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^וגעסעחנגען
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w » r* y  i  t w  j*  m  nm v m r  jtm ״•* ?A 
m rV § מ nrm ןזזיי  r*yv r »i די **# ' r m i* n r i ^  VEJ«* י׳יי *nr 9tr r w״ײ ־

m j r g  1 1 »*» m  *r+ m״* nm »> n  o 
n • מיי ויי r אח י w rVm y g g ׳ דזוי §יז■ l** ײי
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י י י !'י #׳ ? «*•*» mm n rm  y * n■ * י ײ י ו י ײ י
trim, יו^ arm«ו s n  •wi *i im♦ ליי ױז

b  * m9״ »m  * t o * » rnr♦ j מז ױ י «י י  ז
A איו i r i p u r w י 9 ײ י י * טי< «יי •
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**W I  m u m •  nrag* • * to ״ ז * י י ן rtm* ״  p m i• * מז  ליימ׳ ■nrmg דןד *יף י
י « ןw*מ מי * *\ nrמי י י ן : w»מ׳ ן  ײי

nrto»* m turn ntrm ניייי «ל« «ח nrHwmmi iw י lrS i מי *»m nr»’im גימז׳ 
 די פיז **#מייינ*• די ?ungrga ימ« מױז׳ *מי#♦

v *  • *  g * to * g •ז ײ מדיווו* * * t״ o ־  ״י
nrm זייןד ח * rt« m, די »i r w m מ»• די יין 

r g  r u n n i f i  , * t o מ r «י s m i ם  «*ײ
rwnr• nro® m ״ וחימו ייז*to יייייי «ח 

ח *י• י י r• לו9 י m ]*•אח שיתאײ * מונג תיי  א
ח * י to ד » * n m  ] to w in g די איז W W* מדג 
 ייד ײײ יל*ץ nrtorr* « o«vr מו^ײיויפ׳ •ק

vrnm f זיד »ח *t f w ח *יס ר ני״י » n r מג׳ 
מד מו מ ו un'vvms• ײז ן

מ די ײ״ j ךי «ין •ו t m שפלגס מי :
ײ סי ײ n י r w *  n rw rt • J w m r פיז n r 

9 n*^r» 64 ^n m rtru m ריט־ קיק גיט ן ײ«ד 
n r’H10 ׳ in*>r י י n - ו rnr vrm m r 

90 n*» n»Vr 114 n» n r^ w r•  ng# ngV r ניט 
n r^ » r t- ײי מ ײיד «w<« די קינד ױז ו n י r 

»ng ĝn 64 —  m r r w  ng» fg שיםגלידןר *«ר 
r r i g  ngg ngV r ■0 m. אדבלײבעז וו«למ די* 

nrggn w g nggף פױ««ן ׳•♦• •n g n«» • מי י *ײי  י
ngg gtgugg g rm •  ggn קענעז װפכעז *ײזלף 

n rrV rg g פ די » מײ  ג«לם• *ז wnr© ®ח יימי יי
g n rw  nrg nr# ggn fggvrm  ggn איז נפגגעלפ 

ngg ווײ* nwgfl׳
g ךי חוץ n ggn oi^gugs* חויז ױניטי g גתיסע 

gyrn נןל w ig י«עתז פלאי ײז» •wnrrg מיט 
xn rrm m m  rm ד♦ »ויף goVg נילעע ig m g. 

^B ױן ח זונס ngmr *י pgnrrw gg, װיל אדער 
nrw^ngngg קעז ממגטע, »יז שױמד «ײפיז טיס ng 

ז «ס י nrm חױז ימיטי י igs. מא־ יעדע תאם ױדסי 
cnggo ngg w igynm • m r אח אינטן^אלטומ 

gg.טיימגד מױילתג gng g ngggכטgלזױק ולער
n זידי nrg»r »ח nrngs *י r פאתיאל־ װעדט ■לאץ

 דרעס־שאפ־טשערלײט,
ן אױ»מערמז»ם

g דזשאיגם אוגזעד «ץ סןסענדדז^־באי 
ngg g m בשארד ^ g g  Dgn מיס טאקעטען 
nrav ביכאד׳ ogn n rg זײ g nnn אי־ םעות 

nrgjr»mr יז» »n wזײ װעלכע *י ׳ w gn גים 
o u f m, נדn n׳לײס rwgn ggp די געםונעז 
B דורד nr»gnpg« זײ nragn nrrg כיביוד, r 

מז nrm סןו̂ו מ n די גן ru ra איז o'gg םת 
o rn  n r טע40 װעסט 218 אק גטאחי׳ דזשןױגט 

ngng. פעדםעז אױסן סםריט
ognn דזשןדנס nngga.

סעקיעמי. . ף g P נ י B .0 , ג

gjrg ח• nrniVg־ m ״ טאקסיז׳ggn n m r זיד 
*jrgnn• g nrggvj די גןספ די *וױשזןן «ױמד מל 

gng ng* ngg g g f r גע שזןזי און פרײנדלזכקײס דין 
fgn• o r  P i Mwgimgg ו* a ig o rg .יטײחמחײט*

jyo tn דייי«דיט«ז *יל g m g g אוגז nmm
י איז nruiV^nngg ד♦ אק gnnrrjgng אייד r י r j g 

a n r  or ogfl r rm r^ y n g g s .אוגעגרײט
n די r  ogii gg'ggnngrgn שויז תויבט עולס jw 

»ngg n r  ogn n r  nrg g n r w  ,nragg i יחר פילע 
n gggwg nya n r g  T9* 9 pg gTXgg, ייק־ענד

nrngggpg• י מן *ו שיײײגקיממז י אויםפדפ־ טמי
- *----- IkMMMM MU •kUuMtt aa4* LukkUA AkkA AkLkA nm a ודיג* d t טײעדס׳ און געזטליז איז לפגגעל 

rm *ך wig^gnngg געקי־ פנטקעגעז חױז ײניטי פח
®nr טיפ ogn oyog’g ggs nrgngggangg ײעט

r»W דיחמ® לױפ«ז M  Pg ייניאז gyg’ gg נײ־ איז
מ ‘ ״ יי

געװען. וױ לעדnטיgנ טשײלײגעז gwnggg אײזאננשז
ז י ♦n הײם. זוםער אוגזער *ו שילאײדפיע, י

n* פשמישלטו־נג pa לדיגגעגל בעט חויז יתיטי 
•®•n r טיט*וזזעלפעז אמשלט n״r די ארײנגעבעז 

gjgtnga grignnfnrn. *פ דgרגrטח אשל םערטע 
•®•ggn nr»Vw*g n r באמולטע חײ־יאר קריגעז 

r®  *n nmn gjrnrgggn םמ םילע אין אגרימענטס 
rrp rm ,איז ^שפיגלעז ספק אז זיד ײןס ל$ק$לס g 

»ngB n n g g rלgמ nga יעס1חױערװ» גתפע *r 
 זײער Tyamangg ײזנלעז חבדים שא« מױז. ױגיטי

r  ■l?»gn* jrnrgpgnגיפטnח  וחןם באגייסענס זיד nי
n חעלפעז פיל r פאחואלטונג tru m p irm מעם־ די 

g ngg angsבאקװעמלעכקייס. לעמעגס
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סראפפ ין געזזח פארזיכערוננס ארנעססמזעז אין פארנעסערונגען
o r ױגי עדזטעז n rm איז איײז ?Bcgn דײי 
 לעם אין nygyang לי ngg ששו־נמעממעז מיכטיג«

ljnga ’ ngg T»n^gBgang נױ איז געזעץ ’png .ססעים 
n לײי n ru n rJg געזעץ, לעם אין n  ? y r ’pngt 
•ggn yngny 3 אזngעטסלgזער ra  lyangii nngn 

ng איז B i’ a a rg a םשעק ענעטיט3 ע^טעז נום; 
agn yang o ia ’ gpgo ♦n ir v a r in g g אז nyayang 

g nrm p nrp אמ ענעםיס3 אלס ײאד ngBלענגעrז
g» ’ nל Tgggn איז n r י־מטס^מע י״ ײעלכע *ו® 

3 nrmענעםיט.3 קײגען *ו אחמסיגם n r irn rn r ,n 
 לעדזשיס־ לי ל^כגעצאגגען לענטעגס nrm געזעץ «ום

nrpngov g ngi nnnr^ קאמף nycyang h  agn 
t a r n’ איז ?yaga oy’ ig p jg n g  ya^ Bg^ yrya 

•on’ gyug a r  ngg
n» נײט ogn ן* y3ngטסלgזTyonri nngn ny 

n r  pa ײט» an’naonyn ny nm איז זיד gnna n r 
ny r a איז Bi’B arga ו* o'cyjyaאיז ׳ o r ’pngc 

pa Tnw rx ױי ײי אויף זyכrו ל  זדיסם׳ ogn .ryar'צ
nyann n r  nga rg ײאד o ra g i וױ nymt מyלrס 

i שויז ny איז nyזgטסלy^ng אלס זיד i  o ro a rg a 
B’ayjya g tyrnp טשy,ק gגשםgם oyn nyoiw ogn 

n y n a־’pyiyi |y i איז ny nyשם >ynga nmyכטיגט 
nyonyo nטש g *ו r  ngo py •ײאד

 lg װזןלכזג » ng’ אין iyagn לgI מאקסיםום די
ooyang׳nynT איז yngaו בםיגם* D’ ayaya איז y i־ 

pg ir g n y i onyayn דתיאעז ^w Ty צומנציג 
̂כעז־. o יד r חײסט ogn n y r’K rg איז y3ngטסלgז 

oa’ oaynga pn oyn n y » r ו* Tyagn iyan ngi 
ny n y rn t ng’  g O’ayiya זיין אויס ^פט .o’ nynp 

oy אויך איז pngny i onyaynyi די ywo גyלם 
o r7 אז iy rn p  ?yp nyoyang אלס •ngn g B’ gyaya 

gגשטgט na o r די איז איאט yooay.n סו«מ Tynya 
15 rלo r  o r  pg ny» pg ig n  g ng ייז? nyoyang 

ry ניט in p  o iypy i, איז oy איאם pngny i onyaynyi 
r יז3  nnagלg ng .די ױאך ogn yoio אז ooyang* 
oזgל n : r  , n r  g o in p  ny די אז סריעי װי זיד 

ogn ny o שסיחית r i סיי סאײינם oyang nyn.
ny n rשטny ,ױני ryn די ty u n n r iy איז oyn 

ng iy m  ry ty i o’oyiya׳־P איז oognp, אויד איז 
’pa .ng’ o גד־יזמ oyiya or® o r  pa annag n r 

jy יוני a r די y3ngטoלgזo’ ayiya nyn  jy ir p v i y 
iin די סון paam אויםז ya ’ nga ytgVooyang וo r 

ngt o r  pro משך אין אײגגמאלם זײ n r  o r  pa 
1940. p t אן ױגי oiyaynyi oy onyn שסיתת די לױט

oj’nngo ogn nyoyang n r  g r 1941 איז• o r 
oזgםםלy3ng jg tg מיינם r  o r '  ny גענוג ניט •ngg 
y *ו 1940 אין דיגט ro a rg a] או אים n^ooyang 

g’ o r  ny nyag o’ayiya פאײינט n r  P« inyi 
ogn o ׳1941 r  nyi”g n r g אויסגyשyזית ■ם ru n 

^ TVP לץg ngj איז ny pא nga 1940 פיט o o y an g 
 o’gyiya lyi’np און jyn’noo®yn nyn’n איאם זיך

n r מ ײ .ng’ נ
n איז r ^איז ל^שיסלייטש nga Tyiigiyiann 

umyniy yonya g אין y3ng oynטסלgזyז yannga• 
o r' pyiyi win איז ny’n oannnya’g װיפםיג n r 

nyoyang איז igryo ,װי טױיוס tyrn oy די IT'na 
nyoyang nyr^p. די oo’ayiya p’g on’a iinynay 

nga םײלו̂ױo r  •yn^ooyang y די הייםט *ooyang 
y«g] n[ ®ט ryiyar זיד oy® ײםpזיגgל r  ng 
'o r  w ar אז nyoyang חי ליידיג אום גײם oy איז 

ng ny o איױ ng[ אי*מד r ' 'yo y^ yim t n r־ 
3 oya.אז ים ŷ ngםסלgזjy]yp ong ®rg o r  ny 

lyiyaynmg זייז אין o n r־yngnya די ny o r ' o” i 
 nyag גייט [[inymy די ז.gטסלy3ng םײלדוײז איז

P’ng איז ?ny o c rשט nyaayrigi lyooi’o’nn oyn 
pa ודינסיגס ’ng. 3[ די lyogago opyt yoopy03לײ 

]pyty: n r  ng אין nyn װי 03אי[זי •Tjmyi
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 D'ttngp אב.
 יאר זעכציג

אמעױקע אץ

oy איז nyon oyn גע iy n r זעפ־
 ya- איז igngp .3א 03זי ng’ יג1

yp’nyog p’p iywp און ogn 
סןמיאליסטיש^ ng’ ]’iayi מיינט
ל־yזyג pא yiP’oo’ig’P’ טוײ״ז־

 םyיטngפולgם דין װאס ז,yנשyם g pa oyang yכyםםלgש
 nyn פון lyogn ’n pa וױיס p:g] ]yopgpyao’ing איז
 po nyi’nt איז ig,ngp אג. lyogi nyn .og] nyישnאי

Tyoyi yooojgpga »n אין ypnyog.
oy איז r אונ ױטyזiyay] «  o i’tag n אן ag־ 

pa ]]'»gv .אס irnyB o'jgngp ױין און nya’n פיל־ 
ny]’0”t .מטיג?ײט oyn nga נויםיג איז g גתי־ גאנץ 

nyo .ד  סיט בלויז באשדעגקען r זיד ײעלעז פיר «
n .3א r  nga lyoornngc o'lgngp ט3איnyגyשgנgל 

pg אויד lyago n y r^  n’o iyn» ogn .אב. ווייל קודץ 
nyn nga ogn )gngp אינyJnyoשgנgגעםאן ל ny’n 

r פיל.  oy pgלם g ng] lyoungo אלץ עס פלאץ םך 
ny .lyjyaynoPK בלויז ניס איז pa ny]”g pp'yi ,די'o r 

n’g lyagn גyהgלפyז pומyאויף ז nyn ,וועלט ]ng אויך 
Pa nyi”g י׳ nnt lyagn o' י r גyהgלטyן i r r g n׳ 

y o ? r| ס און • lyi^gny] n’g ogn ny גתי iy n r מים 
nynya pn, מים pg o n r  pn מיט ny pg ogn pn 

ogn שם^דיג ]onyaojyyזי ײזגז ׳ ogn ג איםnyוםy.ז 
g ogn ny3[טײלגyומyאין ז yn’g ^ י י  pg װי opi'B ל

■i r ”na yn’g
 [־’oyo nyםישoליgיIgס pn אין ogn igngp אפ.
g o«pלy מgל g ?yniyionng חוש gnB ngoקטישy 

nyanyn pg lyH 'roa’W איז ]oiyg] ,ng iyny צו 
n’no  ,n iyingn pn ױ[יgיסטיש]paynga y,] װyלכy 

ngo oooypy] o r פgלnיגoyn pg WJinyoyaong y 
onyoyang לy^y.ן oy pg אים צו איז onynriga 

]n lynnya oayg’ אי[טy]nyשg]g,װ לyלכogn y שטn]yיג 
lynyoya g nga oooypy[ לy3yן yn’g pa מיטגליחמ־ 

pg איז pn^gcny iynyi■ אין •nog? n’g
o ,n pg״nyn po lyoogp yoo אי[טy]nyשg]gל 

ogn .אפ yojygi g lyouyi Tgngp] .סאקםיש אצטייל 
 לg]gשy]nyאי[ט nyn אין קאמף nyonni p’g go® איז
^’oi אפ. וױגלפ^ צו y m  o® ogn igngp קיין ojgn. 
n, אי[םy]nyשg]gל oy ogn שטngק Bgגyשgצט pg 

oy oigno אין שט^זײצ .pnat n’g
ogn ypnyog pg o”p]’oyo ng’ 60 yi’n po 

ngo ng’ 45 lyayiyiog igngp .ag ״oy .'oonyiingo 
n איז rw ם זיךngצושטyלyו g nיnיש-ga nyoyang y 

oy pg 'oonyvngo. oyn ig ypnyog pg ljuy" 
o״ ayn ןyלyצושטngD זיך nyשװ איז o n r n r״ .ag ig 

a iyi’n n  •Tgngp״lyngiiyi ]y o p r 'y i'y o r 'i yn 
oyoy trg זײ pg אייצס אין n y i ]ym אומטיילבאה װי 

g nי[טy]nyשy]gל g ogn צו סך ng] .]yn”a iyp]gn 
n’o ,צלויפש nyn ’go igngp .ag ’go rg ״oonyiinr״ 

oiim g lyagn צו lyn’noiy pn םיט *r 'lngn  ny’n 
®p. לי gי[םy]nyשg]gאיז ל yVg םgל ]yשy ] rן ]oiyg 
iriyםישoליgםאצי nyn צו rga  ny און n סאציאליס־ 

 pg oiygi oi”n ■pig n’g ?ym ןyלgynיg yםיש
ny” o.

g n  ,nogי[טy]nyשg]gל nyn]g pig] oi”n rgש 
 ig] pg oyoa lynya■ צײט y[גgל g rg זי אםאל. װי

g iyi איnישn  .ig®i’ y צgל ®o־iym  tyn’g אין n’g 
p pig] ]yiiyi I איז ’^ ngo־^nyag oi”n .p איז oy 

nyoi’g nyn po oyong’go yonm , n .onypngo־ 
y3שgב [אלgשטnyט o® po־n’o nyag .iyn’g ^ױיס  ו
-gig’ggnyoi’g אן lynyi לgם yלg איז ?gngp אפ. *ז

 ז״■ n’o pg oi”n אויך oy איז ny pg oo^g’ggo רyל
g n  ig ,nyan iyaי[םy]nyשS3g,װ לyלפoi”n t’g y 

g װיpnלyכg nyט3יg3nyציg]gל — •ngo po nigango g 
oiygi npn rg  — lyoyo^gig’ggi yjynnp צו pn 

g n  .]ygngnי[םy]nyשg]gל iyp אoשnyoii g pn n 
yD po lmynnango n פיישסיל,  rgלnyp ס איזyל]y,ו 

n  lyi’i n n r  lyoynyoi’g ynyn iyn.
Tgngp .ag׳ gny] ogn o rלyDז nyog pg iy®a’־ 

o® yp בלויז n איnישni$] ,nuyiiga nyoyang y אויך 
n? ״uuypga nyoyang yמײ[yל[g!י7 i l  Typip iyp 

”o אויף pj’oyo ng’ 1’iayt ym םים aynnoii o®ni־ 
nyngaoaino po ng’ i זדים. ’iayi pmyi Tli’n oy 

oyang, םון oymgns 7אל אנטװיקלו[[. און 'o r 
pg o’g 3לי ny”o pg איז yi’n ngo Tyopryio’ig 

ngo iyopry]0’ig pg oy .p אייגעז n r 'y ] o®m pg 
pg ainaynnga nyoyang yi’pn g lying yi’n ה1לא 

n איז Tynyi לייז? pg ' n״ r׳ '*yi nyng pk ny pn 
o®ni i זי איז איצם ?וםמ• ’Pn, שםpng איי[* און 

 -yog אין nyoyang yonn®ging pa צאל ’n םלוסרייד.
oa”n in r  yp’n די איצם oiygi po nyo’i צוױנלף 

^ לי  po סייל וױ lytyi אויך ogn ny םי
yi’n סgציgליםםישpg Tyyn’g y װאמעמנו !”ngo Tyi־ 

y n rw  oa^pn!®? ל איןyפy.ן oagoyi ogn yp’nyog 
oymgnB lyonni g אייף go po iyn o rציgלny 

pg mayiayiyi די nyoyang לyפyז g סך ,nyoya 
pg nynyan סyשל]yפlyi’ig yi’n ngo pg oy .ny 

nyonm g tyopryiong׳ gײlפלוםרײפg nyידישny 
שוג  yog pg ]yn’g po- צאל די קליין ?ynyi pg oy י
ypn׳ ogn oi”n .]yoipyi nyng pg ]gngp .ag ]yn 

yooym oyn yp’nyog] און g”םלוסתיפ]oםyאין ישוב ן 
nyn .װזנלט yi’n oy] איצם nya’g ]gngo מיל פי[ףrן 

yn’g] אין Tyiyi ogn ny .yp’nyog װי yp’nyog גוםא 
ogn װאס ה1לא ogn ny ליס אזוי •p r 'J ]  t’g ,]yoipga 

pg ]yo נ ד  ga ’n pg pnia ng’ I’aayi .]ynr-געו ױ
yDלyp]]60 רו oing ]jpiyi yp’nyog po ,^איצט סילי 
לט.yBgn װי nyo םיל זי איז

n’o ^ש  nyn po nyig’B oyn ,]gngp .ag װע
yp’nyog ]’g uuynga nyoyang׳ g ngi םך yoiiiyi 

r  ny ig pg ? r g ’ yi’oyo pgל nynלyפy] צו [yt 
nyn po iitg” noga ’n וחגלם nyooigo oyn po 

nיטלpo ’®gn’o pg ”nganga nyn po pg ny אציזם! 
pg .פאשיזם

ט ע  פאר ארב
ק ניז אר י

n’ מלחמד״ 'ogn o r גyשgפy] 
g סך g ngo oyang סך *ooyang 
סו[ םייל^ yiyn^ngo איז yזgל

oyang ]yo ^1לא iiy i'a  ngm ogn 
g pc סך pg nyoyang ו® ’g oagoyi ]ig png סך po 

 yi’n ]y[ yognoyi]סטpngאסשט pg ז.gםסלyפng די
yonni g pngnyi צgל nyoi’g nynig po nyn^io’ o־ 

y[שglg.ל
oy ארת, איז p ’n tgלgוgopפnyagooynn pg ny 

pg y i’ a i” g ,n o® ]yi’n ו® ’pc ]yr^  o r  png 
ngפyטסלg]זיp”צוליפ ט nyn מלחם̂ז [ypn oy ngi 

n אויך r  T’g onrm ga ,nyoyang ynymg ]gngo 
ia’־yayin nyoya ]yo’ni n’ o nyag ,y’ noompg] זײ 

n ײ3 צתת r^ iD ’ o ’n pg .®ig םון *nyoi’g nyn 
]yשglgל g’] ו® ’iyiyp png אייד אםשר g ]yagn 

t Tyiyp m צז myo ypngשם n’ iyn nyn״ny איצ־ 
yang nyi’oטסלg]זיp”.ט yn ,n rg ,]y ir  ]yiyp ,n* 

]’oyang m y i ogn inn׳ 'o r ײ yago ]yiyp[ ig] ז

n ליח־י[, p®iioing ]yingnayi pn o® זyלgז  ngi 
o® inn’iyn זײ mn’j r  ,n .o® oy זופם nyony, 

 I’g rg זיך, o’n^ngo oy pg סיליג rg oyang װאו
yp ona oyn] ו® ’r ’nipigp o® png] םים n r .סאום 

pg ו® ’png ל איזlyayס־םיםלyז g סך nyny”o, וױ 
n  pg oigo nyn pg ו® ’o® iyiyp nyoyang nypng 

yoipanm] סים gזŷלy ,װי װײחשזנם yi’np oy] זײ 
nyoyang איז ngi •oigo n r ו זײ® ’nyoyang nypng 

rלםg ]yסשnnyo p’p ]yagn oiypyi o® n 'צ n r 
ann®r׳ pm ו זיrלט ®o 3צולי n r םלחםf r r y ]  n 

ooyang nyo’im rg־yigno yVg .nyayi] אויף ynm 
oyr^a משא רי nyn po מלחמל״ *,n r  ngo oy pg 

ugoaruc gig ]ynyn wbvbvi o® nya.־ i”g tg םײל pa 
r  nyoyang ,nל ngi לײדען yang paםסלg]זיpײם 

n איז ׳3םלחס nyn 3צולי r צײט׳ ?"P יי i i '- r ir 
n ogn» צו זײ לצפ?ײט1םצ ngi pg .oyang prayi 

o •׳myo nr® pg nyקngשט r די ig ,]y ir ]yiyp 
”ny אויף oayn g ]yagn די i T’g oy .oyang nyn 

o םlםיDyשga n’» ]yagn די nyלפyװ םים סלאפל״ r 
yooym] םײל ny’n po לayזn ooyi o i’g pg .p’ 

oyang ’n pypg o® pg ain®yn צו yTgלפy׳ 'o r 
nngn ]yo אויסל איצטylny] מי oy צו pg .]yago 

aלױT 3צולי o r׳ o r ױ *yi oyang ’n ]yi’np ]yp 
a g ngo oagoיםyל pnyi^’a .פתמ ,

r־’ rg ]  n r  po nyoyangל [yagn y’nooini’g 
g niP שםmyo ypng '3 צ o® Tg ,mn’iyn n rלױT 

o® ױ oyang njpn pyug 'צ [yongn o r' ,ynrig 
nyאיצט שט ®n לnyן]p װי ogn צו n ngi ,]go 

n’ig riyoonpy nr® nyong oagm אױף [yn ,nyo’m 
n’ סלחסלי g3 mn’iyn ,n .]yi’niy n® oynשgפט 

” yng] nyn nga nyoyang איצס ong jr® gל־אי[־ 
nyn ngi oyn ogn ,y’nooin .ט םלוזםל® yi’oyi ]yiyp] 

igp yo’ini rg  pnyii nyanyn oyn oy .oyang p’p־ 
oyang nyi’ ’̂a po fiymp ]אי ,ynooini’g^yngi n r 

ymnyno n  Tg א]rל gaלםyלgפyװ סyלo® oy ]y 
yiyp] .]סיישטײ

n r לyצםgny]yl nyn po i i ’O’o nyל yTpy־'?
T’g o r ' ^gir^ynyorg nyn ]io yrt’o אgnylBלםyן 

y n r'y i] ]סיםי, םיק1אטלא אי ogn פgשלgסy] צו *i ’ g 
Tg , liir iy n  n  ]yn’ ongo די ’'n® o’m  T’g i r i 

 צו yma סyשTnוױי po ono oyn אין אױסצעלײפ^
 אלoyang 1 3מלחם ngo Tg זדיסט, oy .oyang מלחםס

nymyn® ogo nyo’ iiy i g T’a pn p^-ooyang nyn 
 nyag T’g ,n® שםײטngפ oy .oyang nyציװיל ”a װי

n  Tg ,]yn r'J i opnyoga םgו]pyDםשוnynאלען1 ס 
n® ]” i i ” g ^gT pg pnnyoggp צו ym noga] מים 

pלpg oy nyag .]yo’ ogno yny]y ^לא? yn n  Tg־ 
n  Tg ,oagnoga ]’g iyoyi pmo oyn mn’ i וױTTשyס 

i ’g ו® ’n r ®  , 'Tg p® o® ]yiyp png װי nyn pg 
g ]yagn nngn m n’ iyn ,n Tg pg oigo צו פליפם 

nyoyang nypng’ i® ’ n 1צ yayi] י® g םייל nyn po 
.ogn ® o r ' ,oyang

 זײ Tg אױס, oy ooip איצם, T’g ylgל h װי
yn y’nooini’g^yngi nyn po nyoyang nypng’ i®■ 

yn] עשמיס]yױי1צ מים ן a”טשy.י ן® [yagn o® ]yiyp 
inim cyrga p’p צי פײl1̂יל ,oyang ny3לי1צ ױיל n r 

 pyongo ’n ]yiyp 'O’O’ng’gno-״ ’n ]ig ®]®r^yn״
oשm yi ]yi’np o® onyn1 מgםnyיgלh  nyag ,]y 

 pg ']]®rpyn, ’n nyלפyl1 3לי1צ oyang yישnyמילים
pyng onyn ,]ynr'yi on’cyii”g ]yr® *0’0’ng’gnB.■ 

.ynymg n  ]yayiyi
•in oiyn®ynB po ]ynr'5' ]yT’iiyiig T’g oy
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ו בינ&קי,  געמ*כם זײגען װאס אונטערזוכונגעז די לױס ן

nnynyi- גרעםערער ן דין בלױז ניט יאר דעם װעם 
 אין און יאז9ר אין אױך נאר שםאף. װאלעץ אין מאנגעל
 אינדוסםריע קלײדער םרױעז די אז םײנט, עס קאסעז•

 אוי־ וױיל אוױיגען. אירע אלע אין ליידען שםארק װעם
 פאר־ די ען5אױסםע אױך וועלען קלײדער״שםאף םער

ױ םריפיגגס, שידעגע  דרוק־ גוםי באקעלס, זיאערס״ ו
 מאשין־נאדלען. אױס אויך פעלען עס (סגעפס). קגעפ

 צו רעגירונג דער סח סליכם די װעדם צושםאנד אזא אין
 גאנץ יארק נױ םון אדגעםער די באםראכס אין נעםעז

 אין 9ל־איגדוםםרי9נאד די דאך איז גרױס. באזונדערם
 איגדוםם־ םרױען־קלײדער די את אלגענייז את יארק נײ

 דעם סון אינדוסטריע גרעסטע די באזוגדערם, ריע
 דערלאזען׳ נים דארף רעגיתנג די און יארק. נױ שםאם

 סח עקזעקוםױוע דזשענעראל די האם רעכט םים
 איר אויף באשלוס א אנגעגוםען אינםעדנעשאנאל דער

 רע־ דער םמ םאדערעז צו םיםי אםלאגםיק אין מיםינג
 םעקסטיל פון ״רעישאנינג״ דער בײ זאל זי אז גירונג,

 ארײנ־ ניס םrא זאלעז עס אז זינען, אין האבען שםאסען
 אינ״ םרויעד־קלײדער דער איז פירמעס נײע קײן קומעז

 געגען םראטעםם א אויס אויד דריקט װאס און חםםריע
 נייע עםענען געהאלםען האם רעגירונג די װאם דעם,

 אונזערע וואו געגענםעז אזעלכע אין שעםער קלייחמ־
עקזיסםירם. נים מאל קיק האבעז שעפער

 און פינח דער
 יאריגער צװאנציג

 אונזער פון ױבילײ
 עדיוקײשאנאל

טעגטרעפארט _
דעפארטמענט. עדיוקיישאנעל אונזער םון ױבילײ

 די ציים. לאנגע א איז ױניאן אונזער אין יאר 25
 איז ױניאן װאירקערס גארמענם לײדים אינטערנעשאגאל

 םון ױניאנם גרעסערע די גװישען ױנגע די פון אײנע
 צונוים־ איז לײבאר אװ פעדעריישאז אםעריקאן די װעלכע

 אין אז באטראכט׳ אין נעמם םען וחגן «מ געשטעלם.
 אינםער־ די איז נרינדונג איר נאך יארען ערשםע די

 םאקטישע זײ «ען קען שװאה און קלײן געוועז נעשאנאל
 8 ציילען אנפאנגעז ערשם עקזיסםענץ איר םמ יארען
 פאקטיש אז הייסט, דאס גרינדונג. איר נאך יאר 9 אדער

 פארשריבען איז זי װי יארען די םון אינגער גאך זי איז
אויסםירען, דערמיט װילען םיר ״מעםריקעם״. אירע אין
 אייג־ פאראינטערעסירט זיך האט אינטערנעשאנאל די אז

 נאר איז זי ױי דעםארםמענם, עדױקיישאנאל אן צופירען
 געהאלטען האט זי און םאן צו עס אימשםאנד געװעז

 װיכטיגען אזא פאר דעפארםמעגם עדױקיישאנאל דעם
 אין אםילו אויפגעהאלםען אים האם זי אז איר, פון םײל

 געװען עקזיםטענץ. איר פון צייטען קריםישסםע די
 אינםער־ דער פון לעבעז דעם אין צייטען שלעכטע זײער

 נוי־ דאם םון שפארען געמוזם האט מען ײען נעשאנאל׳
 האט דעפארטמענט עדױקײשאנאל דער אבער םיגםטע׳
 דער־ עס מען קען הײנט ווערען. אויפגעהאלטען גע&וזם
 אינטערנעשאנאל דער קאסם היינט פריידען. אין צײלען

מער, דעפארטמענט עדױקײשאנעל דעם אויסצוהאלםען
 גאנצע די אײסצוהאלטען געקאםם אמאל האט עס װי

 דע־ עדױקיישאנאל דער האם היינם אינטערנעשאנאל.
 איבערן נאמען א אינטערנעשאנאל דער םון פארטמענט

 אייגעם, יעדען םון באװאונדערט װערט און לאנד גאנצען
ארבעט. עדױקיישאנאל מים םאן צו האם וואס

 אינטערנעשאנאל דער פון ארבעט עדױקיישאנאל די
 איר מיט באשרענקט ניט װירקלעכקײט דער אין ווערם

 ארבעט, עדױקיישאנאל די דעפארטמענט. עדױקיישאט&ל
 איבערן לאקאלס פארשידענע די םון געטאז ווערט ײאס

 אז פארנעם, ברייטען גרויסען אזא פון איז לאנד גאנצען
 פארשטע־ ריכםיגע א דעם וועגען האבעז וױיניגע גאנץ
לונג

 אינ־ דער פון דעפארטמענם עדױקיישאנאל דער
 און ברייםען דיער א ארום איצט נעגיט טערנעשאנאל
 האט צוריק יארעז מים ארבעם. פון פעלד םארצװייגטען

 זיך דעפארםמענם עדױקיישאנעל דעם פון םעםיגקיים די
 ןזיילרױיז אויםקלערונג. און בילדונג אויף באשרענקט

 אבער איצם אונטערהאלםונג. און פארװיילונג אויד
ץ אין דעפארםמענם עדױקיישאגאל דער ארייז נעםם  זי
 אםלעםי־ מוזיק, קונםם, םעאטער, טעםיגקײט. םון פעלד

 פארווײלונגען אונםערהאלםונג, םפארםס, איבונגען. שע
מאםשםאב. ברײםען גאנץ א אױף

םיטגע־ פיל האם ידעפארםמענם עדױקײשנאל דער
 סוזיקאלישע אנםװיקלען «ו אמ ארױםצוברענגען האלפען

םיםגלידער די םיז םילע בײ םאלאנםעז םאלערישע אוץ

 אונזער אין האבען מיר
 גע־ צייט לעצטע די ױניאן

 ױבי־ װיכטיגע אייניגע האם
 שטיל זײנען וועלכע אומס,

 פון איינע געווארען. געפייעדם
־יאדיגעד25 דעד געוועז זדז זײ

1942 אױגוםט׳ געדעכטינקײ® ►ן
 םן־ א האבען •דט דעם אין אינםעדנעשאנאל. דער םון

d p r ry w ’D לאקאלס. די פח קאמיםעס עדיוקײשאנאל די
 אינטער־ דער םיז דעפאדטמענם עדיוקײשאנאל דער
 צו ארבעט זײן צוגעפאסם ערפאלג מים הארז נעשאנאל

 םום ער און לאנד אונזער םת צושםאנד מלחמה דעם
 ארױסגעװמעז •רט דעם אין האם ער ארבעם. pלעכrנ
 ניצ־ זיך אזײ מי *ח צופאסונגם־פעהיגקײס גרױסע א

 װעלכעד אין הילםם־םעםיגקײם דער םאר מאכען צו לעך
 קריםישער איצםיגער דער אין זיך נױםיגט לאנד אונזער

צײם.
עדיוקײשא־ אונזער םון ױבילײ יאריגער 25 דער

 אומשטענדעז נארמאלע אונםער וואלס דעפארםמענם נאל
ױ אופן, פאראדנעם א אויף געווארען געםייערם געװיס  ו

 צײם איצטיגער דער אין אבער סארדינם, עם האם ער
 דאר־ איצט פלאץ. איז ניט םײערונגעז םאראדנע זײנען־

 די געװינען צו ווערעז אפגעגעבעז כוחות אלע סען
 דע־ עדױקיישאנאל אונזער איצט אויך םום דאס מלחמד-

םאן.־ עם אלעמען אונז הײםט ער און פארטמענט

ערונג די ל ק  םון אנטשיידונג די פךן ער
ר א אר װ ב  אז באארד׳ ׳לייבאר ייאר באארף לײ

ײ װעגעל ען ו ײז ר  ארבע־ םויזענט 157 די פ
באשעם־ זײנען וואס טער, ״ ״

ט ^ או ע ב גע־ אזוי דער בײ םיגט אר
סםיל״, ״ליטל רוםענער

 טאג א סענם 44 םון העכערונג א צו בארעכטיגט זיינען
 בײדע באפרידיגט ניט האם װיידזשעם, דיערע אויף

 באלעבאםים. די נים און ארבעטער די ניט — צדדים
 און םאג א דאלאר א געפאדערט האבעז ארבעטער די
מז באלעבאסיס די א  אבעד געבען. עדואלסג נים גאר י׳

 אגב פשרה. יעדער היט פאל דער אייגענטלעד איז דאם
 לײכם גאנץ מאגגאטען שםאל די פאר םאל דעם אין איז
 דארםען װעלען זיי וואס העכערוגג, די םארטראגען צו

 אױםגערעכענם׳ האבען זיי אמת, ארבעםעו־. זייערע געבעז
 יאר׳ א דאלאר מיליאן 21 באטרעפט העכערונג די אז

 קע־ זײער פין צאלען דארפעז ניט עס װעלען זײ אבער
 די וױיל רעגירונג, די צאלען דארפען וועט דאס שענע.
 םארנומען גאנצעז אין כמעט זיינעז קאמפאניעם שםאל

 חוץ א רעגירונג. דער םון באשטעלוגגען מלחמה מים
 העכערונג דער םון פראצענט נײנציג איבער וועם דעם

 איבער־ אויף שטייערען די םון ווערעז אײנגעשפארט
 דער אםגעבען געמוזט װי סײ וואלטען די װאס פראפיםען
 דער געגעז געװען דינען שטאל־קאמפאניעס די רעגירונג.
 אנגענומע־ אלםען דיער צוליב הויפםזעכלעך העכערונג

 העכערונג קײן ארבעםער די דארף פען אז פרינציפ, נעם
אויםפירען. גאר עס קען מען ײען געבען, ניט

 קא־ פון — צדדים בײדע פון אומצוםרידענהײט די
 װאס אזא ניט איז פשרה דער מיט ארבעט און פיטאל

 נאר וױידזשעם, די אויף העכערונג דער צו שייך איז
 לייבאר וואר דער װאם ערקלערונג, דער מיט מער פיל

 די אויס דריקט וואס געגעמױ׳ דערבײ האם באארד
 וױידזשעס, פון העכערונגען װעגען פרינציפען אלגעמײנע

האלטען. זיך װיל ער וועלכע פאר
 ער אז ערקלערט, האם באארד לייבאר וואר דער

 וױידזשעס העכערע פאר פאדערונגען באטראכטען װעט
 לעבענס־מיטלען. פון פרייזען די מיט םארבינדנוג אין
 פון יאנואר חודש דעם באזיס א פאר נעמען װעט ער

 יאנואר זינט איז וויחם, סטאטיסטיק די װי לויט .1941
 לעבענם־מיטלעז אויף פרייז דער 1942 מאי ביז 1941

 עם װעלכע אויב פראצענט. םופצען אויף געשםיגען
 פו־ז העכערונג א געקראגעז האט ארבעםער גרופע איז

 דער פאר װײדזשעס די אויף פראצענט 15 װי װעניגער
 סטאנדארד דיער אז עם, מײנם 1941 יאנואר פון צײט
 זײנען זײ און געװארען אראפגעדריקם איז לעבען םון

 אין זיינען ארבעטער די העכערונג. א צו בארעכטיגם
 דיערע װען העכערונג, א צו בארעכטיגם אלגעמייז
 אונ־ — איצטער אדער פריער — בכלל דינען וױידזשעס

סםאנדארד. נארמאלעז דעם טער
 פרינציפ דער אט װערם 'קרימען ארבעטער אין

 וױידזשעס די בינדט װאם באארד לייבאר וואר י־עם פון
 לעבענס־מיטלען, םון פריתען די צי ארבעטער די פון

 ארבעםער. די פאר אומגינםטיגען אז זייער פאר באטראכט
 גרויםער גאנץ א ביז זיינען לעבענס־מיםלען םון פרייזעז די

 קאנגרעם אין בלאק פארם דער קאנםראלירםע. נים מאס
 פארם־ אויף פרייזןיז די אז געזארגם׳ דערפאר שויז האט

 וױים, יעדער און שטייגען. קענען זאלען פראדוקטען
 םון םייל וױבטיגער זײער א זײנען םארם־פראדוקעז אז

אופן אזא אױף װעלען ארבעםער די לעבענם־מיםלען.

 4לעגעגס ץשי ■רײזעז די םיס יאגעז דארפען כסדד זיד
 %• די 4הינטערשטןלי בלייבען שםענדיג אח םיםלען
 TP נאאוד לײבאר װאר צום גיין דארםעז וועלען בעםער
 שן חעבעד געשסיגעז זײנעז לעבעגס־םיםלעז אז וױיזען

 דױעדןן װעס עס העכערונס א זײ םאדערעז דעריבער
 צדדיפ. די אויסהערעז װעם באארד לײבאר דער ביז

 וועלןן צייס דער םאר און םםאםיםטיק די אױסשטודירען
 > וױידזשןס״ אלםע זײערע קריגעז אלץ נאך ארמטער די
 V אדױסגעמן װעט באארד לײבאר וואר דער ביז איז

 ן צו בארעכםיגם זײנעז ארבעטער די אז ענםשײדונג,
 מיס ידזשעסוױ זײערע אויסצוגלײכעז כדי העכערונג׳

 װעלןן לעבענם־םיםלען״ אױף ■רײזעז געהעכערטע די
געשםיגען. נײ דאס םון האבען לעבענס־םיםלעז די שוין

סםאםיס־ די און אויסרעכענוגגען די ױינען דערצו
 װייס לעבענס־םיםלען אויף פרײזעז העבערע דועגען טיק
 ציפעד, די פמ דוכםעז זיך קען עם וױ פינקטלעך אזוי נים

 גוס גאנץ מעג סםאטיסטיק די געגעבען. ווערען וואס
 זײגןן זײ וועגען וױיל פריחען, מארק די מיט שטיסען

 בוםשעז דער גראסערי׳ די אבער ציםער׳ גענױע פאראז
 װ» סםאר׳ דעליקאםעסען די און סםאר םרוכט די שאם,

 שוק זײנעז שפייז, דיער קױםען םאמיליעם ארבעםער די
 האבען צו שוועד גאנץ שוין איז די פון פארשידען• גאנץ

 האבען ארבעםער די ציםערען. סםאטיםטישע גענויע
 גרױסעד א װי לאנג אזוי אז זאגען, צו רעכם דעריבער

 ,םילינג״ קײז נים האבעז לעבענם־מיטלען די םרן םייל
 םיס־ קיץ ווערעז אנגענומען ניט דארםען פרייזען׳ םון
וױיחשעם. באשרענקען צו לעז

 צופרידען ניט אויך זײנען באלעבאטים די אבער
 די וױיל באארד, לייבאר וואר םון ערקלערונג דער מים

 וױיחשעם אז מעגלעכקײט, א אםען לאזט ערקלערונג
 באלעבאםים די ווערען. געהעכערם קענען דאך זאלען

 ״סילמג״ א אז קענעז, זײ ױי הױך אזוי פאדערעז
 פאר־ פעסםער א וױידזשעס, םאר װערען געשאםען זאל

 שום קיין דערלאזעז ניט זאל וואס ״םילינג׳י׳, גלױוערםער
» דעם אויף װעלעז אם וױידזשעס. אויף העכערונג ח  ג

 גך איצם האבעז סםיל״ ״ליםל פון ארבעםער די וואס
 אויו םאג, א סענם 44 םון העכערונג א קראגעז

 דאד־ אינדוסםריע שטאל דער פון ארבעםער אנדערע די
 אױםגד שױן האט מען און העכערונג. א קריגעז םען

 וױי• אויף העבערונג די װעם ארום און אתם אז רעכנם,
 באםרעפען אינדוסםריע שטאל גאנצער דער אין דזשעם

 װעט דאם אז זיך, םארשטייט עס און דאלאר. טיליאן 75
 שםאל־ די וױיל רעגירונג, דער פון חשבון אויפן גײן

 םלחמה מים געזאגט, שוין װי םארנומען, איז אינדוסטריע
רעגירונג. דער פון באשטעלונגען

 קײן נים וױים איז פראגע די אז צוגעבען, מוז מען
 דערלאזזן׳ נים דאך קענען ארבעםער די אבער איינםאכע׳

 האט סחורד- א פאר װערען באטראכם זאל ארבעט אז
 שםאנדפונקם דעם אגגענומען װילםאן פרעזידענט שוין
 באװזר ױניאז טרייד דער פון און סאציאליסטעז די םון

 םחורחי א װי װערען באםראכם נים קעז ארבעט אז גונג,
 די קענען דערצו מארק. אויפן םארקויםט װערם װאס

 איינווארצ־ זיך זאל עס אז דערלאזען, ניט אויך ארבעטער
 איג־ ברענגען װאס זיי, דינען דאס אז געדאנק, דער לען

 די אומגעקערם. גראד איז עם לאנד. אין פלאציע
 וױי־ דיערע אויף פאדערען ארבעםער וואס העכערונגעז׳

 פרײזען געהעכערטע די םון רעזולםאם א איז דזשעס,
 םיט טאז צו שוין האט דאס און לעבענם־מיטלען אויף
קאנגרעס. אין פארם־בלאק פון פאליטיק דער

 גרױםע די פארגעםען נים אויך דערבײ מען זאל און
 גערעדפ האם רען אונטערנעמער. די םון פראפיטעז

 פראםיםזז גרויםע די באשרענקען װעגען גערעדם און
 בײס געבליבען איז עם אבער אוגםערנעמער, די פון

 «ו קעז זײנען, פראפיטען די גרוים װי און ריידען.
 ווןז סומעם ריזיגע די םון םארשטעלונג א מאכען זיד
 אונטערנעמער די םון פארמיםלער די קריגען עס

 רעגירומ דער מיט ױי צװישען ״שידוך״ א צונויפםירען
באשםעלונגען. נילחמה באקופען צו

אינפלאוי! צו געטריבען װערט לאנד דאם אויב
 אייי טרייבעז וואם ארבעטער, די ניט זיכער עם זיינען

דערצו.
 שטארמי געוואלדיג א געשאסען ווערם עם אבער

 פאר פרייזען די אז רוזװעלם, פרעזידענט אויף דרוק
 קו« דרוק דער װערען. אײנגעפרארען זאל ארבעט

 W בלױז זיך הערם עם זייטען. פארשיידענע פון
 איינגעםראר• ניט װעלען וױידזשעס אױב אז געשריי,
 פולשםעגזיג א איז עם אינםלאציע. קומען ײעם ווערעז

 דערימו דארםען ארבעםער די קאמםיין. ארגאניזירםער
ײ גאנצען דיער אנווענדעז איז ײאד דער אויף שטייז  ז
 ניט זאל וױידזשעם אויף ״םילינג״ קיץ אז םלום,
װערען. ראכם

9  S138 צי־י־
 ווײדזשעס די אויף העכערונג די ,יס

פאראורזא־ שטאל־ארבעםער די םון
איגםלאציע? כעז

 אז ליב, נים ד״אבען וואס אלע, די
זא־ ארבעםער די םיז פארדיגסטעז די

 שריען וועדען, םארגדעסערס לען
 אויף העכערונג א אז קול, אײן איז

 פח שםאל־אדבעםער טויזענם 57 די םון וױידזשעס די
 שםאל קלענערע (םיד סםיל״ ״ליםל גערוםענעד אזוי דער

 עס אינפלאציע. בדענגען העלםען וועם קאמפאגיעס)
 א געהאם אויך האט געשריי דער אט אז אםילו, הײסם,

 קוקען זאל ער אז רוזװעלט, פרעזידענם אויף וױרקונג
דיעכערו̂נ דערמאנטער דער אויף אומצופרידענהיים םים

 וועם העכערונג דער דורך אז זיכער, איז עס נו,
 שטאל־פאבדיקאגםעז די וױיל םייערער׳ װערען שםאל
 נים זאלעז זײ גרױס וױ פראםיםען, דיערע םון װעלען

 צאלעז דארםעז וועלען עס העכערונג. די צאלען נים זײן,
 סמ פרייזעז די אז מײנט, דאס שטאל. סון קױפער די

 קען שםייגעז םריהען ווען אץ שטייגען. וועלען שםאל
אינםלאציע. אז זיך פאנגם עס אז זאגען, מען

 דץ אױך מוז זאגען׳ קען מען וואס אלץ, ניט נאר
רינםיג•

 מען ארטיקעל. וױכטיגער א ױיער איז שםאל אמת׳
 דער שםייגם עם ווען און שםאל םמ זאכעז סך א מאכם
 םון פתחעז די שםייגען אויך מוזעז שםאל פון פױיז

 אבער שםאל. פון געפאכט װערען וואס זאכען. אלע די
 אנרופען עס קעז מעז אויב צוױיםלען, דאך מעג מען

 וועלכער פאר אינפלאציע, די אט מיין איך איגפלאציע.
 אויף פריה ידער בלױז װעז אײי• זיד שרעקט מען

 געמאכם ווערעז וואס ארםיקלען׳ אלע אויף אמ שםאל
 אנ־ אלע אויף םרייזעז די און שםייגעז זאל שםאל, םח

 מײסםע די און קליידער שםייז, באזונדערס זאכעז, דערע
 וועט שםייגעז׳ ניס זאלעז באדערםענישען לעבענס אנדערע

אינםלאציע. קיץ דץ ניט עס
 האנדעלם עם ױען שרעק, א נאך פאראן איז עס נאר

 אר־ די וועז אז איז, מורא די אינםלאציע. וועגען זיך
 קויםען סך א די וועלען םארדינען, םך א וועלען בעםער

 אינדוסם־ מלחמה די צוליב איצט מוז מען װי אזוי אץ
 םאר סחורות םץ פראדוקציע דער מים שפארען ריעס׳
 n אז געסאר, א סאראז איז םארברויך, צױוילען דעם

 שםייגען. הױך דיער זאלען סחורות די אם םון פרײזען
 םאראז זיינען קויםער וועז :שכל אײנפאכער אז איז עס
 םרייזען די מוזען װעניג. םאראן דינעז םחורות און סך א

 איג• אדער יקרות, א ממילא ווערט עם און שםייגען
 אם־ ליידען ארבעםס־מאסען די װעלכער םון פלאציע,

 שםייגען, אן םאנגען פרייזען װען וױיל שסארקםםען.
 אויף קריגעז ארבעטער די וואם העכערונגען. די קענעז
 דעריבער דעריאגען. ניט זיי מאל קײז וױידזשעם, זײערע
 ווען אומרוהיג, אזױ םריינד׳ ״ארבעםער די עס ווערען

 וױיחשעס. זײערע אויף העכערומ א קריגעז ארבעםער די
 הא־ וואס שםאל־ארבעםער, די עם זיינען םאל דעם אין
 די בײ אומרוהיגקיים גרויסע אזא ארויסגערוםעז בעז

 דער צוליב אז מורא, האבען זיי סריינד״. ״ארבעםער
 קריגעז׳ וועלען ארבעםער שםאל די וואם העכלרונג-

 ווערעז וועט עם און קויםעז מער אנםאנגען די ײעלעז
יקרות. א

 זיי אז זאגען, קענען שםאל־ארבעטער די מילא,
 ײעלען צאל, דיער זײן נים זאל עם גרוים װי *לייז׳
 םאר־ זײ וואס םאג, דאלאר א םון העכערונג דער מים

 מעגעז דעריבער ברענגעז, נים אינםלאציע קיין לאנגעז׳
 מען קען דעם אויף אבער םאדערען. .העכערונג די זײ
 אלימ׳ די וועגעז ניט זיד האנדעלם עס אז ענטםערען, זיי

 וועמען בײ דאד מוז מען אוץ ארבעםער אלע וועגען נאר
 איצט זײנען עם װי אזוי און אפשםעלען. זיך איז עס
 זײ דינעז העכערונג׳ א ווילען װאס שםאל־ארבעטער, די

 אפ. זיד שטעלט מעז וועמען ביי ערשטע די ממילא
 אםת׳ םאקע איז עם אויב אבער, איז םראגע די '
י אז  קויפער גרויסע אזעלכע געווארען דינען ארבעטער י

 מען אז וױידזשעס, זייערע אויף העכערונג דער צוליב
 גרויםער א ווערען װעם זײ צוליב אז האבען, מורא דארף
? יקרות

 װעניג דיער קענען וואם צאל, די את ערשםענם,
 געשאםען טאקע האם מלחמה די גרוים. זייער קייםעז׳

 פאר םראםפעריםי און ארבעם םך א לאנד איז אונז בײ
ארבעםסלאז געמאכט אויד האט זי אבער מענשען. סד א

 םך. א פח כדױם דאס צוגעגוםען און פענשעז סד א
 איז גרויס זייער ארבעססלאזיגקײס די איז יארק גױ אין
 אויד נאר דרעססאכער׳ אץ קלאוקמאכער די בײ בלױז נים
 דער איז ארגעםסלאזיגקייט די סרײדס. אנדערע אין

 עס און גרויס, באזונדערס גאנץ איז בוי־אינדוסםריע
 מערערע איז נאר יארק׳ נױ אין אזוי בלויז נים איז

 גרױסע א זיך געפינט עם וואו שטעם, גרױסע אנדערע
 ארבעםס־ צאל גרויסע די אט באפעלקערונג. ארבעטער

 ניס זיכער װעלען זײ אמ וועניג דיער קויםעז קענעז לאזע
 פרייזעז דיערע אז סחורות, אין מאמעל קיין שאסעז
שםײגען. הויד דארסעז זאלען

 באשעםםיגם זײנען וואס ארבעםער די אייד אבער
 נײ־ קייז ארויסגעװיזעז ניט האבעז גום׳ םארדינעז און

 שאםעז איז פיל «ו פארדינםסעז דיערע אויסצוגעבען גונג
 מעיל די םארקערם. גראד איז עס לאנד. איז יקרות א

 םריער. וױ װעגיגער איצם םארקויםען הײזער ארדער
 געפאלען. שטארק גאגץ םארקויף דעד איז מאנכע בײ
 האס גוםע א זיין דארסלז חײזער ארדער מעיל די אט אוץ
 די פח קונדעז דיערע װערבירעז זײ וױיל מעםםען, צו

 עולם ברײםער גרויסעד דער אדבעםס־&אסעז. ברייםע
 אויף בלויז איז יראםיעריםי איצםיגע די אז גלויבם,

 דאחי מעז אז איז פראספעריטי מלחמה א איז עס וױילע, א
 קויםם עולם דער אז סארגען. אויף הײנט אםשפארעז

 דרעס־ די קלאוקמאכעד, די גום גאגץ ײײסעז צוםיל ניט
 אז שרעק. די רענער־שנײדער. די אויד און מאכער

ד איגפלאאיע קוסען קעז עס  ארבלטלר די וואס »,n ײי
 פאר־ געחעכערםע זײערע צוליב קויםעז׳ צוםיל ייעלעז

אומזיסםע. גאנץ א דעריבעד איז דינסםעז,
— זײם אנדער גאנץ א םץ דראעם אינםלאציע

 יןאנגרעס איז םארםחגסער װעמעם םארמעה די םון
 שםײ־ זאל לעבעגס־םיםלעז אויף פרײז דער אז צװינגען׳

 אן זיד םאנגם איגםלאציע אז ־באקאנם׳ איז עס און געז•
 לעבענס־מיטלעז• אױף פרייזען הויכע מים

***
קאנגרעס. אין םארמערס די םץ םארםרעטער די

 די האם עם, רוםם מען ױי פארמער־בלאק, דער אדער
 קאג־ זאל רעגירונג די אז דערלאזען, גים ציים גאנצע

 ממילא איז םארם־םראדוקםעז םון פרייזעז די םראלירען
 העכערען צו פארמעד די פאר מעגלעכקײם די געשאםען

 איד ערגער נאך אבער לעבענם־מיםלעז. סח פרייזעז די
 די געלאזעז נים איצם ביז האט פארם־בלאק דער וואם

 וואם תבואד- מאםען גרויסע די פארקויפען צו רעגירונג
 דער װי נידעריגער םאחאמעלם׳ איר בײ זיך האם עס

פריידי׳. ״פאריטי אזוי־גערופענער
 אזויגערוםענע די םים געשיכטע אלםע אז איז עס
 ■רײזעז די אז זאגען, צו מיינם עם פרייזען״. ״פאריטי

 זאלעז זײ אז אזעלכע, דיז זאלעז םארם־פראדוקםעז םון
 פאברײ פיז פרייזעז די מים אויסגלייכעז קענעז זיד

 םען קויםעז• דארםעז םאדמער די וואם םחורות, צירםע
 דעם אויף געמאכם םרייזעז די םיז חשביז דעם האם

 .1919 און 1914 צוױשען יאר פינף די םוץ דורכשנים
 פךא־ םארם םח פרײזעז די וועז ציים, די געווען איז דאס

 יאיז ארגומעגם דער הויך. גאנץ געוועז דינען דוקםען
 םאר־ די םמ קויף־קראםם די אז זען, דארף מען אז געווען,

 װאם דעם דורך ווערעז אראםגעדריקט נים זאל מער
 העכער. ױערען סחורות פאבריצירםע פון פריתען די

 קאנגרעס אק םארם־בלאק דעם םאר גאד דאס אבער איז
 א אײנצושםעלעז געקוםעז איז עם ווען װעניג, געווען

 געםא־ האם פארם־בלאק דער פריתען. אויף קאנםראל
 פארם־סראדוקםעז םון פרײזעז פאריםי די צו אז דערם׳

 פראצענם• 10 םיז הוםםה א ווערען צוגעגעבעז נאד זאל
 איינםלוס גתיסען א האם םארם־בלאק דער װי אזוי און
 געקראגען. הוסםה םארלאנגםע די ער האט קאנגרעם אין

 גאנ־ דעם געשםערם שםארק זיד, פארשםיים האט, דאס
 םאר ״סילינג״ אדער פרײז־קאנםראל, פץ פלאז צעז

 די װײל געגעבען, נאמען א עס האם מעז װי פרימעז׳
 גרעםםעז דעם צחאמעז דאך שםעלען םארם־םראדוקםעז

 לעבענם־קאסםעז ווען און לעבענס־קאסםען. פון טייל
 מעז אז פארלאנגעז, ארבעםער די דאך מוזען שטייגעז

װײדזשעם. דיערע העכערעז זאל
 ערשםע די אין שױן אלץ. נים נאך איז דאס נאר

 דורכגעםירם איז אדםיניסםראציע רוזוועלם׳ם פון יארעז
 םאר געזעץ גינסםיגער א זײער קאנגרעם אין געווארעז

 רעגירונג דער םיז געלם בארגען װעגען םארמזור די
קריגעז דארםעז זײ משכון. א אלס תבואה זייער אויף
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ױ תכואמ דיעדי ײיף חלױאות ױ תױך אז  פראצענס 85 ו
ץ טי דעם פ די א ך געפיבען פאדמער די פרײז■ ■ ף ד  אוי

ײ לאגע. כאקװעפער א איז אופז אזא ען ז ם זײנ ע־ ני  ג
ח מז או װ ערע םארקױםעז «ו *  דער וועז תבואות׳ די

ערי איז םארק־פרײז ײ 4גיד ב קענעז ז לי  חלװאות, די *ו
ײ װאס לז ז ריג רונג דער פון ק עגי  דער ביז װארםעז ר

ך װעס פרײז ל תויבעז, זי ען פאל ערגםםעז איז װיי ײנ ײ ז  ז
ד א םי דעם פון פראצלנט 85 סיס י ײז פאדי ר  געזיכערט׳ פ
ײ ודײל ט זײנעז ז סצולײזען געצוואונגען ני שכמ׳ דעם אױ  ס
ײ די זאל רעגידוגג• דער געגענען מאבעז די וואס עג  ר
ך רונג םי דעד תבואז^ דער םיט האלסעז זי ארי פ ״ ״ ײז ר • 

של׳ בושעל א פיז מ ל ײץ׳ ם דאלאר א איצם איז װ  34 םי
עז דעריבער קעגעז שארםער די סעגם.  דעד םיז קריג

ף חלוואח א רעגירונג ץ דיער אוי ױי  דאלאר א ערך אז ו
ץ בושעל. א פאר םענם 13 מים ם אפט א ד עס לױנ  זי

ער םאלעז לאזעז *ו םאדםער די ײ ױיל סשכון, ז  דער ו
ײז ר ק־י ר א ער איז מ עריג ױ ניד ײ וואם חלװאח, די ו  ז

ד האט אוםן אזא אויף אח געקראגעז• חאבעז ײ זי  דער ב
ם שלל א אגגעזאמעלם דעגירונג ד אן תבואח, מי  400 עי

אז ץ. בושעל םילי ױי ו
ם ל זד* ױ רונג די ו עגי  אגגע־ דער םוץ טײל א ר
 םון חשבמ א איז עס פארקױםען. תבואח זאסעלםער

אז 125 לי על מי ש ץ גו ױי י און ו  דעם געשםעלם חאט ז
שעל. א םענם 83 פרײז ל זי בו ױ ב םאז עס ו  דעם׳ *ולי

ש אויף •ו־ײז דער כדי ט זאל פלײ ך. צו שםייגעז ני  די הוי
 םאר בחמות האדעײעז וואם אוגםעדנעםעד די םי־ציכםער.

ז דער אז זיךי, באקלאגלז םלײש־סארק, דעם תי  םח פ
ײ װאם מיט קארז ױ איז םי, די לןארמענען ז  הויד אז

ײ אז געשםיגעז, עז ז עיעז טוז ף סרייז דעם חעכ  אוי
ט װעם העכערונג דאזיגע די פי. זייעדע ױז גי ײ בל ר  אנ

ער םמ קעשענעם די רען  װעם עם נאר באםעלקערונג׳ ד
 דעד פח חוצאות מלחמח די פארגרעסערעז שםארק אייד

ע קויםעז דארף װעלכע רעגירוגג. ג  םאד םלײש מאסעז ריזי
ד אח אדםײ דער  די שותפים. מלחמח אונזערע םאר איי

רונג עגי ל ר ױ ט םארמײדעז דעריבעד עס ו  וואס דעם, םי
ער *ו םארקױפן װעם זי ם כ צי ײ אז 125 פ לי ץ בושעל סי ײ  װ

ײ אז בושעל, א סענם 83 פיז פרײז דעם פאר  עם זאלעז ז
ח אנשםאם געברויכען קענעז א ע קארמענען צו ק ר ע  די

 גאנץ ארויסגעטראטען םארם־בלאק דער אבער איז םי.
 םיז פרית דער אז געםאדערם, האט ער געגעז. שםארק

ײץ, די מ די ױאם וו רו גי ע ז זאל פארקויםעז, וױל ר  נים זיי
ױ וועניגער ם דאלאר א ו  אזוי וױיל בושעל, א םענם 34 סי

םי דער אויס איצם מאכם םיל  רעגירוגג די םרייז. פארי
ם וועט םרייז אזא אז געענטםערם, דעם אױף האט  ני

ת גרעםערער א מימען בלויז רו ק ץ, אױף י  עס נאר וייי
ד וועם  פרא־ אנדערע אויף חעכערונג א ארויסרוםעז אוי

 לע־ םון קאסםעז די םארהעכעדעז וועם עם און דוקטעז
אן א אויף לאנד איבערן בענסמיםלעז דאלאר• בילי

 אײמעגאנגעז איז םענאם איז םארם־בלאק דער :אר
 וועם ער רעגירונג. דער םים ״קאםםראםיס׳ א םאכעז צו

 םאר וױיץ בושעל םיליאז 125 די םארקויפען לאזעז איר
 געלם לייעז זי זאל דערםאר אבער וױל, זי װאם סרייז, דעם

 םח באזים דעם אויף תבואות דיערע אויף םארםער די
 ווייץ אויף םרייזען. פאריםי פראצעגם הונדעדם םולע

 34 מים דאלאר א דערכיאנם, שײז וױ אוים, דאס מאכם
 א אײף מער סענם 38 םים איז דאם בושעל. א סענם

 ויײץ זײער םאר געקראגעז האבען םארמער זײ וױ בושעל,
 געקראגעז׳ האבען זײ וואס פרײז. דער מאנאם. לעצםעז

םענם• 96 געװעז איז
ד דאכט איז עס  דורך הלואה אזא םיז אז קלאר, זי
ער םאר קריגען קענעז םארםער די װעלכער ײ ץ ז ױי  מים ו

ארק־פרייז דער װי בושעל, א םאר סער םענם 38  איז. מ
ײז דער ־װעם ר ץ אויף ■ ױי  שםייגען. שםארק דארטעז ו

רונג די אםת, עגי ץ םארקויםעז וועט ר ױי  םעגם 83 םאר ו
ױז םארקויםעז <ועם רעגירוגג זײ אבער בושעל, א ל  ב

אז 125 לי  900 האבען םארםער די בעת בושעל, מי
אז םארקויםעז. צו בושעל םילי

ך װעל איך נו,  דעם אין צוםיל אריינלאזעז נים דא זי
םי די פון פלאנטער ארי  פח חשבונות די און םריתעז פ

ם םארם־בלאק סג דער םי  קלאר אבער איז אײנם רעגירו
 אנגעגעבעז איז דא װאס דעם, םיז אײנעם יעדעז פאר

ם־ פארםרעם װאס םארם־בלאק, דער אז געווארעז׳  הויפ
 םוט םארמער״ רייכע די םץ אינםערעסען די זעכלעד

שרױםען מעגלעד נאר איז וואם אלץ  פרײזען די ארױםצו
ף לאנד איז יקרות א מאכעז אח םארם־פראדוקםען סח  אוי

ער לעבענס״מיםלען. עד עז אז פארשםײן, דארף י  09 װ
ײז דער שםײגם ר ף פ ך מח תבואות. אוי  דער שםייגען אוי

ל װ. א. x פוםער הילך. םלײש, אויף פרײז ױי  בהםות די ו
 עס לם9קײם אזוי אח תבואה. םים ם9קארמ9ג ז9ר9וי

ך ס זי ך ז9י9כ9ה 09 און ר9װײ ײז די זי ר ף ן9פ ױ אנ־ א
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ן טוט ער | ט ױי כ לי uפ m r n r nנחוכעלסרןי. עזריאל פון

 א היינט זזאט שאפ־טשערמאז אונזער ען
^ ■1 L ^ גע־ האט ער בשעת געםאן שמײכעל 

t a d■ך  דעם סון גראדואיר־קארטעל זײן װיזען |
 װאט םארםיידיגונגס־קלאם׳ צױוילען

 אינזער פרן געװארען ארגאגיזירט איז
 אפערייםערס אלע האבען ױניאן,
גע׳וזידוש׳ם. שטארק זיך אים ארום

 שוםר־איבערגעבוי־ אזא מים איינער האם — ״סםײטש״,
 ׳נאמבער׳ דין האם ״אסשר גע׳טענה׳עם, םלייצע גענער
 קיבעצעה א אויך שכן׳ זיץ האט אנגעריסען?״ טאקע

אזא דעז איז זשע, ״וואס :אונטערגעכאפט באלד עס
 אינטער* דער פון קאנםםיטוציע דער איז פאראן פוגקם

 קיק טארעז גים זאל שאפ־טשערמאן א אז נעשאנעל,
טאן?״ שםייכעל
בעני׳ן. האם אפערייטארין, די ביטריס, ׳איר זעם

 האט ״וואס ציםבעל. אויפ׳ן גענוםען גאר סשערמאן דעם
 היינט״, איר זייגט מענש אגדער אן גאר עפעס ? פאסירם

 אנגעהויבען פרוי דיקלעכע םשיקאװע, די אים האם —
 האם גוםם עפעס קער, דאנ׳ט *אי פראגען, מיט גרמשען
 מיט שעלמיש וױיטער זי פאכט — ״ !פאםימן געםחם

ליפ. אונםערשםע איר דערבײ םארקנײטשט און האנם דער
 האם שוױיגענדיקער, אלעמאל דער בעני׳ ווען איז

 םיט דעקארירם איז וואם מויל, זײן געעםענם יא שוין
 דער־ וועלענדיג ליסען׳ זיעע ארום קנײטשען שגירעלדיגע

 שםי־ געהויבענער אזא אין הײגט איז ער פארוואס צײלמ
 איך ״אדרבא, :איבער ביטרים וױדער אים שלאגם מוגג׳
 אייך, קען מען אזוי װי ײיסען, געוואלט אייד װאלם אלײן

 גײט מיינער׳ עפעם םרײלעד• ביסעל א מאכען םענער׳
 לע־ איבער, t* בעט איד אזוי׳ װאכעז לעצםע די ארום

 :אים םרעג איך וועז איז אגגעבלאזען. םעשקעװאםע׳
 מיר, מאכען לעבען א ? איא ױנג׳ נאך זיינען מיר זײער.

 טשיר ׳אן קאם ? נעכטיגער א וױ ארום גײסםו וואס סא
פליעז!׳׳ אפ,

צאצ־ מײן וואס טרעםם, און חבם א זשע *זײט
 אן אינגאנצען ביטרים םארגעםט מיר״. ענםםערם קע

 הארבאר ״פוירל ווייטער, אלץ רעדם און ארבעם איר
 און ארומגײן זאל איך אז גאר׳ װילסם דו און טראגעדיע

הא?״ םאגצעז,
גע־ זיך האט בעגי וואם וואכען, םינף אלע די אם

 האבען האטעל, דיפלאמאם אין לעקציעם די צו אײלט
 : געגאסט און אים אויף געקוקט אפערײםארם אלע כםעם

 זיי־ װערטער די אם — ? בעני״ טאקע זיך אײלם ״װאוהין
דער םון איינער בלויז ליפען. אלעמענם אויף געװען נען

 דער כײ שבן זײן צו געםאז שושקע א האם פרײז־קאמיםע
אונז יועם בעני נאר, דיד׳ עם ארט ״וואם מאשין:

 זיך ליב האם ער אז דאך, וױיסם דו דערציילען׳ אלעס
 גאכדעם׳ און טעג פאר א סוד זיין מיט ארומשפילען

אוים״. אונז דאם ער זאגם גוטעם, עפעם נאר איז עס אויב
 האם מענער, די אויף אנגעצויגענע אן ביטרים,

 קאמפליצירם. מיסטעוײעז׳ אזוי מאכען געוואלט שויז עס
אז ױ. בעט אי מעי: שכנה איר צו אן זיך זי רופם
 פאיענקע שטילען, דעם אם מיט גלאטיג ניט איז עפעם
 און — חברה! די שוין זײ ק*ן איד !בעני׳׳ן סידן
 אין ארײן איר זי שושקעם פלאץ אוים׳ן טאקע גלייד

ױ אויער: ה דאכם נאו׳ ״ ״אםאינט־ האט בעני אז זי
 זײן קענעז צו געווען נײגעריג וואלט איך מענםם״.
.וױיבעל . . . ״ !

