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n נאארוס חשאינם און לאקאלם אננעמענן ד צו אינטעונעשאנאל פוז
:געגריםט זײט

 דעו־ אין לאנד אונזער םון ארײנטרעטען דאס
 טייל אלם אונז, אױף ארויםגעלײנט האט םלחםה

 נע־ געזעלשאפט. אםעריקאנער גרויםער דער פון
 םארםליכ־ און םאראנטװארטליכקײטען װאלדיגע

 איבער־ אלם און בירנער לאיאלע אלם טונגען.
 פאר צילען הויכע די םון אונטערשטיצער געבענע
 םיט צוזאםען לאנד, אונזער קעמפט עם וועלכע

 פעלקער דעםאקראטישע םרײהײטם־ליבענדע, אלע
 פליכט הײליגע אונזער עם איז זועלט, דער פון

 און קאנקרעטען א אױף חלק אונזער בײצוטראגען
 םלחםה נאציאנאלע די העלםען צו אוםן םראקטישען

אנשטרײנגונגען.
 דעש אין זיך נױטיגם שטאטען פאראײנינטע די

 פארשטאר־ צו געלט אין אלץ, פון מער מאםענט,
 ם«ר נעלט דארןש עם כחות. םלחםה אירע קען

 םאר »רםײ גרױםע א אויםשטאטען פאר אטוניציע,
 אונזער קרינם־שיפען. און עראפלאנען טאנקען,
 בײשטײע־ זאלען טיר אונז פון פארלאננט רעגירונג

 בײצו־ גרײט איז ױניאן אונזער און דערצו רען
טייל. איר טראנען

 באארד עקזעקוטױו נענעראל די האט דעריבער
 דעם דינםםאג, זיצונג, איר בײ ױניאן, אונזער םון
 פאלנענדען דעם אנגענוםען דעצעםבער, טעז23

:כאשלום
 אינםער־ דער פון מיטגלידערשאפט די )1

 זעטנערע*תמ אדן זעפארפליכמ ײר זאל נעשאנאל
 אינװעםטירען עם און דאלאר 25ססס,ססס, שאםען צו

 דעם םאר רעגירוננ, דער םון באנדם דעפענם אין
נא־ דער םאר בייצושטייערען צזועק: דאםעלטען
 דאם םטיםולירעז צו און םארטײדינונג יאנאלער

 צײט דער אין נעלט פון אפשפארען פרײוולײנע
;נױטםאל מלחםזז דעם םון

 אינטערנעשאנאל דער פון טיםגליד יעדער )2
 רעני־ דער בארגען צו װערען אויםנעםאדערט זאל
 װײ־ דא װערען װאם באדיננוננען די אױף רוננ
 װאכען צװײ װײניגםטענם צום אנבעצײכענט, םער

 אין װערען אינװעםטירט זאלען װאם פארדינםטען
;םטעםפם און באנדס דעפענם

 שאפ װערנער׳ם דזשעק פון קלאוקמאכער
 און רוםישע םאר $454 נאך גיבען

תעמפער. ענגלישע
כרידערלי־ און ברײטהארציגקײט סון בײשפיל א

 עע־ אמ רוםישע די העלפען צו איבעדגעבענקײם כער
 בעסםיעם, נאצי־םאשיםטישע די געגען קעםםער לישע

 ווער־ דזשעק םון קלאוקמאכער די באװיזעז האבעז
 הונדערם די םםרים. םע39 װעםם 205 שאפ׳ נער׳ם

 װי־ האבען שאפ דעם אין ארבעםען װאם בעל־מלאכות
 בײםראגען םרײװיליגע דורך זיד צװישעז געזאמעלם דער

 סאר הילף מעדיצינישער םאר דאלער 454 פדן סומע די
 מאזמה־ די צו פארשםיצע אמ רוםלאנד איז קעמסער די

ענגלאנד. אין קר־בנות
 דער און בראון, לואים שאפ׳ םון םשערמאן דער

 דעם ארײנגעשיקם האבען לעװין. םשארלם םעקרעםאר,
 דער מים דובינסקי פרעזידענט צו םומע דעד אױף םשעק

 םע־ םאר גײן זאל דאלער הונדערם דרײ אז אנװײזונג׳
 דא- 154 אמ קעמםער רוסישע די צו הילף מצינישעד

 ווײ־ צושריםט זײער אין רעליעף. בריםישען םאר׳ן לאר
 גע־ בייטראגעז די׳ האבען ארבעטער די אז אן, אויך זען

 זיײ חוץ א געלם, דאם געשאפעז און םרײזױליג מאכם
 דעם םאר ארבעט םאג האלבעז א פון בײשםײערונגען ערע
 אינםער־ דער פון פאנד דאלער םויזענד הובדערט דדײ

 בײ- האבעז זײ װאם ארבעם שטונדע די און נעשאנעל׳
 םון הילפם־פאנד דאלער םויזענד צען «ום געםראגעז

 הא־ שאפ דעם םדן ארבעטער .117 לאקאל הלואקמאכצױ
 מער איז דאלעי־ «עז ווי פי׳ל אזײ בײגעשםײערם בען

 געגען קעםםער די העלפען צו שמזזת גרעסםער מיםדעו־
נאציזנ^

 דובינםקי ■רעזידלנם האט משלק דעם עדהאלםענדיג
האגד־ דער םים שםאלז איז ימיאן די *ז ,סערל;דק

- - - - - ----  Mb MB B Mbך ומבעז אגדעדע פילע פז און סיםגלידער די םדן לרגג  מ
 פרײגעביג־ דער ושן ביישפיל א Tyosmn* זיך דארפט

צויעק. נאבעעא דעם פאר קאנױןמאמר די פון קײ׳ם

 צו איםשטאנד זײנען זואם םיטגלידער די )3
 נלײך םוםע איז עם װעלכער אױף כאנדם קויםען

 פון אפים דעם דורך טאן עם קעגען פלאץ, אויפן
 די באארד. דזשאינט אדער ױניאן לאקאל זײער

 נע־ דועלען םיטגלידער אזוינע םון ביכלאך ױניאן
 האבען זײ אז װײזען צו אום זוערען שטעםפעלט

םומע. װעלכער םאר און באנדס געקויפט
 זײן ניט װעלען זואס םיטגלידער אזוינע )4

 םאר םוטע םולע די גלײך באצאלען צו איםשטאנד
 טענליב־ די װערען געגעבען זאל באנדם, דעפענם

 אפ־ װעכענטליכע אויף באנדם קויפען צו קײט
 װי װײניגער ניט אנטרעםען זאל װאם צאלונגען

 לאקאלם אלע שבירות. זײערע פון פראצענט פינף
 אראנזש- םאכ;ין זאלען באארדם דזשאינט און

 אר־ מיטגלידער די װאו פירםעם די םיט םענטם
 םוםע די זועכענטליך ארונטערנעםען פאר בעטען

 קריגען זאלען ארבעטער די און שכירות די פון
 ארונטער־ װערט עם װאם םוטע פולער דער פאר

 און רצגירונג דער פון סטעםפם דעפענם גענוםעז
 ספע- א אין ארײנקלעפען םטעםפש די זאלען זײ

 װעט אינטרנעשאנאל די דואם שפאר־ביכעל ציעלען
 • װעלען ביכעל אין םטעטפם די װען בעבען. זײ

 באנד, א קאםט עם װאם סוםע די דערנרײכען
 אין ביכעל דעש ארײנגעבען מיטגליד דער װעט
 רעגירוננם־ א דעם םאר קריגען און לאקאל זײן

םוםע. דער פאר באנז*
אנגעשלאסע־ אלע אױפצופאדערען בלײך )5

 אײנצו־ באארדם דזשאינט און ױניאנם יאקאל נע
 די דורכפירען אויף םאשינערי נויטיגע די שטעלען

אױפגאבע.
 פארצו־ געװארען באשלאסען אויך איז עם

 אלע צו פלאן און םארשלאג דאזיגען דעם לענען
 באלדיגער םאר אינטערנעשאנאל דער פון לאקאלם

גוטהײםוננ. און האנדלונג
 די איכערטראכטען װעט איר װי נאכדעם

 די אז באטעו־קען, איר זועט אנטשײדונג, דאזיגע
 םיט צוזאטען אראנזשירט. האט אינטערנעשאנאל

 דעםארט־ טרעזשורי דעם פון קאאפעראציע דער
 דעפענם־ עם. ױ. ספעציעלע כאקוטען צו טענט.

 נאםען דער זועלכע אויןש םטעםפ־בוקם, םײװינגם
 ױנ־ לאקאל דער פון און אינטערנעשאנאל דער םון
 ביכלאך דאזיגע די ארױםנעדרוקט. זײן װעט יאן

 יאר פון אנםאנג צום באקוטען קענען מען װעט
 םון אײך צו װערען ארויםגעשיקט זועלטן זײ און

אפים. גענעראל דעם
 איר געבעטען, אײך דעריבער דואלטען מיר

 םעכא־ דעם ארגאניזירען צײט־פארלוםט אן זאלט
 םםעםםם דאזיגע די םון פארקױןש דעם פאר ניזם
אופן: פאלגענדען אויף

 ײכיאן לאקאל אײןןר פון םיטמגעז רוסם .1
 כאשלום דעם ראטיםיצירען «ו תיכןז ײניאנם אדער
ש אנגענוםען איז ױאם װאי  גענעראל דער פון גע

 ױנ־ דער םון מעםבער יעדער באארד. עקזעקוטיװ
 באשלום דעם אויםצוםאלגען ערװארט װערט יאן
גײםט. אץ און בוכשטאב אין
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 בא־ וײלען זואם םיטכלידער, יענע פאר .2
 דארםם אױםצאלונגען, דורך באנדם די םאר צאלען

 ס אײער םדן באלעבאטים די םיט אראנזשירען איר
 םון םיםטעש א דיםטריקט אדער נענענט שטאט,

 װאך יעדען ״טשעק־אף״. צום ענלאך צאלונגען
 6 װי דועניגער ניט זוערען ארונטערגענוטען זאל

 ארבע־ באטרעפענדע די װעלכע פאר פראצענט,
 דא- די פון דעםענם־םטעמפס כאקוטען זאלען טער
 , דער װעט פלאן, דעס לויט באלעבאטים. זיגע

 םון אדער םטעםפס, צאל א באקומען באלעבאם
 אנדערע פון אדער כאנקען לאקאלע אפים, פאםט

 אגענטורען דעפארטטענט טרעזשורי אויטאריזירטע
דיםטריקט. אדער געגענט שטאט, אײער אין

 זײערע אין װעלען םיטגלידער די זוען .3
 בא־ זײ װעט װאם םטעמפש, גענוג האבען ביכער

ײ װעלען באנד, א קריגען צו רעכטיגען  ארײנ- ז
 צו צושטעלען װעלען מיר און ביכלאך, די געבען
 רעםיטס םפעציעלע פינאנץ־דעםארטםענט אײער

צװעק. דאזיגען דעש פאר
 םטעמפ־ביכלאך די פאר באנדם באקוטען .4

 לאקאלער דער דורך נאר באקוםען קענען םען װעט
 באטרע־ זײערע אין באארד דזשאינט אדער ױניאן

 אראנזשירם םפעציעל איז דאם נענענטען. פענדע
 כדי דעפארטטענט, טרעזשורי דעם םיט בעדרארען
 קרי־ זאלען ארנאניזאציעם אנגעשלאםענע אונזערע

געלט. דאזיגע דאם שאפען צו קרעדיט פולען גען
 ;אלט איר זא «ײר, וןפ איר ארלאנגפ דעריבעך ;

^ י  נע־ צושריםט דאזינען דעם קריגט איר װי ת
 דער װארים זאך, דאזיגער דער אין שריט םען
 ניט קען ציל דער און דרינגענד זײער איז ענין

, זיך. אויןפ רוארטען לאזען
אײערער, ברידערליך

דובינסגןי דגד
םעקרעטער פרעזידענט־גענןןראל

 אינטערנע־ אפוצלײגען רער,אמענדאציע
 אין גוטגעהײםען קאנװענשאן שאנאל

אײבשטיטיג כמעט רעפערענדום
 לעידים אינטערגעשאנעל דער םון מיטגלידער די

 אײנשםיםיג כמעט דיאבען ױניאן, וואירקערס גארמעגם
 עקזע־ גענעראל דער םון רעקאמענדאציע די גוםגעהײסען

 אינ־ דער פון קאנװענשאן די אפצולייגען באארד קוטיװ
.1944 םאי ביז צייט״ יאר צוױי םאר םערנעשאנאל

 םון םעקרעטער עקזעקוטױו אמהעי, ם. םרעדעריק װי
 ערשטען דעם ביז זיינען אנאנסירם, איגםערנעשאנעל דער

 בא* די אםים גענעראל אין ארײנגעקומען דעצעמבער
 די מיט ארגאניזאציע דער םון לאקאלם 197 םון ריכטען

 מיטגלידער זייערע פון אפשםימונג דער פון רעזולטאטען
 מיטגלידער־ א האבען לאקאלס די רעםערענדום. דעם אין

 די אין ארבעטער. קליידער םרויען 213.597 םון שאסט
 געשםיםם מיםגלידער 496 בלויז האבען לאקאלס אלע

 האבען וואם אנדערע אלע קאגװעגשאן. די אםלייגען געגען
 די גוםגעהייסען האבען רעםערעגדום אין באטייליגט זיך

רעקאמענדאציע.
אינםערנעשאנעל, דער םון קאנסטיםוציע דער לוים

 אין םארקומען געדארםט קאנװענשאז נעקסטע די האט
 לעצ־ ביים מאי. קומענדעז דעם הײםם דאס ,1942 מאי,
 האם בארד עקזעקוטיװ גענעראל דער םון מיםינג םען

 דער איבער אז םארגעלייגם, דובינםקי פרעזידענם אבער
 דער אויף װירקונג איר און לאגע אינטערנאציאנאלער

 איז לאנד, אין לאגע עקאנאמישער און איגדוסטריעלער
 די יאר. דאם קאנוועגשאן א האבען צו ראטזאם נים עס

 י ► רע־ צו באשלאםען דעריבער האם עקזעקוטױוע געגעראל
 קאגוועגשאן די אפצולייגען מיטגלידער די צו קאמענדירען

 or* עם איז רעקאמענדאציע די אם יאר. צוױי םאר
רעםערענדום. דעם איז געױארעז גוטגעהײםען

 האם דוביגםקי פרעזידענם װאס צושריםם דעם אין
 רעםערעגדום׳ דעם װעגען לאקאלם די צו אחיםגעשיקם

 קאנ* די אפצולײגען באשלום דער אז קלאר, ער מאכט
 באאםםע לאקאלע פאר ױאהלעז די או ניט לײגט ווענשאן

 די לױט װערען װאם םיםגלידער באאײ עקזעקוטײו און
 יזאני םאו־ װאלען די םים צוזאםעז געהאלםען בײ־לאוס
 באאמםע לאקאלע םאר װאלען די חנלעגאטען. װענשאן

 געווײגלװ וױ יאר דאס מעחנן דורכגעםירם װעלען
1 פרילינס הײנםיגען
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ח דער ר רו א  אין פאסירונג װיכםיגסטע די ם
ײט ײניגס בא־ ארבעםער אמעריקאנער דער א

 דזשאן פון ווענדונג די איז װעגונג .ר'רײץ״יז י _ ״
 עם אז גרין, װיליאם צו' לואים

עגונג װ פאר־ די װערען באגײט זאלען בא
 םאראייניגונג א װעגען האנדלונגען

 דער און לייבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען דער צװישען
א• אי• סי.

 װעלען זאל מען אז פאל, אזא אין נאטירליך איז עס
 אז דערצו, געבראכם האבען וואם מאטיװען, די זוכען

 דזשאן זעלביגער דער האנדלען, אזוי זאל לואיס דזשאן
 פאר־ קײן דערלאזען ניט איצט ביז האט װאם לואיס,

 גרויםע צוױי די צװישען פרידען װעגען האגדלוגגען
צו אײנגעװאוינט איז מען ארגאניזאציעם. ארבעטער

 מיט ארוים פלוצים קומט ער װען מאטיװען׳ זענלעכע
 עפענטלי־ דער פון אויפמערקזאמקײט די צים וואס עפעס
 אז דענקען, פאל דעם אין קענען מאנכע מײנונג. כער
 די שפילען אויפגעהערט האט לואים דזשאן װי אזוי

 אין אקציעס דיגע און א. אי. םי. דער אין פידעל ערשםע
 האםען ניט קען ער אז געפאלען, שטארק אזוי זײנען איר
 גדולה, פריערדיגער זײן צו צוריק איר אין קומען צו

 ער האט צוקונםט. נא־ענטער דער אין ניט װעגיגםטענס
 פראמי־ און גרויםקײט נייע זוכען צו באשלאסען דעריבער

 מיר אבער מלאך. פרידענם א פון ראלע דער אין נענץ
 װעט מען װען בעסער, זיין װעט מאל דאם אז גלויבען,

 לואיס דזשאן בײ מאטיװען פערזענליכע קײן זוכען ױם
 זאגט, ער װי טאקע עס מײנם ער אז אננעמען׳ װעט מען און
 די פון אינטערעסען די זינען אין בלויז האט ער אז

 האבען איצט מוזען װאס לאנד, אונזער פון און ארבעטער
 דעם בריינגען רוף לואיס׳עם דזשאן נאר זאל אייניגקײט.
 פאר באמיהוגגען זיינע זאלען און רעזולםאט געװיגשטען

 הא־ באוועגונג ארבעםער אײעריקאנער דער אין םרידען
 םאר־ אים מיר וועלען ערפאלג, געװאונשטען דעם בען

 -אנערקןינונג געבען אים װעט געשיכטע די װאס גינען
אוישטו. דין פאר

 טום ער אז רעפוטאציע, אלםע אן האט לואים דזשאן
 פלוצימ־ זײן אופן. שלעכטען א אויף זאכען גוטע אפילו
 אמעריקאנער דער אין םרידען פאר ארויםטריט דיגער
 אזא אויף געװארען געמאכט איז באװעגונג ױניאן טרעיד

 קריםיק שארפע א ארױםרופען געמוזט האט װאס אופן,
 פאראייניגונג א פון אנהענגער װארימםטע די בײ אפילו

 דער און לייבאר אװ םעדעדיישאן אמעריקען דער צװישען
 געדארפם זיך לואים דזשאן האט װעניגםטענס א. אי. סי.

 פרעזידענט דער מארעי, םילים מיט דעם װעגען נאראטען
 םאר־ אין װיםען אים לאזען כאטש אדער א. אי. סי• םון

פרידענס־פארשלאג. א מיט ארויםקומען װעט ער אז אויס׳
 קלאנגען אלע די אויף אפ ניט דא זיך שטעלען מיר

 פארהאנדלונגען, געהײמע די װעגען באהויפטונגען אדער
 םון םארטרעטער מיט געםירם האט לואיס דזשאן וואם
 םרידענם־ די און לעיבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען דער

 אויסגעארבעם. זיי מיט בשותםות דאט ער וואס ■לענער,
 פארהאנדלונגען די האט ער אז געהייםען, עם האט םריער

 דער סח פרעזידענט דער טאבין, דעניעל מיט געפירט
 אפ־ עם האט טאבין ווען שפעטער, און ױגיאן םימסםערס
 האםשע־ נאמען דער געװארען דערמאנט איז געלײקענם,

 דער ױניאן, קארפםענטערם דער םון ■רעזידענט דער סאן,
 געװען אגיאל איז לואים װעםען םיט האטשעםאן. זעלבער

 געשלעג א נאך שיעטער. זײנען ױעלכע פרײנד חײסע
 פעדעריישאן אםעריקען דער םוץ קאגװענשאז דער אויף

 ביםערסםע די געװארען סיםי, אטלאנםיק אק לעיבאר *ײ
 אדער קלאגגען די װיפיל אױף ניט וױיסען מיר פײנד.

 זײ קענעז יעדענפאלם גתמ־. א האבען כאהוייםומען
פיז כאראקםעריםםיק דער צו צוגאנ א אלס דינען בלױז

 ער אופן שלעכםען א פאר װאם אויף און לואים חשאן
 פאר דיגען ניט אבער טארען זײ זאכען, גוטע אפילו םוט

 דער אין פאראייניגונג א צו דערלאזען צו ניט אורזאך אן
 װען צײט, דער אין באוועגוגג. ארבעטער אמעריקאנער

 פאר טײלען בײדע אין װאונש שטארקער אזא הערשט עס
 גאלופ דר. װאם אנקעטע, די וױיזם דאס װי אײגיגקײט,

 פירער די און מיטגלידער די צװישען דורכגעפירט האם
 דער פון און לעיבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען דער פון
 פרא־ 71 אז באװיזען, נעמליך האם אנקעםע די א. אי. סי.

 און ארגאגיזאציעס בײדע די פון מיטגלידער די פון צענט
 צו קומען זאל עם אז װילען, פירער די פון פראצענט 87
פאראײניגונג. א

 גאלופ׳ם דר. אויף בויען צו נויטיג ניט איז עס נאר
 אגקעםע, גאלופ׳ם דר. אן געװאוםם האט מען אנקעטע.

 שםארקער א פאראן איז ארגאניזאצילס ביידל זדן אז
 עם באוועגונג. ארבעטער פאראייניגטער א פאר װאונש
 ניט װאלם װאונש אזא װען װאונדער, א געװען װאלם

 מאל אלע זײנען םאלידאריטעט אײניגקײט, עקזיסטירט.
 באװעגונג. ארבעטער דער אין שלאג־װערטער די געװען
 װער־ די געהערט האט ארבעטער ארגאניזירםער יעדער

 אין געגלויבם האט ער און מאכם איז אײניגקײט אז טער,
 װערטער די אז ערפארונג, זיק פון געלערענם האט ער זײ.

 און ארבעםער די פילען באזוגדערס און אמת׳ע. זײנען
 אין אײניגקײט זײ פאר איז עס נויםיג װי פירער זייערע

 אינטערעסען די פאר נויטיג איז עם צײט. איצטיגער דער
 גע־ צו מאכען לײכטער װעט דאם װײל לאנד, גאנצען פון

 אינטערעסען די פאר נויטיג איז עס און מלחמה די װינען
 פון באלעבאטים די װאס ארבעט, ארגאניזירטער פון

 פון דעקמאגםעל דעם אונםער װעלען קאפיטאל גרויס
שעדיגען. פאטריאטיזם

בא־ זיך זאל מען װי ניט אונטערשייד קײן איז עס
 ווערםער. די אבער פערזענליך׳ לואים דזשאן צו ציהען

 אייניג־ און פרידען צו רוף זײן אין געזאגט האט ער וואס
 און ריכטיגע דיגען באװעגונג ארבעטער דער אין קײט

אפעלירען. מוזען
 פאר־ א אז געדאנק, דעם צולאזען נים װילען מיר
 וואם באוועגונג, ארבעםער אמעריקאנער דער אין אייניגונג

 נויםיג, שטארקער גאך מאמענט איצטיגען דעם אין איז
 דער צוליב קומען צושטאנד ניט זאל איז, עם װען װי

 פאר־ דעם צוליב אדער לואים דזשאן פון אומטאקטישקײם
 יאדער מאטױוען םערזעגליכע דעם אין האט ער אז דאכט,

אמביציעם. פערזענליכע
 פרעזידענט איר דורך האט אינטערנעשאנאל די
 צו גערופען צוריק יאר דריי מיט שוין דובינסקי זץיװיד
 באוועגוג^ ארבעםער דער אין אײניגקײט און פרידען

 שטארקער א אן אנגעשלאגען זיך האם רוף דער אבער
 דזשאן םרידען. צו וועג דעם פארצאמט האט װאם וואנט,
 עם שםערוגג. שםארקסטע די געװען דעמאלם איז לואיס

 גע־ איצטיגע די װערען אויסגעלאזען ניט דעריבער טאר
 דער װאס דעם צוליב פרידען׳ פאר געלעגעגהײם שאפענע

 לואים, חשאן דעמזעלביגען םון גראד איצם קומם רוף
מאכם. שטערענדע די געווען םריהער איז וואם

 פאר־ דין מוז באוועגונג ארבעםער אמעריקאנער די
 און העכער איז ארבעםער די םון אייניגקייט די אייניגם.

 מאמענם איצםיגען דעם אין בםרם אלץ, װי װיכםיגער
 םאלק. אמעריקאנער םון זיכערהײט די לאגד, אונזער ווען
 די געגעז קאמף דער און םרײהײם און דעמאקראםיע פון

 םא־ װעלם־אוגטערצינדער די בארבארען, םאשיסםישע
עם. דערט

 אײנגעשםילט ניט טאר אײניגקײט םאר רוף דער
מעכםיגער. אמ שםארקער װאם קלימען םוז עס װערען,

קאםיטע׳ קאלאבארײשאז די אז האםען. וױלען םיר
גע• געשאםעז איז װאס רופען, אזוי ייר קען מען אויב

 דער דורך א. אי. םי. און ל. אװ פ. א. דער פון ווארען
 פי־ ענדלעך װעם רוזוועלם, פרעזידענט פון מיטװירקונג

 צוױי די צװישען פאראייניגונג א און פרידען א צו רען
 אז זאגעז, מעז קעז וועניגסטענס ארגאניזאציעם. גרויסע

 מיים־ און שרים ערשטער דער געווארען געמאכם איז עס
שװערסטער. דער שריט ערשטער ער1 איז טענס

 . רױבעדישע די
 די פון פדאפיטען

 אן און קאמפאניעס
 די אױה אטאקע
ױניאנם

 באלעבאםים גרויסע די
 װי געמאכט׳ האבען אונזערע

 גאנץ אדויס, זיך שםעלם עם
 זייערע פון פראפיטען גרויסע
 גע־ פאטריאטישע גרויסע
פון כוגגערזואוגט די פילען.

 האם קאמיטע קאנגרעם דער
 אינדוסםריעלע פאטדיאםישע מאגכע אז אויםגעפונען,

 פרא־ הונדערט צוױי איבער געמאכט האבען אונטערנעמער
 וױיט אמת, קאנטראקטען. מלחמה די פון פראפיט צענט

 גע־ פראפים פאםריאםישע דיערע האבען זײ פון אלע ניט
 זיד האבעז די פון אײניגע הויך. אזא צו דער׳יבען פילען

 דערפאר פראפיט. פראצענט 30 אדער 25 מים באנוגענם
 צו נאהענט װי הױך אזא דערגאנגען אנדערע דינען אבער
פראצענט. 250

 אז געזעץ׳ א אנגענומען אמאל האט קאנגרעס דער
 צו קאנטראקםען רעגירונגס אויף זאלען אונטערנעמער די

 טארען ניט קריגם־עראפלאנען און קריגס־שיפען בויען
 א ערך אן מיט אבער פראצעגט. 10 װי מער פארדינען

 בםול געזעץ דעם אם קאנגרעס דער האט צוריק יאר
 נע־ געװאלם ניט האבען אונטערנעמער די וױיל געמאכט,

 פראפיט א פאר רעגירונג דער פון קאנטראקסען קײן עןמ
 אזא אויף האבען באלעבאטים די פראצענט. 10 בלויז פון

געלאזם זיך האבען די און האנם פרייע א געקראגען אופן
וואוילגעהן.

האם למשל, קאמפאניע, דראי־דאק מערילאנד די
 אנדערט־ קנאפע באםראפען האט וואס קאנטראקם, א אויף

 איבער פון פראפיט א געמאכם דאלאר מיליאן וזאלבען
 און 44 פון פראפיט א איז דאם דאלאר. טויזענם 460

 פראפיםען די מיט פארגלייך אין נאר פראצענט. האלב א
 באשיי־ זעהר דאס איז קאמפאניע פארדזש אירי דער ״ון

 איין אויף געמליך האם קאמפאניע פארדזש אירי די דען.
 34 און מיליאן זזאלב א וױ מער עפעס פון קאנטראקט

 321 צו נאהענט פון פראפיט א געמאכט דאלאר טויזעגם
 150 צו נאדזענט אויס מאכט דאס וואם דאלאר, טויזענם

 דיזעלבע איז קאנטראקסעז אנדערע צען אויף פראצענט.
 באגנר זיך האט און באשיידענער געװען שוין קאמפאניע

פראצענט. 140 פון פראםיט א מיט גענט
 קאר־ אינסטרומענט עלעקםריקעל װעםטאן די אבער
 ארי־ נאך פאםריאטיזם פראפיט איר אין האם פאריישאן

 נעמליך האם זי קאמסאני. םארדזש אירי די בערגעיאגט
 פרא־ 247 פון פראפיט א געמאכט קאנטראקט אײן אויף

 האט קארפאריישאן עיר־קרעפם ױנאיטעד די צענט.
 װי מער האט זי אבער פארמעםטען, געװאלט זיך משמעות

 אלומי־ די דערגתיכען. געקענס ניט פראפיט פראצ. 211
 א מיט באנוגענט זיך האט אמעריקע סון קאמפאניע נום

 קאמפ. ספליטדארף עדיסאן די פראצ, 129 םון פראםיט
 צוםרידענגע־ זיך האם און באשײדענער נאך געװען איז

 דערםאר פראצענם. 92 קנאפע םוץ פראסים א מים שטעלם
 גע* קארפארײשאן אװיאײשאן בענדיקם גרױסע n האם

 31 קנאפע םח פראפים אמפיגען אזא מאכען קענם
פראצענט.
 קאם״ אלע אױםרעכענען נים דא קענען םיר גאר

 םיר אונםעחוכם׳ האט קאמיסע קאגגרעם די װאם פאניעס
 איז װאם קאמםאניע, אײן נאך דערסאנען בלױז דא װילעז
קאםיאניע, םםיל בעםלעהעם די איז דאם בארימם. גאגץ
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רעז•
 עס אז '

 זוכונג
אבער

מומווץי

 אונ־ שיפען בויען צו באשעפםיגונג זײטיגע א האבען וואס
 זי איז קאםפ• בילדינג שיפ בעטלעהעם נאםען דעם טער
 בעטלע־ די רעגירונג. דער פון קאנםראקםען גרויסע האם
 פאר־ אביםעל זיך משמעות האם קאםפאניע סטיל העם

 געצאפט האט זי װאם פראפיטעו גרויסע די מיט שעםם
 אוםצוקערען אנגעבאטען האט זי און רעגירונג דער פון

 װעט נאכדעם אפילו אבער דאלאר. םיליאן פערטעל דריי
פראםיט. פראצענט 21 צו גאהענט בלײבען אלץ נאך איר

 פון באריכט דעם אין אינםערעסאנםםםע דאם נאר
 האבעז אונטערזוכער די װאם איז, קאםיטע קאנגרעם דער
 גרויםע די פון אוגםערזוכונג זייער םיט פארבינדונג אין

 קאנטראק־ רעגירונגם אויף קאמפאניעם די פון פראפיטען
 ארבעטער די פון פארמעגענס די אונםערזוכט אויך טען

 צונויםגעמישט אונטערזוכונגען בײדע האבען און ױניאנס
 דעם פאר געװארען געטאן איז דאם אנבאטראכט. אין

 די װעגען אײנדרוק שלעכטען דעם אפצושװאכען צװעק
 די קאמפאנים. קאםיטאליםםישע די פון פראפיםען יעניגע

 דער בײ גלײך אװעקגעשטעלם דעריבער האט קאמיטע
 ״קאמפא־ ארבעטער די פון ״פראפיטען״ גרויסע די זייט

 אונ־ אן געמאכט האט זי אז הײסט, עם (ױניאנס). נים״
 ארבײט און קאפיםאל פון פראפיטעז די װעגען םערזוכונג

 די גרוים. זײנען בײדע אז אױסגעפוגען, האט זי און
 די פון פארמעגענס די אז נעמליך, דערצײלט קאמיטע
 צעשעל א גיט זי און געװאקםעז שטארק זײנען ױניאנם
 !ארשידעגע קאסע דער אין איצט האבען עם געלט װיפיל

 פון לעיבאר, אװ פעדעריישאן אמעריקען דער פון ױגיאנם
בראדערהודם. רעילראד די פון און א. אי. סי. דער

 קאמיטע די האט אזוי וױ װאונדערען זיך קען מען
 אומ־ אומגעלומפערטען אזא מאכען צו געשעמט נים זיך

 קומט עס װען אבער ױניאנם. די אויף דזשאב זיניגען
 ארגאני־ געגען פײנדשאפט צו קלאסען־אינטערעםען, צו

 װאדנדע־ :יט זאך קײן אויף זיך מען דארף ארבעט זירטער
 אנגעװיזעה האט קאמיטע דער פון מינאריטעט א רען.

 אונםער־ דלד אין ־אױימושללפעד אויפזין אן איז אז־ע־ס
 ױניאנם, די פון פארמעגענם די און הכנסות די זוכונג
 דער פון מאיאריטעט די געהאלפען. נים האם עם אבער

 ױניאנם די אויך אז געװאלם, אנדערש ניט האם קאםיטע
 קאמפאניעס װי אונטערזוכונג דער אין פיגורירען זאלען

 א װערען אפגעצויגען װעט דערמיט און ארבעםער םון
 פראפיטען רױבערישע די פון אױפםערקזאטקײם די ביםעל

 פון געמאכם ד׳אבען קאמפאניעם קאפיטאליםטישע די ױאם
 האט רעגירונג די װאם קאנטראקטען, באװאפענוגגם די
געגעבען. זײ

 װער אויםצוגעפינען אינםערעםאנם געווען וואלט עם
 געםאלען עם איז קאמיטע דער פון קאנגרעסלײט די פון

 ארבע־ די ארײנצושלעפען געדאנק ״געניאלען״ דעם אױף
 פון פראפיטען די פון אונםערזוכונג דער אין ױניאנס םער

 די פון פארמעגען דער דאך זיך האם קאמפאניעם. די
 רעגירונגם־ אויף פראסיטען פון פארגרעסערט ניט מניאנם

 זיך האם ױניאנס די פון פארמעגען דער קאנטדאקטען.
 םון צאל די םארגרעםערם האבען זײ וױיל פארגרעםערם

 גע־ זזאבען מיטגלידער די וױיל און מיםגלידער זײערע
 זיך האט עם וױיל דױס, זייער רעגעלםעםיגער צאלען קעגם

 אלעמען נאך און ארבעטםלאזיגקייט. די פארקלענערט
 ױניאנם, אלע פון פארםעגענם די צונויםלעגען זאל מען װען
 איר אין אויםגערעכענם האט קאםיטע קאנגרעם די װאם

 דער װי גרויס אזוי זיין נים עם וועט אםעריקע אין צעםעל
 םון אדער קאמפאניע, סטיל בעםלעהעם איין סיז פארםעגען

קאמפאניע. מאטארם דזשענעראל דער
 אונטער־ די וואם איז, אלץ װי סקאנדאליעזער און

 קאנ־ וועגען רעקאםעגדאציעם אירע אין קאפיטע זוכונגם
 בא־ די אויף קאמפאניעס די פון פראסיםען די םראלירען
 ױניאנם אז םארלאנגם, אויך ווערם קאגםראקםעז, װאםנונגם

 דער בײ רעגירונג• דער ®ון װערען קאנםראלירם קןלען
 קאמפא* קאפיםאליםםישע די זיינען עם, הײסט קאםיםע

 װען גלייך, פולשםענדיג ױגיאנם ארבעטער די און ניעם
שלעכםס. עפעס םאן ױניאנס די גאר קען מען

ר ע ל ד ע ג אנ ײ מ דער אז אױם, זעהם עם א
ת א ט ש עז־ ל א א װ שטאף ־ װאלען אין פאנגעל ףןפ

ױי2 ו ד ו4י ױ ר י ט  וועלען עם און גרעםער װערם * נ
ן לע י יװ װערען געמאכט װארשײנליך 1צ

 דער םאר באשרענקונגען גײע
 םאר ווערען פארברויכט דארף װאם ,אףשמ־זצװאל טאס
 דאם באפעלקערוגג. ציװילער דער פון באקלײדוגג דער

 די אינםערעםירען שםארק גאנץ ויך, םארשםײם דארף,
שרענקונגען אויב װארום קלאוקםאכער,  װאלעך אויף מ

 םאר־ *יװילען דעם םאר װןרען געמאכט װעלען שסאף
 קלאוק־ די פאר ארבעם װעניגער םײגען עם װעם ברױך,

ר. ע כ  םיר אםו^ גרום. גוטער קײן גיט געוױם איז דןזם «
צסירס, זײג«ן 9ל1 מר איג זײן זאל לאנד אונזער אז מר

 אז דעריבער וױיםען מיר און םאזמה דער אין זיגרייך
 שטעהן אומעטום און שטענדיג מוזען פלאן ערשטען אױפ׳ז

 װאלען־שטאף און װאל מלחמה. דער פון באדערפנישען די
 פריהער און פראדוקטען מלחמה װיכטיגסםע די פון זיינען

 פון באדערפנישען די װערען באפרידיגם מוזען אלץ פון
 באקאנט, װי װאלען־שטאף, און װאל אבער ארמײ. דער

 פאר אויך נאר באקלײדונג, פאר בלויז גיט באנוצט װערען
 װי װיכטיג אזוי ניט ווייט זײנען װאס צװעקען׳ אנדערע

 פאר אויטאמאבילם, פאר באנוצם ווערם וואל קליידער.
 פארשידענע פאר און םעפיכער פארהאנגעז פאר מעבעל,
 שטאף װאלען אז מײנונג, אונזער איז עס זאכען. אנדערע

 דארף עס פריאריטעט. די קריגען דארף באקליידונג פאר
 פרײנד־ פערזענליכע אז װערען, אויפגעפאסט שטרענג אויך
 רעקאמענדאציעס אײנפלוסרײכע אדער באציהונגען ליכע

 א קריגען זאל עס װער װערען אויסגענוצט ניט זאלען
 װאם װאל מאם דער פון חלק קלענערען א אדער גרעסערען

געברויך. ציװילען פאר׳ן װערען באשטימט װעט
 נאך סעזאן דעם מען װעט אוים, זעהט עס װי נאר

 דער און װאלעךשטאף אין מאנגעל קײן פון לײדען ניט
 די װערען. באשרענקט נים װעט געברויך ציװילער

 חדשים מיט אנפאנגעז ערשט זיך װעלען טראבעלם
 קײן זאל מען אז כלל, אלטער אן איז עם און שפעטער.

 קומען. דארפען װאם צח־ת, די װעגען זארגען ניט ראל
 געקומען. שוין זײנען זײ װען זארגען׳ צו גענוג איז עם

 װעט סעזאן איצטיגער דער אז אײס, זעט פארלויפיג
שלעכטער. קײן ניט זיין

 שטיקעל א זיך הערם שפעטער צו שײך איז װאם און
 ״ערזאץ״ האבען מען װעם װאל אנשטאט אז טרייסט,

 גאנץ א פאבריצירען װעט מען אז הײסט, עם װאל.
 װאל. װי גוט אזוי כמעט זײן װעט װאס שטאף, נײעם

 קאנע־ אין און שטאף טעקסטיל נײער גאנץ א איז עם
 װאו פאבריק, גרויםע א געװארעז אויסגעבויט איז טיקוט

 ך,מיל פױ װערעז געמאכט װצט שטאױ נײער דער אט
 קעזעאיו׳ דעם םון װעט עם צװארעך. פון ריכטיגער

 פון פעדים, װערען געמאכט אנטהאלט, צװארעד װאס
 װעט װאס געװאנם׳ א װערען געװעבט װעט עם װעלכע

 חדשים פאר א אין װעם פאבריק די װאל. װי אויסזעהן
 ער־ נײע קײן ניט איז דאם ארבעםען. אנפאנגעז »-ום

 אנגעפאנגען שוין מעז האט איטאליע אין פינדונג.
 צוריק. יאר עטלעכע מיט קעזעאין פון געוואנט מאכען

 אויםגע־ פיל דערפינדונג די אבער איז אמעריקע אין
 נײער דער אז גלויבם, מען און געװארעז בעסערם

 צוליב אפגאנג גוטען א געפינען װעט טעקסטיל־שטאף
וואל. אין מאנגעל דעם

פאראויסצוזאגעו, אונטער ניט זיך נעמען סיר
 װעט שטאף טעקסטיל ״מילכיגער״ דער אט װיםיל

 אבער ארבעט, מער האבען צו קלאוקמאכער די העלפען
 אנ־ מרײסט יעדע מען דארף צײטען איצטיגע די אין

 אין האלט מען װען איבערהויפט גום. פאר נעמען
 די געװינען צו איצם איז זאך װיכטיגסםע די אז זינען,

 ליידען צו אימעצען אוים יןומט עס אויב איז סלחמה
 גע־ צו געראכט װערען װאם אנשטרענגונגען, די צוליב
גוט. פאר װערען אנגענומען עם דארף מלזזמד״ די װינען

 הײליגע אונזער
פליכט

 םעג איגםערנעשאנעל די
מן־ דעם םיט שטאלץ דין

לן־ אירע םון אפרוף רעמעז
בא־ דזשאינם און לאקאלם

 שווע־ גרויסען דעם אין לאנד אונזער העלפען צו ארדס
אריינגעטראםען. איז זי װאס קאמף רען

איצ־ דעם אין לאנד אוגזער פון הויפט־גויט די
 וואס סומען׳ די הילף. םינאנציעלע איז מאמענט טיגען
 ריזע אזױ זײנען מלחמה, די פירען צו נויםיג זײנען

 גרעם־ די מאכען מוזען לאנד פון בירגער אלע אז גרוים,
מלק. זײער בײצוטראגען אנשטרענגונגען טע

רוז־ פרעזידענם װאם באװאפענונגם־פראגראם, די
 די געוױנען צו קאנגרעס דעם פארגעשלאגען האט װעלט

 דאלער. ביליאן פוציג און עטלעכע באטרעפט מלחמה,
 װערען געשאםעז מוז סומע דער פון העלפט א ערך אן

 װעל־ באנדם, רעגירוגגס פון פארם דער אין הלװאות פון
 און באפעלקערונג דער צו װערען פארקויפם דארפען כע
 צו אײנעם יעדען פון פליכט פאטריאטישע די איז עס

 קויםען קעגען צו כדי אפשפארונגען מעגלעכע אלע מאכען
באנדם. די

 קײן פליכט. פאטריאטישע א װי מער איז עס
 ברײטן גרויסע, אזא געהאט נים האט מלחמה אנדערע

 ארבעטער- די פון באזונדערס און פאלק פון צושטימונג
מלחמה• איצטיגע די װי מאסען,

 דעמאקראםין אונזער אז קלאר, אלעמען איז עס
 האבען ניט קעז לאנד אונזער אין פרייהײט אונזער און
 געםינען זיך װעלען לענדער אגדערע אלע װען קױם, קײן

 זײנע און היטלער׳ן פון יאך בארבארישען דעם אונםער
מלחמה־שותפים.

איצ« ביז געםאן פליכט איר האט אינטערנעשאנאל די
 צו צופרידען זײנען מיר און טאן. װייטער עס װעט און

 אינטערנעשאנעל דער פון מיםגלידער די אז ערקלערען,
 יואלמעז און פליבט. ױיער געטאז פדױואם אדיך דאמז

 וואלםעז גרעםער, געװען איצט פארדינסטען זײערע נאר
 האבען דארף יעדער אבער מער. פיל געטאן זיכער זײ
 לאנד אונזער װאם הילף םינאנציעלע די אז זינען, אין

 דעםענס דורך מלחמה דער פאר קריגען אונז פון דארף
 אײג־ אן בלויז ניט זײן מוז סםעמפם, דעפעגם און באנדס

 יעדער ווערען. םארטגעזעצם כםדר מוז זי נאר מאליגע,
 קויפען און אפצושפארען באמיעז זיך שטענדיג דארף

 איז עם ׳און סטעמפם. דעפענס אדער באנדם דעפענס
 שפארען. צו װעג זיכערםטער דער און בעסטער דער
 שפארען צו ארט זיכעדער קײן און בעםערער קײן ניטא

 א םראגען באנדם דעםענס די און םעם. אנקעל בײ װי
 וחמ קויפען. צו די זיך לוינט עס און פראצענט גוטען

 מלחמה דער װעגען געהאגדעלט ניט זיך אפילו װאלט עס
פאררעםער. יאפאנעזישע די געגען און היטלער׳ן געגען

 אינ־ דער םון מיטגלידער די אז זיכער, זײנען מיר
 דערפילען צו פארםזעצען וױיםער װעלען מערנעשאנעל

 דעםענם קויםען װעלען און לאנד דיער פאר פליכט זײער
 מיי װעלעז זײ װײם װי סטעמםס דעפענם און באנדס
 זײ וועז טאן, אמבעםםען עם װעלעז זיי און קענען.
ױניאן• זייער דורך עס.קויפען װעלען

ד נזזגגז: (וואבעל):=יו

^ר ר ארן ף ע ײך ד פ
׳ס«רנ«כמ רויכזלןןכען א אץ אײנמאל זוםעד, סוף

פארטראכט כױם אלטער דער זין• האט
̂ גןןלעגען איז װאס טײד, דעם מיט גןן׳סד׳עט

 כרעגען זײנע אץ שמיל שפיגעל כאשנײטןןר א װי
עה װי — אונדעיל ם טײן*, א װ  דו כיז

. םוןז־זוםערדיגער דײן אץ . . ו ו ר
*ר װײסט צי ט נ ט דו ױיסיל מיט ני  שענער איצטער כיז

טעג, םריליננ די אץ װי
 ברעג «ו כרעג סון אײסגעשװאלענןןר אן חױף װען

 1 שפן^ער און שמוץ אפסאל, געטראגעז זיד אץ דו האסט
ט דו ווען טrא דעז שטלם, כיז פארטראכט, אײנגע

ך ת שפיגעלסם איאט א ט גאנצע די זיד אץ אפ י אכ ר • 
.נאכט דןןר אץ שטערען די פץ הימעל, םון . .
—געםליםטערט, כױם צום טײף דער קוים האט—׳יע ״יע, —

קאן
ץ איד אז  איצטער שענןןר כ

ט אץ שטילקײט מיט דדרכגענוםעגער א ץ, מי שי
ץ איד נאר .דריםעל ױמטערדינען אץ פארמאן שוץ כ . .
עי םרילמג אץ ג ד װעז א י ברויז, אץ שײם י

— אױם כרעגען די פון זיף רײם און _
ר גילט װאס .. דער אן דאמאלםט םי ״. ו ל ע מ חי
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מלחמה־פראג־ רוזוועלטס רעזידענט
 דאס איז אפשר ריזיגע. א איז ראם

 א גענוג. נים נאך ״ריזיגע״ ווארט
 זיך מיט םראגם וואם פראגראם

— דאלאר ביללאן 59 צו נאענט
פאנטאםטיש, קלינגט וואס סומע א

 א האבען צו שװער איז עס וױיל
 ציפער קאלאסאלע די אם װאם פארשםעלונג רעאלע

 אז אױםגערעכענם, האט סטאטיסםיקער איין באדיים.
 א דאלער 300 און טויזענט 3 ערך אן אוים םאכט דאם

 געבארען איז קריסםוס זינט צײלען זאל «ען װען שעד״
. געװארען .  דער־ דעריבער האט םרעזידענט דער .

 ביליאן 59 די מים טאן צו זיך קלייבט ער וואם ציילט,
 מאשין, מלחםה ריזיגע אזא באשאםען וױל ער דאלאר.

 איצם ביז איז עס וואם אלץ, אריבערשםייגען וועם וואם
 קענען גים זיך וועם קײנער וועלכער מיט און געווען

 צו־ קענען וועט וואם מאשין, מלחמה א פארמעםטען.
 און שטויב אין שותפים זיינע מיט היטלער׳ן רייבען
 א געבראכט האבען וואס מאנםטערס, די פון סוף א מאכען
וועלם. דער אויף חורבן

 דעם אין שוין דארפען פראגראם רוזװעלטם לויט
 מלחםה טויזענט 65 װערעז פראדוצירם יאר איצםיגען

 דער־ צאל די זאל יאר נעקסטען אין און עראםלאנען
 45 װערען געשאםען זאלען עם טויזענד. 125 גרײכען
 קוםענדי־ דעם טױזענם 75 און יאר דעם םאנקען םויזענט

 פראכט םאן מיליאז 8 ווערעז געבױט זאלען יאדל־עס נעז
 פון קאנאנעז צאל ריזיגע א און שיםעז טראנםםארם און

׳ מינים. פארשידענע
 קודצער אזא אין פראדוצירען קענען עם מען וועם

? צײט »
 דאך את קענען. וועם מעז אז זיכער, איז רוזוועלט

 אמעריקאנער דער םון םייל קליינער א בלויז איצט ביז
 עם באוואםענונג. מים םארנומען געװען אינדוםטריע

 פון פראצענם 20 װי וױיגיגער נאך אז אנגעגעבען. ווערט
 דער םון טײל גרעסםער וױים דער אבער װען איר•

 בא־ מים םארנעמעז זיך וועט אינדוסטריע אמעריקאנער
 דורכ־ קענען זיכער פראגראם רוזװעלטם װעט וואפענונג

 גלאם, אזוי גיין נים אנפאנגס װעם עם ווערען. געםירם
 אםעריקאנער די און דויערען ניט לאנג װעם עס אבער

 וועט און שוואונג םולען איר איז אריין װעט פראדוקציע
 םאר־ רתוועלם פרעזידענם װיםיל מער געבען אפשר נאך

לאנגט.
 צאל גרױסע די נעמען זיד זו׳עם זואנען םון נאר
 באוואםענונגס* דער םאר זיך פאדערען וואם ביליאנעז,

 אז געענטםערם, רוזוועלט האט דעם אױף פראגראם?
 מען װעט טייל א און בארגען מוזען מען װעט מייל א

שטייערען. געהעכערםע מיט דעקען םוזען
:איינפאך גאגץ עם איז בארגען׳ צו שייד איז וואס

 גאנץ די. םארקױםט און באנדם אפ דרוקם רעגירונג די
 דעםענם אדער באנדם געוױינלעכע דינען דאס אויב גלייד׳

 וױ אײנסאך, אזוי ניט אויך איז דאס אמח, באנדס.
 באנדם דרוקען ניט קען רעגירונג די זיך. רעדט עס
 עם װאלם געקענט. עם וואלט זי װען חשבון. א אן

 געזשא־ נים װאלט זי איינםאך. גאנץ געווען װירקלעך
 דארף זי װיםיל געדרוקם וואלט און פאפיר קיץ לעוועט

 אומצוםרי־ ארױםצורוםען אויסגעמיםען וואלט אמ גאי
 שטייע״ גרעסערע ארױםלייגען מיט עולם בײם דענהייט

 באנדם קיין דרוקען נים יןען רעגירונג די אבער׳ רען.
 פאר־ רעגיתנג די וואם באנה יעדער שיעור. א אז

 א און חובות אירע סמ םארגרעםערונג א איז קויםם׳
 צא־ דארף זי װאם םראצענםען, די םון פארגרעסערונג

גרע־ א םאראז דערםאר איז עם חובוו^ אירע אויף לעז
 רע־ דער םון חובות די זײן מעגען עם גרוים ווי נעז׳ י

 אפילו װען נאר קאנגרעם• דער באשטימם דאם גירינג.
 רעגיחנג דער געבען פרם דעם אין זאל קאנגרעם דער

 םארקױםען את דײקעז מעגען זאל זי אז האנם. פרײע א
 מאכען אליץ רעגירוע די װאלט װיל. זי װיםיל באנדס

 דרוקלן זאל רעגירתג די װען וױיל גרענעץ. א זיד יאד
 באנדם די ערשםענם װעלען גרענלץ. א אז כאנדס

 די װעם צװײםענם און פרײז איז פאלען שטארק נאנץ
 באנדם די אויף צאלעז דארסעז װעם זי װאם יראצענם,

גרײס. צו ײערעז
 שײד אי־ז וואם אז געזאגם״ האב איך װען אבער

 רעגירונג די וואס דאלער׳ ביליאן 56 די סון חלק דעם צו
או געםײנם, איך האב אײנפאך, עס איז בארגען׳ יאיו״

 רע־ די קאמף. קיץ םארקוםען נים וועם דעם װעגען
 איז עם װי באנדם. םיל אזוי ארויסגעבען װעם גירוגג

 אדער םינאנס־דעפארטמענם, דער דערלויבם. איר
 בלויז װעט עם, רוםם מען ױי םרעזשורי־דעפארטמענם,

 א פאר װאם פלאנעװען און חשבונות מאכען דארםען
 קוםעז אבער װעט עס ווען זײן• זאלען דאס באנדם מין
 שטײ־ דורך װערען געשאםען דארף וואם טײל׳ דעם צו

 אלטע די איז עס אנדערש. גאנץ זיץ שויו וועם ערען׳
 די םון הױפט־משא די פלייצעם וועמענם אויף פראגע.

