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אינטעונמאנאל אונזער ns םמםינק״םען ®חדלוננס m נירחננס
 אינטער־ דער פון oiyoongeyi בילדונגס אוגזזגד

M זדכם ג^שאנעל n i  tx| ק  דעד גו םעטיגקײם זי
ן וייס> י  דיםקוסיעס לעקזיעס׳ די לעכען. מיר״ ווץלכער ו

װ <ץ ױח ט גזשירסאאר װעחמ שמט pynx oy םי i. ז» 
ך זןזלען םיםגלידער ארנזערע  םים ןןלזײםיג iriypgo זי

>ogn iy ig it אין דענקענדען יעדען זדנטעדעסירען 
ogn ty מים םענשעז׳ וױגםעליגענטען ig ic ײנען  וױכ־ ז

עס oyi אין םיג ענ .oiyogo געגענ

 ז״ םיר קעםפען װעלט רמv $8 ם&ר װ$פ פ«ר״
 9 װערען דורכגעסירט װעם ioyo דעד אױף

 8 אײנם סאי, םעז22 דעם שבת זײסקדסיע״, ״פענעל
 אינםער־ אוגזער ®ח oingonni אין !אכםיםאג זײגער

 װעלען דענקער *ון עדיוקײםארם באװאוסםע נעשאגעל.
דיםקוסיע. דער *ין באםײליגעז ױך

 אין שםײען םיר װען *ײט״ אינםיגער דער אין
 לײם יונגע אונזעדע און םלחםה וועלם דער ®ון םיסעז

 איבער שלאכם־פעלדער די *ױף בלום זײער פארגיסעז
 םענשלעכע די אויסאוהאאזען כדי װעלט גאנמר דער

 הײם, ז־ער איז םיר׳ אז זײ, סעןארדערװ *יזויליזןתיע,
קאמ̂ן oyi אין חלק אמזער בײםחןגען ז«לען

 עריאלאנעז- םמ יארהונדערט הײנםיגעז אין אסילו
nm םער םענש דער לעבם אײנגעשרמקען, האם רױם 
 7}־אלי גרעסערע א שפילם ײם1 רוים. אין וױ אײם אין
 ®לאץ. וױ לעבען םענשלעכע ogi iyo באװירקם און
 םח ײם,1 דער מים ײערען בעסעי זאל לעבען ogi כדי

ttr* py pa ׳■lynyitf. שלאכם די אויף ןפאסלדאס די 
 דעד ®ייז םיר םתען ogi נים. oy ימנען םעלדער

 זעטװארדער זײ ogn בײסראג, דער איז ogi •igo חײם
קאםף. פלװעלםלעכען דעם אין אונז סון

 קאנםםתקםיװע g נעװעז8«ל קענען *ו *בער אום
 בא־ און פארשםײן מעז םח •ראגראם״ וױיםזיכםיגע און

 •gi® oyi אין זיך ראנגאװ ogn קרעסםען די גרײטעז
oyx און קםען8ם די װיםעז מחען מיר עגדערונגןין. פון 

 אראנ־ pynx דעם igo .ligniyngnx זײער רשםײן8®
דיםקוםיע. «ענעל די מיר זשירעז

 אונזערע ngo געלעגענהײם זעלםענע 8 איז דאס
 זײער און קםעז8פ די םים זיד קענעז8ב *ו םיםגליחסר
 איז אוידיםארױם אוגזער אין פלזח דער בפדײםונס

 ארײטנו־ גמװאונגעז דעריבער דמ^ן םיר גיזס.באגרע
 איר סרײ. איז אימםרים בילעםען. אייף בלױז לאזעז
r םחם t איר בזטױיםענם. בילעםעז םים רגיװ8ז8ב אבער 
 רם•88דע עדיוקײשאגןיל ייז םיקעטם די קריגען קענם
םם. זעמענםע װעםם 3 אינםערגעשאנעל. דער פון מענם

vr שכת׳דיגןן *מזעדע mgam אין 
 •לןןצןןר איגםקרןןסמנמן}

 שבת׳- די םים נם8ק8ב זײנען םיםגלידער *ונזערע
 זוכען8ב «ו לםעז8נשם8ד8ס םיר װאם שיאןױרעז ו־יגע

 גע־ םים זיך קענעז8ב m װאו ■למער׳ נםע8אינםערעם
 װאס שסאם אין אונז בײ אינסםיםוזױעס און נדען8געגשם

 ײם,1םלחםה* איזםיגער דער אין קענען. *ו װעחז איז
 םים־ די קענעז8ב «ו ירעז18ש« די ag *ײד מיי גתעז

 ודיסען *ז זײ סאר נױםיג זײגען װאם זאבען םים גלידער
ײם.1 םלחםה איזמױגעו־ דער ייז
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דס שוין אגעדקעגעז עס  *תקם איז שסייז, ig $לע, אי
ױ םלחםח חװ־ אין וױכםיג זױ8 עי ו עיו ײ אח ג  אםונ

ד האבזת דעם איבעד געווער. g איז ש*ײז גיע•  םי
ר18שו g איינגעארדענם ר איז י קע סר ײ׳י  באםאנישען נ

 g װאו עווענױ, וועבםםער און סטריט םע200 גארםען,
igigryp, עו אויםאריםעם ז8 און ב  ארבעם׳ גארטען אי

ם דיםקוטירען וזיעם םגלידער אונזערע םי  רשײדענע8פ םי
m gc רבײםען8בע סץ g ענםםערען ױעט און רםעז>8ג 

ײנען זיכער סראגעז• רשײדענע8פ אויף  םים־ אונזערע ז
 י8ם וועגונג8ב דער אין ראינםערעסירם8ס גלידער
ײ װעלען רם8י ג&רדענס״. רי8״וױקם  געלע־ g בען8ה ז

דעם. װעגען לערנען צו עפעס גענהײם
שען8ב$ם אין בןףוך דער  געםסכם װעם רםען8ג ני

ף, כטען8 דעם שבת ווערען ױי מ  כםי-8נ זײגער g גו
iga. םע דעם נעמם  נקס8מ־ עלעוױיםןװ/ עװענױ דרי
םער8 גײט םרײז• רק89  מיר סםרים. םע200 איז תנ

ײדע. דער אין זיך םרעסען ס־געב ױי ה
םען דעם שבת סזענ ר זוכען8ב ,’go סו םו־ דעם מי

 אוז רק89 ל8סעגםר אין רי8ד,יסם םשורעל8נ ײ8 זעאום
im װעלען םיר סםרים. םע79 p ך  םים קענען8ב זי

דז ש«ילען זזיות ogn ר$ליע וױכםיגער דער  דער ז
 אײנגע־ די פת בילדער וױיזען אױך װעם םען םלחםד-

ק אינזלעז די אין רענעgב  ל־gם אונזעדע װאו פאסיפיק, א
ם קעםםען דאםען שע די געגען איג אני אי ארײנדרינגער. י

âen |a|4feahthitffi tekaklnffihto aa^ aaamfllMtaTIB סאםיטעם בילדוגגס פון םעלדונג  
in לאמול 

^̂ Mantt mataLna •atas■ mm totoMMatam m« ttnLan nmaק דער פון מםיםעס בילדונגס דער ױי קלז  ןון
tngo ,ל ױנישןgפ ,117 קאלgטגליד<ר’מ אלע ױףא דערס 

 *זויי די םעגלעבקײטןן 5אל םים חעלםעז n לאקאל םון
 jk ״איקא* ארגאגחאניעס קולסור אידישע וױכםיגע

 ארײסאז־ אונםערנעםומעז וױכםיגע זײערע אין איוד״א״*
 TP װעלען װעלמ אידיש, אין ביכער םארשיידעגע געבען

 קולםור־דדעזעז אידישען דעם םארשענערעז און רײמרען
 אי־ די םון וױסעז אלגעםײגעם דעם אױסברײםערעז אח

נסזלקס״מאסעז. דישע
 קעריערשאםםעז אװײ די ogn ביכער׳ די ןסװישען

ivagn װעלעז ^װיסגעגעבען שױן TFW70’ng
אר־ אידישער דער םון .געשיכםע זײנען: גיכען אין

 עעיקלא־ ״אידישע ״.ypnyog אין באוועגונג בעםער
 אלםע ogi» — ״זכרונות״ גינזגורג׳ס שאול *עדיע״,

 י. געדענק״, איד ogru ngon ■’og ■עםערסבורג״,
o'rrgogBg די אגדערע. און ■וילעך ״חורבז ogn 

 mi װעגחמ זיך r^gi ביכער די אײנ^ןעז זיך װילעז
 גלאט־ JI נתדער ,oyo’ogp-OMrrt’a סון סעקרעםאר

 םםרים. םע36 װעסם 242 קאל,gל פון o’Dg אין שםײז׳
 םאזער, * ,117 ל»קאל H9 ב^לדמגס־ק^מיםמם

סעקרעםאר. גלאםשםײן, g ז,8סשערמ

 m ה»ל, הארנעי איו פעדזשענפ און מגמרס י8מ ערשפער
̂סי אונזער פון זשירפ ילוננ הולסוד

שאנעל דער פון «םײלוע8 קרלסור די אונ־ אינםערנע
שירם8ר8 שײםער לואיס פון דירעקאיע דער  םסעק־ g נז

 דעם שבת ר8ם ל8ה קארנעגי איז קאנגערט און קעל8ם
 זײן או רשפרעכם8פ אונםערנעט־גג די .’go ערשםעז

 את־ ogn גענוסעז ^oo’ong זעלםענסטע די םח אײנע
• קענען םיטגלימ־ער זערע עז ^ז רו ע

עק־ ספעציעלער g ײערען אויפגעםירם ױעם עס  סי
צחון״ י8ם רבעםער8״ קעל8ם  ־gog־TT g אויף געבױם נ

 און העכם• בען פון 8די8ר דער ר8פ רבעם8 םישער
g רם װעם קאגגערם  עס װעלכען אין װערען, תרכגעפי

שאגעל דער נטײלנעםען8 װעלען םעתע  הונ־ םון ngo אינ
 אח עםעל8ב פאול םון jgogo דעם אוגםער שםיםען דערם
ד8מ דער רס ארקעסםער לין8נ ריגי שין פון די  פלאם־ יודז

^ מ י נ
שירס8נגogn 8 רםםענם8קולםור־דעי דער  go ז

 ,otyxigp ודעם אין אױפגוםרעםען קינסםלער ריםםע
 וױ*1 ליםםעז.8ם לם8 און ארקעסםער אה כאר םיםן
ײ םון בארימםסםע די שען ײנען ז  -giDgo װאוסםע8ב די ז

 וױנ־ שפילער, גיםאר ריםםער8ב דער אמ בראיז ענן 4ט
גאמעץ. סענםא

ק יערלעכער נײנםער דער איז דאס  דראםא *ץ םחי
תע־ דער םח פםײלוגג8 קולםור די וואס םעסם, םע  אינ

 רקוםעז8ם װעם אונםערנעפונג די דורך. םירם נעל8ש
iiy שבת האל, קארנעגי איז n g ערשםען דעם go’.

־jgp דער זײן וועס פראגדאם םון םייל עוישסע די
ס ר ם lyooypig אח igo םוץ מ מ8ב דעד םי ײליגו  ם

y 8 אױבען די פון o ig o mבראון םיס ז.7רםיסם ogn 
ע ודי געשפילם ^ ־ עז ױ ר ם ם־ פ  גער־ שרדזgש1ך אין הוי

 TTTgVigo ogn זי אײדער בעס״, ענד ״םארגי שוױנ׳ס
y rng io’ ך ר8 םים jyoyitiBg ד  לסg קאריערע י

ro o ’oiyxigp. זי ogn ך א g אויף געזזנגען אוי  ־8י1נ
g לען8נ n g i ועק eg. ר  רנעגי8ק אין אויםםרים אי
ק ערשםעד דער איז ל,8ה ם יארק גױ א  ogn זי זינ

ym זעז8פארל gio’.
ig װעלם א איז גאםעץ װינסעם o n  ly o an g n .שפילער 

g 8 איז ער ogn ig’ עטלעכע י1 אין iין yp’iTog, איז 
ל g אין םעז81אויםגעט עד  סאל pgo *יז וײסײטעלס מ
•TVDiyxig7 אדיא1 וױכםיגםםע זײ אין אח

o םח םײל עדייסי! די g iig ie איז i7 o o i7  i n 
iy זײן װעס נעםונג17אונם םאי i בע-18״ ל778ם7ם«ע 
170 pnxi g p g c,״ o in g i 17י אויף lnogoigD 

®r ז y םוזיק די .ooyn מ i ogn oiy rn y e  ngo- 
מז ־י ogn ln די און jgooyip םאול שו o g o o o ig ־ ע  ו

אלזג ם. זײבד ש ח מ Vypgnpyeo דעו• סי ע ד  דיז־עק־ ו
jg סת נױדט rg p  41 o iy o g i.

m איז i ig in איז פעדזשענם o iy iig p װעלען 
מז ע עג ש ײra ײערען ג g 7דדאפאםי . : oy’ig o 'iT i 

17171 ^oigiyi ogn og,באנארא פון ״ r^o g i 
o n oo iyng. דעם םון געשפילם Tgmpg iTooiingo 

ע עי ם אח 7לי קענ אי 0 7לי8.  דעם סמ yaygi g !״, 171
ם שעז17לי8אי no« י ig  oyg־g ,םי װאגי שיא  דװ־כמר ח

עו׳יז. g און 18ם808עקלg 1 םון 01סי ע ע ם
ig בילעםעז c ען םען קען 11ילעשס18פ 17י ם  הוןו

ק ב7ל איז און ס18ױני אל78ל םון םיסעס8 די א  י8י
100 ,r r ry o o ס.1סם םע39 װעסם י

 קלאותמאכער דער םון םאדעתנגען די
אגרימענט נײעם צום װניאן

ס U9 ועולדס )8 די
iy ig  .,igeogp ם סיוױל תוי ױ  *go g םים oiigTgn ס

17רומי זיך קעמח יnoion 1 1שםיםםע סלענען 1  זײ־ אוי
o בייטער71170Tioga 18 די ו1 יארעןז 717לם7 נע iyn 

g oogo עע ogn ogx r® oogoyi o חלק 1קלי n די 
y n o o n in t 1שולדי זײ איז ogrngo go זg77לן7 די ל 
y n o o n i’g ך jy ישם1 אוי ig io התחײבות אז )p go 

iy 71אי n פליכםונג) o ’’4 ig ען  די אויף קוסען די וז
ארעןז עלםערע י

 לי״כם J7P 7דוםסרי1אי םום אח pigV? אוגזעד
irogo ם1יםײז־םע1. דעם »iagאח ״ ogi איז 

ח־ ר לעיבעל. nyngp’i 071 די ך rg װײסען. םי ד  g ח
jroiyoynyi עם1 אויף ®*ייז lyngp’i’ קען לייבעל ogi 

ly n v io m g 170 נאד 17111.1*170  ־17י דאלער 17110
ly און ליך. ngpn  oy i ig o’ ל7לײב *ig trnm  ogn 

ס ײ מ o ען17י ix ג iy o ig i ד לס818ב דן די H ז i 
iToioigp iy סתי־כל־סוף אםתן׳ i.

1117 און 1 ig i> עי װען שוד77פ118וק־ם8קל ער י  17ס
ס סח חי אין, ביז ג o זןזל ק y i w ]? u p o n ריסײר־, 

0170 iigD״ g 4■ !עוױסעןU 7igi 17 לס8װ 1 ngD 
iy* אין 7י1סםיםי1אי toito’tti g געײעיעז ir .*םזײיו

ogn ד iy איז. jyigi װיל אי i  ig ט1701יסײ1״ 
מד״ װ17לעב g אח פן ם ig 8 קײם1די17סמוי cרביי־8 7ל 

iy o, ם פ מי בעד  ogi און ר.7כ8קמ18קל 7איגיער ig® אי
ען ר סי סי ז7ל איז ײו־ ig o ’717 איז מ iy n 7ליכ17ם 
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*ז■ ®ירט לוזדס װאס ײדאן״ גןרס

Of אױד איז T׳r אז צוױיפאל שום *וריק׳ דעי דס,
ײד זדז ײניאן מאינערס דער םמ קעד  f' ג גדױסעד V י
־ לזדבאד׳ איו פעחגרײשאז אמעײקעז דער פאר וױנס  ד

 עס איז גזניײכס. מאראלער גרײסער א עס איז שטענס,
 ימיאז׳ מדנזרס קױלזז די *ץ לואיס דזשאן געווען דאך
 .m 1 דער געגען קאכוף דעם אנגעפאנגען חאבען װאס
 דער פון גרינחנג דער צו געפירט חאט װעלכער ל., אוו
 UUO פון געװינס א עס איז צוױיסענס, .א. אי סי.

 מאטעריעלע א זיך ריט ברענגט וואס מיםגלידער׳ טויזענד
 שארגרעסערט אין ל. אװ פ. 4) דער פץ שארשטארלןונג

וױרקונג. איר אץ איינשלוס איר

 לואיס׳עס וױרקעז וועט וױ אבער איז פראגע די
 שארהאנדלונגען די אויף ל. א. ש. א• דער צו צורירקקער

 דעד און א. אי. סי. דער צװישעז םאראײדגונג א װעגעז
ל. אװ ש. א.

 שון שאראייניגינג די זיין ניט זאל עס וױכטיג וױ
 די איז ל» אוו ש. א. דעד מיט ױניאן מאינערס דער

 שע־ אמעריקאן דער ריט 4 אי. סי. דער שון שאראייניגונג
ײיכטיגער. סך א לעיבאר אװ דעריישאז
 אײז צעטײלט. מיינוגגעז די דינען שראגע דעד אין

 צוױשעז שאדאײניגונג א װעט איצט אז איז, מײנונג
 צווײטע א לייכטעד. סד א זײז ארגאניזאציעם צוױי די

 סן־ א דץ וועט שאראייניגונג די אז אבער, איז מיינונג
שװערער.
א. אי. סי. די װעט מײנונג, ערשטער דער לויט

 ל. א ש. m דער מיט דורכצוקומעז זעז זיכער איצט
 לאגע די וױיל שאראייניגונג, שון באדינגונגעז די װעגען

 וועט א• ןך. סי. די אומגינסטיגער. געווארען איצם איז
 גרעסערע א חאט ל. 4) ם• א. די אז צוגעבען, נווזען איצט

 ערשםען דעם איצם שארגעמם און מיטגלידער־אאל
 איז דאס אבער ארבעטער׳באוועגונג. דער אין פלאץ

 חאבען׳ מורא איצט דאדף א. אי. סי. די אלץ. ניט נאד
 אז שאראײניגונג, גיכער ידיז צו קומען ניט זאל עס װעז
 שאד־ זיך וועט איר געגעז ל. א. ש. א. דער םון קאמף דער

זארגען. לואים שוין וועם דעם שאר שםארקען.
 שאר־ די וועט אבער׳ מײנונג צווײטער דער לױט
 צוליב טאקע און שיוערער. םך א זײז איצט איינעונג

 איבער ל. א. ש. א. דער שון איבעחואג דער וואס דעם׳
 איז עם גרױסער. צו א געװארען איז א. אי. סי. דער

 סך א איצט זײז זאל ל. א. ש. א. די אז נאםירלעך
 שאראייניגונג, שון באדינגונגען די אין נאכגיביג װעגיגער

 שטערעז מען׳ דענקם לואיס, װעט דעחנו שריער. וױ
 ברעכען װעלען גיכער וועט ער ווײל שאראייניגונג, איז
איר. מים סאראײניגען זיד איידער א״ אי. סי. די

 דעם מיט ארויסגעזאגט ווערעז סברות אלע די
 אנגעגומען זיבער וועט איליקאציע לואים׳׳עס אז גלויבען,

 דיס־ א האט לואיס אמת׳ ל. אוו ש. * דער שון װערען
 שװעריג־ גרויסע א שאר זיד מיט שטעלט וואס ,50 טריקט

 ױריסדיקאיע־ זיך מיט טראגט 50 דיסםריקט דער קײם.
 שארבונדען זיינען וואס ױניאנס׳ אלע שאר כמעט שראגעז

 עס אבער לעיבאר. אװ שעדעריישאן אמעריקאן דער מים
 אײנגע־ דץ ניט מאל דאס װעט לואיס אז זיכער, איז

 דיסםריקם וועגען אז מעגלעך, גיכער איז עס שפארט.
 אייגאעלהייםעז, מאנכע אויסער אלגעמיין׳ איז מען איז 50

 ארײנגעשיקט נאד האט לואים איידער דורכגעקומעז׳ שוין
 אויד זיד אין האט 50 דיסטריקט אפליקאאיע, זיץ

 באלאג־ דארשעז וואם אזעלכע׳ זיי אוױשען בוײארבעםער,
 אננעמען, דארף מעז און ױניאן. האטשעסאנס *ו גען
 אײ האטשעסאנעז׳ מים געזען זיך האט לואיס ווען אז

 דע׳ייב יד האבען אפליקאציע, זײז אים בערגעבענדיג
^0 דיסטריקט וועגען גערעדט מסתמא׳
מאי־ די אז זיכער, גאנץ זייז קען מען אז הייסט, עם

 אמערי־ דער שון טייל א קימלעך זייז װעט ױניאן נערם
 הױשט־איננזערעם דער און לעיבאר׳ אװ שעדעריישאז קעז

 שון רעזולטאטען די גו געװענדעט איאט דעריבער ווערט
שאראייניגונג. דער אם

 ײאס שראגעז׳ די אויף אנגעוױזען דא האבעז מיר
 אװ פעדעריישאן אמעריקעז דער צו צוריקקער לואים׳עם

 שרובירען ניט דא װילען מיר אבער ארוים, רופט לעיבאר
 שאר ארויםוױיזען זיד װעט עם מײנונג וועלבע טרעשען

 מיינוגג װעלכע זאגעז בלויז קענען מיר ריכטיגער. דער
 די ארויסוױיזעז זיך זאל זי אז װעלען, וואלטעז מיר

ריכטיגע.
 געלאזם מאל *׳ין נים האט דובינםקי ירעזידענם

 בא־ ארבעטער פאראייניגםער א שאר שסים זײן הערען
 שירערשאשט דער צוױשעז אז גלויבען, םיר אץ װעגונג

זיינעז לעיבאר r* סעדעריישאן אמעריקעז דער םון

גערעבטיגהדס ►
ן, שאראז ו ן ו מ שוורןגןן װאס #ן מ ר ױו ו w א ן ״  ז

מז אנ  פאראיידגסאר א פאד אאןמאר ג
t װאלאן זיי אמ גונג׳ f f fn f i ו ®ס באסיתונמז דיארא® 

i באגדיסזןגדיג וןרגױימן, j j ’ ijn דןם סדייד סיס 
 אמא׳ חןר איץ ױלאן טאינןדס קוילןן דאד פון ווױקקןד

מי׳ איד שץדאדךשאז ײקזוז ד  אײס אײד דס* ילײמז ל׳
 V 0 פיראז זאל דאס אז האשנינג, און ױאינש אונעזד

 מײע־ ארכעטער דאד פיז פאראײניגמג שילשטזןנדיגזןר
 אדנעטער־בא־ דזןר אין אײגיגקייט ארעריקזן, אין גוגג

 איאטיגעד דזןר אין אבער נדיטיג, מאל אלע איז ײעגינג
איז- of ימז וױ נויטימןר׳ זןס איז ןייט

 דער שאד קאספלירענט קיין ניט גזךױס איז עס
 שרײנדלעכע ײעז כאװעגוגג׳ יוניאז םדעיד אמעריקאנער

 װא־ א געמגז איד דארסעז קאנגרעסלײט און טענאטארען
 ניט׳ אויב וױיל םאראײניגט, זיין דאדף זי אז רעגונג,
 פײנד־ ײגיאז די אז געשאר, גרײסע א איר אױף לײערט

 גע־ אריינגעבראכם דינעז װאס געזעץ״פארשלאגעז׳ לעכע
װעיעז׳ אנגענומעז ײעלעז קאנגרעס, איז ייארעז

 גרופע א אײסגעחערט חאמז װאמוגג דאזיגע די
 װעסט, םיםעל דער פמ ײױאנס 4 אי. סי, די פיץ שירער

 סע־ געווען איז עט וואשינגםאז, כאזוכט תאבען זיי ווען
 האבעז װאס קאנגרעסלײם׳ אייניגע אמ לאשאלעם נאטאר
^ס, 4 •’א סי• די פמ פארטרעטער די געזאגט  אז ײנ

 אמעריקאנער דער איז אײגיגקײט וחגרעז געשאפעז מוז עס
 מיט באקעמםעז קענעז *י כדי באװעגונג, ײדאז טרעיד

 געזעץ־םאר־ פײגדלעכע ארכעטער די כוחות שאראײױגטע
 וױיל קאנגרעס, איז ארײנגעבראבט ווערען וואס שלאגעז,

 איז אײניגקײט גיט פמ אושטאנד איצטיגעז דעם אין
 ארגאניזידםער שון םײנד די אז געשאר, גרויסע א שאדאז

זיגעז• ײעלען ארכעט
 ײניאן סדעיד ערגאסעדיקא דלד פדן פידעד די

 סענאטארען ®ז ווארטען, געדארםט ניט האכעז באוועגונג
 שאר ײארענען זײ און מוסר׳ן זאלעז קאנגרעסלײט אץ

 ארגא־ אמעריקאגער דער אױף לײערט װאס געשאר׳ דער
 ניט ײעט איר איז וועז אדבעטערשאשט׳ גיזירטער
 איז װאס דאס, נאר םאראײניגונג. קײז ײערעז געשאפעז

 אז איז, וױכםיג נעמען, נים «וריק מעז קעז שארבײ׳
 אנשטרעבגונגען אלע ווערען געמאכט איצט זאלעז עס
אײניגונג. געװאונשענע די שאשעז *ו כאמיחונגעז און

 ׳כ«ש«ר«לנז חן ױגענטלעכען מיט
ן װ«לד אץ פןןר^זרןעלע דין א אױ געװאקסען

 װײטןןן, פץ דארט און
מגען אגטקעגען בױם, י

 רוים כלױען «ום ארױפגעקוקט שטאלץ חאט
 אלע אױ[ש םארטװײגט מןןכטיקעד, א דעמכ א

זײטןןן.
 םארנאפט לײטערען א אץ אםטמיןל און

 םליפטערעז זיף כעריאזיןעלע דאם פלעגט
:םארטראכט

 זמעז א דען גאר חאט ״נו -
ץ װארןסען םיץ ץ א ? םי ען מ ד ג

 — ׳אײד װעל איד אז ׳זיץ שוץ זאל דען
 — שיעטןןר, יארען יארען, כדט

כלעםער, מערער כאקומען
 חױף דער אץ *עװאקסעז שטאלץ זיף
ר... און מעכטיגער װןןרען אץ מןן  שן

 איז עם װען םארגלײכען דען יןאנען זיד ײיד ייעל
 ? ריז שטאלטען און מעכטיגען דעם אט מיט

 כלײכען שטענדיג דאף איף ייעל אים אנםקעגען
יןלענעד!״...

 גוים, אוגטער םון גרעזעלע א
 קױם־לןײם חאט װאם

 ארױסנעשלאגען, ערד דןןר פץ ײד
 םרײד אויםריפטישער אץ זיך חאט

שטילערחײט, צעשמײכעלט
 :זאגען װעלן עס װאלט חימעל דעם «ו ױי אזױ

ץ ״אט—  קלײנס, א גרןךעלש א גאר מיר דאף איד ג
 אזומם, זיד אץ יאד איד חאג ׳איד װײיים טפעס, נאר

םאדמאגעז״ ניט טוט דקמג גרויסער יענעד ױאס

ר א ש שי דז שאחעף כרודעד ע *,f® ח
nc געמאכס בארימס ריג״!° געדעכם געװעז 
 זיץ שאד דונינסקי׳ז ■חדידזןנט אויף *נגריף «יין מיט

ן א*«לואזאד מ  אד װאס יוגיאנ^ n ודן סטידאדאק מ
 אםןף פוןדעד קאנװענשאן דעד אױף ארײנגעבדאכט תאט

 גזף איז ס,אנלעדױאד איז לײנאד איי זאשיישעדאד יקזקר
מז תעגען קלאגע א אונסער געװארען שטעלס  פן״ זי

 תאט דע װאט ),703XXX(( דאלאר סויזענד דו׳ײ איז דעיט
 באשעשםימן װעלכע קאגםראקםארס׳ פון אויסגעפרעםט

 ודי לױם איז ייגשז• זײז *ו באלאנגעז װאס ארכעטעד,
 אנגע־ די זדז שארזיכערט׳ האוגען אםײרני דיסםריקט

 שאי װאס דעם, r® םײל קלײנער א בלױז סומע געמגע
 פארסיג װעט ער װעז אז ערגלױבט׳ געקראגעז• חאט

 די װעט אונטערזוכונגעז, וױיטערדיגע זיינע מיט װערען
מיליאנעז. אין דערגרייכען סוסע

 םולשםענדיג געװעז שעי ״ברדדערי איז זעט, איר וױ
 חאם ער ײבינםקי׳ן. געגען גרימצארעז זײז סיט גערעכט
 װאס רעזאלמיע׳ רעקעםיר אגטי די אז גלױבען, געמעגט

 גמילס זדז ארײנגעבראכט, האט דוביבסקי פרעזידענט
 ארגו־ «ו געװאױנם איז שעי ״ברח־ער״ אח אים׳ געגעז

,״שױסט״. מים׳ן מענטייץ
 ױען גערעכט׳ געװעז איז שעי ״ברודער״ אויב נאד

 רע* אנםי־רעקעםיר דובינסקי׳ס אז געגלויבם, האט ער
 אסעריקען די אבער איז אים, געגעז געצילט איז זאלתיע

 האם זי װעז גערעכט׳ ױם גאר לעיבאר אװ שעדערײשאז
 אגטײרעקעםיר די מאכעז צו געטאן גארנישט וױ גוט אזוי

װירקזאם. דעזאלוציע
שולדיג. זײן גיט נאד מײנם אנגעקלאגם װערען נו,

 װעט, אלײז דובינסקי פרעזידענם אז זייכער, זײנען מיר
 אװ ןאיישרשעדע אמערײמז דער םון כבוד דעם אוליב

 מן״ אױסגעפונעז װעט עס וועז צוםרידעז׳ זײן לעיבאר,
 דער ®ח פדעסטיזש דער אומשולדיג. איז שעי אז רען,

 יא־ לעצםע די האט לעיבאר אװ שעד׳ערײשאן אמעריקעז
 אמעזעענע אײניגע וואס דעם, שון געליםעז שטארק רעז
 געװארעז גע׳משםט ױינען רײען אירע שון שירער זrױנ

 שול־ געװאדעז געשונעז אייד דמעז און רעקעטירינג שאר
 דער שאר שענער און בעסער סך א געווען וואלט עס דיג.

 זיד זאל אלײן זי אז לעיגאר, אװ שעדעריישאז אמעריקעז
 אז וואריםעז׳ ניט און רײן הויז איר האלטען *ו באמיעז

ארבעט. די םאז איר שאר זאלעז אטוירניס דיסטריקט די
 קעז לעיבאר אוו שעדעריישאן אמעריקעז די און

 אנםשולױגוע, די האבען גיט שאלעז מייסטע די אין אשילו
 איר שאר איז עס אז אוץ געװאוסט נים האט זי אז

 בא׳ יעדען שון ערלעכקייט די היטען צו מעגלעך נים
 אן זײנעז װאס ױניאנס׳ צאל גרויסער דער שון אמטעז

 אמערײ די איז שאלען מערערע אין אנגעשלאסען. איר
 מ־ געמאכט אויפמערקזאם לעיבאר אװ שעדעריישאז קען

 יענער אדער דער אז עשענטלעכקייט, דער אין ווארען
 געוואחמ׳ שאר׳משפט שפעטער איז וואס שירער, ױניאז
 גו גענוג זײן. *ו באדארף עם װי נים אויף זיך שירט

 אויד ביאף. אץ בראון סקאליזי, נעמעז די דערמאנעז
 דער־ שוין צייט לענגערער א שון איז שעי נאמען דער

 גוםעז• צום ניט עסענםלעכקײט דער אין געווארען מאנם
 װעז שענער, און געזינטער געווען דעריבער וואלם עס
 איז ארױסגעבראכט װערט םירער ױניאז א פון נאמעז א

 באטרע־ דער און גוטען, צום ניט עשענטלעכקייט דער
 נאםען זײן שריט קיין נים נעמם שירער ױגיאן שענדער

 באשולדיגער זײנע שארקלאגען דורך װאשעז צו ריץ
 לעיבאר אװ שעדעריישאן אמעריקען די אז געריכט, איז
אוגטערזוכוגג. אן מאכעז נעמעז זיך זאל

 פעיי חשאחעף פץ שאל איצטיגעד דער טאקע אט
 זאגעז׳ ניט קען לעיבאר אוו שעדעריישאן אמעריקעז די
 געמאכט. אוישמערקזאם ניט אים װעגען איר האט מען אז

 געװא* דערמאנם עשענטלעכקייט דער אין איז גאמען דיז
 אים געגעז זײנען עס אשט. גאנץ גוםען צום ניט רעז

 צוױשעז באשולדיגונגען׳ שארשיידענע געווארעז געמאכם
 באשול־ זײנע קלאגען געקענט האט ער וואס אזעלכע, זיי

 דאס געטאן. ניט עם האט ער אבער לאיבעל, שאר דיגער
 עשענט־ אן אויסמייחןן געוואלט האט ער אז םימן, א איז

 געדארשם דעריבער האט עס געריכט. אין פראצעם לעכען
 אװ טעדעריישאז אמעריקעז דער שון אויפגאבע די זית

 אח אים׳ וועגען אונםערזוכונג אן מאכעז צו אליץ לעיבאר
 עם וועם אטוירני דיםטריקם דער ביז ווארטען גיט

םאז■
 פע־ אמעריקעז די וועט ענדלעד אז האשען, לאמיר

 איר האלםעז צו מיטלען אננעמעז לעיבאר אוו דעריישאז
 אטוימים דיםטריקט די ביז ווארםען נים און רית הויז

םאז• עס וועלעז
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 אז באװײזעז, צו זיד באמיהעז טונגעז
 דיגעז ארבעםעד די ®מ װעידזשעס די

 זײנען עס וױ מער סך א געשטיגען
לעבענס־ אױף פרײזעז די געשטיגעז

 אח סםאםיסםיקער די אמ םיטעל׳
 ארבעטעד־פרײגדלעכע די שיז שרײבער לײס^-טיקעל

 גראד איז עס אז באווײזען, צו זיד באמיעז צײטונגעז
 גע* זײנעז מיםעל לעבענס ®מ םרײזעז די אז פארקערט׳

 די ארבעטער, די שוץ װעיחשעם ךי וױ העכער שסיגען
 די איז געקליבעז האט לואיס דזשאן ױאס סםאטיסםיק,

 ®רײ־ די אז פארזיכערט, קױלעז־מאינס׳ די םון געגענדעז
 אימר וױיט געשטיגען זײנען םיטעל לעבענם אויף זען

 בא־ די װאס םטאםיסטיק, די אבער פראצענט. הונדערט
 שארזיכערם, צוגעשםעלם׳ האבען מאינס די שון לזגבאםים

 געשטי־ נים זײנען לעבענס־מיטעל אויף פרײזען די אז
פראצענם. 25 ביז אשילו גען

שטו• צו אינטערעםאנט גאנץ זײן אפשר עם מעג נו׳
 לעבענם ®ח אמ פרײז׳עז ארבעטס שץ סטאטיסםיק די דירעז
 סטאטיסטיקער די אזוי וױ אױסגעשינען און פדײזען מיטעל

 ארבע־ די שון סטאטיסטיקער די און באלעבאטים די סת
 אבער רעזולםאטען. אומגעקערטע פונקט צו קומען טעד
 ארגעטער׳ די צו שייך איז וואס אז געזאגט, וואלט איך
 ארבעטם־לױן, זײער אויף העכערונג א טארלאנגען װאס

 װעגען באלעבאםים די מיט שטרייטעז ניט זײ דארשען
 שאר־ צו בארעכטיגט זיעען ארבעטער די סםאטיסםיק.

 בא־ זײערע װאס גרונד, אײנשאכען דעם אויף מער דינעז
 ארבע־ קײז ניט זײנען װאם אנחגרע׳ אלע אץ לעבאםים

 מאנושעקםשורער, . מער. סך א איצם שארדינעז םער,
 ריזיגע איצט מאכען פארמיטלער קרעםער, ימנדלער,
 הא־ קאנטראקםארם לענדלארדס׳ שארמערס, שראשיטען.

 זאלען דואס סאר טא הכנסות׳ גרעםערע סך א איצט בען
 איז װאם שאר ? מער םארדינען װעלען ניט ארבעטער די
 יא ארבעםער קיין ניט זיינעז וואם די״ אלע שאר עס

? רעכט ניט עס איז ארבעטעד די פאר און רעכם
 איצט שטורעמם אמעריקע באלעבאםישע גאנצע די

 העכערונג א שארלאנגען וואס קוילען־מאינערס׳ די געגעז
 שון װעידזשעס. זייערע אויף טאג א דאלאר 2 פון

 הערט אמעריקע גאנץ איבער מיילער באלעבאטישע אלע
דא־ צוױי ם׳טייטש :געשריי פארצוױיםעלטער איין זיך

 און םטאטיסטיקער באלעבאטישע די און !טאג א לאר
 צו ארבעט׳ דער צו געגומעז זיך האבען עקאנאמיםםען

 העכע־ די קריגען מאיגערם קוילען די ווען אז באוױיזען׳
 אינ־ האבען באלד מיר װעלען פאדערען׳ זײ ײאס רונג׳

 םטאטיס־ באלעבאטישע די פאר אמעריקע. אין פלאציע
 די וואס װיכטיג, ניט איז עקאנאמיסטען און םיקער
 ארעמען אן אויף האבען קוים וועלען מאינערס קוילען
 װען ארבעט, געםערלעכער שװערער, דיער סון לעבעז

 די וואם העכערונג, שולע די קריגען אםילו זאלען די
 װישיל אויסצורעכענען װיכםיג ניט איז זײ פאר סאדערען.

 אראפרעכעגענדיג יאר, א פארדינען מאינערם קוילען די
 די און נים. ארבעם קיין האבען זיי װעלכע איז םעג׳ די

 גאנץ א איז מאינערס די ביי טעג ארבעםסלאזיע סון יאל
 יאר׳ דורכן טעג, ארבעםסלאזע די זייגען אמאל גרויסע.

ארבעטם־טעג. די וױ מער
 גיט חשבון דער איז װירקלעכקייט דער אין נאד

 אר־ האבען מאינערם קוילען די אז אנגענומען, גויםיג.
 םראגען שארדינםםען דיערע און יאר םרן טעג אלע בעם

 מיט םארטרינקען און םלייש טאג אלע עסעז צו אויס זײ
 װעלען צו בארעכטיגם ניט דען זיי זיינען ביר׳ גלאז א

 צו און מאלצייט בעםערען א עסען צו כדי מער׳ פארדינען
 בארעכטיגם ניט די זיינען ? ביר גלעזער צוױי טרינקען

 קינ־ דיערע געבען קענען זאלען זיי אז מער׳ פארדינען צו
 דאלאר א אםצושפארען און דערציהונג בעסערע א יעי
? טאג רעגענדיגען א אייף

 גע־ א מאס געװיםער א ביז געווען אפשר ױאלט עס
 דער אין זאלען די אז ארבעטעה די צו טענה רעכטע

 זייערע אויף העכערונגען שארלאנגען ניט צײט איצםיגער
 וואס די, אלע שון סארדינםםען די ווען פארדינםטען,

 געווארען געשםעלם וואלטען ארבעטער׳ קײן נים זײנעז
 ניט זאל קיינער אז אץ קאנטראל שטרענגען א אתםער
 האט מלחמה די וואם פראםפעריםי, די אויםנוצען מגעז

 אז זאג, איד הכגםה• דץ פארגרעסערען צו משאפען,
 גערעכם׳ מאם געװיםער א גיז געװען עס וואלט אמטי
אלע אונםער ארבעטער די דינען אמת דעד אין ײײל

 שארלאנגעז *ו בארעכםיגס באדינגונגעז און אומשטענדען
 די אונםער אפילו דאך קריגען זײ וױיל געצאלם׳ סעד

 דעם, שון טײל קלימעס א בלײז אומשםענדען בעסטע
י װאס  ארבעםעז ,װאס אנדערזנ אלע די פראדוצירען. י
 רײד װערעז און יאד לעכען ניט שראדוצירען און נים
 אפילו אבעד פראדדצירעז. ארבעםער די װאס דעם, שץ
 דער םון יושר דעם ®ח ראמעז די איז זיד האלט מעז ײעז

 עם איז אדדנונג, ערפשסלעאגצזעלש קאםיםאליסםישער
 ארבעםער די פון שאדדינסםעז זײ אז אומרעכם, אז יאד

 שץ פארדינסטעז די בעת װערעז, אײנגעפרארען זאלעז
 באגרע־ גיט ײערעז ארבעםער קײן ניט דינעז װאס די,

 באשרענ־ ואלטיגע רחװעלם פרעזידענט האט אט נעצט.
 פמ כלױז רײכע׳ צאל א ®ח בלויז פארדינסםען די קען
 אח פארמעגענס גדױסע זײערע אױסער װאס יעניגע׳ די
 די קריגעז פארמעגענס׳ זי״ערע ®ח הבנסות גרױסע די

 און פרעזידענטען דירעקםארעז׳ אלס סאלאדיס הױכע גאך
 רח־ םראםםעז. און קאמשאניס איז אמטעז אנדערע פאר

 סאלא־ זײערע שאר גרענעץ א מאכעז געװאלם האם וועלט
 םעק־ אינקאם די פון אײאלעז נאכז די זאל עס אז ריס,
 25 וױ מער ניט איבערבלײבען רעגירונג דער צו םעס

 גע־ א אױפגעהויבען זיד דאט יאר. א דאלאר טױזענד
 אמע־ באלעבאםישעו־ גאנצער דער איכער װאלד־געשרײ

רחװעלם׳ם אפגעשאשט האט קאנגרעס דער און ריקע׳
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 װאס דערשאר, מוסר׳ן זײ און ארבעםער די צו קומעז אופן
 אײנ־ בלײבען זאלען ווײדזשעס זײערע אז נים, ווילען זײ

געםרארעז
 װאם און :שראגע די גלײד מעז שטעלט דא נאר

 װעלען ? אינםלאציע ®מ געםאי־ דער געגען מעז טום
 אינ־ װען קרבנות, ערשטע די זײן ארבעטער די דאד

 צו ערשטע די דין ודעלען די קומען• וועט פלאציע
 װײל קומען, וועט װאס יקרות, גרויסעז דעם םמ לײדען

 נים ױעלעז וועיחשעכ זײערע אײף העכערונגען אלע
יקרוו^ שםײגענדיגען כסדר דעם דעריאגען קענען

טעאריעס׳ פארשײדענע דא זײנען אינפלאציע וועגען
 און באלעבאםים די פאר נאר זיד, װידערשפרעכעז וואס

 הע־ די אז טעאריע, בעסםע די איז געזעצגעבער דיערע
 ױאס אורזאך הויפט די איז וועיחשעס פון כערומעז
 גינסטיגסטע די זײ פאר איז דאס אינשלאציע. ברענגט

 פראפיטעז׳ גרױסע מאכעז אלײז זיי ױאם דאס טעאריע.
 ארײנ־ קענען, די וואס אלץ, טוען ספעקולאנםען וואס דאס

 װעגעז םומעל, איצטיגען דעם זדן מער װאס צוכאשען
שארגעסען. זײ וױלען דעם

 וואם שעסטשטעלען׳ אלץ פון פריער דארף מעז נאר
 אגצו־ זוכם מען וועלכער מיט אינפלאציע, די איז עם

 העכערונג א פארלאנגען די ווען ארבעטער, די שרעקען
 איצם שוין מיר האבען פאקטיש וױיחשעם. זייערע אויף
 םארגלייכם מען װעז אינםלאציע׳ מאס באדייטענדער א ביז
 אלע אויף און לעבענס־מיטעל אויף פרייזעז איצםיגע די

 מלחמו^ דער םאר ®ון פריחען די מיט זאכען אנדערע
 נאך זעט איצם, איז זי וױ אינםלאציע, דער אין אבער

 נים זאל זי אז מורא, האט מען געסאר. קײן ניט קײנער
 אינ־ די װערען דארף גרוים װי אבער ווערען. גרעסער
 האט קײנער געפערלעד? ווערען זאל זי אז םלאציע,

 גרענעץ, די איז עם װאו אנגעװיזען, ניםי םארלויםיג נאך
 וועלכע אינםלאציע׳ די אן זיד םאנגט עם װעלכעז םון

 קאגקרעם. מער מאכען עס לאמיר געםערלעך. ווערט
 שטיי־ וועלעז פרייזען ווען געםערלעך׳ װערען עם װעט
 זיינען די װי העכער, נאד פראצענם צוואנציג מים נען

 וועלען זיי רוען געםערלעך, ײערען עס וועט איצם?
 עס קעז ווער םראצענט? דרייםיג נאך מיט שטייגען

? באשטימעז
 עם שטארק װי און גרויס װי זאגען קען ווער און

 די האלטען צו רעגירונג דער סון קאנםראל די זיין קען
 צױ יעדער דאד וועם ? גרענעצען געוױםע אין סױמען
 ווען רעגירונג׳ דער םון קאנםראל די ניט ווען אז געבען,

 איצט םרײזען וואלטען פרייז־אדמיױסטראציע, די ניט
 די אז הייסם, עס דינען. זײ וױ העכעד, סך א געווען

 א ביז פרייזעז קאנםראלירען צו כוח דעם האט רעגירוגג
 דער איז עס וואו זאגען, ווער אבער קען גראד. געװיםען
 רעגירונג דער םץ קאנטראל די ודעלכעז ביז גרענעץ

גײז? קעז
 רע• אונזער האם איצם ביז אז צוגעבעז׳ םוז מען

תנג  םעהיג־ גרויםע איבעריגם קײן ארױםגעוױזען ניט גי
 ארױס־ גיכער האם זי פרייזען. קאנםראלירען צו קייטען

כא־ וואלם רעגירונג די װעז שוואכקײם. םך א געװיזען

kAAM MM# AkMMAMMM Mkk akMM kk MMA•• r תאנד פעסםעחן א נמפ v tf a t  V m י אױג> j9P 
דועויגןר גןווןן חײגס ןיי וואלסען פדײחןן, פואליוןן
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 די איכעד קאגטואל וױדקזאמאראר און בעסערער א פאר
פרײזען.
 דןרלאזןן גיס טאר עם אז איז׳ שורח אוגטערשטע די
א׳ זאל אינפלאציע םיז םעאריע גאגצע די אז װערען,  ג
 די פאר עידזשצסײ געחעמרסע אױף ױערען שסיצט

 זיו דארפעז וױדער ארבעםער די אח ארבעטער.
 סיס אױסצודעכענעז סםאסיססיק מיט םארנעמען ױם

 איז טייערער געווארען זײנעז לעבענס״מיםעל וױפיל
 ארבעטער די חעכערונג. א םארלאנגען גרוגד דעם אױף

 וױיל סארדינםסעז׳ חעכערע צו בארעכםיגם חימט דינען
 געחענערסא די און דזןד. דזײנם פארדינען אנדערע אלע

 חענד־ קרעמער, מאנושעקסשורערס׳ די םון םארדינסטען
 בארעכענס ניט ווערען װייטער, אזױ און פארסער לער,
לעבענס־קאםטעז. געהעכערסע פון באזיס דעם אױף

**
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שטארק אזױ געוואלדעװעז װעלכע קאנגחןס, איז טרעסער
*AkM MMMMi MMft ftiftWMMB Mftft MMMMM MftftftftftftM MftB mm MMftUכא בעםער םארלאנגעז זײ ײעז ארכעםער׳ די אויף 

 די װי אײגדרוק׳ דעם מאכעז ארכעט, זײעד פאר צאלט
באלע־ די זײ, וואלםעז מלחמח דער םוץ לאסט גאנצע

kftftMMftftftft MMM kftft MMMftftMM MMkftkftft Mftftftft kfekft ftftMhkkftftft MMkftftftM/ם  ווסלסעז זײ רױ ,cyj~w זײער< אױף געטרסגען מטי
 עראפלאנעז די שיםען׳ די געבױם װאםעז׳ די פראדוצירט

 ארבע* די בעת קאנאנעז׳ די און טאנקעז די געמאכט און
 איז סםרײקעז זיי וױ זאך אנדער קיין ניס סחמ סער

װעידזשעם. חעכערע םאדערען
 צו באלענאטים די אײנגעגעבעז זיד חאט עס און
 בא־ אמעריקאגער דער םח קרײזעז ברײטע איז שאםעז׳

 שםי־ געגגערישע א וועניגסטענס םײנדלעכע׳ םעלקערונג
 חאט דאס ארבעטערשאםם, ארגאגיזירטער דער צו מונג
 די צו באציחוגג דער אין אמבעסטעז זעז געקענט מעז

 דעם אין אויסגענוצט חאט רעז ױגיאז׳ מאינערם קױלעז
 עק־ וואס לואיס׳ז׳ צו שםימונג אונםרײנדלעכע די םאל

 דער־ האט מען איז קרײזעז׳ םארשײדענע איז זיסםירט
 באלעבאטים די מאינערס. די שלאגעז צו געזוכם מיט

 קוילעז די ײי געוואלד־געשריי׳ אזא אויםגעהויבען האבעז
 קעסם אומזיסטיגע אויף די ביי געוועז וואלםעז מאינערס

 םאר־ צו נאד די םון חוצפח גרעסםע די איז עס איז
 מען וואס װעידזשעס, זייערע אויף העכערונג א לאגגעז
אומזיםט. זײ צאלט

 געזאגם חאט וױסקאנסין, פיץ לאםאלעט, סענאטאר
 די אז א״ אי. סי. דער םון םירער ױניאן גרוםע א צו

 גיז חאט ארבעטערשאםט ארגאניזירםע אמעריקאנער
 אמעריקאנעד די מאכעז צו באקאנט םארםעלט איצט

 די םץ לייסטונגעז וואונדערלעכע די מיט עםענטלעכקייט
 שולדיג אז גלויבם, ער און מלחמח, דער פאר ארבעטער

 ארבע־ ארגאניזירטע אמעריקאנער די וואס איז דעם אין
 צענ־ קײז ניט האט און םאראײניגט ניט איז טערשאםט

 אז אלץ אויף האלטן זאל וואס קערפערשאםם, טראלע
 די םאר פאדערט מאמענם דער וואס אלץ, טאן און אױג

 ארגא־ די אםצושלאגען את ארבעטער די םץ אינטערעסן
 אר־ ארגאניזירטער פון שײנד די םץ אטאקעס ניזירסע

בעם.
 כסדר דערציילט מען דיכטיג. םולשטענדיג איז דאס

 פראדו״ םארד וױ שיםען, בוים קאיזער וױ וואונדער די
 שאםט קאמםאניע יענע אדער די וױ עראפלאנען, צירם

 וואונדער* אלע די אז אױם, קומט עס װ. אז. * םאנקען
 באלעבאטים, די שאםען מלחמה דער םאר זאכעז לעכע
 וואס ארבעםער די עס זײנעז װירקלעכקייט דער אין בעת

 א האבעז געדארםט האבען ארבעטער די אלץ. שאםען
 גע־ האט אויםגאבע איר וואס קערפערשאםם, צענםראלע

 דער םון אויגעז די םאר שםענדיג האלטעז צו זײן דארםם
 ױי אױף. םוען ארבעםער די וואס אלץ, עםענטלעכקייט

 םאדגרעסע־ און םארגרעסערט האבעז ארבעטער די אזוי
 נאד םארבעסערעז און םארבעםערם האבען גאך סערען

 די דורך שירעז ארבעטער די אזוי װי ®ראדוקציע, די
 מיט םארבוגדען זיינען וואם ארבעטען, געםערלעכםטע

 די אזוי װי ;אמוניציע און וואםען םון פראדוקציע דער
שי^נע די בארייכערם האבען ארבעםער  מלוזמוד םאר

 מעכאנישע און ערםינדונגעז טעכנישע מיט אינדוסםריעס
 םארבעםערעז אמ םארשנעלערעז ײאס אויסבעםערונגען,

 אמעריקאגער דעם םון אויגעז די םאר פראדוקציע. די
 אנ־ די אױםםואונגען, די שטײן בסדר דארםעז פאלק

 דער םאר אדבעםעד די םץ קרגנות די און שםרענגונגען
 די ארבעםער*םײנד, די וואלםעז דעמאלם אץ מלחמה,
 ארבעם ארגאניזירםער געגעז אויםרײצער אח העצער

עפענם־ דער אויף וױרקונג אזא האבעז געקענם נים

*
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פױדען עוץ *לענער די און פױידדיטען פיר די
 אליאיר־ די •יז זי« פולשטזןגדיגזװ־ «ר

f t ומנדע־ * איז *•ריקע נארד ייז
 דער re *גטוױקלוגג דעו־ ייז ■מקם

דאױ־ דןר וחןלס״סלחסז/• ןװ^סןר
דער־ דעם סיט צחאמעז זיג׳ ג«ד

וױדער־ ■אלינױשען פאלגרײכעז
 ערשטעז *ים אױף׳ עפענט שםאנד׳

אימןך זיג פולצז א אױף אױסזיכט רמלעז דעם ®אל׳
קאמף דער אז זיץ, זאל ״אקס״. םאשיסםישער רךר
און *רנעט סרערעז, *שווײס׳ מיל מולערעז נאד װעס

דער־ :צחו־ז *ו װעג דעם אױף אז דץ, זאל בלום״;
 — אנסױשונג צײםוױיליגע אײז גיט נאד אונז װ«רס

 אנ־ םאםאליטארישע די פיז צוזאסענברוך דןר אימם׳ אלץ
זאך. אומפארמײז־לעכע אז זײז צו שייז שײגם גרײפער
 זיג אין זיכערקיים ײאקסענדיגע דאזיגע די

 1אי שיין, צוױנגט פעלקער״, ״פאחדיניגטע די פון
 עס שלוס. 1װעגע 1םואכםע צי מדחנזה, דער pg נזיםיח

 מים זיד באגרעניצעז צו איהמעגלעד געװארעז שױן איז
 קריגס־פא־ קריגס־סםראםעגיע׳ דער װעגן סראגעז בלױז
 מים בלױז חײסט דאס — קריגם־עקאנאמיע׳ איז ליםיק

ײכיעד דער װעגען פראגעז  . . . קריגס־פירונג דערפאל̂ג
 װעגען אויד םראכםען צו אױס שוין קוטם גלײכצײסיג

 אר־ ■אליטישער דער וועגען שלוס, פון סםראםעגיע דער
 װעגעז און קריג נאכן װעלס־ארדנונג דער פיז גאניזירונג

 פרידלע־ *וקונפםעעד חנר פיז גרונד nw’wwpj דעם
פעלקער. צוײשעז צוזאמענלעבונג כער

 זיד געםיגעז קאאליציע אנםי־פאשיסםישער דעד אין
 ארדנונ־ סאציאל־עקאנאמישע םארשײדענע סיט לענדעד

 סיט אץ םראדיציעס חיסםארישע שארשײדענע מיט געז,
 טאקע דעריבעד און איחמלאגיעס. יאליםישע חיפוכ׳דיגע

 שאר־ די םון לאגער דעם אין איצםער שײז חערשעז
 אםילו אץ סתירה׳דיגע םארשיידענע םעלקער אײניגטע

 ציקונפטיגעז דעם םיז ,וױזיעם׳ אוכוקאמפראמיסלעכע
 און וױזיעם םארשיידענע דאזיגע די חינםער און םרידען.