 ענםםערם— םוד״ א האלםען זיך לערען ״שא,
 אויסגע־ שוין עם ײעלעז מיר ניט, זיך זארג — מעי׳ איר

 אויל ווי ארויף שװימען דיער, זאכען, אזעלכע םינען.
וואםעד״. אוים׳ן

 םרויען די םאתואס פארשעמםער, א אביםעל בעני׳
 זײן םיז געשיכםע די דעחױילען גיט םארט אים לאזען

 םענער־ די צו בלויז ארום זיך קוקט שמייכעל׳ איצםיגען
 העל־ זײנע אין םראגע־צײכען א מים אזוי אםערייטארס

 אײנער װעז געארט, נים אים וואלט עם װי אויגען׳ גתיע
 וױיטער ער צים ענין. דעם אין אריץ זיד מישם זיי פון

 גלײכם םאשין. זײן םון גאדעל דער אין פאדעם א אריק
 צעשניםענע אלע די צענעמם זייד״ באנדעל זיין אוים

 אז פלוצים׳ באמערקט ער ױעז דרעסעם. די םון חלקים
 רײםט דרעםעם, די צו (םריםינג) באפוצוע אים םעלט עם
 קלינגט וואס איט!״, דעמן ״גאר א אים בײ ארוים זיך
ניי־מאשינען. די םון וױיםער אביסעל אפ

 דעם אין זײד שטיקער די וױיטער ער רוקט דערוױיל
 זייט צוױיםער דער אויף אוץ מאשין דער םון נעוױידaאי

 דרעסעם״ םון םיילען גרעסערע ארונטער באלד םאלען
 וואם פארםנער״ זימ םון אויפגעכאםם װערעז ײעלכע
 גערויש דער דרעסעס. פולע אין צוזאמען זײ שםעלט

 אויך אזוי סאנאםאז׳ מער אלץ ווערם מאשינען די םון
 מא־ דיערע כיי אפערייטארס די םון שטיל־שװײגען דאס

 מענשען צענדליגןיר םון בליקען גרויע פידע, .שינען.
 וואם ארבעט, דיער אויף אגגעשטעלט זײנען שאפ אין

םעזאן• םון אנהויב דעם צוליב שווערלעך צו גײט
 א האבען אינגיכען װעלעז םיר ווארט, ״ווארם׳

 אין אויםצוםירעז זיד אזוי װי רעפעטיציע מיז א ״דריל״,
װי דורך פלוצים שנײדט — לופט־אטאקע״ א פון צײט

 מען ווען און לעבענס־םיםלען. םון ארםיקלעז דערע
 הויםם־ די ליגם איגםלאציע׳ םדן צייט גאנצע די רעדם

 לעבענם־מיטלען. םה פרייזעז געהעכערםע די אין געפאר
 אז איינעם, יעדען םאר באגרײםלעך אױך דאך איז עם

 לעבענם־מיטלען, אויף פרייזעז די םמ העכערונג דער םיט
 םון ווײדזשעם די װערען געהעכערט אויך דאד סחען

ארבעםער. די
 קען יעדןיר ױאס דעם אויף קוקעגדיג נים נאר

 האם מעז וועלכער םאר אינםלאציע, פון געםאר די אז זען,
 לעבענס־ םון םארםייערונג דער אין ליגם הורא׳ אזוי

 םארם־ דער שולדיג דירעקם איז עם װעלכע אין םיםלען
 אויף העכערוגג יעדער מיט װערט קאנגרעם. אין בלאק

 אוים־ ערגעץ קריגען ארבעםער די װאם וױידזשעם, די
 ארויף צװינגעז ארבעםער די אז געשרײ, א מיהויבען

לאנד. אױםן אינםלאציע
**•

 האבען םארם־פראדוקםען םאר פרײזען פאריטי די
 האנ־ עם ווען בארעבטיגונג געוױםע א צוױיםעל שום אן

 זיינען די מייל םארמער, אריםע די װעגען זיך דעלם
 פראדוקםען די אויף עקזיםםענץ זײער םים אנגעוױזען

 זײער דורך םארםם זײערע םון ארױם קריגען זײ װאם
 קו־ געםעגט דעריבער זײ האם רעגירונג די הארעװאניע•

 זיי אז צודײםען, א אדער אוםן אײן אויף הילף צו םען
 העכע־ א פראדוקםעז זײערע פאר קרעען קענען מלען

 זיך רעדט דא עקזיםםירען• קענעז צו כדי פרײז רען
 רעגירונג די װאם םיטלען די אויב דעם׳ װעגעז נים
 גע־ םאקע אלע זײנעז צװעק דעם םאר אנגענוסעז האט
 םארםערם ארימע די אז ד̂ן איז עיקר דער גוםע. װען

 צו רעגיחנג דער םת הילף קריגעז געדארפם האבען
אבער״ איז םעשה די עקזיסםענץ. זײער םארבעסערעז

 רע־ דער םון גענאםעז האבען םארמערס רייכע די וואם
 םאר־ רײכע די בײ און ארימע. װי מער גירונגם־הילף

 םמ נאר עקזיסטענץ, םת פראגע קײן ניט עם איז מערם
 געגוג װי מער האבען םארמערם רייכע די םראםיםען.

 גדויםע די דינען זײ ביי לעבען. א פאכעז צו וואם םון
 אונ־ קאםיטאליםטישע גרױםע האבען, די וואס פארמס,

 םארם־ דער האט םאקע דערםאר און םערנעמונגען.
 דער אם אח אײנםלום• גרויםען אזא קאגגרעם אין בלאק

אינםלאציע. צו טרייבט םארם־בלאק איינםלוסרייכער
 געגען קאנגרעס אין געםירט ווערט וואם קאמף דער

 נים אים אדמיניםטראםאר, פרייז דער הענדערםאן, לעאן
 אדמיניםטראציע זײן םאר םאנדעז גענוג באוויליגען צו

 אז םאדערונג, די און פרית־קאנטראל דעם דורכצוםירען
 צו רעכם א האבען זאל סעקרעטאר אגריקולטור דער

 די וועגען באשלוםען הענדערסאנ׳ס לעאן װעםאאירעז
 אוועק• מיינט דאס וואם םארם־םראדוקטען, םון פרייזען
 םארם־ םון פרימען די אויף דעה די אים ביי נעמען

 גאנצער דער אז דערצו, םירט אלץ דאם — פראדוקטען
 ווערט. זײן םארלירען זאל קאנםראל פרייז םון אויםטו

 םויערען און םיר וואלטען פאסירעז זאל דאס ווען און
 נידער־ דאס און אינםלאציע. םאר געווארען געעםענט

 פא־ םראםיטיר אלע די אט אז זיין, וועם םרעכטיגםטע
 דיערע אויף שרייען וועלען עם, טועז וואם םריאטען
 ברענ־ וואם ארבעטעה די זיינען דאם אז כלים, העכםםע

 וואר דער וואם טאג׳ א םעגט 44 די אז אינםלאציע, גען
 שםאל־אר־ די געבען געהייסען האם באארד לײבאר
 יארק נױ די לאנד. אין יקתת א ברענגען װעט בעםער.
 ער־ ליים־ארטיקעל א איז טאקע שוין האט ״םאימז״
 מיינט, באארד לײבאר וואר םמ אנםשײדונג די אז קלערם,

געװאונען. אמאל װידער האט אינםלאציע אז

 שױן מןלןן סיד ״גישקש̂ז קול׳ בעני׳ס םעסער א םיט
ױ זען, דאמאלט ״ אױף אםחירען זיך װעם איר אזדי ו ן  י

 פת׳ס וזעדסעד ערנםםע עםלעמ די חשבח!״. נעם׳ס
ױ האכען שאפ״םשערמאן דןן עלעקםרתירט ו *ד״ ין
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 ״זאל — ̂זכבעל־מלא עלםערעד אן שױן אן זיד רוםם —

 כאפס איז — ארײג^צז״, צום סוף א נעמעז שויז
שכגד- איר מיט ביםריס׳ן אױף קוק שארפען א אזױ

 די ביז ווארטען םאקע דארםען פיר זשע׳ ״וואם
 לאםיר אונז׳ אויף באםבעס װארםען וועלען עראםלאנען

 — זײ״, םון באשיצעז צו זיד אזוי װי לערנען. גלײך זיד
 .נצ־ פליכטליטג א אפערײםאריז׳ אז אוגםער אים האלט
מזד, סײ ביםריס״ סײ אפ זיך רוםען — מאינד״, ווער

 געזארגס. ניס אײך> מים אױסגלײכעז זיך װעלען ״מיר —
דערבײ!״ האלםעז ניט מיר זאלעז הלואי

 סאג צוױיטען דעם איז בילדינגיטשערמאן דער ווען
 אן בעני׳ז אװעקגערופען און שאפ אין אוגז צו ארויף

 דעם םארשטאנעז גלײך ארבעםער אלע האבען זייט, א
 אזױ קאפ איר םיט צוגעשאקעלט האם ביטרים אייד עסק•

דו שוד״ אם ״אי :םעי םרײנדיז איר צו םארזארגט
 הא־ שויז םיר װעלען מארגעז אדער הײנם אז זען, וועסם

גערעכם!״ געייעז םאקע את בעני ״דריל״. א בען
לײ■ דורכםירעז״, טאקע הײנם עס װעלען םיר ״נו<

 צו מני םיםאג״צײם רעדט דזשענםעלמעז״״ ענד דיס
ר ארזם ארבצסאר »דארע און אפערייטארם די מ א ד׳,  יי
 װען גערודער. אז און םומעל אן צוגײן דארםעז וועט עם

 אלע זיד םיר וועלען ווערען, געגעבעז ױעט סיגנאל דער
 אין ארונםערגײן נאכדעם מאשינעז, די םון אױםהויבען

שטאק. דרייצענםען אױם׳ן רייע גלייכער א
**•

 גע־ זיד האבעז גלות, דער ױ לאנג שטונדען, צוױי
בײםאג. דרײ ביז איעס םון צויגעז

— געטאן״ םײף א שײז האם מען אז זיך, ״דאכט
שױן בין .׳איך :צווײםער א צו אפערײםאר אייז זאגט

פאר־ נים הײנט װי סײ װעם באנדעל מײז גרייט:
 איד אז נערװעז, אזוי בין איך און — װערען״. טיג
 ווי־ רעדט — דינער׳ נאכ׳ן נײעז געקענט גארניט האב
ױ גאד, ״מאי — ביטרים. דער  דאס זײ האבעז אזוי ו

 דער־ אירע זי װארםם — איבערגעלעבם?״, אלעם
םרוײםליכםלינג. דער אויף בליקען שראקענע
 בעני פלוצים׳דיגער. א געוועז טאקע איז םייף דער

 גזד איז שאפ דער און עלעקםריק די אפגעשטעלט האם
 איבעד צמײ• אדער מינוט, איק איז מענשעךלאז ווארען
 שלענגלענדי־ א אין מארשירם האבען ארבעםער זעכציג

עי׳ םלאר• דרײצענטעז צום שםיגען די איבער רייע גער . 
 אפע־ די סײדי *ז זיד רוםם — םשיף״, אין קאמענדיר
 פיר װעלען אזױ טאקע ״אם — םשעו־מאן, צום רייםארין
״עיר־רעיד״ף אמת׳ער אן בשעת געלאסען גיין דארםעו

 אױטא• מיט אזוי בעגי איר ענםפערט — יעס״. ״א, —
 אויםלערנעז דארםען זיד םיר וועלעז ״אםשר — ריטעט,

 אלגע־ אין אבער שנעלער. אגיםעל שאפ דעם םארלאזען
 שלעל עם םיר זאלעז הלואי שלעכם, נישט עס גײם מייז
דורבפאכען״• דארםען נים

*•
 םפעציעלער דער און בילדינג םון טשיף דער ווען

 געלויבם האט םארםיידיגוגג־קלאם דער םון אינםטרוקטאר
 ״דריל״ םון דורכםירונג פלאנירטער זייז םאר בעני׳ז

 אונזער איז צײם), מינום םיר געגומען בלויז האט (עס
 געפילם, האם ער צופרידען. דיער געװען טשערמאן

 כלל. םאר׳ן װיכטיגעס אויף עפעם טום וואם מענש א װי
 ער אז ביםריס׳ן, צוזאגען געמוזט אויך אבער האט ער

םאן. שמייכעל א אםטער װעט

קריג פרײהײט׳ס פאח כײ שטײערפ

 באנדם מלחמה קױפט
םטעמפם אמ
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װעלט־^רדנונג אוןדינײע פױװדיטען ®י־ר חזװעלם׳ם
צ3<שײדארפ די אױף וחמ «ײט חןד ין

. .---- »— —.— . #u#|#uaa aaydLn “בלוטימן פדאקעדעז טראגסצן סדחסח
 פליסס גלוס מגשלצד r* קאמפיז

 כליצג־ איז יןו־נטפולול>ש די אױף
n לזמ־ גאנצע זאגאד און שסעס

עי זדז עלטופאיי^ יתיעז י
 ימזער אז שײגס זןס און חודכות

nm םײזענםעד פון טאטעזילר דער ,עליזאציוױיצ 
 פון אפגעײישס װערס פארשרים׳ שלצטעזנסע1 פון יאחמ

 בעו־ליך- סח ״מאנקמ דעם םח מפידם חארדעס׳ נאצי ד
 הױפם׳ וױכטיגססע די איז מעמזעז רעגיתנג׳ס זיצזז

 איבעד־ אזוי וױ םראכםעז אמ וחןלט דער םח שמט
 איכער־ װעלען װאם חודכות די םון װעלט די ןובױען
 דעד פון םײעד חעלישער דעד וױ דעם גאד בלײממ
 װע־ םראכטעז זײ װעדעז. אויסגעלאשעז װעם סלחמח

 שחױן׳ אזעלכע װעלכער איז װעלם׳ דיע א בויזח מז
ח מעגלצד זײז ניס זאלעז סלחמות לעכע װעלכער איז י
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 איז עס אז דעדקלערט, האם רחוחןלט •רעזידענם
 גע־ אױך דארןי מען ;מלחמה די געוױנען צו מנוג דט

 האבען װעלט־קריג לעצסען דעם ייץ פרידעז• דעס וױמן
 גע־ נים האבען סיר אבער געווזמעז׳ מלחמה די מיר

 דעם נאך יאר 21 פרידען. דױעדהאפטען קיק װאונען
 האם גמנדיגט ײד האט מלחמות״ געגעז ,מלזזמח די וױ

 איז וחנללער וחנלפ״קריג♦ צודיטער ן אױסגעבראנען
 איז דאס וחנלם־םלחמזע ערשםע די וױ שוידערלעבער

 בא־ ניס האם פרױען װצרסאילער דןד װאס וןופאו
םלחמו̂ו צו פיחמ װאס אורזאכען די דיסיגט

 םעז אויססיידען. ן׳םזןות די אט איצט מען וױל
 קו״ דעם פאר פלאן א אױםארבעטען באצײטענס וױל

 ארדנונג עקאנאמישער דער פאר און פרידען םעגדען
 דער נאך װערען אײנגעשםעלם דארפען װעט װאס

 איצטײ דער נאך אז ציצז-כרזיפא זיד וױל סעז םלחמ̂ז
 קריזיס לעכערקשדע אזא קוסןן ניט זאל מלחמה נער
 טיםלעז אױך זוכם םען וועלט׳קריג. ערשטען נאכז וױ
קריג נייעם א אויסצוםיידען אזױ װי

 באזײג־ איצם שוין אויס פען ארבעס דעריבער
 צו נרייט מען און פרידען קומענדען דעם פאד גונגען

 מלחמוח וועלכער אין ארדנונג׳ וועלט א םאר פלענער
װערען• אױםגעמידען קאנען זאלען

t װעז אז זיך, םארשטײט עס d לעג־ װעגען רעדען
 װעגען םראכםעז און רערען קאנעז מענשען װאו דער
 דע־ די גדד םײנען שהײס,נמע דעד פון צוקונפס דער

 םאשים־ דעם פון לענדער די איז מלוכות• מאקראטישע
 דארט םארגאםען. םראכםעז און דענקען איז בונד טישעז

 םראכם וועלכער — פירער דער — מעגש אײז יא אײ
אלעמעז• פאר

 גאנץ א איז ארדנונג װעלם צוקונפטיגע היםלער׳ם
 ארדנונג װעלט דער םון קאפיע א איז עס באשםימטע.

פמ עפאכע סינסםערער דער אין געהערשם האט װאס
 שםײגער. בארבארישען מער א אױף נאד מיםעלאלםער׳

 םח שקלאםערײ׳ פמ שטופע דער צו צוריקקער א איז עס
 לײב״ אמ באראנעז םעאדאלע םון קנעכט, אמ האחח

שקלאםען.
פרי־ קוםענדעז דעם שילדערעז נאציס די װי אט

:ארז־נונג װעלם צוקונפטיגע די אה חמ
שםראםער: אטא צו סריף א אין היםלער זאגט

 די באהערשען צו רעכט א חאט ראסע נארדישע ,די
 דעם םאר רעכם דאזיגע n מאכען מחען מיר װעלם.

פאליםיק״. אױםערלעכער אונזער םץ שםערען לײטענדען
 דער לעי, זזר. געגויער דערקלערם םײנם דאס װאם
:פראנט״ ״ארבעםם היטלער׳ס םץ אגפירער
 זי גלױבען. אונזער איז דאס ראסע״ דייטשע ״די

 האבען םיר ראסען. אנדערע װי׳אלע רעכם פער האם
 רא־ אנדערע אלע איבער הערשעז צו רעבט געםלעכע א

 דאזיגע די זאלען פיר אז זיבער מאכען װילעז םיר סען.
אױםאיבעױ. קענען רעכם

 געבעלם׳ דר. זאגט באדינגונגען סרידענס די ײעגעז
:מיניסטער פראפאגאנדע היסלער׳ס

 צי־ סענשלעכקיים׳ װי זאכען אזעלכע ״םארגעסם
 נא־ אונז, צו רעכט. אינםערנאציאנאלע און וױליזאציע

t װעדטער. דאזיגע די ניט אפעלירען צים, o גלויבען
די״. אין נים

 דער ראזענבערג, אלפרעז־ זאגם םרידען, נייער ״דעד
פאר דײםשלאנד מאכען װעם םיניסטער, קולטור דײםשער

לעוױטץ. כ. מון

 וזצלצז סיר ײצלט. גאנצעד דעד אימד חוןרשערין דער
 אױסגצטײלט פרידצז׳ יסטישצזפיספא קיין האמו ניט
 דיק־ װאט פריײמ אתזזױ־ הצ:ם. רשעײכעײ צארסע סת

הערען א פון שוחןדד זיפדיימןן דצם היט װערען םירט
AAAAi AUMAAA ÂA AAMMAAMAAA# mum mMAAMM AkUAזדמד חערש#פס די ודכעדגעסימ װעס רחללכער
BKLukUA AMAUAUA AA MA 4AAMA4A A#A AAA UWUM lAMAi צוועקען די םאר ויעלם ער pc ציווידי חעכערער א 

. זאציע/
 אױסקוקעז וחןס ov אזוי וױ װיסען דאד איר וױלט
 עס װאס הערם טא ציװיליזאציע׳*, ״חעכערע היסלער׳ס

 נדניסטזױ•, אגריקולטור חיטלעד׳ס ̂דעט צזגײע גטזא
 גרופע א צו רעדע א איז דארע• װאלםחער ריסשארד

 בילד א געגעמח ןר חאט מד עזאיאיפאר פירער נאצי
 װעלם.ארד־ היסלזװ־׳ס פח ציײיליזאציע נײע זײ אזױ וױ

:אױסקוקעז װעט נונג
לעמנס־ דיעם אונזער אק איינפירען װעלען ״מיר

 אינ־ אלע אץ לאנד גאנצע דאס מעטאדען. נײע רױם
 םענשעז צו באלאנגזמ װאס אונםערנעםונגעץ, דוסטריעלע

pc קאנםיסקירס וועלען אפשטאסוגג, דייטשער נים jpi* 
 טדייע די צודישען ווערען צעםיילט װעלען זײ pא רען

 סאל־ די צוױשען און פארטיי נאצי דער pc מיטגלידער
 פלחפה״ דעד זדז אױסצײכענען זיד װעלעז װאס דאסען

 אדיסםא־ נייצ א װערען געשאםעז וחןט אוסן אזא אויף
 ניט pc מענשעז אויבערהארען. דייטשע pc קראטיע

P חאבעז ניס וועלען אפשםאםונג דייטשער T אײגצנע 
 דעד ביי שקלאסזמ אלס דינזה וועלען די פארפעגענס.

 באםראכט װעלען די pc אריסטאקראטיע דײסשער נײעד
 דײסשע די pc אײגענםופ ארײואםער דער אלס ײערעז
 צו געװאױנט זײנען װעלכע תארען׳ דייסשע די הארעז•
 זײער אויסאיכען וועלען אנדערע׳ צו באסעלען געבען
 זיי נויםיג. אױב םאכט אנ׳רחמגות׳דיגער דודך וױלעז׳
 װעלט דייטשע די ײעלכע אױף זיילזך די זיק וועלעז

שסיצעז״. זיך וועט הערשאסט
 װאס דעם װעגןח באגריף קלארעז א גיט דאס

 גאנצער דער סאר געםימט װאלט סרידעז חיםלער א
אידען. אתז פאר ספעציעל pc װעלט

 דמזח װאס סלוכות, פארשידענע די pc סירער די
 סעל־ #מראײניגטע די pc בונד דעם אן אנגעשלאסען

 :פונקטעז חויפם צװײ אק אײנשםיטיג דינעז יןער״/
r אז ערשימנס, r דײערענדער p n n c םעג• ניט איז 

 דעם pc לענדעד אגרעסױוע די pc מאכם די סײדען לעך
 ווערען געבראכעז גאנצעז אין װעט בונד פאשיםםישען

pcקןח פלחמח דער נאד ארדנוסנ װעלט די אז צװײםענם, ׳ 
איצט׳ ביז געװען איז זי וױ זעלבע די דין נים

 םאקםיש איז opr■ ערשםק דעם צו באצוג אין
 חאר־ פױרל דער ביז פארשידענחײט. םײננוגם קייז ניטא
p יאפאן װעז געשיכטע׳ באר c באפאלעז *ypnyo אויף 
 פילע געםונען נאך זיד האמז אופן, סאררעםערישען אזא

 רעגײ הויכע צוױשען אפילו פעחאנעז׳ אײנסלוסרײבע
 האבעז װעלכע לענדער׳ םארשידענע אין בעאמםע רונגס

 שלום ?אמפדאמיס א pc מעגלעב?ײם דער אין געגלויבם
 גערוםענע אזױ n געוחמ זײנען דאס היטלער׳ן. מיט

 דירע?םעז א אויסגעאיבט האבעז װעלכע ״אפיזערס״,
 אין pc װאשינגטאן איז אײנפלום אומדירע?םען אדער

 פארנעם גאנצען דעם באגריסעז נים האבען די לאנדאז׳
pc לעגדער די װאם םארשװעדונג דער pc פאשיס־ דעם 

 גאנצע די באהערשען צו געמאכם האבעז בונד טישעז
 ?אנטינענם. אמערי?אנישעז דעם ארײגרעכענדיג װעלט׳
 אײסאלײשא־ אמערי?אנער די אסילו שויז זײנען איצט

 אז איינסארשטאנען נאטירלעך׳ אנשםענדיגע .די ניםטעז,
 םי־ די אז pc מעגלעך ניט איז שלום ?אמפראמים קײז

 מוסאאני׳ם pc דײםשלאנד׳ נאצי pc מאכט ליטערישע
 גאנצען אין מה יאפאז םיפאדא׳ם דעם pc pc איםאליע

 אײנשםעלעז ?ענעז װעם םען אײדער װערעז סארניכטעט
פרידען. תיערהאםםעז א

דאר־ װאם ענדערוגגען די אכעד אנבאלאנגם װאם
 װעלם־ נײע א שאםען צו כר> װערען געמאכם סען

 פירער די pc מײנומעז די דינעז ארדענונג,
pc אלע סארשידעז. גאנץ לענדער דעמא?ראםישע די 

 װע־ געםאבט דארסעז ענדערונגעז געוױםע אז סילעז׳
 גײז זאלעז ענדעתנגעז דאזיגע די וױיט וױ אבער רען׳
pc װע־ — טראגען זאלעז די כאראקטער א פאד װאם

iy אמןר שסילצד א אז גײס ojn תז «ro»Srog ק»טף 
nrorrofVy rv לימראלא צײישצז n »myoj>p p k 

pc epos לאגד יאדןן pc טלדגות׳ פאראײניגסצ די 
pc גײס וטלןגד TV דיכסמג דןו צווישצז קאסף דןו 

p װאס c ׳1(1)1 ליינאר דאד ארוס גדמידס l l t ' i ' i  pc 
p ■ארטײ׳ קא*«רוי*יײייי דאד pc ״סאריס״ די c 

p c  vp'iyov דילערס גיו די צוױשצז קאמף דזןר pc 
̂יו די ןו דילצרס׳ אנסי נ  געװען װאלס ריכסימד ן

 כא־ דצס װצגזןן םףvp דצס באצייכענם וואלם pro וחגז
 שטדייס א אלס ארדנוגג װןלט גייאר דזןר pc ראקטןר
 סאציאליססישעד א צו צילס מאס ריכםונג דצד צווישען

i דצד pc גןזזןלשאפט r o n וױ ו/אלטצן זין וױל װאס 
י דןר כײ מגליד וױים ארתיגג׳ אליססישצרק^

 טישעזאסאקראד דיצוױיוױכסיגססצפירצר®חדןם
w דיגעז צד y i'iy ic רוזוואלס pc סמיסטשר שרזןסיזןד 

 צווײ די prayn נד■צנגלא pc שיל׳ױרסשט אזוױגסט
 צד־ וױנםזןד לצצםעז כאגצגעגס זיך פעדזצגלצכ?ייטצן

 ’*coriopc חאמז pc ים אטלאגטישען icpc ומו מץ
p א כעס u n  n r e ^prr סאדט דצם prtnc װצל־ צו 
po שטוצכצן די ifijm  pc זײ װאס ארדנונג װצלם דאר 

pm זדז י¥«י<אלקד< די אימצמיסח׳ זוכעז piyi בא־ 
י םשאדסזר׳. #*סלאנשיק ־חױ לסא װאוסט  ״ttm י
 װעלמ pc תמצית דער ׳propre esc ענםהאלס ראציע

pnrrnnc ■pc זיך op*rt עם  n  pc o re, רצ־ װאס• 
 ice באזיס א אלס אנגעצײכענט מאפ רוזוועלט זידעגם

v דעס  pn^ccrpix׳p t  pc <un קאנ־ צום סעסעדזש
a AAAAAAA Aft#MMA###iA AAA AM ( A44 uftAAMA# a#A AAAAדמןן סרײהײסעז טיר .די .1«41 יאנואד, ודן גרעס; 

 דמר איבער אומעסוס׳ yen• pc װאדט pc פרײחײט
 pro גאט לנעזגחי prm «ו פדײחײט זזעלס,׳ גאנצער

 סרײחײס װמדס,׳ גאנצמר דער איבפר אוממםוס׳ וױל
 גאנצסר דטר איבטר אוממסוס׳ גױט אח אדיגוקײש פח

 אן pc ypvuv tv פןןר pyשר pc פרייחײם pc װעלס׳
prayVnyorc װפלס׳ גאנצער דער איבפר אימסםוס׳ שוגא

 רמרירס9אינ? דימן וחןלמ פרייחײטפן׳ סיך די
p װפלכפ pc םשטרטפר״ ״טטלטנטיק חגם אין rn שײז

pc prupiyi pronyuv לזןגדזנר 28 9טל wpi זיינזח 
pc ir דזןם tv proT^ryiiv איצם a די jroi’n n v c 

prsyp ן9דינ v oVv באזיס tv ivc אידעאלער 
pc ir וחגלם n iv ר pro j מ p K  procvmypi v 

 ווייסגריינענדזגז דזןם pc pnyn דורכגפפירם Tŷלp זײ
נםתאלטעז•9 זײ וזאס סארנעם
 לעגדער T’c ycyic pc װארט pc פרײזדיס די

w חום לײגם jrorrrc מנרינ־ ארדנונג׳ װפלט א סאד 
o n סדײחײס אױף *cy .yronpw rr p וױכםיג איז 

 צו שטימם9צוג תאס מסלאנד אפילו tv ׳prpnyoya צו
 pn וחןט cy .,םשארםער *אםלאנםישעז T'c epre דעם

wvojnyoi'c צו pp וחנט זי װײם וױ prpcaroi cm
*p לעמװ׳ ___

 סרייחײט זזנ9רזנליגי גאדאגםירם סרייודיט 9צװײט די
lyo 3 םרײחײם לזננתר. אלזג tp» pnwyo אלזנ צו ii 

pc א p ^ w n y c פאר pnpavivpy■ שאר רפײם9זיכ 
 איז 4 נומזגר פתיחײם נחגר.9ל 9אל t*״־ proiyo אלע

i םאר גחאג א n זימןרקײט יאליטישער pc םזר דער 
 לזגנחנר׳ פארשידענע די pc גאנצקײט ר9ל9ריםטרי

 ל9שנ אזױ ׳iriycviroiy אױף iyuy TV אױד איז עם
cyr ir וחנלט ניחנ די וױ r n v לם9שט9איעג pnjm.

o אױף םןח pקז זזגם׳ איר מי n  pc prpp o n 
r פיר די אױף pc םשארםזנר אםלאנםישזמ n c״Tyc 

proa 9סרײ א ׳9שײנ א pc ארדגונג. לט9װ 9ױשד׳דיג א 
 ־va םשאדםער״ ״אםלאנםיק חגר וחודם אוסזיםט גים

p םראכם c קףיזזן 9סיל pc ױיכסיגקייט זזנלבעד חנר 
 אװ דעקלעריישאז די וױ ארדנונג וחנלט נײעד דער סאר

nvc proyi p אינדעפענדענס c אויםבױ ypnyov pc•
cy 19זיינ nnvc pyav שװעריגקײם צװײpy .Ty־ 

T ׳נס9שט y n סירער מלוכח 9אל ניט pc ״פאר־ די 
 רח* םר. וױ Tyליסםvyאיד אזזגלכע סעלקער אײגיגםע״

 זעלבער חנר מים דורכגעדרונגעז נים זײנזח זײ וחןלם•
 אײד אח ראנץ9םאל מנליגיעזער pc פרײהײם ivc 9ליב
 זיכערקײט עקאנאםישער פאר סארלאנג דעם םיט ניט

ivc װי מענשעז׳ אלע oy רת־ פרעזידענט אונהןר איז 
װעלם.

p 3 צוױיטענס׳ cא כלל y iv ic װאס פעתאנעז די צי 
 •yp ר׳,9םשארם ״אטלאנםיק דעם ס9אױםגעארב האבזמ

 םיש פױהנס בײם pron p^rro װאס 9זעלב די זיק למ
pc לעז9װ proyaivcrc ם9נײ חנם 1פא ז9באדיגגוגג די 

proi iy i  iv c  im p  o n  pc ptpic■ אח־נונס לם9װ



---------------e 4 ױיט
פער־ זעלבע די אז פארשםעלען. זיך לאמיר אמר
 טשאר־ ״אםלאנטיק דעם אױסגעארבעם האבעז זאנעזװאס

 טיש« םרידענס בײם זאגער װארט די דין וועלען טןר״
 פרידעז קופענדער דער װעדען געשאשעז װעם עס װאו
 דער פאר באדען דער װערען געלײגם װעט עס װאו און

 זײ י1 פראגע א אלץ נאד איז ארדנונג. װעלס דיער
 האבעז אלײז די װאם דאם דורכפירען קזגנען ווןלען

 דער םשארטער״. ״אטלאנטיק דעם איז ארייגגעשריבעז
 פץ םרײחייט די םרייהיים, דריםע די איז שװער׳פונקם

נױט. און ארימקײם
ױ ארימ־ םמ מענשהיים די באםרײען םעז װעם אזוי ו

 נייע די ארגאניזירעז מעז װעט אזױ װי ? נױם און קײם
 דארםען נים זיד זאלען מענשען אז ארדנוגג, װעלם

מארגעז? פארן זארגעז
 אפצושאםען איז םאן דארף מעז װאס זאך ערשםע די

 פון אורזאד הויפט די דאן• איז דאס ארמנםסלאזיגקיים.
ױ לאגג אזוי אומזיכערקײם. עקאגאסישער  מענשען ו

 קײן קריגעז נים קאנע; ארבעםעז צו פעהיג זײגעז װאס
 זיי געזיכערם. עקאנאםיש זײן נים די קענען פזשאבס

 רעליעף צו אנקומען אדער הונגער, לײדען אדער םוזען
 ארבעטסלאזיג* געזעלשאםט. דער אױף לאםם א זײן זיז

 םץ סםאנדארד דעם אונטערצוגראבעז אױך וחנלפם קײם
 אפילו ליידעז ברעגגם דאס איז ארבעםעד די פון לעבזח

באשעםםיגם. זײנען װאס די צו
ױ אמנר ארבעםםלאזיגקיים. אישאםען מעז קעז אזײ ו

 האלז־שניידענ־ דער סיט סיסטעם, קאפיםאליסםישע די
 ברענגם פראםיםעז נאך געיעג דער װאס קאנקודענץ חנר
 נים ארבעםסלאזיגקײם םץ פראבלעם די קען טיס״

 וועלם׳ דער אין לאנד רײבסטע דאס אםעריקע, לײזעז.
ױ מער געמאםערם זיך חאט  געםינען צו צײם יאר צעז ו

 ארבעטםלא־ גוואלדיגע די אפצושאפעז אזױ וױ װעג א
 ,קראד װאל־סםריט דעם נאך קריזיס׳ חנר װאס דגקײם

 גיט רםואה נױטיגע די האם זי »ח מיםגעבראכס׳ האט
 גע־ םח ארבעםםלאזיגקיים אפצושאםעז כדי געפונען.

 און פראדוקציע דער צװישעז באלאנס א װעחנז שאםעז
 םיםםעם קאפיםאליסםישע די סחורווג פח גענרויד דעם
 סך. א זײער פראדוצירעז צו אױסגעלעדענם אונז האם
 פרא־ מאסעז םון געבים אױסז ברױת גרױסע זײנעז סיר

 נים אבער קעז םיסםעם עקאגאםישע םיגעrא די דוקניע.
 מאםען — פראבלעם דער פון העלפם *ווײטע די לײזעז

 פרא־ מאסעז אזױשען באלאגס אזא סחורות. סון געברײד
 ללויז װערען געשאםעז קען געברויד מאםעז אח דוקגיע

 קאנםראלירםער געזעלשאםטלעד און געפלאנםער א חדן■
עקאנאמיע. םאגיאליםםישע א הײסם דאם עקאנאמיע,
 ״פאראייניגםע די סון םירעד איאםיגע די דיגעז

 צו גריים זײ זיינען שרים? אזא סאר גרײט פעלקער״
 עקזיסטירענדער דער אין ענדערונג ראדיקאלע א םאכען

 דאם אימשםאנד זײן די װעלען ? סיסםעם עקאנאמישער
? דורמװםירעז
ײין, ערענסם  מיניסםער, ארבעםם ענגלישער דער מ

 אײנפלוםרײכםםע די סץ איינער איצם איז װעלכער
 רעדע א איו דערקלערם האט ענגלאנד׳ איז יעחאנען

: )1940 ,27 (אקטאבער
 צו אנטשלאםען זײנען עלאים אירע און ״ענגלאנד

 בא־ אויםן אייראפע, אין ארדנונג יושר׳דיגע א שאםעז
 פארזאםלוגנ. םרײע אח גלײכהײם םרײהײט, םח דעז
 צושםאנד א םאלערירען ניט פאל קײז מער װעלעז םיר
 וועלען םיו־ אריםקיים. םח איז אדבעםםלאזע מאסעז פון
 מער א פריװילעגיעם. אדעד יזזוס קײן אנערקעגען ניט

ציל״. אמזעד איז ארדנונג יושר׳דיגע
 רעאקציאנערע די *םארים״׳ ענגלישע די אבער

 אין מאיאריםעם גתיםע א האבען װעלכע עלעמעגםען,
 םץ ונגTרעג די קאנםראליחמ װעלכע און יארלאםענם

 די םמ הערעז נים גאר וױלען םשױרםשיל, וױנםםאז
 קאפיםאליס־ איצםיגער דער אץ ענדערונגעז גרויסע
 דעם. געגעז זיכער זײנען לארדען זײ סיםםעם• םישער

 לארדען דער אין םארשלאג א געםאלען איז לעצםענם
 בירגער ענגלישע םארבאםען זאל רעגיתנג די אז הױז׳

 לעקציעם׳ דארט האלםעז *ו אמעריקע קײז םארעז נו
 דער נאך ענגלאנד איז םאציאליזם װעגעז רעדען זײ װײל

 צום געװארעז גענוטעז נים איז םארשלאג דער םלחמד-
 אז געמעלדעם, װערס אומאפיציעל אבער אפשטימונג,

 פאספאר־ איצם קריגען לעקםארם ענגלישע חײניג זײער
 װעגעז רעדעם האלםעז צו אמעריקע קײז םאחמ «ו םעז
 דער נאך אנםשםײן װעט װאס ענגלאנד נײער דער

 גרױסע די און אריםםאקראםיע ענגלישע די םלחםד-
 םא־ װעלעז אינדוסםריאליסםעז אדן אײגענםימער לאנד
 אפצושאפען םארזוך יעדען בײ שםערונגען אלערלײ כען

 און סיםםעם פראםים די באגרעניזעז צו אפילו אדער
עקאנאמיע. קאנםראלירםע א אײנצוםירען
אםע־ אין אתז בײ דא לאגע די אױך י איז ענלעך

 אױםריכםיג םאקע מיינט רחװעלט פרעזידעגם ריקע.
 עקא־ קאנטראלירטער א םיט ארדגונג׳ אן שאפעז צו

 אדבעטם* םון פראבלעם די לײזען קענעז צו כדי גאמיע׳
 עקא־ מאםעז ברייםע די גאראנםיחגז או אץ לאזיגקײט

 סא־ קימ נים איז רוזװעלט מר. זיכערקיים. נאםישע
 אפ־ װי וױיט אזוי גיין צו גריים גים איז ער ציאליםם.
 אינדוסט־ םמ אײגענטום פרױואט גאנצען אין *ושאםען

 אגער איז ער אונםערנעמונגעז. האנדעלס און ריעלע
 דער איבער קאגטראל שםרעגגען א שאםעז «ו גרייט

 עקספלוא־ באגרעניצען צו םיםטעם, קאםיטאליםםישער
 פאר סטאנדארד לעבענס הױכען א שאםען צו און טאציע

םאלק. פון מאסעז ברייטע די
 פרע־ •דער צרות א םאר וואס דאך איר וױיסט נו,
 וועלכע ״םאריס״, אייגענע אונזערע םון האם זידענט
 נױ ״אנטי־ םיטול דעם אונטער ווערען גרופירם קעגען

!דילערם״
בא־ גענויערעז א האבען וױלען םיר אױב אבער

 דינע מים געמיינם האם רוזוועלם םרעזידענט וואם גריף
 שגי אונזער געגעבען אונז דאס האם פרייהייםעז םיר

 וואלאס &ר. וואלאם. הענרי פרעיזדעגם וױים לםלד,
 וױיס־םרעזידענטען, די םון ניט איז װיםען איר דארםם
 זיי כדי אמם׳ דעם אין אריינגעשטופט ווערען וועלכע
 מר. װערעז• םארגעסעז אמ םארגלױוערט .דארט זאלען

 רעגירונגם אינםעליגענםםע די םון איינער אח וואלאם
 אג* אקטױוען אן נעםם ער האבען. מיר וואם בעאמטע

 ער רעגירונג. דער םון פאליםי די םארםירען אין טייל
 ױעץ. בעל װיבטיגסםער רוזוועלם׳ם פרעזידעגם איז
 דרי־ זיק פאר געווארען נאמינירט איז רחוועלט מר. וועז
 זאל וואלאס מר. אז באשםאנען, ער איז טערהין טען

 איז עם וױים־פרעזידענט. םאר גאמינאציע די קריגען
 רוזוועלט פרעזידענט אז וואשינגטאן, איז נים םוד קיין
 פרע־ אלם נאכפאלגעד דין פאר יואלאס׳ן האגש וױל

זידענט.
 אז זיכערקיים, ,מים אננעמען דעריבער קען םען

 דער װעגען זאגם וואלאם וױיס־פרעזידעגט וואם דאם
ױ דעם נאך ארדנונג װעלם גייער  דעמאקראםישע די ו

 םו• דער מיט איז מלחמה, די געװיגען וועלעז לענדער
רוזװעלט. םרעזידענם םח צושםיםונג לער

 א געהאלטען וואלאס מר. האט צוריק לאנג נים דא
 געזעל־ וועלט ״םרייער דער פאר יארק נױ אין רעדע

 שםאגד־ דעם פארמולירם האם ער וועלבער אין שאםם׳*,
 פון אויד װי רעגירונג אמעריקאנער דער םון פונקם

 לענדער, דעמאקראטישע אנדערע די םון רעגירונגען די
 פאר־ ״די םון בונד דעם אן אנגעשלאםען דינעז וועלכע

 רושם א געמאכט האט רעדע די םעלקער״. אייניגטע
 סא• און ראדיקאלע אין וועלט. גאנצער דער איבער

 מיט געווארען אויםגענומען זי איז קרייזען ציאליםםישע
 און קרייזען רעאקציאנערע איז באגײםםערונג; גרוים

 ארוים־ זי האט איגדוםםריאליסטען די םון רייען די אין
 אםא־ איז וואלאם מר. קאצעניאמער. אםת׳ן אן גערופעז

 געםעי־לעכער אלם און סאציאליםם אלם געװארען קירט
ראדיקאל.
 די אלס אנגענומען װערט רעדע וואלאם׳עם מר•
 דעם פאר אדמיניםטראציע רוזוועלם דער פון פראגראם
 ארדנונג. וועלם נייער דער פאר איז פרידעז קוסענדעז

 דיער רעדע די שטודירען צו מיכםיג דעריבער איז עס
 װיכטיגםטע די איבערגעבען דא ױעלען מיר גרינםלעך.

 םארשטענד־ ווערען וועט דאן רעדע. דער איז שםעלעז
 באגײםםע־ און םרייד ארױםגערוםען האם זי װארום לעד
 פאראור־ האם זי און קרימען םראגרעםיװע איז רונג
 לא־ קאפיטאליסםישעז דעם אין אוםרוהיגקייט אזא זאכם
גער.

 פארזי־ דער מים רעדע דץ אז םאגגט וואלאם םר.
 נאר נים װעלען לענדער דע&אקראםישע די אז כערומ,
 אלע פאר מאל אייז װעלעז די נאר מלחמה, די געװינעז

 אלע צו און היםלעריזם דעם צו סוף א מאכעז מאל
 דער אויף געבראכם האט מאניאק דער וואם אומגליקען

וועלם.
 קאמף א איז וואלאם, מר. זאגט מלחמה, איצםיגע ״די
 שקלאפעריי. םון וועלם א אח וועלט פרייער א צוױשען

 ביר־ דעם פון ציים דער אין ,1862 אין וױ אזוי פונקם
 האלב פארבלײבען געקאגם נים אמעריקע האם גער־קריג,

 וועלם די איצט קעז אזײ פארשקלאפם׳ האלב איז פריי
 נאצי אונטער האלב און םרײ האלב םארבלייבען ניט

 פולשםענדיגען א ביז אנגײז מח קאמף דער שקלאםעריי.
צוױיטען. דעם אדער צד אייז םאר זיג

 אין איז םלחמה איצטיגע די אז האלם, וואלאם םר.
 קאמף גרויםען דעם פון פארזעצוגג א גענוםען גרונם

 אנגע־ האם פאלק אמעריקאנער דאם װאם פרײהײם פאר
 אמע־ דער מים צוריק, יאר 150 העכער םים םאנגעז

נאכגע־ האבען םראנצויזען די רעװאלוציע. ריקאנער

גערעכטיגקײט ----------------------------
 רעוואלוציע םראגצױזישער גרױסער דער םיט פאלגט

 1848 םון אויםשטאנד דעם מיט דײטשען, די ,1792 םון
 יע־ אין .1918 םיז רעוואלוציע דער מים רוםען, די און

 מענש פשום׳ער דער האט רעוואלוציעם די פון דער
 םרייהײט מער דערגרייכעז צו כדי בלוט זייז פארגאםען

 צײטענוױיז דינעז רעװאלוציעם אייגיגע גאיכהייט. און
 אלע םון ציל אלגעמיינעד דער אבער וױיט, צו געגאנגען

 םרײהייס מער געװינען צו איז קאמםען 'רעוואלוציאנערע
מענשען. םשוט׳ע די פאר

 מלחמה איצםיגע די אז זאגען, מען קען דעריבער
 דאס פאר רעוואלוציע םאלקם דער םון םארזעצוגג א איז

 גע־ און פרייהייט םון באגריף דעם פריי. זיין צו רעכט
 די ביגל. דער פון באקומעז מיר האבען רעכםיגקיים

 סאציאלע פרעדיגען צו ערשטע די געװען זיינען נביאים
 האבען קריםטענטום םון גריגדער די גערעכטיגקײם.

 יושר וועגען לערע זייער מיט נביאים די נאכגעםאלגט
 פאליםישען מעכםיגען קיץ אבער גערעכטיגקײט. און

 מיט ביז באקומען גים לערע דאזיגע די האט אױסדרוק
 רעפובליק די װען צוריק, יאר פוםציג און הונדערם א

 געווארען. געגרינדעט איז שםאטען פאראייניגםע די םון
 אנגע־ ערשם פרייהײם פאר קאמף דער זיך האט דאן

 זײ־ מעגשען קאמף. שװערער א געווען איז עס סאגגען.
 געקאנם האבען מענשען ווייניג אוםװיםענד; געווען נען

 קינדער פאר םקולם פאבליק קײז ;שרייבען און לייענען
 מענ־ ארים. געװען דינעז מאםען די ;געװען ניט זיינען

 גענוג האבעז די סײדען פריי באמת זײן ניט קענען שען
 קןך דאן שוײיבען. און לייענעז קאנעז זײ און עםעז צום
 פרא־ זייערע דיםקוםירען קענען די און דענקען זײ נעז

בלעמען.
אלגעמײ־ געווארען איינגעםירט איז צײט דער מיט

 ענםװיקלעז אנגעהויבען האבעז מענשען בילדונג. נע
 זיך האבען זיי אינםטיםזציע^ דעמאקראםישע און פרייע

 לעבעז• א מאכען צו און םראדוצירען צו אויםגעלערענט
 אלץ נאד זיד לערנען די און געלערעגט זיך האבען זיי
זעלבשםםארוואלטונג. םון קונםם די

וואלאם, מר. זאגט טעווז, א געוועז אבער וואלט ״עם
 מאס דער לוים םאלק א סון םרייהיים די מעםטען צו

 םאראיײ די געשטעלם וואלט דאם האט. ער וואם עסען
 לענ־ אייראםעאישע אנדערע אייניגע און שטאטען ניגםע

 גע־ גים וואלט דאס שטופע. הויכער גאר א אויף דער
 אין לענדער׳ אנדערע לגבי\ מאם ױשר׳דיגע קײן װען

 געווארען איינגעפירט איז בילדונג אלגעמײנע װעלכע
 לענ־ םילע אין יאר. צענדליג צוױי לעצטע די איז ערשט

 מענשען 10 יעדע פון 9 לאנג ניט גאר ביז האבען דער
 ביײ צום רוםלאנד. שרייבען. און איענעז געקאנט ניט

 גע־ פארוואנדעלט דור אײן פון פארלויף אין איז שפיל,
 םאלק. גראמאםנעם א אין בעזגראמאםנעם א פון װארען

 אין םרייהײט פון אפשעצונג די איז פראצעם דעם אין
 איז כינע אין געווארען. פארגרעםערט שטארק רוםלאנד

 דעם מים געוואלןסעו פרייהײט אין אינסערעס דער אויך
 אויסגע־ זיד האבען וואם מענשען צאל דער םון װאוקם

שרייבעז. און איענען לערענם
גרא־ םת צאל דער אין װאוקם דער איז ״אומעםום

 אויפן פארשרים םון געווארעז באגלײט מענשען מאטנע
 הינ־ װי זאד אזא ניטא איז עס געבים. אינדוםםריעלען

 אױס־ נים זיך קענעז וועלכע םעלקער׳ טערשטעליגע
 שגעל אזוי פראצעסען. םעכנישע מאדערנע די לעו־נעז

 אץ לייענען אויס זיד לערנעז פעלקער דאזיגע די װי
 אין צוזאמען ארבעטען צו און דענקען צו און שרײבען
 אינ־ םון געביט אויםן פארשרים די מאכעז ױניאנם,

 בא־ צו זיד לערנען די און ענםװיקלונג דוסטריעלער
מענשען. פשוט׳ען דעם םון אינטערעםען די שיצען

םאר־ טאכען מענשען ליבענדע םרײהײםס די ״ווען
 קױ־ צו געלעגענהײם א האבען םארמערס די װען — שרים

 פראדוקטען דיערע פארקויםעז צו און ביליג לאנד פעז
 ארבע־ די װען ;ארגאניזאציעס אייגענע זייערע דורך
 קא־ םירען צו ױניאנם אין םאראײניגען זיד קענעז טער

 און באלעבאטים די מיט פארהאנדלונגען לעקטױוע
 םױיע באזוכען קאנען פאלק גאנצען פון קינדער די װעז

 צושטאנד אמת׳ען דעם זיי דערקלערט מען וואו שולען
 די וועז און לעבען, מיר וועלכער אין וועלט, דער פון

 אני זייעד םאר אן נעמען פרייהײם םאר קאמף נערען
 גלײד אלעמען פאר אפען זײנעז געלעגענהייטען דאזיגע

פראגרעסירם. װעלט די אז םימן א איז דאן —
אומוױםענהייט׳ הערשט עם וואו לענדער די *אין

 ער״ םך קיק געהאט ניט האבען ניענשעו די װאו אדער
 א פאר איכם איז םארוואלטונג זעלבםם אין פארונג

 םשוט׳ע די םון מרחות די פראםםיטואירען צו דעמאגאג
 די םון שטיצע באקומעז קען דעמאגאג אזא מענשען.

ץ אין רייכע  דעם םון מענשען די בארויבעז צו פאדזוך זי
צוריק זײ םירען צו און האבען די וואס םרייהיים ביסעל
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דעמאקדאטיעם ױ פון דער'ארםענאל׳
אר־ דער איז באוואוםם׳ וױ עדיקע,
 װי דעמאקדאםיעם. די פיז םענאל
 םון ? ארםענאל דאזיגער דער ארבעט

 װענדעם םראגע דער אויף ענםפער אז
— מלחמה דער פיז גורל דער זיך
 רײע א םון גורל דער הייסט דאס איז

חרו^ קומענדיגע
 א זאגט — ווערטער װי העכער״ דיידעז םאקםעז

 אר־ דעם םמ ארבעם די ווערםעל. אמעריקאנער גום
 אפ־ באדארםם מען װאלם דעמאקראטיעם די םון סעגאל
 דינען רעזולטאםען די און רעזולםאםען. די לויט שאצען

דערהויבענע. קיין דיער נים דערווייל
 טיגעזrא דעם איז איז לאגע טיליטערישע די
 ענ־ גרױםען זייער א ארױםצורוםען מםוגל גיט מאמענט
 אויםגאבע אונזער ניט איז עס גלײך אויב און םחיאזם•

 — םםראםעגיע מיליטערישער מיט םארנעמען צו זיך
 עקאנאמישע די מלחמה היינםיגער דער אין אבער זײנען

 צונויםגעקגיפם ענג אזוי פראבלעמען מיליטערישע און
 עס אפצוטיילען. די מעגלעך ניט אינגאנצעז איז עם אז

 מים םארבונדען איז טאברוק םון םאל דער אז קלאר, איז
 אינדוםםריעז די םונקציאנירען עם אזוי װי אופן, דעם
לענדער. דעמאקראטישע די אין

 מים מעז וואלם אינדוםטריען אמעריקאנער די םון
 דערווארטען. םער םך א באדארפט און געקאנט רעכט
 אמע־ די װעלכעז מיט אפטיפיזם, איבערטריבענער דער

 םאר* זיך — פאר׳שיבור׳ם כמעט געווען זײנעז ױקאנער
 אפאראט זדנדזסטריעלען מעכסיגלז דעם אדיף גידעגלאו
 באגרינדעט. ניט אינגאנצען געווען איז — לאנד םון
 אינדוסטריעלען גרוםען א באזיצען צו גענוג ניט איז עם

 זאל אםאראם דאזיגער דער וױכטיג איז עס — אפאראם
 ציםערען םטאטיסםישע מיט פונקציאנירען. געהעריג וױ

. בײקומען. ניט פאנצער־דיװיזיע א מען קאן
 פרא־ אינדוסםריעלע די אז לעצםענס, מיר הערעז

 עראפלאנען פארגרעסערט. געוואלדיג זיך האם דוקציע
 םיר װי צאל, געוואלדיגער אזא אין פראדוצירט װערען

 מיט הונדערם אייניגע אגשםאט — חודש א םויזענט
 חודש. א 1500 — טענקם און — צוריק יאר א ערך אן

 די מםבעה. דער םון זײט אייז נאר אבער דאם איז
 האבען מעז דארף טענקם אץ עראפלאנעז צאל גרויסע

 ׳אי־ אריבערפירען די דארף מען נאר אמעריקע׳ אין נים
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 שטאל דייטשער דער שקלאפעריי. פון צושטאנד דעם צו
 טוט ער וואס באגריפען ניט האט םיסען׳ הער מאגנאט,

 גע־ אים האם און היטלער׳ן געשטיצם האט ער װען
 דעמאגאג דער פאלק. םון מוחות די פאר׳סמ׳ען האלפען

 ערגסטע די און װעלם, מאדערנער דער םון קללה די איז
 רייכע םון געשטיצם װערען װאס די זײנען דעמאגאגען

 זיכערען דעם דורן־ װעלען זײ אז מיינען, װעלכע מענשען׳
 דע־ דער וואס אבער איז זאך די פארמעגענם. זייערע
ױ אזױ איז מעכטיג, װערם ער ײען םאגאג׳  װילדע א ו

 שטעלם ער קײנעם. מיט ניט זיך רעכענט וועלכע חיה׳
טייםעל• אמת׳ער אן איז ער גאם. געגען אפילו זיד

 האט רעוואלוציע׳ נאצי דער פון פירער די ״דורך
 מענ־ פשוט׳ע די שטופען צו פארנומען טײפעל דער זיך

 שקלאםעריי צו צוריק װעלם גאנצער דער איבער שעז
 פרעדי־ נאצים די וואם טעראר. דער פינצטעדניש. און
 זעלבע דאס רעליגיע. פינסםערע זייער איז דאם גען,
 דער פון איז ראסע איין אז םעאריע, ױיער טיט אויך איז

 דץ דארפען ראםען אנדערע אלע אז און העכער גאטור
אליין. פינםטערניש די איז דאם שקלאפען.
 שטרעבט וואלאם, מר. זאגט רעוואלוציע, פאלקס «די

 םון רעכם די אױב אבער קריג. צו ניט און פרידען צו
 אויף ברויזט אטאקירט װערען מענשען פשוט׳ען דעם

 װעל־ בעריכע א פון װילדקײט דער מיט צארען פאלקס א
 פםי־ נאצי די װען קינד. איר םארלוירען האט כע

 אין מיר אז היטלער׳ן, אײנריידען פרובירען כאלאגען
 אז אבער עראפאלאנען, פראדוצירען קענען אמעריקע

 אליין. זיך אי אים אי די נארעז קעמםען׳ נים קאנען מיר
 די ביז םירכטלעד קעמפען װעט פאלק אמעריקאנער דאס

 צו־ װערען פארטריבען װעעלן געטער טיטאנישע אלטע
 קען װעלט פרייער א אין באהעלטעניש. דיער אין ריק
 מוסאליני, א אדער היטלער א װערען םאלערירט ניט

לאוואל• א אדער
 רעוואלוציא־ דעם אן האלםען װעלכע פעלקער «די

 רוזװעלט פרעזידענט וואם םרייהײטען םיר די סאמין
דעם קאנגרעם, צום מעםעתש זימ אין םארמולירם האט

תביצקי א. ®ר־אפעסאר פון

 שיפען און םראנםען. צענדליקער אױף ימים זיבעז בער
פעלעז•
אפת, דערטרונקען. װערען שיםען צאל גרױסע א

 שיםעז נײע בױען אין אנשטרענגונג געוואלדיגע א
 זײ אױסצוגלײכעז מעגלעד געמאכט צײםענױייז האם

 נאך געװעז לאגע די װאלט דאס גים װען םארלוםםען.
 אין שיף־םארלוםם דער אבער איז טרויעריגער. םיל

 אלע םיט פארגלײך אין גרעסטער דער געווען מאי חודש
 דאזיגער דער וועם ױני אין און חדשים םריערדיגע
 פארעםענטלעכע שוין די םון זען צו איז עס װי פארלוסט,

 געוואלדיגע דאזיגע די גרעםער. נאך דץ באריכטען,
 םעגלעכקײט די פארקלענערען שיםעז אין פארלוםםעז

 וואו דארםען׳ קריגם־מאםעריאלען די אריבערצוםירען
 דארף &לחמד- די םארלענגערם דאס אץ — זײ דארף מען
 אנט* ילוצלוגג װערט םובמארינען. די מים קעמפעז סעז

 םע־ עס נעק״. ״באםל אומדערווארטעטער נײער א דעקט
 אפאראםען• קלאנגען־אנטדעקענדע און ראדיא אויס לעז
 — אפאראטעז דאזיגע די באקומען נים קען ״נעיװי״ די

 אםילו צאל גענוגענדער א אין ניט און גענוג גיד ניט
 אפגערעדם שוין — קריגס־שיםען גרויםע אירע פאר
 יאגען אין באנוצט ווערען װאם שיפלעך, קליינע די םאר
״םובמארינם״. נאך זיך

 םעלען אמעריקע אין זאל םארװאס זיך, םרע̂ג
 אםילו פעלען זאלען פארוואם ? שיםען צאל געהעריגע די

 םארײאס אפאראטען, קלאגגעז־אנטדעקענדע אץ ראדיא־
 אלו־ םעלעז זאל םארוואס אייזען, און שםאל םעלען זאל

 צו ענערגיע עלעקטרישע און עראפלאנען פאר מינום
 םאר־ נויטען, אנדערע פאר און אלומינום פראדוצירען

 אימענ־ די זאל םארוואס (ראבער), גומי םעלען זאל וואם
 דאט פארוואס איבערלאדען, דין באן־טראנספארםאציע

 בויעז צייט געהעריגער דער איז געקענט ניט מען
 רויע רייע גאנצע א םעלען םארוואם אויל׳ פאר ״פאיפם״

 בוי־מאטע־ אין דוחק א הערשט פארוואס מאםעריאלען,
 פאבריקען פאר האבען נויטיג דארף מען וואם ריאלען.

 אויף פרימען שטײגען פארװאס און װאויגונגען פאר און
קײן פאראז ניט לחלוטין איז עם וועלבע אין פראדוקטען

 דער זײנען פרייהײטען פיר די .1941 יאנואר, טען16
 פאראייניגטע די װעלכער פאר רעװאלוציע׳ דער פון תוך

 אפשר װעלען אמעריקע אין דא מיר קעמפען. פעלקער
 אזא ניט גאר םראגען פרײהייטען פיר די אז דענקען

 טראכטען מיר װען אבער כאראקטער, רעװאלוציאנערען
 מענשען די באפרײען צו מײנם עם וואס אריין גום זיך
 פון רעװאלוציע די אז מיר פילן נױט, און ארימקײט פון

 אין דא ניט פארענדיגם, ניט נאד איז צוריק יאר 150
 װעלם. דער אויף אנדערש ערגעץ ניט און אמעריקע

 אפשטעלען נים זיך קען רעוואלוציע די אז ווייםען, מיר
 און ארימקײט אפגעשאפט ניט װירקלעך האם מען ביז

מענשען״. אלע פאר נויט
 ווער־ פון פעלערען די אויף אן וױיזט װאלאם מר.
 געװען איז טעות הויפם דער פרידענס־אפמאך. םאילער

 זיך. באוואפענען צו דייםשלאגד דערלויבט האט מען װאם
 טעות׳ן אונזערע םון געלערעגט םיל אבער האבען ״מיר

 זיין זאל װאס וועלט, נײע א בויען איצט װעלען מיד און
געזונט. גײסטיג אויך און עקאנאמיש פאליטיש,
געמאכט, מעגלעד האט װיסענשאפט מאדערנע ״די

 דער עסען. צום גענוג האבען זאלען מענשען אלע אז
 סטאנ־ העכערעז א גאראנטירען מוז פרידען קומענדער

 שםא־ פאראײניגםע די אין בלויז נים לעבען פון דארד
 אינדיע׳ אין כינע, אין אויך נאר ענגלאנד, אין און טען
 דייטש־ אין אםילו אדן אמעריקע, זיד אין רוסלאנד, אין

יאפאן. און איטאליע לאנד,
 הערשען ניט טאר ארדנונג װעלט נייער דער ,אין

 אימפעריאליזם. עקאנאמישער אדער טיליטערישער קייז
 גילטיג ניט זיינען יארהונדערט םען19 פון מעטאדען די

 דער איז װעלכער יארהונדערט, איצטיגען דעם אין
 אנ־ מוז װיםענשאםט גיאדערנע יארהונדערט״. ״פאלקס

 די האבעז זאל זי אז אזוי װערען געװענדעט
 םאלק. גאנצען םון אינםערעסען די דינען צו מעגלעכקײט

 דייםשער דער םון װערען באםרייט מוז װיםענשאםט די
 װעלכע קארטעלען׳ איגטערנאציאנאלע םארשקלאפונג.

איגדוםטריאלים־ אמעריקאנער םון גייציגקײט דער דינען

 טאלטדע *פארײאסױ׳ אגוערע ריין גאנצע א און ? דהזק
ײן טאברוק אז קלאר, װןרט  (ל*ן11 מאנילא׳ סים מל

 אד־ דטר מאס דערםאר׳ געסאלען זײנען טינגאואר םיט
 דעם גאד יאד צװײ — יעסאטרסאקדע די פון סענאל
 ניט ארבעט — פראגראם באװאםענוגגס דער פון אנהױנ

געהעדיג װי
 tw jutפעסיס אגרוםען אפשד אבער דאס פען קען

 מר א נאד און — םענח א האבזוז מען קען אזױ אויב
 צײם א זדן בארעכםיגם פעסימיזם איז םענ̂ד רעכטע

! ? םױס־געראנגעל אגגעשםרענגםען געפערלעכען אזא םח
 ניט און פעסיסיזם הוילער געווען װאלט דאם װען

 םענה די װאלם דעמאלס — קריםיק קאנםםרוקטיװע
 בלןף איז אבער געפערלעך באמת בארעכםיגם. געוועז

זעלבסט־גארערײ.
זי־ אין האם דעמאקראםיעס די םח ארסענאל דער

 םים אדן מלחמה״באדערפענישעז די אױג איק &ים נען
 אסעריקאנעד דעם פון אינםערעסעז די אויג אנדער דער

 גרוי־ א אין קעז םאקם דאזיגער דער גרױס־קאפיםאל.
 ״פאר־ אונזערע אלע כמעט אויף ענטפערעז מאם סער

װאסף•
 דעס צונרײםעז גלינג אזױ גארגיט געװען װאלט עס

 איצםיגעד דער םאר אפאראט אינדוםםריעלעז געהעריגען
 אפילו קאנצענטרירען דעם אױף זאל םען ייעז מלחמה,

 איז ,פרײאריםיס״ אלע פמ אבער ױען אױגען. בײדע
 — פראםיטעז פמ ״פרײאריטי״ די — וױכטיקסטער דער

 קל*י אײן כןקומס כמןן פאדװאס קלאר את דעמאלם
אנדערען. נאכן

בא־ טרומאז דער באװיזען אמבעםםען האט דאס
 מיס אנפירעז אק גאטריע• םיט פאל דעם וועגען ריכם
 אלץ נאד װערט אינדוסטריעז די םיז טעםיגקײט דער

 פאמי״ און בליק וױיטער א פעלם עס אימפראוױזירט•
 פון אינםערעסען די באקעמםען צו וױלעז דער אמ רונג

 לאנגן אינטערעסען. מלחמה די םון נאמעז אין ביזגעם
 אפגעשטופט אלץ נאד װערט פױרל־הארבאר נאד חדשים

 מלחמה םאר געבדױך־אינדוסםריעז די פארוואנדלען דאס
צװעקעז•
 קאנ־ מעז װאו דייטשלאנד, םת בײשפיל א נעמם אם

 אינםע־ מלחמח די אויף אויגן ביידע גראד צענטרירם
 גע־ אײד מאכט קאפיטאל גרױס דײםשער דער רעסען.
םראםײ די מלזזמד- דער םון פראפיםען גרויםע וואלדיג

 מױ אימפעריאליזם׳ דײטשען םץ מאכט דער אדער טען,
 אינ־ די דינען דארםען דערםינדומען םארשװינדען. זען

 קלײנער א םון בלויז נים און פאלק גאנצען םון טערעסען
גרופע.

 וועלען שלום נײעם דעם שרײבען וועלען וואס ״די
 קענען עס װעלט. גאנצער דער װעגען םראכטען מחען

 םאר־ די אין מיר םעלקער. פריװילעגירטע קײן זיין ניט
 וױ פאלק״ ״הארען א מער גיט דינעז שטאטעז אײניגטע

t נאצים. די o עקאנאמישען אנהאלטען ניט קענען 
 מילי־ א פאר קערענדלעך די םארזײענדיג ניט שטרייט,

 מאכם אונזער אנווענדעז מוזען מיר מלחמה. טערישער
 םרידען עקאנאמישען אן שאםען צו פרידענם־םיש בײם
דױערהאםט. און ברייטהארציג ױשר׳דיג, איז װאס

 קעםפען מיר אז איבערצײגם דין נאר דארפעז -מיר
 מיר לייבט. איז איבעריגע דאס פרידען. פאלקם א פאר

 דערגרייכען וועלען מיר זיג. א מיט זיכער זיין קענען
 סאבא־ אן און סטרייקס אז פראדוקציע. פון ציל אונזער
 שוועדיגקײטען די בײקומען אויך װעלען מיר טאזש.

