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טעטיגקײטען
 אינ־ דער פון דעפארטמענט עדױקיישאנעל דער

 אונטער ױניאן װארקערם גארמענם לײדים טערנעשאנעל
 סטאר, מארק דירעקטאר עדױקײשאנעל פון לייטונג דער
 מיטגלידער די פאר קלאםען צאל א איינגעארדענט האט
 פארשײ־ די אין אונטערריכט געגעבען װערט עס וואו

ארבעט. דעפענס סױויל פון צװײגען דענע
 אוים־ דער איז קודסען, װיכטיגסטע פון אײנער

 פארוואונדעםע פאר הילף ערשטער פאר לערער צובילדען
 עם איבערפאל. לופט א פון פאל אין באשעדיגטע אז־צר

 אינ־ קװאליפיצירטע אין מאנגעל גרויםער א איצט איז
 װעדען װאם גרופען, אלע די באזארגען צו םטרוקטארען

 דאקטאר א אײדער הילף ערשטע געבען צו צוגעגרייט
 דע־ האט דעפארטמענט עדוקיישאנעל דער אן. קומם

 אינםטרוקטא־ אײגענע אויםצובילדען באשלאםען ריבער
 איצט זיך פארמירען װאם גרופען, ױניאן די פאר רען

לאקאלס. אלע אין כמעם
 אן שוין גײט אינסטרוקטארען פאר אזא קלאם איין

 װעםט 3 איז אינטערנעשאנעל דער פון אוידיטארױם אין
 דירעקםארם בילדונג מערסטע די םטריט. זעכצענםע

 װערען קלאםען די קורס. דעם נעמען לאקאלס די פון
 דאנערשטאג ביז מאנטאג פון װאך, א טעג פיר געגעבען

 פראנ־ בײטאג. זײגער א אײנס נאך האלב ביז עלף פון
 לע־ איז קרץ רויטען אמעריקאנער דעם פון קאבאן סים

קלאס. דעם פון רערין
 פאר ארגאניזירט איצט װערט אזא קלאם צוױיםער א

 גענעבעז װעם קלאס דער איוענםעד. די אין סיטגלידער
 זי־ נאך האלב פון אװענט פרייטאג און דינםטאג װערען

 275 סענטער׳ העלטה ױניאן אין נײן נאך האלב ביז בען
 װא־ עלף געדויערען װעט קורס דער עװענױ. זיבעטע

 אלע אין אױסבילדונג גרינדלעכע געבען װעט און כען
 בא• פאר ארבעט הילף ערשטע אנדערע לערנען פון םאזען

 גע־ װערם קורס דער פארװאונדעםע. אדער שעדיגטע
 איז קאסטען אײנציגע די מיטגלידער. פאר פרײ געבען

, בוך. טעקםט א פאר
 אוים־ פיזישע און הילף ערשטע אין קלאםען צװײ

 דער אין מיטגלידער םאר װערען געגעבען װעט בילדונג
 צוױי פו־ז שבת יעדען םקול׳ היי טריידם נידעל סענםראל

 טשוירטש דער אין און מיםאג נאך זײגער א םיגף ביז
 דינםטאג יעדען עװענױ, םעקאנד נײן ניישאגם, אל אװ
אװענד. אין זייגער א אכט ביז זעקם פון דאנערשטאג און

 גע־ אזױנע אין געפלאנעװעט אויך ווערען קלאסעו
 נאר־ פון באזארגונג די און ערנערונג װי גענשטאנדען

 לופט פון װירקוגג די שוץ׳ רעיד לופט שפייזען. האםםע
 פארשײדענע געגען זיד באשיצען צו אזוי װי און אטאקעם

געגענשטאנדען. אנדערע און לופט־באמבעם
 אײנעם אויף פארשרייבען זיד װילען װעלכע די

 אין װענדען זיך זאלען קלאסען די פון ייערעו׳ע אדער
 שריפטלעד זיך אנפרעגען אדער לאקאל זייער פץ אפיס
 װעםט 3 דעפארטמענט, עדױקײשאנעל פון אםים איז

^ סטריט. זעכצענםע

פרידען דעם און לזזמה דימ געװינען װעגען סימפאזױס א
 עדױקײשאנאל פון סעקרעםאר קאהען׳ ם. פאניא

 אז אנאנםירט, אינטערנעשאנאל, דער פון דעפארטםענט
 םרא־ די איבער םיניפאזױם א אײנגעארדענם ווערם עם
 עם פרידען א פאר וואם און מלחםה די געװינען פון געז

 די דערגרייכען צו אום נאכדעם װערען געמאכט דארף
 םאר־ וועט םימפאזײם דער מענשהיים. דעד םון צילען
 צען גאד האלב םעבריאר, זיבעטען דעם שבת, קופען

 אינטערנעשא־ דער פון אױדיטארױם אין םרי, דער אין
 בילעםען דורך איינטריט סםרים• טע16 װעםט 3 נאל׳
 עדױקיישא־ םון אפים אין קריגען קענען מיםגלידעד װאס
דעפארטמענט. נאל

רײע א באטייליגען זיך װעלען סימפאזױם דעם אין

 קלײבט 60 לאקאל ®רעםערם דדעם
העדסוואדערס נײע אץ איבער ח־•

פרע־ ת־עם דעם םון גאארד עקזעקוטיװ די
 אז םעםבערם׳ אלע וױםען לאזם 60 לאקאל מזנרם
 דער װעט .1942 פעבדואר, ארשםעז דעם ארום
 — 601 אױף געפינען זיך יתחמ דעד פון אפים
. נײ־יארק. ןזזענײ, אכטע

דעפארטמענט עדױקײשאנאל פון
 אוניװערזיטעטען. פון פראפעםארען געלערטע׳ באװאוםטע

עולם. פון דיסקוםיעם ארן פראגען
 שפאצירען שבת־דיגע אונזערע

 קופער מיר באזוכען פערצענטעז דעם פעברואר
 באגע־ מיר קונסט. דעקאראטיװער פאר פוזעאום ױניאן
 עװע־ דריטע און סטריט זיבעםע לאבי, אין זיך געענן

דערבײ סאבוױיס אלע גױ.
 דאס טאװערן. פראנסים די — טען22 פעברואר

 קא:־ זיך האט עס װעלכער אין געבײדע, אלטע די איז
 די װען טעטיגקײטען רעװאלוציאנערע די צענטרירט

 אין געװארען• געבוירען איז רעפובליק אםעריקאנער
 געזעגענט זיך וואשינגטאן דזשארדזש האט געבײדע דער
 פערל 54 אין זיך געפינט הויז די םאלדאטען. זײנע מיט

 װאל ביז סאבװײ עװענױ לעקסינגטאן נעמט סטריט.
 צו ברוקלין פון לאין קאלװער אדער םטײשאן םטריט
נאכמיטאג. אזײגער דרײ זיך טרעפען מיר סטריט. בראד

 קונסט פריק די מיר באזוכען — 28 פעברואר
 זאמ־ א סטריט. זיבעציגסטע איסט איינם אין זאמלונג

 קינסלער. בארימטעםטע די פון ארבעטען די פון לוגג
 זעכציגם־ און אכט צו סאבוױי עװענױ לעקםינגטאן נעמט
סטײשאן. סטריט טער

מערץ סען7 דעם פארבאנד סטודענטען פון לאנטשעאן
לע־ סטודענטען׳ די פון לאנטשעאן יערלעכער דער

 דעם פון קורםען און קלאםען די פון פריינד און רער
 אינטערנעשאנאל, דער פון דעפארטמענט עדױקײשאנאל

 דאס װעט אײן׳ ארדענט פארבאנד סטודענטען דער װאס
 דיפלאמאט אין מערץ, טען7 דעם שבת, פארקומען יאר

האטעל.
 און אונטערהאלטונגען פון פראגראם םפעציעלע א

 געלעגענהײם. דער צו צוגעגרײט װערט פארוױילונגען
באצײטענס. טיקעטס מיט זיך באזארגט

נ»8שיה אץ עהזעסוטױוע גענעראל פון מיםיננ יעדלעכער פערםעל
פעברואר םען2 דעם

 װעגען פרעזידענטען וױיס די פון באריכטען די חוץ דער פון מיםינג יערלעכער פערטעל נעקסטער דער
 אין ארגאגיזאציעם אינטערנעשאנעל די פון לאגע דער אינטער־ אונזער פון באארד עקזעקוםיװ גענעראל

 אויפגענומען װעט לאנד, גאנצען איבער׳ן געגענדען אלע אנ־ שיקאגא׳ אין ווערען געהאלסען וועט נעשאגעל״
 ווארעם אין מאנגעל דער װי פראבלעמען, אזוינע װערען אנאגםירט — פעברואר צוױיטען דעם פאנגענדיג
 אונזערע פאר אויםזיכטען די ' פרײאריטעם. איבער פאר האבען װעט מיטינג דער דובינםקי. פרעזידענט

 ;רעגירונגם־באשטעלונגען בײ ארבעטען צו מיטגלידער מיט פארבינדונג אין פראגען, װיכטיגע רײע א זיך
 הילפס־ארבעט, םון געביט אויפ׳ן טעטיגקײט אונזער אינ־ אונזער אויף װירקונג איר און לאגע מלחמה דער

פראגען. ענלעכע און רעגירונגם־באנדם םיװיל־דעפענם, דוםטריע.

צו 117 ל8ל$ה פון װן*
 געװארען ארײנגעצװאונגען איז לאנד אוגזער זינט

 פון אנפאל מערדערישען דעם דורך מלחמה דער אין
 נאצים די זינט ;רעגירונג .מיקאדא״ יאפאנעזישער דער
 אונזער געגען קריג דערקלערט האבען פאשיםטען און

 צו — ציל אײנציגען אדן איץ אלע מיר האבען לאנד,
 אין פאסירונג דער זינם שונאים. אונזערע באזיגען
 חילוקי־ אלע פארשװאונדען זײנען הארבאר״ ״פוירל
 ארומגע־ אלע איצט זיינען מיר פילפולים. אלע דעות׳ן,

 און קעמפען — באגער ברענענדען אײן מיט נומען
 פאשיסטען און נאציםטען די שונאים, אונזערע באזיגען

 פליכט הײליגע אײן אלע האבען מיר סארטען. אלע פין
 מיט לא:ד אינזער באשיצען און העלפען צו איז דאס און

 לעבענס, אונזערע מיט מעגלעכקײםען׳ אונזערע אלע
נויטיג. װען

 דערפילען צו לאקאל אײער אײך רופט דעריבער
:פארפליכטונגען פאלגענדע

מער. װאס באנדם דעפענס קױפט .1
עיר־װארדענם. אלם זיך פארשרײבט .2
 אקטי־ דעפענס״ .םױױל אלע אין אנטײל נעמט .3

מעגלעכקײטען. פיזישע אײערע לויט װיטעטען,
 פע־ און שטאםישע — רעגירונג אונזער העלפט .4

קענט. איר װאס אלץ, מיט — דעראלע
אלע אויף פינקטלעה און שנעל אפ זיד רופט .5

רעגירונגם־פארשטײער. אונזערע פון רופען
— מיםגלידער: חשוב׳ע

 עקזעקוטיװ גענעראל דער םזץ באשלום א לוים
 גוט־ איז וואם אינםערנעשאנעל. אונזער םרן באארד

 כאארד עקזעקוםיװ חשאינט א דורך געיוארען געהייסען
 דינס־ סענםער, מאנהעםען אין מיטינג טשעדמאן און

 מיםגליד יעדער ווערם דעצעפבער׳ טען30 דעם טאג
 דעפענם קױפען צו גערוםען אינטערנעשאנעל דער םץ

 שכירות. וואכען 2 פמ ווערט אין אמוױנציגסםען באנדם
 ערענהאסט באשלום דעם וועם איר אז זיכער, זײגען מיד

דורכםירען.
 אונזער דורך באנדם אײערע קױפען קענם איר

לאקאל.
 םפעציעלע געפינען אױך זיך וועלען שאפ אײער אין
 אייער אויםצאלען קענעז װעם איר און ביכלעד דעםענם

 םםעמפם גענוג חאבעז װעם איר װען סטעמםם• דורד באנד
 אוים־ err איז לאקאל אוגזעד אין קומעז איר זאלם

באנד• א םאר בייטען

ןפעױימרם סלאוס די
 פון באנדם דעפענם האט װעלכער אײנער, יעדער

 רע־ צו דאם לאקאל אונזער אין קומען זאל פריער,
 גע־ דאם פאר קרעדיט קריגען װעט איר גיסטרירען.

 האבען װעט װעלכער אײנער, יעדער וױיל קויפטע,
 סטעמפ אנצײגעניש אן קריגען װעם באנדם דעפענס

 זיינע דערפילט האט ער אז ביכעל, ױניאן ױין אויף
לאנד. אונזער צו פארפליכטונגען

 און לאקאל אין קומט אײנצעלהײטען מער פאר
דייװידאף. ברודער צו זיך װענדעט

 איר אז זיכער, זײנען םיר !מיטגלידער חשוב׳ע
 װערען אלע װעט איר און לאנד אונזער העלפען וועט

 פאשיסטען און נאציסטען די געגען קעמפער אקטיװע
קאלירען. און מינים אלע פון

!לאנד אונזער פון באשיצונג דער פאר אויף
גרום׳ ברודערלעכען מיט

,117 לאקאל באארד, עקזעקוטיװ
א.ל.ג.װ.י•

נױ־עימאן. צוקערמאן׳ ר.
מענעדז׳סער קאפלאן׳ בענדזשאמין
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ר ע ט װ ם א ע  עק־ גענעראל דער פון מיטינג דער ד
אפגעהאל־ איז שיקאגא אין (עקוטױוע ^יידיײ

* J פון צײכען דעם אונטער געװארען טען
ץ ה פ מ ח ל  ערשםער דער געװען איז עס מלחמה. מ

אי־ םאררעטערישען דעם נאך מיטינג
 ארײנ־ האט װאם הארבאר, פוירל אויף יאםאן פון בערפאל

מלחמה. דער אין לאנד א־נזער געבראכט
 פאר יוניאן אונזער אװעקגעשטעלט האט מלחמה די

 צו־ אנפאנגען געפוזט זיך האט זי און פראבלעמען נײע
 גע־ געשאפען איז װאס צושטאנד, נײעם דעם צו פאםען
לא:ד. אין װארען

 סיטען אין יוניאן אונזער געטראפען האט מלוזמה די
 האט װעלכער ארגאגיזאציאגם־קאמפיין,׳ גרויסען א פון

 ארגאניזאציאנם־קאמ־ אן װערען. אפגעשטעלט געמוזט
 די געװען איז עם און סטרײקס מיט פארבונדען איז פײן

 דער םון צײט דער פאר אז פארשטענדניס, ערשטע
װערען. אויםגעגעבען םטרײקם מוזען מלהמה

 וואס דובינםקי, פרעזידענט פון האפענונג די נאר
 גע־ דער פון מיטינג דעם אויף אױםגעדריקט האט ער

 אין געװארען אפגעהאלטען איז װאם עקזעקוטיװע, נעראל
 נעקסטען צום אז פילאדעלפיע, אין םעפטעמבער סיםען

 אינטערנע• דער פון מיטגלידערשאפט די װעט םיטינג
 פאר־ איז טויזענט 300 פון ציפער די דערגרײכען שאנעל

 דער װאם דןים, אויף קוקענדיג ניט געװארען, װירקלעכט
 װע־ אפגעשטעלט געמוזט האט ארגאניזאציאנס־קאמפײן

 אינטער־ דער פון צאל מיטגלידער די מיטען. אין רען
 300 וױ מער טויזענט עטלעכע מיט איצט איז נעשאנעל
םױזענט.
 סײ אפים, צענטראלער איר םײ אינטערנעשאנעל, די

 גרויםען א האבען איר, צו באלאנגען װאם לאקאלס׳ די
 מלחמה־הילף. פאר אפגעגעבען טעטיגקײט זײער פץ סײל
 דער אויף געװארען געלעגט איז הו־יפט־געװיכט דער

 דעפעגס און באנדם דעפענס פארקויפען פו־ז ארנעם
 רעזולטאטען, די מיט זיץ שטאלץ קענען מיר און םםעניפס

 אלע פאראז דינען עם געווארען. דערגרײכט זײנען װאם
 האט אינטערנעשאנעל די וואם ציל, דער אז צייכענס,

 דאלאר מיליאן 25 פאר פארקױםען צו געשטעלט זיך
 נאר װערען, דערגרייכט בלויז ניט װעט דעפענס־באנדם

 מלחמה די אז געפיל, דאס װערען. איבערגעיאגט װעט
 םץ זיכערקײט דער פאר בלויז נים געפירט װערט

 דער םאר אײד נאר דעמקראםיע, איר אמ לאני אונזער
 דורכגעדרונגען האט מענשהײט, גאנצער דער םון פרייהייט

 אינםעדנעשאגעל דער םון מיטגלידערשאםט גרױםע די
 יעדען אין לאנד. גאנצען םון ברײט און לענג דער פאר

 פארשיידענע םון געווארען אםגעגעבען איז וואס באריכם׳
 גענעראל דער םון פיטינג דעם אױף לאנה םון םײלען

 איבער־ דער וועגען געווארען דערצײלט איז עקזעקוטיװע
 אוגזערע םץ ארבעם דערסאלגריימנר אח געגעבענער
םלחמה• די העלםען צו פיסגלידער
אוגטער. שםארק באזונדערם גאנץ עס שטרײכעז מיר

 מלזזםה, דער םון ערנםםקײט די האם אלגעמײן איז ײייל
 גענוג נים נאך לאנד, אונזער אן רירט זי וױםיל «יף
 אמערי־ סוץ יםיכאלאגיע דער אין ארײנגעדתנגען סיף

 װעגען םך א שרײבט פען אח רעדט מען םאלק. קאנער
 םילם םארלויםיג אבער לאגע, דער סמ עתםטקײם ימר
 באםעלקעחנג אםעריקאנער דער אין ניט אלץ נ*ד ייד
 דעם סון עתםםקײם די וױ םלחדה־שםיםוגג. די $ס

 אינטער־ דער םמ ערםאלג דעו־ עם. םאדערם מאפענם
 װערם הילף םלחמזז דער םאר ארבעט דעד אין תשאנעל
גרעםער. פיל נאך אוטשטענדעז׳ די אוגטער דןדיבולר׳
 דאט איז לאגע איצםיגעד דער איז אויב נאד־

 מ־ װעגען מראכםעז וװ אלעפעז אמז פאר ײימױגסםע
חנם קענלז, םיר װאס אלץ, םאז צו און מלחםה די ײיניז

 אבער מען קען דערגרײכען, צו זיג געװאונשטען
 טאג־טעגלעכע געװאוינלעכע די פארגעםעז ניט דאך

 די עקזיסטענץ. אונזער מים פארבונדען זײנען וואס גויטען
 פארגעםען ניט קײנמאל קען לעבען א מאכען פון פראגע
 אט און ענטפער. אן שטענדיג פאדערם זי װײל װערען.

 נאך געװארען מיטגלידער אונזערע פאר איז פראגע די
 םרעידם זײערע מלהשה. דער צוליב קאמפליצירט מער

 דער פאר װיכםיגע םײסט די צו ניט גראד באלאנגען
 זײ און זײ פאר בילכערע פאראן זיינען עם מלחײה.

 די פארארדנונג. פריאריטעט דעי פון דעריבער לײדען
 אויף די, פון אײנע איז אינדוםטריע פרויען־קלײדער

 א פון לײדען צו גורל דער געפאלען איז עם וועלכע
 אדער צודאטען פארשידענע םון און שטאף אין מאנגעל

באקלײדונג. פרױען פאר נויטיג זײנען װאם ארםיקלען,
 םען קען טרײסט, שטיקעל א איז רבים צרת אויב

 םזן לײדען אינדוםטריען אנדערע סך א אז זאגען,
 וױ מער נאך מאנכע און פארארדנונג פריאריטעט דער

 אינ־ אויטאמאביל די אינדוסטריע. קלײדער פרויען די
 גאנ־ אין פריאריטעט, דער צוליב איז למשל. דוםטריע,

 אר־ טויזענט 300 ערך אן און געװארען געשלאםען צען
 אין ארײנפאםען געקענט ניט זיך האבען װאם בעטער,

 געמאכט איצט װערט װאס באװאפענונגם־ארבעט, דער
 אן געבליבען זיינען פאבריקען, אויטאמאביל די אין

 פון טײל גרעסטער דער אז גלויבט, פען אמת, ארבעט.
 קענען חדשים עטלעכע פץ צײט א- אין זיך װעם זײ

 אין נוצלעך מאכען זײ זאל װאס ארבעט, אן אויםלערנען
 ױינען דערוױיל אבער באװאםענונגם־אינדוסטריע. דער

 די. מיט שלעכט אזוי נים איז עס און ארבעטסלאז. זײ
 ארבעם. א:דער אן צו צופאסען קענען זיך װעלעז װאס

 װעט דאס װעמען פאר םך, א פאראן אבער זײנען עם
 אויטא־ פון פארקויפער די למשל, אט, שװער. זײער זײן

 קײן קײנמאל זיך האבן װאם סעילעס־לייט, די מאבילם.
 אויטא־ קײן ניטא זײנען איצט געלערענט. ניט מלאכה

 אײנ־ ניט קײנעם דארף מען און פארקױפען צו מאבילס
 קײן נים איצט מאכט מען קויםען. זאל ער אז ריידען,

 פאר־ די מיט אויד עם איז אזוי און אויםאמאבילם.
 טײלען אויטאםאביל אויםאמאביל־םאיערם, פזן קויפער

 אנ־ פארשידענע פאראן זיינען עם ווייטער. אזוי און
 געווארען אפגעשםעלט דינען וואס אינדוסטריען, דערע
 דער צוליב געווארעז פארקלענערם באדייטענד אדער

 וואם יםד א םאר וואם איז. ערגסמע דאם איז םלחדה.
 זיך שווער איז ארגעם, אן געבליבען דעם צוליב זײנעז
 ארבעט, אנדער אן לערנען צו און איבערצוברעכען איצם
 פלחםה־אינדוס* די סאר נוצלעד זײן קענען זאל וואם

םריעם.
 פאר״ נאך ליידט אינדוסמריע קליידונגם םרויען די
 עם אגער סארארדנונג, פריאריםעט די םון װעניג לויפיג

 אנ־ זי װעט קורצען אין גאר אז קלאר, יעדען םאר איז
 אין מאנגעל דעם צוליב ליידעו, שםארק גאנץ םאנגען
 װאם די גאזונדערם צודאטען, םארשידענע אין אמ שטאז׳
פעטאל• סת געמאכם ווערען

 דעם באאונרוהיגם שםארק האם סראגע דידאזיגע
 באריכט דער עקזעקוםױוע. גענעדאל דער סון םיםינג

 אינ־ דער סון דירעקטאר םארשונגם דער טעפער, דר. פון
 טוײיםםענחמ־. קײן ביט גאר געװען איז םערנעשאנעל

 די באזארגעז צו רעגירונג דער םיז גאדערפענישען די
 בא־ ציװילע די אז ריזיג־גרױםע. אזעלכע זיינעז ארםײ

 וועגיג זײער םים באננוגענען מוזען ײד װעם
םאן. גארנישט פרם דעם אין קען עשאנעל

 קוםם ארםיי זײ אז באגרײפען, און שטײעזפאר
 19? אינטערנעשאנעל די בילכער. פיל איז זי

 הריגען זאלען מיםגלידער אירע אז כאפיען, זיך בלױז
נאדעל־ דןר איז ארכעם דעד פון םײל יושר׳דיגעץ ן

 פלחמד^ דער פאר דארף רעגירונג די װאם אינדוםטריע,
 נאר סאלדאסעז, די פאר ױניפארמם בלויז נים דינען עם

 װערען װאם ארטיקלען, טעקסטיל אנדערע פארשידענע
 פאר באנוצט װערען װעלכע נאדעל, דער מיט געמאכט

 לופם־ פאר פאראשוטען כלל דעם אין מלחמה־צװעקען,
 א אין שטײען באאםםע אינטערנעשאנעל די פליער.

צװעק. דעם פאר וואשינגטאן מיט פארבינדונג שטענדיגער
 גע־ די קוקען און נארען נים זיך דארף מען אבער

 אין זײנען פיר אױגען. די אין גראד לאגע שאפענע
 םיר םלחםה. שװערער גרויםער, א אין און םלחמה

 װעלען םיר אז געדאנק, דעס צו צוגעװאוינען זיך מוזען
 קרבנװצ שװערע דיער מלהמה דער פאר ברײנגען מוזען

 אבעו געפילט, וועניג פלממה די איצם ביז האבען פיר
 זיך װעלען פיר װען אםנארען׳ שטארק זיך װעלען םיר

 אזױ אויך װעם דאם אז טראכםען, צו אײנגעװאוינען
 געװאוינלעכען דעם פים גיין װעט אלץ אז זיין, וױיטער

מלחםה. דער פאר װי װעג,
 אבער זאגעז, צו אלץ דאם ברוטאל צו אפשר איז עם

 פארברעכען. א געװען וואלט הארץ דאם מאכען לייכט
 פאר און לאנד אונזער םון אינםערעסען די אין איז עם

 םיר אז םלזזםה, דער פון אנםירונג דערפאלגרייכער דער
 םלזזמה פון טערםינען אין טראכטען אנפא:געז זאלען

 שםײם אונז װאם זען. צו אויגען אפענע מיט קוקען און
 אוםבאקוועםליכקײטעז אלע די צו גרייט זײן צו און םאר
 דער םים םארבונדען זײנען װאם שװעריגקײםען, און

מלחמה•
 ארבעט^ד די םאר האפנונג גלםע איין פאראן איז עם

 רעיאן די אז אינדוםםריע, קלײדונגס פרויען דער םץ
 פון באריכטען די הילף. צו קוםען זיי װעם אינדוסטריע

 פען דערםוםענדיגע. גאנץ זײנען פראדוצירער רעיאן די
 א םיט סעקםםילם רעיאז פראדוצירעז אנגעפאנגען האם

 גום זיין װעם װאס וואל. פראצענט 20 פון צוםישונג
 ווערם עס מאנםלען. לײכםערע םאר אץ סוטם פרויען פאד
 אנט־ װאם שםאף, רעיאן שװערער א פראדוצירט אייד

 פארשפרעכס װאם אץ וואל פראצענם גרעסערען א האלט
 ווערט עם ױי לױם און םאנטלען. םאר גוט ױין צו

 ניס רעיאן אין םאנגעל קײן װעט םארזיכערט םארלויפיג
זיין.

האםען. לאםיר

ף בןז ףיי אי דער־ סריער דא איז עם ף
ט ר ע ד נ ו ד ה ענ ז י פרעזי־ אז געװארעז, מאנם טו

זײן אין האם ײבינסקי דענם 9 ״י
 דער םון םיטגלידערשאםט די אז איבערגעגעבען, באריכט

 פון ציםער די אריבערגעשםיגען האט אינטערגעשאנעל
טויזענט. 300

צײם■ א. ר. ג. דער זינם צוגעוואוינט זיד האבעז םיר
 בײ זאל אינםערנעשאנעל דער םון פרעזידעגם דער אז

 עקזעקוטױוע גענעדאל דער פון צתאםענקונסט יעדען
 װאוקס גרױםען דעם װעגען באריכם זײז אין דערצײלען

 900 ציםער די האם דאן• אינטערנעשאנעל. דער םמ
 .סזזריל״. א זאגען, םען קען זיד, אין געהאם םויזענם

 דאם, וױ ציסער דער פמ גרױם די אזױ נים אםשר איז עם
 מי־ דעם מי העדען צו זי דערװארם גיט האט םען וואם
 דער שיקאגא. אין עקזעקוםיװע גענעראל דער סון טינג

 דער װאם דע̂נ צוליב אז געװען, גיכער איז אימדרוק
 װע־ אפגעשםזלם געםחם האט קאמייץ ארגאניזאציאנם

 װעם מלחםח, דןץ־ אין ארײן איז לאנד אונזעד װעז רען,
װעדעז• דעדגרײכם ױט ציפער דערדוארםעטע די

 איז דוביגסקי פרעזיד^ם סון מןריפט דעם לױט
 דןדפאלגױײכססז די םון אימם געװען nr* 1941 דאם
 אמםעדנדשאגעל■ דצר ®ון װאוקס דדם צו שײד איז װאס

מר ־nr פארגאנגמעם דןם איז נעפלעד האט ײגי« די



•־-K 2 טי יז
גערעכטיגקײט -►

 םיםגלידער• טויזענם 50 איבער םון צױוואוקם א וואונען
 די אין און לאגד גאנצען איבער׳ן געוואונען האם זי

 אינדום־ קליידער פרויען דער םון צוױיגען סארשידענע
 איגטערנעשא־ דער םון קאנםראלירט ווערם וואם סריע,

 דעם בלויז נים פארדאנקען צו מען האם דאם געל.
 פייאיגער דיז און קאמפיין ארגאניזאציאנס ענערגישען

 זײער די מאם גרויסער גאנץ א אין אויך גאר אגםירונג,
 װעמענס אין אינםערנעשאנעל, די םירםע, פאפולערע

 גע־ אגגעפירט איז קאמפיין ארגאניזאציאנם דער נאםען
 איבער׳ן זיך הערט אינםערנעשאנעל נאמען דער ווארען.
 צוציהונגס־קראפם• א געווארען איז זי און לאנד גאנצען

 מײנט אינםערנעשאנעל דער צו באלאנגען אז וויים, מען
 בע־ פארדינםטען, העכערע ארבעטם־שםונדען׳ קירצערע

 דזשאב• מיט׳ן זיכערקײט םער און באהאנדלונג סערע
באדינגונגען. ױניאן און שאפ ױניאז א םײנט עס

 די באגריםען מיר
 ם א ו ו קאמיסיע

 ־ ז ו ר םרעזידענט
האט ט ל ע ו ו

 ציײ״ די
 רבעםערד

אדער :ע

 ראסען און רעליגיעזע
 די אין דיםהרימינאציע

אינדוסטריעס באוואפענונג
 דים־ ראסען און רעליגיעזע אונםערזוכען צו באשםימט

אינדוםםריעס. באוואםעגונגס די אין קריםיגאציע
 ארבעט שודערע קײן האבען ניט וועט קאםיסיע די

 דארםע, נים אםילו זײ וועט זי שולדעע. די געםיגען צו
 געװארען אנגעפירט איז דיסקרימינאציע די וױיל זוכען,

 זוכען קומען וואם ארבעטער, די אפען. פולשםענדיג
 די ױעלכע אפליקאציע, די ענטםערען דארפען ארבעם,

 צי און רעליגיע זייער איז עס וואם אויסם״לעז, םוזען
געהערעז. די ראםע וועלכער

 םאבריקאנט איינציגער קייז אז זיכער, דינען םיר
 איז עס װעלכען האם רעליגיע אז באהױפםען, נים וועם

 דער אז אז־ער, אמוניציע, און וואםען מאכען מים שײכות
 איז אונטערשיד. אן מאכעז קעז הוים דער םון קאליר
 צװעק װעלכעז םאר טא עראפלאנען. צי שיפען, בױען

 די געשםעלט ארבעם םאר אפליקאציעם די איז װערען
 קלאר, ניט עם איז ? ראםע און רעליגיע װעגען פראגעז

? דיםקרימיגאציע םון צוועק דעם םאר איז דאס אז
 גע־ קיין נים נאך זיינען אפליקאציעס די אױב און

 די מיט דערגענצען עס מען קעז באווייז, נוגענדיגער
 אין דרוקען פירמעם םארשידענע װאם אנאנםען
 ארבעטז די או געזאגט, בפירוש ווערט עט וואו םונגען.

 קויסטלעכע זיין דארםעז םארלאנגט, װעדען װאם
װײםע.

 אין ניט נייעם קײן דיםקרימינאציע איז אײגענםלעך
 אוגטערנעמונגען. און םאבריקען אמעריקאנעד םארשידענע

 געשריבען, און גערעדט פיל אזױ דעם װעגעז האט מען
 װע־ אבער זיד האנדעלט דא געװארען. מיד איז מען אז

 קאנ־ האבעז װאם אינדוםטריעם, באוואפענונגם די געז
רעגירונג• דער םמ םראקםעז
אונםערנעמעו־ און םאבריקאנםען די ױדלעז קען מעז

 אומאטעריקא• זייער םאר ענג־הארציגקײם, זײער פאר
 זײ וועז װײטער, אזױ און אומדעמאקראטישקיים נישקײם,

 ארבעםער, אנשםעלען ביים דיסקרימינאציעס מאבען
 קײנער און זײ וױלעז אזוי אז ענםםערען. קע«ח זײ אבער

 אנ־ יא זאלעז זיי וועמען זאגען, נים דעות קײן זײ קען
 אין געזעץ קײן ניםא איז עם ניט. װעםען אמ שםעלעז

 אױס* מאנוםעקםשורעד א פארכאטעז זאל װאם *מעריקע
 אדער רעליגע װעלכער םמ ארבעטער, זײנע צוקלײבעז

 איצט, אנדערש גאגץ אבער איז עס געפעלט. אים ראםע
 און וואםען פראדוצירעז װעגעז דן• האגדעלט עם װען

סלחמד- דער םאר אמוניציע
 ארבעם זײ ווערט ערשםענם זאכעז• צװײ זײנען ןס
 זײן נים איר בײ טאר עם און רעגירונג דער םאר געםאכם

 דארםעז רעגירונג דער בײ וױיל דיםקריםינאציע. קײן
 באװאםענונג דער םאר דארף צוױיםענם גלײך. זײן אלע
 װאס אדבעםם־הענד. אלע װערען אויסגענוצם לאנד פון

 ארבעםער קײז רערלאוען נים ארבעט• דעד םאר סויגעז
 אדער רעליגיע זײער צוליב נאוואפענונגס*ארנעט דער צו

 דער פון •ראגרעס דעם שםערען אײנפאך סײנט ראםע
 דאס און סאבאטאזש אנרוםען עם קען מען כאוואפענונג.

m ױנמדערל גים ט*ר yn. ־ _____
 אז ירעםע, דער אין געװארען אנגעוױזען אח ןם

 איז דאס דיםקרימינאציעם. מאכען ױניאגם טאגכע אױך
ד פון גרין •רעזידןגס אמת• ליידןר  אמעריקעו דן

 א וױםזמ געלאזם גלײך האט לײבאר אױ םעדעךיישאן
ן װעלכעז אױף לאקאל,  ■ראק־ עד ®ז אנגעװיזען׳ האם מ
 אייםגעשלןמעז װעם «ר nr ניע,גאיטיסטידי טיצירס
ױאידונג. זיין ענדערןן גיט באלד וזןמ ?ר װןן ויןדןןו  א

ו ן ג ס אױף אגצעווײזען רעגס זיין מעג׳ם כאמש ן ן ד ו מ

 דים־ פראקםיצירען װעלכע ױניאנס, מאנכע םון ברעכען
 פארםופלען ניט אבער דערמים פען דארף קריםינאציעם,

 וואס םאבריקען, די אין דיםקריםינאציע וועגען םראגע די
באוואפענונג. דער פאר ארבעטען

 צײם געװיםער א פים האם רוזװעלט פרעזידענם
 אונםערנעםער, און פאבריקאנטען די צו אפעלירם צוריק

 האט עם אבער דיסקריםעאציע, אויספײדען זאלען זיי אז
 אםעריקע איידןיר געװען איז דאם נאר געהאלםען. וױיניג

 האבען פאבריקאנםען די און מלחםה דער אין אריץ איז
 ם*ר וועלכע םאר זאכען, שלעכטע אנדערע געטאן דעםאלט

 אפגעהאלטען האבען זיי טייער. גאנץ איצט באצאלען
 ניט האבען די וואס דערםיט, לאנד פון באוואפענונג די

 בא־ דער צו אריבערצוגײן פאבריקעז זייערע צוגעגרײם
 געלוינט ניט זיך האט דאס וױיל איגדוםטריע, וואפענונג

 פאררעטערי־ דעם נאד ערשט פראפיטען. זייערע פאר
 װען הארבאר, פוירל אויף יאפאז םון איבערםאל שען

 די האבען םלחפד״ דער אין אריין איז לאנד אונזער
 פאלגען צו געצוואוגגעז געםילם זיך אײגענטיםער פאבריק

 פאב־ דיערע איבערגעבען גאנצען אין אח רעגירונג די
 װיפיל אבער אינדוסטריע. באוואפענונגס דער פאר ריקען

 באוואםענונג! דער פאר געגאנגען פארלארען איז ציים
 די פון אינטערעםען די דינען וואס צייםוגגען, די אין

 אר־ די אז לײענען, געקענט בלויז מען האט באלעבאטים,
 באוואפע־ די אפ האלםען סםרייקם זייערע םיט בעםער

 שםונדען די און םעג די געציילט האט מען לאנד. םון נונג
 האם םען און געסטרייקט האבען ארבעםער די װיםיל

 האט מעז טאנקעז אדער עראפלאנען װיפיל בארעכענט
 אבער האבען זיי פראדוצירען. געקענט ציים דער אין
 םאבריק די וואס חדשים און וואכען די גערעכענם ניט

 איבערפאכענדיג נים סאבאסאזשירם האבען אייגענטימער
 פראדוקציע באוואפענונגם דער פאר םאבריקען דיערע

 פאר געגאנגעז פארלארען איז צייט טייערע םיל אזוי און
באוואפענונג. דער

 דער פאר זייםען אלע פון אפעלירם איצט ווערט עם
 אזוי איז וואם םאלק, אםעריקאגער דעם םון אײנעקייט

 מלחםד- דער סון פירוגג ערפאלגרייכער דער פאר גויטיג
 שטע־ און פאבריקען די פון באלעבאטים די אבער קומען

 שענדלעכסםען דעם אויף אייניגקײט נויםיגע די אט דעז
 די שםידעז ביים אז דערלאזען, גיט אפילו וױלען זײ אוסן.

 אייניגקייס. עקזיסםירען זאל םלחםה דער סאר וואםען
 םארברע־ שענדלעכע זייער איצט אויך פראקטיצירען די

 אזוי זיד האבען זיי װעלכער צו דיםקריםינאציע, כערישע
צוגעװאויגט. שםארק
 רוזוועלס פרעזידענט װעם וואס אבער, איז םראגע די

 וועם באשםיםט, האם ער וואם קאםיםיע, די ווען םאן,
 קאםיסיע די ארבעם. אונטערזוכונגם איר םארענדיגען

 אונ־ גרינדלעכסטע די דורכצופירעז פולמאכטען אלע האט
 וואס אבער שולדיגע׳ די אויסצוגעםינען און טערזוכונג

 אויםגע־ זיי האם זײ װי נאכדעם שולדיגע, די םאן זי קען
? באשטראסען צו זיי פאכט זי האם ? פונען

 זי וועלכעז לוים געזעץ קיץ ניטא זיך דאכט איז עס
 דאד קען עס אבער באשםראפען. באשולדיגטע די קעז
 רעגירונגס־ םון ארבעם דער ביי אז אזוי, בלייבען ניט

 צו געווארעז ארויסגעגעבען זיינען וואס קאגטראקטען,
 רע־ א ווערען פראקטיצירם זאל אונטערנעםער׳ פרױואטע

 דאך קעז עס און דיםקרימינאציע. ראסען און ליגיעזע
 דריעענדער איצםיגער דער אין אז ווערען, דערלאזען ניט

 באוואםענונג דער םאר הילף םעגלעכע יעדע װען ציים,
 בא־ צו רעכט דאם האבען םאבריקען זאלען נויםיג איז

 צוליב באוואפענונגם־ארבעט דער םון םענשען זייםיגען
 נים דאך איז עם הוים. פון קאליר אדער רעליגיע זייער

 גע־ םוז רעגירונג די בלײבען. זאל אזוי אז םעגלעד׳
 וועםען אונםערנעםער׳ די צװינגען צו װי וועג א םינען

 זאלעז זײ אז קאנטראקםלן, מלחמה ארויסגעגעבען האם זי
 איצם ביז האבען די וואם דיסקריםינאציעם, די אפשאפען

פראקםיצירם.

s ©דן ליף ^ m
ס־ירוגערנזאן וז. םץ

I

ײנפ, אלץ r א t יענטםפ, םאר ןױ זינד, אײגענע פ«ר — 
ך גײען םיר אץ נאכפז. ס׳איז ר ט ת  גיחנום׳נ^ םויזנ

 ים׳ען, אױןן אץ ערד אױף םויםעדגעראנגעל, אץ
 — טארשקלאפען. צעשםײבען, אוגז ױיל װ$ס שונא, םיפז
ײכס אץ  װאםען, און חאלעװעשקעם — :״פראגרעס״ םץ ס׳כל
צוזאמען. שונא םימ שטארכען און טױטען *ו

ם הױך שװעכט p ח ט p ג א טי אײנם, אלץ  — שטערען, די םי
ט $״aD^po״ רpכײז זײן ?ן און חארץ־כלוט טרעק ר ^  מ
ײם אץ ץ םוץ פם אונז אױף שי  ;נשמזז שװ&רןחןר זי

 — צויכ?ר, זיין גאד קלינגטp« ר p נ ג א װ א *י אײנם, אלין
n זיץ p m a — רויכ?ר כאנאכטיג?ר אץ טיראן — 
שחײםpם די םקריכ איז םלחםח. םץ נאט טום ג

^ אלץ ײנ ר ם׳א װ?ר אץ שולדיו^ ס׳איז npn א ? ט ^כ ?  — ׳ג
opn ם טײװןןל ײז א ^ ט רpד חאט ג  ̂רpכטpשל אץ רpגו

 ;קײט?ז די אים ג?םאכט רpלױז אלץ אץ ׳ג?ש«ײזט
̂ po-nn א אץ [pnpa איז װ?לם װ?ן אײנמאל, גיז

ײט זין• ןןר האט .כאםר . ם און . ש מי ^י  לpפױםpג ח
עי אװ?ק כ ר, «י ץ ט ע טײט?ן• אץ רױב?ן «ו י

ײנם אץ ץ איז ח װ?ט np װאו טאוג זי ײן •רא  םןךדח. ז
p קנאכיג?ר א אײןז ״םאקאבר״, פײםט טױט רpד m׳ 

מיםp»pסט װײטע — טיש בײם ^, שארכ?נם ם• אנ  םילי
— ppopo גלישיגען א םיט — np אמ
 ם?ס?ר, די פון מרינקט ער און טריגקט ער כלופדװיץ זיץ
מי און ?נ ^ זיך־ ש ר «יקלאג?ן. — אים ארום ד

אי/ עז װע* נ  ז געוזערען אײכיג אזױ טאכט ײין י
ר שוץ ׳iP'P“׳■ 9 סינ??לט שדץ ׳װאדקןך v זיך ^מpכ teAAA AAAM AAAAA teAAAAAte AaAaAAAA a a. . a ^ op רטpװ דpםײװ אץ pn 'a שרpזיין אים קם Tap ...ן די  ש

ך דער ט׳יוקש — t װײפט ?ר ױפנרו אנ אױןו א ש, איט ט ײ אז  כ
ם זד̂ן ןןךן w סי w ' e o w ייייון

^ דןןם ןpבpל וװט [pppn לוןןט טיג טענשען. ליכ

3 ט י י ז ^4 1942 מערץ,

װאשינג* אין לײבאר־דעםארטםענם ער
אר־ דער אז אונז, דערצײלט טאן

 די אין ארבעטער די פון בעםם־לױן
 די זינט איז, םאבריקן אםעריקאנער

אויםגע־ האט װעלט־מלחםה צוױיםע
פרא־ 34 אויף געשםיגען בראכען,

 שפייז אויף פרײזען די אז און צענם
 די אז הײסט, עס פראצענם. 21 אויף געשטיגען זיינען

 דער םון פראםיםירם האבען ארבעםער אמעריקאנער
מלחמה.

 האט לעיבאר־דעפארטםענם דער אז אן, נעם איך
 ארבעטער די םון םארדינםטען די װעגען ציפער גענויע

 דיער צוױיפעל איך אבער םאבריקען, אמעריקאנער די אין
 ריכטיגע האם דעפארםםענט לעיבאר דער אויב שםארק,

 ארבעטער די וואם שפייז׳ פון פרייזען די װעגען ציפער
צאלען•

 אדער םער האבען קען לעיבאר־דעפארטםענט דער
 (האלםייל) אנגרא די דועגען ציפער ריכטיגע וױיניגער

 רופם םען װי םארק־פרייזעז, אדער שפײז, םון םױיזען
 ווע־ ציםער ריכםיגע קייז האבעז ניט קען ער אבער עס.
 שפײז פאר צאלען ארבעטער די וואם םרייזען, די נען
 אין און סטארם דעליקאםעםען די אין גראסעריס, די אין
 געשטיגען םרייזען די דינען דארטען רעסטאראנען. די
 וױיט םאלען מערערע אין פראצענט. 21 װי םער סך א

 איבעחזויפט איז פאלען םיל אין פראצענט• 30 איבער
 זײנעז עןזײפר די מנפראצע וױפיל אויף װיסעז צו שװעד

 און קוואליםעם דער פץ אפ הענגם עם וױיל געשםמען,
 קוואליםעט דער אין אונטערשייד קלייז א גרוים• דער םון
 פארציע דער פון גרוים אין אונםערשייד קליין א און

 הע־ דער אין אונטערשייד באדײטענדען גאנץ א פאכט
 אגב, פראצענםען. אין גערעכענט פרייז םון כערונג
 זײנעז פראדוקטען םארם אויף פרייזען די אז םיר. וױיםעז

 דאך באלאגגם שםייז און פראצענט 67 אויף געשטיגען
 אז אננעםען. ניט םח םען אםת, םארם־פראדוקםען. צו
 אויף געשטיגען גלייך זיינען םארם־םראדוקםען ע ל ?

 םון דורכשניט א וועגען זין־ האגדעלם עם פראצענט. 67
 מער אױף געשטיגען זיינען זיי םון מאנכע פראצענט. 67
 די אויב אבער וועניגער. אנדערע און פראצענם 67 װי

 פרא־ 21 אויף בלויז געשטיגען זיינעז שפייז םון פריתעז
 שםייגען געםחם פראדוקםען םארם אנדערע האבעז צענם

 א בלייבען זאל עם כדי פראצענם, הונדערט צו ביז
 ניט ארבעטער די דאד זײנען אח •67 םון דודכשניט

 םארם אנחגרע םמ אײד גאר שפייז, ®ון קויסער בלויז
 םון געםאכט ווערען וואם ארםיקלען׳ אדער פראױקטען,

םארם־םראדוקטען.
םאל־ א אלגעםיין אין עם איז װירקלעכקײט דער אין

 םים ארבעט סמ פרימען די םארגלייכען צו באזים שער
 איז עם װעלכע מאכען צו אויף שםית םון פרײזען יי

 לעבנס דער ווען אםאל׳ םארגלייד• דעם םון אויםםירונגעז
 נידע־ דיער א געווען איז לויז־ארבעםער םמ סטאנדארד

 אר־ אן םמ הויפם־הוצאה די געװען שפית איז ריגער,
 פיט דעמאלם דעריבער האם מען סאמיליע. כעםער

 לעבענם־ ארבייםער די םון חשבװ א מאכעז געקענט רעכט
 הײנם שפײז־פרייזען. די םון יםוד דעם אויף קאםטעז

 באזונדערס גאנץ סאלש, דורכאױס חשבמ אזא איז אבער
 הױפם־ די ניט ױײט הײנט איז שפימ אמעריקע. איז

 ארבעטער־םאםיליע. אן םח בודזשעט דעם אין הוצאה
 ארבעטער באצאלםע בעםעד וױיניגער אדער מער די ביי
 דעם םון סינפםעל א בלױז שפײז אויף הוצאה די איז

 היינם דעריבער רעכענט מען ווען םאפיליע־בודזשעט.
 נים זײן עם דארף ארבעםער, די םמ פארדינםםעז די

 דעם אױף נאר שפײזען, אויף פרײז םון יםוד דעם אױף
 לעבעגם־מיםעל אלגעםײן. אין לעבענס״סיםעל םיז יסוד

ארבעםער־פאמיליע. דער םח חוצא־ת אדס ארום נעםם
 אױף געגוי זאגען קען םען אױב נים, וױיס איד

 לעבענם־םיםעל אלע םיז פרײזעז די פראצענם װיסיל
 וױפיל אױף וױסען למשל, קען. מעז געשםיגעז• דינעז
 גענױ, זאגעז נים קעז םעז אבעד געשםיגען, איז רענט
 פח פדײז דער געשטיגזװ איז עם פראצענם װיפיל אויף

 םײערער איז עם וױפיל אױף זאגלן קען מלן קלײדער.
ד קלײדונגס־שםיק׳ יענע *ז־ער די געװארען מ  חװ־םים א

 וױרק־ דער איז עם גרױם וױ מח*גם ניט ודײם גאד איז
ק אתםעדשײד לעמר  פיל «ײנר ומסנם עם וױיל ■רײז, י

 דער פץ אמ שםאזי דעם פון קװאלימם דער מון *»
ז ײעז ארכעם• פאר זזלבאאא למשל. חײנס, •run מ

 געקעגט אםאל האט םען וואס דאלאר, 25 מאנטעל א
 עס אז געזאגט, ניט וױים עם איז דאלאר, 20 םאר קויפען

 פרא־ 25 פון העכערונג א װעגען בלויז זיך האנדעלם
 גרעסער, פיל איז העכערונג די אז זיין, קעז עם צענם•

 שטאף דעם פון גוטסקײט די פארגלייכען זאל מען װען
 װאס אזוינם, עםװאם איז דאס און ארבעם. דער פון און

 ער אפשאצען. ניט קען קויפער דורכשניטלעכער דער
 ער װען אונטערשײד, דעם װיםען ניט אפילו אםם קען

 דעם וועגען זיך דערװיםען ערשט וועט ער עס. קויפט
 שיך, םיט עס איז אזוי און טראגען. בײם אונםערשײד

זאכען. אנדערע םים און אונטערװעש םיט
 אלגעםײנע פון יםוד דעס אויף רעכענט מען װען און

 פען װי לעבנם־באדערפענישען׳ אדער לעבענם־םיםעל
 באטראכט, אין נעםען םען םוז רוםען׳ בעםער עס דארף

 מיט בלויז ניט שטייגען ארבעטער די פון הוצאות די אז
 שטײגען דעם םיס אויד נאר פרײזען, םון שטייגען דעם
לעבענם־סטאנדארד. פון

 זײערע וואס אײנציגע, די ניט זיינען ארבעטער די
 דער צוליב געװארען פארגרעםערט זײנען פארדיגסםעז

 מיט קלאםען אנדערע די םון פארדינסטען די םלחמה.
 בארירונג- נאהענטער אין קוםען ארבעםער די װעלכע

 אז און געווארען. פארגרעסערט באדייםענד גאנץ זײנען
 עס װען און בעםער, םען לעבם םער, פארדינט מען

 םענשען׳ די בײ לעבען פון םטאנדארד דער זיך הויבט
 בארירונג, נאענטער אין קוםען ארבעםער די װעלכע מיט
 די פון לעבענם״םםאנדארד דער הזיכער װערען אויך פוז

 איז אזוי און געווען םאל אלע עם איז אזוי ארבעםער.
איצט. אויך עם

 וואם פארגליױ דער אז איז, שורה אונטערשםע די
 דער צווישעז שטענדיג םאכט לעיבאר־דעפארטםענם דער

 העכערונג דער און שםייז אויף פרייזען די פון העכערונג
 קײן נים האט און נישט גאר זאגם ארבעטם־לוין, סון

באדייטוגג. שום
***

 אינטע־ םיל געדארםט נים זיד װאלט מען נאר
 לעיבאר־דע־ דעם םון פארגליינונגען די מיס רעםירען

 און שפייז םון פריתען געהעכערםע די צװישען פארטמענט
 וואלטען םארגלײכונגען דאזיגע די װען וױידזשעם, די םון
 ״פארםרי־ צו ארגומענם אן םאר געװארען באנוצם ניט

 וױי־ זאלען ױי אז ארבעטער, די פון וױידזשעס די רען״
ווערען. געהעכערם נים טער

 םזן וױידזשעס די ״םארםרירעך צו באוועגונג די
 לעבעגם־&יםעל םון םרייזען די מיט ארבעטער.צוזאמען די

 הערצער די אין סימפאטיע הייםע א דיער געםונען האט
דינער. פאליטישע זייערע און באלעבאטים די םון

 םון ציים דער אין אמעריקע םון םרעזידענט דעד
 אין האם ווילםאן, וואודראו מלחמה, ײעלט ערשטער דער

 ארבעם אז ערקלערט, פראגראם־רעדעם זײנע סון איינער
 קאמאדאטי) עי נאם איז (לעיבאר סחורה קײן נים איז
 סחורה א װי װערען באהאנדעלם נים דעריבער טאר און

 סאר געוױנם גרויסער א געווען איז דאם מארק. אויפ׳ן
 אמעריקאנער דער םון שטאנדפונקם דער ארבעםער. די

 אויםגע־ םריהעד לאנג שוין איז באוועגונג ארבעםער
 ווערען באטראכם ניט טאר ארבעם אז געווארען, דריקם

 האבען שארף באזונדערם מארק. אוים׳ן סחורה א װי
 שםאנד־ דעם אט אונטערגעשטראבען םאציאליםטען די

 אין געווארעז אויסגעדריקט שםענדיג איז ער פונקט.
 וױלםאן און ליטעראםור זייער אין אץ רעדעם ױיערע

 אמעריקע. םון פרעזידענם ערשטער דער געווען איז
 פריגציפ. דעם אם םאר ארויםגעטראטען אםעז איז וואם

 עס האט ער וױ יאר, צענדליק דוײי באלד שוין איז עס
 פאלי־ דיערע און באלעבאםים די אבער ארױםגעזאגם,

 גע־ נים סאג הײנםיגען ביז נאד עם האבען דינער םישע
 צוגע־ ניט אלץ גאד ױך קדנען זײ סארז־ײעז. קענם

 סחורה. קײז נים איז ארבעט אז געדאנק, *ום וואױנען
 און םחורה, א אויף וױ ארבעם אויף אלץ נאד קוקען זײ

 אויף פרײזען די *פארפרױרען״ װעגעז רעדם מען װען
 םיט די קומען שםײגען, נים זאלען זײ nr םחותוד

 דעם ״םארםרוירען״ אויך זאל םען אז פאדערוגג׳ דער
שגזײגען. נים זאל ער אז ארבעם, אויף פרײז

 םאר ארגומענט אז נאך האבעז באלעבאםים די
 םענה זייער ארבעם. אויף פרײוען די *פארפרירען״

 בא־ צו רעכם דאס דך גןמם רעגידומ די װאם איו,
 עם גרױם װי םלחמח דער פון צײם דער פאר שםימעז

און טאנוםעקםשורער. די פון פראפיםעז די זײן זאלען

 די דין זאל עס גרוים װי זאגען קען רעגירונג די אויב
 וואס פאר םא מאנופעקםשורערס, די פון פארדינסםען

 זאלען עס גרויס װי באשםימען קענען ניט אויך זי זאל
? ארבעטער די פון פארדינםםען די זײן

 רעגירונג די וואס דערמיט, אז אננעמען, לאמיר
 די אז םחורות, אויף פרייזען די ״פארפרירען״ װעם

 ״םארםרוירעױ אױך דערמיט װעט שםײגען, נים זאלען
 פראםיםען אבער באלעבאטים, די פון פראפיםען די װערען

 די ווען זאכען. פארשײדעגע צוױי דינען פארדינםטען און
 מא־ א פון פראפיטען די אז באשטימען, זאל רעגירונג

 זיבען װי מער זיין נים למשל׳ זאלען, נופעקטשורער
 פאב־ ער וואס ארםיקלען די אויף פראצענט אכם אדער

 זײנע גרוים װי געזאגט גארנישט דערמיט איז ריצירט,
 גרויסער א פון באלעבאס א דין• זאלען פארדינסםען

 דאלאר טויזענט הונדערט עטלעכע פארדינען קען פאבריק
 ער װאם ארטיקלעו׳ די אױף פראפיטען ױינע װען יאר, א

 זעקם אדער פינף װי מער ניט זיין זאלען פראדוצירט,
 פראדו־ ער װיפיל דעם, פון אפ הענגם עס פראצענט.

 קארפאריישאנס םון באלעבאטים נעמען אגב, צירם.
 קארפאריישאן די װאס פראפיםען, די אחוץ שכירות אויד

 גרויםע. גאנץ זיינען שכירות דיערע און מאכם. זײערע
 םויזנםער הונדערטער אין װי הויך אזוי זײ גײען אפט

 זייז באלעבאס איין קען אלץ׳ אחיז איז יאר• א דאלאר
 סון אונטערגעמונגעז, פארשײדענע םון אייגענטימער אן

 אבער ארבעטער אז פראפיםען. ציהען קען ער װעלכע
 בלויז ארבעםען צייט זעלביגער דער און אײן אין קען
 אין ארבעםען ניט קען ער אונטערנעמונג. איין אין

 און ציים זעלביגער דער אין פאבריקען דריי אדער צוױי
שכירות. די םון קריגען

 בא־ וועגען פארגלייך דער אז זען, צו לייכט איז עם
 בא־ און באלעבאטים די םון םראםיטען די שרענקען
 דורכאויס איז ארבעטער די פון שכירות די שרענקען

 גןיםאכט נים טאר און ניט קען פארגלײך אזא פאלש.
שװינדלעריש. איז ער ווײל װערען,

***
? דראט אונז וואס אינםלאציע, די מען םארהיט װי נאר

 םאראינםעדעסירט שםארק אזוי ניט איז קיינער
 ארבעםער, די װי אינפלאציע, םון לאנד דאם םארהיטעז צו

 לײדם קיינער אז כלל, פעםטגעשםעלםער א איז עם וױיל
 די ארבעטער• די װי אינפלאציע, םון שטארק אזוי נים

 אינםלאציע אמת׳ע די ווען אז געװיזען, האט דערפארוגג
 הימעל אין הויך שטייגען אן פאנגען פרייזען און קוםם
 געהעכערםע זייערע מיט ארבעםער די קענען אריין׳

 פרייזען שםייגענדע די דעריאגן ניט קײנמאל שכירות
 מאל אלע בלייבען ארבעטער די לעבענם־מיטעל. םון

געיעג. דעם אין היצטערשםעליג
 םארהיטען ניט קיעמאל קענעז ארבעטער די נאר

 וואם זיי. נים זיינען עס וױיל איגםלאציע׳ םון לאנד דאס
 איז עם זי. פאראורזאכען װאם און אינפלאציע די מאכעז

 דורך לאנד א אין אינםלאציע קײן געקומעז ניט קײנמאל
 אר־ הױכעז א געקראגען האבען ארבעםער די וואס דעם,

 די אז דערמאנם, םריער דא האב איך בעטם־לוין.
 דורכ* אין זיינען פראדוקםען אגרי־קולטור םון םרייזען

 גים אםילו קיינער, פראצענם. 67 אויף געשטיגען שנים
 אגריקולםור םון פרייזען די אז זאגען, וועלען פארםער די

 וױיד־ די וױיל געשםיגען, הויך אזוי זיינען פראדוקםעז
 די געשטיגען. הויך זיינען םארם־ארבעםער די םזן זשעם
 די םון גענאסעז וועניג גאנץ האבען ארבעטער םארם

 באלעבאםים זייערע וואס פראסיטען׳ הויד־געשםיגענע
 פראדוקטעז• םארם זייערע םץ געמאכם לעצטענם האבען

 םארמעד די םץ םארםרעםער די געװען זיינען עם און
 דער מים האבען וואס קאנגרעס, םון הייזער ביידע אין

 אזוי אינדוםםריאליםםען די םון םארטרעטער די םון הילף
 רעגו־ ורעגעז געזעץ־פראיעקם דעם צוריקגעהאלםען לאגג

 פוײיזען אז געװען, איז רעזולםאם דער פרייזען. לירעז
 און שםייגען. איץ אין געהאלםען צײט גאנצע די האבען

 קאנגרעם דער אז דערלאזען, ענדלעך שוין האבען זיי װעז
 האבען *רייזען, קאנםראלירעז צו געזעץ א אננעמען זאל
■ראדוקטען. םארם םאר אױםגאם אז געמאכט דאד די

 םמ הענד די אין םיל דיעד עם ליגט אלגעמײז אין
 דעדלאזעז׳ צו נים קאגגרעס דעם פון און רעגירונג דער

 װערעז קעז וואס אינםלאציע, אזא צו קומען זאל עם אז
 פון לאגע װירםשאםםלעכער גאנצער דעד םאר געםערלעך

 לעגדער אײראפעאישע די אין געםראפעז האט דאם לאנד.
 «אר די פאר האמז מיד װעלם־מלחםה. ערשםער דער גאך

 װײםעז. מיר און געלערעגם עפעס דאך יאר צענדליג
 אז םארםײדעז קעז רעגיתגגם־קאנםראל וױרקזאםע א אז

געפערלעד• װערען זאל װאס אינפלאציע,
אמעריקא־ די דאחי זײז, נים זאל זאד די וױ אבער

איר םיט באקעמםעז ארבעםערשאסם ארגאניזירםע נער
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באכראך משה םוןטאגבוך שאפ־טשערמאנ׳ם א פון

 גארמענט ליידיס ״אינסערנעשאנאל י
 פארגליכען קען ױניאן״ ױאירקערס

גע־ סטײט״ ״עמפײר אן צו ווערען
פונ־ פעסטען איר האט װאם בײדע,

 װאס און ערד דער אויף דאםענט
 די צו הויך דער אין זיך רייסט

 פארגלייך זעלבען לויט׳ן וואלקענס.
 די שעפער די עטאזשען, די לאקאלען ױניאן די דינען

 שאפ־טשער־ די און ציגעל, די מיםגלידער די קעמערלאך,
 אײגציגע די צוזאמען האלט וואס צעמענט דער — לײט

שאפ). (אין ציגעל
 און כאראקטער פעאיגקײט, — קװאליםעם דער אן

 געװענדם איז טשערמאן שאם דעם פון — איגטעליגענץ
 בכן באזונדער. שאפ יעדען פון כאראקטער ױניאן דער

 יעדען פאר אינטערעסאנט און װיכפיג זײן עס דארף
 אינםערנעשאנאל דער מיט זיך אינטערעסירם וואם אײנעם

 םעטיג־ די מים האנט ערשטער דער פון זיך באקענען צו
 אן אין טשערמאן. שאפ דעם פון פראבלעמען און קײטען

 טעטיגקײטען, טשערמאנ׳ס שאפ דעם פון אפשפיגלונג
 מען קען פרײדעךאוךלײדען זיינע און פרןיבלעםען, דינע

 — ״באװעגוגג״ אין שאפ דעם פון אפשפיגלונג אן זען
לעבעז• אין

 פון באשטעהם נאך פאלגט וואם רטיקעל״8» דער
 א פון םאג־בוך געשריבענעם) (נים א פון בלעטער
 דער פון 66 נומער לאקאל יארקער נױ דעם םון מיםגליד

 אײנדרו־ די װעמען בײ ארבעטער אן אינטערגעשאנאל,
 שאפ־ אלס איבערלעבונגען זייגע און שאפ פון קען

 זײנען — געלעגענהײטען פארשידענע בײ — טשערמאן
 דאס באגער א פילט וואס און אײנגעקריצם, שםארק

 טיילען זיך ארום אזוי און שריםט אין איבערצוגעבען
 אויף ״גערעכטיגקײט״, דער פון לעזער די םיט דעם מים

געלינגען. אים וועם דאם וױפיל
 דער וואם וואונדערען נים לעזער דער זיך זאל און
 נעגא־ די אויף מער לכתחילה אפ זיך שםעלט שרייבער

 מא־ שװערע די װאם דערפאר איז דאם מאמענטען. טיװע
 די איבערגעשטיגען דערפארונג זיין אין הזובען מענטען
 תיקון א םאדערט נעגאטיװע דאם אנגענעמע. את לײכםע

אויפמערקזאמקײט. ערשטע די מםילא און —
פערד• ״שװארצער א בין איך

 םון לאקאל דעם אין שאפ־מיטינג דיציגען א אויף
 דער נאך מיטױאך, פראםטען א אין איך װער ױניאז מײן

שאפ־טשערמאן. אלם דערװעהלם ארבעט,
 געווארען אנגעפירט נים אבער איז מיםינג פאר׳ן

 ניט אפילו האב איך און פונמײנעטװעגען, קאמפײן קיין
 דער־ פרואװען צו מיך קאנספיראציע דער פון געוואוםט
 געװען בין איך אז געהײסען, דערפאר עם האט וועהלען,

 אמערי־ דעם אויף הײםט עס װי —פערד״ ״שווארצער א
קאנדידאט אומגעריכטער אן זשארגאן פאליםישען קאנער

 די םון פראפאגאנדע גיפםיגע די אט ענערגיע גאנצער
 אײנדרוק. דעם שאפען צו דינער זײערע און באלעבאםים

 הויפט די זיך מים שטעלט וױידזשעם פון העכערונג די אז
 גאנצע די ווארפען די װי פונקם אינפלאציע. םון געפאר
 בא־ואפענונגם־םרא־ דער אין שטערונג יעדער םון שולד

 דער אין בעת ארבעטער׳ די סון קעפ די אייף דוקציע
 בא־ די פאקטיש מאל אלע כמעט זײנעז וױרקלעכקייט

שולדיגע. אמת׳ע די דינער זײערע און לעבאםים

**

 אין גאר וועט מען אז חשבון׳ א געמאכט װערם עם
 בא• די אין ארבעםם־הענם אין מאנגעל א םילדז קורצען

 עם וױ וועלען װעניגסטעגם װאםענוגגם־אינדוםםריעס.
 אח ארבעםער מיליאן דריי אויםטעלעז גערעכענם, װערט

 באװאפענונגס־אמדום־ די אין װעלען אױס זעם עס װי
 וועלכע םרױען, םד א װעדעז ארײנגעצויגען םווען םריעס

ארבעם. דער צו צוגרײטלן דארפען װעם םען
 מאנגעל א װעגען רעדם נזען װאם צײם׳ דער אין נאר

 שםײם צוקונםם, נאענטער דער אין חענט אדבעםער אין
מ דעד אויף ענו ד ^ אג  װעגען םראגע וױכםיגע די ם
 אז געבליבעז זימעז װאם ארבעטער׳ צאל גרויםעד דןר

ס, צוליב ארבעט ן  איז אינדוםםרידם, די האם מען װאס ז
ז פארװאנזזלם געארבעם, איצס גיז האבדז זײ װעלכע י  י
x סלחמה m a a n x m אד־ צײסוױילימ זײ רופם םען

 שווארצער א אז און נו אמט. געזעלשאפטליכען א פאר
 א אז מוז־זאך. קיץ גיט דאך איז עם ? וואס איז פערד,

. רייט־פערד א זיין אויד זאל פערד שװארצער . .
געזעלשאפט־ שײך װןיס געשפאן- אין גײן צו װי אזוי

 באזונדערם) מיר איגטערעסירען םעטיגקײטען(וואם לעכע
 יענער אין גראד װי אזוי און גרייט, אלעמאל איך בין

 גופא ארבעטער די צװישען באציאונגען די זײנען צײט
 בדיעבד איך בין גוט׳ איבעריג געווען ניט שאפ מײן אין

 מיר איז װאס געלעגענהײט דער מיט צופרידעז געװען
ארבעט. 1טא צו האנט אונטערן געקומען
 דערלאפען. — און ״געלאפען״ עס׳ הײסט איך, 1בי

 פראסםער א איך בין מיטינג שאפ צום אריינגעגאנגען
 א װי שוין איך האב מיטינג דעם פארלאזט און סאלדאט

 דעם לגבי זײט איץ פון — שאם מײן פון ״פארשטײער״
 און ױניאז׳ אונזער לגבי זײט צוױיטען פון ארבעםםגעבער

 ארבע־ די לגבי — עיקר דער איז וואס — ״אינמיטען״
גופא. שאפ אין טער

— אלע, כמעט האבעז צימער דעם פארלאזען בײם
 אין — מיר, קעגען געשטימט האבען װאס די אפילו

 גלײך מנוזג אמעריקאנער שעהנעם דעם מיט איינקלאנג
 באגרי־ א מיט װער קאנדידאט, זיגרײכען דעם אנערקענט

האנם־דרו?. א מיט װער און סונג
מזל- .גוטען מיך װינשם מען און לחײם מאכט מען

 ״אינטערנאציא־ אור־אלטען אן מיט אײגקלאנג אין
 גלעזעל א מיט אנפאג נײעם א כאנעצען צו מנהג נאלען״
 געפאלען איז װאונשען, גוטע פארבײםען«יט צו און משקה

 א מאכען ערגעץ אריינגעהן זאל מען אז פארשלאג, א
 כאטש איז שאם־םשערמאן. נײעם דעם לכבוד לחיים
 גוטע אין מאמין גרויסער קײן ניט איך בין בטבע

 םון אבער איך האלט גלעזעל פון קומען וואס וואונשען
 מענש א טאר זאכען אומשולדיגע אזעלכע אין אז כלל,
 דערפון׳ יע ״האלט״ ער צי כלל, פון אפשײדען ניט זיך
ניט צי

 לחײם געמאכם צוזאמען און ארײן ערגעץ מיר זײנען
 וױ געהױבענע, א געװען איז שטימונג די אחת רגל על

 און צדדים קײנע געלעגענהײטען אזעלכע בײ געװעהנליך
 טשער־ דעם מען האם זײטען אלע פון געגנערשאפט קײן
 האט טשערמאז דער און מזל״ ״גוםען געװאונשען מאן

 יאק מזל הארצען: אין זיך בײ געטראכט מעשה בעת
. . . עיקר דער איז קאאפעראציע — מזל

פתקציעס שאפ־טשערמאניס דעם
 ארבעם דער צו איד בין מיטינג נאב׳ן מארגען אויף

 צו װי אידעען און פלענער מיט אנגעלאדען געקומען
 צו — טשערמאן שאפ אלס פליכםען מײנע מיט אנגײן

 מײן פון אױך און צדדים, אלע פון צופרידענקײט דער
. . געוױסען אײגענעם .
 פון שויז מחשבה דעד אין איך האב אמת אן װאס

שאם, ױניאז אידעאלעז אן םון פארשםעלונג א געהאט לאנג

 זלי ארבעם, קריגען שפעטער וועלען זיי וױיל בעטםלאזע,
 װארט װאס ארבעט. די אויסלערנען בלויז זיד דארפען

 למשל, איז, דאם װי מלחייה־אינדוםםריעם, די אין זײ אויף
 איז םראגע די ארבעטער. אויטאמאביל די מיט פאל דער

 ארבעטםלאזע צײטוױיליגע די אט זאלען װאנען פון אבער
 די אױםלערנען זיך װעלען זײ ביז לעבען צום נעמען

 איגדום־ מלחמזז די אין זיי אויף ווארט וואם ארבעט,
? טריעם

 קאנגרעם פון קריגען וױל רוזוועלט פרעזידענט
 צייטוױיליגע די אט העלפען צו כדי דאלאר, מיליאן 300

 ארבעטס־ זייער צו ױי זאל ערשטענם, ארבעטםלאזע.
 אזז» ווערעז צוגעלעגם קומם, די וואם בענעםיט, לאזען

 דערגרייכען קענען זאל בענעםים מאקםימום דער אז פיל,
 די וואם צייט. די זאל צוױיםענם, װאך, א דאלאר 24

 ווערען םארלעגגערט קריגעז, בענעםיט דעם אט קענען
וואכען. 26 ביז

 זיך שםעלען ארבעטער צו נאר קומט עם וױ אבער
 שרײען״ אן סאנגען אח פים די אײף רעאקציאנערען אלע

םאלק. סמ געלם דאס פארשװענדט מען אז
 פיז ארבעסער די אז קלאר, גאנץ דך דאכם איז עם

 פאבו״קען אנדערע די פח איז פאבריקעז אויטאמאביל די
 תאם מען װאם דעם. צוליב ארבעט אן געבליבען זײנעז

 ביל־ איז װאם ארבעם׳ אן פאד פלעצער זייערע םארנומלז
מר איז עם אדן םלוזםה דמר פאד כער וױ םער ניט דערי

. געזען גיט אזױנם נאך האט װעלט די ממש .  איך .
 אין פארװאנדלען געדארפט בלויז פארשטעלונג מײן האב

 אן אין זײן מודה דא אבער זיך מוז איך פלאן. א
 אײנגעשלאסען געװען ניט איז פלאן מײן אין :אפיקורסות

קאמף״ ״קלאסען פוגקם דער
 פון ״פאעזיע״ די איז איך, האלט קאמף- קלאסען

 אםילו קומען שאפ א אין און םארםייען, רעוואלוציאנערע
ך ראדיקאלען״ .פארברענטע און .רעװאלוציאנערען״  ד

לעבען״ א ״מאכען פון ״פראזע״ דער מיט בלויז אפגעבען
 און אעענעם איז װאס אטמאספער אן אין דאס און —

 און עסעניש הארץ װײניגער װא& מיט און באקװעם
. ״קאמף״ . .

