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ר ע ר ד ע מ ש ר  םאי ערשםער דער איז אמאל ע
אי ד א מ א  גע־ איז עס דוד- םיז םאג א געװען ןץפ ט

\ ן ר ך  וואס םוב׳ יום אײטניגער דער ווען י ׳י מא
י u י *'“i י עס געשאםעז. האבעז ארבעםער י

אר־ די װען םאג, דער געװען איז
ד מ ען מ  זײ אז כח, זײעד דעסאגסםדידען אדפסעדג הןנ

 דער װעז און רײכםיםער אלע פון באשאםעד די זײנען
 פאל tup שםיל. רעדער אלע בלײבען וױל ןרבעטער

 פיט כח זײעד דעפאגסםרירען ארבעםער די ײעלעז אבער
 װאס און געהן גיכער זאלען זײ אז רעדער, די םרײבען

 םראז־יציאנע־ דעם םיז םאג חנם איז פראדתירען. םעד
 חהען, נים ארבעםער די וחנלען טוב״ ײם ארבעסער לען
 גריגם־ װאס און גיכער װאס װאםען שםידעז יועלען נאר

 פאר־ זיך האם װאס שמא, חנם פארניכםעז גו ליכער
 ברײנגען איר און װעלם די סארשקלאפען «ו מאםםעז

 סינסםערען פון םיראנײ און בארבאדיזם דעם rt ריקאו
םיטעל־אלטער.

 םון םאג דער זײן מאי ערשםער דער פלעגם *&אל
 םאדע־ די זײנען שםענדיג גים םלחםות. געגען פראםעםם

 דעמאנםםרירם האבעז ארגעמער די עודעלכ םאר רונגען
 איז שםענדיג אבער זעלביגע. די עװעזג םאי ערשםען דעם
 געגען פךאםןיסם םמ טאג דער געװען פאר ערשםעד דער

 ערש־ האי־זאריגער דער ונג.פענאובאו געגען און םלזזמח
 פאכען גו אח באוואםענונג םיז טאג א איז אבער םאי סעד

 שםארקער װאם און שונא פארן הייםער װאם םלחםה די
r אים t .שלאגען

 מלחםות באטראכם שםענדיג האבעז ארבעםער די
גערעכם. געװען זיינען זײ און אימפעריאליםםישע םאר

 גע־ געםירט זײנען יארעז םריהערדיגע די םון םלחםות די
 אײננעםען םאר גװעקען, איםפעריאליםםישע םאר יוארען

 נאטור םרעםדע עקםפלואםירען םאר לענדער, און םעלקער
 איצםי־ די װעלם־האנדעל. דעם םארכאפעז u און אמרות

 םלחמה א איז עס אנדערע. גאנץ א אבער איז מלחםה גע
 באםאלען זימען װאס םאנםםערם, פון באפרײעז n זיד
וועלם. די

 ערשםע די געװען זײנען װאס טוםאליני, און היםלער
 האבען װעלם, דער אין מלחםה־םײער דעם אעואינדען

 און מײנם מלחמה איאםיגע די ודאם געםאכם, קלאר געגוג
 אייטנונעמען בלױז נים איז ד אווע^ איר איז עם װאס

 דער אין פאשיזם אײנאוםירען גאד לענדעד, און םעלקער
מן זײן םים טאשמם ײעלם. אנ  הים־ וױ בחםאליםעם, ג

דעפאגםםרירם. עס האם לער
 א םלחמה איאםיקער דער איז האבעז ארבעםער די

 די זײנען ארבעםער די אינםערעם. גרױםען גװאלדיג
 האבען זײ וױיל נאאיזם, און סאשיזם פון שתאים גרעםםע

ך ױ מ r אנדערע אלע ו t ,םאשיזם דער װען םארלירעז 
ײ איז ג?זזי זאל  לײדעז אנדערע אלע וױ םער װעלעז ז

»r $ שער  עס וױיסען ארבעםער די הערשןןםם. משיסםי
 חיםלער װאס שקלאסערײ, רישעאגמיד דעד פון גדם זעהו־
 און דײםשלאנד םון ארבעםדר די פאר אײנגעפירט האס
אײמענומען• האם ער וואס לענדער, די *ין

 םלחםח אימזיגער דער איז ברײגגעז ארבעסער די
א די קרבגוו^ גרױסע א  אדויפ־ װעלען ײזלסעז םסיאבב

m די ײןרטען p ליײ די אויף םלחמה דעד טון לאסם» 
ס ם עס *בער .בשטץדאר די טון מ ל  גאר jo דער זײ מ

מן ארכעסער די ױי׳ m װי ו m  im m iwt ןדן פליכםדן

 װי מער טוען זײ אח מאטענם ערנסטען אתםיגען דעם
םײל. זײער

 פאר־ דער לאגגע. א זײן «ו אױם זעהם מלחםח די
 אױף יאפאן פאשיסטישער דער פון אנפאל רעםערישער

 מיר געםראםען. שװער זעהר אונז האס לאנד אונזער
 יאפאן סון כוחות מיליםערישע די אונטערשאאט האבען

מז םיר הגם  דער או זיך גרײם יאפאז אז געװאוסם, הא
 ניט איז לאנד אונזער צײט. לאנגער גאנץ א םח מלחמה
 אוים׳ן יאפאן באגעגענען *ו גענוג אוגעגריים געויעז

 ערשם צוגרייטונגען אונזערע האבען םיף שלאבם־םעלד.
 םאר־ איר געמאכט האט יאפאן וױ נאכדעם אנגעםאנגען,
 בײ קען עם הארבאר. פױרל אויף אנםאל רעטערישען

 זיך וועלען מיר אז זיץ, ניט אוױיפעל קײן קיינעם אונז
 שורה אונטערשםע די אז איז אויםרעכענעז יאפאן מים
 האבען מיר מיערען. וועם עס אבער אונזערע. זײן וועט

 ניט וועם עס און שונא אוגעגרײםען שםארקען א זיד געגעז
 דער םאר זיד װעלען מיר באזיגען. צו אים לײכם אזוי זײן

 אוןידאס גוגרייםעז גוט דארםען שלאבט אנטגילטעער
 פאר זיך םאדערען עם שנעל. אזוי װערען געטאן גיט קען
סע דעם תי  ארבע־ די ארבעם. םך א און אנשםרעגגונגעז ג
 יעדע סײערםעג, קיין פארגינען נים איאם זיד קענעז טער

 מײנם ארבעט שםונדע יעדע םײער. איז ארבעם שטונדע
זיג. אום נעהענםער שטוגדע א

 שוין האם באװאםנונגס־איגדוסםריע אמעריקאנער די
 וױים נאך איז זי אבער שוואוגג, אין אתינגעהן אנגעפאנגען

 דארםען אנשםרענגונגען אלע שוואונג. םולען אין זײן םץ
 וואםען םון פראדוקציע די אז װערען, געמאכם דעריבער

פונקם. העכםטען איר דערגרײכען גיכער ױאל זאל
אאק־ זיד םאר ניט וואפען שםידען דארף אמעריקע

 קוםם פלאץ ערשטען אין אליאירםע. אירע םאר אויך נאר
 גאגצע די איבערראשט האט ײאס רוסלאגד, סאײעם איאט
 קאםםם־פעהיגקיים. און קאםםם־םוםיגקײם איר מיט װעלם

טע די  ממזלא און גלויבען דעם גושםערם האט ארמײ תי
 או&בא־ זײנעז ארמײען היםלערשע די אז םורא, די אייד

 גע־ גײם גאנאע די זיך האט רוםלאנד םאװעם זיגבאר.
 איז ארמײ רױטע די כוחוו^ גלײכע קײן מים נים שלאגען

 מי באװאםענם אזױ און *וגעגרײם אזױ געווען גים וױים
 רום־ סאוועם באפאלען איז חיםלער װעז ארמײ״ נאגי די

 לאמ ײעם עס אז גערעכענם, דעריבער האם םען לאנד.
 דעם האבען וועט רוםלאנד סאװעם און דױערען גיט

 או אבער םראנקרײך. און ■ױלעז װאס גורל. זעלבען
 ארמ׳־י רױטע די האם איבערראשונג גרויסער אלעמענס

 קאםםם־םעהיג־ אזױםיל אמ גבורה אזויםיל ארויםגעוױזען
 געויא־ זײגען רוםלאנד סאװעם אין שלאכםען די אז קײם,

 גרוי־ איצםיגער דער אין םאקםאר װיכטיגםטער דער רען
 אנגענומענע די געווארען איז עס און םלזזמה• וועלם סער

 סאוועם־ אין דץ וועם היםלער׳ן םון מפלה די אז מיעונג,
 װיכטיג־ העכסםער דער םון דעריבער איז עס רוסלאנד.

 םער וואם קריגען אונז םון זאל רוסלאגד סאוועם אז קײם׳
 פאר זזאם רוסלאנד סאוועם הילף. מער װאס איז יואםעז

 גאנצע די געטראגען םאקםיש חדשים צען לעצםע די
 היםלער פל^עס. אירע אויף מלחמה דער םון שווערקיים

 םאר־ אינגאנצען געווען זודשים צען לעצטע די אין איז
 גע־ דעריבער האם ער און רוםלאנד סאוועט מים נומען
 מער וואס און אנדערשװאו. ערגעץ בײז וױמיג םאן קענם

א אונז, םון קריגען װעט רוסלאנד םאוועט וואםען  מער א
 ארמייען זיינע מיט םארנוםען דק דארםען היםלער וועם
 װעם ער וואם קלעפ, די זײן רועלען גרעםער אלץ איז

קריגעז• דארםען
 רוהען «ו צײם קימ גיטא איצם דעריבער איז עם

 ווערען אפגעגעבען םח צײם גאנצע די מאי. ערשםען דעם
 דער געגען און דײטשלאנד נאצי געגען וואםען שםידען צו

יאפא*. סאשיסםישער
ער־ האיײאריגען דעם דארםען ארבעטער די אבער

 געגען וואםען שםידעז מים בלױז גים פייערעז מאי שםען
 אין אויך דארםעז זײ נאר םלחמה, די געװינען צו שונא
םרידען. דעם געװינען n האבען זיגען

געװי־ נים דאך אבער םלחםה. א געװינען קעז מען
 דער םים פאל דער געווען איז דאם סרידען. דעם נען

 צװישען פעלקער, אליאירםע די םלזזפח. װעלט ערשםער
 געװאונען האנען אמעריקע׳ געװען אויד איז עם וועלכע

 םרידען. דעם געװאונען נים האבעז זײ אבער מלחםה׳ די
 וואםן־שםילשםאנד א וױ מער נים געװען םאקםיש איז עם

 אפ־ װײניג םלחםה די זיך האם םאקםיש װײלע. א אױף
 -11 באיז זיך האם מלחמה װעלם גרויסע די געשטעלם.
 לענ־ איעצעלנע צװישען מלחםות קלײנע אויף ברעקעלם

 גרױםע איצםיגע די בת אגגעהאלםעז האבען זײ און דער
אנגעפאנגען. זיד האם מלחמה װעלט

 םים און כוחות זײערע מיט ארבעטער די זײנעז עם
 ארבע־ די םלחמד^ די געוױנען װעלען װאם ארבעם׳ זײער
 זאלען זײ אז צוגעגרײם, דין אויך דעריבער דארםען םער

װאס פריחנן׳ דער ניט איז עס פרידען• דעם גלוױנען

ר, א אויף אונטערגעשריבען ווערט איי  אדז־נונג די נאר י
 דעד גאד וחנדעז געשאםעז װעלען װאם באדינגוגגען, די

 מענשען, און סעלקער צװישעז באציהונגען די םלחםה,
 פרײ־ םענשאכע די ײערען, אײנגעשםעלם וועלען וואס

 1אי װערעז געגרײכם װעלעז װאם רעכטעז, אין הײםעז
 װעדען, געזיכערם װעלען זײ אוםן אז פאר װאם אױף

םרידעז• ווירקליכען דעם שאםען וועלען
 די זײן י1 ארבעטער די םאר אלץ נאד בלייבם עם
 אר־ די זײנען עס ױײל וועלם־םרידעז, דעם םון טרעגער
 אמ־ םח אידעע דער םון םרעגער די דינען וואס בעטער,

 װאס ײט,1 דער אין און םארברידערונג. םערנאציאנאלער
 » װאסעז די מאי ןנרשטען דעם שמידען ארבעםער די

 די אױםהאםערעז אויך זײ דארםען מלחמד״ די געװינען
םרידען. דעם געױינען n װי פאדערונגען

ה די מ ח ל  וואר דעם םון רעגולאציעס די אויף מ
ח ע צי א ל טנו  םאדעס די וועגען באארד פראדאקשאז ר

:h* - זאגעז׳ םען קען סרױען־קליידער, סאר
הײסס, עס רחמנוו^ מים זיינען זײ אז ׳<• 1
ר ע ד ײ ל  באשרענקונגעז םון ענדערוגגען די » ק

 אז אוץ גרױסע איבריגם קימ ניט ױינען
 אימ־ זוכען רעגולאציעס לי וואס דעם אויף קוקענדיג נים

 איבער דאן־ זײ לאזעז מאםעריאל, מער וואס צושפארען
 אנצד מעגליכקײםעז גענוג מאנופעקטשורערס די פאר

 םרײעד אין םאדע דער םון גרונדליגיעם די האלםען
קליידער.

 אינתסםרת קאידער סרויען דער םאר איז דאס
װיכטיג. זעהר

 װימד זעהר געווען וואלםעז רעגולאציעם די ווען
 סאראײנפאכס און געעגדערם צוםיל וואלםען און געהענדע

 פעקמשו־אנימ די וואלםלז פרײדדקליידער, םח מאדעס די
 םודא פראדוקציע, דער םים פאחיכםיג זעהר געווען רער

י אז האבענדיג,  געװאדןן געמאכט זײנען וואס קלייז^ר י
מן װעלען עקאנאםיע מלחמה דער אונםער אנ  ארױם אינג

 םעגליכ־ א באװײזען זיד װעם עם נאר װי מאדע דער םוי
 מאנוםעק־ די סאםעריאל. קאידער מער קריגען צו קיים

 אין האנם טון זאגם״ מען װי פראדעירם, וואלםען םשורער
 םעהר געװעז וואלט םרעיד אין אז םיעם, דאם מויל.
ארבעם. װי םלעק

 די פיץ געװארעז געםאכט זײנען וואם !ייכנונגען, די
 •ראדו־ וועלען זײ װען אױםקוקען זאלען זײ װי קליידער,

 פראדאק* וואר דעם םון רענולאציעם די לוים װערען צירט
 זײעד אין װײגיג זעהר זיך אונטערשיידלז באארד, שאן

 געפאכי^ איצם ווערען װאם קלײדער, די סון אויםזעהן
 די זױן אז מעז, זעהט ,n גום זיך קוקט מען װען בלויז

 רעגד די לויט געווארעז געםאכם זײנען וואס קליידער,
 אײן אין םאטעריאל. געווארעז געשפארט איז לאציעס,

 ארם !וױיטען א אין שמעלער, ביםעלע א עם איז ארם
 םאלב א איז ארט דריטען א אין איז קירצער ביםעלע א

 די האמן וואם די, קלענער• ביםעל א קנײטש א אדער
 איינצושפארעז באםיט זיך האבען געמאכם, רעגולאציעם
 האבעז אבער. געלאזען, נאר זיד האם עם וואו מאטעריאל,

 ארױס־ פלאץ גענוג דעזאינערם די פאר איבערגעלאזען דאך
 םתיזװ* םון םאדעס די אין קוגסם זייער צואוױיזען
קליידער.
 זיעען אמעריקע אין קליידער פרויען סון מאדעם די

 געװען איז דאם וױ פאריז, טון אפהעגגיג מער נים איצם
 אםעריקע אין געמאכט איצם ווערען מאדעם די אמאל.

 אםערײ דער םון דעזאינערם אמעריקאנער די און גוםא
 ראםזנן די אין וועלען אעדוםםריע סרויעךקליידער קאנער

 םעגליכקיממז געגוג האבען רעגולאציעס מלחמה די פון
 דערבײ האבען און פעהיגקייםען דיערע ארויסצואוױיזען

 I אח וואס מאםעריאל׳ שפארען העלםען זײ אז געםיל, דעם
 י פח אנםירומ ערפאלגרײכער דער פאר נויםיג אזוי איצט
מלחמד- דער

 שםאף יארד װיםיל גענוי אויסצורעכענען שווער איז עס
 וועלזז בארד פראדאקשאן וואר דעם םון רעגולאציעם די

 איינגע־ װעם עס אז געשאצם, ווערם עם איינשפארען.
 קאו» דער אין יארד םיליאן 100 ארום ווערעז שפארט

 וואם עקאנאמיע, אן איז דאם אינדוסטריעם. דרעס און סום
 וױרםשאסם. םלחםה דער אין אנזעהן שטארק זיך וועט

 וועלען וואם די, בײ פיהלען ורײניג דאך ױך װעם אבער
פאכען. דארפען עקאנאםיע די

• , -
ױן ל ״ ס ט ע ב ר דעם םון םארהער חנם בײ א

ה ע א כ לי ר ע «ח םשערםאז אוםפארמייאישען י
זן טי ם נ די ר א ײ. פ  אינדוםםריע־ םום און קלאוק דער |

י י הע־ א וועגען וואקער, דזשעיםם I ״
ר וײ ע כ א מ ק או ל  ארבעםס־לויז דעם םח כערונג ק

וױ־ איז קלאוקמאכער, די סאר
 װעגען פראגע די געװארעז אױסגעלוטםערט אםאל דער
m און קלאוקסאכער די סיז ארבעםס־לוין דעם m

X

/

, י # 4 ט 2 1 ג ם ײ ז ►)◄9
 אםאל וױדער ױך האם עס און םארדינםטען יזרלעכע

 שייז האבעז קלאוקפאכער ךי אפילו וחח אז ארויסגעדױזעז,
 יער־ זײעדע דאך זײנען אדמםס־סעזאז גוםען א אמאל
 אױף גענוג נים האבעז זײ אז קלײן״ פארדינסטעז לעכע

לעמז• $
העכע־ א פאדערעז איר איז יוניאן קלאוקםאכער די

m םארהער דעם אױף ארויסגעשטעלט האט תנג i :םענות 
 העכע־ קײז נים דאס איז אםת׳ען דער אין ודיל ערשםענם,

 וואס אויסגלײד, אז נאו־ פאדערט, יתיאז די וואם רונג,
 דעם םח םקעילם די לױט קלאוקםאכער, די קומט עס

 געהאחנז געצאלם נים טrא ביז זימען מעלבע אגריםענט,
 קריגעז ײעלעז ארבעםער די װעז אח באלעבאםים, די םון

 קײן אנרופעז דארםעז נים עם םען װעם סקעיל םוא דעם
 רעכם א קלאוקמאכער די האבען !וױיםענס, ;העכעתנג

 זײנעז לעבענם־םיםלעז ױײל העכערונג, א םאדערעז צו
געווארעז• םײערער באדייםענד

 ארויםגע־ איז וואס פונקם, וױנטיגםםער דער נאר
 די צוױשעז װארם־װעקםעל דעם אין געווארעז בראכם

 די סה סארםרעםער די און ױניאז דער םון פארםרעטער
 םון פארדיגםםעז יערלעכע די אז געװען, איז באלעבאטים

 װײם זײגען קלאוקמאכער די םח טערהײם גרויסער דער
 ױגיאז די װאס !יםעתמ די איז לעבעז• א אױף גענוג נים

ווערעז• באשטריםען נים קענען געגענעז דערבײ האם
 האבען קלאוקמאכער די ווען אז אמת, זײן מעג עס

 אבער שלעכם, נים די םארדינען ארבעם ײאד םילע א
 ארבעם׳ וואכן אזעלכע גענוג נים יאר דורכ׳ן האבען זײ

 גאנצז םאר׳ן לעבען א אױף גענוג געבזןז זיי זאל װאס
 זײערע רעכענעז דאך מתעץ קלאוקפאכעד די און יאר.

 אויסהאלםען דארםעז זײ װאס יאר א פאר פארדינסםען
 װאכעז׳ אל1 קגא§ע די םאר נים אח פאסיליעס זייערע

 זײ אז זײן, םת רעכענוגג זײער ארבעםעז. זײ װאס
 אזױ פארדינעז ארבעםעז זײ װאס װאמז די אין דארפעץ

מז n װאס םים האבעז זאלען זײ אז פיל. ע יאר. גאנץ א ל
 םון םד א אז !יפער, געווארעץ געבראכם זײגען עס

 דאלאר 900 און 700 צװישעז םארדינעז קלאוקמאכער די
 יאד קעגעז דעם װעגעז אמ ווײניגער נאד םייל א יאר׳ א

 ווײניג n וױים איז, עם אז זײן. נים מײנוגגעז צוױי קײן
לעבעז• א אײף

 גאגצעז דעם אין פונקם װיבםיגסםער דער איז דאס
 שםרײם שםענדיגעד דער םאקםיש איז דאם שםריים.
 נאר באלעבאםים׳ זייערע איז קלאוקמאכער די צוױשען

 לעבענם־מיטלען ווײל שארםער׳ שםריים דער איז היינם
 באלע־ די איצם קענעז דערצו םייערער. געווארעז זײנען

 גאנץ מאכעז די וױיל מער, !אלען ו1 באהויפםעז באםים
 האם םשערמאן אוםפארםייאישער דער םראםיםען. הויכע

 םאר ױניאן קלאוקמאכער דער םוץ םענות די געפונען
 פראצענ־ 15 א באוױליגם נים האם ער אויב און גערעכם

 אנםשיי־ אן ארױםגעגעבעז דאד ער האם העכערונג, סיגע
םראצענם. צען םץ העכערונג א פאר ד־נג

 אמ גרץ װיליאם
 מארעי פיליפ

 איץ אױח
פלאטפארם

 םון פרעזידענם גרין, וױליאם
 אװ םעדערײשאן אםעריקען דער

 םחד מארעי, פיליפ אח לייבאר
אינ־ אװ קאגגרעם םח זידענט

ארגאניזיישאן(סי.־אי.־ דאסםריעל
 א אױף פיםסבורג אין האבען א.)

 ארבעםער םױזענםער סון באזוכם םאחאמלוגג, גרויםער
 אמעריקא־ דעם ױיםען געלאזם ארבעםער, םון םרײנד איז

 טאז װעלעז ארבעםער אמעריקאנער די אז םאלק, נער
 II ארבעם קיק שפארעז ניט וועלען אץ פליכט זײער

 גע־ II אםוניציזנ מער װאם און װאםעץ מער וואס שאםען
 בײדע װעלם־אונמרצינדער. די געגען מלחמה די װיגעז

 םאר װעלען עם םארשפראכעז,.אז האבעז םירער ארבעםער
א און םםרײקם קײן זײן גים מלחמה דער םון ײם1 דער  א
פראדוקציע. די םארגחנסערען n ויערעז געםאז וועם

סע די אבער חי  פאםיתסנ דער םח וױכםיגקײט ג
ם אונז םאר ליגם  פארשפחר געםײנשאםםלימן דעם איז ני
ז ױי די סח מ  ארבעםער גרעסםע אוױי די םיז םירער !י

 אוים־ געםײנשאפםליכעז זײער אין נאר ארגאניזאציעם,
 געגענזײטיגער זײער אין און פלאםמארם אײז אייף םרעםעז

באציהונג.
 ארבע־ ארגאגיזירםער דער םאר גויםיג געווען איז עס

 װאס ערלקערונ^ די אט םאכען n אםעריקע םח םערשאםם
ײז  פײערליך אזץ דײםליך קלאר, אזױ האבען מארעי איץ ג

 די סון מײלער בײזע די פארמאכען n כדי אויסגעדריקס.
מ די האבץן װאס שונאים, אי־מםער אנ  אױם־ נים ײם1 ג

מן w געהערם ע  שםעחמ זײ אז ארבעםער, די געגען ח
 ניס ארבעםען און םםרײקעז זײ וױיל באװאסגוגג, דער איז

iw די אז װײסעז. װאס אוגז, פאד אבער גענו^ t a n

 נױםיגע. קײן נים ערקלעתנג די איז םליכם. זײעד םוען
 פאםי־ דער אין וױכםיגםםע דאס דעריבער אח אונז סאר
 ערקלע־ געםײנשאםםליכע די ניט געזאגם׳ שוין וױ חנג
m די פון רונג i געםײנשאםם־ זײער נאר םירער, ארבעטער 

 װער־ די און פלאסארם אײן אייף אױםםרעםעז לאבער
 ל. אװ ם• > דער סח גרק פרעזידעגם װעלכע םים םער׳
 4$ אי. סי. דער םח םארעי ירעזידענם פארגעשטעלם האם
 .םײז :װערםער די םים םארגעשםעלם אים האם ער

 םים־ אםעריקאנער םײן אח !חאמענארבעםער איז םרײנד,
 דאס בעם איד :געזאגם דערבײ האם ער און בירגער״•

 !חאםענזײז אונזער באםראכםען n פאלק אםעריקאנער
 אײניגקײס דער םון םיםבאל א פאד .בײגאבט הײנט דא
מן איבער׳ן הערשען דארן׳ װאם סאלידאריםעם און אנ  ג

i לאנד״•
 סאלידא* און אײניגקײם םאר דעםאנםםראציע די אט
 אימיג־ II נאהעגם אזוי נים נאד האלם עם הגם ריםעם,

װערם. טאואלען !רויסען אוםגעהױער אן האם קײס,
 האפענונג די אויםגעגעבעז נים האט אונז םון קיינער

 בא־ ארבעםער אםעריקאנער דער אין אײניגקיים וועגען
 גןך װעס אײניגקײס אז גלױבם, אתז םוץ ילדער װעגעג.
 ארבעםער די pc אינםערעםען די ודײל װערעז, שאםען

 nrom מיר איעיג. זיק זאלען זײ אז זײ, םץ פאדערעז
o אוץ שםערונגען םאראן זיעעז עם אז אבער, n גרױםען 

 אמעריקאנער די שםערונגען. םעחענליכע עס זײנעז םײל
 די םאראײניגם. זײן געדארםם איצס האבען ארבעםער
 אין שפאלםונג די ארויםגערוסעז האבען װאס אוחאכען,

 צופ זײנעז באוועגונג׳ ױניאן םרעיד אםעריקאנער דער
 אינדום־ גרױםע די געווארען. אפגעשאםם םײל גחיםען
 ארגאניזירם׳ האם jf אי. סי. די וואם ױניאגם, םריעלע
 אםעריקאנער אין קראפס ריזיגע א פאר זיך םים שםעלעז

 פעדעריישאן אםעריקען דער םה םירעד די און לעבען
 ארגאניקמיאנם די אז ניס, אםילו םראכםעז לײבאר את

 אין ײערען. *ךערם7גע קען ױניאנם די אט םון פארם
 אין האם אלײן םעדערײשאן אםעריקען די :געגענםײל

 גע־ יארען, לעצםע די םאר ארבעם ארגאניזאציאנם איר
 אינדוסםריעלען דעם צו קאנצעםיעם גרויסע מאכס

m די ױגיאניזם. i ארגאניזאציעכ ארבעםער גתיסע 
 געקענם אויך נאר געז־ארסם, בלויז נים דעריבער האבען

 !וברע־ אז כלל, אלםער אז איז עס אבער פאראײניגעץ, זיד
 פון שוועריגקייםעז די מאכען. גאנץ ױי לײכםער איז כעז

 גרױסער א אין געזאגם. שוין װי אפ, הענגעז פאראײניגונג
 גןך װערם עס װעז אח באציזדנגען פעחעגליכע פיז סאס

 װערם באציהומ פעחענליכע סרײנדליכערע א שאםעז
 םאראייניגונג. פאר שםימונג בעסערע א געשאםען אויך
אײן אױף אויםםרעםען דאם אז דעריבער׳ גלויבען מיר

m די םח פלאםפארם i געגענ־ דיער םירער, ארבעםער 
 םרײגדליכע די אמ פארהאלםונג םרײנדליבע דיםיגע

 אימיגקײם. םאר שםיםונג םד א געשאםעז האט װערםער
 פון אײנעם םאר באטראכםען עם םיר קענען װעניגםםענם

 םאראייניגונג א n םירען ענדליד װעלען יואם דיישרים.
באװעגונג. ױגיאן םרעיד אםעריקאנער דער אין

 תירוץ גוטער א
 העכערע נעמען צו

פרייזען

 איבער גים ״חשאםםיס״ די
 קאם־ אזוי װי ביישפיל גוםען א

 משונה׳־ ארויף שרויםען פאנים
 זיײ אױף םרייזען די הויך דיגע
גוםען דעם םים סחותת ערע

געשםיגען. הויך איז ארבעםם־לוין אז אױסרײד,
 און ראובאק םיערם, האוז מעיל־ארדער באקאנםע די

 געהעכערם 1942 םון קאםאלאג איר אין האם קאםפאגיע
 1941 אין איז פרייז זיק װאם הויז־קאום, א פרײז״פח דעם

 98 מיט דאלאר 3 אויף םענט, 29 מים דאלאר 2 געװען
פראצענס. 73 ערד אן םון שפרוגג א איז דאם םענם.

 זיך האט קאמפאניע דער םון קונדעז די סח איעער
 אזוי איז פרייז דער םארװאס װיסען n פאראינםערעםירם

 אן געבעטעז האט ער און געורארעז געהעכערס שםארק
 םון איעע אז געענספעדם, האם קאםפאניע די ערקלערוגג.

 גע־ זאל פרײז דער אז געװירקט, האבען װאם אוחאכען, די
 זיינעז ארמםס־קאסםעז די וואם איז װערען, העכערם

פראמנט. 45 אויף געשםיגען
 די באשולדיגען גים אוץ העםליד זיץ וױלען םיר

 באוואוסםזיניג קונד איר געגעבען האם זי אז קאמםאגיע.
 זי אז זאגען, דעריבער וועלעז םיד ענםפער. פאלשען א

«י?י<א האם  לײבאר פת איסער די װייזען דאם םעוח״ א י
 די אז דערצעהלען, וועלכע ױאשיגגםאז, אין דעפארםםענם

 אינ־ דרעם קאםען דער אין םארדינםםען דורכשניםליכע
 םענם צעגםעל !וויי םים 43 פון געשםיגען זײגען חםםריע

 שטוגדע. א סעגם צענםעל םיר םים 49 אויף שםמדע א
 פראצענם. צענםעל 4 םים 14 םון העכערונג א אח דאס
 ביסעל א דורך האם ראובאק סיערס, םון בוכהאלםער דער
 גע־ דעי אז אויסרעכענען, געקענם איגםארמאציע און םיה

 דעם אין האם ארבעםער די פון ארבײםםלוין ד״עכערםער
 אויסםאכען געקענם ד׳ויז־קאום דערמאנםען דעם פון פאל

 העכערונג די אם צוליב און סעגם 4 װי םער עםוואם בלויז
 הים ווערען םײערער געדארםם נים הויז־קאוט דער האם

סעגם. 69 און דאלאר א
 חשבונות די קאםפאביע דער פאר םויגעז וואס נאר

 האט זי ווען דעפארטמענם, לעיבאר םון !יפער די און
? שולדיג זיינען ארבעםער די אז תירוץ, גוםען אזא

umi י\ד:

» לוי ) ( אוו ל רי ן

 האט, װעלכער אײזעל, *ן געװןןן איז ■ויער כײם
טרא®) יעדען אויןן פםעם

כןןשזײדען, אזױ אויטגעפירם זיך
 — פרום און שזםיל זיך, דוכט ערלעך, אזױ אץ
 אוםעמום, לױכןןן אים םלעגט פויער אונזןןר ןןז

 רײדעז• םעלות זײנע סון שםאלץ םים פלזןגם און
ם זאל אײזעל דער אום ס>ר  װאלד, אץ אפכלאנדזשען ני

ער דער אים הזזם  חןןלז חןם אײף יוי
#נגעחאנגש♦ גלעקןןל א

 :אנגעפאנגעז כלאזען אײזעל דער זיך חאם כאלד און
^ ם׳װײזט װי איז, םעדאל א ױאם געװאוסם ח^ם (קר ױ  א
 — גרױס װי װײם גאם איז קר געטראכט ח$ט און

םט דאם חגם ד םחן ם זי ם ני )כלױז אײזלען םי . . . 
איז נאר  בעקראגעז חאט ער װאס ערענןױיבען, דער ס׳
ט גאר נןןכעך שפעטזןר אים  :ארױם קלעפ םי

אגו׳ םריער דא$ אײך איד םוז אײזעל װטגען װײל  ז
ט קײנםאל ער האם יושר צופיל אז  — געחאט ני

ץ נאר ת «לץ אים םלעגט גלעקעל בי פג א  נלאמ׳ אי
 האבעי םים פקלד א אויף סארקלײבעז זיך קר םלעגט און

ען זיך ער םלעגם ם ^ ם ץ — אנ  חינטער־װעג א םים א
 • •• אװעק *וריק שטילערחײם זיך

ט נאר ם םי  $כער נלעקעל חן
ם איז ט שװינדעל דער אי .מער געלונגען ני . .

— קעי א ריר, א ג#ר װי
 ;װײםען פון שוץ פריץ דעם חקרט םען !אהא

 העלד, אתזער נאר, זיך ער ל^זט אדן
ו װאו־ערגעץ  — םעלז־ םרשמדען א ג

ט אים םען ןנסכרעכם ײטען די םלעקענקר טי .ז . . 
ץ אויף זעען םיר װי און ײםען, אישטערדיגע א ! — 
ם חאב איד  — גקכראכם, נאר כײשפיל אלם דא אײזעל חן

ט חאט ם... אוםגליקלעד כבוד־נלעקעל דקר אי כ מ כ ק ג
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 וועגעז ריידעז אין אלץ נאך האלם ען
 אח פרייזעז פאר ״סילינג• y םאכען

 HP זיד מעז oyn אויס זעהם עס וױ
 װאס נאר דערריידען. נים גיך אזױ

 וועם העכער אלץ רעדם םען לענגער
 ■רייזען די ווייל ״סילינג״, דער זײן

 ענדיגען oyn ?yo ביז ניט װארםעז
 עקאנא־ די או? שםײגעז׳ אײז אק האלםען זײ נאר ריידען.
 ■רײזעז די וועלען יאר דעם ry אונז, ווארנען מיסםעז
םריער. וױ העבער םך y שםײגען
 ניט ביז םלעגעז עקאגאמיסטען באלעבאםישע די

 •רײזען די אז אויסצורעכענען, באמיד׳עז זיד צוריק לאנג
 די דענקם. עולם דער װי הויך אזוי נים וױיט שטײגעז
 ח»על- א געד״אם האבען חשבונות אפםיםיםםישע דאזיגע

ם די אז באוױתע?, is ערשטענם, :*וועק טען  באלעמטי
 פמ צוריק זיד האלםע? און מענשעז פאסריאטישע זײנען

 די ty ווײזזנז, is צוױיםענס, ;•רימען די *וסיל העכערעז
 העכערונגען׳ די וױיל יראפיסירער, זײנעז ארבעטער

 זײנען ארבײםם־לױ? זייער אויף געקראגלז האבעז זײ װאס
y אױף פרייזע? די םון העכרונג די רױ גרעםער, םך

עקא־ באלעבאםישע די האבען לאנג גאר לעבענם־מיטעל.
 אפםימיםםישע ?ייערע מיט אנגעה? געקאנם גיט גאמיםםע?
 זײנעז *ון זאך זייער געםאן האבען פרײזען די חשבוגות•
 קונציגסםע די און העכער און העכער אלץ געשטיגען
באהאלטע?. נים פער os ?sis? חשבונות
 זײנען םריתען די הויך וױ רעכענם םען װעז און

 דעם מים אםנארעז לאזען נים אויך זיך מען זאל געשטיגען
 אז אײך, ?אגם םען ווען (עוועריידזש). דורכשניט װארס

 אױף געשטיגעז לםשל, פרײזעו׳ די זײנען דורכשנים אין
«j? סראצעגם, 25 y עס הויך וױ ווײניג גאנץ אייך עם 

איר װאס זאכען, די םון פריתעז די געשטיגען ױינען
איד וואם זאכען׳ די אז זײן, קען עס קויסע?. דארםם
 אמ פראצענט׳ 40 אויף געשטיגען דינען קױפען דארםם

 געשםיגען זיינען קויםעץ, ניט דארפט איר וואס זאכען׳ די
 זײן וועט אבער דורכשנים דער פראצענם. 10 אויף גלױז
 גארנישם, נוצע? חשבונות די נאר פראצענט. 25 בלויז
 סאי װי םאי םויג היינם׳ מאכט מען וואם חשבח׳ דער ?ױיל
 זיונעז מארגען םון םרײזען די ווײל מארגען, אויף נים

היינט. םון וױ העכערע
 רעגי־ די שםײגען? פוײתען די אזוי קענען הײך ווי
 די קאנםראלירען צו אבשםרעגגובגען אלע מאכם רונג

 וױ םיל, נים קען זי אבער קע?. זי ײיפיל אייף םרייזעז
 וועגען געזעץ קיין אנגענומען גים האם קאגגרעס דער לאנג

 די הדיו װי םרעגם ?so ײען און פרײזען• סאר ״םילינג״ א
 ״סילינג״, קײ? ניטא איז עם װען שםייגען, קענען פרייזען

 אין וואם מאן, קוק א דארף םען אז ענםפערען, םען קען
 רעגירונג די װען פרייזע?, די םיט םאםירט האט ענגלאנד

 ד?םזעל- אויף קאנטראלירען פרובירם זיי דארםען האם
תנג אמעריקאנער די וואם אוסן, ביגעז  איצם. ביז רעגי

 מאנכ* אויף געשםיגען זײנען ענגלאנד אין פוײיזעז די
 פרא־ 50 ביז אנדערע אויף פראצענט, 93 ביז ארטיקלען

 ױאס ארםיקלען אזעלכע אויך דא זימען עם און צענם
פראצענם. 30 מים בלויז געווארען םייערער זײנען

 וועט ענדליך אז איבערצייגונג, די עקזיםםירם עם
 ״סילינג״ א װעגען געזעץ א אננעמען םחען קאנגרעם דער
 פראםיטירען וואס גאלעבאםים, די אםילו פרימען. פאר
 נים איצט ביז האבען וועלכע און פריחען דיהעכערע טמ

 געשאםען זאל פרימען םאר ״סילינג״ א אז דערלאזען,
 אונםער* מוזען זיך זײ װעלען ענדליד אז וױיםע?, װערעז׳
 די אפלעגען קענעז וועלען זײ לאנג װי אבער געבעז׳

 װעלען זײ םאן. עס די וועלען געזעץ אזא םח אײנםירונג
 אינסלאןייע םון געםאר די ווען אויםגעבען, קאמף זײער
םער.sגר װערעז ױעם

ם שוין מיר האבען אםת דער אין  ביסעל ר?כם א אע
 אינפלאזיע װײל יע.1אינםל» תםט מען ױאם דעם׳ סון

 םען און שטײגען םחותת סח פרײועז די אז איינםאך, םײגם
 װילם, איר אויב קויפען. n זײ געלט מער האבען דארף

 און םײערער װערען סזזורות אז אנרוםען, os מעז קען
ביאג?ר. װערם געלם

 גע־ עולם דער האט אינםלאגיע סון רעדם מעז װען
 די אין פאםירם האם עם װאס פארשםעאנג. די װעהנאך

 װעלם־םלחם^ ערשםער דער נ?ך לענדער אײדאיעאישע
 םעז װאו עםםרײך, אין און דאנדייטשל אין מזונדערס

 געדארפם ביר גלאז א אדער ברויט פתם א פאר האם
ען ל מן  םץ אזא נו, ?ראנען. אדער מארקען םיליאנען ב

סארי קען םען װײט וױ אםעריקע, אין ודעם אינפלאגיע

ר דין. גיט אױסזעחן, מ  װזוז אינפל*«יע, דאד איז ןס *
אמז «דן פרײזעז די  קעז מעז איז י״־יד גאנץ ײערזוז ז

קױפען. וױמיג דאלאד פאר׳ן
 פדײזעז פון שטײגעז גמיסען א פאר מורא די און

 *יוױ־ פאר׳ן סחורות ודאס דןס, םיט גרזןסץד אלץ װעדט
 געלט און דײניגער פראדואירס ווערען פארברויך לען

 תאט עולם דער אז חייסם״ oy <מןרי ןולם דןר םארדינט
מןן עס אבער קױםעז, is ײאס פים געלם מער  פאראן זי

קױםעז• וועלען ײאלם ער וױ ען<3זא וױיניגער
 האט יאד פאדיגעז :אזױ געמאכט וחןדט חשבון דעד

 ביליאז 74 ערך אז געחאס באפזןלקץדמג ראסעייקאגע די
 עדך אז לאנד איז געדוען איז עש און אױסאוגעמז דאלאר
 פאי .סזסע אזא עזאפרטבא תאבעז wpi זאמן, אזויפיל

 TP אמעדיקאנער ךי ודעט מען רעכענס אבער יאד דעס
 אוים״ אויף דאלאר כיליאן 86 ןרך אז חאכעז םעלקעדונג

םאר בלויו זייז יועלען קײפעז או זאכעז אבער אוגעבען,
ABB i a b a a ■  M M  B A i L m B  a m a L a B  £*J |  A A B  M B •  IB  •MfeMVםח סומע דער ow ביליןמ mPIP » דןןס #ז הײסס/ עס 

 אױף געלט מער דאלאר ביליאן 17 האכעז װעט םאלק
אױסאוגעבע?. װאס אױף דין װעט עס ײי אויסאוגעכען׳

mmm u L m« AAMM MMM •••■•■M ■̂m mm mm  M MMM M LtAM •••|A AA|Aװעז סאל׳ אזא אין os דױ געלם, פרײ מער פאראז איז 
 *נפאנגעז פרײזעז די מוזעז קײםען, וױל מעז װאס זאכע?,

 גיכעד קען פרײז חעכערעז א גיט װאס דער ײײל שםײגע?,
 םומע די ווען און קויםע?. וױל ער װאס זאכע?, די קדיגען

 אויס םעלעז עס וועלבער םאד געלט׳ איבעריגער סח
 דאלאר׳ ביליאז 17 זױ גרויסע אזא איז קויפעז, או זאכען
אומגעהויעד. גאנץ שטײגעז מחעז פרײזעז די ײעלען

 קעז םאל אזא אק אױב םראגע א אױף קומט דא נאר
 װעט קאגגרעס דער װאס פרײזעז פאר ״סילינג״ א אפילו

 םון טײל גתיסען א םמ טקײסגריי די חעלפע?. שאםען
 יע־ ניט װעלכע זאכעז שאד פרײז יעדעז אאלען » עדלם
 בוסלעג א שאםען קען וױל, ער וױפיל קריגען קען דער

 בירזשעס׳ ״שװאראע די פון אוםן דעם אויף האגדעל,
 געווארען געשאסען זײנעז װאס מערק״, ״שײארשע אדער

 אויך טאקע חאט ענגלאנד ר.sנדyל אייראפעאישע די איז
 מען וואו מארק׳/ ״שוואושען א םון פראבלעם א איאט
פרײז. חויבען א פאר סעלעז׳ וואס זאכען, קײםען קען

םארמײדעז. is דאס װי פלענער זוכט רעגירונג די
 םון אפאמאפען איז פלענער אלע פמ גרונד־געדאנק דער
 אין בלײבעז עס װאס געלט, םח איבערםלוס דעם עולם
 אויסאו־ װאס אױף האבען ניט װעט ער און הענם זיעע

 דאס אט זאל רעגיתנג די אז איז, פלאן אײז געבעז.
עז געלט ״איבעריגע״ מי  געהעכערטע דורך ולםs םמ ײ

 וועדען אראפגענומען זאלען שטײערען די און שטײערען.
 ארבײםס־ דעם 'םץ הײסט עם ״פעי־ראל׳/ םון דירעקם

 די און ארבעטער די אײדער געהאלטען׳ די םון און לויז
 פלאן, אוױיטער א יסגעמלט.1א באקומעז אנגעשםעלטע

 די אװינגען זאל מען אז איז, יושר׳דיג, מער איז וואם
 זײער סון שםארעז is אנגעשטעלםע די און ארבעטער

 דעםענם־ דערפאר קויםען און געחאלט אדער ארבעסס־לױן
 םאר־ די שץ פראאענט געוױםער א אז הײסם, עס באנדס.

 אראפ־ זאל אנגעשטעלםע און ארבעטער די םון דינסםען
 און ראל״ ״פעי דעם אויםמאכען בײם ווערען גענומען

 דיערע אויף באנדס דעשענס קױםען געלט דעם םאר
געמעז•

 :זאכעז נתליכע דרײ דערגרײכעז מען וועט דערמיט
 קײן האבען ניט םארדינער לױן די זyװעל ערשטענס,

 אוױי־ ;זאכען אויף יקרות א באשאםעז is געלם םרײע
 און באנדם דעםענס פארקױםעז רעגירתג די װעם םענם׳
 ;מלחמה די םירען is װאם םים געלם האבען װעם

 מיט שטעלען ױאם לויךםארדינער, די װעלען דריטענס׳
 בא־ אמעריקאנער דער פוץ םײל זsםםsגר דעם םאר זיך

 געלם, מען1ם באדײםענדע אפגעשפארס האבעז םעלקעתנג׳
 קענען װעט os אמ ענדיגעז זיד וחנם מלחמח די װען

 ערע11ש די מאם גרױסעז א ביז װערען יסגעמידעז1א
 דערװארםעז קעז מען װאם דעפרעםיע, דער פיז םאלגעז

מלחמזע דער נאך
 די געגעז אננ?טעז םען קעז מיטעל א פאר װאס גאר

 לעבעז גאר לױדארבײםער, קײן נים זײנעז אס11 אלע,
 אין אז םברא׳ א ? לױךארבײטער די םמ חשבח דעם אױף

 סױ חלק גתיסער גאנץ א ארימםאלען װעס הענם דיערע
 קענען נים װעט םען װאם ביליאנע?, .איבעריגע״ די

זדימװגעבע?. די װאס פאד געפמעז
 זיד האנדעלם עס װעז אז מע?, ענטםערם דעם אױף

^ זײנעז װאס זאכען, קױםען װעגלן ע עי די  געברױכםס־ גן
 דינען װ. אז. a מעבעל פװכװארג״ קלײיער- מי ארטיקלעז,

םח םערםעל דרײ װי םער זיעען װאס לײדמרדינער, די

א הײפס־קײפער. די באפעלקעתגג׳ דער  גיעס־ דער *פי
ײ is־t* םאנםלעז ?װױי קײז ניט טראגט מיליאגער טער  *ז
 זײער װאס רײכע׳ די *ז ודיסם, עס אמאל. מים שיד פאד
 כאשאסעז ניט קענ*ז קלײנע׳ א פארגלײד איז איז אאל
קלעז• יף1א יקמת קײן  קענעז יקתת יעם געבתיכס^סי

 די זימעז דאס ?1א קײפעד אאל גרויסע ךי גאשאשעז
• **לײדשאדדינער.

 שעדע״ אמעריקעז דער פח פרעזידעגט גרי?, װיליאם
 סענס1ארג גײעם א געגעבעז האט לײבאר, 11א רײשאז

מ״ א מאכען is רעכט ניט איז עס פארװאס  יך1א ״סילי
 װע־ רעדט מען װען ארבעטער, די ?id מײדזשעס די אױף
 ?io ײדזשעס11 די פרײזע?. אױף ״סילינג״ א מאכע? גע?
o ער תאט ארבעטער׳ די ir s i, ?סבוילא שױ? ט8אי װערע 

תנג. רsד פמ רעמארט או•? ?אגםראלירט  איז דאס רעגי
yoipyi? דער שאר האבע? ארבעטער די װע? דעם, מיט 

s״o רעכט דיער אױפגעגעבעז סלחמה דער פח is סטרײ־ 
su ניט אישט דעריבער קעגען ארבעםער די קען. n is? די 

 פרײז חעכערע? א מלע? זײ זאלע? זײ אז באלעבאטים,
 א os’s תאבע? ארבעםער די ?yii ארבעם. זײער עאר

 דער is געח? די םחעז באלעבאםים, זײערע סיט סכסיץ
 קער־ רעגירמגס א באארד׳ רילײשאנס לעיבאר נעשאנאל

תנג די אז חײסט׳ עס פערשאשט.  דעם איאם האס רעגי
 קען מע? ארבעטער. די ?id סױידזשע1 די אױף קאנםראל

 אײנגעשירס זאל os אז סאזער??׳ ניס חיד דsריבsד
 *OMiTiST *װײםע א נאך רsםsאדב די סאר ?sרsױ

קאנםראל.
 כײ אבער ארממענט, לאגישער א ג^ױס איז דאס

 ?5ײ לאגיק. עגע?11 ניס זיד os לטsהאנד ים6באsבאל די
 איבזגרהױפם ?so קע? לאגיק, םמ שראגע א די? זאל עס

 אדבעט אויף פרייוען צװישען פארגלײך קײ? ?5מאכ נים
 ?ײן נים איז ארבעם וױיל ,ninno אױף ?5פרײז אמ
sooi»t די פארגלײכען גיט אײד ?s? ?so אמ רח•1סח i*d? 
 >יםoבאsבאל די ?id םראסיםען די סיט רsטsארכ די םמ

 אי? ?1א איץ אי? ?sארבעט ניט קען רsטsארב א? װײל
sד n sלבsאה באלעבאטים עםליכע בײ אייט ר ?yi’i? 

 ?S? באסyבאל א בעת ױיחשעס,1 סאל yo^oy זײ םמ
 «ייט לביגערsדערז אי? ?1א אײ? אי? פראשיטע? האבע?

 ר5ד?ריב זיד זאל עס ױע? נגע?.1נטערנעם1א עטליכע סץ
 דעבאטע די װאלט מענםע?1ארג לאגישע װעגע? האנדלע?

 פריתע? פאר ״סילינג״ א ?1א סארענדיגט לאנג געװע? שוי?
 די קאנגרעס. אי? געווארע? מע?1אנגענ לאנג שױן ױאלט

 לאגיק, קיין ניט שראגע דער אי? ״כע? אבער באלעבאטים
m א דכע? זײ נאר o ’is ?yon ר5לענג אס11 דעבאטע די 

is ?את פרימע?. העכערע? צייט דער אי? ?1א סארןניהע
אייגגעגעבע?. on די עס זיד האם איצט ביז

**
*

os טארװאס װעלט דער אויף לאגיק קימ ניטא איז 
מנג5ר די  א? סענם 73 צאלע? און זילבער יןױסע? זאל גי

 א? סענם 35 איז זילבער ?id פריױ סארק דער װע? אינץ,
 זי אס11 זילבער די ניט רעגירעג די דארף אגב אוגץ.

 ?.5פארברױכ קע? זי װי זילבער, סער האט זי ױיל1 קױפט,
 עס אח קעלער א אין זילבער געקױפטע די אװעק לעגט זי

 זײנע? עס ױיל1 ? עס זי טוט װאס is דארטע?. בלײבט
 װאס באלעבאטים׳ אמעריקע פון שטאט? פאר א אין פאראן
 האבזו?׳ דארפען די או? םאינס זילבער גרױסע האבע?

 זילבער. אױסגעגראבעגע די קױטע? די ביי זאל עס ווער
 אי? זילבער װעגען טעאריע גאנצע א באשאסע? מען האט
 רצגי־ די ?1א װירטשאשט עקאנאסישער אמעריקאנער דער
 םאינם, די ?id זילבער יסגעגראבענע1א די קױפע? מוז תגנ
קעלער• א אי? ערגעץ באגראבע? is צװ־יק עס כדי

 רצ?511 ר1פם געקענם רעגירעג די גראד האט איצט
id? אין אנגעזאםעלט האט זי װאס זילבעה טייל א yn’S 

 m או? פער1ק אי? םאנגעל א איצט איז עס קעלערע?.
 אנשטאם זילבער באנוצען צװעקען עלעקםרישע סאר קע?

 nsoyo סך א נאך צװעק דעם שאר איז זילבער פער.1ק
ם צייטע? שרידליכע אי? םער.1ק װי  װייל נים, זיד עם אינ

 דער אי? אבער ׳םער1ק ױ1 טייערער סך א אי? ?ילבער
 ?.5ר?כ?נ ניט ד?רסים זיך ?so ?so סלחסה פ?? צייט

 די ר5אב ל.5ארםיק רyרyטײ א מיי?5אלג אי? איז מלחסה
 ?5םארקױפ נים ר5זילב sלטsoזאsאנג איר ?so גירעג5ר

 אעץ. א? oiyo 20 סיט דאלאר א רyאיב װי ר5ביליג שאר
?r, 11 דאס איז אזוי m5מאגנאם ר5זילב די אס? soipi? 