 אן איז עם און ווערען ארויםגעלעגט זאלען שםײערען
 פאר־ וואס די און באלעבאטים די אז ענםפער, אלטער

 די געבען מאל אלע װילען אינםערעסען, זײערע טרעטען
 זאלען זײ אז מאסען, ארבעםענדע די צו ״פריװילעגיע״

 איצם, און שםייערען די םון הויפם־סשא די טראגען
 וועלען םליכם, פאטריאםישער םון פראגע א איז עם ווען
 זאלען פאלקס־מאסען גרויםע די אז וועלען, געװיס זיי

 מער. וואם צאלען און פאטריאטיזם דיער ארויסוױיזען
 אן םאר וואם אויף פראגע״ שווערע די קופט דא אבער
 די קריגעז מאםען פאלקם גרויםע די םיז מען זאל אופן

 םירוסנ דער פאר נויטיג דינען וואם שטייערען. הױכע
 ךי־ שטייערען די די פון קריגעז םלחמה? דער םון

 איינער שױן דארף יאר דאם שווער. דיער איז רעקט
 דורכ׳ן םארדינם ער וועו שםײערען. איינקונםט צאלען

 קיין נים איז ער אויב װאך. א דאלאר 15 איבער יאר
 גאר אײגער, באיז גים איז עם אװ םארהייראטצר.

אח מענער םאר גלײך איז געזעץ דאם אײנע. אויך
 צאלען יאר דאם דארף םארהייראםער א םרויען. םאר

 איבעד יאר דורכ׳ן םארדינט ער ווען שטייער״ איינקונםם
 באלעבא־ די םװ םארטרעטער די ױאך. א דאלער 30

 מים ארום דעריבער זיך םראגען קאנגרעם אין טים
 דעט װעגען םעקם, םעילם םעדעראלעז א װעגעז פלענער

 סאציאלער פאר מער צאלען זאלען ארבעםער די אז
 שכירות די אויף שםייער א וועגען אמ םאחיכערונג

 םארם דער אין זיין זאל לעצםע דאם ארבעטער. די פון
אםשפארונג. געצוואונגענער םון

 דער אויף שםײן דעריבער דארםעז ארבעםער די
 שטײערעז געהעכערםע און נײע םץ םראגע די ווען וואך.
קאנגרעם. אין ױערען אויפגענומען וועט

• •
 יאר דאם װעלען װײניגםםענם אז איז״ חשבון דער

 ביליאן 27 ארום שטײערעז םון ווערעז געשאםען דארפען
 אויםגערעכענס איז עם וױ אויס, מאכט דאם דאלער.

 פאפיליע. א אויף דאלעו־ 800 צו גאזעם געװארען.
 נים םארדינען אמעריקע אין םאםיליעם ארימםםע די

 אמעריקע אין םאמיליעם די םון ח־יטעל א םיל. אזוי
 יאר• א דאלאר 800 וױ וױיניגער םון הכנםה א האבען

 די־ קייז קריגעז גארנישם גאגצען אין מעז קען די פון
 וואלם מיםעל בעםםער דער הכגםה־שםײערען. רעקטע

 םארדיגסםען די אז זארגען. זאל מען אז דין. דעריבער
 םאר־ זאלען פאםיליעס אמעריקאנעד מײסםע די םון

 הכנםה צאלען קענען זאלען זײ אז װערען, גרעםערם
 אן םאנגען מאםען ארבעםער די װי אגער שםײערען.

 אן םאנגען פארדינםםען, אין העכעתנג א וועגען רייד^ן
 ארבעםער די אז שרייען, .פאםריאםען׳ באלעבאםישע די

 זײ הגם מלחמד״ דער פץ פראםיםען םאכען צו זוכעז
 צאלען איצם דארםען ארבעטער די אז גוט. גאנץ וױיםען

סיטעל. לעבענם םאר פרייזען העבערע םך א
 קאנגרעם דער און חדשים לאמע אוועק זײנעז עם

 װעגען געזעץ א אנצונעמען צוקלײבען נים זיד קאן
פרײזען. קאנםראלירעז

 יולי אין צודיק, יאר האלב א וױ מער םים שױן
 צום געװענדעט זיך רחװעלט פרעזידעגם האט ,1941

 םרײזען״ קאנםראלירען צו געזעץ א װעגען קאנגרעם
 װעם געזעץ אזא אויב אז געװארענט. דארט האט ער און
 אינ־ סאר געםאר א סאראן איז װערען. אנגעומען נים

 גע־ דער װעלכעד צו קאנגרעם־קאמיםע, די םלאציע.
 זיך האט געװארען, איבערגעגעבען איז זעץ־םראיעקם

 נא־ ־םען8 דעם ערשם האם זי געאײלט. ניט אבער
 קאנ• צום געזעץ־פראיעקט דעם צוגעשטעלם װעמבער

 מען האם דארמען הויז). רעפרעזענטאטעז (צום גרעס
 אמ עם אז צוםרײבערם. אזױ גןיזעץ־פראיעקם דעם אבער

 האם רחװעלם װאם פארקערם. פונקם ארויםגעקומען
 קאנ־ צו געועץ א אויםצוארבעםען אנשסאס סארלאנגם.
 האבען שטײגען, נים זאלען זײ אז •רײזען, םראלירעז

זאל װאם געזעץ, א אויסגעארבעם קאגגרעםיליים די

 די העכערעז צו םרייהײט םולע די םארמער די געבען
פרייזען.

 איבערגעגאנגען געזעץ־פראיעקם דער איז נאכדעם
 ניט זיך האבען סעגאטארען די אייד אבעי םענאם׳ צום

 געזעץ־ דעם האט וואם םענאם־קאמיטע, די געאיילט.
 אויםגעהאלםעז אים האם באםראכםען, געז־ארםם פראיעקם

 אוים* אים האט סענאט דער ווען און װאכעז םיר זיד ביי
 דאם וואס זעלביגע דאם געטאן אויך ער האם גענומען,

 פאר איבערגעלאזען האם ער — הויז רעפרעזענטאנטען
פרײזען. העכערען צו פדייהײט די םארמער די

 דעם מים געאיילט נים זיך האם קאנגרעס דער
 פארמערם די בלויז נים וױיל געזעץ, קאנטראל פרייז
 אינ־ פון באלעבאטים די אויך נאר געגען, געװעז דינען

 וױיניג־ געגען• געװען זיינען ביזנעס און דוסםריע
 זיך זאל מען אז געוואלם, באלעבאםים די האבען סטענס

 הע־ צו צייט גענוג געבען זיי זאל מען און איילען ניט
 װעט געזעץ קאנטראל פרייז א ביז פריתען, די כערען

 דער פאר אז איז- םאקט דער און װערען. אײנגעפירם
 פרײז א װעגען רײדען אנגעםאנגען האט מען זינם צײט

 אלץ״ אויף געשםיגען פרײזען די דינעז געזעץ קאנטראל
פראדוקםען. םארם סת אפגערעדט שוין

 רתװעלם ירעזידענט אז זיכער״ װי גוט אזױ איז עם
 האם קאנגרעס דער וואם געזעץ. דעם וועטאאירען וועט

 העלםען וועט װאס געזעץ, א איז עם ווײל אנגענומען,
 פראדוק־ זײערע אױף פרײזען די העכערען פארמער די

 לע־ אז מײנם, דאם און פראצענם. 25 נאד אויף טען
 ארבעםער די אז םײער, אזױ ווערען וועם םיםעל בענם

עם דיערע אױף העכערוגג א קריגעז םתען וועלעז ש  ^ז
 געהעכערט מחען װעט עם אז וױיםער, םײנט דאם און

■ראדו־ ארבעםער די װאם אלץ׳ אױף םרײז דער װערען

 מרע־ זיך קען עם העלםען. םאל דעם אין װעם זידענם
 שאםען זיד זאל קאנגרעם פדן הײזער בײדע אין אז סען,

 אריבערשטי־ זאל װאס דריטעל. צוױי םון מאיאריםעם א
 איז בלאק םארם דער וועםא. פרעזידענםם דעם מען

 םארםרעםער זײערע און אײנםלוסרייך און שטארק זײער
 קןך די יאליטיק• מאכען צו וױ וױיסען קאנגרעס אק
 די פמ פארםרעטער די דיט זײער אױף געװינען נען

 אפסאן צוזאגען זײ װעלעז זײ װען באלעבאםים, גרױםע
 העכערעז םון פראגע די קומען וועם עם װען םובד״ א

שםייערען. הכנםה די
• •

 עס וױ גלאם, אזױ נים עיגעץ איז גײם עם אח
 רעכם א געדויערם עם האם אט גײן. געדארסם וואלם
 םלחמה א געװארעז געשאפען איז עס ביז צײט ביסעל

 טאן צו געהאט נים האם דאס און באארד. לעיבאר
אלײן. ירעזידענם דעם מיט נאר קאגגרעם, פים׳ן

 חנר ביז געדױעדם לאנג אזױ עס האם פארװאס
 עס ? באארד לעיבאר א באשםיפט האט פרעזידענט

 עם סארנאכלעםיגט. עם האם ער אז נים, זיד גלױבם
 פרעזידענם דער אז קערפערשאםם, װיבטיגע צו א איז
 װעם ער ביז אפלײגען איר אדער םארגעםען איר אן זאל

 גיכער װעם ןינםםער ריכםיגער דער צײם. מער האבעז
 פרעזידענם סאר׳ן לײכם אזוי געװען נים איז עם אז זײן.

 עס װען װײל באארד, לעיבאר דעם צונויסצושטעלען
 פארטרא־ דין דארסען עם װאו קאפיםע, א צו נאר קוםט
 מײנונגס־ אן זיד פאנגעז ארבעט״ *ון קאפיםאל טען

 את אויםגאבעז די װעגען ערשטענם סארשי^נהײטען.
 פער־ די װעגען צװײםענס אח קאםיםע דער סח רעכםען

באשםעהן. דארף זי װעלמ םון זאנען׳
 שםרײם־סראגען וױכםיגע צורײ געוועז זײנען עס
 דעם װעגען ארבעםער די אמ באלעבאטים די צװישען
 געםאדערם׳ האבען באלעבאםים די באארד. לעיבאר

 צו רעכם קײן האבען נים זאל באארד לעיבאר דער אז
 ױניאד א אײנםירען װעגען שםרײט א אין אנםשײדען

 זאל שםרײם אזא געװען. ניט םריער איז ער וואו שאפ,
 הײסם, עם מאזמה. דער נאך ביו װערען אפגעלײגם

 גאנ־ דער םאר עם זאל שאפ ױניאן צום שײד איז 6ווא אז
 איצט. איז עם װי בלײבען, מלחםה דער םמ צײט צער

 אוז בלײממ אדױ מוז שאו ײגיאן א איז עם װאו דארםען.

 עס זאל שאפ יײיאז קײן ניםא איז עם װאו דארםען.
 ארבעםער די אבעד זײנען דעם מים בלײבען. אזױ אויך
 די זײנעז אבער דערםאר אײנסארשםאןען. געװלן נים

 אד־ די םון םאדערוגג דער געגען געװעז באלעבאםים
 סיכםוכים די איז זאל באארד לעיבאר דעד אז בעםער,
 דארסען ארבעםס־נעמער און ארבעםם־געמד די צװישען

 בארעכ־ זײנעז ארבדםעד די אז אנבאםראכט, אין נעמען
 קענעז זאלען וײ וחןלכדז םון אררעםם״לוין אן צו םיגם

 קירץ אױם עם דדיקט מען װי אדער לעבען. א מאכען
וױיז־ש״. *ליוױמ װערםער די םים

ז רוז־ «אר איז «ס אז עז.לשסצסאר זיד קעז מ
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®וילען אין געטא־װענט די ודנטער

t

 דער געװען איצט ביז איז ןעריקע
 געעפענט האט װאס שליםעל, כישוף
 די אין שפארעס און טירלעך קלײגע
 נאצים די װעלכע מיט װענט׳ הויכע
 פעלקער די ארומגערינגעלט האבען

 מיט אייראפע. םון לענדער און
 איז קריג אין אריינטריט אמעריקעם

 געווא־ םארמאכט הערמעטיש מער גאד אמאל מיט אלץ
רעז•

 מיליטערישער שטרענגער דער אויף געקוקם ניט
 קארעספאג־ א אנגעגאנגען דאך איז צענזור, גאצישער

 גע־ האבען קרובים לענדער. אקופירטע די מיט דענץ
 אין נאענטע זייערע מיט קאנטאקם א אנהאלטען קענט
 זײ פרן באקומען צײט צו צייט םון און ודיס אלטער דער

 מען האט סך קײן אמת, ידיעות. איז נישט װעלכע
 אויך האם געזאגטע דאם אבער אויסזאגעז, געקאגם גיט

 לא־ דער פון בילד שטיקעל א זיד שאפעז צו געקלעקט
 אידען, שיין־ װאס נאצײהערשאפט. דער אונטעד גע

 אז געארט, שטארק ניט דייטשען די אױס״ וױיזט האט,
 ווע־ בישורות ביטערע די אויסלאנד אין דערגיין זאל עם

 אז םאל׳ א באקאנט אםילו איז עס לעבען. אידישען גען
 אין אנגעשריבען און געקליגעלט זיך האט איד א ורען

מיר בײ וואכען שוין איז אכילה פעטער ׳״דער :ברױ א
 זיך פון צענזאר דער האט — געװעך, ניט שטוב אין

פאר נים נאר גענוג׳ מיר האבען *עסען :צוגעשריבען
אידעז״.

געװארעז׳ איבערגעריסען םעדים אלע זיינען איצט
 פארשטאפט. שפארעס אלע םארמאכט, עםענונגען אלע
 סטעזשקע־ מיםםעריעזע בלײבעז בלויז װעלען עס

 וועל־ ארגאניזאציעם, מאנכע און רעגירונגען פאר לעך
 מיט פארבינדונגען איז עם וועלכע אנהאלםען װעלען כע
 שוין װעט אבער באפעלקערונג די לענדער, אקופירטע די

האבען. קענען ניט קאנטאקם דירעקטעז קײן אלײן
 םאר ערגער ווערעז װעט הינזיכם איין אין נאד און

 אייראפע. אין םעלקער םארשקלאםםע און באזיגטע די
 גע־ וױיניג אויך איצם ביז זיד האבען װעלכע נאציס׳ די

 וועלם, דער םון מײנונג עםענםלעכער דער מים רעכענט
 וועמען םאר האבעז נים אוודאי ײד אז היינם ®ון װעלען

רעכענען. צו זיד װעמעז מים און שעגיעז צו

ה#רט י. םיז

 דיט איין םץ האט קריג אין אריעטריט אמעריקעס
 אייראפעאישע די פון שאנסען די פארגרעםערט געוואלדיג

 חיה־ היטלערישער דער פון זיד באפרייען צו םעלקער
 געוױ־ א איז עם האט דיט צוױיטער דער םץ אבער רעזז׳
 באזונדערם לאגע. איצטיגע זייער באשװערט מאס סער

 אי־ די םון לאגע דער אויף אםרופען דאס זיך וועט שווער
 כדי הילף. אמעריקאנער פון גענאסעז האבען װעלכע דען׳

 בא־ האט עס װאס באגריף, שטיקעל א כאטש געבען צו
 פון באקומען םלעגען מאנכע וואס הילף׳ קליינע די דייט

 צײ־ דער פון אויסצוג אן ברענגען איך װעל אמעריקע,
 פוי־ אין דערשיינט װאם זשידאװסקא״, ״גאזעטא טונג
 אנקומען װעגען בילדעל אזא דארט געפינען מיד לען.
םעקעל אמעריקאנער אן םון

 עם םאמיליע. גאנצע די צונויף זיך לויפט ״עס
 דער םון קעפ די פעקעל איבער׳ן אריבער זיד בויגען

 זיינען אלע געשםאנט, זײנען אלע משפחה. גאנצער
 ברודער םונ׳ם טאקע איז דאם אט — גערירט, שטארק

 םונ׳ם געקומען איז דאס אט אקזנאן! זיין יענער םון
. לאנד פרעמדען און ווייטעז םזנ׳ם זון טײערען .  ער .

 און םארגעסען. ניט אונז אין האט ער אוגז, געדענקט
 עס פעקעל, דאם אויף װיקלען הענט אומגעדולדיגע

 גע־ דעם איבער פארהאנג דער אױםגעהויבען װערט
 שפייז פעקעלע דאס ארויס זיד באװייזט עס היימניש.

 זפ־ן זעלעמפסש עקזאסישע -ןעפאפיר באדג דעם פדן
קא־ טיי, אוצרות: אומדערווארטעטע פאסט־מארקעם.

 אמאל מיט זיך באווייזען קאנסערווען צוקער, רייז, ווע׳
 גערירט אנדערע אנטציקט, זיינען מאנכע םיש. אוים׳ן

טרערעז״. ביז
פארגאנגענהייט. דער צו דאס שוין געהערם איצט

זיץ. נישם גליקען אזעלכע שױן וועלען מער
 אזוי װי באםעלקערונג, אידישע די לעבם אזוי וױ

 פרואווען עס לאמיר נאצי־גיהנום? אין אויס זי האלט
 מאטע־ םריש נאד פארמאגען מיר זמן כל דערצײלעז,

 פראגע. דאזיקזיר דער אויף ענטםער אן געבען צו ריאל
אי־ מיליאז פאר די וועגען נאר רעדען דא װעלען מיר

 די שייך וואס פוילען. פמ שטח אויפ׳ן לעבען וואס דען,
 לאגע זייער איז לענדער׳ אקופירטע אנדערע אין אידעז
 אונ־ יעגע אדער די זיין קענען עס הגם בעםער, נישט

טערשידען.
גאר־ א םארנומעז אידעז האבעז מלחמה דער םאר

 ’פוילען. פון לעבען װירטשאםטלעכען אין ארט גרויס
 לאנד איז אייעז םראצענט 10 די אז זאגען, צו גענוג

 און פראצענט 40 האנטװערק אין אויסגעמאכם האבען
 גע־ אויך איז גרױס מערהײט. גרויסע א האנדעל אין
 אינטעליגענטע גערופענע אזוי די אין אנטײל דיער װען

 האם שװערד פון האק איין מיט פראםעםיעם. םרייע
 פאר־ פון מבול אין געמאכט. תל א אלעם םון היטלער

 וואס איינע, פאראן אויך איז גזירות און ארדנונגען
 אידען. די פון םארמעגען דאס אנצומעלדען בעפעלט

אין באנק־קאנטעם װערען: אנגעגעבען מוז אלץ און
 אומבא־ װערט־פאפירען׳ ירושות, אויסלאנד, און לאנד

 געלם, טראנספארט־מיםלען, םחורה, גיטער, װעגלעכע
 טלבושים שטוב־אײנריכטונגען, בילדער, מעבעל, צירונג,

 גע־ פערזענלעכען םון זאכען אנדערע פארשידענע און
 אידען די םון טעטיגקײט װירטשאפטלעכע די ברויך.

 הא־ אידען די געװארען. אפגעשטעלט אמאל מיט איז
 זײער איבער באלעבאטים די זיין צו אויםגעהערט בען

פארמעגען. און ארבעט
? חױנה זײער םון קװאלען די זײנען װאו־זשע

 םון חױנה איר ציט באפעלקערונג אידישע די
פונ׳ם רעשטלעך אץ שטיצע ארבעט, קװאלען: דרײ

פארמעגען. פארבליבענעם
מאכט. דייטשע די איז הויפט־ארבעט־געבער דער

 אדער געוואלט מיט לאנד םון ארויס םירעז דײטשען די
 פאליאקען, םויזענםער הונדערטער צוזאגען גוטע מיט

 םאברי־ די אין דייטשלאנד אין באשעםטיגט מען װעלכע
 גים דייטשלאנד קייץ װערען אידען ערד. אויף אדער קען

 בײ לאנד אין באשעםטיגט װערם טייל א געםידט.
 אי־ דער םאר פארפליכטעגד איז וואס צװאנגס־ארבעט,

 אידען די אן. 1939 אקטאבער פון באםעלקערונג דישער
 און ארבעטס״באםאליאנעז אין צוזאמענגעגומען ווערעז
 אױםטריקע• םייכען, די רעגולירעז בײם באנוצט װערען

 עםענטלעכע אנדערע םאן און װעגען בויען זומפען׳ נען
באשעםםיגם ווערען אידען צאל געװיםע א ארבעטען.

 ביי־ צוםרידענצושטעלען לײכם אזױ געװען נים װעלטען
 די אז אזוי מאנעװרירט דעריבער האט ער צדדים. דע

 זײנען זײ און אםען געבליבען זײנןן שםרײם־םראגן
 גופא, באארד לעיבאר דעם פאר געװארעז איבערגעלאזען

 סיד די אז סײנם, דאס װאס ן,עמשיידאנ עס זאל עד אז
 פובליקום דאם סארטרעטען װאם באארד. פמ םיסגלידער

 באארד לעיבאר דער אנטשײדען. דארםען עס װעלען
 באלע־ די םון סארטרעםער םיר ®ח נעמלעד באשםעהם

 פון און ארבעטער די פון פארטרעםער סיר םח באטים׳
פובליקום. פמ פארםרעםער םיר

 גלײד צעםיילט דינען םארטרעטער ארבעםער די
 די ל. אװ ם. א. און 4 אי• םי• דער צװישען גלײד אויף

 סעקרע־ קענעדי׳ םאמאס םון םארםדאםעז איז א. אי. םי.
 קױלעז־גרע־ םאראײניגטער דער םון טרעזשורער םערי
ר  אױ־ דער םון פרעזידענם םאמאם, תש. אח ײניאז. מ

 פאר־ איז פעדערײשאן די יוניאן. ארבעטער םאמאביל
 טרעזשורער סעקרעםאר םיני, דזשארדזש פץ טראטען

 פרעזידענם װײס װאל, מעםיו און ל• אװ & זג דער <יון
פעדעריישאץ. דער טון

דײוױס, וױלאם פון פארםראםעז איז פובליקום דאם
 טעי־ פראפעםאר ®ון איז באאח־ דעם r® פאח׳־צער דעם
 פארםרעםער צודײ איבעריגע די פארזיצעד. וױצע לאר,

 אוניװער־ ארעגאן דעם ®מ פארם, ל. װעין דיען :זײנעז
 פץ פרעזידענט גרעהעם, ם. פרענק דר. ןפי און זיםעם

אוניװערזיםעם. קאראליינא גארד דעם
 :זײנען ארבעםםגעבער די סת רסרעמעדפא םיר די
 קאמער קאםערץ דעם סון פרעזידענם האוקם׳ װ. אלבערם

 לעפהעם, ד. ראדזשער שםאםען. סאראײניגםע ךי פון
 מעקםי־ דזש. ע. ;סאטעזעלשג שיף האװאאי דער ®ון

 אדן קאמפאניע םילס ניםינג דער פון פרלזידענם לאן,
 קאמפאניע אויל םםאנדארד דעד פון טיגעל, ס. װאלםער

חי. גיד פרן שוי ח
 פאחיצער דמר געווען םריער איז דייזוים װיליאם

 די *יז באארד״ ײשאזאמירי דעפענס .נעשאנאל דלם פון
דר פיז טטשאעדרטי  דדזאן באזונדערס א~ אי. םי. /

װע־ באשםימם זאל ער דעם, געגען געװען זײנען לואים

 לעיבאר נײ־געשאפענע דער פון פאחיצער דעם סאר רען
 אגטשיידונג אז ארױסגעגעבען האט עד ווייל באארד,

 ױניאן מאינערס קױלען דער פץ סאדערוגג דער געגען
 פרעזי־ םאינס. ״קעפטױױ די װעגעז שטרײם דעם אק

 די באםרידיגען געממס דעדיבעד האם רוזװעלם דענם
 בא־ האט ער וואס דעם, מים דיװויסען ®מ געגנער
 אוני־ פענסילוױיניא ®ון טעילאר פראפעםאר שטימט

 געווען איז וועלכער פאחיצער, וױצע םאר וועחיטעם
 ®ארהאנדלונגען די איז טשערמאן אומפארטייאישער דער

 די און קאמפאניע מאטארם חשענעראל דער צװישען
 זיך האט ער און ארבעםער אויטאמאביל די םץ ױניאן

ארבעטער. די בײ נאמען גוםען א דערװארבען
 וועט באארד לעיבאר דעם םון הױפט־אויפגאבע די

 מלחמה די אין לאקאוטם און סםרײקס פארמיידען צו זײן
 מיט זיינען וואס אינדוםםוײעם די אין אח אינדוסטריעס

 שום קײן ®ארקומען ניט זאלען עס בדי םארבונדעז׳ די
 וואם זאכען, אלע םון פראדוקציע דער אק שטערונגעז

 באארד לעיבאר דער מלחמה. דער םאר נויםיג דינען
 צוױ־ םיכסוכים די שליכטען דארפעז אוםן אזא אױף װעם
 אנםשײדונגען די אמ באלעבאםים את ארבעםער די שען
 םאר בינדענד זײן װעלען ארױםגעבעז װעט עד וואם

צדדים.
 מער די אין אז פארצושטעלעז, לײכט זיד איז עם
 גאנ־ אין אנםשײדתג די װעם שטרײט־פראגעז װיכםיגע

 פוגליקום, ®ון סארםרעםער סיר די ®מ אפהענגעז צען
 גע־ װי וועלען באלעבאטים די םון םארטרעםער די װײל

 פאר־ שםײן דערפארונג׳ פון עס וױיס סען װי װאױנלעך,
ארבעםער. די געגען אײניגם

 שםימן מאס צײםונגעז, די אץ באלעבאםים די
 דעם מאכען צו געזוכם צײט גאנצע די דאך האכען זיי,

 זײנען דאס אז מײנוגג׳ עפענטלעכער דער אױף אייגדרוק
 שול• זײנעז װעלכע םטרײקם דיערע םים ארכעםער די

 פראגראם באװאפענעגם סרוזודעלמ סװא דעם. אק דיג
 אר־ די נאר וואלםען חינטערשטעליג. וױים אזדי איז

די jyn סםרײקען ניס אדן סרדם זודן גרס זייץ בעסער

 געװען פראגראם באוואפענונג די וואלט קרױודעם, האבען
 סאראוים. וױיט גאנץ נאר הינםערשםעליג, ניט בלויז ניט
 איז ארבעטער די סון םםרייקם די געגען געשרײ דער

 (רעםרעזענםאנטען קאנגרעט אין אז גרוים, אזוי געווארעז
 אויםערגעוואוינלעכער אן געווארען אנגענומעז איז הויז)

געזעץ• ארבעטער םײנדלעכער
 אויפ־ כדי םארלוימדונג׳ געמיינע א אבער איז עם
 ארבעםער די געגען מיינונג עםענטלעכע די צוהעצען

 בא־ די ®ון סאבאטאזש דעם פארדעקען צו דערמיט איז
 זײ־ םארוואנדלען געוואלט ניט האבען װעלכע לעבאטים׳

 וואםען־פאברי־ אין אונטערנעםונגען אינדוסםריעלע ערע
פראפיטען. זײערע םאר געלױנט ניט האם דאם וױיל קען,

 געםאנלז לעצםענם דינעז וואם אונטערזוכונגען, די
 םםרײקם די אז געװיזען, קלאר גאנץ האבען געווארען,

 בא־ װעניג א געהאט םאקטיש האבען ארבעטער די םון
 פרא־ באוואםענונגם די װאם דעם אויף װירקונג דײםענדע

 הױפט־ די הינטערשםעליג. געבליבען איז דוקציע
 באװאםענונגם דער ®ון הינםערשטעליגקייט דער אין שולד

 ליגמ אויםגעםונען, אונטערזוכונג די האט אינדוםטריע,
 ניפ האבען װאם אונםערנעמער, אינדוסטריעלע די אױף

 באװאפע־ םאר פאבריקען זײערע איבערמאבעז .געוואלט
 װײ* אז ארויםגעוױזעז, זיך האם עס פראדוקציע. נונגס
 איגדוס־ אמעריקאנער דער ®יז פראצענט 20 װי ניגער
 חזר ®מ פראדוקציע דער צו איבערגעגאנגעז איז םריע
 אינדוסםױע, אױםאמאביל דער םון מאגנאטען די סען.

 פראדמיי צו םארטזעצען געװאלם בעםער האבען למשל,
 ארײגגעבראנט זײ האם דאם װײל אױםאמאבילס. רען

 מ־ צו איבערגאנג דער וױ פראםיטען, גרעסערע םך א
 געפאמז האם יאפאן װען ערשט יראדוקציע. װאםענונג

 הארבאי פױרל אויף איבעדפאל טאררעטערישען איר
 זיד םעז האט מלחמד״ דער אץ ארײז איז אםעריקא אמ

 זײ* עם און געזזעריג וױ באײאםעגונג דער צו גענומעז
 די ארױםגעװיזעז האבען װאם ארמםאר, די געװעז נען

 קױ־ איר אין לאנד זײער דינעז צו גרײםקײט גרעםטע
 איז זײ װאס אלץ, םים העלפען און מאמענם טישען

סלזזמד- די געוױנען צו פעגליך׳

............— י■ "‘4 1942 ׳פעבר.
 אויף פויערים און פריצים די ביי הילף־ארבעםער אלם

 א איצם זיד םילט דארף פוילישען (אין פעלדער. די
 ױיגען פויערים םיל וױיל ארבעטס־הענט, איז מאנגעל

 א דייטשלאנד). קיץ ארבעט אויף געװארען פארשלעפט
 איז בעלי־מלאכות קוואליםיצירטע אידען טייל צוױיטער

 מאכט דײטשע די וואם באשםעלוגגען, בײ באשעפיגט
 שטעט, םאראן גלייך. דאם איז אומעטום ניט גיט.

 באשעפםיג־ צאל די װאו אומגעגענם, און לאדזש למשל,
 שטעט־ פאראן זיינען דאגעגען גרויסע. א איז אידען טע

 פאראן נים לגמרי איז ארט אוים׳ן ארבעט קײן וואו לעך,
 װעל־ די. דינען באשעפםיגט׳ ױינען װאם איינציגע, די און
ארבעט־צוואנג־באטאליאנען. די אין זיך געפינען כע

 שאםען צו אויף קלעקען ניט קען אלץ דאם אבער
 אי־ די דערנערען צו אויף נויטיג זײנען װאס פאנדען, די

 אידי־ גרעסטען פון בײשפיל א באפעלקערונג. דישע
 לוים מאכען• קלאר אונז דאם װעט װארשע, קיבוץ, שען

 פון באשפימונג די 1941 זומער האט אויסרעכענונגען די
 12 באטראפען װארשע אין באםעלקערונג אידישער דער

 קע־ צו כדי חודש. א גילדען טויזענט 600 מיט מיליאן
 באשעםטיגט זײן געמוזט האבען םומע אזא שאםען נען
 פארדינסט אדורכשניטלעכען מיט ארבעטער טויזענט 63
 באשעפםיגט געװען זײנען פאקטיש טאג. א גילדען 8 פון

דערפון. חלק צענט א בלויז
? עצה אן םארט זיך מען גיט זשע אזוי וױ

פע־ די דעקען װאם פאראז׳ זײנען פאזיציעם דרײ
פארמעגען, אידישען פון רעשטלעך די :סומע לענדע
 פון באקומען קהילות אידישע די הונגער. — און הילף
 אױפ׳ן םומעס קלײנע אויםגעצאלט מאכם דײטשער דער

 גע־ פארמעגענם. אידישע צוגערויבטע די פץ השבון
 אויסלאנד פון — הילף םון אריין קומען סומעם װיסע

 װי אפפאלעז), איצט װעם װאם אמעריקע, (הויפטזעכלעך
ביר־ די וואם (דאנמע), םפעצי^לען א ®ון אייד
 די אויך װעלכען פון און צאלען צו מחויב זײנעז גער

 צוזאמען אלץ דאם װען און חלק. א באקומען אידען
צו. מען הונגערט ניט, קלעקט

 פונקציאנירען ישובים אידישע אויםנאם אן אלע אין
 אדער אומזיסטע ארויס גיבען װעלכע פאלקס־קיכעז׳

 װארשע, װי שםאם אזא אין מיטאגען. האלב־אומזיסטע
 גוי־ אידעו, מיליאן האלבען א בערך הײנט ציילט וואם

 מיליאן 1פערטעי א מיטאגען אזעלכע אין זיך טיגען
 אימשטאנד ניט אבער זייגען קיכען פאראנענע די נפשות.

 צאל נויטיגער דער םון העלםט א װי םער ארויסצוגעבען
 געיוען איצט ביז איז ציםער העכסםע די מיםאגען.

 םארהעלטע־ זעלבע די טעגלעך. מיטאגען םויזענט 130
 פראװינץ־ די אין וױיניגער אדער מער אויך איז ניש

שםעם.
 אוים׳ן אויך זײנען הינזיכטען׳ אנדערע אין װי אזוי

 לעצטער דער אויף אידען די באשםייזונג פון געביט
 דערפון, העלםט א בערך באקומען פאליאקעז שטופע.

 אידען ;שפייז־קארטען אויף באקומעז דייטשען װאס
 םאליא־ די וואס דערפון. העלפט א באקומען דאגעגען

 אין באקומען אויך מען קען ארטיקלען געװיסע קען.
 אומגעהויער זײנען םרייזען די אבער םארקויף, םרייען
װאם ברױט, קילא א ביישפיל: א איז אט הױכע.

 הײנט קאםט גראשען. 30 געקאסט מלחמה דער פאר האט
 מאל הונדערט — גילדען 30 פארקויף פרייעז אין
 צו א־משטאנד נים עס איז קײנער כמעט !פיל אזױ

 ארבעטם־לוין דער אז געדענקען/ דארף מען קײםעז.
 דעד םאד װי זעלבער דער איז און געהעכערט ניט איז

 דורך נאר קריגעז םען קען ארטיקלעז םייל מלחמה.
 צו־ שמוגלען מעז םלעגט צייט געוױםע א שמוגעל.

 שטעם־ און שטעט אידישע די אין מערב־פוילען םרן קער
 איײגעפירט און געכאםט האבען דייםשען די לעז־•

 יאר נ2 ביז דערגײצן וואם שטראםען, הארבע דערםאר
 מצב אזא ביי םוים־שטראף. אפילו און םורמע שװערע

 ביי שטערבלעביזיים די וואם וואונדער, קיץ נישם איז
 םיל־ פארגרעסערם זיך האט פאליאקעז) בײ (און אייעז
®אד•

 פעטם ברויט- וואו געטאם, איבערגעפאקםע די אין
 אומאויפהערלעד בושעורען זעלםענהײט, א איז זײף איז

 שװינד־ בײד־טיםום, םלעקען־םיפזם׳ ®מ עפידעמיעם
 ברײו, א אין חולאת׳ן. אנדערע און םראכאמע װכם.
 אין אינגעל א ®ון אנגעקומעז לאנג ניט ערשט איז װאס

 פאל־ די מיר לייענען ניױיארק׳ אמ קרוב א צו ליבליז
הא• אװעקפארען םאר׳ן .געדענקםם, שותת: גענדע

 .נח מעשה װאונדער־שײנע די געלײענם m בעז
 קאפיםדל דאם זיך דערמאן שניאור. זלמן ®מ יאנדרע״

 זטנז. בײ חײנם איז אזױ אקוראם מגםד- דער ײעגעז
 קײז זײו נים זאל עם װאו שםוב. אײן קײן מער נישםא

זײ־ באקאנםע און שכנים קרובים, װיפיל אה קראנקעד.

 גאגצע אונזער געשםארבען. צייט דער דורך שוין נען
עולם״. בית גרױסער איין װערם שטאט

 זיינען געטאם אידישע אפגעצוימטע די גאר נישט
 פוילישע די אויד נאר קרענק׳ אגשםעקענדע ®מ נעםטעז
 אג־ זיך אויך עפידעמיעס די האבען לעצטענם גאסען.

 קװארטאלען אפגעזונדערטע די אין אריינרייםען געהויבען
 שטור־ באאמםע, דײטשע די — ״אױםדערווײלטע״ די פון

 אויף גארגיזאנען. מיליטערישע און מיסטעךאפםיילונגען
 אוים־ איז ערד אקופירטער פארגאסענער בלוט מיט דער

 גים װיל װאם שונ̂ז געםערלעכער נײער א געשםאנען
 און ראםען־׳״תורה״ היטלעריסםישער דער פון װיםען
 גישם־אריער. און אריער צװישעז חילוק קײן ניט מאכם
 זעבארע קוים מיקראםקאפיש־קלײנע די דינען דאס

םויט. און קרענק ברײנגען װאס באצילען,
 אין שולד די װארפען צו טראדיציע זײער טרײ

 מיד נישט גאצים די װערעז אידען, אויף אומגליקען אלע
 װי זעלנער, דײטשע די פון קעפ די אין אריינצוהאמערען

 אידען די אז באפעלקערונג, ארטיקער דער פון אויך
 פלא־ עקעלהאפטע עפידעמיע־פארשפרײטער. די זײנען

 פון פארם דער אין איד א פאר שטעלעז װאם קאטען׳
 פאר־ טיפוס דעם אז װענט, די פון אראפ שרײען לויז, א

 און צײטונגען די טוען זעלבע דאס אידען. שפרײטען
'> ראדיא• די

 אידען פון םײ קערפערם אויסגעצערטע די אז
 און ענגשאפט געװאלטיקע די אז נישט־אידען, פון סײ

בא־ די שאפען װאוינונגס־באדינגונגען אנטי־סאניטארע
 מחנות די אז ;עפידעטיעס כל־ערלײ די פאר דינגוגגען ׳

 פארשידענע מיט ברענגען םאלדאטען פארװאונדעטע
 אלײן דײטשען די אז ;אקאפעם שמוציגע די פון קרענק
 געזונט־ קאטאםטראפאלען אין הויפט־שולדיגע די זײנען

 ניט גאטירלעך׳ דײטשען, די װעלען דאס — הײט־מצב
—;---------------------------------------------דעדציילען.
 דערגאנגען דא איז דײטשען די פון ציניזם דער

 מאםױוירוגג אפיציעלע די מדרגה. העכםםער דער ביז
 איז געטא אין ארײנגעשטוםט װערען אידען װאם םאר

 געזונט דאס אפהיטען מען װעט אזויערנאך אז געװען,
 האבען נאצים די באםעלקערונג. ניט־אידישער דער םון

 זײנען זײ הגם אידען, בײ אז טעאריע, א פארשפרייט
 שםערבלעכ־ די איז עפידעמיעס, פון פארשפרײטער די

 צען שטארבען אידען בײ אויב קליינע. א פארם קײט
 שטערבלעכ־ די כלונירשט דערגײט קראנקע, פראצענט

 די פראצענט. 40 ביז קראנקע ניט־אידישע בײ קײט
 פארשפרײט, בכױן װערט בבא־מעשה אומזיניגע דאזיגע

 סע־ זײ און אידען די אויף פאליאקעז די אנצורייצען כדי
 האבען דייטשען די אנדערע. די פון אײנע פארירען

 נישט זיי ארט עס אז אונטערגעשטראכען, מאל אײן ניט
 1940 ױלי ־טען18 דעם אױסשםארבען. זאלען אידען די

 פארװערט װאם פארארז־נונג, א ארױס װארשע אין איז
 סקװערען פארקען׳ עפענםלעכע אין אריינצוגײן אידען

 גאםען. די אין בענק אויף אוועקזעצען זיך אויך און
 קווארםא־ יענע םאר געמאכט אבער װערט אויםנאם אן

 קראנק־ אנשםעקענדע דורך באדראט זיינען װאם לען,
 ארומ־ אידען יא מעגען עם, הײסט דארטען, הײטען.

 אי, בענק. די אויף אװעקזעצען זיך אדער שפאצירען
 ניט עס ארט לעבען, דיער םכנה אין זײ שטעלען דערמיט

 מאכט־האבער :אצישע די ״געזעצגעבער״. נאצישע די
 האבען זיי חשבון. אין םעות א געמאכט אבער האבען

 אנשטעקענדע די באפעלען קענען װעלען זײ אז געמײנט,
 פון ווענט אינערלעכע די בײ שטית בלייבעז צו קרענק
 װי צוקוקען. יעצט זיי מוזען צײן קריצענדע מיט געטא.

 און װינקעלעד אלע אין ארײז קריכען עפידעמיעם די
קערפער. אייגענעם זייער אין אריין זיד םרעםעז
 װארשע, — פוילען איז ישובים אידישע גרעםטע די
 קראקע לעמבערג, ביאליםםאק. װילנע, לובלין, לאדזש,

 געטא־מױערען. מיט ארומגערינגעלט זיינעז אנדערע און
 גע־ אידען די זיינען לאנד דאס םארנעמען נאכ׳ן באלד

 ארויסלאזען זיך םלעגען הינם־שלעגער װי הםקר. ווארען
 שלאגען אץ שםורמיםטען און זעלנער גאםען די איבער
 דעד ארבעם. שווערער צו כאפען און מכת־רצח אידען

 סײ גאם אין םײ זיכער געווען ניט מאל קײז איז איד
 פארגע־ איז געםאס די םון שאםעז מיטן שטוב. אין

 עקם־ און פייניגעז דאם ענדערונג. געװיםע א קומען
 אין אפגעשטעלט. נים זיד האט אחען די פלאאםירעז

 אײגגעסירם אבער איז הםקרות אפילו אח פײניגונגען די
 א לױם פאר קומעז םארםורען די םיםםעם. א געווארען

נארמע. באשטימםער
אידען, די באשולדיגט תםיד האבען אנםיםעמיםעז די

 יעדע מלוכה״. א איז מלוכה ״א שאםען וױלעז זײ אז
 אפגעמארםען איז םאדערוגג נאציאנאלע באשײדענםטע

 אפטײלען זיד וױלעז אידען די אז תירוץ. מיס׳ן געװארעז
מלוכח. דער אץ גרופע געשלאםעגע א שאפען װילעז און

------------------------------- I 5 ם י י
 גע־ און היטלער אויבער־אנםיםעםיט דער געקומען איז

 ווארום מלוכה. דער אין ״מלוכה״ אידישע א שאפען
 גרעםטער דער אפילו ״געטא־טרױמעו־', די םון קיינער

 אוי־ אח נאציאנאליסםען אידישע די צװישען פאנטאזיאר
 אזא וועגעז זזלומ׳ען געקעגט נישט האט טאנאמיסםען

 פון באקומען האבען אידען וואם אויטאנאמיע׳ ברייםער
 אנגעװיזען איז אויםאנאמיע די אמת, האנט. היטלער׳ם

 די ״געשטאפא״. און קאמיסאר נאצישען פון חםד אויפ׳ן
 פונדעסט־ תפיםות. גרויםע צו געגליכען ױינען געטאם
 די אין אפילו אז זיין, געמאלם געקאנט דאך האט װעגען
 באשםימט אלץ זאל געטא־תפיםות די אט פון ראמען
גופא. נאצים די דורך ווערען

 װעלכע (קהלה־פארװאלטונגען), *ױדען־ראטן״ די
 דיי־ דער מיט פארשטענדיגוגג א אין באשטימט װערען
 ברײםע און פונקציעם פיל זײער האבען מאכט, טשער

 װירטשאפטלעכען מיט׳ן אן פירען זײ קאמפעטעגצען.
 װעגען באשפײזונג׳ דער װעגען זארגען געטא, פון לעבען

 און ארדנונג עפענטלעכע שול־װעזען, מצב, סאניטארען
 פאליצײ, די אפילו — אידיש אלץ איז געטא אין װ. אז.

 דער איז הקהל ראש דער גל. ד. און פאסט טורמע,
שטאט־טײל. אידישען פון מעיאר

װײ־ אויםגעראטעז׳ פיזיש װערען װעלכע אידען׳ די
 לע־ געװאלטיגען א ארויס צײט זעלבער דער איז זען

 זעלבסט־דערהאלטונג פון אינםטינקט דער בענסװילען.
 לע־ און ענערגיעם אומגעהויערע ארויסגערופען האט

 געװארען געשאפען זײנען געטאס די אין בענס־כוחות.
 הא־ אידען הילפס־ארגאניזאציעס. מיגים פארשידעגע

 ברעק־ די פון ארויסצורײםען געטאן װארף א זיך בען
 אםילו שפײז. און פרוכט שטובען זײערע ארום ערד לעך
 ארויס זײ וױיזען מעגלעכקײםען, באגרעניצםטע די אין

 צת־צרה דצר איד דצרפינדערישטייט■ אומגעהויערע
 אנדערען צום מיטלייד םון קוואל א געטאן שלאג א האט
 ביסען, מיט׳ן זיך טײלם מען כלל. פאר׳ן אחרױת ארן
געפאלענעם. צום האנט א אוים שםרעקט מען

 צײטען נארמאלע די אין זיינעז װעלכע אלע׳ נישט
 זיינען לעבען, אידישעז פון פאדערגרונד אין געשטאנען
 באדינגונגען נײע די אין פלאץ. דיער אויף געבליבען

 אלע נישט קוואליםיקאציעם. נייע געפאדערט זיך האבען
 דעם צו צוגעפאסט געװען גײםטיג און פיזיש זײנען

 גזענ־ די געשאפען. האם היםלער וואס גיהנום־לעבען׳
 צוזאמענגעברא־ םיזיש װערען אפ, שנעל זיך רייבען שעז
 גישם אבער פעלען עס מוט. דעם פארלירען און כען
עקשנים. קײן

 אונטער־ די איז קאפיטעל העראאיש באזןנדער א
 םארנעם ברייטען א האם װעלכע באװעגונג, ערדישע

 גאס. פוילישער דער אויף סיי אידישער, דער אויף סײ
 פון אינהאלט אץ פארמעז די דינען פארשידענארטיג

 צו־ געהיימע ליםערטור, אומלעגאלע באװעגונג. דער
 סאבאםאזש קלאנגעז, פון סארשפרײםונג זאמענקונפטען׳

 הונדערםער צחאמענשטויםען. באװאפענםע אםילו און
 אין פארפיעיגם ווערען םויזענטער צעשאסען, װערעז

 תלױת׳ די קאנצענםראציע־לאגערען. און טורםעם די
 ניט אבער זײנען עקזעקוציע־פלוטאנען און גיליאטינעס

 פארצוױיפעלטע די פץ צארען דעם איינצוצוימען בכוח
םעלקער. פרײהײט־לעכצענדע אין

 שפיא־ טויזעגטער לויערען עס װאם דעם, טראץ און
 די כאפען נישם זיי קענען ״געשטאםא-, פון נען־אויגען

 שפאלםען די דורך זיך וועבען װאם פעדים, מיםטעריעזע
 פוי־ און אידישער דער צוױשען געטא־װענט די פון

 באוועגונג. סאציאליםםישער אונםערערדישער לישער
 צוגע־ און דערצויגען װערען אונטער־ערד טיפען אין

 די דערלאזעז נישם װעלעז װעלכע מחנות, די גרייט
 זיי ווען מאמענם, אין לאנד םון אװעק הענקןיר נאצישע
. .אנםלױםען אנהויבעז װעלען .

געטראטענער, און געםייניגטער דער שווייג, באנציע
 בית־ םאר׳ן — פרץ ל. י. דערציילט עם װי — האם
 װי געהאט, נישט השגה גדעסערע ?ןיין מעלה של דין

 דורכ־ דער פוםער. מיט בולקע פרישע א פארלאנגען
 דער־ זיך נישט איצט קען געטא פון איד שניטלעכער

 שוױיג. באנציע א םון מדרגה דער צו אםילו הויבען
 אםילו מען קען פוםער מיט בולקע םרישער א װעגען
 מלחמה־סרױם שייארץ שםיקעל דאר א טרױמען. נישם

 אי־ דאם איז געזונקען םיף אזוי אידעאל. אן שוין איז
 אבער זיד םראגעז צײם זעלבער דער אין לעבען. דישע

 הי־ גלױבען זײער םמ םליגעל די אױף איועק אידען די
 ױ־ מים בולקע הימלישער באנציעם ®מ העכער מעל

אין שלימה באמתה גלױבען זײ :םער־דערהויבענקייט
 בא־ דער «ון קומעז אין היםלעריזם, סון מפלה דער

 פאר־ װעם סמשלה בלתױגע חיטלער׳ם ווען פרײאונג,
חלום• װיסםער א וױ קאשמאר, בימער א וױ שװינדען
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אינחםטריע באקלײדונג דער אויף מלחמה דער פון וױרקוננ די
 יאפאז פון אנפאל פאררעטערישער ער

 האט װעלכעס הארבאר, פערל אױף
שטא־ פאראײניגטע די אריינגעצױגעו

װעלט־מלחמה, צוױיטער דער אין םען
אומ־ אינגאנצען געקומען ניט איז

הא־ מלוזמה־וואלקענם די געריכם.
 צײט לאנגע א געזאמעלם זיך בען

 מיר אז באגריפען, האבען אמעריקאנער מערסםע די און
 פרעזידענט איבערפאל. אן געגען געזיכערם ניט זיינען

גע־ די פאראויםזען פאר קרעדיט דעם םארדינט רוזוועלט
 לאנד דאס צוצוגרייםען געקענם האם ער וואם טאן און פאר
קאנםעקװענצען. מעגלעכע די צו באפעלקערונג די און

 סך א אװעק נעמם ארמײ דער פון באזארגתג
מאםעריאלען

פאר־ אליץ, מלחמה די און קריג צום צוגרייםונמן
 לעבענס־ דעם אין צעםרייסלונג באדײםענדע א אורזאכעז
 הונדערטע באפעלקערונג. צױױלער חנר פון שטייגער

באוואפענ־ די אין אן זיך שליםען לײ׳ט יומזנ םויזענדער
 זײ מוז מען אפדאך, אן געבען זיי &וז מען בוחות. טע

צושטע־ זיי «וז מען קליידער, איז שפיח מים באזארגען
 סאלדאםען וואם דעם׳ איבער זין. כלי נויםיגע די לען
 דורב־ דער וױ גענערט בעסער ױעדזן מאטראזעז און

שניםלעכעד זיך סארגרעםערט פארמער, אדער עםעראדב ■^
ער --------------™י —----------------—.......... ^ד

 געהעריג װי באזארגען צו צםענװארג מער ₪^יראדוצירעז
 בא־ ציװילע די און קרעםטען באוואםענטע די בײדען, י

בעםע־ אין זין־ נויטיגען לייט םיליםער םעלקערונג.
מענ־ צױוילע די ווי קלײדונג מער איז איז קלײדוגג רע

 אפ־ גיכער קלײדער ווערעז ארבעם זײער אין װײל שען׳
 גרײם וואם לאנד, א זיד נױםיגם דעם איבעד מנוצם.

 כאוועל מער אין םלזזמה, אין איז אדער םלחמה צו זיד
 אויםצו־ װעבערײען און שפינערייען אירע םאר װאל און

 און שיםען פאר נויטיגקײט די שמאף• אין ארבעט*ו
 שויערע א װארםם קאנאנען׳ און קיילעז ןראפלאנעז׳

 בעמישע אמ מעםאלעז םון פראדוצירער די אויף לאםם
 אזא ׳אויף װערם פאםעריאלען איז מאנגעל שםאםען.

 נישט מאנגעל קײן פריער איז עס ױאו געשאםען, אוםן
 דורך םארגרעםערם מאנגעל דער װערט אפם געװען.