 םון אויפגאבען און פליכטען פאקטישע די שײך וואס
 הויפםזעכליך זײנען זײ אז איך, האלט טשערמאן, שאפ א

 ױניאן אײנגעשטעלםע די זען,אז דארף ער פונקציאנעלע.
 פאר פונקציאנירען זןולען באציאונגען און כאדינגונגען

 דעם אײנשליםענדיג גלײך אלעמען פון װאוילדין דעם
 אמאל און גרינג אן עם קומט אמאל ארבעטםגעבער.'׳

 טעמפע־ און כאראקטער באנעמונג, דער װעדליג שװער,
 װאם קאלעקטיװ, דעם פון מיטגלידער די פון ראמענט

 אבער זאל טשערמאז. דעם אײנשליםזינדיג שאפ. הײסם
 גײם שאפ א אין מיספארשםענדיש ערנםםער אן צו קומן

 דעם פון ױריםדיקציע דער צו אריבער אויטאמאטיש עס
אפיס. ױניןין

 געטאז אדבעט מײן איך האב טעאריע דער לויט
 האב איך װי אויםגעהאלטען און גוט אזוי אגגעפירט, און

 הארמאניע פון מאמענטען געווען זײנעז עם געקענט. נאר
 קזיאפע־ פולער פון פאלען ;רייבונג פון מאמענטען און

 טשערמאן); (דעם להכעיס צו םון פאלען און ראציע
 אומ־ אפענער פון אויך װי דאנקבארקײט פון אויםדרוקען

 םון פארשידענקײם די : ווארט איץ מים דאנקבארקײט.
 געקומען איז שאפ אויסערעז מענשען פון באנעמונג דער
 נאטירליך. גאנץ איז וואם שאפ, אין אויד אויסדרוק צום
שטאלץ, בארעכטיגטען מיט — באהויפטען, קען איך און
 שאפ אלם ״טערמין״ מײן פארענדיגם האב איך אז —

 אלעמען. מיט באציאונגען פרײנטלעכע אין טשערמאן
 איד אמ שותפים). (דרײ באלעבאטים די אײנשליםענדיג

 זיך הץב איך װאס דערפאר איז דאם אז איבעוצײגט, בין
 פרינצי־ אויף האנדלונגען מײנע אלע באזירען צו באמיט

 וואס דעם איבער און קאפריזען, אויף ניט און פען
 נים דינען אנטיפאםיעס און םימפאטיעם פעחענליכע

 אםילו אז זאגען, קען איך אנבאטראכט. אין געקומען
פרינציפען.- אויף באזירם געווען דינען טעות׳ן מײנע

צוםיילונג ארבעם
 םאך עמבראידערי דעם אין ״ביזי״ איז עס ווען

 א ליכט מיט זוכען מ׳דארף און שטיקעריי) (מאשין
 קײז געװײנטלעד טשערמאן שאפ דער האט דאן ״האנט״,

. ניט ארבעט שטאך . גרעםערע פאר קץנקורענץ קיק .

 געװיםער א םאר ארויסהעלםען זײ זאל מען אז ױשר, א
 װירק־ זיד קענען און צוגרייטען זיד וועלען זײ ביז צײט
 וואו אינדוסםריעם, מלחדזז די פאר ראכען נוצלעד לעך
 םאר ױשר אבער האבען. נױםיג שטארק די וועט מען

באלעבאטים. די בײ זאך םרעמךע גאנץ א איז ארבעטער
 רײדעז און םנים פדום ׳א מאכען באלעבאטים די

 אײניק־ נאציאנאלע װעגען םליכטעז, פאטריאטישע וועגען
 אבער מלחטד״ דער פאר קרבנות בריינגען וועגען קײט,
 םירען אלימ זײ אנדערע. צו שײך איז וואס אלץ איז דאם
 די געגען קאמף ביטערסטען דעם אן איצט אײן־ נאד

 זײנזװ וואם ארבעםער־געזעצעז׳ און רעפארמעז סאציאלע
 אדמיניסטראציע רוזװעלםם יאונטער געדוארעז איינגעפירם

 פירען צו אױםגעהערט נים גיינום א אויף האבעז זײ און
 1נא ארבעטער• די געגען קלאםען־קאמף שארפסטעז דעם

 מאכעו װאם שםאל־מאגנאטען, םאראז דינען הײנם
 אלע מיט קעמםעז װעלכע מלחמד״ דער םון אוצרות
 *W יעז־ער געגען און ױניאן־שאפ א געגען כוחות זײערע
ארבעםער. די פח לאגע די םארבעסערעז *ו דערונג

 ארױם וױיזען װאם ארבעםער, די םאקטיש זײנעז עס
 לס אמ צײם איצטיגער דער r» פאטריאםמם אמתין
 ארױסגעװײעז האבעז װאם יתיאנם, אדבעםעד די זײנען
 •r* מיט העלפעז «ו וױלען זײער און גרײטקײם זײער
 ? אוז דלאג זײער פון פארםײדיגונג די קענען זײ װאס

פאדירם־ םלזזמח די װאס קרבגוו^ שװערססע ךי סרײנגען
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 ארבעם די וױיל געמאלט, גיט אונז בײ איז .באנדלעך״
םעזאן פון צײט דער אין שטיק. פון ניט און וואך פון איז
סעזאךפאך קאפריזנע א אגב, איז, עמבראידערי און —
 אן דא איז עס אויב און ושלוה. שלום שאפ אין איז —

 דער וואם דערפאר אומצופרידעז איז וואם ארבעטער
 ״אװערטיים״ קײן ארבעטען צו ניט״ ״גיט באלעבאם

 ״אישו״ קײן דערפון אבער ער קען שםונדען), (איבער
מאכען• נים

 אמת׳ער טשערמאג׳ס דעם און קאצעניאמער דער
 ארבעט װען טאג דעם פון אן זיך פאנגט םעזאך ״ארבעט

 טיילען זיך מ׳דארף און אלעמען פאר גענוג ניטא איז
 אן, האלט דאס און דא. איז עס װאס ביסעל דאם מים

 צוױיטען דעם פון אױסברוך דעם ביז זיך, פארשטײט
סעזאן•

 אן איז צוטײלונג ארבעט דער פון בוכהאלטעריע די
 עס װאו ליםטע, א צװעק דעם פאר דא איז עם אפענע.
 אויפ׳ן און ארבעט. עס װער װיפיל פארצייכענט װערט

 װערט שטונדען אײנעמס יעדען פון דיכל םך דעם פון םמך
 אױם׳ן ארבעטען זאל עם װער באשטימט פארנאכט יעדען

טאג. צװייטען
 ניט זיך ״װילען וואם ארבעטער דא אבער זײנען עם

 פון ריכטיגקײט דער אויף געבען צו אכטונג באדערען״
 גײען זײ רק און ליסטע, דער אויף ווןים ציפערען די

 בא־ און טומלען און זיך קלאגען און אומצופרידענע, ארום
 ״אינםו־ פון און השערות פון סמך אויפ׳ן — שולדיגען

 אז אפ, זײ מ׳נארט נאר אנדערש ניט אז — איציע״
 חשבון, זײער אויף — זײ פון מער ארבעט אימיצער

זיך. פארשטײט
 אין אײגענטליך מען באגעגענם מענש טיפ דעם

 ניט ער װיל אלײן ארגאניזאציע. און געזלשאפט יעדער
 האט װאסער, לעבלאנט אין אםילו םינגער א ארייגטאן

 אינ• װערט עס צײם און כוחות װיפיל אהנונג קײן ניט
 אפילו אמאל — אויפטו׳ מינדעסטען דעם אין װעםטירם

 געפעלט אים רק און — אויפצוטאן׳ פרואח א אין בלויז
 כםדר געניםט אליין ער כאטש טוען. אנדערע ווןיס ניט
. דעם פון . .

איבער־ צו ארבעטער אזא טשערמאן שאפ פון מי די
 ארויסגע־ געװעהנליך איז ״םעות׳ן״ זײנע אין צייגעז

 םשער־ דער אים גיט פרואװען עטליכע נאך און ווארפעז,
 (סײדען טענות זײנע מיט ניט זיך רעכענט און אויף מאן
 און אפטימיםט אומהײלבארער אן איז שאפ־טשעדמאן דער

 רעפאר־ ״קיקער״ דעם ער װעט סוף כל םוף אז גלויבט,
 אטמאספערע, די אז זאגען, צו איבעריג איז עם מירען).

 אבגעלאדען איז שאפ א אין שאפט ארבעםער אזא װאם
 נים קײנעם מוט וואם פליאטקעם, און חשד טומעל, מיט
נים. איואדע טשערמאן דעם און גוטם, קיין

ד קלאוז- .סאנטא א םשערמאן שאפ א איז
 מיניסםאדען װאו לאנד אין אז חדוש• א נים עם איז

 מיםברױכען פאר טורמע אין גײען ריכטער הויכע און
 געפי־ נזוך זיך זאלען ״טובות״, טאן דורך אמטען זײערע

 םובות ערװארםען װאס ארבעטער נאאיװע אזעלכע נען
 איבעריגע די פון חשבון אוים׳ן — טשערמאן שאפ א פון

 ניט אװאדע װאלטען זיי וואס זאך א !שאפ אין ארבעטר
 לוים חשבון. זייער אויף אנדערע צו טאן מ׳זאל וועלען

 ״םאנטא מין א איז טשערמאן שאפ א אויס,אז קומט די
 װאם טובות, מיט זאק א אנגעגרײט האט װעלכער קלאוז״׳

 ער נאר. װיל ער װעמען צו און װען פארטײלען קען ער
װעלען. נאר דארף

 ניט זיך מאכען די אדער װיסען, ניט װילען זיי
 זין געװיםען א אין איז טשערמאן שאפ א אז װיסענדיג,

 צו איז עם אױפגאבע װעניעם פאליםמאן״, ״טראפיק א
 עם װען און שאפ. אין ״פארקער״ דעם רעגולירען

 שאפ אין ״פאפערעק״ זיך שטעלט איינער אז טרעפם,
 טשער־ דער אים מוז ״פארקער״ דעם דארם שטערט אץ
 דער־ צו ״טיקעט״ א געבען אייד אמ?ל און ווארנעז מאז

 פאלים־ טראפיק א אבער געריכט. ױניאן פאר׳ן שיינען
 און פארער איץ צװישען אונטערשײדען מאכט וואם מאז׳
סאליםמאן. שלעכםער א איז צוױיטען, דעם

 רעזודםאם דער — װילענדיג נים אדער װילטנדיג
זעלבער דטר איז

 אויף עפעס טאן צו ארבטער אן בעם באלעבןים דער
 םון דערלױבעניש םםעציעלע א האבען דארף מען וואם
 ליבעראל געװעחנליך אמ יוניאז די און — ײניאן״ דעד
 אמ — שאפ׳ פון אומשםענדען די מיט זיד רעכעגט און

 סאר־ דעם אדער באלעבאם, דעם ענטםערעז צו אנשםאם
 מים׳ן רעדען םריער ער זאל דעם װעגען אז פאז,

 עס װאלט ״איד :ארבעסער דער ענםםערם משערמאן.
ר זאל םשערםאז דער אױב מטאן׳ . . לאזעז״ נן .

 ןיד ער שטעלם ענטפער, אזא גים ארבעםער אז װען
שאםם און גוםען א פאר ניטיװילענדיג, װילענדיג ארױם,

 איז טשערמאן דער אז אײנדרוק, דעם באלעבאם דעם בײ
 געקענם מען ״וואלט ער ניט װען װאם שלעכטער, א

 ארבעטער מאנכע אזוי ענםפערען דאך און . • • לעבען״
 און טשערמאן דעם צװישען לעבען״ ,בית א שאפען און

 שאפ א אז זאגעה צו פארשפארט איז עס באלעבאס.
 באציאונגען גוםע אזעלכע אין פונקט זיץ װיל טשערמאן

 אר־ אנדער יעדער װי פארמאן, אדער באלעבאם״ א מים
שאפ. אין בעםער

ו ציחטן אדטר מיטגליד־שטײטר
געפיל, דעם האבען װאם ארבעטער דא זיינען עס

 ״דער צאלען מוז מען װאס צינז מין א איז ״דױס״ אז
 באקאנט, װי ״צינזען״, און פענסטערעל״. אין מײדעל
 װען צײט א אבער קומט עס גערן. ניט מענשען צאלען

 ביז אפצוצאלען מיטגלידער אלע אויף פאדערט ױניאן די
 אויף שולדיג זײנען זײ װאס אלץ, םערמין געװיםען א

 דעם עס איז טערמין יענעם ביז און ביכלעך״ זײערע
 אלעמענ׳ס קאנטראלירען צו אויפגאבע .טשערמאנ׳ס

ביכלעך.
 װימען און צאלעךאפ ארבעטער מערםטע די איז

 דא אבער זײנען עס ביכעל. זײער טשערמאן דעם גערען
 ביכעל דעם שוין האבען זײ אפילו אויב װאם אזעלכע,

 מינע א מיט טשערמאן דעם עס זיי וױיזען ארדנונג״ ״אין
 ״ױניע״ גוטער אזא בין איך :זאגט אײנער װי ביטול, פון

 ״טשין״ א פאר װאס — דעם חוץ א איה ײ״ װי מאז״
 לאזען צו כבוד דעם אנטאן דיר זאל איך אז עם. האסםו

. ״קאנטראלירען?״ דיר פון זיך . .
־ ט י צ א ר ט פ א א ק .

 פיר־אוךצװאנציג ליסטע דער אויף איבערצוטאשען
 עם פארהעלטניש װעםעם ציפערען פון כאגליים נעמעז

 דער מים זיך טײלם מען בעת טאג, יעדען זיך בײט
 איז טשערטאן דער ווי נאכדעם צײט. דויערט — ארבעם
 רײע װעמענם די״ פון נעמען די אויסרופען מיט פארטיג

 ערשט ער דארף טאג, צװײטען אויפ׳ן ארבעטען צו איז עס
 אים װילען וואם ארבעםער די אײנציגוױיז ענטפערען

 װי און צײט. װידער דויערט דאם זען. עפעס װעגען
? ױניאן דער אין גאנג א אמאל ניט עס זיך מאכט

 געפאלען שאפ אין אדבעםער די פזן אײנער איז
 טשערמאן דעם איינצושפארען אזױ װי המצאה א אויף
 טאג, דעם אין ,אז געװען איז פלאן דין פארלוסט. צייט
 ווןיס די זאלען ארבעט דער מים זיך טיילט מען וואס

 שפעטער, מינוט־צװײ א מאשין בײם בלײבען ארבעטען
 זײן אפשטעלען טשערמאן דער זאל חשבון דעם אױף און

 פארטיג קענען זאל ער פו־יער, מינוט צװאנציג א מאשין
באצײטענס. ליסטע דער מיט װערען

 און — געװארעז פראקטיצירם עם איז מאל עטליכע
 אויסגעדריקם זיד הץבען אייניגע ביז געארבעט. האט עס

טשערמאן״... ״פאר׳ן ארבעטען ניט װילען די אז פרױואט,
טאן יטנטר זאל

 אינםע־ גאנץ אםילו מאנכע ארבעםער, דא זיינען עס
 די װי אפט, האנדלען װאס ראדיקאלע, און ליגענטע
 מיר פאר גוט איז עס אויב :כלל פון האלטען װאלטען

 פאר פריער טאן יענער זאל טא אויד, יענעם פאר או־ן —
. טאן צו אײנשפארן איגגאנצען אפשר איך ײעל מיר׳ . . 
 שלעכ־ א גיט עס אי און ספארם־מעםיג ניט אי דאם איז
אנדערע. צו בײשפיל טען

 םשערמאז דער דערפאר געניסען חשבון זייער אויף
 פארצי! עקםטדא אן ארויםהעלםער פרייװיליגע זיעע און

 געזעלשאפטליכץ טאן םון קומם װאס פארגעניגען
. ארבעם . .

ט י ס א פ מ י ס . •
 דער איז שאפ אין באזוכען רעגולערע זיינע אויף

 זיך םשערמאן, צום צוצוגעהן נוהג זיך אגענט ביזנעס
 אין איז ״אלעס אויב פרעג$ן אים און אים מיט באגריםען
 פאר־ זיך ער באגריםם צײט זעלבער דער אין ארדנונג״.

 אנגע־ אן איז דאם ארבעטער. אנדערע מיט בײגײענדיג
 אונזער פון אגעםען ביזעס אלע װאם שטייגער, נומענער

פראקטיצירען. ױניאן
 דעם באזוכט אגענם ביזנעם דער אז אמאל, טרעפט

 זיך באנריסט מאשיגעם, די ארום ״הקפה״ א מאכט שאפ,
 דעס אינגאנצען םארגעםם און ארבעטער, צאל א מיט

טשערמאן.
נאכ־ אריינגעכאפט טשערמאן דער עס האט — נו גו

 די מצד ״םימפאטיע״ פון אױםדרוקען פארציע א דעם
שאפ... פון ארבעםער

כדאי איז טס
 דאך איך בין אנבאםראכם אין אלץ נעמענדיג

 און כדאי איז טשערמאן שאפ א זיין צי אז איבערצײגט,
 די איז שעפעריש און אקטיװ זײן צו וױיל אינטעדעסאנט.

 װינשס איר און לעבען. פענשענ׳ס א פון ״ראזשינקע״
 די און פרײדען די ארבעטער אינטעליגענטען יעדעז
פארבונדען. דעם מיט איז װאם לײדען

 אדי־ אן אנםװיקלען צו װי למשל. דערפארונג, אזא
 -ארפ ענן? עןונדשט די ערכװעל אויױ ליסטע גינעלע

 באמערקם לייכטער טעות׳ן און קלארער, װערען צייכענט
 לייכם מעגליך מאכט וואם המצאה א אדער װערען,

 אנשטאם ארבעטער, די פון נעמען די איבערצוטאשען
 אלע אץ — פונדאםנײ טאג יעדען זײ אנצושרייבען

אנגענעם. זעהר זיכער איז — אננעמען, גלייך עס זאלען
 און קאמיזם פון מאמענטען דא זײנען שעפער די אין

 גע־ אוים־רוק צום קומען דןןדט הומאר. ספאנטאנעם פון
 אויפריכםי־ פון געפילען פארקערט. און, פרײד פון פילעז

 פארגעסען. װערען קלײנליכקײטען אלע װעז צער, גען
:ביישפילען עטליכע געבען לאמיר

ארבע־ איין אן זיך רופם שאפ, דעם פארלאזענדיג
 ענםפערם ״לאוזי״. איז ארבעם מײן :צוױיטען צום טער

 איז עס וואס דיר עם ארט ״װאם צװייטער: דער אפ
. גוט״ איז עס אבי ״לאוזי״ . .
 קידער־װידער געווען אפם איז װןום ארבעטער אן

 פלוצלומ ווערם שאפ אין ארבעטער אנדערע סך א מיט
 האם ער אז מען, זאגם שפיטאל אין און קראנק, עדנסם
 אין אלע ״אםאקע״. די איבערצולעבען שאנסען קלײנע

 אוץ צושטאנד, זיץ וועגען באזארגט געװען זיינען שאפ
 קאמף אין װעז געפריימ שטארק שפעטער זיך האבען אלע

. געזיגט ארבטםטר דער האט המות מלאך מיט׳ן . .
 מעז וואו פלאץ א איז שאפ דער : וואו־ט אײן מיט

 — הםינים מכל נידעלס״ ענד ״פינם אױפקלײבען קען
. ״מאגנעם״ ריכטיגען דעם נאר מ׳באזיצם אויב . .

 דער אז פלאן, א געװען םאקע װאלט אפשר אגב.
 זאל אינטןנרנעשאנאל דער פון דעפארממענט בילדונגם

? שאפ־לאר פארצייכנען און זאמלען

גן גו i מז v:
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 פארלאזען, הינט די אױף זיף אמאל האט פאסטיד א
גראזמן. די אץ אײנגטשלאפטד און צוגטלײגט זיד

 דערזען של<נג א דאס האנז
 געלאזען. אים’ צו גיםטיגע א זיף, און

 געװען םאדםאלעניןר א שוץ ױאלט סאסטיד דעד
ײביג װאלט אץ ױ^א  ליגעו׳ געכליבען אזױ שוץ א
 געקריגן אים אױף גראד, רחמנות מוק א סיהאט נאר
נוט ׳כוח גאנצען מיט׳ן שלאםענדיגען דעם חאט ארן

בלוט. כיז געטאן כים א
 א־יפגןןריםעז, אויגען די האט פאסטיד דער

 םוף.~ א גטמאכט איר סון גלײף און שלאגג די דערז^ן
 דערקליכען שלאנג דער צו נאך זיד האם ער אײדער נאר

 שלאף םון מוק דעם נעטאן שמייר א אזױ ער האט
אך קײן אים פץ ם׳איז אז עכ געכליכען. ניט זכר׳נ

*•  *
 — ׳אױם קוםט שװאכערען דעם װען לעפען אץ אײד איו

 — כלױז, גוטםקײט עכטער םדן אסאל
 םאכען, צו אויפסערקזאם אמת דעם אויןז שטארקען חןש

 ?וק װײטען אזא חאכען גיט גןןר מען כאדארןז
ם אז ם^דאױפצוזןןן  שװאכען דעם םי

מוק~ דעם םים װאס דאם טרעםען װעט
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פערי«דע םלזזםה וער איז א־כעםער קלײועו פרויען ױ פאר אוימינטען ױ
מא־ און עקאנאמישע די זיינען ־9

 ארבע־ די פון אױסזיכטען םעריעלע
g |  feg jp ך םריידס קליידער פרויען די אין םער |

וואס ? צוקונפט :אענטסטער דער אין J 1 1י 1
n B |B ₪ l| הא־ צו מעגלעכקײטען זײערע זײנען

W gSSF ^m m דער אין באשעפטיגונג נארמאלע בען
 אין לעבען א מאכען און אינדוםטריע

באדינגונגעו? מלחמה איצטיגע
 פון געדאנקען די נאםירלעך באהערשט פראגע די

 מים מיטגלידער. אונזערע פון מערהײם גרויסער דער
 אירע און לאנד אונזער צו איבערגעבענהייט גאנצער דער

 געגען קאמף אין לענדער דעמאקראטישע פארבינדעטע
 גאנצער דיער מיט ; אנגרייפער פאשיסטישע נאצי די

 און פרייהײט פון זיג דעם פאר קרבנות צו גרויםקײט
 די דאך איז געראנגעל, װעלם דעם אין דעמאקראטיע

 אויף דירה־געלט׳ און ברױם אויף פארדינען םון פראגע
 פון לעבען דעם אין װיכםיגםםע די קלײד, א און שוך א

 קליידער פרויען די םאר םענשען. איינציגען יעדען
 אין ארבעט האבען פון פראגע די עס מײגם ארבעםער

 אומ־ מאל אלע איז עס כאםש און סארדינען. און שאפ,
 דעם וועגען זאגען נביאות מים זיך םארנעמעז צו זיכער

 אוי־ אן אין עם איז שײערער םיל אח זײז װעם עם וואם
 אום־ װען לאגע, מלחמה א װי ציים׳ סערגעוויינלעכער

 באאיינ־ פאקםארען און געשענישען פאראויסגעזעהענע
 פעגלעך דאך עם איז פאסירונגען, פון גאגג דעם םלוסען

 פאר־ און לאגצ די פארנאגדערגלידערעז צו וױבטיג און
 דאס ערווארםען. דארף מעז אח קעז מעז וואס שםייז,

ארםיקעל. דעם אין טאן םרובירען װיל איך וואם איז
 שלעכםען אדער גוםען א באשםימען װאס פאקםארען די

םרייד אין סטזאן
 סעזאן געװיסער א אויב באשםיםען, םאקםארעז דריי

 א אדער גוטער א זיין זאל םרייד קליידער פרויען אין
 םך א זיין זאל עם אױב ארבעםער, די םאר שלעכםער

 פארדי־ גום זאל מען און בעלי־מלאכות די םאר ארבעם
 פארדינסטען. קלעגלעכע און ארבעם וױיניג אדער נען
קראםם קויף די מאדע, די :זיינען םאקםארען דרײ די
 מאםעריאלען םון צושםעל דער און םארברויכער די סון

ארבעס. דער פאר
באאיינ־ שםארק ווערען םאקםארען דרײ אלע די אם

 קױף די אז פארשםיים, יעדער מלחמה. דער םון םלוםם
 הענגם עס וועלכער אין םארברויכער די פון קראםם

ל יי *פ ....... - - - - —--געמאכם. ווערען וואם קליידער םארם דער אמ מ  __ — M , 1 ■ k&MMMאון פארדינםםעז די פון באאײנםדוסם שםארק ייוערם 
 באםעלקערוגג. אלגעמײנער דער םון איינקוגפם דעם
 םארגינען זיך ער קען געלט, מער פארינם עולם דער וועז

 גע־ איז ער ווען קליידער. בעםערע און םעי־ קויםעז צו
 וואויגונג. שפית, אויף געלס מער אויםצוגעבעז צוואונגען
 וױיניגער אים בלייבט זאכעז■ אנדערע אדער םעקםעס

 אדער ווייניגער קויפען מוז ער און קלײדער אויף געלט
 האם וואם פראדוקציע טלחמה די קליידער. ביליגערע
 איינקונםם גרעסעדען אח באשעפםיגונג מער געשאםעז

 גינ־ דעריבער מוז באםעלקערוע, אלגעמײנער דער פאר
 קלײדער. םרויען םון םארקויף דעם באװירקעז םםיג

 פרייזען העכערע אזץ שםײערען געהעכערטע דאגעגען
 סאר־ דעם אויף שלעכם וױרקען םיטלען לעבענם אויף
 דעם מים אדיך איז זעלבע דאס קלײדער. םון קויף

 קאנ־ די און מאנגעל דער מאטעריאלען. םון צושםעל
 אר־ טײל א אוועק נעםען מאםעריאלען, םון סערװירונג

 ארבעםער. קליידער פרױעז די םון בעםם־מעגלעבקײטעז
 םאכען ניט מען קען סאםעריאלען װײניג דא איז עם ווען
 םאר־ געקענט וואלם מעז װי קלײדער, פיל אזוי

 מען מאכט מאםעריאלען׳ שפארען מוז מען ווען קויםען.
 וואם באפזצונגעז׳ וױיניגער מים קלײדער, אײנפאכערע

 אמ קלײד יעדע אויף ארבעם װימיגער אייד מײנם עם
 עם איז דעם איבער םארדינסםען. וױמיגער בםילא
 זײ וױ םאקםארען דרײ אלע די נאכצופארשעז נײטיג
 פאר־ קאנען *ו אום מלחםה דער םון באװירקם װערעז

 אין אויםזיכםען די גראד באשםימםעז א ביז אויםזאגען
 מרדיגסםען אדן ארכעס אדיף גוקוגסס גזענםער דער
ארבלםער. קלײדעד פרזיען די פון

ו מאםמריאלמן אין מאגטל דמם םים מס האלם וױ
 װערם קלײדער פרויען פון יצוקצר■רא דער »ין

ר ב r ױגטמ n  n y  i װעלכע צזװצג >מ?רי>לצז,מ 
סןן גארםאלע אין זעלםען סר^גסען סיו נױ־ אלם ויי

באארד.) עקז. גענעראל דער צו באריכס א פון {אױסצוגע!

טעפער לאזאר דר. פין
אינטערנעשאנאל רער פון דירעקטאר ריסוירטש

 צום מאטעריאלען אזוינע קלײדער. פרױען פאר טיגע
 ענ־ און צין שטאל, מעש, קופער, מעםאלען, װי בײשפיל

 שטא־ כעמישע געװיסע און גומי פלאסםיקס ;לעכע
 באשטאנד־ אלס ניט געוױינלעך מיר באםראכםען פען

 מא־ אלע די זיינען דאך קליידער. םרויען פון טײל
 פראדוקציע ^לײדער פרויען דער אין גויטיג טעריאלען

 כמעט ענדערונגען, גרויםע בריינגט מאנגעל דיער און
 פון שעפער. קליידער פרױען די אין רעוואלוציע א

 טעקםטיל אז שניידער, יעדער וױיס זײט צוױיטער דער
 אינ־ קליידער דער פון םונדאמענט דער זײגען שטאםען
 די אפשםעלען מוז צייג, אין מאנגעל א און דוםםריע

 האלםען זשע װי שעפער. קליידער םרויען די אין ארבעט
 צום נויםיג דינען וואם מאםעריאלעז מים איצםער מיר

 אױםזיכטעז די זיינען וואס און קליידער פראדוצירען
צוקונסם? נאענטער דער אין

לאנד. אין זיך געםינם וואס זײד רויע גאנצע די
 צװעקען. מלחמה פאר איבערגענומען רעגירונג די האט
 זעקלעך פולווער און פאראשוםעז די מען מאכם דיד פון

 געווארען םארבאםעז דעריבער איז עם׳ קאנאנען. די פאר
ן שםאף דידען נוצעז צו  דער געברויד• ציװילען םא̂ר

 םיל ניט אבער עס האט אינדוסטריע קלײדער פרױען
 אויפ־ מען האט יאר עטלעכע זײט שוין װײל אנגערירט,

 אוים־ דער מים זייד, םון קלײדער םרױעז מאכען געהערט
 און דרעסעס םייערע דיער צאל קליינער א גאר םון נאם

 נײלאן מיט פאםירט האט זעלבע דאם אונטעי־וועש.
 אז גערעכענם, האט מען וואם זײד) קינסטלעכער (א
 רעגירונג די זײד. םון םלאץ דעם םארגעמען וועט עם

 פארבאםען און זאםאם גאנצען דעם איבערגענומען האט
 סון װירקונג די םארברויך. ציװילען פאר עם נוצעז צו

 בלויז האם שםאפען די םון געבי־ויך דעם אויף פארבאט
 אויף טריידם קליידער סרױען די אנגערירט אומדירעקט

 גענוצט םריער האבען וואם אינדוסםריעם די װי םיל אזוי
 ביישפיל, צום אינדוסטריע זאקען די וױ ניילאן. און זייד

 םריער פלעגט וואס שםאםען אנדערע אוועק איצם נעמען
קלײדער. פרויען אויף גײז

 אין געברויכט מערםםען צום ווערט װאם ווארע די
 פארשי־ די זײנעז קלײדער סרײעז םון פראדוקציע דער

 אונ־ און דרעס גאגצע די כמעט רעיאן. סארםען דענע
 ווארעם, רעיאן אויף ארבעטעז אינדוסםריעם םעתועש

 וועלכע פזן ווארע די סוםם, אח קלאוקם אין לײנינג די
 אוץ נעגליזשעם בראזיערם, און קארסעםען מאכם מעז

 םון געמאכם זײנעז ארטיקלען באקלײדונגם אנדערע
 געבדויכט מעז װאס װארעם וואלענע די אין אייד רעיאן•

 קלײדער מינםערדיגע װארעמע םאר אח קלאוקם פאר
שםאף. דעם טח צוםיש א פאראז איז

n איז מאנגעל PP נאד איז אי*ט ביז כאטש p n 
 מאנגעל א דערװארםען אבעד מעז דארף נישטא, ווארע

 םון םארברויך דער וױיל צוקונםט, נאענםער דער אין
 אױס־ קײן נישטא איז עם און זיד פארגרעםערם רעיאן
 סאר־ קענען זין־ זאל דערסמ פראדוקציע די אז זיכם׳

 פרא־ רעיאז די זיד האם 1941 םמ משד אין גרעסערען.
 מעגלעכער העכםטער דער צו פארגרעםערט ײקציע
 פארברױך דער אומשםאנד. געווען איז עם וואס שםוםע

 אפ־ דעם צוליב פאחגרעסערם מער םיל אבער זיד האט
 םאר סיל, ניט כאםש ױיז,וטײל אוין און דתל פון שםעל

 פארגרע־ *ו שװעריגקײםעז די צװעקעץ. מיליםערישע
 שװע־ די םון שטאמם רעיאז׳ פון םראדוקציע די סערען

 די און פאשינערי נױטיגע די קריגען *ו ריגקײטען
 מלחמה פאר נױטיג זײנען װעלכע מאםעריאלעז, נויםיגע

 סאר־ שםארק שוין איז בײשפיל צום אזוי צװעקעז.
 אםעםעים םון אױםאדבעםונג די געװארען קלענערם

 םא־ אין געװעבם װערט װאס רעיאן סארט (דער רעיאן
 װאס דעם, איבער װארעס) שםייםע אנדערע און םעםא

 אין גויטיג איז װאס פאםעריאל כעםישעד א אצעטאן,
 םיטאנױם איז מאנגעל א מלדזמ̂ד דער פאר שםאפעןk MU mWu MM MM MMMMM| — — — -     -אויסרײס מאכען אין גױםיג אדיד איז •ראדוקציע״ דער

 דעם ארונםערצונעמען געברויכם װערט עם װאם פארכ
ץ גלאנץ  האט װאל, םים געפישם ווערם װאס רעיאן, ן

אױך איז עס װארע. סארט דער אין פאנגעל א געשאםען

 םארגרעםערט יאר דאס זאל עס אז אויםזיכט, קײן נישטא
 געברויכם װערט װאס רעיאן םון פראדוקציע די װערען

 פאר נאכפראגע די כאםש סאטעריאלען, געשפונענע אין
שטארק^געשםיגען. איז דעם

 װערט עס װעלכע םון שטאף, ײאלען אנבעלאנגם וואס
 האם בגדים, װיגטערדיגע די און סוטם קלאוקם׳ געמאכם

 װאל נײע מאם די באגרענעצט שטארק רעגירונג די
 פאב־ געװאנט. צױוילע פאר ווערען געברויכט מעג װאם

 צו באגרענעצט זיינעז װארםטעדם׳ מאכען װאס ריקען,
 האבען די װאם דעם, פון וואל נײע פראצענט פופציג

 װאלען װעבעו װאס די יאר. לעצםען אויסגעארבעם
 זייער םון פראצענט פערציג צו באגרעױצט זיינען װארע

 מאס די אז נים מײנט דאם .1941 אין אויסארבעםונג
 וועט יאר דאם אויםארבעםען װעלען זײ װאס סזזורד״

 װי וױעיגער פראצענט זעכציג אדער םוםציג מים זיין
 נו־ מױען װעלען די אז בלויז, מײנט עם יאר. לעצטען

 וואל איבערגעארבעםע װי שםאף, אנדערע מער פיל צען
 די אדער רעיאן, און באנװיל קליידער, אלםע פדן געמאכט

 סארםען געוויסע און םילך םוץ געמאכט וואל קינםםלעכע
 םילייכם מאכען קעגען װעלען די אז מײנם דאם האלץ.

 קוואלי־ ערגערער אן םון אבער געוואנם מאם זעלבע די
 וואס וואל׳ קיגסםלעכע די םץ אויםארבעםונג די טעט.
 קליינע. גאנץ א אורחא אגב איז דערמאנט. האב איד

 אין ווערען אויסגעארבעם בלויז וועט יאר קומענדען
 םי:ף וואל. קינסםלעך םוגט מיליאן ניין ארום אמעריקע

 רעדװאוד. םון םונם מיליאן םיר אךום אץ טילך ®מ 18מילי
 הונ־ םינף די סון םראצענם צוױי װי וױיניגער איז דאם

 םארברױכם אמעריקע וואם וואל, נייע םונט םיליאן דערם
צייטען. נארמאלע אין יאר א

 נים דעריבער וועם ווארע וואלענע אין מאגגעל
 מא־ גענוג קריגען ניט װעם מעז וואם דעם דורך קומען

 מעגלעד קען עס נאר ווארע, די מאכען אויף םעריאלען
 וועלען םילעז די וואם דעם איבער װערען םאראורזאכט

 אויף באשטעלונגען רעגירונגם מיט םארנומען אזוי זיין
 ניט זאלען זיי אז ארמײ דער םאר שטאםען טעקסטיל

 געברויך. צױױלען םארן װארעס גענוג מאכען קענען
 םאר שטאפען באנװיל אין אויםזיכט דער איז זעלבע דאס

 אמע־ נישטא. איז באנװיל אין מאנגעל קיץ קליידער.
 ציים. לאגגע א םאר באנװיל זאפאםען גענוג האט ריקע

 אז ארבעט, מיט םארווארםעז אזוי זיעען אבער מילען די
 שפינד־ נײע צושםעלעז םפראווען. נים זיד קענעז זײ

 אין מאנגעל אוים נים די קענען שטולען װעב אץ לעז
 אינ־ מאשין־בױ דער סון סארנוםענקײם את מעטאלעז
 ארבלםם איז מאנגעל צװעקען. מלחמה פאר דוסםדיע

 די זיד געםינען עם וואו שטעט, געוױםע אין הענט
 ניט זײ פץ םילע אויך דערלאזען מילען, םעקםטיל
 ערווארםעם רעגירונג, די שיםם. א נאך אײנסירעז

 םראצענמ דרײםיק ארום יאר דאס אװעקנעםען זאל מען.
 די אנשםאם לאנד אין אױסארבעםונג באנװיל דער םון

 יאר. לעצםען פארברויכם האם זי וואם פראצענם סוםצען
 שםאםעז באנװיל איז דוזזק א זײן דעריבער װעם עם

געברוין־. ציװילען פאר׳ן
 געסרױכם װערען וואם מאםעריאלען אנדערע די םץ

 איז וױבטיג איבערהויפט גוםי איז קלײדער, םרויען אין
 גומי םאן טױזענם צוױי ארום אינדוםםריע. קארםעם דעד

 םמ אויםארבעםונג דער אין פארברויכם װערט יאר א
 אױף אוועק העלפם א גײם דעם םון קליידער. םרויען

 באד בראזיערס, פאר — איבעריגע די קארסעםען.
 רעגירונג די קליידער. געשםריקםע אין און קאסםױמעז

 האט אץ גומי םח געבחייד דעם באגרעגעצט שםארק האם
 אינדום־ קלײדער דער םאר קװאםא קיין באשטימט ניט

 רע־ די אז קלאנגען, ארום זיך םראגען עם כאםש טריע.
 די דינען םארארדנונגען, די פארטילדערעז וועט גירתג

 גוםי אין מאנגעל דעד גוט. ניט דעם סאר אויםזיכםען
 זײ אויב םדײז־. יןארםעם דעם טרעסען שװער װעט

 זײז געצװאונגען זײ װעלעז קריגען, נים גומי קײן װעלען
 װאם קארםעםעז םאז־ישע אלם די צו צוריקקערען זיד

 װארע■ געשניטענע קװער םח װערען געמאכם םלעגעז
 אומגעלוםפערם. אץ װאג אין שווער איז קארסעס אזא
 אינ״ װעלען םרויען םילע אז סעגלעך. דערפאד איז עם

 םײנם עס װאס קארסעםעז, טראגען אויפחערען גאנצען
שעפער. די איז ארבעם וױיביג

 םילעז געלאזס זיך האט מעסאלעץ, אין מאנגעל דער
 ‘״זי די אין ערשםעו צום אינדוקםריע קליידער דער אין

 קופער, אױף פארברויך דעם באגרעגעצען דאס •ערם״.
פאר־ צו פאבריקעז די געצודאונגען האט ניקעל׳ און צינק
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 םאבריקאנ־ ערTקלי די אױםארבעטונס די קלענערעז

 װידער געברויכעז גענומען דעריבער זיד האבען םען
 גע־ ווערען זאכען די אויד אבער סנעםם. און העקלאך

 מען קריגען. צו שווער איז ווא^ מעטאל, פון פאכט
 מעםאלענע קייז קריגען געקענם ניט אויך האם

 ארםיק־ סארטען די באפוצונגען. און ספראנדזשקעם
 מאםע־ פלאסטישע פון געמאכם אױך אפילו װערען לען

םיג זיינען וואס שםאםען כעםישע די אבער ריאלען,  נוי
 און עםיד קארבאליק װי מאםעריאלען׳ פלאםטישע די םאר

 און פרייאריםיס אונטער אויך זיינען פארמאלדעהײד,
 ווארע מים די פאר באגרענעצט. איז פארברויך דיער

 בא־ (קאווערד םםראנדזשקעם און קנעפלאך כאצויגענע
 גע־ טיילען אינעוױיניגםטע און שאלען די װערען םאנס)
 מעםאלען, קאדמױם און צינק שטאל׳ אייזען, פרן פאכט

 םאר מאםעריאלעז מאנגעל. א איז עם װעלכע אין
 אמעריקע זיד פון קומען קנעפ פערלםוטערנע און ביינערנע

 איז צו־שטעל זייער און ברעג ים פאסיםישען פון און
 די און שיםען אין מאנגעל דורך געווארען פארקלענערט

 דע־ וועלען עס פאסיםיק. אין סאבמאריגעז פיינטלעכע
 מער און מער אלץ װערעז געברויכם מױען איצם ריבער

 געמאכם ווערלז עס װעלכע םון בליי׳ די קנעפ. הילצערנע
 פרייאריםיס. אונטער זיינען באםוצונגען, ריינשטיק די
 םרייד בלומען קינםטלעכער דער אינדוםםריע, בעלם די

 דיאבען װעלען אויסארבעםוגגען עמבראידערי די און
 זיי וואס מאטעריאלען די קריגען צו שוועריגקײםען

 בעלטס), די פאר (אייגלעך קאלקעם פאר דארפען
 פאדים. מעטאל די און העדם״ ״נעיל דראםען

 םאר־ געװיםע קריגען צו דין אויך־ וועלען שוועריגקײםען
 דעד װעט אינדדססריל קלײדער די אבער װארע סאר בען
ליידען. םיל נים םון

 מאםעריאלען איז מאנגעל דער װעם ארום און ארום
 אין נים אבער איגדוםםריע קלײדער םרויען די באוױרקען

 ארבעם. די אפשטעלען זאל עס אז מאם, גרויסער אזא
 זיך וועט מען שוועריגקייטעז; געוױסע דין ײעלעז עם

 דעם צוליב װעט אינדוםטריע די אבער צוםאסען. מוזען
ווערען. אפגעשםעלט נים

מאדע דער אויף מלזזמה דער פון װירקונג די
 װאם מאםעריאלען אין םאנגעל דער און מלחמה די

 אויף איינםלום גרויםען א האבען אויך וועט בוײינגט, זי
 ארבעםער. די פאר גינסטיג גיט זײן וועם וואם מאדע דער
 סאר שםאםען םעקםםיל םער וואס אייגצושפארען כדי
 אנגעהוי־ באארד •ראדוקשאן װאר די האס ארמײ דער
 אויף מאדעם די םאראיינםאכען צו באוועגונג א בעז

 דער םדן בגדים מער וואם ארױםצוקריגען אום קליידער
 לעצםע די געדענקט עם װער ווארע. פאם אײגענער

 קלײד־ ענגע קורצע, די ווארשײנלעך געדענקם מלחמד״
 דאן זײגען וואם סקוירםס) (האבל חשעקעםלעך און לעך

 אפילו אורזאכען. זעלביגע די צוליב סאדע דער איז ארײן
 גע־ גע^ירצט דאמאלט זיינען פאנטלען םיליםערישע די

 םים גאכדעם און אינםשעם, זעקם מיט םריער װארען׳
 ציװילע פון פראדוקציע דער אין אינטשעם. ם;ר נאך

 דער םמ באארד עקאנאמי קאםױרשעל די האט קלײדער
 אויסצומיידען םאבריקאנםען די רעקאמענדירט רעגירוגג
 און םטאילם, וױעיגער װאם מאכען באםוצונגען, אלערלײ
 םטאנדא־ אמ םאראײנםאכעז םעגלעך װײט װי קאלירעז
 די שוין זיד באוױתט איצם פראדוקציע. די ריזירען
 ווערם באריכםען לעצםע די לוים טענדענץ. זעלביגע
 מאם דער םאר באגרענצונגען םאדשידענע געילאנם

 וועט עס וואם באפוצונגעז אח לענג די מאטעריאלען,
 באאיינ־ שױן זײנען דעזײנערם די װערען. דערלױבט

 דער אויף װירקם םענדענץ די דערםון. געװארען סלוסם
 אזױ קלײדער מענער אױף אינדוםםריע, קליידער גאנצער

 קלײדער פרויען אויף קלײדער• םרויען אויף וױ גוט
 נים וױיל שםארקערע. םיל א װירקונג די אבער איז
 די םאר ארבעם װײניגער םאדעם אײנםאכערע םײנט נאר

 קלע־ א אױך מײנם עם נאר בגד. יעדען אױף בעל־מלאכות
 קלײ־ נײע קױםעז םרױען קליידער. סמ םארקויף נעדער

 וױיל נאר אױסגעםראגען, װערען אלםע די וױיל נים דער
 םטאילס וױיביגעו־ פאדע. דעד םיז ארױם גײען זײ

 דעד אק לענגער זײן װעם קלײד א אז דעדיבעד, םײנט
םארבײטעז זי אםם אזוי דארפען גיט װעם םען און מאדע
גײע. א אייף

 איז ארבעםער פרױעז״קלײדער די פאר געפאר א
 וױכסיג דער ארכעט• סעקשאן אײטװסירען יכםער“ י ״#mmamm ummuuu Ml-------פאדעס םםאנדאריזירסע און איממכע בײ װאס דאס׳ *ויך

 סעק־ יײנפירעז דעדלאזם נים תאט װאם פאקםאר סטער
 דאם וױ עלשג אזױ דחנמצס אץ קלאיקט טײ אדבעט שאן
 געװעז איז קליידעד. םענער בײ געווארען אײנגעטירם איז

גע־ האט װאט טאדע, דער פון זיד בײםען אפסער דןד

 ווען זײ. מאכען צו םלאכות בעל קוואליםיצירטע םאדערם
 מאדעם די און װערען פאראײנפאכט װעלען קליידער די

 םאר־ שטערונג די וועט בײםען ראדיקאל ניט זיך וועלען
שװינדען.
קלאר, איז געווארען געזאגם דא איז וואס דעם פון

 אין םאדע דער אויף מלחפה דער םון װירקונג די אז
 װעם און שםארקע זײער א דין װעט פרויעךקליידער

 ארבעםער קליידער סרויען די םון לאגע די פארערגערען
. אוםנים. עטלעכע אויף

 װירקונג איר און באפעלקערונג דער פץ קױף־קראפם די
קליידער פרויען פון פארקויף דעס אױף

 דעם דו־רך און קלײדער, פרויען םון סארקויף דער
 פוגקט װערם שעפער, די אין דא איז װאס ארבעט מאם די
 צױוילען םון ארםיקלען אנדערע אלע פזן פארקויף דער װי

 דער פון קויף־קראפם דער פון באאיינפלוסט געברויך
 װעט האבען, מיר וואס פאקםען אלע לויט באפעלקערונג.

 ניט יאר דאס באםעלקערונג דער םון קראפט קויף די
 אומגעפער מיט װערען קלעגער נאר װערען פארגרעםערם

 דער יאר. לעצטעז דעם מיט פארגלײך אין םראצענם דריי
: פאלגם װי איז חשבון

 עם װאס לאנד, אין איינקונפט נאציאגאלער דער
 װערם באפעלקערונג, דער פון קויף־קראפם די מײנם

 םומע די דערגרייכען יאר דאם װעט עס אז געשאצט,
 בי־ צװעלף מים איז דאס דאלאר. ביליאן הוגדערט פון

 אין העכערונג די אט .1941 איז װי מער דאלאר ליאן
 דער אין ארײנקומען ניט אבער װעט ג^עלם־איינקונפם

 העלםט א ארום באםעלקערוגג. דער םון קויף־קראפם
 רעגירונג די וועט דאלאר, ביליאן זעקס ארום דערםמ,

 דער צו הלװאות אין שטייערען. העכערע אין אוועקנעמען
 וועלען סטעמםס, און באנדם דעפענם אין רעגירוגג,

 ביליאן האלב א און צוױי ארום ווערען אוועקגעגעבען
 יאר. לעצטען אין װי יאר, קומענדען אין מער דאלאר

 וואם מער דאלער ביליאן פיר אדער דריי אומגעפער די
 העכערע םון װערעז םארשלונגען װעם בלייבען, װעם עס

 אז דערװארם, מען וואס לעבענםמיםלען, אויף פרייזען
 אומ־ אויף יאר דעם םון משך אין שםייגען זאלען זיי

 געהעכערטע די פראצענם. האלב א און זיבען געפער
 אין צו־וואוקם דעם אװעקנעמען נאר נים װעלען פרייזען

 קויף־קראםם דער םון םייל א אויך נאר איינקונסט,
 נאר&אלען דעם םון געהאם האם באסעלקערונג די וואס

 וועם סחורות אייגצוקויםען סומע די אז אזוי איינקונםט.
 םא־ איז ײי קלענער פראצענם דרײ אומגעםער מים זײז

יאר. ריגען
 םון םארקויף דער אז ניט, אבער נאך מיינם דאם

 פראצענם. אזא אויף אייגשריגקען וועט קליידער פרױען
 געקויםם זײנען וואס סחורות געװיסע װאם דעם איבער

 בנמצא. ניט אינגאנצען איצם זיינעז יאר לעצטען געווארען
 װי אויםשםאטונגען, הויז און אויםאמאבילס למשל װי

 ענלע־ און רעפריחשערײםארם װאש־מאשינעם׳ ראדיאם,
 אויף געלט מער האבען עולם דער וועם ארטיקלעז׳ כע

 אין איז יאר, לעצםען פון משך אין קלײדער. קויםען
 םוזורות םארםעז די אויף געווארען אױםגעגעבען לאנד

 אויםא־ םון באטרייבונג און אויםהאלםונג דער אויף און
 יאר דאם דאלאס ביליאן צוועלף םמ םומע א םאבילען

 גע* אויםגאבען די אויף םומע די זאל דערווארם ווערם
 ביליאן זעקם די םון םייל א העלםם. אין װערען שניםען
 אוים־ אזוינע םון ווערעז איינגעשפארם ױעט װאס דאלאר
 אויב קליידער׳ אויף ווערען גענוצם קענען װעם גאבען

 וױיזם אלגעמיין אין קריגען. קענען מען וועם םחורה די
 פראדו־ םון זיין װעם םראגע װיכםיגםםע די אז אוים, עם

 צו עם םעגלעכקײט דער םון וױ מער םחורה די צירען
פארקױםען.

 דער פאד אויםזיכטסן די אװ לאגט איצםיגט די
צוקונפט נאענםער

 םרײד קליידער םרויען דעם אין לאגע איצםיגע די
 זיד האם יאנואר מאנאם דורכ׳ן שלעכטע. קײן ניט איז

 סטארס דעפארםמענם די אין סחורות םון פארקויף דעד
 זעלביגען דעם םים םארגלײד איז םארגרעםערם שםארק
 אנ* האם פארגרעםערונג די צוריק. יאר א םיט מאנאט

 אין װאד ערשםער דער אין פראצעגט 27 םון געםראפעז
 םון ײאד ח־יםער דער אין פראצענם 45 ביז טאנאט

 םמ פאדגרעםערונג די איז דורכשנים איז מאנאי!.
 םרױעז ■ראצענם. האלב א און 34 געװען םארקױף
 קארסעםם און סוםם קאו־םם, איבערהױים און קלײחנר,

 פארגרעםערם ■ראפארציאנעל אויך האבען אפםײלונגען.
 ארמם געגעבעז נאםירלעך האט דאס פארקױף. דעם

 קײז ניט ייז פארגרעסערומ די אבער שפער. די אין
פאר־ די פערםאנענםע. קײז ניט חנרפאר יון gayטירלנא

 מורא דער םת םייל גרעסםען צום שםאםם גרעםערונג
 שםעטער אז עולם, צװישען םארשפריים זיך האם וואם
 קווא־ די אדער סחורה די קריגען קענען נים םען וועם

 שםײ־ װעלען פרײזעז יי און ערגערע אן דיז װעט ליםעט
 האם עולם דער הייסט, דאס פרייאריטיס. איבער גען
 םאר־ אזא צוקונםם. דער םאר םחורה אנגעגרייט זיך

 און אנהאלטעז נים לאנג אבער קען קויםען גרעסערםער
 דער אין פארקויף דעם באאיינםלוסען שלעכם מוז

צוקונפם. נאענטער
 צאל גרעםערע םיל א וואם שטייערען אייגקונפם די
 די און יאר הײנטיגם צאלען דארפען װעלען מענשען

 מער, צאלען דארפען וועלען פריער געצאלט האבען וואם
 ®ון פארקויף דעם םארקלענערען שטארק אויך װעט

 איבער־ זיך װעט איינםלום דער םעזאן. דעם קליידער
 װען איםטער, סעזאן. םפרינג דעם םילען לאזען הויפם

 םרי־ פאר׳ן קליידער זיינע געו־ױינטלעך קויפט עולם דער
 נאך םעג צוואגציג בלױז יאר היינםיגס געפאלם לינג,
 שםיי־ אײנקונפטס די צאלען דארף מעז ווען דאטום, דעם

 פאר־ דעם באאיינםלוסען שלעכם םפק אן וועט און ערען
קליידער. פרויען איינגעשלאםען ארםיקלעז אלע פון קויף

אנגעו־ויזען, דא האבען «יר װאס אלעמען׳ דעם סון
 דארםען ארבעםער קליידער פריוען די אז קלאר״ איז

 דער אין לאגע אומגינסםיגע און שװערע א דערווארםען
 םאראייגםא־ מאטעריאלעז״ אין מאנגעל איגדוםטריע.

 םאר־ םאקםארען אנדערע םילע און סםאיל, םון כונג
 די םארקלעגערעז וועלען מלחמה׳ דער דורך אורזאכט
 דאם אינדוםטריע. דער אין םעגלעכקייםען ארבעםם

 און שעפער די אין ארבעם װייניגער דץ וועט עם הײסט,
 מעגלעכע אײנציגע די פארדינםטעז. קלענערע במילא

 םאר* אין זוכען מען דארף לאגע, דער פון פארלײכםערונג
 קריגען דורך בעל־טלאכות די םאר ארבעט די גרעסערעז

 װאנען ביז באשםעלונגען. רעגירונגם די םון מייל א
 האבען םלחםה דער אין ארייעעטראטען איז אמעריקע

 ארויםגעװיזען קלײדער פרויען פמ םאבריקאנםען די
 ווען איצט׳ באשטעלונגען. םלחמה אין אינטערעם וױיניג

 מאטעריאלעז• געװיםע קריגען צו שװערער אלץ ווערם עם
 שא־ באמת זיך װעט עם װען שםי&ונגען. ךי זיך בײטען

 אדער מאםעריאלעז אין מאנגעל ערענסםער אן םען
 חי־ אין אינםערעם דער נאטירלעך וועט באשםעלוגגען,

 באלעבא־ די בײ גרעםער ווערען באשםעלונגעז גירונגס
 דעטאלם .1917 אין געווען איז דאם װי פונקם םים,

 האבעז פאבריקאנםען קליידער םרױען ביז*די איז אבער
 קלײ־ םענעו־ די צו־שפעם. געווען שוין אין געכאפט זיך

 פאקטישען א געקראגען געהאם שוין האבעז שעפער דער
 אוניםאר־ וױיניג זײער און ארבעט דער אויף מאנאפאל

שעפער. קליידער פרױען די צו אנגעקומען דעען מען
 רע־ אז איז, אבער זינען אױ האבען דארף מען וואם

 םאראן אוניפארמען. בלויז גים םיעם ארבעט גירונגם
 באשםעלם רעגירונג די וואם ארטיקלען אנדערע סך א

 םרױעז אין ווערען געפאכם דארפען אמ קעגעז וואם
 האבען םלחפד״ לעצסער דער אין שעפער. קלײדער
 די אויף געארבעס שעפער דרעם און װײםם קלאוק״

 דער־ וואס די, פאר םוםם אוניפארמען, קאםאן זופערדיגע
 העםדער- אוניםארמען, נוירםעם װאונדען. םון זיד האלעז

 אוז צודעקען מאםקיםא שלאף־זעק, גאז־מאסקעס. לעגינם,
 פיז פאבריקעז קארםעט גתיםע די ארםיקלען. עגלעכע
 לעגינס געםאכם האבען קאנעםיקום אין בראדערם ווארנער

 ■ולווער געארבעם האט פאבריק אנדער אן בעלםס. אמ
 םויזענמ האבען אײלאנד לאנג אםםאריא אין זעקלעד•

 גאז אױף געארבעם אינטערנעשאנעל דער םץ מיםגלידער
םאסקעס.
 אנדערע מערערע נאך צוגעקומען דינען מאל דאם
 איז קענעז םיםגלידער אונזערע װעלכע בײ ארםיקלען

 קליי־ םרויען די איז.אז זיכער ארבעם. קריגען דארםען
 ארבעמ די קריגען צו בארעכםיגם זײנען ארגעםער דער
 נויר־ םאר אױםשםאםונג די װי אוניםארםען, פרױען ביי

 א אײנצושםעלעז פלאן רעגירונגס דער אויב און םעם
 דודכגעםירם זאל ארמײ דער אין אוקזילערי פרויען
 אוגזערל וואם אוניפארם אן םראגען זײ װעלען ווערען.

פאכעז• קענען ארבעטער
 ארבעט רעגיתגגם די אז גים, נאטירלעד םיעט דאם

 בא־ אינגאנצען קענען אוםן בעםםען אױפ׳ן אפיא װעם
 ארויס־ װעלעז װאם אלע, ךי אדבעם גענוג מים זארגען
 ■רײאריםיס די דורך ארבעם ציװילער דער םון םאלען

 אנגעוױזעז האבעז מיר װאם אורזאכען, אנדערע די און
 עס דארף םעז און דין אבער עם קען הילף א עםװאם

 פרױצז די םאד אױםזיכםען די פארגאכלעםיגעז. ניט
 בא־ איז צױןונםם גאצגםער דער פאר ארבעםער קלײדער

ם מנוג האבעז צו צוג מ מז * פאכעז און אר ע ן ל ו י  ת
געחוימנע זײער קײז ױם אבער זײנעז אינדוסםריד
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פירער םאװעטישער דער
— גאםען, ריכםיגען םים׳ן — םאלין

דזשוגא־ װיםאריאנאװיטש יאםיף
 געווארען געבוירען איז — שװילי

 אלם 1879 דעצעמבער טען20 דעם
עלםע־ גרוזינישע ארע&ע םון קינד
שום־ א געװען איז טאטע זיין רען•

גע־ ער האם אבער, זון, דעם םער.
 אים ער האט מענשעך, .לײטישען א םאד םאכען װאלם

 םיםליסער דער אין זיך לערנען געשיקט 1892 יאר אין
 צוקונם־ צוגעגוײיט האט מען וואו סעםינאר. גײםםלעכען

 דו־ יאסעף אז האר, א געפעלט ד״אט עס גלחים. םיגע
 אפלצ־ גאר ״סטאלין- •װערען צו אנשםאם זאל, גאשװילי

גלח. גרוזינישער שםילער א מי לעבען, א בען
 קיין נישט געװען דעמאלט, אבער. דיגען צײטעז די
 פון מער און׳ אימפעריע רוסישע גאנצע די רואיגע.
 גע־ האבען םראװינצען, קאװקאזער די טאקע אלעמען,

 אלץ אויםברױז. פאר־רעוואלוציאנערען א מים קאכם
 געשפילט האבען אויפברויז דעם אין ראלע גרעםערע א

 אר־ גרעםערע דאן יחידים, םעאיגע פריער ארבעםער.
 יאר> >1896 אין סוף> כל סוף און גרופען גאניזירטע

 םעםערבור־ די םון מאסן־שטרײק גראנדיעזער א האם
 רום־ דער אויף אז געװיזען, טעקםםיל־אדבעטער גער

 ארבעטער די ארוים איז ארענע פאליטישער לענדישער
כח. קלאםען זעלבסםשםענדיגער, א גוי פאסע,

 אגגעהויבען האבען עם ראלע גרעסערערע א וואם
 געזעלשאפםלע־ דישעןנדוסלע אין ארבעסער די ש«ילען

 װע־ אידייען מארקסיסטישע האבען מער אלץ לעבען, כען
 אל• די ארויסשםויסען אנגעהויבען קלאםען־קאמף גען
 גע־ רעװאלוציאנער דער בײ ,נאראדניםשעסםווא׳ סע

 לײ־ צו אנגעהױבען האבען די אינםעליגעגץ. שםימטער
 די אויף נישט האפנונגען פאליםישע גרעםערע אלץ נען

ארבעםער. אויף נאר דאן> ביז װי פויערים,
 סאציאל־דעמא־ מארקסיסםישע, ערשטע די ווען
 זײנען זיי אז באװיזען, האבען ארגאניזאציעם קראטישע

 ארבעםער־מאסען, די מיט קאנטאקט געםינען צו סעאיג
 ערשטע אלס געוואקםען. מער נאד װירקונג זייער איז
 בא־ דער געשאסען זיך האם ארגאניזאציעס מין דעם םון

 דער םאר קאמף צום ״פארבאנד פעםערבורגער רימםער
 אנ־ האט װעלכער קלאס״, ארבעטער פונ׳ם באםרייאונג

 םארבאנד דעם טעקסטיל־שםרייק. דעם מים געםירט
 אבער מארטאװ״ און לעגין געמײנזאם ארגאײזירם האבען

 געוועז זיינען זיי וױיל זײ> אן שוין ער האט געארבעם
 םעםערבור־ דעם םון ביישםיל דעם לויט ארעםטירם.

 אנ־ דער נאד אײנע געעפענם זיד האבען סארבאנד״ גער
 אין רוםלאנד. גאנץ אין ארגאניזאציעם ענלעכע דערער

 אײנגעוואר־ אזוי שוין ארגאניזאציעם די זיך האבעז 1898
 צוזאמענ־ א צוגויפרופען געקענם האבען זײ אז צעלם,

 סאציאל־ ״רוםלעגדישע די באשאםען האט וועלכער פאר׳
םארםיי״. ארבעטער דעמאקראםישע

 די אין אייד אריינגעדרונגען איז מארקםיזם דער
 א געווען שםענדיג רוםלאנד אין זײנען וועלכע שולען,

 םיםלי*■ דער אויך אידייען. רעװאלוציאנערע פון צענםער
ד האט םעמינאר םער  און אױםגעהיט, נישט דערםון זי
 יאר םען1897 אין איז חשוגאשוױלי יעריגער 18 דער
 שילער־ טארקםיסםישען א סון םיםגליד א געווען שױן

 ארײנגעםראטען ער איז יאר קונדיגען דעם קרייזעל.
 .B א. ד. ס. ר. דער סח ארגאניזאציע םיםליסער דער אין
 אלם אויסגעשלאסען אינגיבען אים םען האם םעמינאר םון

 גע־ געמאכט איז דעדםיט געסעדלעכען״; ״פאליםיש א
ע בלײקודש. אין קאריערע זײן גו םוף א הארעז תזי  ג

 האם םארםיי ד.־ישע ס. די אבער גלוז. א פארלױרען חאם
 אמת, רעװאלוציאנער״. ״פראפעםיאנעלעז א געקראגעז

 וועם ער אז געםראכש, נישם דעמאלם גאד האט קײנער
רוםלאנדי פוץ דיקסאסאר דעד אםאל װערען

 װערען געמוזם חשוגאשװילי האט יאר 1901 אין
 םרא־ בײ שםייגער דער געווען איז עם וױ *אוםלעגאל*.
 האט אן דעםאלם םוץ רעװאלוציאנערעז. פעסיאנעלע

 האם ער ארבעם. פארםײ ע אמת זײן אנגעהױבען דך
דוד׳ :צווײםען נאכ׳ן פארםיײצונארלז איין געביםען

 41 א• איװאגאװינםש םשיזשיקאװ, ניושעראדזשע, קאבא,
 איז לעבען דין •סםאליך/ געװארען איז עד ביז

 אדמאויפהערלעכע אז ■ארםײ״םוער׳ אלע ביי וױ געורארען>
 אבם־ םארשיקונג, סודמע, אדעסםען, אביסקען, םון רײ

* אוגםער ■ארםייאישען אין ארבעם וױדער און לויפען
____________________________גרתט.

 אין איז רוסלאדד צארישען פון געבייויע גאנצע די
u r גרעסזד אלץ פון געווארעז אױפגדםדײסעלם יארען

דאן טעאדאר םװ

 אר־ די אויםשטאנדען. דעמאנסטראציעס, שםרייקען רע
 גע־ זיך האם מען םיבערהאפטע. א געװען איז בעט

 אומלעגא־ בריים־פארשפרײטען פעםםען, א אין גויטיגט
 םון רעװאלוציע דער נאך ארגאניזאציע־אפאראט. לען

 קאנ־ ״האלבע״ א באקומען האט רוסלאנד װען >1905
 געקענט שוין סאציאל־דעמאקראטען האבען סםיטוציע,

 האלב־לע־ האבען ײאלען, איז געמעז אנםײל האלב־לעגאל
 האלב־ א און ארגאניזאציעם פאליטישע און ױניאנס גאלע

פרעםע. לעגאלע
 ארבעט גאנצער דער אין אנטײלגענומען האט סםאלין

 און 1903 יאר דעם פון .1917 פון רעוואלוציע דער ביז
 צוױי געשאםען זיך האבען פארםײ דער אין רוען װייטער,

 לענינען מיט בראש באלשעװיסםישע די — פראקציעס
 און מארטאװ׳ן פון אנגעפירט מענשעװיםםישע. די אץ

 די אןי זיך אנגעשלאסען גלײך סטאלין האט אקםעלראד,
 וואו ארגאניזאציע, קאװקאזער זיין איז באלשעװיקעם.

 האם אויבערהאנט, די געהאט האבען מענשעװיקעם די
 םםאלין קאמף. ביטערסטען דעם געפירט זײ געגען ער

 פראק־ רייע א אין אנטײלגענומען צײט דער פאר האט
 צוזאמענ־ און באראםונגען פארטייאישע און ציאנעלע

 אין צחאמענפאר״ ״םאראייניגונגם דעם נאך םארען.
 מיט־ אלם אריין ער איז 1906 יאד אין כסאקהאלם

 צענטער׳׳. באלשעװיסטישען *געהײמען דעם אין גליד
 יאראםלאװםקי׳ם (זע ארגאניזירט דאן האם װעלכען־לענין

 ״פראװ־ דער פון ארויסגעגעבען אלמאנאד׳ אין ארםיקעל
 יאר דעם נאך געבורטםטאג). ־םעז60 םםאלינ׳ם צו דא״

 רוסישע אין געשריבען צײם צו צײט פון ער האט 1905
 האט און צײםונגען באלשעװיםטישע גרהינישע און

 די װעגען — בראשורען אייניגע ארויםגעלאזען אפילו
פראגע. נאציאנאלער דער װעגען און פארטײ־רייבונגען

 יענע אין אבער, איז> ארבעט פאליטישע סטאלינ׳ם
 פראױינציעלען א אין צװייט־ראנגיגע, א געווען יארען

 דער פון קאמיטעט צענםראלען אין אפילו כאסשטאב.
 באל־ די זיך האבען 1912 (אין פארטײ באלשעװיסםישער

 מענשעװיקעם) די פון אםגעטײלם ענדגילטיג שעװיקעם
 האט שפעטער ערשם אויםגעוױילם. נישט אים מען האט
 דע־ אים וואלט עמיצער װען צוקאאפטירט. אים מען

 אדער פארםײ, דער פון ״םעארעטיקער״ אנגערופען מאלט
 אים רופט עס (װי טעארעטיקער״ ״אנגעזעענסטער גאר

 עם וואלט ענציקלאםעדיע״). ״קליינע סאװעטישע די
געלעכטער. און פארװאונדערונג נאר ארויםגערוםען

 באלשעװים* דער פון קורם״ ״קורצען דעם אין אמת>
 צונויםגעשטעלט איז וועלכער פארםײ־געשיכםע, טישער

 אוים־ דירעקטער דער אונטער 1938 יאר איז געווארען
 ביבעל> א װי גוט אזוי איצט, איז און םםאלינען םון זיכם

 םון זץ אין געשםילט האט םטאלין אז געשריבען, שטײם
 קײן נישט אידעאלאגיע באלשעװיםטישע די אויםבילדעז

 גרע־ א נאך אפשר און אליץ, לענין װי ראלע׳ קלענערע
 קא־ זינאװיעװ, אז געזאגט, אייד ווערט דארטען סערע.
 מיםארבע־ לענינ׳ם נאענםע באדת אנדערע און מענעװ

 מעג־ צוגיםען טיט םארנומען דורכאויס זיך האבען טער
 באלשע־ ריינעם מים עמערם די צו סם שעװיסטישען

 פראדוצירט. האבען לענין־סםאלין וואם האניג, װיסטישען
 פאר־ אלע םיז פראטאקאלען די אבער לייענם מען וועז

 סריער אדער פארםײ־אויםגאבען, טײ־צױאמענפארען,
 די םון געשריבעז אםילו געשיכטע־ביבער, געדרוקטע

 דעם םארםאסם שםעטער האבען וועלכע מענשעז, זעלבע
 אמאל געוועז איז עס בלייד וױ מעז> זעם קורם״, ״קורצען

 אידעאישער אץ פאליםישער דער אין נאמען םטאלינ׳ם
 דאר־ ווערט ער זעלטען וױ אמ פארטיי דער סח ארבעם

 םטאלינ׳ם װעגעז רײד איצםיגע די דערטאנט. בכלל טעז
 א םמ שםאמען ארבעט םעארעםישער און אידעאישער

 פאכם־הא־ ארום אז שױן> זיד פירט עס קװאל םשום׳ן
 דא זײנען דעם אויף לעגענדעם. געשאםעז װערען בער

דינער. איבערגעגעבענע געבוג
באלשעוױםםי־ דער אין ראל פאליטישע סטאלינ׳ס

 א געװען םאקע רעוואלחױע דער ביז איז םארםײ שער
 גע־ דאך פארםײ דער אץ אבער האס ער נישםיגע.

 םוער. ארגאניזאציאנסלסר אלם ראל> גרױםע א שיילט
 האט •ארםײ־ארבעט, זײן םון אז טעג ערשםע די םון

 קאנםפיראםאר גוסען א פאד ארויםגעוױזען זיד םםאלין
 ארבעט. אונםעדערדישער ®ת ארגאניזאטאר פעאיגען און
זאציאנעלע ארגאני זײן האם באדײםוגג גרעםערע א נאך

 עס >1905 פון רעוואלוציע דער נאך באקומען ארבעט
 די אין שםימונגעז די געביטען דעמאלט זיך האבען
 ארבעטער־באװעגונג און סאציאליסטישע די און מאםען,

ארבעם. פון מעגליכקייטען האלב־לעגאלע באקומען האם
מעג* בכלל איז עס צי צוױיפעלהאפט, געװען איז עם

 אונטער־ פעסטער א פון עקזיםטענץ װײטערדיגע די לעך
 דעם נאך ארגאניזאציע. רעוואלוציאנערער ערדישער

 די האבעז כוואליעם, רעװאלוציאנערע די פון אפפלוס
 אפילו ארגאניזאציעם. די פון אפגעקערם זיך ארבעטער

 דעם פארלוירען האבען ארבעטער באוואוסםזיניגע די
 לעבען און לײב מיט זיך האבען און זײ צו אינטערעם

 קא• ױניאנם, שאפען פון ארבעם נײער דער אפגעגעבען
 אוג־ די צייטונגען. קולטור־געזעלשאפטען, אפעראטױוען,
 גים האבען ארגאניזאציעס רעוואלוציאנערע טערערדישע

 אפ־ כדי אויפגאבען. פאליטישע קאנקרעטע קײן געהאט
 אײנזען און ארבעט אומלעגאלער דער מיט זיד צוגעבען

 מען האט אקטיװיטעט, פון פעלד װיכטיגםםע דאם איר אין
 אין גלויבען פאנאטישען סים װעלט א פארמאגען געמוזט

 גע־ גלויבען דעם האט לענין ראלע. צוקונפטיגער איר
סטאלינען. איבערגעגעבען אויך אים דאט ער האט.