 באחאלט שלום צוקונםםיגעז דעם וועגעז םארשםעלונגעז
 שטרעבונגעז די אמםערעסען, פאר קאמף דער גאר זיד
לאנד. באזוגדערען יעיעז םץ םענווז די אמ

 לענדער די םיז רעגירונג יעדער איז אױך אבעד
 איבערהויפם — קזמליפיע, אנםײפאשיםםישער דער איז
 דער מעגלעד איז עס וועלכע אין לענדער׳ יעגע איז

 אין און קרעפםען׳ געזעלשאסטלעכע םץ קאמף םרײער
 די װעגען אויסדרוק טרייעד א עקזיםטירם עס װעלכע
 פון *ראבלעמעז די וועגעז און מלחמח דער פון *ילעז
׳.םאדשסע־ םארשיידענע גאנץ זיד מערקען — שליס,

 צו־ דינען ארבעטער די װען איצם׳ װי מײנונג לעבעי
צוריסען. אץ םיילט

**
 קארעספאנדענט וואשינגטאנער דער שטארק׳ לואיס

 גוט זײער איז וועלכער ״םאימז״■ נױ־יארקער דער פון
 דער ארום אץ איז םאר קומט װאס אלץ, מים אינםארמירס

 זיײ םו־ן איינעם אין דערצײלם באוועגונג׳ ױניאז םרעיד
 מען אינםערעסירט חויז וױיסען אין אז באריכטען, נע
 צוריק־ זיד לואים דזשאן םון אםליקאציע דער מים זיד

 לעיבאר. אוו םעדעריישאן אמעריקעז דער צו ציקעיעז
 דער דערציילט וױים, אזוי גײם דארטעז אינםערעס דער

 צו זוכם מעז אז ״טאימז״, דער םון קארעספאנדענם
 סאר־ :יט װעניגסטענם זאל םאראייניונג די אז וױרקז׳
וױל. לואיס וױ שנעל׳ אזוי קומען

 וואס םאקם׳ דעם אויף אגגעװיזען װערט ערשםענס׳
 לואים׳ן מיט פארהאנדלען דארף װאס קאמיסע, דער אין

 דער אין ױניאן מאיגערס דער םון צוריקקער דעם װעגעז
 װיליאם אריץ ניט איז לעיבאר אװ םעדערײשאן אםעריקעז

 יוניאן קארפענםערס דער םון פרעזידענם דער חאםשעסאז׳
 אץ ל״ א. ם. א. דער םון ווײם־פרעױדענם ערשטער אח
 האט לואיס ועמעז דורך האטשעםאן, געווען דאד עס איז

 םוי־ זעכציג םון םשעק א מים אפליקאציע זײן געשיקם
 ם. א. דער םון זיצונג עקזעקוםיװע דער צו דאלאר זעני

 פאר־ צו געווארען באשםימם איז וואם קאמיםע׳ די ל. א.
 פרעזי• םאבין, ד. םץ באשםיים לואיס׳ן מים חאנדלען

 העריסאן׳ דזשארדזש ױניאן, םימםטערם דער םון דענט
וואל. מעטױ און קלוירקם אימנבאן די פץ ■רעזידענם

 געװען איז טאבין אז דערציילם• װערט צוױיםעגס.
 צו־ לואים׳עס וועגען סדאגע די ױאו הויז׳ וױיסעז אין

 דיסקו־ ווארעם גאנץ איז ל. * ם. א. דער איז וײקקער
 קארידאר אין ער האס נאכדעם אז און געװארעז, םירם

וױליאם מים געשפרעד הײס א געהאם הויז װײסען סון

גןןרוױ &. פון

 דאזיגע די פרידעז; צוקונפםיגען דעם וועגען לונגעך
 חענגען פרידעז צױןונםםיגען דעם וועגעז ״פארשטעלוגגעז״

 כא־ סאציאלער איר םון באזונדעד׳ מלוכח יעדער אין א•,
 פאלי־ די פמ און קלאס־אינםערעסעז אירע פח פארנומ,

 געזעלשאפם־ באזונדערע אירע איז אידעאלאגיעס טישע
גרופעז• לעכע

םארשי^ארםיג־ דאזיגער דער פון רעזולםאס אין
 סאציאלע די פיז און פעלקער״ ״פאראײניגםע די אין קײט

 חאט לענדער׳ םאראימיגםע די פץ יעחנז איז צוםײלונגעז
 דעם וועגען •לענער םון שפע געוואלדיגע א געשאפעז זיד

 סתירח־ אמאל זיינעז וואס ■לענער, ;םרידען צוקונםםיגעז
 זײ־ וואס פלעגער׳ און איינצעלהײםען, די אין בלויז דיג
 אײנער סתירח׳זײג גאנצעז, אין גאר גרונד, אין טאקע נעז

 םאגאגדערצו־ שווערער אלץ ווערם עם צוױיטען. דעם
 םארשיידענארםיגע םון שלל דאזיגעז דעם איז זיד קלײבעז
. פלענער .  די צוליב וואס דאס, איז אבער דערחויפט .

 הויפט־אי־ די אנגעזען ניט ווערעז איינצעלחײטעז פילע
 וואס שלום־פלענער. די פון גרונד אין ליגען וואס ,1דײע

 ווערעז מער אלץ זיג, פון טאג דער קומט עס נעחענםער
 פץ פארב דער &יט באפארבט שלום םץ פלענעד די

 מלוכות באזוגדעדע די ־פון אינםערעםען פגאאיסטישע
גרופען. סאציאלע באזונדערע די םון און

 קלײבעז מיר װען — נױםיג, איז טאקע דעריבער
 קאמםליצירםע ארטיגעTארשיD די אין פאגאנדער זיך

 דערגראגען צו — שלום, צוקונםטיגעז דעם םון פלענער
 סאציאל־עקאנא־ און מאראל־יאליטישע זייערע ביז זיד

 יענע ביז אמת׳ז, איינפאכע יענע ביז פונדאמענםעז׳ מישע
 נאענט סארשםענדלעך, זיינען װעלכע הויפם־פרינציסען,

 אין מענשען דורכשניטלעכען יעדען סאר טי״ער און
 מלחמה א נאר ניט איז מלחמח די אויב לאנד. יעדעז

 זיך זי מוז פאלקס־נזלזזמה, א אויך נאר פעלקער, פון
 הײסט, דאס פאלקס־פרידען, א מיט םארענדיגעז אױך
 םון אינםערעסען די אין זיין זאל וואם שלום, אזא מיט

 אין און באזונדער׳ לאנד יעדען אין םאלקס־םאםעז די
 צוזאמענלעבונג םרידלעכער דער םון איגטערעסען די
 װי אזוי און וועלם. גאנצער דער איבער םעלקער פיז

 צו־ קאנקרעט איז מיעגשהײט גאנצע די און לאנד יעדעס
 אינ־ די מוזען מענשען׳ איינצעלנע פון זאמענגעשטעלט

רעכע־ אין װערעז גענומען מענשען דעס פון טערעסען

 װאס מענשען, אדן ל. א. ם. א. דער םון פרעזידענט גרין׳
 דעם צו אויער אן צוצולעגען אינטערעס אן געהאם האבען

 געהאנדעלט ־זיך האט עס אז איבער, גיבען געשפרעך,
ױניאן. מאינערם די און לואיס׳ן רועגען

שםארק, לואים ערקלערט זאגעז׳ צו ניט מײגט דאס
 מאי־ דער םון צוריקקער דעם װעגען אםליקאציע די אז

 דעם װעגען װערען. צוריקגעוױזען קען ױניאן נערם
 אפ־ װעגען בלויז זיך האנדעלט עס ניט. קײנער רעדט
 וױלרט עס און צײט. געװיםען א אויף ענין דעם לעגען

 געװען װאלט האםשעסאן װיליאם ווען אז אנגענומען׳
 וואלט לואיס׳ן, מים סארהאנדלעז צו קאמיםע דער אין
 דורכ* אפשר וואלט ער אץ שנעלער, סך א געגאנגעז עם

 איצטיגער דער אויף שוין םאראייניגונג די געםירט
ל. א. פ. א. דער םון עקזעקוטױוע דער םון זיצונג

 גאנץ זיך מען אינטערעסירם הויז וױיסען אין אז
 ל. א. פ. א. דער אין צוריקקער לואים׳עם מיט שטארק

 דער אין צוריקקער לואים׳עס זיין. נים צווייםעל קיין קעז
 װערט עם אז מײנט, לעיבאר אװ םעדעריישאן אמעריקעז

 אנטי־רוזװעלט־ שםארקער און גרעסערער א איר איז
 לואיס׳ן םון קאםבינאציע אנםי־רוזװעלט די םליגעל.

 םי־ לאזעז שטארק גאנץ זיך וועט האטשעםאנ׳ען און
 אויף קוקענדיג ניט דאך אבער ל., א. ם. א. דער איז לעז

 די אז װעלען, ניט שטארק זיך װאלט מיר וואם דעם,
 פאר־ זאל ל. א. ם. א. דער אין אנטי־רוזװעלם־שםימונג

 זיין װ״עט עס אז דאך, אבער איד גלויב ווערען׳ שםארקט
 אװ םעדעריישאן אמעריקען דער םאר געזונט נים זייער

 אריינצױ אגפאנגען זיד זאל רעגירונג די װעז לעיבאר,
 עם אנגעלעגענהײטעז• אינערלעכע אירע אין מישען
 צו געגענגעװיכט א אלס ווען געװען, בעסער סך א וואלט
 אין םליגעל אנטי־רוזװעלט דעם פון םארשטארקונג דער
 גי־ וואס זאל לעיבאר, אװ ®עדעריישאן אמעריקעז דער
א. אי. סי. דער מים סאראייניגומ א צו קומען כער

 יץ קריטעדיופ׳ אלס פאס, אלס דינעז מו״נז און נמג
 *זקוגפ• דעם פאד פלןמר די פת אױסארבעסונג דעד

 גאד שבח׳ דעם צוליב םענש דעד ניט :פרידען םיגעז
. םענשעז• דעם צוליב שבת חנר

ער־ די איצםעד בח itp פארכלײבם דעריבער און
 פארםו־ פארשםענדלעכע איז אײנשאכע קאםפאקםע, שטע

 װעגען דא רעחנז סיר — פרידענס־צילעז, די םמ לירוע
 די — רחװעלם׳ פרעזידעגם פון םרײחײטעז״ ״פיר די

 םץ אפשאצונג דער אין קדיטעדױם דער און מאס זיכערע
 געזונםע װי אזוי שלום־פלענער. םארשיידענארםיגע די

 מלזזמה־ דער איז געװארעז פארדיט זײגען ײאס קערנער,
 די זיד האמז ערד׳ בלוגרבאגאסענער איז צואקערטער

 חױך שויז זײגען און צוגענומען גום םדײהײםעז״ ״פיר
 דאזיגע די לעמז .קראפ^ידײעז׳ וױ אױפגעגאנגען.

 אן שםעקען אמ לעבעז אײגענעם זייער מים לאזונגעז
 מים םענשעז םיליאנעז פון הערצער די אץ mma זײ

 פאר ײיד שלאגעז זײ גלױבעז; מים אח ענםחיאזם
 פלע־ קאנצעלארישע פץ קופעס גאגצע די דוו־ד וועג א זיד

 פארםײ־פראגראםזז אײנשםימוגגען, דיפלאמאטישע נער׳
שלום. דעם פץ פראיעקטען אדיםגעארבעםע אלע די אוץ

ױארם םץ םרייהײם זיינען: 1פרײהייםע פיר די
 און מורא פון פרײהײט גלויבעז, םון פרייחײם ■רעסע, און

 ארגאנישטר אז דא איז ױי צװישען נוים. םון פרייהײט
 עק־ נים קעז צוױיםער דער אן איינע — צחאמענבונד

 איז פרײהײםעז די םולמעםיג. און זיכער זיסםירען
 לאגד יעדעז זדן דאדף. טפנש סןזתדסר יפדסר ווןןס דאס,

 האס דעדפאר טאקע אץ וועלט. גאגצער דער איז אח
 יןדע־ «ו פרייהייםעז. םיר די אויסרעכענענדיג רחוועלט,

 דאס ״אומעםום״. ווארם דאס צוגעגעבעז די םון רער
 זײ לאזונגעז; אױפגעוױקלםע נים געװיס, נאך זיינען
 און זײ אויפװיקלענדיג אל־שארנעמלעך. אבער דינעז

 ;קאנסםיםוציעס םון םארמע דער אין זיי איבערגיסענדיג
 רע־ סאציאלע מלוכח־טראקטאםעז׳ און אינטערנאציאנאלע

 מסכים ניט סען קאז מיםלעז, עקאנאמישע און פארמעז
 אויף םאר טעז אבער אײנצעלהײטעז׳ געװיסע מיט זיץ
 םיר דאזיגע די םון עצם דעם םארגעסעז ניט םאל קײז

 םרײעד פון גרונד־גאראנטידונגעז די אלם םרייהײטעז
עקזיסטענץ. מענשלעכער װירדיגער און

 דא איז סרייהײטעז״ .סיר אלע די צװישען הגם נאר
 זיגט אז אבער, מיר זעען צוזאמענבונד, ארגאנישער אז

 ארויס־ פרייהײט יענע אדער די ווערט פארמולירונג דיער
 צענםער דער װערט און םלאץ ערשטעז אויםן געשטעלט

 די געװיס׳ אויםםערקזאמקייט. געזעלשאפטלעכער םון
 און ווארט םון םרייהײם (די סרייהײטען צוױי ערשטע
 אױס נים שעםען גלויבעז) םון םרייהײם די און םרעםע,

 סימ־ זיי נאר פרייהײט; מענשלעכער פון קוואל דעם
 בירגעד׳. םון און מענשען סון רעכט ״די מער באליזירען

 וועלכע מלוזמה, דער םון םעריאד ערשטען דעם אין און
 רע־ םאטאליטארע די דורך געװארען אויפגעבונדען איז

 דטנזא־ פון געגענשטעלונגען דאזיגע די האבעז זשיסען,
 רטכטלאזיגקײם צו פרײהייט פון דיקטאטור, צו קראטיע
 די װי אזוי געװען טאקע זײנען און זיין צו געשיינט

 אליאירםע די םץ קריגס־אידעאלאגיע דער אין טרייב־ראד
םעלקער.

םאװעטי־ טאטאליטארישער דער םון אריינגאנג דער
 האט קאאליציע אנטי־פאשיסטישער דער אין מלוכה שער

 איז מאכט מיליטערישע איר פארגרעםערט אומגעהײער
 מוז אריינגאנג, איר אבער ;זיג פון מעגלעכקײטען די

 דער םון קלארקיים די סארנעםלם האט זיץ׳ מודה מעז
 אטלאנ־ דעם אין קריגם־אידעאלאגיע. דעמאקראטישער

 אוײ איז געװארעז אנגענומען איז װאס םשארטער, טישען
 פריי־ רוזװעלט׳ם םיר די םון דינען ,1941 יאר פון גוסט

 צװײ■ ערשטע די געװארען דערמאנט נים שוין הײטען
םרייהײםעז. דעמאקראםישע די פוגקט הייםם׳ דאס

***
 ‘רח פרעזידענט דעם פון זיד האביען אלענפאלם

 ארױם־ צייט לעצםער דער אין פרײהײטעך ״פיר װעלט׳ס
 צױײ: לעצםע די גראד פלאן ערשטער אויפן גערוקט

 דינעז דאס נויט. פון פרײהײם און מורא פון פרייהײם
 גע■ איז םרייהײםען נעגאטיװע די — זאגען צו אזוי —

 פאזיטױוע זיינען וועלכע צוױי׳ ערשטע די צו נענזאץ
 יי אז גלויבען, צו גרונד גענוג דא איז עס םרייהײםען.

 פלענער די אויסארבעםען ביים הויפט־אויפמערקזאמקייט
 װעחמ געלעגט זאל ארדענוגג װעלם צוקוגםטיגער דער פון

 די םרייהײטען. ״נעגאםױוע״ דאזיגע די אויף גראד
 גרױלעז אירע ענדיגען• צו אז שויז זיך הויבט מלחמה
נביאות׳ז םינםםערםטע די אסילו איבערגעשםיגען האבעז
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ד קאז מזמש׳ אײטמלנןװ־ ד«ד און מגשחײט, די -  מ
מז דפ ק אײבימר ייז לו ת  סעז מלחמז^ םאר ״
ױןן ניט חױז «ין מ  װאולקאן. א פון קמסעד I אייף נ
m דזז איז פי־ײ נים מז רי  אײכיגןוז־ איז לעבעז מפ

ר «ר»  איצט׳ דאד איז בלום־טארגיטונג. ייער « «
m גע־ ניט נאד זיד תאס װעלט־טלחמח צודיטע די 

 רעגי־ פאראנםװארטלעבע געוױסע שױן זײגען «דיגם,
 — וואלאס וױצע־ורעזידענט װי אזױ — רתגס־טוער,

 םת מעגלעכקײט א פאראויס זעעז זײ וױיל פארזארגם■
 די איבעד אלײז זיג דעד װעלם־מלחםח, ךויםער ן

 גענוג, ניט נאד איז — ער, זאגט — ,אקס״־לעגדער,
 זײן ניט װעם פעלקער אליאירטע די צוױשען אױנ *ון
 װעגען אײנשטימיגקייט פולע קײז הארמאניע׳ פולע קײן
 גיט מלחמח נייע קייז קען פלענער, צוקונסטיגע די

 אינגאנצעז װ׳עם וועלכע מלחמח׳ א ;װערעז אויםגעסיםעז
 די איר מיט צוזאפיען אמ צױױליזאאיע, די ואתינטען

 ארבעםער. די פמ באםרײאונג דער פאר תאפנונגען ןלע
 א םון שרעק םץ חײםט׳ דאס־ — מורא, פון וױיחייס

 דער געווארעז איצטער גאר איז דאם — טלחמד״ דיער
פונקם. וױכםיגםטער
װיכטיג• די קלארער און קלארער אלץ װערם דערצו

 — פרײהיים פערטער רוזוועלט׳ס פרעזידענט םון קײט
 ווע־ עראינערונגען פינםטערע די נוים״. פמ ״פרייהײט

 1929—1932 יארעז די םון קריזיס״ .גרויסען דעם גען
 אין נאך לעבט ארבעםסלאזיגקיים מורא׳דיגער דער סים
 םיילען אלע אין מענשען םיליאנעז םון באוואוסםױיז דעם
 געוואלדיגער דאזיקער דער דען האט וועלט. דער פון

 געהאלםען און פארשנעלערט נים קריזים עקאגאמישער
 אריינגעתקם דעם מיט און מאכם חיםלער׳ס נרענגען

 פארניכ־- $ װעלט דעד ®ון ארדנומ דעד איץ שפת א
 הויים־ די םון אייגע אויפתאלםען און היםלער׳ן םען

 דאם ממשלה, חיסלער׳ס פארזיכערם חאבעז וואם סיבות,
 מאסען די פון אונחיכער?ן״ט עקאנאמישע די — ודיסם,

 געמײנט וואלט — מיםעל״מענשען און םארמער ארבעםער׳
 האנם צוױיטע די וואם דאס, צעשטערעז האנט איין םים
געבוים. האט

בליצ־ חיםלער׳ם ;אלץ ניס נאד איז דאם אבער
 א געװארעז איז מלחמה די דורכגעםאלען; איז קריג

 ;אלװעלםלעכע אן געווארעז איז מלחמה די ;פארצויגענע
 שטעט פארניכםוגגס־מלחמו.: א געװארעז איז מלחמה די

 אונױוערזיםעטען םארמם, און םאבריקעז זערםער, אח
 אומאויםהער־ און םיםטעםאםיש וױערען ביבליאטעקען אוץ

 םון — האם,, קריגס־אינדוסטריע די םארניכטעט. לעך
 די צו־וישט געמאכט — שםאנדפוגקט, עקאנאמישען אן

 אייראפע רײכקייטען. מאטערילעע אומגעהייער־גרויםע
 און הונגערט זי ;קליידער קיץ שיך, קייז נים האם

 איײ אין מענשען מיליאנען הונדערטער פאר פרירט.
 װעגען םראגע די איצטער שוין איז אזיע אין און ראפע
. הויפט־זאד די געװארען ברויט שםיקעל דעם .  און .

 און געווארן געבראכט טײלװייז איז װעלכע נוים׳ די
 קלאפט מלזזמה, דער םון געווארען םארשטארקט םײלווייז

 זיינען װעלכע לענדער, יענע םון טירעז די אין אויך שױן
 רוי־ און פארניכטונגען היטלער׳ם םון געבליעבן גאנץ

 א איצטער איז אמעריקע אין און ענגלאנד אין נערייען.
 מארגען, זײן װעט װאס אבער ארבעסער. איז מאנגעל

 קריגם־אינדוםםריע געװאלדיג־אויפגעבלאזענע די ױעז
 םריד־ םון באדערםענישען די צו בלויז איבערגײן װעם

 אײנארדענען קעגען מען װעט אזוי װי ציים? לעכער
 האבען וועלכע םאלדאטען׳ צוריקגעקומענע מיליאנען די

 וועלען װעלכע און םראנטען די אויף געליטען םיל אזױ
 און ארבעט זיך פאר סאדערען צו ױץ בארעכטיגט יאז
 מיט לאזען און אפצונארען לעבעז? אנשטעדיגען אז

 וואלט דערווארטונגען, גערעכטע דאזיקע די גארנישט
 אנארכיע■ סאציאלער םון ים דעם אויפצועפענען געהייסעז

 כל סוף און אנארכיע אינטערנאציאנאלער צו פירט װאס
מלחמה! נײער א צו בלוט־באד, נײער א צו סוף

 םעקױריטי סאשעל םון פראגע די פארװאס אט
 ניט איז דאס באדייטונג. אקטועלע אן באקומעז :?אט
 פאר־ דער ניט ארבעטער׳ דעם םון קלאס־עגאאיזם דער
 סץ םראשיטירען צו ארבעםער־ארגאניזאציעס םון זאנג

f( ,היםטארישע א פשום איז דאם נאר םאלקס־אומגליק 
 נאך אז זיין, זיכער אםילו קאן מען נױםװענדיגקײם.

 זיץ סעקױריטי םאשעל װעט מלחמה איצטיגער יער
 נאציאנאלער םון פארלויפער װיכטיגםטע די פון אײנע

סעקױריםי.
 ״בעװערעדזש׳ס שטאמט אייגענטלעך, דעם׳ פון

 קלענ־ די ביז געווארען אויסגעארבעט איז װעלכער , ®לאז
 נאױניט־גענוג־אויםגעאר־ דער אייד ײי יעטײלעז׳ םםע

 םלאן. אמעריקאנער — ברייםערער, אבער נעםער׳
 װע־ געזיכערט טײלווייז בלויז קאז נויט״ םון ״פרייהײט

 סעקױריטי םאשעל דער םון אנטװיקלונג דער דורך יען
געװיינ־ םון םאלען אלע ארייז נעמט װעלכע סיססעם,

 וױנעלע ״טון חילף כל׳ערלײ און ארמס־פארלוסס לעמד
ר קכר״. גיזן מ ם׳, פון ״פרײחײם וױרקלעמ די א  נוי
 דער אץ װערעז טעכלקירװאדט קזח זי וױפיל אויף —

 קאז — װירטשאטם, ■ריװאטער זרלעכעד ®מ סיםטעם
 שאפװג געזמלשאפםלפכמר דורן■ בלויז װערעז דערגדײכם

 ארבעם בלױז ארבעטס־פעזדגע. אלע פאד ארבעם פוז
 םאר גזןזיכעדםקײם סמ פארמע גארמאלע די איז אלײז
 סאציאלער פיז סיסטעם די אזױ גיט איז ארבעםער. דעם

 די װי ארבעטםלאזיגקײם, פיז פאל אין פארזיכערונג
 וואס די, דאם איז פאליטיק. עקאנאמישער פון סיסםעם

 װירקזאמסטעז דעם אויף ארבעםלאזיגקײם א• שאפם
 ״טריי־ סאחיבערעז צו אימשםאנד דעריבער איז און אופז,
נױט״. פון חײט

 אין נוים״ פון *םרייחײם די אז ױך׳ סארשםײט עס
 דער אק נאי ווערעז געזיכערט קען םארנעם גאסצעז איר

 וױרםשאםם. דער סון ארגאניזירוגג סאציאליסטישער
 פארגלײך דעם אין זיץ םועה ניט זיד מ׳זאל אויב נאר
 אויף וױרטשאםם סאציאליסטיש־ארגאניזירטער א פון

 םאםא־ דער מים פרײהייט םון יסודות דעמאקראםישע
 מעז קען רעגירונגס־שקלאםעריי׳ סון ארדנונג ליםארער

 דירעקטער א זיין וועם מלחמה די אז דערווארטעז׳ קױם
 אבער וועלט־סאציאליזם. צום ארײנםיר אדער פארשפיל

 ראדי־ די וועט מלחמה דער נאך גלייך אז קלאר, איז עס
 װעלם דער םון און מלוכה דער םון איבערבױאמג קאלע

 וועלט־פלאני־ און מלוכה־ פון יסודות די אויף וױרםשאפם
 ביסלעכ־ און אייגצוימען װעט וואם קאנטראל׳ און רונג
 א װערעז מאנאפאליעס, פרױואטע די ליקװידירען וױיז
נויטווענדיגקייט. היםטארישער םון זאך

 דער םון םארנעם און אוםן דעם וועגען סראגע די
 א ארויס דופם איבעדבויאמג עקאנאנדשזיד דאזיגעד

 דא דינען עס אינטערעסען. סתירה״דיגע שון קאמף
 םאציאל־קאנסערוואםי־ דער שון קרייזעז איינפלוסרייכע

 גאנצע די באגרעניצעז װילעז װעלכע בורזשואזיע׳ װער
 דער נאך םאליטיק עקאנאמישער דער םון אויפגאבען

 סון באםעלקערונגען הונגעריגע די שפײזען מיט מלחמה
 לענדער, אזיאםישע און אסריקאנישע אייראפעאישע, די

 די דורך געווארען צעשטערט און בארויבט ױינען װעלכע
 האלבע לעבלעכע מייט אםקומען אויך װי ״אקס״־מדינות,

 ארבעטער די סעקױריטי. סאשעל הילדער א םון מיטלען
 וױיטלוי־ און ברייטע אין פאראינטערעסירט זייגען מאםען

 םאלקס־ דער םץ איבערבױ דעם אין אױסזיכטען פיגע
 צו נאר ניט װעג א דורכברעכען זאל װאם װירטשאםט,

 צו וועג א אויד נאר נויט׳ סיזישער פון אפשאםונג דער
 און אפהענגיגקײט סאציאלער דער סון באזײטיגונג דער

 מענ־• דעם סון עקספלואטאציע סון אפשאפיגג דער צו
מענשען. דעם דורך שען

״פריי־ ז־ער און נויט״ פון ״םרײהייט דער צוױשען
 פאר־ ענגערע געגענדיטיגע א דא איז מורא״ םון הײם

 דאס אפהעגגיגקײט״. ״געגענזייטיגע א אפילו און בינדונג
דער פון איבילר גייען מיר נאר װי קלאר גלײך װערט

אינ־ פון ספערע דער צו מלוכה־פאליטיק אינערלעכער
 בינדט מלחמה די און באציהונגען. טערנאציאנאלע

 פון םראבלעמען אינערלעכע די צוזאמען פעסט דאך
 דער פון פראבלעמען די מיט לאנד באזונדערען יעדען

פרידען זיכערען א אן װעלט־ארדענונג. אלגעמײנער
 נאציאנא־ אין סײ עקאנאמיק, געזונטע קײן זײן ניט קאן
 דער אן און מאסשטאב. אלװעלטלעכען אין סײ און לען

 װאם — פעלקילר, פון מיטארבעטערשאפט :אענטסטער
 עקאנאמישען — באזונדער׳ םאלק יעדעז םארזיכערען זאל

זי־ קײן איז — נויט״, פון ״פרײהײט און װאוילשטאנד
גע־ דאזיגער דער נאר און מעגלען־. ניט שלום כערער

 טשארטער. אטלאנטישען דעם פון גרונד דער איז דאנק
 דורכ־ און זאך אײן איז פרינציפ א פראקלאמירען אבער
זאד• צװײטע א איז לעבען אין אים פירען

 װאס געזען צוריק לאנג ניט ערשט האבען מיר
 פאר־ די אין דא, זיך האט עס קאמף שארפער א פאר

 װעגען פראגע דער אין צעברענט שטאטען, אײניגטע
 דאזיקע די און — האנדעלס־אפמאכען, די פארלענגערען

 אין אנו-יױב שוואכער א בלויז נאר דאד זיינען אפמאכען
 פון מיםארבעםערשאפט עקאנאמישער םון פאליטיק דער

 אינטערנא־ געפלאנירטער פון יםודות די אויף פעלקער
 װעגען שױן לײענען מיר ארבעטס־צעטײלונג. ציאנאלער

 איצטער שוין זיך שאפען עם סכסוכים א םאר װאס דעם
 םין פראנע דער אין אמעריקע און ענגלאנד צװישען

מלחמה. דער נאך ים־טראנםםארטאציע און לוסט־
 זײן װעט שװעריגקײטען אלע דאזיגע די בײצוקומען

 מער איז קלאס ארבעטער דער זאך. גרינגע קײן ניט
 הינדערונ־ אלע אז דעם, אין םאראינטערעסירט אלע װי

 נאך זיד אומצוקערען ווערען. אויסגעגליכען זאלען גען
 איזא־ עקאנאמישען םון םאליםיק דער צו מלחמה דער

 די מאכען צו אוממעגלעד געםײנם װאלט לאציאניזם,
װאס מיטארבעטערשאפם׳ עקאגאמישע אינטערנאציאנאלע

ט •►(----------------------------- י 5 ד
 געמאכם נײט״ שון ״פרײזדיט לאזומ דעם פח וואלט
חלוסי •וסטעז א בלויז

 לאזונג דעם אױף אויך זיך כאציט זעלבע דאס
 מלחםה נײעד א פון ג;פאר די םורא׳/ ®מ ״פרײהײט

 קאלעק־ ®ח יםודות די אויף בלויז װזנחמ באזײטיגם קאן
 ממכסיגער א פח מרנעם דעם איז זיכערקיים םיװער

 עקאנאםישע שום ידין ארגאניזאציע. אינסערנאציאנאלער
 שאםעז נים אלײז קאן פעלקער פון מיטארמטערשאםם

 עם אויב פרידעז, אלגעמײנעם פאר באדען זיכערעז ■קײז
 דעמאקרא־ א װערען אײנגעשםעלם ניט גלײכצײטיג װעם

 קא־ רעאלער םץ יםודות די אויף װעלם־ארדענונג םישע
 צענטראלער דאזיגער דער אין זיכערקייס. לעקטיװער

 גרע־ א דערוױיל נאן־ הערשט םראגע אנשםיידענדער און
 ז׳ער וועגען םראגע דער אין װי אומקלארקײט, סערע

 דער נאך םעלקער סון מיטארבעםערשאפם עקאנאמישער
* מלחמה.
 לאנגע א האבען פאליטיקער געזעלשאםםלעכע די

 שםע־ דאזיגע די בארירעז צו אםילו אױםגעמיטעז צייט
 טשארםער אטלאנםיק דעם אין פראבלעם. כעדיגע

 זיכערקײם, קאלעקםיוחןר דער וועגען גערעדם סתם ווערם
 נײער א וועגען דערמאגט ניט װערט ווארט קײן אבער

 האט לאנג נים דא ארגאניזאציע. אינטערגאציאגאלער
 אויםגעוויקעלם )מאל ערשםעז ,צום טשוירםשיל ערשט

 סכעמע די — אוםן אלגעמײנעם אן אויף בלויז און —
 *סאװעטעױ קאנםינענםאלע םעדעראציעס׳ רעגיאנאלע םון
 דעם אין ארגאניזאציע. וועלט אלגעמיינער אז פיז און

 סארעםם האט פאוםט״ איװגינג ״םאטורדיי זשורנאל
 קומם אינםארמאציע זײן אז איבערגעבענדיג, — דײװים,

 רוזוועלם׳ם אויסגעלעגם — קוואל, וױכטיגען א גאר םמ
 מלחסה דעד נאך אײנאדדנונג ױדלם דער וועגען פלענער

 קױם גאר זיי קאן מען אז אוםן, ״מילדעך אזא אויף
רע־ קײז נים פלענער: רוואווער׳ס םון אונסערשיידעז

 וועלט־ אנדער שום קײז ניט םעלקער־ליג׳ םארמייטע
 אינםערנאציא־ קײז ניט פלאץ, איר אויף ארגאניזאציע

א — ארמיי, נאלע  דעם לוים װערען געבוים דארף א
 דער אין — אלייענס, פאן־אמעריקאנער א םון מוסטער

 באדינ־ די אז קלאר, איז אימעם יעדעז פאר װען צײט,
 זייגען װעלט גאנצער דער אין און אייראפע אין גונגען

 דעם םון באדינגונגען די װי אנדערע אינגאנצעז גאר
 םאראייניגםע די וועלכעז אין קאנטינענט, מערב׳דיגען

 פון ערגער נאך אבער אויבערהאנט. אז האבען שםאטען
 מילדער צו דער אדער פלאגלאזיגקײט, דאזיגער דער

 א פון פראקםיצירונג די איז סגולות, די םון כאראקטער
 דער בשעת איצטער, שוין צושטערט װעלכע פאליטיק,

 טשארטער, אטלאנטיק דעם פון פרינציפען די מלחמד״
 באםרייאונגס־אידעאלאגיע דער מיט סתירה אין איז און
 אינ־ נייע פאר סונדאמענט א לייגענדיג קריג, דעם םון

 ״לאני דער פון פלאז דער קאנםליקטען. טערנאציאנאלע
 דער נאך אייראפע׳ איינטיילען װעגען טיימם״ דאנער

 ײיר־ רוםישער און ענגלישער סון םםערען אין מלחמוז,
 לעבען עס שנעלקײט א פאר װאם מיט וױיזט קונג,
 די פעלקער פאראייניגטע די פון לאגער דעם אין אױף
 זיך איז װעלכע פאליטיק, רעאלער פון פרינציפען 5אלט

 טעריטאריאלע די עגאאיזם. נאציאנאלען אױף םומך
 זוכם װעלכע סאוועט־רעגירונג, דער ‘פון פאדערונגען

 די פון אנערקענונג די דעם אויף קריגען צו איצט שוין
 קלע־ די ביי אומרוהיגקײט אן ארויס רופען אליאירטע׳

 דער גאן־ אויך אויב פעלקער. מיטעלע און נערע
 שטאר־ םון רעכט די הערשען ערד דער אויף װעט מלחמה
 פרידלעכע קײן זײן מעגלעך :יט װעט עס אויב ;קערעז

 אויף מלוכות קלענערע און גרעסערע פון צדזאמענלעבונג
 םעדעראציעם, דעמאקראטיש־געשאפענע פון יםודות די

 םון װעלט־פארבאנד א און פאראײניגונג קאגטינענטאלער
 גע־ צד איין םון װעלען אפמאסען די אױב ;פעלקער
 װע־ צו געשליכטעט פרידלעך אנשטאט װערען, בראכען

 בלויז פארבלײבען מורא״ פון ״םרייהײט די װעט — רען,
. . . אילוזיע גרויסע א

 דארפען לענדער דעמאקראטישע די פון ארבעטער די
 דעמאקראטישע די און זײנען. זיי װי אזוי זאכען זען

 פון שטימע די אויסצוהערען געצװאיגגען זײנען לענדער
 מלחמה פון פאליטיק די אן פירען װעלכע די, און פאלק

 װעלם־ צוקונפטיגער דער פון פלענער די שלים. און
 בא־ א אין אויסגעגאםען ניט נאך זיך האבען ארדנונג

 זײנען ארבעטער די פארם. פארעגדיגטער שטימטער
 זאלעז פלענער דאזיגע די אז דעם, אין פאראינטערעסירט

 פון כוחות די מיט קאמפראמיס שעדלעכער קיץ זײן ניט
 דעם מיט אדער רעאקציע,, פאליטישער און סאציאלער

 אר* די ;טאטאליטאריזם איז ניט װעלכען א פון גײסט
 פלענער דאזיגע די אז פאראינםערעםירט, זיינען בעטער
 מיט זײן דורכגעדרוגגעז איפן העכסטען דעם אויף זאלען
 רוזוועלט׳ם פרעזידענט פון גײםט הומאניטארען דעם
פתױ-ייטעז״. ״פיר
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קאנאדע אין פארטײ ארבעטער די און באװעגונג יוניאז טרײד די
 אין איז א*ריל, 23 און 22 סון םעג די ין

 עלפםע די םארגעקומען םאראנםא
קא־ דער םון קאנװענשאן יערלעכע

סי. ״סי. *רבעטער־פארטײ נאדער
 קאמאנװעלטה (קאאפערייסױו עף.״

םעדעריישאן).
זיי־ עם וועלכער צו קאנװענשאן, די

 רעפרע־ האבען וועלכע דעלעגאטען׳ 500 געקומעז נען
 סאר־ ארבעםער, ארגאניזירםע טױזענם 3 איבער זענםירם

 אזא אין מאל ערשםעז צום האם אינםעליגענץ׳ און מער
 די וועגען פראגע די אוועקגעשםעלט פארם ערענסטער

 ױניאן טרײד דער און פארםיי דער צװישען באאיאונגען
V באוועגונג
 ציואנ־ די אין שפאלםוגגען קאםוניםםישע די נאך

 קאנאדע אין באדועגונ< ארבעםער די איז יארעז, ציגער
 די-סאציאליםטישע אפגעשוואבםע. און מידע א געלעגעז

 םאר״ שויז דעם פון אנפירונג דער אונםער עלעמענטעז,
 גע־ 1932 יאר אין האבען וואודסװארם, .ס. י שםארבענעפ

פעדערײשאז״. קאמאנוועלטה ״קאאפערײםיװ די גריגדעם
 גע־ זיך האט פארםײ נייער דער פון פראגראם די
 ערשטענם, :באגריםען םונדאמענטאלע צוויי אױף שטיצט

 אינ־ און (אגראר קאנאדע םרן װירטשאםם גאגצע די אז
 יםודות, קאאפעראםױוע אויף איבערגײן מוז דוסםריע)

 קאםיםאליסםישע די ווערעז אפגעשאםם וועט דערמים איז
 איינ־ די צמייםעגס, ;עקספלואטאציע אדן קאנקורעגץ

 פאליטישע אמ סאציאלע וױים־גייעגדיגסטע די םון פירוגג
 פון מאקסימום דעם זיכערעז זאלען וועלכע רעםארמען,

לאגד. אין הערשאפט דעמאקראטישער
 א האבען לייענער דער שוין קען אליין׳ דעם םון
 סא־ מעסיגע א געווען איז עף.״ םי. ״סי. די אז באגריף,

 אלע אז געווען, איז טענדענץ איר און פארטײ ציאליסטישע
 פארמער ארבעטער, םעלקער׳ קענעדער די םון שיכטען

 זאלען מיטעל־קלאם, םון אויך װי אינטעליגענץ, און
פארםיי. נייער דער אין ארט דיער געפינען
עף. םי. סי. די אז זייז, מודה דארף גיען און

 בעסםע די דערגרייכט. םיל זייער געבים דעם אויף האט
 אינטעליגענץ אוץ פארמער ארבעטער־קלאס, פון םיילען

 ״סי. דער מים םימפאטיזירען אדער הײנט, געהערעז
עף.״ םי.

 פארלאמענט 8 פארטיי די פארמאגט םאג׳ צו הישם
 צענד־ פיל און פארלאמענט פעדעראלען אין מיטגלידער

 פארלאמענטען. פראװינציעלע די אין מיםגלידער ליגער
 איבעוץ שטארקער איז גרעסילר װערט עף. סי. סי. די

יאר. צו יאר םון לאגד גאנצען
 דער־ דערםרייענדע איין פארצייכענען נאך װיל איך

 איר אז נעמלעך, עף״ סי• סי. דער אין שײנונג
 אנםיר־ גאנצער דער אויך און מיטגלידער־באשטאנד

 ביז־גאר און ױנגע קןן הענט די אין ליגט אפאראט
 אוני־ פארטײ־^־עזידענט, דער טוער. איבערגעגעבענע

 פארטיי־ דער םקאם, ר. פראנק פראפעסאר, ווערםיטעט
 גענעראל נאציאנאלער דער און קאלדוועל י. מ. לידער

 איבער־ מענשען׳ ױנגע זיינען לואים, דייװ םעקרעטאר׳•
 ביי באליבם גאר ביז זיינען און סאציאליםםען צייגטע

קען זעלבע דאם קענעדע. אין מאסען ארבעטער די
פארטיי־פירער. איבעריגע די װעגען אויך װערען געזאגט

איד, א איז לואיס דיױו סעקרעטאר גענעראל דער
 גלענצענ־ א איז ער פוילען. פון בונדיסט א םון ײז א

 אי־ אין אויד נאר ענגליש, אין בלויז ניט רעדנער דער
 בילדונג זיין געקראגען האט לואים׳ ד. גענאסע דיש.
 אין אונױועחיטעט אקספארד דער אין און קענעדע אין

 כא־ אידעאליסםישער און םעאיגקייםען זיינע ענגלאנד.
 פאראנט־ דעם אויף ארויםגערוקם אים האבען ראקםער

 דער פון םעקרעטאר גענעראל םון פאםטען ווארםלעכען
פארטײ.

**
 לעצםע די פאר מאכם אנטאריא, םון ף.'5 סי. ״סי. די

 מאסען א באקוטען צו אנשטרענגונגען גרויסע יאר צוױי
 אבער איז דאם מיםגליד׳ער. יוניאן םרייד די בײ באזע

 קאנאדער דער פרן אנםירונג די ;נוס הארםע א געוועז
 צוױי םון באהערשט געווען איז באוועגונג טרייד־ױניאן

 און קאנסערװאטיװען די — פארםייען קאםיטאליסםישע
 אין פארשלאג סאציאליסטישער יעדער ליבעראלען. די
 באקעמםט םירער די אט דורך שםענדיג איז ױניאנס די

געווארען. באדיטיגט און
 האבעז םירער ױניאן די ווען אבער, מאמענם מיםן

 םעדערא־ אין םרײנד ארבעםער איינציגע די אז דערזען,
םוץ מיםגלידער עף.״ סי. ״סי. די זײנעז פארלאפענם לען

נוטקעוױטש מ. פון

 און אײנגעבראכען אייז דאס ױך האט פארלאמענט, דעם
 צווישען דערנעענםערונג א פארגעקומען איז שטיםענוױה

פארםיי. דער אח סרייד־ױניאנס די
עף.״ סי. «סי. די זינט יאה צודי לעצטע די פאר

 דעם און םראגע די אװעקגעשטעלט קלאר זיך בײ האם
 קענע־ םון מלוכה־רודער דעם איבערצונעמען פארלאנג

 פארםײ די װעלכע דערפאלגען, גרױסע די גאד אמ דע׳
 קענעדע׳ םון םראװינצען ריי גאנצער א אין געהאם האם
 וועגען םראגע די אוועקגעשםעלם קאנקרעט זיך האט

 באצי־ די באזיס ארגאניזאציאגעלן אז אויף איינשטעלען
םארטיי. דער צו ױניאן־באװעגוגג דער םון אונגעז

ענגלאנד, םמ מוסטער דער געקומעז איז צוהילף
 אנגע־ גאגצע אלס איז באוועגונג םרייד־ױג^ די וואו

לײבאר־םארטיי. דער אן שלאסעז
דערפאלג־ גאר גיז איעיגע פאדגעקומעז זײנען עס

 םארא־ איז לםוף, און קאנםערנעצען טרייד־ױגיאז רייכע
 זאלען ױניאנם ריי גאנצ׳ע א אז געלונגען, זומער יארען

עף.״ סי. ״םי. דער אן אנשליסען אפיציעל זיך
 יעדען םאר איץ צאלט ױניאז אנגעשלאסענע יעדע

 די האט אבער׳ פאל דעם אין יאר. א סענט 25 מיםגליד
 מיםגלידער. די מים טאן צו גים פארטיי

 דע־ שיקעז צו בארעכטיגם איז װעלבע יזניאךאגםירונג׳
 אתיסצוטרע־ און פארטײ־קאנווענשאנם די צו לעגאטען

עף׳. םי. ״םי. דער צו מיטגלידער די סון נאמעז אין םען
פראבלעמען׳ ריי גאנצע א אנטשטאנען דעם םון זיינען

 ױניאן־ א קומט פארםיי־קאנװענשאן דער צו למשל, ווי,
 פארטײ־מים־ קיץ נישם אלייז איז וועלכער דעלעגאט,

 קאנ־ דער אויף שטימבארעכםיגט אבער איז ער גליד•
 גורל דעם באשליםען שםימע זיין מיט קען און װענשאן

. פארטײ גאנצער דער פון .  נאר נישט זייז קען ער .
 מיםגליד א זיין קען ער נאר פארטײ דער פון געגנער א

 אויך איז עס פארטיי. פײנדלעכער און פרעמדער א פון
 מאדוס׳ ענםשפרעכענדען אן געםינען צו אזוי װי פראגע א

 פארםײ׳ דער צו אנגעהעריגקײט פארמעלער דער םון אז
 און באװירקט אנטשפדעכענד ווערען מיטגליד דער זאל
 אץ םארטיי־לעבעז צום פארפליכטעט םילען זיך זאל

פארטיי־באשלוסען.
 ביי מורא א אנטשטאנעז איז זײט אנדערער דער פון

ניט זאלען ױניאנס זײערע אז טוער, טרייד־ױניאז די

ר נז.1 א :\ין2ב

ו א ז װ י ס א א ? ד ע ל ע ם ע ג

¥
I

?״) אולידא עסא ״גדע לידעל רוסישעד דער נאך באארבעט ̂סרײ
 געסעלע דאס איז װאו
אמאל, מײן םץ

 דארט װעג א זיד צים cy װאו
טאל? דײד אץ בארג דויד

 גאס םײן איז אט
 פיארגליװערט איז אלץ װאו
*עמענט. אץ שטײן אץ

 מײדעלע דאם איז װאו
כרירן, כײם טײכעל, לעכען

 געשטונען מיר ה$ט װאס
? גליק סץ ’חלומות

 מײדעלע דאס איז אט
 בליל״ איר צארן מיט

 דא סאדױעלקט אדן םזןרשמאכט
םאכריק. אץ שא# סץ

 זיף דרײט און ײד דרײט
*ײט, דער סץ ראד די

 קאנאנעו פץ קראד דער
װײט, םץ זיד הערט
 עס םארשפרײט שנאה

 שט«ם און פעלקןןר אץ
 לעגדער דיי אן צינדט און
םל«ם. און םײער אץ

*ונןטערױננ פװ קאנװענן® וגר נ״ רןוע חכינםפי־ס פרפדדענם
פארםײ־איגםםיסוציעם. אין ווערען פארוואנדעלם

 n פון אנשלוס םארמעלעז דעם ארום אקציע די
 םיםגליד פארלאמענם דער געםירט האט םרײד־ױניאנס

 די צו׳ערשם באאײנםלוםם האט וועלבער גילים׳ קלארענם
 או רעזאלוציעס, דויד אנערקעגעז זאלען זײ אז ױניאנס,

 פון פארשטײערין פאליטישע די איז עף.״ םי. «סי. די
 אײנע האבעז באשלוס, דעם נאך און םרייד־ױניאנס. די

 דעד אן אנגעשלאסען זיך ױניאגס די צוױיטע׳ די נאד
עף.״ סי. ״סי.

 אנטאריא־פחך דער אין נאר דינען טאג׳ צו הײנם
 אן מיםגלידער טויזענם 25 קגאםע אנגעשלאםעז װיגץ
 םאקס, אומבאשםריטענער אן איז עם עף.״ סי• ״םי. דער

 מים פארםײ דעד פוץ צוזאמענארבעם ענגער דער זינט אז
 דער־ געװאונעז פיל זייער לעצםע די האבעז ױניאנס, די

 ,סי. דער דײ־ד לעצטענס ווערען פארלאמענט אין פון.
 רעכטלענע און עקאגאמישע די אויםגעהויבען עף.״ סי.

 געוױנען לעצםע די און ארבעטער, די םץ פראבלעמעז
םיל. דיער דערםון

 די געווארען באטראכם איז קאנווענשאן דער אויף
 ױניאן־םיםגלי־ די אינדױוידועל צוציעז וועגעז םראגע

 קאמיםע ױניאן ספעציעלע די אץ פארטיי, דער צו דער
 ױניאז־םיםגלידער אז םארשלאג, א מיט געקומען איז

 םול• אלם פארםיי, דער אין װערען אריינגענומען קעגעז
 25 םח אפצאל אז ביי פארטיי־מיםגלידער בארעכטיגטע

 צאלס ײגיאז די ײאס סענט 25 די (אויסער יאר א
( װי). םײ

 גע־ האבען םענט־פראיעקם 25 דעם פון געגנער די
א ארײנםירען װילם ױניאן־םוער איר :אזױ םענה׳ט

 םרינצי• ניט־עטישען א אםילו און נים־דעמאקראטישען
 מיט־ פארטיי יעדער פארטיי. דער אין אומגלײכהײט סץ

 םארטײ דער פאר םליכםען זעלבע די טראגעז מוז גליד
פריװיליגירטע. קיץ זיק ניט טארעז עם און

 אנגעװיזען געגנער די האבען שורות די צװישען
 לײ־ עגגלישער דער פון געםארעז און פעלערען די אויף

 אפהענגיגע און געבונדענע א איז װעלכע באר־פארםיי,
 מורא םון געפיל א מיט באװעגונג. טרייד־ױױאן דער פץ

 נים טאר פארטײ סאציאליםטישע א אז גערעדט, זיי האבען
 בא־ זי װעמען פון נאר באשטייט, זי װיםיל פון קוקעז

 באדייםונג גרעםערע א האט קװאליטעט די אז שטייט,
קװאנטיטעט. דער פון

 האבען פראיעקם סענם 25 דעם םון אנהענגער די
 פארטײ די מאםיװען.• פארקערטע פונקט ארויסגערוקט

 מוז ל־עם צוליב א־ז כאראקטער, מאסעז א קריגעז מח
 די פון װערען באװירקט און פארטײ מאםען א זיין זי

 מאכען שווער ניט דעריבער טאר גיען מאסען־שםימונגען.
 דארף מען פארקערט׳ םארטיי, דער אין אריינטריט דעם

 אין מאסען־אױינםרינו דעם אט גאר ביז פארלײכטערען
 פאלי־ צוערשט מוזען מיטגלידער ױניאן די פארטײ. דער
 װעם צייט, דער פון לויף אין און װערען דערצויגען טיש

 אויםגעשולםע פון קאדער גרויםען א האבען פארטײ די
 יער ברעננען נוצעז םיל װעלען װעלכע פארטיײטוער,

פארטיי.
 לאנג־ ארויםגעזאגט זיד האבען פראיעקט דעם פאר

 װי מיטגלידער׳ פארטיי טרייע און םירער ױניאן יעריגע
 שטאל א.״ אי. «סי. דער םון דירעקטאר מילארד, טשארלי

 פון מענעדזשער דער לאנגער, חײם ױניאן, ארבעטער
 פרע־ י.מיםשעל- טאראנטא׳ איז ױניאז קלאוקמאכער דער

 לואים׳ דייװ ױניאן, ארבעטער שטאל דער םון זידענט
אנדערע. און פארטײ דער פון םעק. גענ. דער

געווארעז• אנגענומען איז פראיעקם דער
• *

 אויםאר־ מים פארנומען זיד האט קאנװענשאן די
 מלוכה* אלגעמיץ םון פראיעקטעז ריי גאנצע א בעטען

 םי• א וואם פראגראם און פראיעקט א און באדייט שען
לאנד. אין איינםירען װעט רעגירונג עף. סי.