 םים?ל׳ סם?ר5ב ד?ר אי? דאם סאנגר?ם. אי? ד?רכג?שירם
תגג די אז  זילב?ר, ב?רג 5איר סיט ?5האלם ?יך זאל ר?גי

 ח׳ײט?ר oyn זי אס11 אח איצם ביז ג?ס?יסם האט זי װאם
n אםת׳ ?.so’io םחע? iyn ס נטױ׳5סארגosרyטsאװ־ רי 

 נ?לםאז- דאגאלד ?id הילף דז?ר םיט האט רי1טרעזש דהי
nsT 11 פמ הו־יפם o siג?פתעז באארד יראדאסשא? אר 

oyoy ^ תריה is  ?yoynsnyrs די sdsii? ?פאבריסצ 
לגt אנגעזאס?לםע? ד?ם «? ביס*ל ר?כם א f״*י oy רsי

 פאר־ די iyo* װאפ^יראדױמױ^ nyi אין ג«ברױבצז
nrsto סsימנגר אין ?yo?pa*o ךילבזר די פת חדצסער

 סנרא׳ א איז os אמ .l^syryio*־ איז דאס אז סולמז,
id sssod y שײך איז װאס אז n  is? גsyrsליכקײס rsm 
 גאנץ זײ? is שײנט rytys רsלכn רyד רדיל בט,yרyג די

ח oyi פח nynyi די ?yװישs 1אשיל «לאר. מזז מד־ ל  ד
onyrt ט ס ^י סג ױ ג די אז םײנעג, די א נ ײ  גיט האם ^
 זװבר אזײ װי זדתר א ooitya האם זי װאס ,on :לסא?

 ?yoyiors oDirryi nyoyo האט n ׳?,yryi ojn ךי? זו
?.5שאפ1אפצ rytya דז?ם קאסף %

 ?,SM?noyio’is האס אסyonyoovr, 11 װילחן די
oyn nyoiis 40 פאסריאםיזם, פת סאנט?ל o n  ?yiyi 

ooyons ?yinroo־i»o אח yiys? די jn n is ר ^ מ ר  א
:ysyry,? װאס r?״rupiyi ?yonyiis ?y? גט1אyרח־ ר 

 שםילם.yאײנג אביס?ל זיד האט אדמיניסטראצי^ יתלט׳ס
yרשyo,איז נס oy סלאד גלנוג nipiyi oosoyi,? די אז 

ytדsיג y n r w ארבyשט םס•װאדyבאװאס^ די ניט רט
? םמ yirio א בלױז איז oy אח צי?01גגס־פראד1נ ^

ר yבאריכם די ם.yח^רבnנ1oרשyאיב שאר מ in  ?y? 
y די אי? y’soi־nriD חנר iy rn n sr באװאס^נגס־אינ־ 

y r r  oynoon? נ די ^ n ?ױיט ל y i? זײז?ר n־1רס 
oioyois .n?yi»o י איז rsom■ י yi ג חױךyשטיג?.y 

jy 11? צמײט?נס, ?.yoosn אײ? אי? האלט זי או? rײט 
 פאראינטזןחד שםאיס אזױ רסyר1םשoyD1אנo yאל ניט

oiyoyo ?yinss’s o אי? סירם n, אז yo? סארסאנ־ ?אל 
n s i? ר די פח סארדינסם?? די ^ ב ר  שארסלזד חדך א
nyi? איב צאל דיyרשטעn,? עןסריג זײ וחנלכ? שאר 
ר  אז סור^ ?yoyn onjnnooosDnso די באצאלט. מ
yn? ארב דיyoyאנשאנג?? ח?ל??1 ר n*o־i’: n  ?yr •דײץ

ײערסײם ס׳ ןן ע ב ר ײ רועלןנז וו ח<כזגדרנג p ז
iis .oyorm  n m״o?yo, חאט nסקאנדאל ר id? 

ר  isyi’* ײשױרד נײ פמ ynssMso אײל סטאנדארד מ
:y? זיד אױף r״iy סיל o”oos?onyoDns ?פי nר 

lyo^ojyDy ר די פח שעאים די ?1א םײנעג ^ ב ר  א
rw לyאביס ?nװאyג דיניח ynss. זיד האבע? זײ *i n 
nyoo’n rחsרםyפ oynosoois oyoy פילס n  ?ysy• 

yo גyשרײo n  ?yiyii ?y םפאטריאטישסײט1א id? אר־ די 
ר ^  אר־ ?nנ1רשטyאיב סאר אלטsyג nyo ?yoy? is ב

oys, ?ד איyצײט, ר yn? דאס y sw איז לאנד yiiyi? 
^oyn ?id ooyniDoyiD ססאנדאל nyT ?id כטאנדארד 

 בא־ yo’oso'osiyo m אי? איז װאס סאםפאני^ אױל
ynyiiyi Djyyn? םיט yosi o n? .סטאנ־ די סאראט 

דyסלyנ האט חשױרזי in פח סאםפאני אױל דארד

ynooninc ?yonyo n *י פארקױפט n שאפס  ?id ג^ןל
xm א? דײטשלאנד rony װי nyi^’o ?yoyo is סינסס־ 

 ״iy די ?yoynsnyrs ייד אפזאג^דיג ,nyon yכyל
w *ו שינדינג in n  i n.
iyosi yoj^ooro ?S3yo is n די n ro iy א אײף 

? ^ ג לי ly איז האם שן1א בי i’os’s i n גאנץ א צײם 
yi’o rn  o iy irrso סאר באדײםעג yn ,n n n n  m? 

s נים ?so זי i’io? ?נאטי^ל סײyכiyoyi y ?סינסם־ אי 
isoyכyל i y אזױ סאסם o״yTsnyiD is iy.? די 

n האט ynyroyo יל1א סטאנדאײ ’S o»nyi iyoy איי״ 
nmoon yayi, לױנ װאסy? 1פא yooyoyi nnc.? זי 

yoiyo ly סיט אפסאד א? ?yo?^?ryi האם i’ooyo i n״? 
OD^yTya-y’io o iii’S די סײאג?1אײגצ דײםשלאנד פח 

 יגט1ק ynyooyo אױל סטאנדאת־ די זיד• ?yo’iis וחנלם
oD ^y ry i y n o o iirs  ?yoiyo i n  rc ^ n א ’Diy 

iso ’oyo n ’s oyn ,?ynn ױyלyoyo ?y? אױף o n 
D’oyi 1א אױל םמ? ,? לי ^ rio די ?is ג o n in ? ?yoiyo 

i םי? יגט10 טDלשאyזyג n אױל ד1סםאנדא ?y’jyooy 
iso'oyo y אלע i’S oyn ,?ynni’Diy װyלyoyo ?y? אײף 

iyoyi lyo^oo i’o ?id o’oyi oyi.
oy iy״־s און i אײנג?שסילס נאד זיך האט i n 
iy ססאנדאל i ?id אױל סםאנדארד ynysoyo האט omy- 

y lyo’iis טsפלאyג  yנלyכy^ ססאנדאל iy iiy  ?y ?id 
ynysoyo lyiyo’iyoy lyo’m — ש די  לy^yנyח

yלoyט^יo, דאזיגע די ynysoyo האט Doyoyi ooyoya 
id ynysoyo sno isoo’iyo iy םיט i? ,דײטשלאנד 
oyn םאכט is ?yoyoiyn? ם1שמי iyo ?ycyn yiyny 

^׳ן. םל i מיט האט yoi’D sno די הי n ש^yגy^yל 
o n  ?yiyn m ono y ooyoyi y’jysoyo O’lo p ^ y 

o״yo ?yijrטyל yooxjyo? סארביד ,osnyo onyn oyn 
yoyo is? ג׳לצײג׳ y^yn שגײדע? סעגען oyi הארט־ 

yoo? .יט1ל שטאל o n די האט אפםאך yoi’D biio 
yiyioyi? אט yi’oom o n? סyטyאזא אי? ל lyom i 
ry ,oyo ?אי yo’iyoy אים אױף איז yry ?nynyi •חי  ג

ry ,mio’ iso דזש דיyנy^y0י1עלעסט ל ynysoyo האט 
oD’noyiD’iiy ?1 ביז פוײיז זײ  איז oyi .ojid y 1אלא453

11 iyo i?yo«iyoי iy i פרית id? 1גאל. iy ’iD איז 
iy i פרייז y^ 50 ?ynyi 1’oiyo ?yoonyo ?idלy ^y 

 יoyn 1 ביה1סא ?yoonyo לyםyם oyi אט נם.1ס
sn o־yoi’D האם y iyo ?yiyiosi ביליגy? ,ליב1צ פוײיז 

yoנyByליoטישy גyשDy*טyoםבינsyיyס iy i ?id ש  y•ח
 nyi’^yny: y אין האם y’lysoyo oטריoלעy לyרyנ

oyo iy om i גyהyלפi n  ?,s ?y שנyלynyo ^y■ 
1 ?id nnyo1ײטשלאנ nyo’in iy i ?iy פוײיז id? אט oyi

y לyoyם i חאס לאנד אין i j n ג פילyשyoס^ is?
sonyoy ?id u די פאײאלסז?? n y o r'iP•

yiyio ?yi??^o ?is? זיד oy ty ,oriy װyלy? אײפ־ 
ns^iy  ?yiyn oosiyi מ* y in iy ??ססאנדאלז •?d 

in y  e o n n  ?yoyn oyn ,oriysoyo yo’m  yiyuy 
ooyi’io is, ליב1צ yo’Dyis n jm,? גyתyלyB? ײ 

 ty ?,סײפארש לײכט ?yo ?so •sonyoy ?id נאים1ש
yn? אזיף i n כאסװלדיגמגס׳גאגק yooni n  ?ysn 

lyiyonyoy o n  ?id ?nso ,סאפיסאלתם ty ־1פא די 
oyi ?yoyi ליב1צ 1לאנ yo’oyis y iy n,? איז on ?קײ 

yoynoyo צײם is ,??גזדתולטזדח ?id isoyoiy n  ty 
y n  sonyoy? יל???11 זײ ױיל1 פאםריאםיש, נים ?ya»ip 

iyo בysyלט •onjiyny ?yoyoiy iyo 
•**

yi ?yoyn oyoiy ly- שונאים י1 o in ’^p iy  ?id 
y ?yayio גאנץ SOiyoo? דײ־ד סלאפ i n אנסשײײנג 

iyn» o פח n באארד*, 1לײבא i n  ty ״y’:i? סזדנ־ 
oiysyo״ s’s?ns דן?רף yo n  ?id ?yiyn onyssy׳ 

 ־nay ?y oyn oyn ,yoi’D y ty הײסם, oy טים.yבyל
oayo סיט y ,?ױניא yiytsy ?yno oyn? אזזגלמ yoiy־ 

ys oyn ,iyoלon ?y ?סײ i n  r s .o in ,?י»יא m y 
yo’,i? ניט yaannyiyo n  sy? פה ?.ra n  iy i

n בyלyכyטים odososi ?yoyn סיס r n  s^y 
nimo סיסלזו? ?1א o n  ?yaya ״oayayoryo ?r?n׳ 

ly n , o n  ?,s  r s  s’s r i s ??1לײס nsyo״ n  ?yoyn 
 yaya oo’ooya? סאלזןסאסים יid isoyioiyo? 1 1שי

iy i ,אנטשײדונג nyoy זײ n ^ iy o  ?yoyn.?
n? ײניאנס n אייד גאר n o is  ?ysayaa’s on ?yan 

iy מיט i •אנטשײײנג
iy אין i אנסשײזיוגג lyn oyi ?is ■לײגאו nyyo•

yrn? א^ײנגyשםyלט iyo ?yaana’iyo iys y ?yiynya 
n •ױניאגם yoms? ,זײ y? אײגט^יטo־גyאו? לט om 
ya’oyo. גאנץ זײ? ?yלyז

oy איז oy ?is ?yon m s oyn oyn ,yayio y איז 
 איז זאך אײ? ?.yayt is oyn סך y 1אי ?yiyn פארא?

oy ty ,iyon נישט, יג1ט ty די am ’i n זיד זןל yayp? 
yo’oamy? ?אי n אינyרלyכy yנגyלyגyנn1ײט ro  ?yי 

lyoy iiy ײניאנס, i  oy אױך oy ry ,?yiyn oaytya 
yiyc ?yr’t? ,ײניאנס ly n  ?yomoons oyn שטארק 

yiyn ooyi iy מיט n? אײנםnםס־גyלט m  iyo סיס־ 
iy i^ i ?או om  ?yiyn•

iyi 1מי ynלy? נאך זיד ?yiypois yiyio i n  is 
iyny סײ  ?y גyלyגyנnײ.o

======= :לײב נזאני-------

y 1 בעקערם אידיגספ די פון פירטר דעס פו? פאעמע

ען ןןרגעץ װי׳י^ איןײ  ■אעטען זינג
 םיראן• דעם חעלד, ד?ןם פירער, חןם
אי ען ווןןליאײך איף נ מג ם סץ ז  אײנןן

y שען  — פירער *רכענזער אידי
y כרודער o is .ארכקטערמאן 

ײ?, אץ יןןקפ איז נאמען זיץ ט  גאלמו
ײן ױי — ןןר אץ ץ איז — נאמןןן ז  ׳רי
 סאסטץ•, דןןר אבינו יעקב װי

 גיגגאלד טײערסטשן סץ רײנןןר אץ
ץ אײדעל ץא שמיץ• אײדעלסטען פ

שען דעפ םון טןןג אץ  װאגדער, אידי
 טעג, סארװאגעלטע יקנע אץ
 טרערען םון אינזעל ois אײנמאל איז

e געקומעז f r  y װײטעז די סון 
ois כרעג• אמןןריקעס םרײען 
 געקומען, איז שיף די װאנען פץ

oyn oyn ז געכראכט װײטען פץ זיי 
 כשמים, און זײדקנס אץ געװאגטעץ

 דרום פון שקלאפען nt כריליאנטען,
 ז גאסט די װי שװארץ און רןײטען אץ

ץ אידען ט װאגקל א טןןרכעס, מי
ץ װעלט דער שון װמט םיט די א

ה עי ט
oyn זוכען y םנוחח און חײם 
n,. סרײער אײף p  opp’ipoy 

r, מ אידען םייט און כערד מי
,opanyo

oyn זיפ?ז y ד זזײם y און חי

ip? פץ כח?ר y opi^y און iy, 
 גאלדשטײן אץ app' איז ?pay:זײן
m אייז paoyoo און  ip כױם• א 
ipopn p סץ איז syp זײן ip n y 
id #yp ip וױ שטאלץ אץ i] לייכ א; 
oyn ip אץ  oyn ?piny שײנען זײ 

ip מיט sn p m a ליכשאסם is
מענשען,

oyn ליגען poy io is? שמױכ. אץ 
ip  oyn iyn ליפש דיDyט ? [ponpi 

1שנײ אץ [poyo סײם p1שnn 1 p?׳ 
iyn נ?יט oyn מיט p ip iyo

?poo’ia
pmrpi] אייך מא opnyapiony 

ip, 1 ךי• irpי fyp מױז• די אץ 
 ליסשאסט, זײן ’n n?y ליפטיג אץ

pnpi ry  n?y] ײן אױף  כמיט, ז
nry איז pnpi] אײד ip i אמת 

y ,]piyiopi oyn ip  oyn ײיטער  ג
opi iyo  ?p^ys is פלוט• זײן םיט

I
T, אך, ooys ip i  appi m  ,appi 
in 1שװp ײן איז l ]pnpi y ז i ipn 

y i oyn ip ץ pu, םץ 1נyל א io  i i 
nsro in ץ o, סדן 1נyל א iiso 

i מ p n a ץ p?pa o.] א ty ro a p :p
oyn ip זיי prpa] פײ i i 1״שא p1,ס״ 

,1ש? [1א נאד?ל אוץ oiprny ׳בײ

o ײ3 p aiy ש אץnאץ איץ ײם
p ip io.] -

ײ ip אי? poon,] ז io  is  ]poippi 
^ אץ ל ײ ip? זיי מיט ט io  ip n•

iy i ל ^ ײנ oyn oay א ina
[,pey iop i

pom אץ yo oyn ip] ץ  pp^ א
ip o y i opi 1 סץppp3שp ?1??ל ̂

psap ip  o y i] םץ ipppaשp
- ,ip s ip n

o םץ שײ[ ip אױ iy i ט  ppny• ני
ip ץ איז ip י1 א o siiy  oipppp 

,n io p i ,ip m a  y oipppa is 
ט ג13אײ אױף  :?ך3לײ31סא is זײ מי

■ אץ ײסטןך1ט זײ ^p r] ײ n ז n n y 
p אץ i'o] 1סא זיי ײט1שט אץ h id. 
n איז onia אץ n n y  n  ]popynpi, 
? אץ ^ ט ip ש i  oippy^opi oyn

ט1שט ;יי
m וױ ,app’ אץ a i nona, 

i p r i a  i i  o ^ p p  n  po oyn ip 
ooyonsapip ip פץ n a n y •סאםײים 

noro iy*]׳ oyn ט גאט  [papipi ני
ma? ]p i^ n n  o p i py i « id  n 

is ץ ט זי o סאל? זײ[ םי p i
[,ponioya

o y i לyץ »ױך 1נ סץ אזץ םילד פ
m yn

ט אױן• p ני o p o y a  is] ץ oib• זי

n ,fa p p  iy i1 אױל? is]ל?כ??, י 
o ^ y a איז is  bin ]pnpa זיץ 

i מיט p n a, םיט oipppa
poH ioya,

&rV 1?1לוים? זיין אץ פיזיכדןפ V 
iy זיין אץ na אץ  lap.]" 
n — fa אץ p pי3 יל1א poya] ! 
oippa ,n אץ aa איז o m o iy o, 

ponpa oipppa n  ]payn bin] : — 
poyo i״ p סץ i p r i a  ponpppa,״ 

 •ono ין1? נאד אייד מא ל?כ?[ אץ
oyn ip אץ  ]pn ,appi כי! אייןז  איי

oayoiyo ]pano pappip n, — 
ponpppa n אים  ]poyn ס מ ײ ל  פ

o p  ]payiopa אוױן la p  ois, — 
ipaiany  n אים ת •oayiapa 

p] ?יי o y o  ipn? oaiinya ]payn 
ם אץ pa naso א'  yשpoלo, 
y אץ i ]payn ײ[ ־אויף? naso 

n  ip o ip n  pan? o s iip iy e
:ל?סט? :

װ^ i זיץ יסPpn 3 איף ״ p  t?ny
pnלם

opn ץ  naso pooapr n י**יד זי
oyn אי־ד ayn אץ [papp

— oam yo
n מ ו ו ח pomiy סץ א

oipppa . ״ . . 
ipo ipn  pan? oniy ]pan*? w ry 

1n is ,n im  isםpל . . . tarn fiy



m גערעטדנרדמ4• מ י►•
ען דיי ײ ד טען פון אי ש ר אי ע מ

« / ן י ״ עז דערשסע אן אןי ך מ קו ע איזג ף  איז מ
ojn בו* תאס געײיטער בלוטיגןן

E l  W l v ר איבער שעײעם  אין װעלס. דן
J M v M d£  זײנען anp פין וױרמל־־שסורעס _

 קארסעדשטינלזװ׳ וױ אײנגעפאלען,
w U S^B M k אײגגairyםאכט* און םלוכות דעװעקע

mm  teagA■ aaM AAAteAAMIA AAAjyayuoT«/ געוױטער ועלבעד דעד אדץ
^amaaa aaaa m a am Umaaamaa M aMAAMMAAA 1■ AAAA UUAAעס םדחות״ זדץ מטדמלעױש § געשאסען ך“* ה*ס

aâ AAAA AA aa^A aAMAAA AAAA taAA MAaAAAMמ ^ ד ס *ח ” ג ל  װעט זשע װןןס וועלס״ g אייו מ
מז נאכז אןנליינפאד מד זױ־ אמת׳ז׳ װעלכע פבול? בל

amamaaab maa amL aaaa amaaMMA —— *— AMA AaL m a M M A■ AAAA •MAM■מ*רגעז זיך וועלען נעכםעז פון מ*רשטעלו»ימ *ח לײאו  
ח»בעז װעס םבול דער וזען פאלש, פאר  jyrm o’n®

----I _______. . . .  bmL maa i i a L m h  — -■A-. aaL aam a■  I lM M I M N S lI>אױסמלסען װעלען וועלכע אדן וזץדס/ די יגיקס”אמג 
און שדפח געשיכםלעמד דער פון ®ײאד־פרמװ חנס

------------------------------------------------a ̂ a a■ m  ah■ amaamaaL  aaaiiaaL m aiMi i  aaaL aaa*איר אױף םעגשהײס דעד לױכסעץ פ#דבדײמץ ל<ז7י 
ר « «ו װעג ת מי *וקונפט? מ

י :חימס זיך nr«n® ®יל  אידעע די נישם געחערס ו
ח ijren י jr י יום־טוב מאי* w a r דער ®מ אזש3בא 

מן װילם׳ *ליתר  ראםעװעז נישט זיד לאזט עם ײעל
u ®ת rr רמ*גען «י און שרפחי*» u p די הײנם אױך 

מז ד י מר־ דערלעגעגװ» זײעד מאי ןרשטען ®ון ז  *וי
 אנדערע פיל ױי האבעז, זײ — *דער ־,ljrw ®ח קד«פם
מז ח  *יגע־ און פארפירס פ*רג»נגעגהײס׳ חװ־ ®ת יי

I אדם3
!האי עדשםער

ip jm חאלמס א «מ enjn avn r חנס נױט װי 
aye nranjp און חלופות שימע די פארבתדזױ זײנען 

 גאר אין *רבעםעד די פמ ppaiajwpi געבליםע
װןלס. לפר

די םמ לוםם הײסער דער אין גאײאחמ <«בײתו
A aL a— aamaIaMMMAAAA m a anm h —  —־--------------- - ■ — ,----------------------  ׳*וױשען קלזסעדזנוממענשםױסען׳ געשיכםלעמ ערשס«

 ערשםער דער איז אםעריקע׳ אין דא קאפיםאל ייז ארמט
 מעלט־פראלענמריאם דח־כ׳ז געװ«חח «זז»טירט פןף
 דער וױ אינםערנ**י*נ*ל, דעם ׳«יעyיזayaרy זײן איז

 *לע *װישעז ברידערלעכקײם און יגקײס3אײ פון *ײמז
װעלם. דער ג«ר אין ארבעטער
 ױם־םוב פרשלעםארישער דער איז י*רעז דורך

רעז געװאר«עלט3אײ מזױ, זרשטער ײי  לעבען, אין מ
 גע־ איז העמער םילקמעז אין געװארעז אײנגעבאקעז

 קרבנות. !אלרייכע םח בלוט דײד געװןורעז חײליקט
 אויסגאבען אח *ילעז זײנע געװ«קםעז׳ איז בןןדײםוגג זײן

 ««ר ערשםע די אויסגעברײםערט. נסדר ײד ת«בעז
 פאלען — ײם־טוב דעם אם פײערען סיז י*ר aדליaמ

 אייראפע איז קאפיםאליזם דער וחנן *ײט׳ y r» אײם
ח  און בלי־םעג שענסםע ע3די דערגרײכם ןמעריקע י

 יואס װידערשפרוכעז, ע3זײ אלע גלײכאײטיג ^םפלעקט
 יןןרעז׳ זײנעז דאם אויפרײסען. שיעםער אים ײעלעז

 זײנע אין ענג שםארק שוין װערט קאפיםאליזם דעם װעז
 אויסגושסרײטען זיך זוכט ער און חױאס־מעסדאפאליעס,

 עם גס*סםערז.3װירקו אח דער3לע jr״a פארכאפען דורד
 דער און װעלם׳ די םוגאנדערגעםײלם aטגילטיaJr װערם

 אײף סאלט םענשען״ ״וױיםען oaie חערשןןפם פח שןוםעז
 כינע איראלטע ד*ס טען.3ע3ק«נםי »ח לענדער 7אל

ען3ארײ װעדם ױג מ  אויםנחװנג םון *ײז־רעדער די אץ ג
 קאנםינענם״, ,שװאושער דער װזנלם־קאפיםאליזם. פמ

םען ביזן דערגעכאפם3םונא װעדט אםריקע׳  שםיק למ
y ז־אם זאםד־םדבר• אח חשאמעל ײילדען ^ r — אלע 
 דער אונטער צי — ימ׳עז׳ זיבען «לע אײף אמזלען
י עקװאםאר־זדז, חײסער  אײז־ סראססיגע ױ אין ו

גאכם. חדשים־לאגגער םוץ םדברױת
ם פאר־ «ו און אויםאושפרײטעז זיד ג3דרא דער ן

 יענע װערט אימהעריאליזם, דער לענדער, נײע כאיעז
 דעד־ װעלכע קאייםאליזם, פמ׳ם םרײב־קראםם תױפט
 מער שײן איז איגגיכען *בער כרחדת- די בײ אים ח*לט

ר מז נישס גן לי ב ר  םארםײלעז, און סאדכאיעז *ום מ
 וױיסערדיגען זײער אין אז קלןןרעה אלץ יחנרם עס און

ג ן  קאפיםאליםםישע די מוזען זיך אױמנושירײםעז מי
 װעג, אין אנדערע די ע3איי מער אלץ קומען םלוכות

y און i r  ty י זײ פון ז  אפרײ־ שםרעבען װעם דער3מ
 קל»- אלץ װערט עס כוזז. נױם װעג דעם זיך iyc יגץן3

 אין בלויז לעבען iyp איםפעו־יאליזם דעד iy ,,חװ
מךען מס  בײדע זײ iy און נדדיסארחם, פון שןםען פ

ivayns ע כלוטיגע *ו װעלם די פיחװ מ  שטױסען,8^
v ערשםער־ דער און שזזיםוו^ םעלקעז־ און אױפרײסען 

־ מ ײס־םוב מי ו  ayer» y* װי מעד םיל «־m ײ
סי  «וטיס־ •רואװ y װי מעד פי׳ל ימײם,1אײ ®יז «*ע1פ

םיז מ ״ אלע *י ח י «ז מ ד י מ מ ־ ן •ו ל געגעץ קאמף מ

חאדעס ל. ®מ
דער ןןרבעס^מג• קירצערעז v פאר איז אײסנמדנג

AAAAAAAbAte AAAA AAAAAAMAAtete AaA Ab. AAAmAAAA AAA MAkAAAA AIAMaAAAAװערט יונדטוב e^ayiay פיז פראטעסט םיס lyay^'o 
yרמםער «nya r אינמפריאליזס, געגסז װעלם דעד 

 *עשטורעמטען Dane נזלזזמווז, idjdj סיליםאריזס. געגפן
 םער קןד יעדען מיט זקןט פאי״םענער די טון רוים

 שהיים3םע דער סון בעלקשאסם אייביקע די געטלאםערס
פעלקער־םרײגםשאםם. יגער3זו n םרידעז, אום

n' די n r^ a a i עז3זײ מאי־ױם־םוב ערשטען סמעם 
 פעסםונגעז פארבליבענע אזעלכע װעז ׳flny* געװען אױך
o וױ פמחןליזנ^ פון rr שע שע דעסמטי  ד׳3רדסל» מרי

ען ב ײ פת װעג אױפן *רויעגעשפרײזם מ ט ס לי מ פי  מ
 אויסגעװאקםעז דןןרטען איז עס און )םװיקלונג3א שער

y מעכםיגער yדבעםער־קלyקםיװעז3אינסםי אז מים ס 
ױ^דעז און קראפט ער3אײגע פון געפיל  רעװןזלד בר

 דעספא־ פח גאדינגוגגעז איז םעםפעראםענם. איאנערעז
 ער־ דעם פייערעז זןוס איז ט זעלבםסהערשאם טישער

 *ו רוף םלאםיגעז y םיט דעז3פארבי געײעז מאי שםען
 די פאר סםרן»יעם.3דעמן בלוםיגע מים איז סרײחײט

 דעד איז מאסען פארשקלאםםע דעספאסיע דער דורך
 בשורה־םרעגער y וױ עז3דערשי מאי ערשםער יום־טוב

ג y וױ און םרײהײט פיז  ס¥ר איר. םאר קאמף םיז מ
 און פוילעז ליםז^ nu^yay אין •wmnny אידישע די

 געײארעז מאי ערשםען פון פײעתנגעז די עז3זײ רוםלאגד
קאםפס־םעג. הײליגע

 בים־ זײגלז ברידערלעכקייט און םרײהײם סרידעז״
 ערשםע די םון האלם3הוי»ם־אי דעד געװארעז לעבוױמ

 טןןג דעם דעלם3םארװא האבען זײ את םײזןרונגעז׳ מאי
את דערד»ויבונג פון קאםף y אין םאי ערשטען םץ

גלויבען.
 באגײסםערם האם ברידערלעכקײט םון אידעע די

 האם זי אבער טעג, ױם־םוב די איז מאםעז מיליאנעז
 װעלם־שחיםח. ערשםער דער פץ װעלט די םארהים נישט

 געגענזאאען, איםפעריאליסטישע די האבען 1914 אין
 םאקע םאראויםגעזאגם, דאם האט םאאיאליזם דער װי

 דאס װי קאפיםאליזם׳ דער אבער װעלט. די אויםגעריסען
 געװען בלויז איז ארויסגעװיזען, שפעטער זיך האט

 בעסםיע פארניכםעגדיגע די םרײ לאזזױ צו אימשםאנד
 דערנאד בוזז גענוג געהאט נישט ער׳האט אבער קריג׳ םון
 דעםפא־ קריג. פיז װאונדען אייגענע yrn םארהײלען *ו

 געװאלגערם זיד האבעז קרוינען געקראכט, האכען טיעס
 גע־ 1917 אץ זיך האם װעלט דער איבער שםויב. אין

 די און שםירעם, אפםרישענדיגער אן םראגען ומען3
 גלאנץ נײעם געקראגען האבעז מאי ערשםעז םון אידעען

r אנגעאונדעז און ’a •םח געװירבעל אין האםענונגעז 
^ אלו  פץ חושך אין קאנםער־רעוואלוציע״ און רעוו

 אום־ װילדע די אװישען ארבעםםלאזיגקיים, און קריזיםען
 איבערגעםולטע שפײכלערם מים וועלם א םיז זיניגקייטען

 מענשען די םאחיכערען נישט קאן וועלכע כל־םוב, מיט
 — קאפ, איבערן יאד א איז ברויט שםיקעל עם3םרוקע א

 ײעם3 געקראגען מאי ערשםען םונם אידעען די האבעז
 אי־ סאגיאליסםישער וױיטער דער קראםם. און אימפעם

 דערלאנגען. ix האנט דער םיט געװארעז איז דעאל
 םאציאליזם םאר ארבעםער־מאבם, םאד קאמםם־רופען

 םרילימדיגע די םארהילכם מאי ערשםען דעם האבען
 אידעען די װעלם. דער םון שםעם גרעסםע אלע םון לוסם

 מי־ םמ גלויבעז דער געווארען זײנען מאי ערשטען םון
 יאליםםישער1סא דער איז לענדער רײ א איז ליאנעז•

 ױם־םוב. מלוכה אנערקענםער אן געװארעז מאי ערשםער
 *ו ער3םע האבען !וױיםען ביזן װעלט עק אײז «ח

 םענער מים פענער איז געגריסט, םאג דעם אין םענער
 ברודערשאםם, םיז םרײד די :איבערגעתםען זיך האבען

 אײביגען אין און שלעכקײם3סע ײער3 א אין לױבען3 פון
 האבען יאליזם1סא אץ םרײהיים נאך דורשם די פרידעז,

 סיל פון iyx־wm םאג דעם אמ אין אויפגעשטורעמט
םיליאן. דליגער3ע1

 ליכ־ די הױנם ליגען באשפיגען איז ״נםראםעז
 שהײם,3םע ארבעטנדיגער חנר םיז םרױמען םיקםםע

מאי־בליאונגען. אײדעלסםע די אפגעפליקט
 שקלאסערײ/ סאשיסםישע — פדײהייט אנשםאט

rםארכלי — ברידערלעכקײם אנשטאט aש־3םע די זיך ם 
 — קײטכשיענמע אנשםאם האם״ םישםערעז אין חײם

זיד װאלם םאזיע3ם» וױלדסםע די װעלכע גרומאםקײם׳

 סיליטא* פיז סוף א שטאם3א אױסמאלען׳ ם3געקא ישט3
 םאדגאנגענע ®מ «רא«ע און מי די ם3חײ מוז — ריזם

 *eaipix די פיז הארעװאניע פארשםײענדיגע די און דורות
 מער װאס שאסעז אויף װערעז דעט3פארװע דותת טיגע

 אײביגען שםאט3א לסוף׳ און, ;םען3םםרומע3טויט־אי
 נײע א — !קריג״ ישט3 מער נאל33»קײ אדעד םרידעז

װעלם־שחיםח. שיידערלעכע
װעלט. דעד גאר איבער ט3הײ בושעװעם םלחםח די

 דער טען.3טינע3קא אלע םארכאפט האבען םלאםען אירע
 דלעכע3אוםע די אויף ים3ש זאםען זײז ט3חײ שנײדט םױט
 חשומ• טראפישע די אין ה3ראטעז־פארבא פונט עז3פלײ
 ײען3ש ארקםישזנ די אין בורמא׳ אח םיליפי;גז די פמ לעז
 וױס־ זאמדיגע די אין און קארעליע אמ םק3םורמא פון

 פײער מים ט3רעגע קריג דער אסריקע, פון טעגישעז
 ג3יכםו3פאר םים לויערם און היםלעז אלע םון חורבז אח
 קײז אים םון ישםא3 ים׳ען. אלע םיז ישען3םיפע די םון

 באשיפםע ix גרײכט ער יש.3באהעלטע איז ג3ו3אגםרי
 הייםעז פרידלעכע ix ן1א ם3פרא אױםן גען31באםעסטיג

אין  ימגעז׳ אלע אױף ים1ם םיט רעגענם זנד ד.3םערלא3חי '
 טרעפט ער הײמלאזע. מים םxלײDפאר עז3זײ ױעלכע

 םון אפ װישם ער םו־ױען; אדן ער3סע מנג, און אלם
 סםע3שע די יכטעט3פאר בים,1יש בליעגדיגע ערד דער

r אץ גײסט םענשלעכען םת מעז1דערגרײכ w t^ ’ii’x. 
 בא• םרײע דינע גייעז קריג םון ם־טרים1ם די אין אח

 װעחמ פײער ®ח טתנענע3א םגפד- אח ועגגער גלײטער,
 אחגר igaain םח ארעםס ya’pyap די איז דזןרשטיקם

םגפר^ ®מ פיבער מרך ערם1םאר
x, חנר פח 1ביל אזא בײ םעז קאן r1לם mx’xגר 
 װאל־ ’X ? מאי ערשםען ם3פו אידעעז די וועגעז רעדען
 באתן, אויםן הילםלאז אידעען די אט ישם3 זיד גערעז

 שױ־ דער פון םאנק־רעדער די טער31א רשטשעם1עם1
 םרעגען היינט אײנער נישם קאן אזוי ײם?1 דערלעכער

םאר»ױיםלומ. אמ םארלוירענהיים אין
קלאר, גענוג אלעמען םאר זיץ היינם מח עם און

 מער נאך איז ^ױיםלונגxםאר און פארלוירענהיים אזא אז
 אלע װי מעגשהײט, ארבעטעגדיגער דער םאר אוימגליק

 — וױיל מלחמה. שוידערלעכער דער םון אומגליקען
 רעטוע א און אויםײעג אן םארבליבען איז עס אױב
 די אין אויםשליסלעד דאם — איז מענשהײם, דער םאר

 הימם םארבלייבען יועלכע מאי׳ ערשטען פונם אידעען
האםעמגג. םון קוואל יגער1איינ דער געדרען װי

 גע־ נישם זײנען מאי ערשםען םונם אידעען די
 קאן קריגס־םלאמען די םון ליכט אין דוקא שםארבען.

 קזמען זײ זײנען. זײ אזימשסערבלעך װי זען. בעסער מעז
 קײט3גרי װי לעבען, םון אױבערםלאך אונםערן טליען

 די יײזװדעק;3ש וױנטערדיגען אונטערן פרילינג םץ
 באיועגען קוים אדלער־עוםהלעך פארחלשטע װי קאנען

 און לעבען ױאקםען, רועלען זיי אבער םליגלען, די מים
 ״ אדלעד־ די אין מענשהײט די םירען אך3 און ען1שפרא

הויכען.
 שקלאםערײ !װישען געראגגעל געשיכםלעכען אינם

 !ייםוױי־ א אפגעהאלטען שקלאםעריי האט םרײהייט און
 גרעםטען דעם םארשקלאםם האט היםלער ■iinxa ליגעז
 די םארשקלאםען ix ייד גו־ייט און אײראפע םון םייל

 געכא־ יארענלאגג איז װאם םאשיזם, דער וועלם. גאנצע
 nyxaya דער דורך געװארען געהאדעוועם און ליעם

 ארבעםער־קלאם׳ יםן1א בייטש א ױ1 יע,1װעלם־רעאק
 דער.3לע רײ א אין מאכם דער ix דערשלאגען זיך האם
 פאר־ דוקא םארשפילט, נישם וױים אבער איז קאמף דער

 אין האם םאשיזם םיםן קעםםעז ix תף דער קערט:
 אראפ״ אומאויםהערלעך קריג םארן יארען םעxלע די

 ער;3פע מאי ערשםע פראלעםארישע די םיז געלױכםעז
ף דער אס און  אױס* ענין קײן נישם היינם שױן איז ת

 דערקמס האם שהײם3מע די ארבעםער• די םון שליסלעד
 איר אין איז זי אץ פאשיזם, ®מ געשםאלם ריכםיגע די

 טער31א געװארען. ידערם1אויםגעש םערהיים ריזיגער
 םײ דערםער3הו ט3היי שםײען םרײהײט םון םענער די

 אין ן1א אמעריקע אין הלל־זימער היטלער׳ם ען.3ליא
 דער לעכער. די אין םארבאהאלםעז זיך םחען עמלאנד

 ארײגגעטרא* איז סאשיזם אוין םתיהיים אווישעז קאמף
 פרײחייט םון ױים דער יף1א אז םאזע, אזא אין טען
 װעלם״ דער סיז דער3לע םעכםיגסטע די אין הײנט ען3זײ
 געגען דארםען זײן ix ן1א םעלקער־םאסען, יםע1גד די
 י געגעז שװיםען — באדײט םרײהײם־שםרעמעעז די

 אפענעט אן גאגײן ix 1אסיל אדער שםראם םעכטיגען
 9X1® פאשיםםען yxaya אדער האלבע אױב אדן פארראס.

דאס׳ ױיזמבאו םרײוזײםם־קעםםער, ®ח םעדערעו אין זיך

1 9 4 ' I D)>־2 י ו  ►
 ישם3 תאס םרײחײםס־איחנעז די פח ץ3גלא דער «ז

 *oaa^rxix ־די אז אר3 אפגעבליאקעװעט׳ ישם3 בלױז
 יײר־ זײעי גרעסער׳ כסדר װערט אידעעז די פון קראפס

aaip •טיפער *
 ט3הײ ®ה שד1ח דעם איז קעלט3פי י1אז •ונפט און

 םער•3אי װעגעז אידעע n אםת אײביגעז םון ליבט סיט
 ישט3 — ארבעטער, לעא פון בתדערשאסט יאגאלערxנא

^ן1ב ואס1 האס, ®ח כװאליעס די אױף ועסולט ע  ש
 װאס אלע, די זין־ עז3עפי3 1װא װעלם. דער איז זדיגם

 פאםריאטיזם םאלשעז םיז רױך־שלײער אונטערן האבען
 ®יז אנהעמער די געגען םxגעהע לעגדער אלע ז*י

 שפאניע אין האבעז זיי ? אל3יא1ארבעםער־אינטערנא
 זיי י.3מוסאלי אץ חיםלער׳ן ix ד3לא דאם פארקױםט

 חיטלער׳ן. אםענען1באו געחאלםען ד3ענגלא אין בזמ
 פינםקאלומניקעס, די ix דער3לע אלע אין געהערען די
ix איז זיד בריעז עס ױעלבע פיז שלאנגעךנעסםעז׳ די 

 מאל3קײ גס.3קװיזלי ע3םארשידע די געםאר םון מאמענט
 קאמף דער אז ט,3הײ װי קלאר אזוי געווען נישט איז

 שלעכער3אלסע אן זײן מ״ םאשיזם .םיז ■לאג דער געגען
w את r x־y3y’xya׳ijrt, איז אלײז פאשיזם דער װײל 
 אז׳ מאמענט ®ח ג.313דערשײ אלעaיאxאaאינטער אז יד1א

y’x די זיגם p y n ^ jm געמיינזאמע מיט האם mm3 
 די ביז םאלק ישען3שפא פון םתיהייט די דערשטיקט

 אלען3יא1א3 ®מ כהן־גײל דער ױעז וואכעז׳ םע1לע
 ®רע־ היטלער׳ס ארען11גע איז לאוואל, ■יער פארראם,

 געשיכטע yxaya די איז קרײך,3םרא אין מיער״מיניסטער
 פארברי־ פמ געשיכםע א געוועז יארען םע1לע די פח

תנג  פעלים, ,03קאגלי קװיזלינגם, אלע װישעזx ת
 םים רעדען פאקםען דאזיגע די לאוואלס. און םראנקאס

ר  קליגגעגדיגםםע די װי אימחנײמגגס־קראפט, מ
 יאנאלער1איגםערנא ®ח נױםיגקײם דער וועגען םראזעז-

 קעמפעז ימלכע ארבעטער׳ די ^ױשען פארברידערונג
^yay'xya-wa’y ען1שװאר דעם געגען

n א און m פראלעטארישען פתם חלומות רייע 
 סאר אר11 ױ1 ט3הײ שוין זיך ייכענען1 מאי ערשטען

ען איר פיץ סת* אין מענשהיים׳ דער ג ^  בלד אי
 nnyiiya אגגעהױבען ױשט איז קריג דער װעג. םיגעז

 אין םארקערם׳ אימפעריאליזם. געגען מלזזמה א װי
 גע־ לmמ לייכט האט װעלכע ענגלאנד, םשעמבערלעינם

 האם בעסםיאליסשקייםעז, ע3םארשידע היטלער׳ן װעז
 היםלער יוען געדולד׳ דאס ם1געםלא דאמאלסט ערשט

 מאבם־ אימפעריאלע לס3גלא3ע באדראט אפען האם
 םים־ מוזיקאלישע קײן גישם איז קריג אבער יע.1פאזי

 ם3היי נאםען. לוים אױסגעשפילם װערם װעלכע פאגיע,
 םארענדיגען אז פערםפעקטיװ, די אן שוין זיך סערקם

 האבעז וועלכע קרעםםען, יענע נישם װעלען קריג דעם
 ארבע־ די נישם םרויען ענגלאנד אין אנגעהויבען. אים

 שניט, מינכעגער םון םאליםיקער די מאסען טענדיגע
 דער אין דעה גרעםערע א אלץ אליין דעראבערען די און

 קריג דער בםרט. קריג־םיתמ און בכלל מלוכה־םירונג
 *y’x^yi^ א םון כאראקםער דעם «ער אלץ קריגם
 םעלקער־ אמת׳ע אן װערט ער םאשיזם, געגען קריג נערען

ען ווערען קריג אין מלחמה. ^יג ריינג  קנאפע די א
 אלע אינדיע, און ע3כי םון באםעלקערונג ביליאניגע

 ן1א מזרח, וױיםעז ן1א נאענטען םון םעלקער קאלאגיאלע
 םירען נישם קאן קריג דער אז קלארער> אלץ ווערם עס
ix םירען מוז ער ױעלט, די איבערםײלעז ix באםרײען 
 די םרן הילף דער מים אר3 מען קאן זיגען װעלט. די

 רעכםלאזע־ האלב היינם אך3 — מיליאנען הוגדערטער
 זיך ורעלען זײ אױב אםריקע, אץ אזיע ן1ם םעלקער

תן די איז קריג אין כאטייליגען  םאראײניגטע די םון רי
oy’xya, װעלען די אױב איז גלײכע ױשעז11 גאיכע װי 

v זײז ’x iy rx^ בא־ זײער אויך איז קריג דער אז 
 זyפלyנ yבל^םיג די רyהינט םח ן1א נגם־קריג.1פרייא

 א רyלקyם די םאר ט3הײ yםאק שױן זיך מאלם קריג ®ח
 קיק דק נישט װעלעז סy װאו חגלם1 א — װעלם נײע

 מעלם א — מדרגד״ nyomix אח רyרשטy םיז סעלקער
ג.31טזגרדתק31א אמ איממריאליזם אז

* די אץ ^iyoy םליס ואם1 באם׳yאזוי ם3הײ ן 
 שעןyםארל oaypya ישםynyn? 3 ^לם,1 רyד יף1א בוײיט

oyi ב ן1ם םײזזרayװאם פרידען, אייביגע! אד3 קשאםט 
^ םון רyxרyה די איז בדעגם אנ  y.דיגayטyארב טילי

y זyמישx האם םאשיזם דער rn 3אגהyגyט13םארםלא ר 
 חרות, d^snynyao'iy האם רy קריג׳ םאר קולט א

 בא־ ן,yמנגyשםyx םיז זyרr1 םארשיכורט קאנעז ײאס
מנר םױם. ®ח ״יאעזיע״ חנר pc רױשט

 װע־ לםyשםyגגyגyטקaא םח גaתyשםyx םיז ״פאעזיע״
 װי ישם3 רyאב פריחנן. ®מ םתים רyליכםיג חגר רעז

שםמ^yopaya 3̂ שטיל םיז בין־השמשװז־םרױם א
 כישזך־. םים קן^קײט31ט y»na די זיד iymxy3 װאס

o זערגרײמז פארםאג^ yבלױ וחנגעז ®עשיילעד n

 ן1א nyn’D דויד iye קאן פרידעז אײביגעז ן1® טרױם
ד פלאטזןר׳ י ו ד ®אלעז׳ אמ שטײגעז י  אוץ ת13קרב ײי

 דארף iye פרידזגן, אכןivpay3 3 3י3מײ איז oy טויט.
 Tynyn וואס ^y3jn3®^ די ?yoyn קריג, oyi האסעז

 האסעז קריג; פץ מגליק1א ojn תגלם1 חגר בראכטyג
 טױט. אמ לעבעז •pec מלחממ א זײ p?iya פירעץ אק —
 רyריבyד איז דאס פאשיזס, דעם מלזזמה ג.31יכט3פאר ביז

ד ען. צוס װעג nya’xa’ec ת  דעם jyaya מלחמה און פריז־
 רשפרודyיד11 אין נישט בלױז ישט3 זיך ט3פיyג פאשיזם

^’yp«ye ya® די מיט y n םרידyאר־ די םון ת1מ1נס־חל

ארבײטער צום
םילםאן) פ. ש#רלאט נאך פרײ

םילװערמאן מ. פון

 ױעלמ, די קלײדסט אץ שפײזט װאס מ
 װעלט, די טיזט אץ װעלט די כױםט װאס

 װעלט, דער 1א טענח דײן פאטט װי
ט װערסט אז  ? טארסירט אץ כא׳גזלנ׳
 מ«כט דײן װען #

 כאםראכט, טט װאלםט
רעגירט. װעלט• דײן אלײן װאלסמ דז

 — ריזעז־האנט דײן האנט, דײן זע אט,
 האנט, דײן אויןפ דאף װעלט מ חןןנגט עם
 האנט, דײן אץ איז װעלט jnrגאנ די

 אכט• גיג — זי םורעמסמ דו װי אץ
 גערעכט, ;ט1ג װײל

 שלעכט, סמסטער, גי
געמאכט. זי האםט דו װי איז, זי

ױג מא  מ#ל,3קײ נאד ױי ׳האנט דײן ח
כ1גל און  קײנמאל, נאף װי זיף, אץ י
ט אץ  קײנמאל, נאך װי קראטם, דיץ מי

 קענםט!. איצט אױםטאן װאס כאװײז
 םעלד, טיג1כל אדיף*

 װעלט, דײן כאםרײ
.1ם או נעם און גלױכ, אדן קעמף $

nyoy3 אײנ חגר איז דאס גארxיyaר ayn זיי יף1א ix 
פארװירקלעכעז•

.aר־קריyלקyם א איז םאשיזם tyaya an? חגר
 nwyaix איז ןyר־מאסyלקyם ymna די זŷיש1X רyאב

 אזוי זאל רyעלכn פאלק, פון שיכט אזא נאן נישטא
3^ ^a סאראינט זייזyרyד אין סירטyסוץ ע1פארניכם ר 

 מאר־ און yaבטיyנ די נישט ר.yםyארב די װי פאשיזם,
ya’iaya ״yayp "oiyi’0K] ם די םיחןןyלקyקאםף אין ר 

 עפאר.3 היטל^״מיקאדא yxשװאר די זyםארניכם םאר
 םראסם־מא^ןטעז, די נישם ;װעלם די באדראט װאס

yoyii| דײטש דיy פארבעד״yaזyהײ נאך איז לשאםט״aם 
 קאנעז ^yn — נײװי, yaya”x די װי נטערyעa אמאל

 אני־aאר אץ מלחמה די זyםיר ;an דעם אגיזירעןaאר
 די ן1ם זאך די כל קדט ם1מעט1א איז an םyד זייעז
ן.yר־מאסyםyארב

 לאנדaנy אין .ayn דעם אם יף1א ײט3 װעלם די ן1א
lyanp סא דיxיאליסםישy ארבyםyא אלץ ר aרyסyרyז 

 yD”n3 םירזנן yאײראפ סון רyנדyל y’־n א אין איינםאס.
 פאנ*1אק די ;yaya קאמף ד^ראישעז א םעלק^מאס^

 -yn חנר |.â’53 זyיאליסםישxסא תרך לטyבאז ן,yם
 פיל אן אינדט ראטנםארבאגד פח ביישפיל רyראאיש

 אלם׳1ר^ ן1א בװם סץ זyםלאמ מיט ערxרyה רyיזנט1ט
 די מאכטya הײם האט װאם סאאיאליזם, םץ םyאט רyד

 לם־yn זyרשטy נאכן יארען רמישע1שם די אין אפט
 םראנ־ די אװישען ר.yxרyה אן װידזגר איאם ליטa קרי^

 רyaאמאלי חנר רyמ אלץ אכט11רyד רyטyארב yיזיש1צ
aבאריקאד פמ ײםטyםאלק. ן yק םyמפyה ןyדי לדיש 

 טאסya די אין גאתועגי^ אין רyטyארב yסאציאליסםיש
 סאציאליםםישצר סרן םײער nya^’vi א לים3 ןyיל1B ן1ם

 רםyםלאק מעטש1א יםדױער.1א אץ did D’a אץ נה1אמ
 ?׳ya'^a ןyaהײלי םיט דיצרצער אנפילצגדיג קאמף, דלר

 םון אז באנײס^ א ארױם לטyn די מױ an? םץ אז
 םמ עלם11 א וחןרען nn’i3ya װעט ny״c ן1א בלום

 םריד^ פון אלעןyאיד די 1א11 סאציאליזם, סרייהײםלצכצז
 טDרײנטשאDלקער־yם םח כקיש,yרלyבריד ן1א פרייהײם

ז.yבyל ן1ם יסוד רyד זיק װזנט ליקa רyמײנyaאל און
 ayn ן1ם זין רyכyשיכטלya חגר איז דעם אין און

 האם רyהיטל :צייט אונזזגר פון לyaראנya זyישaטרא
 אין רטרינקעזyד אץ ועכעז1סארש ix םארמאםטען זיך
 מאי. רשטעזy פמ איגהאלט ןyםאציאליםםיש דעם ם1בל
 דyaםלאמי אבער |ya’n מאי רשםעןy נם1פ אידעען ךי
 ל־yaבאםלי ת,1־שרפ3קרי די םיז ןyרrר־םיyפלאק די מי

nyD שםאל די װיyנy מארד*פײaװי שטארקער ן1א על 
lya’T• > ײעלעז זײ ן1א יט.1ם דעד

בילדע׳ס ואאײנצי־נער אײן אן
פראשאנםהי סעם פױ

nyDD'D ו1 מאריסyבyארב אן רyק־1קלא םסאלזער 
 *סםײט nyn פון אפיס דזגם ix איצט זיך היילט רyמאכ

 זיך no ny װאו לאקאל, ס״3yאינשור נטyDלאיBמyאנ
 זײז זאל ny כדי נחנ,1שם רyבאשםימם רyד ix מצלז־צן

םשעק. pn ןyaקרי ix טaכטיyבאר
p'nayDipa«ny א אין yo’ina? ,איז האל lynynya ny 

שט שםארק זייער  פלאץ, רyד װאם ,Dyn םח איב^יא
 טם־yארב םים Dpyxyanynnc ל1ם anayew איז רyלכrו

־ טרײדם, רלײyאל פון מלאכמז ליyב עלאז ^anayD אין 
^yaa ז״ער פאר רייזנן oopya, הײנם, איז ynya; .לײדיג 

ddib, ,ם. א אויף ױי שםיל ת^ל  די ר.yaקײ יםאa בי
ם.yארב שטאך א אן דזנםקם yרyיn בײ Tyx’i קאירקם

־1באז רyטDא אז דא איז רyלכyn ,nyayn מיסםזנר
 ny ײם.pכyםהײמל1א ya^־n א מיםאמאל חנרסילם כץר.