 אומלע- די איינצוהאלטען אלײן װילען דעם האבען
 וױי־ געװען איז — ארגאניזאציע רעװאלוציאנערע גאלע

 דער־ מעגלעכקייטען די האבען געדארפט האם מען ניג.
 מעג* מאטעריעלע און טעכנישע אלץ, פון פריער — צו

 האבעז 1905 פון רעוואלוציע דער ביז לעכקײטען.
 נוי־ די צוגעשטעלט יזרימען, בורזשואזע .טיטפ׳־לענדע״

 זיך האבען זײ װ• אז. א. געלט אדרעסען, דירות, טיגע
 די פארםײ־פראגראם. דער מיט אינטערעסירט וױיניג

 געגען קעמפט פארטײ די אז דאם> נאר אנגעגאנגען איז
 זיך האבען 1905 נאך אלײגהערשוגג. צארישער דער

 געביטען. שטארק בורזשואזיע דער פון שטימונגען די
 האלב־אבסאלוטער דער מיט געמאכט שלום האט םײל א

 קעניפעז געםרואװט האבען אנדערע מאכט. צארישער
 קאג־ ריכטיגער א פאר דומא גאםודארסטװענאיא דער אין

 מא־ די פאר געציטערט האבען בײדע אבער סטיטוציע.
 זיי־ זײ פויערים. און ארבעטער פון סען־באוועגונגען

 אויפ־ רעוואלוציאנערע די פון אנגעשראקען געווען נען
 פון הערען געװאלט נישט מער האבען און םרײםלונגען

 איצם פארטײען. רעװאלוציאנערע און סאציאליםטישע די
 אליין געמוזט ארגאניזאציעם רעוואלוציאנערע די האבען

 געלם נויטיגע די שאפען צו אזוי װי מיטלען, אויסגעםינען
 כמעם איז סיטואציע דעמאלטיגער דער אין םומען.

״עקםפראפריאציע״. געװען מיטעל אײנציגער דער
פראגע. דאזיגע די געלײזט האבען באלשעװיקעס די

 צענטראל־קאמיטעם ״לעגאלער״ דער װען צײט, דער אין
 באלשעװיםטישער א מיט אויך (אגב> פארטײ דער פון

 חודש א געהאט 1907־1908 יארעז די אין ד»אט מערהײט)
 פון בודזשעם דער איז רובעל, 100 קנאפע פון בודזשעט

 אין געװען צענטער אומלעגאלעז באלשעװיסטישען דעם
טויזענםער. די

 איר אויף באזע. מאםעריעלע א געװען איז דאס
 אן יאר 1917 ביז׳ן אויפצוהאלטען באװיזען לענין האט

 םעםט־ א אין אים דערציעז און אפאראט אונםערערדישען
 דער געווארען דאם איז שפעםער גײםם. םעקםאנטישען

 דער דיקטאטור. באלשעוױםטישער דער םון תקעז־בײן
 דער םמ בויער און דערציער דער הויפט־ארגאניזאטאר.

 דך האם ער םםאלין. געװען איז באזע. מאטעריעלער
 דערצו ארבעם. דאזיגער דער צו צוגעפאםט אמבעםםעז וױ

 טראבט װאם ארם, זײן םון מענש א געוועז נויםיג איז
 װילען אייזערנעם אן םארמאגט וואם מאל> צוױי איבער ניט
 ארבעם די מיםלען. קיינע םאר אפ נים זיד שטעלם אמ

 סאר־ אייגענשאםטען דאזיגע די אים איז נאך האט גוםא
 גום אים עם איז שםעטער אנםוױקעלט. און שםארקם

פאזי־ העכסטע די אויף בײם געקומעז *ונח
 די באקוםעז בײם םוף כל סוף איז פארםי• דער אין ציעס

מאכט. פאליםישע
 אלם גאצייכענעז סםאלינען םען קעז זין דעם אק
 א אין פארםיי. באלשעװיםםישער דער םון ״סאטער״
 איז ער רעוואלוציעם. צוױי צװישען מאמענט שווערען

 כאראק־ סרידלעכעז צו קײן נישם מיט םענש א געדדען
 ליב נישט קרײזען יארםײ די אין אים האם םען טער.

 זיו *וקריגט טױט זײן םאר האט לענין אפילו געהאם.
 ויי וױכטיב װײניגער געװען אבער אח דאם 4אינ םיט
גו עד איז איר, צוליב ראלע. אדגאניזאאיאנעלע זײן

 שױן׳ געוועז 1917 פון רעװאלוציע דעד םח צײט דער
^וו יעדענפאלם, סא קיין,טעארעםיקער*. נישם אױכ ״  ו

מי באלשעוויזם. פא םוער אטנעועענטטע די סזץ ד ע ד

----------------------------)€־ 1942 מערץ,
 דעם 1922 אין דערגרייכען צו אײנגעגעבען אים זיך האט

 דער־ גענעראל־םעקרעטאר. פון פאםטען אנטגײדענדיגען
 מורא׳דיגער אזא ביז ארויפגעהויבען זיך ער האט פאר
 און וועלט דער פזן זעקסטעל א פון דיקטאטאר — ך״ןיך

 מיליאנען פון ״פירער״ פאלק. סיליאניגען 200 א פון
 זײנע װי אפילו, און װעלט גאנצער דער אין ארבעטער
 דערפאר פעלקער״. די פון ״פאטער זאגען משרתים

 אומברענ־ און מניעות אלע צושטערען געקענט ער האט
 און געגנער אויסגעטראכםע און אמת׳ע זײנע אלע גען

אזעלכע פאר זיך אפשטעלענדיג נישט קאגקורענטען׳
♦ ** פראצעסען. מאסקװער די װי מיטלען, .שטארקע״

 פאר זיך עפענען דערהויבען, װערט מענש א װען
 קײן ניט נאר איז ער אױב האריזאנטען. ברײטע אים

 איינ־ זײנע זיך מוזען טיפוש, און טױגעניכטס פולקאמער
 קלע־ זען קען ער אנטװיקלען. פעאיגקײטען געבוירענע

 אן אין ארונטער װארפט גורל דער װעדען די> װי רער,
 די אין פארלױרען גײען טאלאנטען װיפיל אפגרונט.

 עם מענשען בארימטע װיפיל און פאלק, פץ טיפענישען
 פריזוילעגירטע אויבערשטע, די פון ארויס זיך ךוקען

 איז מען װען צופאל קײן נישט איז דאם !שיכטען
 װערען צו מעגלעכקײטען גרעסערע מען האט אויבען־אן,

גרויס.
בלינד. ניסט איז ער נאר. קײן נישט איז סםאלין

 אים האבען עס װאוהין הויך, געװאלדיגער דער אויף
 האט מי, אײגענע זײן םײ אומשטענדען, סײ דערהויבען

 פעאיגקײםען זײנע װאקםען, גײסטיג אויך געמוזט ער
 די כאס. פולער דער אין אנטװיקלען געמדזט זיך האבען

 טעות׳ גרויסען א מאכען זײנע ביאגראפען פאלעמישע
 דיקטא־ דעם — סטאלינען הײנט פארגלײכען זײ װען

 סעמינאריםט א — סםאלינען אמאליגעז דעם מיט םאר,
 פץ ארגאניזאטאר אוינטערערדישען קלײנעם א אדער

 װי פעלער, אזא פונקט איז דאם עקספראפריאציעס.
 נא־ מיט איםפעראטאר דעם — גאפאלעאנען פארגלײכען
 ארטילעריע, פון לײםעגאנם קלײנעם דעם — פאלעאנען

 גאפראל דעם — היטלער מיט *פירער״ דעם היטלער צי
צייכענער. דורכגעפאלענער און

אנגעכמורע־ אן סטאלין, אז אטת, נישט איז זיכער,
 — מענש אומפריינדלעכער שיינער, קײן גישט און םער
 ליבלע־ א און ״מואװי־םטאר״ א געװארען גאר איצט איז
 ענג־ אײניגע אים באשרײבען עס װי באשעפעניש, כע

 זשורנאלים־ און דיפלאמאטען אמעריקאגער און לישע
 זי־ אויך איז ער פאר. נישט קומען נםים אזעלכע םען.
 אונזער פון םענש גרעסםער ״דער געווארען ניט כער

 צײט», אונזער פון טעארעטיקער ״טיפסטער דער ציים״,
 לאװרענטי או. ם. ג. פון שעף דער אים באשרײבט עס װי

 ״םעאריע׳ אויף מבין דער דאם ער איז אן װען (פון בערי
 פאםםענם העכםםע די אויף אפילו ״דזשענױם״?). אץ

.דזשינױם״. קימ מיטאמאל גישט מען ווערם
 טאקע איז ער און ווערען געקענט האט ער אבער

 אינםארמירםער אלדיטיג מערקוױרדיגער. א געווארעז
 אדמינים־ פאליטיקער, דיפלאמאט, וױיטזעעװדיגער אץ

 קריגם־פי־ א — אוים וױתם עם װי אפילו. און טראטאר
 געווארעז אויך איז און — ווערען געקענט האט ער רער.

 אנדערע םון ערגער נישט מלוכה־מאן, אמת׳ער אז —
 דער לוים צייט. אונזער םון מלוכה־מענשען גרויםע

 פון רעזולםאטען די װי דעם, לוים ה. ד. .עפישענםי״,
 זײ ער שטייגט צילען, דינע אנטשפרעכען םאםען דינע

אריבער. אלעמען
זײ־ םארדאנקען צו מאס גרויסער א אין האם סטאלין

 וױ װעלכע, זײנע, אייגענשאםטען יענע דערםאלגען נע
 נאך אויםגעםורעמט אים בײ זיך האבען עס געזאגט, שוין
 ארבעט. אונטער־ערדישער רעוואלוציאנערער דער אין

 אומבערזזמנות* דץ דערמאנען מעז דארף אלץ, םון פריער
 אים האט עם אבער װילען. שטאלענעם באמת דיגען׳

 אמת, טעאריע. מארקסיםטישע די געהאלםען םך א אויך
 איר וואס דינםם, א אין פארװאנדעלט םעאריע די האט ער

 יעדען בארעכטיגען און דערקלערעז צו איז אויפגאבע
 מארקםיזם דער אבער פאליםיק. דין פון זיג־זאג נײעם
 םאציאלע אמת׳ע די םאדשםיין צו געהאלםען אים האם

 שםימונגען די און םענדענצען די דערטאםעז צו כחזות,
 אנ־ — ארום אזוי און מאמענם, יעדען אין כוחות די פון

 די הײנם. טויגען װעלכע זײ״ פון די אן זיך שפארען
 זײנע פון םארװירקלעכער די און זימע דינער נעכטיגע
 ליקװידירם פשום דערבײ ער האם באשלוםען נעכםיגע

 האס מארקםיזם דער .רײניגונגען״. אומצאליגע די אין
 אויף קוק שארםען דעם אױםצוארבעםעז געהאלפעז אים
 מלובה די ניט םארמאגען עם װעלכעז װירקלעכקײט, דער

לענדער. אנדערע ®מ םוער
םםא־ סון עטאםלז און ענדערוגגען אלע באשרײבען

װײל ארםיקעל■ אײן אין אוםםעגלעך איז פאליםיק למ׳ס

 אויםער־ און אינערלעכער פון יאר 15 ארום כאפט דאס
 דער פון ראטעךפארבאנד, פוג׳ם אנטװיקלוגג לצכער

 אר־ אלװעלטלעכער דער פון און רעװאלוציע רוםישער
מיט באגנוגענען זיך ױעלען מיר בעטער־באװעגונג.

 ״װערם לאזונג דעם פון ביישפילען װיכטיגע פאר א
 קא־ הונדערט־פראצענטיגער צו אריבער עד איז רייך!״

 ״דאם פאראורטײלט ער האט — דאן ;לעקםױויזאציע
 צו װידער דאן דערפאלגען״, צוליב קאפ דעם פארלירען

 אויף גלײכצײטיג שפילענדיג אבער קאלעקטיװיזאציע,
 ״וועלט־ פדן פויערים. די פון אינםערעסען פרױואםע

 אין ״םאציאליזם צו אריבער סטאלין איז רעוואלוציע״
 דעמאקראטען סאציאל די דערקלערען פון לאנז־״, אײן
 דאן אײנהײטם־פדאנט, צום ״סאציאל־פאשיסטעך כאר

 סאציאליםטישער דער געגען קאײף ביטוגרען א צו װידער
 אייגהײטס־ צום אמאל נאך — סוף כל סוף און בא־ועגונג

 די צו זיך דערנעענטערען פון פאליטיק א פון פראנט.
 ״קאלעק־ אץ מלוכות קאפיטאליסםישע דעמאקראטישע

 א צו אריבער איבערגאבט ער איז זיכערקײט״, טױוער
 אן ער פירט — סוף צום און היטלער׳ן מיט פאקט

 שליםט אין פאביזם געגען קאדף אומבערהםנות׳דיגען
 קאםיטאלים־ די מיט פארבאנד מיליטעריש־פאליטישען א

 וױיזען ביישפילען עטלעכע די דעמאקראםיעס. טישע
 איבערראשענדיג און אודדערװארטעם װי בולט, געגיג

 זיי- זײנען אבער, איצט׳ ביז פאליטיק. סטאליג׳ס איז עם
 אויס־ פאדםדאכט׳ קלוג געװען שטעדיג מאנעװרעס נע

דורכגעפירט. דערפאלגרײך שטענדיג און גערעכענט
םײל־ דערפאלגרײך גע־דען זײנען מאנעװרעס די

 אײגענשאפטען סטאלינ׳ס דערמאנטע שוין די צוליב װײז
 וואס געװער, מארקסיסטישען שארפען דעם צוליב און
 םיבות םיפערע נאך דא דינען עס אבער פארגואגט. ער

 אײנ- דיגענשט ידז האבען עסרמאנעװ זײנע יואם דערפון׳
 סטאלין אויך אפשר און מענשען, מיליאנען געגעבען.

 גע־ זײנען מאנעװרעם די אז געהאלםען, האבען אלײן,
 אינטע־ די אנטשפרעכען זיי װאס דעם- צוליב הײליגט
 ערשםע דאס איז וואס לאנד, א פון נויםען און רעסען
 סוף א געראכם האט מען רואו רעוואלוציע׳ פון לאנד

 קלאסען פריװיליגירםע אלטע די פון הערשאפט דער צו
 אין סאציאליזם*. דעם ״בויען אנגעהויבען האט מען אדן

 פארענט־ טאקע מאנעװרעם די האבען מאס געװיםער א
 שלעכם לאנד. רעוואלוציאנערן דעם פון נויםען די פערט
 האט לאנד דאם וועלכע צוליב מעםאדעו, די געװען זײנען

 וועלכע און קרבנות שווערע אומזיםםע ברענגעז געמחם
 עק־ גאנצער דער פאר געפערלעך אםםמאל געװען זיינען

 אינדום־ — רעזולםאטען די אבער לאנד. פון זיםטענץ
 דער פון מעכאניזאציע און קאנצענםרירונג טריאליזאצי?,

 אר־ מאדערנע מעכםיגע א שאפען דאם לאנדװירםשאפם,
 עטאפ דעם אױף נויםיג געווען זײנען — װ. א. א. מיי
 םארגעםעז, נישם אויך םאר מען אנםװיקלונג. דער פון
 סטאלינ׳ס פדן ״פירער* א איז עטאפ דעם אויף טאקע אז

 טראצקי׳ס פיז םירער א וױ צוגעפאסם, מער געװען מין
םיפ. לענינ׳ם אפילו אדער טים

ה ש ז : נ ר י ד א נ

 קלײדער, קלײדעד, מאכען םיר
$ר ײכט אדם נ  הויל, אלץ כל

 — שלאנגען אץ ואנגעםאן
םױל. «ום כיז קנעכעל םץ

ײגענבלעטער שמאמ  קלײדלעך. — פ
 ;רעק — ?ארעג^רטלעו שטאט

ױנען אדם־־חוח׳ס אץ  א
שרעק• די נעםם איד האט נןנד
 — כיײמער די םץ סאלען זײ

ײנאכט  «ן1שלו| זײער אץ כ
 װײטלעד, איז *װײג «ו *װײג פץ

םוף• א $ן איז װאלד דער
 קלײדער, ?לײדער, מ^כען מיר
ם מען קען דעקען נאר  — ני
ע דער פץ שאפוען דעם אלי  ם
מיט. שלעפם זיך, שלעיט װ#ם
 נאקעט, און הױל בלײכען מיר
ד לןןזט םאדים דער  ן אױם זי

ען ששעכערם ךי  פרײלש־ זיננ
♦ • ♦ דדיי םויםקר 9 סרוס
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 רע־ דער פון שפיץ דער אין געשטאנען איז לענין

 רעווא• די ארויף. בארג געגאנגען איז זי װען וואלוציע׳
 גע־ האט זי עקזיסטענץ״ איך פאר געקעמפט האט לוציע
 באדינגונגען אין געשלאגען זיך האט זי װעגען. גייע זוכט

 איר בײ רעזשים אלטען פון אונםערגאנג א.ז כאאס פון
 איר בײ איז אלץ ביםערער. א געװען געגענװארט די איז

 צװאנג פון אפאראם דער צוקונפם. דער אין געװען
 אוים־ איז לענינען שאפען. צו אנגעהויבען ערשט זיך האט

 פאר אידעאיש קעםפען טאג־אויס טאג־אײן, געקומען
 פארטײען- אנדערע געגען נאר ניט — דיקטאטי־ר זײן
 לצ* איז דעריבער פארטײ דער אין זיך ביי אפילו נאר

 אלװעלט־ אן אין אויסגערעכענט געװען פאליטיק נינ׳ס
 זינען אין געהאט זיכער האט ער מאסבטאב. לעכען

 זײנען אױפגאבען ״פראקטישע״ קלײנע ״מארגען״. דעם
 צוקונפטיגען דעם פאר מיטעל א נאר גע־וען אים פאר

קית נישט געווען לענינען פאר איז טעאריע :אויפבוי
װעג־וױיזערין. א נאר דינסט׳

 א אין דיקםאטאר געווארעך להיפוך. איז סטאלין,
 נים דיקטאםור, באלשעװיסטישע די נאר נישט װען צייט,
 איז װעצם גאכצע די גאר רעוואלוציע, רוםישע די נאר
 דער געװארען. ״סטאביליזירט׳ מאם געװיסער א אין

 װאס לא:ד> א אין פארוואנדעלט זיך האם ראטן־פארבאנד
 ״אוײ לעבען. אײגענעם דין מים אפגעזונדערט, לעבם

 געזעץ דער געווארען בכלל איז איזאלאציע טארקיע״,
 גע־ זיך האט קאפיטאליזם דער װאו וועלם׳ דער פון

 פון זיכערקײט די ״אפהיטען״ םויט. מים׳ן מאטערט
 דירעקטע א געװארען איז רעזשים דעם פון און לאנד

 אזױ געווארען איז צװאנג פון אפאראם דער אױפגאבע.
 צײם קײן פארלירען צו נישם לױנם עם אז שםארק,

איבערצייגען. און ״אײנצוריידױ אויף
 םמאלינעז איז באדינגונגען אזעלכע בײ אז קלאר,

 איז יענער כאםש טראצקין, בײצוקומען גרינג געווען
 אריענ־ זיך האם און אים פון םאלאנםירםער סך א געווען
 איז צרה די קוק. וױיטען לעניניםםישען א אויף םרים

 וויים, םאקע געקוקט האם ער וואס טראצקי׳ן, מיט געווען
 אןםוױקלונג, צוקוגפםיגער דער אין פאדאויס, נישט אבער

 פאר־ דער אין נאר הײנם, זײנען מיר עדות וועםעס
״אקםאבער״ דעם אין — גאנגענהײם
דיקםא־ סםאלינ׳ם אװעק מלחמה די שםעלט איצט

 עק־ ענדגילםיגען און שװערען א מים פנים אל פנים טור
 וועלם־ גװאלדיגע באמת איצם שםייען איר פאר זאמען.

 רײן נאר לײזען נישם קען מען װעלכע פראבלעמען,
 םראגען רײן־מיליםערישע דינען היעם ״פראקםיש״.

 עקאנא־ פץ גרונם־פראבלעמען די מים פארבונדען ענג
 םון יאר צווײ איבער לעבען. סאציאלען און מישען
 די אז דערוױזען, מאל הונדערםער שוין האבען קריג.

 אומםאר• םירט ״םראקםיציזם• שמאלען פון פאליםיק
 פאליםיק א נאר אז אץ מפלות מיליטערישע צו מיידלעך

י נצחון. א ברענגען צילען וױיטע און קוק ברייםען פון
 דיקטאטור סטאלינ׳ם צי וױיזען, װעט צוקונםם די

 וואס אױםגאבען׳ גרױםע די םון הייו דער אויף זײן קעז
 םעאיג איז זי צי ראםען־פארבאנד׳ דעם פאר זיד שטעלעז

 אנם־ געשיכטלעכער דער םון טרייב־קראםם א װערען צו
 — באפרייאונג םאציאלער צו ריכםונג דער אין וױקלונג

 אייער אריבערקייקלען ױך ײעלען געשעענישן די אדער
 באוױיזעז, קענען r דאם וועט זי אז האפען, םיר קאפ. איר

 דעם םון נאר אפהענגיג געורען אלץ וואלט עם אױב כאםש,
 צופיל נישט געװען גלױבען אונזער וואלט גוםא, .פירער׳

 נאר נישם דא זיד האנדעלם גליק, צום בארעכםיגם.
 רעוואלױ די װעגען נאר םירער. םון םעחאן דער יועגען

 רא־ דער ױאם טענדענצען, םאציאליםםישע ציאנערע,
 שםי־ װעלעז ראלע גדױסע א םארמאגם. םען־פארבאנד

 אין לעבען װעלכע םענדענגען, סאציאליםטישע די לען
 באגגוגןך וועלכע אמ ארבעםער־מאםען סאװעטישע די

 די םון שםאמעז װאס םענדענצען, ענלעכע מיט זיך נען
 גאנ־ דער פון מאםען אונםערדריקםע אמ איבעטענדע

יועלם. צעי־
 מעכםיגקײם דער פון םיבה די זײנען מאמענםען די

 שםאנדהאםםיגקײם דער סון און ארמײ רויםער דער פון
 אז געשאפען האבען װעלכע פאלק, םאװעכישען פמ

 ײרכ־ געקענט נישם האם היםלער וואם װאנס׳ אמת׳ע
 אפ־ זיד האם קריגס־מאשין זײן װעלכער בײ און ברעכען

 זעלבע די אז מײנען. צו בארעכםיגם איז עם געשטעלם.
 װעלען זײ אז וױיםער. אױך װירקען װעלען םענדענצען

 שפילעז צו מעגלעכקײם די ראםען־סארבאנד דעם געבען
 היםלער׳ם באזיגען מיליםעריש םײ ױאל היםםארישע א

 דיי־ דעם םארניכטען רעװאלוציאנער אין םיי ארמייען.
 מח_מעז יעדענסאלם, פאשיזם. עןכסלעלצװאל און םשען
 פאר־ אזוי םאקע זאל עם אז דערפאר״ אוגעכען כחות אלע

קוםזוז

/ ׳ ׳
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פעלקעך פאראײױגטע די אוז שטאטען פאראײניגטע די
 איצם פירען שטאטען פאראייניגטע י

אלייז׳ נישם זײ פירען זיי מלחמה.
קא־ א םיז באשטאנדטײל א אלם גאר

 ״פאראײניגםע די הײםט װאם אליציע,
 גורל דער איז אן היינט פון נאציעם׳־.

 ענג שטאםען פאראייניגטע די פון
 די פון גורל דעם מים פארבונדען

 װעג קײן «ער ניטא פעלקער. נאציעם, פאראײניגטע
 געװאלט האט װאם אייזאליישיאניזם, צום צוריק, אויף

 פאר הנחות מים אז פאלק, אמעריקאנער דאס איינריידען
 גלויבט עם קריג. דעם אױםמײדען מעז קאן אגרעסארם די

 חדשים דריי־פיר א מים אינגאנצען אז קױם, איצט זיך
 ״אפיזערישע• און אייזאלײשאגיםםישע פלעגען צוריק

 העכערע די אין נאר נישם אפקלאנג אן געפונען רײד
ארבעטער־קוײזען. אין אפילו נאר טפעו?ן, כאציאלע

 אמעריקע אויף אנפאל פאררעטערישער יאפאנ׳ם
 אויםגע־ האט װאש קלאפ,' וױיםאגדיגער א געװען איז

 איקאליישא־ יעם איז דערמיט שלאפענדיגע. די וועקם
 נאר י$ט מען טויט־ק,יאפ. <» געװאיעי געגעבען ניזס
 גרויס װי באמערקט, פארשפעטיגונג גרויסער א םים

 די אויף םארלאזען זיך פען םלעגט םריער איז. געפאר די
 דערי־ האט עם אמעריקע, ארום רינגלען װאם אקעאנעו,

 םא־ א פסיכאלאגיע. ״אינזולערע׳ אן געהערשם דא בער
 פרא־פאשיםםישע די געשפילט אויך האבען ראל סאלע

 קרייזען געװיםע בײ געהערשם האבעז וואס םימפאםיעם,
 אײנגע־ האבען זיי בורזשואזיע. אמעריקאנער דער םון

 1פי געפיל פאלשען א אנםװיקלט פאלק, דאם שלעםערם
 שטענדיגע די או־יף געשפילם דכערקיים, כלומר׳שםער

 װי־ םאלקס־מאסען. די םון םיםפאטיעס פאציםיםםישע
 צוליב םארלארען אזוי מען האם ציים װערםפולע פיל

 סאבאםאזש און פראפאגאנדע אייזאלײשאניסםישער דער
 צו איצם זיי האט םען !דעםעגם־אינדוםםריע דער פון

 זיד האבען שטאטעז םאראײניגםע די אז פארדאנקען,
 צוגע־ װעניג אדער צעעגריים, נישם ארױסגעוױזען

סלחמה. דער צו גרײם
 די איידער נאך באװיזעז האם רחװעלם אז גליק, א

 גרויסע רײ א פאכען צו אגגעםאלעז, זײנען יאםאנער
 ארגא־ אח ענגלאנד םאר הילף סון װעג אוים׳ן שריט

 אים איז עם פארםײדיגונג. אםעדיקע׳ס םון ניזאציע
 די געגען קאמף ביטערען א אויםצושםיץ אויםגעקוםען

 אלם געשםעמפעלם אים האט םען אײזאלײשאניםטען.
 אמעריקע, צו היינט געווען וואלט װײ מאנגער״. ״װאר־
 זײערע דערגרײכט װאלםען אײזאלײשאניםםען די אויב

 זאל רוזװעלם דערלאזם גישם טאקע וואלםען און צילען
 באװיזעז װאלטען זײ אױב אדער װעחנז, אויםגעוױילם

 און אפאזיציע םיםםעםאטישלר חורך םארמאזירען «ו
 װייםזעעװ־ אבער םאחיכטיגע, זײן סאכאםאזש שםילען

 א-מכארפײדלעכעז צום זיד צוגרײםעז םון פאליםיק דיגע
 די פי,־ םייל דער אז זאגען. דא דארף םען קריג!

 געלאזט נישט זיד האם וואם ארבעמער, אםעריקאנעי־
 גע־ האט און ווענדקע פאציפ׳םטישער דעןר אױף כאםען

 סך א דאט — אויםעח־פאליםיק רחװדלט׳ם שמיצט
 גאנ־ ד*ד פאר נאר אמעריקע׳ פאר גאר נישם *יסגעםאן

װעלם׳ן-עמאקראםיע. צןר
 *ו זיד גרײםעז אנגעהײבעז שפעם האט אפעריקע ״*

 די שםאמען דערםון — מלחםה אומפארםײדלעכער דער
 אמע־ פאםיםיק. אין םפלות דערשיטעדענדיגע ערשםע

 גאנץ כמעם שױן װען קריג, איז איײיז שפעט איז ריקע
 דעם צוליב — הענם היםלער׳ם איז געװעז איז אײדאמ

 זיך שםעלם װאם קאאליציע׳ די דערוױילע שוואך אזוי איז
 no איצם אגרעסאר־בלאק. גרויזאמלז דעם אנםגעגען

 םעז ן. ע ג א י ר ע ד *ו זעז כוחות אלע םים םעז
 בויען אייליג מח מעז זיד• באוואםענעז פיבערהאםם םוז
 אן מען האם איצם נײווי. אח אוױאגיע אן ארפײ, אן

 גראגדיעזע ■רעזידענםם דעם דערפילען צו אויפגאבע
 קאנאנען םאנקם, קריגם־עראפלאנעז, בױען פון •ראנראם

 אח שטארקצזארפ ײטיגבצלײג םח מען און שיפלן. און
 איז אליין זי גאר װאס אליציע,?א זײ עזרײטערספאר

 כל סוף און אגרעסארלן די דך אגםגעגענשטעלען פעאיג
אקםי ךי צעשםעטץרען םוף

»*»
 אייף זלאזעפאר צוטיל איצם ביז זיד האס אמעריקע

 אױף רײכםום, איר אױף זיכערקײם, געאגראסישזןר איר
 ארגא־ די אױף גאםזד״רעםורםעז׳ אומאױסשעאבארן די
j ■ין אגמעזמאל דערםמדערישע און יזאמארישעג g g 
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גארװי. פ. פון

 בארי־ מין א און זיכערקײם פון מדרגה דער װעגען לוגג
 די אויך שםאמט דערפון זיך. האלםען גרויס מערישער

 אמערי־ אייזאליישאגיזם. פון פאליטיק פארברעכערישע
 שטעלט זי אז חשבון, קײן אזגעגעבען גישט זיך האם קע

 אז קאנט־נענגצן, פינף די פון אײנעם גאד פאר זיך פיט
 דעם פין גורל אײגענעם איר אפםײלע; גישם טאר זי

 קײן נישם האט זי אז װעלט, איבעריקער דער פון גורל
 מרא־ רעי צו עדות זײטיגער א װי זיך צוצוקוקען רעכט
 פאר־ נישט האט אמעדיקע םענשהייט. דער פון געדיע

̂־ן שטאנען  װאט ראל, דיסטארישע די דערםידם נישט >
 ערשטצי דע" גאך פאל^עשריבען איר האט געשיכטע די

 אמת׳ד אן שאפען אין אנםיילנעטעז : װעלט־נזלהמה
 באמח טאקל זאל וואס נאציעס׳ פון װעלם־געמײזשאפט

- שלים. ✓אלעקטיװען דעם זיכעי־ען
 איז וױלסאן וואודרא פרעזידענט אמעריקאנער דער

 פעלקער־ליגע. דער פון איניציאטאר דער געווען דאך
 געגעבען נישם אבער, האם, קאנגרעס אמעריקאנער דער
 אריין נישם איז אטעריקע : שטיצע קײן פרעזידענס דעם
 אפגע־ שרעקלעך דערמיט זי האט און ליגע, דער אין

 פאקטיש םעלקער־ליגע די איז אמעריקע אן שוואכט.
 אייראפעאישע די פון הענם די אין געצייג א געווארען

 א״יפ־ װעגען נאר געזארגט ז<אבען וואס זיגער־מלוכות,
 איז געװארען פארפיקםירם איז װאם ׳אם, האלטען

 ברייםע אויך געשםויםען האם דאם אפמאך. װערסאלער
 א צו פראלעםאריאם אעטצרגאציאנאלען םמ קריתעז

 נעגאםיװער) א אםילו — םליגעל לינקען (ביים קריםישער
 אונםערשםיצען אנשםאם פעלקער־ליגע״ דער צו באציאונג

זי•
 געװען איז עס אז ניט. קיינער• שוין צוױיםעלם איצם

 אין גײן נישט דאם אמעריקע מצד םעלער גרויסער א
 צאל־ הויכע םים זיך ארוםרינגלען דאם אמ סעלקער־ליגע

 וועלם־ דעם צעשםערם נאר האט דאס באריערען•
 אמעריקע װעלט־קריזים. דעם פארשנעלערט אזץ האנדעל

 די ,,סארקאםשעז צוגלײך אלעמעז פיט געדארפט האם
 וועלם־ארדנונג. גײע א בויען זיך נעמען אח ארבעל״
 גרויםהאלםערישע א םארגוםעז זי האם דעם אנשםאם

 ״אן םמ אמ צושויער״ ״א םיז פאזיציע םרוכטלאזע און
 ראםן־רוםלאנד האט צייט זעלבער דער אין ארביםער״

 אנ־ איר אראפגעריםען סעלקער־ליגע״ די באיקאםירם
 אימפעריא• פמ נעםט ״א אלם זי געשםעמפעלם דען,

 צו אויגעלעך געװארפען האט און רױבער״ ליםםישע
איםאליע. און דײםשלאנד — *גרעםארם צוקונםםיגע די

 םיבות די ליגס, פסלקטר דפר פון אנמטכםיגקײם די <
 גאציא־ שמאלער דער סײ געװען זײנען עם וועלכער םון

 די םײ ענגלאנד״ און םראנקרײד פח עגאאיזם נאלער
 רום־ םון באיקאם דער אח אםעריקע םמ אויםשאלםונג

 װעלם־פראלעםא־ דעם םון גלײכגילטיגקײם די םײ לאנד,
 קא־ פון סיסטעס א גע&אכט אום&עגלעך האט — ריאט

 געװארעז איז קאםאםםראםע די דכערקײט. לעקטיװער
 אוםםעאיג געווען איז פעלקער־ליגע די אומפארםײדלעך.

 מאנ־ אױף רויב־אנפאל יאפאנעזישען דעם אפצושטעלען
 בנוגע הילםלאז געװען איז זי .1931 יאר אין חשוריע

 .1935 יאר איז אביםיניע אױף איםאליע סץ אנפאל דעם
 םוםאלינים און היםלערם אפגעשםעלם נישם האם זי

 יארן די אין שפאניע אין אינםערװענץ מיליםערישע
 דער םון אװעקגײז פלעגען אגרעםארם אלע .1936־38

...............הענט םרײע האבעז צו כדי ליגע,
000

 נאד האט זי געשםארבען. איז פעלקער־ליגע די
 די איבערגעלאזעז• נישם נאםעז גוםען קײן אםילו זיד

 װי צעםאלען איז זיכערקײם קאלעקםיװער םון םיםםעם
 געװען נאך איז דאן אםילו אבער קאדםעז־שםיבעל. א
 קא־ » פח סענשהײט די ראםעװען צו מעגלעכקײם א

 סאראינטערע־ זײנען װאם מלוכות, אלע טאסטראפע.
 געמחט האבען שלום׳ דעם אפהיטען אין געװען סירט

 אויך קאאליציע. םעכםיגער איין אק זיך סאדאײניגעז
 םראנק־ און ענגלאנד !געקומען צושםאנד גישס איז דאם
 זײנען זײ Jt ד. מינכלז׳ פח װלג אױס׳ן אװעק דמען רײך

 אױס׳ן אגרעסארם די פאר זעחות אױף אײגגעגאנגען
 פאליםיק דאזיגע די מלוכוו^ קלענערע די פח חשבון

 נים האם םויל״ דאם קראקאדיל דעם *פארשםאפען פח
געבראכם גאר האם זי שריג. דעם פאו״מיידען געקענט

 װער זיך, ״ראטעײע :געטראכט האט יעדער אז דערצו,
 מעגלעכ־ די געגעבען היםלער׳ן האט דאם קען!״. עם

אייגציגוױיז. לעגדער אײראפעאישע באזיגען צו קײט
 מלחמה־יאר ערשטען דעם םון טפלות ביםערע די
 אנםי־הים־ אן פון קערען דעם אפילו צעשטערט האבען

 ענג־ צװישען פארבאנד דעם — קאאליציע לערישער
 פון אנטלאפען איז פראנקרײך פראנקרייך. און לאגד

 איינ־ אינגאנצען געבליבען איז ענגלאגד שלאכם־פעלד.
 געווארען איז אםאקעם, יאפאנעזישע די נאך איצט, זאם.

 קאפיםולירט, ענגלאנד וואלט 1940 אין אויב אז קלאר,
 פולקאם געװען אםעריקע איצט וואלם פראנקרייך, וױ

 די אויםהאלםען קענען נישט וואלם זי און איזאלירט
 האם גליק צום ״דריי־עק׳. פאשיםטישען דעם פון קלעפ

 געראםעװעט דערמיט און — אויםגעהאלטעז ענגלאנד
 איז ענגלאנד אמעוײקע. אויך נאר אלײן, זיך נאר נישט

 עס אז געמאכט, מעגלעך האם און פעלד אויפ׳ן געבליבען
 מעכ־ א פון כוחות די זאםלען אנהויבן װידער זיך זאלען
קאאליציע• אנטי־נאצישער טעער

 פון פראצעס דער געגאנגען איז לאנגזאם און שווער
 דעם פון פייער אונטער׳ן קאאליציע דאזיגע די בילדען

 קאאליציע אנטי־היטלערישער דער האם היםלער שוגא.
 אנגעפאלען איז ער וואם דערמיט, םובה גרעםטע די געטאן
 באפא־ איז זי װען רוסלאנד. ראטן־פארבאנד. אויפ׳ן

 האם פארבינדעםע, זוכען אנגעהויבען האט געווארען׳ לען
 אלװעלם־ אן שאפען בײם מיטגעהאלםען נאטירלעך, זי,

 שױן האט רוזװעלם קאאליציע. אנםי־היםלערישע לעכע
 םרײ צייס א מיס גאך שאפען אגגעהויבען קאאליציצ די

ז ער, לי  סרעזידעגטען־ די נאך האם ער װי דעם, נאך ג
הענם. פוײיערע אביםעל באקומען וואלען

 געװען איז קאאליציע דער םון גרונם־שטיין דער
 םוף בל סוף םריינדשאםם. ענגליש־אמעריקאנער די

 דאס אז פארשםאנען. שםאטען םאראייניגםע די האבען
 א איצט איז אגדעסארם די געגען קאאליציע א שאפען

 רעאלער ערשטער דער נױטווענדיגקיים. היםםארישע
 טשארטער״, ״אםלאנםיק דער געוועז איז דערםון םך־הכל

 אין אויםגעארבעם האבען םשױרםשיל און רתוועלם װאם
 אח בלויזעז אלע אויף געקוקט נישם .1941 אױגוםט

 דעד געווען םשארםער דאזיגער דער איז אומקלארקײםען
ם׳ן שרים ערשםער  קאאלי־ מיליםטרישטר א םון װעג אוי

אקם. דער געגען ציע
*• •

 גע־ האם מלחמה דער אין אריינםרים אםעריקע׳ם
 םון בלאק א שוין איז איצט לאגע. נײע א גאר שאפען

 מיליםטריטזט א געװארעז כוחות אגטײחיםלערישע אלע
 פאראײניגםט די פון דטקלאראציט די נויםװטנדדיגקײם.

 דאזיגע די פארצײכענם האם י. ד. יאנואר אין םעלקער
 דאזיגעז דעם האבעז נאציעם 26 גאנצע טיטװענדיגקייט.

 פון טייל קליינער א נאר אונטערגעשריבען. דאקוםענם
 איבע־ די אוםאפהענגיג. און םרײ הײנם ביז נאך איז זײ

ען ריגע שע דינ  פאר־ וועלכע רעגירונגען. עמיגראנטי
 פא־ םעלקער. םארשקלאפםע היםלער׳ן פת די םרעםעז

 איז וואם דאם. דעקלאראציע די באשםעטיגם ליםיש
ם געװארען ארױםגעזאגם  םח אםלאנםיק־םשארםער. אינ׳

שען  אונטער־ אלע אז ׳זי באדײט שםאנדפתקם םיליטערי
 פאראייגיגעז צו זיך פארםליכםעז םעלקער געשריבענע

 םיליםע־ אלע םים קאםף דעם פירען און רעםורסעז אלע
 איז, װיכטיגםטע דאם מיטלען. מאטעײעלע און רישע

מ׳ן קעמםען צו םאדםליכטונג די אבער.  א ביז ׳םוף ב
שם זיג. פולקאםען שלום. סטפטראםטן קײן שליםטן צו ני

״אנםאנטע׳ נײע די אז צוםאל, קײן נישט איז עם
 קלינגם וואס נאציטס-, פאראײניגסט ״די איצם הײםם
שםאטעז״. םאראײגיגטע ״די וױ ענלעד

ט דעם אין  צו־ דער פאר סימבאל א פארבארגען ליג
 װעם םעלקער־ליגע, םאכםלאזער דער אנשםאט װען קונפם.

 פטל־ פרײט פון פארבאנד מטכםיגטר א װערען געשאםען
ט קטר.  אק האלםעז צו כוח מיליםערישען אײגענעם *ן םי
 אלגעםימעם דעם שםערען וואגען װעם װאס יעדען, צױם

 צד דער םח אנזאג אן אלם אידעע, אז זלם שלת^
 שםאםען םאראײניגםע די םח ארדגונג די איז קתםט״

 װעלם־ארגאני־ צוקתםטיגער דער םאר װעג־װײזער א
נאציעם. םאראײניגםע די םאר זאציע,

ט  צו־ דער וועגעז גישם אבער, זיך. האנדעלט ^
 די שםײט עם גסגמנ״ארם. דער װעגעז נאר קונפט,
 ״אקם״ שםאלענער דער םלחפד- די געוױנעז סח םראגע
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יאפאנער ױ מיט קאמןש אין האלענדער ״געלע״״וױיםע״ ױ
, האלענדיש־אינדיע. אין ױני^נם די פון 1אויפטוע די

ט  אין אמעריקע פון אריינטריט דעם /י
 מען קעז האלאנד, איז מלחמה דער

 קריג אין מאל צווייטען צום זאגען׳
 דאס אבער ״אקס־מלוכות״. די מיט
גרוי־ א שוין חילוק דער איז מאל

 צוריק חדשים אכצען מים סער.
פלוצ־ האלאנד אײגענםלעכע דאם איז

 זומער־ א אין אומגעריכט — געווארען באפאלען לינג
 פון הײזער חרוב׳ע די אין װען ;מאי־פארטאג דיגען

 מתים. הונדערטער געפונען שוין זיך האבען ראטערדאם
 דער צו געמאלדען אמבאסאדאר דייטשער דער זיך האט

 דאם אולםימאטום. דעם מיט רעגירונג האלענדישער
 ״קאלאניאלע״ דאס האם ים, פאציפישען אויפ׳ן מאל,

 נאך װעלען מיר און געהאנדעלט. אנדערש שוין האלאנד
 האלענדער אויסגעפרואווטע שוין די אז זען, עטער6ש

 דער אין מאל צוױיםען צום ארײן פריער נאך וואלטען
 זיך װאלטען אמעריקע און ענגלאנד װען װעלט־מלחמה,

 האבען מאל דאס האלאנז־. פון װארנונגען די צו צוגעהערט
 טרײע זײערע פון שונא דעם קריג דערקלערט האלענדער
 און געריכט זיך האבען האלענדער יאפאן. — באשיצער

 חדשים. זײם שוין קאמף צום געװען גרײט דינען די
 טעג ערשטע די געװען קלעפ זיילרע זײנען דערפאר

 אונטערװאםער־שיפען האלענדישע די גום־געצילטז^
 יאפאנישע כסדר דערטרונפעז און געצילט־טגו אבלזה

קריג־שיפען. אויך און םראנספארט־שיפען
פאםיפי־ אין פלאץ װיכטיגען א פארנעמט האלאנד

 קליינע א באמת האלאנד איז אייראפע אין אויב יס. שען
 אין קאלאניעם האלענדישע די אבער פארנעמען מדינד״

 װי ליגען ױי שטח. גרויםען ריזיג א ׳ים פאםיפישען
 ענג־ און אמעריקאנישע די צװישען אײנגעקלאמערט

 יאפאנער די וואם טאקע, דעם מים קאאניעס. לישע
 אומגעריכטען םון מאמענם דעם אויםנוצען געלונגען איז

 אין און םיליפינעןי די אין שלאכטען געװינען און אנפאל
 איז געווארען קאלאניעם האלענדישע די זײנען מאלאיא,

 האלענדער די גוט וױיםען דעם פון געםאר. גרויםער א
 באלד אן, םאג ערשטען םון זיי, האבען דערפאר און

 פארטיידיגען צו אויף קרעםםען ױיערע אלע מאביליזירט
באזיצונגען. רײכע דיערע

 איירא־ די םון ארויסצוםירען באװיזען האבען זײ
 קאנצענ־ אים און פלאט גאנצען זייער װאסערען פעאישע
 כינעזישע די אין און ברעגעם אינדישע די בײ טרירען

 סםעציאליס־ םזץ ארמײ היםשע גאר א אויך װאסעדען.
 אריבערגעפירט באצייםענס האלענדער די האבען טען
 רופען (האלענדער אסם־אינדיע. האלענדיש דיער אין

אדער אינדיע אסט נעז־ערלענדיש :קאלאגיעם זײערע
 נישט אינזלעז גרופע א םון נאמען אוים׳ן אינסולינדע

 גע־ מען איז אמעריקע אין דא יאווא; פון וױיט
אינדיע). דאטש מיט: אינזלען די באצײכענען וואוינט

לעהרער ד. פון

 אויסגעבילדעט רעגירונג האלענדישע די האט דעם חוץ
 גום־געשולטע א אײנװאוינער טרײע דארטיגע די פון

 און^םומאט־ יאווא פון איינװאוינער ״געלע״ די ארמײ.
 אונטער־ םרײע דינען אינזלען קלענערע די פון װי רא׳

 רויבערישע די צו זײ בײ האס דער האלאנד, פון. טאנען
 כינע־ די בײ װי קלענערער, קײן נישט איז יאפאנעזער

 ראסע״ ״געלע רופען יאפאנעזער די װאס דאס, זער.
 בײ װי װידערװילען, װײניגער נישט זײ בײ ארויס רופט

 ענגלישער אונםער אינדיאנער מיליאנען איבעריגע די
 אינ־ האלענדישע מיליאנעז דאזיגע די פאר הערשאפט.

אנאמיםען אויך: זײ פין טײלען רופט (מען דיאנער
 פרישע קײן ניט האלענדער דינען אלט־כינעזער) און

אלע די פון דורות. זײט שוין זיך קעז מען :געסט
 באפעלקערונג די זיך האט ים, פאםיפישען אין קאלאניעס

 אםימײ אמשטארקםםען קאלאניעס האלענדישע די איז
 פאל איצטיגען דעם אין וואס אײראפעאיזידט, לירט,
איז שטארק באזונדערס האלענד־יזירט. :עס מײנט

 יאווא־אינ־ ציװיליזירטען מער דעם אויף קענטיג דאס
 פליסיג אלעמען פון װערט שפראך האלענדישע װאו זעל׳

 אלט־איינגעזעםענע דיי בליט עם בכלל װאו און גערעדט
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 זיי ביבעל. דער אין םארליבם שטארק און טאנטען
 אמת׳ע דאם זיי זיינען אײגענםלעך אז האלטען, אלײן

 זיינען היעם ביז און ענגלענדער, די נישט ביבעל־פאלק,
 האבען ביבעל דער צו ליבע די פארבליבען. דאס זײ
 אין האלענדער״. ״געלע די ביי אײנגעפלאנצט אויך זײ

 אינסטיםוציעס, םעאלאגישע זיך געפינען למשל> יאװא,
 העברעאישען אין אויך — ביבל, די לערענט מען װאו

 איינ־ די צװישען התמדה. גרוים מיט — אריגינאל,
 מען געםינם סומאםרא פון אויך און יאווא םון וואוינער
 זיינען ״געלע׳ דאזיגע די פון — לערנער פלייסיגע

 פאר־ האבען וואס גאנצע, לומדים גרויסע ארויםגעקומען
 אוניװערםיטע־ האלענדישע די אין אמטען הויכע נומען
טען.

 איצט פארםיידיגען האלענדער״ ״געלע די אט און
 האלענדישע מיט היים. דיער שװערד און פײער מיט

 ספע־ מיט און פאלקם־מאטיװען אײגענע מיט געזאנגען׳
 זיי ווארםעז ביבל׳ דער פון פסוקים ציעל־צוגעקליבענע

אנםאלעד. יאפנעזישע די געגען איצם קאמף אין זיך
קאלאניעס די אין רײכטימער

 פארנעמען ים פאםיפישען איץ קאלאניעם די צװישען
 שטח אין אויבען־אן. דעם קאלאניעס האלענדישע די

 האלאנד קליינע דאם ארט. ערשםעז דעם זײ םארנעמען
״ענגלאנד״ ״אמעריקע״, װי גרעםער דארט אלזא איז

 איינהײטלעכער אן מיט בלאק סעסטער א װערען שםעלט
 אן מיט און רעסורםען געמײנזא&ע מיט סםראםעגיע,

שלום־םראגראפ. איינהײטלעכער
 שאםט נאציעם םאראייניגםע די פון דעקלאראציע די

 דורכ־ ביים בלאק. אזא םון ראמטן אמעמיינע די גאר
 שטערונגען רײ א םאראן זײנעז לעבען אין אים םירען

 די ביי אידעאלאגישע. און פאליםישע געאגראםישע, —
 זיי לייכםער. עניז דער זין דעם אין איז אגרעסארס

 שײד איז וואס אנדערען צום אייגער נעענטער זיינען
 בא־ אין נעמען :ישט אױך דארםען די אידעאלאגיע.

 דער םון שםימזנגען די מאסען, לי סון װילען דעם םראכט
 דיקטאםאריש־טאטא־ זייערע מיינונג. געזעלשאםטלעכער

 קאארדינירונג די מעגלעד מאכען רעזשימען ליםארע
 איז םטראטעגיע. געמיינזאמע די און אקציעם דיערע סװ

 אויף געבױט אלץ איז קאאליציע אנטײהיטלערישער דער
 זעלבםטבאשרענ־ םרייװיליגער אויף אמ פארשםענדיגונג

 ■םיכאלאגישע רײ א בײקוםען אבער מען מוז דא קעג•
 מײנונגס־פארשײדענהייטעז, אידעאלאגישע און באריערעז

 אין אוגטערשײד םיםעז א הים רעכענעז זיך מעז מוז דא
 באפתיען ערשט זיד מוז מען אױפבוי, סאציאלעז דעם
אריגןן פיז  דער אין װ. א. א. אומצוםרױ לאנג־י
 לענדער סײ tt געפינעז נאציעס מאראײניגםע די םץ
 שםא־ פאראײניגםע די איז עגגלאנד — דעסאקראםיע סמ

 ראםז־רעגיתגג. די — דיקטאםור םח לאנד א סײ סעז׳
ש  מי־ די אבער דזדכצוקוםעז, שװער זײער זײ זױז יאליםי

זײ וױיל װעג, אײן גײן צו צוױגגען נײםען ליטערישע

 װאלט רוסלאנד אויג שונא. זעלבען דעם שלאגען דארםען
 רעפארמען. דעמאקראטישע פון װעג אוים׳ן געשםעלט זיד

 דער־ אמת׳ער דער מיטגעהאלפען סך א דאם וואלם
 דער פאר פעלקער פאראייניגטע די צװישען געענטערונג

קריגם־םירוגג. געמיינזאמער אמת׳ער
 איז עס םאראן. נישם איז מלחמות צוױי קייז וױיל

 שטאטען, פאראייניגםע די נישט מלזזנדה. אײן נאר דא
 די בייקומעז ניט קענען רוסלאנד נישט ענגלאנד, נישם
 קלאר איז דאם אליין. האנט אייגענער דער אױף אקם

 און זומער דעם רוסלאנד פון מפלות די נאד געװארעז
 וױנ־ דעם — אמעריקע און ענגלאנד םון ספלות די נאן־

 נא־ .פאראייניגםע די אױב אונטערגיק, וועט אלץ טער.
 אינ־ אן ווארט, פוםטער א בלויז בלײבען וועלען ציעם״
 װערען םארבעםערט נאך קען אלץ — םארקערם האלם.

 םי־ די אויף אמ סינגאםור אין מפלות די גאך אםילו —
ען,  זיך װעלען נאציעם״ .סאראייניגםע די אויב ליייג

 וואס בונד. מיליםעדישען מעכטיגען א אין םארװאנדלען
מענשהײט. דער םח סערםעל דרײ זיד הינםער האט

 שאםען קענען װעלען נאציעם׳ ״םאראימיגמע די
 די אױב זיג, דעם אױםקעמפען און כוח מעכםיגען דעם

 וױ פארשםײן, װעלען לאנד יעדען אין סאלקס־מאסעז
טיג וױ און לאגע, די איז עס געפערלעד  די אמ עס נוי
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 פאז די אידעע׳ די שםיצעז כוחות אלע מיט סוזען נאציע,

.י נאציעס פאראימיגמט די פון זאד דער אח

 דער אויך איז שטח, אין חוץ ״םראנקרײך״. אויך און
 די אין רייכער. זייער א איגדיע ד״אלענדיש פון באדען

 אומאויסשעפלעכע זיך געפינען ערד דער פון טיפעױשען
 ״שפייז־קאמער׳ די יארען דים שוין איז דאם אוצרוח.

 זיך' האט קאלאניעם דאזיגע די דאנק א האלאגד. פאר
 גע־ האם זי בארייכערט. שטארק האלאנד קליינע דאס

 און צוקער טײ׳ קאווע, דער מים װעלט דער אין מסחר׳ט
 די פון ארויסגעםירט האט זי װאס מעטאלען, טײערע

קאלאניעס.
״געסם״ ערשטע םאמע די פון דינען האלענדער די

 מימ צוזאמען געװען׳ דינען זײ מזרח. וױיטען דעם אין
 דארטיגער דער אין .״ווײסע״ ערשטע די פארטוגעזער, די

 ענג־ די קומען. זײ נאך ערשם װעלט. ״געלער״ ריזיגער
 זיינען לעצטע סאמע די און ״װעלם־וואנדערער- לישע

 פילען דערפאר ״הײמזיצער״. פראנצויזישע די געװען
 און מזרח וױיטען אויפ׳ן הײמיש אזוי האלענדער זיך
 די פון קענער בעםטע די פאר אויך זיך האלםען זײ

יאפאנעזער. דיי — אזיע׳ אין ״פרײסען
 און אקטיװסםזג די געװען ױינעז האלענדער די

 האבען ״וױיסע״ װען צײט, א אין וואנדערער. דרײסטע
 האלענ• האבען ימ׳ען, איבער לאזען זיך געוואגם קוים

 פאר־ די אין אנגעשפארט שױן זעגעל־שיפען דישע
 אינזלען. איינזאמםטע די ביי װינקלען װארפענסםע

 אימפע־ גרויםע א םארמאגט אמאל האבען האלענדער
 האבען מלוכות גרויסע םך א קאלאניעס. פיל מיט ריע
 הא־ ןינגלענדער די גאר מאכט. איר פאר געבױגען זיך
עשיו־ות. דיער מיט טיילען זיך צװינגען געקאנם זײ בען

מען איבער: אפם זיך וזזר׳ט געשיכםע װי און
 נייע ווען היינם — היינם איינמאל נישם דאם באמערקם

 וועלם. די באהערשען זיך םארמעםםען ״נאפאלעאנם״
 װען נאפאלעאז, פון צייט דער אין דאס.םאקע איז געװען

 ױי פונקט האלאנד. אקופירט האבען ארמײעז זײנע
 דאן קאלאניעס. די בײ פארבליבען האלאנד איז הײנט,
 גראד אויגעך ״גרױסע געהאם באזיץ דעם אויף האבען

 מים׳ן אנגעפירט דאן האט ענגלאנד ענגלענדער. די
 זיך האם מען װעלט. דער און נאפאלעאן געגען קאמף

 אנטי־נאפא־ דער איז ווארם איר מים רעבענען געמוזט
 טײ־ זיך געמוזט האבעז האלענדער וועלם. לעאנישער

 נאפאלעאן װען ,1842 ביז און ענגלענדער די מים לען
 אלץ נאך האלענדער האבען געווען׳ טויט לאנג שוין איז

 קאנפע־ די אויף עשירות דיער מים טיילען זיך געמוזם
לאנדאן. אין רענצען

 לאנד דאס אקופירם. אויך ז^ןלאנד את היינם
 קאלאניעם די דורך יאך. נאצישען אונטער שמאכט

 פרייהײט פאר קאמף איר לאנד קליינע דאס הייגט םירט
איז וױ — לאנד, אין זיך בײ :אומאפהענגיגקייט און

 און װידערשםאנד פאסױוען מים — צייטען׳ נאפאלעאנס
 דאס האנם. אין געױער םיט — קאלאניעם די אין

 ענגלענדער, די מים אמעריקאנער, די מים צוזאמען מאל
 דאס אליין. נישט קעמפען האלענדער כינעזער. די מיט
נאפאלעאן. םון צייםען די אין װי אנדערש, עם איז מאל

 גתפע ערשטע די ווען אז דערציילם, ווערט עס
 סו־ אויפ׳ן געלאנדעם 1594 יאר איז האבעז האלענדער

 געשםרעבט נישם לחלוטין די האבען מאטרא־אינזעל,
 דארט. ערד איז עס װעלכער פון באלעבאםים װערען צו
 געניםע ערשםע די אם קויפען. געקומען זיינען די

 — מםחר׳ן געוואלם האבען אייראפע םון הענדלער
 זעלבע דאס דאס. װי וױיניגער נישם און מער נישם

 זײ־ וואם קרעמער, האלענדישע די געזאגט אויד האבעז
 נישם את שםעםער. יאר פיגף מים אהין געקומען נען

 האלענ־ האבען םארזיכטס־רײד, אלע די אויף געקוקם
 האנדעל־ װיכםיגען דעם געשאפעז 1619 אין שוין דעה
 צייגם, דינער נאמען בלויזער דער וואם יאווא, אין אםיס

 צו דארם אויםקוק דעם געהאם שוין האבען האלענדער אז
 די מיט מסוזד׳ו קומען בלויז נישט — געסט אוים ווערען

 געשעען איז דאם אז זאגם, מען אײנװאױנער. דארםיגע
 םוחרים האלענדישע גרוםע זעלביגע די װײל דערםאר,

 םמ ארבעם דער צו זיד צוקוקענדיג צוםעליג, האבען
 זא־ ״בלישםשענדיגע באמערקם פויערים דארםיגע די

 די םון עח־ ארויםגעװארםעז האבען יענע װעז כעז״׳
 םעםאלעז םײערע גאר עםעם געוועז איז דאם :גריבער

. . . ציים יענער םאר
 עשיתת׳ן אויםגערעכענטע שוין די חח בקמור״

 פון ארױםגעצױגען האלעגדער האבןיז קאלאניעם, די פון
 װערםפולצ אנדערע און גאלד אױך סומאטרא וױ יאווא

___ מעםאלדז•
צלײ־ פאו־׳עקשנ׳ם זיך האלענדער חאבען דערפאר
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 זיך האבען זײ ;סוחרים װי בלויז ניישט דארט בען
 דיםלאמאטען האלענדישע באלעבאטים. װערען באםיט
 קאגפליקט דעם אױםגענוצט קונציג .1660 אין האבען

 איבערגע־ און םארטוגעזער און שפאניער די נװישען
 קא־ איבעריגע די איבער אויםזיכט דעם זיי פון נומען

 גע־ אזױ די בילדען צוזאמען זיי אלע װאם לאניעס,
אםט־אינדיע. האלענדישע רופענע

 מאל 62 שםח אין זײנען קאלאניעם רײכע די אם
 האלענדי־ די האלאנד. אײגעגטלעכע דאם װי גרויס אזוי
 נפשדת׳ מיליאן אכט אן קוים צײלט נעטראפאליע שע

 זעכ־ איבער איז אסט־אינדיע אין באפעלקערונג די אבער
מיליאן• ציג

 רײכערער דער זיך געםינט גענומען סםראטעגיש
 לאגע. גינםטיגער מער א אין האלענדיש־אינדיע פון סײל

 װײ־ די באזיצונגעך, ״אױסערלעכע גערופענע אזוי די
 אין הײנט זיך געפינט סומאמרא, אנטװיקעלטע ניגער
 װעט יאװא רײכערע מער די קאמף. פון פײער סאמע

 יאפאנעזישע די פון פארטײדיגען קאנען שטארקער זיך
, אנםאלער.

 מלוכה־ דעם אויף נאר בליק א כאפען גענוג איז עס
 באזונדערם יארען, לעצטע די פון האלאנד, פון בודזשעט

 צו כדי קאלאניאל־מיניסטערױם׳ פון אפטײל דעם אין
 האלאנד. פאר באדײטען קאלאניעס דאזיגע די װאס זען
 באמת איז אסט־אינדיע אז זען, צו איז ציפערעז די פון

 שפײז דער פאלק האלענדישען קלײנעם דעם פאר געװען
דורות. פאר עשירות אן — שאץ־קאמער און קאפער

קאלאניע דער אין רעזשים דער
 ״געלע אפגעשטאנענע די װען צײט, א געװען
 מיט אומצופרידען שטארק געװען זײנען האלענדער״

 צו דערפירט האט דאם חאלעגדער״ ,וױיסע זײערע
 אויםגע־ דארטיגע די מצד אױפשטאנדען און רעװאלטען

 באלעבאטים האלענדישע רײכע אײגװאוינער. נוצטע
 ״אונ־ שטארק צו האבען מינען און פלאנטאציעם די פיז

 נאד געיאגט זיך האט מען — ״געלע׳ די מערגעאײלט״
עשירות.

 דער איז — שרײבער האלענדישער באקאנםער א
 פסעװ־ דעם אונטער באקאנט ער איז װעלט־ליטעראםור

 טאקע געדאכט בארימם זיך האט — מולטאםולי דאנים
 אייגענע זײנע געגען פאמפלעטען שארפע זיינע מיט

 האט מען קאלאניעס. די אין אויסנוצער האלענדישע
 דארט אמט. אן פארנעמען אהין געשיקט מולטאטולי

 מען װעט געהאלם גוטען א מיט אז געגלויבם, מען האט
 די האט אײגשםילען. מולטאטולי ״שטורמישען״ דעם

 דער אין מולטאטולי פון אבסערװירונג אוממיטעלבארע
 מולטאטולי שטורמעריש. געװירקט מער נאך קאלאניע

 האט װאם פראטעסט׳ כעס׳דיגען זײן םים ארוים איז
 איינגע־ זיך האט מולטאטולי אומעטום. אפגעהילכם

 די צו כעם זיין אין עקספלואטירםע. די םאר שטעלם
 זייער פאלען געלאזם ער האט מאכםהאבער, האלענדישע

 באשולדיגונגען. שװערע אויך און װערםער שארפע
 סארקאםטישען זיץ ציטירען צו הײנט אונז פאר כדאי

:רוף
 די געווען זײנען אידען אז זאגט, ״װעלט״ די
 אמת. נישט נײן, ערד• אונזער אויף קרערער ערשטע

 ערשטער דער וואם דעם, פון שטאמען מוז טעות דער
 אידישען א מייט האלענדער א געװען איז קרעמער
 מיט האלענדער קריסטלעכער אמת׳ער אן — אויםזעז

נביא. א פזן אויםזען דעם
צוריק. יאר אכציג אז מיט געװען איז דאס
.אסט־אינ־ אין געביטען סך א זיד האם דאן זיים

 גע־ זײנען האלענדער די אז זאגען, דארף מעז דיע״•
 װײטען אין ״װייםע״ ערשםע די פון נאר נישם װען

 קא־ ״וױיםע׳ ערשטע די םמ גערדעז זיינען זיי נאר מזרח.
 מיט באציהען גענומען זיד האבען וואם לאניזאטארען.

 צו זײ באפעלקערונג, דארםיגער דער צו אײגזען מער
ציוױליזירעז.

 דעם איז פאקםאר נייעד א אונטערגעקומעז איז עם
 גרופען דעמאקראםישע קאלאניעם. די םמ רעזשים
 מלוכה־לעבען איבער׳ן אײנםלום םער באקומעז האבען

 אויסגעוואקםעז, שםארק זײנען לםוף זיון האלאנד אין
 ארבעטער־ האלענדישע די ■אליםיש. וױ אדגאניזציאנעל

 די םאר םילען שםארק געלאזם זיך האם דאם «ארםײ.
ע ם מ  שטאר־ — האלענדיש־אינדיע אין יאר דרײםיג ל

 *ווײסע״ אנדערע די סון קאלאניעם די אין װי קער
 דעם פדן רעזולטאםען די מזרח• װײםעץ אױפ׳ן מלוכות
 ערשם זיך װעלען רעזשים דעפאקראםישען שטארק
ד אין אייגןן זעם םען :םאקןי װעלם״מלחמח גײער דן

 די איז אוםז רירעגדיג״העראאישעו ן אױף שױן דאם
 באפעלקערוגג דאדםיגער דער פיז שלימײוז ?השסע

מר. יאאאנעזישע די םמז מ טד *ריי

 ױניאן־ אױסגעפרואװטע םאציאליםטען, האלענדישע
 נישט קאלאניעס. די אין באזעצט זיך האבען פירער,
 קאנםערוואםיװע די מצד פראטעםטען אלןי יף1א געקוקט

 די אויפשטעלען געלונגען איז האאג, אין רעגירער
 די צװישען ױױאן־ארגאגיזאציעס פאר צעלען ערשטע
 האלענדישע די האט ביםלעכװײז האלענדער״. ״געלע

 פאדערונגען די צו בויגען נעםען זיך געמוזט רעגירונג
צײט. גײער דער פון

 דור א דערציען געלונגען איז צײט קורצער א אין
 די פון רייען אײגענע די פון טוער. ״געלע״ גאנצען א

 סומאטרא פון פלאנטאטארען אפגעשטאנענע אמאל אזוי
 אק־ ארויםגערוקט זיך האבען יאװא׳ פון מײנער די װי

טוער. ענערגישע און טױוע
 אײנמאל נישט מיר איז האלאנד׳ אין זײן מײן בעת

 פרײגטלעך־ דאזיגע די מיט באגעגענען זיך אױסגעקומען
 אפט האבען זײ סאציאליםטען״. ״געלע סימפאטישע

 שא־ אין געשטעלט װיםען סאציאליסטישען זײער מיט
 טאקע זײ און ״װײסע׳י׳. באװאוסטזיניגע םך א טען
 פון אויםװאוקס ראשיגען דעם פארדאנקען צו מען האט

האלענדיש־אינדיע. אין ארבעטער־ארגאניזאציעם די
 לעצטע די האבען גובערנאםארס האלענדישע די

 און באראטען אפטער װאם זײ מיט געמוזט זיך יארעז
 די פץ לוינען די פארטײדיגען יהעלפען געזעצלעך
ארבעטער.
 פון פראפיטען די פארקלענערט אפשר האט דאס

 אבער דערפאר אקציאנערען. האלענדישע אײנצעלנע
 דער בײ געזונט־צושטאנד דעם פארבעסערט דאס האט

 װאויל־ זיכערען מער אײנגעשטעלט באפעלקערונג,
 פאטער־ צום ליבע די געשטארקט לאנד. אין שטאנד

 אנ־ דלם געהויבען און באשיצער. די צו װי אנד,ל
 פון טײל אפגעשטאנענעם דעם בײ ״וױיסע״ די פון זען

 אינזלען. מזרח׳דיגע די אויף באפעלקערונג דער
קריג צום 1צוגוײטע אין ארגאניזאציעם די פון אננױיל

 יאפאגעזישען דעם אויף געריכט זיך האט האלאנד
 שמו־ פון האבען דיפלאמאטען האלענדישע די אגפאל.

 שױן האאג אין אמבסאדאר יאפאנעזישען דעם מיט עםען
 לטוף װעט יאפאן אז אײנדרוק, דעם ארויסגעטראגען לאנג

 זײ ענגלאנד. און אמעריקע אויף װארפען מוזען זיך
 א פון זיך מען דערװיםט איצט געװארענט. האבען

 אין אגענטור אפיציעלע האלענדישע די װאם דאקומענט,
 30 דעם שוין אז פארעפענטלעכט, טעג, די האט, יאװא

 מערדע־ דעם פאר טעג אכט הײםט, דאס נאװעמבער,
 האלענדישע האבען הארבאר פוירל אויף אנפאל רישען

 און אמעריקאנער געגעבען װיםען צו רעגירונגם־לײט
 טראנספארט יאפאנעזישע מענגע דער װעגען ענגלענדער

 םאלעאי־ דעם בײ און פיליפינען די פון נאענט שיפען
האלב־אינזעל. שען

 פון באריכט דעם פון אויד זיד מען דערװיםט דאס
 אוגטערװאםער־שיף האלענדישען פון קאמענדאנט דעם

 געראטעװעטער אײנציגער דער איז דעװאלןי דעװאלף.
 די אונטערוואסער־שיף. אונטערגעגאנגענער דער פון

 צענ־ א דערטרינקען נאכ׳ן איז, שיף העראאישע דאזיגע
 אומ־ אן דוו־ד אומגעקומען שיפען, יאפאגעזישע דליג

מינע. א אין פארטשעפעט זיד האט זי גליק־צופאל:
 װי םארוואונדערונג, מיט איצט דערצײלט דעװאלף

 יאפא־ .די צו צוגעקוקט גלײכגילטיג זיך האט מען אזוי
 פון געװאוסט האבען האלענדער צוגרייטונגען. נעזישע

 וויײ זיי אנפאל יאפאנעזישער דער האם דערפאר דעם,
 אױף דערלאנגט תיכף האבען זײ און איבעררשט ניגער
יאפאנעזער• כיטרע די צוריק

איד. א איז איבערצוגעבען. דא כדאי איז דעוואלף,
 צו אנגעהערט האבען מאנשאפט, זײן מיט צוזאמען ער,
 די זיך האבען זיי ארבעטער־פארטײ האלענדישער דער

 געווען אגב איז דאם קאמף. אין געװארפען ערשטע
 בא־ ארטיגער דער פאר קאמף דעם צו סיגנאל דער

פעלקערונג.
ײ די צוגעשםעלט תיכף האבען ארגאניזאציעם די  נו

 פארטיידיגונג. די איינשטעלען אויף ארבעטער צאל טיגע
 איבער קאנםראל די אן גײט ױגיאנם דאזיגע די דורך
 שטרענ־ א :װיבטיגער נאד איז עם וואם און ארבעט דער

 האלט מען ארבעטער־גרופען. די איבער אויםזיכט גע
 גליק, צום עלעמענטען. אומזיכערע די אויף אויג אז

, נישטיגע. א צאל ױיער איז
 האלאנד קלײנע דאם ארײן עם טרעט אזוי און

 איז וועלם־מלחמוז, דער םון אפשניט צווייטעז דעם אויף
 שװערער דער וועז םויט. אמ לעבעז אײף קאמף א

 אמע־ װעז צופלאלןערען. זיד וועט •אסיםיק אױס׳ן קאמף
מ  צעםירען עם, זאגט מעז וױ װעלען, ענגלאנד את רי

 םען װעם קאמן^ דעצידירענדיגעז צוט בוחות זײערע
ד ם׳זי ש ד גוט־צוגע־ און אקםיװער װאסער *דוסזען ע

ט <--------------------------------------------- ײ ק ג י ט כ ע ר ע נ

 איז האלאנד קליינע דאם קאמף אין םים־שותף גרײטער
געווען•

קאמף דעם אץ אידען האלענדישע
 מאכען קאלאניעם די אין פרעסע האלענדי׳שע די

 דער&אנען זײ דעם. אויף אויפמערקזאם הײנט אונז
 איז־יש די פון העראאיזם דעם געלעגענהײט, יעדער בײ

 דערצײלען זײ פאציפיק. דעם אויף קעמפער האלענדישע
 אי־ האלענדישע פון געשיכטעם גאנץ.שפאנענדיגע אוגז
 זיך אומװעגען, הונדערט דורך זיך האבען װאם דען,

 זיך קען מען האלענדיש־אינדיע. צו גיז דערשלאגען
 גע־ האבען זײ שװעריגקײטען װאסערע פארשטעלען

 רי־ אזעלכע בשלום דורכצומאכען אויף בײקומען מוזט
 דורכגעשלאגען. זיך זײ האבען דאך און זען־שטרעקעם.

 אװיאציע דער אין צענדליגער די אין זײ דינען איצט
 אתטערװאםער־ די אין אויך ספעציאליםטען װי און

שיפןין.
 אידען אײנגעזעםענע די חשבון אין קומען ערשט

 איבער פון שטעט זיבען די אין האלענדיש־אינדיע. פון
 האלענ־ פארמאגט װאם אײנוואוינער, טויזענט הונדערט

 צו־ די אין אקטױו גאר זיך זײ באטײליגען דיש־אינדיע,
גרײטונגען.

