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רו # ערשטער דער איז דאס ךןןי ב
ען די ט כ ע עי לעיבאר ר  גזד װערם ײ*ס י
פײער דעם אוגטער תאלםעז ז-י
ר די טזן כזן ר ױאל־ מיר און סלחםח דעי פיז *

m םיר לעצםער. דער זײן אױן־ זאל ער אז לעז,װע 
 װערען געוואונען זאל מלחםח די אז װעלען״ מאלטעז

 זאל דעי לעיבאר קוסענדיגער דער אז און גיכער וואס
 פרידען. און זיג פון פאז דער אונםער װערען גןפירס

ד  אויב צוױיםלען, םיר אז זײז׳ מודח זיד מוזעז מיר ןנן
 צװײם־ םיר װערען. םקױם װעם װאונש גוטער אתזןר

 די געוױנעז ײעלעז מיר אז אפילו, סיגוט א גים לןן
 גיד אזױ זיך װעס זי אז אױס׳ זעחם עס אבער םלזזפח,

• עס. ײילעז מיר וױ ןגדיגען
 געשיכסע מענשליכער דןר אין מלחמח קיין אין

 ראלע װיכםיגע אזא געשפילס נים ארבעםער די האמן
ק ײי  הא־ םלחםות אלע אין אפח, איצםיגער. דער י

grs שאשען װאםען. די שמידען געדארפם ארמםער די 
 גע־ חאבען ארםײעז די װאס אמוגיציע, איז שפײז ד

 אױס זיד צײכעגם םלחםח איצםיגע די אבער מרפם,
 מעכאני־ א גאנצען אין איז זי װאם אנדערע. אלע יון

jnm, פײגט, דאם און מאשינען, פון מלחםח א איז עס 
 װאס ארבעט׳ םער װאס מלחםה דער פאר דארף מעז »

 שאםען. מאשינען די זאלען װאם ארבעםס־חענם׳ מןד
 םיר אז נים, צווײפלעז מיר אז זאגעז׳ םיר ייעז 1«

 םיר ווײל דערםאר דאם איז געוױגעז׳ םלחםח די מלזח
 מים זײנעז װאס פעלקער, די און אמעריקע אז *לױמז,

 קע־ היםלער׳ן׳ געגעז םלחםח דער איז שארבונדעז יתז
m פאשינען. מער שאםעז Ta ערא־ םער בויען קענעז 

 פרא־ קעגעז םיר אח שיםעז מער םאגקעז׳ מער ילאגןן,
 װעלען דעריבער שפײז. מער איז אמוגיציע סער מוירעז

n ,פלחמה־ די אין באשעםםיגם זיינעז װאס ארבעטער 
 אנשםאם ארבעםען דעי לעיבאר דעם איגדוסטריעם,

ח״עז•
נאציאנא־ גרויםע די זיד אויף האבען ארבעםער די

 זײ־ אלע אנצושםרענגען אױםגאבע היסםארישע ײז לי
rw םיזישע גאנצע זײער און כוחות שאפענדע גרויםע 

 םער וואס וואםען, מער װאס פראדוצירען ו1 מערגיע
שינען  אנ־ םער וואס און מלחמה. די געװינען צו מ

 וועלען זיי מער וואס מאכען, ייעלעז זײ פסרענגונגעז
 וועלען שאנםען םער אלץ פראדוקאיע די •ןדגרעסערעז

גיכער. וואס מלחמח די געװינעז *ו ייז
 זײ אז באוויזען, האבעז ארבעםער אמעריקאנער די

 און אױםגאבע גרויםער זײער םח באוואוסט גום יײנעז
 ערםילען. *ו איר כוחות דיערע אלע אן שםרעגנען «ײ
 דער םאר מאשינעז און וואפען פון פראדוקציע די

ע איז סאזמה  זײער האבען ארבעטער די געוואקסען. ריז
 אפגעזאגם פרײוויליג אםילו זיד האבעז זײ געםאן. יזלק
 וואלםען םםרײק. דער — וואפע וױכםיגםםע זײער «יז

 פליכם פאטריאםישע זײער ערםילם באלעבאםים די אר1
 אזוי נים זיך וואלםען און ארבעםער די ײי גוס אוױ

 םרים יעדען שאר פראםיםעז זײערע מים גערעכענט
 װײםער םך א געווען איצם םיר וואלטעז מאכעז׳ זײ װאס
 סד א געוועז װאלםעז און שארבארײםונגעז אונזערע אץ

זיג. אונזעד «ו גאענםער
 םלחםה די אין פראדוקאיע די אז הערעז, םיר

 ווערען• םארגרעםערם םער נאד דארף אינדוסטריען
טדעדס ף י אי  םער וואם דארף מען אײנשםיםעז. יעדער י

 ערא־ שיםעז׳ םער װאם אםוניאיע, מער װאס װאםעז׳
 צוםיל. קײן דעם םאר ניטא איז עם םאנקעז• איז •לאגעז

 זײ גיט. געװים ארבעסער די שטערם? ווער גאר
 םער ניםא זײ. םח םארלאנגם םען גאר ױיפיל ארבעםעז

 םד א םאראז נאך דינעז עס און םםדײקם. קיץ כפעם
םגענתט קענעז וואס ןדכעטער, םלחםד׳ םאר װערען אוי

 געפלאנםע גום א ווערעז געשאםעז זאל עם װען ארנעם׳
 «אל גרויסע די אריינצובתינגען אזױ וױ סיסםעם

 מאכען זײ און אינדוסםריעס םאזםח די אין ארבעםסלאזע
 פראדוקאיע די פארבעסערעז או שטערומעז די ניצלעך.

 זײם דער םון גיכער קוםעז אינדוסםריעם םלחמת די אין
 אדםיני־ שעלערהאשטע א םת איז באלעבאםים די םון

 *ו האבען וואס דעפארםמענםס, םאנכע אין סםראאיע
 נים געװים קעז סען אינדוסטריעם. םלחםה די םים םאן

 םון פראדוקציע די וואס ארבעטער, די באשולדיגען
 געוױם און קליץ. אזוי גאד איז ראבער םינםעםישע

 עם וואס ארנעםער, די באשולדיגען נים אױך מען קעז
שםאל. אויס סעלם

ר מ םע נים דא זײנען םיר א ו אוי  ווער זוהש ן
 די אין פראדוקפיע רי װאס דעם אין שולדיג איז עס

 מער נאך שנעל אזוי נים ווערט איגדוםםריעם םלחםח
 בלויז דא זזאבעז םיר עס. װילען םיר װי סארגרעסערם,

 סמ ראלע דאמענירענדער דער אויף אנוױחען געוואלם
 מעכאניזירםער העכסט איגםיגער דער אין ארבעםער די

םליבט. זײער ערפילען ארבעםער די אז און מלחמה
רעכםען. אז םליכםעז זיץ נים אבער טארען עס

 אויד דארפען םליכםעז גרויםע זיך אויף האבען וואם די
רעכםען. גרויםע דאבען

 אינ־ דער םמ דעלעגאםעז די וואם רעזאלעיע, די
 קאטוענשאן סטעים יארקער נױ דער צו םעתעשאנעל

 װעלכע לעיבאר, אװ סעדעריישאן אמעייקעז דער םון
 האבען ראטשעסםער, אין געווארעז אפגעהאלטען איז

 שארף גאנץ פונקם דעם אם שםרײכם אדײגגעםראגעז,
זאגם: זי אונטער.

 װעלכע באוועגונג, ארבעםער ארגאניזירטע ״די
 פארי קױם את מענשען, םיליאז *ען ױי םעד םיל ןנײלם

 אין קערפערשאפםען. מלחםה זויכםיגםםע די אין םראםעז
 יא ארבעטער די האט מען וואו פלעצער. עטלעכע די

 םאזיציע די איז פלאץ, מינדערװיכםיגען א געגעבען
 באםוצונג מין א בלויז םארםרעטער ארבעטער די םץ
 האגדלונג אזא וױיניג• ױיער די מיט זיד רעכענם מעז און
 דעם שםערם עם און ריכםע נים סונדאמענםאל איז

אייניגקײם. נאציאנאלער פון גײםם
 דער םון קאנווענשאז די אויף םאדעיען ״מיר

 סעסט פאדערען צו לעיבאר אװ סעדערעישאז םטעיט
 װעלכע פאליםי, ניטײושר׳דיגע אס־די אז קלאר, און

 געבי־ ראדיקאל זאל ארבעםער, די געגען דיםקרימינירט
 באווע־ ארבעםער ארגאניזירםע די אז און ווערען סען
 איז פארםרעםערשאםם געהעריגע א קריגעז זאל גונג
 באראםונגם־קער־ אוץ אגענםורעז מלחמה װיכטיגע אלע

 סאראנםװארםלעכ־ אח מאכם גלייכע מים פערשאםטעז
 געשעםםס־קערפערשאםםעז צו געגעבען ווערם וואס קיים
םארוואלםער״. און

 בלומ נים אמת דער אין איז םאדערונג דאזיגע די
 נאר ארבעםעי, די צו גערעכםיגקיים וועגען םראגע א

 םון אנםירונג דער םון ערסאלג דעם װעגען מער פיל
װירטשאםם. םלחמה דער םץ אח מלחמה דער

אלץ׳ שאסעז אח פראדמירעז װאס ארבעםער די
 םיל קענעז מלזזמה, די םירען \•x נויטיג איז עם וואס

 ווערען פארגרעסערט קעז םראדוקציע די אזוי װי זאגען
ױערען. םארבעםערם קעז םארוואלםונג די אזוי וױ אץ

 װאם שםארקער, וואם םאדערעז מחעז ארבעםער די
 םארםראםען מער וואם דיז זאלעז זײ אז ענערגישער,

 צו האבעז וואם קערםעדשאםטען, םארשידענע די אין
 אין אויד וױ םלחמה דער סון אגםירוגג דער מים םאן
 װירםשאםם דער פון םארוואלטונג אלגעמײנער דער
לאנד. םון

 װערען געפײערם ניט יאר דאם װעם דעי לעיבאר
אינ־ םלחםה די ארביים. םון רו אלגעמײנער אז מים

 םחען די׳ צו נאענט ױינען וואם די און דוםטריעס
 ױאם און וואםעז םער וואם שאםעז םוזען זיי ארבעםען.

 אױם־ דעריבער דארפען ארבעםער ךי אמוגיציע. סער
 און אגיםאציע םאר דעי לעיבאר הײ־יאריגען דעם נוצען

מן דארםעז זײ רעכםען. דיערע םאר פראפאגאנדע אנו  ב
 צו יאר, דאס נים רוען די װעלכען אין טוב, ױם דיער

 זײערע מיט אז םאדערונגען׳ דיערע דעמאנסםרירעז
 אױך זײ זאלען מלחמה דער םאר ארבעםעז צו םליכםעז
 פנאל זייער לוים םארםראטען זיק צו רעכםען די קריגען

 םארוואל־ וואם קערםערשאםםען, די אין װיכטיגקיים און
מלחמד- די פירען און טען

 דער פון און ל. אװ פ. א. דער םון םארשטייער די
 די םים קאנםץרענץ א אויל סעג די האגןע א. אי. סי.

 געםאדערם, כאארד פראדאקשאן וואר דעם םון גאאמטע
 דער אק דעח גרעסערע א קריגען זאלען ױניאנם די אז

 העלםען װעט דאם װייל קערפערשאפם, דערםאנםער
םלחמזע דער םאר םראדוקציע די םארגרעםערען

 קריגס־ דעם םראדוצירעז וועלכע ארבעטער, די
 די האבעז אנגעװיזען, רעדגער די האבען מאטעריאל,

 באהילםיג שםארק דין קענען און ערפארונג נויטיגע
 איז מאנגעל דעם םאוקלענערעז אדער אױםצומײדען,

 איצט ביז פראדוקציע. די אפ האלם וואס שטאםען, רויע
 פראדאקשאן וואר דעם אין םארשטייער ױניאן די זיינעז

 האבען דעה קייז באפוצונג׳ א וױ םער ניט געזועז באארד
געהאם. נים זיי

 די אלגעמימע. מער א זיין דארף םאדערונג די
 קערפער־ אלע אין דעה מער קריגעז דארפעז ארבעםער

 םון אנםירוע דער מים םארבונדעז דינען װאס שאםםעז
 דרינ־ מער א זיץ דארף פאדערוגג די און מלחםה. דער

עגערגישע. מער א גענדע׳

ען די ג נ לו ד אנ ה ר א  םי־ אויד איז ענדלעך פ
ען עג ג װ נ ו נ ײני א ר א X פ ' K J”' 

ר אין ע ר ד ע אנ ק רי ע ט  מיט OTTO™-־ 1* א
ר ע ט ע נ ר נ א נ ו ג ע װ א איי־ m עוקלעיונג, *ן ב

 אר־ אמעריקאנער דער אין װערען געשאםען מוז ניגקיים
 צװי־ םארהאנדלונגען פרידענם און באװעגונג בעםער

 זיך װעלעז ארגאניזאציעם ארבעטער גרויסע צוױי די שען
, אגםאנגעז• באלד

 קעז אינטעתעשאנעל אונזער פון םירעדשאפם די
 זיג. מאראלעז גרויםען א אירען םאר באטראכםעז עס
 נים האם אינםערנעשאנעל דער פון םירערשאסט די

 געשאםען מוז םרידען אז האמערען, צו אויםגעהערט
 זי באוועגונג. ארבעםער אמעריקאנער דער אין ווערען

ז גאנץ םרידענם־רוף יעדען אונםערגעשטיצם האט לי  ג
 האם זי און געקומען, האבען נים זאל ער וה^ען םון

 גאנץ םרידעז םאר שםערונג יעדע קריםיקירט שארף
געקומעז. האבען ניט זאל שםערוגג די װעמען םון גלייך

 לעצםען איר אויף איז עקזעקוםיװע גענעראל די
 א «יט ארויםגעקומעז סיםי אטלאגםיק אין מיםינג

 קריםי־ אים אין האם און פרידען פאר אפיל שםארקעז
 אםגע־ שלעכם האם וואם מארעי, םיליפ קירם

 אמעריקעז דער םון םרידענם־רוף דעם אויף ענםםערם
 װאס דעם אויף קוקענדיג גים לעיבאר, אוו םעדעריישאן

 X אי. סי. םון םרעזידענם דעם צו אכםונג גרזים האט זי
 אויך האט אינםערנעשאנעל דער פון םירערשאםם די

 םמ םרידעגם־רוף א אונםערשםיצעז צו םארםעלם נים
 באצים זי װאם דעם, אויף קוקענדיג ניט לואיס, חשאז

פעחעגלעד• אים צו קריסיש ישםארק זיך
 די דערםאנעז צו דא איבעריג זית ניט װעם עם
דער אין פרידעז װעגעז ־רעזאלתיע דער פון װערםער
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nyoyany ny:yp’nyoy עגוגג׳  גענער*ל די ײאס מיו

n פון עקזעקוסיװע jn מםערנזףממזל* oyn נגעגומעז* 
ע די סיסי׳ ןןםלןןנםיק אין מיםינג איר אױף לוזי ז*גם: רעזן

שזנעל ״די  onypn’yr: ojyony: לײדיס זדנסעתן
 09 האס זי וױ איצס, onynyc px oyn nyo וױז יגיאז’
:px onjrryoy דער n:y::y:nyD״px yr-:y:ny Ty ,o 

װעגונג nyoyany דער px זדיגיגקייס אבסאלמזע  ז*ל מ
װערען. אײגגעשטעלס

שלום־מרזמגדלונ־ די נאנײען *ו ty גלויבען, ״סיר
444 4 «4 4* ■t e k t e  u M M  k ------------------- ~ — - - ס, די איגס ודז גען  בייךע ןןז וױיסער# גלױמץ בױר די

י 4 אי• סי• די זדדים׳ י 1י  וױ מלעז ל.׳ riy ס• 4 י
ד *דדים גלײכע ל p מ ra^sy אז שלוס־סןןחמונדלונגען 
עז קײנע תנאים. ארן מדינגונג

 שסעלוגג דער po ענםױשם דעריבער, זײנעז־ ״םיר
 *וריק־ איר מים אנגענומעז האם 4 אי• םי< די װאס

 םיר ל. אװ ס. nyn po 4 שלום־אנבאט oyn ודייזעז
 שטעלונג אנדער tv pronymy rx oayn y געהאט האבלז

ny:’tnrx t 4 אי» סי. nyn פון x  px סירערשאםם rx 
nyn פראגע pc אין אימיגקײס nyoyany nyn .כאװעגונג 

oymyo ,4 סי. njn סמ סאםױחגז די  .’V איז זי :jy:y 
ם־מחמנדלונג איצטיגע  אונזער לײט ,prm ז,9שלו
oy .jroym ט י נ אלוס03א מײנוע׳ rrya’x PP 

 4 «י• סי• njn po מאסיײ oyn nyo גרמט קײז ניםא איז
o rx  p n ’crxnt ty שםע־ װעם ז9שלום־סןןוהןןנדלונג 

pn ז9באמיאונג די rx auyrrya nyoyany nyn po 
פ ל  די אנגוםירעז פרעזידענם ojn ®ח ■לאז דעם ז9מ

 שלום־פאר־ *ף ,jyp:jn סיר נםײל,9געג אין מלחםח.
o האנדלונגען, rrya אױף Ty פארלאנג ערנסםעז rx 
ר ז9וחגי געםזזז ניט jyp דאם זעם שלדם׳ חגרגרײמז מ  אי

״ya װעלען נאכם, :pnyoo ארגאנמירםע מיליאנעז די 
nyoyany ו ז9אנרעג די ייז» jnyojna אגשםרעעונג 

rx ן מ ל םלחםזע די ':*!try: מ
יפאס y״ סי ע איצ־ אין auynya nyoyany ענ
jw די איז מאסעגם טיגמ oyu נױםיגקײט nyo די yany- 
y םזנר i די לןןנד. אין nyoywy שטארק זײער פילעז 
 זײערזן אין אימיגקײס קײן ניםא איז עס װןוס דאס

 שטארקער נאד זשרפילזגן oy ז9ל9ײ זײ אבער ױיען.
 דארםען װעלען זײ »ת ז9נדיג9 ײד װעם סלחמח די וחמ

w w w up * ל  חגר מיט שײכות אין ז9מ9«ראבל מ
 דאן םלחמז^ י9ד נאך ווזולם זשר םץ איבערבויאונג

 םריער, איז עס ײעז ײי מערער ארבעמר׳ די װעלעז
 באװעגונג, ארבעםער ר9םאראײניגט y אין נױטיגעז זיד

oyn קערפער־ אייז ײי האנילעז און רײדעז קענען תזל 
 די םון אינםערעסעז די פארםײדיגען *ו אוס שאסם

ר.״י9רבעט9
 *װעק־ אוםן m ײיף האט אינםערנעשאנעל די

 אמעריקאנער דער אין פרידען פמ yayne די געשםעלט
yרבyםyמד באװעגונג ר  פערזאנען םמ םראגע די װי הע

גוױיטער. דער אדער ארגאניזאאיע אײן «ו סימפאםיעס און
 איאם האס באוועגונג ארבעםער אמעריקאנער די

 איר איז וואוקם םון פונקט העכסםעז דעם רגרײכם9ד
 !וועלף עיד אז איאט האט אמעריקע געשיכםע. גא»ער
 אין אאל העכםםע די ארבעטער, ארגאניזירםע םיליאן

 בא־ ארבעםער אכלעריקאנער דער םמ עקזיםםענץ דעד
 זאל ריזיגער דער אט םון םאראײניגוגג א ידעגינג.

yרגyניזירםע yש ײעט רבעםערyםעז y כח גוואלדיגען 
^ז קענען oyn oyn לעבעז, רyנyמעריקy דעם אין ם  אוי

 ארג¥ניזירטע צאל די װעם ראײניגונגyם y װאונדער.
 1TP איז עס פןןרגרזנםערען. םיל נןיד זיכער ארבעםער

ץ  םמ קוואל דער געװןןרען אזיסגעשעפם ניט װײם «נ
y,נ דזןרסעז און נןיד קענעז וואם רבעטערyד yרגyניזירט 

 ארבעםער ¥רגאניזירטע םיל^ן «װעלף ^,oy ײערעז•
 םון םר^ענם yayip 25 בלויז nyo זיד מים שטעלעז

 םאר־ ״לױן ¥יער רבעטער,yלויז־ זײנעז יואם די׳ אלע
עי״  מען ry ײילען, מאנכע ווי אוירנערס), (ווײדזש דינ

 אילוזיעם קיץ מאכען ניט זיד וײלעז מיר רוםעז• זיי זן»ל
 װערען, ניזירםyרגy קענען זײ םון אלע ty גלויבען, *ו

 אז זאגען, או y’t^:yD יןיין זיק נים וועם עם אבער
 םאר־ y ײערען. ניזירםyרגy קענען זײ םמ נעןyמילי

 םאראייניגםער y אץ באוועגונג רבעםערy אײניגםע
־ די ¥רג¥ניזירען גו װילעז אנטשל¥סענער אני ^נ ט  ני

טע  אונז םמ סך y ײי מער סך y jyoD’iy קעז זיי
גלויבען. או און ס^שושםעלען ײד רלױבדז9

 םארהןןנד־ די ry גלויבעז, אמ TVDyn וױלען מיר
װ װן<ם לונגעז ^  דער צװישען iy^yoya:y זיך ה

 און ערפאלגרייך זיץ וועלען 4 אי• םי• איז ל• 4 ם•4
 םאראײניגונג געדױנשטער לאנג דער n םירעז װעלען

מנער דער אין ג ¥רבעםער אמערי נ ו ג ^  װאס און ב
 ײעם בעםעד y^y ײעח, דורכגעםירם oyn דאס לער9שג
oy די פאר זײן nyiypnyoy און ארבעםלד nyo ־ די חי  ג
yo מן א פג ־9 רyנyםעריקy די ®ןר ז9שטײ װאס אוי  י