 א oyBy לאקאל, tyD'na Dyi אינםיםעז pשטי גלײבט
ר ^ די ליי א  װאם םראכם: ny ר.yayיר1טארל א ן1א ב

^ 1װא ? דא זיך ם1ט ײנ a’Tאל דאס ז ^  y־n r ,a אהינ־ 
yDipya?] אײנ איו בין־yזײ־ ? פארבליבעז נאר אליין ר 

jya *אל y11לכy איך Dלay בא דאyayaנyק1א ז  זyםyארב ^
 ארױםרײם^ ניט זיך [yp שלים־מזל חגר איך ת1בל אוץ
 איז ם׳aזאya מישםיינם שאפ, o׳ny3yn אין ? ןyדאנ פץ
 אר־ מעז װי רyם ם׳םםאםם ,yxmp םיזאגם ק,yםל דיyםט

«»־ נים p>p קיעמאל דארםןמ iyp }ya ם.yב
כעז•

 אין a>r״n אזו־י פארדינט רy האט יאר זyמxyל םעד
pn ,אז שאפ ny באר ניט כםצט איזyכםיaם ix ]ynya די 

 פאר־ מח כדען yלכyװ םאר אינשײענם, yםסלאזyארב
 אימ אין םyײחשn אין דאלאר 176 אמוױיניגםמן עזדינ

 גע־ האט ny װאם גלי? לypnשג א נאך יאר. פח קװארםאל
 װאם ר.yפyש אנז^רזי אין חשאבם yכyטלy מאכם
 קס.yםש iya»np ix בארצכםיגם שױן איהם האט

. זיך םyפyטש אחיפאז אז ix איץ - . צר האם .

 ryD’Da’K איז רy וױיל קס,yםש צדױי ןyארnyaאנ ראד3
jr קראנק ^ iy i נים האט אץ yaקyנט iymp מעל־ זיך 

יעז•
yאז װײס, ר oy איז ayאאיםטיש ix טראכטyאזוי׳ ן

 אז ,rn דה1מ אליק זיך ny מױ הארצעז אין טיף רyאב
’oyny ,אס11 מאל ny םר ן1א אהער מם1קDyדא ם nay 
 פאר־ אליץ, רy ױי אזױ ,yn^ooy^ רטyנד1ה yכyל

 ixayii aiyt די ן1א oyDW רyד לייד1 אים פץ שװינדם
pn ביםyרyלא רD . . . yaארקy,1 רט oyאים חןרט 

 פרידעז,1צ איז ny .;yxiccn יפ׳ן1א רyכyרײלD לyאבים
lya’x רץר גים איז רy װאם rn ,מ נאך נאר דאayשעז 
 אתם ^ayo yiDynD די /iy m י1אז זיך זyרyמאט
 אייגע־ ײי נאענט׳ םייער, י1אז אים עפעם jyi״i דא, אים
ya .מר  אםים אין דא Danwiyaix אזױ שױן איז ny ברי
ix באקא םילaםny'D’aa y, א אזrםl זײ זזנם ער װןין 

 זײ• נאד ם1פש בצנקם ny אױס. אים די לןyD נים,
 דער־ ix שעמען זיך רy Dyn װײב tya’nc pn פאר 1אםיל
ר ;ynya הימם איז ny אז ,עןצייל . nya’xa’nc אייז ת . . 

ix זאל װאם ny םער גאך פארשאפ^ איר Drnaay,® זי 
. םארביטצרט alaya שוין אױך אזוי איז .  איז אץ .

 -yo דיערע אם11 פאר ;,yn־u> yaקםם־דאריya די מקנא
iya א מאכמ iynyDy3 לyפאר בעז D jn rnאםיליy,װי ם 
. D’a . . . שלימ־מזל׳ניק איר . .  iyrniw nyDyi 

איר. ןyײלxרyד
anaynipix שעמט דעםק, קלױרק׳ס צום ny זיך 

TynDynD ayi yypip ix די אין lya’iK• זיך, דוכם אים 
 אײנציגעז״ «איץ חנם אים, באסראכט לצצםער nyn אז

 רשרײ־yנם1א אים הײםם דר חען ן1א םאראכם^. םיט
pn iyn דןירבײ אים לאזם אח נאמצן ^ ם ױ  איז דאם אז ו

 א אמאל םים ny דןירפילם ק,yטש רyםxyל pn שוין
. נישyמy־קלrהאר ypשטאר .  ׳tymya אװי איז ן1א .

׳yDant o’a פן1א ם1בש [yp ny אז ^”pn iy3 •נאמעז
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מ1 ע  אמערײ פראמיגענטע הונדערט ל
געלערנםע, פערזעגלעכקײםען׳ קאנער

 םערלעגער קינםםלער, שרײבער,
איבערגע־ האבעז פאליםיקער און

 ־טעז70 צום באגריסונג א שיקט
אוים־ בלום, לעאן םון געבורםםטאג

 מוטיגער דער םאר באגײםםערונג זײער דריקענדיג
םירער. םאציאליסםישען גרויםען דעם פון האלםונג

 געווארען איבערגעגעבען איז םראנקרייך ווען איצם,
 פיער פאררעםער דעם דורך נאציס די םון הענט די אין

 גע־ פאלק םראנצויזישען םיז אויגעז די זיינען לאוואל,
 דער פון מויערען פיטלאלםערלעכע די צו ווענדעם

 אײנגעשפארט איז עם וואו ריאם, אין תםיםה־םעסטונג
 באשלודיגונגם־ געוואגטע װעםעגם בלום, לעאן דער

 אפגעהילכט האבען װישי־רעזשים דעם געגען ווערםער
 האםע־ און קוראזש אריינגעגאסען און װעלט דער איבער

 פדאגצויזישע םארצוױיםעלםע די םון הערצער די איז נונג
םאלקם־מאסען.

 א געווארעז איז בלום לעאן באשולדיגםער דער
 רייד שארםע און קלוגע זיינע םאר און באשולדיגער

 מיליטער־ליים די דערשראקען נאר נישם זיך ד׳אבעז
 באםוילען האט וועלכער אלייז, היםלער נאר װישי, םון

 בלומען םון האלםוגג די אפצושטעלעז• פראצעס דעם
 דאלאדיע עדוארד מוםיגען וױיניגער דעם אויך האם

 די געגען רייד שארפע הערען לאזען צו באוואויגען
________ , באשולדיגגער.

 שטעלט בלום לעאן םון געבורםסטאג ־טער70 דער
 אטע1 די איז עם דאטע, םימבאלישע א פאר זיד מיט
 םראנ־ דריםער דער פון גסיםה־כאכלענישען לעצםע םרן

 םדאנצויזישער גרױסער דער םון רעפובליק, צויזישער
 געװעזען איז בלום לעאן וועלכער פון דעמאקראםיע,

 םיגנאל,• ־iyY אויך אבער איז דאם ;םארקערפערונג די
 פראנ־ די צװישען אויםברויז נייעם א םון אנזאג דעו־

 קאמף צום װידעראױםוואכונג א און מאסעז צויזישע
 װעלט׳ א אין רעפובליק םערטער צוקונםםיגער דער סאר
נאציזם. און פאשיזם פון ווערען באםרײט וועם וואס

 ,מיט שטעלען לעבען בלומם לעאן םרן יאר 70 די
 פאסי־ היםםארישע גרויסע םון עפאכע גאנצע א פאר זיך

 איבערקערענישן םאציאלע אידעען־קאמםען, פדן רוגגעו,
 געוועזען נאר נישט איז ער וועלכע םון מלחמות׳ און

 גענומען האט ער וועלכע אין נאר עדות, פאסיװער א םתם
 אוים־ יאר 50 לעצטע די םאר און אנםײל אקטיװען אן

אײן קײז געװעזעז נישט איינפלום. שםארקען א געאיבם

ץ — שריםנדשטעלןןר נײסטרײכער דער כלום  ר$ל זי
א• װיכטיגע די — דרײםוס״אפערן} דןןר כןןת  פאגי

 סאלקם־פראנפדרעגירונג. כלום׳ס םון רןןםארמען לןן
 רוז־ פרעזידענט אדן כלום׳ןןן םון פרײנדשאםט די —

 רןןםארפעז כלום׳ם סץ ענלעכקײטען די — װעלט.
ט׳ן  םאר׳ז האלטונג מוטיגןן כלדפ׳ם — ״ניױדיל״. מי

ױניאנם. די םון ראלןן דיי — ריאם. איין געריכט

שנײדערמאן ל. ש. פון

ן טוער ער דעמאלסדיגען דעם אי אריז טעז־ פ סםודענ

קו״ו אנ כןן ען0מל דעם ®ד סו ל ״ הו . י 0ו5ד1יזו ־ עי י ײ ״ םעי 1זײ ע.’18ז’»רגאנ ח פר״נד נ»»ם־
ם לעאז װעלכעז אין שם זאל בלו עז האבעז גי אג  צוגעםר

ם עפעס אגיגע װערםםולעם. און וו

.1942 כיז 1872 פון
ען איז בלום לעאז ר בױ ע ארען ג ן געוו אר אי  1872 י

שער דער אויף םםארי ס, הי ען םען־דעני־גא אנ  די םונװ
ער ן האבעז מאםען פאריז ר אי א ך געלאזט 1789 י ם זי  צו
ף שטורעם ע. דער אוי לי ז ער באםםי מעז אי ף געקו  אוי

ן וועלט דער ם׳ א אי עז ציי ד װ קריי ך האט םראנ עז זי  געםונ
שטאנד א אין ז פוץ צו י רו ב ם ען עם אוץ אוי ײנ ש נאד ז  םרי

עז רען די געײעז שפו ט־ קען סון בלו םערדרי  פא־ די אונ
ר ע קאמונע. ריז

ר דאס א ך אין 1872 י קריי  פיעל אין איז םראנ
דז ט כ נזי ען ענלעד הי עז עוו ען דעם צו ג ג רי ע רוי  צושטאנד• ט

ץ ד געםינם עם וועלכען א י צם ז  םארראםענע. דאם אי
ע ט ר אריזי ער אר פון םראנקרײך ם סע .1842 י ־ גרוי טי  ש

ער םון קער ר ד ע ש צויזי אנ ר ע ם ארי ט  נאך האבען טערי
ך דעפאלם שער דער אונםער געםונען זי ט ע דיי  אקופאצי

ן און ל םרײען דעם אי ך םון םיי קריי  געהערשט האט םראנ
ט, דעמאלםדיגער דער םון פעםען דער ע ציי סי  מאנ

טהיערם.
ען עלםערען בלומם לעאן נ ען די עז עוו ע ג כ  ריי

ם. חרי מע םו שע םרו דען. עלזאםי  פון אבער האם ער אי
ארען םריעסטע די ג שטארקערע א געםילם י נ גו ײ  צו נ

ן ײ םער ז ע לד בי ע ך־ג ן הוי ער או ט מ טי ש ע ער־ג אנ צי אלו עוו  ר
מ באבעו ער « םערם ד רוי צד. מו י םיקאר, פ ע צו װ נ  די

אר׳ מאדאם ו עלםערען. ק ן הגם פי י רוי, עלםערע אז שו  ם
ע די אין םארקערם האם ר אגןי צי לו א עוו ער ר אריז ײ־ פ ר  ק
עז ן ז ח או עז א עז עװ ד ג ע ל ענ ח ע אםרײנדעם ■ ם ב  דעם םי

עז ם רוי עז ג ש ױזי צ אנ ר ער פ ב ר שדײ א ם ק א. ױי י הוג האט ז
קי םען לעאן ט* שםע די בלו ם דעאן םון געלערענם ער בדו

 בכלל און הוגא װיקטאר פון םערזען די אויסגוױיניג
 אויף װי מער בלומעז, לעאן אויף השפעה םיפע א געהאם

 און ױנגערע בלוכים אײניקלעך, אירע אנדערע אלע
ברידער. עלטערע
 פאדאם דער םון איבערצייגונגען ראדיקאלע די

 אייני־ איר אויף איינפלוס דירעקטער איר און פיקאר
 קאג־ ערנםטע פון סיבה די געוועזען אםם זיינעז קעל

 בלומם׳ רייך־געווארענע שנעל די םון הויז אין פליקםען
 די געװעזען איז םיערם־רעזשים דער וועמען פאר

 די געגעז סטאביליטעט און ארדענונג םון גאראנטיע
פאלקם־מאסעך. ״נידעריגע- די םון אויםברויזען

 פאריזער בעםםען דעם באזוכט האם בלום לעאן
 די ארױםגעגעבען האט וואם -שארלעמאן״, ליצעאום,

 פאליםיקער. אדן ערבשדײ פראנצויזישע אנגעזעענססע
 איצט־ די געוועזען דינען חברים נאענםסטע זיינע

 פאול און זשיד אנדרע שרײבער. םראנצויזישע בארימטע
 דעם רעדאגירט צוזאמען האם ער װעלכע מיט װאלערי׳

 עלטער אין האט בלום לעאן װעלכען אין שול־זשורגאל,
 איבער אפהאנדלונגען טיפע געשריבען שוין יאר 14 פון

ליטעראטור און קונסם
 שרײבער א געװעזען שוין לעאן איז יאר 20 צו

 אויםגע־ אז געװעזען דאן שוין איז ער נאמען. א מיט
 א אויםגעאיבט און גיארקםן םון קענער צײכענטער
 דער פון םטודענטען־קרייז זײן אויף אײנפלוס שטארקעז
 געפונען זיך מײסםענם דאן האבען װעלכע םארבאנע׳

 אגטי־מארקםיסטישען דעם פון השפעה דער אונטער
 פילאזאפי־ װעמענם בערגםאן, אנרי פראפעםאר, ױנגען

אױפשײנען. גענומען דאז האט שטערן שער
אקםױוע די םון איינער געװעזען איז בלום לעאן

 אידיש־ געניאלער דער געױעזעז איז צייס דער אס םון
 םים פרוסם, מארסעל שריםםשםעלעד םראנצויזישער

 באריםסען דעם אין געארבעט צחאמען האט ער וועלכעז
 דעם אם אין בלאנש״. ״רעװי זשורנאל ליטערארישען

 קרי־ אלם געמאכם באקאנט זיך בלום האט זשורנאל
 האבען עס אפשאצונג און װארם װעמענם צו םיקער,

 שריסטשםעלער םראנצױזישע גרעסםע די צוגעהערט זיד
 אין םראנס אנאטאל םים צייט דעמאלםדיגער דער סון

שפיץ. דער
 די צװישען בלום לעאן האט זשורנאל דעם אט אין

 ״די װערק זײן םארעפענםלעכט 1896 און 1892 יארען
 װאס עקערמאנען׳, מים געטהע םון געשפרעכען נײע

 םילאזאפישער םון רוסםער א פאר זיך מיט שטעלען
 םים םול ליטעראטור, םדאנצויזישער דער אין פראזע

 דאזיגע דאס געדאנק. אריגינעלען און קראפט ביבלישער
 באגײםטערומ מיט געווארעז אויפגענומען איז װערק

 האם V* וועלט ליםערארישער םראנצױזישער דער אין
 צוױשען נאר נישט פאפולאריםעט גרויםע ערווארבען זיך

 דער צװישעז אויך נאר ױגענם, םראגצויזישער דער
 בון דעם אין האם מען יואו דייםשלאנד, אין ױגענד
 עס געדאנקען־וועלם• געםהעם םון םארטזעצונג א געזען

 סון עקםפערימענט געםערלעכער גענוג א געװעזען איז
 זיך בלוס, לעאז צוואנציג־יאריגען קוים ױנגינקען, דעם

 דײםש• סמ געדאנקעז די םארצוזעצעז פארמעסטעז צו
 הונדערס העכער פאעם, םיםסםעז אוץ גרעסטעז לאנדס

cm דןזיגעז ח[ם אין טויט. דין נאד יאר  nsrn בלופ _ 
 םארם־ געלאזם אים און געםהעז געוועזען מחיה־מתים

ת מיט שמועםען די זעצען  װעגען עקערמאן׳ צײט־חבר י
 צײם. נייער דער פון פראבלעמען אקםועלםטע סאמע די

אנער־ איז בלום און געלונגען איז עקספערימענם דער
f־

 דאן איז סאלאנען ליטערארישע פאריזער די אין
 געזעלשאס׳ם די און םאג פח םענםאציע די געװעזען בלום

 געזוכם האבען שרייבער ױנגען גייסטרייכעז דעם פון
 שריםםשםע־ םראנצױזישע אנגעזעענםטע די גאר נישט
 פאליםיקער. אײנםלוםרייכםםע די אויך נאר לער,

 גע־ דעמאלט שוין האם װעלכער קלעמאנסא, זשארזש
 אץ םראנקרייך אין לעבען פאליטישען מיטן םרייסעלט

 האם צוױיםען, נאכן מיניסםעריום אײז געשםירצט
 גרעםםער דער מיט אויםגעדריקט זיד בלומען װעגעז

 גײםםרײכםםע די פון איינעם װעגען ױי באוואונדערונג,
פראנקרייך. איז מענטשעז

שאן אץ כלום לעאן זשארעם• ז
 צײם א האבעז בלומען לעאן םון ביאגראםעז געװיסע
 את* סאציאליםם א געווארען איז בלום אז באהויםטעט,

 גרױםען דעם מיט באגעגעניש זײן םיז אימםלוס טערן
 זשארעם. זשאן סאציאליזם, םראנצויזישען םון םירער

 ‘סא א געװעזען שוין בלום איז אבער אמתן דער אין
 זשארעםן. מים באגעגעניש זיין םאר נאד לאנג ציאליסט,

 םים צונויפגעטראסעז זיך מאל ערשטע דאס האט בלום
 אין דרייםום־אםערע׳ דער םון ציים דער אין זשארעםן

 םריער לאנג שוין איז בלום לעאן אבער ,1897 יאר
 אידעאל. סאציאליסטישען מיםן דורכגעדרונגען געװעזעז

 סאציאליםם א געװעזען שויז אינםעלעקםועל איז ער
 הגם סטודענטען־יארען, םריעםטע סאמע דיגע אין נאד
 םים קאנטאקם שום קײז געהאט נישט דאן נאך האט ער

ארבעטער־באװעגונג. דער
 געקוםען בלום איז אידעען םאציאליסטישע די צו

 באמן■ פראגרעסיװער ז׳יין םון אנרעגונג דער דאנק א
זייז פון אײגפלום אונםערן אויד און פיקאר, מאדאם
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פראנקרייד•
o געלזמ-ענם זשארעסן m האט לוםב n חמ־■
 פ¥י׳ געלערענם אים םח ה*ם ער סאציאליזס, םישעז
 איז אזױאוײס און מאסעז די םון פסיכאלאגיע די שםײן
א געײארעז סאציאליסם, אקאדעמישער דער בלום,

םראקםיקער. סאציאליסטישער
דרײפוס דעד

איז" לעכעז בלומס זדן קאפיטעל װיכםיג א דיער
 oyn ער װאס קאמף׳ דעד אח דרײםוס־םראצעם דער

 נעמעז צו פאדסײ׳ סאציאליססישעד דער איז אמעפירם
 דעד פת שאנד־ספעקסאקעל דעם אט געגעז שםעלונג א

רעאקציע. םראנצויזישער
 איז *ארםײ םאציאליסםישער דער סח םירער די

 בריאגד׳ אח הילעראז ײי צײט, דעמאלסדיגער דער
 סאר־ פארםײ די שפעטער באקאנם- וױ האבען, װעלכע
 רעגימנג, דעד פיז לאגער אין אריבער און ראטען
 ry דעם׳ געגען ארױםגעזאגם זיד קאטעגאריש האבען

 דעם ם»ר אנגעמעז זיד זאל פארטיי סאציאליסםישע די
 ס*־ דאזיגע די דדײםוס. קאפיםאן בורזשוא, אידישעז

מו׳ זיד תאבעז פירער ציאליסםישע * *י ?  ייייד אז ג
 ממױא־ דער קעז דרײפוס איד דעם םאר זיד אנגעמעז

 םארשטײענ־ די זדן שאדען ברענגעז פארטײ ליסטישער
 קלינגס באלערענד וױ פארלאמענט. צום וואלעז דיגע
 פאד־ האם וועלכעד לאוואל. אז םאקם, דער איצט אױך

 געװעזעז אױך איז היטלערן, צו םראנקרײד קויפם
 םראנ־ דער םון סירעד ױנגע די םיז איינער דעמאלם

 האס עד אױך אח פארםײ סאציאליסטישער צױזישער
 אינטעד־ דער געגען ארויסגעזאגם שארף זיך דעמאלט

 אפילו דרײפוס, איד דעם לטובת פארטײ דער פון װזינץ
 צו אנטשליםעז געקענם נישם לאנג זיך אאם זשארעס

 בלום־ דעם געגעז פראטעםם־ווארט דיז הערעז לאזען
 לערער. זשארעסעס םון אײנםלוס אונטערן ערשם ;בלבול
 זשאן האם גוםא, בלומעז לעאן טאקי און הער לוסיען

 אומ־ דרײסוסעס אין איבערצײגעז זיך געלאזם זשארעס
 די םיז באוועגונג דער צו צוגעםרעםען און שולד

 אונםער־ האבען וועלכע אינטעלעקטועלע׳ פדאגצױזישע
רעאביליםאציע• דרייםוסעס םאר אקציע די גענומעז

 פון רעאביליטאציע דער פאר קאמף דעם אט אין
 גאנצער איר איז אגםםלעקם ערשט זיך האם דרייםוסען

 דאן האט ער םעדער. בלומס םון שארםקייט די קראפט
 אנגעםירס פרעסע םראנצויזישער ליבעראלער דער אין

 פראנצויזישעד דער געגען קאמף פארביטערטעז א
 פארטיי סאציאליסטישע די ארייעעצױגעז און רעאקציע

זאך. גערעכםער דער פאר שטריים אינם
 וואס ציים׳ דאזיגער דער םין זכרונות דינע אין

 םארעפענט־ צוריק יאר עםלעכע מיט ערשט האט בלום
 םון ױבל ־יאריגען40 מיםן צוזאמענהאגג אין לעכם,

 אינטע־ דיער מיר געםינעז רעאביליזאציע, דרייםוםעס
 עס וואס שטעלונג, דער װעגען באמערקונגען רעםאנםע

 בור־ אידישע די דרײםוס־אםערע דער צו געהאט האם
אידען םראנצויזישע ״די :םראנקרייך אין זשואזיע

 וועגעז זיך צװישען רעדען צו געהאט מורא אםילו האבעז
 געוועזעז גענױגט גיכער דינען זיי דרייםום־אםערע, דער
 םאר קאמף א אויםצוהױבעז װי םארגעסען, צו עניז דעם
 נישם האבען אידען די ;פראצעם םון רעװיזיע דער

 זײ אז זיין, חושד חלילה זיי זאל מען אז געוואלט,
איד... א איז ער *אס דערםאר, דרייםוםעז סארםיידיגען
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י האט וואם נביאים, אידישע די םיט זיד באקענען י ז י ^ ר ן זײער אז טראכטען, זאל מען אז געוואלם, ניט ד׳אבעז ג
 געדאג־ שפעטערען גאגצען זיין אויף שםורען טיפע לאזט

 ‘אונטעז־ געלעגענהיים יעדער בײ האט בלום קעךגאנג.
םאל? אידישען צום אנגעהעריגקײט זיין געשטראכען

 גרויםזגר דער פון םירער דער אםילו שוין זייענדיג און
 פאר ער האם םראנקרייך אין פארםיי םאציאליסםישער

 דעם באהאלטען נישט קיינמאל פארטײ־גענאסען זײנע
 גײם עלטערען זיעע סון יארצײם דער צו אז פאקט,

 געאױםערם אויך זיך האם בלום אריץ. שול אין ער
 אוז קריםםענםוס סװ כאראקםער־שטריכעז די וועגען

 םיםזיניגן פאלגענדע אמאל געמאכם אמ אידענםום
 בלום האם — כאראקםעריםטיש איז ״עם באםערקוגג:

נוצזמ קריםםעז די ווען צײט דער אין אז — געזאגם לי

 ברידער־ א מים שייכות איז עס וועלכע האם האלסונג
געםיל.״ ראסעז אדער לעכעז

אראטאר. אלס כלום
 בלופען צוגערעדם זשארעס האט 1906 יאר אין נאד

 פארלאמענט. צום קאנדידאטוד זײז ארויםצושםעלען
 האט ער חײל אפגעזאגם, דערםון זיד האם בלום אבער
 אפוײיסעז אינגאנצען אים װעם דאם אז געהאט, מורא

 זיך האט ער וועלכער ארבעם, ליםערארישער זייז יזפ
אבעד דאגעגעז ברעץ. גאנצעז םיםן אםגעגעבעז דעמאלם
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,tyiyoiypy מיס געטחע פון געשפרץכען  י1 געחער '
 אדום דעדט iy וועלכער אין ,חחונח״, אפהאנדלונג

 האט יואס אדן ®אסיליעז׳לעגען פח •ראבלעמזח די
 האס דאז דיסקוסיזן, שארפע y דיער ארױסגעדופעז

iy פיעל פארעפענטלעכט i n w עסייען ישע1ןן1ליטע 
 HP געחאט האבעז ײאס סטודיעס, סאציאלאגישע און

ר׳ אויד איז פסוגמרײד אק 11אפקלא שטאוקען א מ  אי
 ־חןלס־שיראכעז. ומכסיגסטע ךי זדן געווארען זעצם

 בלוםס געוואדען אונטערגעשםדאכעז איז באזינדערס
געדאנק. פח קלארקייט און ססיל נײיסטערהאםטער

סדדעח חדיסקד 0 אדקי כדדס
מז בלומס אין טאג סמערבלעקשרע דער ע  איז ל
 אײס־ בעתז זשארצס זשאן ®ון עדמאדדדנג די געוחןזעז

 םןמױןןליס* די .1914 פמ װעלם־ללחמח m פה כײד
 א געליטעז דאז חאס םדאנקדײד ייז יארםײ םישע

o איז אח ?לא• שוידערלעכעז n מאמענט דאזיגעז 
 m אפצונעבעז זיד אינגאגצעז באשלאםען בלום ה*ם
rnpay אין ?ט.31רט״*«« io תשאפעז דאז וחלרס 
 *ווײ סים אײניגקײט נאציאנאלער סזן רעגידונג א

 סןל1כמן אח געד זשול — מיניסטארעז סאציאליסטישע
jpayo פון קאבינעם־דירעקםאר ד«ז װערס בלום 
 צו זיד געלעגענודיט די דאן האם ער איז סעסב*

 אימ־ אדױס ווײזס רעגירוגגס־איאראם. טיטן באיןעגעז
 געוױנט »מ פײאיגקײטעז ארגאניזאטארישע געווײנלעכע

 שםאטס־ פראגצויזישע גרעסטע די מצד אנעדקענונג די
געגעדאלעז׳ אוץ לײט

 בא׳ רעגירונג־לאכאראטאריע m איז זײענדיג
 פארטײ״חברים, זײנע װי ענטױשונג, מיט בלום םערקט
 דעתענםערעז איז פארטײ דער צו אפגעקילט רער װערעז

 ערפארונגעז די רעזשים. רעגירעגדען דעם צו שגעי זיד
 אינעד־ דעם פון אבסעדוואציעס די צײט, דאזיגער דער פיז

 צים אינגיכעז נלום ברענגט מלובזז־איאראם׳ לעכעז
u אין םארעםענםלענם ער ײ*ס בוך, א איז אױסדרוק p 

 רעגידונגס׳ וועגען ״נדיעף נאמעז אונטעוץ 1918
 לײדנשאסט* ארויםגערוםען דאז oyn װאס דעפארמען״,

 פאליםישע םראנצויזישע די אין דיסקוסיעס לעכע
 אבעד נאמעז, א אז ערשינעז דאן איז בוך דאס קרײזן.

 אז אמ בלום איז טחבר דער אז געװאוסט, חאבעז אלע
 יץנעד צו חאט ער וואס ארםיקלען׳ די סח באשםײט עס

 זעלבע דאם פארי״. ״רעײידע דער אין געדרוקם צײט
 ,1936 יאר אין איבערגעדרוקט נאכאמאל בלים האט בוך
 םאלקס־ דער פון ירעמיעד געװארעז איז ער יועז

קאפיטלעז• עםלעכע בלויז צוגעבענדיג רעגירונג׳ פראנם
 קאגצעפציעס זײנע בלום באלױכם בץ־ דעם איז

 קוםעז עס אמ רעגירונגס־איאראט דעם אנםירעז וועגעז
 די װעגען אנשױאונגען דינע אויסדרוק צום דארם

 דאזיגע דאס רעזשים. דעמאקראטישעז א םון פרינציפען
 בלום לעאז ®מ מאמיז אני דעד אײגענטלעד איז ביד
שםאטסמאז. דעם

 אויס זיך דרייזעז בוך דעם םץ הױפט־אידעעז די
םמ אומסםאביליםעם ״די :געדאנקעז םאלגענדע אין

 סוף־כל־ דערסירעז רעגירונגעז די פון אח פארלאמענם
.קאטאסםראםע א צו סוף .  אין ריינונג עםענםלעכע די .

 סענםימעגם דעם ארױסגעוױזען נישט האט םראנקרײך
 זעז צו איז דאם װי לאיאליטעם, יארלאמענטארער םאר
.קאנאל פזן דים יענער אויף פריינד אונזערע ביי , . 

 באםרײעז זיך פרײז יעדער םאר מחעז מיר ;(ענגלאנד)
 ־HJB מח פארלאסענם דער רעגירונגס־כאאס. דעם סון

 איז קאנםראלער שטרענגער איעציגער דער בלייבען
.אקציע קאלעקטױוער םון אינם«ירער אויך .  דאזיגע די .

 פרעמיער• דעם דוי־ד ווערעז אויםגעםירט מח ארבעם
םער... ם  סון ארכעטעז די דיריגירעז לוז ער מיני

טיניסםארעז.״ די םון ארבעםעז די אויך אח יארלאמענט
 םירם — ירעמיער־מיניסםער א פיז אויפגאבע «די

 אין אנםירער אן םון וױ זעלבע די איז — אױס בלום
.אונטערנעמונג אינדוסטריעלער אן .״ .
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ס s*iuy אלן איז I*ir שפאגישזה פיז ױנ ל  *ילי0 תנ
מ ih ®ןגלמין״ס m איז ײח ס i מד n i  o n 

o n ריגמגזד־ oyn iy  oyn ,lyooy ייס א סיט אגב* 
•H ^ e  y h p  nypiyot iyoywp

י ײוו י תוי ד רןזוו סי״ ק ל ץ ®י rw• יי  r n p u n
ד # f י i דן

 יאר זיז oyn גלום אז7ל oyn ,Tyoiyon יי
1936 ®ryoiiy ת סחאקײיד, ייז דדדכפיימז  iy מ

 ־ojyiB'onyB m פיז שייץ חױ־ זדז געשס*נעז זדז
n זמלןפק״מן פיל ה#געז דזנגידמג/  n לן  סןןין

ryoiyrn פיז iyr«o»ynm .די ״ניױדיל״ yyyVjy 
ח 1®י cy’soyuyp עקאנאסישזג ײיניז מד o אי n קריזיס 

ײיז n ייז oyn .m כ ®yV באשאסזח iyt  ypo y 
oVynni oiyvfyi• iynn חמלזזמ i ympoH איז 

rn אומזיסס נישס 4כלמ לזמז p jr »  p i m  oyn 
מ׳ W וחנגזזז געדעדס שטןןרק ח מ o א״נ n i . — . . . . . . 1  m Wmama MMM ̂ועלט מז ^עזאלס האם רוז מז׳ *ו שי ײ HP I נ f
ד y אײף קיסעז ײ מ די איז מ ג י נ די ח  .lyoyoo מ

מז ייז רוזדחנלט ■רעזידענס ז כלום ל מ ם זיד מ מיל  ג
um« איז פאראײגיגם וױ yior i t  r ו» tytyV די 

fooup את כרעגעגדססע n qmy י נ שע1ל'1מ #י «  מ
קריזיס־פ^גןמ,

מ 1» רזוגיתנג פאלקס־פראנס דיי  איז בלום 1ל
ס m «י געקומעז כ ô ן n מ yoyo שימיע ®יז 

 פראגל־ איז גזמ1ײסלו1אױסס yvnyiypy איז ■אליםישע
ײד, עז oyn י y ?עז י p i_מ חזיז סן ײי ע  ם*ס <ליימז1ג
ifoyev yoi'rm די פח לאגע דעד yB ז  ,oiyoyo זי
i *י געקורצז איז רוזוחןלס װען n .מאכס

 ױי־גזדױילסער m ײעז ׳1933 מעדץ ־טען5 דעם
ז רחויזלט פרעזידענט ד ז ז י  גזפארעז אייסאמ*ביל ח ו

מיגמ די איז האט חויז, ױייסען צוס  שםאםעז פאראי
 דאס oyn יזיס,1באנק־ק שארפסםעד דער געבושעװעט

oyn oy .ooyoyw אגיאל איז עם ײעז oyn לאגד n 
מ די אז געדאכם, זיד אנ  *nyoy m פח מבײזחג ג

תנד׳ *ו גײס וױרטשאםס ק«נער  דער דאנק y און ג
oH ידזהידזהס פיז חאנדלומ ענעדגישעד m ri, אויפן 

^ג גדױסע פץ װעג ח םינאגצי  רעפאיסעז, סאציאלע י
lyiyno o זדבעדצואײינדזח געלונגעז זדז n .קתזיס

 לעאז פח אױפגאבע י1 געוועוען איז לייכסעד נישם
תי ־םעז4 דעם האם ער װעז בלומעז,  איבעד־ 1936 י
 מלקס־פיזסס־ עדשטעד דעד פץ לײסונג די גענומעז

 געײזףעז איז באםעלקערינג די פראנקדײך, איז רעגירונג
 lyiy’Ho yoonuryionn די געגעז אױפגעבראכס

ח לאײאל־רעגירמ®. חגי פח דעקרעםעז מ  ל«ד אי
oyn שסרײ־ די שםרײקעז׳ פמ כװאליע א געבושעװעט 

ען אדבעםער קענדע ב  די איז פאבדיקזח די באזעצס מ
 געזזאלס נישס mnrpy מים ה«בעז קאפיםאליססעז

m מינדסםע די אפילו נאכגעבעז m yiyo.
 תאס אדעגע אינםערגאציאנאלעד דער אױף אױך

 מעדץ םעז7 דעם ספלװ^ שודערע געליםעז פראנקרײך
1936 oyn באזעצס אדמײ דײטשע די o n .רחײז־געבים 

oyn oyn באסראכס געקענם ױרידיש m y n אז אלס 
 רעגיתנג םראנצױזישע די אבעד אגרעםיע׳ םמ אקס
 oyn •ראסעםםעז׳ פאפירעגע מיס רעאגירם קוים ד׳אט

tyayn געמאכם גישם חיםלעח אױף o n מינדסטעז 
 פעלקעז־- דזןר פק חחק געמאכס oyn איסאליע אײנדרוק.

 שםארק דעדםמ oyn פרעסםיזש םראנקרײכס אץ ליגע
 nrayn אנםאנטע קלײנעד דעו־ פמ מלוכות די געליםען.

 םילעז, פראנקרײך געלאזם אנדערער דער נאך איינע
 שוץ־ אירע צו *דםרױ דעם םארלױרען האבען די אז

 א אײף אװעק איז עגגלאנד אייד ;םארזיכערונגעז
 דײםש־ צו זיך דערנענםערעז םון װעג זעלבםםשםענדיגען

פראנקרײז־. שאקירט דערמים און לאנד
 זיד oyn פאליםיק אױםלענדישער דער אין אויב

 שדיס, דעצידידנדע קײן אױף געװאגס גישט בלום לעאן
n *י צוגעםראםעז גלײד רעגירונג זײז אבער איז n p 

רעפאדמען. סאציאלע וױכםיגע דורך לאנד דאם איגען
 זײערע »מ האבעז רחװעלם סײ און בלום סיי

 סאציאל־ זעלבע די אױף געשםיצם זיך רעםארמען
דעםלאציצ־ דעד tnyn בײדע פרינציפען. עקאנאמישע
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ro^m פריאדדימ די •ק fw w w  n r a m n- 
ס שפזלס איי דן רי ח • מ י ח ױנ ײ מ o יי r קרמיס 

ו מ rח v o n t i t ר פיז קחי׳שי־אפס די מ

י י י איד?נ ױ « $ פ חאס ח דיי מו דחױ*י<« מ ר״  1« פ
m# די o r m tמי ל מד־ דאס און •ראדוקסיז ס *רוג

מי לןװ*ל, לוינען. די ידימז מל פינאגז־ כיטזןרל די דפמײפז געייאלס jforvr זײנע סיט חאט י
r ארײפגלללגט תאס לןגפ׳ r t י לאסימז ײ ײ  י

t w w v .מג מר מל א  לױגןן די זימלז דאו־או ב
מי «יד תז נ א פ לינ מ י נו ארבעסס־ ײאקסלגדער ת

,» AAAAMA.לןזיגקײס
ר מד יי  םיט *וזפסעז קדיזיס׳ עקאנאםישער דאזי

לינ׳ן נאאופרואיגיגג דןי עי פיז ײאוקס נו  'W ד
חןגוגג׳ שיסטישלד מז מי א  כױאלע דער צי דןרפירס ח

ײד׳ ייז ימ־שסרײקפז פיז פיפגקי
פאלקס־ פון גאמעז אין מאכם ד♦ איבער:ע«וענדיג

 דער פיז פאראייגיגוגג $ געװפ״מ איז וואס ®רןנמ׳
ש«ד םאניאליסטישלר׳ ז «פוניססי י  פ«ר* ראדי.קאלע י

מז סײפז,~ח*ט ט נלים ל  געגעז מיטלעז אגײענדלז גןפוז
ח ניידא  »ן שאסעז געהוזס תאט ך ?ריזיס, פון סיני

 און דאגידונג נײלר חװ־ נו *וטדױ פיז אססאספעי־
 ברײטע די פיז אדנלטס־כאדינגוגגעז די פןןרמםפיפז

מז• א פ

ע די ר״י ^ פ פ רעדע. חי
 די װעז מאכם׳ די אימדגעס*? גאכז נוםארגענס

סן ע  די אפצושטעלעז געררעזעז איז אױפגאבע פי
 חיסטארישע זײן געחאלטפז בלום לןאז מאט שסריימז,

מד איז יאדיא׳ראדזנ׳ ל  צוױשעז געזאגם חאט ער װן
ע: ד ע גי י

זייז זאל רעגירוגג דער פיז תאגדליגג די ״כדי
iMMMjtiyyi tM iim vonui* tt<namAiiM it mi ■m m iu ר w rVfW'Wי i|VVfVV9 tW I * IF י9י

,ױכערלײם עפאנםלעכעד פין .  יעדע פאניק׳ יעדע ,
 צילעז פארגרעכערישע די דינעז גאו־ װעס מדודערונג

 שױן לויערעז װעלכע פאלקס־פראנס, פח ««גג«ר די פון
רעוואגזש.״ זײער אױסצוםירעז גןלזגןגחייס א אױף

 געחעריגע א געחאס חאט ארגומענם דאזיגןר דלד
פי וױרקוגג׳  פאר־ חאם פאלקס־פראגט פמ פראגראם י

שארזי־ נו אזױ וױ סיםללז, רײע גאנצע * אױסמזזמ
עז  די כאקעסטעז איז פדײזזײסעז דעמאקראטישע די מד

A געוועזען אפילו זימעז װאס ןרגאנימפיעם, משיססישע 
פראגראם. דאזיגעז דעם אױף זיד שםיפענדיג כאױאפענם.

^ npn די u m n מז פיז  געװאונעז וױרקלעד נלום ל
wn םוז מערהייס איבעדײיגענדער דער פח *וםרױ 

פאלק. פראננױזישזח
 עקאנאםישע די בײאוקורעז געיועזעז איז שײפיתר

 שון וױדערשםאנד שארעקשנםעז דעם זוליב פראבלעניזװ
שאמיליעס׳׳. 200״ אזוי.גערוזענע די ארנעםס־געבער. די

 כאנקען שראנאױזישע די קאגטראלירם האבעז ײעלכע
 האבען טיגא^מאגגאטעז דאזיגע די אינדוסםרי. די אין
 לייגען «ו אויפגעהערט כישט םוף ביזן אנפאנג פיז

פיס. בלונ׳ס אמםער שסײנער
 דער שארשפריים איז פרעסע אםעריקאנער דער איז

 וואס דערשאר, סאדאנסװארטלעד זױז כלום אז ארגוסעגם,
 צוגעגריים געװעזעז גישט עקאגאמיש איז פראנקיײד

 שאראנם־ אבער זײנעז אסתז דער איז מלחמח, דעד ני
רעגירונג, בלורס סח שטערער די דערפאר װאדםלעד

מ ל מ  פלאנמעסיגע יעדער זיין סאבאסאזשירם חאבעז י
 אויך דינען שםערער דאזיגע די *ווישפז רעפארמ.
 אײטניגער דער ריאם. פמ ריכםעד םיגעrא די געװןזזמ

 איז בלומעז לעאז מאכעז יא קעז םעז װאס פארײאודף׳
ד װןם דאס- אױסאו־ םום געגוג ג;תאט גישם חאס ז

דארלאנם, אץ ועטענס לאװאלס׳ די װאראעל םיםז ראםען
ו אגשםאס װאס  בלומעז פזן באשולדיגער ד זײן ו

 דער אויף ײערעז אוועקגעזמט אלײז זײ דאמײח
שולדיגמגם־מנק. מ

ײניאננ^ די פון חןפפו די
 בלומעז אי« מאכס די אימרנעמעז נאכז םעג דדײי
עז געלינמז פיי מו װ  *װישעז אפמאד ערשטען דעם ד

מ די מי מ מי  ארגא• דער און (ימחמס) סמדיקןטעז פן
 דער געװעזעז איז דאס ארמםגעבעד. די פיז זײחשױ

מד״. גשרדפעגער אדײ פ סיניוז־ן מי ^
 ימיאנס די אין זיד ארגאנמירעז פון רעכם די יעם

ז שויז מױסםירם .1884 יאר דעם זיגט פראנקיײד יי
ז י ד י רןן n געדועזעז נומױג דן  אדבעםס־ די בײ פאדי

ד מ  דעכם די יגערקענעז זײ אז יגמג,טשמןבן ן מ
 װעט אדבעטעז־ שדם קײז אז יוץ דיקאמפזגסי די «ז

יתיאנס, די n ןנגעחעריגידים דין אוליב לײדיז גיעט
ם וױ ן מרשוגזעז אשט *לעגם דן י מ די י מ יארזװ. ל

 די פיז געװאחנז ארױסגעווארםען זײנןןן ארבעטער װןן
 די יוגיאן. ן *ו באלאנגעז זײער *וליכ קעז׳ שאבר

ףן דעם באשםעסיגס אייד ח#געז געכער ארבעסס ט ױ • 
אױמגוא־ רעכט די און אפמאכעז קאלעקטױוע פון

■ -■ - — -- ■ -------------------------- AMMiA■ ■AtMiAAfe AAAA AuLfeMAכדי דעלעגאםעז, *רבעםעד שאבריק יעדער אין ווײדעז
A —*■**ii ■MAMAA■ AAMAA aaaia AAAuifeAAAikAAA ABAפאדװאלטונג. דער םיס פפרחןנדדעץ *ו

 פיל געתאט חאט ״מאטיניאן־אפמאד״ דעד תגם
 פארױס־ גישט חאט אח אומקלארקײטעז ױרידישע

מן *ו אזײ וױ סאגקאיעס׳ געחעריגע קייז געזזח  די שי
 וױפ* א געײעזעז דאך ער איז ארבעטער׳ די פמ רעכט
שע סיגע  *פ־ געהאלסעז האט וואס געשעעניש, פןליטי

 דער לאנד. איבעוץ שםרײק־כװאליע די *ושסעלעז
 די *וגרײםען געחאלפען אײד חאט אפמאך דאזיגער

 פמ רעםארםעז פונדאמענםאלע די םאר אטםאספער
 ־שעח•40 די אײנפירעז דאס — רעגירונג בלוםס לעאז
יואקאאיעס. באגאלטע און ארבעססײיאד דיגע

 געהאט בלום לעאז אויד האם רוזוועלם וױ פונקט
 קאייםאליס־ די מנד אפאזיציע שארםע א אויספושםייז

 נײע דאס אז געטענהט, האבעז וועלבע קרײזעז, םישע
 פראנאויזישער דער פון םארטײערונג א או פירט געזעץ

 מים קאנקורירעז *ו איר םאדשווערט איז פראדיקאיע
מערק. אויסלענדישע די אױף לענדזןד אנדערע

 האבעז ארבעטער די םון שיכטען געוױסע אויך
 ארבעטער דעם םאר וױכטיגער איז עס אז געחאלטעז׳

 םרײעז א געבעז אים איידער ליין, דעם חעכערעז *ו
עי איז מער סאג  דאס האט אבער אלגעמייז איז ײאד• י

 וױיל ענטוזיאזם, קאלאםאלען א ארױסגערוםעז געזעץ
 באדײ־ די כאגרישעז האבעז ארבעםער פראגאויזישע די

 זײ וועט וואס םאג׳ םרייען גוױיטעז דעם םון טונג
 ארבע• פמ עמאנאיפאאיע גײסםיגער זייער איז העלםעו

 דער םמ םארקלענערונג דער םאר אויד װי טער־קלאס,
ארבעטסלאזיגקײט.

 דח־כשירלז גענימעז בלום לעאן חאט גלײכאייטיג
 פאלקס־ םץ פראגראם איז פונקט וױכטיגען *וױיטען דעם

 דער װי וױיטער שריט א געױעזעז איז ײאס פראנט.
 געגאלםע די — נעמלעך און ״נױ־דיל״ רוזוועלםישער

(ײאקיישאן). אורלויבס
 אויף רעכם דאם באקומען חאם ארבעטער יעדער

 איז שאלען געוײסע איז אורלויב, גמאלםע רואכעז גוױי
 ייאכען אוייי אויף געווארעז געשלאםעז םאבריק די אםילו

 אויף געגאנגען ארבעטער די זיינען אנדערע אין אח
 געגרינדעם אײך האם בלום ריי. דער לױט אורלויב

 ״ערהאלונגס־מי־ דאס —טיניםםערױם נײ ספעגיעל א
 אײםגאגע וועמענס לואזיר), דע (מיניסטער ניםטערױם״

 אזוי װי ארבעטער, דעם פארלייכטערען צו געוועזען איז
 דינען עם אײט. םרייע דין פארברענגען *ו אמבעסםען

 פאפולערע צו צוגען ספעציעלע געווארען ארגאניזירם דאז
 פאר־ די אין געשירט ארבעםער די האבען וואס פרייזען,
לאנד. איבעה קור־ערטער שידענע

 דעמאלט האם ארבעטער םראנצויזישער אײן נישם
 ים. דעם געזען געהאם לעבעז זימ איז מאל ערשטעז צום

 א געהאט געזעץ דאס האט םפעציעל בערג. די אדער
 דאס ארבעםער. ױגענדלעכע די םאר באדייטונג גרױסע

 אין אויםלעבונג שםארקער א צו געבראכט אויך האם
 פאנ־ האטעלעז, די םאר — טודיהטעךאמדוסםדל דער

 דורכ־ געהאם דאן האבעז וועלכע קורערטער׳ אץ סיאנעז
ים.1קרי שטארקען א געמאכם
 האבען פאלקם־פראנם םזץ קרייזעז ראדיקאלע די

 שטרענגערע מער און רעשארמעז וױיםערדיגע געםאדערם
 נעסטען איבערגעבליבענע די באקעמםען םון מיםלעז

 ווע־ איז ״קאגולארעז״, אזוי־גערוםענע די פאשיזם. פוץ
 מיט מיליטער־לייט די געשטאנען זיינען עם שפיץ מענס

 אויד האם מען פעטען. מארשאל און וועיגאן געגעראל
 ארבע־ םאר עלטער־פענסיע אז איינצופירען םארלאנגט

 גע־ עלעמענטען ראדיקאלע די האבעז בכלל און סער
 די און לאנד םון לעבעז עקאנאמישע דאס אז םענהם.

 וועט דעמאקראםיע םראנצויזישער דער םון זיכערקיים
 סון פראגראם ד«ר ווען דאז׳ ערשט באםעסטיגם װערעז

 אלע אין ווערעז דורכגעםירם װעם םאלקס־םראנט
םונקםען.

 די דורכצוברעפען באװיזעז נישם אבער האם בלום
 געשטאגען אים זײנעז וואם שוועריגעיםען, םינאנציעלע

 דורכצו־ געלונגען נישם אים איז ממילא איז װעג אײפן
רעםארמען. װײםעײעע די זעצעז

א,ײםלאנדס*יאליטיק. די
 ארויס־ בלום לעאז אבער האם שװאכיןײם גרעסםע די
 פל קודם אמ פאליםיק אױםלענדישער דער אין געיײזען

 ער בירגער־קריג. שפאנישעז צום שטעלונג זײן אין
 וועג אוים׳ן םראנקרײך לענקען צו געװיזען נישט האט
דאזיגער דער איז פאליםיק זעלבםםשםענדיגלר א סת

ס w י ײ ק ג םי כ ן ז ר ן ז ג

 יאליטיק אוסגליקלפמ די גאבג!פןלגט חאט און שראגע
״נישט׳איגםלד• אזױ־גלדופזמלד חד־ אין לנגלאנד פיז

C - - — — — m ^MAa kAAk AAA kAAAMAMi aa| aa AAAAA MkAAAAAדעדקױדס ה+ס װ$ס / רועגץ is מ דזןר ל א״ ®ח מ מינ  ד
פראנקא תנלראל פח זיג א צו און שפאנילז קאנישען

. - t . ■ - — —— - — aaaL aaaaaa AAAIaAAAAAkAAAAAAAA AAAAM aaaiaחיםלעד. און מוסאליני — פראטעקטארעז דמע מיס
אײגןג׳ חאט שפאניעז אין נ*חון פאשיסטישלר חנר

רלגי״ כלום׳ס אין דודכשאל דלם װעגען דעציוירס טלעך
, , | |M kAAAA AkAA ■MAaAaWm  tAHI AAAk AAAWk Ak A aaab^מאס כלוס װאס עלעמענםעז, שאשיסטישע די רדנ 

אדמיגיסטדאציע אײגעגלד זײן םיז אױגעדײניגם נישם
---* - - - AAAAAM■ AM«m L  M M M U tk lM  AAA U L k■  H Uאױפגע• גלייד חאבעז לעכעז, פאדיטישען פיז בכלל און 

דעד־ האבעז זײ גאד וױ שלאנגעךקעפ׳ זייעדע תױכען
amaaaAAAA AAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAN a  /  AAAAAAA A AAAftAאויס־ באוױזעז תאבלן זײ שםארקײס. ס היסלער םילס 

מז אי  ראדיקאל־סאציאליסםי־ דאלאדיעס אױף דרוק א צו
 אדן פאלקס־שראנט פון אפצודײסלז זיך פאדםײ שער

 שפע־ כלומ׳ס געשטירצם. געײארעז איז רעגיתגג בלום׳ס
 אן געײעז שויז איז וױצע־פרעמיער אלס דאל םעדדיגע

 האס שאלקס־םראנם דער כאדײטונג. ספלציעלער שום
 אג־ זיד חאט דערטיט אח פונאגדערסאלעז גענומלז זיך

 דעםא־ םראנצותישער דער םון רא■rבארג דער געהויבען
 מי׳ דעו־ צו דערפירט קאנםעקװענם חאט מאס קראטיע,

 פראנק־ פיז קאםאסטראפע פאליטישער אץ ליםערישער
רײז־.

 פאר־ אבער װעם רלגירונג בלוס׳ם לעאן טמ צײם די
 אײםשװאונגס־ רומםולסטע די םץ אײנע אלס כלײכעז

 דער װעז סראנקרײד׳ םח געשיכםע דער איז פעריאדלז
 אלע צוצעברעכעז געײעז גרײט איז פאלקס־ענטוזיאזם

לאנד. איז כוזזות פינסטערע
םאלקס־ ערשטער דער כעת פאריז אין שםימונג די
 יולי טעז14 דעם פאריז, איז דעמאנםםראציע פראנם
 םעג היסםארישע די צו ײערעז םאדגלימז קעז ׳1985

 די געווארען געשטורעמם איז עס ײעז ׳1780 יאר פון
פאריזער דער בעת ׳1871 יאר איז אדעד באסטיליע,

________________________________________ JUS&MS--
 חאט מאסע פאריזעד מיליאניגער דער סה שפיץ אין
 סארהערלעכס אזױ איז וועלכער בלום׳ לעאן געשפאנט
ד געווארעז  אלס םאלקס־מענש׳ פראנצױזישען דעם ױי

 לע־ םראנצױזישעז איז עפאכע גײער א םוז שעםער דער
 איז ער װאו גאס׳ דער דורך געשפאנט חאט ער בען.

