס 320,000 פון םומע די איבערגעשםיגען
 גע-״ נומער אקםאבער אין םארעפענםליכם שוין ד״אבען

 אזוי װי פרעםע אלגעמײנער דער אין און רעכטיגקייט״
 םארשי־ די צוױשען געווארען םארטיילט איז געלם דאם

 די העלפען םים אפ זיך גיימ) װאס אדגאניזאזילס דעדע
 אלע די לענדער• םארשידענע די אין קרבנות םלחםה

 דעם צו חלק זײער בײגעםראגען האבען וואם םיםגלידער
 פעגי, יעדע װאס פאקט, דעם טיט שטאלצירען מעגען פאנד
 געװארען גענוצט איז געװארען, געזאמעלט איז װאס
 ברײ דיערע םמ ליידעז די און הונגער דעם שםילען אויף
 אוםמענש־ און בארבאריזם םמ קרבגות ארבעטער, דער

jn אין לעכקײט jn it .םון רש״מה א איז דא לעגדער 
איצט: בת בײשטײעתנגען אלע

 באארד דזשאינם קלאוק אז אנגעשלאםען לאקאלען
יארק נױ אין

דרררטעים םובוןי לאק*ל
נוןינזש טןיר בײגןמדםײדדם גגםןר

$3.25 $27370.69 ---------------------- 117
2.50 9,250.25 ---------------------- 9
a25 6 3 3 6 3 2 ---------------- - — 10
4.00 9340.21 ---------------------- 23
^25 9,657.11 ----------------------- 35
2.25 18347.53 ---------------------- 48
2.25 520.26 -----------------י — 64
230 759.46 ---------------------- 82

$2.75 $82,791.03 ---------םאטאל
727,05 --------— םיסעלעאנם

באארד דזשאיגט קלאו^ טאטאל
$83,518.08-----------------------לאקאלען

ט דרעם שאינ יארק נױ — כאארד ח
$ 7,043.92 -----------------------  10

83,267.27 ----------------------  22
7,267.94 ----------------------  60

23,717.87 ----------------------- 89

באארד דזשאינט דרעם םאםאל
$71,297.00 -----------------------לאקפלעז

נױ — לאקאלען םייסעלענעאום

$200
1.25
2.25 

.75

$1.00

יארק
$4.50 $ 7,000.00 ---------------------- 10

•75 300.00 י י “■ ■ ■ ״ 20
aoo 9,000.00---------------------- 25
630 1300.00---------------------- - 80
230 9,00030---------------------- 82
30 500.00---------------------- 88

2.00 4443.76 40
1.76 20,000.00------------------- — 62
235 Q AQQ CQ 66
1*50 r 13,500.00■־־־ ־•— — —— — 91
1.25 l,6 9 a 0 6 ---------------------- 99
.76 827.00---------------------- - 108

1.75 8390.66 106
30 16830---------------------- 181

.75 2,042.69 ------------- ------- 142
300 12,000.00 ------------- -------- 155
3.00 403.80 ------------ 177

$2.00 $95,061.83 לאקאלעז מיסעלעאונם טאטאל

דעפארטםענט טאון אװ אוט איםטערן
$2.75 $11,772.22 ---------דעו»רטטענם קלאוק

.50 9.83231 — — יטסלגטראורע עטו־ד-------
3 3,01236----------— דעיפרםםענם םיס. 0

 $24,616.89 .8דע מום-אײ-ם^ון איסם. טאםפל
$24,616.80.8דע םריידס םיס און דרעם קאט.

און ט אז־ ם־ ט או נ א י ש ם ח ד ר א א ען און ב ל א ק א ל
:באארדם דוםיאינם

— -------- באלטיםאר
----------------- באסטאן
-------------------שיקאגא

 — — — קלימלאנד
— סיטז קענזעס

---------ן^דזשעלעם לאם
 ?לאוק — «יל«דעל«יע
דרעם — פילאחןלפיע

-------- פראנציסקא םאן
---------------לואים םט.

n סאוט v « m---------
---------שםעם *ווילינג
• לאלאללו

 אחייא סינסינעטי, 63
— אח״א םאלידא, 67

— איל. באםאװיא, 189
-----------*». פיל. 190
— א. קליװלאנד, 200
— װא. נארואלח, 201
■ — קאנ. װיניועג 216
— איל• אורארז^ 240
ק*ל. אנדזשעלעם לאס 266
- אינד. פארטע, לא 268

$3,000.00 •
3.000. 00 ■ 

555.00 •
2,807.11 ■
2,225.01
6459.24
2.000. 00 • 
5,000.00

723.18 • 
3,68835 
1,500.00 

m 95

787.57 ■ 
215.00 
592.47 

1,000.00 
770.79 

65.50 
1,000.00 

23.50 -  
100.00 

175.95

.75

.76

$2.25
1.00

1.50
2.25
2.50
1.25 
.75 

1.00 
1.00
.75
30

2.00
1.50
3.75 

.50
1.76
1.50
1.50 
.50

2.00

רזשאינט *וט־א״-טאון םאטאל
$1.00 $36349.52 — לאמלעז איז באארדם

אנגעשטעלטע אפים און באאםטע
און בפאםטע — ים1א דז«ענעראל
C'flf 9----------אנגעשםעלםע 1 2 3 2 $

ױניאן דרםםאנער באארד דזשאינ
295.57 ----------*נגעשטזןלםע א*יס

 134.20 — *נגעשםעלםע אפים 10 3לא
 210.00 — — — :אאטםע 22
 55.76 — אנגעשטעלטע אפיס 66
296.00 אכנעשט. און באאסטץ 89

$ 1,903.94 — טאטאל
$320306.76 --------------חכל םך גאנזער

יארק נױ — 10 לאקאל
6--------------------------קלןוק 3 3 6 3 2 $ $3.25
-----------------------דרעס » 7348.92 2.00

430 7300.00--------------------םיסעלזנאנש

380.44$ — 10 לאקפל »וןל8 »$2.7*
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ם ען פונ׳ ל א אנ צי א רנ ע ט ען אינ ב ע ל ד ע ט ע ב ר א
קיסםאו יוסןכ דר. פוןפלאמע( אין װעלם גאנצע די

 באוואםנונג־אינדוסס- רוסישער דער םון םייל דייםענדער
ריע•

 דער אין אריינםרים אמעריקעם ים
ערד־ גאנצער דער שוין איז מלחמה
 דער פון געווארען פארכאפם קוגעל

קאנטי־ אלע איבער מלזזםה־שרםה.
 די בושעווען ימים אלע אין נענטען׳

 און םויט םזן פחבלים םעכאניזירטע
 די איז ערשם איצט םארניכםונג.

ווארם. םון זין אמת׳ן אין וועלט־מלחמה, א — מלחמה
 פאר־אן מלחמה. קײן געוואלם נישם האם אמעריקע

 אײנגערעדם האבען וואס מענשען, נאאױוע גענוג געווען
 םעםטונג םעכטיגסטע די אםעריקע, אז אנדערע, אמ זיד
 בשעת זייט, א אין בלייבען קענען וועם דעמאקראםיע, םוץ
םא־ און װעלט. דער םץ גורל דער אנםשידען ווערם עם

 םריינט אםענע און געהיימע אנדערע, װידער געווען ראן
 כחות אלע מיט האבען וואס פאשיזם, און נאציזם םון

 האלטען געוואלט זי הענם׳ די אמעריקע בינדען געוואלט
 םרא־ דער צו צוקוקער םאםידוען א םון ראל דער אין

 וואר־ צױױליזאציע, אונזער םמ אונםערגאנג פון געדיע
ארדנונג״ ״נײע היםלער׳ם אז אוםגעדולד, מים םענדיג

 אין דא אויך און אנטלאנםיק דעם אריבערשפרײזען זאל
 האט פרייהיים. דעמאקראםישע די פארניכםעז אםעריקע

 םאראייניגטען דעם ערקלערט סלחמה אפעריקד אבער
 ערקלערם אמ — װעלם־באנדיםיזם און פואשיזם נאציזם.

 אײנשםי־ יזא אגטשלאסענהײט אז מימ טלחמד■ די זי האט
 ווללט־ זיעל אין גלײכעז איר נישט האם װאם םיגקײם,

i .געשיכםע
אמע־ םון לערנען זיך דארף מען װעלכע לעקציע, די \

 די :וועלכע אם איז םלחפה, דער אין ארײנםרים ריקעם
 מאפע די גאנצקײט. געשלאסענע אײן איז װעלם גאנצע

 םלוכה׳שע ײרך פאנאנדערגעםײלט את װעלט דער סון
 אלע םיז לעבען וױרםשאםםלעכע דאם אכער גרעניצעז,

צוזאםענגעבונ־ פלוכות אלע די האט ראםען, און םעלקער
 פון לעבענם־געבים אײן צו םעדים םױזענם מיט דען
 עק אײז אין אפ זיך ס׳טוט װאס מענשהײם. גאנצער דער

 פאשיזם װעלט. עק צוױיםען אין אפ זיך רוסם װעלם׳
 צוזאפענלעבעז געקענם נישם האבען דעמאקראםיע און

 אונםערגעבעז זיד געםוזם האם אײנער ערד־קוגעל. אױסן
 געגען אײבער מלחמזז אין ארוים — אדער צוױיםען דעם

אוגםער־ נישם װילען םעלקער םרייע וױיל און צווײסען.
 דאם אױם זיך שפרײט זעלבםםפארד, םײגען אין גײז

ו וױי - און םלזזםה־םײער  װעלט־ סאשיסםישע די ז
!אונסעדצינדעד

אינדוסםריע־ גרעםטע די פון ארבעטער־קלאס דער
 עגג־ און אמעריקע וועלט, הײנםיגער דער אין םלוכות לע

 שונאים פאשיםםישע די געגען געווער שםידם לאנד,
 אין ארײנםרים אפעריקעס םים און, םענשהײט דער פון

 דער םץ זזלק פעדטעל דרײ שויז שטײען םלזזםה׳ דער
ציװיליזאציע. און םרײהײם פאר קאמף אין מענשהײם ז

 איז װאם םרײהײםם־םלחםד״ גרעםטע די איז דאס
 םון געשיבםע דער איז געװארעז געפירט איז עם װען ,

םענשהײם. דער
 כינס אין .גטזיגם״ איצס ביז האם יאגאן אזוי וױ

יא״ זינם אריבער שוין זײנען *ייט יאר פיר העכער
MAMA M Mנים, כיגע׳ פארכאועץ ארםײען אירע געשיקם ה$ט •אן■# 

 לייכםער ס׳איז ארכעט• גרינגע אזא גישם איז דאם אז
 םיליאז 2 בערך פארענדיגעץ. צו וױ אנצוהױבעז געווען

 אזױ דעראבערם. שוין כלומרשם יאפאן האט םײל םקווער
 פון ארמיי יאפאנעזישע א אכער יאפאנעזעד, די זאגען

 גישט אופן כשום קען &אן מיליאן אנדערםהאלבעז העכער
 טעריםאריע דעראבערםע די קאנטראל אונםער האלםען

 האבעז װעלכע בידגעד׳ כינעױשע באטען םיליאנען די און
 אוגםער־ באזיגםע וױ זיך םילען צו נישט חשק קיין גאר

נױקאדא. יאאאנעוישען םונם טאנען
ם רעעז̂גי די דאםװאם םי מז קן  םלחםה זײער ז

י געװען איז דעדגרײגט״ יא  כי• דער טון טארניכטונג ו
 Dip האנדעל. כינעזישען פונם און איגדוסםריע נעזישער

ד קײז גישם געוזען אכץר איז דן מ לו  PCB אוםגליק ק
ר מן jo ווייל באױגסע, כלוםוישט די &אר רוי ז in s) םיםן 

ן שן זי B וזיז לעבען וױרםשאפטלעכען מן J W W ד  מ
rnm• « ייגם לקוז דױשןרג ,j y r s w r ישןןאגרלשױא 
טן די ססחר. ס n גרן u u i m i i די שון •y m m 

ק ז ינ נ ן ז1^ ו י i* יי י w w n r ■ יי
t ווייי׳ל ,xfPtnwn ■רדשםןגדע מןן p  r u p s f t p

 יאפאן און אינװעםטיציעס מאםעריעלע גרויםע דערט
 באנקראםע א מלחמה־אוואנטורעם אירע אלע נאך איז

 זי יאפאן• פון רייכער איז ביגע ,באזיגםע״ די מלוכה.
 מאםעריאלען. רויע מער און מענשען סער פארמאגט

 װירטשאפם־ אנהאלטען כינעזער די קענען דעם צוליב
 יאפאנעזישער דער אויף געקוקם נישם פאזיציעם, לעבע

מאכט• מיליטערישער
פרו־ נאציזם, דייטשען פונם תלמידים געטרייע אלם

 איז ארדנונג״ ״נײע א שאפען יאפאנעזער די זיך ווען
 און םענשען־קראפם די עקםפלואםירען און מזרח וױיטען

 זייערםוועגעז. פאר מאטעריאלען רױע אין וײיכטום דעם
 שםע־ די בייזען. מיט און גוטען םים טאן דאם װילען זײ

 פראװינ־ איינצעלנע אין קוױזלינגם כינעזישע אוועק לען
 העלפט עס אבער משרת־רעגירונגען, זייערע אלם צען,

 ווײטער, נאר ,גײט ארמײ ״זיגוײיכע״ די באלד זוי נישט.
ק ײנ  באלעבאטים אייגענע דיערע כינעזער די וױדער ז

אפ. זיך טראגען קוױזלינגם די און
 האלט כינע אין םרייהײםם־באװעגונג נאציאנאלע די

 הערב־חלק אין פראנם, הינטערן וױיט וואקםען. איץ אין
 אינדוםםריע נײע א אוים וואקםם ריזען־פלוכה, דער פון

 וועדען טרײד־ױניאנם איז יםודות קאאפעראטױוע אויף
r לאזונג דעם טראגעז װאס געשאפצז. e ־פרײהײטס 

ארבעטער־מאםען. די סמ טיפענישען די אין קאמף
 ״זיגעד דאם אױםהאלטען נאך קעז יאפאן לאנג דױ

 אלענפאלם זאגען. נישט זיך לאזט אופן, דעם ףאם אױ
 אין אריינגעשפרונגעז איז יאפאן אז סםרא, א סאראן אמ

 םארצווײםלונג, אױם ממש אמעריקע׳ מים מלחמה דער
 מלחמה די סארענדיגען נישם קעז זי וױיל דערםאר, פשוט
 אױםגע־ די צוריקפירען נישם קען זי וױיל כינע, מים

 שפײכלערם די װאו לאנד, אין אהײם, ארםיי בלוםיגםע
ם דינען ^יג ע םג  צו־ דינען מלוכה־םינאנצען די און אוי

זאמענגעבראכען...
 ױניאנס סאװעםישע און ענגלישע פון קאנפערסנץ

םאסקווס אין
 נומער לעצטעז אין געמאלדעז שױן האבען םיר װי

 ענגליש־ אז געװארען געשאפען איז צײםוגג, אוגזער םון
 אר־ קאארדינירםער םאר קאונםיל םרײד־יוגיאז רוםישער

 דער םלחמה־פראדוקציע. דער ®מ געגים אויםן בעם
 צאל גלײכער א פון צחאמעגגעשטעלם װערם קאונסיל

 ױניאנם םאװעטישע און עגגלישע די םוץ דעלעגאטען
 בײדע אין םיטינגען רעגעלטעםיגע אפהאלםען זאל און

 ענג* אין מאל איין אמ רוסלאנד אין מאל אײן לענדער׳
לאנד.

 איצם ױערם פרעםע ױניאן עעלישער דער אין
 טרײד־יוניאן ענגלישער דער םון באריכם א אפגעגעבעז

 פון אוםגעקערם װאם נאר זיך האט װעלכע דעלעגאציע,
 מאסקװע. אין םארגעקומען איז װאס מיטינג ערשטען דעם

 אונ־ מיםגלידער םינף פון באשםאנען איז דעלעגאציע די
 םון סעקרעטאר געגעראל דעם םון אנפירונג דעד םער

 פון אויך םיטרין. וואלטער טרייד״יוגיאנם בריטישע די
 דער אין כאטייליגט זיך האבעז יוניאנס םאוועטישע די

 אויס־ האם קאנפערענץ די דעלעגאסען. •ינף קאנםערענץ
 פאראײגיגםעז געש^סענעם דעם פח *דרעק דעם געדריקס
פונקםעז• 8 פון פראגראט א אין קאונםיל

 שםיצע געגענזײטיגע :םאר זעם פראגראם דער
רע־ די מיט קאאפעראציע נאצים. די געגען קאםף אין

, ■I aa,. *AAiMa maAaLmAMSMMAAAAM AAAft MMMA AM MM MM MIMAנמקסימןחנ רוםלןןנד׳ סאוועס און עגגלאנד ®ח גידוגגעז
MAMMAMAMMAMAAMIA MB AM M AAA AIMAAMAM  ̂- - _  TP דער םאר כחות •ראדוקגיע די סון אגשםרעגגונג

 באוואס־ מים רוסלאנד פאר חילף װאפגגוג׳אינדוםטדיע,
 װעגעז טעגלעכע אלע אויף •ראפאגאגדע גונג־מאםעיײאל,

 געגען װ.) ji 41 ארכעםער״מיםינגען סילמען, (פרעםע׳
ר די פאד הילף חיטלןדיזם׳ ע מו  *קר נאצישער אונםער ל

 טרייד ביידע צוױשען איגפארמאציע געגענדיטיגע ואציע.
קאנסאקם ton אויסבויען תייטעוי יוניאז״באװעגונגעז,

MAMKHAAiM aamaaAa aaamaaaam ̂ _  פון אינםערעסעז די סאר באװעגונגען בײדע צודישעז
לעגדעד. ביידע

מ בריםישע די מי ח״י ױ *r« ם P J r tr אױס דריקט 
ו באװאונדעדונג איר  וואס קאמזי־באגײסםעתסנ, חװ־ «

ם npi זי נ מ מ ז מ י wnn «לן י p n fpyarw פ־ רו  איז
ח די לאנד• ח מי לו m ת p ן י  *ײםזויי■ די באזרנט •
מ wjBta לי r w װשץקוני, a t wn ם מ פ T* זיד ת P■

 םרייד־ םאוועםישע א וועט ארום צייט קורצער א אין
ענגלאנד. קיק קומען דעלעגאציע ױגיאן

 לייבאר־רעגי־ פירען נױ־זעלאנד און אויםםראליע אין
יאפאן געגען מלחמה די רונגען

 די צו געענםער צוגערוקם זיך האט סלוזמה די
גױ־זעלאנד. און אויסםראליע פון ברעגעס
 זיעען נױ־זעלאנד אין סײ אױסםראליע, אין םיי

 אויסםראליע אין מאכם• דער ביי לייבאר־רעגירונגען
 דער םץ פירער דער רעגירונג דער םוץ בראש שםייט

 קאבינעם״ םריעײיגער דער קארטין. פארטיי לייבאר
 געשםירצם איז בראש. פאדן פרעמיער־מיגיסטער מיםן

 איבער פארלאמענם אין קאנפליקם א צוליב געווארען
 באשםאנען איז פארםיי לייבאר די םינאנץ־געזעץ. א

 זאל מלחמה דער סון לאסט די אז פאדערונג, דער אויף
 פון קלאסען אלע אױף יושר׳דיג מער ווערעז םארםיילם

 דער םון םיגאנץ־געזעץ דער בשעת באפעלקערונג, דער
 םון הויפט־לאםם די ארויםגעלײגט האט פאדן רעגירונג

 װי פארשוינם האט און ארבעטער די אויף מלחמה דער
 דער אם צוליב איז קאפיםאליםםען. די םעגלעך ווײם

 האט פארםײ לײבאר די אץ רעגירונג די געפאלען פראגע
 פרעמיער־מיגיםםער נײער דער מאכם. די איבערגענומען

 את־ אויך װעם אויסםראליע אז ערקלערט. האט קארטין
 די ברענגען פארםײ לײבאר דער םון רעגיתנג דער םער

ת, שווערםטע  ד«ר פיז ז«< דעם פאחיבערמ צו בדי ?רמו
 קלאס, ארבעםער אויסםראלישער דער דעםאקראםיע.

 לעבענם־םםאנדאח־ הויכען א דערגרײכט האט זועלכער
 ארגאנמאציע םרײד־יוגיאז םח יארעז צענדליגער נאך
 רענם דינע סארםיחײגען וועט קאמםען, עקאנאמישע את
 ברענמנן װילען וואס שונאים, אלע געגען םרייהײטען אמ

װעלט. דער איבער שקלאפערײ נייע
 סאציאלע שענםםע די מים לאנד א איז נױ־זילאנד
 װאס יוניאז־באװעגונג, טטער א םיט דערגרײכונגעז׳

 קאפיםא־ דארםיגע די מיט קאמםעז שווערע אםט סירט
 די האם לעצםענם ערשט ארגאניזאציעס. ליםטישע

 גרױסען א םארצײכענם ױניאן־באװעגוסנ נױ־זעלאנדער
 ײ־אװצוקצורי אײנגעגעבען איר זיך האם עס װען ערםאלג,

 םארלעעערען צו קאפיםאליםםען, די םון םאחוך א זען
 איז נױ־זעלאנד אין אויך ארבעםם־צײט. געזעצלעכע די
 פרעמ• מיםן בראש רעגירונג, דעד בײ פארםײ לײבאר די

 האם נײ־זעלאנד אין אױך אמ סרעיזער• יער־םיניםםער
 שוין רעגירונג דער םים צוזאמען פארטײ לײבאר די

 אויסצר אנטשלאםענהיים׳ איר םאניפעסםירם אםסמאל
 אנ־ פאשיסםישע די געגען קאםף ביםערעז אץ האלםעז
 אין קרבגװ^ שװערםםע די אויף געקוקם נישט פאלער,

 םלחמח ריזיגע א געװארען אױםגעבױם איז לעגדער בײדע
 נױ־זעלאנדער ארםײ. בריטישער דער םאר אינדוסםריע

 רײען די איץ איצט קעמפען טרופען אױםםראלישע און
 װעלעז די םיגגאפאר. אין ארמײ בריםישער דער פון

 נעםם ער אײדער גאד שונא׳ םונם מאכם די ברעכען
 הײ־ זײערע צו עראפלאנען און שיםעז זײנע םרײבען זיד

ברעגעס. מישע
סאוואראק אץ אויך ארבטםס־געזמצטן

 *ז צורי^ לאנג נישם ביז געװאוסם, עס האם װער
 »»ילי .סאװאראק״. נאםען םיט׳ן לאגד א םאראן ם׳איז

 געאגראפיז- חלצזה *ק באהאװענם דינען װאם מענשען,
 וועגעזסאװאראק• באגריף קנאפען א געהאם אויך האבעז
 *יז ער געװארען׳ באקאנט גאמען דער םלוצים איז איצט

 פח מלחםח־מעלדזנגען די אין פרעםע, דער אין ארוים
 האם םיליםעד־אפםײלומ יאפאנעזישע א פאסיםיק. דער
 שח וױיםען איצם און סאװאראק קײן *רײגמריסען זיד

 ®in מדיגח׳לע א איז אקאװארס אז צײםדנג־לעזער, אלע
ט  1יי בארנעא אינזעל גרױםען דעם אויף ײד מפינ

 געאגרד עולם דעם לערענם הלחםה די ינ^ פאסיםישעז
פיע•

 ײי ײ חערעז, צו איגםערעסאנם איז אונז פאר
 ײײײ צדױײדרײ א םיט איז כערװעל אינזעל. דצם אס

שןדפרעמרייי װילדצ פון באודאױנט געווען צוריק מענ
AAMAAM MA^M u L m  m AA AAAIMIM m a mAajAAייד ממיגם שבםים׳ w קדײן yTn3i7D# ם װעו װ>ס mi 

 «אפילי פארטאגם און יפזא יתײזזוױוױלי א אײזי גירט
 םד אימוואױמו צאל די געזעצעז• םאציאלע פון אנהױב
טו( זיי סויזעגם, 600 טרעםם לן ר u נן ר ת ײ מלו  יי

P0 װייפןר. ן איז ןדדשוזן רדע אבער
o לאנד n j i ו שץ. צמלישןן אפסןר זיך iW ן

 רױע פארשידענע עקםפארטירם און אױםגעארבעם דארם
 און (ראבער) גומי זיעען וױכםיגסטע די פראדוקםעז,

 אינדוסםריע די איז מלחמה דער םון לויף אין האלץ.
 איז ארבײםער צאל די געווארען, םארגרעםערט שםארק

 צוױ־ טויזענם. 21 אויף םויזענם דריי םון אויפגעוואקסען
 ארײנגעוואנ־ םיל אויך זיך געםינעז ארבייטער די שען

 םויזענם צוױי און כינעזער טויזענט דריי בערך דערטע,
יאווא. אעזעל (סונ׳ם יאוואנעזער

 געלאזם לאנד פון הערשער דער האם לצעטענם
 אלס פריװילעגיעס דינע סון אפ זיך זאגם ער אז װיםען,

 דעמא־ א לאנד דעם געבען װיל און הערשער אבםאלוםער
 םארזי־ זאלען עם װעלכער אין קאנסםיםוציע, קראטישע

 די אויך אץ בירגער די פדן םרייהייםען די װערען כערם
ארבעםער. די פון רעכט

 אר־ אז געווארען, באשםימם איז אנדערע צװישען
 אויף װערען געשלאםען נישם קענעז בייםם־קאגטראקםען

 ווערן אופן דעם אויף חדשים. זעקם וױ ציים לענגערער א
 מתען נישם זיד זאלעז די אז ארבעטער, די באשיצם

 לענגערע אויף קאדיגגונגען שווערע צו נעןaפארדי
 רעגירונג דער פון ארבעםם־אינםפעקטארם טעףמינען.

 אץ אונםערגעמונג אינדוםםריעלע יעדע באזוכען דארפע
 בא־ סאניםארע די ווערען אפגעהים זאלען עם אז זען,

ארבייםם־באדינגונגען. די בכלל און דינגונגעז
 לעצטער דער אין זײנעז ארבעםער די םץ שכירות די

 ארבע־ קוואליפיצירםער א געו־וארען. געהעכערם ציים
 א םאג, א סענט 50 דורכשנים אין איצם באקומט םער

 םריער סענם. 40 — ארבעםער האלב־קוואליפיצירםער
 סענם. 40 ביז 30 םח לױנען געווארען געצאלם זײנען

 אויפ׳ן םענם 50 ביז 40 קלעקען געגענםען יענע אין
 10 םון העכערונג א אוץ ארבעטער םון לעבענם־געברייד

געוױנס. גרויםען א דארם מײנם םאג א סענט
n ארבטמס־באדינגוגגעז בעסערע צו אנטװיקלונג 

 םאװא־ םלזזםה. דעד דורך געווארען איכערגעריםען איז
 הױבם װעלם. גאםם אױף מוכה אומבאקאנטםטע די ראק,

 פאסירונגען װעלם־היםטארישע די אין ראל א שוילען אן
 םארשקלאפםער יאפאנעזישער דער צײם, אונזער םון

לאנד. םרידלעכעז דעם פח טויערען די פאר שםײם
 .•טנגלאנד אין נזלוזמה־פראדוקציט דטר פון פראבלטמט(

פארסטגסן. פון נמסם אבטר ארבטם. פון קאנסקריפשאן
 זיק עם דארף ארבעםער־לעזער אמעריקאנער פאר

 פראב־ די מיט באקענען צו זיד אינטערעס׳ גרעסטען פון
 אפע־ ענגלאנד. אין םלחםה־פראדוקציע דער םמ לעמעז
 שםײן געוױם םלחםה דער פון םארלויף אין וועם ריקע
 וױ אזוי און ענגלאנד. אין וױ •ראבלעמען ענליכע פאר
 זוכם שטאםען םאראײניגםע די פון רעגירונג די אויד

 אלע אין ױגיאגם ד־• םח קאאםעראציע די שםענדיג
 זיד װעלעז פראדוקציע׳ נאציאנאלער דער םמ פראגען

 סיטואציעס ענליכע שאםען אםטמאל לאנד אין דא אױך
^ n ®ץ צװא&טנארבעט דער בײ ענגלאגד, אין וױ  יוניא

 דער פים און מענעדזשםענם אינדוסםריעלען דצם םים
םלוכה־אדמיניםםראציע.

 לאנג שוין האם מלחםה־פראדוקציע ענגלישע די
 ערשםע די םח קיגדער־קראנקהײםעז די געוועז גובד

 די דױערט עס לענגער װאם אבער םלחמה־םאנאםען.
 שוױםעז פראבלעמען שװערערע אמ נײע אלז םלחםה׳

 אינ־ די צחאםעז זיך שםױםען שארםער אלץ אװ אײיף
 גרויסע די נאר קאםיםאל. און ארבעם סװ םעתסעז

 דערהאלםעז צו ױניאגם, די צװינגם געםאױ אויסערלעכע
 םים פראדוקציע די דערהאלםעז צו און שלום דעם

פארע. פולער
פראב־ װיכםיגםםע דאם איז מאםענם איצםיגען איז

 מלחםה די ארבעםם־קאנסקריפשאז. סון םראגע די לעם
 קאן װאס םאן, יעדער ווען פונקם, א צו זיך דעדנענטערם

 האגם, יעדע פראגם, אוים׳ן ארוים םוז געװער, םדאגען
 דער צו װעחנן אװעקגעשםעלם מוז ארבעםעז, קאז װאס

 לעיבאר־יארםי, די םאדערם םראנם. הינםערן מאשיז
 לעבע־ אלע פון קאנםקריפשאן זיך נױםיגם עם אױב אז

ת  אייד זאל דאז פארטאגט, לאנד דאס װאס כוזזות, יי
 םח פאתמגענם די פון קאנסקריישאן װערען מתפאנ
 זאל סא קרבגית״ זיד פאדערען עס אױב קלאס. יייגען
 די :פארמאגם ער װאס דאם, זײן מהריב קלאס יעדער

 קאפיםאליםטען די בלום, און ארבעם זײער אדבעםער
 א געפירם װערט מרמעגענם. זײערע הפחות לכל

 פרי־ די ארזם ענגלאגד אין קאםןי פארביסענעד שםילעד
 נישט וױל אױבאר־פארםי די קלאם. דײכעז פח יײלעגשם

גאכגעבען. נישט װעם *ז
 פרייעד די איז פראגען װיגםיגסםע די פיז אײגע

ר *חמס. מ  רעגיםםרירם זײגען פרויען םיליאן צודײ מ
 אין איצט זיד נױטיגם «מן ארכעט• םאד מסזארעז

 ארבײםם־ דער פריעד. וױ מרער פיל ארבעס יייוד
ױן פמיססעד אװזױד זאל ב*לד און גיד «ז .פאדצדט מו

------------------------^ 1942 יאנוא̂ר
 האלבע ערשטע די ארבעם דער צו ײערען געשםעלם

 שנעל. ארבעטען רעגירונג־אםיםעם די פרױען. פיליאז
 אוים־ װערען םרויען פיליאן צוױי רעגיםםרירטע די פון

 קוואליםיצירםע די װאך. א םױזעגט 50 העכער געקליבען
 זײ פראנם. אוים׳ן גייען איגזשיניריגג־םאך פון ארבעםער

 באשעדיגםע אויף ארבעםען זיי און טענקם םרייבען
 שלאכט־ליניעס. די הינםער באלד עראפלאנען און םעגקם
 פאר־ םוז היים דער אין פאבריקעז די אין ערטער דיערע

 םאשי־ דער דורך איז ארבעט די םתיען. פון ווערען םולם
 ערא־ דער אין געוואו־ען. פאראיעםאכם זעהר ניזאציע

 מעג־ טענגיש שוין היינט איז לםשל, אינדוםטריע פלאן־
 פראצענם 90 ארבעם דער צו אוועקצושטעלען לעד

פרויען.
 םרויען־ארבעם םון םראבלעם דעם םיט אבער זייגען
 געשאםען םחען עם םראגען: רייע גאנצע א פארבונדען

 קינדער, די םארזארגעז םאר׳ן אינסטיםוציעם ווערען
 םוז עם פאבריקען, די אין זיינען מוםערס די בשעת

 באלע־ די סארזארגען פאר צײם פרייע ווערען געגעבען
 םראגען אלע םון וױכטיגםטע די הויז. אין באםישקיים

 םאדערען ױניאנם די לוין־םראגע. די םארם אבער איז
 םענער־ פאר וױ שכירות דיזעלבע םרויעךארבעט די פאר

 60 וױ םער באקוםען םרויען וועז זעלםעז׳ — איז ארבעט
פענער. ױי ארבעם דעחעלבער סאר לויז פראצענט

כוח םראפען לטצםטן צום ביז ארבײם
 ווןיט מלחפה די אז ווערםעל. דאס באוואוםט ם׳איז

 לעצ־ דעם אויסשיםעז ױעם װעלכער צד, יענער געװינען
 אויך געדאנק דעם אם אױםדריקען קען םעז שאס. םען
 יעגער געוױנען וועט םלחםה די אז ווערםער, די םיט
 טענק, לעצםען דעם פראדוצירען קענען װעם װעלכער צז־,

עראפלאן. לעצםעז דעם
̂גנטמלחפ אויפ׳ז  צוס na ?gpagp ס«ן מײ ה-פי

 ארבע־ םען םוז םראנם הינטערן בלוט, םראפען לעצטען
 ״טאםאלעי ם׳איז כח. םראפען לעצםעז צום ביז םעז

 ענגלאנד אץ יוניאנם םרעיד די האבען דאם םלחםה.
 די תפענדיג אן. אגהױב ערשםען םת׳ם םארשםאנען

 בחות, איבערמענשלעכע םיט ארבעםען צו ארבעםער
 די און רעגירונג די באלערענם אױך אבער ידי האבען

 נישם זיך קאן ארבעט ״םאגמלע״ *ז קאפיטאליםםען,
 שולדזן קאפיםאליםטישען םת סדר אלםען דעם לױם םירען
עריד•

 םאבריק א םון םענעחשער דער איז ענגלאנד אין
 אין רױ באלעבאם אלײגיקער דער םער נישם לאנג שוין

 ״אדוױי־ אן געווארען געשאםען ם׳איז צייםען• אמאליגע
 דער «ח גאנג אוים׳ן אכםוגג גים װעלכע קאםיםע״. זערי

 אײנגעםירם זאלען עם אז םאדערען, קען און םראדוקציע
 םעלערעו באםערקםע אז אדער פארבעסערוגגען װערען

 געקוקם נישם װערעז, אםגלשאםם זאלען ארבעם דער אק
 םאברי־ די םון אינטערעסען די דינט דאם צי דערױף
 צוזאפענגע־ איז קערפערשאםט די אט נישס. צי קאגסען
 פארטדע־ צאל גלייכער א םרעיד״ױניאנם די פון שםעלם

 עפפלאיערם דער פמ אמ םרעיד־יוגיאגם די םון טער
 20 און קאפיטעט צעגםראלער א פאדאן פעדעריישאן.

 ארײן זיך םישען װאס לאנד, איבעוץ קאםיטעטען לאקאלע
 »לע איז ארבעם דער םון פרםים קלענםטע די איז

פאבריקען.
 םונ׳ם רעפארם דער איז אינטערעםאנט העכסם

 וועל־ ארכעםם־םעיםםערײם׳ גײם הויפם־אינספעקםאר
דײע ערשםער אין ארױםגעגאנגען. װאס נאר איז כער

MAAMMMIMIAM MAAAM AM AAA MMAMA^M aaam aaM M M --t--- --ארבעםםצײם לאנגע צו אז באריכם, דער םעםט שםעלט 
 אר־ די םח געזובט פאר׳ן םאי שעדלעך אױםערסט איז

 םױם־ צאל די jten פראדוקציע דער םאר סאי בעםער,
 יאר אץ איז ארבעם דער בײ עקסידענםם םח פאלעז
 יאר אין װי העכעו־ פראצענם 20 םיט געװען 1940
 24 מיט עקסידענטס פון פארלמתגען צאל די ,1939

חנר םװ הויפםזעכלעד זיד נעמם דאם העכער. וראצנעם
A MAAM MAAM a M AAM MAAM ^AMA iaamamaamamaa -----------------̂ - ---אױסגעסאםער דער וױיל ארבעםםצײס, פארלעגגערםער 

ך קאן ארמםער טער  דער בײ איהיםען געגוג נישם ד
ארבעט.

 זײגעז םאבריקעז אין אײנריכםונג גוםע א זײער
 עםעז זײ װעלכע אין ארבעםעד, די םאר .קאנםמם״

ט 64 אין ען.טײצלפא זײערע מנ א ר  גרעםערע אלע פון י
 אזעלכע געװארען געשאפען זײנעז אםתמ^פאבר״קען

חעכעדוגג 8 צו געפירם אופעטדם האט דאס און קאנםינם
* MfeAAMfeMAMM ---פראדוקציזג• דער פון

 פאבריק־אינ־ פוג׳ם באריכטעז די זײגדז רירעגד
 קרבנות־גרײטקײם דער איז םוט דעם װעגען םפעקםאר

 אימר• אז ארמםעז װאם ארבעטער׳ פאסענהאפם פיז
 אלן פון פאלעז באמכעס וזען לוםט־אגגריפעז, בשעת רײס

 באשלזײגםע אין לופם־אנגריפעז, נאד באלד און, זײסען
 אימעם אופבאקװעמליכקײםעז. גרעסםע די בײ פאבריקען

: ד$ מיוי וױליז עפיזאז־ אזא מן מ ר מ אפם■ I בײ יי

 באוואםנונג* םאר םאבריק געװיםער א םון איז אנגריף
 אין דאך. דער געווארען ארונםערגעריםען פאטעריאל

- און םרויען הונדעדטער געארבעם האבען פאבריק ^  ם
 םון בשעת ארבעם, די םארםגעזעצם די האבען לעך.

 אין דערבײ זינגענדיג רעגען, א געגאםען ד»אם היפעל
אױםהערען אםאל וועט .עס םאלקס־לידעל: א כאר

.רעגענען״ . .
 זײער אז ווייםעז, וואם םענשען, נאר ארבעםען אזוי

לעבען. און םרייהיים פאר קאםף םיעט ארבעם
 פאלקס־גטזונם פון געבים אויפ-ן דערגרײכונגטן נייט

םשילט. אין
 אדםי־ מלוכה׳שע די איז צודיק לאנג נישם ביז

 (העלטה־דעפארטםענט) םאלקס־געזונם םון ניםטראציע
 די :צוױיגען דריי אויף געםיילם געווען טשילע איז

 הע־ ארוםגענומעז האם וועלכע סארזיכערונג קראנקהיים
 א ארבעטער, הונדערט־םויזענם 2 פים םיליאן 1 כער

 האםפי־ אויף געגעבעז אכטומ האם וואס אמט ספעציעלער
 אינסםיטו־ באזונדערע א און אמבולאםאריעם איז םאלם
 םון םראגעז אלגעםיינע םים םארגוםען זיך האט וואם ציע,

הילף. סאציאלער אץ םאלקם־געזונם
 האבען טשילע אין ערד־ציטערנישעז לעצטע די נאך

 גע־ אוים׳ן אדמיניסםראציע דער םון צוױיגען דריי אלע
 םע־ זײער קאארדינירען געםוזם םאלקס־געזװם םון בים

נויםלאגע. באזונדערער געשאפענער דער צוליב טיגקייט,
 בא־ אזעלכע געווען זײנען רעזולםאטען דערגרייכםע די

 אלגע־ אז צו צו איצט טרעם רעגיררנג די אז פרידיגטע,
געזונדהײט־דינםם. דעם םון פאראיעיגונג מיינער

 דער געםירם איצם ווערט רײ ערשטער דער אין
 פלאן, םיסםעמאםישען א לוים םובערקולאזע קעגען קאםף
 דמםט- דדײ אלט פװ דטפארמטטגט פאראײגיגמעז א דורך־

 וועגען פראיעקםען געפאכם איצם ווערען אויו צװײגען.
 געװיגערינס. םאר און קינדער געבוירענע נײ םאר הילף

 רעזולםאם׳ דעם געהאם שוין האם ארבעט םיגעrא ביז די
 לאנד דאס איז ערד־ציםערניש גרױםער דער נאך אז

 װעלכע עפידעפיעם, פת געװארען פארהיט אינגאטנעז
 ערשײ־ נארפאלע א געווען פאל יעדעם טשילע אין זײנעז

 ערד־ציםער־ — אמ ערד־ציםערניש׳ יעדער נאד נונג
זעלםען. נים באוואוסם. וױ דארם, זיד טרעםען נישעז

ארבעםעד־ארגאניזא־ די אז נאםיחליה גאנץ ם׳איז
 געזונדהײם־ םונ׳ם פאראייגיגוע די אז פאדערעז׳ ציעם

 דורכגע־ גרינדלעכער װאס און שנעלער װאם זאל דינסט
װערען. םירט

גייסם פאשיססישטר זיך פילם ארגטנםינט אין
 ארײנ־ דינען שטאםען פאראײניגםע די װי באלד
 פון רעפובליקען אלע האבען םלחםד״ דער אין געםראםען

 םים םאלידאריםעם זײער אױםגעדדיקם דחם־אםעריקע
 אביעיןטיװען יעדען פאר םראנם. דעפאקראטישען דעם

 גורל דער אז זײן, נישט סםק שום קײן קאן באאבאכםער
 םח גורל דעם םיט געבמדען איז דתם־אפעריקע םון

 האט ארגענםינע פון פרעזידעגם דער צפון־אםעריקע.
 בא־ פראקלאםירם האם ער נײגונגען. סאשיסםישע אגער

 פול־ דיקםאםארישע איצם האם און לאגעחנגם־צושםאגד
 דן באנוצם ער װעלבע םיט לאגד, איבער׳ז מאכםען

 פאר־ די צו אוםן םרײנסלעבען א אױף דװקא נישט
 אגענםעז יאפאנישע און גאצישע שםאטען. אײניגטע

ס א אלץ גאד האבען  ארגענטינער דער אין ױארם גתי
 די װאוהין וױסען, נישט נאך קען םען r« רעגיתנג

פירען. דארס װעם אנטוױקלונג
ם פאליםישען אױםץ וױ אזוי און  אױך אזױ — מבי

לעבעץ. סאציאלעז פח געביט אוים׳ן
 כאראקטעריסםישע אײן נאר דא רעגיםטרירען מיר

 אײזענבאן־ די פון םארזיכעתגגם־קאסע די :געשעהעגיש
 אר־ םױזענם 142 בערך ארום נעמט װעלכע ארבעטעד,

 טױזענם 47 עי*ד אז פאר עלםער־פענםיעם צאלט בעםער,
 נוים׳ אין איצם זיך געפיגט קאסע די וױ אזוי אדבעםער.