 האלאנד פון בירגער טרײע אלע װארט, אײן מיט
 דאם געהאלפען האבען װאס קאלאניעס, האלענדישע און

 אין לעבען און דעמאקראטיש רײך, פרײ׳ זײן לאנד
 מעג־ א קאלאניעם׳ די אין איצט, האבען װאוילשטאנד,

 קעמ־ זײ קאמף־גרײטקײט. זײער ארויסװײזען לעכקײט
 פרײער א פאר פארבינדעטע זײערע מיט צחאמען פען

V װעלט.
 זײער מיט האלאנד אין האלענדער מיליאן אכט די

 האל־ נאצים, די צו װידערשטאנד פאםיװען העראאישען
קארף. גרײסען דאזיגען דעם אונטער שטיל טען

 זיךדמם עפענט םאנאםארױם דמװזןו פון האנווענשאו טע38
םעח סען21

 פון קאנװענשאן יערלעכע דרײםיגטע און אכט די
 די סאסײעטי, רעליעף קאנפםאדטױו אידישער דער

 דעם אויף האלט און אױפגעבויט האט װאס ארגאניזאציע
 דענװער אין שװינדזיכטיגע פאר םאנאטארױם בארימטען

 מארטש טען21 דעם װערען ערעפענט װעט קאלאראדא,
 פאר־ װעם ערעפענוגג די ניױיארק. אםטאר, האטעל אין

 דײערען װעם און מארטש םען21 דעם אװענד שבת קומען
 פון געסט און דעלעגאטען טױזענד פיר ארום טעג. דרײ

קאנװענשאן. דער בײ ערװארטעט װערען לאנד גאנצען
 אנגעשלאסענע אירע און אינטערנעשאנעל אונזער

 געשטיצם יארען אלע האבען מיטגלידער און לאקאלס
 דער מאראליש. און פינאנציעל אינסטיםוציע װיכטיגע די

 וואם קראנקע ארעמע אױף נעמט װעלכער סאנאטארױם
 פון אונטערשײד אן אינסטיטוציע, אזא אין זיך נויטיגען
 משך אין האט נאציאנאליטעט, אדער ראסע גלויבען,

 ארגאגיזירם איז עם זינט יאר דרייםיג און אכט די פון
 טויזענדער םון לעבענס די געראטעװעט שוין געווארן

 די אויף צוריקגעשטעלם זײ פון פילע און פאציענטען
 מיםגלײ אינטערנעשאנעל פון צאל באדײטענדע א פים.
 די סאנאםארױם. דעם אין געווארען געהײלט דינען דער

 דערי־ שעצען ױניאן אונזער םץ מיטגלידער און פירער
 זיינען און םאנאטארױם דענווער דעם פון ארבעט די בער

ערפאלג. זיין אין פאראינטערעםירט
 נױ־יארקער פון מענעדזשער מילער, טשארלם לויט

 םאראן איצט אוין־ דינען סאנאטארױם, דענװער פון אפיס
 סאנא־ אין אינטערנעשאנעל דער פון מיםגלידער זעכצען
 מיזורי, םון געװארען געשיקם אהין זיינען וואם טארױם

 די םון םילע םםייטם. ניױיארק און קענטאקי אילינאי,
 באהאנ־ ווערען און לאנג מאגאטען דארט שוין זיינען
 פאציענטען אנדערע הונדערםע דיי מיט צוזאמעז דעלט
 םון פילע אוםן• מענשלעכסטען און בעסםען דעם אױף

 םאר* זיין זיכער דעריבער וועלען מיטגלידער אונזערע
 זיך און קאנווענשאן די בימואװאױנען איגטערעםירט

 פמ פראבלעםען און ארבעם דער מיט באקענען נענטער
אינםםיםוציע. וױכםיגםטער דער

 א זײן ױעם קאנווענשאן דער «מ ערעםענמג די
 םערזעגלעכ־ ■ראםינענםע רעדען װעלעז עם םײערלעכע.

 מעד^גישער און געזעלשאפםלעכער דער אין קײטעז
מ א װערען דורכגעםירם װעם עם און װעלם ײ  קאנ־ ר
ם ר  און םעאםער אידישע און ענגלישע פון ■ראגראם מ

 א װערען געװיזען אױך װעם עס אתױםםען. ראדיא
םרײ. איז אײנםרים םאנאםאריונס פמ בילד םואוױ
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Exf-

װעלט־מיחמה גרעסטער דער פזן לעקציעס בלוטיקע
גע־ האט פראנט דעמאקראטישער ער

די נידערלאגען שװערע ליטען  אין.
 די צײם. װאכען עטלעכע לעצטע

 די געװען איז אנטוישונג שװערםטע
 די סינגאפור. פון נײעם ביטערע
 אין ים־פעםטונג ענגלישע גרעםטע
 די אין זיך געפינט מזרח װײטען

 שטורעמט שונא זיגרײכער דער יאפאנעזער. די פון הענם
 דער אין זיך נעדט און איםט־אינדיעם די אין ־פאראױם
 צװי־ פארבינדונגס־װעגען די איבערהאקען צײט זעלבער

 דער פארבינדעטע. דעמאקראטישע אירע און כינע שען
 אן אוצרות נאטירלעכע זײנע מיט מזרח וױיטער גאגצער

 ארבעםענ־ מיליאנען הונדערטער זײנע מיט שיעור, א
 לא־ די אין ארײנצופאלען געפאר, אין איז מענשען דיגע
אימפעריאליזם. יאפאנעזישען פון פעס

 בשורה שװארצע א אן קומט עס װען מאל, יעדעם
 דער אין זיך מען דערװיסט מלחרה־פראנט, דעם פון

 פאליםישען פון לעבען, פון פרטים אויך צײט זעלבער
 — ארבעטס־באדינגונגען העדשענדיגע פון אין רעזשים
 פריער זײנען װאם לעבען, פון דעטאלען מיאום׳ע קלײנע

 געווצ!. באוואוםט גישט װעלט דרויםענדיגצר דער פאר
 װיכ־ איבעריג אויםגעזען נישט אויך אפשר האבען װאס
 די צו דערפירט סוף כל סוף אבער האבען װאם םיג,

 מען האט םינגאפור פון מפלות. מיליטערישע שװערסטע
 אומפעאיג־ דער װעגען אײנצעלהײטען הערען צו באקומען

 דער פון גלײכגילטיגקײט פארברעכערישער און קייט
 נא־ אין געװעלטיגט װעלכע בױראקראטיע, קאלאניאלער

 פרידלעכע יענע איבער אימפעריע ענגלישער דער פון מען
 אום־ אן אויף עקפפלואטירט װערען װאם ארבעטספענשן,

 מען קאפיטאליםטען. ענגלישע פון אופן מענשלעכען
 באםראכט װערען װאס מענשען, אז דערװארטען, ניט קען
 פאר ארבעטס־מאשינעם לעבעדיגע װי באהאנדעלט און

 פון געפילען האבען זאלען פראפיט, קאפיטאליסטישען
 אן קומט עם װען באלעבאטים, דיערע צו ברודערשאפט

 פאר־ װאם מענשען, געפאר. העכסטער פון מאמענט א
 דורכצושטופען אויף ברויט נויטיגע דאס קוים זיך דינען

 פון נעצען די אין ארײן לײכט אױך פאלען לעבעז׳ דאס
 גרא־ פאר אפ ױי קויפען װעלכע אגענטען׳ פינפט־קאלום

 איז קאלאניעם די פון אדמיניםטראציע די אױב שענס.
 פארשטענדלעך איז פאלש, און אופפעאיג נאד אויך דערצו

 לאגע די אויך איז בעםער נישט פירען. מוז דאם װאס צו
 ארום (איסט־אינדיעס), קאלאניעס האלענדישע די איז

קאמף• דער אן איצט גײט עס וועלכע
 קאמף דעם פירען װעלכע נאציעס, פאראײניגטע די

 בארבארען, פאשיםטישע די געגען טוים און לעבען אויף
 מוט גלאם נישט .אבער מום. דעם נישט פארלירען

 אויך זיך מוז מען איצטער. זיך פאדערט האפענונג אץ
 די װאם לעקציעס. בלוםיגע די פון אפלערנען עפעס

דור. אונזער געגעבעז איצט ביז האט מלחמה
 ווען ציים, דער אין אז דערמאנען, זיך לאמיר

 און צוױי העכער מיט מלחמה, די אויםגעבראכען איז עס
 אין קאפיטאליסטען־קלאם דער האט צוריק, יאר האלב א

 דער איבער זיג גרויסען א .געפײערט״ גראד פראנקרייך
 צייט די געווען איז עס ארבעטערשאפם. פראנצויזישער

 הונדער־ גענעראל־םמרייק. דעט פון צוזאדענברוך נאכ׳ז
 און געווען ארעםםירם זיינען ארבעטער־פירער טער

 יװיאנם די תםיםות. די אין געווארען פארשפארט זײנען
 קאפיטאליםםען־ דער אץ אפגעשוואכםע געוועז זײנעז
 םאציא־ אלע ליקװידירען צו פארמאסטען, זיד האט קלאם

 רעגירונגס־צײם. בלום׳ם לעאן םון דערגרייכונגען לע
םבתד נאכ׳ן אויד  פראנ־ די האבען מלחמה דער םון אוי

 קאמף זייער געםירם װײטער קאפיטאליםטען צויזישע
 םארביםענ־ זעלבער דער מיט ארבעםערשאםם דער געגעז
 זײער מיט האבעז םראנם אוים׳ן גענעראלעז די קײם.

 שםיקעל דאם םארענדיגם סארראט אוץ אומסעאיגקײט
 מדרגה. דער צו דערגאנגען איז לאנד דאם ביז אדבעט.

ד געפינם עם װעלנער אויף  דעם אונםער — הײנט זי
 דארלאז• און פעםען משרתים היטלער׳ם סמ רעזשים

 קאםאם־ דער פאר זיין נישט זאלעז עם אורזאכען וױםיל
 לעק• בלוםיגע די אם אבער האם סראנקרײד. איז םראסע

ע עז אײן װעלם די געלערענט גדשיכטע דעד םץ יי ר מ  זי
ת מ פאד׳םשפט לאנד א איז םלחםה א פון פאל אין :י

י קיפמאן ױפןן דר. פון

 נישט פארזיכערט רעגירונג די אויב אונטערגאנג, צו
פרידען. סאציאלען דעם

 דער אגגעהויבען זיך האט צײט זעלבעד דער אין
 ענג־ איז קאנאל, זײט יענער אויף פארטײדיגונגס־קאמף

 די צװישען קאאפעראציע טעגלעכםטער דער מיט לאנה
 מאנופעק־ די פון ארגאניזאציעס די און טרײד־יוניאנם

 רעגירונג קאגהערװאטױוע די האט דאס טשורערס.
 הארמאניע שאפען צו אויף ענערגיע פיל אװעקגעגעבען

 פון פראצעם. פראדוקציע אין צדדים בײדע צװישען
 איז עס ווייט, נאך טאקע עס האלט הארמאניע אמת׳ער

 פארשטענ־ געװיםע א געװארען דערגרײכט פארט אכער
 ארבעט. דערפאלגרײכער פאר נויטיג איז װעלכע דיגונג,

 ענג־ די פון כוח װידערשטאנד איבערמענשלעכער דער
 באװאוגדע• פיל אזוי ארוים רופט װעלכער מאםען, לישע
 אײ דעם אט פון רעזולטאט א איז װעלט. דער אויף רונג

 גע־ האט ענגלאנד פון בײשפיל דער פרידען. נערלעכעז
 דער^תקען־ װערען סאסען ארבעטענדיגע די אז װיזען,

 װערען עס װען םארטײדיגונג׳ נאציאנאלער פון בײן
קאאפצראציע. פון כאדינגונגען .געשאפצז נאר

 לערענם און מזרח װײטען אין מלחמה די איצט קומט
 לענדער קאלאניאלע אין אויך :לעקציצ נײע א װעלט די

 פאלק ארבעטער מיט׳ן קאאפעראציע פרידלעכע די איז
 קאלא־ דעם פארםײדיגען פאר באדינגונג װיכטיגסטע די

 ארבעטם פשוט׳ע אנטװיקעלטע נישט די באזיץ. ניאלען
 פירט עם װאו פאסיפיק, פון געגענדען יענע אין מענשען

 פון טעס, •ביטערען דעם נאר פילען מלחמה, די איצם זיד
 אונ־ עקספלואטאציע קאפיטאליםטישער איצטיגער דער
 קאלאניאלער האלענדישער אדער בריטישער דער טער

 דער אונטער אז נישט, נאך וױיםען זײ פארװאלטונג.
ערגער. איז שקלאפערײ יאפאנעזישער פון פויסט

 ארבעםער־קלאם דער אז געלערענט, האט מלחמה די
 נאציאנאלע אלע אין אנטשײדונגס־פאקטאר דער איז

 וױיטע די אין סײ און הײמלאנד אלסען אין םיי נויטען,
 בארבארען פאשיםטישע די איבער זיג דער קאלאניעס.

 ארדנונג נײע א שאפען צו דעמאקראטיע׳ די צװינגען װעט
 פעלקער אײגענע די פאר — ארבעט און לעבען פון —
פעלקער. ״קאלאניאלד* אזוי־גערופענע די פאר אױך װי

ארבעמ. איז — זיג פון פארזיכערונג די
 די פון באריכטען צײםונגען די אין לײענט מען ײען

 אויפ׳ן פריילעד נישם שטארק װערם מלחמה־פראנטען,
 די מיט האלם עם װאו װיסען. אבער מען ױיל הארצען.

 צו זיך גענוג נישט איז מלחמה, דער פון אױםזיכטען
 װיכטיגער פראנט־באריכטען. פץ בלויז בילד א שאפעז

 די פארט איז םיםואציע מיליטערישע איצטיגע די װי
 בײדע אויף מלחמה־מאטעריאל פון פראדוקציע פון פראגע
ײיטען.

אינסםי־ קעניגלעכען פונ׳ם זשורנאל לאנדאנער דער
 אינםטיטום (״ראיאל פראגען אינטערנאציאנאלע פאר םום
 פארעפענט־ איצט האם אפעירם״) אינטערנעשאנעל פאר

 םרא־ דער וועגען אויםרעכענונג םםאטיםטישע א לעכם
 מלחמה־ ביידע פון לענדער די אין שטאל םון דוקציע
 דײטשלאנד אז ווייזט, אויסרעכענונג דאזיקע די צדדים.

 אין גןיהאם האבען צוזאמען פארבינדעטע אירע אלע אץ
 57 העכםםענם פון מעגלעכקײם םראדוקציע א 1939 יאר

 פאראייניגםע די ענגלאנד, בשעת שםאל, טאן מיליאן
 זעלבען דעם אין האבען רוסלאנד ראטעז און שםאטעז

 װינציגםםען צום מעגלעכקיים פראיוקציע א געהאט יאר
ד האם מלחמה דער אין םאן. מיליאז 117 פװ  דאם זי

 הייגט סראדעירט דייטשלאנד געביםען. טיילודיז בילד
 האט רוסלאנד און מלחמה דער פאר ױי הערער געװים

 דער־ מעגלעכקייט. פראדוקציע איר סמ םארלוירעז סיל
 םײ און ענגלאנד אין םיי םראדוקציע די איז אבער םאר
 אױםגעװאקסען געוואלדיג שםאםען םאראײניגטע די אין
 אױף װערט איצטער אויד אז זיכער, כמעט איז עם און

ד  צוויי פראז־וצירט מלוכות דעמאקראםישע די םח זײט ח
 מערער• נאד נישט אױב פריער״ װי שטאל םיל אזײ טאל

 געזאגט ױערם עם װי — איז סראגע װיכטיגםםע די
 םונאנדערםײלונג געאגראסישע די — זשורנאל דעם איז
װערטער: אגדערע מים ירןןדוקציע׳ דאזיגער דער פון

 צו באװאפענונגס־מאטעריאלען די פון טראנספארט דער
פראנטען. װײטע די

 פון בראגע די אבער איז װיכטיג ײײניגער נישט
 פאקטיש טאקע זאלען עס כדי גופא, ארבעט אינטענסױוער

 פראדוקציע, פון מעגלעכקײטען אלע װערען אויסגענוצט
 אנדערע אלע בײ סײ שטאל, פון ארבעט דער בײ םײ

 אלע נאך פארטײדיגונג. נאציאנאלער דער פאר ארבעטען
 גע־ אנגענומען זיינען װאם אנשטרענגונגען, געװאלדיגע

 דערקלערם געבים, ארבעטס אויפ׳ן ענגלאגד אין װארען
 פראדוקציע די אז אלץ, נאך בעװין לײבאר־מיניסטער דער
 40 װי וױיניגער נישט מיט װערען געהעכערט נאך קאן

פראצענט.
 הנחווד גרױםע מאכען ענגלאנד אין ױניאנס טרײד די

 זיך, אויף קרבנות שװערסםע די נעמעז ארבעטער די
 נאציא־ דער פון פאדרוגגען די אנטגעגענצוקומען כדי

 דער אין שטער גרעםטער דער פארטײדיגונג. נאלער
 ענג־ די אן ווייזט עס װי — אלץ נאד אבער איז ארבעט

 קאפיטא־ דעם פון באציאונג די—ארבעטער־פרעםע לישע
 די וױיל ■ןיקעאברפ די פון מעגעדזשמענט ליסטישןן

 זין אין פארם אלץ פאר פריער האבען מענעדזשערם
 פון נויטען די נישט און פראפיט־אינטערעסען זײערע

לאנד. דעם
ענערגישער, אלץ ױניאנס די פאדערען דעם צוליב

 אינ־ די ספעציעל אינדוםטריעס, װיכטיגסטע די אז
 דאס און קוילךאינדוסטריע די אמוניציע. פון דוסטריע

 דער פון װערען איבערגענומען זאלען טראנספארט־װעזען
דעגירונג.

אפױס — פון הילף דטר מיט כינע ״קאלאניזירמ׳ יאפאן
 קיין נישט אלץ גאך האבען זיגערס יאפאנעזישע די

 ..ראםיס* זײער כינע. אין דעראבערונגעז די פון נחת
 צו ראסע געלע די רופט װאס פראפאגאנדע, טישע״

 יאפא־ אונםער קאמף, געמײנזאמען און סאלידאריםעט
 זיך קלעפט ראםע; וױיםער דער געגען אנפירונג, נעזישער

 רע־ פינפם־קאלום פאח־עטערישע די כינע. אין נישט
 איינ־ אין אוועק שטעלען יאפאנעזער די װאס גירונגען,

 אלע מאכםלאז. דינען םראװינצען, דעראבערטע צעלנע
 יאפא־ דער פון צװעקען די פאר אויסצונוצען פרואזוען,
 אין רייכםימער אומגעהויערע די עקאנאמיע נעזישער

 מענשעז גרויםען געוואלדיג דעם און פראדוקטעז רויע
 איצם ביז זיינען מלוכה, ריזען דער פון רעזערװאואר

 װירטשאפםלעכע גאנצע דאם איז פאקטיש דורכגעפאלען.
 צוזאמענגעבראכען. כינע אקופירטער דער אין לעבען
 פראדוקציע דער פץ שטאנד דעם דערמאנען צו גענוג

 צו כדי צוױיגען. אינדוסםריע װיכטיגםטע צװײ די אין
 אקופירםער דער אין לאגע געשאפענע די פארשטײן

אויף געפאלען איז ביױועל פון פראדוקציע די :כינע
 פרא• 20 אויף קוילען פון פראדוקציע די פראצענט, 60

הױך. פריערדיגער דער פון צענט
 םײװלישען א אויף געפאלען זיינען יאפאנעזער די
 כינעזישער דער פון מאראל די ברעכען צו כדי מיטעל,

אפױם. םים פאלק דאם פארגיפטען זיי :באפעלקערונג
 איז גיפט מערדערישען דעם אם פון פארשפרייטונג די

 גע־ באקעמפט מלחמה דער פאר יארען לעצםע די אין
 אירפארם דער כינע. אין דערפאלג גרוים מיט ווארען

 םויזענט 41 אויף געפאלעז שוין לעצםענם איז אפױס פון
 יאפא־ דער אין פראדוצירם ווערם איצט יאר. א םונט

 קנאפע װי וױיניגער נישם אליין מאנדזשוריע נעזישער
 קא־ מים כינע. אין ״קאנםום״ פאר׳ן םונם מיליאן דריי

 אײנצו־ םוף כל םוף יאפאן האםט אםױם מיט און נאנען
 אפױם פון הילף דער מיט אויד אבער כינע. נעמעז
 רעזול־ אנדערע קײן דערגרייכען נישט זיגער די קאנען
םע םמ סארניכטונג םיזישע די װי טאטען תי  באפעל־ ג

 םדםם* איז געגענדעז איינצעלנע אין קערונגם־םאםעז.
 ײגענם דער םון העלםם א ביז אז געװארען. געשטעלט

םער א שוין איז דאם םובערקולאז. אויף קראנק איז  גחי
רונג א «ו אבער זיגער. די םמ ״דערפאלג״ מ  םת הע

נישם. דאם קומם פראדוקציע נאציאנאלער דעד
 אלץ מיד מטרעפם װעלכע ״כיגע סרײער דער אין

שער דער סון •ואאענס 60 העכער ^סייעס מגעזי י א



 דער מים רעארגאניזירט לעבען עקאגאםישע דאס ווערם
 קאאפעראטיװע די םון און יוניאנם םרייד די פון הילף

 גרעסטע די שפילען צו אן הויבן װעלכע אױגאניזאציעס,
כינע. אויפוואכענדער נייער דער פון לעבען דעם אין ראל

לעיבאר־רעגױונג דער אונםעו אױסםואליע
 דער אונטער אױסטראליע, אין לייבאר־רעגירונג די

 דורכ האם קארםין, פרעמיער־מיניסטער פוגם אנפירונג
 װערען עס װעלכען מים פינאנץ־געזעץ׳ נײעם א געפירט

 בשעת מלחמד״ דער פון באדערםענישעז די באפרידיגט
 מעגלעך װי וױיט אזוי װערען ציים אײגענער דער אין

 באפעל־ ארבעטער דער פון הכנםות קליינע די פארשויגט
 שװערםטע די פארמערס. קלײנע די פון און קערונג

 מלחמה־פראפי־ די אויף ארויפגעלייגט װערען שטייערען
פראצעגט. 78 ביז — אינדוםטריע גרויסער דער פון טען

 ארבעטער צאל די איצט דערגרייכט אויסםראליע אין
 הונדערט זעקם ביז באװאםעגוגגם־איגדוםטריע דער אין

 אויסםרא־ פון באפעלקערוגג גאנצע די װי אזוי טויזענם.
 דאם איז נפשות, םיליאן 12 וױ מער נישם באטרעפם ליע

 דער פון פארנעם דער פראפארציע. גרויסע א זײער
 צװאנציק איצם איז אםוניציע און איגדוםםריע וואפען

 די סלחמדי. דער פון אנהויב ביים װי גרויס אזוי מאל
 דער אין אויסגעוואקסען שםארק דינען ױניאנם טרייד

 האם מעטאל־ארבעטער די פון ױניאן די צייט, לעצםער
מיטגלידער. צאל איר פארדאפעלט

 פראיעקט א צוגעגרײט האט ארבעםס־מיניםםער דער
 זאלעז עס וועלכען מיט פאחיכערונג, סאציאלעד פאר

 אין בענעפיטס ארבעטער די פאר װערען פארזיכערם
 אומפעאיג־ און קראנקהיים ארבעםםלאזיגקײם׳ םון פאל
 פאר־ זאל געזעץ נײעם דעם סים ארבעםען. צו קייט

 אין װאוינונג א אויך ארבעטער פאר׳ן ווערען זיכערם
באדיעונגען. סאניםארע

 די צו נעענטער אלץ זיך רוקט םלחםה די בשעת
 פון הערצער די אין וואקםם אױםםראליע, סון ברעגעם

 אנםשלאםענהייט, די או־ן מום דער ארבעםערשאפם דער
 די געגען פרייהײט און לעבען זייער פארםיידיגען צו

כוזזווז. לעצםע די מיט אגםאלערם פאשיסםישע
 די אץ לעגיםלאציע םאציאלער דער אץ פארםשויס

װעסם־אינדיעס
 געװארען געמאכם זיינען צייט לעצטער דער אין
 סאציאלער פון געבים אוים׳ן פארםשריםען װיכםיגע

 וועסט־ די פון קאלאניעס בריטישע די אין געזעצגעבוגג
 ים, קאריבעאישען אין אינזלען די זײנען (דאם אינדיעם
אמעריקע). סאוםה און צענטראל צװישען

 פון ארבעםס־דעפארםמענם דער האם גרענאדא אין
 ׳״לעיבאר א געשאפען אדםיגיםטראציע קאלאניאלער דער

 ארויסצו־ םונקציע, די האט וועלכער באאו־ז־', אדווײזארי
 אויך ארבעט׳ פון פראגען אלע אין פארארדנונגען געבען

 און לוין ארבייטס־באדינגונגען, די נאשםימען בײם
 קאנטרא־ פאקםיש װעם באארד דאזיגער דער שםונדען.

ארבעםם־מארק. דעם לירען
 זיינען סען־לוםשיא און דאםיגיקא קאלאניעם די אין

 פארארדנונגען, געווארען איינגעםירם 1940 יאר איז נאך
 אר־ פח םעטלעמענט םרידלעכען דעם פארזיכערען וואס

 אין װי אוםן, ענלעכעז אן אויף בעםס־קאנםליקםען,
ענגלאנד.
 זײנען דאמיניקא אין און האנדוראס בוײםיש אין

 פאר פארארדנונגען םארשיידעגע געווארען דורכגעםירט
 גא־ דער ארגאניזאציע. ױױאן םרייד דער םון שוץ דעם

 לעגיס־ םאר׳ז האם האנדוראס בריטיש םון װערנאר
 פארארדנונגען לייבאר די מאםיװירט קאונסיל לאםיװען
 נייעם דעם אויף אנװײז דעם מים אייד אגדערע *װישען

 קאלאניעס בריםישע וועלכעז לױם ענגלאנד, אין געזעץ
 נאר מלוכה־קאםע דער פוץ םובםידיעס באקומען קענען

 אנם־ די געשםיצם װערם קאלאניעס די איז װען דאן.
םרײד־יוניאנס. סיץ וױקלונג

 באדפבאםיס נאצישמ די גים ארבעטפר םשסכישסר
באגריסונג ״הייסס״ א

 דעם דערצײלם פרידאם״ אף ״ודאים בולעטין דער
 נים געםראסעז זיד האם װעלכער עפיזאד, פאלמנדען

 ״סקאדא״ אמוניציע־פאבריק גרױםעד דער איז צוריק לאנג
 אדײנגעקוטעז זײנעז פאבריק אין םשעכאםלאװאקיע• איץ

־ האבעז וועלכע םשינאװניקעם, נאצישע גרופע א  מ
 האם באלעבאםים. םעשה װינקעלער אלע אין נישםערם
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 קע־ דעם אראפגעלאזט האם און עלעוױיםער דעם דינם
 אראפ־ זעלבםטמארד. באגאמען איז נאצים, די אויף םעל

הויך. פום 75 פון ברוק אוים׳ן שפריגגענדיג
 אױף אדמיניסםראציע נאצישע די זיך קלאגם בכלל
 אמוניציע־ דער אין םאבאםאזש םיל און ארבעט שלעכםער

 פון אמוניציע טראנםפארט יעדען אין סקאדא. פאבריק
 ארטי־ פיל מען געפינט פאבריקען טשעכאסלאוואקישע

 אויסארבעטונג דער בשעת איז װאס לעריע־אמוניציע,
 כעמישע געװיםע דורך געװארען געמאכט אומישעדלעך

 פרא־ די איז מאשין־פאבריקאציע דער אין שםאםען.
 ענט־ נאצים די פראצעגט. 40 אויף געפאלען דוקציע
 טעראר. פון כוואליע נײער א מיט מאל יעדעס פערען

ווייםער. גײט סאבאטאזש דער אבער קרבנות, פאלען עס
 פראצעם דעם אנגעהױבען האם רעגירונג חישי די

בלום לעאן געגען
 באזעצטען נישט־ אין ריאם שםאדם דער אין

 געגען פראצעם דער אנגעהויבען זיך האם פראנקרייך
 מיניםטער פרעמיער םאציאליםטישען געוועזענעם דעם
 װערען בלומען מיט צוזאמען בלום. לעאן פראגקרייך, פון

 דאלאדיע, פרעמיער געװעזענער דער אנגעקלאגט גאך
 גאמלען. גענעראל דער און מיניסטארען אנדערע צוױי
 פאר־ מיליטערישע איז באשולדיגט װערם לעצםער דער

 אגדערע די און בלום מלחמה, די אנפירען בײם ברעכענם
 אריינ־ האבעז זיי אז אנגעקלאגט- װערען מיניסטארען

מלחמה. אין לאנד דאס געפירט
 א מיט םארהאנדלונגעו די געעפענם האט בלום

 רע־ פאשיסםישען דעם געגען זונקלאגע־רעדע שארפער•
 אז דערקלערט, האט ער דארלאן. און פעטען םין זשים
 פראנ־ די וױיל אנטי־קאנסטיטוציאנעל, איז געייכס דאס

 רעפובליקא־ אלםע די און גאך לעבט רעפובליק צויזישע
 לעגאל, געװארעז באדיםעט נישט דינען געזעצען נישע
 איצטיגער דער פון פוטש םאשיםטישען דעם דורך נאר

 פראנצויזישער דער םון געזעצען די לויט רעגירונג.
 בארעכ־ פארלאמענט דער נאר איז אבער דעמאקראטיע•

 געװעזענעם א געגען אנקלאגע אן אױפצוהױבען םיגט,
מיניסטער.

 ארבעםער־ םראנצויזישער דער םון קרײזען די אין
 פאשיםטי־ פאר׳ן ארויםםרעטונג בלומ׳ם לאן האט שאםם

 אפקלאנג. גרויסען א ארױםגערוםען מלוכה־געריכט שעז
 בלומען געגען פראצעס דער אז וױיםט, וועלט גאנצע די

 ארבע־ םון שונאים די םון גקמה־אקט גידעריגער א איז
וועלם גאנצע די :דאם װי מער נאך און טער־קלאם.

 באפעל אויפ׳ן געפירם ווערט פראצעם דער אז ווייםט,
 אז וױיזען, װילען נאצים די וױיל נאצײדייטשלאנד, פון

 מלוכה־געריכט םראנצויזישען א פון משפט דעם לויט
 מלחמה, די ארויםגערוםען פראנקרייך גאר האט אליין

שולדיג• נשמה די גאם דינען נאצים די בשעת
 רעדע מוםיגער דיז איז אויםגערופעז האט בלום

 םאר׳משפם׳ער, א װי זיך פילט ער אז ריבטער, די סאר
 ער פראמס. דער אנגעהויבען זיך האט עם איידער נאך
גערעכט. געװים איז

 םון געשיכםע דער פאר און װעלט גאנצער דער פאר
 פון רעזשים דער אט גע׳משפט איז דורות קומענדיגע

 צום לאנד זייער פארקויפט האבען וואם פאררעטער,
 גע־ די משפם׳ן אװעק זיד זעצען און שונא ביטערםםען

 און פרייער דער פון בירגער שענםםע אץ טרייםטע
רעפובליק. פראנצויזישער שםאלצער
שרפות געהיינזניספולע פאר קומען ווץ אין
 װערט וואם נױם״, לייבאר ״אויסמריאן בולעםין דער

םאציא־ עסםתיכישע פון יארק נױ אין ארויסגעגעבעז

 — שנײ און שטור.עם נאד
געזײ. דאס אױף גײט

ר נאד ע  — פלײץ אץ מנ
װײץ. דער זמייג זינגט

 — כריל און כרום נאד
שםיל. רעדט שטים א

 — טרוםײט און ■ױק נאף
פלײ*. און סידל די

— סייט אדן םרןןד גוןך
ײ לעכען, גיייי ד. נ די •

 נײעס איגטערעםאגםע ברענגם ליםםען־םליכםליגגען.
 לוים ײין, איז ספעציעל עםטרײך, איז לעבען דעם פון

 דערגאנגען אהער זיינען וואם באריכטען, םארטרוילעכע
 איבער־ װערם אבדערעס צװישען װעגן. אומלעגאלע אויף

 א פארגעקוסען זײנעז צײט לעצםער דער איז אז געגעבען,
 א אין געווארן אפגעברענט זײנען עס שרפות. צאל היפשע

 םאלגענדע די צוױיםער דער גאך איינע ציים קורצער גאנץ
גרויסע א :אביעקםען װיכטיגע מיליםעריש דריי

 דיס־ ארבעטער אין אויטאמאביל־רעפײרם פאר פאבריק
 אפשר הונדערטער, מים צוזאמען פלאריםדארף, םריקט

 געז־ ריזיגע טראקם, און אױטאמאבילען טויזעגטער
 א און לעאפאלדוי פארשטאט װיגער דער אין טאבקם

 ווייט נישט דײטש־וואגראם, אין קעמפ מיליטערישער
 װעט מען און אויםגעפונען נישט האט מען װין. פון

 עס װאנען פון אויך, שפעםער אויםגעפינען גישם זיכער
שרפות. די גענומען זיך האבען

דער־ װערט שםאט, טויטער א צו געגליכען איז װין
 אנט־ איז באפעלקערונג די באריכטען. די אין צײלט

 װעלען ענגלענדער די אז זיך, שרעקט מען מוטיגט.
 אנ־ די װין. אויף לופם־איבערפאלען מאכען אנהויבען

 העכ־ אויף שאצעז מען קאן נאצים די פון הענגערשאפם
 צװישען באפעלקערונג. דער פון פראצענט 25 םםענס

 נישט איז — באריכט דער פארזיכערט ארבעטער די
 לאזט באפעלקערונג װינער די גאצי. אײן קײן פאראן
 מענשען די• װאס פאראכטונג און ביטערקײט די פילען

 ענםפערען נאציס די הארצען. אין ױי געגען םראגען
 פיל װין אין הערם מען אופן. ברוטאלען זייער אויף

 אין אבער טשעכאםלאוואקיע, אין עקזעקוציעם װעגען
 פאר־ מער נישם צײט לעצטע די דינען אלײן עםטרײך
 טראגם ארבעםערשאפט די עקזעקוציעס. קײן געקומען

ווארט. — און יאך דעם שוױיגענדיג
רומעניע אץ ארבעםס־ארדנונג נייע א
 םון נײעס קיק געהערט נישם לאנג שוין האם מען
 טרייד פונ׳ם בולעטין דער איצט ברעגגם רוםעניע.

 אר־ דעם פון גרוס פרישען א אינםערנאציאגאל ױניאן
 דער־ גישט איז װאס לאנד, דעם אט אין בעטער־לעבען

 פריױויליג האם וואס נאר נאציס, די פון געווארען אבערט
 די שטיװעל. היםלער׳ם אונטער קאפ דעם געבויגען

 ארבע־ דער האט רעגירונג נאציאנאל־סאציאליםםישע
 זיינען אט ארבעטם־ארדנונג. :ײע א געגעבען טערשאפם

 נאציס די װעלכע מיט גליקעו׳ די פון בײשפילעז עםלעכע
 ברי־ און פרײנט רומענישע דיערע געװען מזכה האבען

:דער
ארבעטס־ די אפגעשאפט. זײנען ױם־טובים אלע

 מלחמד. די אין טאג. א שםונדען 10 באטרעפט צײט
 12 ארבעטם־צײם די באטרעפט אינדוסטריעם װיכטיגע
 צום באשםימונגען פריערדיגע די םאג. א שטונדען

 אפגעשאפם זיינען פרויען םון און ױגענט דער פון שוץ
 גע־ ווערען ױגענםלעכע געװארען. געענדערט אדער
 יאר 16 פון עלטער אן פון שוין ארבעט דער צו :ומען

אויך ארבעטען מוזען פרויען יאי־). 18 פון :(פריער
אזוי. םאדערט פאבריק־פארוואלםונג די אויב בײנאכט,
 הילף דער מיט ׳״פארזארגם״ װערען ארבעטסלאזע די

 ארבעטסלאזע אלע ארבעטם־דינסט. געצװאונגענעם פון
 — יאר 57 ביז 20 פון עלםער אין פרויען און מענער —

 אט פאר צװאנגס־ארבעט. פאר רעגיםטריט װערען
 ארבע־ ספעציעלע געװארען געשאפען דינען צװעק דעם

 די לאנד. פון געגענדען פארשידענע אין טער־קעמפם
 שא־ בײ ארבעט אויף באנוצם װערען צװאנגםארבעטער

 לאנדװירטשאםט. דער בײ און אײזנבאנען בײ םייען,
 װילען ארבעםען לאנדװירטשאםטלעכע די מים םפעציעל

 ארוים־ קענען װעלען די אז פארזיכעיען, גאצים די זיד
 מא־ אחוץ פראדוקטען. נויטיגע די רומעניע פון נעמען
 עטלעכע נאד צוואנגם־ארבעםער די באקומען שפייז גערע

 באדערפענישען,.אבער נויטיגםטע די פאר טאג א גראשען
 אין הײם. זייער פון וױיט ארבעטען זיי װען דאז■ נאר

 אויף פעלד־ארבעםער אלס באנוצט װערען זיי װען פאל,
 דער ווערען אויםגעצאלט זיי דארף אימעניעם, םריצישע

 דע־ דאם וועט מען אויב םעזאן׳ פון סוף בײם ערשט לוין
.געדענקען נאך מאלם . .

 ארםיקלען פזן און לעבנםמיםלען פוץ םרייזעז די
 געשטיגען. מורא׳דיג זיינעז געברויך םעגלעכען פאר׳ן
ם׳ן  לעבענםמיםעל־ די זיינען אינדעקם אפיציעלען לוי

 דער לגבי פראצענם 126 ביז 111 מיט געשטיגען פרײזעז
 פרײזען די זיינען פאקטיש מאזמה. דער םאר ®ון צייט

עז די העכער. סד א אבער רייז  זײנען למשל׳ שיך, סמ י
שםעען  סח פרײז דער פראצעגט. 400 ביז 300 מים גע

 גײם אזױ און פראצענם 300 ביז 200 מיט — דפומע
ודייםער. דאס

 םעם דעם םילען צו באקוםט םאלק רוטענישע דאס
ארדגוגג״. «גײער דעד םון
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 דער פון געשרייען היםטערישע די ״ראץ
מאנופעק־ אװ אםאסיאיישאן נעשאנעל
 װארם־זאגער אנדערע און טשורעס

פי־ און אינדוםםריאליסםען די פון
 םםו־ײקס ארבעטער אז נאנסיםטען,

 און פראדוקציע די שםערען
 אויםגאנג דעם געפאר אין שםעלען

 לאנד, פון סטרוקטור עקאנאמישע די און מלחסה דער פון
 אפגעשטעלט כמעט אמעריקע אין סםרייקם די דאך זיינען

 זיינען פעברואר פון וואך דריטער דער אין געװארען.
 סטאפעדזשעם סטרייקס, 24 בלויז אגגעגאנגען לאנד אין
 מים באדײטוגג איז עם װעלכער פון דאונס״ ״סלאו און

 אין ארבעטער. טויזענם נײן קארגע פון באטײליגונג דער
 פאר גאכפראגע די װען צייטען, נארמאלע מיט פארגלײך
 װען נישטיגע, א צאל די איז גרויס, אזוי איז ארבעטער

 איינגעשלא־ דינען צאל דער אין אז צו, נאך רעכענם םען
 3 ;סםרײקס קײן נים זיינען װאם דאנס״ .סלאו םיר סען

 בלויז זיינען װאם ױניאנס אומאפהענגיגע פון סםרײקס
 פארצויגע־ לאגג סטרייקם צאל א או־ן סכסוכים לאקאלע

 מאטפעקטשורעג ספײםער דער אין סטרייק דער װי נע,
 צוריק־ האבען בתים בעלי די וואו טאלידא, פון קאמפאני
 מים סעםלען צו ױניאנס פון״די םארזוך יעדען געװיזען

 ארביםריישאן, אויף זיך פארלאזען אדער קאמפראמים א
 זיי אז באשולדיגען, ניט זיכער ארבעםער די מען קען

 מער איז עס הארצען. לײכטען א מים סטרייקם רופען
 די פון דיםציפלין און-די געדולד דעם באוואונדערען צו

 פראוואקאציעס אלע טראץ וואס ארבעםער, ארגאניזירםע
 באדינגונגעו, און רעכטען זייערע אויף אגגריפען און

 שםע־ צו ניט אום םםרײקען סון צוריק זיד די האלםעז
מלחמה־פראדוקציע. די רען

אורזאכטן. זייערע און סכסוכים צאל פארגרעסערםע
 לאגד אין סםאפעדזשעס און סטרייקם צאל די כאםש

 די צווישען םכםוכים צאל די אבער איז נישםיגע, א איז
 און גרויסע געוואלדיג א בתים בעלי די און ארבעםער

 דינםם םארמיטלונג די פארמערען. איץ אין זיד האלט
 איבער זיך פאר איצם האט שםאטעז םאראיעיגטע די םון

 בעלי און ארבעטער צוױשען םכסוכים הונדערט אכט
 דאם שליכטען• און סארמיםלען דארםעז די וואם בתים

 וואס סכםוכים דערליידיגטע נים צאל גרעםטע די איז
 םכםוכים די צװישען געהאם. איז עם ווען האם בױרא די

 אםםײלוגגען גאנצע אן רירען וואם מאנכע םאראן זײגען
 ארבעטער, טויזענטער ׳הוגדערםע מים אינדוםםריעם פון
 קאמםאניס, שםאל קלענערע םיר די מיט סכםוך דער וױ
 176 ארבעטען עם וואו םטיל״, ״ליםעל גערוםענע אזוי די

 חשענעראל דער מים םכםוך דער און ארבעםער סויזענט
 געזוארען איבערגעגעבען איז עס וואס קאמסאגי, מאםארם

אנםשיידען. צום באארד לעיבאר וואר דער צו
ען וואם  .די אס םון אורזאכען הויםם די דינ
ט עם איז םארװאם ? סכםוכים  םאר־ די פאר םעגלעך ני
 אױםצו־ בתים בעלי די און ארבעםער די ®מ םרעםער

 צדדים בײדע װען צײט, אזא אין אפילו םריילעד קוםען
 אנצוהאלםען סאראינטערעםירם שטארק זײן דאך דארפען

םיג אזוי איצט זײנען ױאס באציאועען, פרידלעכע  נוי
לאנד? גאנצעז פאר׳ן

 שםרײ־ די אין פארװיקעלם זײנען װאס אישום די
ד םפיד־אפ, שכיתת, אלםע. די זײנען םיגקײטען, א מי  י

 ארבעםם־שםוג־ באדינגנוגען. ארבעטם אנדערע איז שאס׳
 ארבעםער די דירעקם. נים אישו קײן איצט זײנעז דעז

 םכםוכים פאר די שםונדען. קירצערע קײן ניט פאדערעז
 בלויז דינען שמונדען, ארבעםם איבער דא זײנען עם װאם

 אין איז װאם אװערםײם פאר געצאלם עקםטרא איבער
ט און שכירות םוץ םראגע א אםתן דער  ארבעםם סון ני

 פת ארוים אבער װאקסעז אישום אלע די אט שםונדען.
 ײרן• ■אליםי ארבעטם םון סראגע דער סץ װארצעל. אײן
ען צי פראצע די םלחמה. ®ח צײם דער מ  ארבע־ די ד
 נאכ־ םארגרעםערםע די אויםצוגוצען בארעכטיגט םער

 אינ• דער אץ ביזי די און הענט ארבעטם אויף םראגע
ם דיערע פאחיכערען צו מסםרי, ע מי אז  פאר־ אמ •

דער נאך שאר באזעס עקאנא&ישע זײערע בעסערעז

פ. ש. פון איבערזינט

 ארײגטרעטעז מוזען װעט עס וואם צייט דער פאר מלחמה,
 פאט־ צוליב זײ זאלען אדער קריזים, עקאגאמישער אן

 דערלאזען■ דעמאקראםיע פאר קאמף דעם און ריאםיזם
 זייער און װערען אפגעשװאכם זאלען פאזיציעם זײערע אז

 באשאפען זײ װאס איעקונפם נאציאנאלען פון טייל
 פארקלענערט זאל ארבעט, אנגעשםריינגטער דיער דורך

 איגדוסםריאליסטען די װערען. םארגרעסערם אנשטאם
 פריװיליגירטע זייערע אגצוהאלטען עגטשלאםען זײנען

 אר־ די זײ. פון קײנע אויפגעבען ניט און פאזיציעס
 אי־ דערלאזען. צו גיט דאס ענםשלאסען זיי׳נען בעטער

 פארמיט־ די אין סײ קאמף, דער אן עם גײט דעם בער
 אײנצעלנע אין רעגירונג דער פון קערפערשאפטען לונגם

 רע־ אנדערע די אין סײ בעליבתים די מיט םכסוכים
 פאליםים די פארמירען קערפערשאהס^ןװאם גירוגגס

רעגירונג. דער פון
 אגגע־ אזוינע אין אויף םראגע די קומם קאגקרעט

 שכירוו^ אין העבערונגען איבער למשל װ♦ לעגענחײטעז
 בארעכ־ זײנען די אז שםעלוגג, די נעמען ארבעםער די

 סטאנדארד. לעבענם אנשטענדיגען אן אויפצוהאלםען טיגט
 אויף גאר ניט האלטען בתים בעלי די װי לאנג אזוי

 נאך די םארגרעםערען נאר פראפיםען פריערדיגע זייערע
 ערשטער דער אין באשטעלונגען. מלחמה די דורך

 ארבעםער די פון איינקונםם דער איז 1941 םון זזעלםם
 דער אין פראצענם, פוםצען אומגעםער מים געשםיגען

 פאר־ זיינען מיםלען לעבענם אויף פריתען וואס צײט
 האם דאם פראצענם. םיר מיס בלויז געווארעז גרעםערם

 פרא־ עלף ארום מים לוין רעאלען זייער פארגרעסערם
 םון םראפיטען די דעען צייט זעלבער דער אין צענם.

 לעצטען דעם זינם העכער. פיל געשטיגען בתים בעלי די
 גע־ לעבענסמיםלעז אויף פרייזען די זײנען אבער, ױני

 ארבע־ די סון איינקונםט דער װי שנעלער םיל שםיגען
 פרא־- דרײ אויף פארגרעםערם זיך האם שכירות טער.
 גע־ דינעז םיםעל לעבענם אויף קאסםען די און צענם

 בעלי די םון פראםיםעז די פראצענט. זעקם מיט שםיגען
ם צײם דער דודך אבער זײנען בתים  געבליבעז נאר ני

 די געװארען. פארגרעסערט פילפאך נאך זײנען גאר
 העכע־ אלגעמייע אן איצטער דעריבער םאדערען ױניאגס

 אינדוסטריען, װיכםיגםםע די אין שבירות, די אויף רונג
 דאלאר איין אויף ענלעכע, אמ אויםאטאבילם שםאל, װי
טאג. א

 ״םםיד װי פראגע אזא ביישםיל צום נעמט אדער
 איז אפ םפיד דער אז םענה׳ן, בתים בעלי די אפ״.

 מא־ םון פראדוקציע די סארגרעםערען צו כדי נויטיג
 אר־ די קריזים• מלחםה איצםיגען דעם אין םעריאלען

 די אז אן, וױיזען זײ אבער דאם. אנערקענען בעםער
 דער דורך פראםיםען גרויםע גאנץ מאכען בתים בעלי

 די האם צײם דער אין פראדוקציע, סארגרעםערםער
 עטלעכע רייען זייערע אין אלץ נאך האבעז )^*בעםער
 אז דעם, אויף באשטײען זײ ארבעטסלאזע. מיליאנען

 דערגוײיכם כל קודם זאל יראדוקציע פארגרעםערטע די
ח־ ארבעםער, םער אנשםעלען דורך ווערען  ארוים־ ײ
 םאבריקען, קלענערע אין באשםעלומען רעגירונגם געבען
 אפ* זײנען וואם סאבריקלן, איבערםירען שנעלער דורך

 אר־ םאזמה אויף פרײאריםים צוליב געווארען געשטעלם
 איז דאם װאו שיפםם, עקםטרא אײנםירען דורך און געם

 אנגע־ וועלען מיםלען די אז פארזיכערען, צו םעגלעך.
 קא־ די אין דעח א ױגיאנם די װילען װערען, װענדעם
ם 'וױלען זײ ארבעט• די אן סירען װאם םיםיעם  ני
 אדער אינדוסטריאליםםען די ווארט אויפ׳ן גלױבען
 געבים דעם אויף טאקע טוען זײ אז פארטרעםער, זײערע

זוערען. געטאן קען עס װאם אלץ
אן א םת סראגע דער איבער איז זעלבע דאם  יוני

 פאר צײט די איז איצם אז םילען, יוניאנם די שאם.
 דורך *אזיציע זײער פארשםארקען צו ארבעםער די

 ױניאן־שאפ םון אײנסירוגג די ױניאן־שאם. דעם קריגען
 אץ ■ראדוקציע םון קאםםעז די נים פארגערעםערם

ױניאן א אין פארקערם, ■ראדוקציע. די נים שםערם

 פאראנטװארט־ מער ארבעםער די צװישען הערשט שאפ
 פון צײטען אין דיסציפלין. בעםערע א און לעכקײט

 א פאר שװער זייער איז ארבעטלאזיקײט און קריזיס
 ארגאניזירען אדער םעמבערס נײע קריגען צו ױניאן

 גריגגער. פיל עם איז אבער איצט פאבריקען. נײע
 ױניאן אונטער ארונטערקומען וועט וואם שאפ יעדער

 בא־ די אז פארזיכערונג, א זײן װעט איצםער, קאנטראל
 פארטיידיגט קענען װעלען ארבעטער די פון דינגונגען

 בעלי די טאקע זיינען אבער דערפאר נאכדעם. װערען
 נאר נים װילען זיי דעם. געגען פארביסען אזוי בתים

 ארבעטער יעדער וואו שאפ, ױניאן דעם נאכגעבעז נים
 נים אפילו װילען זיי נאר ױניאן, דער צו באלאעען מוז

 באארד םעדיאיישאן די וואס קאמפראמים דעם אנעמען
 אז קעיס, סיעלד מארשאל דער אין אײנגעשטעלט האט

 מוזען זאלען ױניאן דער צו שוין באלאנגען יואם די
 ניט באלאגגען װאס די און גוטשםייענד פארבלײבען

 אגצר זיך װערען געצדואונגען נים זאלען ױניאן דער צו
 וױכ־ דער איז שאפ, ױניאן פון פונקם דער אט שליסען.

 ארבעםער שםאל דער צװישען סכסוך דעם אין טיגסטער
 םון קאמפאניס שםאל םיר די און קאמיםע ארגאיזאציאנס

סםיל. ליסעל
םענות. רויפאקריםישפ און עקאנאמיע פאלשע

 די אװ ארבעםער די צוױשען קאמף הויפט דער
 לעצםע די וואם דעם, איבער איז אינדוםםריאליסםען

 קװא סםאםום דעם רוםען ױי וואם אנצוהאלטען, זוכען
 דער באציאונגען. ארבעםער אין און באדינגומען אין

 זעלביגע די אנצוהאלםען זיי, ביי מיינם קװא םטאםום
 די פארםרירען ;העכערען ױי לאזען נים און שכירות

 אז פלחמה, דער פון צײם דער םאר שאם, אפען און ױניאז
^ קיץ אפילו םאדערען טארען• נים זאלען ױניאגם די נ  ױ

 נים םריער עס האבעז זײ וואו פאבריקען, די אין שאם
 דער אין מישען ניט דך זאלען ױניאנם די ;געהאם

 בתים בעלי די צו איבערלאזען עס און פארוואלטונג
 קענען זײ װי גום אזוי פראדוקציע די פארגרעסערען צו
 ארויס־ און ארבעם די םארשנעלעדען מײנם עס וואם —

 װען צײם, דער אין םלאכות בעל די םון נשמה די יאגען
 בארעכםיגען צו ארבעםסלאז. זיינעז זײ םץ םיליאנען

 םים זיד זײ באנוצען פאליםי פארברעכערישע די אם
 היפאקוײםישד און ארגוםענםען עקאנאמישע פאלשע
טענוו^

העכע־ געגען ארוים זײ טרעםען בײשפיל צום אזוי
 אינ־ ברײסנען וועם דאם אז גרונם, אויפן שכירות רען

 אדםיניםםראםאר םרײז דער העגדערםאן לעאן פלאציע.
 םאר׳ן םחוחת םח פראדוקציע די אז דעם, אויף אן וױיזם

 צו װעחנן געשניטען יאר דאם וועט געברויך צױוילען
 נאציאגאלער דער װאם צײט, דער אין דאלער ביליאן 66

 דאלאר• ביליאן 102 ארום אנטרעםען װעט איינקונםם
 ספענדען צו געלם מער םיל אזױ זײן װעם עם הײםם דאם
 דער װי םחורות קויםען צו בעלנים מער דעריבער און

 שםײ־ דעריבער וועלען םרײזען און האבען וועט מארקעם
 ארגוםענם דער אינפלאציע. ברײסנען מח עס װאם גען,

 סאר־ אבער איז םראגע די ריכםיגער. א זײן צו שיינם
 סון וזלק זײן אױפגעבען ארבעםער דער דװקא זאל וואם

 בארעכםיגם איז ער װעלכעז צו אײנקוטום, נאציאנאלען
 יע־ נעםער• פראםים די און שנײדער קופאן די נים און

 םםרים װאל םון באריכםען די נאך פאלגם עם װער דער
 האבען אינדוםםריאליסםען די םון פרןטיםעז די אז וױים,

 ■ראצענט םוםצען אדער צען םים נים םארגרעםערם זין־
 יראצענ־ םער און הונדערם אױף פאלען סיל איז נאר
 עגי שיעם יאעםםאון די בײשםיל צום האם אם טען.
 קאםפאנים, םםיל ליםעל די םון אײנע קא&פאניע, םױב
 העכזד א ארבעםער די געבען געגען איצם קעמםען װאם
 פראפיםעז אירע אז באריכםעם, שכירות, די אויף רונג
 פראצ 60 קארגע אױף סארגרעםערם ױך האבען 1941 אין
 םיליאן צד־סב דאלאר םותענם 851 םיליאז צען פון

 פראםים נעם דער בלוח אמ דאם דאלאר. םויזענם 124
 געװארעז אתנםערגערעכענם איז עם װי נאכדעם שױן

 דעם םאר רעזערװ היפשער א און שטײערען העכערע די
 װען םינען. און מאשינעס םאבריקען, אירע סװ אפנוצעז

די דערצו און אריעחנכענען םומעם אלע די זאל םען

Jm
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 פ«ר_ און דירעקםארען די פון געהאלםען געשוואלענע
 גע־ ניט שכירות די נאך אגב יהאם מען װעמען וואלטער,
 ד פון אײנקונפם פארגרצסערטער דער וועם שניטען,

 אין פראצענט 75 איבער זיכער אגטרעםען בתים בעלי
 יענעם אין פראפיטען די און .1940 םיט פארגלייך

 פארװאם טא קליינע. קײן געװען נים אױך דיגען יאר
 געשװאלענע די זײ בײ אװעקנצמען ניט םריער מען זאל

 חלק גרעסערען א ארבעטער די געבען דורך *־אםיטען
 אי^פלאציע, פאר מורא די אי ? שכירות העכערע אין
 מא־םימום אײנשטעלען דורך םארמײדען עס מען זאל

פארברייך. פון באגרעניצונג אוז •רייזען
 םאר פראדוקציע די ווען אז קלאר, דאך איז עם
 װעלעז קלענצר׳ װערט געברויך ציװילען פארן סחורות

 זייער װי פיל אזוי קויפען קענען ניט רייכע די אויך ךאך
 אינפלא־ ברײנגען װעלען זײ אדער דערלויבט, אײנקונפט

 זײערע באגרענעצען ניט מען זאל װאם פאר טא ציע.
 װאס סחורות, םומע דער צו געהאלטען און פראפיטען

פארנוצען• און קויפען צום קריגען קענען די
 פאר־ איגדוסטריאליסטען די אז ארגומענט, דער

 אויף פראפיטען פארגרעםערטע זײערע ניט ברױכען
 אם עם שפארען נאר ארטיקלעז, פארברויכם אײגקויםען

 ניט אײנקונפט פארגרעסערטער זײער קען דעריבער און
 אץ סחורות אויף נאכפדאגע גרעסערע א פאראורזאכען

 אויב וואםער. קײן אוים ױם אויך האלט פרייזען, העכערע
 אנזאמלען אויף גצלט אפשפארען מעגען בתים בעלי די

 עקאנאמישע זײער פארגרעםערען צו אום קאםיטאלען
 קריגעז ארבעטער די מעגען מלחמה, דער נאך פאר מאכט

 עטלעכע אפשפארען קענען צו אום שכירות העכערע
 דין נים און דעפרעסיע מלחמה דער נאך םאר דאלער

 טאקזן איז דאם קומען. װעם קריזיס דער ווען שוצלאז
 זיעען און מורא חאבעז בתים בעלי די םארװאס אבער

 ניט שכירות. העכערען געגען פארביסעז אזוי דערפאר
 אומאפ־ דער פאר נאר מורא, זיי האבען אינפלאציע פאר

 א געבען זיי װעם וואס ארבעםער, די פון העגגיגקײם
לוין געגען זיך ווערען צו מלחסה דער נאד מעגלעכקיים

באדיגגוגגען. פארערגערטע אמ שניטעז
 ארונטערדריקען מוז מען אז ארגומענט, דעם אם

 זאל עס כדי ארבצםער, די פון סטאנדארד לעבענם דעם
 וואם בודזשעט מלחמה דעם םיגא:ם*רען צו םעגלעך דין

 בא־ פראדוקציע, דער םון םײל גרויסען א אוועק נעמט
 שםייע־ םון פראגע דער אין אויך בתים בעלי די נוצען
 פלייצעם די אויף ארויםצואווארםען זוכצן זײ וואם רצצן,

 דעם אפשאפעז פון פראגע דער אין מאסען; די םון
 אר־ שטונדיגער פערציג א םון מאקםימום געזעצלעכען
 איבערשטונדען םאר געצאלם עקסטרא און בעםם־װאד

זיך האנדעלם עס וואו םראגען, אנדערע אלע אין אןץ
 אץ ארבעםם די םאדבעםערען אדער אויםהאלםען אום

 גע* הויפט דער מאסען. די םון באדינגונגען לעבצנם
 פון פרױויליגיעם עקאנאמישע די אז איז׳ זייערער דאגק

 אױםגעהאלטען פרײז יעדען אום מוז אייגענםימער, די
 גע־ אפשר וואלם עס אז איין, ניט גאר םאלם זײ װערען.

 דורד בלױז נים מלחמה די םינאנםירען צו יושר א װען
 אויך נאר יאר, דעם פון לאנד אין איעקונפם דעם

 אייגעג־ די םון קאפיטאלצן אנגעזאמעלםע די םיז טײלווײז
 לויםענדע דיערע אויף בלויז נים שםייער א דורך טיסער

 אנגעזאמעלםע לאנג זייערע אויף אויד נאר פראםיטען
 דעם םארגרעםערען גיט וועם דאס אמת״ קאםיםאלען.

 דערפאר םארברױך. באלדיגצן פאר׳ן םחורה םון סכום
 עקאנאמי־ זייער םוץ םייל א אװעקנעמעז עם וועט אבער
 די אז באזיץ, זייער דורך האבען זיי װאס מאכם, שער

 באםעל־ די עקספלואסירען צו נוצעז קענעז ניט עם זאלען
 געבען עס וועט גלײכצייםיג מלחמה. דער נאך קערונג

 ווערען בעםער זיד קענעז צו מעגלעכקייט א ארבעםער די
 דיער אויף בתים בעלי די םון אגגריף אן געגען נאכדעם
 קויף ביסעל א אנזאמלעז דויד םםאנדארד לעבענם
קראםם.

שסעלתג. מילדע צו א נפמען ױניאנס
 זאלעז םינאנסירען און אינדוםםריאליסםעז די אז

 באצי־ אמ שכירות פארפרןרען םמ שםעלונג די נעמען
 נא־ איז ארבעםםגעבער, אמ ארבעםער צװישען הו־נגען

 בא׳ קלאםען םער געװען מאל אלע זײנען זײ טירלעך.
 פארםיידיגען אין אגרעסיװ און ארבעםער די וױ װאדםם
 אויך אז עם, שײנם אגער לײדער ■ריװיליגיעם. זײערע

 סון באאײנםלוםם װערען צו אן הויבען םירער ױניאן די
 אינדוםםריצ סון םארסרעםער די םון ארגומענםען די

 און םםאנדארדם לעבענם זעלביגע די אנהאלםען סאר
 די װאם ארגומענטען, די ארבעםער. די פון אײנקדנםם

 און לײבאר «װ םעדעדײשאן אמעריקאן דער ®ון פירער
װעל־ ארגאניזײשאגם, אינדוסםריעל אוו קאנגרעס דעם

 קאמיםעט ארבעטער פרעזידענםם דעם צו באלאנגען כע
 די פון שכירות די איצטער אײנפרירען געגען גיבען

 רעגירונג דער װאס דעם, אויף באגרינדעם איז ארבעטער,
 דאם אפצושטעלען געלונגען ניט פארלויפיג נאך איז

 פרא־ די און מיטלען לעבענם אויף פרײזען םון שטייגען
 דערמיט גיבען זײ שטײגט. פאבריקאגםען די פון פיטען

 אײנצושטעלען געלינגען זאל רעגירונג דער װען אז צו,
 לאזען ניט און פרײזען אויף קאנטראל פאלשטענדיגעז א

 פראםיטען, געבװאלענע אזוינע מאבען פאבריקאנטעז די
 בא־ זײן שכירות ארבעטער פון אײנפרירען דאם װעט

 אז אכט- אין נישט נעמען םירער ױניאן די רעכטיגט.
 דער נאך פאר אויך באװארעגען זיך כירזען ארבעטער די

 אפגע־ גענוג האבען װײניגםטענם זאלען זײ אז מלחמה,
 צײט, שטיקעל א איבערלעבען קענען צו געלט שפארטע

 די און אפשטעלען זייך װעט פראדוקציע מלחמה די װען
 קורצזיכטיג־ איז דאס פארמאכען. זיך װעלען פאבריקען

םארט. געפערלעכסטען דעם פון קײט
 דער■ פון אנטשיידונגען די אין ױניאנס די פאר אױסזיכטען

באאדד לייבאר װאר
ארבעטםגע־ אץ ארבעטער צװישען געראנגעל דער

 דער פון הענט די אין איצטער זיך קאנצענטרירט בער,
 דער־ פריער שוין האבען מיר װי באארד. לײבאר װאר

 הענט אירע אין איצט באארד לײבאר די האט מאנט׳
 װעט זי װעלכע איבער סכםוכים ארבעטער 800 ארום

 ענטשײדונגען אירע פון ענטשײדען. גיכען אין דארפען
 לעבענם די און רעכטען די גראד הויכען א ביז אפ דענגט

 דער אין פרידען דער און ארבעטער די פון סטאנדארדס
 באארד די װאם ענטשײדונגען, פאר די פון פראדוקציע.

 אויםזיכטען די זײנען מאנאט, דעם ארױסגעגעבען האט
גינססיג. איבעריג גיט ױגיאנם די פאר

 װעט באארד די װאם פראגען װיכטיגםטע צוױי די
 בארעכ־ דער איבער זײנען ענםשיידען, דארפעז באלד

 העכערונג וױיטערער א צו ארבעםער די פזן טיגונג
 בײדע די שאפ. ױניאן םון פראגע די און שכירות די אויף

 דער אין סכסוכים די אין פארװיקעלט זײגען פראגען
 דעם אין איגדוסםריעם. אויטאמאביל דער און שטאל
 ױניאן א ארבעטער די םאדערען סטיל, ליטעל אין םכםוך

 די אויף טאג א דאלאר אײן פון העכערונג א און שאפ
 גע־ קלאר שוין האבעץ װידער בתים בעלי די שכירות.

 און אלגעמײנע אזא געבען געגען זיינען זיי אז זאגם,
 ענטשיידען דינען און שכירות די אויף 'העכערונג גרויסע
 קאמסראמים דעם געגען אםילו אדער שאפ ױניאן געגען

 דעם אין מעמבערשיפ. ױניאן די אויפהאלטען םון
 דער מיט ױניאן ארבעטער אויטא דער צװישן םכסוך

 טא־ םון פראגע די איז קאמפאני, מאטארם דזשענעראל
 העכערונג א און ארבעט זונםאגס סאר געצאלט פעלט
לוינען• ארבעטם אלגעמײנע די אױף

 באשטימט שוין זײגען קעיס םטיל ליטעל דער פאר
 פאר׳ן «ײער ארםור -זײנען זײ סארמיטלער. די געווארעז

 אויטא־ דער סץ סראנקענםםייז ט. ריטשארד פובליקום,
 סײרום און ארבעטער די פאר ױניאז ארבעםער מאביל

 ענטשײ־ ערשטע די אינדוםםריע. דער םאר טשינג ם.
 אלע די אין פרעצעדענט אלם זיינעז וועט זייערע דונג

 וועט ענםשיידונג דיער אז הייםט דאם סבםובים. אנדערע
 קאמ־ שטאל די אין סכםיד דעם אויף בלויז ניט גילטען
 דער םון פאליםי די באשטימען אויך וועט נאר פאנים׳
שאפ. ױניאן אמ שכירות העכערע פון פראגען איז כאארד

 ביידע סון באארד לײבאר דער אויף דרוק דער
 זייער• זיין װעם עס וואם אומגעהױער. איז צדדים

 די לויט גיט. נאםירלעך נאד מען דױים ענטשײדונג
 באארד די וועט ארום, זיך טראגעז עס וואס קלאנגעז

 פון װערען אנגעגומען זאל וואס קאםפראמיס א זוכען
 אזא ניט שכירות״ די אױף העכערונג א צדדים. בײדע

 פון אויפהאלטונג די און פאדערט ױניאן װי.די גרויסע
 פון שאפ. יוניאן א אנשטאט מיטגלידערשאפם ױניאן

 נים אבער עם ווייזט צדדים ביידע םון סםייטמענטם די
 זײנען בתים בעלי די געלינגען• וועט דאס אז אויס׳

 פארמיםלער די און קאמפראמיס א געגען פארביסען
 ענטשיידונג. אז ארויםגעבען דאו־פען דעריבער װעלען

 אויב זאגען. צו שווער איז נאכדעם זיין װעט עם וואס
 אוים־ געגעז גענצלעך ענםשיידען זאל באארד לייבאר די

 בריינגען עם קען מיטגלידערשאםט, ױניאז די האלםען
 צוריק־ זיד זאלעז פארםרעםער ױניאז די אז דערצו,
 א. אי. םי. די וױ פונקט באארד, לייבאר דער םון ציהעז

 לייבאר דער סון צוריקגעצױגעז ײד האבעז סארםרעםער
 םא־ די אנםזאגם האט יענע ווען באארד. מעדיאיישאן

 אין שאם ױגיאן קלאוזד א סאר מײנערם די סון דערונג
 אױם־ דער צו םTגע^ האם דאם םײנם. קעפםיװ די

פירען אױך קען *וץ באארד ןאײשאמעדי דער םח לעזונג

גערעכטיגקײט <
 אויב באארד. לעיבאר דער םון םארניכםונג דער צו

 דער פון םאדערונגען די נאכגעבען זאל באארד די װידער
 צו םירען עס קען שאפ, ױניאן א צו באצוג אין ױניאן

 ענט־ די נאכצוקומען בתים בעלי די פון אנטזאגונג דער
 איבער־ װערען געצװאונגען זאל רעגירונג די און שײדונג

סטדײק. א פון פאל אין פאבריקעז די צונעפען
 באארד לעיבאר װאר די װאס ענטשײדונגען צוױי פון

 אויםזיכםען די אז עם, שײנט װאך די ארויםגעגעבען האט
 זײנען ענטשײדונגען קומענדע די אין ױניאנס די פון
 געװען זײנען ענטשײדונגען צוױי די גוט. איבעריג ניט
 קארפארײשאן״ ״דאדזש־פעלפס דער פון םכסוך דעם אין

 ענד־ מײן מיל אװ ױגיאן אינטערנעשאנעל דער מיט
 לאס דער פון סכסוך דעם אין און װארקערס סמעלטער

א. אי. םי. דער מיט קארפארײשאן רעילוױי אנדזשעלעס
 האם סכסוך קארפארײשאן דאדזש־פעלפס דעם אין

 ױניאן דער פון פאדערוגג די אנטזאגט באארד לײבאר די
 שכירות די אויף טאג א דאלאר אײן פון העכערונג א פאר
 אבער זיך זי האט ענםשײדונג איר אין שאפ. ױניאן און
 שכירות, פארפרירען פון פאליםי א אױף געשטיצט ניט
 פעדערײשאן אמעריקאן אן װאס גרונד דעם אויף נאר
 זעלביגער דער פון מאין צװײטער א אין ױניאן לײבאר אװ

 נידעריגערע מיט אגרימענט אן אנגענומען האט קאמפאני
 באארד די האט שאפ ױניאן א פון פראגע די שכירות.

 אנגע־ דעם איבער װעט עם ביז אפצולײגען באשלאסען
 געהעריגע די פון פאליסי נאציאנאלע א װערען נומען

אגענסורען.
 רעילוױי אנדזשעלעס לאס דער פון פאל דעם אין

 ױניאן ארבעםער םראנםפארם די האט קארפארײשאן,
 באארד לײבאר דער פון געפאדערט א. אי. םי. דער פון
 װעלכע איבער ארבעטער די צװישען אפשםימונג אן

 מאכען בטל און פארטרעטען זײ זאל װילען זײ ױניאן
 אונ• האם קאמפאני די וואם אגרימענט שאפ קלאוזד א

 פאר־ דער ױניאן. ל. אװ פ. א• דער מיט טערגעשריבען
 וואס דעם, איבער געװארען צוריקגעװיזען איז לאנג
 אגרימעגט שאם קלאוזד דעם אנערקענט האט געריכט דער
 איבעראנדערשען ניט קען באארד די און געזעצלעך אלם

געריכט. פזן ענטשיידונג אן
 די אז אויס, עס וױיזט ענטשיידונגען בײדע די פון

 פון טעאריע דער צו גענױגט איז באארד לײבאר וואר
 איבער פראגען אלע אין קווא סםאטום דעם אנהאלטעז

 אבער זיינען םאלען די אין שאפ. ױניאן און שכירות
 בײדע װײל אומשםענדעז, אויסערגעוױינלעכע געווען

 ױריסדיקציע פון רעזולטאט א געװען זיינען סכםוכים
 וואס ױניאנם און ױניאנם םעדעריישאן צװישען קאמםעז

 ענם* די אין א. אי. סי. דער אן אנגעשלאםען זיינעז
 גע־ איז זי װאם באארד לײבאר די באדױערט שיידונגען
 צוױי צװישען סכםוכים מים זיך םארנעמען צו צװאונגעז
 זייערע זאלען זיי אנשטאט הערפערשאפטען ארבעטער
 דעריבער איז עם זיך. צװישען אויסגלײכען םכםוכים
 נישם איז עם װאו םכסוכים, אנדערע די אין אז מעגלעך,

 צוױי צװישעז םראגען ױריםדיקציע קײן פארמישט
 פריינדלעכע מער א אננעמעז באאדד די זאל ױניאנם

 מיר וועלעז אלענפאלם ארבעטער. די צו שםעלונג
אויסצוגעםינען. עם ווארםען דארפען ניט שוין לאנג

 וואס ארבעמער שטיצען צו פראיעקם באגואבם קאנגרעס
מלחמה. דער צוליב דזשאבס פארלירען

 די םון ענטשלאםענהײם דער םזן ביישפיל נאך.א
 םארלייכ* מינדסטע די דערלאזען צו נים רעאקציאנערען

 געםראםען ווערען װעלכע ארבעטער, די םאר טערונג
 װעז געזען, מאנאט דעם מען האם מלחמה־נויטעז, די פון
 בא־ האט קאנגרעם םון קאמיםעט מיענס ענד װעיס די

 הונ־ דריי באשטימען צו פראיעקט געזעץ דעם גראבעז
 ווערעז וואם ארבעםער העלפען צו דאלער מיליאן דערמ

 װעז דזשאבם, זייערע סון צײםוױיליג ארויםגעווארםען
 פראדוקציע• מלזזמה אויף איבער גייען פאבריקען די

 ארבעטער אזוינע אז פארגעשלאגען, האט פראיעקט דער
 שכירוו^ זייערע פון דריםעל צוױי ארום צאלען מעז זאל
 צוואנציג און זעקם םאר וואך א -דאלאר24 וױ מער נים

 אר־ לערנען צייט דער דורן־ זיך זאלען זײ אום װאכען
 וועלעז פאבריקעו די װען ארבעט, מלחמה די אויף בעטען

ײערען• צוגעגרייט
 םון געווארען ארײנגעבראכט איז פראיעקם דער

 זיך פאר איצם האם וועלכע מישיגעז׳ םח פארטרעטער
 אויטאמאביל אירע אויפהאלטעז סץ סראבלעם שווערע א

 זײ גרײט זײן װעלען םאבריקען די וואנעז ביז ארבעטער
 מאשטעלונגען. באוואםענונג די אויף ארײננעמען װידער

 די סון געװארעז ארויםגעווארםען זײנעז דעםראיט אין
 אױטא־ םױזענד םוםציג און הונדערט צװײ ארום חשאבם

 ■רא־ די אפגעשםעלם האם רעגיתנג די װעז ארבעםער,
נאםיר־ נעםם עם אויםאפאבילעז. יריװאםע םמ דוקציע
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שייןאגא אץ עקזעקוטװוע נענעראל דער פון מיטיננ דער
 איז דאס — מלחמה דער אין זייגען יר

 קען מען װי לײט־מאטיװ, דער געװען
פאר־ און באריכטען אלע םון זאגען,

 דער פון מיטינג דעם פון האגדלונגען
שיקאגא, אין עקזעקוטיװע גענעראל

 גאנצע א געדויערט האט װאם
ויאד.