 אונטערבראכען, װערט ים־םראנספארם דער װאם דעם,
 ווערען איםפארםירם םלעגען ארםיקלעז די וױיל אדער

 די שונא. םוץ קאנםראלירט װעחנז װאס לענדעד, םון
 דעם איז םארבינדעםע אונזערע העלםען צו נזיטיגקײם

 מאנגעל דעם םארגרעםערען אויך העלםט קאמף. שװערעז
לאנד. אין אונז בײ םחורות אין

 םלאט און ארמײ אונזער באזארגען צו גױםיגקײט די
אנדע־ פאר שםאסען םעקםטיל און קלײדער גענוג פים
 פאלאם־ פולװער־זעק׳ פאראשוטעז, פאר ארםיקלעו רע

 ױעב די געםינג, מאםקיםא בלײנקעטם, לײלעכער, קעם.
 א.) א. טראקם עראםלאנען, סאר רעדער גוםי םאר שםאף
 פרא־ נאציאגאלעד דער םון חלק גרויסען א אװעק נעםט

איז, אבער דעם םראץ םעקםםיל־שםאםעז. םון דוקאיע
 ארײנגעצויגען דיגען שםאטעז סאראײניגםע די װאנעז ביז

 םעק־ אין מאנגעל דער קריג. איז אקםיװ געװארען
 בא־ געװען נים דאד געםילם״ עם האם מען כאםש םםיל,

 בא־ אח וואלעז םיז פראדיקאיע דער יין שארף. זונדערס
 הויםם־ געשאסעז םאנגעל דער זיד האם װעל־שטאסען,

 האם געשעםטס־װעלם די װאם דעם, איבער זעכלעך
 דער איז םראדוקציע איר פארגרעסערעז געװאלם ניט

ך האם עם וױ &אט.  פאר־ ױײגיג דיער געפאדערם. ד
 מער אײטװשםעלען געװארען גענמכם זײנעז זוכען

תנג די וזען *שיפטם״.  פאק־ אײנגעשםעלם האם רעגי
םאר־ * זױן שםאפען באװעל געוױםע אײף פרײזעז םימום

 זײ האבען פרײזעז, פון שםײגעז דאס עלדזסצישאפ «ד
אריבערגעםראגען סילען םעקסטיל פמ אײגענטיםער

- ■ ---§---  -----  liiMi IMliMMMli MM(•ע זײער קגי דו ^  די ג»רען װןס סחוררת ®זויגע *ױף •
ע ם  פא׳ליםי דער םון רעזולםאם *לם •חזפיטען. מכס

י ה*ם בתים׳ בעלי די שון ע י קני ײ רז  פערקאל פון •
 פאר ווארע סרן אויםארבעסרנג די אדן סארקלענערם זיך

רנו מרגרעסערס• שסארק זיך האם דײדזןמר  גאד דן
m סון סעזלקהאידצי רלאטיװעקושפע » ןמגעגאגגען 

ל װן ן ד r» ארקמ פין סחודות נ i דנ t  A « n r m n 
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טעפער, לאזאר דר. פץ
אינםערנעשאנאל^ דער פון דירעקטאר װיסוירמש

 אנדערע און שםאפען טעקסםיל אין מאנגעל
1נז?)םעריאלע

 באציאונגען דיפלאמאטישע אגגעשטרענגטע די װען
 עקאנאמישע ארויפלעגען צום געפירט האבען יאפאן מיט

 פאראײ־ די פון רעגירונג די האט איר׳ אויף םאנקציעם
 פון זאפאס גאנצען דעם איבערגענומען שטאמען ניגםע
 פאר לאנד אין געװען דעמאלט איז וואס זיידעגם, רויע
 דער ארויםצוהעלפען כדי געבתיך. מיליטערישען דעם

 ארום פארברויכען פלעגם װעלכע אינדוסםריע, זאקען
 אימפאר־ פלעגט װאס דידענם׳ די פון פראצענט נײנציג

 שטאף, דידען פון געברױכער אנדערע און ווערען׳ טירם
 ארטיקלען׳ ענלעכע און אונםעתועש פאר זיידענם װי

 דעם פון פראצענם צען איבערגעגעבען רעגירונג די האם
 אינדוםםריעם. די פאר פראדוצירט ווערט װאם רעיאן,

 פון פראדוקציע םארגרעסערטע די און רעיאן דער אט
 זאקען־ דעם אויף דרוק דעם פארלײכטערם האט נײלאן׳
 האם געברויך צױױלען סמ זײד אוועקנעמען דאם טרייד.

 פראדוק־ דער אויף ײירקונג ?יץ געהאם נישם פאקםיש
 אינדוםטריע רעיאן די כאטש פרויען־קליידער. םזן ציע
 דער אבער איז געװארען, אנגעשטריעגט ביםעל א איז

 פאבריקאנטען, נים־גודם גרויס. געווען ניט מאנגעל
 די פון (םאדים) בליוטש^ןי זײערע קויפלו םלעגלז װאס

 אוים׳ן םחורה געקראגען האבען פראדוצירער. רעיאן
 מען הײסם, (דאם געקױםם. פריער האבען די וואם באזיס.

 פריער פלעגעז זײ וױפיל מער םארקויפט ניט די האם
 די געקראגעז). זײ האבען אזויםיל אבער פארברױכען,

 פראקםיק דיער אלם געמאכט עס האבען וואם םירמעם,
 געמאכם זיד האט עם װאו םחורה, דיער איינצוקױםען

 אויף געווען זיינעז ביליגער, ביסעל א עס קריגען צו אוס
 אין םחורה. קריגען צו געװעז שװער די איז עס צרות.

 רעיאן אין מאגעל דער זיך האם אינדוםטריע דרעם דער
 זייגען 1941 אין סעזאנעז די ױײל אגגעזען׳ נים ווארע

 דע־ איז נאכפראגע די און גום באזונדערם געװען ניט
גרוים. ניט געװען ריבער

 גע־ בארירם דינען אינדוםטריעם גאקלײדונגם די
 װא־ םעקםטיל אין מאנגעל דעם פזן בלויז ניט ױארעז

 קארבאליק פוץ געברויך פארגרעםערםער דער רעם.
 אוים־ פמ פראדוקציע דער אין פארמאלדעהייד און עםיד

 דער געצװאונגען האט שים־פואוער. און ריים־שםאסען
 ארםיק• די פון געברויך דעם באגרעגעצעז צו רעגירונג

 מאםעריאלען• פלאסטישע םח פראדוקציע דער אין לען
 קנעפ און צירונג פון פראדוקציע די אנגערירט האט דאם
 גע־ האט םעטאלען אין פאנגעל מאםעריאלען• די םץ

 מעטא־ זיפערם״ אין מאנגעל גרעסערעז א אלץ בראכם
 האבען דאדט און דא סנעפם. אח העקלעד קנעפ. לענע

 קריגען נים קאנען זײ אז באקלאגט, זיך פאבריקאנםען
 מאנוםעק־ מאשינעם. סםעציעלע די סאר נאדלען קײן

 די אז באקלאגם׳ זיד האבעז קארםעטען םמ םשורערם
 דאר־ די װאם ריםעז׳ שםאלענע די קריגען גים קענען

קארםעםען. פאר סען
 מלחמד״ דער אין אריינגעםראםען איז אםעריקע װען

 דער פאר שטייען האס שוועריגקײטען די זיך האכען
 פארגרעסערם. אוםגעהױער באקלײדונגם־אינדוםםריע,

 אבדערםד״אלבעז סון באשטאנען איז ארמײ אונזער װען
ך םחורות אין םאנגעל דער האט םענשען מיליאן  גע־ ד

 ערענםט אבער אנגעװיזען, האבעז מיר וױ םילען״ לאזם
 «ו אבער באשלום איצםיגער דער געװען. ניט עם איז

 דרײ *ו לאנד םון כוחות באװאםענםע די סארגרעסערען
 םון משך איז םענשען םױזענם הונדערם זעקם םיליאן׳

 םענשען צאל די אז פעגלעכקײט, די און יאר הײנםיגס
 זאלען אפםײלוגגעז אנדערע *ץ םלאט ארםײ׳ דער »יז

ן איז םינף זצװישע ביז װערעז םארגרעסערם  פילקח. מ
 פראדוקציע־ n פון םײל גרעםערער פיל א אז םייגם׳

 זין• פוזען װעם אמײםםריע. םעקםםיל דעד פון םיםלען
בא־ די םון נויםיגקײםען די באזארגעז מים פארמםען
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 אין מאנגעל א םלן.ערװארטעז קען נאר ניט און
 בא־ דער צוליב םחורות ריקמעסעשג און געװעבםע די

 אינדדסםריע, םעקססיל דעד םון ט7קא«אציט גרעגעצםעד
רױ־שפאגמז, געװיםע אין פאגגעל א צוליב אױך נאד

 איז ביישפיל, צום אזוי געםאכט• װערען זײ װעלכע םמ
 שםאםען פאראייניגםע די סון אפהענגיגקייט די כאםש
 למדער פרעמדע פמ וואל רויע םון אימפארט דעם אויף
 די אין פארקלענערט שטארק זיך האט קליידער, פאר

 אונזערע באזארגען צו נויםיגקייט די װעם יאו־ען, לעצםע
 איינשריינקען שטארק קליידער, װארעמע םיט םאלדאםען

 צי־ םאר׳ן נוצען קענען װעלען פיר וואם וואל מאם די
 אין םאלדאט דורכשניטלעכער (דער געברויך װילען

 פונם 280 ארום פארנוצם גערעכענט װערם ארמײ דער
 פאר־ װערם פלאטע דער אין םענשעז פאר יאר. א װאל

 שיפען אין מאנגעל איבער װייניגער). אביסעל ברויכט
 אמעריקע זיד פון װאל מאסען בריינגעז צו שװער איז
 ארויםגע• דעריבער האם רעגירונג די אױסםראליע. און

 װאם וואל, נייע מאס די באגרענעצענדיג באםעל א געבען
 מאנאםען דריי נעקסטע די אין װערען פארברויכט קען

 דאס געברויך. צױוילען םאר׳ן געװאנט אויםצוארבעםען
 מער מוזען זיך װעם אינדוםםריע װאלען די אז םיינם.

 אח (שאדי) וואל איבערגעארבעטע אלטע פים באנוצען
 די זינט װארע. די אין רעיאן און באייעל פרן צוםיש א

 צאל דער דורך גאגרענעצט איז רעיאן פון פראדוקציע
 דעד װעם פאראז׳ זיינען װאס םאשינעם אמ םאבריקלז
 פאר־ מער נאך שםאפעז ייאלעז איז רעיאז םון םארברויך
פארק. רעיאן אין פאנגעל דעם גרעסערען

 צושםעל דעם אםגעשניטען אויך האט םלחמה די
 ווײםען פון באציעו םערםםענם פלעגעז םיר ױאם גופי, פמ

 כאקליי־ דער אין גוםי פדן געברױך הויפם דער מזרח.
 און םאדעם עלאסטישע אין איז אינדוסםריע דונגם

 אינ־ קארםעם דער אין באנוצט װערען װאם װארעס,
 זא־ דער אז כדי שםריקערײען. די אין און דוםםריע

 האם פעגלעד, װי לאנג אזוי קלעקען זאל גוםי פון פאם
 באגרענצונג דראםםישע א איינגעשםעלם רעגירונג די

 די און שםאםעז גוםי פון געברויך ציװילען דעם אויף
 גאםירלעך װעלען גופי, אין זיך נויםיגען װאס טריידם.

מאנגעל. דעם פילען
גוםמ קײן נים אינדשםריס קליידפר דער פאר 1אױםזיכםע

 אינדוסםריע באקליידונגם דער פאר אויםזיכםעז די
 פרי־ אנקומענדען אין גום. באזונדערם ניט זיכער זייגען

 אין םאנגעל פוץ שוועריגקײטען די װעלען לינג־סעזאן
 םערםםע די וױיל גרויס, דיער דיז נים נאך שםאפען
 םען פארטיג געווען שוין זײנען םעזאן פאר׳ן שטאפעז

 די זאל םעזאן פאל צום אז דערװארםען, אבער דארף
 פארבינדונג אין אײנשרײנקען. סרײדס םילע אין ארבעם

 איצטיגע די פארגלײכען צו אינםערעסאנם איז דערמים
 דעד םים דערווארםען .קען אינדוסםריע די װאם לאגע,
 ער* דעם אין באקלײדונגס־אינדוסטריעם די איז לאגע
 גע־ װערט לאגע דעמאלטדיגע די װעלט־קריג. שטעז

 עקזעקוטיװ גענעראל דער פון באריכט דעם אין שילדערם
 אינםערנעשאנאל דער פזן קאנװענשאן דער צו באארד

:װערםער פאלגענדע מיט 1918 אין באסטאז אין
 אםפאסםערע די אוםבאשםימקײם- עקאנאמישע ״די

 צװײקגע־ נויםיגעד נים םון אםם׳ *מ םארזיכטיגקײם פמ
 םון צײט אמ נאםירלעד אזוי איז װעלכעם האלםענקײם,

 אוםזי־ אמ שארסעז זײער א פאראותאכט האם מלזזמד״
 נאך באלד םעזאן ערשםען םון משך אין צושםאנד כערעז
 נא* פאנאטען די דורך קריג. אין ארײנםרים אונזער

 זײ־ ,1918 יאנואר און 1917 דעצעםבעד אמ ױעמבער
 אר־ טויזענט פערציג און דוײיסיג צװישעז געװען נען

 אלײז• יארק נױ אץ ארכעםער קלײדער םרויען בעםסלאזע
 ארמטם־ אומדערהערטער דער אם םון אורזאך הויםט די

 דער אפשאצונג, אונזער לױם געװען, איז לאזיגקײם
 וואם אימשפארעז), (סץ עקאגאמיע םון געםיל שםארקער

 ערשםעז דעם פון משך אין אנםוױקעלם זיך האם עם
 דער פון קלאםען אלע צווישען פלחמה סת האלב־יאר

 קויפעד ױ םײ און רפראדוצירע די סײ באםעלקערוננ.
 נײער דער אט םון געװארען באאײנסלוםם שםארק זײנעז

 פרא־ די אײנגעהאםעװעם האבעז און פסיכאלאגיז םלחםה
1917 פח סעזאז הערבסם דער קױסען. דאם און דוקציע
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 בײמ־ האם װאס פאקטאר א באד קירצעד. עולגױיו

 און יקרות דער געווען איז לאגע, די שאפען צו שטייערם
 םעקםםיל־ און וואלען דער ווארע. שניס אין מאגגעל

 גאנץ א איז באזארגעז צו געװאדעז געטאדערם איו מארק
ר מ  די םאר נױםיג זימען װאם װארעם די טא̂ג הוי

פלד־ ודאם װעמרײען, ̂נאל א און אדםײ־קאנםראקםעז

יױם בערלין, פון געננםטער די
 קריג אין יאפאן פון אריינטריט ער

איםא־ און דייטשלאנד םון דיט אויפ׳ן
 ענדגילטיג אױפגעדעקט האם ליע
 דעם פון באדײטונג די און זין דעם

 נאך האט װאס .דרייעק״, פאשיםטישן
 ציל א פאר זיך געשטעלט 1937 ארום

װעלט״ דער פון צוטיילונג ״נײע די
 לענדער. דעמאקראטישע די פון פארניכטונג פולע די און

 דעם נאך געשעהענישען, לעצםע די פון ליכט אין גאר
 הארבאר פוירל אויף יאפאנער די פון אנפאל מערדערישען

 גראנדיעזער דער פון אינהאלט אמת׳ער דער קלאר װערט
 צוגעגרײם יארעז פון משך אין האבען װאם פארשװערונג,

 גאנצע די באהערשען צו יאפאן און איטאליע דייטשלאנד,
 זײנע אין רוזװעלט פרעזידענט האם ריכטיג זעהר װעלט.

 פארשװערונג דאזיגע די אנגערופען ערקלערונגען לעצטע
 פאליטיק גאנצע די און גענגסטערס״, פון ״פארשװערונג א

 געגסטער־פאליטיק. א ״דרײעק״ פאשיםטישען דעם פון
 פאליטיק דאזיגע די באצייכענען ניט מען קאן ריכטיגער

 גענגסטער־באגדעס, די פון גײסט דעם אין אויסגעהאלםען
 טאקיא און רוים בערליז, פון קרײזעז פירענדע די האבען

 טעראריזי־ צו כדי כװזות, ױיערע צוגעגרײט ביסלעכװײז
 גאנצע די נאכדעם פעלקער, אײגענע זײערע פריער רען

 גע־ זײ האבען גענגסטער, די װי פונקט װעלם. ארומיגע
 ליגען, — פאליטיק דיער פון צענטער סאמע אין שטעלם

 — סוף כל סוף או־ן קארופציע, פארראם, אפנארעריי,
געװאלם. ברוטאלע

 זיי װי נאכדעם, אז זיך, װאונדערען צו װאס נישטא
 ױיערע איבער הערשאםט טאטאלע די דערגרײכט האבען

 מערוער פאשיםטישע די האבען פעלקער, אונםערדריקטע
 צוגרײםען און אנצוזאמלען מעגליכקײט די באקומעז

 דארף, װאס װעלט־מלחמה, צוױיטע די אנצוצינדען כוחות
 דעם פון — איניציאטארען אירע פון געדאנקעז די לויט

 אין היםלער׳ן מלחמה, דאזיגער דער פון הויפט־שולדיגען
 מלחםה די זין־ מיט פארענדיגען — רײ ערשטער דער
 די דורך געװארען איבערגעריםען איז װאס ,1914־18 פון

 װעלם־הערשאפט די אויפשטעלען און מפלות׳ צייטוױיליגע
 — פארבינדעטע שװאכערע אירע און דײטשלאנד פון

יאפאן. און איסאליע
פארנעקומען איז דאס אזױ זױ

 פארוואונ־ געװיםע א ארויס רופט אנפאנג פון גלײך
 װאם יאפאן, און אימאליע אז פאקם, עצם דער דערונג
 װעלט־ ערשטער דער פון צייט דער אין זיך, האבען
 אנטי־דייטשער דער םון לאגער דעם אין געפונען מלחמה

 פון פארבינדעטע די װי ארוים איצט םרעטען קאאליציע,
זיך. װאוגדערען נים גאר דארף מען אבער היםלער׳ן.

שטײן אלעקםאנדער פץ

 און איטאליע זיינען מלחמה פאריגער דער פון משך אין
 ענגליש־פראנצויזיש־ דער אין ארײנגעטראטען יאפאן

 פראפיטירען, צו האפנונג דער אין קאאליציע •רוםישער
 חשבון על סאי בלאק, דײטשען דעם פון חשבון על סאי
 זײערע האפענונגען די װי אזוי און אליאירטע. די פון

 אלץ זײ זײנען אינגאנצען, פארװירקליכט גיט זיך האבען
 נעכטיגע זײערע פון געװארען דערװײטערט מער און מער

 איבערקערעניש פאשיסטישע די װאו איטאליע, פרײנד.
 קלײן־ די אױף געשטיצט באדײטעגד זיך האט 1922 פון

 ניט־באפרידיגם געװעז זײנען וואס שיכטען, בירגערליכע
 קאנצענטרירט האט מלחמה, דער פון אויסגאנג דעם פון

 איר פארברײטערען צו אויפגאבע דער פאר כוחות אירע
 א שאפען צו און ים מיטללענדישען דעם אין מאכט

 די פון רעזולטאט אין אימפעריע. קאלאניאלע גרויםע
 דעם מיט באגלייט געװען זײנען װאס באמיהונגען, דאזיגע
 זיך האט אװיאציע, און נײװי ארמײ דער פון װאוקס

 פאזיציעס איטאליענישע די פארשטארקען צו אײנגעגעבען
 אימפע• קאלאניאלע די שאפען צו און באלקאנען די אויף
אפריקע. פון צפון־אוךצפוךמזרח אין ריע

 געװארען איז פאליטיק פאשיסטישע אימאליעניש די
 דייטשלאנד אין װען אן מאמענט דעם פון געפערליך מער
 דײטש־ װען און נאציזם דער געזיגט האט ,1933 ייאר אין

 דעם פון פעסטונג א אין פארװאנדעלט זיך האט לא:ד
 הים* פון אײפרײס־ארבעס געמײנזאמע די װעלט־פאשיזם.

 .אקס•׳ דער פון שאפונג די און מוסאליני און לער
 געפערליכסטע די געװארען דאמאלסט זײנעז בערליךרוים

פאליםיק. אײראפעאישער דער פון פאקטארען
אנטװיק־ די געגאנגען איז ריכטונג זעלבער דער אין

 דעם, מיט אומצופרידען געװען איז זי יאפאן. פון לונג
 דעם אונםער קריג װעלם ערשםען דעם נאד ױאם

 זי איז שטאטען, פאראײניגטע די פון דרוק שטארקען
 פון חלק גרעסטען דעם אפצוגעבען געצװאונגען געװען

 אנגעהויבען האט זי און — מזרח־אזיע איז געװינס איר
 אין געפונען זיי און פארבינדעטע, נײע זיך פאר זוכען
 דײטש־ נאציסטישער און איטאליע פאשיסטישער דער

 אויף אנפאל איר מים יאפאן איז גענומען, תוך איז לאנד״
 ,1931 אין מאנטשוריע פון פארכאפונג דער מיט און כינע

 פאליטיק, מערדערישער דער פון איניציאטאר דער געװען
 פארװאנדעלט איז וואס ״דזשאנגעל־פאליטיק׳/ דער פון

 לעבענס־ אײראפעאישען דעם םון געזעץ א אין געװארען
דייטשלאנה איז היםלער׳ן פון זיג דעם גאד שטײגעד

 האבען מארק׳ אלגעמײנעם פאר׳ן ארבעטען פריער גען
 רע־ צו אויםשליםלעך םראדוקציע זייער באגרענעצט

גירונגס־באשטעלונגען״.
 די פארקלענטרסן הלואות רעגירונגס און שמייערען

קראפם קויף
 םאר־ מעגלעד קעז וואם ארבעטםלאזיגקייט די אחוץ

 רױ־ אין מאנגעל שטײגענדען דעם דורד װערען אורזאכם
 דער פאר באנוצט געװײנלעך װערען וואם םאםעריאלען,

 א דעתוארםען אױך סען דארף קלײדער־אינדוםםריע,
 פארברויכער. די מצד נאכסראגע דער פון פארקלענערונג

 אמעריקאנער די צאלט אױםגאגען םלחמה די דעקעז צו
 דערוואר־ דארף מען און שםײערעז העכערע באפעלקערונג

 אין װערען גרעםער נאך זאלען שסייערען די אז םעז,
 שטיײ הױבע די צו צוגאב אלם צוקונפם. נאענםער דער

 אינוועסםירען אמעריקאנער׳ פאםריאםישע װעלען ערעז
 דעפענם אץ סארדינםטעז זײערע םון טײל גרױסען א

 אײנ־ דער כאםש אז מײנט, דאס ססעמפס. און באנדס
 גרעסער װעם באפעלקערונג דער םון דאלארען אין קונםט
 גרעםערעד א װעם אראדוקאיע. הלחםה דער איבער ײערען

 אנפירען אױף װערען םארנוצם דאלער יעדעז r« ®ײל
 אױם גים רעגיתנג די װאם םוםע ריזיגע די םלחמה. די

 באגרײ־ ערשם מעז קען באװאפענונג, נאציאנאלער אױף
 זיעען אױםגאבען די אז דך, דערמאנט מעז ײעז פעז׳

 ביליאן צוױי וױ וױיניגער םח געװאחמ סאדגרעםערם
 זעקם איבער צו ,1940 שםײער־יאר דעם איז דאלער
 אוים־ פארגעשלאגענע די אז ; 1941 אין דאלער ביליאז
 ערװארםעט וחנרען 1942 שםײער־יאר דעם םאר גאמז

 צװאג־ איז פיר פון נאענם םון םומע די דערגרײכען צו
אסםרא־ כמעט די — 1943 אין און דאלער ביליאן *יג

 דאס דאלעה ביליאן פופציג און דרײ םון ציםער נאמישע
 הענט די אין געלט וױיניגער דין װעט עס אז מיינס, אלץ
סזזורות. קויםען אויף פארברויכער די פון

 פנים שטייען וואם שװעריגקייטען פץ אגגעזיכט אין
 אינטער־ די איז באקליידוגגסאינדוסטריע, דער פנים אל

 שריט ערשםער אלס ליידיג. געזעסען ניט נעשאנעל
 די זוכם לאגע, די םארלײכטערען צו פארזוך איר אין

 געהעריגע די ראכעז צו אויםסערקזאם אינםערנעשאנעל
 וואם לאגע, ערנסםער דער אויף אגענםורען רעגירונגם

 מים נאך ארבעםער. די און אינדוסםריע דער םאר שטיים
 אנגע־ אינםערנעשאנעל די האם צוריק יאר א איבער
 מאנוםעקםשױ די פון אויםמערקזאמקייט די ציען הויבען
 די אויף קאנטראקטען, האבעז מיר וועלכע מים רערם,

 אויף ארבעםען צו םאראז׳ זיינען וואם געלעגענהײםעז,
 ױניאן די זוכם םאג צו היינט רעגירוגגם־באשטעלונגען.

 צו נױםיגקייט דרינגענדע די רעגירונג דער באוױמען צו
 זאל וואס אוםן, אזא אויף באשטעלונגען אירע םארטײלען

 ארבעםסלאזיגקײט, די געגענוױרקען מעגלעך וױיט וױ
 באגרײפט יעדער מלחמה. דער דאנק א זין־ שאפט װאם

 זײן נים װעם אלײן ארבעם רעגיתנגם די אז נאטירלעך,
 הע־ די אין סײ ארבעםסלאזיגקײט. פארמײדעז צו גענוג

 אינדום־ םרױען־קלײדער דער אין םײ אח נער־קלײדער
 שװער װעלען אינדוםםריעם בײדע אבער וױ אזױ םריע.

 עם איז לאגע, פלחםה דער דורך װעדען אנגעגריסען
 אזױ זאל ארבעט רעגירוגגס די אז רענם, וױ מעד נים

 זײ• צװישעז װערען אימגעםײלם מעגלעד וױ יושר׳זײג
 רעגי־ די מען טאר באדינגונגען איצםיגע די אתםער

 •ראםיםעז פמ קװאל א וױ באםראכםעז ניט תנגם־ארבעם
 לײדעז׳ די פארקלענערעז צו םיםעל א וױ גיכער נאר

אינסםרױ אלם און מלוזטח־לאגע, דער דמץ־ םאראורזאכם

טאקיא און
 פול־ געווען איז ױאם יאפאן, ווען נאטירליה געווען ם׳איז
 אה אוואנטױרע מאנטשורישער איר נאך איזאלירט קאם
 ,1933 אין גײשאנס, אף ליג דער פון ארויסםריט דעם גאך
 היט־ פון ארעמם די אין ארײגגעװארפען גלײך זיך האט

 ווען דײטשלאנד. מיט דערנענטערונג א געזוכט און לער׳ן
 פארצייכענען מיר װילען צײט, דאזיגע די דערמאגען מיר

 דייםש־יאפאנישע די װאם פאקט, אנעקדאטישען אן כמעט
 קורם אנטיסעמיטישען דעם געשטערט האט דערנענטערונג

 איז װאס געזעצגעבונג, ״ארישע״ די און היטלער׳ן פון
איינגעפירט. אים פון געװען

אמבא־ יאפאנישער דער האט ,1933 דעצעםבער״ אין
 פראטעםט אפיציעלען אן אנגעגעבען בערלין אין םאדאר

 װאס דעם, מיט צוזאמענהאנג אין רעגירונג דײטשער דער
 געװען, זײנען וואס שטורם־טרופען, היטעלר׳ס די

 הויכער דער פח קונםם דעם אין באהאװענט ניט הפגים,
 אגגעשלאגען אידעז די מיט צוגלייך האבען דיפלאמאטיע,

 אפי־ אן נויטיג געווען ס׳איז יאפאנעזער. צענדליג פאר א
 יאפאנע־ די שלאגען ניט טאר פען אז דערקעלונג, ציעלע

 װי דעם, נאך יאר א !אריער״ ״געלע זײנען זײ וױיל זער,
 ״אריער״, פאר געווארען דערקלערט ױינען יאפאנעזער די

 וועלט־ געמיינזאמער א צו צוטרעטען געקאנט מען האט
 אנגע־ זיך ן*.אם 1934 זומער ערך אז אויפרײס־פאליטיק.

 צװישען פארהאנדלונגען די פון צוגרייטונג די הויבען
 מילי־ געהײמען א שליםען װעגען יאפאן און דייטשלאנד

 אן פאראויס אין זעהם װאס אפמאך, טעריש־פאליטישען
 ביידע די פון מיטארבעט טעכנישע און מיליטערישע ענגע

 אנגע־ פאקטיש זיך האט מיטארבעטערשאפם די לענדער.
 מיליטע־ פארמצלען דעם פוז אפשלוס דעם פאר ןגעהוי

 אן גענומען האם דײטשלאנד װיפיל אויף אפמאך׳ רישען
 דער פון באװאפנונג טעכױשער דער אין אנטײל אקםױוען

 דער סז־ן רעארגאניזאציע דער אין און ארמײ יאפאנישער
 דירעקםע א געהט האבען וואם אינדוסטריע, יאפאנישער

באדייםונג. מיליטערישע
פריינד־ דער מיט באווארענם געווען איז היטלער װען

 יאפאן, און איטאליע רוצחים, אנדערע צװײ די פון שאפט
 םארוױרק־ ענערגיע דרייפאכער א מיט געקאנם ער זזאם

 מעכטיגע א שאפען צו :גרונד־אויפגאבע זײן ליכען
 שפורען לעצטע די פארניכםען צו מאשין, מיליטערישע

 באדינגונ־ די צוגרייטען און אפמאך, װערסאלער דעם פון
 פוץ דעראבערונג דער פאר נויטיג זײנעז װאס גען,

 שותפים דריי די פון שפיל װײטערדיגער דער אײראפע.
 נאםען״ ״לויט װי פלאנמעסיג געווארען דורכגעפירט איז
 אויף אמעפאלען איטאליע איז 1935 הערבםט אין

 ״סאנקצײ די געשטיצם. זי האט דײטשלאנד אביסיניע.
 געגען דערקלערם האם ניישאנס אף ליג די װאס עס׳/

האבען די דערפאלג. קײן געהאט ניט האבען איטאליע,

 בא־ ציװילער דער םון טאראל די אויפצוהאלטען מענם
 רעגירונגם־באשםע־ ארויסגעבעז דאם אז פעלקערונג.

 נים אוםן באין איז שעפער קליידער םרויען די צו לונגען
 איז פראגראם, פון דורכפירונג דער צו געגענזאץ אין

 מיט־ ווען פלחמד״ לעצםער דער דורך געווארען באװיזען
 בײ געאדבעט האבען אינטערנעשאנעל דער פון גלידער

 מאםראצעז, מאנטלעז׳ רעגען אויבערמאנטלען, רעקלעך
 אנדערן פארשיידענע זװן אוגטערװעש טארבעם, זעק,

ארמײ. דער פאר ארםיקלען
 אינ־ דער םון סארטרעםער פאדערען גלײכצייםיג

 אירע אױםבעםערעז צו רעגירונג דער םץ טערנעשאנעל
 צו נים אינדוםםריע. טעקסםיל דער פאר רעגולאציעס

 םמ עם צוריקהאלםען און סחורות באהאלטען דערלאזען
 און פרימען םדן העכערעז אח ספעקולאאיע צוליב מארק׳

 בא־ זייד, םון רעזערוועז פאראנענע די אז םאחיכערען, צו
 יושר׳דיג אזוי ױערען אײנגעםײלם זאל רעיאן און װעל

 די אויד שםיצם איגםערנעשאנעל די מעגלעד• וױ
 ארױם־ װערען וואם ארבעםער, די איינאיבען צו םראגראם

 פלאכות אץ אינדוםםריע. ציוױלער דער םון געווארםען
באװאפענונג. דער פאר נױםיג זײנען װאם

וױיםעז׳ אינםערנעשאנעל דער פון מיטגלידער די
 דער ביז קרבנות גרױםע פאדערען זיך וועלען עם אז

 אלע אז און װערען דערגרײכם װעט נצחון ענדגילטיגער
 דער אז גלױבען, זײ קרמות. די גרײנגען מחען װעלען
 םראגעז צו גרײם דינען די פרייז. דעם װערם איז צװעק
 אנדערפ אז עז,רמארװעד די און יאך דעם םח חלק זײער
 לײדען נוצלאזע אז װײסען, די םאן. אײד עם זאלען

 דע־ שםײעז זײ םלזזסה. דעד םון אנםירונג די שטערט
 ױניאן זײער פון אנשטרײעונגעז די הינםער פעםם ריבער

לײדעז• נױםימ ױט רמײדצןפא צו
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 די םון אנמאכט און שװאכקײט די אויפגעדעקט נאר

 וואם פראנקרייך. און עגגלאנד פון םירער דאמאלםדיגע
 באפעם־ ליג. דער אין ראלע ערשטע די געשפילט האבען
 מוסאליני און היטלער האבען דערםאלג, זייער פון טיגם

 בירגער־ דעם אין זיך אריינגעמישט ,1936 זומער אין
 אוים׳ן זיך ארועקגעשטעלם אפען און שפאניען אין קריג
 רעגירוגג. רעפובליקאױשער דער געגען פראגקא םון דים
 דײטשלאנד האט יאר זעלבען דעם פון נאװעמבער אין

 האט וואם יאפאן, מים בונד מיליטערישען א געשלאםען
 קרעפםען אירע אלע מאביליזירם צײט דאזיגער דער צו

 האט װאם און כינע געגען גלייכצייםיג און רוםלאנד געגען
 אנצו־ אפען כדי באדינגונגען, נױםיגע אלע צוגעגרײט

 ױני אין פאקט א געװארען איז וואס כינע, אויף םאלען
 דעם פון כװנות אמת׳ע די פארמאסקירען צו כדי .1937

 אים מען האט יאפאן, און דייטשלאנד צדוישען אפמאך
 נאך ארום אזוי און ״אנטי־קאמינטערן־פאקם״ אנגערופען

 דער פון אנפירער די םון אויגען די פארשיטען אמאל
 נאך האבען װאם פאליטיק, פראנצויזישער און ענגלישער

 צום זיך גרייט היםלער אז םארשטעהן, געוואלט ױט אלץ
 געגען מי ראםעךפארבאנד, דעם געגען אזוי ניט יןאמף

 פון םעלדער באפארבטע בלום מיט די אױף אז זײ׳און
 פון רעפעטיציע גענעראלע די אפ זיך שפילט שפאניען

 מים אפ זיך שפילם מלחמד״ אייראפעאישער גרויםער דער
 צאצקען וואס מערב־מלוכות, די םון ״דערלױטגגיש״ דער
 א נאך ״ניט־ארײנמישונג״. םון פרינציפ דעם מים זיד
 ״אנטי־ דייטש־יאפאגישען דעם צו און אריבער, איז יאר

 איםאליע אויך אנגעשלאםען זיך האט קאמינטערךפאקם״
 געשאפען איז בערלין־רױם ״אקם״ דעם אנשטאם און

 דריי־ א בערליךרוים־םאקיא. — ״דרייעק״ א געווארען
 געווארען איז מלזזמה־אנציגדער די םון עק־פארבאנד

 געװען איז ״דרײעק״ םון םרייב־קראפט הויפם די םארטיג.
 יד פאר אויד אבער דייטשלאנד. היטלעריסמישע די

 בא־ געווארען אויםגעםײלט זיינען אנטיילנעמער אנדערע
 דער װערען געדארםט האם מוםאליני ראלעם. זונדערע

 יאפאןהאט און ים. מיטללענדישען דעם םון באלעבאס
 צו מזרח. ודיטען דעם םון װעכםער דער דין געדארםט

 סטראשען כינע, און רוסלאנד םון כוחות די פענםען
 ברי־ די צושטערען צו דייטשלאנד העלפען און אמעריקע

אימפעריע. םישע
װעלט־מלחמוז. צװײטע די צוגעגרײט געװען איז אזוי

 איז ,1931 מאנםשוריע בנוגע מעטאד יאפאנישער דער
 םארבינדעםע. אנדערע אירע פאר מוסטער דער געווארען

 אנגע־ 1939 אין היטלער אויו איז אזוי יאפאן, פריער װי
 — פריער גאך װי (אזױ פוילען אויף ווארנונג א אן פאלען

 און עסטרײד אויף אנגעפאלען ער איז 1938—39 אין
 נארוועגיען, אויף — 1940 אין טשעכאסלאוואקיע),

 ױגא־ אויף — 1941 אין בעלגיע, און האלאנד דענעמארק,
 א אן אויך אזוי רוםלאנד. און גריכענלאנד סלאװיע,
 אויף — 1935 אין אנגעםאלעז מוםאליני איז ווארנונג

 גריכענלאנד. און פראנקרייך אויף — 1940 אין אביםיניע.
 דעם אנגעווענדם יאפאן האם 1941 דעצעמבער אין און

 מיט שטאםען, פאראײניגםע די בנוגע מעטאד זעלבען
 יאםאנישער ספעציעלער דער דאמאלסט האם עם װעלכע

 די אונםערהאנדלונגען. באזונדער־װיכטיגע געפירט שליזז
 דײטליך האבען טאקיא און רויס בערלין, פיז גענגסטער
 איינער גארנים מים זיך אונםערשײדען זײ אז באװיזען,

אנדערעז• דעם פון
יאפאן פון עקספאנסיע־פאליטיק די

פרע־ האם קאנגרעס צום נײ־יאר־מעסעדזש זײן איז
געזאגט: אנדערעס צװישען רוזװעלם זידענט

 א שוין איז יאפאן םון דעראבערונג־פלאז ״דער
 םאליטיק׳ קײן ניט איז דאס אלם. יארהוגדערם האלבער

 איז דאס ״לעבענם־רוים״. א שאםען צו שםרעבט וואס
 דעם םון םעלקער אלע אונטערדריקען וױל וואס פלאן, א

 אקעאז פאםיםישען דעם םון אינזלען די און מזרח וױיםען
 םון קאנטראל דער דורך ים דאזיגען דעם באהערשען און

 מערב־ די איבער נײווי און ארמיי יאפאנישער דער
זיד־אםעריקע״• נארד־מיםל־אוז םח ברעגען

 דעם םון דעםיניציע קלאםישע א מיר האבען דא
 די אימפעריאליזם. יאפאנישען דעם םון כאראקטער

 גענויער א אין אבער זיך נויטיגט פארמולידונג דאזיגע
 די ברײנגען דא װעלען םיר דערקלערונג. חיסטארישער

 אױסשפריי־ די באלױכםען װאס פאקםען. וױכםיגע מער
יאפאן. סיז טונג־פאליםיק

אגגע־ יאפאז פאל ערשםעז צום איז 1894*95 אין
 ישעןגדואאל דעם דערבײ פארכאפם און כינע״ אױף םאלען

 םיסקארדישע די און פארמאזא אינזעל דעם האלב־אינזעל׳
 םראנקרײד רוסלאנז/ פון דרוק דעם אונםער אמזלען.

 אומצוקע־ געצוואתגען געװעז יאפאז איז דײםשלאנד ארן
 אין האלב־אינזעל• לאאדונישעז חנם כינע *ו *וריק רען

קריגס־עדקלערתג, ן *הן — יאפאז איז 1904 פעברואר

 דער אז אינטערעםאגם, (ם׳איז רוםלאנד אויף אנגעפאלען
 ים־ ערשםקלאסיגער דער אויף אנפאל יאפאנישער

 אויף דורכגעםירט געװען איז פארט־אורטור פעםטוגג
 די פון אנפאל לעצטער דער װי אופן, זעלביגען דעם

 דעצעמבער, טען7 דעם הארבאר פוירל אויף יאפאנער
 ,1904 פעברואר, םען8 דעם פון נאכם דער אין .1941

 ארײנ־ שיפען מינען יאפאנישע די פון גרופע קלײנע א איז
 אטאקירט פארט־ארטור פון האפען דעם אין געדרונגען

 די באשעדיגט און שיפען 30 םון עסקאדרע אן דארם
 און ״רעטװיזאן״ און ״צעסארעװיטש״ פאנצער־קרייצער

 פאר־ זיך האט מלחמה די ״פאללאדא״. קרײצער דעם
 נאר רוסלאנד. צארישער דער פון מפלה א מים ענדיגם

 דע־ שוין זײנען װאם שטאטען, פאראײניגטע די דאנק א
 מאכט װאקסענדער דער װעגען באזארגט געװען מאלםט

 האט זי װי וױיניגער פיל באקומען יאפאן האט יאפאן, פון
געהאפט.
 די אויםנוצען געשטרעבט יאפאן האט 1915 אין

 אימפעריאליםטישע אירע פאר מלחמה אײראפעאישע
 דאמאלםטדיגער איר םון װילען דעם קעגען צװעקעז,

 אנגעשלאסען יאפאן זיך האט ענגלאנד, פארבינדעטער
 כינע אין ארײנגעדרונגען קאאליציע, אנטי־דייטשער דער
 אין איגזלען די — קאלאניעס דייםשע די פארגומען און

 .1918 אין שפעטער, אקעאן. פאסיפישען שטילען דעם
 % רוםלאנד, אין בירגער־קריג דעם אויסגענוצט יאפאן האט
 מזרח־ אין דערגאנגען װלאדילאםקא, פארנעמען צו כדי

 פעסט געפלאנעװעט און אזערע באיקאל דער ביז םיביר
 אויפ׳ן פראװינצן רוםישען די אין זיך אװעקצוזעצען

 רויטער דער פון װידערשטאגד דער אבער מזרח. װײטען
 מלוכות־קאנפערענץ וואשינגטאנער די נאכמער און ארמײ

 פון פלענער דאזיגע די צו סוף א געמאכט האבען ),1922(
 איז אפמאך, אפגעשלאםענעם דעם מים הםכם אין יאפאן.
 אומאפחענגיקײם די אכטען צו געצװאוגגען געװען יאפאן

 םון אומבארירקײם םעריטאריאל־אדמיניסטראטױוע די און
 דארטן האט זי װאם דעראבערונגען, די אומצוקערען כינע,

 די אויף מאנדאט א מים זיך באנוגענען צו און געמאכט
 דעם פון ברעגען די אויף קאלאניעם דייםשע געװעזענע

 זי אז באדיגג, דעם מיט אקעאז, (פאסיפישעז) שטילען
 דאזי־ (דער םעסטונגען. קײנע דארט אױפבײעז נים זאל
 פון געװארען געבראכען ברוםאל שםעטר איז באדינג גער

 קאנ־ וואשינגטאנער דער אויף איזאלירט זייענדיג יאפאן).
 מזרח־סיביר פארלאזען אויך געמוזט יאפאן האם פערענץ,

 אנער־ שוין יאפאן האט 1925 אין װלאדױואסטאק. און
גרעניצען• אירע און סאװעם־רוסלאנד קענט

 די נאך און מפלות אלע די נאך נאכדעם, אבער
 אויםצו־ זיך דראנג איר און באגרעניצונגן אנגעבונדענע

 יאפאן אין קליקע מלחמה הערשענדע די האט שפרייטען
 צוגריי־ די און באמיהונגען אירע פארשטאדקט מער נאך

 די אויף אנגריף נײעם א מאכען צו כדי טונגם־ארבײטען,
 עקס־ דער פון אויסדרוק בולט׳ען א לענדער. שכנישע
 האבען וואס נויליטער־קריתען. יאפאנישע די םץ פאנסיע

 רעגירונג, דער אין פאזיציע זייער פארשטארקט מער אלץ
 דעם פון פראגראם דער זיך מיט פארגעשטעלט האט

 װאם טאנאקא, גענעראל פרעמיער־מיניסטער, געװעזנעם
 דאזיגער דער .1927 אין געווארען אויסגעארבעט איז

 אנטייל דעם מיט געווארען געשאפען איז וואס פראגראם,
 מיליטער־קרײזען די פון פארשטייער װיכטיגסטע די פון
 צוגע־ מעמאראנדום א םון םארם דעם אין איז וואם און

 אנדע־ צװישען אנטהאלט מיקאדא. דעם געווארען שטעלט
:םונקט אזא אויך קוואלען, סאװעטישע די לויט רע,

 דעם האבען צוקוגםם דער אין וועלען מיר ״ווען
 וועלען כינע. איבער קאנטראל אונזער איינצוםירען װאונש

 שטאםען םאראייניגטע די באזיגען דארםעז םריהער מיר
 דארםען כינע, דעראבערעז צו אבער כדי אמעריקע. פדן
 װען מאנגאליע... און מאנחשוריע דעראבערען פריער מיר
 די שוין וועלען כינע, דעראבערען קענען װעלען מיר

 דרום־ דעם םון לענדער די און אזיע סון לענדער אנדערע
 די קאפיםולירען. וועלען אדן אונז םאר מורא האבען ים

 געהערט מזרח־אזיע אז פארשםעהן, דאמאלסט וועט וועלט
 אונ־ באשםוײיטעז צו מום דעם האבען ניט וועט און אונז
רעכם״. זער

מעמא־ דעם אין םאלגעגדעם שםעהם רוסלאגד בנוגע
 פראגראם דער ״אין :מאנאקא גענעראל דעם פון ראנדום

 די אויך ארײז געהט אנםװיקלונג נאציאנאלער אונזער סון
 שװערדען אונזערע קרײצעז צו אמאל נאד נויםװענדיגקײט

 צו כדי מאנגאליע, םח סעלדער די אויף תסלאנד םיט
 ביז נפוז־מאנםשוריע. פױ רײכםימער די באהערשען

 אױפגעריםען, זײן נים װעט ,ריף״ געהײמער דער װאנען
םארװערטם״. געחן קעגען נים שיף אונזער װעם

אגרע־ יאפאנישער דער פון אקםעז װימזערדיגע די
 דאזיגער דער פון ריכטתג דער אין געגאגגעז זײנען סיע

 די געװארלז דורכגעםירם איז 1931 איז *ראגראם.
:*r o p j על־ א האט װאס לן^ד, א מאנחשוריס. פון מפ

נערעכטיגקײט ---------------------------
 םאר זיין נוצליך קאן װאם און מיליאן 30 םון קערונג
 אזוי איז װאס אײזען, און קוילען פון קוואל א אלם יאפאן
 קוקענדיג ניט נאר קריג־אינדוססדיע. דער פאר נויטיג

 שאר־ א אין געשטאנען איז מאנדזשוריע וואס דעם, אויף
 אונטערגע־ איז וואם אפמאך. דעם צו װידערשפרוך פען

 כאםש און ,1922 אין וואשינגםאן אין געווארן שריבען
 דער איז םאראײניגם געװען ױינען ,װאס לענדער אלע

 אנעקםיע, דאזיגע די אנערקענם ניט האבען פעלקער־ליג,
 ״סאנקציעס״ קײנע געווארען געמאכט ױט דאך זיינען
 אונטער יאפאן. געגען געבים עקאנאמישען אויפ׳ן אפילו

 יאפאנעזער די האבען דערםאלג, אזא פון װירקונג דער
 שאנכאי, פארכאפען צו פרואװ דעם געמאכט 1932 אין

 דער פון געװארען צוריקגעשטויםען זײנען זײ אבער
 אגגעהויבען יאפאן האט 1935 אין ארמײ• כינעזישער
 ױלי אין און צפון־כינע, אין פראװינצען ריי א פארנעמען

 גוםא, כינע אויף אנגעפאלען יאפאנעזער די זיינען 1937
 ביז נאך איז װאס מלחמה, א אין ארײן ארום אזוי און

 דער פון װידערשטאנד ענערגישען דעם צוליב הײנט,
םארענדיגט. ניט טשיאךקאי־שעק, פון רעגירוגג
 יאםאן םרעט װעלט־מלחמה איצטיגער דער אין

 אין װי ריזיקע, אײגענער איר אויף איזאלירט, ניט ארויס
 מיס־ און שותף גלײכבארעכטיגטער א װי נאר ,1915*18

 און רוצחים פאשיםםישע די םון ״דרייעק״ דעם פון גליד
 פאר־ איר זיינען וואם אויפגאבען, געװיסע אוים פילט

 געמײנזאםע די פון אינטערעסען די אין געװארען, טרוים
מערדער. פאשיםטישע די פון פלענער

 גע־ זיד ס׳האט װאם דערקלערען׳ מען קאן װאם •מיט
 אין רויבער פאשיסטישע די צוױשען בונד אזא שאפען
 םאקיא, םון אריער״ ״געלע די מיט רוים און בערלין

 ווערען צו האלבען־יארהונדערט א שוין שטרעבען װאס
 ש&*ל*ז דעס אז̂י און «ר«־אזיע דעד אין ד״ערשער די

 דארף םראגע, דאזיגע די אויף ענטפערען צו כדי ? אקעאן
 צװישען באציהונגען די צו צוקוקען נענטער זיך מען

 פאליטישע עגליכע די צו אויך און יאפאן און דייטשלאנד
 גע־ ױינען וואם אנטוױקלונגם־פראצעםען, עקאנאמישע און

 באזונדערס לענדער, בײדע די אין באמערקבאר װארעז
יאר. צעגדליגער לעצטע די פאר

1יאפא און דייטשלאנד צװישען פרײנדשאפט די
בא־ היסטאריקער אימפעריאליסטישע דײטשע די

 זי װען יאפאז, אז םאקט, דעם אויף שטאלץ מיט וױיזען
 יאר־ פאריגען פון סוף דעם אין באשלום צום געקומען איז

 די לאנד אין װערען דורכגעםירט מוזען עס אז הונדערט,
 איבערגענױ פיל זעהר זי האט רעפארמען, אײראפעאישע

 די אין האט איטא פירסט דער װען פרײסען. פון מען
 ארומגערייזט מיקאדא םון באםעל דעם אויף יארען גער80

 פאליטישער דער מיט זיך באקענען צו כדי אײראפע,
 זיץ נאד ער האט לענדער, אײראפעאישע די פון ארדנונג

 פרײסישע די איבערצונעמען רעקאמענדירט צוריקקומעז
 װעסט־אײרא־ די םון רעאקציאגערסטע (די קאנסטיטוציע

 זי אז געפוגען, האט ער וױיל קאנסטיטוציעס), פעאישע
 ענטשפרעכם און גײםט יאפאנישען דעם צו נעהעגטער איז

 און מאנארכיע יאםאנישער דער פון אינםערעסען די מער
 געבוירען איז אזױ אדעל. םעאדאלען יאפאנישען דעם פון

 די וואו יאפאן, ״נייער״ דער פון ארדנונג די געװארען
 זיד ערקלערט שטאלץ מיט האבען קלאםען הערשענדע

 אימפא־ האם באזונדערס, מזרח״. פון ״פרײסען די אלס
 דער אין ארגאניזאציע מיליטערישע די יאפאנער די נירט

 באזיגט האט װאס דײטשלאנד, ביסמארקישער אלטער
 דערי־ האט רעגירונג יאפאנישע די .1871 אין פראנקרײך

 דער מיט רעגירונג דײטשער דער צו זיך געװענדעט בער
 דער פאר ראטגעבער״ ״מיליטערישע שיקען צו ביטע

 איז ביםע איר ארמײ. יאפאנישער דער םון ארגאניזאציע
 פון גרופע גאנצע א געװארען• דערםילט גערן זעהר

 דער אין מעקעל פאן מאיאר דעם מיט אפיצירען דייטשע
 אװעקגעשיקט יארעז גער8ז) די םון םוף צום איז שפיץ

 יםוד דעם אוועקגעלײגט ו,אט זי און יאפאן, קיק געווארעז
 פח מוםטער דעם לויט ארמיי, יאפאנישער נייער דער םון

 געדרארעו באשעםען זיינען גלײכצײםיג דייטשער. דער
 ייז אינדוםטריע׳ דייטשער דער מיט םארביגדונגען ענגע

 חגי םמ איבערגעגומעז םיל זעהר האבען יאפאגעזער די
איגדוםםריע. דאזיגער דער סון םעכגיק

 געלערעגם זיך האבען יאפאנער די נאר נים אבער
 ביסעל א האבן דײםשן לי אויך נאר דײםשען, די בײ

 פת אםיציר דער װעז יאפאגער. די בײ איבערגענומען
 גזװתד דעלעגירם איז האחהאפמר קארל גענעראל־שםאב

 חני אלם 1908 אק רעגיתנג דײםשער דער פין רען
 םמד אױפ׳ן ער, אמ יאפאז, אין אםאשע מיליטערישער

 אגדעחנ די און יאפאן סון שםודירעז ערנסםעז אן םון
 יד.אויספ צום געקומען םזרח״ וױיםעז פח לענדער

סארבמדעטער און שותף וױכםמםםער דער איז יאפאן

9 ט י י ז &>4 1942 פעבר.,

יארק נין אין פאװנעחנגפ־ממץ ארפעםםלאזעז אױ ענוערוננעז נופינע ד
 װערט עס וואו לאגד א איז מעריקע

 פון געביטען אלע אויף אנגעװענדעט,
 בעםטע די לעבען, אינדוסטריעלען

 שטאדט די ;מעםאדען עםישענסי
 דער אלם פאררעכענט װערט יארק נױ

באנק־םיס־ און פינאנץ פון צענטער
מאדער־ אלע וואו אמעריקע, אין טעם

 כדי אײנגעשפאנט, און אנגענומען װערען מיטלען נע
 פאר־ װערם עס װען קאפ־^רייעניש און צײט שפארען צו

 אלץ איז דאס אבער עגינים, פינאנציעלע האנדעלט
 פריװאטע מיט טאן צו האט מען װען געװארען געזאגט

 װיכטיגער אזא צו אבער קומט עס װען אינסטיטוציעס.
 שטאט אין פארזיכערונג ארבעטסלאזע די װי אינסטיטוציע

 פאר־ פאל. דער נישט אופן בשום דאס איז יארק נױ
 פארזיכערונג ארבעטםלאזע פון סיסטעם דער קערט.