 יארלאמענם, איז גלזעץ א געװארען ארײגגעטראגזױ איז
 אױף סארזיכערוגג דער םץ רעגולאציעם די ענדעחת צו

 ארבעםער די םמ אפצאל דעד אופן: פאלגענדעז דעם
 8 אױף לױן פון פראצדנם 6 פון װערעז געהעכערט זאל

 אנחױבעז זיך זאל פענםיע םח בארעכםיגומ די פראצענס,
ח 50 אנשטאם »*,r 65 פון עלםער אין  יאר 35 נאד י

ם מ  אײן םים יאר. 30 נאך םריער וױ אגשטאס *ר
 פיס זײ אױף שמלעז װידער פין לאסםען אלע :װארם

ארבעםער. די אױף ארויפגעלעגם ווערןן קאסט די
 זיד פילם ליקצזגרעפי דרום־אמעריקאמװי די אין

 חמיאלעז א פון אױפלעבונג אן צײם לעצטער דער אין
 םאציאלצז אױפ׳ז אויסנאם. אן איז ארגענםיגע געוזיםען,

 פאליטישען אױפ׳ז װי זײן אנדערש נישם קאן געבים
געבים.
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X יש. םחי ״ײקא ע מ ר איץ ע א ד
אמע־ פאר איז מאנאם פארגאעענער ער

 געװןד פארנאנדערגעםיילם מעריקא
 אפגעגרענעצםע שארף צוױי אין רען

 פון םעג זיבען ערשםע די עםאכען.
 אפשלום דער געװען זיינעז מאנאט

 אומגעװיסהײט פון פעריאדע דער פון
 אינערילכע םון וואקעלעניש, און

 בא־ אמעריקאנער די רײסערייען. און צװיםםיגקײטען
 צװישען געװאקעלט צײט דער אין זיך האט סעלקערונג

 דער אין אקםיזו װערען אריינגעצויגען פאר מורא דער
 געלינגען דאך וועם עם אז ד״אםענונג, די און מלחמה

 בלוטיגען דעם אויסערהאלב םארבלײבען צו לאנד דאס
 די כמעט פארםלייצט שוין האט וואם װירבעל־שטראם,

 מאטערי־ געבען מיט בלויז אפקוםען און וועלם גאנצע
 פע־ דער דורך לענדער. דעמאקראםישע די הילף עלע

 קלאפעג־ א מיט צוגעהערם זיך אמעריקא האט ריאדע
 שלאכם־פעלדעה די םון באריכםען די צו הארצעז דען

 אזוי ווייט׳ אזוי זייז צו אויםגעזען עס האם דאך אבער
 אויף געשען וואלם דאם װי ברעגען, אונזערע פון ווײם

 געהאם שוין האט אמעריקא אמת, פלאנעט. אנדער אן
 אינםערעםען אוגזערע אין איז עם אז איינגעזען, דעמאלם

 נאצי־ די געגעז קעמפען וואס לענדער די העלםעז צו
 םרו־ און גערעדם מען האם בעםטיעם. פאשיםטישע

 מאםערי־ מלחמה םיז פראדוקציע די פארגרעםערען בירט
 אויף געגראמבעלט גלייכצײטיג ד,אט מען אבער אלען,
 פראדזקציע די באגרענעצען גץמחט חאם גלען דדאם דעם
 אײג־ האם מען ;געברױך צױוילען םאר׳ן םחורות םון

 מלוכות אקס אנטי די העלםען צו נויםיגקײם די געזען
 מען און פאליםי ליעס״ ״לענד דער דורך םיגאנציעל

 שטייערען, העכערע םאר ]צעשראקען זיך גלייכצייםיג האם
 יעדע און איינער יעדער צאלען. מוזען װעם מען וואם

 פער־ אויםמיידען מעגליך, וױים ווי געזוכט, האט גרופע
 מלזזמה־פראסםערי־ די אויסנוצען און קרבגות זענלעכע

 די איינקונםט. מער און םארדינסםען גרעסערע םאר םי
 ױזשועל״, עז ״ביזנעס םון געווען אלץ נאך איז שטימונג

 — עס מיינם סיסםעם עקאנאמישען אונאנר אין וואם
 מעג און מער וואם דײניגע די אץ זיך פאר אריין כאפ
הינםערשטעליגען. דעם כאפען טײפעל דער

 אפגעהאקט פלוצלינג אבער איז שםימוגג די אט
 דע־ זיבעטען דעם זוגטאג מעסער, א מיט װי געװארעז
 פא־ דונער א װי זיך האם לאנד איבער׳ן װעז צעמבער׳

 אנםאל יאפאנישען דעם םון נײעם די נאנדערםראגעז
 קראך דער אינזלען• םיליפינעז די און האװאי אויף

 עלעק• האם הארבאר פוירל אויף באמבעם לוםט די פון
 אין קאנגרעס דעם םון לאנד, גאנצע דאם טריזירט

 שםעם, די אין םענשען פשום׳סטען דעם ביז וואשיגגםאן
 װאקלעניש די לאנד. אין הײזער פארם און שםעםלעד

 ענםשלאםענהיים. פעםטער אין געװארען פארוואנדעלם איז
 זײערע צו נאענם צוגעקומען פלוצלונג איז םלחמה די

 םער קען עם קריג. אין איז אמעריקע הײמעז■ אײגענע
 גאנצע די יחשועל״. עז ״ביזנעם םון רײד די זײן נישט

 זיך האט לעבען אוים׳ן גליק גאנצער דער שטימונג,
 האבען אויסרעכעטגגען יעחענליבע געביםען• •לוצלונג
תלונג  םלאץ מאכען און זיים א אן אפטרעטען געמוזט ול

אינםערעסען• אל־םענשליכע און נאציאנאלע םאר
ע אנדער קײן אין תי  זיך האם געזעלשאםם דער פון ג

 ענדערונג ילוצלוגגדיגע די אט אנגעזען גים בולט אזוי
 אויף באװעגונג. ארבעםער אמעריקאגער דער איז װי

 אנזע־ שארף אזױ געװען נים ענדעו־ונג די איו געבים קײן
 באציהונ־ איגדוסםריעלע פון געבים דעם אױף וױ ענדיג

 יתיאגס די אין ארבעםער ארגאניזירםע די צװישעז געז
 דער אין פארװיקלוגג •לוצלוגע דאס בתים׳ בעלי די און

 װיכםיג־ באזתדערע א צוגעגעבלז ערשסענם האט םלחמה׳
 װעםעס אין םאכם *עאניזירםע n «לם ײנקמס די קײט

 ערגמאדע קײז װעלכער אן ױ־אדוקציע די ליגט עם הענם
חװי פון האם *ז װעחװ געײאתעז גיט קעז םלחמח
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 דער אין צחאמענשםױסען אינדוםםריעלע שארפע
מאגאט פון װאך ערשםער

 וואם באציהועען אינדוםםריעלע די אין קריזים דער
 אין םטרייקם מעגליכע און סטרייקם געבראכט האט

 אין איז אונטערנעמונגען, און פאבריקען מלחמה װיכטיגע
 צום ביז דערגאנגען דעצעמבעד םון וואך ערשםער דער

 זיך האבען געמיםער די איידער נאך פונקט. העכסטען
 קוילען ״קעפטױו״ די אין סטרייק דעם פון אײגגעשטילט

 םארביםענע אלע אויסרייד אן געגעבען האט וועלכע מינען
 דראסטישע פאדערען צו ױניאנם םרייד די פון שונאים

 לאנד איבערן װען ;םטוײיקס פארבאםען צו געזעצען
 םטרייק אלגעמײגעם אן פון געפאר די געהאנגען נאך איז

 גאנ־ דעם אפגעשםעלט וואלט וואס אייזענבאנען די אויף
 אומפאר־ און אמעריקע איז םיסטעם טראנספארט צען

 דעם איז אינדוסטריע, גאנצע די פאראליזין־ם מיידלעך
 אין םטױיק א געווארען גערופעז דעצעמבער צוױיםען

 וועלכע אזזייא ראװעגא, אין ארםענאל רעגירונגם דעם
 און קאמפאני פאודער אטלאם דער פון באטריבען װערם

 רעגי־ דער םאר באמבעם און קוילען קאנאנען םראדוצירט
 קאמ־ די וױיל געווארען, גערופען איז ןןטרײק דער רונג.
 וועלכען אויף אפמאך אן אויף געהאס חרטה האט פאני
 זיך האט און געאייגיגט געהאט שוין זיך האט מען

 איין מיט שרייבען. צו אונםער אגרימענם דעם אנטזאגט
 םשדײק א איז דעצעמבער, דריטען דעם שפעטער, טאג

 און פוירםי פון יארד בוי שיף אין געווארען גערופען
 די אפגעשטצלט jm דעלצווער מילפעםןןן אין דזשאהגם

 א און 22 פון װערט אין שיפען פראכם אויף ארבעט
 די םון פאדערונג הויפם די דאלאר. מיליאן האלב

שאפ. ױניאן א געווען איז סםרייקער
 די םטרייק אין ארונטער זיינעז טאג זעלבען דעם
 לאקא־ םגן קאמפאני פוירטש ספרינג דער פון ארבעסער

 קארס פאר ספרוזשינעס די מאכט וואס יארק ניו וואנא,
 באשםעלונגען• רעגירונגס אויף ארבעט און םראקם און
 אבגע־ גאראחש די ארונטער אױן־ זיעען םטרייק אין

 קלױולאנד אין לאין באם האוגד גרעי דער פון שטעלטע
 די מיט פארקער באם דעם אפגעשטעלט דערמיט און

 םון ווערען באנוצט סלעגעז וואם שםעםלעך ארומיגע
 דער צד קומען צו םאבריקען די איז ארבעטער פילע

 דערםאר געווארען גערוםען איז םטוײיק דער ארבעט.
 צו םרויען אכם אנגעשטעלם האט קאמפאני די וואס

 די װי שכירות ניעריגערע פאר גאראזשעם די רייניגען
ארבעם. דער םאר קריגען םלעגען מענער

ארבע־ די וועלדערם, די האבען וואך זעלביגע די
 בויען בײם םלאטען די צוזאמען שמעלצען װאס טער

 אלגעמיעעם אן גערוםען עראסלאנען, און טעגקם שיפען.
 ױניאנם פעדערייזפאן די מיט םכםוך א צוליב םםרײק
 זעלבםט־ א אלם אנערקענען ניט זײ װילען וועלכע

 וועלדערם די אז םאדערען, און ארגאנמאציע שטענדיגע
 צו־ ניט זײנען װעלדערם די זיי. צו זאלען.באלאנגען

 ארבעטער םעםאל די צװישען אפמאך םים׳ן פרידען
 ױניאן די אנערקענען צו םעדעריישאן דער םון ױניאנס

 זאלען זײ ױגיאן װעלכער אין װעלדערם די פון קארד
 באזונדער א דווקא פאדערען און אנגעשלאםעז זיץ ניט

ארגאניזאציע. זײער פאר טשארטער אינטערנעשאנאל
 מאדערונגען זייערע אױב םםרײקען צו באשלוםען

 זעלבי־ דער איז האבעז װערען׳ נאכגעגעבען נים װעלען
 עיר *בעל דער פון ארבעטער די אגגענוםען וואך גער

 נאכ־ יארק, נױ נאפאלא םון קארפארײשאז״ קרעפם
 געקענט גים זיד האבען פארםרעםער דיערע װי דעם

 הע־ א םון פראגען איבער קאמיאני דער מים אײניגען
 ארבעטער די ;מיניםוםם און שכירות די אױף כערונג

 נעמט װעלכע באסאלא אץ פאבריק שעװראלעי דער סח
 ראדיא די אח מאטארם עראילאז אויף ארמםען איצט

שיםעז• די אױף אפערייטערם
 אנגןעונזפן ותנרם גפזפץ סםרײק אנםי דראססממנר

קאנגרפס אין
 גע־ זיעען םכםוכים די פון װיכםיגםםע די כאםש

 סםדײקם מעדםםע די און סםדײק א אז געװארעז שליכםעם
 פאדבי־ די אבער איז ז.ארעװעג געםעטעלט שנעל זײנעז

 גרױס, אזױ געװען םםדײקס די איבער לאנד איז סעדונג
 אגגעטפעז חאט קאגגרעס אין קאםער 1צטא«וטדע די אז

 אגםי־ שםרײסנםםע די זפי אײגצם רחײממצ ריזיגע א םיט
 וזןן געזען. װןן Bin אםצריקע װאם געזעצלן סםרײק

ר ל •ראיעקט די ײז זי מסער ווןלןן irm ײע איז אד

 םםרײקען קענען נים םאקםיש אינדוםטריעם דעםענם די
 די איבער מאכט אזויםיל האבען וועם רעגירונג די און

 קאנםראל םאקםישען געבען איר וועם וואס יוניאנס,
טעטיגקײטען. דיערע און זיי איבער

 אינ־ ״שוץ טערמין דעם םון אויסטײםשונג די
 אזוי איז זיך באצים געזעץ דער װעלכע אויף דוסםריען״

 יעדע םאגריק, יעדע םאקטיש איק שליםם עם אז ברייט,
ף איז וואם אונטערנעמונג און מאשין יעדע געביידע, י ו  א

 אר־ רעגירונגס מיט םארבונדען אוםן איז עם װעלכען
 אזױנע אין ארבעםער װעלען פראיעקט דעם לוים בעט.

 םםרײק, א דערקלערען םארען ניט אונםערנעמונגען
 בעל דעם נאםים טעג דרייםיג פרייהער גיבען זיי םײדען
 די אן גיבען און םיניםטער ארבעט׳ם דעם און הבית

 דעס, חוץ א סםרייקען. װילען די םארװאם אורזאכען
 מערהײם א סיידען סטרייק, קיין רוםען נים זײ טארען

 א דורך שםימען םאבריק דער אויף ארבעטער די פון
 רעגירתג, דער םון אויםזיכט אונםערן באלאט געהײמען

 דאך ווערם סטרייק א אויב םטרײקען. װילען זיי אז
 זיך רעגירוגנ די קען פארשריםטען, די לויס ניט גערוםען
 אינחשאנקשאן אן ארויסנעמען און געריכט אין װענדען

 פאר־ די זאל וואם ארבעםער די און ױניאן דער געגען
 אירע אלע םארלירט ױניאן אזא סםרייקען. באםען

 םאר־ ארבעםער די און אקט וואגנער אונטערן רעכטען
 געזע- שוץ ארבעטער אלע צו בארעכטיגוגג זייער לירען

 דאם אמ בענעפים ארבעםםלאזען איינגעשלאסען צען,
 ססױיקס א. & װ. דעױ םח ארבעט קריגעז צו רעכט
 אוגםעתעםונ־ אזועע אין פארבאטען גאנצען אין זײנען

 םאדע־ דער םאר אדער םכםוכים ױריםדיקציע צוליב גען
 םאר־ זיעען םםרייקם סימפאטי שאפ. ױגיאן א םון רונג

 געארבעם האבען וואס די נאר מעגען פיקעטעז ;באטען
 םאבריקען אנדערע סון ארבעטער סםרייק, ביז׳ן שאם אין

 פיקעםען; העלםען נים זײ םארען לײם ױניאן אדער
 אח רעגירונג דער בײ רעגיםםרירען זיד מוז ױניאן יעדע

 צאל די אנגעבעז םטעיטמענטם. םינאנציעלע צושטעלען
 װאס אסעםמענםם און דױם די האם, זי וואם מיםגלידער

 און באאםםע אירע פון נעמען די צאלען, מיטגלידער די
 און רולס אירע וועגען איינצעלהײםען אנדערע פילע

 םאר־ קריםינעלע און גאצים קאמוניםםען, רעגולאציעס.
 ױניאן א אויב באאמםע. קיץ זיק נים טארען ברעכער

 אנערקעגט נים זי זאל םארשריםטען די נאך ניט קומם
 אוגםערן ארבעםער םון פארםרעטערין אלס ווערען

געזעץ. װאגנער
 רעםרע־ אין געווארען אנגענומען איז געזעץ דער

 מאיארי- ריזיגער א דורך קאנגרעם פון הויז זענטאגטען
 די צװישעז םחיצות אלע אפגעװישט האם וועלכע םעט

ד מעגלעד איז דאם דעמאקראטען, און רעפובליקאנער  ג
 אגיםאציע ארגאניזירטער םארביסענער, א ײרך ווארעז

 זײ לאנד. גאנצען איבערן שונאים ארבעםער אלע סון
 עםענם־ דער םון שטימונג די אויםצוגוצען געזוכט האבען
 פול־ די איז דאם און סטרייקס די געגען מיינוע לעכער

 אויסמר ד,אבען קאמרעםלײם די געלוגגען. שםענדיג
 נעקסנמ די אין רעזולטאםען די סאר האבען מורא הערט

 םײגוגג עםענטלעכע די האבען זײ אז סילענדיג, וואלעז׳
זײט. זייער אויף

 מלחמה דמר אין ארימםרים ס’אמטריקע
לאגע די ענדטרנו

 האם דעצעמבער׳ זעקסםעז דעם שםימונג דער לויט
 וואס •ראיעקט געזעץ דער אז ערװארטען, געםעגם מען
 רעפרעזעגםאגםעז דער אין געװארען אנגעגומען איז

 אפיא אױב םעגאט אין װערען אנגעניםען אויך זאל הױז
 •ראיעקם גןיזעץ דער פארמע. לײכםערע א ביםעל א אק

 •ראםעם־ ®ון שםורעם א אתיסגעחםען נאטירליד האט
 ייי םעדעריישאז אםעריקעז די סאי ײגיאנם, די םצד םעז

 שארי יונקמם. 4J אי. םי. די םאי און ױנקמס לעיבאו־
 »יי שענדליכעןיראיעקט דעם געגעז ארױסגעםראםעז

 האס װאם עםענםלעכקײט ליבעראלע גאנצע די אויך
 פאר פאקטיש געזעז אזא װעט גאד נים אז באגריפען,

 ארבעטם םיז א אײנשטעלען און oar יונ סרייע די גיכםען
 געמז אזא אז גאר םוםםער, נאצישען אויפן םראנט

w ו א אתםער װעחנן ירספעגדח־ב נים קען ay» ײי טי  א
 אוםגעזעצלימ צו פירעז גלויו עטװ איז פאדמ סגגרעגית

u אתםעדערױשן ןדעד n ip ר פיל װעם װפס  מ
mfow ♦תקצ■ראקדו די קריילצז ti ר אייד חאט נ י  ן

מז שםיפומ שאפען יין םײגווג עמנגטלצמ די קילץן  מ
W סנםרר דאר וראס דאס גץזעץ> שםרײגגען דןם

 געווארען געשליכםעם אונטערדעםען איז אײזעגבאגען
 רעילראוד דער פמ פארםיםלונג דער דורך פרידלעך

 אריגי־ איר געענדערט האם װעלכע באארד״ סעליאיישאן
 ארבעםער איחענבאן די געגעבען און ענםשיידוע עלעג
 אלם נים און שכירות די אויף העכערונג גרעםערע א

 העכערונג. פערםאנעגטע א אלם נאר באנוס צײטוױיליגען
 אויך צייט דער דורך האם באארד ארביםריישאן די

 איבער סכסוך דעם אין אנטשיידוגג איר געגעבען ארוים
 דארם האבען ארבעטער די מינען. קוילען ״קעפםיװ״ די

 םשער־ אומפארטייאישער דער שאפ. ױניאז דעם געוואוגען
 די איבערגעקערט האם םטילמאן ר. דזשאהן דר. פאן,

 וועל־ באארד מעדיאיישאן דעםענם דער פון ענםשײדונג
 אין שאפ ױניאן א נאכגעבען געגען ענטשידען האם מ
 געםאר איז עס װעלכער םון באזײטיגונג די מינען. די
 צוױי די אין צוקונםם נאענטער דער אין סטרייק א פון

 די אפגעלאזט נאטירליך האט אינדוסטריען, װיכטיגסטע
 ראציאנאלע מער א געמאכט מעגלעך און געשפאנםקײם
 כמעט געװען עס איז דאד לאגע. דער פון באםראכטוגג

 װעלכען א אננעמען אויך װעט סענאט דער אז זיבער, ױי
 סםרייקען צו רעכם דאם באגרענעצען צו געזעץ איז עס
 ױעלכע אין אבער מלחמה די אינדוםםריען• מלחמה די אין

 געװאו־ען, ארייגגעצויגען אונטערדעסען איז אםעריקע
 אנםי דעם באגראבען וױיניגםםענס צײטוױיליג ד,אם

 טראכם םארלויפיג און קאמיטע דער אין געזעץ סםױיק
דעם. װעגען ניט מען

 זייערע ױניאנס, אמעריקאנער די פון אפרוף דער
 דער־ מלחמה דער אויף מיםגלידער מיליאנען און םירער

 מיליטאריסטישער םאשיסםיש גאצי דער פון קלערונג
 אייג־ און באלדיגע א געװען איז אמעריקע׳ געגען אקם

 אלץ טאן װעלען ארבעטער די אז ערקלערונג, שטימיגע
 רעגי־ דער געבען צו כחות זייערע אין דא נאר איז וואס
 און געווער אלע לאנד פון כחות באװאםענםע די און רונג

 אונטןרברע־ װןןלגע אן גוייטיג זיינען װאס סאימר«אלצן
 מארגען אויף גלייך האט גרין װיליאם פרעזידענט כועען.

 צוזאמענגערוםען האוואי אויף אנםאל יאפאנישען נאכדעס
 א ארויסגעלאזם און קאונםיל עקזעקוםיװ פון זיצונג א

 םםרייקם. אפצושםעלען מיםגלידער מיליאן פינף די צו חף
 — רוף זיין אין גרין זאגם — באװעגונג ארבעטער ״די

 דיער װי מעד םאן וועלען ארבעםער די םליכם. איר װײם
 פאר־ צו געזעצען נײע קיין נויםיג ניט זײנען עם םליכם.
 וועלען ארבעםער אמעריקאנער די םטרייקם. באםען
 אזוינם האם לאנד אנדער קײז וואם אזוי פראדוצירען איצט

 זיײ אויסםאדערונג דער אויף אםרוף אלם באװיזען. נים
 םוץ םירער די םון םארפליכםונגען אנגעקומען גלייד נען
 פעדעריישאז, דער אין דעפארטמענםס װיכםיגסםע די
 םון דעפארםמענם, קאנםטראקשאן און בילדיגג דעם פון

o p םעםאל o rn o פירער צאל א םון און דעפארטםענם 
 םאר־ די מים זיינען וואם ױניאנם אינםערנעשאנאל די םון

םאדערוג. די אם :אכצוקומען בונדעז,
 האט א. אי. םי. דער םון מארעי םיליפ פרעזידענט

 די אז רעדע, ראדיא א אין ערקלערט טאג זעלביגען דעם
 גרײט ״זיעען אי. סי. דער םון מיטגלידער מיליאן פינף
 פאר־ צו קעגען זײ וואס העכםטע דאם םאן צו גערען און

ען ^יג  אנגריף פארברעכערישען דעם םון לאנד דאס ג
 די םאחיכערען צו און אימפעראליזם יאפאנישען פרן

 ער־ זײ מחנדו^ היטלערישע די םון מפלה ענדגילטיגע
 זעלבסם־ קײן נעםען נים זאל קײנער אז אבער. װארםען
קרבנות״. דיערע םון זיך סאר םארצוגען זיכםיגע

 געװארען ארויסגעגעגען זילנעז ערקלערוגגעז ענלעכע
 סעחד דער אין יוניאנם םון סירער וױכםיגסםע די םמ

 אנגענומען זײ האבען אלע א• אי. םי. דער אין אמ רײשאז
 מלחמה די אין סםרײקם «ו דערלאזען צו ניט פרינציס אין

 סעדערײשאן סון מארטרעםער ד.תדערט אינײםםריען.
 אנגעט־םען האבען װאשינגטאן אין םארזאםעלם יוניאנס,

 אינ־ םםעיםס די קאונסיל. עקזעקוטיװ סון יאליםי יי
n נײ סיז קאונםילם דאםטריעל r שויחי, נױ אוץ  וײ ח

 סיםי דער ק»־ק, גײ פון לעיבאר אװ םעדערײשאן סטעים
n גױ אין ןאפעדערײש דער םץ קאוגסיל r דער און 

 דער פון יונקח לאנגשארמענס די קאונסיל״ אמדאסםריעל
 װערחױזמענם און לאנגשארמענם די אוץ פעדערײשאז

 ברידזשעם׳ הערי םירער זײער און ■אםיםיק פץ יײיאז
^, מיעערס דער טמ לואים ל• השאהן אסילו ת  האבעז י

 דװך םםרײקס אויסםײדען פון יאליסי די ממתײײסען
יעריאז־ע. םלחסח דעד

 זיד אײניגען פארשנופהפר א. אי. סי און ממ־עריישאץ
קאגפפרענץ אינחסםריפלער בױ ®ראגראם א אויף

י<1ןןדמיגיסםר» רוזוועלס דער p® קרעדים *ים
ײזי ר שםערתמז די םראץ אז װערען, אנגעוױזען י  מ

אסדינא* די צוליב •ראדדקציע םלחםח דןד > ת  סמזוכים ט
 r■ געשרײצז חיסםערישע די םראץ און ססרײקס,
u u ru w n מד, איז ןן ײמז ײנקמ־פחנ ך ז י דן ־ י גי יי

בואר, —------------------4 1942 ̂י
 אנםײסםרײק שםרײנגע די פאר געווען ניט פירער רוגגס

 קאנ־ אין געווארען פארגעשלאגען זײנעז וואס געזעצען
 מאבען ראטגעבער, זײנע און רוזוועלם פרעזידענם גרעס.

 די צװישען אפמאך פרײװיליגען א געװאלט בעסער
 סטרײקס אפשםעלען זאל װאס ארבעםםגעבער אוץ יוניאגס

 דער •ראדוקציע. דער אין שםערונגען אױםמיידען און
 געווארען אנגעגוםען איז קאנגרעס אין פראיעקם געזעץ
 געגען און םירער אדמיניםטראציע די םוז קעפ די איבער
װילען. זייער

 פרעזידענט האט אויסגעבראכען, האט מלחמה די ורען
 די סון קאנםערענץ א גערופען דעריבער רוזוועלט
 און וואשיגגםאן אין םארשםייער אינדוםטדי און ױניאגם

 סארט אזא אויף אייגיגען זיד זאלעז זיי אז געבעםען׳
 פרעזידענט און גרין פרעזידענט צו בריװ אין אפמאך.
 זעקם צו באשימען צו געבעטען די ער האם מארעי

 ארגאני־ די פארטרעטען זאלען וואס יעדער סארשייער
 םארםרע־ צוועלף קאנפערענץ. דער בײ ארבעםער זירטע

 געווארען אויסגעקליבען זיינען אונםערנעמער די פון טער
 אדוױױארי ביזנעס םון טשערמאן באם, ל. װיליאם םון

 באראםונג א נאך קאםערס אװ דעפארםמענם םון קאונםיל
 אונטערנעמער. טמ ארגאניזאציעס םארשידענע די מים
 צוױי די צװישען םארםיטלער אומפארטייאישען אלס

 פרעזי־ האם קאנםערענץ דער םץ םשערמאן און צדדים
 טשערמאן דעװױם, ד- װיליאם באשםימם רחװעלט דעגם

באארד. מעדיאיישאן דעםענס דער פון
 אין צתאמענגעקומען זיד איז קאנםערענץ דער ווען

 גרופען באזונדערע דרײ געווען אלזא זיינען װאשינגטאן
 אײנע געווען איז גרופע בתים בעלי די פארםראםען.

 פאר־ האבען װאם םארשטעהער צוועלף געאייניגטע. א און
 םארםרעטער ארבעטער די אונםערגעםער. די םראםען

 באזונ^רע צװײ אין צעשפאלםען געווען אבער זיינען
 אז — פפדפרײשאן דער אוז א■ אי. י.ס דצר פון רופעןג

 יונקװ םרײד אין שפאלםונג דער פון אפשפיגלונג
 םשארלס בתים בעלי די פון װארםזאגער דער באוועגונג.

 קאמפאני, מיל ראלינג אמעריקען דער םון פרעזידענט הוק,
 ער זיך. בײ האםערדיג גאנץ געפילם דעריבער זיך האם
 םליגלען צוױי די םח םארםרעטער די אז זיכער, געװען איז
 זײערע איבער װעלען באװעגונג יוניאן טרײד דער אין

 אײניגען קענען נים אוסן באין זיך םכםוכים ױריסדיקציע
 שאם, ױניאן פח פראגע דער װעגען םראגראם א אויף

 קענען גערעכענם, דעריבער ער ד,אם — בתים בעלי די
 זײ אז ערקלערם״ האם ער און גום ױץ צו םארגינען זיד

 איבער פראגראם יעדע אנצונעמען גרײם זיינען
 זיך װעלען פארםרעםער ארבעםער די װעלכע אױף פראגע

 אפגע־ םיאוס אבער זיך ער האם מאל דאם אייניגען.
 קאםי־ םאב א געשען. איז אומדערווארםעםע דאם נארט.

 דזשארדזש םון באשםעהענד גח־פעז, ױניאז צװײ די פון םע
 און םארעי און םעדערײשאן דער םון װאל מעטיו און םיני

 און געאײניגם r ײד האבעז א. אי. םי. םמ לואים
 ארוים־ זײנען ארגאניזאציעס ארבעםער צעשפאלםענע די

 פאר־ האבען די פראגראם. םאראײניגםע א מים געקוםען
 זײער סון אגטזאגעז זיך װעלען ארבעםער די אז געשלאגען.

 זאלען בתים בעלי די אז בתנאי םםרײקעז צו־ רעכם
 אלע םון ארבישראזש און פאר&יסלונג אויף איינשםיםען

 אויד אײמעשלאסעז <TV&inio װעם עם וואם סכסוכים
 דאמאלט האט הוק מר. שאפ. ױניאן פאר פאדערונגען

 וױלעז בתים בעלי די צוזאג. זײן אויף געהאם חרטה
 פאר־ אױף זיך םארלאזען צו אײנשטיםען נים אופן באין

 דיער שא^ ױניאן א אײנםירעז פון םראגען אין םיטלער
 אנםזאגען זיך זאלען יוניאנם די אז געװען׳ איז פארשלאג

ira סמ v קריג דזנר וױ לאנג אזוי פאדערונגען שאם 
 דער אז פארלאעען, זײ װערםער, אנדערע אין אן. גײם

װערען• אנגעהאלםען זאל קווא סםאטדס
 דאך אכער זיד פעז האט קאנפערירען םעג פיר נאד
 זײנען געזעמנן אנםי־ױניאן פון געפאר די און געאיעיגם
םאריבער. םארלויםיג

 פאראײניגתג און שלום פאר מעגלפכקייספן נײפ
באותנגונג יתיאן םרייד דפר פון

 רע־ די װאס קאנפערעגץ אינדוםםריעלער דער פון
 אר־ אםעריקאנער די האם צדזאםעגגערופען, האט גירונג

 פאקט דער בענעםיםירס. פיל שויז באוועגונג בעסער
 יארעז׳ פון פארלויף אין פאל, ערשםען צום װאם אלײן
 בײדע פון תויפם״פירצר די צעלויפגעקומען זיך זײנען
 םיש׳ m בײ שונאינ^ פארביםענםסםע די ,סידאציענארגא

ײגמזא םח  «ײ1ב לעםגדנ^ און דעתמנםערונג בו־
 שזוער געווען איו צודיק חאןאס א <ױם זײ. צװישען התגען

 יײן בײ ״צעז ודעלעז גרין און לואים אז פאושטעדען, זיך
ד איין פון פארםרעםער אלם םיש  קאנפעחננץ. ן פײ ו

ױ, אז מגלױבם, ניט קישןס זיד חאט עס ח ר י  ת
װ פ*ד<ר r י m סחידס param f i ײ <יז ר ד ח «ו

 םאחני. פילי■ םיט ארבעטעז *חאמען קענען װעם רײשאן,
 ארגאניקחנ^ס ארבעטער שםאל דער םון הױוס דעם

 דעיארטסענט דין פון ױנקמס די װעלכע מים קאמיטע
 צוזאםעג־ ביטערע און אםסע אזױנע אין געקומען זײגען

 פאםירט. עס האס דאך ױריסדיקציע. איגער שטויםען
 געמײנ־ א אױף געאימיגט זיך חאבען צוױי די םער> גאד

 וױים, אזױ גיט שוין איז תרסח פראגראם. שאפטליכער
 פמ ■ראגראם א אויף אײניגען קענען זיד זאלען זיי אז

 וױ־ פאלשטענדיגער פון אייד אפשר אמ צחאמענארבעט
ל דאם אויב סעדעראציע. איץ אץ םאראימיגונג דער  מ

 דער פאר געשעהעניש בעםטע די זיין עס וועט געשען,
 פאראײגיגםע א באוועגוגג. ױניאן םרייד אמעריקאנער

 מים־ מיליאן צעז איבער םיט םעדעראציע ױניאז טרייד
 אינ־ די םאי וועלכעז מיט כח, אזא זײן װעם גלידער

 מוזען זיך וועם רעגירוגג די סאי און דוםםריאליסםען
רעכענען. שטארק

 חשאהן דװקא אז קלאנג, דער איז כאראקםעריסטיש
 צעשםערם האט וואס דער געווער איז וועלנער לואיס ל.

 דער אין םאראייגיגונג און םרידעז םאר פלעגער אלע
 גרינ׳ען, צו שנאה זיין איבער באוועגונג ױניאן טרייד

 פאראײניגוע. םון אנהענגער שטארקסםער דער איצט איז
ר־ זיד מען האם פריהער מאגאםען אײניגע מים נאד  ת

 אמ לואים׳עז צווישען צוזאמענקונםט א וועגען וואוסט
 איז דאס אז ספעקולירם, דעמאלם האם מען האטשינסאן.

 אמעריקעם צו געגנערשאםט בײדענס זײער איבער גערוען
 אבער איצם לענדער. דעמאקראםישע די פאר הילף

 געהען קוליסען די היגטער אז קלאנגען, ארום זיך םראגען
 אז רעדם, מען פאחדיניגוע. וועגען פארהאנדלונגען אן
 פלאץ, זיץ אםםרעםען זאל גרין אז זיינען, באדינגונגעז די
 אוים־ אמ קאמוניםטען, די באזײטיגען זאל א. אי. סי. די

דערפאר ארבעטער. בױ די צוױשען ארבעם איר געבען

 אין ײניןעם. ארבעםער שםאל און טעקסםיל אײטאמאביל,
 אײנגע• ױריסדיקציע די זאל אינדוםםריען אנדערע די

 אלע און ױניאנם עקזיםםירעגדע די צװישען ווערען םײלם
םעדעראציע. איץ אין באלאנגעז זאלען

װיכםיג־ די עם איז ריכםיג, זיעעז קלאנגען די אויב
ברײנגען קען רrניײ דער וואס נײעם בעסטע איז םטע

באוועגונג. ױניאן טרייד אמעריקאנער

צופרידטן נים פרעסער ױניאן פארביסענע
 פאר־ די זײנען דערווארטען, געקענם האם מען װי
o םײז ןpצוםרי נים גאר םרעסער ױניאן ביסענע p 

 םרײ־ א בריעגען צו אדמיניסםראציע רp םון פראגראם
 אנשםאם סםרײקם אפצושםעלעז נישpםארשםענ װיליגע

 די שםעלען און געזעץ ײרכ׳ן םםרײקס םארבאםען צו
 די רעגירונג. רp םח קאנםראל אונםעח ױניאנם

,Blאטרrםאר־ צו פאראינסערעםירם מער זײנען םען״ 
 םארזימרעז אין זוי ױניאגס די פון קראפם די ניכםען

 די נאר גיט זינען אין האבען די מפלד» היםלער׳ם
 עגדיגען, אםאל דאך זין־ װעם װעלכע פעריאדע םאזמה

o םאר םורא זײ האבעז מער נאד נאר p שםײגעגחמ 
 םלחםה. רp גאך ארבעטער ארגאניזירםע די םון סו
ly האבען זי in pאינדום־ די םאבאטירען צו געזוכט ־ 

געזעצען. ױגיאן אנםי חרכפירען און קאנפערענץ לעpםר
 מאנו־ אדו אסאםיאיישאן נעשאגאל די סאקע איז

 פון קריםיק שארםער א מים ארויסגעקוסען פעקםשו^רס
np רעגירונג pאפגעשםעלם האם זי װאס רפאר o p 
 די צוזאםעעערוםען און סענאם אין ביל סטרייק אנםי

 אז וױל, אסאסיאיישאן סאנופעקטשורערעס די קאנםערענץ.
 ארבעםער ארגאנתירםע די בינדען קאנגרעס זאל םריהער

 אײנםירעז און סםרײקס פאדכאטען װרך פיט און הענם
 גאכדעם און יתיאנס די איבער קןזנםראל רעגיררגגס א

 מדיגגוסנען. װעגען מנפערירען זײ מיט מעז ז«ל ערשם
 אין נים זיך באנוגענס אסאסיאיישאן מאװםעקםשורערט וי

 םשחלער. אירע םח נאםען אין רעז־ען צו םםעיםפענם איר
 דרײסיג און הונדערם די p® נאמען אין רעדם זי נאר

 די און ארבעםער די (אייגגעשלאסען אפעריקאנער מיליאן
 קינמר) און פרױען זײערע און ליים ייגקך םיליאז צעז

געזעצעז• סםדײק אנסי פאוערען זאגס, זי װעלכע
 פון סםיםח קאנגרעםםאן אויך זיעען ספגיפוײחװאו

 אנםי שעגדליכען דעם פון םאסע דער וױדדזשיניז^
 קאנ־ איז געווארען אנגןינומען איז װאם פראיעקם געועץ
 םארפאסער דצר םעקסעס׳ פון קאנעלי אראיןסצגאט גרעם

 די םענאם• אץ פראיעקם ייניאן אנטי צודײםען א פון
n שסארק אזױ האכען וזאס צייםוגעגן m i lUiinji די 

 סצםיג• סטרײק זײ איבעדםרימז גידגעװאל <ח יתיןמם
ד אריף װירקוע וייןד אן קייסען ן  יינדוסטדי, סלחסה ו
 װןלןן אױס׳ אבער זעם עפ וױ האנם• ן וװ אױך לייצןן

װו»ען. אגםוישם סאל דאם זײ
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ײעם ען און נ ג נ דו ס א ר אין פ ע ל אונז ע אנ ש ע רנ ע ט אינ

 דעם האבען וואם מלחםה, פון סלאפען י
 לאנד אונזער אויך דערגרײכם פאנאט

 אטאקירט פלוצלוגג האט יאפאן ווען
 אירע און האוואי און פיליייגען די

 די אדן דייטשלאנד נאצי שותםים,
דער־ האבען איטאליע םאשיסםישע

בא־ האבען אמעריקע, קריג קלערט
אינםערנעשא־ אונזער פון טעטיגקײטען די אויך םארבט

 האבען זיי װי פונקט ױניאנם אנגעשלאסענע אירע אח נאל
 םאר־ וויים די לאנד. גאצען םון לעבען דאם באווירקט
 אין אינםערנעשאנעל אונזער םון ארגאגיזאציעס שפרייםע

 פרעזידעגמ םון רוף אויםן האבען לאנד, פון װינקלען אלע
 העלםען צו ארבעט דער אין ארײגעווארםען זיך דובינסקי

מעגליכיןייםען. אלע מיט לאנד םון פארטײדיגוגג דער אק
 םים־ די םון זיך אנשליסען דאס אדגאגיזירם װערען עס

;קרײץ רױטעז און גדופען שוץ ציװילע די אין גלידער
 םארקויםעז צו םעםיגקיים די םארשטארקט ווערם עם

 און םיטגלידער די צווישען םטעמפם און באנדם דעםענם
קעם־ און קרבנות םלחםה די פאר טעטיגקײם הילסס די

 אונזערע אגגרייםער. פאשיסםישע נאצי די געגען פער
 פראבלעמען טרייד די םיט אויך זיך ®ארנעפעז יוגיאנס

 לאנד אין לאגע םלזזמה דער דורך אויפקופען םוזען וואם
פאר־ םון םארקלענערונג פעגלעבער און •רײאריטיס וױ

 ארבעם וױיגימר םיעען קען עם ױאם םחורות פץ קויף ׳
ע דעאיפזא ד«א -  אז םאדהיטצן « ױךא וןא פלאמת. ילג

 םאנכע זאלען גױםיגקײםען םלחפה סון אויסרײזר אונםערן
 לעבענם דעם ארונטערצודריקען זוכען ניט בתים בעלי

ארבעםער• די פון םםאגדארד או־מםס און

 די אז נײעס די אנגעקוםען איז עם װי שנעל אזוי
 אםעריקע אנגעגריםען האבען מיליטאריםםען יאפאנעזישע

 םא־ די םיט קריג אקםיװעז איז איז לאנד דאם אז אח
 ארוים־ דובינםקי •רעזידעגם האט מלובות, אקם שיםטישע

 דער םון בעאפטע אלע צו תף דרינגענדען א געשיקם
 םיםגלי־ אקטיװע און טשערלײם שא• אינםערנעשאנאל,

 סיױיל די אן אנצושליסען זיך לאנד׳ גאנצען איבערן דןר
 אלע םיט העלפען און שםעם זײערע אין גרופען דעפעגס

 רעגירמג דער םוץ טעםיגקײםעז שוץ די םעגליכקײםעז
 נאםען אין אויך האם דובינסקי קריזיס. פלחמח דעם אין
 א אװעקגעשיקט באארד עקזעקוםיװ געגעראל דער פון

 אים םאחיכערענדיג רוזוועלם פרעזידענט «ו םעלעגראםע
 איגטערנעשאנאל דער םון געטרײשאםט פולער דער אין
 דיער און םיםגליחנר טויזענםער הונדערטער אירע און

 דעם אין םעגליכקײטען אלע םיט פעלפעז צו גרײםקײט
 דעמא־ און םרײהײם פאר אז םירם אפעריקע װאס קאםף

. . , קראםיע•
 דער םח לאקאלעז די ®ח םיםגלידער און פיחגר די

 אםלאנטישע די בײ און פאסיפיק בײם אינםערנעשאגאל
 זא־ .סארטײדיגוגגס די איז זײנעז וועלכע ברעגעז, ים

 גלײד זיך געראםעז דובינסקי פרעזידענם האט נעם״,
 »ז איז גחיעז װארדען רעיד לופט די אן אנצושליסעז

 ארבעם• םלחםח םאר קרײץ רױםען פח אקזילערים די
 ניטא איז עם און פארליחגז ניט צײס קײן םאר ״כמװ
 אנ־ פאר איבערלאזעז עס זאלען םיר פאתואם אורזאד קײן

 אינםערעםעז נאזניאנאלע די װאם זאכען די טאן *ו דערע
 דער אין טאן «ו אונז פון אײגעם יעדען פח פאדערעז

 אוג־ םאר געפאר און אנשםרענגונג פון וױיט איאםיגער
בריף• דובמםקי׳ס איז זיד זאגגז לאנד״, זער

 »ין לאקאלעז די סח פירער די «ו גושריפם זײן אק
 ײביגםקי וױיזט טשערלײמ, ג״לדיגג די *ו און יארק גױ
 םע23 פו־ן פאנהעםען, איז דיסטריקם גארפענם דער אז אן

ת  עזועגױ׳ אכטע ביז םעדיסאז פון און ססריםען סע42 ב
 אויף ענגשאפם גחיםער און געבײדעס חויכע ךי םיס

 די אױפמערקזאםקײםי גאזוגדעחנ םאדערען גאסעז, די
 יעחג אױסמבוגדעז קענעז װעלכע םשערלײס בילדינג
דן ײ ב  זײז קעגעז געגגם דעם אין וױנקעל יעדען און מ

 שר־ שוץ לופט וואררענם, לדפט אלם גייליד באזוגדערס
ם  חײמז *ו דןכער די *pm אױסשיירער אלס און מ
מז• אפראגען ןו אױב קו

די  םיטיגגען דופען גיכען אין גאר װעט ױניאן .
 אר־ או — ערקלערם חבינסקי האט — גרופען די םון

 םון דיגםט אום זיי שטעלען און ארבעט ױיער גאניזירען
 םיר רעגירוגג. דער םון קערפערשאםםען געהעריגע די

 םילאדעלםיע׳ יארק, גױ איז פאביליזירען *ו ערווארםען
 אטלאנטישען ביים שטעט אנדערע און באםטאן באלטימאר,

 אר־ דער םאר וואלונםירןין טויזענם עטלעכע ים־ברעג,
 ױניאנם די גו טעלעגראפירט אויך האבען םיר בעט.
 םון דינםט די אין שטעלען *ו גלייד זיך פאםיפיק בײם

 אר־ איז עם װעלכער םאר אויםאריטעטעז געהעריגע די
 אין םאדערען זיך װעט עם ײאם שוץ צױוילען אין כעט

געגענט״. זײער

 זיך פארפליכטעט עקזעקוטיװ גענעראל
מלחמה־באנדם. ooo,(xx,$25( םאר

 אינ־ דער םון אבער אונםערנעמונג וױכטיגםטע די
 םלוכה אונזער העלםען םון געבים אויםן םערנעשאנאל

 דער םון םארםליכםונג די איז ארבעם, םלחםה איר אין
 אונזערע פיז נאמען אין באארד עקזעקוםיװ גענעראל

 םיליאן צוואנציג אץ םינף םאר קויםעז צו םיטגלידער
 צוױי אדום אן טרעםט םוםע די באנדם. דעםענם דאלאר
 םיט־ טותענד 300-000 קארגע די ®ח שבירות וואכען

לאנד• איבערן אינטערגעשאנאל אונזער םון גלידער
עקזעקוטױו גענעראל די װאס פלאן דעם אונטער

 דעפענם קויםען צו םחײב זײן אינטערנעשאנאל דער
 וואכען צוױי אז םרעפט עם װאם םרמע״ דער איז באנדם

 םים־ די םאר םאכען צו מעגליד כדי שכירוו^ זײנע םון
 אויס־ מעגלעכקיים די ױט האבעז װאס אונזערע- גלידער

 אײנגע־ װעט געלם, םומע אזא פאל איץ פים צחלייגעז
 אינםטאלמענט אן ױניאנם לאקאל די אין װערען שטעלט
 קוי־ קענעז װעלעז זײ וואו םיטגלידער- די פאר סיםטעם

 באנדס. די אויםצאלען אמ ביםלאבװײז סטעםפם םען
 װע־ ארויסגעגעבען דעם םאר ױעם ביכלאן• םפעציעלע

 קע־ װעכענםליו װעלעז זײ װאו םיםגלידער- די צו רעז
 פראצענם סינף פמ װערט דער איז םםעםפס קויםען נעז
 םוםע די אנקלײבעז זיד װעט עם ביז שכיתת, זײער םון

 אויםגעביםעז וועלעז ביכלעד די װען באנדם, די םאר
 (איינצעלהייםען רעגירונגם־באנדס, םאר לאקאל אין ווערען
ף דעם און פלאז וועגען  אינםערנעשאנאל דער םמ ײ
״גערעבםיגקײם״). נומער דעם םון זײם לעצטעז אויפ׳ן

 סעקרע־ עקזעקוטיװ אמהעי, פ. פרעדעריק
 ארבעט אינטערנעשאנעל, דער פמ טער

מ. פ. א. דעם םאר
 עקזעקוםױוע גענעראל די אץ דובינסקי פרעזידענם

 םעקרעםער עקזעקוטיװ אונזער אורלויב געגענעז ד״אט
 אםהעי, ם. םדעדריק ברודער אינטערנעשאנאל. דעד םח

 אין רעגירונג דער ארױםהעלםען קעבעז זאל ער אום
 ערםא־ אמ םעהיגקייט זײן םים קרמים איצםיגען דעם

 ארבעםס דער אין ארבעםעז װעט אםהעי- בתדער רומ.
םענעחשפענט- פראדאקשאן אװ אפים םון אפטײלונג

 פרסזידמנם צו םעלעגראממ דובינסקייס פרמזידמנם
רחװסלם.