ארבעםץר. מזירגמי

•דייס׳ חפןרוווו דר. סיל זיד oyn otp I דזשאװזש«ױיס דד״ ן
 די בײ געמאכט מרדנס

 אויס־ זיד oyn ^Tyyyrtyory פון סיםגליזשד
V onaya מז9ל09אוםמיג גרױסזנז׳ ojytroyo דין כײ 

 סמ ״nyosyo noלyn ״ײניאז דזןר איז oyr — אגמז
ל,9אינםערגעשאנ דזנר

 זיין םיז םייל ן9גדױס y איז פרי״ס שדואדחש דר.
 סןןרבמחנז TyViya םײל׳ וױכסיגססזנן חןם אפשד ׳מז9ל

 ־nyo yopynn oyo»n« דר. ל.9רנ<דמזנ9אינס חנר מים
 Tyyyoyyy זיד oyn ל9שןזנ9אינסעדנ חןר סים בינדונג

 גרזי־ דעם איז oy Tyn *וריק׳ יאר y*yap 32 מיט
 Tyoyyya כער9־קמ4קל די פח סםרײק גענעחול ז9ס

 קאנסראל״ nyo’ayo י4 ײ9בא oryyn״ y געױארען
 רyםyרoרyם םון געחארעז שטעלט9*ונויםג איז לכער9וו

 פוגליקום םח איז מלעמסיס די po nyoy^y די פח
̂רזוז ײײלם9ג אמ פרײס דר. »מ דיחןקםאר. שאד געח

 פרײס דר. oyn זו^ל, קײז גזױיעז נים איז עס
 oyn ny •ooy ז9זשזיג ojn nyo גזװוארזנז גזדוזןלס איז
 אוגע- ל9סימי זיד jnynyp ר9די*יניש9ס זײן אין

 אין nyoyany םמ קחזנקחײטען ז9שטודיי םים געבעז
y:yronyo .אינדשםריזנן oyn ny 9די*יניש9« זײן 
 םזנםיג־ ממױןןלזגר זײן מיט Tynnanyo נג9 ■ראפעסיע

 Tym לײזשן אץ גױםדז snyn מיט nyoyany די קײט•
 גןױוןזלם זײ oyn ny און הזזימז זײן *ו oayjp ז9געײ

 y זײ םאר אויסצוקעמפען פרןזפעסיע זײן מים חעלםעז
 און Tyui«nya־ooyany חג9זינם9ג בען,9ל ז9זמטעי9ג

ynyo-jyo איז פרײס שדזר9חש דר. שעיער. זיכערע 
 nyo פערזאז yoon:yoy■ די געײעז חגמןזלט דעריבער

 nyo'ayo ry אײ¥3 .ײשןנינט פמ ooy דירעקטן»ר דעם
 קלאוה דער אין Tnynya ג^פעז איז oyn ק¥נםראל״,

---- -9ײמסךי1אי סים אין
oy לײכמר קײן ז9געײ ניט אבער איז ooy• ניס 

 נײ־געשא־ דער *ו גדײט9«וג גזױיעז איז ynoonry די
.nyoyany די נים אייד איז אינסטיםמיע םענער

 ז9גרעסם איי *ו לם9דעם איז קלאוק־אינדוסטריע יי
 םײססזנ די אין oyn שעפער׳ סװעם פון jyiyoyya םײל
 ״ya jnyo’iyo yoonyo:yo^y די לם909ג Tyayn זײ םון

 9׳אםת געװזױ די םץ סד y גן»ר ז9זײנ מו9ד ז.9דינגנוג
 סזגן oyn םעחגר םמ שםייד אײן םיט סײער־פןןםםקעס.

 דױערען געדארםם oyn oy •loyyoy געקענט ניט זײ
y םון זן*ל 9אינדוסםרי קלאוק די ביז אײם ל90בי רעכם 

Tya:y זײ ’̂y םעז ײערעז• מזםרײט y oyn י•3 רעכם 
 זיד איז עקזיסטיחנז וױיםער לזזהנז געסױט זײ םמ סעל

 רײנער. געסןזכם זײ oyn T9© oyn ,oyn םיט ב^מענעז
 סעג־ געװען איז oy װיםיל אויף זיכערער און מנימרער

 סד y ¥נשסרעגגונג, סך y onynyoy: oyn oyn לעך
n״n> .nn .oyany סך y און nולnגע  nyory oyn o 

 Tynya גלעדyמ nyj איז oyn ^׳y םאןyג ןynנyאוםשט
nyo זײנy ,כוחוח nyn ry ״תשןזינם nyo’syo ny nnyya 

אױף זײנזמ oyn Tyayaony די זyםילny זןזל ק¥נטחזל״

ח ײגסל9ארױסג איס ײי גרױסן די TWoypya r* גי
j אים Tyj״r oyn שוחנדיגקײסזנז, i i f i f i איז oy 4yn 

9 nyay «nynny: oynדי איז ד9נדל o rnpy i oyany 
n  .i^ypny iy on» rynynya לופסיג^ 9זדינסיג j m 

ynyo'iyo ע ר9קלאוק*שמ ס y ן9זי מ ל  jp• סון חןזו
oyi ,קאסף oyn איז Tynynyi T9»yoy&iy 82 םים n r 

*ורי^
njp אפילו *nyn r ,ײס» nn jyn. סאיז  jynyi •ד־י

Tyounyo pnyoo nry זײז סיט ooy דזשאינם אין* *nyya 
nyo’iyo ny קאנםושל״ paitya ny oyn רײ-3אויס*ו 

jynyo םזמױגקײס דין nyoyany n  nyo פח nyn מי  4י
 Tyanr לױז3 ניט זןול oyn אינססיסוזיזג׳ Ty Tyoyo איז

o rty j nyn nyo אק nyj ,•yo אייד y: ny*n nyo- 
oyn Jy זוגם o  oyn nyony איז »nyn TPn אנפאנג 
ח Tyonna oyn םח ס  -nyo T¥’Jn די oyn ,nyoayo מל

o מאגס ry.
nn. ס תי y'xyo’4 י  Ty Tyvo T9«yoyuy oyn, 

ty די T9^T nyoyany את־ ^זזזװ זיד *ײט «ו *ײם םמ 
Ty^nyo םח y■y oyn ny .nyopyn yליnדי *ו ם 

ס ^ תי  אץ Tyלםyח אים TyViT זײ ry ,yooyya ynm את י
 גיס tthwo Typyn ד9יחײינל9ג וױיל ,y»*yo’4 זײן
 Tyn ,nyopyn y םוץ TWinyony Tyn^ זיד גיק «ו ליכ
t̂ זײ ’o ,נים ry זײ Tym •קחןנק y סד T^’n ניס 

t̂ די Tyn ,nyopyn r״P «י גית ' o ,אםילו r ry״ny גןך־ 
nyo n את J^nynny אק Tmuyy’y גים איז זעם  oy- 

 po לונגpיnנטy nyn *ו ooy גאנץ סירס סיגונג9גזזכל
npjynp״.oy Tyn ,njyoori yry rx Tyo ו שיק אױ* oywr 

nyo’r’X’nyo nyo .יסל3 ודלףyכnײoyn nyay T זיד .nn 
 yo•’4 זיק םים wrpnnr y Tyayn rx Tyayayamr סח־ים

y’x. אץ oyn ,Ty«rarmyo:rx yo’r’xnyo yoony n 
Tyrnrya Tyayn ,on’oyianrr oyn ny וױ n  pnyoo 

Tym ײ ץ y Tynyrty: ryroyx Tym oy נױסיג. ז9מ  מנ
3 yrnjnm ya,אל ttp^  oyn סון אוץ שװיגחוכם םמ 

npiynp ynynry״Tyo9לכ9װ ׳ ayrryo Tym׳opojri ד  ג
Tynrr• די Tym oyn >yx גpyוםTy זיד TynyV אמ*nyo 

Tyopyn rx ryiayoy^y oyn Tyarr אח •yi oyn ryo 
rynynrrrya y Tyinipya oonyn לאץ■ nyo םr rn yײ 

n nyo.ילף oyn םזוסםיש אמ uyory nyn Tyrrya פח 
oyn ױני״yn Tyלםnyoryo n,״ oyn די אץ איז yoxrfr 

nry T rrr ם חי  Tynyrrya אח oyrr אץ Tyopynyao’rx ג
r y וnכטיג.Ty’n» nyrnx po jrxro’oorx y

payniy nyn םח nn. ױ־יס• oyrr שםyנnיג Tya^a 
Tyoyj m  •TT^’ nynrx t’x איז nycדיaיגם Tynyrryi 

 nyn — oiyonyo Tyo’mi oyn םים 4ײני nyn אין
TTn’ הyלםה oyn ny oyn ,nyoryo זיד onay:o'rx 

oamo ro*בyל y oynyi oyn ny .Ty3yל דין בײ  Ty 
nynya אוץ proyo nya^x’i״o אץ y ^םײל גמיםז po 

 nryoorx oyn Tynyoyanyo rx Tyay>y:*y ny oyn אים
m איז oyn .nyoyany די ־po גזחעט םמ  Tynyi לד 

oyanyorya.
yny זית yנynנ! Typ

קרייאװ) (לוים־ יח־ בח־גבז’

+ * * w די אװ זמלף דעי * * *
 ;םארלאסן דארןן y אץ איז װ*לד ®מ ײאלו» *

ם  װי _ װאײלטןזג םץ גל*ם אי גאסמ, או סתם ני
*גט, מען ז

ט איז ער נאר  אנםלאםען: קוים לעכן און םעל זײן מי
 געיאגט, אים נאן־ זיף יעגער חאפען עס

ט און  סטאדע. גאנאע א חינ
 אדדאי װאלט עד אז זיד, םארשט״־ט
 חויף, ערשטען דעם אויף אדױםגעלאסן

— לדיץס נאר —
ry שלאסןןן ען *עע ײנ  !טױןןר אץ טיר ז

ת ■לױמ א אױןש דאדט קאץ א Tpnpn ער חאט ל « 
ענדט ײד אץ ר: rx געוי ײן — אי ײי קעזעלע, ״מ  מ

קרוץ,
כעםטטר דער דא איז װןןר שנעלער מיר זאג דו

עי׳ ײ י
 כלױז װײלע א אױן״ נאר זאל װאס
 ;כאחאלםען מיד שתאי־ם טײזע מײנע םץ
ײזילדעןז די און טוכזןןל דעם כילערײ, די חערסט ת  ג
nםיר נאד מיר.» נאד אלץ דאד ײד מעז יאגט אס 

ן״ דורכאױם
 — םטעםאנען, rx גיכער ״לױןן —

סםעםאן - ׳?אץ ײ חאט געראםען
מז פײ דא איז ״ םײנסטער דער א אן! מ
םןזן אים טײ כ׳חאכ נאר װײס~ ״איד — רי א מ

גאראן.״

ד פרוטיר אזוי/ אױט ״איז — - סײ זי ״ סז אנ םי ^
J T ״אײ׳ — ד 3 ען rx ײד «ױטער אי ^ p סאר װ r

קן טלי
» א סאר כעס אין םיר אײ^ איז ער . ״ מ
כיז־װאם, — דיף, אסשר װעט — אױם ארםn״ —

טױ-װאנען,
ם ארײננעםןןן _טראכי ״ !

ד ז ״טראכים — חאכ ניט.~ קאן אי קאלכ א כ׳
שלעים ײ סאר ם״. כ אי

איז — ר דיף נאך װעט אפשר נאר שלעכט.- ״ מ
J קלים חאלטן ' l

ײן, — ת ׳מיר אױף םראגט ער נײן.~ ״נ ?עיעלע׳ מ
ז א י א י

אד שעפםעל א ןװליכ ®אראיארעז״•״ פמ נ
r דא, איד זע ״ױאס — o םרײנד T — 

 שײנם, עס — קאץ, די אים חאם פאמעריןט
ם אלע די סץ אז שכני

חןן אנגעזאל*עז כאזמדער rr חאסט ע  !אי־מעם י
ם ױ װי חײנ  ז דערװארט זיף םאר חילןז דא חאםפװ אז

ען דארפסלײט די נזrא כײ ײנ ט ז ױ ני  ־־ גענארט אז
rx י ראטעװען ץ דיר חעלסען ׳די p א p n r ׳«ױיטען 
יכ אד י רי ע  לײדען.- rx דיר סמ rאל י

מג ל ^ א ^ זיד ט ל  םארשטײם יעדערער װײל א
ײדען אז פארזײם״• םען װאם דאם םען שנײדט שנ
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x nyox^ nyn p״iyayn o אײ־ די

 oyn po םים¥39אל3 די פמ נװנגזמ
ח9ג Tyayo Tyגגyפyנגy נײ ל ^15 

oyn ,opmoo ryiyn זץןלםעז y•
 oyany-oarucrrya. די

 •yp־ojr״i שוײיזגגדזנ ,yonn: די
lyiyn די oyn Tyayo opmoo איינ־ 

pmoo y ry ,prnn כוrליoyn y זיד Tyoyi oyi y אײ 
ypnyoy nya שם אץyלם nycyi T’X די yxrya 

 גןזך rיrלornrya oyn nyay .ynoonrx 3 סלחמה
 די זיץ Tyayp oy ישnyמם־ליגגyשnyDאומ nr אמאל

ro  ry«ro''x די ̂yלy3yסים *Tyaya oyxyn yny’n r 
nyoyany
 nyoyany ynryp«noo ל¥3 די 03אי איז סאקםיש

oyoa ,װזנז נול ooyj ryo אין oaynoya 3 די ya’T’nאל 
y3 ox*x Tym oyn ,nyoyany poשy.אמ פםיגם Tyn 

y rx oy rxrr nyo oorp oy ?סםוײי y poטלyכy 
o’opyo oy oyn ,nyoyany onynrvr ית? nya oro-״ 

n אױף גים סונג  po oyany nyn פלחם.oy'noornr’x n 
 *yany Tyנyמילי nyליגnנyx Tyoyany oy yלכyrr אין

oryn’ryno .nyo רױ^לס nyanyn oyn גynyלםŷ 
nyo גױםיג pny Ty Tyayo rxלarnyאױף נ Tro nymr 
ym לxyטoyno y־’n Tro nymt Tyn ,Tyxrynyoryp 

x״o::ro־oyn onyonyoyn אים oyn ny orr o:ynoya 
TPJyrr Ty:yr rx י  גםyטxyל Tyorp orr סםרײקס, ד

__________________________ סאר•
 oyn ryronyoBy on’arn• אגפאנגס oyn ^לס^

nyony»n יף^ px Tyxnrp y •שyסיגyז oyn ny •tow 
 yלכyrr״ : y:yno nyn םים onyooryy> y:yno דץ אויף

 ־nyoyn oyn oynaya ^ya oyn ny nyay ?״ סםוײקס
y Tyayry; nyo לyגגnyco:y Tyny.

 oyn ״,op״noo ny■ y prryrr onyהyג ayn .איך
 oy ouy.n oy nyay ,nyonyoyn orx גטyTyג מדחנלם

Tyayrr Tyayn Tŷ״x די orr ,oyn po פיל ro גזך זײ 
lya’no• סים mrya nyn oyn pnrx o’onn opyr* 

 po oryxyno 75 ry ,oa’toya nyry’̂־o:aro״x רyכyל
yלnyoyany y םלחםה די אין noo oynoornrx״Typ, 

nya אין yn Tyayn T'nox nynמyלם nooya״y op 
 Tyorp op״noo »n .nyoyany די po oryxyno רyaלyה

r’^a nyo די אין j״x ,n po oo ŷp oy״Trx <Tywro 
oyn איז no oy orr oyn po or^rryn y״n  Tya 

Tym oyn px nyay .onyonyoyn ש ניטrלnיג -yn ,n 
•onyony : די iyro סלױז ya ynjrn orr ,oynל*yay 

״.״r po TyרynyD ,nyayro’rny ouro״x די טים,
px orynnyn■ oyn po aa^pny y:’ryn’n 

nyn ]yrrya נויםיג n  Tyarr^xoy המע נײזג orr 
 Tyaya Tyuycyray prayn pruro״x yליסםישy■יםyק די
.nyoyany די

r oy״Tya, ,אמת nyDגrpyמTy לxyםyנס yprnr 
ynyrĵ p ,סםרײקס nya nyn oyrr nyo’rx nyay״Turo 

px קיץ נים Tyr’n ,yo’inr נים זײ Tynynyr Tyornyr 
h  po ,ױניאגס nyr די Tyoyr oy iyayn nyoyany 
Tyryr דyר po arrynnynyo די 'ory'rr ניס rx סםוײי־ 

iy?• אין nyn װיpnלyכpײם nynף -rrxrrya nyo ?yo 
iynyr די yלגyמײנ■ny nyppn nyn po t̂ O’xoh y 
nyoya לאנד אין ארמײ orr םyלגrry Ty’ אויס oyn 

y3שלrס po זײ »o:y’ir גים rx nyrn ,Typ’noo rx 
Tyayo גװyלTyayrr Tyn אײני̂ג Tyayna orr די 

יפלין.xדיס

 ynyn px טיםyayלya זײ orr o״x nyn איז נאר
x״ry ,nyoyany ’n Tyryr Tyxyn iyuro ײ  זyהאלט ך
y• די y’xpnyno אין *nyn ,oynoornrx no^o h 
xאונז ײלם rr’ oryoo’oy ,^yny Tyonnno״nyo 

י סםײםס  po לyנגyמ oyn px ry אל,nyגy^ש אטו̂י
yonrya מyםxלyז px מyםnyיyלy,ז iyrn orr גױםיג 

nyo מלחמה די r ,oynoornr’x״prr ̂יג  ־oyp די שױ
oyuy•, װyלכTyoryoxo Tyayn y אויף nyoשידyנy 

.Tyunr’ony
 ^לם oy’noorn:’x norrto 'n px y’xprnyno די

y orypyr סך oy ppr ,Tynyrr onyoynrnyo גיט ^לט 
 yoyo px Ty*לyטyמ yaryo px לyנגyמ y עקױססירם

̂ל  לױם יג,nלrש rym nyay לyנגyמ oyn t’» ז.ŷר
nyנyלדס pnyלrny,ג גגrרשיynנor* .oy'iyooyp y 

y TJayn מyנyoyאױף ל or* Tyoryoyo אן r״*ny ny 
Tyxrrya• נים די סים nyi״p ױך jyp נישy3לױ

 אינ־ יל3אז4שיט די px םײגתג לדסyנny אים
y’noorn פnpny»יyלט TTiynyr 3וװלי yoyrpno oyn 

oayn ororyrnr ף  Tyiarrrony yon’oryoy.• »י
Tyoryoy• jynyo jym  oy פ אױףnyשידyנ*yo y 

* rr .ryסטיy•ל טןןלזה׳  nyayn ,op. װyלכjym  y נױסיג 
 ny״r אין px זyילayמyיםrא po y’xprnym nyn אין

prp jyo nyay ,rrrnyoyanyo גיט ױי פים זיך Tyxrrya 
 jnynry yjyn’onyo םים אױך oy px ’rry px סוײ.

oy’noornr’x. די jyryp נים •rx Tyn’oynrynליoyn a, 
o rr די Ty:yp גים jyxrio’rx די a״.Tyrjrn:’ony y

yrryf?rir oyn jyryrr nyay| די ניט yaלyפyםים 
x ynyn px״Ty«ro. 1 איןr v iy m. די onyo״Tyr’T 

n oyn^  po לy■yנyמ oyn אמ oaynoororyrnr yr״
y ry ,o סאטענטען. די סון oy'ryooyp די rr  ^ y n y 

oryoxo אױף rrrnrony ry ף3דןן jynyrr oaynoya 
oגיyילrrריfl y לסy rיrפל rr y די rrrn’ryn גים oyn 

nnyn nyay ,nynrony ניט pn nyo Tmjm oaynoya 
ororymr o rr’no. די ynגיrnמ jyry? nya’nyn nnyn 

 y,גיyױלrיno די Tyoyrey נױםיג, nyo or’oyr ד ווען
o rr ױ ryryr y .jyayryr nynr’cny oyn oyn־nyo- 
 Tiryr oaynayrrny נםyטxyל r’K j’r oyn אין גyשל
jyn אין rrx y r’x oy nyay ,oyryo״oyrr ny a’rx >yo 

oy .Tynyrr ryorryrry הyגynזיך לט y3 prryrrשynנקTy 
n oyn^ x o״ rr’no po oayn yr״oyn px ,ororya 

y3 ’n ^ y rrלyayטים rry’ גיט לײכם px •Tyr^nyn 
 yrrpya nyn T’x Ty*לyשם ■pr די דדעלען אום דעס אין

nyo לyגy ’n Tyvn”onyo rx yנטrrיקלrנג p’rayo po 
 pjnry ojm jyo ppr ry* הײםט, oy .coraryo’rr און

x oyn jyoyr״ynyn n’rx njrrrony pc oayn ororyr 
p oyrr ,prurnr’ony״nyi ניט jyayn קיץ oynyor’K 

.Tyrrrni’ony n’rx Tyoyany rx
nyay r’x די , ; ^ Tyayn nynr’ony n מ  ry 

o״yo oryoo’ גאנץ וױ .prrrnr’ony ynjrn po r’jyrr 
oy’ryooyp n, די jyrr^ya דyױינלryג  rx ryrrmr’ony 
a״ y^yrr די y jyr’n nynr’cnyנגyשםy.לט arx 

y Tynyo jyr’n סך Tyrrnrcny׳ o’n y r jyryp o rr 
nar’x״oy .Tyrr מי nyo nyn T’x Tyrmrcny »n־ 
 y’oyrynooy ,yגיyלyיt’x ,ocywryonr ny 3ציניש

nyn px .rr .ry .x נים anryprp אױף n o rr ,oyn’ 
Tym? njnrony גy,3 אויסער רגישם yיסyל ,nraa 

jyxryr nyn nyn «r jyoyany צן3לצ TĴ p’rrory rx 
r orroy rynr’ony rx jrx״.oy 

♦**
 ׳Tyoo’oyrypy סצלצבאםישצ yנטynyלy*גnיrn די

nry jyayn orr שטry jnro pny די yonyoynrnyo 
po Tyoornnyo די nyoyany װyלyז nmp’ y ]yoyo 

nn w לאגד, אין yp וױיגיגסטען t’x o rr Ty:’,nrnya 
o״n ךי צו p ^ p די און nyayooynn, ל ^ n’ מײס־ 

r pc yo״ yi’nnyo] ל דיxyטy צײם J ’m r ny’n 
 Tyooa’nnyo yonyoynnyo די ry ,ynyyo די

po די x nyn px nyoyany״nyn po o םלחמה Tyryp 
 Typrponx :yo ,yיxyלcאינ nyny nmp’ y שאם^