 האבען עס וואו און געווארעז אויםגעצױגען איז געבױרען
 אלע סיז פאסירונגעז וײכסיגסםע די אפגעשפילם ײד

פאריז. אין אויםברױזען רעוואלוציאנערע
( j y n r v s

 בלום לעאו ב»גדיסט װניאן דרעסמאכער
געבורטסט^ג יאריגען דבעציג ױץ צו

דדעס־ דער פון מענעדזשער זימערמאז, טשארלס
 םאלגענדע געשיקט האט .22 לאקאל ױגיאז מאכער

 םאציאליסםישער געװעזענער בלום, לעאז צי באגריםונג
 געבורםס־ זיבעציגסםען זיץ צו םראנקרײך םץ פרעמיער

 וואם דרעסמאכער 27,000 די םון נאמעז אין טאג׳
ױניאן. ן־ער צו באלאגגעז
 מיטגלידער דרעסמאכער׳ 27,000 םרן נאמען ״אין

 גאר־ .לעידים אינטערנעשאנעל דער םזן 22 לאקאל םון
 אייער צו אייך מיר באגריסעז ױניאז, ווארקערס מענס

 איר אייד) וײנשעז (מיר געבורטסםאג. זיבעציגסטעז
 געבורטסטאג זיבעציגסםען און אייז אייער םייערען .זאלם

; וועלט םרייע א אח שראנקרייד באםרייטע א איז
 מענעדזשער זימעריאז, טשארלם (אונטערגעשריבען)

.22 לאקאל
 זימערמאז האט באגריסונג דער מים סארבינדונג אין

:סטעיטמענט םאלגענדעז ארויסגעגעבעז
 געמשפם גיט ווערם ריאם, איז זאל געריכטס ״אין

 םאר שטיים ער באשולדיגער. זיינע נאר בלום׳ לעאז
 םראנקרײד םון געװיםען דאס װי װישי םון .מענער די

אייראפע. םארשקלאםםער דער םון שטימע די און
 דעם םון גאנג דעם אין האלטונג גאנצע *זײז

 די׳ אלע באגייסםערם האם טרייעל אויםגעבלאזענעם
 טיםעז זיין םראץ אונטערדריקונג. געגעז קעמםען וועלכע
 נאצים די צו ארויסרוף םראציגעז זייז ער ווארםם עלטער

 איינגעשםעלם זיד האם ער נעכם. ‘ געדונגענע זײערע און
 ,אמ פרינציפעז זײנע םאר אנטשלאםענהייט קלארער מיט
 דא איז ארויםגעבראכט האם ער וואס ווארט יעדעז אין

 דעמאקראםי פון םריאומף עגדלעכעז דעם אין גלויבעז
היטלעריזם. םמ ^פלה די און

 איז ער דערשראקען׳ ניט זיד האם בלום ״לעאז
 ארבעםער אמעריקאגער מיליאנעז צוריקגעםראםעז. גיט

 שפעק־ דעם אין באגײסםערונג אמ סום געםונען חאבעז
 זײנע ארױםגעשםעלט האט מאן אלטער דער וױ טאקעל,
 אנגםטעז םױטלעכע געבראכם *ח שאנדע צו• ריכםער

באשלח־יגער.״ זײנע

/
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מי תינ ס ח סל
פעלימר־פריחמ פח סיסבאל א לס

MMMMAM kAMA AA AAAAÂkA AA A AAA k I A ̂ס<ו ד<ם געסײעדס סיר ה^בן~>
AaAAAA AAAAAAA AAAAAAMA AA AAAAkAk —. ̂  יארהונדערט האלכעז א חעכער מןף- ~ 

 דעם מיר ״פײערעז״ הײנם צײס.
מאל׳ דריטעז צום מאי״׳ «ערשםעז

•AAA IfA fftiA  1■ a  WAA ~ HAIIAA kAAA AAAAסן ג מלזזסה. װעלס דעד אין  קיק ״
 פיז — אה חײנם פעלקער־פרידעז

וױיט. גאר װײט, מיר זײנען סוב ײם
 דאס הילכם צוױיטען כיז׳ן װעלט יעק אײז םח
םלחמד- סח םומעל בלוםיגער דער וואםען׳ םון גערויש

 אװעק געכעז פראגסלז׳ די אױף שטײעץ ארבעסער
 אונםער־ טח מענשחײס די יעזיטעאר צו לעבענס, זײערע
 אװלק געבלז םאבריקעז, די איז שטײען ארבעםער גאנג,
 שטידעז צו כוח׳ און געזונם טראפעז לעצםעז זײער

 מענשלעכער פח פארםײדיגער העלדישע די םאר געװער
פרייהיים.
םילי־ שקלאםעז׳ — זײס צוױיםער דער אויף אץ

 פארװאנדעלם כשוף נאצישעז דוי־ד זײנען םענשעז אנעז
 מיליאגעז צענדליגע מלחמה״מאשינעז. איז געווארעז
 םעלקער באזיגםע די פון אח אײגענע די םון מעגשעז
 שפײזעז צו געיואלם׳ חיה׳שער מים געצוואונגעז װערעז

 זײלדל פיז פארגינסוגגס־טאשיז די ארבעט זייער סיט
געוועלםיגערס.

 םעלקער געווארעז, צעש&עםערם זײנעז םלוכות
 שקלאםערײ. סח יאד איז אײנגעשפאנט צעטרעםעז׳ דוערעז

 ןףיע: פוז אומגליקלעכםטע דאם םאלק, אידישע דאס
 װילדע םמ נעגעל די איז געםהאס, די איז פארשפארט

 אויסגעמאר־ געשענדעט׳ געפײניגם׳ מענשען־םדעסערס,
 אידישער כלוםיגער דער איז נישם קיינמאל נאך ווי דעם

געשיכםע.
 איז ארבעטער־ארגאניזאציע אינטערנאציאנאלע .־די

 ארבעטעד* סאציאליסטישער דער םונאנדערגעםאלען. זיד
 ױניאן טרעיד דער צעבראכען. איז אינםערנאציאגאל
 לאנדאן אין אױםגעשםעלט צוריק האם אינםערנאציאנאל

 זײנע, מיטגלידער די אבער אנםירונג, צענםראלע זײן
 שמאכ־ אייראפע׳ איז ארבעטערמאסען ארגאניזירטע די

 אױםהױבען. נישט קאפ דעם םארען שקלאסעריי׳ אין םעז
 וועלט־חורבן וױלדען גאנצעז דעם ביי — ! דאד אין

 קײנמאל נאך אז געםיל׳ זיכערע דאס םארט מעז דאם
 נישם וועלם גאנצער דער אויף ארבעטערקלאס דער איז
 איצםיגען דעם װי גייסט איז געװעז םאראייניגט אזוי

מאי. ערשטעז
 סאלדאס דער פױער׳ און ארבעםער רוםישער דער

 װאם םראנט׳ הינטערן גערילא דער אמ פראנט אויפן
 רוםישער דער םון מערדערבאנדעס נאצישע די טרײבען

 טשעכי־ דער את אידישער דער םױלישער׳ דער ;עח־
 בלא־ און אונטער האלטעז וואס םרײהייםסקעמםער׳ שער
 ײידער־ און האפענונג שון פייער דאם םונאנדער יע;

 האלענדישער בעלגישער׳ נארוועגישער, דער שםאנד;
 וואם םאלקםמענש׳ און ארבעטער םראנצויזישער און

 םאררעםער אײגענע דיערע געגען נקמה נאך דארשטען
 די אט — לענדער זייערע םון אנםאלערס די געגען און

 גאנצעי דער איבער םאלקסםאסען און ארבעטער אלע
 איז םאלקסמאסעז אויסגעניכםערטע די בתוכם װעלט׳

 נישם היינם די זײנען אלײן, לענדער םאשיסםישע די
 גײםט׳ אין פאראייניגט פײן, און נויט אין שאראייניגם

 זײער פון םרוים דער איצט איז וואס האםענונג• אין
 פרייהייט, פעחענלעכע !ו פרייהייס — נישט װען לעבעו׳

 זײנען אזוי און !שעלקער־שרײהיים ארביים, סון שרייהײט
 נישט בונד׳ ברודערלעכען א אין פאראייניגט אלע זיי

 אומזיכ־ אן אין נאר בנין׳ ארגאניזאציאגעלעז אן איז
!״אינםערנאציאנאל״ גייםטיגען בארען׳

 באלד אם אז מיר, סילען הערצער קלאפענדיגע מים
 און זיעג םון מאי א םאי׳ ערשטער אן קומען װעם

.שרייהיים . . >•
*

m נײןןר היםלער׳ס r a י&װ&ל פיער םראנקרײד, זפין
פראנקרײן•. באזיגם מאל צוױיטען צום האט היטלער

 אלס לאװאל׳ פיער מאז״, *זײן אװעקגעזעצם האם ער
 פראנצוחישער געשענדעםער דער איבער דיקםאםאר
און קאבינעט א פארםירם שייז האם לאװאל רעפובליק.
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 שראנצויזישען דעם איבער רעגירעז געגוםען זיד האם
 לויס אח ברכה היסלער׳ס מים לסלד״, ״שני אלס פאלק

כאםעלעזי היטלער׳ס
— פראנקרײד איז משרת היטלער׳ס אלס לאװאל

 פראנ־ םאר׳ן ספעציןןל וױיטאג א און בוש״ א איז דאס
 פארדעםער דעד אט װארוס ארבעטערקלאם. צויזישען

סאציאליסםישער דער ®יז רײעז די טון ארויס קוםם
LiAAAAAA AAAAA AAAAAA AAAAAAA AtAkAAAA AA AAAAAA A AA A AAAAAAלאװאל האם יארד׳ונדערם פערסעל א כמעס כאוועגונג׳ 

 קאריזד א פארטײ׳ סאציאליסטישער דער צו באלאנגט
 און יארען ױנגסטע זײנע םון שױן געײעז ער איז ריסט

 האם פארםײםיםגלידערשאםם זײז םיז צײם נאנצע די
 פערזענלע־ זײן פאר נאר אויסגענמט באװעגונג די ער

קאריערל• כעד
 דער אין פארגעקוםען זײנעז מײגועם־קאמפעז פיל

 איז לאװאל פארםײ׳ ליסטישערrסאצ פראנצײזישער
 נישט קײנמאל האט ער אבער ״לינקער׳׳, א געװעז תמיד

 ברענגען צו נישם כדי רעכםע׳ די םיט אײנגעריםען זיך
 צו ביז געװען דאם איז אזױ קאריערע׳ זײן געפאר אין

 םארגעקוםען זײנען עס וועז וועלט־מלחמז^ עדשםער דער
 יא װעגען שראגע דלר אתם פןדטײ דלר אין סכסוכים

 דאס און רעגירונג׳ דער אין באטייליגען זיד נישט אדער
 וועלם־ ערשםער דער נאד אויד געװעז איז אײגענע
 מיט קאמםען די אנגעהױבען זיד האבעז עס ױעז מלחמח׳

 שםענדיג איז לאװאל ״לינקער״ דער קאמוניםםעז. די
 האט מען וױיל אהער׳ נישם און אהין נישט — געװען

 וועם עם װער וױםען, געקענם נישט פאראויס אין דאך
זײן. שםארקער

 דער פיז ארויםגעטרעטען ער איז 1920 יאר איז
 שװימען גענוטעז זיך האם און פארטײ סאציאליסםישער

 וױדער איז דאס סאציאליסט״. ״אומפארטייאישער אז אלס
 אינםריגאנםישע םאר געלעגענהײם גלענצענדע א געװען

 זאלעז וואס לינקם, אויף און רעכםס אױף קאמבינאציעס
 װען קאריערע. פעחענלעכע אײגענע די םארזיכערעז

 געגומען האם םראנקרײך אין קורם פאליטישער דער
 פאר־ אמעהויבען זיך לאוואל האט רעכטס, אויף גײז

 םאשיסםען די צװישען פאשיסטען, די מיט ברודערען
 געווען ױעען עם געווען׳ נישם בית שלום קייז איז

 פארגעקוםען זיינען עם און ריכםונגען פארשידענע
 בײ געדאלטען זיך לאוואל האם זיי. צװישען רײסערײעז

 אהער נישם און אהין גישם — טאקסיק׳ אלטער זײן
 אייגענע די פארזיכערען זיד אלץ פאר םריער —

פאזיציע.
 די דעתרײכס ער האט טאקטיק דער אט מיט
 באזוגדערע קיץ נישט האם ער הגם דערםאלגען. גרעסטע

 זשורנא־ אלס נישט רעדנער׳ אלם נישם םײאיגקײטעז׳
 נאך ער איז שטאםסמאן׳ אלס נישט אוודאי און ליסם
 א געיוען מאל עםלעכע מלחמה׳ איצטיגער דער םאר

 פארמעגען׳ גרוים א צוגױםגעזאמעלט האט אוץ םיניסטער
מיטלען. כשר׳ע נישט אלערליי מיט

 ערשםען זיין באגאנגען לאװאל האם 1935 יאר אין
מוסאליני׳ן דערמיטיגם האט ער םארראם: גרויסען

 מלחמה דער מים עטיאפיע.. געגען מלחמה די אנצוהויבען
 יענע אנגעהויבען אייגענטלעך זיך האט עטיאפיע געגען
 די בײ דורכםאלען און םעלערען פאליטישע םון קײט

 םוף כל םוף האבען װעלכע מלוכות, דעמאקראםישע
 צוזאמענ־ צום און מלחמה איצטיגער דער צו דערפירם

פראנקרייך. םון ברוך
 אין געשעםטען דמע פאר היטלער םאקע זיך האט

 בעסערןי קיין אויםקלײבען געקענם נישם םראנקרײד
 אבער וועם עם ווען לאיואל׳ םאררעםער דעם וױ ״האנם״

 באנדעס נאצישע די וועלען םשפם׳ םון םאג דער קומען
 םאר םאררעםער שעגדלעכעז דעם באשיצען קענען נישם
םאלק. םת׳ם שמראף גערעכטער דער

 דינםט אץ שםײט רוםלאנד אץ פאלקםלעכען
מלחםח דער

 קײן מלחמה די נישט רוט םראנם רוסישען אױם׳ן
 איבערגע־ נישם ווערם םראנם הינטערן סאםענם, אײן

 קעמםט, לאנד גאנצע דאם רגע. אײז קײז ארבעם די ריסען
האט ראטענםארבאנד דער ארבעם. פאלין גאנצע דאס

 אינ־ עררדליש דער פון געביםעז וױכםיגסםע די פארלױרען
 פא־ גרעסטע די םון אינםטאלאציעם די אבער דוםםריע,

 וױיטע די אק געװאחמ אריבערגעטראגען דעען בריקעז
 וױכםיגסטע די םלדכ̂ז ריזיגער דער פח מזרח־געביםעז

 םולער םים אדגעםען קיעװ און כארקאוו םון פאבריקעז
סיביר. אין און אוראל־בערג די אין םארע

 םלחםה־געגענטעז די פח פאבריקעז די אװעקפיחגז
 גאנג איז לאזען װידער זײ אךן וױיט מײלעז הונדערטער

 לײס אח׳ דאס — פארטײדיגונג נאציאנאלער דער םאר
 קלענערער קײן נישם םאכלײט׳ אלע סח אורםײל דעם

 פראנם. זאיפ׳ן ארםײ דער סח זיגעז גרעםםע די וױ אױםםו
 םעגער די םח םאלק׳ ארבעםער סונ׳ם ױג דער איז דאס
 לעבעז אוז לײב גאגצעז זײער םים שםײעז װאס םדויען, את

 קאםף םאג־םעגליכלז העלדישען אין ארמײ׳ דער הינםער
באנדעם. נאצישע די נעגעז

מז גאנצע דאם איז רוםלאנד איז  גע־ געשםעלם לע
 עםליכע זײנעז אט מלחמד- דער סמ דינסט איז ווארעז

 רוסלאנד, איז לעבעז איצםיגעז tiyi פח אײנצעלהײטעז
 פאר־ איז װאם בריװ׳ א סיז ארויס נעסען מיר וועלכע

:פאלםקי״ *ראבאטניק יארקער נױ אין געייעז עםענםליכט
 דער םאר מאב־ליזירם איז באפעלקערונג גאנצע .די
 םונ׳ם וױים זײנען װאם פראוױגצען׳ די אין מלחמד-
 אין םענער די נאר דינםם מיליםער צום מען נעמם םראנט׳
 פראווינצעז נענםערע די אין יאר׳ 34 ביז 21 םון עלטער

 די אױך אבער יאר. 55 ביז 18 סון מענער די מען נעםם
 דינסם, םיליםערישעז צום גענומעז נישם ווערען וואם

 און םרויעז מענער, מלחמד׳, דער פאר מאביליזירם זיינען
 מאכעז קראנקע אפילו אלע. — װארם אײז מיט קינדער׳

 פאר זיך רעכענען האספיםאלס אלע אויסנאם. קײן נישם
 קראנקע וױ באםראכם ווערעז קראנקע די אח מיליטערישע

 זײ דארםעז געזונם, נאר ווערעז זיי באלד וױ סאלדאטען.
לאנד. סח פארםיידיגונג דער פאר חוב זײער םאן

 זיך האבעז םיליטער׳ ביים נישט דינען וואס די אלע
 צו צוגאב־ארבעם א מלחמה׳ דער פאר ארבעט זײז יעדער

 לאנד־ דער בײ איז פאבריקעז אין ארבעם נארמאלער דער
 אייגוואוינער, יעדער םוז למשל, מאסקווע, איז װירטשאפם.

 לוםט־ געגעז וואך האלםען יאר׳ 60 ביז 15 פון עלטער אין
 איז לעבען גאנצע דאם וואך. אין נאכט איץ אטאקעם

 נאר פארבליבעז זײנעז םאבריקען די אין מיליטאריזירט.
 םאװע־ די אין אז רעכענם׳ מען פרויען. און לייט אלטע
 אר־ סארמם םאװעםישע די אויף און אינדוםטריעז םישע

פרויעז• מיליאז 49 ביז איצט בעטעז
 איז םאבריקען סאוועטישע אין ארבעטם־צייט די

 גע־ פארלענגערט מלחמה דער םח אויסברוד נאכ׳ן באלד
 ארבייםם־לויז דער םאג. א שעה 12 ביז 10 אויף ווארעז

 ביז 400 םון ארבעםער געלערענםע גישם פאר באטרעפם
 זײנעז לעבענסםיםעל־פרײזען די מאנאם. א רובעל 500

 נאר לוין זײער פאר באקומעז ארבעםער די אוץ הייד דיער
 גישם שוואכם דאם אבער לעבען. צום נויטיגםםע דאם
 אנטשלאםענהײם׳ אייזערנע זייער קאמף־װילען׳ זייער אפ
קרבנות. שװערסטע די ברײנגען צו

 ״םאטאלע באגריף דעם געשאפען האט היטלער
 — פון טעם דעם פילען צו ער באקומט איצט מלחמה״,

פארסײדיגונג. סאסאלער
קאנאדע אץ ארכעפזס־מארק פונם

 האלם קאנאדע איז באוואפענונג־אינדוסטריע די
 יאר סארגאנגענעם פונם םוף ביים וואקםען. איץ איז

 וואשעדאינדוםםריע דער אין ארבעםער צאל די האם
 םומענם 75 בערך דערפון םויזענם׳ 575 באטראפען

 םאראוים־ װערם יאר איצםיגען פונם משך אין פרויען.
 מים פארגרעםערען זיך זאל ארבעטער צאל די אז געזען׳

 ארבעםם־ און שכירות פץ פראגען אלע םויזענט. 100
 אופן. פרידלעכען א אױף פארענםפערט װערען שטונדען

 איבער־ םים קאנםליקטען פאר קומען ווען זעלטען נאר
 סונם םםאטיםםיק דער לוים ארבעם. דער פון רייםען

 געװארען םארלוירען זײנען 1942 פון האלב־יאר צזוײםען
 ארבעםס־ 54 דורכשנים אין ארבעםםקאגפליקםען דורך
ארבעטער. טויזענט יעדע אױף םעג

אלע פאר אמם ספעציעלען א האט רעגיתנג די
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• לעיבאר װאד ״נעשאנאל די *רמטער־פראגעז. ײ׳ ״י  ב
 מרםרעטער פינף פיז צוזאמענגעשםעלם װעדם װעלכע

 אונםער־ די פון פארסרעםער פיגף *ץ ארמםער די פון
 אחיז םשערמאן. אלם עסס־סיניסטעדבאר םיםן נעפעד,

 *ראוױנציעלער V פראוױנץ יעדער אין פאראן איז דעם
 ענלעכעז אן אוין״ צתאפעמעשםעלם איז וחנלכער באארד,

 פרא־ 9 די פאר באארדס פראװיטױעלע 9 צוזאמעז אמן,
מז ױנ לאנד. פון ו
 נארםירם קאנאדע אין איז שכירות פת פראגע די

 יונקם׳ דעם אױף בלײבם לייז דער או אזױ״ געװארעז
 נאוועמבער איז געםונעז זיך האם ער װעלכער אױף

צוגאב, א ארבעםער דער אבער באקומם לוין *ום .1941
 לע־ די םון .אינדעקס״ דעם װעז־ליג ״װאר־באנוס״, א

 און באארד״ לעיבאר ״װאר נאציאנאלע די מנםקאםםעז.
 אפהיםעז דארפעז לעיבאר־באארדס •ראװינציאנעלע די
 םא־ צושטימונג זײער אן ארמםסלױן. םיז באװעגונג די

 נישם אמ געהעכעדס נישם ארבצםער־שכירות חװ
װערען. פארקלענערט

 הוםפרעי קאנאדע, אין ארבעםסםיגיסםער גײער דער
 םירער׳ ױניאן םרעיד אלםער אן איז םיםשעל,
 קאנאדישער דער םח *וטרױ דעם באזיצם וחןלכער

ארבעטערשאסם.
?ןכגלאנד אץ פראדוקטיש און #רגעםם־ןױיט

 אז געװארען געמאבם לעצסענם איז ענגלאגד איז
 מלזזמה־פראדוקציע דער םון גאנג װעגעז אױספארשונג

 די םון ארבעםם־באדינגונגעז די םים צוזאמעגהאנג אין
 רעזולםאם, צום געקומעז איז אויםפארשדנג די ארבעםער.

 שםונ־ 65 אריבערשטײגען נישם םאר אדבעםסצײם די אז
 א םרויעז• םאר שטונדען 60 םענער, פאר וואך א דעז

 םארן בלויז נישם שעדלעה איז אדבעסם־ציים לענגערע
 םאר טאקע רײ ערשםער אין נאר ארבעםער. די פון געזוגם

אלײד• •דאדוקציע דעד
 דעם זינט םון אז ארויםגעװיזען, זיך האט עס

 שטארק איז ארבעםס־צײם די װען מלחמה־אױסבתד״
 אײן איז געהאלםעז זיך האם געווארען, פארלענגערם

 ארבײםס־צײט םארלוירענע פראצעגם דעד פארגרעסעחמ
 גלאט און ארבעט דער בײ עקסידענםס קראנקהײם, צוליב
 גע־ דאס איז אזוי ארבעםס־פלאץ. פונם םעלעז צוליב

 אױ ארבעט די ױען ,1941 סעםםעםבער ביז גאנגען
ארבעםס־ לאגגע צו די און געװארען ארגאגיזירם בעסער

J איינגע־ אויד זײנען עם געװארען. געקיר^ם זײנען טעג 
I װאד א סון אדבעםער די םאר װאקאציעס געװארלז פירט 
 בעםטע די געבראכט האם סיסםעם דאם אם און צײם י

 געארבעט. בעםער האבען ארבעםער די רעזולםאםען.
 שטארק זיך האם עס און כחות אויםגעםרישםע מים

 ארבייטס־ןױים םארלוירענע פראןלענם דער פארקלעגערם
ארבעם. דער םון םעלעז צוליב אדער קראנקהײט *ו׳ליב

 אופן דעם אויף ווערם מאיל ערשםען גום גישם
 איבער ארבעט. דער בײ יאגעגיש דאס אז פעסטגעשםעלם״ י

 ארבעטער, די םאר אי שעדלעך איז כרחות, םענשלעכע לי
 אויםסאר־ איגםיגע די אױב אינדוסטריע. דער פאר אי

 בײ וואך א שםונדען 65 אז אויססיר, אום קומם שוגג
 דערלאז־ א נאך איז םתיען בײ ודאך א 60 איז מענער
 נישט, סםק קיק פארם אבער אח ארבעםם־אײט, בארע

 אנגעגאנגעז נאך וואלם ןמשםרענגוגג דאזיגע די ווען אז
 קא־ א געבראכם אויך זי װאלם יארען, סון אײם א םאר

לאנד. םונם םאלקסקראםם דער םאר שאדען לאסאלען
 נישם אוועק הרגעט זי םלחמה: די איז דאס אבער

 די און םראנםען די אויף סאלדאטען םיליאנען די בלױז
 םראגם זי וועלכע אין לענדער, די אין באםעלקערונג

 םארניכםעם זי — םארװיסםוע אח םוים אדײן דירעקט
 ארבעטס־ םיליאנעז די סמ לעבעז און געזונם דאס אױך

 איבערמענשלעכע מים געווער שאםען וואס םעגשען,
פארגיבטעט• ײערט גאנגער א דור א אנשםרענגוגגען.

 װןןרען *וריקגעשטעלם װידער פדז מלחמח דער גןןף
ע די ק די ח׳ פ ח ל ^ז א כאדינגונגען פ

 א געווארעז אנגענומען איאס איז עמלאנד אין
 ווערען זוריקגעשםעלם מתעז עם װעלכעז לױם געזעץ׳

 עס װי נאכדעם באלד אדבעםס־באדינגונגען אלםע די
 דאס איז פרינציפ אין םלחמד- די ענדיגעז זיך װעם
 אויםנאם־געזע־ אלע זאך. באשלאסענע א לאנד פון שוין
ם אויםן מן בי  םארלענגערונג די םפמיעל ארבעט, סח מ
 געװארען אײנגעםירם דינען ארבעטס־אײס, דער פון
 םאר־ בםירוש ס׳את און מלחםה םח גײם דער פאר ;אר

 אין קומען וױדער זאלען םלחמה דער גאד אז נעזען,
 עקזים־ האבען װאם שוץ־געזעגען׳ ארבעטער די ןראפם

 דורך געווארען באשםיםם איז אבער איצם םריער. דרט
באלד םח אונםערנעמונג יעדע אז געזעץ׳ ספעגיעלען ן

 וואס ״טרעיד״פדאקםיק׳, די אײנםירץ סלחםה דער נאך
םלזזמד- דער פאר געהערשט האט

 אין מאנאם׳ אוױי פח *ײט א פאר זעם געזעץ דאס
 די !וריקשםעלעז דאדף אונםערנעמער דער וועלכער

 אוריקגעשםעלםע די אם און ארבעסס־ארדענונג אלטע
 ווערען איינגעהאלםעז מחען ארבעטס־באדינגונגעז אלםע

 אײגענע דאס יאר׳ אגוערסתאלבען םון !ײט א הפחות לכל
 גע־ זײנעז װעלכע אונטערנעמונגען. אויף אױך חל איז

 איינ־ מתען זײ מלחםה. דער כשעת געווארען שאפען
 גע־ האם וואס ארבעטס־ארדענונג, אײגענע די םירען

 טרעיד זײער םון אונטערנעמועעז אגדערע אין הערשט
 ער־ האם ארבעםם־מיניסטער דער מלחםה. דער םאר

 םון פעריאד א םאמחעגעז וױכםיק׳ ס׳איז אז קלערט,
 אוגםערנעמער די וועלכער בשעת יאר, אנדערםהאלבען

 םאר־מלחמה׳דיגע די אײנאוהאלםעז געבונדעז זייז זאלען
 דער זײן גראד וועם דאם ווײל ארבעטם־באדינגונגען,

 שלום־ און םלחמה־ אוױשען אריבערגאנג םון פעריאד
 איבער־ װערט ציים דאזיגער דער נאך אינדוסטריע.

 עמפלאיער־ארגאני־ און ױניאנס םרעיד די םאר געלאזט
 אדער דיזעלבע אויף אייניגען זיך זאלען זײ אז זאציעס,

ארבעט־באדיעונגען. אנדערע אויף
 וואס געזעץ, אין פונקםען םאראן אויך דינען עם

 צוריק־ בײם מאדיםיקאציעס פארשיעדענע מעגלעך מאכען
 איז דאס אויב ארבעםסבאדינגונגען׳ אלםע די שטעלען

 ספעציעלע אינדוסטריע. דער פון אינטערעס איז נויטיג
 עמםלאיער־ און ױניאנם םרעיד די פון קערפערשאםםען

 םאלען. באזונדערע אין אנטשיידען דארםען ארגאניזאציעם
 ווערט אייניגונג, קיין קומען צושםאנד נישם קאן עם אויב

 ״איגדו־ ספעציעלעז א צו איבערגעגעבען פראגע די
קאורט׳/ סטריאל

 װי אבער ווייט, נאך עס האלם שלום־צושטאנד םון
 באצייטענס ױניאנס ענגלישע די זיך באווארענען זעט, מען

 נאד אויף ארבעםס־באדמגתגלן אײסגלקעמפםע זייערע
מלחמה. דער

ס די ײכעףאן נאצי ע די טר קצי רא-ו טלחמה־י
 נייער א אנגעהויבען איצם זיך האט נאצי־לאגד אין

 פראדוקציע. די העכערען םאר פראפאגאנדע־קאמפעין
 ״צוױי לאזונג אונערן געפירם ווערט פראגאגאנדע די

 ארוים־ עם, הײסט זאלען, ארבעםער צוױי דריי״, פאר
 איצטער ביז וױ ארבעם וױיניגער נישט זיך פון געבען
 פארשםייען נאציס די אז נישט, צוױיפעלם קײנער דריי.

 איז פארט אבער עקםפלואטאציע, פון מעטאדעם די
 ארוים־ זיץ׳ אימשטאנד זאלען זיי אז גלויבען׳ צו שיוער

 מער נאך ארבעטס־שקלאםען זייערע םון צופרעםען
אהער. ביז װי ארבעם

םאכלײט, פון פעסםגעשטעלם ווערט עס װי לוים
 נאך איצט דייטשלאנד אין פראדוקציע דער פאר איז

 םראנםען די םון באדערפענישען די נאכצוקומען שווערער
 איצט ליידט דייטשלאנד אין פראדוקציע די פריער. װי

 םון וױ פראדוקטען רױע אין מאנגעל םון אזוי נישם
 לענדער עראבערטע די ארגעטס־הענט. אין מאנגעל

 אויסאר־ די אבער פראדוקטעז, רויע גענוג ליפערען
 גופא, דײםשלאנד אין װערעז געמאכט מוזען בעטונגען

ארבעטס־הענט. די נישם קלעקען דא און
 טרעיד םונם בולעטין דער איבער גים עס װי לוים

 אין םארנומען איצט זיינעז אינטערגאציאגאל, ױניאן
 מיליאן 24 העכער דייםשלאנד אין אינדוםםריע דער

 םרויען. מיליאן האלב א םים 9 ביז דערםון ארבעםער,
 נאצישע אין שקלאםען וואס ארבעטער, פרעמדע צאל די

 האלב א מיט 2 בערן־ אויף געשאצט ווערט פאבריקען׳
 דעם םרויען. מיליאן האלבער א בעו־ד דערפון מיליאן,

 פוילען: געשטעלט האט שקלאפען קאנטינגענט גרעםטען
 מיליאן פערטעל איין און מענער מיליאן דרייפערטעל

 האם איםאליע ״באפריינדעםע״ די אויך אבער פרויען׳
 אויך און ארבעםער מיליאן םערטעל א צושטעלען געמוזם

 װ״ א. א. בולגאריע סלאײאקיע, ״םױינם״, אנדערע די
 די פון דײטשלאנד. קײן ארבעםער געשיקם האבעז
 ױגא־ האלאנד, בעלגיע, וױ לענדער, באזיגטע קלײנע

 װי ארבעםער אזױםיל ארויםגעשלעפם מען האם סלאוויע
 זארג גרעםטע די איז אלעמען נאד אבער מעגלעך. נאר
 מאנגעל דער םארט מלחמה־םירונג נאצישער דער סיז
ארבעטםהענט. םון

 זיך האבעז עס :פשוםער גאנץ א איז חשבון דער
 די וואם מארד־געצייג, זאפאםען די אויםגעשעפט שוין

 םון משך אין װעלם דער םאר צוגעגריים האבען נאציס
 מלחמה. אין ארוים דעען זיי ביז ציים׳ יאר זיבען די

 ארבעםען שוין מלחםה־פאשין נאצישע די מוז איצט
 וואם לעגדער, דעמאקראטישע די ״סחורה״. פרישער מים

האבען מלחםד״ דער צו געדועז צוגעגרײם נישט דינען

נעדעכפמלךע ►---------------------------
 באוואםעגונג־איגדוסםוײע, דיער סוף כל סוף אויפגעבוים

 פראדיקאיע דער נאכיאגעז נאצים די זיך איצט׳םוזען אוץ
 שוק זי האבעז וועלכע פעלקער, פאראײניגםע די סיז

 און פארצוױיםעלםער א געיעג א ס׳איז איבערגעיאגם.
האםענוגג־לאזער. א — נאצים די םאר —

 װידערמטאנד מוטיגען אץ ארבײטער טשזעכחאע
גאציט די נעכען

 י די אן װענדען ״פראםעקםאראם״ טשעכישען אין
 זאלען זײ אז ארבעםעד, די געוױנען צו מיטלעז׳ אלע נאציס

 םער נישם אמוניציע־פאבריקען. די אין ארבעט זײער טאן
 באלעבא־ נאצישע די זיי םון םאדערען וױיניקער נישט און

 סים אפילו טיילמאל אץ בייזעז מים פרואוועז זײ טים.
 זיך ״דערנידעריגעז״ זײ אז װיים, אזוי גייען זיי גוטען.
 שוין האבעז זיי טובים״. מעשים ״םילאנםראפישע צו אפילו

 אין לוקסוס־שפייז־ארטיקלעז םארטיילט מאל עטליכע
 אנדערע. און מעל און קאפע װי געגענםען, ארבעםער

נישט. גאר נישם העלםם עס אבער
 ארבעםען מיםלען םריינםלכע מים אז זיך, םארשטייט

 אלץ נאד האט װארט װיכטיגסםע דאס םיל. צו נישט די
 דער וואס צייט, וואכען עטליכע די אין הענקער. דער

 דין עטאבלירם האם היידעריך פאליצײ־הונם נאצישער
 אויםגעםידם זיינען פראםעקםאראט, אין טעראר־רעזשים

 ארבע־ םשעכישע איבער טוים־אורםיילעז 335 געווארען
 רעארגאני־ א געווארען דורכגעםירט איז איצט טער.

 דער ביי םעלער קלענסםעז םאר׳ן ארבעט. דער םון זאציע
 קיץ דעפארטאציע מיט באשטראפט מען ווערט ארבעט

 צייםונגען טשעכישע 900 װי וױיניגער נישם דייםשלאנד.
 דער «יט עקזיםםירם האבען וואס ארגאניזאציעם, אלע אץ

 געווארען פארמאכט דינען גאצים׳ די םון דערלויבעניש
 אנגעלע־ םאציאלע םאר מיניסטער םונ׳ם באםעל אוים׳ן

 ױגיאן םרציד אלען1נאציא םוג׳ם באאמםע די גענהייטען״,
 זעלבםםשםענדיגע שום קית נישם מער האבען סענטער

 צו צוועק׳ דעם האט רעארגאניזאציע גאנצע די פונקציעם,
 װי מוסםער דעמזעלבען לויט ״ארבעםםםראנט״ אן שאפען

 אייגענםלעכער דער אז זיך, םארשטייט דייטשלאנד. אין
 ארבע־ די שטעלען צו איז׳ רעארגאניזאציע דער םון צװעק

נאצים. די םון קאנטראל שארפערען א אונטער םער
מיםלען. אלע די נישם העלפען געזאגט, װי אבער,

 נישט איז ארבעםערשאפט טשעכישער דער םון מום דער
 װידערשטאנד. שםילעז זייער פאר זעצען זיי געבראכען.

 עם און ציים גאנצע די אז גײען סאבאטאזש פון אקםען
 לעצטענס איז וואס פארארדנונג, נײע א נישט אויך העלפט

 בא־ װערט עס וועלכער מים געווארען. ארויסגעגעבען
 גאנ־ םונ׳ם פאראנםווארטלעכקײם״ ״קאלעקםיװע שטימט

סאבאטאזש. םון אקט יעדעז םאר לאנד צעז

 דרוקער■ די םץ םארבאנד אינטערנאציאנאלער דער
קאנםערענץ א אפגעהאלטען האם ארבײטער

 אבער לאנדאן, אין פארגעקומען איז קאנםערענץ די
 צוזאמענ־ א נישט :געווען דאם איז קאנפערענץ מאדנע א

 עס װעלכע איז לענדער׳ אלע םדן דעלעגאםעז םון קונפם
 (טיפאגרא־ ארגאניזאציעם אנגעשלאםענע די זיך געםינען

 א נאר דרוקער־איגטערגאציאנאל, םונ׳ם פיקאל־ױניאנס)
 עס װעלכען אויף עקזעקוטױו־קאמיטעט, פוג׳ם מיטינג
 םארשידענע פון באריכטען שריםםליכע ״גערעדט׳ האבען

 אריינגעשיקם האבעז וואם לענדער, די צװישעז לענדער.
 נארווע־ םינלאנד, פראנקרײך, :געווען זיינעז באריכטען,

 אלע דערציילם האבען באריכטעז די אץ ױגאםלאװיע. גיע,
 חרוב זיינען וואם ארגאניזאציעם, װעגען אייגענע: דאס

 געווארען געמארדעם דינעז וואס טוערם, ררעגעז געווארען,
 און װערעז, םארםגעזעצט מױ וואם קאמף׳ — וועגען און

 נארווע־ םון זיג. אין גלויבעז אומדערשיטערליכען װעעגן
 סאר אדרעם נײער א געווארעז איבערגעגעבען איז גיע

 זיך, םארשםײם אינםערנאציאנאל, מים׳ן פארבינדונג דער
 א נאר פאםט׳ דער סאר אדרעם עפענטליכער קיץ נישט

 םון באוועגונג. אונםער־ערדישער דער םיז וועג געהייטער
 דרוקער־אר־ די אז געווארען, געמאלדעז איז ױגאםלאװיע

 און םרייהיים. פאר קאמף אין חוב זייער טוען בעטער
 זײנען האםענונג און קאמף ארבעם- פון גרוםען אזעלכע
מלחמה־לענדער. ריי גאנצער א סון געקומעז

וױל־ א אין קאנפערענץ מאדנע גאנץ א געװען ס׳איז
 בארא־ די אבער םארניכםומ, און מארד םיז צייט רער

 אויף װי םרוכטבארע ווייניקער נישט געוועז זיינעז טונגען
 בא־ זיך האם קאנםערענץ די צחאםענקונםטעז. נארמאלע

 ארבעם׳ דער מים וױיטער אנצוגיץ באשלאםען און ראםעז
 מעגליכקײם קלענסםע די םאראן גאר ם׳איז וואו אומעםום

 אױף םארבינדונגעז די וױיטער אנצוהאלטען און דערצו׳
 אונםער־ אלע מיט וועגען באהאלםענע פארפלאנםערםע,

אײראאע. אין עקזיםטירען וואם ארגאניזאציעם׳ ערדישע

1•

ארבעטער אמעױקאנער דער אין
 קומם טיםען םלחסה די םח דרוק ונםערן
 װיכםיגע א לאנד אין אונז בײ פאר

כחות־פארהעלםע־ די אין ענדערונג
געזעלשאםם־ פארשידענע די םון שען

 די וואס דעם איבער גרופען. לעכע.
 די מער אלץ איבער נעמם רעגירונג

 און פראדוקציע דער אויף דעה
 מא־ גענוג פארזיכערען צו אום סחורות םון םארםיילוגג
 אנפירונג, מלחמה דער םאר מאשינען און םעריאלען

 פאר גרופעז םארשידעגע די צוױשען קאמף דער װערם
 םון אריבערגעםראגען מער אלץ איגטערעסען זײערע

 אוים־ פלעגם ענ^ וואו בירזשע און קראם גאס, פאבריק,
 די איז און קאנגרעם צום ם,rא ביז וועיעז געפאכםען
 אוים־ םאקםיש האבען ארבעםער די ביוראם. רעגירוגגם

 געוױנען צו זוכען און סטרייקען צו רעכט זייער געגעבען
 אנםקעגען שכירות העכערע פאר פאדערונגעז זײערע

 דורך אנערקענונג, ױניאן און יקרות, דעם קומען צו
 וואר די באארד, רילעישאגם לעיבאר דער צו אפעלירען

 אינסםיםוציעם. רעגירוגגם אנדערע אח באארד לעיבאר
 ארבעםער די דערלאזעז צו ניט זוכען בתים בעלי די

 קריגעז אדער םאבריק אין דעה דיער פארשםארקען
 אימקונפט׳ נאציאנאלען פון חלק גרעםערען א ביסעל »

 ״לאביס״ דיערע דורך אח קאנגרעם אין געזעצען דורך
װאשיגגטאן. «יז

 די שםילם אומשםענדען געגעבענע די אונטער
 איז ראליע עגטשידעגע מער פיל א מיינונג עפענםלעכע

 איז געראנגעל דער ײעז וױ קאמף א פזן אױםגאגג ,דעם
 געװינען פרובירען מוז צד יעדער דירעקט. *נגעגאנגען

 ער־ זיץ צו אום זיים דין אויף מיעונג עפענםלעכע די
 עםאבלירטע לאנג זייער מיט בתים, בעלי די פאלגױיך.

 איינפלוס״ גרויםער זייער מיט וואשינגטאן, אין לאבים
 זײ אז זיך ביי זיכער געװען זיינען פרעםע, רײכער
 געהאט האבען זיי װי פונקם אויבערהאנד די דא האבען

 דיער און מיליאנעז זייערע דורך אמאל אויבערהאנד די
 געמאכם זײ האבען אבער דעם אין מאכט. עקאגאמישע

םעוו^ א
 אינדוםםריא־ די פון םרומף־קארם גרעטםער דער

 אויפגעבלאזענע די געווען איז באנקירען׳ און ליסםעז
 פון משך איז געשאםען זיך האבען זײ וואס רעפוםאציע

 מלחמה אין פאטריאםעז. פראצעגםיגע םויזענד אלם דורות
 אונםער שילד באקװעמער דיער א פאםריאטיזם איז ציים

 און שוױינערײען אלערליי פארדעקעז קען מען װעלכעז
 גענוצט שילד דעם אם טאקע די האבען פארברעכענס.

 פראפיםען פאר קאמף זײער אין אויםערסםען צום ביז
 און פארברויכער די רעגירונג, דער פון חשבו־ז אױםן

 און פאםריאםיזם םון מאנםעל אונםערן ארבעטער. די
 יבאראזש א אױפגעהויבען זיי האבען נויםיגקײםעז מלחמה
 האבען ארבעטער די וואס געזעצען םאציאלע אלע געגען

דעם אונםער יארען, לעצטע די דורך דערשלאגען זיך

ס חינ ע £. ש. ns אינ

 ארױםצואווארםעז געזוכט ארן קאאפעראציעם םון פיםעז
 די םון פלײצעס די אױף מלחמה דער םון לאסם

J גע׳םענה׳ט, זײ האבען אלץ, דאם מאסען. הארעפאשנע 
לאנד״ םח שוץ דער אח פאטריאטיזם דער פאדערם
 װעם עם אז אויםגעװיזען, עם האם ציים שטיקעל א

 חרכ־ און מחות די םארםומלען צו געלינגען םאקע די
 דיערע חברה די דאך האבען פלענער. זייערע סירען

 רעגיתנגם די אין סעגאט, אין קאנגרעם׳ אין מענשען
 װער און ראדיא׳ די און צײםונגען די קערסערשאסםען,

 מאםיװען נאבעלע די אפצוםרעגען וואגעז עס װעם
 מקריב גרײט זײלען מאס םאםריאטען גרויסע די אט ®מ
? סאםערלאנד צום ליבע אויס אלעםעז און אלץ זייז ײ

 כןןל־הבית׳דאער און פאטריאטיזם ארכעםער
סאטריאטיזם

 צופאלען עםלעכע פאסירם אבער האבען מאנאט דעם
 םריױויליגע שפיל. דאם געמאבם קאליע זײ האבען וואס

 אדבעטער ארגאגיזירטע די מצד זעלבםטאויםאפםערונג
 זעלבסםזיכםיגע און זיים איין םון ױניאנס זייערע און

 די מצד םארראט ביז דערגײם וואס פראםיט־זוכעריי,
 פלוצלינג האבעז םראםםם, גרעםםע די און קארפען־קעפ

 דעם םארנאנדערגעריסען פראזשעקטאר־ליכט א וױ
 גרויסעז דעם וועגען באבע־מעשױת די םץ שפינוועב

 גע־ זיך האבען רײכע די וועלכעז אין פאםריאםיזם׳
 דינען עם ווער וועלם׳ דער םאר באװיזען אח ױיקעלם

 זיין מקריב זין־ גרײם זיינעז וואס פאםריאםעז׳ אמת׳ע די
 לעבענם־שםיײ םוײיהײםלעכען איר און אמעריקע פאר
 םון ווערען צו מעכטיג אח יײיד זוכם עם ווער און גער

מלנשהײם. דער םון םדעדען אדן שװײס בלוט׳ די
באשולדיגונ־ ארומגעטראגען זיד האבעז לאנג שוין

 סאבא* באגקירען און אינדוםםריאליםםעז די אז גען,
 צוליב לאנד םמ מלחמה־אנשםרענגונגען די טירען
 גע־ אבער זיינעז מענשען םילע פראפיםען. דיערע

 םייל א בלויז איז דאס אז אײנדרוק, אונםער׳ן ווען
 באשולדי־ ווארפט מען וואו שפיל׳ פאליטישער דער םון

 געוואלם ניט עפעס זיך האם עם גרונם. א אן גונגען
 אין זיך וױקלען וואס מיליאנערען׳ די אם אז גלױבען,

 בארד לינקאלנ׳ס בײ שווערעז און פאז אמעריקאנער דער
 פאר* צו ביז דערגיין זאלעז פיאות׳ וראשינגטאנ׳ם און

 רעגירונגס־ דער פון געלםער קהל׳שע םיז גנבה אמ ראם
פראםיםען. זייערע צוליב קאסע

 רעגירונגס םון אױםדעקונגען די האבען דעריבער
 סינאנץ־אפעראציעס די םװ מאנאם הײנטיגען אגענםורען

 לאנד אין טראסםען גרעסםע די םדן פארבינדונגען און
 שםייען מיר וועםען געגען אמעריקע שונאים״פץ די מים
 שלאכם־סעלדער, די אויף מלחמה בלוםיגער א אין

 לויםערן םץ באמבעם פון האגעל א װי אױפגעריסען
הימעל.

 מעלאנ׳ס אז געווארען׳ אױפגעדעקט איז צוערשם
 האבען קאמםאני קעמיקעל דאו די און אלומינום־םראסם

 םארבען ג. י. נאצישער דער מים אפמאך אז געהאם
 דייטשלאנד, םח טראסט כעמישער דער איגדוםםריע,

 היסלער־רעגירונג, דער םון קאנםראלירם װערם וואם
 א מאגנעזױם, םרן פראדוקציע די באגרענעצען צו אויף

 עראפלאן אין נויטיג זייער איז וואם מעםאל,• לייכטער
 פון רעזולםאם אלם אפאראםען. מלחמה אנדערע און בוי

 אריבערגעיאגם וױים גאצי־דייםשלאנד האם אפמאך דעם
 סםראטעגישען װיכטיגען, דעם םיז פראדוקציע דער את

 לענדער פארבינדעםע אירע אלע און אמעריקע מעםאל׳
 אױםדעקונג, די געקומען איז נעקםם צחאמעגגצנומעז.

 אפ־ סראדוצירט וואם קאמפאגי׳. לעם און .בוש די אז
 ציל־אינסםרומענםען די אין גויםיג איז וואם גלאז, םישע

 פאםאגראפישע אין און באמבערם און קאנאנען םאר
 דייםשער דער מים אפמאך אן געהאט האט אפאראטען,

 ארוים־ דערלאזעז נים איר האט ײאס קאמפני׳י׳. .אגםא
 אדער רעגירונג אמעריקאנער דער פאםעגםען די געבען

 ד-אט באלד לענדער. אגדערע צו גלאז די פארקויםען
 דער צװישען אפמאך אן אן אנגעשםויסן זיך מען

 םיר־ קרופ דער מים קאמפאני עלעקםריק חשענעראל
 טאנגסטען םון פראדוקציע די באגרענעצם האם װאם מע.