 פרעזידענט, רחװעלם׳ ד. ״פרעגקלין
 אםעריקע, «ון שםאטעז םאראײניגםע
ק• ד. וואשינגםאז-

 אינ־ דער םון באארד עקזעקוםיװ געבעראל ״די
 איז יוניאז, װאירקערם גארםענט לײדים טעתעשאנעל

 אוגםער־ ווידער הײגם האט זיצונג ספעציעלער א
 דער ®ח איבערגעבענזזײם לאנג־יאריגע די עןכגעשטרא

 פארשפרעכט און םירערשאםם אייער צו ארגאניזאציע
 םיםגלי־ 280,000 די פץ שםיצע אוםבאגרעניממ די

 נױםיג װערען רועלען װאס פאסנאטען אלע צו דער
 גע־ כאװאםעגםער דער און קריזים םלחםה דעם דורך
 אלס »ײד באגריסעז םיר לאנד■ פיז שוץ פארץ פאר
 לאנד פאדאײניגם אונזער אין קאמאנדיר הויפם דעם
 אי■ דעמאקראםיע און פרײחײס פאר קעמםעד- א אלם
וועלם״• גאנצצר דעד בער

 *רפזידסנם דובעםקי, דוד (אתםערגעשרימן)
ס איננועתמשאנפל י יתיאן. זזארקערס גארנמתס ^

 פארםייד״ז אץ םכםוכים אױםצוגלייכען זוכם װעלכע
 פח פראדוקציע די םארקלענעו׳ען אדער אפשטעלען דאם

 דער אויסגעליהען װערט אמהעי םאטעריאלען. םלחמה
 ארבעםען װעט און קריג םון צייט דער םאר רעגירונג

1 אוגעגטגעלטלעך.

 אר־ צו ערשטע די באארד דזשאעט דרעס
אפאראט שוץ גאנידרען

 איר אויסצונוצען ױניאנס אונזערע פון ערשטע די
 הילפס און דעסענם םיװיל םאר אפאראם ארגאניזאציאנם

 אין באאװ דזשאעט דרעם די געװען איז טעםיגקייםען,
 דזשאינם די האם דעצעםבער טען16 דעם גױ־יארק.

 כילז־יע טשערלייט, שאפ אירע םאביליזירט באארד
 םיםגלידער די און מיטגלידער עקזעקוטױו םשערלייט-

 פאטרולי־ װעלכע קאםיטע׳ דעפענדערס ױניאן דער םזן
 קענען איז דיםםריקם קליידער דעם לאנג יארען רען

 די אוז געגענד׳ דעם אין שאפ יעדען און געכיידע יעדע
 וואס גרופע- קאנטראל דרעסמאכער א אין ארגאניזירט

 *ך אפים םון דירעקאיע דעד אונםער ארבעםען װעם
 װאס אלץ םאן און רעגירוגג דער פון דעםענם םױױליען

 דעס איז באםעלקערונג די באשיצען צו נויטיג איז
 אראנ־ איז עס לוםט־אםאקעם. םון םאל אין געגעגד
 קריגען זאלעז םיםגלידער אלע די אז געווארען זשייט

 עקספערםען לערער םמ ארבעם דער אין אונטערריכט
» «ז י  און פאליצײ פון w*wr« סיײילישז אײ אפי» י

ר ^  װעגען (אייגצעלהייםען שםאט. םון דעפארםםענם ם
 מ• ארגאגיזירם איז גרופע די װאו םאחאפלונג דער

 אנדער אן אױף באריכט םינקאף׳ם ברודער אין ווארען
פלאץ).

 אױד װערט געביט דעם אויף ארבעט ענערגישע
 שמעס ארומיגע די אין לאקאלס אונזערע פון באריבטעם

 דע* טאוז אוו אוט איםטערן םזן קאנטראל אונטער׳ן
 םון דעפארםטענם- טדייד גארםענט קאטאז אװ סארטמענט

 וועםט נארד דער אין אמ פאםיפיק ביים לאקאלם אונזערע
 x םאר געםאר די םאראן איז עס װאו איבעראל און

אמאקע. לוםט םאשיםםישער
 םע־ זייער פארשטארקט אויד האבעז לאקאלס אלע

 םםעפפם, אמ באנדס דעםענם םארקויםען צו טיגקייט
מ רױםעז צום ביישםייערען  םארגרעסערט גאד אמ קרי

 דער םון קרבנות די צו הילף פאר זאםלונגען זײערע
 22 לאקאל האם אזוי לעגדער. אגדערע אין פלחמה

 נאך םילך קאנדענסירםע קענס 37,200 אוועקגעשיקט
 דאלער םױזענד צוואנציג איבער די חוץ א רוםלאנד

 די צוױשען םארנאנדערגעמײלט האם לאקאל דןיר וואס
 באריכ־ את דאם װי ארגאגיזאציעם ד׳ילסם םארשידענע

״גערעכםיגקײם״. טםער לעצטען אין געװארען םעם
 די אפשיקעז און קױםען צו אראנדזשמענםם די

 געווא• געםאכט איז רוסלאנד גאד םילד קאנדעגםירטע
 ד־ םשארלם וױיס־פרעזידענם וואם צײט דער אין רעז

 לאס אין געװעז איז לאקאל, «מ מענעחשעד םערמאן,
 אגגעלע־ אינםעדנעשאנעל ערלײדיגען צו אנחשעלעם
 ארמר איױשען םון אפםיילונג לאקאלע די גענהייטען.

 געװעגדט זיך האם אנײשעלעס לאם אין קאםיטעם םער
 פאר־ א םיט ניױיארק אין קאמיםעם נאציאגאלען צום

 שפײז־קאנ־ שיקען םאר קאספעין א אנצוהױבען שלאג
 אין געשםעלם זין■ חאבעז די אח רוםלאני נאד םערױעז

 בײשםײעחסנ א װעגען 22 לאקאל םים םארבינתגג
 לאקיל םון באארד עקזעקוםיװ די צװעק. דעם םאר
 און דאלעד םױזענד דרײ בײצושםײערעז באשלאםעז האט

 אנ־ לאם אין ז״םערמאז מענעדזשער איבערגעגעבען
אײנצעלהײםען. די אדאנזשירען צו חשעלעם

פארגמ* אין געשםעלם גלײך זיך האט זיםערםאז
 אה אנתשעלעם לאס אין קאונםיל רוםישען םים׳ז מנג
 מד ארבעטער אידישען פמ םירער לאקאלע די םיט

 ראװיםש אברחם םין חילןי דער ײרן• דארםעז• םיטעט
 קאםיםעם ארכעםער אין פירער םראםםקי- אפרים און
ך און שטאט׳ איז  חװ־ םיט םארבינדתג פדאםסקי׳ס חד

 מ־ זיפערמאנ׳זװ אמ ן,אײשאאסאסי גראםערם חאלםעיל
 פח ביליגער םילן קאנדענסירםע די קױםעז צו לונגעז

שיקפ גלײד םאקע איז םילד די פרײז. האלםעיל  יפמ
u געװאחװ p אי־ גראד איז ויאס שיף א אוקי תםלאנד 
ען װאן־. יענע מגינג

מרמאן וזײם־פרעזידעגם  גרױם אױשגעדריקט תאט זי
* די וױ שנצלקײט דעד םים נחײטיידעיפצ ר מ.י אנ ג

 םיר שפיח״וואם ״די געװארען. דורכגעםירט איז בעט
 אן נאד זיץ װעט — געזאגט זימערםאן האט — ןקעיש

 קוראזש דעם סח באװאונדערונג אונזער פון אויסדרוק
 פאלקס־םאםען רוםישע די פון ענטשלאםענקייט מא

 אנ־ נאצי די געגען װידערשטאנד העלדישען דיער אין
 װאס דערםים שטאלץ דינען דרעםפאכער די גױיפער.

 ליידען די םארלייכטערעז צו טאן צו באוױזען האבעז זײ
 םראגען וועלכע םעלקער- ענגלישע און רוסישע די פון

 פא־ און היטלעריזם געגען קאמף םון יאך הויפט דעם
שיזם״•

 און רוםלאגד פאר הילף שאפען צו קאמםעין דער
 אן. נאך גײט אונםערשטראכען, זימערמאן האט עגגלאנד-

 ארבעט מער אביםעל װערען װעט עם װי שנעל אזוי
 װאם שעפער די אז ערװארםעט װערט שעפער, די אין

 הילםש־םאנד צום בײגעטראגען ניט נאך פריהער האבען
 ניט טאר ארבעם «די חלק. דיער ביישטייערען זאלען

 ווע־ אפגעװישם ױעט היטלעריזם ביז װערען אפגעשטעלט
געזאגט• זימערםאן האט ערד״, דער םון עןר

אגדזשעלעס, לאם פון װײם־קאונםיל רוםישער דער
 דאנק םאלגענדען אריינגעשיקם האט קאנדראטיעװ- פ.

: 22 לאקאל צו בױף
לא־ דרעםמאכער מענעדזשער זימערמאן, .טשארלם

י. װ. ג. ל. א. ,22 קאל
םריינד: ״טייערער

 אייער דאנקבארקייט םיםער פים םארצײכעגען ״מיר
 37,200 קויםען צום דאלער טויזעגד דריי םון םועה
 אין אריבערשיקען אױף מילך קאנצענטרירטע קענם

סאוועטען־םארבאגד.
םים־ אױ אינםערעם פון באוױת קאנקרעטער ״אזא

 אונזערע םאר דערמוטיגונג אומשעצבאר״ע אן איז געפיל
 װעלעז אויםדרוקען די שלאכטפעלד. אוים׳ן פענשען

 טדײהײטם־ליבענ־ די מיט איעהײםליך םיהלען זײפאכעז
 װעלען זײ אוץ װעלט גאנצער דער איבער פענשען דע

 דיער םאר נאר נים גאצי־הארדעם די געגען קעמםעז
 דעםאקרא־ םון אויםהאלטונג דער םאר נאר פאםערלאנד-

איבעראל• צױױליזאציע םישער
• נצחון, ענדגילםיגען םאר׳ן ״אייערער

קאנםראםיפװ, פ.
ר. ם. ױ.ס. ווייס־קאונםיל

 בײ־ וױיטערע מאכ״ן 9ו און 20 לאתאלם
שטײעתנגען.

לא־ ױגיאן װארקערם גארםענט וואטערפרוף די
 לאקאל ױניאז דרעםמאכער טשילדעח די און 20 קאל
 וױיםע־ אינםערנעשאנעל דער דורך געםאכם האבען 91
 םאר־ אין קרבנות מלחםה די פאר ביישםייערונגען רע

 אל־ צום ביישםײערתגעז זייערע אחח לענדער שידענע
 געשאםען האט אינטענעשאנעל די וואם זםאנד געמײנעם

.פארמײלמ ימ
 גארמענט װאםערפרוף דעם םמ מענעדזשער דער
 פרעזי־ איבערגעגעבען האט 20 לאקאל ױניאן װארקעדם

 זײבען װאם. דאלאר 2,200 אויף טשעק א דובינםקי דענט
 םאר לאקאל םון םיםגלידער די פדן געווארעז געזאמעלם

םעדיצײ פאר דאלאר טויזענד :צוועקען םאלגענדע די
דאלאר 500 ;רוםלאנד םאר הילף אנדערע און נישע

 דאלאר 400 אמעריקע; אין קרײץ רויטעז פאר׳ן
 קרבנות מלחמה די םאר 300 אמ ענגלאנד אין הילף סאר
כינע. אץ

 םון מענעחשער גרינבערג, הערי פרעזידענט וױיס
 האם,דורך 91 לאקאל ױניאן דרעםמאכער םשילדרען דער
 םוםצעז׳הונ־ נאן־ איבערגעשיקט אינטערנעשאנעל דער

 סאר םופע דער פון דאלאר 750 הילף. דאלאר דערט
 א פח לאנד געבורטם די סיריע- אין קרבגות סלחטח די

 750 אנדעחנ די .91 לאקאל סון מיטגללדער צאל גרױםע
רוםלאנד. םאר הילף פאר געווארען געגעבעז איז דאלאר

 רךײץ. רױטען פאדן $500 גיט שאפ קלאוק
 פװ שכיתת צאלן אן זיך• נעטט שאפ דרעם
 אן זיד שליםט װאם מיטארבעטער א

גארד. נעשאנעל די אן
 קאםןי צום בײצוטראגען גדײםקײם פון ביישפיל א
 אוגזער חעלפען און אנגרײפער םאשיםטישע זײ מגעז

מ־ די כאװיזעז חאבען פלחמ^ דער אין רעגיתנג ר  א
 זיבעםע 501 בראז־עדם״- ״קאחלז פירמע די און טש־

מן די װען ®זעגױ, א עז צי אמםערגעגוםעז זיך ח  מל
 אום שא• אין ארבעםעד די פץ אײנעם פח שכיײת די
־.r»rt נעשאנעל חמ־ אז אסשליםעז זיד קמעו ייל ײ

 םאנד לואיס איז ארבעםער באםרזנםענדער דער
 װאם ,22 לאץאל פון םיםגליד חתסמאמר׳ א יער״

ס מ ז י י ״ מ n ז t מ ומםידאז א »יז םאנדלנד• 
ײ מז סלחםז^ לאצטעד י אייו• אנמפאליז איז יאפאז י

ו9 ט י י ז *►-----------------------W 1942 יאנואר,
 אנצו־ זיך באשלאםען םאנדלער האם איגזלעז- האוואי די

 זייז בייצוטראגען אום גארד געשאנאל דער אן שליסען
 בעאפםע די אגגרייפער. די געגען קריג צום ארבעט
 אז ערקלערט, אים האבען גארד נעשאנאל פון אנער

 בא־ קענען וועט ער םיידען אנגעסען- ניט אים קענען זיי
 ליידעז דארםען ניט זאל זי אז םאמיליע דער ווארענען

םיליםער. אין דינען וועט ער וואם צייט דער אין נוים
 אין ארבעםער די פאר באקלאגם זיך האם םאנדלער

 בא־ שםעל אויפ׳ן גלײך האבען ארבעטער די און שאפ
 דער פאר שכירות סעגדלערס גאראנטיךען צו שלאםען

 נאך גארד. נעשאנעל דער אין דינען װעט ער ײאם צײט
 אונ־ פירמע די האט בתים, בעלי די מים צוזאמענרייד א

 שכירות זיינע פזן העלפט איין צאלען צו טערגענומען
 די בייצושטייערען באשלאםען האבען ארבעטער די און

 דעם פאמיליע דער פארזיכערען צו אום העלפט צוױיםע
ציים. דער פאר אייגקונםט םולען

 גיבען קלײן״ און ״קלײן פון קלאוקמאבער
קרײץ. רויטען פאדן דאלער 500

 ארבעטען װאס קלאוקמאכער די פון קאמיטע א
 האבען עווענױ, זיבעםע 550 קליין״, און ״קליין פאר

 פון םומע די דובינםקי פרעזידענט דורך איבערגעגעבען
 בײגע־ איז געלם די קרייץ. רויטען םאר׳ן דאלאר 500

 םאג האלבען אײן ארבעטער, די םון געווארען שםייערם
 רוי־ פץ ארבעם די העלפען צו יעדען, םון שכירות

 האט וואם קאמיטע די מלחמד- דער אין קרייץ טען
 דער םון אםים אין געבראכט אמ געלט דאם געזאמעלם

 םון טשערםאן דעם פזן באשטאנען איז אינטערנעשאנעל
 םון רובין ב. און קיתין אברהם באראוויץ- דיױו שאם-

 וױים י. אץ 9 לאקאל פח שייארץ םעם ;117 לאקאל
^5 לאקאל םון

 פראטא־ דרעם אױפן אטאקעם
אז האלטעז פאנד םאשאן

 דרעם אוים׳ן בעלי־בתים םאנכע םצד אםאקעם די
 וועל־ לוים אגריםעגם- קאלעקםױוען םון פאנד פראםאשאן

 פראצענם איעם םון אײן־דריטעל צאלען דארםען די כען
 םאר־ צו דרעםעם םון סארקויף םון אייננאפע זײער םון

 מארקעם- ח־עם נױ־יארקער םץ אוםזאץ דעם גרעםערען
 זייטען. צוױי םון געווארען םארגעזעצם מאנאט דעם איז
 באריכ־ מיר האבען ״גערעכםיגקײט״ גוםער לעצםען אין

 האבען וואם בעלי־בתים גרוסע געוױםער א וועגען טעט
 און םראצעסעז געריכם םים ױניאן דער געםםראשעט

 אפצױ איינשטימען נים וועם זי אויב אינחשאנקשאנס
 םי־ א האם מאנאם דעם םאנד. פראפאשאן דעם שאםען

 אסא־ פאגופעקםשוחגרם דרעם ״נעשאנעל דער פון םינג
 אנגענו־ חשאבעדם- םמ אםאםיאיישאן די םיאיישאן״,

 ראם דעם געגען איז קעם די איבער רעזאלוציע א םען
 צאלונ־ די אפשםעלען םאר םירער, אייגענע דיערע םון
 די־ עקזעקוםױו רובין, לואים און לעיגעל, םאר׳ן גען

 מיט געווענדעם זיד האם ״פאפולאר״, דער םוז רעקטאר
 פענעדזשער גענעראל און תבינסקי פרעזידעגט צו בריף

 דער פארלאנס זעלגיגען דעם םיט האכמאז, חשוליום
 צו באמיט נים זיך האם ״נעשאנעל״ דער םון םיםינג

 א םאכעז צונישם פרובירען פאר אויסרײד אן געפיגען
 הא־ די ױאם אגרימענם קאלעקםױוען דעם םון םונקט

 באשלאסען- פשוט האבען זײ אונםערגעשריבען. בען
 איעשפארען די װעם לעיבעלס די םאר צאלען גים אז

 דער ווידער. רובין לואים םארםיג. און דאלער עםליכע
 זיך האט ״פאפולאר-. דער םמ סעקרעםאר עקזעקוטױו

 אויםרייד אן אלס לאנד אין לאגע םלחםה דער םיט באנוצט
 פאנד. פראסאשאן דעם אםצושאםען סארלאנג דיז פאר

 דער װען אז צושריםט. דץ אין ארגוםענםירם רובין
 געװאחװ, אונםערגעשריבען איז אגרימענט קאלעקםױוער

 גיך אזױ זאל אמעריקע אז ערװארםעם גיט םען האם
 הא־ דעריבעד םלחםז^ דער אין װערען ארײגגעצױגען

 פרא־ דעם שאפען צו צוגעשםיםם בעלײבתים די בען
 פון פארקויף דעם פארגרעםערען צו אום פאנד מאשאן

ױ איז דרעסעם  װעט עם וואס פארקעם, יארקער נ
 און פאנופעקםשורערם די פאו ביעעם מער ברעגגען

 דרעס־ די םאר םארדינםמן גרעםערע און ארבעט םעד
ר. מ  דאס װעז — תבין זאגם — אבער איצט מי

 נױםיג נים «ער שאואפאפר איז פלחםז^ אין איז לאגד
 אדװער־ אױף געלם אױםצוגעמז עברזז אן איז עם איז

אױםשטשלוגגלן. און פובליסיטי םײזפענםס,
שאנעל חװ־ פון באשלתז דעם אױף םיאיי־אסא ,מ

ײלאי װ־ח פיז אדצקמױר פיז בריזי דצם ײז שאך  •יא
 שד* האכמאז םעגעדושער געגעראל פאט אסאסיאי״שאף

תייז די אז לײט, צײטומם גױס געשיחנד א »יז קלשרט י

 קאלעק־ םון דורנםירונג םולער דער אויף באשםיין וועם
 פונק־ דעע אלע אין םרייד דרעס אין אגריםענם טױוען

 נאר ״נים פאנד• פראמאשאן דעם איעגעשלאםען טען-
 נויםיגקײם די אפגעשאםט נים לאגע מלחפה די האם

 דרעם נױ־יאדקער םון אומזאץ דעם םארגרעסערען צו
 די האם נאר — ערקלערם- האכמאן האט — טרייד-

 אונ־ פארגרעסערט. און פארשטארקם נאך גויםיגקײט
 םאר־ פאר פאדערוגג די ארויסגעשםעלט האם ױניאן זער

 ענערגי־ אן דורך דרעםעס פדן פארקױף דעם גרעםערען
 אויםשםע־ ראדיא, אדווערםיתמעגטס, פון קאמפיין שען

 איינגע־ האבען מיר װייל מיםלען, אנדערע און לונגעז
 םייל דעם ניט קריגט מארקעט נױ־יארקער דער אז זען

 װיכ־ דער לוים בארעכטיגט איז ער װעלכען צו ביזנעס
 װאם מיםלען און פראדוקציע יארקער נױ פון טיגקײט

 פארגרעםעו־וען דורך אינדוםםריע. דער אין האם ער
 זןלע־ אלע פראפיםירען נאטירליך װעלען דעם,םארקויף

 פארבונדען. אינדוםםרי דער מיט זיינען װאס מענטען
 זי־ אין געהאט איבערהויפט האם אבער, ױניאן אונזער

 מא־ וואם מיםגלידער אוגזערע פון פארדינסטען די נען
 מיעט ארבעט מער דרעסעס. געהען םון לעבען א כען

 עטוואם בעלי־מלאכות די פאר איינקונםט גרעסערען א
בארעכםיגם. זיכעד זיינען די וואס צו

ווע־ אפגעשםעלט גים וועם אינדוסטרי דרעם ״די
 קריג אין אריינםרעטען אונזער מלחםה. דער צוליב רען

 נאר דרעםעם, םח םארקויף דעם אפשםעלען נים װעם
 דע־ םוז יארק נױ פארגרעםערען. אםשר גאך זי וועט

 דעם םיז חלק געהעריגען איר קריגען צו זעך ריבער
 לעבענם- אויף קאםטעו םמ שםייגען דאם פארקויף.

 םארדינם־ סח םראגע די וױכטיגער גאך םאכם םיםלען
 םוז איינקונםם זייער בעל־מלאכות. אונזערע םון טען

דעם אנהאלםען קענען זאלען זיי אום ווערען פארגרעםערם
ס.עאפמרפא זייגצז זיי

 דעס פארגרעםערןין דורך קומען קען םארגרעםערונג די
 אר־ םער געבען די וחעט עם ױאם דרעםעם םון םארקױף

 אנגע־ דעריבער םױ קאמפעין פראמאשאן דער בעם.
 םארשטארקט נאך מעגליך- אויב און ווערען האלטען
ווערען•

 סון אויםגאבען די וועגען ארגומענםאציע ״רובינ׳ם
 די לעסערליד• איעפאך איז קעםפעין- פראמאשאז דעם

 פארברוי־ די םמ ניט קוםען קאםםעין דעם םון קאסטעז
 פרא־ אײנם םון איץ־דריםעל בלויז אן טרעםט עס כער.
 א אופגעפער — דרעם דער םון םרייז דעם םון צענט
 ביליגער דער אויף סענט אנדערםהאלבען אדער םעני

 אסא- זייז םון פיםגלידער די מאכען עם וואם דרעם-
 איז םאגוםעקםשורער, דועם אנבאלאנגט וואס םיאײשאן.

 םארגרע־ דעם דורך געמאכט גום וױ מער אויםגאבע די
 ברענ־ צו זוכט פראםאשאן וואס אומזאץ זיין םיז םערעז

 איז קעםפעין פראמאשאן צום געגנערשאםם די גען•
 וועלכע מים איינגעשפארםקײם און קורצזיכםיגקײם בלויז

 ילזײןואװ דאס װען רעכענען ניט זיך קען יוניאן די
 אר־ םױזענד אכציג און פינף די און איגדוסםרי דער פון

 באשעפטיגם דארם ווערען וואס יארק נױ אין בעטער
קאן״. אין שםיים

 ענט־ באארד ריהאװערי |קלאוס
 דער פון רןלאגען אױןש פערט

קאמישאן טרײד פעדעראל
 האט באארד ריקאווערי םוט און קלאוק נעשאנעל די

 איר ארײנגעשיקם װילקי- ל. ווענדעל לאיער איר דויץ
 קאםישאז םרײד פעדעראל דער צו עלטפער אםיציעלען

 דעם שםערט באארד ריקאווערי די אז קלאגען די אױף
 םירובגען. מאנאפאליםםישע דורך האנדעל צװישען־םטייט

 אריינ־ ד״אם קאםישאן טרײד םעדעראל די װאם קלאגע די
 די אז באהױפטעט, םעפטעמבער םען27 דעם געבראכט

 אײגגעפירם האם באארד רעקאװערי די ױאם רעגולאציעם
 אינײס־ קלאוק דער אין קאנקורענץ יושר׳דיגער םאר
 םאנופעק־ די םיז צושםיםוגג םרײוױליגער דער דורד טרי

 םח פראצענט נײגציג איבער פראדוצירען װאס טשורערס
 אין ארמסער די פמ יוניאן די און סוטם און קלאוקם די
 א שאםם און האגדעל סאר׳ן שטערונג א איז םרײדם, די

םרײד. אין טראסט
 װערט באאח־ ריקאװערי דער פון ענםסעו־ דעם אין

י וואם רעגולאציעם- פרײדױליגע די אז אנגעװיזעז,  י
 בא־ צו נױטיג אבםאלום זימען אײגגעפירם האט באארז־
 אינדזםםתע• און כאאס פון אמדוםטרי קלאוין די שיצען

ft זײמח װאם קאםסעז o*atww״TVT איג־ אזא איז 
א װאס חםםרי  מא־ קלימע צאל גו־ויסער א פיז שסיימנ

י צזוישיז«יד. קאגקודירן װאם נוטעיןםשוז־זרס «מד ת
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 האלט באארד ריקאװערי קלאוק די אז אן, וױיזט םער

 א. ר. נ. די װאס פראקטיק די פרייוױליג אן בלױז
 און אינדוסטריען אלע פאר איינצושםעלען געזוכם האם
 סרא־ דער אויף מאנאפאל קיין נים אופן באין איז דאם

גארמענטם. די פדן פארקויף אדער דוקציע
 קלאוק דער באשולדיגען צו איז עם לעכערליך וױ

 םרייד, אין טראסט א איינפירען אין באארד ריקאװערי
 אינדוסםרי קלאוק דער אין אז אן, ענטפער דער וױיזט
 ארום באשעפטיגען װעלכע פירמעס 1,600 ארום דא ןיינען

 פראדוצירען און אנגעשםעלםע און ארבעטער 60,000
 275 פון װערט אין יערליך גארמענטם טיליאן 25 ארום

 די פון מערהײט גרעםטע וױיט די דאלאר. םיליאן
 בא־ זיי פון העלםט װי מער קליינע. זיינען םירמעם

 צװאנציג און פיר ביז צען פזן װי מער ניט שעפטיגען
 ניט קאנטראלירם פירמע איינציגע איין קײן ארבעטער.

 וואם איגדוםםרי דער פון פראצענט באדייטענדען קיין
 מאר־ דעם קאנטראלירען צו מאכען מעגליך איר זאל
 דא קען טראםט א פון אז אזוי, פרייזען, די אדער קעט
דין. גישם רייד קיין

מאנופעקםשור־ יעדער אז אן, ווייזט ענםפער דער
 פארקויפט און באזונדער מאםעריאלען דינע קויםם ער,
 אלע מיט קאנקורענץ אין מארק אםענעם אין סחורה זײן

 וואולען די וואם ציים דער אין טרייד, אין אנדערע
 זײ־ םחורה די קויםען זײ וועמען פון םאטפעקטשורערס

 אוי־ די מאל אלע האבען וואם קארםאריישאנם רײכע נעז
 זיעען קלאוקם קויםען «ואם בײערשי די און בערהאגד

 רייכע םך א םאר קויםען וואם ױגיטס אין םאראייניגט
 זײ־ זיי און שאפם ספעשילםי און םםארס דעפארםםענט

 דיקטירען צו פאזיציע בעםעחנר א אין דעריבער נען
 רי־ דער פון רעגולאציעם די באדינגונגען. און פרייזעז

 פראכט־געלט דיםקאונםס, צו באצוג אין באארד קאווערי
מר ייײיז באשטעלוגגצז פון צמ־יקוזיחען דאם און  דערי

 םאר־ איר האט און אינדוםםרי דער םאר נויטיגקײם א
 ברענ־ פלעגט דאם וואם חורבז און באנקראםען םון הים
טרייד. םון לעבען עקאנאםישען דעם אין גען

 די אױף ענטםער ױניאנם דער פון םײל דעם אין
 באגרעניצונג די אז אנגעוױזען װערם באשולדיגונגען,

 בא־ מעג חשאבער א װאם קאנטראקםארם צאל דער סון
 האט האם, ער װאם או־בעם מאם דער לױם שעםםיגעז

 אין ארבעםס־באדינגונגען םענשליבע די אויפגעהאלטען
 םװעם איר םים באריםם געװען איז װאם אינדוםםרי אן

 קאנםראקטארם פון באגרעניצונג די פראדוקציע. שאפ
 ארבעםס־ מענשליכע אגצוהאלםען געמאכם מעגליך האט

 און סטרײקס םארמידען האט *ון טרײד אין סםאנדארדם
 אוב־ אוםסארםײדליד געװען װאלםען װאם קאנפליקםען

 חשבון אוים׳ן קאנקורירען r* צושםאנד הםקר דעם טער
פארדינםםען. און שבירות ארבעטער׳ם דעם םח

 ווזערט באארד ריקאװערי דער סון ענםפער דעם אין
 גוםהײ־ די האט טעםיגקײטען אירע אז אנגעװיזען אויך
 ארגאניזא־ זײערע און פארברױכער םיליאנעז פון סובג

 די ליג, ױניאן טרײד מימענס די אײנגעשלאםען ציעם,
 די וױמען; יונײואירםיטי אװ אםאסיאײשאן אמעריקען

 קאנ־ געשאנעל די אסאסיאײשאן, קריםםשען װיםענס יאנג
 אײ און קאטוילישע פון קאונםילס די ליג. םױםערם

 פראטעםטאנטישער דער פון ראםה דער סרויעז, דישע
 עג־ און וואוםערס װימען אװ ליג נעשאנעל די קירכע׳

מ  טעטיגקײט די איז דעם חוץ א ארגאױזאציעם. לי
 פון געװארען געהײסען גום באארד ריקאװערי דער סון

 רעגי־ און כלל־םוער עקאנאםיםטעז׳ רײע גאנצער א
דעפארםמענםען. מנגס

 פאר־ די פארםרעםען װאס לאיערס םאלגעגדע די
מ ארגאניזאציעם שידענע  אן אנגעשלאסען דיבען װעל

 מר. םים םארבוגדעז זײנען באארד ריקאװערי דער
 פאר שלעזינגער עםיל :םארםײדיגונג דער אין וױלקי

 דעם פאר וױיגבערגער און קלײן ;אינםערנעשאגעל דער
 ;מאנופעקםשורערם קלאוק אװ קאונםיל אינדאסטריעל

 אםאםיאײ־ חשאבערס דער םאר סליז און גאלדװאםער
 קאוט םשילדרענם דער פאר צוקערמאן ji מעקם שאז;

 קאנ־ קלאוק דער פאר יואװעליעד טעקס ;אסאסיאײשאן
 סאר ליװיי דזש. מילטאן און אםאםיאײשאן טראקםארס

באארז־• וײקאװערי דער

 שטרעגנען ארדערט באארד דזשאינט
ש#פם״ םוט ״מעניש די אץ סאנטראל

ביז־ אלע באםױלען האט באארד דושאינם קלאוק די
 שםרענגלן א אנצוהאלםעז בעאםםע און אגענםעז נעם

סרט ״מעניש מאכען װ>ם שע§ער די איבער קאנםראל
t - . —  M M  M M  m L h M B --------------------------- — ־-----------------  ררערען געמאכס גמז זןל דארם יזעז ודן ״ סםזךלס

 די אין ווערען נעםאכט דארפען װאס םוםם רעגולערע
 קאנם־ ט?דארקרשטפא דער שעפעד. קלאוק פ;גלעעוױיג

ד געחזורלן גױםיג וױז ד^ל ײ ד  i מרױזען זיד הןמז עס ו
ד ישס<דק« רזי ד מ מ « ב װגעמן מ ױמ *ר

גערעכטיגקײט
 מעניש די אין אויפצומאכען םוםם רעגולערע זייערע
שעפער. םטאיל

 מענעדזשער גענעראל האם םםעף מיםן מיטינג א בײ
 אפצוהיםען אגענטען ביזנעם די אינםטרואירם פיינבערג

 חעגו־ די אז אפהיםען )1 כללים: דריי פאלגענדע די
 רעגולערע אין בלויז ווערען געמאכט זאלען םוםם לערע

 קיין סעםלען נים )2 ;באלאנגען זיי וואו שעפער קלאוק
 ער ביז מאנופעקטשורער אדער דזשאבער א מיט פרייזען

 געמאכם ווערען םוטס זיינע וואו ױגיאן דער װיםען לאזם
 מוזען סוטם די פאר ארבעם דער אויף פרייזען )3 און

ארבעט. דער אין זײ נעמט מען איידער װערען נעסעטעלט

ז  י א אגריםענם נאציאנאלער
 פארגעשלאנען טריד קלאוק
באארד ריקאװערי פון

 רי־ םום און קאום דער פון קאמיטע עקזעקוטױו די
 אין מיםינג א געהאם מאגאם דעם האט באארד קאווערי

 געווארן אויפגענומען זיינען עם וואו םיטי, אםלאנטיק
 צװישען םרייד. פארן פראגען אינדוםםריעלע װיכםיגע

 סא־ אין מאנגעל מעגלעכער פרײאריטי, וועגען פראגען
 םען אזוי װי און עקאנאמיק םליזמה דער צוליב םעריאלען

 םרײז־ פעדעראל דער םון קלאגען די םארמיידען, עם קען
 די וועלכע אין פראגען, אזױנע אנדערע און קאמישאן

 פאר־ זײבען ארבעטער ארגאניזירטע די און איגדוםטריע
 קא־ א באשםימם אױך מיםינג דער האט אינטערעסירט,

 אל־ אן פאר מעגלעכקייםען די שםודירען זאל וואס מיטע
 אויף םרייד קלאוק אין פאליסי ארבעטער געמיינער

j עןל^!■אסא זן w w u b b
עקזעקו־ דער פאר סארגעבראכם האם פראגע די

 אלעק־ באארד ריקאװערי דער םון םשערמאן דער םיווע
 עם וואס מאל ערשםען צום איז דאם פרינץ. םאנדער

 אםי־ פארגעבראכם אינדוסםריע קלאוק דער אין װערט
 פאר אגרימענט ױניאן נאציאנאלען א סון סראגע די ציעל
 ארויס־ האט פארשלאג דער אינדוםםריע. גאנצער דער

 םון קרייזען אלע אין אינםרעם באדייםענדען גערוםען
 באגרײפט ער אז אנגעװיזעז׳ האם פרינץ םר. םרייד•

 נאציא־ א פאר שוועריגקייםען געוויםע דין ױעלען עם אז
 םארשי־ די איבער םרײי קלאוק אין אגרימענט נאלען

 שםע־ בים דארף עס אבער מארקעםם, די אין דענקײםען
 אזױנע איבעד פאליסי אלגעמײנע אן אײנצושטעלען רען

 מאשינען נײע ארייגברעגגען דאס אווערםיים, וױ פראנען
 א פאר םעגלעכקײםעז די פראז־וקציע. םון פעםאדעז און

 םראגען, ענלעכע און םיניםום יערלעמן גאראנטירםען
 פאראינםע־ גלייד דעעז םארקעטם אלע װעלכע אין

______רעםיח^
 הויפט דער איז װעלכער דובינםקי, פרעזידענם

 ריקא־ דער אױף אינםערנעשאנאל דער םון םארטרעםער
 בא־ זיד װעט יוניאן די אז ערקלערם, האם באארד׳ װערי
 אינ־ די אײנצושםעלען םארזון־ אזא צו סיםפאםיש ציען

 אר־ ארגאנייזרםע די צװישען באציהונגען דוםטריעלע
 אינדוסםריע קל^ין דער אין אדבעטםגעבעד און בעםער

 האם — אײנםירונג אזא באזיס. נאציאנאלען א אױף
 עם מעלו̂ו םך א האבען װאלם — אנגעװיזען דובינםקי

 אבער אינדוסםריע. די םםאבילידרען געהאלפען װאלט
 די םמ קומעז דארף פלאן אזא םאר איניציאטיװע די

כתים. בעלי
 דיםקוםירעז צו גרײם צײם יעדער צו זײנען ״מיר

 ארבעםם־אפ־ גאציאנאלען א ױעגען בתיס בעלי די םיט
 אמר בתים בעלי די — געזאגט דובינםקי האם — מאד

צװעק״• אזא םאר זיד ארגאנמירען םריער דארפען
 אזא אז אנגעװיזעז, אױך האט דוביגםקי פרעזידענם

 מאסשםאב נאציאנאלען א אויף אגרימענט קאלעקטיװער
 אונםער־ די אפשאםען גאנצען אין געדארםט ניט װאלם

 אנגע־ האט און מארקעםס פארשידענע די אין שײדען
 די אם זײנען קאוד א׳ ר׳ ג׳ err רטעאוג אז ח?ז,װ

געװארען. אנערקענט אונטערשיידען
 ריקאװערי קלאױן דער פון קאםיםע עקזעקוםיװ די
 צו קאסיםע א «ו איבערגעגעבען םראגע די האם באארד

 די רעקאםענדאציעם. אידע ארײנבדענגען און שםודירעז
 פײנ־ ישדאל *רעזידענם װײס סמ: באשםײם קאםיםע

 חשןדנם קלאוק דער סון םענעחשער גענעדאל בערג-
 סיז דירעקםאר עקזעקוםיװ דובאװ, דזשאזעף באארד;

 םעמױעל ;)רס«בשאז(י יאײשאןסאסא םױרטשדגםס חןד
 קאתסיל לעדימאמדאס פון דיחױןםאר עקזעקוסיװ קלײז,

 דירעק• זוסמאז׳ טשאדלם ;מאנוסעקםשורערס) (אינסײד
ײ  םשארלם און ;אמעריקדז(קאנםראקםארם) דער «מ ם

אסאסי־ קאום םשילדחענם דעד פון דידעקטאר בעיקער,

 דרעס טשילדרען איז םטרײק
 װארשײנלעך װעט טריד

װערעז אױםגעםיטען
לא־ ױניאז דרעסמאכער טשילדרען די װי נאכדעם

 א רופען צו צוגרייםונגען אלע געמאכט האט 91 קאל
 25 דעם אפצושאפען אום טרייד אין סםרייק גענעראל

 דעם אין איינגעשלאסעז געװען איז וואס פוגקט, מייל
 בתים בעלי די צװינגען און אגרימענם, איצםיגען ביז
 וואו שעפער ױניאן אין ארבעט גאנצע זייער מאכען צו
 נאכ־ בתים בעלי די האבען געםינען, ניט זיך זאלען זיי

 שיינם דרוק צום גייען מיר װען פאדערונג. די געגעבען
 דרעס טשילדרענם אין אגרימענט דער אז דעריבער, עם

 וועם סטרייק א און פרידליך װערען באגײט וועט טרייד
ווערען• אויסגעמיטען
 דעב פון פונקם מײל 25 איצםיגען ביז דעם אונטער

 גע־ מאנופעקםשורערם יארקער נױ האבען אגרימענט,
 אױב שעפער ױניאן ניט צו ארבעט ארויסגעבען קענט
 נױ םון מייל 25 וױ וױיטער געפונען זיך האבען יענע

 האם 91 לאקאל ױניאז דרעסמאכער םשילדרעז די יארק.
 לעצםע די םאר פונקט דעם פון אפשאםונג די געפאדערט

 א אויםצװםײדעז אבער םארלאנג איר אין יאר. פיר
 סיט אגרימענט דעם באנײט מאל צוױי זי האט סטרײק,

 איץ אנםשלאםען ױניאן די אבער איז איצט פוגקם. דעם
 װאם לאגע דער םדן ווערען צו פטור מאל אלע פאר מאל

 די אוועקצונעמען מאגוםעקטשורערס ױניאן ערלױבט
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 נױ «מ דרעםמאבער טשילדרען די צוצוגרײטען
 קאמ̂ן מעגלעכעז דעם צו םאון אוו אוט םון און יארק
 פון םענעדזשער גרינבערג, הערי פרעזידענט וױים האט

 אינםעתד־ סמ קאנפעףענץ א אראנזשירם ,91 לאקאל
 קאנ• װאם דעפארטםענטם אלע םון םארםרעםער שאנאל

 צוזאםען טאון אוז אוט שעפער דרעם טשילדרען טראלירען
 אװ אוט און יארקער נױ די םון טשערלייט שאפ די מיט
 געװארען. אתסגערעדט איז לאגע די װאו שעפער םאיז

 אנםאנמי, פרעזידענטען דױים די דובינםקי־, פרעזידענם
 *רגאױי־ און בעאמםע אמ רײזבערג וואנדער, נאגלער,

 דעפארטמענםם םארשידעבע די אוץ 91 לאקאל םון זערם
 פולע סארשפראכעז און פאחאמלונג W אדרעםירם האבען
 דרעםמאממ־ טשילדרען די צו קאאפעראציע און הילף

םםריי^ א צו קומעז װעם עם םאל אין
מענעד־ געגעבען האט םארזאמלונג דער םאן דעם

 די אז ערקלערם, האם ער ווען גרינבערג, הערי זשער
 םיס אגרימענם קײן אונטערשרײבען נים והעט ױניאן

 װעלען זײ םײדען אםאםיאײשאן םאנופעקםשורערס דער
 און שטאט אין סיי ארבײט גאנצע דיער אז צושםימען

 יתיאן אין װערען געמאכט זאלען שטעט אנדערע אין םיי
 האט יוניאן. די באדינגונגען. ױניאן אונטער און שעפער

 אג״ צאל א ארויםגעשטעלט האם ערקלערם, גרינגערג
 צװי־ אגרימענם, נײעם צום פאדערונגען װיכטיגע דערע

 םאר בענעפיט קראנקען םאר פאנד םפעציעלען א די שען
 •רא־ ױניאז םאר אבער פונקם דער מיםגלידער. די

 וועם ױניאז די װעלכען םמ װיכטיגסטער דער איז דוקציע
אפטדעטען. ניט

 אנגעװײ רעדע זײן אין האם ײבמםקי פרעזידענט
 םאראינםערעםירם איז איגםערנעשאנאל גאנצע די אז זען,

 קאםן׳ זײער געוױבען זאלען דרעםמאכער טשילדרען די אז
 קלייז־ער םרױען אין אינדוסםריע יעדע אן רירם דאם װײל

 n אז גלױבען, דעם אויסגעדריקט האט ער םו־ײד•
 ניט גאר קענען זײ אז אחמזען זיד ײעלעז בתים בעלי

 חביגםקי נאכגעבען. וחןלען און סטרײק א םמ געװינען
 מאנוםעיןמשורערם אכט ארום בלױז אז אנגעוױזען, האט

 יין ארבעם זײער מאכען װאס טרײד אין פאראז זײנען
 איבער אנדערע, אלע טאון. אװ אום שעפער יוניאן ניט

 אר־ זײער מאכען טרײד אין מאנוםעקםשורערם נײנציג
 1« געווינען נים גאר קענען און שעפער ױניאן אין בעם
 אר־ מאכען צו ערלױבט וואם אגרימענם אין «ונקט דעם
 נױ םון םײל 25 טון וױיטער שעעיר ױגיאן ניט איז בעם

 פאגו־ אלע די אז נים, דעריבער ײד גלױבט עם יארק.
 *ז גאז דער בײ פירען לאזעז זיד ײעלעז םעקטשורערס

 ייז סםרײק א פאראוחאכען און טשיזלער עםלעכע די
 אמטער־ די װעט געשעץ, װעם עם אבער אויב טרײד.