 אויף געװארען אװעקגעשטעלט איז יארק נױ שטאט אין
 מישענינע, קלאפאט, םך א פארשאפט װאס שטופע, אזא

 ארבעטסלאזע, די צו דערנידעריגקײט און צעטומלעניש
 פראצעדור, גאנצע די שטיצע. די קריגען דארפען װאס
 זאל ער כדי דורכגײן, דארף ארבעטסלאזער דער װאם
 דער־ פארזיכערוע, ארבעטםלאזע די קריגען צו זײן זוכה

 אמא־ די פון מעטאדען בױראקראטישע די אין מאנט
 אנ־ די װאו אינסטיםוציעס, צדקה אפגעשטאנענע ליגע

 פארשאפען און איזדיעקעװען זיך פלעגעז געשטעלטע
 יע־ די פון פיין און צאפעניש בלוט אומזיסטע פיל אזוי

צדקה־וזברות. די צו אנקומען מוזען פלעגען װאס ניגע,
 האט פארזיכערוגג ארבעטםלאזע םון געזעץ דער װען
 דער האט 1938 (ביז 1938 אין פונקציאנירען גענומען

 זיך האט געלדער), די געזאמעלט בלויז יארק נױ שטאט
 םון דע&ארטמענט לײבאר דעד אז ■יזעזגעװרויסא גלײך

 איז געלדער, די מים םארװאלטעט װאם יארק, נױ שטאט
 אויםגאבע. זײן םאר צוגעגרייט געװען נישט לחלוטין

 םארדרייעניש און כאאס אזא געהערשט דעמאלט האט עם
 בא־ די אז ארבעטםלאזע, די געלדער די אויםטיילען בײם

 יארק נױ שםאט אין דעםארטמענט לײבאר פון אמטע
 ענדערונגען מאבען מוז מעז אז צוגעגעבען, אליין האבען

 אר־ םון געלדער די אויםטיילען פון סיםטעם דעם אין סײ
 װאס פערםאנאל, אין אפילו םײ פארזיכערונג, בעטסלאזער

 מען האט דעמאלט אבער ארבעט. דער מיט אן פירט
 אמעריקע אין װאם דערמיט, דערקלערען געקענט עם
םארזיכערונג ארבעטםלאזע פון ענין גאנצער דער איז

קלינג לאזאד פװ

 אומדערפארען. געװען זײנען מענשען די און נײ געוועז
 פאר־ ארבעטסלאזער דער זינט יאר פיר נאד אבער איצט

 דער איז פראקטיק, דער אין ארבעט געזעץ זיכערונג
 ארבעטםלאזע די געלדער די אויסטײלען פון םיסטעם

אנהויב. אין װי צושטאנד ערגערען פיל א אין
 דורכ־ דארף ארבעטסלאזער אן װאס הקבר חיבוט דער

שטיצע די קריגט ער איידער 1מאכע
 אר־ דער װאס באגריף, שטיקעל א געבען צו כדי

 אר־ די קריגט ער אײדער דורכגײן דארף בעטסיאזער
 די איבערגעבען דא מיר װעלען פארזיכערונג בעטסלאזע
דורכמאכען. דארף ארבעטער דער װאם פראצעדור,

 אדער באשעפטיגונג, זײן פארלירט ארבעטער אן װען
 ער דארף אזוי ארבעט, דער פון אפגעלײגט װערט ער

 פארזיכע־ ארבעטסלאזער םון בױרא דער צו גײן גלײך
 אבער רעגיםטרירען, דארט זיך און געגנט זײן אין רונג
 כל קודם זיך. טוט עס װי גיכער פיל זיך רעדט דאס

 דער אין צײט לענגערע א שטײן ארבעטער דער דארף
 אפ־ מין א פאר װאם אינפארמאציע קריגען צו כדי רײ

 פאר־ פאראן זײנען (עס אויםמאכען דארף ער ליקאציע
 מים שוין קריגט מען װען און אפליקאציעס) שידענע

 םי־ גענוג נישםא טאל קיין איז אפליקאציע די מזל
 ענטפערס די אנצושרייבען װאו שטענדערם אדער שען׳

 איז אפליקאציע די װען אפליקאציע. דער פזן
 װזדקד זין• מ?ה דארף אויסגעפילט שוין
 אם־ די איבערצוגעבען ריי לאנגער דער אין

 :ודרישה חקירה א אן הויבען באאמםע די און ליקאציע
 צײט דער דורך נישט האט מען צי קראנק, איז מען צי

 גע־ נישט האם מען צי דאלאר, דרײ װי מער פארדינט
 װען פראגעם. אנדערע םילע און אנדערש ערגעץ ארבעט

 דארף אױםםארשונג, דער מיט פארטיג שוין װערט מען
 אויםצוגע־ ריי לאנגער א אין שטעלען װידער זיך מען

 בױ־ (ריעמםלאימענט״ ארבעט קריגען קען מען צי פינען
 שיקם אפטיילונג דאזיגער ז־ער פון באאמטער דער רא),

 פאר א אין מעלדעז צו זיך ארבעטםלאזען דעם װידער
 ארבעטםלאזער םון בױרא צענטראלער דער אין ארום םעג

אין גאס. טער34 דער אין זיך געפינט װאס פארזיכערונג,

 שטעלען וױיטער זיך מען דארף בױרא צענטראלער דער
 אין אויסצוגעפינען כדי אינםארמאציע, פאר רײ דער אין

 ווען זיך. געפינט קארד רעקארד זיין סעקציע א פאר וואם
 מוז סעקציע דער פון נומער דעם שוין קריגט מען
 שעה׳ן :אך און ריי דער אין שטעלעז װידער זיך מען

 זאל מען אז באאמטער, דער איצט זאגט װארטען לאנג
 אויסרופען ארבעטםלאזען דעם װעט מען ביז װארטען

 האם שורות דאזיגע די פון שרייבער (דער נאמעז ביים
 פון װארטען אנדערע שעד״ גאנצע א געװארט אלײן
 דעם צו שוין רופט מען װען און שעה) זעקס ביז פינף

 א באאמטען פון טיש אויפן ער טרעפט אזױ ארבעטער,
 גאנצער דער פארצײכענט איז עס װאו טאבעלע גרויסע

 ארבעטער דער און ארבעטער דעם פון רעקארד און יחוס
 אונ־ און אויספארשונג אן פאר גענומען װידער װעדט

 דעם באאמטער דער שטעלט אפטמאל און טערזוכונג
 בוכשטעבלעך האבען װאס פראגעם, אזעלכע ארבעטסלאזען

 מאל װיפיל למשל, װי, ענין, מיטן טאן צו נישט גאר
 װיפיל וואױננוגס־ארט, זײן געביטען ארבעטער דער האט

 וואו פראגעס — פראגעם אנדערע און האט ער קינדער
 אזוי ארבעטער דעם פארטומלען צו אויסען איז מען

 װאם װארט א מיט ארױםכאפען זיך ער װעט טאמער
טאבעלע. דער מיט גישט שטימט

 קײן נישט איז שורות דאזיגע די פץ שרײבער דער
 וואס איינער יעדער אבער ארבעט׳ אפים אין עקםפערם

 ארבעט אפים אין ידיעה עלעמענםארע אן נאר האט
 די פון פראצענט 90 אמוױיניגםטען אז גוט, גאנץ וױיםט

 האט דורך, מאכט ארבעטסלאזער דער וואם מאטערנישען,
אפלי- פארשידענע די אז װערען; עלימינירט געקענט

 *אז ;אפים פאםם אין ארדער ״מאני א פון ליקאציעס
 איין םון ארבעמבלאזען דעם ארומשיקען נישט דארף מען

 האט באאמםער איין בשעת אנדערען, אן צו טשינאװגיק
 ארבעטער דער אז ;אפ׳פטר׳ן עניז גאנצעז דעם געקענט

 אומ־ וואכען און טעג גאנצע צעםרענצלען נישט דארף
םארזיכערוגג. ארבעםסלאזע די קריגען צו כדי זיסט,
שםאט אין פארזיכערונג ארבעטסלאזער פון געזעץ דער

יאר צו יאר פון ארומגעשניטען װערם יארק נױ
 אײנער אלם םארעכענט װערם יארק נױ שםאס דער

 בנוגע אבער אמעריקע. אין שטאטען פראגרעסיװע די פון
האנדעלם םאחיכערונג ארבעטסלאזע פון געזעץ דעם

 םאקע אז און דײטשלאנד אימםעריאליסםישער דער פאר
 באזונדערם דארף אקאן אינדישען און שטילען דעם אין

 איר אין דייםשלאנד םון פאזיציע די װערען פארשטארקט
 זיך האט האוזהאםער װעלט־הערשאםט. דער פאר קאמף

 בריטישער דער פון מאכט דער צו באצויגען סקעפטיש
 — יאפאז םון םארבינדעםע דאמאלםטדיגע די אימפעריע,

 גרויםער דער םון אנטציקט געװען גלייבצייטיג איז און
 מיליטערישע יאפאנישע די םון דעראבערונגס־״לוסט״

 רוס־ צארישע די באזיגט וואס גאר האבען וואס קרייזען,
 אפשוואכונג באלדיגע די פאראויסגעזעהן האט ער לאגד.

 דערםאר און םריינדשאםם עגגליש־יאםאנישער דער םון
 אריענ־ רעגירונג בערלינער דער פארגעשלאגען ןןר האם

 יאפאן, מים מיםארבעטערשאםט ענגע אן אויף זיד טירען
 און שטילען םון אינזלען די אויף זיך פארםעסטיגען

 אנםשיידענעם דעם צו זיך גרייטען און אקעאן אינדישען
 ״אםשםארבעג־ דער קעגען יאםאן מיט בונד אין קאמף
 דאמאלםט האט האוזהאםער אימפעריע. בריטישער דער״

 פלענער דינע צו באציהונג םאזיםיװע קיץ באגעגענט נים
בערלין. אין

 האט האוזהאםער װען קריג׳ װעלט ערשטען דעם נאך
 םרא־ א געווארען ער איז גענעראל, טיטול דעם געקראגען

 מינכענער אין װיםענשאםט מיליםערישער דער פון פעסאר
 ״צייםשריםט זשורנאל דעם געגרינדעט אונױועחיטעם,

 רייע גאנצער א מים צוזאמען און געאפאליטיק״ פאר
 ״װיםענ־ דער צו צוגעםרא^ן ער איז מיםארבעםער
 רעוואנש־קריג. דײםשען דעם םון צוגרייםונג שאסםליכער׳

 את טעבניקער דײטשע סילצאליגע ,וױ דעם מים גלייד איז
 אױטאריםעם גרויסען דעם פראפאנירם האבען געלערגםע

 לאבא־ זײערע אין האבען די װען װיםענשאםט, דעד סון
 נײער דער פון םעטאדען ״בעםםע״ די געזוכם ראםאריעם

 טאנ־ פאלקאמעגססע די םץ חילף דער מים קריג־פירונג
 אױפרײסעז־םאםעריאלעז, און גיםם־גאזען אװיאגען, קעז,

 ,געא־פאליםיק״ דער פח פראםעםארעז די אויך האבעז
 צו זיד אפגעגעבען וױסעגשאפם מיליםערישר דער פמ *מ

דער סון פעלקער די םון דמזען שװאכע די שםידירעז

 םון מעטאדען נייע אנטדעקען צו אױף און וועלט גאנצער
לענדער. אגדערע אין אויםרײס־ארבעט

תלמידים, דינע און האוזהאםער םון קרײז דעם אין
 ראטגעבער זייגע געםונען היםלער עם־הארץ דער האט

 ״מײז — ביבעל זײן פץ צחאמענשםעל דעם פאר פריער
 זײגע םון אויםארבעםונג דער פאר נאכדעם און קאמף״

 אויםגע־ געווען שוין זיינען וואס דעראבערוגגם־םלענער,
 איבערקערעניש היטלער׳ם םון מאמענם דעם צו םארטיגט

.1933 אין
 אריע־ מיםלויפער זיינע און האוזהאםער האבען וואם
 לאבאדא־ זײער אין יאפאנישעס םםעציעל געטראגעז

 די אין מלחסה די םארבערײםעם האט מען וואו טאריע,
 זעהר ? אימפעריאליזם דייםשען דעם םון אינטערעםען

 פאר־ זיך האט נאציזם דער װען פעריאד יענעם אין פיל.
 םארהער־ די האם מאסען־באוועגונג, גרויסע א װי מירט׳
 געהאט קרײזען קריגערישע אירע מיט יאפאן פון ליכונג

 םון אידייע די באדײםונג. פראפאגאגדיםטישע וױבםיגע א
 שוואכען. דעם איבער שםארקען דעם םון הערשאםם דער
 אימםע־ יאםאנישער דער דורכגעדרונגען איז וואם מים

 ליגט וואס ״םירערשאסט״, א םון אידייע די ? ריאליזם
 ;לעבעז געזעלשאםטליכען יאפאנישען םון יםוד דעם אין
 יאפאני־ דער סון אויםדערוועהלםקײס דער םון אידײע די

 םון אויםשפרייטונג די אונטער שםופם וואם ראםע, שער
 ״ענגשאםט״, םעריטאריעלער דער פון אידײע יאפאז;

 םון םאדערונג דער םאר ארגומענם װיכטיגםםער דער אלם
 די םון אינםערעםען די איז ״װעלט־םארםײלונג״ נייער א

 םבום גאנצער דער זיך געםינם דא םעלקער. ״ארעמע״
 צוגעמאסםעז זײנען װאס לאזוגגען, דעמאגאגישע די םמ

 וױדער־ .דײםשען דעם םון פראפאגאנדע דער פאר
 ליגנערישער דער םמ ארםענאל גאנצער דער געבורם״.

נאציזם• םון דענלאגאגיע בארבארישער און
 רמאלע די ראלע איר געשפילם האם נאן■ דערצו און

 ■רעזענםירם האם װעלכע פראגראם, אויססן־פאליםיטאנ
ו דעם פון פראגראם די — האמחאםער י ל מו ״ ק ע י מי , 

זײ פאראויםגעזעהן האט װאם פראגראם, די רוינדטאקיא,

 :לענדער ״דינאמישע״ דריי די צװישען װעלט־צוםיילונג
 היםלער וױ דעם, םאר יאפאן. און איטאליע דייטשלאנד,

 אויםער־ אפיציעלע דץ האם מאכם, דער צו געקומען איז
 קאמן׳', ״מימ אין אויסגעדריקם זיך פראגראם פאליטישע

 םים פשרה א .קאמםראמים״, א פאראױםגעזעהן האט ױאס
 דאס (וױ היםלער האם 1934 אין שוין אבער ענגלאנד.

 ראאושנינג), מים געשםרעכען דינע םון זעהן מען קאן
 האוזהאםער׳ן. םון פראגראם די אנגענומען אינגאנצען

 ארויס־ אלץ נאד דיפלאמאםיע דייםשע די האם אפיציעל
 מיט םארשםענדעניש א םראגראם: ״אלמע״ די גערוקט

 ״באלשע־ דער מים קאמף א אמעריקע, און ענגלאנד
 האם נים־אפיצימל אבער װ. אז. א. סכנה״ װיסטישער

 סםראטעגישע אויםגעארבעם 1934 אין שוין היםלער
 און .דרייעק* פאשיםםישען פונ׳ם פלענער טאקםישע און

 אנהױבענדיג פארװירקליכומ, דיער דערגרייכם האם
 םשעכאסלאוואקיע און עסםריז םון אקוםאציע דער םון
 אויף יאפאנער די םון אנגריף םאררעםערישען דעם גיז

םוירל־הארבאר.
 די האבען יאפאן אין וואם כאראקטעריםםיש איז עס

 דעם געהאם האוזהאםער םון ארםיקלען די און ביכער
 דייטשלאנד. אין װי אםילו גרעםער דערםאלג, גרעסטען

 קאפיםאליס־ און בױראקראםישע מיליטערישע גאנצע די
 גע־ האבען יאפאן, אין שטױסעל״ םץ ״אויבערשםע טישע
 װאם פראפעםאר, דייטשען דעם םון ביכער די פון נומען

 מזרח־ אין יאפאן םון ראלע םירענדע די אנערקענם האם
 זײערע םיז ריכם־ליניע די אקעאן, שטילען אין און אזיע

 האחהאםער םץ אידעלו די אױף האנדלונגען. אײגעגע
 פון אידעאלאגיע אײגענע דיער אויםגעבױם זײ האבען

״גתים־יאפאן״.
 און שרעקליכער נאך זײן װעם דעם דורך אבער
 דער םון תצחים און פירער די םון ספלה די גרומאמער

 פאתיכםונג דער נאד יאפאן. םיליםעריש־פאשיםםישער
 מוסא־ ײח חיםלער םון פאשק םיליםערישער דער פמ

m םמ מאשיז מיליטערישע די אויך װעט ליני r צונײפ־ 
שםראף. פארדינםע איר קריגען װעט און ברעבען



ט ײ -------------------------—4סו ז
 געגעג־ אין פראגרעסױו. גאתישט יארק נױ שםאם דער

 סמ פאכעז אפעריקע םון שםאטען אנדערע בשלת םײל.
 *ר־ סון געזעץ דעם אין אויםבעסערוגגען יאר צו יאר

 ווערט ארבעםער, די לםובת פארזיכערונג בעטםלאזע
 נױ אין םארזינערוגג ארבעטםלאזע םון געזעץ דער אבער
יאר םון פארערגערט און ארוסגעשניםען שםאס יארק

 וועלען וואס םאקםען אביסעל ברעגגעז tn *לאמירי י*
עגין• דעם פאכען קלאר

 אין סאחיכערונג ארבעטסלאזע פון געזעץ דער ווען
 יאר םינף מים קראםם אין אריין איז שטאם יארק נױ

 בע־ פיל געװען חסרונות, זײנע אלע מים ער, איז צוריק
 אין ארבעטםלאזער׳ אן איז לםשל, אזוי, איצט. וױ סער
 פאר קריגען צו בארעכםיגט געווען צײם ערשםער דער

 איצט בשעת סארזיכערונג, ארבעמסלאזע וואכען פוםצען
 דריי־ םאר װי םער קריגען נישם ארבעטםלאזער אן קען
 פריי־ געקאנט ארבעםער אן האט פריער, ;וואכען צען

 בארעכםיגט געװען איז און חשאב זיין םארלאזעז וױליג
 ױיע די לויט איצם, פארזיכערונג. ארבעטסלאזע צו

 די םױױױליג םארלאזם ארבעטער אן אויב געזעצעז,
 װארטען צו שםראםירט ער װערם אזוי באשעפטיגונג,

 קריגען צו זניה די האט ער ביז װאכען דרייצעז גאנצע
 אר־ אז האט פריער, ;אונםערשטיצונג ארבעםסלאזע

 אר־ דער פון געווארען אװעקגעשיקט איז וואס בעםער,
 איז זיץ, נישם זאל עם םיבה א פאר װאס צוליב בעט,

 אר־ די פץ צעטעל אױפן געווארען אװעקגעשםעלט ער
 פארזיכערונג, ארבעםסלאזע געקראגען האם און כעמסלאזע

 ארבעטער• אן אפ זאגט םאבריקאנט דער וועז אבער, איצם
 בא־ דער אדער ױניאךאקטױױטעם, צוליב זאגען׳ לאמיו־
 אז אויף אויג״ ״שלעכם א געווארפען גלאט האם לעבאס

 נאך קען ארבעט, דער םון אוועק אים שיקט און ארבעםער
 וואם דערמים׳ ארבעטער דעם שםראםען פאבריקאנם דער
 םארזיכע־ ארבעטסלאזער םון ביורא דער צו שרייבם ער

 אויפגעםירם שלעכט זיך האט ארבעםער דער אז רמג,
 ארבעםער דער םארלירט דעם *וליב און פאבריק אין

 פארזי״ ארבעטסלאזע קריגען צו רעכם זייז אינגאנצען
 שלעכטער צוליב ״אפגעזאגט זאץ דעם אין ווײל כערוגג,

 אםילו ווערען אױםגעטײטשם אויך קען אויםםירונג״,
 א גים אדער װארט, א ארוים רעדט ארבעטער אן װען

 פאררעכענט װערעז עם קען ארבעם, דער בײ שםײכעל
אױפםירונג. שלעכםע אלם

 וואו פאלען, עםלעכע באקאנם איז אלייז אונז
 םון געזעצען נײע די אויםגעגוצט האבען באלעבאטים

 געגען יארק, נױ שםאם אין פאחיכערונג ארבעםםלאזע
קוואלי־ עטלעכע אײנם. נומער פאקם ארבעטער. די

 לעדער א פארלאזם םוײיו־ױליג האבען ארבעטער םינירטע
 העכערע קריגען *ו אויםזיבטען האבענדיג פאבריק,
 םאב־ לעדער דער האט םאבריק. אנדער אן אין שבירות
 םאר־ ארבעטסלאזע םון בױרא דער געםאלדען ריקאנט

 דער פון או־ועק זיינען וואם ארבעםער, די אז זיבערונג,
 האבען און אױפגעםירם שלעכם זיך דיאבעז םאבריק,

 םאר־ ארבעםםלאזע קײן קריגען געקאנט גישט דעריבער
 פאנוםעקםשורער׳ בײםעל א צוױי. נוםער םאקט זיכערונג.

 האם ארבעטער, זײנע שכירות קלײנע געצאלט האם וואס
 אין ארבעטער די איבער בײםש א געהאלםען שםענדיג

 וועלעז זײ אױב אז אלעםאל, זײ דראענדיג םאבריק, דין
 מעל־ דעם װעגען גלײך ער װעט פאבריק, די פארלאזען

 די און פארזיכערונג ארבעטסלאזע פון בױרא דער דען
 ווא־ פעדצען פאקטיש ווארטעז דארפען װעלען ארבעטער

 ארבעטם־ די קריגען צו זוכה דין װעלען זיי אײדער כען,
 דאזי־ דער פון ארבעסער די און פארזיכערונג. לאזע
 שכירות. קלײנע פאר געארבעט װידער האבן פאבריק גער

 ריזיקע, די נעמען צו געוואגם גישט האבען ארבעטער די
 ליי־ ארומצוגיץ אױםקוםען טאקע זײ וועט טאמער וױיל
 נישט אםילו װעלען זײ און וואכען פערצעז גאנצע דיג

פאחיכערונג. ארבעםסלאזער םון שטיצע די קריגען
 ארבעסס־ פון גטזטץ דטם אין אױסבטסטװנגטן באלדיגט

יארק נױ שטאם אין פאתיכערונג לאזער
 אר־ פון באארד דער אין פארשטייער ארבעטער די

 דארפען, יארק גױ שטאם אין פארזיכערונג בעטסלאזער
 פאר קאמף דעם גלײך אויפנעמען מײנוגג, אונזער לויט

 ארבעטם־ פון געזעץ דעם אין אויסבעסערונגען פאלגענדע
פאחיכערונג: לאזער

 װי מער נישם ווארםעז זאל ארבעטםלאזער אז )1
 ארבעטםלאזער צו בארעכטיגט זײז צו כדי װאך, איץ

___________וואכען. דרײ קײן נישט אץ פארזיכערונג,

 וואד א דאלאר צוואנציג אויף אמווײניגםםען כעתנג
 איצטיגען דעם בײ ווארים איצם, וױ פוםצען אנשטאט

 גע־ געווען בױרא״ רעליף ״האום די אפילו איז יקרות
נויטבאדערפטיגע. די שטיצע מער געבעז צו צוואונגען

 אר־ צו בארעכטיגם זיץ זאל ארבעםסלאזער אן )3
 םון פארדינט האט ער אויב פאחיכערונג בעטםלאזער

 ביז אנשםאם דאלאר, צען וואך דער דורך ארבעט זית
 דא־ צען מים אםילו וױיל ױאך, א דאלאר דריי די איצט
וואו־• די דורכלעבען נישט םײ װי סײ מען קען וואך א לאר

 ארבעטסלאזער פון צאלונגען די פארלענגערען )4
 דרייצען אנשטאם װאכען צוואנציג אויף פאחיכערוע

איצט. ביז װי וואכען

גערעכטיגקײט ►(---------------------------
 זאל עס אז מיטלען. אלע אגצואווענדען זען )5

 וואס ארבעטער אן אז געזעץ, דער ווערען אפגעשאםט
 וואר־ דארםעז זאל באשעפםיגוגג זימ םרײװיליג פארלאזט

 די קריגען קען ער ביז וואכען דרײלען גאנצע טען
 קלאר, איז עם םאחיכערונג. ארבעםםלאזער פון שטיצע

 ארבעםער די םאקטיש צװיגגם געזעץ דאזיגער דער אז
 ארבע־ און פלעצער זײערע צו צוגעשםידט דץ זאלען זיי

שבירווצ קליינע םאר םען
 פאכ־ א אז זאגם, װאם געזעץ דעם אפשאפעז )6

 מעלדען צו מעגלעכקייט א און רעכט א האט ריקאנט
 אר־ אז אז םאחיכערונג, ארבעטםלאזער פון בױרא דער

 זיין אין אויםגעפירם ריכטיג נישט זיך האט בעםער
 ארבעםס־ פון רעכם דאם בארויבען דערמיט און פאבריק

 איז דאס פאחיכערונג. ארבעםסלאזע קריגען צו לאזען
 איינ־ ליגען זאלען זײ אז ארבעםער, די געגען בײטש א

ארבעט. דער בײ געלייגט
 די אין סיסטעם און טאלק א אריינברענגען זען )7
 אר־ דער װאו פארזיבערונג, ארבעטסלאזער פון בױראם

 דערנידע־ און באליידיגט װערען נישט זאל בעטסלאזער
 ווא־ און טעג גאנצע צעטרענצלען נישט אויך און ריגם
 ארבעםס־ די קריגט ער ביז אומנישט און אומזיסט כען

פארזיכערונג• לאזע
 אויסבעסערועען נויטיגע אויבענדערמאנםע די אם אז

 נױ אין פארזיכערונג ארבעםסלאזער פון געזעץ דעם אין
 דעוואלוציע, געוואלדאװנע קײן נישם איז שטאט, יארק

 א זייגען שםאטען םילע אין וואס פאקט, דער באווייזט
 דורכגןך לאגג שוין אויםבעםערונגען דאזיגע די פון סך

 אײן פון ווארםען דאם איז למשל, אזוי, געווארען. פירט
 אײנ־ פארזיכערונג, ארבעטםלאזע קריגען צו כדי ײאך,

 שטאם אין דזשױחי. גױ שםאם אין געווארען געפירט
 ארבעטס־ דעם פון ארבעטסלאזע די קריגען קאליפארניע

דאלאר צוואנציג און צוױי פאנד פאחיכערונגס לאזען
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 זײן אה וואד א דאלאר אכט אדער זיבען ביז פארדינען
 איז עם םאחיכערונג. ארבעטסלאזער צו בארעכטיגם

 שטאט דער םארוואם סיבה שום קיץ גישטא דעריבער
 פאחיכע־ ארבעטסלאזען דעם אין האט װאס יארק, נױ

 דאלאר מיליאן הונדערט דריי פון נאענט פאנד רונגס
 אויבענ־ די דורכפירען נישט זאל פאנד, רעזערװ א אלס

אויםבעסערונגען. דערמאנטע
 נױ שטאט דער אז ציים, כ׳לעבען׳ שוין, איז עס

 פראגרעסױוער א אלס פאררעכענם ווערם װאס יארק,
 םון געזעץ דעם אין זאל געזעצען, ארבעטער בנוגע שםאט

 הינםערשטעליג זיין גישט פארזיכערוגג ארבעטסלאזער
אמעדיקע. פון שטאטען אנדערע פילע פון

:רײב נזאני

©ון ליף ^
םעט: ד װי ײן גע ם ם r יושעלעװםקי יעקב »ר״:

 ײנג, פרײלעכער דער לאטוטניק אװרעםל
ײסיגער זיץ םיט לץ ארימןןר דער צדנג^ ב

קסי דער םץ אװןןק שדין איז װאם טי  װעלם ליכ
ץ לינם אץ ץ א מ יןבר זי שםסלט, קכרים םי פאר

 ארויס מנכח זײן זעם םען װאם קױם איז
:שפאסען םלעגט

ץ אץ עד, אז — ױס, גאטנעגע זי נר

 *חין, קוםען פיפ גײדע םיט ומןט עד װען
:יונדחדץ «ום אױפרוטען אים װעט גאט און

V ״אװרעםעלע, im, שװםטעררא^ דו 
:זאק דיץ »ץ סטt$n דו װאם זען לאםיר ןןגו,

 איגעשפארט חאסם דו װאם דןןרט סון מנװת די
דאדט״• פון נוטע די כחןשױם דימע אױך ווון
 ירןזםט איד ײעל אײה םאי דא שוטײ איד וױ איך, װעל —

טןןן: אג חאסם דו רכונדעל־עול^ אז
ד די- -     -   A MAM (AMMMMAIA *biAM Ateגום גאגץ מחטריגען גיכער די אמ דיר בײ ת די אדן זינ {טדט איםדעכער ודאס םצזו

 נאל אץ דראטװןןם םון םאזאליןןם הארטןן די
נתפעל איז װער נאר — שװארצזןר מיט םםאלע מיט
 זאק םיץ לײדיק ס׳איז האםטד, אט אםא, איז

ײזאכען- םיט ש אלןךד ^ק כאט 1 האק אץ םי־ף גר
 ׳גאט חארציגער דו אױך״ םארשרײכסט דו אױכ נאר

— חאט איטלןןכער װאס •רעניות — *רומ די
 זאק םדלמקען א — סולען « איך זזאכ איז
שלא?, םים אץ שלעק מיט טדות אלערלײ כדט

 אדוןןר, אזש דערשלעיט אים חאכ איד ח^ם קױם אז
שװער.~ קר איז אזױ ככוד, דיין פאר דיר, *ו

 װאג זײן זאק מיץ טאן גןןם א דא גאם װעט
ז$נ. איד וױ ןןזױ איז ז&ק דעד זען *ו

 .ארט םץ טאן וײר א אים קען ןןר ניט — T ערשכדװאו
̂נן און םארשעטעז, ײד גא® װעט װ$רט זיץ זן
שװער! וױ או, דײן אװרעםל, אמ, שװער — או! ft teteteAA AMAAMiiAftAMA teAAA teMtete ^̂te maaרז דזןדםראגען אים אלײן חאסם דו און חןן א

Ate|||A AAA teAAA te Mte ft̂ ft̂ ft AM tete aaaLaA— ך װי אט ׳אליץ .אלייך אז ׳איד v טין ״י . .
ft̂ f̂t ftMft *aIAAAAA ftAAftlAAM■ A AAÂA AAAfe Ate AteteA teteAtete teteteאג א דןן כאט װןןם ר װעסמ דןןרפאד ו ט^ן ז גײן סי

ײײץ׳ גדעח r»אװמןםעלשםײז םױל, ®ײך •מ ממיומיײו וױלסט אױכ נאר
. pm אין חאט איף !?}© . . ט ר זײן• n ונוײןיס «לש םיט אײכמן אױןי ®ױל, גיט איד פין איז ^
 - געװען נים אין־ «ין פױלער קיץ <«ס-װװ«ט װײל
,W םײנע חענט מ אין גאלד ד*ד םען קען ד*ס

איר m אײד וױ״י איף סימע, גרידערלעך אי. A tektê ft mua teuAte|4te|A t̂eÂ ^A ^aAA l̂ f̂tft teKaiAAם וךןןדן אין זייין ז^לס * בױד טי
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ארבעםעױלעבען איגטעתאציאנאלעז פונ׳ם
ארבעם פרײטר פון חמלם נײע א — מפלד. היםלערם נאך

וואשינגםאן, אין רעגירונגם־אפים ער
עקאנאםי־ םים זיך פארנעמם וואם
רעםאר־ (״נעשאנאל םלאניתנג שער
םאר־ האם באארד״) פלאנינג םעם

 דער וועגעז פלענער עפענםלעכם
 פאראייניגםע די פון מיםארבעםונג

 דער פון װידעראויפבוי בײם שםאטען
 איצםיגער דעד נאך אייראפע׳ פון םפעציעל וועלט,

 בא־ דעם געשיקט האט רוזװעלט פרעזידעגם מלחמה.
 אין באגליים־בריװ, א מים צוזאמען קאנגרעם צום ריכט

 דעם װעגען םײ סײנונג, זיין ארוים זאגט ער יועלכען
 וױדער־ ביים מיט־ארבעם אמעריקאנער דער פון פאתעם
 ארבעםם־בא־ נייע די װעגען םײ אייראפע. פון אױפבוי

 דער נאך עקאנאמיע דער פון פרינציפען די און דינגונגען
 מיט צוזאמען באריכם דאזיגער דער בכלל. םלחמה

 ארוים־ דארפען פרעזידענם דעם פון באמערקונגען די
 ארבע־ דער פון פאראינםערעםירונג גרעסטע די ־רופען

װעלט. גאנצער דער אויף טערשאפם
 וױיט וױ םאראויסזאגען, נישט היינם קעז קײנער

 איי־ פון צעשטערונג מאםעריעלע די גרייכען וועם עם
 ביי אבער קען עס מלחמה. איצטיגער דער אין ראפע

 מאםע־ די װי גרעםער נאך אז זיין, נישם םפק קײן קיינעם
 דעם פון םארניכםוגג די זיץ וועט צעשטערונג, ריעלע
 םאר־ גאנצער דער פון פראדוקציע, פון סיסטעם גאנצען

בכלל. עקאנאמיע מלחמה׳דיגער
 זיך םאר וועם ®אדעננ^ םאםעריעלע די סארריכטען

 םאן כייליאנעז אױםגאבע. אומגעהוירע אן דץ אליץ
 ימים, אלע איז געווארען דערםרונקען דיגען שיפען

 טראנספארט־ איתענבאךליניעם. בריקען, טויזענטער
 צע־ זײנען יבשה דער אױף און םײכען אויף אדערען

 אינ־ אינדוםםריעלע שיעור א אן געװארען, שמעטערט
 רויך מיט׳ז אוועק זיינעז דערםער אמ שטעם סטאלאציעס,

 פאר־ נישם מלחמה די איז נאך און װײםער. אזוי און
 וועם מפלה היםלערם נאך טאג צווײטען דעם !ענדיגם

 צום צוםרעםען כיוזעז וועלם דעמאקראםישע זיגרייכע די
 און שנעלער וואם חורבות. אלע די אויפבויען װידער

 נייעם א דערלעבען נאך זאלעז מיר — אויב בעםער׳ וואס
 םױט פון יאמער דעם נאך ציװיליזאציע, פץ אויפקום

 דער איבער איצט זיד םראגם װאם פארוױםםונג, אמ
װעלם.

״דזשאב״ דער אט זיץ ניט אבער זאל עס שווער וױ
 א אנדערע אן גאד םאראן איז אויםבױ. םעכנישען פון

 פון ווערען אױפגעםאן דארף װאס ארבעם׳ שװערערע
מען :מפלה היסלערם נאך באלד דעמאקראםיע דער
 באציאונגען די צוזאמעגבינדען אויפםנײ מװעז װעם

 גע־- םונאנדערגעריםען זײנען ױאס פעלקער, די צווישען
 מוזען אױפםנײ װעם מען און מלחמה, דער אין ווארעז

 מא־ און מענש — צװישען באציאונגען די רעגולירען
 װעם ארבעם פראדוקםיװער םון ארדענונג נײע א שין.

 נאך װעלם נײער דער אין װערען אװעקגעשםעלם םױען
 םים ארבעט פון ארדענונג אלםע די מפלד- היםלערס

 נאד געווארעז קאליע איז פראפים קאפיםאליסםישען
 אינ־ זי איז װעלט־מלזזמה דער אין סלחמד^ דער פאר

 אר־ נײע א אװעקשםעלען מװארען. צובראכען גאנצען
 דאם איז דאם — ארבעט םענשלעבער דער םאר דעגומ

 דאן. נאר מארגען. םת װעלט דער סון עיקר־פראבלעם
 וועלען ווערען׳ געלעזם װעם הויפם״םראגע אם״די װען

 וױדעד־ םונם צילען אנדערע די װערען דערגרײבט קענעז
 מאטע־ די םיז אױםבוי םעכנישער דער םײ אײפבױ:

 םאר־ פאליםישע די םײ מלחםה׳ דעד פמ חורבות ריעלע
 םארזי־ די וועלם, דער סמ אײנארז־ענונג און אײניגונג

שלום. דויעדהאפמעז א םון מרונג
 םון עקאנאמיםםען בשעת םאמענם, איצםיגען איז

 רעקאנסםתקצ^ װעגען םראכםען װעלם״ גאנצער דער
 סון באארד״ פלאנינג רעםארסעס ״נעשאנאל די קומם
 פלאן, א םיט םלובה קאםיסאליסםישער גרעסםעד דער
 די פיקםירם אלץ פאר םריער װערען עס װעלכען יין

9 םמ פראגראם א קלאס. ארבעםער ׳דעם םמ רעכט
tetetetete tetete tetetete a ..Lammaa AAtete tetelAAA AAkAAftMlארכעס אױף רעכס :אױסגעשםעלם װעדס מדנקסזח#

 אײזי און שפײז גוםער אויף רעכט שרירוז^ אויף רעכט
 ארבעםס־ דכערחייםגעגדן וונ^פאדזאד עדיצינישעדפ

 פין סאל אין עלטער׳ דער אויף זיכןרזזײט יאז^גקייט׳
 דער םמ ידעדדענם דער און װ. אז. און קראנקחײם

 בא־ א אין צו גים טליכח ש•קאפי^ליסמיש ס־עססער
ז גלימז״ברזו ס ו ר ד ן ן ד בײס xt לןג|ו9ו דן ױ ו

קיסמאן cpt דר. פון

 ארבעםםקראפם, די נזענש, דער עיקר דער איז אויםבוי
 באשאפען נישט איז מענש ״דער ^ינאנץ. די נישט

 פאר־ פארקערם״. נאר פינאגץ, דער דינען צו געווארען
 באארד״, פלאנינג ״געשאנאל די נישם אז זיך, שטײט
 שטאםען פאראייניגטע די פון פרעזידענט דער נישט

 גע־ נײע אבער קאפיטאל, דעם אפשאפען וועגען דענקען
 װעלט דער פאר ארבעם וועגען געבוירען ווערען דאנקען

. . מלוזמה דער נאך .
 פראבלעמען פארפלאנםעױםע די אז ווייסעז, מיר

 ווערען געלעזט מוזען װעלען ארבעט מענשלעכער פון
 אבער ארדעגונג םאציאליםטישע די איינפירען דורך

 דער װעט צי זאגן״ נביאות נישט הייגט קעז קײנער
 זיין גרייט מלחמה איצטיגער דער גאך ארבעטער־קלאם

 סאציא־ די אויםצוקעמפען פארמאגען, בוח גענוג און
 די אז וױםען, צו װיכטיג איז׳ ארדעגונג. ליםםישע
 זעלבער דער אין און מאכם קאפיטאליסםישע גרעםםע

 װעלם, דער אויף מאכם דעמאקראםישע גרעסםע די צייט
 די םים מער נישם רעכענם שםאטען, פאראייניגםע די

 פראפיט־ קאפימאליסטישער אלםער דער פזן מיטלען
 דער םון אריענםאציע די איז דיל״ ״נױ װירטשאפט.

 ״בױ — און אמעריקע אין נאך־מלחמה־װירםשאםם
 ארבעםם־ארדע־ נײע די איז װעלם־מאםשםאב אין דיל״
װצלט■ נייער דער פאר ױמ

 נישם װעט ספלה היסלזןרס נאך װעלס די אויב
 ארגאני־ אבער זי וועם סאציאליסטישע, א ווערען תיכף
 ווערען געםראגען גײסט. םאציאלען אין ווערען זירט

 סא־ צום אנטװיקלונג און פארםשרים פון אידײען פון
ציאליזם.

זיג־ .נאכ-ן אױף וױרםשאפט א אויר פלאנירטן נאצים די
מי־ געלאזם לעצטענם האט פרעסע נאצישע די

 אז נייעס, װיכםיגע און גרויםע די װעלט, דער םען
 םאר־ צו זיין׳ אימשםאנד נישם וועט אליץ דייםשלאנד

 אין לענדער דעראבערםע די םון ביםענס פעםע די דייען
 נא־ די העלפען. «חעז איר װעם מען מזרח־&ייראפע.

 מערב־אייראפע, םץ קאפיםאליםםען די איק לאדען ציס
 מים און נאצי־לאנד מים םיש צום זעצעז זיך זאלען די

 דעם לאםעס די אין ארייננעמען כוחות פאראייניגםע
דעראבערונגען. מיליטערישע די פון רויב

 וועלכען אם מאכט צייטונג״ אלגעמימע ״דייםשע די
 באשטימזען דײטשלאנד װעם זיג היטלערם נאן־ :חשבח

 באהערשען וועט זי אזיע. און אייראםע פרן גורל דעם
 זיך וועט מען װעלם. דער סון געביםען רייכםםע די

 אלץ פאר םדיער קאפיםאלען. ריזיגע אין נויםיגלן
 טראנספארם־םים־ נײעם א אויםבויען מוזען מען װעם
 אל פראדוקםען, רױע די ״אריבערצופעקלען״ כדי םעם׳
 געגענ־ אונדוםםריעלע אין לענדער״ יענע פון גוםס דאם
 אזא ווערען אװעקגעשםעלט נאר וועם עם אויב ז־ען.

 פאר ברכה אמ מזל זײן שױן וועם םראנםפארם־םיםםעם,
 זיד זאלען םא אײראפע. גאנץ םון קאםיםאיױסםעז די
 איז עם זמן כל אײלען, אײראפע םמ קאפיםאליםםען די

 נאצים די וועלען קאפיטאלעז אםעריקאנער צײט. נאך
 םטרים װאל װען אםילו ארײנלאזעז, נישם אופן בשום
 איי־ די מיט קגי. די אויף די בײ געבעםען זיד װאלס

 אן האבען אבער זײ װעלען קאפיםאליסםען ראפעאישע
 געשטאנעז זײ זײנען צוריק לאנג ניט הגם אײנזעעניש,

לאגער. םיינדלעכען אין
 זיך װעלען קאםיםאליםםען איידאפעאישע די אדיב

 נאציס די םים שותפים װערעז צי אײלעז נישם אבער
 דער־ שוין אנדערע די און חסלאנד עקםפלואםירעז בײם

 היטלער װאם מביטען. יענע אויד און לענדער אבערסע
 צוקונפם, נאענםער דער אין פאו־פאפלן צו חשין נאד האם
 שױן װארענען, נאצים די ביטער. זײן וועם — דאז

 . וױ אם — און זײך נוקם זיך װעלען זײ או זױצםער,
 א אײראפע גאנץ אין אײנשטעלען װעלעז זײ אזוי:

ט ביליגער םים מלוכה־װירםשאםם מ  (שקלאםען־ אר
 הים װעלם־סארק דעם פארםריגקעז װעלעז און ארבעם)

אױםארמםונגען. ביליגע זײעדע
מז נאצים די אז י הא םע י ̂  ~ ~ - - . - -םאר־ צו כװנות מם ■ ... — A ■. uL^te lAMAAiAteteAAteAfeAA ftftA AtetelAtiiiMיעדעד־. זײ גלױבם װעלם. אײדאפעאישע די שקלאםצז 

ר זמרשען טאקע װעלעז זײ אז אבעד מ  גע־ יעגע אי
 מער־ זײערע חײגם מארשיחװ עס װעלכע איבער ביסען.

צוםראסענע פון םחװ־עז און בלוט איז דצסגיצר-בא

 קאפיטאליםטען די אסילו זיי גלויבען דאם — פעלקער
םער. נישם אױך אייראפע פון

 דער וושנפן 7־קאונסי1םרטיד־ױניא טנגליש־סאװטםישטר
לטנדטר ביידט אין מלחמה־פראדוקציע

גע־ געשאםען איז שוין, וױיםען לעזער אוגזערע װי
 סאוועטי־ און ענגלישע די םון (קאונסיל) ראט א װארעז

 אויפ׳ן ארבעט קאארדינירםער פאר טרעיד־ױניאנם שע
 לענדער בײדע אין מלחמה״פראדוקציע דער פון געבים

עי  ביז האט קאונםיל םרעיד־ױניאן פאראייניגםער י
 לאנ־ אין איינע קאנפערענצען, צוױי אפגעהאלטען איצ^

 כיאם־ אין איינצ און רוםלאנד פון דעלעגאםעז מיט דאן
 ענגלישער דער אין ענגלאגד. פון דעלעגאטען מים קײע

 פרא־ אלע ארומגערעדמ ברייס ווערעז ארבעטער־פרעסע
 םדן קאארדינירוגג דער מים פארבונדען דינען וואס גען.
לענדער. בייז^ אין פראדוקציע דער

 רוסלאנד אין געװען איז װעלכער סיםרין־ וואלטער
 דעלעגא־ װניאן םרעיד ענגלישער דער פון פירער אלס
 איינדרוקען זײנע העראלד״ ״דעילי אין שילדערט ציע,
 איצם װערם וואם ארבעם, איבערמענשלעכער דער םון

 דער פון געבים אויפ׳ן פארבאנד ראטען אין אויפגעטאן
 טרעיד־ױ־ די פון ארגאן אין באוואפענונג־אינדוסטריע.

 פון באדערפענישען די אויס ער דריקט ״לעיבאר״ גיאנס
 ראטעך אין און ענגלאנד אין מלחמה־פראדוקציע דער

:װערםער פאלגענדע די מים קורץ, פארבאנד,
 אין פראדוקציע די זיך נױטיקם ענגלאנד ״אין

 «א• אין :יך n !ויםיגם פלאנד1ד אין ארבצםס־קראפמ״
 געווארעז צושםערם זײנען רוםלאנד אין טעריאלעױ.

 צענטרען אינדוסםריעלע װיכטיגע מלחמה דער דורך
 צו כדי מאםעריאלען, נויםיגע די שאפען ענגלאנד מוז

 רום־ אין פאראן רוסלאנד. אין בלױז דעם פארפילען
 די גיכער וואם מענשען, אין רעזערווןןן געװאלדיגע לא:ד

 אלץ געװער, זיי פאר שאפעז וועט פראדוקציע ענגלישע
זיג. דער ווערען דערגרייכם וועט גיכער

 עם וועלכעז פאר הױפם־צוועק׳ דער םאקע איז דאס
 פון קאונםיל ױניאן סרעיד דער געווארען געשאםען אח
 אין ארבעםער, די פון הענט די אין לענדער. ביידע די

 מלחמה דער אין זיג דער ליגם מלחמה־םראדוקציע דער
 ארבעםעד די װען און פאשיזם אמ דעמאקראםיע צװישען

 געמײנזאמער א דורך ארבעט דיער קאארדינירען אלײו
 דער־ ספק בלי װעלעז ױניאנם, דיערע פון קערפערשאפם

רעזולמאםען. בעםםע די ווערעז גרייכט
מלזזמה דסר אין װירםשאפם סאװטםישט די
 אי־ װערען ירדסע ארבעםעד ענגלישער דער אין

 םאווע• דעם פון דאםעם אינטערעםאנטע בערגעגעבען
 די מיט צחאמענהאנג איז וױרטשאפםם־לעבעז םישען

 גע־ איצטער װערען ױאם אנשםרענגונגעז, אומגעהויערע
גאצײדייםשלאנד. געגען םלתמה דער אין מאכם

דײםש־ אז דעתיף׳ אן ווײזט רעםױרםש״ .לעיבאר
 פלחמה־פרא־ חנר אין אריבער וױים שטײגם לאנד

 1938 יאר אין אינדוםםריע. סאװעםישע די דוקציע
 קוילעז׳ טאז מיליאן 178 פראדוצירם דײםשלאנד האם

 האם רױ־אײזען םאן. מיליאן 133 בלױז — רזםלאנד
 םיליאן 18 יאר זעלבען דעם אין פראדוצירם דײסשלאנד

 דײטש־ האם שםאל טאן. מיליאן 15 — רוסלאנד טאן,
 מיליאן 18 — תםלאנד מיליאן. 23 פראדוצירם לאנד
 אין פראדוקציע דער צו צוגעבען מלן פת איצם םאן.

 לענ־ דעראבערםע די םון פראדוקציע די נאך דײטשלאנד
 די דערגרײכם איצםעד אז געשאצם. װערט עם דער.

 םיליאן 31 קױלען״ םאן םיליאן 282 פראדוקציע דײטשע
 םאווע־ די שםאל. טאן םיליאן 40 און רױ־אייזען םאן

ר אינחסטריע םישע מ  צײם זעלבער דער אין האט א
 מלתםה־אפעראציעם, די םון לויף איו געליםען שםארק

 וױכ־ געזוארען םארלוירלן זיינען עם װאם דעם דורך םײ
 צע־ •ײגםלעכע זץךך סיי געביםען, אינדוםםריעלע םיגע

שםערונגען.
 איז םעסםשםעלונגען די אס אױף געקוקט גישס

 פאר אפםיםיםםיש רעםױרםש לעיבאר אין באריכט דער
 בא־ די אונםערגדשםראכעז גאר װערם לס רוםלאנד.

 םלחםה־אנשםרעעונגעז. רוםישע די פוץ גרענעצםקײט
 דײ־ דער צװישןין םארגלייכם״ציםערען פחא םמך אױם׳ן
 דער און םאלקסװירםשאפם. רוםישער דער און טשער

 נישם פען םאד אליין רוםלאנד אויף אז איז« אױסםיר
 גלגען םלחגנה דער פון לאסס גאנצע די איבערלאזען

־פאטצריאל, םלחםר םיס העלםען איר םוז םען נאצים. די



 דעם באזיגען צו כדי םראנט, צװײטען א מיט אויך אבער
שונא• געםײנזאמען

מאביליזאציע טאםאלער דטר נאך ענגלאנד
מאביליזא־ םאםאלער פון געזעץ גייעם דעם דורך

 ארײנ־ ענגלאנד אין איז ארבעםס־קאנםקריפשאן און ציע
 די מלחמה־אנששרענגונגען די אין געװארען געצויגען

 אין פאראן איז װאס ארבײטם־קראפט, מענשלעכע לעצטע
 געװארען געהעכערט איז עלטער מיליטערישע די לאנד.

 מיליםערישען דעם פון באפרייאונגען און יאר 51 ביז
 װיכטיגםטע די אין נאר װערען געמאכט וועלען דינסט

 זײנעז עס וועלכע אין קאמיסיעם, ספעציעלע פאלען.
 אין אגטשײדען ױניאגם טרעיד די אויך פארטראטען

 אז געפאדערט׳ װערט עס װען פאל, אײנצעלנעם יעדען
 געשיקט זאל גױליטער, בײם דינט וואס ארבעטער, אן

פאבריק. אין ארבעט דער צו װערען
 ארבעט דער פון טײל װיכטיגםטער דער אםשר

 אלע פרױען. די אױף איצט פאלט אינדוסטריע דער אין
 האבען װאס יאר, 30 און 20 צווישען עלטער אין פרױען

 מלוכה־ צו צוגעצויגען פאקטיש זיינען קינדער, קײן נישט
 דיםציפלין־באדיג־ שטרענגע זעלבע די אונטער דינםט
 די אבער מיליטער־דינסט. בײם מענער די װי גונגען

 די םון ארבעט די ניט שטערט דיםציפלין מיליטערישע
 גרעם־ די טאקע מאכען ױניאנס די און ױניאנם. טרעיד

 זאלען פרויען די פון לוינען די אז אנשטרענגונגען, םע
 מעגלעך וױים װי אויםגלײכען זיך און װערען געהעכערם

 פון סםאנדארד דער כדי מעגער, די פון לױנען די מיט
װערען. אראפגענידערט נישם זאל ארבעט דער

 זיד האט געווארען, צוגעגרײט איז געזעץ דאס װען
 ווייל װידערשטאנד, שטארקער א געפילט ױגיאנס די אין
 אײנ־ זאל צײט זעלבער דער אין אז געפאדערם, האבען זיי

 פאר־ גרויסע די פון קאנסקריפשאן אויד ווערען געםירם
 ױניאנם די אויך אבער האבען םוף בל סוף מעגענס.

 לאנד• פונם יע 'ליזאג5*א םאםא׳יער דער צו צוגעשטימט
 ױניאנם די םון םאדערונגען גערעכטע די אפילו אויב

 די אבער זײ האבען געװארען׳ דערגרייכט נישט זיינעז
 זײער אונטער פאקטיש גוםא געזעץ פונם דורבםירונג
« קאגםראל.

םשילע אין פארזיכערונג סאציאלער װעגען געזעץ א
 האם טשילע אין רעפובליק דער םון רעגירוסנ די

 גראנדיאזעז א פארלאמענט אין אריינגעםראגען איצט
 דא־ דעם לויט םארזיכערונג. םאציאלער םון םראיעקמ

 זיין פארזיכערט ארבעטער יעדער וועט פראיעקם זיגען
 בײ עקםידענטס קראנקהייט, ארבעטםלאזיגקײם, געגען

 אומםעאיגקייט ארבעטם געגען אויך און ארבעט, דער
 געצאלט וועם םויט, םון םאל אין אלםער. דער אױף

 די און אלמנה דער פאר שטיצע געװיסע א װערען
יתומים.