 אױסלערגען אבער דארפען מיר טראנספארטאציע. פון
 דא נאר נים קאלומניקעס, םינפטע די באקעמפען צו זיך
 אמע־ זיד אין אויך נאר שטאםען, פאראײגיגטע די אין

 זיד קעגעז מיר סוף. ביזן קאמף אין דינען מיר ריקע.
 םול־ א האבען מוזען סיר װעג. האלב אפשטעלען גיט

זיג. שטענדיגען
מעג־ ניט איז אשמדאי דעם מיט קאמפראמיס *קײן

 וועלעז קרבנות אלע ביז רוען נים װעלען מיר לעך.
 קעמ־ װעלען מיר יאך. נאצי דעם םון װערען באםרייט

 םולקא־ א פאר אויך און זיג פולשטענדיגעז פאר פען
שלום. מענעם

 און םאראויס טארשירט רעוואלוציע פאלקם .״די
 זי קענעז אונםערשםיצער דינע אלע טים טייםעל דער
אפשםעלעז״. ניט

 רעגירונג אםעריקאנער דער םח מײנונג די איז דאס
 וועל• נייער דער װעגען אמ שלום קומענדעז וועגען.דעם

װערען. אײגגעשםעלם דארםעז װעט וואם ארדנונג



גערעכטינק״ם ־►
ודיי ײי  m  n> p p  

ז*  *n #*h h • W W  
n rn » ל  מו י איו מ

• r י  י י י י י «ו י  f»  • nw י «ת 9׳  י י m r»*p׳
*i n» • ימי ד  p> י ןו  uiw rn

nrr ין* fw •*״ ו»  i n ו  ן ו י לוו׳ איו ו ױיג #נזו !  
r׳ n וי   —» im pinw מײןלמימו תו   u״unp  
* d lrtl *1 |H tfS P  90»*•
i n  p b ל*וי00ייי   i p w  w  p  n o n w i  

י ײ•ײ”,°י 20 דײ  »  —  •W W W  300 o r*  
i *ד•׳ p״ p f i  i  •wm *• •w m ניז ו*יש» 
,W0P* I f llU W ll  TH סיגמיימ  <t> gn* iju m n  
w i  tip no*} r*  <fl* r•* P  o* פיסלזמויזווו אין  
1  P  4*099• *** 1010 ״ ®07«במןריד ס■ לאנדס  
1*0 P m 01*1*03*0 vo דיס *רישתזד״זז קזגזז ז*ל*  

מ״ 090« 00יי09* «י*ד *!•יל * P9P< 100* ס1סל* * 
9 די |9מי  P0 p w w n w f 0 נ*ל0נ*ס0פ װאלסמע׳  
V״ ̂שיןן ניקן  ניע ס#ג״ יעדזמ ז  *y iyaip uy •קױמ<ז 
w , 9 0 « ד9ל  f*0 90 00 ו9«סילי *TB די אױף  i* in r

mmaam• MMAM1M• MM MfMM MUH ppppppppppp̂pמר וױ מיוןן, ודידמר דס זדוס חןס #סעדיקע
- --..........Mit.ii mmam mm IMtMM mmm̂ M MMמד׳ דױכטיג סדחסח״ ד<ד י ״®ה ן ו ממײוןד“ ׳

P — mm M̂ MMAMtM IMIttMIIMMM M >1 IB ■MMIM-.............  op**«i *0191 191979. סאחדיניגטע די r® ס*ג*זש
191 9*90»* 103*1 TO 0*1 ,1990 1pז IP  P׳ 
 HP**109 91סײ91לP 0 00ח ס0ײ יז0 199**100190

P P 10י i0**p !**סלחס״׳איגדוססו — i9 i rp 
W00 3*0 *01011*103* ׳H 1*3 PP 00« 99*1900 T 
0 91* באפת iH  tfw non1» 9ל9דזססי*עס 91לסי0ײ 
 ׳1P91 91י0ל0ײ91 91*0 »ת 190סיי99ל19ס 90*1990

i ׳19ל0די9ס0תי'ס r® סזמ p  09 i p !ו וויכסי* p p׳ 
 199P סיר 1999ל 019000 191*09*0 09י P 0*1 ,1סײ0

 •ח 11*9*9010 191 1*0 י0י־י9י 190*0*19 0 19זײ
b 9י9*1י0 i n p o w  49nB0W P ‘1H0*O 

ii 9סס1װיכסי ד♦ ®מ $r i0u* o m, ײ IP 9ײזי ד
p (0**ל10ס*ס p די nflf*o199׳ i9*P»rn p 19י9ײ

1« p n  .p*pre9i *nmײז P P 199 09י n 19זײ
0**19• •19 199 IP « 0*0 *1 091 9*19 »91*PP 

in 01011 0״די 191101 191  0 *1 09H910*P PHI 
»1 001 1000*10109 111*0*009*00* 09 p  IP 

nmoerwp *i 19190911100 w p i  t *io*p09 ״
1 191*10199109 19 1**10*P  p  IP* *09אד0ס' 

900*1911 oum *1 IP 90 000109' 191**9 0 סחm 
 '9קל I90*mr די סױמװשמרימתז 0*001* — 1000*

9191 191H09H901P.
00 191*P  919T1P P P  :propm  9191«  o p'*

0i**r 010m לס0ג  p  91*01*101** p  00 n מלחסה 
i p  9*p — ווילס — i9i*opp9i**0 p ל'0ח09י0ס 

i 190*119 בײ־געד־קריג 19190 p  pom  0i9i*0p p 
1900*19109 3*1011 — p c « tp o m i90i*n p *p

p*0opiP* י9ל0ס P9 T 9 לם'&לחסה.0װin0i *i 
9i9i*P 091 1900*19109 01911 םלתמח i p  0T»9ip 

 in 00« 001*3*0111 מ*ס יל,3 101 גײיס־קאסיםאל.
i 91 לם9ס09ג p910 י9<יל*1ו 191101 יOH9 יז* 

191 •01*9000100 0*1 T0910H P 101 9 *יל ro'לײ 
i ל0ייס09גמיס' i0i*p*i0*« 091 190 סלחסח י91 p 

 .top B9i0}*P i9*n אײף מלחמוז גרױסע די סנזוסירעז
r« th o ביז xp חװ־ i9 ii0 i גתיס• סלחסח קלימעו־ 

w m תיחװ p n •̂ססלגתיד i פת ח p  o*n r p 
o p 19190911190 19 געלזנגעז T99T0O0PP ix t p 

p■ 91' 000 09 וױסיל אױף 09*900190 91*1 i T i 
is ii*  191 re tp  •tvtip זײט o p  i p ־0 גזדלימגזח■

T0MP0H 1* 900' ״939ל1909״ג יי TP 09P191190 
1*19199 1909310 *01*̂190013 *1 0*0 T91*tl0 TP 
9 9*119*1 — o*i 170 .pnoonip'oooio191 זױ• 

t 190 מלסמס 191ק*י tp 191 רייד1פ*ל p19 לעד 'P P 
tp**3 סיס מלחמס• 9גרײס די *רזה  oi*o p  *i T90 די 

T9091 90X1199100 100 91191*010 סמ T9O010O0 ךי 
tvo p — מלחמס־אמדוסםריזח p דער־ יס1 סיל 

11**190 0*1 T90**3 •T93• ײי r* —  T9091 לץ9 19ז0ל 
t 1 — 19*10 וױ ז93פ*דפלײ ל9ם19ס0ד11ס זאל pקײן יט 
.19ײ0אײ

t p 191 9011 101 1001101 גרמם TP 191 אץ 
no»׳T9V0*19O0O'*n ro T9V90 001 .0*1 90TT T**P T 

100 1* TP T9X1011P 0903 TP P*1C0niP'00T*O 
 .9011 1939ססלT 19 0 111*190 000 9 9*1*3 לס0ס1919י
0*1 191 •19019 11191 191*91101« T9199שםאל יג TP 

T9t*pג«מ ׳ tp  (19091) *on געדג Di»*oi9io' 
V r T9o T9ii —  ttVo p *אי׳זשםעל Vt ם91םײ91אל 

p h t p w יממםיאל re 9*xprr0i• 19x191191193P 
*p 9לT91*T*V010*X01 tp 9 י10ל ioon iP» 0■ די' 

Ip 190לעכקײ19ס 9ל9י9םענ  19PP*19O0 091 ro■ 
'09P *1900 0*0 091*p TP O010O0 01 19ל9י1מסם

____, n י9י יד«> ______ _ ,
Wf̂ ־ W 109 TW0 .101 fP _ _10000 _ •* ׳**׳ W* y* 
'*9/1 TP I0T0W 0901101100 T00101 I9**T10P W 

001*10009 ~ •1 0109 •90101 0*1 100 *00 1*T 
0 0 9 0 00 00» 1 fW 11190*1000 *110100W 0  P* 

01*91 0* f•  0010*9*9*010 M W 0  9ל0 י׳•0
10*0001 1|111 |W I9O0100IP1*0 *1 »000111 |1ל* 
•100010 •01*1 1• 1000• TP 01000*11*001*10 f 
11*1*91 00301910*191 1910 T9101 } * fm n iS 'lV

199*00991•> •19 • 1 1001 •19 001*101 0 101 9  לי 
m i  ifw n n  p לי   |w ifiv y v  w™ rn w ״ 

IHMIMIM mP mm mM̂ M| ||MBI0M0IMflll 000M00M00*T0P T9V0MP TP 09 •PfrW J V t j  '»« •» \ jr-n
*01• 90**0 § ל9*930מ tN0010001K 9 יל0 *00 190190 

--------------------  ------- ---------------- ------------ ---------------------------------- -----  --------— ■—

*91 91’9 לד9ײ > •nP9VT'mn^0 00*1*11 10 1019901 
*H 0100 19 ל9ײ  jn39TW l»0 910*11011 IP  T90*ro

Ml PM >MM|M|HM PPM MPpL MPP PP0PPPPPM100*001000 )0 W I0T019• TP 1107 P0T iw > <«
״ ״ •** mm PP̂ POPPPP aMMMPMIMM̂ד מ ד ד דזןד ו »

r0*ד»»'9901113 19»9. 191 0911300 000 03* 0
mmL|■ j t O MMP# MPPPPInpw ®  BmP •5 *•׳

P /א mama* maama• mmi■ mIMIPIM mmmmLpM! MPPM1 ע *רוס דןרגרייפע  npr ר>»
•MMiMIHIPHH PPM PtPMMtbp PPMM PMPlpPMױמ«חןקסזןן1ו ודי ®קסדחיג דןד יןלןר* גיזיוו
MMAMp|Lp m Lim auaU|> mm mmm pm pm mppmp pppm^ זר נרדע i iy  n /״ו די דןדןר׳ גידקמ ס סי מן  ן

 *190*10 ודיס 19י9ײ אױס׳ 09י 09 װי 4ײ«אײ'««לײס
193*Pw 970 0 דיO070P3*7*10 90ד AW 193P ro
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ד נזזגם ר1ד^:יו
(*»בןל)

 געטראגעז׳ פריליכג־שטראם פרױזענדיגעז פץ
 װעג שטורעמדיגען * נ*ף ח*ט

 חןרעלאגען, מײד ײאיגערעז * *ו ז*ר חעכט *
*r ץ *ס1י1®* ם*ט ט1*1 חאט* p p ir 

p י1 פ*ר געגוםען e rn באקלאגעז׳ זיד סישען 
: *■ זיד װאסערעז yi**T אץ טוט װ*ס חןם *ױמ

e■ *לץ גי*ט *רם1: — ir י1* ל,*ס מיטן*!
 םען>1כ*ק מ*כט *1 1*1 ח*כןןן פישלןןך 03ילײ די

op *ומעטום ח*כען אױ i טעז11ם*ר אױכעד*ן — 
.11שט* װאו און יחוסי װ*ס . . ! 

»11ע* גרויסע י1 *ון חראח די גל«מ חיינט
 דן*רן$ם קלײגעם * n י*זגוד, סיטעל * םץ *ז

!*רות ח*כען י?ן1ס*נ ijn *י *קןןן חןר ג*ר ז*ל
 - אויסגעם*כמ יט1 ג*ד װ*לט *לײן *&n נאר

o*i t ח*ט t כט»1כ*ט 1ג* 1*כע 11װ*1קלײ* 
שטײנעל״... גרױםע די םײד ®מ *יר*םעז זיף טםם1 אײ
- געפרעגט» ק*רי אלטער *ן איפ ח*ם - װ*ס? ״איז —

 שטעקט» *i װ*ס *רח וײ נימ *דpi 1 איד
 — ײנער1 װערען י*ד װזןט װ*סער *ס1 ט»1?ע1*0

חןרװײל 1אי װטם
i* ל״... * ש*ר כ*םערקען רלײניגקײם סטע1מ*נ ײ מ

דערשל*גען» חעכט דער ח*ט גדגענעכן — זײן, װאױל ״ס׳װ*לם —
i* i אז פ*רגעסמ דו *ip ip שטײן 
ץ...0 אמז ס*ר כ*חעלםעניש * א*ז  לי

 ז*גען ג*רנים *זױםיל אױף דיר איד ק*ן דער*ך
 !גןןםײן איז ג1קלײנװ* אמזער װיפיל אױף
w o n tn זײ i* i פ*רפ*לען... איז — װײטען םץ אונז
:װאױל 1זײע זײ רטן איף

 ׳*לען0ײנ*ו1* נעץ אץ חןכם כעסער איז זײ כײ
*i* i *a ו ניט» *th םויל״. אין



ט נערעבפדנקײם ►4 סו די

דעמא־ די ®ח פאלקם־וױרטשאפם
איבערגע־ איז לענדער קראםישע

םלחמה־רעל־ אויף געװארען שםעלם
קריגס* ®ון באדינגונגעז די םען.
 מאםעריעלע אלע *ז םאדערען, צײם
םאבי־ זאלעז מענשעז־רעסורםען און

 חפם מלחםה די װערען. ליזירם
 לעבען עקאנאמישען אינם רעװאלוציע גאנצע א ארױס

 םעמ־ די זיך בײסען עם לענדער. קעםפענדיגע די פון
צילעז• די און מעטאדעו די פען,

 האם םעכניק פאדערנער דער ®ון אנםװיקלונג די
 רעוואלוציע אמת׳ער אז פאר באדען דעם צוגעגרײט

 מאםאריזירונג די ארײנברענגענדיג קריגס־פױתג, אץ
 זייט׳ אנדער דער םון ארמייען. די םון םעכאניזירונג און

 דעם באאיינםלוסם שםארק קריגס־םעכניק נײע די האט
 אגםוױקלונג. עקאנאמישער דער םון גאנג װײסערדיגעז

 שווער־אינדוסםריע. די געוואקסען איז שטארק באזונדערם
 נאר נישט שוין איז יארהונדערם טעז20 םון מלחמה די
 אינ־ צװישען םלחמה א נאר פטלקטר, צוױשטן מלחנזה א

 סאל־ נאר נישם איצם זיך םארמעסטען עם .•דוססריעס
 אומגע• זיינען ארמייען די מאשינטן. אויד נאר דאםטן,
םאר־ מאם געוואלםיגער א אין איז עס געוואקסעז׳ אויער

 דער באװאפטנתג. םטמישט זייער געווארעף גרעסערם
 צעםיילונג קיין םיז נישם וױים קריג םאםאלער םאדערנער

 באםעל־ ציװילע די הינםער־לאנד. און םראנם צװישען
 אין ארבעטענדיג קאמף, אין אנטיילנעמען מח קעדונג

 דער אין זיד באטייליגענדיג אדער אינדוםםריע דער
 לוםם־ געגען פארםיידיגונג דער פאר דעםענס, ציױילער

 זייגען פאראשוטיסטעז געגען אינוואזיע, געגען אנגריםעז׳
 מאשי־ — אמאל װידער נאר מענשען, נאר נישט נױטיג

 אנשטרענגונג נײע א הייסט דאס מיטלען, םעכנישע נעז׳
אינדוםטריע. דער פאר

 א צו גאר נישם ברענגט קריג םאםאלער דער
 געזען, האבען מיר אינדוסםריע. דער םון מאביליזאציע

 דער פון מאביליזאציע די אומפארמיידלעך װערט עס אז
 אינדוםטריע. די מאביליזירם מעז וועז ארבטםס־קראפם

 און איבערגעבויט װערעז םאבריקען אלטע אז עס, מיינט
 אי־ װערעז מאשינען אלטע אז געשאפען; וועי־עז נײע

 פראדוקציע די ;נייע דורך פארביטעז און בערגעשםעלם
 די צװייטען. א אין ארט אייז םיז איבערגעםירם ווערט

 עם אז באדיים, ארבעםם־רעסורסען םון םאביליזאציע
 דער אין באשטאנד, אינם ענדערונגען םיםע םאר קומען

 די םון םארםיילונג געאגראםישער דער איז און צאל
ארבעםס־כוחות.

 הייסם טיליאנעךארמייען׳ געשאםעז ווערעז עם ווען
 אר־ בעםםע די אין ארבעטס־פענשען מיליאנעז אז עס,

 אינדוםטריע דעד פון ארױסגעריםעז ווערעז בעםס־יארען
 מאשינען, די בײ ערםער זײערע לאנד־ארבעם. םון אמ
 טלט־ נייט םארנעמען אםיסעם די איז םראקםארס, די בײ

 אין ױגענםלעכע. םרויען, פוענשען, עלםערע — נוטנםטן
 וױיל ערםער״, ״םרייע צאל די וואקסם צײם זעלבער דער

 קריג ®ץ נױטעז די זיך, אנטװיקעלם אינדוםטריע די
 נאכ־ די ארבעטס־הענם. נייע און נייע אלץ פאדערען

 דער אנשםאט אגבאם. דער װי גרעםער׳ וועדם פראגע
 איז געהערשם נאד נעכםעז האט וואם ארבטססלאזיגקיים.

 ארבע־ ארבטםטר־לאזיגקײנז. אן גאר איצם איז לאנד׳
 נייע, אוים זיך לערנען פאכען׳ אלםע זײערע בײטען טעו־

 םארעז ארבעטם־ערםער׳ םריערדיגע זייערע םארלאזעז
 גרעם־ דער אין ווערען עם וואו ערטער, נייע אין אריבער

 צװישנ״ דער אין םאבריקען. נייע געבױם אײלעניש םער
 םאר־ איבערברוך, דאזיגער דער אן גײם עס ביז צײם׳

 דיערע ארבעטער געשולםע אלטע, אםםמאל לירעז
 גע• נישט קײנמאל האבען וואס אנדערע׳ און חשאבם
 אויס זיד לערנען םאבריקען׳ די איז ארייז קומעז ארבעם,

 פאר־ א פעכאניק, א װערם עלעוױיםאר־םען אן ;סאך א
קוילעז• מאכעז צו אוים זיך לערענט קויפערין

*•
 ״ארבעםם־ דעם צופאםען םמ פראצעםעז שװערע די
 םיילוױת קומען קריגם־באדינגונגען נייע די צו פארק״

ך׳ סח פאר  אבער, מאס׳ געװיםער א אין סטיכיש. זי
ײ רעגולירט  רעגירונג די מלוכה. די קאנםראלירם און ז

ױ מיםלען, אױסגעםינען םוז  אויםצו־ םולער װאס אזוי ו
 שםיים עם וױיל — םאלק םונם ארבעםם־קראםם די נוצען
 די געגנער. טעכטיגען א געגעז קאמף ביםעדער א פאר

 אי־ :פראבלעמעז שווערע רײע א לײזען םת רעגירוגג
הײזער אויםבױען ;ארבעםער םח בערקװאליםיפױתנג

ג^רװי. פ. םון

 אר־ די רעגולירען ;צענםערם אינדוסםריעלע נײע אין
 זײ צופאםענדיג געהאלטען די אדן בעםם־באדינגונגעז

 םאר ״מאשינערי״ א שאםען ;קריגס־־באדינגונגען די צו
 אינדוםםריא־ אץ ארבעםער צװישעז אויםגלײכונג אז

 ארבעםער־רעםור־ איבער קאנםראל א בכלל ליסםען;
װ. א. it םען

 דער נאר נישט אן גייעז פראבלעמעז די אלע
 די ױניאנס. טרייד ארבעםער די אויך נאר רעגירונג,
 י1 םץ הילף דער אן אלײז׳ םעהיג נישט איז רעגירונג
 באזונדערס םראבל&מען׳ די אטא אהען צו ױניאנס,

 די װי לאנד, הױך־אנםוויקעלט דעמאקראטיש, א איז
ר 1צוױשט צוזאמענארבעם די שםאםען. פאראייניגםע  י

 א אין דעריבער זיד םארוואנדעלט מלוכה דער און ניאנס
 זיך האט ענגלאגד איז נוימװענדיגקיים. מיליםער״ישער

 םונם גלײד װירקעז צו אנגעהויבען צוזאמענארבעם אזא
 אין אפילו נאך — מלחמה דער םון םאג ערשםען

 גע־ געשאםען איז עס זינם צייטען. םשעמבערליינ׳ס
 וועלכער אין רעגירונג, נאציאנאלע טשױרטשיל׳ס ווארען

 ארבעטען ראלע, גרויסע אזא שפילם פארםיי לייבאר די
 מיט איינקלאנג אין מער און מער אלץ ױניאנם םרייד די

 לאגע פאליטישע די איז אמעריקע אין רעגירונג. דער
 פאר־ ארבעםער קײן פאראז נישט איז עם אנדערש.

 הויז. רעפרעזענטאנםען אין און םענאט אין שטײערשאפט
 ס׳איז װי פארםײען׳ סאציאליסטישע קײן נישטא זײנעז עס

 ענג״ איז וד־ פרטײדז איבאר אדער אייראפע אין געװען
 איז אדמיניםטראציע די דאמיניאנם. די אין און לאנד

 םון פרינציפ לויטן געווארעז צונויםגעשטעלם נישם דא
 אויםגאבע די מאכם דאם פארטייען. צװישען קאאליציע
 צוזאםענאר־ א פון נויטװענדיגקײט די אבער שװערער׳

 צוליב װערט רעגירונג דער אוץ ױניאנס צװישעז בעם
קלענער. נישם דעם

 ערשטע די אז האםען׳ צו גרונט א פאראז איז עס
 גע־ שוין דינען װאס שרים, ערשטע די און פרואװען

 ריכטי־ א אין פארוואגדלען זיך װעלען געווארעו׳ מאכט
 דער צוױשען שפאלםונג די סיסםעם. םעסםער גער׳

 אבער שםער, צוױיטער א איז א. םי.אי. און ל. אװ ם. א.
 צו־ אין אױסבעסערונג, געװיםע א זיך מערקם דא אויך

 ל. אװ ם. א. די מער וואס מלחמה. דער מיט זאמענהאנג
 אלץ טעטיגקײט, דיער קאארדינירען א. אי. סי. די און

 צו־ די איינשםעלען םון אויםגאבע די װערם לייכטער
 ל. אװ ם. א. די מער וואס מלחמה. דער מים זאםענהאנג

 ארגאניזאציע דער אין רעזולטאטען גוטע דערגרייכען צו
 דער נויטיג איז לאנד, םונם ארבעםם־רעסורםעז די פון

 ארבעטער־ די םון סײ םארשטענדעגיש און װילען גוטער
 נויםען די םאר רעגירונגם־מענשען די םון םײ פירער,

דעמאקראםיע• פאר קריג פוגם
 אלע אין ווערען• םארצייכענט דערביי מוז זאך אײן

 זיך אפצוזאגען אוים איצם קומט לענדער קעטפענדיגע
 ארבעטם־גע־ די מאס םולער דער אין .אײנהיםעז םון

 אר־ דעם םארלענגערען צו אויס קומם עס זעצגעבונג
 אםילו צולאזען און פרויען־ארבעט איינםירעז בעםס־טאג,

 שםרענג אוממעגלעך איז עם ;םאבריק־ארבעט צו קיגדער
 אר־ דער אויף באדינגוגגען היגיענישע די אויסצוהיטען

 די אויס קומט צייט זעלבער דער אין װ. א. א. בעט
 — עלעמעגטען נייע וועגען זארגען צו ױניאגס םרײד

 דעם אין אריינגעצויגעז ווערעז וואם קינדער, אץ םרויעז
 םאר דינען לגושל, ענגלאנד, (אין ארבעםס־פראצעם.

 אין געווארען ארײנגעצויגען מלחמה דער םון ציים דער
 םרױעו, פרויען). מיליאן y2 1 אריבער אינדוםטריע דער

 עלע־ אן םאר זיך מים שטעלעז קינדער און לײם אלםע
 זיי ארגאניזירען. צו שווער דיער אים איז וואס מענם,
 ױניאנם די מוזען זיך׳ םארטיידיגען ניט אלייז קאנעז

 איכ־ קימ נישט איז עם דעם. וועגען זארגען באזונדערם
 צװישען אויסגלייך אז געפינעז צו — אױםגאבע םע
 ארבע־ םון שיכטען שוואכערע די םון אינםערעסען די

 פארםיי־ נאציאנאלער םון םאדערונגען די און טער־קלאס
 אוים־ נישט דאם קען ױניאן אייז קייז אבער דיגונג.
.מיידען . .

**
ארבע־ דער םון ״םארוואםערונג״ דער אםא צוליב

 סוזען עלעמענםען, סאציאל־שוואכע מיט באװעגונג םער
דערציאונגס־פרא־ רײע א אויד לײזען ױניאנם טרײז־ די

 ענגלאנד אין װאס אױםגאבען. די פון םײל א בלעמע!.
 אײנ־ איז פארםײ לײבאו־ דער פת דערםילט זײ וחגרעז
 דעדםילען אםעריקע אק םחעז ױניאנם, די םים קלאנג

 אםת׳ע קײן סאדאז נישם איז דא וױיל גוםא׳ ױניאנס די
באוועגונג. סאסען םאציאליםםישע

 איז אױפגאבען דערציערישע די באשםײען װאס איז
 דאס אויםגעםרײםעלם האט םלחסה די קריגס־צײם?

 סך א איבערצושאצעז אן הױבען מאםעז די פאלק. גאנצע
 יעדעד זיך סרעגם ד מיר קעמפען פארװאס ווערםען.
 לענ- אנגלא־סאקסישע די סון ױניאנס םרייד די איינער.

 עניז, אן זײערעז םאר מלחמה די דערקלערם האבען דער
 דעד י»ח זיג א אז וחשבון. דין א אפ זיך גיבען זײ ווײל

 ציװיליזאציע, דער םון םוף דעם באדייט וואלם ״אקס״
 שקלאפעז אין פארוואנדעלם םעלקער סרייע אלע וואלט

 יאפאגעד. און דייטשעז די — ״הערעךראםע״ דער םון
 האםענונגען אלע םון םוף דער געווען אויך וואלם דאם
 םח באםרייאונג• סאציאלער דער אױף ארבעטער די םון
 םרײד די אויםםירען. נױםיגע די מאכען דערפון מען

 אויםקלערונגס־ארבעם די םארשטארקען מוזען יוניאנס
 מיםעל איינציגער דער איז דאס מיטגלידער. די צװישען

 קרבנות גרעסערע אויף אלץ ארבעטען צו באװעגען צו
 םיםעל איינציגער דער איז דאם קריג. דעם לטובת

 זײ וואם אױםגאבען, װיכטיגע די פאר זיי צוגרייטעז
 וועט מען ווען זיג> דעם נאד אױםםירעז דארםען װעלען
יםודווד נײע אויף וועלט די איבערבויען מוזען

דער־ סוץ אויפגאבע די איז װיכטיגער נאך אין
 ארייז פליסען וואם ארבעטער־קאדו־ען, נייע די פון ציאונג

 עסעזגפאר נישט לאמיר דעםעגס־אינדוסטריע. דער אין
 םת צײט דער אין אויך קריג. םאריגעז םונם לערע די

 גרויםע םארגעקומעז זײנען וועלט־מלחםה ערשטער דער
 גאנ־ דעם אין און צאל אין באשםאנד, אינם עגדערוגגעז

 ארבעטער־ םונם פרצוף־פנים סאציאל־פאליטישען צעז
 דיס־ און אויסגעשולטע ארבעםער׳ אלטע די קלאם.

 פרײווילי־ צו געוואוינם געווען דינען װאם ציפלינירטע,
 ױניאנס׳ און פארטייען סאציאליסטישע די אין אקציע גער

 האבען די אדער געװארעז אויםגעשאכםען אזוי זיינען
 ארבעטער די געםאנגענשאפם. אין געראםעװעם זיך

 עלעמענ־ פרעמדע מיט געווארען פארםישט איז מאסע
 אמ פתיען מיט אומבאוואוסםזיניגע, און צופעליגע םען׳

 קלאסעז־בא־ סון געוואוסט נישט האבעז וואס קינדער,
 קאלעקטי־ םץ דיסציפליז, פריױויליגער פון װאוםטזיץ,

 או־ פארגעקומען איז דאס פאראגטווארםלעכקייט. װער
 אץ עסטרײד־אונגארן, אין דייטשלאנד, אין — מעטום

 אמע־ אין און ענגלאנד אין פראנקרייה אין רוסלאנד׳
ריקע•

 באגריגדער דער האט צוריק יאר הונדערם מיט שוין
 םעארעטיגער דער און סאציאליזם װיסענשאםטלעכען פון
 גע־ מארקס, קארל ארבעםער־באװעגונג׳ מאדערנער פרן

 צוםעלי־ געגעז ״לוםפען־פראלעטאריער״, געגען ווארענם
 ער־ «דער ױגעגטלעכע. דעקלאםירםע עלעמענםען, גע

 דיקטא־ םאםאליטארע מאדערנע די םון שוואלב״ שטער
 מלוכה־אי־ דיז דאד האם דריםער, דער נאפאלעאן טורען,

 אומ־ םמ הילף דער מיט םאקע דורכגעפירט בערקערעניש
 פאריזער םונם עלעמענטען צוםעליגע באװאוםטזיניגע,
 צואװאר־ אונטערגעקויםם האם ער וועלכע פראלעטאריאט,

 דע־ שלויער א מיט םארםירט און ברעקלעך זיי סענדיג
 דאם האם וועלט־מלתמה ערשטער דער נאך מאגאגיע.

 די םון מאםע פראלעטארישער דער אין אריינדרינגען
 בײם צוגעהאלםען וױיניג נישט עלעמענםען צוםעליגע
 פארשידענע םון דיקטאםורען טאםאליםארע באשאפען
קאלירעז•

 ווא־ און אומדיסציפלינירטע אומאבװאוםטזיגיגע,
 םאב־ די פארפאיצט האבען וואם עלעמענטען, קעלדיגע

ד' האבעז װעלט־מלחמד,, ערשטער דער בעת ריקען  זי
 דעמאגאגישע םאר עמפיגדלעך באזונדערם ארויםגעװיזען

 אויםגע* האבען זיי םלאגאנם. םאציאלע און נאציאנאלע
 האבען און ״םירער״ די םון רייד קליגגענדיגע די נומען

 אק־ אנםי־דעמאקראטישע אין פארשלעפען געלאזט זיד
 האבען פאבריקען די םון רעקרוטעז(.רוקענם׳) די ציעם.

 אוטאפיםםי־ םון רעקרוטען אין סארוואנדעלט לייכם זיך
 אין למשל׳ (װי, רעוואלוציעם דיקטאםארישע און שע

 קאנםר־רעווא־ םארשאיערםער א םון אדער רוםלאנד)
איטאליע. אין װי לוציע,

 דעם םמ לערע דאזיגע די םארגעסעז ניט םאר מעז
איצם האבען ױניאנם םרייד די !וועלם־קריג ערשםען

11> 1942 אףגוםט,
װאס

 מןלט דאר ®ח VfPV אלע איז פעט
קעגלזמי פונאנדעד זיך ײיקלעז

m a i a n L i n־ | .a A . H L - - - - -  חןד אױף םלחמה די שלאכטען.
 אײף און לופםעז, דער איז יבשה,

 אן באסת געװאיעז איז יסים די
זעל־ דעד אין אבער אלװעלםלעכע.

 גישס זיך ם$רסר$כטעז *ײס בעד
 אדכע־ V* ואר םאליםיקעד׳ אח מלוכה־מענער נאר

 מלחסח־פראגעז- װעגעז סײ םענשעז סתם און םער־טוער
 אױף אױםקוסען וועלען װאס פראבלעמעז׳ די װעגען סײ

 װעגען נאר נישט טראכם מע מלזזמד- דער נאך מארגען
 דעם װעגען אייד נאר הײנם׳ םאר קומם עס וואס דעם,

ו 1מארגע 1די חעם װאס־זשע —
 איז עס אז זאגעז׳ זיכער װעלעז םקעפםיקער
 דעם געוױנעז םריער ״לאמיר — מי ארויסגעווארפענע

 אײנ* איז נים וױ איבעריגע דאס שױן וועט דאן קריג,
זיד׳. שטעלעז
 אױף פיר זאגעז ארױסגעװארםען נישם איז עם

 נאד מלחמ̂ד א געוױנעז נאר נישם דארםעז מיר תם.-
 טראגעדיע די \ שלום דעם פארשפילען צו נים זעז אױך
 איבער׳• נישם דך םאר וועלם־מלחםה ערשםער דער םון

 םלזזםח׳ א געױאונען םאקע האבען עלאיס די װען חזי׳ן,
 נישם טאר מאל צוױיטען א שלום. דעם פארשםילם אבער
 דער סלחמודטוער׳ סח בלינדקײט די אז דערצו, קומען

 נישם־ די און קלאסעז הערשענדיגע די םון עגאאיזם
 אתיס־ וױדער זאלעז פאלקםמאסען די פיז צוגעגרײטקײט

 אין איםיעריאליזם ןעדייסש צעשלאגענעם דעם מפען
פארעם. ערגערער ,נאך נײער א

 װײםער װאס אן. אונז גײם דאס גאר נישט אבער
 ארום, נעמם זי לענדער מער װאס מלחמד״ די גײם עס

 די קאז פע אז םאקט, דער ווערט דײםלעכער אלץ
 םיםלעז. מיליםערישע מיט בלױז געװינעז נישם מלחמה

 אח פאליםישע מיט אויך קעםםעז צו אוים קומם עם
 מים אפ גײעז װאם םעלקער, מיטלעז• אידעאלאגישע

 אנשיקעניש, םאשיסםישער דער געגעז קאמף אין בלום
 דאס, טיעז די װאס םון נאמעז אין — װיסען דארםען

 קעמ־ זײ ארדענונג געזעלשאםםלעכער א פאר וואס םאר
 ארױסצואווײזען םייאיג זײן זײ ײעלעז דאז ערשט םען.

 פע װעלכע אז העלדישקײט׳ אח אפפערוױליגקיים די
 דער ®ון שונא םאשיסםישעז דעם באזיגען נישט קאן

 לענדער אקוםירטע די סיז םעלקער די אויך מענשהײט.
 םאשיסטישע די אין מאסען אונטערדריקטע די אח

 שםײם עס צוקונםם א פאר וואס װיסעז, דארפעז מדינות
 ענערג^ גענוג האבען די װעלעז דאן נאר פאר. זײ

 רעפרעםיעם, בלוטייןע די אויף געקוקט נישט כדי׳
 היםלער׳ס אונםעדגראבעז און װידערשםאנד ארױסוױיזעז

 םח צױאמענברון־ דעם צוגרייםען מאכט׳ מיליםערישע
אונםערדריקעד. שרעקלעכע די

 די ווערט שםאנדפונקם, דעם םון ארויסגייענדיג
 םיט םול מארגעז? זײן וועט ײאם דעם, װעגען םראגע

 ניט שױן איז עס םאג. היינםיגען פארן אויך באדייםונג
 עס וױ םינגער, גראבעז ריטן דרייעז םוםםער קיין מעי

 װיכטיגער א איז עס מענשען, קורצזיכטיגע מיינען
קר̂י פאליסישסן םונעם באשםאנדטייל

 נאר ארגאניײרען׳ נאר נישט :אויפגאבע דרינגענדיגע א
 מאםעז- ארבעםער נייע די בילדען און דערציען אויד
קריגס־אינדוסטריע. דער אין אריין םליסען וואס

 דער־ צו כדי נישמ. עס את אויםגאבע לייכםע קייז
 וױ םארשטיין צוערשט מען מוז רעזולטאםען, גרייכען

 עלע־ נײ־צוגעקומענע די כדי איז. אויםגאבע די גרויס
 !!ןרבעטער־בא־ דער צו אכםונג האבען זאלען מענםעז
 גום אליין, אויפםרייםלען אביםעל זיר זי פוז וועגונג׳

 זאלען מאסען נייע די כדי הויז״, אייגענע די ״אויםראמען
 אויס־ מעז «ח דערציאונג, דעמאקראטישע א קריגעז

 אנטי־דעמאקראםי־ די ױניאנס םרייד די פון ווארצלעז
 ארבעטער נייע די איבערצוגעבען כדי װילד־גראז. שע

 בא־ סאציאלער אץ גערעכטיגקײט םאציאלער פון אייייעז
 דאל׳ זייער באנעמען ױניאנם טרייד די מוזעז פרייאונג,
 — אנדטרמ פארשסענדלעך מאכעז אץ אליױ םארשםײז

 ארבעטער׳ די םון קריגם־צילעז די באשטייען עס װאס
נאך־מלחמה־םראגראם. דיער איז וואם איז

 נאר ארגאניזאציעס, אלם יוניאנם, די נאר נישט
 װעגען מח ױניאן א פון מיסגליד באזמדער יטדסר אויו
נײ־צוגע־ די דערציעז מח זײ םח יעדער זארגען. דעם

מאדגען? דיץ װעט
1אגסזױקלװג א״ראפעאישעו דער פ>ן 1אדסזיכםע װי

̂נדער8 «ח שטיץ. לעקס

ו מים שסעלם וואס י חעלם־סלחמה צוױיסע די פאר ז
 װאס געשעענישעז, די פון תוך דעם דערגײן צו כדי

30 לעצםע די פאר וועלם די אױפגעטדײסעלט האבעז
 א פאר ױאס םעסשטעלען, אלץ פיז םריער מעז פח

 אױף נישס קלערעז פיר אױב פאר. טrא קומם עס מלזזםח
 נעכםעז פח געשעענישעז די צוױשעז פאדכינמנג די

 נישם אייד מיר קאנעז םארוױקלונגעז- הײנטיגע די פיס
 גאענם־ דער םיז פערספעקםיװעז די אפשאצעז ריכםיג
 םאר־ צו — אוספעגלעד עס איז דאן ;צוקונםם סטער
 םיר צי איצם, װידקם װאס םרײבקראםט, די שסײן
 כאשטיםען אח — נים עס וױלעז סיד צי ׳עס ייילעז
װעלט. דעד פת פנים צוקונפםיגעז דעם איצם שױן

!ווערען אױפגעשסעלם קאנעז גרונט״םעזען דרײ
 פארזעצװג דירעקםע א איז מלחמה היינםיגע די )1

 דאס .1014—1018 װטלט־מלחמה טרשסטו דטר 1פי
 עקאגא־ און היססארישע ריי א םעסםגעשסעלם האבעז

 דייםשלאנד, שייך איז װאס םארשונגען. םיש״פאליטישע
 צײט א מים קלאסען הערשענדיגע די דארטען האבעז
 זיד צוגעגרײט געיןופעז, איז חיםלער אײדער םריער׳

 גע־ האבעז אדן 1918 םמ םפלות די םאר רעװאנש א צו
 םלענער דעראבערישע די סוף ביח דערםירעז שטרעבם

 ניט־פארענדיגםע האלבע׳ די אימפעוײע. אלםער דער סיז
 האט ,1018 נאװעםבעד איז דײטשלאנד אין רעװאלוציע

 סאציאלע די און עקאנאםישע די אנגערידם נישם נמעם
 אינדוסםריאליסםעז די פון ■ריצים׳ די פח ■ריוױלעגיעס

 ראמעז די איז איז דעם צוליב םינאנץ־קאפיטאל. םח אמ
 אױפגע־ וױיםארירעפובליק דעמאקראםישער דער פון

 אגרע־ אז נאד איז קליקע םיליםערישע אלםע די קומעז
 נאר אים םאר האם חיםלער איםפעריאליזם. סױוער

 פעסםער א איז מאסעז־באזע ברײסערע א געשאםעז
אדגאנמאציע. םעראריסםישער

,1010 םת שלום־אימאכעז נישט־געראםענע די
 פראנקרײך, און עגגלאנד םמ פאליםיק קלוגע נישט די
 דאס און סעלקער־ליגע דער םון מאכטלאזיגקײט די

 אײראפעאישעז םונם שםאטעז פאד די םיז אװעקגײז
 האט אלץ דאם — אהאלהיאגיסםעז) די דאנק (א שפיל

 און עקאנאמיש אײדאפע אפשװאםנז אין מיםגעוױדקם
חיםלעריס* די ארױסגעװאקסעז איז דערפמ פאליטיש.

M|Mi |A|AAA MAAtHlMftAM■ AAAA MAMaUaaAAMMBMMAA AAAA ̂ס ״טשל^נד, איץ רעודאלדגיע קאבםער סישע  ח
 די צוגעגרײם פלאנםעסיג איז באװאוסםזיניג דאז שױן

וועלם־מלחפד- צווײםע
 צו פרואווען אלע אז ארײסגעשםעלם, זיך האט עם

 געװעז זײנען װעלם־םלחמה ערשטע די ליקוױדירעז
 גרונט־ םאציאל־עקאנאסישע די וױבאלד אומזיסם,

 געבליבעז דינעז אייראפע אלםער דער םוץ יסודות
אגגעדירם. נישט דױ כמעט

 נאר נישס קאמף א איז מדזזנזה איצםיגט די )2
א איז דאס ;איטאליע אוץ יאםאז דייםשלאנד׳ געגען

 דעמאקראםיע, פרײהײם, ®מ גײםם אין ארבעטער קומענע
 באםרײ־ די צו טרײהיים און ארבעםער־סאלידאריםעם

 םען ײעז אדבעטערשאםט• דער םון אידעאלעז אונגם־
 ביי מאשין, דער בײ ארבעטער נייע די מיט זיך סרעםט
 — הײם אין״דער צי ארבעט, דער צו גײעגדיג לאנםש,

 מאסען־ די וױכםיג דיער איז עס אגיטירעז• פען מח
 וױכםיגער נאך איז עס אבער ױניאנם. די םון פראפאגאנדע

 אר־ איץ םיז — אויםקלערומס־אדבעם אינדױױדועלע די
 שפי־ דא קאן ראלע גרויםע א צוױיטען. דעם צו בעטער

 יענעםס םאר םארשםענדעניש צוגאנג, חברישער א לען
 אויך איז דאס דעםענם־ארבעם. אױך איז דאם דאגות.

 אז איז דאס םראנם, הײמישען דעם פאר ארבעט אן
צוקוגםם. דער סאר ארבעם

 האלטען מיםגלידער זײערע און ױניאנס טרײד די
 עמױרדזשענסי־ םאר עקזאמעז• געשיכםלעכען א איצם

 ארבעםם־םעםאדעז. יחשועל״ ״עם די נישם םויג צײטעז
 דערװאקסעז• זײ ביז פעז מת גרױם׳ דינעז אױםגאבען די

 אר־ גרױםער דער איז עלעםענםעז נײע די וועלען דאן
 קרבנות איז װערעז םארװאנדעלם נישט בעטם־ארםײ

לינקס. םיז און רעכטם םון — דעםאגאגיע םץ

 09 אױסדרוק אן אלס װטלם־פאש־זם, דעס 1גטגט םלזזסח
באנדיםיזס. אינסטונאציאגאלט) און 1נאגיאנאלט

 די פיז אונסערשײד אום םלחסח חײנסימ די
 אױף ״אידעאלאגישע׳. אז באםת םאקע איז ®ריעדדיגע

 אינםערנא־ פון שלום, פיץ אנחענגער קעםפעז זײם אײן
 אוז אנטװיקלוגג חנפאקראםישער ®יז חנכם׳ ציאגאלעז

 חאבעז אנחנחני דער אויף קאאיזןדאציע, גאציאנאלער
 םיליםע־ רױ̂ג געװאלד, פח פריחײגער םארקלימז זיד

 װעלט דער סיז איבערםײלונג אן און אגרעסיע רישע
 ״אױס־ די םון חערשאםם א אײנשםעלעז םוז נאםעז אין

 אויף אז צוםאל, קימ נישם איז עס ראסען״. דערווײלםזנ
 אי־ דײסשלאנד׳ צונױםגעםראםעז זיד האבעז דים דעם

 סים שוין האבעז לענדער דאזיגע די יאפאן. אץ םאליע
 זײ האבען קאנקורענםען אז געסעגה׳ם, *וריק צײם א

 וועלכעז םאשיזם, קעםםערישער דעד ״פארשםויסען׳.
 זײנע את היטלער װעלכעז איז געשאפעז האם מוסאליני

 שסעלס פארפולקא&ס, האבעז נאכזאגערס יאפאנישע
 אויסטר־ אמ אינטרלטכטר פח אופן חנם םאד זיך מים

 אױף שאנסען גרעסםע די גים ױאס עקספאנסיע, לטכטר
 צײםװײליגעז. א נאר — זײז אפילו זאל — נצחח א

 צופטליג נישם דעען ״אקס״ דער פח אנםײלנעםער די
 דערװיזעז עס האג (»יד גענג זײער אין צוגױפגעקומעז

 ,גערעכםיג־ זע — יאפאן ײעגעז ארםיקלעז פײנע איז
 אן םארגינדם זײ אפריל). און םעבתאו־ ®ח קײם״

 גענגםםערישע געםײגזאםע א אק נאענםקײס איגערלעמ
 םא־ םאשיסםישע, הערשענױגע די פון ,אידעאלאגיזד

 לענדער. דרײ אלע אין פארםייעז און גתפעז טאליםערע
^ja גאילי אקעמ גאר ^צדפעלי נישט אױך אץ yt n 

 העלםעז אח געהאלפען זײ האבען צװעקען, רױבעדישע
n רײכע די פיליםאריםםעז, די הײנם בת s־־iy r n o,־ 
 אינדוסםריאליסםישע גרױסע די איז באנקיחװ די

 םיײולאנישעד אײביגער דער איז דאס קאנסױתס.
 רוםס װאם קאפיםאליזם, םים םיליטאריזם פת געםיש

 איז רעאקציע איגערלעכע נאר נישם ארױס שבענדיג
 ױעלם־ אזץ םלחםות אױך ברענגט נאר אונםעדדריקונ^

 ״םייװעל״ דאזיגעז דעם פח ווערען פטוד אומגליקעז•
 קאפיםאליס• יטדטן איז םאראז זײגעז אים םרן (סיםנים

זײנע ארױסרײסענדיג נאד «עז קאז לאנד) טישען
 פאליםישע די םארניכםענדיג ד- ד. װארצלען, סאציאלע

 װעלכע אױף קלאםען׳ יענע םון מאכם עקאנאםישע אמ
 געװענדעם, איז םלחםה הײנםיגע די זיך. באזידם ער

 דעם אלס םאשיזם, פת ליקוױדאציע דעד צו דעריבער,
ױ אזױ צרוו^ אלע פח גחנם־מקור  אנםי־םאשיסםישע די ו

 אייך איז אלװעלםלעכע, אן געװאיעז איז מלחםה
 פון אײנשטעלעז דאס איז פאשיזם םון ליקװידאציע די
 םעגלעך ארדעגונג רעכםלעכער דעפאקראםישער, א

ויעלם־מאסשםאג א איז גאר
פארטנ־ 1דא טרשם װטם מלחמה היינםיגט די .>3

 פאשתס דטר װטן אונז, פר נצזזס א מים 1װטרט דיגס
 ,1פר»נםט די אויף נאר נישס ווערסן צטשסטרס ווטם
לאנד אייגטנטס דטם אין אויך נאר

 אין קוםעז אפעראציעם מיליםערישע נאר נישט
 היסםארישע די זינען אין האבען מיר וחמ באםראכם,

 דא םאשיזם. ®מ ליקוױדאציע דער ®ח פערסיעקטיװעז
 אױםםרייסלוגגעז, גרױםע די אױך באטראכם איז קוםעז

 היםלער׳ם נאר וױ אײראפע, איז אויםקוםעז וועלעז ױאס
 דאזיגע די אפשםעלעז. זיד ײעלעז זיגעז םיליםערישע

 םײ ראלע גרויסע א שפילען וחנלעז אױפטרײסלונגען
 אויםבױ דעם בײ םײ םאשיזם, דעם ליקוױדירען בײם
 געםערלעך »ח םאלש איז עס אײראפע. נײער דער ®ון
 םילי־ די צעקלאפעז צו גענוג איז עם אז מײנעז, צו

 אים םארםרייבעז את היםלעריזם ®ון מאשיז םערישע
 געםאר פאשיסםישע די כדי לענדער, באזעצםע די םון
 געםער־ אח פאלש אזוי פונקם ווערען. םארניכםעם זאל
 כוח אויסערלעכעד אז עפעס אז האםעגוגנ- די איז לעך

 אײנשםעלעז װעלען אמעריקאנער) אדער (ענגלענדער
 באםייליגונג דער אז אייראסע, אק וואױלםאג און שלום

גופא. םעלקער אײראפעאישע די פץ
 יאםאן, דייםשלאנד, אין םאשיזם דעם אויםראםעז

 בולגאריע, רומעניע, אונגארען, םראנקרײה איםאליע,
 אויםםרײס־ םיםע אן קאנען, נישם מען וועט פינלאנד

ju לענדער דאזיגע די אין לונגעץ ju אויך קאן מע און 
 אין אױב אײראפע איבערבױעז װעגעז חלומ׳עז נישט
 די םים צוגלײך אנםײל. קײן נעמעז נישם װעלעז דעם

 זיינעץ װאס נאציעם, יענע אדיך םעלקער, באםרײםע
 פאשים־ די ®וץ הענם די אין געװער א געװעז איצם בח

ליקװידאצמ פון פרמ די איז מ־מידדע פירעד. םישע
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 פןןרבוגדעז אײראפע po איבזנדבױ pa פאשיזם שונם
 רעװא־ אײדאסאאישאר דאר פוז •יאנלעםעז די םים

 די po שלום־פאליסיק דאר םיט װי גוס אטי לחנין
p o rm n p .נו־ דער אשחעגגיג זױז דערפון נאאיעס 

p;pcano» p פעגלעכקײס׳ די און שלום קוגשםיגער ip 
 v P® ײעלם די אײעוחיםען אונםעראינדער, קריג די

גענגסםעריזם. משיסטישןן po *וריק־קער

ועוואלוציע איױאמנאישער pg פואבלעם די
 פאר־ ארבעםער־סוער קלוגע pa אנגעזעענ; דיער

 אינס סאר מעז אז שסאגדפונקם, דעם חײנם סײליגזנז
 אײדאשעאישער !וקונשםיגער דער וועגען ריידען נישס

p וױ רעװאלמיע, ;p ii * אימר־ סאאיאלער םיפער 
 נאאיאנאלע זײן װעלען op אז חאלםען׳ זײ קערעגיש.

 לענדער׳ אקואירםע די אין באפרײאוגגס־באװעגוגגען
 ױעלען עלעמענםען קאנםערוואםיװע בורזשואזע די וואו

 גרעםערע א גאר אסשר — קלענערע קיץ גישט שיילען
 םטלח חיטלער׳ס נאו ■ראלעםאריאט. דער מי ראלע. —

 דײםש־ אין אויו אויפרײם רעוואלתיאנערער * דין מעש
p אבער לאנד, o ער וױ זדמט׳ סאראױסזען נישם קאז 
opn .סונם סידקײט דער *וליב אז םעגלעך. אױטזען 

 מים גאגוגענען רעװאלואיע די זיך װעם פאלק, דײםשז
 און באנדע, היםלעריםםישער דער םים אפר?כ?גומ אז

opn אײגשמלעז pm x דעמאקראםישע אלטע די 
 רעפארמען. םאציאל־יאליטישע אאר א רעאוכליק״םיט

op אױד, איז po וליב או׳ מעגלעד, זײט אנדער דער* 
 וועם ארםײ, רויטער זיגרייכער דער po נאענםקײט דער

 פראקטיק גאלשעװיסםישע די וױזערהאלעז דײםשלאנד
po וױי־ גאד גײען אנדערע דיקטאטור• טעראריסםישער 

poo אח טזװ־ ’ inao, אזוי איז פאלק דײטשע דאס אז 
 נישם בכלל .איז op אז היםלעריזם, מיט פאר״סם׳ם

 רעוואלמיע א אויב חױואלוציע. קײן טאכען או סײאיק
 כדי אגשםעל׳ אן גאױ זײן op opn פארקומעז׳ יא װעם

 שםרעבונגען רױמנרישע אממ׳ע די פארשםעלעז גן
po סאלק. דײטשעז דעם

 איז וועלכער •עסיםיזם׳ חנם po גישם דיאלם איד
 זײ מײנונגען. אויבענדערמאגטע די איז אויםגעדריקם

 פרא־ סםיכישע די מײגונג, םיין לױט נישם, דערשאאעז
pojm, ברױזען װאס o ra חיטלער׳ם אוגםער אויף 

 גופא. דײטשלאנד איז םײ אײראאע, גאנץ איז םײ שטײועל
 סונם םײנונג דער םים אײגשטיםיג מעד םך א נין איך

 ״ארבעטער־ וױנער דער פון הויפגױרעדאקטאר געװעזעגעם
 סא־ עסםרייכישער דער םון (מגטראל־ארגאז *ײםונג״

 פםעוודאנים אונםערן שרײבם װאס *יאלדאפאקראטיע),
 אינ• און אינםערעםאנטעז העכםט זיץ אין אול.9 אסקאר

 גים קאללינג״, יודאפ ״אנדערגראונד בון־ האלםסרײכעז
 נאר אוקונםם, דער םץ בילדער אידעאלע קײז גישם ער
 דערװארםען קאז םע ױאס געשעענישעז, אנאליזירם עד

 אײרא־ םונם םאקטעז אביעקםױוע די םון סםד אויםן
 פון אויםברויז *ז םאראויס זעט ער לעבמ. פעאישעז

 באזונ־ אייראיע, גאגץ אין כוואליעם רעװלאתיאנערע
 וואקםם טrא שוין לענדעד. אקויירסע די יײז דעדס
 װידער־ אוגטערערדישער דער טאג *ו טאג פמ דארם

 היטלער׳ם םון פאםענם איגם היטלעריזם. געגעז שםאבד
 דייםש־ םון מפלה מיליםערישער א *וליב אונםערגאנג

 זײז באוועגונג רעוואלמיאנערע דאזיגע די װעם לאנד,
 אויםגאבע ערשםע די נאציאנאל. שםרעגג באפארבעז

 אונ־ דער וואס םרײהײם, אױםאושםעלען — זײן װעם
 ױאונדען די פארהײלען איז !וןערױבם׳ האט םערדריקער

 די םון שרים עדשםע די שוין אבער אקויאאיע. פיז
 א באקוםען װעלען רעװאלתיעם נאאיאנאלע דאזיגע

 די וועגעז םראכםמ םחען װעם םע אינהאלם. סאציאלען
 װאם מאסעז. ארבעםענדיגע גרײטע די פװ אינםערעםעז

 -נײער חיםלער׳ס פמ געליםעז אלעםעז םמ מער האבעז
 די בײ קעפ די אראיגעםען םחעז װעם םע ארדענוגג״.
 צאריא׳ם לאװאלם, קוױזלינגם, סח פאררעטער׳ נאאיאנאלע

 םיםגד• קלאםעז־עגאאיזם צוליב האבעז װעלכע חדד,
 די אין םאשיזם אײנגעםירם און חיםלער׳ז מים ארבעם

 וועל^ «ײם זעלבער דער אין אבער לעגדער. באזעאםע
 א זוכעז רעװאלוציעם נאציאנאלע יעאישעאאײר די

 װעלען די — אנדערער דער םים אײנע דערנענםערמג
 ״נײע היםלער׳ם ״אינםערנאגיאנאל״, םער אלע װערען

 װירם־ דאם אױפגעתדערם םיף אזױ האם ארדענוגג״
 אין נאר אז אײראפע, םח לעמן םאאיאלע אזץ שאפםלעד

 דאס מען װעם םאסשםאב אמםעתאא^לעז ברײםעז א
p a p .םארהײלעז

 אײרןד די װעם — יאול, אםקאר שרײבט — ׳,דא
 :װעג צודײאי̂ג א אויף גײן םוזעז עיצלוײארע טעאישע

 פראבלע־ םאזיאלע אײגמע n טײ לײזדן סײעז װעם זי
 םוזעז װעם טע אױפגאבען. אינםערנאציאנאלע טײ םען,

 און אינםערעסעז יריװאםע םון קאריערעז מוײטיגמ
אוים־ םוזעז װעם םעז ו,צעםטינאװעיעסו גלו«גאאי« טון

̂גאן און םײפס תיסק  גדאניז־שאססממז״ אראוטי
ס _____________________ ^48 (יי

איי״ דאר ®מ אינטןדנאאיאמלןר אזא
i$o אױטן אוואקשטאדאן ױץם ראוואלמיע ראפעאישער

mMM M a k fe f tM  h i i m ■  u ■  B B B ־- ■ ̂   — -   • - |M/   — ^ ^ ^  אח פלוכחשןר אלגעםימצד װןממאן דיפראגן םדר
 לןזתג דןד איידאיא. פיד אד^חאאיע עק^אםישןר

 V פון ותס זיידאפא״ «יז שםאמז ״פאחדעיגטע סון
*r מיװאנדעלט חלום  ! T P .וואר Of מד זיו ותליז 

 וחנלמד ®ילאזא̂ז דײסשאז פתס װערםעד די שסעטיגמ
 ײעט אוטאייע׳ אז זדמם איז עס .װאס :געזאגם האם

 אױס נאו קוםט חײנט וױרקלעכקײט״. די זײן מארגמ
 אײנזדיטלעמד אז װעגמ םראכסזמ *ו אוטאפיסםיש
 — vrtrw יי אזיי *בער אײראפע. «מ ארגאניתטױע

 אלםע די וױיל ײערען, פאחױרקלעכם פחען וועט דאס
 גע־ פאר נאר נישט ארױסגעװיזעז זיך האבעז םארמען

 דיע״ די *ו *וגעפאסט נישם םאר םאקע נאר םעי־לעה
 איז עקאנאמיק אײראיעאישער פח פאדערמגמ גרויסע
פאליט̂י
 נײע אזא אײנצושםעלען םעגלעך, אבעד׳ איז צי

 איר פץ אויסםײלענדיג ארגאניזאציע, אייראפעאישע
 אײ־ פמ תארזעז po*o אין לעט ױאס דייםשלאגד׳

 םיליאן 70-80 די םים םאז מעז װעס װאס ראפע?
 אלםער דעד אױף פארקלײמן ײד ײעלעז װאס דייםשןןץ,

ױ דעם נאד דײםשלאנד, ®ה טעריםאריע  אלע װעם סע ו
 אזױ ? לענדער *קופירםע די ®מ םארםרײבעז דייטשעז

:גרונם־פראגעז *װײ אויף קומעז
ױ )1 ? רעהאלוציע דײטשער דער םים עס האלט ו
ױ )2 p םארחים ו o א «ח װעלם די און אײדאיע 

 אין סיי שולדיג איז ױעלכע אגרעסיע, דייםשער נייער
vivm דעם איז סײ ערשםען, דעם rt װעלט־קריג ?

 פראגע ערשטער דער אױף ענםםעדט פאול אםקאר
 בא־ די אנדערע סד א פון בעסער װיסענדיג פאזיםיױ.
p ^ w ’ i אוםלע פוןp̂לp אין קאמף ^ ש ם ײ  תאלם ד

ר ןפטילק אז אר,ביײסטשימבאא פאד ז  — עןשטדײ ז
p װאס ארבעםער׳ באזונדערס m דורכגע̂גaגp סא־ די 

p^ — שול ציאליםםישע i און מפלח היםלער׳ס נאד 
 װײנעער נישט מים ם׳ף היטלער׳ס אויף װארטעז

 פאלאק^ נארוועגער, םשעכעז׳ אונםערדריקטע די װי
p® םערבעה אידען, a n  ,p n n a n. אױך׳ חאלט ער און 

 רעױאלואיע, יראלעטארישע טיפע פולקאמע, א נאר אז
p װעם װאס a r:n « c אמ עקאגאמישער פון יסודות די 

 וועט קלאם^ הערשענדיגע די פמ מאכט פאליםישער
 םון ווארצלען םאםע די פארניכםען צו אימשטאנד זיין

 פאדענדיגט פאול 4 פאשיזם. און םיליםאריזם דייםשען
 די םים רעוואלוציע דײםשער דער payp קאפיטעל דיז

ווערטעד: פאלגענדיגע
אײ־ םון גאציע אינדוםםריעלע װיכםיגסםע ״די

 אלגעכדי־ םוגם וועחגז pגעשלאסoאוי נישט קאז ראפע
 היםלער׳ם אין רעוואלוציע א גורל. ישעןאעאפרײא נעם

 זאל פאשיזם דער כדי נויםװענדיג, איז לאנד אײגען
p צעשמעטערט ענדגילטיג ijm. כײדע די אטא צוליב 

 נויםװענדיגקײם א רעװאלתיע דײםשע די איז סיבות
).67 (זײם אייראפע״. םאר

 *ו אזוי ווי םיםלע^ װעגען — םראסע צוױיםע די
p אייראפע pפארזיכער w פאר־ םלחמה־געפארען. נײע 
 ,p מײזט ער וואם דערםיט, פאול אסקאר ענטפערט

 םאציאליםםישע pאם און אומברחםנות׳דיגע א ״נאר אז
p װעם דייםשלאנד אין רעװאלוציע a m r ir g רינג דעם 

^p םים האס, םון sm ארומגערינגעלם, איז דײםשלאנד 
 רעוואלמיע דײטשע די דערשםיקען pp וואס ריגג, דעם
 אײראפעאישע. די פארקריפלען גלײכצײםיג און

).57 (זייט
נאציעס פאראייניגםע די פח אליםיק8 נאך־מלחמה די

 צוגלײך p דעם, pװעג גערעדם שױן pהאב םיר
p רעײאלוציאנערע די םיט a jr^ p i װעם אייראיע אין 

 פאר־ די סמ פאליםיק די pש■יל אױך ראלע גרויםע א
 יאלי־ דער םון זין אלגעמײנעם דעם גאןיעם. איעיגםע

p קאן םיק i p a פון און םשארטער״ ״אםלאנםיק פונם 
p« ריי א w ip ta 'n ױאלאם טשוירטשיל, רחוועלט, ישדן 
x •ראמ די אp ד דער םוןpיאליםיק יגער p m 

 ענגליש־רוסישען דעם ײרך pגעװאר סארברײטערט
 אין דעקלאראציע. תםיש־אםעריקאנער דער אמ אפמאד

 טמ רעקאנםםרױןציע עקאנאםישער און פאליטישער דער
 אנגלא־םאק־ די צחאמענארבעםען ענג pװעל אײראסע

ראםעדםארבאנד. מיםן לענדער סישע
 װעלעם םאםנער םםײם אװ געהילף־סעקרעםארי

 רעדע זײן םיט פרם ארמינעלעז p אריעגעבראכם האם
p דעם באלםימאר, אין a l7 .סארגעשלאגעז האט ער ױלי 

 pana-o^ די םץ לײזונג מדגילםיגע די pולײגIBא
p דרינגענדיגע די שפעטער. אויף ^ b איבערגאנגם־ םמ 

 גאציעם םאראײניגטע די pבאשםים pזאל פעריאד
p נאת גלײד ^ p jx ױעט שלום־אפםאד דעם אקס• די

p s ן ן נ ױ ױן שמסאר. ז m ״ m איו ?}p a * r « 
n ווארןדי p פאר p אקאנאפי״יר ןמ«ר ra m rm p 
anm t ׳«גלאגד שסאמז׳ פ*חימי«ון די W e n 

mmp«n irvnmrw• «מלגת. ייז כמי  pp 
וויס דאס אט.נארגאוזאסא דאדגאר דאר «ח טײלגאמר

̂נכ י pג paar איאס שױן מגלמקײט י wpa •קאג 
ױ •לאנאר קחממ m אןןלטשאױפאו «זױ ו  im iu r n 

p^3jraדןד נאד תונמר איז כאאס א חח*סני«» ׳ 
ת םלחס̂ז o מ n אד *קוליגג־^ו״ עיי  די זיז־ pלr̂ י

p געפיטןר a p n « a װעט מ איז p r p a fPעס װאס ׳ 
נאד־סלחסה־נױסז^ די פאר צוגעפאסם paoya אס איז

op מערקוױרדיג׳ אח p פאר־ װעלעס׳עס סאמנער
 H יאול׳ס אסקאר םיט געםײנזאטעס עיעס חאט שלאג

pajnn pan ׳דעם p וועט טלחסת דער נאד p ro  po 
 װאס אוגאניזאציעס, אינםערנאצי^אלע דריי pשאם
pזאל o p rp ra  p לעבענס־םיטל פיז אושטעלונג דיp 
 חינטער אײראיע. ®מ אויפבױאוגג עקאנאמישע די אץ

op’x די אלע p ra p p םיס אמעריקע שםײן מתען װעם 
די p רײבםימער. נישם־אנגערירםע אירע  גרינחןד ד

pיapאר די םון rם  נישס, צי םארלאנגען, עם pװעל ̂ג
p די pלpװ r p i קערפערשאםטען pnpfl גרוגם־יסודות 

 די ארגאגידאציע. אײראפעאישער באשטענדיגער א םון
p : 1רשאשםpקערפ דרײ m  p( אינטערנאציאנאלער 

 קא־ אינטערנאציאנאלער )2 .•לעבטנס־מיםלעךקאטיםעם
 װעס װאס ועקאנסםרוקציע, עקאנאמישער פאר סיםעם

 את־ איל םיםז pרױ*שטאם pפארםײל איז צושטעלעז
 פרא־ פדידלעכער *ו קריגס־ױירטשאםט ®יז בערצוגײז

ארבעםס־קאמיטעס, אינטערנאציאנאלער )3 ;מקציע
 ארמד pםיליאנ אהײם זיד אומקערען חעלפעז וועם וואס
p װאם םער, m טארםריבp אקןפאג- די שון געווארען 
p זיד וועט קאמיםעט דער ;טעז o y ^ o פראבלעמ מיטp 
p^ םון r ארבעטסלאזיגקײט. די

ױ p םע ו p ,פאר־ חגס אװישזמ מחלך דער אוץ זען 
p w ^ p n o p ^  סאמנער ״רעאליםט״ דעם םלוכח־

 גאר פאול אס?אר ״רעוואלמיאנער״ דעם און וועלעס
p זיך רעדם עם וױפיל אױף ׳גרױס ױp נישם ip fl דעם 

 םאר־ נאר דארף מע מלחמד- דער גאד פעריאד ערשםען
ױיז דעם ברײםערען  געלײזט מחען װאם אויפגאבען, ?

 אריעגעמענדיג פעריאד, ״?ולינג־^־ו״ בעת׳ן pװער
 אזיאםישע און אײראפעאישע די ®ח פראבלעמעז די אײד

p דעם זיך םון אראפםרייסלען ױעלען װאם םעלקער, c 
 :מחען װעלען נאציעס פאראייניגטע די יאך. pשיסטיש

 דיערע און לענדער םאשיםטישע די אנטוואםענען )1
 פא־ די םים זיד pא■רעכעג האדב )2 ;םארבינדעםע

p® )3 םערדער; שיסםישע o r r p םארשיסםישע די 
 באנ־ אינטערנאציאנאלען פון מ?ור דעם ארגאניזאציעם,

 און לאנד־באזיץ po»na ע?ספראפריאירען )4 ;דיםיזם
 אלע אין הויפם־שולדיגע די װי שווער־אינדוסםריע,

 רעכםלעכע אינםערנאציאנאלע אז שאםען )5 ;אגרעסיעם
 אײנגעםירטע די באשיצען זאל וואם ארגאניזאציע,

 בוחות; םיליטער םים נײסיג, אויג — ארדענוע
 זעלבםנד נאציאנאלער ®ון םעגלעב?ײם א באווארענען )6

 דעמא?ראםישער םרייער א םון רײעז די אין באשםיםונג
װעלם־ארג^מאציע.