 אח מיטלען אירע אלע םיט 91 אללאק העלםען נעשאגאל
j פולשםעגדיגעז i ביז םינאנםען n
מי נאגלער, •רעזעידעגטען וױים די  «ז םעגעח
 «ז מנעחשער װאגדער, הערי ,10 לאקאל קאםעדס
קאנםראלירס װאס דעפארממענט טאון אװ אוט איסםעח

ט ײ ו ן ^ 21
 דזשוירזי נױ יארק, נױ אין שעפטער דרעם טשלדרען

 ‘קא םיז מענעדזשער רייזבערג׳ עלייעם קאנעםיקוט, ״ץ
 שע־ די קאנטראלירם וואם דעפארטמענם גארמענט טען
 אײ־ ראוד און פענסילוױיניע מאםאטשוזעטס, אין פער
 צעגטראלען פון מענעדזשער סטאלבערג, לואי ןאו נד^

איגטערגעשאנאל, דער פון דעפארטםענט *רגאניזאציאנם
 אין דרעםמאכער טשילדרען די אז פארזיכערט, האבעץ י

 קא־ צו גרייט דינעז טעריםאריעס, ד^רע אין שעפער ךי
 שעפער אלע אין ארבעט די אפשטעלען און ן״ערירען

באוױיזען. זיך וועט ארבעט יארקער נױ וואו
 וױיס אויך האבען קאנפערענץ דער ביי גערעדט

 און ^9 לאקאל איטאליענישען םון אנטאגיני, רעזידענט8
 די .91 לאקאל פון אגענם ביזנעם בערקאװיץ׳ מאריס

 געסם די אונטערהאלםען האט לאקאל פון גרופע םעאםער
 ספעציעלער א מיט — טאון אװ אוט פון םשערליידיס —

 פארזאמלונג דער פון יTטשערלי פראגראם. פארוױילונגם
רוסםא. קריסםין לאקאל פון טשערליידי די געווען זאי

̂נואד, ------------------------> 1942 י
 רעקאמענ־ א גוםגעהײסען אויך האט מיםינג דער

 א אראנזשירען צו באארד עקזעקוטױו דער םון דאציע
 גיבען וועלכע שאפ־םשערלייט, די פאר פארטי קריםטמעס

 אר־ די םון אינטערעסען די פאר מי און צײט פיל אוועק
 מים־ די באלוינונג. פערזענלעכער װעלכער אן בעםער
 רעקאמענדאציע דער איבער גערעדם האבען וואם גלידוער
 אפפער* די און ארבעט גוטע די געלויבט שטארק האבען

 די פארדינם װעלכעם שאם־טשערלײט, די פון וױליגקײט
מיטגליד. יעדען פון אנערקענונג

גארדאו, לואיס געװען איז מיםינג פון טשערמאן
לאקאל. פון םשעהמאן דער

 טרײד אױם הערן םהױרטמאכער
 * גוט הײםען און באריכט

רעקאמענדאציעם
לא־ ױניאן סקוירטמאכער דער פון מיטגלידער די

 אויסגעהערט מיטינג באזוכטען גוט א בײ האבען 23 קאל
 ריעם, לואים ברודער מענעדזשער, זײער םון באריכם »

רעקא־ די גוטגעהייםען און פראבלעמען Tטרי די װעגען
o n m p ע?זע?וםיװע■ זײער פמ________________

 וועגען באריכטעם האם ריעם לואים סענעחשער
 נע־ דער םיט געהאם האט ער װאס קאמף שווערען דעם

 עם ביז אסאסיאיישאן סאנוםעקםשורערס םקױרט שאנאל
 פרא־ אבט פמ העבערונג א קריגען צו געלוגגען אים איז

 בילי־ דער איץ ארבעטער די םון שכירות די אױף צענם
 אויף ארבעטעז וואם די םאר פראצענם צען און לאין גער
 אונםערגעשםרא־ האט ער ארבעם. לאין בעםערער דער

 צו־ קריגען ארבעטער די דארםעז העכערונגעז די כען,אז
 ארױםגערעכענם ניט און שכירות ױאך זייער צו געלײגם

 באזונ־ מאכען זיי וואס גארמעגט יעדען םון פרייז אױפן
 אראנחשמענט דער דורך אז אנגעװיזען, האט ער דער.
 זאלען ארבעםער די אז געמאכט, זיכער ױגיאן די האם

 אנשםאט שבירות די אױף העכערונג די קריגען םאקע
 סענים םערטעל אץ האלבע אין ווערען צערונען זאל עס

 זײנען וואם שםעך די לױט סקוירט א סעםעלם םען װען
 באגריםען גוט האבען םקוירטמאבער די פאראז. דארט
 שםארק מעענדזשער דעם האבען אמ אונסערשייד דעם

אפלאדירם.
 מאנכע אין איבעל נייעם א בארירט אויך זזאט ריעם

 סקױרט־ די פון ארבעם םן־ א אװעק נעמט װאם שעוער,
 מאנוםעקםשורערם געוױםע אז אנגעוױזען האם ער מאכער.

 דאם ארוים גיבען םקוירטם געפליטעטע מאכען װאס
 נעמם דאס און פליםערם די צו םליםס די שםעםעז

 םקױרט־ די בײ ארבעט דער םון םייל גרויסע א אװעק
 האט לאקאל םקוירםמאכער פון מענעדזשער דער פאכער.

 םמ מענעדזשער גענעראל מיטן אויפגענומען פראגע די
 האבען זײ און םײנכערג י. באארד חשאינט קלאוק דעו

 נוײ זאל עם ױעז אפילו עס דערלאזען צו ניט באשלאסען
 מאנוסעקםשױ מאנכע געגען םמרײקס רוםען צו זײן םיג

 די צו ארבעט די געבען צו זײ צױימען צו אום רעו־ס
סקױרםמאכער.

נע־ צו גים םקוירםמאכער די געווארענט האט ריעם
 געסע־ װערען פרײזען די אײדער ארבעם נײע קײן הען

 יןײן נישםא נאך את עם כאטש ױניאן. דער פון סעלם
 געװארעז געכיאכם אבער שױן זײגען טרײד, אין ארבעס

 דער סאר פוײיזען די םעטלען צו אראנחשמענטס יילע
גע־ שױן האבען מאנופעקמשורערס מאנכע אמ ?ימײ

 קריגען זאלען םקוירםמאבער די כדי ירײוען• סעסעלס «
מ  זײגען זײ װעלכעז *ו ארבעט דער םאר ירײז «לעז י

 גע־ זאלען •רײזען די אז באשםײן, זײ מוזען כײמטיגט,
מן די אײדער װערען סעסללם  אױף ארסעםען אז הוי

סטײלס. דיע יי
ו  רע־ די גוםגעהײםעז אײנשםיפיג האט מיטיע ח

 ארבעטעז צו באארד עקזעקוטיװ דער טוץ קימלנחמיע
 םעזאז קומענדען פדן משך אין אװערםײם ״ױישטונדען

 שלאבם־ די אויף קעמפען װאם םעלקעד די יזזעלפעז
 די אסנרײפער. נאצי־פאשיםטישע די געגעז פזדחער

 רעיןאסענדא־ דער צו צוגעגעבעז נאד האט ®יחאסלונג
*r, דלם פאר זײן גומױג װעט הילף וױיסעדע אײכ אז 

מ  םיז טיםיע א פאר װערעז פאדגעבראכם עס זאל ״
נאסראנסמג. פאר םיטנלידער ײ

 אמעריקע אין פאבריק קארסעט גרעםטע
סטױיק אין

 הויםט דער אין ארבעטער קארםעט הונדערט זיבען
 לאגאגס׳ פדן קאמפאני׳ גאסארד װ. ״ה. דער םון פאבריק

 םטרייק אין ארונטער מאנאט דעם זײנען אינדיאנא, פארט,
באדינגונגען. ױניאן און מענשלעכע פאר

 פערצען נאך געווארען גערוםען איז םטרייק דער
 אין פירמע, דער מיט פארהאנדלונגען גוצלאזע וואכען
 ױגיאן דער םון פאדערונג יעדע אנטזאגט האט זי וועלכע

 א פאר פארמיטלער רעגירונגם פון באמיאונג יעדע און
סעטעלמענט. פרידלעבען

 ארגאנייזערם איגטערנעשאנאל האבעז ױני לעצטעז
 מאריס פרעזידענט וױיס םון פירערשאםט דער אונטער
 םלאט־ אברהם ארגאנייזער אינטערנעשאנאל און ביאלים

 דער סון ארבעםער די ארגאניזירען גענומען זיך קין
 סאב־ םים וועלט דער אין פירמע קארםעם רייכסטער

אוים־ איעגעשלאםען לענדער סארשידענע אין ריקען

 מער־ א מים געװאונען אינטערנעשאנאל די האט באארד
 גענוםעז דאן זיך האט יוניאן די איעם. צו דזײי פון היים

אבער אגריומענם, אן פאר דער מיט פארהאנדלעז
 איז עס וועלכע נאכצוגעבען אנטזאגט זיד האט פירמע די

 גאװעתאר םון זיד אריינמישען דאם אםילו םאדערונגען.
 דעפארט־ םון םארמיטלער און אינדיאנא פון שריעקער

 װירקוגג קיץ האבען וואשינגטאן םון לײבאר אוו מענט
 פארשלאג דער אםילו געמאכט. ניט םירמע דער אױף

 האט ארביםריישאז אויף זיך םארלאזען צו יזניאן דער פון
 דער םאר דעריבער איז עס צוריקגעװיזען. קאמפאני די

 אפשטעלען וױ ברירה אנדער קיין געבליבעז ניט ױניאן
סטרײק. א דערקלערען און ארבעט די

לאגאוס־ אין םאבריק הויסט דער אין פראדוקציע די
 גע• אמ םאבריק די אפגעשטעלט. גאנצען אין איז פארם

 סאחוך קימ נים אםילו מאכם קאםפאני די און שלאםעז
 און קארסעט די האם יארק בױ אין דארט. עז6ארבע צו

 פיקעטם געשםעלט 32 לאקאל יוניאן ארבעםער בראזיער
 פרע־ קאמפאני• דער םמ רומם שאו אמ אםיםעס די ארום

 םרייד די צו געװענדעט אויד זיד האט דובינםקי זידענט
 װעגען זײ מעלדענדיג אויסםראליע, אין םירער ױניאן

 ױניאן אױםטראלישע די אז זײ םון פארלאנגט אח םטרייק
 קאמ־ דער םמ פאבריק דער אין סםרײק א תפען זאל

 האל־ די םעטלען• צו איר צוױנגען צו אום דארטעז פאני
אויםגעצײכענט. איז םטרײקער די פון טונג

 םטרײסער גודמאן בערגדארף |
 און שאפ יוניאן געוױנען

באדינגונגען
 םינםטע וױכטיגםםער דער סון ארבעטער 450 די
 סםאר. גודמאן בערגדארף די יארק, נױ אמ םטאר עוועגױ
 אכט אגגעהאלםען האם װאם םטרײק, דיער דורך האבען

 און שטונדען יןירצערע שא^ יזניאן א געװאונען םעג,
 געויארען געםעטעלם איז םםרײק דער שכיתת. הענערע
 אנערקענען צו אײנגעשטימט האט פירמע די װי נאכדעם

 םראגען די ארביטרײשאן «ו איבערגעמן און ױניאן די
 אר־ דער כאדינגונגען. און שטמדען שכימת, װעגען

 םםײט יארק נױ סון םײער מעקם געװעז איז ביטרײםאר
באארד. ײשאןיאמעד

 האבען ארביםרײסאר, םון אנםשײדומ דער לױט
 רעדי און קאסםאם םירםע-,די דער םון ארבעםער אלע

 העכע־ א געקראגעז בושלער, די און דרעסמאכעד םעיד
 באל־ א ;שכירות די אױף װאן־ א דאלאר צוױי פח רונג
 םעחױג«װ םת צײם ארבעםם דער םיז פארקירצונג דיגע
 וױי־ » אין מאז־ י שטונדעז האלב א דרײסיג און זיבען
 װאד א שםמדען דרײסיג יון םמף «ו פארקיחװנג םעדע

ײם זכעאלגעזע םאר באצאלם דעצעמבער; נעקסמז

 דיע־ אלע סכסוכים. שליכטען םאר מאשיגערי און טובים
 אן. דעצעמבער ערשטען םון זײ קריגען געוױנסען רע

 הא־ די וואם שטונדען עקסטרא די פאר אז הײסט, דאס
 אגטשיידונג די ביז וואך דער םון משך אין געארבעט בען
 באצאלט קריגען די װעלען געווארען, ארויסגעגעבען איז
אווערטײם. פאר װי

 די האט גודמאן, בערגדארף מיט אגרימענט דעם דורך
 מילי־ די פון פירמע װיכםיגע א נאך צוגעקראגען ױניאן

 פאר־ איצט װעט און סטארס עווענױ פינפטע אנערסקע
 סטארס, איבעריגע די ארגאניזירען צו ארבעט איר זעצען

 אגרימענם דער ענלעכע. און עװעניו פינפטע סאקם די װי
 פרע־ וואס פארהאנדלונגען בײ געווארען דערגרײכם איז

 נאכן םיר&ע. דער מיט אנגעםירט האט דובינסקי זידענט
 פאלגענדעז ארויםגעגעבען דובינםקי האם םעםעלמענט
:םטײטמענט
בערג־ אין סטרײק דער װאם גליקלעך דינען ״מיר

 םיר־ די װאם און געווארען געםעטעלט איז גודמאז דארף
 ארביט־ אויף זיד פארלאזען צו אײנגעשטימם האט טע

 האבען מיר װעלכע איבער פונקטען אלע אויף ריישאז
 מאל אלע איז ױניאז אונזער אייניגען. געקענט גיט זיך

 םארהאנדלונגען און ארביטריישאן גונםםען צו געװען
 אמע־ און צױויליזירםער דער אלם טיש קאנפערענץ בײם

 םכםוכים ארבעטער שליבטעז צו אזוי װי אופן ריקאנישער
 גע־ און ארבעטער די צו שכירות םון פארלוסטען אן

 גלייך גייען םטרייקער די בתים. בעלי די םאר שעםם
 םארמיט־ םון אנטשיידונג די וױיל ארבעם, דער צו צוריק

 קרי־ ױי וועלען געװינען װעלען זיי וואם דאס אז איז, לער
 און ארבעטען וועלען די וואם זיייט גאנצער דער פאר געז

 געװינ־ דיערע פדן םארלירען ניט גאר ארום אזוי וועלען
 י־ריארניט pp ^ןטרטזולטא די אז ,,wan געזזיי טיר סען.
 בא־ םטאבילע און םריעדלעכע צו םירען וועלען שאז׳

 ארבעםםגע־ זייערע און ארבעטער די צוױשען ציהונגען
בער״.

לע־ םייגעל םון געווארען געםירט איז סטרייק דער
 טיילאר לײדיס דעם םון דירעקםאר ארגאניזאציאנם װין,
 סיטהילף דער מיט 38 לאקאל דרעםמאכער קאסטאם און
 ביז־ רעא, לואיחשי און מענעדזשער, ײשייקאבם, י. םזן

 אויםגע־ זיד האם סםרייק דער לאקאל. םמ אגענט נעם
 דעמאנםטראציעס פיקעט איינדרוקםםולע מיט צייכענט

סטאר• און םאבריק ארום

 װיליאמם טעתעטריק אכט אלע
אניױרטיוגי שעפער_____[

 מאנאט דעם האט אױפטו אויםערגעוױיגלעכען אן
 דעפארםמעגם ארגאניזאציאנס צעגםראלער דער באװיזען

 םץ םירערשאםם דער אונטער אינטערנעשאנאל דער פון
 װיליאמם מעקעםריק די ווען םטאלבערג, לואי ברודער
 דער «יט אגרימענט אן אונטערגעשריבען האם פירמע

 מעקעטריק די שעפער. אירע אלע סאר אינםערנעשאנאל
 רייכ־ און וױכםיםגםע די םון איינע איז םירמע װיליאמם

 שעפער אכם אן האלמ זי לאנד. אין םירמעם דרעם סטע
 געװען איצט ביז איז און םטייטם םארשידענע זעקם אין
 איז םירמע דער מיט אגרימעגט דער שאם. אםען אן

 די םון םטרייק קורצען א נאד געווארן אונטערגעשריבעז
 םאבריק הויפט איר אין קלוירקם שיפינג און קאטערם

חי אין שוי  כלױז געדױערט האט םםרייק דער םיםי. ח
 אונםער• האט סירמע דער מים אגרימענם דעם וואו־. איין

 אנוולזענהײם דער אין דובינםקי פרעזידענם געשריבען
 אר* צענםראלען םמ םענעחשער םטאלבערג, לואים םון

 לאיער ליבערמאן, עלייעם דעפארםמענט, גאניזאציאנס
 םץ מענעדזשער אלםמאן, װיליאם און ױניןיז׳ דער םון

 דעם געםירם האם װעלכער םיםי׳ ױניאן ,148 לאקאל
חד אמ פרעזידענם וױיס םםעמפעל, אויתױנג סםרײק.  ט
 דעם אונםערגעשריבען האם קאמפאני. דער םון זשורער

פירמע. דער םאר אגרימענם
םארםליכ־ ®ירמע די זיך האט אגרימענט דעם דודן־

 םאבריקעז אלע אין שאו ױניאז דעם אײגצוסירען טעם
ױ סםײם אפ אין  קא־ *ענסילווײניע, חשױרזי, נױ יארק, :

 ארבעםם די סטײםם. מעין און אײלאגד ראוד נעםיקום,
 א שםונדען האלב א צװײ מים פארקירצט ווערם צײט
 םםרײקער די שטונדען. 37% אויף םערציג םץ וואך׳

 משך אין און שכידות די אױף העבערוגג א גלײד קריגעז
 אלגעמײנער אן םח םראגע די דארף מאנאטעז זעקס ®מ

 אלע אין ארבעטער אלע םון שכיתת די אױף העכערונג
 געשליכםעם און אויםגענומען םירמע דער םון שעפןך
װערעז•

יוניאניזירען ערפאלגרײלעז דעם פאר באדען דער
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 םמ געווןרען גוגעגרײם איז פירמע דרעם װיכםיגע די
 דער םון דעמרטמענם oay’yynayany צעגםראלעז דעם

 לואים פמ פירערש&פט דער אונסער אינטערנעשאנאל
 דעפארם&עגט םרײד גארמענט קאטען דער םםאלבערג

אים* nyn און רייזבערג עלײעס ירעזידענט וױים אונםער
פרעזי־ וױיס אונטער דעפארטמענם טאון אװ אוט םעוץ
 ארגא־ דער אין געהאלםען האבען װאנדער, הערי דעגט

בע־ און *רגאנייזערם זייערע דורך ארבעט ניז*«י»נס
 די ױריםדיקאיע. ױיער אונטער שטעט די אין אממע
 דעם געגען קאנצענטרירט זיך האט םעםיגקייט הויפם

 קאםינג הױפט דער איז עס וואו םיםי חשוירזי אין שאפ
 זיך האם םירמע די ווען סירמע. nyn םון דעפארטםענם

 קאטערס די זיעען פאדערונגען, די נאכצוגעבען אנטזאגם
 אגרײ צום געםירט האט דאס און םםרייק אין ארונםער

מענט.
 אויםגעדריקט האט סטאלבערג לואים מענעדזשער

 באוױת אלם אגרימענם, דעם מיט צופרידענהיים גרוים
 בא־ ױניאן געװינען צו בכח איז אינטערנעשאנאל די אז

 איבערגע־ עטלעכע די םון אנערקענונג און דינגונגען
 אר־ טיבםיגער דודך םירמעם ױניאן נים גרויסע בליבענע

 דער מיט םעטעלרענט ״דער ארבעט. גאניזאציאנס
 די סיז איינע איז וועלכע פירמע, װיליאמם מעקעםריק

 אז אז לאנד׳ אין םירמעס דרעס אײנגעפונדעוועטע געםט
סםאל־ האט — סטרייק פארצויגעגעם איז אלגעםיינעם

 ניט־ױניאן די אםילו אז באוױיזט, — ערקלערט בערג
 אידייע די אױםריבטיג אנצונעמען אן הויבען בתים בעלי

 באציהונגען דיערע אק פארהאגדלונגעז קאלעקטױוע ®ון
ארבעםער. די מיט

 זיד האט אינםערנעשאנאל דער פון קראםם ״די
ר *ין אתיסגעווימז  דער מאם קאאפצראציע סיעער מ

 םי־ דער אונטער דעפארםמענם םאון אװ אום איםםערן
רײז־ און װאנדער פרעזידענםען װײס די פון רערשאפט

 ארגאנמאציאנס צענטראלען nyn געגעבען האבען בערג
 געהאט דא האבען מיר ארבעם. דער אין דעפאדםםעגם

M פאב־ אכם באטריבען האט װעלכע םירםע א טיט םאן צו 
 וױרקזאםער אײנציגער דער סטײםם. זעקם אין ריקען ■
 געוזען איז ארגאניזירען, געקענט זי האם םען ווי אוםן ^

אפםײ־ אלע םון םיטארבעטערשאםט נאענםער דער דודן•
 שטעט. אלע די אין אינםערנעשאנאל nyn םון לונגען

nyn דורבגעפירט. עם האבען מיר אז באװײזט אגרימענם
 צו דאנק םיין אויסדריקען באזונדערס װיל ״איך

 װעלבער ,148 לאקאל םון אלםמאן וױליאם םעגעדזשער
 םוז םיטהילף nyn מים םטרײק דעם םYאגגעם האם

 ױנגע די צו און גריגבערג םענועל און ריאט בערנארדיז
 זײערע אויף האבען װאס קלוירקם שיפינג און קאםערם
 און םםרײק ערםלאגריימז דעס דורכגעםראגעז פלײצעם

 כאדיגגומעז מסערע אמ *נערקמוגג יוניאז געװאתען
אדבעםער׳. הוגדערם אבט אלע פאר

 דע־ טרייד גארמענט קאטען
 אין ארײן דרינגט פארטמענט

װערמאנט
 גארמענט קאטען םון מענעדזשער רייזבערג׳ עלייעס

 דעפארטמענט זײן אז באריכטעט, דעפארםמענם, טרייד
 הונדערט פיר די םון םםרייק דעם איבערגעגומען האט

 ניטיגג ״אי־זי דער פון ארבעםער אנדערווער :יטעד
 דעם אויף האט און ווערמאגט, בענינגטאן, אין מילם״

 אפען דעם אין אריעגעדרוגגען מאל ערשטען צום אוםן
סטייט. שאם

מערקוױרדיגע. א איז סטרייק דעם םון געשיכטע די
 םאר־ קאלעקםױוע םזן שוץ דעם זוכענדיג ארבעטער, די

 אפאלס־ דער צו געווענדעט זיך האבען האנדלונגען,
 האבען און פארטרעטען די זאל זי אז ױניאן טערערס
 םון אפשטימונג אן געוואונען דירעקציע איר אונטער

 אנטזאגט אבער זיך האט םירמע די באארד. לייבאר דער
 זײ־ ארבעםער די און םאדערונגען דיערע :אבצוגעבען

 די אפגעשםעלט םולקאם און םטרייק אין ארונטער נען
 צענדליג צוױי ארום בלױז םאבריק. דער אין ארבעט

 זיי־ הוגדערט פיר איבער פארבליבען. זיינען ארבעםעד
םםרייק. אין ארונטער בען

 אין ארונםער דינען ארבעםער די װי נאכדעם
 דער פון םרעזידעבם האםמאן״ םאל ברודער האט םטרייק

פרעזי־ וױים צו געװענדעט זיך ױניאן, אפאלםטערערס

 איבער־ זאל ny פארלאנג דעם םים דעפארטמעגם, םרייד
 םון פירובג די און פאהאנטווארטלעכקײם די נעמען

 געשםריק־ געמאכט ווערט פאבריק דער אין וױיל סםרײק,
 ױריסדיקציע דער אונםער איז דאם וואס אונםערװעש טע
אינטערנעשאנאל. דער םון

 די אויםגענומען םדייד «יט האבען ארבעטער די
 םטרײק. דעם איבער נעםם אינטערנעשאנאל די אז :ייעם,
 נױ םטייט אפ שון םירער דיסטריקט וועקםלער׳ מעקס
ארבעט. די אנצוםירען געווארען באשםימט איז יארק,

קעמ־ צו ענםשלאםעז זײנען םטױיקער די אזוי װי
 קאנ־ א ביי זעז געקענט מען האט ױניאן דער פאר פען

 םארםיטלערין רעגירונגס ווײנםםאק. אננא וואס פערענץ
 דער םים אראנזשירם האם דיסטריקט, ענגלאנד נױ םאר

 געװען אנװעזעגד זײבען קאנםערעגץ דער בײ פירםע.
 קא־ א איז װעקסלער מאקם רײזבערג, פרעזידענם וױיס

 א אנגעבאטעז האם םירפע די סםרײקער. די פון מיםע
 װעלעז ארבעםער די אױב שבידות די אויף העמרונג

r i אן אן ארבעטעז צוריק תי  קאםיםע די אנערקענונג. י
 אנבאס דעם צורי׳קגעוױזען גלײד האם סטרײקער די שוץ
 צוריקגײן נים מאל קײן װעלעז די אז ערקלערם, אח

 געבען די זאל מען װעז אםילו שאפ, ױניאן א אן ארבעטען
שכירות. די אויף פראצענם םופציג סון העכערונג א

 אנדערװער בלאםאם דער אץ סטרײק
געװאונען

 אין ארבעטער הונדערט זעקם די פדן םטרײק דער
 גע־ פון שאפ א יישאף,פארקאר פראדוקס ״בלאםאם דעו

 ױאס פענםילוױיניע, עלענםאון׳ איז אונםערװעש שםריקטע
 געװאונען פולשםענדיג איז םעג, אכצען געדױערם האם

 געװאו־ האבען ארבעםער די ארבעטער. די םון געווארען
 שבירות די אױף העבערונג א אנערקעגונג, יוניאן נען
 פירםע די װאם ארבעםער די םח צוריקנעמען דאס און

 סון םראגע די םעםיגקײם. יתיאן פאר אנםזאגם האם
פארהאנדעלם. נאד װערם װאקאציעס באצאלטע

״ די ^  גע• דער אין גרעסטע די פון אײנע פ
 אײ־ גערוען איז איגדוסםריע׳ אונםערװעש שטריקטער

 דיסםריקט עלענטאון דעם איז לעצטע גאר זײ פץ נע
 םעטעל־ דער קאנםר^ל. יוניאז אויסער גאך זײנען װאם

 צוױשען קאגםערענץ א בײ געװארען דערגרײכט איז מענט
 מיט רײזבעדג פרעזידענט וױיס און דסביגםקי פרעזידענם

 גערופען אמ סםרײק דער פיףםע. דער פון רטדעסערפא
 פירמע די וױ נאכדעם נאװעםבער םען24 דעם געװארעז

 םיםגלידער די ארבעם דמד פון ארויסגעװארפעז האט
 געזוכם האבעז װעלכע ארבעםעו־, די פון קאמיםע א פמ

 איגםעתע־ חמי־ פמ פיםגלידער אלם אנצושליסעז זיך .
ט הןס סירםע ד ש^בןל• ijw ורוניר v | יוריסדיקזין 

ר אבער שטרײט. דעד פון דירעקםאר ארגאנמאציאגם חנ
-  - - -    m m •  • M •  M M N M A M M M ם איז לײבאר אװ פצדערײשאן אםעריקאן  דיסםדיקם, דן

אז פידסע, חנד וױםעז געלאזס האם פעגםאז׳ פ. פו־צנק

שוירזי די  םעקעטריק דער פון פאבריק סיטי ח
 קלױרקס שיפינג און קאםערם די וואו קאםפאני, וױליאפם

 ״האר־ דער איז זיד געפינם סםרײק, אק ארונטער דיסען
 שאפ אפען באװאוסםע טרױעריג די װערהויז״, םײד באר

חי אין פעםטונג ױ ש  גע־ איצט ביז איז עס װאו םיטי״ ח
 אדער ארגאנײזערם ױניאז םאר אוםםעגלעד כםעט װען

 עס ױעם םעםעלמענם דעם דוו־ד צוצוקוםען• פיקעטס
 שעפער אנדערע די דערגרײכען צו זײן לײכםער אמט

 םארקליבען אהיז זיד האבעז װעלכע געבײדע, דער אין
 געבײדע דער אין ײניאנם. די געגען דך אױסהיטען צו

 נאך אמקארפארײטעד״, ברײער ״גרין די זיך געפינם
 אמ םירמעם דרעס שאפם אפעז גרויסע די פון *יעע

 אונםעתועש אמ דדעס טשילדרענם םיץ שעעפר עםלעכע
םרײדס.

 אין לאחאל טשארטערט אינטערנעשאנאל
םיאמי

געםשאר־ מאנאט דעם האם אלאנשערגעאינמ די
 מיא* אין ארבעםער קלײדער פרויען םיז לאקאל א טעו־ם

•880 איז גומער לאקאל דער פלארידא. פי,
אין זיך האם יאר פאר לעצטע די פון םשך אין

• • ■ i  a M M A t e M ■ • • ! •  M M A A M k kM taA kte 4•  ftk L M M k h k fe *  f e u  — -  - -  םח אינדוסםריע באדייטענדע ןא אנםוױקעלם מיאמי- 
 םויזענם »ױט פטיגטבאשפ װערעז ס< וװא רעארסװסוו

 םדײד לאקאל פןוץ םערםטענם ארבעםעז זיי ארבעםער.
 איז קלאיק עםלעכע דא אױך דינעז עם טודיםםען. די פון

 שםונ ארבעסס וײערע אז זיך׳ פארשםיים שעפער. ררעם
ן ײמז שכירווו און ת רן ®יל ז מ ד ד די איז וױ « מ ר י
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גערעכטינקײט -------------------------
 זי און םטיײק דעם גערופען האט איגטערנעשאנאל די

אינםערנעשאנאל. דער םים סעסלען מוזען דעריבער װעם
עלפ■ דעם געװארען געסעםעלט אח סטרײק דער

 ססײס םדן ג^װארען אנגעםירט איז און דעצעמבער טען
 מענעדזשער דיסטריקט גינגאלד, דוד םופערוױהער,

קעםלער• חשאו ארגאנימער און בערעזין

 קווײקער געגעו אױיבגעבראכט קלאגען
מעיד

 אינםערנע־ די װאם קאמפײז׳ ארגאניזאציאנס דער
 זזעריסבורג ארום און איז אז לעצטענס פירט שאגאל

 בעלי די רעזולםאםען. וױיזעז אן הויבט פענםילוױיגיע,
 די וױרקען צו געגעז אזוי װי מיםלעז שוין זוכען בתים

 אז װײזם, עם וואס ױניאן, דער םון ארבעט ענערגישע
ארבעטער. די צװישען װירקונג די שוין דערםילען די

 סע• דיסםריקם פון אנגםירט װערט קאמפיין דער
 און ענערגיע גרויםע מיט דזשאנסאן מייקעל נעדז׳שער

 װע• א ארויס דארם גיט ױגיאן די ענטשלאםענהייט.
 םארטיילם רעגעלמעםיג װערט וואס צייטובגעל כענטליכע

 האס לעצםענס שעפער• די ארום ארבעטער די צװישען
 ײעלכע װעכענםליד׳ פראגראם ראדיא א אויד ױניאן די

 הײ־ די אין ױניאגיזם פון געדאנק דעם אריין ברענגם
 גיס אויו זיינעו ארגאגײזערם די ארבעמער. די פץ סעז
 אץ הײמעז זײערע אין ארבעטער די באזובען צו םויל

םארבינדונגען. פערזענלעכע זײ מיט אנקביפעז
װיר־ זייער אנגעהויבען האבען טעטיגקײםען אלע די

 בתים געלי די און שעםער די אין ארבעטער די אויף קונג
 TP צו סיםלען זוכעך אדן נערװעז װערען אץ חויבצן
 סעםאדען די אייגםלום• ױגיאנם דער םץ זיד שיצעז

 אזוי םארשידען. דעעז באנוצעז צו פרובירען זײ װאס
 םשיל־ א קאמפאני״. מאנוםעקטש^ינג ״בלואגה זײ• האט

 העכע־ א ארבעםער די םארשפראכעז שאפ, דרעם דרעז
 עו־ דעם «ץ פראצענט 16 םון שכירות די אױף רונג

 צײס די געקומען אבער איז עם װען דעצעסבער. שטען
 אםנארען טYפרוב םירמע די האט העכערונג, די געבען צו

 האם שכירות, מער זײ געבען אנשטאם ארבעטער. אירע
 *רא־ םופיעז מים פריתעז די געהעכערט די םירמע די

 פון באנוס א אפגעשטעלט גלייכצייטיג האט און צענט
 דעם איבער געקראגעז האבעז זיי װאס םראצענט םוםצען
 האבען ארבעםער די אז איז׳ רעזולםאט דער יקרווד

ד אביםעל די האט דאם אץ געקראגעז נים גאר מ ת ע  ד
געדאנק. ױגיאז צום טערט

װידער, קאמפאני, דרעס טשילדרענס העריםבורג די
 יעיאן• קאמפאני אלםע איר אויםלעבעז פרובירם האט
 לײזען,פצויאו באפוילען איר חאט באארד לייבאר די װאס

 אײנארדענעז גענומעז האם און נאמעז׳ אנדער אז אונםער
 האס יתיאן די װאם בענעםיט װאקאציע מיז א עפעם

 שע־ ארגאניזידםע די אין ארבעטער די םאר געװאונען
פער.

 די םון איינע קאמפאני, דרעם מעיד קוױיקער די
 אל־ צום גענרםען זיך האם שעפער, עלייעם אץ קאפלאז

 סיט־ ױניאן אקטױוע די ארױסװארםעז — מיםעל טעז
 פאר־ דעריבער האט אינטערנעשאגאל אונזער גלידער•

 נעשאנאל דער «אר םירמע די לאיער איר דויד קלאגט
 אר ױניאן געגען דיםקריםינירעז םאר באארד לײבאר
 אפיתײ צוגעשטעלט גלײבצײםיג שימ האט און בעטער
 אוימםעו אירע ענטמוםיגען צו זוכם פירמע די *ז וױםם,

 פארבחי א איז עם װאם ױניאז א אן זיד אנשליםען םמ
אקט. װאגנער אונםערן ךעז

 טאון אװ אוט איסטערן סון שעפער צװײ
העכעתגגעז לױן קױגען דעפארטמענט

 װאס שעפער צוױי איז ארבעטער הונדערט אתם
 No אװ אום איםםעוץ םון קאנםראל אונטעוץ שםײען

 די אױף חעכערוגגען געקראגעז האבעז דעמרםטענט,
 פרעזידננמ װײם םעלדעם פראצענט, צעז פמ שבירות

 ״ברוקםיןו ״די :זײנעז שעפער צװײ די װאנדער• הערי
 N קאנעםיקום׳ םםעמפארד, םמ קאמפאני״ םפארםװער

 פאי* פאליסליד פון קאמפאגי״ אנדערװער ״סאלאמאז די
ױחי. נױ ש ח

 האפ אנויעדווער סאלאמאן דער אין העכערונג די
 םיײ אגרימזמס דעם באנײען בײם געקראגעז ױניאן די

 זי חאס בחפםיעד חנר איז חעכערוסנ די •ynYB דער
קוזוגןן אמ געפאדערם ױניאן  יי פיז גרוגם אױסן מ

פיפלןן. לעבעגט אױף פרייזען העכערצ
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 קרי־ דרעםםאכער לואים םײנט
 פראצענט האלב א זיבען גען

_______העבערונג ______
 באריכטעט — לואים םיינט פון דרעסמאכער די

 דער םון םארםרעטער אינטערנעשאנאל םערלשטיין, מייער
 העכעתנג אלגעמיעע אן געװאונען האבען םאום־וועסט,

 אלע םאר פראצעגט האלב א און זיבעז םון שכירות די ױףא
 די סאי און ײאך םון ארבעטען װאס די סאי ארבעטער,

 גע* די האבען העכערונג די שטיק. םון ארבעטען וואם
 סשערמאן איספארשיל םון ענטשיידונג אן דורך ײאגען
 ניט זיד האבען גתים בעלי די און ױניאן די װי נאכדעם
 ארבעםער די קאנפערענצען. די אין אײגיגען געקענם
 אן. דעצעמבער אכטען דעם םון העכערונג די קריגען

 דער םאר בעק־פעי קריגען װעלען זײ אז הײסט, דאס
צוױי לעצםע די דורך געמאכט האבען זיי װאס ארבעט

 פלוצלונג םיידלעך די זיעען דעצעפבער עלטטען דעם
 אונםער פארלעידיס באנדע א םמ געװארען באפאלען

 םאב־ דער ®ון דירעקםאר פערסאנאל פון אנםירונג דער
געװארען• פאתואונדעם שװער זיינען אמ בילבא׳ ריק,

 מים גזנװארען צעשניטען איז װאלדען. ליע תשאו
 צו שםעד םינף האבען געדארםט האט און מעםער א

 געקראגעז האט ריװערם אגנעם װאונד; די פארנעהעז
 ױלא װאונדען. אנדערע און ריפעז צעבראכענע עטלעכע
 זיך געםינט און בלום־שםירץ א געקראגען האם האוטיער
 װאונ־ איגערלעכע פון אויפפאסונג דאקטאר׳ס א אונםער

 געקרא־ האט גאף אלמא ארגאױיזערין, םערטע די דעז•
 העלדיש זיך האבען םײדלעך די װאונדען. לייכטע גען

 זײנען זיי אבער אגגרייםער, דיערע געגען םארטיידיגט
צען• געגעז איינע געװען

 אזוי ארגאנײזערס די אםn מען וואס וױיניג גאך
 די נאך האבען םארװאונדעם און צעשלאגען שווער

 זײ און אנגי־יף םאר ארעסטירעז געלאזט די שלעגער
 ארויס־ אויך האט ױױאן די בעיל• אונםער איצט שטייען

שלעגער. די געגען װאראנטם גענומען

 םאר שטימען דאלאס אין דרעסמאכער
אינטערנעשאגאל דער

דובינסקי׳ פרעזידענם צו אויך כאריכטעם פערלשטײן
 אפשטי־ באארד לעיבאר די געוואונען האם ױניאן די אז

 אין האלץ״ לאגאן ,קאהען םון םאבריק דער איז «וע
 באקעםםט צײם לאנגע אזא האט װעלכער טעקסעס׳ דאלאס,

 ארגא־ צו ױניאן דער םון םארזוך דעם םיטלען אלע םיט
ארגעטער• זימע ניזירען
 אויך האם באארד רילעישאנס לעיבאר נעשאנאל די

 אר־ אירע שםערען אויםצוהערען פירמע דער באםוילען
 און אינםערנעשאנאל דער אין זיך אגשליםען םון בעטער

 דער פון אנטזאגם האם זי וואס ארבעםער אז צוריקנעמען
 זיך אנשליסען םון אנדערע די אפצושרעקען אום ארבעט

 קריגען דארף ארבעםער אנםזאגםער דער ױניאן• דער אז
 נים האם ער וואס צייט גאנצער דער פאר שכירות זיעע

געארבעט•

דעכ$ו$ה דעם העלפען צו זיך פארפליכטען פירער ױני»ן םרײד
ם»ריום8נ8ם סוכערהולאזיס

 קאנפפרענץ,) פון ובאריכם
ת«םם«ן י. פון

 זימערמאן, ם• טשארלם םון םירערשאםט חגר אונםער
 לואיס און 22 לאקאל ױניאן דרעסמאכער פמ םענעדזשער
 חשאינם א&אלגא&ייטעד םון םענעדזשער האלענדער׳

 האםעל אין געװארען, אפגעהאלםעז לעצםענם איז באארד׳
 םח לאנטשעאן־קאנםערענז יערלעכער דער אםםאה

 םובערקולאזים דעבאראה םון קאמיםעט ״ ארבעטער
סאנאטארױם.

 בעקערם; מילינערי; אץ קע«
ױניאן. םײנםערם און

םײלםמען פראוױזשיאן

 דער האם םען׳21 דעם דעצעפבער אווענם, זונטאג
 האםעל אין געפײערם סאנאםארױם םובערקולאזים דעבארא
n 18 אסטאר r •דינער־ גײסטדייכען בײם םעםיגקײם 

אײנגעלאדענע 1200 געװען אנװעזענד זײגען קאנצערם

וואנעז•
ijn איבערגעגעבען איז םראגע די riv i אר־ צו 

 איינשםימיג האבען ארבעטער די װי נאכדעם ביטריישאן
 צו אסאסיאיישאז דער םון אנבאט אן צוריקגעװיזען

 םינף םים ארבעטער שטיק די פון שכירות די העכערען
י םון און פראצענט  א און זיבען מיט ארבעםער װןוד י

פראצענט• האלב
 פירטע אונטערװעש תאלטער װעיל

אגריטענט ױניאן אוגטער שרײבט
ײי םון סטרייק א נאך ען׳ ד ^  ״װעיל די האט י
 אונ־ גרעסטע קאמפאױ״ך־די מאנוםעקטשוריגג קאלסער
 א אונםערגעשריבען סטעים, םיזורי אין םירמע םעחועש

 אין שעםער געהאט האט םירמע די אגריםענם. ױניאז
 פארםילשטאט, איז אמ םיזירי אק טראי׳ און לואים םײנט

 הונדערט פיר ארום געארבעם האבען עס װאו אילינאי
םלאכות• בעל

אײג־ די געװען איז קאמפאני קאלטער װעיל די
o לואים סיעט אין פירמע אונםערוועש ציגע ri גע־ איז 

 םינף אנדערע די קאנטראל• ױביאן דעם אויסער שםאנען
 דער מיט אגרימענםס אלע האבען שטאם, אין פיר&עס

 פארביםען זעהר געװעז אח םירםע די איגטערנעשאנעל.
ם געגעז ^נ  פרע־ וױיס פון באםיהונגען אלע טראץ אח ױ

 מים םארשםענתיס א צו קוםעז צו פערלשטייז זידעגם
 די ביז שאפ, אפען אן געבליבען זי איז סירםע. דער

סטרײק. דעם גערוםען האט ױניזיז
 צוױי די װערען אגרימענט איצטיגען דעם דורך
זי איז פאבריקעז  און ױנקמיזירם םארםילשטאט *ון טי

 שאפ ױגיאן אגצוהאלטעז זיך םארםליכםעט פירםע די
 אנדער יעדעז אין אגריםענט דעם אונטער באדיגגונגען

 דער אין שאפ א עפענען מעגליך װעט זי ײאו ילאץ
 פארלויפיג אבער װערט שאפ לואיס סײנם דער צוקתםם.