 שארפע די מאכען צו נױםיג אזוי איז װאם קארבײד,
 שםאל־פראדוקםען. פון באארבעטוגג דער פאר געצײג

 דער אז געװארען. געוואױר מען איז אביםעל שפעםער
 נױ אװ קאמפאגי אויל םטאנדארד די אויל־טראםט,

חי. שוי  דייטשען דעם מים אפמאך אן איבער האם, ח
לאנד אין דא אנםװיקלען דערלאזם נים םראסם. כעםישען

 צס װעלכער אין גומי״ םינםעםישער םמ פראדוקציע די
פאלאיא. אין נצחונות יאפאנ׳ס דורך םאנגעל אזא איצם איז

 מים זיך גרענעצען וועלכע מעשים׳ אלע די אט און
 עפעס אבי־װער׳ ניט באגאנגען דינען לאנד־םארראט,

 סאמע די נאר באס, געלם־גישױגער אומבאוואוסםער אן
 רײכ־ די פאםריאםען. םםרים וואל די פון שמעטענע

 גאנצע דאס האלטען וועלכע םראסט־דירעקטארען׳ סטע
 אוץ םויסטען זייערע אין לאנד םון לעבעז עקאנאמישע

 מיט׳ז געטייםעלם כסדר האגען ײארט־זאגער װעמעס
 זוכען זײ »ז ארבעםער, ארגאניזירםע די אויף םיגגער

מלחמה. דער םון חשבון אוים׳ן פראפיטירען צו
לעצ־ די געבליבעז.״ נישט אבער עס איז דערבײ

 פראדוק־ וואר דער דורך געקומען איז אויסדעקוע טע
 וױכטיגע צוױי פארקלאגט האם זי ווען באארד׳ שאן

 אילינאי קארנעגי די שטאל־טראםט׳ דעם םץ רינגען
 קארםא־ םטיל לאקלין -דזשאנס די און קאמפאגי סםיל

 םרױואםע צו פארצוג געגעבען יהאבען זײ אז ריישאן׳
 וואם רערען, און פלאטען שטאלענע אויף פארברױכער

 םראץ וואםען׳ און שיף־בוי דער פאר נויטיג אזוי זיינען
 פריאריםי א אונםער שטייען ארטיקלען די וואס דעם

 םון צלאכסגאויס אימפאד ײד האבען באםעס די באםעל.
 פראדוקציע די צוריקגעהאלםען דערמים און געזעצען די

 באארד פראדאקשאן יגאר די געווער. און שיםעז פץ
 געריכט אין זיד זוענדען צו געווארען געצװאונגען איז
 שםאל דעם צוױנגעז זאל וואם אינחשאנקשאן, אן נאד

 און לאנד דעם פיז געזעצען די נאכצוקומען םראםם
 אויםארבעטוג־ אירע אויף רעגירונג דער םארצוג געבען

 דער אויס אמת׳ן דער אין קוקם אזוי אם גען.
 קאפיטאל־ די םון קרבנות־גרײטקײם די את םאםריאטיזם

געפאר. נאציאנאלער דער םון אנגעזיכם אין מאגנאטען

 זײערע םון םילע אױף גיכען ארכעטער די
ן ע ט כ ^

 ארויס־ האבען פאטריאםיזם סארם אנדער גאנץ א
 מיר ארבעםער. ארגאניזירםע אםעריקאנער די געװיזען

 געלעגענ־ ענעTםארשי ביי אנגעװיזען םריער שוין האבען
 םוירל אויף אגםאל יאםאנעזישען דעם זינם אז הײטען״

 נים אויםגעהערם, םאקטיש םטרײקס האבען הארבאר,
 די איבעראל• נאר מלחמה־אינדוסטריען, די אין נאר

 װיכטיגסטע דאס אויפגעגעבען םאקםיש האבען ארבעטער
 זיך, םארטיידיגען צו האבען.געהאט די וואס געװער׳

 קריג. אין לענדער דעמאקראטישע די העלפען צו אום
 לאנד אין סםרייקם צאל די האם אן, דעצעמבער פון
 איז אפריל׳ מיטען אין איצט ביז םארקלענערט כסדר זיך

 װיכםיגע וױיניג אכצען בלויז םאראן לאנד גאנצען איבער׳ן
 אר־ םויזענם צווײ װי וױיניגער אן רירען וואם םטרײקם,

בעםער.
 $ג אי. םי. דער און ל. אװ ם. א. דער פון פירער די

 גע־ עקםםרא די אויםגעגעבען םרייוױליג אויך האבען
 ווערט דאם אויב ארבעט׳ זונטאג און שבת פאר צאלם

 ארבעטס־װאך. שםונדיגער םערציג דער אין געארבעט
 פאב־ װיכםיגםטע די אין ארבעטער די פלעגען איצט ביז

 שבת םאר געצאלט מאל אנדערםהאלבען קריגען ריקען
 אר־ אויטאמאביל די זונטאג. םאר גןןצאלם םאפעלט און

 נע־ צו באשלום א אנגענומען אויך האט ױניאן בעםער
 נאר געלם׳ אין נים ארבעט, אווערםײם פאר געצאלט מען
מלחמה־באנדם. אין

גע־ אויך האבען ארגאניזאציעם צענםראלע ביידע
 צושםימענ־ ױריסדיקציע־סיכםוכים׳ די צו סוף א מאכט

 א האם ױניאנם די םון איינע וואו דארט, אז דיג,
 מיטגלידער אירע באםעלען צוױיםע די זאל מערהײט,

 ױניאן. יענער אין זיך אנשליםען צו םאבריק דער אויף
 צענםראלעם ארבעטער קאנקורירענדע איצט ביז ביידע

 שטערוגג יעדע באדיםיגען צו האנם אין האנם ארבעםען
 איינ־ גאנצען דיער באנוצען און פראדוקציע דער אין

 אר־ צו ארבעםער אמעריקאנער מיליאנען די אויף םלום
לאנד, םון םארםיידיגוגג דער םאר כוחות אלע מים בעםען
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ױי ■זןרזענלעכע אײגעגע זײערע אױף געקוקם נים ל  מ
מקװעםלעכקײם. און נונג
טרוטף׳ימןרמ זײזןר פןןרלירען *רכןןטער־שוגאים די

 אר־ די פיז הןןגדלדנגעז די אין אוגטערשײד דער
* אק איגחסםריןןליסםעז די און ארבעםעך מניזירםע  מ

 מרםײדיגתג nyn און יע1םלחסה־«רןדוק דער «ו גוג
no ,םעריקע* opn תי די פרױסגעשלאגען עו  יי פיז ג

 אסאסי״ נעשאנעל די ןןרכעםער־שוסד^ די םוץ חעגם
רעי jnyip’xppyr די און ם«נוסעקטשורערס np זרישאז  י

 *•געשםעלט נים אםת נ*ד iyapn קאגגחנסלײט, אוז סע
 *ח Txytyrnyoyanp רעירעסיװע npo קאסף זײער
npo געניג ה*בעז זײ ױניאנס. די סון סאתיכםונג דער 

 Tjmyopn tp לידעל, אלםע די פטנוהאלםעז נאך חתפה
 .nyoyanp די םת קרבגות די םים מען דארף לאגד ד־אם

װירקט pnpoo איז nyap םײנונג עםענםלעכע די  גע־ מ
 #גםי־*רבעםער־געזע־ די אויםדעקונגעז. די פמ װ*רעז

 זײנעז קפנגרעם־ימסיטעס׳ די »יז געוועז דינען װאם ןנען,
 די פמ האנדלונג די געװ*רען. באגחזבעז דעחױיל
 גע־ אױך opn קרבגות פרײוױליגע דיערע אין ידניאנם

 װאר דער פון *גםשײדומעז די אויף אײנםלוס איר ושןם
 וי«ר ױ װ«ס אנםשײדונגעז צודײ אין באארד. לעיבאר
 ראנאם הײנםיגעז ארױסגעגעבען opn באארד לעיבאר

opn פאר־ ױניאז םון פרינאיפ דעם אױפגעהןזלםען זי 
ן ױגיפז p םח םיםגלידער ןןז הײסם, opn דכערונג. י  י

p גים אויב און גוםשטײענד בלײבען דארםעז פאבריק 
opn ױניאן די p צו רעכם Tynyrpc, זײ זאל מען אז 

oyanp. דער םיץ אנםזאגעז
 געװארעז ארױסגעגעבעז זײנען »נטשײדונגעז די

 םיז קאמפאבי װאקער־םױרנער דער םון םאל דעם אין
n פוץ אה דזשױרזי, גױ פל׳עינםעלד׳ y r אינטערנעשאנעל 

nyBPyiTnpn .פאל ןרשםען איז קאססאני opn די 
 םיםגלידער געװעז זײנען רואם די אז אנםשיידעם, באארד

nyaayrtp םעןoyn 27 ױניאן דער פון j יאר׳ למםעס 
 געשלפסעז איז קאמסאני דער םים אגרימענם דער װען

 דער npc גוםשםײעגד םארבלײבען «חעז געװארען,
 ,oopnp זדן איז אגרימענם דער opn «ײם, גאנןנער

ny rp האר־ דעם אין חשאבס. די םארלירעז דארפען די 
 װי נאכדעם ןןז געפסק׳נם, באארד די ד״אס פאל װעסםער

 אכם די אין אפשםימונג אז ווערעז חרכגעםירם װעם עם
 געױינען װעם ױגיאז די און קאמפאני, דער םזץ םאבריקען

 אז איי מים שליסען מחעז קאמפאני די זאל םערהיים, א
 ױניןיז *לם ערקלערעז זיד וועלעז וואם די און אגרימענם

 ױניאז דער אין םארבלייבעז מחען זאלען םיםגלידער
ײם.1 גאטנער דער פ«ר

 דינען באארד לעיבאר דער פזן אנםשײדונגען די
 די םון םןןרםרעםער די אײנשםימיגע. קײן געװען ניט

 רע־ די דעם. געגען ארויםגעטרןןםעז דינעז בתים בעלי
 אבער זיך האבען קאמיםיע דער אױף פארשםייער גירוגגס

 די סיז םארשםייער די מים םאראײניגם םזןל דעם אין
 געדוארעז ארױסגעגעבעז איז אנםשיידונג די און ארבעםער

^ ם  קײן ני<מ איז עם םיר. געגעז אכם םוץ םערהײם מי
 מאנוםעק־ די און ױניאגם די פון האלטונג די ןף ךװײםעל,
 רעגירוגג דער םון טלחמה־באמיהונגען די או םשורערם

 די םון אנטשײדונג דער אויף װירקונג א געהאם הןןבעז
 די באװירקם האבען זײ װי פונקם רעגירונגם־^רשםײער,

מיינוגג. עפענטלעכע *לגעםײנע
שען אײכינקײט כרענגט אנגריף כאםישער  *ײי

ארכעטער מ
יע־ באזייםיגעז *ו ארבעטער די פון פארלאגג דער

 םאר־ די איז מלחמה־יראדוקאיע דער פאר שטערונג דע
 באנקירען אינדוםםריאליםםעז, די םון אםןןקעם ביסענע

 און לעבענם די געגען פאליטישעגם רעאקגיאנערע און
 םארטושם האט *רבעםער, די םון ארבעםס־םםאגחזרדם

 זיד האבעז וואס קרױודעס, אלע און ביטערקײם גאטנע די
 םון טײלען *עשפאלטענע צװײ די אװישען ןןנגעזזןםעלם

 זײ האם און באװעגונג םרייד־יוניאז *םעריקאנער דער
 אחאמענארבע־ קעגען זאלען זײ אז גענוג. דערנעענםערם

 די נוגע זײגעז װןזם םח*געז אלע אין הארמאניש םען
*רבעםער. די פון אינםרעסעז

 ןגנגע־ זיד האם ארבעםער די פח דעתעענסערונג די
 דעם באשםימם האם רחװעלם ■רעזידענם װען חויבען,

 וױ נ»כדעם באלד קעבינעם״, ״לעיבאר געדופעגעם »זױ
 די באנײעז *ו «נבאם זײן געמאכם ה*ט לואים ל. חש«ז

מז  קעדפער־ «װײ די םת אײניגקײם םאר קאנפעחננ
 מים באראםוגגס־קעריערשאפט, דער אויף שאפםען.

ם דער װעלכע חחידענ ם י ז י  פח םראגעז איבעד זיך מ
 םלחסח־פר*דוק*יע, םים שײכות אין ארבעםער־מליםי

מן ײ חארפ ז פעדע־ דער פמ פירער העכםםע די ײװאמ

ת ריישאן ח 4 יי« סי׳ «ו י ifo וײ י tm  w orm רױס$ 
ח •אליסי <ון פד«גזמ t% איז אײניג * י סי ק ײי סן גי .............1NMMIMMMtf - IF”  |f B I |v w w ״m 1J 9'י wyMr

j\ די זי׳יז ייח ק#גגדעס די ®#ר סעץ  un  i•c ------ *— —--------- M| MM MMMNMM |M MMMMMM MM# מז *ו פארזוכען אלן געגען י רי ־ די מ פ ס מ ר  “ מיז ן
o ערע m p  tw m w, ז די מ י iw« י n p y aom 

ק חװ־ פה פפשאפומ חנד געגזח י ו ו תי מ די סוג  •ד־ ש
ך־יסטנע ז ^ מ ז סםיייק^ <זג>טדפ< מ מ ■#דידי״ מ

j דעס רען p r  Tf>P מ  שכידדח. די פאדפדירעז מגי
ן געמײנשאפםלעד מ ס זײ מ כ ז «י מוו ו ק י י ז ג מ  די מ

מ ע ס בי ר ז פר*מג*נדע מ ת ד ד?ר ת מ מ דזי מ ד  «ד' א
עגונג בעטער י »יז מיו ז  09 פיז װירקתג די ירעסע. י

 ייז קאגגחןסלײט אוסתחױןר. איז אײגיגקײט דער
בממטע סענאסאדעז, תגגסי מז ■*ליטישזװס׳ איז רעגי *  ח

 שטזולט ojr וױ סאכס׳ r» <ױס אײנאודײסען םורא זיך
טדײד־ייגי*ז'מװ«גמג פאראימיגםע « ם*ר זיך םיט

M M M tLllM Ik - - - •MM MMMkU --------סיסגדידפד. מילי*ן *עז איבער מיט
ר איז עס װ*ס מ  יײרקוגג די איז װיכסיגער, נ*ד *

orn אײד גזןחאס ח*ט «וז*מענ*רמט פרידלעכע ד*ס 
n* די און ארבעסער די rrr אלײן. םדעד nm ז יממ י  י

סעז  פ*ר־ זוכם סען און זיד נזױשעז קעמפט מען און מרי
ײסעריס *וויממז בײם אײנער כאיעז  זיד שאפס ע.א

שוטדם. זיד וחמ־ט סען ל.טײדאירפ« אח שארביםערומ
MMMMMN m (m* MMMftft• ■•MMMkM --------- m m • שמגד- - - - *------ שדועד־זלד ןךךין דדיערס/ ד * tpjf לעגגער װאס אוץ  

«י זיד !ידיק און «ה*מזזנקומען וױדער זיד עס ווערס
m •MM MMMM •M •MMM MMMM -------------- --------------------------------------- ------------ - - -.נ דעדנענםזןדס אבער זמאמענארבעם פפראייגיגען>~ 

 נאד איז אבם*ג*ניסס זײן »ז אױס. געפינם w שעז•
ש, שריןלעמ אזא ניט  אױס־ זיך ח*ם oy וױ משעפעגי

ר *דדבא׳ *ז געדאכם.  אח װאוילעד ג«גץ א ג*ר איז ן
מ די ם*ר «רבעס װ*ס מענש״ ערענםםער ל ע *יחדמז• ז

-----Wm  MiM MM MMMMMM^hM •M  M• •MMM fe ̂ •MMM • M M M - - סוף אדן׳ ®רייגדשאפס «ו ברענגס דערנענטערונג אזא rs 
 t*c אי*ס oav ay <דאס ז א דאס אײגיגקײט. צ' פוף׳
^ יתיאז םרײד אמעריקאנער דער אין גונ װן מ

 דעט זימען אעריסענקײס׳ און קאמף יאר זיבעז נאך
 דער פון םירעד הױפם די אחאסענגעקומעז ױך מןןנאם

 קןמגרעס דעם און לעיב^ר אװ םעדעריישפן אמעריקאן
 טפאדמ?.א■ל אײז אױף *ר«ניזײש*גס אינדאםטריעל אװ

 ארויס־ אוזאמעז זיינען מארעי פיליפ און גרין פרעזידענט
ארכעטער פין מאסעז״דעמאנםטראאיע א בײ געטראםעז

•  •MMMiMftM MMMMMM• ••MMM■ Mi••• MMMMiM• i l • •  MM MMMMM MMMױעס ביידע פוץ  *נשסרעג גרעסטעד דער פאר ארגאני^
 דער איץ אמעריקע חעלפזלן און װאפעז שאםעז או גונג

 .מײז אלס מארעי םארגעשםעלט חאט גרק מלחמה.
 רא־ אמעריימגעד׳י׳. בתדעד און ריטארבעםער םרײנד,

 גיסעז אח ווערטער פריינדלעכע בלױז געהאם האס רעי
ו װילעז  דעם אויף אנגעוױזען האבעז ביידע גרינען. ז

 אר־ *דגאניזירטער דער םץ ארױםטרים פאראײניגטעז
מז פאר׳ז בײשפיל א אױף *לס בעטערשאפט אנ  לאנד ג

 זיד איז רײסירײזמ •ערזענלעכע אלע אױפאוגעכען —
 מלזזמה. די געווינעז או ארבעם דער איז ׳אריעװארםען

 פיםסמדג םמ זיד האט אײניגקײט או רוף דער
 ילענער לאנד. גאנץעז איבערן פארגאנדערגעסראגעז

 דע־ געדיינשאפםלעכע ענלעכע פאר געמאכם װערעז
 קערפעד־ בײדע שםעם. אנדערע איז מאנסםראגיעם

 געמײנשאםטלעכע א אײנגעשםעלט איגט האבען שאםםעז
 ארבעםערשאפם ארגאניזירםע די וואו ראדיא־פראגראם.

 ױניאז־שטאנד־ דעם איבער עולם דעם אויף קלערט
 ליגנערישע די אוריק שלאגם און פראגען איבער פונקם

 טעםיגקײט די אט שונאים. ארבעטער די םון אגיטאאיע
פאראײגיגינג. פאלקאמענער גו פירעז סוף כל סוף מוז

גז נײזן א «ו לואיס דזשו$ן נרײט טונ ל א פ ש
 איבער חימעל פאליטישער דער װאס ײם1 דער אין

 אגגע־ מאנאס דעם דך האם באוועגונג םרײד־ױניאז דער
 באוױזעז ײד האבעז עס װעז אוימנולײטערען, הויבעז
 אינער־ אײניגקײם אוץ םרידעז *וריקשטעלען םון םיםנים

 וױדערשטאנד װירקזאמער און ארבעםער־רײעז די האלב
 האס ארבעטער, די פזן שונאים אויםערלעכע די געגעז

 א םמ פילײכם אנזאג אן װאלקעז׳ נײער א באוויזעז זיד
 ארבעטער די םון !עשפליםערונג איז שפאלםונג נײער
ברודער־קריג נײעם א און כוחות

 געקומעז װידער איז קריגם־װאלקעז נײער דער
 סימנים אלע װינקעל. לואיס׳ ל. חשאז אלטעז דעם םמ

 װעם װ*ס עיעםי פאר װידער זיד גרײם לואים אז ודײזען,
 געזונם קײז באװעגומ יוניאז םדײד אםעריקאגער דער
זוגעבעז• גים

מז קלאנגען א  אז לאנג, שױן אדוסגלסדאגעז זיד ה
ױמיעז װעם לוזױס  סי. דעד םון ייניאז מײנערם די אר

 ארגאני־ די םארניכםעז «ו זובען ארדם אזױ איז «• אי•
ױן, » ע לואים׳עם םמ געבױם. האם אלײן ער װאס ז ט מ  ל

כדעח נים האס ער זף אוים. אבער וױיזט האנדלונגען
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nyn ל סטײסny'זשPא’uנססידלזוד איז לחדס און ירש 

 פסליסי^ דוזיחזלס׳ס oiyn*tyno tyy*oo opn ,*n געגעז
 ססייס פיז tyojynnyn• opyt lyspn שפעטער ipn אײז

m» בשיתפית יתזיגגידס ק^נסילס e n *  oyn nyor, 
לחרסץ׳ iF3#n פ^דזןד •9 סי״ געיײסע

^ן ײ n סי׳ nyn איז tym גיט nyo*nyn זײ ו  4  .*p
MMM aaaaaa ••M M M  MUMMiM •M MM •M g^M  •MM•MM••MMM MM•••^ 7| ססייסם די ®ח זײנ<ז ורעזידענטןגן זעקס p

.pnpnpVpp איז pjpojpo «opnpVpp קענזעס׳ גאז,
י nyn איז מ ל  «ו• tyoiiya opn לחדס tyn ׳*ײט מ

v rv m  ym  ry’ip 'n 4 וי* סי• פיז ny opn -nyooy 
 opn ny .Vy**jpre 4 *׳P סי׳ *n ipoyj קי*א• p אײד

מז זסpלyג ײ tn לpnyנyג oyn י  oyn ny tp ,o*op 
iynp« דדייסיג די po'iyp nyo opipo p nynpn ojytno 

y’lT «ו '^ n y  nyn ײז opn oyn געלט *ynnyomp 
 •pn tp*V»o rysVpnonynjp די פיז חשכח אײפז זyנyכ

רoשyבײג opn TP*r* יײז opn &ר, ^  *.p םי. nyn *ו oי
oyonp oam אײף 4 cpr'^inp. לחדם oy ospnops 

p n טשpב הלזדאח׳ אלס rno  opn nyיrמpגיט ל nyn־ 
.y*xpt*jpinp nyn oy לײס ny rp ראנס,

oy ד זיד ײײזזזז w פח סימגיס ײי nyojynyn •וױ* 
iyw ש n זײז איז לואיס זpח m r  tyt^p כיל pnטשpoy.ז 

yn**o ,yoyVv איז imyoiyjnyn די opa p ny ^ iy j”K 
ny jpp^oyn  iym איז Tyoo’jp**p̂ pr*M, כײדן 

n moa tymחײyלטyאיז ז oyn ניו n>* גpnז ז־  יי
nyn ,ײט» Tm לואיס nyo iyVp» tnynyiono opn 

yo*oyp איז nyn •סי tpoyropn opn ,4  >*P אױד 
W. איז yo*oyp nyo זyלpx םnyחyגeאײ mynye nyn 

nyanyn ryapn nyp*o^ ,ט מג ^ סג ױ  איז oy Tp א
Tyj'm זיד ryVpr ipoyoroim און לואיס tp ד,yגלyמ npt 

npo nyn tyiyj lpim זyבײ *י ynyo yxnpop tp* 
lyoip nytoyo n אײניגםער v  opn ,iniynpo nyoyonp 

rro דורד n p o  p^ פח np 4  4  nyn •און ל o *n.* 
TPinp n ^ n r r p  nyn 4  •*P פח onyooo*o nyn 

’n r r איז prp tra  TywryJO*np yppo יגונג1סחװל 
oirm אויף yno oyn םח onyoiyonpp nyn ■ײגשז 

ג פי ־י ^  ־yropn ,mpVponp o*npi nonyn זיך opn פ
yo*oyp nyo r*r opn Tpo זדז Tpy*nynyo nyn 

־ ©Vpn ny *וײק. IPS ח?לם לואים ז ^ pn*■ מ
nyn n m p n •זד• סי p• מז לי ס ײ מ n*» זײז ײי r, 

ד ny אנשםאם rn זיד ח p .ורימױץן* yi oyn oy opn 
.Tyjpr iy nyrmr jrt^mnyn איז שען,
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נעל איינטערנעשא אונזעד אץ פאםידונגען און
ה ם ח ל ם trpopnpor פ כ ״ ר ת ן י ח ן jnpo ד ן ױ n א p  j j n n o״n y n—

נימןם

999 r»  nrapn ,yonpeי m• סילי - מ

׳ m e vo״ »r *7> ny oyn oynpa n  tp שדידזאד** 
ײז  npVp די no nytno ה נרז*ס י  opn n rrm r
AAU ^ • m MM •M^^^M Mu m  • u L u m u  •  MU^Mיז ־׳* ,nop Tfoop a fi  lyrpcyi r*p ppyy nyn 

*חיס׳ ־״ nppa Tprppnpno npn, n  opn m  ow r 
מ n opyjymps* ל׳^נ ל ^  *riynnpnpe •np nrsyjyi

rm סדסס קד^דקס׳ מדן בדײס די  fW
m PIMMlI■ mamLo m| | m mm̂m• L-- —-a- -----aj\j ' rw wynm p i|ii מז ד1 ני
*M M M IM  MOT • m m m m m m  mL u  u u  m m m  ~—     -r w  i9V4 P# p fr i r i 003 מ איז חדנגזח יז
n  no אױסממגמג nyn לזיס oynpa n  nrspo
u a u u  •••i^MMMaMU ^OTM u u • •  •MMMBMMAMMM m  •  MMMMMM umרןדרמגס Tpvv'vfsfvp ײ<ס '*jTmwvj9 ריס§
MOM MMBmL m  MOT MMM u u u u  m m u •  uaaL u .  m m m m  mm uylfilW י^דד טילי#ז r v n איז קדפדקס “ מױץי

.UMU MAM MAUM • •U  •UUUMMUu M • u u ^ ma uaua mMM^MMס קן T1 ל*גי״ ויי־ז cn’jTTyis וחןרזןץ װ#ס וון
MOTOTM •MM MMMkM MUM MM̂A •  A AAAA •  U U ^U  AAAA ^MM • u U  A■ וזי ודי ײפס מא!לי jrif׳ IF«« קדחסח iF« ן

onpopyii**p onyn opn tpt סון TyV*n*y ד ײי כ  ת
nip o*i ס*ל iiupu nyo יפלןן >nun*ju nyn npo 

Vpn yonpooyimi, ס״גס nyo לןן סיז סמל*חמ ען  פ
npc ,סאלדאסען lunpipyom סימס חױאז׳ nyo

 yonporyu!** ׳lyopoo o**no*ip און nyשיס׳סילױ
ף כאג^ל n סייגס ׳nynלייp וזי y o j^  nyo, ף׳ לן  ויג

npo nyT^p nyon די nyo ,nyooyp די אױף סלסץ
Tfipsiynm שיססן אין tp רןן  אסי״ ארן nynyi סי

r r iאון שסײו ׳ npo lyoiyoppnyo די yomrsnpo 
 oyn איז lyaptTi אוגז סים שסייןן yoVyn פזןלקןר

.nyo**nup yo*oo*vpo*?ppj די Tfiyi nopp זyיגoכלי
ynyrjTM ^jprym סון nynמיסגלי די yoim  nyn 
 ty«P< ס*סז *pnprrp Tfi*n ^nyapooynn איז קלסיס

nyn npo nypnpn ^ד דדרד סלחס *T*rp *pnop ד
MMMUM otmmL m  MiMMM MOT M MMMAMM ■MOT MMOT L m AMM MMMד ד<ס> ד מיץ פמי דדגג דזן ^גי ס׳ סלחסח ז7“ק ד1 ד ד ג מ

ny*n אין בסטײליגוגג nj^nvp nyn שוץ׳ yn rn בײ־ 
n npo Tyumy**oo* סלחסמ nrjonp אריף און yi’Vnsyp

aaa MAM m m MMMMMMaMM MM M MAAMUM umamm•  MMMM•U n tp ,onnoojpojn* ז,ײ האבעז אישנים אנדעדע
n uAAMM m̂ aâ • MMM MMOT •MMOTtMMOTftM MOT MAA MkM■ •  U  Mס סיז דײככדגקײס די ^זןגדײסען ע ף ד מ מ

nc״m rtpnona nyn npo omc Tyn*o nypiyo r סמ
עז אוץ opnppayn שדײהײס, ײנ ס ז ײ ר TfM״no m ג

xn:onp yooyn> n. איז זדונח r p nyop״ny יײכ־ 
nynp o״onp tp בלײמח tp npoya *n ,riy טיגזױ־

aL — m m •  u u a  MMMMMM MMAA MMMMM M •  ̂ M̂MM MMM# ■MMOT — — . קדײנע ג^ר סיס דערסזןר אוץ טדכימז חײגיג ױיעד u ס
מז ס ײינ א  p tyopa אױף iyp^p גיט tyVyn opn פ

ז׳ מ ט ^ ?^ לי npa אמ 4p ש *oynn r^ פי  P־
a  m m MOT MOT m a u •  MMMOTM• m m m m  u u a  AUMUu MMMMMז ׳אכזגר מ א ס ח ארס שרזןק ~ עוו ף ג סאראר די אוי ;

K TPt tp nnppo רבסר^  npn nyn פמ TfJnjyn 
פיל יײ ny*n Tfpnnrpo oyn opr אײסזיכט  

.m o ״o זדן  onp tyopn
:i:nnpnpe ,n איז op איז : ^ ע מ ^  TP nyop ג
mnwc. די ynpa איז p yppo ל מ  oapxy>mc בי

p opn T nP Wנבyלpנגט T insnpo oyn פמ ■yopa 
ח ^ י otpp p nynp o אױף י y n  p, די TfUTpjynipo 

ת opn ,yjnrp nyop זײ»מ ^א n ײ y r^ p  t m t  *n 
onp״nyo ס n סיל ני  ,o**onp Tfopn r «  TTnyoo 

n y n t םח n סלprp אק o y n ם ךנ שן  די -onnppo ס
ח םז סמזידענ ײס־ ס װ ^ו ש שחול אח TP*>3pn ח  י

Tfopn inyar*o גלײד Tymryup׳ n m p n p o  *n tp> 
it לאזם nnppo Tpoppnpno npn nyn פין w  nyant

M^OT MMOT MMMkfeiAMUMMOTftMMMOT M i• !••UUM  MMM MMMBץ ^ ׳ ל סאי י אי ס ח ס ס א קיי םיג אר עג ד שי אר דער סון ס
rrpo ג ר/ד^ײבס אח  איז yשימ מאכלז tp yrpn תנו

oy ,onypnpo .nyr^p  yniypip 9 איז< tptנז 
ד׳ ^ ד tp מי n חד p n  opa *n opn o n אק y ry

M •OTMAAM mjaL aotM MM ûAAM â u a u ^ u u u m  4MOMP40 ■mIm• • סיייי oy yp 4 «״ n y m n ra ססנדןך tp lyapa
a.  • u L • • •  u u a u OTm m  ^ m u u  m u m u L m  otm •  •UUOTOTMMMM_ | ? *1*T?י ׳ ¥ייו #רל^סזןר די «ח ,y ׳ W ז

o**snp npo Ifspn<
9 9 9 n AU UUUA IMMOTiMiM■ UAOT MM u L u M f IF ז י מ ׳F י מי ו מ ר ן ר ן ררייזט׳ ט

s ra s ru p s ז י n י p p p  n n ס לנ  nyryjorp tp< סן
o n ו מ ל י ײדסי n» o*sr ז TW nyon n קל  npo

i  AAUA— A- u u u  ••AAMMikMif MOT MIOT MMMUM Mm MOTIM___ vpn p״ p p  w  ip ד ד ט ס ח ן י ױלינ ח«ס ו רייו • 
Tyowyup, ײ ל yon’T כ ^ ’p y o  no Vpp y r^ p  p 

ו ^ f ן ייי ז ד ל ן ײ מ י ר״ נ ס״ ע ע לןן׳ ג רון
m o  o n סלס >Tyspa m  oy oyn nyap iypjp

ototot mmot motmmmotototmot mototL mMMMMOTM mmm OTOMMMflMAOî OT OTOOOTד ײיpwrm קן IF* PF jpXJTjpiJp p*p"״*p* ייי דע r
otototot • m u ^ am  •  • u  u m m m L m  ■u m m M MOT OTOTMM • m h m• j iy a די ודאס lynnc אינדוסס קליידער“ yn oops

mmmm•  MOTOTOTOTOTOTOTOT MOTMM u u a  • u m u •  MM|ot a •MMUMM • Yww*rw* י ׳ י ו י י IF״IFtHFFOPF F *”1״F® ״ <F if ־
 m i n t A n  motmL m m m i mmot OTOTMMOTOTMOT MOT N f  MOT-----------_u- if׳ t t p T t p  “  »f ח p וי n jy jD v ך♦ װאס קלי^דעד

ג ו תו ר דן if ש1שרײ מ  n p  1 P W  p fn
u a u o t o tM ••MftMMM MMOT ^^u^U M  m o t  • um amm bmmOT19 IP בדס ™WJFPP# 3*lJF”S ~  F ד מ

.n p n  n n  to  n y r^
• UMMUOT OTMOTOTMMOTOTOT MMM OTOTOT m a u u u a m m m  ot MMOTwJFw’iu u  f  i f חdf 7” •רעזידענס ייײסFF9F

m m m  u ^ a M̂MMMMM u u u u m MMMM MOT M i u m u L mmmmutf7 ~ f* די אז hTjv  ^pysnoy^n סמןן ײעס
 a — a_  MOTOTMOTOTOTMOT •otmL h MMMM •MMMMM MMM0MOT4----------------- * iy׳ w ׳»iF tTFnu’^  if ih f ח ז ד י ו מ m די ח n s c

מ. מו w נו rrr ♦ v ײ ס ס דו מ o — ו p i מז כ * ג?ז*גס ח
mmmmmm  MOT MMMMMMMOT M̂^M • u u a u u m u u m  u u u• r*  Tym ynpp oyn — די רזןז דודלס no Tfnyopa

— mam  mmot uuMMM m m m m m m m mM OTOTMM OTOTOT..................... ד רי *ר־אדאקשאן דן מ S> דס1 כ P V F 9
mummamam ot mmam  MOTMMMOTOT MM u u u  •MMIMMMn U•• f ” ״F״ it i tf*«jf3 ןײאיגקײסען} if 

a n •  Tffipopaפיגע onpo אח omp nip בײסראגעז 
yynn f  ifftf^p^w h ראד  ®מער^קןןגער כײס מי

מי די oyn nyyr 4פסל  חלק n*p nrגpnoײ3 4י
o p ra  Tpnn ײ »tp an a y n y o w  ynyrjp n r  r 

4עלפ!י orrVo n n  r i  Ty״ j
Tyay»yjo*mp opn »nyar*o oi y r rynr m

f ijf f̂fp ץדקלעדמג ®if שןךגט קלאוק דער :כאאדד דז
aaa m̂ ^m • m  • um amM M  otMAOT motMMMM MOT MMMM OTMOT*t s *״•Tfny» iw ז ן י p Tfn’n י o 'i״ Tp <Tyr די

tnppa ?prppnpn• npn׳ a״Tfoyanpon* o וײלס די 
« n p n  T npra איז ,n y i* ^  r»  y’Ppnpno nyn 

o ײ ײיזnjpwroro >0 אח n  T fm n n ̂ױyניס ל
M u u u  aua m a Mm i m m u u  u L u u u u m  mot mMiMMMMMMMf—^ m. פץ Tyשאםונג y־pa נארמאלע די שטערענדיג o 

*r די  orpp n n  T*p  nyoyanp ײ סוס ם ס ty אינדו m 
opn rV pn n n  o*o ospppa otj די yrpa שיילס 

n n  T*p ך רי » n y r ^ p ײ ם ס ײ jnpnnr n איץ איג
i• דער אויף ה#ס ד^ס רדאס w  r »  FF3»f

o n ל מ3מ  opnnyao'TP Tfapn pjpnya 1י
Tpanyyo rm o  nyrjpop^ סמ nyn נyשpנyל 

rrppa ,n y tp p n  or© t«  orpp נײסזח פ. אח ^npn 
npoyrpyo nmrpyrpy nyn ח n די י n ’o פמ o n n 

סיודג r T ט,ססי fmסים ״ nyt מײנונג׳ tp די 
Tyjsrmpnpo פת m e oyn ■nppa Tpvppnpno n n• 

o  Tnp©■לי nנ«pי p n  orrp* T איץ oyn ס  npc• :י
y*ppnpno *n T nyjj^p אמ nnpnpo o n פמ Tp׳.n y r

ר ע כ א מ ק ו א ל ז ס ע נ י װ ע ־ נ ע כ ע  ה

ג נ ו ח ר ױ ן א ע ז ײ י פ

מע• לpnyנyג סײנבעת׳ אלnיש װײס־פחהי^נם
nyonyT םמ p nynלpוp תשןדנס opn nppa אין 

Tfopa פמ unyayn p onnpoy> TP’Jn nyn די אויף 
npo oyanp n• אמ שכיתת n  npo Tfm 35 דיXW0 

ם nyapמpTpקל ^ די •Tpryo לpם TnTyaip ני  ױנ
on inapa t*p  ismynpo די אױף yonyaynyT פרײ־ 

tt אײף ojyan מיםלTy לױט nyr םון אײסםארשונג
^y:poynyorp n n  no ojyaonpon oonnon o n 
 o:yppna tppoto no. חעכערונג p onytpo ױניאז די

np T ^ tn n  opn tP’tt• *nױסגyגnpo p Tŷ y־ 
onyoopyrrp m o  *n tp anTtnp - ניט rnoyo tp 

Ty m •  r*P וױנםער אױף o oyanp״Tn די yaלי־ 
n» Tfm ovra״opn opn .yrnyayn n  tt̂ pp tp o 

xוnיpגyהpלםm o  *n Ty סyםyלy8נם np oinpװאכען. ״ 
 !וױשען קאנםערענשעז אוסאפיויעלע nr נאכדעם

n n  no nyon onpo ^ נ י  aTpy״p,opop די און י
Tfapn ניט n*P tp oapnayi אױםגלייך׳ yr*a Tfapn 
o*nnp אײנגזושסיסס npo tpאויף זיד לןוען n n 

^דל no אנטשיידוגג סז ס דזש. חשײסס TPonyrro אי

• •m^maM aaa m L ■■1■ mam M̂̂M̂M̂M̂MJM u u u im m M MUM ^UAMUa nynnpo nyoimy nyn ,nyppnיחנלכען ״ yr*a ם  ודדי
rynpe Tfapn*׳rp  Tfoiyoranp y*m  oi גyהpלםTy 

m. *דדאגגיגסםזמ oyi <ן t<<״* op
r*  oiyonip nyr repa קלסיק opn m o 

tp •jpj אימױ־ לױסומ r a  ,n r  P תי סחי  opn ,1943 י
* יי 'T ym jyvw  o n  nyane tp Tfryimi nyap n r 

ד גים זדז יקתת ^ ג  •np tp nyapapM^p *n npo מ
npo iyoya שכיתת יגע3מל די *Tfmo r װי r״ 

Tnprryi oo’oopa Tfm סיס yinpp ױי P’itx n. ו r 
י p m*» י c v f i r*  onyrpoya nyanyi opn n r 

npE unyayn םלאסמז ל¥3 די in n  Tyrrrx אןן 
orx o:y*pn* lyxore וױגםזמ־ ipryo 1941 אין. 

n opn t^ p o n* ג 10ױגיpnpyגעno Tfimyayn n  T 
■p n  nynrrpa nyapon r*  nywopyoupo T n r 

n ,TfiiVnim pc״־opn n r די u rn ’ nyapop^p 
opn o n  nyanc imyayn p onytpoyj nynnr 

iym o אױף o:yan םיםלTy זײממ nynr np’ opn 
p* TP»*ooyj, ג װיy:yרpל c nyorryayo״n y ai 

Trip• iPJ Tfm Tfinryup opn גP np סד PtT p־ 
op Tymp opn nyapo^* פים 1שױ yi’n r  xoxn *n 

TPJ TWmyayn ^ די ניס tp Tfmo די ^לכע 
oi*oayrpa Tfm לױס p o nגnימy.נם opop n,־ 

l^ n p o  tp oo*ooyime T^Ty TTapn ospxme 
mroap n אײזי זיד n־no ^T ייססארשיל Tponyoo 

ע רו מ מ דיו םו nypjpa n גלײכן p ח מל או n  npo 
איגײססת,

m םשע אומס^׳םייאישערniynynonx ,TPon: די 
a no Tywyounp״yr ,דדים! np opnויסגyגyבTP Ty 

ג סנסשײדזגג, ^ ג י ל ־ ^ p npoלPR p w  ,nyoyanp y 
oiyxpno Tyx no winyayn p ,nyoyanp npn. על-1אײנ 

T n n  Tym פn pפyנםלyאײף כם nyn דים לעץםער 
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םיל, סםריעל  *םעריקאז חנר םיז זוםםאז םשארלם מונ
 םעקרעגמר עקזעקוסיװ װאולף גײםען *מסיאײשאז.

 דער סון בעיקער םשארלם באארד׳ ריקאװערי חגר פון
 און אםאסיאײשאז םןןנופעקטשורערם קאום סשילדרען

 באארד• ריקאױערי דער םאר לאיער ליוױי. חש. םילםאן
 עפישיענםי דעם םון דירעקםאר גאםמרג, ודל ברוחנר

 איגטערנעשאנעל דער פון דעפארםםענם אינזשינירינג
ראםגעבער. םעכנישער אלס געווען אנװעזענד איז

 נאך האט באארד פראדאקשאן װאר די באםש
 אנבאם דעם אויף ענםםער באשםיםםען קײן פארלױםיג

 רעזולסאםעז ערווארטעט אבער װערם געגעבען■ נים
’ גיכען• אין ־

 דרײ קר־יגען העלפערס און דריױוערס טראה
ארביטרײטאר דורך העכערונג דאלאר

 םראקם די םון העלםערם און דרײווערם L500 די
 מים־ זיעעז וועלכע דרעםעם׳ און קלאוקם פירען וואס

 אינטערנעשאנעל דער םון 102 לאקאל פון גלידעד
 דריי םון העכערונג א געפסק׳נם צו גזנקראגעז האבען
 םוז םשערםאן איםפארשיל דעם פון װאך אויפן דאלאר

 העכערונג די יואװעליער. הערי איגדוסםרי דרעם דער י
 וואם צייט גאנצער דער פאר וחנרען געצאלם זײ װעם

 די װען מארםש׳ םן17 דעם זיגם געארבעם האבען זײ
ארביםרײשאן. צו געווארעז איבערגעגעבעז איז םראגע

 שכירות די אויף העכערוגג דער פון פראגע די
 איבער־ איז העלםערס און דרײװערם םראק די פאר

 אימפארשיל די םון ארביםריישאן צו געװארען געגעבען
 צײיי די םאר טרייד דרעס און קלאוק פון םשערפעז

 ד״אט לאקאל דער וואס םםאפעדזש א נאד אפגדילונגעז׳
 אז געםענהם׳ האבען אײגענטיםער םראק די גערוםען.

 שכירות די אויף העכערונג קיין געבען גים קעגען זײ
 פאנו־ דרעם און קלאוק די םײדען *רבעםער די פון -

 די סירען םאר מער צאלען זײ וועלען םעקםשורערס
 געירארען צוריקגערופען איז םםאםעדזש דעד םחורד-
 פאר־ צו איינגעשםימם האבען צדדים אלע וױ נאכדעם

 איבופארשיל די םון ענםשײדונג אז אייף זיד לאזען
 קריגען דארפען זיי אז איז, ענםשײדונג די םשערמען.

 אנבעלאנגם וואם וואך. א דאלאר דרײ סח העכערונג א
 דארםען אײגענםיםעו־ םראק די װאס העכערוגג די

 עגטשיידרנג אז וועם מאגוםעקםשורערם- די םון קריגעז
גיכען. אין װערען ארויםגעגעבען

 ארבעטען וואס 102 לאקאל םמ םיםגלידער די
 העכערונג א געקראגען האבען הײזער פעקינג די םאר 4
 םארהאנדלונגען דירעקםע דורך װאך א דאלאר פיר םון ■
 האט םעץ סאל לאקאל םון מענעדזשער דער װאס ™

בתים. בעלי די מים געםירם
פאר־ זײנען 102 לאקאל םון באאםםע םאר װאלען

 אלם םעץ םאול און אםריל םען14 חןם געקוםעז
 בוירג, סעם אגענטען ביזנעם דרײ די און מענעדזשער

 װידער זײנעז שערמאז הערבערם »ח קארס דײוו
 פאר־ אויד איז עס אפאזיגיע. אן געורארען ערווײלם
באארד. עקזעקוטיײ אז פאר װאלען געקוםען

ם ע ר ט ד נ י א ש ז ד ד ר א א ־ ב ר א  פ

ט ק ר א ט ט ש ײ ס ג י ט ע ן ט ע ו ר ו ע ־ מ ר  א

ט ײ ט ב ײז ד װ י ן ז י ד א ײ ר ט

 היפש א זיך האט םרײד דרעם אין לאגע די
 מער געווען מאנאם דעם איז 6ע פארבעסערם. ביםעל

 ביליגערע די אין הױפםזעכלעך שעפער׳ די אין ארבעם
 אױםנוצען גענוםעז גלײך זיך האם ױניאן די לאינם.

 איבער קאנטראל דעם םארשםארקען או געלעגענהײם די
 וױדער האם אץ שעפער די איז באדינגונגעז די

 נים די אין םעםיגקיים ארגאניזאאיאנס איר באנײם
םרייד. אין דא נאך זײנען װאם שעסער יוניאן

 זזאם האכמאן דזשולי^ס מענעדזשער גענעראל
 מענע־ די מיס קאנםערעטנען רײע א אאגעה^ןםען

 דעפארטמענטס םארשידענע די םח םםעםם און חשערם
 פראבלעמען די איבער דורמורעדעז זיד יתיאז דער םון
 אין באגעגענם װערען האס דעאארםמענם יעז־ען פון

 באזעדערע ארבעם. זײער םםיםולירען און ארבעם דאר
 n מיט געװארלז אפגעהאלםעז זײנען קאנמנרענמן
 די םון אײנעם יעדעז םח םטעםס און מענעחשערס

 דרײ די באארד׳ חשאינם פון דעפארםמעגםס אוועלף
 (אםיליאייםעד. שעפער די םון אפםיילונגעז קאנטראל
 םעםעלמעבם פרייז אװײ די ;פאפולאר) אןן נוגשאנעל

 ;דעפארםמענם ארגאגיזאאיאנס דעם ;געזחגליגדטא
;דעפארםמענם קאמפלעינט ;דעפארםםענם אקאונםינג

 םאון אוו אום ;אפםײלונג חשאבער־קאנםראקםאר
 די םון םענעדזשערם די ;דעפארםםענט קאנטראל
 סטעף. אםים דעם און שםאט אין דיםםריקםען ארוםיגע

 גים געווארעז אױםגענוםען זײגען דיםקוםיעם די אין
 און ױגיאן דער םון פראבלעמען אלגעםײנע די גאר
 פון פראבלעםען באזונדערע די אויך נאר םדײד, פון

דעפארםםעגם. יעדען
 דורכ־ איז קאנםערעעען׳ די םון רעזולטאם אלם

 אלע פון קאנםראל גרינדלעכער א געווארעז געםידם
 אויםען אויד און שםאט אין שעפער קאנטראקטינג

 זיך געםינעז וואם שעפער קאגטראקטינג די אין שטאט
 און טאון אװ אוט איםטערן דעם םון קאנטראל אונםערן

 םאר ארבעטען און דעפארטמענט טרייד גארמענט קאםאן
 יעדער מאנוםעקטשורערס. און חשאבערס יארקער נױ

 געווא־ גאכגעקוקט איז שעפער די אין ארבעם באנדעל
 צװעק דעם מיט קומען די חשאבערס וועלכע םון רען

 דזשאבערם. ױניאן ניט םון ארבעט די אפצרשםעלען
 דורכקאנטרא־ גלייכצייטיג װעלען ביזנעס־אגענםעז די

 אלע די אין ארבעטער די םון. םטאםום דעם לירען
 דער פון מיטגלידער אלע ױינען ױי אויב זען צו שעפער
דױם. זייער איז גוטשטייענד זיינען און ױניאן

 ארבעם ױניאן ניט די איבער קאנםראל דער אם
 רעזולטאטען. געבראכם שוין האם שעפער, ױױאן אין

 םון מענעדזשער בלושםיין, מ. פון באריכם דעם לוים
 אןןגעשםעלט ױניאן די האט דעפארטמענם׳ ארגאױדישאן

 ױניאן ניט םערציג און םינף ארום פון ארבעם די
 אין שעפער קאגםראקםינג ױניאן די אין דזשאבערס

 גרויסער אייז געגענדעו• ארומיגע די אין אץ שםאט
 געהאט האט דרעם״ ״גילמאר די דזשאבער, ױניאן גיט

 שעפער ױניאן די אין ארבעם דער אין דרעסעס 43.000
 אנ־ געווארען. פארפאקט זײנען דרעסעם אלע די און

 א היט אריעגעפאלען אויך זימען דזשאבערס דערע
 דער האם ארום און ארום דרעםעם• ביםעל היפשע

 ארבעט די. אפגעשטעלט דעפארטמענט ארגאניזאציאנם
םירמעם. ױניאז ניט פון דרעסעס םויזענד אכציג אויף

 ניט די םון זעקם האבען באריכטעט, בלושטיין װי
 אנדערע צאל א און געםעטעלם שוין חשאגערם ױניאן
 װערען. יעיאניזירם דעם דורך זאלען ערװארםעט ווערט

 אויסזיכםען די און פארגעזעצם ווערט ארבעט די
גוטע. זײנען

ם ר א י ע ע מ ט י מ א ט ק ר י ב ו ר ־ פ א  מ
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ר ע כ א מ ס ע ר ד

 װאס פראבלעם די פראבלעם, טאון אוו אוט די
 אנדערע און שטעט קלײנע די פון שעפער טרייד נאדעל

 אװעק נעמען און יארק נױ מיט קאנקורירען מארקעטם
 נאדעל אונזערע לאנג גא:ץ שדין מאםערט ארבעט, איר

 אינטערנע־ אונזער האט לאנג יארען ױניאנם. טריש
 אט בייצוקומען כחות אירע אלע אנגעשםריינגט שאנעל

 אנשטרײנ־ גרויםע א געדוען איז ענםפער דער פלאג. די
 ארבעטער קליידער פרויען די ארגאגיזירען צו גונג

 זייערע אויפהויבען און זיך געפינען זײ וואו איבעראל
 אפצושװאכען און סטאנדארדס ארבעטם און לעבענס

 די ארבעטער. די פון חשבץ אויםן קאנקורענץ די
 ארבעטער ארגאניזירטע נײ טויזענדער צענדליגע

 ארבעט די אז עדות, דינען לאגד, גאנצען איבערן
 איז פראבלעמע די כאטש און ערפאלגרייך. געטאן ווערט

 דער־ פיל אבער איז געלעזט, פאלקאמען ניט וױים נאך
געביט. דעם אויף געווארען גוײיכט
יוניאנס, זייערע און ארבעטער די אבער חוץ א
 םאראינטערעםירט זיעעז וואס צדדים נאך פאראז זיעען

 בעםער זאלען שעפער טרײדס נאדעל די אז זען צד
 אין ארויסמופען זאלען זײ איידער יארק נױ אין זײן

 נאטירלעך איז רעגירונג שטאט די שמעט. אנדערע
 אינדוםטריען; מער וואם האבעז צו פאראינםערעםירם

 לאקא־ מער ײאס האבעז צו זוכען לײםע עסםייט ריעל
 װילען לײט געשעפטם ;רענט צאלען וועלכע טארען
 קאנסו־ מער וואס און איינוואױנער מער וואס האבעז

 געשעםט. פארן גום איז עס וױיל שםאט אין מענםעז
 ביזנעס 'א באשםימם לאגווארדיא מע׳יאר דעריבער האם

 םון באשטײם וועלכע פוםצען, םון קאמיםע אדװײזארי
 באנקירען, םוחרים׳ וועלם. געשעםםם דער אין םירער

 צוגע־ בתים׳ בעלי־ שםאםישע לײםע, עסםעיט ריעל
 אומפארטייאישע םון םארםרעטער פאר א מים שמאלצען
 אויב אונםערזוכען לאזעז צו ארגאניזאציעם, פארשונגם

יארק נױ איו װאקסמ אינדוםםרי םרײדם נאדעל די

געדעכםיגקײם ►---------------
 לעצסע דאם אױב און אײנגעשתםפען ווערם זי אדער

 וואס פאר אותאכען די אונםערצחוכען םאל. דער איז
נים• װאקםט אינדוסטרי די

םיט■ די האבעז קאםיםעם׳ אזוינע געװײנלעך וױ
די ניט אץ צײם די נים אלײן גלידער  מעגלעכקײסען '

 פראםע־ אן שםעלעז זײ פארשען. און אוגטעחוכעז צו
 ארבעם. די זיי םאר טוען וועלכע אונםעחוכער םיאנעלע

 אנגעשםעלם קאמיטע מעיארם די האט םאל דעם אין
 דער מיט האם וועלכער דרעיק. א. לעאגארד געװיםען א

 אונםערזיכונג די געמאכם גלאםער קעררי דר. פזן הילף
באריכם. דעם םארעםענטלעכט םאנאט דעם האט און

גע־ כלומר׳שם האם וועלכער באריכם, דער איז
 װיםענשאםטלעכער, און אומםארםייאישער אן זיק זאלט
 פארםייאישער. און אומװיסענשאפטלעכער אן דוקא
 שולד גאטנע די אז אױס, קומט באריכם דרעיקס לויט

 ארבעט םיל אזױ ניט האט יארק נױ וואס דערפאר
 ארבעטער די אויף םאלט האבען׳ געדארםם וואלט זי װי
 מענשלעכע די און שכירות ױניאן די אז ױניאנס. די און

 דערשלאגען זיך האבען זײ וואס באדינגונגען ארבעטס
 אין קליידער אויף קאסטען פראדוקציאנס די מאכט

 און שםעט אנדערע די אין וױ העכער םיל יארק נױ
דא. איינהאלטען ניט זיך אינדוםטרי די קען דערפאר

 גאנצער דער אוימװיסענשאםםלעך װי ביישפיל א
 דערפין, זען םען קען צוזאמענגעשםעלם איז באריכט

 די מים פראדוקציע םון קאסטען די פארמישט ער וראם
 באזיס אויםן שםונדע• פער ארבעטער די םון שכירות

 דרעסמאכער די פון לוין מינימום דער וואס דעם׳ םון
 העכער פראצענט 25 אומגעפער מיט איז יארק נױ אין
 ער ציט שטעט, אנדערע אין שעפער דרעס די אין װי

 יארק נױ אין קאסטען פראדוקציאנס די אז שלום, דעם
 מיטן אוועק מאכט ער העכער. פיל אזוי מיט זײנען
 פראדוקםי■ גרעסערער דער פון פאקטאר דעם האנם

 פארגלייך איז יארק נױ אין ארבעטער די פון װיטעט
שטעדט. אנדערע מיט

 װיםעגשאםםסמאן דער אם אומװיסענד וױיט װי
 דרעם דער אין באדינגונגען אינדוסטריעלע די אין איז

 באוױיזען צו זוכט ער װעז ארוים ער וױיזט אינדוסטרי,
 פראדוק־ די אין אונטערשײד גרויסער א דא איז עם אז

 דעם מיט פאבריקען פארשידענע די םון קאםםען ציאגס
 אויפמאכען פאר געצאלט װערען װאם פרייזען די וואם

 פאר־ איז רענחש. פרײז זעלביגען דעם םון דרעם א
שידעז  ימ1 אםילו ווייסט ער שעפער. פארשידענע אין '

 זיינען דרעםעס רענדזש פרית זעלביגען דעם אין אז
 מער םיל מיט מאנכע םטאילם. פארשידענע פאראן

 זעלביגער דער אין אפילו און אנדערע װי ארבעט
 אלע אויף זעלביגע די ניט פריתען די זײנען םאבריק
רענדזש. פריח זעלבען דעם אין דרעםעם סטאילס

אונםערזוכומ״ -װיםענשאםםלעכע מין אזא נאך
 קומט קאמיטע די אז נאטירלעך װי מער ניט שוין איז
 אנהאלטען קענען זאל יארק נױ אום אז שלוס, צום
 די מוזען אינדוםטרי, קליידער דער אין פלאץ איר

 די פון און פרייזעו די פון ארונטערלאזען ארבעטער
 םעקשאן אײנםירען ערלויבעז ;באדינגונגעז ארבעטם

 געזאגט ווערט דאם ;מאשינערי ספעציעלע און ארבעט
 מעגלעך צו »כדי לשץ. דיפלאמאטישען אין נאטירלעך

 םראדוקציע איר פארגרעסערען צו יארק נױ פאר מאכען
טיג איז — באריכם, דער זאגט — ארבעם און  צו מי

 צו באצוג אין םיםואציע גינסטיגע מער א באשאפען
 דער אבער װי אזוי שטאם.״ אין קאסטען פראדוקציאנס

 םאק- אנדערע די װעגען ניט גאר דערמאנט באריכט
 אין פראדוקציע םץ קאסםען די העכערען וואס טארען

 למשל. וױ שטעם, אנדערע מים םארגלייך אין יארק נױ
 די פאבריקען, די פאר רענט אין אונםערשײד דער

 אווערהעד און פארוואלםונג םון קאםםען די שטייערען,
 ארבעםער די בלויז אז אויס במילא קומט ענלעכע. און

 באדינ־ און פרייזען זייערע םיז ארונטערלאזען דארפען
 געװאונשטען דעם אט דערגרייכען צו אום ממעו

 אנדערע אין ארבעטער די װעלען טאמער אי רעזולטאט.
 דער און פרימען די םון ארונטערלאזען אויך שטעט

 אין שניט אלגעמײנער אן דין בלויז װעט רעזולטאם
ניט. אים קימערט דאס — שכירות

 און םארענדיגט. קאמיטע דער םון ארבעט די איז
 נאדעל די םאעציעל און יארק נױ װעט שײנט עם װי

 נים קאמיטע דער דורך יארק, נױ םון ארבעטער טרייד
 די אויםהאלםען םון פראבלעם די ווערען. געהאלםען

 וױיטער אויך װעט מארקעם, יארקער נײ אין ארבעט
 אירע דװ־ד אינםערנעשאנעל די זיך אויף נעמען מוזען
 ארגאניזירעז דודך — מיטלען אויסגעפרובירםע אלטע׳

 אױםהויבען און זײנען זיי וואו איבעראל ארבעםער די
 יארקער ניו די םון הויך דער צו זייערע סםאנדארדס די

מלאכות. בעל
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 שםונדען־שכירות דעם פון פארארדנונג א דורך
 םאנאם דעם איז װאליגג, מעטקאלף ל. אדםיניםםראטאר

 לױן מיניםום געזעצלעכער דער געווארעז געהעכערט
 פערציג צו אינדוםםרי נים־גודס די אין ארבעטער פאר

 בא־ שטארק ווערם ארבעם היים און שטונדע א סענם
אן. דעצעמבער ערשםען דעם פזן שרענקם
 לױט געווארעז ארויסגעגעבעז איז םארארדנונג די

 אויף קאמיםע אינדוסםרי דער םון רעקאמענדאציעם די
 פארטראםען געװען איז אינםערנעשאנעל די וועלכער

 קאםאםסקי, ווײס־פרעזידענט דובינםקי, פרעזידענט דורך
 ,144 לאקאל גודם ניט פון מענעחשער נעלםאן, לואיס

 שײארץ, חשאזעף און האלפעריז י. ארגאנימער גענעראל
 דזשוניאר, דאש אללען 190 לאקאם םון מענעדזשער

 םשערםאז געווען איז אונױוערזיםעם פענסילווײניע פון
קאמיםע• דער פון

 םינימום פמ העכערונג די אז געשאצט, װערם עם
 העכע־ דירעקט װעם שםונדע, א םענם פערציג צו לוין
 ארבעםער טויזענד זעקס ארום םיז םארדינםםען די רען
 מלאכות בעל טױזענד צװאנציג איז חײי איבער די םון

 איז עם אינדוסטרי. דער אין באשעםטיגט װערען וואם
 שעפער ארגאניזירטע די אין אז זאגען, צו גויטיג ניט
םינימום. דעם םמ העבער פיל שכירות די איז

 פארבאםען טאראדנוגנ דער לױט וועם ארבעס היים
 אױס־ דער םיט דעצעמבער, ערשטעז דעם נאך ווערען
 גרױםען איבער וועלכע ארבעםער אזוינע םון נאמע

 ארבעםעז גיין ניט קענען פארקריפלונג אדער עלםער
 מעגען אייד וועם ארבעט נעמען אהיים שאם. א אין

 און אינוואליד אן אויף אויםסאםען מוז װאס איינער
 ארבעטער, אזוינע הויז. די םארלאזען ניט דעריבער קעז

 אוי־ םאר אהיים ארבעם ארויסגענוםעז האבען זיי אויב
 קענעז זיד ײעלעז ,1941 צװאנציגסטען דעם גוםט

 שםונדעז־שכירות דער צו ערלויבעגיש אן נאך ווענדען
 שריםטלעכע א קריגען און רעגירונג דער םון אפםײלוע

 אזא אן בארעכטיגם. דערצו איז ער אז באשםעטיגונג
 ארויס־ נים מאנוםעקטשורער קיין טאר ערלויבעניש

 אפגעלייגם איז דאםום דער הײם. א ארבייט געבען
 א געבען צו אום דעצעמבער ערשםען ביזן געווארען

 מאכעז און זיד צוגרייםעז אינדוסםרי דער געלעגענהײם
ענדערונגען. נויםיגע די

ניט־ דער אין ארבעט היים אויף פארבאט דער אט
 אין םאראוים שריט גרויםער א איז אינדוסטרי גודם
 און מענשהייט םראגרעםױוע גאנצע די וואס קאמף דעם

 אנגעםירם האבעז ארבעםער ארגאניזירםע די ספעציעל
יאר. זעכציג לעצטע די םון משך איז

 מי־ םענט םערציג רעקאמענדירט קאמיטע
ארבײטער. באקל און באטאן םאר גימום

 געווארעז באשםימם איז וואם 15 םון קאמיםע א
 באשטימען צו געזעץ שטונדען־שכירות דעם אונםער

 דער אין ארבעטער די סאר לױן מינימום געזעצלעכען א
 א אריינגעבראכט האם אינדוםםרי, באקל און באםן

 װערען געהעכערט זאל מיגימום דער אז רעקאמענדאציע,
שםונדע. א םענט פערציג צו

קא־ דער אױף פארטראםעז געווען איז ױניאז די
 םמ דירעקטאר ריםוירםש םעפער, לאזאר דורך מיטע
 מענע־ םעלדמאן, מארםין און אינםערנעשאנעל, דער

.132 לאקאל פץ חשער

 לאהאל ױניאן ארבײטער באטאן קאװערד
 עמבראידערי דער אן אננעשלאסען ו2ו

ױניאן. ארבײטער
 121 לאקאל ױניאן ארבעטער גאטאן קאװערד די

 זעלבסטשםענדיגער אלס אויםגעלעזט זיד אםיציעל האט
 עמבראידערי דער אן אנגעשלאםען זיך׳ האט און לאקאל

 .66 לאקאל ױניאן םםיםשערס און םליטערס ארבעטער
 געווארען אויפגענימען אםיציעל דינען ארבעטער די

 מיטינג, אינםטאליישאן ביים לאקאל נײעם זייער איז
 ער־ װידער די געווארען אײנגעשווארען איז עם װאו

 דעם מאנטאג ,66 לאקאל םון אדמיניםטראציע וי׳־ילטע
אפריל. דרייצענםען

 עמ־ דער םון מענעחשער םרידמאן, זכריהו וױ
 די אז רעקאמענדאציע, די איז ערקלערם, ױניאז בראידערי

 ײײי־דז אננעשלאסעז זאלעז ארבעםער באקל און באםאז
פרעזי־ םון געװארען געמאכם 66 לאקאל אז

 די פון ןןדאויאג ןחײסעעגגיט איז און דובינסקי דענם
 Hח פאר את־ממן די .קאלסלא בײחג פיז םיטגלידער
 צוױי, זימ«ז 66 לאקאל איז ארבעסער די פון אנשליסונג
 קאװעדד דעם אין אדבעסער צאל די איז עדשםענם

m גאנאעז איז קלײנע׳ זײעד א טז־ײד באםזעס m אין 
 הונדעדס פיר און חײי צװישעז גאשעפטיגט םרײד דעם

 צאל קלײנע אזא אױף שװער פאלם עס און ארבעםעד
 צו אפאראם געהעריגען א אויפצוהאלםען םיטגלידער

 באדינ־ די איהיםען און שעיער זײערע קאנםראלירעז
 שײכות נאענטע גאנ׳ו א פאראז זדז צװײטענס גונגעז•

 האם 66 לאקאל זינם ספעציעל םדײדס.. די צוױשעז
 — ארבעםער העד נעיל די ארגאניזירעז אנגעהױבעז

 קאװערד די אין געמאכם אםם װערם װאס ארבעט לאין א
 די באלאנגען עס װאו ,66 לאקאל איז שעפעד• באםאן

 באיו־ מאכעז װאס פאכעז מערסםע די פון ארבעםער
 קאװעדד די װעלעז קלײדער, םײיעז די־ םאר צונגעז
 געהעריגער דער איז געםינעז זיך ארבעםער באטאז

 זײערע אױף אױפפאסעז קענען װעט װאס ארגאניזאציע
 אדבעםער אנדערע אלע די סים צחאמעז אינםערעסעז

םרײדס. םרימינג די אין

 ®מ מעגעדזשער אלס ערװײלט קעסלער
ױניאן. מאכער רעינקאוט דער

 באארד עקזעקוםיוז אח באאמםע םאר װאלעז די אין
 20 לאקאל יוניאז מאבער רעינקאום דער םוץ מיםגלידער

 אםגעהאלטעז דיגען װאס אינטערנעשאנעל, דער םון
 קעסלער דזשאו איז מערץ, טען28 דעם שבת געװארען
 צחאפעז לאקאל. סון מענעדזשער אלם געווארעז ערוױילם

 אלס סעיסאן דייװיד געװארען ערוױילט זײנען אים מיט
 םרע־ םעקרעטאר אלס אימערמאן סאול און םשערמאן
 געיוארען ןרוױיל{ו איז סארקאוױץ איזידאר זשזדער.