 םאל?ס- די אויך ארייז נעמם פונ?ט לעצםער דער
 איבער םארשפרייםען זיך pלJm ױאס רעװאלוציעם,

’P אײד אמ איײ־איע P ״אטס״, דער ®ץ מפלה דער גאד ■ 
 נישם כוח. ?^םםרוקםיװער װיכטיגער א זײן pױעל זײ

 ,Pאציע־ארמײBוpא נישם בױרא?ראםעז׳ אריינגעשי?םע
 pאויסברעכ pװעל אלײז םעל?ער רעװאלםירטע די נאר
 די נאר לאנד. pnp' איז םאשיזם ®ון Pלnװא די

 ?עםםע־ אין םאשיזם דעם pv»pa ?אנעז pסמאםpםאל
p אויפן נאציאנאליזם רישעז m^ ®oar־  p. זײ נאר 

 אױב רעכם, און װעלם־שלום דעם באווארענען pװעל
 אײגענער דער אויף p^: נײ א בויען p^ זײ װעם מע

 רעווא־ דער אין אוים?עמםעז זיך װעלען זײ וואם ערד,
 מעגלעכקײס די pגעב זײ וועם p« אױב ,און לוציע

 װאם וועלנדארדענונג, נייער דער אין זיד pושליםIאײנ
וואוילשטאנד. און פרייהייט זייער גאראפסירען וועט

 םעםם־ אנ?עםע אן אין האט אינםטיםוט גאלאפ׳ס
p ציים קורצער א מיט געשטעלם n u, אמערי־ 80% אז 

p m  •ppp אויף קאמף דעם םירען זאל מע דעם, פאר 
p םויט אמ pלעב p i רעזשי̂נ זײן און היםלעריזם 

p נישט אבער m זאל פאלק. דײםשען דעםp די 
 דער־ ״?ולינג־אװ״־פעריאד פון צײם דער אין pדײםש
p זיי p ווײזעז, m און צוטרוי דעם ווערם p זײ p m 
דער םון איבערבוי דעם אין סייאיג
« לויט װעלם '«» ^P םאציאלער און םרײהײם ®יז 

p דעם גערעכםיגקײם. i ’ n n מח ״םשענס״ p n זײ 
 אין שלום אײנצושםעלעז װעג אנדלר ?ײז ײײל געב^

 איז געפאר״ ,דייםשע די אויםמײדעז אױ אײראפע
!יאראז נישם
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Ans n אדפנאנע ד פעו װערם אינחסטוין תר ns ד n
 די פון װאוקס דעם יט

oapw ײערען ,1^םוויקלת זײעד און 
 און ברייטעד אלץ פוגקאיאפ ױיערע

 זײ פוזען נאו ניט אדספאסענדעו•
 אמ־ די באשיצען סריזמןר וױ איאס

p® pojrpo ח ארבעםעד די« p w 
אוז לעבענס דיערע פאונעסערעז צו

מארבער ש. ®ה
p םון פארביײד ,n פאר רעגירתג, דער פאר p r ’o p 

 ן^סיאר אין פארברויד דעם פאר און poooer^rn צו
p זיי װעלכע ניילאן, און זײד גענוצם האבעז װאס p p 
on די פ*ר?לענערען שםארק אױך קויגען׳ גיט rxvn 

 אפשאאונג. דעד לױט ?ליידער. ציוױלע פאר שםאםזוז
p דואס רעיאן, פון סאס די װעט o װעט p m p  p p p 
ארוס םיט זײן יאר, קוםעגדען ?ליידער ציװיליע פאר

 פרױען אלערליי פון שעפער זדגדערםער געײארען
אױס־ און םאשינערי גויםיגע די האבען װאס ?ליידער״

. . .. . . ____ , װאס צײם, דער אק ארבעם. די מאכעז p שםאםונג .
p זײ נאר ארבעםס־^ינגונג^ n o ןןףום גײןץ ארבעםער סרײד נאדעל םױזענם 75 אמם מיי איז םער אלץ p x p אײד •1941 אין וױ רױיגיגער פראצעגם האלב א 

p w איז ראליע פירענדע די זיך אױף P i ’W J ניו״יאר?, אק לײדיג איז p p r p אײן pop pn :p D שסא באוועל מאם ײ םיםpo װעם ?ליידער םרויען סאר 
pל איז ^נדוסםרי, די «םהי?לען p םאר שםאר? םאבריקען נײע רעגירונג דער ®ח חילף םינאנציעלער דער ®ח •ראבלעםעןpלpרע־ די ײאס ועס׳ איבער װערען ערם 
T *ת •ראדו?ציע ip p o, איז ®p an אנדערע אין פארװאלסונג ®ת p opap i און לאנד פון p : m pשםול וועב מער אלץ םארנעםם גירונג יןא ןןרײן 3 o  p ־אײגע איר 

pארבעטס־מעט את p — אזױנע אלץ P P P ’P ®די ײי p p j^ מ איבער אדבעם, נער ארבעםעך נײע םויזמםער מנדליגע םרײדסafארבעםער אין געל »y מאשין 
י ״ײ ״ײיי״י אבסאר־ ?ענען נים קײנמאל װעם אינדוסטרי די וואס אײגענ־ די *ו אויסשליסלעך באלאגגם סריהער האבען ״ י י ײ ׳ י ״ ״ ײ ״ ״ י י י ״ י  ״ײ״ י״ײ״־״י״ '

-----------------k “** ׳* ײ*'”** p ip. מאטערי־ פץ פארשװענתגג א בלױז נים איז דאם p די פת פאתואלטער אח טימער p n p o. פארם די 
p איז אײז עס pnpr ױנ^ם געשריטענע m ו גרײם* 

papj ו אבער אנשםאט פליכם^ נײע די זיך אויף* 
pm p ירא־ מעלכע בעלײבתים, די ®ון קאאיעראוניע די 
o דערפיז פיטירן p ri מער׳ נאד נים אױב ׳סיל אזױ 

p ארבעםער, די וױ r o ״’ דיo a r זיד a nגלPPA  P 
אונםעתעםער. די ®ח װידערשםאנד םארביסענעם תם

p לאגע נײע די אם איז pסםcשאר צום io ’i p 
 גתיסע די ?ריזיס. םלחמה דעם תרך pגעװאר בראכם

םלעכ?ײס,  ארויפגע־ האט םלחמת די װאס פאחןגם̂ו
-popon די pבאזארג צו אינדוםםרי דער אויף לײגט

p װאם ארבעםם״כוחות׳ און מאשינערי אל. m דעם איז 
 פראײ?־ םלחםח דער םאר נױםיג p מאמעגם איצםיגעז

i שםעלם עס נאר ציע, p די געפאר איז fpoonpp מ® 
p’־i’j אק אינדוסםרי ?לײדער p»nc דער  p p די 
^o p םעגלעכpײטp םופציג און הונדערם איבער פמ 

o p rio נײע די וױיל םלחמד״ דער נאך בעלי־םלאכות 
p p n p c וועלעז ארבעםער ^סגעלערנםע נײ די און 

p גים מלחסה דער נאך p p p איג- געװאונענע זײערע 
?אמף• א אז !אזיציעס דוסםריעלע

אר־ די סאר בלױז ניט געפאר א איז pan די אט

 אױף panopj רpרםpסpגרpס ד?ד איב?ר אח Pםײל
 װ?לען װזןלכ? nprrnp״oop3p פאר שםאם?ן באוועל
 m זימל opn שטאפען ײאל?נע אין םארצוג. האבען

popp pשםאם גומי איז ז?לביג? דאם מאנג?ל. א c  p־ 
po03 פאר מעטאל ׳^®p u נויםיג? און o״pVוױ ׳ 

 לױם פלאםט̂י אח pםייל פאשין סנצפס׳ אח זיפ?רס
m שוין אדב?ם באריכם׳ ora פרױען די pלײדpר 

 פןןנױ־ די װאס pp'npoao אויף מ?רסם?נס אינדוסםרי
 TH דער רטז?רװ. אין האבען דזשאבערס און קאנםען

pp mpr אנהאלם נים לאנג אב?רp װען און om  op 
p ניט זײ וו?ל?ן אויסש?̂פ זיד in p צו rp  pcnp 
״ :poyoo p צײם, ז?לביג^ ד?ר *ו ילאץ. ד?ם אױף

-o S p ip  n מ די אין ארמייעז רעאנ?יעראמ דע  ח״ נ בי ײי ״ו ענ ^ ל םאר אויך אינדוסםריעלנאר דצר אין ב  
-oppo pnpnp און npr^ p איז ם?ר אלץ ווײטזװ■ וואס  ------S l i .  _______' L l  - - - - - גױםיג?ײט די מאם?ריאל^, ?ריגם װיכטיג? אל? סיט 

p די אמבערצוםירעז p n a w  poonpa פראי ד?ר פח 
ppprr ארטי םוןpלp פאח xױױלp ד?ר צו ג?ברױך 
p ?ריגס p p ip p, ט אין פאגגעל ד?ר*»pיאלpװאס ׳ז 

^p צאל גרוים? א צװימט opnpoa ia צו זיך p p jn a o 
p םױז?גםןר הונד?רם?ר אתים װארםט אח o p a p פח 

p מלחםה װאם צייט ד?ר אין מ|ש?םטיגוגג, p n p o 
ppp נים p m p ד?ר םאר ב?לי־םלאכות ג?נוג P80־ 
 פרא■ ponpoannao אל? די אט פראדז?צי?, םיפום

pםpבל p n  p זיד אינחם^י דער ®ון םארוואלט?ר די 
m poa ia  p t ’ np:o’ ip ל צו אלײןp p און ip p n 

 oar״’ זײ?רע און ארב?ם?ר n צו אג?ומ?ן נעםחט
 ®ת הילזי די אס אב?ר האב?ן ב?לי־בתים די הילף. גאד
 אז ג?האם׳ מורא ד»אב?ן די ג?וואלט. גיט ױניאנס די

o’ די פמ אײנםלום תם פארגר?ס?ר?ז װעט דאס a r ii 
 פ«לעז פילע אין װאלטונג.pפ אינדוםםרי?ל?ר ד?ר אין

p ג?מחט יוניאגם די האבען r a ד?ר סמ דרו? ד?ם 
W אפילי אח דײ? ר?גיתנגם מײנונג׳ עםענםל?כער PP־* 

p־m צו צוואנג םישען p זײ אז ב?לי־בתים, די אויף 
 יראבלזר אינדוםטרי?ל? די ל?ז?ן ה?לם?ן צולאזען זאןלען

p האם ׳pולטאטpר וױכםיג? די .pמpל m ד?ם דורך 
 ד?ר pװ?ג pכטnבא די באוױמעז ג?וואר?ז, תרגרייכם

 דויד פראדו?צי?׳ ד?ר פח םארגר?ס?רונג ג?וואלדיג?ר
p p o o :p אויף ארב?םם־ציים op’ in P M  ponpaװאס ׳ 

p m ג?מישם? די דורך ג?וואר?ן ד?רגרייכם op’ o’ p p 
pc טאברי הונד?רט? אין פארוואלם?ר און ארב?םער,P P 

ג?װארעז• איימ?שם?לם זייג?ן זיי װאו
 יוגיאגס די po הילף די אח op אב?ר װיכםיג װי

p’x ד?ר po פארוואלםומ ד?ר אין p ip p דער איז

npap: האס p o דאך p o p m p i oapopa, ײ׳ אז  ז
 pמיטל זוכעז pזאל פארװאלם?ר אח אײג?נםים?ר די
ױ  ב?לי- ווײםזיכטיג? ג?פאר. די pומpוxכײ אזוי ו

p װאט בתי̂נ p n איז p jn ומל־ פח אינדוםסת״ די 
p זײ כ?ר ’ x ?פראםיס^ זײ?ר p p n טאן ג?דארםט 
 באז?. ??אנאמיש? איר pוהאלטxאױם ם?גל?ך וואם אלץ

p זוכ?ן ג?דארםט האב?ן זײ m p  ix ר?גיחגגס־בא■ די 
op p אםילו pגlלוpשט n טיטיג אמ p p o  n ד?רבײ 

p זײ װי ■ראםים^ קל?נ?ר? p o בײם p o p o p אײף 
xױוילp .אב?ר, לײד?ר ?לײד?ר p p n ײ  װײט־ די ז

ױ לאנג אזײ ארויםג?װיז?ן. ניט ױכםיג?ײם  גאך איז op ו
p )ם?גל?כ?ײס א פאראן pהאם?נונג. א בלויז אפילו ר 
p nריגp אד?ר ?לאו?ם ביס?ל א p m  ,opoprr ײ  ז

 די באשם?לועעה ר?גירונגס אין אינם?ר?סירם ניט
p פאר ק^ף םון אנםירונג :n p א ’p a n 'p o i ?םון חל 

P נױ־יאר??ר n פאר ארב?ט ר?גיתנגס די ’ n o לײ־? 
pפאלpג איז ש?«?ר, ד?ר x m m  p אינם?ר־ ד?ר אויף 

p ױגיאנס• אנג?שלאס?נ? איר? אין און ג?שאנ?ל m  op 
 י׳אבעז וואס םיר?ר זיי?ר? pa ױניאנם אונז?ר? ג?וחח
p ^םאע po גלײד m p ip ג?םאר. ד?ר אויף op 

pmp; p m װאס זײ p p n גלייך אלארםירם po אנסאנג 
pa די  oapm a^ oa אינדוס־ ג?מיינשאםםל?כ? די 

p; ד?ר אויף ?אמיסי?ס םרי?ל? ip ; p m  op .p o p? 
 שםאט ד?ר ביי אינם?רװ?נירם האבעז וואס יוניאגס, די

מ o’poo ד?ר בײ pa אדמיניסםראאי? ip ר?;ירו p n  px 
’op ר?;ירוג;ס די אין pmp; םשתדל זיד xw ’ oo ra אין 

n״’ די האם בתים ב?לי די po וואשימטאן. r ביז 
p p p p p ; ox’ a מױולטאט?[ די ?.1שסי ל?בל?כ? בלויז

p װאם p;pp ;עמאפס ;pnpi אין pבpטונ; אויס םיל  
ד?ר סוליב ׳ש?ס?ד קלײד?ר די po ;mpop-npo ד?ר  

ישר ס?סי;קײט?ן. סלחסה  poppocpc ^ וי און רסײ  
נױ־יא יז ^ « P אב?ר קוםם ארב?ם ד?ר   po ;ווײני 

? poppi p p n w ipm די   ױאם 
pan רpד po סך־הכל דובי;סקי׳ס פחהיד?נט איז  

בא־ האס באארד ;?נ?ראל די ױאס  pno ’o די pa pa 
”po׳ pm pw  שלאpo אגצואװעניעז o״poinx די 
pa גאכל?סי;קײט ppi אויף ;עשםטלס סואס דער װ?רם  
op .p־po;paro;;n’«n n  po ; שט?לע סאלש?ר  
p אתיס r ; ױאס די אז בײשפיל,   mx ,pr’ipuo װ?רט 

םי די  pop;p; ישם זיד;  pnan ^ באשם?לונג די  
p’x *מ?;ל?ב p rp p  ?; ?קזיסםיר?;די די ן pxו;וxאויס 
po p’oappp ? םאלש די  omrp; p ^ n ;אר קײט?ן׳   

בילי;?חה םװאס ? p p די opop; opxp סאר  ;n ?  
po;p;p; pa p, װאו pלו;; באשם די  p דירך פרײז ;pב  
apיזירם popma pa אונם?ר אר ים ; p m ארב?ם?ר די   
p ;ישם ;poup איז a p זײ סםאנדארדם. ניד?רי;?ר?   
po;p;p; די אין  p m שכירות די אױב װאס אכט׳   
ox’a רשם אב?ר דארם ארב?ם?ר די?  po־ian ,;ניד?רי 
m ;יט ד?ריב?ר   p;pp n  pa וו?רען אױס;?ל?ר?נט  
pa ארב?ט?ר קװאליפיאירם? די וױ פראדוקטיװ, אזױ  

קװא־ די  pp ד?ם חוץ  .o־po;px ? ?ס^לירט אלם די  
op p ױ ;ום׳ אזוי זײן ;ים ארב?ם ד?ר  ו  po לים?ט 

האבזמ די ב?לי־מלאכו̂ו ד?רפאר?נ?  po opop; װ?רם 
אינ־ מוז װאס ;?לם׳ די  o p  pa poi;p; ניט אויך  

̂מאשינ  pa p o pאבריק ;״ די אין  p pר ױ װ?ססירם  
פוז?ן װ?ל?ן  p pלו;; באשם ר?;ירומם די װ?לכ? סאר  pa 

ר7י אויף ;?װאר?ז אע?װיזזת אויך איז  op ^ ״.באאאל ״ ־׳ ״ ״ , . v*^  rw H to po זײ?ר  ’ n p o p ד?ריב?ר  m י ■------------- - - . 

^יי ״ ' ■ X ; ? 1’ ״ ־ י י י ־ י » י ע־ «־ »י ע. יי •יי י ר׳ ״  ™
װאל אלס?  po p םיש ד?ם אבלמאםאריש  p p o ניט אין י8גע* די אן װײזט י' יזא מאטעריאיעז רױ   po ?קװאלעז אומד?רש?פל?כ  

p; p־ p סארן xיװיל pב װ בײם  p ’pa rt מאטpריאל opppp ראל ד?ר?;?;  po- ?״-̂ם1י*ע■“ ,םיז סעהמקײםעז טעכגיש? בעסט םיםיע ל?אם?ר ד?ר 1מיי:,
מ?ר פראדמיר?ן  ;x opop; מ?גל?ך ױאלם װאס בײיד, םיםי׳ אטלאנטיק אין אינם?רנ?שא;?ל ר pאונז po באארד » פיז ף?הי די איז אינזשינ?רעז׳

אנ;זד אויד איז  op ^ a n p o a o  ?; ז?לבי די סון וואר? פרא־ די אט  p -w p o n  ix  o״ x מ?;ל?כ?ייט?זהאםא»ע;?בעןסיל ח טוגג^םארײא דער איז נױטיג *  * * * pa poםורp ר אל? די ;יט האט װעלכ?
סארוואלם?ר קוואליסיאירם? הױך • ,p;npo די ניס  pa

איי;?־ אונז?ר אין לא;? קאטאסםראסיש? pvox’a די

אשנצ;טבען האס
 די אזוי וױ pבאשלוס pנוםpאע האם pa pסpבל

po p (די סארב?ס?רען. ix לא;? o ^ d ד?ר;?נ?ראל 
אנ־ אז אויף סאר?ם?נטל?כם וו?רם באארד ??ז??וםיװ

ip נצר -W p  fp’n o ײנ איז ם,,עציעל יממססיי״ i ’ K טי;״ )S ™ תמ ״ ™ pa
ד?ד אין ארבעם ״אויף אױסזיכטען מים^י ^רבינדע; ®די^ר^לדם^ יי בלױי ?יז ׳באווײזם ׳יארק
ט?פ?ר, לאזאר דר. האט אי;דוססרי, קלײד?ר סרויען איז רערשאפטסי די זיד אויף
pa לד?מארא סון אינדוסםײ די ראטעוחח'* V דירדהםאר ח po ד?פארםמ?נט ריסוירםש po ד?ר n p o ra

אונטעועאג;.
 טויזעגדער *ענדליגע סאכריקען, געשלאםטכןן

 איו סעקטארים נײע ;נױײארק אין ארכעטסלאזע
 שטעש מנדערע אין לערגער

pשםרpר;pאוגם האט םלחמה*?ריזיס ד?ר p די 
n ד?ר pa לא;? אבנארמאל? p rn p  p ’ n o אינדוסםרי 

 האס ר?;ירונ; די ײאס צײט ד?ר אין ניו־יאר?. איז
 כאשםעל״* אינחסםמ לp;אד ד?ר pa pDװארpאריע;

<ppn !?נדלי;? אויף ג?ן o סארשיידענע סאר דאלאר

 po דיר??םאר
 p;pp באמכם pכpירלooאױ אן ו;?שט?לם1 נ?שאנ?ל,

 ־Poao pa p;;rno*D שטאס^ ם??סםיל אין םא;;?ל
nאלp װאס ?לײד?ר, איװיל? סאר prw אוםב^יעס 

 מ?גלעד או?ונסם, נא?נם?ר תר איז pרpװ ?תוארס?ס
p פאח גאד ro x ’a ס?זיאז׳ וױנם?ר p pסאר זיכ?ר ר 
 ,P װײזט רpפpט דר. .pppo סרילינ; p;n;poip ד?ם

 שםאריז איצם בח שוין pa ר?יאן po פראדוקאיע די אז
 אײנשרינימז ם?ר נאד װ?ם pa ;?װוארעז םאר?ל?נ?רם

p װאס ,pDשטא כ?מיש? אין סאמ?ל ד?ם אוליב m?
^r a p m  “p טי; נײ^רק יערסעסעסאר;ר ערד עםױ דעה ןךזוץ דעם. סאר ;לנוי

p ;אר p ״  pm o;p p ר?;ירומם די אז וואחמ׳  ?; p tm  
םרײד נאדעל די  po סײל א  p ’ r x r n a ;עטאז נישם   

n ײרד חשאבס די סארלאחמ האבען וואם )ארב?ם?ר   
אויס־ דורך ארב?ם?ן מלחםח  p״ p ip אין פרייאריסיס,   

* p ; די װאס ס, pיr pאל ר די  .p p o  p״ p rp p זיי   לpר;
p p ixארp;יר אנ;?נומ?ן האם באארד   n’ oipprpp ראל?; 
pa p מיטל אל?  n אס סאר   ppao p a n ״  ,pan די 
p  poa זאל ױאס   ,p p n p באשיםמם איז קאםיט? א ;  

זײ?ר נד?ר?ן ? ix  p n io p p ר?;ירת;ס די אױף   p p m
.M ioon ד?ר אין ארב?ם

pלpסי;קײס po די ;  pa לײכ;ילטי;קײם ד?ר;  p ;pn  
p׳ ;a ״ o די איז  n o o n ra ״  pn ia pa ארב?םס;?ב?ר 

ניט םיװ;אר1?קז?ק ;?;?ראל ד?ר  po ; מיםינ ד?ר האם  
np o pa די האם מדיר?קם1א באיז דיר?קם.   o ;ap ; 
p באשלאס האם זי  p n  ,p ;rio  n nרם  p אמ ל pשאנpנ 

תמ, ד?ר אז די אז ר?;י ״י ;רײם איז י  po»n לאז?ן או  
p סםאנדארדס n  ? אײסנ?שם?לם די  po לאז?ן1ארונם?רא
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 אוגםערשײד דער אױב משמלונגען, חןגירתגס אױןי
 אתםעתעםער. *ודי ניס און חנגירוגג חװ־ צו גיין װ*ם

r *מר a p דער־ נים עס האם *קזעקתזיזו גצנצדאל די 
 גלײכגילםיג־ די אז פאקם, א אבער דאד «ס איז מאנס׳

 אויך <האס ארבעסםגעבער די סון נ*כל«סיגקײט *ז קײס
 איגדוסםרי. דער פאר קריזיס משאפןנעם דעם איז חלק א

 און וױיםזיכםיגער אביסעל געװען מלי־בתים די לטעזװא
 אמ ארבעם םלחםח קריגען צו געארבעם אן אנהױב פון
 חלק יושר׳דיגען א געבעז זײ זאל רעגירונג די אז ז*ן,
 יואלםען באשםעלונגעז, ציוױלע םאר פאםעדיאלעז די פון

 אדער פארםיםען שװעריגקײםעז איצטיגע די סיז פילע
געװארעז• סארמילדערם ווײניגסםענס

 אויד קענעז אינדוםםרי דער םיז ארבעםסגעבער די
 גע־ נים לאגע דער סון האבעז זײ אז באתױפםעז׳ נישט

 אנגעשלאסענע אירע און אינטעתעשאנעל די האוסם.
 ױניאן קלאוקמאכער דער םון כאארד חשאינם די יתיאנס,

 אנגעװיזען האם באארד׳ דזשאינם דרעס די מער נאד איז
 אױםגע־ און צוריק מאנאםען מים גאך געפאר דער אױף

 בא־ רעגירונגס קריגען זען צו בעלי־בתים די פאדעדם
 דער םון דעפארםמענט ריסוירםש דער שטעלונגען.

 באריכם לעצםען דעם אין גאך האם אינםערגעשאנעל
 םארעפענםלעכם האבעז םיר װעלכעז צװיק, מאנאםעז סיט
 אין םאגגעל א אז אנגעװיזען, *גערעכטיגקײם״, דער איז

 אױסארבע־ די פארקלעגערען שטארק ױעט סאסעדיאלעז
 האכמאן םענעדזשער גענעראל קלײדער. פתיעז פון סונג
 יענע בעלי־בתים. דרעם די אנגעוױזען דעם אויף האס

 אזוי םאראינםערעםירט, וױיניג גאר געױען זײגען אבער
םרײד. איז ארבעם ביםעל א געײעז איז עס וױ לאנג

 *רכעטם• אונזערע פדן *ורײןגזךטט&נןןנקײט די
גןןכער

 «<־*־ אינדוםםריעלע אויף קורצזיכטיגקײט די אט
 קלײ־ סרוילן דער «ץ ארמטאםסבדא יי WMP בלאמז׳

 דעם אין איצם, נאר ניט ארײםגעװיזעז אינדוסםרי דער
 געלעגענהיים$ן אנדערע םילע בײ גאר קריזים׳ םלחמח

 און ױגיאז די געװעז מאל אלע איז עס פריער. נ>ד
 נײע אויף אגוױיזען געמוזם חאבעז װאס פיחנר, אירע

 און איגדוסטרי דער אין אנםשםײען װאס פראבלעמעז
 אםם גאגץ לעזען. צו זײ אזוי וױ סיטלעז פארשלאגען

 ארבעםם־ די אויף אוױפצוױגגעז געמחם ױניאן די חאט
 געװען נױםיג זײנען װאס רעפארםעז גויםיגע די געבער

 דעם אין געייעז איז אזױ איגדוסטרי. די דאסעווען *י
 דער לוים קאנטראקםארס אאל די באגרעגעצען פת פאל

 ד״אלד די אפפאושטלען אוס האט דזשאבער א װאס אדבעט
 גים און שאפ געגען שאפ פח קאגקורענץ שנײחגנדע
 אינדוםםרי דער אין שעפעד מער אנפלאדיעז דערלאזעז

 בעלײ די ארבעם. די םאכען *ו נױטיג זימעז װאם די וױ
 האבען קאנםראקםארס די םײ און חשאבערם די םײ בתים,

 רעםארםע. דער געגעז געגעל און «ײן מיט געקעםפם
 אבער אמ. דאס וױכםיג װי איץ, אלע שױן זעתען ויינט
 וואם בעלי־בתים מאנכע פאראן זײנעז איאט נ¥ד אפילו

. *ײטעז אלםע גוםע די נאד בעגקעז . .
 ניױ אין ױניאז דרעסםאבער די וואס קאמן• דער

 אנ־ םאר ארבעםםגעבער די םיט פידען געמוזם חאם יארק
 םאר־ דעם פארגרעםערען *ו קאמפעין פראמאשעז א פירעז
 איינ־ םאר און סארקעם יארקער נײ איז דרעסעס םץ קױף

 אום פאתואלטונג פון סיםםעם פעחיגע מער א שטעלעז
 אוםזיםםע םיל אזוי םארלירען נים זאלען ארבעםער די

 ווא־ זכתן. אין אלעמעז בײ אײנגעקריאם נאד איז אײם׳
 חשולױם מענעדזשער גענעראל האם נאכאנאנד כעז

 די םץ פארםרעםער די םים אײנקנעלעז געמוזם האכמאן
 סונקםען צװײ די פץ װיבטיגקײם דער װעגען בתים בעלי
 אינדוםםרי דרעס ניריארקער דער סון װאױלזײן םאח

 האבען נאכגעגעבען, ענדלעך שױן עס האבען זײ ײעז »ח
 וואכ דיט׳ זײער פון קרבן גרויסען א װי באטראכם עס זײ
 ױניאן. דער פון יזאפריזעז די םאר געבראכט האבען זײ

 מים קעמםען ײאם בתים בעלי מאנכע איונםער נאד פאראז
 אינםםי־ דרעס דעם םארניכטען או זוכעז אמ מיסלעז אלע
 זיי וואס פענעס׳ עטלעכע די םארשפארען *ו אום טוט

 אײנער יעדער מוז דאד לעיבעל. סאח אאלעז דארםעז
 אונםער אז *וגעבעז, זאכען די אין באגריף א חאם וואם

 קאמפעין פראמאשאן דער וואלם באז־ינגונגעז נארמאלע
 פאר־ אין אינדוםםרי דרעס נידיארק דער געבראבם

 פראםיםען, גרעסערע ערך אין ניט אומזאץ. גרעםערםעז
 פאר אויםגעגעבען װערעז װאם דאלאר עטלעכע די וױ

 מלחפה די אונםער אםילו פראמאשאן. און אדװערטײזינג
 ארבעם. זײן דורך אינםםיםוט, דער האם באדיגגונגען

 פון םײלעז געװיםע אדער אמדוסםרי דער נואעז געבראכס
 םראגען געגעז קאמפעין דעם פץ פאל דעם אין וױ איר״

 אינסםיםום דער װאם דרעםעם פארםי אמ גאונס איומינג
פאנוםעק־ מאם אלײז פאקם דער געגענגעוױרקם. האט

 האבען לאנד אין מארקעםם ירעס אנדערע מון םשוחנרם
 קאם־ פראםאשען דעם פאר דערשראקען שםארק אזוי זיד

ײ סון םאנכע אמ ■עיז  עם פרובירם םרײװיליג האבען ז
 װיכםיגקײם די איינגעזען האבען זײ אז באוױחם, נאכםאז,
דערםון.

 די וואם רולם, עםישיעגםי די את זעלביגע דאם
 וועלכע םים און שעפער די אין איינאוםירען זוכם ױגיאן

 םיט זוכען און אוםצוםרידען אזוי זיינען מלײבתים די
 אינגאנצען זיך אדער אפזװלײגען, עם מעגלעכקײטען אלע

 האם ױניאן די אז אמת, איז עם דערםון. ארױסצודרייען
 מאדערנע מער די אייגםירען מים זינען אין הויפםזעבלעך

 די אז םראדוקציע, דער אין םארוואלטונג םון סיסטעם
 דארפען נים און פארדינען םער קענען זאלען ארבעםער
 זיי וועלכע פאר ארבעםען׳ אויף צײם זייער םארלירעז

 וױיס וואס אבער, איינער יעדער באצאלם. נים קריגען
 די אז באגרייםם, אינדוסםרי, מאדערנער װעגען עפעס

 םאר־ בעסערער א פון פראםיםירען אליץ בעלי־בתים
 די פון פראדוקםיװיטעט גרעסערער א און ײאלטונג

ױ וױיניגער נים ארבעםער  גרויסע די מלאכות. בעלי די ו
 םויזענטער צענדליגע אויס גיבעז אינדוסטריאליםטען

 אויפגאבע אייגציגע וועמענס אינזשינערעז, אויף דאלאר
 צײם םארהיםעז צו איגדוםםרי, די ראציאנאליזירען צו איז

 נוצלאזען דורך און ארבעם אוםנויםיגער דורך פארלוסם
 אײנגעשםעלםע שלעכם דורך ארבעטער די אױסמאםערען

 באוועגוגגען איבעריגע באלייכטוגג, שלעכטער מאשינען,
 בעלי־ דרעס נױ־יארקער אונזערע גלײכען. דאס און

איעזען. גיט עם קענען אבער בתים

װײמזיכמיגער זײנען ם&נוסןןקטשורערס גרעסןןרע

 פא־ קליידער פרויען די אז איז, כאראקםעריסםיש
 גרוי־ די איבערהויפט שםעם, קלענערע די םון בריקאנםען

 םאברי־ גרויםע באטרייבען וואם מאנופעקטשורערם, סע
 נוי־ די איין יא זעהען ארמטעה רדעדסענהו סים קען

 זײנען און שעםער זייערע אין עםישיענםי םמ םיגקיים
 דער םון דעפארםמענם אינזשיניריגג דער װען געו־עז,

 פון באריכם דעם אין הילף. צו זײ קוםט אינםערנעשאנעל
 װײ דעפארםמענם, אינזשיניריגג אונזער פון דירעקטאר

 גענעראל דער םון םיםינג לעצםען צום גאםבערג׳ ליאם
 זיין האם איצם ביז אז אן, ער וױחם באארד עקזעקוםיװ

 רײע א םאר פראבלעםען אױםגענומען שוין דעפארטמענם
 די צװישען לאנד. גאגצען איבערן כםעם פירמעס יוניאן
 דעי״ א ״מאוד די װי פירמעס גרויסע אזוינע געװען זיינעז

 םיגנאל די און אפאלעיםשיען די אנדזשעלעס, לאם אין
 האזיערי״ םילק ריעל די םאום, דער אין מילם ניםינג

 קאמ־ םאנופעקםשורינג רעהא קאםפאני, קארסעם גאסארד
 א און םיטעל־וועםם דער אין אנדערע םילע און פאני

 דעם אין נױ־יארק׳ ארום פירםעס װיכטיגע צאל גרויםע
 דע־ םרײד גארםענם קאםאן און םאון אװ אוט איםםערז

 דע־ דער וואם פראבלעםען אלע די .און פארםמענט.
D פארטמענם ip .אויף געטאן עם ער האט אונטערגענומעז 

 די איין זעהען די בעלײבתים. די פון פארלאנג דעם
 אבער פאבריקען זייערע אין עפישיענםי םון װיכםיגקיים

 פיל האבען וועלכע בעלי־בתים, ניױיארקער אונזערע נים
זאכען. אזוינע אין ערפארוגג וױיניגער
 סון בלינדקיים דער געגעז אנקלאגע שארפסםע די

 צו װיכםיגקײם דער פון םראגע דער אין ארבעטסגעבער
 אנדערע אלע און באלייכטונג םאשינען, גוםע באזארגעז

 אוים־ םץ ארבעםער די אפצוהיםען אום אייגריכטומען
 דעם צאלם דאם וואם פראפיםען די און ײערען, געמאמערם

 דוקא קומם דערויף, אױף יא פאסם וואם ארבעםסגעבער,
 אינ־ אונזער אין אונםערנעמער אויפגעקלערםן אז םיז

 מא־ א איז אוגםערנעמער באטרעפענדער דער דוסםרי.
 אנ־ סאן אין דרעםעם םשילדערנס םון נופעקטשוערער

 װיר־ דער וועגען אפהאנדלונג אן אין טעקסעס. םאניא-
 אויף פאםיג) (אינדוסטריעל אויסגעמאםערטקיים פון קונג
:ער שרייבט ארבעםער די םון פראדוקטיװיםעם דער

 נידעריקער אין און אלייז שםונדען ארבעםם ״אין
 יערלעכען הויכען א ארבעםסגעבער די צאלעז מאראל׳
 — ארבעטער. די פון פארמאםערטקײט דער צו שםייער

 ער פרעגם מאשין ני״יע א אײנקויפען גײם אײנער ווען
 נייע די ארבעם שנעלער םיל װי נאד געווײנלעך זיד

 אר־ דער םון קוואליטעם די איז אלםער, דער פון מאשין
 וועם מאשין די אויב און אנעמבאר מאכט זי ײאס בעם
 קײנעם באדינגונגען. פאבריק אונםער אויםהאלםען לאנג

ױ פרעגען צו איין ניט םאלם אבער  דער וועם שטארק ו
 ווערען אױסגעמאםערט מאשין נייער דער אויף ארבעםער

 םון פראדוקםיװיםעם די איז דאך ארבעם• םאג א נאך
 קען ארבעטער דער אויב דעם. סון אפהענגיג מאשין דער

 אגשטריינ־ איבעריגער אז ציים לעגגערע א באםרײבען זי
גונג״.

דער־ זײן םון בײשסילןין ברײסנע סארפאםער דער

 םאגריש אײגענער דין אין םאשינען נײע םיט פארונג
 פיל געוועז זײנעז מאשינען נייע די וואס דעם טראץ וואו

 דאך פראדוקציע די איז םאשינען, אלםע די םיז שנעלער
 צו שווערקײט דער איבער געווארען פארגרעםערט ניט

 װידערװילןן געבראכם בלויז ד.אט און מאשין די טרײבען
 פון םעלערעז די ארבעםער• די םון אומצוםרידעגהיים אח

ח־ געווארען באזײםיגט זיינען מאשין דער  עד מאנכע ײ
 די און געשטיגען באלד איז פראדוקציע די און דערונגען
 גײ־ אויך ברײנגט ער צוםרידען. געװען זײנען ארבעטער

 פראדוק• דער אויף װירקוגג גוטער דער װעגען שפילען
 גוטע אײנשםעלען דורך געקראגען האט ער וואם ציע,

 אר־ די םאר זיצען צום שטולען באקװעמע באלײכםונג,
 םאר• די םון באציהונג מענשלעכע מילדע, א בעטער,

 אפהאנ- דיז םון שלום צום פאקטארען. ענלעכע און ליים
:ער זאגט דלונג,

 אונםערזוכונג אונזער האט גענומען. אלגעמיץ ״איז
 און ארבעטער די םארמאטערען װאם אורזאכעז די פון

 אלע אין קאםטעז די פארקלענערט באזײטיגוגג, דיער
 ארבעםסציים. איינשפארען דורך פאבריק פון אפםיילונגען

 געהעכערםע די און אבער םראדוקציע פארגרעסערםע די
 זי־ האט ארבעםער אײנצעלנעם דעם פון פראדוקטױויטעט

 דערמים צוםרידענקײט אוגזער איבערגעשטיגען ניט כער
 לע־ בעםערעז א געשאםען דעם דורך ד״אבען מיר ױאס

 איינ־ דורך אםערייטארם אונזערע סאר בענם־סטאנדארד
ענערגי״. זייער שפארען
 אר־ אויםגעקלערטער אן געשריבען האם דאס אם

 דינען ליידער, אינדוםטרי. אונזער םון בעטסגעבער
 אינ־ קליץ דער אין זעלטענהייט א אונםערנעמער אזוינע

 פון מערסטע די אםם. נישט טרעםט מען וואס דוסטרי,
 אױף געשעפםען זײערע אנצוםירען צופרידען זיינעז זײ

 זײ־ עלטער און זײדעס אונזערע װי אוםן זעלביגען דעם
 נייע א אז װיסען, ניט װילען און געפיףם זיי האבען דעם
 צו צוגאנג נײעם א פאדערט טעכניק מאדערנע און צייט

 ארבע־ די פאר װיכטיגער נאך דעריבער איז עס םראגען.
 און ראליע םירענדע די זיך אױף נעמען צו ױניאנם טער

 מאדערניזירען צו גויטיג, אויב בתים, בעלי די צמינגעז
 עם זיי מוזען נאר ניט םארוואלטונג. און פראדוקציע די

 אץ לעבעז דאם םארבעםערען און באשיצען צו כדי םאן
 ראטעווען צו אויך נאר ארבעםער, די פון באדינגונגען

 און אונםערגאנג און דעמאראליזאציע םון אינדוסטרי די
 די ארן מעגלעכקייםען ארבעםם די ראםעווען ארום אזױ

 ױניאגס די יא, מיטגלידער. די פון פוטער און ברוים
 די מים םאראינטערעסירען זיך מער און מער אלץ מוזען

 םארװאלםומ, דיער און אינדוםטריען די םון פראבלעמען
 אםילו אדער אונטערנעשער, די פון צושטימונג דער מים

נויםיג. אויב איר, געגען

אויםבעםערונג. פעלער
ן  עםבראידערי דער פון איבערזיבט םפנןזטלעכען דעם אי

אן  שארפפשער פון אונםערעריםט דער ה»)ט 66 לאקפל ױני
ן נעדארפם ״  גחפון ח»ל&ערין. ח. אנשטיזט חאלפערין ג. ז

װ »ן איז חאליערין דזעי)רדז« אדער  םיט• .באפרד עקזעקוטי
 קארעספענדענץ. די גע׳טיקט חאט ער און 66 לאקיןל פון גליד

.9 לפקיזל פון סיטכליד ןז איז חאלפעריז ח.
קןזליפ»)רגיע, #נדזעעלעם, לפם םון סענקא!* דז«. ברודער

ף אויפמערקזאם אונז טאבט ײ אוי װ  גרייזען פארדריםלעכע ג
אפט זיך חי^בען װאס ן פר״נגענ ן אי  ױני דעם אין בריף זיי

ם״. :וםער  ײעגזו רעדט ער װאו זאץ דעם אין ,גערעכטיגקיי
ף י*?אנעזער די שון איבערפאל דעם  ח$ט חפרבאר, פוירל אוי

ן געד*רפם י י  סעפ- אנשטאט דעצעםבער״ זיבעםען ״דעם ז
ן געדרוקט. געװען איז cy <וי סעםנער  זפץ דריטען אי

ען״ װארט דעם אנשםאט איז װענלענ  ״נ״פט געדרוקם ״גע
חויםלעכעז״.

ר איז טעות פ^רדריסלעכער א  אין געװארען געמןזכט אוי
טען װעגען !)רםיקעל דעם  לעטטעו דעם אין שיןגד, בענעפיט טוי

 אנגעגעבען װערט עס װאו דןזרםען ;״גערעכטיגקייט״ כומער
י  עלטער װעלכען איז און פרויען און טע:ער פון צילעז י

ײ ען ז ע  קלענערער דער איבער ד»רף גןףפטיזרבען, זי
ז ״ ט ״ ע ען רוי פ  ״םענעו״. צי)ל גרעםערער דער איבער און ״

שטיסט. טאטאל דער

 אכטע 520 גראף׳/ און ״גראף םון ארבעםער די
 ברר שאס־טשערמאן, זײער פרעזענטירט האבען עװענױ,

 ריפער פץ מענעדזשער דעם און פעו־עו, דזשאו דער
 פוםציג א מים סנײדער׳ דזש. ברודער דעפארטמענם,

 גוטער זייער פאר יעדען באנד דעפענם דאלארדיגען
 די פון אינטערעסען די אויף אויםפאםען איז ארבעט

שאפ. פון ארבעטער
קאמיםע.־ שאפ די

;117 לאק. לעםקאװיטץ. ל• ארן װאלדער על.
מיאלאװםקי, ם. ;10 לאק. אײבראמס׳ מעק
.35 לאק.
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 נישט םיט ארכקט, דער כײ אץ פראנטען די אךיה
חיסטאן יוסח דר. םמםוט געכראכענעם

 םױ אין איז זומער־אפענסױוע יטלער׳ס
םיםו־ מיליםערישע די גאנג. לען

 מיליםערישע שווערע. א איז אציע
 איבערראשם נישס דינען םאך־לייט

הא־' די געקומען. איז וואס דעם םון
זו־ שווערען א םאראויסגעזען בען

געשע־ די אגער האבען צי מער•
 דער־ שווארצע די איבערגעשםיגען גישט פארט ענישען

 דאזיגער דער אויף ענםםערען צו כדי װארםונגען?
 איצםיגע די בלױז באםראכטען גישם מען טאר םראגע,

 שװערער וועגען וואס םאקםארען׳ פאראן פראנם־ליניעם.
שונא. פון דערפאלגען מאמענטאנע ױי

 געברא־ נישם דער — כל קודם איז פאקטאר אזא
 אויםן טרופען סאוועםישע די םון װידערשטאנד כענער
 נאצים די םראנם. הינםערן פעלקער די פון און פראנט
 און מעגשען אין פרייז גרױםען אומגעהויער אן גאלען

 מאכען די וואם םריט יעדען סאר םלחמה־מאטעריאלען
 דערהאלםען זיך האם ארמיי רויטע די און רוסלאנד אין
 צוריק־ אלע אױף געקוקם נישם כוזז, שלאגערישען איר

 איבער־ נאצישער דער םאר מאכען מוז זי װאם םריטען
 און הויפם־םראנם דער אלץ נאך איז רוסלאנד מאכט.

 או׳מ־ איז זי אז אמאל, נאד איצטער וױיזט רוסלאנד —
באזיגבאר.
 צוױיטער א איז װיכםיגקײם קלענערער פון נישט
 אין מלחמה־מאטערילען פון פראדוקציע די פאקםאר:
 וואקסעז• איין איז האלט װאס עגגלאנד, אין און אמעריקע

 בםוד געהאלטען װערט פראדוקציע דער פון פארנעם דער
 אבער מלחםה־געהיימנים, א װי עפענםלעכקייס דער פאר
 ציםערען׳ איינצעלנע זיך מען דערװיסם ציים צו צײט פון

 םאר געהאלםעז נישט ממש פריער וואלם הען װעלכע
 זיי־ אמעריקע אין אז למשל, מען, הערט אזוי מעגלעך.

 געווארען געמאכם צוריק חדשים עטלעכע נייט נען
 האלט הײנם מאנאם׳ א עראפלאנען 4000 דורכשניט אין
 ווע־ דורכשנים׳ציםער. העכערער א בײ געװים שוין םען
 ראטעךםאר־ צום געגעבעז ווערם װאס הילף, דער גען

 םון פראצענט 80 אז אזויפיל, זיך מען דערװיסם באנד
 ארויסגעשיקם ווערט םלחמה־איגדוסםריע ענגלישער דער

 עראםלאן יעדען פאר רוםלאנד. קיין לרוב ענגלאנד, מחוץ
 קײז ענגלאנד שיקט עגגלאנד, קײז שיקט אמעריקע וואס

 שיקם אמעריקע פון םאנק יעדען םאר ; םיר — רוסלאנד
 העכער דערםון טאנקען. 15 — ענגלאנד מחוץ ארויס זי
 דער דערקלערט האט לעצטענם רוסלאנד. קײן העלםט א

 עראפ־ אין הילף די אז ליטלטאן, מיגיםםער ענגלישער
 ארײ וױיט שטייגם רוסלאנד, צו גיט ענגלאנד וואס לאנען,

יעדע םאר צוגעזאגם: האם ענגלאנד װאם דאם בער
.111 — זי שיקם עראפלאנען הונדערט צוגעזאגטע
 צו אפםימיסטיש׳ וױיט אזוי דץ נישט טאר מען
 וואם אלײן׳ מלחמה־מאטעריאלעו אין הילף די אז גלויבען

 ישועה. די ברענגען שוין װעט רוםלאנד, געגעבען ווערט
 שטארקער אלץ װערט םראנם צוױיטען א נאך רוף דער
 ענגלאנד. אין םײ אמעריקע אין םײ דריגגלעכער, און

 ז־י געשטעלט ווערם ארבעםער־לאגער פון בלױז נישט
 אםילו און מיליםער־ליים העכערע אויך םאדערוגג, דאזיגע

 זעלבע די ארויס שםעלן פאליטיקער קאנםערוואםױוע
 לאנג נאך האלם עם אז אויס, וויחם אבער, פאדערונג.

 מיליטערישער דער בלויז פעלט עם צי דערביי. נישט
 — געוואגטקײם און םוט אויך םעלט עס צי אדער כוזז
 זיינען וואס קאמף־מיטלען, דינאמישע גײסטיגע יענע אם

 — ״בליץ״ נאצישען פון ערפאלגען די פרן סוד דעד
 די ווערם אלעגםאלם זאגען. נישט איצט זיך לאזט דאם

 אפאזיצייע׳ דער פון באשולדיגט נילחמה־פירונג ענגלישע
 שול אלטער קאנםערוואטיװער דער אין זיך האלט זי אז

 דער םון באדינגוגגען די צו צוגעפאםט נישט איז איז
 מען װארט אזוי מלחמה. טאטאליטארער נײ־מאדישער

 אין םעלקער די ווארטען עס םראנט. צוױיטען א אויף
 םעלקער די ווארטען עס און אייראפע אקופירטער דער
קאנטינענטעז• און לענדער אנדערע אלע איז

 א איז לאגע די ארבעט. מעז — אץ וואדט מען
 באוױיזם םראנם דעמאקרטישען אויםן אבער שװערע.

םום יעדער פאגיק. און שרעה םון םימז קײן גישט זיד

 גע־ נישט איז מוט דער געװער. שמידם מען חוב. דץ
 גע־ נישם האר קײז — זיג אין גלויבעז דער בראכען,
סינערס.

 נישנד מיט געפירמ םלחםח, רעױאלושיאכערק א
מיטלןןן רןןװןןלמיןןגקרןן

 רעגירונג דער געגען ענגלאנד איזי אפאזיציע די
 די שפראך. שארפע א אלץ נאד פירם םשוירטשיל׳ן םון

 סאקע זיד האם צםוז־אפריקע *ק סיטואאיע מיליטערישע
 םאר געפאר די אז גלױבט, מען געבעסעדם. שטארק

 חאםט מען םארקערם׳ אריבער׳ שוין איז אלעקסאנדריע
 אגצו־ בכוח זײן באלד וועלען ענגלענדער די אז אפילו,
 ראמעל׳ס גענעראל דעם געגען אםענסױוע נייע א הױבען
 גישט דעם צוליב ווערט אפאזיציע די אבער ארמײ,

אנטשװיגען.
 פונם ארטיקעל אן געמאכט האט רושם גרויסען א

 ארבע־ ענגלישער דער םון םעארעטיקער באוואוםםעז
 איז וואס לאסקי חאראלד פראםעסאר טער־באיועגונג

 ליבערא־ גרויסער דער אין געווארען געדרוקם לעצטענס
גארדיען״. ״מאגטשעסםער צײטונג לער

 װאס ד,קעייטקר די פון אפ ײד גרדניצט לאםקי
 ענג־ דעם אויף און םשוירםשיל׳ן אויף אז גלאם םאלען
 איז טשוירםשיל נישם בכלל. מלחמה־קאבינעט לישען

 טשױר־ .סיסםעס״ א םאראן ס׳איז נאר ער, זאגם שולדיג,
 םאראנט־ גאנצע די םאלט עס װעלכער אויף טשיל״,

 אין אט באשטײט םיסםעם דאזיגע דאס ווארטלעכקײם.
 נויםיג ס׳איז וואס צוגעזאגט, אלצדינג װערט ם ע :וואס

 דער אין אבער י זיג, דעם דערגרײכען צו כדי טאז, צו
 צו םאחיכערונגען אלע אפגעגעבעז װערעז ציים זעלבער

 פריװילעגיעס דיערע אז קלאםען. פריװילעגירםע די
 גע־ דעם צוליב ווערען. אנגערירם נישם חלילה וועעלן
 דעפארטמענםעז םארשידענע די סץ בראש זיך פינען

 לאסקי שול. אלטער דער םץ מענשעז מלוכה דער םון
 מאינינג־ דער םץ םראגעז די אויף סםעציעל אן וױחם

 עגגלאנד׳ אין טראנספארם־װעזעז םון אץ אינדוסםריע
 און ארגאגיזירט. ריבטיג נישט אלץ נאך דינעז װעלכע
 קאנםער־ דעם אם צוליב אז ער, זאגם וױיטער

 דעפארטמענטען העכערע די פון צוזאמענשםעל וואטיװעז
 באטראכם רעקאנסםרוקציע סון םראגע יעדע אויך ווערט
 םאג, הײנטיגען םץ פראבלעם ברענענדיקע א װי נישט
 צו־ דארםעז װעם מען וועלכעד צו םראגע׳ א װי נאר

צוקונםם. וױיםער דער אין ם׳איז ווען טרעטען
 פאו־טיי לייבאר די און פארטיי קאנםערוואטיװע די
 זײ וױיל םשוירםשיל׳ן, םיז רעגירונג די בײדע שטיצען
 אינערלעכעז אן םון געםארען די םאר ביידע זיך שרעקען

 ביידע םראגען. אנםשיידענדיגע די ארום צוזאמענשםויס
 א פון דערווארםען צו האבען זײ וואם וױיםען, צדדים

 ״סיס־ דעם איינגעבען זיד זאל עס אויב היטלער־נצחץ.
 היטלער׳ן געגען םיס די אויף שםיין צו טשוירםשיל״ טעם
 האבען יועלעז שטאםעז םאראײניגטע די ביז לאנג, אזוי

 די און פראדוקציע־כוחות די םולשםענדיג מאביליזירם
 ער־ מעז קאז דאז אמעריקע׳ םון כוחות מיליםערישע

 סאציא־ גרויםע די אװעקשםעלענדיג נישם זיג, א ווארטען
 קע־ וואם ענגלאנד. פון לעבען אין שטריים־פראגען לע
 אין גלייכגעװיכם אינערלעכען דעם צעםרייסלעז נען

 געװינעז וױל ער טשוירםשיל, װיל םאקע דאס אט לאנד.
 נישט ווילען וואס סענשען׳ סץ הילף דער מיט מלחמה די

 ער געזעלשאםם. אלטער דער פון יסודות די אנרירען
 מיט נישט אבער מלתמד., רעוואלוציאנערע א םירם

 לע־ נײ ארייגבלאזען װיל ער מיטלען. רעוואלוציאנערע
 אנ־ שטארבלן׳ ביים האלט וואס געזעלשאםט. א אין בען

 געזעל־ א םון געבוירעז־װערען צום מיטצוהעלםען שטאט
 געזעל־ אלטע די םארבײםען צו זיך רייםם וואם שאםט,
׳ שאסם.

 די םון און םאלק ענגלישען םונם העלדישקיים די
 םמ רייכםימער גרויסע די אמ רוםלאנד אין םעלקער

 אױף געקוקם נישם זיג, א דערװארטען לאזען אםעריקע
 אבער םשוירםשיל״. ״סיסםעם פונם דעסעקטעז אלע די
אוין• אנםפלעקם זיד האבעז גוםא דעםעקטעז דאזיגע די

 װאם םפלות, צאל גרױסער דער אין אופן דראסםישעז א
 שונא דער וחמ איז אחער ביז געליםעז האט ענגלאנד

 בלײמז *לץ גאד יועלעז װערעז, צעשסעםערט שױן וועט
דעםעקםען. די

mru* חד־ען טלחםח װעגען
.״#גזןד״ אן פאראן — אכער אײד, . .

 איגםערנאציאנאל ױניאז טרײד פוגם בולעםין דער
 גרױסעז א פין מײנונג איגםערעסאגםע אן איבעד גים

 חשמשות״׳ בין .םאציאלען װעגעז עקאנאמיסט ענגלישען
 װאס אס וחנלם. די איצט זיד געםיגט עס וועלכעז איז
׳ :שרײבט ער

 דער־ צו אז שױז הויבען אינתסםריאליסטעז ״אלע
 גע־ דער סיז ענדערונג אן םאר האלםעז פיר אז קענען,

 ויעלעז מעגשעז סאראנטווארםלעכע די אויב זעלשאפט.
 נױסיגע די מאכען גישם אמ דערקענעז גישט באלד דאס

 איינציגע אײן נאר בלייבען וועט דאז קאמפראמיםען׳
 דעד רטװאלוציע. סאציאליסםישע פולשםענדיגע :ברירח

 םאר־ מח פראדוקציע דער איבער קאנטראל מלוכה׳שער
 קאנטראלירעז מח רעגירונג די פערמאנענם. בלייבעז

 אויד אוז מאנאפאיעז די קאפיטאלען, איטועסטירטע די
 באטייליגעז זיד סחעז ארבעםערי די ױניאנס. םרייד די

 םרײד די אינדוסםריע. דער פץ אנםירונג דער אין
 רעפרעזעגםירען צייט לאנגער א סאר נאד וועלעז ױניאנס

 םעטיגקייס וױכםיגסטע די איז פראדוקציע ארבעםער. די
 דעד םוחר׳ דער פיגאנץ־מאן, דער נאציע. דער םון

 םיט — בכלל ערד פיז און הײזער פמ אייגענםימער
 נישם זײנען — סיסעל־קלאס גאנצער דער ווארס, אײז
.פאראזיםעױ באצאלםע גוט וױ מער . .

דא־ די ארויסגעזאגט האם ױאס עקאנאמיסט, דער
 נישם אין סאציאליסם קייז נישט חלילח איז מײנונג, זיגע
 קאור־ «ר. קאפיםאליסם׳ א דווקא נאר קאמוניסט, קײז

 ענגלאנד. אין נאמען גרויםען א האם װעלכער םאולד,
 אייד אויסגעדרוקט אגב זיך חאם זין ענלןכען אן אין

קעינס עקאגאמיםט קאפיטאליסםישער בארימטער דער
 קאפיםאליסטען אז אינםערעסאנט, םאקע ס׳איז

 קיק נישט אבער דארף מען דיבורים. אזעלכע רעדעז
 קאפיםא־ םון סטײםמענטם אזעלבע וועגעז האבען טעות

 םאציאליזם׳ נישט וױלעז זײ ווארט־פירער. ליסםישע
 וועלכען ציטאם, דעם אין אויב מלוכה־קאפימאליזס. נאר
 צװישעז געםאדערם ווערם אױבען, איבער געבען מיר

 טדײד די קאנםראלירען זאל מלוכה די אז אנדערע,
 א גלאם מיינט דאס אז זײז, חושד מען מח ױגיאנם,

 עס איז אלעמען דעם נאד אבער סיסטעם. טאםאליטארע
 ציים׳ דער םץ םימז כאראקםעריסטישער א םארם אבער

 שוין שםייען קאפיםאליםםעז ווען לעבען, מיר וועלכער איז
מער. נישם םויג ארדנוגג אלטע די אז זאגעץ׳ און אויף

 ?אנםרזןל םלוכח׳עןןר דער װןןקםט קנגלןןנד אץ
םןזלרןפ*ױירטש«םט דןןד איכער

 נאציאגאלער דער סח צװײג וױכםיגער נייער א
 אונ־ געווארעז געשםעלם איז ענגלאנד אין עקאנאמיע

 קױלען־ די — קאנםראל מלוכה׳שען דירעקםעז םער
פראדוקציע.

 ענגלישער דער אין הערשט יארעז לאנגע זינם
 שולדיג קריזים. פערמאנענטער א קוילעךפראדוקציע

 קאנםער־ אלםע די הויפםזעכלעך איז קריזיס דעם אין
 וועלכע קױלעךמינעס, םח אייגענטום־ארדנונג וואטױוע

 קוילען־ ס׳רוב יארהונדערטער. ®מ דערהאלטעז זיך האט
 םאראן :אייגענםימער צווײערליי זיך איבער האבען מינעס
 ס׳בא־ װעלכע צו םאמיליעס׳ אריסםאקראםישע אלםע
 איי־ — דעם חוץ א איז מינעס די םץ מרד די לאנגט

 קוילען־עקספלואםא־ אייגענטלעכער דער םץ גענטימער
 אײ־ סארםען ביידע םאר טראגעז מינעס די מוזען ציע.

 ווערען גראבענס םיל אז דערצו, םירם דאם און גענםימער
 קױלען־ די פץ לאגע די צײט. דער םאר ״אומפראדוקטיװ״

 ארבע־ אנדערע פוץ װי ערגערע אז סד א איז גדעבער
 פא־ אנדערע צו אגסלויםען זיי און םער־קאםעגאריעם

גענוג איז קױלעז־פראדוקציע דער אין קריזים א כען.



ם י >16 ױ *--------------------------------------------

irgnonnyang nyno ר »יז ׳שלום*«יממז זין ײ
ר געפ*ר g םמש קרידם gtg איו «ײם ודמסיגןר מ

rapngno-noffo nnsgs n r׳
npng n r סון m o״לײביד׳׳ מגגרעס ימיסז ־ 

d o t  o v  outt: ״ogn רןבלעם■ tv׳ p i געגומעז׳ תיד 
mg r s  ngs די שוחנד׳ ogn •nogs געבענשם אונז 

n םוץ אױװןנם די קוילעז׳ שפע g סיס r אינדוסםריזג 
nrm ױלען׳ נןך חומעדיג? go איז ogn סיר 

rgo nr tyagn די פ»רשם*«עז און קױלען גדסבעז 
 יײז רgנ זgרg» rv אײװענס. תונמריגע די po סײל*•
 שבימת חעכערע tmmro קײלעז־גרעבעד די חסרון:

 ®יז tngtvjnn די ית nrssus’iga בעסערע בכלל אמ
 ,pnrsyo*ooyang פער — פןדערען קױלןן־םינעס ד♦

םרײד״• po *ײעק דינען קױלעז־גרעבעד סיל זײער וױיל
ogn געשונען רעגימנג די אי*ט g ו סיטעל׳* 

 הא־ ײני*נס די ogn םיטעל g ׳ysgno ד«זיגע די לײוען
png’ o גאד פפרגעשל«געז בעז v רעגירונג די :*וריק 
 איר אונטער יע1קױלעז־«ר«דוק די איבערגענוםען האם

oogonyonyp m ל.gנטרgק דירעקםעז w r*gs g איז 
 אײגענםימער׳ די סון nyorongo םיט pngny: םעזgגעש
 די P® pg מענעחשערם די po ױניאגס׳ טרײד די פיז

̂כע קאנסוסענםעז׳  ארמם• דער סיט אנםירעז װעם װע
 אופן- דעם םים *ופרידעז ױשם •jgs זײנעז ײנ^ס די
 ארבעםם־בא־ װעגען ױערען אנםשידעז וועט עס אזוי וױ

 זיצעז עס װעלכער אין קערפערשאםם׳ ךי וױיל דיגגונגען,
gtרסרyטyר po די osg»sv, סראגזח די אם אין חאם 

 רעגולאאיע נײע די אבער *נטשײדוגגס־רעכם. קיק ישם1
^ די .o’vngo םרים גרױםער g איז ײ * ר מ־י לו ײ ? 

 איז יאם pg גןחױאגאליזאזיע סוז װעג אױפז זיך געפינם
po im r g o  g גרױסעז דעם זינט פיז ױניאגם טרײד די 
.1926 ־v איז נדgענגל איז ארבעסער־קאמף

 אלע אויף ^גירונגס־קאגםךאל דער oopgn בכלל
װ ra דעד פון תבי״ p vrg v  n T gag»agsגײעד * לױט ׳ 
ngngr־uu פונם gב איז רבעטם־מיניסטערgגע■ שטימט 

nr ,pn*n די װעלכע אין אוגםערנעםונגעז, אין gדבעםם־ 
 רgפ װאד g שסונחגז 62 ווי וױמימר ooroga נײט

nyoyangפאר ויאד 6 שטוגדעז 46 וױ ווײניגער אדער ׳ 
 די nr ׳rriyngo רעגירונג די קאז אםיס־^עשםעלםע׳

g*רמטסrז ױיםgארױסנעםעז און ױערעז פאדלענגערם ל 
nrewngפאר אגגעשםעלםע און ־ jnjnig אונערנעטונ־ 

רבעטס־קראפם.6 גױטיגע n פעלם עס װעלכע אין גען,
 אר־ דער פח פאגאגדערםײלוגג ■לאגמעסיגע די

 וױכ־ די איז ארבעטס־אדדײגעז אלע איז בעסס־קראםס
 ירזי־ דער סון גאנג גאדפאלעז פארן באז־יגגוגג סיגססע
דוקאיע.

 ןןנגלישזןר דער םץ ®ײיעדקאפטרעגץ
•»ר«ײ יײכ^ר

 לאנדאז אין פארגעקוםען איז סאנאם למטעז דעם
riynw יײ jgp*nr פון n ,מ פמיעזDg ארגא־ דמען 

 לײבאר דער אין סעקאיע באזונדערער g fir ניזירט
 גע ארוםגערעדס זײנען נפערענץgק דער אױף פארםי׳י.
 דעד איז פרױען די ®מ גזװgפר וױכטיגםטזג די װארעז

 פאר שח געזמלעכעז םון פדאגעז אײד און אינתםםריע
 לעבענם־םיטעל־םאחאר־ דער סמ איז קינדער פרױעץ,

ארבעםער. פאר גונג
 װערען אױסגעבראבען, איז םלחמח די זינם םון

 פראדוקציע־ איז אריינגעגױגען שםארקער לץg פרױען
 דער אויף אוםעםום וױ אזױ ענגלאגד אין פראגעס,

 םרױען־ דער ארום אנםשםייען װאס פראגען< די וועלט.
 םתיעז די לויז־םראגען. הויפטזעכלעך זײגעז אדבעם׳
 נישם אאלעז זײ זאל פען nr שאדערונג׳ דער פאר קעםםעז

 די םועז זײ אויב מענער׳ די וױ שכירות קלענערע ןץין
 געשםיאם זײ װערען קאמף דעם אט אין ארבעס. זעלבע

 פאראינטערע־ זײנען װעלכע םענער״ארבעםער, די ®ח
 נישם זאל ארבעםס־לױן ®ח םםאגדארד דער nr םירם׳

gרgפגזTnיpםתיען «אל גרויםער תר אוליב װערען ם 
םאברי?עז. די אין

g אויף זײנען םראגען דערסאנטע אױבען ױ חיז 
 נאד־ אויך געווארעז באהאנדעלם ?אנםערענץ דער

 א נעמעז ארבעםער־פתיזמ די םלחמח־יראבלעםעז.
 לעבעז געזעלשאםםלעכעז פח םראגעז אלע *ו שםעלונג

 פרא־ די אין װארם זײער זאגעז ספעאיעל וױלען זײ אדן
 אוץ םלחםה דער בשעת געזעאגעבונג לעראגחמי פון מז
W םלזזמד- דער

 אין האם אסלי יארםײ לײבאר דער פון םיחװ־ דער
טײסוגג זײן  םאר טעמפעז ״םיר :געזאגט פרױען די vt ̂ב

 פרויען איר ®ז דעם׳ סאר אויך קעםםען מיר ®דײהי׳יס.
 זיך און םײנוגנ אײעד זאגדן «ו רעכם ogi חאבעז זאלט

רעבם, g לאנד, פון לעבעז ישעזסי̂ל אין געןליבאסײ *ו

און דייטשל^ פון פרויען די ז J^רלױg פ האבעז עס  pgn
איטgליע״ .• •

פון פפמיליעס די pgo,^״  ngp שטיאע פון פראגען  
אױך געיוארען באהאנדעלס זײנען סאלדאטען זירטע  

ענגלאנד׳ אין ?אאפעראטיװלז די ®ת אנווענשאז ? g אויף
----------------- teMMkLkkkfekk kAkfeLftM MhkMMק*נװענ די סיסגלידער. םױדיזז נײץ פזןרמאגען װעלכיג

kM k mm tk MMkjkMMk M kktt M4M■ Mini .. . -  גרייםקײט די ynopgnn g אין אױסגעדרי?ט האם שאן
 •nn»g סלחם̂ז דער איז ?רבנות ןןלע וױיטער ברענגען «ו
 וחןרען *ױיפגעלײגט ז«לעז םלחמח דער ®ח סטעזgל די

 זװ־בעסער־ די בא!ועל?ערונג, גאנאער דער אױף גלײך
̂ססעט נישט לgז באפעל?ערונג  וױ שווערער װעירען באל

?לאסעז• פארמעגלעכע די

pngrir* אױף זיך םען חןכם נארװעניע אץ
 װײזם נארװעגיע איז א?ופאציע־מאכם נאאישע די

 g אין nr דערװארט״ סען נערװעז?ײט. גרױס ארויס
 םאר־ די פמ מאכם מיליםערישע די װעם םאג ליאדע

 די זיך חאבען אינװאזיע. אן םאכען גאאיעם אײניגטע
 םעלזיגע די אין באםעםםיגונגעז בױעז גענומען נאאים
 אינ־ דער אױף ים־ברעגען. תועגישעgנ די פץ בערג

 אבער זיד רעכםעז נאאיעם םאראײניגסע די פמ וואזיע
 סא־ םוץ כוואליע נייע g — און נארוועגיער די אייד

לאנד. דאס פארפלייאס באםאזש
 די וואס שםראםען, שװערע די אױף גע?ו?ט נישם

 ארבעםס־ פונם םעלעז .פאר אײגגעפירט האבעז נאאים
 די פמ פאסענהאםט ארכעםער די אנםלױםען פלאץ׳

,o'grugp,װערעז װאם ״ gרױסגעשיpבאםעס־ די *ו ט 
 זײ־ ילזה געוױסעז אײז אױף לםשל״ םיגוגג־ארבעםעז.

nw נעז pyag םון ^עםער 30 אינגאטנען g גרופע 
 םארשי־ פמ מעגגעשלע■טg*ח האס &ען װאס ׳600 םמ

 פעס־ נאאישע בײ nroy^g «ו דערםער׳ און שםעט דענע
 אמד־אדבעסס ״נאײק ?װיזלינג׳סארגאני^יע נעז.aטו

 פונם מוסטער לייםז געװארדן געשאפען איז ייאם ׳,,באגד
 שום ?ײן כמעם שױן האם ארבעסס־סראנם, דײםשען

מער. נישם סיםגלידער
 ?אמף דעם םירען ארבעםער איגםעלע?םועלע די

jvw וױיניגער נישט םים pp לערער־ דער וױ גאבדעם 
ngrw דער אח פארבאנד nrogpgrng• גע־ זײנען 

 86 זײנען ?אנטראל׳ נאאישען אונםער געװארעז שםעלם
 אלע םמ פראאענט 98 אוץ לערער אלע פמ פראאענט

nrcgpgrng ראפעסיאנעלע זײערע םח ארויםגעםראםעז• 
 שום r״P נישםא שױן כמעט איז לאנד אין םארבאנדען.