 אלץ טאן מיר דארפען מלחמה דער אין זײנען מיר
 מיר מלחמה. די געװינען העלםען צו קענען מיר האס

 פאר קרבנות שװערע ברענגען צו גרײט זײן דארפען
 װיכ־ די איז מאמענט איצטיגען דעם אין און מלחמה דער

 גענוג מיט רעגירונג אונזער באזארגען צו זאך טיגסטע
ער־ מלחמה די אנפירעז קענען זאל זי אז געלט־מיטלען,

דעפענס מער װאס קויפען דעריבער דארף מען פאלגרײך. ן
בא־' יעדען אין םטעמפם. דעפענס מער װאם און באנדס ־ן

מיטיגג, דעם אויף געװארען אפגעגעבען איז װאס ריכט,
דע־• פון פארקויף דעם װעגען געװארען דערצײלט איז

 האבען באריכטען די סטעמפס. דעפענם און באנדס פענם
 װער װעט א פון אײנדרוק דעם געדאכט פרט דעם אין
באנדס. דעפענס פארקויפען אין איבערגעיאגט האט עם

פאר־ מען מוז באנדס דעםענם קויםען צו כדי אבער
 געקומען איז עס װען און קויפען. צו װאם מיט דיגען

 געװען אלגעמײן אין באריכטען די זײנען פונקט דעם צו
 האט מען װען בפרט דערמוטיגענדע, איבעריגס קײן ניט
 אפגעגעבען זיינען װאם באריכטען די מיט פארגליכעז די

 מיטינג דעם אויף צוריק חדשים עםלעכע מיט געווארען
(מי־ פילאדעלפיע אין עקזעקוטיװע גענעראל דער פון
 באריכם יעדעד כילעס האס דעםאלס סעפטעמבער). טען

 עס םעזאן. הארבםט גוטען זייער א װעגען דערצײלט
 באריכט איין װי הערען צו פרײד א געװען אײנפאך איז
דער־ האט איינער װען און צוױיםען. פון בעסער איז

 דער איז דיםטריקט אדער שטאט זיין אין אז ציילם,
 געקלונגען עם האט גוטער״ איבעריגם קײן ניט םעזאן

 זיך ד.אם וואם שטים, א געװען איז עס דיםאנאנס. א װי
 אבער עם איז מאל דאם כאר. אין אריינגעפאסם נים

דער־ האבען באריכםעז מײםטע די אנדערש. גאנץ געווען
 סעזאז װינםער שלעכםען א װעגען צײלם

***
 איז מיםינג דעם אױף באריכטען די סון סדר דער

מי־ דער אן זיך סאנגט געוױיגלעך אנדערער. אן געװען
 באריכט דעם מיט עקזעקוטיװע גענעראל דער פון םינג

 די מיט דערגאנצט נאכדעם .יוערם װאם פרעזידענט׳ םיז
 .מענעדזשערם אץ וױיס־פרעזידענטען די פון באריכטען

 מיםינג דער זיך האט אבער מאל דאס דיסטריקטען. םון
 וױים־פרעזידענטען די פון באריכטען די מיט אנגעפאנגען

 אל־ אן געגעבען נאכדעם האט דובינםקי פרעזידענט און
איבערבליק.. געםיעעם

אנדזשע־ לאם םמ ליװאי לואים וױיס־פרעזידענט
סאםי־ בײם דיםםריקם דעם פון מענעדזשער דער לעס,

באריכטען. צו ערשםער דער געווען איז ברעג, פישען
 באריכם זיין אין אפגעשטעלט באזונדערס זיך האם ער

 שםארק זיך האט וואס אינדוםטריע, ספארטווער דער אויף •
 אר־ םויזענט 5 ארום דיםםריקט. דץ אין אגטװיקעלם

 אין און באשעפטיגט איצם איר אין זיינעז בעםער
 ער ארבעטער. געלערענטע אוים םעלען ערטער מאנכע

 אפגעגעבען הויסט־אויםמערקזאמקײט זיץ דעריבער האט
 האם ער און אינדוםםריע סםארטווער די ארגאניזירען צו
 50 צו נאענם ערםאלג. באדייםענדען א פארצײכענען צו

 גוטע האם ער און ארגאניזירט שוין זיינעז פראצענט
 די און דױערען ניט לאנג וועט עם אז אויםזיכטען,

ארגאניזירט. ױץ וועט אינדוםטריע גאנצע
שלעכ־ א זײער געהאט האם אינדוסטריע דדעם די

 מאנו־ שעפער דרעם די פון מאיאריטעט א סעזאן. טען
 מיט ,28 פזן שעםער 9 בלויז ספארטװער. פעקטשורען

 םרא־ אגריבענטס, האש דעסארטפעגם דרעס דער װעלכע
דרעסעס. אויסשליסלעך דוצירען
 צושטאנד גוטעז א אין איז אינדוסטריע קלאוק די

 דער און גוטער א געדוען איז סעזאן לעצטער דער און
גא:ג. פולען אין איז םעזאן ספרינג
 האבען ארבעטער ספארטסװער און דרעס קלאוק, די

 לעצ־ דורך רעיז פראצענט פינף צוױיטען דעם באקומען
יאר. טען

 דער צו דאלאר 6,500 בײגעטראגען האם ױניאן די
 און קרבנות מלחמה די פאר פאנד צום אינטערנעשאנאל

 האבען אנדזשעלעם לאס פון דרעםמאכער און קלאוק די
 רעליף װאר ראשען פאר דאלאר טויזענט פינף געשאפען

 ארבעטער אידישען צום איבערגעגעבען האבען זײ װעלכע
 שאפען צו קאמפײן דעם געהאלפען האבען און קאמיטעט

צװעק• דעם פאר דאלאר 35,000
 באדײטענדער א געװארעז געמאכט איז סיאטעל אין
 ארגאניזירט האט ױניאן די טרײד. דרעם אין פראגרעס

 מיטגלי־ נײע 200 ארום געװאונען און שעפער 18 נײע
 דער אז אויסזיכטען, אלע פאראן זײנען סיאטעל אין דער.
ארגאניזירט. פראצענט הונדערט זײן װעט טרײד דרעם

 א פאראן קלאוקס בײ איז ארעגאן, פארטלאנד, אין
קלאוקמאכער. אוים דארטען פעלען עס ארבעט. סך

לאקאל, כינעזער דער איז פראנציסקא םאן אין
 אריינגענומען צושטאנד, גוטען א אין זיך געפינם וואס

באארד. דזשאינט אין געװארען
 ױניאן די איז שטעט אויסגערעכענטע אלע אין

באנדס. פארקויפען אין און דעםענם םיװיל אין טעטיג
 דעם-צושטאגד װעגען הכל סך א אונטערציענדיג

 לױואי וױיס־פרעזידענט האט ברעג, פאםיפישען דעם אױף
 או־ כמעט וואס דעס אויף קוקענדיג ניט אז באמערקם,

 אבער ליגט ארבעם, פאראן איצט דארטען איז מעםום
 דויערען ניט לאנג װעם עם אז מורא, די אלעמען אויף

 צוליב ווערען געשלאםען מוזען וועלען שעםער םך א און
 זארגען דעריבער דארף מען מאטעריאל. אין מאנגעל

 א קריגען זאלען מיטגלידער אונזערע אז באצײםענם,
אוניפארמס. מיליטערישע די פון ארבעט םײל

 די אין אױב סרעגט. ביאלים וױים־פרעזידענט
 האם לױואי וױים־פרעזידענט וועלכע וועגען םפארטװער,
 ביליגע אריינגערעכענט נים אויך ווערען באריכםעט,

קלאוקם.
געענםפערם, דעם אויף האט לױואי וױים־פרעזידענט

 ער און באגריף ברײםער גאנץ א איז ספארטווער אז
 װאם דאס, אים אין םאראן איז עם אז לײקענעז, גיט קען
 אויםגע־ קענען וועט דאם אבער אװערלעפינג, ט6רו מען

 ארגא־ זײן וועט טרייד גאנצער דער ווען ווערעז מידען
ניזירט.

 דערגאנ־ מאכם פעסאםא ראוז וױיס־פרעזידענםין
 אנגעפאנגען. זיך האט עם באריכט. לױואי׳ס צו צונגען

 אין אינדוסםריע הײם א אנטװיקלען זיך זי, דערציילם
 ױניאן די וועלכער געגען סםארםװער, קאטען ביליגע די

 םא־ ױניאן די »ז איבער, דערבײ גיט זי קאמף. א םירם
 שםונדע א סענט 75 פון מינימום א םםארטווער אין דערם

 דא־ א אץ פינישערם פאד םענט 60 אםערייטארם, םאר
 אויםזיב־ גוטע םאראן דינען עם םרעםערם. פאר לאר
ווערען. געװאונעז וועט םאדערונג די אז םען,

***
 םון מענעדזשער פײנבערג, י. פרעזידענם וױיס

 אז איבער, גים באארד, חשאינט קלאוק יארקער נױ
 וואלט ער װען גוםעד, גאנץ א געווען וואלט סעזאן דער
גע־ האבען קלאוקמאכער די קורצער. אזא געווען ניט

 נײע די אײנשטעלען קען םעז ביז םאנאםען עםלעבע לעד
 עראפלאן פראדתירעז צו נױטיג זיינען וואס מאשינעם .

 גע־ זיך האט דערוױילע קאנאנען. און טאנקעז םיילען׳ י
 אדבעםער מיליאן םערטעל א ארום אז לאגע, א שאפען
 דאי און םול די וואם צײט דער אין ארבעטםלאז, דינען

 מאכען און איין שטעלעז וואם אנדערע די און ארבעטער
 שםונדען 70 «ו ארבעםען געצײג, און מאשינעס נײע די
םאברי־ די מאכען צו פארטיג שנעלער וואם אום װאד א

 האבען סוחךים די און דעםראיט אין בתים בעלי די קעז•
 םארלאזעז נים דערוױיל זאלען ארבע׳טםלאזע די אז מורא,

געגענ־ אנדערע אין ארבעם געםינען און סטעיט דעם
 אויפגאבע שװערע א האבען דאן װעט דעטראים דען.

מלחמה די װעז ארבעםער, קװאליםיצירםע געםינען גו
נאםירלעד יוגיאנם די אנהױבען. זיך װעם פראדוקציע

•» . %

 האבען זאלען ארבעטער די אז םאראינםערעסירט, זיינען
 זיי וואם צייט, דער דורך לעבען א טאכען אויף עפעס

 צא־ עקםטרא די פאר פאדערונג די ווארטען. דארפען
אלגעמײנע. אן געװען דעריבער איז לונגען

 אונזערע אויף געװירקם ניט גאר אבער זזאט דאס
 םון אמעריקע םארמיטעז דארפען װאם קאנגרעםלײם,

 אר־ צאלען עפעס הייסם וואם לצלן. רחמנא סאציאליזם
 און לײדיג ארום גײעז זײ װס ציים, דער םאר בעםער
 קאנגרעם דער האם מלאכח? אנדער אן זיד לערנען

 מעז ,אז אויםרעדען אויםרעדען; אלערלײ אויםגעזוכט
 בא־ די סװ אויםאנאמיע די אוועקקוילענען דא גײט

 צאלם רעגירונג סעדעראלע די לזען םםעיםם, זונדערע
ם... בעניפם ארבעטסלאזע ק ע ר  דעם האם מען און די

באגראבעז. פראיעקם

 די פאר פראצענט 15 און 10 צװישען רעיז א קראגעז
 ארבעטער. װאך די פאר פראצעגט 10 און ארבעטער שטיק
 סעזאז לעצט־לן האבען ארבעטער טאון אװ אום די אויך

װײדזשעם. זײערע אין העכערוגג א געקראגען
 בא־ אים אז באמערקט, פײנבערג וזײס־פדעזידענט

 מאנגעל א װעגען געדאנק דער שטארק זײער אומרואיגט
 פאראן איז פארלויפיג טרײד. קלאוק דעם פאר װארע איז

 זען מוז מען ? לאנג וױ :איז פראגע די אבער ארבעט,
 מיליטע־ בײ קלאוקמאכער די פאר ארבעט קריגען צו

 אמאל־ דער פון מיטגרידער די אםת, ױניפארמס. ריעע
 אבער זיי, צו באלאנגט ארבעט די אז זאגען, גאמײטעד

 באט־ אין װערן גענומען דארפען פראגען ױריםדיקציע
 אבער קלאוקמאכער די צײטען. נארמאלע אין ראכט

 מלחמה דער צוליב ארבעםסלאז בלײבען דאך װעלען
 טײל א קריגען צו בארעכטיגט דעריבער זײנען זײ און
ארבעט. מלחמה דער פון

 י. װײס־פרעזידענט גיט באריכט זײן פון םוף צום
 פון ארבעט ערפאלגרײכער דעד װעגען איבער פײנבערג

 דעפענם פון פארקויף דעם אין ױניאן קלאוקמאכער דער
דעפעגס. סיװיל דער אין און באנדס

 מענעדזשער האכמאן, דזשולױם דוײם־פרעזידעגט
 דרעסמאכער דער פון באארד דזשאינט יארקער נױ פון

 װע־ באריכט םריילעכען קײן אפגעגעבען:יט האט ױניאז,
יארק. נױ אין טרײד דרעם דעם פון צושטאנד דעם גען

 זייער געװען איז דרעסעם בײ סעזאן לעצטער דער
 איז אלגעמײן אין טףײד פזן צושטאגד דער שלעכטער. א
 און באגקראטען. םך א דערװארט מען שלעכטער. א

 האם שלצכטצר אזא איז צושטאגד דצר װאם דצם צוליב
 העכערונג די דורכפירונג מיט טראבצל םך א געהאט מען
 םון םך א ארבצטם־פרײזען. די אויף פראצצנט 10 פון
 פרײ־ די םאלסיםיצירט אײנםאך האבצן באלצבאםים די

 דצס דורכםירצן מיט טראבצל םך א אויך האט «צן זען.
 מא־ די אגרימצנט. לצצםען דצם םון פונקם פראמאשאן

 נים זיך צװישצן פרט דצם אין זיינצן נוםצקטשורערם
 פארשידענהײ־ גרצםערצ די םון קומם דאס סאראייניגט.

 מאנו־ פאראן זיינצן צם טרייד■ אין צקזיםטירצן וואם םצן
 דאלאר 300 םרן דרצםצם פראדוצירצן וואם פצקםשורערם

 םראדוצירען וואפ אזעלכצ פאראן דינצן צם און שטיק א
 שטיק. א סצנם 75 מים דאלאר א קאםטצן װאם דרצםצם

 דצריבצר איז צםישצנםי און פראמאשאן אויף קוק זײצר
 אין האבצן מאנוסצקםשורצרס םך א םארשידצן. גאנץ

 פראמאשאן דעם םאר צאלען צו אפגעזאגט זיך גאגצצן
 אפצר גצווארצן גצצוואוגגצז דיגצן זײ נאר אינםטיםוט,

 אלצ אויף קוקצנדיג נים גאר אגרימצנט. דצם היטצז
 אינםטיםוט פראמאשאן סארן דאך איז שווצריגקײטצן
 דער ניט ווען און דאלאר טױזעגט 940 ארײנגעקומעז

םצר. סך א אריינגצקומען וואלט סצזאן שלצכםצר
 שלצכםע די אז אויספירונג, דצר צו קומט האכמאן

 בלויז מצן קצן יארק גױ אין טדייד דו־צם דצם םון לאגצ
 יארק. נױ אױםער םון קאנקורצנץ דער מיט צרקלצרען

 םך א אלץ גאך יארק נױ אין איז ארבצטס־לוין דצר
 דרצם־צענטצר. אנדצר איז צם װצלכצן איז װי הצכצר

 ארבצטם־ דצם אין אונםצרשיד דצר איז פאלצן סאנכצ אין
 אינםצר־ די אז םארלאנגם, צר דאםצלט. װי מצר פרייז

 אױספארשונג גרינטלצכצ א דורכפירצן זאל נצשאנאל
לאנד. איבצרן אינדוםטריצ דרעס דצר אין

 וױיס־פרעזידצנם האט באריכט דין םון שלום צום
 דער פון םעטיגקײט דער וועגען איבצרגצגצבצן האכמאן

הילף. מלחמה פאר ױניאן דרצסמאכצר יארקצר ׳נױ
 אפ־ זיך האט גצזאגט, ער האט ױניאן, דרצםמאכער ,די

 דער װעלכצ דעקלאראציע, מלוזמה דער אױף גצרוםצן
 ריזיגען א געהאלטצן האט און געמאכט, האט קאנגרצס

 םארםליכטעט זיך האבען מיטגלידצר די װאו מאםמיטינג
 םױױל נעשאנאל אין כוחות זײצרצ אלצ מים הצלפצן צו

 פארבינדונג אין אראנזשירט האט ױניאן די יצפצנם.
 קלאםצן טרעינינגם דעפענם, סיװיל פון אפים דעם מים
 צוצוגרייםצן בעאמטע און שאפ־טשערלײם 1̂,90 פאר

 ווארדצנם. רעידם עיר דורך ארבעט אקםױוער פאר זײ
 אריבצר די באשיצען צו פאראינטערעסירט איז ױניאן די

 גרויםצ די אין ארבעטצן ווצלכע מיטגלידצר 50,000
בילדינגם.

 אױםגעצײכענם אויך זיך האם ױניאן דרצסמאכער די
באנדם. דצפענם פון םארקויף דצם אין

 לצנגערצ א ארויםגערופצן האט באריכם האכמאנ׳ם
 ױניאן די אז צרקלצרמ, דובינםקי פרצזידצנט דיסקוםיע.

 םאכען צו סארלאנג האכמאנ׳ם אפזאגצן נים געוויס װעט
 צר אבעד אינדוםםריע, דרעם דער אין אױםםארשונג אן

ארױםברעעעז װעם אויםפארשונג אן אז גיט. גלויבם

«
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 אז זײנעו, פאקטען די נים. וױיםען פיר וואם פאקםען

 פאר־ אין אינדוסםריע דרעס קאםען גערוםענע אזוי די
 דרעס דער מים קאנקורירט לאנד פון צענטערם שידענע

 פרא־ א דארםען ד״אבען זײ יארק. גיו פון איגדוסטריע
ביליגער. זייער קאםט װאם סיסטעם, דוקציע

פרעזי־ מים איינשטימיג איז אטא װייס־פרעזידענט
 העלפען נים װעט אונםערזוכונג אן אז דובינסקי, דענם
 וױים םען וױיל אינדוסטריע, דרעם יארקער נױ דער
 דרעס יארקער גױ די פארוואם אורזאכען די גום גאנץ

 אר־ די פאר געװאונען האט מען ליידט. אינדוסטריע
 אבער ארבעטס־לוין העכערען א קאונטרי דער אין בעםער

 מא־ די יארק. נױ העלפען צו גענוג געװען ניט איז .דאס
 שע־ מאדערנע האבען קאוגטרי דער אין נופעקםשורערס

 ארבעם. פזן םיםםעם פראדוקטיװער מער א פון פער
 וױים־ מײנט אורזאכען, די אוגטערזוכען ניט דארפען מיר

 צו װי מיטלען זוכען דארף מען נאר אטא, פרעזידענט
 די מאכען יארק נױ קען װי איז, םראגע די העלפען.
 זאל קאונטרי די אז קלענער, פראדוקציע פון קאסטען

 צוגעבען. אבער מוזען מיר קאנקורירען. קענען ניט «יר
 און ארבעט סעקשאן געעגן אינסםינקםױו זײנען מיר אז

שװער. אזוי יארק נױ פאר לאגע די מאכם דאס
זיי־ עס אז באמערקם, זיםערמאן וױיס־פרעזידענט

 װילען וואס דרעסמאכער, יארקער נױ די בלויז ניט נען
 די נים אויך װילען עס נאר ארבעם״ סעקשאן קײן ניט

 פון מאגופעקטשורערס די הײסם עם מאנופעקםשורערס,
 בײ ארבעם סעקשאן בלױז װילעז זיי דרעסעס, רעגולערע

 בא־ דינען ארבעטער מײםטע די אבער דרעםעס. ספארט
 אן אז גלויבט, ער דרעסעס. רעגולערע בײ שעםטיגם

 מיר. וױיםען אלץ גים ווייל נויטיג, איז אויםפארשוגג
 מאנופעק־ דרעס יארקער נױ די אז זיין, פעגלעך קען עס

 מים םאראינםערעםירען מער זיך וועלען טשורערס
ספארסווער.

מײ־ דער מיט אויך איז ביאליס װייס־פרעזידענם
 וױיל העלםען, גארגים וועם אויספארשונג אז אז נונג,

 אז אפילו׳ ווײם םען באקאנם. גום זײגען םאקםען די
 רע־ און דרעסעם רעגולערע אםם גאנץ פײנם םפארטװער

 ױניאן די דארף דעם געגען אט און קלאוקם גולערע
 רע־ קיין םארעז שעפער דרעם ספארםװער אין קעםםען.
 געמאכם נים קלאוקס רעגולערע און דרעסעס גולערע
ווערעז•

 אין אז באהויםטעם, פערלשםייז וױים־פרעזידענם
 דרעםעס סילק םאר ארבעםם־לוין דער איז דיסםריקם זײן

 ױי םער םאלען םך א אין געװארען. געהויבען שםארק
 פאר־ פרעסערס דרייפאך. םאלען אנדערע אין און דאפעלם

 אפערײםארם מיידלעך װאך. א דאלאר הונדערם דינעז
 םארדיגען וואך. א דאלאר 14 םארדינען םריער סלעגען

ױ אבער דאלאר, 35 איצט ם דאך איז יארק נ  געהאל־ ני
 םלחםזז פדן צײם דער םאר אז םימם, ער געווארען. םען

 פון פלאץ דעם םארנעםען גאנצען אין םפארםווער װעם
דרעסעם.

 קען םען אויב צוױיםעלם, נאגלער וױים־פרעזידעגם
 אין אינדוםםריע דרעם דער םאר ענםפער אן געםינעז

 דרעםעס, קאםעז וועגעז אלץ נאך רעדם םען יארק. נױ
 דרעםעם׳ רעגולערע עס זײנען װירקלעכקײם דער אין

 פרייז ארבעטס דעם דערהױבען ניט קען מען יאבער
 דרע־ םילק אויף ווי הױך אזוי זײן זאל עם אז זײ אויף
ױ די קען מען און םעם•  ענ־ ניט דרעםמאכער יארקער נ

ט זײ קען מען דערען.  פראדוק־ זױן פארוואגדלעז ני
 די אויד םאקע איז דאס און ארבעטער םעקשאן טיװע

ױ די םארװאם אורזאד  מאנו־ דרעסעם םילק יארקער נ
ד יאגען פעקטשורערם ט זי  סיםםעם. םעקשאן דער נאד ני

 העלפען• עפעס װעם אויםפארשונג אן אז נים, גלױבט ער
לינג דער םאתואם ערקלערעז איז עם װער קען  ^יי

 דרעס דער אין בעסםער דער געװען איז 1941 םון סעזאז
 געװעז איז םעזאן הערבםם דער פארװאם און איגדוסםריע

? ערגםטער דער
קליי־ סרויעז דער אין אז באםערקם, פעםאטא ראוז

 אי־ פולשםענדיגע א טארגעקוםען איז אינדוםסריע דער
 אינדוםםריע די יארק. נױ צו שײד איז מאם בערקערעניש

 יארק נױ לאגד. גאנצעז איבערן אויםגעשירײם זיד האט
 םון צענטער אײנציגער דער דין *ו אױפגעהעדם האט
 דע־ איז יארק נױ אינדוםםריע. קלײדער םרויען דער

ר מ  געשא־ נײ דער צו צוצופאםעז זיך שװער זײער רי
לאגע• םענער

 אוים־ אן אז םארלאנג, דין אויף באשםײס האכמאן
 םיר אז מעגלעך. איז עם װעדען. געמאכט זאל פארשונג

 א םאראז דאד איז עם אבער סאקםעז, די וױיסען אלייץ
 װי־ םיר װעלכע מאגוטעקםשורערם, די — צד צװײםער

 איז רעפארפעז מאכען זאלעז זײ אז איבערצײגען, לען
 זײערע *ומםען זאלעז און •ראדוקציע־םעםאדען זײערע
זײו זאלעז זײ 1» לאגע, געעגדעדםער דער צו שע«ער

 םוזען באלעבאםים די צו אט און פעהיג. קאנקורענץ
 קע־ נים זאלען די וועלכע אין פאקםען׳ םים קומען מיר
אויםפארשונג. אן געב^ אונז װעם דאם צוױיםלען. נען

 האכםאן זעם אז ערקלערם״ דובינסקי פרעזידענט
 אן םון נויםיגקייט דער אין איבערצײגם ניט אים האט

 פארשלאגען ניט ער קען אליין װי אזוי אבער אויספארשוגג,
 קען יארק, נױ אין םיםואציע דרעם דער פאר לײזוע קיין
 ער פארלאגג. האכמאנ׳ס געגען זייז ניט דעריבער ער

 בא־ אמאל איז וואס קאמיטע, די אז דעריבער״ גלויבם
 אויפ־ זאל סיםואציע דרעס דער פאר געווארען שםימט
 אויסארבע־ און אוספארשונג אן ױעגען פראגע די :עמען

ווערען. געםאן זאל דאם װי פלאן א טען
 פרעזידענםען וױים די פון באשםיים קאמיטע די
 פערלשםײן. און רייזבערג אםא, ביאליס, האכמאן,

***
דעבא־ די און באריכט האכמאנ׳ס װײם־פרעזידענם

 די פארנומען האט ארױסגערופען, האט ער וואס םען׳
מאנםאג. פון זיצונג נאכמיטאג גאנצע

וױים־פרעזידענ־ די פון באריכםןין די דינען דינסםאג
געװאו־ען• פארגעזעצם מענעדזשערם און טען

 פזן םענעדזשער קאוזן, מאקס וױים־פרעזידענט
 בא־ דץ אין זיך באקלאגט >60 לאקאל פרעסערם דרעם
 שלעכ־ א זייער געווען איז םעזאן לעצםער דער אז ריכט,

 ארבעםםלאז. געווען דינען פרעםערם דרעם סך א און טער
 באזונדערס גאנץ געםילט זיד האט לאגע שלעכטע די

 פריערדיגען דעם םון קאגטראסם דעם צוליב שטארק
 אז גוטער. א דיער געװען איז וואם ארבעטם־סעזאן,

 א ארבעםםלאזע קיין געווען ניט גאגצען אין זיינען עם
 קיין ניט לאנג שוין האבען וואס צענדליג, עטלעכע חוץ

 כרא־ םאר באםראכם ווערען און ארבעטען צו וואו שעפער
 לעצ־ דצם אויף קוקצגדיג נים דאר ארבצסםלאז^ גישע

 געזעלשאםם־ אמ קולםורעלע די איז סעזאן שלעכםען םעז
 ערםאלג. גוטען םים געווארעז םארגעזעצם ארבעט לעכע

 זײער זײנעז אראגזשירם, לאקאל דער װאם לעקציעם, די
 שםארק זיך האם לאקאל דער געװארעז• באזוכט גוט

 דע־ םארקױםען אין םלחמה־הילף, דער אין באםײליגט
װ. אז. א. באנדם םענדם

 אין אויך זיך גאקלאגם אנםאניני פרעזידענט וױים
 םרײד. ת־עם אין םעזאן שלעכםעז דעם אויף באריכם זײן

 דער צושםאנד. גוטען א אין אבער איז 89 לאקאל דער
 א איבער פארםאגט פאנד בענעםים קראנקען אח רעליף

 באשלאםען האם לאקאל דער דאלאר. טיליאן האלבען
 אר־ װאך א דאלאר 7 םאנד דעם אם םון צאלעז צו

 דעד װאכען. 10 םת משך א פאר בענעםיט בעםםלאזעז
 םאניםארױם דענװער אין בעטען צען אױם האלט לאקאל

 דעם םאר צאלעז מיםגלידער די שוױנחיכםינע. פאר
 ױניאן קרעדים די פאנאם. א םענם 35 פאנד דערמאנםען

 דערפאלגרײך. זײער איז געגרינדעם׳ האס לאקאל דער װאס
 איבערצוגע־ באשלאםען האט לאקאל סון עקזעקםוװע די

 אפשםימונג רעםערענדום א פאר םיםגלידער די צו בעז
, יאר. דעם םאר װאהלעז די אפלעגעז װעגען

דיםקו־ לענגערע א אתים רוםם באריכם אנםאניני׳ם
 װאלען• די אפלײגען ױעגען באשלום דער באזונדער םיע.

 אז אײנװענדונג, אן געמאכם האט דובינםקי פרעזידענט
 רענם קײן ניט האם לאקאל א םון עקזעקוםיװע די

 אפ־ אינםערנעשאנעל דער םח קאגםטיםוציע דער לויט
 א םון אפשםימונג דורך לאקאל איז װאלען די צולעגעז

 די װען אז אן, דערבײ װײזט םקי1דובי רעפערענדום.
 האט אינםערנעשאנעל דער םון עקזעקוםיווע גענעראל

 טרא־ די אפשםימונג רעםערענדום א אויף ארױםגעשיקט
 געװארען,* געזאגם איז קאנװעגשאן, די אפלעגען װעגען גע
 אפגע־ דארםען וועלען לאקאלס די סון וואלען די אז

װערען• האלםען
 אפ־ װיל לאקאל דער װען אז באשלאםען, װערם עם

 גענעראל דער צו װענדען זיך ער םח וואלען די לעגעז
 אים עם זאל זי אז אינםערנעשאנעל, דער סון עקזעקוטיװע
דערלױבען•
 םון מענעדזשער זימערמאן, ש. םרעזידענם רױים

 זײן אין אפ זיד שטעלט .22 לאקאל דרעםםאכער
 ״w םינאגציעלעז דעם אױף זזױ&םזעכלעך באריכם
 פאנד, ארבעטלאזען דער .22 לאקאל םוץ שםאנד

 געװאדען. אויםגעשעפם איז געהאם. האם 22 לאקאל װאס
 דיום די אדבײםלאזע. צוםיל געהאט האט לאקאל דער
 אד&ינים־ םת זעצאות די גים דעקען םיםגלידער די פמ

 די װאם עקאנאםיעם, אלע אויף קוקנדיג ניט םראציע,
 לא־ פון הכנםה די אײנגעםירם. האם אדםיניסםראציע

 םים־ םון פארלוסם א ײדן• קלענער געװארעז איז קאל
 גע־ צײם דער אונםער אבער זײנעז הוצאות די גלידער,

גרעםעד. װארען
פארגרע־ דעריבער איז םיםגלידער זײ םון דיוס די

ט ►(----------------------------------------------- ײ ק ג י ט כ ע ר ע ג

 םער פארדינעז וואם די, םמ בלויז אבער געווארען, סערט
וואו־• א דאלאר 26 װי

 דער וואס פראבלעם׳ שווערען א האט לאקאל דער
 פא־ זיינען עם ווי פינישערם, פיל אזוי ניט דארף םרייד

 אנ־ אן לערנען םינישער איבעריגע די דארף םען ראן.
 אויסגעלערנם זיך האבען הונדערם ארום ארבעט. דער

אפערייטען.
 טע־ ברייטע א דיער אנםװיקעלט האם 22 לאקאל

 אויף האם לאקאל דער הילף. מלחמה פאר םיגקײט
 35 פאר עגגלאנד אין היים א געגרינדעט נאמען זיין

 פאר דיילף זאמלעז אין אויסגעצײכענם זיך ד.אט ; קינדער
 באנדס דעפענם סך א פארקויפט ;כינע און רוםלאנד

ווייטער. אזוי א.
 62 לאקאל פון מענעדזשער שאר פרעזידענם וויים

 אגרימענם דעם באנײט האם לאקאל דין אז באריכםעם,
 פון העכערונג א מיטגלידער זיינע פאר באקומען און
 שיפיגג די װאקאציע. באצאלםע און פראצענם 10

 ױניאן דער אין געווארען אריינגענומען ױיגען קלוירקס
געווארען. פארבעסערם באדייטענד איז לאגע דיער און

 צושםאנד דעם װעגען אויך באריכםעם קרײנדלער
 קלאוק־ די באלםימאר. אין ױניאן קלאוקמאכער דער פון

 ױניאן די און ארבעם גענוג איצם דארטען האבען מאכער
 ארבעם עדױקיישאנעל די צושטאנד. גוםען א אין איז
 ארגאני־ מיט פארבונדען םיילװייז איז ױניאן דער םון

 םלחטה אין זיך באםייליקט ױניאן די זאציאנם־ארבעט.
װ. אז. א. באנדם דעםענס פון םארקויפען אין הילף.

 לאקאל אז באריכטעט, קרימדלער םרעזידענט וױים
 מענעדזשער, דער איז ער װעלכען פון מאכער, בלוזען 25

 12 מיםגלידער דינע פאר העכערונג א געקראגען האט
 אין זיך געפיגט לאקאל דער פראצענם. , האלב א און

 ארבעם. וױיניג איצם האם אבער צושםאנד, גוטען א
 -ja ד״אם און שעפער גייע ארגאגיזירם האם לאקאל דער

 לאקאל סיםגלידער. נײע צאל באדייםעגדע א װאוגען
 מיםגלידער. םױזעגם האלב א און 14 ארום איצם האט 62
געשיכםע. זײן אין צאל גרעםטע די

לא־ םון מענעדזשער גרינבערג, פרעזידענם װײם
 םארצייכענען צו האט לאקאל דער אז באריבםעם, ,91 קאל

 איז עם םיםגלידער. נײע ז?ונדערם 28 פון צו־וואוקס א
 די םים אגריםענם נײער א געווארען אונםערגעשריבען

 געווארען איז,געװאונען עס וועלכען דורך באלעבאםים,
 גרעם־ דער גאר ווײדזשעס. די אויף העכערונג נייע א

 ליםים, םײל 25 דעם םון אפשאםונג די איז געוױנם טער
 איז עם געקעמפם. לאנג האם ױניאן די וועלכען געגען

 סרא־ 20 םמ העכערונג א געװארעז געװאונען אײך
 בא־ האם לאקאל דער פאנד. װאקאציע םאוץ צענם

 פאנד וואקאציע אין סורפלוס דעם באגוצען צו שלאםען
 די אפשאםעז גאנצען אין און בענעםים קראנקען פאר
 האם לאקאל דער םאנד. בענעםים קראנקען פאר׳ן דױם

 ער״ אז האםט, ער אח באנדם דעםענס םך א פארקױםם
פיליאן. האלבען א פון ציםער די דערגרײכען ודעם

 םח םורפלום דעם באנוצעז װעגען באשלוס דער
 א ארױם רוםם בענעפים קראנקען פאר פאנד וואקאציע
 געגען. ארוים זיך זאגען םײסםע די װעלכער איז דעבאטע.

 צאלעז בעסער זאל לאקאל דער אז םיעונג, זײער איז עם
וואקאציע. םאר מער

לא־ םמ םענעדזשער העלער, י. פרעזידענם װײס
 דעם אין אז באריכםעם, ארבעםער, םנאו־םוםם 105 קאל

 ארבעםער, הונדערם 25 ארום באשעםםיגם זײנען םרײד
 הונדערם 21 איבער זײנען דעם םמ םירםעם. 96 בײ

 םח פראצענם 35 ערד אן יונקמ• דער סח םיםגלידער
 אי־ די איז איטאליענער פראצעגם 48 אידען, זײנען דעם

נאציאנאליםעטען. אנדערע פארשײדענע םח בעריקע
 קאטערם םח מענעדזשער נאגלער, םרעזידענט וױיס

 באריכם, זײן פון אנםאנג אק דערמאנט .10 לאקאל
 צו אינםערנעשאנעל דער םון דעלעגאציע דער װעגען

x * דער סון קאנװענשאן דער  .t .סיאםעל, אין ל 
 קור־ א גים עד םיםגליד. א געװעז איז ער װעלבער םמ
ז  רדע־ דערד־ילם קאגװענשאז, דער װעגען איבערזיכם מ
 אױף גערעדם האם ער װאו װיניפעג, אק באזיז־ זײן גען

 םאר־ דארםיגער דער װאם ימיאן, דער םון מאםםיטיע א
 הערב^ם בתדער אינטערנעשאנעל דער פח םרעםעד

 גאנץ דערבײ לױבט ער אראגזשירם. אים פאר האם
 pn און הערבםם ברודער ®ח םעםיגקײם די שםארק
 דערנאד גײם ער שטאדם. אין פאפולאריםעם גרױםע
לאקאל. זײן םמ צושםאנד דעם צו איבער

 העכערוסנ א דאלאר 4 באקומען האבען קאטערם די
 דעד .62 לאקאל פון אגרימענם ®ח באנײאוגג דער בײ

 איז לם גוםעו*. א איז לאקאל םון צושםאנד םיגאגציעלער
 לא־ פון מיםגלידער אלע אױף געװארען ארויפגעלײגם

ר זןרבעם םאג & םון שםייער g קאל  ךערסיז רעליף. מ
תס־ פאר םױזענד האלב א 7 געװארעז גענעבעז איז

---------------------------4 1942 ץ, ר ע מ
 הונדערם 26 קרײץ, רויםעז פאר׳ן םויזענד פינף לאנד,
 איז דאם כיגע. פאר םויזענד 2 און ענגלאנד פאר

 ד״אם לאקאל דער וואם דאלאר טויזענד 24 די אחוץ
 דער פון קאמפית רעליף אלגעמײנעם צום בײגעטראגען

 צוױי לעצםע די אין האט לאקאל דער אינםערנעשאנעל•
 צו דאלאר םו־יזעגד 161 אויסגעצאלם יאר האלב א *ןץ

x םיםגלידער. ארבעםםלאזע זיעע
 קלאוק־ פון מענעדזשער רובין פרעזידענם וױיס

 דער אז באריכםעט, פילאדעלפיע, אין ױניאן כערמא
 האם מען און קורצער גאנץ א געווען איז םעזאן הערבסם

 קלאוקמאכער די האבען דאך פארדינם. וױיגיק ילאםם
 קא־ ארבעםער אידישען פאר׳ן ארבעם םאג א געגעבען

 הילף װי צװעקען, הילפט אנדערע פאר און םיםעט
 פאר־ אין טעטיג איז ױניאן די װ. אז. א. רוסלאנד פאר

 מלחמה אלגעמיינער אין און באגדס דעפעגס קןיפען
הילף•

 דרעסמאכער פון מענעדזשער אםא, פרעזידענט וױיס
 וױיגיקע, די פון איינער איז פילאדעלפיע, אין ױניאן

 איצט האבען דרעסמאכער די אז באריכםען, קען וואס
 שפעם צו זיך האם סעזאן דער מער נישט ארבעט.

 גע־ דין װעם עס אז אויס אבער זעם עס אנגעפאנגען.
 ארגא־ ױינען עס דרעסמאכער. אלע פאר ארבעם גוג

 בא־ זיינען וואס קלוירקם, שיפינג די געווארען ניזירם
 גע־ האבען די אינדוםטריע. דרעס דער אין שעפטיגם

 ארבעטס קירצערע און וױידזשעס אין העכערונג א קראגען
 םארקוי־ אין טעםיג איז ארגאניזאציע די — שטונדען.

הילף. טלחמה דער אין אויך און באגדס דץפענס פען
באריכ־ קלױולאנד פזן קאםאװםקי פרעזידענם וױים

 אומפארםיי־ דעם דורך האבען קלאוקמאכער די אז טעט,
 פרא* צען פון העכערוגג א געקראגען טשערמאן אישען
 זעל־ די וואך. א דאלאר דרײ קאםער׳ם זײ און צלנס
 ארבעםער די םאר גילטיג זיץ אויד דארף העכערונג ביגע

בידערמאן. פריגם פירמע דער םון
 12 איבער איצם ד״אם קאונסיל נים־גודם דער
 גוםען א אין איז ױניאן די און מיטגלידער הונדערם

צושטאנד.
 דער פאר אז דערציילט, ביאלים םרעזידענם וױיס

 סעםלען צו שווער זייער געװען איז ױניאן דרעסמאכער
 םרא־ 10 פון העכערונג דער פוץ גרונד דעם אויף םרײזען
 איז עס געוואונען. האבען דרעסמאכער די וואס צענם,
דרעסערם. בײ ארבעט גענוג פאראן

 דערצו און ארבעט איצט האבען קלאוקמאכער די
 פאר קאמפיין וואל דעם מים םארנוםען אױך זײ זײנען

יוניאן. דער אין באאמטע
 געפייערם האט דרעםמאכער, די פון 100 לאקאל

 גע־ איז דובינםקי פרעזידענט און יוביליי יעריגען 25 זיק
פײערונג. דער צו קומען

 איז אלגעמײז אין ױניאן דער פון צושטאנד דער
 מלחמה דער אין םעטיג זײנעז לאקאלם אלע און גוטער א

באנדס. דעפענס פארקױפען אין און הילף
 דעם וועגען באריכט לענגערען א אפ גים ביאלים

 אויפ־ זײן אונםער שטײט וואם שיקאגא, ארום דיסםריקם
זיכט.

 צופרידען איז באסטאן פון קריימער םרעזידענט וױים
 אויס־ די דינען באםטאן אין אז באריכטען, קאנען צו

 בלויז נים גוטע, זייער סעזאן פרילינג פאר׳ן זיכםען
 דער דרעסמאכער. פאר אויך נאר קלאוקמאכער פאר

 פאר םײ גוםער, א דיער געװען איז סןיזאן הערבםם
 דער פון צושמאנד דער דרעסעס. םאר סײ קלאוקס,

 אין םעטיג גאנץ איז זי און גוטער א איז ױניאן
הילף. מלחמה

 װעגען באריכםעט פערעלשטיין פרעזידענט וױיס
 האבען ארבםער די וועלכע דורך אגרימענםם גאנײםע

 אבער איז עס פארבעםערוגגען. באדייטענדע געוואונען
 דאס דרעסעס. בײ באזונדערם ארבעם, װײניק פאראן
דרעסעס. קאםאן אױף אויך זיך באצים

 איז אם באזונדערם גאנץ זיך שםעלם פערעלשםיין
 ארבעםארינם די װאו אנטאניא, סאן אויף באריכט זײן

 םלעגעז זײ מעקםיקאנער. םײל גרעסםען צום זײנען
 קריגען םrא שםונדע, א םענם 15 םאר ארבעםען פריער

וואקאציע. באצאלםע דערצו אח סענט 45 אבער זײ
דער־ דיםםריקט, זײן אין האם אינםערנעשאנעל די

 םים־ צאל באדײםענדע א לעצםענם געװאונען ער> צײלם
 געווארעז ארגאניזירט איז עם װאס דעם, דורך גלידער

 ארגאניזאציאסס דער דמ־ך און םירמע סיםי םארעסם די
םונקםען. אנדערע אין און םעקםאם, דאלאם, אין ארבעם

מלחמה אין טעגױג אומעטום זײנען לאקאלס די
הילף.

 געווארען אסגעגעכען זיינען באריכםען לענגערע
®p װעגען װאנדער און רײזבערג ■רעױדענםען ודייס די 

האם ערגנרײז דיםםריקםעז. דיערע םון צושםאנד דעם

 טויזעגד אײניגע האבען דיסםריקם זיין אין אז דערציילם,
 העכערונג א געקראגען דרעסעס קאטאן םון ארבעםער

 צען געװארען ארגאגיזירט דיגען עס און וױידזשעס אין
 קאםען צוואנציג און עםלעכע און שעפער דרעס סילק
חדשים. עםלעכע לעצטע די אין שעפער דרעס

 א װעגען באריכם דין אין דערציילט וואנדער אויך
 זיין אונםער איצם האם ער םיםגלידער. אין צו־וואוקס
מיטגלידער. םויזענד 37 אויםזיכם

• •
 פון באריכט צוגעשיקםער א געלייענם װערט עס
מאנטרעאל. פון שעהן בערנארד ברודער
 פון טײל גרעסטען (צום ױניאן דרעםמאכער די

 האט צושטאנד. גוטען א אין איז ארבעםער) פראנצויזישע
 דערגרײכט האט און מיםגלידער צוגעוואונען לעצטענם

 האט לאקאל אידישער דער .םויזענד. 6 פון צאל די
ארבעט. האבען אלע און מיטגלידער 300

ארגאני־ לעצטענם זײנען םרייד קלאוק דעם אין
 האמ ױניאן די שעפער. גײע אייניגע געווארען זירם
 זיי פון מערערע און מיםגלידער הונדערט 12 ארום איצם

 ױניפארמס. מיליטערישע בײ ארבעט איצט האבען
 שעפער, יוניאן ױיע 4 פאראן בלויז איצם זיינען עם

ארבעט. ביליגער גאנץ פון אלע
 רויטען פון ברענםש א געװארען געשאפען איז עם

 די איגטערנעשאנעל. דער םון נאמען דעם אויף קרײץ
שטאדט. אין פרעםטיזש הויכען א האט ױניאן

 אגרימענטס די געווארען באנײט איז סאראנטא אין
 דער געווארען אײנגעפירט איז עס וואו קלאוקס, בײ סײ

 געקראגען האם רען װאו דרעסעס, ביי סײ לייבעל, ױניאן
העכערונג. א פראצענט 5

* • ---9--
 פארשידענע די םון באריכטען אלע אויםהערעגדיג

 גע־ דוגינסקי פרעזידענט האט לאקאלס, און צענטערס
 צושטאנד אלגעמיינעם דעם איבער איבערבליק אן געבען

 איבערבליק דין אגגעפאנגען האט ער ױגיאן. דער פון
 געענדערט זיך האט לאגע די אזוי װי פארגלייך א מים
 עקזע־ גענעראל דער םון מיטינג דער װען ציים, דער פון

 דינען מיטינג יענעם אױף םילאדעלםיע. אין קוטיװע
 סך א געווען איז עס םוײילעכע. געווען באריכטען אלע

 האט אומעטום כמעט פארדינסטען. גוטע און ארבעט
 סך א אין וױידזשעס, די אויף העכערונגען געקריגען מען

 ווא־ באצאלםע געוואונען מען האם אגרימענטס באױיטע
 א ערך אן אז וױיט, אזוי געגאנגען איז עס אין קאציע

 טוי־ הוגדערט ארום מיםגלידער, אונזערע פון דריםעל
 די וואקאציע. באצאלםער םון איצט געניםען זענד

 דערציילט האבען לאגד גאנצען איבערן פון באריכםען
 אונזערע מיטגלידער. אין צואװאוקם גרױםען א װעגען

 אויסגעצײכענם געגאנגען דינען קאמפען ארגאניזאציאנם
 אבער רעזולטאםען. איבערראשענדע געבראכט האבען און
 אי־ יאפאנעזישער םאררעםערישער דער געקומען איז אם

 זיך האט לאגע די און הארבאר פוירל אויף בערפאל
 דער אין מיטהעלפער אנשםאט געעגדערט. גאגצען אין

 גע־ מיר דינען פריער, געװען זײנען מיר װאם סלחמה,
 גע־ איז לאנד אונזער מלהמה. דער פון םייל א ױארען
 האבען מיר און לענדער מלחמה די פון איינע יוארען

 מיר צושטאנד. מלחמה א אונטער לעבען אנגעפאנגען
 קאמ־ ארגאניזאציאנס אונזער אפשטעלען געמוזם האבען

 מיט פארבונדען איז קאמפייז ארגאניזאציאנם אן וױיל פײן,
 אונזער רוען צייט, דער אין האבען מיר און סםרייקם

 םםרייקם. קײן םירען געוואלם נים מלחמה אין איז לאנד
 קאםפראםים א דורך סעטלען צו געזוכם אויך האבען מיר

פריער. אנגעהויבען געהאט האבען מיר וואס םםרייקם, די
 פאר־ מיטינג פילאדעלפיער דעם אויף האבען מיר

עם צום אז אויסגעזאגם,  וױיט האבען מיר וועלען יאר נ̂י
 אונזער אין טויזעגד 300 פון ציפער די איבערגעיאגט

 וואס לאגע, נייער דער צוליב אבער מיםגלידערשאפט,
 םען7 דעם לאנד אונזער אין געווארען געשאפען איז

 דעם װעגען פאראויסזאגונג אונזער איז דעצעמבער,
 אבער געווארען. מקױם נים ײניאז אונזער ®ון װאוקם

 נאענם גאנץ דערגרייכט יאר נייעם צום דאד האבען מיר
 א מיר דינען איצט איז טויזענד 300 פיז ציםער דער צו

 האבען מיר ציםער. די אריבערגעשםיגען ביסעל רעכט
 800 מיט םויזענד 50 געװאונען 1941 יאר דעם אין

 דערביי גים דובינםקי פרעזידענם מיםגלידער. נײע
 אין דיםטריקםעז. פארשידענע די סון געװינםען די אז

 מים־ נײע 2500 צוגעקומען זײנעז דיםםריקם װאנךערם
 פערעלשםיינם אמ 2,300 — רײזבערגם אין גלידער,

 — קאםאװםקים אין ,2,065 — ביאלים זױן ׳1600 —
װ. אז. א. 1500

 באדײםענדע נײע א געדוארען געשאםעז דינען עם
ארגא־ איז סינאנציעלער דער »ון יוניאנס קרעדים צאל

19 ט ײ ז --------------------------------
 זיך האט לאקאלס מערערע פון צושטאנד גיזאציאנעלער

פארבעסערם. םך א
 גאגץ א אויםגעגעבען האט אינטערנעשאנעל די

 ארגאגיזאציאנם אויף 1941 יאר אין םומע באדײםענדע
 מיט מיליאן א ארום באטראפען האט םומע די ארבעט.

 דא־ םױזענד 480 ארום איז דאם דאלאר. טויזעגד 300
.1940 יאר אין װי םער לאר

 אויף אפ דאן זיך שטעלט דובינסקי פרעזידענט
 גלויבם, ער אינטערגעשאנעל. דער פון הילף פלחמה דער

 פרויען דער אין ארבעט גענוג געװען װאלט עס װען אז
 מיליאן 25 פון קװאטע די װאלט אינדוסטריע, קליידער

 אינטערנעשאנעל די װאס באנדס, דעפענס פאר דאלאר
 גע־ אריבערגעשטיגען וױיט גאנץ געשםעלט, זיך האט

 אינטער־ דער פון ארבעט רעליף מלחמה די ווארען.
 םעםיג־ די פון איינע פארשידענארטיגע. א איז נעשאגעל

 האם־ א בויען צו איז געפלאנט, װערט װעלכע קײטען,
 נא־ אין מאטראזען ענגלישע פאר האום א אדער פיטאל

 קראנק זיינען װעלכע אינטערנעשאנעל, דער פון מען
 דער פלחמה. דער דורך געװארען פארוואונדעט אדער
 50 דאלאר. 75,000 פון פאנד א זאפלען צו איז פלאן

פאגד. דעם אין דא שוין איז דאלאר טויזענד
 אויס־ אין באםײליגם זיך האם אינטערנעשאנעל די

 הארווארד אין קלאם א שאפען װעגען פלאן א ארבעטען
 פירער ױניאן געלערענטע דערציען צו אונױוערזיטעם

 אינטער־ די אםעריקע. איז באװעגונג ארבעטער דער פאר
סםודענםען. פינף האבען פאל דעם אין זאל נעשאנאל
דובינ־ פרעזידענט האט באריכט דעם פון םוף צום

 ל. א. פ. א. דער צװישען םרידן־פראגע די בארירט סקי
 קו־ ניט אז באםערקט, האט דובינםקי א. אי. סי. און

 לואים׳ן דזשאן באטראכט האט ער װאם דעם אויף קענדיג
 באקעפםם, אים האם און םרידען םון שטערער א פאר

 פאר אפהאלם קײן דין ניט דארף עם אז דאך־, ער דענקס
 םרידען צו רוף דער וואם דאם פרידען, פון פריינד די

 זייגע האבען םעג לואים דזשאן לואיס׳ן. םון גראד קוםם
 דער אבער םרידען, צו רוף זיין אין םאםױוען םערזענלעכע

 קיין דין ניט װעם װערען געשאפען ו<עם וואם פרידען
ף פרידעג לואיס אוי  גים. םאכם קייז לואים האט דעם /

 געוואוםם נים האם ער אז דעריבער, פארזיכערט^ ער
 געלײענט אים האם ער איידער רוף פרידענס לואיס׳ םון
 אנטײל שום קײן אים אין האט און צייםונגען די אין
געהאם. נים

 דער־ קורצער א םים באריכט זיין עגדיגט דובינםקי
גע־ אינטערנעשאנאל דער םון םינאנצען די אז קלערונג,

צושטאנד. גוטען א אין זיך פינען
***

גע־ אפגעגעבען זיינען זיצונג לעצםער דער אויף
 בע־ םויםען םון װי קאמיטעס. םון באריכםען װארען
 און סענםער העלםה הויז, ױניטי פון פאנד, נעפיט

דעפארםמענט. עדױקיישאנעל
 אר־ וועגען םראגע די געווארען דיסקוםירם איז עם

 . קליידונגם םרויען דער אין ארבעטער אפיס די גאניזירען
 איבער־ עס געווארען באשלאסען איז עס און אינדוסםריע.

לאקאלס. די פאר צולאזען
 איז אונױוערזיםעם הארווארז־ אין קלאס א װעגען

 געווארען איבערגעגעבען איז עם און געװארען אנגענומען
פלאן א אויסצוארבעםעז דעפארטמענם עדױקײשאנעל צום

אפליקאנטען. סטודענטען די וועגען
*

* *
צו־ א געווארען פארהאנדעלם לעצם צום איז עס

 פאר־ האבען וואס ,9 לאקאל פון םיטגלידער פון שריפט
 א באשםיםען זאל עקזעקוטיװע גענעראל די אז לאנגט,

 דאר־ וואם וואלען, די אויף איבערזיכט האבען צו קאםיטע
.9 לאקאל אין װערען דורכגעפירט פען

אײנ־ אין געווארען ערקלערט איז םארלאנג דער
 אינטערנעשאנעל דער פון קאנםםיםוציע דער מים קלאנג

געוואקען. באװיליגט איז ער און

 עקזע־ גענעראל דער פון זיצונגען די פץ איינע
 צו און אויסצוהערען געווארען אפגעגעבען איז קוםױוע

 ריםוירםש טעפער, דר. פון באריכטען די דיסקוםירען
 גאמ־ ב. פון און אינםערנעשאנעל דער פון דירעקטאר

 אינםערנעשא־ דער פון אינזשינער אינדאסטריעל בערג,
נעל•

 אי־ װערם באריכם םעפערם דר. םץ אינהאלם דער
 -גע־ נומער דעם אין פלאץ אנדער אן אין בערגעגעבען
רעכםיגקייט״

 און עםישענםי װעגען גערעדם האם גאמבערג ב.
 םרויעז דער אין ארבעם םון מעטאדען װיםענשאפםלעכע

 דעפארם־ זײן וױ וועגעד<עם אמ אקדוםםריע קלײדונגם
 מא־ שעפער מערערע איז אײנגעיירם שױן האט מענם

 געװעז זײגעז זײ אז אח ארבעם ®מ מעטאדעז דעתע
דערםןולגרײד.
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 פון באארד עקזעקוטיװ גענעראל י
אפגע־ האט אינטערנעשאנעל דער

 גאנצער דער פון מיטינג א האלטען
 אין מאנאט הײנםיגען קערפערשאפט

דעו־ געװען איז דאס שיקאגא.
 פון מיטינג אלגעמײנער פיגפטער

 עקזעקוטױו גענעראל איצטיגער דער
 אין קאנװענשאן דער בײ געװארען ערװעלט איז זי ױנם
 אפ־ מיטינג דעם בײ זיינען געוויינלעך װי .1940 מאי

 די און לאגע דער פון באריכטען געװארען געגעבען
 לאנד גאנצען איבער׳ן ױניאן אונזער פון דערגרייכונגען

 פראב־ און פראגען געװארען פארהאנדעלט זיינען עס און
 זינט צײט דער דורך אויפגעקומען זײנען װאס לעמען

 (אײנצעלהײטען באארד. דער פון מיטינג לעצטען דעם
 באארד דער פון באשלוםען און באריכטען די װעגען
 דעם אין פלאץ אנדער אן אױף פארעפענטלעכט װערט
 פרע־ פון אבער פונקט אײן אויף ״גערעכטיגקײט״). נומער

 דעם װעגען באארד דער צו באריכט דובינםקים זידעגט
 משך אין אינטערנעשאגעל דער פון װאוקם מיםגלידער

אפצושטעלן. באזונדערם זיך װיכטיג איז יאר, לעצטען פון
 אינ־ די האם באריכט, דובינסקים פרעזידענט לויט

 נאד צוגעקראגען צײם דער םון משך איז טערנעשאנעל
 איבער איצט שױן האט און מיטגלידער טויזענט פופציג

 אין מיטגלידער גוטשטײענדע טויזענד הונדערט דריי
 צו צוגעװאוינט לעצםענם שוין זײנען מיר רייען. אירע

 װאוקם דער צאלען. גרויםע פון טערמינען אין רעדען
 יאר. אכט־נײן לעצטע די פון משך אין ױניאנס די פון
 ליכם דער אין אפילו אבער אומגעהויער. געװען איז
 ױניאן טרייד דער פרן װאוקם 'פענאמענאלען דעם פון

 מיטגלידער־ דער פון פארגרעסערונג די איז באװעגונג,
 טויזענד פופציג אויף אינםערנעשאנעל אונזער פון שאפט

 אומגעהויערע אן יאר, איין פון משך אין מיטגלידער
 אומגעפער פון צו־װאוקם א איז דאם דערגרייכונג.

 שוין איז װאם אינדוסטריע אז אין פראצענט צוואנציג
 אז מײנט, עס װאס ארגאניזירט, םײל גרעםםען צום

 זיינען װערען ארגאניזירט גרינג געקענט האבען וואס די
 איז, אמת דער ױניאן. דער פון רייען די איז לאנג עױן

 קײגעם זיך האט צוריק יאר עטלעכע מיט בלױז *ז
 אין באשעפטיקם װערען עם אז געחלומ׳ט ניט אפילו

 ארבעםער. פיל אזוי אינדוסםריע קלײדער פרויען דער
 מיטגלי־ נײע םיל אזוי ױניאן דער אין ארייננעמען דאם
 ארגא־ דוו־ד בלויז געװארען מעגלעך איז עס װאם דער

 געשטאנען איצט ביז זיינען װאם שעפער נייע ניזירען
 א האט-געפאדערט קאנטראל, ױניאן דעם אויםערד-אלב

ענערגיע. און ארבעט ריזיגע
 אר־ טױזענדער צענדליגע די אז אויך, מײנט דאם

 אין ארייגגעםראטען צײט דער דורך דינען וואס בעטער,
 באדינגונגען, בעסערע געקראגעז האבען רייען, אונזערע

 דעה א איז סםאנדארדם ארבעטס און לעבענס ערע8הע
 וואס ארבעםען די וועלכע אונםער באדינגוגגעז די אימנר

געהאם. ניט פריער האבען זײ

 דער אויח באארד דזשאינט דרעם
 אגריםענט געגען װאד

פארלעצונגען
 *ו װאכזאמקײם באשםענדיגע א איז עם נויטיג ווי

 פאר־ זייערע אפהיטען זאלען בתים בעלי אז םארהיטען
 איי«נע דיערע אין בלױז *רבעט געבען צו סליכםונגעז

 האבעז זײ וואם שעםער קאנםראקטינג אין און שעםער
 אנ־ אין ארבעם די *רױםגעבען נים און רעגיסטרירט

 דרעם די ױאם קלאגען צװײ באוױזעז האבען שעפער דערע
 מא־ געגען געבדאכם מאנאם דעם האט באארד דזשאינם

 *וױי די םשערמאן. אימפארשיל צום נוסעקםשורערם
 אויםרײד נײעם א געםונען האבען פאנוםעקםשורערם

 און שעפער רעגיסםריםע ניט אין אדבעם אךױםצמעבעז
איז אויםרײד דער םדײדם. אנדעדע פון שעיער אין *«ילו

 געמאכט, איצט װערען װאס קליידער סארטען נײע די אז
 דרעסמאכער די קענען מאדעס, געענדערטע די איבער

:אזא איז געשיכטע די טאכען. ניט
 אין אן איצט גײם עס װאס אגיטאציע דער איבער

 ארבעט שפארען צו אום סטאילם אײנפאכערע פאר לאנד
 דער איבער אויך און מלחמה דער צוליב מאטעריאל און

 די צװישען ארויםגערופען האם דאס וואס שטימונג
 גע־ לעצטענס קלײדער אויף מאדע די זיך האט פרויען,
 דרע־ סטאיל ״וױיבלעכע״ װײכע די אנשטאט ביטען.

 ספארט־קלײ־ םראגען מער אנגעהײבען מען האט םעם,
 איצט דעריבער גײען שעפער דרעם מערסטע די דער.

 ״טו א פון באשטײט װאם סטאילם נײע די אויף איבער
 בא־ צוויי פוז באשטײט װאם דרעס א גארמענט״, פיעס

 ראדע דער אין ענדערונג די אט גארמענטס. זונדערע
 אויף אויםצונוצען געזוכט בתים בעלי מאגכע האבען

 קאנםראקטארס אנדערע צו ארבעט זײער ארױסגעבען
 קענען שעפער רעגולערע זײערע אז אויסרײד אונטער׳ן

מאכען. ניט קלײדער נײע די
 אײנגעזען גלײך אבער האם ױניאן דרעםמאכער די

 די פאר פראקטיק דער אין ליגט עס װאס געפאר די
 אגרײ גאנצען דעם פאר און ױניאן דער פון מיטגלידער

 באגרע־ װאס מאנופעקטשורערם די מיט אירען מענט
 אדער דזשאבער א וואס קאנטראקטארם צאל די נעצט

 פארשריפט דער און באשעפטיגען מעג מאנופעקטשורער
 אויב וױיל רעגיסטרירען. ער מוז קאנטראקטארם די אז
 שעפער אנדערע צו ארבעט ארויםגעבען קענעז װעט ער

 צוזאמען ברעכט מאדע, נײער א פון אױסרייד אונטער׳ן
 קאלעקטיװען אין לימיטיישאן פון פוגקם גאנצער דער

אגרימענט•
 פארקלאגט דעריבער האם באארד דזשאינט דרעס די

 געכאפם זיינען װאם מאנופעקטשורערם צוױי ערשטע די
 קאנטראק־ אנדערע צו ארבעט ארױסגעבענדיג געװארען

 געװען אײנער איז מאנופעקםשורערס צוױי די םון טארם.
 מאכען פלעגט און ארבעט לאין ביליגער דער אין
 ארויםגעגעבען אויך און שאפ אינםייד אן אין ארבעט זײן

 צוויי־ דער קאגטראקטאר. רעגיםטרירטען א צו ארבעט
 לאין בעסערע די פון געײעז איז מאנופעקםשורער םער

 אין ארבעט גאנצע זײן טאכען פריער םלעגט און ארבעט
 האבען מאנוםעקטשורערם צוױי די אט שאפ. אינסײד אן

 אנדערע צו גארמענטם״ פים ״םו זײערע ארױסגעגעבען
 פאר רעגיסטרירט געװעז ניט זיינען וואם קאנםראקטארס,

 דער אין םרייד, אנדער אן פון שעפער צו אויד און זיי
 ארבעטם־ געװען זייגען בעל־מלאכות זייערע וואס צײט
לאז.

 בתים בעלי די האבעז טשערמאז אימפארשיל בײם
 בעל־ די קענען קליידער םארטעז די אז גע׳טענה׳ט,

 גאר איז דאס אז ;מאכען ניט שעפער זייערע פון מלאכות
 ניט דעריבער זיינען זיי און גארמענט סארט אנדער אן

 שע־ רעגולערע דיעדע אין עם מאכען צו פארפליכםעט
 יארקער נױ אז אגגעװיזען, אבער האט ױניאז די פער.

 מאכען קענען און מלאבות בעלי גוטע דינען דרעםמאכער
 ניט זיך ױניאן די קען אלענםאלם דרעם. םארם יעדע

 אױב אורםיילעז זאל ער אז הבית, בעל אוים׳ן פארלאזעז
 אדער גארמענם געװיםען א מאכען קענען ארבעטער די

 בעל־ די אדגעם די געבען ער דארף צוערשם ניט.
 וועלען די אויב שעםער, רעגולערע זייגע פון מלאכות

זען. דעמאלם מען ױעם מאכעז״ קענעז נים עם
 אינדוסםריע דער םמ טשערמאן אימפארשיל דער

 גע־ געגעבען םאלען בײדע איז האם יואוועליער, הערי
 מאנוםעקטשורערם די געארדערט אוץ יוניאז דער רעכט

 רעגיס* און אינםײד זײערע אין ארבעם די געבען צו
 יוא־ מר. ווײזט ענטשיידונג זײז איז שעפער• םרירםע
 כםדר זיד האלטעז דרעסעס אין מאדעס די אז אז׳ וועליער

 בתים בעלי די ערלױבען װעם מען אויב און בײםעז אין
 אונםער שעסער אנדערע אין םםאילס נײע ארויםצוגעבען

 קײנ־ םלאכות בעל רעגולעדע די װעלען אױםרײד אזא
ארבעם. קײן האבען נישט מאל

 אימפארשיל בײ געווען פארםראטען אןז יתיאן די
 חשענעדאל אםיםטענם םון קעיםעס די איז םשערמאן

חשייקאב באארד חשאלנם דרעס דער םון םענעדושער

 סע־ גענעראל פיז אפװעזענהײט דער אין ראזענבאום
 בײם געװען איז װעלכער האכמאן, דזשולױס נעדזשער

 שי־ איז באארד עקזעקוטױו גענעראל דער פון מיטינג
קאגא•

 וױכטיגקײט די איץ שױן זעען בתים בעלי
פדאמאשאן פון

 גע- האט באארד דשאינט דער צו באריכם דין אין
 גע• דער אויף אנגעװיזען האכמאן מענדזשער נעראל

 די צוױשען זיך מערקט עם װאם שטעלונג ענדערטער
 דרעס דער און אינסטימוט דרעם דעם צו בתים בעלי

 אױף געמוזט האט ױניאן די װאס פראגראם פראמאשאן
 דער אז אנגעװיזען האט האכמאן ארויפצװינגען. זיי

 אויפגעהויבען געהאט האבען באסעס ראגכע וואס טומעל
 פראמא־ פאר׳ן צאלונגען די און אינםטיטוט דעם געגען

 מאנױ פארקערט, אויםגערונען. כמעט איז לעיבעל, שאן
 זײ ווען דרעםעס, לאין געװיסע א פון פעקטשורערם

 זיך האבען םראבלעמע, שװערע א פאר געפונען זיך האבען
 אדיך עס האבעז און אינסםיםדם צום הילף נאך געױענדעט
נעקראגעז•

 האבען פאטריאטיזם אויבער פון אױפשוואונג אז אין
 «ען אז אגיטאציע, אן אויפגעהויבען עלעמענטען מאנכע

 צײם א אין איצט גאונם איװנינג קײן טראגען ניט זאל
 איז אז געװען, איז ארגומענםאציע די מלחמה• דער פון
 דעם אחוץ צופיל. םוצען צו נים זיך פאסט צײט אזא

 איבערפאל. לוםם א פץ פאל אין אז גע׳םענה׳ט, זיי האבען
 גאנץ די אין לויםען צו שווער עס איז פינסטער דעד אין

 זיי גאונם. איװנינג די מיט גייען וואס קלײדער, לאנגע
 טראגען צו מאדע א איינצופירען געזוכם דעריבער האבען
קלײדער. קורצע בלויז

 וואם געקימערט וױיניג אפנים האט פאטריאטען די
 זיך ספעציאליזירען וואם שעפער צענדליגע דא זײנען עם

 מ?ן אױב און פראקס ידענם און גאונם איװנינג אויף
 די װעלען קליידער סארטען די טראגען אויפהערען װעט

 הונדערטע און ביזנעם פון ארױםגײן דארפען פירמעס
 בליי־ וועלעז באשעםטיגם. דארט װערען װאם ארבעטער.

 בתים בעלי די דינען נוים, זייער אין דזשאבם. אן בען
 נאך ױגיאן דער אין צולויםען געקומען סירמעס די פון
 האכמאנס אויף ראםעוועז. צו זיך אזוי װי עצה אן

 אינםםיטום דרעס צום געווענדעט זיך זיי האבען ראט
 קאמפעין געגען א געװארען אויפגענוטען איז עס און

 אנוױיזענדיג מיםלען, אנדערע און אדװערטײזמענם דורך
 נים זיך לאנד אין שטימונג דער פאר איז עם נויטיג װי

 אם שענער. וואם קליידען זיך דװקא און אפצולאזען
 אץ װירקונג גוטע א געהאט האט געגען־קאמפעין דער

 אויפגעהערט. האם גאונם איװנינג געגען אגיםאציע די
 צו איז עס װיכםיג װי אייז איצט זעען פירמעם די

אינםםיםוציע. אזא האבען

 עלעק־ אפלײגען באשליםט 89 לאקאל
 װעלען לאהאלען דרעם אנדערע שאנס;

מאנאט דעם װאלען אפהאלטען
 אן אנגעשלאםען זיינען וואם לאקאלם םיר די פון

 איטא־ דער האט באארד, דזשאינם דרעם יארקער ניו דער
 צו נים באשלאסען 89 לאקאל דרעסמאכעד ליענישער

 װײם װי יאר. דאם װאלען אלגעמײנע קיץ האלםען
 לאקאל, םון מענעדזשער אנטאניני, לואידזשי פרעזידענם

 דאם װאלען האלםען װעגען סראגע די איז איבער גים
 אדער םיםגלידער עקזעקוםיװ און בעאמםע םאר יאר

 היםגלידעד די צו געװארעז איבעדגעגעבען זײ, אסלײגען
 המדערם צוױי װי נאכדעם אפשטימונג פאר םיםינגעז

 צו געװענדעט זיד האבעז לאקאל םמ אימרטשע שאפ
 די »ז םארלאנג, דעם מיט עקזעקוםיװע לאקאל דער

 היםינגעז םעמבערס די װערעז. אפגעלײגם זאל װאלען
 דעם פון םשך אין געװארען אפגעהאלםעז זײנען װאם

 אײני במעם האבען םעקציעם׳ םארשידנע די איז מאנאם
 עם־ בלױז װאללן. ךי אפצולײגעז באשלאסעז שםימיג

דורכםירלז םאר געװען זיינען שםיםען אייגצעלנע לעכע
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 בלויז האלטען דעריבער װעם לאקאל דער װאלען. ^
 אויםן םיטגלידער עקזעקוםיװ ערוױילען צו בײ־וואלען

 פלעצער לײדיקע אזוינע ארױםגעפאלענע. די פון לאץס
 אין אײנער דיסטריקט. הויפט דעם אין פיר דא ךינען

 אין צוױי און בראנקס די אין אײנער װיליאמסבורג,
דיסטריקט. בראנזװיל
 דרעם דער פון לאקאלס דרײ אנדערע די אין

 >22 לאקאל ױניאן דרעםמאכער דער אין באארד, חאינט
 פרעסער דרעס אין און 10 לאקאל ױניאן קאטערם די

 ניט און באצאלטע אלע פאר װאלען װעלען ,60 לאקאל
 מיםגלידער באארד עקזעקוטױו און באאםטע כאצאלטע
 מיטיגגען נאמינאציע מאנאט. דעם װערען געהאלטען

 ערװײלט זײנער עס און געװארעז געמאכט שוין זיינען
 דורכ־ קאמיטעם אבדזשעקשאן און עלעקשן די געװרען
װאלען• די צופירען

I פארבלײבט אגרימענט קלאוק 
1943 ביז קראפט אין |

 קלאוק דער פון באשלוס אײנשטימיגען אן לויט
 זײנען װאם אסאסיאײשאנם אלע און באארד חשאינט

 אגרימענט קאלעקטיװען דעם אויף אונטערגעשריבען
 פון טשערמאן אימפארשיל דער איז טרייד, קלאוק אין

 גע־ באפרײט װאקער דזש. דזשײמס אינדוםטריע, דער
 ענט־ אן ארױסצו־געבען פארפליכטונג זײן פון ווארען

 װאס אגרימענט דעם פון פונקםען די איבער שיידונג
 אוז אונט?רזוכען צו אים געײארעז אינערגעגענעז זיינעז

 פארבלייבען איצט װעט אכרימענט דער ענםשײדען.
 פאר טער&ין דער ,1943 ױלי ביז איז עס װי קראפט אין

 אימפאר־ דער און געװארען געשלאםען איז עם װעלכען
 איבער אונטערזוכונג זײן פארטזעצען װעם טשערמאן שיל

פונקטען• די
 אין אגרימענט קאלעקטױוער איצםיגער דער װען

 אין געװארען געשלאםען איז אינדוםטריע קלאוק רער
 װעלכע אויף פונקטען עטליכע געבליבען זײנען ,1940

 געקענט גיט זיך האבען אסאסיאײשאנס די און ױניאן די
 געװארען איבערגעגעבען זיינען פונקםען די אייניגען.