אר־ יעדער װעט פארזיכערונג דאזיגער דער פאר
 שבירות. די םון פראצענט 4 בײשםייערען דארםעז בעםער

 ביי־ א צאלען דארםען אױך װעט ארבעםם־געבער דער
 צאלט ער וואם לוין, דעם פון פראצענט 8 פזן שםייער

 ביי־ א צאלען וועט מלוכה די אויך ארבעטער. דעם
 צענםרא־ די פארזיכערונג. דאזיגער דער פאר שטייער

 געפירט וועט םארזיכערונג דער םוץ פארוואלטונג לע
 מיט־ 6 פון קערפערשאפט אויםאנאמער אן םון װערען

ארבעםער צוױי געווײלטע, זײן װעלען םיר גלידער:
 געשיקט וועלען צוױי און ארבעםם־געבער׳ צווײ אמ

רעגירונג. דער םץ ווערען
 פאר םומעס םארשידעגע פאר זעט געזעץ דער

 אר־ קראנקהײט׳ םון םאלען אייגצעלנע די אין שםיצע,
 םאל אין שטיצע די עקסידענטם. און בעטםלאזיגקײט

 פראצענט 70 באטרעפען זאל למשל, קראנקהײט, םזן
װ. אז. א. ארבעםםלוין פונם

— ווערעז אנגענומעז וועט פראיעקם דער אויב
 קליינע די וועט — זיכער גאנץ שױן כהעם איז דאם און

 אױף מלוכה םארגעשריטענםטע די זײן טשילע רעפובליק
 גע־ םאציאלער דער אין קאגטיגענט אםעריקאנער דעם

זעצגעבונג.
 דמר העלפען װעם אינדיע אין סדזזמה־אינדשםריפ די

נאציס די 1גטגע מלחמה דסר אין סאווטנתנךמאכס
 םראנס־ גרעםערע שיקען פאר הויםט־םניעה די
 רוסלאנד קיין ענגלאנד פון מלחמה־מאםעריאל יארטען

 גאענם־ דער קאמוניקאציע. פון שװעריגקייםען די זײנען
 ענגלאנד פון םראנםםארםען אזעלכע סאר װעג ססער

 אי״ און ים םיטעללענדיישען איבער׳ן רוםלאנד, קײן
 500 םױזענם 6 װאםערע פון מחלך א אלץ נןיד איז ראן,

מן א אן םײל. ײ  אינדיע ®ון װעג דעד איז נעענםער גל
םײל. חונדערט 15 הכל םןיי רוסלאנד, קײז זיראז איבער

ט י י ז -----------------------—>12 י
 ארבעטער־פרעסע עגגלישער דער אין װערם דעם צוליב

 רעגירונג די אז פאדערונג, קאטעגארישע די געשםעלט
 אינדוס־ די פארגרעםערען העלפען בוחות אלע מיט זאל

 צום װערען אויםגעבויט װעט זי ביז אינדיע, אין טריע
 פאר׳ן מלחמה־סאטעריאל פון הויפט־פראדוקציע־פלאץ

מזרה־פראנט. גאנצען
 שנעל דיער זיך האט אינדיע אין אינדוסטריע די

 איצט ביז מלחמה. איצטיגער דער בשעת אנטװיקעלט
 באווא־ טױזעגט 20 אינדיע אין פראדוצירט שוין װערען

 אינדיע אין געבױט װערען קאנאגעז פענונג־ארטיקלען.
 ארטילעריע־ מלחמד״ דער פאר װי פיל אזוי מאל פינף

 אויף אויך פריער. װי םיל אזױ מאל 20 — אמוניציע
 דיער אינדוםטריע די איז שיף־בוי פון געביט דעם

 טאטעריאלען רױע געװארען. פארגרעםערט שטארק
 װעדען קוילען שיעור. א אן אינדיע אין פאראן זײנען

 אנ־ העכער אײזען יאר, א טאן מיליאן 25 געגראבעז
 פרא־ די טאן. מיליאז א בײ שטאל מיליאן, דערהאלבען

 גע־ שטארק איז מאטעריאלען אלע די אט פון דוקציע
װארען, העכערט  אויםאר־ מער פיל קען מען אבער גע

 שטי־ נאר װעט רעגירונג די אויב אהער, ביז װי בעטען
 אנט־ אינדוסטריעלע די אהער ביז װי שסארקער צעז

װיקלונג.
 די אויך װאקסט אינדוםטריע דער מיט צוזאמען

 ארבעטער. די פון ארגאניזאציע ױניאניםטישע טרעיד
 אומגעהויער פארמאגט אינדיע אז באװאוסט, איז עם

 א דאך איז אינדיע מענשען. פון רעזערװען גדויסע
 ארבעטער געלערענטע צאל די אבער זיך. פאר װעלט

 פון ארבעטער געשיקט װערען עס קלײגע. א זייער איז
 באדינען ארבעטער הײמישע די אויסלערנען ענגלאנד׳

 געשיקט אויך אבער װערען עס מאשינען. מאדערנע די
 ענג־ אין לערנען זיך ענגלאנד, קיץ ארבעטער אינדישע

םרעיד־ ענגלישע די פון אנפירונג די פאבריקען. לישע

 לער־ זיך קלאס ארבעטער אינדישער דער זאל ארבעםער
 אויך, נאר פארטשריט, טעבנישען דעם בלױז נישט נען
ארבעטער־ארגאניזאציע. מאדערנע די

 אז דערצו׳ מלחמה דער םון נויטעז די םירען אזוי
 מא־ דער םון צייכען אין אויף וואכט װעלט אינדישע די

 ארבע* מאדערנער דער םון און אינדוםטריע דערנער
ארגאניזאציע. טער

 נאצישער דער אונטער ארבעטער בעלגישט די
שקלאפעךבײםש

 אינטערנא* ױגיאן טרעיד דעם םון בולעטין אין
 מיר געםינען לאנדאן׳ אין ארויס גײט וואס ציאנאל,
 אויםערםם דער וועגען ציםערען אינטערעםאנםע עטלעכע

 ארבעטערשאפם. בעלגישער דער םון לאגע םרויעריגער
 םארנומען דינען ארבעםער מיליאן פערטעל א בעו־ד

טױזענט 210 דייטשלאנד: םאר צוואנגם־ארבעט מיט
 נאצי־ אין טויזענט 30 העכער און גוםא דײטשלאנד אין

 בעל־ טויזענם 180 םראנקרײך. ®ץ טײל אקופירםען
 סאברי־ בעלגישע אין םארנומען זיינען ארבעםער גישע

 ארבעטם־בא־ די דייטשלאנד. םאר ארבעטען װאס קען
 אר־ הויך־קוואליםיצירטע שרעקלעכע. ױינען דיגגונגען

 די בשעת שטונדע, א םאר פעניג 56 באקומעז בעטער
 זעלבער דער אין געשטיגען דינען לעבענם־קאםטען

 זאגען, צו איבעריג םראצענט. 100 העכער מיט צײט
 נישט גאר מען קעז לעבענסמיטלען נויםיגםטע די אז

 אומאםיציעלע די און פרייזען אםיציעלע צו באקומען
 העכער. פיל זייבען םארק״ ״שװארצעז דעם אויף פרייזען

 וועל• ציםאט, א איז לאגע דער פאר כאראקטעריסםיש
 בעל־ א םון איבער גיט בולעטין ױניאן טרעיד דער כען

 צענ־ נאצישער אונטער ארוים גײט וואס צייטוגג, גישער
צו זיך קוקם עם ״ווער שרייבם: צײםונג די זור.

 קומען מוז ארבעטער׳ די םון לעבען צום טאג־טעגלעך
 נויםיג, אומבאדינגט איז עם אז איבערצייגונג, דער צו
 שפײז, בעםערע די געבען צו און שכירות די העכערען צו

 םי־ א םון ארבעטערשאםט די פארהיטען װיל מען אויב
צוזאמענברוך״. זישען

 רע־ םויזענט 67 װי מער בעלגיע אין איצט םאראז
 פיל אין נאך לעבען וועלכע ארבעטסלאזע׳ גיםםרירםע
באדינגנוגען. שווערערע

 צופיל נישס לײדמן קאפיםאליסםען דײםשע
.סאציאליזם״ נאציאנאלען פון

 נא־ םאר מיניסםער נאצישער דער האט לעצםנם
 םים םארארדנונג, א ארױסגעגעגען עקאנאמיע ציאנאלער

 ריזיגע די װערען רעדוצירם געזאלט האבעז עס וועלכער
האבען (שערס)״ אקציעם אינתםטריעלע םאר ■רײזען

 מאנעװרעס קונציגע געמאכט קאפיטאליסטען גדויםע די
 געבלי־ איז פארארדנונג די אז אזוי בירזשע, דער אויף
 דייםשער דער האם קײנמאל נאך װירקונג. שום אן בען

 פרא־ הויכע אזעלכע געמאכט נישט קאפיטאליםטעןיקלאם
 באגרע־ זיינען םראםיטען די הגם איצטער, װי פיטען
 די זיינעז 1939 יאר דעם לגבי געזעץ״. פי ״על נעצם

 פאלגענדע די אין געשטיגען הויך באזונדערם פראפיטען
מיט אינדוסטריע בילדינג דער אין :אינדוסטריעם

 מיט אינדוםםריע כעמישער דער אין פראצענט, 152
 מיס צעלולאזע פון איגדוסטריע דער אין פראצענט, 72
 שטאל־אינדוסטריע און אײזן־ דער אין פראצענט, 98

 1941 סעפםעמבער זינט פון פראצענט. 16 מיט ״בלויז״
 פון פארמעגען א מיט קאמפאניעם גרויסע 89 האבען

 כמעס קאפיטאל זייער פארגרעסערט מארק טיליאן 659
 טארק. מיליאו הונדערט 12 העכער אויף דאפעלט, מיט
 איבערגעגעבען װערט ביזנעם״ ״גוטע פון בײשפיל אלם
 דיסעלדארף, אין שטאל־פאבריק קאינער א פון פאל דער

 םוי־ 100 פון קאפיטאל איר פארגרעסערט האט װעלכע
 מארק, מיליאן 850 מיט ביליאן 1 — אויף מארק זענט

פראצענט. 2000 מיט ה. ד.
 געגען קאמף נאציאנאל־םאציאליםטישער הײםט אלץ

!קאפיטאל גרויםען
 פון אנחויב און אובעטס־באדינגתגען פארבעסערטע

װעסם־אפריקע אין טרעיד־ױניאניזם
 ברי־ דער פון װינקלען אפגעשטאנענםטע די אין ביז

 דער ארײנגעטראגען איצט װערט װעלט־מלוכה טישער
 צייט, אייגענער דער אין — טרעיד־ױניאניזם פון געדאנק

 ענגלישוע די פון אנטװיקלונג אינדוםטריעלע די װען
 שנעלער, אץ שטארקער אלץ פראגרעםירט קאלאניעם

 דער פון באדערפענישען װאקםענדיגע אלץ די צוליב
____________________________מלחמה־פראדוקציצ.

 גע- פארעםענטלעכט װאס נאר איז ענגלאנד אין
 קא־ םונם אדװייזער לעיבאר דעם פון באריכט א װארען
 װעסט אין ארבעטם־באדינגונגען די װעגען אפיס לאגיאל

 קיין אין אריינגיץ נישט דא װעלען מיר אפריקע.
 אל־ דאס אבער באריכט, דעם אט םון איינצעלהײטען

 אפגע־ דעם איז ארבעט םון געביט םונם בילד געמיינע
 קען קאנםינענם שווארצען דעם םון םייל שטאנענםםטען

 די ידיעות: קורצע עטלעכע פון אויםמאלען זיך מעז
 דעם האבען אפריקע מערב אין קאלאניעס ענגלישע
 זיד קעגעז אייראפעער וױיניג נאר קלימאט, ערגסטען

 געגענדען. הייםע יענע אין וואױגען צו אנטשליסען
 סון דארם ארבעטם־באדינגונגען די זיינען דעם צוליב
 אין באםעלקערונג הײמישע די שלעכטע. זייער תמיד

 ארבעםם* װי באטראכט שטענדיג װערט קאלאניעם די
 א איז הױפט־םראדוקציע די וױיםע. די םאר שקלאסען

 אויך אבער עקםפלואטירט מען לאגדװירטשאפטלעכע.
צין. גאלד, דיאכואנטען, :טינעראלען אין רײבטום דאם

 וועלכען םון מינעראל, (דער באקסאים און מאנגאן בראם,
 געגראבען װערעז קוילען אויך אלומינױם), מאכט מען
ניגעריע. קאלאניע דער אין

נידעריגער. א אלגעמײן אין איז ארבעטם־לוין דער
 װערט אונטערנעמונגען אינדוםטריעלע די אין װי אזוי

 װעלכע וואנדער־ארבעטער, מיט מײםטנטיילם געארבעט
 באזארגען זיי מען טוז ארט,׳ אויםן לאנג נישט בלייבען

 וואױן־בא־ די שפײז. מים און וואוינונגען מיט אויך
 צושםאנד׳ שלעכםען א זייער איז זיד געפינעז ראקעס

 ױערען לעצטענם ארעמע. אן אין שפית די אויך און
 ארבעטם־צווײ־ אלע אין פארבעםערונגעז געמאכט אבער

 צוױי א ביי געווארען רעגיםטרירט שוין זײנען עם גען.
 ארגאניזאציע גרעםםע די ױניאנס. ארבעטער צענדליג

 פאו״ וועלכע אייזנבאךארבעטער, די פון ױניאן די איז
 יוניאגם גרעםערע מיםגלידער. 5000 ערך אז מאגט
 מאטאר־טראנם־ די פון געווארען געשאפען אױך דיבעז

עלעקטריציםעט־ארבעםער. די פון און פארם־ארבעטער
 םרעיד די םון אנטװיקלונג די שטיצט רעגירוגג די
 דורג* שוין איז רעגירונגם־קרימען די אין אויך יוניאנם.

 ארגאני־ ארבעטער די אז איבעדצייגונג, די געדרונגען
 אינ־ דער םון אנטוױקלונג דער אין העלפט־מים זאציע

 נױטוועגדיגקײט די ווען צייט, א איז איצט און דוםטריע
 גרױם׳ אזוי איז פראדוקציע שנעלער און גוםער א אין
 אויס־ צום צושטיסןז מתען קאפיםאליםטען אפילו אז

 לעצםעגם ארגאניזאציעם. ױניאניםטישע טרעיד בדיען
 אוגד־ װעסט־אפריקע פון רעגירונג קאלאניאלע די האם

 הע* א אלם םירער יוניאן טרעיד ענגלישעז אן צויגעז
װעםם־אםריקע. םח לעיבאר־אפים אין באאמטעז כערעז

גערעבטיגקײט ►(------------------------

ואיבעחיכם! ר איל ע ר ד ז מ א מ רי ז ל מ א
.C ש. פון

 דעם איז קריג״ ״בליץ סון מעטאדע י
 אין געװארען אריינגעבראכט מאנאט

בא־ ױגיאן טרײד דער פון ארסעגאל
 סטראטעג מײםטער דעם דורד װעגונג
מעטא־ די האט ער לואיס. ל. דזשאהן

 פלוצימדיגער א אין * באנוצט דע
 נאכפאלגער זײן אויף שלום־אטאקע

 פון מארעי. פיליפ א., אי. סי. דער סון םרעזידענט אלם
 געשרי־ װערען שורות די װען רעזולטאטען פארלויפיגע די
 דורכגע־ איז אטאקע לואיס׳עס אז אויס, עם װײזט עןב

 אויפ־ פרי צו זײגען מאטיװען און פלענער זײנע פאלען.
 צו קומען אפילו זאל עם אױב און געװארען געדעקט

 ױניאן טרײד דער פון פליגלען צוױי די צװישען שלום
 זײער אומשטענדען אלע אונטער איז װאס באװעגוגג,

 רעזול־ די קריגען ניט לואיס אבער װעט װינשענםװערט,
 פאסירט דערגרייכען. צו געהאםט האט ער װאם טאםען,

:װאס אט האט
 ארויס־ פלוצלונג לואים ד״אט יאנואר, זיבעצענטען דעם

 םעדערײשאן דער פון גריץ פרעזידענט צו בריװ געשיקט
 אז פארשלאגענדיג, א. אי. סי. דער פון מארעי פיליפ און
 װאס ארגאניזאציעס צוױי די פון קאמיטעם פרידענם די

 ,1939 אין רעזולטאטען אן פארנאנדערגעגאנגען זיד זײנען
 װעגען פארהאנדלען און צוזאמענקומען װידער זיך זאלען
 אײן אין אמעריקע אין ױניאנם די פאראײגיגען צוריק

 בריװ די אין אן גיט לואיס קערפערשאפט. צעגטראלער
 געלינגען עם װעט איצט אז גלויבם, ער פארװאם אורזאכען

 װאס אורזאכען די םון אײנע ױניאנם. די פאראײניגען צו
 אר־ פאראייגיגסער א פון װיכטיגקייט די איז אן, גיט ער

 א לאגע. מלחמה איצטיגער דער אין באװעגונג בײטער
 דינען לואיס זאגט — איצט װאם דאס איז אורזאך צוױיטע

 ארגאניזאציעם בײדע די פון פארהעלטגישען כחות די
 םון קײנע אז קלאר, דעריבער איז עס און גלייך כמעם

 און צוױיטער דער םארניכטען צו ערװארטען ניט קען זײ
 ער, שרײבט צושריםט׳ דעם פלאץ. איר איבערנעמען

 קאגםערענץ דער םון מיםגליד אלס ארוים ער שיקט
 אויטאריטעט דער ״אונטער א. אי. סי. דער פון קאמיטע

 פון קאנװענשאן 1939 (די קאנװענשאן״ דריטער דער פון
 קאנפערענץ די ערוויילם האט װעלכע א. אי. םי. דער

קאמיטע).
 םאר־ װידער םאר ארויםטריט פלוצימדיגער לואיס׳עס

 איבער־ גרוים ארױםגערוםען האט ױניאנס, די אײגיגען
 ױניאן טרייד דער םןו קרייזען אלע אין חשד און ראשונג

 די אין אנגעגעבען האט ער װאם אורזאכען די באװעגונג.
 איבער־ געװען ניט זיינען האנדלונג, זיין פאר ברױו

 לואים אז געוואוםט, האבען ביישפיל צום אלע צײגענד.
 דער םאר אנהענגער באגײםטערטער אזא נים גאר איז

 בא־ אמעריקעס פאר און מלוכות אקם די געגען מלחמה
 געגלויבם, נים דעריבער זיך האט עם איר. אין טייליגונג

 באוואויגען האבען אים זאל פאטריאטיזם בלויזער אז
 קלאר איז בריװ די םון וואם דאם שריט. דעם מאכען צו

 מים באראטען ניט םריהער זין־ האט לואיס אז געװען,
 עס װעלכע אדער א. אי. סי. דער םון פרעזידענט דעם
 איז ער איידער ארגאניזאציע ױין פון םירער אנדערצ איז

 האם ער וואם דאס און םארשלאג זיין מיט ארויםגעקומען
 נאך בריװ דעם םארעםענםליכען צו געאיילט אזוי זיך

 סי. דער און םעדעריישאן דער פון םירער די איידער
 האבען ענטםערען, צו מעגליכקיים א געהאם האבען א. אי.

 אין לואיס האט עפעם אז חשה דעם םארשטארקם נאד
 האבען מאטױוען און אבזיכטעז אנדערע גאנץ אז ;ארבעל

 פון ליבהאבער אזא פלוצלונג ויערען צו באװאויגען אים
 גע־ אלע דאד האבען רייען. ארבעטער די אין שלום

 דער־ נישט האט וואס לואיס, געווען איז עם אז וואוםם,
 זײנען עם ווען ,1939 און 1937 אין שלום צו לאזען
 םאר־ װידער פאר מעגליכקײטען גוטע באמת געװען

קריג. ברודער דעם אםשטעלען און ױניאנם די אײניגען
 אוים׳ן װארםען געדארםט נים מען האט לאנג

 צו לואים׳ען געטדיבען באמת האט עם וואם ענםפער,
 רעפאר־ צײטונגס םארשלאג• שלום זיין מיט ארויסקומען

 מיט אתיםגעקומען מארגען אויף גלייך זיינען םערם
 איז עם וואם דעם וועגען אויםדעקונגען סענזאציאנעלע

 איז לואים אײדער קוליםען די הינטער אנגעגאנגען
 לויט מארעי• און גרין צו בריװ זײנע מיט ארויםגעקומען

 געהײמע געהאם םריהער לואים האם אויפדעקונגען, די
 םעדערײ־ דער םוץ פירער געװיםע מים םארהאנדלונגעז

 דיער איז אים צז נאהענט זעהר זײנעז וועלכע שאז
דער םוץ האטשעםאן וױ רוזװעלם׳ען״ צו געגנערשאםט

 מען האט הילף זייער מיט אז ױניאן. קארפענםערס
 געװיסע קאנםפיראציע, דער אין ארײנגעשלעפט אפילו
 םאר־ שטארק דינען וואס םעדעריישאן, דער פון פירער

 ױניאן םױיד דער אין שלום ברענגען אין אינטערעםירט
 דער מיט איינשטימיג ניט זײגען זײ כאטש באװעגונג,

 אדמי־ דוזװעלט דער צו שטעלונג לואיס־האםשעסאן
 בײ אז פאליםיק; אױסלענדישע איר און ניסטראציע

 אםילו שוין זיך מען האט אונטערהאנדלונגען געהײמע די
 פאראײניגטער דער אין דזשאבם די מיט אײנגעטײלט
 געװען פלאן דער איז אויפדעקונגען די לויט פעדעראציע.

 אים און אמט פרעזידעגט פון גריג׳ען באזײטיגען צו
 פרעזי־ װערען זאל מיני פענסיע; א אויף אװעקזעצען

 פעדע* דער פון טרעזשורער סעקרעםעד מארעי און דענט
 װעט ער און פרעזידענט וױיס א דין װעט לואיס ;ראציע

 קאגסטי־אקשאן לואיס׳עס דעני ברודער זײן אויפגעבען
 אריינצורײסעז געזוכט זיך האט וואס ױניאן, וואירקערס

 ױניאן. טימסטער דער אין און טריידס בילדינג די אין
 דער אין אז אויפגעדעקט, אויך האבעז צײטונגען די

 אוגםערהאנד־ געהײמע געפירט ד,אם לואים װאם צײט
 עס ער האם פעדעריישאן, דער םון מעגשען מיט לונגען
 אייגענער דין פון םירער די פון בסוד געהאלטען אבער

 אומיםטען האט ער אז ארויס, זיך רױיזט עם א. אי. סי.
 שלום דין מים ארויםצוקומעז צײט די אױםגעקליבען

 בײם געהאלטען האט מארעי פרעזידענט װען פארשלאג׳
 אין גענומען האט ער װאם אפרו אן פון צוריקקומען

קראנקהײם. א פון ערהאלען צו זיך פלארידא
___געזונט האט ער וואם אװ מאטױוען ואיסיעסל

דערגרײכען צו
 זײן דורכגעםירט האט לואים װי אוםן דעם פון

 זיינען וואס די פאר קלאר װערט אפענסיװע״ ״שלוס
 אין לאגע פאליטישער אינערליכער דער מיט גאקענט

 געטריבען האם עס װאס באװעגוגג, ױניאן םרייד דער
אי. םי. דער צװישען שלום פאר ארויםצוקומען לואיס׳ען

 באצװעקט האם ער װאס און םעדעריישאן דער און א.
מאנעװרע• דער דורך דערגדײכען צו

 איז א. אי. םי. דער אין פאזיציע לואיס׳עס אז
 אלע• וױיסען באקוועמע, קייז ניט גאר געװארען לעצטעגס

 רעפובליקאניזם זײן רוזװעלט, צו געגגערשאפט דין צוליב
 פרעזי־ דעם םארלארען לואיס האם איזאלאציאניזם, און

 אז האפענוג, דק פון א• אי• םי• דער אין שטול דענםען
 םרעזידענט םאר געמאכם האט אלײן ער װעמען מארעי,

 שיק־אינגעל געהארכזאמער א זײן וועט פלאץ, זײז אויף
 זיך האט הײםעז׳ אים וועם לואיס וואס אלץ טאן װעט און

 פרעזידענטען זײז אין האט מארעי בוידעם. א אויסגעלאזם
 לואים׳עם זעלבםטשטענדיגקײט. צופיל ארויסגעװיזעז אמט
 ארויםזעצעז קאנווענשאן 1941 דער בײ קעגעז צו חלום

 ווערען צוריק אלייז ענםװעדער און אמט םרן מארעי׳ן
 םענשעז, בויגזאםען םער א ערװײלען אחנר פרעזידענט

 דורכגעפאלעז איז פלאץ, זיין אויף מענשען אייגענעם אן
 קאמוניסטען די און רוסלאנד באפאלען איז היטלער װען

 דישעל דעם אויסצודרעהען געווארעז געצוואונגען זײנען
 צײט די אז אײנגעזען, דאן האם לואים מלחמה. דער פאר
 קאנגרעס דעם אויסצוגוצען האפען געקעגט האט ער ווען
 פעחענליכער זײן םאר ארגאנמײשאגס איגדאסטריעל אװ

 נאך װעט ער אויב פארביי. איז אמביציעס, אמ פאליטיק
 אינגאנ־ ער װעם הינטערגרונט, אין םארבלײבען לענגער

 עם וועלכע שםילען צו געלעגענהײט די םארלירען צען
 צו דעריבער, איז אײסוועג איינציגער דער ראליע. איז

 די םאראײגיגען צוריק און השלום מלאך דער ווערען
 האט םעדערײשאן דער אין םעדעראציע. אײן אין ױניאנם

 גענאםען געזינונגם איינםלוםרייכע געװיםע לואיס נאך
 ער וועם פאראייניגען זיד זאל ער אויב וועלכע, מיט

 ווארשײנליך העכסם דינען דאם מאכט. א דין װידער
 ארוים־ באשלאםען האט ער װען מאטױוען זײנע געווען

פארשלאג• שלום דץ מיט צוקומען
 מארעי אז באגריפען, לואים אבער האט גלײכצײטיג

 נים און א. אי. סי. דער םון סרעזידענט דער איצם איז
 שלום דער צו צוםרעםען דעריבער זאל ער אויב לואיס.
 װעג, ארגאנתאציאנעלען אנשטענדיגען, דעם אויף ארבעט

 גענעראל דער אדער מארעי צו עם פארלײגען דורך
 במילא אח שלום פאר׳ז קרעדים דעם װעט עקזעקוםיװ,

 פאראייניגםער דער זױן מאכט די און פרעםטיזש דעם
 ער האם ער. ניט און מארעי קריגעז ארגאגיזאציע

 אז דיח־ פאחיכערען צו םריהער זיד געזוכט דעריבער
אװעקגע־ און םירער רעדיישאןפע געוױםע מים אפמאך

 אומ־ דער אין םירערשאפט א. אי• םי. דער שטעלט
 און פארשלאג דין אנגעמען אדעד פון לאגע, באקװעמער

 צוריקװײזען אדער פרעסטיזש, דעם געבען אים דערמיט
 ניט םון לאגע דער אין שטעלען זיך און םארשלאג דין

 ױניאן טרייד דעד אין אײניגקײט און שלום דערלאזען
 קריזים. נאציאנאלען איצטיגען דעם אין באװעגוגג

שפיל דאס גענזאכט קאליע אים האבען ל״ט צייטונגס די
 גע־ אויך מאגעװרע די אט אםשר װאלט לואים׳ען

 קאליע אים האבען זײ ליים. צייטונגס די ניט װען לונגען,
 קאנםםי־ גאנצע די אויםדעקען דורך שפיל דאס געמאכט
 װאם אלעמען םאר געװארען קלאר גלייד איז עס ראציע.
 שלום םון אנהענגער הײםעסטע די און באצװעקט, לואיס

 זיינען באװעגונג, ױניאן טר^ דער אין אייניגקײט און
 מארעי׳ם פאר און מעםאדען דינע געגען ארויסגעקומען

 געמאכט, אויםמערקזאם לואיס׳ען האט װעלכער שטעלונג,
 גענע־ דער םאר ארבעט די איז שלום םון םראגע די אז

 דעם םאר ניט און א. אי. םי• דער םון עקזעקוטיװע ראל
 האם ער ארגאניזאציע. דער םון פרעזידענם געחשענעם

 דער םון זיצוגג דער צו קומעז צו לואיס׳ען אײנגעלאדען
 םאר־ זיין םארלײגען דארםען און עקזעקוטיװ גענעראל

 ענטזאגם. דערפון זיך האם לואיס אבער שלאג.
 געשטיצט װערט קרייזען רעגירונגס די אין אויד

 די האט ױניאנס, א. אי. םי. די םון שטעלונג. מארעי׳ס
 ארבעטער אויטאמאביל דער םון עקזעקוםױו גענעראל

 םון םארדאמונג שארםע א ארויסגעטראגען ױניאן
 זיים דער אויף געשםעלם זיך און האנדלונג לואיס׳עס

 מערסטצ די אז צוױיםעל, קײן נישטא איז עם מארעי. פון
 שםיצען װןילעו א. אי. םי. דער םון ױניאנם אנדערע
האנדלונג. זיין אין מארעי

 סאר״ א איז, מאנעװרע לואיס׳עם םון רעזולטאם דער
 איין אין ױניאנם םרייד אמעריקאנער די םון אײניגונג

 דערנעענםערם אנשםאם דערוױיםערם איז קערםערשאםט
 און םעדערײשאן דער צװישען באציהונגעז די געווארען.

 צוויי לעצטע די םון משך אין זייגען קאנגרעס, דעם
 רעגירונגם די אין םריינדליכער. פיל געווארען מאגאטעז

 זיך האם פארםראםען זימען ביידע וואו קערפערשאםםען
 מיםארבעטער־ גאהענםע א זײ צװישען איינגעשטעלט

 עס װעם ציים דער מיט אז אויםגעזען, האם עם שאפט.
 מעגליכקײט די איז איצט םאדאײניגונג. א צו ברײנגען

צײם. שםיקעל א םאר געװארען פארשיבם
 עס זאל םוף בל סוף אז מעגליך, אלץ נאד איז עס

 דער פון טײלען צוױי די צוױשען פרידען צו קומען יאד
 אוים־ לואים׳עס באוועגונג. ױניאן טרייד אמעריקאנער

 איז ראליע, וױכטיגע א דערבײ שפילען צו אבער זיכטען
פאדשוואונדעז. זיך דוכט

באארד לעיבאר װאר באשטימם פרעזידענט
 עטליכע לעצםע די םאר דערווארט האט מען װאס
 איר דורך האם באארד מעדיאײשאן די זינט מאנאטען

 די אין מיינערם די םאר שאפ ױניאן געגען ענטשיידונג
 באיקאט דעם זיך געגען ארויםגערופען מיינם, קעיפםיװ

 געשען. מאנאם דעם איז ױניאנם״ א. אי• סי. די פון
 מעדיאיישאן די אפגעשאםם האט רוזװעלם םרעזידענט

 וואר א באשטימם פלאץ איר אויף האט און באארד
 ענליכע די װי מוסטער זעלביגען אויפ׳ן באארד לעיבאר

 ערשםען דעם אין םונקציאנירם האט וואס קערםערשאםט
קריג. װעלט

 צװעלף םון באשםעהם באארד לעיבאר וואר די
 בתים בעלי די םון םיר ױניאנס, די פון פיר מענשען.

 זײנען םארםרעםער ױניאן די פובליקום. פון פיר און
 םעדערײשאן דער צוױשען גלייך אויף גלייך איינגעטיילט

 ארגאגיזיישאנם. אינדאםםריעל אװ קאנגרעם דעם און
 וואל, מעטױ און םרעזשורער םעקרעםאר מיני, דזשארדזש

 אװ םעדעריישאן אמעריקאן דער םון םרעזידענט וױים
 ױניאן מײנערס דער םון קענעדי טהאמאם און לעיבאר

 אויםאמאביל דער םון פרעױדענט טהאמאם, דזש. ר. און
א. אי. םי. דער פון ױניאן, ארבעסער
באארד, דער םון םירער הױפט די באשטימען אין

 די פון אויסזעצונגען די אנגענומען נים רחוועלט האט
 געגען אינדוסםריאליסםען מאנכע סון און פירער ױניאן

 באארד, םעז־יאײשאן דער פון םשעדמאן געוועזענעם דעם
 אלם באשםימם װידער אים האם אמ דײװים ד- וױליאם

 קערוערשאפס. פארםיםלונגם נײער דער םון םשערמאז
 האם פארםרעטער, ארבעםער די אבער בארוהיגען צו

r■ םמ םעילאר פראפעםאר באשטימט ער r ’Trt'ojy
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 אױטא־ אין טשערמאו אימפארשיל דער אוניװערסיטעם,

באארה דער פון טשערםאן רױיס אלם סרײד,
 װעם באארד לעיבאר וואר איצםיגע די וואם םים

 םעדיאיישאן דעפענם םריהערדיגע די וױ אנדערש זיין
 פרע־ דעם אין געווארען געמאכט קלאר ניט איז באארד,

 אז איז, באװאוםט יא איז עס וואם באםעל. זידענט׳ם
 דער ביז ווארטען דארםען ניט װעט באארד איצםיגע די

 דאם װי םכםוך, א איבער איר גיט דעפארטמענט לעיבאר
 איגערנעמען קענען װעם זי נאר געװען, םריהער איז

 איניציא־ אײגענער איר אויף פארמיםלען צו םכםוך א
 אז םאראן אויך איז ארדער ירעזידענט׳ס אין םױוע.

 געצוואונ־ אלם ווערען אויסגעםײטשט קען וואם אױםדרוק
 פאר־ אלע נאך אויב אז הייםט, דאס ארביםראזש. גענע
 קענען גיט זיך סכםוך א צו צדדים די וועלען זוכען

 רעכט א האבען באארד לעיבאר וואר די װעם איעיגען,
 בינדענד זיץ װעט וואם ענטשיידונג אז ארויסצוגעבען

 זי װי ״נאכדעם זיך: זאגט דארם צדדים. בײדע אויף
 ענד־ זי זאל ױריסדיקציע איבער נעמט באארד) (די

 צוועק דעם םאר און סכסוך װעגען ענטשײדען גילטיג
 ארביטראזש פריױױליגען פארמיטלונג, גוצען זי מעג

 באארד די װאס רטגולאציטס די אונםער בוררות אדער
אײנשטטלען-. ״טט

 מוזען צדדים גײדע אז מײנען, קען םראזע לעצטע די
 באארד דער פון ענםשיידוגג דער אונםערווארםען זיד

 ארױם־ קלאר ארביטראזש. געצװאוגגענער איז וואם
ניט. אבער עס װערט געבראכט

 פארטרעטער ארבעטער די אז עס, שײנט םארלויםיג
 די וױ באארד לעיבאר דער מים צופריךעז מער זיינען
 צו אינדוסטריאליםטען די םון דרוק דער בתים. בעלי

 ארויסנעמען עס און פראגע שאפ ױגיאן די פארםרירען
אגיטאציע, זייער ;באארד דער םון ױריסדיקציע דער םון
דארם שאפ ױניאן א איינםירען פאר פאדערונג די אז
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באארד׳ לעיבאר דער םון ווערען אויםגענוםען קענען ניט
 ױגיאן איבער םכםוך א געװארען. נאכגעגעבען גיט איז

 באארד די און אגדערע אלע וױ סכסוך א אויך איז שאפ
 אורםייל. איר אתיסםראגען דעם איגער קען

i באארד די וואס םכסוכים, שליכטען פון סיסטעם דער 
 די אזא. איז זיצונג ערשט־ע איר ביי אויסגעארבעם האט י

 סכסוכים אױםנעםען בלויז װעט גאנצע אלס באארד
 איר. אן ווערעז געשליכטעט געקענט ניט האבען זואם

 אוים־ צו םאחוכען אלע ווערען געמאכמ וועלען *ריהער
 פריױױליגען אדעד םארמיםלונג דורן־ םכסוכים נלײמז

 סאב א זיצען שטענדיג װעט דעם פאד ןרביםראזש.
 פובליקום פ̂ו פארםרעםער די צדדים. אלע פץ ןאמיסיע

 בעלי די פון ארבעם. זײער םאר באצאלם קריגען .זעלען
 איץ געםינען זיך־ מאל אלע וועלען יוניאנם, די און בתים

 וואם צד, יעדעו םון צודײ צו מענשעז׳ פיד אפיסעס די
 צװיםטיגקײ־ םארמיטלען פרובירען און אויםנעמעז וועלען

 דאן עם װעם געליגגען נים עס װעם «ײ אױב םען.
 א אלם באאח־ לעיבאר יער vrm איבערגעגעמז

גאנצער.
אחואלםונג9 צטנםראלט א אונםטו פראדוקציט מלחנזה

 וועלבער אויף קערפערשאםם רעגירונגס צװײםע א
 םארסראםען, געװען זימען בתים בעלי איז ןרבעטער

 ■רעזידענם פון געװארען רעארגאניזירט מאנאט דעם ויז
 טענעדזש־ פראדאקשאן אװ אפיס דער *יז דאם רוזװעלם.

 וועמעס גערוםעז׳ עם האט מען וױ ם., פ. * דער םעגם״,
 מלחמה יי אז באזארגען, צו געווען איז עם אויסגאבע

 פרא־ זאל עס און אוםגעשטערט אנגעד׳ז זאל פראדוקציע
 דער אין ארםיקלען סאקםיםום דער וחגדען דוצירט

 םאראר־ רחװעלט׳ם פרעזידענם דורך Jtrrt קירצםםער
 אנשטאט געװארען. אםגעשאםם מ. •a j$ די איז דגונג׳

 די םים דירעקטאר א געװארען טימטבאש איו באאדד״ די
 דער באזיצט. פרעזידענם דער האס אויםאריטעט םולע

 עקזעקוםױו געוועזענער נעלסאן, &• דאנאלד דירעקםאר
 האם קאםפאני, ראבאק םיעדם דער םת װײם־פרעזיךעגם

 איעקױן^ ■ראדוקציע, שיץ־ איז ודאס אלץ אין פולטאכם
 רעגי־ פאר פאבריקען סיז איבעתעםעז דאס •רײאריםיס״

 םריער איז װאם םוגקציעם אנדערע אדע און ארבעם רוגגט
 דאס אגענםורען. סוצען עםליכע צװישען צעםיילם געװען
 פון אבעאויפג די איבער נעמט ער זא אױך. ץשױ מיממ

 די װאם זדנדוסטדיען פלחמח די פאר ארבעטער באזארגען
j א  j הילמאנ׳ם םידני אוגםער געסאן ■ריחער האט

r w n n.
 איעשםעלען גײט ער אז ערקלעוש, האס נעלםזז

j פאך זפט<אשערק<דפ גסװאךאסב n oornnt TVP װאס 
 אינ־ יעדער פאר באשטעלונגען. םלחםח אױף ארבעט

סוין ס ס רו ד וזן  װעלמר דירצקםאד ן כאשטיטצן ן
 ארבעםסגעבער די סון כאאויד א טיט באראסצן זיך וזעמ

ד אין אדבץטער ארגאנמירםע זשן די איגחםםרי. דן

 און אים צו פאראנםוזארםליך זײן וועלען דירעקטארען
פרעזידענט. צום םאראגםווארטליך גלױז זימ וועט ער

 שטארקע א געווארען אײמעשטעלם איז אזױ
 ער־ םען און םעטיגקײטען אלע די אין צענםראליזאציע

 פרא־ םארגרעםערםע א בדיינגען זאל דאם אז װארםעט.
 צוױי די םון ארבעט. דער אין טאלק מער און דוקציע

 א געווארען נודסאן איז מ. פ. א. דער םון דירעקטארען
 קריגם־ אין געװארען םדאנםםערירט איז און גענעראל

 פאר מאטעריאלען םון איינקויםער דער אלם דעפארטמענט
 מלחמה דער אין אריין איז הילמאן, םידני ארםײ. דער

נעלסאנ׳ען. אונםער ארבעטען װעט און באארד פראדוקציע
פאר־ אויך שוין איז אײנשטעל נײעם דעם דורך

 אנגעגאגגען איז וואס געראנגעל דער געװארען ענדיגט
 די צװישען אינדוסטרי אויםאמאביל דער אין פריער

 ארבעםער די פון פארטרעטער די און פאבריקאנטען
 אינ־ אויטאמאביל די פארוואנדלען בײם דעה א איבער

 דער וואפען־פראדוקציע. פאר ארסענאל אן אין דוסטריע
 בא־ האם ױניאן די ביטערער. א זייער געװען איז קאמף

 אר־ מלחמה די סאבאטירען אין םאבריקאנטען די שולדיגט
 פריװאטע מים אומגעשטערט אנגײן קענען צו אום בערם

 האם ױגיאן די פראפיטען. העכערע זיי צאלם וואם ארבעט,
 דער אויף בתים בעלי די מיט דעה גלייכע א געפאדערט
 דער אויף זא$עו צו זזאבען װעם וואס קאמיםיע׳

 באזארגען אין אינדוםטרי; דער פון םראנספארמאציע
 אלגעמיינער דער אין און געצייג און מאשינען םיט ױ

 ביטער געווען זייגען ארבעטםגעבער די פארוואלטונג.
 דעה די איינגעארדענט, אלעס עם איז איצם געגען.

 און בתים בעלי די דירעקטאר. א נעלםאנ׳ם האבען וועט
רעכט. באראםונגם האבען בלויז װעלען ױניאן־פירער די

 סכסוכים ,•אױפגטהטרם כמטם האבטן סםרייקם
גטסטםטלט שנטל
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 אין אפגעשטעלט. כמעט זיד לאנד אין םטרײקס האבען

 פארגעקומען זײנען יאנואר אין ױאכעז דרײ ערשםע די
 װאס סטרײקס םינדערװיכטיגע םוצען א וױ וױיגיגער

 ארבעטער. טויזענט םינף װי וױיניגער אנגערירט האבען
 די געווארען. געםעטעלט גלײד זיינען םטרייקם פיר

 םון איינער קיין ווערעז• געםעטעלם בײם האלטען אנדערע
 רעגי־ האבען וואם פאבדיקען אין ניט איז םטרײקם די

 איבערגע־ דער פון ביישפיל א באשטעלונגען. רועם
 די װען זען׳ געקענם מען האם ארבעטער די פון בעגהייט

 האבען וועלכע דעטראיט אין אעעשטעלםע שםאטישע
 ארויםצוגײז באשלאםען איינשטיםיג במעט געהאט שוין
 אםיל אויפן האבען םכסוך, לוין א איבער סטרייק אין
 צוריקגערופען פעםערסאן מיניםטער קריגם געהילםם פח

 םראנס־ די אפצושטעלען ניט אום באשלום םטרײק דעם
 מלזזםה די אין ארבעםער די םאר מיטלען פארטאציע
 אויף װען געװעו איז אזא פאל צוױיטער א פאבוײקען.

 האבען באארד, לײבאר וואר נײער דער םץ אםיל דעם
 דער בײ געסטרײקט האבען וואם מאשיניסםען 140 די

 מישיגען, האלאנד אץ קאמפאני״ טול טאשיז ״װעםטעח
 *ו צוריק אװעק זײנען און םםרײק דעם אויפגעגעבען

 אן צו קריװדעם זייערע איבערלאזענדיג ארבעט דער
באארד. דער םון ענםשײדונג

 ניט צײם דער ײרך זימען עס אז ניט, םײנט דאס
 יא דווקא זײנען םכםוכים סכסובינ^ קײן אויפגעקומען

 צו װעם ווארשײנליך אבער וױכטיגע. גאנץ און געווען
קומען. נים םםרײקם פײן

 דער איז דער געװען איז םפםוך וױכטיגםטער דער
 קױרני אין קאםפאני דאק דרײ ענד בילדינג שי■ פעדעראל

 די װעמעז בײ םירמע זעלביגע די איז דאס דזשױרזי. נױ
 שיף די אימדצתעמען געייעז געצװאוסנען את רעגירונג

ײ, בוי א  אן אױסצופאלגען אנסזאגט זיד האט זי װען י
 אז באארד, שאןייאמעזײ דעפענם דער םון ענטשײדונג

 פונקט, דעם םים אגריסענם אן אונםערשרײבען זאל זי
םוזען ײניאן דער באלאנגען«ו װאס אירע ארבעטער די אז *tetehte****!■•**** *teteMtetetelM *̂** -- - - - -  קענען צל bin םיםגלידער גוםשטייענדע פארברײבען

 תאט ױאכען, *וױי איבער פון סםרײק א גאז־ ארבעםען.
ד אים האם און יארד דעם איבערגןנומען ארמײ די  מ

י האם מאנאם דעם םריבען.  צוריקגעקערט רעגירמג י
 זיך האמװ יענע און אײגענםיםער די צו ■לאץ דעם

 םכםון־ דער יונקט. דעם נאכצוגעמז אנשזאגם וײדער
ײז or* װעם באארד. אױבאר װאר דעד צו אימרג

 די פון קאםיםע א מים םארעי םילי■ פרעזידענם
 אן איצם םירעז קאםיםע ארגאנמאציאנם ארבעםער שטאל

 פיר די נױם *גריםלנט נײעם א פאר םארהאנדלוגגען
 נאמלן אונםעח געהען װאס קאמפאניס ששאל קלענעדע

מ דמעז זײ קלײז וױ םםיל״. ״ליםעל ן ק  דעדפח זןן מ
 או־ום כאשעפטיגט װעדען מילעז שטאל זײערע איז וואס
t ײגחמ די ארבעטער. םױזענד 175 n r w ודײטעדע א 

ז «ז העכערומ ם די אויף שםמז־ע א סענס מ שגי ײמ

נערעכטיגקײמ >►----------------------------
דיום. םח םשעק־אף אח ױניאן־שאפ דעם לוינען,

 נאענםער דער אין שםרייטיגקײםען םעגליכע נייע
 ארבעשער די אינערהאלב ערווארטען םען קען צוקונםם

 דיםםריקם פיעטערס דער האם בײשפיל. צום אזוי׳ רײען.
 פראטעםם שארסען א ארײנגעשיקט יארק ניו אין קאונםיל

 בראדעד־ דער פון באארד עקזעקוטיװ גענעראל דער צו
 איל לאקאלען םעיגטערם פון האנדלוע דער געגען וזיד

 ניס געבײדען, רעגירונגם בוים מען וואו שטעט אנדערע
 יארקער נױ די פון מיטגלידער ארבעט דער צו צולאזען

 נים ארבעטער, נייע ארײז בעםער נעמען און לאקאלם,
 דער געלט. אײנםריט די קריגען צו כדי לייט ױניאן

 סילוועםםרא דע קאונסיל, דיםטריקט םון סעקרעטאר
 ניו אין מיטגלידער ױניאן טויזענט צוועלף אז אן, וױתט
 םים־ אנדערןי מערסטע די און ארבעםםלאז זײגען יארק

 אזא אין װאד• א טעג דױי צוױי בלויז ארבעםען גלידער
 אלםע לאזען און ארבעםער נײע ארייננעמען איז ציים

פארברעכען. א—הונגער פון שטארבען מיטגלידער ױניאן
 און דעני און דזשאן לואים, ברידער אונזערע

 אוײינ־ דערוױילע זוכען קעםערין, טאכםער, לואים׳עס
 װעלען זיי אז זיך, דוכט און געביטען גייע אלץ צוכאפען

 מאנאם דעם האבען זיי טראבעל. אויף אנשטויםען זיך
 ארגאגײ צו סטעים, יארק נױ אין קאמפעין א אנגעד,ויבען

 ארבע־ דינאמים ארבעטער, פארפױם פארמער, די זירען
 םלענטס, עלעקטריק און געז אין ארבעטער טער.

 לאזען״ זיד וועס עם נאר וואס און ארבעםער פלאםטישע
 60 דיסטריקם אין מיםגלידער אלם זיי ארײגנעמען און
ױניאן. װאירקערם םײן ױנײםעד דער םון

 פון פרעזידענט דעם געפרעגט האט מען ווען
 מימערס די אזוי װי קאסאװי, ע• ארא ,50 דיסטריקם

 ער האם פארמער. אױף ױריסדיקציע פאדערען קענען
 זאגם הױת, אנטיק. אן גאר פשט׳על א אויםגעמײםםערט

 פון שםאף א קעזעין, מען מאכט םילך פון װי אזױ ער,
 «אר מאםעייאל דישעןגפלאס א מאכם פעז װעלכען

 מאכס מאםעריאלען פלאסטישע װי אזוי און קנעפלאך׳
 ארבעםער באלאנגען דעריבער און קוילען םון אויך מען
 דעריבער דארפען ױניאן, מיינער דער צו םלאסםיקס בײ
 םײנערם דער צו באלאנגען אײן־ פארםער מילך די

 דער אמ פארםער מילך ארײננעמען וױ אזוי און ױניאן.
 קארעו דיען וואם פארמער אנדערע אנטזאגען און ױניאן
 דעריבער עד מוז יושר׳דיג״ נים דאך איז ווייץ, אדער

. פארמער אלע אוײיננעמען .  ער געםינט היטלער װי .
 מצוה א איז עס וועלכע דויטשע״ ״םאלקם איבעראל

יאך• םרעמדען פון באפרייען צו
מאנאס דעס טנטשיידונגטן גטריכםס וױכםיגט
 באצוג אין ענםשיידונגען געריכט װיכטיגע עםלעכע

 געמאחװ ארױםגעגעבען מאנאט דעם זיינען ױניאנם צו
ופארצײכענען. צו ווערם זיינען און

פרעצע־ א שאםם וואם ענטשיידונג װיכטיגםםע די
 קאלינם x װיליאם חשאםטיס קאורט סוםרים האט דענט,

 יוניאן *רבעטער טראנםפארם דער געגען ארױםגעגעבען
 צוגע׳פםק׳ענם, האם ריכטער דער א. אי. סי. דער פון
 אײםגעשלאםעבעם אז ארײננעמעז צוריק מוז ױניאן די אז

 עחאץ שאדעז דאלאר 2,131 באצאלען אים אמ מעמבער
 דעם. דורך פארלארען האם ער װאם שכירות די פאר
 װאו דזשאב, זײן אנהאלטען געקענט ניט האט ער וואם

שאפ• ױניאן קלאחד א איז עם
 דער אין אתיםגעגעבען ער האט ענםשײדונג די

 האס וואם דרײווער באס א רעילי, םאטריק פון קלאגע
 קאמפאני. באס עװענױ םינפטע דעו פאר געארבעט

 און ױניאן דער ®ת געווארעז אױםגעשלאםען איז חױלי
שאמ זײן פארלאזען געמוזט האט ער  האט רעילי ח

י אז גע׳טענח׳ם  פאר אויםגעשלאסעז אים האם ײניאן י
 פאד און אדםיניסםראציע דער געגעז ארויםםחנםעז

 ארױםגע־ איז געשיכםע גאנצע די יאליםיק״ ״קליקע
 חנילי מאו ײניאן דער אין קעםפעיז װאל א פון קומעז

 די באשולדיגם האט און איאזיציע דער צו באלאעם האם
 אױז• געלט ײניאז פארטאכלעחזלז אין אדםיניסםראצת

ם האס nr״’ די ״תקען. קאמוניםםישע  גע׳&שפם יי
ם און פארלױםדונג פאר עו■לאסגעשסזיא יי

 *רזיםגעגעממ האט עגםשײדונג װיכםיגע צװײםע א
 גיט װעלכעד אלכאני אין ««יעלם «ײ קאורט םטעים דער

 שימ־ וױ פמקט לאיבעל פאר קלאגעז צו חנכם א יעיאנם
ז דער ט.אנײשארפארק אדער יערזאממ צעלגע מ  מ
 קענעז קערפצרשאפטלז אינקאריארירטע נים אז זאגט,

 ננםשײדאס׳ געריכם דער האס לאיבעל. פאר קלאגעז נים
שפקצר אזא פון באאמטע די אז  ברײנגימ r קעניװ סאפןר

 «ו » ענםשײדוסנ די ארגאגחאצת. דיער פאר קלאגעז
מ ױגיאן עלעקםרישעגם דער גונסטען ר opt װעל א  פ

ק די ארױםמבער, צײםונגס א קלאגם  קאטפאגי קליור «ן
ר אױז• אייססדןןנטיח איז nrrr* די דעןטלױאיפ פאר  יי

פראגצן. געלם װעגען בלבולים
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אינטערנעשאנעל אונזער אץ פ«םידוננען און נײעם
לאקאלע אלע אין אױבעךאז דעם פארנעמעז הילפם־טעטיגטײטען &לחטה

מא־ פארגאנגענעם דעם פון משך ין
הילפם־םע־ מלחמה די האבען נאם,

 ערשטען דעם פארנומען םיגקײטען
אנגעשלא־ אונזערע אלע אין פלאץ
 באארדם דזשאינט און לאקאלם סענע

אר* אונזערע לאנד. גאנצען איבערן
 ױניאנם אנדערע אלע װי גאניזאציעם,

 אויםגע־ םעגלעכקײטען אלע םיט האבען לאנד, איבערן
 אינםערנעשא־ די שטרייטיגקײטען. און סטרייקס מיםען

 פארמים־ דורך פרידלעך שליכטען צו געזוכט האט נאל
 פריער פון נאד האבען מיר וואם סטרייקם פאר די לונג
 זיך אנטזאגען ארבעטסגעבער די וואו דארט בלויז און

 אומפארטייאישע פון פארמיטלונג די אנצונעמען אפילו
 קאמפאני קארסעם גאסארד דער פון פאל אין װי מענשען

 פאר־ םטרײקס די ווערעז אינדיאנא׳ לאגאנספארם אין
געזעצם.