 בא־ איז אינטעתעשאנעל דער םון דעלעגאציע די
קירזשנער- א לאנגער, חיים :געגאסען די םון שטאנען

 י• קעש, י. נעםלען, נ. לאוויטש, דארא מעגערמאן׳ מ.
ספױואק. י. אי־ז םידאם י. גומצען,
 רעזאלוציעס אנגענומען אויד האט קאנװענשאז די

 די םארדאמם רעזאלוציע אית ;םראגעו אידישע װעגעז
 א רעליגיע• און נאציאגאליםעם צוליב םארםאלגונגען

 דער םון םאדערט און נאצי־רציחות די םארדאמם צווײטע
םליכםלינגע. אידישע ארײגצולאזען רעגירונג קא;אדער

 גע־ אנגעגומעז איז רעזאלוציע אנםשפרעכענדע אז
 ײ• אמ ערליד ד- פון דערמארדונג דיער וועגען װארעז

אלטער.

 םולען דעם דא םארעםענםלעכען יר
פרעזי־ וואם רעדע דער סח םעקסם

 ביי געהאלטעז האם דובינסקי דענם
 ארבעםער־רינג םון קאנווענשאז דער
 איז רעדע די מאי. דריםעז דעם

 נאר ניט װיכטיג, באזונדערס איצם
 גאנצע די וואס געוואלדעז די איבער

 די און איר וועגען געמאכם האם םרעסע קאמוױסםיש׳ע
 אין געמאכט האבען זיי וואם בלעקמעיל אויף פארזוכען

 מער נאך נאר רעדע, דעד פון טייל אייז מיט פארבינדוגג
 ארבעטער דער איז לאגע דער םץ אנאליז דעם איבער

 העצעס קאמוניסםישע די מים פארבינדונג אין באװעגונג
 צוריק דעם פץ ליכם אין ױױאז׳ מאינערס דער געגען

 ױגיאן ווארקערס מאין ױנײםעד דער פון זיך אנשליםען
 רעדע די לעיבאר. אװ םעדעריישאן אמעריקאן דער אן

:פאלגם װי איז
:םריינד און דעלעגאטען טשערמאן. געיאפע

 כבוד א איז מיר םאר אז זאגען, גיט אייד דארף איך
 מיין איז געלעגענהײם, די האבען צו פארגעניגען א און

 אינםערנעשאנאל, דער םוץ נאמען אין און נאמען אייגענעם
 די קאנווענשאן. ארבעםער־רינג צום אײך באגריםען צו

 אר• אונזער אין געווארען פארזײט זײנען וואס קערנער
 פון םעםיגקײםען די או־ן אידעאלען די זיינען גאױזאציע,

 דעם םאר פאראנטווארטלעך ױינעז די ;ארבעםער־רינג
 םון וואוקם דעם םאר און אויםהאלםוגג דער פאר בוי,

 םאר־ די נאענםקײט, אונזער אינטערנעשאנאל. אונזער
 אינםער־ אונזער צװישעז עקזיםטירט וואם בונדענקייט

 איר שםענדיגע. א איז רינג *רבעטזיר דעם און געשאנאל
 אין אבער׳ אונז, םח ארגאניזאציע עלטערע אן זײם

 דאם אז געפילט- שטענדיג מיר האבען קאמפען אונזערע
רינג. ארבעםער םון קאמםעז די געװען אויך דינען

 שװעריג־ אונזערע דורכגעמאכם האבען מיר ווען
 אויך דאם זיינען שםרײםען, אינערלעכע אונזערע קײטען,
 ארבע־ דעם םיז שװערעקייטען און שטרייטען די געװען

 פון צוגעבונדענקײט מין אזא דא איז עס רינג. טער
 אז רינג׳ ארבעטער דעם מיט אינםערנעשאנאל אונזער

און ״אונזערער״ זאגען צו שווער מיר איז אםםמאל
 דער אויף דא קום איך ווען איבערהויפם ״אייערער״.

 וױים־טשערמאז און םשערמאן דער אז זע און פלאםפארמע
 דע־ די אונזערער, איז םעקרעםאר דער אונזערע, דינען

 צוױי די שווער פשוט איז עס אונזערע. זיינען לעגאםעז
פאנאגדערצוטיילען.

 מיר װילען ענםװיקלונג און וואוקם אונזער םאר
 זאג איך ווען רינג. ארבעםער דעם קרעדים געבען

 ארבע־ דער אייערער״. איז ״אונזער איך מיץ ״אונזער׳
 אונזער פון םייל א געווען שםענדיג איז ריגג םער

 פאליםישען אויםן געבים. קולםורעלען אויפן — ארבעם,
 קיינ־ קען איך געבים. געזעלשאפטלעכעז אויםן אויך את

 אינ־ צוױשען םאנאנדער־םיילונג קיין געפינען נים פאל
 פאליםים, אונזערע רינג. ארבעטער און טערנעשאנאל

 עם זעלביגע. די שםענדיג דינען אידעאלען אונזערע
 נים זיך םאנגם עם נעכםען, םון ניט איצם, םון ניט איז
 זעלבע דאס אדמיניםםראציע. איצטיגער דער םים אז

 װען פרעזידענם, געוועז איז שלעזינגער ױעז געװען איז
 בלײגען אויך וועם עס און םרעזידענם געווען איז זיגםאז

 דער םון פרעזידענם זײז נים זאל עס װער —
אינםערנעשאנאל.

 בלויז גים מען בענםשם אונז, בענטשם מען מען
 רינג; ארבעםער דעם אויך נאר אינםערנעשאנאל, די
 אונז. נאר נישט םען שילם אונז, שילם מען ײעז זאו

 את פרייגד אונזערע רימ. ארבעםער דעם אויך נאר
 און איינם. דינען םיר אז באגרייםען געגנער אונזערע

 דייטשען, די צו כארקאװ״ אוועק ״גיבען מיר װען
 מים׳ן בשותפות נאר אליין, גים דאס מיר .גינעז

רינג. ארבעםער
 און דערמארדעם ווערען אלםער און עיליד ײעז

 באשולדיגונ־ און םיםינג פראםעסם א אראנזשירען םיר
 פארבינ־ וועגען געמאכט קאמוױםםען די סח װערען גען

 אלייז׳ דובינםקי׳ן אויף נים דאס איז בערלין׳ מיט מנגעז
 קאהאנ׳עז׳ און רינג ארבעטער םוץ כאנינ׳עז אויף אייד נאר
 װען און באוועגונגעץ. בײדע אונזערע םיז גרינדער דעם

 אז געזאגט האם סאקם. סםאליךהיםלעד נאכן כאניז,
 דאם װאם רעזשים, סםאלין דעם •*יצושיסעז דארף סעז
 דער פון נאר כאגין םון ממנונג די געווען נאר נישם איז

 האם ער בלויז נאר ;מענשהײם ראדיקאלער גאנצער
 םען נעמם םיעונג, די ארױסצזזאגעז םום דעם געהאט

ארױם לאזם מען גאר קאוזאג׳לן און דובינסקי׳ן ײײז

 םאר־ אביסעל װער איך און ;גוסקינ׳ען אדן באסקינ׳עז
 צו כאנין םון מיינוגגען די אז וױים איך כאטש דעכטיג׳

 באסקין םון מײנונגען די געװען אויך זײנען צייט, יענער
 רינג, ארבעטער םון טוער אנדערע די און גוסקין און
מיינונג. אונזער אויך געװען איז עס װי

 זאך איין מיט צײט. שװערע א אין לעבעז מיר
 און שטארק װי וואס גראטולירען׳ אלײן זיך מיר מעגען

 מען װעט מײלער די זיין׳ ניט זאל טעראר דער װירקזאם
 אזא זיין װידער װעט עם אויב פארמאכען. נישט אונז
 אונזער מיר װעלען פאקט, סטאלין־היטלער א װי זאד

 פריער. געטאז עס האבען מיר װי פונקט זאגען׳ װארט
 פון פירער נאבעלע צוױי די דערמארדעט האט מען װען

 דעם זײ אויף ארױפגעװארפען און באװעגונג אונזער
 האבען שפיאנען, דײםשע געװען דינען זיי אז בלבול

 מיר און דערשראקען ניט קאמוניםטען די פאר זיך מיר
 די שעצען ניט זאלען מיר װי פראטעסטירט. האבען

 װי לאיאל און ארמײ׳ רוםישער דער פון העלדישקײט
 זי אויב איז׳ רעגירונג אייגענער אונזער צו זײנען מיר

 ניט אויך זיך מיר וואלםען טאט׳ אזא באגאנגען וואלט
פראטעסטען. פון צוריקגעהאלםען

 װערטער פאר א זאגען איצם געװאלט וואלט איך
 טאג־ אויפן שארף זייער איצט איז װאם ענין אן װעגען

 לואים די איצט באאומרואיגט אלעמעז אונז ארדעגונג:
 אייך מיט װיל איך און סיטואציע מײנערס׳ די און םראגע

 אויף אויפםסונג אנדער אז האב איך אםענהערציג. דיז
 דעם אין װי פדנקם איז עס אנחןרע. ווי פראגע דער
 רו־ דאם און רעגירוגג באלשעװיסטישער דער פון פאל

 קריםיקירט מעז װען אז דעגקען םילע פאלק. סישע
 ;פאלק רוםישע דאס גלײכצייטיג מעז שלאגט סםאלינען.

 סטא־ קריטיקירען קען מען אז :קאפויר האלט איך און
 זיעלבע דאס פאלק. רוסישען פון פריינד א זיין ארן לינעז

 טעג לעצטע די מאינערס. די און לואים׳ן צו זיך באצים
 ארבע• דער אין מענטש איין קייז געפונען גים איך האב
 פאר װארט גוט א האבען זאל וואס באװעגונג טער

 לואיס׳ן באקעמפען װיל אימיצער װען אבער לואים׳ן.
 גראד נעמען םילע מאינערם. די שלאגען גים ער םאר

 פאר־ צו כדי קאמוניסטען. די װי שטעלונג דיזעלביגע
 שלאגען אפילו מען מעג זיי, דענקען לואים׳ן, ניכםען

 װעט און געארבעט ניט האט אבער דאס מאינערם. די
 און שטארקע צו א האבען מאינערס די ארבעטען. ניט
 ארוים־ קײס די האט וואם לואים איז עס ״קײם״. גוםע צו

 אויס אבער װייזט עס עפענטלעכקײט. דער אין געבראכט
 דער פון אפגעזען מאינערס׳ די אז מאמענט, דעם אין

 קריגען וועלען לואיס׳ן, צו הערשט וואס ביטערקײם
זײ. קומם עס וואם

 פאל איצטיגען דעם אין ױי פונקם אז האלם איך
 שלום װעגען פראגע די אויך האם מאינערס, די מיט
 הויפטזעכלעך געליטען באוועגונג ארבעטער דער אין

 דעם צוליב איז עס און לואיס׳ן, צו האם דעם צוליב
 ארבע־ דער אין שלום דער •געװארען דורכגעםירם נישם
 ניט אויך העכסט־ווארשײנלעך וועט באוועגונג״עס םער

 עקזיסטירט וואם שנאה דער צוליב װערען דורכגעפירם
 זיינען עס לואיס׳ן. געגעז באװעגונג ארבעםער דער אין

 פאר זײנען ױי אז שרייען וואס מענםשען געװיםע פאראן
 ארבעטען דאך און באװעגונג ארבעטער דער אין שלום

 איז שפאלטונג די אז האלטען זײ וױיל דעם, געגען זיי
 דעם נאך מאנאט א לואיס׳ן. געגען וואםע שםארקםםע די

 האט װאם לואים, איז אינצידענט, .פוירל־הארבאר״
 באװעגונג ארבעטער דער אין שלום באקעמםט אימער

 שלום װאס דעם אין שולדיג געווען איז וועלכער און
 דער געװען ,1938 אין געווארען דערגרייכט ניט איז

 דאס שלום־פארשלאג׳ א מיט ארויםגעקומען איז וואם
 דער װאס דעם איבער נאר .1935 זינם מאל ערשטע

 כווזות אלע האבען לואיס׳ן, םון געקומען איז פארשלאג
 אין ד׳אבעז וועלכע די דעם. געגען ארבעטען גענומען

 האבען שלום, װילען זײ אז געשרי׳ען עםענטלעכקײט דער
 אפילו אז אזוי, שלום, געגען שםיל דער אין געארבעם

 דעמאלםט געווארען באוואויגען איז רחװעלט פרעזידעגט
 א איז װאס .װיקםארי־באארד״ דעם צונױםצושםעלען

 פאר־ דינעז וואם די דאם זיינען װער אוז מפול־קינד.
לואים׳ז• פון פריינט נעכםיגע די ? דעם פאר אנטווארםלעך

 האט באארד עקזעקוטױו חשענעראל אונזער װען
 אםלאנ־ אין מיטינג א צוריק, מאנאםעז 11 מים געהאם

 בריװ א פלוצלונג איך קריג ,1942 דזשון אין סיםי, םיק
זיינען מיר ווען 1937 זינם ערשםע דאם לואים׳ן, פון

to צו בריװ א-------אים סיט םאנאנדערגעגאנגען זיך
 אױף ױניאז אונזער איז מיד באגריסענדיג פערזענלעך,

 דאז האב איך ארבעם. יאר צען םון רעזולסאם דעם
 סיד םאר געלעגענהײט פאסענדע א איז עס אז געדענקט

 געעגבערט אונז האבעז וואס זאכעז לואיס׳ן זאגען צו
 דעם דאטירט ברױו דעם דא אייך לייען איד מוח• דעם
 איז כריוו דעד געדיינקט׳ אבער .1942 דזשון׳ טען24

 געשריבעז איז דאס אז אױך, געדײנקט ״אף־דײרעקארד״.
 נים איז עם ;צוריק ראנאטעז 12־10 מים געװארען

 לײענם (ער דאמאלסט. סיטואציע מאינער׳ס א געװען
קאנווענשאז) דער פאר בריװ דעם

 איך 'זאג בריװ, געלייענטען דעם פון זעם איר װי
 דאס לואיס׳ן, יועגען זאגעז ניט זאל מען װאס אז דארט,

 אטאמאביל אץ ארבעטער שטאל די פון ארגאניזירען
 םרײב־ לואיס׳עס פון רעזולטאט א געװען איז ארבעטער

 דעם םארדאמעז, נישט אים זאל אימיצער װי און קראפט
האבען. אימער עד װעט קרעדיט

 דער םון םירער די אז ברױו דעם אין זאג איך װען
 די פון הענט די אין געפאנגענע זײנען א.״ אי. ״סי.

 ריכםיג פראצענט הונדערט געווען דאפ איז קאמוניסטען,
 גע־ א ביז ריכטיג אפילו נאך איז און צײט יעגער צו

 אונטערשייד איינציגער דער טאג. צו הײנט גראד װיםעז
 זײ און יאר צוױי כמעט איצט שוין איז עס װאם איז

 זיי האט עס געםאנגענע. זײנען זײ אז שוין באגרייפעז
 קאמוניס* די באגרייפען צו יאר צוױי נעמען געדארפט

האם מארעי און ״םי־אי־א״ דער פון דאמינירונג טישע

 זאל קעדי אז גוטגעהייסען האם ער זיי. פון אפשאקלען
 קערי איז מעקא־טעמפעל אין מיטינג אונזער אדרעםירען

געקומען. טאקע איז
 לואיס׳ן צו בריװ דעם איז געזאגט האב איך װאס

 געוױםען א ביז ריכםיג נאד איז צוריק מאנאטען 11 מים
 ער וואם געווען ניט וואלט לואיס הײנט. אויך גראד

 אז האלט איך און קאמוניסםען; די ניט ווען איצט איז
 באיועגונג ארבעטער דער פאר בעסער געװען װאלם עס

 באװע־ דער אינערהאלב טייל א געווען וואלם לואיס װען
 געוואלדעע אזא איז לואיס אויב איר. אויסער װי גונג

 געווען וואלט ארגאניזאציע מײנערס דער אין קראפט
 אויםער נישם און אינעװייניג זיין זאל לואיס אז בעסער

 געוואל־ דא זיינען עס אבער באוועגונג• ארסעטער דער
 אויסערהאלב זיץ זאל ער ארבעטען וואס כווזות דיגע
 וואס דאס אז מײנומ כיײן איז עס און באװעגונג דער
 ארבע־ דער םאר געםערלעך איז אפגעזונדערט,• איז ער

 באוועגונג קייז נישטא איז עס וואס דאס באװעגונג. טער
 א שאפט אים, איבער איינםלוס אן האגען קען וואס

 דער פאר געפאר אמת׳ע אן ווערען קעז ער אז לאגע
באוועגונג. ארבעטער

 איבערצייגם מײנערס די פון סיםואציע איצטיגע די
 גוםע א האבען מײנערם די אז צו גיבען אלע דעם. אין

 גיט זאלען מײנערם די אז מאנעװרירט מ׳ען אבער קײם.
 לואיס וױיל בארעכטיגם, דינען די װאם צו דאס קריגען

 אים. םאר געװינס א זיין װעם דאס און פאראן דארטען איז
 אן .טאימס״ די אין םרי הײנט טאקע שוין מיר לייענען

 אין עדיםאריעל ערשטען דעם (אנשטאט עדיטאריעל
 אז זיד באקלאגט מען װאו אויסגאבע) מיטעךנאכט דער

 אמ־ זיינען זיי פונקטען. דרײ די געװינען װעט לואים
 געוואלדיגער א וואס דעם איבער באזארגט שםארקםטען
 מיינערס די וואס דעם אין געשאפיען װערט פרעצעדענט

 אײנקונםם יערלעכען גאראנטירםען א קריגעז וועלעז
 דאס װעלען אינדוסםריען אנדערע אין ארבעטער די און

 ארום אזוי געשאפעז דא װערט עס קריגען. אפשר אויך
 די פאר קריגעז אפשר װעט לואיס װאו מעגלעכקײט א

 ארבע־ ״לעגיטימע״ די פון פירער די װאם דאס, סײנערס
 די און קוראזש דעם געהאט ניט האבען ױניאנס טער

 אז נישט דאריבער װיל מען און ;פארלאנגען צו װיזיע
 וואלט דאס װאס — דערםון אפגעזען זיג׳ען. זאל לואים
מיינערם. די פאר זיג א געװען

 איז עם ערענסם װי אז האלם, איך !דעלעגאטען
 מוזעז זייז, נישט זאל אױםגאנג דער וואס לאגע, די נישט
 םאר־ איז קאמף דער וואם דעם, צוליב אז באגרייפען, מיר

 קאן אין געשםעלט װערט לואיס׳ן, צוליב געװארען שארפט
 דער סץ און מיינערם די פון לאנד׳ פון וואוילדין דער

 פארניכםען צו געי׳עג דעם אין ארבעםער־באוועגונג גאנצער
 פאראנטווארטלעכ־ די אז באגרייםען, מוזעז מיר לואים׳ן.

 טעמ־ א אין איז ער ;לואיס׳ז אויף בלויז נישט םאלם קייט
 ארויסצורייסעז. דארםען םון זיך ראנגעלט און װיגקעל פען

ארבעםער־בא־ דער פאר פאראנטווארטלעכקײט די אבער

ו
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 *ייף פאדס סיטיאציא, איצםיגאר דאר פאר ייח װעגונג
ו פון פירערשאפט )ןדןנווווןוסלןנןו דןר  ארבעסער דן

to כ׳חאלס, באוואגונג•  tv פונם נלויז סיס?ז גיס םאראז 
 פיאי דזױי פון ארויסקוםען לואיס װץם וױ שסאנדפונקט׳

r u n *e • w r, ר נאר ת ר מ ײ ס מ ײז סז » ײ ױ רו מ  גי
 פיז *ז מגרײפזת, «לג«םימער»רגעסער־מײעגונג.פיר

 זימז ojn לואיס ליידען. אלע to קענען םיםואזדע דןר
 וױר־ יי ״.UP ע אף ■אינט די ״עט אפיא דמס קריגען צו

 םײל לימיאלער דער פאו־ אז זיץ, אבער װעט דערפון קומ
 אדבע־ דעד פאר איבערחױפט און באפעלקערינג דער פץ

 שיועריגקײםעז. סילע אנםשנױיז יחנלעז באוועגינג׳ טער
 דאס ױן שטראם, דעם אפחאלםעז קען כוח אײז בלױז

 שםערט דעם אין ארגעטער־באוועגונג. פאראײױגטע א איז
 םון לואיס׳ן׳ צו שטעלינג די מאס גרױסער * אין אבער

 ;זײט אגדעדער דער פון קאמוניסםעד די און דיט, אײז
 אױפחױמן זיך זאל וואס כיח׳ דער ניט זיד זעט עס און

 װעט אפשר :דא בלויז איז האפעגונג אײן דעם• איבער
 קאנסטרוקםיװזג די םאר םרײב־קראםם די ווערעז דאס

גאװעגונג. ארגעטער דער פמ כיחות
 מיר און איר באזארגט װי ווײס איד !דעלעגאסעז

 אױס׳ איצט זעט לאגע די װי לאגע. דער פיז זיינעז אלע
 אויף אויסזיכםעז די זײז קענען וואס אבער סיר, וױיסען

 נאך־ די שטודירען װאס קאמיטעטעז■ אלע שפעטער?
 אבער דעם; וועגען פלעגער מאכעז מלחמח־סיםואציע.

 נישם מיר כױען צי — םראגע די מוח זדן בױערט עס
 אסעריקאנער די איז לוםטעז? דער אין שלעסער קייז

 םען װעז און ? עגדערונגען נייע פאר רײף באפעלקערונג
 מימונג געזעלשאפטלעכע די רעאגירם עס וױ או שאצס

 האראען. אױפן טרויעריג ביסעל א ווערם •רעסע׳ די און
 אפ־ געוואגם גים נאד חאם רעגירוגג פעדעראלע די וואו

 גע־ דאס ווערם געזעצעז, םרײנדלעכע ארבעםער שאפען
P ס אץ ; שמאמז גאזינדארא וי דײו» om זיד 

 זץ מאד אקציע און פראפאגאנדע שםארקע א פאדערעז
 אר־ די באקעמפעז. או דאס לאנד םון כוחות ארבעםער

 זײער פאר קרעדים געחעריגעז דעם ניט קריגעז מםער
 באװעגונג ארבעםער די וױיל מלחמח׳ דער «ו בײםראג

 איצ־ דעד אין אײנםלוס גװאלדיגעז איר אױס נישט נוצט
 זאל זי אז נישם, זיד באװארענט און סיטואציע םיגער
 די םיז אינםערעסעז די באשיצען או כוחות די תאמז

 אױפצובויען חלק איר בײשםײערען און מאסעז ארבעםער
וועלם. בעסערע א

באײע־ דער םון םייל דער ױץ סוזען איר׳ און מיר
 גע• בײטראג, קאנסםרוקסיווען דעם סאכען זאל װאס גונג׳
 איװ׳ םמ אײנער אלס חילף. יןאנססרוקםיװע די בען

 קימען וועם עס אז האםנונג, די אײן• מיט טײלס װעלכער
 נאמען אין באגריסעז T* איד װיל וועלם׳ בעסערע א

 יענע אײד איז זעם וועלכע ארגאניזאאיע, אונזער פיז
 וועם וואס בוח,' דער װעתנז מח ױאס באגײםםערונג,

 םאר חאםנונג איז ליכט — מארגעז ליכסיגעז א ברענגעז
םענשחײט. דער

 יון שריערן דױי
n אמח׳ע unזזגשרס סומן 8 u m משר־מאנס ן נױס

pc ̂ןלזן v*t3̂ שימ td טלסד^ דעם

 תלסוד דאר זאגט - חאײקאז חינט ?ז
 מסית סלאד דאד אז סיסן, א איז —

זאל־ n שטאט. אין זיד גאפיגט
אוג׳ אײד תאמז אײגענשאםט כע

 װאז קאמי־סופעד־פאטריאטעז׳ זערע
 ז/ייכא די אױף בילזח אז חויכעז זײ

אאלי• זײער אז סימן׳ א איז טענער
. נאעגס גאר איז חלות מלאך טישער .  לעאטע די איז .

 די אײף םאו־גאנחןדגאלאזעז זיד זײ חאבען װאכען םאר
 א אײף איאט דערימד to סעגען טענער. חויכע גאר

 אעשטרײעז זיד און שחורח סרת די פארגעסען יױילע
 אן דאדאיילז סאקע א״ד איד ײעל לע•׳מעשח א סיט

. . . סוסר״חשפל א ליט מעשזז אסת׳ע
**•

 זדן אונז בײ טאקע פארלאםעז זיד איז סעשח די
 כתולח א שטעטעל איז געהאט ויאכען סיר שטעםעל.

 שרעק. א — געתאט עס תאט פראוף א םעלות. אלע םיט
 חז־גרינעלעד... סיט ,1עפזױ געכאקםער א וױ אערונאעלם

מ גריבער גריבעלעה איד רײי וואם  גאוואן אס ייניז גאנ
 יאזש א בײ וױ שאעאינע סיס באײאטסעז פאקעז, סיז

 ליפעלאד׳ דינע אירע חאמז נאד דעראו רוקען. אויםן
 לאנ־ גרײטער׳ א פח שאטעז אונטעוץ שנירלעך בלויע װי

 גארוט. דט נדנום ידתאײז נאז, רחכות׳דיגער גער,
 איז נאכס אין סאג געחאלטען זןס חאם סמבלױדן דלד יײ

 שײע־ פיז ריוז א סיט בלאטע זודיגע שםראםעז ווארםעז,
. עיעס נאד אמ •עד בעל׳ . .

 א גץחאט נאך תואר יפת זײ חאט סעלות אלע *ו
געשושקעט׳ זיך סאן האט שםעטעל אין פגיסח. שםיקעל

y ykyyyyyy yy UMBMA fry ■LilwII kMMMC yyy maא פראםעסיע׳ בײ קײלער א אדאלף, שימער דער אז 
 איד סיט חאט לפונק. קלײנעד א איז אחר דבר גרױםער

. . ערגעץ קדיש א דערלעבם זיך חילף .
 אימגע־ געוחמ חעליץ אמזער אבער איז דערםאר

 װאם געװעז׳ איז אירער טאטע דער יחוס. אין טונקעז
 אנגע־ סעז׳. סעיד סעלף «א אסעריקע, אין רוםט מעז

 לײזער בײ שסײסער אלס ער וזאט קאריערע דיז חויבען
ארױםגעארנעם זיד עו־ חאט דעם םיז בעל־עגלח. דעם

כי ד ר ע נז פ א :י

וחנלם דער םיט םשפס אין
 טאלעה אץ כערג װעלדןןר, םעלדער, דײגע כדט רועלם, דו שפע׳דיק, כיזט
 ;יימ׳ען און ל*גד*&פכוען טייכעז, גערטנער, דערפקר, אץ טטןןט דײנק םיט
אי t ס«ר נ t באטאלען זאל *יך אז װילסטו גוםסקײט דײן פץ טרןןפען 
ט און לעבען, אץ לײכ שטירןןןר מיט שט&םען. מ״־נע אלע םץ גלוט מי

 שפייטאלען, און תפיסות דײנע ^לע םי־ט װעלט, דר םרײ, מיר כיזט דו
 ;*ארן אץ «ער דײן םץ ןןשאםאטןןן כאריקאדען, אלןן םיט
 גאטאלען ז*ל איד אז װילסטו מיר, ווײזט דו װאם חםד דײן פאר כ*ר

קכרים. װאם־כמןר מייט אויף נאר געפײניגטע, פיל מײנע מיט נאר כישט
 לעכען, שװערען מײן אץ מיר *ו װארםסט דו װ*ם װ^רט פרײנטלעד איטלעד םאי

 ;חכנטח מיט אײזעל, &ן װי טראגען, משא דײן כ׳זאל פארלאנגםטו
 געגען דיר כ׳זאל װילםטו מיר, צו ױארםפט דו װאס לױכ כײנדעל יעדען םאר

חנאח. טרײםעגער אױף אמאל און גלײכגילט דײן ם«ר חיתר א
 ז שײל*לן דער — דו צי אייך — אײ װער און ? משפט׳ן מען ר,ס8ד װעמען טא
ט פראצענט און קרן דןןם צאל ױאם איף, צו  ? נשמח מיט און לײכ מי
 חלרן, ממדםטןןן יעדען איגכאכצען מיר םון כארױכסט דו װאס ׳דו צי

? נקמח כאהאלטענער םץ שמײכעל כיטרען מיט צי קאלטטלוט מיט
 ? בחמם אמז םון שנײדט יעדער װאס םלײש שטיקער די נים זעסטו אץ
 T כאגראכען לעכעדיג אים חאם םען ױאם דארט, רכ אלטען פץ סארד די
 ? דמען נאר מיסט אץ םעטס םאר זײ דארפןןן װאם טײערע גום״ם די
? ראגען םון זײ װערען צעפיקט װאס מײנע אדלערס טדיםע די

ץ אײנציגען דטם ױעט װאפ חאנט, די זאל טא ^ ס  פארזזרײכען, װאכט אױף פ
ר ס׳איז װער אץ שולדיגער דער איז עם װער דערצײלען  גערעכטער. חן

 םארכלײגעז זאל עם װער השגחה, חןר פץ חאנט די משפם׳ן זאל
I םארשװעכטער דער אדןןר — םארשװעכער דער :געלעכטער אץ יאםער נאך

•ygntm  o*n ח גכלות פון שיגדןד א אלט דאר גײ י
----yy yyy yy yy^yyyy yyy/y *A ylyy■n n- ײז   D|n y j •ןדזלןך׳   foit גננ גזן ®יס דזנלס
_ yyyy yy C^yyyy y yyy yyyWya yf y*yy»yV t» n *o איז סויאדעד א ף א* אגגאדצכט פרגסוח 

_ yyy y.gLyAyyyy yyy yy yyy yyy^yy yygykyפדא- אײך אװאקגידײזמ חאס װאש אפיתיקי, חיפשזן 
 שסיימד, מןרקא פין איז גכיר, א גאװאראן מגטזמ׳

ל דכ געײארצז ד שאשעס. חגח מ
 מד״ גזדיאלט גאסירלאך תאס טאסע לייטישעד אזא

גא׳ איס זיד תאט עס יחידה. כת זײן פיז גחת לעמז
I y yyy yy iMMNft ■uy■ yyy •Myyyay •yyy liLlfli- ̂לט  דײ״ $ yfv ײ ס*כעז חתוגח רױ /Tnyijs ניט ר

 אױף טסימת חאמז זאל װאם ײמענסאז, טישען
, שחיטח אױף קגלח כאטש אדעד רמות, . .

ל רג איז ד ו שדפני̂נ *ו צוג«שטאג«ז מ  חאט ז
ח םןטעז א צוגעזאגט פארן גארדעראמ איז קעסט סים נ

yyy yyy yyy yLyy yŷ yyay MMMM yy •yy- - - > - - ■  ודס װ?פ oײןן דעס׳ שןןד גזןלמ שדכגות זןרמע אדץ חתץ
שידוך״ דיכטיגאן דזזס כרענגעז

ת ? פדגסח אוליכ גיט סאגשעז טואן װאס די *רךי
, ■ ■iaa M• yy yiyiay Lyyyyy yy uayuy yyy yyy yyyגזדאויזט זיד תאבזמ קערמל׳ א סאכזח קעז מעז אז

y a yyy Myyyayi y^yyyyyyyyyy •yyyUu yiyyym — - - -  IfjfP װאס שזיגדם׳ •ראסזזסיאגזןלע אלערליי״ שדכנים
 שטאלא^ אז רמיס ;װאנם א סיט ײאנס א *ענײםפירעז

 סתם אח קגאלונג א אז סלסדים כאלעסערס, אז חזניס
 אמ חתמות׳ אל« אײז׳ ט*ג*עז װאס קאכלעפעל, קחל׳שע

 ' . , . חתגים ברענגעז גענימעז מאט זדמער יעדער
, כשמ^ גײז אלץ סלעגם ,  קאנדידאס ־nn כיז כיז, .

 פניס פדזיך ש״נעם דעם דוןרזען פלאגט מתן א אויף
 זין פלזןגם מחותנים פון עסעצער אדער כלח, דעד פון

 נאכדעס נאלד סעלװ^ און יחוס tk פון דערוויסזח
 — איז פידצל דאס פארקעדעװען די פלעגצן אבער
געזונס. זיי א אץ !חיידא

ד איז װאס יידעל׳ כיםרעד א געםונזה זיך תאט  ג
 איז עס װאס — אד זאגט — אלץ שכל. א אױף םאלען
 סױד׳ דאר סיט שידוד לייטישען א דורנאופירען נױגױג

 איד פארדעטעז צו שלײערס שײגע גוטע, פאר א איז
. . חופח דער נ«ד גיז פרצוף  דאד שײד װאס און .
 נלויז טצז דאדף אדאלף׳ שײגעם דעם מים פגיסה

 װאסזאל סמשעז׳ גרױסאן א פמ כתב א ארויסקריגעז
̂ג נשסח די גאט איז צנועח די אז זאגעז׳ עדות  שולדי

 . • . געײעז איז פדאלף שייגעם סיטן סעשח די אז
. . . עקסידענם אן קלימיגקײס׳ א !װאס איד ױײס

 ארױסגעשיקס תאט טאטע דער געםאז• און גערעדם
 שענססע די אײגגעתאנדעלם כלח דעד סאר און שלוחים

 געסאכס שלייצר רויטעז א דרײ. גאנאע אץ שלייערס
 סים האממ װאס ריטער, חעלדישע די פת םאנעז די פץ

 די אייף רזדת חײת די געגען געשםריטעז גפש םסירת
 געשפמעז שלײער בלײעז א ;אוקראינע פון סטעפעס

 םארטי־ אידישע די פמ טליתים פמ פעדים תכולת די םון
 ווײ־ א ;חשם קידרש אױןי אומגעקומעז זײנעז װאס רער,
 פרײ־ םץ געםיז דער םמ סלבדש דעם פון שלײער סעז

 װארפט און אלעריקע׳ פץ םויערען די באײאכס װאס הײט׳
 אינחלעז• און יםים ווײטע אויף םאקעל איר פון שײז דעם
 אוס־ כמעס געײעז איז שלײערעז, דרײ די אונםער פון

אםת׳ן. דעד אין איז עס וױ ירצוף, איר זען נו מעגלעד
 דער קאװירעז זאל וואס בתב׳ א אנבאלאגגט וואס

 באנױ גים אייד םאטע דער זיך האט אוסשולד, כלח׳ס
 דער אויף חכשרים די חוץ א איינעם. סיט בלויז געגט
 געגעמז׳ גערען איר האבען שדכנים אלע די וואס כלח,
 םח שםש א פון דאקומענטען געקראגען נאד סען האט
 םא־ םוץ גדול כחן םון יח א םון קירבע, ענגלישעד דער

 געוועזענעם א םון און וואל־םםריט אין טעמפעל מאנ׳ס
 ורױ וואם שטאםען, םאראימיגטע די פוץ אמבאסאדאר

 א אין סאסקווע״- איז ״ליםיע זײן םארוואנדלען בירם
. . . אמעריקע אין קירכע מיסיאנערען מאסקווער
 זיד דארף סען ארדנונג. איז אלץ שייז איז איאט

 אז ערשםענס׳ קלייניגקייםען. פאר א םאר היםען נאר
 סיטעז אין אנחױבען ניט זאל סמבטױךמויל כלח׳ס דער

 און׳ שלייערען, די דויד בלאטע סיט שפריצעז דערינעז
 גיט אסאל חלילח, נאך, זאל קדיש אדאלם׳ס אז צוױיםענס,

 םאמע׳ס דער אין אײנזןלאמערעז זיד אץ אונםערקומעז
. את״ ״חרי םארן נאד חופח־קלײז־ . .

 פיל זײ בײט און נעמעז יתרו׳ם האט כלח די אט באטש
 װעם אליץ איר אז ײך, האף אונטערוועש, די װי אפטער

 אױף איז, נאמען אמת׳ער איר איז. זי ווער םרעםען׳
 אירע אמ אסעריקע םון ״קאמ־פאר־םיי וױיס, איך וױםיל

פאםעסיעםי.
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מז מנקדאטא ײזגזז ווי  טאג. סאדגצנייגזח פון מ
 זדמ״ ס׳איז ייז דארשימומ חןרפײיאגדית א איז דאס
 שטיסמג n װאס תי־פיז׳ to דאר אז זאגזלן, » ריג

 סוז־א׳דיגא די nrm מכייתז, שטאדק אזױ זיד האס
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 װןוןן װאה גופ^ דיסקופיעס די פון טעמעס די
 פי־מטאר איגטארגפציפגפלאר דאד אין געפירט איאם

מי דלא;.שנזפב גישט דא סיר קענזמ װעלט׳ ־ « י  י
מ  ײא׳ פפחדימנס דפרפזמ אינימרעסאגיממשמז ד
אוזאםעגחאנג. דאס אט איז רזח

 מטדןך אנוטדאנאלויגטאד אז — זדשסזי־ײי אין
 גזדיאדזח אפגאהאלטצז איז װאס קאנפאדצנץ, ליסטישא

 מײפטשטאם שטאקתאלס, אין צדריק ײאכאז עטלעכע סיס
 כאטייליגס זץ* חאבעז קאנפערענץ דעד אק שיוןדען• פמ

״ײלעז׳ םדאנקדייד, :לענדער r: םיז דעלעגאטעז
 גארװעגיא, םשעכיע, אוגגאיץ, עסטר״ז־, דײסשלאנד,

 אײפ־ חאס ממםאראגץ די סודעסעז־לאנד. איז שײעחמ
 סאאיאליססישער oyorj^o פיז פראגראם א געשסעלט
 סאט זי אײראפע. גאד־מלחסח׳דיגעד דער אין זקאנאריק

 טרייד׳ײנשנס די אז םאדעמנג, די אמיסגערוקט. אױך
 שלום־ קוסאנדיגאר דער אײף םארטראטעז ייז זאלזמ

 דאר ומרזמ אײעסגעלײגט װעט עס ײעז קאנפערענץ,
 זײ־ nty’T גענױערע קײן ײעלט׳ גײעד דעד םץ יסוד
m ס׳איז קאגפידאגץ. דאר װעגזח פאראן :ישט נאד 

 גופא׳ פאקם דער גינטאדײב גרעסטטער דער פח אגער
 דעד איז — קאנםערענץ אזא םארגעקומען ס׳איז אז

 שטעגדיג דער אין נאצי־לאנד, פיז שנגית נאענםסםער
 סאאש־ פה אגטײל םיםז שװעדעז, מלחםה־באדראטער

 גע־ ײערעז ײאס לענדער׳ די םין דעלעגאטעז ליסטישע
אקואאציע. היםלעדיסטישער דער םון פימיגם

 באדינגונגעז םרײערע און גריגגערע סך א אינםער
 אינטערנאציא־ די סײנונגען זײערע אױסדריקען קענען
 אין איאט זיד געםינען וואס ארבעםעד־םירער, גאלע

 ארבעטער־ דער אין װארט א דארם :ערען איז ענגלאני
•רעסע׳
 ספעאיעל זיד םירען ענגלן^ד איז וסיעס1דיסל די

 דעם אײפסניי אױםשטעלעז וועגען םראגע דער ארום
שען  קעז עס אינטערנאגיאגאל. ארבעטער חמ^סטי

 װארט דאס אז דעס, װעגען זײן ניט םראגע קײז גאי
 ווערעז, געחערט דאן נאר ײעט ארכעםערשאםט דער פמ
 oarסרײד־ױנ די און םארטײען סאאיאליסטישע די ײעז

 אינםער־ מעכט׳יגע איז יוערעז פאראייניגם יוידער ײזלען
 זײנען וואס מימונגען׳ די םון פארבאנדען. נאישנאלע

 וױ־ פראגע, דעד אין געװארען ארױסגעזאגט איזט ביז
 דעם פץ ױארט דאם — אײנע איבערגעבעז דא מיר לזמ

 אינטער־ סאציאליסםישעז םץ פרעזידענט געװעזענעם
 אנדערעם אוױשעז חאט וועלכער ־ ברוקעה דע טמ^אל
 ארבעםער־ םיז ארגאנימציעס גתיסע די אויף אנגעײיזעז

 מחעז װאס קאנםינענם, אײראפעאישז דעם מחמ קלאס
 ארבעםער־פאראײ־ אינטערנאציאנאלער אז *י ןװשםײז

 פמ אמעריקעס, ביי׳דע םמ ארגאניזאציעס די :ביגונג
כינע. איז אינייע
 דיעו־ דינעז שלום קוסענדיגעז םץ ■ראבלעסען די

 ארבעטער אינםערנאציאנאלער דער איז מי־ילאנםערםע.
 אבער פאנאנדער, שאוץ׳ נאד סײנוגגען די זיד גײען װעלם

 דאכט וחװ־עז, אײניגונג םץ װעג אױפז טריט ערשםע וי
 די נ*ר םאציאליםםעז, בלױז נישט געסאכם. שױן ייד׳

חױמן װעלם גאנצזר דער םיז פאלקס־םאסעז נדײטע
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 גזןײארזז אױסגאארכעס ס׳זדז פראגא. מלפגיפלפד דאד
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 עקא־ •לאנירטע א געפאדזןרט ײארט פראגראס אין
V W י* ייז orttM tt, זײער פארזיכערעז זאל ײאס 

rh ײיייממפפלפיפ ym m-.* טארגאסגצאײ זאל *לאז א
 פאר חפחות לכל אייט״פןדיאד, לאגגאראז א פאי ייאדאז

 זײן םארגעזען אײד זאלןן פלאז דאס אין יאד. 10
 קולםו־ און דאדאיאונג דאד פאר גדטלןן גויסיגא די

 םאד איז באםזלקעדונג דזןר פין פנסװיסלוגג ראלאר
 בא־ זדילישזן יי חילף. סץדיזדגישאר אץ סאאיאלזןר
 אי װערען דערצויגעז זאל קאלאגיץס די פון םןלקאדתג

 סינארי־ א פאראן ס׳איז ײאו דארט מלכסס׳ראגימגג.
 דערווײל זאל באפזןלקעדונג, אייראפןאישאר פיז םזןט

rp אימגעפירם נישט  nnm ביז זעלבסט׳פאתואלטונג׳ 
 אגם־ גענע זײן :ישט ײעט כאפעלקעױנג זדיסישע די

 סים גלײד פארװאלטונג דער איז אגטײלצמאסעז ױיקזןלס
 פראגדאם, אין געפאדעדם אויך װערט עס איידאפןזןד. די
 םארוואלטונג קאלאניאלער םח ראגדאגז׳סיסטעם די אז

 געשאפעז זאל עס און װערעז אנגעהאלטעז ווײטער זאל
 קאנטרא־ םאר קאסיטעט אינטזןרגאןױאגאלער אז ־יאושז
 םאדערט צולעאט מאנדאט־אדסיניסטראאיעס. די ליחןן

 סרײען .האבעז זאלען סליכות אלע אז פראגדאם, די גאך
 פמ סארק אים אמ סאטעײאלזמ רײז n *ו *יגאנג

קאלאניעס׳ די
 פאליטישע שטארקסטע די איז לײנאר־פארטײ די

 םח פאדערונגעז אירע *ו ענגלאנד. איז מאסעךפארטײ
 באטראכם אלגעםיין זי ווערט אגכ איץ צוחערעז זיד יעז
רעגירוגגס־פארטײ. קוסענדיגע די אלס

 תויפםזעכלעך אוזאמענגעשטעלם ײערט פארטײ די
 םרײד־ױגיאנם אלע ניט אבער סרײד־ױניאנס. די פון

 נישם אין פארםיי דער אין אנגעשלאסעז אפיציעל זימען
 ארגאניזאציעס אנגעשלאסענע די פון מיםנלידער אלע

 עט־ זיינען אט פארטיי. דער צו דייס ספעאיעלע צאלעז
די :)1(>41 סוף פון שטאנד (לויטז איםערן לעכע

 זיי• וואס סרײד־ױנשנס, 232 די פין סיטגלידערשאפט
 באםרעםם קאנגרעס׳ ױניאז םרייד אין פאראיידגט נעז

 אנגעשלאסען זײנעז דערםון ;ריליאז חאלבעז א סיט 5
 א סים ױניאנס 74 לײבאר־פארםיי דער אין אסיאיעל

 טויזענם, 850 םיט סיליאן 3 ארום םון מיטגלידערשאפט
 א מיט 2 בערך פארםיי־דױס די אאלען עס וועלכע פון

 יאר־ לעצםער דער אױף מיטגלידעד. סיליאן םערםעל
 סאר־ געװען דינען לײכאר־פארטיי דער פון קאנםערענץ

 2 מיטגלידער. טויזענט 660 סיט סיליאן 2 טראטעז
 טוײיד־ דער םון געקומעז זײנען סיליאן פערטעל א מיט

 ארבע־ אנדערע םון — איבעריגע די באוועגוגג, ױנשז
 אנגעשלא־ די םון שםארקסםע די טער־ארגאגיזאאיעס.

 דזשענעראל און טראנספארט די :זימעז ײניאנס סענע
 םיםגלידער, םותענם 700 בערן־ סיט ױניאן ווארקערס

 םים יעדע ױניאגס, אינזשינירינג די אץ סאינערס די
סיטגלידער. טויזענט 600 לנאפע

 דריקם איבאר־פארםיי דער פון כח פאליטישער דער
 אי סיםגלידער־ציםערען. איז גלויז נישט אויס אבער זיך
 יוײגי־ *י ױגק»ס סער אפיאיעל אנגעשלאסען זײגען עס

 אי סױטײ־דארפ די צאלען אגגעשלאסענע אלע אי גער,
 האס איינציגע, די לײבאר־יארםײ n אבער איז — נישם
 ארגאנײ גאנצער דעד םיז נאםען ייז ױארט דאס פירט

פא־ גתיסע די איר גים דאס ארבעםערשאםם. זירסער

 t אויף לײגט דאס לאנד, איז ײאג ליםישא
 בלויז נישם אחרױ̂ו חיסםארישע גדױסע די

וועלט. גאנצער דער פאר נאד לאגד׳
דעלעגאציזן דןןר ודעגען פיטרץ ײאלםעד

iMyyy&A •AAA y • yyy aaaaay y aa AiMMMןןמןןריי ויץ ם^״יזז
 פמ ארגאז ״לייבאר״, לאנדאנער איז

 ד פץ םידער דעד גיט קאגגרעס׳ טדײד־ײגיאז
 ( װאלםער סער באוועגוגג׳ סרײד־ימיאז שער

 דער פון פארחאנדלומעז די װעגעז אפשאצינג
אמערי? דער מים דעלעגאציע ױניאז םרײד

לײבאר. אװ רײשאן
 ױגי בײר? די םװ ק^םערענץ דער אױף

םאראייניגט א מײארעז געשאפזח איז גוגגען
ח םאר שלאגם סיםריז ױעלכעז םאר םעט,

 םעדעו אסעריקאז דחי אוו קאסיםע ״חשאינט
 קאנגרן ױגיאן טר״׳ד בריסיש דחי ענד לײכאר

 דעד שאד ס׳איז אד דערויף, אן ווייזט ךין
 באל או זיד געװעז וױכטיג זײער דעלעגאציע

 צװ׳ עקזיםםירען וואס פארשידענודיםעז, די
 םרײז־־יזני: אםעריקאנער דער איז ענגלישער

 םים באקענעז נו אויד זיד ספעאיעל אמ גונג
 ; ארבעםס־סראבלעסען די םיז שידענחײםעז

 ארויסגעזאגם זימען געדאנקען נייע לענדער.
 ז צװישען אחאמענארבעט םץ םראגע ידלר איז
 { דער אין רעגירוגגס־דעפארםמענםעז, די איז

 לאנז םון ארבעטס*קראםט די םאנאנדערםיילען
 סלחמה־פראדו דער םון צוױיגען אײנאעלנע

אגדערע•
 ג ס׳איז וואס שםארק. כאדויערט סיטדין

 אמ דער אין שםאלםומ דער צוליב געווען, לעד
 םאראיעי א שאםען או באלועגינג, ארבעטער

 וו דיסקוסיעס, די אבער יסוד, ברײםערען א
 דן פון םירער די מיט געווארען דורכגעםירם

 בריט דער ביי םארשטארקם האבען באוועגונג,
 פר א איז דאס אז איבערצײגונג, די לעגאציע

 אמעריקאנער די פון ווערען געלײזם דארף
או ניט דא זיך קעז דעלעגאציע ענגלישע די

שפא? אינערלעכער םװ לאגע דער אט ביי
 S װי ווערען דערגרײכט מער געקענט נישט

 צופרידען איז סיטרין און ערםאלג ניצטער
א איצט :זאגם ער רעזולטאם. דערגריעטעז

 םארבינדונג סריינטלעכע די אויסצובויען חוב
 מו מיר לייבאר. אוו םעדעריישאן אמעריקאן

 ז און סאלידאריטעט םון גײסט דעם ױיקלען
 9 איז קאנגרעס םרייד־ױניאן בריטישער דער
 פארטי צו און שטארקעז צו באמיהונגען ױינע
צוזאסעגארבעט. אינטערנאציאנאליער םון בונד

 אין איבער אויך גים סיטריז וואלטער
 ווערען אפגעהאלטען וועט אינגיכען אז טיקעל,

 a טרײד־ױניאן די מיט קאנםערענץ א לאנד
 סאונ קאנאדע, :דאמיניאנס בריטישע די סרן

זעלאנד. נױ און אויסםראליע
 א די הערען ײף לאזט םדאנלןרײד אץ

באױעגוגג ערדישע
 םן געקומען זײנען םעג םינסםערע שװערע,

 אקופא נאצישע n ארבעטער־קלאם. צויזישען
 ן אדבעםס־מאביליזאציע. איר םארשארםם האם

 דער םאר שקלאםען־ארבעט ארבעםס־ד׳ענט,
 ם ארבעטס־פעאיגע אלע מוזען מלחמה־מאשין.

 הענקער. זייערע פאר ארבעםעז שטעלען זיד
 י ארבעםער, נים־קוואליםיצירםע און צירםע
 איבעז נישם שוין קלייבען נאציס די אלטע.