 אינדוסטריע דער אין טשערמאן אומפארטײאישען צום
 ארויסגעבען און אונטערזוכוגג גרינדלעכע א מאכען צו

 .1941 מערץ טען25 דעם װי שפעטער ניט ענטשײדונג זיץ
 אימפארשיל דער האט געקומען, איז טערמין דער װען

 פאר א װעגען ענטשײדונג אן ארױסגעגעבען םשערראן
 איבעריגע די װעגען אז דערקלערט, און פונקטען די פון

 בײדע אונטערזוכען. צום צײט מער ער דארף פונקטען
 אים געבען צו אײנגעשטימט, דעמאלט האבען צדדים

 איז עם און ענטשײדונג זיין ארויסצוגעבען יאר א נאך
 טאן קענען ניט עם װעט ער אויב אז געװען, באשטימט

 זיך אגרימענט דער זאל הײ־יאר, מערץ טען25 דעם ביז
 פארהאנד־ זאל מען און ױני ערשטען קומענדען ענדיגען

 ביידע האבען איצט אגרימענם. נײעם א װעגען לען
 מער געבען מוזען אים װעט מען אז איינגעזען, צדדים

 דעריבער האבען זײ און אונטערזוכונג דער פאר ציים
 םארסליכטונג דער פון באפרייען צו אים אייגגעשטימם

 דער פאר רעזאלוציע די אגרימענט, דעם אנהאלםען אץ
 און דובינםקי םרעזידענט אונטערגעשריבען האט ױניאן

פײנבערג. ישראל מענעדזשער גענעראל
םשער־ אימפארשיל דער וועלכע איבער פונקטעז, די

 קומענדען ענטשײדונג זיין ארױסגעבען געדארפט האט מאן
 צו־ מוזען זאלען בעלי־בתים די :געווען זיינען מאנאט

 םארם און צאל דער װעגעז באריכםען טעגלעך שםעלען
 קאנטראקטארם די צו ארוים גיבען זיי וואם גארמענטם

אן די זאל באריכט, אזא םעלשט איינער אויב איז  יוני
 אונ* מאנאטלעכע ;םטרייק א רוםען צו רעכט א האבעז

ד ביכער די פח םעתוכונגען  דער םון אקאונטענטם דוי
שר׳דיגע ;קאנםראל און סםאביליטי אװ באארד  יו

 יארקער נױ די צוױשען ארבעט דער פון פאדםיילונג
 אימפארשיל םון רעכט דאם ;שעפער טאמ אװ אוט איז

 וואם פירםע א פץ םעקױריםי סאדערען צו םשערמאן
 האלםען װאם םירמעם ;אגרימענט דעם כסדר סארלעצט

 אינסייד האבעז מחען זאלעז יארק נױ אין רומם קאטינג אז
 ארבעםסגעבער די װאם פינקםען עםלעכע אין שעםער
 אײ פונקםעז אלע די יועלעז איצט געפאדערם. האבעז

 אגרי־ נעקםםען םון םארהאנדלוגגעז די סאר בערבלײבדז
.1943 איז טמם

 סיםטעם קאנטראל אײנגעשטעלטער נײ
דערפארג א

 אויס־ האם םײנבערג ישראל מענעדזשער גענעראל
 ארבעט עס װי אופן דעם מים צופרידענהײט זײן געדריקם

 די װאם םיסטעם קאנטראל נײ־איינגעשטעלטער דער
 ארבעט דער איבער אײנגעגטעלט האט באארד דזשאינט

 אויפגעפאכט. װערט עס װאו און אויפגעמאכט װערט װאס
 ״גערעכ־ נומער לעצטען אין באריכטעט האבען מיר װי

 אײנגעשטעלט באארד דזשאינט קלאוק די האט טיגקײט״,
 װאם באריכטען, דורך קאנטראל דירעקטען פון םיסטעם א

 טשערלײט שאפ די קאטערם, די צושטעלען דארפען עס
 האט דערקלערט! פײגבערג װי דרײװערס. סראק די און
 דערפאלג אלס ארויםגעװיזען שוין זיך סיסטעם די

 די דערװארםעט. האט ױניאן די אפילו װי גרעסער
 געזאגט פײנבערג האט — קאטערס די און שאפ־טשערלײט

 און פינקטלעכקײט דער מיט װערען באגריסט דארפען
 נא־ ארבעט. די איבערגעגומען האבען זײ װי שנעלקײט
 אױםנאמען, פאראן זײנען אנגעװיזען, ער האט טירלעך,

 װעלען מענשען די פליכט. זײער נישט טוען װעלכע
 אויב באארד, גרױוענס דער צו װערען גערופען זיכער

 ױגיאן דער פון װארנונג די אויםפאלגען ניט װעלען זײ
פליכטען• זײערע פארנאכלעסיגען װײטער און

 מיט־ עקזעקוטיװ און בעאמטע פאר װאלען
לאקאלען אלע אין גלידער

 באארד דזשאינט קלאוק דער פון לאקאלס אלע אין
 בע־ פאר װאלען װערען דורכגעםירט דאנאט דעם װעט

 לאקאלם אלע כמעט מיטגלידער. עקזעקוטױו און אמטע
 און מיטינגען נאמינאציע זײערע געהאט שוין האבען

 לא־ מערסטע די אין קאמיטעם. עלעקשאן די ערוױילט
 איז אויםנאם אן שםילע. עלעקשאנם די זײנען קאלען
 װערט עס װאו נײן, לאקאל ױניאן פינישערס די בלויז

 גרופען. צוױי צװישען קעמפעין העםטיגער א אנגעפירט
 גענעראל די האם אפאזיציע דער פון פארלאנג דעם אויף

 פרע־ וױיס פינף, פזן קאמיטע א באשטימט עקזעקוםױוע
 קא־ דער אויף װאלען. די סופערווייזען צו זידענטעז

 סעמועל ;םשערמאן קרײנדלער, טשארלס זײנען מיטע
 אטא. סעמועל און רובין גדליהו קאהען, מעקם שאר>

 צוױי די דינען ,35 לאקאל ױגיאן פרעםערס דעם אין
 י. ברודער מענעדזשער, דער לאקאל, פון בעאמטע הויפט

 קופערמאן מײק טשערמאן לאקאל דער און ברעסלאו
 נאמיניישאן בײם אײנשםימיג כמעט געװארען דערוױילט

 קאנדי־ געגען קײן געהאט ניט האבען זײ וױיל מיטינג
 פרעזידענט וױים אויך האם מיטיגג זעלבען בײם דאטען.

 םאר־ דעם פאר באריכט פינאנם א אפגעגעבען כרעסלאו
 טשעק א איבערגעגעבען אויך האט און יאר, נאנגענעם

 הילםם רוסישען דעם צו דאלאר טויזענט פינף אויף
אינסטרו־ כירורגישע און מעדיצינישע פאר קאמיטעם

• . מענטן.
117 לקאל ױניאן אפערייטארס קלאוק דער אין

 אבדזשעקשאן און עלעקשאן דער פאר געשטימט מען האט
אדמיניםםראציע די און ״םלעיטם״. לוים קאמיטע

 מערהײם. גרויסער א מיט געווארען ערװעהלט איז סלעיט
 ױניאן םיגישערם קלאוק דער אין װאס דעם טראץ אבער

 אדמיניסטראציע, דער מיט שטייען קאמוניסטען די װאו
 אפא־ דיער םון פארלאנג דעם באקעמפם שטארק זײ האבען
 םופער־ זאל באארד עקעזעקוטיװ גענעראל די אז זיציע
 דיערע דאך האבען לאקאל״ זייער אין וואלען די וױיזען
 ,117 לאקאל ױניאן אפערייטארם קלאוק דער אין חברים

 געװענדעם זיך אםאזיציע, דער אין ױינען אליין די װאו
 םארלאנג ענלעכען אן מיט אינםערנעשאנאל דער צו

 אינםערנעשאנאל, די לאקאל. זײער אין וואלען די פאר
 לאקאל, ביז לאקאל םון אונטערשײד קייז ניט מאכם װעלכע

 דו־ פרעזידענם און פארלאנג דעם נאכגעגעבען האם
 וױיס םץ קאמיםע םאלגענדע די באשטימם האט בינסקי

 אין וואלען די אויף אויסצופאםען אויף פרעזידענטען
 ; 91 לאקאל םון מענעדזשער גרינבערג, הערי לאקאל־:

 און ;נינפא םאלוואטארע ;באםטאן פון קרעימער פיליפ
 דעפארם־ םרייד גארמענט קאטען פון רייזבערג עלײעם
 נישם נאך איז קאמיטע דער םון םשערמאן דער מענט.

 בא־ טעג די אים ײעט פרעזידענם דער און באשםימם
שטימען•
 אפערײםארס קלאוק דער פוץ אדמיניםםראציע די

 קאםלאן בענחשאמין מענעדזשער דער ,117 לאקאל ױניאן
 האבען צוקערמאן ראובן לאקאל סיז טשערמאז דער און

 קאםיםע א אז דעם געגען אױסצוזעצען געהאט נים גאר
 אוים־ נעניעו זאל באארד עקזעקוםיװ גענעראל דער םון

 דער־ צוגעשםימט געח האבעז זײ וואלען. די איבער זיכט
 סארהער הײן געװען נויטיג נים דעריבער איז עם און צו
 זײ װאו 9 לאקאל אמ געװארעז געהאלםען איז דאם װי

דעם. געגען געװען איז אדםיניםטראציע

וױניאן ארבעטער עמבראידערי
 גע־ באדײטענדע פארצײכענט

ו941 אין וױנסען_____
 און םליטערם םאקערס, ארבעםער, עםבראידערי די

 יאר דעם דורך האט ,66 לאקאל ױניאן סםיטשערם
 אלע אויף דערגרייכוגגען װיכטיגע פארצײכענם 1941

 פון מענעדזשער דער יואס באריכט דעם לויט געביטען,
 פארעפענטלעכם. איצט האם פרידבאן זכריהו לאקאל,

 שטייען װאם טרײדס מערסםע די אין װאס דעם טראץ
 געװען יאר דאס איז 66 לאקאל פון קאנטראל אונטער׳ן

 םים־ די פון צאל גרויסע א און ארבעט ווייניג זײער
 לא־ דער דאך האט ארבעטסלאז, געװען זײנען גלידער

 בא• די און קאנםראל זיין אנגעהאלטען גאר ניט קאל,
 האם נאר שעפער, די אין ארבעטער די פון דינגונגען

 די סײ און מיםגלידער צאל די סײ פארגרעםערט נאך
 באדייטענדע געװאונען און שעפער ארגאניזירםע צאל

מלאכות. בעלי די פאר פארבעסערונגעז
 און טאקערם די האבען באריכט, פרידמאנם לויט

 צײם שםיקעל ערגםטע די יאר דאם געהאט םטיםשערם
 ארבעםס־ געװען זײנען זײ פון מערסםע די .1933 זינם
 װי ,66 לאקאל צו באלאנגען װאם פאכען די לאז.

 פרויען פאר באפוצונגען פון צושטעלער זיינען באװאוסם,
 דער פון אפהענגיג שםארק דעריבער זיינען און קלײדער

 און םאקינג דינען סעזאנען צוױי לעצטע די אין מאדע.
 ארבעםער די את מאדע דער אין געװען ניט סטיטשינג

 די אויך ארבעט. קײן געהאט נים האבען פאכען די אין
 אייגציגע די ארבעם. וױיניג געהאט האבען פליטערס

 די געווען זײנען סעזאנען, גוטע געהאם האבען וואס
 דעם אין ספעציעל ארבעטער, עמבראידערי באנאז

פאל־םעזאן. לעצטען
 לאקאל דער האם אבער, סעזאן שלעכםען דעם טראץ

 אין באדינגונגען די פארבעסערט און אויפגעהאלםען
 אסא־ דער םים אגרימענט דעם באנייען בײם טרייד.

 געװאונען יוניאן די האט סעפטעמבער, לעצטען סיאיישאן
 די פח שכירות די אויף פראצענם צען םון העכערונג א

 דעם פון פיםגלידער די םאר העכערונג א ארבעטער,
 ארבעםער די װאס העכערונג אמת׳ע אן מיינם לאקאל
ארבעםער. וואכען אלע זיינען די וױיל טאקע, קריגען

 דעם ארגאניזירם אויך יאר דאם האט לאקאל דער
 גאנצען אין געװען איצט ביז איז וואם םרײד״ בעג קארדעי

 איז וועלכער סםרײק. גענעראל א נאך אומארגאניזירם.
 בא־ וואם טרײד דער איז פארביטערטער, א דיער געװען

 ארגא־ אינגאנצן ארבעםער הונדערם פאר א שעפםיגט
 םרײד דעם איז םםרײק גענעראל דער געווארען. ניזירם

 גרעסםע די סיז צווײ אבער מאנאט א געדויערט האם
 צען מים געװארען געסעםעלם ערשט דינען םירניעם

 האבען ארבעםער די נאױעפבער. אין שפעטער מאנאםען
 אח באדינגוגגעז בעסערע אומפארגלייכלעך געוואונען

 פאר צאלעז פמ געווארעז באפרײם דינען און שכירות
 ארבעם, דער צו זאכעז ענלעכע אמ מאשינעם נאדלען,

סטרייק• ביז׳ן צאלען געדארםט נאך האבען זיי וואם
 םראץ אז באריכם, זײן אין אן אויד וױיזם פרידמאן

 װאם ארבעטסלאזיגקײם, דער און םעזאנען שלעכטע די
 מיםגלידער צאל געוױסע א אז דערצו, געבראכט האם

 אינגאנצען אדער דיוס אין הינטערשטעליג בלײבען זאלען
 פארגרעםערם לאקאל דער דאך האם טדײד, פון ארויסגײן

 די און ודנדערם סינף ארום מים צאל היםגלידער זייז
 ױבען רעארגאגיזירם אדער ארגאנמירם אױך דאם ױניאז

 — ארום איצם האם 66 לאקאל שעפער. זיבעציג איז
מיטגלידער. 4,500

 לאקאל פמ צושםאנד פינאנציעלער דער איז אויך
 באדײםענדע די םראץ לאגע, אױסגעצײכענטער אן אין

 בעג קארדעי די םון םםרײק גענעראל דעם אין אױםגאבען
 באנײען ביים םרייד אין םטאפעחש דער און ארבעטער

 אזוי גיאל צװײ איצם לאקאל דער האס אגרימענם, דעם
 צוריק. יאר א מים וױ קאםע ױניאן דעד אין געלם פיל
 לא■ דער װאם דעם סראץ געווארען דערגרײכט איז דאם
 אלערלײ געשםיצם האנם ברייםער א מים האם קאל

 אונםעדנע־ פילאנםראפישע און פראגרעםיװע ארבעםער
 נױם־ און ארבעםסלאזע ארױםגעהאלסען האם און מונגען

 די דאלאר. טױזענם עלף םיט םיטגלידער באדערפטיגע
 בײ־ ברײםהאדציג אויך האבען לאקאל םוץ מיטגלידער
 9,000 שאםענדיג קרבנוו^ מלחמה די סאר געשםײערם

 דער פון סאנד רעפױרושי אלגעםײגעם דלם סאר דאלאד
ר דאלאר טױזעגט דדיי ארום און אינמערנעשאנעל די מ
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 איצם נאך גײם צװעקען די פאר געלם םער שאםען *ו
שעפער. די אין *ן

םריד־ םעגעדזשער וױיזם באריכם יערלעכען זיין אין
 געווארעו םעגלעך זיינען דערגרייכונגען די אז אן, םאן
 בלויז לאקאל, קליינעם םארהעלםניסםעסיג דעס םאר

 די פון קאאפעראציע און ארבעט געטרייער דער דאנק א
 בא־ קלאסען די און מיםגלידער עקזעקוםיװ די בעאםטע,
לאקאל. םון מיטגלידער אידעאלע וואוםםע

 לאק. ארבעטער נעגליזשי און אונטערװעש
דזשאב אויפן רעכט דאם באשיצט 62

 דאס באשיצען םון רעקארד אױםערגעװײנלעכען אן
 לעצ־ האם דזשאבס זייערע צו מיםגלידער די םון רעכם
 ױניאן נעגליזשי און אונםערװעש די באװיזען יאר סעס

 םרעזידענט וױיס וואס באריכט דעם לוים .62 לאקאל
 פארעפענם־ האט לאקאל פון טענעדזשער שאר םעםױל

 םון משך אין ױױאן די האם ,1941 יאר פאר׳ן לעכם
 םיםגלידער, פזן קלאגען עלף און הונדערם געהאם יאר
 און דזשאבם דיערע פון געװארען ענםזאגם זײנען וואס

 ריאינסטייטעד ױניאן די האם זיי םון אכם און הונדערם
 פראצענט 99 אומגעםער איז דאם פלעצער. זײערע אױף

 רעכם דיער מים מיטגלידער די םארזיכערען איז דערםאלג
דיסקרימיגאציעס. געגען זיי באשיצען און חשאב אוים׳ן

 וואס דאם אויך איז באריכם דעם אין אינםערעםאנם
 זיך האם לאקאל פון צאל מיםגלידער די וואס דעם םראץ
 צאל די איז 3000 «יט פארגרעסערם יאר דעם דורך

 49 מיט געװארען םארקלעגערם קעיםעם דיסםשארחש
 מענע־ דער אן וו׳ייזם דאס, .1940 םיט םארגלייך איז

 ביםלעכ־ זעהעז בתים בעלי די אז באווייזם. שאר, חשער
 מים מאכען גאריש נים זיד זיך לױנם עם אז אײן, וױיז

 ציריק־ זײ צװינגם יוניאן די װען אדבעסעד, זןנטזאגעז
׳ חשאבס. די אויף צונעפען

חשא־ דער פון שעפער 3 אלע
סםרײס איז קאםפאני דרעם נעט 1

 ארגאניזאציאגם צעגטראלער דער װאם םםרייק דעד
 קאמ־ דרעם דזשאנעם דער געגען אן פירם דעפארםםענם

 אונטערגעשםראכען האם מאנאם, א איבער שױן פאני
 צו באדינגוגגען איצםיגע אונםער איז עם וױכטיג װי

 אום דעפארם&ענם ארגאניזאציאנם צענםראלען א האגען
ארבעט. ארגאניזאציאנס עדםאלגרײד אנםירעז קענען צו

 די אפצושםעלען געווען נויםיג עם איז סטרײק דעם אין
 איז שעפער דריי אירע אין םירמע דער םון ארבעט

שויחי שויחי נױ האבאקען און םיםי ח  ברוקלין אין און ח
דזשיימםבורג, אין שאפ קאנםראקטאר איר און יארק ניז
 םע־ צװײ אין זיד מנפינען שעפער די דזשױרזי. ניו

 און דעפארםסענט םאון אװ אום איםםערן סמ ריםאריעם
 בלויז באארד. דזשאינם דרעם יארק נױ דער אונםער

 געווארען םעגלעך איז ארגאגיזאציע צענםראלע א חדך
ארבעם. די אם אגםירעז צו

 צענטראלען םון מענעדזשער סםאלבערג,- לואיס ווי
 דער זיך האט דערקלערם, דעפארםמענט ארגאניזאגיאנס

 דער פון םאבריק הוייט דער אין אגגעהױבען םםרײק
 באםיאונגעז אלע וױ נאכדעם םיםי, דזשױרזי אין םירםע

דורכגעםאלען. זיינען םרידליד םעםלען צו יוניאן דער פון
 באארד דזשאינם דרעס דער םון קאאפעראציע דער םים
 אוט איםטערן איז לאקאלם די םון םענעדזשערם די און
 געווארען אפגעשםעלט זײנען דעמרטמענם, םאון ןזו
 האבאקען און בתקליז אין פירמע חנר פח שעפער די

 דער פאר ארבעם די געװארען אפגלשםעלם איז עס זפץ
 די חשײמםבורג• אין טארקטראאנק איר בײ חשאנעט
 אנגע־ װערען האבאקען און םיטי ח׳שױחי איז םםדייקם

 מענע• אלםמאן, װיליאם פח אויםזיכם דער אונםער םירם
 אין סםרייק דעם לאקאל. פיטי ױניאז דעם פון דזשער

 םוץ דעפארםמענם ארגאניזײשאן דער אן פירט םרוקלין
 חשײמם־ אין ארבעם די און באארד דזשאינם זדעס דער
 קאאםעראציע דער חדך געװאדען אפגעשםעלס איז בורג

 םון אםים ריװער םאום וץפ עדזשעדמעג באופריגד, jo «ון
דעיארםמענם. סאון אוו אוס איםטערן

 דעפארםמענם אדגאניזאציאנס צןינטראלער דער
 א םאר סירמע דער םיס פארהאנרלען אנגעהױבען האט

 באארד רילײשאגם לײבאר די ודי נאכדעם םעטעלמענם
 פארםרעםערין אלס אינםערנעשאנעל די באשטימט תאט

 מים פארהאנדלונגלז קאלעקםיװע פאר ארבעםער די אן
ר ן  ארונםערגײן דאס װןן םידמע, דער פון צושטיטונג ו
 אז אימדנײגט, איר האט ארבעםעד די ®ון סםדײ׳ק וױן
מיןן די np 9 י i פארתאגד־ די םיםגלידןד. םערודיט 
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 צוריק־ מילס״ ניטינג ״אי־זי גענען םטרײת
 נעמט באארד לײבאר װען גערופען

סכםוך איבער
 אנגעפירט האם אינטערנעשאנאל די וואם סטרייק דער

 װערמאנט, בעניגטאן, פון מילם״ ניטיגג זי ״אי די געגען
 צוריקגערוםען נעכטען איז מאנאםען, דריי לעצטע די פאר

 באארד לייבאר װאר די װען ױניאן, דער סון געווארען
 סכםוך דעם איבער נעמט זי אז װיסען, געלאזט איר האט

 דעם פגן ארבעטער הוגדערט פיר די פארמיטלען. צו
 באשטעלונגען, ועגירונגם אויף ארבעם װעלכער שאפ,

 םון רוף אויפ׳ן ארבעט דער צו צוריקגעקערט זיך האבען
ױניאן. דער

 גע־ גערופען איז פירמע דער געגען םטרײק דער
 דעפארטמענט ארגאניזאציאנם צענטראלען פון װארען

 גארמענט קאטאן מים׳ן צוזאמען אינטעדנעשאגעל דער פון
 אנטזאגם זיך האט פירמע די װען דעפארטמענט. טרילד

 פארהאנדלען און פאדערונגען ױגיאן די נאכצוגעבען
 א װאס דעם טראץ אגרימענט. אן װעגען אויפריכםיג

 געשטימט האבען ארבעטער אירע פון מאיאריםעם גרויסע
 אפשט'־ באארד לייבאר א אין איגםערנעשאנאל דער פאר

 איינ־ ױניאן די האם גאװערנאר, פדן פארלאנג אויפן מונג.
 אבער ארביטריישאן. אױף זיך פארלאזען צו געשטימט

 פועל׳ן צו פארזוך א עגםזאגם. םירמע די האט דאם אויך
 האט ארביםריישאן, אויף זיך םארלאזען צו פירמע דער בײ

 מעדיאיײ פעדעראל א וױינסטאק, אננא מים געמאכט אױך
 גע־ איז םירמע די רעזולטאט. זעליבגען דעם מיט טאר

אײנגעשפארט. בליבען
 באשםע־ רעגירוגגס אבער ר״אט פירמע די װי אזוי

 סטרייק, איבער׳ן אויפמןןכען נים קען זי וועלכע לוגגען,
 צךדים ביידע װיםען געלאזם באארד לײבאר װאר די האט

 די אז געםאדערמ, און םכםוך דעם איבער געמם זי אז
 אוים׳ן גלייך װערען אויפגענומען צוריק זאל ארבעט
 צוריק־ און דעדםילט םארלאנג דעם האט ױגיאן די פלאץ.

םטרייק. דעם גערופען
 םטרײק דעם װעגען רעדענדיג דובינםקי, פרעזידענט

 מים אייגקלאע פולען אין איז דאס אז אנגעױיזען, האט
 אױסצומיידען אינטערנעשאגעל דער פון פאליסי דער

 דער אין פארװיקעלם איז לאנד דאם װען סטרייקס,
 צוריקרוםען דעם מיט מעגלעך• איז דאם נאר וואו מלחמה,

 דובינסקי האט מילס, ניטינג אי־זי דער אין םטרייק דעם
 איצטער םאקטיש אינםערנעשאנעל די האט אנגעװיזען,

 רעינקאוט די פון סטרייק דער אויסער סםרייקם, קײנע
 ,הא־ םירער אםאםיאיישאן די װאס באסםאז, םון ארבעטער

 אדער נאבצוגעבען איז עם וואם אנטזאגם אויך זיך בען
ארביטריישאן. אויף זיך פארלאזען

 שטימען מילם ניטעג אינטערנעשאנעל
אינטערנעשאנעל. דער פאר אײנס צו צװײ

 דעפארטמענט ארגאניזאציאנם צענםראלער דער
 טאנופעקטשו־ צוױי מיט פארהאנדלונגען אן איצט פירט
 װאלינגםםארד אין אונטערװעש געשםריקםע םון רערם

 די און מילם״ ניטינג ,״אינטערנעשאנעל די קאנעטיקוט,
 יוניאז האבען םאבריקעז בײדע אין מילם״. ניםינג ״עלמא

 גוד; מארטין םון דירעקציע דער אונטער ארגאנײזערס
 מאיארי־ גרויסע א אריבערגעוואונען הארדםארד םון מאן

ארבעטער. די םון טעט
 אפ־ שוין איז מילס ניםינג אינםערנעשאנעל די אין

 ארבעםער די םון אפשםימונג אן געווארען געהאלטען
 באארד לײבאר נעשאנעל דער םון אויםזיכט דער אונטער

 אינטער־ דער פאר געשטימט האבען ארבעטער די און
 פאר־ קאלעקטיװע םאר פארטרעטער זײער אלם נעשאנעל

 מים אונםערהאנדלוגגען די איינם.*ס צו צוױי האגדלונגען
 ערײארם. מען און ווערען םארגעזעצט וועלען םירמע דער

אגרימענם. אן אונםערשרייבעז זאל זי אז
 צאל גרויםער א םון צענםער א איז וואלינגםארד

 צוױי די םון סעטלעמענט דעם מיט שעםער. ױניאז ני«
 אנדערע די אויך אז דערווארם ווערם מילען, װיכטיגסםע

 דער מים םעטלעז גיכען אין זאלען שםאם אין שעפער
אינםערנעשאנעל.

 קריגען פילאדעלפיע אץ דרעסמאכער
 קירצערע און העכערונג לױן צוױיטע

שטונדען
 דער פין מענעדזשער אםא, סעמיעל ירעזידענט וויים

 אונ־ אז באריכםעם, םילאדעלפיע אץ יתיאז דרעספאכער
 װאם טרײד דרעס אין אגרירענם קאלעקםיװען דעם םער
 םעפםעמבעד, לעצםלז געװארען אונםערגעשדיבען איז

 חעכע־ א װידער קריגען איצם דרעםמאכער די דארםעז
מז ביז םינף פון שביתת די אויף רונג  און ■ראצענט זי

מז צו שסוגוען ארבעםס די פון םארקירצונג א י און ז

 איז העכערונג די װאך. א שטונדען האלב א דרייסיג
 פעי םון פראצענט האלב א און דריי די צו צוגאב אלס

 פאגד געזונידהייטם צום צאלעז בתים בעלי די וואם ראל,
ױניאן. דער פזן

 פילא־ אין אינםערנעשאנעל דער פון 246 לאקאל
 קארד *קינג די געריכט אין אנגעקלאגט האט דעלםיע,
 דער מיט אגריטענם דעם ברעכען פאר קאמפאגי״ אװעראל

 קא־ אין געװארעז אריינגעבראכט איז קלאגע די ױניאן.
 אייגענ־ די געגען לאקאל פון נאמען אין קארט פליעם מאן

 אלװין און דזשאזעף בענדזשאמין םירמע, דער פזן טימער
 פון באשטעלונגען גרויסע האט פידמע די גריגבערג. ס.

 וואס מאל׳ צוױיםע דאם שוין איז דאם און רעגירונג דער
אפמאך. ארבעטער אן ברעכען פאר אן זי קלאגט ױגיאן די

 דעפארט־ טאון אװ אוט איסטערן
דערגרײכונגען מענט

 פון באריכטען די דינען מאנאטען, פאר לעצםע די
 איסםערן דעם םון דערגרייכונגען און טעםיגקײםען די

 םאגערע. און קורצע געװען דעפארטמענט טאון אװ אוט
 גים האם דעפארטמענם דער אז נים, אבער מײנט דאס

 קען דאס ערפאלגען. װיכםיגע און גרויםע קיין געהאט
 הערי פרעזידענם וױיס וואם איבערזיכם דעם םון זען מען

 גע־ האם דעפארטמענט דעם םון מענעדזשער װאנדער,
 םארגאנגענעם דעם אין דערגוײיכונגען די װעגען געבען

יאר
 באריכט דעם אין װי גום אזוי איבערזיכט. דין אין

עקזעקוםיװ גענעראל דער צו דובינםקי פרעזידענט פון

 איםםערן דער אז אנגעװיזען, װערט אינטערנעשאנעל
 צוגע־ יאר לעצםען האט דעפארטמענט םאון אוו אוט

 םערי־ דער אין מיםגלידער מער טױזענם זעקס קראגעז
 פראפארציאנעל איז דאס קאנטראלירט. ער וואס טאריע,

 ענערגישע אויף אן וױיזט װאם צו־וואוקם געוואלדיגער א
ארבעם. ארגאגיזאציאנס ערםאלגרייכע און

 גע־ דעםארטמענם דער איז צאל אין נאר ניט אבער
 פארבעסע־ װיכםיגע פארצייכענט אויך האט נאר וואקסעז׳

 מיטגלידער, 7.500 ארום פאר שכירות די אויף רונגען
 םאר־ דורך אנדערע און אגרימענטם באנײען בײם מאנכע

 עקזיםטיתדע םון טערמין דעם מיםען איז האנדלונגען
 דער דורך מיםגלידער 4600 האבען דעם חוץ אגרימענטס.

װאקאציעם. באצאלטע געוואונען צײט

װאכען לעצטע די שכירות אץ העכערונגען
 די װען וואכען, עטלעכע לעצטע די אין אםילו

 נארםאלער דער געשטערט םיל האבען באדינגונגען מלחמה
 דעפארם־ טאון אװ אוט דער האט ױניאן, דער פון ארגעט

 גרויםע א םאר םארבעסערונגעז װיכטיגע געוואונען מענט
 געוועז איז געװינס גרעסטער דער מיםגלידער. צאל

 וואקאציעם באצאלםע און שכירות די אויף העכערונג די
 געװאונען האט דזשוירזי נױ נוארק פון 220 לאקאל װאם
 דער וואס אגרימענט דעם אין מיםגלידער 2,200 פאר

 דרעס וואשייבל דזשוירזי נױ דער מים באנייט האט לאקאל
 אגרימענם נייער דער אםאסיאיישאן. קאנםראקםארס

 און אםערייטארס די םאר מינימום די געהעכערט האם
 מייד־ םלאר םאר און וואך א דאלער אכצען צו פרעםערס

 און אפערייטארם אלע און וואך א דאלער זיבעצען צו לעך
 גע־ האבען מער, און מינימום דעם קריגעז וואם םרעםערם

 זײערע אויף וואך א דאלער איין םון העכערונג א קראגען
 װאקײ־ א געווארען איינגעשטעלם אויד איז עם שכירות.

 בעלי די װעלכען םאר ארבעםער, אלע םאר םאנד שאן
 פעי דיערע םון פראצענט באשםימטען א צאלען בתים

 אםאםיאײשאז דער מיט האנדלונגען םאר די ראלס.
 מע־ וואנדער. הערי םרעזידענם וױיס אנגעםירם האבעץ

 דעפארטמענם; טאון אװ אוט איםטערן םון נעדזשער
 ביזנןים ראם. עריק ;לאקאל םון מענעדזשער רייש, םיידי

לאקאל. סמ קאמיטע א אח אגענט
 וױכטיגע מיט ארגאניזירט שעפער נײע

געוױנםען
 האם שאפ אוגםערוועש איין אח שעפער דרעם דרײ

 אדנםערגע־ האבען זײ און ארגאניזירם דעפארםטענם דער
 װיכ־ את גרעםםער דער אגרימענםם. ױניאן שריבען

 אג־ ״פינקעלםםײן די געװעז איז זײ פון שאפ םיגםםער
 דזשױחי׳ נױ עמבאי סאוס םוץ קאמפאני׳ דערגארמענם

 ־ איזראעל לויט ארבעטער. 86 באשעפסיגם ס׳װערען װאו
 םאח אװ אום דעם פזץ םעגעדזשעד געחילםם האראװ^

 פארהאנדלוגגעז די אנגעפירם חאם װאם דעיארסמעגם
םעםא־ דעם געגראכם *ושמזנד און םירסע דער מים

)> 1942 מערץ,
 אויף העכערונג א געקראגען ארבעטער די האבען םענם,

 די האם פראצענט צען פראצענט. 21 פון שכירות די
 אגרימענם דער איידער ארבעטער די געגעבען פירמע

 האט אגרימענט דער און געווארען אוגטערגעשריבען איז
 צו צוגאב אין העכערונג פראצענט צען גאך געגעבען זײ

 אויך האבען ארבעטער די העכערונג. פריערדיגער דער
 אכ־ פון לוין מינימום א װאקאציעם, באצאלטע געקראגען

 געזעצלעכע האלבען א און פיר און וואך א דאלאר צען
 םיליפ באצאלט. קריגען די וועלכע פאר טוגים, ימים
 צוזאמענגע־ האם 62 לאקאל םון אגענם ביזנעס פאול,

 פאר־ די אנהויבען צו פירמע דער מיט ױניאן די בראכט
האנדלונגען.

אונטערגעשרי־ האבען װאס שעפער דרעם דרײ די
 קאמ־ דרעם ״מאמאראנעק מ דינען: אגרימענםם בען

 ״דעלפארד די ארבעםער, 75 באשעפטיגט װעלכע פאני״,
 מיט דזשױרזי נױ בערגעגפעלד פזן קאםפאני״ דרעס

 קארפאריישאך עס עגד .״אייטש די און ארבעטער דרייםיג
 די מלאכווז. בעל 75 מים אײלאנד לאנג איקסװיל פון

 טון שכירות די געהעכערט פריער האט פירמע לעצטע
 וואם שכירות די איבער פראצענם צען מים ארבעטער די
 פירמעס צוױי אנדערע די געקריגען. פריער האבען זײ

 אר־ און אםאםיאיישאן דער אן אנגעשלאסען זיך האבען
אגרימענט. קאלעקםױוען דעם אונםער בעטעז

 קריגען םיטי ױניאן אץ ארבעטער 200
העכערונגען לוין

אדעל־ ״קער דער מים אגרימענט דעם באגייען בײם
 געקראגען ױניאן די האט סיטי, ױניאן םון פירמע מאן׳
 האלב א און צװעלף פון העכערונג א ארבעםער די פאר

 צוױי און ארבעםער שםיק פאר פרייזען די אויף פראצענט
 דער וואכעךהענם. אלע פאר וואך א דאלער האלב א און

 גע- געהעכערם איז ארבעםער אלע פאר לוין מינימום
 אגרי־ בײעם דעם אין ײאז־. א דאלער צוױי מיט װארען
 םון ארבעםען וואם די סײ ארבעםער, אלע גיט וואם מענם,

 א און זעקם םאר געצאלם ארבעטער, שםיק סײ און וואך
 ווא־ באצאלםע וואך א און טובים ימים געזעצלעכע האלב

 באשעםטיגם װערען םעקםארי דער אין יאר. א קאציע
 האם םארהאנדלונגען די ארבעםער. דיונדערם צוױי ארום

 איס־ םון םענעדזשער אסיסםענם האראוױץ, י. אנגעםירט
דעפארםמענט. םאמ אז אום םעוץ

 פעי בעק דאלאר 849 אױח מאנט ױניאן
סטעמםארד אץ ארבעטער םאר

 דע־ טאון אװ אום םון םארטרעםער דזשאנים, סעם
 ױניאן די אז באריכםעם, קאנעטיקום אין פארםמענם

 די סאר דאלער 849 איבער םרן םוםע די אײנגעמאנם האם
 םון קאמפאני- גארמענם ״סאבארבאן דער םון ארבעסער

 צװעלף םון העבערונג דער םאר קאנעםיקוט םםעמפארד
 גע־ האבען זײ וואס שבירות אױף םראצענם האלב א

 נײער דער װעז אן, דעצעמבער ערשםען םח קריגעז דארסם
 עם האם באם דער און קראסם אין ארײז איז אגרימענט

געגעבען. ניט זײ

 באםטאן אין מאכער רעינקאוט
 אנטזאגען באסעס װען םטרײקען

ארביטרײשאן
 און באםםאן אין מאכער רעינקאום טױזענם צװיי

 א אין אתנםער פעברואר םען18 דעם זײנען אומגעגענד
 בתים בעלי סון אםאםיאיי׳שאז די װען םםרײק, גענעראל

 מיט אגריםענם אז אונםערשרײבען צו אנםזאגם זיד האם
 אײ ארביםרײשאן אױף פארלאזען זיד אדער ױניאן דער
פאדערמגען. ױניאן די בעד

 םענעדזשער רײזבערג, עלײעם פרעזידענט וױים וױ
 וועמעם אונםער דעפארםםענם טרײד גארמענם קאםאן פון

 ױניאז די האט דערקלזנרם. שםײם 24 לאקאל אױםזיבט
 א איצט אױםצוםײדעז מעגלעכקײםען אלע םים געזוכם
 אין זיד געםינם לאנד דאם װען טרײד, אין סםרײק
 ױניאז די םלוכות. נאצי־פאשיסםישע די געגען מלחמה

 דער םיט םארהאנדלוגגעז די אנגעהאלםען דעריבער האם
י די םח אסאםיאײשאן ל  גאר־ ״װאטערפרוף די בתים, מ

 איבער םאר אםאםיאיישאן״ מאנוםעקםשורעם סענטמענם
 קוםלן וועלען זיי אז האםענונג, דער אין מאנאטען צמײ
 דײ םאדערונגלז אירע םרידליך. סעסלען און שכל צום
 די אז פארלאנגם׳ האם יונקמ די מעסיגע. געײעז נעז

 שםונ־ םערציג סון װערען פארקירצם זאל אדבײטס׳װאך
 9 איז שםונדע האלבע 9 איז דדײסיג און זיבעז צו יעז

נײ זײער געװען זײגען װאס שכירוו^ די אויף העכערונג

 טרייד אין ביזי איצטיגער דער מיט פארגלײך אין דעריג
 די מיטעל. לעבענס אויף יקרות װאקסענדען דעם און

 דער אויף זיך פארלאזען צו געװען גרײט אויך איז ױניאן
 איבער־ אדער מענשען אומפארטײאישע פון פארמיטלונג

 בעלי די באארד. מעדיאײשאן סטעיט דער צו עס לאזען
 אום־ אויף פארלאזען צו אנטזאגם זיך האבען אבער בתים

 אגרי׳ אן אונטערצושרײבען אדער מענשען פארטײאישע
 ניט דעריבער האם ױניאן די ױניאן. דער םיט מענט

סטרײק. א רופען צו װי ברירה אנדער קײן געהאט
 האלפערן, י. פון אנגעפירם װערט סםרייק דער

 דעפארטמענט טרייד גארמענם קאטאן פון פארטרעטער
 פון מענעדזשער בארקער, סעם און מאסאטשוזעטס אין

 לויט ױניאן. װארקער גארמענט װאםערפרוף 24 לאקאל
 סטרײקער די זיך האלטען פירער די פון באריכט דעם

 אויפן שעפער. די ענערגיש פיקעטען און מוטיג און פעסם
 צו געלועען פיקעטס די איז סטרייק, פון טאג דריטען

 דעם פון שאפ דעם אין פראדוקציע די פארקריפלען
 װעל־ מאנאםאן, פרעד אםאםיאיישאן דער םון פרעזידענט

 דעם פון הויפט־אינסטיגײטאר דער געווען איז כער
 אין שאפ דין פון ארבעםער הונדערט איבער סםרײק.

 און סםרייק אן אנגעשלאסען זיך האבען קעטברידזש
 דער נישט איז דאס פראדוקציע. די פארקרייפעלט

 צוזאמענשטויס אין קומם ױניאן די וואס מאל ערשטער
 באאמטער, ױניאן געװעזענער א אליין באס. דעם מים
 שעפער אפען פארביםענע די םון איינער מאנאםאן איז
 אנגע־ מאל אלע האם ער טרייד. רעינקאוט דעם אין

 זיינע צודערלאזען ניט םריק יעדען מיםעל, יעדען װעגדט
 אוים־ איז ער וואם דעם טראץ ארגאניזירען. ארבעטער
 אין אסאםיאיישאז דער םון פארםרעטער אלס געטראטען

 אגגע־ אליין ער האט ױניאן, דער מיט פארהאנדלונגען די
 האבען פארטרעםער ױניאז די שאם. אפען אן האלטעז

 ערקלע־ םארהאנדלען, צו אים מים אנםזאגט דעריבער זיך
, ג י ז ־  םון םארטרעםער דער זייז וױל װאם באס א אז ־

 םארהאנד־ קאלעקםױוע אנםירען און אסאםיאיישאן אן
 דער םון םיםגלידער די םאר ױניאן דער מים לונגען

 האבעז אויך אליין מוז באדינגונגען, וועגען אסאםיאיישאז
 צוגלייך םארםליכטונגען נאכקומען און שאפ ױניאן א

 געוואלט גים מאנאםאן אבער האם דאם אנדערע. אלע מים
 אנם־ צו באםעס אנדערע די אויפגעהעצם האם ער און

 םאר־ אדער אגריםעגט דעם אונםערשרײבען זיך זאגען
ארביטרײשאן. אויף זיד לאזען

 אנטשלא־ דער און םםדייק דעם וועגען רעדענדיג
.מיר :געזאגם רימבערג האם ױניאן, דער םון סענהייט

 געםאן האבען מיר געוואלט. נים סטרייק דעם האבען
 אין םטרייק דעם או־יםצומײדען מעגלעך נאר וואם אלץ
 דורך האבען בתים בעלי די מאםענט. איצטיגעז דעם

 ארויפגעצוואוגגען אונז אויף איינגעשםארםקיים זייער
 סאר־ צו אםילו אנםזאגט זיך האבען זיי װען קאמף, דעם

 באםעם די באארד. םעדיאיישאן םםעיט דעם אויף לאזען
 אנ־ וועלען פיר געױינען. ניט קאמף דעם אבער קענען
 און ענערגיע גאנצער אונזער םיט םםרײק דעם םירען

 םון װידערשטאנד דער ביז כוחות אונזערע אלע םים
װערען״• געבראכען װעט באםעם די

 םעלע־ א צוגעשיקם האט דובינסקי פרעזידענם
 פארשפרעכט ער וועלכער אין סטרײקער, די צו גראמע

 גע־ דיער אין אינטערנעשאנעל דער םון הילף םולע די
 מענשלעכע און באדינגונגעז ױניאן פאר קאסף רעכטען
םטאנדארדם. ארבעםם

 לױן קרעען ארבעטער הונדערט אכצען
העכערוננען

 פענםילוױיניע, אין ארבעטער הוגדערם אבצעז ארום
 בא־ געקראגעז האבען אײלאנד, ראוד און מאםאטשחעםס

 װא־ עםלעכע לעצטע די אין העכערונגען לױן דײםענדע
אגוײםענםם. באנײען בײם כען

 דע־ דער האם שכירות אין העכערונג גרעסטע די
 געווארען באנייט איז עם ווען געוואונען, פארםמענם

 םײער םון מילם״ ניםינג ״בעלל די םיט אגריםענם דער
 ארבע־ םױזענט באשעםםיגם םירםע די :פעגםילוױיניע

 אגרי־ דעם דורך אוגםערװעש. געשםריקםע אויף םער
 גע־ געהעכערם ארבעםער די םון שכירות די איז םענט

 אײנ־ די יאר. א דאלאו־ םױזענד פופציג סים װארען
 םעק־ פארשײדעגע די *ו העכערונג דער םון םײלונג

 םמ םארםרעםער צו געװארען איבערגעלאזם איז שאנס
 דעם אחוץ באשםימען. «ו קאמפאגי דער און ױניאן דער
 דא־ 17 צו געװארען געהעכערט לױן םיניםום דער איז

 אױף העכעתנג דריםע די שײז איז דאס װאך. א לאר
 םיט םארהאנדלוגגעז די יאר. צװײ אין םיניהומס די

 רײזבערג, פרעזידענם װײם אגגעםירם האבען םירמע דער
 אר־ *ינגאלד, סםלים״ז פענסילודײניע םח םופערװײזער

ארבעםער. די םמ קאםיםע 9 אמ זימערמאז י. גאנײזער
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 מאגו־ םײאניר דער םון דרעסמאכער םשילדרען די
 פענםילוױיניע, וױלקעםבאר פון קאמפאני םעקטשוריגג

 אלגע־ אז געװאונען אגריםענט דעם באנײען בײם האבען
 17 םון םיגיםום א שכירווו, די אויף העכערונג םיעע

 דער אין• װאקאציעם. באצאלםע און וואך א דאלאר
םלאכוו^ בעל 125 באשעפםיגם ווערען פאבריק
 געווען זײנען שכירות אין העכערונגען אנדערע די

 אינקארפארייםעד״ בראדערס .ליגדער פון שאפ דעם אין
 םום־ און הונדערם די װאו פענםילוױיניע, סקרענטאן אין
 םון העכערונג א געקראגען האבען קלאוקמאכער ציג

 קריגען װאם די פאר שכירות אויף פראצעגט פינף
 פרא־ זיבען און וואך א דאלאר דרייסיג און זעקס איבער
 און פיגף ביז קריגען וואס מלאכות בעל די פאר צענט

 אנ־ האט פארהאנדלונגען די װאך. א דאלאר צװאנציג
 אויפ׳ן 131 לאקאל פון מענעדזשער זימערמאן, י. געםירט

 די םיטלען. לעבענס אויף קאסםען העכערע פץ גרונט
 קוםענ־ םארהאנדלען צו איינגעשטימט אויך האם םירמע

 די אויף העכערונג וױיםערדיגער א וועגען מאי דען
שכירות.

 מאנו־ ״וואלף דער מים אגריםענם דעם באנייען בײם
 נים א מאםאםשוזעטס, לאועל פון קאמפאגי׳ םעקםשורינג

 געקרא־ ארבעטער 75 די האבען שאפ, קליידער און גודס
 און גלייך פראצענם האלב א זיבען םון העכערונג א גען
 די אפריל. םעז15 דעם פראצענם האלב א דריי נאך

 ארגא־ און האלפערן י. אנגעפירט האבען פארהאנדלוגגען
, םשאיקין. םאל ניתער

 סיםגלידער ארבעםער, נים־גודם םוםציג און פינף
 מילס- ״לעבאנאן די אין ארבעםען וואם 234 לאקאל סון
 הע־ א געקראגען האבען איילאנד, ראוד םאטאקעט אין

 נאך און גלייד שכירות די אויף םראצענט םינף פון כערונג
םים אגריםענם דער ווען ױני״ אכטען דעם פראצענם םיגף

 ראוד םון םופערוױיזער ראם, מיליאם אגגעםירם האט
דיםםריקם. איילאנד

 חשאזעף אין אוניפארםען בײ ארבעטער םוםציג
 באצאלםע געקראגען האבען םיםםבורג, אין שאפ ראגאוס

 און װאך א דאלאר זיבעצען םמ מיגיםום א וואקאציעס,
 אגריםענם. דעם באנײען בײם פארבעםערונגען אגדערע

מאםקאװיץ. מעקם אנגעםירט האם פארהאנדלונגעז די
 גרויסער דער פון שעםער דרײ די אין ארבעטער די

 אין סםײרא״ ענד ״בארגעניכם פירםע דרעם םשילדערן
 העכעחע א געקראגעז האבען אומגעגענד. ארן סקרענטאן

 זיבען אח הענט װאכען די םאר װאך א דאלאר איק םון
 שםיק־ארבעםער. פאר פרײזען די אויף פראצענם האלב א

 זיך פארלאזעז צו פארזוך א און פארהאנדלונג לאנגע נאך
 דדײ באשעםטיגם םידםע די ארביםרײשאן. אן אױף

 גע־ נים זיד האבעז צדדים די װען ארבעםער. הונדערט
 סראגע די איז העכערונגען, לױן די װעגען אײניגעז קענם

 דער םון רעדאקםאר צום געווארען איבערגעגעבען
 פאר 9 גאד .ד9יטרײס3אד אלס םײםם• ״םקרענטאז
 פרדבירעז צו צדדים בײדע געראםען ער האם םארהערען,

 אױםגלײך. אן צו קוםען אמ םארהאנדלעז אפאל גאך זיד
 געאײניגם זיך האם מען אמ געװארעז געטאן איז דאם
העכערונגען• דערמאנםע אױבען די אויף

 אגרימענט דורב׳ן געקראגען האבען ארבעםער די
 אװערםײם׳ סאר עקםםרא געצאלם וואקאציעם, באצאלםע

 םינעןום א און ײאד 9 י9ד«ל זיבמעז פח םיניםום א
ארבעםער. דופליקײם פאר שעה א סענם 46 פון

 געדולד און אנפשלאםעהנײם1
 אין רעזולםאטען ברענגען

םיםעל־וועםם
מאריס םון באריכם קורצער א
 אינטער־ די אז םעלדעם דובינםקי פרעזידענם צו ביאלים

 נאך אין א״נריםעם ױניאן א געװאונלן האם נעשאנעל
 אין שעפער צװײ האם װאס פירמע דרעם קאםאן א

 דער־ באריכם דער אינדיאגזס עלקהארם אח שיקאגא
 האט יתיאן די מאם פארבעסערונגען די װעגען צײלם

 באדינגונגען״ די װעגען ארבעםער, די םאר געװאונען
 מיר וואם אײגצזלהײסעז אנדערע אץ ײאקאציעם שכירוו^

םעםעלמענםעם. װעגען באריכםען אין געװײגלעך קריגען
באהאל־ איז אבער באריכם טרוקענעם דער הינםער

 אנםשלאםענ־ אײזערנע אז קאמף, יאריגער לאגג א םען
 און שםערוגען אלערלײ םראץ געדולד מים ים 9 היים,

 יוניאן דראפאםישער 9 :רט9ײ אײן מים שװעריגקײםען.
rניז9רג9 ברײנגעז צו מף9ק l  לעבענם םענשלעבע און 9

אדבעםער קלײדער פרױלן דונדערםער צו באדינגוגגען



גערעכטיגקײמ <{

 קעז םעו וואס אוםשםענדעז אופגעסםיגע די אוגםער
 די איבערגעבען לאטיר אבער פארשםעלען. גאר זין־

כסדר. קאמף דעם פון אײגצעלהײםען
ספא־ בארים 1געװיםען א צו באלאנגם פירםע די

 קאטאן לאין ביליגע א פראדוצירם פירםע די ליער.
 נאםען אונסערן גײט װאס סארט דעם ניט דרעסעס.
 און םילק פון געמאכט װערען און דרעסעם״ ״קאטאן

̂ץ פאר זיך פארקו־יםען און רעיאן פרייזען, הויכע גא
 פארקויפען װאס דרעסעס קאטאן אמתע טאקע נאר
 אײנעם פאבריקען. צװײ יהאט םירםע די צען. ט, בײם זיך
 אדבעטער 350 באשעפטיגט װערען עס װאו שיקאגא אין
 עם װאו אינדיאנא, עלקהארט אין צװײטען דעם און

 ארבעםען צוזאמעו מלאכות. בעל 450 באשעפטיגט װערען
 פירמע די ארבעטער. הונדערט אכט פירמע דער פאר
 דער מים אגרימעגט קײן געהאט :יט מאל קײן האט

שאםם. אפען אנגעפירט האט און ױניאן
 די ארגאניזירען גענומען זיך האם ױניאן אונזער

 פיגף ארום מיט שאם סמאליערם באריס פון ארבעטער
 בא־ דאן נאך האט אינטערנעשאנעל אונזער צוריק. יאר

 סי די האט עלקהארט, אין א. אי. סי. דער צו לאנגט
 די געהאט. ניט ױניאנס קײן דעמןלט נאך א. אי.

 האבען שטאט אין געװען זיינען װאס ױניאנס ביסעל
 ארגאנײזערם אונזערע פעדערײשאן. דער צו נאלאנגט

 ארבעט די און הילף פיל געקראגען ניט דעריבער האבען
שװער• געגאנגעז איז

 ניט קאמף איר אבער האם אינםערנעשאנעל די
סי. דער יאר. פאר א אװעק זײנען עס אויפגעגעבען.

לא־ פאר א עטאבלירען צו דארט געלוגגען איז א. אי.
 אבער זיך האט אינטערנעשאנעל אונזער ױניאנס. קאל

 װען א. אי. םי. דער פון צוריקגעצויגען אוגטערדעסען
קאנקו־ פערפאנענטע א אין ארגאױזירט זיד האט יענע
א. אי. סי. די פעדעו־יישאן. דער צו ארגאגיזאציע רענץ

ר מאדןזז ט ד רי ט מ ד טו ד ד ד ט םצר ו
 קאםאן די אריינעמען אנהויבעז צו פרױוילעגיע זייער

ױניאנס• זייערע אין מיםגלידער אלם דדעםמאכער
 וואלטען אינטערנעשאנעל דער פון פירער די ווען

 ביסעל היפש א געווארען געשאפען ווארשײגלעך וואלט I קאמף״ ױריסדיקציע א פארםירם און כעס אין נעווארעז |
 גע־ איצם גיז נאד װאלםען ארבעטער די און בלום בײז

 אונזער פון אבער פירער די אוםארגאניזירם. בליבעז
 פלאטקין אדגאגייזער ביאלים, פרעזידענם וױים ױניאן,

ט געדולד דעם אבער האבען אנדערע״ די און םארלא־ ני
 ארגאניזאציאנס זייער מיט אנגעגאנגען זײנען זײ רען.

אי. םי• צוויי מיםגלידער. אריבערגעוואונען און ארבעט
 מיט־ ביסעל א ארײנגענוםען אויך האבען ױניאנם א.

 נא־ און טאי רי געװען זיינען ױגיאנם צוױי די. גלידער.
 מאבען עם םיםגלידער װעםעם ױניאן, ווארקערס װעלטי

 ױי אז גערעכענם דעריבער האבען זיי און ליאלקעם
 ״װייער די און דרעסעס. אויף ױריםדיקציע אויך קומט

 מיטגלידער וועםעס ױניאן א איז דאם ױניאן. קאוםינג״
 באנװיל און גופע מים דראםען עלעקסדישע באקלײדעז

 בא־ מיט שײכות שטיקעל א אויך דעריבער האבען און
 אז באשלאםען האבען ױניאגם א. אי. םי. די קליידוגג.

ט לאנג סאר פען  אינםערנעשאנעל די ווײל ווארטען, ני
 דעריבער האבען זיי שאפ. דעם אריבערגעוױנען נאך קען

 אונזער אז װיסענדיג סםרייק, אין שאפ דעם ערקלערם
ברעבען. ניט סטרײק קייז וועט איגטערנעשאנעל

ען דעם אין ע ארגא־ אונזערע גערעכט. געװען זײ ד
 ניט מיטגלידער די באםוילען םאקע האבען נײזערס

 אין ארונםער אייד איז לאינם פיקעט די דורכצוגײן
 סםרייק א. אי. סי. די אין גיין צו אנשטאט נאר םטרייק.

 איעענעם דיער אין געגאנגען זיי זײגען הערקוודעדם,
פאם־יק. די אלײן געפיקעם און לאקאל

אײגגעזען. האם םירמע דער םון אײגענםיםער דער
אן א אן אז ט מאל דאם שױן זיך ער װעס יוני  ארויס־ ני

סעט־ נים קעז ער אז געםענהט אבער האט ער דרײען.
ם ווײםם ער און יוניאנס צוױי מים לעז  איז װער ני

 צחאמענ־ דאן האט אינדיאנא, םיז גאװערנאר דער וחנר.
שװעריגקייט. די ערקלערם זײ און *דדים אלע גערוסען

 אז עדקלערט דאן אים האט ביאלים פרעזידענם וױיס
ס די אנבאלאנגט וואם ^  איבערלאזען עס ער זאל יונ

 םון םירער די םץ צוזאםענקונםם א אץ ארבעםער. די צו
 צו געבליבען איז 4 אי. םי. דער און יונקמ אונזער

 ױניאן װעלכע זען און קארםען םיםגלידער םארגלײכעז
מר סער האם עם םגלי  אונזער ארבעםער. די צװישען םי

 די און םיםגלידער מער ג?האט ד״אט איגםעתעשאנעל
 איבער־ צוריקגעצויגעז זיד האכעז ײניאנם $ג י4 םי.

שאפ• ן איבער יוריםדיקציע די יוניאן אונזער געבענדיג
 גאכדעם זיך מען הןם םירמע דער םיט קאנםערענצעץ אין

 האט טירםע די און באדעגונגען זײ איבער אויםגעגליכעז
תיןן דעם אוגסערגעשריבען אגריםענם. י

עלקהארם איז שאפ דעם פאר m אגרימענם דער

--------- —> 24 ט ײ ז
 משך אין װעם פירפע די אז פארשטענדיגונג, דער פיט
 אונטערשרײבען און פארהאגדלען אויך וזדשים דרײ םון

 די שאפ. שיקאגא דעם פאר אגויםענט שאפ קלאוזד א
 םינף א געװאונען האבען עלקהאפט אין ארבעםער 45ס

 אװער־ פאר געצאלט עקסטרא פיט װאך ארבעטס טאגיגע
 פון לוין םינים,ם א טאג; א שט,גדען אכט נאך םײם

־ע א סענט האלב א 43  איז (דאס רעיט בעיס א ;שטו̂־
 פרײזען באשטיטט װערט עס װעלכען לויט באזים דער
 הע־ א שט*נדע. א םענט פופציג פון ארבעם) שטיק אויף

 דאלאר דרײ פון ארבעטער װאכען אלע פאר כערונג
̂־ך א און װאך א  אלע פאר געצאלט םיט װאקאציע װ

 יאר א פירםע דער בײ בא״עפטיגט זיעען װאס ארבעטער
פער. אדער

 םטרײק קאמפאגי״ קארסעט ״גאםארד
געשעט^לט

 אין ארבעטער הונדערט זיבען די פון סטרייק דער
 לאגא;םפארט אין פאבריק קאמפאני קארסעט נאסארד דער

 װאכען׳ זיבען איבער געדויערט האט װעלכער אינדיאנא
 אונטער־ האט פירמע די װען געװארען, םארענדיגט איז

 אינטערנעשאגעל דער מיט אגריםענט ױניאן א געשריבען
 ױגיאן דער פאר ױניאן. װארקערם גארפעגט לײדיס
 פרעזידענט וױים אונטערגעשריבען אגריםענט דעם האבען
 ארגאנײזער און װעםט םיטעל דער םון ביאלים מאריס
 גא־ םטרײק. דעם געםירט האט װאם פלאטקין אברהם

 סטעיט דער און אינדיאגא פון שריעקער פ. העגרי װערנאר
 אונטערגע־ אויך האבען הוםפאן קאפישאנער לײבאר

עדות. אלם אגריםענט דעם שריבען
 אגרימענט דעם דורך געװאונען האבען ארבעטער די

 פעמבערשיפ. יוניאן די אױפהאלםען פאר פונקט א
 װאם ױניאן דער פון םיטגלידער אלע די אז הײםט, דאס

 גוטשטייענדע פאיבלײבען דארםען שאפ אין ארבעטען
 עם אן. האלט אגרימענט דער זיי לאגג אזוי מיטגלידער

 אלע םאר לוין םיניםום א אייגגעשטעלט אויך װערט
 גע־ איז ארבעטער שטיק פאר פרייזען די ארבעטער.

 איצםיגע די פון פראצענט צען אויף געווארען העכערט
 דעפארטםענטס םארשײדענע די םאר העכער און פריחעז

 װאקאציעס• באצאלטע קריגען וועלען ארבעטער די איז
 אם־ דעם נעהײסען גוט םרייד פים האבען ארבעטער די

מאד•
 םיט אגריםענט דער װערט קרייזען יוניאן די אין

 װיכ־ א פאר באטראכט קאמפאני קארסעם גאםארד דער
 װיכםיגקײט דער איבער ױניאן דער פאר געװינם םיגען

 קאמ־ גאםארד די םרייד• קארסעט אין םירםע דער םון
 אמעריקע אין פירםע קארםעטען גרעםטע די איז פאני

לענדער. אנדערע אין םאבריקעז אויך האט און
 גע־ גערוםען איז םירםע דער געגען םםרייק דער

 פאר־ אלע װי נאכדעם דעצעםבער, צוױיטעז דעם װארען
 לאגאנם־ םון 392 לאקאל אינםערנעשאנעל דער םון זוכעז
 אירע םעטלען צו סירמע דער באװעגען *ו פארט

 איז םארםיםלונג, ײרך ארבעסער די םיט סכםוכים
 געםאכם ד״אט שריעקער גאווערגאר געווארען. אנטזאגם
 אץ צדדים ביידע צחאמענצובריינגעז פאחוכען עםלעכע
 האם םירםע די דערםאלג. אן אבער סםרײק דעם סעםלעז

 סטיים דעם פון אויםםאדערונג די צוריקגעװיזעז אויד
 דער םזן םארמיםלער םון און דעםארםםענם לייבאר

 ארביטריי־ אויף זיך םארלאזען צו רעגירונג םעדעראלער
 זיבען האבען ארבעםער די װי נאכדעם ערשט שאן.

 און לאין םיקעם אױם׳ן םאבריק די באוואכט לאנג וואכען
 די איז פראדוקציע, ד• םולשםענדיג האבען.אםגעשםעלט

םארםיםלוע. אנגענוםען האט אמ געווארעז וױיכעד םירםע

 פאר העכערונגען לױן גרױםע
I אטלאנםא אין דרעםםאכער

 דרעםדאכער די םאר אגרימענםס די באנײען בײם
 גע־ אינםערנעשאנעל די האט חשארדזשיא. אטלאנםא אין

 די אויף העכערונגען גרויסע ארבעםער די םאר װאונען
 די ארויף ברײנגס עס וואס מינימומם, די און שכירות

 סטאנ־ די צו נאענט גאנץ סאוט דער אין ירעספאכער
 די אין דרעםםאכער ארגאניזירםע לאנג די םון דארדם

שםאטען. איסםעוץ
 שכירות די אױף העבערונגען די װעגען נײעס די

 מארםין, ם. דזשאהן וואם באריכט איז ענםהאלםעז איז
 צוגע־ האט סאום דער אין סארםרעםער אינםערנעשאנעל

 קריגען צו אנהױב דעם דובינםקי. פרעזידענם «ו שיקם
 פארהאנד• איז געסאכם ױניאן די האם העכערדנגען׳ די

 ״רעי די את דרעם״ ״דיקםי n פירמעם. צװײ םים לוגגען
זיך האבען בעלי־בתים די ווען קאםפאני׳. דרעס שײד

 ױניאן, דעד פון םאדערונגען די גאכצוגעבען אנםזאגט
 נאך און םטרייק, אין ארוגםער ארבעםער די זײגען

 גאכגעגעבען פירמעם די האבען סטרײקען םאג אײן
 אגריםענם. נײעם דעם אונטערגשריבען האבען און
 צען פון העכערונג א געקריגען האבען ארבעטער די

 מינימוםם אלע פון שטונדע דער אױף םענם
 לױן םיניימום דעם געהעכערט און אגריםענט אוגטערן

 דעם און שטונדע א םענט זיבעציג צו אפערײטארם פאר
 די עטונדע. א סענט זעכציג צו פינישערס פאר םיניםום

 הע־ א געקראגען האבען פאכען אנדערע פון ארבעטער
שכירות. די אויף פראצענט צען פון כערונג

 רעיאן און ם־לק זיבען נאך פון אײגענטימער די
 אגרימענטס די װעלכע מיט שטאט אין שעפער דרעם

 נאכגעגעבען אויך האבען װעו־ען, באױיט געדארפט האבען
 אגרימענטס װעמעס פירמעם העכערונגען. זעלביגע די
 אז פונקט׳ דעם ענטהאלטען קראפט, אין נאך זײנען עס
 שכירות, העכערע פאוערען צו רעכט א האט ױניאן די

 װעלען ארן שטײגען לעבענס־םיטעל אויף פרײזען די װען
 די םקעדױלם. נײע די אננעמען מוזען אױך דעריבער
 םטאנ* דער זײן איצט דעריבער װעלען מינימורם העכערע

אטלאנטא. אין שעפער דרעס אלע פאר דארד
 באדינגונגען, קלעגלעכע די זיך דערמאנם מען װען

 נאך האבען סאוט דער אין ארבעטער די װעלכע אונטער
 מער־ די װעז צוריק, יאר זעקם פינף מיט בלויז געארבעט

 דאלאר פינף און פיר פאר ארבעטען פלעגען זײ פון םטע
 ענדע־ געװאלדיגע די באגרײפען ערשט מען קען װאך, א

 אין ארײנגעבראכט האט אינטערנעשאנעל די װאס רונג
 צײט. קורצער דער אין ארבעםער די פון לעבעז דעם

 אטלאנטא- אין דרעסדאכער די פון פינימומס איצטיגע די
 אינםער םיניםוםס געזעצלעכע די טאפעלט כמעט איז

 און רעגירונג. דער פון געזעץ שטו־נדען־שכירות דעם
 פאר־ דורכשניטלעכע די מיגימומם, די בלױז זײנען דאס

^ אין ארבעטער די פון דינםםעז ר  באטירלעד זיינען ט
העכער. באדייםענד

 פאר פארבעםערונגען װיכטיגע
סאוטודװעםט דער איין ארבעטער

 מים געווארען באנייט דינען אגרי&ענטם אנצאל אן
 גא־ — דיסטריקט װעסט סאום אין בתים בעלי וי

 וועלכע אין פערלשטײן, םײער פרעזידענט וױים ריכםעט
 אין סײ םארבעםרונגען װיכםיגע געקראגען האבען מיר

 וואקאציעם. באצאלטע אין איבערחויםט און שכירות
 דער םון םאדערונגען די זײנען פירםעס צאל א אין

 ארביטריישאן. צו געווארעז איבערגעגעבעז ױגיאן
םאלגענדע: די זיינען אגריםענםם באױיםע די צװישען

 דער םיט אגריםענט דעם באנײט האבען םיר
 פון אםאםיאיישאן מאנופעקםשורערס דרעם טשילדרען

 ארבע־ די םאר געוואונען און טעקסעם אנםאניא, סאן
 דורכ־ גאראנםירםען א און וואקאציעם באצאלטע טער

 שע־ די אין ארבעטער. שםיק די פאר סקעיל שניטם
 סאן אין אסאסיאײשאן פון םיטגלידער די פון פער

 בעל הונדערט אכט ארום באשעפטיגם ווערען אנטאניא
מלאכות.

 צווײ םאר געווארען באנײט איז אגריםענם דער
 איז באשעפטיגם איז וואם םלאכה בעל יעדער יאר.

 בא־ וואך א קריגען וועט מער, אדער יאר א שאם א
 קאםיםיע געמישטע א יאר. יעדעס װאקאציע צאלטע

 באשטיםט איז אסאסיאײשאן די און ױניאן דער פון
 דעם אויף זיך אייניגען און פאחהאנדלען צו געווארען

 בא־ זאל עס וואס םארדינסט דורכשניםם געזיכערטען
ארבעטער. שםיק יעדען פאר ווערען שםיםט

 םאר אםאםיאיישאן דער םיט םארהאגדלונגען די
 מא־ געצויגען זיד האבען װעלכע אגרימענט, נײעם דעם

 מייער פרעזידענם וױים אנגעפירט האט לאנג, נאטען
 אינטערנעשאנעל דער םון פארטרעםער פערלשטיץ,

 םרעזי־ צו באריכם זיץ אין סאוםה־וועסם. דער אין
 איז פונקטעז געוואונענע די װעגען דובינםקי דענם
 אר־ די פאר אז אן, ער וױיזט אגרימענט גײעם דעם

 מים ערשט נאך זיינען וואם אנטאניא, םאן םון בעםער
 אוםארגאניזירם גאנצען אין געװען צוריק יאר םיר

 האם וואם דערגרייכונג, גרויםע א געװיגםען די ױינען
 םאר־ און ארבעטער די צװישען םרײד ארויםגערוםען

ױניאן. דער צו צוגעבונדענקייט זײער פעםטיגם
 — אנםאניא סאן טון דרעםמאכער טשילדרעז .די
 יאר סיר מיט בלויז האבען — םערעלשטיין שרײבט
 מר קלעגלעכע אזוינע אונםער געארבעט נאך צוריק,

אוג־ איז אגריםענם ערשםעד דעד װען אז דיעונגעז,
איז בווים בעלי זײערע מים געװארעז םערגעשרימז .

 בא־ עם איז קאםף, לאעען יארען נאך 1938 אויגוסם
 האבען פיר װען דערגרײכונג, א פאר געווארען םראכט

 דאלאר אכט פון לוין םיניםום א אײנגעשטעלם דארט
אר־ אז פיז פארדינםטען דורכשניטלעכע די וואך.
 פופצען צװישען אנגעטראםען דעמאלט האט בעטער

 דרײ םיט בלויז איצט, שטונדע. א סעגט צוואנציג און
 פארדינס־ דורכשניטס די דינען שפעטער, יאר האלב א ‘י

 א סעגט פערציג איבער םלאכות בעלי די פון םען
 דורכ־ א פון אײנשטעלען דעם םיט אין, שטונדע א

 פאר־ די װעלען ארבעטער, שטיק די פאר לוין שניטס
שטײגען״. העכער נאך דינםטען

 אייגענטיםער די מיט אגריםענט קאלעקםיװער א
 איז סיטי קענזעס אין שעפער דרעם סילק פיר די פון

פעברואר. צענםען דעם געווארען אונטערגעשריבען
הא־ ארבעטער שםיק סײ און וואך סײ ארבעטער, אלע
 פחד האלב א זיבען פון ׳העכערונג א געקראגעז בען

 פאר װאקאציעס באצאלטע און שכירות די אויף צענט
 אדער יאר א פלאץ אין זײנען ווא־ם ארבעטער, אלע

בעסע־ א איין אויך שטעלט אגריםענט דער לענגער.
 ארבעטער, שםיק פאר פרײזען סעטלען פון םיםםעם רע

 אר־ שטיק באצאלען צו בתים בעלי די פארפליכטעט
 םאבריק אין פארלירען זיי װאס צײט דער פאר בעטער

 רעכם דאס און טרימינג אדער ארבעט אויף ווארטענדיג
 פרײזען װען העכערונג א פאדערען צו ױניאן דער םון

 איז אגרימענט דער שטײגען. לעבענםמיטעל אויף
 מיט־ די פון פארזאמלונג םפעציעלע א יאר. דריי פאר

געהײםען. גוט אגרימענט דעם האט נלידער
 געווארעז ^ונטערגעשריבען איז אגרימענם אן

לו־ סענט פון קאמפאני גארמענם פארטנאי דער מים
 שליםם װאם דעפארטמענט, 2 נומער דעם פאר אים
 שאפ סידעריבסו א ארן לואיס םענם אמ שאפ דעם אײן
 דער פאר ארבעט םירמע די אילינאי. אלםאן אין

 אר־ די גים אגרימענם דער קאמפאני. סיטי פארעםט
אין קאטערם די העכערונגען: לוין פאלגענדע בעטער

 אנ־ אין העכערונג די געקראגען האבען לואיס סעגט
 דער מיט האט ױניאן די װאס אפמאך, דעם מיט קלאנג

 קאטערם די ;אינדוםטריס גארמענט אסאםיאײטעד
 פינף פון העכערונג א .געקראגען האבען אלםאן .אין

 בײדע אין ארבעםער אנדערע אלע װאך; א דאלאר
 א זיבען פץ העכערונג א געקראגען האבען פאבריקען

 געװארען אײנגעשטעלט איז עם און פראצענט האלב
 ארבע־ שםיק אלע פאר לוין דורכשניטם העכערער א

 פון געװארען געהײסען גום איז אגרימענט דער טער.
 פאר־ ספעציעלע אין שעפער בײדע פון ארבעטער די

זאמלונגען.