:pry .אין שכל׳דיג x nyn״pc o םלחםה no די yno* 
x nyo p^p’ony po y’xprnיװילyן :nya n’may”־ 

o װײל .jynyrr טnyנyלpnyם טענד rr Tyayn nnyn ]yo 
nyo םאםnyיyלyז nyo ooynp-ooyany nyo o rr px 

 ny oyrr* צײט, nyn j’x ny: .oy’nooni’X מלחמה די
 ־’nr on’xrnyno jynyrr nברויyג ציװילזח [nyo זyלPםי

 *yn: yny’n צוליפ ,nyoyany די nyay Tyayn ניגער,
nyo <Tyoo:’nnyo ynyo גצלם yonp rx] די onyיpלTy 

 ry כלל, nyאלם אן px oy px ■n’rnay: ציװיל^ פארן
jyrn oy jyrr םאראן nyo’rp nyo, װי Tynyo jypn oy 

onyrr jyc’rp rx jyar א ’nmp, די װײל o rr ^ױיל 
jyonp אריבער שםײגצן x:״y די ynyn:y אין n’ סוײי־ 

n o rr nn’ גח־יט זײנצן yx rxלy.ן oyn לײגם nn 
or: njpn שכל אױפן jyoVyn nyanyn px זײ y3לy־ 

 jynyoyn j,״x px ]yoo’oy:ypy yנטyרyלy: באטישצ
ny nnyn pro tyשםyגo ד ניםnyלyTy,ז nyo n  ry* 

r nyoyany n  pc jyoornאלyן jynyrr onyoynnyo 
rrx px nyo n r״nyoyany n  ry ,jyr jyo nnyn o:yo 

TאלTy םים yonyoy-unyo ypox’x pa ynyn םאר־ 
jyoo:n ניט ypנorx Tyיל nyooya nyn px .jyo’rp 

r לyםים  jyo ry ,t’x nyonynל y סײל ynjrn jro 
n שטיחגחנ! n^n jyoy:pyrry סאײינסםזך  px׳r־y: n* 
oy:yyrrrx ■״prc’rp j’x pny םלnמה־yaנn.ס
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י ty אדױסמדויתן, זיך oyn סאדלױפיג נ*ר  י
pjrw אח pa ײ איצם  n ײ**ל סי׳סזיסיא TV 19מ

n’t urar nyoyany נים jruynarxo’iR pnyoo nry 
Tyoomnyo yonyoyn:nyo jnjrn דודד oyrr tyonp 

jyjyp m rya jyooya oyn nyo px .jyar nyo יז« 
ojn סאל jy :n די .nyayapr̂ p

px nyoyany n  jyrr סלחסח די T* oynoorrrx 
 nnyo y jyayn oyn ^ynoon*::אי jnjniy די אין

o n סלחסח די םים oynoornant, װאלכזנ jyrnnyo 
nyo ox’x װי nync, װאלטזמ :y ocnpy װאלםזוז סך 

oyany no y jyayn oenyny: nyayopr^p• די
nyo jyimnjrtpny yjjn’onyo jyay: on’ano jyo 

oyn די nyayopr^p 1האבע nry o rx װײניג : oyany 
rr .ry m ’o•(־ שםאן^ אין ל9מאנ: n r. י אבעי  *לע י
ע9עו*?ל r 1מנ: rלoזמ :jjmy ,גױסיג jjm די onyoyn* 

px onyoo o:yo סעיל די nymr nynny זיך 190װאל 
nyonp n א?לא:ט.3  ry שלאגזמ px jyn’o ynjrn oy 

oy סעלם rאױס ״־ r nnrno״ jyonpnyo rx. יחמ אדזגי 
 יײ ¥« בא?לא:ם׳ דך 19װאלם onjnroopyorayo די
3 no y pny jy:npאשםעלמגזה׳ r n rניט ?ענעז ״ 

jy:’np שטאף ?ײן p px״joynrx j די y3שoעלrנגעT 
nyay px oyn .jyn’crxo’rx ניס פאו־לױסיג nyn סאל׳ 

r’x oyn שײך opr^p rx. אםת׳ע רי oyn ,rm nm rx 
nyn עrלם oonp װאלם װײגיג :y jjmy סע תי : a r־ 

y:yno אױף oprj^p, װאלם njn דלם? :jyonp rx carry 
px ,nyo oyn ךי nyayopr^p !װאלםזנ :no « oyny 

.oyany
 זװלם oyn jy jyoya onyoo o:yoonyojn די

:px jrrx’xo yonn די jyan אױס no y גזנלס oy 
jym:nyrrny rx די אין x״JO’O y px oyn .jyuro׳ 

ry nyn ry04’ לם n’t שט גיםym  jyay:rxo’rx pny 
?.yoopnnyo

טי:rלnyפ  נים ,onnjonpy oyn Jrrnp’ njn r»x י
oarnrxnyo גyוo rr ,ponyn Tynr די jyarr nyoyany 

r jV3y:rxo’rx״nyr*p .proornnyo jnyojn: jny 
jyp גיט ry ,jy :r זײ •n’rx p tm שסית r:״*nxoy: jy 
jy:, מײל y oonyn oy מyנגyל njn px r ^  t’x 
ryלם .nyo oyrr jyonp rx oarr 

*•
r’x oy nyrr oyn nyoyo px גn ryם: oyrr nyoyo 

o ypnyoy j’x jy^yoonx״®jy:n:yorp oyn r יאר׳ 
M’o*לםrpיn:y nyn r:rx ל^זט r r  po o:yoonyojn nr 
o סאן :r  ny .Ty:nr rx oyn yon px oy ry ,jyonr 

jy r:rx די :t o  ry ,nnroa yor 1האבע y ny’ oyn 
O’jyoyny: ynyoyn: אױף yD nyjypnyoy nל.nyn 

*jn  nrt^rpn:y nyn o rr ,y’xyonyorx nyn po 
oy,n o:yoonyo גr yםyלם jm n’o ry ,onx oy oyr׳TJrt 

x jyayn ny’ oyn״jyo’jyoyny: yooyn: n  po yr 
 וש?ל3 'ליאןy jro o:yy: n’rx o:yayn jyo 3 ײייץ. אויף
O’:yoyny: rn די oy,n 1915 ny’ אין Tיrלa װײץ. r 

^yora 1יליאy po nyc’x 3 די ר:רײכ■5ח
nnx אויף y jyo onymyn (Tynyp) yrrnrprp 

m  oyn oy ry ,o:yajn jyo .o’:yoyny: yo’n: י  י
1932 o:n onyoyny: yooyn:. אויף אויך px nyayn 

:nyn .onyoyny: onn: y r’x ]yoony :אnיrpלטnr 
orny ry ,o:yayn o:yoonyoyn און ojm ony די 

onyoyny: אױף yלy םינים m  ny’ oyn nxrap די 
yooyn: אױף אױך .1920 דנט yonn: y r’x jyoyp 

.o’jyoyny:
oy ,ודיסם yrr to  ryלoo jyayn Ty״*y:nya’x r 

nyay ,:r: דאך oo:״jy די lym o שסייז אױף i r 
 nyoyany ? די י:nלrש oyn אין אויך אםשר jy:’n אלץ.

jyo’rp nwox סיט די o:’nnyo yonyoyn:nyo yny’n* 
jyo 1שפײ צוסיל px 1שאפע די ? nrnp’ V

jyayn to — י?תת׳ nyn r’x י:Dיrלnyפ  o rr 
x^n’ צאל ny ניס y: — nyoyn: jynyrrשyoyז r ty i* 
jyn ים: po די nyoyany. די לױם o rr w anyayn 

jy:ynpy: jyayn nyoyany ’n אויף r ynjrnױיnש,oy 
jyayn די אויף פוײיזען די Tyar׳ o rr די nyoyany 

y p^a oonyny: ,Tyn’xnyno גיסyל :,jynyrr onyayny 
nyay יט וױיט: rry’ ,ועיך rr’ זײנצן די *nyo .ox’x 

oyno yo’n לױםי: : n  po nrnp’ oonn nyn oorp,־ 
o rr pro פ דיyלyפyםים nyay ,Tyayo נים pc זײ 

ptA’np nyoyany• די orr oyױײחש
 y ox’x p73’nnyo nyoyany צאל yo’rn: y אמת,

njnjyo’nya r:y סך : y nyay ,nyo םײל ynjrn pc 
jyoo:’nnyD yonyoy-wnyo ײם: pyrry אןיף n’ גד־ 

po Typno yonyayn לyayנס*םיםyל y :nya’x oyn jrx 
jyarr די rxByשBאr ,pnדי וײל ry 4nro ‘jyayn גאך 

px y’oynayn y prorp oyrr norf?o nyn די *y: pray-n 
jyayn rx m  onn: :u. גאננװײזנגישזנ! די nyn po



4 4  » ' M•w מ י קי נ םי כ ן דז ן ז ג

ײ ר אר ד נ י״ י ר ן ה ־ ם ל ע װ
m m  tm  nyawocyo m i  ay

w ודסלןר׳ס וין  f i m p | i,״ 
r> bw'i w w i  ort ז *ל«»<ז ן  ז

i  a*ouy n r  i n i  m| י י  ד
״וןו iw ׳nזזסלס^סלזוס ווז *  |V

ת <"<י יח סלאימדס w *ייס _______ י
ו מ ו מ ״ פ ק  lyaotonxiyc מ

ץ oyn ny װןן ו BHV אימשסילזןץ׳ ז ן מל ד ד זוי מ  אי
oyn ■ny nyayVrVaoix n r רוז *•תדימײם  pc ײי

ojn 1יולײ«ד׳יײד ̂
n דרײ r! סון י$ד דדײ *niroiVa nyayVyyno 

jm n פיז yayVrayooix לייחמ׳p c לןדי מ׳ ״ חמג מ
ם אוגטער שטןרוגגען.  ro pc שםיײל אײחןדגזןם ת

i m  yr”tyVtrn ז זיד «ײמן י ל מ  tyaaiooyc די ״
י ז ז ן » »’r »r«V’n׳ irtynya ifa n n  tyaro אץ anor 

np c מלקןד j טלוכות מעפפיגע m  tisyn־ f i l l  Dp* 
t r פרייחיימ דיןד טאולארען p},uyin|8iR py״iU 

 ןוױ ro מגרײמעז קויס tyo tfP ׳prow קוקןגױג
yVy p® nypVyc סמף uVyn״jyV”o/ כלמ• וױ זייממ 

jaypoay tfaayaya oronyn אײג זײןרJUinpM l ofay 
px lyuiT ip ססליסיסן ®tyrony׳ yayVooyoVytya 

tyoyVp גןןגון את oywya ד גיס ןנסןלוס ו/ןןגןן ג  מ
tyo די nycya yon yo’V’p yooyna װןס dip מי 

tyaync דעד דך סים orfyaזײז םיס ׳ *o r v ’infiyo 
מו י <דפ ׳trayVyr יי לי י m י n m rym זײז סיט 

oVyn n r  nyc r tayoync־nyc Dctpmyn י  ־ytt״ ת
nynyaדייטשער ״ f yon

rx דעם po שוחןל אױפן  arop'oVyn tyorow 
 tyanyyacy oyn ״tyaano# אפת׳ «ממכעך._ געשסאנעז

nyay o אױף קריג דעס n  ny .n r  y גלײמדיםיג 
n  oayoya אוממדםײדלעד. סלחסח onyooyy oyn ny 

ojn גלױבןן px רעכס אינםערנאןױאגאלען px איני 
 די tyonyacyny oyn ny .Vynyo םעתןן*י¥ג*לעז

n r זיי» yayrio פח סיסםעם pnya’t nyinopyVyp״u׳ 
 דעם •yVP'ono למםען דעם געגעבעז oyn ״סמכעז״

tnanypVye. םײער דיער oyn ס ל מ  סענשחײס די מ
nyc קודזזיכסיגעד׳ דער nyaroVypyn ■״סינכענער *P 

ך דיקםירם ראס nyonna y px rx וועלכע ליסיק׳  ג
nyVy’iyo pc try n מורא׳ ro po ענגלישע aync px־ 

yorow !ק דןןזיגע די רעגיתנגען סי  ־ay# pc מלי
tyayonyp דעם Vroypynpפלייש סיסן ״ pc שײאכע די 

 סריג״ roy opaic געײעז זדז (םשעכאסלןזוואקיע) מלוכות
אוםםרוכםבאר. וױ !יוענלןך

ipx  iyay ארבעםער״קלאס דעד oyn גיס o’TTy״

. ד ח ו מ ^ ן ו פ

מ די מיזיחמ סי ד ^«קס*<מןד /0קי*«ס*3וד*סז* נ  סמ
nox ^yom*opy px« ל*סס<ח1י«יס prayn נ שײז^  ל

px — Drvyif  ty /vyw vys *קדיג״ p n •  Tyay־ 
ojn pc iitco 'X  i w לןןזדגג prayn ניס זײ oayojn 

px n דפד px ניפ a y iw n t פ p ני n  px■ .ק טי  מלי
n יש<וליס«^פס» y rc n pyo n  n  pc i r t m לזננ־ 

גןן זײגפן דפר לי ג  ojn pc Dcyanyn דער iyopx גן
ןי^סחף » ןןל^ ױסי »§ y px וױ סלוכות םײל px 

לנין׳ ד׳ pnnyjpjypo חפלפגד׳ מ ת דעד oyn לןנ
 זד־ pc onyc די pppayaay qpc’ayc סר«דיזױפנ«לזנד

^px Di'jy'iy ^סןמיאליסםעז עגגלישע די נײטרןןליז 
מןן מז pnpn ײם1 לפנגזן y זי  *לגעמײנעם אײגסימן מ

 pc OTvc*ayc דפ?סרינערישער דזןר מיליםעד״דינסט.
y טייל pc די y v p p u n c ספ*י«ליסםזח px סרײד־ 

pa pruyipyt px |pco*jyuP באתוייטונג׳ דעד ty 
#px Of נעסער ix לזןבען ocyvoayip px, איידער ta 

x jyatyor|* .ווױער׳ סנדערע׳ ?דיג״ iyayn נישט 
v גרןןד דסטױג״׳ nyc ,שטטרבען געויסלט r ווען oy 

oyn גורל װעגעז געחסנדעלס זיך pc װעלם. דער
px נסך y ססרפלענדעניש גרעסערע px ר• ױם  מ

ס סני מנד  ?ריגם־געססר מ*ישער חנר pc ליס¥3ג px ס
nrm די מװסז ifoo»poypגעסידם זײנען װעלכע ׳ 

jmpoyo pc pnyrifj. חסבען די px גע־ דײטשלסנד 
ס מ מ ח מד י מ זי ג סים noyp px עטנרגיע px oyn מ

ifcyTpyor t ^ *»yo n ; זײ Tfayn געקוקס icpx 
DPoyc זױ nfn pc i f a n a n t  ofi# npx רזװוסלױ 

r a;ךי ״ I fo ^ m  ontpyc ifayn ן ר׳ ^  ifotp חי
if דסר oayo/ דסר ifti^c*x3*ic ש  ״,ofttyo pc מםי
ם px DPOpiy7ypx זfש tyc fo“ תי ’oo’pynfco’x 

 opyc ifpyoyc דעם ix fnpoyo oaynafi oyn לאנגעז׳
1989 oowpx ifo23 pc׳ ifaw fi oyn •tfa^m חים־ 

װעלט־ !ודיטע די אגצוחױכעז םעגלעכקײט די ן לער
- .  * - - - -- Aa L  Ak  ̂1■  AAAA AAAAM ^AAI■  Aa AAM Mopyi opyc סםסלין ר yחיםל if» n n  o n  nyc מדחס̂ז 

. . .  m e ox*x ii^oin'ofiiyo םיס y פלוסימז 
A

^ לסנ די  px px קריג׳ njn זיך *יס ־ Hr דרײ 
pc nfopnya o ff n fi pm»af» זיך oyn t r  דױי 

דייטשע די סלןףן.  njn px •p to y ^ iy  n  קריג׳ 
ײס רפ־ די מד  of o n  ifjyortyc oyn fn fo rio c

rywnv• יחנלם־סלחמח Tfm ד f גיט מ i  ifcfn y e• 
 •im p____
 px fPO^ci’x iyc סורא y inyc איז מוױס

p n  ifo״ w a y! זיד םיסל׳מ IfDfj ifjnynya if 
o אױף איז of px איר. n ניס סלןךן p'X מ¥ל ojytfj 

ifnyrifi׳ ty די ifm  nfoyany די׳ o n לײתז oy־ 
f ’f^ c t’K pm ifoopnyor קוםם׳ n fan rt ifm  of 

 fnfo2,xnyc ifoopnyoooy ifpn oyn nfofany■ די
n דך סירט rt nfay .f’f^ c t’X ptafa iftnynyo if 

nyofnf ג סיםזנל װיר^חןמםםערfגfן px f ’fy^crx 
y סח ימןנםחול רזגגירונגס שםדענגעד px TfO’e n c 

pc •ירײזעז
n רעגיתנג ^p חזבט p t לכפ1 װיסען דןןרף^ 

y הײכע f ’t tfm cלט ifu^fooya p rx  nye די וױיל 
o rx  oyn oy .pnpen• f:n ’n tfaya nfofnfoaix 

 ¥נמקלןןגם נמרק px חשורי סעדערזןלע y םעג די
9 px ojyo«nycnyo דיערע fiionyc y nyc fooyya■ 

 ■p דער pc נעמעז if געמכט tfayn ךי oyn רונג׳
תנג  שםריק wfoy-n nyc סריײעז יכע1ד» גו^לםיגע גי

n די בײ קױפט ד oyn (קײבעלס), rt nyc .די ניױױ 
 tfeytoya tfayn 55 רעגיתנג דער pc משםעלמגען

tx^’o דאלאר px די pc tfo’cyic די yנגfקלyגטf 
oyaycoyp געימז דינעז .o tffn c  70 pa 36 pc

ר  ¥נגע- די pc סןזרםיידיגפר די oyn ,px וױץ ת
 if רעכם נים px of ty ^גפז׳ of'iycoyp קל¥גמ

offin■ y o rx  tmenye ז מ  וױיל ,of’jycoyc די ת
pnfoo tfP oyn די njn nyc rx p rm c ^מלחמו 
nfcpoix t»x oyn דfpלביגx pc mjm f״oyn ,ofr 

t’x ם סג ל ק ^ »pn o rnyonn  oyn nf ty ,tm m 
pro ty ,nfoyc זדם םים דסרף x tfayn״ff tr,וױיל ניש 

y t»x ny ^יתמ
**

pc fa די n e גn ffאועfגfם nye px tfnyco־

 ׳nfofany די pc pnynp דיסקוטירם וױיניג לױסיג
oy pm nyay מל in r t  tfoip, 1קיי וחגס מיר׳ שײגם 

rxnycy ypnyow די אין n nyoyany״tf נים .pn 
oy ח*לט tynyaאיך׳ חגנק ׳ ty ,oyton סראגע די pc 

pnyco oyjyipxnxyj טירט1דיסק תול pnyn די יף1א 
tie tf« ’0’o די px px oiy’jp דער nyoyany .רעסע• 
px oy px ניט yלס y םיםעל f ’ftp’ct’x tfiyi, עס 

 tic טייל y nyoyany די pc tf«fJifpyny פדי חײסם
1 ty ,tyoot’tnyc ynjmז ײxלty נים tytyp קױ־ סיל1א 

nync tno yn px oy •tfc דyרקלyארען,11גע רט 
ptayn I’e’^nyc ty די nyoyany נים typnyao’iny 

P״t נײ»נג oyn ptenp if .מער oyn נגענע1א11געא 
y o’n p>x pc nyay tfP pnyco סך yר^יסהעלסעt 

p if yinnyn nynריגnyo ty גyלם if מלחמה די סירעז 
1 nynynjy nyn pc pxײט pix oy typ־ pn נמלעך nyc 

nyoyany n׳ pro הנאה1 ױי tfayn סגעשססרט¥ tic 
proomnyc y:rof’X ynjm אױף nyn nip מל^מ.n 

nyoyany »n nyc yop px oy px קית ony nynyoya 
ptnyco if ײ3 וױ yn nyn1גיn.נג y nyorx px oyלy 

nyoonyan nyn ty iti^’nya pX tyntyoooix .סלןח
p t O’njtnyc,־ nyo pro ty ניט if tyta’iif שסא־ 

yty tynלכoyn px r r ro  ty:’nnyc oyn nyoyany y 
tyooannyc ynyoyna ynm 1אסיל tyrn ג ים1קyג1נ 

 y tynyii oo’ooya pnyn oy .tyayל prony tX אױף
 ’n ty ׳tyrnnyc pnyn nyoyany ty ױסיל1 ם10םיני

ג תנ •tynyco if tf»jnif tfiyp אים ^ל תגי
 ליפשןזסם yיגnyaאי p»p ניט nro tfayn דyוױינלyג

tyayt ytyatixnyya if 1אסיל oy pro מל penyn tnx 
nro nyay •naio y ptoiponny 3לyזf  y px p״o 

tfJf? n’o pro ,pt^iunya px px גים nytnx tfayn 
x y>njyos^cינnױױnוyלy .סו״זדיס tftio nro גy־ 

n ptam, סלחמtyo proo nro px n אלץ n* pn px 
prpnc אלץ מיט n>nyn if oy״•tya

מד דעד ױלי ס  px ^ סדחמח־סעמי דעד  px ה*למיפ 
ifpwia מל» ifm y ots n  oyn u se  pc r«coy?  
yrtyr״x די ׳ ynpy px ססרססעגיפ דימ  yanyn לי 
HO'iryy pnyn cynnrm yayc n  pc pnaynx