 אויף ברכה די גים לאוואל׳ משרת־רעגירומ,
 ױערט עס סאכם. נאצישע די םאדערם עס
 זײנע ױאס די, פיז פראצענם 15 העכסםענס אז

 געגאג פו־ײוױליג זײנען ארבעט, אויף געױארעז
 גא םעז באםעל• דעם נישם פאלגעז אנדערע

גענעכטיגם. נישם געםאגם וואו — אױס
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י אח װעלדער און סעלדער איז דערםער׳ אין און  מ

 א אז איצם גײט אלפען־בערג הױכע די אין זוגדערם
 ערשם װי אזוי םראגקרײן־, זױן םראנצויזעז אויף געיעג
 די ארז אידעז• אויף געיעג א צוריק לאגג נישם

 גאצישע די העלפם לאוואל פאררעםער דעם םון ■אליצײ
םראנצײזען. די גאן־ זיך יאגען באנדעס
מאביליזא־ םארשארפםע די אז ארױם, זיך וױיזם עס

 נישט םראנקרייד אין דורבגעםירט ווערט ארבעט סון ציע
 אינ־ נאצישער דער סון באדערםענישען די צוליב בלויז

 אן נאד האבען נאצים די ארבעטס־הענט. אין דוסםריע
 אינוואזיע אן םאר ציםערען זיי :דערביי מיץ אנדערען

 מענער םער וואם פראנקרייד סון ארויםגעמעו וױלען און
 ײוױ ארבעטער םראנצויזישע די צייט. נאך ס׳איז זמן כל

 זיי מלחמדי• דער מיט עם־האלט וואו אויך, אבער סען
 זיד גרייטען און װידערשטאגד פאסױועז א ארגאניזירעז

 ארמייעז זיגרײכע די ווען מאמענט, דעם םאר קאמף צום
 א שטעלען גאר װעלען םעלקער םאראייניגטע די םון
קאנםינענט. אייראפעאישען אויפן םום

 צו געקוםען אםטמאל עס איז וואכען לעצםע די אין
 מילי־ און ארבעטער צװישען צוזאמענשטויסען אםענע

 אין סםעציעל אפטיילונגען, פאליצייאישע און םערישע
 זיך האבען עם וואו סאװאא, פראװינץ דער פון בערג די

 װערעז עם גערילא־קעמםער. באװאםענטע ארגאגיזירט
 װי־ פארצווײםעלטען םון מעלדונגען איבערגעגעבען אויך

 פון דעפארטאציע דער געגען פרויעז םון דערשטאנד
 אװעק־ זיד האבען פרויען די זין. און מענער זייערע

 ארויספארען געלאזט נישט און רעלםען די אויף געלייגט
 קיין צװאנגס־ארבעםער םון טראנספארטעז מיט צוגען די

דײטשלאסד.
 אין ארױם איצט גייען צייטוגגעז אוגטערערדישע

 פארשפרייט׳ װערען איז צענדליגער די אין םראנקרייך
 פרעםע. נארמאלער א םון כמעט פינקלעכקייט דער םים
 נישט געדרוקט ווערען צײטונגען אומלעגאלע די אין

 ארבעטערשאםט׳ דער צו רוםען רעװאלוציאנערע בלויז
 אנ־ און מיינונגען איבערגעגעבען אויך װערען עם נאר

 פראבלעמען אלע װעגען ארגאניזאציעם די םון וױמונגען
 װידער־ פון און באפרייאונגם־קאמף רעװאלוציאנערען םון

 קאמף םון םראגען די אין באפרייאונג. דער נאך אויםבוי
 אײנשטײ פולע זיך, פארשטייט הערשט, נאצים די געגען

 ארבעטער־באװע־ דער פון ריכטונגען אלע אין מיגקײט
 פאנאנדער, מײנונגען די זיד גייען אבער וױיטער — גונג
 איז וואם צײטונג, די ״פאפױלער״, אין םריער. װי אזוי
 גײם און בלום לעאן פון געװארען רעדאגירט יארעז אלע

 דער פון שטימונג די װערט אומלעגאל, ארויס איצט
״די :כאראקםעריזירם אזוי פארטײ סאציאליםטישער

 זיץ ניט װעט צוקונפט דער פון פארםײ םאציאליםטישע
 האבען מענשען פארגאעענהײט. דער אין װי זעלבע די
 געװארען. באזײטיגט איר םון זײנען אדער פארלאזען זי

 אין זיך האבען מעגשען, ױנגע באזונדערס מענשען׳ נייע
 איר און אקציע פון מעטאדען אירע אגגעשלאסעז• איר

 װיכ־ די אנדעייע. זיין װעלען ארגאניזאציע אינערלעכע
 צו ניט גאר האבען מיר אז אבער, איז זאך טיגםםע

לערע״... םאציאליסטישער אונזער אין ענדערען
פארגעניגען״~״ א — ארבעטען איז דײטשלאנד אץ

 שבחים זינגען גענומען זיך האט פרעםע נאצישע די
 ארבעט באשטימטער א אויף נישט ארבעט, דער אויף
 פאטער־ פון אדער פארטײ דער פון אינטערעסען די פאר

 גליק א אלם ארבעט דער פאר אזוי גלאט נאר לאנד,
 םון צײטונגען אנפירענדיגע די איז מענשהײט. דער פאר

 אנ־ און בעאבאכטער״ ״פעלקישער דער װי דייםשלאנד,
 באטראכטונגען פאעטישע ממש געדרוקט װערען דערע׳
 אין ארבעטען צו איז עס פײז ארן גוט װי דעם, וועגען

 ספע־ זיך װענדען ארטיקלען די פאבריק. דייטשער א
 באפרײען זיך זאלען זיי פרויעז, ודײטשע די צו ציעל

 אין פאבריק־ארבעט. געגען פאראורטײלען אלטע די םון
 גוטע ציכטיג, ריין, איז פאבריק דייםשער מאדערנער א

 און זײער איז זי און שװער ניט איז ארבעט די לוםם,
 לעצטע דאס לעבענם־נויטװענדיג. ממש נױטיג, זײער
 אז גוט, גאנץ ווייםט מען וױיל גלויבען, זײ מען מעג
האלז... אויםן ליגט חלף דער

װײטאג, דער רעדט לױב־געזאגגען דאזיגע די־ םון
 שוין קען פראדוקציע די קענטיג, םארצוױיםלונג, די

 מלחמה. דער םון באדערםענישען די נאכהאלטעז נישם
 אין ארבעט דער וועגען און לעבעז דעם וועגען אבער
 טעארעטישע די נישם עדות זאגען פאבריק זײיטשער דער

 טאג־געשע־ םון באריכטען פראקטישע די נאר ארםיקלעז,
 דער אין איבערגעגעבען ווערען זײ װי אזוי ענישען,
 די פון שםראך אםיציעלער םרוקענער דער אין פרעםע׳

 כא־ די אם פון געריכם־נייעם. און פאליצײ־באריכטען
אײן אין האלט םען אז זיד, מען דערװיסם ריכטעז

 פאדסרעכענס םעגלעכע אלע סאר־ ארבעטער משפט׳ן
 גגבוו^ פאד — ספעציעל און דיםציםלין־םארלעצתגעז פון

 אין קלײניגקייםעז• פארשידענע אח שפײז םון גנבה׳לעך
 ראם צעשװאוםען װערט באריכםען די אט סמ ליכט

 צײטונגעז די אין געםאלעז װערם װאם בילד, אידילישע
פאגריק. דײטשער דער אין ארבעם דער םון

שער דער ײ הענקמר נאצי ײנע אױף ארכעט דעד כ  ז
״סאלקם־גענןזסען״

 םארגעקומען לעצטענם דמעז הינריכטונגעז רייע א
 היטלער׳ס ױאו שטאט, די איז דאס — מינכעז, אין

 גע־ געבױרעז איז פארםײ נאציאגאל־״סאציאליםטישזױ
 יאר יעדעס אפגעהאלטעז ווערען עס וואו און װארען
 ערשםען דעם סון געדענק־טאג אין םייערונגעז גרויסע

 דעםאקראטישער דייםשער דער געגעז ״פוטש״ נאצישען
 האט היטלער וואו שטאם, די אויך איז דאס רעפובליק.
 שלאכט׳ דיפלאמאםישע גרויםע ערשםע זיין געוואונעז

 ״םאר־ די הילף. טשעמבערלעינ׳ס מים ,1938 יאר אין
 םינ־ אין קעפ די אפגעהאקם האם מען וועלכע רעטער״,

 םםױ אונױועחיםעם. םון םטודענטן געווען זיינען כען,
 נאצי־ פון חםידים ערשטע די געוועז עם זיינען דענטען

 אין געווארען קאליע איז עפעס אבער כוליגאניזם, שעז
קעפ• האקען זיך נעמם מען און םטודענטענשאפט דער

 ארבעטערשאםם דער צווישען אז זיך, פארשטייט
 םאר־ ווערען וואם קרבנות צאל די איז דײםשלאנד אין

 בלויז רעדט מעז גרעסערע. א םך א טויט צום משפט
 ציים םון עםענטלעכקייט. דער אין דערפון פיל צו נישט

 פון אויםלאנד אין אבער זיך מען -דערװיסט צײט צו
 אויף ױםטיץ נאצישער דער םון נקמה־אקטען בלוטיגע
 אונטעד בויגעז נישט זיד וױלעז װאס ארבעטער, דייטשע

 דערװאוסט, זיך מען האט לעצטעגס דיקטאטור. היטלער׳ס
 הינריכ־ צאל גרויםע א פארגעקומען זיעען װין אין אז

 קניטל־ אינדוםטריע־שטעטעל, עםטרייכישעז אין טונגען.
 אין ארבעטער. אכם געווארעז געקעפט זיינען םעלד,

 וואם מעטאל־פאבריק, גרויסע א פאראן איז קניטלפעלד
 דאם מלחמה־פראדוקציע. נאצישער דער פאר ארבעט

 ארגאניזירטע גוט א געהאט יארען אלע האט שטעטעל
 געשפילט דאלע גרויסע א האט וואם ארבעטערשאפט,

 דע־ דער אין סײ שפעטער און עםטרייך אלטען אין נאך
 צייט שטורעמישער דער אין סײ רעפובליק מאקראטישער

 איז שטענדיג פאשיזם. עםטרײכישען מיטן קאמף פון
 גע־ מוטיג האט װאס ארבעטערשאפט׳ אן געײעז דאם

םאציאליזם. און פרייהײט רעכט, פאר קעמפט
 פראקלא־ און עםטרייך ״באפרייט״ האט הייטלער װען

 האט ״רייד״, מיטן פאראייניגונג נאציאנאלע די מירט
 ארבע־ וער פון געהערט גארנישט צײם לאנגע א מעז

 די אין שטעטעל פארװארםענעם דעם אין טערשאפט
 ערשםער דער קומט אט און אלפען־בערג. עסטרייכישע

 דייטש־עםטריי־ קניטלסעלד, פון ארבעטער אכט :גרום
 דער אונטער געפאלען זיינען ״פאלקם־גענאסען״ כישע
הענקער. נאצישען פון האק

פראקטיק און טעאריןן אין פאליטיק סאציאלע
 נאך הערשט ענגלאנד פון לעבען פאליטישען אין

 בעוועריחש־פלאן. דעם ארום גערודער גרויס א אלץ
 װעכענטלעכע די אין םײ פרעםע טעגלעכער דער אין סײ
 וועגען דיסקוסיע די פארנעמם מאנאט־זשורגאלען און

 ניט ם׳איז און ארט ברייטען א. פארזיכערונג םאציאלער
 איז בעווערידזש־פלאן דעם ארום אז דערגײן, צו שװער

 געזעל־ דער םון צעטיילונג פולשטענדיגע א פארגעקומען
 אויף קלאסען: סאציאלע די לויט מײנונג שאפטלעכער

 קא־ — צוױיטער דער אויף ארבעטער, די — זײט איין
 פלאן דעם געגען געזאגט ס׳װערט וואס ודאם פיטאל.

 זיי־ םאלקס־םאחיכערונג, און ארבעטער אלגעמײנער פון
 עם ;טענות קאםיטאליםטישע באקאנטע אלטע די נען

 אינ־ די געלט, צופיל מלוכה־קאסע דער קאםטען װעט
 פיגאנ־ די אריבערטראגען קענען נישט וועט דוםטריע

 אר־ די פאר ביישטייערונגען די פון באלאסטונג ציעלע
 ארבעטער די באלד װי אז סוף, כל םוף און, בעטער
 םארזיכערט, איז עקזיסטענץ זייער אז דערפילען, װעלען
.ארבעםעז צו םוילען זיך זײ װעלען . .

 באקעמפט װערט עם וועלכע מיט טענות, די צװישען
 ארגומענםען אויך זיד געםינעז בעװעריחש־םלאן דער
 רי־ ״לײבאר לאנדאנער דער סארט. אנדערען אן פון

 אטאקעם גיםטיגע די װעגען למשל, דערציילם, סוירטש״
 קאפיטא־ גרויסע קליקע א סון בעוועריתש־פלאן געגעז

 געזעל־ א איז ארגאניזירם זיך האבען וועלכע ליסטען,
 געזעל־ די ״אינדױױדואליםםען״. נאמען אונטעח שאפט
 ״גע־ די באקעמםען צו צוועק, א םאר זיך שטעלם שאפט
 דמען ארגומענםען זייערע קאלעקםױױזם״. פון פאחוז

היםלעד׳ם — סמ זשורגאל, דער וױיזם עם װי גענימעו׳

גערעכמיגקײט ►(-------------------------
ל מ  סאציאלע געגעי קעספענדיג און קאפף ,מיין בי

צילןן. פאשיסטישע אויגען די פאר זײ האכעז רעםארםען,
סא־ אױך גצ&אכט איצט אבער ווערען ענגלאנד אין
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 זײנען פאליםיקער קאפיטאליסםישע קאנסערודאםיװע

 פראקם^ ערלציאסא דער םים צופרידען נישט שםארק
ס׳איז :נישט ברירח אנדעד קײן אבער זײ האבען
 זײערע »מ ארבעםער די געבען מת מעז איז מלזזמה

 אז הילן^ געזעלשאפטלעכער פון מיניסום א סאמיליעם
 איצס ארבעם. דער בײ שםײז ױײטער קענען זאלעז זײ

 אםיציעלער אן געװארעז ארױםגעגעבען ױאם נאר איז
 זײגען עס פראקםיק. סאציאלער טײל א וועגעז באריכט

 צום ״האסםעלם״ צאל גרויסע א געװארען געשאםעז
 אײנ־ אױד זײנעז עם אמוניציע־ארבעםער, םאר וואױנעז

 המ־ פאד ארבעםער־רעסםאראנעז געווארעז געארדענט
 איז ״קאנטינס״ חוץ (א ארבעםער טױזענםער דערםער

 געווארען אײנגעארדענם אויך זײנען עם און פאבריקעז) די
 פאר ארבעטער־קינדער אויםצוהאלטען אינםםיטוציעם

 ארבעט. דער ביי זײנעז מוטערס די וואם צײט, דער
 געמאכם זײנען מאםמיםלען סאציאלע דאזיגע די אלע

 זיך םאדערם עס מאםשםאב, קלײנעם א אין נאד געווארעז
 אז גישם, קײגער צוױיפעלם םונדעסטוועגעז מער. פיל
 פונם צושטאנד צוםרידענשטעלענדיגער איצטיגער דער

 פארדאנקען צו מאם גרויסער א אין איז פאלקם־געזונם
פאליטיק. םאציאלער סון אנהויב דעם אט

 איז רגירונג דער םון באריכט אםיציעלעז אן לוים
 עגגלאנד אין באםעלקערונג דער םון שטערבלעכקײם די

 באםרעםם זי ,1940 יאר מיטן םארגליז איז געפאלעז
 ji (ד. טויזענט פער 11.7 דורכשניט אין איצטער
ם אין באםעלקערונג. דער םון פראצענט 1.2 קנאפע  ת

 אױף שםערבלעכקיים די אריין נישט גייט חשבץ דאזיגען
מלחמה־םראנטעז). די

 ארבעט שווערער דער ביי מלחמה־ציים, אין אז
 אר־ פארלענגערםער ביי אינדוסטריע, גאנצער דער םון

 דער בײ מאקםימום, מעגלעכעז צום ביז בעטס־צייט
 זיך זאל באםלקערונג דער םון דערנערונג שוואכער

 ממש איז — םאלק א םון געזונט דאם פארבעםערען
 סאציאלע מינימום דעם פון זיד נעמם דאם און נם א

 גע־ געצוואוגגען איז רעגירונג די װעלכער צו פאליטיק,
ארבעטער׳ןזאםט. ארגאניזירטער דער דורך ווארען

 געגען מימלען פסיכאלאגישע מיט קאמף
אכםעכטעאיזם

 א אן ארבעם דער םון םעלעז — ״אבםענטעאיזם״
 םון חלאת׳ן, די פון איעע איז — מאטױו באזונדערען

 לענ־ אלע אין מלחמה־פראדוקציע די ליידט עס װעלכע
 באשולדיגט, מענעדזשמענט קאפיטאליםטישע די דער.

 געהע־ נישט װילען זײ אז ארבעטער, ידי זיך, פארשטײט
 אין טיפערע. אבער זיינען אורזאכען די ארבעטען. ריג

 אויסםאר־ װיסענשאפטלעכע דורכגםירט ײערען ענגלאנד
פראגע. דער װעגען ארבעטס־מיניסטערױם פון שונגען

 גע־ ארויםגעגעבען לעצטענס איז װאס שריפט׳ א אין
 אנגעװיזען ווערם ארבעטס־מיניסטערױם, םונם װארען

 אבםענ־ םון סיבווז װיכםיגסטע די פון איינע אז דערויף,
 נישט ווערט ארבעטער דער וואם דאס, איז טעאיזם

 דרינגלעכ* און באדייםונג דער װעגען באלערעגט גענוג
 םעםטשטעלונג אינטערעסאנםע אז ארבעס. זיץ פון קײט

 ווערעז פאבריקען ווען דאן גראד אז געמאכט, װערם
 דערוױײ פםיכישע געװיםע א זיך שאפט פארגרעסערט,

 דער אין דזשאב. זיץ און ארבעטער צוױשען טערונג
 אר־ זיין וואקםט עס װי נאך, ער זעט פאבריק קליינעד

 יעדע ס׳איז װיבטיג וױ פארשטײט, און בעטם־פראדוקט
 םאר־ װערט פאבריק די באלד װי ארבעט. דער בײ האנם

 באציאונג םערזענלעכע די אבער זיך פארלירם גרעסערט,
דזשאב. צום ארבעטער םונם

גע־ איז םעסםשטעלונג 'אינטערעםאנםע אן זייער
 ארבעםס־ םונם אויסםארשונג דער בײ געווארעז מאכט

 האלב־ םון ארבעטם־דיםציפלין ודער וועגען מיניםטערױם
 דער אין ארבעטען וואס םרויען זײנען דאם ארבעטארינס,

 האל־ אנדערען דעם און טאג האלבען א נאר אינדוסטריע
 באלעבאםטעם. אלם היינן דער אין די ארבעטען טאג בען
 טראגעז וואם םרויען, די אט אז םעםטגעשםעלט, װערט עם

 איז ארבעטם־לאםט, דאפעלםע א פלײצעם דיערע אויף
 סרא־ קלענסטען דעם צו שםעלען שםוב, אין און פאבריק

 זעלגער דער אין האבען און ״אבםענטעאיזם״ םון צענט
 אוים ארבעטעז די ארבעטם־ערםאלגען. גרעסטע די צײם
 וױ שםונדע פער םער דריטעל אייז מים דורבשנים אין
 גאג־ דעם םארנומען זיעען וואם ארבעטער־םרויען, די

 ארבעם׳ שטוביגע אז וױיזם, ח־אם םאבריק. איז טאג צעז
 אזוי נישם םארם מאטערט זײן, נישם זאל זי שווער װי

םאבריק. אין ארבעט וױ קערפער דעם אוים

 ריכםונג דעד אין מאנאם דעם רען
 צעש«לי- די םאראיעיגעז צוריק םון

 יוניאן םרײד אםעריקאנער םערםע
 דעם אין וױכםיגסםע דאס באוועגונג.

גע־ איז שרים דער וואם דאס איז
 ױגיאן דער פיז געווארעז מאכם

 ארײ דער אין םאקטאר הױפם דער געווען איז װעלכע
 דעם «מ איז זאפעדעדייש דער איז שפאלטונג גינעלער

 אלע סץ םארביסענער געװען איז וואס פירער ימיאן
 געםאן האם אין סאראײניגוגג װידער געגען אנדערע

 שלום. א צו דערלאזעז צו נים געקענם האט ער וואס אלץ
און ױניאז״ ווארקערס מאין ״ױנײםעד די איז ױגיאן די

 ײשאה איז סירער דער
אוז לואיס ױגיאן. רער

 םמ פרעזידענט דער לואים ל. זן
 ווארקערם מאין ױנײםעד די וון

 4 אי• סי• די גרינדען ביים כחות הויפט די געווען זײנען
 גאנצען אין זיך אםרײסען שפעטערדיגער איר אין און
 צענם־ באזונדערע א ארגאניזירעז און סעדעריישאז דער םון

 געווען איז לואיס אץ קערםערשאםט, ױניאן טריװ ראלע
 די װי נאכדעם שלום קיץ דערלאזם ניט האם וואס דער

ם זיד האבן קערסערשאפסמ כײדע פון קאמיםעס עמ  ג
 האט מאנאם דעם פלאן. פרידענס א אויף געאײניגם

 עקזעקוםיװ צום אםליקאציע אז אריינגעשיקם לואיס
 לעיבאר אוו םעדעריישאז אמעריקאז דער פון קאונםיל

 ױניאן ווארקערס מאין ױנײטעד די אז םארלאנג םיםן
םעדעריישאן. דער אין ווערען אריינגענומען צוריק זאל

 מאץ יונײטןןד די םץ שרייט דער װאם אײנדרוק דער
קרײזען ױנ^ן םרײי די אין גןןמאכט האט װןןרקערם

 ווארקערם מאין ױנײטעד דער םון פארלאנג דער
 איז ל. אװ פ. א. דער אן אנצושליםען זיך צוריק ױניאן

ױניאן די אין פארשידען געװארען אויפגענומען
 ױניאן מאינערס די םון זיך אגשליםען דאס קוייזען.

 גאנצען דעם אויםםרייסלען וועט םעדעריישאן דער אן
 םרייד אמעריקאנער דער אין באלאנס אײנגעשטעלטען

 וועלען גרופירונגען ױניאז אײניגע באװעגונג. ױניאן
 דורך געװינען וועלען און װערען פארשטארקט רערפון

 אפגע־ וועלען אנדערע ;אײנםלוס און מאכט איז דעם
 גרו־ די סח יעדע פארלירען. וועלען און װערען שוואכם

 געשעעניש דער אױף רעאגירט דעריבער האט פירונגען
אינטערעםען. אירע לויט

 האט לעיבאר אװ םעדעריישאן אמעריקאן דער אין
 פרעזידענם צופרידענהײט. גרוים ארויסגערופען נײעס די

 לואיס׳ן מיט ער איז פערזענלעך כאטש גרין, וױליאפ
 רעפאר־ צײםוגגם די ערקלערם האם צעריסען, שםארק
 װעלקאמען איז קאונסיל עקזעקוטױו ״דעם אז טערס׳

 װעט ער און ױניאן מאינערם דער פון אפליקאציע די
 אוםן.״ םימפאםישען און געהעריגען א אין אויפנעמען עס

 בא־ סםעיםמענם א אין האם דובינסקי פרעזידענט
 דער אין פירם וועלכער איינער אלם שריט דעם גריסם

 באװעגונג. ױניאן טרייד דער אין אײניגקײט פון ריכסונג
 וועם דאם אז האפענונג, די אױסגעדריקט האט ער

 דער מים אױך אײניגקײם פאר באדעז דעם צוגרייםען
 און העט דער םון זאריצקי, פרעזידענם א. «י• סי•

 מיעונגען ענלעכע אויםגעדריקט האט ױניאן, מילינערי
 מעטהױ אז באװאוםט, אויך איז עם ד׳אפענונגען. און

 קאוגסיל עקזעקוטיװ אין די םון אײנער געװעו איז װאל
 מאינערם די אז דערםאר געארבעט שטארק האבען וואס

 װיליאם פעדעריישאן. דער אין ארייז צוריק יזילעז
 איז קארפענםערם, אװ בראדערהוד דער פון האםשעםאן.

 מאינערם די פץ אםליקאציע די האט װאס דער געױעז
 אנדערע די אויך קאונסיל. םון מיטינג בײם םאוגעבראכט

 שטארק זיינען םעדעריישאן דער םון פירער יויכטיגע
 םעדע־ ידער אין ױניאז אײנציגע די דערמים. זוסרידען

 םראגרעסיװ די איז צוםרידעז, נישט איז וואס יײטןיז
 אינ־ אן געקראגען האם װעלכע אילינאי, םון מאינערס

 נאבדעם םעדערײשאז דער םון םשארטער םעתעשאנעל
 אפגעריסעז, זיך האט ווארקערס מאין ױנײטעד די וזי
איר פארלירען ווארשיינלעך איצט װעט װעלבע *ון

 אנער־ אײן בלות זיק קען עם וױיל זןלבסטשטענדיגקייט,
םרײד. א אין ױניאן אינטעתעשאנעל מנסע

 װערם ל. אװ זג די גים. עם איז וואונדער קײז
װידער יתיאן מאינערם דער םון ארימקומעז דעם ײח־

ם מחיכ J3 ש. פון אי

 אין צענםראלע ארבעסער גרעסםע אץ װיכםיגסםע די
 מיליאן זיבעז םון נאענט האבעז איצם וועם זי אמעריקא.

 אין ראליע װיכםיגםםע די שפילען וועם און מיםגלידער
אםעריקע• איז ארבעםער ארגאניזירםע די םון לעבן דעם

 דאם נאטירלעך ד״אם קריחען 4 *י• םי• די איז
 םעדע־ דער אין ױניאן מאיגערם דער םון אריינםרעםען

 אטא־ שארםע אץ וױדערוױלען ארויםגערופען וײישאן
 מאינערס די ארויםגענומען האם לואים זינם םיז קעס•

 קאמף אםענער אן אנגעגאגגען איז א. אי. םי. דער פון
 אינדאםטריעל אװ קאנגרעם םון םירערשאםט דער צװישען

 צוױיטען דעם האט איינע לואים׳ן. און ארגאנידישאנם
 םאר־ אונגעהייערע די געלעגענהײט. יעדע בײ אםאקירם

 אויך שטערט װידער שעדעריישאן דער םון שטארקוע
 איז עס ררען קענען צו 4 אי• סי• דעם םון פלענער די

 זאל ער וועלכער אין קאנםעדעראציע מין א שאםעז
 װיכ־ אזא פונקט שפילען אוץ זעלבםםשםענדיג בלייבען

 א, אי. םי. די האבען ל. אװ ם. א. די וױ ראליע םיגע
 דעם שםארק קריטיקירט און םארדאמם םאקע ױניאנס
פעדעריישאן. דער אן מאינערם ידי םון אנשלוס

 ענין גאנצען דעם באםראכםען וואס אבער די פאר
 שםאנדפונקט, ױניאן םרייד און ארבעםער ריינעם א םון
 אלם באװעגונג ארבעטער די אז גים םראגע קיין איז

 װעט און ווערען געשםארקם םיל דעם םון וועם גאנצע
 די וועלען נאר גים אינזיכםען. אלע אין געװיגען
 זיך װעט מען נאר שםארקער, םיל ווערען איצם ױניאנס

 רעגירונג די אין רעכענען מער מחען אויך די מים
 האבען וואם בױראם פארשידענע די אין און קרייזעז

פראגען. ארבעםער מים םאן צו

פאליטישע און פראבלעמען ארגאניזאציאנעלע די
 די םון ארײנטריט דןןר װ#ס אימפליקאציעס

כרענגמ מאמערם
 שוועריגקײםען םיל זײז גאטירלעד נאך וועלען עט

 ווארקערם מאין ױנײטעד די איידער באזייםיגען צו
 פיר םעדעריישאן. דער אין װערעז אריינגעגוםען וועלען
 פרא־ דער םון פראגע די דערמאנט פריער שוין האבען

 װעלכע אילינאי, פון ױגיאן ווארקערס מאין גרעסיװ
 מיט פארשמעלצען װידער מוזען ווארשײנלעך זיד װעם
 אפ־ זיד האט ױניאן די ווארקערס. מאין ױנײםעד דער

 און צוריק יארען מיט ״ױנײטעד״ דער פון געשפאלטען
 אײנעם פון האם שארםער א זײ צװישען הערשם עם

 ״50 ״דיםטריקט דער איז דעם, חוץ א צוױיטען. צום
 פילע גאר זײט אין דארען א ױניאן מאינערס דער פון

 דער פון אפטיילונג די פעדעריישאן. דער פון ױניאנם
 געווא־ ארגאניזירם צוערשט איז וואס ױניאז מאינערס

 געווא־ צייט דער מיט איז ארבעםער, קאוק די פאר רעז
 אריבער־ איז וואם ״אינטערנאציאנאל״ אמת׳ער אן רען

 אריינ־ האט עם גרענעצען. ױריםדיקציע אלע געםראםען
 אינדו־ און טר^ם אלערלײ פון ארבײטער גענומען
 פלאםטיק ארבעטער, כעמישע די האט עס םטריעס.

 האם לעצםענס און ארבעםער בוי פארמער, ארבעטער,
 אר־ טעקםטיל אריינעמען אנגעהויבען אפילו ױניאז די

 װעמעם ױניאנס פילע גאר אז זיך פארשטייט בעטער.
 װעלען איבערטראטען זזאם ױניאן די אט ױריסדיקציע

 אין זאל 50 דיםטריקט דער ענםוועדער אז פאדערען
 באגרענעצט זאל עם אדער ווערען אויפגעלייזם גאנצען
 טראנס־ זאל און ױריםדיקציע אריגינעלע זייז צו ווערען

 דיערע צו פאכען אנדערע די םון ארבעםער די פערירען
 צו איז אבער דאס אינםערנעשאנעלם. רעספעקטױוע

 נאך געווארען אראנזשירם מםתמה שוין איז גלויבען
 דער צו ױניאן מאינערם דער םון אפליקאציע די איידער

געוואדען• געמאכט איז פעדעריישאן
 וועלען עם אזוי װי םאראויםצחען איז שוחנרער םיל

 דער וואם אימפליקאציעם פאליםישע די װערעז געלעזס
 קען םעדירײשאז דער אין מאינעם די פון אריעטרים

 זײנען שװעריגקייטעז פאליםישע די םאראורזאכען.
 פארםײ פאליםישער דער פץ רעזולםאם א הױפםזעכלעד

 ױ־ פארשידענע די סון ערTם די םח אנגעהעריגקײם
םעדערײשאן. דער אין ניאנם

 זיינע אלע באוואוסט, וױ איז, לואיס ל. דזשאהן
 פרעזי־ צו שנאה זיץ רעפובליקאנער. א געװען יארען
 רעפובלי־ דץ האבען דיעל, נױ דעם און רוזװעלם דענט

 פרעזי־ לעצטע די אין פארשטארקט. אםשר נאך קאניזם
 די םון אײנציגער דער געווען ער איז וואלען דענם

 ארויסגעםראטעז איז וואס םירער ױניאן א. אי. םי.
 ווילקי׳ן. םאר און ערוױילוגג װידער רוזוועלט׳ס געגען
 דער פון פירערשאפם די פארלארען עד האט דעם איבער

צוריקציען. זיך געצוואונגען געוועז איז און א. אי. סי.
 װידער לעיבאר אװ םעדעריישאן אמעריקאז די

 פאליםים די אײף קערפערשאפט אלס זיך אריענטירט
 כאטש און דיעל. נױ דעם און רוזװעלט פרעזידענט םון

 גענומען נים מאל קיק םעדעריישאן די האט אפיציעל
 פארטיי פאליטישער יענער אדער דער צו שטעלונג קייז
 ״באלוי־ פון כלל גאמפערס׳ בײ געהאלטען זיך האט און
 ארבעטער״, די םון שונאים באשםראפען און פרײנד נען

 וױיםען אין אריינקומען רוזװעלט׳ם זינט אבער זי האט
 דעמאקרא־ דער אויף אריענטירט מערסטענס זיך הויז,

 אבער דעם אין וואלען. נאציאנאלע אין פארטיי טישער
 אייניג. ניט וױיט פעדעריישאן דער םון םירער די ױינען
 רעפובליקאנעד׳ א איז כײשפיל׳ צום וואל, מעטױ

 דעפובלי־ דער פון טשערמאן דער געווען איז האטשעסאן
 אין וועלען פרעזידענט די אין קאמיטע לעיבאר קאנער
 דער אין פירער ױניאז איינפלוסרײכע נאך פאראן .1940

 לואים׳ מים רעפובליקאנער. זיינען וואס פעדעריישאן
 אײנפלום ױיער װערט פעדעריישאן דער אין אריינקומען

 זײ זאל עס אז מורא האבען מאנכע און פארשטארקט
 די אריבערצוגעװינען וואלען נעכםטע די אין געלינגען

 די אין שטעלונג רוזװעלט אנטי אן אויף פעדעריישאן
וואלען. קומענדע
 מיר זײן. ניט קײנער נאטירלעך, קען, נביא קײן

 אין ניט נעמעז אזוי דענקען װעלכע די אז אבער, דוכט
 די און לאנד אין לאגע געענדערטע די אנבאטראכט

 ארבעטער אמעריקאנער די פון מוחות די אין ענדערונג
 די אז געדענקען, מוז מען יאר. צען לעצטע די אין

 פאליםיש טאג צו הײנם זיינען ארבעטער אמעריקאנער
 קו־ פון צייםען די אין געװען זיינען זיי וױ רײפער פיל

 האט דיעל נױ דער און קריזים דער הואװער, און ליחש
 לואיס אז געדענקען, אויך מוז מען געלערענט. פיל זײ
 מאל אײן זיד ,האט ער פאליטיקער. פראקטישער א איז

 לײכט אזוי עס װעט ער און װילקי׳ן. מיט אפגעבריט
 דער־ דארף מען וואס העכסטע דאם פארגעסען. ניט

 געשאםען זאל עס אז איז מײנונג, מײן לויט ווארטען,
 פאר־ פאליטישע די צו באציהונג קריטישע מער א װערען
 זעלבסט־ מער צו נײגונג א און פעדעריישאן ־דער אין טייען

 דאס האנדלוגגען. פאליטישע זייערע אין שטענדיגקײט
 דעמאקראטישע די חסרון. א װי מעלה א זייז גיכער װעט

 לעצטענס האבען סטײטם פארשידענע די אין פאליטישענס
 אר־ די פון אינטערעס דעם אויף געבויט םיל צו שויין

 פרובירט האבען און רעפארמען דיעל נױ די אין בעטער
 פאס־ װיכטיגע אויף דיעלערס נױ אנטי אריינשמוגלען

 ניט וועלען ארבעםער די אז האפענונג דער אין טענס,
 דער פון זײנען זיי וױיל זײ געגען ארויסצוטרעטען וואגען

 אין געהאט מיר האבען בײשפיל א פארטײ. דיעל נױ
 לעצטעם סטײם יארק ניז אין וואלען גאווערנאר די

 טרייד דער םון אומפאפהענגיגקײט מער ביםעל א יאר.
 פאראײניגטער א פון נאך ספציעל און ױניאן־באװעגונג,

 מיט־ מיליאן צען־צװעלף מיט באװעגונג טרייד־ױניאן
 ארבעטער די מיט זיך זאלען זיי אז מאכען װעט גלידעה

רעכענען. מער
 גע־ האט אינדוסטריע קױלען דער אץ סכםוד לוין

 די שון ארײנטריט דעס םארשנעלערען האלפען
מאינערס

 צוריקקומען דעם פארשנעלערען צו געהאלפען סיל
 ם. א. דער אין ױניאן וואירקערם מאין ױנײםעד דער פון
 ױניאן מאינערם דער םון לאגע איצטיגע די האם ל. אוו
 לעיבאר וואר דעם און בעלי־בתים די מיט םכםוך איר און

 אין ארבעםער ידי פאר לוין־העכערונגען איבער באארד
 שליסען איצט דארםעז די וואם אגרימענט נייעם דעם
 פונקם ױניאן, מאינערם די מאין־אייגענםיםער. די מים
 םי דער םעדעריישאן, דער פון ױניאנם אנדערע די װי
 די געגען זיינען בראדעההח־ם, אײזענבאן די און א. אי.

פאןדםרירען אין באארד לייבאר וואר דעם םון האנדלונגעז
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 *י־ קריגיק שאדסײ «ו n< *ודיק זין מלםןן פירער
 *דסיניםםר*־ רוזוחולם דער *ו סרייגדלעכקײט זײער בער
 ד*ר אין י׳עלפזז נו בןגזןר הײסעז דיער און *יע

 ער וױיל געשטערם׳ ניס דעם שון לואיס װערט מלחמה,
 ייעל נײ דעד *יז רוזװעלם׳ז פת געגגער שארפער * איז

 *רױסגע־ שארף דעריבעד איז לואיס אדמיניסםראציע.
o און באארד לײבאר ױאר דעם געגען םראםען p ידז 

 פאקטיש ה*ם ער וױ פוגקט *עברעכעז אים פארשווארען
 די כאארד• מעדיאײשאן וואר פריערדיגע די צעבראכעז

 מאינערס די *ז ־ױסעגדיג וױדער, רעגירונגס־אגענטורעז
 אז אגגעשלאסעז נים איז זי אז איזאלירט, איז ױניאז
 ביטער איז »מ פעדעראאיעס אענםראלע די םון קײנע

 *י ערלויבט זיך זײ האבען ױניאנס, די מיט םארקריגט
 געוואגט וואלםעז זיי וױ מאינערם די סיט שטרעגגער זיין
 באארד לײבאר װאר דער ױניאן. אגדער אן מיט זייז צו

 מאיד די ערםוסיגם אםיציעל- נים כאטש פאקטיש, האם
 די םיט קאנאעסיעס אױף אײנצוגײז ניט אײגעגטימער

 לײבןיר צום אגצוקומעז לואיס׳ן צדױגגעז און ארבעםער
 סםאפעדזש א *ו געבראבם שאקםיש האט דאס באארד.

 ײעז מאנאם׳ דעם אנפאנג אינדוסםריע קוילעז דער אין
 אויס״ איז אגרימענט פארלעגגערטען פץ םערמין דער

געגאנגען.
 פדע־ אגגעהאלטען. נים לאגג האם סטאפעדזש דער

 אוטאריםעם מלחמח זײז אונטער האס רחוועלט זידענם
 אונ־ געשטעלט זײ און מינעס קוילעז די איבערגענומען

 האט ער איקעס. סעקרעםערי סח םאתואלטונג דער מער
 אוריקגײז זאלען זײ אז מאינערס די צו אפעלירט אויך

 לואיס *ראדוקאיע. טלחסה די שטערען גיט און ארבעטעז
 יואםעז דעם םארלענגערעז צו איינגעשטימט דאן האט

 נאכ־ אים האם את טעג, שוםצעז נאך פאר שםילשםאנד
 דעם ביז טעג, סופצעז םאר פארלענגערט װידער דעם

ױגי. ערשםעז
איינגעשפארט• געכליבעז לואיס איז זאך איץ אין

 דעם אנערקענען אדער מיט, פארחאנדלען ניט וױל ער
 םארהאנדלעז װעלען וואלס לואיס באארד. לעיבאר וואר
 אדער קאנםראקט א םאר דירעקט רעגירונג דער מים

 םאר־ *ו האנט םרייע א געבען אים זאל רעגירונג די
 װיל זאכען ביידע די אײגענטימער. די מיט האנדלען

 טאן. ניט עס קעז זי נאבגעבען• גיט רעגירונג די אבער
 אז געמײנט װאלם לואיס׳ן מיט דירעקס פארהאנדלען

 קוילען די םיז באזיץ איז םארבלייבען זאל רעגירונג די
 פאר־ טאז• נים וױל זי וואס מלחמה, דער נאך ביז מינען

 םאר־ מײנט װידער׳ באארד לעיבאר וואר דעם בייגײן
 סאר װעג דעם עםענען און אגענטור די אט ניכטען

 רעגי־ די וואס ױניאנס׳ אנדערע םון םאדערונגעז ענלעכע
 האט אומשטענדען די אוגטער ניט. געװיס ױיל רונג

 אנגע־ גוריק דין זאל ער ווען אז אײנגעזען, זיכער לואיס
 אין פאזיציע זײז װעם ל. אװ ם. א. דער אן שלאסען

 ורערעז• םארשםארקט םיל באארד לעיבאר מים׳ז קאמף
אפליקאציע. זיין צוגעאיילט סםק אן האט דאס

גאריכטען׳ אן קומען דרוק, צום גייען מיר װען
 האבעז לואים סײ און באארד לעיבאר װאר דער סײ אז

 וואר דער סעטעלמענט. א בײ האלם עם און געבויגען, זיך
 נים קען ער אז װיסען, געלאזם האם באארד לעיבאר

 די םאר טאג א דאלאר צוױי םון העכערונג א באװיליגען
 פאר־ שטאל קליין דער איבער איז דאס וױיל מאינערס׳

 מאינערם די אז צושםימען, יא אבער װעט ער מולא.
 נעמט עס װאם צײט׳ דער פאר באצאלט קריגען זאלעז

 םארטעל) םו (סארטעל ארגעט דער םון און צו גײן צו די
 װי־ לואים ארבעט. װאך א טעג זעקם גאראנטירטע און

 מיט םארהאנדלען אנהויבען װידער צוגעשםימם האט ז׳ער
 װאר פון אויםזיכט אונטערן אייגענטימער מינען די

 אויטארי־ די דעם דורך אנערקענענדיג באארד׳ לעיבאר
קערפערשאפט. רעגירונגם דער פון םעם

 םון טײלען אנדערע די סון שטעלונג דער אין ערשט
 די םון פאדערונגען די צו באװעגונג ױניאז טרייד דער

 ארויםגעװידען זיך האט לואים׳ן צו און גרעבער קוילען
 צע־ און צעריםענקײם דער פון טראגעדיע גאנצע די

 ױניאן טרייד אמעריקאנער דער םון שפליםערטקייט
 די סיםפאםיזירען אנגעװיזען, האבעז מיר װי באװעגונג.

 סײ און םעדעריישאז דער םון סײ םירער ױניאן םרײד
 חאבען מאינערם די וואס קאמף דעם םיט 41 אי• םי. פץ

 געגען און םארמולא שטאל קלייז דער געגען אויפגענומען
n דעם. געגען קעמםעז אליץ זײ אדמיגיםטראציע. •רײז 
 דערלאזם אבזנר פאליטיק יוניאן אינערלעכע די

ע די נים  לואים׳עם שטיצען צו זײ םון מדמי
 אמ למחנה מחיז שםײם ןר ודײל שםעלוגג,

 בײדע די פון םירער די זײ. געגען קא&ף א אן ®ירם
םאר־ א איז געםעען דןדיבער זיז־ חאמן יזסראצרעפ?

n »1» אימראל 4ל«מ»ימ n  n איו m p ־ מ
טײמדס די «או שסאלוגג » אנמנזמזמ די האמז ײאראז
__LmmIMN am■ •/MtMk -I ע און מו מי w* דאד ן. לואיס פאדדאמט מי w J  /* iw 
 זיצמג דין גײ האט 4 *י־ סי. פח גאארד קוטיװ
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 איצלואיעז די פארדאסם אבעד גלײכצײטיג רוגגאן.
 •ערזאגלאמ זײז איגעד אז אים באשולדיגט און לואיס׳ז

 זדנטזנ־ די געפאר אין ער שםאלט רוזװעלם׳ן צו שנאח
 אגמ־ איז רזןזאלוציע ענלעכע אן מאינערס. די פמ רעסען
 שיקאגא דעם ®ח קאנװענשאז דער בײ געװארען נומעז

 דעד כײ איז ײניאז ארכעטער שטאל דער פון דיסםדיקט
דעד יתיאץ. ארכעםעד םעקסטיל דער פון קאנװענשאז
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 פח קאונסיל עקזעקוםיװ םח מיטימ בײם װאל מעטױ

 דער נים װען אז אנגעוױזעז, האם ער םעדערײשאן. דער
 לואיס װאלט באארד לעיבאר װאר דעם םץ פענםעז

 און באארד דעס באקעמפעז צו אורזאד קײז געהאט גיט
 קױלען דער איז עדזשאפסט צום געקומעז ניט װאלם עס

אינדוסטרי.
ײף כאגואען למקס אדן רעכטס פץ ־עאקציאנעדקן

אײגעגע פאר סכסדף קױדןןן םיטן
אממערעפען

 גרעסער א םאר גרעבער קוילעז די םון קאמף דער
 איז םירער זײעד װאס פאקט דער און ברויט שםיקעל
 םרײגד װײניג גאר האט וואס אײנער לואיס׳ חשאחן

 רעאקציא־ די אויסגענוצט האבעז שונאים, סך א און
 צװע־ אײגענע זײערע פאר לינקס איז רעכטס שמ נערעז

 אױס״ האמן קאנגדעס זדן שוםדם עסערבאר די קען.
 דורכ־ קוילעז־אינדוסםרי דער אין קריזים דעם גענוצס

 צו יראיעקםעז געזעץ םײנטלעכע ארבעטער צושטופען
 ױניאנם. ארבעטער די םארניכםעז מעגליד אץ שעדיגען

 קאמוניסטעז׳ אונזערע לינקס׳ םון רעאקציאנערעז די
 אפצורע־ זיך לואיס׳ן צו שנאה די אויסס־צען פרובירען

 באװע־ ױניאז טרײד דער אין שונאים זייערע מיט כענען
 מיםן סימפאטיזירט וואס יעדען םארשרייען און גונג

 און שכירות םארםרירעז געגעז ארבעטער די םון קאמף
 פאר־ אלס סטאנדארד, לעבענס ױיער ארונםערדריקען

 מלחמה דער םון שטערער און אמעריקא פון רעטער
 פארשטארקט נאך האבען קאמוניםטען די םאשיזם. געגען

 גע־ באוואוסט איז עס זינט לואים׳ן אויף אטאקעס דיערע
 ארייג־ צוריק ביים האלט ױניאן מיינערם די אז ווארעז׳

 אן נים ווארםט זאך קייז םעדעריישאז• דער אין טרעטעז
 םאר־ א װי קאמוניסטען אמעריקאנער די אויף שרעק אזא

 אין אז ווייסען זײ באװעגונג. םרייד־ױניאז אייניגםע
 קענען נים קאלום פינםטער דיער וועם באװעגונג אזא

 שפי־ קענען ניט וועט און ארבעט ברעמרישע ז׳־ץ אנפירעז
 קא־ די זיד געפינען הינזיכט דער אין ראלע. קײן לעז

 רעאקציאנערען די מים לאגער איין אין װידער מוניסטעז
 ענג אזוי האבען זײ װעלכע מיט איזאלאציאניסטען און

 קריג. אין אריין איז רוםלאנד איידער צוזאמענגעארבעט
 צװישען דין זאלען ױגיאנס טרייד די אז װילען ביידע

פאנאנדערגעטיילט. און צעריסען זיך
 גע־ פאטריאטישע כלומרשט די אויסנוצענדיג

 אוים־ םאר קאמף זייער מים ארבעםער די אז שרייען,
 גיעםאר אין שטעלען סטאנדארד לעבענם זייער האלטען

 סע־ אין רעאקציאנערען די האבען םראדוקציע, מלחמה די
 די ביל. קאנאלי דעם מאנאט היינטיגען דורכגעשטופט :אט
 צוגעזעצט נאך האט קאמיטע עםעירס ימיליטערי הויז

 םריערדיגעז דעם פון ענטנומען ״אויםבעסערונגעך
 ױניאנס. די געגען און ארבעטער די געגען ביל סמיטה

 םאבריקען מלחמה איז סםרייקם פארבאט געזעץ דער
 נאטיס טעג דרייםיג םריער גיבען ארבעטער די םיידען

 םטרײקעז ניט טארעז זײ לעיבאר. אװ סעקרעטאר צום
 אפשטימונג אן דורך ניט םירט באארד לעיבאר דער ביז

 א םאר שטימם מערהײט א און ארבעםער די צװישען
 וואם םאבריק א אין איז סטרייק דער אויב סטרייק.

 יסטריי־ די קענען איגערגענומען׳ ד.אט רעגירונג די
 באשטראםם שםרענג פירער ױניאן די און קער

 סקעבט וואם ױניאן דער םון מיםגליד א ײערען•
 םטרייק׳ א םון צייט אין םאבריק מלחמה א אין

 אויסגעשלא־ נים טאר און װערען באשטראםט ניט םאר
 וועלען פיקעםעז דערפאר. ױניאן דער םון װערען סעז

 םאבריי^ דער אין געארבעט האבען וואס די נאר מעגען
 כליי־ םוז שטערעז ניט קײנעם םארען סטרייקער די און
 ידער אין ארבעם קריגען פרובירען אדער ארבעטען בעז

 געזעץ דער םאדערט נאן־ דערצו םאבריק. פארםטרייקםער
 רעגי־ דער מים רעגיסםרירעז מוזען זיד זאלעז ױניאגם אז

 עסעזיניישסי נים באריכםעז׳ םינאנציעלע אפגעבען רונג
ענלעכעם. און קאמפעינם פאליםישע םאר געלם קייז

ז מ » «» מ י ״ מ י ן מו ױ י ײ י דא«■אי«<
ד *י• y מ p  9nrxr tm  n• n m y r m  n אױן 
y חמידומס די iMn p/ אדטיי זױ אןלאטשמאאײ p 

ד מאד דןו נןיוזי׳ מ פאדסיןטא די pii אאאוד לןי
UAMIAM AMI MMM| aaam AAA# MAMAAAAAAAMAAA AM##■# AAAI, g די קאגגחנס׳ איז ?’אדמיניסטראצ דעד פיז /n  fW M fP 

i אימשסיסיג וואיןקפ דאס אבאר s  vm iM Pin 
דוד«ושטי«ןן. איס זזכס און קאגגראס
 שארפססזןז *ום האמז יײדאד קאמוניסםזח די

־ לואיס׳ז נאי גיס אטאקידש י ו נ י o י r סזדזרזוסאר 
 דאו פון יחהיחמט דאס קאדדי, 4) אי׳ סי- דער פיז

 וױיס׳אחןזיחמו דץס אח דײחנ עמיל ױגיאז יתקסטיל
 דײמר, ײאלסזנר ײגיאז׳ ארכאטאר אוטאמאביל דעד שח

ר  » גאציג «יז יאליסיס דעגיסשגס די אםאקירעז מ
 •wro ײ אט קאנםראל- פדײז און האמדונגעז לױן

 ירטאײאאפי 1941 איז ערשט תאמז װאס פאםריאסעז
 » כלאסר׳שס פאבריקעז׳ זןדאפלאנזוז איז סטיײקס

י ייז ודניתראסיז, ארמןטעי די פארטײדיגעז  fnwt ײ
 אוגזץד פמ *וגרײטונמז מלחטח די סאכאטירען צו

ז חאט ױ װאס חילף די אח דעגידונג מ ת י la די ג p* 
 שאד־ יממ פארסדאגעז דט קענדז לענדער׳ קראםישע

 שדיךןן געגיז פראסעסםידעז אדכעטעד די םח שטײעו־
 פאדגרן• צו מאסעז די פין לעבענם־סטאנדארד דלם

 זין פארשטײס שיעקולאנםעז■ שיז •ראםיםעז די סערעז
 » איז ציחױן זײער אױסען. די דמעז דאס גישט אז

m זיד »מ ײאסעי׳ מוטגע איז םיש כאיעז ■דובירעז s 
 קאלומניקעס פינפםע זײערע האמן וואס די הים כענעז

באױעגונג. ימיאז םרײד דעד פמ ארײסגעיאגט

ע עטלעכע די פ ״ ר מיןן רp אץ גפ״ימ קן p י i s• 
די חעלפען ;רע

יונ^־פדן• און רעאקציאנערעז די חילף גרויסע א
 דורכפירןן סאר אסמאםשערע נױטיג די שאפען איז סער

 קאריפטן עםלעכע די זימעז געזעצעז, אנטי־ארבעטער
 צימר פון אויפגעדעקט ווערעז וואס רעקעטירס אמ נפשית

 די באדת ס׳איז רײען. טרײד־ױניאז די איז צו־צײס
o באװעגינג, דער פץ טראגעדיע גרעסטע p ראםט זי 

 װארס און יײעז אייע פיז שמת דעם אט אויס ניט אלײז
טאן. עס זאלעז רעגירונגס־אגענםורען די אז

 גע^רען אינדײםעד ײידער זײנעז מאנאם דעם
 און קארופציע םאר נױ־יארק איז ״ױניאךםירער״ צוױי

 וױים־ םעי, ס. חשאזף זיינען צוױי די רעקעםירינג.
 איע־ אײ ײניאז אינטערנעשאנעל דער םמ פרעזידענט

 וױיס־פרעזידענם באוו, דזשײמס און אינזשינירס רייטינג
 כאשול־ װערעז זײ אינםערנעשאנאל• קעריערס האד םון

 בוײקאנטראק־ םון דאלער 703-000 אויםפיעסעז אין דיגט
 סטרא״ אונטער אינטערנעמונגען דעגירונג אױף טארס

 געשטעלם זײנען צוױי די סטרייקס. רוםען צו שונקעס
יעדער. בייל דאלער 25,000 אונטער געווארעז

 אוגזעחנ באקאנט אביסעל זיץ דארף פעי דזשאזעף
 זעלביגער דער איז דאם מיםגלידער. אינםערנעשאנעל

o p בײ דוביגסקי פרעזידענט אנגעגריםען םיזיש האם 
 ארליענס נױ אין ל. אװ ם. א. דער םון קאנװענשאז דער
o דערםאר ,1040 אין p רע־ א ארימגעבראכט האם ער 

 זאל םעדעריישאן די אז קאניוענשאן דער צו זאלוציע
 די םון רעקעטיערס ארויסצואווארםעז רעכט דאם זזאבען

 בא־ זײ וועלכער צו אינטערנעשאגעל די םאל אין ױניאנס
 װיכטיגער א נאר ניט איז, םעי דער ניט. האנדעלט לאנגעז
 באס א אליין אויד נאך איז נאר ױניאן, זיין אין מאכער

 ארױםגע־ שוין אמאל דעם צוליב איז ער קאנטראקטאר.
pרDאבער איז ער ױניאן־אמם. דץ פון געווארען ען 

םאג- צו היינט ביז דארט נאך איז און צוריקגעקומעז
 בא־ טרײד־ױנ^ן די אז צייט, שוין,באמת איז עס
 op נםשות׳ עטלעכע די אױסרייניגען אליין זאל װעגונג

ר םיל אזוי שעדיגען אוץ רעפוטאציע איר באשמוצען  ת
 םארזדיניג־ א אין אז האפען לאמיר ארבעטער־באוועגונג.

 זיסניט נפשות די װעלען באװעגונג םרייד־ױניאן טע
האלטעז• קענען

!22 לאס»ל םון דרעסמאכער
 אםיס אין וױסען לאזען צו געבעטעז ווערט איר

 באנדם מלחמה די םון נומערען די ױניאן דער פון
 רע־ צוױיטער דער םץ געקויםט האט איר וואס

 םארקויף דעם םאר קרעדיט איינלײהע. גירוגגם
o באגדס די פמ p צו העלםען יוניאן אונזער 

 עו«■ קריגם דרײ אז שארלאנג דעם פארװירקלעבען
n.גערוםעז זאלען ■לאנעז n p םון נאמעז אױםן 
לאקאל. אונזער
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u-aiaaaLa■ ammaaaaa A## AMMAaAI^^ l"0 כאניצעז «ו געלערןנס f v׳f V 
 אױף אנגייפיז זייאויא איז טאקטיק
 קאסד די ביי גזןמאר אין ג«מ«ד.
o אלזן די זימען דססאן p אגסזןתן 

 איז דודקא זייאד לױס םאנצעז זיך
מז מ ר מ v ;ארגאגיתמדאש די זדן דעח די די וי r n f i• 

d ארגאניזאציזןס׳ ארכעטזןד און ױניאנס די דמזןן p 
 איג־ יאליסישא די פאר אױסנימז דט זיו תרלאמז

 פיימד אלן די זיײצז גזוגנןר ;כאווײרים די פון פרימןפ
op גאגנץד מלגונג; אײגזמע אן חאבעז nrm די 
 אח גץזאלשאפסלצמ יאליסישע, ארגאנימציעס- אלע

o רעליגיעזע, אפילו p וסשא רגצ קײן תאמז ניט וױלזמ 
משומדיס. די מיט

 קארף ייךר ייז קאהודס״מ אזנזערע זיך נאנוצען
ז אדעד פארכאפעז *ו ײי נ אי  ארגאני״פױעס די אס ת

 סילי׳ פיז סעסאײמ קלאסישע *ײײ די טיט סמר און
p — טאקטיק׳ טארישער oת אנגייף גט  זױגפיל־ י
 חולזןנזוז זײ װאו ארגאניזאציעס- כעpש אין םראציע,

 קו־ אסאקן׳ דירעקטע א ז׳איד אימנעמעז קעגען זײ אז
עז צי זוכזמ איז קאמף איז אפעז ארױס זײ סען כ דז  מג
 שסאימרא איז זי• םארכאיעז אדעו־ ארגאנימציע די

n זײ אז ווײסעז די וואו אויגאניזאציעם, ^ p נדזכעז 
 זיד זײ זיכעז אטאקע׳ פראנם א אין נאקעז און תאלדז

 אדער דיט דעד םמ אײמױגװײז אדײנצו׳גנב׳ענזת
 נוצאז צײעק דעם פאד אומבאמערקם- ארום חינטעז

 יאפא• און נאציס די יועלכע אײף שמד־שטיק יעדע זײ
 ;פאגען פאלשע ;מעדימס גרויסע אזעלכע זײנען געזער

 שפמד דער איז רעדעז פרײגד; אלס זיד מסקירעז
 אז זױז עס אז מײנען ־זאל ער כדי געגנער זײער פח

 קאמאפלאזש- פיז מעטאדעז אזױנע נאך און אײגענער-
 איז ארײנצו׳גנב׳ענעז זיך זײ זוכען מיטלעז די דורך

 פת ארגאנימציעס די אױםרײסען און רייען אונזערע
 גארען אז זײ, םארגעסעז אבער זאד אייז אינעוױיגיג.