 דאלאר מיליאן 25 פאר פארהױח
 אונזערע צו דעפענס־באנדם

פארזיכערט מיטגלידער
 צו באארד עין^קוטױו גענעדאל ז*לנר פיז רון* דער

 װאכען צווײ וױיניגםטענם אינװעסטען צו מיטגלידער אלע
 שטאםען פאראייניגםע די פון באנדם דעפענס אין שכירות

 נאצי די געגען מלחמה די פינאנםירען העלפען צו אום
 אײנשםימיגען דעם געקראגען האם מלוכות, פאשיםםישע

 די לויט לאנד. גאנצען איבערן מיםגלידער די פון אפרוף
 די וועט לאקאלס, די פון ארײן קומען עס װאס באריכטען

 גע־ די װאס דאלאר מיליאן צוואנציג ארן פינף פון סומע
 מינימום, אלס געשטעלט זיך האט עקזעקוטױוע :עראל
 איבערגעשטיגען אפשר גאך וועם און אריינקומען זיכער
װערן.

 אונזערע באארדם דזשאיגם און לאקאלם מערסטע די
 באנדס םון קװאטאם זײערע אויסגערעכענט שוין האבען

 פאר־ די און קויפען דארפען מיםגלידער זייערע וואס
 קלאוק די האם אזוי ערםילען. צו קװאםאם די זיכערען
 םייל איר אז באשטימם, יארק נױ פון באארד חשאינט

 אירןי צװישען פארקויפען דארף זי וואס באנדם, די םון
 בא־ איז יןוואטא די דאלאר. מיליאן םינף איז מיםגלידער

 באזוכםען גום אױםערגעװײנליד אן בײ געווארעז שטימם
 אנווע־ זיעען עס װעלכעז בײ טשערלייט שאפ פון מיטינג

 די פון םארםרעטער טויזנט דרײ איבער געווען זענד
 דרעם די םון םשערליים שאפ די םון מיטינג א שעפער.
 נױ אױ באארד דזשאינם דרעס דער פון גערוםען שעפער
 אויף באנדם פארקױםען צו םארםליכטעט זיד האט יארק,

 אײד דאלאר. םיליזיז האלב א אח זיבעז םון סומע דער
 דזשאינם צוױי די אן אנגעשלאםען זײנען װאם לאקאלס די

באנדם טײל זײן יעדער באשטימם שױן האבען באארדס
*tê Mte****• te*|*פארקויפעז״ צום

 צו אונםערגענומעז זיך האם צען לאקאל קאםערם דער
 איםא־ דער ;באגדם דאלאר םיליאן אײן םאר פארקױםעז
 םיליאן דרײ םאר — 89 לאקאל דרעסמאבער ליענישער

 צוױי — 22 לאקאל דרעםםאכער דער ;באנדם דאלאר
 לא־ *רעםער דער ;באנדס דאלאר מיליאן האלב א און

 די ;כאגדם דאלאר םיליאן האלבעז א םאר — 60 קאל
 האט a.i אקאל יתיאן אדבעטער בראזיר און קאדםעט

 באגדס. דאלאר XX/200( םאר פארקױפען צו באשלאםעז
מז אין ײעלעז לאקאלם אנדערע די אױך סאר־ האבעז גי

n ***te4te|*h**te *•*• **L***teבאשטימען און מיטגלידער זײערע פון זאמלוגגען
teM **^• *****a****•זיך. פאר קוואטאם

 קוםצז שטעם אנדערע אין לאקאלם די פון אויך
בײצוםראגעז בןשלוסען זיידע װעגען באריכםען ארײן

n ****tetel4te —------- ןט^ס זײערע ojn קאממעין•— __% *••*Mtete ****** te4te*teוױן כאנדס ק̂ו __  זיו הןבעז מסיסיק ביים וןקןלס איגטערגעשןמל.**—.-_
 סיליזז האלכען v פאר פארקױפצן צו אונטערגעגוםעז

ר באנרסן דאלאר ן hW םרייד גארמצנט קאטאן ו i“ 
900,000 פאר פאףןױפען צו אתםעדנוםעז זיך האט םענם

 רזוױסטצ טח לס1
צו פארפלי׳כמעם

 לאקאל און באנדם דאלאר םזיזענד הונדערם פאר נעמען
םומע. אזא פאר אויך דזשוירזי נױ עליזאבעם פון 221

 פון ארײגגעקומען שוין זיינען באריכםן ענליכע
 פילאדעלפיע קליװלאנד לואים, םעינם מילוואקי, שיקאגא,

 דער איז איבעראל געגענדען. און שטעט אנדערע און
אויםגעצײכענט. אפרוף

 איז אינםערנעשאנאל דער פון אפיס גענעראל פון
 די אין געװארען פארנאנדערגעשיקט דערוױילע שוין

 דעפענס־ און ביכלעך סטעמפ ספעצילע די לאקאלם
 ארויםגעגעבען ספעציעל האט רעגירונג די וואס סטעמפס,

 ביכלעך די אויף מיטגלידער. אינםערנעשאנאל די פאר
 און אינםערנעשאנאל דער פון נאמען דער פאראן איז

 מיטגלי־ פאד זייגען ביכלעד די לאקאל• פיז נומער דער
 און מאל איין מיט באנד א קױפען ניט קענען װאס דער

 װע־ קויפען דורך ביםלעכוױיז אויסצאלען עס װילען זיי
 דיערע פון פראצענט פינף ארום פאר סטעמפס כענטליך
 סטעמפם גענוג אן זיך קלייבט ביכעל אין װען שכירווג

 אוים־ לאקאל דער װעם באנד, דעפענם א פון פרייז פאר׳ן
באנד. א פאר ביכעל דעם בײטען

באנדם, דעפענם פון פארקויף דעם מיט צוזאמען
 אלע אויף טעטיג שטארק אויך לאקאלם אונזערע אלע זיינען

 םארטיידי־ לאנד דער אין העלפען פון געביטען אנדערע
 אן אנגעשלאםען זיך האבען מיםגלידער טויזענדער גונג.
 און קי־ײץ רויטעז אן טעטיגקײטען׳ דעפענם סױויל דער
 הים־ די געגען קעמפער די פאר אדביים הילפס די אויך
 ווערט לענדער, אנדערע אין קרבנות די און הארדעם לער

פארגעזעצט. ענערגיש

 שםעלט באארד דזשאינם תלאוט
 איבער קאנטראל אײגענעם אײז

״באנדעלם די

ו מ י מ מ ו נ ױ
 לאקאלס *׳ידאנד לאגג ךי ;באגדם דאלאר

n םאון אװ u m n w n תאבעו »T

 געבליבען זײנען אייגענטימער םראק די װי נאכדעם
 םריער־ די אגצוהאלטעז אגטזאגם זיך און אײגגעשפארט

 צו־ און באארד דזשאינם דער מיט אראנזשמענםם דיגע
 םון םירען זײ וואם ארבעט דער וועגן באריכטען שטעלען

 קאנטראק־ די צו מאנוםעקטשורערם און דזשאבערם די
 קלאוק די האט צוו־יק, קלאוקס פארטיגע די און טארס

 אײגענעם אן םאנאט דעם אײנגעשםעלט באארד דזשאינט
 ארבעט. ארויסגעגען דעם איבער קאנםראל סון סיםטעם

 פאר־ א צו קומען קענען צו האפענוגג די אויםגעבענדיג
 םון קריגען און אײגענטימער טראק די םיט שםענדנים

 םיינבערג, ישראל פרעזידענט װײם האם באריכטען, די זײ
 באארד. חשאינט קלאוק דער םון מענעדזשער גענעראל

 באריכםעז דורך קאנםראל סון סיםטעם א אײנגעשטעלט
 םיטגלי־ אײגעגע אירע ױניאן דער צו שטעלען עם וואם
 דרײװערם. טראק און קאםערס םשערלײט, שאפ די דער,
 יעדע נאכפאלגען ױניאן די קען באריכטען די דוו־ד

 קומם װארע די װאם «ײט דער סח ארבעט, שטיקעל
 ביז םלאץ, אק מאנוםקםשורער אדער חשאבער צום ארײן

 םםאר־ «ום געשיקם6ארױ װערט קלאוקם פארטיגע די
 װאם קאנםראל םון סיםטעם דער םארקויםען. צום קיפער

 דרײםא־ א איז אײנגעשםעלם האם באארד דזשאינם די
ר:  » יוניאז דער על*זמשצו דארםען קאטערם די מ

 װאס סארםען די און גארמענטם צאל דער װעגען באדיכם
 בא־ די מים עם פארגלײכען דורד ;געשגיםעז האבעז זײ

 זײנעז װאם שעפער די אין ײטרלעשמ שא■ די פת ריכטען
 םאגוםעקםשורער אדער חשאבער דעם פאר דעזיגגירם

מז די װאס סטאילם און גארםענםם צאל דער װעגען א  ח
 םײל א אױב יויםגעםעעז גלײן־ יוני*ז די קען אױםגענײט,

 דעזיגנירםע די אין אנגעקומעז ניט איז ארבעם דער פון
 אנדערש. ערגעץ געװאחמ אויפגעמאבם אמ און שעפער

ם דודן•  װידער דרייװערס םראק די םון באריכם דן
מ די װיי אױםגעםינען יונחמ די רי מ  איז ארבעם אי

 איז זאלעז בארימנז די װןן געװארען. אװעקגעפירם
 jjaBrm lyDea uy Uyn »|jv ijm* צוגעשסעלט פאל יןדען

« ניט איז װעחח געטאכס זאל ארבעט tv ליד, יון ײני
*teteteteH* *̂ te***tete*̂ tell Mteמ נינז עדגניר שעמד♦ ד

ד<ײ«5«נפאױ האם פײנבערג <דזש;ר1טן גענער*ל
רס, די ע אס a ק ™ l y w u  iftw אוץ Dדד״״ץי*! ד^ק w ס י ״

 צוגעשםעלט די האם ױניאן די װאם קארטלעך די צוםילען
 יעדן יוניאן דער אין זײ ארײנברעגגען און פינקםלעך

 װעלען וואם די אז געווארענם, אויך זײ האט ער וואך.
 ווע־ גערופען וועלען באריכטגן די צוצושטלען פארפעלען

 באשטראםם װעלען און באארד גרױוענם דעו־ צו רעז
װערעז•

 םיםםעם קאנטראל דעם אין שומרים די זייט ״איר
 פאר־ דארפען װעלכע — געזאגם זײ פײגבערג האט —

 ױניאן אין װערען געמאכם זאל ארבעט די אז זיכערען,
 פאראנםװארטליכקײם גאנצע די פאלט אייך אויף שעפער.

 םול־ קאאפערירען צו פארפעלען װעם איר אויב און
 וױ ווערען באטראכם עס װעם ױניאן, דער מיט שטעגדיג

פארברעכען״. שװערער א
 שאפ־ א דורכגעפירם אויך האט באארד דזשאינט די

 װעלכער בתקלין אין ענין דעם װעגען מיטינג טשערמאן
 פײנ־ מענעדזשער גענעראל פון געװארען אדרעםירט איז

 סופערוױיזער קאטאנע, אנטאני וױיס־פרעזידענט און בערג
 געווען איז מיטינג פון טשערמאן אפים. ברוקלינער פון

 ברוקלינער פון מענעדזשער זעלדין׳ םעמױעל ברודער
 פארשפראכען אײנשטימיג האבען טשערלײם די אפיס.

 באריכםען די צושטעלען און פליכםען זייערע נאכצוקומען
אפיס. צום ארבעט דער פון

 טעקםען 35 לאר&ל פון פרעםערם ר,לאוק
ר___ י ___פאגד דאלאר ioo.ooo פאר ז

הא־ לם וועלכען אין מיטינג, באזוכטען גוט א בײ
 די האם מיםגלידער, 1,500 ארום באטײליגם זיך בען

 שא־ צו באשלאםען 35 לאקאל ױניאן פרעסערם קלאוק
 דורך ױניאן, דער פאר פאנד עמוירדזשענםי אן פען
 םעג דרײ איינצאלען וועם מיטגליד יעדער וואם דעם
פאנד. דעם םאר יאר םון משך אין שכירות דינע פון

 פמ מענעדזשער ברעסלאו, ױסף פרעזידענט ווייס
 גערעדם פיטינג צום איינלײםונג זיין אין האט לאקאל,
 דער װעגען םרייד׳ אין לאגע אומזיכערער דער וועגען

 אינדוםטריע קלאוק דער אויף מלחמה דער פוץ װירקונג
 םינאנ־ דער וועגען און ברעגגען נאך קען דאס װאם און

 עמויר־ דעם מאכם וואם ױניאן דער פון לאגע ציעלער
 סארן באשלום דער נױםיגקיים. א םאר פאנד דזשענםי

 שםימע איינציגער אן אן געווארען אנגענומען איז טעקם
געגעז•

 געװארעז באשםימם איז וואם קאמיטע םפעציעלע די
 צוױי באשטיםם שוין האט םאנד, דעם מים אפצוגעבען זיך

 םען,14 חגם מערץ און טען21 דעם םעברואר שבתיו^
 װעלען פרעסערם די װאס טעג דרײ די םון צוױי אלם

פאנד. דעם םאר געהאלם און ארבעט זייער אפגעבען

 דער אױה באארד דזשאינט ןדרעס
Eבאדינגונגען אפצוהי־טען װאד

 נים v איז םרײד דרעם אין לאגע אינדוםםריעלע די
 צערו״ אלגעסײנער דער איבער זיכערע נים אח נארמאלע

 םאנ־ פאר םורא די מלחמזז. דער דורך לאנד אין דערונג
 אומ־ די ,ירײאריםים״, די איבער מאטעריאלען אין געל

 אומגעזויםהײם די סחורות, פאר ■רײזען מים זיכערקײם
ת נאבםראגע דער מים  אלץ דאס דרעםעם, םץ פארקויף י
תדערונג באדײטענדע א ארױסגערוםען האם  דדעס אק מ

 ויי ארײז נים קוםען באשטעלונגען פריליע די מארקעט.
 װײניג םאראן אמ שעפער םילע אין עדװארםעם. האם םען

מ ארבעם. אנ  דעם איבער גים. גאר ארבעםען עמפער מ
o דער פון םוגדאמענט פיגאנציעלען אומגעזונטען r n 

 ניסיס םים אפם זיך האלםען שעפער װאו אינדוםטרי
 םונדאמענם. םיגאנציעלען סאלידעז א אױף אנשטאט

 רעארגאגמירצז און שעפער אויף צײם אזא אק זיך גיבעז
 זײערע פון *רבעםער צאל א ארױםװאדפענדיג ׳זיך

 פארגרעסערט פירמעם, «ץ ױן• אויםגעמז דאם חשאבס.
לי מװיסע מםוםלעניש. די און מורא די נאך  בתים מ

מ  די אם אױםצונומז ווכן ארבעט, ביסעל א האבצן װעל
 םמנדפרדם ארבעסס די אונםערצוגראממ טײינערקאיטז
פ חװ־ פאר פרײמז ריכגױמ די צאלען גיט דװ־ד מ ר » 

ח מרפליכםתגימ jnrwv r« זיד אױםדרעחעז און ת מנ י
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היט, און װאך דער אויף שםרענג באזונדערם בער

 אגרימענם אונטערן באדינגונגען און סטאנדארדם די אז
, װערען• אפגעהים שםרענג זאלען

 האבען מאנופעקטשורערם צאל א וואם טומעל דער
 פראמאשען דעם אויף אטאקע זײער מים פאראורזאכט

 דאם איינגעשטילט. זיך האט אגרימענט, דרעס פון פונקט
 אױפגעגעבען שוין האבען זײ אז ניט, אבער נאך מײנט
 אגגעהען און קויפען פון ארויםצודרעהן זיך פאתוך דעם

 דער װעלכען דורך לעיבעלם קריאײשאן יארק גױ די
 דרעם די פינאנסירט. װערט קאמפעין פראםאשאן

געלינגען. נים עם זאל זײ אז אבער׳ הים באארד דזשאינם
 האט ערשםענס, :אופגים צװײ אויף געטאן װערם דאס

 האבען װאס מאנופעקשורערם צאל א פארקלאגם ױניאן די
 דרעםעם׳ זייערע אויף לעיבעלם די אננייען געלאזם גים

 האט קײסעם צאל א אין טשערמאן. אימפארשיל פאר׳ן
 זײן ארױסגעגעבען טשערמאן אימפארשעל דער שוין

 בא־ און קויפען צו פירמעס די באפוילען און עגטשײדונג
 די אט םארםליכטונגען. זײערע לויט לעיבלס די נוצען

 זיכער װעלען טשערמאן, אימפארשעל פון ענםשײדונגען
 פארלע־ די און װירקונג זײער האבען צו פארפעלען ניט

 אפגעשטעלט צײט דער מיט װעלען אגרימענט פון צוגגען
אן, װענדט ױניאן די װאם מיטעל צװײטער דער װערען.

 אר־ די צו אפעלירט ױניאן די דירעקטער. מער א איז
 ניט און וואך דער אויף זײן צו שעפער די אין בעטער

 קײן גיט קריגען זײ װעלכע פאר דרעםעס אויף ארבעטען
 דזשולױם מעגעדזשער גענעראל אנצונעהען. לעיבעלס
 ששערלייט שאפ די צו צושריפט זײן אין האט האכמאן,

 ענפארםען צו װיכםיג באזוגדערס איז איצט אז אנגעװיזען,
 צו כדי קאמפעין, אדװערטײזינג און פראמאושאן דעם

 יארקער נױ םון לאגע עקאנאמישע די פארפעסטיגען
 אומ־ פון פעריאדע איצטיגער דער אין מארקעט דרעס

 בעלי די דערלאזען ניט מען םאר דעם חוץ א זיכערקײט.
פארםליכ־ איז עס װעלכע םון זין־ ארויםצודרעהען בתים

 פאר־ ײעלען «« אויב ווייל אגרימענט, אוגטעדן טזנגען—
 זײ װעלען אומגעשטערם אגרימענט םון פונקט אייז לעצעז

 דירעקם וועלען וואם פארשריםםעז אנדערע צו נעמען זיך
 םון באדינגונגען לעבענס און ארבעטס די אונםערגראבען

מלאכו̂ו בעלי די

22,000 m ניט־ םאך אײנגעמאנט דאלאר 
m שכירות דערצאלטע

מענע־ גענעראל אםיםטענט דער וואם באריכט א *אין
 ם. דזשייקאב באארד חשאינט דרעס דער פון חשער

 דירעק־ אוו באארד דעם צוגעשםעלט האט ראזענבאום
 טויזענדער צענדליגע די אויף אנגעװיזען װערט םארס,
 ארבעטער די פאר שכירות דערצאלםע ניס אין דאלאר

 די האם באריכם, דעם לוים אײן. מאנט ױניאן די וואם
 דאלאר 21,730 איינגעמאנט באארד חשאינט דרעם

 נאװעמבער מאנאםען צוױי די אין דזשאבערס פערציג םון
 ווען געװאחגז אײנגעמאגט איז געלם די דעמםבער. און
 האבען דזשאבערם די אז אויםגעפונען, האט יוניאן די

 ווען סעטלעז ביים דרעםעם פרײזען ביליגערע אנגעגעבען
 טייערע־ א פזן געווען דרעסעם די זײנען אמת׳ן דער אין
סארט• רען

 איז וואם פרײזעז םעטלען םאר סיםטעם דעם לױט
 דער םאר פוײיזען װערען םרײד, דרעם אין אײנגעשטעלם

 דרעם די וועלכען םאר פרייז דעם לוים געצאלם ארבעם
 ביליגערע א אויף ארבעם זעלביגע די פארקױםט. װערם
 טייערע א םאר װי װײניגער ארבעטער דעם צאלט דרעם,
 ביליגערע אן דעריבער גיבען חשאבערם מאנכע דרעם.
 םאר־ אמת׳ען דער אין װען סעטלען בײם פרײזעז דרעם

 ארבע־ דער פרײז. העהערען א םאר דרעם די די קױפען
 וועל־ פאר םרייז דעם נים גאטירליד וױים שאפ אין םער
 וױיםם ער און דרעס די פארקויםט חשאבער דעד כען

 דער םאר םרייז אוים׳ן אים נארט מען אז נים, דעריבער
 אויםגע־ ערשם װערט טשיזלינג סארם דער אכו ארבעט.

 אונםער זובען ױניאן דער פח אקאונםענטם די װען דעקם׳
 דאן םאנט די׳ױניאן און דזשאבערם די פון ביכער די

ארבעטער. די פאר ירײז איז אוגםערשײד דעם אויף
 זימען באריכט. זיין אין דערקלערם ראזענבאום וױ

שם אנגענעם אפט ארבעםער די אן װען אימררא  דייוני
 ודײדזשעס, דערצאלטע נים פאר םשעק א איבער די גיט
 לעצםע די געוואוסט. נים ®אל קײן האכען זיי װעלכע ®ון

 קארגע אײגגעמאנם תאט יוגיאן די װען מאנאטען *וױי
 אויסנאט. קײן זײגעןןנים שגירמ^ אמ ראדאל 22^00

 דעפארט־ אקאונםיגג דער געפינט מאנאט יעדען כמעם
 אויף םאנט און פאלען אזױגע אױם יוניאן דער פון מץנט
י די םאר געלט ל םלאכות. מ

 נומער לעצטען אין געזאגט פאראוים האבען מיר װי
 דרעם טשילדרען אין סטרייק א איז ״גערעכטיגקײט״,

 מינוט, לעצטער דער אין געװארען. אויסגעמיטען טרײד
 פאדע־ װיכםיגסטע די נאכגעגעבען בתים בעלי די האבן

 פון אפשאפען דאם אײנגעשלאםען ױניאן דער פון רוגגען
 אגרי־ דעם אין פראדוקציע ױגיאן פאר לימיט מײל 25

 גאנצע זייער מאכען צו זיך פארפליכטענדיג און מענט
שעפער. ױניאן אין בלויז ארבעט

 גוטגעהײסען אײנשטימיג איז אגרימענט נײער דער
 פאר־ אלגעמײנע אן בײ מיטגלידער די פון געװארען
 לאקאל פון מיטגלידער טױזענט פינף װעלכען זאמלונג
 אן געװען איז פארזאמלונג די בײגעװאוינם. האבען

 מיטגלי־ די פריידיגע. און פײערליכע אויםערגעװײנליך
 בא־ זייערער נצחון דער װאם באגריפן גוט האבען דער
םטאנדארד. לעבענס און זיכערקײט זײער פאר דײט

 פון מענעדזשער גריגבערג, הערי פרעזידענט װײם
 דובינסקי פרעזידענט פארגעשטעלט האט לאקאל

 דרעס־ טשילדרען די באגריםם האט . ײעלכער
 פירער־ דער געלויבט שטארק און זיג זײער מיט מאכער
 אנגעװיזען, האט דובינסקי עם. דערגרייכען פאר שאפט

 האט װאם פונקט דעם אגרימענט פון אפשאפען דאס אז
 ניט־ אין ארבעט זײער מאכען צו בתים בעלי די ערלויבט

 25 װי וױיטער זיך געםינען שעפער די װען שעפער ױניאן
 טשילדרען אלע פאר געװינם א איז יארק, נױ פון מײל

 יארקער גױ די אין ארבעטען װאם די סאי דרעםמאכער,
 די טאון. אװ אוט ארבעםען װאם די סאי און שעפער

 אין בלויז ארבעט גאנצע זײער מאכען צו פארפליכטונג
 ג??ב?ן װ?ט באדיגגונגעז. ױגיאז אונטער שעפער ױניאן

 און שעפער ױניאן די אין מלאכות בעל די ארבעט מער
 יעניגע די באדינגונגען בעסערע און שכירות העכערע

 אפען־ אונטער געארבעט איצט ביז האבען וואס ארבעטער
שעפער. םאון אװ אוט אין באדינגונגען שאפ

 פאר םארגעלײגט האט גרינבערג פרעזידענט װײם
 דערקלערט און אגרימענט ױיעם דעם פארזאמעלםע די
 ױניאן די װאס םארבעםערונגען און געװיגסען אלע די

 אגרימענט דער ארבעםער. די םאר געקראגען האט
:םארבעםערונגען םאלגענדע ענטהאלט

 פארםליכטונג די באגרעניצט וואם פונקט דער )1
 טעריטאריע דער צו שעםער ױניאן אין ארבעט מאכען צו

 פון וױיט מייל צוואנציג און פינף װי מער נים איז וואס
אםגעשאפט. ווערט יארק, נױ

 אלע אויף װאד א דאלאר צוױי פון העכערונג א )2
 וואך א דאלאר אכצען םון לוין מיניניום א און מיגימומם

דעםארטמענם. שיםינג אין ארבעטער פאר
 אלע םאר וואד א דאלאר אײן םון העכערונג א )3

 די אויף העכערוגג פראצענס פינף א און וואכעךהענט
ארבעטער. שטיק פאר פרייזען
 װערען געהעכערט וױיטער דארםען שכירות )4

שםײגען. וועלען מיםלען לעבענס אויף פרייזעו די װען
 דער אין דינען אוועק גייען וואם ארבעטער )5
 םאר־ ווערען געדרעםטעט וועלען אדער פריױויליג ארמיי

 קומען זיי ווען חשאב זייער צוריקצוקריגען זיכערט
צוריק.

 אויםגענוצט האט ױניאן דרעםמאכער טשילדרען די
 םרא־ די אויםצונעמען מיטינג דעם םון געלעגעגהײט די
 צװײ םון װערט דער אין באנדם דעםענס קויפען םון גע

 גע־ דער םו־ז רעקאמעגדאציע דער לויט שכירות וואכעז
 אינםערנעשאנאל דער םון באארד עקזעקוםיװ נעראל

 די אם לאקאלען. און ערrמיטגל אנגעשלאםענע אלע צו
 געווארען גוטגעהייסען איינשטימיג איז רעקאמענדאציע

םארזאמעלםטע. די פון
גרי:* מענעחשער און דובינםקי פרעזידענט חח א
 םאליק־ מאו אדרעםירט אייד מיטינג דעם האבען בערג,

 קאטערם דער םוץ דעפארטמענט מיסעלייעניאוס םון מאן
 קאטערם ד• «ון געװינםעז די װעגעז צעז, לאקאל ױניאן

 פרעזי־ וױיס ערשםער ;אגרימענט נײעם דעם אונטער
 מע־ אנםאגיני, לואיחשי אינטרנעשאנאל דער סח דענם

 ,89 לאקאל דרעםמאבער איטאליענישען םון נעדזשער
 אי• די םח פליכטען די װעגען גערעדט האט װעלכער

 אמםיגען דעם איז ארבעםער אמעריקאױשע טאליעניש
 םשערמאן קראםװעיט, םרענק אמ פרײחײט׳ פאר געםעפט

 אויפגע־ איז װעלכער קאמיםע, לײבאר ניגרא דער פרן
ט קראנקעז םת שםאנעז  םשילדרען די באגריסן צו מ

 בערקאוױץ, מארים ברודער זיג. זײער מים דרעםמאכער
 שװע- די װעגען גערעדם האט לאקאל, פון אגענם במנעם

י די מיס פאדמגדלומעז די איז ריגקײםעז ל בתים. מ

 קליװלאנד אץ פירמע ספארטװער גרױםע
אגרימענט אונטער שרײבט

קאטאוום־ אברד.ם פרעזידענט וױים אינטערנעשאנאל
 פרע־ צו טעלעגראמע א אין באריכטעט קליװלאנד פון קי

 אונטערגע־ דארט האט ױניאן די אז דובינסקי, זידענט
 גרויסער דער מיט אגרימענט שאפ קלאוזד א שריבען

 די קאמפאני״. ספארטװער ״ריטמאר םירמע ספארטזוער
 באשעפטיגט פירמע די װאס ארבעטער הונדערט איבער
 פון העכערונג א געװאונען אגרימענט דעם דורך האבען

 ארבעטער וואך די פון שכירות די אויף פראצענט צען
 שםיק אלע פאר ̂סקעילם מינימום גאראנטירטע און

 אעמפאר• אן איינגעשטעלט אויך װערט עס אר^עטער.
םכסוכים. שליכטען צו מאשינערי שעל

 אקטיװען אין אמעריקע פון ארײנטרעטען דאם אויב
 אפ־ ױגיאן די אין אומגעװיםהײם געבראכט האט קריג

 װיר־ די איז שעפער, ױניאן קאנטראלירען װאם טײלונגען
 פון אפטײלונג אזא אויף שטארקער פיל נאטירלעך קונג
 דע־ ארגאניזאציאנס צענטראלער דער װי ױניאן דער

 ניט נאך די צװישען איז עס ארבעט וועמעם פארטמענט
 אינ- קליידער פרויען דער אין ארבעטער ארגאניזירטע

 דער פון אימפעם ערשטען דעם אונטער דוסטריע.
 נאםיר־ טעםיגקײט ארגאניזאציאנס די איז לאגע, מלחמה

 די װאם אפשאצען גענוי געװארן. פארלאנגזאמט לעך
 וױיטער־ דער אויף זײן װעט מלחמה דער פון װירקונג

 לואיס ערקלערט דעפארטמענט/ דעם פון ארבעט דיגער
 ארגאניזא־ צענטראלען פון מענעדזשער םטאלבערג,

 מעגלעך, ניט פארלויפיג נאך איז דעפארטמענט, ציאנם
 עקא־ דער אן אפ עם הענגט גראד הויכען גאנץ א ביז

 שװעריגקיימען די אונטער טרייד אין לאגע נאמישער
 מאםעריאלען. אין מאגגעל מעגלעכען און פרייאריטים פון
 אין אריינטריט אמעריקע׳ם אז פאםירט, אזוי האט עם

 קריסטמעם־נײ די ערב פונקט געקומען איז מלחמה דער
 אר־ םיל ניטא מאל אלע איז עם װען טובים ימים יאר
 ווערם ארבעט ארגאניזאיצאנם און שעפער די אין בעט

 איצט ביז דעריבער נאך איז עס פארלאנגזאמט. דעריבער
לאגע. גענויע די אפצושאצען מעגלעך ניט

 ארבעט די ווערט שװעריגקײטען די אבער טראץ
 מאנאט דעם און פארגעזעצט דעפארםמענט דעם פון

 ערפאלגען. װיכטיגע עטלעכע געווארען םארצייכענט זייגען
 אוג־ האט דעפארטמענט זײן .אז אנאנםירט סטאלבערג

 םםארטס־ ״םרענקלין דער מיט אגרימענםם טערגעשריבען
 :מא־ די און יארק, גױ נױבארג, םון קאמפאני״, װער

 לאנג םון קאמפאני. מאנוםעקםשורינג דרעס מאראנעק
 געוואונען האבען שעפער די אין ארבעטער די איילאנד.

 פאר םארהאנדלוגגעז באדינגונגען• און סקעילם ױניאז
 צאל א נאך מיט אנגעםירט אויד װערען אגרימענטם

 םון דורכפירוגג די קאנטראקטארם. און מאנוםעקטשורערם
 געװארען אונטערגעשריבען איז וואם אגרימענם דעם
 באשעם* וואס קאמפאני״ װיליאמם ״מעקעםריק דער מים

 םארשידענע אין ארבעטער הונדערם אכט ארום טיגט
אן. גײט סטייט, עטלעכע אין שעפער

 ארגאניזאציאגם די ווערט ערקלערט, סטאלבערג ױי
 צענםראל אין אן םירט דעפארם׳מענט דער וואם ארבעט

 און קאנעטיקוט יארק׳ נױ אםסטײט פענםילוױיניע,
 דער־ װעם עם ״וואם םאדגעזעצט. װירחשיניא װעםם

 — טעטיגקײטען ארגאניזאציאנס די םון װערען גרייכט
 םון אפהענגעז םיל וועט — ערקלערט סטאלבערג האם
 גאד קענעז מיר וועלכעם לאגע, אינדוםטריעלער דער

 אונזער :זיכער איז זאך איין םאראויםזאגען. ניט איצט
 מעג״ איז וואם אלץ טאן צו ענטשלאסען איז דעפארטמענם

 ארגאניזירטע ניט די צו שוץ ױניאן ברענגעז yx לעד
 זיך נויםיגען די אינדוסםריע. אונזער אין ארבעםער
 לעבענס אויף פרייזען ווען איצטער, דעם אין סםעציעל

שםײגעז״. אײן אין האלטעז מיטלען

 אץ הענד אלטעױישאן פון סטרײק
געםעטעלט דעטראיט

קאמ* קעי םאיןם דער םון ארבעםער אלםערײשאן די
 םאדעתנ־ זײערע געװאונען האבעז דעטראיט איז פאני
 איז אגריםענם דעד םטרײקעז. װאכעז זיבען נאד געז

n דדײצענםעז דעם געוואחח אונטערגעשריבען w r.־ 
 ארבעםם שםוגדיגע 35 א געװאונען האבען *רבעטער די

i א דאלאר פיר םון העכעתנג 9 װאה n אלע פאר 
 ײ־ אנדערע און שא• ױגיאז ■רעפערעגשעל א ארבעטער׳

באדינגנוגזמ. ניאז

•4 1942 םעבר.,

 1.דעפט טרײד גארמענט אטען)ר

העכערונגען לוין פאר סעמפט
^ גארמענט קאטען דער  אונטער דעפארםמעגט, טר

 רייזקגרג, עלײעם פרעיזדענט װײם פון דירעקציע דער
 שכירות די אויף העכערונגען פאר קאמף דעם אן האלט

 דערגתיכם מאנאט דעם האט און ארבעטער די פון
 ארבעם אינטענםױוער דער טראץ דערפאלגען, מאגכע

 באנדס, דעפענם םדן פארקויפען דאס הילף, מלחמה פאר
 טעטיגקײטען אנדערע און קרי^ רויטען םארן ארבעט

 דעם פון פירערשאפט דער אןנטער לאקאלען די װאס
\ טוען. דעפארטמענט

 דער װאם שכירות אין העכערוגג װיכטיגםטע די
 הע־ די איז מאנאט דעם האט\געקראגען דעפארטמענט

 די פון שכירות די אויף פראצענט צען פון כערונג
 םפארטםװער ״ליהײ די פון ארבעטער צען און הונדערט

 העכע־ די פענםילווייגיע. היל, םאמיט פון קאמפאני״׳
 דעם באנײען בײם געקראגעז ארבעטער די האבען רונג

 חוץ א יאנואר. צװײטען דעם םירמע דער מיט אגרימענט
 געװאונען אויך ארבעטער די האבען העכערונג לוין דער

 הע־ א װאקאציעס, באצאלטע אגרימענט נײעם אונטערן
 און װאך א דאלאר 17 צו לוין מינימום פון כערונג

 אויך איז עם קלוירקם. שיפינג די פון ױניאניזירען דאס
 םרײ־ פאל אין אז םונקט, א געווארען ארײנגעשריבען

 ארבעםער די דארםען שטײגען מיםלען לעגענם אויף זען
 דער װאם שכירות איז העכערלנלזה זעלביגע די קריגען

 דרעםמאכער טשילדרען די גיט 91 לאקאל פון אגרימענט
יארק• נױ אין

 םון געקראגען ארבעטער די האבען העכערונגען די
 דער זינט איז דאס אן, דעצעמבער םופצענטען דעם

 אויסגעגאנגען. איז םירמע דער מיט אגרימענט אלטער
 פרעזידענט וױים אנגעפירט האבען פארהאנדלונגען די

 און גינגאלד דוד סוםערוױיזער סטײט רייזבערג, עלײעם
 דיסמ־ העיזעלםאן דעם םון מענעדזשער שינדלער׳ הערי
ריקט.

געװאונען סטרײק ספארטװער גילמאן
 ״גילמאן דער אין ארבעטער די פון סםרײק דער

 מאסאטשוזעםס, סטאונםאן, םון קאמפאני״, ספארטסװער
 די אויף העכערונגען מיט געווארען געסעטעלט איז

 האבען אםערײםארם די ארבעטער. 75 די פון שכירות
ן פון העכערומ א געקראגען  ענםפראצ צװעלף ביז מ

 הא־ פרעםערס די ;ארבעט שםיק פאר פרייזען די אויף
 פראצענט. צוואנציג םון דיעכערונג א געקראגען בען

 םון העכערונג א געקראגען האבען ארבעטער װאכען
 םארקירצם איז צײט ארבעטס די שטונדע. א סענט דרײ

וואך. א שטונדען 35 צו שםזנדען פערציג םון געווארען
 אנ־ האבען םירמע דער מיט פארהאנדלוגגען די
 מענעדזשער קרעימעה םילי■ פרעזידענט וױים :געפירט

 םר האלפערין, י. באארד; דזשאינט באםםאז דער פון
 דעפארטמענט טרײד גארמענט קאטען םון פערוױיזער

 א און בריידם הענרי ארגאגײזער ;געגענט יענעם פאר
ארבעטער. די פון קאמיםע

 םאדערן מאכער רעיךקאוט ענגלאנד גײ
שכירות העכערע

 םירט באסטאן םון 24 לאקאל מאכער רעינקאוט
 מיט אגריםענם נײעם א םאר םארהאנדלונגען אן איצט

 מאנופעק־ רעינװער ענגלאנד נױ דער פון םארטרעםער
 דיע־ איז באשעםטיגעז װעלכע אםאםיאײשאן, םשורערס

ר דער ארבעםער. 1500 ארום שעפער רע ע םיג ^ 
פעברואר. ערשטען דעם אויס גײט אגרימענט

פרא־ צװאנציג סח העכעתנג א פאדערט ױניאן די
 אר־ דער פון םארקירצוגג א און שכידות די אויף צענם
 האלב א דרײסיג און זיבען צו םערציג פון ציים בעםם

 מיט קאנםערענץ ערשםער דער בײ װאך. א שטוגדען
 האבען *סאםיאײשאן דער םון שארםרעטער די
 גאר־ קיםעז פח חאלפעיױ י. פארםרעםער, יוני*ן די

 םון פענעדזשער בארקער, ji און דעפארםםענם, מענם
 די אייף חעכעחנג דער םראץ אז אנגעוױזעז, לאקאל,
ם פון ױ־ײזעז מנ ע  אר־ רעינקאום די חאבען םיםלען ל
ױאנעלע קײז געקראגזװ נים מםער  חעכערונג •רימיז

ר פארדמסטעז. זײערע אױף  *סא־ דןר ®ח ענטפער דן
מן איז ווערם סיאײשאז . ממעארעחװ גי

17 ►ןןײט
 באךגעבייכטם פון פאדלאנג העכערונג לוין

ארביטרײטאר פון הענט די אין ארבעטער
 זזעכערונג א פאר ױניאן דער פון פאדעדו־גגען די

 אנדערע און װאקאציעס באצאלטע שכירות, די אויף
 דרעם־ טשילדרען הונדערט דרײ די פאר פארבעסערונגען

 אי־ זײנען ספײרא״ ענד *בארגעניכט דער פון מאכער
 פארמיט־ אומפארטײאישען צום געװארען בער.:עגעבען

 דריי באטרייבט פירמע די ענטשיידונג. אן פאר לער
 סיטי, פארעםט און ארטשיבאלד מעיפילד, אין פאבריקען

 ארביטרײטאר דער פענסילווייניע. סקרעגטאן, לעבען
 טהאמאס טײמם, םקרענטאן פון רעדאקטאר דער איז

מוירפי.
 װען אנגעהויבען זיך האבען פארהאבדלונגען די

 שכירות די אויף העכערונג א געפאדערט האט ױניאן די
 הע־ פון גרונט אויפן אגרימענט איצטיגען דעם אונטער

 האם פירמע די מיטלען, לעבענס אויף פרײזען כערע
 אויך װעג אײן פאר שוין זאל מען אז פארלאנגט דאז

 װעלכער אגרימענט, דעם באנייען װעגען פארהאנדלען
 אײנגעשטימט האם ױניאן די אפריל. אין אויס גײט
 העכע־ א פארהאנדלונגען די אין געפאדערט האט און

 מינײ העכערע שכירות, די אויף פראצענט צען פון רונג
 ניט זיך האט מען װען װאקאציעם. באצאלטע און מומם

 צום געװארען איבערגעגעבען עס איז אייגיגען געקעגט
.ענטשיידען צו ארביטױיםאר

 מיר דערגרייכען• ניט דאם זײ וועלען ארבעט, איר טוט
 דוקא אז בתים, בעלי די מאכען קלאר זייער עס װילען
 ױניאן אונזער װעט נויט־פאל, איצטיגען דעם איבער

 אפען די אױםצורייםען אנשטרענגונג איר פארדאפלען
 די אויפהויבען און װארצעל מיטן באדיגגוגגען שאפ

 קליי־ פרויען די םון סטאנדארדס ארבעטס און לעבענס
 אמערי־ פאר זיך פאסט עס װי הייד א צו ארבעט דער

 זייער פאר קרבנות ברענגען װעלכע ארבעטער, קאנער
 העכערע מיםלען, לעבענס אויף ^רייזען העכערע לאנד.

 אלעם דעם פאר באנדס, דעפענס קויפען שטײערען,
 ארבעםער פארדינען עס װי געלם מער געלט, מען דארף

 צו אנטשלאסען דינען פיר און שעפער ױגיאן נים אין
שכירות. זייערע העכערען און ארבעטער די ארגאױזירען

 אונטער שרײבט פירמע אײלאנד לאנג
אגרימענט

 אר־ ארגאניזירטע ניט ארגאניזירען פון אנהויב אן
 אװ אוט איסטערן דער האט יאר נײעם אויפן בעטער

 מאנופעק־ ״ראמם די װען געמאכט, דעפארטמענט טאון
 אונםערגע־ האט איילאנד לאנג פון קאמפאני״ טשורינג
 די און אינטערנעשאגאל דער מיט אגרימעגט אן שריבען

 קירצערע א שכירות׳ ד-עכערע געוואונעז האבען ארבעטער
 איז שאפ דער וואקאציעס. באצאלםע און וואך ארבעטם

 אונטערגעשרי־ אגרימענם דער אוץ געװארען ארגאגיזירם
גראםמאז• דזשעק מענעדזשער םון בען

 םארטגעזעצט; סטדײק ניט־גודס אי־ד
ארײנמישען מעגליך זיך* װעט רעגירונג

ני־ ״אי־זי די אין ארבעטער די פון םטרייק דער
 פארגע־ ווערט װערמאנט, בעניגטאן, אין מילם״ טינג
 קעלטען די טראץ ארבעטעד. די פנן עגערגיש זעצט

 אויף שאפ דעם םטרייקער די באוואכעז ווערמאנט אין
 די אז איצט ווארםען צדדים בײדע לאין. פיקעט דער

 צו רופען גיכען אין זײ זאל וואשינגטאן אין רעגירונג
 םטרייק, דעם סעםלען צו פארזוך א איז פארהער א

 רעגירונגס אויף ארבעם די אפגעשטעלט האט וועלכער
באשםעלונגען.

 פעדעראל װיינסטאק, אנא מים פון םארזוכען די
 דורכגע־ דינען םםרייק, דעם סעטלען צו פארמיםלער,

 בתים, בעלי די פון אײנגעשפארטקײט דער איבער פאלעז
 פארלאזען צו םארשלאג איר צוריקגעװיזעז האבען װעלכע

 ניט פארלויפיג נאך איז עס ארביםריישאן. אויף זיך
 ליײ אװ דעפארטמענם פון פארטרעטער א אויב באװאוסט

 װעט באארד מעדיאיישאן דעםענם דער םון אדער באר
סכםוך. דעם אויפנעמען

 ער6ארונ דינען ארבעטער הונדערט פיר איבער
 נאוועמבער, לעצםען קאמםאני דער געגען םטרײק אין

 נאכצוגעבען אנטזאגט זיד האם םירמע די װי נאכדעם
 םראץ אויפריכםיג פארהאנדלען אח פאדעחנגעז ײניאז די

 הא־ ארבעטער די פון מאיאריטעט גרויסע א וואם דעם
 זייערע אלס אינטערגעשאנאל דער פאר געשטימט בען

 באארד לײבאר די וואם אפשטימונג אן אין פארטרעטער
 הא־ גאװערנאר םון םארלאנג אויםן דורכגעפירט. האם
 אויף זיך פארלאזען צו אײנגעשטימט סםרייקערם די בען

 צוריק־ םירמע די האט דאס אויך אבער ארביטריישאן,
געמיזען.

 טאון אװ אוט איםטערן אי־ןהד
דעפארטמענט

 םון מענעחשעד וואנדער, זזערי פרעזידענם וױיס
 ■ אז ערקלערט, דעפארטמענם, טאון אװ אוט איסטערן

 מלחמה און ארבעם וױיניג םון שוועריגקײטען די טראץ
 אויםמערק־ מערםטע ^־י פארנעמען וואם טעטיגקײטעז

 דער םון ארבעם ארגאניזאציאגס די טאר זאמקייט,
 ווערען. םארקלענערם נים אמ אפגעשװאכם גיט ױניאן
 זײנען טובים יםים זײ װעז — וואנדער זאגם — ״איצם

 אײנ־ זײנען טעםיגקײםען הילםם מלחמה די און םארבײ
 איר פאר נעמען וױדער זיד ױניאז די מוז געשםעלם,

 וױכ־ ניד איאט זײנעז װעלכע ארבעם, ארגאגיזאיצאגם
צײםען׳. גארמאלע אין װי םיגער

 — אן ער וױיזם — בתים בעלי ױגיאן ״נים
 פארגעםען זײ אן זאלאן מיר אז װעלען, םםק אז װאלםעז

 זזשק זײער װאלטען זײ מלחםה. חגר םמ צײם דער םאר
 געוױמלעך וױ אױסבײטוגג זײער אעוהאלטען געחאט
 פון נאםעז אין געחײנלעד וױ מער אביסעלע נאן־ אדער

 װזנרט װאס אבער םעריםאריע דער אק פאטריאםיזם.
 דעפארםםענם םאיז אוו אום איםםעח םח קאנםראלירם

אינםערגעשאגאל אוגזער װאו ■לעצעד אנדערע אין וױ

איי־ איז און שאפ נעקווער ליידים א איז שאפ דער
 דער װאס הייםס, דזשעקסאז אין שעפער צאל א פון נעד

 די ארגאגיזירם. לעצםענס האם לאקאל איילאנד לאנג
 דא־ צווײ םון העכערונג א געקראגען האבען ארבעטער

שטונ־ סארנעט די פארקירצט און וואך דער אויף לאר

 געװארען איינגעשטעלם איז אפערײטארם םאר וואך. א
 םאר־ דער מיט װאד א דאלאר אכצען פון מינימום א

 םריער האבען וואם אפערײטארם די אז שםענדיגנוג,
 םון העכערובגען קריגען דארפען מינימום דעם געקראגען

 צוױי נעקסטע די אין מאנאט יעדען וואן■ א דאלאר אײן
 געוױיגלעכע די אויך ענםהאלט אגרימענט דער מאנאטען.