 כםעם זײנען ?ירכען די אױך אונטערריכט. עםענטלעמר
 אױספירעז גישט וױלען גלזזים די וױיל םאףמאכט׳ אלע

 ?אגםראל. נאאישען אונםער פונ?איעם ?ירכלעכע זייערע
 די םון מיםיגג א גערדםען האבען ?וױזלינגם די ווען

 אינ־ גע?נםעז 2,600 פמ דינעז םעלעגראף־ארבעםער׳
30 — נאנמז
 מען אוםן. זײער אױף נו?ם זיך זײגען גאאים די

 אוואנגם־ אױף זײ שלעפם םען און פענשעז כאוט
 אין אץ מלוכח־דינסם איז אנגעשםעלםע ארבעט•

 שווע־ אויף געשלעפט ײערען דינםם שטאםישען
 וועל־ די איז בוימער הא?עז ווי ארבעםען רע

 ?אנ־ אין פארשפארם ווערען טױזענםער גל• ד. א. דער
 אװאגגס־אר־ אױף געשי?ם אמ צענםראציע־לאגערעז

 הא״ !יגעל־ארבעםער די וױ אזױ דײטשלאנד. ?ײז בעם
 בײ גײסם בוגםארישען באזונדערם א ארױסגעוױזעז בען

 נאאים די האבען באםעםםיגונגם־ארבעםען׳ נאצישע די
 וועלכע ױניאז, דער םון םירער געװעזענע אלע ארעסםירם

םאר׳מאכם. pnw אײם g םים ר׳אבעז זײ
 (אין געפאלעז איז גאתועגיע אין ארבעםם־לויז דער

 עס פראצענם. 46 ביז 40 סים ?ויף־?ראםם) רעאלעז
 םון קרײזעז אלע איז נױם־לאגע שרע?לעכע א הערשס

באםעל?ערוגג. דער

שװײץ אץ באװעגונג װניאן טריײד דער םץ
p לאנג נישט n n וועגען געשריבעז םיר האבעז 

 אין באװעגונג ױניאז םרייד דער םון קאנװענשאז דער
 עטלעכע מיט געווארען אפגעהאלםען איז וועלכע שווײץ׳
 טרײד םמ בולעםיז דער בהענגם איאם אורי?. חדשים
 באװע־ דער םון אײנמלהײםעז אינטערנאאיאנאל ױנקח
 אונ־ םאר אויד אינטערעםאנם זייער זײנען וועלכע גונג׳
לײענער. זערע

 װאס לאנד׳ ?ליינעם דעם אין ױניאז־באװעגונג די
 מיטען אין אאזיס דעמא?ראםישער גרינער א װי אזוי איז

 דערהאלםען או דך כדי שװער ?עמםם מדבר׳ נאאישען
 אין איז לאנד דאם אומאפהענגיג?ײם. איז םרײהײט איר

 פח םאג ערשםעז דעם זינם פון געסאר שםענדיגער
 שווערער אלץ װערעז לעמנס־באדינגונגען די מלחמה,

גרױםע םאקע זײנען ?אפיםאליסםען הײמישע די און

-----------------------------------p► מ ך ערזןכגדנל ג

nragntnr■ זאתז אח nr זיד *ייי• זײמו די rvo
י ®יר n *י ו י מד yn ײז &י• י m ײפ1 מל u
w זײ gי אײס ׳ ug> r י *  tvn w r g w* אדך tt

m פארגחנמחמ m פראפיטיז׳ trov n g w  n 
▼ אױך V 1 ךיי איו \9*’<״ ” ח#ר♦ י D i rייס I P סאך 

igopgnya פארשוי^ גרױסזמ געסאכט חאמז אמ
w לgגt די n g  gew agaig איז an קלײמס 

מ טױממ^ 212 אינט םר«פטגא לאאד רוי  לױך קייזג
nrigp nwsgp וחןדוז׳ גזןפירט נישס איאם ifs g אץ 

מ שסילע מ עי א omtanerm tm םמזgp מ m װיד 
Tg« איז ארממתדי די ngפ פארמסערונגעז םיגע
 שכיױת׳יממחנ״ טכײגדדאר ײניאנס די חאמז 1939

יאר אין .yrarr* םויזעגם 96 ®ח <אל g פאר גען
1940 gtדי כםןט אדמימד׳ םױזענם 181 »ײבעד ר 

ד נ*ד אאל די איז 1941 ־nr מל■«יז םאפעלטע  ת׳ מ
ig איז p^onnrtjo אםיאיעלע nr שטיגעז• j *nog דשס 
פאראז־

 g געװארען אנגןנומען לעאםענס איז שוױיץ איז
י nr געזעז׳  פאר׳ דינזוז pgfl ^עסס־מף־ינגונגעז׳ י
י מים ?אלעקטיודעןן»מכעז את געזעז  זאלזןן יתקאס, י
טײלןן ^ אויף װערען פארברײטערט טישgמgאויט

kkkkkkk Mmkkkk mk■MMMMkMkfekk aaaMBBMaAM M̂kkki kkM - - —  נישט לכתודדח דינימ װאס אינדוסםריע׳ זעלבער דער סון
 די פיז nprnrragp די אפטאכען. די אין ארייגגעג^עז

 *nmr® אנגענומעז און דיס?וטירם תאס ױניאנס םרײד
 גן־ דעם אס מיט ugnnnjgm »יז פארשלאגעז דענע
 יד םרייד די פון פרייחייט די באװארענעז או כדי זעץ׳

 אג* שארשידעגע nngnyi נדעלםgזזgב זײנען עס ניאנס.
 TP די זדן ^ײממישונג מלוכח׳שער םח nrag-w דערע

 n אונםערגעהער. אח רyרבעטg *וױשען *יאונגעז
 מד געגעז יאזיאיע זײער באשיזרעז װילזז ױניאנס

 םרײנס־ g םיט זיד מוױיזם זי װעז אפילו ביורא?דאסיע,
אדממסנד. די *ו פינע לעמר

״ױגל״ טרויעריקער א

 זינט םח י«ר מז געװארעז איז יולי םעז22 דעם
 ̂.גgשלuײד אין נאאיס די ®ח זיג גדױסען ערשםעז דעם
 דןף דער ײעז ׳1932 יולי םעז22 דעם געװען איז דאס

tp® דייכםקאנאלער םאלטדיגער ig i nr נא־ דער (זדמם 
אוס״ nr אױף האם םער?ײ) אין *nmrogaDg גישער

LiMkniMM kkk kMMMftMkkkM MkkMAk MMMIk kkkMMktaMkkkkMki — —- -     —  דעסא־ םאאיאל די אראפגעװארפעז אוםז געזענלעכען
 געװען איז ואפען nr® פרײסעז• פח רעגירונג ?ראםישע

 גע־ תאט און נאציס די ®מ הענט די אין ypnparTgo א
®nr מזעא־ די געחײסעז׳ אים מאט חיםלער װאס דאס 

 רשות איר אין ngnyi חאס פרײסען פח רעגירונג לעמ
 גע?עגס חאט זי *pga״־־rVg« גרויםע g אח םתיעז

 מ־ נישם עס תאט זי ^Dgp באװאםענםען א איז ארויס
 n בירגער־קריג g אױספײדעז געײאלס חאם זי ®אז•
w װעם מעז אז געהאפם׳ האם yp אן חיםלעד׳ז באזיגעז 

 חיטלער איז שפעטער יאר האלב א םים בלוםפארגיסונג.
מאכט... דער בײ געװיז שויז

n זינם ם׳איז n גע־ געשוײמן און גערעדט פיל 
 פאר־ טישעgרpgל־ז^מgניtgס די nr דעם׳ װעגען װארעז

 אונםערגײן בעסעד םעלער. גרױםעז א באגאגגעז איז םײ
 סאאיאל־דעמאקראטישע עסםרײכישע די וױ אזױ ?אמף׳ אין

 פאר־ ןלץ אוץ ?אמף דעם אױסמײדעז אײדער פארםײ׳
 םרױעדמעז דעם אם ®מ געלעגענזזײט דער או לירעז•

 געשםעלט אויפםנײ געgפר דאזיגע די װערט ״ױבילײ״
 פרידריד ®מ ײטוגג״׳10״פאל? יטשערדי חיגער דער איז

 בערלי־ םתם רעדא?םאר געװעזענעם דעם שטאמפםער,
 דירע?ס נישט ענםפערט שםאמפפער ״םארווערםם׳. נער
 דעמא־ אלע וואם אז׳ בלויז װײזט ער םראגע• דער אויף

 וױ נאכדעם שפעטער׳ געטאז חאבעז סלוכווז קראםישע
 עטלעכע זײנעז אט :מאכט דער *ו גע?ומעז איז היםלער

 די ®מ ?אפיטולאאיע ?אמםםלאזער טמ דאםעם היסםארישע
 פונם באשםיםונגעז ?לארע די ?עגעז :דעמא?ראםיעם

 רחײך דאס באװאפעגט היםלער האט שלום־םארטראג׳
 געשוױגען׳ האבעז — מלוכות דעמא?ראםישע די לאנד׳

 חר־ די — עסטרײד איז ארײנםארשירם האט היםלער
 געפאדערס האט חיטלער געשוױגען. האבעז מא?ראםיעם

 דעמא?ראםיעס די — םשעכאסלאווא?יע םמ דריםעל א
 תם גענוםעז זיד האם היםלער געגעבען. אים האבעז
 חאמז מא?ראםיעם7ד די — טשעכאסלאװאקיע ®מ יעש®

 פוילען׳ אויף אנגעפאלען אח ער װעז ערשט געשוױגען.
 *ptp אין ארױם מלוכות דעמאקראםישע די זיינען

 טער נישם םלוכות דעמא?ראםישע אלע די האבעז
 איז ! ? םאאיאל־דעמא?ראםיע דײטשע די וױ געזינדיגם

 פאײ דער ®ױ דעמא?ראםיע די :םארעגדיגם שטאםפםער
 איבער״ אח איזאלאאיאניםםיש געװעז איז גאנגענהײם

 םח *ו?עםם דער םון דעמא?ראטיע די — יאציםיסםיש
מיליםאנם. אמ אינםסרנאציאנאל זײו
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 on כאנימז׳ ניס כאדיגגממז סדחסח די אוגםער
p,rwo מיוז סרייל די האס  אױפ׳ פדייוזיליו irogngs י

 •דאדוקאיפ ®לחפח די שטןחזן nr ®,J כד> גץגעבען
 מל׳מר jrn• די פון n®gp on חעלפאו nr אום און

n  n w פאשיסםףמ >typ ngpnp m  ; p*?am דט 
ע די ווןן װןרןן אגגןווענדם  *־rang• די איז רןגיוו

 *יװילןן «יז איז ודןחקומן מדסטא די פון נןדןן
מ די איז גןברויד׳ אגוון t גדזןסןר סחודזוו אױף נ v

an rrm .®gag o r » ח י י י  yyfrwm י
ד די ogn םײנונג מ מ ד מןן IFOgn ן ח  n דזדך מו
ןן למסע ןו im זייט זײןר אױף י ^ r tv ״ If a ז n 

nroogp m אױסמנווט גוט אװי m  p i׳ ursgn זײ 
t גראד מוױסןן g כיז איזט r r דןד ויײל זין׳ 

im לעכעגס די אױף אגנריף u m g o י •ח  אדג״מד י
ir מפירס ניט איאט װןדס w אץ nrogi סר$״ פיז 
oro «מ נ*מאז איז נ«ר מאל׳ א וױ סיטען r ic w 

p i חכלל. סונת
ly יר שטײט agp’Trog יוגיזמ טדײד w nrnra 

רןן g אין וויוס מ  otftt דײדימ סיס כמט שסדייט ני
i p p פון אנגרייפער jfVg זיך זי פוז גאר גיס דיעןן׳ 

t p p  iv tin ןרנןסואןנןר די o<rg ir iu  i j H u״ 
in גרןםערע ogn זיד פפר וושלאגען  po ly u 'ig ii 

 שטמחוז לאגגא און ^שםרײגגונג זדכערםענשלעכער
n פראמיחח׳ ארבעטער די װאס  ngj ידך זיך «וז 

pnyn ]די גזןגזן l i s p i f p p פאליטישענס און ogn 
m די אױף ifongngnronng ײמז n g o פיז •לײמם 

ru( די ארבעטער די g דודד לאסט מלחםח n m rtg o 
אןן דודד ;שסיימן פדייזעז לאזען און שכירות ל א  ןוו
 *ngo און progs ארעטע די אױף שטײערען שװערע

pnrnw די קלענערזח t ו און ױיגן׳ די פון* m r 
מז prnm אויך זיך זי מח *רות  כלוטר׳שטן אירן מ

rv זיך זומח װאס פרײנד o  tv  nnonyTBrtir n g פא׳ 
oyrrr אימפליס סלזרזזמײ זײער עןטייפדרשאפ און 

 nr אמ שיחלראד g איז שטרײס דער רײעז׳ אירע *יז
m דעדטפא אח אנגעשםרעגגםעד n rtg a טוואכזאסקיי 

ir די פיז t v אמ מיטגלידער m m םיחױ־ IP nr~ 
 ממ־ינגתממ לעמנס די אמ ארגאנײאאתס די שימן

ארבעםעד. די פון

 דעם אױף ארבעספגעגער די פון אמדיף חןר
מיאסות «על די סון סטאנדאײ לעכעגס

prmna try װערטער פאטרקמזישע די n רבנות? 
 ngo םלחמח n אױמװנימז זוכעז ניט און כלל ®זירן

 םת למטענס חערט נמח ogn געווינסעז׳ יעדזענלעכע
 סריס׳ און שריט prnr אײוי אינדוסםריאליםםעז די

ר אפגעשװאבם נים האט  ־g*־ חױמ שאר ontyog ז״ז
 דיך• פח ytgoya די omsm בלדיז האט עס םיםעז׳

 אנשסאט אינהאלט׳ דעם ניט אמר עקספלואטןמיע
 tyoyang די tyVgi זײ ogn לטyג yoto די שדידעז

tv די זוכעז שכידות׳ oy ד «ו איאטזװ־yײגדyyדויד ז 
 ניט אח propngi• די אױף פדײהת די העכערעז

 tyagn Dgi שכירו̂ו די nnyayn pyoya^ די לאזעז
 •VP tyלכgnרyנדg yoy^ די פוץ טשד tv געיתה זײ
ס אױף ירײזזמ יי מנ  W דח־ד tym סיםאת א

 יראמנט זימאזװ וױיניגםמנס סיט געשסיגזױ זײס
tv .ח וױיחמ די דורכשנים® pyoyang ogn t^p^otg 
tym אח שפײז וױ מערסמגס׳ tvo’^aa״)  ,yrvbp 

ny» nyoyapg די «ץ שכירות די .pyo םיל געשטי̂ג
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tm w r  n o  lyrtog a  i>yyw g m g i n  po 
tyygny* ifo*gpy> *nyniyng*' in  t v  ngn p v t 

[fan o g r g n g  fHt po ofoo iri i ' iy i i  *i tv 
ו p ן t  ogn u 'T g t  n  tF® •avrottm m g y r

oo yrg a  t v  oio ov  tpoufuo ftp ___
tmwto *pv tym o׳ w p p  m o  o r  too ogn 

m 1942 חױך rin g s  r m t v  tony* t v  of *n׳ 
b jjh jp  t v  ogn im p  in  tonדי ׳ po m ry r 

otyoonyo nyag ptm די  tyoyavr ססינלינ׳ח *n 
n tg  n  ton 1941 n r g  1940 rv  vm  nrm  v׳ 

t ooifo״jyngnyt t F t n v p n w  w׳ y>*m v m 
typ1® t יסיגססס v  pm nyayn gwgnmr wan 

po t w o־ v g  n  t y y  g i w o p n g y n p y״ 
po o*y n m  ooiyo די ’fan  g iFTpygo nyoyong 

wrt גדי g o  tyagsnrog די po nrm o yonyaynyi 
o v  oiysŷלg o v a  i p  n  *pv nrsmt /nr 

n it# o r  prom o nyoyang v  nr 
yoyno *i׳ o i  eogvsFonrimoo *i g v n  n 

tyom ngo m m  >nr prpogo iyoo*og>gpy 
0« prags otm gpלי<ח0ײ n s pro ig 

lynyugi nr o שנירות v סמסריקא׳
t v  pruryoyrt g a v  m o s o  m שסידוח 

tg o o v  p m׳ prsvrga ypyu סיי o a m p  *i 
n סאליסי  v  po prunyayn'm  nr tngs po 

pnm y pruvnga די *po ogpst ♦ד v a n  ooyang 
tv  pm oonriv y u o rw u  n  tv לסגד׳ n  n״ 

po u n r v o  *i # p w  o w a o שססל די tyoyang 
po ♦י o^ agor jn fiv fi m  po t t y r nago׳ 

tv  poooigp סטיל אינלזןגד ’fan g ngo *rgoogp 
m  ;rn v a r n  *pv >gp g t T r  r v p o u n 

go m* ד* ®ת פסרלסנג  *i t v  t yoyang igfrvgnig 
prpra איז־סקל־ זסלגימ די ססר פאסיפיק גייס

ngo prmp o פסרד די >n דױלס v r o r  t v  nyoyang 
n r ימד3זזןל po tn m rg o  *i po oyang די 

t v  nyoyang Vvgsgovt די *yon  po prynago 
g v נסרסל rV r  r v  po imyayn g ngo ongogs 

ig® שכידות׳ די אױף t v פסל po שטאל די qroyang■ 
*sgp g prayiyionng •ngga nganrt ngn n  ogn

MAkAkkAMAAMMM MMMMMMM AM A ĝ MAkHMifeM mAM̂ MM TnruJ> O’ otT iP־“jrwrjr tw 10P 7>W>JI5 " JJ
pragn *ngga m  *pv זיד tysytnrtg oigtosr׳ po

M kkMMMMkkkk aaam mu| aau MMkAkk M̂MMkM m̂aדי i  ytyijg“ סכס~̂ס nn ג#ך ?rTw jy rונג
AAkkALklMIM MkAM A|A kAMIMMMI kMMMkMk MkMMiM kkk Aניט tyayiyiom g •געײאיעז nr סנטגילסיממ דעם 

tugiong מבגט סכטוכים די ®מ ojyayV m  og
MkAM AAkA MMMMM MM MMkMMfeMMMM M̂A AA M MMAMAAkkkMו יי ®מ סמנדזדד ^ ^ ל י י דער זנדן #רכעטזןר ו
MAMMMAMM MA AM AM |kLk• MkkkL fckkk AkkMAMM MmLm>M >«-'----̂a.aרױיי<ן סיסנים  j7% לןגדי ודץ טרידען זדנדוססדיןלןד
MMAMmMAMAAAA MMM A AMMkkk mm. ÂMA MMkMMMMAA mm kkk̂ס יײכסיגסמ די ודץ ןןרבעטער רי אינדדססרי  tv
V t׳  r r v זײ אױב מףװלד׳   o r  tyרלירgc 
ד ניט זײ prroga ייו  tytyp ד מ פרידלזמ ײי ^ ס  
* n tv  yootmr w nrwp oy prp סטאנדארד otya^

m קאטםעז׳ m oo
MMkkkAM MkMMAkkU Mkkkk MM ÂMMM M MMkkMMkkM ̂ןס ?נטשײדוגג דץר מח ̂ר די ר ײ רד מ ב

--------LmMIH MMM MMAA MtMAH MMM MMAM kMMMkMk MkkAU Dyn 7% דער סרן סכסדך דעם ודן ̂רױסגעגעכיחvw
o v  nr«< nytjyav ססיל -״ליטץל די ougoogp״ 

iv jy p  rv׳ v ותגירוגגס די nyortongo חװ• אױף 
tystty«r tiagn •ngga nga»^ tgn םמ סאליםי די 

p ^  o r  pnnevro ״po p די nroyang• אױף 
n m v ppnr r v  oy ogn yottw m־ nvrtn n

MAkkk MAkkMIkMAkk kAMMAMM kAAkA feMMMMMA kAAAM MkMAMAkMMgtg tflgvya ogn ynrprnrtt גרױסע yigaoagt אײר 
gn o r  nrro .nyoy a v® י tf n י  ogn ram■״ 

ngga nga* אליק ogn באשטילם׳ tnmysgpyn ® r׳ 
yntyt g •pp אתארזופתג V  ,tyogtgs t o  po די 

r״ pc irnyjyn די yyiyn מיױליגס ל1י ןןרבעסץר

nrtmga tyagn *n ogn o r  pgvr ; ago g ifMr 
tg די pranVny T t  prtyp o*tgoogp די nnyayn׳ 

10 an m iyann o*J״l סחורח׳ זײזןר איןי ogn די 
מו t לזד o  mn oag po onrnyo g o v  m g s 

t y m y s m י y י p rrv  t o  po  y’orsyogyim 
MWfgjW g  ngo p rp fw y t v  y w g y וזלי4 1<י 

r §*$ף r w v  jo v  osyo s i r  g tv׳ sstm vg s n 
nr w t זיין׳ i  prayspnv oyn unysyn m tg* 

t ogn otyygns prsys*r n״ ngo pragn 
prm די חדך o ytnyaynyi אײף o syar 

m  osn מד מדוי tyosv t סוי v  optsnsg* 
prngnys ly a n ryi׳ prsgnpys tyagn *n *n ntg 

p i osyogto nna po  m nn  g ׳1941 ססדיל 
r  nyoov v  pragnרלo>y די ysn yav סיגף *g io 

oprtrד♦ ׳ sjtt'vosy סײגס׳ ogn o r  mo rg די 
t t  tyagn oigmngongp m po pnrvgno דורדחןד 

jn ■®׳nroyrngo pngoo psgs סייס g r  m * n r 
po w t s f די pmys <n pragma nyoyangדי ׳ ngo״ 

po nysyno די pragn •ngga n r  t v  nyoyang 
n r  prsya orooyogno pngv סגסשײדוגג׳ *nyno 

opn סאחף סיליס v g  ogn1ל tmmnrsg praysys׳ 
tg yfriyo t v  oy tg די nyoyang זסלזוז oy גיס 

n  ngo ,p fo y sv  pn oyn oy po progsg יתי«ז nr 
n o o n jv  n r  t v  prm o o r  prnvjgngs׳ *p v 

nyag oy ogn *ngga n r  po n yrV u rv mrnsg m 
oagsys m  sp p rn  p v׳ g y p לסנגע ijiognga 

ogn די prouyssg tg’sv n r  P® Fovgy vmgo די 
ju rrvo sy

jv די n i mrnsg< סכסוליס tv׳ osgtys <n׳ 
u irv o s y  p*P p r גישס •pngnys tyaysysonng 

o r  tv ססל po 3 די nyoyang tgVognyײס ■P'D'Dg׳ 
•vng pno ossm yn  n r  po nyoynongo pragn 

yongo g prsisys yvgnoo(* שטסליגג •yayn prsys 
ptn סדױה די po די y m  po tgonynsyn .nyoyang 

pngoo •pt tyannyssg ®o'innyav pragn f P ’h p
r* ד#ס קזכידודז, מח ז7ג1םד nii אויסער

yvpm onp njm  aVgn׳ *yniw osyrryno ypge rv 
ypgog yoigv g o v  prsvysonng אזיף nynsyn״

M I kkMki aaa A AAAM kkk M Mkkk teAM MAA AMkkAAMk MAM MMM kMMMMןןגגעוױזען איז סןןג׳ה ti שטריינג §זױ גיס גןר ודז ץד
n Mkik MMM kkLMMMM Mm amam MtMMklM mam# MMMאיץ ~y ס“#אל jyn אום זיך חאנדעלס עס

MMMMAAkAkkMk kMM aAA# MMMMmLmMMMMMAMA* MMM mA#AAMMMMMאײגענסימעד חױז איז זדנדדססריאליססעז סח •ר^םימז
MA MMM A MMMMAAkkM MM MMMMMMMt kAAAM MM MMM#M#MMM ---------  ogn oiyn oio'opgs די onyaynys ogn ny ײערעז

n  o v  gpm ny t v  im o s  •tysys prsys v 
tyoosnngo nyoyangקיץ ׳ nyag oy ogn mpn*n׳ 

oy nr ,pg ognys o<s Digits <n וריוס ono וחנלען
^m̂m ammMMMMM #MAM |#MAAMAAA MAM MMAi MMMM MMM̂MAAM̂MMMM AMדין סכסוכים ןחײ ®נדערע ,ד איץ ̂גטשײדדגגעז די

n MkkM M MMaaMAAMAM MM AAA MAAAM MAAA aMmAAA MAAM MkMÂAסאר עגטשיידוגג די וױ למיא, ז?דכימד דץד זוױף
 pg to® prVyn osg’n* די ogn ׳nyoyang לgDש

o r ל׳^ nr ongngo nyno tv זאגעז׳

props osprvmgo opnssgp אױך ssgn g אץ
#MMkAMklkuMaMAAAMAAfa MAAM kAAMkfeMMAAMMMlp ojnu״ ״ען י י״op דקכקגס״סםןןנדןןרד

tpogo m po
kkAAkkAMM MAMM MMMAkM MMMMkLMAMMMAMAAAf MM AAMM AMגענומען זיך האבעז ודנדוסטריאדיסטעז רי חוץ ן 

 די אמ nyoyang די סו־ומוושינדעז ס^סישענס די
yoyng ראסעז ®yDg3 n r  Pלyp.דונג tv למםע די 

tyagn tyagn ngo עס זײ tgoys איסױם׳ דרײ אױף 
 שסײערען po ®ogn גרעסערע g tytngno’ing דורך
י P® proosnngo n אױף tmrssnsngo v* y« י » r 

 תרד ; נסgרײשgר«gp אוץ yam די אױף סס1ל די
t r ^ r די סרױסשרױפעז tym o אײױ ®gn® ® V* 

tysvys ogn propn זיד pg די po o s r ש«ע?ולסנ־ 
ty® איז yam לgד אמ אײגענםימער נד  שםערזמ זזי
tym מעגאד ודיס וױ o po prpnr»o o r מ« on 

 נישס oy די האמז מאזגע ■typprnn> P® אױססײלעז
tyogײײל ׳ nr rv  oy יאר עלע?שסז pg זײ psagn מורא 

n r  •n^yn n  ngo יל* nyag rv חמ־גרײבם *gnys 
ptn סיי. וױ סיי

ooosiprv po ysr®  n r  tv ײערזזסש ogn 
onysyVpngo yo’ogp osr® nsy onrn n סיםע די
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M אײגקתפט p i• ז י ײ י י 1« ״י י י י י י י י 25? ״ ׳

י &aywjswjrsraws
o w n •  m די §ח r> n m  i  y p  i r r w 

n גאדיי*אנד אױך איז אימקוגפסאן rrn n מימחמ״ 
m in e m ייי •ת מזממד• ויײמ ששייאר «

מ• p* ״ u n• מ ײ י ײ ד י ײ ״ ׳ י מ י ת - י ״ײ® י
r w מז « ח־ײ מ דן o אמסא! 4• n דז׳ • מ״  • ײי

v n i* m האז p i• דורנשגי״ליד פאחײגט • י ני  מ
 ײס« , ײסד ײאד • דאלאר ח־ייפיג po דדײ וד

מן מ ד, $ דאלאי־ חממרם זי t ין r n n צאל״ » 
r w86 ד pc ■מז י♦ אגשפאס דאלאו ל דדיי  י6יי

o p i ר» p i• מז מצאלט מ n ל rר ״ מ י איז דןו  ײ
r wמ אױף ר י מו ז׳ פי א ד קאושאתישאג• פון •! ״י  י
מיג rw* ווי rn  n r m r.\ אנשםאט m חמסמג־ 
r m ן» i b b w » * p tq n o« לי די אז «י *י  נ

o• 46 זיין זאלאן ק*ר**רײש*גס pc •ראפיסאז w n 
o p i די r o w  o n w ,ז כאשלאסאן» n מל • ״  ני

*n rcno ױ ס«ד m *רום ו r c» .אצעגס!• m מי  אי
מ אױסאדמײימלןוד אױף שסימר  חי׳ •רססיסזמ חיי

o■ דינציק אויף 94 סון פאדקלאממו זיי מן w n.
ס מנ חני  ■ערזענלעכע אז אטװמאויאגיש דוזװןלסס •
ir ווןחמ עדלוינס גיס ואל אימקמפס o n 26-000 און 

 tro מײאראן. דערססגס גיס «פילו איז ׳י«ר א 1דאלא
o r o p i דערשסיקט׳ ■שוס
i אין n קאנםויאל״ פרייז פמ פיסגפ iropi די 

irr* מאכען ױי opi %ײס m אין קאגגרזנסלײס׳ im r 
 *י' די פח שפימת מאגערע n אױף חעכערוגג א *ז

ir o n ומפ jm n vm u אגםשי״מ *י;פל«י/׳ 
n*וריפגןװױמח i אדשדאגאז■ »i י׳י פסדפריחמ 

 פידי־ פיז גידעריגסד *דםיקלעז פסוס אױף פרײזעז
opi opi -oro פיז חעכעי פיל סײנט o n יז פרײז» 

 ל«זעז i* אנסזאגט 1.אפיל זיד tropi זיי הארק. ײעלס
m פח סײל א סאדקויפעז דעגיחנג o n װאס ײײץ 

 פאדטאיס n פרײז נידעדיגעדעז אטװאס יז פ*ר opi ױ
 אנמ״ opi רעגיחנג די ניז ,mono פסד שפײז אױף

i» iron יק תבואח פון אײגעגטימער די סובסידירעז 
 תו פת חשביז אויפן אונטערשײז־ ojrr פח roio דער

 קעז מענש נארישססער דער 1«סיל נו קאסע. םאפח
^i די *ז אײגזעז jp i> געו • סײגסvv-tiip חעכערתג 

 סחוריח •גדערע •לע פת »יז שפײז פח פדיח אױפן
opi ײערעז orpnpio איז פד«דוקםעז פארם פח 

 ארס מגגדעסלײס די אבער אינסלאאיע. פאלגלזנד
or -דס

p1פױיז אױפן חענערוגג די לס po ♦פרא־ פארם ד 
ir *נג^קיסעז װײגיגססענס דיקסען o n •  o ir סײ אה 
 • דערפאר געדועז אפשד נאד װאלס פאדמד מלזמ

o•• איז 4נ1נ«דמםיג לrpשםו n  o r מז אז אמת ױ  מו
p o m ^לאנד און ש«קול«גטפז די מערסםענס װעל 

o אײגמטימר p i מארק- אין תבואח פארקױפען m 
 דירעקט׳ תבואח ךי גיט פארקױפס פסרםער •רעמער
i r  u p א בתסות זײנע דערסיט ש«ײזטp חינער •P 

 no פארסער m אײער• p• סלײש םילד׳ פארקױסם
 פארקױפעז אנשטאט שפײז פו־קױפען שסענדיג גאך
irn דעריבפר װעט ער אח עס o פאלעז n ro rn פײי־ 

o געוױנעז זען. n  po רײכע די גלױז דןריבער װעלען 
po p אויםן w n די |1א פארםער ארעםע •רגעםער׳ די 

ױ אוםן אנדער אן 1אי דאס פארברױכער.  •דמ־ *ו ו
o סערדדיקעז n סםאנדארד לעבענס po ארעמע די 

מאסען-
 חאבען פאבריקאגםעז און קאמערסיאנםען די אויד

 שויז זעעז יענע po קאגגרעס איז טערn•רסD זײערע
^p זײ אז p װערעז• געקריװדעם ניט חלילח nריבrר 

o p i סאר געלם סוסע די געשניטען קאנגרעס o n 
ip• פרײז אװ אסים r n o o 'r o i, מען •ז pגיס ל 

 פארזיכערען *ו איגספעקםאדעז גענוג •נשטעלען קענעז
p פרײזען סאקסיסום ז־י p^ די װערען. אפגעחיט 

o אײנציגע p i שטארק׳ זײער חיםען פאליםישענס די 
^p די אז p סענט «אר • •רױםקריגען נים חלילזז 

ארבעםער. די איו םער,
 די אץ דאסינאןדןן יןאממײסטישזןר סון גטסאר די

זין• פארשסוארקט יתיאגס
ר אין ן o דיס ו p טרײד ױ ir s n באוועגוגג 

 קאמף פארסוױיסעלםעז א פיחח 1* גמװאונגען איז
o געגעז n נגריף• n  po ליםישענם אמ בתים בעלי•• 
o אױןי n סםאגדארד לעבענס po אח *רבעםער די o n

«*ir די »ין ק»גסראל irunoמו די שסײגט ׳  פ»י ג
in זפדגסשספגדיגקײס *p גאגוקײס po יוגיאגס די

ironpim• on  m זיד po די PK iroproop 
po o m o  ro'WOPW חרד on סארשסארקpro 

m קריגפז זיי opi אײנפמס  po מײעגומ •רבעםער 
on pn- װי ווגקס סאליטישענס׳ קאסמיסטיש• די 

 זדנמססדיאליס־ די po קסגגופס po פאליסישסנס די
irro -pro סתמד אדמס זייפר •ז in תלבימר
po non וסלחסז *po iron אסי̂זריספן__m
irvn סתססרשייד i זיי po יז1גל opi -on סרשטע די 

in n ̂ן פלססר׳שס  po ironroim די po irop ס
n׳ממז כאשימז ir זימו זיי irorn ססלס סססי*קסגסר

.

m *וױיסס n סין iro ra u i po iro p ,סיחמתז po 
po tre פאשיזם prin קאסף p  po po סרממד 

o איד no ■npnrojio m סימיגקײט• n  po״ opi 
 סאליטי־ קאסיטאליססישע po סינמססריאליסםעז די

 זזרד pnra מאםעריעלס זיך סאר m» is iron שסגס
 זמעז קאםמיסטען די po לסמדיגס״ n כארױכזמ

»i נמען סאליטישע *יסז po ײרד ירעסטיזש סארםײ 
 מאר־ »יז קעספעי געסאלענע חעלדישע די אױסגמסז

 po קאסיסאל ואליטישעז שלאגען i» iron זײ סיוןו,
m פארחעתמ po רבעסער די• *i רד די 

 םאר־ אידישע ךי po נאסיס די קעגען קערפער סישע
בעסטיעס. פאשיססישע די po ת1קרבנ po טירער
*oi ,סירער ױניאן מאננע פאלען באדױעדען 

 «ײט m איז סאםטקע. קסמוגיסםישער דער אין ארײז
opi מאכיגאסיעס די געגען סעסט זיד שטעלעז זײ po 

 און יסליטישענס קאסיטאליסטישע po כתים כעלי די
 מאסקעס׳ אלטתאיסטישע די די |io •מנטער רײסען

 די פארנאנדערפירען קאנװניסטעז ז־י די דערלאזען
מיט אײן 1אפיל גייען אײגיגע ױניאנס. די אין חענס

iroo*poor n סױף irooooo סלס סיז»ir זײ o,am
 שירער די סאזיסיעם. װיכטיגע סױף נאסעסטיגעז זיד

i אז אייז׳ נישס זעען n אין איינסאס קאמוניסטישער 
 טרייד דעד םאר געסאר גרעסערע • איז ױניאגס .די

 פארקלענערטער ױיליג1*ײט • װי עגומ11נא ײניאן
 שע־ קעז אײגקמסט קלעגערער • סםאגדארד. לענענס

 דעמארא־ א װען ױיליג,1«ײט באיז אדגעטער די דיגען
 מגליקען1סארא עט11 ײניאן סענראכענע po ליזירטע

יארען. לאנגע יף1א אדבעטעד די
 דאמינאציע קאממיסטישער דעד פדן געסאר די אז

 זעז קעז אויסגעםראכטער קיץ ניט איז ײניאנס די אין
’opi m V פאלגט i p לעצטע די סרעסע דיער 

 לאנג ניט ערשט תאם opi חברח די •iropi עטלעכע
 אסמאך׳ ססאלין־היטלער דעס po אײט אין צוריק
 סארזאמ־ ארבעטער אז ביי זיד וױיזעז n געחאס סח־א
 איצט האט בערזשע״ ארבעטם m אייף אדער למג
 דער דעות זאגען po כװסר׳ן 1« חוצסח די «ען1נאק

 נישם opi pO טאן לp זי opi נג1ועג1בא ײניאן טרייד
i איבערבלייבעכץ דאס סאן. n  po ״t i b ױניאן 

 גע־ po ײניאנס געשסאלטעז חאט, opi ליג״ ײניטי
 װעלכע שאאח סםק׳ענען איצט גײס סםדײקס״ בראכעז

 לעיבאר אױ פעחמײישאן אמעריקאז דער סרן אײגיגקייט
 די ;טריף איז ױעלכע po כשר איז א. אי. סי. m נויט

 םאציאליםטישע די באסאלעז i* norm די חאס חברח
 סיםאר זיד אגטזאגט זי opi דערסאר, סעדעראאיע

 זי opi ;חתוױת קאמוגיסטישע די אױף םאנאען
 po נג1באסרייא בראח־ערס סאר קמש נישט שסרינגט

 opi חעיליד po אלטער אױך אז פאדערט po רמע1ם
 זייער און באגאנגעז נישט נגען1סעלש קיץ זײגעז

 דעטא־ םאציאל דינען זײ opi איז חסא אײנציגער
 תסישער m םון ווערען באסריים יך1א p^p קראסען׳

inn•©  .yono זאל רעגיתנג אמעריקאנער די אז 
 סאר ארבעטען זיי ביי הײסט בראודער׳ן, באסרײען

 זאל סטאליז אז םאדערעז po אײגיגקייט גאציאנאלער
 אריינברייגגעז הייסם הערליד po אלטער באםרייען

 זיד po אליאירטע די po רייען די אין צעשסליטעתנג
 lie אנגעלעגענהײטען אינערלעכע די אין מישען

.מסלאנד . .
 אלטע׳ זאגען 1צ צסה1ח די יך1א חאט חברה די

 אמ־ װעלכע ױניאנס׳ סראגרעסיװע בירטע1יסגעסר1א
 opi ניט; װעלכע po שטיצען זאלען זײ םעדנענװנג

 ;בתים בעלי די שטעלען זאלען זײ סאדערונגען א סאר
 סאליטישע אין שטיצען זאלען די קאנדידאםען װעלכע

p i^ זיי װעלכע און pגאטירלעד באקעמסען. לען 
 אייגענע די גונסמען 1צ מאל אלע לp1ים1א דער איז
 opi סאליטישענם אזױנע װײניגםםענם אדער ױירים1כא

 די opi דעם אין סױלדיג pא דינען... זין־ לאזעו
 זיינען קאס׳ דעם אױסגעהױבען אזױ איצם חאט חנרח

i םאגסע n ’o ip iv געםאר די איץ נישט זעען װאם

p י ^ p r u o r w

po אייס אוליב אסמאמגו אױף זיי פיס אײן גייאן’ 
מן״ וױיליגאן נז

מי o אי p i o n קאג׳ זשאסתסס קאממיסטישזן
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m אלס פעלשמנ פאר קלאגאן  po u p p n n םראנס־ 
 אונזאד P« פירזװ־ פילא גאר אױך יתיאן. ארכעטער פארס

 אסאלגאסײםאד די ארגאנימציע׳ שמעסטעד אײגענער
ip װארקערס קלאדינג jn איבערתקערס חאבעו o n 

 אײנ• זײנעז po װאכען עםלעכע לעצטע די אין פעלץ
 מבען דאס קאממיסטען. די םיט דיעלס אױף געגאנגען

o 1אי האיאריסעט א זײ n קאמסיל טיװ1עקזעק סטעיט 
m  po .ײ א אי, סי  אין קאנװענשאז לעצםער דער נ

 no עס דיעלס. די אס po אײנער איז סיראקיח,
ly a ’m װאמדער קײן ניט o p i געװארען איז חסרה די 

m 1צ זיד פארנעמען זײ אז חמפח׳דיג אזױ n  in p 
po ארבעטער גאנצער דער סאר ת1שאל פסקנ׳ען 
גג.1^ג1בא

 די דערמאנען 1צ נויםיג איז פירער ײניאן די אט
 סאר־ ײערען זײ אױג פארגאנגעגהייט. לאנגע גיט

 װעגען קאממיסטען די po רײד זיסע די pc שיכוד׳ט
 גרעסםע די אז דערמאנען׳ זיד די לעןp אײניגקײט,

 דינען באװעגוגג ײגיאן טרייד דער געגען םארברעכענס
 זעלביגען דעם אונטער באגאנגעז מענשעז זעלביגע די

 סטרייק די אז םראנט״; ״סאראייניגטען pc לאזמג
o ארגאניזאציע ברעכעדישע p i יםגעבױם1א האבען זײ 

 ױנ*|ן *טרײד געהײסען חאס מניאגס שפאלסען 1צ
 םאר ליבע po פאטריאםיזם זײער אז ליעג״; ימיטי

 ;אלט ניט יאר קיץ נאך איז ־דעמאקראטיע
po איבער• סאראיארען זיך האבען די װי נקט1פ אז 

 האסילטאן po לאגער דעם סדן נאכט איבער ליעט1געק
 די pc לאגער דעם אין פױרסםלער אסעריקאן po סיש
 מארגען זיך זיי קענען תזװעלטיאנער׳ און דיעלערס נײ

 םלאם־ איין יף1א געסינען זיך po ליען1איבערק װידער
 אין סאזיציעס זייערע קאגלין. םאדהער מיט פארמע

 םאר־ 1צ מעגלעכקײט א געבען דאן זיי ױעט ױניאנס די
דייען. ארבעטער די אין רבן1ח א אורזאכען

געדולד דעם סארליירען ארכעטער די
 pם סםאנדארדס לעבענם די יף1א אנגדיף ידער

 אױף װירקען 1צ אן הױבט דיטען, אלע po ארבעטער די
 שטארק װי ארבעטער. אמעריקאנער די po מאראל דער

 po אמעריקא העלסען 1צ פאראינטערעסירם זיינען די
 די געגען סלחמה דעד אין מלוכות פארבינדעטע די

 1צ אן דאך זיי הױבען אנגרייפער׳ גאצי־יאפאנישע
 זיך האבען סטרייקס צאל די געמלד. דעם פארלירען

m עטלעכע לעצםע די אין p i .די אמת׳ םארגרעםערט 
 ױניאנס׳ די po אויטאראזירטע ניט זייגען סםרייקס

 סטרייקס מערסטע די סראדוקציע. די שעדיגען זיי אבער
iropyw געתיערם. נים לאגג האבען yop iv האם 
 םױזענ־ צענדליגער םארלארען ■ראדוקציע די אבער
טעג. ארבעטס טער

 אינדוסטריען מלחמה אין סטרייקס ױיכטיגסטע די
 שטאל 3,500 םון סםרייק א :םאלגענדע די געװען דינען

 ב1ט נעשאנעל דער pc מילען רער די אין ארבעםער
 אין סכםוד א איבער אהײא״ לארעין, אין קאמסאני
 po ארבעםער שםאל הונדערט ז־ריי אתם שכימת;

 לאקאווס^ אין קאמסאני שטאל בעםהלעהעם דער
iv האבען o ip p u געסעםעלםע ניט איבער ארבעט די 

o כים1סכס p i םארציען; 1צ געװכט חאט קאמסאני די 
 ראדיא עלעקטריקאל m םיז מיטגלידער העדערט אכט

 m ביי סטרייק אין ארױס זײנען ײניאן ארבעטער
 אפגעשטעלט האבען או־ן קאמפאני מיטער עקוױטײבל

 סנסח־ א איבער םאבריק גאנצער דער אין אדבעט די
 ארבעםער שיף־בױ הונדעדט עלף שכיתת; װעגען
ײ בורארד דער אין ארבעט די געװארםען האבען  ײ

 ;קאלאמביס בריםיש וואגקואװער אין קאמפאני דאק
o איו ארבעטער טױזענט עטלעכע n נעױועל האדסאן 
 איבער ארבעט די געװארםעז האבען ארסענאל ארדנענם

o p i o n ארבעסער נעגער אכם אנגעשטעלט האט מען 
o סאשינען אויף p i באטריבען םריעד דינען m p w 
po דינע ארבעטער נעגער די ארבעםער. וױיסע 

 סעניאריטי די «יט אנקלאנג אין רעןp1גע אנגעשטעלט
m מלם  po חװי װניאן. ארבעטער יטאמאביל1א

ו9 ם ײ t fe-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 1942 אױנוםט,

suwjtpj isto פה סיטינג חןי  in איז w w סיטי
קאנװענשאן, קלײנע א געװען איז ס

 ײבינסקי דײזױד פרעזידענט ד-אט
 פים ,y־m קיסמר זיין אין באמערקט
לעצ־ די געשלאסען האט ער װעלכער

עקזע־ גענעראל דעם po זיצעג טע
סיםי. אטלאנטיק אין מיםינג קוםיװע

D סייף איז עס n סארהאנ־ מיםינג
 po פראבלעמען ״oapya ער האם געײארען, האנתלט

 אנגענומען דינען עס po כאראקטער הענסט־פרינציפיעלען
ly ip iy i סראגען, מעגען באשלוסען o p i ארויס גייען 

i אמען1 די pc װײם גאנץ n  po ארבעט טאג״םעגלעכער 
ױניאז• 1דע סון

 דעס po אםשאצונג יכטיגע1 םולשטענדיג א איז דאס
 דאם ן1א ע,11טי1עקזעק אל1גענע דער po מיטינג לעצטען

iy אװזאד״ די געװען אויך איז  o p i גע־ זיך אױף האט 
in קזאמקײם1אױפמע אזויפיל צויגען ' i i o עסענםלעכער 

מיממג.
o מיטינג, 1דע p i מאנטאג געעםענט זיך האט o n 

 אנגע־ זיך האט האטעל, לטאן1קא יטץ1 אי[ ױני טען15
 עזידענט1פ סו[ יכם1בא דעם «יט ױינלעך1גע װי סאגגע[

[io באריכטען די ארייגגעממע[ האט 1עלכע11 דובינסקי,
m 1פארטרעטע די  po איבעח נעשאנעל1אינטע jp- 

לאנד• צען
o איז אגע1פ װיכםיגסםע די p i ױעגען זיך ט1ד״ע עס 

i םיטינג יגען1םא דעם אויף אובעם. y i  po עק־ אל1גענע 
o זעשטױוע, p i אםגעהאלטען איז ly ip iy i שיקאגא, אין 

o באוײכטע[ די זײנען p i גע־ אפגעגעבע[ ט1דא דינען
; in n אדבעם ײעגען m n עם גוםע. זײער 

 ־1םא ט1ג האם מען און בעט1א געװע[ אל1איבע איז
o 1אבע באױכטען די דיגט. p i מען1יינגעק1א זײנען עם 

 די גינסטיגע. קימ ניט ױיט1 געװען זיינען שפעטער,
 די באשטימען po אגע1ם די געױען איז טיום־שטעתנג

o ״סילינג׳/ דעם לױט פױיזע[, p i גע״ ט1איינגעםי איז 
װארען•

i דעם, יף1א קוקענדיג ניט נאר n  o p i שטאנד1צ 
o 1גינסטיגע קיץ ניט איז בעט1א 1* שײך איז ױאס p i lio 

 אפגע־ מלחמה 1דע ליב1צ האט, אינםעתעשאגעל די
 מיידען1יסצ1א כדי אסנאניזאציאגס־קאמפיץ 1אי שטעלט

 סאתרע־ צייט 1לעצטע m 1םא דאד זי האט סםרייקס,
טױזענם. 10 עח־ אן מים צאל 1מיגלידע 1אי סערט

 לעצםע די 1םא אינטעתעשאנעל די .האט סטוײיקס אן
 ע1אי 1פא לויךהעכעתנגען ונעןpגעו מאנאטע[ פאר

 די לאנד. איבעח קעטם1מא אלע כמעט אין םיםגלידע!
 עס אצענט.1ם 20 ביז po 10 זײנען לױךהעכעתנגע[

 po קלאוקמאכער די ונגע[1ין־העכע1ל געװאונע[ דאבען
איסםעח די ;ניױיארק po 01טראק־דוײיװע קלאוק די

 װי נאכדעם געװארען יפגעגעבען1א שנעל איז סםוײיק
 סטרייקער די געװארענט האט טהאמאס פרעזידענט

iy װערע[ יסגעשלאסען1א װעלען זיי אז i  po ײניאן 
 סטוײיקם איבעריגע די יק.1צו ניט גייען זיי אויב

 בעםער,1א 1קלײדע טימסטערס, po געװען דינען
 עלעק־ ׳1בעטע1א בױ מאשיגיסטען, ארבעטעה טיקסטיל

ע•1אנדע און 1מאכע 1באילע סרישענס׳

 1װא םאלען אץ ליכןןראלער איז 1באאי לעיכאר
עריג1ני זײנען שכירות

po ענטשײתנגען די po דער ip i באארד 1לעיבא 
 לעצטע די אץ שכיתת 1איבע סכסוכים עטלעכע איז

 ליבעראלער פיל זיינע[ די אז אויס, ױיזט1 װאכע[, פאר
 שכירות פץ העכעתנגען װעגען ענטשיידונגען זייערע איז
 נידעריג. 1זײע איז ארבעטם־לוין דער 1װא פאלען אין
 דער po שיפע[ די אױף מאטראזען po פאל דעם אין

 די האט קאמפאני, נאװיגײשא[• קליװלאנד דעטראיט
 געהע־ דארפען שכיתת ע1דיע אז ענטשידען באארד
o דעם, טראץ װערע[ כערט p i בא־ האט קאמפאני די 
 די געשעפט. ם1צ געלט לעגט1דע האם זי אז װיזעז

 אן טרעפט באוױליגט האם באארד די װאס העכערונג
 מאטראז א 1פא ■מאנאט א 1דאלא צװאנציג 1אי יריי
po בע*1א ע1אנדע 1פא העכערונגען פדאפארציאנעלע 

 די האט שטעלונג זעלביגע די שיםע[. די אויף טער
 טעקסטיל די po פאל דעם אין געממען באארד לעיבאר
 סםייטם. ענגלאנד 1ני די אי[ מילעז נײן אץ 1ארבעטע

י op 1בעטע1א מויזענט םינף י i בא־ דארט װערען 
 העכעתנג א געםסק׳נם1צ געקראגען האבען שעםטיגט

po אץ1ט שםונדע, אױפ[ סענט זיבען ביז סינף o n 
opi נים 1מאכע די אז באוױזען האבען קאמפאגיס די

oio אװ poo 1נעםע1א עסמאכער1ד ;1קמאכע1קלא po 
ir ; קאםאו די po םרעידס מיסעלעיגיאס די o m o o n i 
 קלאוק n̂באלםימא די ,1דו*עסמאכע סילאדעלפיעד די

po ם,1סקױ 1באסטאנע די ,1מאכע ט1תינקא po o y ii 
 1א ניט־גח־ס 1קליװלע^ די ;1בעםע1א יא!טסזספאר־

 סעינט די ;1קמאבע1קלא שיקאגאער די בעטער;
 1מאכע בעלט 1נידיארקע די ;1קמאכע1קלא לואיסער

po 1ארבעטע 1קלײדע פתיען די pc סך א •n y ia 
שטעט.

 גאנצען איבעח אינדוםטריע 1קליידע פרויע[ די
 המדערם לע10 יף1א באלד ם1אתאגיזי איצט איז לאנד

n גארמענם קאטע[ די פראצענט. o o n ro איצט 1י1ש איז 
פראצענט. 75 ט1ארגאניזי יך1א

i נײ די p nמיםגלידע!, ענע op i פריער זיינען 
 קאטאן די po הױפטזעכלעך מען1ק געװארען, דערמאנס
o ,1שעפע גארמעגט p i ]גע־ ט1גאניזי1א לעצטענס דינע 

ײאחח•
m באצאלטע פאר קאמף p1־1פא 1צ האם קײשאנס 
 סא!־ האבען לאקאלס מאנכע פאלגען.1דע נײע צייכענען

p 1סא 1מיםגלידע זײערע צו צאלונגען די ט1עסע1ג i■ 
op געלט דאס קיישאן. i אנגע זיך האטpדי אין מעלט 

p p i״ppr פאנדם o r p in טאן. 1צ דאס זײ ̂
 אין טעטיג זײנען לאנד גאנצע[ איבעח לאקאלס די

 הא־ לאקאלס די מלחמד- 1דע םאי הילסס^עט 1דע
 פאר דאלאר טױזענט .הועדערט ך1ע א[ מעלטpגע בען
עליף״.1 אשען1״ דעם

 אין סארםראטע[ מט גאנץ איז אינטןרנעשאנעל די
m !אויף קויןענדיג ניט אלסיי, אמעדיקאנע o n, װאס 

 יזענט1ם צװײ אתם סתיען. זײנע[ 1מיטגלידע מײסטע די
i מיטגל^ר n  po איז איצם ךינע[ נעשאנעל1אינטע i n 

o אייגיגע, די וישען1צ אתדי. 1אםעריקאנע p i ]זײנע 
 אינטאדמר דער po אםיס דעם אין אנגעשטעלם געװען

שאגעל.
r מייל 25 דע■ װעגען סעטעלמענם 1דע v in a 

 1דע 1נטע1א אריינבריעגען העלפען ױעט 91 לאקאל בײ
m קאנטראל  po ]1שעפע 30 אמם ױניא po געװינס א 

po מיטגלידער. יזענס1ם 3 ביז 2 אתם
 האט iy אז איבעה גיט דובינסקי עזידעגט1ם

p ידיעה א געקראגע[ l poשינגםאl, אצענט1פ 20 אז po 
 שע־ די יגען1ק ײעלע[ מס1ניפא1י געיװי ארן ארמיי אלע
ly ױעט עם אינםעתעשאנעל. דער פו[ 1פע o ’ i n 1דא 

 באלעבאטים די po קאנפערענץ א ױערען געתםען פען
 איינצױ װי 1פלעגע באםראכטע[ 1צ ײניאן 1דע סון ן1א

צי1סאב קענע[ לp &ע[ אז אזױ, 1שעםע די ארתען  ען1י
 װעט דאס «ס.1ניפא1י אחח טיקלען1יגס־א1ק אגדערע

־1א טױזענט 70 די po טײל גח־יםען א ארבעט געבע[

 יסן1א סענט אכם po העכערונג א פראסיטע[. קײן
 1צע די געגעבען באארד 1לעיבא די האט שטונדע

 עס1ב אמעריקאן דער po אנגעשטעלטע יזענד1ט
 ט.1קאנעטיק אין יקען1םאב דוײי אירע אין קאמפאני

 אמעיזאן די געצװאונגע[ אויך האט ד1באא לעיבאר די
 1ריקשטעלע1צ קאנעםיקוט, מאסקיגע[, po מילס ניטינג

 פרייזען די אויף פראצענט םופצזמ םון לוין־שניט א
 די איצט פארהאנדעלט זי און בעטער1א שטיק פון

 [io העכערונג א פאר 1ארבעטע די po םאדעתנגען
פרייזען. po שכיתת די אױף פראצענט אכט

 ײניא! די ̂נהאלטען no פראגע דער אין אױך
 1צ גינסטיג ד1באא לעיבאר די איז מיטגלידערשאפט,

 po פאל דעם אי[ ענטשיידונגע[. אירע po ױניאנם די
 דיעגא, סאן po קאמפאני עראנאטיקאל רייען דער

 צען po מעתזייט א מים באארד די האט קאליפארניע,
 [io אנהאלטע[ געצװאונגענעם 1פא ענטשידען צוױי 1צ

o די פאר מיטגלידערשאפט p i ײניא[. 1דע 1צ באלאנגען 
 דעם אין האבזמ בתים בעלי די po םארטרעטער צוױי
 עגי־1 און 1ארבעטע די מיט צוזאמע[ געשטימט פאל

 ענלעכע אן ענטשי^נג. ז־ער פאר פארטרעטער מגס1
 דעם אץ ארויסגעגעבען באארד די האם ענטשיידװג

iy ך1סכס i  po עקװיפמענט פארם o iy p ip i 1ײניא 
i מיט n קאמפאני 1אקםא1ט קאטערפילאר po 

 1עטע1ט1םא די ױינען פאל דעם 1אי אילינאי. פעאריא,
po עגי-1 די געגען. אתיסגעטראטען בתים בעלי די 

 די מים געשטימט האבען 1אבע 1סאשטייע נגם1ר
 ״ליםל אץ סכסיד דעם אין אױך פארטרעטער. 1ארבעםע

 אױסהאל־ 1םא ענטשידע[ באארד 1לעיבא די האם םטיל״
דמס. po טשעק־אף po שים1מעמבע ײניא[ טען

 װעט םען ניײיאחן. אין 1בעםע1א גאדעל בעםסלאזע
 דערס1א לײ1אלע קריגען 1צ קאמפיק א אנהו־יבען דאן

u n n n  i n  po, ױניפא!םס, םעם1נױ גאז־םאסקעס, װי 
n•: ̂וילע po טס1אש1פא n .אתױקלען op i די1א די> 

op באנמט i po ניר די אין װערען געמאכט קענען 
 זײן װעלען 1בעטע1א יזענט1ט 6 אמם שעםער. 1קע1יא

מם.1ניםא1י די מאכע[ ביים באשעפטיגם
i n ]עגיתנג די אז ט,1פאדע פלא! pאימשםעלצז ל 

p ׳ק1נײ*יא אי[ דעפארטמענט א  o p iדי אנװיתען ל 
ױ ס1ע11פעקטש1מאנ  1א 1ױיע 1דע מים גײ[1אנצ י1אז ו
i אקטען1קאנם יגען1ק 1צ אזױ װי po בעט n  po חד 

 90 קענען זאגם״ זװבינסקי עזידענט1פ װי יט1ל גיתגג.
 אריבעחניק שנעל שעפער 1קע1נױ־יא די po פראצענט

ענדעתנגען. קליינע מאכענדיג מלחמה־ארבעט, יף1א
 ניוײאחן פאר ארבעט 1מע שאםע[ 1צ קאמיטע די

 ײנ•1ב װעלע[ נגען1באמיא אירע אז אױסזיכטע[, טע1ג האט
פתכט. ג?[

o דעם, מיט פארבינמע אין p i געװאחמ איז עס 
ly געװיילט איז ײביגסקי דייױיד ײי יאר׳ 10 ip iy i 1פא 
 קורצע[ א ער גיט איגםערנעשאנעל, 1דע [io עזידענט1פ

o עס,1אג1פ דעם װעגען איבעחיכט p i אינטערנע־ די 
 סים •1יא 10 די [io משך דעם ro געמאכם האט שאנעל

 נים פארמאגם אינסערנעשאנעל די .האם יק11צ 1יא 10
 זי מאגט1םא איצם po מיטגלידעה יזענט1ט 40 װי מער
 די האט יק11צ 1יא צע[ «יט מיטגלידער. יזענט1ם 310

 דאלאר פיליאן צװיי זיך אױף געהאט אינטעתעשאנעל
n irrn — 9 מעגען1סא א זי ד-אט איצט [io 1דאלא מיליאן 

 אייננאםע די איז יק11צ 1יא צען מיט ;קאםע 1אי אין
i y i  po א 1דאלא טייזענם 19 געװע[ נעשאנעל1איגטע 

^ ױי1צ 1איבע אייננאמע 1אי איז איצט — דש1ח ל  מי
 אױס• אירע זיינען יק11צ 1יא צען מים ;1יא א 1'דאלא
o א 1דאלא םױזענט 18 געײען גאבען n  po ,snin האט 

 אבט בלויז אױסגעגעבע[ בעט1א אועאניזאציאנס יף1א זי
 ־1א אױף זװיס זי גיט איצם — חח־ש א 1דאלא יזענט1ט

סיל. אװי מאל 25 אליץ בעם1א גאניזאציאנס
i 10 מים האט נײ־יארק אין ײניאן 1עסמאכע1ד די p 

 איצם [io מיטגלידער, יזענט1ט 7 בלױז געהאט יק11צ
ױ די מיםגלידער. יזענם1ם מגדערם 1איגע זי האם  ני

o ײניא[, 1מאכע ק1קלא יארק p i געװען איז iy i רר 
m  po p’oiyp ,1יא 10 םים האם אינמערגעשאנעל 

 — מיטגלידע! טױזענט 14 מי 1מע ניט פאתןאגט יק11צ
 די מיטגלידער. םױזעגט 40 1צ נאענם זי האט איצט
 א-1ס 96 איצט זיינען 1עסמאכע1ד די po 1קמאכע1קלא

 אין לאקאלם, ם1מיסעלעיניא די אין ט.1גאניזי1א צענם
 2 באיז געװע[ יק11צ יאד 10 מיט דינען ק,1ניײיא

 לאקאלס זעלבע די מאגע[1סא איצט מיטגלידער, טױזענט
 ן1־םא11ט־א1א ם1מיסעלעינא די מיטגלידע!. טױזענט 45

 279 באי געהאט ריק1צ 1יא 10 מיט ד׳אבען לאקאלס
 םױ־ 40 לאקאלם זעלבע די האבע[ איצט מיטגלידער,

 איב־ די האם ריק1צ 1יא 10 מים מיטגלידע!; זענט
 1פא א אין בלױז ארגאניזאציעם געהאט טעתעשאנעל

 סטעיםם. 29 אי[ ארגאניזאציעם זי האט איצט — םטעיטס
 געהאם אינטעתעשאנעל די האט יק11צ 1יא 10 מיט

 איצם po — לאנד גאנצע[ איבעח לאקאלם 40 בלױז
 222 1אי זיד געםינען װעלכע לאקאלס, 335 זי האט

לאגד. איבעח שטעט
;אםאסיאיישאנס 45 &יט ימענםם1אג ד-אבען 1מי

 כשנים11ד אי[ פארגרעסערם צײט דער 1פא האבע[ 1מי
 א-1פ 30 אױף מיטגלידער נזערע1א po פארדינסטע[ די

p האבען מיר po צענט n■ די פארקלענערם צייט דער 
 שטעתמ po 35 40 אױף po 48 גדע[1בעטס־שט1א
ײאד• א

 זיק פארענדיגט בינסקי1ד .האם יאר, צען די פאר
 1יזיגע1 א געמאכם ארגאניזאציע נזער1א האט באריכם,

 די אליש.1מא סײ [io ארגאניזאציאנעל סײ עס,1אג1פ
 קאנ־ po איינפלוס מאכט, איצט האט אינטערנעשאנעל

י.1סט1אינד דער po אל1ט
ץ [io שאס ם1צ ײבינ־ פרעזידענט האם באריכט זי

 עגען11 באמערקװגע[ ערקלעתדע אײניגע געמאכט סקי
o סינאנץ־באריכט, געדתקטען דעם p i פארטײלט איז 

y ip iy i] מיטגלידע! די 1צ i n  po ע11םי1עקזעק po 
o פרעםע דער po שטייער1פא די 1צ p i po ציגד־ װעם 

ױניאן. 1דע פון מיםגלידע! אלע 1צ ײעחמ שטעלם
a לױט n אייננאמען די איז ׳יכט1בא i n  po 

 באאת־ם חשאינם po לאקאלס אידע po אינטעתעשאנעל
מים מיליא[ 8 —1941 1יא םאח r/m לאני איכעוץ



ט י י -------------------------------420 ז
 אינ־ דער תאט סומע דער םון דאלאר. םויזענם 291

 «ער איז ארײנגעקראגעז אםיס חשענעראל םערנעשאנעל
דאלאו־. םויזעגם 391 םיליאן 2 פון סוםע די קעפיםא
 איגםערנעשאנעל דער פון יאר פארן אױםגאבען די

 621 םים םיליאז 6 באםראפען האם לאקאלם אלע און
 דער »ין באלאנס א אלזא בלײבם, דאלאר. םױזענם

םויזענם 670 םים מיליאן א םון סוסע א יאר םארן קאםע
יאלאר•

 םאר אויםגעגעבעז אינםערנעשאנעל די האט יאר פארן
 םים םיליאז א פון סוםע די הוצאות אדםיניסטראטױוע

 זײ־ דאלאר םיליאן האלבן א םיס דרײ בעת דאלאר, 879
 ארגאגיזא־ םארשײדעגע פאר געװארען אויםגעגעבען גען

 דאלאר םױזעגט 441 פון סוםע די ציאנם־םעםיגקײםעו.
 די ; בענעםיט קראנקען איז געװאחנז אויסגעצאלם איז

 גע־ אויםגעגעבען איז דאלאר טויזענט 232 םון םוםע
טעםיגקײםעז. קולםורעלע פאר װארען

 בײגעשםײערט יאר פארן האט איגםערנעשאנעל די
 גע־ פארשײדענע פאר דאלאר םויזענם 383 םון םוםע די

 דאס צװעקען. טשאריםי און פאליםישע זעלשאםםלעכע.
 גע־ איז וואם דאלאר טויזענט 400 די קרוב אויםער איז

 םלחםה דער פון קרבגות די העלםען צו געווארען שאסען
פאשיזם• און

םוי־ 670 מיט םיליאן א םה באלאנם גרויסער דער
 דער אין איגערגעבליבען יאר דעם איז וואם דאלאר, זענט

 פרעזידענט האם דערפח, זיד נעםט ױניאן, דער םח קאםע
 םיטגלי־ אונזער וואם ערשטענם, ערקלערט, חבינםקי

 האט אונז װאם צודײסענם, און געוואקסען, איז דערשאםם
 בא־ די םים אגריםענםם די באנײען צו אייעעגעבען זיך

סםרײקם. אן לעבאטים
הא־ באריכט דובינםקי׳ס פרעזידענט םון שלום צום

 גא־ דערגאנצענדע געגעבען וױיס־פרעזידענטעז די בען
ריכםען.
 דעם םון בילד א געגעבען האבען באריבטןנן אלע די

 אלע אין טרעיד דער םון און ױניאן דער סון נושםאגד
 דער־ האבען באריכטען אלע כםעם לאנד. םון טײלעז
 אלגעםײן אין איז סעזאן קלאוק לעצטער דער אז צײלט,
 האס דרעסעם בײ אבער שלעכטער, קײן נים געװען

 וױיטער, םען זעט באריכםען די םון געםויגם. נים עם
 םים אפגעגעבען שטארק זיד האבעז לאקאלם אלע אז

 די געוױנען לאנד דאס העלפען םון םעםיגקײט דער
 גרױסע שאר כאגדס וואר געקויפם האבען זײ םלזזמד״.

 םאר םומען באדײםענדע געשאפען האבעז און געלם סומען
רעליף״ארגאניזאציעם. פלחמה םארשײדענע

 געקױםם פארלויפיג האם 10 לאקאל קאםערם דער
 םים לאקאל דער מלחמה־באנדם. סומע גרעםטער דער םאר

 םאו־ געקויפט איצםער גיז שױן האבען פעםבערס די
 דער קוםט נעקסם װאר-באנדס. דאלאר םויזענט 693

 גע־ איצט ביז האט וועלכער ,22 לאקאל דרעסםאכער
באגדם. דאלאר םויזענט 198 פאר קויםט

קלע־ םאר געקויםט האבען לאקאלס אנדערע די
אלע. האבען געקױםם אבער סוםען. נערע

 אם־ האט רעליף־ןנוועקעז םאר געלם שאםען *ו
 לאקאל דרעסמאכער דער אויםגעזױיכענט זיך שטארקסםען

J22 םון סומע די געשאםען שוין איגטער ביז ד>אט ער 
 האם 10 לאקאל קאםערם דער דאלאר. טויזענם 47

דאלאר. טויזענם 17 ארום אויסגעטײלם איצט ביז שוין
 װײס־ ד״אט וואקײשאנס, באאאלטע *ו שײך איז ױאם

 בא־ .91 לאקאל םון םענעדזשער גרינבערג, פרעזידענט
 אויםגעגאלם יאר דעם פאר האם לאקאל דער אז ריבטעט,
 וואקאאיעס. םאר דאלאר מיליאן םערםעל א rt גאהענט

 לא־ דץ אז באריכםעט, האט 24 לאקאל םון קרײנדלער
 דאלאר. טױזענם 152 םח םומע די אויםגעגאלם האט קאל
 יאר דעם האם 62 לאקאל זײן אז באריבםעם, דאם שאר

 יואקא־ באאאלטע מיםגלידער די געבען או אנגעהויבעז
 םרא־ 3 אאלען באסעם די וועלכעז צו סאגר, א םון איעם
פעיראל• זײער פח גענם

 ארבעםס־ דער םון דעראײלם האם קאהעז טאקס
 םון םיסטעם דער אויף און 60 לאקאל איז לאזיגקיים

 םון האבען באריכט, זייז לוים ארבעםסלאזע. די העלםעז
 אין רעגיםםרירט זיך ,1942 ױגי, ביז ,1941 םעברואר,

 דרעס־פרע־ ארבעטםלאזע 663 בױרא עםפלאיםענט דער
חשאבם. סטעדי אױף געװארען באזעצט זײנען 436 םער.

 לאזאר דר. אפגעגעבן האם באריכם באלערנדיקז א
 דער םון דעיארטםענם ריםוירםש םח דירעקםאר םעפער,

 דעם װעגען בלױז ניט גערעדט האט ער אינםעתעשאנעל.
 אינמםםריע. קלײדער םרויען דער פון וװשםאנד איאםמען

 נאהענטער דער פאר אויםזיכםען אירע װעגען אויך נאר
אוקונםם.

 בא־ געווען זײגען װעלכע פאראויםזאגתגען, זיינע
 גאר געווען זיינען םאקםען, און *יפערען אויף גרינדעם

דע.נסרײססע קײן גים

איז״ באריכם טעפעוט דר. פון שורח אונטערשטע די
 אי*ט מען קען אינדוסםריע קלײדער פרויען דער אק אז

 פאר־ א גיכער נאר בעסעתנג, קײן סאןארדערמ ניט
מלחםןע די :קוראע א איז ערקלערונג די און ערגערו̂ג

 ״■רא־ געװארעז אײנגעפירט איז םלחמה דעד גוליב
 גע־ איז סלחמח דער *וליב ארםיקלען• אױף יאריטיס״

 וױ רױ־טאםעריאלעז׳ אין סאגגעל א געװארעז שאםען
 און םאשיךנאדלען זיפערס, קאםאז״ווארעס, מאל, רעיאן׳

 איינגעפירט װעט עס אז דערווארטען, דארף םען ױ• אז.
 דארף םען און קלײדער אױף ראאיאגידונג א װערעז
 מאדעם, נײע אין כאגרעטנונגעז די באטואכט אין נעטעז

 ;ערװארםעז קען םען װאם אינפלאאיע, טײלוױיזע די
 ביז־ טאן או איאט ניט דערלאזט רעגיחנג די וואם דאם
 עולם, דער וואס דאם ;אינסםאלמענם־פלאז אויםן נעם
 אנגע־ זיך האבען קונדען, די םײ און פארקויפער די םײ

ױי־ םון אײנםרידען דאם ;קליידער סך א מים גרייט  ו
 װעם רעגירונג די װאם םעיװינגס, געאוואונגענע די ;זעז
 פחען װעם אלץ דאם — אײנפירען םוזען סוף כל םוף

 קלײדער פתיען םון פראדוקאיע די אז דעם, גו פירען
 אױך יוערען. פארקלענערט פאס גרויסער א אין וועט
 עם וױ וױיל, פאנגעל, א זיין וועט ווארעם קאטאן די אין
 אינ־ גאר רעגירונג די װעם געווארעז, אויסגערעכענט איז

 אלע םון פראאענם 88 זיך םאר אונעםען דאדםען גיכעז
 48 וױ אזוי און געװעבם, ווערען וואם ווארעס, קאטאן

 קלײדער םרויען דער איז ארםיקלען אלע םון פראאענט
 פען קען ווארעס, קאםאז פח געפאכט װערט אינדוםםריע

 דער אויף וױרקען װעם עם וױ פארשםעלען שוין זיך
 אוי־ אלע די אוליב קורץ, אינדוםטריע. קליידער םתיעז

 א דערװארםעז םען קען סיבות אויםגערכענםע בען
 איג־ קלײדער םתיען דער אין ארבעטםלאזיגקײם גרױםע

 אריינקריגען ניט װעלען שעפער די אױב און דוסםריע,
 ארבעםען, םלחםה פאר באשטעלונגען רעגירונגס קיץ

 1א זײן ארמםער קלײחנר םרוימ די םאר אם וועם
קאסאסטראפע. אםת׳ע

 בלױז האבעז געקענם האט באריכם טעפערס דר.
 װערען געםאכם דארםעז עס אז איז, דאם און אויספיר אימ
 די פאר ארבעט םלדופה קריגעז *ו באפיהוגגען אלע

 אינטעתעשא־ דער פון קאנםראלירם ווערען וואס שעפער
 א נאד געװארעז באשלאסען אויך דערגײ איז עס נעל.