 געזעלשאםט די מאל.., איץ בלױז מען קעז עולם דעם
 ^אמו״ דעס דערקענען צו אויסגעלערענט שוין זיך חאט

 oypop אלערלײ אונםער קאלום םינםטען ניסטישען
 פאר־ קאמוניסםישע אלע גארען. ניט מער זיך לאזט און

 ארײנצו׳• זיך מאנאט םארגאנגענעם דעם איז זוכעז
 מעטאדעז אזױנע דורך ארגאניזאציעס אין גנב׳ענעז

דורכגעםאלען• דינען
 געגואכט קאמוניסטען די האבעז םארזוכען אזוינע און

 באיועגונג׳ ױניאן םרייד דער אין סך. א מאנאט דעם
 פאסטער׳ס נאכמאכעז פרובירט בראודער אוירל האם

o שעלות םסק׳ענען און 1921 םון מעםאדען p ױניאנס 
t ניט טארען זײ וואס און טאז מעגעז p ; אמע־ דער אין 
 װיקלען צו װידער די זוכען סארטיי, לעיבאר ריקאן

 און פאטריאםיזם אמעריקאנער םון פאז דער אין זיך
 איז אייניגקיים װעגען קולות באנומענע מיט שרייעז
 היטלער* נעכטיגע די װעלכען אויף םאשיזם געגען קאמף

 םרובירט אשילו האבען זײ ; מאנאפאל א האבען שותפים
 אמעריקא םון םארבאנד סטודענםען דעם םארנאפען

 די וױ נאכדעם ערשט ארגאניזירט זיד האט װעלכער
P חברה זייער דורך האבען קאמוניסטען זעלביגע W־ 

 וועלכען פון םארבאנד ױגענד דעם םארניכםעט אץ כעז
 די איז טייל. א געװען איז ארגאניזאציע איצטיגע די

 צוריקגע־ שענדלעד אבער זײ דינעז םארזוכעז אלע
 איז געוואלתז די מאנעז איצט אץ געו^רען שטויסען
o םירער און ארגאניזאציעס די שמוצען p זיי האבען 
שפיל. דאס געמאכם קאליע

 ענטםערם די םון םאר א איבער דא דרוקען מיר
o p די םון טאךגעבער די םון באקומען האט חברה די 
ארגאניזאציעס. דריי

 אױטאמאביל דער םון ענטפער דער
 בראודער׳ס אױה ױניאן ארבעטער

עצות
 אוטאמאביל ״יונײטעד דעם אין עדיטאריעל אן איז

 ארבע־ אוםא דער פון ארגאן אםיציעלער דער ײארקער״
 אױף ענםפער געזזערי<עז דעם זײ גיבען ױניאז, טער

ראי־ וױים־פרעזידענט אויף אנםאל בראודער׳ס
:שרײבען זײ ױניאן. דער פון פאליסי די און גזער

 פרובירט אםעריקא פמ פארטײ קאמוניסםישע ״די
 אנגעלעגענחײטעז די אין ארײנמישען זיד אפעז ײייער

ל דער פץ בי ^ ^ אםי־ דיער אין ױניאן. ארבעםער או

י ^ i ג p s 
 דעש קײגפ

י איכערגעדען ןדל
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wײז ״ n r מ י׳ ן י  -w חי
v r w  o p"י #׳ ן ו מ ז fit מ

■ I » A.4AA amaLmm MHMIIM mmaaaamaaAMIAM aa ÂM aaaaamaamדאד •*ר •אדיפי •אמדי קאסמיספישא די אז צײמצפ 
מסןר אוסאפאגיל  אדמ׳ ןאײדיפ «לו m ימיסז *י

י o •ח <דיי*מז איז אמזויישא׳ איז ײג^ס מ r 
ד נדאודזד־׳ז מלכיגאן מ ל n ודז מ  o n t >1% ל*ג’

MMMAM bhCaaaaS aaAIA AM ■All AAMAAAAU m# immmi---------— ----------------- ןדי•• פאר פירפא פאמדסלןד א איו סאדטיז ן זעסזמ
t w w m  i w  v s n o  n

w פאלשא  * n tn tt ד אט זדז  •אלש׳ פאדןפפפ׳אד ת
 איפאאאגיל מןר איאס גאסס יתלכזןד שװאראד

W זדר פייזח צו אזוי וױ ימיאף אדמפאר W fO*
■MMMMMAAIA LamaaaAAAMA M̂■ M̂AiiAMAA AAAAM|AAארמטזי איטאדאכיל די באטיםעלט *כדאודעד 

מ׳ (דיופס) שוסיס אלס ל פאי־ ימי׳וז זאגט׳ אר מ
Mi Hi ■4■ ■AAA mamMAMMMMbMAAAA MAS UMAAAAaiA Ml AM AM M A ̂  t ייײפאי פרןזידזןגס וױיס פון אימרחױפט שידט,

W אז זאגט׳ כרױדאר רזדסזױ־- i n ס מ  דזשאז׳ז ל*ט ײ
 ןד איז אדבזןט טלחסח אמזזױ־ סאבאטידזד צו לואיס ל-

 נלויז זיד ײיל ןר אז שוסיפ״ די *ייז כיסרע ״רעדס
o מים באניצאז p פד*«אז אי ססדײפ א פיז סטראשונאל 

ײג גיט אימטאר- די פאר קאנצעסיעס  אין זיד מממזנ
np פאליסי די אז און סטרײק- א היט אסת׳ן o p 

סטדײקס״. יקלײנצ ראגכע צו ארבעסער די פירען
d ראיטזױ־ אז איז, אמת ״מר p, ט לואיס זינט^ 

 שארף כסדר דוזח׳עלט פרעזיתנט היט צעריסעז זיד
jysp צײיי לעצטע די פח משד איז לואיס׳ז׳ קריטיקירט

I mum MAMA MMMMAMMMM ■au AIIM MMMMM MIMAt AMA/־kUU MMMMm  לאי jfpy ojn איז דעסתױט ודץ מןך ערשטעז דעם —
d לואיס סײנם אין p דװיד אז ^רקלןרט- מיטער 

י פץ לpקאנט מאשיז דיקמטארישעז  לאינערס ת
 די פדן קריװדזס גערעכטע די אױס ליאיס נמט ױניאן

 פאליטישען פעדזעני^ד זײז פארשטאדקעז צו מאינערס
 דזשענןראל אין Dp ראיםער ;פרעזידענט געגען קאטף

 ארבעטעל אוטאמביל דער םון דעפארטמענס מאםארס
 װעלכער מיס סיםואציע אגדער יעדע אין און יוגיאן

 געגענגעשטעלם זיד בארירוגג- איז געײעז איז ער
 פץ ארפעטער 300,000 די ;צײט מלחמח אין סטרײקס
 יע־ אורפארגלײכלעכעז אז חאכעז מאםארס- לpחשענע

 פילע די טרןח סםרײקעז ניט און דוקציעpפ םח קארד
קארפארײשאן, דער םון פראיואקאציעס

 װעגען פאלשקייטעז בראודער׳ס פון גרױס פולע די
 םאלגענדע פון,די זען מעז קעז ראיםער וױים־םרעזידענם

פארגליעונגען
 ניט דעס געשטיצט ד»אט פארםיי קאמוניסטישע ״די

 עיר־ אמעריקעז נארד דער אין סטרײק אויטאריזירסען
 קאלף דעם געםירט חאט ראיםער ; 1941 איז קרעסט

 צו ימיאז דער פון קאגיוענשאז לואיס סיינט דער בײ
o די דיסציפלינירען p םא געײעז דינעזpנטpרטלfד 

סטרייק. פאר׳ן
 רוסלאנד אײדער האט, פארטיי קאמוניםםישע .די

 דער דודך מלחמח דער אין געיוארעז םארװיקעלט איז
 פלאז ראיטער דעם םארדאמט אריינדרינגונג׳ נאצישער

ר אױף אינדוססרי אוטאמאביל די אריבערצוםירעז  ת
■y^ pnp פארטײ קאמוניסטישע די ;לוםט־שיפען םון 

o בראודער און p  jysp אלס באצײבענט פארשלאג 
פלאז- א■ טפיד א

n ניי איז רעמ א איז חאט ״במודער r- דעם 
 .א תזװעלם פדעזיתנם אנגערוםען 1940 מאי םען31

 איז ירעזיתנט רp אז געזאגט איז חעצער״ מלחמח
 גאצי פאדוױקלאז צו .קאנםייראציע׳ דער פח טײל א

 ראיטער ;מלחםזז א אין רוסלאנד סאוועס און דײטשלאנד
op געשםיצם צײם יענער איז d p די איז •רעזי^נם

ip  ro >pwpfptp סאו ipp מאד
y ,*ז y iy jo  yw p ןא n n p i f s VPW*fiwy סארפ**׳ (i״m irjfor ip אריזי׳• 

fP IP P  rffp א*ן &ryrrroof* jyy jfttho ^ p 
tpp לילו ppw w  f• w  ro •p  ip

MMlklAlA aMAAM# MM amamaaa IMMMSiMIIIM AM ■MAMMA# in ,iFiiP י־י of 9 wי״ ■f
*Mb vw

1*hyf% m w i י ײ י י מ • v w  w׳
A MAM̂M ■MMMAMMMS MA■ AAM ma#AAAI mmm a|u âMMUIA Am m̂אח יקדאלד ו P^ גיינi r פין np אסאריקאן *fy

י r מ i p״ i*» ro״n r י• »r 1941 ״  • W ip ;
AAMIAM MAAAAAAA MV #S AAAM MMAAA mmm fmAUw  nmrnm די אי דפאר   m  n  «איל 
i p  i s w op iy P p  fy ־ ____________________.. ויזa״

i p p  o p  o sm n p p  o*foo i p  < ijp n׳ v
AMAAAAAAI MAMAIIiLmAIM m̂as mmaaa# MA AAA “IF״ \•w יי^  i w די1^ וייי ען י r ז| #  IfW I 

ע׳ ״ ר ע ײ״יוו יײ •י מ IPKV9 ״ ד
p v דזפישן •זן ip o קימל׳מ- דייפשא

י”«ג״אי מי אייף אסאקא איצסיגל ס ז אי מ t י
i p  n r t w w ׳פר#מ<*0' אייפמחיא׳מואר/ no 

rrrvn o ן אױונייאן n*m יי *ײישזוז n mן *p 
ז n ׳ «׳•«׳< ” י׳או • - דו  חד יײנידס גדאודאד אי

י מ י ד •ילי• יחףי״מס ״*•׳״מ «י י  «■p •יז מד׳
i •יז ojp*ip• סתאטאס, ,m ד׳ ייז 4 יי׳ ס♦׳ p 

S ױדאו- *רמממר אימאזאניל 4 4 U M M P •ו 
מ פי ס ײוי t מ i p* מפפאױפיפ גיפ שפימ o r r r 

no די אפ *•ip* סיז Pרײתאת ויז 4 יי׳ סי׳ י• 
»t r r » r איז i p די tn p״ ^  אײד זיד, דײס לי

v «יז rv m *  w o t m m  •vn מפמיססאז די 
o״P P׳l יס «*חד איז» Pשפראד מלפיגאר י op 

מן מאמאז זײ דזדימר׳ז, ש
r ״יי r o o 'iv w גיס איז סינדלזזמ’tiv n o fi

o שסיצו p מז זײ o איז יאיזי׳ז איצט גי i«po׳i 
 ײדכ־ באגמס פאדסיי די op ייטץל רp פלײז איז

t# יי פאליסיס. קאג׳יניסטישצ איר« צייצצזז p»si*i 
p מיגסאי נאתאלטזז זיד p’׳o ווײסןן, זײ ײײל •לײאאס 
 ניט אלײז יײ ײעט אימסאר אטאײקאגאר 1P אז

אײפלצדלזאגיקײס. רינדצשטן n שימקאן
חאר־ אוםאמאביד ית״סעד זי אס א אי סי- «די

 זיך פאר 1אראבלעמע גשואלדיגע 1חאב״ 1ױדא קערס
 דטמאקרא־ א אױף 1לעזע 1אראבלעמפ ,ד אט i»7un ז*י

 קאנ־ זייער pg טען9’ארשר8 וי אזנטער 191א טישען
 די pa חטרש געלעזס 1חע?ע סואבלענמס די סטיטיציע

 איסאמאביל דער אס א. אי, סי. דעס pg מיטגדדער
 1י.דער״ע1ל9 די דורן דט דכער pא .1ױדא ארבעטער

pg נזשרחים n pg\ ועגירמג״ אױסלענדישער

•sipmrjn • לי׳ מי  יושמוגיסמען ײ עגטסעי דונ
 דער פון עקזעקוטיױע סטײט דער סון דיןעי ני*ם

 ימײ9■ לי׳יגאד אסעדיקאן
 קאממסםעז די ״אבעז נאװאוםט, ווי טאנאם, דעס

 קאנט^ל סארכאפעז צו קאמפייז דיעם א אנגעחובעז אוך
 פדיײ קימענדע די איז פארטיי לײבאר אמערילאז דער שין

o עס 'יאלעז- מערי p די פאדשמעקט זײער אפניס זײ 
 טים דורכגעסירם חאכעז די װאס ״דילס״ םאליטישע

o דורך לארקאגטאגיא ליבלינג זייער סאר טעמעני p 
o p קאמיםע קאונסי די םארכאפעז צו געלונגען זײ ם׳איז 
i זיי איז מאגחעםעז אין םארטיי דער פיז f r t p יועלען עס 

 די צװישען קאמפײז דעם אויסברייטערעז. איז אנ^לםען
 האבען פארטיי לייבאר אמעריקאן דער פון מיטגלידעד

 בא־ גוט איצט שויז דער אמםער אױפגעזזייבעז זײ
o פאטריאסעז אמעריקאנער פון מאםקע ײאוסטער p זיײ 

 מלחמה די געוױנען אין פאראינטערעםירט שטארק נעז
o אויף ענטםעי־ אויםגעצייכענםעז אז שלום. דעם איז p 

p זײז איז דובינםקי פרעזיתנט געגעגעז די חאט p 
n פץ קאמיםע poo דער םץ דינער ביים p אמעריקאן 

סארטײ לייבאר
osyi’rpt רע זייז אין חאט דובינסקיp קלאר 

p• אמת׳ע די no אונטערשייד דעם געמאכט ’oyiMp 
o מעגשעז p לײבאר אמעריקאז די אויפגענויט חאבעז 
 פאר־ חעלםען און שיצעז צו איגסםרומענם אלם ■ארטיי

o םארםיפען אח ברײטעיעז p פאלי• די אח ייל׳ נױ 
o לינקס אמ ooop no טישענס p די אױסנומן וױלען 

 רp# ■עחזמלעכע m םאר פארםיי לײבאר אמעייקאז
o ער אינמתסזנז. פאליםישע p גןpגם :

מז מים װי פונקם טןג- *ו ״זדמט  צוריק■ יאר זי
P גײ איז ייל״ .נױ no *ארםײ די םיר פארבלײבעז T
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»n» #r יחדמז m  ir ןלי«ישוו• דןױגייקןגימןן» 
n* ניי me דיל y r w *  *tr ti ױפדיח>

n «ח • r >  ipv* • r מי׳ מג ♦לי ײ«מ # ײי * 
r w i m ד ײו ׳ י ^ מ w י w n w ״ זיז מניי

r ? 3 S w 3 » 5 ? r • ?  m# ל ניו  #ושסיי־יז m יי
»w »  « w  rv tm  r ■יס> »r r ם מי מ * 

r #  n ra r ײ ס*ל אלן ד « o י r רמט
m x n  vo  nm nrvovr m n  m  t r r r *ono v 

* n ru irt n m מ ײז גייז o *י r ־ ײיג ריכטימז
o r s r וױיוס דוגינסק♦ וױ to גרױסע די אױןי

i r  no n r a v n r n אז ף ר מ ײגיי ס  ייז ״י־ײײ ל
מ יי ״ מז לי i זי r ז סלק איי ן װיי יי » מז מי ל י  מ
 לעחימז :*װןמ־גאד איז רחווןלפ •חריחוגט *ױייילמ ני
m* סון jy o y w r סיס to גסװןרנסר זדיגץגץס *  מנ

o r n׳ i n ,אלמגחש nm חסבעז ימק***נ*רעז די 
orrtN p ס n ססיגסז• o r * w פ*ר o r סמט׳ 

to w ודיזש **rr י סז  די איז דיסמז מסוניסטסז י
m r i גרויםע ס אמז געטאן גסיוסתסר «סי ייסלוז 

o סינ״ n n r מטעל ס סדויסגןשמלס תסבעז זיי ייסס 
רו שת מדן iro אמ קסגדידסטסז מז n מר סרום סזױ 

n וױזןן rn דער איז ססכטלסזיגקײט אח גישסיגקײם 
מז m ײייל יסרסײ א ד  גע־ ניט אפילו חאמז מגיי
מז מנוג ׳סיסמז  קסמוניס־ די *רױש«ושטעלען שסי

m o ר סיז גסלסם *ויפז ססרםײ :זסגט ן
ף ״ייד  אױםגע־ די סס סז *גווײזעז נישט אײו וןו
yojymr ססר שםימעז *אל גרױסע (די תזולססטעז 

m קסג־ סערעגי די דורממרמן דסס און סלפסגדזש
מז) ס מז דיי ס d סיי ״ r i w םיסץ o r ײרכ־ 
 ײסס גחסע אוסגעסרייער סז פיז סאסאסאזש אױסיגסז

n אז־ײנגץשסמעלס זיד חאס r  •pn איז םיר ספעגער 
v n x m מי יארטיי  אונזער ביט געטרײ איז װסלכע ס
t סז נסי יסיטײ r r J O יסרטײ״. אױסערלעכער

ט מנ סזי t דוביגסקי ײ r  o n r םסר־ דעם וועגעז
 *ו זוכעז װאס •סליטישענס רמינליקסגסי די פח זיך

 די אלס פרעזיתנט פסת םערליז םערטעז א מסכעז
 סזוי זוכעז און ײסלעז קומענת די ייז אישו מױפט
 מיט tvoo סרױסקומען פיז סרויסןנודרײעז זיד סדום
 עקסנא־ איכער אישום חײנוישע די *ו שטעלונג זײער
ח טישע  *ו שטעלונג זייער איז םיסגעז •סליטישע י

n איז 1םרסגע איגטעתססיסנסלע r פעריס־ מלחמח נאד 
r. אין איז מיינוגג, זיץ לויט אז, ערקלערם תבינסקי 

n r טערמין סערטען ס סח פרסגע n o t ניט פרעזידענט 
 1זײנע דאס סז און tv)ono פרינאיפיעלע קימע פסרוױקעלם

 וועלכע סחיעז אמ מענער די פאר אישוס אמת׳ע די ניט
י *חססעז סטעלעז w י ’nyoo פארטײ• לייבאר
 דובינםקי חאט — זײ זע איך וױ אישוס, אמת׳ע די״
 וױדער וועלען קסמפיץ יןומענדען דעם אין — געזאגט

n זײז׳ r םון אישו די אלטען. געגען דיל נײער ont־ 
o r i, ליבעonקאאפערסציע אינטערנסציאגסלע און ליזם 
 רייכ־ מסנספסליםטישער און זעלנסזוכט מסקציע, געגזמ
 פאר־ לייבאר סםעמקאן די אז ׳nyyr בין איד «ח טום׳
n אויף שםיץ וועט טײ r שץ זייט o r אדער קסנדידאט 

n r לױם װעט, וואס פארטײ n r פון אפשאצונג פרייער 
nynik ,אונ־ פאר סארקעמסערין אמת׳ע די זיץ פסרסיי 

r r איo r:לעז o r אזוי הײמישע די אין דיל, גױ 
אגגעלעגענהײטעז״. אויסלענדישע אין וױ גוט

 דו־ האט — װעלט־קריזים איצטיגען דעם ״אין
 אמעריקאן די אוגז סאר באדייט — 1אמעוױזע בינסקי
 אמת׳דיג אוך יכטיגnאוים איז וואם אלץ פארםיי לײבאר

n אק r סץ פריי איז און דעמאקדאטיע אמעריקאנער 
tזעלבםםחערשענ יעיען r אגטײדעמאקראטישען און 

אימסלוס.
 דעם פארצייכעגט װעלם די האם וואן־ ״לעצםע

n סיז יאחױיט מנטעז r טראגישער iin’ooo^ ,וועלכע 
העסלעכםםע די זיך 1אי סארקערפערם מײנונג׳ םיין אים
 יארטאג דעם — פאשיזם םון טאם בארישםטעnבא איז
 בערלין םון גאסען די אין ביכער די םארבתגען פח
שטעם. דייםשע אנדעי־ע אק איז
 פראקלאמירט נאציס די האבען םאג יענעם ״אין *

n ,סאו r ,םאו־ניכטען אייביג אויף וועלען זײ אז וועלם 
 און דייטשלאנד אין געדאנק און m «װ פו־ײהײט די

 ערד־ גאגצען איבעח טיראגײ njm פסו־שפרײםען דאז
 מייגונג׳ מײן לויט ביבער, סון ברענען דאס אט קוגעל.

o םאו־ ױך םיט שםעלם r םאשיזם, םמ קװינםעםענץ 
o אונםערײיקעז םת םילאזאםיע גאנצע די r ,די יחיז־ 

n פמ פאו־שקלספונג r געגען און נשמד» םעגשלעמו־ 
n אט r זעלבסט־העד• םץ פאניפעסםאציע חעסלעכסטער 

o געגעז שאםט׳ r םארם, יעדעי־ אין ביכער םאז־ם-ענדן 
t o  iro n ם זיך n איז פאחיעיג r אמעױקאן ^nonr

מ סי ססיטײ מ  גסמז קעספסז און וײדסרשטסנד 0 מ
o r כחות• איוזסדס סלס ס*ס

iro ,גליקליפסמױיזס׳ n ״טאסס־ חײפישע אתמחנ 
o ססלסז די כחװו׳ די גישט ליטןריןגס״ r  ntrno אײנ־ 

ר די פאו־בחמזז סו פלוס מ  «ו געגגער׳ דיערע פון גי
n צי און געדאגקזח פתיע אוגססרח**ק«ן v m r r דאס 

 צױם ס אנטאז •רזביחמ זײ װעז אבער װאמ. פײיצ
שען, פו־ײע פון מױל אױפן איז 17שימםעי״ דורן־ מנ

o שםעײח צו כדי זלזולים o r o r םיז nownjm o 
ir*ooyor» n *ו ro  trv ro n p« װ ח תגי  r זײ י

o r  WJijnomo בימװ*, ברענעז שת גײסט זעלמז 
 דײםש אױף rנoש אײביגע געבראכט חאט װעלכער

 אויסגאבע די אונםעח־דיקעז פמביײמ זײ ױעז ;לאגד
n״ ביד סלדאנאװ׳ס pnoo וױ מן, א שח r םינשםעי־ 

n שטעספעל״ o tn r וואס o ro  v g אויף אז m 
 ײnנעr־בnביכע אײנשיחמ די פתביײח חינעויאױגען,

אסעמקע. איז
n געגעז — ״טאלעזיאנץ » rn  nyo*o ; פץ םתיחייט 

o במגנעז געגעז — געדאנק אמ וואו־ט n r  o r  ; nyyo 
o געגעז — אועאניזאציע אזץ זיך פאחאמלעז *ו r גײסם 

w םון r in o t ביפעה o r שםאלמ אונזעת דיגען 
 בײ r קעז גליקלעכ^װײחנ כאשיצונגען. גײסטיגע

ק אמזגײקע איז אונז מנ  אםילו וועחמ געוױזעז שמי אח פ
 טו ״םישיאן װי םילם nyo**nny* און nגעשעלשטע אזא

 ־noD צו yoony די זyװyג וואל^ן n*a און מאסקאו״׳
ty o r ז צו פאײיד א^ ט o ש r םח וױימז oyn 
 זאל tyo אז tyלyשםnשא nyno זיך to ojy? פילם.
^ nלאמי םילם, זyכyנלy אן וױיזזגז אג  1״מישא א ז

 דיק־ א ottnyn oy װאו לאגד א אין װאשיעטאן״ טו
״I טססור

an:y*y שאח״ n* ליניtyon« y הyלyo־ די ז ל  מ
nyooyp yo*n אץ n,וםלאנד ynyt:to tym  y*jm 

n איז yטrבינnםא r מלחמח tyaya נאצי־םאשים־ די 
 lyoo’iioop די צו באציאונג nymo און ,oy*oya yטיש
 ־ya דובינסקי האט לאנד׳ אין r תיםnמש m איז

זאגט:
tym  n n« אלy ג מאלyװy’jynonoio noo ty■ 

nyo שםיצy אל צוy אונזyo rd ’nnoo yny איז n r 
o ניט מאל קײז האבעז n«« מלחמה. i’-toya גלוי־ און 

 nyטײלטyג און ײשאםטnטyג nyהאלב 1אי ניט איצט בען
ט ^היי תעג בע nyuw ro די צו אי .iy o ry o ro 'y 'ro o 

o זyצאל צו זyנומyגnyאונט זיך האבען מיר לאנד. r 
t און שוױיס בלום, שון םוײיז r r o וואם onrOD oy זיך 

ty און םוײיהייטען די tyn’t^oyn צו o ^ o o n  n*a אם 
o r צו הײד צו נישט קושן tyuynn די כדי w iyo״o 
ג nytro ן.yבyל ןyבלײב זאל ^נ ט  yװיבטיגםם די צו ש

 ,tyo^tyao’io onjm מלחמה די yלכyװ noc אישוס׳
iro ןyבוירyג ניט איז ry a אמע־ די .1941 ױני, אין 

ono» n o r^  tx?’n** קלא האטn ,^אז אנגעװיז oy איז 
 גלײד צױױליזאציע nyאונז םון קױם םאמע םארן קאמף א

 tytiono גענומען זיך האט מלחמח־מאשין נאצי די װי
yoor*  nyn’o.

 םולע די OTO»noo דעמאלט tyoon וואס די ״און
y די צו שטיצע o r i ’nnoo לyגדny, די y ^ y r האבען 
 קתג nטישעoיאליnאימפע אן אלס מלחמה די לטyבאטיט

 די, _ ניט״ קומען יענקים ״די געזובגען האבען און
 tytoypon און באקעמשט מאלטr האבעו םיר מעןyװ

 עשםיצ אונזזגר אגעןnקyג ניט מאלטr האבעז איצטעה
•tynn? ניט מאל קײן עס װעלען און

y א האבען 1מי״ ro rn היםטאnישoynno y צו 
o זיד• פאי־ n«* האבען אויפגאבען צוויי טאן. r 

 איז וואס אלץ טאן צו איז, װיכטיגםטע און שטעnע
 און tyiyp n*o וואס אלץ כחות, ynynio אין

 באזיס אויפן מלחמה די געװינען צו האבען, n’o וואס
 אן tynyrynyoro זיד שונאים ynyrro tyuniy םון

tynym און באדינגונגען oc און אמת׳ן אן trdyny*n 
D ןyמאכ צו איז׳ אויפגאבע yצוױיט nyאונז םײדען. r 

 nnn לאנד, ןyאײג אונזער אין nyD’t לםyטאפ שלוס
ײ  דיל נייעם oyn באשיצ^ און ײאד nyn אויף זימ כס

 ty:ym זyװיל וואס די געגען — שוגאים, זיעע זyגעג
nyrn, זײנען די צי nywymo א פון ynכטעn דיק־ 
 אונ־ איז דיקטאט^ לינקע א האבעז ןyװיל nyno nםאםו

nyt .לאנד״
 פאר טיר וײ סארשפארט ארגאניזאציע םטידענטען

קאמוכיסטען און םאשיסטען
oyn שאDnסטyאון ן ^t y i r  nyto:y lyooiaorpn 

nyno די ?lyoo’̂ oo געקrגyםוז ז i r d r io o  o r־ 
njonnoo, איז װאם o r א מאנאטnגאניזיnט ttnonyn 

ץ nyטאגיג דוײי א ביי ^נ ם אנ  tyrna ססוחנננממ פון ק
ממן yנrשיn«D סון מתי ײוז ydy* לאנד. איז אונ

גערעבגדגלדט ►(------------------------
i r r כאשלאסאן סשוס to קאמוניסם קיץ n ro פא־

MtkkMM Mkkkkkkkk kkkkkM mhi kklkklM ״- ■Lt t״ tyouyirno גים typ שיסם r y אין סיםגליד אלס 
שארבאגד.

מן, די oy איז גדינג תנ םי .tyorpyuo נים אסו^ ס
o טראץ r װאס «o r« n »  n r  r פוז n r ע חי  חאט ג

o אי ,onynyn אויסדדיקמד זיד r איז to אניזאציזג^ 
lyoinoo not מז װאס ײ  די איז roonpoar אז גל

yi’ymt חאם גמלשאשט׳ ײשר׳דיגע i r  oy ניט •yj 
oyp*yvoo* *n onyoo שיז to r  n r צו אג קאסוניסט 

ly o r t f r  iyp*o צום noonyoont אח ty ^ n o o 
n •tyrna ynjm noo auypnyao* חאבזת nyno שאר־ 

 איז דרײסיג lyayi 55 פח םזנחדיט o מים לאחמ.
onשלoסyקײז אז גאיאחנז ז ny«yn:o פון nooopn,־ 
 שאשיס־■ א nyno ntooopn nytr*oo’roop א אין צי

typ. »nyty*o סיטגליז־ קײן זײן ניט Tyonr•
n םיט r קאםוניסמז די װאס חוצפח iro n אמיס־ 
o בײ ג^ױ^גז r זײ חאמנן צוזאםעבפאד lynynyn ן 
o םמ מישפיל קלאממ r די װאס אױף nnnn גדיט איז 

 שאד־• זײ אמ ty*iornonno ynort iy»onnoD צו אום
o איז זyנדלoװ rp  yo’oo’iTOOp^ די yroine 

 oony געהאחװ on*r»jonno איז ליnמyסo סטידזמםזגן
orw p די װי tyoo^idop םאו־כאפט האבעז nynt *n* 

y>tOT*Jonno o:yni* yrn און oyn םאי־סאנד םטוחגנמן 
y*ior»noano n פיז טייל א limy: איז וואס r. די 

cרײזזײםלyny ױגyארגאני־ זײ פארלאזט פשוט האם גט 
yntor זײ ח׳ען tynon די אז אײגג^גן׳ tyoo*:ioop הא־ 

tyn זי otonnoo שארניכטזגם איז די און
 א אוישצובו^ tyםoשלon nynnr tynon זײ גזדיא^.

o אויד nyno אײסניזאצי^ נייזנ r די זיך האס מאל 
nnnn ו עמאןג לאז א* tr o r p t .אוז זי oy זײ זאי 
 די אין oyp*yoop* ynym •tyuiVya ניט n*o אויד

 זײ .onn’joano ooyo זײנעז oyonjrtip yנrרשיoפ
o tynpnלy גyשיקט rלyגpטty. גליק צום nyno איז 

 onnynto, מאל איץ שייז זיד האט ynלyװ ,inorTtai* די
o געװעז r קאמוניםם^ די את פאחיכםיג^ מאל tym 

ז.yלODyגnnדו
 האם קאנסטיטוציע nym אין פונקט זynענלי אן

tyn^y:imip ק גרינדונגס דיoגםyדער שון רענץ no־ 
 אז איז׳ פונקט דער םענםילוױיני^ אין ’׳־onoD פעטער
nyny’ ,איתענד מיט ״םארפונדען איז װאם איינער 

 yםיoזoםיל nyn אין גלויפט וואם גאניזאציע,nא nynלyװ
 non 'Hinnyn (nyישnoטo(דיקט nעnטאטאליטא א פון
 npnלעי ״ױנאיטעד nyn אין אמט קיץ פאתעמען ניט

קאמיטד/
 nyn אז ט,nגעםאדע tynpn דעלעגאטעז עטלעפע

n אז אזוי, tynyn onymyy: זאל פונקט r וואם. יענע׳ 
 tynoo נים זאלען דיקםאטוה nyפאשיסטיש א אין גלויטען

 רוסלאגד צוהילף ןyנומyג האמןן די אמט. קיין אנהאלטעז
 העל־ nyn noo סימפאםיע די אויסגוצען on’nvw איז

n םין tyn’o די tyjyoy צו **ono nyonn nדישע r 
 nyn .tyDO*:TD0p yn*n די noo yציoניזoגnא ny״3

 סאטש nyopynn א איז נה׳ט,yגע׳ט זײ tynon פונקט,
.n^otn-Droo פון פנים אין

 געלאזט ניט nyno זיד האט מעחדייט yo*TT די
 דעלעגא־ די װענדקע. njw’DO’^oop nyn אויף כאפען

 noo tynon nyoynno yonn^onno yrn די פון טען
nyippnyDp n טון anTnoony די onyn זיך r לעיnon 

 זיך tynon tyoo*:Toop די װאו ,pno* נױ אין פאמדי
 ציע.oניזoגnא די tyoonnoo tyn’mno און אתינגאײםזמ

 ענ־ אז ,ty^nyn צו ניט ןyענםשלאם געװען זיינען זיי
״ע.DלyדoילD אין װיתװ.אלען זיד זאל לעכעס

ע צי לו א עז ר
 onyoyno oynn סון מיםינג סאזוכטען גוט א ס־י

 ironyn ססשלאםןיז איז »,’n־nyoynno 760 ענטשnב
r אץ tynoy צעה nyt:iK typ’nTyo’ix נםלעדyעפ t* 

 ־yגyגnynאי צוױי די םרן ^nnonny nyn געזyג שעםט
 װיקםאו■ און ליךnny pniyn ,nyn*o nyoynno בענע

oלטny. גישם yo’oin yi’njyoayp o r איז סאלק o r 
ן.yנגoגoב םאײ

ŷ די׳ yTT מיטן קאמף אין אן שטענדיג פון שםײזנז 
 אין גלױמנן גיט קיעמאל ייעלעז םאשיזם׳ און נאציזם
y oynקyלהoםטyםרן סלסול ז n r גy־םyדי אױף •או 

nyn'onoo. צוױי
to װyלyשטןגנדיג ז nrnya ynjm tyornoo 

 nyn*ono« די tyoynoo נים ?ײנמאל זyלyװ n*n און
ד *לי ^ *מ ^ ט ל א

! pdrai tyrnme ntm Ttnn
ארבטםסר־רמג־ 760 ברענמש ו!רטסמרס ורעס

קאםימ• ר*«. ?לאושאז׳ * לאװ׳ n*xo מכמאז׳ זד
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אינטעדנעשאנעל אונזער אין עאםירונגען אמ נײעם
ל א ר ע ענ װ נ טי תו ע קז ט ע ע ען װ ט ע פנ ױ ע א ט ס רנ ען ע מ ע ל ב א ר ץ פ ר ױם א א ע ג די ב׳ ג: טו נ בו ע טג או

ny גטנטמל nnxon rwpyrpy םיז 
nyt:w אינםnyגyשpגyל oyn האל־ 

ty n ^ y ’^yonyo m  iyo מיסיגג 
nyoony n איז סויז׳ ױניטי אין r 

n ױני• פון װאך r זימ װזנט מיטינג 
 ציים אין סיי םoגקונyמoצח ױטיליי א

 עס איז צייט אין ילאץ. אין סיי אמ
 ־nym איז לyנoשyנnyטrא nynTX זינט no< צען וונקס

ononionoc ,pnin o גאד tynpnyi מבױרען r סון 
אתיס־ tyoon tyoo'mpp די װאס a*np־nynnn תם

jycnyj און t ^ ’opjopy oyn װאס לאנד, אין קוײזים 
 גלייך צו אינדוסם^ nyr^p tynno די טnליזיono« האם
y סל׳ע מיט n rio אונnyoנyמונגy.סײלינג אין ן lio 

 זיד האט yp*nyoo tyn ,pniy no* tyy מיט ,1933
tynonjonx tynnnyn פון nyorx פץ אשעס די o*r*np 

 לםyחװn o:yn*trt װאס ז,yמיםל yגישnענע די יװץ
o r און ^נגענומעז nyn ■pm דיל׳ נױ סון איינםיחנג 
o r אויך nyuix אינםnyנyשoנyל ttnnyny iyni:yn צו־ 

ninmn *n ty*mc*ixp*n. יענעס אין tynon ,nyoit צו־ 
^ nypno* נױ *n ערשט א מ ק או ל ? :oynn *n Dynno־ 

nynoo און opnoy שפyטny, די trine  r r d O קלײ־ 
nyn*x on*no n r ^ג זיך לאגה גאנצyנומyן 

o *ױםבדײטערעז און צו^קשטןןלען ענעתיש r 
 nyn .tyniian*non־ooynno *n nyn*x קאנטראל ױניאן
K.nj:־.ryry, איז װאם nעמoלט r*no אין ocpnp, איז 

nonyn oriyionx סון nyuix אינטnyנעשoנyצו ל 
 אויף y*noomi*x nyinx סון nyoynno *n או־גאניזיר^

o װאס מאסשטאמ ny*no tynon n*o נים מאל קיץ 
nyuix .oonyi אין געלרבגען איז ױניאן *yjy האניג־ 

 ־ooynno yooyn *n ןyלyאײנצושט *^n i*n tie חזשױם
ty:im*nr אין ynyuix טוײידס׳ tynyn n*o *n ynyoyn 

 yno*nyo nyooniyn^n ny:*nny*no nyn אין ג-להאט ‘
nyuix tie .סי־אצ־לנט ססציג ױניאן nyoynno *n tie 

 טס־צייטynnp *n צטnרקיoם tynon ,on**no ynyuix אין
y:*nyn*x *n n א ןynנ1שט חײיסיג און םינף 1צ on 

tynon אײנגyשטyס לט nyDציג noirooynno ynnnoo, 
tr פציג10 אץ פיר *n אנשטאט : io o ן1א nya װאך׳ ס 

 ײניאן *n tyn צייט, nyn אין oynnoy: tyno-n זיי װאס
 tyon*nyn *n מאכטלאז^ אץ y:ynonnyy א ןyגyלyג איז

 nnm ן1א ןyנצyרyקאנפ תרך ןyקראגyג tynon מיר װאס
 "omop« אין tynoiiya onyDnypnoo ty:*n סםױיקס,

oon tynony: tym פאר  fix ynooind’x nyyw nyn 
ryryi פארן r*nD. כאטש non oy ג נאךyמ  יא־ ןŷנ

t r ביז nyuix אינטnyנyשאנyײגיאן ל on**nnyn oon 
n*x מ איצטיגילyמnynשיtix onoo ,D איז אײנפאס׳ nyno 
rמoלם ojyooniio nyn tynoinu Dn*̂ yn טנין. פאח 

 צײט־אפשניט א איז דאם .nyn*xnoo no* tyy איז איצם
o r פnnoינט nyn*r צו tynyn ojyn**opn ױטיליי׳ אלם 

 ליגט ןyגג1יגגnon־nמלחמ yאיצטיג *n nyoiix כאםש
ת.1שמח tynono 1צ זינען אין ניט קײנעס

nyn .פלאץ nyn ixn ג^־טן^ל nnxon moipyrypy 
 ס אייד איז מיטינג, דדינטיג^ noo צוזאמ^ זיד מט1ק

 nynזיל n*x אעט ony**o r*in ײניטי *n ױסילאה
 *ynyoi’K nyiifr זינט no* 25 איצט איז oy ױבילײ.

 D**n־nyon yל1כםםonפ די tyauynnyn*x דיאט לyנoש
 ־noo זי oon אץ y*mV?*ojyo פץ :nyn y**o *n אין

 nynמיטגלי ynyuix noo אםת־פלסץ אן איז װאנמלט
n פוײינד yo:y:^yorx אץ yn*oyn:ons פאר אמ r  tie 

uynonnyoynno.::
 ny:*mi nyno nyo, ין,1ש oy איז טאג׳ 1צ היינם

 yכyםלDזעלשאyג nyno ױניאן א אז זאד׳ yכyױינל1yג ס
 םאחױילװגס oy:y:**x אן tynon זאל אימניזאצײל

n n *לאץ r* ^25 מיט מיטגלידע *nyno P*mn no איז 
 yp*nyoo אין ױניאנס די אױסעתזױױינלעך. מיתנז מ

?׳yoon ענגע די אין לםעזonyג לטoמyד נאך זיד האבעז
 nyn o:yo noo א ן1א oynno ny:*mi ynnoo״ 0 סמ

 און ny:*DO*n ,nyo*T*D nyn noo ty:nor שנירות״•
pר1ולםyלn tio ::m*mnyn ny* ^ לי טג  ױי tynon מי

 לoנoשyנnאינטע *n .yno:o*ix ny*n noo ןyלטonyג נים
 -y:יפן1א *n ,o*ny: oyn אױף t*ny:o*t *n tyny:איז
 n1לט1p אלגעמײנע איז סןאױױילױג נג,1nילn tit כים

 onynnnno* םעלnעD א ין1ש איז הימט טעםיגקייט^.
 Di*nnxD ::in**n:nyn אזא הויז״. ״ײניטי ןyבon n*o זינם

ױטלײ, ס ייכער

ל א ר ע נ ע װ ג ד נ ו ק ע ז ק n ע n x o n 

ט א ע ה ג י ם כ י ן ױ ע ג א ר ו פ ־ צ ר א  פ

ן ע ל ד נ א ן ה ו ; א ע ס י ל ש א ב

 מם1? פלאץ, אין צייט םח קײםnyרלyסײ *n טראץ
 tyoono noon n*Dipyrpy לonyנyג nyuix nyno זיך

 no: ,tyny**o tix זיך פאמױילען 1צ נים מיטינ: ם1צ
 ־one אמ ty:xno r:y::*nn tix יכטי:ע11 זyלnנonnoם 1צ
nלyמyשטײזנן װאם ז nyr:ix noo .ײניאן yeo ty:ono־ 

on**no ynyuix tix nyoynno ynyuix noo yo*c*x 
y:**ny^o ty:ono tix שםייזגן װאס noo סלס אעז 

nyoynno אלס אמ ny:n*n yn*oyn:ono םץ xp*nyno 
nyuix tym לאנה tyoonx מיט yoyn:*nnoo yn*x 

 ^־n ז׳■yנטיש8:י: oyn אין פסתױ?עלט ty:*n nynנyל
ty:*o קאמף :nyn ty:y נoצי־פoשיסםישny :װאס פלא 

• ײט.nנשyמ *n סאפאל^ איז
y oynרשטy1 מיטינ: בדים פלאץ ןy: oynױינלyד 

 nyn*x *pormn o:yn*tyns פון באריכט nyn פארנ־למ־לן
nyn 1אי לסמ nyuw אין אמ ױניאז noom:*x nyn,* 
 yלכyn tyD:yn*ryno־o*ni *n פץ tyon*non *n און

tyn*o אן n* ױניאן oynno אין oלtynoo y אלע אין און 
 nמלחמ *n לאנה tyx:o: tnyn*x tyn:y:y: ן1א םyשט

oon נoטירלyסך א רזאפט1פארא ד tyuinyn:y אין 
nyi:iK אינמסםרי no* אל אין ױי :וטy n r:o  y אינ־ 

 ןyמyלnפרא yp*ono:y:**x ןyפoשy: oon oy תסטריזח•
 ןyפoשyג זיך oon זיי tio yפיל אין מניאנס. ynyr:ix אין

 *nya*K אן און nyoynno איז לyנ:oמ פץ םyלnפרא ס
 ynyr:ix פח מאנכע שאפט.nynמיט:לי nyn פץ שיכטװ:

tyno-n oy*xoT*:o:no פראפלyמyא:רי- פאנייזגן ן1פ ן 
ty:*np ix tyD**p:*nyno *n nyn*x oo:yo אויס־ ין1ל 

 פא־׳ jix ףעמלאצי־לם o::m*:yn *n nyo:ix :לייכונ:ק
ר ynyuix פון nyn:yi*io yלי:nנyצ ליסיס. ^ ל ט:  מי

tyonon יף1א non d:io tyuin**oD:y לyיnאty:yn n 
 ty::o:y::**x tym זיי y^yn יף1א ty::inyny.n לױן
 ty^: זyכoאפמ y:*no פץ yn:oo פתים. ליyn *n מים

 tya tix לאנ: tyoo:oD nnxon non*^ Dyn גײי ין1ש
ony-n די. םץ גיט נאך o *nלty:ono y וy1לyז tyonon 

tix tyauy:o*ix פאnהoנynלט tynyn און onשםימטy 
 ix אזױ *n tynyn tyouy::o tyonon tyלyװ פאליסיס
tyVr:on. די :yנonyל oyn mopyipy אויך tyoy:o*ix 

y:ono *n פוץ ny:*n:yoip nyn קא:װyנשאnyn tit t אינ־ 
ny: nnon oon ^o:ooy:nyoאלט.tyn:yoip tynyn ty .יאר

pno אט n* םפyציyלע nyuix tie ts:xno טױיה 
nyuix tym אח ױגיאן ynyuix מיט:ליnyn יך1א :no 

o t*x on*oynyo:*xnoD pnouoל:עמײנy פnאnלyמyן 
n oon* האט מלחמה yno:קyשטyלט nyn noo באפ׳לל־ 

tix ::myp ספyציyל tit y:ono *n .nyoynno *n noo 
 ynon:*np *n tix שטיע^ איץ אין האלט װאס יקתת

 **־noo*:*Dno r*no no אםיס oyn םץ מסכטלאזי:קײט
 oon ״tyr*ne ״סילינ: *n 1אפיל אז iyn^ono:op ix שאן

tv:*n פאשטימט יא ין1ש :tynony 1זאלע D*ny:eo 
Dyn nyo:mo op*nn ,tynyn לynyנnnon:ooo o פון 

nyoynno *n נקט1פ n* אן oקטy1לny שכיתת אין שניט 
t?T**no nyoynno nyno װאלםזנן ynyuix •tony: oy 

1 nyn ,nyn^:o*oױיט :nyoo r פח טײל y11ינט1א11 לכע 
 nyn םיל tionyn tytonoy: tynyn oyoo yonn: אין

nyoynno *n קלייג איןy שטyטלyד onyo:yx onoo rx 
tvn*:oyn tyno n*a tix יף1א n .oyn* אליע1כו tie 

tix y*xp»yn פאנא:־ זיך האט ואם1 פאו־פאלמנג ײניאן 
tyoo:y:nyn אין ?oyn::o די אץ D*yoo ^ םו א ל ס ^י  ל

ynלyן nyn*r אױך D**pDorpnyoDnx *n ty:*np םץ nyn 
^y ^ y n y o rx  nyuix tie oexonyn*o nyoony.n

y: nynנonyל Dyn **n oyn nnoon moipyipy 
 n tio ::i^*onr:o:noo *n* פאשטימען יך1א מיטינ:

ynyi:ix oon n ^ y: מיט:ליo: tnyn*x nynנצty לoנn 
tynon שפיחת םא: א מרך טײ:עשטימגרט ix הyלםly 

n* מלחמה nunnp ל אלע איןyנnעn אץ n* קעמםער 
n tx:y:* םאשיסטישע נאצי oy*ooyn אין n* א־1באו 

nyuix p t ninn yo:ye אײ:ען n : r אץ ry t:ix  p t 
o 1אי תםים1ש r .מאשטימט 1ײעלע עס קאמף tr im

tymo *n װאס :עלם y :r ^ p o  *n סתאניזאציעס tix 
n סיט אפ ײד גיבזמ אס11 צתס1אי:סםים r הילםם 

oynnp זאלזמ o r  pt ty:*np אינםעתעשאנעל n:po.
n r :םיםינ pc געגonyל noon n*oipytpy• װעט 

ny o דינסםא: אנהױב^ זיך rשםyײני ז oyn px אנ־ 
n« װײס yלo װאד• די:אנצע האלם^ r  Pt tyo:r*Tr 

ח pt אינםעמעשאנעל מ  *ny tryn לאגד tyx:o: אי
o**n Dyonpn .:מיטינ

ר)ר ו א ט )ל נ ע מ י ר ג ; א ט ײ נ א  ב

ר ע ט ע ב ר ן א ע נ ױ ו ע ־ ג י  ר

ט נ ע ם ר ע ײ ד ט נ א פ

tyn מיר **:pinn dix ty מיט nyn :״D**p:*onyny,״
 pe yo*oop r:ynyo:op *n אז ױםען,uix iyo 1 לאזם
oyn חשאינם ?1?לא px nnxon נײ *pno זיד האט :y־ 

 אי־ ססססיאיישסנס *n pe nyoynonoo *n מים אייני:ט
n o t o:yo*nyc Dr*: t*x tyop:ie *n nyn ?לאו? 

on*^n oy .t p d איצט n noo t*^n* לאיyרס po 
n tyn**noix:o o*nnx yn**n* סונקםעז tne געזעצלעכny 

nyn p זyעלn מאלטyn tix פארם t nyoynonoo *n 
.tyn**nonyo:ix oy אסאסיאיישא! nyn מיט ײניאן
 ,nnxon חשאינם ?1?לא po nyזשnyגyמ :ענעראל װי
 ?מאכער1?לא *n האט ,nyn*x :יט :,nyn:**o ישראל

o r  — ::mynoe yoo:*Dn*n n*x tyaixny: txun 
 אינ־ nyn px n:oe o:yony**D*n o po איינשטעלעז

tyny: ix ,y*nDom מ אyל:yכpײט yלטyרnyoynno y 
onyrnoo r*i px oynno *n tyny:ixo*ix ל מיטynyנo־ 

tyno* y•רyלטy *n יף1א tyמיטל
 זיך האט מען tyלכyn יף1א o:yo*n:o oyn יט1ל

:y: n:oo nyn oyn ,o:*:**oyשoפyן lo *pm tynyn פ־^ 
 רס־ nyny* װאם פילי־ראל po פראצ־לנט **nn tie צאל

:n px nymoopyoiזשאynר oyn y*noom:*o nyn px 
 יאר tynyn 65 אלט װעט מלאכה לyn א tyn •1צאלע

ny oyn ,oynno *n tynro*ix ^ y n  oyn tix 1מאכ*ל 
 xn pn oyn nyoynnx* אן פאנד. dix y*xop^ox אן

n 12 ix oronynאלאn אך.11 א ty*xp*mx oxn זיך 
n r  po פזײײױלי:. איז ארבעט typ nyo**p צו־ױנ־ ניט 

ty: א pלאp1מאכ.oynno *n tyny:ixo*ix ny
nn* מyל:yך ix פאח 1מאכע n:xo D:yany**o*n 

 tynnyryn y:*o*u *n אנזאמלען tix 1שטעלע1איינצ זיך
 p*mx זיך 1צײל oxn *n ix y*o:yo *n lyצאל 1קענע 1צ

p nyn onyn ,oynno nyn tioאלpyטיo:yo*n:o nyn 
 משך א יף1א tשלאםעy: n**nD ק1?לא nypnx* נמ אין
po יאר. פינף Dnyn*nxo tx*:i* *n זיך nnm nynx א 

y*syoo^ נ?ט1פ o:yo*n:x t*x, פאל אין אז n* !פרייזיע 
^ p^yn ןyמיטלoנynyל יף1א  1ניא1י *n oyn שטיי:

ynyny.n tynynoo ix onyn oxn tynx-n שכימת px 
pnnyo. מיט׳לן px ארסעט nyn פאר פרײזילן
11 ,ty::mynxe *nאס n* י1אר האט װניאןy:oשטyלם 

 px דyלnאנn *n nyn*x קאנטראל tvnypnooo א פאר
oynnx nyn p איינטייאנ: ny:*n׳noi* nyo א פאר t, 

n px* פn:אn nyn*x y* ״D*DO־o:yp*x,פאשלא־ איז ״ 
tynony: tyo, אז tyn זאל n* פn:אix ty?^nyn*x ty 

nyn סטאסיליזיישאן nyn p t yo*oop 1ײניא px אסא־ די 
 זיך ןyלyn n*nnx yn**n n*ix שליכטען. ix סיאײשאנס

 tyny:y:nyn*x lyםרא: *n tyלyn ,ty:*:**x ty:yp ניט
dix tynyn אימפארשyל tonnyoo פאiT^o:y to n.::

oyn px tyoppo y**: *n tym  ,tyxmp t’x ,o r 
D:yo*n:o. אלoyn p t pumrnon ynyn:o y 1אלטע 

n •tyny: *n tyn**̂ n o:yo*n:o* פונ?ט־לן ty**t פאר־ 
o po tynony: tyouy:o px o:*^y: :מיםינ po 

Dyn חשאינט nxon־ px אלע po onnxon inoipytpy 
n* זיינע! אם1ו לא?אלס tyox^oy«x אן .nnxon o : w n 

nnoo *n0׳: : ^ ^ty מיט *n p t nyoynonoD *n 
 oy tio nyiw :אנץ :ע:אנ:ען1צ tym אססםיאיישאנם

ty::ix*non *n p אז ,tyty:onx צײט p*x שױן האט r o 
oyn tio חשאינט ?1?לא nnoD ix nnoon*׳n tyo* 1קלא? 

nynrw אינתסטרי  ny:*ox*x n r  l*o ty::myoo tie 
 oyn oy px tyלינגy: ניט' to*:i* nyn oy oyn צייט,

tyoip tyno אן 1צ ny:yox •יף1א ?אמף oלyoi:no y־: 
p:ynye:op nyn p t אמיםע? o**n tie on*ey::o

K  t
I

״  t
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 פון םעמדזשער גענעראל פײגבערג, ישראל ■חמידענם
 גערעכ־ און גױםיגקיים דעד װעמן באארד, דזשאיגם
י די האגען םאדערתגעז, יוניאן די פון םיגקײם ל  מ

 דארף ײניאז די אז זײעדס, בײ געהאלםעז זיך בחים
 גאך םאר אגרימענם אלםען דעם באנײעז צו ןװשםיםעז

 די לאגע. םלחמה דער איבער ענדערונגען, אן יאר א
 געבליבען אבער זײנען יוניאן דער םון םארםרעםער

 אגרימענם םון אויסגאנג דעם פון צײם די װען און םעסם
 אלע געמאכם ױניאן די האם דערנענטערם, זיך האם

 םאגו־ די םון םארטרעטער די קאמף. א *ו צוגרײםוגגען
 אז אײנגעזעז׳ דאן האבען חשאבערס און םעקםשורערם

 זײנען די און ענםשלאסען און ערענסם איז ױניאן די
 סאב די םון קאנםערעגצען די אין געװארען. וױיכער

 וואס אסאסיאיישאנס די און ױניאן דער םון קאםיםעם
 םון םארםרעטער די האבען געווארען, געהאלטען זײגען

 פארהאנדלען אויםריכטיג אנגעהױבען אסאסיאיישאנס די
יוניאן. דער סון םאדערומעז די וועגען

 שםערונגען די און םרײד קלאוק אינם םטרייק א
 איז אינדוסםריע, דער אין געבראבם וואלם דאם וואס
 הא־ ארבעטער די כאטש געווארען• אויסגעמיםען אלזא
ם אגרימענם נײעם דעם אין בען  וואס אלץ געקראגען \י
 דעם פון אײנםירונג די אגער איז געפאדערם, האבען זײ

 דער גרעםםע די םון איינע פאנד דיטײערםענם־
 נאר אינםערנעשאנעל, אונזער אין נאר ניט גרײכוגגען

 באוועגונג. ױניאן םרייד אמעריקאנער גאגצער דער אין
 איין געשיכםע דער אין מאל ערשםען צום שנזעלם עס

 צו םארםליכםעט איז אינדוסםרי די אז סרינצים, דעם
 יארען זייערע אוועק גיבען וואס ארבעטער די באזארגען

 דורכ־ זיך םיטלען די םיט פראדוקציע׳ איר אין כחות און
 מער קענען זיי ווען יארען עלטערע די אויף צולעבען

ניםארמלםען.