^A^A^^A^AA^A^B AA^A AAu ^ A A A | a U U ^ ^  a m L a A Mױדדסן ,ד ויולןן* אייף וױלןן ױן סןסן מים ורגמןנמ
nyn חילף nyc pnyn n y n y  nyvoayo nyn pc*

אױף ״,j ל»גד# דעס מןןרמיעז ofi עגדיגט
cnyaynyn p ^  px .n̂ omynm iyy*xynyn oyn 
pc ynyoynoo n  oy I prayn yo^yya px pmynya 

pmynya oynprnyuy t'n מג<ל*ץ-ק3# ^ n t pc px 
px סלזן ojpaycoyp ypnnyoroi, םיס yt oynלaי̂גny p* 

 סלחפא קריג׳׳-יס oyrtyo# pc חז־שים eay *np ססלג
oynrynycyoanp ty״׳ caynranyo tenx nyVoro oyn 

oyn oro זy^̂  nyoyjyn opronyy^ ״פליץ־קתג״ pל
y»aymyj, ^ ג ל ־.pnpjync px ^לסנד מ

nn oyn prVyc roiy px nya די pc jpayoynoo 
 סייל׳ nya nyny pnuyarx prayayarox ניס 8גלח־קמ

 proya זדז 1940 ײני px ״pnnpayt pc oa« nyn וױיז׳
3 nyn .nayoonynro o'naî aay pc annay nynליץקריג 

yVy oaaynooyaay oyn oyn ,natfaay praya חיםתד׳ס
#A A B  a m L a AA U A I A A M I  AAlAAAkAA AAM Bm L aA B M B  k M A ■  A M  ®ון וױלזמ אוסבױגזטמעד דער דורכגעםאלימ• איז כוחרת

v זיו 1»רסיידיגע9 *ו מלק עגגלישען ®רײזמ i\ ח*ס סזף 
oayoya די nynm njnrnajy nyn /pnayooxt jptynj’x 
 בליך nyn מזגנשחייס. די oynyoynya oyn שםאנד

pix pt oyn anp ניס mte icnx nrayayarm׳ praya 
oynyo־pt oyn ny ,oaytya nya^oparo ; nayVoin 

3 t 'n ^ ’n prayayaroxסויף לומ yn yלo.ם nyn 
y3 pc natanyan'naiooלשprױfם px ot’oyo px 

nnm prnynya proroyx סיסל^^ץ׳ ,tv nyo22 nyn 
1941 pc aâ prooay nyn px oppmayn y proya px

A A fe  AAA a b a La BABIb  teA A  B B ftM  L u  AA t e u •  Bi A A M  ̂ a a a — A A L bbBB a b b■ nyn וחןלם *yaay nyno’n pt oyn pyo oyn Jtortno 
 roif po משךpt oyn oyn 3 לןןנד׳ y p’ix proשםױ

yfגnליnaya pix nr a״o n^yoyo y if oלnמpx n 
tyinunc n  nnx tffayaa’X o'laya px »rony oyoyn 
nyn pc ma nyn .y’f r ’ayayo px y’fytnyoyo pc 

nyvo'n קריגס־מאשין oyn זיד •ya nyc tftroyaonny 
ana שטnyק roany yonn n  prcnynxifpnif וױיס pc 

tyoyn pc prrayna n־,nynarj^ Pa — njyanyc 
-royaonny nyay pt oyn n .nyooyn px ynpoyo 

if nyo pn שימד pro^pyf if די ony yonn״ px 
pc oynycy-ouiTayn oyn tynn^ynyc .תסלןןנד

nyn יג3ק7בלי oyn זיד px ptayayarnt ײסלןזגד 
y pix nya ,הפלפס oyn 1941 nyoaro pa זיד •oro 

t'njrt נים n  rx  .natfon preyanye if prayayaa«x 
nyoaro־px o ^ n די •yanyany ^rox »rony yo’in 

yn .yinoaycynyoayp y px tyaaya^לoaynaya oyn y 
o y if^  pc narwnynni nyn a’ix לג.ycny typn״

prosny oif oyn 1940 px nayfaay מyל yג■yשםyלס 
nיטלny׳ז yf pxשטnyט yaro שyנסעז pra’a y n’ix 

 nanno nynyoyna y px nya oyn pro typ px זיג׳
oyn tfayn tyayt הxyny1יש tyױnynשםoin pc nay- 

 yanty מים pnaianyc irtyn nya px oyn י׳3לא
 ם־1לnyס yלyיnyטyמ px niaanp yaro^a yכyקלynש

tyo. רוסלאנד nyc oynלynyז y ni nyo חyלpc oe 
n’x אײyBynאישtix y’nyonyo ny סנד1י«ס־אינד1ח די 

n — yn̂י־מyםyרrלrm ty לyפyנס־מיyoל־ayfם.tyny 
anayoyacnx אייף p t הױסם־קל דיanay’fcy px Dy 

 ־yn yaro pc ronia די px roma־oc’ip ׳סnyהיםל
 *roay nyn tyayaya תסלאנד oyn ,nnto tc’ix םאל^
n ײטpכyלayמ די yיrלyyק nyישnyהיםל r f  nyoya 

roi oyn nyc tfP t’ayany if px n’t tfO”na• 
poyp tfa’nnyo. פארלפנגפרונג די n rt px arop pc 

nya»f3”X אױף שאנם nyn nyc an •אנטי־סאשיסטישזני 
yypליfיyממילא ׳ x nyn pi* oyn px״cayo nya’fa 

proyoyn if די pר1ולםyלpx y מynyלpc tyonyn y 
nyfaya nyn מy.נשהײם

 onyii תםלאנד px y'aycnyp*nyoit ytronx די
3 pc p’aayo nyn oro onroya nynm01ליץ־?וײ n 

nanyn ptayn yoyna’anyc ynm 1דייסשע  py״yp oa־ 
 מס־ pc םײל tya’n'oinrnnto px tyלגycny yלyסyל

 oyn oyn ?ײםיש^ y pk מםלאנד pc yayל די לאנד•
ocnipmyc די oaync tforoif y tfctpzt pc yaync• 

pro מח pjo פדי אלץ׳ n nynידnyשםayד nay^om po 
 oaync ־proroin nyn na ,tynyn tyaynaya נים זאל

 •nrpro oarooyenye yליני px o’a nyaVyp אױף מל .
pp no iyo ,תסלאנד פדי אלץ Vr נים pc pnonny 

anaynona px oyn !nonVo nyn ניס *yn if nya

י « , ט » ע -----------------------------------4 1ס

•jypy ;ו* ל ס v ח m  n«c amyttona p«  ■ r•־״ 
yoaw yp # n  pc an o r  w .ימסד״* nya סי״ 

prayp nofonoo yrpyon׳ in  orormyc׳ *nroya 
 ya prp oy preynyc yaViro px px pro* װאו׳ מן

oaync nyorow •pn trnro prayc׳ ya’tVyoio n 
pc rrayaycrc די nyenVaya ynyro px proo’ncyy 

PP nyn onyor nya.* דס׳ «ןלוס
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A
nyc י י י pto’aya ■prVoana ■pt prayn n ײ r 

 ימנסליקס icurxccyv’M pc קרי^ pc ■tyoyaVroray ד
g proyynyaonx l yVrronycom rm י ד װפלס־סלחנז̂ו 

r a  px DPVrnyco’x-yya pntnm pc oynayoync 
ycynrot nyam pnmyn if n r׳ *aya nyn nya’x nya 

n  .oVyp nn ימלס־סלחסח pronycotx pnyrtya px־־ 
p לןן ir 3»לי o r׳ y oyn סד yo’xycynrot n  pc 

crayVyp prayonyc nrprt׳ nayVaay px ■pnpaync 
pm די oVyp yann pc pnyoayf־oy,nyco’x׳ o r 

oyn arop oant norVoro pram y מדײט nya’ny oyn־ 
rax  ycynror pc arop o r  tyaync קיץ oif .rty 

no׳ oayrfa’x* nyonya»anraycr n r״׳ oyn oyp 
 pnaonx nyc nyroc ny» row oro prannyaay ןיך

nyaroyro n r  pc וחןלס־סלחסח׳ nyc onoya oyn- 
prVypyV# pn pnn״ iy px nyoprya״r t  pro’aa 

.nonVo'oVyn n r  pc oynoo o r  rx
nyc ררײ די ’tynyoayf ro r t  tfayn arop ny 

pc tyaynoyanyaroy oy’fynycy*oarop ro pc אײז 
tfoipyanyc px troiayVo’a .p n ray  otf ntyV די 

nine yrox — oy’f ’nyyp roif pc y’fypvyoo’np 
opy# nyn״ «p די mny — ynray די -pyryVaay 

oyroynpyor yoro. סים o r  re  aamyo’roao’ax n r
^ a a a b A B B I B  a a a m  אױסגע אמך נאטירלעך ~ חאס אנטײלנעסעד קרייז

nyn onyoroa סמ שםח n r ^מלחמו arop n r 
oyn זיד ayya px -yproeypcf px ptcnyiayanyaroy־ 

Jtnto ptoroi px ,nnto pro
y px nyay חפלס־םלחםח aymye arop n r  px־

oyn tycr pro ,oayoyo o מלם r  px oony pnyrtya 
Vycay tyoroyoynnyc n’x oayoya די אױף nyc־ 

pc .1941 nyaoyar tfo7 o r  proyoo yoa’mt 
oyn tyypy tywroayVey דך •ynoyanya’ny arop n r 

.tyo’croyc tenx rix  pta
if aifya px oyn yroynpyor nyayproyoy ro 

3 yaVyt ro pttroyao’iny tycr.־ לינד?ײם איי ױ  װי
nya .nayVoo’n-nyVoro if oyroynpyor yrxycyn 

 ity yproyoy px praro p’nw ny’ tycyap y’ מיס
tyaaya pnyot י otpi ,tywrayo yoroo’arfyV י r’K 

oyn זיד nyVyoyc n r  rx  tft’aiya oVaa nyoyco 
 y ay px ,VVaa arop af yproyoy pc נים־^ײסידים

n יף1א סלחמח r  oyn tycy’ •onca prayypy roif אסילו 
px ’f px ! nyayVc-yroaycopy r ניס ’x tyoVynya 

tycy’ pc Vyeay nyn noex מאנחשמ־יע, אױף ooya 
nyay ,naiaroypVyc pc ptooyor• oro o”Vaya 

tya’Vaya tycy’ px o ropr• ̂מ  o’a םט,ynשםyaא
n r  nyc ayVync nyn pmya אי•yoy ? nonVo nyarof 

yc o rx  oVyx ypnרoyn nyaVyn ,ot’ay’iyV r’x t 
nyaaynay oynya pny’inya otf נים nya כײ ya’n  ro 

tyoyVpנאר ׳ .onyonyc px nyoyany tyo’iif n’w 
nyc דו־ײ די r ix  Vycay o'nyVo’n nya n r יילעז■ 
nyn px פרד גאנצפ די גפװארפן קריג פון פלאץ 

y’a’V pc ,y’ayimya pa ptVta’X yoroixyVy ro pc — 
pc .yroa’x tro אייסלאנד n r  px .y’Vynoo’ix pa 

oror nyaVyi ראזסח די איז Vyoyo tynyuya ניט nya 
n r  t’» ,בריים n r  px n’ix nya .נים םיף ro nya 

tf’rony. ױי ypronyroc ro px .מלחמװז yaaya ro nya 
px tynyiiya pta’ifyaa’roy px aamypVycya yV’ii’i 

nonVo o r־«Vyoyp־px ama שסייט זי ina yVy o’ix’־ 
aamypVycya yV’ii’f ro .arop po tyo”poytקלייז ׳ 

tnyn ,o’ina px גים roayc ro px tya’ifyaa’roy nya־ 
nya ,aaiaro’ronyc nyn nyc oyany nyc ty? ױ ooya 

nyn pc yroypayany n אנטייל tfia’opy »ז r  px 
nray nyn tic .aaiaroronyc nynroyi ,דיט ro px 

n r  pc yocyanyc ״opy״ o’a nro tfayn ,nynayV 
nyayVaroiya n r  oro tyo if ״y’fycipyoarop.װי ״ 

*yaronyroc ro p ,מלחמװז nyaroyoayVc y oro nya 
nyn pc tyaaioyno’ix*tyoyo oro ,aaioayapnyc גיװי־ 

aayni tyoyo oro ; aainypVycya nyV־oy’xyi?yiiy 
nyc ro jnoipo yoroi px nrayV yaya”x ro pc־ 
cyoix px ororroc nyro tyn’Vnyc nynayV yoeya־ 

o'nyVoro px tyo^yaa”x tryai px ,o”?a’aar 
 y’ty px o'aycr px ,ycy-rn px. ״aaianny ny״a״

ro ״ycynroc pc aaia’a”xnyc״ px t'nyVo’n in n

nyc ycpiroi pc B tncr'ooyano px y^yroyoyo
u ro׳n r  io  |yo דייסססד n r  px ,pifo'carop 

ycrarot n jo arary c#ן ״ ן ס proo ד חיי מ ת  מנזזי
nynxyV yoanya ro n p  w׳ n p אױך tfVoora ro 

nayVoo’ro pc — איסןןלש׳ y’jyom׳ rapaaxסלן ׳, 
jppyai׳ ,(,j 'w P t  ro oy po pnyVoro nyc nyay 

ycynpx yo3 ״ y n p  o raײטוױילי nyc oraycy nya 
tycmoyn-oanp ro pc y’fyt’V’ayo n r׳ ,p o  n p 

yroyco’X nyo’xycyv’x n r  nyc cayoratc n r׳ 
ifoo’ro o r  pc on’cyaay ״pVyc*tnyn.״ jyaVyt o r 

tyreroye o יל1 r  pc oyayns ro ”3 ty c r oyn 
tvypy׳ a ro *i״yn ״tyoyn yaroayonyn״ tyVjm 1ײ 

r t  pnrrtf oVyn ro tyVronyc אױף teix tyayVnroc y 
jyVyti an tyoraroaya nyro i p  nyny די tycnyn in 

tynynay o r  *ipx nyarot׳ .ocrpix ro tytroiya oyn 
n r  pc Vma o r  nyc מענשחייט pn tno o r  oyn 

pc an n וױכםיג nty נישם r  oyn tyVyc yn”3 px 
n r ״*קס״ n r  pc aayanyoatx n r  tyo”nya זױװי־ 

y’fyt’V׳ in  oinya oyn אױף Dfayovt ׳ד׳ n< אויף n r 
px o”?ayVaytnyc nyayVoayo n r  pc ororroc אויף 

nynnjpyVy? tix nyVyro’nroj’x pc ororroc nyn 
*r e  tfVyay’fyanyoa’x o r  nyc .o”?’oyocaVyt 

nyn pc an yty oVyn oy’nyoyV ״o?y״ o r  O’roya 
pc oror roc ro tyroVnyc מלבסם־םזןםיגקײס y nyc 

-y’fyc pc o’ino tro if •po y px nya’Vnayriy’ ic 
.aanrroeya nyV***

nyoynay ro?־tyooyonyc in  oyn oyn y’f ’Vyy 
tyonynya if׳ yxaya ro tynanyant px tyoayapnyc 

nyc oVyn גפברויך, דיפר oVnayn לױס •onx ny’nc y 
jyoayaynya׳ ro •tyVe w^orotarot אײניגקײט pc 

nyro •pn onyua”Vnyc iroaroa onyn yro?y nyro 
-a r  pc tryoyo ry ro  inrt ,orayVyr’x yayVay

a b b  BBM BBBM  ta |B B M  % AA ■ A ן «a a a a a a a —  ■—  a m Ba A M B M ■  aaa— .  a * - a L  4 a a  זײגעץ וועלכע רעזשיטען# טאטאליטארע דיערע דורך ק׳גץ•
onaya אעף tycnymyoaix t r a ’Va pc tyc’faroc ro 

n r  tyoyo ro pc in ״oeyonr’c.כדי ״ pta’tya if 
-yanyant ty nya o’a tyayn tyo no y’rVyy? yty 

np װיכם  ,oynmro Vyf n r  px ,aaiaycynya n r  pc 
tyVyooayayaoay in  no tyo םים nyayVorotarot ty 

?oaro0־’Vyc’,? םים ty אײנחײםלעכער ,jnayoynoo 
aamroayoy? nyayVorota”X, סים 1אוי װי ty אײנהײם־ 

y’oyoyVcro nyayV׳ ■px ray ay cr סיט yoraroaya 
.tfV’roaro?

»tyoyaay • n r  tf׳ a’arot yty if ty״?i p  rx  o 
i אסילו p  .o rx דדײ ’nyro px nyro ,aro? ny .וױים 

ro pc y’f ’Vyy? nyo’oo’oyc’oay nyn t’x ״nyo־ 
ny?Vyc yoa’r ’X״ a״nrayV yajnronye proy pr םיס 

pniopmoc yVrf»o px yw’opypy yarronye, םים 
px tfo’o t r  yaytroenye יאליםישע .oy’ayVyr’X 

ro tya’arocnyc if nynjmo ic  y t’y ro כוחות׳ tyaayna 
tyV’f  ro aayVparot px׳ aynooay p n  ty?’arotnyc־ 

ya’oroayaya ro tynroaifo’ix njnfiw rx  ro •tyaaia 
nnoifoix tfa’oroayaya o. נים r  px o’aynayoonyc 

t’a איאם oynyyo in  tfn’oיש yarooyaVy pnt 
jnonVo yVyVryc «n y — o’o מלחמח׳ p rc  nyay 

aain’ayn yo’oynyo ro, ,למשל xyV n r  if ra  oyn־ 
f  nyo״o גיט ro tyayaya ״oy’yVy״ oarop yVic ro־ 

onynya io  y njrn onyn oy .y’fyonyca’x אין ayV־ 
.ynayoy? nyayVo”«na”K ty tyayn tyoaroyn px tyn 

np שוײט די aaioaro nyn px oayoya tynyn oyn 
px yayno nyro tyaro ניט nyatyVnyn־iV’cy .iyVyoyc 

tyny’ px לאנד aain’cayoaro? ro rx  nynaitya ניט 
oayn ro px oa’aronyc Vyonyc nya nyny oa’aronyc 

oyn tic הױסט rx  oyn aain’ayn n r  pc שױן nty 
tynyVya inx מיט o’a tyaro oyn ,tyoa’Vc ynynay 

tynaianyc סיט nonVo nyn״ oyoVityn px — ניסא 
 ynycy-oaro? tix nyayVc-־oaro? yayVoroia”X קײן

o r  px aaia’oyconyc ,mma ro tfcnynyf oyn ,oy’f 
rx  opi .iroy’ra ’x po tyVyc 1שײ •aixn if i ’t r 

p’x tyn ,tynyn מסלה nyoroif nyn iya oaVyc אױף 
nrVycoayVo yVy, אםילי o n r, װי ixn ,y’a’V px 

rx  oy 1שוי px mma pc oaniyanya’x ty tynya 
aaiaycpiya? און אנפירװג איינהײםלפכע אן iy איינ־ 

n — סםראםעגיפ הייםלפכפ r  pc oyaya nyn rx  o r 
nyoony n r  — ■nyo ״tyoyV״ pc דריי ’jionVo ny 

nya ניט a’aroi y־nya’oa’n ״tyoyV״ ro pc דוײי 
-y ro ’Vynyo y pc o”?aroayno’ia ro rx  a’n? ny’ 
■y? nyo’oo’oyc’oay nyn px aaia’aronyc nyo’O’V 
1 nyaVyt nyn px nyay .y’x’Vyײט onyn די ya’t r 

im csnym  tyayVnya’x o r  pc tyoroyf y’rVyy?׳ 
*y r ’x nyo’oynpyor n r  tfwnif on’oo’tpy oyn

- - 1*  l®1 HWW’a l® *חן3קוסל  nyn px סי*ל 
ס ד  « •  dor pa i p  tyayn yaVyn םלוכזת״ ליססרזן  
T W * r  n r  ^ f ayn o w oroo p׳ i  py  oayo 

lyrotyn yayarot ro pc m׳
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סדיי־ ״מיר  o'oVymn ׳tyarooo yaroayaVy yoyo ro 
aync o״ r  nyc yx’po yuvny ro tynya tyaro *tyoroi 
yjronyoroi ro •trroc lyaroayoip y n  pc oyn 
o r  px 1מ לי  tyc’faroc ro oy pc aaiVpmoay 
nyonyoo n ליידט r  nyay ׳nyonyoo tyo’oayVoy 
yayVnya’x px פולקאםענחײס o’a ׳o”?ayoyVcyf pc
B B M a M  IBBBBM BBB UftB AA A AAA t e A t e  teAte teAAAA B  BB BABBAAM  AA A A  t e A t e A t e t e/ריג אלגעגדמע ריכגדגזנ די אױף קוקעגדיג גיט סתירדוו■

tf i’fאױף ׳ nyay .onaya rx  ny yaVyn איז n r 
oarop ro pc aari’Vionyc ynyVp y oyn oror nyaVft־ 

tyo na ro nyc nya o’a artrroya yVyoyVyp y tfVro 
nyoayp nyo’ayVyyi’x ty pc־rayaycync׳ inx  nya 

n r  iya trro c  tyaroayoip o r  nyc מלחםח׳ oyn 
ptay’V’o tfVa’Vcya • p r ,סאלואטען t m  yaVyn 

tyayaoay one o r׳ on  Dio o r  tya’in • p r  oyn 
aamypVycya nyVniw n r  ”3 nayoonrni px *isyp׳ 
nypVyc ro tyo’iif aaiVoioyf tfarorroy  • p r  oyn 
ro if tf’f if  px y’f ’Vyyp nyo’oo’oyc n r  pc 

ojryVy,״ .nypVyc yoayapnyc tix yop’nnnyoaix ro 
rx  oy׳ in  oroavnyc׳ tyaro) if o’cyoix׳ ty ty 
p אױפשטאגד t םעל אוגםערדריקםע און סארקגעכטע די 

tfVp’irorayaic oyn ycynrot rx  nyp ״די ycynrot־ 
y’fiVynyn yo’x״׳ o’ac pc ty o n u r i oyn yaVyn 