 לאין א געװארעז געמאכס איז דארט ווײל אויפגעגעבעז,
 דעם םון ארמםער די אויף. גים םירםע די מאם ארבעם

 קײן ניט נאך האבעז װאס *ימנציג״ איז זעקם ארום שאפ,
tr3 אגדערע די אין וחנרען באזעצט װעלען פלצצער r 
שעפ^ר•

 ארגאנײ־ אינטערנעשאנאל ףיר
 פאװאונדעט שװער זערס

טיסיס^י אין ]
 אץ פארםרעטער איגטעתעשאנעל מארטין, חשאהן

 פיר או דובינםקי׳ פרעזידענט צו באריבםעם סאוםה דער
 חאבעז װאס םרויען ױגגע ארגאנײזערם, אינטעתעשאנעל

 אין םעקםארי א נעבען ליםלעטס פאתאגדערגעםיילם
 9 פמ געװארען באפאלעז זײנען םיםיםיפי, מסקאגולא׳

 דעם פון אנםירערשאפט דער אונטער שלעגער מניע
 פאר־ שװער זײנעז און פאבריק פון דיחנקטאר פערסאנאל

געװארען. ײאתדעס
 געמאכט אח ארגאנײזערם די אויף איבערפאל דער
 םילס״• װאולען קאונמי ״חשעקסאן דער נעבען געװארעז

T« םילאדעלם פון שאפ אגםלאםענער אז איזr זי וסט 
 די פילם״. .אניקס פון נאס?ז אתםער׳ן אפערירס האס

 אר־ די ארגאניזיחח גמומען זיד האט *מסעתעשאנעל
י מ  װאמז צוױי פון םשך איז חאמז ארגאנײזערס איז מ
ס * רײטפשפאר טןגלמ־ מן תי ־ ארום ליםלעטס י ג י  י

מ יי? ר• די פיט פאתױנדמגעז אגגעקניפט י מ מ ר א

 םמ און קאםיטעם פון פאחיצעד אלם זיםערפאן,
 קאנסטרוקטיװע די אויף אנגעדויזען האם קאנםערענץ, דער

 איבער־ אויפגעטאז׳ האם סאנאםארױם דער װאס ארבעט
n זעקס לעצטע די nםא ודיפט r, שװינד־ די לטובת 

זיכםיגע.
 םארזאםעלםע די םון אויםמע^זאמקיים די ציהענדיג

 די און בכלל באװעגוגג njrejrrc די אז לעלעגאםען, 76
ם אילישע ^נ ױ  די זיך אויף געםען םתעז ,Bn®i טמיד־

 װאם ,orn908^ דעם העלםען צו פא^נטוואת^גכקייט
 זיכעחמ א םון nyonynnn םילע eyrnroriyi האם

^נ,  װעםמאמר njn םון nywnyiyB nyn האם אונטעה
0אויפצ יוניאז  םדײדיױג^ םאומאםעלםע די דעדס9
nyn'B נויםיגע די שאפען צו םעגלעד אלעס טאן צו 

דעבארא• םאר מיםלען פיגאנציעלע
 םון הילף nyn םיט אז אנגעוױזען, האט זיםעתממ

 סאנאטאדױס, פח פאװואלטונג די האט קאםיטעם nלײבא
 קנאפע נידחשױחי״ מילם, ביזמס אק זיד געפינט װאם

n נײ פון םײל 00 r^ א פון שםאק דדײ פאחננדיגם 
 לעצ־ זעגען עס װאוהץ געבײדע, םאדעתע םינף־שםאקיגע

n טעז r און פוזיען די געװארען איבעתעפיחז nyayo 
 םײע^פאסטקעס, הילצעמע םוײעװיגע די פאציענםען.

ע זײ װאו ק ^  איגגאנצען זײנען געפתען, זיך האבלן ק
געװאחמ• אפגעשאםם

^ דעם אױף זיך אפתפענדיג ע ש  האכעי אפיל, ט<מ
אר לאקאלען וײערע פון גא&ען אין ,nynyn פילע די  פ

n גישם שפראכען r יע בייצושםייע^ןnםאנא־ צום לעך 
 nym צום דעלעגאציע א שיקען צו אויך nנא םאוײום,

 אווענד, זוגטאג װעחןן געגעכען װעם װאס דענס׳ און
אסםאר• האמעל אין טען21 דעם דעצעמבער

^ צעnקו א  געהאלםען חאט ynyn זאכלעכע אמ
 םאגאםאוײום, םון nעקטאnיnוטױױpעקזע בעלאק, מאקם

ny דמע באדאנקט האםn3^* דעם און ען^םאנ|n קאמי־ 
nםא טעם r t  n אין אינםעחנס אקטיװען nyn פון לאגע 

 די אז ,lystpBvnytMW האט בעלאק שװינדזיכםיגע• די
 זיך םח םאגאםאזײום nyn װאס םיט פראיעקטען באלדיגע
 שםאק צוױי לעצטע די פון פאו־ענדיגוגג די איז, אפגעבען

נױתמם־חאום. א פון גױאונג די און
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nyn פון זײוזקסאר וײחשאנאל pnrn’j, •פאו n r t
M M M M |M b M m | m A M  M A M  M A M  m b m a a m m m a m b mF’XWWflp דעם מיס ♦TyyjyDiiD7>n

n מנ פאלמנחגoar זײמז yoynpnw rrm] בײם
a  m m a m ^M A A A M o m a a m a a L.לײבאר־שאנממנץ

#at nyn r» rfm .ל a •י• ײ; *lim v tw

n איז לצהמאז גאװעמאר תזװעלם, •ono געםם• ryo 
 װינשעגדיג באגױםונגען, צוגעשיקם האבעז לא־גװאחײא

oyn וױממנחנן םאנאטאױום nyאין םאלג nyn הומאני־ 
oynny nynyo ח® .yn^ipnynra ijrnyoyn

 nyn rynyryi אםג^אלטצן איז םיםאג, זונםאג
 האי־ nyn סאנאםאזײום• ®מ raynyow nyכyלnyי
’nya’ny איז קאנםצתנץ»r® Dmy ־»nyon ,וױכטיגקײם 

n האם oyn צוליב וױיל y m אד־ינמצויגמ איז לאנד 
^ nyn אין ג^ואחגז ח ל ץ nyn האט ם מנ מ אג  BriDya ק

 nyn צו צוצופאס^ זיך אום nyayb® ניחנ פאו־םולױזן
a״ny ^לאג

»oy אמ nytjw הײליגy ,האט פליכט״ -ynyBJ'K 
עז ^ ט  נץ,7קאג«גו ®מ nyrnyo nyn קאץ, אלnיש ש

 מים אגצוגײז nytrm צײם, nyv'B'np nyn אק ,אםילו
«oyiny nyrr שװינ^יכםיג זײ לטובתy אין nyrry 

אנשםאלט״.
500 lyoyajrtyn, שם פוןyך און ם ^ הנ  םון שנ
מן סי־קאוסם אםלאנםיק איםםזגח א  אין באםײליגם זיך ה

דיג צוזאנמגנקוגםש, ^נ םי חןזזננ ס — ^פ ^ נ נ ח  פון ב
oyn ,aan nwynny ז^ ד ^nyByany i אי y a r w 

nayanyo, ל«קאלyון ז® nyn לײדים אינםערנעשאנאל 
n rar onypn'yr BayDnya, און אםאלגאםײטצד די 

.o a rsr ynynay
pynyoayp nyn און nyn ױבילyאום nya’n האט 

ט כ ^ן ג נ תי n^yn. 40,000 א

 רעםקױ עמױרדזשענםי דער םון בױח דאנק
 פאר אינטערנעשאנאל דער צו קאמיטע

קרבנות ד־ צו הילןש איר
— :דזבינםקי .no nynjpnj םײן

 בױים־ ynynt nyo םיל nyn אײך דאנק איך
yannyn בײשםײצודנג ®Byony nynw ny. מוז איך 

^ אג  nyn ny® nya נים דאנקבאו־ םיף בק איך אז ז
ט nyכyלnynװאת nyn nyo אױך nya סשעק ײ ^  םיט שג

 nya מװײזט, oyn .®r®yaiy oy Btpi nnc וועלכע
ny® nm ty ,]yo^y®די ®®״ ^ya פיל nyoyo װי 

פוײיגד. ynynay פילזנ
oy אײך גוט געװען איז nynna איך מן. צו ®ny״

m באדייםוגג זײ שטיי  ty ^ ,nayom |a®nyn שױן האם 
צוועק. oyn ny® ^ױפיל iy&ya איצט ביז

»yny״y אױפוײמױג
ןאתססדגפנסריבטן^

הגװ אינטײד  פרבן
rpoyn ,oaywin'Uiy .קאמיטע



גערעכטיגקײם ^^־24 זייט
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אםאקירם גרויזאם װערם לאנד אונזער
אונערװאר־ געװיסערמאסען און לוצלונג
 שטאטען פאראיעיגטע די איז םעט

 צװייטעז אין געװארען אריינגעצױגעז
 װאם יאפאן, אז נײעם, די ױעלם־קריג.

 באװיזעו ביט יאר 4 פון משך אין האט
מילי־ און פרידלעכע דאם באזיגען צו

 זאל כינע, אומבאוואפענטע טעריש
 פארשםייער אירע בעת לאנד אונזער אםאקירען צו וואגען
 אונזער מיט פרידענס־פארהאנדלונגען אנגעפירט האבען

ערשיםערם. אלעמען אונז האט רעגירונג, וואשינגטאנער
 זאלען מיר אויב פראגע קיין מער נים איז אציגד

 זאלען םיר אױב לעגדער. אליאירטע די גיט אדער העלפען
 אדער דעם מים האנדעל אונזער גים אדער אפשגײדען

 איר מים יאפאן אקס. היםלער׳ם פון מיטגליד יענעם
 נאכ־ די און איגערפאל אומפראוואצירטען און ברוםאלען
 זיעע מים היםלערזין פון דערקלערונגען קריגס פאלגענדע
 איז אמעריקע פראגען. אלע פארענטפערם האם שותםים,

 מיר געװען. נים קיינמאל עס איז װי אזױ פאראײניגם
 אזוי מי — באגעהר איין פון באהערשט װערען אלע

 אונזער פון שונא דעם פארניכטען און שלאגעז צו ארום
 וועלעז אויפגאבע דער צו םענשהײם. דער םון און לא:ד
 און פארםעגענס אונזערע אלצדינג, װידמען איצם פיר

 אמעריקע אויב — וואס דערפאר פשום לעבענס. אונזערע
פארלארען. אלע טיר זײנען דאן פארלירען, ושלום חס זאל

 דעמאקרא־ ׳אוגזער זײן װעט פארלארען ;שםענדיגקײט
 דאם גרונם. צו י גייז וועם אלץ ;לעבען ארם םישער

פאסירען• בים וועם דאס םאסירען. גים םאר
 שםאטישער דער אן זיך שליסם באארד חשאינס דרפס

פארםיידיגונג צױױלפר
 אונ־ גלײך זיך האם באארד חשאינם דרעס אונזעד
 געבים דעם אױף םמשות׳דיג עפעם םאן צו ׳גענופען

 גרויםע די ליגם אוגז אויף םארםיידיגונג. צױוילער םון
 רעגירונג דער זײן באהילפיג פון פאראנטװארםלעכקײם

 דאס םארםײדיגען צו גענומען װערם װאם שריט יעדען אין
 ווען באםעלקערונג; ציװילע די איבערהױפם און לאנד
 גרויםער אונזער םון פראצענט 90 אז אכט, אין נעמם מען

 קאנ־ קלײן א אין באשעםםיגם איז םיטגלידערשאפם
ס װי בא־יד מען באגרײפם געגענד, צענםרירםען תי  עס ג

 גלײך זיך האבען מיר פאראנםװארםלעכקײם. אונזער את
 שםאםישע םארשיידענע םים פארבינדונג אין געשטעלם

 געמייגשאפם־ א אויסגעאדבעס האבען און דעפאדטמענטס
פראגראם. לעכען
 ארן בילדיגג פון פארזאמלונג אומפארגפסליכפ די

שאפ־םשמרליינזע
מאנ־ אין איז טען,16 דעצעםבער אװענם, דינסםאג

 פאחאםלונג א געװארעז אפגעהאלטען צענטער העםען
 פאר־ װאו שאפ־םשערלײם, און טײרלשעט בילדינג םון

 דער איבער גערעדם האבען יוניאן אונזער פון שםעהער
 אונזערע םאביליזירען כאלד פון װיכםיגקײם דריעעגדער

רעגירונג. דער םון דינסם אין כוחות ציװילע
 שםארק זיך האם םיטיע אנפאנג פון באלד שױן

 באהערשט האט װעלכע ערנםםקײם גװאלדיגע די אנגעזען
 געשםאנען עולם דער אח געדולדיג פאחאםעלטע. די

 פאר־ גלייד און עלעװײםאר, צום צוגעקוםעז איז פען ביז
 האם עס זאל. אין ארײן את םען װי אזױ פלעצער נומען

 דיס־ און ארוםלױםעז געוױינלעכעד דער אויסגעםעלם
 יעדע־ סארזאםלונג. א פון ערעםענתג דער פאר קוסיעס

 פאראנםװארםלעכקײם די געפילם מינקטיװאיגם האס רער
פאםענם• פון עועסטקיים און

 6 פיגקםלעד ערעפעגט מיםינג דעם האב איך ווען
 פאר&אכען זאל םען בעסען געםוזם איך apt זײגער׳ דעם

 צו פלאץ קײן געװען נים איז נאר נים םחםת םירען די
 שםעהן. וװ װאו געװען נים פשוט איז עפ *up זיצען,
 אונ־ פון םירעד די געועסען זײנען פלאטפארפע אױסץ
 און •אליציי דעד פון פארשםעהער און לאקאלען זערע

 איז זאל גרױםער דער ועפארםפענטס. רעגירונגס אגוערוג
 םען פאנען. אםעדיקאנער םימ ירמארדעק פאסיג געװען

 דער פון געזאנג פיט׳ן םיסיננ דעס אגגעפאנגעז האס
m a y nyat ,ון צרה^רשסצפ » «ץ ןגנג^פירט חיםמג®

waaan ly געגןרןןל v r m n. גדיעד־ מװיעז *יז

 רעדע זאכלעבע זייער אבעד קורצע א אין האם ער םאן.
 באוואױגען האבען וועלבע אורזאבען די אויף אנגעוױזעז

 םיטיע. םארט אזא רוםען צו באארד חשאינט אונזער
 ״וועלכע אויסגערוםען, האכמאן האט דרעסמאכער,״ ״םיר,
 םאר קאמף אין וואך דער אויף געווען שםענדיג זײנען

 אויפ־ נייע א אצינד האבען דעםאקראטיע, און פרייהייט
 אונ־ ארגאניזירען און םאביליזירען צו איז דאס און גאבע
 יאפאנעזישע, די געגען קאמף אין כוזזות ציװילע זערע

 האבען וועלכע גענגסטערס, איטאליענישע און דייםשע
 אונזער געגען קריג ערקלערט ווען און פארװאם א אן

. טעריםאריעם אונזערע אטאקירם און לאנד .  די סאי .
 א האבען שטאטען פאראייניגטע די םאי און דרעסמאכער
 א פארלארען נים קײנםאל האבען זײ אז רעפוםאציע-

 קאמף דעם אויך װעלען םיר אז זיכער, בין איך קאמף.
 אויפגעגוםען רעדע האכמאנ׳ס האט עולם דער געװיגען״.

ענםוזיאזם. פייערלעכען א םיט
 לואים גערעדט אויך האבען זין זעלבען דעם אין

 מאקם ,10 לאקאל םון געהילםס־פענעדזשער םטאלבערג,
 אנטאניני, לואיחשי ,60 לאקאל פון םענעדזשער קאהען,

 מענע־ זימערמאן, םאשא און 89 לאקאל פון םעגעדזשער
 די געצויגען האט לעצטער דער .22 לאקאל פון דזשער

 ״מיר װאם דעפ צו אנװעזענדע די פמ אויפמערקזאמקיים
 און נאציזם פון קרבנות די געשטיצט אלעםאל האגען

 זיי־ זיי ווען שפאניער די געשטיצט האבען פיר פאשיזם.
 דײטשע און אייגענע דיערע פון געװארען געבלוטיגם נען
 ןאו גצהאלפצז האבעז םיר ;פאשיסטעז שעאיטאליעני און

 רוםען די און ענגלעגדער בראװע די הױם עד העלפען
 אלעס םיט שטיצען אװדאי און אוודאי װעלען מיר און

 איצםיגען אין לאנד אײגענע אונזער פארמאגען מיר וואם
 ארויםגערוםען האבען באםערקונגען אנםאניגים קריזים.״

 די אז דערמאנט, האט ער װען אפלאדיםמענםען גחיסע
 (אנםא־ אים האבען װעלכע פאשיםטען איםאליענישע אלע

 ארויםםרעשונגען זײנע פאר באלײדיגט עפענםליך ניני׳ן)
 זיצען מוסאליני׳ן, אח קעגיג איטאליעגישען דעם געגען
 גע־ זיין מים גראטעם. די הינטער פארשפארט אצינד

 איטא־ דינע צו געװענדעם זיך ער האט פאטאם וױינלעכען
 אצינד לעגען איטאליענער מיר>״ :מיםגלידער ליענישע

 שװעםטער מיינע געדענקם סדאגעדיע. גרויםע א דורך
 אלע םיר זימען געװינם, דײםשלאנד אויב !ברידער און

 איםאליע. ליבע אונזער אויך אײנגעשלאסען פארלארען,
 מענש־ די װעט דאן געװיגען, אבער װעם אםעריקע וועז
 איםא־ זוניגע די אויך וועם דאן װערען, באפריים היים
לאנד!״ פוײיע א ווערען וױדער ליע

\ געלאסמן זיר הןןלגו — פאניק פון זין הים
 דאן האבען דעפענס ציװילער םח פארשםעהער די

 רעדען צו ערשטער דער פלאטםארפע. די איבערגענומען
 גע־ ד״אט אים נאך האבער. װאלטער קעפטען געװען איז

 אנגעוױזען האבען רעדנער בײדע פריעעל. חשאן רעדט
 יעדער אז איז״ עם גויםיג װי און את לאגע די ערנםם װי

 נײע די צו צופאסען פסיכאלאגיש זין זאל איינװאוינער
 בײדע וועלכעז געגען געםאר הויפט דער אופשםענדען.

 מער פאניק. איז געװארעגם עולם דעם האבען רעדנער
 לעבענם זײערע םארלארען ענגלאנד אין האבען מענשען

 םאר־ בײדע האגען כאמבעם, ײרן• וױ פאגיק דודך
אוגםערשםראכען. דעםעם ציװילען פון שטעהער

ד פרגפר נאך את דאם \ ^רבמםסלאז דין ו
דזשיי. עדװארד געװען אמ רעדנער לעצסער דער

 דעפארט־ אאלמײ ניײיארקער פון בעםיקער הויפם קעלי״
 ער לעהרער. םעשה גערעדם שױן האט ער םענם.

 ערפארענער אן וױ אזוי באמבע א פארגאגדער גלידערם
 דרעסעס. באנדעל א צן צו םרעט לד״בדיל, טאר,רײאפע
 א פאר װאם וערצײלם קעלי םר. דער האט למשל, אזוי

 װען םאראורזאכם כאטבע פוגםיגע הונדערם 6 א וזורבן
 און געביידע. שטאקיגע 10 געװײנלעכע א אױף םאלם זי

 אזא אין ארבעט םען ווען םאן צו ראטזאם אח עס װאס
 צו אריבער ער איז גאכהער געביידע. סארם אנדער אדער

 איז קעלי םר• לױט ז.אג — עגק לײבסעחמ א עםוזאם
 פאסטארד־גאז צװישען אױסצוקלײבען ואס1 רױיניג דא
 װאםער די אוים צאפט גאז םארט אײן אז.ג גיפט סתם און
ס שפריצם און קערפער גאנצען אין בלוםען די פון ; 

 שד דער «ז דע» צי פירט ד*ס לונגען. די אין ארײז
 װאלם ער ויי «ונקט דערטרתקעז, םםש וחװיט םרעפענדער

ר־ אנדערע די און װאםער. םיםען y אין ארײנגעפאלען  מ
«oip« . . . זיך *זױ סאביעקס דעם ברענעז »9By.

. . הערען צו ענין אייגגענעמער אן זייער  גע־ האם ער .
 פיט באזארגען זיד מוז איינוואוינער יעדער אז ווארענט,

גאז־מאסקע. א
דארפען.י ניט מען זאל הלוואי

 מואווינג־ א געווארעו געװיזען איז רעדעס די נאן־
 װעלכע לאנדאו, אין געווארען גענומען איז וואס פיקטשור

 שטארק אזוי איז וואס שטאם גרויסע יענע װי וױתט
 ווערם לופט־אטאקעס, דייטשע די פון געװארען געטראםען

אנםאל. אן בעת פארטיידיגט
 אזא פון קומט זיין, משער זיך קען מען װי לויט

 אז גלײכער, איז עס אבער צו. ניט געזוגט קײן לעקציע
זיך. צוגרײטען זיד, צוצופאסען אן באצײטענם הויבט מען

 װערען געטאז קען װאס פראגע די זיד שטעלט אצינד
 אוג־ איינארדעגען און ארגאניזירען פון געביט דעם אויף
 ניר אויב אז אויפן אזא אויף באםעלעקערונג ציװילע זער

 בשום איז עם און — װערען באמבארדירט זאל יארק
 קען זאד אזא אז געדאנק, דער אויסגעשלאסען ניט אופן

 קרבנו^ אומזיסטע קײנע םאלען ניט זאלען — פאסירען
 אז ערשטענס, זאכען. צוױי זינען אין האבען דארף מען

 דינען צײםען בארבארישע אלטע די אין װעהרענד
 באוואפענםע די צװישען בלויז פארגעקומען שלאכטען

 מ־יך די אין הייגם׳ װערען שלאכם־פעלה אויפ׳ן חייל.
 אויםגעםאכטען שלאכטען הויפט די צייטען, ציװיליזירטע

 אומשולדיגער דער אויף דװקא און פראנם הינטערען
ראפעסיאגעלעפ די — צוױיטענם באםעלקערוגג. ציװילער

 צו אזוי װי געלערענט און געמושטירם צײט לאנגער א
 זיי זיינען אויך זיך. םארטיידיגען צו װי און אגגרייםען

 די איז צײט זעלבער דער בײ צוגעגוײיט. בעסער פיזיש
 פםיכאלאגיש סאי און םיזיש סאי באםעלקערונג צױוילע

 איבערהויפם זיך, םארטיידיגען צו גריים ניט גאנצען אין
גאזעז• פארשידעגע געגען און באמבעם געגען

 קינד און םרוי מאן, יעדער אז נויםיג, איז דעריבער
 סאי אנפאל. אן םון צײט אין טאן צו װאס װיסען זאל
 בײנאכט אוואדע און פאבריק אין איז מען װען םאג בײ
 דאם אם םאמיליע. דער מיט היים דער אין איז מען װען
 5 די דורך באצװעקט באארד דזשאינם אונזער האם

 ״סעקםאר״ און בילדיגג אלע װעלכע צו לעקציעם מאםען
 אזוי װי צוזאמענריידען זיך וועט מען װאו מיטיגגען

 קײן בריעגען גים זאל מען אז זיך״ באװארענען צו ארום
 5 די אז באריכםען, דא וױל איך קרבנזת. אומזיםטע

 אין געווארען אפגעהאלםען זיעען וועלכע לעקציעס מאסען
 טען.22 טען,18 דעם דעצעמבער דיפלאמאס האטעל

 גום זעהר געווען זייגען םען,30 און טעו29 טען״23
ט ליידער איז עם באזוכט.  איינצוריכםען געװען מעגלעד ני

 ניטא זיינען עם וואם דערפאר פשום קלאסען קלענערע
לעהרער. קיין

 און רעגירונג די אז דערמאנען. צו כדאי איז עם
 אין נים זיך סארלאזען דעםענם צױױלער פון אנםירער

 װעט גיכען אין גאר דרעםםאכער. אונזערע אױף גאנצען
 װעג פלאגמעםיגען א אויף ווערען אװעקגעשםעלט אלעם

ױםע את אבער דערוױיל  צי זיד צוצופאםען פםיכיש נ
 היםטע* װערען צו נים זיך. בארוהיגען לאגע. נייער דער
 םאר־ צו זיך צוצוהערען נים זיך. קאנטראלירען דיש.

 םעשוו^ געםלויגענע נים את געששויגענע נים שײדענערלײ
ר םון אינםםרוקציעם די אויסםאלגען און קאאפערירען  ת

 דער איז דאס װארדעגם. פארשידענע די אח רעגירוגג
מאמענם. פון גענאס

22 לאקאל פון אפים אין ביזי את טס
ט  זױז .22 לאקאל םון איבער מיר גים מען װי אי

 און םױזעננזער ״םראםפעריםי״. גרויםע y אצינד דארט
 זײעו־ע אפצוצאלען זין• אײלען מימנאדער םויזענםער

ב און םקזזים לטעy די לױט שולדען ת  טותענם 10 צו ק
 קארםעז יתיאן זײעדע געביםען שוין חאבען םיםגלידער

 דאס .1942 ױלי, במ םאגבע םאראויס, אין באצאחלם און
מ צאלונגעז אלע װאם פאקט, דעם פארדאנקען צו איז  נ

 W^y דעם לױט זיעעז ,1941 דעצעמבעה טען31 דעם
 םםעםי יעדער ױעט אן יאגואר ערשםען דעם םון םקח.

 סם קאסםען [yoyo םאיאריטעט די םאר 22 לאקאל אין
סענם. 40 פאטצז מינאדיםעט די און םענם

 oyn פאקם דער איז באםרידענד און אינםערעסאגט
ד  װאד y טעגט 10 אויף דיוס די העכערען צו באשלוס ת

 איז דדײאערס און סעםועל־^נער אפערײםארם׳ די צו
tty* גוטממױג און ערגטט yw ip iy דער םצד געווארען 

p אין םיםגלידערשאפם• גרױםער y ip ,אוטגעפער װןן

 םענט 16 פץ געווארען געהעכערט דױם די איז ,1913 אין
 געגאנגען איז פעגי עקםשדא די — וואך א םענט 16 צו

 — פאסט״ ״גײע די צײםונג װעכענטלעכער אונזער פאר
 געשאפען, האט דאם געפילדער און טומעל א פאר וואם
 שםע־ די װעגען אמת אויך געװיםערמאסען, איז, דאם און

 מענשען זיך. בײםען צייטען העכערונגען. טערדיגע
 אגב פאםירוגגען. און זאכען אויף אנדערש רעאגירען

 האם זימערמאן בר. אז אײנגעזעהן, מיטגלידער די האבען
 סטעף דעם רעדוצירען זזוצאות, די שגײדען צו געטאן אלץ
 ניט האט דאם אבער עקאנאמיעם, אנדערע מאכען און

 די װערען. געהעבערט געמוזט האט דױם די געהאלפען.
 ױשר׳- א אויף געווארען געמאכט טאקע איז העכערונג

 קלינערינס, פינישערס, די וואס דעם דורך אופן, דיגען
 ארבעטען װאם פלאר־אנגעשטעלטע און עקזאמינערם

 זעלבע די צאלען װעלען וױיניגער פארדינען און וױיניגער
 פאכען אנדערע איצט. ביז געצאלט האבען זיי װאס דױס

מער. סענם 10 צאלען װעלען
.פאטריאטיזם״.י הײסט אלץ

 טינם דער אױםגעטריקענט זיך האט עם אײדער נאך
 רוזװעלט פרעזידענט וואס דעקלאראציע, מלחמה דער סון

 אונזערע פון אײניגע שוין האבען אונטערגעשריבען, האם
 גרײט זיינען די אז װיסען, געלאזם גלייך באלעבאםים

 אונזער און פרעזידענם אונזער לטוכת זײן זיך ״מקריב״
 ער־ מען מעג צײט ערנסטער אזא אין מילא, נו, לאנד.

 דיער שםיצען זאלען בירגער אמעריקאנער אז ווארטען,
 חבו־ה אז אבער פארמאגען. זײ װאם אלעם מים לאנד
 פונקט א קרבנן ערששען איר אלם אויםקלײבען זאלען

 דרעם־ די װעלכען פאר אגרימענט טרייד אונזער פון
 אגגעפירט האם בראש, האכמאן מיט באארה חשאינט

 ״פאטריאםיזם״ מין א שוין איז דאס קאמף, ביטערען אזא
אויגען. די םארבלענדען גיט קײנעם װעט װעלכער

 איז וואם דעקלאראציע די אגטקעגען דאס זאג איך
 לואיס םרן דעצעמבער טען8 דעם געװארען געמאכט

 אםאסיאײשאן״, ״פאפױלאר דער פון דירעקטאר רובין,
 פרעזידענט צו ברױו א אין פארגעשלאגען האט יװעלכער

 באדינגונגען מלחמה איצטיגע די ״אונםער אז דובינםקי,
 פראמאו־ אויף דאלער מיליאן 1 פון אויסגעבען דאם איז

ר פאפולעריזירען צו כדי אדװערםײזמענט, און שען  ני
 דעריבער עבירה״. אן צענטער, דרעם הויפם אלם יארק

 םראמאו־ דעם אויפגעבען זאל מען אז פאר, ער שלאגט
 נאמען אין זיך, פארשטעהט אלעם׳ דאס און קאמפעין, שען
״פאטריאטיזם״. ריינעם פון

 און געװארט נים לאנג האכמאן ברודער טאקע האט
 די פון קעפ קארפען די און רובין הער דעם האט

 — אז ערקלערט, אסאסיאיישאנם באלעבאטישע אגדערע
 דורכםירונג םולער דער אויף באשםעהן װעם ױניאן די
 אלע און טרייד דרעס אין אגרימענט קאלעקטױוען םון

 ניט פאנד״. ״פראפאושען דעם איינגעשלאסען פוגקםען,
 נויטיגקײט די אפגעשאפט ניט לאגע מלחמה די האט נאר
 דרעם יארקער ניו םון אומזאץ דעם םארגרעסערען צו

 און פארשםארקט מעהר איז נויטיגקײט די נאר םדייה
 אנדערעס צװישען האכמאן האט געװאו־ען״, פארגרעסערט

ערקלערט.
.י איינפלוס באבע־ם דער אונטער אלץ נאו זיינען זײ

םירער־ די װאם באדױערען צו װירקלעך איז עס
 אין ליגט אונזערע וױ אינדוםטריע גרויסע אזא פון שאפט

 שטייגט זאכען צו צוםריט װעמעם מענשען םון הענט די
 דער םון שטאטמאנשאםט די איבער ניט האר א אויף

 א איבער געזעםען איז װעלכע מארק־קרעמערקע אלטער
ישראל. חורבן אויף געקלאגט און קוילען הײסע מיט םאפ

 איז לאנד אונזער םיטואציע. די נאר באטראכם
 בא• היגער דער םון פראצענט גרעסטע דאם קריג. אין

 נאך דערשיטערם. מאמעגט, אויפ׳ן איז, סעלקערונג
 זיך װעט לאגע די און װאכען עטלעכע נאד טעג׳ עשלעכע

 עולם דער זוכם אבער פארלויםיג םטאביליזירען. געוויס
 שווארצעךפאפיר אדער מאםקע גאז א קויםען צו ליבער

 בגד״׳א א קויםען אײדער פעגםטער דעם פ&ײעקען צו)
 קאמערצי־ און אינדוםטריאליםםען אונזערע ײעז שיו•

 די וױ ״פלעם״ זעלבען אין אוײינםאלען זאלען אליסםעז
 דאן וועם ױאס הוידםרוי, אמעריקאנער ײדכשניטלעכע

? לעבען ציװילען אונזער פון װערען
 די מאלם מיר. דאכם אוםשםענדען, אזעלכע אונםער

 העב־ במ׳ן זיך אנשטרעגגען באדארפש אינדוסםרי ידעס
 אה עם װאו ■ראדוקם. איר אדװערטײזען צו גראד, סטען

o» װאלט דאלער״ א געװארען אויסגעגעבען פריער r 
 יױף דאלער 8 אדער 2 װערען אויסגעגעבען מדארםם

 םען װעם גים אויב פראמאושעז• אױף ןדװערםײזמענם,
 װאלט דאם אץ פאבריקען, די שליםעז דארפען גיכזװ ייז

 סאי און באלעבאטים די פאר םאי קאםאםםראפע, א מיימ
VPארבעםער. די ־

----------------------------1942 יאנואר,
 לײדער דינען באלעבאטים אונזערע פון סך א אבער
 סאבריקען זייערע מענשלעך. קורצזיכםיגע קלייגינקע,

 זיי ;הימעל־קראצער מאדערנע אין טאקע זיך געפינען
 זיי ;״װעסטשעםטער״ און איילאנד״ ״לאנג אין וואוינען
 ;אױטאמאבילם קאםטבארע טרייבען און גאלף שפילען

 םון איינםלוס דעם אונטער אלץ נאך דינען זיי אבער
 א געםירם האבען וועלכע oypn און טאטעס זייערע

 בא־ װעלען באלעבאטים אוגזערע אויב גראשען־ביזנעס.
 פלעצער זײערע װעלען שכל, צום קומען ניט צייטענם

 אונטער־ גרויסע פון װערען פארגומען צײם דער מיט
 א ווערען םוף כל סוף װעם אינדוסטריע די און נעמער

 פיצעװקעס. אלע מיט איגדוסטריע מאסעךפראדוקציע
 אבער ניט. וױים איך ? װערען דאן אונז פון װעט װאס

זיין. נישי קען איצם איז עס װי ערגער סך א
פעסט.י זיך האלטען מיר

 די פעסימיזם. ביםעל היבש א הערשט טרייד אין
 שריט. און טריט אויף זיד מערקט לאגע צורודערטע

 קאנסעלען און דערשראקען זיך האבען ריטיילערם מאנכע
 אויפן זיך געפינט טרייד דער באשטעלוגגען. זייערע

אומזיכערקײט. און צװײפעל פון צושטאנד א אין מאמענט
גוט. איבעריג גים לאגע די איז ארום און ארום

 םאראנטווארטלעכע מער די אז האפען, צו אבער איז עם
 ארויםװיתען װעלען באלעבאטים די צװישען עלעמענטען

 װעלען און םענס׳ קאמאן פשוט׳ן — פארנונםט ביסעל א
 פראדוקציע. זייער מיט און קאמפעינס זייערע מיט אגגעהן

 דעם סטאביליזירען העלםען װעט אלעם, װי מער דאם׳
אויך. רעגירונג די םאקע ראט דאם און מארקעם,
 דרעס די אויך אז ווארשײנלעך, העכםט איז עס

 צאל באדייטענדען א באקומען גיכען איז זאל אינדוסטריע
 ױניפארםם םון באשטעהן וועט דאם ארדערם. ״דלפענם״

 ציװי־ םון אפםיילונגען םארשײדענע די אין םרויען פאר
 װארדענם, םײער נוירסעס, למשל װי פארטיידיגונג, לער
 וועלען נחת צופיל קייז ארבעטער. געווער אפילו און
 דארף טרייד די וואס אבעד האבען. נים דעם םון מיר

ארבעט. איז האבען
 די אז ױערען, געזאגם גלייכצייטיג דא שוין זאל

 איז עם װעלכע אויף איינצוגעהן בדעה נים האט ױגיאן
 אגרימענטס אונזערע באלעבאטים. די מיט פשרות ניט

 אונזערע און םקײלם אונזערע קראפט. אין םארבלייבען
 האל• מיר געענדערם. נים ווערען ארבעםס־באדינגונגען

 אויסגעםאכשען האבען מיר וואם דאם ביי םעםט זיך טען
 שווייס אוגזער מים יאר צענדליג 4 העכער פון משך אין
 אונ• און רוזװעלט םרעזידענט שםיצען מיר בלוט. און
אונזערע און גוטם און האב אונזער מים רעגירונג זער
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 דינען צו אום אז אבער, זיד םארשטעהט עם לעבענס•

 קאמף שװערען דעם אין דין באהילםיג אום לאנד, אונזער
 בא־ געווארען, אריעגעצויגען דינען םיר װעלכען אין

 ברײם. שטיקעל א אויף םארדיגען בל קודם מיר דארםען
 בא־ דעם אויף נםש. לעבעדיגער יעדער באדאף דאס

איבערמארגען. און מארגען הײנט׳ מיר שטעהען
לאנד.י אונזער שטיצם

 דער אין מיליטער, אין דינען קען יעדער ניט
 םאר־ לאגד׳ם אונזער םון אפםיילונג לופט אדער פלאטע

 מענער אונז פון מערהײט גרעסטע די אבער טיידיגוגג.
 ליגעד אונזער העלפען קענען אלם, און ױגג פרויען, און

 וועל־ מים מיטלען געלם נויטיגע די שאפען צו אמעריקע
שונאים. אונזערע געגען קאמף דעם אנצופירען כע

 רע־ קויםען דורך םאז, עם מוזען מיר קענען, מיר
 מעגלעכקײטען. דיגע לויט יעדערער באנדם. גירונגס

 דער אין באנדם קויפען קען געלט גענוג האם עס װער
 קען גיט, האט עס ווער דאלער. טויזענט 50 פון װערט

וואך. א סעגם 50 מים עס אויסצאהלען און באנדס קויםען
אנער־ אפיציעל איז ױניאן קרעדיש דרעסמאכער די

 דער פון און דעפארטמענט בענקיגג סטייט דער פון קענט
 רעגירוגגם אפיציעלע אן אלס טרעזשורי סםייטס ױגײטעד
 באנדם. פארקויםען צו אויטאריױרם איז װעלכע אגענטור

 װענדען צו גלייד מיטגלידער אוגזערע אלע ראטען מיר
 אין אויף זיך האלם וועלכע י«יאז קרעדײז אונזער צו זיד

 גאס, טער40 דער אויף בילדינג באארד דזשאינט אונזער
 אלע קריגען קען מען ױאו מיטוואך, און דינסטאג יעדען

 קען מעז אזוי װי און באנדם וועגען אויסקינםטע נויטיגע
אפצאלונגען. אויף קויפען עס

\ פלאץ אין אלפװאל איז דאס
 געזונט אח גליק מיםגלידער אונזערע אלע וױנש איך

 גע־ שוין זיך האבען אידען מיר אמת, יאר. נייעם צום
 מאנאם 4 קארגע מיס ערשט זאכען גוטע סך א וואונשען

 ארױםגע־ גארניט םארלויםיג, איז דעם םון און צוריק.
 דער אז םשםעות, ? שאםען עס קען װאם אבער קומען׳
 אנדערע םים םאתומען ששארק אמ עולם של רבונו

 געזינדיגם צופיל מענשהײם די האם אםשר אדער ענינים
 םאר נפש עגםת און בלום מים אויסלימען זיך מוז און

 — זײן נים זאל מעשה די װי חטאים. צאללאזע אירע
 אויף םרידען ברײנגען װעם 1942 אז האםען, זיך װילט
 און מענשלעכע אויף באזירט םרידען וועלם; דער

 גאנצער דער םאר םרידען יסודות; דעמאקראטישע
 געפײגיגטע און פארװאגעלםע דאם אץ בכלל מענשהייט
!בפרם אידענטום

ונעםםל$זעו8 אומכארעכםינםע נעםען פ»ר שםראפען שווערע
:- םשעהס פארזיבערונגס

 נים מאכט עם אז געזאגט, מיר האט באס ״דער
 בין איצט דעם. אויף אױפפאםען שוין װעט ער אויס,
 אינשורענם ארבעטסלאזע דער מיט טראבעל אין איך

 הונ־ צוריקצאלען זאל איך װילען די אדמיניסטראציע.
 אפשר נאך מיר וועלען די און דאלאר אכציג און דערט

געריכט״. אין שלעפען
 הערט מען וואם דערצײלונג טיפיטשנע א איז דאם

 באצאלט טייער האבען װאם ארבעטער צענדיגע פון
 זײ אז אױסגעםונען, האט רעגירונג די וואם דערפאר

 צײט דער פאר בענעםיט ארבעםםלאזען גענומען האבען
 ריסוירטש דער באריכטעט — געארבעט האבען די וואם

 װעלכער אינטערנעשאנעל, דער פון דעפארטמענט
 דורך בענעפיט נעמען געגען מיםגלידער די װארענם
 עם האבען וואם די פון געשיכטעם די אנגאבען. פאלשע

 צוויי־ דער אויף אײנע ענלעך זייער אלע זייגען םרובירם
טער.

 דערציילט — שאס אין סלעק געװען איז ״עם
 אבער ארבעט, ביםעל א געהאט האם באס דער איינער.

 פארװאם אריינצוקומען. געלוינם ניט קיינעם זיד האט עם
 םופצען פארלירעז איז דאלאר םיר מאכען «יר זאלען

 שוין עס װעט ער אז געזאגט, באס דער האט ? דאלאר
 ארבעטם־ די נעמען און ארבעטעז קענען סיו־ מאכען. גוט

 אלץ אז ״םיקםעױ אזױ עס װעם ער אמ בענעםיט לאזע
. ױשד בשר זײז װעם .  געפיקםם. םאקע עם האט ער .

 האבען מיר וױםיל ביכער די איז פארשריבעז האט ער
 ארבעםםלאזען םת אסים דער וױל איצט און געארבײם

 נאך םאר צװײקצאלעז די זאל איך אז פאנד, אינשורעגס
וואכען״. צודײ די פאר די חוץ א םשעקס צען

שםראפען הארבע פאר שרײבם געזעץ
פאלען. אזוינע איז שםריינג זייער איז געזעץ דעד

 דורך בענעפיט ארבעטםלאזען נעמט וואם ארבעטער אן
 הונדערם םינף מיט ווערען באשטראפט קען שװיגדעל

 םורמע. יאר אײן צו װערען פאר׳משפט אדער דאלאר
 פארלירען ארבעםער אזא װעט אקטאבער היינםיגען זינט
 דער לױט צוקונפם דער אין בענעםיםס אויף רעכט דאס

 איז װאס אזא פאל איין איז פארברעכעז• זיץ םון שװערקײם
 ריסױדםש אונזער פץ אויפמערקזאסקײט דער צו געקומען

 ארבעםער, דינע געזאגם באס איין האם דעםארטמענט,
 ער און ארבעטען אח בענעפיט די נעטען קעגען די אז

 צו ענטזאגם נאכדעם זיך האם איז םיקסען, שוין עם װעט
 װעלען זײ אז װיםענדיג, ארבעם, דער םאר זיי באצאלען

 פאר׳־ זײ קען ער וױיל אטנוקלאגען, אים װאגען ניט
 האם םאל צװײםען א אין רעגירונג. דער םאר מסר׳ען

 זײנע מים אראנדזשמענט ענלעכען אז געמאכט באם א
 ארבע־ צו צוצושםימען זײ געצװאונגען אבער ארבעטעה

 האט באם דריםער א פרײז. אפגעמאכםען אונטעח טען
 װען רעגירתג דער צו ארבעםעד זײנע גע׳מסר׳ט טאקע

 דער םאר פרימען סעטלען צו אנטזאגט זיך האבען די
געװאלט. האט ער װי ארבעם

 די דעריבער װארענם דעפארםמענם ריסױרטש דער
 נעמען זײ װעז אז אינםערנעשאנעל, דער םון מיםגלידער

 ארבעםעז׳ די װאס צײם דער פאר בענעםיט ארבעטםלאזען
 איבער־ פון ריזיקע די בלות נים זיד אייף זײ נעמען

 שװערער א צו אױם זיך זעצען און געזעץ דעם טרעטען
 פון העגם די איז געװער א אייד גיבעז די גאר שםראף׳
 ייי וזעו ססר׳ען זײ קענען װעלכע בתים בעלי דיערע

נױםיג פאר עס געםינען
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ץ ע א ר ע ז נ ם או אנ ם ױני ײ ק ב פי םי א פ
םיע־ א מיט געבעגטשט איז אליםארגיע

 געזעלשאפטליכען אוים׳ן מכה ציעלע
 געגענד אנדער קײן וואס קערםער,

 דאס ניט. האט זיך דוכט לאגד אין
 און םוחרים פון פארבאנד דער איז

 זיך רוםען זיי װי אדער םאבריקאנטען
 מאנוםעקטשורערס ענד ״מערםשאנםס

 סשעם״ גערוםענע אזױ איבעראל סאראן אםאסיאיישאן״.
 אסאסיאיי־ מאנוםעקטשורערם און קאמערסעם אוו בער

 אלע מיט זוכען און ױניאנס םײנט האבען װעלכע שאנס
 אר־ אוגטערגראבען סטרייקס, ברעכען צו מעגליכקײטען

 םראגרעםױוע יעדע אונטערדריקען און באדינגונגען בייטם
 םארגלייכען גיט זין־ קען זיי םון קײנע אבער באוועגונג.