באנוסעם קריגען קלאוקמאכער
 דעם האבען םירםעס קלאוק !ווײ םון ארבענזער די
 פרעזענטען. בעלי־בתים זייערע םון געקראגען מאנאם

 עלייניקאף״ ענד ״סיגעל םירמע דער םון ארבעםער 77
 םירמע דער םון געקראגען האבען עװענױ זיבעטע 500 םון

 טויזענד פיר אויף פאליסיס םארזיכערונג לעבענם גרופען
 די אלט.1בא האט םירמע די װעלכע םאר יעדער׳ דאלאר
 אינ־ האספיםאל ארבעטער די געגעבען אויך האם םירמע

 םון םאל אין זײ בארעכםיגט וואס פאליםיס שורענם
 דאלאר 25 און םידיי האספיםאל חודש איין צו קראנקהײם

 סרו־ םעם ברודער שאפ, םון םשערםאן דער כירורגי. םאר
 די פרן נאמעז אין פירמע די באדאנקט האט לאװיטש

ארבעטער.
 ארבעטען וועלכע ארבעטער הונדערם חײי ארום

 זיבעםע 500 פון שלאנסקי פיליפ םירמע קלאוק דער פאר
 קאנטראקטינג אכט אין און שאפ אינםײד זיין אין עווענױ

 און פינף א געקראגעז מאנאם דעם האבען שעפןר׳
 בעלסאן, אייב מתנה. אלס יעדער׳ באנד דאלאר צוואנציג

 האט שאפ דעם קאנטראלירט ײאם אגענט ביזנעס דער
 פון סומע דער אין באנדם די פארנאנדןרגעטיילט

ארבעםער. די צו דאלאר 7.500

 א; הויבם ױניאן םקױרטמאבער
געלם װאקאציע אױםצאלעז

 סקױרםמאבער דער םון מענעדזשער ריעם, לואיס
 אנ־ וועט לאקאל דער אז אנאנםירט, 23 לאקאל ױניאן

 מים־ די צו געלדער וואקעישאז די אויסצאלען הויבען
 עו־שטען צום איז דאם יוני. אין װאד צוױיטע די גלידער

 וואקאציעם באצאלםע קריגען סקוירםמאכער די וואם מאל
 דריי צאלען בעלי־בתים די װעלכען צו פאנד דעם םון

 װאס אפמאך דעם לויט פעי־ראלס, דיערע םון פראצענט
 סומען די יאר. לעצטען געמאכט די מיט האט ױגיאן די

 אויםגע־ קריגען װעלען םקוירטמאכער די וואס געלם
 צאלען עס וואס די װי גרעםער איז וואקאציע םאר צאלט

 וואט אינטערנעשאנעל אונזער אין לאקאלס אנדערע די
םאנדען. אזוינע האבעז

 םארוואלטונגס דער םון רעקאנזענדאציע דער אויף
 פוז באארד עקזעקוטױו דער םון און פאנד םון קאמיטע
 מעמבער א םון געןןארען גוטגעהײסעז איז וואם לאקאל׳
 נאוועלםי דעם םון אפערייטארס די וועלעז מיטינג.
 יעדער דאלאר דרייסיג און םיגף קריגען גרענםש םקױרט

 שעפער, די אין םאכען אנדערע די םון ארבעםער די און
 און םינף צו — קלינערם און עקזעמינערס םינישערם,

 װעלען געלם ױאקעישאן די יעדער. דאלאר צדואנציג
 גאר ,23 לאקאל םמ םיםגלידער די נאר נים קריגען

 ארבעםעז װאס לאקאלס אנדערע פון מיםגלידער אדיך
שע*ער. םקױרם די אין

 די אין ארבעםעז װעלכע פרעסערם סקױרט די
 װא־ זײער אויםגעצאלם קריגען װעלען שעפער, זעלביגע

 וױיס וױ באלאנגעז• זײ וואו 35 לאקאל פון געלם קאציע
 35 לאקאל םת מענעדזשער ברעםלאו, יוסף פרעזידעגם
 לאקאל םח קאמיםע פאנד וואקעישאז ךי האס אנאנסירם׳
 דאלאר םוםציג פרעסערס די אויסצוצאלען באשלאסען

 ■ער־ א איז קאמיטע די וואקאציע. ייאד זײז םאר יעדען
 ;טשערמאן קופערמאן׳ מ• פון באשםײט אץ מאנענםע

 גתשק^ נ. מאנסי, דזש. סםיין, 4) מארגעגסםײז׳ דזש.
 מענעדזשער דעם אויםער קאוולער׳ מ. און וױיסםאן ע.

ברעסלאו. לאקאל םון
 ױניאן סקוירםמאכער דער םון ריעס, מענעחשער

 טשעקס יואקאציע די םון אויסצאלונג די אז אנאנסירם,
 יוניאן דער פון ווערעז דורכגעםירט װעט ארבעםער די צו

 גערוםען װעלען ארבעטער די :ארםן פאלגענדען אויף
 טשערמאן שאפ יעדער ודיז. שעפער אםיס אין וו׳ערען

 די מיט קומען זאל ער ײען װערעז געמאלדעז וועם
טשעקס. זייערע קריגעז צו לאקאל אין ארבעםער

 די אז נייעס די איז סקוירטמאכער די צוױשען
 אוים־ וואקיישאן־געלם די אױסצאלען אן הויבם ױניאן

 א לוים צוםרידענהיים. גרויס מים געװארעז גענוםען
 מים־ באארד עקזעקוםױו די וועלען לאקאל, פח באשלוס
 ווא־ םון איינשטעלונג די םייערען באאמםע און גלידער

 ױניטי איז ארויסםאר אן מים מיםגלידער די קעישאן-םאר
 גענעראל דוביגסקי׳ פרעזידענט ױני. עלםטען דעם הויז,

 לא־ די םון סענעתשערס די און םיינבערג מענעדזשער
 דזשאינט קלאוק אן אנגעשלאםען זײנען וואס קאלס

דער קומען צו געווארען איינגעלאדען זיעען באארד,

 דעגולאןײעס נײע אײז פידט 23 לאקאל
פאנד כענעפיט קראנקען פארן

 איינגעםירט האט 23 לאקאל ױניאן סקוירםמאכער די
 געזונד־ און בענעםים קראנקען פארן רעגולאציעס נײע

 איינשליסען ערשטענס װעט וואס פאנד, פארהיטונג הײטס
 םארגרעםערעז וועט און ױניאן דער סיז מיטגלידער אלע

געזונד. זייער באשיצען צו זיי םאר מעגלעכקײטען די
 מיט ארענדזשמענטס נײע געמאכס האט 23 לאקאל

 מים־ יעדער וועלכע לוים סענטער העלםה ױניאן אונזער
 םולע איין צו בארעכטיגט זיין װעם לאקאל םון גליד

 געצאלט• םון םריי יערלעך אונטערזוכוגג מעדיצינישע
 טעםטם, לאבאראםארי האבען דארף מיםגליד דער אויב
 פינף ביז אויסגאבען די אויף צאלעז לאקאל דער װעם

 מער אן טרעםעז םעםטס לאבאראםארי די אויב דאלאר.
איבעריגע. די דערצאלען דארםען מיםגליד דער װעם

 איצט װעם פאנד בענעםים קראנקעז צום באלאגגען
 ביז וואס אנשטאט מיטגלידער אלע אױף בינדענד זײן

 מיט־ יעדער הייםט, דאם םריױױליג. געווען עס איז איצט
 דורכצוגיץ גענוג געזונד איז װאס יוניאן דער פון גליד
םאנד. צום באלאנגעז מוזעז װעט עקזאמען דאקטאר דעם

 בא־ װאם מיטגלידער די געלעגענהײם א געבעז צו
 אנגע־ ניט זיינעז און ױניאן דער אין איצט שוין לאנגען

 אנצושליםען. זיד פאנד בענעםיט קראנקעז -אן שלאסען
 ױלי ערשטען דעם ביז אז באשלאםען ױניאן די האט

 דאק־ א אן פאנד אן אנשליסען זיך מיטגלידער די קענען
 מוזען די וועלען דאטום נאכדעם אונטערזוכונג. טאר

 נײע װי פונקט אונטערזוכונג דאקטאר א דורכגײן
מיטגלידער.

 ביל״ אנאלי)״ר פארדאמט באארד דזשאינט
 עם קאנגרעסלײט פאדערט און

נידערשטימען
 ארויסגעשיקט האט באארד דזשאינט קלאוק דער

 סענאטארען און קאנגרעסלייט יארקער נױ די צו בריװ
 אנטי דעם פארדאמט ער וועלכען אין וואשינגטאן. אין

 צו אױף זײ פאדערט און םראיעקט געזעץ קאנאלי ױניאז
 אלץ טאן און געזעץ׳ דעם געגען ארבעםען און שטימען

דורכצואװארםען. ביל דעם כחות זייעו׳ע איז איז עס וואס
 דער זאגט — געזעצגעבונג״ רעפרעסיײע די ״אם

 אנ־ מלחמה דער פאר אומנוצלעך נאר ניט ״איז — בריװ
 מלחמה די שעדיגען פיל נאך װעט עם נאר שםרײנגונג,
 און אומצוםרידעגהײם אתיסרוםען דורך באמיאונגען

 איי־ נאציאנאלע די אונםערגראבען דורך אומרואיגקיים,
 באציאונגען. אינדוסםריעלע די אםברעכען אח ניגקיים

 איז זיי שטערען ײניאנס, די פענםען צו זוכם געזעץ דער
 אונםערגראבען און םונקציעס לעגיםימע זײערע אגהאלםעז

 שםעלם דאם וואס דעם חוץ א ארגאניזאציעס- זײערע
 יעדען םון זיכערקיים די און םתיהיים די מםאר אין

מיםגליד. יוניאן איעצעלנעם

 גע• ניפ נאד האבען דרעםמאבער
 לױד באוױליגטע די סיאנעז
_______העכערונג______

מז סיז לויז־העמרונג באוויליגםע די  Bjnrw זי
 סיד װעלמד װעמז דדעספאמר, גיז־קפ־קער די םאר

מז פאנאט, לעצםעז געמאלדעז האבעז א  ארנעסוך די ״
 «־ װעלןן, זײ פעי. זײער אין געקראגעז נים אלץ נאד

ק אין שפעםער קריגעז געלם דאס םירלעך, ; מ  מי
 ~xn אן. אפריל ־טע28 דעם םון צײט גאנצער דער םאר
געקראגען. נים געלט דאס גאך זײ האבען אבער וױיל

 אװ אםיס דעד װאס דעם׳ איבער איז אפהאלם דער
 װצ»ן באשלאסזח גיט נאד האט אדםיניםםרײשאז פריח
 עז־' זאל זײ אז מאנוםעקםשירערם, די םון פארלאנג דעם

 אױי •ראצענט זיבעז n אתיםצורעכענעז ײעדזמ לױבם
 כאשםיםץן גײם גארסענם דעם סת ארבעםס־קאסםעז די

 רעגיײנגס־תגולאציא ײ אונםער פארקויף־פרײז דעם
 צז־ »יז נאכלעסיג געײעז זײגעז מאטםעקםשורערס די

 פאק• די ןאיישראדמיגיסט פרײז אװ אםיס דעם שםעלעז
 חאס עד װאס פראםיםעז, און פרײזעז זײערע וועגען טעז

 פאר• זײעד אױב באשםיסען קענעז צו אום סארלאנגם
 ענםשײדוסנ דער לױם ניט. אדעד בארעכטיגם איז לאנג

 ארכד די פאר העכערונג די דארף באארד לייבאר סון
 אפריל ־טען28 סח קראפם אין אריץ גײם זי כאםש םער,

 אפיס דער ביז ארבעםער די ווערעז אױסגעצאלם נים אן,
o איבער ענםשײדען װעם אדמיניסטרײשאן פרית אװ r 

— ־בתמ^ בעלי די פנן פארלאנג
 אויסאדבעסןן מים פארױמען דערװײל איז יוניאן די

 הן• פדאצענט זיבען די אט אזוי וױ מיטלען און וועגעז
 שכיתת די באשםימעז בײם ווערעז גערעכענם זאל כערוגג

 פאראן איז דעם איז קריגען. דארםען ארבעםער די וואס
 חזס פראגען אלע די סארדרעהענישען. ביםעל היבש א

 די און םשערמאז אימפארשעל דער ענטשיידען דארםעז
 בעלײבתים םשיזלער אז םארזיכערעז, צו זוכם יזניאן
 אױסרע־ בײם ארבעטער די אםנארען קענען נים זאלעז
 בארעכםיגם, זײנען זײ וועלכער צו העכערוגג די כענעז

 גע־ לייענער די ױעלען דעם וועגען איינצעלהייטעז מער
 אנחמ־ אז אײף באריכט מינקאף׳ס ברודער אין םינען
נומער. דעם אין פלאץ

 דער צאלט מאנופעקטשורער פיט״ ״פארם
שאדענערזאץ. און פעי בעח $9ססס, ױניאן
פארהי־ צו ױניאן דער מצד סארזיכםיגקײם אזא אז

 ארמ־ אונזערע אפנארעז נים זאלען טשיזלערס אז טעז,
 קען נויטיג, איז פראצענטען די ארויםרעכענען ביים טער
 און דזשאבערם מאנכע םון האנדלונג דער פון זען מען

 נאד טועז וואס אינדוסטריע, דער איז מאנופעקטשורערס
 באשוױנדלעז אץ אםצונארעז קעגען, זײ וואם אלץ איצם

 ארויסגעבראכם איז אזא־ סאל אייז בעלי־מלאכות. ױיערע
 האכמאן, דזשולױס גענעראל־מענעדזשער, םיז געװארעז

 חשאינס םון דירעקטארס אװ באארד צום באריכם דין אין
באארד.

 די םירמע׳ געוױסע א אז באריכםעט, האם האכמאן
 ־םע37 וועסם 148 םון אינקארם.״ דרעסעם פיט .פארם
 און ױניאז דער אפגענארט ציים לאנגע א האט םטריט,

 ד* סץ הילף און וױםעז דעם מים טאקע ארבעםער די
:פאלגם װי געווען איז געשיכםע די אליץ. ארבעטער

פאר־ אויפן זיעעז, םירמע דעד פון ארבעטער די
 וואך־ארמם םח אריבערגעגאנגעז ױניאז, דער פון לאנג
 בא־ קריגעז צו םאקע אבער אנשםאט שטיק־ארבעם. אויף

 געםעםעלסע די לויט שםיק, סון ארבעט דער םאר צאלם
 באם, מיםן דיעל א אויף אײגגעגאנגען די זײנען םרימען,

 און פריער װי וואך פון ארבעטען װײטער זאלען ױי אז
 געקראגען. האבען די וואס שכירות זעלביגע די סאר

 םון גאנוס א צאלען פירמע די זיי זאל אבער דערםאר
אױפנײען. וועלען זײ וואם דרעם יעדע םאר סענם צען

 געכאפם האבען ארבעטער די מציאה א פאר וואם
 אוגטערזוכתג די כאוױזען ערשט האם אפמאד, דעם םון
 אקאוננױנג דעם דורך םידמע דער םון ביכעד די םון

 אויםגערעמגם איז עם ױניאן. דער סח דעפארטמענם
 האמו אפערײטארם דרייםיג אומגעםער די אז געװארען,

 תם אין דאלער 17,000 ארום םארלארען ציים דער דורך
 געקראגזז האבען זײ װאס שכירות די צװישעז אוגםערשייד

 מז װען ארבעם, דער פאר געקראגען מאלטען זײ וואם און
 גזר זײנען ױאס פרײזען די לויט שםיק סון זײ צאלט

געװארעז• םעטעלם
 אוים־ גרינג ימיאן דער אנגעקומעז נים איז עם
 מלי־ די האבען אגהויב אין שװיגדעל. דעם צודעקעז

ך, בתים. ^ ט א די וחנז בײן. און שםײן געלײקענם נ
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 טשער־ װערט מאזעס סאטישאנער ארק1
 •רא־ פאר ילאניד־סאמיטעט א פון מאן

אינחסטריע דרעס דער פון טאשאן
ק דער מאזעס, ראבערם אי  נױ־ פון קאסישאגעד י

r r, מז מאנאט דעם חאט ר זײז צו אנגזמי  חױפט ת
 גזדמפססלײט בירג«ד, פראמיגענםז פח קאמיםע דער פון
מן קינםםלער יח מ ר א מי ױ  פראמא־ פת פראגראס א א
 «»סװיקלעז »מ אינדוסםריא דרעס ניי־^־קער די מן
 סאדע־צזמסער דעם אלס מארקעס דרעס ניו־יארקער מס
װעלט־ דער פון

קא־ דיז ימס אנאנסירס, מאזעס קאמישאגער וױ
 שײכות א חאבזז װאס פראגעז אלע אוגםערזוכעז סיםע
 חגקאמעד *מ אינדוםםײע דרעס דױיארקער דער פים

 פראגדאם א איז ילענעד אינסםיםוט דרעס צום דיחגז
 רע־ געוױנשטע די ברענגעז is אזוי וױ םעטיגקײסעז פון

 זײז װעלעז אים «ים קאסיסע דער אויף זולטאטעז.
 און מחעאומם פץ פארםרעםער דעזײנערם, ארסיססעז׳

 אין DToriyoj»irw דמעז װאס בירגער, פראנדנענטע
 ביד• אירע אמ נײ־יארק שטאם דער פון װאויאײז דעם
מס צדנאקאמיש געד. א  קאכדסע די אז ,טזטיארײצ י
 ארײנגרענגעז איז אדבעם איר מיט ויערעז פארטיג זאל

סוף ארום אינדוסםריע דער is רעקאמענדאציעס אירע

 ײײס־ירזלױדענם געװעז עס איז איבער גיט מעז וױ
 דזשאינם דעד פח גענעראל־מעגעדזשזגר תאכמאז, חשולױס

 װע אמסםיסוס, דרעס p® ®רעזידעגם וױיס אוץ נןןארד
 פאזעס קאמישאגער באװעגעז געלונגעןזנו איז עס מז

 חאכםאז, קאמיםע. דער פח אנפירערשאםס די אנצתעסעז
 פיז געדאגק דעם פרץ פאםעד דער געװען איז װעלכער

 אוןוועלמד נױ־יארק אק יעsאיגסטיםו אזא אויסבייעז
 oy מאכעז דזדך אינסםיםום דרעס דעם באשאפען תאס
 קאלעק־ דעם יזא נגעזבאדיגגי ײיכםיגע די סון אימע שאר

 האט גאארד דזשאינם דרעס דעד וואס אגרימענט סיװען
 שטארק נאםירלעד איז אסאסיאײשאנס, די מים נעשלאסעז

 איגסםי־ םמ יפחאלםונג1א דער אין שאראינםערעסירט
 ערפאלג־ זאל אינסטיםוט דרעס דער אז דעם, אין אין םוס
 פאר נױ־יארק מאממ פיז אויםגאבע זײז ערםילעז רײד
לאנד. אק דרעס־מנטער װיכםיגסטעז איז גדעסטען דעם

פיגאנ־ װערט באװאוסט, ווי דרעס־אינםטיםום, דער
 פרא־ אײן םה אײן־זעקסםעל םץ אפצאל אן פון סירם
 אמ מאנופעקסשורער יזןדער וואם פעי־ראל, פין צענט

p די סאר םאנד צום צאלם חשאבער n r 'i ’J קריאײשאן 
 דרעס. יעדע אויף װערעז אגגענײט דארםען װאס לעיבעלס,

 מילקח א ארום ארייז קומט אםצאל קליינעם דעם אם סון
 ■רא־ צי ײערעז באנוצם דארף געלט דאס יאר. א דאלער
 אדװערםײז־ תרך מארקעט דרעס :ױ־יארק דעס פאםעז
 נאציאנאלען א אויף זשורנאלען און צייםוגגען אין פענם

מיםלעז• אנדערע אלע און ראדיא דער דורך מאסשםאב׳
 זיינעז געווארען געשאםעז איז אינםםיםום דער ווען

 איבעריג געווען נים מאנוםעקטשורערס די םון םילע גאר
 גאר םאר שווער איז עס אויםטו. דעם מיט צופיידעז

 זיך אריענםירען צו מאנוםעקםשורערם דרעם די פון םילע
 ױי־ די גאנצע. אלס אינדוסטרי דער םון לאגע מר אייף
 אייגענע׳ ױיערע וועגען בלויז םראכטען צו געוואוינט :עז

 זײ צוקונםט. דער װיעגען ניט און םארדינסטען נאלדיגע
 דאם וױיל בלױז, פלאן האכמאנ׳ס אויף אײנגעװיליגט האבעז

 םון מאנכע ױניאן. דער םון פאדערונג די געײעז איז
 פרוב״רם זיד און דעם געגען געקעמםט שטארק האבען זיי

 זײ אננײען און אינסטיטוט צום צאלען פון אויסדדייען
לײמלס.

 אנגע־ האט אינסםיטוט דער ווען אבער, ביסלעכוױיז
 די איינגעזען די םון מאגכע האבען פונקציאנירען, הוימז
 ארבעט. דער םון האבען קען אינדוסטרי די וואס נימז׳

 מאנגעל דעם מיט מלזזםה. די געקומען איז אכער לײדער
 גרויסער דער מיט געגעגדען׳ םילע איז הענד ארבעט איז

 די איז שעפער, די אין ביזי די און סחורה אויף נאכפראגע
 םאג־ נויםיג. ניט צייםווײליג געווארעז ארבעם *־אמאשאן

 די אז םארגעסען׳ דעריבער האבען בתים בעלי די פץ מ
 מלחמה די אז אנחאלםען, אייביג ניט װעלען באדינגונגען

אינדוםםרי דדעס יארקער גױ די און ענדיגען ייד ײיס
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 ד«ד נאד פאד יראסאשאו פאד «לןנ«ד ײימן ז<ת3פי«
jwrm י ײיד דא׳ זימיז דןס פאד פמאנסצז  אײס׳ מ

trw, אפגצשסעלט זדז ארבןט ןאשסאפרא די ײאס m 
ד ודן זיד חאס  אריפ אגמזאמלס ס10ייגסםי פיז f קאס מ

 מאר, גאד זײז ײאס סץזאז סיזי כיזז אח דילאי *
pjris o פײ r קאמיםע די אװאחמ< ארגאנידדס עס איז 
 פראגא גאגצצ די אמסןרײמז » סאזאס קאמישאנער סים
ד יעקאמגדירעז *י ית נ לז פ, ז׳עי פיי י מ  קאסי־ יי

נאלױנמג. אז קאייטע יד״ אייף ארבזןס מאזזנס שאנעי

 פון קאנפערענץ םאםאםשתעםס
 דיסקוםירט דעפ, נארטענש קאםען

שװעריןכךםעז און פראכלעטען
 דיסםריקס פץ דעלעגאםעז חונדערט דרײ ארום

 מאסאטשחעסס צפח איז לאקאלס אונזערע םח קאוגסיל
 גארמענם קאטאז פח קאנסדאלירט וחװ־עז װאס מעץ את

 אפגןףןאלםעז מאי אכטעז דעם חאמז דעפארסמענם סרײד
 אחםגע־ איז מאסאטשחעםס נאסטאז איז קאנפערענץ א

 תאספז די װאס שוחןריגקײםזז און פראבלעפזמ די חנדס
יגגיגגזז■צאד חומלחכ יד אונםער איצס

 פאר־ די מןלכע אױף שוועריגקײטןן חױפט די
 62 די ןיז אדבעסעד 6-000 אוםגעםער די םיז טרעסער
 איז באקלאגם, זיד תאבעז דיסטריקם דעם פון שעפער

 ביים כאארד לעיבאר װאר דעם פון פארשלעפעניש די
 n איז אױסגלײ׳כונג לײז אױף גוסחײסוגגעז אתיסגעבעז

 פרייז אװ אפיס דעם איץ העדשם עס װאס צעסופולעניש
 קאמישאז. םענפאוער װאר דער אח אדםיניסםריישאז׳

 חאלג רעגולערער דיער געוועץ איז קאנםערענץ דעד
 פון באריכסעז אויםצוחערעז צחאםענקונפס יערלעכער
 דעפארסמענם. םרײד גארמענס קאטאז פץ דירעקסאר

 קאונסיל דיסםריקס רײזבערג׳ עלייעס פרעזידענם וױיס
 םעגעדזשערס לאקאל די און חאלפעריז יעקב םענעדזשער

סארםרעםער. שאפ און
 דים־ סמ םשערמאז דער ײעז אז, אנחױב דעם פח

 װײס פארגעשםעלם חאס װײס דזשײמס קאונסיל טריקם
 אגגע־ די אז געווארעז קלאר עס איז דיחבערג פרעזידענם
 ױגיאן׳ דער פון פארםרעםער די פאר םראגע ווײםאגםםע

 נאכצוקומען אויסגלײכונגעז לוין די פון םראגע די איז
 די און מיםלעז לעבענס »יף פרײזען שםײגענדע די

 ארויס־ איז באארד לעיבאר װאד דעם פיז פארשלעפעניש
 די וואו פאלעז אין אפילו ענםשײדוגגעז, זײגע געבען
 בײדע אץ בתים בעלי די מים געאײניגם זיך האט ײגיאז
 חעכע־ א םאר אפליקאציע די אונטערגעשריבעז האבעז

 באדיבם זײן אין חאם רײזבערג פרעזידענם וױיס רונג.
 שוועריגקייםעז די אויף אגגעוױזען און פראגע די בארירם

 איבערן מיםגלידער אינםערנעשאנעל אונזערע וואס
 דעם םון םארשלעפעגיש דער מים האבען לאנד גאנמז

 אויםגלייכוגגעז. לוין הײסעז צו גום באארד לעיבאר וואר
 אײנע בארירם דעדנער יעדער כמעם האם אים נאך

 קאנםראל םיז םראגע דער פח פאזע צוױיםע די אדער
אינםלאציע• פין

 בארירם האם האלפערין י. מעגעדזשער דיסםריקם
 וױ קאנםראל פרייז אמ העכערונגעז לױן םון םראגען די
 ארבעםער קלייחגר םרויען די אויף אפ זיך רוםען ױי
 םון םארטרעםער די דיםםריקם. דעם פון שעפער די אין
 איג־ די אז אגגעװיזען, האבעז לאקאלס פארשידענע די

 די שלעכם. נים איז געגענד דעם אין לאגע דוסםריעלע
 אגרי־ אלע אין םארבעסערונגען געוואונען האם ױגיאן

 דעם םון משך אין געווארען באנײם זײנען װאם מענםס
 איינגעשלאסען דיסםריקם, דעם אין יאר האלב לעצםען

 צרה די העמרונגען. לוין און וואקאציעם באצאלטע
 ד׳אט יקרות דער וואם זײ_אגגעװיזעז חאבען נאר, איז

 וואר דער און העכערוגגען די איבערגעשםיגען וױיס
 העכע־ די גוטצוהייםעז לאנגזאם אזוי איז באארד לעיבאר
 באריכםען די אין באװיליגם. שוין ווערעז וואם רונגען

 געהאם ד.אם ױניאן די אז געווארען ארויסגעבראכם איז
 ארבעם ארגאניזאציאנס איר אין ערםאלג באדייטענדען

 םםעיםם זײ .אין קאנטראל איר םארברײםערם האם און
העמפשײר• נױ און מעין םון
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 באארד לזדכאר װאס דאס פיז 9טר*<ד דדן ךײד
o איז r אפיט i f מט־ זיך מאס אדסיגיסטדיישאן פדייז 

מ יז ײיקיל• נ מ ײ מ מ r י m r ימימ די ניײטמז
 ןגענ דןגידונגס די p® שןןרטרעסער רי yv ו*דסדעמד

 קאסישאז׳ סאגואוןר װאד ן1פ ,oynyn פראד טיראן,
n# to w  t w i i דזשאחז אץ כאארד לציבאר מאר 

 אײ אפיס פמ כראסגאחם דזש. ליחמס ייז ייטלי *
 תא־ פארטתסאר רןגידמגס ײ ̂.סטר*דאדטי פדײו

ן ן ץ ץ  איז שװעריגק^טען אדסגאחײעדן די ויײף כ
געבעטעז p* #געגסורזח “ מאר שסײען Dipi ז

 BBM ■luiiMA ABB IIB AAA BHAAIABBAA BB----------UMUM•■ MAA אדמסאד די is אגגעוױזען, חאנעז זײ געדתד, תאגעז 
 איז ירײזעז אייף קאגטראל רצגידינגס דעד אויג אז

 לײדען ארגעםער די ײעלעז צחאסענברזכעז זאל שכידות
נוער. פיל

 חאט קאנפערענץ דעם פיז געלעגענחייס דער בײ
 פיז אפטיילוגג כאססאז דעם איכעדגעגעמז ייגיאז די

 דער וועלכע איז קאר׳ ולאזהא ט1כל א קרײץ רויסצז
 פרעזײ ווײס גענױםיגט. שטארק זיד האס קדײץ דױסןר

 וױליאם is נותנח די אימרגעגןבעז חאט דיחמרג תנס
 די קרייץ. רײטעז פון פארטרעטער א סשטסמרלײז׳ ן.

ד פאי גזלט  דער םון כויםגלידער די תאבעז קאר ת
 איז אוגטערתאלםונג אן פין געשאפאז אינםזװ־נעשאגעל

 יאנואר. לצצםעז אימגעארדענט חאבעז זיי װאס טאנץ
 די באדאנקם חאם סרייץ דױםעז פח פאדסרעסעד דןד

 איבערגע־ די גערימט אח סתגח חװ־ פאר םיטגלידעד
 מיטגלידער אירע און אינטערנעשאנעל דער פח בענחײם

אנשסרײנגונגעז. םלחמח די איז חילף זײער »ח
דעלע־ די פאר געװאדען געגעבען איז לאגםשעאז א
 דע־ עדױקיישאנעל דער װעלכעז כיי געסס ן1א גאםען

 דירעקםאר פון פירעדשאםט דער אוגםעד פארםמצנם
 פאר ’iv •ןדדזעגם א דורכגעפירס חאט לןסאז זדמ

 עולם דעם אוגסערהאלטעז חאט כאר דער און וױקטארי״
לידער. פאםיגע אוז שײגע םים

 פמ געווארען באגריסט אױך איז קאגפעדעגץ דער
 מאסאםשוזעםם דער סיז סעקרעםער אח פחהיחנגם

 טחא־ איז חולל װיליאם לעיבאו־, אװ שאזײפעדער ססעים
J דער פח פארםרעטער דעם ;װילקיגסאז םאם t .ל. אװ ם 
ם איז  פון דעלמאגטע חשאחן און אעיראז דיסםריקם ת

 ראוער, תשארדזש ױניאן: לעיבאר סענםראל באססאן
 איז ארגאגיזאציע איגםערנעשאגעל דער pe לאיער

 סענעדזשער קרעיםער, פילי• וזײס־פדעזיחנגם ;באסםאז
 שנײ־ חשײקאב און באארד חשאינם קלאוק נאססאן פון

 חשאזעױ ;דירעקםארס אװ באארד פיז סשערםאז חנר,
 ;20 לאקאל רעינקאוםמאכער פח םענעדזשער קעםלןר,

 און ליעג ױגיאן םרייד װיםענם דער פין נארװאוד ראח
 באזונדערם װאוםםער. פת אשעד חשײקאג דזששאדו

 דעם אוץ קאנפערענץ דעם אראגזשירעז בײם סעםיג
 לעװיז׳ םרים באאםםע די געװען זײנעז לאנסשעאז

 פריאלי, א. םשייקין, ם. ראבערםם, ר. ברײדס, m לעװיז, ס.
םשאנסקי• ם. איז בראקער ח. בראקער, M נ.

ק י ױ ט ץ ס ם א ר א פ פ ױני א ט ש ל ע ט ע ס ע  ;ג
ק)ר או פ ל א ץ ש ל א א ח ט ױי ך ו א ץ נ ק א י ױ ט ס

 .װיםענםאון די חאם וואך, איץ םח סםתיק א נאך
 הוג־ באשעםםיגם וואס פידםע א קאמפאני״, גארםענם

 אונטערגעשריבען ױניפארמם גוירם אויף ארבעםער דעדט
 ארבעםער די איגםערגעשאנעל. דעד מים אגריםעגט אז

 א סענט םינף פון העכערוגג לױן א געוואוגען חאבעז
 ארבעםער אלע כמעם ױאקאציעם. באצאלםע איז שםונדע

 אינםערנעשאנעל. דער םון מיםגלידער געווארעז זײגעז
 םיז ווערעז געהייסען גום נאך דארף העכערונגעז לױן די

באארד. לעיבאר וואר
 ױניאן די ספאנםאגער. א געװעז איז םםרייק דער

 קריגעז צו קאנםערענץ א צו פירמע דער געתפען האם
 צאלען עס וואם שכירות זעלביגע די ארבעםער די םאר

 ארבעט. סארם דעם םאר דיסםריקם אין םירמעס אנדערע
 ארבעטער די געבעז צו אנםזאגם זיך האם פירמע די וועז

 די זײנען שכירות דערצאלםע גיט די םאר בעק־פעי
 ארבעםער די געווארען. אפגעבראכען םארהאנדלונגען

 געבעטען אץ ארבעם די געווארפען אליין דאן האבען
 םארהאנד־ אין זײ פארםרעםען צו אינםעדנעשאנעל דער

םירמע. דער םים לדנגען
 די ביי םארטראטען געווען איז אינםערנעשאנעל די

 םון מענעדזשער ראסס׳ וױליאם פון פארהאנדלוגגען
 טראוויס. ראוז את דיסםריקם מאסאטשחעטס סאוםערן

 ױניאז לעיבאר םענםראל םון פרעזידענם אנקםיל, ארםור
 געהאלםען און ארבעםער די געשםיצט האם םאונםאז, פון
פירמע• דער םים םארהאנדלונגעז די אין

 סאנו־ ״פוםנאם דער אין ארבעםער הונדערם די
 וױיטהאל, אין שא«י קלאוק א קאמפאנײ, םעקםשורימ

גערוסען איז סםרייק דער םםרייק. אין נאך דיגעז pnr נױ

■
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n גױ ®ת *םלאםזז rx וחנלכע r דײס־ זיד »ום* 
 *י אנםמגט זיד ת*ס מדיגגונגען, ײד*ז re צומ־ײעז

עז ל ד מנ ר ־ ג*כדץם אפילו ײױ*ן, חנר מים מ ר מ ו  ײ
nyo ro ט םםעיםס ױנײםעד פמ מנ טג ר מ  לזדמי־ *װ ת

 ה*ט ײ:י*ן די סעטלמענט. » ברײנגעז *ו געזונם תאם
txn קײן *nyn עדקלזרם יון געתןזם ניט ברירח V 

םםרײק.
 רײזמןרג ■רעזידענם ױײס װאס מריכםעז די לױט

 מענע׳ דיסטדיקט וועקסלער׳ מא?ס ®ון ערחאלטען תאט
 מוםיג סטרײקער די זײנען ,pn*’ נױ םאו־ז ex ®ון חשעד

 הונדערט אפגעשטעלם איז Bxש אין ארבעם די און
•חטגענט■

 1קריגע 1סקוענטא אין אובעטער ספאוטװער ססג
װאקאציעס באצאלםע

 סקרענםןןן פון קאמםאני סםארטווער סױרקעל די
 ןןרבע־ הונדערם צוױי באשעפםיגט וועלכע פענסילוױיניע

 דער מיט סארהאנדלונגעז :אך האט דרעסעס, אויף טער
 בא־ פון סיסטעם x זדינצושטעלען צוגעשםיכט ױניאן

 וועלכע פירמע די ארבעטער. די פאר װאקאציעס צאלםע
 דרעס״ םxסx״בל גאמען nyo:ix געגאנגען פדיער איז

v יארקער גױ םארן ארבעט ix rn,דרעס ״פעדיגרי די <־ 
?אמפא:י״.

 טאון אװ אוט איסטערן אין
דעפארטםענט

?אנ־ jnyo:ix שעפער די rx ארבעטער די זדיך
 האבעז דעפארטמענט טאוז אװ וטx איסטערן םון טראל

 באארד לעיבאר וואר דעם מיט פראבלעם זעלביגע די
 ומגעדולד.x ארויםצ^ױמען אן הויבען ארבעטער די און

 מענעדזשער גענעראל וואנדער׳ הערי פרעזידעגט זױיס
 צאל גרויסע א אז דערקלערם, דעפארטמענם׳ דעם פון

 זײן rx שעפער םון לויךהעכערונגען םאר אפליקאציעם
 לעי־ וואר םונם הענם די rx זיך געםינען דעפארטמענט

 אריינ־ שוין זיינעז זיי םון צאל גרויסע א באארד. כאר
 םון ענטםער קײן אבער צוריק, לאנג ג׳עווארעז געגעבען

 די o’ix דריקט nyn:xiv נישטא. נאך איז באארד דעם
 נייעם דעם םון רעזולםאט א עם rx טיילוױיז אז מיינונג,

xארויםגעגעבעז זיעען וואס העכערונגען לוין געגען רדער 
 I’x צעטומלעניש אריינגעבראכם האם וועלכעם געווארען

 וואס ניט אליין וױיסען װעלכע באארדם ריחשאנעל די
 דע־ זיך האלטען זיי ניט. וואם און באװיליגען מעגען זײ

 nyn ביז ענטשיידונגען ארויסגעבעז םון צוריק ריבער
 פרעזידענט וױיס װערען. געמאכט קלאר וועם ארדער

nyn:xii געדולדיג. זיין צו מיםגלידער די אויף םאדערט

 געטשאד־ ארבעטער קארםעט פון לאקאל
ארט8ברידזש אין טערט

 די צו ינטערנעשאנאלx אונזער םץ צוריקקער דער
 rx קאנעטיקום, ברידזשפארט, אין קארסעט־ארבעםער

 וױיס־פרעזידענט ווען אפריל, ־טען27 דעם פארגעקומען
 םאון אװ אוט איסםערן םון מענעדזשער וואנדער, הערי

 לא־ אלס טשארטער א איבערגעגעבען האט דעפארםמענט
 דער םון ארבעטער די צו אינטערנעשאנאל דער פון קאל

שםאם. יענער אין קאמפאני״ קארםעט ״קראון
 באשעםסיגט ײעדעז וואס ארבעטער, 130 איבער

 םאר אפליקאציעס געמאכט שײן האבעז םירמע, דער ביי
 וועלען זיי אינטערנעשאנעל. דער אין מיטגלידערשאפט

 לא• ױי־געטשארטערטען דעם םון מעמבערם װערען איצט
.164 קאל

 rx ארבעםער די סון םארזאמלונג ענטוזיאסטישע אז
 וועל־ יואנדער׳ וױים־םרעזידענט םון געווארעז אדרעסירם

 ױיל ױניאן די אזוי וױ םלענער םארגעלײגט זיי האט כער
 דער מיט מאשינערי בארגעינינג קאלעקטיװ איינשטעלעז

 נע־ צום ווענדען אינגיכען זיך װעם ױגיאן די םירמע•
 צו םארלאנג מיטן באארד רילעיישאנס לײבאר שאנעל

 אר־ די סון םארםרעםערין די אלס ווערעז אנערקענט
געזעץ. אונםערן םארהאנדלוגגען אין בעטער
 געװארען אדרעסירט אייד זיינעז םארזאמעלטע די

 פעדעריײ סםייט קאנעםיקוט םון קלערקין פרעזידענט םץ
 םון מענעדזשער באנאך, ל. חשײקאב ׳ לייבאר; אװ שאן

 סעם און קאנעטיקוט, איז לאקאלס אינםערנעשאנעל די
ברידזשפארט. םון ארגאניתער חשעניס,
לא־ םעדעראל א אויד זיך געםינט בריחשםארט אין

 פעדע־ אםעריקעז די וואס קארםעם־ארבעםער סח קאל
 צייט, דער אין געטשארםערט האם לייבאר אװ רײשאן

א. אי. סי. צו באלאנגט האם אינםערנעשאנעל אונזער װאם
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נעשאגצל.
 חע־ לױן נוט חײסט כאארד לײבאר װאר

 אץ אדבעמעד דט״גודס פאר כערונג
סטעטפארד

־ דעפארטמזמט אדס־אוײסאח איסטזדמז דער כ מיי
 די גוסגאזזײמז מאט באארד לײבאר װאר דעד אז טעם,

ג חװ־ פון ארבעסער די פאר לױךחעכעדונג  יירקשײי,
 שידיע זױ סטעםפארד׳קאנעטיקוט. זדן מילס״ ניםינג
 חעכערומ די באשטעלמגען. רעגירינג׳ס אויף ארבעס

 פאד פראצענם םינף איז געדוארען באװיליגם איז װאס
 ײא• די פאר ײאד % דאלזןר איק און שטיק־ארבעטער די

 זײנזח פאגריק דער פח ארכעםער ךי כעז־ארבעטער.
•223 לאי?אל םיז מיטגלידער

 קרי־ באלד װעלען ארבעטעד אונטעדװעש
 ®,״אצענט מינה דיעדע אױסגעצאלט גען

ה ע s כ n
 וואר דער װאס לױז־חעכערונג, פראצענט פינף די
 אונםערדועש די פאר גוטגעזדיסעז האט גאארד לײבאר

 זדצט בח דינען װעלכע אח אדבעטער נעגליזשי איז
 אונטערװעש דער םץ םאנד א rx געװארעז געחאלטעז
 יי םים אפמאד דעם לױט ,62 לאקאל ױניאן ארבעםער

 צו װערעז ^־יסגעצאלט גיכען אין װעלעז בעלײבתים,
 ארבעםען װאם שעפער, אוט־אװ־םאוז די אין אדבעטער די

מאנוםעקטשורער. ניי־^־ק די םאר
תר ודיס־יחמיחמט  אימ־ ־דער אז ןרקלזןרט, ד«נ

 אוי^עכענעז דארף מעז װאס אי*ט, איז אפהאלט ציגער
 אױסמא־ און ארבעטער יעדעז קומם עם װאס םומע די

 מענעדזשער אבער. שאר, וױיס־פרעזידענם םשעקס. די כען
 אקאונטענטס סםעף א אנגעשםעלט חאם ,62 לאקאל םח

 די אײסרעכעגעז םון אדבעם דער מים װערעז צו פאדטיג
 טוי־ פוםצעז אוטגעםער די םון יעדע קומם וואם.עס סומע
 פעי בעק צו בארעכטיגט דינעז ײאס ארבעטער, זענם

rx קריגזמ׳ אינגיכעז עס וועלען ארבעטער די

 גוט הײםט באארד לעיבאר װאר
 העכערונג לױן פראצענט זעקם

| סמאכערררע פארשיסאגער
שיקאגא, םון באארד לײבאר װאר ריחשאנעל די

 אגרי־ דעם גוםגעהײםעז מאנאטעז׳ דריי נאך ענדליד׳ האם
 דרעסמאכער די װאס לויךחעכערונגעז׳ די מיט מענם
 מא־ ירעס דער מיט געשלאסען האם שיקאגא פון ױניאז

 דארםעז אפמאד דעם לויט אםאסיאיישאן. נוםעקטשורינג
 זעקס םון לוין־העכערונג א קריגען דרעסמאכער אלע

 געקראגען האבעז זײ וואס שכירות, די איבער פראצענט
rx םאר קריגען זײ דארםען העכערונג די .1942 ױני 

 דעם םץ געמאבט האבען די וואס ארבעט גאנצער דער
 קרי־ דארםען זײ הייסט, דאם אן. 1942 אקטאבער׳ ערשטען

מאנאטעז. זיבען לעצטע די םאר בעק־פעי געז
^טערנעשא־ ביאליס, מאריס וױים׳פרעזידענם וױ

 פרעזידענם צו באריכםעט שיקאגא, איז םארםרעטער נעל
 ײאך־ די בלויז קריגעז העכערונגען די װעלען דובינםקי,
 ™טערזו־ די האט שםיק־ארבעטער, די וױיל ארבעטער,

 צייט דער דורך האבען באװיזען׳ רדxבא דעם םון כונג
 פוםצעז די וױ לוין־העכערונג העכערע םיל א געקראגען
 דערלויבט. xםארמול שטאל״ ״קלימ די וואס פראצענט,

 גייע, די גוטגעהייסען אויך האט בא™־ לייבאר וואר דער
באשטימט. אגרימענט דער װאם מינימום׳םקיילס, העכערע

 באארד לייבאר וואר דעם םון ענטשיידונג דעד לויט
 קריגען פאכען םארשידענע ידי םרן ארבעטער די װעלען

 — קאםערם :שכירות די nvx הענערונגען פאלגענדע די
 א — מייקערס םעמפעל ;וראך א דאלער צוױי־א־האלב

 אנדערע אלע וואד; א סענט םינף־^ךזיבעציג לערxד
 עק־ םינישערס,-בעיםםערס, דרעיםעדס׳ װי וואבען־הענם,

 סאר־ קלינערם, ערײטארס.BX מאשין סםעשעל זעמינערס,
 יעדער• וואד א ד^־־א־האלב צו — םינקערס rx םערס

 וואס בעל־מל^ת, די מים געמאכט װערם oxao’ix אז
 אן געקראגען צוױי־אוךפערציג ניינצעז ױני זינט האבען

xוועלעז זײ העכערונג. ינדױוידועלע xבלויז קריגען יצם 
 צװישען ™נםערשייד דער אן םרעםט עס וױ םיל, אזוי
 זעקס די און געקראגעז האבעז די וואס העכערוגג דער

פראצענם.

מ ►ן ײ ק מ ט ב ע ד ע ג

y וואדךטוונארי לשציו  y n i 
l תאט כאאדד לי^גאד y w w ס ד גן הזו ך f טטי t 

nmy 0 ימי• וימיא ד* ofw אךײ < דאל<ד ןידי f fר 
ן ל p־iy3(fw ן w r » o r > n iw*

ifw די  ii^ iw v w t j ו ן ו מ  מ
װאס tjtt פ«י מז זײ *דמס׳ א ם ה נ מ o* ®ת מ r זמ־מטןן 

אז׳ מי־טש
פ״ חןד v גדיוו א זדן מזיגן״ ת מ * nmm ויין

̂ןד סיסן <רס^רוגג njn® yyr[ 1 עדײכס כ^ודד׳ דײכןגד וד
:ביאליס חןנם

מגזן, ר מ מ ײז׳ ל די מ ח ד סיר װאס *״ו מ מז א  ח
v איז יאגואר, לעצטען קראגעז m x ty y n n 

 גןף סיד תאבעז גוטודיסונג, פאר כאארד לייבאר וואר *ום
 וחןלןן סיד איז זאד אײגטאכע TV איי דאם אז דענקס׳
 שיממ ץס ןד<ר װ#ך % ודץ גוסחײסדנג זײער קדיגזוז
 שנעליגקײש די איכזןדגןךזאצט חאבען םיר אז אבער,

 זיך האט עס איץ ארכעט באארד דער וועלכעד לים
 זײןןן צייט דעד דורך מאנאסען. אדן רואכעז נעשלעפט

שומדן א דורכגעגאנגעז מיםגלידער יתזערע איז מיר
 Lmaium•------------KMA4tM MAM#4Mi AMMkiMIM ÂM  --------- dw• ה^כעז וודגזזןדזג סיסגלידער די לזםיקזןל

די איז גענױםיגם זיד האכען זײ װארטען. געקענם ניט
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 אײסגעקוטןן איז סיר װאס יארען, םילע די ״דורך
 מאנופעקטשו״ אונוערע מיט אגוײמענםס פארהאנדלזןן צו

 זײ• ארבעטסגעבער אונזעדע אז דענקעז׳ אין םלעג רערס
 «ן פלעגט סען ווען רײ־עז צו מענשען הארטסםע די :עז
 די איצט וײל איד לײז״ד״עבערומ. א פארלאנגעז זײ

 או אויסגעםונעז׳ תאב איד עגטשולדיגונג. אוס בעטען
 פיל באארד לײבאר װאר דער rx אינזיכם דעם אין

 םיד האמח ענדלעד בעלי־בתים. אונזעדע r® הארטער
 האם באארד דער אז וױסען, צו געקראגעז מאנאט דעם

ע די גוטגעזדיסע רמג עמ פת פילע און חעמ  <ד?ך אמז
 ram איז העכעתנג די געקראגעז שײז חאבעז גלידער

 מק־ די קריגען זײ װעלען אינגיכען פעי־ענװעלאפס.
ענטשײמנג.״ דער לױט זײ קולט עס װאס פעי,

 הע־ ?ױן און באנײט אגרימענטס
 דער אין געסראגעז כערונגען

םאוטה־װעסט
 אינםערנעשאגעל פערלשםײן׳ מײער װײס״פרעזידענט

 א װעגען באריכםעם סאוט־װעסט׳ דער אין פארםרעטער
 יענער אין געװארען באנײט זײנען װאס אגרימענםם, רײע

 חא־ מאם לו^העכערונגען און מאנאם דעם טעריםאריע
באארד. לײבאר װאר םון גוטהײסוגג די געקראגען צען

 גע־ אונםערגעשריבעז איז מיזורי, סיםי, קענזעס איז
 סיםי קענזעס דער מיט אגרימענט קאלעקטױוער א ײארען

 ײעל־ צו אםאסיאײשאן, מאנדפעקטשורערס נארמענם
 די מאנופעקטשורערס. קלאוק זיבען באלאנגען עס כער

 םארבעסע־ װיכטיגע אייניגע געקראגעז האבען ארבעטער
 לויךהע־ םראצענם צען א םון פראגען די איז רונגעז

 פח עםאבלירען דאס אין װאקאציעס באצאלטע כערונג,
 די פאר סענםער העלםה א םון אויםבוי דעם םאר םאנד א

 ארביםרײשאן. צו געװארען איבערגעגעבען איז ארבעטער,
 וועמעם פירמעס, קלאוק צוױי נאד םאראן דמען שםאם אין

 גײע די אבעד אױסגעגאנגען, ניט נאד דמען אגרימענטם
 איבעדגעגזר װעט Tםרי צום ױניאז דער םון פאדערונגען

 אגוײ־ איצטיגען דעם אונטער ארביםרײשאז צו װערען בעז
מענם.