*arot oyn px nioyopro yo’oo’oyc ro tny n r  pc 
ayooVic y ty •orVrfyo ycynrot faya px ty re־ 

tyroany o'nyVo’n pc nVto nyoroyo’V’o nyaro׳ oyn 
n rt tyaynaya O’a nioyopro ynyoroyoyo yo’xya ro 

pn• האס דער אז ריכסיג׳ >בער איז עס p t אונסער די 
nypVyc yopron״ ro px pimonx oif ooip oyn 

*n rn i tyn’oyc pc — tyonyo yocarromyc yoyo 
arop'tyayrony■ ra  otyoyayo px nayoo׳ yaVy po־ 

oyayoy ra  nynyo oyaroa אױסשטאנד — oyn שסי־ 
px ma o'nyVoro tfaynocy px V r yonna y tyV 

o r  tyeVrona oyn זיג oyn .ot’fya o r  nyaro 
oarop ro on’Vionyc rn  nycnr t^yn  oy nyorpayp 

tyVro׳ ro pnyn opnyoyaay oyn oy nryVp oyn 
o a r’ne־oynayncאלץ ׳ px nyoa^V מים nnyora y י 

n r  px tfVpmnrayaie if tfaa»Vya oyn aVycnyn 
px nayoonr’n po mma ro ycyrro nyoayapnyc 

nyaamyya ro tfaya. אױסשםאנד
o»a tfcxaomy tyro oyn o r a r c o a r n c  ro 
px aaiaynny po ,y’fyrayany pc tyaro ro nya 
tyoyVar• ro i ’ix nya ,oVyn n r  tro px y « r”K 

oVyn ro tfamyarot tyayn אױף pc tyc’fa’nc ro 
y’o rp y o r  px oror rocיײ ׳ -ypy pc tyoyVarc 

•pmooaypr nyon’ayVc px oyanyayoyrf n r ’oya 
1 n r  pc y’fםשאסם^ ro pc tyoynyoaro ro px 

opVyc־py -tyoyo׳ po oif׳• -yo pc tyoyVyaync ro 
o?Vyc px aaiayaxytya nyVy’f3־’.aainV

onyiioaryc y tyVycyao’ix rx אויף  yproyoy־
nty ,arop o אױםן װי yVr לעכע r  ty re  po o’aya 

naif pc o’aya tenx i ’ix״no tfaroayoip o r  tyo’־ 
yoa’a”xnyc ro •tyn שטאטען oony tfaro מיס y 

ayo’Voay nyay .arop t’x rroy proif ny’ tycyap־ 
oyn ,a’np ty I ’t a’n ציס in דח־י שױן ’ny׳ ty cn r 

yoa’3”xnyc ro שםאטען nyVn’oya גיס pc tfannay 
m opaic arop o r  tfffnyc px annay די tyoVyn 

o'nyVoro iya ayo tfoony pc arop o r  oveya 
Vycay אויף ■tfV’i• ײי rx  oyn nayV yofyV o r 

oay n r  t’« t’roy’־y’f ’Vyyp nyo’oo’oyc׳ -yoy ro 
yp’n די oyn pyVa tyo’oo’oyc o r  taya yoony 

yVp’onoױיל1 ■׳ yVyroyoyo px — tyoayo yn’x 
•tynyuya onroyaay o’a iya tyaro — tyomoyn 

ro nyc tytniya oyn arop n r דריי ’ny קליץ װי 
oyayVe nytaix tynya rx  oy פיי royo yanynyo ro 

tyVo’o*onyp• ניס y ’n nya לאנד i ’t ty a r די royo 
x״if  onyoayyanyn yproyoy pc tyoyoo yoa’a אײ־ 

oynyoyVrc nyayp’nyoy n r  nya ,y’ty px ycyn 
yaroayoyany ro if onyoayyanr mopy’ay i ’t oyn 

nrayV ro po אױף nya’a oyn •tynyco’oyn yn”a 
-ya px aaroa’anyc ro tyV’e n r  oyn ny nyoya tix 

yVyoyVyp r t  tix tyayacnx yaroayaaron ro tyc’roa 
payVonynoaynyc״o, אלץ ny oyn V r ynyora y 

ro nya’x pnxa pnya’t y tv m an r• px tyV’oo 
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שלום פון אפאםטאל דער ־ זשארעם זשאן
 טר*גישע א איז אױגוםם מאנאט ער

 אונזער פיז געשיכטעו־ דער אין דאטע 1
 חאם 1914 אױגוסט זדן יארהונדערט.

פעלקער־ גרױסע די אנגעחױבען זיד
גע־ אזױ דער צײם אונזער פון מלחמה

 םח װעלט־קריג׳ ערשםער רוםענער
עלמז  איז קריג הײנםיגער אונזער וו

פאחעצונג. קאגסעקװעגםע א בלױז
אינםערנאציא־ דער אױך איז 1914 אויגוסם אין

 איז עס ערשיטערם שווער געידארעז םאציאליזם נאלעו־
 דער םירער. פלאמיגסטער זײז געװארעז דערמאו־דעט

זשארעס. זשאן סאציאליסט םראנצױזישער
 שםעלם דערמארדונג זשארעם׳עס פיז דאםע די

 םון געשיכטע דער אין ברוך םיפעז א סאר זין־ םים
 פרידלעכען א פון סוף דער איז עם יאחזונדערט, אונזער

 פון עפאכע דער םח אנהויכ דער און צײם־אפשנים
םאראױסגעזען. האם ער װאס רעוואלוציעם׳ און םלחמות

 װארם פייערדיגען זײז םון קראםם גאנצער דער מיט
א־ אנםקעגענצושםעלעז זיך געפרואווט ער האט װ ם ע  ד

 גע־ גישטי אבער אים איז דאם קריגס־געפאר. ענדעז
 ער איז קריגם־אױסבריד פון מאמענם איז איז• לונגעז

שלום. םת באריקאדע דער אױף געפאלעז
 געווען זײנען לעבען זשארעס׳עס פון טעג לעצטע די

 איבערמענשלעכען מים םול דראמאטיש, אומגעהייער
 איז ריז׳ דער וױ גלײך געדאכם, זיך האט עס געראנגעל.

 םאציאלים־ גרויסער דער זיץ, גײסטיגען און טיזישעז
 אנגעשםרענגם זיך ברוסט זײן םים װאלם טריבון, םישער

 האט װאם טאדניכםונג, טדן מגײאל די אויםאוהאלטען
 װעלם די שארםלײצם אח מערב פון געםראגעז דאן זיד

חורבן. םים
 אױגוםם טעז1 צום יולי םעז31 םון גאכם דער איז

 קליײ דער איז געװארעז דערשאםען זשארעס איז 1914
 טונקעל שמאל׳ א איז קתאםאז״׳ די ״קאםע אלםער נער׳

 םאר־ אווענם יעחנז םלעגם ער וואו געסל׳ פאדיזער
 םאציאליסםישער דעד סמ חברים זײנע מיט סרעגגעז
 ידער געװען איז ער װעלכער םמ ״ל׳הומאניםזױ, צײטונג

גרינדער.
 םראנקרײך פון צײםונגעז די האבען *ומארגענס

 צװײ װעגעז נײעסען די געבראכט םראנם־דים דער אויף
 דערמאר־ די און קריג םץ אויסבתך דער געשעעגישען

 דאם םרידען. םון אפאםםאל דעם זשארעם, זשאז םון דונג
 װעלט־היסםארישער םון פאםירונגעז צװײ געװען זײנען

 זיך. צדוישען געװעז פארבונדען ענג זײגעז װאם ײטונג,1בא
 אײנםלוםרײכםםער דער געווארעז באזײםיגם איז עם

 דערםרונקען איז בלוט זײן אין און שלום םארן קעמםער
אלייץ. שלום דער געווארעז

אומגע• זיד געהאם וואס נאר גראד האט זשארעם
 אינ־ סאציאליסםישען םמ אלארם־זיצונג דער םון קערם

 אט צו בריםעל. אין פארגעקומען איז וואס טערנאציאנאל,
 צונױפגעקומען געהאם זיך זײנען זיצונג דאזיגער דער

 צו כדי לענדער, אלע םוץ םארטרעםער סןמיאליסטישע
 רא־ *ו אנשםרענגונג ענדגילםיגע לעגםע, די פאכען
ד שלום דעם םעוחנז  דער פון אקציע םאלידארער א מי

 צו־ איז זשארעם ארבעטערשאםם. אינםערגאגיאנאלער
 אוים־ נישט אבער האם ער ענםוישםער, »ז ריקגעקומעז

 אוים־ געליגגעז אים וועם עס אז האסענונג, די געגעבעז
 געווארענם האם ער װעלכעז געגען קריג. דעם אוהאלסעז

מטע די סח במשד ױעלם די יאר. עםלעכע ל
 אפר־ דער םח זשארעם האם 191 יאר אין נאד

י אױסגעדונערם: לאמענטס־םריבונע
 ײעלעז אױםבדעכעז׳ איאט וועם קריג דער ״אױב

מ אנ  די אין װי םונקם םארניכםעט, ווערען םעלקער ג
 מאל דאס אבער בארבארען, פרימיםיװע די םון *ײםעז

 עס וואס קראםט, גאנצער דער מים און װילדער נאך
 דעם צױויליזאציע. מענשלעכע רייכע די זיד איז םראגם

 אין נאציעס, גרויםע קאלאסאלע די פירען װעלעז קריג
 קלײנע די ווערעז צעריבעז װעלעז עם םרים װעמענס
 אלע ווערעז םrבאנ װעלעז קריג דעם אין פעלקער.

 די־ וואס םארניכטונג, םח אינםםרומענםען שרעקלעכע
װיםענשאםם׳. דעד דורך געווארעז געשאםעז נען

 אין אז םאראױסגעזאגט, וױיםער דאן האם זשארעם
 די נאך את רעװאלתיעם קומעץ קריג סמ רעזולםאם

 נױט און הוגגער דאן את מלחמות נײע רעדואלמיעם
 אית םמ אויסשפרײטעז דך װעם װאס אדםגליק,

 קײן איבערלאזענדיג ניט צוױיםען׳ דעם n װעלם עק
נישם װעם םענש שום קײז טרידעז; אמ וױנקעל שום

סוים^ םראגישען דץ נאו יארצייט םן28 ןצום

ש.ל.שנײדערמ»ן פח

 קאםאס־ שרעקלעכער דער סון ווערעז אגטריגען קענעז
םראםע.

 יאר דרײ םאראויסגעזאגט זשארעס האם אלץ דאס
 האם ער און וועלם־קריג ערשטען םץ אויסבײד םארן
 שלום־ די םון באלאגם דעם מאכען געארואװט דאז

 דער אין זיך שטיצענדיג וועלט׳ דער אויף כוחות
 ארבעטער־אר־ אינטערנאציאגאלע די אויף ריי ערשטער

 נאר ערשם משפחה זייער אין האבעז וואם גאניזאציעס,
 די םון קראםם גרויסע די ארײנבאקומען געהאם װאם

ארבעםער. אמעריקאנער פריש־ארגאניזירטע
 די אז מאמענט, דער געקומען איז עס װעז אבעי־

 קעפ די איבער זאל ארבעםערשאםם אינםערנאציאנאלע
 דער־ זיך פאטריאםען םאלשע און קריגם־העצער די פמ

 לענדער, דיערע םון גרעניצען די דורך הענט די לאנגען
 אי־ גרויסע די זיך םאר דערזעז מיםאמאל זשאדעס האט

לתיע.
 אויםברוך םארן טעג 5 אלזא ,1914 ױלי םעז27 דעם

 אין לײט־ארטיקעל א אין זשארעס שרייבם קריג, םון
״ל׳הומאגיםע׳ דער

 געשען! נישט נאד איז אומםארריכטבארע ״דאס
 עסםרײך אױף ײירקעז נאד קען איז ז׳ארף דײםשלאנד

 גאראנ־ די האנדלונגען. אידע אין גרזיכמיפא «ײז *ו
 זײנען עםםרייך צו געגעבעז האט םערביע װאס טיעם,

 שום אז זיץ װעט קריג פת אױםבו־װ דער אז באװײז, א
* םיבה״. שום אן אמ םארענםםערונג

 םון באראמעםער דער אבער םאלם םאג צו םאג םמ
 זשא־ םרעגם ױלי םען28 דעם האםענונגען. זשארעס׳עס

 דאס אבער איז ״צי :לייס־־ארטיקעל א דינם אין רעס
?״ רײן דייםשלאנד םון געװיםעז
 אפ־ דאד װעלען רעגירונגען די אז חלום׳ם, ער
 ניט הערם ער און שריט שרעקלעכען דעם םון האלטעז

 אינ־ דער װעט מאמענם לעצםען אין אז גלויבען, צו אויף
 און ווארט דיז זאגען דאך פראלעםאריאט םערנאציאנאלער

 זײנע אין זיך געםינם וואם קריגס־םאשין, די אפהאלטען
הענם.

 בײ באסיאונגען זיינע אז אילוזיע, די האם זשארעם
 און טאג קלאםען זײן אז רעגירונג, םראגצויזישער דער

 דעם און מיניםטארען די םון טירען די אין נאכט
 א איז רעזולטאטען. ברענגען װעלעז מלוכה־פרעזידענט

 האםע־ שטיקעל א אויף אפילו לייכם מאמענט געוױסען
 םראנצויזישער דער םץ איינםלום דעם דאנק א נונג.

 באנײם זשארעם׳ן, םיז טאקע דרוק אונטערן רעגירוגג,
עסטרייך. מיט םארהאנדלונגען אירע צודיק רוסלאנד
 נאכט לעצטע די ױלי, טען30 פון נאכט די איז עם

 םראנצױזישען גרויסען דעם פון טוים טראגישען פאוץ
 לויט שריםטשטעלער. און םאלקס־םריבוז םאציאליסט,

 ״קאםע פון װינקעל א אין זשארעם זיצם געוואוינהייט זיין
 דער םאר לייט־ארטיקעל דעם שרייבט און קרואסאן די

 גלייך ציטערניש, מים םול שרייבט ער ׳״ל׳הומאניטע״.
 נאכם לעצטע די איז דאם אז םארגעםילם, װאלט ער וױ
 רוםם ער לעבען. זיױ םון נאכט לעצטע די אץ שלום םיז

 האבען צו קאלטבלוםיג, דין צו םאלק םראנצויזישע דאס
 עס וועלכען םץ אםהאלםעז זיך און נערווען אייזערנע

 דא־ דעם םארענדיגט זשארעם און שריט. םאלשעז איז
:װערטער םאלגענדע מים ארטיקעל לעצםען זיגען

 םארנונםם צום שכל׳ צום היינט אםעלירעז מיר״
 םון באלעבאםים די בלייבען װילען מיר אויב םאלק. 1םי

 יעדען זיד םון םארטרייבען מיר דארםעז גורל, אונזער
 איי־ אונזערע באהערשען מױעז מיר פאניק. םח שפור
 מעשים די אזץ םרים די איבערוואכעז און נערוועז גענע

 גע־ אונז ארום אזוי װעט אםשר מענשען. יעדעז םץ
 דעם מין מענשלעכען דעם םון דערווײםערען צו לינגעז

ױ^םון קריגס־קאטאסםראםע׳. דער גר
 דער אין דערשינען איז ארםיקעל דאזיגער דער

 זשא- יועז טאג דעם אין ױלי, םעז31 דעם .ל׳הומאניטע״
 איז םויט זשארעס׳עס געווארען. דערמארדעם איז רעם
 נאציאנאלעז א איז געווארעז םארוואנדעלם םראנקרײד אין

 טראגישען איז וױיל דערםאר, געווען איז דאס און םרויער
 םאלק סראנצויזישע דאם האם 1914 יולי םון מאמענם

 םון סארםיידיגער דעם םארלױרען האם ער אז דערםילם.
שלוס,

 יןך אץ געווארען געבוירען איז זשארעס זשאן
 קאסםר, שטעםעל היםטארישען דעט אין ,1859

 םולח. לזנמ דרום־פראוױנץ׳ דער אין זיך געםינס
 0אל און סאציאלאגיע און םילאזאפיע שםודירם האט

 פלאסיגן דינע מים אױסגעצײכענם זיך שױן םטודענט
 פד אין פילאזאפיע םון פראםעםאר װערט ער רעדעס.

 סך דעד איז אן זיד שליסם און אוניװערזיםעט לוזער
 X אמיגעד n אין האט װאם באוועגוגג, ציאליםטישער

 פארגזך נאד יארהונדערט םאריגעז פמ יארעז גער
 צעסײלס באוועגונג, צעשוואומענע א זיד מים שםעלם

 האבן ױאס פראקציעם, און גרופעז אויף צעריםען און
באקעםסם. געגענזײטיג זיך

םאציאליס־ דער םון זשארעם װערם 1885 יאר אין
 n און פארלאמענם צום אױסגעקליבען פארםײ םישער

םג^ דאז נעמם  »ן סאלקס־טריבון אלס שםערעז זײן אוי
 זשאתס ;םאציאליזם םראנצויזישען סיז טעארעםיקער

 װיםענשאסםלעד, דער םילאזאף, דער היסםאריקער, דער
 ארבעםעד־ םראנצויזישער דער םון םירער דער ווערט

שאפם.
 סתס געװעז נישם אים םאר איז סאציאליזם דער

 געזעלשאפם• םאראיבערגײענדעז א םח אויםדרוק דער
 צײס• זײגע אױםגעםאסט האבען עס וױ אויםברויז, לעכעז
 פאר־ םאציאליסםישער םראגצויזישער דער אין חברים

 האנען װעלכע קלעמאנסא, אמ בריזעד װיוױאני, םײ,
 רעגי־ אין אריבער איז םארראטעז פארםײ די שפעםער

רוגגם־לאגער.
r האט זשארעס׳ן פאר nפאר־ ױך נױם סאציאלמם ־
 גאגצעד דער םמ אנשםרעגגוגג רמיגע א געשםעלם
 אן סון שפיצען העכםםע די דערגרײכען צו מענשהײט
 בך םראנקרײד האם ער וױ הױת, און לעבעז אידעאלעז

 דער אין םעלקער געבילדעסטע די םון איינם אלם טראכט
 װעלען םראנקיײד אין טאקע אז געגלױבם, עד האם װעלט,

 סאציאלער םון אידעאלען העכסםע די ווערען דערגרײכט
 העכסםעז דעם אבער ארויסוױתענדיג גערעכםיגקײט.