וױיס־טשערמאז. אלם
 ארום באטײליגם זיד האבען אפשטיםונג דער אין

 װעלכעד קעסלעד, חשאו מיםגלידער. הונדערט םינף
 געקראגען האט קאנדידאם, געגעז קײן געהאם נים האט
געגען. שםיגועז 52 און אים םאר שםימעז 415

 ערװײלם זײנען באארד עקזעקוטיװ דער אויף
גאטהעלף, בעז :קאנדידאטעז םאלגענדע געווארעז

 אלםשולזװ־, איזידאר העםלער, מלך ווײגבאום, חשאו
 סעם גוםקת, סעם גארםינקעל, העו־י דאגלעז, פיליס

 לואיס װײםעלבערג, חשעק סאלאטאר, טשארלם םישער,
אײברעמס. נײםען אח מייערס חשעק מאסס,

 מים פארבונדעז לאנג יארען איז קעסלער דזשאו
 באאמ־ א געװעז םדיער איז ער אינטערנעשאנעל. דער
 איז לעצטענס ױגיאז. מאנער רעינקאום דער םון טער
 קאונסיל דיםםריקט דעם םון מענעדזשער געווען ער
 פענסילװימיע, אלענסאוז׳ אין אינםערנעשאנאל דער םון
 פירער די בײ געגיאכם באליבט שטארק זיך האט ער און
 צװישען דעפארםמענט, םרײד גארמענם קאםאן םח

 די אין מיטגלידער די בײ און מיטארבעטער זיינע
לאקאלס.
 אדמי־ ערװײלםער נײ דער םון אינםטאלײשאנם די

 דעם שבת פארגעקומען איז 20 לאקאל םון ניםםראציע
 אינםערנע־ דער םוז אודיטארױם אין אפריל טעז18

 שזןפןיר םח ארבעטער אץ לאקאלם מאסע א שאנעל.
באגריסונגען. אץ בלומען געשיקם האבען

ר ע נ א י א ץ ר נ ע ר ע פ נ א ט ק ז ײ ײ װ ו ר  ג

ע ן ס ע ג נ ו כ ײ ר ג ר ע ן ד ו ן פ א ט א  ק

מ ר א טג נ ט ע ר א פ ע טד נ ע ם

 אינטער־ דער סון לאקאלם די פון קאנפערענץ די
 םרייד׳ גארמענם קאטאן פון קאנטראל אונטערן נעשאנאל

 אפגעהאלטען איז װאם סטעיטם, דריי אין דעםארטמענט
 םענסילווייניע, רעדינג, אין גיאנאט הײנטיגען געװארען

 און 6וואוק דעם אויף ליכט שארפע א געווארסען האם
 לעצטע די דורך דעפארםמענם דעם םון דערגרייכונגען

 מענע־ םארשידענע די פון באריכםען די םון יאר. צוױי
 דעם םון הױפטזאכלעך און דיסטריקטען די םון דזשערס

 רייזבערג, עלײעם וױים־םרעזידענט פון באריכם פולען
 האם דעםארטמענט, דעם םון דירעקםאר עקזעקוםױו

 אנגעשםרײנג־ געװאלדיגער םון בילד א געשאפען זיך
 אויםן םײ דערגרייכונגען גרויסע און ארבעט םער

 םון געבים אויםן םײ ארן געביט ארגאניזאציאנעלען
באדינגונגען. ארבעםס פארבעםערםע

 װאם אלייז מיםגלידער אין צואוואוקם דער שוין
 צײם, דער םון משך אין געהאם האם דעפארטמענם דער
האט באריכם, רײזבערגם לוים אויםערגעוױינליך, איז

-----------------------------------------• י • • ► IT

 פארסרינ״יר״ דעפארסדעכם סרייד נארסעגס קאטאז ד<ר
n ל  ארגאניזיחמ מדך 10,162 היס ,ליחװפגימ מ

o* שייז צײלס »ז שעמר 83 נײצ r מ י  26^000 מ
מיםגלירןר,
i דןד איז גלױז גיס *מױ־ r vtvr a ל  סיס־ מ

ד װאס גלידסר  ד*דף געװאתעז האס oaraonorr מ
 ד*ס׳ איז וױכסיג דערגדײכונגזמ, זימע װעדען געמאססעז

מ אזױפיל אין עסערגאד די ארגאגיזידזמ דודך װאס  ד
מז די דינען שעפעד׳ מ־ םױזעגדעד די פדן מדינגונ  אד

 *רמסס די געװארעז. םארמסעדס אומגעחײער םער
 9 ׳־־<׳ ארן גזדיאדעז פארקירצס באדייטענד איז צײט

ממדס גאבאגאגד זײנעז שכירות  דעדסיז גזדוארצז. געי
 nrm יואס אדבעסעד זױ גאר ניס גענאסעז האבעז

 ארמסעד די אײד גאד געװען, פארדױקעלס דירעקס
מז איז אנ  «ה קאנקודענץ די װאס דעם צוליב םרײד ג
געװארעז■ פארקלענערס איז שעפער נים־ײניאז די

 דיסםריקם פארשידענע די פיז באריכסעז זױ סת
 דעלעגאסצז די פמ האנדלתג דער פת איז מענעדזשערם

 די איז סיסגלידעד די אז געדדארעז, קלאר אײך איז
 ארױסגעװאקסעז שײז זימעז לאקאלס אדגאגידדטע די
 אנסוױימלס זיד ה*בען און רעיןרוטזה־ספאדיע דער פמ
 דורכגעדרממז ײנקמס ארגאגיזירסע גדט רײםע, אין

 אינםעתע־ דער םח גײסם יראגרעסיװען סn םים
טיז צו פארגעגיגעז * געװעז איז עס שאנעל. ב מ מ  ב

 יונגע׳ די קאנפערענץ דעם פת םעג צוױי די ײרד
 באװאוסםזיניג אדבעםער, די פח געזיכסער ענעדגישע

^ אלס אױפגאבלז זײערע איבער ג  פארםרעסעד, ײ
 סאדסרעסזױ צו צמאםענגעקופעז זיד דינעז װעלכע
 קאגפערעדן• יוניאז וײכסיגער א בײ מיםגלידער זײערע

 סיניאםור א פון וױ געװען איז אטמאםסערע די
קאנװענשאן,

ח אכםונג די געווען אױך איז כאראקםעריסםיש  י
 זײעדע צו *רױסמוױזעז חאבען זײ װאס ליבע די

 געװאחח געלױבם שטארק יתיאן, דעד צו אמ פידער
 װײס־פחהידזמם גינגאלד, תד דירעקטאר סטעיס איז

 פרעכ־ א פאדזאמעלםע די םמ געקראגעז האם רײזבערג,
 האס מען אוז געלעגענחײם יעדע בײ אויםנאסע סיגע

 נאד מעכאניש נים גזדיעז איז דאם אז זעז געקענם
 פון מענעדזשערס די אויד אויפדיכטיג, און ערענסט

 געװארעז אויםגענומעז ײארעם זײנעז דיסטריקטעז אלע
 און מיטגלידער די פון אכטונג גרױם געקראגעז איז

 גע־ אייך האבעז גינגאלד איץ רײזבערג דעלעגאטען.
 האם װעלכער קאמיםעם א םמ מתנות שײנע קראגעז

 א םטעיםם. דדײ די איז לאקאלם אלע סארטראטעז
 געקראגעז אויך־ האט זײגער גאלדענעם א מתנה, שײנע
 פח קאמסיל דיסםריקט דעם םון קעסלער חשאו

 אנגע־ אים אן זײגעז װאס לאקאלס די און עלענםאח
ד וועלכע פמ שלאםעז  םענעדזשעד, דער געװען איז ן

 קאנסערענץ, בײם געזעגענט זײ מיט זיד האט ער וחןן
 טון מענעדזשער אלס געװארעז דערמײלם איז ער וױיל

פארלאזעז• זײ מת ער ער אמ יארק נױ אין 20 לאקאל
 אלע די געמאכט האם רעדינג םון 93 לאקאל

 האם און קאנםערענץ דער םאר םארבארייטונגעז
 אנדערע די סץ דעלעגאציעס געסם די אויםגענומעז

 שימע זעלםעז געװען זײנעז פארבאתיטונגען די לאקאלם.
 האט קאנםערענץ די באקוועמלעכקײטען. אלע מיט אמ

 און לאקאל דעם באז־אנקענדיג רעזאלמיע, א אנגענומען
אויפנאמע. שײנער דער טאר סירער די

 חנד בײ איגםעתעשאנעל דער סון געםט אלם
 אנםא־ װײם־פרעזידענםעז די געװען זײנען קאנפערענץ

 סמ סעקרעטארין די אץ אםא, םעמיועל אוץ ניני
 אינםערנעשאנעל, דער סץ דעפארםמענם עדיוקײשאגעל

 איז וועלכער דובינסקי, פרעזידענם רןאהען. מ. םאניא
 האם קאוסם פאםיסיק בײם געװען צייט יענער צו

 צו םעלעגראמע באגריסונגס װארעמע א אריינגעשיקט
 דערגרייכוגגען די שםארק לויבענדיג קאנםערענץ, דער
 םרײד גארמענם קאטאן דעם םון ארבעט גוםע און

 אױך זיינען טעלעגראמען באגריםונגם דעפארטמענט•
 דזשולױם װיים־פרעזידענם םון געװארען ערהאלטען

 באארד דזשאינט דרעם דער םון מענעדזשער האכמאן,
 םץ דובין גדליהו פרעזידענם וױיס ;יארק נױ אין

 אינםערנעשאנעל רארםין, דזשאהן םון םילאדעלפיע;
 עדיו* םםאר, מארק און םאוט דער אין םארםרעסער

אינםערנעשאנעל. דער פון דירעקטאר קײשאנעל

ר ע כ א מ ם ע ר ץ ד ע, א ני ױי לו סי ענ ד־ פ או  ר
ד, אנ ל ײ ם און א ט ע שוז ט א ס א ען מ ג ױ  ק

ען ג נ רו ע כ ע ה
 די אז באריכםעם, רײזבערג ווײם־םרעזידענט

שםעם פארשידענע אח שעפער צאל א אין דרעסמאכער
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ifMTW eyjyo ojn nrayn יייוײזוניו
• ר ן ו ׳  V  iw mrejraay earn* ״ w  
tyayn j i p i i n p p ל aynn׳  pe ®ז

מ* אוזזייז ןןימימי׳ •לינ aye ײוו ן
ו ayn § ד^ד ן מ די גזידלס׳ ayyVe די ו ר י  V איז ו

tyooya* aya aye ayupyacjyp r ד  *מ יס*דד מי
oyn dwhAwi ו למעזלס איז ן • י ד מיןויזי  tyaynyj י

ayj מחמ ן ס אסןי׳1 שי  Mpsrfvpv nroeay oya דנ
tim די pe tyuiunya די y o re  aya pe ayeyaay׳ 

ד pn ודנסייד ״ ס מ ל )ן  די •tyaynyj eayeyaaye וי
em ty jj^ jynaye ר  eamyjjy oyn דרעס סןריס דן

דייוןר. •אל •ת ay way jye ראסס׳ ודליפם
pe um ayn  y דוײ* nrayn ayn y ayaya אױן 

tyjyapyj ל 226 די » ״קראי aya פון מלאנוח מ ח  ו
jyeeyp,״ eypnene pe, דאוד yoo y itp  ,tjy rm 
י ״ ד ן  eayeyj rm ostnhfofס aya .jye pm pe י

ײסחמ ח גי • ejyr t r w om מדג׳ ײי  סטאל־ לוזדס ד
ג י ar מ ym  tm* ״eyaa aya pb *awo חשןךגס

(

m נײײ  w  eyaa ת׳ מ מ ^ rjm ^m jye, 
ן מ r מ v w״n מ מ מרונ  ײדד שכיתת n אױף ײו

nrryrrr eyn nru^jynaye• קעסלןר eamyuy eyn 
em לי די  קיטטאיז חױ* pe ayeyaay די . כחים מ
r nס v n r m  tn y n ז ם מ  aya pe די pn יי־טמג

מ ײ ײי ל סי ז ejrrr מנ י קדן־ nrayn tneeoyrnayj י  גז
מדונג. y Bjyxyae זמלב y nrsn תז מ ז

aya pe ayeyaay n  T* נלאח ״ווימןד myp 
jye,תלןווער״ וױלפיגגםןמ- פרן ״ ir<  tyjyapyj tyayn 

unyayn V eyjyo י אייזי  *װןלף pe שכירות י
ejyxyae• די aya aye eyaay yearn וױיסס סאסקװאנא 
ני טיי ל ejyanyae־e״ri טילןדןלטי*. «ז קי מ מי  מ

eyn yey די *יז געחטלמז tyjjtojynaye.

ן ר ע ט ם י ם א ו װ א ז » ו א " ט ־ ט ר א פ ע  ד

ט נ ע ם ט ג י ר ן ק ע ג נ ו ר ע כ ע ה ד ױ  ל

ר א ד פ נ ע ז ױ ר ט ע ט ע כ ר א

 פון הענןדזשער װאנדער, חערי •רעױדענם וױיס
ם  מריכםעם, חנמרסמענם ם«וז פיו *ום איסםעח ת

iy ל םױזענד «דום  פוז קטנטרפל אונטןרן טלאכות מ
a n מז פטרסמעגממ* ם ח  ליק־ געפרפגעז םפגפם ת

ד העמרונגיז w ײי ^ a y n iw בתים. בעלי די נױם 
מז די ײנ מ מ מז ז מז די ט מי  םיטעז איז געויפחמ מ
 פרײזעז געחעכעדטע פוץ גרמם אױפן odjjon>y די פמ
*T מיםלען. לעכענס

 די פז םTר עס וױיל חעבערומ׳ וױכםיגסטע די
ל גדעסטע  eyn ױגי¥ז די eyn די ודז פויבעםער׳ מ

עז פג מי ל 460 די פאר ג  ״ראבחאר חװ־ אק מלאכות מ
y  eaenדי מנעסיקוס. גןורװןזלק, םאוס «ח פאג״ס 

מנדלונגזנז עז פירסע דער מים מח ב  גענױגעז זיד מ
y טעז *יז «ײיי ג?לפג eyn ק קײן «ו ל  געקענם ניט מ

ר די וױ *רבעםער׳ קװאליםיןױרםע ניט די קוסען. ^  ס
pyn ,eayn ז איז פירמע *ד מ נ  געכען געחזזלט ניט מ

PP עדונג.העב n  nye ארבעםער *נדערע n eyn 
ם אי חעמדוגג קלײנע y גמפעד ע י ty נו ל ױניאז י  מ

 םארפליכ־ eyn פגרימענט אין פתקט דעם אױפגעבען
eye דעד y o re ו* nnnnjy ען ל תי קומעגחװ מ  י

y ם מג «יי פיזז י פיז ר יז<ל מ eyyypyn yeV מ yw 
ny די eyn eyn .nyeyany י זיד  אגסזאגם ױבקמ י

מן. מ װ מ אין שארומןגדלונגעז yנגyל נאד יגדלעה מ
ג ל  ■עארײנג זיך eyn תבינםקי eiymyne אייד פ^
ז ey איז םיזזם׳ ת ג ^ מז *י ג בײ אדיסגלײך אז *ו קי

I ץ מ ר מ tm זyלטyהyפגy איז eyn מנ  m rn y i
^ז סיג ײ ר מז איז מארםש זז ^  אח ױגיאז די ײז

מן ט פון מדסראסען מז ^זיזזנ ס־ ױי  לו וסעדער, ו
ygm אדאנס׳ rtxgn און גארװטלק םאוט פין y מ י ם  מ

ז nyeyany די ..yuiaiy טאפ פיז מ  lyaynpyi מ
onyeyp : lyunyayn r nyaaye, יפלאר וװדײ nyn y: 

^אפער^ א  y — פיגחמדס ;פתסױג דאלאר y — ט
ג «ח .ײ>ו»1 ל*יח> .oiyo םומױג — *weyany אר^

3 ynyijy yVy r*  eynqpyn ytfnW P pאדימוסנעז 
lynya• וױ Tya״73

n  enyaynyi eyn eyn yeme y im ti n 
eym rm ז w די וי , ,nyeyaay ד * ױ פ ל  nay מ

nyu r םןנס״ e^ 880 די חשזירזי. גיו eyn nyeyaiy

y lyayyya nrayn *wiwym די  tw t חזנמזײגג 
py e y y i  wt p§* פדחפו די yany p*ov aye׳ 

 u*9׳v יח enyeyp די aye ayn y ayVyi #זיי
̂פ׳ מןן. uyfri ז* Tff* ד8ײ y מלפ y ayyya y אה קלױד ײ  eyn aanyayn דןו n ayaw אין m eyn ו

ar nwtfi tyayapya ifayn ayeyaay *a יי איז eayeyp, אגיסאל fyeyne .ayeyete פיפ *yayn ayjjr
דער שיז ארבעטער די פון שכירות די iy»*a רוגג>

jyaynya eayaynya yea*e פת משך אין *ay מיט 
.eayyyae 26 cnay

ea,ey}iy eyn yea’e aya e♦# tyaiiVajynaye *a
™׳ סײדי נר*דק מוץ לזק*ל p® מןנןדזעזנד ד

UAAM M̂ AA AA M MAM M MMA MAA AA AA ̂M AA M AA AM Hfeiftlfcftitt UkftM■ p ק^מיטע § סיס r רייש שײזגססעד ןןרבעטערי ,ד
a AA■■ MAAAA AAA AAAA ■■A■ MMMMMM AA M MM LaA M MM|A|A||| MM AAÂA ■AUM■ דער p® אײמנטיסזןד דעס געלױבט שטןןרק זײזנר האס

nytytrn >yea*e פyללan 'avn  nty eyn ay^yn /ay 
*y aye ?ran aya ne uiayaye ,a tyewyaen 

Jiiayayn אױף ajiaa oya פח yeayaynya *a פתיזעז 
םיסמז■ eiyayy אייף

jjnyayn y אױף a♦ שנירות jy’jn  ♦a eyn אויר 
»aya pe ayeyaay eayajin n  aye iy»yapy ״פלאסי 

jyeeyp oyaa, פון ״ aaneeyeo, ט׳ קו  בײס מגפטי
ײזז fy>rayayn n נפג  ■yere aya e»e ejyonjy oya 

מוז מ זי מ  שטיק aye פרײמז רי אױף ejyyyae יי
ayeyaay, וױי» yaay iyayn n  aye ayn y aifan־ 

ײ o aic^e n^ אײז P» ט  aye ayn y aײaלy.ד 
a r איז םקןףל מיגיסום «’tyayrtyi oayaynya a 
י *ײי סיט י ל  any Tyayn ayeyaay די .ayn י מ

ly^yapyj כyxyלטeynwpyn y. די lyAj^aynaye 
tayeonj pe ayeyaeaye ,euyen  eye oreyjay eyn 

eayoeayeya pye ny tny איז aayeayee. ודי אין* 
pלyנyרy י י ײ נןן eip»ey:yp אץ מ  ayeyaay די חן

eyjye o r ״*lyimyayn jy>yapf» a די אױף 
 ״eyaa aaya^ee״ aya איז ayeyaay 46 *a שכױײתי

 אײז pe unyayn y ty>yapy» iyayn ׳iyrwi די זדן
י ן ל ^ ayn y יתזטױג ד און* ayeyaay איז aya 

eyaa ynV»n,איז ״ yyayapyA tyayn »ai3ayeyn 
pe ryuiayayn יז3 אײנס anאויםן ״ .ayn

wo ג*ר- ״•ערפעקט דער ®ון »רנעטער 
חעכערונג לױן קריגעו קאמם^ני״ טענט

n״ejya’ty a re סס*רלס pרײנaלyר eyeanya, 
ty איז yגnיםyנט lya’atw ayepy eyn iy’n» ,a eyn 

 yלy aye ״’jyeeyp ejyaaw epyeaye׳״ aya «ים
yam איז שעפזמ־ y’m ^ ’ojye מ אחnyילyה  eyn נ

 03yayae iyx pe wiayayn y זyװאונyג ױניאז די
 קלאחד y ,ayeyaay yam yלy pe שכיתת n אױף

yayaay pe nיטלונגBaye ,eye ייניפז y rey e  e 
Tyuwaya jy’JV. די aeya yea’e״ea פינף lyp’aaye 

 און aםלעyשט yילוױיניoנye ,a אין און ayלטימy3 איז
 בפמבאםשי, אנדזשעלא .ayeyaay 660 באשעפטיגם

mנטayנyשyנyל jyaay״ayr ב איזy»לטיy:ay eyn ay• 
ean’j די .ly ^ a jy n a y t ’a,ea’eyaay pe ayeyaay

ן ע ג נ ו ר ע כ ע ה ך ױ ן ל ע נ ו א װ ע ר ג א  פ

ס ו א ל ן ק ו ר א ע כ א מ ם ע ר ז ד י  א

ם ע ז נ ע י ס ט י ם

 eaypayn גאלמענם ידיםyל נעלyשyנayנטm לי
eyn iy^n גyװאונyאויף העכעלונגען באדײםענדע ז 

 די אין tyeyaay eyn aכעyוקמyקל לי aye שכיתת די
aya rcעByש  a מyנוBעקטשוaעaאין אסאסיאײשאן ם 

eyuyp ,ת׳ סיטי  aya סון ayayeoyaa די aye און מיזו
eyaaya אין קאמ<*ני גארמענם aya ע3זעלa ,שטאם 

 פערלשםיץ, ay״e e:ya’ryae־e’ni םרן eanya y לויט
mנםayנyשyנyל ayeyaeaye אין aya סאום־װעםט 
 קלאוק־ ,a aye uiayayn די דובינסקי. eaya’tyae «ו
» די eyn רyכyם y זyגyaקyג ױני ^ aee :y  iy aan 

pe דעם mמayBשיל ae’aay״aye py aayya iyyr 
ayayaeyaa n — דורך alynay# yepyanלונגyן 

yearn aya. מים
 Tyanno’aay aya סמ אנטשײדזנג aya לױם

y^y lyvap ,aayya קלאוק oayeyp אין ayeyir n 
eiyxyae rye P» unyayn y די אויף jn a’av די 

 ayn yayaiy yלy זאיד tyvap unyayn yלביגyז
ayeyaay. שםיק די ayeyaay קריגלז re  unyayn y 
y iyan ל oya .iyee:naye y אױף eayayae 3מ am 

װעזyג וױ לײמחeyaay 3 שםיק aye Tyme די חײסם

ayeyaay nyny ayt ף ד ס זן ו 1• ניי מ jy״«ap י
a M •  aM M  M M N N IM  <01/ umaammaaeyn yew aya a m  nyayae iy$  yaeopy w a n e 

rm oyaayyiony eyn ay סשל »*ayn aya t
r» ךי aya fie aya*tar» ♦a re  ayejnr 

eayam  eay an y  e»«e»yeya tyayn yynw yyy
־ - ־ .A M - . A m----am . “־ ■- ........... '----— ----—‘------------ ----

mMUM AM MAAAA AA| AAAA mm̂ m̂ ^ mmm ^m̂ ^^m̂m ^m mam  mammunyayn *a ,ayn ien* ayaya aayn y am ony 
ty eeyae ayeyaay p w  n  aye ד sny סלפדדשגת

לנ ן ןוױי ד הן לן w™ • דן
aye unyayn n די eyrqn aya tm ayayeeyaa 

n  eyn ,,jyeeyp ”ג*ד געקראגעז יסז yepyan 
. lyayn yayVoy oaynayj tyayn eyn jyu^ajynaye

ט זדז קןסערס שןר לױן סידמוס דןר ד מ חו unfpv# מ
MA■ mma*M !•••N U U U V  mmaaa m ■  m u m  u  AA^Lmm  a am u m m  au- i i ג ד ר  ®®ודינסט דדדכשגיס די^ד pk ”װ® y lyTyi מ

e r e  eyn 47 3 דץ reר 48 יז לי  ־yaee ; ayn y די
aypya am re  unyayn y tyjyapyj tyayn oaya 

eayeea ׳ayn אויפ׳ן y e r  u ^ jy a  tm ayeyaay tm 
r« - ד r ד e  r a דאלןןר tyayn yayajy •ayn y 

T ie  amjyna r e  unyayn y tyjyapyj ?yayn ejyn 
ejyy■ ד ךאױ, tnyaynyj tm m ane ayeyaay p w 

tyaynyj״

ט נ ע ^ ע ר י מ ק ס נ י ב ו ט ד א ט f ש i g * 

ן ע צ ר ו ד ק ו ז ^ ם כ ײ p כ ^ D g f i

an  ejyanyae ינסקי3די yjey eyjye oya eyn•
ד jyiaip y שםאט  ay mn ,eypyenjy oyr tm מיו

eyn זיד oayayjaan סיס n״m ^ e» rtay aro• 
yJayBJm aya re לױדי,  ayeyaeaye eyaשyJyל tm 

tm tyo^ayae ojymyrjyjay tyjyn ,ejyiyj o y jr 
tyeyaeyj a*m an מיט ,ayam Vyjyvyjayejm n 

n. ,זאפארין epomjyae pte aya re  ayenyjye 
e j’y en ײ » re לאפי, ^jya v* כ  am ty jy e 

ayayepi^p 70 לפטפל e reאtnלJy,יתלפע פיעגאן, ד 
tm tynyj ty jn לפס nJyשyלyבײם ס epneen 

מ טי  ejyanyae .aayya nynyp'a aya ®ון סי
eyn ,poj’aia בײ n jy j^y j aya״ereyaay an* e 

yy3 e קלאוק די j’yenאיר ײ3 ײ npr^yeojm 
טי״ aya re סיט tyeyaeyj an rn סי  aya^ je’o 

eya re  aanya iveipytpy ״y aiye עי׳  384 ל8ט8ל ד
yayajy rm עקזעקוטיוחנס. לאקפל

 pitfp aya re םיטיגג אינםםאלײשאן ײם3
 ejya’tyae eyn ס,yלyשnJy לאם tm aayya תשאינס

ejyaynyj ,pej’art די ty ayeyaay סען an no 
 טלעכעy tm *ײט לyשטיק yayne y m גדײםעז

ty tynnyuy eyn ay .eny tyeyjye איאםיגע די 
na, 1אי ae״tm ,a ניט p״yJ rטיaלyכey ayj ,y 

 ayanaaaye ,a סײ eyn ,eya no ejyeoaye שסאמט
rn סײ a, זוכעז קרעמער an ו* ajayo״tye סיט 

aya^p מורא אױם eyn ey ty ו שװזנר דץ* tyjnp 
»tyayn eyn ey ayay ayeye םײערעת — ,na yty 

eyn תבינסקי typ tynnyjjy נישם לאנג ynJyלטyז 
tm די tyeaynay tyoaya ayeyaay סלyאין ק ya^ey 

.may tyeyjye
 y’xyaee’j’eay ayajy״jenay aya יגaנy3לוי
aya re דזשןזינם a eyn e’araye eya aye aayya, 

aya aan eayeyj eyn ty’jn ײט* reaye a rn  re 
j aya tyayaewaye ,p eran  eyn ,e'cy rn״eay ay,־ 

n y’xyaee’j״ya’ee yaye יעיאן ײ1 װי לאנג ״אזוי 
 אנטלאגג rn ײעיעז oa’cyj tyלyװ tyדײםJyגyלyאנג
 *yjayejm aya re גײסט eya rn פאליסים ,a מיט

yjipr״^
oni־ejya,tyae ליװײ eyn אינםט בײםyליר,a ty 

 tyuia״ajaya ,a אויף tynnyuy yeeyya yרוױילטy נײ
p aya reלyוpמyפyל אין ױניןך רyס yנaזשyלy,אױף ס 

rn  ayeyw ,a rn  tyu iu’aya yeayeyaaye ,a אױף 
y ayaרגyניזxyיyנyלyשםאר?ײם ר ay .ty’jn  aya re 

a ry ,tynnyjjy eyn, מיטגלי אאלyaפארגרד איז ר 
tyaynyj eaye ײרך reaye eya 666 מיט rn ײלט* 

ײ ?ארגע exm שױן eayajtn j יי ’«ynx rn. לױױי 
eyn אינסטאלירט אױך j n״re  yeeyya y 66 לא?אל 

,a •ty’jn  oayeyp ,a ,84 Vypĵ » rn  ayayepv^p ,a 
re  y’xyaee’j’eay 97 לא?אל, ttt’jn  eayoyae n 

m tmנoטyלירט aya re  aywtayjye re  tyaynyj 
eyaa תשןןינם aayya ש ^yרaװישױא?. זש

j aya re  yeeyya ,a״aayya ej’tpma paj^p ay 
tym : פײן, לואיס tyeatnee ; .1וױיס־םשזנרמא נױסאן, י

oy rnיל yao ,eyajזשורy.ר

#
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אינםטאלירם שײץ אץ.לאקאלם אדםיניסםראצמןס ערוױילםע ניי
rn שו t ס m w m r *  v n  m m  m m 
*ןוו ל סן8( p ל i  iP W io w m ti די yxpam ye
j® לןקןדס j  if T 'p w i in  iiw u  i f i  p

tm tyayn ״eyaay ,a Tyeuyjaysm rm ayeoy p a r.
*m m a m m a u m m  A M M fM ktM U U M # AM m m u  b ^ m m u m y וד r a  a~jnynyj די •n y r a y s w ס ד קי מ ד  ח

a tyaynyj״ r o  Tyuvoyrayc ya’ratrm ר yo fvr if
 - - »---------------uum H H M 4M B N M M  MBiiMe ■ M U I  • u u ^ u  m u tm tyoyajya פלוסיח׳ re  lyuo ’n ry a  ynjyj tyayj

atM ftkM IfM N l I t  m m  MAO u u m m X m m m  m. . m .-ITpJiW l 9  r i  /U J|U 11
t^ y e  m.־ a y a n n  t m  r e ת לז TP im נ p 

ay״epmnrjtx rjm tyayn eyn x h w f i  n  pe tfu ia 
W 'r tU J 'H

n וי־ חןר איז אדםיניססתמיע 
אײננעשווארען װניןן נישערם

n AAUAA f \  ■■UUfA AUAAAA B B B H U  A A U M ||aL m amDfin v  79k¥־ TP ייג סיגישערס קל#יק ד
n  tynyj tm. tm tfVnyn n  eam yjatn ytnny 
•yaee*r e ay ye»nyirty ״ j n  tn y iw isj״ * yernay

יןמײגער ך pi r ״ ודז מרדארסס יײ ע׳ ל¥מל  PM #JPI
1* הײפ לחדס  ,uiayajy ye*e y jympyjayc עלעקשאז 
eya eyerjy ayrtayjye ^y tyaynyj tלס  nynay tm 
tyayn ey •t'payo ayntm  axnayjye פריחןרדיגמ

ביזגזןס ר  p® טייל גרר־סער  p געכיטזח אױך דך  
*j*m די ,aya^jem  aanya meipytpy m  tyejyjy
SUUM UMSSeMB• U  SMI SMAAiMM• ^A|A M MAA M MM AM mma m AAAMAUiU.ר גרױס^ר ® גײ געװ^רעץ דדרכגעסירס ודז שוחןרוגג מ

m assM M US■AMAAAAMu MSUMMMM MUM MMAiMMM• sSU  •  • • L u u* J™ יי ■רעדידענס רױיס הןןל• ורעכססער זדץ זןןסלרנג
UIIIABMB USUMM u u u  SSM uuMUSIMSMta LaauU SU • ammu/מעגעדזשער גענע^ל כערג ®p דזש^יגס "ל#וק דעד

M SI UMS ■MAAUMUMSSSUMU M̂B MMsUuuMAAU AA ■AM MMaaaam■ ■ שטי די ®דמיניססרמיע. ך vTTfDOrx האט כן»רד/
^a y tm ya מוגג arm  rjy j y reya,סyל tnyemyj 

oya pe yaya ymepye'D,j anyt y aaia tyaynyj 
ayttnayjye tyajynyjonjy, וחנלגן y m tynyj tm

UBM •MUUMUMS •SUM U m m  am M Mam ma am MM Am UiAAiUMUAMMAק אויף רעדע ט^רטײדיגוגגס  m ®דס^ניססי•*^׳ ד
uiayemaye re  y אויף oya .לואיס דו^כמל n״jye׳e 

tm yaya rn לײט  tm nmye גלײעז y ף  ע•1א״ ix ת
p״rn  eyn ay ty ,uiayanaye y m  t r j n  aya tm e 

aya מענע^שעa ױט aya •pe ayj ,גמפע tyayn eyn 
pn oyaayyj om aye ,משגױסס yVy pe ayj ■טיפי 

yt aya tm .eayeלa,גay ליױע rn אױך b ttmyj״•j 
yaya e'jaya. ש פילזןay tyayn ayBy״epneyjj 

ז.yeפלו

 פירם 60 ממאל פרעסערס דרעס
 חנוכת און אינםנמרייש»ן דררד

צוזאמען תכית
 סןןרסש, םעזeya 28 ת,3ש ,ayטyBש jye ״nx מיט

eayeyae eyaa aya eyn לyקy0 ל^ eam yjaan רי 
 yaeou’eay aytrtnynay ayam aya re* איינשוחנרונג

ym. זײ tyoynx eayeyj ey tyayn סיט naun oya* 
re  man זײער j״oy לypyל ye ay 601 tm o’ey 
n  njyny םoynyלוe eeayn y tynyj rn  u״ya^ajr 
xm^J rn״y j ,e פyלקסטיBליכy וױ tm eya 1שיי aya 

ee״a ayjזײ ״ .eayoyae
eyn y'jyoyayx u n y n erm  ,a דורכפעפירם 

n״e־ta ejya,tyaeשולױtyeayn o׳ yJyJרyל ajnprtyjye 
eyaa aya re חשןןינט aanya. םים ajya tm eyaya,־ 

tyjjio זײנעז yx yenaj y tyeyaeyjonayוױים ל -yae 
aya re  a trre  ^yjymynyej'n aya re  tyejya’i 

eyaa חשןזינם n  r*  aanya לןזק¥לם ytyJלשeyטליפy 
y .aya’e ayeyaay rnלyJ tyayn yלױבט eya לyקyל 

n  ,aya’B yrn  tm״o־rn  tynyp opye ejyanyae .י 
״ און ,װאסילעװס?  וױיטזנחה און גליפ tymjinrtyj ז

r ױם ״aaya eyn מסיייליד פרפןיל^ P  trtyeyj בלױ 
t eyn ,tye״tin oy»xyrjyjay re  tyeipyuy tyj 

 ־aye סיט oayaaaye eu אױך eyn tye שזנפער.
■tyo״aix און ײײלימזח

 “UPT ןפעױיסןיס קמוק
dtb יעסמרישןן שיינע חוך

_^mm — ̂ uu^^U U  •^U U M  u ■ ■  u  ̂ s mmmusuIUUŜ BBIV USB 2 v׳ay» p® u רישזזל fin fĵ jwT̂ gp® “ך
ty’jn לyJש  eaytmyey pmbp aya tm oeynyjenn 

*מל ye»nyiiarnj n די tm 117 ל  tm u r y n m 
ajyny jyejye tyaynyj eamyxaaia tm oyn ,yeeyya׳ 

a^y tyuepyi oya,/ל ayucayn tm זשול׳ ty tynyj tm 
e non״ay,מ aan eyn trjyeyayx u לי n y n e jm  ,a״ 

n eamyj״aya»tm >ay»ajn p  e»ayee w yviyae’e 
aya pe tyeayr e aya jynyj tm ל מ מ ד ״ ר ג מ ^ 

repprtjya ,ty»nyw *a *rm g y p w rm yemyp 
fim קאפלאן, fi tm aymtayjye ay^nynay ayam aya 

oan yuy j ,a tm tyeayve aya tyeaypix tama,־ 
*ytaye ,a tm tyaynyj tyouyje*m tm ymyaeor 

em yuVyu ל גרויס מ ״  yonaj y ,tyeJyoe*ayלcy tm ג
a, אןןל  tm aayya w py ta aya tm ayam ,ayjaya 

ejyeya tm rxyaoeu’eay n  eonjya tyayn th w fi 
m סיג eya pn jy א״גיגקייס tm ey טי jv  aya tm 
»jyay» tyj’exm

tynyj rm aywayjye aya ,wfteyp ray m jy a 
y  tyayjyj oyn ay ,ayjaya ijiuxy* 1 * 3/ aya ײסיגןן  ןלו

פ לי מ מ ajaya n אי  ayam״tm tttuia ײ לי^>ל® n 
?yextr יאר׳ זװױי yo tm tyVyjirxynjyjay t'enn mo* 

n  tyeiayj tm emya ty^’Secyc^ytyj renn סיסגלי־ 
pvj*m ix aya״.t r « ’ aya tm eyemmpy tm e

•
קמאר פוז אינסמוררמן

ir« *  ayaye-eanpe *a׳ o jn  eyn ,28 1m t f*
M U  ■•SB•• UUSUMSUUSU L umUU ^m u 4  A  m ^ m  mA â maaa a -mmaDjyrtfi >fio/ ח אײנע דודלגעטירס יד,19% ט<ז14 דעס®

m ,aיJדaוpפולVyeejm yoo״aya eyn ejyv לןקאל 
ej*t eynyj tm ey tyn eyn זיק .jjiajne’m 

x yayiw ♦a ayam eyn ^jya tape •״tye׳ eyn 
yepnayj n  r*  ,aan aj*xy wsyi am שסיסמג׳ tm 

v* לזנד yijfia דןןס װעלכעד r n וװליכ y i□ לס7װ 
eyn ,j*ap די pe rxyaee’jmay באשלןסזח 23 לןןטאל 

ay yam pe tm r» ^o jm  n  tyamixaanשס־yמױיל־ 
yeeyya yo אופן, באשײדענסט^ דעס אױף yam tm 

y tynyj jj^eyrtye n  tm eayeynptyn yjyj*m
MUASmUUMU u UUUMײזנדלזמ• העכסט®

M UU m i*L M ■ M 1 u L m IUM II■  a MAM AMMAM - - - -  AM M A A A m I I ■ Mlאין ארײנקומעץ ביים בןןלד ®ufin /ffi7» oMT̂ Dfinfi 
tm tyeaynyj a*t די oya tyjnn ים f eyn ,tye^a״־ 

yam ,aanya ej*tpm aya pe tyaynyj ep’eyjix tyj 
y re  pn ,y t^eey jjy ל  ayejm aya pe ty*וקילtל מ

jjppyj^ וױ a y re  rm1 ״ y re  ayeyaayאל ’W 
Jyp tyayn etrn ,ayeטp̂ליaס eya re .לפטאל

re די t eeyj yjyaTyjrm״ajytynjy tynyj tyj 
: j r ^ y e

ל ,jayaj״e ישראל ^ז פ״ r ג  jb tm ,ayertyjye 
aanya oj’y אשביז, en  r e  ayaietyae-ayeyapyo; 

̂’peimשrזyנye פחןסלאװ, י, XJ D*aye tm ,ay,, פסיס־ 
ejye־re  ayenyjyo שיפסאן, י. ; 36 לןקאל yjye- 

re  a y rn 64 לאטאל pjyae tm ^קײר r e  aneyapyo 
eejyaa. רוסיש־<ױלישץ

y ty ra  ey^רyלטyז tyaynyj מ ס ^ ל מ  y re י
 yemyj 3אולי tyayn eyn ,eoyj yנyדyלyJJיm אאל

rn  , r t  ajytyruy ejypyj b*j tyaytam אױך y re אאל 
eya reש  on^yaejyp tn jm  eyn ,ayBy .לפטאל

n ,ayajyn ,ayn ayaiaa״o־aya re  ojya,tyae 
n. .ל yn •n .j^לre  ayaoye y tm ny 23 לןוקאל,

oyn ay rn  ayxnaye aya tynyj rn די אינםנמלירם 
 aya^ayt ayay ayxatp y tm .yeeyya נ״־זנרװײל^

tye,ayoe,n y tyayjyj ay eyn ,yaya מ  ־m ליט3ר3אי
aya oyn ,rtnaao yjya'eaye ,a aya ט¥ל^ eyn 

oayeyjaan מרד x aya״tm ,fjyeenpy rn  re  e 
n tyeym y eayeyj eyn oya״r «  pnaj ר די  מ

^yoyt
tyeipyjaye tm r n חשל re  tyeaytre aye ל¥־

ay ?אל jn y n rra  aya tm ,reaye pnjyetp eya aye 
tyoatnee, ,לואיס m rn  ,tyaayaיJשomיay ayam J- 

 ya J,xayn oyn tyaayj ayrna •tyaynyj- אוױיל
aya^JO'e• aanya motpytpy y arr’jo’n y  n  epjya 

rxyayeyyp a m  aye, אױך וױ aya די־זגחוײלםזנר

tynactx rm ana tyenaa eya aye ymyaep'j’eay, 
t eyn״ om tyayn פ ל ״ ס מ וי

UMUm u m b  uuuJuBuui um  ■auWm u  uuuu u u u ^^■ m u ^^Luam  u m aO fJfl W( מ ודן ל כס געלר ה>ב<ז ךײ װן
oya לypyל tm די t rxyaeen may״•yaeytenay tyj 

n  ;tye וױיס e .* tfejyanyae״•ye » rtyjy> ,Jayaj 
tm aanya ej*yvta aya jw ayetayj .י ,nyVoyaa 

eayoyae pe aye n yjye לypyי. ; 86 ל *yae ,raey
USBBBUBBUu SU^^UUM u a aauAUJaU amuamaau uaau —a — mmmaamaזשודןר ®ijn  p דזש*ינט t Tttqp 0י lysyo ,Tfiacv 

pe ayrt לסימל x aya pn M״ayeyapye aya^ ie 
tm 23 לסקפל, ayataa שסרלסס tyeayp*ataa, ״«ayj 
pe די pe aya’Vaem yeeoVy ,לסמל n pn״,a r e  ayj 
^jyeyjayejm aya pe tyayjym

a* שלזס tm yaya ג^שןלטזח oya pe tyaynyj וױ־ 
ayam  ,ayetayjye tye»,nny ayi לואיט

tyxatp y tyayjyj eyn eyn ayaiaa זדבעדבליק 
pn m ff  aya ayam ר מ ל yj in לסקסל aya מ  eyn״ 

tyeuyjayam eyn ay tyn ^m x  a r  10 em tyne
SUM UM AAMili SUU L aauUm  m u u  m u  U aaaaL amamaam aueya pe uieaynaye ♦a ,לסקאל r a חײגם ,jye ix 

tyn 23 לןןקאל ajaya ajrPn eyn״maao n  ea סלס
u u u  M U  aamuu■ ■ ■  Wm USUUU^U• sM sm  m u  MUUUAורמץר ®p גגזןזעזזעגסטזנ די® ®ifiupfi® אי־ץ

- MM AAM A AM SIMM MMAMUUU AAAAM U U  aaMAMAM a - - - . . . . .  A®דזשןךג fin i f  •HfifiS® גרױס< די אדיף ®גגעוױזעץ 
pafTyW®״fia /lyDJJlfiD’D J”  PR , I f  f97fn Pr

pnw  rn y e  a m  pn tyayeixy m  eynyj tya אױפ־
AMU sauUm  sa uu  ■um a  s i u  m u m ^ aua 1 m m u ^ -m m  ̂ ^La eya tyayaix לאקאל׳ rn  ayaayn 7 טױן* eeyaeya

u L m  |M  IauL u s L •  SM SMB UUUMBMUUMUtUU mLm  AMMAUArn  ,ayjyaayeeyjey oay tyayn זל« ~ גליקלעך וױ 
tyayn ,ז מפילס m מ  ey מ! זײ לונ ra ױס מ w  ayj 

oya tyayVixem ,קאל^ ayj אײד ix לזז מ om ש
AUUB UAM■ u u  uaa| s mamaauu U U B U U  m u u Lua  m^ m  m u uד דעד אױף מ ל מד מ fin i װאס ,y^infi® חוי f® מ©ר

AUUUB SSMBMbL ■  uusLiSUBU u u u u  m—am mma aa a ayj’ayoy yjm tm tfon ישי<ז• כליזנדע
em ,שלוס *em n  opjyaya eyn ayam  eyn 

oyn ,aiaa pn tynaew tyenaj eya aye aya^j זײ 
eyjw em tyayn״earn em em tyVrnny tm ,oy־ 

ye .tyeל yלס eeaye a m״aye eyn ay pn ,ay־ 
ty ra  w trayaee אױף זײ n״aya em aye עי3הןל 

twuyayjayam pn m ayjy וױ .exm r a
eynye n׳rt־eyn jj ך  yannyj y pn tyotfeyj- ד

ayj ^ ס ^ו tyaynyj trrnaye aipaya tym ש  ey 
oejyeeyaeya»״ jrty aye פayזyeyל.ye

pe tyaynyj b^ jix tym  tyo^a די yBלגyaJy 
: ayejnr pn eymyrjyjay

aanya ejapm קלןןוק trrn  pn ty»jr ayaye 
yjye^eyjjy ,117 ,102 ^2 ^4 48 ,36 ,9 לןןקא^ח, 

tym  ey .eojyaa tye^ne*e,on oya pn אױד 
a tyaynyj nteVynayaלוyBפון ז ■nyeiy tayeem eya 

pye־a rm  rn  ,ejyeoayeya, לyקyלy132 ,25 ז. rn 
142, n  tm פyלגi’J yaJy3־ r«  ayparרוקליayJ 

re  ea^yaejyp tyayn oyn ,ayeye 23 לאקאל: 
eayee reyaa ,a’jm eayee eeneane ,וחניר n i 

Jt ,arm  eayee m jnn שתחנר pjnm ,,jyeeyp שױס־ 
oayayaa eyjayee ,tye, לואי B ,eypו,aל eayee 

 uye ty’Jn ,,Jyeeyp ojyeayj a-ל,Bרyטeyשo װזגיר,
jyeeyp um eepye,. ^

 וםעו פײערפ io?מוסאל םופ סנ»ו
אינסטןלישוו נײ נענורםססוג

iyjo aya ל סוסyקy106 ל a eamyjaaia eyn, 
rn אינסטאלײשןח  yxyaeoumay aya re זײ e״jjiay 

tyoeay eya re זיגס ױפילײ aya לאקאל tm מםשאר־ 
tyaynyj eaye פיץ בײ yepyayj האסעל אין סישען 

ty שפת, סעקאלפ^ e ll eya •איריל
re לyayנyJ ,jayaj״e איזרזךגל  ayenyjye דער 

piyVp חשןךנם n rn  aanya״o־aya re  ejyanyae 
yeyjayejm^ וחנלפלר a״,yeeyya ,a ea^yeejm ey 

tm eyn זײן aya re  yoa’wyj n  eanyjjy yaya אינ־ 
n n לyנyשyרנyט  tin״ ^a oyn tyeeyp ye, סיטגלי־ 

a aye eamyjjy tyayn aya, לxyםJ^ jy x  ya’bey y 
tyayo ix ay ל די ^ תו ^ ^ ם eenya rn. אינ  payee 

re י. י.  ayenyjye ,ay^n לypy1«) ל, tm eyn 
tyeeyp n דץ  re  yea’eyj n  tyayjyjayam yaya 

a«e eyn ay •eamyjaan tyayn ayayepij^p ,a eyn־ 
ayayepij^p n בונךעץ  re  tyejmyj ry  tyeeyp jfty n 

ayeyaay ow upe ,a re  ajyexnx eya em. ןלגעיח 
pnix ay* y em ra  eeay tyayn ױם p eynyj״t 

fe rn  tym yjjy eyn ay .ywyrjyjay yayantya



*
גערעכבינסײס י►420 י־־ם

 זײן pc יאר ערשםעז דעם פון משן־ אין לאקאל פון ײאוקס
rxtoo-w. צאל מיסגלידעד די וחנן rx םארגרעסערם 

ם 46 איבער *־יף געײאי־עז  דער אויף אױך־ px פראמנ
 לאקאל דער װאס קולטור־*רבעם פארצװײגטעד נרײסער

םיםגלידער. די צװישעז אן פירם
בחנעס־ פמ געײארעז געהאלםעז אױך זימעז רעדעס

MM■ m m  MMMM*U ftM MM MB4*M M MMMMM MBMMMMMMסין ודידזשעגם ר  דער סוץ לןךערס די םוץ קןןהן׳ ל• מ
 געסם צאל * נאד r>c איז שלעזינגער׳ אײב px עםיל ױניאז,

לאקאלעז• אינםערנעשאנןןל pc פארטרעםער אוץ
אגענטעז. ביזנעס :זיינעז באאםטע גײ״ערוועלטע די
 העלער. י• י. px קארפ גרול לעווין׳ זמןנרי קאהז, ל• סארםיז
מענעדזשער אלס געײארעז טלחנדיעיראד-ײ איז װעלכער

m m m L b m BM MMBMMi MMMMMBMM LiBMBM MM ״ - - - - - - 7|7 pc•םאריס :מיםגלידער באארד עקזעקוםיװ ןר
שעני פײנער׳  אנםע־ טאני נאבעל, איװא בענעגסםאק, ח

 גאדגאליאנא, פרענק טאגיל, היימאז םיםריז׳ בעל* נארי,
 דמקהעסינא פלמק, בעני ברןןדסקי, לינא שאייד* יײדא
י אײזענבעדג, חשאו ארםא, נ ד  װײז־ סעם לידערמאן, מ
r פעםסי װאלינעץ, סעם פעלד, m i, םעם םטאר, נײםען 

 קלארא ספילפאז, לינא ■ראסםײז׳ הענרי .סדזשעואר
 םשארלם םשיראזי, םעדי םערעינא, אםאליע סילווערס,

 הערי px מאנםאנא םערי סעםעגםא, קאטערינא מאקס,
,.ז דובינםקי•

 אינ־ 35 לאסאל פרעסער תלאוס
ססאליישאו

פאר־ זײנעז אפריל זעכצענםעז דעם דאנערשטאג.
 ױניאז פרעםערם קלאוק איז ™סטאלײשאנס די געקוםעז

ס דרעסמאכער דער אין און 35 ל<קאל __  22 לאמל יוני
 יעיאן, דרעסמאכער די pc אינסםאלײשאן דער װןגען

 אן אייף מינקאף ברודער אײנצעלהײטעז מים באריכםעם
 דער pc אינםםאלײשאז די נוםער. דעם px םלאץ אנדער

 םרעםער קלאוק זױן אדמיניסםראציע וױדער־ערװעהלםעד
געהאל־ איז px םײערליכע א זעהר געװען rx 35 לאקאל

רעסרעשמענטס, מים דיפלאמאם האטעל זדן געװארעז םען
 די רעדעם• און בלומען פראגראם. קאנצענם רײכע א

 םרעזי- וױיס דורכגעםירם האט אייגשװערונג אפיציעלע
 זיעןן רעדעם באגריםונגם מים פײנבערג. לxישר דענם

קאפ־ בענחשאמין אנםאניני, לואיחשי ארויםגעםראםען
 דער pc הײמאן, לואיס ,117 לאקאל pc מענעדזשער לאז׳ *

 העללער, ווײס־פרעזידענט ,9 לאקאל יוניאז פינישערם
i סיינסםא^ מאריס pc געװערק־ אידישע םאראײניגםע די 
 דרעס חןר pc קאהען מעקם פרעזידענם וױים שאםםען, \

 שלעזיגגער עמיל לאיערס ױניאן די px ױניאן פרעסערס
px דער איבער רעדע וױכםיגע א פארקאוױץ. םעםױעל 

 אין ױניאן דער םון אויםגאבען די px טרייד px לאגע
 ױסף ווײם־פרעזידענם געהאלםען האט פאםענם איאםימז _

לאקאל• םיז מענעדזשער ערװעלםער וױדער ברעםלאו,
םארבראכם. גום האם עולם דעך

 82 לאסאל ױניאן עסזאםינערם
אינםסאליישאן

 אדמי־ ערוױילטער װידער דער pc אינסםאליישאז די
 םלאר px בושלערס עקזאםינערס, דער pc ניםטראןייע
 קאנםול [,x םארגעקומען איז 82 לאקאל ױניאז ארבעםער

 מארטש. טען26 דעם באארד דזשאינט קלאוק דער pc רום
 די איגסטאלירט האט טײנבערג מענעדזשער גענעראל
 געלויבם px סיםגלידער באארד עקזעקוםױו px באאםםע

 םשארלם מענעחשער, איר px לאקאל םח םירערשאסם די
 און לאקאל םאר׳ן דערגרײכוגגעז זײנע סאר בערענשםיק

ארוים־ זיינעז רעדעם באגריםעגם םים ארבעט. געםדייער
 דער םון סעקרעםאר לאנגער׳ לואים ברודעד געםראםעז ׳

 חשאינם דער pc םרעזשורער אשביז, י. ־,nxyc חשאינם
rwapמענעחשער מאל א געײעז איז װעלכער ־ pc לאקאל 

px מענע־ גענעראל אםיםםענם לעפקאװיץ, םעמיועל 
 םארבעסער־ דער אויף אמעוױזען אלע האבען זײ חש*ר.