ר מיט געװארען באנײט אייז־ איז אגרימענט דער  מ
 דרעם גרעסםע די םון איינע קאמפאני״, גארמענם ״םיזורי

 נײעם דעם אין סיטי. קענזעם אין מאנופעקםשורערס
 און שטיק־ םאר וױיחש־סקיילס, אלע װערען אגרימענט

 זײ וואס דעם, פון געהעכערם באדייטענד װאד־ארבעטער
 אײנ־ ווערט עם און אגרימענט, אלטעז דעם אונטער לײנען

 װאס ארבעםער, אלע םאר וואקאציעס באצאלטע געםירט
 מער. אדער מאנאטעז זעקס פירמע דער פאר ארבעםען

 ערשםעז דעם קראםם אין r'n* גײם אגרימענט דער
אוים. גײט אגרימענט איצטיגער דער וועז אויגוםם

 םאר םארהאנדלונגען אירע מים אז גײט ױניאן אוגזער
 מאנוםזמ־ דרעם אנדערע די מים אגרימענטם די באנייען

 ארויסגע־ אױך איז ברױו א שטאט. דער אין טשורערס
 איז מאנוםעקטשורערם םפארטווער די צו געװארען שיקט

 װאם אגרימענטם די אז אינםארמירם, װערעז די װעלכעז
 זײ rx אויםגיץ באלד ײעט ױגיאן דער מים האבען זײ

 םאר ױגיאן דער מיט קאנםערידען צו געלאדען װערען
י פאדערט בעלי־בתים די סון וידx אגריםענטס. נײע  י

 r® איינשםעלוגג די און לויךםקעילס העכערע ױגיאן
געזונםהייטס־םאנד. א

סאנאם דעם זמםערנעש*מאל אובזפר ns םעםיגיןײםען הילפם םלחםה
ר  אדײן קומס לס װאס מלט׳ שטר*ם ן

r* ®יז אדײז v r n אין ארגאגײאציעס 
ז *•טײלתמז י  פאנד חילםס פלחמח מ

o געײאדעז פארגײדמרט ודז r מא־
 םויזענד 176 קאיגע *HP tro נאס

 r® ארײנגעקומעז איז װאס דאלאר׳
אי־ r® ניט נ«ד אפםײלדנגעז. צעז

 rx געװארעז או־ײנגעשיקם שײז געלט דאס rx מז־אל
o פיז באריכט פול׳מ א r ײעלעז פאגד to קענעז ערשט 

״גערעכטיגקײם״. נוםער קומזמחח זיז טלעכעזגעפפאוצ
הײנ־ ארײגגעקומעז זײנען װאס געלטער׳ די צוױשען

» די דינזז סאנאט, םימן o ®ת דאלאר 26« r דרעס 
ײ חשאמם אא  די איץ שליסם ױאס פילאדעלפיע׳ r® נ

o ®װ סוםע r האבען זײ װאסי ארבעס׳ טאג האלבען 
 פלא־ דדעסמאכער ®ילאדעלסיער די געזאסעלט. פדיער
 לאיןאלע די ®אר האלמזטאג א נאד איבעטלח צי גצייזז

מאכעז■ וױלען זיי וואס ביישטייערונגעז׳
 ארײנגעשיקם האגען מאס ארגאניתסױעס, צעז די
י איז בײשםײערונגעז דיערע  דעם אינטערנעשאגעל ת
 גע• האט די r® יעיע װאס געלם, סומעז די rx סאנאט
:®אלגם וױ זײנען שאפען,

דא־ 25.000 — באארד דזשאינם דרעס יעcלr®ילא
 6-000 — באארד חשאינט קלאוק םיל^לפיער ;לאר

 — דעפארטמענט טאון אװ אוט nvoo’x דאלאר;
«  מרפארטמענט קל«ו? ט*מ *ײ אוט ;דאלאר 67מ

 ארבעםעד בראזיר איז קארסעט דאלאר; 41/500 —
 חשױרזי םאוםח ;דאלאר 16,000 — 32 לאקאל ימקמ

 בײ־ *וױיםער א ;דאלאר 10,000 — רדxבא חשאיגם
o־>r® ix לאקxצוזא־ ;דאלאר 1,500 — נױ־יארק ,99 ל) 

 99 לxלאק שױן האט כייטראג, םריעײיגעז רים מען
 קאס־ און םעילארס לײדים ; ר)xדאל 7,500 געשאפען

 (טייל־ דאלאד 6«00 — 38 לxלאה דרעסמייקערס םאס
 1,100 — ניױיארק ®ון 177 לאקאל ;^־נצאלונג) װײזע

 — ילינאיx דעקעיטאר ®ון 120 לxלאק rx דאלאר
28)1X .דאלאר

 לאקאלס יאדקער נױ און אפיש נענעראל
מלחמה־באנדס ו$ ,027,ססס קױפען

 *ינזערע װעלכע געלט׳ סומע גרויסער דער חוץ א
 םון מלחרה־באנדס אין אינװעםטעט האבעז סיטגלידער

 די און אםים גענעראל אונזער האט הלואה, צ־ױיטער תר
 באבדם געקױפט גױ־יארק, אין לאקאלם און מפארטמענטס

 מיליאן א איבער םון סומע דער אין קאסעס זייערע ®מ
 גרויםע די דאלאר. טויזענד צ־ואנציג און זיבען מים

 טרעזשורי r® אויפמערקזאמקײם די געצויגען האט סומע
 ־r דעם r® טשערמאז םטעיט דער און דערפארטמענט׳

 סעקרע־ עקזעקוםיװ צום ארײנגעשיקט האט פארטמענט
אנערקענונג. ®ון בייױ א אמהעי׳ סער,

: םאלגט וױ איז בריף דער
:הער .װערטער

 םון דירעקטאר געהילפס םײנבערג, עד־וארד ״יר.
 אויפמערקזאמקײט מײן געצויגען האט דױויזשאן, לײבאר

 עס וואס באנדם, ®ון סומע די וױיזען וואם ציסערען, די צו
 איי־ און ארגאניזאציע נאציאנאלע אייער געקויפט האבעז

 םאר־ איך ניױיארק. אין אפםיילונגען אנגעשלאסענע עמ
o איז געװאח געקויםט דינען וואס באנדם די אז שםײ׳ r 

 זײנען, און קאםע ױניאן דער םון זײנען קעמפעין, אפי־יל
 אייערע װאס באנדס, מלחמה די צו צוגאב א נאסירלעך,
 דאם געלם. אײגען דיער ®ון געקויםם האבען מיםגלידער

 םארדינט ארן רעקארד אויםגעצייכענםער אן ױכער איז
 םרע* ®ון סטעף סעױוינג ײאר דעם ®ון אנערקענונג רי

פארםמענט.r זשירי
o באטראכם איר אז ײייס, *איך r איינ־ כסדר׳דיגעז

 לאקאלם און מיםגלידער אייערע ®יז באנדס r® זליי
 פאםריאםישע פילע די r® םאזעז די ®ון איינע אלס בלויז

o ארבעטער די םון באמיהונגען r  T’x קאמף איצטיגען 
 מים־ אייערע און איר אז װיים, איך ממאקראטיע. מי

 סרי־ אלס באנדם סון קויםעז דאס .באטראכםען ײידער
 װיל םוגדעםטוועגעז ®ליכם. דעמאקראםישע און יייליגיע

 אויםדריקען דעפארטמענט םרעזשורי םון נאמען rx *יד׳
ע און אײד ר סיינעם דעם ®אר רrמיטגלי ^ גײסט/

 נױ־יארקער די האמען געלם םומען םאלגענדע פאר
oWT, בא^־ם׳ דזשאינט m®r־oo:yoo און rגע־ ר 

 :הלוואה צווייטער דער ®ון באנדס געקױםט אםיס מיאל
 דא־ 500XXX( — פאר געקױסט האם אםים גענעראל דער
ײ ;דאלאר םױזענט 100 ®אר — 89 לאקאל ;באנדס י

ל מ  חשאינם דרעם ;דאלאר טױזענט 100 ®אר — 91 לי
 ®אד — 22 לאקאל ;דאלאר םויזענס 75 — באאײ

םאר — חשאינם קלאוק ;דאלאר טױזענט 50
« ;דאלאר םױזענט 30 — 62 לאקאל ;דאלאו־ 37«
 25 — 10 לxלאק ;דאלאר םױזענט 30 — 25 לxלאק

1 לxלאק ; רxדאל טױזענט 5 - 6 דאלאר. םויזענט 6
oix i r אװ r*o דרעס B rםוי־ 10 — ארםםענם

rx ;דאלאר זענט  oix דעפארטמענט קלאוק םאון — 
 לxלאק rx 9 לאקאל ,117 לאקאל ;יאלאר םויזענם 10

i?’ דאלאר טויזענט 10 צו 143 r; 105 לאקאל — 
 אוו אום איםםערן און 134 לאקאל ;דאלאר טויזענט 5

 לאקאל ;דאלאר טויזענט דרײ צו — ojvoo*wr םאמ
 טויזענט — 64 לאקאל ;דאלאר םױזענט צװײ — 141

 — צוזאמען דאלאר. 700 — 21 לאקאל און דאלאר׳
דאלאר. 1,027,200

 דאלאר טױזענד 15 גיט אינטערנעשאנעל
 קעמפער אידישע ראטעװען צו

װארשע אץ
o irn rm האט דובינסקי o r איבערגע־ מאנאם

o געבען r אױף םשעק א קאמיםעט ארכעםער אידישען 
 צו פאנד עמוירחשענסי םארן דאלאר םויזענט פופצען
 וואר־ דער ®ון קעמפעד העלדישע די ראטעװען העלפען
געסא. שעװעד

i r באקוםען האט קאמיטעט ארבעטער אידישער 
 פאחיכערם, װאם פוילען, םיז אינםארמאציע ®ארלעסלעכע

 א אויף העלסעז צו מעגלעכקייםען ®אראן זײנען עם אז
 װאם קעמפער, העלדישע די ראםעװען צו װעג, שנעלען

 וואם שלאכטען, אםענע די נאך געבליבען לעבען זײנען
 געםא דער אין נאצים די מיט געווארען געפירט דינען

װארשע. םון
 ארויס־ ד,»ט פוילען אין באװעגונג אונטערערדישע די
 קעמ־ די פאר הילף פאר אױםלאנד נאך רוף א געשיקט

 באריקאדען דעס נאך געבליבען לעבען דינען װאס םער׳
 אידישען צום אפיל לעצטער דער װארשע. אין קאמף

!אונז ״העלםט :געלויטעט האט קאמיטעט ארבעטער
מיט־ אויסערגעוױינלעכע אן נעמם אונז! ראטעװעט

לעז!״
 אי־ דער האט געװאחען, באקומען איז רוף דער װען

 דרינגענדען א אפגעהאלטען קאמיםעט ארבעםער דישער
 העל־ די הילף צו קומען צו גלײד באשלאסען און מיטינג

o געםא. רr אין קרבנות די און דען i r ’i r s דובינ־ 
 פופ־ אויף טשעק א מיט אםגערופען גלײך זיך האט סקי
 אפע־ האט און צוועק, דעם םאר דאלאר טויזענט צען

 זיד זאלען ױי אז ארגאניזאציעם, אנדערע אלע צו לירט
קענען. די נאר װיםיל העלפען און אפרופעז גלײך

 ערא־ קריגם דרײ האבען וױל 22 לאקאל
ױניאן דער פון נאמען אױפן פלאנען

 מאנאט דעם האט ,22 לאקאל ױניאן, ח־עסמאכער די
 אויף םעטיגקײטען מלחמה םון רעקארד דעם אנגעהאלטען

 צו אונטערגענומען זיך האט לאקאל דער געביטען. אלע
 מים־ יעדען פאר באנדם דאלאר טויזענד םאר םארקויםען

 די אין דינם וואם מיטגליד, א ®ון קרוב אדער גליד
 דער אז זיכער, איז עם לאנד. טון כוחות באוואםענטע

 צאל גרויםע גאנץ א פארקויפט האבען װעט לאקאל
 ױנײ־ צום געװענדעם זיך לאקאל דער האם איצם גאנדס.

 םארלאנג, מיטן דעפארטמענט טרעזשורי סטעיטם טעד
 םון נאמען אויפן גיין זאלעז עראםלאנען קריגם דריי אז

 קעמ־ דעם ®ון אויםדרוק אלם לאקאל דרעסמאכער דעם
 מלחמה םארקױפען צו אן םירם לאקאל דער וואס פעין,

 עראפלאנען׳ דריי די מימגלי^־. די צװישען באגדם
 נאמען איר אויף גײן זאלעו די אז בעט, ױניאן די וואם

 דאלאר, טויזעגם 75 קאםט װאם יאג־עראפלאן, א דינען
 און דאלאר טויזענט 175 םאר באמבער מיטעלמעםיגער א
 דאלאר. טויזענם 300 קאםט װאם באמבער, שווערער א

 םון סומע א עראפלאנען דריי די באטרעםען צוזאמען
 א גענומען זיך האם לאקאל דער דאלאר. טויזענם 550

 איצםיגער דער אין פיל אזוי מאל צוױי באלד םון קוואטא
מלחמה־הלואה.

 אנגע־ 22 לאקאל האם קעמפעין באנד מלחמה דעם
מן o 15 הוי rביז אגהאלםען אים וועם און אפריל טען 

o r געבעםען האט זימערמאן םענעדזשער ױני. ערשטעז 
 אג־ rx אםים אין קומען ו4 לאקאל r® מי&גלי^־ אלע

 גע־ האבען זײ װאם באנדם, די r® נומערעז די געכען
o קריגעז זאל ױניאן די כדי קױםט, r דעם םאר קרעדים

 דריי האבען צו ®ארלאנג איר אז וױרקעז׳ ארום אזױ און
o® נאמעז אויםן עראפלאנען r  r ,פאר־ זאל לאקאל 
װערזמ. וױרקלעכם

 װ7 לאקאל דאנקט הײם רךנדער ענגלישע
בײשטײערונג פאד

 ער־ האם ,117 לאקאל ױניאן, אפערייםארס קלאוק די
r® צושריםם םאלגענ^ האלםעז  rר i r r p ,האום 

 רr פון געליםעז האבען וואם עופה׳לעך, אויף האלט וואם
 ביײ האט ױניאן אפערײטארס קלאוק די מלחמה.

» געשטייערם ר צען אױםהאלםען פאר 1« ^  אין קי
n r .נוירסערי

 קאלעדזטג םרײנינג נוירסערי קריסםאפערס סס.
קענם. העלס, םונברידזש ראוד, פעמברי

.1943 «ן׳6 דעם ®•ריל׳
 ױניאן׳ אפערײםארס םוט rx קלאיק
 י. װ. ג. ל. .x ,117 לאקאל

 םםרים, םע36 וועסם 242
 י. נ. נױ־יארק,

— :הערן םייערע
 וואר בריםיש דער דורך ^־האלםען האבעז מיר

 דאלאר׳ 1,500 פון סומע די לאנדאן אין םאסייעםי רעליף
צוגעשיקט. אונז האט ױניאן אייער וואם

n אז איה װײסט װאתלױינלעך r קאלעדזש rx 
n® הײם א r  nxםאו־ האלונג ?’:t’x n r עלםעn םון 

 אדער דיתגקם ליידעז וועלכע יא^ 5 ביז װאכען עםלעכע
nyn r® opynnoix .מלחמה td 160 אצינד האבעז 

 ®אר Tynxiiyi געשיקם אונז צו זיינעץ װעלכע קינדעה
n r,האלונג rx קומעז די ®r האספי־ םאו־שײדענע 

^. yon’nnxoxo און טאלם ענ עג ג
n’o א האבען :nyonr װאס soin n’D] ,פיקםי׳.

r® n 12:’? ?ליי:ע צען אוײץ :עמט װאס r 14 ביז 
^ פלאץ דעם אין איז מא:אטעז׳  ״פלא?', א n’o אינסטאלי

 אייער דאס ,fynyn פארצײכענט וועט עס וועלכען אויף
.’njon’i:די אויף האלט ױניאן

 אייך n’O דא:?ען nynr? ?ליעע די סון נאמען אין
®nyo”no njr’x nx און גוםהאמיג?ײם ny«x איימע־ 

?י:דעת ע:גלישע די nx® עניש
דירעקט«)ר• פעיז׳ א• •0

 סטײט פדעדדענט לײאנם, דזש. טהאמאס
געשט^-בען פעדעױישאן,

 האם־ װי:סענם סײנט אין איז ’xn זיבעטען דעם
o® לייא:ס, חש. ox»x,no געשםארבען פיטאל : r ’T r 

אן סטעים ?nx’ נױ nyn פון ש ^י ע  לעיבאת אװ פ
ny^yn איז ®nx 25 לעצע די ’nx א געווען ®Dxn’־ 
 פעדע־ ןxי?nמעx njn אין nyn’® nyoyonx :ענטער
יאת 49 געװען אלם איז ny .nיבאyל אװ וײישאן

 nyn אין :’oyo געװארען איז לייא:ס טהאמאס
 צווא:ציג מ^ש. ny^i’ nx: אלס ::i:ynxi ױניאן טוײיד

’nx איז x |yny: ny ^און מיםגל nyn r® nyonxxo 
ynילוױי o:yn®yn®o?y .יוױאן ny פרעזי־ געװעז איז 

o:yn ס ®וןyט:xnל און םוײח־ס לyיבאn אונםילס? ®r 
 צ־yל זײן צו גזװואו־ען וױילםny איז ny וױלן pnx’ נױ
o’yoo n פון ojrnyn® אלם אמט ןyם r פynyתישאז 

 nyn ײעז ?אונסיל׳ ii’oi?yr?y oyn ■pm ,nיבאyל אװ
o:ynnyn® ny:’nnyn® האם מיני חשאח־זש n r־: 

:’on אמט פון o r  ?yny:iy:x אמם ®r® nxoynpy® r 
ix?’nyox nyn םעn rה אװ ײשאז א ^  .1940 אין ל

 nyn r® ?א:והן:שאז n האם nx’ צוױי yoo®y: h אין
o’yoo אים ®ע^ײישאן y n r ’nאמם• צוס תוײלם

o:yrryn® ם האם זדבמסקי ?^  ®אלגע^ אריינג
nyrno טyלyגxnמy צום nyny® o’yoo^ : ״’nyny 
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ױפן ד א ע ב א מ ם ע ר ם ד נ א ר «nפ
נ ב ח נ א ק ב םי

ט op וו&לט ױאו ז רעיז אונזער םי
עס האלם װאו :דרעסמאכער ׳םרעגען
:םעגד.'ן םאנכע רעת? מיםן

 די געקראגען ניט האם מען .מילא׳
 האבען מיר וואס פראצענט, םופצען

 פראצענט זיבען די אבער געפאדערט,
 האט באארד לעיבאר וואר דער וואם

 האלם וואם איז? װאו באװיליגם,
םאלגענדער: איז דעם אויף ענטםער דער א■?" עם

באווי־ טאקע אוגז האט באארד לעיבאר וואר דער
 בעלי־ די אבער פראצענם, זיבען םון העכערונג א ליגט
 אדמיניס־ פרייז אװ אפים םון געםאדערט האגען בתים

 ארויפצורעכענען דערלויבען זײ זאל מעז אז םוײישאן,
 פרא- זייערע וױיל ארבעטם־קאסםען, די אויף רעיז דעם

 האבעז זײ און באשרענקם אויך אזוי שוין זײנען פיטען
 אפים דער העכערונג. די געבען צו וואנעז םון גיט,
 צו גערען איבעריגם גיט איז אדםיניםטריישאן ירייז אוו

 די םון ער פאדערם סארארדענונגען. זיינע ענדערעז
 פרייזען, זייערע בנוגע אינםארמאציע געװיםע בעלי־בתים
 גרינד־ באקענען צו זיך כדי ענלעכעס, און פראםיטען

לאגע. דער סיט לעכער
 בא־ באארד לעיבאר דער האט דאם, וױםעגדיג

 אין אריין םאקע זאל ר-מערונג לוין די אז שלאםמ,
 זאל געלט דאס אבער אפריל. םען26 דעם קראםט
 די װען ארבעטער, די ווערען אויםגעצאלט דאז ערשם
 בעלי־ די מיט אויםגלייך אן צו קוםען וועם א.פ.א.
 דער אז געווארען׳ באשלאסען איז גלייכצײטיג בתים.

 אין ױריםדיקציע נעמען זאל טשערמאן אומפארטײאישער
 בא־ דער אום שוועריגקײטען, אגםשםיין וועלען עם םאל,
 ווע־ דורכגעםירט זאל רעגירונגם־אגענטורען די םון שלום
 ווערען שורות די װען אוםן. םרידלעכען א אויף חען

 נים א.פ.א פון אנטשיידונג די נאך איז געשריבען,
 די אז זיכער, אבער איז עס געווארען. ארױםגעגעבען

 און גיכען אין װערען ארויסגעגעבען וועם אנםשיידונג
 טען26 פון העכערונג די קריגען װעלען דרעסמאכער די

אז• אפריל
אונז גײט ״װאם :פרעגען אפשר וועלען אייניגע

 קריגען דארםען מיר א.ם.א.? םון באשלוס דער אן
 פארגעםען, נישט אבער טאר מען קומט״. אונז וואם

 אנצוהאל־ זוכט רעגירונג די אז קריגם־צײט, איז עס אז
 אײגע־ םון דאך מיר וױיסען רעגולאציעס. געװיסע םען
 קיין געבען ניט טארען בתים בעלי אז דערםארונג, נער

 רעכע־ ניט טארען און װילען זיי װעז ילו6א העכערונג׳
 װאם די װי בגדים, זייערע פאר פריחען העכערע נען
 מוז דעריבער יאר. לעצטען אנפאנג גערעכענט האבען זײ

 דער פון פיירערשאפט די געדולד. ביסעל א האבען מען
 דערפי־ צו מיטעל מעגלעכען יעדען אן װענדעט ױניאז

 איז זאר איין אויסגלייך. באלדיגען א צו ענין דעם רען
 אין איז העכערונג די — באשטימם און זיכער אבער

אפריל. טען26 דעם זינט קראפם
פארמולא סטיל׳ ״ליםעל די

 זיינע פון אײנע בײ האט באארד דזשאינם דער
 איבער דיםקוסיע א צו צייט געװידמעט זיצונגען לעצםע

 מיטגלידער אונזערע װעלען ארום אזוי װי סראגע׳ דער
 מוז מען העכערונג. פראצענטיגע זיבען די קריגען
 אויף זיך באציט םראצענט זיבען די אז זינען, אין האבען

 ,1941 יאר אין באקומעז האבען מיר װאם פרייזען׳ די
 דערפאר איז דאם פרייזען. איצטיגע די אויף ניט און

 באזירט איז באארד לעיבאר פון אנטשיידונג די וואס
 פארמולא סטיל״ ״ליטעל גערופענער אזוי דער אױף

 א באקומען האבען מיר װי אזוי פראצענט. פוםצעז םיז
 זיינען 1941 אױגוםט׳ אין העכערונג פראצענםיגע צען

 נאך צו בלויז בארעכטיגט םארמולא, דער לוים מיר׳
 בא־ צו געלוגגען אבער אונז איז עם םראצעגט. םינף

 פולע קײן אגגעטראפען נים האם רעכערונג די אז װײזען,
 אנער־ עם האט באארד לעיבאר דער און םראצענם, צעז

 עם, הײםם שוין, מיר זײנעז פראצענט. 9 אלם קענט
 הא־ אלזא, פארוואס, פראצענט. זעקס צו בארעכטיגם

 דער איז פראצענט? זיגען באװיליגט אונז די בען
 לעיבאר װאר פון רעגולאציעם די לויט אז, ןנטםער׳
 דעם פון קראפט אין אריין באשלוסען אירע גײען באארד׳

 פאל אונזער אין קעים. די איבער נעמען זײ וואם םאג,
 אבער װי אזוי .1943 יאנואר םען28 דעם םון עם איז

אונזערע, וױ אינדוםטרי, אז אין אז ערקלערט, באארד דער

 ו״אבען פארארדגונג, אזא דורכצוםירען שװער געווען וואלט
 עקסטרא׳ פראצענם אײנס באװיליגם דעריגער אונז זיי

 אז גאשםימם, האבען און פראצענט זיבען הײםם, דאם
אן. אפריל טען26 דעם םון קראםם אין אריין זאל דאם

 זיבען די 1אױםרעכענע פארם מיר װעלען אזוי װי
ו פראצענם

 מיטגלידער אונזערע וועלען װי איצט, איז םראגע די
 האבען ארבעטער וואכען מילא, ? העכערונג די קריגען

 גרויםען קיין נים דארף מען אץ סקעילם, באשםימטע
 זיבען העכערונג. זייער אויםצורעכענעז מאםעמאטיקער

 א מיט דרײ איז למשל, דאלאר, םוםציג אויף םראצענט
 דאלאר צוואנציג אויף פראצענם זיבען ;דאלאר האלבען

 וױיםער. אזוי און םענם, פערציג מים דאלער א איז —
 אכציג צו קרוב זייגען די און שםיק־ארבעםער, םים

 ניט גאר שוין עס איז אינדוםםרי, אונזער אין פראצענט
עםק. לייכםער קײז

 צום געװ׳ענדעט באארד דזשאינם דער זיד האט
 זאל ער אז םארלאנג, א מיט םשערמאן אימפארשיעל
 געםעטעלט זאלען םרייזען אז אגטשיידונג, אן ארויסגעבען

 דעם באשםימעז זאל םען נעמלעד, איצם, ביז װי ווערען
 ארױםרעכענען דאן און בגד םארן פרייז 1941 אלטען

 געװען מעגשען אוגזערע םאר וואלם דאס פראצענם. 17
 םאר־ צו אזוי װי וועג׳ גרינגסטער און םשום׳םםער דער

ת ח מ  זוכען וועלכע בעלי־בתים׳ געוױםע געגען זיד זי
 ארבעםער. די באשװינדלען צו אזוי װי מיםלען, תמיד
 אויב אבער, צוױיםעלט םשערמאז אומפארםייאישער דער
 דינען אגב, געזעץ. דעם אונטער דערצו חעכט א האם ער

 למשל, וױ שוועדיגקייםען, אנדערע פארבונדען דערמיט
 חשא־ די פון קריגען קאנםראקםארם די וואם םאקט דער

 די איבער פראצענם ״אווערהעד״ באשטימטען א בערס
 קאנטראקטארם די םאר ווערענד און קאםםעז׳ ארבעסם

 וועלען געוואונשען, וױ געװען אראנדזשמענט אזא וואלם
 שװע* א נאד לייז־ען. װעלען ניט דזשאערס די אבער עם

 םרייזען די דינען םרעסערס די פאר וואם איז, ריגקייט
 און רעיטם׳׳, ״פלעם לוים 1941 אין געווארען געסעםעלט

 און די צוליב אט פראצענטען. באשטימטע לויט ניט
 אנ־ אויםקומען יעיאז אונזער גאך װעט טעמים אנדעדע
 מיט־ אונזערע אז זען, צו קאמף העפטיגען א צופירען
 ענם־ דער םון םרוכט פולע די געניסען זאלען גלידער
 מע־ מיטגלידער די באארד. לעיבאר וואר פון שיידונג

 דער אויף זייגען פירער ױניאן די אז זיכער, זײז גען
 ארבעטער די וואס צו דאם אז באשטײן, װעלען און וואך

 פולער דער אין קריגען זיי זאלען בארעכטיגם, ױינען
מאם.

אן קרעוײט דרעפמאכער  קאאסערירמ 22 לאקאל ײני
I סעם אגקעל מיט

 זיך קלײבט װעלכע ױניאן, קרעדיט דרעסמאכער די
 האם ױבילעאום, זעקםםען איר פייערען צו גיכען אין

 אינװעם־ צו גענוג נימ איז עם אז באשלאסען, לעצטענם
 סטײטם ױנײטעד אין פאנד סורפליוס אייגענעם איר טען

 װעלכען לויט פלאן׳ א אויסגעארבעט האט זי נאר באנדם,
 ביישטייערען קענען אויך זאל מיטגלידערשאפט גרויסע די

 פאר און פון.היטלעריזם פארניכטונג דער צו חלק איר
.,מלחמה איצםיגע די געװינען
 סטיים פון האט-גילקראגען דירעקטארם אװ באארד די
 צו דערלויבעניש םפעציעלע א דעפארטמענט בענקינג

 װעכענטלעכע קלײנע אויף מיטגלידער די געלט לייען
 צאלען דארפען װעלען זיי װעלכע פאר אויסצאלונגען,

 געװײנ־ די אנשטאט אינםערעסט׳ פראצעגט צוױי בלויז
 קענען זאלען די כדי אום פראצענט, 6 אדער 5 לעכע

באנדס. מלחמה קויפעז
 געווארען ארויםגעשיקם איז װעלכער בריף׳ א איז

 בלױ־ מאקס פון אונטערגעשריבען און מיטגלידער די צו
 פון טשערמאן זימערמאן, םשארלם ;פרעזידענט שטיין,

 סעקרעטאר, פרידמאן, דזשא און ראט; פארוואלטוגגם
:־ פאלגט װי אנדערעס צוױשען זיד זאגט

נאכפאל־ וועלען װאלט איר אויך אז וױיםען, ״מיר
 אין העלפען צו באנדס קויפען און ביישפיל אונזער גען

 דאם געהאט װאלט איר ווען מלחמה־אנשםרענגונג, זער
געלט.

 דער געלט. דאם האבען איר קענם איצטער ״אבער
 קרעדים דרעםמאכער דער פון דירעקםארם אװ באארד
 מאכען מעגלעך װעם וואס פלאן א אנגענומען האם ױניאן

די געלם. דאס קריגען צו מיםגלידער אונזערע פאר

 אײד וועם און געלט דאס לײעז אייו וועם ױניאן קרעדיט
 געוױילעכע די אנשםאט פראצענם צוױי בלויז רעכעגעז

פראצענם. םינף
 זיד באנוצען צו דרינגענד אויף אײד פאדערעז ״מיר

 אראנזשי־ אונז לאזם און ארײן קומט םלאן. דעם מיט
פראצענםעױ. נידעריגע די אױף אנלייע אזא אייד םאר רען

 אױס־ ױניאן קרעדים די האט וואך ערשטע די באלד
 פאר מיטגלידער צו דאלאר הונדערט 15 איבער געליען
 באנדס רעגירונגס אז באמערקען, צו כדאי איז עס באנדס.
 האלנ א און 2 פון אינםעדעס דורכשניטלעכען א םראגעז

 העלפעז קענען מיטגלידער די אז מיינם, דאם פראצענם.
 באקוםען גלייכצייםיג און געלט שםארען רעגירונג, אונזער

 די אז זיכער, בין איך פראםיט• פראצענט האלבען א
 ווערען באגריסם זועם ױניאן קרעדיט אונזער םון האנדלונג

משפחה. דרעסמאכער גרויםער דער םון
!שיעור א אן בריף כריף, כריף,

 יוניאן אונזער םץ מיטגלידער םון בריף ד.י
 אונזער םון כחות באװאפעגטע די אין זיינען וואם

 גע־ דערהאלטען לעצטענם זיינעז װעלכע לאנד׳
 םץ מענעדזשער זימערמאן, םאשא ברודער םון ווארען
 םיםער און דאנקבארקייט מיט םול זיעען ,22 לאקאל

 ווערס װאס חבר׳שאפם ווארימער דער םאר אנערקענונג
 קעמםער. בראװע אונזערע ארויסגעװיזען 22 לאקאל מצד

 נוצ־ אויף קבלות םץ פארם דער אין אן קומען בריף די
 זײ־ וואס טשעקם דאלארדיגע 10 די און פעקלעך לעכע

 איבער געװארען. ארויסגעשיקט מיטגלידער די נען
ארויםגעשיקם. לעצטעגס 22 לאקאל חאט פעקלעך 1000

!טאטען דעס דערקענען קינדער די
מא־ ברידער געווען טעג די איז אפיס אין מיר בײ

 ױניאן, אונזער פון אלד־טײמערם די פון אײנער הוט׳ ריס
 דערציילט אויגען די אין טרערען מיט מיר האט און
:מעשה אזא

 אין זיינען — דיױויד און םידני — זין צוױי זיינע
 אוץ אילינאי, םילד, סקאט איז ערשטער דער ארמײ דער
 דײ דאס ארקענסא. ראבינס, קעמם אין צוױיםער דער

 צום זיך האבען װעלכע קינדער׳ אמעריקאנער צװײ זיינעז
 דער־ פשום באצױגען, סימפאטיש מאל אלע ניט טאטען

 נעכם און טעג גאנצענע פלעגט טאטע דער װאס פאר
 «אל קײן הויז םארן איון ױניאן דער אין פארברענגעז

 ױגענם־ זייער איז איז ױניאן, די געהאט. נים צייט קיץ
 זעעז זײ װאס דעם אין שולדיג געװען באגריף, לעכען
אויגען. די אין אן ניט מאל קייז טאטעז זייער

 זאגם מינקאף׳/ זען׳ באדארפט איר האט ״אצינד׳
 די באגײסטערוגג א פאר װאם ״מיט הוט׳ ברודער מיר

 אינגעףער מײן ױניאן. אונזער װעגען שרייבען קינדער
 צו אן ער הויבט איצט ערשט אז מיר, שרײבט זון

 טעג םיל אזױ אװעקגעבען פלעג איך פארוואס פארשטײן
 שטאלץ■ איז ער .22 לאקאל אונזער פאר נעכט און

 געםינם װאם ארגאניזאציע ארבעטער אן מיט ער, שרייבט
 נאר ניט פעקלעך װערטפולע שיקען צו מיטלען און צײט

 אין קינדער זײערע צו אפילו נאר מיטגלידער, אירע צו
ארמײ״. דער

 מארים ברודער פון אנגעקומען זיינען בריף ענלעכע
 דער אין קינדער דריי האט ער קינדער. גאלדבערג׳ס

 קאר־ גארדאן׳ קעמפ אין העראלד קארפאראל ארמײ:
 אנ־ לאם איז אדרעס אפיס פאסט װעמעם םעם, פאראל

הײמאן. ^לעם פוירםט פרײװעט און דזשעלעם,
 גאםליב, אײב ברודער פון קינדער די פון אויך

 םע37 װעסט 101 דרעס. םאװערין די בײ ארבעט ױעלכער
 דינען מעקס און לואים אראן׳ :זין דריי װעמעס גאם,
 ארמיי, םעמ׳ס אנקעל אין קינדער אנדערע טויזנטער מיט

קבלות• ענלעכע אנגעקומען זיינעז
 זאד נאבעלע מער און שענערע קײן אז שײנט, מיר

 אין זיך שטעלען װי טאן געקענט גיט ױניאן אונזער ־אט
 דערמיט און ױנגעלײט בראװע אונזערע מיט קאנטאקט

 זײ װאם טעג שװערע די אין האפענוג און סום זײ געבען
קעמפם. פארשידענע די אין דורך מאכעז

 אז וױיזען זיי פעקלעך און בריף אםטע דורך לאמיר
 דורך מיר לעבען אפט זייער אז זײ, װעגען דענקען מיר
 אױם־ אום נויטיג זייער איז דאס ליידען. זײערע זײ מיט

 אוגז אין זיך, אין גלויבען דיער מאראל, ױיער צוהאלטען
קאמף. אונזער םון גערעכטיגקייט דער אין און
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וױזו «ה ױ«#ד חט אין אוס װ דממט סאנםרעאר אין מניאז אונזער
אין יינקמ איגטערנעשאנעל נזער

 מאנאט דעם זיך האט מאנםרעאל
 דער איז אױסגעצײבענט װידער
 אוגז גײ לאנד. פאח ארבעם םלחמה

דורכ־ מאנאם דעם איז קענעדע אין
 אינטענסיװער אז געװארעז געםירם

 מלחמה םערםעד דער םאר קאמפעיז
 ביליאן אײן שאםעז צו געזוכט האט רעגירונג די הלוואד״

מ א איז וואס דאלאר מיליאן הונדערט םים  סומע ריזי
אונזער האט באפעלקערונג• קליעער אזא םאר געלם

 אלע םים אדײנגעווארםען זיך ױניאן אינטערנעשאנעל
 האם עדפאלג אוגזער און קאמפעין דעם אין כזזות

 האבען םיר ערווארטונגען. אונזערע אלע איבערגעשטיגען
 דאלאר. 400,000 םון קוואטא א געשטעלם מאל דאס זיך

 קוואטא אונזער וױ מער דאלאר 100,000 מים איז דאס
 אבער מיר האבען געשאםען לאון. װיקטארי לעצטען אין
 דאלאר טויזענד 165 מיט הייםם דאס דאלאה 465^00

מאל. לעצטעם װי מער
דעם דורך דערגרייכט םיר ו״אפעז צוועק דעם

גע־ אםאראט ױניאן גאנצען אונזער האבען מיר וואס
 דער םאר קאמיםעם צענםראלען םוץ דינסט צו שםעלט
 בא־ האבען אגענטען ביזנעם אונזערע הלוואה. מלחמה

 צענטראלען םון םארטרעםער א מים שאפ יעדען זוכם
 אבער ם׳איז מיטגליד. יעדען געקענוועסט און קאמיםעם

 םיטגלידער. אונזערע אגיטירען צוםיל געװען נויטיג ױם
 מעג־ זייערע אריבער באנדם געקויםם גערען האבען די

 סץ צילעז גרויסע די באגרײפע(* זיי וױיל לענקייטען,
 האבען מיטגלידער אונזערע םון מאנכע מלתמה. דער

 האבען די וואם סענם אפגעשפארטען יעדען ארײנגעלײגט
באנדס. מלחמה אין פארמאגט
ביי־ אלם געמען אימיגע דערמאנעז דא װיל איך

 וועםע־ א ׳43 לאקאל םון מיטגליד א עפשטיין, נ. :שפיל
 געקויםט האט מלזזמה׳ װעלט ערשםער דער םון ראן

 אריינ־ געוואלם האט ער דאלאר. טויזענד פאר באנדס
 אבער מלחמה דער אין אויך ארמיי דער אין סרעםען

 איז ער וױיל אריינעמען געװאלם נים אים האט מען
 צו באשלאסען ער האט אלט. יאר פופציג איבער שוין

 גאנצען דין האט און קען ער װאם אלץ מיט העלסען
 מלחמה אין אינװעסטירט דאלאר טויזענד פארמעגעז׳

באנדס.
 האבען םארמעגען אםגעשםארטען גאנצען זייער

 שװעסטער, די באנדם מלחמה אין אינװעסטירט אויך
 פראנ־ צוױי לאקאםט׳ מאדמואזעל און בוא דע מאדאם

 ער־ די לאקאל. דרעםמאכער פון מיטגלידער צױזישע
 ךי און דאלאר םויזענד פאר באנדם געקויפט האט שםע

 שטאלץ באזונדערס זײנען מיר דאלאר. 500 פאר צווייטע
 אונזער פון מיטגלידער פראנצויזישע די װאס דערמים

 מלחמה די צו פאטריאטיש אזוי פונקט זײנען *וניאן
 באװייזט דאם מיטגלידער. אנדערע די װי באמיאונגען

 איינפלוס דער װי שטארקער איז אײנפלום ױניאן דער אז
 אגרעסיװ אזוי זײנען װעלכע איזאלאציאניםטען׳ די סון
 פראנצויזישע די צװישען פראװינץ קװיבעקער אין

מאסען.
 געביט אויפן ױניאן אונזער פון דערגרייכונגען די

 די אפגעשאצט. שטארק װערט הלװאה מלחמה דער פון
 דערקלערונג א פארעפענטלעכט האט פרעסע לאקאלע

 אנפירער הויפט די פון אײנער בראון, דזש. קאירנעל פיז
 שטארק לויבט ער װעלכען אין דריױו׳ לאון װיקטארי סון

 וױתט און ארבעטער טרײד נאדעל די פון בייםראג דעם
W לאיאלעז א פון מוםטער אלם ־עפשטײן ברודער אויף 

ארבעםער.
 פאר־ די װאס לאון װיקטארי פארן געלט סומע די
ײ :זײנען געשאםען האבען אונזערע לאקאלס שידענע

 מיט־ די ;דאלאר 290׳800 — ױניאז דרעסמאכער
 דא־ 128,300 — ױניאן קלאוקמאכער דער פון גלידער

 דאלאר 19,000 — ארבעטער עמבראידערי די לאר;
 אגענטען ביזנעם סטעף, ױניאן פון מיטגלידער די איז
דאלאר. 2,550 — אנגעשטעלטע אפיס איז

חילןן־סאנד מלחמה אונזער
פריער־ מײנע אין איבערגעגעבען שוין האב איך װי

 אונזער םון מיטגלידער די האבען באריכטען ייגע
 ארבעט טאג א מיט באשטייערט זיך ױניאן קלאוקמאכער

 האבען בעלי־בתים די םאנד. מלחמה־הילף אונזער פאר
 מיט איינס םון באזיס אויםן געצאלט ארבעט טאג פארן

פערטעל. א
 םומע די ארײנגעקומען איז ארבעט טאג דעם םון

דאזיגער דער םון פראצענט םוםציג דאלאר. 7,200 סון

שעחן כערנארד ®ון
ןרגאניתער׳ גענעראל

 די פיז גזןנצדאל־אפיס. צום געשיקם סיר תאבעז סימע
 גזדיארצז גצטאכט nrm דאלאר 3,000 איכערגעבליכענע

 קאסיסזן ןאשקײלאא דעד דורד בײטראגען פאלגענדע
 אוץ אדסקטדירע באאדד דער פמ גאשםײט װאס
קאמיטע. פינאנץ דער שץ

י יקענעדיעז ײרד רוסלאנד׳ צו הילף  דאשיא טו ןי
 (סיד ;דאלאר 500 קרײץ רויטער דאלאר. 1,000 פאגד״

 פארז גענעזיסל־אפיס פח םומע באזונדער א ערװארטעז
 (פאדזדיניג־ םעדעדאצי? צדקח אידישע קרײץ) רױטעז

 פדאגצױזישן ;דאלאר 750 אפיעל) אידישער םעד
 מאםענמג פמ תאספיסאל ;דאלאר 250 צדקה־םעדעראציע

 םאלקס״ יידישע ;דאלאר 100 ״ארט״ דאלאו־; 100
 דא• 50 צו שילעז ארבעםער־ריגג און שולען פרץ שולעז,

 דאלאר; 25 הילםס־פאראײז אימיגראנםען יעדע; לאר
 דינסס יװציקטא מיטגלידער צו ■עקלעד םאי םאנד
 אז מײנם, דאס דאלאר, 3,125 צוזאמען דאלאר. 250
 דאלאד 475 םמ סומע א געבליבעז איז טרעזשורי אין

 צדקה און מלחמה־חילף םאר ווערעז צעטײלם װעט וואס
אונז. צו ווענחמ זיד וועט מען וועלכע םאר פאנדען
 װאס םומע די אדבעט. טאג דעם םאר מער סראצענטuu bUM imam ■uuk ■muMm ACT< — * .... ■ ■ ■. ■מיט געצאלם האגען געלײבתים די :געזאגט וױ

 צעסײלט זדז וראצענט 25 די אט «מ ארײנגעקומעז איז
 איז דאלאר 600 בעלי־בתים. די מיט בשותםות געווארעז
 500 אפיעל, *ימ םאראימיגטעז צום געװארעז געגעבעז

 און אידישע צו דאלאר 500 קרײץ, רױטעז צום דאלאר
צדקות. םראנצויזישע

 געחילפס־םענקדז^שר נײער םארמאן, דזש. כרודער
ײגייאן קלאוקמאכער פון

 םארביאכט האט סטענזער י. ברודער װי נאכדעם
 קלאוק־ מאנםרעאלער אונזער מים יאר ד׳אלב א און 3

 ער קערם געהילפם־מענעחשער, אלם ױניאן מאכער
 דזשאינט־קאונסיל דער יאדק. נױ קייז צײיק אום זיך

 םארמאן, דזש. ברודער ארט דין אויף באשטימט האם
 אונזערע םון איינער איז וועלכעד םארמאן׳ ברודער

 םון צוטרױ דעם געקראגעז האט ביזנעס־איידזשענטם
 וועם ער אז האםען, מיר און חשאינט־קאונסיל אונזער
ערםאלג. ראכען

 אין מאנטרעאל םארלאזען וועט םטענזער ברודער
 זיך גרייטען מיטגלידעד אקטיװע אונזערע ױני. מיטען

 שױן װערם עס צאתך־לשלום. פאסיגען א אים געבען צו
 זעגענעז זיך װעלען מיר וואו צוזאמענקום א אראנזשירט

 םאר זיך האט ער אוםן. הארציגען א אױף אים מיט
 באדויערעז וועלכע פרײנד םילע ערװארבען צײט דער
אים. מיט שײדען זיך דארפען די װאס

 אומפארטײאישען םץ אנטשײדונג װיכטיגע
קלאוק־קאטערם װעגען טשערמאן

 טשערמאן אומפארטייאישער דער האט חודש אנפאנג
 ארויס־ גרינבערג, איסאכאר אינדוסטרי, קלאוק דער םאר

 מיר וואס דיספױט דעם װעגען 'ענטשײדונג אן געגעבען
 װעגען קלאוק־מאנוםעקטשוחנרם די מיט געוזאט האבען

קלאוק־קאטילרס. די
פארלאנג, א ארויסגעשטעלט געהאט האבען מיר

 װערען געהעכערט זאל קאטערס די פון לוין דער אז
— וואס דעם איבער וואך, א דאלאר 5 מיט

 קאטערס די םון םארדינםטען די זיינען ערשטענס,
 םון םאראײנםאכונג דער צוליב געװארען פארקלענערט

 מלחמה־רעגױ די דאנק א געקומען איז װאם סטאילס,
 פרייזען די וואם דעם איבער צװײטענס, און לאציעס;

 אויד האבעז מיר געשטיגען. דינען לעבענס־מיטלען פון
 ניט זאלעז דעזיינערם אדער בעלי־בתים אז פארלאנגט
 מיט־ אונזערע םײדען קאטינג־טעיבעל ביים ארבעםען

 און ארבעט װאך פולער א מיט באזארגט זיינען גלידער
 אונ־ כל־זמן װערען גענוצט ניט זאלען אפרענטיסעס אז

צייט. םולע באשעםטיגט ניט זײנען מיטגלידער ןערע
 םארשטענדיגעו גיעקאנט ניט זיד האבעז מיר װען

 אי) פונקטען דאזיגע די איבער בעלי־בתים די מיט
 אין טשערמאן. אומפארטײאישען צום אריבער ענין דער
 צוױי לעצטע די גאכגעגעבען ער האט ענטשײדונג זײן

 אפרענ־ און דעדינערס בעלי־בתים, אז נעמלעך, פונקטען,
כל קאטינג־םעיבעל בײם ארבעטען ניט טארען טיםעט
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װMiMM MMlM Miאינשורען ^רבעטס^זען ס ג ד א ס י ײ ס ס  r ic
ז *דײז גײוז יתי דימז דעס ------------ זי

oim איז עגחמײנגעז nrm  mtfiootvn or ׳  מ
n נײ איז זעז r ,מ«ס ססײט ynr ד מ מי n *ד r*

 i» ,orofJW סולי די קדיגצז קענעז *ו אום װיםען
מדעכסיגס׳ ודי עד ורזןלכע

ז «דז עגתרוגג װיכטיגסטע ךי ד זי ־ ywo ח  מ
ח מרסכסיצס זדז *רמססר חװ־ װעלבזןד צו נעפיט׳  י

 *י אוס ח*מז פח «ר ײ«ס פארדינסטעז מינימום די
בענעפיט• צו באדעכטיגט דיט

 n״jr> of*i orr אמטזװ* בענעשיטס מינימים די
 ײ*ד * ד«ל«י זיכצז ןמשטאט ײיד 0 דאלאר צען זיינען

 די זיײזוז *כןד דערפאד איצט, ביז געײען זײנעז זיי ווי
 כענזנפיט ײרכז *רנעטער דעם no םארדינסטעז מינימום

 nrayn no *v װ*ס םערםעל םאח מיױמופ דער און יאר
פפגי״ס בענעפיס צו בארעכטיגם דין צו בדי ׳ סי  מ

 אדנעטער אז איז איצט ביז יואס דעם אנשטאט ווארען.
 יןײ■ > ד*ל*י 175 וױ מער ניט םארדינם האט װאס

 נעגעפיט, װןד א דאלאר זיבען צו בארעכסיגם געווען
 ח*ט עד פײדעז בעגעפיט קײז קריגעז ניט איצט ער קעז

 אנשטאט ;יאר אין דאלאר 250 װײניגסטענס םארדינם
 פפרדינש זזאבעז געדארפט ער חאט פריער יואס דעם

 פציטעל קאלענדאר העכסטעז דעם איז דאלאר 43 בלויז
 איצט ער no בענעפיט, צו בארעכטיגט זייז צו יאר

 דעם אין דאלאר 100 וױיניגסטענס םארדינט האבעז
י אז סײנט, דאס יאר. שערםעל העכסטען  ח«בעז װאס י

 איז דאלאד םופציג און חונדעיט צוױי קייז םארדינט ניט
 צי בארעכטיגם דץ גיט ײעלעז 1942 יאר דעם םיז משך

 די שארדינט r חאבעז װאס די בענעםיט. ארבעטסלאזעז
 פאר ײאד. א דאלאר צען צו בארעכטיגט זײן װעלעז סומע׳

 א דאלאר צען וױ מער צו בארעכטיגט דינעז יואס די
 די געבליבעז באדינגונגזח די זײנעז בענעםיט װאך

« איצט. ביז וױ זעלביגע
 ײד רעגיםטרירעז װעגעץ דעגולאציעס נײע
 יארק נױ איז קראשט איז ארימ אויך זימען עס

 םח זיד רעגיסטרירעז דעם אין רעגולאציעס נייע םטײט
 ארבעטער אז וױ שנעל אזוי בענעפיט. םאר ארבעטסלאזע

 ידער םיז אםגעלײגט װערט אדער דזשאב דעם םארלירם
 בױרא דער אין מעלדעז גלײד זיד ער דאדף ארבעט,

 ײסד איז טאג זײן םאר איצט ביז וױ װארטען ניט און
 געבעז ניש װעט כיורא די זיך. רעגיסטרירט ער װען
 איז ער װאס טעג די םאר קרעדיט ארבעטסלאזעז קײן

ר ארבעט אויסער געװען ע ^ געמאלדען. זיך האט ער ז
 גלײד געדארפט זיך ארבעטעד אז האט איצט ביז
 װען סאל ערשטע דאס בלויז בױרא דער אין מעלדען

 ער האט נאכדעם יאר. דעם אין ארבעטסלאז װערט ער
 ער װעז טאג רעגילערעז דעם ביז װארטען געדארםט
 נאר װארםעז> ניט ער טאר איצט געװײנלעה זיך מעלדעם

ארבעטסלאז. װערט ער װען מעלדען גלייך זיך מוז
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 געוועז סאשלוס m איז דאך דיט. זיי[ פיז rssp*m איז
חי אימשטיייג׳ rx םיז מזיט Bn י ro פיז •ראוענט 

a n ח זיל גײפדאג p  s ת«ט אינטערנעשאגןל׳ 
 גענזנ־ ms חילסר טויזענט פיר איגזןרגעשיקט ימי*ז די

 פ*נ*גדערסײלט וועט לט8ג ymyrns an אפיט. יסל
i n n י דא אנשטאלטעז yטיגyײאױלט ייז רyBy«דג \

kkkkkkMk kkkkאין PPUitr״
n y trs קלyיקר*כyגאנץ געײען אױך זימען ר 

myp» ייז o n װיקטארי פערטען פארן דרייײ רןגיתגגס 
i לאיז• n ף  געוועז איז רnמיטגלי אונזערע פיז ••יו
 דער סארגאנגענחייט. דער אין וױ רyטישBSנטוזיy נ«ד

n iu n פאר y n• אין געיוארען אנגעםירם איז חלוואת 
Bn פלזױן ISiyB גע־ זיך חאט סירערשאםט די אץ 

lyppir עדםאלג. ם«ח »t געדיסען דערינער חאבעז 
 דורכ־ זיד מיטגלידער די םיז םארזאמלוגג אלג^זײנע סז

m y rs װyגyז j ’jy o n שורות די םון ^זרײכער דעד 
njyw’i i  o n ט ר ^  פאד׳• is רnמיטגלי די is אי

 קו־ אין פאח־מסטעז זײערע םין טײל א בדאי משכנ׳עז
insyo אפגעשפאדסע זײערע איטועסטען און סעזאן 

 רע־ ייכענםע3אױסגע די אױס^חאלםען אום דאלסר «*ר
yimoio אין עמוארבעז זיד חאם ױניאז אוגזער יואס 

m .סאדגאנגענחײט rאז וועיעז, באמערקט אגב דא ל 
 חא־ ױניאנם, טדײד נאדעל אלע פאקטיש ױגיאז׳ אונזער

 ^ױי פריערדיגע די איז רעקאײ דעם געחאלםעז בעז
 ױניאן טרײד ער3גאנ דער פון נאר גים חלװאווז, סלחםח
i>ynn-« פון אױד נאר i n יואם קחילח׳ גאגאער 

o אגכאלאנגס n פוi rארsנולחמח םון פארקויף יאנעלעז 
 אויםערגע־ איז״געוועז װעלכע שארזאמלונג, די באגדס.