 װא- באצאלטע מיט אגרימענט ערשטער
דאלא־ם. אץ קאציעס

 ארבעםער די גיט וואם אגרימענט ערשטער .דער
 האם ױניאן איז עס װעלכע וואס װאקאציעם, באצאלטע

 געקראגען האט טעקםעם, ראלאם, איז געקראגען װען
 אונטערגעשריבען איז עס װען אינטערנעשאנעל, אונזער

קאמפאני״ ״מאלאף דער מיט אגרימענט דער געװארען
 גע• װאס נאר האט װאס םירמע דרעם קאטאאן א

 דרעסעס. לאין ביליגע גאר א םאר שאם א עפענט
 ױניאן קלאחד א ארבעטער די גיט אגרימענט דער

 אויף פרײזען םעםלען צו מעטאדען ױשר׳דיגע שאפ,
 װי מער םארדינען קענען זאלען ױי אום ארבעט שטיק

קאנצעםיעם. אנדערע און מינימום דער
מאנוםעקמשו־ לאוענבאום דער םון קאםערם די

 בא־ געקראגען האבען לואים, םענט אין קאמפאני רינג
 אנ• אין שכירות זייערע אויף העכערונגען דײםענדע

 צוריק לאנג ניט איז וואם אגרימענט דעם מיט קלאגג
 צוױי אן טרעםט העמרונג די געװארען. באנײם
 אבם ביז פינף םון און םםרעדערם םאר וואך א דאלאר
קאםעדס. פאר דאלאר

ארביטריישאן. צו איבערגעגעבען סכסוכים
 םאנופעקטשורערס מיט םכםוכים פאלגענדע די
 גע־ איבערגעגעבען זײנען העכערונגען לוין איבער
:ארביטריישאן צו װארען

קלאוק־ די םאר העכעתגגען לױן פון פראגע די
 געװארען איבערגעגעבען איז סיטי, קענזעס אין מאכער

 האבען ארבעםער די װי נאכדעם ארביםריישאן, צו
 פאר אםאםיאײשאן דער םץ אנכאט דעם צוריקגעװיזען

 און שטיק םאר העכערונג סראצענם זזאלב א זיבען א
ארבעםער• ײאד

גע־ איבערגעגעבען אויך את ארביםרײשאן צו
 קןים־ .גערםאדקאפלאז דער םים םכםוך דער װארעז
 שםיק פאר ■רײזען איבער םעקםעם הױםטאן ®ח יאני״

 זאלען ■רײזעז די אז פאדערם ױניאן די אדבעםער.
קע־ מלעז *דמםער n אז געט^ װערען געהעכערם

, ערץ -----------------------------^ 1942 מ

 װאס לוין שטוגדען גאראנםירםען דעם פארדינען נען
 דער פאר סעי בעק און פאר שרייבם אגריםענט דער

 אין אריין איז אגרימעגט דער זינט ציים גאגצער
קראפט.

 די פארקלאגט ױגיאן די האט מינעאפאליס אין
 אימפארשיל פארן קאמפאני אנדערווער װעםטערן
 פיר־ דער פון באשטראפונג די פאדערם און טשערמאן

 ארביט־ פון ענטשײדוע אן אויספאלגען ניט פאר מע
 םון בעק־פעי ארבעטער שטיק די צאלען צו רײטאר

דערצאלט. ניט האט ער וואם פראצענט צען

 לא־ אלטע ארגאניזירט: לאקאלם נײע
צוזאמענגעשמאלצען. קאלם

 גע־ ארגאגיזירם זײנען מאנאט דעם פון משך אין
 לא־ גײע פאלגענדע די טעריםאריע דער אין ווארען
אינטערנעשאנעל די האם םיטי קענזעס אין :קאלם

 ארבעטער ספארםווער פון לאקאל א געטשארםערט
 װערם סיטי קענזעס .326 לאקאל נומער אונטער׳ן

 װעם לאקאל דער און ספארטװער פון צענטער א איצט
אינםערעסען. זייערע באשיצען קענען בעסער

מאנופעקםשו־ װעל־קאלטער דער פון ארבעטער .די
 גע־ האבען אילינאי, מילשםאדט, אין קאמפאני־״ רינג

 איז לאקאל דער .329 לאקאל אלס טשארטער א קראגען
 פעברואר זיבעצענטען דעם און געווארען ארגאניזירם שוין

 בעאמטע פאר עלעקשאנס געװארען געהאלטען זײנען
מיםגלידער. באארד עקזעקוטױו און

 באשטאנען איז וואם 263 לאקאלם, דרעם קאטען די
 די פון 182 לאקאל און ארבעטער לאוענבאום די פון

 םענם אין שעפער דרעס קאטח אנדערע די אין ארבעםער
 איצם לאקאל. איין איז געווארעז פאדאיינימז זײנען לואים,

 אלע פאר לואים סענט אין לאקאל איין בלױז זיץ וועם
שםאם. אין טרייד דרעס קאםאן אין ארבעםעד

 או! אנדזשעלעם לאם פון נײעם
קאוםט__ פאםיפיק דעם

 דער םון פארטרעםער לױױי, לואים םרעזידענם וױים
 באריכטעט, ים־ברעג פאסיפישען אויפן אינטערנעשאנעל

 ספזזרם־ אין דזשאבערס די מיט פארהאנדלונגען די אז
 פארשריש גוםען מאכען אנחשעלעם לאם אין טרייד װער
 א־נטערשרייבען זאלען זײ אז גיכזץן אין ערווארט ער און
 ױגיאן די וועט נים אויב ױניאן. דער מיט אגרימענט אן

 די מים אגרימענט דער טרייד. אין םטאפעדזש א דופען
 באדינגוגגען ױניאן געבען וועם דזשאבערס סםארםווער

 קזזנםראקםאר פערציג איז מלאכות בעל 1500 פאר
 זײן װעט אגרימענט דער אז זיכער איז לױױי שעםער.

 דזשאבערם די ױניאן. דער פאר נצחון פאלשםענדיגער א
 די און אםאסיאײשאן אן אק ארגאניזירט זיך האבען

םרידלעך. אן גײען פארהאנדלונגען

 אלע דורך װארפט 96 לאקאל דרעםמאכער
װאלען די אץ קאנדידאטען קאמוניםטישע

 אפגעהאלטען מאנאם דעם זיינען וואם וואלען די אין
 אנדזשע־ לאם אין 96 לאהאל דרעםמאכער אין געווארען

 עםםער פאר קאנדידאםען קאמוניםטישע אלע זיינען לעס,
 קאמ־ סארצוױיסעלםען א טראץ געווארען דורכגעווןורםען

 םלעים גאגצער דער אנגעפירם. האבען זיי וואס פעין
 םים געווארען עתױילם איז מיםגלידער לאיאלע די םון

פערהײם. ריזיגער א
 םארלעגם זיך איבערהויסם האבען קאמוניםםען די

 סון םשערלעידי םאר קאנדידאםקע זייער ערוועלען צו
 ער־ אגענט. ביזנעם געוועזענע א דארנער. םערע לאקאל,

 בא־ םעני אמם דעם םאר אבער איז געווארען ווײלם
 אינםערנעשאנעל דער םון םיםגליד געטרײע א דאקם,

 אדאםם ■ערל םשערלעידי. שאפ געװעזענע אץ 1933 זינם
 ענן און וױיםמזשערלעידי אלס געװארען עתױילם את

 באארד עקזעקוםיװ דער צו םעקרעםער. אלס מיללער
 סאטינא, לאלא קאהעז, רעבעקא געװארען ערוױילם זײנען
 אל־ גראם, םרענסים מארטינעז, אפעליא אבראמם, בעםי

 עימי מאלים, םאםיע פןופםעל, בערםא יאהאן, בערטא
 אננא ריםשאײסאז, םרענםים גוילענם, נעלי ראװעםא,

•0900 םאםיע און סײזםאר סלענא םוליװאן, אידא מעיער,
אנםא־ געיוארען ערוױילם זײבען אלםערנעיםם אלס

 בױלא לאפאנם, ליע חשאהנםאז, אננא ארענאם, ניא
 ליפשיץ, םאםי פאװאן, געלי קרעםשםאר, בעםי האנםברא,
לאסאן׳. םעי און סעלדסאן איידא פאסקין, גערםרוד
 דורכמד װעלען לאקאלס קלאוק די אץ װאלען די

אויך םירען קאפוגיסםזןן די גיכען. אין װערען םירם

 זײערע ערווײלען צו קאםפעין שםארקען א אן דארם
 צאל א מים פאדאײניגם זיך האבען זײ קאנדידאטען.

 געװעזענן אויך דינען עם וועלכע צװישען ״דעכטע״
 געםרײע די םיםגלידער. באארד עקזעקוםיװ און באאפםע

 ארגאני־ פעםם זיך האבען מיטגלידער אינטערנעשאנעל
פראנט״. ״פאראייניגםען נײעם דעם דורכצואווארפען זירט

 געגען ערװארטעט ענטשײדונג נעריכט
אינקארפאױיטעד״ ליע ״לעטטיע

ערוואר־ אנדזשעלעס ל$ס אין מיטגלידער אונזערע
 געגען קלאגע דער אין געריכם פון ענטשײדונג די םען

 באריםםע םרויעריג א אינקארפארײטעד״, ליע ״לעםםיע
 אלע באקעםפט האט װעלכע פירמע ױגיאךפרעםערישע

 ארבןך אירע ארגאניזירען צו ױניאן דער פון פארזוכען
 ברעכען פאר געווארען אנגעקלאגט איז פירמע די טער.
געזעץ. רילעישאנס לעיבאר דעם

 םעקרעםאר דער האם געריכם אין טרײעל בײם
 געײען. םודה באטמאן םעם פירמע, דער פון םרעזשורער

 שאם, זײן אין דזשאב א בעטען קומען וואם ארבעטער אז
 און ױניאן דער צו באלאנגעז זײ אויב געפרעגט װערען

 עם װען הץבעז זאל ער אז געדענקען ניט ״קען ער אז
 איז אויסרייד זײן מיטגליד״. ױניאן א אנגעשטעלט איז

 םלאכווז בעל זיינע אז געהאט מורא האם ער אז געװען,
 ױניאן םיט ארבעטען דארפען צו פארדריםען װעט

םיטגלידער.
 האם סאקאל, דוד ױניאן, דער פאר לאיער דער

 אונםערגע־ הןים פירםע די אז באוױיזע ארײנגעבראכם
 אין בתים בעלי אגדערע צאל א מים אפמאך אן שריבען
 צו אונטערגענומען זיך האם די פץ יעדער וועלכע
 אונםער־ װעט ער אויב שםראף סומע גרויםע א צאלען

 םח ענטשיימ־וגג די ױניאן. א םים אגרימענם אן שרייבען
ערווארטעם. גיכען אין װערט געריכם

 קאםטען פראדוקציע װעגען אונטערזוכונג
טױיד )קלאור פארטלאנד אין

 סום און קאום נעשאנעל דער פון פארטי־עטער א
 װעגען אדנטערזוכונג אן איצם מאכט באארד, ריקץווערי

 פארם־ פון שעפער קלאוק די אין קאםטען ארבעםם די
 אונ־ אזא געפאדערט נאך האט ױניאן די ארעאן. לאגד,

 װען ,1941 אפריל אין װערען געמאכט זאל םעחוכונג
 און םארטלאגד באזוכם האם לױױי פרעזידענט וױים

 אז םאנוסעקטשורערם די םון צושטיםונג די געקראגען
 רידזשא־ די אויך װערען. געמאכט זאל אונטערזוכונג אזא
 װען אונמערזוכונג. די גוטגעהײםען ד״זים באארד נעל

 האבען אונטערזוכונג, די םאכען פרובירט האם פען אבער
 געצװאונגען איז ױניאן די און געשטערט באסעם די

ארבעט. די אפשםעלען םים םטראשען צו געווען
 אונזער האם פעי בעק פאר קאמף םאדנעם נײ א
ם םטעיט. ארעגאן אין געוואוגען ױגיאן  פעי בעק איז ת

 די דערצאלט נים האבען וואם בתים בעלי פון ניט
 בענעםים ארבעםםלןיזען דעם פץ פעי בעק נאר שכירות.

 אר־ אונזערע צאלען צו אנטזאגם זיך זזאם וואם םאנד
 בארעכ־ זײנען זײ װעלכע צו בענעםיטם די בעםסלאזע

אזא: איז געשיכםע די טיגם.
 אנטזאגם זײנען ארעגאן אין ארבעטער קליידער די

 וואם גרונד אויםן בענעפיםם ארבעמסלאזע געווארעז
 אנגעםירט האם ױניאן די טרי^׳. ״סעזאן א איז דאם

 די הןם איצם ל»ע. יארזײ רולינג דער געגעז קאםף א
 יא זײנען ארבעטער קלייחור די אז גערולט האםיםיע

 roקאםי די און בענעםים ארבעםסלאזע צו בארעכםיגם
 רעגי• זיך הזובען וואם ארבעטער אלע אפצאלען דארף

איצם. ביז 1938 םון יאר םיר די דורך סםרירם
 זױצס נאך םען קען לאבי. םענלי ארגאגײזער לױס

 אויס־ װעלען םיםגלידער אונזערע וױסיל װיםען נים
 עם צײט. גאנצער דער פאר בענעםיםם בעק אין םאנען

 םױ* שװערע ןנםרעםען וועם עם אז דכער אבער איז
 אין בארעכםיגם איז ארבעםםלאזער אן דאלאר. זענדער
 בענעםיס וואכען זעכצען םץ פאקסיפום א צו ארעגאן

 בענעםים דורכשניט דער אז רעכענם םען און יאר. א
 הוגדערם ארום אגםחגםען וועם םיםגלידער די םאר

רעגיםםרירםען. יעדען םאר דאלאר
 סעאטעל, און פראנציםקא םאן אץ

וואשיגגטאן
 סיארםװער און דרעםםאכער קלאוקםאכער, די

 געװאמעז איצם האבעז םראנציםקא, םאן םמ ארבעםער
 שכיתוו די אױף •ראצעגט םינף םון העכעחנג א ױיחנר

 דיממ זײ אז אגריםעגםם זײערע איז ווגקם דעם חדך
י וחנז העכערונג, א צו בארעכםיגס  יײף ■רײזעז י

מז ארמםעד די שםײגען. לעבענסםיםלעז  מו■ אלץ ז
אונזערן אק יונקם חנר ןןם דיי פאר ם׳איז װיכםיג רױ איין
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גערעכטיגקײמ ►§(
 ווען איצםער, װי ציים אזא אין ספעציעל אגרימענםם,

שםײגען. איין אין האלםען ■רײזען
 גע־ יוגיאן אונזער האם וואשינגםאן םיאטעל אין

 אלס באארד לעיבאר דער םון באשטיםונג די וואונען
 דאם שאפ. א נאך אין ארבעםער די םון פארטרעםערין

 ארבעטער די וואו קאפפאני״ גארמענם ״ניקאלאם די איז
 אינטערנעשאנעל דער געגעבען צוריק לאנג ניט האבען

 צוואנ־ די שזין איז דאם אפשםיםונג. אן אין םערהייט א
 האם ױניאן אוגזער וואם שטאם אין שאפ ציגםטע

 אונטערגעשריבען האבען שעפער אכצען געװאונען,
 איבער־ אוגז איז שאפ אײן יאר. לעצטעם אגרימענטם

 ניקא־ די איצט און דעצעםבער אין געװארען געגעבען
 פאר באגייסטערם זייער זיינען ארבעםןיר י די לאם.

ערפאלג. אונזער

 געבורטםטאג א און אווענט אפשייד אן
םײערונג

 האבען אסדזשעלעס, לאם פון 384 און 206 לאקאלם
 וויים־פרןיזי־ פאר אווענד אפשײדם שיינעם א אראנזשירם

 די זיי בײ אנגעפירם האם װעלכע פעםאטא, ראוז דענם
 אלם אמם איר םון רעזיגנירט לעצטעגס האט און ארבעט

 דים־ קאליפארניע סאוטערן פארן ארגאבײזער גענעראל
 שטאם אין לאקאלם זעקס אלע פון פארטרעטער םריקט.

 זײנען באארד דזשאינט דרעס און קלאוק דער םון און
געזעגענען. איר םיט זיך געקומען

 פאל ערשטן צום איז פעסאטא וױיס־פרעזידענם
 גענעראל דעם אנצוםירען אנדזשעלעם לאם נאד געקוםען
 דער װי נאפדעם .1933 אין םרייד דרעם אין םמרײק
 איז 96 לאקאל און געווארען געסעםעלם איז סטרײק
 אין צוריקגעפארען זי איז עםאבלירם פעסט געװען

 נאך צוריקגעקומען זי איז 1940 יאנואר אין איםט. דער
 ארבעט ארגאניזאציאנם די אנצופירען אנדזשעלעם לאם
 האט יאר לעצםעם אפוײל אין םרייד. םפארםװער איז
 און שאם דעי א םאוד גרויסען דעם ארגאניזירם זי

 בעל 600 די פאר אגרימענם דעם אונםערגעשריבען
 אנגעםירם זי האם 1941 אין םירמע. דער םון מלאכות

 װעלכער טרײד, םפארטווער אין םטרייק גענעראל דעם
ױניאן. דער אין מיםגלידער 1500 ארײמעבראבט האט

 אויך זיך גרייםען אנדזשעלעם לאם אין לאקאלם די
מן אין םײערען צו  געבורםםםאג םועציגםטען דעם גי

 וועלכע קאמיםע א ליוױי. לואיס וױיס־פרעזידענט סון
 אינטער־ דער פון לאקאלם פארשידענע די םארטרעם
 דרעם און קלאוק די אנחשעלעס, לאם איז נעשאנעל
 אידישער דער און רינג ארבעטער דער באאו־ד, חשאינם

 די דורכצופירען ארגאניזירט װערם קאםיםעט ארבעםער
 דער אויף ױניאן אונזער םון פארטרעםער די פײערונג.
 יעאמאן, בעז טשערםאן, הײםאז, דען זיינען: קאמיםע

פאנגיאנע. ם. אמ גארב םיל מעגקאף, דזש.
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קלײ־ פרויען םון לאקאל געטשארםערםער נײ דער
 אינטער־ די וואס םלארידא, מיאםי, איז ארבעטער דער

 געהאם האט מאגאם, לעצטען ארגאניזירם האט נעשאנעל
 האבעז םירמעם קלאוק צװײ װען עו־פאלג׳ ערשטען זײז

 דעם לויט ײניאן. דער מיט אגרימענםם אונטערגעשריבען
 די האבען לאקאל״ פון םעקרעםער פריעד, ה׳ םון באריכם

 העכערונג א שאפ, ױגיאן קלאוזד געװאתען ארבעטער
 פאר־ זײנען שטונדען ארבעםם די און שכיו־ות די אױף

מז צו געװארען קירצם  שטונדען האלב א דרײסיג און זי
S *וואך א שטונדען דרײםיג און םינף צו און גלײד 1ײ 

אן. יולי ערשםעז דעם פון
מו יאר יאר לעצםע די דורך־ א  פאר־ דעם אין זיד ה

מז עני  צאל » געעםענט םיאםי, פלארידא, ®ז ■לאז ג
 שעפער פאראז דארם זײנעז עם שעפער. קלײדער פרויעז

 םארקויםען װאס ספארטװער און דרעםעס קלאוקס, פון
 אין פלעצער רלזארם די אין סםארם די צו מערםםענס

 גאנצעז אין געװען איצם ביז זײנעז ארבעםער ?ײ סטעים.
ם האבעז און *מארגאגיד־רט ע מדב  שװער־ די אונםער ג

צוױי די שכיתו^ נידעריגע זײער און באדיגגונגען סטע
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באנײמ טאראנטא אץ אגױמענט דרעם
מענעדזשער. קרײזמאן, ם. פון

 געדויערט האבען וואם קאגםערענצען אד
ענד־ ױניאן אוגזער האם לאנג׳ וואכען

אג־ קאלעקטיװען דעם באנײט לעך
 פון אםאםיאיישאן דער מיט רימענם

 ױניאן די מאנופעקםשורערס. דרעם
פאר־ די בײ פארטראםען געװען איז

 פון קאמיטע א פון האנדלונגען
 םשער־ פון פירערשאפט דער אונטער קאונםיל חשאינט

 שורות, די פזן שרייבער דעם און םיינער, ברודער מאן,
 ךי פארטיידיגם ערםאלגרייך און ענערגיש האבען וועלכע
פאדערונגען. ױניאן

 ענ־ געקראגען און געפאדערט האט יוניאן אונזער
 קארדם ווארקינג ױניאן פון סיםםעם דער אין דערונגען

 אויך איז אגרימענם נײעם דעם אין פעריאדע. טרייעל און
 סע־ פרייז װעגען פונקם דער געווארען אויסגעבעסערט

 געווארען פארבאטען איז עם ארבעט׳ דער פאר טעלמענםם
 אויס־ אויך זיינןין עס און נאכט צו פרייםאג אווערטײם

פונקטען. אנדערע צאל א געווארען געבעםערט
ארבע• אײן פרירען װאם געזעצען טלחמה די צוליב

 פאדערען געקענט נישט ױניאן די האט שכירות, םער
 שכירות. און פרייזען די אויף העכערונג אלגעםייגע קיץ
 קריגען אויף קאנצענםרירט דעריבער זיך האבען מיר

 געזעץ פון ערלויבט איז וואם באנום אויפן העכערוגנ א
 אויף פרײזען געהעכערטע פון באזים אויפן פארלאנגען צו

 מיט געאייניגט ענדליך זיך האבען מיר פיםלען. לעבענם
 םון העכערונג באנום וױיםערער א אויף בתים בעלי די

 צוגאב אין סרייזען און שכירות די אויף פראצענט םינף
 געקרא־ האבען מיר וואם באנוס פראצענט םינף דעם צו

 אויף העכערונג די מאי• לעצטען דרעםםאכער די פאר גען
 פון ווערען לעגאליזירט ערשט נאד דארף באנוס דעם
 םארםליכטעם זיך האבען בתים בעלי די רעגירונג. דער
 מיד װען ױניאן דער מים מיטצוארבעטען אגרימענט איז

 אז באארד״ װאר ״לייבאר דער צו ווענדען זיך װעלען
 אפ־ אזא באנום. געהעכערטען דעם לעגאליזירען זאל זי

 האםען מיר און געווארען געמאכט שױן איז ליקאציע
ענםשיידונג. גינסטיגער א אויף

געווא־ גוטגעהייםען איז אגרימענט באנײםער דער
 מאםען א ביי ױניאן דער םון מיםגלידער די םח רען

 אפגע־ איז שעפער אלע אין ארבעט די פאחאמלונג.
 איז זאל דער בײטאג. אדיגער םיר געורארען שטעלם
 איינשטימיג איז אגרימענם דער און איבערםילט געװען

געװאחגן. פטגעהייםען
 םון זיך איבערקוליען דאם געװען איז טערקוױרדיג

 האט עם וואם פראגע, דער אין כאוױירים גרופקע דער
 צװײ די דודך דרעםמאכער. אונזערע אמוזירט שטארק
 קאנםערענצען די זינט םון פארביי זיינען וואם וואכען

 ביז געווארען םארענדיגט זײנען אםאםיאיישאן דער מים
 אגרי־ דעם ראםיםיצירען צו םארזאםלונג מאסעז דער

 גע־ וועלטען געקעדט מענשען גרופקע די האט מענם.
 שעםער, די אין םירערשאפט. דער אמ ױניאז דער געז
 נאר האבען די וואו פלאץ יעדען אין און מארקעם אין

 איק אין געהאלםען זײ האבען געלעגענהייט, א געהאט
 מיר אז ;םארראם א איז אגרימענט דער אז טענה׳ן
 םינף די אז בעלײבתים; די צו םארקויםט זיך האבען

 אז ;םעיק א איז צאלונגען באנדם העכערע פראצענם
 בא־ ארבעטער די זיינען לאנד ®מ געזמעז די אונטער

 דארפען זײ אז און באנום פראצעצם צען צו רעכםיגם
 םון פראצענם םינף עקםםרא די םאר פעי בעק קריגען

 באנום פראצענט םיגף ערשםע די זינם אן׳ מאי לעצטען
 גע־ חברה די האט נאםירלעך יןראפט• איז איײיז איז

 גע־ נים זײ האם דאס אבער ליגען, זאגען זײ אז װאוסם
קיםערם.
 םירערשאםט די און ײניאז די אםאקירען דיער פח

 ער־ געקענם באםירלעך סען האם םעםעלמענם םארן
 געגעז ארויםטרעםען זײ זאלען סיםינג בײם אז װארםען.

 אבער זײנען ערשטױנט וױ אגרימענם. דעם גוםהײםען
 די האבען םיםיגג בײם װען מנװארעז םיםגלידער די

 גוםחײםען פאר גערעדם נאר נים גרויקע דער פת םירער
 נאר באנדס, ■ראמגם ®ײף דעם מים אגריםענם דעם

 אננעםען עם זאל מעז אז פארלאנגם %ויד חאבעז זײ
מז בײ װאלם םאםעו־ אײנשםיםיג- מ  א געװען אי
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 געווען קלאר אלעםען פאר איז עס םירערשאפם. ױניאן
 געמתם האבען די וואם געםאז וױי זייער זיי האט עם אז

 גןי־ ניט זיך האבען זיי אבער אגרימענט דעם גוטהײםען
 געגען רעדען און שסימען די װען וױיל העלםען, קענם

 זייער איז עס נישטיג װי געזען אלע וואלטען אגרימענט
 האבען דאס צאל. זייער איז עם קליין װי און איינפלוס

באהאלטען. צו געזוכם זיי
 דעם אונםערשרייבען אםיציעל פון צערעמאניע די

 הא־ גרעםטען אין געווארען דורכגעםירם איז אגרימענט
 געזעםען דינען םישען געדעקטע בײ װאו שטאם פון םעל
 דזשאינם און עקזעקוטיװע די טשערלײט, שאפ אלע

 בעלי אלע כמעם און ױניאן דער פון מיטגלידער קאונםיל
 אסאםיאיישאן. דער אין מיטגלידער זיינען וואס בתים

 םון און אדמיניסםראציע שטאט דער פון פארטרעטער
 ביידע באגריסט האבען רעגירונג פראוױנציעלער דער

 םינקעל- פראפעםאר םשערמאן׳ אעיפארשעל דער צדדים.
 קלאוקמאכעד דער פון מענעדזשער לאנגער, ברודער מאז,

 אמ פערזענלעכקײםען פראמינענטע אנדערע און ױניאן,
 פרעםע ענגליזשער און אידישער דער פון פארםרעטער

 דורכגע־ איז אווענט דער געסם. אונזערע געװען זיינןין
אופן. פראכטפולעז א אויף געווארען פירט

אנגענומען, שוין איז אגרימענם דער ווען איצט,
 דורכצו־ אים ארבעט דער פאר ױניאן אונזער זיך נעמט
 אויפ־ גרינגע קײן נישט איז דאס שעםער. די אין פירען
 א דורכגעגאגגען איז ױניאן אנוזער װי נאכדעם גאבע׳

 האם וואם פירערשאפט קאמוניםטישער פון פעריאדע
 דורכגעפירם נים .אבער האם און טומעל םך א געמאכט

 פארברעכערישע די אם אגרימענט. פון פארשריםטען די
 וועל־ געוואוינהיים א געווארען ליידער איז נאכלעםיגקײט

 זײנען מיר ביעוקומען. ארבעטעז שװער מוזען מיר כע
אגרימענם. דעם ענפארסען צו ענםשלאסען אכער

רעזאלוציע. אנערסענוננ
 4קן דרעם בלומענשטײנ׳ם אל פון ארבעםעד די מיר

 צו אנערקענונג םיפע אונזער אויםדריקען דא װילען
 ראח שװעסםער איידזשענם, ביזנעם פריערדיגע אונזער
 שנעל זאל זי אז אױך, איר װינשען מיר און מירםקי
אקםיװיםעם. ױניאן צו אומקערען זיך ארן װערען געזונט

יארען, םיל פאר איידזשענט ביזנעס אונזער אלם
 פרא־ שאפ אונזערע באהאנדעלם מירסקי שװעםטער האם

 זי טעםיגקײם. און םארשטענדעניש טיפע מיט בלעמעז
 און וואוילזײן דעם געהאט זינען אין שטענדיג האם

 מיר שאם. אונזער אין ארבעםער די פון אינטערעםען
 איבער־ און םייאיגע אזא האבען צו שטאלץ געװען זיינעז

מירםקי. ראוז װי איידזשענם ביזנעם געגעבעגע
 ביזנעס אלם פארלוירען איר האבען מיר כאטש
 צר און שםאלץ געווען אבער מיר זײנען איידזשענם,

 אמם צום געזוארעז דעתזויבען איז זי וואם סריז־עז,
 פון דעפארטמענם אפיליאייםעד םון מענעדזשער םון

 אז צופרידעז״ געװען זײנען מיר באארד. דזשאינם דרעס
 געװארען באשטימם איז וואם םרוי, ערשםע די איז זי
 באארד. דזשאינם אונזער אין אםט בבבודיגען אזא צו

 שװעםםער און באארד דזשאינם דער גראטולירען מיר
 זיכער, זײנען מיר און געלעגענהיים, דער צו מירסקי

 האמו אמם נײעם איד אין װעט םירםקי שװעםםער אז
 ביזנעם אלם געהאם האם זי װי דערפאלג זעלבען דעם

אײדזשענם.
 געײארעז איז שאפ אונזער אין ארבעטער יעדער

 מירסקי׳ס שוועםטער ױעגען הערענדיג אױפגערידערם,
 זי אז הערען, צו צופרידען זײנען םיר און קראנקהײם,

 זי און לאנג נעםען נים װעם עס און שוין זיך בעסערט
רײעז• אוגזערע אין זײן צוריק וועט

אונ־ װי דינען זאל רעזאלוציע די אז װילען, מיר
 שװעםטער צו דאנק פמ אויםדתק קאלעקםיװער זער

 פאר געטאז האם זי װאם ארבעט גוםע די פאר םירםקי
 אונזער געװעז איז n װעז שאפ, אתזער אין ארבעםער די

 איר צו באגױסונג אונזער אויך וױ איידזשענם, ביזנעם
ש מזערא r» אמט משנם איר אין דערחויבוגג  איגמח

1 דערתאלונג. שנעלע א אױך איר וױנשעז םיר באארד.
 שװעםםער אייך, צו װאונשען בעסטע אונזערע

̂ !סירםקי
קאםיםעט. רעואלוציע

מי גאא שגילדער, דזשעק פרןןםשםיין, ראח מ »פ
םשערמאז• פאו&אן, פינקאט, לי ראזעז, דייזו
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טרײד דועס אץ ביזי חערט עם
(פעב־ געשריבען װערען שורות די ען

באריכ־ אן קומען טען)20 דעם רואר
 אין םעזאן פרילינג דער אז טען,
 אײניגע אין גאנג. פולען אין שוין

אפערייםערס, אוים פעלען ליינם
דזשאבם. געפינען פינישערם אפילו

 ארבעטען צו אן הויבט עולם דער
ציים. שויז לעבען. א מאכען און

 הערען םרײד דרעס אין ביזי איצטיגער דער װעגען
 סך א צװישען אפילו מײנונגם־פארשײדענהײטען, זיך
 דינען עס פארשטעהער. ױניאן אײגענע אוגזערע פון
 דאם זיך האט ארבעם אז האלטען, װעלכע אזעלכע, דא

 פאריגע וױ שפעםער ניט און פריער נים אנגעפאנגען מאל
 אנגעפאנגען פריער מען האם מאל אלע װי און יארען

 די אין נאכהער און לייגס בעסערע די אין ארבעםען צו
 די און ארבעטער אויף נאכפראגע די לײנם. ביליגע

 הינזיכט יעדען אין איז באיערס די מצד באשטעלונגען
 געווארעז איז עס אז אנדערע, אבער זאגען נארםאל.

 מלחמה דער צוליב אז מורא, האט עולם דער מחמת ביזי
 װערען באלד פראדוקטען און ארטיקלען אלע װעלען
 ארונטער גאנצען אין צייט דער מיט און טײער דיער

 פרויעז אמעריקאנער די זיך האבען דעריבער מארק. פון
 אנשםאם און בגדים וױיבערשע קויפען :עםאן

 און דריי, און צוױי מעז קויםט דרעס, איין קויפען צו
םרייד. דרעס אין ביזי שטארק געווארען איז סאלגלעך
 װעגען קען מען ארגוםענםירען. זיך לאזם זאך די

 םרייד, דרעם די אז סםק, בלי איז עס דעבאטירען. דעם
 באאיינפלוםם שםארק איז טריידס, אלע װי וױיניגער ניט
 אוים׳ן אדער עקאנאטיע, מלחמה איצטיגער דער םון

 די וואס צעםרייסלונג, אלגעמיעער דער פץ לשמ, פשום׳ן
 און עקאנאמישען אונזער אין םאראורזאכט האט מלזזמה

 בא־ פרויען מערערע זיינען געװים, לעבען. פאליםישען
 נאך בפרם באקליידונג, צוקונםםיגער דיער וועגען זארגט

א ווערען פראדוקטען צױױלע אז זעם מען וועז  מער א
 צו כדאי אבער איז עס טאג. צו טאג פון באשרעגקט

 סעזאן װינםער לעצטער אונזער אז זינען, אין האבען
 דער לוים איז דאם און שלעכםער א זייער געװען איז

 דאס׳ פארדאנקען צו עקספערטען םרייד םך א פון מײנונג
 יענע קויפען צו אונםערגעאיילט זיך האבען פרויען װאס

 מארקעם, פון ארוגטער איצט שוין זיינען װאם ארםיקלעז,
 װ. א. א. רעפרט־זשירייטארם װאש־מאשינעם, ראז־יאס, װי
 יענע אויף געלטי םך א אויםגעגעבען האט מען אז און

 קיינע קויפען צו וואס מיט געווען נים איז ארםיקלען
 םעזאן איצטיגער אונזער זיד האם דעריבער דרעםעס.

 טאקע האםען מעג מען און םריער עםוואם אמעםאנגען
םעזאן. נישקשהדיגער א זיק וועט עס אז

 גלענצטגד צו נים דינען אױםזימזפן די
בא־ זאל לעזער דער אז וועלען, ניט װאלט איך

 אינ* דרעם די אז האלם, איך אז אײגדרוק, דעם קומען
 װערען באאײנםלוסט נים וועם און נים װערם דוסםריע

 װעלט דעם אין ארײנגאנג פארמעלעז אונזער דורך
 איצם׳ ביז געפילם נים עם האבען מיר אויב קריג.

 און װאכעז קומענדע די אין סילען געװים עם מיר װעלען
 אינ־ איז זײד ניטא. םסק קיץ איז דעם אין מאנאטען.

 זײנעז מארעם װאלענע םארק. םון ארונםער גאנצען
 אח פראצענט 50 װי וױיניגער צו געװארעז באשרענקם

 ווערען דרעםעס וואם םמ מאםעריאל הױפם די — רעיאן
קריגען. צו שווערער אלץ װערם — געמאכם

 באזיגסן שונאים אונזערפ מחפן מיר
 םון אמ דרעםמאכער די םון װערען װעט וואם

 יוניאן די םאראויםצוזאגען. שװער ? טרײד דדעם
 רעגירתגם דער םון טײל א קריגען צו אז זיד שםרענגם

 הא־ מיר ױניפארמם. םארשידענע פאר באשםעלונגען ׳.
 צאל באדײםעגדע א געליגגען. אונז זאל דאם אז םען,

 געװים־ װעלען שעיער״ .קאנםרי די פון דרעםמאכער
 אינדזם• דעםעגם די אין גיין און םרײד דעם פארלאזען

 אזױ בעםער. םך א זײנען םארדיגםטען תאו םריעס,
n נײ איז ארמטעד די וחנלען אדום r די איז און 

 װאם ארבעט׳ די קריגען רסמעצעג גרעםערע אנדערע
ז אױסמפארםיגם אחער ביז פלעגם מ ח י אץ ו מ י  קליי

ד גליקעז קײז אױף ■עדלפדדע און שםעטלעד ײ מז עז ק

 מלחמה. די געװינען כל קודם מוז מען ריכטען. ניט
 ״זייער״ ניט איז עם מלוזמה. רוזװעלט׳ם ניט איז עם

 אונזער מײן, אײער, מלחמה. אונזער איז עס מלחמה.
 גרייט אלעם. אויף גריים דין מוזען מיר אלעמענס.

 זיג. ענדגילטיגען אן ביז קרבנות כל׳ערלײ בריינגען צו
 צוגאנג, אלעמענם אונזער ווערען װעם דאס אויב און

 און בשלום צייט ערנסטע די איבערקומען מיר װעלען
געזעלשאפם. ױשר׳דיגע מער און בעםערע א אויף האפען

 קאנפערפנץ אינםערעסאנטפ אן
 איך װיל מלחםד״ ענין בײם שוין האלם איך אז און

 וואס קאנפערענץ, א וועגען אײנדרוק מיין איבערגעבען
 םען,14 דעם פעברואר שבת, געווארעז אפגעהאלטען איז

 אינדוםטריעל פאר ליג ״דער פון אויפזיכט דער אונםער
 באםייליגם. זיך האב איך וועלכער אין דעםאקראםײ,

 ענד ״לייבאר געווען איז קאנפערענץ דער פון טעמע די
 דינען אנטײלנעמער די צװישען פראדאקשאך. ױישאנם

 דער אין פראמיגענם מענשען צאל באדייםעגדע א געדרען
 איינער יעדער באװעגונג. ליבעראלער און ארבעםער

 יענער װעט זיגען אז אנגעװיזען, האט רעדנער די פון
 לאנד אונזער װעלכען אין קאמף ביטערען דעם אין צד
 בא־ וועט וועלכער געו־וארען, אריינגעצויגען אצינד איז

 און שיפעז מער םאנקען, מער פראדוצירען צו וױיזען
 א פאר וואס פאלגלעך, איז פראגע די עראםלאנען. מער

 דערגרײכען צו אנווענדען רעגירוגג אונזער זאל מיםלען
־ נויגױגע אלע די אט פץ פראמקציע מאקםימום די  מ

 שלאגען דאס װי םטרייקם, פארװערעז מען זאל צייגען.
 פאר־ מען זאל ? צייםונגעז קאנסערוואםױוע מאנכע פאר

 ציים־ אפילו מען זאל טאג? ארבעטם דעם לענגערען
 *עזעצען, ארבעטער פארשידענע די אויםגעבען וױיליג

 אר־ צו פרויען פארווערט וואם געזעץ, דעם למשל, װי
? יאר 18 אונטער קינדער אץ ביינאכט בעםען

 פארםראםפן אפיציפל דין מחפן ארבפםפר
״פענעלם״ באזונדערע דריי די בײ רעדנער יעדער

 ארט אונזער און לאנד אונזער אז צוגעשםימם, האם
 מאק־ דער דורד בלויז ווערען געראםעװעט קען לעבען

 מיםלען. מלחמה נויםיגע די פון פראדוקציע םימאלער
 אר־ די אז נויטיג, ערשטענס איז דערגתיכען צו דאס

 רע־ יעדער איז פארםראםען אפיציעל זיין זאלעז בעטער
 פון צוױיג אינדוםםריעלען יעדעז און בױרא גירונגס
 צושויער״ ״זייטיגע אלם בלויז ניט אפאראט. מלחמה

 אנערקענםע אפיציעל און םולבארעכםיגםע אלם נאר
 ארבעםער שםאל די פון םאדםרעםער א םארשםײער.

 עס װאס ביישפילען, לעבעדיגע עטלעכע געבראכט האם
 איינגע־ ווערען ארבעטער ווען ווערען, דערגרייכם קען

 דער אין ארויםצוהעלפעז באלעבאטים דיערע מצד לאדען
געשעםטען. דיערע םון פירונג
 20 איבער פאר האם װעלכע סיר&ע, געװיםע א

 טוײ 5 םון דעפיצים מאנאםלעכען א אויף אםערירם יאר
 מא־ ערשםען דעם םון פארלויף אין האם דאלאר, זענם
 באװיזעז, אנםירערשאםט, *איבאר־מעגעחשמענם׳ נאם

 זי האט דאלער םויזענם 5 םון פארלוסם א אנשטאט אז
 צוױיטען דעם דאלאר. 250 פון פראםים א געמאכט

 םינף םון פראפיט א געמאבם םירמע די שוין האם מאנאט
 םאר־ גלײכצייםיג איז פראדוקציע די דאלער.^ םויזענט

 דאס איז אזוי װי פראצענם. 64 אױף געװארען גרעםערם
 געענם־ רעדנער דער האם דעם אויף געװען? מעגלעך

אנגע־ האבען װעלכע מענשען ״די םאלגט: וױ םערם
 ביױ אוםדערםארענע געווען זײנען שטאל־מיל דעם פירם

 נים קיינמאל לעבעז זײער אי׳ן האבען זײ דאקדאםלעך.
 דאלאר טויזענט 60 די אי םאבריק. איז אריינגעקוקם

 האט נו, פארלארען? יערלעך האם קאמפאגי די וואס
 וואו פאבריקען. אנדערע געהאם קאמפאני זעלבע די
 דאס אמ *ראפיםען גרױסע געװארעז געמאכט זײנען עם

 איז צרה די רעכענונג. דעם באלאנםירט שױן האט
 װאו דארם, נאר צו ארכעטער די לאזט םען װאס נאר

םאחגנדיגם. ער האם באנקראם, זײנעז םאבריקען די
 קראפם אין פארבדיבפן מתסן גפזפצפן ארבפסער

 םח םעז אז אונםערגעשםראכעז, האבען דעדמנר אלע
 פארזיכערעז צו ארם געזעצען ארבעטער די אנהאלםען

 עס זםן כל אז מאםען. די פון צושםאנד געזמט דעם
טאר ארבעםםלאזע, סיליאנען עטלעכע ךא נאך זײגען

פאמײקעז• די אין ארבעםעז צו קינדער עדלױבען גים םען
-*

 פאבריקען, געװער די אין פרויען האבען םח מעז אויב
 (פרויען מראנםפארטאציע מיט פארזארגען זיי מען דאדף

 8 פון איז .שיפם- דיער װען אהײם, גיק ניט קענען
 רעסטאראנען מיט און פארטאג) אזייגער 4 ביז אװענם אין
 אווערםײם מאלצייט. ווארעמען א באקומען זאל מען וואו
װ. א. א. עקסםרא װערען געצאלט מוז

גרױ־ געיואלדיג די צו סוף א מאכען אױך מח פעז
 דער פװ מאכען קאמפאנים סך א וואם פראפיטען סע

בלום־באד. איצטיגער
 קאםםען שטייגענדע כסדר די אז זארגען, מוז מען

 אין װערען. אפגעשטעלט זאלען לעבענם־םיטעל פון
 די פון וואוילזיץ דעם מיט רעכענען זיך מוז מען קורצען
 אויב את מענשען פאלקם און ארבעטער מאסעז גרויםע

 די װערען געשאםען װעם טאן אלעם דאס װעלעז מיר
 פון מאראל די שטײגען װעט טרייב־קראפט, נויטיגע

 אייניג־ אונזער װערען געשטארקט וועט עס און פאלק,
נצחץ. אונזער בריינגעז װעם דאס קײט.

פלוידער זפלבער דפר
 לאנ־ א מים געשלאסען זיך האם קאנפ&רענץ די
 רעדנער, עםלעכע אויפגעםראםען דינען עם וואו טשעאן,
 ״פע־ באזונדערע די איז באטייליגם נים זיך האבען וועלכע
 פי־ בארימטער םרויעריג דער טאמאם, נארמאן נעלםי.

 אםא־ דער םון פארבליבען נאך איז װאס דאם, פון רער
 הויפט דער געװען איז פארםיי, סאציאליסטישער ליגער

.םיטשור״.
 וואם םפעקולירט, מיר איך האב םיש במם זיצענדיג

 וועלבעד גדול, כד.ן דער אט ? זאגען דא םאמאם וועם
ײ גערעדם צוריק מאנאםען צוויי מיט ביז האט  די נ

 םים צוזאמעו םאחאםלונגעז מאםען םוירםם״ -אמעריקען
הילער׳ן; און לינדבערג׳ן  אויסגענוצט האט וועלכער וו

 בא־ צו םאלאנט אראטארישען און אייגםלוס גאגצען זייץ
 םאר האבעז צו מורא װאם נים האם אמעדיקע אז וױיזען,

 עעלאגד באזיגען געקענט נים האט וועלכער היטלער׳ן,
 דער אם ;טאן צו שלעכםם אונז בדעה ניט האט און

 געײאלם נאר האט וועלכער םטראטעגיקער, גרויםער
 אםשר ;דעבם אומשםערבלעכער צוױיטער דער װערען

 קלי־ מילא, פארשטאנד? צום געקומען םארם ער איז
 באגארישם זיך האבען םאמאס׳ן םון שטאםםליים גערע

ײן! אבער שכל. צום געקומען שפעםער זיעען און  נ
 !םאמאם זעלבער דער !םפעקולאציע מײן אומזיסם

 אבי־ אײנגעהאלטען, אביםעלע פלױדערײען. זעלבע די
 געגענערשאםם — עיקר דער אבער בעהאלםעז׳ םעלע

קריג• מים׳ן פארבוגדען איז וואס אלעמען אמ אלעם צו
םפנות נארישפ

(שטײערען) טעקסעס ,אונזערע םענוו^ נאר הערם
 לענדעו״׳. אנדערע אין װי העכער געװען אלעמאל דינען

 בא־ קענען ניט קײנמאל עם וועט ער םאלש. איז דאם
 שםארקער אמ מער געווען איז אמעריקע שםעםיגען.
 אין עם זײנען מיר װי קריג, לעצםען אין געאײניגט

 םאלגענדעז אוים׳ן אויםגעדריקם עם האם ער קריג. דעם
 גע־ הפחות לכל זיך מיר האבעז מאל ״לעצםען :אוםז

ט׳ן טרײםס  דע־ םאר זיכער װעלם די ״מאכען םלאגאן סי
 סלא־ אזא אסילו אונז םעלם הײנם אבער מאקדאטיע״.

 םאלש. אוודאי און אוודאי איז דאם אמ סיסבאל״. אזא גאן,
 װי געאימיגם׳ מער זײז קען לאנד א אויב צװײםעל, איך

 יער מיט מאמענם. איצטיגען דעם אין איז אםעריקע
 עםלעכע און בונדיםםם די קאגלענײטם, אויסנאמע

 אםעריקאנער דאם שםײם םאמאם, װי מענשעז פארםירםע
 םאר־ נים אויך האם טאגיאם !שטארק םעלזען םאלק
 ״נארמאנדי*. דער מיט םראגעדיע די דערמאנעז צו םעלם
 גע־ אזויםיל האם װעלכער םאמאם, װער־װער. אבער

 איצ־ דער םאר ■לאז צוגרײםונגם גאנצעז דעם איז שםערם
 לעצטער דער זײן באדארםט װאלט ער םיטואציע- םיגער

 לאנד םרײע א איז אמעריקע אבער םויל. זײן עםענען צו
 מאםענם, קריםישדז איצםיגען דעם אין אםילו יעם, •-

 םא־ פלאפלען. קריםיקירען, צו ערלױבם מענשען ײערען
 אלע װעלען םיר אזץ ■לאפלער. די םון אײגער איז מאס

 םיט אץ חאבען םיר װאם אלעם, םיט זיד אגשםרענגען
 טאר־ זאל אמעריקע אום םארמאגעז, םיר װאם אלעם

 װײטער קענעז זאל טא&אס אוץ לאנד פרײ א בלײבען
מעז׳ ױימארו לאפלצז,■ ש׳  װעס קײנער nm אפילו דד

צוהערצן. ניט אים צו זיד
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n« ף r a ױ פה >t m ן מ מ ל8נ8אינטעונעש אונזעו פון מ
 נאציאנאלער דער פון קאנפערענץ

אר־ אינערנעשאנעל די פון קאמיםע
 וואס קענעדע, אין גאניזאציעם

פלע־ .דאםיניאן נאמען דעם םראגם
קאפיםע״ קא־ארדינײטינג ןינד נינג
 םען24 דעם געװארען געהאלטען איז
 די םאראנטא. אין יאנואר טען21 און

 ״גערעכטיגקײם״ דער פון לייענער די וױ קערפערשאפם,
 1941 אויגוסם אין געװארען ארגאניזירם איז ווײסען,

 אין לאקאלם אינםערנעשאנעל די פון צוזאמענפאר א בײ
 קליידןיר מ־ױען דער אין צענםערם קענעדער דריי די

 דער װיניפעג. און םאראנטא מאנםרעאל, אינדוםםריע.
 די קא־ארדאנירעז צו איז קערפערשאפט דער פון צוועק

 האנד־ מארקעםם, דרײ די אין ױניאנם אונזערע פון ארבעט
 אלע אן רירעז װאס םראבלעפען, איבער איינהײטלעד לען

 נים זאל צענםער איין אז פארהיםען, און םארקעטס
 ארבעטס פון חשבון אויפ׳ן צוױיטען מיט׳ן קאנקורירען

 פאר איז קאנפערענץ גרינדונגם דער ביי באדינגונגען.
 פאר־ אכט פון קאמיטעם א געווארען ערווײלם צוועק דעם

 און טאראנטא םון דרײ מאנםרעאל, פון פיר םרעםער,
 פון צוזאמענקומען זיך זאל וואם וױניפעג, פון איינער

 קאנפע־ די פראגען. די איבער האנדלען און צייט צו צייט
צוזאשענפאר. אזא געװען עם איז םאראנטא אין רענץ

 געווארען געהאלםען זיינעו װאם זיצונגען דױי די
 האם עם הינזיכט. יעדען אין םרוכסבאר געװען זײנעז

 אקםױוע הונדערם איבער די םעגלעבקײט א געגעבען
 דרעםםאכער און קלאוק טאךאנםא די פון םיטגלידער

 די פץ דערגרייכונגען די םיט זיך באקענען צו ױניאנס
 פראב־ די מים און װיניפעג און מאנםרעאל אין ױניאנם
 די וואם פראגען די זייערע. שװעריגקײםען און לעמען
 באריכט די געשטעלט האבען םיםגלידער פייל איץ רענק

 געגעבען, האבעז יענע וואם ענםםערם די און אםגעבער
 פריהער האבעז וואם פארדאכטען די אוועקגענוםען האם

 שטארקער נאך און קלארקײם ארײנגעבראכם עקזיםםירט׳
 ױניאנם די צװישען באציאונגעז גוםע די םארפעסםיגם

םירער. די צװישען הארמאניע די און
 הערבםם. ם. בר. באריכטעט האם װיניפעג םאר

 אינ־ אוגזער ױניאנם. דארםיקע די םון םענעדזשער
 םאר־ און געוואקםען םיל װיניפעג אין איז םערנעשאנעל

 געשלאםען צוריק לאנג נים איז עם געווארען. שטארקט
 ארום די פאר אגרימענם קאלעקםױוער א געווארען

 אלע זיינעז וועלכע םרייד, קלאוק אין מיםגלידער 600
 (זיי סקײלם אײנגעשםעלם האם ױניאן די ארגאניזירס.

 גצקריגעז און װאד־םיםםעם) דער אונםער אלע ארבעטעז
 דורך וואך. א דאלער 1400 ארום זיי. םאר העכערונג א

 העכערען צו געלונגען ױניאז דער איז יאר 5 לעצםע די
 דורכשנים א אויף קלאוקראכער די פון םארדינםטען די

 מים ױניאן. דרעםמאכער די אויך וואך. א דאלער 10 םון
 לוין פארטשריט. געמאכט האט מיםגלידער. 225 אירע

 גע־ געקריגעז זיינען דאלער 3 און 2 פון העכערונגען
 גע־ באנײט לעצטענס איז אגרימענט דער װען ווארעו,
 געווארןך ארגאניזירט צוריק לאנג נים איז עם װארען.

 ױנג״, כאםש און אלבעטער, גודס נים פון לאקאל נייער א
 םארטשרים. פײנעם געמאכט אויך שויז לאקאל דער האט

 א םים אגרימענט אן געווארעז געסײנם װאם נאר איז עם
מיטגלידער. די פאר לױן־העכערונג פראצענט 10

 באריכםעם האט מענעדזשעד, דער לאנגער, ה. בר.
 װא* אײניגע מיט יוניאז• קלאיק םאראנטער דער סאר
 פארלײנ־ אגרימענט קאלעקטיװער דער איז צוריק כען

 טאראנ־ דער איז עם יאר. א נאד אויף געווארען גערט
 כבוד דעם האבעז צו געלונגען ױניאן מאכער קלאוק םער

 אינםערנעשאנעל אונזער םון ױניאז ערשטע די זייז צו
 ױניאן דעם םון עטאבלירונג די קריגען צו קאנאדע׳ אין

 אינ־ לאנגער בר. האם באלעבאטים, אײניגע און לײבדל
 לײבעל ױגיאז דעם אײנסירען טאקע שױן גײען םארמירם.

 דעם אין געקראגען אוי־ך האבעז די םעזאן. םפרינג דעם
מנם  ווען באנוס, מלחםה א םאר םארזיכעתנג א אגרי

 העמררנג א אמ םײערער װערעז װעלען מיםלען לעבענם
 קרעפטס דיערע ®ח אײנעם סאר דאלער זזרײ און צודײ פון

 ברודער יוניאז, דרעסמאכער דער פח םופערװײזער
 שװעריגקײםען די װעגען באדיבסלס האם קרײזםאן &

 םון קאמיםע די זײם דודכגעגאנגעז איז ײניאז די װאם
 רעארגאנידרם האט באארד עקזעקוטיװ דאל<«דוש יעד
 *ײם לאנגע א פאר אמ װאם ,72 לאקאל דדעס דעם

קאממיםםישע די פון קאנםראל דעם אוגםעד געשםאנעז

, י. פון ר ע ז נ ע ט םעקרעםאר ס

 ױניאן די איז רעזשים לינקען דעם אונטער עלעמענםען
 ארבעטם־ די צושטאנד. אומגעזונטען אן אין געװעז

 ארונטערגעדריקט שרעקלעך געװען זיעען באדינגונגען
 מיט׳ן פאראליזירט. כמעט געװען איז יוגיאן די און

 אינםערנעשאנעל לאיאלע די דורך ױניאן די איבערנעמען
 קלאוקמאכער דער פון הילף דער מיט און פיטגלידער

 די ארדנונג. איינצושםעלען געלונגען עס איז ױניאן,
 אלע פיז אינטערעםען די פאר װידער פונקציאנירט ױניאן

 בא־ די מיט באציאונגען קאלעקטיװע סיטגלידער.
 היפש און געווארען איינגעשטעלט װידער איז לעבאטים

 פארבעסערען אין געװארען געמאכט איז פראגרעם ביםעל
דרעסמאכער. די פון ארבעטס־באדינגונגען די

אגרי־ אן געװארען אונטערגעשריבען איצם איז עם
 ארבעטער. די לטובת פארבעסערוגגען פילע מיט מענם

 ױניאן, דרעסמאכער דער פון אויפלעבונג װידער .די
 צו גראד הויכען א ביז איז קרייזמאן, בר. ןלערט3דער

 ברידער די פון קאמיטע, םפעציעלער דער פארדאנקען
 ארײנגעבראכט האט װאם סםענזאר. און הערבםט שעהן,

 דער פון פירעשאפט דער צװישען אײניגקײט הארמאנישע
 םפעציעלע די ױניאנם. דרעס און קלאוק טאראנטער

 דעם אויף מיסיע איר דורכגעפירם האט קאמיםע שלום
 און אינדוסטריעלע פארבעםערטע די און אופן בעםטעז

 עדות בלסםע די זײנעז באדינגונגען עלענארגאניזאציא
אונטערנערונג״. דערפאלגרייכער דיער פאר

מאנםרעא־ די פאר באריכטעט האט שעהן ב. בר.
 דרעס־ די פון סטרײק גענעראל דעם דיט ױניאנס. לער

 מיםגלידערשאפט די זיך האם ,1940 אפריל מאכעסאין
 מיטגלי־ הונדערם 53 איבער פארגרעםערט. באדייטענד

 געפינען פרויען, פראנצויזישע פראצענט 85 ארום דער׳
 גוט־ דינעז םײל גרעםטע די און ױניאן דער אין זיך

 די אין דױס. אין רייז דעם אכםענדיג ניט שטייענד,
 די אין זיינען ארבעטען, די וואם שעפער. ױניאן 156

 גע* פארגרעסערט פיל פארדינסטען די יאר 2 גענױע
 עלעמענ־ פראנצויזישע די פון באציאונגען די װארען.

 די אין זיינען נאציאנאליטעטען אגדערע די מיט טען
 פיל זייער גוםע. ױיער ױניאן דער אין און שעפער
 טעםיג* בילדונגם פארצוױיגטע ברייט די דעם אין העלפט
אן. פירען מאנטרעאל פון ױניאנם די װאס קײםען

 און אגרימענם דעם באנײען איצט גרייט ױניאן די
 בעסע־ א םאר םאדערונגען אייניגע ארויםגעשםעלט האם
ארבעטם־באדינגונגען. און קאנטראל רעז

 שוין ױניאז די פירט טרייד דרעס קאטען דעם אין
 זײ• עס קאמפײן. ארגאניזאיצאנס אז חדשים 8 ארום אן

 מלחמה נייע די קאמפליקאציעם אנטשטאנען אבער נען
 האם ארבעטס־באדינגונגען איז לייז װעגעז רעגולאציעס

 אלגע־ רופען װעגען לאגע אויגינסטיגע אן געשאפען
 איר דערלאזען ניט אבער װעט ױניאן די םטרייקס. מײנע

 מעטא־ אנדערע נוצען וועט און ניװעץ אין גײן ארבעט
 ױניאן אײנשטעלען אץ זיי ױניאניזירען צו כדי דעז

טרייד. דרעם קאטען אין באדינגונגען און קאנטראל
 םראנצויזישער דער — זשאדוויין קלאוד ברידער די

 פון מענעדזשער דער מולען, דזשאן און ארגאנייזער,
 מיט באריכט דעם דערגענצט האבען ױניאן, דרעם דער

 גרויסען דעם וועגען אנגעװיזען און דעםאלען פילע
 דעם אויף געמאכם האט ױניאן דרעם די װאס פראגרעם

 אויך און געביט ארגאניזאציאנזנלען און עקאנאדישעו
בילדונג. םמ געבים דעם אויף

 די האבען םרײד קלאוק אין באדינגונגען די וועגען
 סך א אז באריכטעט, סםענזאר און שעהן ברידער

 די םארבעםערען צו געווארעז געמאכם איז פראגרעם
 די פון אםילו און מיטגלידער ױניאז די פון באדינגונגעז

 פאר־ איז שעפער. ױניאן נים די אין הלאוקמאכער
 הן־ לוין קריגען געלונגען ײניאן דער איז יאר םמ לױף

 סץ םומע דער אױף ױאכען־ארבעםער, די םאר כערונגעז
 זיבעז דעם אויםער איז דאם װאד• א דאלאר 500 ארום

 סילע די אחוץ און באנום מלחמה פראצענם האלב א און
 אײד אמ ױניאז דער ארבעטער. שםיק סאר העמתנגען

 א איז צװעלף םיז לױן־העכעדמג א קריגען געלונגען
 ױניאן ניט די אין כלאוקמאכער די מאר פראצענם האלב

 געזעץ, א דויד העדעדונג די לעמליזירען דורד שמער.
םדײד. גאנצען דעם פאר קװיבעק, פון ■ראװיגץ דעד »יז

 געװארען, ארגאניזירם דינען שעפער ױניאן נים אייניגע
 עטלעכןי מים האט, ױניאן די װעמען געגען זײ פון איינער

 איבער פאר םטרייק פארביטערטען א געפירט צוריק. יאר
יאר. צוױי

 פאר• די צו איצם זיך גרייט ױניאן קלאוקמאכער די
 אג• דעם באנײען װעגען באלעבאםים די מים האנדלונגען

 צאל א ארויסשטעלען זיך גרײט ױניאן די רימענט.
 אג־ דעם אין ?ינדערונגען און מאדיפיקאציעס װיכטיגע
 איינ־ איז פאדערונגעז װיכםיגסטע די פון אײנע ריפענט.

 שםיק־ די םעטלען צו סיםטעם באדי דעם צושטעלען
 לאקאל, עמברוידערי דער אפרייטארם. פאר פרייזען

 זיבען א צושטאנד. גוטען אין איז שעהן, בר. דערקלערט
 גע- געקריגען איז העכערונג לוין פראצענט האלב א און

מיםגלידער. 350 די פאר װארען
 װעגען בילד קלאר א געגעבען האבען באריכטען די

 אינטערנעשאנעל אונזערע פון צושטאנד געזונדען דעם
 געווארען אגגעומען זיינען עם אץ קענעדע׳ אין לאקאלס

 דינען עם װעלכע צװישען באשלוסען װיכטיגע רייע א
:פאלגענדע די געװען
 מארקעם איז עס װעלכעז אין ױניאן א אײדער )1
 די זאל באלעבאםים, די מים אגרימענט אן שליסט

 פון פירןיר די מיט באראטען פריער זיך פירערשאפט
צענםערס. אגדערע די אין ױניאן דער

 אין פראדוקצייע די אז געפאר, די אײנזעהענדיג )2
 פארקלענערם פיל זאל אינדוםטריעם קלײדער פרויען די

 נױםיגען זיך װעט רעגירונג די װאם דעם. איבער װערען
 ענלעכע און װאל זײד, װי מאטעראל פיל אװעהנעדעו און

 קל^ער, מאפען צו נויםיג זײנען װאם מאטעריאלען
 דער פון פאדערען צו באשלאםען קאנפערענץ די האט

 אוניפארמען פרויען אויף באשםעלונגען אז רעגירונג,
 שע• קלײדער פרויען די אין בלויז װערעו געגעבען זאלען
 גע־ א װערען אראנזשירט זאל צװעק דעם פאר פער.

 אסאסי־ און ױניאנם די פון קאנםערענץ מײנשאפכלעכע
 וואס װיניפעג און םאראנטא מאנטרעאל, אין איישאנס

 רעגירונג פעדעראלער דער צו וועגדען צוזאמען זיך זאלען
 טויזעגםער צענדליגע די אז אייױיזען, איר און אטאװא א־ן

 זיינען אינדוסםריע קלײדער פרויען דער פון ארבעטער
 נא־ געגען קאמף דעם געװינען אויף אלץ טאן צו גרייט
 זאל רעגירונג די אז בארעכטיגם, אבער זיינען זיי ציזם,

 אנשםאם אוניפ*רמדן פרויען די בײ ארבעם געבען זײ
 געברויד צױױלען פארן םארלירען די װאם ארבעט די

מלחייה. דער דורך
 פאדערען צו באשלאסען האם קאנפערענץ די )3

rfl אויםנאם אן מאכען צו באארדס וױידזש רעגירונגם דער 
 מלחמזז די באזבטימען אין םריידס קליידער םרויען די פאר

 פאר שכירות די אײן פרירט וואס געזעץ דער באנום.
 יעדען פאר אז פאר, שרײבט מלחמה דער פון צײם דער

 שטייגען, מיטלען לעבענס אויף פרייזען װאם פונקט,
 פון העכערוגג א צו זײן בארעכטיגם ארבעטער די זאלעז

 םיל אומגעאבטעט שכירות, די אויף װאך א סענט 25
 די פאר אז הײסט, דאם ארבעמ. מען װאד א שטונדען

 נים זײ לךיגען ארבעטען, ארבעטער װאס אװערטיים,
 איבער אז אנגעװיזען, האם קאנפערענץ די באנוס. דעם
 איג* קליידער פרויען דער פון כאראקטער םעזאן דעם

 לעבען א מאכען צו ארבעטער די אויס קומט דוסטריע,
 משר אין פאדדינםםען ױיערע פזן יאר, גאנצען םאר׳ן

 אר־ ױי מוזען דעמאלט סעזאן. מאנאטען עטלעכע די פון
 זײ גײען מאנאטען איבעריגע די און אװערטײם בעטען

 זײ אז רעכט, װי מער נים דעריבער איז עס לײדיג. אום
 זייערע פון פראצענםען אין באנום דעם קדיגען זאלען

 לעבענס אויף םרייזען װען אז הייסט׳ דאם פארדינםםען.
 ארבעםער דער זאל פראצענט, םינף מיט שםײגט מיטעל

 פראצענם םינף םיז העכערונג א צו בארעכטיגם זייז
 שכירות די אויף אדער ארבעם דער פאר םרייזען די אוין״
 אריעגעגעבעז שוין האט םאדערונג אזא שםונדע. פער

 ערווארטעז מיר און ױניאן קלאוקמאכער םאראנםער די
 װײדזש אנטעריא דער סץ ענםשײדונג די אומגעדולד הים

באארד.
 אנצוםיממ באשלאסען אויד האם קאנםערענץ די

 מיםגלי׳ אינמערנעשאנעל 10,000 די צװישען קאמפײן א
 את הונדערט «װײ סאר קױפעז צו קענעדע איז דער

 קזר דער םח באנדם״ ״װיקםארי דאלאר םױזענם פדםציג
מלזזמד- די םינאנםירען או רעגירונג געדער

 כאנק א םים אראנחשמענפם געמאכם האבען םיר
האמח מיר באנדם. די פון קױמען דאם ®ינאנסירען צו
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קאמפײן הלואה מלחמה אן פירט מאנטרעאל אין ױױאן אונזער
 װען — פעברואר חודש פון ינםיםען

 פאנגם — באריכט דעם שױײב איך
אי־ די קאנאדע אין אונז בײ אן זיך

 600 אויף מלחמלדהלואה נערלעכע
 די דורכפירען צו דאלאר. מיליאן
גע־ ארגאניזירט איז הלואה דאזיגע

גרוײ דיער א אויף קאמפיין א װארען ״
 געבראכם איז למשל, מאנטרעןל, אין מאסשטאב. םען

 דאזיגעז דעם דערעפענען צו גאםט־רעדנער אלס געווארען
 דער לעהמאן, הערבערם װי אנדערע קײן ניט קאמפײן

 די פון אײנע איז עם םטייט. יארק נױ פון גאווערנער
 קאגאדע װאם מלחמה דער פאר אונטערנעםונגען גרעםטע

יאר. הײנטיגעם דורך פירט
אייגע־ אן אנצופירען באשלאסען האם ױניאן אונזער

 הלואה מלחמה דער אין זיך באטייליגען פאר קאמפײן נעם
 מיט־ טויזענד צען אונזערע פון בײםראג דער לאנד. פון

 250.000 איז מלחמה־הלואה, דער צו קאנאדע אין גלידער
 מיט־ פער דאלאר 25 ארום אויס מאכט דאם דאלאר.

 אנגענו־ איז מיטגלידער אונזערע פאר קװאטא די נליד.
 עקזעקוטיװע דער םון קאנפערענץ דער בײ געװארען מען
 קאנאדע אין לאקאלם אינטערנעשאנעל אונזערע אלע פון

 לעצטער דער איז טאראנטא אין פארגעקומען איז וואם
 בײשפיל דעם דערמים נאך פאלגען מ*ר יאנואר. פון וואך
 שטא־ די אין מיטגלידער אינםערנעשאנעל אונזערע פון

 סוב־ צו פארפליכםעט זיך האט ױניאן אונזער װאו םען,
באנדס. דעפענס דאלאר סיליאן 25 פאר םקרייבעז
 איצם דעריבער מיר זייגען טאנםרעאל אין אונז בײ

 דאזיגען דעם דורכצוםירען מיט פארנוסען שטארק דיער
 לייכטע קייז נים איז עם קאמפײך. לאון .װיקטארי
 בא־ שםארק דערמים איז םטעף אונזער און אויפגאבע
 דאזיןע די דערפאלגרייך דורכפירען צו כדי שעפםיגט.

 פון קאאפעראציע די קריגען געמוזט מיר האבען אקציע
 םינאנציעלע מאכען צו נויםיג איז עס באלעתאטים. די

 קאנען װעלכע מיםגלידער אזעלכע פאר אראנזשירונגען
 קעש. פאר נים און אױםצאלען אויף נאר באנדם קויפען

 מאנ־ אין אונז בײ מיר, האבען צװעק דאזיגען דעם פאר
 מאנופעק־ דרײ די פון מיםהילף די געקראגען םרעאל׳

 האנדלען, םיר וועלכע מיט אםאםיאיישאנס טשורערעם
 גע־ האבען מיר עמבראידערי. אץ דרעסעם קלאוקס, פון

 שאפ־ די צװעק זעלבען דעם פאר אקטיװיזירעז דארפט
 מעג־ איז עס וואם אלץ ועסאן האבען מיר און םשערלײט

 זאל אקציע דאזיגע די אז פארזיכערען, צו געװעז לעך
דערםאלג. געהעריגען דעם כים װעדען דורכגעפירם

 דעם ווארעם אויפגענופען דאבען מיםגלידער די
 געלם פדײע קײז ניס האבען װעלכע די אפילו איז אפיעל

 צו אנשטרענגונגען מעגלעכע אלע מאכען װעלען זיך׳ בײ
 מיםגלידער אדנזערע בא:ד. א פאר זיך סובסקרײבען

 שװער״ ״צו איז מלחמה איצטיגער דער אין אז וױיסען,
 אדער דער פון זיך ארויםצודרייען פאר אויםרײד קײן נים

 אינםערנעשאנעל אונזלר קריג. פאר׳ן לײםםלנג יענער
 שום קײן פון ארויםגעדרייט ניט זיך האם קאנאדע אין

 יעדען אויף מלחמה. דער פאר אונטערנעמונג נאציאנאלע
 אונזער געטאן מיר האבען מלחדה־לייסטונגעז פון געביט

מיר בעםעו. קומען אונז זאל מען ווארםענדיג ניט חלק,

 מאנופעק־ דער מיט פארשטענדיגונג, א געמאכט אויך
 װעכענטלעד ארונטערצונעמען אםאסיאײשאן, שורערס

 קויפען וועלען װעלכע ארבעטער, די פון שכירות די פץ
 צו װעכענטלעד איבערשיקען געלט דאם און באנדס, די

ױניאז. דער
 אלעמענם מים געשלאםעז זיד האט קאנפערענץ די

 פאר הארמאניש ארבעם די פארצוזעצען אנטשלאסענהײט
 די פון ארבעטם־באדינגונגעז די פון םארבעםערונגעז ײ

 אלע מאכען געדײנשאפטלעד ארבעםער, אויגאניזירםע
 םאר־ ארגאניזירטע, ניט די ארגאניזירען צו סארזוכעז
 דעם מערער נאד אויסהויבדז און ױניאנם די שםארקען

אינםערנעשאנאל. אונזער פװ פרעסטיזש
 בא* עסענםלעך געלעגענהײם דער בײ אױך װיל איד

 דרעם און קלאוק טאראנםער םון םירערשאםט די דאנקען
 ברידער־ אמת און אויםנאמע םײנער דער סאר יתיאנם,

 ײרך ארױםגעװמען׳ האבען די װאם באציהונג. לעכער
 אנדערע n פמ געםם יון דעלעגאםעז די צו םענ, די«ויײ
 סאר דללעגאםלז די באדאנקעז אײד ײיל איד שטעם•

 דער־ דעם ניים *וגעםײלט מיר האבען זײ ויאם בבוד דעם
ד דער סמ סעקרעםאר אלם אימשסיםיג מיר ײײלעז  מ

קאפיםע. *יאמלעד

שעהן. בערנארד פון
אינטערנעשאנעל. דער פון ארגאױיזער גענעראל

 מיט־ אונזערע אלע און מלחמה אונזער איז עס אז פילען,
 דעם אין דינעז אידישע, די װי קריסטלעכע די גלידער,

 דאזיגע די אז האפען, דעריבער קען איך פאראײגיגט.
 — מאנטרעאל אין מיטגליער אונזערע פון וועט אקציע

 דורכ־ — קאגאדע פון צענםערם אנדערע די אין אויך װי
דערפאלג. נויטיגען דעם מיט װערען געפירט
 קלאוקמאכעו די אץ װאלען די 1פו רעחלםאם דער

לאקאלען
 איך האב חוױש פריערדיגען פון באריכם מײן אין

 לאקאלעז קלאוקמאכער מאנםרעאלער די אז געשריבען,
 װאלען די װי היות וואלען. אלגעמײנע צו זיך גרײםען

 מער ניט איז יאנואר םען31 דעם פארגעקומעז זיינען
 איבער איבערזיכט אן געבען איצט זאל איך אז רעכט, װי
װאלען. די פון רעזולטאטען די

 שטורעמדיג- אביסעל געװען איז װאלען די ארום
 אן געװעז איז שטורם דער אז זאגען, ניט קען איך אבער

 קאנ־ זיך האט םומעל וואל־קאמפײן דער אלגעמײנער.
 לאקאל פון װאלען די ארום הויפטזעכלעך צענםרירם

 אפאזיציע לינקע די וואו פלאץ, דער געװען איז דארט .43
 אדמיניסטראציע. דער געגען פארמאסטען געהאט זיך האט

 43 לאקאל דער אז געמײנם, געהאט האבען לינקע די
 ײאנעז פיז באזע׳ אלס ײזירלז גענרצם קאנען זיי פיץ ייעם

 פראנט. גאנצען איבער׳ן אטאקירען קענען װעלען זיי
 מיםגלידער די אויפגעםאן. גארניט האבען די אבער

 צוטרוי זייער אויסגעדריקט וואלען דאזיגע די אין האבען
 דער פון קאנדידאםען די אדמיניםטראציע. דער צו

 גרויסער א מיט געווארען ערװיילט זײנען אדמיניםםראציע
 טשערמאן פאר קאנדידאט לינקער דער מאיאריטעט.