 פא־ ניט םען זאל נויטיג אויב אז דעבאטע, לענגערער
 ױײדזשעס זעלביגע די ארכעט רעגירונגס פאר דערען

 דער־ ארבעט. *יװילער בײ קריגם מעז װאם םםאנדארדס,
 די געםאכם דובינסקי פרעזידעגט אבער האם בײ

:ערקלערונג פאלגענדע
 קרבן דעם בדײנגעז *ו גרײם אבער איז יוניאן ״די

 נאר שכידות די אויף ריאדזשאםטםענםם די םאכען אוץ
 קאאפערירען אױך וועלען םאנופעקטשורערם די ױען דאן,
 פראםיטען. זײערע סון אראפאולאזען גרײם זײן װעלען און

 הויכע קריגען וועלען םאנופעקםשורערס די וואו דארט,
 װעלען פראםיטען, גרויםע םאכעז וועלען זײ און פרײזען

שבירות״. ארבעטער׳ס דעם פמ אראפלאזען גארניט םיר
 םמ ארדערס םלחםה די קריגען *ו צוועק דעם םאר

 םון קאםיםע א געײארעז באשטיםט איז רעגירונג, דער
 די פיט קאנםערענץ א האלטען גלײך זאל וועלכע םינף,

 פראקםישע אױםארבעטען זײ םיט און מאגוםעקםשורערם
 װי אמ באקוםעז צו ארבעם םלחםה די אזוי װי פלענער

 םארשײ־ די אין ווערען םארםײלט זאל ארבעט די אזוי
 קאםיטע דער אין אינדוסטריע. דער םון צוױיגען דענע
 וױיס־םרעזידענ־ די און דוגינסקי פרעזידעגט אריין זיינען

זיםערםאן. און גריגבערג םיעבערג, האכפאן, :טען
 באשלאםען אויך האט עקזעקוטױוע גענעראל די

 זאל ער אז באארד, פראדאקשאן ױאר דעם אויםצופאדערען
 רא־ םון סיםטעם א אײנםירען מעגלעד וױ שגעל אזוי

 רעגירונג די אז און םאםעריאלען םעקםם׳יל די ציאנירען
 דער אין ארײנצוקוםען םירםעס נייע דערלאזעז ניט זאל

אינדוסטריע. קליידער םרויען
 רעזא־ א געװארעז אנגענוםען אויך דערבײ איז עם

 באארד, פראדאקשאן װאר דעם אויף םאדערט װאס לוציע,
 וואל די םון חלק גרעסערען א איינםײלען זאל ער אז

 אינ־ צױויל דער םון געברויך דעם פאר םאםעריאלען
ױ נאםירלעך, נאכדעם, דוםםריע,  ארונםערנעםען װעם זי ו

ארםײ. דער פאר דארף זי ױאס וואל, םאם גויטיגע די
 א אנגענוםען אויך האט עקזעקוטױוע גענעראל די

 די וואם דעם, געגען פראםעסםירט וועלכע רעזאלוציע.
 גע־ אין שעםער קליידער נײע געעםענט האט רעגירונג
 גע־ ניט קײנםאל זיך האבען שעפער אזוינע וואו גענטען,

 גרויםע א גײט יארק נױ אין וואם צייט דער אין סונען,
 םאדערם רעזאלוציע די לײדיג. ארום ארבעםער צאל
 אזוינע םיגאנסירעז ניט םער זאל זי אז רעגירונג, די אויף
שעפער. נײע

רעזאלמיע, א געװארעז אגגענוםעז אויך איז עם
םא־ אײנשםעלען זאל זי רעגיחנג די אויף םאדערט ױאם

«י אח גיו־יאר^ איז דוקאיאאפד דעפעגם םח בריקעז
HMlkMMMhH m im iL -------- * - ----------- t  פרױזגן ארבעםסלאזע לערנעז קאסטעז אירע אױף זאל----

דעפע̂ג בײ ארמטאן צו ארבעםער קלײדער

 סיסמג דעם אױף אויסגעפעלס גיס אויך <ה)ס עס
 גאגץ ארױסגעדיפעז האט װעלכע פראגע, יוריסדיקציע א

מ זאי ?ס דעבאםעז. זדיסע אח לאנגע א צזדיפי  גזדי
 ארײן שםאדק אזױ לעצםענס זײנען װאס *סלעקס״, װעגען

 זי מאכען. זײ דארף עס װער און פאדע דער אין
 לא־ ג?זגע ײאחחאג גדאכטארײנגע אנפאנגס איז קלאגע

 העלעד דזשייקאב וױיס״פרעזידענם וועלכען םון 106 קאל
 ױריסדיקנין דאזיגער דער אין םענעדזשער. דער איז

 די סקוירטמאכעד, זײ פאראינםערעסירם זײנען םראגע
אנדערע. אח בלחעז־פאכער די דרעסםאכער,

 זיץ צו ארױסגעוױזעז זיך האט פראגע די וױ אזוי
 אימד־ געײארעז באשלאסען איז קאםפליצירםע, גאנץ א

 שםודיחמ ױ זאל װאס ,3 םון קאםיםע א צו זי צוגעבעז
 םים־ נידיארקער די צו רעקאםענדאציע א אדײנברײנגעז

 םולפאכס םיט עקזעקוםיװע גענעראל דער פח גלידער
האנדלען. צו

װײס־פרעזידענ־ די ארײן זײנען קאםיםע דער אין
אםא. און ביאלים נאגלער׳ סעז

 די ארױסגעתפען האם דעבאםע הײסע לענגערע א
 פארגעשלא• ד״אט דובינםקי *רעזידעגט וואם רעזאלוציע,

 אר■ אםעריקאנער דער אין םרידען שאםעז וועגען גען
 דעד נאך אבער איז רעזאלוציע די באװעגונג. בעםער

 וױ איז זי אײנשםימיג. געװאדעז אנגענופעז דעבאםע
:םאלגם

 וואירקערס גארםענט לײדיס אינםערנעשאגעל ״די
 עס האם זי וױ איצם, םאדערם אמ דעם םאד איז ױניאז

 אח ארגאנישע אז םארגאגגענדדים, דער אין געפאדערם
 זאל באוועגונג ארבעםער דער אין אייניגקייט אבסאלוסע

> װערען. איינגעשטעלט
שלום־סארהאנדלת־ די באנײעז צו אז גלױבען, ״פיר

 בײדן אז וױיטער, גלויבען םיר צייט. די איצט איז געז
 וױ זאלען ל., אװ ם. א. די את א• אי סי. די צדדים,
 ןן שלום־םארהאנדלונגען אגהױבעז צדדים,גאלד גלײכע
תנאים. אח באדינגונגעז קיעע

 שםעלתג דער םון ענטוישם דעריבער, זײנען, ״מיר
 צוריק־ איר םיט אנגענוםעז האט א. אי. סי. די וואס

 םיו ל. אװ ם• א. דער םת שלום־אנבאם דעם ווײזען
 שםעלמג אנדער אז ערװארםען צו רעכם א געהאם האבען

 צו םירערשאפט איצםיגער איר און * אי. םי• דער םון
 באװעגוסג ארבעטער דער אין אײניגקײט פון םראגע דער

 געגען איז זי םאתואם א״ אי. םי. דער םוץ פאםױוען די
 אתזעד לױם זײנען, שלום־פארהאנדלועעז, איצטיגע

 עס איבערצײגענדע. קײז ם י נ אבםאלום םיינונג,
 א אי. םי. דער םון םאטיװ דעם פאר גרונט קיין ניםא איז
 שםד װעם שלום־םארהאגדלונגען איצם אנצוםירען אז

 נו באוועגונג ארבעטער דער פון באמיהמגען די רען
 די אנצוםירעז ירעזידעגט דעם םון פלאן דעם העלםען
 ׳ שלום־־םאר־ אז דענקען, םיר געגענםײל, אין מלזזםד-

 צו םארלאנג ערנםםען אן אויף באזירם האנדלומען,
 איבער װערעז געםאז ניט קאז דאם זעם שלום, דערגרייכעז

 ארגאניזירײז םיליאנען די באגייסטערען וועלעז נאכם,
 אגשםרעגגוסנ גרעםערער צו אנרעגען זיי און ארבעטער

םלחםה. די געװינען העלםען צו
 גע־ וועגען 4 אי• סי. דער פון םארשלאג ״דער

 ל. אװ ם. א• די םון םיטינג עקזעקוםיװ מיעשאפםלעכען
 םאר־ דער אייד װי קאונסילס, עקזעקוםימ $ג אי. םי. און

 קאבמעט. לײבאר םפעציעלעז א שאםען וועגען שלאג
 אײגיגקײם ארגאנישע און אםת׳ע פארבײטען ניט קענען

 באװעגומ ארבעםער פאראייגיגטע א ארבעםער. די םון
 פאר נויטיגקײט גרעסםע די איז םאםענם איצטיגען איז
 זײער םילען ארבעטער די לאנד. איז דא אדבעםער די

 זײעת אין אײגיגקײם קײן ניםא איז עס וואס דאם שטארק
 שםארקער גאד דערםילען עם וועלען זיי אבער רײען.

 דארפעז וועלען זײ און ענדיגען זיך וועם םלחםה די ױעז
 דער םים שייכות אין פראבלעפען צאל א באגעגענען

 1דא פלחמד״ דער נאד וועלם דער סון איבערבױאונג
 פריער, איז עס וועז װי םערער ארבעטער, די וועלען

 באװעגונג׳ ארבעםער םאראיינעסער א איז נויםיגען זיד
 קערפער־ אײז וױ האנדלעז און רײדעז קענעז זאל וואם

 די םח אינםערעסעז די םארםײדיגעז צו אום שאםם
ארבעםער.

 באגרײמז נים קעגעז װאם םענשען אזעלכע ״בלויז
 TP ארגעטער םאראײניגםער א םון װיכםיגקײם םולע די

 שלום־ די אילײגעז זאל מעז אז ראטעז, קענעז װעגונג,
 ײי. אזױ ארײן. באנק לאנגער דער אין סארהאנדלונגען

 1פי װערט אוםגעהױערען דעם יא באגרײםעז םיר אבער׳
םיד גלױבען אםעריקע, איז ארבעטער אלע צױישען שלום

>■ »ו42 אױנוסט,
 אנגע־ גלײד 1זאל« m 1קטנ« שלוס־פארחאנדלונגזמ אז

 דעם חאר״ח גאנמז םיםן שסימז םיר מאחמ• זעימז
 קאונסיל זנקזעקוסיװע ל. אװ 4 * דער פיז שלום־אגבאם

 האפע־ אמזזװ־ אױס דדיקןן טיד און 4 אי• סי• דער צו
 it די װעם שטזנרועען, צײטװײליגצ די םראץ אז ^

 שטענדיגעז א פאר כאםיחונגען איחג םארטזע״מ ל. אװ *
 ארבעםער אםעריקאנער די אין שלום דױעחננדען אח

ױיזמ״•
גע־ רעזאלוציע דער צו האט חבינסקי •חהיז־ענם

:ערקלעתנג פאלגענדע די פאכם
 האבען םיר וחנז שאם, םאר געװען דינען םיי ,װעז

 האט לואיס דזשאז און ,4 אי• סי• דער צו באלאנגם נאן
 און געשעםם נים זיך פיר חאמז דעם, אין גןשםערם

 אויכ לואיס׳ן. געגען שסארק ארױסגעםראםעז ןײנען
 אין שםערם װאם יעניגער, דער פארעי םילי■ איז איצט
 ארגאנישעז אז אין שםערם װאס שלום, נאלדיגען דעם

 אים מיר דארםעז באװעגונג, ארבעםער דער אין שלום
 און אים געגעז ארויסםרעםעז און שאבעײעז גישם אױך

םראגע. דער אין םײגוגג אונזער זאגען
 איז זי אז געשריעז, שםעגדיג האט 4 אי• םי• ״די

 איצם נים. דערלאזם ל. אװ פ. * רי נאר שלום« פאר
 שלוס־ א אויפצונעםען אםילו 4 »י• םי• די זיד אגםזאגם

 עס װעד איר, ווײסם און ל« אװ ם. א. דער םון אגבאם
 םיםער םיץ נאד זײגעז׳ דאס שולדיג? דעם אין אח

 ראלע א שפילעז וועלכע קאםוניסםעז, די אימרצײגונג,
 א צו ניט דערלאזעז אח ױניאנס 4 אי• םי• צאי א איז

 אז וױיסען, זײ וואס אוחאד, איעציגער דער צוליב שלום
 גים די װעלען באוועגונג ארבעםער פאראײניגטער א אין

 ראלע אזא שיילעז אמ הענם זײערע צוםירען אזױ קענען
4 אי• סי• דער איז איצם שפילען די װי

 פאחמלסניססןסיגא די פון שטודיום דער אז )4
 חױ־ זחנגען אינפארפאציצ און פראדוקציע פון קאסםעז

 עס אז צײס איז װערצז דורכגעפירט זאל פראדוקציע,
 סצזאז סירינג דעם פון למאטעןורעז די אײגשליסען זאל
ן אײחנד אבער 1943 איז דרעסעס בײ  אנ־ וחןס מ

 גױטיגצ די אױםאדיזירעז און סענשען עקסטדא שםעלען
 פארגצלײגם װידער ■לענעד די זאלעז דעם, םאר אױסגאבן

 זאל וואס קאטיסצ דצר פון זיצמג פולעד א פאר װעיעז
 איז סעזאז ספרמג םון אנהױב םארן ווערעז געהאלטעז

.1943 אין םרײד דרעם

 102 ל#ק#ל דרײזוערס טראק אין לאגע דער ווענען
 געוױסע װעגען באריכטעט חאט תבינסקי פרעזידענם

 איז געװאחנז באגאנגען זײנעז װאם אומרעגעלפעסיגקײםעז
 אין בעאםטע די געםאדעלט שארף האם ער וועלכע פאר

 וחױיכעז לאקאל, פון באארד עקזעקוםידו דער צו גריף א
 פיםגלי־ די פאד לײענעז צו אויפגעפאדערם זײ האט ער

 דעם אונםער קאםיםע ספעציעלע די האם דעם, חח דער.
 װאס קרײנדלער םשארלס פרעזידענם וױיס פון םאתיץ

 קלא״ די אױף באשטיםט האם עקזעקוםיװע גענעראל די
 פאר לאקאל געגעז באארד דזשאיגם דרעס דעד פמ געז
 אר־ םידעז פאר און ארבעם דער אין קאאפערירעז ניט

 תאלט זי אז באריכםעט, שעפער סםרײקעגדע םון בײם
לאקאל. איבערן אויפזיכם איר אן

 איגמער־ פאר קאםיטעם ארבעםער אמעריקאנער
 אנגעלענענחײטעז נאציאנאלע

 זיםעדמאז, אנטאניני, האכפאז, פרעזידענסען וױיס די
 םיט־ אלס געװארעז באשםייםט זימען שאר אח םיעבערג

קאםיםע. דעד םץ גלידער

ט ײ 21 ו

̂נעל רועגעץ ̂ז מרסיי דער אין כדםגלידזןר ווינםערגע
t פלאט און______ _______

 מןרןןוױוגאוגעכעטזחצובאשטיטצז לאקאלס ד
 םיט פארבינדומ איץ שסיק זאלעז וועלמ קאםיםעס

ײןון  פלאט אדןר ארסיי דןו אין דיגןן מאס #יסגלידןר ז
 פון פתנות זײ שיקץן דודך און זין צונויפשדייגאז דורן
צײט. צו צייט

■biumbMU km (kmkU MkftM■שעדעריישאן מכמןריקען דער *ר דעלעגסםען 
קאטוענשאן

 דעלעגאםען אלס געזוארעז עדוױילט פאלגעגדע
 פיז קאנװעגשאז 1942 דער אינםעתדצאמלצו חױ־ פץ

 ■רעזי־ וױיס ;לייבאר אוו פעדערײשאן אםעריקעז דער
 טשארלס און םײנבעדג ישראל מאכמאז, חשוליוס דענםעז

 יענםיל־ איםטאז, םמ סאדדעניע׳ גרײס אח קרײנדלער
 פאליקםאז ראו ;סאום דער פח פארטיז חשאן ;

 ױגיאן קאטערס דער פון ברעגםש םיסצלימיוס דעם פץ
יארק. נױ אין 10 לאקאל

 אנטאניני, לואידזשי פון אױפפאדערומ דער אויף
 חאט איגטערנעשאגעל, דער פח וױיס־יחחידענט ערשםער

 םח פארלאנגעז צו באשלאסעז עקזעקוסײוע גענעראל די
 איטאליע־ אלע באהאגילעז ױט זאל n אז רעגירונג, דער
 עליענם״, ״ענעפי אלם בירגער, קײן ניט זײנעז ױאס נער,

 זיײ וועלכע אזעלכע׳ פאדפאלגעז גיט זאל רעױרונג די את
 די זעם דעםאקראטיע, און פרײזדיט םמ אנהימגער נעז

 יא אגער זאל רעגירונג די ;בירגער קיק ניט זײנעז
 פאשיס־ זימען װעלכע איםאליענער, אחנלכע פארפאלגען

 זיי באטש םוסאלינין, פון אנחענגער אח געשטיםט םיש
בירגער. יא זײנעז

 םון שלום^באם דעס געגעז אוים זעמז ,פאנכע
 צײםונגס די לױם װאס, דעם, צוליב ל. אװ פ. Jt חװ־

 ודאס יעניגעד׳ דלד געװעז שעסאזתאט איז באדיבסעז,
 דעם םון םיםינג אויםן געםאכם שלום־םארשלאג דעם האס

 זעם םען ל. אװ ם. זג דער פח קאונםיל עקזדןוםיװ
 אײזאלײ־ די רעפובליקאנער, די םח ״םריק״ א דעם איז

 א אוגםערצושםעלעז האםשעסאן, און לואיס שיאניסםסעז
 םענשעז אײניגע האבעז נו, רחװעלם. פרעזידענם פיסעל

 טאבין, דאגיעל אזױ וױ סיטי, אטלאנםיק אין דא געהערם
 א איז װעלכער ױגיאז, םיםסםערס דער םח •חחידענם
 רחװעלט, פרעזידענט םח פרײנם א און דעפאקראט

 איז ער, נאר האטשעםאן, ניט אז געזאגם, םעג די האם
 קאונסיל עקזעקוםײו בײם האם װאס יעניגער, דער געװעז
 שלום־ א פאבען צו פארשלאג דעם אריעגעבראכם מיםימ
״4 אי• סי• דער צו ןגבאם

 גע־ דער פאר אויפגעטראםעז איז אבראםאוױםש ר.
 אםע־ םץ קאםיםע א םון נאםעז אין עקזעקוםיװע געראל

 װעלכע םירער,. ארבעטער אײראפעאישע איז ריקאנער
 שטו־ צו צוועק פארן געגרינדעם לאנג נים זיך האם

 דער םים שײכות אין פראבלעםען נאדםלחםה די דיחנז
 אינ־ דער םון האם אבדאםאװיםש באוועגונג. ארבעסער

 מאםעריעלע און םאראלע םארלאגגם באארד םעתעשאנעל
 נאגלער וױים־פרעזידענם םון םארשלאג אויםן שםיצע.

 קאםיםע א צו געוואי־עז איבערגעגעבען םארלאגג דער איז
דעם. װעגען האנדלעז צו םולםאבט סים

 עקזעקוםיװע גענעראל די וואם באשלוסען, אנדערע
:זײגעז אנגענוםעז, האס

 דרעס דער אין אונגזערזוכוגג דער װענען
אינדוםםריע.

 אויף באשלוסעז םאלגעגדע געױארעז אנגענוםען זימען
 םאחת אונטעח קאםיםע דער םון תקאםענדאציע דעד
 אר־ די אויםםארשעז װעגען האבפאן פרעזידענם וױיס סיז

 םאר־ אלע איז אינדוםטריע דרעם דער איז קאסםעז בעםס
:לאנד גאנמז איבערן קעסס

 װערם אונטעחובוגג אז םאר רעקאםעגדאציע די )1
גוםגעהײסען.

 עס ױאס םעפאראנדום דעם םים איינקלאנג אין )2
 םון דעפארטפעגט אינזשינירינג דער צוגעשםעלם האס
 די לr םעברדאר׳ םען21 דעם אינטעתעשאנעל דעד

 פיר םאלגענדע איז ווערעז אײנגעםײלט אױסםארשונג
 חד כ) ;לאגע עקאגאםישע אלגעםײנע א) :איםײלינגעז

 מאר־ פארשידענע אין ■ראדוקציע פמ קאםםעז לאטיװע
 םים־ פארשידענע די װעגן אינסארמאציעם ג) ;קעסם

 אױף וױרקומ םעגלעכע די ד) ;פראדוקציע םון סעמעז
 פארקויף פארגרעסערםעז דעם םמ אינדוסםרי דדעס דעד
לאגע. מלחאה דער צוליב סחורות סיז

 עקאנא־ אלגעםימער ז״ער םזן\ שטודיום דער )3
 דעם םון ווערעז אובםערגענוםען גלײן־ זאל םישער׳לאגע

דעפאדםפענם. ריסױרסש

 װאם ענגלאנד אין פרויען פאר חײמען ^פח
 אינדוסטריע םלחםח דער אין ארכעטעז

 דעם גזסגעהײמז האס עװצקזצקומי גדנדדאל די
 בײ־ לאקאלס די אױםגעפאדעדט דרינגענד און פראיעקם

 אפרו אזוינע םמ אויפהאלסוגג דעד פאר צושםײערען
 אזא םח עםאבליתנג די נעםעז• זײערע אויף פלעצעד

דאלאר• םױזענט דרײ אתם אן םרעפם הײם

 םאימפועז אםעריקאנער פאר הילןש מלחםח װעגען
 לענדער פארבינדעםע אונזערע און

גאג־ גרעסלאו, פרעזידענםען וױיס די םס קאםיםע א
 בא־ אח שאר און גריגבערג קאהעז, זיםערםאל, לער,

 צו אזױ וױ פלענער אױסצוארבעםעז געװארען שטיםם
 ארגאניזײשאן, סױרװיס ױנײםעד דעד פאר געלם שאםעז

אגענםורען. הילםם אנדערע און כינע
 אפצושא־ 38 יאקאל פון קמםיטע דעד פץ פארלאנג

 כרענטש אײעעשטעלטעז נײ דעם פען
 ברענםש דער אז קאםיטע דער פון פארלאנג דער

 ווע־ אפגעשאפס זאל םיטגלידער אנגעשלאםעגע נײ די םון
 דער צו םולמאכס םים געווארען איבערגעגעבן איז רען

 ברענטש פון פארלאגג דעם םארהאנדעלט װאס קאפיסע
טשארסזנר. איגםעתעשאנעל אן םאר

 ױרים• פאר פילאדעלפיע 60 לאקאל פון פארלאנג
 דרעסןןם רעיאן איבער דיקציע
 וױיס זײ פון באשטײענד קאמיםע א צו איבערגעװיזען

 צו גרינבערג אגן ברעסלאו קריינדלער, פרעזידענםען
םראגע. דער איבער האנדלעז

 חעכערע דעקען צו אנגעשטעלטע ױניאן פ»ר באגום
קאםטען לעבעגם

 װאס לאגע אויסערגעװײנלעמ די אז אנערקענענדיג
 די פארגיטיגען צו יאר לעצםעם געמאכם גױםיג האם

 דעם פאר ױגיאן דער םון בעאמםע את אסנעשםעלםע
 לעבענם־ אױף פרײזען געהעכערםע די םון אונםערשייד

 עקזיסטירט קריגעז, זײ וואם געהאלטען די אץ מיםלען
 בא־ עקזעקוםיװע גענןראל די האט יאר, הײנםיגם אויך

 פראצעגט צען ווערען. געגעבעז זאל עס אז שלאםען
 דעצעםבער סען31 דעם אח יולי ערשםעז דעם עקסטרא

 אויפן זײנעז װאס אנגעשםעלםע און בעאמםע אלע צו
 דירך האבעז װאם די חיז א אםים, גענעראל םון ראל פעי
 װעל־ שכיתת, די אויף העמרוגג א געקראגעז צייט דער

 שכירות זײערע םמ יראצענם סינף בלױז קריגען זאלען כע
 געקראגעז האבעז זײ װעלכעז אין יאר האלב דעם סאר

 די פאר בלויז איז באשלוס דער כאםש העכערונג. די
 גענעראל פון ראל פעי אויםז אנגעשםעלטע און בעאמטע

 צו באשלאםעז עקזעקוםיװע גענעראל די האם אפיס,
 לאקאלם די צו צאלונגעז עקסםרא אזױנע רעקאמנדירען

 פאלעז אלע אין ״גאיד״ א אלם באארדס, חשאינם אץ
 ניט איז געחאלטעז די אײף העמרונג אלגעמײגע קײז װאו

 אנגעשםעלםע און בעאמםע זײערע צו געווארען געגעבען
 לעבענס־םיםלעז. אױף פדײזען געהעמרםע די צוליב
פערקװ• דער דורך

 בא־ דער װערעז באטראכם אויד דאדף רעכם םים
 דײוױד געווארען געגענצן איז וואס באגקעט, שײדעגער
 ירעזידענם אלם ױגילײ יעריגעז צען דיז צו דובינסקי

 סון זיצונג אװענד אן אלס אעםערנעשאנעל׳ דער פמ
 מער נישם עקזעקוםיװע. גענעראל חנר פמ םיטינג דעם
 פון םיטגלידער די אױסער זײנען, זיצונג דער צו וואם
 פארטרעטער געקוםעז אױך עקזעקוטיווע, גענעראל דעד
 דעם פח אנגעשםעלםע די און לאקאלס יארקער נײ די פח

 א געזאגט, שוין וױ געוחמ, איז עס אפיס. אינםעדנעשאנעל
 צאל באשרענקטער גאנץ א פאר את באנקעם באשײדענער

םײערלעכער. אמת אז אח חארציגער א אבער מענשעז,
 םץ געװארעז געחאלםעז איז רעדע באגריסוגגס אײן
 עקזע־ גענעראל דער םון נאמעז איז אנטאניני לואידזשי

 געחאלטען איז רעדע באגריסוגגס צודײסע א איז קוטיוחנ
 סעקרעםאריז ■ריױאם חעסקעל, האננא מיס פמ געװארעז

 איבערגעגעגען אים האט זי װען דובינםקי׳ פרעזיחנגס פיז
 פאטאגראפישע פון אלבום געבעדענעם פראבס גרױסעז א

 געשריבען אים װעגען איז עם ױאס אלץ, פמ קאייעס
 גע־ איז ער זיגט זשורנאלען איז צײםונגעז איז געווארעז

פרעזידענט. ײארען
 קורצע א געחאלטען חאם דובינםקי ירעזידענט

 םים געעגדיגם זיד חאט אװענם דער באז־אנקוגגס־רעדע.
 קאנצרט, אײנגעגעבעגעם אמ אינםערעסאנםעז אן זײער

 בעאקאנםער דער באטײליגם זיד ״אט עס וועלכעז אין
 די פון םיםגלידער אײגעע איז ראדאססקי סערגעי זינגער,

הױז. ױניםי פמ יןאנצערםיסםען

 ב»־ 20 לאקאל ױגיאן מאכער רדנקאוט
 פיאגערען דיערע ®ון אײגעם גלייט

רו. א^נעןן^ צו
 חאם 20 לאקאל ױניאן סאבעד רעינקאום די

 אײ־ זיין צו באגלייט ױני, פערםעז דעם דאנעדשםאג
 און פיאנערעז עלסםטע דיערע םץ אײנעם רו ביגע

 אלע ראבינםאן. סײמאן לאקאל, פון מיטגליד םשארםער
 ארבעם די געווארםען האבעז לאקאל פץ סיטגלידער

 באאםסע און באאדד עקזעקוםיװ דער םים צוזאםעז און
לױ̂ז דער בײ געװען אנװעזענד זײ זײגעז

 יאר 77 געווען אלם איז פארשםארבענער דער
 דעו־ ביי געארבעט װאד לעצםער דער ביז האט און

 און ױניאן דער אין אקםיװ געװען איז ער מאשין.
 עקזיםטירם לאקאל דער זינם יארעז אלע די לאקאל אק
מיםגלידער. די פמ געאכטעט שםארק געװעז איז און

 לאקאל פץ םירער און באארד עקזעקוםיװ די
 װעלכע סיםגלידער די צו דאנק זײער אױס דריקעז
 דער אױף אפגערוםען אײנשטימיג אזױ זיד האבעז

 למטע די אפגעבען איז באטײליגט זיד איז אױםאדעתנג
חבר. און ברודער זייער ערע

 מסילרםפו מעיסאן, דוד
 סלפיצמזר סאלאיםעדטאז׳

סןיגפדופיצי קעסלעד׳ דזשאזעף
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•יי׳ פיז מריממז די ױסחעדענדיג
 ודיס די אדן דזבינסקי דדענט

חנרגדײ׳ n ווןגען •חחידענטעז
 אוגמיי פיז פו־אבלעפזח איז כונגעז

ײ־ *ד«ױז*ױ*ס אי:סעדנעש*געל
 למימ די ײז ל*נד גאנצזה בערז

 געקײיעז סיד זדז מאגאטעז, עסלעכע
o סאטא די זיגעז אױפן p מר אױף אױסגעקריצס איז 

 W גײ איז אפיס פאסט מנסחזלעז פח געבײדע
 סימממר־ די ניס שנע, ױט רעגעז ״גים :איז מאםא די

 שטאפעטעז די אוריקהאלטעז זאל נאכם, דער פון ניש
 זיד תאב מאטא, די אט פליכט״. זײער דערפילעז פון
 אתזער פאר אויסגמײכענט זין ואטט געםראכם זיך

 VtP אױס וױיזט שסערונג קײז ארבעט• איר און יתיאז
 זימד nro םח יוניאגס אוגזערע *ורייןהאלםעז ניס

 לעבענס די פארבעסערעז און באשימן םח ארבעם׳
 אלצ בײקוסןן פיז אדבעטער, די םוץ מלינגונגעז

o פארשפרײטען פת שװעריגקײטעז׳ p געז־אנק יעיאז 
 זײ מיױגזמ אדיבער און ארגאניזירםע נים די צוױשען

 דעס פח שװעריגקײטען די םראץ דים. אונזער אויף
 שםעתנגעז די םראץ •רײאדיםים. אח צושםאנד מלחפד,

o צוליב ארבעם ארגאניזאאיאנס פאו־ p  o jn סםרײקס 
 אינםערנע־ אונזער האם װערען, אױסגעמיטעז מוזען

 אנגעחאלםעז מאגאםזה עםלעכע לעצטע די אין שאנעל
o סיטגלידער, *יז װאוקס 'איר p דמױזידס* v מד 

o שעיער, נײע צאל דײםענדע p חעכערונגזח געװאונעז 
 אדמןטעד די םאר םארבעסערונגעז און שכירדת אױף
 אױםקלע־ איר םארטיםט און פארברײםערט האם אח

o אינםעדנעשאנעל די ארבעם. בילזרונג און רונגם p 
 איז ראליע פירענת איר האלט *ח גענומעז אױך

 אינדו־ דער פון לאגע די פארבעסערעז אח באשימז
 את ארבעסעז מיטגליחןר אירע װעלכער אין םטרי

לעבעז• א מאכעז
 די ofn באריכטעז די װעגען אײנאעלהײטען די

 תאבעז אינםערנעשאנעל דער פמ •דעזידענטעז וױיס
 *רגאני־ זײעחג איז ארבעם דער װעגעז *פגעגעבען

 חױיט די אין דיסטריקם, זיין םמ יעדער זאאיעס,
 סעקרעםאד עקזעקוםײו חבינסקי׳ פרעז-־דענם באאםםע,

o םמ — *מהעי, p ארגאניזאציא־ און םימטניעלען 
 די םמ און אמםערנעשאגעל אונזער םון אושטאנד געלעז

 באשלוסען די אויך אינתםטרי, דער אץ פראבלעםעז
 אנגענומעז האט באארד עקזעקוטיװ גענעראל די װאם
מונג ױבילײ דער בײ  *עז םמ געלעגענהײם דער *ו ז
n r די איבערגענומען האם חבינסקי פרעזידענם זינט 

 םאר־ װערם אינטערנעשאנעל, דער פון םירערשאםט
 נומער דעם איז פלאץ באזונדער א אויף עםענטלענם

 f אײף אנתײזעז בלויז איד וױל דא ״גערעכםיגקײט׳.
 דערגרײ־ די איבער באריכטען n םון פונקטען פאר

r אינםערנעשאנעל אונזער םמ בונגען rw אום־ דער 
ח*ט לאגע מלחמה די םיטואציע גינסטיגער
געשאםעז•
 דובינסקי פרעזידענט האם בײשפיל *ום אזוי

 די איז האט אינםערנעשאנעל אונזער אז מריכטעט
 נעטעז א געהאט װידער מאנאםען דוײי לעאםע
 טוײ םינף איבער םון מיטגלידער אאל דער אין געװינס

ױ קלענערער א אמת איז אואוואקס דער זענד.  אין ו
 באדינ־ מלחמה די אונטער אבער פעריאדעז, םריערדיגע

 שעפער די איז ארבעט וױיניגער דא איז עם װען גונגען,
 האבען אינדוםםרי אונזער םץ ארבעטער אאל א און

 ארבעטען אװעק און טרייד דעם םארלאזעז דעם צוליב
 צי שוועריגקייטען די צוליב אויך ארבעם, מלחמה ביי

 ענעדגי געװאלדיגע די און שעיער נײע ארגאנידרען
 אײם דער דו־ח־ האבעז םירער ױניאן אונזערע װאס

 זאמ־ הילף אץ טעטיגקײטען מלחמה פאר אפגעגעבען
 האבעז זאלעז מיר אז ע^רםעם׳ םילע האבעז לונגעז,

 מיםגלידער. צאל דער אין םארקלענערונג א פילײכט
 געװינס. נעםען א געהאט נאך מיר האבען סוף ןװם
 «ײט דער דורד האבען מיר אז אן׳ וױיזם באריכם דער

 װאס שעפער גײע זעמיג איבער קאנםראל געוואונעז
 יוױאן דער מיט אגרימענטם אונםערגעשריבען האבען

ם לאקאל נײע םוםגעז געםשארםערט האבען אמ ^נ  ױ
 אנבאלאנגט װאם לאנד. איבעח שםעט םארשידענע אין
האם ױגיאז די םארבעםערתגעז םאםעריעלע די

 •רץזידץגם וױיזס ארכעסזןר, ךי פאר געײאוגמ
 סיסגלי אונזער< פזץ ימלפס א כמעס אז אן, דזגיגסקי

מד דןו׳  זײ, פון סױזןנד פזןראיג און חתדןרס אי
איז׳ כאאאלט איאטזןר שױן חאמז מ א  כא־ n איז װ

 אנגע־ אױך װערט פואזיועגטאן ודיס די פון ריכטזמ
 תאבעז טיםגלידעד אונזערע אלא כמעט nr װיזזנן,

 אד שבירות און פריחעז אױף חעכעדונגען ז1געקדאג
 לעבעגס אױף •ריחען חזןכזןרא די פאר די םארגיטיגעז

 ניט שטעלט זאך קיין nr באוױיזט אלץ דאס מיטלעז.
אונזער פון װאוקס אין פארטשריט דעם אפ

 »רױס רופט ב»ריכט פינ»נץ
 לע8 אין אינטערעס גרױס

עז מ רי ה

 םאר־ םמ פאליסי אגגענומענ; איר נאכפאלגעגדיג
 אח אײננאמעז די םיז באריכט דעטאלען א עפענטלעכזמ

 איר אז זײנעז וואס לאקאלס אלע די פון אױסגאבעז
ױ גוט אזױ אנגעשלאסעז׳  תאט אםיס, געגעראל פח ו

 באארד גענעראל דער פת מיטינג בײם יוניאז אונזעד
n פאח באריכט פעאגץ פולןןן א ןרױטגןןגזןמס r 

 אױסגאבעז אדן אײנאכחה די דעקט כאתכט חנר .1941
o חשאינם 23 ;ױגיאנס לאקאל 325 אלע פח n n rp 
 םאר־ די אין דעפאז־טמענטס ^חשאנעל פופמן און

ױ גוט אזוי קעגעדע׳ אח שטאטעז אײניגטע  םמ די ו
 דער אינטעו־נעשאנעל. דעו• פון אפיס גענעזיאל דעם

 גיט איגטעו-עס גתיס *ו־ױסגעתםען מאט באוײכס
 ײניאנס׳ אנדערע אין און סיטגליחןז• אונזעחנ בײ נאו■
n f i אױ־ קוײיזען געזעלשאםםלעכע בתיסע זדן אױך 

כאוחגגונג. ױניאן טתיז־ njn סעמ«לכ
nyn אוגע־ אגב װ^ט (װעלב^ באו־יכט פינאגס

n^ שלע » שיקט u r םון nyn אלס ״געדעכטיגקײט״ 
n אז אז׳ וױיזט )ny&u דעם או בײלאגע jn אײנקונםט 

ס לאקאל אונזעי־ע פמ ^  םאמאנגעגעם דעם איז ױנ
 טױזענד 291 טיליאז, אכט אנגעטישפען מאס nיא

̂לא 585 ^n םמ םענט. 77 סיט nyn האט סומע nyn 
 םץ אגעזnגעק אינטעמעשאגעל njn םמ אפיס הױפט

^• די אח דיוס קעפיםא פעז־ לאקאלס די  םא
 םומענד 391 מיליאן, אודײ פון סומע די פאנדען דענע
 און לאקאלם די nםא סענם׳ 61 אמ דאלאר 13 סיט

 םון םומע די איגעשטעלט זיד חאט onnpa דזשאינט
 םענט. 16 מיט nלאrז 672 טויזענד 900 מיליאז, םינף
 אסעס&ענטס אמ דױס םמ או־ײנגעקוסעז איז געלט דאס
 nםא אפאאלוגגעז געלט, אײנטתט מיםגליחור די םץ

T אמ א^עטםלאזעז ip ip p ענלעכעס. אץ בענעםיט
 אםיס אלnגענע םון אױםגאבען די אויס^ענענדיג

 יאר ,דעם nםא א^אניזאציעם אנגעשלאסענע די און
 878 מיליאז׳ אײז אז ׳אן באתכם nyn וױיזט ,1941

 אױםגעגעבען איז סענט 71 מים nלאrז 830 טױזענד,
n n r w םאו־ לאקאלס די און אםיס גענעחזל םמ njn 

^. njn םמ םאתואלטונג nאלגעמײנע נ  סומע די יי
 55 מיט nאלאn 491 טויזזןנד 765 אײנגעשלאסעז האט

 אין אנגעשטעלטע קלעײקעל די n שכיתת אין סענט
 םא^יניגםע די אין ױניאן njn םון אםיסעס 295

 אויסגאבען אחנאניזאאיאנס אויף קענעדע. אמ שטאטעז
 מענע־ לאקאל םוז שכיתת די איין שליסען װעלכע

 ארגאניזא־ ס,nגאניתעn!א אגענטען׳ ביזנעם דזש^ם׳
 בענעםיטס און המאות םטוײיק אויסגאבען, גיאנם
 מים nדאלא 390 טויזענד 441 אנגעט^מ האבעז
 טע־ םאתוײלונגם און בילדונגס אױף םענם. םוםןױג

י אין אםיס nאלעnענטx njn האם טיגקײםען  לאקאל י
מן אויסגעגעבען ױניאנם  232 סוץ סורע די nיא דו
סענט. 44 אץ דאלאו־ 52 מים טויזענד

מיעלןר א איז  קעפעל אונטעה אפטײלומ סי
o וױמם שטיצע״ אמ ״בײשטײעתנגעז o n in  njn אז 

njmw די אױף אױםגעגעבען 1941 איז האט ייניאן 
 njn* סענט. עלף מיט nדאלא 143 םױזענד׳ 383 מכעז

T 117 אויסגעזאלם איז סון jn r iy i ,627 טױזענד 
 אין nמיטגלידע עnאוגזע צו סענט 38 מיט nדאלא

jjn ^ oo jan i ו שםיאע. ספמיעלע אץ בענעםיט*

o j’nm npnf njm jaif האס אגשםאלםעז צדקה אדן 
 טױזענד, 215 םnשטײעyבײג איגםעדנעשאגעל די

296 n fn n או ;סענם עלף פיט njn לעי׳ אמעייקאז 
 געגענען שאנעלJנnאינםע די האט פאו־טי באו־

 געגעכען האבעז לאקאלס n און דאלאר 18^32.89
 (די דאלאו־. 31,684.73 ונגעזnבײשטײע און דיוס איץ

 BnjnJin n^ nאיבע די אײן נישט שליסם סומע
^njn דאלאר טויזענד » ’ » jnjtiw  o r i םױײ האבעז 

 imanp מלחסה די צו הילף nםא טnשטײעJבײג וױליג
 קױיץ תיםעז דעם און כינע און וסלאנדn ענגלאנד, אין
n די nםא א. ס. ױ. די און jiip ’n js i .(סאלדאטעז

 איד njn סץ אױסגאבעז די האבען גאנצעז אין
 אגגד לאקאלעז אנגעשלאסענע אימ אמ םעתעשאנעל

 261 מיליאן, זעקס םמ סוםע די 1941 אין םעז1טר
 איבעז־• האט דאס סעגם. 74 מיט nדאלא 614 טױזענד,

 מילק!, אײן ױניאז njn פיז קאסע njn אין ט11ל1ג
n נאגנם ״nn מים nאלאn 614 טויזזגנה 669  o p 

 אויסגאממ. זײ וױ njojna tjuji זײנזמ אײנאסמ
ojjn’Tjni זױ אז באוײכם, אין אן וױיזט זױבינסקי 

rאו nכJז o r i ^מ האבJג גלעדJאימ־ זײ אז מאכם 
jjoip זײז מלזמ u־njoj םון n’ סיס אויסגאבזה 

^nja אנnJnםהאלבJמיל זrז nאלאn איז ,1941 אין 
nJשטJנnjn o אין צואוואקס njn מיטגליחןו■, צאל 
o סJלכJוח p םאnגJnסnJסמ חכגםות זײ ט njn יתקן 

o,,pD די !ווייטענס, ארן jiijn jicjij,ni דןד פון 
o װאס איגםצתצשאנצל p גצמאכם n ג צאלnױoן 

 באנײןן *ו גצמאכם מצגלצך אמ נויםיג ניט סםתיקס
jn אן אגרימצנםם jn rn q שאnםJ .קאםםצן o p האס 

 סםױ״ן אויף אױסגאבצן ר<• onjijrt׳pnfo שמחן
בצנצםיםס. סםוײיק אמ חוצאות

 ארבע־ אן הײבען שעפער סלאוק
 אפ היט באארד דזשאינם ;טען

העכערונגעז לױן
 װצלנעז־ קאפלאן, בצנחשאמין םון באײכם א לױט

o p סאתומצן צייטוױיליג d p סח אמט njnmjijo 
PנJג אין nnifn חשאינט קלאוק njn םיז Jממד ל 

 יא^ גױ םון אבווזױ^הייט o'anjar’c אלnיש תשזןל
n אז סימנים, אלצ וױיזצן p קלאוק אין ס?דאז םאל 
ױז o ט p שוין זיד oj .jjA^ojuf אױין קומצן 

nJשטJ באשםצלונגצן n jo n i nio אין אח קלאוקם 
ojomסJש זײ  njn onjrn nJ. אין n’ לאינס ביליגצ 

oפJש אין ספצציצל און r i nJ מאכצו njnj’p מאנטלצן 
 גוםע n אין מפף.p םול^ מיט שוין מצן ארבצם

 באשטד JnנJײטnבא p אויך שוין איז אמ:צט לאיז
n אין לונגצן. p מיטJלnJ ביזי גישט גאך איז לאין 
njof מצז o jo n rn j זיי אז rלJבאל זn אנהויבמ 

jjojoni שוואוגג. פולצן אין
njrnc גJנP Jם לJנnJזשnJ אפ־ איז םײגבצת 

 בײגד האט nj װאו קאוסט פאסיםיק צום גצפא^
m אנתשצלצס לאם םון קאטהגנשאן ’n װאוינם n p ’ip, 

 np םון סטצף מיטן מיטינג א אפגצהאלםצן nj האט
 אינסםהק־ באשםימטצ jjoj:ja די און nnבאא סשאינט

 קלאוקמנצי n אז אויפםא̂ס שטוײינג ןJלr די אז 0Jצי
 ױ אויף uinjojn פראצענט ןJצ זײ jjrnp זאל^

ijm e װאם שכיתת אוץ n, ל האט ױניאןJצטJנס 
מלאכות. בצל n8o זJאגnקJג

 פױיו אוו אפיס םון לJDבא njonnijo* njn״
 װאס פױיזמ מאקסימום ,n װצגצז ײשאןnמיניסטnא

nקטשוJמאנום pמצגצןי ס jjjjojn קלאוקס־ פאר — 
 innjojn לי איין שליסט — זאגטJג םײנבזמ־ג האט
 *iwnjn nטא ףJסט njn פוײיזזמ. טםJבnא זײ אויף
^ בײם אויסנאם קיץ מאכעז נישט א ם  די ^

uinjojn״.
pנJג Jל n jp n jjjo נײטהמ פ. און םיינב^נ 
U קלאוק njn פון nsojnpjo ii’oipjrpj װאולף, ’n 

 אױך njoo מיט׳ן מיטינג ojn בײ ןJהאב nnבאא װןמ־י
nJקלnJט n, םpקםישJ אנװJנnסון ונג d p ױיעם 

t זײ פוײמזױ. זJטלJס צו אוםן jd p באױכםזײ אויך

ס* 1942 *עוסט, ײ ז ► 23
jjrm• פת באמיאונגזח n װןגצז jnאון ײביגסקי ט 

n פח njrro ױ p ,פון קרימן צי אינײססמ n p 
n ארכצס סלחםח אײף משמלונגעז תגיהגג p די 

n קלאוק njpni’ ניו jijw• פײנמװע onjonnp o p, 
ײ ײשאינט קלאוק ךי « « j ב p n j iP P  ojm םיט 

o ןלץ p קתגעז צו מצגלעד איז njro אז־מס םלחמח 
n נײ מי׳ן p  n jp n r םאי־ *•צימכען אוס n p 
pn|B׳Minjjjrt פה *o jn די און 1קלײז־צ ציײילע בײ 

jonjopame װאס אמעטסלאזיגקײט o p גתינגם 
זיז־. מים

 דעם אפהיטען מחען בראדערס לערנער
ױניאן. די װארענט אגױמענט,

ײ ײשאינם קלאוק די א  ניט אנטשלאסזמ איז מ
n לא̂ז » p לnJנonp pn  nJ בםול קאו־פאתישאן 
o מא̂כ צו p  oijo’naf ojn זײ T P P מיט njn 

j יתיאן. »t d  ’n איצט זוכטnJ אינ־ אן קתגצז צו 
n זJגJג חשאנקשאז  njnבזמײ שאינם r  o pל nnr 

.ojjonaf נטעח1א פאו־פליכטונגמ pאי םון באפו־ײזנז
•o jjo ’ n^  njn j p פיז n p מיט ױניאז n p 

nאnב אןרנער pס P J i  o p  jo n ’ D^ אוים־• בײס 
y דין, a v c  n  o p ג ניטp Jלpז n p יוניאן n jn o 
o אםבו״מ^ װיל זי ןז ijo ’ n ij  d p זי װי o p 

o'באז־ינגונג^. ,n לוים טאן געדארפם ijo n jf  n p 
n זײז jo ’njn באנײט אויטאמאטיש n io  j p p j i נאך 

nJ .n r yשט o p  o jn ^ j זײ d t o ^ i i  jo n ’ o אז 
o ױ p ניט njno- ^אנצוהאלט Djn אויף אגײממם 

o זי אז און וױיםער jn ם*ח קלאוקס קיץ מאכעז נים 
זאז.Jם ודנםער

jjn וױיס ojjn'tjno ישnאל :̂  האט םײנב
v ױניאן n אז jon’o nyn װיסען לאזט k  ojn האל̂ט 

nאגםוn̂א rםא טלעדoijonai Djn n, האט jon’o n 
בט אין ױניאז לי *ארקלאגט  קוײגען n זוכם ײ איז ג̂ע

 האס ױניאן n ױניאן. njn ןJגJג אינחשאנקשאן »ן
 סויאגע ’n זJמםJאויסצוק גרייט איז זי אז ערקלערם

̂. «לע םיט  ג^גט, םײנב^נ האט — ױניאז ״די מיטל
̂טס Jאיר אפ הים  אויך אז באשטייט זי און אגח־מ
ז.״JארסליכטונגDJרJןזײJנאכקוי זאל^ בתיט בעלי זײ

 אן אן זיך שליסט באארד דזשאינט חלאוק
לעיבאר. אװ פעדערײשאו םטעיט דער

Djn^ i לואיס װי J. לאנגnJס ׳JקרJםאn פון 
 ןJיבnשJודכגn ייד האט nnבאא ײשאינט קלאוק דער
n קnיא נױ njn סון nעטאnסעק םיםן jn jo  o ’ joo״• 
jיבאJל אװ שאן  ,n. .װ n Jוארnאיז ׳ם n אoליקאציJ 
n פון p באא תשאינט קלאוקnn אן אנצושליס^ זיך 

n jn jo  o’ joo np^ אcצי j ןJנומJאנג לJי j n r u i. 
n איצט איז nnבאא חשאינם וײ jo n p אםיצי שויןJל 
 און שאםםnJפnJק nJלpנטJצ njn םון םיםגל^ א

 גאטJלJn א *pm ןJאםnםnםא דין צו באו־מטיגט איז
n בײ jn jjo ip  n p אפג װעם װאם קאנו^שאןJהאלםJן 

1 P P ^מאגאט. הײנטי
Djn jjo» ביים j םון אםליקיישאן n jn קלאוק 
n פון nטאJnקJס njn האט ,nnpo חשאינט jn םטײט 

ר׳ן:Jלאנג njmno ןJיבnשJג פלז־זנריישאן
jjn ױינ^ ״מיר ’ nou n j’n מיט o p אנשליםען 

n״K סץ זיד j אן חשאינט jd to  nyo’ in: n jn
o ױניאנס nJםJארב פון p שטJלJצוזאמ^ ז nסטייט ׳־ 

o בין איד ®עדעיײישאו■ rn n jO ’K וײ אז T jH inrnnso 
jn װאס p i] דורך Djn אײנגJשטJװ לטJלJױין ן jn»o 

.p» לאנג זJלpו אוז נרצעז גענענזײטיג^  זיים ^
י^לקאמ^.״ אונז

 אײן מאנט באארד דזשאינט דרעם
 און פעי בעק $37ס̂ס איבער

שאדענערזאץ
 ױניאז nj^oojnn njn סון nnבאא חשאינט ײ

j זיבען םץ משך איז האם jo r i. םון nJ DjnשטJמאי ן 
̂יאנט ױני׳ ביץ בתיס ליJב םון איינג

 JרצאלטJn גים n#o nלאp 27,340 סין joio די
 באנת^ nso jn<nj זpשא און njojons צו שכידות

^יי מיט ייו jn סון ןJטשיזל צו סקימם אל j’n בJל 
̂. סלאכות םארדינסט

 nJחשJנJמ ראלJנJג סון יכטnבא Djn לויט
םון קטארסJnיn אװ njn צו האכגיאן חשולױס

np איז באאײ/ סשאינט j i  o^njao’ix joio ’n־ 
o צװאנציג און tjo’t םון ייאמז jip ’d אין jjoid, פון

ג עםלעכע ^ n םײזענם פיז• בס nלאp מנ p p פון 
joon מ פירמ. אײז jo געלט o p נים דמען n p־ 

T צאלט jn riJJ פון קוםם o p  ,o p לי טאנכע  בתים מ
TJop אנגעגעמן n p  j jm »  n סםאיל געוײסע 

o p  ojojrm זײעחג *jn p  n jo jan] נידע• גענייט׳ 
ױ תגעי n פתיזזמ אמת׳ע זײ ו p מ מל o די ו jo jt t 
j זײנען n p j i  oe’ ip n p.] ױ אזױ n פיײיזען זײ ו p

o jr#  n p, לױס o p מיס אגתםענם T f l’  n p.] 
o לוים באשםימם ױערעז p פn*ײזpפח נחש n 

t j d p  ,o jo pn געצאלם זײ p j : ’ n p ’ i ױ פױיחח  ו
o p  o j די r־«.o o ip jj n jo jn
o j גזמזעז אײד אבעי זײנמ pלJפח ז :*p p 

o סקיטס p גתיס די j j i p אתנםזמ־צו־ באנוצס 
o זײ TJop סאלעז nפא א אין אח םױיזזמ דייקזמ j 

pג J׳״די א תיד זJמים ל n אnבJטnJ.  לp אײן אק '
jjo אזא׳ p אnבJםl  nJוnיקגJב די צאלטJבתיס לי 

n’ םאחײנסטזמ וײ פח Jdio Jבאשםימט א p  p j לױם 
j אפמאך..אין אז i ’ itk םאלזמ j jm א דיnמםעja n* 

j תםעז jn p j i צו p  o ip ’ na n pאnn סמ n p 
n םטpבאשם ייעלעז זײ אמ ייניאז p n p  i p p.

מים־ די םון בײשפילזמ JיסםישnJקםpכא אלס
o לעז p די םון םשיזלמ צו באנוצזמ בתים מלי 
 Tjrtp JכJםלJ אויף אז באוײכם njn וױתם ר,JטJארב

t o r i״on p iin p  tjj איגםJרp J.נם
n קארפארײשאז״ opn םארם ״נױ njn אין p  o p 
 פתד מײי אז װיםמ, צו זJגpקJג נאטא, oנJאג ב'ע?ס

o p  onjo ארבJטJז nשאפ׳ איז טאר jjo p אםמד אן 
 פוץ o:jo תײי צוריקצאל^ איט ןJלr ייי אז באס מיםן

’o p  ojnn jn j די jjojno. באהאלטמ צו כזײ Djn פאקם 
̂נם ױניאז, njn פון  ױכ־ ,n באצא̂ל די באס njn םל

j :’d פאד פד־יזען o j ^  njn לוים ojn װי t r i i ’ ,n 
o את לטJשטJג האט p a p איס פלעגעז n, פו־עסערס 

n’ סון o:jo ח־יי זJבJיקגnצו p  .ojnn p j סקיט 
nאנ פון משך א nפא אנגעגאנגען איז pהאלבJן n r. 

ija’n onjojne ,n גnJוםJן j jn p j i אין njn ױניאן 
ip די און ija  ,nnio ijo p די אז •WDja oj u o p

n ijii, אנג האט ױניאןJקלאגט Djn ,האט באס 
n o ijp ’^ja n j, גJשיכטJ אמ n:joj3׳o, אז n’ גJלם 

o צאלםJיקגnצו איס הא̂ב onjojne ,n װאס ijo p i־ 
o ךJל j u rn גJהלואות װען o r i איט פון הא^ זײ 

jo iw] װעלכ אוןJ האכ^ די o’ jp  n  ^ j j ^ n i j 
J^ איז W j p j o] געוrרJאימפא צוס ןnטש שילnJ־ 
ijo ױניאן njn פון nJטJםארטר n און מאז p בא־ 

n’ ןJצאלונג רי זיינ^ נסJשטnJ אז װיז^, p  P J 
;nm j װי פיל אזוי פונקט n צאל n  o p  ojojnn 

jo p  onjojne] ביז אז ; מאכט1ג j : p| ױניאן זױ 
tjj ,n u< האם : irn j פnאצJנט in jo jn,^ םלJגJזײ ז 

o צוױי צוריקצאל^ ijo א פון ojnn נאך אץ n p 
o רונגJכJה p ײ jo io אנגJםnאםJן o ijo  «nn סון 
o די ח־עס. א p אז באווי^, אױך njonn n p 

njojno האט Djn אויסג באסJצוױי צאלט onp:i,n 
jd אז און דזשאב ןnםא ^לאר v d  n p  ro  njo’ o ,n 
t לשטJפJג דינ^ jn r u i מאנכ אוןlj r n  TjnjD’ j  J 

T זJיבnשJג און קםJמJג p p y i• ױניאן די n  o p 
?o’ j ,^אמ ג^אװ njn אימפאnהאם סש^ןאן׳ שיל 

oi?ooj:ij די אז jo to צאל^ דארף n p ױניאן 
T זJnשא nדאלא 1,502 T i j

oקטשוJמאנום א איז םאל צוױיטש א אין r i nJn 
o p א אתיס גיט און שאם אינסייז־ גמיסןח אnבJצו ט 

ljn ג^אפם קאנם^קט^ס, צאל א p y i אז o p  n j 
n ילסJס ojo זJםאלש א jro די װאו n j o p  TJfno 

oo j: פאo n p  ojojnn n אנגJגJבJז n j> n p ’ i די װי 
«no׳j ^פוײיז n j o p ביליג צאל^ צו אוס קריגםnJ 

o מאזnJטש אימפא^יל בייס .ojons njn nםא p די 
on’ oino jd t o אגג^מ oאnשידJנn jar D’ rn n  J 

n אז יגnנJJאײנז j האט Dאn,האט שפילט n j גJסJטJלט 
ז>ךן.nJנJnשא n»6«n 3,500 באצאלט און ױניאן njn מיט

u אט און rn נאך JטלJכJ אינטp JסאנםJ ^פאל
n o םון r i )J,v^ n r w’ ױניאן opp jao ’W o p, לוים 
n’ באnיכטJאסיסט^ט פון ז p j ij p nל n jpn ja jD 

באוס :רא̂ז
jon די ’ o, ״^:ױטאנם opKnD,אפ ״nJיnאינ־ צוױי ט

n סיח־ jo jr פא אין יארק. נױ איןnל די סון לויףJצםJ 
JטלJכJ יאn ^מיט 1מי האב jd  n^ ג בתיטJהאם 
JטלJכnJ JנסטJ .ל סיכםוכיסJצטJהאב^ נס h בJל 

jon די כטיגםJnnםא מלאכות ’ o א אח־יםשיק^ איןnבJט 
 סון אונם^וכונג אז קטארס.pקאנם ױניאן קיין ניס צו

njo’ o ,n ,האט ^n jr, באשט ניטJטיגם n j’n .חשד 
jn jtiiK אקאונםJהאב^ נטם njoy ניט Tj w j i d ’ ik 

nj«r .̂םנוגג o מזח ד p סאת^מם o p •אח־יט TJD

bu.. ma MAAAAAAAA MMAAAAA AAAM■ ̂ . d p געזיכם fl״njo אז און tjo גןפינם — ויכם |.jo
o םען p ,מפמעז n  nr פידמ o p כל׳ןדלײ געמכס 

n די מיס קונצזמ jro באהאלמעז צו אום nr ,OOP o p 
ivm א יײף מכי* זי ypnp איר פיז סײל ■p tp n p 

npyo n״ קײז ניט אין r. אנפאנגס TJ3P מלי די 
o אנשםעל nr espya בתיס p  nr איז « ny'onro 

o םעז בילבול. p אבעד בײן, און שסץן סאיק^גע t p 
o מען p געניסעז T P P P יזח־עז אויף וחשביז דיז n p- 

u ro o p ציפער T P P זיד זײ onoya nyoyi מודח p 
שולד̂י —

r אז איז באלז■ pיyלny מםפלזױנם e srn ya m f 
:j p ’d n p  tjij: t p p j אים צוםn pשעל npnyoo. 

o די p  yon'B נים צײם קײן lyn pn p און o p גלײך 
nr ppw אונמוץ onjoyp די אפגעזאגס poo די אױב 

^ o קאםפלעינם, nnr אויף באשםײם יינ p זי Ipyaono 
nnt .זײ געשעוום npow np םה n p ״yap  nr] 
p און Typponp גיט זיך p p y a אוםפאו״םייאישעז םח

jjrm אתיסגעמז מל nj nr טשעימזח roay nr די
o»yp אױסג ענדלזח־ איזJגלימז u n p ja אױםן pל־

ipaja :אוסן
nrav n מצאלם yon’o רי א) p א npoo .פון 

nn■״ n o ijn oאלאn ;
o םירמע n ב) p אויך oo’ooyait נים ■p  nr 
tjddjo א Tjoijapnjo אינײשאנקשאז קאורם o p רי 

jaja o ײנקמ p? צו ארויסבאקומזמ איר ua'oyoop 
o p אימn pשJםש לnJמאנ׳ס nrojy׳aiiT.

n r אונמחוכונג אן nya, r» njo'o n  ro 
n ra io n אינקאדn pײטnJאיז ״ JDסטגJשטJלט ■p j a 

ijn, אז o p  jon’o ,n אםגJבאשוױנ איז גארטpזײ לם 
o r i o’on p  n jo jP K ם בײסyטלyז no h״o p  ijr 

 njn אין njD הויז, $1^7 א אלס זJבJגJנaא זיך זי
 nyo ojopn אימ םארקויפט זי האט װירקלעכקייט

$2.25. o’jp ,n ג איזJסJםJלם nn nyo ijn p ja״ 
o נםJטויז p  n p p זײ jnn’D 1צ באצאלם האם n p 

.njojnny די לטובת ױניאן
n איז אײך p ב :בלױJם לnאױםגזױשדןם אמ אקס״ 

m nxo t p p j i־p j n אז אקאנםמטס JנלJכnJ. שוױנ־ 
jo: א זJקויםnםא צו אנש^ם לJד ’ iij לאם ojopn 

 «n אז ןJװיזJויסגnא זיד האט $2.87 פון מקח לויםן
jon’D מי אזוי און .$3.50 באקומ^ האם n -שםיק 

n’lpnyo o אויף באזירט זײנען פרייזזה oטJבnא p מקח 
^nj נם,Jמnגא סח oopn ’n t j d p, זיך, סארשםײט 

n j r in i  TJappja די װי jdio צו n j ^ i זײנזמ זײ 
T P Ji באp.כםיגם o p  j d t b  ’n די באצאלם joio 

o p  o p  $1850 ro סא אצינדnםײלט p p? צװישןװ 
on$o,rnjB$ n אמ .onjojno

^nj די שטײם אזוי oopn דער אויף ײניאז n P 
 מלאכות לJב די סח פאושינסטזה ,n ןJהיםnםא צו

tjaja םשיזלnJס tjoit o p א זײ אפצימתץnבJםnJ 
^, nj״T אץ jp מאנכ^אל ײנ p מיט n p הילף 
Jiuonp jn״t אליץ, nJטJבnא ,n םון j

 ארבעטער פאבריק״ ״ניטעד
 א זיבען פוז העכערונג קריגען

שטונדע א םענט האלב
n, א ניטגװםnבJםnJ ״t r םון 155 לאקאל n p 

o )לJשאנJנnJאינט a n n jn  o p םא אnשטJנדיגונג 
D njo מיט ’j  nאבnיק onpiDopjri^D אסאםיאײשאן 
o״a Djn אין באז־ינגוע^ פאר j אגnימJאנש נםpם 
Djn איצםיגJאגרימ^ם ן o r i אויסג איזJגאגגJן o p 

tjdijjdid .לאקאל װי ױלי n jD n jjjD נ לואיסJלסאז 
janp אנאנסירם,  n jo jr^  ,n ^ jn] א a:njoj,n 

jn א d:jo האלב א זיבעז פון roD אויף T״jn j 
pאנ Jאל שכירות. Jn ^סון פונקט ojn ^אגרי־ אלט 

o:jd, װי ^tpiio o  ooj, באצאלטo j'j» p r i J אמ 
n ji’D p, שליכט פארJװי בלײ^ סכסוכיס, ן .TP ja 

o p  o r i jo ’ iw  ,n םארםnאסJז n, אסאסי־ 
’njo אװ אײשאן i מאנו םאבױקJDקםשוpבײ רס «n 

 tjiija אנג^רם איז ױניאן, njn מיט םארהא^לונג^
d פון i p ’ t p b  Djn םון njn אסאסיאײשאן no. ■חשײ 

 אמ מילס ניםיגג onjoopj 'n םון םײזoרJלrו קאב
t איז ױניאן די ליװײ. opjo רJלאי זייער p j i פאר־ 

nnm ? jopo מJנn JשJנ רJלo,אז D ip 'tp B  d p םמ 
pל ל^ס לאקאל״ Jשאפ םח קאסימ א אמ גסאז *njoo 

? njaou זײ לײם. ja p  n jo jp n״o p  TJo אגריסמם
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 אוטערװער ניטעד די םיט ##־ח#גדלונגעו
אן. גײען אםאםיאײשאן

 אגרײ פון באנײאמג חנר פאר פארהאנדלתמן די
r» gpwp דאר נדם מעגט o p f וםערװער ניםעד די* 

 רעזול־ קײן פארלױפיג נאד האבעז מנופעקםשוחױ־ס׳
 םעגעדזשער נעלסאן, לואיס וױ געבראכם. גים םאםען

pe פאר־ מיםגלידער דער בײ באריכטעט האס לאקאל 
 מלי מאנבע טרײד איז פאראז נזד דמעז זאםלתג,

 םלחםה דער םים זיד באגתעז tx חלום׳ען װעלכע בתים
 פאר־ אױפריכםיגע פון זיד ארױסדדײען אױף לאגע

 אױםנומז פח־בירעז זײ ײניאן. דער םים האנדלמגעז
 קײז תםעז tx גישם יתיאגם די סח פארשפיעבעז דעם

 *וריקװײזעז אױף «ײט איגםיגער דער איז סטריױןס
 ײניאז די ארבעםער. די טון פאדערמגען גערעכםע די

 ארבעםער די םאר אויסאוקעמםעז אנםשלאםען אבעד איז
גארעבםיגם. זיינעז זיי װאס tx דאס

פאנד אוםעתוער ניםעד די םיט אגרימענם דער
----—   —- - - -— —■ ̂ Mfei teute totôto  דעם אויסגעגאגגעז אױך pk אסאסיאיישאז סעקסשודעדס
 דער םיס *גרימעגס דעם מיס גל״ד נו יולי סען15

 צדדים ביידע אבער מאגוסעקטשורערס. פאבריק ניסעד
 איגםיגעז דעם פארלענגערעז tx איינגעשטיסט האכעז

אױגוםם. םן15 דעם ביז טאנאט אײז טאר אגריםענם
העכע־ א אגריםענם גײעם אין פאדערס ײניאן די

y פון רתג m| גום אום שכירות די אױף פראצעגם 
tx העכערע ;לעבענסםיטלען אויף העכערונג די פאכעז 

 אק פאכעו די אימרקלאסיסיוױרען סקעילס; םיגיםום
 װאקאאיע סעאלבאא האך אײן פאר גאראנםי * און סרײז־

אדבעטער. יעדען םאר
 נעלםאן האם פארזאםלעג טיסגלידער דער בײ

 דעעסברא גודס במז ד׳י געז®ץונלעדפא די אז אגגעוויזעז׳
 ירײזען ״די מעסיגע• און בארעכםיגםע פאלקאם זײנען
 דיגעז — געזאגם נעלסאז האם — לעבענסםיםלעז אויף

 ז*י יאר. פאר לעצטע די דודן געשםיגען געװאלדיג
 וױ העכער געײען זײנעז בתים בעלי די סון ■ראטיטען

 בעל n פון לויךסקעילס די אבעד יער,טד איזעס. װען
 דאם זעלביגע. די געבליבען טאקטיש זיינעז םלאכות

 ארבעטער, די פון פארדינסם רעאלעד דער אז מיינם,
 געװארעז• געשניםען פאקםיש איז קראסס׳ קױף דיער

 דער־ נים אוטן באין וושטאנד אזא װעט יוניאן אוגזעד
 *ז אױםםײדען םיםלעז אלע םיט וױלעז םיר לאזעז•

 אויםאוגלײכעז ־ זין זוכעז און קאסף אינדוסםריעלען
 ױחעןוריקוא װעלען בתים בעלי די אבער אױב סרידלעז־.

 ארבעםער, גים״גודס די ®״ן טאוערונגען געדעכםע ךי
 װעם ודאס שריט ען יעז געםען או גרײס יוניאן די איז

פןדערועען.״ אירע געוױנען n זײן נויםיג
 די גוםגעהײסען עגםוזיאסםיש האם טארזאסלונג די

 טירער־ דער אוסאדיזירס און יתיאן חגר פון שטעלונג
rm שאסם rvr m אגװענדעז און טארהאנדלונגען די 

 םון פאדערונגען די געוױנען או םיםלען נויםיגע אלע
ארבעטעד. די

 טיפנלידער אױם צאלט 91 לאסאל
 דאלאר טיליאן פערפעל א

װאקאציעם פאר
 האם 91 לאקאל ײגיאז דרעספאכער םשילדרען די

 איינ■ דער פון יוביליי טינטסען דעם געטײעדם יאר דאס
 םיםגלידער איו־ע טאר װאקאאיעם באמלםע פוץ טיתנג

 אײגענעם זײער םון ערעםענתג אסיאיעלער דער בײ
 טיבםםדן חנם .pvt יתיםי אונזער אק מלאץ זופער

 אק הײם זוםער אײגענע זײער ®ח ערעטענוגג די יוני.
 דער אין שרים וױיטערען א זיך מים כאגײכענט יוגיםי.

פאר בלות נים װאקאציעם אלטענאג םח דערגדײכונג
- - — . . . to tok̂  ̂  ̂j ■ to toMtototo toftftMMtotoiA ■totok to •toוואס ארבעם, שםיק פאר אױך נאר אדבעםער, ױאך די 

 אין ימיאנס די איז *דײנגעבדאכס האט 91 לאקאל
אזן, פאלגענדע דיי אין .1937  װא־ באאאלםע די איץ י

 קלײנער דעד פון געװאדען אויסגעברײםערם קאאיעט
 האם יתיאז די װעמעז פאר ארבעסער avnnpp מל
 גמטען גרעםערע אלץ *ו וװערשם׳ געקראגעז עס

לאקאלס. אנדערע אין און 91 לאקאל אין םיםגלידער
 לאקאל דרעספאמך• סשילזץח דער האס ר<$ דאס

 איז דאלאד םיליאן םערםדל א איבער אויסגעגאלם
ו מלדןר חןקןויו  םים pא דאס םיעגלידעד. די ו

vjjpio 26 *ivvyion יאר, לעצטעס וזי מער דאלאד 
 ארדס אגען זוגעקו יאר דדרכן האס לאקאל דלד וױיל

אן ודאס םוםע די און ®יםגלידעד נייז הוגושדס ווטגאן

 געדוארען געהעכערם איז וואקאציע פאר קריגם ארבעםער
דאלאר. גװײ םיט
 אין חײם אײגזננער דיער פון ערעטענונג דער םים ־

 געקראגעז לאקאל p« םיםגלידער די האבעז חױז׳ ױניםי
 די פאר וואקאציע אמת׳ע אן האבען צו געלעגענהײס די

 םיט ■רעכם̂י איז געבײדע די קריגעז• זײ װאס געלט
 אײ דארם כאםש באקװעםלעכקײםען. םאדערנע אלע

 נײט, אײן איז םיםגלידער 24 פאר נלוח ילאץ םאראן
 אז אײנגעארדענם אזוי רעזערוואציעס די אבער זײנעז
 געלעגעגהײט די האבען זאלען םיםגלידער מער האם

 פאר אראנזשירם האט לאקאל דער דארםעז• דין «ו
 רעזעתואאיעם די *וזאמען. דארם זײן גו שעוער גאנצע

 חוג־ ואר א םח אריעגעקוםען שױן זײנען «לןףן פאר
םיםגלידער. דערס

 געבײדע אייגענע זײער סון ערעפענונג דער צו
 דער םמ פארםרעםער 76 אמם געווען אנװעזענד זײנעך

 די פמ מיםגלידער אקםױוע און במםםע עקזעקוםיװ,
לאקאל. טמ גמיעז פארװײלונגם את בילדוגגם
 װעגען באארד עקזעקוםיזו דער גו באריכם זײן אין

 לאקאל פון פיטגלידער די םיז הײם זוםער גײער דער
 מענעחשער גרינבערג, הערי ירעזידענם וױיס האם ,91
 פײערונג ױבילײ םיגפםער »דער געזאגם: לאקאל פון
 םיר װאם םים עםוואס אמ פאגד, װאקאאיע אונזער םוז

 צײט א געווען איז עס שםאלצירען. און פרײעז זיך םעגעז
 די פאר װאקאציעס באצאלםע פאר פלאז אונזעד װען

 ix זזימם חלום. שײנער א בלױז געויעז אמ ארבעםער
 װאס געלם די אז געםאכם מעגלעד עס םיר האבען סאג

 װאקאאיע. אםת׳ע >ז געבעז זײ זאל קו־יגעז ארבעםער די
 מיםגלידער אונזערע װאם דערפיט זיך סרײעז םיד

 שםחה אונזער און געלעגענהײט זעלםענע אזא האבעז
 םים־ םױזענדער אז זעען םיר װען םארםילםאכט אח

 אינםער־ גרױםער אונזער פח לאקאלס די אין גלידער
 אאאלטעב קרימװ דײד ליקלעבערג זײנדן לגאעשאנ

 אוים־ האט לאקאל אונזער ױאם דעם צוליב װאקאציעס
וחנג״. דעם געטראםען

 אױס צאלט ױניאן ארבעטער הארסעט
 םאר מיטגלידער צו דאלאד ססס,ססו

װאקעישאן.
לא־ ױניאן ארבעםער בראזיער און קארסעם די

 אויסגעצאלט האס אינםערנעשאנעל דער סון 32 קאל
 דאלאר םויזעגד הונדערם ארום םח’ םוםע די הײ־יאר

tx םאנד דעם פון וואקאציע זײער פאר םיםגלידער די 
 פעי זײער םץ פראמנם א צאלעז בתים בעלי די האם
טרײד. אין אגריםענם דעם לױם ראל.