 גיטגע-הײסען ענםוזיאםםיש האם באזוכט׳ גוט ווײנ^ד
 םטעף םץ חילף דעד מים אץ יע8רעק«מענד» אוגזער
 מיט גוטע. אויסערגעוױינלעד חחילםאטעז די יינעז
m פיז חילף m קלאוק־ אונזער האט איגטערנעשאנאל 

 באנדס, דאלאו־ 25׳000 נאד פאר געקויפט ייגיאז מאכעי
iso n s  o n מיר חאבען חלוואות פדיערדיגע די םיט 

דאלאר. 110,000 םון סומע m אויף גאנדס שײן
 טאראגטא אץ יוגי*ן דיעסמאפער דעד אץ

 m סמ סופערװײזער קרײזםאז, ס. ברודעד װען
n« דראטמאכער rr האט רזױיגנירם, האם םאראגטא׳ אין
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kkkkk| kkkMkk̂Mkk |k|Ak AAIMIMA A| AAA A AAAAAA A ̂ ̂.. jjnypyn p ק די שןרop/עדס pn ipor^ip opn» אמך

»»■■ I IHIMI AlIAIAAMA aaLaIH bmaaI IUI ■aaיאניאד׳ איז חױמן *im iy  iyn געווארעז פארענדיגס
iy o נאו־ — לאגג׳װ־׳ז פון n  tysiyiyBipp ♦m האם

ttVT*pv* Vי ״P״׳ מז גתים״ מלי “ tro געחאל״׳גז
u אױף r y n g n  s פמ v ^ r tn  to• קא־ די פאר ײאו א 

1 IS® Biyo10י Bn Tio pyois אן, יאנואר ערשםען
-I kA A ̂  A HI■ All■ MtllAA MlklH ÂA MAH■ nil■--------- ק קריגעז זאלינן די חייסם דאס  fosn n סאד •עי מ

 אמטעל־געשי־יכןן חאמז וזדים n״o •tyosiso פינף
i יע8אפליקא די n  ms גוטחײסען פאר באארד לײגאר 

on אפמאד׳
n פיז אדריניסםחסױע y n  i n® ’״nr מאס

- M j k A ■MMAAAAAMA AAAI AAA A AAA ■A AAAIAAI AAAטעטיגקײטען פח פראגראם א געדײגס1פא ®in  is
’lyooyo oyrmyj7S is is m u איז םיטיגג in 

B'liiytms פיז a n פץ שתיבער jim p אס11א1• די 
געװאי־עז. גוטגעח״סעז איז

ס אנױנמנס נײעם ווענקן פארחאנדרען סלאוסםאכער אנדזש&מס מ
רוגינשט״ן ji פת

Biyunis iyw אינ• 01?לא 1דע יזא 
b j u s  y,ioBii זיד iio װי יוני׳ 

 שױן גײט ןױיט sm אין גזדיײנלעד
 די ייויאז m איז אמז מי אז

yosn י»» iyon םע־ לעבעדיגע א
o הען סיגקײט. n  ormpon נײעם 

 ינגעז1פאדע nyuis אץ אגתטענט
i m o n שםyלyדי ז ys^ « תי נ
 זיד כאטײליגען ׳אמז גײ יד1א אזױ לr1yאיכ ײי

i»’« אלs קליינע א בלױז סײטען »אלע1נא איז n ’V 
 לעבע־ א אתים ױיזען1 אץ טעטיגקײטעז ײניאן די איז

i סאסימנגעז טעגלעכע די איז אינםעועס דיגען n  ne 
 ױסע1ג די באדויערען. ois נאטירלעה איז, דאס ײגיאן׳

sבאקלא־ ופיל3 1אבע אקטיװ, נים דינעז סיטגליחװ־ אל 
 זימען סיםינגען רעמלערע ד' ױט׳ מיר קענעז זיך גען

ip גאזמט. שלעכט ניט סאדחעלטגיסס^ג t in 1אבע 
iy i o m לם1ע «iy חאנ־ עס ײען םאראינטעתסירט 

אגרימענט. נײעם א is lyimnpB װעגעז זיד דעלט
— AAAA Ll A MM AM AIM AAAAA--------AAA |AA L»kk AAAAAAA A גרדיסער ידעד איז גדישוױל/ דם1 אזױ׳ pr? דעס סדן 

 lyssp אמם אריין נעמם 1עלבע1י ידיטארײס,1א עלבאסי
 מי־ יעלעזsעBס בײם געפאקט געײען מענשעז, חונחז־ט

 דעם דינסטאג, יף1א געתפען תאט ײניאן די װאס םינג׳
 די באקענעז is בײטאג׳ 1אזײגע דריי מאי, טעז11

 ײניאן די אס11 םאדערונגעז נײע די מיט 1מיםגלידע
ס בתים• בעלי די אמיס שטעלם מ נ  מיט־ די װי ט
 עס איז יכט1בא דעם ט1אױסגעהע חאבעז גלידער

 זיינען אגען,1ם .אייניגע ען1געװא ט1ענטםע1םא זיינעז
iy ײניאן די « n n se די און ארען1געו גוטגעחייסען 

 אנ^גײן למאכט1פ געקדאגעז חאט קאמיטע ענץ1גאנםע
 נייעם א ייבען1ש1אונטע און בגעז1חאנדל1םא די מיט

מ די אגרימענט.  אז ט,1זיכע1םא 1אבע חאט שאםט1םי
i 1אײדע n יבען1געש1נטע1א ױעט ימענט1אג נייער 

1מיטגלי די װעלעז עז,1װע n ײע־ אץ ײערעז גערוםעז 
פעקטען. די מםחייסעז םען1דא לעז

 ois שטעלט ױניאן 1אונזע אם1ו ונגעז,1nםא די
is 1מי באשיידענע. גאגץ זײנען אגרימענט, נײעם in so 

o פיז פונקטעז 1פא א פה אפשאפונג די n אלםען 
עז ימענט׳1אג מנג ^ y פארי א אין ע in is פמקטען 
iy ײאם פונקםען ױסע1גע סץ ^גאבעז אח i איצטיגער 

ניט. ענטחאלט אגרימענם
 זיײ שאפען,18אפ זוכט ױניאן די װאס פוגקטען׳ די

i ביישפיל׳ ,ois געז, n אג־ איגטיגען דעם איז •ונקט 
 אומשטענדען געוױסע אונטער לױבט1ע אם11 ימענט1
 אוג־ ף1א1 אס11 בעט1א געװיסע מאבען is גאלעבאס א

 מאן. ױניאז א םיז עז1װע געטאז נגעז1באדיגג ױגיאן טער
m s א יבט1ל1ע ױאם is i y n n געװיסע שניידען 

 א םון בעט1א די *ונעמעו אתם אזוי אמ מענטם1גא
 אםשר זײנען נקטען1« ענלעכע און די קאטעת ײניאז
 לאם אין יע1סט11אינ קלאוק די װען גאויעכטיגם געװעז

 איאט אה11ש און קלייז נײ, ען11גע איז אגדזשעלעם
 םוץ יע1אינדוסט קלאוק א יז1ש האבן 1מי ײעז אבער׳

באשעפטיגם װער?ן עם או11 שעפעה הונחמ־ם ים1א

oils ן אסאסיזיישאנס מיט אמעטעה טױזענט דרײ» 
 אץ ס,1סראקסאגקא זיז ס1ע3אשח ,סעד11סעקסשניטא

ipoiyii n n m׳ id  p i לייסעז סים ,שױן זײנען 
 אױס־ אזױנע 1םא נג1עכטיג1בא קײן גישטא איז גלײך,
 די פון פתװילעגיעס די אז פארלאנגען to און גאמען
m אפגעשאפט זאלעז בתים בעלי n•

p o n s זועט דניאן די אס11 נקטען׳1ם די is מאז־י׳ 
i איז םיאירען׳ n װאס אגײמענט איאטיגעז אין פונקט 

 נאטיס טעג םינף געבעז is 1אײעטע אז םליכטעט1םא
o לאזט1פא ער אײדער באלענאס א n .א פאו• דזשאב 

 דא אלעמאל איז עם 1ױא קלאוקמאכער, 1קע1יא נײ
 שװעתג׳ קיץ נים חאט הבית בעל א ן1א בעטסלאזע1א

 פמקט אזא opip מלאבה, בעל נײעם א קריגעז is קייטעז
 אבעו■׳ אונז ביי מאדנע. אױם קט1ק ימעגט1אג ױניאן א איז
 איז איז 1בעטע1א אלs די יאו1 אנדזשעלעס, לאס אין
 כתיס בעלי די 1םא איז באג^יאםע׳ א ייטען8 מאלע1נא
 זײ עס האבען 1מי אץ נויטיג 1ױיע פונקם דער אט

p’lis״s א מיט נאכגעגעבען  o, גענומעז, אלגעמיץ אין 
iy 10 אז געװיזען, ונג1םא1ע די אדנז האט iהאם נקם 

 אבזװ־ האבען 1מי געטאן. ניט שאדעז קימ 1בעטע1א די
 אויםבעסע־ געװיםע א זיד ט1םאדע עם אז אויסגעםוגען,

ר ױעלכע רונג o איז סאדערעז מי n די ימענט.1אג ױיעם 
 ־1דא 1בעטע1א אן זאל נאטים די אז איז, אויסבעסעמגג

 םאראז איז עס װען דאן בלויז באלעבאם דעם געבען םען
p ניט 1אבע בעט1א װאכעז םולע שאפ איז i את עם 

 נאך ױניאן די ט1םאדע ענדעתנג דער חמ סלעק.
ונגען.1ענדע קלײנע אײניגע

 א זיינען: אונזערע פאדערונגען נייע די צװישעז
 באצאלטע ;1בעטע1א אלטע 1םא פאנד מענט1עטייע1

 שא• אין געתםען װערט 1בעםע1א אן ײעז ;װאקאציעס
p מוזען iy זאל n p ־1א טאג חאלבעז א ױײניגסטענם 

 אר Ty’iic אץ iyayo 1םא ילסyסק לייז גלייכע ;בעט
 מינימום yלביגyז די ;טריידס y^yr די אין רyטyב

p’ נײ איז ױי ילסyסק i  ; pis א n y i oiyii iycsp 
iy סעז i is א^בyזאל ט iy מיט ט1אנםי1גא זיץ tyais 
iy ביז i אנד ;ײאד םיז סוףyרטהאלבyגצ*אלט מאל ן 
 סײ און ױאד 1םא סײ שטונדצז 35 נאך טיים1אװע 1סא
.1בצטצ1א שטיק 1פא

 צוגצשטצלם פאדצתגגצן yiyuix שוין האבצז 1מי
is גאטירלןח־ און באלצבאטים די םון אסאסיאיישאנם די 

 יכטי־1 די איינגצשטימט. ניט אונז מיט נאד האבצז־זיי
n נאד זיך האבצן זיי מים פארהאנדלעגצן גצ in^  ״

 מיר דחנלזח פאדצרוגגצן לאקאלצ די אגגעהויבצן. גיט
p y p  iyo’t װאם כדוות. אײגצגצ מיט אויסקצמפצז 

o א n םאדצתנגצן אזוינצ iyos אנבאלאגגט iyo iru n 
 װי 1מי אכטצן1באט ,oy’sspsn באצאלטצ און םאנד

i 1םא םאדצתנגצז נאציאנאלע אלגצמײנצ n אינחסם־ 
y’i. 1מי i׳iy m in  iy0S, יאןיק נױ אז oyn מאמז 
o n אײנשט שםארק זיך און אנהויבyלyיי אט 1םא ן 

p i  .lywnnso yro’D נײ ’iypis קמאכעי1טלא 
iy זyלŷו n p  oy< ^1«י װזגל iymt םיז אפשטײן ניט 

y יאי־ק נײ in )S  iy is קלאוק oiyoiys ומנלעז 1םי אמ 
oy אויך lya’ip• .

לוציעםרעזא און סיםגלידעד jw בריװ
ד נארןאלגט o זמולטתנ«ן אדח י fi 

rכ דממונט קל^וק אנחשעלעס m 
mopsm  im yn;*

ק«א׳1קלא לאס׳^דמחןל׳ןס יי װךט באדחססס מי
i יעיאז מר m n, ׳ 1942 מאדסש זיגט ן ן אן פין ^
 ,nc אסת אמױניססחסדא, םאוזימײמ yjymyj אזױ
 r*s y’ssieo’rois פאסימיגטא yiyony: אזױ די אז

 שטאנד is איז ײזלמ ו׳עלטײצא א מטײלט׳ שטאו*ק גאנץ
tympya גאר rup מי יי»*זמ, זיגרײמ די ואד oy מאס 
 ״גזדמטיג־ יי איז אנקלאגע yoa^iyonso די באוויזן
 זװזוײל״ אײגשגדסיג on פיז "oinymso״ איז אח קײט״

o• םעז jm n פיז לאז1סשע און באאדז־ חשאינט פח 
oim מיסז lyosns ,65 לאקאל yrn-on פח •tnyon 
י אױף עתױילסצ נײדע — 97 לאקאל י י ו י  lyiypnyi מ

 *oiyoy m פאר אבעז• ליססא״. װאל ״פאסדיניגטער
yim די אלז 1נא פיג^רס ליכרךט sr ̂׳פאו־ײאל־  ימי

א־1אדסיניסס פאסרמיגסע ypomnsiois״ אלס טוגג
yn.״

y די iyns האט in m o פיז פאסיתנג u n אין 
ײ אומגלױבלימז אנםאנג o מא n איז ryiJSMP גאװא׳ 

p םץ r m »  lyp’on i n •װזולס־כאײאמן־ די אימי 
iyoyois yp’nט t y־iy ro אדױס• זז־לץ*, אח אלמד־ 
p איר איז באאײ חשאינט די לטyoשyג ’oon 1קאלי 

i פמ ײרכפיח^יז yנyהאלטyאױם)ג אן אלס n קאמר 
lypuo’( •ליניש

- MAMMMIA am AMAMMMAIMV AAAA M̂kk aA■ - - L......................  גאװא־ באוואוסם איז אנדזשעדזלס לאס אין וױ גלײך
p די y n y ’iio דיססוײקס מיגע די האט נייפ׳ SP* 

מ m זדגען סיסן »n*iyoyois םון מי s  p m c־ 
p־oyo’asp, מן פיז אגטײל מיטן אייד ײי ד אינ• ז

- ------------------■aMMAM kAAAA A AMMAMIA A• AAMI AAAA AAAA L- - lyisoyiiyo ווײס ך1די אפיס •oan’P ,ליתײ lyBiis 
tyai)yi אנזשיתנג1א די »r א ly’iioאיז ־ ■ooyosiB 
y מיטינג ^ n  is? איז באאדד חשאינט די *ייד p sn y i 

t ןnלאyג ih ווייזם צושריםט• א iyos אנקזןל אז אױפ׳ 
o'oyo אדסיניסטדא׳ איצטיגצ די אז װײסט, פאסם־אפיס 

o זיצ m קאנט^אל מצחזײט 1אי איןvקאמױ די פץ ט 
 באאי־ד חשאינם די שטצלצן וחןלצנדיג נישט ן,1א ניססעז׳

y אז אין ^  yay)yasais — האט o n  ?ya צושריםם 
 1אי םיז פארזיכ^ונג m (לױט oiyii^yi דשס

lyonyjya.(
iyo p i זיד האט i t i  ooiim in /די.חשאםםים׳

i אז n  iyors ס םיז אגפיתנג מ ד די  oiyn תביגסטי יו
 א־1» א מאו־טש yo־30 פאח ט1אראנזשי ק1נױ־יא אין

oyiy^siso o זyגyג םזגסט־מיטינג n װןןלכ^ מאײ׳ 
o n גyהאלטyז p y ii אין ytoyo spyo^ שלאגט p■ 

isonpyo ד,1באא חשאינט םת im io ,1פא סיגזזל, 
i אז n זיך זאל באאװ תשאינם p n n s i ^ o מיטן 

pym פת tyrnp מיטינג i n i אט נמלזןגראמ* א m 
ly o p y i איז םארשלאג p n s i  oo’o p y n n ’i מיט 

^לף p אמ שםימעז צוױי is ז y iy v p *  oiyii oyאז ׳ 
in לאקאלy^ גyלט־pלײבy^ ױז די סח פ  ״lyoyois ״

yawהאט ״ osisoyw’a יף1א lyp’oo’iiosp i n
די is וױדצרשפתך יןא סדא איז לצד1נאטי חתונה.

iy ״פרײצ m םיז פאליסי אכצנצ1אויסגצשם o m s שטי־ 
ya,בלױז נישט — 1קמאכצ1קלא צאל גתיסצ גאר א און ״ 
mis P 8 — בל^ם8א1ג 1«א א iיט yoiyo’o ist 

Tysys lysiyn די yp’oo’jiasp yansi םון האנדלונג 
in .די ן1א סירערשאםט yp’oo’jiasp'op’i א־8?1קלא 

iy^’siya,s iyo זיד ’osy די אז אל,8א נאך n y r ’iTs־ 
y’ssioo’i’a is  y arrm se  y)yc גישט איז o m is 

 אדמיני־ yלי^טsנט^sניםטיש־ק1asק yםא^שטעלס א ײי
y’ssioo.

גתס׳ ױניאן טרייד מיט
טענקאןס. חש.

— : ״o”proayiy;u y’spsiyi וחנרםע
i םיז יטגליד8 אלס n ױניאן׳ אפ^ײיטארם קלאוק 

lyp’in 1טי ^לויבטy ׳117 לאקאל so ’is אנק1 מיץ is 
iy 1פא iya:yo לםהyה ײניאן צום אץ ױניאז פײז i 

p ז׳yבyגyג ryos<i זײ אס11 פוײינדשאםם, און ײילף i איך 
קראנק. מײעז בץ

p( אנק1ק בין איך ײעז s iiy 1םי טיט saנsטyז 
iנטyס r^yn ײניאז איז pyiis ביז איו יייק  ,1y׳iyos 

 האט [ya װאו האססיטאל׳ א אין זyבyגyנג”̂א 1מי זײ
 פיס די אויף צוריק מיך און סטsםyאויםג גוט 1סי *ייף

typ’iio װיל איד מש^לם׳ ’w oiyirtso דאנק טיץ 
̂׳layasa רyכyפ^ײנדל אמת 1אי 1םא וױיס סיס » ) is
F1  די 1 «mMnirT--------------------------------------------------------------------------------------1 1* AIIA *

ק י י י ס ק ײ lyi אמ *טאלפ«8ײ מ ’BnyBim זיד om 
מי iyi׳n איך גין bsoi לאמ׳ טײן  ײי׳ מז איז מז

lyoyois onזױל׳ איך ׳ is די prjyo זאלזוז tyo*n 
i פאר ױ* גין א*ד יא׳״כאר ײי n חילף׳

p»״ דאגקבארקײט׳ ס*פ y ׳
פינקוס מאריס

n tf p סען ®-־עשערס ל שלי א נ ^ ן ד מ ע
AA||A| A AAAA A A AA AAA A k AklMפן ט סעז קאנןלעדט m מי

p* סדעסעדס ק1טלא די i tשבת האס 35 לאקאל ׳
mo tyos o n  ,opm, סאוסצשלצ o n צײײןײשאנאל 

o אמ oiysssp גרױפסדטיג^ s סיס טעזאן p, אין 
o n גדײפוח m nson^a פמם iyojyo lyoyniso, 
ר p חן iy j rm m’ison ’is סיס איכ^געפילט o i m 

lypyyo 4500 is — לאטאל פח סיסגליזשר n y r  om 
p u b אזץ ooyiטדאץ ׳ i n  >p)jn o n לס1א o n

פארסואכס. oij את j*i׳sio m’ געפילט זיד
i n גאך איז צופאלג O’o m  lyoyii׳ o n דאס 

jyuoiy ois p איז iy i סאל i n  im געשיכטע [io 
o ׳35 לאקאל n  P  o n גצלס אימםדיט גזוצאלס is

**i n }לאקא־ אלצ פלצגצ[ ױיגלעד1גצ א^סזמצסיגג׳ א
 סאל on גצצאלט׳ פזץ *no דין lysnoysiyajis לע

i n  o n גץײאלס לאקאל p riom t גצלצגצנמײט די
 פאר גאלס אביסעל שאסע[ אױך שױן גאגג אײן iso אח
p• ראשזמ oy FpVyi i n איז ypso ד גאשאסאז  ג

s p i n גאגץ oOyi ymo n jy o n so׳ oyn o n 
isym p  n  im n  lyayaywya r  ly rum׳,y»ssi 

i נרצסלאיו, דזןרגארד n עדױקײשאנאל isupyin
pc לpקpל upn po כדס ןךדענס דעס געעשעגס

o n  iy  >nyi iynip אסגעשםצלט באזינדערס זיך 
oysis i n  *ps פח i n עדייטײשאגאל ro yomyp 

lyorfl oyjyjpiso o איז לאקאל n, אױף אױך װי
k MMAMA MAI■ ■AAA AAA AAAA AAMMAAAA a AA AMAA A AA.AAM amaומכטיגקײט דעד ip אין דך באטייליגןן T>wP> oin 

 pc TPwiyiPw דעם ipc עד שטעלט pn דעליף״ רpװ
lyonyjya o אװענם׳ n 35 לאקאל סח, iy m s .דזש

uiaLamaa^כרעסל
IAAAA MINIMIII■ lA A MAI AMAAMII mmLAmA■ .A AAAAAמיס באגעגענס ווערס װעלכער ברעס^ו/ ברודער 

iy ,n פץ אולאדיסטענטצ[ פיץ iym א iy p iis  n־ 
o לאנגע r׳p װעס iy אז קלזװ־ט, n n ׳ ניט^  האל

p איז oy װײל n y >  O i p p s א ly o i i i ײ'1 אמ 
om אגראם,10'01קאגמ כצד so  oy oyrnsc זיד S 

yoiii סמם טײל ojyns. גאד n n  iysrp  sאײף ׳ 
ooyj o n  ,lyi’rnp n^yi’v is  p אױס אזױ מאל אלע 

1y mm,ס אמ לםsyiיyדי בײ ל iy oyio ,oiyoyio

p גלײד yop isi s e is טיססעז,1א די o n ^באטײליג 
קאנצערס. אין ז*ך

yon איז  oiysssp] באטײליגם זיך:
10 ompsoמד — אדין ל o חז n בא־ שםארק זיך

 סאלקס זײנע מיס oiyon• ?לאיק די כיי געסאכט ליכס
ת דיאנא אח גז׳אסמאז אייײױנג ;לידאר מ אלד  — ג

yro lyp’im  m  ro p sm p s yooisimo; דעי־ 
mi באקאנטער sp’iyas] •י•yקאחיס לס; D’osiyo 
 iyaiy — טור1א ;באריםאן lyp’on — עלקאײ סטר

lypmsp ]סי lyoopiso iy i ; yro lyisp’iyas i n
MMMmMA AAAAA MMA aaaUmu AAA M.AAMA kl A■ MmAMMAAMio lyoosois] קאסינא onװ ׳yלכyד i y i  o n ק1שטא 

yanyiois] בײם yא אח ; ולם p״lyooypis iy r 
קי.syנsלשs רnנsקסyלs סץ 01יגי1די

i y n n  ly i’si’K i n איז p iy i ג,1פיינבע ישראל 
באארד. דזשאינם קלאוק oyi םח lypnyiyo לsדyנyג

p איז קאנצערט נאכ[ y i אמ דענס א y i nולo 
 דעו־ אי[ oyop ניז oosioiso אץ אטוזירט זיך תאט

גאכט,
•35 לאקאל iyoaya חערים, ם•

 שאפ וױענער׳ס דזשעח םון חלאוקמאכער
באנדס מלחמה דאלאר 25ססס, קױפען

o םמ בײשסיל א n, וואס yp lyoyois y^ysrm*
 האבען בעט,1א מלחסה םת omyi אוים[ יסטא{1א גזמ

 לס1טשא אץ און1ב לואיס ר,yבsaק1sקל צוױי די כאוױזזן[
 1איצטיגע דער אי[ באגדס «לח«ה jyo’ipiso נײס לאײין,

 זיי־ yלכyוף ,lyoyois צוױי די חלװאד׳• ^yלsגsיssנ
 205 שאס״, ס׳ס1yנyױpyprr 1״ אי[ oimoypso נזח

yo39 oojm ,האמז סטריט o i’oyus ]א ayp p im ps- 
iyoyoiso’0 y in t  ]yp’iis ry« ]אי[ שאפ אי [y o n 

ro איו סאנדס סארקױסס צט’א ביז שוי[  yarn o n 
p די דאלאר, 25,000 s n ד נאך זידy1 ניט רמיטS- 

cריnנגyשםyאון לט y]צו ^װא^םע iya ]yc’ipiso 
סאנדס.

i n סו[ שאפ ק1קלא n pypn״iyiy ף1דא P ’i 
y אלצ 1סא סיישפיל א וױ in is קלאוק iyoyp ױי is 

iy הצלפזמ rrs קאטף איר אי[ רעגירונג p y i שוואר־ די 
ys ,וואס כװזות is ]yoir םרייהײטלצסצ די פארגיסטצן 

 ״lyo’ipisc והנל^ iyoyp די סאנדס iya וואס ר,nנyל
iy די[ ותנט רyלyשנ אלץ i זיג iyom נאצײסאשים־ די 
p א אלץ אץ iyt)is ]yinp ayn liuypiyas n y o y n 

ױניאז׳
קאמיםע. די

ס ױ  פאראייגינםע פון סעהרעםאר פײנספןון׳ מ
נעשםארכעו נעװעוהש&פטען, אידישע

 -yoo אץ ,yp’iyas אי[ סאוחןגונג ױניאז טתח־ די
 ,pinyiiso yii’oyiisi■ או[ ײניאנס ypnm די צ^ל

8 o n  ]yonאגאט p ^ i א yiyiip] דוײ לוםט1סא 
oyi סויט ro סײנסטאמ, סאריס io isoyipyo] די 

[.yocsppiyrtyi ypnm yoi’rmiso
iym o איז פימסטאו[ ים1סא yoisopyi] א סון 
y p so sp n, ,8 מיםװאד [yo28 oyiיל•1י

 Diyirrso א [yamso האט פימםטאון יס1סא
Tmo lypnm אי[ סלאץ װיסטיג^  i n ]סא־ װניא 

i איז אמ ױןגתג n גyזyלשsאין פט n n  .ra y ^ s די 
?i i  yns” װאס ,1יא מגדליג iy איז p iy i ־1סא 

p r o די מים yoosppiyiiyi,] ד׳אט opi’iiyi iy וױ 
 איז ױניאנס ypnm די [ypiis ינדונגם־סונקט01סא א

lyisp’iyas i n סאוחנגונג• מניא[ סרייד o n  iy די 
s8 n  ,yr^pלט ywnm ,yosiw ג ױניאנסn yלyoז 

p n ’isp’iyas ]או Diypso o n די lyispnyas 
 אי־ די [io ot^syi’K ayi טיט ער1םי ױניא[ םרייד

yosa lyoyois yp’i.]
 ״oiy אמ ײאוקם oyi אי[ y^si פײנסטאונ׳ם

 אםצושא־ קױם איז ױניאנם, ypnrn י1 פון ױיקלוגג
c .resילy י1 אי[ ױניאגס pלyנyp’im y^y םוײידם 

עי גצײזגז איז iy צן.1ארגאניזי גצהאלסזמ iy האט  יי
lyoyioiso ]1אי בתים סצלי מיט סא^אנדאעצן אי 

ינ-1סא לצסצגס nyoyo זיי 1סא ocaypyio’is ד׳אט .mkmm ■mmma חזזרמזזר• זײומז ײלזלייילז

o זיד, אויםסויעז ro oyssie אי[ [yiiyo צסאלט1 נאד n 
p צייט, iyiy’ צו .1yDלsהyג פיל סײנםםאון i אײנצ 

1 roזיך האט ױניאנס י yroyi] אין iyo”pnyiip, 
o n ]קיץ 1םא אפגצשםצלם ניט זיד פײנסטאו inyiiP 

oyois צי זײ און ד׳צלםז צו זיי כדי [.ys’pso
 ro סילצ 1גא [yn יאחמ, yטxyל י1 אין אפילו

 *pyo 1אי און [,yoosppiynya די וואס ױניאנס, י1
y n  ]y’loo’is n^snyi ]yon ,isoyi] אויסגע־ 

yopsii] ]גרויס או yisiiyi,] אלץ נאד פיינםטאו[ איז 
i n  p p, 1גא ד,אם װאס oילy ג זײ םרןyדi1אל [.ycי 

y ױניאנס קליינע n] טאג צו הײנם סיז נאד [yniyus 
 םײנסטאו[ .oospiyire 1םא [yocsppiyiiyi י1 אױף
o י1 האט i’cyiom oyois אויף yooyo oyi] •אוםן 

yonyio’iis האט טויט סײנםטאונ׳ם  lyonyi]
mאל אי[ iy’־no יס11ג o  y און ױניאנס iroyiisio- 
iלשאפטלyזyג n  ]io lyoyioiso . p ’np yoy גאנ־ 

iys סאוועגונג 1עםיװע1פראג או[ 1ארסעםע yr’t] אנ־ 
ynyi n y p i] אים או[ לװיה זײ[ סײ oyi ]yoyiyios 

 yispynyoi^ ŷ^אונז ינט.11סא האט iy וואם ססוד,
 סאטייליגט, זיך [yos׳i לאקאלם, או[ סאאײס תשאינט י1

iy או[ i האט סאארד חשאינט קלאוק o n  r ^ p y i 
•ly’no ro ]yo”s אלם םאג oy:y’ אסים

lyiyoisopiso i n 64 אלט איז p p .*יאו 
iy וװױי או[ פלאתינס, אלמנה, זימ זיד נאך לאזט
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 און וואוקם ריזיגען דעם אויף אילוסםראציע אז ווי ־
 מיםגלידער אין אינטערנעשאנעל אונדער פרן אגםוײקלונג

 וױדער־ איר זינט יאר צעו די אין אײנפלום און מאבט *אל-
 גרויסע די אפקױפען איר איז באנײאונג. און געבורט
 בראז־װיי אויף קאמפאני מאטאר םארד דער םץ געבײדע

אסים. הדיםט איר פאר םםריט םוםציגסטע און םיר און
 אינטערנעשאנעל אונזער וואס בילדינג םארד דער

 איז וואס געבײדע שםאקיגע זעקם א איז אפגעקויפם, האם
 פארד דער סון רום שאו ויויפט די געװען יאר עטלעכע
 די אומגעגעגד. ארן יארק נײ פאר קאמפאני םאטאר

 טעקסעם פאר שטאט דער םון אפגעשאצט איז געבײדע
 די האט אריגינעל דאלאר. 825-000 םון סומע דער אין

 צװײ ארום אייגענטימילר געװעזענע די געקאסט געביידע
 פראנטעידזש פוס 120 האט געביידע די דאלאר. םיליאן

 זי סטריט. טע54 װעסט אויף פוס 54 און בראדוױי אױף
םלאץ. אםים םום 63-000 האט

 אינטערנע־ אונזער םון װאוקם געוואלדיגער דער
 טעטיגקייטען אירע שון אויםברייטערונג די און שאנעל

 דו־ פרעזידענט אנגעװיזען האט יארעז, לעצטע די אין
 אונזער םאר נויטיג דרינגענד געמאכט האם בינסקי׳

 ארבעט. איר םאר פלאץ גרעסערען א קריגען צו ױניאז
 זעכצענםע וועסם דרײ אויף אםיס הויםם איצטיגער דער

 און ארבעט- דער םאר קלייז או םיל געווארעז איז םםריט
 עקםטרא דינגען צו געווען געצװאונגען איז ױניאן די

 לעיבאר דעם חוץ א געביידע אנדער אן אין םלאץ
 אונ־ םון ארבעט די אגגעםירט וו׳ערט עס וווא דזשסטעי
 געביידע נייע די אםטײלונג. םארװיילומ און קולסוד זעד
 האט אםגעקויםט ו.אט איגםערנעשאנעל אונזער וואס

 איצםיגער דער װי פלאץ םיל אזוי מאל םיר אוםגעםער
 אונזערע אלע םאר פלאץ גענוג האבען וועם און בילדינג

סםעידזש. לע\באר איינגעשלאסען אפטיילונגען-
 געבײד׳ע דער םון אפקויף דעם םאר םראנסעקציע די

 םרעדעריק םעקרעטאר עקז׳עקוםיװ דורסנעםירם האט
 םאר געווארען אםגעקויפט איז געביידע די אמהעי. ם.

 םון אפיס גענעראל דער מארםגעידזש. א אז געלם קעש
מאנאם. דעם אריבערקלײגעז אהין זיך װעט ױניאז דער

 #©נעקויפם חאט אינםערנעשאנאל אונזער װאם םטריט, טע54 און בראדדױי אויף בילדינג״, ״פארד־ די
דעפארםםענטם- אלע און ױניאן דער פדן גענעראל־אפיס דער געםיי׳וז זץ־ װעלען עם וואו און

ױני םען4 פון וױה־ענד דעם ױניליי זילכער איר פײערפ הויז יוניסי
אונ־ םון זומער־הײם פראכטםולע די הויז- ױגיםי

 פענסילוױיגיע- םון בערג בלויע די אין אינטערנעשאנעל זער
 און םינף דעם — ױביליי זילבערנעם איר יאד דאם פײערט

 אפגעקויפט האט ױניאן אונזער זינט סעזאן צװאנציגסםען
 זו־ מיליאנערסקען א םון עס םארוואנדלם און פלאץ דעם
 און ארבעטער פראגרעםיװע םאר הײם א אין פלאץ מער

געסט. זייערע און ױניאניםםעז םרייד
 דעם םרייםאג געיוארען דערעםענם איז הױז ױניטי

 אפיציעלע די װיק־ענד). דעי (מעמאריאל מאי טעז28
 םארקו־ װעט דערעםענונג- זילבער דער פון אבער פײערונג

 אויםערגע־ ױני. םערטעז סון װיק־ענד נעקםטעז דעם מען
 דער־ דער פאר געמאכט ווערען צוגרייטונגעז וױינלעכע

 זײנען םארבעסערונגען און םארשענערונגען םיל און עםנוגג
 באקװעמלעכקייט די מאכען צו יאר- דאם געווארען געמאכם

 געסט- ארן מיטגלידער אונזערע םון םארגעניגען די און
 נאך ױניםי, אין וואקאציע זייער פארבדענגען רועלען וואם

געװען. איז עם ווען איז עם װי גענוספולער- אץ רייכער
 װאם רעזערװיישאנס, די און רעגיסטראציע דער לױט

 זי־ יאר דאם װעם אפיס׳ אין ארייז איצם שוין קומען עם
 פון צאל דער אין רעקארדם אלע ווערען געבראכען כער

 א. הויז, יוניטי פון מענעדזשער דער געסט- און באזוכער
 רעגיסטרירען צו זיך עולם דעם דעריבער ראט טעקםין-

 פארזיכערען צו אום רעז׳עתואציעם מאכען און באצײטענם
װאקאציע- פאר פלאץ א מיט זיך־

 פרעכטיגע די הײז- ױניטי םון באקוועמלעכקײט די
 בא־ די מאכלים- געשמאקע די לוםם- גוטע די לאנדשאםםען-

 צאל־ די צו באקאנט גוט שוין זײנען צימערען, קװעמע
 װאם מענשען- אינטעליגענטע און מיםגלידער םריינד- דײכע

 געלעגענהײם די געהאט םארגאנגענהײט דער אין האבען
 באזארגט זאכען אלע די ײעלען יאר דאם דארם. זײן צו

 רייכע די אנבעלאנגט וואם מאל. אלע װי פוגקט װעױען
 נאך יאר דאס הויז ױניםי האם שפילען- און םארוױילונגען

מוזיקא־ אױםן קינםםלער טרופע גרעםערע םיל א באזארגט

 וואס די װי געביט- גײסטיגען און דראמאטישען לישען,
יארעז• פריערדיגע אין געהאט האט מען

 פארוױי־ פון געביט אויםן נײקייטען די פון אײנע אלס
 םון גרוםע א אגאנזשירט יאר דאס הויז ױניטי האט לוגג׳

 א הויז. אפערע מעטראפאליםען םון טענצערינס באלעט
 װעט װאס געווארעז- אגאגזשירט איז ארקעםטער רייכער
 צו־ זיינען עם מוזיק. קלאםישע און פאפולערע שפילען
 לעקטארס בארימטע םון רייע גאנצע א געווארען געגרייט
םראגען. פארשיידענע איבער

 װעלען ױני פערטען דעם פײערונג אםיציעלער דער בײ
באארד עקעזעקוטיװע גענעראל גאנצע די זיין אנװעזענד

G E R E C H T I G K E I T
A LABOR JOURNAL 

Published *very month by the 
International Ladies’ Garment Workers’ Union

Office of Publication:
76 Montgomery St., Jersey City, N. J.

General Office:
3 West 16th S t, N. Y. C. Tel WAthins 9-686B

DAVID DUBINSKY, President 
and General Secretary-Treasurer 

DR. B. HOFFMAN, Editor
Subscription price, paid in advance, $1.00 per year.

Vol. XXV. No. 6 200 June, 1943

Entered as Second Class Matter, August 7, 1928 
at Post Office at Jersey City, N. J., under the Act 
•f  August 4, 1912. Accepted for mailing at 
special rate of postage, provided for in Section 1103, 
Act of O ct 3, 1917, authorized on Jan. 25, 1919.

 באארדס דזשאינם און לאקאלס אלע םון םארטרעטער און
שטעט. נאענטע די םוץ

 קײן האבען ניט אויד װעלען הויז ױניטי פון געםם די
 וועלען באסעס די םראנספארטאציע. מיט שוועריגקײטען

n ניי פץ פלאץ צום דירעקט געוויינלעד- ײי אפםארען- r 
 טראנספארםײשאן װאר אװ אסיס דער םילאדעלםיע. און

 נויטיג זײנען ארבעםער םאר ױאקאציעם אז אנערקענט- האט
 דעם און ענערגיע זייער אױםהאלטען קענען זאלען די אום

פראדוקציע- םיז סטאנדארד
 סםריט- םע16 װעסם 3 הויז- ױניטי סיז אםיםעס די

 םילאדעל־ איז סםריט׳ טע10 נארד 128 און יארק, נױ איז
 םאר ציעס.rרעזערו אן נעמעז און אםעז שוין זיינען םיע
 איינעם אין זיד ווענדעז צו ראטזאם איז איעצעלהײטען אלע
 ױו־ דער טעלעםאן- אויםן אדער דירעקט אםיסעס- די םון

טע־ דער .6868־9 טקינםrו :איז טעלעםאז יארקער
ם :איז אםיס םילאדעלםיער םיז לעםאז א X(456 ^לנ

 עדיו־ אונזער פון שפאצירען שבת׳דיגע די
דעפארטמענט הײשאנאל

 באזוכעז נאכמיטאג- אדיגער צוױי ױני פינפמע! דעם
 וועסט 117 די״ װי. אי. דאבלױ. םטעישאן ראדיא די מיר
 אוםן דעם מיט זיך באקענט יארק- נױ סטריט- טע46
 םראגראמען אירע אריבער שיקט ראדיא די אזוי װי

 דורכ־ װעט עם צימער. אין זיך בײ הערט איר װעלכע
םראגראם- אינטערעסאנטער אן יוערעז געםירט

 רעדאקציע די מיר באזוכען ױני צװעלפטען דעס
 עווענױ׳ זעקםטע 27 אין עם.״- ״פי. צײטונג דער פון

 און מענער די מיט טרעפען זיד װעלען מיר ברוקלין-
 צו־ זיך און צײטונגען- אונזערע שאפען וואס פרויען
עס. טועז זיי װי קוקען

 םלאז א באזוכען מיר יועלען ױני ניינצענטען דעס
 אמ קעמםער אונזערע םאר שפײז צו גרײט מען װאו

 אוטער־ וועףען שפייזעז די װאו און פארבינדעטע
 נעמט םטריט. שינגטאזrו 641 איז פלאץ דער זוכט.

םטיישאן. סםרים קריסטאםער צו סאבװעי טי- אר- אי.

 ״פ»רד u הויפם אינםערנעשאנאל
יוניאן אינטערנעשאנאל אונזער פון הײם נײע דיאפיס חױפט איר פאר נילױננ״
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דובינסקי ד. •רעזידעגם װעג דעל
ײ ״ י;״ אינטעדנעשאנעל דער

 געבראכם אינםערנעשאנעל דער סח עקזעקוםײוע גענעראל
 דער סון מיםגלידערשאפט די אז גרוס- םרײלעכעז א

 זעקס לעצםע די אין iyopriF7 אייד איז אינסערנעעאנעל
 באדיי־ גאנץ א ori דעס, אויף קוקענדיג נים חדשים-
 י אײעק דינעז ױגיאן אוגזער םץ םיטגלידער צאל םענדע
 איועק זיינעז מער סיל נאד און ארמײ דער אין ךינען

 דארף מען און מלחמח־אינדוםטריעס. די אין ארבעםעז
 ארגאגיזא• נרײםן גרויסע- ק״ן אז באסדאכט, א•? נ׳ניזז
 א װײל ווערעז- געפירס נים איצט קעז ארבעם ציאנס

 מיט םארבונדען איז ארגאניזאציאנס־ארכעט גרויסע
 אינםערנעשאנעל די האם דאס און סטרײקס- גרױסע

 מלחמה. דער םון ציים דער פאר אויסמיידען געװאלט
 דײ נים באלאנגט אינדוסםריע םרויען־קלײדער די הגם

 אינסערנעשאנעל די מלחדה־אינדוסםריעס. די צו רעקט
 יואם די- םאר צוציהונגס־קראפם א גע־וארען אבער איז

 די און איגדוסםריע קלײדער םרויען דעד אין ארבעסען
 ארגאניזירםע נים נאד די ארגאניזירען צו באמיהונגען
אמאל. װי שװעריגקײםען- אזויםיל גיט באגעגענעז

ר בלויז ניט אבער איז עם  װאוקס שםענדיגעד דן
 אינ־ דער געשאםען האס װאס מיםגלידער, צאל דער םון

 אמערי־ דער אין פלאץ אגגעזעהענעם אזא טערנעשאנעל
 אכםונג םיל אזױ און באװעגונג ײגיאז טרעיד קאנער

 כא• דער מער איז עם מײגונג. עםעגטלעכער דער אין
 איז יועג פראגרעסױוער איר ױניאן- דער םון ראקםער

 דער* אירע באװעגונג- ױניאז םרעיד אמעריקאנער דער
 ברײס־געזעל־ איר און מיםגלידער די פאר גרײכונגזוז
 אנגע־ אזא געשאםען האט װאס טעםיגקײט, שאפטלעכע

 דער אין אינםערגעשאנעל דער םאר פלאץ זעז-ענעם
עםעגטלעכקײם. אסעריקאנער
אויף אפגעגעבעז איז ori באריכם׳ יעדער

 גלײך גאגץ עקזעקוסיװע- גענעראל דער םון םיםינג דעם
 פון צוױיג וועלכען פון אץ לאנד םון םײל ורעלכען םון

 דער־ בלויז גים האט אינדוסםריע, קלײדער םרייעז דער
 פאר יתיאן דער םון דערגוײיכונגעז די .וועגען צײלם
 געזעלשאםם־ דער ררעגען אויך נאר םיםגליז׳ער- אירע

 עדיױ איר װעגעז ױניאז- דער םץ םעטיגקײם לעכער
 פאר הילםס־ארבעם איר װעגען און ארבעט קײשאנעל

פלחרד- דער
 דערציילען- צו סך א געהאט האבען באריבםען די

 די אח ארבעם סך א םעזאן- גוטער א געװען איז עס
 האבעז מלעז ארבעםער די אז געז>רגם- האם ױניאז

 בא־ װעגען דערצײלם האבען זיי םארדינסטען. בעסערע
 אח װײדזשעם אין העכערונגען װעגען אגרימעגטם, נײםע

 א אבער ארבעםער. די פאר געוױנםען אנדערע װעגען
 םארגומען געװען איז באריכםען די םון טייל גרױסער

 אירע אין מלחםה דער םאר הילםם־ארבעט דער םים
םארמען- פארשידענע

גרע־ א מער און מער אלץ םארנעמט מלחמה די
 םון באריכםעז די אין פלאץ פראמינענםערען און סעיעז

 פאר־ םלחםה די וױ זען זײ פון קען רעז ױגיאז- יעי
 וױ און לאנד םון לעבעז דאס מער און מער אלץ כאפם

 צוױיג יעדען אױף ארױםגעלייגם ווערם שסעמפעל איר
 די רױ באריכםעז- די םון זען קען מען טעםיגקײט. סץ

 דער אױף שםעמפעל איר ארויםגעלײגט האם מלחמה
 אין זיד סילט זי יוניאן. דער םון טעםיגקייט גאנצער

 פונקט זיך םילט זי איז ארבעם געזעלשאםטלעכער איר
 און ארבעם• עדױקײשאנעל איר אין שטארק אזוי
 זיד האנדעלם עם אז באריכםען. די םח זעז ק?ז ימח
ױאם סליכם, פאטריאםישע א ערםילען וועגען בלויז ניס

 אמעריקאנער יעדען אייף געװארעז ארויסגעלעגם איז
 אי־ אז וועגעז מעד פיל זיך דיאנדעלם ?ס נאר בירגער׳

 םאר מעגלעה איז װאס אלץ- םאן צו באגער נערלעכעז
 אז געםיל- א פון אויסדדוק אן איז עס מלחמו^ דער

 און קאמף אונער איז עם אז אונזערע, איז מלחמה די
געװינען- צו זי אום אלץ םאז דארםעז מיר

 לאמיר אדער- איצם- זrױנ דער םץ ריכםוגג די
 םראפ דעם שםעלען צו איז ״פאליסי״- אנרופעז, דאס
 זאל פרוכם דיערע װאס געוױנםען- אזעלבע אײף מער
 די שפעםלד. אויך נאר באלד, בלױז ניט שײידצז מצז

 געשאםען זאלען עס אז םאדאינטערעסירט- איז ױניאן
 מיםגלידער די וועלבע םון פאנדען, סאדשידענע װערען
 ו-־א־ דער בענעםיטען. שםענדיגע האבען קענען זאלען

 איז ער םאפולערסםע. די םון איינער איז קאציע־פאנד
 םון לאקאלם צאל גרויסע א אין געווארען איינגעםירם

 ווא־ באצאלטער םון פאדערונג די אינסערנעשאנעל. דער
 אג־ אלע אין כמעט ארױסגעשטעלם איצם ווערם קאציע

 באנײט אדער װערען געשלאםען דארםען וואם דימענםס-
 אופעט־ם- אז װערען- כאםערקט דארף עס און װעו׳ען.

 וואקאציע־םאנדען- געווארען געשאםעז זײנען עס וואו
 ערםאלג. םולשטענדיגען א סים געקרוינם זיך זײ האבען

 גרינ־ די ווערען צו פאפולער אנגעםאנגען אױך ו.אט עס
 אויך דינען װאס םאנדען- קראנקעךבענעםים םח דומ

 עם איז םאלויםיג הילף. מעדיצינישער מים םארבונדעז
 די אז אויסזיכםען, גוםע האט עס אבעד אנפאנג- אן בלויז

 םאנדען אזעלכע םץ גריגדונג דער וועגען םאדעריגג
 דיער א איז עם םער. אלץ םארשפרײםען זיך װעם

ארבעםער. די פאד פאנד וױכםיגער
 באזונדערם א געװארען געשאםען איז לעצםענם

 נײ גאנצען בלויז^אין ניט איז סrו םאגי׳ װינטיגער
 טרייד גאנצער דער אין נאר אינטעדנעשאנעל, דער אין

^ נ  דעם דא מײנען םיר אמעריקע. סמ באװעגוגג ױ
 געווארען איעגעםירט איז װאם םאנד׳- ״ריםאירםענם

 די דאנק א אינדוסטריע, קלאוק נױ־יארקער דער אין
 מענע־ םיינבערג- י. וױיס־פרעזידענם- םץ באמיהונגען

 קלאוק־ נױ־יארקער דער םון באארד חשאינם םיץ דזשער
יוניאן. מאכער

אוים־ װיכםיגער א זײער גרויסער- א זײער איז עם
 אינטער־ די און ױניאן קלאוקסאכער די װעלכען םיט םו-

 אז געפאםם- זיך האם עם זײן. שםאלץ סעגעז נעשאנעל
 אין ױניאן ערשםע די זײן לr אינםערנעשאנעל די

 נײעם אזא מיט בארימען קענען זיך לr ,װאם אמעריקע
 וואם אויםטו- נייער ערשםער דער נים איז דאס אויםםו.

 אטערײ דער צו בײגעטראגען האם אינםערנעשאנעל די
 ״ריםאיר־ דער אבער באװעגונג- ױניאן טרעיד קאגער
o םאנד״- מענם r i דער אין געװארעז אײנגעםירט איז 

מין. זיין אין אײנציגער דער איז אינדוסםריע- קלאוק
 װיכ־ די און ערשטע די ױניאן, קלאוקמאכער די
 האט אינםערנעשאנעל- דער איז ארגאניזאציע םיגסםע

 אויםםואונגען אריגינעלע מערערע רעקארד איר אויף
 און בעסערעז א םאר קאמף םון געשיכםע לאנגער איר אין

 אירע אין קלאוקמאכער• די פאר לעבען זיכערערען
 קאנ־ זיך ױניאן קלאוקמאכער די האם יארען אינגערע

 םארבעםערוגגען זײ אויף מער קאםף איר אין צענםרירם
 איז קלאוקמאכער די םון לעבען דאם הײנם. דעם סון

 אנשטרענגונגען אלע אוץ ביםערער א שווערער- א געװען
 דעם םארבעסילרען צו װערען געמאכם געדארפם האבען
 סאר ביםער. און שװער אזוי זײן נים זאל ער אז הײנם-

 וױיניגער דעמאלם מען האם מארגעז שפעםערדיגעז דעם
 ײניאן קלאוקםאכער די װען אבער, איצט- געזארגם.

מסוזם זי האם יארען, עלםערע די איז געקוםעז איז

 מאר־ שפעטערדיגען דעם םאר אײד זארגעז אנפאנגעז
ל מעז אז — זקנה♦ לעת תשליכנו ״אל דעם םאר גען-  מ
 הילפלאז- און פארװארפען בלײבען ניט עלטעד דער אויף

 עם וואס וױיניג מען טראכט ױנג- איז מען װען
 מאל קיץ זיינען ױנגע די עלטער. דער אויף זײן װעט
 רירענדער דער פון געװארען אויםגערודערם גיט

 גע־ האבען די זקנה״. לעת תשליכנו אל״ פון תםילה
 פלעגען ציט־לר א די. ניט מען מײנט דאס אז טראכם,

 גע־ תפילה רירעגדע די האבען זיי ווען אלטע- די טאן
 וועט עס װען ן א תפילה. דיער געװען איז עס הערט.
 פמ אײםד^לעז אנפאנגען װעם נלען חען צײס- די קוסען

 דאלאר 600 פאנד״ -רייטאירמענט געשאםענעם דעם
 דעם דערגרײכט האבען װאס קלאוקמאכער- צו יאר א

 דער םון צוריקציהען זיך װילען און יאר 65 םון עלטער
 םון מאן ציטער א הערצער סך א װעלען ארבעם-

פרייד.

 דורכ* װעם מלחמה דער נאך אז האםעז, װילען מיר
 סאציאלער םון פלאן ברייטער אזא װערען געפירם

 פולשטענדיג דין װעלען ארבעטער די אז פארזיכערונג-
 מיט פארבונדען דינען וואס נויטינן, די סיז געשיצט

 און קראנקהײט מיט עלטער- מיט ארבעטסלאזיגקײם-
 געווארן פארגעשלאגן שױן איז םלאן אזא װייםער. אזױ
 א איז עס קאגגרעם. אין רוזװעלם פרעזידענט םון

 אמערי־ דעם פארזיכערען צו זוכט װאם םלאן, ברײםער
 קבר״- ביזן .װיגעל פון מענשען ארבעטענדען קאנער

 אמערי־ גאנצע די אויסגעדריקט. זיד האם דוזװעלם וױ
 אלע פלאן- דעם פאר איז באװ׳עגונג ארבעטער קאנער

o מענשעו, פראגרעסיװע אח ליבעראלע אמת ri לאזען 
 עפענטלעכ־ אמעריקאנער דער אין שטים זייער הערען
 דורכגע־ װעם ער אויב און פלאן. דעם םאר זיינען קײם-
 פאר־ איז ער װי מאס- ברייטער דער אין ווערען םירט

 נים ױניאנם ארבעטער די וועלען גע^רעז- םראכם
 פארזי־ סון םראגע דער מים פארנעמען זיך דארםען
 פלאן םארזיכערונגס סאציאלער דער פאנדען. כערוגגס

 םאר־ הילף. נויטיגע די געבען װעם רעגירונג דער םץ
 «ער וואם און ױניאן. די טאן נאך עם סוז אבער לויםיג

 און זי. םארדינם אנערקענונג מער אלץ עס- טום זי
 צו נויטיג פאר געםינען ױניאן די אױך וועט אםשר

 סאציאלער ברייטער דער אםילו װען אונםערשטוקעװען,
 יעדענ־ װערען. דורכגעםירם װעם םלאן פארזיכערונגס

 קלאוק־ דער םון םאנד״ .ריטאירמענט דער וףעם פאלם
 ברייטער גאנץ א װען אםילו, נויטיג דין ױגיאן מאכער

 װעט רעגירונג דער םון םארזיכערונגם־פלאן םאציאלער
 ליבעראל וױ רעגירונגם־פלאן- דער װערען. דורכגעםירם

 פריי־ איבעריגס דין קענעז נים וועם זיץ, גיט זאל ער
 קען 0דא עלםער־פענסיע. צו שייך איז װאס גיביג,

 איצט װערען װאס חשבונות- די פון װיסען שוין מען
 װעם פאנד״ ״ריטאירמענט םון צוגאב דער געמאכט.
קלאוקמאכער- די פאר נויםיג גאנץ זיין דעריבער

 באמיהען זיך ױניאנס אונזערע דארפען םארלויםיג
 שליםען ביים און אגרימענטס םון באױיאונג דער בײ

 קראנקעז װאקאציע־םאנדען, שאםען צו אגרימענטס נײע
 דאס װ. אז. און פאנדען ריטאירמענט פאנדען- בענעפים

 איז עם און אינםערנעשאנעל דער םון װעג דער איז
װעג. ערםאלגרייכער אן

 אינטערנע־ דער אין צוגעוואױנם זיך האבען מיר
 אונז איבערראשען זיי איז ציםערעז גרויסע צו שאנעל

 טויזענד הונדערם דרײ מים מיליאן א איבער טעד. גים
 מלזזמה־ פאר ארבעםער צװישען געזאמעלט דאלאר

אויסזיכ־ די און ציפער. גרױסע גאנץ א דאך איז הילף