 ארבעםער סלאר די px עקזאםינעדם די pc לאגע םלר
 זיך px געװארען ארגאנמירט לאנג נים זײגעז װעלכע

אן דערשלאגדז תי  אומעדמידליכע די דאנק א אנערקעגומ י
px p םענעדזשער pc ארבעם w r r o אישםיגע די 

לאקאל. pc אדםמיםםראגיע
ר םער דן  ער־ װידער דער געװען איז רעתער למ

^ םשארלס ■זעדזשעגמע לאקאל װעלםעד־ ש נ ר  װעל־ מ
ד  די px געםט px רלדנער אלע די באדאגקם האם מ

 •ivn דער rt געקומען זײנעז װאס םיסגלידלד זאל גדייםע
 סאלא־ בתדער אז דערמאנם. אויך האם ער ססאלײשאן.

לאקאל, pc םשערםאן ערװעלםער װידזר דלד ראש, פאן

־ מיטעל־װעםט דער אוץ שיקאגא אץ
pc כיאליס מאריס ווײס־«חמידענם

 דורכגע־ שױן זײנעז שיקאגא ודן לאקאלס *־נזעחנ
 ביזי זײגעז >דן ינססאלײשאנםx px װאהלעז די גאנגען

 אין באםײליגעז זיך px באנדס דעסןננס פארקױםעז פיט
 לאקאלס מיסעלימיאוס סינף די םעםיגקײםען. פלחםח

px ,261 212 ,208 ,76 ,64 לאקאלס שםאם px, האבעז 
o׳x ביז שױן r םיםגלידער די «ו באנדס פארקױסם [Vi 
 טאג יעדעז px דאלאר טױזענד דדײ׳סיג pc סוםע דער

ל דער םער. px הער ארײן קומם  לאקאלס די וואס גי
 וועלען זיי px דאלאר rx 186,000 געשםעלם, זיד האבעז

דעדגרײמן. *יל דעם
 שרן אינסםאליישאן דורכגעפירם האם 261 לאקאל

 אלס ראבינאוויץ םערי אםריל. נײנםען דעם באאםםע
 אננא פרעזידענם, וױיס פאפינסקי, xnxcp'm פרעזידענם,

 דבען pc ־nxxc עקזעקוטיװ אן px םעקרעםער לאפםוס,
 ער־ זימען 76 לאקאל איז ײאלעז די [,x מיםגלידער.

p״x געװארעז װעהלט i ,הערי ;פרעזידענם רעזשעק 
 סעקרע־ קאול קעםהערין px פרעזידענם װײס קױראמאן,

 סער־ דעם געווארעז איינגעשוואוירען זײנען זײ םאר.
אפריל. גענטען

 בארים ארגאניזירם האבעז מיר וױ נאבדעם
 םיר געד׳עז אינדיאגא, עלקהארדם אין שאפ סמאלערס

c rx ארבייט דער מים אן ix שאפ דעם ארגאניזירען pc 
 סארהאנד־ גיכעז אין ײעלעז P* שיקאגא איז סירמע דער
 אז px ארבעםער די םאר באדינגונגעז וועגעז לען

אגריסענם.
אן px רןןקרוטעז נײע ױניאן• ריכטיגע װןןרען אלכי

מ. ײ ל
 אינדיאנא, אלביאן אין אונזערע מיטגלידער ױיע די
י איינזעהן אז הויבען  pc באדײםונג די px װיכטיגקײט י

pn גלאסמאן, סעם ברודער יו־ניאן. א אין ארגאניזירם 
 אין ארבעטער גארמענט קאםאן די םון םעגעחשער

 םרייזעו ™יםגעגליכען px אלביאז באזוכט האם שיקאגא
px שכירות די אייף העבערוגגעז גע<ראגעז pc וואך די 

 ער פיררע. דער מיט סארהאנדלונגען דויד ארבעםער
 האבען זײ px ארבעטער די מיט מיםינג א געהאם האם

 י יוניאן. דער םאר ענטױיאזם גרוים ארויסגעװיזעז
^ rt ײד נןןםען מיטגלידער לאגאנספארט תנ ל כי

 .x:x^:’x לאגאנספארם אין אונזערע םיטגלידער די
 פראגע די אױםגעגליכען האבען די װי נאכדעם האבען,

pc פרייזען px רעכם סעניאריםי px םכסוכים, אנדערע 
 ארבעט. בילדונג px געזעלשאסטליכע צו גענומען זיך

 באולינג דעם אין באטייליגם זיד האבעז די וױ נאכדעם
p איצםער די שטעלען מילװאקי, אין פארװעם n ביל־ א 

 סארמעסטעז זיי px םעטיגקייט סארוױילונגם px דוגגם
 גארעט אין לאקאל דעם םרן םראסי די אוועקצונעמען זיך

 םור־ לעצטען איז געוואונען עס האט וועלבער אינדיאנא
נאםענט.

ט ױניאן װינ  ריאינסטײט• ארכײטןןר זעקם םאר גע
קאקאמא. px פע״ כןןק px מענט

 סאר אנגעםירם האם ױניאן די וואם קאמף א דורך
 סטוירלינג דער געגען באארד רילעישאנס לעיבאר דער

 די וואם ארבעטער זעקס וועלען קארפאריישאן, רילייענם
 אין ארבעם דער pc ארויםגעווארםען האם קאטפאני

 בא־ קריגען און דזשאבם זייערע קריגען צוריק ,1937
 באארד לעיבאר די ציים. סארלארענער דער םאר צאלם
 קאמ־ די אויפצולעזעז קאמפאני די באסוילען אויך האם
 האט פלאטקין ארגאנייזער וואם מיטינג א בײ ױניאן, פאני

ער וואו שאפ דעם םון מיםגלידער ױניאן די מיט געהאם

 דער אין טעטיגקײט יאר צוואנציג px םינף איצם םייערם
 יארען. אלע די געדינם געטרײ האם ער וועלכע ױניאז

 ברודער צו אויםצודריקען באשלאסען האם לאקאל דער
 פרע־ אים און אנערקענונג געלעגענהײם דער בײ ראש

באנד. װאר דאלאר הונדערם א מיט זענטירם
 פון אנגעקומען איז אינסםאליישאן דער צו בלומעז

 דער pc ; 117 לאקאל ױגיאז אפערייםארס קלאוק דער
 לאקאל מאכער םקוירם דער pc ;באאײ דזשאינם קלאוק

23 pc px םעלעגראמעו .64 לאקאל ניאכער באםענהאל 
 םרעזי־ צוקערמאז׳ ראובן pc געווארען ערהאלםען דינעז
 בענחשאמין באאח־; חשאינם קלאוק דער pc דענם

 וױים־פרעזי־ pc ; 117 לאקאל pc פענעחשער קאםלאן,
 לאקאל קאםערס pc מענעדזשער נאגלער, איזידאר דענם

 פרע־ pc מענעדזשער ברעםלאו י. װײם־פרעזידענט ; 10
 םענעדזשער מאליסאני, עדווארד pc px 35 לאלאל םערם
x pc48 לאקאל קלאוקמאכער יםאליענישעז.

 דעד PC ענטשײדונג דער װעגען באריכטעם זײ האס
 געחערשס ארבעסער די צוױשען האם ־nxx3 לעיבאר

סדײד. גרױם
ארכײטעד. שןןלכױײל פאר לײףחעכערוגג

קאמ־ גארסענם שעלביוױל דער pc ארבעםער די
q שעלביװיל פאני, y n j’x^ געקרא־ פאנאם דעם האבען 

 שםיק די שכירות. זײערע אײף העכערונג צוױיטע א גען
 סענט דדײ pc העכערונג א געקראגען האבען ארבעםער

t'cpx שםתדע px הענד וואכעז די pc דרײ px חאלב א 
פראצעגם. האלב א px זיבען ביז

םיגג פיעד px םכסוד ען.r«ױסגעגל םילס ני
 םים פארהאנדלעז נוצלאזען pc מאנאטעז סיר נאד

 די האט םישיגען, ױראן פארט pc מילם ניטינג פיעד די
’t t p באארד פראדאקשאז ײאר דער צו געווענדעם זין־ 

 או־ײנ־ זיד ענםװעדעד זאלעז זײ אז סאדערדגג, דער מים
 בא־ זאל אדער סעטעלםענם, א צו ברײנגעז px מישען
 רופען צי נים סארשפרעכען ־vx pc ױניאן די סרײעז

 די באשםעלונגעז. רעגירונגס האט סירמע די סטרײק. א
 גע״ px ארײנגעמישם זיד האט רדxבא לעיבאר ײאר

 די pc צונמ־ידענהײם דער צו םכסוך דעם שליכםעם
re העכערונג א זײ געבענדיג אדבעםער,  pcזיבען ביז ־ 

שםונדע. ױס׳זx סענם
ט םילװאקי px באנײט אגריםענמ  פ&רכעסןך םי

רמגען.
 א דיװיזשאז׳ ״לוקסײט דער מיט אגרירענם דער

 װיס־ מילװאקי px אונםערװעש געשםריקםע pc פאבריק
 געקראגען האם ױניאז די געװארעז• באנײם px קאנםיז,

 העכע־ א אפםײלונג שםריקער דער אין ארבעםער די פאר
 שםונדע Pcpx סענם סינף ביז האלב א px צווײ pc רונג
px מיידלעד די סאר px העכערונג א — רום קאטינג 
pc צוױי px שםונדע א סענם האלב א px בא־ וואד א 

וואקאציע. צאלםע
px די האם קאמפאני מאנוסעקטשוריגג רעא דער 

 px קאםערס די םאר העכעדונגען לוין געקראגען ױניאז
 px סינף pc מינימום גאראנםירםען א px ספרעדערס

 rg א הענם. וואכען אלע פאר שטוגדע א סענם םערציג
 קריגעז ארבעטער די וועלען װאקאציע באצאלםע ייאד די

שבירות. וואד אית pc באנוס א אקטאבער אין
כ*נײט. pj?p פאדם px אגרימענט

 וועין פארם איז סירמעס די מים. אגרימענםס די
 די יאר. א נאך אויף געווארעז באנײט זיינען אינדיאנא
 דער pc px קאמפאני גארמענם ײעין דער pc ארבעםער

 לויז־ א געקראגעז האבעז קאמםאני גארמענם אנדערװער
פראצעם. צען pc העכערוג
אן גןןװינען ארכײםער אנן״ ״נעללי  אגריםעדט ײני

px .כאדינגונגען .
בעלי־ די םיט געראנגעל מאנאטדיגןך דריי א נאך

 שאם דרעם קאטאן א קא.' דרעס אנן נעללי דער pc בתים
 סאר קריגען צו געלונגען ענדליך אונז איז שיקאגא, אין
 באדינ־ ױשר׳דיגע מיט אגרימענם ױניאן א ארבעםער די

 ארבעםער נעגער םופציג px הונדערם דריי די גונגען.
 די גליקליד• זיד סילען באשעסםיגט דארם װערען וואם

 העכערונגעז באדייטענדע געקראגעז זײ סאר האם ױניאן
 מינימום א אווערםיים, pc באגרענצונג םריחען, די אויף

 px טרייד אין מיניםום געזעצליכעז דעם pc העכער pלו
פארבעסערונגעז• אנדערע

 דעם סון ארבעםער די האבעז צוריק יאר סינף מים
 סטרײקס סארביםערטסםע די pc איינעם דורכגעמאכט שאפ
 סארלארעז איז סטרייק דער םרײד. גארמענם קאטאן אין

 די דערשלאגען זיך ארבייטער די האבען איצם געגאנגען.
 ארבײםםגעבער די סאי סםדײק. א אהן פארבעסערונגען

 א אלם יוניאן די אז איצט נעמען ארבעםער די םאי און
 איך אינםםיםוציע. זעלבםםפארשםענדליכע px נאםירליכע

 צוריק יאר סינף מים ווײל ארבעטער, די וועגען דאס זאג
 זײנעז געסםרײקם האבעז ארבעםער מערהייט די ווען
 נים האבעז וואס שאס אין ארבעםער מאנכע געווען נאך

 מורא האבעז זײ וױיל ױניאן, דער צו באלאגגעז געוואלם
 די אוועקצונעמעז בלויז אויסען איז ױניאן די אז געהאט,

 זײ האכןװ אזוי שווארצע. זײנען זײ װײל זײ, בײ דזשאבם
 צו חײנם געגלױבם• האבעז זײ px איינגערעדם ^מאנכע

 זײנעז ױניאן אונזער אין אז אלע, אבער זײ ווײסען םאג
 אונטערשײד קיץ ניט מאכען מיר px גלײך ארבעםער אלע

 אדער גלויבעז ראסע, זײער איבער ארבעםער צויישעז
גאציאנאליםעם.
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• אומם יומפארגעסלעכער אן
 סיסיגג איגססאלײשאן דער אז זאגען, ו

pc איגע־ איז וועלכער ,22 לאקאל
 דעס סיטװאד, געװארען ד״אלטעז

 פראכטסול געײעז זדז אפריל, סעז16
גע־ אסשר װאלם קאלאסאל, אדער
 ודיל איבערםדיבעז. אגיסעל מײנם

אד עס איז אלעםעז נאד  געשמאין א י
ת דדאמא גלײכם אײגער זאך.  גלײכם צוױיסער א י

 מחיקאלישעז א גלײכט אימעד אגדערש. נאר עסװאס
 וױציגע א פון װעח נתפעל קען צווײטער א px פראגראם

 ספזנקםאקעל חױפט דעם pc סאל דעם px אבער רעדע.
pc קעז — װאר״ די עגד ״לײבאר סקים דעד — אװענם 

 געוועז px דאס אז ,pn גים פארשידענהײט מײגונגס קי׳ץ
פארשםעלתג. טרעפליכע px געלונגעגע העכסם א

 סאר־ ארױסגעבראכם קלאר px בדלט חאם ״םקיט״ דער
 אז סאר װאס px קריג I’X אציגד px לאגד ^נזער וואס

 חיםלער װעז געוחה װאלט עס קאםאסםראפע px אומגליק
 ארױסגעבראכט px עס זיגער. דער ארױס חלילה זאל

 22 לאקאל וואס ראליע, גרױסע גװאלדיג די געווארעז
 אמע־ לםובת אקציע חילפס אלגעמײנער דער i’x שפילם

 צענדליגע די למשל, לענדער. ירםעxאלי די px ריקע
 סיסגליחנרשאפם לאקאלס די װאס דאלאר םױזזננסער

 זדן באסעלקערונג ציװילעד דער פאר בײגעשםײערט האס
 קעסםלאד טױזענטצר די — כינע. px ענגלאגד רוסלאנד,

 px אמבולאנסעז די ציגארעםעז, מיליאנעז px מילד
 אױף געײארעז איבערגעשיקם זײנזח װאס םעדיקאמענםעז

 געגעבעז װערס װאס קאאפעראציע די ים. דים יענער
 סיטגלידער אקםיװע אונזערע דורך דעסענם צױױלער דער

 אן װארדענס, עיר אלם אגגעשלאסען זיך האבען וועלכע
וו. אז. * דױויזיע, הילף רױטעז־קרייץ

 בארימםע ױעלם די pc אױסםרים פערזענליכער דער
 װאלםער ריינער׳ לואיז — קינסםלער מואוױ און םעאםער

 האם אנדערע די px ליסס, ניxר לי, קענעדע סםאר,
 ^בסארגעסליכעז אן סאר דאס מאכען געהאלפען :אטירליך

 װעלכע געםט px טיםגלידער םויזענט 6 די בײ אװענד
 מאגהעםעז זדן פראםענאד גרױסעז דעם אנגעסילט האבען

 ארית ניט מער נעמם פלאץ דער וואס שאד א צענםער.
px םירען. די סארמאכט האס םאליציי די

 אסיציעלער px סערעמאניעס אװ ״מעסםער דער
 pc גענעראל־מענעחשער דער געווען איז אײנשווערער

 חאכ* דזשולױס װײס־פרעזידענם באארד, דזשאינם דרעס
 און ביזנעס די אין האנט- «אלם אן איז האכמאן מאן.
 לא* מעיאר דזשאב, גוטען א געםאכם טאקע האם

 ביים אויסגענומען שטארק געװעהנליד וױ האט גװארדיא
 קאמעראדישער p־t מים px הומאר pn מיט עולם

 םאקע אים האם (ער זיםערמאן ברודער צו באגדיסוגג
 גע־ שטארק האם ער זימערמאן״). ״קאמעראד אנגערוסעז

 איז סאקםאר פאםריאםישער א אלס ױניאז אונזער לויבט
לעבען. שטאדםישעז .אונזער

באגרי־ די געווען איז ברידערליך עכם px ווארעם
 פענע־ אנםאניני, לואידזשי וױיס־םרעזידענם pc סוע

 ױניאז, דרעסמאכער איטאליענישער דער pc חשער
 ^יסגענומעז זיינען ווערטער עםליכע זיינע .89 לאקאל

באגײסטערונג. גרױס מים געװארעז
 מענע־ -נייעם דעם פארגעשםעלט האט האכמאז ווען

 אויס־ עולם גרױםער דער זיד האט '22 לאקאל pc חשער
 רעדע זימער׳מאנ׳ס אפלאדירם. לאנג אים px געשםעלט

 אױף אנגעוױזעז האם ער זאכליך. px קירץ געייעז »יז
 אינ* אױס׳ן אדמיגיסםראציע דער pc אויסםואונגען די

 וױדער־ האם ער געבים. געזעלשאסטליכן און דוםםריעלען
 בארעכטיגם זײנען דרעםמאכער יארקער נױ די אז האלם׳

 ״אונזערע ארבעם. רעגירונגם «ער px מער קריגעז גו
 ערפארונג. די ״דאבעז ויסגערוסעז,x ער האט מיםגלידער׳

 זײנען px פאבריקען די האבען באלעבאםים אונזערע
 די אז ױשר׳דיג, נים איז עס קאאםערירען. צו גדײם

 אפעז־שאפס די ?,x ארבעט די אװעקנעמען זאל רעגידוגג
pc סאוםה״. די

 אויפמערקזאמקיים די געצױגען אױך האט זימערמאן
pc די איז יאר ״האי װאם דעם צו סאתאמעלםע די 

 װי בלומען םים סארפלייצם נים זאל, px דא ביהנע
 װעלכע שעפער די געבעםען האבעז םיר מחמת יאר, אלע

קעז דער צו באגריםונגעז זײערע opx געײעזעליד ײי

 געזאמעלסע די שיקען צו בלוםעז׳ דורך אדמיגיסטראציע
 לענדער. אליאירםע דיי pc פאנד חילפס פאר׳ז געלדער

 ערשיינעז עס נעמעז װעמעס שעפער צאל כאדייטענדע א
ף  .גערעכםיג־ גוםער חײנטיגעז px *לאץ אנדער אז ^י

 פאר דאלאר 2000 איבעד בײגעשטײערט האבעז יןײם״
 »נזער אמבעסםען כאראקסעריזידם דאס צײעק. דעם

 px זרז דאס זאכען. צו באציחוגג אונזער px ײניאז
ז צײס דער pc אנקלאנג סולעז  לעבען. מיר װעלכער יי
noxi, ױיסטרײכער א px אװענט. שעזעער 

םיגע 3 די  גןך ם י ג חאכ װאם רעחן םמו
שאן כײם חאלטען םינג איגפטאלײ 22 לאק. pc מי
px װאס יאר, צענדליגע עטליכע די סזן פארלױף 

 שויז איד האב ײניאז, »נזער םים פארבוגיעז pa *יד
 אינםסא־ געדעגק px ינסםאלאציעס.x פילע בײגעוו^ינט

 ״Xcd’x px גרײס גאנץ געוחנז זיינען יועלכע לאציעס
 קלייז• זעהר .p^p געװען זײנעז װעלבע אנדערע px זאנט

 בינע דער אט אויף פאמאשצעז געקענם זיד װאלםעז זײ
px באכוועם. גאנץ זיד סילצז

x jny זײנעז לעצםעגס trxריםינגם ינםטאלײשאן 
 צערעמאגיעם סתם px ריםואלעז וױ מער סך א געװארעז

 אינטערנעשאנאל דער pc ווײס־פרעזידענם א וועלכע בײ
p שװערט n אדמיניסםראציעס. נײ־ערװעהלםע די rx־ 

p זערע n y r oxpp^ycoi’x אין סארװאנדעלם אצינד 
 סאלידא־ pc אײניגקײס pc אציצסטסעסדמא סליכצג?סע

ty ריםעם, trx  pc איינסלוס גרױסען ױניאנם px 
 היינטיגעז pc באדײםוגג די פיז דאס אט םרעסםיזש.

אװעגם.
pa p x אײך מיט זיד םײלעז צו צוסרידעז העכסם 

 םאםיססאקציע ^נזער שםאלץ, געכדינשאסםליכעז אונזער
px דרעסמאכער רוסעז מיר װאם דאס אז האפנונג, אונזער 

 דער אויף סארנעמעז מיר װאס שטאק, 6 די נים — ױניאז
 נייר װאס אסיסעם■ אנדערע פילע די ניט גאס, םער40

 אסילו ! pp שטאדם, םײלעז פארשײדענע די איז האפעז
 האבען מיר װאס דאלארעז טױזענםער הונדעדםע די נים

 רעגירונגס px יוניאז אונזער pc נאמעז px אינװעסםירט
 מיר װאם !דאס נים ,pp — דעפאזיםס פענק איז פאנדס

— איז ױניאז אױסדרוק דעם אונםער שארשםעהעז
!אידעאל אז צו לאיאליטעם

c’ru jay n y a’x אידעאל אן צו !
!הכלל לםופת זיד זיק צו מקריפ גרײםקייט

 אונז האבען װעלכע אײגענשאסםען אלע די אס יעס,
 פרו־ pc םעג םרױעריגסטע םאמע די px אויסגעהאלםעז

 pc םעריאד שװערען דורנ׳ן שפעםער px קאמף דער
i םפעציסישע די אם אז דעפרעסיע, עקאגאמישער ’x'5״ 

 אריפערטירעז שלום3 »ויד mix ױעלעז מעלות ארבעםער
 אלס דודך, אצינד םאכעז םיר װעלכע צייט םרויעריגע די

ארפעםער. pk פירגער אמעריקאנער
 איםיגראנםען, pc קיגדער px אימיגראנטעז, מיר,

 אמעריקע. איז דא מנוחד״ מקום א היים, א געסונען האבעז
px אונזערע היים. די אט פונװזד״ מקום דער אם ורען 

 פרו־ א מצד װערען צו פארניכטעט געפאר px שםעהט
 צו גריים זי מיר זייגעז שונא, בעסטיאלען px םאלען

 אונזער מים םארמאגען, מיר װאם אלעס מים סארםיידיגעז
לום.3 אונזער מיט px שװייס

 קויסען ױניאן אונזער pc מיםגלידער טויזענטער
 מיםגלי־ אונזערע pc םויזענטער באנדם- דעסענם אצינד
 אמעריקאנער צום בלוט גיבען און שטריקעז נעחען, דער,

 קלא־ די באזוכען מיםגלידער טױזענםער רויטעז־קריח.
 דינען מיםגלידער טויזענםער קײת• רויטעז pc םען
װארדעגס. אלם

 אלם לאנד אונזער דינעז מיטגלידער םויזענםער
 אוים־ ניט נאד האבעז מיר מאטראזעז• px םאלדאטעז

 אונזער לםובת מיטלעז אלע מעגליכקײטען, אלע געשעפם
 צו גריים דינםם, צו לאנד אונזער שםעהען מיר לאנד.
 לאנד. אונזער rx דאם זיך. ז״ץ 3מקרי px געבען

 לאני. אונזער סאר קעמסעז מיר ױעז px מית, px אייערם
 סאר און ױניאז אוגזער טאר גלײכצײםיג מיר קעםסעז
באדינגונגען. ױניאז אונזערע

 PV ניםא זײנען עם װאו דארם !חברים געדענקם
p ניםא זײנעז דארם מענשזח סרײע p ױניאנס. סרײע px 

 ױניאנם םרײע קײנע ניםא זײנען עם װאו דארם סארקערט,
p ניםא דאדם זײנען p מענשזמ פרײע p p  px ארם םרייער 

לעבעז•
אינםםא־ הײנם װערם װעלכע אדמיגיםםראציע די

 קאםף דעם פארצוזעצען םאנדאם א אקוםעז3 האט לירם
 זיג. סאר px דעמאקראםיע ,c»pa’r״x גאציאגאלער סאר
 זײנע px זימערטאן ס־ודער צו איד זאג צוזאמען אייך מים

 ריר סחען, מיר ! פארװערטס שארװערםס׳ — קאלעגען
זיגעז. וחגלעז םיר דארסען,

גאף רוםן «ו כאשלאסען ם י נ ח*ט אםיפח י ד
!אסיםח אן

 דיפלאםאם האסעל px rx םען,12 דעם אפריל ת,3ש
מ זעהר א געױארען אפגעהאלטעז לי ר ע  פאחאמלומ יי

pc הױפם דער גרופע״. פראגרעסיװע ,״דרעסמאכער דער 
 לאקאל pc געפאקם געװעז T’x אלקאניםjrrp 3 םיט זאל
p קוקענדיג גים װעלכע מיםגלידעד, 22 ix זגדנסםעד דער 

 ױם־טו^דמ געװעז זײנעז ען,3לע םיר װעלכער T’x צײם
p וױ ראםפאלאזשעט — געשםיםט, p זאגעז• סלעגם םאםע 

 די םיט אנדערע px װײפער די מים געקומעז rx מען
 זית צו םשםח גדײט געװען r’x עולם דער קיגדערלאד•

px איר סארפראכס. גוט זעהר טאקע האם rאפער לט 
 צום געװען rx דארם אז ־,rrnc ע3לי דענקען׳ ניט

.22 לאקאל בײ נים וזלילה׳ .pa םרינקען. צום px עסען
 פארם דאס rx סאחאמלומ p« א סאר װאם הײנם

p װעל געװען? x דאם דערצעהלען■ אייך rx געװען 
 פראגרעםיװע די װאם זיג דעם סייערען צו סארזאמלונג א

ע תי  זיג א ,22 לאקאל px סאדצײבענם לעצסענס האם ג
 ;אינםערנעשאנאל דער px נים גלײכען דק האם ױאס

 צוזאמענקונסם לעצםעד דער געװען דאס איז צוױיטעגם,
ip צחאמעגגע־ זיך האט גדוםע די הייםם דאס גרופע, דער 

יזגעם.pc 3 ארױם — זיך עזaצוגעcויx נדי אום קליבען
 האם ־,tyco’p גראם באװאוםםער דער םקולער, י3צ

 האם עם הומאר. געזונםען זײן מים עולם דעם איבעראשט
 ער־3אי אלײן זיו האם ער אז איעגעגעפען, אזוי אים זיך

 מאנדאליז אייגענעם אונזער pc דיריגענט דער טראשען.
 געשפילם האם סיליפא דע קארלא מר. — ארקעסםער

 טא־ ראדיא אנערקענםער אן ,oit״x בירל מר. מוזיק,
 אינםער־ דער און פארדינסםען גרױסע גאר סיט לאנם,

 דעם צױאמענגעשםעלם האבען כאר ראדיא נעשאנאל
פראגראם.
גע־ איז סארזאםלונג, ביים רעדגער אײגציגער דער

 אלם־נײ־עתועהלםער דער זימערמאז, םאשע גרודעד װען
 אייגע־ pn i»x האם װעלכער 22 לאקאל pc םענעחשער

 אדםיניסםרא* גאנצער דער pc נאמעז איז און נאפען נעם
 אםפער־ זײער פאר מיםגלידער אקםױוע די באדאנקט ציע

לאיאליטעם. זײער px יםpװיליג
 האי־יאריגער דער אז אנגעוױזען, האם זיסערמאן

 אום־ זעהר א אין געװארען אםגעהאלםען איז וראהל
p געװען ניט rx עס צײם. גינםטיגע p ארבײט px 

 קאמף, פראקציאנעלער דער געסעלם אויד האם עם םרייד.
 מרייבםי עמאציאנעלעז אן ארויס געװעהנליך חסם װאם

 PP נים .מאכט צדדים. שםרייטעגדע די מצד קראסט
 באדויער איך באמערקט׳- זימערמאן ברודער האם טעות-

 האם װאהל סאדגאנגענעם װאם נאר דעם px װאם גארנים
 איצם ביז סלעגם װאס שמוץ־װאדםעריי דאם אױםגעטעלט

 איך עלעקשאנס. לאקאלע אונזעדע כאראקםעריזירען
 אנגריף שארםען א אהן און אישוס אהן' װאס בלויז מײן
 D>pr’Dxe און םאסיװ מענשען װערען אםאזיציע אן מצד
 אײז לוי םער סארלירעז צו געהאלסען שוין האם

עלעקשאן.׳
 אין אז םאחאמעלםע, די דערמאנם האט זימערמאן

 אויפגעלעבט װידער איז מאנאםען 3 אדער pc 2 משך
 םויזענם pc 2 העכער צו גרוםע פראגרעסױוע די געװארען

 ארויס־ געהאלסען האט אפאראם דער אןו מיםגלידער,
 שםים צום טיםגלידער טויזענט 17 איבער בריינגעז
 ער האט מערקװירדיגער-אויפםו׳, א איז ״דאם קאםטען.

 דאנקבארקײם די פארדינט װאם אויפםו -אן אויםגערוסען,
 אדםיניסםראציע, דערוױילטער וױדער דער pc נאר נים
 װאס דערפאר מיםגלידערשאפם, גאנצער דער pc נאר
 אײניג־ אמת׳ער ip דעמאנםםראציע א געװעז איז דאס

pc ,c’p ,דיםציםליז pc דןמאקראםיע׳. סאלקם*
ונםלאות! נסים

 איך װאם עזות־פגימ׳ניק, אז געװעז װאלם איך װעז
 קעז װי :געסרעגם איך װאלם ניט, עם ביז איך אז האף,

 עםליכע pc םארלויף איז װערעז אויפגעלעבם גרוסע א
px םיטגלידעד. םויזענם 2 איבער pc צאל א צו װאכעז
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ר חנ ן די ווןס *ײס גיי. מ מ מז׳ « ײ ד tv וו ל  די ך$3 מ
ן פח װאחלעז  איז Dfi «אױסריזימ יע$1#רג*גױ ד ד

TtP נסים םםש ro ת וחנר !השםים  V 0*ײ 8ײי »תז •
מ םים xrtyety שםיקץל ח מניזי ר  רינג ארבעטער TV ן
 איידןר tv גים, וױיס קלוב, טיי tve לייבסר און ברענסש

ף םיטגלידעד 60 דעדגרייכען tx דעדלעבם םען ר דן ז מ  מ
 y’xyrjvviy TV oy ווערט וױ חיינם װעלטען? אײגליעזגן
o וױיסם אפשז■ ? נאכט איבעד געבוירןן n  ty tt םיפען 

נים. וױיס איד דערבײ, סוד
 וועלכען סים oty’tiDiy דער ענערגיע׳ די חייגם

־ די שמער׳ די אין זיך פןןרש§רײםעז טעגשעז זײ ד  מנ
ע די םיםינגען, ליגע דליג  קעםאעין םױזענשער מנ

 !װאלען די ערב פארםײלם װערען װעלכע *ירקולארען
pv ומראנםװארםלעד זדז איר םײנם װער tye דעם 

 גע־ *•געגעבעז זײנעז oytt שםיםעז נ*ל ימולטמלען
 Trnjm מענשעז ?22 לאקאל re עלעקשןך איז װארעז

 גאד בםרם עלעקשןך• לאימאה V םת מאויבערם ניס
 אפאײאיע. קײן נים ה*ם קאנױז־אם חױפם דער װען
up* 76 איבעי־ האבעז pe oiyxvte םיםגלידער־ דער 

 אלעס דאס אז משסזװת. װאל. pv ײד באםײליגם שאפם
ע זײ אין אױפגעבלאזזה יון געבארעז ניס װערם מ  קו

 ®ײער דער אז משער מיר ביז איד !זאעלעקש nve סעג
otpt םים ברעגם yty קראםם גװאלדיגזמ t’k ײס* pe 

 באלד אױסגעלאשעז איטנאנאעז גים װערט עלעקשזז״
t קאנסםיםושזח די װעז אפילו װאלען׳ די נ*ד n  pe 

 דאס ! TVPVt געגען איז oy tv oiyr אינטערנןןשאנעל
 ייד ספאליעז האלעװעסקעס די ;םלעיעם פײערל

 די אין גלייד נים שװעבם רױך דלד שטילענקערהײם.
 אח אוינןמערקזאםקײם אוםיל *יען tv נים אום חיםלעז

 זיך רוםם otpt oyt געג?װ זיד ^שלאגען וחלילח חם
קאגםסיםושאן.

 ניםא אםת, אױםגעלײזם. װערס גרופע די אםת,
 איבער־ oyt אבער קאקאסעס׳ קײו םיםיגגלז׳ קײן מער

 די tx p* ײניןח דער tx מםו־ײשאםט און געבענחײס
 די האלם פארװאלםונג׳ דער אין דינעז װעלכע יחידים

חמ, םעגשעז םענגעבונ  אםילו קעז דאס פאראימיגם. !^
 איר םים אינםעתעשאגעל, דעד סת מגסםיםושטז די

אפשםעלזח. ניט םארװערזת, נים אםאריםעם. זין מאכם

סלעד מלץ ®ון גוכי
גאלדשטיין ברוחנר גוד־ביי

 יאריגער לאגג v גאלדשםײז, דזשײקאב ברודעד
 לעצטע די זײם און יוניאז דדעםמאכער דער םון סיםגליד

 !יריק־ דד האם ,22 לאקאל םמ ביזנעס־^נענם v יאר 9
 האממ ,to18 דעם אפריל שבת׳ ;אםם םמ געאױגעז

 ברודער מיט קאלעגעז און םרײנד ײניאז גאענםע זײנע
 פען אישײד. שײגעם v געגעבלז אים בראש, זימערסאז

 מזט װאו אזררעסמא v איז !יזאםדנגעקוסעז זיד איז
 עס נאכמיםאג. שײנעם v סארבראכם געםיםלעך האם

 װעלכע איז רעדעס, קײנע געפעלם נים נאטירלדד האבעז
 ארבעם דין םאר גאלדשםיץ ברודער געלויבט האם טען

ti ל^אליםעם זײז מאר דרעםמאכער׳ די גונםטען rt 
 דעם באדויערם גלײמײםיג האם מען און יתיןזן דער
bpv® בא־ אומשםעגדעד םיזישע אוליב האם, ער װאם 

nntw בתנעס די »םט. זײן ®ארלןדעז *י שלאםעז v 
 אלם םתנה שײנע v םים •רעזעגםירם אים האבעז

ברידערשאםם. אדן םרײנדשאםם .זײער םיץ אויסדתק
 שײנעם V םים אפים דעם םארלאזם גאלדשםײז

 װאו, מאשי^ דער גו צוריק אצינד גײם און רעקארד,
 אקטי־ זײן ןערזעאפא ער װעם םיילער, *ח חמק אלם

 אלע די גענתך עם האם ער װי ײניאן דער אין װיטעס
בזממםער. v געװאתח איז ער אײדער יארען

 אונזער re גאמזח אין און נאםזװ אייגענעם «יץ איז
רד חשאינם ח־עם « גליק. אמ געזונם אים איד וױנש ב

דרעססס ביי בתי
אמת. םרײד. דרעם אץ ביזי געװאחמ איז עגילעד

 ״פארםי״ גערוםענע אזוי די בײ לאינם. אלע איז נים
א נאד איז לאינג^  זײער אבער איז דערםאר סלעק, א

 באלמע־ אױס םעלעז עם לאינס. ביליגערע די אין ביזי
םער גאר&ענם אין »p ל*כעס  אויף דוחק דעד און מנ

u איז *רבעטער p בראנזװיל, בראנקס, אמ שםארקער 
 האם םלזאז חײ־יאריגער דער װ. •V א• יארק, באיא

 האםןװ דערפאר װאמז, עםלעכע אויף פארשאעםיגם ײד
געוױיגלעך. וױ שיעםער ^האלםעז װעם לד אז םיר

גסנזוס יסרלפכע
 חשןױנם דדעס דעד פון באשלוס דעם לױט

ד׳ ר מ ט ןטױני װערם ב כ מ  אין אוגםערזוכתג TV מ
*t ל דעד בגוגןי שץיער  פאכלן, די לױם ארכזגםער מ
עז׳ «*ל די מ ש םארבינדתג אין איז ד«ם װ. jg M מ

ט טגןן v #י ל טו ט י  סנמטיסםישעד אונזןר ovtt !?גוו
ט ג ן ס ט ו ן ו  מעג אגב< ז•9ױגי דער *tvs is גרייס מ

ן םאן is* ו  novror ט תט ווןרם ועגזוט דער ן  נאג
רתג דןר ®ון  מרלעס־ און אנערקענםער tv לס6 רןגי

ר כן מל לן  די נים .y*np״«iv®3** יעלער$1םי ®ת ?י
נב<ל jn די ניט און סןט*ן rtjv אגענםירעז םרײד nravn 

ד מג ר  אונזער בגוגע איפעדען סט#זיסםישע װעלמ יי
r t e ortr v, זײ ײעז אונז *ו אנקומעז *טילו מיממ .זײ 

 יערלעכער דער re ווערט דער איז ווןןס וױסען וױלען
טרייד. דדעס אין •רטלוקאיע

־סן)רד1ױגי» אייער זיך ביי חאלט
אי־ קאגםר¥ל v געמאכס אייד װערם גלײמױיטיג

Ttr’ לי בעד t̂ .דעם װעגען האם ש$ןו יעדער קארםעז 
מעז m ¥דרעסירם גריװ ¥םי«יעלזה TV ידיעח, v מקו i 

 האבעז צו געפאדערם װערזװ מיםגלידער טשעדסאן• שא■
 »דערע rם מיםגלידער .rtvp יתיטז זײער זיך גײ

 TV שעפןר אונזערע אין ן^בעםזמ וועלכע לאקאלעז,
TV ער על ר ערלױבעניש׳ ^זני ע  װןןרקינג אויו ^

מ דמזמ װעלמ קארדס ^ז ױסגעג  «ע'ר ניט זײנעז א
 די םים בזדארגעז גלײד םוחמ זיד ײעלזמ גילםיג,
 פון ווערזת איגעשםעלם נים אום יטקומענםזמ גײםיגע

ארמם• דער
 װידער װערם דעימיפזמענמ *רג*ניז**יאנס אמזער

«קטײו.י
עםעק־ דיער גלײכצײםיג אבער םוםעל׳ TV שטיל׳

re די איז םיװ  ojntv אונזער vרגvניזײשTV דעיארט־ 
 דער אונםער ^געםירם זפניגד װערם װעלכע םענט׳

 מענדל ברודער — מרװאלטער איר re לײםונג
בלושםיק.