 םאר־ אין שמימען 47 געצויגעז האט 43 לאקאל אין
 געווארען געגעבעז זײנען װעלכע שטימען 229 די צו גלייך

 אומגעפער אדמיניםםראציע. דער םון קאנדידאם צום
 אלע בנוגע געװען איז פראפארציע מאיאריטעם זעלבע די

אמםעז• אנדערע
פאלגט: װי דינען װאלען די פון רעזולמאםען די

פײגעלסאן, מ. : 43 לאקאל פאר דויפם־באאמטע
 ליבער. ם. ;וױיס־םשערמאן טשערניאק, ס. ;טשערמאן

רעקרעםאר.
 נײער■ ם. מ. ;םשערמאן לעװיט, ה. : 342 לאקאל

כעקרעטאר. סילװערמאן, מ. וױים־םשערמאז,
 ר. טשערמאן־, שאץ ס. (קאטערם) 19 לאקאל

םעלרעטאר. שווארץ, מ. וױיס־םשערמאן. םלאװםקי,
 ב. טשערמאן בערמאן, דזש. (פרעסערס) 61 לאקאל

 סעקרע־ מיטאשעװםקי׳ מ. טשערמאז; װײם דייםשמאן,
טאר.

טשערמאן. דוראשעי ה. ופראנצויזישער) 112 לאקאל
 םעקדע־ שיניאר, ר. אוז וױים־משערמאז דעזשאנעי, א.

טאר.
 און גודמאן ד. םיגעל, ב. ביזנלם־איידזשענםס, די

אקלאמיישאן. בײ געװארען ערווײלט דינען בארגאן, א.
װאלען. אלגסמייגע צו זיך גרײםטן דרטסמאכטר

 פארםיג שויז דינען קלאוקמאכער די אז איצט,
 אין וואלען צו זיד מיר גרייטען וואלען די ניים געווארען

ױניאן. דרעסמאכער דער
 וועלען דרעסמאכער די בײ וואלען אלגעמיינע די

 ארוים־ האבען וואלען די מערץ. טען6 דעם פארקומען
 דרעם־ די מיטגלידער. די בײ אינטערעם גרוים גערופען
 ױניאנם גרעסטע די פון זדינע איצם איז ױניאז מאכער

 אונ־ לױט מיםגלידערשאםם א צײלענדיג מאנםרעאל איז
.5.628 פון צענזום לעצםען זער

 בא* דער צו זיד מיר גרייטעז ציים זעלבזר דער איז
 איצםיגער דער טרײד. דרעם אין אגרירענט םון נײאונג

 האבען מיר אפריל. ערשטען דעם זיך ענדיגם אגרימענם
 דרעם־מא־ די מים אונםערזזאנדלונגען אנגעסאננען שױן

 איז. דם אגרימענט. דלם באנײעז װעגעז נופעקטשורערס
 דעםאלעז איבערגעבען יזאנעז צו צוםרי נאד גאםירלעד,

אונםערהאנדלתגען. דאזיגע די װעגען
אסאװא אץ דסלטגאציט אװזטר

 שיקט קאנגרעם לײבאר ענד םרײדם קאגאדדר דלר
 אסאװא איז רעגירונג דער צו דעלעגאציד א *אר תדען

לײבאר־לעגיסלא־ בנוגע טארלאנגען אירע פאחװלײגעז

 גליד װיכטיגער אלס אינםערנעשײגעל. אונזער ציעם.
 קאנאדע, פון קאנגרעם לייבאר ענד טרייד׳ס דעם אין

 דעלעגאציע. דאזיגער דער אין פלאץ חשוב׳ן א קרעם
 אינטע־ ספעציעלען א געהאט מיר האבען יאר הײנטיגען

 דעלע־ דאזיגער דער אין פארטראטען גוט זיין צו רעס
 פארלאע ספעציעלען א האבען מיר וױיל דערפאר גאציע
 אונזער אן רירט װאס לעגיסלאציע געװיםער א בנוגע

 מלחםה־באנוס די מאדיפיצירען װעגען איז עם טרייד,
םריידס. סעזאנע אין רעגולאציעם

קאנגרעס״ לײבאר ענד ״טריידם פון דעלעגאציע די
 פאר־ האבען װעלכע פערזאן, 75 ארום פון באשטאנען איז

 קאנא־ אין ױניאנס ל.״ א. פ. ״א. װיכטיגע אלע טראםען
 אנפירער און קאנגרעס פץ פרעזידענט מור, טאם דע.
 קאבינעם פאר׳ן פארגעלייענט האט דעלעגאציע, דער פון

 איז מעמאראנדום דעם אין מעמאראגדום. לענגערעז א
 אומצופרידענהײם מאס היפשע א געװארען אױסגעדריקט

 רעגירונג׳ם דער געגען ארבעטער ארגאניזירטע די מצד
 געווארען אנגעװיזען איז עס טרייד־ױניאנם. צו באציאונג

 ארויס וױיזען ױניאגם טרייד די װען צײט דער אין אז
 רע־ דער מים קאאפערירען צו טענדענץ די קלאר גאנץ

 מלחמה־אנשםריינגונגען די אין אופנים אלע אויף גירונג
 ױניאנם םרייד די איגנארירם רעגירונג די האט לאנד, פון

 פארשידענע איינשםעלען צו נויםיג געװען איז עס װען
 אינדוסטריעלע און עקאנאםישע פארוואלטען צו באארדס

 דעם מיט פארבונדען זײנען וועלכע אנגעלעגענהײטען,
 רעגירונג די אז געווארען, אנגעװיזען איז עס קריג.
 זי ווען פירצר. םרײד־ױניאן מים באראםעז גים זיך האט
 מלחםה־רעגולאציעם. די איינצושטעלען באשלאסען האט

 קאפיםאל צװישען באציאונגעז די אן ריהרען וועלכע
 מעפאראנדום דץ אין האט קאנגרעם דער ארבעט. אץ

 ארבעםס־לוין בנוגע רעגולאציעם געװיםע אז פארלאגגם
 איינגעשםעלם זײנעז װעלכע ארבעםס־באדינגונגעז, און

 ארבעטער־פארשםייער פמ באראםונג דער אן געװארעז
ווערען• מאדיפיצירם זאלען

אינטערנעשא־ אונזער פח פאדערונג ספעציעלע די
 מעמא־ דעם אין געווארען איינגעשלאסעז איז וואס נעל

 גע־ מלחײה־באנום דעם בנוגע איז קאנגרעם פון ראנדום
 למשל, םרײד. קלאוקס חןם אין אז פארלאנגען, מיר זעץ.

 םים־ אונזערע מרײד, םעזאנער א איז עם וואס דערפאר
 זאל יאר גאנצען א באשעפםיגם נים ױינען גלידער

 1 אנםגעגדז םענם 25 װי מער זיין מלחסה־באנום דער
 מיר קאסםעז• לעבענם־מיםלען פון העכערונג פראצענם

 דער זאל םרײד םעזאנלם א אין אז אויך, פארלאנגען
 .אװערטײם׳, םאר ווערען געצאלם אויך מלחרה־באנום

 נאר* א ״אװעדסײם׳ את מיםגלידער אונזערע פאר ווייל
םעזאז• פמ ציים אין זאד מאלע

 אינזער פתינדלעך אויפגענומען האט קינג פרעמיער
 אויפפערלזאמקײם גרױם מים .האם ער ד^לעגאציע.
 אז אוים׳ זעם עס און מעמאראנדום אונזער אויסגעהערט

 געראכם אים אויף האט רעגירונג דצי־ געגען קריטיק די
 ענםסע־ רעדע, קורצער א אין אײנדרוק. שםארקען א

 אז צוגעגעבעז, ער האט מעמאראנדום, אויפ׳ן רענדיג
 אז אנערקענט, האם ער בארעכטיגםע. א איז קריטיק די
 טרייד־ די צו גרינגשעצונג א געווען װירקלעך איז עם

 פאר־ האט ער איצם. ביז רעגירונג דער מצד ױניאנס
 רעגירונג די וועם ווײםער און אז הײנט פון אז שפראכען,

 דער בײ ארבעםער ארגאניזירםע די אכט אין נעמען
 עקאנאמישע אץ אינדוסםריעלע די פון באשטימונג

גאארדס.
 פארםראםען געוולן איז אינםערנײשאנעל אונזער

 י. וױיניגקיים, רײז דורך ׳־עלעגאציע דאײגער דער אין
 מאנם־ פון זשאדרוע קלאוד אךן אלען חשאהן סםענזער,

טאראנםא. םון קרײזמאן ס.- און רעאל
אססטסמטנס פראצטנס 10 פאר שםימם 43 לאקאל
 מר האם ױניאז הלאיקמאכער קץונםיל דזשאינם דער

 סמ מעמבערם אלע אויף םעקם פראצענם 10 א שלאםען
 הא־ ארבעטער אידישען דעם פאד ױײדזשעם וואך אײן

 דער קאמפײן. געדוערקשאסםען און קרייץ רויםען מיםעם,
 איז סראנע דער איבער שםימעז צו לאקאל ערשםער

 מאנ־ ריםינג באזוכםען גוט א בײ זױן 43 לאקאל געװען
 עזאשלאסב מיםגלידער אלע האבען פעברואר םען16 םאג

 דזשאינם סון באשלום דעם הײסען צי גום אימשםימיג
 לאהזיל םמ בײשפיל דער אז זיכער, זײגען מיר קאונםיל.

 לאקאלעז אנדערע אלע פון װערעז גאכגעפאלגם װעם 43
םעג *ען קומעודיגע די אין םיםינגען זײערע האבען װאם
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r® םיטגלדער אונזערע פח םמםיגקײםען הילפם טלחטח a m װ
 טאז צו ארבעט אגגעשטרעגגטע די און םלוזסה די

 אירע און לאנד אונזער העלפען צו מעגלעך איז וואס אלץ
 נאצי די געגען קאמף ריזיגען דעם געװינען פארבינדעטע
 האם וועלם, גאנצער דער איבער אנגרייפער פאשיםטישע

 פון טעטיגקײטען אלע אױף שטעמםעל איר ארױפגעלײגט
 שוין האבן מיר אינסטיםוציעס. אירע און יוניאן אונזער

 קויםען פון געביט אויפן ארבעט די איבערגעגעבען
 מלחמה די העלפען קרייץ, רויםען דעם העלפען באנדם,
 שלאכט די אויף קעמפען װעלכע ארמייען די און קרבנות

 אונ־ םוען עס וואם מעגלעך, נאר װאס אלץ מיט פעלדער ^
 שטעט אנדערע אלע אין און יארק נױ אין ױניאנס זערע

 פאר־ צו אלץ אוממעגלעך נאםירלעך איז עס לאנד. איבערן
פארשידנ־ אזוי און ריזיג אזוי איז ארבעט .די צײכענען

 עטלעכע נאך פארצײכעגען בלויז איצט װילען מיר ארטיג.
 זיינען װאס ארגאניזאציעם אונזערע פון אונטערנעמוטנען

מאנאם. דעם געווארען באריכטעם

 פון בריגאדע פרויען ארגאניזירט יארק נױ
שוץ ציװילען פאר טויזענט

 צו־ דעפארםטענט בילדונגס צעגטראלער אונזער
 איצם ארגאניזירען םענטער, העלםה ױגיאן מיםן זאםען

 מיטגלידער טויזענד פון בריגאדע געזונטד-ײטם פרויען א
 געזונם דעם באשיצען און ארבעט דעפענם םיװיל פאר
 איבערפאלען לופט פון פאל אין באפעלקערונג דער פון

די מלזזמד״ דער פון פאראורזאכט קראנקהײטען אדער

 פאראליזים אינפאנטיל פארן זאםלוננען געכורטםםאב פרעזידענם׳ם
לאסאלם אינםערנעשאנאל די אין פאנד

לאקאלס יאדקער נױ
אן, דרעסמאכערס ,22 לאקאל  לאקאל דאל.; 60.05 ױני

אן, םאכער םקויר■ 36  בלאוז ,25 לאקאל דאל.; 475.68 ױני
ט און ס אז םאנער װ״ דע- דאל; 131.55 יוני

3 לאקאל ;דאל. 60.00 גילד, ז״נערס  ברא• און קארםעט 2
אן, ארבעטער זיער וני  ליידים 38 לאקאל דאל.; 313.75 י

אז, ם״לאר אן, בעלטטאכערס ,40 לאקאל ;דאל. 7.90 ױני ױני
םדדאל. ה^

אן, קלאוקםאכער איטאליענישע  495.50 ,48 לאקאל ױגי
אז, פרעשערש דרעש דאל.;  דאל.; 107.05 ,60 לא?אל יוני
אן, ארבעסער נעגליז׳טע און אונטערװע׳ט ,62 לאקאל  ױני

 90.75 ארבעטער, עמבראידןןרי באנאז 66 לאקאל ;דאל 330.65
אן, .עקזעםינערס 82 לאקאל דאל;  דאל.; 9.50 ױני

אן, דרעסםאכער איטאליענישע ,80 לאקאל  דאל.; 3,001.70 ױני
אן, דרעשמאכער ט־סילדרענש ,91  לאקאל דאל.; 611.25 ױני
טיטינג ,98 אן, קלוירקש ׳ ,106 לאקאל דאל.; 9635 ױני

אן, ארבעםער םוטש שנאו  ,117 לאקאל דאל.; 138.50 ױגי
אז, אסערײטארם קלאוק  ,121 לאקאל דאל.; 503.15 ױני

אן, ארבעטער באםען קאװערד  ,132 לאקאל דאל.; 13.00 ױני
אן, ארבעטער נאװעלטי און באםען ס דאל.; 95.90 ױני  ליידי

אז, ארבעםער נעקװער וני  לאקאל ;דאל. 7930 ,142 לאקאל י
אן, ארבעטער אלסעריי״אן ,177 וני דאל. 18.00 י

שטעט אנדערע אין לאקאלס
אן, ,160 לאקאל דאל.; 186.06 לאקאלש, קאנעקטיקוט בעי

ע״ ג.  33.46 דז׳ט., כ. עליזאבעט, ,221 לאקאל דאל.; 7.00 דז
 ;דאל. am,. 17.25 נ. ברענם׳®, לאנג ,86 לאקאל דאל.;
נוארק, ,144 לא?אל ;דאל• 180.70 דזש., נ. נוארק, ,21 לאקאל

 19.40 דזע., נ. נוארק, ,166 לאקאל דאל.; 64.65 דז«., :.
 לאקאל ;דאל. 15.20 .,9דז׳ נ. כוארק, ,222 לאקאל דאל.;

 נוארק, ,145 לא?אל דאל.; 3332 דז«״ נ. ■אשעיק, ,134
 15.18 דזאג, נוארק, ,158 לא?אל דאל.; 74.80 דזש., :.

«״ נ. «ליינ*ידד, ,149 לאקאל דאל.;  לאקאל ;דאל. 11.75 דז
אז ,148 «״ :. שיםי, ױני  ,143 לאןאל דאל.; 110.95 דז

אאוקיאשי, ,156 לאקאל דאל.; 91.36 ׳., װערנאן. שאונם
דאל. 4.00 ׳. נ. טראי, ,163 לאקאל ;דאל• 14.70 י., נ.

), (דרעססאכער לאןאלש איילענד לא:ג או גי י  40.40 י
 ,130 לאקאל ;דאל. 62.95 איידאנד, לא:ג ,129 לאי,אל ;דאל•

ע״ נ. וריחאלד, אן ,133 לאקאל דאל.; 6035 דז  םיםי, ױני
ױ ,135 לאקאל דאל■; M.45 דז«., :. j נ. בראנזװיק, נ r n, 

 לאקאל ;דאל. 4.55 דז׳ט., :. חעקענסעק, ,136 לאקאל ; 15.20
אל.; 5-״70 ברידזא״ארם, און נארװאלק םאוט ,141  לאקאל י
 אלענטאון, ,111 לאקאל דאל.; 5.25 קאנ^ סםאמשארד, ,147
 5.00 אינדיאגא, אנדערשאן, 361 לאקאל דאל.; 47.41 «א.,
 לאקאל ;דאל. 32.55 דז«., אטלאגטא, ,122 לאקאל ;יאל•
עאיגם באלטיטאר ;דאל. 5.50 איל., אורארא, 240  באארד דז

 1831 איל״ באטאװיא, ,189 לאקאל ;דאל. 199.75,לאקאלש
םי, ביי 317 לאקאל דאל.;  SA לאקאל יאל.. 6.60 םי«., סי

א, ,245 לאקאל ;דאל. 139.60 םאש., באסטאן,  נ. קאנאד״גו
ל.; 830 א דאל. 17.75 סענ., םאזאםאנוגא, 346 לא?אל י

א ג א ק ט מי נ אי ״  לאקאל ;דאל. 67.50 לאקאלם, באארד דז
 םינםי• © לאקאל ;דאל. 5.00 װיסק.. פאלס. פײיייעװא 381

עטי, ,204 לאקאל דאל.; 5435 אחייא, געטי, סינ  8 אחײא, סינ
*ל.; ם ?לױולאנד י אינ ״  ;דאל. 210.45 לאפאלס, באארד דז

; 79.66 האוניסל, ניט-כודס קלױולאנד . ל ן  ,200 לאקאל י
 קליװלאנד, 300 לאהאל דאל.; 59.10 4אחײ« קליװלאנד.

א ח״ * 21.28 r;^ 340 לאקאל . ן או י י א, די ח״  8-85 א
^ דעקא^אר, .190 לאקאל י ,818 לאפאל ;יאל. 2730 א

ען דעטראיט, שיג  א.,9 אישטאון, ,234 לאקאל דאל.; 36.95 םי
 לאקאל דאל.; 1.65 איל., פיירטילד, 373 לאקאל דאל.; 96.00

עין, פארט ,116  גילמאן, ,272 לאקאל ;דאל. 25.00 אינד., װ
 דאל.; 32.25 פא״ חאריסבורג, 312 לאקאל דאל.; 6.05 איל״

345 ,לאקא־ ;דאל. 6.01 קענ.., הענדערםאן, ,290 לאתאל
״ נ. הערקיםער, דאל. 25.30 י
 ,285 לאקאל דאל.; 6.70 איל., הילשבארא, ,394 לאקאל

ק זי  חױססאז 214 לאקאל דאל.; 15.66 י., ג. שאלם, חו
ד״ אינדיאנאפאליש, ,277 לאקאל דאל.; 21.10 טעקםעם,  אינ

טי, קענזאם ,114 לאקאל דאל.; 27.66 רי, םי זו  דאל. 45.75 מי
םי, קענזעט ,118 לאקאל ,270 לאקאל דאל.; 36.91 םא., םי

טי, קענזעם טי, קענזעס ,274 לאקאל ;דאל. &35 םי 23.16 םי
לאקאל דאל.; 13.45 שיטי, קענזעם ,250 לאקאל ;דאל.
םי, קענזעש ,288 ד״ ?אקאםא, ,328 לאקאל ;דאל. 8.60 סי  אינ

 דאל.; 13.35 װיםק., קראש, לא 379 לאלאל דאל.; 3.30
382 לאקאל ;דאל 1735 אינד., אארם, לא ,268 לאקאל

 אר?., ראק, ליטל ,386 לאקאל דאל.; 5.20 איל., לינקאלז,
 דאל.; 299.30 לאקאלם, קלאוק א:דז*עלעם לאש דאל.; 3.05
 ,281 לאקאל דאל.; 75.20 לאקאלם, דרעם אנדז*עלעס לאש

םאס., םאלדען, ,291 לאקאל דאל.; 4635 מאש., לאועל,
ia8 טלארידא, ביםא^ םיאםי 339 •לאקאל דאל.; 16.45 0 

ראלאר.
*איגפ םילװאקי װין דאל.; 81.24 לאקאלם, באארד דז  ם

 ,201 לאקאל דאל.; 47.15 לאקאלם, באארד דזשאיגם שיטים
״ נ. אסװעגא, 396 לא^אל דאל.; 6.50 װא., ;ארפאלק,  י

דאל. 49.85
שאינט קלאוק פילאדעלטיא  119.90 לאקאלס, באארד דז

ם־גודם ,190. לאקאל דאל.; אן, ארכעטער ני ני ו  פילא., י
ױויל, ,231 לאקאל דאל.; 8730 דאל.; 816 איל״ *ינקנ
ױראן, פארט ,i4<3 לאקאל ע., ח  306 לאקאל דאל.; 7J35 םי
 אר״ פארטלאגד, ,70 לאקאל דאל.; 1478 םי׳פ., חױראן פארם
;דאל. 29.10 פא. פאםשטאון, ,264 לאקאל ;דאל. 23.35
 לאקאל דאל.; 43.68 ^ויסקאנםען, ראשין, ,187 לאקאל

 םא., ריטעסאנד, 323 לאקאל דאל.; 42.85 פא״ רעדינג, 93
םי, לייה שאלט 385 לאקאל דאל.; 4.60  6.85 ױטאה״ םי
דאל. 1130 לא?אלס, אנטאניא שאן ;דאל

 365 לאקאל ;דאל. 114.25 לאקאלש פראנגישקא שאן
אן, סיאטעל, ,28 לאקאל דאל.; 61.21 פא., ש״ער, ט שי״ א  װ
 דאל.; 1430 װא«ינגטאן, סיאטעל ,184 לאקאל דאל.;12.75

 ,380 לאקאל דאל.; 6.66 איל״ *עלבײװיל, ,853 לא?אל
רזי סאום דאל.; 10-00 איל., אזעלבייװיל, «וי דזאזאינם דז

םפרינגפילד, ,226 לאקאל דאל.; 516.75 לאקאלש, באארד
דאל. 4.30 איל., סטעגער, 357 לאקאל דאל.; 70.12 םאס.,

ט ;דאל: 41.20 לאקאלם, דרעם םיל? לואיס ם״נ
 לאקאל דאל.; 84.00 לאקאלש, דרעש קאטאן לואיש שייגט
 םאלעדא, ,67 לאקאל דאל.; 5825 פא., סאן-בארי, 306

«״ ג. םרעגטאן, ,217 לאקאל דאל.; 27.80 אתייא,  30.00 דז
אל.;  לאקאל דאל.; 1895 װיםק״ װאוםאו, 374 לאקאל י

 װעםט ,232 לאקאל דאל.; 8.46 סד., ײעסםינשםער, 393
לםינגטאן, ,228 לאקאל דאל.; 17.40 אי., ר. ?,’חארװ  װי

 םאס״ װאוםםזןר, ,76 לאקאל דאל.; 3845 רעלאײער,
» 316 לאקאל דאל.; 5.50 דאל. it• ,pq,. 16.50׳

לאקאלס קאונםיל דיסםרױןם םקרענטאן
ן 100 לאקאלש  ,249 לאקאל פא., סקרןנטאן, ,131 או
 190.00 — «א פארדז*. אלד 356 לא?אל יא., זוילקעםבאר,

דאלאר.
דאלאר. 11,736.54 — םך-חכל

ו

 די דורך מאכען װאם די סון ארגאניזירט װערט >דע4בריג
ארבעם. ר.ילף ערשטע אין קורסען אינטערנעשאנעל

 באזוכען וואס מיטגלידער הוגדערט זיבען איבער
 װעלען הילף, ערשטע אין קורסען רעגולערע די איצט

 די פון מאנאטען. צוויי נעקםטע די אין פארעגדיגען זײ
 אנגעםירט איצט װערעז וואס קלאסען צוואנציג און זעקס

 איינער קלאסען, צװײ האבען אינטערנעשאנעל, דער פון
 *יײ1צ דער און אינטערנעשאעל דער פון אודיטארױם אין

 ארבע־ נעגליזשי און אונטעתועש די ,62 לאקאל פון טער
 אינסטראק־ אלס קודס דעם פארענדיגם שוין ױניאן טער

 העלטה ױניאן אין אז איצט גײען קלאםען זיבעצען טארס,
 די אין סקול, הײ טר^ס נאדעל דער אין םענטער,

 ,32 ,22 לאקאלס די אין און ניישאנס אל אוו טשוירטש די
 אײנ־ איצט װערען קלאסען זיבען .142 און 92 ,62 ,38

.155 און 99 ,91 ,66 ,60 ,22 לאקאלם די אין געשטעלט
 קורסען עלעמענטארע די מיט באנוגענדיג נים זיך

 עדױ־ דער האם אויף, איצם נעמען מיטגלידער די װאס
 די פון פארשלאג דעם אויף דעפארט&ענט, קיישאגעל
 ארגאניזירען צו באשלאםען קרייץ רויטעו פון בעאמטע

 מיטגלי־ טויזענד פון בריגאדע געזונדהײטם פרויען א
 דץ האבען זאל לאקאל יעדער וועלכען אין דער

 קריגען װעלען בריגאדע דער פון מיטגלידער די קוואטא.
 געגענשטאנדען: פאלגענדע אין אונטערריבט גרינדלעכען

 קראנקע און פאח־ואונדעטע ארומצוגיץ װי הילף, ערשטע
 אויף אויפפאסען קומם. דאקטאר א ביז פאל טים אין

 פארשפרייםע פון פאל אין הױימען, די אין וקראנקע
 קלאםען די (נױטרישען). דערנערונג און קראנקהײטען

 זווײ «ו ײאד ^ מאל צוױי ווערען געגעבען װעלען
 וועם קורם דער לערער. קאמפעםענטע פון יעדע שטונדען

 האבען װאם די םאר וואכען פוסצען ארום געדויערען
קורסען. עלעמענטארע די דורכגעמאכם שוין

 דער אן אנשליסען זיך װילען װעלכע מיטגלידער
 יאר 45 ביז זיבעצען םון עלםער אין זיין םחען בריגאדע

 דארםען װעלען די ױניאן. זייער אין גוטשםייענד און
 צענ־ העלטה ױניאן איז אונטערזוכונג פיזישע א דורכגײן

 לןיקאל יעדער סרײ. ווערען געגעבען וועם וועלכעס םער,
 נעמען צו מיטגלידער קװאםא זיין אריינשיקען קענען װעם
 כמעם אז אויסקלײבען זיי דארפען װעט און קורם דעם

 דורכגע־ האם ײאס אימעצען האבען זאל שאפ יעדער
 נוים א אין זיין באהילםיג קענען און קורם דעם מאכט
 עקזא־ וועלען קורם דעם דורכמאכען וועלען וואס די פאל.

 םערםי־ קריגען און קרייץ רויטעז םון ווערען מענירם
 באשםיםען אויד װעם קרית רויטער דער םיקאטען.

 אויף טראגען װעלען גראדואירטע די וואס צייכענם די
 םרעזידענם דערקענען• זײ זאל מען אום קליידער זייערע

 די צו םערםיםיקאםען די אויסםײלען וועם דובינסקי
 םון בעאמטע פון אנוועזענהיים דער איז גראדואירטע

קרית• רויטען
 צו בריװ ארויםגעשיקם האם דובינסקי פרעזידענט

 פירער די אויפםאדערענדיג יארק, נױ אין לאקאלם אלע
 מיםגלי־ קוואטא זייער אריינצושיקען פארוואלטער און

קורסען. די אויף דער

 פארװאונדעטע םאר בײשטײערונגען בלוט
באשעדיגטע און

 םיטגלידער אונזערע פון צאל גרויםע אונגעהײער א
 רויםעז סון אפיעל דעם אויף אפגערופע^ זיד האבעז
 פאר םראנםםיתשאן םאר בלוט בייצושםייערען קי־ײץ

 מלחסה דער אין באשעדיקטע אדער פארװאונדעטע די
 זיך נויםיגען און בלום םך א םארלארעז האבען װעלכע

 מאנאט דעם האבען 22 לאקאל םון דרעםמאכער דעם. אין
 הונ־ צוױי איבער און קאלעקםױו רוף דעם געענםפערם

 און םאג אייז אין געקומען זיעען מיםגלידער דערם
בלוט. געגעבען
 אויך אז באריכט, א קומם אנדזשעלעם לאם םון

 אונטערגענומען זיך םיטגלידער אונזערע האבען דארם
 קאמיטע א םאוײואונדעםע. די םאר בלוט בײצושםײערען

 ארבעם די אן סירם װאס געװארעז ארגאניזירם איז
מיםגלידער• אונזערע צוױשען ביישטײערער קריגען *ו

 קאפלאן, בענחשאמין םון איניציאםיײע דער אױף
 לאקאל ױניאן איערײםארם קלאוק דער םיז מענעו׳זשער

 מד א באשטימם באארד דזשאינם קלאווק די האם ,117
 אראנ־ און אסאסיאײשאנס די םים זיך םרעפען *ו מיםע

 מלזומוד די ®אר קלײזדער ווארעמע מאכען צו זשירען
 ארבײטם־ די אז איז ■לאן דעד תסלאנד. אק קרבנות
?יעיער די און װארע די געבען שסײעדוצ זאלען געבער

}>» 1942 מערץ,

םענטער העלטה ױניאן אין
נװמאן מ. פאולץ &ח

 אנדערע און מענעדזשערס לאקאל אונזערע װען
 אונ־ מעדיצינישע זײער דורכגעמאכם האבען באאמטע

 עקזע־ גענעראל דער פון באשלוס דעם אויף םעחוכונג
 װעמען צאל א געװען זײ צװישען איז באארד, הוטיװ

 מעדיצינישע די םארצוזעצען געראטען האבען מיר
 און באראםונגען םעםטם, וױיטערע דורך באהאנדלוגג,

 פאצי־ די געגעבען עצה די האבען מיר מיטלען. ענלעכע
 פארגעםען ניט דעם אן זאלען זייי אום שריפסלעך ענטען
 איז װאס אבער צופאל א עם. פארנאכלעסיגען אדער

 צוריק לאע ניט סענטער העלטה ױניאן אין פארלאפען
 אױם־ האבען זײ פון אלע ניט אז באוויזען, אונז האט

 דעם, װעגען דא דערצייל איך ראט. אונזער געפאלגט
 אויסערגעוױינ־ איז פאםירט זזאט עם וואם דאם וױיל ניט

 דעם אויםגעצײכענם אילוםםרירט דאס ווייל נאר לעך,
ר פארנאכלעסיגען פאר באצאלען מענשען וואס פרייז ^  ז

געזונד.
 איז באאמםע לאקאלע װיכםיגסטע די פון אײנער

 זיך האבען מיר איידער נאך און זען מיר ארײגגעקומעו
 מיק אין צוזאמענגעבראכען ער איז באגריסען געקענט

 אזוי געבראכם, זיך צו אים האט מען װי גאכדעם אםיס.
 מודד• ער האט אהיים, נעמען געקענט אים האט מען אז

 אונזערע םון עציה די איגנארירט האט ער אז געווען
 פערי- זייז גאך געגעבען אים האבען די װאם דאקטוירים

 איצם אז צוגעגעבען, זזאט און אונטערזוכונג אדישע
 אים אז געדענקט האט ער װאם דערפאר ער באצאלט

ארניםצמ־בײצ!״. זיך געליגגמ עם וועם״
 װאם אײנציגער דער געװען וואלט פערזאן די װען

 ניט דא אפשר עם איך וואלט געהאנדעלם, אזוי האט
 נאך פאראן ױינען עם אז אבער וױיסען מיר דערציילט.

 םיידען ערפארונג, זעלביגע די האבען װעלען וואם אזויזע
 דאקטוירים די םון ראט דעם אויספאלגען וועלען ױי

 מיר ערענםם. פולען אין געווארען געגעבען זיי איז וואס
 דער לוים װאס אלע, די צו בריף ארויסגעשיקט האבען
 וױײ לאזען זיך דארםעז דא?ןטוירים אונזערע פון מײנוגג

 די אז ערקלערם, דרינגענד זיי און אונטערזוכען, טער
 אלץ איז דאס אפלײגען. נים און טאן גאיך עס זאלען

 פון אפ הענגם איבעריגע דאס םאן. קענען מיר וואם
אליץ. זײ

מלחמה די און םובערקולאזיס
 שםייגען וױדער (טובערקולאזיס) םשאחאטקע, וועם

 םארשלינגען עם וועט םלחמה? איצםיגער דער דורך
 וועם צייטען? גארמאלע אין װי איצטער קרבנות מער

 נאר־ אין וואלם עס וואו פלעצער אין אריינדרינגען עם
 זײער איז עם ? האבען נים צוםרים קיין צײםען מאלע
 אזוינע אויף ענטפער באשםימםען א געבען צו שווער

 וועט עם וואם םאראויסזאגען ניט קען קײנער פראגען.
 םרויעז און מענער אז איז, יא וױיסען מיר וואם געשען.

 ארבעטען, שװערער מוזען ורעלען רייען ארבעטער די םון
 ענג; און צענויפגעםרעםם לעבען מוזען וועלען זיי אז
מיינט דאם שטונדען. לאמע ארבעםען וועלען זיי אז

 אוג• קליידער די אויסמאכען וועלען ארבעםער די און
 אז פלאנעווען דרעםמאכער די אויך ענטגעלטלעך.

אונםערנעמונג. ענלעכע
 אינםער־ דער םמ מיםגלידער הונדערט דוײי די

 אונםער־ זיד האבעז ארעגאן, פארטלאנד אין געשאנעל
 דעםענם דאלאר םויזענד דרײםיג פאר קויםען צו גענומען

 קאפד אינטערגעשאנעל דעם אין חלק זייער אלס באמ־ס
 מיליאן צװאנציג און םינף םאר פארקויםען צו פעין

 ארבעםם* די םיםגלידער. אונזערע צו באנדם דאלאר
 אויך געווארען געבעםען זײנען פארטלאנד פון געבער

 אזוי באנדם, דאלאר טויזענד צוואנציג םאר קויםען צי
 פארםלאנד אין אינדוםםרי קלאוק די זאל צמאמעז אז

באנדס. ,דעםענם דאלאר םויזענד פופצע פאר םארקויפען

 פיזישע די ערהאלונג. און רו פאר געלעגעגהײם וױיניגער
 מעגלעך קען ארבעםער, סון אנשטריינגונג גײסטיגע און

 די קריגען זאל םובערקולאזיס אז צושםאנד א שאפען
אויבערהאגד.

 זאך קיין זאגען געבים דעם אויף אױטאריטעטען
 אינטערע־ וואס די אז בלויז, זאגען זײ פאראוים. גיט

 און םאחיכטיג באזונדערם זיין זאלען דערמיט זיך םירען
 פארשפרייטען. ניט זיד זאל קראנקהײם די אז היטען

 אונםערזוכוגגען פעריאדישע :זאך אײן בלויז מײנט דאס
 אונ־ די בעסער. אלץ אפטער וואס און דאקטוירים בײ

 בלויז באגרענעצען ניט אויך זיך דארפען טערזוכועען
 פון אויך גאר ױניאן, דער פון מיטגלידער די אויף

 םובער־ אז זינען אין האבען מוז מען פאמיליעס. זײערע
 פאראור־ סטאדיען, ערשטע די אין םפעציעל קולאזיס,

 עס אומבאקװעמלעכקײם. אדער וױיטאג קײן ניט זאכט
 אויב פעםטצושטעלען אליק מעגלעד נים דעריבער איז

 מיםעל זיכערער איינציגער דער דערפון. לײדם אײנער
אונטערזוכונג. מעדיצינישע א איז

םײל דיער טאן דארפען לאקאלס די
 םעגלעכקײםען בעםערע האבען לאקאלס אוגזערע

 זאלען די אז מיםגלידער די אויף װירקען און טרעפען צו
סענ־ אין האבען מיר ױי געזונד זייער אויף אויפפאםען

\
31 ט י י ז <«(-------------------------------

 אין םיםינגען, שאפ ביי םיטגלידער די םרעםען זיי טער.
 זאל געלעגענהײטען אלע די בײ קלאסען, בילדוע די

 דאם פארהיטען םון װיכטיגקײט די ווערען באטאנט
 געזונדע א אן אפ םיל הענגם ױניאן שטארקע א געזונט.

 באזארגם האם אינטערגעשאנעל אונזער מיםגלידערשאפט.
 «ז זען, דארפען לאקאלם אונזערע אץ מעגלעכקײטען די
 געלעגענהייטען די אויסטצען זאלען מיםגלידער די

האבען. זײ װאס
פאקם$ר װיכםיגער א בריגאדע געזונדהײט די

 אין מיטגלידער פרויען אונזערע ארגאניזירען דאם
 מעגלעכקייטען גרויםע האט בי־יגאדע, געזונטהײם א

 אויפן מיטיגלידער אונזערע צו לייםטועען װיכטיגע פאר
 װיכטיגער א װערען קען בריגאדע די געזונד. פון געביט

 אויך נאר מלחפה, פון צײם דעד פאר נאר נים פאקטאר
 הילף געבען קענען וועלען זײ צײםען. פרידענס פאר
 אויך נאר קראנק, שוין זיינען וואם די צו בלויז ניט

 װיכ־ נאך איז װעלכעם קראנקהײט אויםמײדען העלפען
 אזא וואם נאך נאר טראכט קראנקע. היילען װי טיגער
 דאס פארהיטען פון געביט אויפן אויפטאן קען ארמיי
 די װערען באמת קענען זיי מיטגלידער. די פזן געזונד

 גליק־ דעריבער און געזינדערען א פאר פאקעל־טרעגער
מיטגלידער. טויזענדער אונזערע פאר לעבען לערען

 איז קריג אין װי פונקט צייטען פרידענם אין
 אין גלויבען מען מוז עם פרעדיגען צו װיכטיג. געזוגד

 און געזונד װעגען װיסען עפעם װעלען פרויען די דעם.
 בע־ א אין זײן דעריבער װעלען זײ קראנקהײם. וועגען
 היםען צו מיםגלידער די אויף װירקען צו לאגע סערע
געזונד. זייער

פרעםערם די פון נאמינירט װידער װאסילעװםגןי :און m מאסס

 ארבעטער אידישען גיט אינטערנעשאנאל
 ®ון דאלאר 3ססס, גאך קאמיטעט

פאנד 155 לאקאל
 װארקערם גארםענם לעידים אינםערנעשאנעל די

 ארבעםער אידישען דעם איבערגעגעבען האם ױגיאן
 תס־ אין חילף פאר דאלאר םױזעגד דרײ גאך קאמיםעם

 איבער־ חבנגםקי ■רעזידענם האם געלט די לאנד.
 זזאם עם וואם פאנדען די «ץ קאמיםעט דעם געגעבען

 יתחמ ארבעםער גיםגודס די צוועק, דעם סאר געזאפעלם
ל מ אי .166 ל

 דער םון מיםינג מעמבערשיפ םפעציעלען א אויף
 געווארען אפגעהאלטען איז װאס ױניאן פרעםערס דרעם

 דיפ־ האםעל אין פעברואר, טען19 דעם דאנערשטאג,
 לא־ פון מענעחשער דער קאזזען, מאקם זײנען לאמאט,

 איעשםי־ טשערמאן, דער וואםילעװסקי, י. און 60 קאל
 וואם קאנדידאםען די אלס געווארען נאמינירם מיג

 געגען אפאזיציע קיין ווערען. דערוױילם װידער דארפען
 זיעען עם געווארען. נאמינירט נים דינען קאנדידאטען

 אגעג־ ביזנעם פאר גאמיניישאנם געווארען געמאכט אויך
 דער פאר און קאנדידאטען באארד עקעזעקוםױו פאר סען,

קאמיטע. רעליף
פרע־ דרעס דער םון מיםינג םםעציעלער דער

 אויםערגעוױינלעד געווען מאל דאם איז ױניאן סערס
 אין מיםינג מגײםםערטער העכסם דער אוז באזוכט גוט

 םון האל גרויםער דער .60 לאקאל פוץ געשיכםע דער
איבערםילט. געװען איז דיפלאמאם האםעל

 ארוים־ איז װאם מיםינג דעם פאר רוף דעם אין
 לא־ םװ באארד עקזעקוטױו דער םון געווארען געלאזט

 אויס־ פרעסערם די צו געווארען אפעלירם איז 60 קאל
 היינםיגע די אין םליכם. דעמאקראםישע זײער צואיבען

 םערסםע די אין דעמאקראםיע ווען צייםען קריםישע
 אוים״ פרעםער יעדער מוז מער ניט עקזיסםירט לענדער

 מיםיזנג צום קומען און רעכט דעמאקראטיש זיין נוצען
 פארשי־ די םאר קאנדידאטען בעםטע די נאםמירעז אמ

עמםער. דענע
געװיד־ געווען איז מיםינג םון טייל גרעסםער דער

 דעפארםמענם עמפלאימענם דעם סון רעפארט דעם מעט
 װאסילעװםקי, י. םון געױארען צוגעשטעלט איז וועלכער
 דעסארם־ דעם םץ סאתואלטער דער אויך איז וועלכער

 עמפלאימענם דעם דורך איז רעפארט דעם לויט מענם.
 ארבעםם־ די צו געווארען ארויסגעגעבעז דעפארטמענט

 מאנא־ 10 לעצםע די אין 60 לאקאל םון מעמבערס לאזע
 םמ םוםע די באטראםען האבען וועלכע ארבעט טעג םען

עדעי! וועלכע מים םעג 18,769 אדער ,$195,048.69  י
 געװארעז• םאקםירט איז לאקאל םון מעמבער ארבעםנדער

ס םיט און איינשטימיג איז רעפארט דתער אט חי  ג
 םאחא־ אלע סמ געווארען אויםגענומען באגייםםערונג

פרעםערם. מעלטע
 אויס־ אויד איז באגײםםערונג זעלבער דער םיט

 מאקם םענעדזשער םח רעפארם דער געװארען גענומען
 דרעם אץ יוניאן, דער אין לאגע דער איבער קאהען
 דער פון םיםינג דעם װעגען באריכם זײז אויך און םרײד

 לאנג גים את װאם באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל
 פלנעוזשער דער שיקאגא. אין געװארען אאגער״אלםען

 איגםערנעשאנעל די tv באריכםעם, האט עאהען מאקם
 דעפענם קריגען צו םעגלעז־ נאר איז װאם אלץ טוט

 « «« אמ ײניאז דער פון פעטבערם די פאר ארבעם
 געװארעז אאאינםעם איז װײם־יחמיחננםעז פון קאטיסע

ןקזעקוםיזי דזשןנןראל דער «ץ םיםיגג דןם אויף

 אײגצעלהייםעז אלע אויםצוארבעטען שיקאגא אין באארד
 אין װערען דורכגעפירם זאל פארלאנג דער אז זען און

 םטײל נייער דער אז אנגעװיזען אויך האט ער לעבען.
 דיער יעצט איז װאם — ״םלעקס״ — פרויען פאר

 דעם, אין שולדיג מאס גרויםער א אין איז פאפולער,
 ברודער וױיניג. אזוי דא איז דרעםעם בײ ארבעם וואס

 אמע־ דער אין שלום וועגען אפעלירט אויך האם קאהען
באוועגונג. ארבעםער ריקאנער
 ,רענק־עגד־םײל״ דער םון מיםגליד א קארעץ, ה.

 אויסג־ יאר צוױי מיט צוריק איז וועלכער אפאזיציע,
 דער םון יאר צוױי פון פעריאד א םאר געווארען שלאםען

 םעמ־ א בײ עםענלעך דערקלערם האם ער ווײל ױניאן,
 קאטרנאצי״ א דק צו שםאלץ בין ,איך מיטינג בערשיפ

 אפעלירט האט מיםינג, דעם צעשםערם ארום אזוי און
 וואלען- די אין םראנט״ םאראיעיגטען ״אמתן אן פאר
 האט וועלכער קימעל, ל. געענםפערט אבער האט אים

 שעצען ארבעטער אמעריקאנער די כאטש אז געזאגט,
 די וואם װידערשטאנד העלדישען דעם שםיצען און

 באר־ נאציםםישע די צו יעצם גיבען מאסען רוסישע
 אמעריקאנער די םארגלײכען נים אבער מען םאר כארען,

 אין םארראט פון רעקארד א האבען װעלכע קאמוניםטען,
 העל־ דעם םים באוועגונג ארבעםער אמעריקאנער דער

 האנעז קאמוניםטען פאר די פאלק. רוסישען דישען
 רעדע. זײן מיט אנגײן קימלען שםערען צו געפרובירם

 האבען און םומעל א אח געשריי א געמאכט האבען די
 האם מיםינג סון טשערמאן דער וױ אויפגעםירט, זיד

 כאםש שטײגער, דעמאקראםישען א אויף נים געזאגם,
 פאר זײנען זײ אז טענה׳ן איין אין געהאלםען האבען די

 אבער קימל׳ען שטערען צו פארזוך זייער דעמאקראטיע.
געלונגען. נים די איז

 עלעקשאךאבדזשעקשאן דער םאר וואלען די אין
 בלױז געצויגען ״רענק־ענד־םײלערם- די האבען קאמיטע

 דער םון קאנדידאםען די וואם 809 די געגען שטימען 65
געצױגען. האבען אדמיניסטראציע

 לאקאל, םון םעקרעטאר רעקארדיגג ברינקער, מאקס ׳
 א וועגען רעקא&ענדאציעם די םארגעלעזען אויך ר,אט

 ביל־ דעם סאר דאלאר 1 אנשטאם דאלאר 3 םון םעקם
 דעם סאר דאלאר 15 אנשטאם דאלאר 10 און סאנד דיגג

 באארד עקזעקוטיװ דער דעפארטמענם. עמפלאימענם
 מיט ארבעם טעג די אז רעקאםענדירם, אײד האט

 זיך מאבען שעוער אין שםײען ױאס פרעסערם די װעלכע
 איז סארבלײבעז זאל ארבעםםלאזע די לםובת געםעקםם

 דעם און באאת־ פון רעקאמעגדאציעס אלע קראפם.
 אנגענומען אױגשטיםיג זײנען באריכם מענעדזשערם

געװארעז•
 דיס־ יד אין לעמנאמײ ךזי חאבען פאלגעגדע די
 *®ילײ יעם פיז םעגעדזשער גוזפאן, מאקם :קוםיעם
 באאײ׳ חשאיגס דרעס ®יז דעאארםמנם אײסעד
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דעפארטמענט ‘עדױקײשאנאל פון טעטיגקײטען
 עדױקיישאנאל אונזער פזן םעםיגקײםען די אױך

 םלחםה שםארקען א אנגענומען האבען רעפארטםענט
 אונםערגזך װערען וואם טעםיגקײטען די אין סײ קאליר,

 אויף טעמאם די אין סײ אץ אראנזשירם און נומען
 סימפאזױמס לעקציעס, איינגעןורדענט װערען עם וועלכע

 אנאנסירם מאנאם קומענדען דעם פאר דיםקוםיעס. און
 אונםער־ פאלגענדע דעפארטמענם עדױקיישאנעל דער

נעמונגען.

װײמער ױם צ מפאז בער סי ען אי װינ ע םה די ״ג  מלח
ען״ דעם און ד רי פ

 דעם בײגעוואוינם האבען וואם מיםגלידער די
 דעפארם־ עדױקײשאנעל דער װאס סימפאזױם ערשטען

 ״געװינען טעמא דער אויף איינגעארדענם דאט מענט
 צו פרייען זיכער װעט פרידען״ דעם און קריג דעם

 געהאל־ וועט סימפאזױם דעם פון פארזןיצונג א אז הערען
 צו פערטעל א פון מערץ זיבעםעז דעם שבת יוערען םען
 סימפאזױם ךעם אין נאכמיםאג. זײגער א איינם ביז עלף

 פאר־ פון געלערטע באװאוסםע באטייליגט זיך האבען
 ארומגע־ דיאט דיםקוסיע די אוניװערזיטעטען. שיידענע

 דעם פון צוגאנגען. פארשידנםטע די פון פראגע די נומען
 ; שםאנדפונקט סאציאל־געשיכםלעכען און עקאנאםישען

 עם ;פסיכאלאגי געזעלשאפטלעכער פון שטאנדפונקט פון
 און ראסען די פון פראגע די געווארען ארומנערעדט איז

 אונזער ;אמעריקע אין גרופירונגען נאציןינאליטעטען
 אינטערנאציא־ אונזערע ;אמעריקא סאוטה מיט באציאונג

 אײנעם מיט — פראגע ארבעטער די ;באציאונגען נאלע
 באשאפען מים שייכות א האם וואס פראגע יעדע ווארט

 איז מלחמה דער נאך װעלט פרייערע און בעסערע א
געווארען• דיסקוםירט און ארויסגעבראכט

 איבער סימפאזױם לעצטען און צוױיטען דעם אין
 די דיסקוסירען געלערטע זעלביגע די וועלען םעמא דער

 געװא־ ארויםגעבראכט זיינען װאם פונקטען פארשידענע
 פראגען און זיך צװישען םימפאזױם ערשםען בײם רען
 דער װערען. געענםפערם װעלען עולם דעם פון

 איידי- אין װערען געהאלטזין װידער װעט םימפאזיום
 זעכצנםע וועסט 3 אינםעתעשאנעל, דער פון םארױם
 קען מעו װעלכע בילעטען אײף אייגטרים סטרים•

דעפארםמענם. עדױקיישאנעל איז כאקומען

ע דיג ת׳ שסאצירען שכ

וועלט־ארדנונג״ א פאר קאמף ״דער
אינטערנעשאנאר דער פון מיטגלידער פאר לעקציעם פיר

ען עב עג עין דער םון סטעןן דעם םץ ג ר א פ סי ״ אן״ סאלי ש ײ א ם א אס
ט 22 איין ם ע38 אי ט, ט ען םטרי עד אג י ט ם ט. אין זעקם צו פערטעל א דינ װענ א

אג, ט ם ען דעם דינ ט רי מערץ ד
װעלט־טײל״ מערב אץ קאאפעראציע ״עקאנאמישע

 די און אמעריקא *לאסײן ביכער די פון פארפאסער פאפפער, ה. דיױױד רעדען װעט טעמע דער איבער
 מאנאטען אכט פון צוריקגעקומען וואם נאר איז ער אנדערע. און קריג״ איבער האנט־בוך ״דער מלחמה״,

 ה. אלפאנזא געבעז װעט בראזיליע אין ארבעטער די איבער איינצעלהײטעז מער אמעריקע. דרום אין רײזע
אמט. ארבעטם אינטערנאציאנאלעז צום דעלעגאט ױניאן קאררעא, סאנטאם דאם

אג, ט ס ען דעם דינ ט ענ מערץ צ
מזרח״. װײטען איבערן פראזשעקטאר ״ליכט

 װעם אזיע, מזרח א־ן און אינדיע אין לאגע דער איבער ביכער פילע פון פארפאסער מאדאקס, פ. װיליאם
אינדיע. אין לאגע דער איבער רעדען װעט פאי לא מארגארעט םעמע. דער איבער רעדען

אג, ט ם ען17 דעם דינ מערץ ט
מאכט׳/ װעלט א אלס ״רוםלאנד

 ״רוםלאנד ביכער די פון פארפאסערין דיען, מ. ווערא רעדען װעט עס װעלכער איבער טעכיע די דין װעט
 ענינים. רוםישע איבער אויטאריטעם אנערקענטע אן אנדערע, און צוריקטריט״ אין ״אײראפע קריג״, אין
 ענ־ און װירקונג די מלחמה. דער פאר עקאנאמיק רוםישע־ דער פון װאוקם דעם װעגען רעדען װעט זי

 באציהונגען די איבער און שװאכקײטען, און בחות מיליםערישל געבראכט, האט מלחמה די װאס דערונגען
פעלקער. אנדעדע די צו רוסלאנד פון

אג ט ם ס דינ ען24 דע מערץ ט
ים״. מי־טעללענדישען פון קאנטראל ״דער

 און ״טערקיי מלחמה״, װעלט די און פון.אפריקע פארפאםער פרעכםלינג׳ ע. לואים זײן װעט לעקטאר דער
 עקא־ דער איבער רעדעז װעט ער רעװױ״. ״אזיאטיק זשורנאל אין מיםארבעטער און מזרח״ נאענטער דער

פעלקער. אײראפעאישע די פאר אזיע קלײן און אפריקע פון װיכטיגקײט סטראטעגישער און נאמישער

ם אונזער םענ אנצער דער פון גורל דער און לעבען אלע שלעבער ג ע מענ צי א ליז ױוי ט צ ענג  אן אפ ה
אנג דעם םג ױ ט קריג. פון א ענ ק א ך כ ט זי ען די םי כ א ח ט פאלגען, און או ע דער מי  די פון ראלי

ע שידענ ר א ען דעם אין לענדער אדן פעלקער פ ש אני ט ט געראנגעל. טי ם ר די צו קו  לעקציעם פי
ט און ר ע ײכ ר א ר ב ײע װיםען. א

פראכספולען דורו פירם אינטערבעשאנאל דעו פון אפםײלוננ סולםדר
האל סארנעני אץ האנצערם

 עדױקײשאנעל פון סעקרעםער קאהעז, מ. פאניא
 װעט סימפאזױם דעם איבער אז אנןונסירם, דעפארטמענט

 אײנעם אין באזוך קיין זיין ניט מערץ זיבעםען דעם שבת
 וואס שטאט פון פלעצער אינםערעםאנטםטע די פון

 מערץ, פערצענםען דעם שבת. יעדען אנגעפירם װערען
 נייך איםט 6 אין גילד קאמערא די באזוכען מיר וועלען

 פאטא־ פון װאונדער די זען און גאס אץ־דרײםיגםע
נאכמיםאג. אדיגער צוױי זיך סרעפען םיר גראפיע.

ברוק־ דעם מיר באזוכען מארםש טען21 ז״עם שבת
 פארק און עווענױ בײקלין אין מוזעאום קינדער לינער

(עי) סזבוױי עווענױ אכםע נעמם פלײס. פראםפעקט און
 דארם זיד טרעפעז מיר םםײשאן. עוועגיו קיגגסםאן צו

בייםאג. אזײגער צווײ

ג איכער לעקציעם תנ ע מ  אץ םדיןמיס אץ ע
צענטעדס ארנזערע ץ

 סאחזײלינג אין בילדונג אעזערע סת יעחװ איז
 ערנערונג איבער דיםקוסיעם אגגעםירס װערען צעבםערם,

 דער םת דײעטעםיקעד ערפארענע תדך געזונד און
m פון ימעקאמ צרגצרונג ap• אינםערע־ אן העלםד- «װ 

 װאס וױםאפינען און שפײזען די איבער בראשורע םאנםע
עולם. צדױשען פאדםײלם װערם נױסיג זײגען

ביל־ םואװי געוױזען אויד װערט צענםערס די אין ר דער י מ עז פאדשידעגע די אי  דא שוץ ציוױלען «ן מז
 C9 וו*ם וױיזלז צכליחו לנגלאנד, איז און לאנד איז

d יעז־עז פ«ד קריג םאסאלער םײנם p, תי  קינד און פ
 צומגדיימ װערם באפעלקערוסנ צװױלע די אזוי וױ »ץ
w ומױסיל ודמעןארפ »מ פ*ל נײם א באגעגענעז 

ם מג ר ווי לנ ע ל. צז *יז מגל מ ר מ אי

 אינטערנעשאנאל אונזער פץ אפםיילונג קולםור די
 דורכגע־ האט שײפער, לואים פון אנפירוג דער אונטער

 מיט קאנצערם פראכםפולען זעלטעז א מאנאם דעם פירט
 כאר דעם אפטײלונגען, מוזיק אלע פון באטײליגונג דער
 יזביליי טער8 דער געװען איז דאם ארקעסטערם. די אדן

 וױים האט אין אפטיילונג קולטור דער פץ קאנצערט
 געווארען אראנזשירט איז וואם אלץ איבערגעשםיגען

יארען• פדיערדיגע אין
 כאר דער באםײליגט קאנצערט איז זיך האבען עס

 קלא־ פון םראגראם א אין שםימען הונדערט איבער םמ
 ארקעס־ סימפאנישער דער ליזרער; פאלקם און סישע
 ;כאר ראדיא דער ; אנםאמבעל סםרינג דעד ;םער
פון ארקעםםער דער און ארקעםטער םאנדאליז דער

אווענט טאנץ יערלעבער םער9
דטר פון

155 לאק. װניאן ארבעטער ניט־גודם
י. װ. j ל. א.

װענם, שכת 1942 םערץ, טען14 דעם א
איז

א ק ע ל מ ע פ ם ע א ט נ י ם א ה
יארק. ניו סטריט, םע56 װעםם 133

ץ װאקאציע » פרײזען. דרײ W ױניטי א i 
װערען. פארטײלט זועט

 א אויפגעםרטעז דינען דערצו בלאז־אינסםרומענטען.
 אײז מיט ארםיםטען. ערשםקלאםיגע פון רײע גאנצע
 מוזיקאלי־ אומפארגעסלעכער אן געװען איז עס ווארם,

אװענט. שער
 קולםזד די באגריסט האם האכמאן פרעזידענט וױים
 דער־ פײנער דיער מים אנםיילנעמער אלע און אפטײלונג
גרייכונג.
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ר די ע ק ר א י ־ ױ  אינדוס־ קליידער פרויען די נ
ך ט ד ײ ל מ ־ טן ױ ר נױ־יארק אין פארנעמט טריע פ

ע ל ך ט ס ךן ״ איו  איז זי פיאץ. ערשטען דעם ׳
־u 1 ״ װאס אינדוסטריע גרעסטע די י י*' ׳ ‘־

ג די ג רו גי ע ערך אן פארמאגט. יארק נױ ר
 אויף אנגעװיזען דירעקט זײבען מענשען מיליאן האלב א

 וואס באריכט דעם לויט עקזיסטענץ. דיער מיט איר
 מעיאר צו צוגעשטעלט האט דובינסקי פרעזידענט

 פון מיטגלידער טויזענד 163 די באקומעז לאגווארדיא׳
 דעם פון פערטעל א יארק נױ אין אינטערנעשאנעל דער

 אר־ די צו אויםגעצאלט װערט וואס פעי־ראל, גאנצען
 איבערטריבען ניט וױיט איז עס און גױ־יארק. פון בעטער

 מיט־ םויזענט 163 די אז אנגענומען, װערט עס ווען
 אין ארבעטען וואס אינטערנעשאנעל, דער פון גלידער

 יארק, גױ פוז אינדוסטריצ נאסלײדוגגס פדויעז דפר
 מיליאן האלב א פאםיליעס זייערע מיט צוזאמעז שטעלען
 דירעקט זיינען מענשען מיליאן האלב א אויב און נפשװ^

 פרויען־ דער אויף עקזיסםענץ זײער מיט אנגעװיזען
 צאל געװיסע א אויך דאך זײנען אינדוסטריע, קליידער

 פון חױנה דיער מים אפהענגיג אינדירעקט פאמיליעס
 די און דרעסמאכער די קלאוקמאכער, די װען איר.

 שטארק גאנץ עס םילט ארבעט קיין ניט האבען אנדערע
 װ. אז, א, בעקער דער בוטשער, דער גראסערימאן, דער

 יארק נױ שטאט די וועלכער אין אינדוסטריע אן איז עס
 דידאזיקע אבער פאראינטערעסירם. שטארק זייער זיין מת

 װי געפאר, גרױם אין געשטעלט װערט אינדוסטריע
 באריכט, זיץ אין קלאר עם מאכט דובינסקי פרעזידענם

 דער םון סיסטעם סארײאלםונגם שלעכטער דער צוליב
פראדוקציע. דעפענס
 פרויען־ די אז דערווארטען, צו געװען איז עס
 דער צוליב ליידען שטארק װעם אינדוםטריע קליידונג
 װעם עס אז םאראויםגעזאגט, גלייך האט סען םלחמה.

 דעם וועגען נים אבער מאםעריאל. אין מאגגעל א זײן
 דאם באריכט. דין אין דובינסקי פרעזידענט זיך קלאגט

 יעדער און ווערען, פארמידען ניט קען וואס אזוינס, איז
 רעגירונג די קרבן, זיין בריינגען צו גרייט זײן דארף
 לאגע קריטישע די באםראכט אין נעמען דארף אבער

 העלפען איר און אינדוסםריע פרויעךקלײדער דער םון
 מאכט העלםען צו אגשטאם גאר קען. זי װיםיל אויף

ערגער. נאך זי
 דער אין באשעפטיגט דינען װאם ארבעםער, די

 ארבעטען גיין נים קענען אינדוסםרי, פרויעדקליידער
 זיי װ. אז. א. םאנקען עראםלאנען, םמ פאבריקעז אין

 םון טיילען געװיםע םאר ארבעםען דאך אבער קענען
 נײ־ די און נאדעל די װאו םראדוקציע׳ דעפענם דער

 צוםאסען לײכם זיך קענען זײ געברויבם. װערען מאשין
 געברויכם ווערם עם וועלכער פאר ארבעם יעדער צו

 רעכענט דובינםקי פרעזידענט ניײמאשינען. און םעקסםיל
 די וואם ארטיקלען, רײ גאגצע א באריכט זייז איז אױס

 קענען אינדוסטריע סרױעדקליידער דער סון ארבעםער
 םארא־ מאכען אםילו קענען זײ ארמײ. דער םאר מאכען
 לייכם בלויז ניט איז עם און גאז־מאסקעס. אמ שיםעז

 ארבעם, נײער דער צו צוצופאסען זיך ארבעםער די פאר
 ארבעם נײער דער צו צוצופאסעז לײכט אויד איז עס ««ר

 די איגדוםםריע. םרויען־קלײדער דער םיז שעפעד די
 םאן, צו עם גרײט זײנען שעפער די םון באלעבאםים

 רעגי־ דער םמ באשםעלונגעז קריגען װעלען זײ װען
 םיט באנוצעז זיך זאל רעגירונג די אנשסאם נאר ײנג.

 ערסארענע מים און שאבריקען אײנגעארדענםע פארטיגע
 די סובסידירם אינדוםםריע, נאדעל דער םון ארבעםער
 סדן םײ׳לען סארשידענע אק אתםערנעםער רעגירונג

זאלען זײ כדי מבריקעז, עפענען זאלען זײ אז לאנה
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 זיק אין ריכטיג גאנץ דובינסקי פרעזידענט באמערקט
 װאלט עם װען לאכען, געדארפט האט מען אז באריכס,

 פארטיגע פאראן זײ:ען אט טרויעריג. אזוי געװען ניט
 קענען װאס ארבעטער, געלערענטע גענוג מיט פאבריקען

 רע־ די נאר ארמײ, דער פאר באשטעלונגען די מאכען
 פינאנסירט זײ, מיט באגוצען צו זיך אנשטאט גירוגג,

 בויען זאלען זײ אז אנדערשװאו, ערגעץ אונטערנעמער
 עקזיס־ עס װען צײט, דער אין דאם און פאבריקען. נײע

 מאטעריאלען׳ אנדערע און מעטאל אין מאגגעל א טירט
 דידאזיגע אײנצוריכטען און בויען צו נויטיג זײנען װאם
 פאבריקען נײע בויען העלפט רעגירונג די פאבריקען. נײע
 עקזיםטײ שוין די װען נאדעל־אינדוסטריע, דער פאר

 צו שװעריגקײטען גרויםע האבען פאבריקען רענדע
פעלט. זײ װאס טיילען, מאשינען און נאדלען קריגען

דערצי• לעךפארמײדאומ פידט סטעםסי מין אאז
 אינדוסטריע פרױען־קליידער דער פון ארבעטער די אז

 נאכדעם און ארבעטםלאז בלײבען זאלען נױ־יארק אין
 פארזיכערומ ארבעטסלאזען זײער אפנעמען װעלעז זײ װי

 אנקוסען מוזען זײ װעלען קומט, די װאם בענעפיט,
רעליף. צו

 אויך דארף מען אלץ. ניט נאך איז דאס אבער
 מיט שפעטער פאסירען װעט עס וואס טראכט א געבען

 נײע די יארק. נױ פון אינדוםטריע פדױעךקליידער דער
 מים װערען אויםגעבויט איצט װעלען װאם פאבריקען

 שטענ־ א בלײבען װעלען רעגירונג דער פון הילף דער
יארק. נױ פאר קאגקורענץ דיגע

 װיתט אינדוסםריע, פרויען־קליידער נױ־יארקער די
 םיל ליידען אויך שוין װעם דובינסקי, פרעזידענט אן

 באדייטעגד וועלען מלחמה דער צוליב וואם דערפון,
 עם און קלײדער פון מאדעס די װערען פאראײנפאבם

 םפעציאליזירטע די נויםיג אזוי זיץ נים זײ פאר װעט
 פאראיינפאכםע די פארמאגם. יארק נױ וואם ארבעטער,

 פון ווערען געםאכם קענען אויך װעלען קליידער פרויען
 קאנטרי. דער אין ארבעטער םפעציאליזירטע וועניגער די

 יארק. נױ םאר קאנקורענץ שםארקע א זיין וועט דאס
 איז קליידעד פון סאדעם פאראײנפאכטע די אויב אבער

 מאםעריאל. שפארען צו כדי נו־יםװעגדיגקײט, מלחמה א
 נױ־ די אז םראכםען, רעגיתנג די דאך אבער דארף

 געשלאגען ניט זאל אינדוסםריע פרױען־קליידער יארקער
זייטען• אלע פון װערען

 פראגע די בלויז ניט עס איז פרם דעם אין און
 א אויך איז עם איגדוםטריע. םרויעךקליידער דער פון

 אינ־ גרעסםע די וואם יארק, נױ שטאם דער פון פראגע
 גאנצע די רואינירם. ווערט פארמאגם זי וואם דוסטריע,

 אינדו־ פדזיעךקליידער די ליידען. דערפון וועט שםאט
 עקזים־ איר םאר קאמף איר אין דעריבער דארף סםריע
 עם און יארק נױ םון שםיצע םולע די קריגען טענץ
 צו לאגווארדיא מעיאר סון אויפגאבע די זיין דארף

 פרעזי־ וואס םאדערונגען, געדעכםע די אונטערשטיצען
 זיין אין אחיסגעשםעלט האם דובינםקי דענט

מעמאראנדום.

ר ע ט ד א ט ל ו ז ע וואלען די ווען איצט און ר
לאקאלם םארשידענע די אין י-

׳ י ו ®י י י זײ־ ױניאן גרױסער אונזער םון *י ײ
פרױ מעז קען פאראיבער. נען ױניאן אונזער אין

 הכל םך א אונםערציען בירען
רעזולםאטען. דינע און װאל־קאמף דעם םון

 געשריבען גארנישם װאלען די פאר האבען םיר
 האבעז םיר װאס קוקענדיג, ניט װאל־קאמף, דעם װעגען

 יײז םים סיםפאםיעס אונזערע געהאס דארםעז און דא
צװײםעז. מיםן אדעד צד

איז וואלעז לעצםע די פון פאםירונג וױבטיגסטע די

 אדמיניםטראציע דער פון ענדערונג די צוױיפעל שום אן
 יארק. נױ אין ױניאן קלאוקמאכער דער פון 9 לאקאל אין

 הייםער א זײער געװען איז 9 לאקאל אין װאל־קאמף דער
 אינםערעס דער געװען אים אין איז עס גרוים װי און
 דעם■ פון אורטיילעז מעז קעז מיטגלידערשאפם דער פון

 דריי ארום באטײליגם זיך האבען רואלען די אין וואס
 פון פראצענט 75 ארום איז וואס מיטגלידער, טויזענט
 לאקאל פאר צאל רעקארד א איז דאס לאקאל- גאנצען

 װאלען די אז באטראכט, אין נעמט מען װען נאך בפרט ,9
 ביזי א דיער פון ברען מיטען אין פארגעקומען זײנען

 קלאוקמאכער א פאר שװער גאנץ איז עס װען סעזאן,
 האט ער װעלכעז אויף באנדעל, זיין פון אפצורײסען זיך

געװארט. לאנג אזוי
לא־ אין וואל־קארף דער אז זאגען, ניט װילען מיר

 פרינציפיעל ריץ פראצענט הוגדערם געװען איז 9 קאל
 מאטױוען. פערזענלעכע און דיםיגע פון צומיש שום א אן

 שווער אלגעמיין אין איז ריינקײט פראצעגטיגע הונדערט
 געווען דאך איז קאמף פון ליניע די אבער געפינען, צו
 דעם געגען געורען איז עם — שארםע א און קלארע א

קאםוניסטען. די מים פראנט פאראייניגטעז
 גאנץ איז וואל־קאמף־ליםעראםור דער אין אםת,

 פאר־ שלעכםע די געווארען אונטערגעשםראכען שםארק
 שלעכטער דער שםייערען, הױכע די לאקאל, פון װאלטונג

 טענות, דינען דאם אבער װ. א. jt צושטאנד פינאנציעלער
 אדםיניםםראציע דער געגען ארויםגעשםעלט װערען וואס
 אלםע די אז זאגען, דאך מוז מען וואל־קאמף. יעדען אין

 אפעלירם מען װען גוםע. קיין נים איז אדמיניםטראציע
 דער נייע. א דערװײלען זאלען די אז מיטגלידער, די צו

 דעריבער איז 9 לאקאל אין וואלען ךי םץ הויפם־פונקם
 קא־ די מיט מראנט פאראייניגםער דער געדוען פאקטיש

מוניםטען.
גאנ־ דער אין אײנציגער דער געוועז איז 9 לאקאל

 עם וואו יארק, נױ אין בלויז גיט איגםערנעשאנאל. צער
 קאמו־ די מים פראנט פאראייניגםער א עקזיםםירם האט

 האט אפיציעל װאם דעם, אויף קוקענדיג נים ניסםען,
 םאראייניגםעז דעם 9 לאקאל פוץ אדמיניםםראציע די

 וואלען די בײ אפגעבראכעז קאםוגיסםן די מיט םראנט
 קא־ די געגען אױפרעגונג די ווען צוריק, יאר צוויי מים

 די באר גרױס. זײער געווען איבעראל איז מוניםטען
 אח וואלעז די נאך אדמיניםםראציע דער םון האנדלונג

 האט קאמוניםםען. די מיט פרײנדשאםם װײטערדיגע איר
 הינ־ אז באהויפטען, צו רעכם א געגנער אירע געגעבען

 םראנט, פאראייניגטען םון אפברעכעז אפיציעלען דעם טער
 א געהאם אדםיניסטראציע דער םזץ סירער די האבען

 פרײנדשאםם די אז קאמוניסטען, די מיט אםמאך שםילען
 דדעלעז וואלעז די װען ווערען. פארגעזעצט וױיםער װעם
פאראיבער. זײן

 שארף באזוגדערס גאנץ איז באשולדיגונג די אט
 וואל־קאמף• איצםיגען דעם אין געווארען אױפגעהויבען

 אדמיניםםראציע דער םון סירער די אז געהײםען, האט עם
 םארראםען און אפגענארט צוריק יאר צוױי מים האבען

 אין געגלױבט האבען וואם לאקאל, סון מיטגלידער די
 מים םראנם פאראייױגםער דער אז םאחיכערונג, זייער

 בא* בעםםער דער און אפגעבראכען. איז קאמוניםםען די
 סירם אדמיניםםראציע זעלביגע די אז דאך. איז ווײז
קאםוניםםעז• די מים בשותפות וואל־קאמף איצםיגען דעם

 אבער קלארער. םולשםעגדיג א געװען את קאמף דער
 א מאל אלע איז עם שדוערער. זײער א דאך דערביי

 אײנגעזעסענע אלם אן ארויםצוזעצען קאמף שװערער
 אז צוגעבען, םען מח דערצו אמם. םח אדםיניםםראציע

 דיסציילינירם. און ארגאניױרם גום זיינען קאמוניםםען די
 זיד קענעז װאם געגגער, זײערע בײ וױ אזוי נים איז עס

 דיסצייליז. שטרעגגער א אונםער טאראײניגעז זעלםען
‘אנ דעם שםעלם אײנער אז זיך, טרעםם מאל מאנכעם