 אוים־ נײעם די האבען 32 לאקאל פון םיםגלידער די
 םיםיגג לאקאל זײער בײ אפלאדיסםענםען םים גענוםעז

 ודעגען באריכםעט האם םנײדער אברהם םענעדזשער האו
 ױערען װאם ארענחשמענםם די אח פאנד װאקאאיע דעם

 נעםען קענעז זאלען די אז ארבעםער. די םאר געמאכם
 נים זאלען זײ אום ױלי, םאנאם דורכן יעאצאקײ זײער

 אין םעזאז פאל דער װען אײט קײן םארלירעז דארםעז
 האבען באריכם, דעם לױם אנפאנגען. זיד ודעס םרײד
 אויף צוגעשטימם םרײד אין בתיס בעלי אלע כטעט

 שעפער די האלםען צו יוניאן דער פון פאדלאנג דעם
 אר־ די אום ױלי דרײאענםען םח וואד די געשלאםעז

װאקאציע. זײער נעטען קענען זאלען בעטעד
 װאם סוםע די אז באריכםעם, אויך האט םנײדער

 יאר גאנצזון דעם געארבעם האט װאס ארבעםער יעדער
 דא־ נײנגען זיין מןם יאר, דאס קריגען ודעם םדײד אין

 איז 09 װי םער דאלאר אודיי םיט אמ דאם לאר.
 זזאבעז װאם די יאר• לעאםעס געווארען אויםגעאאלם

 אױס־ קריגען רועלען יאר םונם םײל א בלױז געארבעט
 וואס ציים דער לוים סוםע פראפארציאנעלע א געאאלם

 געדוארען אױסגעצאלם איז געלם די גמרבעט. האבען זײ
יולי. ערשםען דעם פאר םיםגלידער די צו

 בײם באריכםעם אײד האם םנײדער םעגעדזשער
 םארקױפם איצם בס שוין האם לאקאל דער אז םיטינג,

 דאלאר םומענד הונדערם איבער פאר םיםגלידער די צו
 ערשםע די אז און םםעמפם. און באנדט סלזז&ה אק

 האט םיםימ דער באזוכם. גום װערען קלאסען הילף
 זאל מיםגליד יעדער אז עןאסשלאנ אימשםימיג איייד

 םון םאנד םאח דאלאר אײן װײניגםםענם בײשטײערען
 הילף םלחמה די צו םארנאנדערםיילעז צו אויף לאקאל

 און ארםײ די קדץ, רױםער דער וױ ארגאניזזתיעם,
 ארגאניזײ־ םױרװים ױנייסעד די און םאנד הילםס נעיווי
םאנד. יארק נױ גרעיםער די איז שאנם

 הילםם .דער געװעז איז םיםינג סמ םשערםאז
 האם װעלכער ברדםלאו. אלםרעד לאקאל, םון סענעדזשער

לעאםע די םאר לאקאל םח םארשרים ײעגען גערעדם
יאר•

 פראבלעמען און דערגרײכונגען
טרייד־ גארמעגט קאטען פון

דעפארטמענט י
 ריװעד פאל דעם פון םיםינג א בייװאוינעגדיג

 חך םרײד גארםענם קאטאן פץ קאונםיל דיסטריקם
 ■רעזידענס װיים םץ אײנלאדונג דער אױף פארטםעגט

 פון באריבטעז די אויסהערענדיג אמ ריחבערג עלייעס
 יענעם םח באאמטע ױניאן די און םארםרעטער שאפ די

 װאלס עס נויםיג װי :געםראכט מיר איך האב געגענד,
 ניד אין ױניאנם אונזערע פון פירער די פאר געווען
 אםםער בייצואוואוינען מיטגלידער אקםיװע און יארק

 די םים באקענעז נעגטער זיך איז סאחאםלומעז אזוינע
 אץ ױניאן אונזער םון דערגרייכונגעז און שװעריגקייםען

 נעענםערע א יארק. נױ ארום שםעם פראוױנץ קליינע די
 די אין עלעםענם ארבעטער דעם םים באקאנטשאפם

 אינ־ די מים סראגען, אויף בליק זײן מים געגעגדעז,
 ארבײםעז, די װעלכע אונםער באדיגגונגען דוסםריעלע

 םארשםענױ• בעםערע םיל א געבראכט ססק אן וואלט
 אומזיסםע סך א םארשפארט וואלם אמ געגענזייםיג גוע

 געמאכס גרינגער אויך וואלם עס אופאופרידענהיים.
 סראבלע• געװיסע לעזען צו אזוי ווי וועגען געסיגען או

 ארבעםער די םון בענעסים און נתנען דעם פאר םען
שטעם. ארומיגע די אין סיי און יארק נױ אין סיי

 און באאמטע יארקער נױ מיר העחמ אםט וױ
 קאנקױ דער אויף באקלאגען זיד םיטגלידער אקםױוע

 װעלנע שםעם פראוױנץ די אין ארבעסער די סון רענץ
 י9זײ פ9אײ אדום אזוי געםען איז ביליגער עסעזבאד

 שכיחזז די וועגען הערען אדער לייענען זײ ארבעט.
 ן אין דרעסמאכער זאגען, לאםיר םארדינען, עס װאס
 שכיחזז די מים עם פארגלייכען און שםעםעל קלײז
 אין םארדינעז באקאנמע זײערע אדער אליין זײ וואם

 ־ מאל קיץ אבער זיך שםעלען זײ שאפ. יארקער גױ א
ױ פראגע: די נישס  אפע־ זעלביגער דער האט םיל ו

 האס ױניאן די איידער שאפ דעם אי׳ן פארדינם תיםאר
ױ ארגאניזירם? אים  אונםעח שאפ דער איז לאנג ו

 אױף העכערונגען םיל מי ױניאן? דער פון קאנםראל
 יער דויד געקראגען ארבעםער די האבעז שכירות די

 ארבעםס זייערע זיך פארגלײכען װי איים? קוראער
 אק ארבעםער םון די מיט םארדינסםען אמ שםונדען
 די אט שםעטעל? זעלביגעז אין אינדוסםריען אנדערע

 באמת וױל מען אױב וױכםיג זייער זײנען םראגעז אלע
 די װאס ארבעט איבערמענשלעכע שװערע די באגרײםען

 ל9ב די ארגאניזירעז איז זיד םאר האבען םירער ױניאז
םלעצער. די איז םלאכות
 דעם שבת געזעסעז איד בין ביישפיל mx אם

 אן קאונםיל דיםטריקם םון םיטיגג בײם ױני טען27
 פאל םיז שעפער די אנגעשלאסען זײנען עם װעלכען
 און מאםאםשתעםס גױ־בעדפארד, אמ םאונםאן רױוער,

 פאר־ שאפ זעכציג אתם איילאנד. ראוד םון שעפער די
 דאס םיםימ. בײם געווען אטועזענד זימען םרעםער

 דרײ־מאנאם־ רעגולערע דיערע טח איעער געוועז איז
 אײגעד זיך האבען םארםרעםער שאפ די םיםימען. לעכע
 דער וועמז באריכםעט און אויפגעהויבען ®זײםען נאכן
 איו העכעױגגעז די וועגען שעפער, זײערע איז לאגע

 אלמ1בא װעגען געקראגעז, האבען זײ װאם שבירות
 שוועריגקײםעז אץ פראבלעמען די װעגען יעםxױאקא
 דיםםריקם םון םירער אוץ בעאםםע די האבען. זײ װאם

 ביד דער סענעדזשער, זײערע ראסם, וױליאם קאונםיל,
 װעמ באריכטעט האבען ארגאנײזער, דער אץ אגענט נעם
 בעפארשםײעגדז די אח ױניאז דער םח ארבעם דער

 דעחעז איך האב באריכםען אלע די םון פראבלעמעז•
 דעפארגד םרייד גארמענם קאםאן דעם םון ארבעם די

 ײ אז דערזען האב איך ליבט. נייע גאנץ א אין מענם
 י םים וםרעםעזx נים איבערהויפט מען קען שעפער די

 גיי די אויף עז1באגו מיר וואס מאם זעלבער דער
 W איז לאגע זײער אז טרײדם, אץ שעפער יארקער

 זײזר ;אנדערש זײנען פראבלעמען דיערע אנדערע;
 דעם םראץ אז אח פארשידעז איז זאכען אױף בליק
 ניחר דורכשניט אין זײנען באדיטנונגען זײערע ױאם

ױ ריגער  אדמר יארקער נױ די םון באדיגגונגען די ו
 אױפגעםןן באמת דארם ױניאז אונזער האט םער.

 ח|* d«x T9xrip םארהעלםניסמעסיג דער אין חאונדער
געװארען. ארגאנמירט זימען זײ

 איז נעם דערגרײכונגען די פון 9יxםראoאילו אלס
ײז® נאםיאעז םײנע םון פאלעז עםלעבע ןװפעליג אתיס
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 שאפ פון באריכםעז די פון פאחױיכענם האב *ין

:סאוסרעםער
 שאפ דער קאמפאגי׳ מאנופעקםשורינג ליע ״ראח

 פאר־ דורכשנישלעכע די םאנאםען. דרײ ארגאניזירם איז
 א דאלאר 24 טxאי זײען ארבעטער די םון ךיגסטען

 דאלאר אכ*עז געוחת דורכשױט דער איז פריער, חאי.
 איבער אױף ײרכשניט אק העבערונג א איז דאס ןואך. <

^J9X3ax דרייסע אח ךןײ
 ארגאנמידם קאםפאני״- ספארטװער ,פלימאוםח

 אדבעטער די פאר געקראגען .pnrx מאנאטעז דױי פיס
 ײס.1 דער ײח־ שבירות די אויף העכערונגען *זױי

 מוײטען א אגריםענם, דעם אוגםערשרייבען בײם אײגעם
ױי1 םאר אלם1בא אויד געקראגעז ױלי. אנהויב  םעג י

 װעלען יאר קוםענדען יאר. הייגטיגעס שוין װאקאציע
וואקאציע• ײאד א קריגעז זײ

 מאס שאפ אוגםערױעש אז בראדערם״, .דײװידםאן
 אײנער געווען איז ארבעםער. 300 ארום באשעםטיגט

 ארבעםעד לאנד. אין שעפער באצאלטע ערגסםע די פון
ױ וױיגיג, אזוי םארדיגט דארם האנען  דאלאר םינף ו

 איצטער דארט םארדיגען ארבעםער מאנכע ױאך. ן
תאך. א דאלאר !װאנצע אמ זעקם ביז

 אנדערע סד א «מ געײעז דינעז בארינםען ענלעכע
 איז, באריכטען אלע די םון עסענץ קװינט דער שעפער.

 ארבע־ םערסםע די אז אמת איז עם וואם דעם םראץ אז
 װיעיגער אביסעל פארדינען שםעםלעך די אין םער

 אבער עס איז ארבעםער, יארקער נױ אונזערע וױ
 באדינגונגען זײערע מים פארגלײך אין אז אמת, אויך

 אזא tx דערזעיבען מםש זײ ױניאן די האט פױער
 קײז ניט אסשר האם וואם וױים, ערxקור דער אק חויד

 טרײד דער פון געשיבםע דער אין זיך מיט פארגלייכען
*8 nrn־ .נגי<9ייא -------------

 ארוים־ אויך איז פראבלעמען און באריכםען די םוץ
 דארטיגע די םון מערסטע די אז געווארען, געבראכט

 דער אין רעקתםען נייע גאר נאך כאםש ארבעסער,
 געזונטען גאנץ א ענםוױקלעז באוועגונג, ױגיאן םױיד

 זײ וװוישען אבער םאראן נאן־ זייגעז עם באװאוסטדק.
 ארבע־ םיל די איבער נאך דארף מען וואם עלעמענםען

 אמת׳ן דעם זיך אין אײנזאפען װעלען די ביז םען
גײסם• ױניאן

 איבערועיפם און בעאמטע די סון באריכטען די פון
 רייז־ עלײעם פרעזידענם וױים םון רעדע שלום דער אין

 םאר געווארען געגעבען איז וואם לאנטשעאן בײם מרג
 גע* ארויסגעבראכם איז ביישפיל, צום דעלעגאטעז, די

 געװען זײנען מיטגלידער מאנכע אז םאקט, דער װארען
 אםצאל יאר א דאלאר דעם מיט אומצופרידען זײער
 אינםערנעשאנעל. דער פח םאנד בענעםיט םויםעז פאח
 די סון געייעז געגנערשאפט די איז שטארקסטען צום

 װעלכע שעפער גרויסע די פון אייגעם אין קאםערס
 דער דורך געקראגען יאר איין םון משך אין האבען
 ריקבערג װי שכירות, די אויף העכערונגען פיר ױניאן

 מענשען די נאך האבען רעדע, זיק אין אנגעװיזען האם
 ארגא־ דעמאקראטישע א אין אז באגריםען, ניט אפילו

 דער איז אינטערנעשאנעל, אונזער איז עס װי ניזאציע
 יעדען פאר געזעץ דער מאיאריםעם דער פון בןשלוס
 געגענצושטעלען זיך אםילו אײן זיי םאלט עס איינעם.

 איז וואם םאגד בענעםיט טויטען םארן אפצאל דעם
 שטעלונג אזא קאנוועגשאן. דער דורך דורכגעגאגגען

 מים־ ױניאן דערםארענע פאר געווען אומעגלעד װאלם
דעם. וועגעז טראכטען צו אםילו גלידער

אלגע־ מאנכע אםילו וואם אויך איז אינטערעסאנם
 אין כאראקטער אנדער אן אן נעמען פראבלעמען סײנע

 צענםערם. גרויםע די אין װי שטעט םראװינץ די
 אונזערע געבראכט מלחמה די האט בײשםיל צום אזוי
 ארבעםסלאזיגקייט םון םראבלעם די ױגיאנס יארקער גױ

 פרייאריטיס. איבער מאטעריאלען איז מאנגעל זוליב
 גע־ מלחמה די האט שטעטלעך קלײנע מאנכע אין

 הענם ארבעםס אין מאנגעל םון פראבלעם די בראכט
 דינען שעפער אונזערע םון ארבעטער װאס דעם גוליב
 איז עס אינדוסטרי. מלחמה דער אין ארבעטען אװעק
 שעםער מלחמה די אין לוין שטונדען דער אז אמת׳

 אונ־ שעפער קל^ער די אין װי העכער םיל נים איז
 ארבעטער די מוזען נאך דערצו קאנטראל. ױניאן םערן

 נעמט דאם און שעפער די צו שטרעקע וױיטע א סארען
 דעם אויף זיך קוואפען אבער מאנכע געלם. אץ גיים
 סך א ארבעםען זיי קענען שעםער, מלחמה די איז װאס

 אין דאלאר עטלעכע נאך בריינגם דאס און אווערטיים
 ערענםטע אן עס איז ױניאן דער םאר ענוועלאם. סעי

 נאד די זינען אין האם טען ווען םפעציעל פראכלעם,
פעריאדע. סלחסה

 םײן פון געלערענט םיל איך האנ ארוס׳ און ארום
 ריודעד פאל פון מיםינג קאונסיל דיסםריקס צום באײד

 19מ נתנלעד דיעד געװעז װאלט אס אז גלױב איד *ז
 פון םיםגלידער אקםיװע און פייעי ױגיאז אונזערע

 ארוםיגע די באזובם צײם tx צײט פון װאלםעז יארק נױ
 זײערע ארבעםער׳ די םים באקעגעז זיד את שסעם

. פראבלעםען און דעדגרײכונגעז

 גרױסע טיט ארגאנידרט שעפער וױכטיגע
־ פארבעסערונגען.

 האט פראבלעמען איז שוועריגקייםעז אלע די טראץ
 ײכעגט1םאו* דעפארטמעגם טרײד גארטעגט קאםאן דער

 וואכעז עטלעכע טעxלע די אין ערםאלגעז וױכםיגע
 םאר־ אמ שעפער נייע ארגאניזירען םון געביט אױםן

 פאר באדינגונגעז ארבעםס און שכירות אין בעסערונגעז
 דעפארטמענם דעם םון לאקאלס די מלאכות. בעל די

 םארקויםען פון געביט אויםן אױפגעטאן םיל אויך האבען
 םעטיג געווען דינען אמ םטעמפס און מלחמה־באנדס

שוץ. יװילעזx םמ געביםען אלע אויף אױך
 גרויםע א םירמע, סאנם ענד ״ראזענבלאם די

 אונ־ האם דרעסעם הויז םח פירמע מאנוםעקטשוריע
 אירע םאר ױניאן דער מים אגרימענם אן םערגעשריבען

 ווער־ רוםלאנד וועסם פאולטני׳און אין שעפער צוױי
 400 ארום באשעםםיגם ווערעז שעפער די אין מאגט.

 הע־ א געקראגעז האבען ארבעםער די מלאכו̂ו בעל
 העכערע שכירות, די אויף ענם1פרא זיבען םון כערונג

 ױניאן אנדערע די און יעםxװאקא אלםע1בא מינימוטס,
 םשילדרעגם איז איינגעשלאםען דיגען וואס באדיעונגען

 געװען איז ױניאן די יארק. נױ אין אגרימעגם דרעם
 םץ אגרימענט דעם אונםערשרייבען ביים םארטראםען
רײזבערג. פרעזידענט ווײם און דובינםקי פרעזידענם

 ראוד װארעז, פון קאמפאני דרעס מעיד ״וועל די
 אונםערגעשריבען ױני ענטען1זעכ דעם האט איילאנד,

 פארקלע־ האם וועלכעס ױניאן דער מיט אגריםענם אן
 אץ םינף tx םערציג פון שטונדען ארבעטם די נערט

 מיט שכירות די געהעכערם װאך, א שטונדען דרייסיג
 ױ־ אנדערע אלע איינגעשםעלט און פראצעגט םוםצען

 םירמע דער מיט םארהאנדלונגען די באדיגגוגגען. :יאן
 גארםענם קאםאן פון ראסם װיליאם אנגעםירט האבען
 דער םון שאפירא חשאזעף און דעםארטמענט םרײד
באארד. חשאינם דרעס

 לעבאנאן, םץ קאמפאני׳ דרעס אמעריקאן ״אל די
 אגרימענט אן אונםערגעשריבען האם םענסילווײניע,

 א געקראגען האבעז ארבעםער די ױניאן. דער מיט
 םון םינימום א דואך, א דאלאר ״nx םון העכערונג

 יאר א טובים ױפים באצאלםע זיבען דאלאר, אכצען
 דארף אווערםיים געצאלם. מיט וואקאציע װאך א און

 אגשםאט שםונדען אכם נאד טעגלעך ווערען גערעכענם
 םייער־םעג לעגאלע די אין ארבעט םאר װעכענםלעך.

 אנדערםהאלבען באצאלם קריגען ארבעםער די דארםען
 אריינגע־ אויך איז פונקם א אװערםיים. םאר װי מאל

 שכירות די אויף העכערונג א םאר געווארען שריבען
שטייגען. מיםלען לעבענם אויף פרייזען װען

מאםאטשו־ באסטאן׳ םון מילס ניםינג גלאוב די
 לאנגע נאך אגרימענט אן אונטערגעשריבען האט זעםם,

 םירמע דער םון ארבעטער 150 די פארהאנדלונגען.
א :פארבעסערונגען םאלגענדע געקראגען האבען
 פראצענט םיגף םון העכערונג א שאם, ױניאן קלאוזד

 זעקם און וואקציע באצאלטע וואך א שכירות, די אויף
 געצאלט דארף אװערטיים םאר ימים־טובים. געזעצלעכע

 ארבעט שטוגדעז אכט גאך מאל אנדערטהאלבען ווערען
 אנגעםירם האט קאמםיין ארגאניזאציאנם דער טאג. א

 אפטײלונג מאםאטשוזעטם איסטערן םון ראבערטס ראלף
 פאחןאנדלונגען די דעפארםמענט. גארמענט קאםאן םון

 י. אנגעםירט האבען אגרימענט םאח םירמע דער מיט
ראבערטס. און לעװין מערי דאלפערין,
אונטערגעשרי־ מאנאט דעם האם װאס םירמע א נאך

 ספארםװער ״םרי־װױ די איז אגרימענט ױניאן א בען
 פענסילוױיניע. קארמטל, מאונם פון אינקארפאףייטעד״

 םשילדעח וואש־דרעסערס, סםארטסווער, מאכט םירמע די
 ארבעםער די קליידער. םרױען אנדערע און דרעםעם

 העכערונג א וואך, שםונדען םערציג א געװאונען האבען
 ױניאן אנדערע און שכױ־ות די אויף פראצענט צען םון

 די אנגעםירט האט גרין םאול ברודער באדיגגונגען.
 דער מים םארהאגדלוגגען די און ארבעט ארגאניזאציאנם

םירמע.

 דעפארט- טאון אװ אוט איסטערן
 נײע אונטער שרײבפ טענם

אגריטענטם
 םת םענעדזשעד וואגדער, הערי פרעזידענם וױים

שרײבט: דעפארםמענם םאון אװ אום איםםערן דעם
 דע־ אונזער איז װאכען עטלעכע םע1לע די ״אין

 פאר פארהאנדלוגגען טים םארנומען געװען פארםמענט
 אלםע באנײעז tx »גרײםונגעז אמ אגריסענטס נײע

 אגרימענטם נײע די אויסגײן. דארםען װאס אגרימענטס,
 מער־ איז אונטערגעשריבען, האם ױניאז אונזעל וואס

 מאנוםעק־ ח־עם הויז איז דרעם םשילדעח מיט םטענם
 אגרימענט גײעם דעם אין װאם דעם. וליב1 טשורערס.

 וריק1 לאנג נים אונםערגעשריבען האם 91 לאקאל װאם
 א פאראז איז םרײדם די אין אסאסיאײשאנס די םיט

 אין בלויז ארבעט שיקען tx זײ פארםליכםעט ױאם פונקס
 זײנען זיך, געפינען זײ tktt אומגעאכםעם שעפער ױניאז

 אונ־ װאמגען1גע טרײדס די אין שעפער ימיאן נים די
 םשיל־ מערסםע די םים אגרימענםס. טע^שרײבעז

 םערי־ זװגזער אין שעפער דרעס הױז איז דרעם דערן
 זײ אמ אגרימענםם לאנג םת שױן מיר האבען טאריע
 9ניי די יעיאן. דער םוץ קאנםראל אעםעוץ שטײען
 האלםען װאס די םיץ את קלײנע מערסטענם זיינעז שעפער

 שװזד געהאם םריער םיר האבען זײ מים לאנג. נים זיד
 נישט. ברירה קייז די האבעז אבער טxאי ריגקײםען.

 קריגען קענען tx mx ײניאן דער מים סעםלען מױען זײ
̂רערס. ־יארקעדTגי די םח ארבעט ̂פעקטש  וועלכע םאנ
in געמגדען זײגען n אגרימענס tx ארכעט זײער געבען 

ײניאן־שעפער. אין יזT•בל
 און קלײנע זײער זײנעז שעםער די םץ פאנכע

 םאר ארבעםעז אנדערע הײם־ארבעםער. באשעםםיגען
 גע־ דעריבער די האבען םיר דזשאבער. איין װי מער
̂כעז מחט ̂נטערז  ײשאבער װעלכעז פץ וגעםינעז1אױס א

ijo ארבעם מערסםע די קריגען זײ ’tt tx dtx װעמען 
tx באדינגעגען ארבעםס די םאר פאראנטװארסלעך מאכען 

 װאקעישאן mx אלונגעזx די םאר איז שעםער די אין
 שע־ די אין ix^T^’-pp די זײנען אלגעםיק אין םאנד.
 ארויםצובריינגעז זײ שװער איז עס אז נידעריג, אזוי פער

tx םונדעםםוועגען אונז איז עס סםאנדארדס. יעיאן די 
 מיר אח שעםער םיר סעםלען tx מאגאט דעם געלונגען

 שעפער׳ עםעלעכע נאך םיט םארהאנדלוגגען םירען
אינגיכען. סעםלען tx ערװארםען מיר װעלכע

̂נזער  םאר־ אנגעהױבען אייד האט דעפארםמענט א
 באר־ דער מיט אגריסענם דעם באנייען װעגען האנדלען

 אװםער־ גרעשטע די איז דאס קארפאריישאן. ביזאן
 ov^ באשעםטיגט און אינתסםריע דער אין םירמע װעש

 אן גײען םארהאנדלונגעז די ארבעטער. ײנדערט צװעלף
 אינ־ קריגעז tx ערװארטען מיר אץ צוםרידענשטעלענד

ארבעםער. די םאר םאדבעםערונגען וױיםערע גיכען
טרייד, דעם אין מאנוסעקטשורער גרויסער א נאך

 אגרי־ דעם באנייען םאר םארהאנדלען מיר װעלכען מים
 קא־ םץ קאמםאני אנדערגארמענם ראיאל די איז מענט,
 ארבע־ 500 ארום באשעםםיגם װעלכער גיױיארק, האם,
 מיר וואם אגרימענט דריםער דער שױן איז דאס םער•

 tx ערװארםען םירמע דער מיט אעםער שױיבען
 האבען מיר ױי פונקט פארבעסערונגען מייטערע קריגען

אגרימענםם. םריערדיגע אין געקראגעז עס
 ^ט איםםערן דער האט ײלי אין װאך ערשםע די

 ארבע־ כלאוז די tx אויםגעצאלט דעפארםמענט טאון אװ
 װאקאציע׳ םאר טשעקם די טעריםאריע דער אין טער
 ארבעםער די דאלאר. 36,000 אנגעטראםען האט װאס
 יאר דאס האבען װעלכן שעםער, דרעס םשילדערן די אין

 ווא■ ויאד האלבער א םאר מאל ערשטען צום געקראגען
 אץ 91 לאקאל מים אגרימענט דעם אונטער געלט קאציע

 טרײדם מיסעלייניזװם די םץ שעפער די אין ארבעטער די
 יװיאן, אוגזער מיט אגרימענטס באזונדערע האבען וואם
 אתם םון סומע די א־יםגעצאלם דעפארםמענם דער האם

 דערװארם דעם חוץ א געלם• וואקאציע דאלאר 76,000
 ארײנצוקרי־ דעםארטמעגם םאץ אװ ^ט איסםערן דער
 ^י־ זעכציג ארום נאך ארבעםער tx אויםצאלען און גען

 האם טעז װעםעז מים בתים. בעלי םץ דאלאר זענט
 צא־ דארםעז זײ װאם סומע, די צענױםגערעכענם ניט גאך
 הארװיץ. ישראל דערקלערם ארום, און ארום לען.

 די װעם דעפארטמענט, דעם םון מעגעדזשער אסיסטענם
 אין יאר דאס אױםצאלען דעפארםמעגט דעם אין ױגיאן

176 טמ נאענט ארבעםער די tx געלדער װאקאציע

*
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̂גידרט שעיער נײע דבען  לױך־ מיט ארג
 װ#נז#*יעס ב#צאלמע און חעכערוגבען

#רבעטער *ר6
o םאח את אום איסםעוץ דער r  ow aPT P n 

on ןגױ״ אתםערגעשדימז אין זרמניזירם מאנאם 
מז פון בתים בעלי די םים םענםס  שעיעד, m זי

 1אי העמתנמז לוין *רבעםער די 1פא קריגענדיג
װאקאציעס. באצאלנמ
דרעס״ ״אײלענד די זײנען: שעםער די סח םיר

 יקאם־ מדמענם ״לןךד ;אײלאנד לאגג אניױאוד- םוץ
 אליצי*קסס ״פרענק ;חשױדזי נױ מעגװיל, פון פאני״

 ״מאדװעל אװ חשויחי נױ אײלאנדס, אםלאנםיק פמ
 די יאו״ק. נײ קאסיאג׳ םון קאםםאני׳ מאנופעקםשװ־ינג

 חתדערס *וױי אתם צוזאמעז באשעםםיגעז שעפער פיר
 דמ־כן געקד*געז ה*בען מלאכות בעלי די *רבעםער.
 אײן פת העכערומ א װאימהניעס׳ סאצאלמ אגוײמע*

i די סאר m א דזלאר n זיבעז און *רבעסעד V 
 ןך־כעםעד שםיק ם*ר פרײזעז די אױף פרןזמנט האלב

 אגרימענטם ענלעכע מדינגונגען• יוניאן אגדערע די און
 מלער ״םרןד דער מיט געװארען אונטערגעשריבען איז

 בעל־ םון דרעס״ ״דזשעי יאו־ק, נױ טראי״ םת קאמפאני״
 קאמ־■ גארםענט טערא ״לא די און נױ־דזשויחי, מאר׳

חשויחי. נױ בעינק׳ רעד םח יאני״
o שעפער צװײ נאך n אונםעדגעשריבעז האבען 

אינקאר־ סװאנק ״סים זײנעז: מאנאט דעם אגרימענםס
 ״ײשעני די און יאדק נױ מידעלטאון, םמ פארעיםעד״

 די אײלאנד. לאנג אסםאריא׳ םה קאמפאני׳ ספאדא
 און פאנוםעקםשורער אונםערוועש אז איז ערשטעםירמע

קאנםראקטאר. דדעס א — דיצדדײםע

 וױדער חריגען ארבעטער ראוב ראי#ל
העכערונגען

 סאר־ חרך אז באריכםעט, װאנדער פרעזידענם וױיס
 געלוגגעץ יתיאן דער איז םירמע, דער מים האנדלונגען

 ארבעםער די 1סא סארבעסערונגעז װידער קריגען צו
 קאנע- פלעינםעלד׳ סון קאמפאני ראוב ראיאל דער טח

 זיבען בלױז ארגאניזירם איצם איז שאפ דער םיקום.
 פאר געקראגעז װידער איצט האם ײניאן די מאנאטען.

 םינף ביז דאלאר א .םון העכערונגעז לוין ארבעטער די
i און וואך א דאלאר r גע־ געהעכערם איז מינימום 
 אפילו אז הײסם, דאם ייאד. א דאלאי־ אפצען צו ײארעז

 סומע. די וױ װײניגער קריגען נים טארען םלאר־מיידלעך
 די שױן געבען צו אײנגעשטימט אויך האט פירמע די

 שאפ דער יאר. דאם וואקאציע באגאלםע ארבעטער
 װאך צװײםע די ווערעז געשלאסען צוועק דעם םאר וועם

 זײער נעמען קענען זאלעז ארבעםער די אום אויגוםט אין
ײאקאציע•

 םפארסװער אװ סלאוקטאכער
 אנדזשעלעם לאם אין ארבעטער
העכערועעו לױן ןקױגע

 פעי בעק מיט םראצענם פינף פון העכערונגען לוין
 געװארעז גוגע׳פםק׳נם איז אן, ױני ערשםען דעם םון

 אין אנײשעלעס לאס אין קלאוקמאכער 2,200 ארום םאר
 אינ־ דער אין טשערמאן איניפארשיל םון ענטש^ונג אן

 די אז איז, ענםשיידונג די ארורק. ג. אנטאני דוםטרי,
 אדער שכירות נידעריגערע קריגען װעלכע ארבעםער׳

 נידע־ איז שכירות די וואו פאכעז. און דעפארטמענםס
 די און העכערונג, גרעםערע א קריגעז זאלען ריגער,

 דורכשניט איבערן אדער דורכשנים דעם פארדינען וואם
 ■ קלע־ א קריגען אדער העכערונג, קיץ קריגען נים זאלעז
ץ אין העכערונג• נערע  ענט־ דער צו ערקלערונג זי

 .געבען אז טשערמאן, אימפארשיל דער דאגט שי^נג,
 דעפארט־ אדער םאבריק אין ארבעםער «ו העכערונג

 די װי מער באדייםענד םארדינט האבען זײ וואו מענם,
 בלויז וואלם םארדינםםען, יושר׳דיגע דורכשניםלעכע

 אומ* די אונטערגעשטראכען מער און סארגדעםערט
, שכירות״. פון גלײבקײם

 הע־ אלגעמײנע אן געםאדערט געהאט האט ױניאן די
תנג  אײםן שכירות די אויף פראצענם סוםצען םמ מ
 אץ מיטלען לעבענם אױף פרײזען העכערע םון גדונד

 םךאגע n איז אײניגען, גןיקענם נים ײד האם מען װעז
םשערמאן. איםפארשיל צום געװארען איבערגעגעבען
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in אייד rw זײנעז y r p ן גײ חאמרמג׳ א טימ 

ijm •מ פידאד די װאס קאנפעדענץ, u ip o לאקאל 
ײ אוגסײ 266 o »1 י m n r r e if טוידןפח^יײ^ 

 #קאדיפאדגי• חןר סימ גיןחאט האבעז ליוױי לואיס
r ̂■ייסטסאאר irw w g w i a פ«פאw r yחאמז , ״ 

ו צוגעשםיסס זיי מז ז יממלמג׳ ד מ
m״w מקס n אױד r מי מ  384 ל*קאל פח •י

י פח טײטאשב װאס m דאד זדן *דמד״זד י ar• » חף 
 פמף פיז ממדמג ו תקראתז האמז קאריארײשאך׳

מז ביז r פראמנט זי r r w  W *pn« ת t י m nn
לאיאלא r* פח סארפצארא װאוגאן׳ דזשאזעף

 otrmfr •vhv*vr$9 •m איז וחולמר אמיװעדזיםעס,
 טיסגלידצד די ײנקמ, ד«ד און פידמע דעד גוױשזמ

ר פיז אנבאט דעם *ודיקגעוײזען האבעז  פאו קאטפאגי יי
 ®ון פראפימז די אױף באזירט ,up סוף *ום באנוס א

מג 8 ומשטאט קאםיאגי׳ דער מד  שגירוז^ די אױף מ
W די חאמז VMmn איצסיתד דעד סיס S K ח• 

ח חד 8 נ»װ מי ש  וממדוגג W 8 ךאס מז8ג
r אויף im מ8ק ®יז שכירות Jf»4*8«־ 22 י

iW ד«ד פח םאחןדונג די 8 0 o rn מ מי  8 פאי י
 איז שכירות m אױף צזמס8ײ מז פח העכערונג

 תד^ י ז,8סש*י« »יס«ארשיל םון חענט די אק איצט
ױ און  דאר פח יצנץדזשץר װיעגיאק׳ דדזשאדזש ו

זוז טטאײאררע צדקלצדט, באאײ׳ דזשאינט דדעס  איז י
p ענםשײדמג. גינסטיגע א גיבען r j m אויך תאט 

n»’ די אז ערקלעדט, r לױן טידטוס חור אז שטעאדוײע 
o די איז ארבעטעד מיםעלײניאוס די םאר m שעפער 
 דאלאד צייזמציג *י זיכעמז פון ײערעז געהעבעדט זאל

tn שײז תאט רעגיתנג סםעיט די וױיל װאך, א y s m r i 
 אין ימטזױ■8 פיייעז פאר מינימום געזעצלעמז דעם

װאד״ 8 דאלאד אכצעז אױף זעמעז םץ םאבריקעז

ער אוו קו אנ ־ כ^נײען חלאוחגמוכער וו רי ג  וו
ט, ען מענ כ ס זו ש רעגירונג  פאר ערלױכעני

חעבעחנג לױן א
^ קלאוקמאכלר די  בריטיש װאגקואװעד, אין ױני

 זײערע «יט אגרימעגט דעם באנײט האבען קאלאסביא,
ױי םאר בתים בעלי  רעגו• שטרײנגע די איבער יאר. *ו

 אלגעמײגע געגזןן רעגירונג קענעדער דער םון לאציעס
 גזך גישט ייניאז די האט שכירות, אױף העכערונגען

 איז ייניאז דער חוסםוד אלגעמימע קײן םאדערעז קענם
 םירמעס, די םמ אײנעם באװעגען *ו געלונגעו אבער

 בעטעז *ו נידעריק׳ זײער געיועז איז לויז דער וואו
 *ו באארד לעיבאר וואר רידזשאנעל סץ ערלויבעניש

 חױך דער *ו ארבעטער זײנע םמ שכירות די העכערען
 די אױכ אינמםטרי, דער איז געצאלם ווערם עס װאס

 חעכערען עם װעם װערעז, געגעבעז זאל ערלויבעניש
פראצענט, זיבעצעז אומגעםער מיט שכירות די

 העכערונגען לויז אגרימענםם
סאוםודװעסט דער אין

אינטערנעשא־ פערלשטײן, מײער פרעזידענט וױים
 םאל־ באריכטעט סאוםה־וועםט דער אין םארםרעטער נעל

דיסטריקט: זײז פץ דערגרײכונגעז גענדע
 אונ־ מאבעז דרום־אילינאי אין םירמעס נײע צוױי

 ױניאז דער מיט אגרימענםם שאפ קלאחד םערגעשריבען
עז די אױף העכערוגגען מים  ארבעטער שםיק םאר ירייז
 חונדערט צוױי ארום הענט, װאכען די םאר שכירות אמ
 שעפער, זײ אין באשעםםיגם װערעז ארבעםער םוסציג און
 םוםצענטעז דעם קראםם אין ארײן גײט אגרימענם אייז

 נאװעמ־ צווײםלז דעם — צװײםער דער און אקםאבער
בער•
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 גודחממד חװ־ גצײזז איז גמי״מ׳ חאס ײגי» די
 am תאמז למ1ײ ״׳oirnrVp קלוקס ״קײ יי «ז ל8ײ
r שוין איז 1לכ1ײ אדמ״יזאױ! 18 08ײ1< ל8י8 v 
o "8 אימד״מומז חאס 320 יזאל8ל rאױס• איס ל 

ל סיס משמ״מס מ  of איז איצט איז ײסמרימיגם8 מ
. זיד בײטצז *ייסזז חעדקײאדזנרס. ײגיאז א . .

jji .כאדאנמ גױן פרעזידענם ל 
 חרר אר6 ןנסערנעמנאל די

BPgpiro ראדיא פידען
o j r ’t r o ץ־ סעריקצןא חױ־ פץ גריז וײליאם* 

 בריך םאלגענחױ *וגזןשיקט חאט לזױבאר׳ ײ8 חװ״ײשאז
 אינטזןדנצשא׳ די דאנקזנדיג דובינםקי, פרעזידענס צי

o דורכםידעז און זr,אראגזש םאר נעל r סראד• ראדיא 
i פאר קעסט r ,30 שבת םעדערײשאז o rסאי, סן 

:כיודער איז חעי ״טײערער
o באטדאכט ״איד r אװ םעדערײשאז אמעריקעז 

o 30 אײענד שבת בראדקעסט׳ ראדיא לעיבאר rםמ 
o אלם מאי, r סיר װאם פראגראם אײסגזןצײכענםסםען 

t זיגט אראנזשירט האבעז o י אנגעפאגגעז חאבעז  י
o אויף סראגראמעז דאדיא r וסר מים געטװארק״ ׳רעז־ 

צודיק. כעז
o מים באוױרקם שםארק זײער געיועז ביז ״איד r 

 יראג• איינדרוקסםולעז איז דראמאטישעז קינםטלערישעז
 מד גיגםטיגע צאל גדויסע א ערהאלטען חאב איד ראם.

מערקונגען.
 אויםצודריקען איז אײד שרייבעז אין אבזיכם ״םײן

o םאד אנערקענונג םיפע מײז r ,1אי איר וואס נײםראג 
 דודניי איז געלייסטעט האם דעפארטמענם קולטור אייעד
י אט םירעז  די מעגלעך. עס מאפעז אין אץ סיאגראם י

 שוחװ־ אזוי ארבעטעז יועלכע מענשעז׳ אױסגעצייכענטע
 1יתיא אײער מיט םארבוניעז דירעקם זײנעז וועלכע איז

o םאר קרעדיט םולען םארדינעז r 1אי צוגרײטעז 
o r  i iT o r n ײו׳ בעם איך פראגראם, זעלםענעם  י

 סי!י פאר פארחערונג םיםע כדיז איבער אלעמען די גיט
אדבעם. גוםער

 אײערער, אױםריכטיג זײער
I גרין, וױליאם רגע«ר»גע})9(אזנפ ’ tjnc•*
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w מושסיסס דזלסגאטע! *אל זגלזמז o rn w p סאיי 
 018P אמ oi8P סוסײם וױ געריכטעז׳ סט״ס די
אפילס׳ ןװ

i 1סי 18’ 2 ערשםע די איז r •ײ׳ס01«א לײכאו 
t״ ןקדסטענץ o  woo די io״n o* ײאלw געשענקם 

urn אויפרערקזארלײם׳ װ״ניג i8 0 ir די װאס 
מז זדז יסחזײ ד  שסתיסעגדיגע re ״io אח געאײגיגט י
 איגז בײ oon ,1אב? 1יא 4 לע*טע די זײם ןדדיס.

i r ארױס וואל ודײרערי iyo מער אמ בלוס ודיס 
דערפאר סשוס .1לע8ײ אלגערײנע די וױ ניפזיקײט
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 פאר־ *ו װאלעז סרײסערי די דײד זוכט יאכערײקע)
ראשינעריע. פארטײ די כאפען

\ (זאנטװרעס קאמוניססישע
o 9 יילי דאגערשםאג׳ r״• די האס סןj n v o r i r״ 

w 1אי ינג1קלע11 1א סארעפענסלעכט גרופע s V r זי 
 *ו אדמיניססדאציע סײ1סא לײבאר די אויף פאדערס

 *ו זי סטראשעס גים, אויב אה סראנט פאראייניגסען ן
o פאדכאפזת r קלעתנג11 די אסאראס. סאמדי גאגצעז 

 סיט פול טאן! חוצסח׳דיגעז א אין געשריבען זיז
i .1ײע1ימע1בא סיםסע אח מלשקײטעז r קאםוניס־ 

ױ ײ r״■ י ’ o r > r פאראײ־ 8 אז זאגם קאמיםעס׳ 
 גויםיג דרינגענד זר*ם איז wV>^e בײדע טמ דגמג

o 1 1שטי*ע *ו שם > r ir oן זײנע 1אי חיועלם װןו  ט
w ױ כדאי דא איז אױפגאבען. > 8 o ir אם םאקע אז 

o *וליב r 1זעלבע o j r ’ t r o זײנע אין תזוועלט 
m די האבעז ואליסיס an לײבאר די משסאלםעז 
 די ;1939 אקטאבער׳ אין געיוען איז דאס יארטײ.

o האם עקזעקוםיװ סארםײ 1לײנא ^ o iy e r ie א 
 בא״ מים איז 17אפ חאם זי יועלכער איז מקלאראציע

ם אינדארסירם גײסםערונג ענ װ תי  חזװעלם׳ם ו
די 1שםי*ע אץ לאנד אונזער באוואםענעץ *ו ילענער

o אייף ר.rלענ אליאירםע r האם io n אגסאױא מארק
 פאםאש אח 1װאםסא קאנאלי, נאכשלעפער זײנע איז

 עפיםעםען בארימםע סרויעריגע די מיט געענםםעדס
סיקעם א סים אמ ״אימםעריאליסםעך׳ מאנגערס״, ״ײאר

האח״. יווײט בײם לײז

i טנםפטר גטהטריגטר א
o אייף r פאדםײ לײבאר די האם אננאס למטעז 

די 1םי מאגעװדע די באםראכם ,זי אז געענספערט

•8 r* o r» 8 i1אי אויף ױס*ו*װינגען1א סיססל 8 לס 
i סיס o>8io ױנ״סזןד 8 r סײ״.1סא 11סוניססיש8ק 

י o י\נג1ל1ר1 י8י 1י i r וױשעז* o r r w געזאגס 
ל<ם:80 ײי

»i r )װעלכער ל׳1פלי< 111לי o i r גע־
-0T0 81 1סי i r1סוניססישע o n eוױי ״סט ״׳* 

 און רוזיועלט׳ז ורעזידענט סאדרס8 *״ס 18י
 װאל־סםרים חע*ער ״סלחסח לס8 ״018■ י1אוגז

 בא־ 1בע8״ זיי ״.11ליסס8י11אימס 1אי <!<סעז8
o r  oooip 1!גא*'אנאל o n e r זײ ;פראגדאס 

w>l> 1T< 11<יײ דרעםט• געגעז ביל, <ד'ליס1ל 1
 זײ םארוואס גוט גאנץ פאדשטייען 1סי״
גע־ די שסעלונג. זײער wo*oi< אי*ס ״אנעז
ױ ײיזעז8ב 08״ 1ש*פס  רוזוועלט׳ם ווײסזינםיג ו
 פעלקער׳ אלע געװען. איז פאליסי 1נדיש1אויסל

 געםאר איז אי*ם דמען גד,8וסל1 אײנשליססנדיג
ד i ײי r חיםלעדיזס. פמ םעראר אמ טי״אג״ 
t o ערמוםיגעז צו כוחוח 11אונזע איז 01ל8 טועז 

 געוױנען חעלפעז *ו און אײגיגקײט (■*■אנאל;
 סעגלעכער w סאר w״<r 1םי סלזזר̂ז די

ן אח גד8יסל1 18• ״ילף ןו  םיר עלאיס. אנז
o נאײאמדער!! r װי 1חעלדישעrםין רשםאגד 

i r אנגריף. חיםלער׳ס געגעז או־מ״ רויםעס
H אוגז גײם עס  סיר י״מ שוידער• א װח־ 38

W T, ארויס זיד 11שטעל וואם יעניגע די אז 
lo די לס8 e r i י נ ״ י םץ אמ נד8מםל re י

 די אט אז אײניגקײס, נאציאנאלער 1אינזע
 עגערגיע־םאר־ אן אנגעז01נ<8 1בע8״ סענשעז

 צײט א איז וראימערים־קאמף זlיש1נדעrשו
i r געפאר אין זײנעז טױיחיים אמ *יײיליתמיע 

m• *ו אױםגעראטעז r
i ״איז r  o r װעגען פראנט צווײםער 

 געמאלם עם קען ? םיל אזױ ״ערען 1מי יועלכעז
 םארטײ לײבאר אמעריקאן די פאפעז1פא אז זײז,
i װי זײ 1םא װיכסיגער איז r ללבען אויף קאמף 
o םױט און n 1איבע אז אי*ם גײט i n װעלט *?
 םײ1פא לאיאלע י1 אז חאםעז *ו דעײבער איז עס

 םעלען1םא ניט וועלען 1םימפאםײזע און 1סיטגלידע
o 11 שםיסעז *ו rשםימעז םאקע און אויגוסט םעז o r 

w orn .י1 מיט באצײטענם זיך באקענט *עםעל 
̂י די טמ געםעז  1עמטע ענע1שי1סא די 1פא סעזrקאנ

גײז• לארעז1סא נים זאל שםימע 1אײע אז זעט איז
 ד םרײד דרעס אין זיך הערם װאס

w שומת די ווען i r טן)18 דעם (ױלי געשמבען
T איז שטיל גאד איז n 3 * o n i. 1בעסע די  אינס 1

n ג!האם שיין 11האב r די לויט און ״שאואינגס״ 
 בײזגרם סך א ן1האב ז1*ייםונג םוײיד י1 אין באריכםען

w 1ל1אםי*י י1 באזופט rw o rw איבערגעלאזען און 
o וואויל! גאנץ i r w. אםילי אויפ איז o r אמת׳ איז 

o איז r אז באווײז 11קנאפ א נאך o r  o i אלוײיט• דין 
0א ערשסע זײ ניט איז 1!אם!ם1בא m 1וױל 1111 
רי־ארדטרס. ךי נאך

 'אלרײם דץ װסם סעזאן קומענדטר
w > roor> io דיגען1נישקאש א סען עתואו׳םזנם 

ױ סעזאן.  םון 1זשע17נ1מ רסאז,1זימ סאשא במחנר ו
 עם1 מיםינג, לאקאל בײם אמזױױזזמ חאם 22 לאקאל

w סעג יולי, טן2 m i  n o ם131א ל1ביס היפש א 
o זאז׳1ם היינםיגטן n  ^ i r קטשױ1מא:ום 1םיל 

 גרויםזױ א מים *ומגרײט לפתחילח דך האבען רעךס
o זאפאס n n. ואס איז, 1פראג זײ\ o r 1שפעם זײן 1 ? 

o r  o n גאד זײן o r ?עז1נטםע1 דעם אױף םזמאן 
R m K>״m 1פגיק7ט  עם אז — רטען1קםפ1 איז 1

o n 1מי שלצפט. אוים l l i r w i r 111 צו גיך זיך 
p ן1אונםע — עגיתגג1 די וואם צײס m סו־ז o r בי־ 

 אױינגעצויגעז זיינ!ן 1«י וועלכער• אין ,גירק ןםערע
o — געװאךץץ r אלץ ן1לויב11 צו ז1צוואונג1ג דין 
 סאר־ נאײאלעז םארן ן1שםאם 1וױיגיגע און וױיניגער

אפעראט. מלחמה םאח 1מע און 1מע און כרויך
\ שפטםטר זײן אבטר ויוטם װאס

o םאלגל!ד n מיטן שלום ז1מאפ ן1וועל 1מי גינעו 
 1אל מיט צוגלײד ,1י1איגדוסם 1אונזע אז אנק1גע
P קיק גיט מאמז lלפr איגדוסםײ!!׳ כע1גל1 lT i*

wo ו אג1ב״ם* m .ץ סח סלחמח  סאמז *ו מי״ס זי
n 1פא סלאץ n w׳ n o א8 ׳11■ראדוקט נױסיגע 

o r  n o : n i< 11מ1ל8 אונז פאו■ דץ« 
w חאס אוסזיסס גיט , o n o n די גודיארזנס *n o 
>̂i n ״ אז סיטינג, 22 לאקאל בײםW>*iP i r o  t o 

w>*il • o 1סי אח ט131א מלחמח r  i r o .נאלד״
i r די o in •ני אנםאנגומ ניט 1באל זאל טױיז W>*V 
i83״we ,o iir io  r> io■ 18 ,01018 מלחמ״ o i8 ii 

n 1גא ניס אז ,1ג!םא !תנססן ^ r 1י1אתז 1פי 1סיל 
ir^ > o*o ז,8םסל1318 בלײכמ T P אז p ir 'V J ל8ז 

t ן11לי1םא *ײט m מים k תױסס לס8 1»וםאצי7ר 
̂־וקציאגס אמ 1מאי n* פר o w 1פי W^o .קל״חןר

ארבטסז מלחמח 1קריגט 1מחע מיר
<iפ די r איד .פארשםײ o i r תלס<8״8ג 110ברײ 

o 1אי r 1 באריכם h o tפת באשלוסעז י i r נצמו־אל 
i i ’ o ip u p i •באאײ h o k  o r  n מריג זימ נים  אי

w צי w i, אז •o r o  Doan i r o  in ^ o ’o i h u i k 
i n  w > r wo 1נ1שאם1די־ג i אח לאגע 1 r o 1״ז 

i 11לפ1ה צו גרײט r 1אי שאםם111פי W3in p  p i 
o י1 באאײנםלוסימ צו m מאנוםp lםשוWo ip x w  01r 

o הלחמח i •w oproiKP ז8 ד1ל1<1שם1פא איז W* 
o פאנגס r ץ D *י זיד צוצופאסזמ שװ!רל!ד זי TP i r 

o •1פרײז! די צו אץ 01ארפ r ניס «8ל 110א דאחי 
w u ’ n. םאל 1כ1טל1 פון וױיס איךm u w  i n  w 

w o r  iio K o o in 8 אױף אדבעמז צו אנגלפאנמז 
im !מלחמח טיפ אײנםאכ o io ik, יואו wo ױס 08״ 

n< ניט סאסת אח נט1ק1ג  o n  o o m i 11מל פרײ״ח 
o איז 1קלא דץ. i ״10א >t r i8«1 לױם אז ׳ o r* 

om o ia ים1בא o n 1אי שט11ה o n i־io״T — סײ 
i לויט n 1ל1אםיצי י1 איט סײ און ם1סיסס ױניט 
n — דױלס1סק 1ל1אוגאפיצי און  u r n פײי״מ 

>w > roor> io  .m n ’ i  im  i r i שױן •אוײיגזח 
n די י!צט o i3 iK 3 (נאד o io ik  w o n( ודיגי־ גים 

i> w זײ בע״ דינם1פא האבען די װי 1גע o r״>o 
010111.

i שװער איז אנפאנג יעדער
 פינט1< ווזןלפ! ,11שעפ י1 אם םון אײנעם אין

 1אסיל H0131K 1D19 י1 ז1האב אנקס,1ב י1 אין זיך
I און ׳0131K רr אױף קוקען געו^לט ניט ! 3 r זיד 

I י1 האמן םעז131א צו אנגעסאנגען ז•1לאם1צ l ’ iiD 
o ) r־o r n o i3 iK — אח 011קלי( ינם,11םיניש P1־ 
o ס.11זאמי( r )זײס ז11לײ 1לפ1וי סאפעז אלץ ן1זײ 

j אץ טסלאזיגקײט1ב1א םון ן11יא 1םיל im 1םא* 
o< ניט ײ1 ז1האב כע.1קלעגל 1דיע דינען דינסםען n 

n די ן1םארדי( 1נא ניט 1אי ן.1סארליר צו װאס p n K 
i< א אצינד ינס1 p i i .i i 11(11ל זײ 1נא שפיתת, װאך 

 ז1ל1ײ איז םאשיז בײם ארמטען צו גלײכצײטיג זיך
i מים r קענען צייט I10131K 1(יט1ג אלס o m 
1אפ ינם.1ײטא1

o איז 89 אץ 22 ן1לאקאל אונזער! פאר r א 
o ה.1ישו 1<י1וואל1ג i 3 2 איז i h k •בײחן זינט יאו 

ן1לינז־! *י סחביחמ ז1לאקאל  טסלאזיגקײס1ב1א די !
 !רםאלג. אז H3K ז,13םא דערמאנםע י1 צװישען
 באאײנפלוסזױ צו באמיט אםילו זיך האט 22 לאקאל

 פיני• !סלעפע 11(11ל צו 111מיםגלי אקםױו־! 1איר
o ינם1שע r םאד• 1ײםא11אפ מאשין o t p  UK r 

 לאנג־ im א איז דאס אפעו■ ל׳ם.1׳פו1ג עס מען האט
m 1זאמ y * rB. איז סעזאן ביזי םון לויף1םא אין 

jo און צײט, קיױ גיטא in איז — ק1סל m קײן ניםא 
d איצם זאל <זען אלזא אויב ט.1ארב i p; !!אווזגקזזנצ 

1םיניש ט1הונדע 1עטלעפ י1  מאשין מים ז1נײ צו ינס1
o r אױםםו. 110גתי גוואלדיג א זיין דאס

i באלטבאטיס אונזערע זײנען שולדיג
o 1 מיט שײכות אין r,אנצואװײז!;, כדאי איז נין

D אז i i r ק1נײ־יא וואס דעם אין שולדיג! הויםט די 
 ר־א־lלr די 11דינ ט׳131א מלחמה קײן נים יגט1ק

מו r?13 יאר־פאטריאטעז n 11 גי  p r Kגיתנגס 
o 11« אױב יקאםען,1עקא1אל אין אקסען1קאנט i W1 

 אונ־ סײ 11אב ן1דינ ,1ביליגע גראש!ן א 1םא קויגען
r u ת סײ און בער1< טס131א  נים r̂מיטגלי אונזן

o ׳1שם11 די קוײםיק. פון םױי ן1גאנצ אין r ודיסם 
n n i8 לי I בתים׳ מ io r קיץ ox)i&i )i id )ik
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מן נדר t קריס״ק ns ,מ־י דס אױך די

n ײיייי׳ מי מ ס מ a• מאמו ד ir «אװןק״ «ור 
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ײ י ״ מל «ת י ty אים tx אז ,r« דןחױילס <22 לו m 
nxy tv tp סיטגלידאר z ג״״ינ׳עז לע*טעגס jn a״ 

n« זײ זאלאז »  r מ ■ Ttrtv י vr *nm .ױ ניס  ,ו
a איי ימכט w שא• איו אױס am ארמס איו־
rrx v׳׳ *a»r ס. זײ  ,װאס שלוכט״. ״גיט מרג*י
מז שלזזכטי׳ ניס סימט ײדן ד*ס זדם זײ וױי  בימל. י

מז •V״ «ד«$ליס  דסלןר 70 און 60 •מ יײחןס ת
V •ײאד avn אײלאן «ו גים מראטאז סאדגאליס «ײ 

 *רכעםעז aytt איר אז פסרליחה אײ־ װאט avn׳ זיז־.
ניז כח a * ײי n  nr מז יייז־ a דו r t f .נים דעדווײל״ 

 ay tv נאר m דןדמרט •tyxna «נןו nr*• אלו
apyar מ נדט סלו  גלײך פעז פליט דויליקימזס׳ ו
מ ודן «ודיק ד M ז i a ft jv t גיט •ay jro p r i

m i ץ וועלמ דראססאכאד n •מ אינטידן״מ n י
a a y m  tytn p ן3נלײפ«ר «ו ארמס׳ סלחפה בײ?

o• אױף iv r n  m m

22 לאקאל נמד אקציעס חילמז

t״ f טלחסח די ayn ו קוסזנז» v סוף זיגרײמן 
 די »יז גריבלזמ tyoyt זיד ימלזוז חיססיריקומ• די ית

תי״ n ױ *־כײמז י v a״ty«a חנר פון בײסראג תם 
 װעם קריג׳ חנם לםובת aavnyoyaiv ^־מגמידטזױ־

m זדנ״ןרנ^נןןל אוגמד p גזװױס V tyayjiva 
 קרי- nyav ayn כבוד tyaori> ajn ילסץ׳ וױכטימז

»ty מל מ & לי m אײן ידיז ימיסז׳ אײז קײז ני e־ 
yoרנvלy»w ’itpi» yi'tnmyo'nri i r v  y מ ל ^ 

 לס־ וױ חילפס**רמם איר סיס אױס •זױ זיד *ײמנט
ײי «יד •22 מל  מ«ר*א שםימ׳ די װטמן ניט r י
דיי ייסס <trivuti*i »ח  גו גטממז חסט לסקסל ׳

ynr• מר־ מײזװ דימז •ימט¥ר ײאי מיוטגונג 
לי מיט קטמןי אין פיטיט  ypnyav איז in סײ בודם מ

 זyלy•שטv ניט אױד זיד וױל איד ן אױסלאגד אמ סײ איז
 mx מאכםyג חאם ימיאן די װאס בײטראג חנם אױף

 פאחװױי־ זײזנר אין לאיאליסםאן שיאגישא די גמסמז
 טוסאליני. אמ ודםלער טראנקא׳ טיט קאמף פאלטאז

̂זײם. ווײסער דער ix שױן מלאנגט דאם םארגאנג
מי וױל איד » r אמװײ־ םײלװײז םאראײכעגען׳ 
 22 לאקאל װאס זוילף גרױסע גװאלדיג די ניגםםזוז׳

קריג. ty>’ax^ דעם אץ בײגאשט״שרס ח«ט
 דיגעז וח^מנ געלדער די טמ רשימח V איז אט

:אטיס ל«ק»ל דורכו לyיrסv גוװיאמז אימרגטגטמז

רשלןןנד. מר
$36,000.00 ------------------אינםערנעשאגאל*) מר *ו

רױמר חנר טאר סיגארעםאז
3-000.00 ----------------------.ארמײ

10 -------------------------------------מריקאמטנטען -000.00
3,000.00 ------------מילד קאנדענסירסע

tywn תליף װאר--------------i,ooo.oo
4,3סס.סס-----------קאלעקשאז םאג־יזגי

----------------- 21-300.00
פנגדןזנד ר8פ

6,200.00 -----------------חײם קינדטר
m v® 250.00 חײם תזװאלט דטלײני 

מנמײנטם 1X(00.00 — םאנד חילםם ̂ו
----------------- 7450.00

■ 600 דעם *ון pin 22 1«p«1 דער איז דאם *) ענ  «ויז
*נד דאלער י ײ*ס • «1געז«סע w»n יינ#יערנע«*נזל י

מיזז א י ל • ם«ען »ום • ז סלחסוו-קרמוח די נונ «ויסל*גד. אי

אססריסא אר9
מי ײז ײי looo-o-----------------קי o

^oy---------------------l• 4 ײ• ooxw
LOOO.OO-----------------גײזױראלקי

---------------- 00000&
סשײנא אר9 '

^o y w 3( — הילטס״מנדW0XX
yo3-300-00 ----------ןאשקקאלע ג״חױ

------------— »6-3004
י 8504«---------------------------------•ײלזמ מ

$73,9004«-------------------------------------סך־הכל
t די אין y a i^ ir y c  ty m  tn y m םע1לע די 

 טשײט^ און תסלאנד פ»ר tyartavt גמג־חױ 2
tn מללזנ ’ a y iy m  ty m װאכען 3 פים געווארזןן 
 Dxy די בײגזװואױנט ניס אכער האס oy וחןר *ורי^

ױ tyrya ניט תאס oy nyn ממלונמז,  אקםיװע די ו
 פארנאנדערגע׳לאזען זיך האמז לאקאל פת מיםגלידזןר

ovrv אין to די מיט ypסטלyםיט און חענט די איז ד 
tyan האט tya הבםחח v מי־ ײאס y i געשלעטם און 

ס׳ די אמ נײמלס די  ניט גאר זיד מז יענזױ־ מגי
vgדyD rלyװיפיל און גשםח וױטיל חארץ- וױטיל ן 

a*nutrayinyant רי אט nrvwo ארײגגעלייגם האמן 
 און שװארץ אלם, און יונג ארבזןט. חײלימר חװ־ איז

iy« וױיט- iy t און t m a- ריכ־ מליםישע פת אפגעזעז

נערעכםיגשײמ ►----------------------
m m- וױ האממ ty m גמרבעם; oy פאר־ איז 

tnytm אודלענשס  wiy n האמן םיםגליחנר g it 
ya’ iv u ןאןןרס די אי באןניאוגג סיםפאטישע אח 

ר פת nyaayק ר מ מ  איוױ- גאנאער חןד אח אדםײ חי
 שולםעד שטײם וחנלמ באפזנלקערונג שערטיעטאװ לאד

 ביםזןרען אק מאבט םיליםערי^ר חנר םיס שולסזנר *ו
 נמנשיס גזמרבעם tya האם שונא. tyברוט•ל ®ייה קאמף
ת ^ חנם מ ^rr 1״תסי yo,העכער געזאמעלט אח ״ 

4000 n y lrr. .
 ״כינ^שעד דער גפקומזװ איז דעם נאך באלד אמר

 אז געשראקען שםארק זיך םיר 1האבע ׳״גמנג־חגי״,
 גע̂י די דורכפיוץ ערםאלגרײך געליגגען ניט װעט אונז

 פיל אזױ וואס םאקם דער זאגען וx איבעריג זאמלונג.
 שעפעה די t’» גיטא זייג^ מיםגל״דער אונזערע םץ
’tyx די וליב1 1ח«בע םך א אמ n שסאט, די םארלאזען 

 ניםשעװא! אבער באאומרואיגם. שםארק אונז האט
 און רענק סתם אח םשערלײטע בילדינג טשערלײטע,

 גע־ אליץ האט tya םארלארעה ניט זיד האכ^ םײלער
 דרןס־ ארבעטםלאזזו װי געזען האב איך געלם. געבען

 דאלפדס. האלב און קױאדערם געװארם^ 1האבע מאכער
tya האט :tyayiy און tya אנדערע געפאדערם האט 

naya tx ג איז ארום אזוי אץyזאמyג לםyװארty 
3,300.00 in y .דאלאר
oy אל די אט באמת קומטy מיםגלמזז־ אקםױחנ

כוח. יישר nycn־u א םיחנרשאסט איר אח לאקאל טמ

געלערמסען און חיםפןריהער s פװ בריןפ אינפערעסאנפער $ן
זונפערנעזמנמל אונזער װענעז

 אוו ojyaonyajn פת ,tרלמאy• מליג •ראפ^א•
yהאט װיסקאנסץ, אװ ױנײחןרסיטי חגר אין יןאנאמיקס 

tn^ חנם *וגןףןױקם ay גריף tx דובינםקי פחגזיחגנט 
מר ^ םרײד חנר אק אײניגקײס אי  װאס באוחנגומ, ױנ

 טyרזיטyאוניװ אין גפחאלטזמ האט תבינסקי ירזהיחגנם
o דא tדמקע t« אינסטיםום. nyatr בײם y i 

 אכםוגג חגר אױף ליכט yשארם א װארפט oy וױיל בריף-
 yn>n און לyשאנyרנyאינט אונזפר װאס פרזגסטיזש, אמ

tyanym זיד חאב^ םירזנר y אינט די איןyלyקטוyלy 
.ypnyov t^ קרײזעו

תבינסקי, דוד ״פחװיחננם
ױניאן onypnytt otya^ לטידיס לyשאנyתyאינם

:חבינסקי ■רזןזיחננם ״טײפרזגר •
y וױםיל זאגעז װידזגר אײך וױל ״איך r 'a 

 ny’K םץ ofnyi הגאה האב^ פאקולנמיט 1אי 1קאלפגפ
yפyנםלyכyמר חןדפ ד  אייניגקייט םמ yראגo חנר אי
’nyty opyt otyoot״n באותנגונג. nyoyinv דזנר 1אי t 

tya’ t אײנג זײ״ פחyשלאסעy nxoycrt■ t. ראוז- א 
tx ttnyn tx ynvao’w״r םאר גפמאכם oy האבזמ  ny 

 טBיlרהyאיב איז קאמאנס פראםפסאר חנם. tyajm םיר
tn y tty j םאלקאמ חנר םמ באװירקם שםארקyנyר tycy־ 

^ny מיט יגקײט,1האר y ii האט איר oortnyinyo אייער 
ix נישם םראג^ חגר אין txדיקהאלםyזאד קיץ גדיג 
I אדזנר םאחיבטיגקײט ליבtx נים ’ ltx גויטיג ניםyר
lxריקגyהאלםy.םיץ אייד אזיי איז 1אליי איד נקײם

 ןyםראגyבײג םיל דיזןר האט ל1באז אײזגר אז םיל^ םתי
tx א חגרlיםקלyרtםון נג nytttx גyזyלשאםם ny:m 

a n אמ 1אי װזןרם 1אמת׳yריקאנyל רyבעt מ םץyנשyן 
’y א״ער םוז t ’Tiny ; ד םץ *רב?ס די אוץyאינםםי־ ם 

 מיר האט ײניאן, רyאײ םמ אױםזיכט חנר רyנטlא טוט-
 איינ־ אין ײזגרע! ד^רגרייכט tv? oy םיל װי באװיזע!

 tyװישx םארוואנדשאםט yכyרלyבריד רyמ א זyלyשם
tyנארטיגyפארשײד םמ רyריקאנyאמ ly t^ ip  ty אפ־ 

שטאם.
’o םארבינדונג ״אין anyn זיד איך װיל tyxu«a 

 yאל האב איך אז אייך, זאגימ n נהײטyגyלyג חןר םיט
 ק-1קאנסטר די אלס לyשאנyרנyאינם די באטראכט מאל

oםי llםy גאנ דער אין 1ױניאyxגר רyBl ױניא- -״נײ םץ 
oy .o^ ניזם״ y 'x y rtv i איז ty rw ניאה1י אייזגר

y^ytt ג איזyװyפיאנ די ןyריt אינד איןlםטריyלyר 
 typ איך אח ,1910 אין װי םרי אזױ נאך כה׳שאםט1מל
ו י  אט װאם ק,1אײנדר זyװאלטיגyג תם זyרמאנyד ם1ג ז
oya די iv  t r iy ^ ’ B ג האטyמ יף1א מאכםyנשy,װאס ז 

ty m סא *יארקפר1ני פמ װײטxיאלyא רlמגyבl.איך נג

’nyp אלס כאאכאכם^ אױך האב iv o o ’n אר* חגר םמ 
 חגלכע1 י^1ארגאניזא nyn» אן אז נג,1זנג11בא רyטyב

 ע1ריכט רyד אין בייםראג איר tyoaa tyיב1הyאנג האט
^y רyאב אייט, TyTyoysr א איץ yn 1געײע איז Tya 

 איחן סים לאנד דאס tytypva tx זyאנטשלאס אםשר
 פמ 1אפצימעקע טיילוױיז זyלובגyג איז אױםטױזמג^

 מיםראג tyTyt$’B אסת׳ן חגם לאנד םח אוסםזיץ11בא
 םאר־ yת׳oא .o^oya האם לyשאנyרנyאינט די אס11

 אוסבאלױנט לאנג נים קײגסאל 1םארבלײב ny3$ דינסטע!
סאץ 'xyBיyאי לxמy,איך בין ר o r ’x ry im, די אז tyr־ 

tyo y ityp^ םאראײגיגט די איןy שטאטty קוקען 
 חגר אלס yיxארגאניזא Ty״x tx דyכלyטזBי1ה אועיף

oאדyאץ קאנסטרוקםױ^ן םמ ל tytt’ oyT^TB ײניא־ 
o האב איך װי ניזם. iip y i םארשט בייםyלyאייד ן tx 

די סאל אלע באםראכם האב איך :yלםyםארזאמ די
y אז אלס לyשאנyרנyאינם 'roK ארבyםyאינ־ בילדונג ר

1 ,y’ xto’ ooאויסבילדונגס־ אלס יאנירט1םװק זי ױיל 
 יאנאלײ2נא yםיל םון רyםyארב די r־uy^ םלאץ,
tyoyo ראס אץyסװ נסט1ק די ז ttx tyotpo’ w’״ty זיך 

 אינ־ yנyאײג Ty’n םארװאלט^ tx קונסם די ײי on אזוי
דוםטרי.
o«x n 1’״» y i tאיך ואס iy n איבyר tny oyT 

B TyT tyiyttראכםפולyר T־^y וואם Ty” K ארגא־ 
y’ x v rt היינם שפילט tx 1אי םאג y nynםyנטלyכyז 

’Ty, אלס נישט, איך טאר ,yריקyaא אין tyבyל xryn 
ty^ tyon x ראלי פיאנער^ דיy איחגר סץ y x v r^ -B j 

 אייזר .yלכyאז אלם בילדעג רyטyארב םױ oביyג 1ים1א
 אנ־ האט Ty^ytt בילדונג, Tyoya^ םץ נטyaארטByד
’P יאר צװאנציג און םינף סים םyארב דץ זyיבlהyג Ttx 

n דודך האט y i גאנצyבאגײ אלס גפדינט ציים רoםyנג1ר 
^yy אלס נג1גyו1בא רyטyארב TyT םאר מאחנל אץ t אמ 

̂יגyשט א אלם tx nנ n ’ otoTy y זײ Bראגרyסױy1 חנר־ 
Ty’ y און tyotyTtoo אין TyT ארבyםyאיך באװ^נג. ר 

’tyoa די ןyרהאלטŷ גyםל iv a ליט זײ זדןyרארישy 
̂ב  ארגאגי־ Ty«n םון o:yooTXBTyT Tyr אס11 ז,yםyא

 איו אװ או, בורטyג 1זיי םון tyבyגyיםגnא האט זאציע
nװישx tyםונyג סאל yאל oy האב  ty סאמע yרשטy אץ 

 ראבלד8 ױניאן םץ םארשט^חגניש רyקטיװlקאנסטר
tya 1אי TyT אyaריקאנyאון איר אוסג^נג. ר <T rT 

^tyיxא^גאניזא n y םאלקאם א tx ooyT yot’TT»t זײן 
 סשך אין ד^גוײיכם האט איר אסo’OTyr 11 שטאלץ

 *y3Tv םון גץביס אויםן יארהונ^ט לŷםyם oyr םוץ
Tyo .בילײנג

̂ל סיט ̂ײנ  איה םארבלייב גחס tyכyם
TyTym t’oa’TC’tx tjpt

ג ^ ^ ז .Tya

r
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פראצעס וונםיגען א נעזתפ סאנפרעאל אץ יוניאן אונזעו
Tytm  Ta סאנטתאל אק 1ניא1י 

ty^ איז i חח־ש tyo ipy^ B א
A A A .A m a a ^ A a AAAAAAAA U  A A AÂAAA .- . -Tytm  ^ nynyryt y j’ oant 

 Ttm א tyנ1אTוyג ד״אם ײגיןמ
B ty ro an îאyxאין ס yB$ oyr־

’Typya םמ ̂יכםyיאנס־גxלא ttp 
^ױנץ. פ

ay איז tyttya 1אי n n t ’ 3Tvo סיט oyr .אינחשא?־
|®t11־ oyxarBאס n ״אי.Tיyל y’ tvflavp oyTTהאם ״ 

tytyi אונז ovotvo 1937 אין נאד• «ay:y’  r 1יא 
’OT לyשאגŷנyאינם Tytttx האס oya ̂ק א  קאםף tyשםא

ty^ a T’ o nya .yoT’D Tyr^ T Tyr W n 
 ארגא־ t* פאוײוך tyנגםyש̂טyאנג אן געמאכם
ר ’T ניזירען  םאוךמס־6א חגם םון TyByw oyקאםאז̂־
סױקם•
 oToyt נז1א tyjy< דאן האט ״oyTT לy,אײ^י זײ

 אג־ האם זי .tyבyל אח םױט אויף סלחסה ypTaow ן
oyrtynja גyגty אל אונזy םyטאדyקאםף. םון ן ttm 

 שםאו־ק, tnya tyt״t mnta yTyntx אז -tyry: האם ד
̂קםם oyr oyrtynynx זי האם  װאס סיםזנל ןyשםא

 חנם ױניאן, א tyay3 קאמף אין tyxn tyקאנ בעלי־בתים
o ty סים *ינחשאנקשאן• i’ ^  oyTיםyאיז ל T’X 

tyoyTatx tx ty ^ y a  ypxo מ־אנם. נזן»־1א tytt די 
̂י ̂ןײ ,yל oyTTג האם ״ŷאג  אינ- אן נז1א tyגyג tyק

^mo ty חשאקשאן, n נים ovnya קיץ jyttoTx Tyrav. 
T’a זיך האבזמ ty’ ip ’ Ttx onoyt• שםײם  אז זיד- ם̂א
ty זיך tyi$n פיך irx y jp ’ Tix האבען און אחרקנמג אין 

DyT oxytytixt ג קאסףyגoyr ty שאקשאן■תאינ 
tx  Tytttx א האטyBם  as-nyi tnyayn. א tx ל̂י

̂ה וײיזנ א tyotpyiTvo tym עס  חנם אין .ty^yםא
tyanyra כם^ ’yoT זײ tyנlא1lyג האט ג o. האם זי 
tyrxttyt אויםן p־tji אז באװײז^ םח tx Tytaw זאל 

oxttyt tw p ̂ןאלד־טאם  סםמי?. םח ם״x Tyr 1אי ג
tx Tywtx האם y> '^  n  ot ’ pvov -באװימזמ T’ D n y i 

tyap אפyלי^ט .oonya tnyoyn mx
ty זיך האם קייס זײ i’ tftVB לאנג אx y״Tya’ x .o 

syp yryttn איז n ײם1 גאנמ Ttn t y ^ y i אינ־ 
לy חשא?שאן.  לא־3א« mx tyotpyA זאך ’T איז דŷנ

ayiyrovri וינץ. פץ^ ty פ m  TyTm םארגy־ 
ty נראכם ^ iy t זײ tym tvn בייחג םץ tm x. םינף 

Tyoan אפ םץyלאxיאנס־גyבאלױיזזנ! זײ האב^ ̂יכט 
tya .OTynytanx די האט tyrm y- און אױגמ1«ױ $3 i 
ŷ  Tyr .tyoaipאיז זולםאם ttn iy i א o iy  yA’ootn־ 

 t$b סײ אץ לyשאנŷנyאינם Tyntx םאר סײ שײדזנג
Tyr אלגyמײנyר Tyoy3T6 בבלל. באױעמנג n אנם־ 

 םאמאס ,Tyoan םמ tyװא^yג tyשריבyג איז שיק־ונג
o»3yi יםן1א נםyוםp̂א װיכםיג^ א איז און ב*־?לי,

.yיxגיסלאyשאדלpאינדזשא פון
oy איז tyay iy io ’n v ^ל א אתמ1גyגגyרy אנם־ 
 tyaytTya’X tx ניט ma יבטlרלy פלאץ Tyr שײדונג.