 געװיסענלאזער אין פארבאנד קאליםארניער דעם מיט
 באקעמםען בײם געזעצלאזיגקײט און גיםט איז טאקםיק,
ארגאניזאציעם. ארבעםער און ױניאנס
 אינטער־ אונזער אויף גודל דער עגפאלען איז עם אמ

 דער טױם־קלאפ ערשטען דעם געבען צו ױניאן נעשאנעל
 א דורך כאליאסטרע. דער אם םון םעטיגקייט ױניאן אגםי

 געגען אריינגעבראכט האט ױניאן אונזער וואם קלאגע
 דער צו סאקאל, דוד לאיער׳ איר דורך ארגאניזאציע דער

 באארד די האט באארד, רילעישאגם לעיבאר נעשאנעל
 אםאםיאײ־ מאנוםעקםשורערס מערטשאנט דער באפוילען

 טעטיגקײטען. ברעכערישע ױגיאן איר אויםצוגעבען שאן
 פון אירע ארבעט די אנהאלטען וױיםער וועם זי אויב

אנערקע* צו ניט בתים בעלי ארגאניזירעז און ערמוםיגען

 סם דעם םארשפרײטען אדער ארבעטער זײערע םאר
 אנגע־ זי וועט ױניאנס, די געגען ארבעטער די צװישעז
 דאם און געריכט צום םאראכטונג סאר ווערען קלאגם

םורמע. טים שוין שמעקם
לעצ־ האבעז םיטגלידער איגםערנעשאנאל אונזערע

 דער םון קנוט די אלײן זיך אויף געםילט זוםער םען
 אין געווען איז דאם םעטיגקײט. ברעכערישער יוגיאן

 ספארטװער און דרעם אין םםרײק גענעראל דעם םון צײט
 האבען חברה דער םץ שומרים באװאםענםע די װען םרײד

 לאינם. פיקעם די ד״ץ־ ברעכער םטרײק די געםירט
 גע־ זײ סון פילע און מיםגלידער אוגזערע טעראריזירם

 גארניט דערםיט האבען זײ אז אמת, ארעםטירען. לאזט
 מיר ױעלכע געגען שעםער דרײסיג און םינף אויםגעםירם.

 א ױניאן דער מיט געסעםעלט האבען געםםרײקם האבען
 םריהער דינען וואס שעפער צװאגציג און םינף די חוץ

 באגײט. אגרימענם זײער האבען אדן ױניאניזירם געווען
 יוניאן אנםי גרופע קליינע א געבליבען אבער זײנען עס

 און געםעטעלט ניט האמון װאם געבײדע אײן אין באסעם
 זיי וואם שטיצע דער דורך הויפטזעכליך זיך האלםען
אםם׳ן. מאנוםעקטשורערם מערטשאנם דער סון קריגען

 איז באארד לעיבאר דער םאר םארהערען די דורן־
 מאנוםעקטשורערם מערטשאנם די אז געװארען׳ באוױזען

 די ארגאניזאציעם, סארבינדעםע אירע און אםאסיאיישאן
 ״נױטראל די אינקארפארײםעד״, קאליםארניענם ״סאודערן

 און םוירוױס״ אדווײזערי ״עמפלאים די טאוזאנדם״,
 םמ רעכםעז די באקעמםען מים זיד םארנעמעז ענליכע,

 דורך גאראנטירט זײ איז װאם ארבעטער אמעריקאגער
 םאר־ די םון געזעצען אנדערע איז אקם װאגנער דעם

 זײ אז געװארען, באוױזען איז עם ;שםאטעז אײניגםע
 ארבייטס־ געצװאונגען און ארבײםער םעראריזירם האבעז
 אנ• און ארגאניזאציע זײער אז אנצושליסען זיך געבער

 קאמ־ ארגאניזירט האבען ;שעפער ימיאז נים האלטען
 מוםרים און שםיאנעז םמ חילוי דער מים ײניאנס פאני

 זיד ארגאניזירען םיז ארבעטער די געשטערט האבען און
 שאפ אפען געחםענער אזוי זײער יוניאנם. אםת׳ע אין

 קײן ארײנלאזעז ניט פון םיםםעם א געװען איז סיסטעם
 םון ענםשײדונג די שעפער. זײ אין מיםגלידער ײניאז

 אײנצעלנע יואס דאם אז לויטעם׳ באארד לעיבאר דער
 אײד םארעז געזלץ׳ אונםעוץ םאז גים טארען בתים בעלי

 מאגו־ מוירטשענם וױ בתים, בעלי םון סיאײשאנסאסא די
ט אויך ענליכע און סעקםשורערס םאן. ני

 וױכ־ אויםערגעודײנליכער םון איז לנםשײדונג די אם
 אין באװעגונג יזניאז םרײד־ גאנצער דער פאר םיגקײם

 פאר וועג דעם פארצאמם דאם איבעראל. און קאדיםארניע
אן אגטי תי  ברעכע־ יוניאן און םטרײק די םאן צו באסעס י
ארגאניזאציע. אן פון נזאנםעל דעם אונםער ארבעט רישע
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דער וועמען ג$ג?ץ פירםעם פארביםענע די פון איינע

ליװײ. ל. וױיס־פרעדדענט פון

 אנטזאגט זי וױיל *ן, גאך גײט ױניאן אוגזער םון סטרייק
 םון נעץ דעם אין איצט זיד צאפעלט םעטלען, צו זיך

 ״לאטי די איז םירמע די געבדאכען״ האט זי וואם געזעץ
 םון אטאקירט איצט װערט זי אינקארפארײטעד״. ליע

 שכירות שטונדען דעם איבערטרעטען םאר זײםען, דרײ
אקט. וואגנער דעם און געזעץ
 םאראײניגטע די םון פראקוראר געהילפס א )1

 טרעזשורער׳ םעקרעטער איר און פירמע די האט שטאםען
 איבער־ צוואנציג און ױין פאר אנגעקלאגט באטמאן סעם

 יעדען פאר געזעץ שכירות שטוגדען דעם םון טרעטונגען
 טויזענט צען מיט װערען באשטראםט קענען זיי װעלכע םון

 װעלכע אין םארברעבענס די צוױשען שטראף׳ דאלאר
 װי מער ארבעטען לאזעז :זײנעז באשולדיגט װערען זיי
 פאר עקםטרא די צאלען ניט ;שטונדען געזעצליכע די

 צו רעקארדם און ביבער די םעלשען פאר און אווערטיים
 איז דאם געזעץ. םון איבערטרעטונגען זייערע באהאלטעז

 קרי־ אגגעקלאגט ווערט באם א וואם מאל ערשטער דער
 אין אדמיניסטראציע שכירות שטונדען דער םון מינעל

קאליםארניע.
 ד׳אט באארד ריליישאנס לייבאר נעשאנאל די )2

 ארבעטער אירע אגשרעקעז םאר םירמע די אנגעקלאגט
;ױניאן א אן זיד אנשליםעו םון שטערען צו זײ זובען און

 פאר־ צו ארגעטער אױף װירקעז צו זוכען ארבעטער; גען
 אר־ צוריקצונעמען זיד אנטז^ען און ױניאן די לאזען

 צו באלאנגעז די וואס דערפאר ארבעט דער צו בעטער
 םיר־ די צרױנגען *ו זוכם באארד לײבאר די ױניאן. דער
אן. םעפטעמבער טען12 םון ארבעטער די צאלעז צו מע

 האט קאמפאני די מאס קלאגעז די צו צוגאנ אין )3
 שטונדען דער אוץ באארד לײבאר דער ®ון זיד אייף

 אנגעקלאגט ױניאן אונזער האט אדמיניםטראציע, שכירות
 בעק מאנענדיג געריכט פעדעראלען אין ליע לעטי די

 םאר געצאלט ניט האט זי װאס ארבעטער די פאר פעי
 מאנט ױניאן די םאר. שרײבם געזעץ דער װי אווערטיים

 אלס ארבעטער די קוםם עם װאם םומע די דאסעלס
שבירות. ריכםיגע די זײ צאלען גים פאר שםראף

 די װעמען בתים בעלי סארםען די זײנען דאס אט
 אםאםיאיײ מאנופעקטשורערם מערטשענם פאטריאםישע

 קאנםראל ױניאן םזן ױעחנז צו פטור ארוים העלפט שאן
 זײערע אויםבויטען אומגעשםערט קענעז זאלען די אום

געזעץ. דעם ברעכעז אח ארבעטער
 חשאבערס געגען סטרײק גענעראל א צו זיך גרײםן גזיר

טרײד. ספארםװער אין קאנטראקטארס
 אנצו־ מאשינערי די צו איצט גרײט ױגיאן אונזער

 קאנט־ און דזשאבערם די געגען סטרײק גענעראל א םירעז
 זיד ױעלען זײ םאל אין םרײד ספארםװער אין ראקטארם
 םרידליר. םאדערונגען ױגיאן די נאכצוגעבעז אנםזאגען

 קאנםערענץ א צו בתים בעלי די איעגעלאדען האגען מיר
 סיארטװער דעם סטאביליזירען װעגעז דורכצורײדען זיך

אגרי־ קאלעקטיװען א דורך סדזשעלעאג לאם אין טרײד
■ kktekAAte kfeLklkMkkliMkftA ||kkk|AM kkfcÂMftk kMtaftkkk «kk̂  IkkMftk.קאנםע אומאפיציעלע עטליכע געהאט האבען מיר מענט 

 םמ אסאסיאײשאז נײ־געגרינדעטער דער מים רענצען
 באלאנ־ זיי פח פערסטע די וועלכער צו קאנםראקטארס׳

ענטםער. אטמיעלען זײער איצם ערװארטען םיר גען.
 ארגאניזאציאנס ברײטע א אן םrא םירס ױניאן די

 ספארםדוער די פוין ארבעםער די צוױשען םעםיגקײט
 פארזאםלונ־ און ליפלעםם דויד שע«ער קאנטראקםינג

 פאראן זײנעז שטאט אין דא אז געשאצט װערט עס גען•
 באשעם־ װעלכע שעפער קאגטדאקםיגג 60 און 40 צװישעז

 שע־ םילע פאראן ארבעטער. םױזענט דריי אדום םיגען
 חונדערט *וױי וױ פיל אזױ באשעפםיגעז װאם פער

 פריד־ זײ ארגאגיזירען צו האםען םיר יעדער. ארבעםער
סםרײק. א «ו גיכעז אין קומען עם װעם ניט אויב ליד•

ניט־ אין קאמפײן עגערגישען אן אן אויך פירען םיר
 1,700 ארום באשעפטיגם װעחנן עס װאו טרײז־ גודם

 פארשפרײס װערט ליםעראםור ױניאז םאסעז ארבעםעד.
 אן ?יך שליםען די פון פילע און ארמםער די *וױשען

גא• האט גאלדבערג ל. י. ארגאױיזער יוניאן. דער אן
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m a• kMk^n naaaaaaa annnaaaak — _  קאלעקםיװען א װעגעז קאנפערענצען זױיגיגע געווארען
אינדוסםריע. דער פאר אגריפענם

 העכמרתג געוױנען פראנציסקא סאן אץ ארבעםער 400
װאקאציע װאך א און שכירות אויף

 לאקאל טאון טשײנא דעם פון םיטגלידער 400 די
 מ־ האבען פראגציסקא סאן אין אינטערנעשאנאל דער םון

 םשעדפאן, אימפארשעל פון אנםשײדונג אן דורך װאונען,
 וואך א שבירות׳ די אויף פראצענט 7% פון העכערוגג א

 פארבעסערונגען אגדערע עטלעכע און װאקאציע באצאלטע
 װעגען אן נאד גייען םארהאבדלונגעז די אגרימענט. אין

 1np אנדעדטהאלבען און סקעילם מינימום די העכערען
אװערטיים. םאר געצאלט
 האבען םארבעםערונגען אויסגערעכענטע אױבען די

 קאנפע־ אין בתים בעלי די פון געקראגען געהאט מיר
 אײניגען געקענט גיט אבער זיך האבען מיר רענצען.

 גע־ עקסטרא אח סקעילס מיגימום םון פראגעז די אין
 חרםזן דאן האבען בתים בעלי די אווערטיים. פאר צאלט

 אויף פונקטען די אויך צוריקציען געװאלט און געהאט
 םיט• די צוגעשטימם. געהאט שוין האבען זײ װעלכע
 די אויטאריזירט דאן האבען 362 לאקאל םון גלידער
 װעלען בתים בעלי די אויב סטרייק א רופען צו םירער

 איכעדגע־ דאן איז םראגע די גוטען. מים סעטלען גיט
 ג אנטאני טשערמאן אימפארשעל צום געװארען געבען

 טשער אימפארשעל דער אנחשעלעם. לאס פון א׳רורק
 וועלכע אויף פונקטעז׳ אלע די אז אנטשידען, האם מאן
 אנגענוםען גליז זאלעז געאייניגט, געהאט זיך האט מען

 קראפט אין ארײן זאלען און צדדים ב^ע פון װערעז
 אג־ אלםער דער װען אן, גאװעמבער ערשטען דעם םון

 צװײ די אנבאלאנגם מאם אויםגעגאנגען. אין ריפעגט
 אײני־ געקענם ניט זיך האט מען װעלכע אויף םונקטעז,

 אנטשײ• םאר אים צו װערען איבערגעגעבעז עס זאל גען,
דונג.

 דך האט מען װעלכע אויף •ונקםען, די צװישען
 זיבען ®ח העכעחנג דער חח א דינען געאייניגט, שוין

 ארבעטער אלע פון שבירות די אויף פראצענט האלב א
פאלגענדע: די אייד װאקאאיע׳ באצאלטע װאך א און

 םאל יעדעם שכירות די אויף העכערוגג װײטערע א )1
 מיט שםײגען װעלען מיטלען לעבעגם פון קאסטעז ווען

 ד״אמז זאלען פארטרעםער ױניאן די )2 ;פראצענט פיגף
רעקארדס; ראל פעי די אונםעחוכען צו רעכט דאס

 דאלאר םערציג זיין זאל קאטערס םאר מיניםום דער )3
 סירע־ און ײאו־ א דאלאר 36 — טשאפערם םאר װאך, א

 קדײ אגרימענט פריערדיגעז אונטער פלעגען װאס דערם
;אפגעשאםט גאנצען אין װערט װאך, א דאאלר 25 גען

 חנר אן װערען געארבעט נים זאל אװערםײם קיין )4
 ניט זאל ארבעם שבת )5 ;ױניאן דער פון ערלויבעניש
 «ן װאס טעג םאר אפארבעםען אויף װערעז םארדעכענם

 און זיבעז א )6 און טוב ױם איבער געארבעט ניט האט
װאך. אדבעטס שםונדיגע האלב א דרייםיג

 םון מיטגלידער די װאס מיטינג זעלביגען ביים
 זױ האמן סטדייק, א פאר געשטימט האבען 352 לאקאל

 לא־ דער אז באשלום דעם אנגענומען איינשטימיג אײן■
 װאו באארד דזשאיגט דער אן אנשליסען זיך זאל קאל
 םמד הונדערט פיר די באלאנגם. נים איצט ביז האם ער

 כינעזער העלפט ארום זײנעז לאקאל דעם םון גלידער
ארבעםער. וױיסע זײנען אנדערע די און

 שרייבם סעאםעל אץ שאפ דרעם נים־ױניאן לעצטער
אגרינהננם אונםסר

לענ־ די אײנגענוםעז האט אינטערגעשאנאל אונזער
 איז אינתםטריע דרעם דעד אין פעסםוגג שא■ א«ען םע

 קאמ־ דרעס מײערם דאלי די װעץ ,וואשינגםאז, סעאםעל
 נאני אגתםעגם ױניאן דעם אונטערגעשריבען האט פאני
 מ־ האבען ארמטזנר אירע םמ מאיאריטעם א װי דעם

 באארד לײבאר א איז איגםערנעשאגאל דער פאר שטימט
אפשטימונג.

 יגעאײגצ יד געװען איז קאמפאני מײערם דאלי די
 עז«ג•קאלעקמיװ דעם אנצונעםען אנםזאגט זיד האט װאס

 אמעז אנדלרע די מאם אינדוסטריע דער אין רימענט
 םיט אונטערגעשריבעז האבען מאנוםעקטשירערס דרעם
 האם שםאם אין צוריק. װאכען עםלעכע םים יינקמ דער
 יילעזי פירמע דער פח ארבעםער ךי אז געגלױבם״ מען
 באװימז׳ האם אבעד אישםימונג זײער יוגיאן. קײן ניט
 םערהײם איבערװעלטיגענדע אן בילבול. א איז דאס או

 איממר־ דער פאר געשםימם האכען ארבעםער די פון
 אונמר אנערקענם האט באארד לײבאר די אדן נעשאנאל

 ארמר n םון קיעססרעארפ געזעצלעכע די אלס יונקמ
 םעאמל אין אינדוםםריע דרעם גאנצע די איז איצט םעד.

יוניאניזירט.

ט1942 ̂נופר, ►די ■ 27

m מאנטרעאל אין ץניאן אונזער פאר דערגרײכונגען וױכטיגע פון יאר א
 איך װיל 1941 יאר סון אפשלוס ום

פא־ די איבער איבעחיכט אן געבען
 אירע און יוניאו אונזער אין סירומען

 דעם םון משך איז דערגרײכונגען
יאר. םארגאנגענעם

 אונזער האם יאר דעם פון לויף אין
 םארשטארקט מאנטרעאל אין ױניאן

אונ־ מיטגלידערשאפט, די םארגרעםערט פאזיציעס, *ירע
 האט אײנםלוס אונזער געוואקסען׳ איז פרעםטיזש זעו
 םײ און איגדוסטריעלען אויםן םיי שפירען געלאזם זיך

 יאר א געווען איז עס געביט. געזעלשאפטלעכען אויםן
 סון אפםיילונגען אלע איז ארבעם אינטענםיװער *ץ

אינטערנעשאנאל. אונזער
םרי^ דרעס אין

 מיר האבען אנגעםאנגען זיך האט יאר דער װען
 דרעם אין אגרימענטס, קאלעקםױוע צוױי לעגאליזירט

 מיטגלידער אונזערע םאך. עמבראידערי אין און סױיד
 דער םיט בענעםימירט. דערסח האגען טריידם בײדע פון

 די האבען טרייד דרעם אין אגריטענם םץ לעגאליזאציע
 פראצענם, 5 םון לוין־העכערונג * באקומעז זדעסמאכער
 לעגא־ די .1940 דעצעמבער, םען15 םח אנפאגגענדיג

 מיט־ אונזערע האט אגרימענם עמבראידערי םון ליזמיע
 םון לוין־העכערונג א געגעבען םרייד דעם אין גלחשר

 50 און טרייד אין מערסטע די םאר װאך א דאלאר 1
העלפ״. ״דזשענעראל פאר סענם

 אין אגרימענט קאלעקטױוען םון לעגאליזאציע די
לײז־הטבטרװ• באדייםצנדע גט!עבױא האם םרייד זדעם

 כאטש שעפער, נים־ױניאז די אין ארבעטער די צו מז
 םיל אלץ נאד איז וױידזשעם דיערע םון סטאנדארד דער

ארבעטם־ די אוץ שעפער ױניאן די אין וױ ױדעריגער
 דערםאר מאך. א 48 געגליבען אלץ נאך זײנען שםונדען ,

 שעפער נאן־ױגיאן םון בתים בעלי םילע האבען סאקע
לעגאליזא־ דער געגען געריבם דורכן קאמף א פארםירם

 זיך םיר האבען חדשים 6 ארום אגרימענט. ®ון וױע
 האט עגדלעך געריכםען. די איז זײ מים •ראצעסירט

אורטייל. וױכטיגען א ארויסגעגעבעז םאווארד ױכםער
 איז אנטשידען, ער האם אגרימענם׳ קאלעקטיזוער דער

 אױך אײן שליםם ער טרײד. גאנצען אויםן אנװענדבאר
ענטשײ־ האט קאמישאן, דזשאינם די דרעםעס. קאםען

 איבער ױריםדיקציע די באזיצט ריכטער, דער דעט
 אין ארבעםער די נאםירלעך, דרעסעס. םארטעז אלע

 יושר־ קײן גיט אלץ נאך קרמען שעפער נאזײוניאן די
 אביסעל דאך זיך האם לױן זייער אבער װײדזשעם. דימ

 שעיער ײניאן די געגעז קאנקורענץ די און מחוימװ
 בא־ האבען מיר אבער אפגעשװאכם. אביםע זיד האט

 ארגאניזידען ניט װעלען מיר זמן כל ײעז צו ניט שלאסען
 םץ חדשים לעצםע די אין האבען מיר שעפער. די אס
 ארגאניזיר־קאמיײז. שטארקעז א םירען אגגעחױבעז יא־
 פאר־ גרױםען א אױף געםירם איצט װערם קאמפײן דער
 גיבען מיר מעטאדעז. מעגלעכע אלע באנוצעז «יר נעם.

 נאםען אונטערן בולעטיז א אױך און ליפלעםס ארויס
 מעיאר דעו־ וױ מענשען, פראמינענםע ״װיקםארי״;

 אנדערע, אמ מיםגלידער פארלאמענט מאנםרעאל, םיז
ען אונ• וועגען פראגראם אונזער אויף ראדיא ײרך מי

 ארבע־ די םאר װיכםיגקײם דער װעגען און קאמפײן זעד
 ברענגם קאמפיץ דער יתיאן. אונזער צו געהערעז צו טעד
רעזולםאטען. װיכטיגע אוגז

 לאגע םינאגציעלע די איז יאר דעם םון לײף איז
 געווארען םארשםארקם ױניאן דרעםמאכער אמזער סיז

 װעכענטלעכען דעם געהעכערם האבען מיר װאס דעו־סים׳
 מיר װאם עםװאם, סענם, 35 צו 25 סון אפגאל ייוס

םריינד׳ אונזערע םריער. םיל טאז געװאלם האבעז
 זיי איז עם אבער שטעוץ, סרובירם האבען ״ליגקז״, די

ס ^ני  די פארשטאנען זקןבען מיםגלידער די מלעגעז• ,
 אוגזער ®ח באזים דעם םארשטארקען םון נויםיגקײם

 האבען מאיאריטעט גתיםער א מיט ױניאן. דרעסמאכער
 חשאמם םיז רעקאמענדאציע דער פאר משטימם זײ

 אנגעבען איך קען יאר, םץ סוף גײם איצט. יש״ײ•
 אק האבען מיר :דערגרײבוגגען וױכםיגע פאלגענדע

 מיטגלידעד. נײע 1000 איבער צוגעקראגעז יאר פיו ײיף
 רעגעל־ דיום צאלם און גוםשםײעגד איז מיםגליד יייער
 םי• סים מער ניט זיך ראנגעלם ייניאז אונזער םעסיג.

 םעםטעז א אויף איז זי נאר דעפיציםען, יימיעלע
 גױטיג איז עס װען שטארקער. אמז מאכם דאס נייעז•

פאר שרעקעז נים זיך םען דארף סםרײק א תפעז ײ

)

שעהן. בערנארד פון

 בעםערע אונז גיט דאם שװעריגקײטען. סינאנציעלע
 אן רעזולטאטען בעסערע דערגרייכען צו מעגלעכקײטען

 יאר אינמיטען מיר האבען טאקע דערסאר םטרייקס.
 אדער לוין־העכערונג, א פאר פארלאנג א ארויסגעשטעלט

 באנוס״. ״םלחםה א — קאנאדע אין עס רוםען ריר װי
 האבען זיי אבער געבען צו ענטזאגט האבעז בתים בעלי די

 םארלאנג דער ארביטריישאן. ענטזאגען צו געװאגם ניט
 אומפארםײאישען דעם פאר געײארעז סארגעבראכם איז

 ״מלתמה־ א געוועז איז ענטשיידונג זיין און טשערמאן
 מיר האבעז אוםן אזא אויף פראצענט. 7ג/2 אויף באנום״

 אגרימענם קאלעקםױוער דער װען ,1940 אפריל זינט
 לוין־ א געקראגען געווארען׳ אוגטערגעשריבען איז

 האבען פראצענט פינף פראצענם. 17% אויף העכערונג
 פראצענם 5 ; 1940 ױני ערשםען דעם געקראגען מיר

 1940 דעצעמבער טען15 דעם צוגעקראגען מיר האבען
 סעפםעמ־ אין געגעבען אונז «ען האט פראצענט 7% און

 לױן־ געקראגעז «יר האבען דעם אויםער .1941 בער
 דאלאר 600 ארום אויף ײאד־ארבעטעד פאר העכערונגען

לוין־העכערונג. פדיער־דערמאנםע די אויםער וואך א
דעפארםנשנם קלאוקס אין

געקרא־ מיר האבען דעפארטמענט קלאוק אין
 צו־ פראצענט. 7% סון מלחמה־באנום א גען

 געגעבען איז ײאם פראצענט 5 סון באנוס מיט׳ן זאפען
 פראצענט, 12% צוזאמען .1940 יאנואר אין געווארען

 קא־ דעם אין יאר היינטיגעז געװארען לעגאליזירט איז
 גענאםען די םון האבעז דעריבער אגרימענט. לעקםױוען

 שעפער. נאן־ױביאז עםלעמ די םמ ארבעםער די אױך
 לע־ די קריגען צו אנגעהויבען האבען לעצםע די אבער

 .1941 םעפטעםבער אין ערשם לויךהעכערונג גאלחירטע
 גארניט די ױאלםען זיך, סארשטיים הילף, אוגזער אן

 גע־ האט באנוסעם די פדן לעגאליזאציע די געקראגען.
 אג־ יןאלעקםיװע די און מיניסומס לעגאלע די הויבען

רימענםם.
דורבצו־ געלונגען אונז איז טרײד קלאוקם דעם אין

 50 עקםטרא די קריגען זאלען ארבעטער אלע אז םירען,
 ארבעםם־פרײז אײבגעשטעלםען דעם איבער פראצענט

 םלע־ יאר לעצםען ביז דופליקײטם. און םעמםעלם םאר
אפרײטארם. די נאר קריגעז עם גען

 דורכן איעצומאנען געלונגען אויד אונז איז עם
 א עגד םאים םאר ״בעק־פעי״ אין דאלאר 1000 יאר
 האבען מיםגלידער אונזערע ױאם אווערטײם אין העף

 400 צו נאעגם געקראגעז אייד האבעז 1מי געארבעט.
 וואך־ארבעםער םאר לוין־העעברונגען אין וואך א דאלאר
״רעיזעס״. רעגולערע די אויסער
 באשיצען צו װאך דער אויף כםדר שטיים ױניאן די

 זײערע ערםילען םיטגלידער די און איבםערעסעז אירע
 ױניאן די אז װיםענדיג אוםן, בעםטען אױםן םליכטען

 זאלען די אז אכםונג, גיט און חשאבס זײערע טrבאש
װערען. עקספלואטירם ניט

דעפארםממנם עמבראידערי אץ
 אין קלענסטער דער לאקאל, עמבראידערי דער

 םינאנ־ געהאם יאר םון לויף אין האט םאמיליע, אונזער
 םים־ װעניג האם לאקאל דער שוועריגקייםען. ציעלע

 אז קלײז, אזױ דעם צוליב איז אײנקונםם דץ און גלידער
 אױם* ביםעלע דאם נאכקומען געקענט נים אםילו האט ער

 אויך מיםגלידער די האבען *עהאט. האם ער װאם גאבען
 װע• דעם העכערען צו באשלאסען לאקאל דעם אס םון

 אנ־' אז איז, רעזולטאם דער דױם־אפצאל. כענםלעכעז
 טרעזשורט א איצם ױניאן די זאמעלט דעםיציט א שטאט

נױט־םאל. א אין נוצען װעט זי װאם
 א געקראגען האבען ארבעםער עמבראידערי די
 פראצענט. 7% אייף אױגוסט םען4 חגם באנום מלחמה

 וױכטיגםםע די פדן אײנע גאטירלעה געװען. איז דאם
 גע־ איז וױכםיגער נאד אבער די, םאר געשעהענישעז

 ״בלעק־ דעם געגעז קאםף ערפאלגרײכער אונזער װען
אימגעםירט. געחאט האבען בתים בעלי די װאס ליםט״

 א םאראן איז אגרימענם קאלעקםיװעז דעם אין
 פח ארבעםער אן אנםזאגען ניט טאר מעז אז פתקם,
 קײז ױטא אבער איז עס אורזאכע. גוםער א אתן חשאב
ז פונקט, מז קןן «ען י װינ ר אז בעל־מליכח, א צ ל י זי

 אויב פלאץ. געװיםען א אין ארבעטען װילען דין געגען
 ער• ארבעטען גײן און דזשאב דעם פארלאזען װיל ער

האגדלען. צו אזוי רעכם א ער האט אנדערש׳ געץ
באשלאסען, בתים בעלי עמבראידערי די האבען

 זאלען חשאב א פארלאזט מיטגליד ױניאז א אויב אז
 אר־ דער צו נעמען נים אים בתים בעלי אנדערע די

בעט.
בלעק־ דעם געגען האבען מיר אז זיך, פארשםײט

 האבען אויגוסם אין אויסגעזעצט. שטארק םיסטעם ליםט
 די זאל מען אז אםאסיאיישאן, דער פון פארלאנגט מיר

 די האבען בתים בעלי די אפשאפען. מעטאדע דאזיגע
 אק־ אין געקומען איז קלימאקס דער פארצויגען. זאך

 פלאץ א פארלאזם האם מיםגליד א אונזערער טאבער.
 די אנדערש. ערגעץ דזשאב א קריגען געוואלט און

 םיר צוגעסען. געוואלט ניט אים האבען בתים בעלי
 געמען װעלען מיר אז בתים, בעלי די געווארענט האבען

 באגאז־אפרייםארס, די פיטגלידער, אונזערע שטעלוגג. א
 געדויערם האט וואס ״סםאפעדזש״, א דורכגעפירם האבען

 און געקומעז באלד זיינען בתים בעלי די שטונדען. 4
 ״בלעק־ליסט״ די אם אפצושםעלען םארםליכטעם זיד

 כא־ ד״אט וואס םאל א געוועז װידער איז דאס מעטאדע.
 איז מען ווען איז עם וױכטיג װי מיםגלידער די װיזען

פאראייניגם.
םעםיגקײטען גטזעלשאפםלטכע אונזטרט

 בא־ מיטן דורכגעדרונגען שטענדיג זיינען םיר
זיך באטייליגען צו פליבט אונזער ם׳איז אז וואוםםזיין,

ינ<ן” װ<לכ< הקסירויסעסען׳ יזל׳ג \ ײ
קריג. מיטן םארבונדען

 םאר דורכגעםירם װערט וואם אקציע יעדער אין
 זייער א אויף ױניאן אוגזער זיד גאםייליגם מלחמה דער

 געווען איז אינםערנעשאנאל אונזער אוםן. װירדיגען
 א געגריגדעט האם וואם מאנטרעאל אין אײנציגע די

 סים־ אונזערע קדײץ. רױטעז םון ברענםש ספעציעלען
 טוען אידישע, און ענגלישע פראנצויזישע, גלידערינס,

 נײען זײ קרײץ. רויטען םארן ארבעט אויםגעצײכענטע
 און גלאוום, זאקען, קליידער, םארםען אלע שטריקען און

ענגלאנד. אין קרבנות די םאר סוועטערם
 דאלאר 500 בײגעשטײערט האט ױניאן אונזער

 דעם דורך רוםלאנד סאר ד.ילף טעדיצינישע םאר
 אױםגעדריקט דערםים האבען מיר און קרײז רױםעז
 וועל־ סעלקער׳ סאוועטישע די מים םאלידאריטעם אונזער

 אלעמענם אונזערע געגען העלדיש אזוי קעמםעז כע
 העל־ קאמיטעם ארבעטער אידישען דעם דורך שונאים.

 םאר מעדיקאפענםעז און קאח^ר זאמלען מיר םעז
 האבען םרילעג אנפאנג רוסלאנד. אין ■ליטים אידישע די

 דרײ םאר סאג האלבען א געארבעם מיטגלידער אונזעדע
 איז דאלאר, 3,487 אײנקונםט. דער צװעקען. װיכטיגע

 סאו דאלאר 500 פאלגט: וױ געווארען איינגעטיילט
 פארן דאלאר 600 ;קאמיםעט סליכטליע אידישעז דעם

 דא־ 2,487 איבעריגע די און קאמפית געווערקשאםטען
 קא־ ארבעםער אידישען צום געװארען געגעבען איז לאר

 האבעז יאר היעםיגען פון הארבםם דעם אין מיטעם.
 דעם םאר שםונדען צװײ געארבעט מיםגלידער אונזעחנ

 צדקה־םעדערא־ אידישער דער פון אפיל םאראייניגםען
 פליכטלינג־ אידישען און האםפיטאל אידישער ציע,

קא&יסעט.
 טיםגלידער אונזערע האבען יאר דעם ®מ לויף איז

 םאר קלײדער נײעז צו ארבעט זײער םרײ בייגעשםײערט
 יע־ ענגלאנד. אין נאצײבאמבארדיתנגען םון קרבנות די
 מלחמה־ די פאר םאלין צום רעגירונג דער םון װענדונג יע

 געענםםערט װארים װערט לאנד אונזער םץ באמיאונגעז
 םיטגלײ אונזערע סון צאל א מיטגלידער. אונזערע פץ

לוםם־סלאם. אין אמ ארמיי דער אין דינען דער
פרא״ עדױקײשאנאל טיכטיגע א אז אויד םירען מיר

אין קלאםען אויך אײן שליסט װאם גראם,
 מאגםרעאל אין אונז בײ םראנצױזיש. אין און ענגליש

 זאלען מיטגלידער םראנצױזישע אונזערע אז וױכטיג, איז
 לערנען קעגען זאלען ענגלישע די און ענגליש לעדנען דך

 א דראמאםיקם. איז קלאםעז האבען מיר פראנצױזיש.
 מיט זיד באנוצעז מיםגלידער אונזערע פון צאל גרױםע

 זײ• גיט ײגיאן די ױאם בילדונג־מעגליכקייטעז די
 נוצען פיל אונז ברעגגם םעסיגקײם עדױקײשאנאל אתעזר

 מי׳ם• אידישע די פאר ארבעט. ארגאגמיר אונזער אין
 אידישער דער אין פאתם א מיר תאנעז גלידעד
חערעז צו געלעגענהײס די האבען זײ װאו שפראך
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אינ־ דער פון אײנעם אלס שטימט
קאנ־ צום דעלעגאציע טערנעשאנאל

 און טרייד קענעדער פון װענשאן
 קלאוד מיט צוזאמען קאנגרעס, לייבאר

 אין ױניאז דרעם דער םון זשאדװע
וויילד־ און הערבסט ם. און מאנטרעאל

 פאר באטראכט נאםירליך עס איך־ האב װיניפעג, פון מאן
 פרעזי־ דאנקבאר באזונדערס בין איך כבוד. גרויםען א

 האט ער װאס געלעגענהײט דער פאר דובינסקי דענט
 מיט זיך באקענען צו באשטימונג דער דוו־ך געגעבען מיר
 אין באװעגונג ױניאן טרײד דער פון פראבלעמען די

גדינער. א נאך בין איך װאו קענעדע
קאל־ אין געווארעז געהאלטען איז קאנגרעם דער

 טען27 גיז׳ן טען22 דעם פון פראווינץ, אלבערטא גארי,
 צו פארגעניגען א געװען באמת איז עם סעפטעמבער.

 גע־ געפירט איז קאנװענשאן די דעמאקראטיש װי זען,
 אנגעהאלטען האבען זיצונגען די װאס דעם טראץ װארען.

 די געגעבען דאך מור פרעזידעגט האט טעג, פינף בלויז
 דיסקו־ צו גריגדלעך מעגלעכקײט די דעלעגאטען 334

 קאוגםיל עקזעקוטיװ פון באריכט וױכטיגען דעם םירען
 געווא־ אריינגעשיקם זיינען װאס רעזאלוציעס 277 די און
 קאנגרעס, פון רעגולאציעם די לוים ױניאנם. די פון רען

 אפים גענעראל אין ארײנגעשיקט רעזאלוציעס ווערען
 קאנװענשאן די איידער טעג דרײםיג װי שפעטער ניט

 רעזאלו־ אלע זײנען זיצוגג ערשטער דער בײ זיך. עםענט
 צװי־ געווארען צעםיילט פארמאט, געדרוקטען איז ציעס,

 די געוזאט האבען זיי אז אזױ, ען.אטלעגדע די שען
 אין אינהאלט דעם מיט זיך באקענען צו מעגלעכקײם

 מעגלעכקײט די געהאט האבען דעלעגאטען די פאראויס.
 לינקער דער אפילו אז דיסקוםיעם, ברייטסטע די םאר

 פארטרעטער צאל באדייטענדע א געהאט האט וואס בלאק,
 אויםזע־ קיץ געפינען געקענט ניט האט קאנגרעס ביים

 געפירט זײנען זיצונגען די וױ אופן דעם געגען צונגען
עווארעז•

״גערעכםיגקײט״ דער פון לייענער די באקענעז צו
 צו געהאט האם קאנווענשאן די ױאס פראבלעמען די מים

 די פון א-טייל אויף אנוױיזען דא איך רויל םארהאנדלען
 פארגע־ די אין געווארען בארירם זיינען וואם םראגען,

 םאר־ אלע םון העלפם ױי מער רעזאלוציעם. שלאגענע
 האבען זיי/ םון 146 נעמליך רעזאלוציעם, געשלאגענע
 ארבע־ פאר אינשורענם :םראגען םינף אום געהאנדעלם

 אנדערע און קראגקהייט ארבעטםלאזיגקיים, געגען םער
 באדינ־ און שםונדען ארבייטם שכירות, נוים־םאלען;

 םארםײדי־ דער פאר רעגולאציעס רעגירוגגם גונגען;
 און פארביגדונגען אינםערגאציאנאלע לאנד; םון גונג
 ארגעטער צו באנוס מלחמה װעגען געזעץ רעגירונגס דעם

 העלפיט אנדערע די שכירות. די איין םרירט וועלכעס
 פראגען אזוינע וועגען געהאנדעלם האבען רעזאלוציעם

רעגירונגם אויף םארטרעטערשאפט ארבעטער :וױ
 מיליטערישע םראגעז; ארבעםער איבער קאמיםיעם

 אויסגעדינטע צו םענםיעם קאנסקריפשאז; און כחות
 םארהאנד־ קאלעקטױוע אויף רעכט דאם סאלדאטען;

 אױף קאםטען הױכע םכםוכים; אינדוםםריעלע לונגען;
;ארבעטער מארין םון פראבלעמען מיטלען; לעבענם

 און געשעענישען, לױםענדע די איבער באלייכטונגען
 זײנען װעלכע פראבלעמען, פארהאנדעלט װערען עם װאו
וױםען. צו יױכםיג םיםגלידער אונזערע םאר

 מים כאריכם יערלעכען מײן שליסען איך קעז אזוי
 דורכגע־ אלגעמײן אין זימען מיר אז באםערקונג׳ דער

 פארצײכענם האבען םיר אבער יאר, שווערעז א גאגגעז
דערגדײכונגעז. פילע

 ווארען צו זיר 1גרייםס קלאוקמאכער
 איך װיל 1941 יאר םאי־ז כאריכם דעם שליסענדיג

 יאר דעם װעט יוניאן קלאוקפאכער אתזער אז צוגעבען,
װאלען. אלגעםײגע םים אנפאנגען 1942

יא־ םען31 חגם שבת׳ פארקוםעז װעלען װאלעז די
 באאפ־ באצאלםע די װעחמ טלױיוער װעלען עם נואר.

מיםגלידער. עקזעקוטיװע און באאח־ דזשאינט םע,
 םען5 דעם אנפאנגעז זיד וזעלמ גאםיגאזיעס די
u p a r גאכחער .43 לאקאל אטרײםארס פון מיםיגג ?ײם 
ת די מלען ע ד  קאגדי־ זײערע גאםינירעז לזזקילי »נ
מז « י ד ד י י מ מיםיגגעז, ב על  אפהאלםעז װעלען זײ מ

J&0 באשםימםע די אין

סטענזאר. י. פון

 אין ארגאניזאציעס דואל ;טעטיגקײטען ארגאניזאצייע
אנדערע• און באװעגונג ױניאן טרייד דער

רעזאלוציעם, די פון איגהאלט דעם דורכקוקענדיג
 פאר־ האב איך אז געדענקם, אנהויב איז איך האב

 פאליםישער א פון קאנווענשאן א צו ערגעץ בלאנדזשעט
 אין האבען רעזאלוציעם אלע כמעט פארטײ ארבעטער

 די אויפצופאדערען פארלאנגט באשלאסען״ עס ״זײ זייער
 עפעס טאן צו רעגירונגען פראװינציעלע און פעדעראלע

 געווען איז טעות מײן זאך. אנדער אן אדער אײן וועגען
 ארגאני־ דעם פארזען אנהויב אין האב איך װאם דעם אין

 קענעדער דער פון צוזאמענשטעל און געבוי זאציאנעלען
 אין ױניאנס פאך מערסטע די באװעגונג. יוניאן טרייד

 אינטער־ פרן לאקאלס אנגעשלאםענע זײנען קענעדע,
 די אין קווארטיר הויפט זײער האבען װאם נעשאנאלס

 אויף דעריבער נעמען זיי און שטאטען פאראײניגטע
 פראבלעמען אינדוסטריעלע און ארגאניזאציאנעלע זייערע

 די בלויז זענען עס אינטערנעשאנאלם. זייערע מים
 פארהאנדלען זיי װאס פראבלעמען קענעדער ספעציפישע

 פראבלעמען אזױנע קאנגרעם. לײבאר און טרייד בײם
 דער פון רעזולםאט אלס אויפגעקומען פיל לעצטענם זײנעז

 די און ארבעטער די פון באדינגונגען די װי מלחמה,
 פארנעמען, דארף באװעגונג ארבעטער די װאס פאזיציע

 װעגען רעגירונג דער אין זאגען דארף זי װאס דעה די און
n פאליסים די s בעגרםטצ די פלמננךצ דצר פון פירוגג 

 דער צו באצוג אין געװען דערפאר. זײנען רעזאלוציעם
 און פאדערונגען געװען אבער די זענען עצם אין מלחמה׳

 מלחמה די אויםצונוצען ניט רעגירונג דער צו ווארנונגען
 גאדינגונגען דערגרייכטע און אעטערעםען די געגען לאגע

ארבעטער. די פון
 קאנ־ בײם מאמענטען װיכטיגע געװען זענען עם
 טאן, דעט געגעבען האט מור טאם פרעזידענט װענשאן׳

 די באגרייםען ארבעטער קאנאדער ״די אז ערקלערענדיג,
 עס פאשיזם. און נאציזם דעם באזיגען פון װיכטיגקײט

 ארבעטער די װאס אלץ אויפצוגעבען נויטיג נים אבער איז
 ארגאניזא־ יאר 57 פון פארלויף אין דערגרייכם האבען
 אויס־ מור פרעזידענט האם פארביטערסקײט מיט ציע״.

 קאאפע־ צו אונז פון םארלאנגט רעגירונג ״די גערוםען
 װעי ״וואן קײן ניט אבער איז קאאפעראציע זיי, מיט רירען

טרעפיק״. םטריט
 די געשטערם רעגירונג די האט פאלען צאל א אין

 ױאם םםרייקס, אײניגע ארגאניזירען. צו זיך ארבעטער
 געווען זײנען אינדוסטריען, דעפענס די אין געװען זײגען
 זײ אז װיסענדיג, ארבעםס־געבער, די ײאם דערפאר בלויז

 באאםטע, רעגירונגס געװיסע םון ווערען געשטיצט װעלען
 םארםרעםער מיט םארהאנדלען צו אנטזאגט זיך האבען

 מור פרעזידענט האם גריים, דינען ״מיר יוניאנם. פון
 פאר־ און לאםטען שווערע די טראגעז צו געענדיגט,

 מיר מלחםה, די געווינען העלםען אין אנםווארטלעכקײם
 צו םאדערען מיר און בארעכםיגט אױך אבער זײנען

 םפעציעל מלחמד״ דער םון םירוגג דער איז דעה א האבען
 אן רירעז װאס םראגען וועגען געהאנדעלט ווערט עם ווען

ארבעטער״ די םון אינטערעסען און באדינגוגעגן די
 אײניגע האבען דיםקוםיעם די םץ פארלױף איז
די אגגעװיזען, רעדנער  רעגיתנגם דער םח אורזאכע אז.