 אנרוםען נים אםילו עס װיל Tבלושטײ ברודער
״t>ivnv. wojp שזזב^נישזװ דעם אונםער  דדײוד. TV״

rw דארםם ״איר n v e זאגם םינקזזף׳, םײעדער םייז 
 חברשן אינםיםזמ ען,כלעגיוױגע זיק אױף בלושםית םיר

 נים איז דעיןא־םםענט םיק re ארבעט די ״אז אױםז•
 זײנזה ■רןטנלעמזה די א&אל. גזװחמ איז זי ovr דאם

 ^דערער• TV איז uvatv גאטנזװ דער אוץ ^דערע
מ זיד םוז איד אמת, ״ גי  re פןןרשםײער די םיס מ
ר t̂ אבער דעיארםמענם׳ םײן  עס איז םאלזמ סך v מ

v פרןןגע re נע־ אונםערהאנדלונג, פעחענלעכער ם״ז 
 מלע־ מםרעםענדע די עם. רויהמ םיר וױ ^שיאײשזח׳

 מעז וואו ,o’ev םיק איז אײנגעלןןחמ װערזח באםים
םארשםענדעניש,״ v *י קומזה זו זוכם

רעכטי םיט און — כײז איז י&נקןןל
מ די׳ על m? וו v חשייקאב בױנעם־אגענם אונזער 

 אים ליב האבען םיר וױ יןןנקל, ןװער יושעלעװסקי,
tv ,ויײסזמ רוטען tv שרײער קיק ניט איז ער *r וואם 
 1אי ױשעלעװסקי ױדעל־םענש. קיין נים —• מער 1אי

 די אויף שמייכעל v האם tw גוט־געשםימם רוב דאס
 גאנץ אים קיבמ?ט ק¥לעג^ דינע re מאנכע לייזמ•

*r אםם  m v אים תיגזח tv געוחמ ײ¥לם ער אויב 
 םאראנםווארם־ פאטילימ געהאם װאלם מרחײרןןם
 נו, געשמייכעלם. וױיניגער אים ױך װ¥לם לעכקייםעז׳

o tr את T’w עסק• זייז
 יושע־ פארבײגעגאנגזמ םעג די *אןן ביז איד וחװ
 זיך, בײזערם ער וױ געהערם האב tw o»bv לעװםקי׳ס

 ,22 לאקאל פח םיםגלידעח v אײף קיל׳ Te»tv טאקע »ז
 עס פאסם װי שםײםם, געװארזת. איבערחןשם איך במ

 םים פאראינםערעםירם זיד איד האב יאנקלזמ? פאר
 םאר. דא קומם װאם ¥נגעםרעגם atpt r* קײס דער
על ײד הןןם יושעלעװסקי ײזמ ס  ער האם מרואיגם, ^י
:םעשה פןןלגענדע די דעושײלם םיר

 געזאגט, םיר ער האם ?״ שװעםםער די זעם ״איר
הענדיג  לעב^ געשםאנען אױ וואם מײדל דער אויף ^חי

 אנגעםירם איד האב אוריק מאנאםזח עםלעכע -מים אים,
v איר, פאר יממף ביםערזמ tv זאל ױ tya^aivD 

 און םינישעח. .פערםאנענט״ v אלס שאם אין ארבעםזת
 גיט איבערםרייב איד םיגקאף׳ ברודער םיר. גלױבם

 קאמף, ביטערער v געויזװ 1אי דאם tv אײד זןןג איד יחײ
 מינח אײנטעגה׳ן געםתם איך האב נאר נים םחמת,

ם מ ע ל  פאר־ דארם זאל ד tv ארבעםער די םים זמץ מ
^ העםםיג געסחם האב איו נאר בלײבזת, ם ס קע  איר מ

 שאפ r* דארם »־בעם װעלכע שײמסםמר. רDסנrאי
r* פעחענ־ אוליב נים איר, געגזמ געשםעלם זיד הןןם 

 V םאד האמװ «ו נים אום ישדם גאר םאםיחזװ לעכע
 זיך מדארפזװ און שאי א׳ץ ארבעםער שםעניימװ

«יעז. סלעק א׳ץ ^־בעם דער םים םײלזח
 מײנס איד הןןב אונםערהאנדלונגןװ לאנגע ״נ*ד

 ארבעםעז פארבליבזװ tnt שװעסםער די מ■סגעפיראױ
העלפזמ גאם חורף ושםחה. ששיז גןװחמ איז אלעס איז

-------------------------► גערעכמיגקײמ -
 n שםעלס r* ביזי גאנץ װערט מלעבאס דער איז

 יאד v נ»ד באדארסט האם םזח משינזח• עםלעכע
 דאדס האס שטונימ 34 וױ מער *מנר פיגישעריגס.

rp געקענט ניט טינישערק s״rm  .TsrTr האנ איד 
 TP םײן tx איד האב אונטעחוכונג TV גע&אבם דארט

 די ov tv אױסגעפונמ ענםױשונג גרוים איץ דױערעז
 שמדק rtv זיד האב איד חש¥ב װעםעס ivb שװעסטער

 גיס זאל םזמ tv קאםף V TV עס פירט אײנגעשטעלם,
^ פערמאנענםע v גאד ערלױבזמ ש ני jv איז פי e 

אײך?״ םדעג איך פד.?4חו אזא re םלזןאעז גיט מען קען
 גע־ ױך בײ איך האב םעשה׳לע די אויםהערענדיג

 די עס rv שולדיגער? דער דא אמ ווער םראכם,
 איבערשםײגם וועלכע מענשזמ די re פארד*רבענהײט

 פלײש? rא בלום אײגען re קרובה׳שןזםם די ¥םילו
 אונ^ר גע^לשאםם, אינהץ• שולדיג דעם rv אח ¥דער

שע מי ^ ק  און םיאוס ןףױ האם מעלכע ארדענונג, ע
̂ v tv ־גוםםrב־אvה גאםס פארםיילט ױשר׳דיג גים

otp ive שלאגק זיד מזמ מח ארבעםען אום רעכט 
ברודער? געגזמ ברודער rא שוועסםער געגזה שװעםםער

ם א ראםעוועט דרעסמאכער ענ׳ ש ענ לעכען. מ
 אונחגר re *מיםגליד v םרענק׳ מארים ברודער

ם װעלכער ,60 לאקאל כ ^  קלןןסען רױםע־קרייץ די ב
 V געראםעוועט ר&ם ,22 לvקvל re (פױרםם־אײד)

 ױך, האם ער <&ס דעם, דורך נאר לעבזח׳ מעגשענם
T̂ טאן tx וואם אויסגעלערענם קלןןםזמ אומערע Tאי t 

אומגליק. tv re םאל
 p'ntx םעג עםלעכע מיט האם םרענק, ברודער

re בײם  pao^v םםרים םיקאמ ײזװ אױף םאבודעי 
 rv איץ TלעVBגע pv םענש v וױ באמערקם םםייש^,

tx p דעם אגשטאט בלום׳ מיט אפגעלאפען tp פארבײ־ 
 האם אםט, •ןזםירם דאם וױ דך׳ Tמלעlעםx אדער גײז׳

w פרענק m ם-1בל מענשענם דעם איאושםעלזח 
 האם rv אםעםען םרײ זאל ער געמרגט האט שםורץ,

 דער ם1א גמנםעל אײגענעם דק םים אמעדעקם אים
r תול אוגעליקלעכער t םןזרקילןװ. נים ײסיג1גלײב

 ענדלעד דינזח חוקםןןר מינה *ןבולאנם דעד יחה
 ער אױב געםרעגט םרענק ברודער מזת הןזם געקוםזמ

 ״גיץ! דעגם.1סם ינישער1םעדי v אדער דאקםאר v איז
 געענם־ םרענק אים האם פרעםער״, v בלױז ביז איך

 געתוגם, דאקםאר דער אים האם װיםעױ, ״דים םערם.
p״ n  tvגע־ םעגשעז דעם איר האם האנדלונג אייער ־ 

םױט.״ Tיכערעt re ראםעױעם
ג עם האט םרענק ברודער יתח די ^  םיר ביי ױ

^ ער האם דעראיילם, אםים איז ע ב ע  ק<ל איד tv ג
r פארםעלזמ גים השם- לםזמ t  tx»־>tv TyTV םיםשע־ די 

^ דץ re רץ ק ױ ע ם  םיס מײדעלע ליבע ״דאם 1אי רוי
 אוינ־ םאקע פארדינט 'ttv אויב איר״. מיר תםזװ קאה^

tne r ניט 1אי <t דאנק. v קאהעז עדגא ליבע הןר v- 
 re סעקרעטארשע די 1אי ױ לערערין, םעםיאנעלע

דעפארםםענם. עדױקיישאנאל 22 לאקאל

 דאלער ו2ססס, קױגען קאטערם ליע נעטי
פעי. בעק

 לאם rv סםרייקערם טיגע1ם r« גרוםע קליינע א
 ענםשיידמג tv געװאונען מאנאט דעם האבזמ אנחשעלעם

re וואם באארד רילעישאנם לעיבאר דער t'v םת 
 באװע־ ארבעםער גאגאער דער סאר ױכםיגקײם1 גרױם

 העריק־ גוםטאף עקמםינער טרייעל דער לאנד. אין גונג
 די tv באארד, לעיבאר דער tx רעקאמענדירם האם סאן

 םומת זאל אינקארפארעיםעד ליע ״לעםי םירמע דרעם
 אינםערנע־ דער םיט אגריםענט TV TPiytt פארהאנדלען

 םםרײ־ זעקם די ארבעם דער tx !וריקנעג׳זמ שאנעל,
 דער פאר ת1שכיר םולע באצאלזװ די t* קאםערס קענדע

rv זיינען די וואם ?ר1גאנ  TVttyi .די סםרײק 
ױמנד עלף1י1 ארום אן טרעםם דיערע שכירות דןזלאר. ט

 m באגרינדעם ד.אט אמינער1עק םרייעל דער
 פאר־ האט פירמע די וואם גרונם topv ענםשיידונג

 נים 1אי י1 וואס דעם דורך םטרייק דעם רחןכם1א
^5?T5»t פארםליכטונג איר tx םים םארהאנדלןת 
^ דער  אח געזעץ רילעישאנם לעיבאר Tנםער1א ױני
 װאם דעם rv לדיג1ש 1אי םירםע די וואם דערםאר אויך
 אנםשײחנג די געדױערם. לאנג ,ttv ovn סםרײק דער
 אח Dtp Dtfit דערםים עדענם1םרע װיכםיגער v איז

otp יגעפטק׳נט װערם ארבעםער יואם םאל ערשםע! 
 אױך און םםרײקזװ די ײאם tr״x דער סאר שכיתת

 דיגען די אױנ ,rVv קאםערס tv םעםם שםעלם עם װײל
 װען אגערקעגוגג, ײנקװ פאדערזמ קענ?ת או־מניױרם

 *ץ םאכעז אנדערע די re ארבעטער מערםםע די אפילי־
״ דער tx נים באלאגגזת שאפ 'TV.

t סאנטרמ^ אין מניאן oױזו ארנאנימדאנס אז ו m מ8 ו o ts רנעםער»
r ײנקמ ומער e פרויעדקלײחװ־ tv- 

מל אין בעםער םי אנ ײליגט מ  זיד מם
v וײכםיגזח דעם rv איאם ritp tv* 

rm ro a rx,אונ־ האבזמ עס ײאס ־
 אינטערנעשאנעל אלע םערגענומזה

 Tv vmfivyya* זײנזמ Dipt װניאנס,
מר־ק^נ־ ענד םרײדס מנםרעןןל לעי

T ^געםירם װערט דרײוו דער ל.סי nnvvnv tx די 
שעםטיגם זײנזמ װאס מאנטחמל, px ארבעטער  T»v מ

קריגם־אינדוםטר^. ךי
אענטער. אינחםםריעלער גרױםער v rv מאנםרע¥ל

 מלחמה דער •tve Tn’xrttpe TSPnave קןל היפשע א
jn שיפזמ םענקם, עראפלאנעה rtiv  Ttv קרעם־ װיבםיגע 

r םײל v פאםעריאלע^ e ר#די ע ס ע ב ^ «r י ײ־ י  ת
 װיכםיגעד דיער א ¥בער ארגאניזירט׳ את אינדוםטריעס מ

 איר״ די ^עךשןזפ־באדינגעגןט. אונםער ארבעט םײל
D םערםםע די נזזםירלעכע. דינען זאנען m trrraiD V 
 קײן געמזם בים נאד rtatpt ארבעםער די נײע. זימען

מ tx געלעגענהײם מ תי זיד• ארג^
ל״ לײבאר ענד ״םרײדס מןזנטרעןזלער דער סי מ מ

מ tx Tסעvשלvב האס ת תי ^  pptx דעם פאר דרײמ א *־ג
tx קריגם־ די אין ^בעםס־מח־ינגונגזמ די סטאבילײיחח 

 tx געחזורזמ געלאחמ tnt Ttriv אונ^ר זדנחםטױם.
־ אח װןזס ממיטעם, ענגזמ דעם אין ױך Tםײליגעvב  מ

 דעם פןןר פלענער די אויס^־בעםזץ tx Tרעvגעװ שםימט
 ײניזמ אונזער re נג1רvדערפ די יאנם־דרייװ.1«רגאנױא

r גלבים אױפן e אניזירמ ארגאניזירןװ  אר־ ניט־ארג
rx חךיגער דער rv ווערעז םxאויםגענו וועם בעםער ?v• 

 tx פי^נאיעל בײםחזגזט אייד נאםירלעה װעלען, םיר
r ארבעם. חטיגער דעד v װײניגקײם rv אוגעאױגןמ 

 TSBitp װעט װןןם םובליסיםי־ק¥מיםעם, otx געװארען
 עס אקאיע. חךיגער דער Tie טײל ױיכטיגסםע די םאן
nn סעריע א rnyn דורכגעפירם װעם  re־׳ia*r־rv*־ 

 TSo tv וױכםיגקײם, דער וועגען באפעלקערונג דער tx רעחמ ײעלזמ ארבעטער־פארשםײער וועלכע דורך קעסםם,
 שפילזױ tx מעגלעכקײטזמ אלע TVppi ארבעםער די זאל
 rv פאשחם געגזמ קאמף דעם rv ראליע אגרעסיװע אן

DPXVJ.
 ¥רױסגע- הןןט קאמיטעם דער otpt ף1יפר1א TV איז

 די אעםערגעשריבזמ TJrn עס װעלכזח נםער1א לןדם,
אן װיכםיגםטע ײני ^ רי  otpt און מ^טרעןזל re פירער ט

 אלגע־ דער 1אי טארעפענטלעכם פראמינענם ען1געי אה
rw געזאגט געזאגט ױערם פרעסע, םײנער rix אנדערעם:

 rv פאבריקען די איז הערשע! דארף ״דעמאקראטיע
 םאר רבײטער די Tie רעכט די ױאם דעם, רך1ד פלענםם

ע1ניאךרעפרע1י Ttv בארגעיניגג ע11קאלעקםי »י ט  ז¥ל ענ
 ני¥*1אנטי־י tx ף1ס v נעמ^ מח עס װעדע^ אנערקענט

 1געגע 1אי עם ױיל1 אפעדשאם־מעםאדע^ tx און גמם
 *VP די םיט זדינקלאנג אין ניט איז עם ארן ממאקראטיע

^1דעמאקראםיע־ נאדער ל  מלחמה. םיגער1אי דער אין י
סון םיטגליד איצט pm זשאדװען קלאוד נרוחןר

שור קװיבןןקער לןךזיםלײט
r o  rv איבערגעגעבזױ, איך האב באריכט םאריגזױ 

tv םראנ^מישער דער דזשאדװזח, קלאח־ ברוזער tpiv־ 
 ן1א מאנםרעאל אין אינםערנעשאנאל אונ^ר re ניתער

 איז ײניאן דרעסמאכער ער1נ1א re געהילפס־מענעדזשער
t̂ בײ־דחזל־קאמםימ v T’v קאנדיחןם א vc קװיבעקער 

 גביא v זייז בירם1פר אױך האב איך לעדזשיסלײםשור.
 געװינען וועם חשאדווען ברח־ער tv סאראויסזאגעד ן1א

t’v ררײלעז די Ttv ר5נה1א TV’t r אימעם האמ^ װעם Tie 
1 yvxקװיבעקער סרן דעםוטאם אלס ער1ט ױכםיגסםע 

פארלאמענט.
?TV איך bx’K באריכםען, םארגעגיג^ מים T'v tv 

 נײ־ די געםראםע^ גראדע איך האב אה1נב יגער1דא דער
 דער1בר rv מערץ tso23 דעם םען1פארגעק דינען ײאלזמ
rvעlדוvשTד קלאױ־  T געײארען. ױילט1ער

 װיכםיג trv סאר rv מואדװען ברח־ער re דג דער
 לעחשיסלייםשװ• קװיבעקער דער אין װייל ערשםענס,

מז װלם v rv דעםתזאט, v זי  otpt םארשםייער re דער 
 ערשםער דער otpi אמײםנם, pv ;סרײד־ױגיאדבאו^גמג
 לעחשיסלײ־ קװיבעקער דער p* ארבעםער־םארשםײער

ip מם1ק װעלכער אימער, rv טשו־ר jtv  re אינם׳ערנע־ 
 זװמער םאר פרעםםימז געװאלדיגער א rv דאם שאנעל•

 דרעם־ דער re םיםגלידער ימנםער1ם די פאר •1ייניא
^ ױנ עי־ מכ m ימדנװב, אמת׳ער TV מװחמ rv נ t ברר 

עי rv י  Tsrntpm געװארזױ• עתז׳ײלם

שעהן כערנארד פון
י ,ti j ל, ». גפנמראל־ארלאנײזפר

 בוץדןוי re קאנדידאגװד דער ארום דריטענס,
v v איז דמזײחמ n w v w שטזרעמדיגער ?r t ■r*eoy 

S געווארען ארמסגעשטעלט איז געגנער Jrxpvn n  ro־ 
̂ס קרײזןצן/ י<נ< ״ח כחזדת^ ר<  קרױמר־ ודץ yj סירעץ רד

 ענלעד אגיטאאיע אגטײמלחטה טארט vrv פראײינץ קער
tx פראפאגאנדע דעד ®r די איז .איזאליישאניסטעז״ די 

 שסאסזח, פאדאײניקםע די rv *,י׳אמעריקזרשױרסגמיקעס
 לימדאלע די סעכאדגע האבזח שאדײ<ח1ד ברח־ער פאר

מ קעמפזח otpt קרײזזח, מ י מ  רן־ »ח ירא־טאשיטטזח י
rv ברח־ער פיץ זיג דער סעךהעאער.  ivtn v e ti אױפ־ 

Tsetiyi פרירעגוןייט1א גרויט סיס געװארען r e ד  דן
p םײנונג, עפענטלעכער אלגעםײנער t’D’tvB v otpt otpt 
tx xxvrxtp סלחס חנדji

 ־tx דיעד rv ײנקח אתזער tv זיד, מזרשםײס עס
 V זײז װעס ןמעדשאדו קלןךד ברח־ער otpt פריחח,

r דעפמתזט ip re האממ םיר לןחשיסלײסשדד. נעקער 
 סרײני דיער # אויף אויסגעדריקס !וסרידעגחײס אתזער
rv ברח־ער tx tciv לעממ  nrm tpvtn מיר TSetp׳ tv 

 די TSorunve לעחשיםלײםשמ• קװיבעקער rv װעם ער
r איגםערעסזה e אױף ןא־בעםער די v מ װיגז  Ttv װי

־ שםענדיג װעלמ מיר tv האף, איד •tow שמולצזמ  מ
«r זייז מװ  T e n ets מ ײ  ־ײלסדזשילע אין לײססונמן ז

ט ער מענש. יתגער v נאד איז ער טשזד.  אנגעפאג־ מ
m קאריערע דיז rv אינטערנעשאנעל אונזער *rv  r 

r*  txbvtix ntoptptSJ זװנזעד םיס פאראלעל ,Jtprv 
•Pxvt

ען םיר ײ ג ם מ o חן jrn אגרימעגט
m םיר tp חנם otutp ט ערפאלגרײד אויך די  מ

 Ttp ־tve טדײד דרעס T’v ^רימענם מלעקםױחמ דעם
ס גמרע1א יאר. א ם ענ מ ^ jntpv? T’v דינזמ *or, 

 otpt םײל אײן אװײאיגע: געזעאזמ׳ םלחמה די איבער
 דעד t’v שכימת, pv שםמחמ ארבעםם מיט tvo tx האס

vפיxטײל אנערקענםער יעל ro װעלמח רעגיתנג, דער 
 דער re ערלױבעניש דער TV ענדעײװ ניס tv? 1םע

ח די הײל רעגירעג, עגז מ מדינג  re איעגעםרױרזה דינ
ם דעריבער rv ^ריםעגם re םײל דער געזעץ. ײ  מנ

rntpivi .אױםן«מאטיש rv 3 םײל !װײטזח דעםV re* 
 מיר קזבזמ ענלעכעס rv ?ןמםחזל ײניןת איבער רימענם

 םןזרבע־ די פ^־בעסערעגזמ. TVHP?V3 pv געפ¥לערט
מ: סעתנגען r מןנײזח מח ארבעםער יעדער דיני t 
HPJV’ rv יעדע Ttv? װארקיגג  ,TVOtPtp opvt אח rv 

tv? o ױלי׳ rt tv rv מ נים ער  גע־ עקסםרע ;^בעטז
ם םאר !אלם ײ ם ר ^ tvettn די TVin? ryovatv סאר
ryrv’ חנ ת ט ש ^ ב r װי מער אי v שםמחנ v םאג otpt 

tv .ארבעט )tvo otpt o rv  ro בלױ עקסםרא גזחתזלםT 
4 rvo’v ive שםעחװ Ttpt V.(־ v IIP pv3״’"'tve V3 

 TVPtpvaorv rv אגרימענם אלםזר דער בעסערונג^
אפריל. Tyרשםv דעם

תנג פײןןרלעכע די לי םטזז מ  דרעסם&כער• םיז א
ב**םטע

 סרײסאג םיר tvatp Tetv ס״זירי^נכזױ ױ׳ער v אױף
or’B מאי, tvb27 דעם vtnn אינםםאליתנג די re די 
לyכvםפvדר די pc באאממ נייע •TVלV?Vײ

 גרױםזח א בײ םארג^־מז^ rx אינסםאלירוע די
ידיםארײם־האל.1א pv מאםמיטינג
״Ttprevort״ v tvatpvnve rv מאס־מיםינג נאכץ

Ttv װאו רעסםאחיה. חשאק םם׳ m v3 TVrr ov 
riytyruv נ״זי די יסער1א veovtpדי אייד ׳ V־? 

^, nyrtv ro !??!טײױמיםגליחנר א א? ר דער ל מ אנ  ג
ty םון סםעף r אינםvתvשvנvל pv אאל א pc ooyi רךר 

ארבעםער־באױעגעג.
 אינםםאלײשןמ־מאם־ דעם בײ ooyi די אװישזח

TtP^yoyt. ry בײ px מיםינג r' גזװוזת זײנזמ: IV“
 ־pyo פראװינא^^ר דזיר pe פחױידענם סאר^ל, ר1ם

po y’x אנגרעס״, לײבאר ענד ״םרײדם? px םים x 
jp לײבאר לyנvשyאינםערנ דער po האג, ro ברדדצר 

Tverytro m מארםעל v i rx מס־םיםינג בײם pv 
rxװדvשTד קלאח־ בתדער  Ty םאסט־םײסםעד געװען 

pv ry בײם m .חשאק סם Ttntptoyr• אנדעחנ tv n ri• 
 האג, םים חשאדװזמ׳ ?לןןח־ םארםעל, םר. : TVityi דינזה

ברו־ .206 לאקאל re רvשmםענן ,tvVv npvrt בתחנר

 PtP <206 לאקאל «ח טשןרסןמ נייאד ,ivntp הזןדי דאד
?ynv»ו ן ן ד ד ן ע מ ן י ו • f lp t iw ד װן ד ססזןגזאד, י# ג

מר ממחז חילסס־ י T« גזו י T י T irn s a w W, ל־1ײ 
re באנדיסט האס כער  nratp rv לטימ־ יגפאקטאא? די 

^n jn jv  r*  .tj.
pytJTH ײטרןןגןן שאפטלזןכזן ts כ  גןןזןל

ey 'v ttsrjorK
uyi pv ן ען ו  מיר ivxvn חודש פן

iveo ojn’ שלotpt opyo otjnm  10 ty ר  דממדנט־ דן
tn דעד re קטיג^ל t opvfip• ’״By^y ie 'ttv  otpt n r

•MMAAM •MAM a* | |  AAAAlAAAVAMA m AAM A• mam̂ך <ד i כױסגליי^ד• ” ״ח װיידזשעס װ^ך ן אד
•AAAAM AA AA|AAAMAtA AAA AMA A^AAM • mL aAAMAMM •AAAAAAA p® סמעגיזגלען י¥ייגען דעם vpyv י1 זױז ** **W I ײד*

---------------------------------MM LtMtMNMMIAMAAW aaaM aaM mmUmaa aAIA — זגס׳”איגססיס r'm 7yjjwyriyujym ijflm  J77fn pm
^ ס ע ד מ נ ד ח מ

V AAA AAAAA MAA M^AAAilAAM A^^AM MAM MMMM מ זײ הןס ס<קס דעד i׳tw מדץ סי
ttP tp, דזשןדנם־קטתסיל דער otpt לט*י<ט30י1א etp 

:פאלגס וױ געלם
200 re  vote v חזלטר rv ד ry מ n e ו מ מ  ת

o n  Ttv Tntptyi ן חשמז» otx opjro TVirtp o n
ר קרייץ רויסעץ jw״yo wP'w ti גדדעק ד<ס מ 'i'T 

ײ מװעסעדססרבסנד. otx חילןי תז t ס n  otpt j r r־־ 
oyp n די tx סכטתג אמזעד אויסגעדדיקט םיט rrrrn־ 
rye״ T n  re ארטײ, רױטער

re  yoio v דסלאר סױחמס Tntpt ײ• סיר ב  אי
מ מ מ ע t קיײץ רױיה •tntpvp otx ג m  •tve לײססתמו

MAiiMA MA ^MA ^Ma aaaaaaaa aaaapx ntPV? pv אנגדאגד. אין
TVBBtprpt p tp3 o n  otx?־n  "tve r e ov 

T n v to n ^  r o  tn tp t nrrtnon 0)4 די re  jroto

200 re  yoio v o r r w y m  Tntpt r o יסלסד 
v tx סיד זדנסןױסחױא. פרסנזװידשעד Tfatpt מד־  סי

o גזױ^ךס n  tve 112 לאקסל Tyonwya tx סמסיזי׳ די 
rx to׳ tx װזןלמר tn n tp  m• ז יסל בײסרסג מ מ  ת

. •Trum
re גרעסטע די  yoio אױײ ojyrto ז־סלסר TWtpi 

 די .oyo’ovpTyoyaTV אידישזח otx Tnviya םיר
^tym  oyo’ovP'Tyoyatv ive ’t ’v o n  re  TVPtoo 

r r t ם ג ^ ג n די tve אנ v rrv  re  yooryo סיסגלי־ 
Tntpt tv e tn  r«  *tn םיר tyintp t n  txסיגססי־ ״

m y ty t jrxto בײשסיתתנג. װיכםיגסמ די
oy tv , jy t r p tp  r o ס ל ע ס ^  TTtyr ג

nP״ tve v יסלןזד התתרט o n  ■tve חסיגזמ •opyo 
Tvavn r o בvשלvסty t ^ i  n  tv ,Ty, ײזגלמ T̂ 

np״ *■ o n  Tnyti Tnnyxtya’v t̂  Tvotpmv 
■Dyo’ovp'tyoyatv Tven

דעסןןרטםענט עדידקײשמנעל אונזער
tyutv עדײקײשסנזנל V ovnyi otpt oiyotnven 

 Tyנגtלyג אונז rx אימןדחױפס •npyo tvt’o?v דיער
v TV’xtxm v ביס היפשyסרןןנאױױשזן ל oanvoyatv 

1^ tytitv rvקײשסנל oynv די אױף y jy rtn v e 
•TVO’oyi

ז איאט מ ל tv םיר מ  re  npye o n  tvô  pv
v w* םיװיםעט, rפטײלtנגT n Tvotpeya tt̂ tii Ty 

TVirryt Ttn .חח־ש
tvoI שבת I  o n מאנאם דימנז r o  Tnvn גז־

ty לyיxיev Tyסvשל trv  re  TVtyo o n םרוי^־באוליגגי 
 לןןנסשמז• v בײ Tvotpyitve rv שליסעג די םים.

tx װײניגקײט םײץ tx rv בתדער TiyVp אוװעןשדיו rv 
tyayiya גזױיסחנז t n יס1א כמדtxםײלyפר״וען ז tx

ty.  די trty i______.
t v״ty םײל מיכםיגע y ty trv  peדיp1ײשvנyל 

V Tyiyrtvr’v o n  TVttyi rv  TVtyo TV3’D3«n oyatv 
IP כאר  ttp  t n  .oj’ty rV » ’o ytpt’txivte pe 

re 1^מיטגל re 25 שםײט  r x p n ’t  t n  tyonv 
•tyריyלאק םראפעםאר

TVonoe’tv oyr ttp  t n אײף vnvT t n חיק״» 
ev״ pe .סי  V םיס 1לאנ tvxivi T'tyo’v סי.״ גי. ,

re  ovtavto פאלקס־ rv) tn ^ v o y a tv  rv 
tvbU  o n  (t3rt>t’DV3 ,o rrix irte .םאי opt otpt 

v r t  tyo’t געשעהזנניש װיכםיגע tytttv tve ימיאז pv 
tvooty otx .nv iv? מאל •ytt niPVP rv  tvo oyr 

.t n ^ 't y e n ty a n ^ n t t  ttp  Tyertxjyte v t n 
Tnrotye rv  o’to e rv  t n םים *Vte'ooyptvto v 

re  t p  tvoI I  o n  ivtytt o r e n n r t  oyr otpt ,oytt 
otyptyru t n אסס׳ך עדיוקײשןעאל *ytyorv n  pv 

ytytnv pe tvo 1מלחםח־מםיתתגצ.
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• M■ י סן מי כ ע ד ע ג

m טשעוטאזדט *םמרשעל  ■to dpct העכערונג qns אוז שניחת j r s
dm  ou’t n ,םשערמן איםמרשעל דעו־ וו*מר 

מ »ן מד נ אד  זיק ארױסגעגעמז חאם םרײד, קל*ױן י
ra pױיימג m m און שבירות די אױף גרונגזועמ חגד 

מן מ־ האס ײגיאז די ײ*ס יןלאוקמכער n פאר •דיי ע  ג
r»  * n r* אז שיידונגוויז,  געחעכערםע די איבער *נס

ײוןן ד ױף ו ס ו תען סיטלןן לןנןנ  p■ ארבעםער די ז
עז חלכסיגס ג רי ק מן ר דן ח ז פיז חעכערוגג א א  ■רא־ מ

BJfi ײט1 דער *פאר שכירות׳ און •רײזעז וייןדע אױף 
ד וון o.•* דן n v r r r m

ען די מזיינ מ ת ר מ  ארבעםער שםיק :םאלגם וױ מ
u w i י געחעמדס קרינזח יױזמעגם *עז םים •רייהנו י

 דער םאר געקראגען האבען זײ װאס פרײזעז די אױף
 די סאר פרײזען די אז חײסט, דאם .1941 איז *רבעם

 זעלבעז דעם אויף ווערען געםעםעלם װעלעז םםאילם פאל
מו און 1941 פון סעזאן פאל דעם אין וױ באזיס ע  װעם ד

ז װערעז גוגעלײגם  די וועלען גלייכעז דאס יראצענם. מ
 געסעטעלט םעזאן, םפרינג *ום ארבעם דער פאר פרײזעז
 מיט יאר למםעס סץ *רבעם ספרינג דער לױט װערען

*ראאענס. געז םח צוגאב א
 העכערונגעז םאלגענדע קריגעז ארבעםער וואכען

 םינישערם אפערײםארס, קאםערם, :שבירות זײערע אױף
העל־ םינישערם ;וואך א דאלאר םינף צו פרעםערם, אח

 ןק• אץ סעםפעלםײקערס ;װאך א דאלאר פיר — «ערם
 ארבעסעד סלאר ;װאד א דאלאר דריי *ו — זאםענערס

 איבעד־ נים דארפעז העכערוגגעז די וואך. א דאלאר 2 —
 ארבעםעה די שון שכירות די םון פראצענם צען שםייגען

םעגעד• גענעראל םײנבערג, ישראל פרעזידענט ווייס
 אױסגעדדיקס האם באארד, חשאינם קלאוק דער פון זשער

 H ערקלערם. און ענטשײדונג דער מיט צופרידענהייט
י אז אױםפאסען, נעמעז גלייך זיך וועט ױניאן די  קלאףך י

 זאלען שעפער םאון אװ אוט אוץ ברוקלינער אין מאכער
 די אין ארבעםער די װי העכערונגען זעלביגע די קריגען

שעםער. יארקער נױ
> ----------

נלו־ אנשפאס הובנות םלחםוו פאו ,מ3סס אינעו זאםלען דומםאמו
םעוצוםאינספאלײשאו

 זיםערמאן םשארלם וױיס־טרעזידענם פון *■יל דןד
 קײז שיקעז נים יאר זײזאלעןדאס דאסהאגזד,אזד «וד»

ד u כלוםןן  אדמי׳ נײער דער ®ח איגסטאליישאן דן
rw w o 'i לאקאל איז געלם די ארײגשיקען בעםעד אח 

 קעםםער די פאר איז קרבגות סלטמח די «ו ךודל פאו
 גרוים ארויםגערוםען האס םעלדעד׳ שלאכט די ווױף

o ifn o jf אױך געבראכם אח םיםגלידער די אוױשןן
>r r m n וטאטלידאז.; r«  •njrtnn איז פיר r i a r a 

מים אפיל דעם גמנםפערם חאבעז

רוןז און נאנױסוננ נ»י ערשסער
ii7 לאהאר פמ

m ױם־םוב. ארבעםער׳ס דעם איז סאי עדשסעד 
w ר איז קלאם. ארמםער םח טאג ועפש זזשנון דן

 הארעפאשני־ אלע םון םאג םאביליזיר דעד אח «ס
oyp און בעםערע א פאר קאמפעז ח׳ײסערדיגע דפא 

װץלס. שעגערע
הײנםי־ דער איז װעהםאג, און באדױערען אתזעו־ או

 שרעקליכעז דעם דורך. םאר׳חושכ׳ם טאי עדשטעד מנר
 װעלם. גאעער דער איבעד דאגשסאו דארלימחױט

שןן. םיליאגזז  אץ נאהענםע באליבםע׳ אוגזערע טןנ
ען טדייגד  םער־ בלוםיגען דעם דורן אױסגעקוילעם ווןו

 יאטאנישע איז פאשיםםישע גאזישע, די טון אנפאל חגד
 פעלקער ליבענדע םרײהײס די אױף חארדןס רױבעד

ארײמעדעכענם. לאנד אוגזער לןגדןד׳ אמ
a r v p אויף לײערעז רעאקאיע םתם און שיזםפא 

לע *יז אתז  שםע־ אוץ שרעק א אן װארםעז זיי דיסען. ̂ן
 זײ ארבעםעד. די ®ח דעדגרײבוגמז די געפאר איז ליז

m דדא«ץ nrat לעבעגס• אונזערע אםיא און ײטעזחיפיי.
 ױערשי־ אזעלכע וװליב געפארעז׳ אזעלכע או׳ליב

:םיםגלידער אוגזערזן םיד רופען אאסירונגעז׳ םערזןגדע
 אנםשידענע או גרײס זײס װאך! דאר אױף זײס

 זײם ;הםינים כל םיז שונאים אתזעדע געג*ז קאםפעז
ו גרײם !קרבגות ברײגגען ז

 אר־ םוץ םראדיגיעס קעםפערישע די פעטט האלט
מר  עגםגילםי־ און בםחת זזײער נים טארלירם קלאס. בע

 אונםערדריקער, אלע איבעד קלאס ארבעסער םון זיג גןן
ד מ י םענשהײם. עשרימעגערפארג דער פון שתאים 7»ל י

 באגריסונג אונזער םיד שיקען פאי «דשסען גדס
 געגען קעםםער עלדישעה אלע «ו ישרממױגוגג איז

Dnqp זײ־ םיר װעלם. גאנגער דער איבעד פאשיזם און 
קזיםםער. בראווע אייד סיט מן

 אתחנרעזױיגענע יגעזגרוםטלאמ ערזיקעזאוגש סיד
 םאלדאםען. אםעריקאנער אונזערע תאלזיןן׳ םעקארסדד

 זײ םים םולהאחױג זײנען םיר «ז זײ, יבערזזאחט פיד
 רעגירונג- אונזער העלימז גו זיד «>רשלינמ<ן םיד שץ

 אונ־ אלע םים פארבינדעםע אתזעדע םים לאנד אתז«ר
 נויםיג װען לעבעבם אוגזערע נױם סעגליכקײםעז׳ ואדש

 יאטאנישע און עישסשיסטא נאצישע׳ די באזיגזח <ו
שד ס• וז גןנון

גרת^ ברידעדליכען םיס
.117 לאקאל מאדד״ װסיקועקוז

Jt .ל a •יתיאן. װ
npnyp ר. i. .םשסרמאן

מסנסחשסר קאטלאן. וש«םיןבעגד

 נײטעז םון באריכם דעם לויט בײשטײערונגען. שעהנע
 אריע־ איז לאקאל, םון מענעדזשער אםיסםענם םרגלױת,
 םון סומע די שעפער די אין ארבעםער די םון געקומעז

 זיי לויבען צושריםםעז זײערע אין און דאלאר 2^10
 אייגםאל פראקםישען דעם אוץ אידעאליזם דעם שםארק

םירער. די םח
 אדמי־ פראגרעסױוער דער סאר געזאנגעז לױב

 איז 22 לאקאל ױגיאן דרעסמאכער חנד פון גיסםראאיע
 באגרי־ די אין אריעגעקוםען אייד איז םירעד׳ די פאר

 שעפער אל1 גרויסע זײער א םון םעלעגראמעז םונגם
 און ארבעם*ג אח לאקאלעז אנדערע פון איז םרײד אין

 דערהאלטעז דינען וואם ארגאניזאזױעס, פראגרעםױוע
 װידער־ןלך־ דער פון אינםםאלײשאז דער או געווארעז

 די םץ איינע לאקאל. םמ אדמיניםםראאיע וועהלםער
 םון געווארען דערהאלםעז איז באגריםונגעז װארעמסםע

 אונםערגעשריבען קאמיםעם. ארבעםער אידישעז דעם
 עקזעקוטיװ פאט׳ יעקב און טשערמאז העלד. אדאלף םון

:םאלגם װי איז באגריםונג די םעקרעםאר.
אין  קאמיטעט, ארבעםער אידישען דעם םת נאמעז .

 םון אינסםאלײשאן דער או גתם אונזער םיר שיקען
 זימערמאן םשארלס ברודער באגריםעז םיר 23. לאקאל

 דעתועהלם זײנען וואם םרײגד׳ אלע די און פעחענליך
 ארגאניזאציע. גרויםע אייער םאתואלםען או געװארעז

 יארן. םילע םאר צוזאמען t**־ םים געארבעם האבען מיר
 אייער אידעאליזם׳ אייער אס שאגעז און וױיםען םיר

קא־אפלראגיע. אײער און איבערגעבעגדדים
צײט, א אין פאר קומם םײערוגג איאםיגע ״אײער

 םלא־ אין זיינעז לאנד אייגעז אונזער און װעלם די װען
 םח פארניכםונג די — איעל איץ האבען אלע מיר םען.

 םאשיזם. און נאציזם — שונא געמײנשאפםליכעז אונזער
 און ים אױם׳ן לאנד, אוים׳ן לופט. דער אין אלע, םיר
 אומגעאכטעם פאםםענס. זײ אױף זײנען מאשינען, די בײ

 שםריים, איגםיגעז דעם אין שוועריגקײםען די אױף
 און דעמאקראםיע םון עחוץ דעם איז םיר גלױבעז

 *ו זיך דעתעהענםערעז מיר אז װײםעז, םיר םרייהײם.
 װי וױיםען מיר !יים־אלםער. בעםערען און נײעם א

 וױכםיגע די אין םיםגלידער אייערע םירם איר העראאיש
 האם איר וואם הילף די קאםפעינם׳ און םעםיגקײטעז

 אונםערערדי־ דער םארבאנד, םאװעםעז פאר׳ן געשאםעז
 גע־ אײראפעאישע די איז אידעז די את באװעגונג שער
 םאר־ ערפאלג מים וועם איר אז זיכער, זײנען מיר םאם.

 םון משך אין אז האםען, םיר ארבעם. גוטע אײער זעזעז
 אדמי אייער וועם אמם. אין םערםיז איאםיגען אײער

 ערםאלגען גרױםע צו מיםגלידער די םירען ניסםראאיע
םאשיזם. םמ םארניבטונג דער אין העלםעז װעם און

 מלחמה־ פאר שעפעך םון בײשטײערונגען
 צום בלומען אנשטאט קרבנות

אינסטאליישאן.
בײשטייערונ־ אריינגעשיקם האבען שפער םאלגענדע

 דער ןיו בלומען אנשםאם מלחםה־קרבנות די פאר געז
 דער אין אדםיניםםראציע נײער דער םון אינםטאלײשאז

 דעם מים אײנקלאנג אין ,22 לאקאל יתיאז דרעספאכער
:זיםערפאז םשארלם פענעדזשער, םון אפיעל

ן עיבראםם ;דאלפי 10 בראדווײ, 1386 גארספז, או
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ױ, «ע7 ענ ס ;דאלאר 86 אוז ד לן י W.. 6.56( 86 <ו. 844 דרזןנ^ ז
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טאן ד»)ל.;  ד*ל*ר; 90 זנװענױ, טע7 350 «לטסןןר?, םיי
 פראקס, עריעל ;ד«ל«ר 15 בראדװײ, 1350 דרעש, עיפעקס

ױ, םע8 580 װע: ^ר, עיקעי ;ד,¥ל»ר 16.45 ע עוני  408 דז
ױ, םע7 ױ, טע7 525 עיאנע, דןןלמר; 10.65 עװענ  810 עװענ

״ בעיבט ;ד*ל»ר ג עו ױ, טע7 498 דז װענ  על. ד*ל«ר; 35 ע
אז, די. און ם לינ  בעדפארו ל»ר;0ד 30 בראדזויי. 1400 ב״

 580 זזערװײ, בעריז, דאלןא־; 16.25 בראדװיי, 1386 דרעס,
ױ, ט?נ7 ײענ  מ87 װעטם 134 דרעש, בערשאק דןזלאר; 15 ע

סטרי^ טע38 װעשט 307 שייל, בעטי דסלןןר; 10 שםריט,
 כלו^ ;דאלאר 15 ,”דװ8בר, 1359 בלעטעד, בען ;דאל»ר 9

 206 בלוםענשםיױ, סל ;דאלאר 60 סםריט, םע35 <ועשט 253
-ny טע7 625 רעי, באן דאלסר; 10 שטריט, םע38 װעשם

 דאל*ר; 10 בראדזו״, 1359 םסרטאלש, בוקעט דסל*ר; 23
^ בורגאנדי ;דסל&ר 20 בראדװיי, 1386 דרעש, ברעטסז  דחן

ױ, םע7 601 װענ יפלסר. 26 ע
װ״, 1375 דרעש, קעטעל  8קלע דסלאר; 12.50 בראד

לסי; 10l25 בר$חויי, 1375 דרעש,  601 ברידזני, קןץזען דןן
ױ, טע7 נ װי  *ע85 װעשט 237 »ר#קש, קאטלעי דאלסר;׳ 10 ע

סני ;דאלאר 12 שםריט, jb־׳wsd טע37 זועשם 148 שראקש, י
 דסלמר; 5 סטריט, םע39 װעשט 251 דרעשװער, דסלאר; 24

 «׳. דאלאר; 14 םטרים, טע38 יעשט1 327 דרעש, איגל
 588 דרעש, עילען זיפלפר; 37.25 בו־סדװוי, 385 עדיסאז,

ױ, טע8 װענ אן ;דןזלאר 14 ע -זי- עוועניו, סע7 501 דרעש, אי
 5.56 שטריט, םע37 וועשם 148 דרזןש, על-דזש״ ;ד>>ל»ר 10

ל*ר.0ד 35 בראמויי, 1400 דרעש, שארבער דסל*ר,
 פלסרא ;ו*ל&ר 85,סם. טע39 זועשט 257 דרעש פא-םארש

סי; 25 בראדװיי, 1375 ן, לעי אל  148 דרעש, פרענקעל ד
 1400 גוגחאלץ, און פרידטאן דסלאר, 6 שטרים, טע20 וועשם

 בר*ד- 1400 *װןזדץ, און פרידטאן ;דן^לסר 25 בראדװיי,
, ״ « ױ, טע7 550 גענז, חענרי דאלאר; 5 , װענ  דסל*ר; 18 ע

 דאל»ר; 5.25 םםריט, טע39 <ועסם 239 דרעס, גיגגער
״, 1385 גלעיזער, ט«»רלז מו א ר סי; 1350 ב ל ס  גלענםאי ד

 גודם*ן, א. ;דאלאר 18 םםרים, םע29 זועשט 118 דרעש,
ױ, טע7 630  װעספ 263 דדעש, גרעישפיזים ד$ל*ר; 30 עװעג
די, גרעישפול דאל«ר; 10.50 שטריט, טע35  נראי• 1876 לעי

ײ, םט״ טע27 סעטט 246 דרעש, גרעיטטאון דיולאר; 50 מ
דןזלסר. 5

*י;0ד 17 שםרים, פת38 זועשט 340 שי.-, א״פדש.  ל
 דז«. דסלסר; 10 םטריט, טע36 ,וועטם 315 דרעט, הערטיזל

ױ, םע7 530 חאלפערם, װענ  און חערם^ז ד. דאל#ר; 30 ע
ר ;דןזל^ר 1325 בר*דוױי, 1375 זין,  580 הערבערט, טאי

ױ,' טע7 ענ װ ץ דאלאר; 14ע װי פ אי  498 דו:ערם*ן, און ה
ױ, םע7 װענ  1400 דרעש, אינטערנעע^נעל ד«ל»ר; 11 ע

ן ל#ר;4ד< 100 בר^דװיי, װי ר «ונ., אוי  עזועניי, טע7 526 דז
ען ;דאל*ר 7.25 לי עו  90 סטריט, םע35 װעשט 370 דרעש, דז

ױ, טע7 498 פןזימאלש, דז׳פוגיאר דאלאר; װענ  דאלאר; 25 ע
ײ,' 1400 װ^ג, דז׳שוניאר תו דןזלאר. 23ברא
ל»ר;0ד 10 טטריט, שע36 \ועשם 229 װעיל, און <מין

 ק»יל»ו ק. ; דאל»ר 12 טטריט, טע35 זועשט 152 י,»פל»ז, ב.
 בפאיד עקז. קאפלאן, טאריש היזלאר; 11.20 בראדװ״, 1385

ױ, טע7 525 קייזער, ח. דןזלןןר; 6 טעםבער, װענ  9325 ע
 40 סםריט, טע40 װעשט 264 דרעט, קעשטעננאום דאלןןר;

 דאל«ר; 20 סטרים, טע38 װעשם 263 קעי״ און על. ;דאל#ר
ױ, םע8 553 אםור, לא װעג  1400 לעידיןרעפט, ;ד^לאר 37 ע

ױ, טע7 550 דרעט, רי ל» דאלאר; 25 ברןןדזויי, װענ  26 ע
 ד*ל»ו; 6 טםריט, םע38 װעשם 330 דרעש, ל^רעל ;ד^למר

^ לעװיז ד*ל»ר; 7.70 בראדײײ, 1375 דרעש, ליאנןזר  םיי
״,8בר, 1385 װ ט ;11.25 ד ״ ל ם ״  *«89 װעשט 815 דרעש, ל

װ״, 1375 גילד, לאנדאז ;דאלאר 15 פםרים,  ד*ל«ר; 3 ברפד
מ דאלאר; 10 טטריט, טע26 מעטם 135 דרעט, ליפםאן  לױם»י

דסלמר. 10 בר*תויי, 1400 דרעש,

 פארטפגעם־ וועדען שטפטר פון ?ןװיםירונגען איבעריגע
.גסרעכנױגקימד. נומפר קומענדיגמן אין װערען לעכס
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5 *'?טערנעשאנאל W V T S W
 זײן *ו דערלױבם אײנעס איז עס אויב איז נעשאנעל•

 םיס* דמע פאר אױםסואונגעז גרויסע זײנע מים שטאלץ
 ארגאני־ דץ שמ דערפאלג גרױסעז דעם מים מענשעז,
 תאס דאן געװארעז, אנפארטרויט אים איז וואם זאציע,

 שםאלץ, דין «ו רעכט באזונדעדען גאנץ א חבינםקי דזד
 גרױ־ אזא מים בארימעז זיד קאנעז וױיניג ױײל
דערםאלג. םעז

 איז אינםערנעשאנעל דער םון לאגע די
 upwjrruק» פילאדעלפיער חנר גאך 1232 אין

 געײעז איז עס םרײלעכע. קײן נים זײער געװען
 גדע־ א נאד איז לאני׳ איז קריזים גרױםער א

 פרייעדקלײדער־ דער אין קריזיס סערער
 אינ* דער פון מיטגלידער־אאל די אינדוםםריע.

 און געםאלען שםארק געװעז איז םערנעשאנעל
 געװעז איז אינטערנזןשאנעל דער םון קאסע די

 אײנ־ געװען איז ױניאן די נאר לײדיג, בלויז נים
 ײאס דובינסקי, דח■ ווען חובוו^ אין געםונקם

 םרעזשורער סעקרעםער דער געווען דעמאלט איז
 אאגעי ניט װאלט אינטערעשאנעל׳ דער םמ

ז קנייעלע באהאלםעגעם א אין שפארם  םוי־ מ
 או װאס טים געווען ניט וואלם דאלאר, זענם

 אין קאנווענשאן דער פון המאות די באגאלען
 אלז-דער־ דאס מעז קעז היינם םילאדעלםיא.

 עס איז דעמאלם אבער םריידען. אין ציילען
. םריילעד ניט גאד געזוען . . .
 דעמאלם פאקםיש איז אינםערנעשאנעל די

 איא־ די ױניאן. קלאוקםאבער די פרן באשםאנעז
 םאתעמם וואס יונקמ, דרעססאכער גרויסע םיגע
 איםער־ דער אין פלאץ ערשםעז דעם איצם

 מים געמאטערם זיך דעמאלט ד.אם נעשאנעל,
 מם־ געווען ניט אויך איז עס עקזיסטענץ. איר

 אבער ױגיאן, קלאוקמאכער דער אין םוב׳דיג
 ארגאנײ איר אנגעהאלםען נאך דאך האט זי

 איינ־ דער כמעם געווען ממילא, איז. און זאציע
אינםערנעשאנעל. דער םון אנשפאר ציגער

 עס וואס געורעז, איז אלץ םון ערגער נאר
 אויף אויסזיכטען שוואכע זייער געװען דינען

 קריזים קײן געיועז נים איז עס בעםערונג.
 אינטערנעשא־ גארמעגט ליידים דער אין גלויז
אי נעל׳  ארבעטסלאזע צאל די לאנד. גאנאען אין אייד נ
 לאגע עקאנאמישע די און וואקסעז איו געהאלטען האם
 שװערער יעגער אין אט אח ערגער. אלץ געװארעז איז

 דער געווארן דובינסקי דיױױד איז צייט געדריקטער
 גע־ האט אייגער אינטערנעשאנעל. דער םיז פרעזידענט

 אין אנצונעמען מוט םך א און גלױבען סך א האבעז דארםם
 אינטערנע־ דער אין פרעזידענם־אמט דעם צייט יענער

שאנעל.
פא־ אן אײנפאכע, גאנץ א געװען איז ״קרוינונג״ די

 איז גענעראל־עקזעקוטיװע די צערעמאניעם. אן און ראד
 אימער א אין צונויפגעקומען זיד 1932 ױני םען15 דעם
 לאנםש געהאם דארטען האם םעגסילוױיניא, האםעל אין
 אינםערנעשא־ דער םון פרעזידענם גייעם א געוױילם אדן

 םרײםארשםארבעגעם דעם םון פלאץ דעם אויף נעל׳
שלעזינגער. ב. פרעזידענט
גע־ אמת דער אין איז פרעזידענט נייעם דעם םאר

 האט םאקםיש אמם. דער נים און נאמעז דער בלויז נײ װען
 פרעזידענט םון אמם דעם אויםגעפילם דובינסקי דיװויד

ר ציים, לאנגע א אינטערנעשאנאל דער אין ^ את ער אי

 גלייך׳ גאנץ פרעזידענס. פאר גןווארןן געוױילט נאך
 פרעזי־ ״ןקםינג״ נאסעז דץם אמסזןר געמזנז איז דאס אי

 אזײ סתם *דןר דעזשזרעד,ט דט«ד<סןק אדאר דןנט׳
נאמז• ס״סױעלזמ א אז

אמם, זײז פיץ %ײס סייסטע די איז שלעזיגגןר .3
 פון פרעזידענם געווארעז טאל א וױ׳דער אח זןד דנט
 גע־ רזדיגנירס, תאט זיגמאז װןן זדנםערנעשאגעל, דןד
 גע* זױים לענגעדעד א טאר עד האט אפט קראנק. װאן

 קראנקחײט. זיין אוליב שטאם אױסעוץ װאויגען מחט
פילא־ דעד אױף קראנק שםארק געװען איז שלעזינגעד
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 גע־ באלד איז ער וועלכער נאד קאנווענשאז, דעלפיעד
 ע9גאנ די דעריבער האט תבינסקי דײוויד שטארבען.

 אויםםילען גאנצען אין אדער םיילוױיז אדער געמוזם ד־ים
 דעם םאר נאד איז ער איידער פרעזידענט, פון אמט דעם
געװארעז• געוױילם אמם

 גרויסער א איז דובינסקי ידײװיד אז זאגט, גזען
 םרע־ דין םון יים3 ערשטער דער אין אבער בעל־מזל,

 די מזל. םך קיין געהאט נים זיכער ער האם ױדענם־אמם
 בעסער ניט געווארען איז לאנד אין לאגע עקאנאטישע

 אינ* דער םון לאגע די אײד איז ממילא און ערגער. נאר
 יענע ערגער. נאר בעםער, געווארעז גיט םערנעשאנעל

 ווערען. פארגעםען לײכם אזוי גיט קען צייט שלעכםע
 אפגעדוכט, זיד האט עס װען מאנאטעז׳ געוועז זיינען עס
 אמעריקע םון װירטשאםט עקאנאמישע גאנגע די אז

 דער פון אושםאנד יעלער1םי:אנ דער צוזאמען. ברעכם
 עס קריטישער. גאנץ א געיורען איז אינטערנעשאנעל

 אפ־ געמוזט אםילו האם ױ אז וױים, אזוי געקומען איז
 די ארױס. גיט זי וואם ציים־שריםטען, די שםעלען

1933 םון אנםאנג אין האט לאנד אין ארבעםלאזיגקייט

 סי• 13 איבער פמ !יםעו־ אוטגלױבלאכע ייי דערגרײבם
םער סך א געהאם האבןן קלאוקסאכער די און ליאן

teLta - --------- kM AM AAAMAAM,חל^ זײזװ־ אויף אויס קוסם עס וױ דערםח
 זין האט עס אזױ וױ וואוגדץד, א געװען איז עס

 אײנגעגעבעז אײט יענער אין איגםערנעשאגעל דער
 ארגאניזאציע, אן פון סקעלעם א אױפפוהאלטען כאטש

 האם עס געקענט. גיט דאס אױד חאבעז ײניאנס ^דערע
ס יעגער ^דן געפאדעדט זיד  םך א ענעדגיע, םן » די

 או גלױבעז איז איבערגעבענחײס סער נאד אח עקשטת
 נים איד און ארגאניזאציע דער פח רודער ביים שטיק

אונםערגײז• לאזעז
n סמ םיםעז אין ערשט rדך האט 1933 ־ 

 דך םים חאס װאס ליכם, שםראל א באוױזעז
 פירערשאפם די אוץ תאפפטננ סך א גזןגראכם

 פארזאמם נים האט אינםעתעשאנעל דער פץ
מן מאמענט קײז םאוני  װאס געלעגענהײם, די זיי
 די דא גיינעז to געװארעז. געשאםעז איז

א. ר, נ. דער פח אײנפירונג
 די באגריפעז אגפאנגס האבעז אלע ניט
 אלע נים און נ.ר.א. דער סץ וױכםיגקײס גרױסע

 וױ געײאוסט חאבען םירער ארבעטער די פון
 איז עס טאמענס. גינסםיגען דעם אויסאונימז

mx דובינ־ פרעזידענם פח קרעדיט גדױםען
 פץ אײנער בלוה ניט געײעז איז ער װאס סקי,

 אמװשאמז פארשטאנען האם װאם ערשםע, די
 נאר מאמענט, םון ײיכםיגקײם די געחעריג וױ

 TyxiJtxonx אים װי געװאוסט אויד האט ױאם
^’X’XT דין םאר x.

 א געקומעז איז אינםעדנעשאנעל דער אין
 ײאמדער דער אױפשוואונג. נײער א לעבען, נײ
אופן בעםםעז אויםז זיד האם װאוקס איר סיז
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 פמ קאנװענשאנס אומפארגעסלעכע די פון אײנע
 איר סון םאג יעדער װאס אינטערנעשןמעל, דער
םריאוסף. אץ פרײד םץ ױם־םוב א געווען איז
 גתיס םון וואקםן׳ םון t־hd די געווען איז עס

אײנ־ אץ מאכם םון געםיל דעם פח איז ײערעז
געװאונען. האט אינטערנעשאנעל די וואס םלוס,

 אין געווען גים איז םרייד גרויסע די נאר
 באהאלםענעם א אין ערגעץ זארג. אן גאנצען
פוױי־ א געגריזשעט האם עז1האי םון װינקעל

 יםדיגערxפלו גרויםער דער אם איז םעל.
 שטענדיגער א יע,1ארגאניזא דער םון וואוקס

געסרעגם. זיך םען האם — זיכערער, א און
 אינםער־ ידי װאס מיםגלידער, אלx גרויסע נייע די וועם

? האלטען לאנג זיך געוואונען, אמאל מים האם געשאנעל
 װאס דערםמ, גענוטען הויפםזעכלעך זיך תאם זארג די
 מײםטענס געורעז דינען מיםגלידער וגעקומענע1 נייע די

 דערםארונג לאנגער דער םיז און פרויען און מיידלעך
 מער א זײנען מיםגלידער מענער אז געװאוסט, מען האם

 שווארץ־זעהער עלעםעגם. שטענדיגער און זיכערער
 אין «אל א מים זײנען וואם מיטגלידער, נייע די האבען

 נאמען א יוניאן דער אין ארײנגעקוםען אלx גרויםער אזא
 זײן דעריבער דארף מען און נ.ר.א.־בעיביס״,״ געגעבען
 זיינען זײ װי גיך אזױ וױיל זײ וועגען באזארגט שטענדיג
 זארג די אוועקגיץ. אויך זײ קענען גיך אזוי געקומען,

 מים־ נײ־צוגעקומענע די אומזיםםע. אן געװען אבער איז
 !וגעקומען דינען עם און געהאלםען, זיך האבעז גלידער

מער.
בא־ איז ״נ.ר.א.־בעיביס* די וועגען זארג די אבער

 האט לאנד םץ געריכם העכסטע דאס װען געװארען, נײם
 אומקאנםםי־ םאר נ.ר.זג די דערקלערם ,1935 מאי סוף

געװארען. אפגעשאםם דעריבער איז זי און יאנעלrם
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