 אנדערע אלע םון םאםערלאנדס־געםיל םאר.דעם רעספעקם
 סעל־ ײעגעז געדאנק דעם דעריבער ער האם םעלקער,

אוםן: םאלגענדען אויף םארסולירט קער־פארברידערוגג
 פון דערײײסערם אינםערנאציאנאליזם ״אביסעל

 דערנעענ־ אינםערנאציאגאליזם סך א אבער םאטערלאנד,
 דעתױי־ פאטריאטיזם אביסעל םאםערלאנדן צום םערם
 םאםריאםיזם םך א אבער אינטערנאציאנאל, םץ םערט

אינםערנאציאנאל׳. צום דערנעענםערם
סאציאליזס און רעפובליק

געראנ־ תמיד זיך האבען עם וואו פראנקרייך, אין
 דער און רעוואלוציע דער םון טענדענצען די געלט

 אויפ־ יארהונדערם טען19 םון סוף ביים דינען רעאקציע׳
 סאציאלתם*. און ״רעפובליק םערמינען: צוױי געקומען

 םארגד זיד מים האבען טערמינען צוױי דאזיגע די
 שטרײס פאליטישען שארפסטען םון באזע די שטעלט
 באזונ־ א געםונען און לאנד אין פארטייען די צװישען

 די וואו פארלאמענט, אין אפקלאנג שטארקען דערם
 אויס־ גענומען האם פארטרעטערשאפט סאציאליסטישע

.^ וואקסעז•
 אם אױםגעםאסם שםייגער זײן אויף האט זשארעם

 געג־ שארםער א אויף זיד אנםרעםענדיג שטרייט, דעם
 םאציא־ דער אין םראקציע לינקער דער מצד נערשאםט
שפיץ. דער אין געד׳ן זשול מיט פארטיי ליסטישער

באגרע־ די געזען זיים איין םון דאן האט זשארעס
ר םח אח אינדיװידואליסטען רעסובליקאנער ניצטע  מ

 םארגומען דינען װעלכע םאציאליסטען, די זייט צװײטער
 פראלעטאריאם. םון קלאסען־אינטערעםען טיט בלויז

 אפצושאםען געװען איז שטרעבוגג טיםע זשארעס׳עס
 לאגערעז׳ צוױי די צװישען מיםפארשטענדעניש די אט

באקעמםט• ביםער אזוי זיך האבען װעלכע
פאראדאקםא־ פאלגענדע םארמולירט דאן האם ער

 נישס זײן נישס קען סאציאליזם ״דער :באהויפטוגג לע
 זײז נישס קען רעפובליק אמת׳ע די און רעפובליקאניש

סאציאליסםיש״ נישמ
 יי אין איז ארויסטרעטונגען עםענםלעכע זײנע אין

 חד ״םעטים דער אין געדדוקם האט ער וואס ארטיקלען,
 םןי׳ א אן אז געווארענם, דאן זשארעס האם פובליין׳,

 םאר־ רעפובליק די איז אינהאלם ציאל־פראגרעםױוען
 אויד האם ער צעםאלונג. איז אונטערגאנג אויף אורטיילט
 װע־ זײ אויב אז םאציאליסםען, n איבערצייגען געוואלם

 רעפוב־ הערשענדער דער אויף אנשפארען נישט זיד לען
אפ־ זיך סאציאליזם דער װעם מלוכה־םארם, ליקאגישער

4 1»• rom------------
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מ׳ עמישעצארט ן תגו ײמז *ז כאו  שײגעד, א כלױז כל
חלוס״ רסעטױ אמר

n 1893 את r ס האט ת מ פאדלאמעגס׳ דעד «ן ״
ר די צו ארױסתשדיעז טריבמע ען ד סאציאלע פון מ  ח
:סאציאליזם פת שוטדס די צו פראנקיײד׳ אק פארמעז

אױסראסונגס־קאמ׳ אום׳רחסגות׳דיגזמ אײעד ״ײרד
 אפשר איד װעס באװעגונג סאציאליטטישער דעד מגען

 אבער ײעט אײ־ שסילקייט׳ צײםװײליגע א תרגרײממ
 די פץ יאוש אח רעזיעאציע קײז דערגרײכעז נישס

 האכען, נישט רו ידיז איי װעט לאגג סאציאליסםעז,
 אײך װעם װאס פױזע׳ א כלױז האמז נאר װעט זדר

n יי אײם׳ די *ז מרג פיל םארשאפעז אבער n r׳ 
 אויגען אײעדע את אײז־... געגעז ארבעטעז װעלעז

 פי־ עטלעכע פיז ײעיק דאס בלדז םאציאליזם דער איז
 סא־ דער !םעדת א מאכם איר אגיסאםארעז׳ און רער

 קײנםאל װעם װאס מאסעז־כאװעגונג, א איז ציאליזם
װערעז!״ אױסגעלאזעז נישם

ארסיי״ גייע ״זי
 דעם פון מחכר דער היסםאריקער׳ דער זשארעס

 גרױ־ דער װעגען װערק בעגדיגען םיר פאנומענטאלעז,
 מק א אנגעשריבען האט רעװאלוציע, פראגצויזישער סער

 צוקונםםיגער דער פרן פאלקס־ארמײ א םאר האנםבוך
םראנקרײד. איז מלוכח סאציאליסטישער

 םעבניש־מילי־ דאזיגע די הײנם לײענען ריר ווען
 סאצ^יסםישעז גרױסען דעם םמ םארשריםטעז סערישע
 חאבען דאס אז אײנדרוק, דעד אםט זיך באקומם פירער,

 גע־ רוסלאנד אין ארסײ רויםער דער םיז שעםער די
 זײער ארגאניזירען צו אזױ וױ זשארעס׳ן םמ לעדענם

 אנםקעגענצושםעלעז דך זײן איסשטאנד זאל ױאס ארסײ,
מאשיז• םיליסעדישעד רייטשעד דעד

פדאנק־ געװארענם אלעפאל האט וועלכער זשארעס,
 נאר אז געגלױבם, האט שכן, דײטשען איר געגען ױיך

 אגם־ זיד זײן אימשטאנד וועם פאלקם־ארמײ אמת׳ע אן
אנגריף. דײםשעז א קעגענצושםעלען

די־ װאס זשארעס׳ז׳ םח שורות אײניגע זײנען אט
:פונקםעז אק נוסערירט ביד זײז אין נעז

 נעמם ארמײ אקםיװער אן פת דערציאונג די .4״
 דער־ אמ קינדער םון דערציאונג םאזען: דרײ ארום

 אױס־ פעריאדישע און רעקרוםען םון שולע א תאקסעגע,
שולונגען.

,L צוגרײםענדער א װערען אײגגעםירם מח עס 
 פמ ױגעגםלעכע׳ און קינדער פאר דערציאונגס־סיסםעם

 םעכא־ א םתם זײן גישט דארף דאם יאר. 20 ביז 10
 פא־ מיליטערישע פוםםע מאבען פון דערציאונג נישע

 געבען ױגענם דער זאל וואם דערציאונג, א נאר ראדען,
 אויך זײ אין זאל וואם אבער בױגזאמקײם, געזרנם,

 איז קריג יעדער אז באוואוםםזײן, דעם יײנםלאגצען
 אויסדריקלעכע קײן נישם האם ער אויב פאדברעכעריש,
איבערםאלער״. אן געגען צוועקען פארםיידיגונגס

 קארל םאר מאניםעסט קאמוניסםישער דער װען
 ״נייער דער אין אונטער זשארעס שםרייכט — פארקס׳ן,

 בא־ די ארויסגעבראכם 1847 יאר אין האם — או־סײ׳
 םא* קיץ נישט האבען ארבעטער ״די םראזע: ױםםע

 געווארען עקספלואםירם אפט אזוי איז וואס םערלאנד״,
 פאראדאקסאלער׳ א וױ מער נישט געװען דאס איז —

 פאםריא־ בורזשואזע די צו עגםפער מאמענםאז־בליציגער
 אלם םאראורםײלט קאמוגיזם דעם האבען וועלכע םעז׳

 דע־ עגםםערט זשארעס און םאטערלאגד. םון סארניכטער
:רױף

גערעכ־ אח גלײכהײם םון קערענדלעך אלע ״װעז
 וואונדערלעכער א אין צעבליען זיך װעלען מיגקיים

 סון באגריף לעבעדיגעד דער ווען בלום, םענשלעכער
 דער דורך אגטפלעקען אלעמען םאר זיך װעם פאםערלאנד י

 פראלעםאריאם׳ דער וועם גערעכטיגקײם, םץ אײנםירונג
 א בלויז נאר םאםערלאנד, קיק געהאט נישם האט װאס

 אמ פולע דאם ארױסודיזעז דערםון, םייל םרױעריגען
פאםערלאגד״. צום ליבע םיז געםיל גלענצענדע

 מיט זשארעם האט פאםריאטיזם גאנצען דעם אם ביי
 פעאיג איז ער וועלכער אױף שארםקײם, גאנצער דער

 אימפעריאליזם׳ פראנצויזישען דעם באקעמםם געווען,
 ער הגם ;דעראבערונגען קאלאניאלע נאד דראנג חים
 דײ־ םון געםאר דער געגען געויוארעגם אלעמאל האם

 םענ־ די באקעמםם אבער ער האם מיליםאךיזם, םשעז
 וועלט־מלחמה ערשטער דער םאר האבען וואם דעגצען,

 מיט זיך צעטײלען וועגען םראנקרײד, אין געהערשם
 םארן געציטערם האם ער םעריםאריע. דײםשער דער

 פאח געציםערם װײניגער נישט האם ער אבער קריג׳
וױיםעז זײן מים קריג. אזא גאך קומעז קעז װאס שלום,

ק  פון קאנטעקװענצעז די פאדאױסגעזעז $ר האם גלי
ײעדסאיל.

T שסארקססע די געװען pco בלי זדז זשארעס p 
 «ח •עדזעגלעכקייס ודגטעלעקסועלע אױך איז ראלישע

 09 װעלט״קרי^ ערשםען פאוץ סאציאליזם םראגצױזישען
ru ד וועלכער אוץי •עדזעגלעכקייס/ די געװץן tpxyo 

ט גזדוארס. האס פראנקדײד אין באװעגונג ליסםישע  פי
 די אײנצוברעכען באוויזען ער תאס אױטאריטעט דין

 שראקציעס׳ איז סעקםעס פארשידעגע די פת ״באסעס״
 פאראײניגוגג, קײן צו צוגעלאזס נישס האבען װעלמ

ר הערשאםס די אװעקנעםעז נישם זײ זאל מעז כדי מ  אי
 די געשאםעז האם זשארעס חױאנען. פארשידענע די

 אין פארסיי סאציאליסםישע איינפלוסרײכע אזץ גדױסע
ד געגזמ געהאם ער האם דאך *גער שראנקרײד,  א זי

 עס ש«יץ װעםענס אין אפאזיציע, לינקע כאז־ײטענדע
גןןד. זשול וױ אנדערער קײז נישם געשםאנען איז

 זײערע אין פארשידען געװען זײנען זײ וױ פונקם
 האבען אזױ אקציע, סאציאליםםישער םמ קאנצעפציעס

 פי־ צוױי םארגעשטעלם זיך «ים געד און זשארעם אײד
 און גרױס ריז, א — זשארעס קאנטראסםעז. זישע

שװאך. אח קלײנוואוקסיג דאר, — געד און ברײםילײציג
 געװאלם־־אקםעז פת געגנער א געװען איז זשארעס

 עקא־ בײ סײ און פאליםישע ביי סײ ברוםאליםעם, און
 בא־ האם דאגעגען געד ױניאנם. די פון אקציעס נאםישע

 בלום־פאר־ קײן אן געבורם קײן ״גישטא הויפטעם:
לוסם!״

 םרידלעכע פת אגהענגער אן געװען איז זשארעס
 קאגצעסיעם מאבען צו גענײגס געייעז םארהאנדלונגעז׳

קאסיראםיסען. םמ געגגער שארפער א געװען איז געד אח
םראנצוי־ דער םא קאמרעסען די פח אײגעם אויף

 דיסקו־ איז ליל אין פארםיי סאציאליסםישער זישעד
 אנגעמעז דארםען עס װאם טאקטיק, די געװארען םירם

ע די אקסענ ^וו אן האט געד ױגיאנס. ױנג  אםאקירם י
:אויסגעמםעז אח זשארעס׳ז פח שטעלונג םעסיגע די

 און רעװאלתנ^ער א געװארעז געבױרעז בין *איו
 נאר אז גלױב, איד אנגרײפער• אן געבליבעז בין איד
 םרידלעד־ קײן אױף נישם און קראפט אמ געוואלם םיט

 דער םון איבערבױ דעד םארקוםען װעם װעג לעגאלען
געזעלשאםם׳.
ד געװארעז מיםגעריסעז דאז איז זשארעס  די ײי

:אויסגעשריען איז חבר זײז םמ װערסער
אײך, מים בין איב םעסיגער, קײז נישט בין ׳איד

'1 רעדואלוציאנער א
שםאנד־ זײער געװען איז פארשידען באזוגדערס

פארטײ דער םון אנםײל וועגעז פונקט
 אויך זיך האט שםרײם דעם אס איז רעגירונ^ דער אק

 זשא• װעמעז םים קאוםסקי, קארל ארײנגעמישם געהאם
 קאוםסקי פאלעמיזירם. שםארק לאנג צײם א האט רעס
 טע* די אױסגעלאכט און געד׳ן טיט געוועז טסכים חאט

 ער ;פארםםעלען םיניםםעריעלע דעראבערעז םיז םאדע
 בירגערלעכער א אין וואם דערמים, אז געהאלםען, האט

 םינים־ סאציאליםםישע דרײ אדער צוױי זיצעז רעגירוגג
 םונדאסענםאלע קיין װערעז געםאכט נישם קענען םארען,

 ענ־ םאלען אזעלכע אין אח רעזשים אין ענדערונגען
 אז גוםז^ מיגיסםארען די בלױז געײײגלעד זיד דערעז

 סאציאלים־ דיערע םון און װעג דיער םון אפ וױיכעז זײ
פרינציפען. םישע

 אי־ זיד איגגיכעז אמת דעם װעגען האט זשארעם
 םי״ בריאנד, וױוױאני, תלםידים, דינע װען בערצײגם,

 מינים־ געװארעז זײנען װעלכע קלעםאנסא, אמ לעראז
 האבען רעגירונגען, ליבעראל־בירגערלעכע די אין םארען

פארטײ. די םארראםען
 עס װאם מעלד״ די געהאם אבער האט זשארעס

 זײ :פארמאם גרויסען גאר םיז םירער נאר םארמאגעז
 אוגםערצו־ נישם זיך שעסען אמ םעלערעז אנערקענען

 געג• א םץ אםילו שםאנדפונקט גערעכטען דעם שםיצען
 אלס ארױםגעװיזען זשארעם דך האם באזונדערס נער.

 װען דתיפום־אסערע, דער בײ מענש קאמפראמיםלאזער
 םאציאליסםישער פראנצױזישער דער םון מערהיים די

 זיך האם מעדהײם, זשארעם׳עס םראנקרײז־, אין פארםײ
 גראד האם עס אינםערווענץ. דער געגעז ארויסגעזאגם

 פארםרעםער די אח פארלאםענט־װאלעז ביי געהאלטעז
 די אז באהויפםעם, האבען ראיאנען םארשידענע די םון

 וואם דרייםוס־פראצעם, דעם רעוױדירעז םין באוועגונג
 אוםפא־ זײער איז אנגעהױבען, געהאם האם זאלא עמיל

באםעלקערונג. דער בײ פולער
 אט צו צוגעהערט נישם אבער זיד האם זשארעם

 אגגעשלא־ זיך נאך םארנונםם, כלומרשם םין שםימען די
 דעמאלם דעם אוץ געד׳ן זשול פון מײנונג דער אין םעז
פון מײנונג דער געגען — בלום, לעאז ױנגעז גאר נאך

מ +------------------------------ י י 7 ן
ד׳ן םים *חאםזנז םילעראנ׳עז.  דאן זשארעס האט מ

 פארלאםענםארישער ערד פוץ סטסאניפע דעם רעדאגידם
 חנד פארםיי. םאציאליסםישער דער סון פארסרעסונג

 געשיכםעס אלע איז ציםירם װעו־ט מאגיפעטס דאזיגער
 ״זשאקיז״ זאלא׳ס מיט צחאסען דרײפוס*אפערע, דער ®ון

(כ׳כאשולדיג^
םראזע, די קלאסיש איז םאניפעסט דאזיגצז דעם איז

:געזאגט װערט עס ױעלכער אין
 רעאקציאגערץ די װאס פארראם, םח אורםײל ׳דער

 גע־ זײ חאבען איד, אײן געגען ארױסגעםראגען האבען
.אידעך אלע באשמוצען צו כדי אויסנוצעז׳ װאלס . .

 דעם םים בלױז נישט אבער זיד באנוגעגם זשארעם
 דער אין אנםייל פערזעגלעכעז א נעםם נאר מאניסעםם,

 בענדער אומצייליגע די שםודירם ער דרײםוס־אםערע.
 אוגםעוץ בוך א אז שרײבם און געריכםס־אקםעז די םח

 גרעסםען דעם ארויס רופם יואס באוױיזען״, ״די :נאםען
 לעקציעס םיט אויד פארם ער םראנקרײד. אק אינםערעס

 דער וועגעז דעצידירם אקציע זײן אח לאני איבעי־ז
 קאפיםאז אידעז טאר׳מישפם׳ן דעם םת רעאביליםאציע

 װעל־ זאלא, עםיל םץ זיג דעם וועגען אױך אח דרייםוס
 געםונען שױן אלײן מאמענם געװיסען א אין זיד האם בער
 דער אין צויייפלען פאר באשולדיגונגם־באנק דער אויף

 זשא־ ריכםער, םיליםערישע די פון גערענםיגקיים
 אוםשולדיגען םת םארםײדיגער די צו צושםײן רעם׳עס
 אױף וואגשאל די איבערגעװאויגען דאן האם דרײםוס

גערעכםיגקײם. דער ®ח זײט דער
 פון פאפולאריםעם די דערגרײנם האם עס וױיט וױ

 קען םירער סאציאליסטישען אומגעקומענעם םראגיש דעם
 װעלם־ ערשטער דער גאך גלײך װאם םאקם, דער דינען

 מאסעז םראנצױזישע n פח פארלאנג אויםז איז םלחמח
 געװארען אריבערגעפירם זשארעס׳ן םון קעדפער דער
 טדן קבדים די זיד עזגגעפי עס װאו ״■אנסעאך, איז
 א געװען איז דאם גײסםער. םראנצויזישע גרעסםע די

 צארען גרוים ארויסגעדוםען האם אח פאסירונג גתיסע
 געדוען איז דאס ווייל רעאקציע׳ םראנצױזישער דער ביי
 זאל םירער םאציאליסםישער א אז מאל, ערשםען צום

הםכפלה״. ״םערת דער אס אין פלאץ א םים װערעז באעדט
גע־ אנגערוםעז גאסען זײגען לאנד גאנצען איבערן

 גרעםםע די איז אה נאםעז זשארעס׳עס אויף װארען
 פראגצויזישען פון צענםערן די אין באזונדערם איץ שםעם

 זשארעס־מא־ געווארען אױםגעשםעלם זײנען סאציאליזם
 געװארען באערט דינעז שולעז איז קלובעז ;נומענםעז

 צע־ זיד מער אץ מער אלץ האם װאם נאמען, זײן מיט
 און ארבעםער םראגצױזישע די םון אגדענק אין לױכםען

סאלקס־סאםעז.
 טויזענםער װעלכע צו זשארעם־םאגומעגםעז, די צו
n יעדעם םלעגען מענשען rױלי, םען3 פון םאג איז ׳ 

 קאםע היסםארישע די באלאגגם אױד האט זײז׳ רגל עולה
געװארעז• דערמארדעם אח זשארעס װאד קרואםאז״, *די
 דעם םאר מאנומענט דער געװאממ איז קאפע דאזיגע די

געגעז קריג םון םירער אמ זעלנער תמרײכעז באקאנםען

 אויך םלעגט שורות דאזיגע די םיז שרײבעו־ דער
 njn^ דער אם אין גל׳ניקעםn עולה די צו באלאנגעז

 איינגזמױערם איז וואנם א אױף װאו פאריז, אין קאםע
 nאיבע גזארד דעם םח אנדענק צום םאוועל א געװען

 nטראטוא אויפן סלעגעז יארצײם יעדען גאך זשארעס׳ן.
 מים קוםעס בלײבעןnפא נאד לאנג קאפע דער לעבען

 ארגא־ םאציאליםםישע םא^־דענע װאס בלוםעדקרענץ,
 אנדענק־ זשארעס׳עס צו בדענגען פלעעגן ניזאציעס
םאוועל.

 זיײ םראנקרייד םץ םייל נאצי־אקופירםען דעם פיז
 היםלעריסםישע די ®ח אדײנמארש דעם נאד גלייד נעז

 אויך אה זשארעס־מאנומענםעז די םארשװאונדען םרוםעז
 שםעם הונדערםער די איבער גאםען די אויף נאמעז זײן
שםעםלעד. אץ

 דערגאנגען <זיר צו איז םעג לעצטע סאמע די אין
 וואם נאר זיך האם nװעלכע פרײגם, א ײרד נײעס׳ די

 אמ אז םראנקרייך, נישם־אקופירםעז םץ געראםעוועט
 זשארעם׳עם םאר ?ירץ אלזא יולי׳ םח םעג ערשםע די

תי־ די געווארעז אויאפגענומען טולוז אין איז ^שױים, ג
 איינעם אויף געשםאנען איז װאס זשארעס־סםאטוע, סע
 םא־ אמאליגען דעם אם פוץ פלעצער שענםםע די םוץ

 זשאן םח סםאםוע בראנזענע די צענםער. ציאליסםישעז
געדוא־ אפגעשיקם וױשי םוץ לײם n דדרך איז זשארעס

 שמעלץ־אויװענס די אין דימנקם דײםשלאנד קיין ממ
 שםײם אױגעז מיינע פאר קאנאנעז־פאבריק. קרופס סון ,

 םראנ־ גרויםען דעם םון םםאסוע ריזיגע דאזיגע די מיר
 קלאר געדענק איד און םיו־עד םאציאליםםישעז צױזישעז

 nyn — םעי״ לא דע ,ל׳אפטאר :אויםשריפם דעם
שלום. פון אפאססאל
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rm אז wBrnmi מו ®ה נייפתג תר איז ממ-דא «רנעג נמד,
n דרײ באלד שױן איז אנאדע r אין 
,םדעאכנ םעג געצײלטע מלחמד- דער

 מלזזסח דערקלערט האם ענגלאנד וױ
ק*נ** דעד װאס היםלער־דײטשלאנד,

 t אנגענוסעז פארלאמענם דישער
 דעד אין ארײנצוםר^סען באשלום
גאנ־ דער םים צוזאנמנז אוץ מלחמד״

 אויף קאמף דעם צושירעז אימפעריע בריטישער גאנצער
מאנםםער. נאצישען מיםן םוים און לעבעז

 מלחמזד דער אין לאנג אזוי שוין איז קאנאדע יא,
 נישט קאנאדע אין נאד איז טאג היינםיגען ביזן אבער

 און םעבר־לים, אױף צוואנג-מיליטער־דינסט קײז שאראז
 נישם אויד נאד זײנעז גופא לאנד אין דינסט אױף אםילו

 זײנעז דא מעגלעכקײטען. אלע געווארעז אױםגענוצם
 די צוױשעז צאל גרעסםע די םאליטיקער, אזעלכע שאראן

 נישט־ אנדערע׳ נישם אויך אבער שעלען עס שראנצויזען,
 צײס גאנצע די האבען וועלכע עלעמעגםען, םראנצויזישע

 דעם צערײסען נישם זיד דארף קאנאדע אז גע׳םעגה׳ם,
 זיײ אלע סיז םrגעש ברוך־חשם זײנען מיר ספאדיק.

 זאלעז אדרבא און ימ׳ען צװײ צװישען ליגען םיר םעז•
עז די אריבערשוױ&ען שונאים די ■רואװעז  *ו־ און יפ׳

 קאלםע א האבעז װעלעז זײ ברעגעס. אונזערע צו קוםען
קבלת־פנים. הײםעז א און כאד

 אויף געװירקם האם אײנרײדעניש דאזיגע די אם
 םוד א אויסזאגען אײד לאםיר און מאסעז• ברײםע גאנץ

 דעם אבער דערצײלעז, צו זזרפה א אשילו איז עס —
— םאםעז אײגענעם דעם אויף זאגען פעז םעג אםת

 נישט ג«*מ«ז זיד ד׳אבעז אידען אונזערע צווישזח אױך -
 זיד זײ האבעז הארצעז אין םיף װאם אזעלכע, װעניג

 מלזזמות. געזען שױן האבעז מיר װאס, װײסען• :געםראכם
 נישט אוגז צו איז צוריק יאר 25 םים מלחמה יענע אױד

 אין װײם דאדם געשלאגען זיך האם מעז דערגאנגען.
 איז זײן. אזוי אייד היינם וועט סוף־כל־םוף ױראפ.