 םון םארלאנגען די צו גלײכגילטיגקײם אמ איגנארירעז
 באװעגוע ארבעםער די װאס דערםאר, ,איז ארבעםער די

 האבען ערײארטען, נים קען ״מען ארגאניזירם. שװאך איז
 אונז םיט זיך זאל רעגירונג די אז ערקלערם. רעדנער די

 ארבעםער םיליאז 4 גענױע די םון יוען רעכענען צופיל
 םערטעל א אתם ארגאניזירט בלויז זײנען קענעדע אין

ענגלאנד״. את בײשפיל בעםטער דער םיליאן.
 בא־ איז דיסקוסיע אינםערעסאנםע זעהר די נאך

צו געװארען שלאסען  איר פאר רעגירונג די פארז־אםעז .
 די פון ?אאפעראציע גויםיגער דער *ו גלײכגילםיגקײם

 רעגיתנג די אז און םימנג מלחמח דער אין ארבעםער
 אלע אין םארטרעםערשאםם ארבעםער די געבעז זאל

 ארבעטער װעגען האנדלען װאס קאמיםיעס אץ באארדם
 קאםיסיע דער אין סארםרעםערשאפם ym אח סראגעז׳

 איז רעגירונג די יראבלענמן״. םלחםח גאך ילאנירעז צו
 קײן אתיםצוגעבעז גים געװארעז אױפגעפאדערם אױך

 ד ביז אינםערעםעז ארבעטער אז רירט װאס ארז־ער
ימיאנם. די פון פארטדעםער מיט נים זיד באראם
ען איז קאנװענשאן בײם םאםענם וױכםיגער א מזו

 רעזאלױ 29 די געווארען דיסקוטירם ברייט איז עם ווען
 רעגירומס־ באקאנטען און פאראיאריגען דעם װעגען ציעם

 צו באנוםעס מלחמה וועגען — ״7440 םי, ״פי. באפעל
 מישי לעבענם די פון שםייגען דאם וועגען און ארבעטער

 םריער זיך האט ארדער (דער 7440 ארדער דעם אין לען.
 נײעם דעם אין אינדוסטריעם, מלחמה צו בלויז באצויגען

 אײנצופרירען צוריק, וואכען אײניגע פון ארדער,
 צו זיד געווארעז אויסגעברייטערט עס איז װיידזשעם,

 בא־ געווען איז אינדוסםריעס), אלע כמעט אויף באציען
 אין געווארען געצאלט איז װאם וױידזשעס אז שטימם,

 יושר׳דיג אלס ווערען ערקלערט זאל 1926־29 יארען די
 ,1939 אויגוסט פון גערעכענט באנום, מלחמה א אז און

 דעם אויף און אנגעהויבען׳ זיך האט מלחמה די ווען
 זאל בױרא׳ דאמיניאן דער פון םטאטיסםיקם די פון באזים

 פרא• 5 שטייגען מיםלען לעבענס װען װערען, געגעבען
 דעלע* טרעװלער פעלאו און לינקע די מער. אדער צענט

 זייערע אין האבעז מאטיװען פאליטישע צוליב גאטען׳
 די אם אפצושאפען אינגאנצען געפאדערט רעזאלוציעס

 קאנגרעס םון טוער פאראנטװארטלעכע די פארארדענונג.
 דער וואס דעם טראץ אז אנגעװיזען, ריכטיג אבער האבען

 אװ באארד די געשטערט האט ארבעטם־מיניסטערױם
 מען מוז אױםםייטשונגען. ױיערע אין קאנסיליאיישאן

 נוצען גרויס פון געווען איז געזעץ דער אז צוגעבען, אבער
 ארגאני־ ניט םפעציעל אין ארבעטער טויזענטער פאר

פארדינסטען. זײערע געזיכערט האט או־ן פאכען זירטע
 םוץ פארלאנגען צו באשלאםען האט קאנװענשאן די

 ױשר׳דיגער אז געזעץ, דעם ענדערען צו רעגירונג דער
 און-ניס- וואך א דאלאר 25 -י.גצר_גני3יט.ז.תג3 1די זאל לוע

 זײ ווען פרויען אז און שטונדע א סענט 50 װי װעניגער
 זעלבע די קריגען זאלען מענער װי ארבעט זעלבע די טוען

 זען, צו אויםגעפאדערם אויך װערט רעגירונג די געצאלט.
 אריינ־ נים זיד זאל דעפארטמענט אדער באאמטער קיין אז

 צו איגםטרוקציעס אדער אויסטײטשונגען געבען מישען,
קאגסיליאיישאן. אװ באארד דער

 אויס־ אנדערע געווארען פארלאנגט אויך איז עס
 דעם םאר באוױיזע די אז װי געזעץ דעם אין בעםערונגען

 לוים װערען געגומען זאל לעבענם־מיטלען די פון שטייגען
 ניט און געגענם אדער פראװיגץ יעדען פון ציפערעז די

 קאגאדער גאנצען דעם פון ציפערען אלגעמײנע די לויט
דאמיגיאן.

 םפעציעלע די געװען איז מאמענט שפאנענדער א
 איבער געווארען געהאנדעלט איז עס װען זיצוגג נאכט

 געווארען אריינגעבראכם זיינען וואם רעזאלוציעם 25 די
 טרעור ״םעלאו און קאגםראלירטע קאמוניםםיש די פון

 רעזאלוציאגם די האם ריכטיג דיער ױניאנם. לער״
 שפראז־ אײנהייםליכע די לויט אז אנגעװיזען, קאמיםע

 רעזאלוציעם אלע כמעט אז אױס, עס זעט םראזעלאגיע און
 און האנט זעלבער דער םון געווארען געשריבען זיעען

 רעזאלוציעם אלע פלאץ״. איין אין געײארען פארפאסט
 פארםיידיגונג דער םאר געזעץ, דער אז געפאדערם, האבעז

 קאלום״׳ טען5״ געגען געצילט איז וואס קאנאדע, םון
 סון גאפרײאוגג באלדיגע די און ווערען אפגעשאפט זאל
 לינקע די״ געזעץ. דעם םארברעכען פאר אינטערנירםע די

 זײנימ ארעסטירמע די אז גע׳טענה׳ט, האבען דעלעגאםען
^ אלם וואם דערםאר, בלויז געװארען אינםערנירט  יוני

ט אגרעסיװ זיי האבען באאמטע ^יג רנ א  ױגיאנם״ זײערע ם
 רע־ די פאשיזט. געגען קאמף דעם אגרעםױו געםירט אח

 ארמטענ־ די אנאליזירט גענוי האם קאמיםע זאלוציאנס
 רעזאלוציעם ױיערע און דעלעגאםען לינקע די םיז םעז
 דער סון ערװארטען ניט זאלען זײ אז ערקלערט, און

 װעלכע אזעלכע םארטײדיגען צו באוועגוגג ארבעטער
 באשולדי־ דער אויף ארעםםירט רעגירונג דער םון ווערען

 דער איז צופאל א תרך װען מלחמה, די שםערעז םון גונג
 ביז נאן את עם ױניאן. א ®ח טוער א ארעםםירםער

 ארעםםירט זײגען זײ אז געװארען, באװיזעז נים איצט
 וואם און טעםיגקײטען. יוניאן זײערע םאר געװארעז

 םענ־ די זײנען פאשיזם״ געגען ,קאםף זײער אגבאלאגגם
מי םען22 דעם חשון טאר געװאחמ ארעםטירם שען ) 
 וחנז סאװעם־חםלאנד)׳ אױף גאציס די פיז אנפאל דעם

י בײ אמ פאשיזם געגען קעםפער באמת׳דיגער יעדער  י
 רוזוועלס און םשױרםשיל װען ;פאגגער״ ״װאר א געװען
 דער פון שונאים גרעסםע די געװען גאד זײ בײ זײנען

 נאצי־ און רוסלאנד קאםוניסםישע די ווען מענשהײט;
ם געגצז צוזאמזח געארבײט ג$ך האבען דײםשלאנד  ת

 אםעריקי ענגאןנד״ לענדער, דעםאקראםישע די ®מ קאמף
קאגאדע. לאנד, אײגען אונזער און

ד די האנעז דיסקוםיע חמיגע און לאנגע א נאז־ ל ת

t

 באשלאסעז ׳68 געגען 137 םון אפששימונג אן דורך גאטען
 פאר רעגולאציעס די אםצושאפען םארלאנג דעם עגעןג

 איז דעם אגשםאם קענעדע. טמ פארטיידיגונג דער
 אין אויםבעםעתנגעז פארלאנגעז צו געװארעז באשלאםעז

 זאלען םאמיליע זײן און ארעםטירטער דער אז געזעץ, דעם
 די פון כאראקםער דעם וועגען װערעז אינפארמירט

 יושר׳דיגע א פאר רעכם דאס קריגעז זאלען און קלאגע
 פארגרעסערטע און םפעציעלע א פאר פארםיידיגונגי

ט זאל געזעץ דער אז און קאמיםיע  אויסגענוצם קענען ני
 Tםרי די פון אקטיװיטעםען געזעצליכע די געגען װערען

י פירער• זייערע און יוגיאנם
געהע־ די אויף געשטעלט זיך האם קאגװענשאן די

 איז באװעגונג ארבעםער די אז ערקלערענדיג׳ הויך ךיגע
 און קאנאדישער דער צו געבען צו גרײט וױיטער אןיף

 דעם אין שטיצע פולשטענדיגע די רעגירונגען ענגלישע
 רעכט דעמאקראטישע די פאר און דיקטאםור געגען קאמף

 זיג דעם דערגרייכען צו אבער כדי פאלקס־מאסען. די פון
 אז זען, מוז מען פראפיטירונג. אױסצוראטען גויםיג זדז

 גרויםע די מים חלק גלייכען א ביישטייערען זאל קאפיטאל
 זייערע מקריב דינען װעלכע מאםען ארבעטער און פאלקם

 אומבא־ איז עם לעבענם. מענשלעכע און באדינגוגגען
 גאציאנאלע און פראדוקציע מאשין די אז נויטיג, דינגט

 פון העגם די פון ווערען ארויסגענומען זאלען ױיכםימער
 װערען מאביליזירט זאלען און קארפארײשאנם און יזזידים

 גאנצער דער פון אץ לאנד פון אינםערעסען די אין
באפעלקערונג•

 ארױםגע־ צוריק יאר א ארום מיט האט רעגירונג די
 פון רעכט די ארבעטער די גיט וואס ארדער אן געבען

 אנדערע און מור פרעזידענט בארגעינינג. קאלעקטיװ
 באוױיזע געבראכט אבער האבען קאנווענשאן׳ בײפ פירער

 געשםערט אופנים פארשידענע אויף האם רעגירונג די אז
 .EEcrateK וצ זיד אינדוסטריעס צאל א אין ארבצטער

 ױניאן נים צו ארדערם דעפענם ארויםגעגעבען אויך און
 אופן שאדפען א אויף האם קאנװענשאן די פירמעס.

 פון האנדלונגען און מאנעװרעס די געגען פראטעסטירם
 דעפארט־ לייבאר דעם פון הויפטזעכליך דעגירונג דער

 םעדעראלער דער םון געווארען פארלאנגט איז עס מענם.
 באלעבאםים אז זען׳ צו רעגירונגען פראווינציעלער און

 האנדלעז און אנערקענעז צו געצוואונגען דין זאלען
 ױניאנס׳ ארגאגיזירםע פון פארםרעטער מיט קאלעקטיװ

 וואם אקם״ לייבאר ״וואגנער דעם פון טיילען די אז און
 מאכען רעגירונג די זאל קענעדע, פאר צוגעפאסם זײנען
- געזעץ. א פאר

 פאר־ צו געווארעז אגגענומען אויך זײנען באשלוסען
 ארבייםם־ איצטיגען דעם אין אויםבעםערונגען לאעען
 און געזעצען פענשאן אייחש אלד און איגשורענם לאזען
ארבעטער• די פאר פארזיכערונגען סאציאלע נייע אויך

 אײנ־ זאל קענעדע אז געװארעז, פארלאנגט איז עם
 א שליםען און םארבינדונגען דיפלאמאטישע שםעלען

 רוסישע די זזעלסען און רוםלאנד מיט אגרימענט םו־ײד
 — שונא אלעמענם אונזער געגען קאמף דעם אין פאסען

םאשיםטען. און נאצים די
 איז קאנווענשאן ביים מאמענט ענטוזיאסטישער אן
 ענגלישען םון דעלעגאט םראש׳ערנאלער דער ווען געװען

״ו סו  גע־ האט םאמםאן, װ. חשארדזש קאנגרעם׳ ױניאן ,
 ארבעטעד ענגלישער דער רעדע. באגריםוגגם זיץ האלםעז

 גרעםערע נאך ברײגגען צו גרײם איז ערקלערט׳ ער האם
 זײנען ארבעטער די וואם דערםאר איצט ביז װי קרבנות

 טײנען עס ױעט זיגען׳ זאל גאציזם ווען אז באוואוסםזיניג,
 באדינגונגען ארבעםער די ױניאנס, םון פארגיכטונג די

מ  שלום קײן ׳זײן קענען ניט ױעם עם אמ פרײהײם׳ י
 א שפילען ענגלאנד אין ארבעםער די װעלט. דער אויף

 צו גיט ױאגם רעגיתנג די װאם דערפאר ראלע וויכטיגע
 הויפםזעכלעד און םלחםד״ דער םון םראגעז באשטימען

 באראטונג דער אן ארבעםער די נוגע איז װאס פראגען,
יוניאנם. די פמ םארטרעםער די פון םארשםענדיגוע און

ט שײז דארף םען  די אז פלענער״ אויםארבעםען ^
 מער און בעםערע געבען מלחמה דער נאך זאל ױעלם

 ברײםע און ארבעםער די צו םאחיכעתסנען עסאציאל
 קענען צו כדי שלום דעם געװינען דארפען םיר סאסען.

 םארענדיגם מאםםאן בתדער האט מלחמה, די געותען
 די פון אפלאדיםםענםען שםורעמז־יגע אונטער תדע יײז

געסם. אח מלעגאםעז
 דער געמאכם טיר אויף האט אײנדרוק מאדנעם א

 װערעז קאסנרעס לײבאר פון כאאטטע הױפם די וױ »פן
 דעמאגסטדא־ צערעפאניעס, איז עם װעלכע אן עדװײלם׳

 דערמןר בלות נאר רעדעם׳ נאסינאציע לאסנע איז *יעס
 דעם פת שםאם און ױגיאן לאקאל נאמען, דעם מנדיג

ל די איז אזדי נאסינירם׳ מערט װאס  א לכעןװע לױט ת
 וזערעז פרעזידעגםעז וױיס און סעקרעםאר ■רעזידענם׳

עחדײלם. און נאםינירם
ער־ אײנשםיסיג װיז־ער איז מור טאם ײ־עזידענט

 זיינען אויך אזוי און פרעזידענט אלס געײארעז וױילט
 3 און סעקרעטאר פריערדיגער דער געווארעז ערװעלם

 פארגע־ איז קאנטעסט שארפער א וױיס־פרעזידענםען.
 די אלם קוױבעק און װיגיפעג שטעט די צװישען קומעז
 קוםעג־ װערען געהאלטען זאל קאטוענשאן די וואו שטאט

 150 מים איז אםשםימונג געהײמע א דורך יאר. דען
שטאט. די אלס געווארען אויסגעקליבען װיגיפעג 97 געגען

 א מיט געװארען געענדיגט איז קאנװעגשאן די
 םון געזאנג דעם מים און מור פרעזידעגט םון רעדע פיינע

געםט. און דעלעגאטען אלע פון לידער ארבעטער
 געזוגטע די פון רעזולטאט אלם דעלעגאטען די

 זײנען קאנווענשאן דער פון גײסט פײגעם און באשלוסען
 אינ־ מער מיט ערטער זײערע אױף אװעקגעפארעז צוריק

 די פאר אקטױױטעט זייער םארטצוזעצען םענסױוקײט
 און מיטגלידער און ױניאנס זײערע פון אעטערעסען

גאנצע. אלס מאסען ארימע און ארבעטער

 ו5ססנ) אױםגעטײלט וױדעד האט22 אל)לאר
 אדבעטפלאזע צו שטיצע דאלאד

מיטגלידער נױטבאדערפטיגע
 דער אין טראדיציע א געווארען שוין איז עס װי

 עטליכע לעצטע די דורך 22 לאקאל ױניאז דרעםמאכער
 אוים־ װידער לאקאל פון באארד עקזעקוטיװ די האם יאר,

 ארבעםם־ צו שטיצע דאלאר טזיזענט 15 ארום געטיילט
 פאר נוים אין זיך געפינען װעלכע מיטגלידער׳ לאזע

יאר. נײ און קריםטמוס
 מענע־ זימערמאן, םשארלם פרעזידענט וױיס װי
 געקו־ נאך געלט דאם איז ערקלערט, לאקאל פון דזשער

 גע־ געשאפען צװעק דעם פאר איז װאס פאנד, פון מען
 באשםייערונג אײנמאליגער אן דורך 1939 אין װארען

 וואן■ אײז פיז פראצענט צען םיט מיטגלידער די פון
 געווארען געשאפןין איז וואס געלט דעם פון שכירות.

 די פון משך אין 22 לאקאל האט שטייער דעם דורך
 מיםגלי־ נויטבאדערפטיגע די געשטיצט יאר דרײ לעצםע

 די אגגענומען מיטגלידער די האבען יאר דאם דער.
 איינצושטע־ באארד עקזעקוםױו דער םון רעקאמענדאציע

 אר־ נויטבאדערםםיגע די פאר פאנד פערמאנענטען א לען
 עקםטדא וואך א סענט פינף צאלען דורך בײטםלאזע

 אנזזוי־ ערשט וועט םאנד נייער דער צוועק. דעם פאר
 מיט־ די ווען יאר קומענדען דעם פונקציאנירען צו בען

 דעם צו צאלען אנהויבען באשלום לויט׳ן וועלען גלידער
פאנד•

קא־ ספעציעלע א באשטימם האט עקזעקוםױוע די
 די, מיט דורכרעדען זיך און אויפנעמען זאל וואם מיטע
 זיינען אפליקאנטען די שםיצע• אין זיך נויטיגען וואם

 קאמיטע דער פון באזונדער יעדער געװארען אויפגענומען
 אלץ געטאן האבען קאמיםע דער םון מיטגלידער די און

 אז םילען׳ םיםגלידער די מאכען צו מעגלעד איז וואם
ט איז דאם  ברידער־ נאר קריגען זײ ױאם צדקה קיין ני

 לוים ארבעםער. חברים אייגענע זייערע םון הילף ליכע
 טויזעגט ארום זיינען קאמיטע׳ דער פון באריכט דעם

 מים געווארען געשםיצט מיטגלידער נויט־באדערםםיגע
לאגע. דיער לויט דאלאר עטליבע

רעזאלוציע. אנערקעגונג
 וועםט 132 קא., קאוט ם—מ םון ארבעטער די מיר׳

 אויםהערענדיג ,20 לאקאל פון מיטגלידער םםרים, םע22
 אייב ברודער שאפ־טשערמאן, אונזער םון באריכם דעם

 האלםען מיר וואם םיזאן גוטען דעם װעגען הערמאלין
 דעם םאר אויםזיכםען גוטע די און םארענדיגעו ביים

 מענעדזשער׳ם דעם אויםהערענדיג און םיזאז״ םרילינג
 טרײד, אין באדינגוגגען אלגעמײנע די װעגען באריכט

 אנער־ אץ דאנק אונזער אױםצודריקעז באשלאםען האבען
 אונערסידליכער זײן םאר שאפ־טשערמאן צום קענונג
 אנהאל־ םאר און שאפ םון אינטערעסען די םאר ארבעט

 דריקען אױך ארבעםער. די צװישען אײניגקײם די םעז
 אי־ ברודער מענעדזשער, צום אנערקענוגג אױם םיר

 געגעבעז׳ האם ער װאם יןאאפעראציע די פאר מערםאן,
שאפ. אין יוניאז־באדיגגונגען אנהאלםען העלםענדיג

אוב־ אויםצודריקען םארגעסעז נים אויך האבען מיר
 גאנצער דער מים לאקאל םיז םשערמאן דעם דאנק זער

 זײ אז װאך דער אױף שטײן םאר באארד׳ עקזעקוםיװ
 בא־ יוניאז אונםער לעבעז א מאכעז זאלעז ארבעםער
דיעוגגעז.

 שאי־ דעם מיר פרעזענטירעז אנערקענונג אלם און
 מיל־ טיט ױניאן דער פון חשסדעגעט דעם און משערהאן

גלזמםער־ םראגעז צו די וױנשען אדן זײגערלעך דענע

 גאנג םעם אבראמם׳ גײטען שנימװ־, נײסען
- נעםז• בארױ און

29 ►(זײט----------------------------
 אנדערװער ״בלאםאם דער םון ארבעטער
דוביבםקי פרעזידענט דאנקען קאמפאני״

קאם־ אנדעתועיר בלאסאם דער פון ארבעטער די
 האבען םטרײק זײער געוואונען האבען וועלכע פאני,
 באשלאסען איינשםימיג אגרימענט, דעם גוםדיײםען ביים

 פאר דובינםקי פרעזידענט צו דאנק דיער אויםצודריקען
 אין געגעבען זיי האט ער װאם הילף און איגטערעם זיין

 :םעלעגראם פאלגענדע געשיקט אים האבען און סטרייק
פרעזידענם דובינםקי, דוד

:ױניאז וואירקערס גארמענט לעידיס אינטערנעשאגאל
אגרי־ פון גוטהייםונג איבערװעלטיגענדער דער נאך

 גינ־ ברודער און רייזבערג װײס־פרעזידענט װאס מענט׳
 איז ארבעטגעבער, אונזערע מיט דערגרײכט האבען גאלד

 אר־ די פון פארשלאג א געװארען אנגענומען אײנשטימיג
 דער פאר פרעזידענט ברודער אײך באדאנקען צו בעטער

 ארוים־ אונז האט איר װאס ברייטהארציגקײט פרעכטיגער
 מאראליש און פינאנציעל אונז שטיצען דורך געװיזען

 זיג א מים געענדיגט זיך האט װעלכער קאמף דעם דורך
 איצם װעלעז מיר װאם גליקלעך זײנען מיר אוגז. פאר
 ארגאני־ די פון פאמיליע גרויםער דער פון טייל א זײז

 װעל־ פון אמעריקע אין ארבעטער קליידער פרויען זירטע
 אנער־ װעלעז און פירער געאכטעטער דער זײט איר כע

 ארבעטסגעבער אונזערע פון אזוינע אלס װערען קענט
אגרימענט. איצטיגעז דעם אוגטער

 געלעגענהייט דער מיט באנוצען אויך זיך װילעז מיר
 דאנק אויפריכטיגען אונזער אייך דורך איבערצוגעבען

 סטעף דער וועלכען אין אופן דעם פאר באוואונדערונג און
 דעם אנגעפירם אומערמידלעך און געטריי אזוי האט

 דערפאלגרייכען א צו בריינגען אים געהאלפעז און סטרייק
 און איבערגעבענהײט פון פארשפרעכען א מיט שלום.

 ברידערליד אינטצתעשאנאל, דצר צו געטריישאפט
אייערע,

ארבעטער. בלאםאם די פון קאמיטע

 ערען שעפער דאון־טאון פון קלאוקמאכער
דעױוים ס. טוער ױניאן

 זיך זײנען דעצעימבער, ־טען8 דעם אווענם, מאנטאג
 מא־ קלאוק די האל ״פארװערטם״ אין צוזאמענגעקומען

 ביזגעס־ דעם עד-רן צו דאךטאון ארבעטעז וואם כער
 וועלכער דעיװים, ם. ײניאן קלאוק־מאכער דער פון אגענט

 קראנק־ ערענםטער אן פון דערהאלט וואס נאר זיך האט
היימ.

 אן בעס, ד» געווען איז אווענט םון פארזיצער דער
.117 לאקאל פון מיםגליד אקםױוער
בע־ פמ באשטאנען איז קאמיםעם אראנזשיר דער

 קראום א. װינדמאן, רובינשטייז, בעגי הורװיץ, קער,
סיגעל. און

 ווערטער ווארימםםע די מיט האבען אנוועזענדע די
 דעי־ ם. ברודער צו אנערקענונג הארציגע אויסגעדריקט

 םעגליכע םאג זײערע אויף געבען אבטונג דין פאר װים
 מיט פרעזעגטירם אים האבען און לעבענם־אינטערעםען

מתנה. װערטפולע א
 געווארען׳ געלאדען אויך דינען צתאמענקונםם צום

 אר־ ״רומענישער דער פון און ״בונד״ פון פארשטייער
 TP װעלכע קוסמאן, דר. און גענאםען די ליג״, בעטער

 צוםרי־ אויםדריקענדיג דעױױס׳ן, באגריסט ווארעם בען
 טרעיד־ױ־ טיכטיגע זײנע מים אנערקענונג און דענהייט

טעםיגקײטען. סאציאליסטישע און ניאן
 און באגריםונגעז- הארציגע די אויף ענםפערענדיג

 צוגעטײלם, אים האבען אגװעזענדע די װאם כבוד דעם
 איבער־ ער איז נאר ניט דאס באװתען, דעיװים האם

 יוניאן־ דינע םון אינםערעםעז די באשיצענדיג געבען׳
 הײםען א געםיל, טיםען א אױך האט ער נאר ברידער׳

קלאם. ארמםער סון קאמםעז אלע אין אינטערעם
 אים האם מען װאם מתנה דער פאר באדאנקענדיג

 שטור־ א אונםער געמאלדען, דעיוױם האט פרעזענםירט,
 דער םאר דאלאר 40 גים ער אז — אפלאוז, מישען

 ״בונד״ פון ארבעם אונםערערדישער רעװאלתיאנערער
 דער צו דאלאר 40 און נאצים, די געגען פוילען אין

 העלםען צו בײטראג אלם ליג״ ארבעםער ״רומענישער
םאשיסטען. רומעבישע די געגען קאמפען זייערע

 דאנק* קםסגעחײאױ אויך האבען םארזאמעלםע די
שערםמ קאפלאן׳ בענחשאמין צו בארקײט  לא־ מענעח

 מענעדזשערםין דיםםתקט םײנבערג, מארים ,117 קאל
 װאכזא־ זײער פאר באארד׳ תשאינם קלאוק־מאכער דער
 קלױק די פח אינטערעםען די אויף אויפפאסונג מער

איחױטערם.
. דאנקבארקײם געװארען אױםגעדדיקם אויך זרז עס

 פרײ• האל דעם געבעו פאר •פארװעדטס״, צום
װינדמאן. רוביגשטײן, בעני בעם,
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9 לאסאל פון פינאנמו די ווענען ווערפער עפלעכע נאך
,גערעכטיגקייט״: פון רעדאקטאר ווערםער
״גערעכטיגקײט״ דער אין פאבען צו מיר ערלויבם

לא־ םון םינאנצעו די ױעגען באמערקוגגען פאר א נאך
 דעם אין געווארען םארעםענםלינט זיינען זיי וױ ,9 קאל

 וואם ענטםער דעם גאך ױניאן, דער סון באריכם םינאנץ
 םאר־ האם םארקין, א. ברודער מענעדזשער, אונזער

 נאך זיד כדאי איז עם נומער. לעצטען אין עםענםליבט
ברו־ וױיל ענין, דעם באםראכטען און אפצושטעלען אםאל

רעכע־ און ציםערען ארױם דארט ברעגגט סארקין דער
 דער םון באריכט םיגאנץ דעם אין זיינען וואס נוגגען

 און באזונדער דערמאנם געווען נים איגםערנעשאנעל
 עצם צום האבען וואם באהויפטונגען אױך מאכם ער

םאר־ ברודער האם דער׳מיט ניט. שייכות קיין גאר ענין
 אזוי «וױ זיך ווענדט עם אז כלל, דעם באשםעםיגט קין
 זעט און עם לייענט איינער בריװעל״. א לייעגם םען

 דאם לייענט װידער צוױיטער א בייז, אלדאם דערינעז
גע־ ארויםגעזאגםען אן דערינען זעם און ברױועל זעלבע
ביתוויליג־ יעדער אהן בקשה אדער פארלאנג א דאנק,
קײם.

 די אז געזאגם, איך האב וואו און ווען ענין, צום
 געווארען געמאכט דינען לאקאל אובזער םון אויםגאבען

 גע־ יא האב איך וואם צװעקען? נישם־לעגיםימע םאר
 אין צושםאנד םינאנציעלעז דעם צוליב אז איד שריבען
 םםק קיין עם איז זיך, געםינם 9 לאקאל אוגזער װעלכעז

 ״םי־ די אז דאםיר זיכער זײנען מעםבערס די אז נישם,
 צום גיז װערען געשניםען זאלען אויםגאבען סיי׳לעניאס״

אפ־ אנדערע עםליכע םון הוצאות די אויך אז אדן בײז׳
 וואלט ארגפ אזוי מעו־מ. רעדוצירם ?חלאז עןגגײלוט —

 צו פעםבערם די םמ םעקםעס די געװארען םעגלעך עם
 אוים־ גאנצען אין צײם דער מים אםשר איז פארקלעגערען

ץן מ קו צו ^  ? דעם בײ בײזע דאם איז װאס זײ. אהז ^
X H l א. מענעדזשער ברודער װעז יכער,ז אויך ןני איך אוץ

 געלאםען, און קיהל ארםיקעל פיין געלעזעז װאלם ®ארקין
ם ל א ^וו  גענומען האב איך אז אױםגעסונען. דארםען ער ■

 דעם איז אנגעגעבעז האם ער װאם יפערעזצ עלבעז די ך
 זײ און אינםערגעשאנעל דער םון רעפארט םינאנציעלען

 פוג׳ם ציםערען מאםע גרויםער דער םון ארױםגענומעו
 כעסער זײ ם׳זאל אז אװעקגעשםעלם׳ אזוי זײ רעפארם.

 אונזער .דואלט :געשריבען איך האב דערבײ און אנזען
 סי־ א געגעבען און באשלום זײן דורכגעםירם 9 לאקאל

 אנגעװיזען און מןיםבערם זײגע צו באריכט נאנציעלעז
 *ונױפגעשםעלט ווערט עם אזױ װי עלתײטעןנצײא םיט
 םאר װאלט םוםען, אנגעגעבענע די םון םד־הכל דער

 דער פארשםענדליכער םד א געװען םיטגלידער די
באריכט׳. גאנצער

? שלעכם עועס דא איז ודאט
 דעם םון לײענער טײל גרױםער א אז גלויב איך

 אז וױםען געקענט גישט האכען רעפארם פינאנציעלען
 אונםער (וואס ״&יםעלײניאם״ פון אפםײלונג דער אונטער

 םארשידענע פארשטאנען געװיעליך װערם װארט דעם
 װי אױסגאבען אזוינע ארײן גײען אױםגאבעז) קלענערע
ארבע־ צאלען ,$61950 געלד געליהענע םאר פראצענם

 אי־ 4303.60 אװערםײם, םאר לײט) (עלעװײםער םער
 א און שטולעז פאר א קויפען און אטים דעם מרבויען

עלעק־ 4490.65 קלײניגקײטען. אנדערע גאך טיט דעסק,
 אינשורענם קאמפענםײשאן 4244.40 *ראטעקשאן םריק
 דעפארםםענט אין אגענםלן במנעם םטעף. אםים פאר׳ז

479558 מענעדזשער,
 וואם אבער אױםגאבען, נויםיגע אודאי זײגען דאס

 זעם און נישט זײ םיז וױיסט זנר װען מאן אײנער קען
 איז טאקע דערםאר ? אנגעװיזען ערגעץ נישט אויד זײ

 זאל לאקאל אונזער אז באשלום, אנגעגומענער דער דאך
 מעמבערס אונזערע «ו רעפארט םינאנציעלען א אפגעכען

 אויםגאבען און אײננאמעז אלע ארײבקומעז קען עם װאו
דורכצוםיהרען. װיכםיג זײער ,עןײטהלנצעײא םערע און

 איך װאם אויםגאבען ציםירםע אנדערע די װעגען
 ברימ אדער ארטיקעל םאריגען מײן אין אסנעװיזען האב
ר (וױ  שױז רעדם מען ״װען :איהר זאגט עם^ תפם יי
 םאר־ קײנע מאכעז נים מען קען פארגלײכונגעז פון יא

 מעז גאר לאקאל, אגגעגעכענעט אײן מים גלײכועען
 ענליכער אן םים לאקאל א «ז ״זנעןגלפאר דאס דאדף

 וזײיי אדער מער □לדיז ררזלם דןןס און מיםגלידערשאסם
 משטימטעז דעם וועגען באגריף x געשאסען ביגער

ז •ונקט״.  אױםגעםינען ילײן עם איך קאן װ׳יל, איך אז *
o r a איגפארמא געגוםען האב וױך װאו קוואל זעלבען 

5 לאקאל װעגען זיע
פען האב איך וױ אזױ און איגםארםאציע םײן גע̂נ

 שוין דעם אין 9 לאקאל דעם פון הוצאות די וועגען
 איך האב אינטערגעשאנעל, דער םון רעפארם דערפאנטען

 אט און געזוכט, װידעראמאל און עצה אייער געפאלגם
 צונוים־ מ׳זאל ווען אז, אויםגעםונען: האב איך וואם

 66 ,60 ,35 לאקאלעז די םון אויםגאבעז די רעכענען
 הוצאות פון אפםיילונגען װיכטיגע דריי זעלבע די אין

 לאקאל און 9 לאקאל צױישען םארגליכען האב איך װאס
 דער־ אלע די פון אז אױסגעםינען, לייכט מען וועם ,117

 די םון סך־הכל אין לאקאל, אונזער האט לאקאלען מאנםע
 די דינען אט אויםגאבען. גרעםטע די אפםײלונגען, דריי

.ציפערען
 דער לױם זייגען, מיםגלידער צאל אנגעגעבענע די

 אינםערנעשאנעל, דער צו קעפיטא פער אײגגעצאלטער
 םיגאנציעלען דעם פון גענומען דינען הוצאות די אויך און

.1940 יאר דעם פאר אינטערנעשאנעל דער םון רעפארט
.3,537 מיטגלידער — 9 לאקאל

$3509.62 --------------------אויםגאבען ״מיםילייניאום׳
10,502.60 -------------סטעף קלעריקעל פאר םאלערים

קאנװענשאן און אינםםאליישאן עלעקשאן׳
3,700.76 -----------------------------דעלעגאטען

$17,512.98----------------------------------צוזאמען
.3,098 םיטגלידער — 35 לאקאל

$2,665.69 --------------------------------״מיםילייניאוס״
10,494.36 ---------סםעף קלעריקעל םאר׳ן סאלערים

קאנווענשאן און אינםטאליישאן עלעקשאן,
2,931.85 ------------------------------דעלעגאםען

$16.091,90 -----------------------------------צוזאמען
.3,404 םיטגלידער — 60 לאקאל

$2,019.37--------------------אויםגאבן .מיסילייניאום•
8,147.55 ---------םטעף קלעריקעל םאר׳ן םאלערים

קאנווענשאן און אינםםאליישאז עלעקשאז-
2-------------------------------דעלעגאטעז ,5 9 3 5 9

$12,76051 ------------------------------------צוזאמען
5,404 םיטגלידער — 66 לאקאל

$4,712.60--------------------אויםגאבען ״מיםילײניאום״
6---------םםעף קלעריקעל םאר׳ן סאלןירים ,9 4 3 5 3

קאנווענשאן את אינםטאליישאז עלעקשאז׳
1,80152 ------------------------------דעלעגאטען

$13,457.65 -----------------------------------צוזאמען
5881 םיטגלידער — 117 לאקאל

$1,929.18 -------------------אויםגאבען ״םיםילײניאום״
10.14550 ----------םטעף קלעריקעל פאר׳ז םאלערים

קאנווענשאן את אינםםאלײשאז עלעקשאז,
2594.71 -------------------------------דעלעגאםען

$14,669.69 ---------------------------------צוזאמען
 און באארדם עקזעקוםױו םיטגלידער, אלע בעט איך

 מוחל מיר לאקאלען דערמאנםע אלע די םון 'מענעדזשערם
 לא־ זייערע םמ אויםגאבען די אריינברעגגען םאר זײן צו

ר דער איז קאלען ע ב  דא מיין איד דיםקוםיע. ^לי
 אז םאחיכער, איך זײ. געגען עםעס נישט אוםן בשום

 רע־ עםענטליבער אן געוועז נישט ציםערען די וואלטעז
אנגערוםען. נישט אםילו זײ ױכער איד װאלט פארט,

בא־ האכ איך װאם די װי ®דאגען אווינע װאם פאר
 מען זאגט זאגען און וױםעז, יא אײנצעלנע מעגען רירם

 םאר־ נים עם זאל מיםגלידערשאםם גרױםע די אז אזוי עם
באגרײטען. צו אן ניט איד הײב שםימ׳

הא־ טרײד אין םמישערם ״די אז טענה דער װעגען
 נאמען״, זײער אין רײדען צו אויטאריזירט ניט אים בען
 גאנ־ דער איז בעקאנט, איז מיר װיםיל w זאגען, איך װיל
 גע־ דעמאקראםיש אלע איז און באװעגונג ארבעטער צער

 גע־ שום קימ םארהאן גישט איז ארגאניזאציעם סירטע
 אײ םיעונג א אחיםזאגען װיל מיםגליד א ודעז אז באט,
 אנשטענדיגען, אז (אין טוײיד־םראגע אדער פארטײ א בער

 דארפעז אםריער זי אדער ער זאל אוםן) ציװיליזירםעז
 געשריבענעם א האבען און רעסערענדום א דורכםירען
 די געגעבען אים האבעז מעמבערם אלע אז אםעםםאט,

 געוױםער א װעגען שרײגען אדער רײדעז צו פולפאכם
םראגע.

 דורכשגיסליכסר דער אז געשריבעז האנ איך װעז
 ״ײרכשניםליבער״) דער געזאגט האב איד (באמערקט,

 קלענעד םד י איז םינישערס קלאוק די םץ םארדמםם
שטארקערע גרעסערע, אנדערע, םיז מעמבערס די םיז וױ

גערעכטיגקײט ►--------------------------
 קיץ נישם איז דאם וואם טרייד, אונזער אין לאקאלען

 באהויפםוגג דער םיט איך, האב עם, וױיםען אלע םוד״
 זײנען פראבלעמען די וױיל באשולדיגט. נים קײגעם

 באדױערען צום וועט עם און פארםלאנטערםע. שווערע,
 וועלען מיר ווען לאגע זיין םארבעסערען נישט קײנעם

 אין אפערייםארס און פרעסערם קאטערס, די אז לייקענען
 םיגישערס. די װי בעסער םארדינען טרייד קלאוק אונזער

 וואױל־ קרעםםם אגדערע די םון בעל־םלאכות די עם זאל
 םארדינסםען די וועגען שייד איז עם וואס און באקומען.

 ארבעט, שורות די םון שרייבער דער וואו שאפ דעם אין
 — איך זאג אינסינואירם, םארקין ברודער װעלכע וועסען
!שעםער אזעלכע םך א טרייד אין געװען װאלםען הלואי

 שריײ מיין מים םאן צו געהאט דאם האט װאם אבער
 ? 9 לאקאל אונזער םיז רעפארט םינאנץ דעם װעגען בען
 פאר האבען אנדערע אז אנצוהערעגישען, אנדערע מיט און

? בריף אדער ארטיקעל מײן געשריבען מיר
 א מאכט אייגער װען אז, זיין באמת דען עם מוז

 אז צייכען א שוין עס איז נאדעל, א האלטען פון לעבען
 זעלבער דער אין פען א האלםען נישט אליין קען ער

?... האנט
 םאר רעדאקציע דער באדאנקען איך װיל סוף צום

 איין אבער מיר. צו ענםפער אייער צו .פוםנאטע״ דער
 :איז דאם און איינםארשםאנען יא אייך מיט איך בין זאך
 וואלם ענטםער אייער םאר און ארטיקעל מײן פאר אז
 םארעםענטליכם געװען זאלען זײ ווען בעםער געװען עם

 גע־ זיך לייענער די וואלםעז דעמאלט צוזאמען. װערען
 םרא־ די וועגען אורטייל בעסערען א שאפען געקאנט ווען
 •JJ איז עס ווער םייבונגען, ארויםגעבראכםע און גען

רעכט.
 איך וואם דאם אז םאחיכערען, אמאל נאך קען איך

 מיץ םון קומם איצט׳ םײ און םריער סײ געשריבען האב
 אר־ דעמאקראטישער א אין אז פרינציפ דעם אין גלויבען

 מאנדאם זײער באקומען םיהרער ״די האו גאניזאציע
 אויף רעכט א םיטגליד יעדער האם געםיהרםע״, די םזן

 עדגםטע אן אז און פרעםע׳ םרייע אץ ווארט םרייען דעם
 אר־ דער םאר זאך נויםיקע און געזונטע א איז קריטיק

גאניזאציע.
.9 לאקאל מיםגליד ה^לפערין, ה.

 כינעזישען שטיצט אינטערנעשאנאל
דאלאר 2,500 מיט םאנד הילםס

 ווארקערם גאסםענם ליידים אינטערנעשאנאל די
 הילםס צום דאלאר 2,600 בייגעשםייערם האם ױניאן
 דורך כינע אין קרבנות מלחםה צױוילע די םאר םאנד
אינקארפארײטעד״. רעליף טשיינא ״ױגײטעד דעם

 פרע־ האט געלם, די פאר םשעק דעם םיט צתאמען
 בלעין, חש. חשײםם אװעקגעשיקט דובינםקי זידענט

 מײף םאלגענדעז דעם ארגאניזאציע, דער םון םשערםאן
 װי־ מוםיגעז דעם םון באוואונדערונג און םיטגעםיל םמ

 יאפאנע* די גים «אלק כיבעזישע דאם ױאס דערשמאנד
:אגגרייפער זישע

— בלעין: מר. םייערער ״מייז
 2500 אויף טשעק א געםינען איר וועט ״בייליגענד

 לײ־ אינטערנעשאנאל דער םון ביישטייערונג א דאלאר,
 םאנד הילםם דעם םאר ױניאן ווארקערם גארמענם דיס
 איר װאם כינע אין באפעלקערונג צױוילער דער םאר

שאפם.
הא־ געשיכטע וועלט דער אין געשעענישען ״וױיגיג

 וױ מענשהיים, די באגײםטערם און ענםצ״קם אזוי בען
 סירט פאלק כינעזישע דאם וואס קאמף ■רעכטיגער דער

 אנגױף בלוטיגען דעם געגען יאר םיר לעצםע די פאר אן
 דאם קוראזש, דער ארײנדריגגער. יאפאגעזישע די םון

 האם באםעלקערונג צױױלע כינעשע די וואם גלױבען
 אכזריות׳דיגע אומגלויבלעד די אובםער ארויםגעוױזעז

 בע־ איצם קעז םארפאלגונגען. בלוםיגע און באדינגונגעז
 ױען אמעריקאנער,' יעדעז םזן ווערען אםגעשאצט סער

 האט םיליטאריסטעז םאררעטערישע קליקע זעלביגע די
קריג. אונז ערקלערם אח לאני אײגען אונזער אםאקירט

 נאמעו איז ביישטײערונג די אט ״איבערגעבענדיג
 אוגזער םון םיםגלידער םויזענםער הוגדערטער די םון

 װא־ די אונטערשטוײיכען אמאל נאד איד וױל ױגיאן,
 פאלק כינעזישען העלדישען דעם םאר געפילעז ריםםםע

 די *ז אוגזערע, האפענוגג פעםםע די צוגעבעז אמ
 דעמא־ פאראײניגםע די םון אנשםרענגונגען כםדר׳דיגע
 אמ װעט וועלם, גאנצער דער איבער כוחות קראםישע

 בארבארק די צעשמעטערעז צוקונפט נאעגםער דער
 אח םלחםה םון םײװעל חנם אנגערײצט האבען װעלכע

 װעלם״• פדידענם־ליבענדער א אױף פארניכטונג
אײערער אכםוגג. םים

דזבינםקי. דוד
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ן ע ט פ י ר ש ו ם צ ע י צ ו ל א ז ע ר _ ן ו א
 א פון האגדלונג נאבעלע א

טשערטאן שאפ
 װעסט 140 םםארםווער״ ״וײיקורם םץ ארבעטער די

 גארמענט וואטערפרוף דער פון מיטגלידער םטריט, טע22
 אויס־ באשלאםען האבעז ,20 לאקאל ױניאן ןןאירקערם
 טשערמאן, שאם זייער צו אנערקענונג דיער ךדריקען

 ארבעם געטרייע און גוטע זימ פאר גוטקין סעם בוודער
 האבען מיםינג סםעציעלען א בײ מלאכות. בעל די לםובת

 םון ארבעם געםרייע די געלויבט שאפ פון ארבעטער ךי
דאלאר. 100 מיט םרעזענטירט אים און םשערמאן

 אר־ די באדאנקט האט גוטקין ברודער װי נאכדעם
 ער־ ער האט מתנד״ און אנערקענונג זײער םאר בעםער
ט געלט דאם אז קלערט,  קעמםער די פאר איבער ער גי

 100 די חוץ האט ער רוסלאנד. אין היטלעריזם געגען
 קעשענע אייגענע זיין פון דאלאר 5 צוגעלייגט גאך ואלאר

px סאל לאקאל פון מענעדזשער צום איבערגעגעבעז עם 
 םאר זאמעלם לאקאל דער װאם פאנד פאר׳ן איםערמאן׳

םאלדאטען. רוסישע די פאר הילף פעדיצינישע
 נאכגעטאן גלייך איז טשערמאן םון בײשפיל דער
 שנעל איז עם און שאפ םון ארבעטער די פון געווארען

 םאר׳ן דאלאר איין און הוגדערט נאך געווארען געזאמעלט
 ארום אזוי געקראגען האט אימערמאן ברודער פאנד.