 פרייז דזשאב, מיטן זיכערקייט םון באדינגונגעז ױניאז
צייט. סלעק אין ארבעם םץ םײלונג גלייכע און קאמיםעס

 פארענדיגט! נאקםוױל אין םטרײרן
 דער פון באדינגועען אויה

באארד לעיבאר
■ II f₪m

ניט־ 2,600 די םון םטרײק אלםער מאנאט זיבען דער
 מילס״ ניםינג ״םםאנדארד ריזיגע די אין ארבעטער גודס
 גזד םארענדיגם מאגאם דעם איז םענעסי, נאקםװיל, אין

 אמ ױניאז דער צװישען םארשטענדעניש א דורך װארען
 אנ־ פירמע די האט ױניאן די װי נאכדעם פירמע דער

 באארד ריליישאנם לײבאר נעשאנאל דער םאר געקלאגט
 האם האנט, ברוס באארד, דער םון פארםרעטער א און

באריכט. םארלויפיגען זיץ אתינגעבראכט
 אינ־ גיארםין, ם. דזשאן ױאם אפמאך, דעם אונטער
 אונםער־ האם םאוט, דער אץ םארםרעםער טערנעשאנאל

 מענעחשער געגעראל און ארבעםער די פאר געשריבעז
 װערען םירמע, דער םאר אונםערגעשריבעז האם אשע
 װעל־ אן ארבעם דער צו צוריקגענומען סםרייקערם אלע
 אירע צוריק צים ױניאן די דיםקריםיגאציעם. איז עם כע

 ציט םירמע די און באארד לײבאר דער פאר יקלאגען
 סטרײקערס. די געגען געריכט אין קלאגען אירע צוריק

 דארםען םטרײק אין געװען זײנען וואם ארבעטער אלע
 דזשאבס זעלביגע די אויף װערען אנגעשםעלט צוריק

 דמען װאס חשאבס אדער געהאט םריער האבען זײ וואם
 משך אין געהאם, האבען זײ װאס די וױ גוט אזױ פונקט

 יריװילעגיעם אח רעכטען אלע מים טעג דרײםיג םון
 רענם• םעניאריםי אײנגעשלאסען געהאט, האבעז די וואם
 צוריק םםרײקער א אן נים שטעלם קאמפאני די אױב

 אים ד דארף יאנואר- םען29 דעם ביז דזשאב אױםן
 אק נטפאח־י םריעד האם ער װאס שכירות פולע צאלען

חשאב• דין קריגעז צוריק װעם ער גיז דורכשניט,
מילם״ ניםימ .סטאנדארד דער געגען סםרײק דער

 «לע וױ גאכדעם מאי, םען27 דעם אױסגעבדאבען האם
 די םרידלעז־ שליכטען צו ױױאן דער פון פארזוכען
 גרעםםע די איז פירפע די דורכגעפאלען. זײנען סכםוכים
 גזױחװ איז םםדײק דעד לאגד. אין פירםע גיט־גודם

 ®ח געװארזמ אמעפירם איז און פארביםערםער ן זײעד
מ םיליםאגםישקײם גרעסםער דער םים סםדײקערם די  י

ימיאז• דאר צו געםרײשאםם
%
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 טאראנטא אין אגרימענט קלאוה
 פארהאנדלען פארלענגערט;

אגרימענט דרעס װעגען
קלאוקםא־ דער פון מענעדזשער לאנגער״ די. הערי

 8 אין באריכטעט קעגעדע, טאראנםא, אין ױניאן כער
 אגרימענט דער אז דובינסקי, פרעזידענט צו םעלעגראמע

 פאר־ איז שטאט אין מאנופעקטשורערם קלאוק די םיט
 אלטער דער יאר. א נאך אויף געװארען לענגערם

 אויםגעגאנגען איז אינדוםםריע קלאוק דער אין אגרימענט
 קאנפערענצען די אין צוריק. מאנאטעז פאר א מיט
 געאײניגט צדדים בײדע זיך האבען בתים בעלי די םים

 פאר אגרימענט אלםען פון טערמין דעם פארלענגערען צו
יאר• א נאד

 פארבלייבען שכירות און באדינגונגען ארבעטם די
 אין געזעצען מלוזמה די ונטער א געװען. װי זעלביגע די

 אײנגעפרא־ טרײדם אלע אין שכירות די זיינען קענעדע
 דער אויף באגרעגיצט דיגען העכערונגען די און רען

קיין מיטלען. לעבעגם פון קאםטען די אין העכערונג

 ארגאני־ שטארקען א אן ױניאן די פירט דעתױילע
 גאנצען אין ארבעטער די צװישען קאםפײן זאציאנם

 פאר פארבארייםונגען אלע געמאבט װערען עם און םרייד
 אנטזאגען זיך װעלען דזשאבערס די פאל אין סםרײק א

פרידלעך. אגריםענט דעם אוגטערצושרייבען
 אנחשעלעס לאם אין לאגע אינדוםטריעלע די

 פון געװארען געםראפען שםארק איז טרײד ספארטװער
 יאפא־ דער מלחמה. דער אין ארײנטריט אםעריקע׳ם

 רעיד לופט די און הארבאר פוירל אויף אנפאל נעזישער
 געמאכם האבען פאםיפיק, בײם שטעם די אין אלארמם

 סעלי די סלעק. איז טרייד אין און אפהענטיק עולם דעם
 אנהויבען פון צוריקגעהאלםען זיך האבען װידער בתים

 אומגעװיס־ דער איבער ארבעט ספרינג אויף ארבעטען
 פאדערען זיך װעלען װאס קליידער סארט דעם פון הײט
 קאנ־ געקראגען האבען פירמעם מאנכע לאגע. דער אין

 דעפענס מאםען די פאר אוניפארמס מאכען צו םראקטען
 אזוינע קריגען צו זוכעז אנדערע לאנד. אין ארבעטער

 אויפן לעבען דאס װערט ביםלעכוױיז קאנטראקטען.
 צו צו זיך געװוינט עולם דער נארמאל. צוריק פאסיםיק

 מען/ האפט קרײזען ױניאן די אין באדינגונגען. נײע די
 און גיכען אין אײנשטעלען זיך װעם אטמאספערע די אז

 אויף שעפער די אין ארבעטען אנהױבען װעט מען
ארבעם. םפרינג

 געקענט ניט איצם דעריבער האבען ענדערונגען וױכםיגע
װערען. נעמאכם
ארבע־ די וואס קאנצעסיע װיכטיגע אײנציגע די

 טערמיז דעם פארלענגערען בײם געוואונען האבען סער
 לעיסעל ױניאן פון איינםירען דאס איז אגרימענם, פון
 לעיבעל ױניאן דער מארקעט. קלאוק םאראנטא אין

 סוט און קאוט יעדען אויף ווערען אנגענײם איצם װעט
װעט דאס און שעפער די אין אײפגעמאכט װערם װאס

------ip i }gaga ארבעם קייז 19 קאנמדאל 7919090 א יזכיאז
שעפער. ױניאן ניט אין װערען געמאכט גיט זאל

a באנײען םאר אן גײען םארהאנדלונגען 
אגרימענט דרעם ■

דרעם־ דער םזן םופערוױיזער קרייזמאן. סעמיועל *
 ױניאן די אז באריכטעם, טאראנםא, איז ױניאז מאבער

 בתים בעלי די מיט סאחזאנדלען אמעהויבעז שוין האם
 וועלכער טרייד דרעם אין אגרימענט דעם באנײען פאר
גיכען. אין אוים גיים

 אזוי שכירות די איין םרירט וואס געזעץ דעם איבער
 םאכט קרײזמאן, שרײבט אן, האלט מלחמה די וױ לאנג

םארבעםערונגען. ױיכטיגע אויםצוקעמפען שווער זײער עס
 צו עפעם דאך ױגיאן די ערווארםעם אבער דעם םראץ

 די אגרימעגט. ױיעם אוגטעח ארבעטער די םאר קריגען
גו־ א זײער איז שטאט אין ױניאן דער םון דעפוםאציע

 בתים בעלי די אז שכל אויםן ניט זיך לײגט עם און םע
 גיט א פאר לאגע מלחמה דער מים באגוצען in זאלען

■אםריאםיזם. פון נאמען אין נוצען אײגען ױשר׳דיגען

 םפארטװער אט־זשעלעםער לאם
 אונטער שרײבען קאנםראטטארם
אגריטענם יוניאן

 געהאט האט אנדזשעלעם לאם אין יוגיאן אונזער
 יתיאגיזירעז צו קאםייק דעם »מ זיג ®ולשםענדיגען <

 װען טרייד, ספארםװער אין שעפער קאנםראקםינג די
 אײנגעשםיםם האט קאנםראקטארם פון אםאסיאײשאז די

 האט ױניאן די וואם באזײגגונגען זעלביגע די מעזאנצונצ
 מאנוםעקםשורינג די אין ארכעטעו די פאר געװאוגען

 סאר אגרימעגם סויליםענםארי א םרײד. דעם מון שעפער
 םרײד םפארםװער אין קנטראקטאוס און חשאבערס רי

אױסגעארבעט. איצט װערם
 ברענגעז װעם קאנסראקטארס די מים אאטאד דער

 TP װאד א און שכירות ,העכערע באדינגוגגען יתיאן
 ספאדםװער םותענם צודיי ארום פאר װאקאציז צאלטע

ב<ז האבעז װאס שעיער קאנםראקםינג די אין *רבעטער
■ MA ■MM -------  אנ באדיעונגען. שא■ אפען אוגםער געארבעט איצט-------    —-

ם די נעםעגדיג • ע ד ן פו ן מנ גו נ די  די װאם אגריםעם מ
 םרײד, םפארטװעך אין םאגוםעקםשורערס סיט האט ימיאן
 1אי שעפער קאנטראקטינג די אין ארבעםער די װעלען
מן w נלהא א סיגדרײ און ױבען די «־י n a iw אי־ 

 די אין געװאדעז אייגגעשטעלט איז װאס װאך באסס
d שעוער איגםייד p שסען יאנואר. ןו
 T« דאיז איז ײיילי לואיס *רעזידענםעז וױיס די

jw rdrd אארםרא־ האנען גאלדבעדג ל. י. ארגאנײזער 
p i מרהאנדלתמנז. די אין ימיאן וײ

 ביזנעם־ אלס באשטימט האאז ברודער
ר,אטערס די פאר אגענט

 84 לאקאל ױניאן קאטערם דער פון מיטגלידער די
 ברו־ ערװײלט אײנשטימיג דאבען אנדזשעלעם לאם אין

 פון פיאנערען ערשטע די פון איינעם האאז, דזשעק דער
 גוט־ איז באשםימונג זיץ אגענט. ביזגעם אלם לאקאל׳

 דזשאינם דרעס און קלאוק די פון געװארען געהײסען
 טרעזידענט וויים אזן עקזעקו«ױועט לאקאל? די באאדדס,

 ער אינטערנעשאנאל. דער פון פארטרעטער אלם לױױי
יאנואר. פינפםען דעם אמם דעם איבערגענומען האט

 דער איז העכערונגען לױן
םאוםה־װעםט

ma m n !י — v ■■ a ,a s  ■ ma /,״׳
 פרעזידענם װײם באריכטעט סאוטה־וועסט דער סון

 פון פארטרעםער אינטערנעשאנאל פערלשטיץ, מייער
 קריגען צו ארבעט די פארגעזעצט ,װערט געגענט דעם

 פארבע־ אנדערע און ארבעטער די פאר שכירות העכערע
 באדיי־ געקראגען ױגיאן די האם מאנאם דעם סערונגעז.

 פארבעםערונגען אנדערע און העכערונגען לױן טענדע
 פון םאבריקען די אין ארבעטער הוגדערט זעקס די פאר
 איליגאי, מעקלענםבארא. אין דרעם״ מעיד *בעםי דער
 די האט פארבעםערונגען די קעגםאקי. הענדערםאן, און

 אגרימענט איצטיגען דעם אונטער געקראגען ױניאן
 העכע־ די צייט. לאנגע א לויםען צו נאד האם װעלכער

 און ?אסערס די געקראגעז האבען שכירות די אויף רונג
 דורבשניטם גאראנטירטע די און װאך־ארבעםער אגדערע

 בא־ אויך איז ארבעטער שטיק די םאר סארדינסםען
 יעדער װעט דעם חוץ געװאחגז• געהעכעדט ױיטענד

 מער אדער יאר א שעפער די אין ארבעם װאם ארבעםער
 די אויף באזירט ױאקאציע װאך א פאר כאצאלט קריגען

 אר־ דעם םון פארדינטסען װעכענטלעכע חרכשניםלעבע
 גוטגעהײסעו ענםוזיאזיםםיש איז אגרימענט דער בעםער.

 מיםגלידער. די םח געװארעז
 מאנוסעקטשו־ קלאוק די מיט פארהאנדלועזח אין .

 אויף געאייניגם ויך מעז האט לואים םײנט אין רערס
 שםיק אלע סאר ■ראצענם צען פון העכערוע לוין א

 פאר אן נאך גײען פארהאנדלונגען םרײד. איז ארבעטער
 די און קאטערם די םאר שכירות די אויף העפעתנג א

םרייד. אין װאך״ארבעםער אגדערע
 םנד• אמ ■ליםינג עמבראידערי׳ די אין ארבעםער די
 שטיפען גיבען איז װעלעז לואיס סײנט אין שעפער טשינג
 חעכעתנג א פאר בתים בעלי די םון אםער דעם איגער

מן םמ  ער־ פון שכיתת די אױף וראצענם חאלב א זי
אז• םעברואר שטעז

־ ■״ - — - — ־

 שכירוו^ דיערע אויף ■ראצענם פופצען פח חעמרונג
 קאנ־ א צו בתים בעלי די אויפגעפאדערם האט יתקמ די

ענין. דעם איבער סערענץ
 ױניאן די װאם מאל צווײטען צוס שוין איז דאס

 םאנופעקםשורערס קלאוק ױ צו פאוערוגג די שמעלט
 העכערונג. לױן אלגעםײנער אז פאר םיםי קענזעם אין

 נאכ־ געוואלט בתים בעלי די תאבען סאל ערשטען דעם
 נים אבער ארבעםער װאך די פאר העכעדוגג א גאכען

נאשלאסען דאן האט ידניאן די אובעטער• שטיק די פאר

 בא■ פאדערוע די איז איצם װײלע. א אפצואװארטעז
 קאלעקשי־ פון םארשריפטען די אונםער געװארען, נײט
אגרימענם. װען

 װאקער־ אילײ דער מיט קאנפערענצען
אגרימענט גײעם א פאר פירמע

 םאר־ אנגעהויבען האט לואים סײנם אין ױניאן די
 פירמע״ דרייגודם װאקער ענד ״איליי דער מיט האנדלען

 סײנם אין ארבעטער די פאר אגרימענט נײעם א פאר
 הע־ א פאדערם ױניאן די פירמע. דער פון שאפ לואים

 אר־ שטיק און װאך די פאר שכירות די אויף כערונג
 דורכשניםס גארנאטירטע די אין העכערונג א און בעטער

 פון קאמיםע א ארבעטער. שטיק די פאר פארדינםטען
 גרעידי, דעללא פרן באשטײענד שאפ פון ארבעטער די

 באטץ, איזאבעל בעלױ, קעטהערין סאנדערס, גערטרוד
 אויםגעקליבען זײנעז דזשארדזש בישאפ און אהמס מערי

 מיט צוזאמען קאמיטע קאגפערענץ דער אויף געװארען
 פארםיג װעט מען װי נאכדעם ױניאן. דער פון פירער די

 דעם אין ארבעטער די פאר באדינגונגען די מיט װערען
 פארהאנדלונ־ אנהויבען ױניאן די װעם שאפ, לואיס סײנט

 דעם אין ארבעטער די פאר אגרימענט נײעם פארן גען
 מיזורי. װאגדאלא. אין םירמע. דער פון שאפ צוױיטען

 דעם אוים גײט שאפ יענעם אין אגרימענט איצטיגער דער
פעברואר. טען28

 אפשטעלען מוז קארפארײשאן״ ״עינטרי
טעטעקײט פדעסערישע ױניאן

וואשינג־ אין באארד רילײשאגם לײבאר נעשאנאל די
 ״עיגםרי דער פון אפיל דעם צוריקגעװיזען האט טאן

 רע־ די געגען אילינאי׳ פעירפיעלד, פון קארפאריישאן״
 איד בזאויפגע זאל זי אז ,דטינעזאעק פון קאמענדאציצם
 צו צוריקנעמען אינטערנעשאנאל, דער צו געגנערשאפם

 ד װעלכער העיל׳ מינא ארבעטערין די ארבעט דער
 יאר א מים טעטיגקײם ױניאן פאר אנטזאגם האט

 םארלארענעד דער םאר שכירות איר באצאלען און צוריק
 םאר־ אלם ױגיאן קאמפאני די אנערקענען ניט און צייט,

ארבעטער. אירע פון םרעטערין

גערעכטיגקײט ►----- ------

 אינטערנעשאנאל דער פון שטעלונג
רעליעןד׳ װאר ״ראשיען צום

 האם דובינםקי פרעזידענט װאס רעדע, דער אין
 דרעם־ דער םון מיטינג מעמבערשיפ ביים נעהאלטען

 מאנכע אז אנגעװיזען, ער האט ,22 לאקאל ױניאן מאכער
 שטע• די אויםגעטײטשט ריכטיג גיט האבען צײםונגען

 הילפס רוסישער דער צו אינטערנעשאנאל דער םון לונג
 וזאד ״ראשען די — קרבנות מלחמר. די פאר ארגאניזאציע

 האם דובינםקי פרעזידענט אינקארפארייטעד״. דעליעף
 אנגעשלא־ די און אינםערנעשאגאל די אז אנגעװיזען,

 פים העלםען פאר געװען טאל אלע דמען ױניאנם סענע
 נאצי־פאשיס־ די געגען קעמםער די מעגלעכקײםען אלע

 איז טלחמה דער םון קרבנות די און הארדעם טישע
 שטײעז װאם לענדער אנדערע אלע אין וױ פובקט רוםלאנד

 האם ער מערדער. די געגען קאמף בלוםיגען דעם אין
 איר שיקט אינטערנעשאנאל אונזער אז ערקלערט, אבער
 חדר אנשטאט קרײץ, רויםן אמעריקאנער דורכן הילף

 הילף אויף זיך ספעציאלזזירען וואס אגענםורען אנדערע
 געװארעז אױםגעדריקט אמ דאם וױ וױיל, רוסלאנד, םאר
 םען15 דעם םון ״ײשאסטים״ אק עדיטאריעל דעם אין

ד נים װערם חשד אונזער װאנעז ״גיז :נאװעמבער  מ
 שיײ װעלכע ■ערזאנען, געוױםע «ו באצוג אין זײםיגם

 «ן אנגעלעגענהיןטעז די אין ראליע םירעגדע א לען
 זימרעז א אויף שטיק «ו פאר מיר *יעז אגענםורעז׳ די

ם אױסגעקליבען םיר האבען דעם איבער באדען.  ת
 ארײ װעלכער דורך קעריערשאפם די אלס קרײץ רוםעז

חילף״• אונזער בערצושיקעז
 איז אנגעוױזעז ײבינםקי האט — אבער לעצםענם

חי באצוג איז לאגע די in האם — רעדע זײן רי ע ד  צו
 געענדערט׳ אינקארפארײטעד״ רעליעף װאר שעז

מז איצט גדײט אמ אינםערנעשאנאל די אז מ אר  סיםצו
 בײשםייי׳ וױיטעדדיגע אירע אק ארגאניזאאיע דער מיט

דונגעז.
flpn ■רעזח־ענם וױים w n ױםתג דדם בײ האט» 
ײ חעלפעז װעט יתיאן דרעסמאכער די אז אנאנסירט״  ד

 4m iti אינקארמארײסעד״ רעליעף חןןר יד^שען
מ »ת ■ראדוציחח צו טערנעמונג שיק ײ קײז ארימר  י

 יי «אי דרעםעס װארימע םמזעגם הונדעו־ם צװײ לאנד
פרױען.
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ר אויפץ | ע כ א מ ם ע ר ם ד אנ ר פ
שטעלונגד אונזער דין דארף װאס

 דעם פון זיצוגגען די פון אײנעם ײ
 דער פון פארװאלטונגם־קאםיטעם

אויפ־ איז פארםיי, לײבאר אמעריקאן
 באצוג פראגע. די געװארען געהויבען

פוןאגרופעאנ־ רעקאמענדאציע דער
פארשטייער. ריעל־עסטײם געזעענע

 5 פון םאבוױי־סעיר די העכערען צו
 צו פארלאנגם האם רעדנער צוױיטער א םענט. 10 אויף

 דעם בבוגע שםעלונג פארטײ׳ס דער איז וואם װיםען,
 (די קאמיםע קאנגרעס םפעציעלער דער פון באריכט

 אז געװארעו, אנגעװיזען איז עם װאו טרומען־קאמיטע)׳
 און םאבאטאזשירם װערט פראגראם דעפענם אונזער

 גרײם איז װעלכער גרוים־קאפיםאל, פון עקספלואטירט
 אמעריקע, אונזער פון צוקונפם דער מיט ריזיקירען צו

 אנ־ האט איינער נאך פראפיטען. אײגענע דיערע צוליב
 װעגען עפעם טאז צו בדעה האבען מיר אויב געפרעגט.

מיטעל. לעבענס אױף יקחת שטײגענדען דעם
 האבען באדויערען און איבערראשונג גרויס «ײן צו
 אויםגעדריקם פארשטייער ױניאן אונזערע פון עםלעכע

 אוים־ ציים פאםענדע די נים איז איצט אז געדאנק, דעם
 באציאונג אונזער למשל, וױ פדאגען, פאליטישע צונעמען

 מאטעדיא־ טלחמה םון פראדוקציע װישײפראנקרייך, צו
 װ. x א. קאנגרעס־קאמיטעטען סמ באריכטעז לען״

 אי־ מיר ״לאזען באמערקט״ זײ פון איינער האם .דאס״,
 בא־ אלעם שימ ױעט ער רוזװעלט, פרעזידענט צו בער

זארגען״.
 ו גום פאר אלעס אננעמען און שוױיגסן מיר דארפען

דער־ נאטיצען מײנע אין דעם פאר פלאץ געםין איך
 נעם* ענין. ערענםםען אן זייער אז רירם דאס װאם פאר
 און ארבעםער די םון כאציאונג די זית דארף װאם לעך

 רעגידונג אונזער צו עלעמענטען *ראגרעםיװע אנדערע
 1זי מיר זאלען לאגע? קריםישער איצטיגער דער אין

 מא• םון געבאם דער אז שםאנדפונקט, אױם׳ז שםעלען
 יעדער םוז אייניגקייט לשם און אייניגקײט איז םענט

 בלויז און אויערעז. את אױגען ױינע פארמאכען נירגער
 רעגירונגס־ םארשײדענע םון באםעלען די אויסםאלגען

 םון פאליםי א םארמולירען מיר זאלען אדער ? בױראם
 םון געביט יעדען אויף קאאפעראציע פאלשםענדיגער

 דאס אנהאלטען גלײכצײםיג און סארנארײטונגעז מלחפה
 אינער־ דער בנוגע קריטיק קאנםםרוקםיװער םון רעכם

 און לאנד. אונזער םון פאליטיק אויםלענדישער און לעכער
 פריח־ ארבעם, םון םארםיילונג דער צו באצוג אין אוודאי

 סא־ אלע די אנהאלםען לעבענם־מיטעל, אויף העכערונג
 אזױ האבען מיר װעלכע םאר דערגרייכונגען, ציאלע

? װ. א. א. געקעמםם, ביטער און לאנג
 אויף אז שטאנדפונקם, דעם אױף 1מי שטעל 1אי

 םארטצתעצען םליכט מאראלע א ליגט ארבעטער אונז
 הא־ װעלכע םראד^יעם, שײנע אלע די פאר קאדף דעם
 די צװישען שטאלז דעם םאר אמעריקע געמאכט בען

 דעם באקעמםען מחען •via מדינויז• סדײהײטלעכע
 שםערעז צו מאגנאםעז געלם־גײציגע די מצד 1פארזי

 דערלאזען נים דורץ מלחםה־איאראט רעגירונג׳ם יעד
 םיםלען, געװער פון פראדוקציע םארגרעםערםער א צו
 קא־ טורמאן דער פצד געװארען אױםגעדעקט איז דאם וױ

םיסע.

 פראגראםו דפפטנם די שםסרם װמר
 װעלכע קארסאריישאנם, גרױסע די םון פארםרעטער

 יאר״ א דאלער 1 םאר רעגיתגג אונזער איצם ״דינעז״
 אױםגע־ קאמיטע, דער מון באריכט דעם לױט האבען׳

 סמ םירסעם׳ די םון גמםטעז צום אײנםלוס זײער נוצם
 אײנער און אוםנים. םארשײדענע אױף קומעז, זײ װעלכע

 ניט יזא אנגעװענדעם, האבען זײ װעלכע ן.מימלע די פזן
 סאנױםעק־ קלײנע גערופענע אזוי די אז דערלאזעז, צו

 דער *ו רעגירוגגם־קאנםראקםעז. קריגען זאלעז טשודעם
 אױםגזדוירקם רעגירומ דער בײ זײ האבען צײט יצלבעד

 אמ־ נים in באװעגם רעזולםאם אלם jrmrj כל׳ערלײ
 אונזערע אדן זײן צו כאדארף עס וױ אפאראט דעפענס יצד

קאשיטאל. דעם פון שלאגען שמאים
 ימסו9§רא פראמנםיגמ 200

 שיידער די אנטהארט באריכט טרוסאן זעלבער דער
צודיקגעוױוען האט טען װערעגד אז אינפארסאציא< לאנע

 דע־ די אין ױניאנס עטלעכע פון פאדערונגען גערעכםע די
 הע־ פראצענםיגע 15 אדער 10 פאר פענם־אינדוסטריען

 װעלכע אינדוסטריען, זעלבע די האבען לוין, אין כערונג
 אי־ קאםירט רעגירונגם־קאנטראקטען די אויף ארבעםען

 פאל דעם למשל, נעמם, פראפיט. פראצענט 200 בער
 די קארפארײשאן*. בילדינג שיפ ״קרעמפ דער מיט

 האם זי אײדער פארמעגען, איר אז צו, גיט קאמפאניע
 בא־ האם דעגירונג, דער פאר ארבעםען אנגעפאנגען

 דער האם רעגירונג די דאלער. מיליאן 4 טראפען
 פארגרעםערען צו דאלער סיליאן 12 געגעבעז קאםפאניע

 נאכהער פרעזענט). נישקאשעדיגער (א פלענט איר
 אויף קאנטראקםען, באקומען קאפאניע זעלבע די האט

 םי־ 7 םון פראפיט א מאכען צו ערװארםעם זי װעלכע
 רע־ װעמעם אויף דאלער. 280 מים םויזענט 442 ליאן,

 נים אויב געטאן, אלץ דאס .ױערט איך, פרעג כעגונג,
 װע־ םאלקם־מאםען, גרויסע די פזן רעכענונג דער אויף
 שלאכם די אויף לעבענם זייערע אויף גיבען קינדער מעם

 מוזעז היים דער אין פארבלייבען װעלכע די און םעלדער,
? גראד לעצםען סאמע דעם ביז זײז מקריב זיך גרייט ױין

\ װאך דמר אױף דין מחען מיר
 םארטרעטער די םון הענט די שטארקען מוזען מיר

צו מוט דעם האבען װאס פאםטענם, רעגירונגם אין

 אפ־ קריזים איצטיגען דעם םון 1םמ דעם אויף װילען
 װעלכע געזעצעו; סארזיכערונגם ארבעטער די װישען
 םון װארם, םון םרײהײט די אװעקנעמען םאלק םון ײילעז

 איז אט סאחאמלוגג עםענטלעכער פון און שריםט
 צו קינדער דערלויבעז זאל מען אז פראיעקט, א דא שוין

 םאר־ א 1נא און ;אינדוםםריעם געוױםע אין ארבעטעז
א טעג 7 און 6 ארבעםען צו ערלױבען זאל מען שלאג

•1װא
אדבעטער־ אמעריקאגער דער טח קעפ די איבער

 ביל״ ״סמיםה דער קאנגרעם אין אצינד הענגט שאםט
 עס פיס. און הענט אונז פענסען צו נאצװעקס װאס

 דער צו און מיטעל לעבענם אױף יקרות דער שטייגט
 מאכען צו שווערער און שװערער װערט צײם זעלבער

 װאם אונזערע, וױ אינדוםטריען אין בםרט לעבען, א
 פראגראם. דעםענס דער מיט שײכות קלײנעם א האבעז

 אױפגעבען מיינם באדינגונגען אזעלבע אונםער שוױיגעז,
אונזין. אן געװען װאלם דאם אץ אלעם׳

\ צפשנופרסר אנדסרס און קאגלינינזםען געגטן
 אינערלעכער פאליטיק, אונזער 1שײ איז װאם און

 אז זינען. אין האבען מען באדארף אױםערלעכער, און
 םײל־ האט הארבאר״ ״■ױרל איגצידענם דער װערענד

 האבעז ױעלכע עלעסענטען, אלע די איינגעצוימט וױיז
 פרע־ םיז פאליסים די באקעמםם אומברחמנות״דיג אזוי

oann ,ענערגישעז אן זײ פץ מאנבע 1נא םירען רוזװעלם 
 לעצםע די צוױשעז Jinp סץ צילעז די געגעז קאמף

 ■רא־ דיערע הױפם׳ראלע. די קאגליניסטעז די שפילען
 אגטי־ מיט דורכגעז־חגגען צײםשריפטעז, ױאצירענדע
 אין םארטיילם ברייט און אפען ווערען גיםט, םעםיטישען

 צוױשען גאר ניט אײגםלום אן אײס איבען זײ גאםען. די
 1אוי נאר עלעמענםעז, נידעריגע אח אומוױםענדע די

ש־ײזען. רעגירונגס פאראנטװארםלעכע אין
MA kMMMh MkkkLuftft kkU A4A AMA kuLM MkA Ak̂MkÂk MMהערען עס in וױכנױגע עטלעכע אין אז קלאנגעז׳ 

 גלויבעז װעלכע מענשען, in געםינען נײראם רעגיתגגם
 דראט עם און ״אפיזמענט״ פמ ■אליםי דער אין אלץ 1גא
 געגען קאמף אין שטערען זאלען מענשעץ די אז געםאר׳ א

 אן פירען םיר זײע— איצמ לאנד אונזער םח שונאים די
 בא־ שתא דעם װעלען מיר װעז שםעםער, און קריג דעם

 אין װאתונג די אפט in הערם דעריבער אט זמעז.
 איר אז אויף .פאסט קרײזען: ■ראגרעםיװע אמת די

 זאלם איר וזען אםילו שלום׳ דעם פארלירען ניט זאלט
קריג״. דלם געוױנעז

 נים םיר םארעז נאר נים אז דעריבער, האלט 1אי י
שםים, אונזער אױפחױבען חויןי םחען פיר נאר שװײגען,

■MA AM AMMAMAftk■ MMMMMMkA I MMMMk̂ MM MBfeAMAMגל־ די באגרײםען ארבעטער םיר !•ראםעםט וידנזער 
 ױאלט פאשיזם פמ jn א װאם מראפז,טאסקא די פאר,

 ךך טהא ימאלקאפ רויסג לאנד. אתזער פאר געםימם
 איטאליע איז דײםשלאנר• וױן און'אײנגעלעבם צוגעפאסט

 "9ל9 פאדמעגלעכע און רייכע די אױד יאפאן. איץ און
 אי םעז«יפא in 019991 װאלטען אםארימ אין 790190

ר וןשיוס• אגממײקאנזװ״ אז ן נ י909»־ב דןד גיט ן

 אלע צו סוף א געמײנט וואלט דאם װעמען פאר קלאס,
 ן•9האפענונג 9אונזער אלע צו דערגרייכונגען, 9אונזעי

 ניט מיר װעלען דעם צו דערלאזען. ניט מיד טארען דאס
!דערלאזען

פרײהײט״ איטאליעס איז זיג -אמעריקאנער
 ארגאניזירט לעצםענם איז לאזונג׳ דער אונטער

 קאונסל״, לעיבאר אמעריקאן ״איטאליען דער געווארען
 לא־ פח מענעדזשער אנטאניני, לואידזשי ברודער מיט
 זיך האבען אנפאנג פון באלד פרעזידענם. אלם ,89 קאל
 9ניש9איםאלי לאקאלע 9אל אײנגשלאסען קאונסל אין

 ־91 טריידס 9ר9באזונז־ די צװישען שטאט. פון ױניאנם
 נט9צעמ ם,9םםאליאר מעבעל ר,9ארבעם שוך זיך ן9פינ

 אמ ר9שגײד ר9מענ פאריערס, ר,9בעק טער,9ארב
.9י9אנד

 ר9י שטעלט רונג9רקל9ד ן9פרינציפ ר9ד אין
ן9קטיװ9אבי 9פאלגענד די ארוים קאונםל

 קריג צום באצוג אין ן9טיגקײט9ט 9אל ן9קאארדיניר א.
ױניאניזם. טרייד פון ן9פרינציפ די מיט אנקלאנג אין

 *190 ם9ד ר9נ9איטאלי די ז9צוױש ן9קריסטאליזיר ב.
 9ריק9אמ צו נהייט9ב9רג9איב אמ ליבע םון נם9םימ
שונאים. 9י9אונז ן9באזיג ן9לם9ה און

 דם.1בא ם19ם9ד ז9קויס צו קאמםיין ם9י םםימולירמ ג.
קרגגומ פליכםליגגע״ אינמליצגישע זײז כײדוילפיג י,

.9אקגי9ר אמ פאשיזם םון
 9אומזיםם 79191 ר919איטאלי 9לאיאל ן9םארטײדיג ד-

 פארבינדומ אין ם9אצי1דיםקרימי און ז911םארםאלגו
יןריג• מיט׳ן
*9איטאלי 9י9אונז in ן9האב ז9ז צו איז ם9 וױ

 אין און ,9אויפגאב 9וױכםיג א לט9שם91 ד9בריד 9ניש
 9סם9ב נס9מ9אל ר9אונז זײ ן91םארדי ם9ארב י9י

םיטוױרקװג אץ ן9װאונש
 !אכמיטאג, שבח םאר אראנזשירט האם קאמסל י9ד
 רס9־קאנצ9ר9אפ ן9גרויס־ארםיג א ן,9טos 31י יאנואר

 גיים סה1הכ 9גאנצ די גארדן. ר9סקוי ליםאן9מ אין
 ן9ל9ײ ר9סמאכ9דר קרײץ• ז9רױם ר9ריקאנ9אמ םאח

 ר־9ט1או די ז9מאכ ז9לס9ה צו םליכט י9זײ טאן װים9ג
רסאלג.9 אז םאר 111091

 פאסירונגטן װיכטיגט פון מאנאם א
 ז9װאכ 909םל9 91911א1םאר די םמ םארלױף אין

 ס9די די און 79לאקאל 9190שלא911א 9ר9אתז 79האב
 פאר* 90גרוי 9כ9םל9 ז9האלט910א גופא באארד חשאמם

 פון יראגראם 019פ9ד ם9י מים שײכות אין ן911זאמלו
 אויסנאם׳ אן ז,9ג1םארזאמלו 9אל .11גירי9ר ר9ז1אי
 מים פול און באזונם on 19ל1וױי9רג9אוים ז9ײ9ג ן91די

רונג.9באגײסט
ר םון ר9צט9ל ר9ד  א■־ איז ן911מיםי 9ריי ת

 פאר־ ,79020 ם9י יאנואר םםאג,1די 7919119179האלט9ג
 ז9באדיכם ן9מ1צײם 9כ9גל9ם די .22 לאקאל םמ 79תם
 ם19םױז 4 1צ קתב T9ii9i 719191119 ן91זײ דארם אז
•79נש9מ

 האם ר9לכ9װ ,T80i9on 9םאש ר9ברוז־ ר9אױס
 ייניאד 919סארשײד די י9איב באריכט א 790919109

 די לט9י19ה90 1אױ האט י9 79לכ9װ 7אי .79םיגקײט9ם
 ד19ז9ײ19 מיםימ 7ים׳1א 79זײנ םרײד. 09דר 7»י 919ל
 װײם װאהל, 1םי90 מבמםקי, דײװיד נט9זיד9«ר 79ײ9ג
 קארםאר, סר• 7אי לייבאר אװ פ. x 191 םח נט9זח־91י

קאםיטד׳. ף9לי91 79ש9«ר 19י םמ 7רמא9םש
 אױפנאמס שימס א קריגם דובמסקי פרטזידסנם

 79גרױס סמ האם ר9לב9ײ מסמםקי, 0191191«
 7זײ 7אי האם «ים, קסלת ם9שימ 79i9iP9i 9 זװלם
 “מיםגליחװ די אז ׳iri909i די דריקם91אױס 9191
 ■־9 װאו־ים אזױ יװ האם 9לכ9ײ .22 לאקאל פמ שאםם

79tii9i 1ם1אי 1911» מצד אױסחץי 79י9י אײף 9 
 9ino פליכם ייר 790 ל9« דאם אײץ• ט9װ נאשאטזל,

 דזשאמם ס9די «די גירתג9ר ר91את צו חלױאח 191
T ״האם גזמאגט, 0919119 19צוײש 19 האם סאאח־״ i 

 ד9ל9י מיליאז זיאלס 9 איז 7 790שא 1צ 79011911901»
 .791 09ײ ׳,won אװ 7בי »ד. 7יי ,01190 019091 7אי
 סילייז 0ל9ה 9 אין 2 0091090 י93ל9ײ הלק, י9אײ 19
*.791911 7909091 0911 ־19ל91

»1י9י ר9י9119ל 9 790ל9א91 האם ל9ײ ײ090
1 190ל9װ 7» 9 0» 7901900» 9 7909191 090 I f

H* 7» »09091 «מ װ»קם תם »מר בליק t r
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 מצד געװארען געמאכם זיינען װעלבע פאחוכען, די און
 באקעםםען צו לייבאר אף םעדערײשאן אםעריקען דער
 הויבען צו אנגעפאנגען האט ער װי באלד םאשיזם דעם
איטאליע. אין נאכהער און דייטשלאגד אין קאפ זײן

 22 לאקאל באדאנקם ווארעם האט קארטער׳ מר.
 סיר וועלכע שטיצע, דער םאר אינטערגיישאגעל דער און

 העלדישער דער און ארמײ רויטער גראווער דער גיבען
 האם םאחאמלוגג די באפעלקערונג. ציװילער רוסישער

 מלחמד״ דער בנוגע רעזאלוציע פאםענדע א אנגענומען
 אויף קאאפעראציע פאלשםענדיגע פארשפרעכם וועלכע
 אפגע־ װעם היםלעריזם און היםלער ביז געביט יעדען
װעלט. דער פון װערען װישט
ו 1סעז» קומענדען דעם פאר אױסזיכטען די זיינען װאס

 מיר האט צרות״, קײן ניט זיך זוכט און מיך ׳״פאלגט
 גע־ אים האב איך װען געענטפערם, האכמאן ברודער
 קומענדען דעם פאר אויסזיכםען די זײנען װאם םרעגם
 פארטגעזעצט, האבמאן האט אזא״, איז לאגע ״די סעזאן.

 וואס פאראויסצוזאגען אוממעגלעך פשוט איז עס ״אז
 קומענ־ דער דארף שכל פי על ערװארטען. מעגען מיר
 ארבעט עולם אלגעמיינער דער גוטער. א זיין סעזאן דער
 מען װיפיל קויפען מען קעז דרעםעס םארדיגם. און

 דער בײ ניט, אויך םעלען םטיילם שייגע קײן און װיל,
 אין געשטיגען זײנען ארטיקלען אנדערע סך א וואם ציים

 אבער זאגען קריגען. צו די שװעד איז עס און מקח *
 כ&עם װעלכען טעקס, אינקאם דעם צוליב אז מבינים,
 זיין ניט וועם צאלען, יאר דאס מוז ארבעטער יעדער

 צווײטענםי, דרעסעס. קויםען צו וואס ׳מיט געלט קיין
 דריטענם׳ און באנדס, אין געלם עולם דער אינוועסםירט

 מאנכע אין פאר קומען וועלכע צושטעדונגען, די צוליב
 פתצז צו טאפ אױ ניט פרויעז םד א ליגט ,פאמיליפם

 םיזען פרילינג א פאר וואס טרעף, און גײ הײנט זיד.
?״ ערווארטען מעגען דרעסמאכער די

 דאכט מיר אבער צוגאנג. :יכטערער א איז דאס
 םאר לאמיר פעסימיםםיש. צו אביםעלע איז ער אז זין•,

 קאנקורענץ דער וועגען םראגע די באםראכטען מאמעגט א
 םון אויםצושטײן האט טארקעט לאקאלער דער וועלכען

 ״װימענם צײטונג טרײד די זאגט אט *קאנםרי״. דער
 סון אנםלױפען .דאם אז םען,3 דעצעמבעד םון ווער״

 אפגעשםעלם״ איז קאנטרי דער אין שעפער יארקער גױ
 אינדוסטריען דעםענס די בײ וואם דערםאר, אפגעשטעלט

 סך א םארדינען דארט קען מען און ארבעט סך א דא איז
 וואס דערםאר, אפגעשטעלט דרעסעם. בײ װי בעסער,

 און רענט אומזיםטע קײן קריגען ניט שוין קעז מעז
 און אלעס שלינגען אינדוסטריען דעםענס באלײכטונג.

 )דא מיר אז דעם, צו פירען «ת דאם ארײן. אלעמען
ארבעט. מער האכען זאלען שטאט, אין

אז צײםונג, זעלבע די זאגט אדטיקעל אגדעו־ אן אין
nnimn MinMMttlMilM——------ סדעס$ר ג ע מ עמדקדיסעז סלזגגען דחגלכע ,uססןןר ס

 זײן איצם וועלען וואש״האשינעם און ראדיאס טייערם,
 הױםם־אדװערםײז־ זייער קאנצענטרירען צו געצװאוגגען

 ארום, אזוי ארםיקלען. ענלעבע און דדעסעס אויף מענסם
 מער און מעד םארקויםעז מעז װעט צײםונג׳ די דענקט

 היפש א טרײד אין םאקע זין־ מערקם אגב, דרעסעם.
 םולע שױן ארבעטען הײזער מאננע ארבעט. ביםעל
 דרעם־ ארבעט. זײן װעם עם אז האפען, לאםיר וואמז.
אמר  אױף ארבעם אבער פראפעריטי. קײן נים זוכען ס

 דעם צו און זײ ערװארטען דאס לעבעז׳ א מאכען צו
בארעכםיגם. זײ דינעץ

נערעכמיגסײם

מיטעל־וועםט דער און שיקאגא אין
ביאליס מארים וױיס־פרעזידענט סון

 \ הרמ מין קײן וואקסם באנק אונזפר
 אפגעהאלםען את יאגואר, סטזןן דעם דאנערשםאג,

 דרעםםאכער דער סמ םיטימ יערלעכער דער געװארעז
^. קרעדים  פענשעז הונדערם עםלעכע םח עולם אן ײנ

 םעק־ םץ באריכט דעם אויסגעהערט אויםמערקזאם האט
 יעדע אפלאדירם װאחנם האם און קאהן׳ פיליפ ארטרע

 באנק״, ״אונזער מון פראגרעם דעם װעגען באמערקונג
אז. עס רופען דרעםטאצער ךי וױ

 וױכםיגסםע סאמע די םח עםלעכע זײנען אט
מז ק ם ם ק$הג ®ח •וג כ  :מרי

 געווארען אויסגענומעז יאר ״לעצטען דורכ׳ן זײנען אם א•
םיםגלידער. נײע 272

 םױזענט 22 םון געשםיגען איז כאנק פון קאפיםאל דער ב.
דאלעד. 48.76L36 ביז דאלער

בא־ מיםגלידעד צו יאר דודכ׳ן געמאכט לאתס דיע 4
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 געווארען פארגרעםעדם איז פאנד״ גאראננױע «דעד ד.
»617 r 1,06650 *ו דאללר 

ji פאר׳ז פראםים אונזעו־ mp 834 «ס געשםיגער איז 
 און דאלעד 923 םױזענם ביז סץגט 96 און דאלעד

סעגם. 98
ייז עקזיסטענץ נאגק׳ס דער מון יאר 4 די »ץ ו.

דובינ־ םרעזידענם םון צושריםט ער
 דער פון באשלום דעם װעגען סקי

זען׳ צו באארד עקזעקוטױו גענעראל
 קויםען זאלען מיטגלידער אונזערע

דא־ מיליאן צוואנציג און םינף פאר
אײנשטי־ איז חנפענם־באנדם, לער
 אונזער פון געווארען אנגענומען מיג

 גלײך איז עם ענטױזאזם. גרוים מיט באארד דזשאינט
 די פון באשטעענד קאמיטע, א געווארען באשטימט
 די און לאקאלס אנגעשלאםענע אלע פון טשערלייט

 אנצו־ אפאראט נויטיגען דעם אײנצושטעלען בעאמםע
 און פארטיג זיינען פלענער אלע קאמפײן. דעם פירען

 װעלען מיר װי גיך אזוי אנהויבען זיך װעט ארבעט די
 פון סטעמפס דעפענס די און ביכלעך די ערהאלטען

אפיס. גענעראל
 שוין האבען מיטגלידער צאל גרױםע א כאטש

 אז זיכער, מיר זײגען דעפעגס־באגדס, געקויפט פריער
 מיר קענען דאם ערפאלגרייך. זיין װעט קעםפעין דער
 וױיזען מיטגלידער די וואס אינטערעס דעם פון זען

 װאם האנט־געלט אפילו און אנפראגען דיערע ארויס.
 באנדס פאר אפיס אין איינגעצאלט שוין האבען סאנכע

 און ביכלעך די די פאר געהאט האבען מיר איידער נאך
םטעמפס.

 באארד דזשאינט אונזער האט מיטינג זעלבען בײם
 מים־ די רעקאמענדירען צו באשלאםען אײנשטיטיג אויך

 זאלעז זײ אז לאקאלס, אנגעשלאסענע די פדך גלידער
 די און שבת א ארבעטען צוקונםט נאענטער דער אין

 די און קרייץ רויטען פאר׳ן העלםט איין גײז זאל געלט
 מים־ יעדען סאר סטעמפס דעםענם פאר העלםט צוױיםע

 גע־ גוט איינשטימיג איז רעקאמענדאציע די גליד.
 םון םשערלייט די םון מיטינג א םון געווארען הײסען

שעפער. דרעם אוץ קלאוק אלע
פרעסערס און אפערייסערס פאר סעטלעמענםס פרײז

 זיך האט טעטיגקײטען, שוץ און מלחמה די אחוץ
 אינדוםטרי־ און שאפ געוױינלעכע אירע ױניאן אונזער

 הא־ םעזאן, איצםיגען דעם אנהויב פראבלעמען. עלע
 אר־ םעטלעז מיט׳ן שװעריגקייטען געהאט מיר בען

 אםא־ די כאטש אפערייםארם. די םאר בעטס־פרייזען
 צען םון העכערונג א אױף צוגעשםימם האט סיאיישאן
 איבער דאך, איז ארבעטם־פרייזען, די אױף פראצענט

 פארשידענע די םיט טרײד, אונזער פמ באראקטער דעם
 קרי־ ארגעטער די אױב באשםימען, צו שװער םטײלס׳

 װעלכער צו פראצענם, צען םח העמרונג די טאקע גען
 םילע ארויסגערוםעז האט דאם בארעכםיגט. זײנען זיי

 דעם טראץ פרײזען. סעטלעז ביים שוועריגקײטען
 פריתען די םעםלען צו געלונגען יאד אוגז איז אבער
יושר׳דיג. אלס באטראכםען מיר װאס אופן, אן אויף

 געהאם האבען שוועריגקײםען גרעסטע די
 דעם איבער פרעםערם. די םאר פרײזען םעטלען ביים
 די אז שטעלונג, א גענומעז האם אסאסיאײשאז די װאם

 הע־ א צו בארעכםיגם ניט אלגעםײן אין זײנעז פרעםערס
 םטאפעדזשעס צאם גרױסע א פארגעקוםען זײנען כעדונג,
 ביזי• באדײטענד אפים אונזער געהאלטען האבען וחנלכע

 פרייזען אפצוסעטלעז געלוגגעז שוין אונז איז איצם ביז
 קריגען אמ שעפער מערסטע די אין פרעסער די םאר

שאם. יעדען אין העכערזנגען םארשידענע

 םח םומע די סיסגלידער צו געװארעז אויסגעליען
דאלער. 148,426.00

 האט באריכט זײן אפגעגעכען האט קאהן איידער
 באנק׳ םמ פרעזידענט דער בלושםײן, מאקס בתדער

 גים םאו־ (מעז חאלדערם״ ״סטאק ברידער די באגריםט
 דער אונםער שסײמ יוניאן קרעדים די אז פארגעטען

 דארטען אץ דעפארטמענט. כענקינג סטייט פוץ השגחה
 יוניאן ענלעכע און טשערמאן ברודער פץ ניט מען רעדם

 א משערגיאן דער איז פרײנם, ליבע דארם׳ םערמינען.
 האלדמר) ססאק א מעמבער ברודער דער און פרעזידסנם

 גרױם זײער אױסגעדריקם האבען האלדערס סםאק די און
באנק. זײער פון פירונג דעד מים צופרידענהײט

 קאמיםע םופערוױיזארי דער פדן םשערמאן דער
 א איבערגעגעבעז האט — זימזןרראז סאשא ברודער —

 דער פון ראם פארײאלםונגם הויפם דעם פוץ באריכם
 אױסגע־ געװימלעד וױ האם זימעדמאן אינםםיטוציע.

 ייבערזיכם ערענססעז אן פאר געלעגענחייט די גוצט
פאםש יוגיאז, דער איז און םרייד איז לאגע לזץ״ איבער

 גע־ שעפער דרעם און קלאוק די אין איז וואך די
 אור־ פארשידענע אן גיבען בתים בעלי סלאו. ווארען
 דאגק א איז דאם אז באהױפטען, מערםטע די זאכען.

 דענקען, אנדערע זיך, בײט ארבעט לאין די וואס דעם
מאטעריאלען. איז מאנגעל א איבער איז דאם אז

ױבילײ. זילבערנעס זײן פייערט 100 לאקאל
 פייערט 100 לאקאל ױניאן דרעסמאכער אונזער

 איז עם זינט פון געבורטסטאג טען25 דעם מאנאט דעם
 געקרא־ האם לאקאל דער װען געווארען. ארגאניזירט

 םון באשטאנען עס איז ,1916 אין טשארטער זײן גען
 שטרעבונגען אידעאלע מיט מײדלעד גרופע קליינער א

 און אײגיגקײט דורך בלויז אז באגריפען, האבען װאס
 בע־ א צו דערשלאגען זיך זײ קענען ױגיאן שטארקער א

 דער האט דאן זינט לעבען. מענשליכען מער און סערען
 צוױי פעריאדען. קריטישע פאר א דורכגעמאכט לאקאל

 צוױיטער א און 1917 אין אײנער םטרייקס, גענעראל
 מים־ די אבער געווארען. פארלארען זײנען ,1924 אין

 געטריי געבליבען זיינען הונדערם לאקאל פון גלידער
 ענטשלאםענהײם מער מיט נאך האבען און ױניאן דער

 דער איז 1933 אין ציל. דיער דערגרייכען צו געקעמפט
געוואונען• און קאמף אין ארוים װידער לאקאל

 גרעםטער דער 100 לאקאל איז םאג, צו הײנט
 מי־ גאנצער דער איז נאר שיקאגא אין נאר ניט לאקאל

 פרױען און טויזענט\«ענער פיר איבער טעל־װעסט.
 דארט זימען גאציאגאליטעטען און יאסעז אלערלײ פמ

 געםינען ױגיאן דער אין משפחד,. איין איז פאראײניגט
 בליקען שטאלץ מיט זיכערקײט. און שוץ זייער זײ

 קאנםטרוק־ יאר צװאנציג און םינף די אויף צוריק מיר
 ױניאן. זייער און דרעסמאכער די פון ארבעט טױוע

גליק. די װעשען און די באגריםען מיר
 װעלען לאקאלס מיסעלײניאוס פון באאודס עקזעקוטױו

באנדס דאלער 150.00 פאר פארקויפען
 עקזעקוטױו די םון מיטינג געמײנשאםטלעכער א

 שיקאגא, אין לאקאלם מיסעלייניאוס אלע פון באארדס
 צו מיטגלידער אלע אויםצופאדערען באשלאםען האם

 דעםענס שכירות וואכען צוױי אומגעםער פאר קויפען
 און 212 ,208 ,76 ,54 לאקאלס די יעדער. באנדם

 וואס באנדם מינימום דער אז באשטימט האבען ,261
 150,000 םאר איז קויפען דארםען מיטגלידער זייערע

׳ דאלער•
אילינאי דעקעיסאר, און פעאריא אין
 אײנשטימיג האט אילינאי, פעאריא, םון 113 לאקאל

 עקזע־ גענעראל דער םון צושריםט דעם געהייםעז גום
 דורכ־ זעז צו קאמיטע א ערוױילט און באארד קוםיװ
 באנדס דעםענם קויםען זאל מיטגליד יעדער אז םירעז,

 האט לאקאל דער שכירות. וואכעז צוױי םון ווערט אין
 מים מיטגליד יעדען באשטייערען צו באשלאםען אויך

 פאראליזיס ,״אינםאנטיל צום בייםראג אלם סענט םוםציג
פאנד״.

 באגײם האט איליגאי, דעקעיםאר םון 120 לאקאל
 אינקאריא־ שאװ דאבלױ .דזשאן מיט אגרימענט דעם

 פארבעםע־ באדײםנעדע מיט יאר א נאד פאר וײיםעד״
 איז געוױנםען די צװישען ארבעטער. די פאר רונגען

ארבעטער. יעדעז פאר וואקאציע באצאלטע װאד א אויד

 אונזערע מים טאז צו געהאם גארניט לחלוטין האט דאם
 איבערגע־ — סטאקהאלדערם די און ביזנעס׳ בעגקינג
 דיער אים האבען — טוערס ױניאן לאיאלע געבענע
באגריסט. הארציג
מז עם א נאכ־ און מענשעז עטלעכע נאך גערעדם ה

 אױם־ באשלאםעז באריכם, דעם אנגעגוםען מעז האט הער
 אנגענופען און פראצענם, 5 פח דיוױדענד א צוצאלעז

 םעקרעםאר צום דאגק א אױםצודריקען רעזאלוציעם
 קאסירער ךי אוץ גלעדםטאון, בעז אוידיטער קאהן, פיליפ

אײזענבערג. אילײ און שםערלער הײרש, אדאלף
 אדםײ נײער דער איז זײנעז דעדמאנטע די אויםער

 אלם םארגאלים נײטן פאלגענדע די ארײן ניםםראציע
גי טרעזשורער;  מאקס ,ענטאלואר לואיס גאוער״ מ

 באזירי דער איז שוחת, די פמ שרײבער דער און מעדוויז,
 חײם׳ אדאלף לײק, מאקם םקאלניק, א דירעקםארס. אװ
 אילײ איז קאמיטע סופעדודײזארי דער אין געםנער דוד און

 ײשזליי® פרידמאז׳ חשא םלוצקי, סעם אײזענבערג.
r םעם און ביםשער m p קאםיםע• קרעזײס חנר איז
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וואמז ױ סים פארנוםען םאנםרעאל אין םיםגרידעו אינטערנעשאנאל
 מיטגלידער אונזערע דינען חודש עם

פאר־ שטארק געווען מאנטרעאל אין
 וואלען אלגעמײנע די מיט נומען

בע־ באצאלםע ניט און באצאלטע פאר
 װערט באריכט דער װען אמטע.

 םאמע אין מיר האלטען געשריבען,
קלאיק־ אלע וואל־קאמפיץ• פון ברען

 עלעקשאן דיערע ערוױילט שוין האבען לאקאלם טאכער
 שוין האבען קאמיטעס די און קאמיטעס אבדזשעקשאן און

קאנדידאטען. נאמינירטע די גוטגעהײסען
 געװארען נאמינירט זײנען ביזנעס־אייחשענטס פאר

 פון גודמאן דיױו ,43 לאקאל אפרײטארס פון סעגאל ב.
 פראנצויזי־ פון בורגאן אלבעדט און 61 לאקאל פרעםער

 ער־ דארפען אגענםען ביזנעס 3 װי אזוי ,112 לאקאל שען
 רעקאמענ* נישטא, איז אפאזיציע קײן און װערען וױילט
 דער־ זאלען ױי קאמיטע אבדזש. און עלעקשאן די דירט
אײנשטימיק. װערען וױילט

ר איז װאלען די ארום ^  דעם דאנק א לעבעדיג, ז
 טע־ שטארק געווארען איצט איז אפאזיציע לינקע די װאם
 צו װאלען די אויסנוצען קענען זיי אז גלויבענדיג, םיג׳

 איצט ביז לאקאלען. די אין איינםלום דיער פארשטארקען
 ערשטער דער שוואך. זײער געװען אײגפלוס זייער איז

 לאקאל פון מיטיגג בײם פארגעקומען איז ״טעסט״ גרויסער
 קאנ־ זײנען עם װעלכען איז לאקאל גרעסטער דער ,43

 האט מען װעז אפאזיציאנערען. מערםםע די צענטרירט
 עלעקשאן דעם ערװעלען צו צוגעטראטען מיטינג בײם
 מעג* אלע געהאט זײ האבען קאמיטעט, אבדזשעקשאן און

 זײ אבער כדזזײ!. זײערע אויםפרובירען צו לעכקייטעז
פארלוירען. שלאכט גרויםע ערשטע די האבען

דרעסמאכער די בײ װאלען
 אלגעמײנע צו זיך גרייטען דרעםמאכער די אויך

 בא־ וואל־םאג דער איז דרעסמאכער די פאר וואלען.
מערץ. טען6 דעם פאר געווארען שטימט

‘לא אינגםטער דער לאקאל, עמבראידערי דער אויך
 זיך גרייט אינטערניישאנאל, מאנטרעאלער אונזער םון קאל

 אבער באשטימט, ניט נאך איז דאםום דער וואלען. צו
«ערץ. איז פארקומעז װעט עם אז װײסט, מען

קלאוקמאכער די בײ
 אונז בײ װערט וואלעז׳ די מיט טומעל דעם טראץ

 ױניאן. דער םון ארבעם גארמאלע די פארנאכלעסיגט ניט
 גע־ אױפ׳ן טעטיג באזונדערם געװען מיר זיינען לעצםענס

 בעלײ יעניגע דיי םון שכירות רעאדזשאםטען םון ביט
 גע־ איז אפגעשאצט האבען מיר לוין װעמענם מלאכות,

 וועל־ צו לוינען, סטאנדארד די לגבי הינםערשטעליג ווען
בארעכטיגט. געװעז זײנען זײ בע

 םארםרירט וואם ,8253 געזעץ מלחמה נייער דער
 םארזוך דעם אין םיל זייער אונז שטערט שכיו־ות, די
 מיט־ אונזערע םון םארדינסטען די םארבעסערען צו

גלידער.
געװא־ געשטעלט איז מלחמה־געזעץ א אויב אבער,

 אוועקשטוםען. נים געזעץ דעם מיר װעלען װעג, אין רעז
 העג־ איז עם וױםיל מיט בלויז באנוגענעז זיך מוזען מיר
 ער־ געזעץ חגר געזעץ. םון ראמען די אין טאז צו לעד

 בעלײמלאכות יעניגע די םון לױן דעם העכערעז צו לויבט
 קלאוקם אונזער אין באזע־לוין. דעם גיט קריגען וועלכע
 לוין־ דער אלם אנערקענט באזע־לוין דער איז טרעיד

קאנםראקט. אננזער פון סםאנדארד
 וױידזשעם חעבערען ניט קענעז מיר אז מײנט, דאפ

 .רעאדזשאםטעז• צו ערלויבט איז עם אבער טרעיד, אין
 מיר האבען אוםן אזא אױף לױנס. צוריקגעשטאנענע

 בעלי םיט פארהאנדלונגען אין װאכען. פאר לעצטע די אין
 שע־ צאהל א אין וױידזשעם די .רעאדזשאםטעט״ בתים,
 געװעז אײד איז עס ױאכען. םיז ארבעט מעז וואו פער,

 גערױםע אק ארבעםם־פרײזעז *רעאדזשאםםעױ «ו נויםיג
 שעפער, דינען דאס שטיק. פמ ארבעם מעז וואו שעיער.