 א אײנרײסעז אזוי מעז דארף בכן באשר װאס־זשע
ם ל ע ז  אבער היטלער׳ן, שלאגעז מען דארף אװדאי ? ^
ט ע מ׳ ך... אונז אז דערלאנגעז שױן אים ■ ױ  א

אידען בײ זײנעז צאל גרויםע גאר קײן געװים, ^
 {אנצע, שראנצויזישע די אבער גערוען. נישט אזעלכע
 האבעז סאשיסטעז שטיקלעד און קװאדערדיגע האלבע,

אונזערע, נישט איז מלחמה די אז וועלטען, אײנגעלײגם
צוקומען. נישם אוגז צו םע׳ם און אונז״ נישט םיינט מען

 דער שאר אוועקצוגעבען באי אײנציגען אז שאד א
םלחמד- ״שרעמדער״
 יא דווקא איז מלחמה די אז אלע, שוין זעען הײנם

 מען דערגרײכען. יא אונז או קאן מען אוגזעריגע. אן
 םענם־לארענס־ דעם אין שיםען קאנאדישע דערםרינקם

 ןא־ שםעם. קאגאדישע די איז ליגט ײאס םייך׳ א גאלף,
 אין םרעםען קוילען די און שיםען םובמארינם פאנישע

װאנקואווער. איז שםאט מיםען
אזעל־ ביי איגם, אז מיינען, אװדאי דאד איר קאנם

 געענדערם געזינדעל דאזיגע דאם האם געשעענישעז כע
 איז מלחמה די אז שוין, סארשטייט און מײנונג, איר

 אין וועלם־מלתמה, א בשותםותדיגע, א געמײגזאמע, א
 ביי אקסעל שלאגען זיו דארםען מענשען אלע װעלכער
טעות. א װידער איר האם — אקםעל

 זעם איצם — ליים דאזיגע די טעגה׳ן — אדרבא —
גערעכם׳ געװען זיינען מיר אז אמת׳ אז אויף דאד םען
 אונ־ שיקעז נישט םאר מען אז געזאגט, האבען מיר װעז

אינדיע. קיין צי ליביע׳ קײז ענגלאגד׳ קיץ באים זערע
 םארטײ־ צו היים דער אין דא האבען זיי דארםען מיר

. אונזער דיגעז . לאנד.
 גאנץ בײ מלחמה די דא עס האט פנים אזא אט
 ךי צװישען געזאגם, וױ איבערהויפם, מאסען׳ גרױםע

 םון איינםלום אונטערן זיך געםינען וועלכע פראנצױזען,
ץ־יארס.ײארש אגדערע און פעםעניסטעז םאשיםםען, די

 דער םאר ארבעםערשאםם. דער בײ איז אגדערש
 די איז ארבעםערשאםם באוואוםםזיניגער ארגאניזירםער,

מז פראגע אנ  ארבעטער־ די נישם. סראגע קייז אינג
 םאציאליסםישער דער אין ארגאניזירט איז װעלכע שאםם,
 די האבעז ױניאגם, די אין און עף) םי״ (םי׳ פארםיי
 אפילו אײדער נאד יא, א — אנםאנג םרן גלײד מלחמה

 אײגענע אז אלם אנערקעגם — אנגעםאנגעז זיד האם זי
 דעמא־ דער םח ארבעטער־קלאם׳ םח םלחםה א םלחםה׳

ר דער םיז קראםיע׳ מ אנ שהיים פראגרעםױוער׳ ג  -.נ
ען הער־ װילען װעלכע םערדער, און בארבארעז די מג

ײ שקלאסערײ׳ םים װעלם דער איבער שלז א ג אמ פ רוי

®וןי״שעדלעןמד

 אדימ־ זיד חאט קאגאדא פון סלאקעמאר־נאר דעד
 סיט לעכעז׳ און לייכ מיט םלחמח דעד אק געווארסעז

 פאדערט פארטיי סאציאליסםישע די בדזןן. זטן אימפעט
 «ײ :גיגאב א מיס אסמ קאנסקריפשאז׳ ציים גאנאע די

 אײנגע־ אױך זאל סעגשען ®ח קאנסקריפשאז סיט זאמען
 '39 סיס פארסעגעז• סון קאנסקריפשאז װערען שירם
ײנןן סאסן ברייטע די אז ,op חייסט וועוטער דערע  ז
 די סיט קאמף אק לעכענס זײעדע אפאוגענעז גרײט
 אװעקגע־ גבידים די זאלעז אבער בארגארעז, שעגאצי
עז גישס זיך זאל און סארמעגעגס< זייערע בען ר׳ חז מר׳  אי
 וחמ װעלט״םלחמח׳ ערשסער דער פוץ געשיכםע די
 אנגעפולט חאנע? טאבריקאנםעז און קאפיטאליסםעז די

ת גאלד׳ פיט קאסעס זייערע  פאד־ חאבעז סעלקער די מ
שלאכםפעלדעד. די אױף בלוט זײעד גאסען

 נױםיג אי און וױכםיג אי איז ojr *ז םײנאז׳ סיר
 די עםענםלעכקײט דער n ורערען געבראכם זאל עס

 אר ארגאניזידטער דעד פח באםיחונגעז מלחמח גרױסע
 אױס* באקיסעז *ו כדי קאנאדע• איז בעםעריגאוועגונג

 םע־ ודסםארישע דאזיגע ךי װעגען ידיעות פירלעכע
 פירעד די *ו גזױיענדעט זיך םיד תאבעז םיגקײטען׳

 געבעטעז׳ די און מאנטרעאל אק אדבעםער״ױנגאנם סון
 ״גערעכםיג־ דער שאד איבערגעמז אונז זאלען זיי אז

 געםאז ױגיאנס זייערע האבעז װאט ידיעות גענויע קיים״
מלחניה. איאסיגער דער טץ גתסטלז *ום

מז װעלען מיד תוי  די םיז קלענםםעד דער מיס אנ
 דעד מיט — שטאם איז אונז בײ ימיאנס גרױסע דרײ

קעפ־מאכער. און מילינןןדי די ®ח ױניאז
 מענעדזשער מיםן שארגעקומעז איז שסועס דעד

םילקאױ. a שרײנד אוגזער םיט יתיאן׳ דאזיגער דער שח
 אנגע־ האט — דערצײלן או סך א תאב איך —

 נ״שם זיד האט ױניאז אוגזעד — סילקאװ סרײנד הויבען
 נאד אבער סלחמח־באמיחונגעז. אירע מים שעמעז *ו

 —- יוניאן־פירער דער װייםער רעדט — ? מליצח װאס
 צײט קײז נישםא איז עס אמ מלחמח־צײט, הײנם איז עם
 גלײך װעלען מיר שײן*ריידעריי. אױף געדולד קייז איז

 קלאר־ די רעדען זײ אישערעז׳ *ו שאקםעז׳ צו איבערגײן
שפראך. סםע

 וױיסם איר װאלונטירען. בײ אנחױבעז מיר׳ז —
 הויפסזעכלעד זיד שםיצם ארםײ אונזער אז געוױס, יאד
 ער* איז םלחמח די גאר װי איז שרײוױליגע. אױף

 אונזערע אוישגעשאדערט מיר האבען געװארען׳ קלערם
 ארמײ דער אין אנשליסעז זיד זאלזנז זײ אז מיםגלידער,

 שיינעם א געהאם האם רוף אונזער שרײװיליגע. אלס
 מים־ אקטױוע אונזערע פמ «אל גתיםע א ערשאלג.
 ארמײ. דער איז געמאלדעז שרײװיליג זיד האם גלידער
 באארד־מיט• זיד געםינעז סאלדאטען אונזערע צוױשעז
 ארגאגיזיר־קאמי• ®מ שארזיצער דער אײך וױ גלידער,

 אויף לאנג שון שוין זיך געשינם די שץ םײל א םעם.
 באטייליגם זיך האבעז אמ ים׳עז די םץ זײט יענער

 אונזעדע םים שטאלץ זײנעז מיר שלאכטעז• שילע אין
אן אוגזער אין האבען מיד סאלדאםען. מי  םפעציעלען א י
 אונטער־ שארשידענע דורך שירם וועלכער קאמיםעט׳
 צו אױף אויםגעגעבעז װערט געלט דאם און נעםונגען

 שון מיםגלידער סאלדאםעז, די מתנות־פעקלעך שיקען
ױניאז• אונזער

 הערען — באםערקעז דערבײ אבער מח איד —
 װאלונ־ אונזערע אז — סילקאװ פרײנד םץ ווײטער םיר

 מיט־ אידישע אונזערע שח בלױז כסעם באשטייעז טירען
 וױיניג זײער לײדער, האבעז׳ שראנצױזען די גלידער.

ארמײ• דער אין וואלונםירט
 דריקם אונזערע םלחםח־םעטיגקײט צווײםע די —

רױטעז םאוץ געלם שאשעז מיר װאם דעם, אין אױס דך
 אונםערנע־ עםלעכע געהאם שוין האבען מיר קדײץ. ׳

 האבען מיר ארגאניזאציע. דאזיגער דער לטובת מונגעז
 דאלזא־ םויזענם דרײ געגעבעז שױן קרײץ רויםעז דעם
מזומן. אין

ארגאני־ אנדערע שאר געלם אויך שאפעז טיר—
 איר םלחמה־צװעקעז. שאר ארבעםען װעלכע זאציעם׳ .

אד װעט  ארבע־ אידישער דער אייד אז *וגעבעז׳ םחעז י
 אינםע־ די אין םעםיגקײם דין טירם קאםיםעם םער

 שםיצט און העלשם ער אז און םלתםח׳ דער םח רעםעז
אידישעז דעם שיװ װאם היםלעריזת געגען קעמשער די

 םיד אז אליין״ דאד איד וױיסט קאטיטעט, ארבעטער
 מיר אגםײלי אקםיװעז אז שםארקעז׳ א אים אץ נעמעז
 קעפס ווארעמע נײא׳ תמדערטעד אױסגעארבעס תאבעז

מז און מ «ג?  עזקקצושיאװע קאסיםעם ארבעסער דעם א
 םיר םלחמח־קרבגוו^ די םאר סאװעט־תסלאנד קײן

 אד־ סעז־יצינישע צאל גרױסע א געזאנועלם אױך האבעז
סאװעם־רוסלאנד. מאר טיקלעז

 אונזעד װאס אנלייעס׳ די או םיר יקומעז איאט —
 פון נישט אויד דא זײנען מיר יראקלאמירט. רעגירונג

 חאם חלװאות צווײ לעצםע די אין בלויז לעצםע. די
 צעז שאר באנדט געקױשט קאםע איר פמ ױניאז אונזער

 א ארױם װײזען מיטגלידער אונזערע דאלאר. םױזענט
 מלוזמח־ די מאםענוױיז קױשען אין יאטריאטיזם גרױסעז
באנדס.

 אירעז מיט שארטראטעז אײד איז ױניאז אוגזער
 װאס קאמיםעם, ספעאיעלעז דעם אק שארשםייער א

 פראדוקציע־שאר־ פאר שטאט איז אוגז ביי עקזיסםירט
 ארױס םיר װייזעז געביט דעם אױף אויך גרעסעדונג.

אקםיוױםעם. גרויסען א
 גיבען םיטגלידער אונזערע — עגדלעז־ אוץ —

 מיט״ דרײסיג און עםלעכע בלוט. סםש טאקע בלום׳
 בלוט־געבעד. אלם געמאלדעז שױן זיך חאבען גלידער

 איז מיםגלידער אונזערע פמ בלוט דאם אז אױס, וױיזט
 דאנק־ באקומעז האבען אלע וױיל בלוט, גוט זײער

דיפלאמען.
זײ־ םיר און סילקאװ׳ פרײנד געדאנקם האבעז םיר

 אמאלגאמײםעז־- דער פת מענעחשער *ום געגאנגען נעז
רין^ שרײנד

 *ו ליב האט וואם מענש, א אױך איז ריף פרײנד
פאקטען. מים זױן זאכלעד קירץ־געשאסט׳ רעדעז

 געזאגם האם — יוניאן אמאלגאםײםעד אונזער —
 ער־ פון מלחמה דער אין זיך געםינט — ריף שרײנד
 אלס מיםגלידער אונזערע האבען מיר אז• טאג שטעז

 אי* אונזערע ױעגען שראנםעז• אלע אויף װאלונטירען
 גע־ האבען זײ אפגערעדם. דאד איז מיםגלידער דישע
 אונזערע אויד אבער שרײוױליגע, צאל גרעסטע די געבעז

 שארשעםט. נישט אוגז האבעז םיםגלידער שראנצױזישע
 איטאליענער. די אויסגעצייכענט זיד האבעז באזונדערם

 שון םך א אמ אנטי־שאשיםםעז שארביםענע זימעז זײ
 םוים־ א געבען *ו כדי מלחמד״ דער אין אוועק דינען זײ

צחאמען. שאשיזם מיטז נאציזם דעם קלא■
 צװישעז פראפאגאנדע די וױיםער שירעץ םיר —
 אין אנשליסעז זיך זאלען זײ אז מיטגלידער, אונזערע

 רעגױ דער אין גײן נישט קאן עם ווער ארמיי. דער
 אריינצוטרעטען אוישגעשאדעדם װערם ארמײ, לערער

 ײעגען ווערם מיטינגעז אלע אויף האום־גארד. דער איז
גערעדם. דעם

מ רויטעז דעם —  גרעםערע םיט טיר שםיצעז קיי
 מיר האבעז אונזערער אקציע לעצטער דער שץ סומעז•

 דעם דאלאר. 2500 ארגאניזאציע דאזיגער דער געגעבעז
 גע־ לעצםענם מיר האבען קאמיטעם ארבעטער אידישען

דאלאר. 1000 געבעז
 םומעגם 45 שאר געקױשם אלײן האבעז Tמ —

 מים־ אונזערע שץ צושםייער דער מלחמה־באנדם. דאלאר
 אריבער אז שױן םרעשם מלחמה־באנדם איז גלידער

דאלאר. 200,000
 געשאשען איצם ווערעז לאקאלען אונזערע אין —

 באזאר־ צו זײז וועם אוישגאבע זייער וואם קאמיטעםען,
 מיטגלידער. אונזערע סאלדאטען, די פעקלעך מיט געז

 א זיד גרײט עם ארמיי. דער אין זיך געשינען יועלכע
עגין. דאזיגעז דעם ארום אקציע גרױסע

 ׳4בלום־געבעו צאל גרויסע א אייד האבעז מיר —
 נויטעז די שאר בלום זײער גיבען וועלכע מיםגלידער,

 ארגאניזאציעם׳ אלע «יר שטיצעז בכלל מלזזמד- דער שון
מלחמה־באמיהונגען. די אין העלשען וועלכע

 שאר־ — שארגעםען נישם אויד דארשט איר —
 אונ* פץ טייל גרעםםע די אז — ריף שריינד ענדיקט

 מלחםה* שעםער די אין אייד םיעז טיסגלידער זערע
 גום׳ ודײםען די אמ ארמײ׳ דער שאר גײעז זײ ארבעם.

 אביםעל זיך ארבעט עם םוען. זײ ארבעם אז שאר וואס
געװײנלעך. וױ אנדערש,

 דער צו גרעםטער- דער צו צו מיר קוםעז איצם
 די אינטערנעשאנאל. דער צו — ױניאז וױכםיגםםער

 דינעז ױניאן דאזיגער דער פמ מלחמה־באמיהוגגעז
 װעגעז װעלען םיר אויםערגעװײנלעכע. וואונדערבארע,

ארםיקעל. םסעציעלען א אין דערצײלען דעם
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 לײכאר ױאר דעד ױאס נםשײדונגען
הײנםי־ ארױסגעגעבען האם באארד

אי־ סכסוכים צאל א איז מאנאט גען
 אז באווײזען, לױךהעכערוגגעז בער

שעס־ א אנגענומעז האם רעגירונג די
 וועם זי מעלכער לױט פאליסי םע
םרא־ אזױנע אלע איז ריכםען זיד

 אין אנגעווענדעס האם ד וואס די איז פאליםי די גען.
 סטיל״ ״ליםל שץ סכםוך דעם אין ענםשײדונג איר

 ארבעםער די באוױליגם האם זי וועז מאנאט, לעצםען
 שכירות די אויף סענט האלג א פינף םון העכערומ א

 לעצםען »יז אנגעוױזעז האבען מיר וױ שםונדע. ■ער
 גא• באארד לײבאר דער האם ״גערעכםיגקײם״, גומער

 די אין העבערונג דער אויף ענםשײדוגג די אס זירט
 ביז 1941 יאנואר פון לעבענס־םיםלעז אױף קאסטעז

 אין אנגעםראשעז האם העכערונג די װי אזױ איצט.
 בא־ ארכעםער די זײנעז יראצעגם, זיבעצעז דורכשנים
 צײם דער תרך שכירות אין העכערוע א צו רעכםיגט

 װערט אויסנאם אן םער. ניט און פראצענט זיבעצז אויף
 אר־ די פיז שכירות די װאו שאלעז איז בלױז געמאכט
 סטאגדארז־' ״סוב גידעריג׳ באזזגדערס זײנען בעםער

 חערשם op װאו פאלעז׳ אין און אן, עס רוסען די וױ
 אר־ צװישעז xmtw די אין אונםערשײד ט־ױסער א

 זעלביגער דער איז פאבריקעז פארשידענע אין בעםער
 אינ־ ענלעכע שארשידענע צװישען אדער אינתסםריע

 עגט־ צאל א אין געגענם. זעלביגען דעם אין חסטריען
 די אט באארד לײבאר דער האם מאנאם דעם שײדונגען

געסאכט. קלאר אח אנגעווענדעם פאליסי
 לײבאר דער וועלכעז איז סכסיד׳ ערשםער דער

 אויף באזירם ענםשײדונג אז ארויסגעגעבען האט באארד
 קעיס׳ סטיל״ ״ליטל דער אין שארמולירט םאליםי דער
 שון שאבריקעז די איז ארבעטער די שון דער געװען זױז

 נארט און םאנאװאנדא אין קאמפאגי רענד רעםיגגטאן
 אנט־ האט באארד לייבאר דער יארק. ניו םאנאוואנדא,

 עלעקםרי־ ראדיא ױנײטעד דער שון שאדערונג די זאגם
 סענם צעז םמ העכערונג א שאר ױגיאן ווארקערם קעל

 אר־ די װאם גרונט, אוישן שכירות די אויף שםונדע א
 געקראגעז יאר לעצםעז שון משך אין דאבען בעםער

 העכערונג די ױי מער אז םרעשען וואם העכערוגגען לױן
 העכערונג איינציגע די לעבענם־םיםלעז. אויף פרייז איז

 שח העכערונג א איז באוױליגם האם באארד דער װאס
 שרױען שאר שםונדע דער אויף סענט האלב א צוױי

 אין אונםערשייד דעם שארקלענערען צו אום לערגערס
ארבעםער. מענער און שרויעז צװישען געהאלט
 אין גענומעז באארד דער האם שטעלונג זעלביגע די

 אלומינום טױזענם דרייסיג און צווײ די שון שאדערונג דער
 קאנד אלוםינום דער שון שאבריקעז צעז אין ארבעטער

 דאלאר אײן םון העכערונג א שאר אמעריקא אװ פאני
ארבע• די שון שארלאנג דער שכירוו^ די אויף סאג א

 האם באארד דער געװארעז• צוריקגעװיזען איז םער *
 ױניאן דער שון שארלאנג דעם נאבגעגעבען יא אבער
 דאם אגריםענם, אין פונקט מעינטענענם ױניאז א םאר

 גוטשםייעגד בלײבען מחען םיםגלידער ױניאן אז הײסט,
 א אמ קראשם אין איז אגרימענט דער וױ לאנג אזוי

 שטונדע א סענט שיגף ביז האלב א צוױי שון העכערוגג
ארבעםער. גאכם סאר

 דער איז וױיםגײענד און אויםגעשפראכענער סיל
 פאליםי דער שאר ארויסגעםראטעז באארד לייבאר וואר
 עלעק־ דער םח םכםיד דעם אק םטאביליזאציע לױן סץ

 ײשע־ דער טים ל. אװ x א. דער שון ױניאז סרישענס
 ניט חשוירזי. נױ בעיאן, םץ קאמפאני קעיבעל נעראל

 דער ®מ פאדערונג די אנטזאגם באארד דער האט נאר
 שטונדע א םענט צען םמ העכערונג לוין א שאר יוניאן

 באשעשםיגם דארם װערען װאם ארבעםער 2,750 די םון
 געהעכערם זײנען שכיחת זײערע ױאס גרונם אױםן

 op וױ סיל אזוי װיעיגסםענם םים יאד דורכן געװארעז
ר םשעחמאן דער נאר פרײזען, געשםיגען זײנעז ע חד  פ

 ענטשײדונג זיץ איז האם םאדז, ל. װעין דיען קאםיסיע,
 מח שבירות, םםאביליזירען קענען צו בדי אז עדקלערם,

הס־ 1לוי אלפ אױף איבעחיכם די האבסן רסגירתג די

פ. ש. פח אימנחיכם

 ריי־9 גיבען ארבעםסנעבער װאס די אפילו כערונגען,
באארד לייבאר דער ווערםער: אנדערע אין װיליג.