מיטינג. דעם םון םאנד הילםם םארן דאלאר 206
 אנער־ און דאנק אויםגעדריקט אויך האט מיטינג דער
 אימערמאן ברודער לאקאל םוץ מענעדזשער צום קענונג

 גוטע זיק פאר מתנה שײגער א טיט פרעזענטירט אים *ץ
ױניאן. דער אין *רבעט

קאמיטע. שאפ די

דעזאלוציעם
דרי־ קאםפאני״ קלאוק ״ברעװיטי םון ארבעטער די

 לאקאל די צו אנערקענונג אץ דאנק דיער אויס קען
 לאקאל םמ קאפלאז בענחשאמין ברידער די םענעדזשערס,

 ברעסלאו, ױםף און 9 לאקאל פון םארקין איזידאר ,117
 ברודער מענעחשער דיסטריקט דעם אויך ,35 לאק פון

 םאר קראוז, און קאוםמאז אגענטען ביזנעם די און סלעקי
 אגרימענט, צײט דעם םירמע דער פון קריגעז העלםען

ארבעם. װאכען 42 מים די םארזיכערם װאס
 אויםצודריקעו באשלאסען אויך האבען ארבעטער די

 ברודער םשערמאן שאם צום אנערקעגונג און דאנק זײער
 ברידער די מיםגלידער, קאםיטע די און קאהעז סעם

 ראזענבערג און גרײפער פיליפ װינד. בערגארד פרידמאן,
 ירע־ זײ און אגריםענס דעם קריגען אין דיילף זײער «*ר

מתנות. סיינע מים זענםירם
:קאמיטע די

.117 לאקאל םון ראכלין מאקם און קראסווארט בעני
9 לאקאל םון ראזענבלום דזשולױם

.35 לאקאל פון װינער, לואיס אץ

 דער םון ארבעטער די םזן מיטינג סםעציעלען א בײ
 ברוקלין. פלעים, קלױוער 35 קאמפאני, קלאוק פלאסטער

 דוב ברודער טשערמאן שאפ זייער באדאנקט די האבעז
 און םלאכות בעל די לטובת ארבעם גוטע זיק פאר דחקער

 ארבעטער די זילבער. םעם א מיט פרעזענטירט אים
 סענעדזשער צום דאנק דיער אויםגעדריקט אויד האבעז

 במנעס־ דעם און עםקיז ברודער אםיס, בראנזױיל םמ
 אינםערעם און הילף זײער םאר קאהען, ב• מאקם אגענם

שאפ. אין
:קאםיטע די

;48 לאקאל םון טאנוצא םערי און םינםא סאל
; 9 לאקאל םיז קלײז״ בעםי אמ ריײקיז חש•
.117 לאקאל סון שײםער, אב.

 םע39 װעםם 205 װארקפאן, לואיס «מ ארבעטער די
ם דאנקבארקײם און אנערקענונג אױם דריקען סםרים,  נו

 אגעגם בימעם און בראון, םאקס גרוז־ער טשערםאן. שא•
 זײערע פאר ,117 לאקאל םון גאלד, איזידאר ברח־ער

שאפ. םאר׳ן לײםםונגען גוסע
 אח *וסרידעז העכסם םילענזײג באלמעלאכעם, די

 די פרעזענםיחמ «ו עןאסשלגא חאבעז באגײסםערם,
 <ז וױגשעז, אוץ םתגווד װערםפולע םים אױבענדערמאנטע

געזונטערחײם. נונען זײ זאלעז יי
ס אגערקעגמג אױם זײ דריקעז גלײכצײםיג,  נז

י *ו פײגבער^ מארים ברודער מענעדזשער״ דיסםריקט  י
דשענעדזמ דיםםריקס אסיסםענם איז ײחװ־נרצטשג & ס,ן

 חש. אגענם ביזנעם דעם צו אויך װי גארדאן׳ ל. מ.
םיגישערס. די פארםדעטענדיג פרידמאן,

:קאםיםע די
; 117 ייאקאל היםער, ס. און שאגץ א.

9 לאקאל קלעטער׳ דזשאו
55 לאקאל מאנישעפסקי, דזש. און

פאפטען געשטארבע^*ױםן
 פון מיטגליד באארד עקזעקוטיװ גיתלער, מאקס

 גע־ האט ,155 לאקאל ױגיאן ארבעטער ניט־גודס דער
 נאװעמבער, 25 דעם דינסםאג אפפאפלעקציע קראגען

 געשטאר־ איז און עקזעקוטױרבאארד די אדרעסירענדיג
בעז•

 באריכם א אפגעבען אין געהאלטעז האט גיתלער
 ארבעטער נעגער דעם םץ עקזעקוטיװ־באארד דער צו

 דער פון דעלעגאם א געווען איז ער וואו קאמיטעט,
 ליידענשאפט־ א מיםען אין געהאלטען האם ער ױניאן.
 םון רעכםען די םון באשיצונג דער םאר אפיעל לעכען

 — אויסשרײעגדיג הארלעם. איז ארבײטער נעגער די
 פראבלעמע די לעזען נישט וועלען פאליציי און ״טורמעס

 אוים־ איז און אוועקגעםאלען ער איז — נעגער״ די פון
געגאגגען.

 באוועגונג ארבעםער דער םון וועטעראן א גייזלער,
 פון םירער און םיטגלידער עלטםטע די סת אײנער און

ס איז ױניאז. ארגעטעי ניטצװט דעי ע ס מג  רלם־ «ז ג
 און םיםארבעםער טויזענטער םון געווארען פעקטירם

 ער ,אז אויםגעדריקט מאל םיל זין־ האם ער םריינד.
 ארבעםער־ דער פאר םעםיגקײט די םארטזעצען וועם

 איז אזוי און צוג. אםעם לעצטען זיק ביז באוועגוע
געשען.
ארבע־ דער םח חברים און םריעד צאל גרויםע א

 רו. אײביגער זײן «ו באגלײט אים האבען באוועגוע טער
 אלם געדינם האט 155 לאקאל םון עקזעקוטיװע די

ארון. ביים עהחײואד

 612 קאםפאני״. קאום ״םימאר םמ ארבעטער די
 ברודער אגענם, ביזנעם זײער באדאנקען עװענױ, זיבעםע

 בא־ די אױף אויפפאםען געהעריגען זײן םאר יאגאדניק
 םון יעדען פאר קריגען פאר און שאם זײער אין דינגונגען

 די םעזאן. םאל צום שכיתת די אויף העכערונג א זײ
 n אנערקעגונג זייער אוים אויך דריקען ארבעטער

 איג־ זײן םאר םעגעתשעד״ דיםםריקט םלוצקי. ברודער
 באגריםען און שאפ דעם סון ארבעםער די אין םערעם

 צו וױינקראנץ בתדער טשערמאן שאפ געװעזענעם זייער
 דער צו שאפ אין צוריקקער און ווערען געזונט זײן

ארבעט•
קאמיםע: די

;117 לאקאל םטעינלי, םשארלם אח וױינקראנץ מאריס
; 9 לאקאל שניידער, דזשאו אמ מענדרא קעים
55 לאקאל סםײנהאוז. םטעם

קאם״ רעינקאום םטאר נארד די םח ארבעםער די
 דאנק זײער אוים דריקען עװענױ״ םע8 676 פאני,

 הערי ברודער םשערמאן, שאפ זײער צו אנערקענונג און
 לטובות טוט ער װאם ארבעם גוםע די פאר מיקעגאל

 א מיט אים פרעזענםירענדיג שאפ, םון ארבעטער די
פרעזעגט. קעש

 אונזער אוים מיר דדיקען צײם זעלבער דער צו
 דער םון םענעדזשער אוגזער צו אנערקענוגג און דאנק

 ריכטיגען זײן םאר אימערמאז, םאל ברודער ױניאז,
שאם. אונזער צו םופארם

.•קאםימע די
50 לאק גאלדשטײן, איזי און בריקמאן םאל

 םארים 41 שאפ, גאלדמרגם מאו פיז ארבעטער די
ױחי. נױ םיםי, תשױדזי םטריט, ש  געעחרם האבען ח

 jt ד. דעטארטםענם םאון אוט פון אגענט בימעם זײער
 שענע א םים אים •רעזענםירט און דמער א בײ לופזנרא

 םלאבוו^ בעלי די פאר ארבעם גוםער דין פאר מתנח
מר־ געלעגענחײם דער בײ האם אגענט ביזנעם דער  אי

 פרעזענם א מאטעל, ם, שא» פח םשערמאז דעם געגעבעז
ארבעם• געםדײער זײן פאד אינםערנעשאגאל חנר פת

 קרױ חשעק דרעקםלער, םעם קאםיםע: די
א חשוליום גער״ קו קירש• נייער איז מ

ן ו ר פ ע פ ע ש
קאמפאני״ קאום ״רייםאר דער סון ארבעטער די

 דריי פון םייערונג א בײ האבען םםרים 37 װעסם 266
 אוים־ ארבעטעז, זײ וואו שאפ, דער פון עקזיסםעגץ יאר

 מא־ טשערמאן שאפ זייער פאר אנערקענוע געדריקט
 פאר־ בײם שאפ אין ארבעט גוטע זיץ פאר םטען רים

 אר־ פארטיילען בײם און בתים בעלי די מיט האנדלען
 בעלי־ די פון אייניגקײט די אנהאלטען פאר און בעט

 ארבעטער די האבען געלעגענהײם דער בײ מלאכות.
 װריסם גאלדענע א מיט טשערמאן דעם פרעזענטירט

וואםש•
שנעפער א. און גאלדשטיץ ז. קאמיטע: די

.177 לאקאל פון
הילמאן, ר. און 35 לאקאל בוירגער׳ א.

.9 לאקאל

 וועסם 214 ראבין״ או־ז ״גלאזבערג םון ארבעטער די
 טשערמאן, שאפ זייער פרעזענטירט האבען םםריט, טע39

 איבער־ זיין פאר מתנה שײנע א מיט בלאק םאל ברודער
 צו געבראכם האם װאס פירונג טאקםישע און געבענהײט

 און ארבעטער די צװישען שאפ אין באציאונגען בעסערע
םירמע. דער

 אויך איז ארבעטער די םון 1מיםיו זעלביגען בײם
 םײערוננ דער אין זיך באטײליגען צו געװארען באשלאםען

 אגענט ביזנעם זייער םון געבורטםטאג יאריגען םופציג םון
 פרעזענם א געבען אים און גאלדסטיין מאקם ברודער

 אויס־ אויך האבען ארבעטער די ארבעם. גוםע זײן פאר
 דיםםריקט דעם אנערקענונג און דאנק יײער גדדריקט

 לםובת ארבעם גוטע זיץ םאר םיינבערג מארים מענעדזשער
שאפ. םון םלאכות בעל די

;117 לאקאל םעגדערם, א. און ראםה מענדעל מנחם
10 לאקאל קאםלער, מאקם ; 9 לאקאל עםקער, סעט
55 לאקאל אנטען׳ דזשאו און

 עדיולןײ־ םון ערעפענונג םײערט 35 לאקאל
צוזאטעבקונםט שײנעם מיט םעזאן שאנאל

 עדיוקײ־ די האט דעצעפבער, טען16 דעם שבת,
 לאקאל יוניאן פרעםערס קלאוק דער םץ קאמיטע שאנעל

 דער לכבוד צוזא&עגקונםט שייגעם א איינגעארדעגט 35
 םוםצען ארום םעזאן• עדיוקײשאנעל דעם פון ערעםענונג

 םאםיליעם זײערע מיט םיטגלידער מענשען, הונדערם
 האבען אוץ צתאםענקונםט בײם געווען אנװעזענד זײנען

 טוב׳דיגער ױם און געמיטלעכער א אין סארבראכם שײן
שםיםונג.

 םון מעגעדזשער ברעםלאו, ױםף פרעזידענט וױיס
 איבער־ אז מים צתאמענקונםם דעם ערעםעגט האט לאקאל

 טעםיג־ גילדונגם דעד פון דערגרייכונגען די איבער בליק
 די םאר םאי יאר סינף לעצםע די םאר לאקאל סון קייט

 אםערי־ ױנגען, דעם םאר סאי און םיטגלידער עלטערע
 דער אן אגגעשלאסען זיד האט וואם עלעםענט קאניזירםען

יארען. לעצטע די ױניאז
דירעק־ עדױקיישאנעל דער ברעסלאו, בערנארד דר.

 איבער איבערבליק קורצען א נאד האט לאקאל םון טאר
 איז לאקאל םיז דעפארםםענט בילדונגס םון ארבעם דעח
ױל אויף אפגעשטעלט זיך יאר, פארגאעענעט דעם סיו  די.

 טאן «ו יעדען םאר װיכטיגקײם די און ארבעט דעםענם״
 דער אין ארבעם דער אין העלפען און קען ער וואם

 אין איז לאנד אונזער ווען צײם, קריםישער איצטיגער
 זיך האבעז מיטגלידער צאל גרויםע א מלחמה. דער

 סיוױל אויף םארשריבען פלאץ אוים׳ן גלײך־ םאקע
םעםיגקײטען. דעםענם
 םמ געווארעז אדרעסירם אויד איז םאתאםלונג די

 קלאוק חנר םוץ םשערמאן אימפארשיל וואקער, חשײ.
 נוױשעז געווען אנוועזענד זײנען געסט צאל א אינדוםםרי.

 םײגבערג״ ישראל פרעזידענם וױים געווען זײנען עם וועלכע
 באארד, דזשאינם קלאוק דער פון מענעדזשער גענעראל
 אנדערע. און פענעדזשערם דעפארםםענם און לאקאלע

 אק קאגצערם שעהנער א געווארען געגעבען אייד איז עס
 פון כאר ראדיא דער באםײליגם זיך האבען עם וועלכען

 אידישער באװאוםטער דער איגםערנעשאגעל, חנר
ק, טנחם אקטיאר ב  העגרי אקטקץ• ענגלישער חנר ת
בעניא• פארשא םאיראנא שעזעע די אח יאנגמאז

 געװארעז םערוױרם עולם דער איז פראגראט גאכ׳ז
פארבראכס. טט האם און חגפרעשטענטס טיט

5 לאקאל פון סיםגליז־ חעריס, ע 6
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n נאארוס חשאינם און לאקאלם אננעמענן ד צו אינטעונעשאנאל פוז
:געגריםט זײט

 דעו־ אין לאנד אונזער םון ארײנטרעטען דאס
 טייל אלם אונז, אױף ארויםגעלײנט האט םלחםה

 נע־ געזעלשאפט. אםעריקאנער גרויםער דער פון
 םארםליכ־ און םאראנטװארטליכקײטען װאלדיגע

 איבער־ אלם און בירנער לאיאלע אלם טונגען.
 פאר צילען הויכע די םון אונטערשטיצער געבענע
 םיט צוזאםען לאנד, אונזער קעמפט עם וועלכע

 פעלקער דעםאקראטישע םרײהײטם־ליבענדע, אלע
 פליכט הײליגע אונזער עם איז זועלט, דער פון

 און קאנקרעטען א אױף חלק אונזער בײצוטראגען
 םלחםה נאציאנאלע די העלםען צו אוםן םראקטישען

אנשטרײנגונגען.
 דעש אין זיך נױטיגם שטאטען פאראײנינטע די

 פארשטאר־ צו געלט אין אלץ, פון מער מאםענט,
 ם«ר נעלט דארןש עם כחות. םלחםה אירע קען

 םאר »רםײ גרױםע א אויםשטאטען פאר אטוניציע,
 אונזער קרינם־שיפען. און עראפלאנען טאנקען,
 בײשטײע־ זאלען טיר אונז פון פארלאננט רעגירונג

 בײצו־ גרײט איז ױניאן אונזער און דערצו רען
טייל. איר טראנען

 באארד עקזעקוטױו נענעראל די האט דעריבער
 דעם דינםםאג, זיצונג, איר בײ ױניאן, אונזער םון
 פאלנענדען דעם אנגענוםען דעצעםבער, טעז23

:כאשלום
 אינםער־ דער פון מיטגלידערשאפט די )1

 זעטנערע*תמ אדן זעפארפליכמ ײר זאל נעשאנאל
 אינװעםטירען עם און דאלאר 25ססס,ססס, שאםען צו

 דעם םאר רעגירוננ, דער םון באנדם דעפענם אין
שטייערען צזועק: דאםעלטען נא־ דער םאר בייצו
 דאם םטיםולירעז צו און םארטײדינונג יאנאלער

 צײט דער אין נעלט פון אפשפארען פרײוולײנע
;נױטםאל מלחםזז דעם םון

 אינטערנעשאנאל דער פון טיםגליד יעדער )2
 רעני־ דער בארגען צו װערען אויםנעםאדערט זאל
 װײ־ דא װערען װאם באדיננוננען די אױף רוננ
 װאכען צװײ װײניגםטענם צום אנבעצײכענט, םער

 אין װערען אינװעםטירט זאלען װאם פארדינםטען
;םטעםפם און באנדס דעפענם

 שאפ װערנער׳ם דזשעק פון קלאוקמאכער
 און רוםישע םאר $454 נאך גיבען

תעמפער. ענגלישע
כרידערלי־ און ברײטהארציגקײט סון בײשפיל א

 עע־ אמ רוםישע די העלפען צו איבעדגעבענקײם כער
 בעסםיעם, נאצי־םאשיםטישע די געגען קעםםער לישע

 ווער־ דזשעק םון קלאוקמאכער די באװיזעז האבעז
 הונדערם די םםרים. םע39 װעםם 205 שאפ׳ נער׳ם

 װי־ האבען שאפ דעם אין ארבעםען װאם בעל־מלאכות
 בײםראגען םרײװיליגע דורך זיד צװישעז געזאמעלם דער

 סאר הילף מעדיצינישער םאר דאלער 454 פדן סומע די
 מאזמה־ די צו פארשםיצע אמ רוםלאנד איז קעמסער די

ענגלאנד. אין קר־בנות
 דער און בראון, לואים שאפ׳ םון םשערמאן דער

 דעם ארײנגעשיקם האבען לעװין. םשארלם םעקרעםאר,
 דער מים דובינסקי פרעזידענט צו םומע דעד אױף םשעק

 םע־ םאר גײן זאל דאלער הונדערם דרײ אז אנװײזונג׳
 דא- 154 אמ קעמםער רוסישע די צו הילף מצינישעד

 ווײ־ צושריםט זײער אין רעליעף. בריםישען םאר׳ן לאר
 גע־ בייטראגעז די׳ האבען ארבעטער די אז אן, אויך זען

 זיײ חוץ א געלם, דאם געשאפעז און םרײזױליג מאכם
 דעם םאר ארבעט םאג האלבעז א פון בײשםײערונגען ערע
 אינםער־ דער פון פאנד דאלער םויזענד הובדערט דדײ

 בײ- האבעז זײ װאם ארבעם שטונדע די און נעשאנעל׳
 םון הילפם־פאנד דאלער םויזענד צען «ום געםראגעז

 הא־ שאפ דעם םדן ארבעטער .117 לאקאל הלואקמאכצױ
 מער איז דאלעי־ «עז ווי פי׳ל אזײ בײגעשםײערם בען

 געגען קעםםער די העלפען צו שמזזת גרעסםער מיםדעו־
נאציזנ^

 דובינםקי ■רעזידלנם האט משלק דעם עדהאלםענדיג
האגד־ דער םים שםאלז איז ימיאן די *ז ,סערל;דק

- - - - - ----- Mb M B  B M bמך ומבעז אגדעדע פילע פז און סיםגלידער די םדן לרגג 
 פרײגעביג־ דער ושן ביישפיל א Tyosmn* זיך דארפט

צויעק. נאבעעא דעם פאר קאנױןמאמר די פון קײ׳ם

 צו איםשטאנד זײנען זואם םיטגלידער די )3
 נלײך םוםע איז עם װעלכער אױף כאנדם קויםען

 פון אפים דעם דורך טאן עם קעגען פלאץ, אויפן
שאינט אדער ױניאן לאקאל זײער  די באארד. דז

 נע־ דועלען םיטגלידער אזוינע םון ביכלאך ױניאן
 האבען זײ אז װײזען צו אום זוערען שטעםפעלט

םומע. װעלכער םאר און באנדס געקויפט
ט װעלען זואס םיטגלידער אזוינע )4  זײן ני

 םאר םוטע םולע די גלײך באצאלען צו איםשטאנד
 טענליב־ די װערען געגעבען זאל באנדם, דעפענם

 אפ־ װעכענטליכע אויף באנדם קויפען צו קײט
ט אנטרעםען זאל װאם צאלונגען  װי װײניגער ני

 לאקאלם אלע שבירות. זײערע פון פראצענט פינף
שאינט און  אראנזש- םאכ;ין זאלען באארדם דז

 אר־ מיטגלידער די װאו פירםעם די םיט םענטם
 םוםע די זועכענטליך ארונטערנעםען פאר בעטען

 קריגען זאלען ארבעטער די און שכירות די פון
 ארונטער־ װערט עם װאם םוטע פולער דער פאר

 און רצגירונג דער פון סטעםפם דעפענם גענוםעז
 ספע- א אין ארײנקלעפען םטעםפש די זאלען זײ

 װעט אינטרנעשאנאל די דואם שפאר־ביכעל ציעלען
 • װעלען ביכעל אין םטעטפם די װען בעבען. זײ

 באנד, א קאםט עם װאם סוםע די דערנרײכען
 אין ביכעל דעש ארײנגעבען מיטגליד דער װעט
 רעגירוננם־ א דעם םאר קריגען און לאקאל זײן

םוםע. דער פאר באנז*
אנגעשלאסע־ אלע אױפצופאדערען בלײך )5

שאינט און ױניאנם יאקאל נע  אײנצו־ באארדם דז
טיגע די שטעלען  די דורכפירען אויף םאשינערי נוי

אױפגאבע.
 פארצו־ געװארען באשלאסען אויך איז עם

 אלע צו פלאן און םארשלאג דאזיגען דעם לענען
 באלדיגער םאר אינטערנעשאנאל דער פון לאקאלם

גוטהײםוננ. און האנדלונג
 די איכערטראכטען װעט איר װי נאכדעם

 די אז באטעו־קען, איר זועט אנטשײדונג, דאזיגע
 םיט צוזאטען אראנזשירט. האט אינטערנעשאנאל

 דעםארט־ טרעזשורי דעם פון קאאפעראציע דער
 דעפענם־ עם. ױ. ספעציעלע כאקוטען צו טענט.

 נאםען דער זועלכע אויןש םטעםפ־בוקם, םײװינגם
 ױנ־ לאקאל דער פון און אינטערנעשאנאל דער םון
 ביכלאך דאזיגע די ארױםנעדרוקט. זײן װעט יאן

 יאר פון אנםאנג צום באקוטען קענען מען װעט
ײ און  םון אײך צו װערען ארויםגעשיקט זועלטן ז

אפים. גענעראל דעם
 איר געבעטען, אײך דעריבער דואלטען מיר

 םעכא־ דעם ארגאניזירען צײט־פארלוםט אן זאלט
 םםעםםם דאזיגע די םון פארקױןש דעם פאר ניזם
פן: פאלגענדען אויף או

 ײכיאן לאקאל אײןןר פון םיטמגעז רוסם .1
 כאשלום דעם ראטיםיצירען «ו תיכןז ײניאנם אדער
ש אנגענוםען איז ױאם אי װ  גענעראל דער פון גע

 ױנ־ דער םון מעםבער יעדער באארד. עקזעקוטיװ
 באשלום דעם אויםצוםאלגען ערװארט װערט יאן
גײםט. אץ און בוכשטאב אין
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 בא־ וײלען זואם םיטכלידער, יענע פאר .2
 דארםם אױםצאלונגען, דורך באנדם די םאר צאלען

 ס אײער םדן באלעבאטים די םיט אראנזשירען איר
ט שטאט,  םון םיםטעש א דיםטריקט אדער נענענ

 װאך יעדען ״טשעק־אף״. צום ענלאך צאלונגען
ט זוערען ארונטערגענוטען זאל  6 װי דועניגער ני

 ארבע־ באטרעפענדע די װעלכע פאר פראצענט,
 דא- די פון דעםענם־םטעמפס כאקוטען זאלען טער
 , דער װעט פלאן, דעס לויט באלעבאטים. זיגע

 םון אדער םטעםפס, צאל א באקומען באלעבאם
 אנדערע פון אדער כאנקען לאקאלע אפים, פאםט

 אגענטורען דעפארטטענט טרעזשורי אויטאריזירטע
דיםטריקט. אדער געגענט שטאט, אײער אין

 זײערע אין װעלען םיטגלידער די זוען .3
 בא־ זײ װעט װאם םטעמפש, גענוג האבען ביכער

ײ װעלען באנד, א קריגען צו רעכטיגען  ארײנ- ז
 צו צושטעלען װעלען מיר און ביכלאך, די געבען
 רעםיטס םפעציעלע פינאנץ־דעםארטםענט אײער

צװעק. דאזיגען דעש פאר
 םטעמפ־ביכלאך די פאר באנדם באקוטען .4

 לאקאלער דער דורך נאר באקוםען קענען םען װעט
 באטרע־ זײערע אין באארד דזשאינט אדער ױניאן

 אראנזשירם םפעציעל איז דאם נענענטען. פענדע
 כדי דעפארטטענט, טרעזשורי דעם םיט בעדרארען
 קרי־ זאלען ארנאניזאציעם אנגעשלאםענע אונזערע

געלט. דאזיגע דאם שאפען צו קרעדיט פולען גען
 ;אלט איר זא «ײר, וןפ איר ארלאנגפ דעריבעך ;

^  נע־ צושריםט דאזינען דעם קריגט איר װי תי
 דער װארים זאך, דאזיגער דער אין שריט םען
ט קען ציל דער און דרינגענד זײער איז ענין  ני

, זיך. אויןפ רוארטען לאזען
אײערער, ברידערליך

דובינסגןי דגד
םעקרעטער פרעזידענט־גענןןראל

 אינטערנע־ אפוצלײגען רער,אמענדאציע
 אין גוטגעהײםען קאנװענשאן שאנאל

אײבשטיטיג כמעט רעפערענדום
 לעידים אינטערגעשאנעל דער םון מיטגלידער די

 אײנשםיםיג כמעט דיאבען ױניאן, וואירקערס גארמעגם
 עקזע־ גענעראל דער םון רעקאמענדאציע די גוםגעהײסען

 אינ־ דער פון קאנװענשאן די אפצולייגען באארד קוטיװ
.1944 םאי ביז צייט״ יאר צוױי םאר םערנעשאנאל

 םון םעקרעטער עקזעקוטױו אמהעי, ם. םרעדעריק װי
 ערשטען דעם ביז זיינען אנאנסירם, איגםערנעשאנעל דער

 בא* די אםים גענעראל אין ארײנגעקומען דעצעמבער
 די מיט ארגאניזאציע דער םון לאקאלם 197 םון ריכטען

 מיטגלידער זייערע פון אפשםימונג דער פון רעזולטאטען
 מיטגלידער־ א האבען לאקאלס די רעםערענדום. דעם אין

 די אין ארבעטער. קליידער םרויען 213.597 םון שאסט
 געשםיםם מיםגלידער 496 בלויז האבען לאקאלס אלע

 האבען וואם אנדערע אלע קאגװעגשאן. די אםלייגען געגען
 די גוםגעהייסען האבען רעםערעגדום אין באטייליגט זיך

רעקאמענדאציע.
אינםערנעשאנעל, דער םון קאנסטיםוציע דער לוים

 אין םארקומען געדארםט קאנװענשאז נעקסטע די האט
 לעצ־ ביים מאי. קומענדעז דעם הײםם דאס ,1942 מאי,
 האם בארד עקזעקוטיװ גענעראל דער םון מיםינג םען

 דער איבער אז םארגעלייגם, דובינםקי פרעזידענם אבער
 דער אויף װירקונג איר און לאגע אינטערנאציאנאלער

 איז לאנד, אין לאגע עקאנאמישער און איגדוסטריעלער
 די יאר. דאם קאנוועגשאן א האבען צו ראטזאם נים עס

 י ► רע־ צו באשלאםען דעריבער האם עקזעקוטױוע געגעראל
 קאגוועגשאן די אפצולייגען מיטגלידער די צו קאמענדירען

o* עם איז רעקאמענדאציע די אם יאר. צוױי םאר r 
רעםערענדום. דעם איז געױארעז גוטגעהײםען

 האם דוביגםקי פרעזידענם װאס צושריםם דעם אין
 רעםערעגדום׳ דעם װעגען לאקאלם די צו אחיםגעשיקם

 קאנ* די אפצולײגען באשלום דער אז קלאר, ער מאכט
 באאםםע לאקאלע פאר ױאהלעז די או ניט לײגט ווענשאן

 די לױט װערען װאם םיםגלידער באאײ עקזעקוטײו און
 יזאני םאו־ װאלען די םים צוזאםעז געהאלםען בײ־לאוס
 באאמםע לאקאלע םאר װאלען די חנלעגאטען. װענשאן

 געווײגלװ וױ יאר דאס מעחנן דורכגעםירם װעלען
1 פרילינס הײנםיגען
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 אין פאסירונג װיכםיגסטע די םאר רוח דער
ט ײ ס ײניג בא־ ארבעםער אמעריקאנער דער א

 דזשאן פון ווענדונג די איז װעגונג .ר'רײץ״יז י _ ״
 עם אז גרין, װיליאם צו' לואים

עגונג װ א פאר־ די װערען באגײט זאלען ב
 םאראייניגונג א װעגען האנדלונגען

 דער און לייבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען דער צװישען
א• אי• סי.

 װעלען זאל מען אז פאל, אזא אין נאטירליך איז עס
 אז דערצו, געבראכם האבען וואם מאטיװען, די זוכען

 דזשאן זעלביגער דער האנדלען, אזוי זאל לואיס דזשאן
 פאר־ קײן דערלאזען ניט איצט ביז האט װאם לואיס,

 גרויםע צוױי די צװישען פרידען װעגען האגדלוגגען
צו אײנגעװאוינט איז מען ארגאניזאציעם. ארבעטער

 מיט ארוים פלוצים קומט ער װען מאטיװען׳ זענלעכע
 עפענטלי־ דער פון אויפמערקזאמקײט די צים וואס עפעס
 אז דענקען, פאל דעם אין קענען מאנכע מײנונג. כער
 די שפילען אויפגעהערט האט לואים דזשאן װי אזוי

 אין אקציעס דיגע און א. אי. םי. דער אין פידעל ערשםע
 האםען ניט קען ער אז געפאלען, שטארק אזוי זײנען איר
 גדולה, פריערדיגער זײן צו צוריק איר אין קומען צו

 ער האט צוקונםט. נא־ענטער דער אין ניט װעגיגםטענס
 פראמי־ און גרויםקײט נייע זוכען צו באשלאסען דעריבער

 מיר אבער מלאך. פרידענם א פון ראלע דער אין נענץ
 װעט מען װען בעסער, זיין װעט מאל דאם אז גלויבען,

 לואיס דזשאן בײ מאטיװען פערזענליכע קײן זוכען ױם
 זאגט, ער װי טאקע עס מײנם ער אז אננעמען׳ װעט מען און
 די פון אינטערעסען די זינען אין בלויז האט ער אז

 האבען איצט מוזען װאס לאנד, אונזער פון און ארבעטער
 דעם בריינגען רוף לואיס׳עם דזשאן נאר זאל אייניגקײט.
 פאר באמיהוגגען זיינע זאלען און רעזולםאט געװיגשטען

 הא־ באוועגונג ארבעםער אײעריקאנער דער אין םרידען
 םאר־ אים מיר וועלען ערפאלג, געװאונשטען דעם בען

 -אנערקןינונג געבען אים װעט געשיכטע די װאס גינען
אוישטו. דין פאר

 טום ער אז רעפוטאציע, אלםע אן האט לואים דזשאן
 פלוצימ־ זײן אופן. שלעכטען א אויף זאכען גוטע אפילו
 אמעריקאנער דער אין םרידען פאר ארויםטריט דיגער
 אזא אויף געװארען געמאכט איז באװעגונג ױניאן טרעיד

 קריםיק שארפע א ארױםרופען געמוזט האט װאס אופן,
 פאראייניגונג א פון אנהענגער װארימםטע די בײ אפילו

 דער און לייבאר אװ םעדעדיישאן אמעריקען דער צװישען
 געדארפם זיך לואים דזשאן האט װעניגםטענס א. אי. סי.

 פרעזידענט דער מארעי, םילים מיט דעם װעגען נאראטען
 םאר־ אין װיםען אים לאזען כאטש אדער א. אי. סי• םון

פרידענס־פארשלאג. א מיט ארויםקומען װעט ער אז אויס׳
 קלאנגען אלע די אויף אפ ניט דא זיך שטעלען מיר

 פארהאנדלונגען, געהײמע די װעגען באהויפטונגען אדער
 םון םארטרעטער מיט געםירם האט לואיס דזשאן וואם
 םרידענם־ די און לעיבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען דער

 אויסגעארבעם. זיי מיט בשותםות דאט ער וואס ■לענער,
 פארהאנדלונגען די האט ער אז געהייםען, עם האט םריער

 דער סח פרעזידענט דער טאבין, דעניעל מיט געפירט
 אפ־ עם האט טאבין ווען שפעטער, און ױגיאן םימסםערס
 האםשע־ נאמען דער געװארען דערמאנט איז געלײקענם,

 דער ױניאן, קארפםענטערם דער םון ■רעזידענט דער סאן,
 געװען אגיאל איז לואים װעםען םיט האטשעםאן. זעלבער

 געשלעג א נאך שיעטער. זײנען ױעלכע פרײנד חײסע
 פעדעריישאן אםעריקען דער םוץ קאגװענשאז דער אויף

 ביםערסםע די געװארען סיםי, אטלאנםיק אק לעיבאר *ײ
 אדער קלאגגען די װיפיל אױף ניט וױיסען מיר פײנד.

 זײ קענעז יעדענפאלם גתמ־. א האבען כאהוייםומען
פיז כאראקםעריםםיק דער צו צוגאנ א אלס דינען בלױז

 ער אופן שלעכםען א פאר װאם אויף און לואים חשאן
 פאר דיגען ניט אבער טארען זײ זאכען, גוטע אפילו םוט

 דער אין פאראייניגונג א צו דערלאזען צו ניט אורזאך אן
 װען צײט, דער אין באוועגוגג. ארבעטער אמעריקאנער

 פאר טײלען בײדע אין װאונש שטארקער אזא הערשט עס
 גאלופ דר. װאם אנקעטע, די וױיזם דאס װי אײגיגקײט,

 פירער די און מיטגלידער די צװישען דורכגעפירט האם
 דער פון און לעיבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען דער פון
 פרא־ 71 אז באװיזען, נעמליך האם אנקעםע די א. אי. סי.

 און ארגאגיזאציעס בײדע די פון מיטגלידער די פון צענט
 צו קומען זאל עם אז װילען, פירער די פון פראצענט 87
פאראײניגונג. א

 גאלופ׳ם דר. אויף בויען צו נויטיג ניט איז עס נאר
 אגקעםע, גאלופ׳ם דר. אן געװאוםם האט מען אנקעטע.

דן אז  שםארקער א פאראן איז ארגאניזאצילס ביידל ז
 עם באוועגונג. ארבעטער פאראייניגטער א פאר װאונש
 ניט װאלם װאונש אזא װען װאונדער, א געװען װאלם

 מאל אלע זײנען םאלידאריטעט אײניגקײט, עקזיסטירט.
 באװעגונג. ארבעטער דער אין שלאג־װערטער די געװען
 װער־ די געהערט האט ארבעטער ארגאניזירםער יעדער

 אין געגלויבם האט ער און מאכם איז אײניגקײט אז טער,
 װערטער די אז ערפארונג, זיק פון געלערענם האט ער זײ.

 און ארבעםער די פילען באזוגדערס און אמת׳ע. זײנען
 אין אײניגקײט זײ פאר איז עס נויםיג װי פירער זייערע

 אינטערעסען די פאר נויטיג איז עם צײט. איצטיגער דער
 גע־ צו מאכען לײכטער װעט דאם װײל לאנד, גאנצען פון

 אינטערעסען די פאר נויטיג איז עס און מלחמה די װינען
 פון באלעבאטים די װאס ארבעט, ארגאניזירטער פון

 פון דעקמאגםעל דעם אונםער װעלען קאפיטאל גרויס
שעדיגען. פאטריאטיזם

בא־ זיך זאל מען װי ניט אונטערשייד קײן איז עס
 ווערםער. די אבער פערזענליך׳ לואים דזשאן צו ציהען

 אייניג־ און פרידען צו רוף זײן אין געזאגט האט ער וואס
 און ריכטיגע דיגען באװעגונג ארבעטער דער אין קײט

אפעלירען. מוזען
 פאר־ א אז געדאנק, דעם צולאזען נים װילען מיר
 וואם באוועגונג, ארבעםער אמעריקאנער דער אין אייניגונג

 נויםיג, שטארקער גאך מאמענט איצטיגען דעם אין איז
 דער צוליב קומען צושטאנד ניט זאל איז, עם װען װי

 פאר־ דעם צוליב אדער לואים דזשאן פון אומטאקטישקײם
 יאדער מאטױוען םערזעגליכע דעם אין האט ער אז דאכט,

אמביציעם. פערזענליכע
 פרעזידענט איר דורך האט אינטערנעשאנאל די
 צו גערופען צוריק יאר דריי מיט שוין דובינסקי זץיװיד
 באוועגוג^ ארבעםער דער אין אײניגקײט און פרידען

 שטארקער א אן אנגעשלאגען זיך האם רוף דער אבער
 דזשאן םרידען. צו וועג דעם פארצאמט האט װאם וואנט,
 עם שםערוגג. שםארקסטע די געװען דעמאלם איז לואיס

 גע־ איצטיגע די װערען אויסגעלאזען ניט דעריבער טאר
 דער װאס דעם צוליב פרידען׳ פאר געלעגעגהײם שאפענע

 לואים, חשאן דעמזעלביגען םון גראד איצם קומם רוף
מאכם. שטערענדע די געווען םריהער איז וואם

 פאר־ דין מוז באוועגונג ארבעםער אמעריקאנער די
 און העכער איז ארבעםער די םון אייניגקייט די אייניגם.

 מאמענם איצםיגען דעם אין בםרם אלץ, װי װיכםיגער
 םאלק. אמעריקאנער םון זיכערהײט די לאגד, אונזער ווען
 די געגעז קאמף דער און םרײהײם און דעמאקראםיע פון

 םא־ װעלם־אוגטערצינדער די בארבארען, םאשיסםישע
עם. דערט

 אײנגעשםילט ניט טאר אײניגקײט םאר רוף דער
מעכםיגער. אמ שםארקער װאם קלימען םוז עס װערען,

קאםיטע׳ קאלאבארײשאז די אז האםען. וױלען םיר
ר קען מען אויב גע• געשאםעז איז װאס רופען, אזוי יי

 דער דורך א. אי. םי. און ל. אװ פ. א. דער פון ווארען
 פי־ ענדלעך װעם רוזוועלם, פרעזידענט פון מיטװירקונג

 צוױי די צװישען פאראייניגונג א און פרידען א צו רען
 אז זאגעז, מעז קעז וועניגסטענס ארגאניזאציעם. גרויסע

 מיים־ און שרים ערשטער דער געווארען געמאכם איז עס
שװערסטער. דער שריט ערשטער ער1 איז טענס

 . רױבעדישע די
 די פון פדאפיטען

 אן און קאמפאניעס
 די אױה אטאקע
ױניאנם

 באלעבאםים גרויסע די
 װי געמאכט׳ האבען אונזערע

 גאנץ אדויס, זיך שםעלם עם
 זייערע פון פראפיטען גרויסע
 גע־ פאטריאטישע גרויסע
פון כוגגערזואוגט די פילען.

 האם קאמיטע קאנגרעם דער
 אינדוסםריעלע פאטדיאםישע מאגכע אז אויםגעפונען,

 פרא־ הונדערט צוױי איבער געמאכט האבען אונטערנעמער
 וױיט אמת, קאנטראקטען. מלחמה די פון פראפיט צענט

 גע־ פראפים פאםריאםישע דיערע האבען זײ פון אלע ניט
בען פילען  זיד האבעז די פון אײניגע הויך. אזא צו דער׳י

 דערפאר פראפיט. פראצענט 30 אדער 25 מים באנוגענם
 צו נאהענט װי הױך אזא דערגאנגען אנדערע דינען אבער
פראצענט. 250

 אז געזעץ׳ א אנגענומען אמאל האט קאנגרעס דער
 צו קאנטראקםען רעגירונגס אויף זאלען אונטערנעמער די

 טארען ניט קריגם־עראפלאנען און קריגס־שיפען בויען
 א ערך אן מיט אבער פראצעגט. 10 װי מער פארדינען

 בםול געזעץ דעם אם קאנגרעס דער האט צוריק יאר
 נע־ געװאלם ניט האבען אונטערנעמער די וױיל געמאכט,

 פראפיט א פאר רעגירונג דער פון קאנטראקסען קײן עןמ
 אזא אויף האבען באלעבאטים די פראצענט. 10 בלויז פון

געלאזם זיך האבען די און האנם פרייע א געקראגען אופן
וואוילגעהן.

האם למשל, קאמפאניע, דראי־דאק מערילאנד די
 אנדערט־ קנאפע באםראפען האט וואס קאנטראקם, א אויף

 איבער פון פראפיט א געמאכם דאלאר מיליאן וזאלבען
 און 44 פון פראפיט א איז דאם דאלאר. טויזענם 460

 פראפיםען די מיט פארגלייך אין נאר פראצענט. האלב א
 באשיי־ זעהר דאס איז קאמפאניע פארדזש אירי דער ״ון

 איין אויף געמליך האם קאמפאניע פארדזש אירי די דען.
 34 און מיליאן זזאלב א וױ מער עפעס פון קאנטראקט

 321 צו נאהענט פון פראפיט א געמאכט דאלאר טויזעגם
 150 צו נאדזענט אויס מאכט דאס וואם דאלאר, טויזענם

 דיזעלבע איז קאנטראקסעז אנדערע צען אויף פראצענט.
 באגנר זיך האט און באשיידענער געװען שוין קאמפאניע

פראצענט. 140 פון פראםיט א מיט גענט
 קאר־ אינסטרומענט עלעקםריקעל װעםטאן די אבער
 ארי־ נאך פאםריאטיזם פראפיט איר אין האם פאריישאן

 נעמליך האם זי קאמסאני. םארדזש אירי די בערגעיאגט
 פרא־ 247 פון פראפיט א געמאכט קאנטראקט אײן אויף

 האט קארפאריישאן עיר־קרעפם ױנאיטעד די צענט.
 װי מער האט זי אבער פארמעםטען, געװאלט זיך משמעות

 אלומי־ די דערגתיכען. געקענס ניט פראפיט פראצ. 211
 א מיט באנוגענט זיך האט אמעריקע סון קאמפאניע נום

 קאמפ. ספליטדארף עדיסאן די פראצ, 129 םון פראםיט
 צוםרידענגע־ זיך האם און באשײדענער נאך געװען איז

 דערםאר פראצענם. 92 קנאפע םוץ פראסים א מים שטעלם
 גע* קארפארײשאן אװיאײשאן בענדיקם גרױסע n האם

 31 קנאפע םח פראפים אמפיגען אזא מאכען קענם
פראצענט.
 קאם״ אלע אױםרעכענען נים דא קענען םיר גאר

 םיר אונםעחוכם׳ האט קאמיסע קאגגרעם די װאם פאניעס
 איז װאם קאמםאניע, אײן נאך דערסאנען בלױז דא װילעז
קאםיאניע, םםיל בעםלעהעם די איז דאם בארימם. גאגץ