 אפ־ פריער געהאט זיד האבעז פרײז־־קאמיטעם װעלמ אין
 אױםרעכע־ ױם פרײזען אײנגעשםעלם חאם מעז גענארם•

 װאו פאלען, איז זײן. צו דארף עם װי פריער נענדיג
 זײנעז שטיק־ארמם פוץ פרײזעז אז געפילט, האבען מיד

 פארלאנגט מיר האבעז אײמעשטעלם, בילמ «ו געװעז
 ידזשעס.ױי די אויף ״רעיז״ קײן נים ״רעאדזשאםםמענם״, א

 זעלבע די ערלױבעז צו אנטזאגם זיד האט ױנקמ יי
 אנװעזענ־ דעד אז פרײזעז םעםלעז צו פרײז־קאמיםעם

ביזנעס־אײדזשעגט, א םון הײם
 איץ פארני&עז שםארק םםעף אונזער איז ארום אזױ

ם. פון ירײזעז ״רעאדזשאסםעז״ מ ם׳ אר םןנ מ  ימד ל
ץ ״סטאיעדזשעם״ געהאס אױןי מיר מז שעפער. צוױי י

שעהן בערנ^רד פון
י. װ. ג. ל. א. גענעראל־ארגאניחער

גע• זיך האט למשל, טרענד״, ״פעשאז פירמע די
 אריינגע־ דארט אפםאוךגעגענד, דעם אין שאפ א עפענם

 װאם ארבעט, געשיקט אהין און הענט נאךױניאן שטעלט
 מיטגלידער אונזערע פון װערען געמאכט באדארפט האט
 געמוזט ױניאן די האט . שאפ. דאנטאונער דעם אין

 אונ־ ארונטערגענומען האבעז מיר שטעלונג. א נעמען
 פירמע די אז געװעז׳ איז םוף דער בעלײמלאכות. זערע
 ארבעט גאנצע די טען.12 דעם אונז מיט געסעטעלט האט
 ארבע• עס װאו שאפ צום גײן מוז האט, פירגיע די װאס
a מיטגלידער. אונזערע טען

 געװען 'איז װעלכע קלאוק״, *אנטאריא פירמע די
 רע־ פארװאלט אמאל מיט זיך האט אסס׳ן, דער אויםער

 גע־ האט פירמע די פרעםערס. די פון לוין דעם דוצירעז
 םאר־ דעם נאכגעבען ניט װעלען מיר אויב אז סטראשעט,

 דעם פארמאכען און ביזנעם די איבערלאזען זי װעט לאנג,
 בעלי־ אונזערע ארונםערגענומען מיר האבען שאפ.

 אנדערע קײן אז אויג, אן געהאלטען און שאפ פון מלאכות
 איז סוף דער ארויפקומען. ניט זאלען בעלי־מלאכות

 זי נאר ביזנעם, פון ארוים ניט איז פירמע די אז געװען,
 מיר האבען סעטעלמענם. א בעטעז אונז צו געקומען איז

 אדער קעש־סעקױריטי א אײנלעגען זאל זי אז געזאגט,
ביז־ רעדען מיר װעלען אסס׳ן דער םון מיטגליד א װערעז

 דער זיך האט אזוי פרייזען. אלטע די צאלען צו שטימט
געשליכטעט. סכסוך

אססין דרעס־מאנופעקםשורערס מימ אונטערהאנדלונגען
 דרעם־מאנוםעקםשורערם דער מים אגרימענט אונזער

 דע־ מיר האבען מערץ. טעז31 דעם זיך ענדיגט אםס׳ן
 א צו דרעם־מאנוםעקטשורערם די אײנגעלאדען ריבער

 באנײען וועגען פארהאנדלען װעלען מיר וואו קאנפערענץ,
 אגרימענט אונזער אין פונקט א לויט אגרימענט. דעם
 ער אויב גאטים, טעג 60 געבען צדדים די פון יעדער מוז
אגרימענמ. נייעם דעם אין ענדערונגען געװיםע װיל

 אריינ״ פאראינטערעסירם זיינען צד אונזער םץ מיר
 אג־ ױיעם דעם אין אויםבעםערונגען פאלגענדע צוגעבען
 זאלען םאנופעקטשורערם די אז ערשםענס, רימענט.

 ״ווארקעג־ דץ בייטען מוז ארבעטער אן אז אנערקענען,
חדשים. 6 יעדע קארד״

 ווערען וועלכע גארמענטם, אלע אױף »ז צוױיסענם,
 ױניאז־לײ־ א זיץ זאל מיטגלידער, אונזערע םון געמאכט

ענדערונגען. אנדערע עטלעכע און בעל
קאנפערטנצען אינםערנײשאנאל מאנםרעאל־םאראנטא

 קלאוקמאכער מאנםרעאלער דער םון דעלעגאציע א
 בדי םאראנטא׳ ?ייז געםארען חודש אנםאנג אין איז ױניאן

 טאראנ־ דער פח םארשטייער די מיט אונטערהאנדלען צו
 זײער םון באנייאונג דער װעגען ױניאז קלאוקמאכער טער

 דער זיך האם קלאוקמאכער םאראנםער די ביי אגרימענט.
 דעצעמ־ םען31 דעם געענדיגט אגרימענם קאלעקטױוער

 אינ• אל־קאנאדישען אונזער פמ באשלוס א לױט בער.
 קא־ אלע אז זען, מיר דארםעז צוזאמענפאר םערנעשאנאל

 אינטערנײשאנאל אונזער װאם אגרימענםם, לעקטױוע
 םאר אויםגעהאלטעז און איינהײםלעד זײן זאלען שליסט

טאראנטא מאנםרעאל, צענטערם: וױבםיגע דרײ אלע
יױניפעג. אמ

 טא״ קיין אנגעקומען איז דעלעגאציע אונזער װען
 םאר־ צו שפעט צו ביםעל א געװען שוין איז רא״םא,

 װײל אגרימענט, קלאוקם טאראנטער דעם וועגען האנזלעז
 איז, געװארען. באגײט װאם נאר איז אגריסענט דער

 חאבען מיר ענטוישט. ביםעלע א געװעז מיר זײנען מילא,
 םארשידענע ארומגערעדם באראםונג, א אפגעהאלםען דאך

 אן רירען זײ וױםיל אויף טרעיד, אתזעד פון פראבלעמען
לאנד. אין צענטערם אלע

 פמ באשלוםען וױכטיגע די םח פאר א זײגען אט
באראםונג. דאזיגער דער

 קאוגםילם חשאינט און מענעדזשערם די אז ערשםענם,
 עם װיפיל אױף אױספאדשען זאלען שםעם ביידע פץ
 פע־ אדעד ראיאנע די דורך דורכפירען צו מעגלעך איז

 דער או אז באארדס״, םילינג וױידזש ענד *פרייז דעדאלע
 אױםארי־ די ווערען געגעבעז זאל אינדוסםריע קלאוקס

 אױפ׳ז ״װאר־באנוס׳ דעם צאלעו פארטזעצעז צו טעס
מז צו כדי פריזןר, וױ באזיש פראצענט ע קלאוק די ג

 פריי־ געהעכערטע די גאכצוקומען מעגלעכקײט די מאכער
לעבענס־מיטלען. פון זעז

 מען זאל צענטערם אלע אין אז זען, צו צװײטענס,
 װעלכע גארמענסם, די אויף ױניאךלייבעל דעם אייגנייען

 פובליסי־ א אז מיטגלידער, אונזערע פון געמאכט װערען
 דעם סטימולירען צו װערען דורכגעפירט זאל טי־קאמפײז
 טרא־ װאם פראדוקטען, די צו פובליקום בײם אינטערעס

ױני^ן־לײבעל. אונזער גען
 ױניאן קלאוקמאכער טאראנטער די אז דריטענס, און

 דעם פאר קריגען צו אנשטרענגונגען אלע מאכען זאל
 אנדערט־ אגרימענט, קאלעקטיװען לוים׳ן ספרינג־סעזאן,

 רעגולע די נאך אװער־טײם פאר פיל אזוי מאל האלבעז
 אויםגלייכען היגזיכט דער אט אין כדי אװערטײם, לעגאלע

טאראנטא. און מאנטרעאל צוױשען באדיגגונגען די
״וױםער־קרײץ׳ אונזער

 פרא־ אײגענע אוגזערע מיט כסדר פארנומען זייענדיג
 אין לעבען מיר אז מינום, א ניט מיר פארגעסען בלעמען,

 איז לאנד אונזער אז און מלוזמה גרויםער א פון צײט א
 אין איבערגעבען אויך דעריבער װיל איך קריג. איז
 רויטען אונזער פון טעטיגקײטען די װעגען באריכט מײן

 אז טיטגעטיילט, מאל פאר א שוין האב איך קרייץ.
 געגרינדעם האט מאנטרעאל אין איגטערנײשאנאל אונזער

 געטשארטערם איז וואם קרייץ, רויטען פון אפטיילונג אן
קרייץ. רויטען קנאדער דעם פון געװארעז

מיט־ אונזערע ארבעט. גוטע םום ברענטש אונזער
אלערליי נײען קרײץיברענטש רויטעז דעם פון גלידער
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 דינען דאס גל״ ד. א. באנדאזשען קאאוטס״, ווערסײבל

 םח קרבנות די פאר גענוצט װערען װעלכע מאטעריאלען
 פון סאלדאטען פארװאונדעטע פאר און גאמברדירונגען

״עלאיעם״. אונזערע פון לענדער די םון און ענגלאגד
 בא־ צו געלעגענהייט דאזיגע די אויםנוצען װיל איך

 ברענטש רויטערקרימ אונזער םזן נאמען אין דאנקען
 מים קאאפערירען װעלכע מאנוםעקטשורערם צאל א

 זייערע אין ארבעט דאזיגע די טאן צו ערלויבעז זײ אונז.
 דא־ די אוםגים. םארשידענע אויף העלםען און שעפער

נא־ און לאזאר קלאוק, מעלברוק :זיינען םירמעס זיגע
 עמ* אמסעל קא״ קלאוק מאנטראי מנפג., גארדאן וואק,

 רע־ דרעם, פאלוועי דרעם, סטערעגטהאל בראידערי,
 בראם־ ראב, נעשיאנאל דרעס, גאלדשטיץ דרעם, לייעבעל

 דרעם, םטעלא חירש קופער דזשוניאר, קאלעדזש לי׳ם,
 ווער, ליידיס םיינער בראס., דעקעלבוים ווייםט, קענעדיען

 נאטידלעד, װיל, איך גארמענט. װאג בראם. סאפירא
 שעפער, דאזיגע די פון בעלײמלאכות די באדאניןען אויך

 מן^ען פאר םרײ ארבעט זײער געגענען האנען וועלכע
קלייחנר. דאזיגע די

 אין דאנק הארציגען א אויסדריקען אייד ײיל איד
 מיםגלידער םאלגענדע צו קרייץ רויטעז אונזער םדן נאמען

 אר־ צו שבתים אוועקגעגעבעז האבען וועלנע קאטערס,
אראן, זײנען: זײ קרייץ. רויטעז םאר׳ן פריי בעםען

 הוריץ. דזש. לאזארום, ר. מאםקאװיםש, בעני גאלדענבלאט,
 וױל איד •19 לאקאל םמ מיטגלידער אלע זײנען זײ

 בײ־ זייער נאכםאז וועלען מיטגלידער אנדערע אז האםען,
שםיל.

ױניאן דרעםמאכער אין מימגלידער נײע 1500
אונ• םץ צענזום א דורן־ מיר פירן חדשים 6 יעדע

 מיר שםעלען צענזוס דאזיגעז דעם מיטגלידער. זערע
אםיס. גענעראל צום צו

 בא־ צו אינטערעםאנם זייעד זײן דעריבער װעט עם
 האבען מיר וואס צענזוס לעצטען דעם לויא אז רינםען,
 מיטגלידערשאפט די זיד האם חודש זדמטיגען געמאכט

 לעצםע די אין 500 מים פארגרעםערט 262 לאקאל פמ
 און יאנואר אין גענומען װערט צענזוס דער וזרשים. 6

יולי. אין
גאנ* םאר׳ן אז באמערקען, צו וױכטיג אגנ איז עם

 262 לאקאל סון מיטגלידערשפם די איז 1941 יאר צען
 צוגע־ האגעז מיר הײסם, דאם .1500 אױף געװאקםעז

 חדשים 6 ערשםע די אין מיטגלידער נײע 1000 ?ראגען
 דעם אין צוגעקראגעז מיר האבען 500 איז 1941 פמ

יאר. םארגאנגענעם םדן העלפם צװייםען
 1941 יולי ערשטען דעם תאם 262 לאקאל דער

 םען31 דעם מיםגלידער. דצגט־שטײעוג 4697 געצעלם
 מיט־ גוםשםײענדע פון צאל n איז 1941 דעצעמבער

£288 געװעז גלידער
 פאד־ גים פאקטיש זײנען לאקאלען אנדערע די אין
ענדערונגען. קײנע געקומען
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is ד r o w דנןן ימיא נים״נװפ דער אץ t o צחון אזיף
 םארזוך םארצװײפעלםעו לעצםען א ין

 ארבעםער נים־גודם די פארכאםען צו
 און דעפאראליזירעז צו אדער ױניאן

קאמוניסטי־ די האם איר, פארגיכטען
בליץ־קריג, א אנגעד.ױבען פארםײ שע

םענע־ געגען הויפטזעכלעך געצילט
נעלסאן. ברודער דזשער

עקעל־ געװיםענלאזע׳ אנגענומען האט קעמפעין זײער
פע. גע. און געסטאפא מיט שםעקען וואם פארמען האפםע

ברוקלי־ דער אין זייערען משרות א דורך מעטאדען. או.
 באריכט א אפגעדרוקט זײ האבןין עם.״ ״פי• צײטוגג נער
 נים־ ,דער אז צײםוגג דער פון זייט ערשםער דער אויף
 א אנגעהויבען האט יארק נױ פון לאקאל ארבעםער גודם

ארױסצואווארפען׳. מענעדזשער) (דעם אים קאםסעין...
 װאם דעם פון היפך דער פונקט טאקע איז מעשה די אט
 אן אדיף נײעס איר אין דערציילט צײםונג זעלביגע די

 גע־ געצװאונגען צייטונג די איז נאםירלעך זיים. אנדןיר ־
 אויםן מעשה געשםױגענע נים איר אפצולייקענען װען

זאך. באזונדער א זיד איז דאם אבעד םאג. צוױיםען
 אונזער אין גרופע קאמוניםםישער דער מים צרה די

 וואגם זי אישו. אמת׳ע קײן נים האם זי וואס איז יוגיאן
 די םח פראבלעמען איגדוסםריעלע די דיסקוסירען נים

םראגען. ארגאניזאציאנעלע די אדער ארבעםער ניט־גודם
 דער אין בלאםע ווארםען מיט דעריבער זיך באגוצען זײ

אנצוהערע־ (אן צוקלעפען זיך װעם עפעס אז האםענונג,
 םאראײניגםע די געגען איז מענעדזשער אוגזער אז גיש,

j אוו ענסמטדעפאר וםצ ססיר^אצ א פשוט — שטאטען 
םחורד).׳־ א אוין־ איז דזשאסםים,

קראנ־ דעם דיסקוםירען נים ווילזןן קאמוניםםען די
A זײנען זײ וױיל הילםם־םאנה גויטבאדערםםיגען און קען 

גוט־ עם האבען מיטגלידער די אח דעם געגען געװען
V .דער מיט ניט דעריבער זיך אינטערעסירען זײ געהײסען 

 אויף טום זי װאם דעם מים און קאםיטע דער פון ארבעם י
 דיםקוםירען גיט וױלען זײ ארבעםער. נינדגודם די פאר
 אים *עגען זײנען זײ וױיל דעפארםמענם, בילדונגם דעם
 אונ־ זיינע שםיצען און זיך באנוצען טיטגלידער די את

דיסקוםי־ ניט ווילען זײ אײנריכטונגען. און םערנעםונגען
 די פאר אױםגעםאן האט ױניאן אונזער וואם דאם רען
 געזעץ־ םאציאלער פמ געביט אוים׳ן אדער ארבעטער הײם

 ערםאלג דער נים. זײ אינטערעסירט דאס וױיל געבונג,
 איז דאלאר םיליאז םערטעל א קריגען אין ױניאן דער םון '

 קײן נישט די פאר האט ארבעטער, היים די םאר געהאלם
באדײםוע.

 איג• די דיםקוםירען גישם וױלען קאמוניםםען די
 יעדער וױיל אגרימענםס, די און באדינגונגען דוסטריעלע

 אונזער װאם ערםאלג דעם וױיסם ארבעםער גװס נים
 די אויף העכערונג א קריגען אין געהאט האם מניאז

 דיסקר נים װילען זײ װאקאציעס. באצאלטע און שכירות
 װײל ױניאז, דער אין דעמאקראםי םון םראגע די םירען
 בלגולים און ליגענם זייערע אםילו איז .םפיטשעס״ זײערע

 ניט דערמאנען זײ דעמאקראםי. האבען מיר אז באוױיזט,
 עם אז װײסען. זײ וױיל ױניאן״ דער פמ סינאנסען די

סענט. יעדען פון חשבון אפגעגעבען װערט
 קאמוניסםישער דער פון הערען די קענען דען װאם

— איז אױםוועג אײנציגער זײער ? דיסקוסירען פארטײ

העלער פיל פון

 אונטערדריקונג פון קרבנוח די העלפען װעגטן
 דעם יוניאן, אונזער פון מיטינג מעםבער בײם
 ברודער מעגעדזשער אונזער האט ,1940 פאי, זעקסםען

 האלבען א םון ביישטייערונג א פארגעשלאגען נעלםאן
 קאמוניםטען איר קרבנות. מלחמה די פאר שכירות םאג
 פרובירענ־ מיטינג בײם דעם געגען ארויםגעטראטען זײט
 געװען איז דאם אישוס. אנטיסעמיטישע אריינשלעפען דיג
 ״פאשיזם אז ערקלערט, האט מאלאטאף װען צײט דער אין
 ליב האבען מענשען מאנכע — געשמאק־זאך א איז

בארשם״.
 רוסלאנד פאר הילף 1װעגע

 בא־ ביזי זיינען קאמוגיםטען די וואס צײט דער אין
 פארנומען ױגיאן אונזער איז ױניאן׳ דער קעמסענדיג
 אוים׳ן אנםאל נאצי פון קרבנות די פאר געלס זאמלעגדיג
 אין האבען מיר װי זײ העלםען םיר פארבאנד. סאװיעםען

 קרבנות אלע געהאלםען שטענדיג םארגאגגענהײט דער
 שפאנישע די געשטיצט האבען םיר אונטערדריקונג. םון

 דייטשלאנד, אין באוועגונג אונטער־ערדישע די ארבעטער,
 מלחמה די ארבעטער, פוילישע די ארבעםער, אידישע די

 ארבעטער ענגלישע די קרײץ רויםען דעם און קרבנות
פאלק. רוסישע דאם — איצטער און

גפהאלפגס האבפן מיר וואם דפרפאר רציחה דיער

 גאס־ בארימםעז דעם םון פירער דער ביעל, םרעד
 סאוםה דער אין טורמע א אין געווען איז סטרײק, םאניא

 האט ױניאן אונזער םםרײק. יענעם םון רעזולםאם אלם
 ארבעטער״ םת שםאםם ביעל באפרײען. געהאלםען אים
 ארבעטער. אן םארבלײבען װעט און ארבעםער אן איז ער
 איז ער קאמיםאר. אלם חשאג קײן נישט זוכט ער

 מילען. אונזערע «מ איינעם אין *רבעםעז צו צוםרידען
 די קריטיקירען צו געוואגט האט ער װאס אבער דעױםאר

 םריינד״ ״ארבעםער די האבען פארטײ, קאמוניםטישע
 טורמע. אין פארשפארט םארבלייבען זאל ער אז געוואלם,
 אים האבען םיר וואם בעם״ אין אזוי זײ זיינען דערםאר

« כאםרײעז• געהאלפעז
 די ראטעװען צו געקעמפט האם יוניאן אוגזער

 גע־ האבען מיר איבעראל. אונטערדריקונג סמ קרבנות
 ױניאניםםען, טרייד שםאנישע ארױםראםעוועז האלפען
 בעלגישע. און םראנצויזישע עסטרײכישע, אח דײמשע

 אלע־ האבען וועלכע ױניאניםטען טרײד די אז וױיםעז, םיר
 די זײנען דיקטאשור און פאשיזם געגזון געקעמםט םאל

 בײעז צו םארלאזען זיך קען םעז װעםען אויף אײנציגע
װעלט• דעמאקראםישע א

 צעםײלם זיך האבען מםלאנד אמ דײטשלאנד ױען
 געװען זיגער די פון ארבעט ערשטע די איז פוילען, מים

 ױ־ םרײד דער פח םירער די טורםעס אין םארשפארען צו
 וױכםיג־ די םח צװײ באװעגונג. םאציאליסטישע און ניאז
 זײ־ ערליך און אלטער פױלען. זױן םירער ארבעםער סטע
 דורך רעגירוגג. רוםישער דער םח געװארעז ארעםםירם נעז

 באפרײם זײ זײנעז באװעגונג, ארבעםער דער םץ דרוק דעם
ארעסםירט. װידער זײ מען האם לעצםענם געווארען.

 רעגירוע רוסישע די אויםגעםאדערם האט ױניאן אונזער
 םאשיםטישע אנטי איבעיגעגעבענע די באפרײען צו

 קאמף צום ביישםייערען מער קענען װעלכע קעמפער,
 םאר־ זייענדיג װי טורמע דער אויםער נאציזם געגען

 פאלשטענדיג מיר זיינען באמיהונגען די אין שפארט.
 גום אזוי אינטערנעשאנאל אונזער םון געװארען געשטיצט

 גריז, װיליאם פון און ױניאנס אנדערע פילע פון װי
ל. אװ פ. א. דער פון פרעזידענט

ערקלערונג פערזענלעכע א
155 לאקאל מענעדזשער נעלסאן, לואים םון
 מים פארנומען איז ױניאן אונזער וואם צייט דער אין

 אין גאציזם םון קרבגות די העלפען צו געלט שאפען
 אין קאמוניםטען הייםעל דער קלייבט רוסלאנד, םאװעטען

 די גאקעםםען צו םאגד״ ״םלאש א ארגאגיזאציע אונזער
ױניאז•

 קאמפײן דעם אין באנוצען די וואם מעםאדעז די
 םאקטזין צעדרייהען ליגענם, — באוואוסטע גום די זײנען

רכילות. פארברעכערישע און
 גודס נים דער אין קאנםראל קריגען צו איז ציל זייער
 םאר איגםםרומענט אלם אויםנוצען זי און ױגיאן ארבייטער

 אין געלונגען ניט די איז דאם פאליםיס. קאםוגיםםישע
 דער׳ אין געלינגען ניט זײ וועם אץ פארגאגגענהײט דער

צוקונםם.

 םון דעם^חשד אוגטעו־ 1םאן^שםעלט^די אםעריקאנער
 ״די אז װערםעל, םאלקם באוואוםםען גום דעם
 באהעלםעגיש לעצטע די איז פאטריאטיזם םון םאן
 די זיך פאסט זיכער שארלאםאן״. און לאקײ דעם פאר

 יעדע געשטערט האבען װאם מענשען םאר ניט גאר ראלע
ארבעם. שח

 איז און געשטיצם צײםענווייז האט ױניאן אונזער
 און שםאם אונזער םיז פירער די געגען געוועז צייסענוױיז

 םאר רוזװעלט םרעזידענט משטיצם האבען מיר לאנד.
 האנד־ ױינע םון מאנכע קריםיקירט און ערוױילונג װידער
 אדער לויבען צו וױיטער אויך בדעה האבען מיר לונגען.

 זײ וױ האנדלונגען און פאליסים אײגצעלנע קריטיקירען
 באדייטונג די און פראצעם דער איז דאם אויף. קוםען

דעמאקראטי. פון
פער־ קיץ םאר םארענטםערען נים זיד דארםעז מיר

 האנדלוגגען. אוגזערע פאר פארטיי פאליטישע אדער זאן
 די םון געםורעםט װערען ױניאן אונזער פון פאליסים רי

 עקזעקוםיװ אוגזער םון מיטגלידער עתדיילסע געזעצליך
 גוט־ םאר איבערגעגעבעז װערען אץ באאמטע און כאארד
 ױניאן. אונזער םון םארזאמלונגען מיטגלידער די צו הייסען

פראקםיק. דער אין דעמאקראטי איז דאם
 ױניאן אונזער אין קאמוניםטען די םון קרעםטעז די

 זײ האבען ארבעטער גודם נים די גול. — פאקםיש זײנען
 א אלם דערקענם זײ האבען און ארבעט דער בײ געזען

 ניט־ די עלעמענם. צעשטערערישען און ברעכערישעז
 פון וױיסעז באוועגונג ארבעםער זײ און ארבעםעד גודס
 און קאגםםרוקטיװע די זײנעז עם װעלכע רעקאײ דעם

כוחו̂ו דעםםרוקטיװע די װעלכע

נרוסליז אין ציםערען פ. ל. .8 נײע עפמם ספ w פרעםערס דרעס
 באנוצען צונעסעז״ שעגדלעכע םיט מענעדזשער דעם רוםען

 הויך־ רעדעז און שלאג*ווערםער פאליםישע םיט זיד
j אויף זײ זײנען דעם אין אױך אבער ■אליםיי^ in i

פארנױידיגתג נאציאנאלפר װפגפן
פארטײדי־ נאציאנאלער פאר קאמוגיסטעז איר וײט

ע רעקארד! דעם זען לאםיר םטאלינ׳ען? םאד אדער גו
 םםאליד דער געװארען געשלאםעז איז עס אײחװ־

y זײם איסאד, היטלער t נאכ־ דײםשלאנד. געגען געװזנן 
 איר זײט געװארען- איז׳<עשלאסען אפמאך דער וױ דעם

 םאראײניגםע די אין שוץ יעדען געגעז ארױסגעסראטען
 האט ;װײםעךהויז דאם געפיקעט האם איר שמאמען.
 באװא־ חנר איז םםרײקם אומגעזעצליכע די געשםיצם

 גע־ האם טארקאנטאניא אייער ;אינדדםםרי פענונג
 אײערע ;יראגראם פאדםײדיגוגגם דעם געגעז שטימם

 האבען קאנורענשאן איגטערגעשאנאל דער צו דעלעגאטען
אס ערקלערט, ד  האבען מיר םלוזםחי אונזער נישם איז אז.

 באםײליגעז נים זיך װילען ירמ אץ צזאגגלהױג נישם »יר
 אנגעפאלען איז חיםלער װי נאכדעם אבער איר״. אין

 גע־ נאכט איבער איר האט פארכאנד, םאװעםען אױפ׳ז
ץלונג אײער ביסעז  פאליםי, יײער כאשליסט זשע וחנר שו
מל אדעד םעם אנקצל I יוטאו(םםאליז) אג

/

 לײבאר אמעריקען ברוקלינער דער האם םרײםאג
 געפײערם 60 לאקאל ירעםערם דרעם םמ קלוב פארםי

 זײן םמ דערעםענונג די שטײגער םוב׳דיגעז ױם א אױף
 רײכען א םים *ארקװײ, בעי 6620 צענטער״ נײעם

מז עם װאו קאנצערט, »ח פראגראם א  בא־ אייד זיד ה
 םמ פארםײ־פירער און 60 לאקאל םון םירער די םײליגם

קאונםי. קינגס
 םשערמאז דער האט אװענט םמ אגהוינ סא&ע צום

 g אין אלעמימ ארײגגעםירט גוטבזנםער״ &• קלוב״ פח
 אידען. םיר אז דערקלערענדיג״ שםיממג, פײערלעכער

 דעפי־ קײן אן נים נעסען פאלק, אלם אן «ת קינדער די
 פייערען פון א■ גים זיך זאגען און שטיסונג םיםטישןן

 טװזאען די װאם בלום־באד, דער צוליב יום־םדבים
,װעלם דער אױף געבראכט האכען

 סקי,װלעסיאװ י. אװענם, פון גאסם־רעדנער דןר
 אדן זאכלעכעד א איז האם .60 לאקאל פון טשערמאז
 די צו געםילעז זײנע אױםגעדדיקם רעדע הארציגער
 אידעאליזם דורן• נאר קלוג פון סירער און םעםבערם

ר קאנעז — חסרקלצדס יװסקעאסילװ האס — מ מ ר *

 1אמת׳ אז לײברערי. םײנער א םיט צענםער אזא שאםעז
 און גײםםיג דרעם־פרעסער, ברוקלינעד די םאר הײם

פאליםיש.
 עד. אויםגעטראטעז אױך זײנעז חװעס פײנע מים
 קאונםי קיגגם ®ח עקזעקוםױו־סעקרעםאר םײגבערג,

 דזשעאג דזשאן פ« ל. א. סון קאונטי*טשערמאן דער און
 אויף אנגעװיזען האט און קלוב דעם געלױבם האט ער

 ליי״ אםעריקאנעד די שםארקען צו נויטװענדיגקײם דער
 די פון רײען ערשםע די אין שטײט וועלכע פארטי, באר
םיראנעז. באטיגע די געגעז קעסםזמ ױאם

מז םר. ארױם םרעם רעדע הארציגער א םיט ײ  ג
 ®ר און 22 לאקאל פון אסיסםענם־םענעז־זשער סרגליות,
 צענטער אזא שאפעץ העלםען צו פרעסערם די צו אפעלירם

 דןד שםארקען צו זיך נױםיגם װאס ברייםאן, אין אױך
 מייר^יןקזע דער וױינשםײז, ד. פאזיציע. יארטײ׳ם

 נדס באגייסםערתג ארדים רופם קלוב• ®מ םעקרעםאר
 די געםם. די און סעמכערס די צו רײדען ארם זײן

 םאנדזד מרס. קלומ פון ריאקזילע דער בײ ^שארליט
קלוב• •ון ארבעט די באגריסס גורסקי׳
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1942 אין םענטער העלטה ױניאן דער
נױמאן מ. פאולין פװ

ױ־ אונזער האם יאנואר דרייצענטען גם י/---------
 גענומען זיך סענטער העלטה גיאן

FfteUi דעם אין ארבעט חלק דין בײםראגען 
לע־ מיר װאם קריזיס נאציאנאלען

אײנ־ האבען מיר דורך. איצט בען
 ערשטע אין קלאסען דרײ געשטעלט

 (ארומגײן נוירםינג״ ״האום און הילף
 דינען קלאםען די הוימען). זײערע אין קראנקע ארום

 קורםען םעריע ערשטע די צװעק. װיכטיגען זייער א
 פון לערער פון אויפזיכט דער אונטער אגגעפירט װערען
 אנגע־ װעלען קורסעז סעריע צװײטע די קרײץ. רױטען

 און פראפעסיאנעלען אײגענעם אונזער פון װערען פירט
 העלטה ױניאז פון צוזאמענשטעל דער סטעף. פשוט׳ען
 די אויף אײנדרוק שטארקען א געמאכט האט סענטער

 די געראמקײט, די קרײץ. רויטען פון פארטרעטער
 סטעף, אונזער פון ערפארענקײט די און אויםשטאטונג

 אומשעצבאר קורסען אונזערע מאכען מוז זײ״ גלויבען
 קוואליפי־ צו אונטערנעמונג גאנצער דער פאר װיכטיג
 נויט־ איצםיגען אין ארבעם די טאן צו מענשען צירען
 קור־ די פון אײנעם דורכמאכען װעלען װאם אלע פאל.
 די און קרית רויטען פון װערען אנערקענט װעלען סען,
 נוירםינג, האום אין קורס דעם דורכמאכען װעלען װאס

 ארײנגענומען אויטאמאטיש פארענדיגען, בײם װעלען
 רויטען פון רעזערװ דריטען פון מיטגלידער אלם ווערען
קרייץ•

 נאד האט קראנקע, ארום ארומצוגײן װי קורס דער
 אבער גיט פארלויפיג רעדט מען װעלכען װעגען צװעק א

 צוגרייםען זיד זאל מען אז װיכםיג׳ זײער איז װעלכער
 געפאר די פאראן איז מלוזמה׳ יעדער נאך װי דערצו.

 דינען װאם אונז, פון די אויםברוכען. עפידעמישע פון
 שוידער מיט זיד װעלען ,1918 געדענקעז צו גענוג אלט

 מאנ־ דער דאסםיטעלער, איבערגעפאקטע די דערמאנען
 דעם איבערהויפם און נוירסעם און דאקטוירים אין געל
 פא־ די האלטען צו דעמאלט דאקטוירים פילע פון ראט

 עס מעגליך• נאר איז דאס װאו היים, דער אין ציענטען
 באטראכטען מיר װאס נויםפאל מעגלעכען אזא פאר איז

 ארום ארומגיק קענעז וואס מענשען, פון צוגריימען דאם
 פון טייל ױיכטיגען זייער א פאר הײם דער אין חלאים

 נאר־ אין אםילו צוגרייטונגם־םראגראם. איצטיגער דער
 מיט־ איין וױיניגסטענם אז װיכטיג, עם איז צייטען מאלע
 אומצוגימ אזוי װי װיסען זאל פאמיליע דער םון גליד
 היס־ פאניק. פארמיידם געניטשאפט אזא קראנקע. מיט

שרעק. נוצלאזע און טעריע
גפזמם אייפר אויף אויף איצם פאסם

 פאר יאר ביטערער אץ שװערער א זיין װעם 1942
 וױיםאג הארץ גענוג האבען וועלען מיר אלעמען. אונז
 אורזאכען), םארשידענע (איבער ארבעטםלאזיגקײט ימ

 דעם וױמען מחען אלע װעלעז מיר זארג. און אומעט
 גרױם וױ געבױט; זײגעז מיר וועלכעז פמ מאםעריאל,

 ױיפיל םרייהייט; םאר ליבע אונזער באמת איז *ס
 באגע־ צו אויםצוהאלטען. אימשםאגד זיינען מיר לײדעז
 ענט* אח קראפט םים שװעריגקײםען קומענדע די גענעז

 צױ פיזישעז גוםען א אין זײן מיר מחען שלאסענהײם,
 *לײן קען געזונד, אין שװאך איז װאם מענש א שםאנד.

 העל־ ניט יענעם זיכער קען און םיל איבערםראגעז ניט
 מיט* אונזערע אלע אויף דעדיבער פאדערעז םיר יעז.

 געזונם דיער באשיצען צו םאמיליעם זייערע און גלידער
 איז סענםער הזגלטה ױניאז דער איז. עם ווען וױ פעד

 עקזיס־ דעם פאר םענשען. אונזערע דינען צו גרײט
ער. סירט

סםאנדארדס גפזתם די אויפהאלםפן מחפן מיר

 פארםרע־ אלס שורות, די פון שרייבערין דער און העריק
 א איז עם פרױעךארגאגיזאציעס. 26 פון טרעטער

 האם לעהמאן גאװערנאר אז באריכםען, צו פארגעניגען
 שטאנדפונקט דעם מיט מיטגעפיל גרױם ארויסגעװיזען

 ליג ױניאן טרעיד װימענם די דעלעגאציע. דער פון
 ארגא־ פרויען די פון קאנפערענץ די אײנגערופען האט

 פראגע די געװארען דיסקוםירט איז עם װאו גיזאציעס,
 םטאנדארדם ארבעטס און געזונדהײטס די אנהאלטען פון
 מײנונג די געװען איז עס און לאגע איצטיגער דער איז
 ליג ױניאן טרעיד װימענס די אז פארטרעטער, די םון
 דורך געביט דעם אויף טעטיגקײט איר פארטזעצען זאל
מלחמה• דער פון צײט דער

 אויפן באשטימט נאגלער פרעזידענט װײס
קאונסיל דעפענם

 פון מענעדזשער נאגלער, איזידאר פרעזידענט װײם
 געווארען באשםימט איז ,10 לאקאל ױניאן קאטערס דער
 קאמי־ דער אויף מיטגליד אלם לאגווארדיא מעיאר פון
 יארק גױ פון שוץ אנפאל לופם און פאליצײ איבער מע

 אינפאר־ איז נאגלער װען דעפענם. אן קאונסיל סיטי
 ער אז ערקלערם, ער האט דעם, װעגען געװארען מירט

 העל־ צו פרױוילעגיע א און פליכם א פאר עם באטראכט
ארבעט. דער אין רעגירונג דער פען

יארק נױ אץ מיטגלידער 3ססס, קארגע
ײ ל ש

 רויםער אמעריקאנער דער וואם קאמפיין דעם אין
 ױו אין זזאבען מיטגלידער פאר אנגעפירט האט קרייץ
 מיטגלידער םויזענט דריי קארגע אנגעשלאסען זיך יארק

 און לאקאלעז זייערע דורך אינםערנעשאנאל דער פון
 סעק* עקזעקוטױו פון באריכט א לויט באארדס דזשאינט
 פלאץ ערשטען דעם אמהעי. פ. פרעדעריק רעטאר

 מיםגלידער 665 מיט 10 לאקאל קאטערם דער פארנעמם
 דעם נאגלער. םרעזידענט װײם פון ארבעט דער דאנק א

 םאר־ דער געגעבען האם מיטגלידער פראצענם העכסטען
 פי־ דער אונםער ,142 לאקאל קליינער העלםניםמעםיג

 םיטי 422 םיט טואווים, דזש. מענעדזשער פון רערשאפט
,גלידער•

 געלם די םון צאל די און לאקאלען די פון ליםט דער
:פאלגם װי איז אריינגעבראכם האבען די װאס

םוניד גונוןיד לאן*ל
10----------------------------------656.25 |
22 --------------------------------- 150.70
23 --------------------------------- 856.80
31----------------------------------6 .00
35---------------------------------- 104.00
211.00-----------י-------;-------------40
60-------------'--------------------- 270.00
62 --------------------------------- 285.56
66----------------------------------81.00
82----------------------------------21.00

. 80 --------------------------------- 67.00
08----------------------------------10.00

105  ------------------------— 80.00
117--------------------------------- 66.00
124 --------------------------*— 422.76
177---------------------------------- 78.00

25.00-----------------באארד דז*אינפ דרעם
12.95-----------------באארד דז«*ינפ קלאוק

d<c--------------------------67.50» גענעראל

 םטאנ־ װאוילזײן און געזונםהײט די אױםצוגעבען
 סת געזמעז די «ון טײל א געװארעז ןײנען ױאם דארדם׳
 װעט שםאם־רעגירוגגען, את שטאם פעדעראלער, אוגזער

 אר־ די םארלענגערען גזױױנען. חעלםעז ניט מלחמח די
 ארבעםער ױגענםלעכע אח פרױעז םח שםונדעז בעםם

 פארגרע־ גיט פראדוקציע די װעט סארמאםערטקיים, ביז
 אק האבעז װאפ םםאנדארדם, די אט אפצושאפעז סערען•

 לוין־ אונזערע פון װאױלזײן דעם באשיצט יארען פון םשד
מן קײז קײנעם ברײמען נים װץט ארבעםער,  אױסער גו

 ארױסצודדײדז זיך זוגען װעלכע אויםבויםער׳ כראנישע די
 פון מאגםעל דעם אונםער שוץיגעזעצען ארבעםער די ■ון

 ®ארגעלײגם איז יראבלעם די ^סיזגארי■אמ גלוסר׳שםעז
«למאד םרס. דורו לעחמאז .גאװאדנאר «אר תײאי־וז

$2,885^0------------------פ»פ»ל

 קאמ־ קאום װאדערפרוף עם. ״ױ. ®ח ארמטער די
 םשערפאן. שאפ צום אכםונג זײער אױס דריקען פאני״,

 ארבעם איבערגעבענער דין פאר שעים, אב. גתדער
 יחװענםירען איז ארבעםער די פח אינטערעםעז די םאד
 אוים אויד דריקען זײ מתגז^ װערספולע א םים אים

 מעגעדזשעד, לאקאל צום אגערקענומ און דאנק זײעד
 אי־ און םאקםםולער זײן פאר אימערמאן. סאל בתדער

שאי• פון ארבעםער די פאר הילף מדגעמבעו־
____ ז מסןאמי? די

פוקס׳ חיימאז און בעיקער א• ױמעףםאן׳ ל,
•20 לאקאל

 םארסינ׳ס צוריק װארפם
באשולדיגונגען

— :רעדאקציע װערטע
 לאקאל אין קאמפאניע וואל דער פון היץ דער אין

 איר אין אדמיניסטראציע די האם י. װ• ג. ל. א. ,9
 אריינ־ דזירלויבם מאל עםלעכע זיך ליטעראטור״ ״װאל

 מיר דעריבער אייך בעט איך נאמען. מײן צושלעפען
 חשוב׳ער אײער אין פלאץ שםיקעלע א דערלױבען

— :דערקלערוגג פאלגענדיגער דער פאר צײטונג
 עם װעלכען פאר קאנדידאט קיין נים בין איך י

 דער אין באטײליגם אקטױו נים בכלל בי׳ך און אפים איז
.9 לאקאל ױניאן, קלאוק־פיגישערס דער פון ארבעט

 אדמי־ די װאם בולעםין לעצטעז דעם אין אבער
 מיטגלידער די צו פונאנדערגעשיקט האט ניםטראציע

 ספע־ א אין םארקין, איזידאר מענעדזשער דער האם
 בא־ די געמאכט נאמען, זײן אונטער ארטיקעל ציעלען

ענטפער. אן פארלאנגען װעלכע מיר, געגען שולדיגונגען
 איד אז איז, מיר געגען הויפט־באשולדיגונג דין

 װעלכע חיבות איבערגעלאזט 9 לאקאל דעם אין האב
 באוױיזען געקענם ניט צײם, יאר אכט נאך האט, םארקין

? דעם וועגען אמת דער איז וואם באצאלען. צו
 פאלי־ א סארקינ׳ם קופער, בארנעט איז 1933 אין

 בוזעם־ הײנםיגער דין און צייט יענער אין שונא טישער
 לאקאל פון מענעדזשער אלם געווארען דערוױילם פרײנד,

 חובו̂ו די ״אנםדעקט׳ דעמאלט דאס האט קופער .9
 אינםערנעשאנעל גאנצע די איז צײם יענער אין אבער

 צושטאנד. פינאנציעלען געהויבענעם קיץ אין געװען ניט
 ױען נ.ר.א» דער םאר יארען די געװען זיינען דאם

 קוים זיד האם איגטערנעשאנעל דער אין לאקאל יעדער
 דעםםרוקםױוע די ווען וואסער, איבער׳ן האלטען געקענט
 דעם אונטערגעגראבען האט קאמוניםםען די פון ארבעם

ארגאניזאציע. ױניאן יעדער פון פונדאמענט געזונטען
 דער געווארען דורכגעפירם איז 1934 אין אבער
 דער אין לאקאלען״ אלע עקט. רעקאװערי ״נעשאגעל

 מים־ געװינען אנגעהויבען האבען אינטערנעשאנעל
 אנגעהױבען זיך האבען ארגאגיזאציעם די און גלידער

 טרייד־ױניאן גאנצע די פים. די אויף צוריקשטעלען
 לעבענם־כוח. נײעם קריגען אנגעהויבען האט באװעגונג

 אינ־ די און אינםערנעשאנעל דער אין לאקאלען סאן־ א
 זײערע אפגעצאלט נאר נים האבען גופא טערנעשאגעל

 ציים קורצער א אין האבען די נאר חובות, פריערדיגע
 לײדער, רעזערווען. פינאנציעלע שפארען אנגעהױבען

 פח מענעדזשער קאמוניםםישער דעמאלםדיגער דער האם
 צײם. גינםםיגע דאזיגע די אם אױסגענוצט נים 9 לאקאל
 איז מיםגלידער נײע סך א ארײגגענומען האם קופער

 םינף אץ דאלער 5 פאר ביכלעז־ יוניאז פאדקויפט האס
 דעמאלם האם גוםא סארקין שםיק. א סענם אכציג און

 אדםי־ .געניאלזױ קופער׳ם געגען באוױמען געזאמעלט
 אז דערוױזעז, באמת דעםאלם האם ער און גיסםראציע

 פינאנציעלען א צו דערםירם לאקאל דעם האם קופער
 געווארעז באזײםיגם דעמאלם איז קופער באנקראם.

 איצםיגער דער םארנוסען האנג םלאץ דין אמט. זײן ®מ
.9 לאקאל פמ מענעדזשער

 ,פאליםישע״ רײ א צוליב האם סארקין וױ אזױ
 קופער׳ם סיט פראנט פאראײניגםען א געמאכם םעמים
 עםלעכע לעצםע די זײם איז קופער, ער. און גרופע

 ניט סארקין האן לאהאל׳ אין האגם רעכםע םארקינ׳ס
 שולדיג איז קופער אז םעגד» אלםע זײן איבער׳חזר׳ן סער
 וױ לאקאל. פוש פינאנץ־צושםאנד שלעכםען דעם אין
 צוליב אס ? שותף אײגענעם אן געגען םאן עס מען קען
 םיר. געגען אמם באשולדיגונגעז די דאס פאלען דעם
 סארקין־ די ד.גם אז כאראקםעריםםיש, אבער איז עס

 5 לעצטע די אין בלויז האט אדמיניםםראציע קופער
 דאלאר טומענם הונדערם צװײ אריבער קאלעקםירם יאר
 דארף םען אז אױםרײד, מיםן טעקסעס, םפעציעלע איץ

 פונדעםם־ גאד האם לאקאל״ ®ון שולדען די אפצאלעז
 מים ארבעם און חובות גרױסע אלץ לאקאל דער ױעגען

דעסיגיט. באדײםעגדען 8
ד געווײנלעכע גאנץ א עם איז קינדער בײ  *ו זי
 נים געליגגט ז״ װען אנדערע׳ אױף שולד די װארפען

 סענשעז, דעדוואקסענע אז אבער חדכצופירצז, עפעס
 אדבע* אנגעזמנע פאר דערצו נאך זיד האלםען װעלכע

 »יז מןטאינ אזא מים נוצעןגא זיך עןזאל סער*פירער,
פארשטײז• וװ שווער פשוס

ארץ, דרןי פים
י ג ז ו מ ו ר ו ק



ט י י נערעכטינקײט ־*(424 ז

טעטיגקײטען
 אינ־ דער פון דעפארטמענט עדױקיישאנעל דער

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

^ סטריט. זעכצענםע
פרידען דעם און לזזמה דימ געװינען װעגען סימפאזױס א

 עדױקײשאנאל פון סעקרעםאר קאהען׳ ם. פאניא
 אז אנאנםירט, אינטערנעשאנאל, דער פון דעפארטםענט

 םרא־ די איבער םיניפאזױם א אײנגעארדענם ווערם עם
 עם פרידען א פאר וואם און מלחםה די געװינען פון געז

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

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

רײע א באטייליגען זיך װעלען סימפאזױם דעם אין

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

פרע־ ת־עם דעם םון גאארד עקזעקוטיװ די
 אז םעםבערם׳ אלע וױםען לאזם 60 לאקאל מזנרם
 דער װעט .1942 פעבדואר, ארשםעז דעם ארום
מ דעד פון אפים ח ת ך י  — 601 אױף געפינען זי
ײ, אכטע ענ . נײ־יארק. ןזז

דעפארטמענט עדױקײשאנאל פון
 אוניװערזיטעטען. פון פראפעםארען געלערטע׳ באװאוםטע

עולם. פון דיסקוםיעם ארן פראגען
 שפאצירען שבת־דיגע אונזערע

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

האטעל.
 און אונטערהאלטונגען פון פראגראם םפעציעלע א

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 לעבענס, אונזערע מיט מעגלעכקײםען׳ אונזערע אלע
נויטיג. װען

 דערפילען צו לאקאל אײער אײך רופט דעריבער
:פארפליכטונגען פאלגענדע

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

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

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

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

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

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

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

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

דורכםירען.
 אונזער דורך באנדם אײערע קױפען קענם איר

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

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

באנד• א םאר בייטען

ןפעױימרם סלאוס די
 פון באנדם דעפענם האט װעלכער אײנער, יעדער

 רע־ צו דאם לאקאל אונזער אין קומען זאל פריער,
ען. ר טרי ס  גע־ דאם פאר קרעדיט קריגען װעט איר גי

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

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

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

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

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

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

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

נױ־עימאן. צוקערמאן׳ ר.
מענעדז׳סער קאפלאן׳ בענדזשאמין
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V olum e XXIV. No. 3 .

ר ע ט װ ם א ע  עק־ גענעראל דער פון מיטינג דער ד
אפגעהאל־ איז שיקאגא אין (עקוטױוע ^יידיײ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 איבער־ דער וועגען געווארען דערצײלט איז עקזעקוטיװע
 אוגזערע םץ ארבעם דערסאלגריימנר אח געגעבענער
םלחמה• די העלםען צו פיסגלידער

אוגטער. שםארק באזונדערם גאנץ עס שטרײכעז מיר
 מלזזםה, דער םון ערנםםקײט די האם אלגעמײן איז ײייל
ם נאך לאנד, אונזער אן רירט זי וױםיל «יף  גענוג ני
 אמערי־ סוץ יםיכאלאגיע דער אין ארײנגעדתנגען סיף

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

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

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

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

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

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

 דער פאר װיכםיגע םײסט די צו ניט גראד באלאנגען
 זײ און זײ פאר בילכערע פאראן זיינען עם מלחײה.
 די פארארדנונג. פריאריטעט דעי פון דעריבער לײדען

 אויף די, פון אײנע איז אינדוםטריע פרויען־קלײדער
 א פון לײדען צו גורל דער געפאלען איז עם וועלכע
 אדער צודאטען פארשידענע םון און שטאף אין מאנגעל

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

םריעם.
 פאר״ נאך ליידט אינדוסמריע קליידונגם םרויען די

 עם אגער סארארדנונג, פריאריםעט די םון װעניג לויפיג
 אנ־ זי װעט קורצען אין גאר אז קלאר, יעדען םאר איז

 אין מאנגעל דעם צוליב ליידעו, שםארק גאנץ םאנגען
 װאם די גאזונדערם צודאטען, םארשידענע אין אמ שטאז׳
פעטאל• סת געמאכם ווערען

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ניס רעיאן אין םאנגעל קײן װעט םארזיכערט םארלויפיג
זיין.

האםען. לאםיר

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

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

 פון ציםער די אריבערגעשםיגען האט אינטערגעשאנעל
טויזענט. 300

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

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

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

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

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

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

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

מר ־nr פארגאנגמעם דןם איז נעפלעד האט ײגי« די