 מיכםיג. Tym tyttyt אלםoy 11 כאטש אינגאנצ^ זי
 •tyopttB yoomomn וײ tyאנוױיז בלױז ווזגל איד

tx אלyערשם^ ם tytytt די tyop$o• 
TyomT אנאליזירם באר?לי yoovT3yt^o ’T בא־ 

tym זײ אז אז־, וױיזט און y t'n n באlױיזty האבty 
כטיגט ניט ’txo חזם בא̂ר iTv omTyi tyTy3’Tyrn־ 

oyT ty3Ji .אינחשא?שאן oy נים איז tyt'ttva ^1̂א1ג 
 האט ױניאן Tytttx אז — ןyרשט^אכyנטlא Ty האם —

oxttia ^̂ואלז״טאט  בא־ ג̂א איז oy : OTyp־i*c ג
tyt’tt גyװ̂אty, די אז yרשטnnaTp y םוץ n גyשלyגty 

 זיי־ םםוײי? ״oyTT לy.אײ^י nyT ארום אנפזאלען *ח
מיטגלימ^ yTyutx tyttyt נען

־ryomT Tyr וחנלמן ,optts Tyױכםיגl Tyamtx א
 : רyנדyםאלג איז אנםשיחװנג זיץ אין באטאנם האם

̂ף אינתשא?שאן אז ג̂א tyTjm ty3yty>on־i» ̂א
 םמ ototyi'Tt ̂אם אז םילט, גשײכט דאם tytt ,1יא
 oy Tyאב סםריי?. ליבן11 ם̂אyג אין איז yaT’c א

 אינתשאנ?שאן אן tyTtm tyבyגyגyיסגnא ניט קאז
’yoT א וױיל ̂פ̂אŷ בלױז o ױיל tyoyT3 םםוײיק• א 

̂אכyנטlא אנםשיידונג Tyr אין OTtnt דאז  זŷשט
 רםyהyג ניט עינסאל ם1אי ביז האט tya ,וואס זאד א

’oa א סיז Tyt Typyrmtp.
DTytt oy, נayלy,ג האם ײניןך די אז באםאנם דy־

̂ט  םח זזחyt דאם װײל p«roo א tyon צו oayT א י
tyארגאניזי tx TyoyaTX ■n ^לויבט לאנד r ,זיד tx 

 יס־1א tx ארבצםס־גצבצר, <t סים lטױpyקאל ײאנילעז
t קעססצן r^ y o  ’ t ttit tyiti>t'Txa סםו־ײ?. םוץ

שעהן בערגארד *ון
י. ױ. j ד m גטנעראל־ארג#גײז*ר

̂ל ̂י nכyם 'o yp ’B ^y איז mvbnv, װײל oy גױ־ איז 
 yTyrav tx בא?אנם סאכצן tx. oTyp״roo די txb םיג

•Tyoy3T, זײ אז tym א םםתי?. איןlנטŷשeרײכyנ־ 
t,,: אז oy א פאחה ק1ש איז rytyt- זײ באשיצם װאס 

oayT זאגם ניאנס1םתניז-י רי םח Tyoa’T Tyr 1אי 
m ,אז אנםשייז־ונג tya נים ^tyrtyt אינ־ קיק 

̂באם tx דזשאנ?שאן  T6B tyoayp tx TyoyaT• tyםא
ooyT yTtm- װצן otypTy» rytyt Tyr, אז y rtm 

ooyT באשיצם דארפמ •tyTtm
Tyr אyBלאxיאנס o a n y i האם oyT tyo«ny^n 

 אינ־ Tjn אז ,ot'poB'yt אין ײניזמ Tyntx סמ אפיל
^tyrytt ot,x,bv סח tשאpדזשאנ o ̂י די אז אח ̂די »yל 
o yn ,̂ארף ?אספאני״ xאלty די pאסםty םמ oanyt•

םרעיד דרסס אין
 *y:mt נסyםxyל האט ױניאן TyovaoyTT אוגמגר

ot’D, אל אזy ^םיםגלי yrtm tW’n  tyna מניאן־ 
 ײלי. 1אי אה Tvnv’ 1אי יאה אמ סאל mix ביכאנך

Tסאו־ אתגן1ג^ אײנג^רם איז אס ptmx oyr זאלזגן סיל 
אל tyTyoya א אנהאלםצן קאנצן  om די אױף ?א̂נ

 Ttn םױ באזיס ŷלyיxםינאנ Tyr אז אח צאאנגצ!
 דאס תאם וחנחנן- פאושטאוטט חגם צוליב זאל ױניאן

 Tyoya אגגיץ tyiyp זאל ײגיאז זײ כדי װיכטיג Ttm אח
 פע?־ אירע DvrpT’it ^םילצן את oyaTV איר סים

oy’x.
y^ ’tזlלםאםyפוץ ן Tyt’^  Ttn אײנםיתנג tym 

yoiyy’xyao’tx. זײ om 1צאלונגע tyryit חנם ליב1צ 
 צאל ?לײנצ א יז1בל האבצן ma .oaxayt פינ?םלצד

̂יג tym ײעלכע סיםגליחנר,  yrtm r* הינםצרשם
 דײ y^tm סיםגלי^ר, די tym דאס נג^1*צאל01זײ

tyanT$o tyi ל דיxyטy !סים רדאכצ yTm אקא•1ל 
oy’x. זײ tyoy3TX ש די אק ניטyBy.̂ שנ י1אזyל 

ŷ די װי lלyאנה זlיבyז ttrtjm ,tyoynTV זײ -yto’n v 
tya זײ tmt ג אח ביכלצךlם־oאכyTyn ty ל-1־ש01ױ 

jnyuix ■tyT מיםגליחגר tyr'Totx oay tytn סים 
 אויס־ םמ יאד חןר אז ^ntyo’tt איינארתגױנג, חנר אם

 r״p אז און גלײך tyoyאל יף1א פאלם ױניןך די האלםל
 די אז זיד׳ opTya בכלל ניטא. tym רם״ypy״סל

 ortrn ױניןך Tyr tx סיםגליחןר די פזץ צוגצמנחגנקייט
.TypTXor אץ TypTvor אלץ

 קלאוק־ אמזער אין רשואלוציע שאפס אגרימענס נייער
םרפיד
Tymop^vp T r ’t Ttn ,אגריםצנם Tyrytt איז 

 ײניאז Tyntx ןyוישtx tyאר1וyג tyשלאסyג נסyטxyל
ŷםשpyDאנוo־opלאוp oyr אח tפא?־ האט ?אונםיל, ̂ס 

y’x א tyשאםyג םיש ^ y T אין T’yTO-p^p oyr.
y1l ,otya’T^ 03m םח tyopttB די  oyrלכtym  y 

ty־ooya־v!: ’t tynyoyaT6o tx ילםxyג n n tn va םמ 
yTyntx די אויסג^צם. גוט װצרצן םיטגליח̂ן yt• 
: גתyאלגD דיגצן װינסצן

ôיגישc אפשײיטא^ ױoy’xpyo yo’ttyi, 1 אין y- 
oTyoyTB ̂־ און’T’o ttm OTypmnrt איבTy םיז 

 א םיר tyvTp תרביי אץ םy*ארבpשםי tx טyאד־ארב1ו
tyTyoya אוץ לױן, 1ים1א ?אנםראל ŷ  tjhזlאיז לטאם 
yryoya םץ וױיחשזנס yryttix ת.1בצלי־םלאכ
̂יםצנם oyr אין ̂אכyנטlא OTtnt א  Ttn אז ,tŷשם

oyairp װאך־ארבצט םמ סבײט1א ’or tx דארף tptvb 
tya 11 א אין ,m cnye1943 ײלי 1אי זיך צנױגם אס. 
 אזײ nunya די םאכצן tx זיך tyיoבא T’o Tyאב
?1 p tםיר סצגלצך. ױ tyoTXtt םח װלי ביז נים 

tytntyatp יאה T’o האבrw  ty הימ־ םמ לי1י ביז 
tyj’o ג יארoyאכט oyT איז סבײם1א nnv שצפצר םח א 

 yryuiK t$o ימנג1באל — ר^לטאם^ yott סים
 1אי ״טשיזלצױ tx סצגלצכ?ייםש !ױיניגצר םיטגלידצה

!ױידזשצס. זײ
.p Tyr̂א ט םpאנט ?^ ש ^  txt םץ y’X’niB n ם
 פיגא^ oxr ױניאן Ttn גיט אסopttB oyr, 11 אין יװיאן
ם ^ tymטלyo tx ו iB ty• 3 זיד»in ty x n אט סים Tyr 
 פח םצםלצסצנטס’t tynttytpntx מניאן זײ האם סאכט

ty זײ אז נ^יג,yםיל ̂,yפyש 6 אין oyימoאp־Bשא rn e

tym 3' ביט’T 'T rt, גצסעםזנלט אליק האבצו סיל אמ 
ty סים m •  yryoya. אזױ האממ מיר ditv גזד װיחנר 

pראגty .לױךהזגכזנח־נמן
antyTyn, אז tya ״ ?ריגט,o y ry r,״ tyotp ײאד־ די 

v ,1םאת!אנגצ ŷטyארב o זאלtyt ty זמ־יך srttm *װײ 
’tyan-tvo tyt’T T םy^ש o •tyTyoyoTvt אתם אזױ 

t סיר שםאו״?. גאנץ m 6שא םח tx .שאפ dtvt, 
 tDאױ איז אם11 לױן, א ?ױגט בצל־סלאכה Ttn או11

^ך, םיר, קאנזין ד^כשנים־לויה פוץ באזיס  וױיניג גאםי
T אבצר •tyxytya לויךסילינג זײ צוליב אויפםא! 'o 
n לױן־הצכצײנגצן ?וײגצו  T6D 1װא סיטגליחנה t o 

T איז 1ליי Ttm אז ,ooyo tyלyשם y rT tnn םוץ otit* 
באזיס־לױן. שניטלצכש

y  ̂ oyrאין אז איז, זולםאט yoiyb n מאמו 
 ?לאו?־ Tytttx 1אי בונגyלDאוי yיגTאל1lyג א זיך שפירט
 Ttn אז איצם, 1פילצ םיטגליחןר אלפ אוץ 1ניא1י םאבפר

o tyan ^  Ttm א איז Ttm ױיכםיגפ ttiam jn tn•

 פעדטריישאן .גר^ווינשעל דער פון קאנפערטנץ די
לײבאר״ אוו

t* m, חנם ' y  pm פח ty o is את tyo i9 ײלי 
 Ty*’ די tyTVttya tyהאלטyגBא סיטי pymttp אק איז

^נץ yכyל פ אנ  oyr םיץ y'xpyo Typya'ttp Ttn סמ ?
’Tty OT’tna ty״ Tytyp לyיבאר oyTxap,איז װאס ״ 

rn ״פתס־ױנשעל די נאפ^ rtyottx בא?אנט אױך tn y t- 
 oy Ty^yn 1אי ם,c^שאyBרyp א לײבא(־״, אװ 1שא

tytm אנגyשלאסty םמ ײניאנס אלפ yo p p ’Tyav Ttn- 
לײבאר. אוז תמײישאן

Tjmtx אין באםײליטע rty ryc^ p T y rn n  Ttn 
ntpTm^ א געהאט האם  yrtyo פח y ttrm naB 

 סיטגלי־ tnytttx םץ צאל Ttn לױט שםאנד*־נ?ם^
Tyr איז yT Tytttxלyגאxיttmya y די םמ yootnt. 

t y ^  tyovty ly r yTyrtw ג בכללyשBא ילם y t’ oam 
^y םח םײל גחנםטזנ די פארהאנדאנג^ אלע אין 

ŷ  nלyגאטty בײ p Ttnאנםp yנץ ty m, ל  ד,yגאט̂י
̂ישp tyװyג tyאנ» r tx ^ c  y• איז אעז פאו־ Tya’ x־ 

w 1אי !ױכטיג, Ttm הויפם o n p  T y rox ’ x Ttn 
 ?אנאדיש־ n סים נאזגנט tyםyיטא^בa tx סלחסה־צייט,

cראנxש r װיכםיג איז oy .oי^־ױניא:ŷם yויזי jn־
’Typya איץ ײײל פאס ttp פראװינץ typTtt הייש א 
tyלכyl1 כוחות, yryoorD ביסל rn  y אינ־ םמ שעאיס 

 םוץ tyילxה־oלחo ,T פח שונאים ױױאגס, לyשאנŷנyם
’tyT םח שונאים אוץ נאציאנצז yoan’TTKt די x• אם 
 tyoy3T6 atma yאשיםטישD^א־B y^yיאנxpאŷ די

yTyoovoov n  ty'ao'Tso tx D’ ry a איץ Ttn פלא־ 
nאכ1lושxBא אח ױינץ  ty קא־ סמ סלחםה־באסיאונגצן 

 םינס־ Ttm אז ,,tyr tx אנגצנצם TyonyT איז oy נאדזנ.
yTyo ניט איז אגיטאציצ yoT’ tnvtTv n  tx tyotpytix 

pאנאדיש־ם^אנxש ̂ב yויזי  ?אנ־ איצםיגפ זײ ̂.yטyא
’p tyt האט םצרצנץ ttyaנג1שםצל באװאוסםזיניגצ זײ ל̂א 

̂יש־p די םון ŷויזישx̂אנcאנא  nyoyaT* yזאלx lיoy 
tytm אנגצנוסצן ty ^ ty t ,די װצלכצ איו אימשםיסיג 

ysw זיד ם^םליכטצו מניאנס אינטצתצשאנצל p  tx־ 
tyTT 1אי םנים1א אלצ אױף o nלתaה*באoיאlנגty םח 
 םאלי־ אויםגצדתקם זיך האם ?אגם^צנץ זײ לאנ^

 נאציאנ^ פאראייניגםצ n םץ tyילx n סיט ח»־יש
 ?ריג• םאח נגlנגyיסום*אנשם^opאo א ^לאגגצנדיג

ט y^yאונז tx הילף םסש!ת׳ךיגצ  נ■1באז אץ yאליא̂י
TyT tx OTtn הŷיש  tyaytt tytyt ארסיי, Tyo>n ^yל

Tyr שװצרצר p m פח p t p איז ox’ x שט̂אm ^yp 
.yoTX^ v n  tio tymT» yyrt•  tytyt

p nאנםy^yהאט נץ ^tyonyt א y  ̂ ymזאלx1יyם 
tyn ttr^ a -o o yo ^  't tyTyoy3T»o tytytt לאײ• אין 

OTytt oy א ̂אס ס^לאנגםBשאםty םח jy ty t װאס 
Tאנa tx ײניאנס ^באם * n y ty w  ly ב^י■ פץ 

n 1אי בתים  tytt ,o«x TyT לxyטy קאנצז 
 oyr tyTyoy3T»D tx םאו־לאנגם OTyttfOy ײגיאנס.

yלטy־פ^yנoיayoo’ o y, אז TyoyaTV 60זאל tx ty 
y tyאנםאנג יאר i’ Tp tyלטyר־yBנoיy 70. אנשטאט tx

oy איז Dpm yto ’ tx גy^װאTyT ty אז ם^לאגג׳ 
n im p ’t זיך זאל Tya tyiyayT סיט tyoyayorx ,t 

oayT jtx ̂ב די םץ  קאאפזד די tyטyאױפנ אץ ŷטyא
 סלחסה־באסיזװע Tytttx אין Tyoyo^ די םח yיx̂א

it 11 פראגהאם itארב 11לאזלyםy־פארשםײ^yלי 1אי ר 
o nnn yT  yty-m nvo־Hqq־OT, לכפ^ D1אnאלטty אמ

p n  tyT’op ymריגo־פראxplTיy סלחםח־ די אוץ 
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םענטער העלטה ױניאן אץ
נױמאו מ. פאולין פת

 1941 יאר םארן באדיכט אדגזןןר
קיפינג בוק אונזער וואם 1941 יאר פארן באריכם דער

 געטייפרייטעטע 65( ארויםגעגעבעז האט דעפארטמענם
 אױס־ די קריגען דארף וואם דאקומענט א איז זייטען)

 פשוט׳ע די פון און פירערשאפט דער פון םערקזאמקײט
 א גיט עס אינםערנעשאנעל. אונזער פון םיםגלידער

 םענםער העלםה ױניאן םון םעםיגקײט דער םון בילד
 די ניט האט ליידער, װיכטיגקיים. גרעםטער דער םון

 םלאץ דעם צײטונג אגדער קיץ ניט אץ .גערעכםיגקייט׳
 פון רעדענדיק ניט שיין טײלוױיז, אפילו עס דרוקען צו

באריכט. םולען דעם
פאציענ־ pc( באזוך דער אז זאגען, צו גענוג איז עם

 הונדערט געװען איז יאר םארגאנגענעם דעם אין. םעז)
 באזוך דעם איבער םארגרעסערונג א םויזטנם, פופציג און
 אז זיכער, כ׳בין פראצעגם. םוםצען איבער םון 1940 *יז

 צו םיטגלידער די םאר אינםערעסאנט געווען מןלם ןם *
 אין באזוכעז די הינטער געלעגען איז עם װאם זזיסעז,
 זיינען װאס מענשען די פץ װיפיל םענםער; העלטה
 זיי אז געווארען, אויסגעםונען זיינען געקוםען, אזזער

 זײ םון װיםיל ;קראנקהײטען ערענסטע pc לײדעז
 געשיקם אונטערזוכונגען די םון רעזולטאט אלם זײנעז

 ;אינסטיטוציעם אנדערע און האספיטעלער איז נעודארעז
 געקומען אהער זיינען דואם די פון ביישפיל, צום וױפיל,
 טובערקולאז םון ליידען די אז געװאוסם, נישם האבעז

 שליס־ און קראגקהייטען. אנשםעקענדע אנדערע און
 *קײםעם״• םויזענםער די מיט פאסירט האט װאס — לעד
 בא־ דעם אין זיך געפיוט םראגעז אויף־די עגטםער דער

 צו ניט אבער אונז ערלויבט פלאץ איז מאנגל תכם.
 טאן, קאנען מיר וואם אלץ דעם. װעגען מער שרײבען

 אינטערע־ פאר זיינען וואם טענשען די איינלאדעז איז
 און סענמער העלטה ױניאן אין ארויםצוקומען סירט

 קור־ דער וואס פראגעו, די אויף ענםפערם די קריגעז
ארויסגערופען. האט באריכם צער

גע־ גוטער א געװען אפשר וואלם עם מחשבות׳ן,
 שטו־ זאלעז כדיגאדעס״ ״געזונדהײם אונזערע אז דאגק,
 גע־ זיי וואלט דאס אז דענק, איך ץ באריכט. דעם דירען
 אםשר — און דיםקוסירען צו מאםעריאל גענוג געבען

האנדלען. פאר אייד
דעטארטםענט סױרװים םאשעל םון ארבעט די

בא־ דערמאנטען אויבען דעם טיט פארבינדונג איז
 מיטגלידער אונזערע פאר אינטערעםאנט זייז װעם ריכט,

 פון דעפארטמענט םױתויס םאשיל דער אז וויםעה צו
 דעם פון פארשיידען כאטש סענטער, ד.עלםה אונזעד

 עפענט־ די אין דעפארםמענם םוירװים סאשיל טיפישען
 גרויסע א באדינט דאך האט — אינסטיטוציעס לעכע
 יאר, לעצםען דעם דורך טיטגלידער אונזערע פון צאל
 פאמי־ דיערע געשמיצט אויך פאלעז׳ מאנכע אין און

 אז ערקלערעז, קענען צו צופרידען זײנען מיר ליעם.
 1קײ איז דעפארטמענט, דעם פון ארבעם דער אדאנק
 גע־ אװעקגעשיקנו נישט נזענשען אונזערע פון איינפר
 נאר זיינען מיר װי לאנג אזוי אױפפאסונג. אן וואתנן
 אין איז.הילף, עם וועלכע געבעז צו לאגע א אין געווען
 גע־ עם די האבען גענױםיגם, זיך האמןן די װעלכע

 אן בײ םעיפ׳*. ״רעד די אן נאך, דערצו און קראגעז׳
 גע־ און אפשטלען זיך מיר װעלעז געלעגענהיים אנדער

 וואס הילף סארט דעם װעגען אײנצעלהײםען םער)מז
 אונזערע גים דעפארטמענם םוירװיס םאשעל אונזער

גענוג. געזאגםע דאס איז איצט פאר םיםגלידער.
װאגנער םענאטאר םון כריף א

 פון ערהאלטען האבען צו ערמוטיגענדיג איז עם ׳
 פאל• דעם וואגנער פ. ראבערט סענאםאר םרײנד, אונזער
 ״געשאנעל דער םון קאמםיין דעם וועגען בריף מנד&ן
 אמענדמענט גערופענעם אזוי דעם םאר פארטי״ וױמענם

:שרייבט ער פרױען״. פאר רעכם גלײכע .םאר
גױמאן: מים ״טייערע

מאי. טען21 דעם םון בריף אײער םאר דאנק ״א
 רעכט״ ״גלײכען דעם איבער אנזיכטען ״מיינע
 אז םיל איד אומגעענדערם. םארבלייבען אםענדמענם,

 פרא־ דער אץ אויסגעארבעם האבען מיר װאם פונקט דער
 ,1940 פאר פארטיי דעמאקראטישער דער םון גראם

 גוט אזוי צילען די איבער סםײטמענט גענוגענדער א איז
פאר רעכם גלײכע אםת׳ע םון דערגרײכונגען די װי

\

 עקאנאמישעז איז געזעלשאםםלעכעז דעם אין םרויען
טאג• צו הײנט סיםםעם

 קא־ מייטערדיגער מייז אין זיכער דין מעגם ״איר
אפעראציע.
אייערער׳ אויפריכטיג ״זײער

ם .)1ואונמערגעשריבע ר ע נ א נ ם. ר ג א ו ױ. ע ו
םלאטםארמע, דעמאקראםישער דער אין פונקט דער

:זיך לייענם דערמאנם, םעגאטאר דער וואס
 אנשםרענגונגעז אונזערע פארזעצען װעלען *מיר

 םע־ פאר געלעגענהײם םח גלייכהײט דערגרייכעז צו
געזעצ* םאציאלע די שעדיגענדיג ניט םרױעז, את נעד

ד גלײכחײס אסת׳א פאוערט וואס געכונג p ײי p f l 
 וואױלזיין עקאנאסישעז און זימרקײס געזוגט, חנם
 *י רעכס oin ®דבעמד• מרױעז די פון

 fW געזעלשאפםלעכע סײ בייוע, אין באלוינוגג םאר
 סיי •רױױלזנמ א איז כאשעפטיגונג, פרױואםע סײ

 גיש די פון טאר יואס פרױעז פאר סײ אח םעגער פאר
וועחמ״. אוועקגעגומעז

 די «ז זאגעז, צי םיר םאד נויםיג קױם איז עס
 וױסןנס דער דורד שכידו̂ו פאר ארבעםעז וואס םרײען
 אעעמעז חגם איז חלק גרויסען א האבעז ליג, יוניאן םרײד

 ■לאטפאדסן. דער אין ױנקם ציםירםעז אויבען דעם סץ
 שפעס נו גיס איצם נאד איז עס אז צוגעבעז, נאך װיל זדך
 אוז סיעד איז וואגנער סעגאםארעז די צו שרײבעז ■ צו

 אױפיאסען צו זיי אויף זיד פארלאזעז מיר אז זײ״ זאגען
 אומםאראנםווארםלעכעד דער םמ אסענדמענם דער אז

 שוץ ארבעםער די געפאר אין שסעלם וואס םרויעז גרופע
דורכגיץ. נים זאל געזעצעז

ארנעט םער צולײגען ניט זפלעו כ$ס?ס ?ןז האנטראל פאדערפ
9 לאקאל םיטנליד ד^לפערין, ה. פון

 די וועלכער םון איבלעז, ערגםטע די םון איינע
 פון קאנטראל »ין מאנגעל דער איז ליידעז, קלאוקמאכער

 אין ווערעז קלאוקס געסעטעלםע די אזוי װי אפטשעקען
 ספעצי־ אלע לוים שםימם עם צי געמאכט, אמת׳ן דער

 גע־ איז גארמענט דעד װי (איינצעלהייםען), פיקאציעס
געווארען. סעטעלט

 דעם מים באקאגם װײניגער מער זיינעז וואס אלע
 פון טײל גרעםםער וױיט דער אז ווייסען, קלאוקס־טרעיד

 pc אפהעגגיג זייגזןן פארדינםםען קלאוקפאכער׳ם דעם
 איבער־ געסעטעלם. זײנען פרײזען די אזוי װי דעם,

 ארבעטען װאס קלאוקםאכעד די צו נוגע דאס איז הויפט
 פארזען עפעם חלילה׳ װערם, עם ׳וועז וױיל שםיק, פון

 קלאוק־ דער עס דערפילם גארמענם, דעם סעטלען בײם
 מיט יוניאז די פעי־ענוועלאם. דץ אין באלד מאכער

 פאראינםע״ שטארק דעריבער איז אפאראט גאנצען איר
 םאר פרייזען די פון םעטלען דאס אז זען, צו רעסירט

 וױיט װי םינקטלעד־קארעקט, אזוי זיין זאל גארמענטס די
 גדינגע קיין גישט איז דאם אז טעגלעך. נאר איז עס

 איז וואס יעדער, וױיסם דורכצופירען, ארבעט שםיקעל
קאמיטע. םעטלעמענם א אין געװען אמאל נאר

 אוועק יוניאן די גים סעזאן יעדעז פון אנהויב אין
 װאכען, אמ וואכעז םאר אנשטרענגונג את מי גרעסטע די

 ארויסצובאקומען שגעלער וואס און בעסער װאס כדי
 אזוי, גארסענטם. די פאר פרייזען געסעטעלטע גוטע

 און פארדינען גום קענען זאלעז בעלי־מלאכות די אז
לעבען• א מאכען

צייט, אמ מי אנשםרענגונגען, אלע די נאך אבער
 לױם איז אוועק, נעמט פרייזען פון סעטלעז דאס וואם
 זייער אייז געווארעז אויסגעלאזען איבערצײגונג, מײן
 אן האבען צו — איז דאס און פונקט, װיכטיגער זייער און

 די אז קאנםראלירען, צו אזוי װי םיסטעם ארגאניזירטען
 אז אוץ װערען׳ אפגעהים זאלען פרייזען געםעטעלטע

 די מאכען אזוי אמת׳ן דער אין זאלען קלאוקמאקער די
 עס האט סעטעלעמענט־קאמיטע די ױי אזוי גאהמענםס,
געסעטעלט.

 פארדאכם. קיץ ווארםען ניט קײנעם אויף װיל איך
 יעדער און םארדינעז, מער וואם וױל קלאוקמאכער יעדער

 צו אויפגאבע זײן כדי בעסטע דאם טום ױגיאן־באאמטער
דערםילען.
אזעלכע. דינען אומשטענדען די און לאגע די אבער

 די פאר בעסטען צום אויס נישם זיך ארבעט עס אז
קלאוקמאכער.

 סעטעלמענם־ די װי נאכדעם אז וױיםען, אלע מיר
 סעם־ מיט שאפ געװיסן א אין פארטיק ווערט קאמיםע

 א אין שאם־טשערמאן יעדער באקו&ם פרייזען- די לעז
 פרײז־ליסט א שפעםער, נאך אמאל און צוױי, אדער װאך
 דער אין דארםען, פריחען. אפגעםעטעלםע אלע םון

 װאם אײנצעלהײסען אלע אויםגערעכענם איז פרייז־ליסם,
 גאר־ געסעטעלטעז יעדען אין געמאכט ווערען דארף עם

 מיט באצײכענם גארמענט יעדער איז אויך און מענם׳
גומער. באשםימטען א

 מען נײט פרײז־ליסםע, די באקומט מעז ביז אבער
 טשער־ דער אז זיך, םארלאזענדיג גארמעטנס, די דערוױיל

 קאמיםע־מאן, דער אדער פרייז־קאמיטע, דער מים מאן
 םעטעלמענט־ דער אין שאם זיין פארםראםעז האם װאס

גארמענם. געסעטעלםעז יעדען געדענקען קאמיטע,
זעלטעץ זייער דיער מענשען זיינען אבער ליידער

 קוסס זכרון. גוםעז אזא םים גאםוד דעד pe באשאנקעז
 גאד׳ די אויפמאכעז דארף מעז וחנז אז םאר, דאדורך
 אגדערש, געמאכם דארט אדער דא זײ וחגרעז מענטס׳

 אז םאראורזאכם׳ דאס וואס געםעםעלם, זײ האט מעז ײי
 סעטלעהענט־קאנויטע די וױ צײם םער אװעק נעמם עס

 דעד אז סיבח, די דאס ווערט םםילא pא גערעבענם, האם
וױיניגער. םארדינעז זאל גארמענם דעם םאכם װאס

סםריקסע־ בעסערע די אק אפילי געשעם דאס אח
̂יעדס שויז ױגיאן־שעמר. רע  ײײניגשד די pc ןאא

 קאג״ סד א בײ איגערחויפט סםריקם־ױניאן־שעיעד,
 Ho אלע חאט קאנםראקםאד דער וואו םראקםינג־שעפער,

 םענח׳ם ער וואס דערסים ארבעסער, די אױף בײםש״ ״א
 איס םמ םאנוםעקטשורער דער פארלאנגט ערשםענס אז

 מאכען ער מוז צוױיטענם, pא קלאוקם. בעסער־געפאכםע
 בא• נישט ער וועם אניט, ארבעם, בעסערע pא גוםע

 אלע און ארבעט׳ װינציג גאר אדער ארבעט, קיק קומעז
.ליידען דעריבער וועלען . .

 די םון נאםור דער אין אזױ שוין עס איז בכלל,
 שםיק, סון ארגעט מעז װעז אז םארלייט, די מים באםעם

 בע־ ביסעלע א זיין זאל ארבעם די אז זיי, פארלאנגען
. םער .  דער פון טייל גרויסער א װערט ארום אזױ .

 לעגט ױניאן די וואס ארבעט, שווערער און מי גוטעד
 שאדען צום פארלארעז פרײזעז די םעםלען ביים אװעק
 וױ־ נישט אדער װילענדיג און בעלי־מלאכות, די פאר

 צוױשען אומצוםרידענהייט אן לאגע אזא שאםט לענדיג
 pc אז מיינונג׳ אנאנגענעמער אן צו אח קלאוקמאכער די
 די האבען ארבעט דער םאר פרײזען די אויף רעיזעס די

 מײן לויט נוצעז. קלייגעם א זייער שטיק־ארבעםער
באהױפםונג. םאלשע א דאס איז מײגוגג׳

? טרעיד אונזער אין לאגע אזא םיר האבען םארוואם
 םפעציםיש א איז קלאוק־םרעיד אונזער ווײל איז, דאס

 םיט כאפ א גיט וואס םעזאךםרעיד, הויד־אנםװיקעלםער
 עטלעכע פאר ביזי שרעקלעכע א ברען׳ א מים אימפעט, אז

 אלע ווען ציים דער דורך מערסטע דאם און װאכען-
 ױניאן דער אין אםיםערם אלע מיט ביזנעם־אגענםעז

 אםענ־ ■רײזעז, סעםלען מיט םארנומען שטארק זײנעז
 קאם־ םאג־םעגלעכע אנדערע אמ שאם־&יםינגעז דעז

 דזשאבס באקוםעז אץ זוכען קלאוקמאכעד, די pe פליינם
 pא פלעצער, קײן נים האבען וועלכע ארבעםער, די םאר
 אח גאכגעקוקט נישט ווערם דערוױיל מײםער. אזוי

 אויף געארבעט ווערט עם אזױ וױ אםגעםשעקם, נישם
 אלײן קומעז בעלי־מלאכות די ווען םײדען גארמענםם, די
 וױ שגעל אזוי אמת, קאמפלײנם. דירעקםע מאכען און
 צײט, מער אביסעל האבעז אונזערע ביזנעס־אגענטעז די

 אדבעם מעז אזױ וױ נאכצוקױןען, שעפער די אין זיי גייען
 םך א שוין איז דערוױיל אבער גאדמענםם, די אויף

געײאדען. אםגעםאז שאדעז
 אפהיטען pם םאל, דעם אין זיך מיר זאלען פארװאס

ױ ווערען גענײט זאלען גארמענט די אז  זײגען די אזױ ו
ױ םירעז נישם זיך געסעםעלם,  אונז ביי אנדערע איז ו

 ? ארגאניזאציאנם־םיםםעמעז איינגעםירםע ױניאן דער איז
 גיט װאם קאנםראל־דעפארםמענם, דער ביישפיל, צום

 ווערעז אפגעחיט זאלעז ױניאז־קאנדישאנס די אז אכטונג,
 מוד ״א אמ רעקאווערי־לעיבעל דער שעפער. די אין
 ױניאן די האט םונדעסםװעגען אגדימענם. אונזער אין
 װאם באאמםע, ספעציעלע רעקאװערי־באאדד דעם מים

רעקאווערי דער צו אכםונג גיבעז pא שעםער די אין גייעז

םiMt 4 אףנוסט, י י ו> ►ז

פון בױװ
w װןרטזר m מחןפסיגקײס״ דןר,{ —

n «למז w •יד׳ ןדלדנט tx m flp $ שטימל 
n מל זיד וואו ״גארשכסיגקײט״, מי איז •לאץ m 

 חאבעז װאס די, *ו דאגקמי־ק״ס ײיז וניסדדיקק
 תפונעז זיד חאב איד װזז צײס דאר איז גצחאלפוז פיר
ײעראציע. שײןחװ־ א גאד לאגש׳ קריטישא א זאי

 ברו צו דאגק חארציגזח א אױסדריקעז וױל איך
 מיר איז נעמם ער װאס איגםערעס זײן פאד רודק ךןר
קראנק. כיז איו װאס צײט דזד פאד פאטיליע׳ זײן מיס

 ײסף כדודעד מעגזדזשער׳ םײז אייד ד*גק ייד
p םאר נרןםלאװ, rw אינםערעס וערזעגלעכעז א 

מיי׳ זיז
 באארד עקזעקוטױו דער דאנקען ײיד וױל איד

pe חיל̂ד צו טיר קימ«ז פאר 35 לאקאל
 אמ געזונד ײערען נאו וועל איד אז האף איד
 סאר־ צו ארגעט גוטע די אנפידען אײד סיט צוזאלעז

ארבעטעד. די פח לעכעז דעם מסערעז
.36 ל. ם. רימער דוד

:רעדאקטאר װערטער
 חאר־ מײז עםענטלעו אויסצודירקעז היר ערלױבט

 חענרי קלאוק־שאפ, pe ארבעטער די צו דאנק ציגסםען
 ברײ ?ײער סאר סטדיט, סע25 וועסט 130 קראקאף,

 געלט סומע א םיט מיר חעלפענדיג שטיצע, דערלעכער
ד ײעז צײס, דער אין קראנק• שטארק געװעז כיז יי

 מענעחשער צום דאנקבארקײם מײן אױס דריק איך
pc תד לאמל׳ אוגזעד לזז׳ מיזעגחשאג כײ  איז מי
 זײער סאר גאלוב, ב. בדידער אסיסםענט־מענעײשער׳ נום

 חעלפענדיג מיר, *ו נאציאוגג ווארעמער סױיגטלעכער,
געקענם. חאבען די וואס אלע טים פיר

 מיץ פמ טיפעניש דעד pe אלעמעז זײ דאנק איך
האײעז•

קוױטני. חשײק

 גארמעגם ״פראגרעסױו די pd פינישערס די מיר
 ביי םאדזאמעלט סטריט׳ טע19 װעסט 121 קאספאני״,

 חאבעז גיאי, טען14 דעם דאנערשטאג שאפ־מיטינג, א
 וועלכער םישער, חערי ברודער באדאנקעז צו באשלאסעז

 ארבעם גוםער דץ םאר ביזנעס־אײדזשענט, אונזער איז
שאפ. אונזער pם פינישערס די לםונת

דעפענס־באנד, א מיט אויד אים פרעזענטידען מיר
 גע• םארנוצען דאם זאל עד אז אים, װינשעז מיר את

זונטערחייט.
םםיל־ ח• pk לױױי ס אייגחארן, .n קאמיםע.־ די

.48 לאק»ל פמ םרענםים אמ 9 לאקאל םױ בערג

 520 דזשאזעף״, און ״דובראװסקי םין ארבעטער די
 אנערקענונג און דאנק זייער אױס דריקען עװעגױ, אנטע

 םיז טשערמאז געווען איז ױעלכער נערמאן, נרודער צו
 ענערגישער דץ דורד תאט pא צײט לאנגער א םאר שאפ
 בא־ די פארבעסערען געהאלםען פירונג טאקטישער אמ

 אים װינשען מיר מלאכווז. בעל די סאד דינגונגען
 םארזעצען ױייטער אויך װעט ער אז האםען, איז געזובט

שאפ. אין • אקםיװיטעט זײז
.•קאמיסע די

 לעײיט- ; 117 לאק. פאלײ, p» װײצםאן
טשערמאז• שאם

 אונ־ אין באווארענישען אלע נאד אנגעגײט. איז לעיבעל
 אונזער אין דעליװערי־טראקם די מיט אגריסענט זער

 אז מענשעז׳ םפעציעלע אנגעשטעלט מיר האבעז םרעיד,
 די םון שיפינג אץ דעלױוערים די טשעקען זאלען די

 דעם אויף אז באווייז, אלס דאס ברענג איד באסעס.
 פףייז געסעטעלטעז אדער אגרימענט, אנגעשרינענעם

 . . . פארלאזען נישס נאד דערוױיל זיד מעז קעז ילימ
 אויפגאכע זייער וואם מענשען, םםעציעלע האבען מוז מען
 זאל אגריםענט אנגענומענער דער אז זען, צו זײן זאל

. . . צדדים אלע סון װערען דודכגעםירט
 ווערעז זאלען קלאוקם די אז פאל, דעם אין אויד

 זייער עם וואלט געםעטעלט, ווערט עס וױ אזױ געגיאכם
 אוגזערער באארד דזשאינם דער ווען געבראכט, נוצען פיל
 האבען זאלען מיר אז סיסטעם, א אײנצופירען זעז זאל

pd זאלעז ױאם באאמטע, םיעציעלע  p i שאם צו שאפ 
 לויט געמאבט װערען גארמענםם די צי אפטשעקען איז

 גע־ געםעטעלם זײגען די וױ אזױ ספעציםיקאציע, דער
«ו כמעם ברעגגעז גוטם סך א זײער װעט דאס װארעז.

רעזאלוציעס אמ מיטגלח־ער
!װארעגזנג

IkAMM• MU UUkUUkkkikkMU UMUMUUU uLu feU*  געזעל p» אדגאניזאציעס ארנעטער אלן צו
•קעדפערשאפטעז שאפטלעפע . <

 אר־ 401 ברעגטש פמ סיטינג׳ ספמיעלעז א גײ
 דאנער געווארען׳ אפגעהאלטעז איז װאט ׳רימ בעסער
באשלאסעז איז ױני, םעז25 דעם אװזןנט, שטאג

|  ■i AMIkiMi uukUhLuk kM-----------1 --ikiklikiik k kk kMM&MkUA,װארענוגג. פאלגענדע די פארעפענסלמעז צו געווארען
 ארבעטעד 401 בדעגםש אפערײםאר קלאוק דער

געזעל־ אמ ארבעטער אלע ווארענט יארק, גױ רינג,
AMMM■ AMyiAAMI M kM k Ukk UMkUAkk u iuft u u  UkkkL kkחשאו געדױסען א וועגען ארגאניזאציעס׳ שאפטלעכע 

 (גאלי־ עסםרײד pe געבוירעבעד א איז ער חופערט,
 pא איערײטאר קלאוק א ער איז טחףד בײם ציע)׳,

י. װ. ג ל■ צ ,117 לאקאל פמ מיפגליד א
 פאד־ קונציג זיד האט חברח־מאז דאזיגער דער
otpdipj, צוטרױ חנם געװאוגען אח pe כדענטש די 

 געווארעז דעתוײלט ער איז ארום, אזױ אץ סיטגלידער
 אדבעטעד 401 בדענטש פמ םעקרעםאר פינאנס אלס

 ברענטש׳ דעם באשוױנדעלט ער חאס םו̂ן צום רינג,
 אנם־ איז אח ברענםש, פמ געלט פארכאוט חאם ער

 לאס־ איז איצט זיד געםינט ער יארק. נױ pe לאפעז
. קאליםארניא. אנדזשעלעם,

ארגאניזאציעס׳ פרײנדלעכע אלע ווארענעז מיר
הופערם. דזשאו שװינדלעד דעם םאר חיטעז צו זיד

גרוס, פריינדלעכען מיט
רינג ארנ. 401 ברענטש אפערײטאר קלאוק

מילרםאו לזאיס
סןילרלטאר יגאגס6 !ײםװײליגלר קאטעל, דזשארזש

 עווענױ, טע8־520 רודינגער, ח. םץ ארכעםער די
 ברודער שאפ־טשערמאן, געוועזענעם זייעד באדאנקעז

 ווערטסולער א מיט אים פרעזענםירעז pא חעקער, זזשא
 אינ־ די םאר ארבעט אומדערמידלעכער זיין פאר מתנח,

 בא־ גלייכצײטיג שאפ. איז ארבעטער די pc טערעסען
 ברודער ביזנעם־אגענט, געוועזענעם אונזער «יר דאנקען

p ענערגישער דץ םאר לאנדא, איזידאר k אויסגעהאל־ 
 געװען איז ער װאס יארען, אלע די אין האנדלונג טענער

שאם. אונזער pc פארשטייער דער
 סאני ; 117 לאקאל קאחעז, מאריס .•קאמיטע די

מאליטצקי, װיליאם ;9 לאקאל עלאזאראס,
̂קאל «א«יטאזערטאן• שלאפמיץ׳ עלעקם אץ 35 ל

שאפ, אלעניקאפ׳ס און סיגעל pc פרעסערס די מיר,
 םיז רבעט גוטע די אנערקענען עװענױ, םע7 — 500

 גאלדאװ־ מארים ברודער מענעדזשער, אסיסטענט אונזער
 אינטערע־ אונזערע םארטײדיגעז אין טוט ער װאס סיק,
 צו דאנק אונזער אויס דריקעז אץ שאפ דעם איז סען
 געשאנק װערטםולעז א מיט אים פרעזענסירען px אים
pc גאלדאװ־ ברודער װינשען מיר באנדם. דעפענס צװײ 

 םילע םאר נאך קענען און געזונם זײן זאל ער אז סיק,
טעטיגקײט. אקטיװער זיין מיט אנגיץ יארען

 סעם טשערמאן, שאפ דעם אויד באדאנקעז מיר
 ארבעטער די םר ארבעס ויטער ױיז םאר סרילעװיטש,

pc .שאפ
.•קאמיטע די

סראלעוױץ. משה װעקסלער, םײרעם נאבי, דזשהו

 די םאר איבערהויפט טרייד, איז שטיק־ארבעטער אלע
 לאגע די וױיל קלאוק־םינישערס, 9 לאקאל פון מעמבערס

pc די פץ די װי אנדערש אביסעלע איז םינישערס די 
 דאך גיען םארלאנגט םינישער א בײ קרעפטס. אנדערע

. שטעך עטלעכע נאך װי מער נישט . .
 אד־ נייעד דער קרעדיט װערען געגעבען מוז עס

 אלם הײמאן לואים מיט 9 לאקאל pc מיניםטראציע
 פאר־ לאגע געשילדערטע די האבען וואם מענעדזשער,

 געשאםען אמם, איז ארייגגײן ביים גלײד און שטאנען,
 די אז אפצוהיטעי, פונקציע א מיט אמט באזונדערעז א

 ל,יט גארמענטס, די אויף ארבעטעז אזוי זאלען םינישערס
געווארעז• געסעטעלט דינען די וױ

 איז םיש<ר ה. (בתדער אלײן מענש אייז םאר אבער
 שױעדע א,א וועט געווארען) באשטימט ארבעט דער םאר

 אן דורכצופירעז, געהעדיג זייז אוממעגלעד אויפגאבע
 קאנ־ צו םיסטעם ארגאניזירםען אן pc מיםהילף דער

 עם פרייזען. געסעםעלםע די לויט ארבעם די טראלירען
ױ מער צוועק דעם פאר זיך םאדערס . . . מענש pא ו

 און wn ג לבנוד פײעתנג •רעכנדגע
ן ױ. די ר פ

 k*  CMM UkkMilk MMkUkkU t ■ if מיסגלידעד מרײנד/ אינטיסע ל$1 $ iu  jiM 
»p חאמז ,117 לאקאל יינקמ, ס״טאדראפע קלאוק דער 

 סיםײאד, פײערומ, סופרײז ידעכסיגע א אדאגזשירט
f איסס 119 האל׳ װעבסטזװ־ pc יזני, טען1 דעם e l l 

מ־ דער צו דײדוידאף מרס. אח מר, פאר ססרים, לו  מ
חתונ̂ז דלבעדנער זײעד pc חײם

 צתאמזןנגזד זיד זײנעז מענשעז תונדערט ארימר
 סמצזבפײערלע אויפן פארכראכט תאבזה אח קוטען

אכטונג. pא כבוד זײ אאגעבענדיג שטײגער,
 לאקאל pe באאמסער א יק,טשדגאל ל. ברודער

 ״זד זטלעמ מיט טײערונג די דערעפענם האט ,117
 איז 4בעל*שמחוז די *ו װערםער באגריסונגס רעמע

 «ז סאאסס־מײסםער דעם םאדגעשטעלם חאם ער
 pc טוער וױכםיגער א בעלסאן, m בדודער אװעגט,

לאקאל, זעלבען דעם
 דאם אמםערגעשםראכעז׳ האם בעלסאז גתדער

 די פח אויסדדוק חארציגםםער דער איז פײערונג די
 די צו חאבעז פאחאםעלםע די װאס געפילען װארמע

 באנעפונמז מעגשלעכע שײנע זײערע צוליב דייוױדאםס
 V* פרײנד טיםמענשען, דיערע צו באציאונגעז אמ

 דעם זעז צו װאונשען ודיסע זײערע צוליב גאקאנטע;
 בעסע־ א אין מענשודים הארעיאשנע די און ארבעםעד

 דײװידאפ׳ס ברודער *וליב װעלט; שענערער אח רער
 לא־ דעם לסובת זך־בעס געסדײע *ז איבערגעבענע

.117 לאקאל pc מיםגלידער ז־י לטובת און 117 קאל
 דער ארױםגעסראםען זײנען באגדיםונגעז מיט

 תבין, ד. קאפלאן, גענחשאמין לאקאל סמ מעגעחשער
 הײנס׳ j גאלדשםיץ, א. סנײדער, דזש. אשביז, דזש. מ.
סטע̂ן אםים pc לעווענטהאל מיסס און לעוױנסאז ד.

 כאםש אז באםאגט, אויך האבען באגריסער די
 בוכקייער דער בלויז אפיציעל איז דיױוידאף כרודער

 ער איז ז־אד ,117 לאקאל pc םארוואלטער אםיס און
 דאס אמ לאקאל, pc טוער װיכטיגסטע די pc איינער

 לאקאל, איז טעטיגלןייט יעריגע לאנג זיין צוליב איז
 ױניאנס צו געםילעז ווארעמע נאטירלעכע •זיינע צוליב

 אמ סארשטימ דץ צוליב טיטגלידער; ױניאז אח
 לאקאל די pc וואונשען און סארלאנגעז די מיטסילן

מיטגלידער. 117
 םים געווארעז פרעזענטירט זײנעז בעל־שמחות די

מתנות. װערטסולע
 בח גערירט בעל־שמחות, די האגען סו̂ן צום
 וואונ* די סאר אלעמען באדאנקט אױ באגריסט טרערען,

 אויסמערקזאמ־ געשאנקענער אץ געסילען דערבארע
 סארזיכערם׳ זיי האבען אווענט, היינםיגער דער קײט.
 אויסן זכרון אין איינגעקריצט סארבלייבעז זיי ביי װעט

 איבער־ םראכםפולםטע שענםטע, די אלם לעבען גאנצען
 נאענטע׳ אזעלכע מיט ארומגעריגגעלט זייענדיג לעבונג.

 דערפרי־ דערמוטיגונג, זײ גיט סריינד, איבערגעבענע
 וועלעז זיי װאם לעבען, זײער אין פרייד און שונג

פארגעסען. ניט קײנמאל
pc באשטאנעז איז קאמיטעט אראנזשיר דער

 םעק־ אלם גאלדשטייז, ל. ;םשערמאן אלם בעלסאן, א.
pגלאטשט א. בלאק, י. לעװעגטהאל, מיםס ;רעטאר

 און לעװינסאז ד. גאלד איזידאר גאלוב, ל. גאלוב, ב.

דייטש. מ.

 אונזערען פון הײם דער אין צוזאמענקונגט א בײ
 141 ליינהארדט, ה. ברודער מיטארבעטער, אדן פריינד א

ץ פײעדענדיג ברוקלין׳ פלײס, קארביז  הבית, חנוכת זי
 געזא־ בעלסי, דיױו סון באלמעלאכעס צאל א מיר, האבען
 אמעריקאנער דעם פאר דאלאר 21 סון סומע די מעלט

 דורך געלם די איבערגעשיקט זיי אץ קרייץ רויםען
.117 לאקאל אונזער

 לימ־ ברידער געוואונשען נאטירלעד, האבען, מיר
 אן מאכעז צו בשלאסעז גלײכצייטיג און גליק הארדט׳ן

 ביישטייע- מאכען צו קלאוקמאכער, ברידער אלע צו אפיל
 טעקם דעם אױסער צוועק, װיכטיגעז זעלבעז פארן רונגען

pc ארויסגעלייגם האם 117 לאקאל װאם דאלאר איין 
מעמבערס. די אויף

 נאכמ־ ווארים וועט אפיל אונזער אז האפען, מיר
ױערען. סאלגט

בעלםי• דײװ פון קלאוקםאבער גרופע א



מ ײ גערעכפדגקײט -<י4מ ו

t אדפנענדם tan אינםןומעאנאל am מנתמ איז קלזכ סאםואזעז m
 אינםערנעשא אונזעד װאס מאטראזזח פאד הײם די

 אדס *נד*זר פח צענסער ודן אײפגעבײס חאס גאד
י *ו ימיאז אמזןר פיז כייסמג  דןר ®ת סאנשאפט׳מ י

 מיס ריזיקיחװ ײעלמ םלאםע, חאנדעלס זגגלישער
 די נוױשאן פארקער דעס תאלםעז צי לאמנס זײאחנ

 חןחןפענם אפיאיעל זדז אפעז׳ פןלקאר פאראײניגםע
 איז ערעפענונג די יולי. טען2 דעם דאנערשטאג, גאווארען

 האם דובינסקי פרעזידענם פײערלמע. א זיתר גאײזח
 עדעפענונג דער ביי לאניאז אק זית אנוחױאגד געזאלס

 אז איז פליעז זאל אר אז גריים געדועז שױן איז אלץ אוץ
 אבער מינוס לעאסער דער אין לאגדאן. נאד עראפלאן

tn ילאז חװ־ ודז y o r n אומפאראױס־ איבער גזױוארען 
tztfitx .די אדדעסירט דעריגער האט עד אורזאכען 

 גע־ געהערט איז װאס דןןוין דורן פארזאמלתג
 דא וױ גוס אזױ ענגלאנד גאנץ אין און זאל אין װארען

 האמז רןדין דורך •ראגראם דעם אױף אסעריקא. ודן
 און עמלאנד פון םיניסטער ארבעסס דער גערעדט אױך

בעוײן, ערנםם סער פארטײ אױגאר דער פון פידפר
 ̂̂  «A A M aaaaaL A AAA AAAA MNfetMtilMA&M דזשאהץ עגגלאנד איז אמבאסאדאר אמעריקאנער דער

MAMMMiMA AAAM AAAMB AiUAkltH MA4AMAM A*ס דובמסקי •רעזידענם אויף חאס װזנלכער וױינאגט, ג 
און קאמיםע פארװאלסונגס דער אויף אנגעגוסען בקשח

AAAAMMAAAAA MMUMAAilAlA AAM te|AAAAAteUA» |A|AMסער םיגיסטעריום סראנסאארס «ח סעקדעסאר דער 
סאלםער.

 :פאלגם וױ איז רעדע דוגינםקי׳ס ירעזידענט
האנארײבל פרײנד מײן װײנאנט, אמבאסאדאר

A A A  ■— -  — - M̂ AA^  AlUBAf AiMA kAAסון סעקרעםאר סאלםער, ארסור סער בעודיז, ?דגסס 
 ארגא־ חנר פון םארטרעטעי ממיסטערײם. םדאנספארט

 תאנ״ בריםישעז דעם אין באוועגוגג פרבעםער גחירטעד
 :םרײנד און בײדער געסס, פראמינענטע פלאס׳ חנלס

 די אימר »ײד באגריסעז *ו גליקלעד ביז איד
 געלעגענהײס אוםפארגעסלעכער דער גיי כזואליעס לופט

 םרײנד־ זײערע פ*ר רעדנעד בארימםע די דטנקעז און
ווערטער. לעכע

קאג־ מײן אויסער געװען זײנען װאס אוםשסענדען
 דערלןדם נישט מינוט למטער דער אין ח*בען םראל

 גע־ איז דאס ײי פערזענלעד זייד םיט זײז זאל איד *ז
 «ו םיר פאר גױםיג נישם איז עס געװארען. פלאנעװעס

ענםױשונג. םײן איז עס םיעף וױ אײד זאגעז
װארקעדס גארמענט לעידים אינםערנעשאנעל די

פאראד גרױס מים
 תרך מפארזאטלוננ אדרעסירפ תכינסקי פרעזידענט

 עננלאנד אץ געכראדקעסט ווערם װאס ראדיא
 אץ אטכאסאדאר אםעריקאנער — אםעריקע. און

 ערנסט טיניםטער, ארכעטס וױעאנט, עננלאנד״
 עננלישען פון סעקרעםאר דער את כעדוץ,

 רעדען סאלםער סער כדניסםערױם, טראגספארט
נעיענענחײט. דער בײ

 םיטגלידער אונזערע פאר וױכטיג
וױםען צו

 דער סת אפגעלייגט װערט װעלכער ארבעטער אן
 בארעכםיגט איז אייט, אומבאשםימטער אז םאר ארבעם

ix בא־ קריגט ער ווען אםילו אינשורענס, ארבעםסלאזע 
ץ סיז װאקאגיע פאר גאלט  ער ווען ארבעםםגעבער׳ י
 אנטשײדונג לעגטע די איז אזױ ארבעטעז. אױף הערם

 גױ סון רעסערי םארזיכערונג ארבעטסלאזען דעם ®ון
םיטגליד. * אונזערעז פץ קעיס א איז י*־ק

 אן איז געווארען *רויסגעגעבען איז אנטשיח־וגג די
 גע־ האבעז וועלכע ^8 לאקאל פץ מיטגלידער סון אפיל

 הענט אלטעריישאן און טעילארס קאםםאם אלם ארבזגט
̂ם אין  זײ־ ארבעטער די שאפ. עווענױ פינםםע סאקס ד
 ווא־ באצאלםע וואכען צוױי צו בארעכםיגם געװען נען

 אין אײםגעצאלם די האם םירמע די וועלכע קאציע,
 סאר־ דינען ארבעטער די ווען סעזאן, סלעק םץ אנהויב
 זיי ווען באשםירם, װיסענדיג ניט ארבעטסלאז בליבען
שאס. אין ארבעם האבען װידער ײעלעז

אינשו־ ארבעטסלאזעז דעם םון אםיםעס עטלעכע
 ארבעםער די אז באשלאסען׳ האבעז אפטײלונג רענם
 2 ערשטע די שאר בענעסיט צו בארעכטיגם נישט זײנען

 געלם. וואקאציע די געקראגעז האבעז זײ וױיל וואכען,
 אנס־ דער געגען אפעלירם האם ארבעםער די םון יזװער

 סאר־ די ביי געווארען סארטראםען זײנעז אמ שײדונג
 דע־ ריסוירטש אונזעד סון טײלעװ ראבערט «מ הערעז

 עגדלעך מיר האבען ױני, טעו29 דעם פארםמענט.
 טעאדאר רעסערי, דעם פון אנטשיידונג אז געקראגעז
 אר־ די אז דעפארםמענם, לעיבאר סטעים םרן פערלמאז

 יעדע םאר בענעםים צו בארעכטיגם זײנעז מםער
 איינגעשלאסען געארבעם, נישט האבעז זײ װאם װאך

װאכעז• צוױי ערשטע די

אז  קלוב דעם פרעזענםירט װעלכע אםעריקא׳ פון יוני
 געײא־ ארגאניזידם איז פלאם, קאסערשיעלעז דעם פאד
 זיך פון גרופען פון צודיק יאר פערציג און אוױי מים רען

 ארבעםעד, באקלײדונגס איעגעװאנדערםע ממגלמיע
 פאר שטונדען אונצעליגע געפראצעוועס האבען ײעלכע
 העז וועלכע םאבריקעז פיזעראבלע איז שכירות חמגולר

 ױניאז׳ אונזער שמיץ״שעפער. גערוםען רעכם םיס האט
 דיער םארבליבעז איז טאג *ו חײנם בח געבורט איר פח

 גרױסער דעד — צאנצע אלס אמעריקא טמ סיפיש
ײעלם. דער פון שמעל׳ךםא■

 אונזערע איז איינגעםלאנצט מאל אלע האכעז מיר
 ארבע־ די םיט סאלידאריםעט םון גײסם דעם מיםגלידער

 ניט םאל קיין האבעז םיר װעלס. גאנצער דער םח םער
 אז םאקס׳ װיכטיגען הויפט דעם אױג סון ארויסגעלאזם

 קעז שםײגער״ לעבענס אמעריקאנער אלם דעמאקהאסיע,
 אמ האלב־םרײ איז װאס װעלט א אין עקזיסטירעז נים

האלב״פארשקלאטט.
 א אײנגעשטעלט יוניאז אוגזער האט יאר לעצםעם

 אונזערע וחנלכען פאר קרבגות םלחםה פאר פאנד חילפם
 הונדערם דרײ איבער בײגןןשםײערם האבען םיםגלידער

 םלחםח די אין קרבנות די העלפען *ו דאלאר םױזענד
 אוועק־ איז פאנד דעם םוץ םײל א לענדער. געםראפענע

הילף. םלחםה בריםישע םאר זײט א אן געווארען געלײגם
 הילף די אזוי װי אוםן פאסיגעז א נאכזוכענדיג

 די געקראגען םיו־ חאבעז װערעז, געגעגעז זאל
 דאס אז פאראײז, רעליף ױאר בריםיש דעם פון אידעע
 איינ־ דויד געווארען אויסגעדריקט פאםיגסםעז צום װאלט

 העל־ די םאר פלאץ אפת אז געבײדע, קלוב א ארדענעז
 םלאטע. האנדעלס ענגלאנד׳ס סון מענער דישע
 העלדען די אפגעשעצם זײער האבען אמעריקע, אין מיר,
 וועלכע שיםעז םראנספארם די אויף םענער די ים, סמ

 לעבענם זײערע ריזיקירענדיג ים־װעגעז, די דורך שגײדען
 שלאכם די צז מאםעריאלען אסעריקאנער די ברײנגעז צו

אײראפע. םון םעלדער
איבערצו־ שםאלץ און גליקלעד דעריבער בין איד

 דער םיז מיטגלידער די םון גאמעז אין t’* געבעז
 אם ױניאן ווארקערס גארמענט לעידיס אינטערנעשאנעל

 םיקא־ אין לאניאז, םרן תארץ דער אין געבײדע קלוב די
 דאנקבארקײט אונזער םון אויםדרוק אלם סירקוס דילי

 גרויס םון שלאט קאמערציעלען םון מאטראזען די צו
 גרוי- זײער םאר אנערקענוגג םון צײכעז אלס בריטאניע,

 םילען־ עם ווארעם אח םיף ווי ווײם, איך ארבעם. סער
 ארגאניזאציע אונזער םוץ מיםגלידער 300XXX( די םיט
 קענעדע און שםאטען םאראיעיגםע די םון טײל יעדען אין

 םון טעג שםורעמדיגע די אין בריםאניעז גרויס מים
קאמף• געמיינשאםםלעכעז אונזער

 מידער אייניגקייט, אוגזער םון םימבאל דער מעג
 ארגא־ דער םון ענםשלאםענהייט םעםטע די אויםדריקען

 ליבהאבער אלע םון און באוועגומ ארבעטער ניזירםער
 םון אז מענשלעכקיים, און דעמאקראטיע םרייהיים, םון

 זאלעז קאמף, <עם םץ קרבנות און פראצע בלוס, דעם
 װעלט א אין םרידען דויערהאםטעז א דערגרייכען מיר
 םארםאל־ שנאה׳ סיז ווערעז באםריים אייביג וועם וואס
 אין םרידען דויערהאםםעז א ;דיסקרימינאציע און גונג

 דעם םאר לעבעז צו באקוועם זײז זאל וואס וועלם א
 ראסע׳ אויף אומגעאכםעם איבעראל׳ מענשעז פשום׳ען
קאליר. און גלויבען
 קליידער םרויען די םון געגעבעז ווערט מתנה די

 גרויס־ םון מאטראזעז די צו אמעריקא אין ארבעםער
 םירען אדער ניי־מאשינען טרייבעז מיר צי בריםאניע.

 אדער ענגלאנד אין ארבעםעז אױ לעבעז מיר צי שישעז,
ענטשלאסענהײט אונזער אין אייגס םיר זײבען אמעריקא,

 ניש זאל עס וואס אוסגעאכםעם סלזזמח, די געוױגאן או
דויעחמ• װעט עס לאנג וױ אדעד קאסטען

 װערען פארלארען װעם לעבען ®ח װעו־ט םאמע חװ־
 דוךות קומענדע n פאר איז ירד ?ם3געאײ עדאמז פאד
 באױ פנים אל פנים אוגז שםײס םיראניי אומענדלעכע —

פארלירעז• קאמף דעם ואלען סיר
!געװיגעז װעלען םיר און — געוױנען םיזען מיר

**•
 איגםעד־ דער םיז םיטגלידער טויזענדער צענדליגע

 צוגעהערס זיד האבעז לאנד גא»ז אימח נעשאגעל
 ענםד און טעלעגראםען ראדיא. דער אויף רעדעם די צו

 איגע־ פמ אםיס איז שטראמעז באגריסונגען זיאסטישע
 זײנען קעיבעלגראמס דערהאלםענע די צװישען ראל.

 פון מיניםטער ארבעםם דעם םח :פאלגענדע די געװעז
 אם־ אםעריקאנער םון און בעײיז׳ ערנסם סער ענגלאגד,
וױינאנם. ג. חשאהן ענגלאנד, אין כאסאדאר

סעיבעלגראם בעוױנ׳ס
י. װ. ג. ל. א. פרעז. דובינסקי, דח־

 געקעגם נים האט איר וואס ענםוישט זײער כ׳בין
 מערטשאנס דעם םון ערעפענוגג דער בײ אונז מים זײן

 מעגלעך געווארען געמאבם איז ײאם קלוב׳ םיע־־מעז
 לעי־ אינםערנעשאנעל דער םמ פרײגעביגקײס דער דורך
 זאגם אייה בעט איד ױגיאז• ווארקערם גארמענם דיס

 געשאנק זעלטענער זײער שםארק וױ םיםגלידער אײערע
 עמלאנה איז דא מאםראזעז די םץ אפגעשאצם װעדם

 סימבאל מעכטיגער א זײז אײביג װעט קלוב דער
 ו חבר׳שאםט אײז סלאנצט תאס קײסגינײ־א זסעד־ברא

 יםים די האלטען צו איצטער קעמםען װאס די אלע שען
פעלקער. פאראײניגםע די פאד אםעז

(אונםערגעשריבען) גרוסעז, ברודערלעכע מיט
בעזױן. ערענסם

 דאנק־קדבעל־ דובי־נסררס פרעדדענט
וױינאנט אמבאסאדאר צו גראם

 אײער םאר דאנקבארקיים םיםםםע מײן אן נעמם
 מאםראזעז־ םון ערעםעגונג דער בײ הײנט אויסטרעטען

 ענם*יקט דינעז מיםגלידער און בעאמםע אונזערע קלוב.
 אײער םון ווערטער מיט אױסדריקען קעז מען וױ מער

 װאס סענטימענםען די און רעדע אויםערגעײײנלעכער
 ארגאניזאציע. אונזער וועגען אויםגעדדיקט האט איר

. גרוםען. ווארעמסטע די
, ד ו ד י ק ס נ י נ ו ■רעזיחןג* ד

עגטפער װײנאנט׳ס אמבאסאדאר
פרעזידענם דובינסקי, דוד

 געםילס וואלט איר םעלעגראמע. דער םאר דאנק א
 ערעפענונג דער בײ בײגעווען האבען צו גליקלען־ זײער

 םלאם׳ קאמערציעלען םון מאםראזעז םאר קלוב דעם םון
 שםארק ױיער דא איז געםאן האט איר וואס אלץ נעכםען.

 געווארען געהערט איז רעדע אייער געװארען• אפגעשעצט
םיץ. און קלאר

. ג. ן ה א ש ז ד (אונטערגעשריבען) ם נ א נ י י װ
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