 העכערתגעז שארבאטעז צו רעכט דאס נעמען זיד חיל
 אשילו סטאנדארד אגגענומענעם דעם איבער שכירות אויף
 קא׳ די שרײװיליג. געגעבעז ווערט עם וואו פאלעז איז

 שאר פרעצידענט א געשאשעז גלייך טאקע האט מיסיע
 די איבערצוקוקעז רעכם דאס זיך נעמען דורך דעם

 שםונדע דער אויף סעגם שיגף ®מ העכערונג שרײוױליגע
 אײנ• האט קאמפאני עלעקםריק װעםםינגחויז די וואס

 דעם אין אסת, ארבעםער. אירע געבעז צו געשםימט
 העכע־ די גוםגעהײםעז באארד לײבאר דער חאט שאל
 פון ראמזנז די אין איז דאס וואס גרונט אוישן רונג
 אז אבער, מײנט עם ענטשײדונג סםיל״ ״ליםל דער
 צו םאלעז אנדערע אין רעכט דאם זיד נעמט באארד דער

 איר לוים אויב, העכערומ םרײװיליגע א שארבאםעז
 ארבע־ די בארעכםיגט. גיט העכערונג די איז מײנוגג,

 גלײד טאקע האבמ באארד חנם אױף פארטרעטער סער
האנדלוג^ דער געגען פראםעסטירט

 איר תרכאושירען מאכט כןןנוצט רעגירונג
פןזליסי לוץ

 זײנעז ענםשײדונגען דערמאנםע אויבען אלע די
 שטימען מאיאריםעם א דורך געווארען ארויםגעגעבען

 אויף שארםרעטער ארבעטער די איינשטימיג• גים אץ
 ענם־ די געגען געשםימם האבען באארד לײבאר דעם

 *ליםל וועגען ענטשײדונגען דריי די אין שיידוגגען.
 ארבע־ די זײנען אלקאא און רעגד רעמינגטאז סטיל״,

 סײ און שעדעריישאן דער שון סיי שארטרעטער, טער
 דער שון באשלום דעם געגען געווען ,4$ אי. סי. םח

 קאמ־ קעיבעל חשענעראל דער שון שאל אין מערהיים.
 געשפאלטען. געווען שטימען ארבעטער די דינען פאני
 דזש. ראבערם שעדעריישאן, דער םיז שארםרעטער דער

 די מים צוזאמען געשטימם שאל דעם אין האט װאט,
 געגען בתים בעלי די און רעגירונג דער שץ טארטרעםער

 םוץ שארטרעטער צווײ די העכערונג די באװיליגען
 איז קענעדי סאם קאמיסיע, דער אױף א. אי. סי. דער

עגםשײדונג. דער געגען געשםימט האבען ריױע, עמיל
 וועלכע ארבעטער, די אז זאגען, צו איבעריג איז עס

 ענטשיידונגען, די שון געווארעז בארירט דירעקם זיינען
 ערשםע די אין אומצושרידען. שםארק געווען זײנען
 אוגטערגעווארשען זיך ארבעטער די האבען שאלען דריי

 אין פראםעםם. אונםער באארד שוץ ענםשיידונגען די
 ארבעטער די האבען קאמפאני קעיבעל חשענעראל דער

 דעם טראץ סטרייק, אין ארונטער ױינעז און רעוואלםירם
 אפילם די און בעאסםע, ױגיאן לאקאלע זײערע םץ ראם
 פרעזידענט שעדעריישאן, דער שון גרין פרעזידענט שון

 רעגירונגם די און אינטערנעשאנאל דיער שון בראץ
 האם ארדער רהוועלט׳ם פרעזידענט אויף שארםרעטער.

 שאבריק די איבערגענומעז מיגיסטערױם פלאםען דער
 צו צוריקגעגאנגען זיינען םםרייקער די אץ שארוואלםונג

 איבערנע־ דאס שכירות. אלטע די אויף ארבעם, דער
 וױיל נאמינעל, בלויז געווען איז שאבריק דער םון מעז

 שארבליבען זייגען קאמפאני דער שץ שארוואלטער אלע די
 איז טעג אייניגע שון משך אין און םלעצער זייערע אויף

אייגעגטימער• די געונארען צוריקגעגעבען פאבריק די
 וואר דער האט םכםוכים לױן אנדערע שינף אץ

 שכירות די אויף העכערונגעז באוױליגט באארד לײבאר
 וױ הענערוגגען קלעגערע טיל כאםש ארבעםער, די םון
 זײ״ העכערוגגעז אלע די געשאדערט. האבען ױניאנס די

 פא־ אגגענחפענעער דער אונםער געווארעז געגעבען נען
םאםיוױרם. אזוי אח ליסי

 רעקא* האט באארד לײבאר װאר דעם פון פענעל א
 שאר שטונדע א סענם פינף פון העכערונג א םענזײרם

 מאםארם חשעגעראל דער שון ארבעםער 2004XX( די
 דאלאר איק ®מ העכערונג חנר אנשטאם קארפארײשאז

פאיאריםעם די םארלאנגם. )זאם יוניאן די װאם םאג א

 אױף העכעדונג די מאטיוױרט האט קאמיסיע דער םמ
 אױטז שםונדע א סענם אנדערםהאלבען אושנים: צוױי

 און לעבענם״טיטלזמ אױף קאסםען העכערע שון גרונם
 אױסצוגלײ־ אום שטונדע דער אױף סענם האלב א דרײ
 די קריגען עס װאס םקעילס לױן די מים לױן דעם כען

 ענסשײדדגג, די אט סאבדיק. שארד דער אין ארבעטער
 חשענע־ אין ארבעםער די שאר געװינס א איז עס באטש

 אד־ אויטאםאביל דער פאר אבער עס איז מאםארס, ראל
 מאכס דאס וױיל דורכשאל, א גאנצע אלס ױניאז בעטער
מ־ א שאר שאדערוגגעז יוניאז די אז זיכער, כמעט  חע
 די פון שכימת די אױף טאג א דאלאר אײן פיז רונג

 שאבריק פארד דער אין ארכעטער םויזענם הונדערם
 קרײזלעד דער אק ארבעטער םױזענם הוגדערט די און

 וחד אוישגענומעז באלד אױך דארף װאס קארםארײשאז,
 חעכםס וועלען באארד. לײבאר װאר דעם שאר רעז

 ״P האט יוניאן די װערעז• צוריקגעוױזען ווארשײנלעך
 חשא־ די שאר שארבעסערונגען אנדערע צאל א וואונען
 מענער *ו געהאלט גלײכע וױ ארבעםער, מאטארס נעראל

ם; זעלבער דער שאר ארבעסער שרױען אץ מ ר  צװײ א
 זײנזח װאס ארבעטער שאר וואקאציע באצאלסע וואכען

עי; אדער יאר סינף סאבריק איז  אוישהאלםוגג די ט
עגלעכעס. און םיםגלידערשאשט ױגיאן שון

 די באוױליגם אױך האט באארד לייבאר ױאר דער
 ניו איז סוירוױסמעז בילדינג 21,000 די םון שאדערוגג

 צעז פמ אז םחגשזח װאם העכעתנגעז לױן שאר יארק
 גא־ שארשידענע די אין יראצענט האלב א זיבעצען ביז

 פון פארקירצונג א באוױליגט אײד האבעז זײ ביידעם.
 געצאלס םיט וואקאציע מער און שטונדען ארבעטם די

 בײם םארצוג קריגען זאלען מיטגלידער ױניאן אז און
םעגשעז• נײע אנשטעלעז
 פאר אדבעםען װאם לאנגשארמען 500 די אויך

 האם קאספאני נאוױגײשאז 1קלױולאנ און דעטראיט דער
 *וױי פמ העכערונג א באוױליגם באארד לײבאר וואר דער

 אויף העכערונג די אויסצוגלײכעז פראצענט האלב א
 1941 יאגואר זינט געקראגעז האבעז זײ וואס שכירות

מיםלען. לעבענס אויף פרײזען אין העכערוגג דער מים
 ב#ארד דער איז ענמשײדונגען אלע אץ ניט

אױסגעח&לטען
 סען דארף ענםשײדונגען געבראכטע אויבען די טון

 אויסגעחאל־ דורכאױם איז רעגירונג די אז דרינגען, נים
 איז באארד דעם שון פאליםי די שאלען. אלע אין טעז

 דאם וױ אויסטייםשען, זיך לאזם און בייגזאם גענוג
 טעקםםיל די םוץ שאל דעם אין ענםשיידונג די באוויחט

םילם. קאטעז אין ארבעטער
 קאטעז די אז נישם, םוד קײז קײנעם םאר איז עס

 באצאלטע ערגסם די צווישען דינען ארבעםער טעקםטיל
 דערצו אינדוסםריע. אמעריקאנער דער אין ארבעםער

 שאר־ די אין אונטערשײד גרויםער א דארם איז נאך
 שטאםען ענגלאנד נױ די אין ארבעםער די םון דינםטען

 טח פאליםי אנגעגומענער דער לוים סאוט• דער איז און
 אר־ טעקסםיל די דעריבער זײנעז באארד לײבאר דעם

 העכערונג באדײםענדער א צו בארעכםיגם זיכער בעםער
 םםאנדאח־ סוב איז געהאלם זײער וױיל שבירות, די אויף
 אז בארעכםיגט זײנען םאום דער אין ארבעםער די און

 די מים ווערעז אויסגעגליכעז זאלען שכירות זייערע
 טאקע איז דאם שאבריקען. ענגלאנד נױ די איז ארבעטער

 נױ די אין געשאדערט. האבען ױניאנס די וואם געווען
 דער פח ױניאנס םעקסםיל די חאבען מילען, ענגלאגד

 חע־ א געשאדערט $ג אי. םי. דער שון אמ ל• אװ ש• א.
 די שאד אמ שטונדע דער אױף סענם צעז שון כערונג

 דער פמ שארטראםעז דינען װאס םאום, דער אין ארבעםער
 חעכע־ א געשאדערם ױגיאז די האם יוניאן״ 9 אי. סי.

 אױסצוגלײבען אום שםוגדע א סענם צװאנציג פוץ רונג
לי די ®ח שארםרעםער די אשילו סקעילם. די בתים מ

-     -     — • A M A A M B  L m a M A  M A A M  M M M  A M I Aאז צוגעגעבעז׳ האבען ■ענעל בארד דייבאר דעם ,אױף 
 זײ חעכערונכ א צו בארעכםיגט זײנען ארבעםער די

 יוניאן די וױ פיל אזױ געבען געװאלם ניט אבער האבעז
 TP באארד לייבאר דער האס לסוף שארלאנגם. האם

א םענם האלב א זיבען םון העכעתנג א כלױז װיליגם



-----------------—io 4 ?••ם
t  y p jw** סמססיל די » י n• ײוו«י י o* ד r 

« « ס י ח ו t י r ז «ײ *יסס׳ מ דייז מ ײי ד  ®ײ מ
ײ סוג nrrysyn סון «*רסולן אײמנצ זײןןר די ג מ  ס

w r w  ojyrojy pn jm m rc r»״nrr a p סקזדל לױן 
re ר י m *דמסן ר ת מ לני »r מ  r ioom nt ׳ י מ

lyojyjyi f lfW׳
o n  vo m w nH i n  o* gwhpwrarm ou m 

pvp re  nrr pro nrp ,mt n tq p מ דידקלןדמג  מ
wopyro orr pc זױתס «ר *ירה3 לײמר ד*ם פון 

,* ry דןך our r m ליז n  pc ד מקססיל טי מ  «ד
inayi n fsn t ל*גד nmyi mr 51 בלײז *•תל ודן 

r הןלנ » r r w  y oayo חנד וו*ס ײס1 דזנר ײז 
י ליו דומשניש מלן fm מ סר מס  *ײ pyoyspy יינ

מ ג«ײ«ז ר  אוג־ *ן איז ד*ם .ypjitnr y סענס 82 מ
 שםונדע. דעד אױף oayo דרײסיג pysnr pc מרשײד

 אונ־ *rrr ry *ן׳ אױך ווײוס wtnyro •ת מריכט חני
n סןדשײד  lyrm s שכירות דודכשניס pc סעקססיל

u n  r«  pyoyspy ט דער און איסם  פיר איז מו
y frp פיי היס py זעמױג py rnr oipy pypy oayo 

טעקס־ pc שכירות דודכשניס די •ojyxypc ױמטױג
in אין pyoyspy םיל y i rnr oonr pyp אין pynsye 

oym ד««לר 24.46 ro iyopypm rpR pyiiy געיחח 
של מ»רד pyp oyn pyp דןןל*•. 19,82 בלויז  סען6מ

n *י  nnysyn בײדע די איז שכימת lyojyjyi םיס 
y מד ל״  שטעדע » oayo ה*לב y pan פח סממ ג

oyp ortf oyii שכיתת אין אמסעדשײד *prom דעד 
oonr און tnyo pyp געיחמ וױ pysnr myV py סוב די 

nypayooמכירותי ״
 דער םיט *ופרידען «יט איז *דדיט די פון קימןןר

«#ליסי
 pyoyspy py pysyaooyspy די וױ אופן oyp פון

proiayscny prsyn זי prurpvojy די די און *py־ 
nyn o ®ח ■ןליסי סולידסע n איז באארד לײבןר sty 

מן זיז נים איז *ז־דים n «ון קײנ^י is פיג, ט » a״ 
 הןזבעז ,lyoyaiy די onyTyaiy oyn jjjn םיט סרידעז

 »יז סרבעטער די סון ססרייק דזןם דערמסגס שױן סיד
ל דוטןנןרסל חנד מ עגטשײדונג דער געגעז ,jytoy^ קןי
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M U M M i  M M l L lA M M A  M M  M U M  M I M M M M  M i a b a  m b m  a b  דערבײ געהאדטען עס oyn pnsys די אימדגעגוםען ■

ry V סרכעםער ךי אױך IV ר דןר םרן פןןבריק ונוױיסער ת
1' M A M  A A A B IA M U  A IA m I M  A I A M B B  M B i M  M I A  A A A IM M M M  m b A A b L b aזעלביגער lyeayp* אק ■tny עמבןד nnyr ץושםיין oil 

 דינזנז ארבעסער די אוגמופרידען וױיס וױ סטרײ^
דער־ זען געקענס סען oyn ענםשיידונג דעד פיט מןוען

om סון ys oyn רעגירונג די וױ oyn איבערגענומעז 
 געװען׳ קלןור שױן איז עס און כעיסז אין pnoyo די
ry איז משלוס דער איז נים. מען קען ססרייקען >ony 

rp&y* פןןרבלײבעז *ו nroyony םים דורכגעמנגעז 
nyt y ױען שסימען הונדערס yuyi אר־ םױזענם גװײ 
 V״oiy oiyrosy דעפןןנסםרסםיװ זיך ivoyn בעםער

ל די מיםינס אין rtaoi *ו  סםרײקערס און םסרײקס מ
 דןןרס troys oyiyo דעס געשםיגען שםארק אויך את
 די iysyn oysny םלחמח ^נערירט oyn oy װאו

syn r שםונדעז עטלעכע בל^ סנגעהאלםען ססרייקס s* n* . ...... ־ * — —■*■־ *—־*— ־־*
״

H I A H  I I A A I I  B B B  u | | m M  * M M I M A l M A  A iM I A  a b a a i a b  m m a m a b mסםרייקס iysyn םרזדן אױסמבתוכזמ y 'rry iy  nyn 
pe ױנ׳זון rys ,nyvo״n  or די «מ שםימונג nyoysny.

nysy סױ nyj די iym  nyoysny וסרידען נים* 
 nyys לייבןןר nyp orr po lyuvmrojy די םיס
 *ו־ ניס iym בתים די אייד מיי •ןןליםי׳ דין און

irrno. לי די ען ותולמן גתים מ  שםמנ־ סיל y מל
ypya רונג חגר סזד שמלונג pyoyspy. די *ו מגי

A A a & B a  *. *■  *». a l ^ ^ B B A A B I A B I A  L l * | |  AMI AA A A M  | U A  AaAAAAAM M A A Aמאגו ן^ו אסןןסיאיישאן נעשאגאל די איז לפשל/ שזױ׳
a a a k  AAA a m i i IM a M M A  M A A M A I M A IA M A M fe M M M A ■ ^ ^ - - ----  איבערנעמען oyp געגען אדויםגעםרסםען שעקטשורערס

po תג דער דורך בעיזזז אק מבריק חןר ר  ry«־o ^גי
oyn orr ד oyn חדך orr ארױםגמװאוגגען םןןקסיש 

 orr po iPT״oo:y yvooi'i נים די pyoyspy די אױף
oyp .ppyys p y s^  pyn ^ בתים p:yspyo ו^לם 

pn ,גזװושלם ry די wrpnyp קען זןזל שי ^  pמיליםע א
orr lysyps po םטתיק po די pyoyspy ביד -ppm 

^pys װײס «ום במף y אין  pyn oyp pc lyopytro 
otppyorp ,ppuys .װ yo׳ojyp’rypo pyp oyn ,pyV 

yspyo lyoiypnsyc oyp pc^ וױליאם nyopr,״־ 
opnroyoypc געגזױ p’psyo pyp po lyoyipysnr orr 

irrnayp n מדל*גגם און  ry תול n  lyrtrys אײגy*נ 
pyom די לןןזען און m np םםתיק pysyps. . .

n בתים נדןלי די  po גײסונגזױ lyoypopyo oyp 
 lypnoixoro ppyoo אויד דינעז |yoypyor« ypr«״

 שכיתת ו^תןל n סטסבילידממ pc ■ןןליםי pyp םים
po די pyoyspy אײף rn  oy oyp ymoo pyp ן ^  ג
*1841 p y u r V די r׳Trr’Porxarn |y r מים *yn n

mvo os'poo'f m  |y>*pp pyoysiy  *p oyw pnstpys 
pyp py® סליסי■ jyo^yrr |V לןן  oiyiirV Pyp ry וון

ppyuyoo ל i סיל typyp iyp*ipypyv זן ip n y i 'j 
*p y n w  p*puyp *poimik o*ipi oopyn oc’vrpyspc 

pysyiooyspy סיס pyp סןליסי HP”1; pyp oyp pc־ 
'jy pc jjnys’tpyc *p nypyi* p  iysyi is  ppoys 

ttpo p r t p*לprrשori^pyp oyp ooy גישס p* גסלי 
*ip•  p  pn oiy*si* *p nrsys |yp*i*POiPt is  o*ns 

p jy* פירון n  opnc oyp pyspi »jyos*spyc is 
pyp ijnm s lyuypycjyp שסןןל y u v  pyoyspy 

 ryp ps *ypypy> ?ysypsyscy ooype* ששןל oyp איז
׳ppuys י03ליי pyp ois lysiyayipyspi rpt סכסוך

p»' .י» o ^ iy s  4f >y
pc y rpi אין געשעעגישעז וױכסיגסמ די pyp 

*p rpc oyjyo oyp xnsynys pyoyspy pyjyp*pyoy 
 pyc* און jyp’pc pyc lysuVpiynpyc pc גײאונג63

 *pn»yppy pyp pc טייל•! *וױי זױ *ווישסז זדמיגוגג
py upmngpyc nvnyoy n  »cy®pyeyspy pyo לײ־

n  p« pys .4  סי *.y_____
y”jys is oysjy pyp] רמנדלונגעז שלוס רי®• 

ל oyp איז ^ oiyp'typc pc tyoipys סיל pc *ypyo 
pyp •סי pps oy^pi ojyppyp* is *ppa y p s •y .*y 

nrpys is prayVtryipye py oyn iyo«nypyc pyp pc 
oo’otrys oyn py ry .op'orysy py y די y v v y n p 

pc yo*oyp y*j y pyns oyp pyc דזײי oyp דך תול 
prcypo סיס py lyo’nypyc pyp pc yo'oyp y 

yo*oyp pt ’J pyp ppy ^ n ira jp n y o  ♦p tyspnsy 
jnyrn ry .למיס ל pyp pc םיעערס '*y»py ppp 

yo .o* לןךעז n  .p pc o«ooys yo’oyp n  .lypynys 
pyp pc oyo מ מ nrP יל36»י ’ pyoyspyש ׳  ס1לי1ת

ק pyp pc סאקעסס די ס ק  ימקמ pyoyspy ynyp אל^
oyn ppj ojyppypc •p^y pnyo py גלײד piyxiy 

pro שייגלזוײגג די pc yomyp *p ry ^mrtrppy py 
iroiyyipy תסיל•• pypyc pyp pc״iyurע ׳  ׳ys ^לכ

 ny pinpypyps pyp pc psyo דענ^ל pc שסײם
 ײגי•!׳ pyprVy’PS pyp pc ooprs <0 ,pyn םימסםעדס.

py ל. ודיליןןם iym  ,opyoiycpyy n  pc lyoyoeyn 
pypr nr זױים ps״•ly^P iym yc n  pppys is o 

 piynpyc n* זyלyp O’pps yp״s pc ונגpyקלpy |y לױם
.cyjys lysnjrm pyj lysnnay זיד אנגעז

p pc* ערקלערונגען pc גרין ypyo py, איז p^y׳ 
p ry, .סי r*y 41 .,y געװען oyn oyp n די געניטען 

ns n 01של pc ysypc pyp !,y שסעלונג  lytrps״ 
?pypyc n  •lyocyopycpy״rpr iytr רי s rsiyr״o 

yD n״ps געײען  pmsys is oרהyנpלונגעז n r  py־ 
3 4 •Pf •,o n  irn^y iג סןזרשידענע ייyלyגyבודיםעז 

n  .jyoipisiyoyps i ’r .סי n  oyn 4  •pt ןךינלןןדמ־ 
 pyoxiy lyrnysp’pis ppos lytrnypye pyp pc זyג

po’is ppr״y pypy p .וװױיםזןן lyiyopyp is niys. 
pjp ry 1937 אין py׳ oiypnypc irn ינסקי3די r»y 
iriy i אױף pyp שלום oyn .yo'syp דך םען oynyj 

 איז oy py oypsypc שלום y אױף געאײניגם סאקסיש
 po oiyp’rjnc לטyמyp לואיס׳ ל. inysrn סלױז זrוyג

pyp .סי py oynya nopn oyn oyp ,4 .,y ניט pyp• 
pc jo קײן ל^ם irn n y e חנפ^ולט pyp oyn iy 

ppnpyrpy מװנםיל lytrnypye pyp pc ^  מול סי
p irn ^ y m t, .סי iys is •y .,y״•lyM^aynpyo *p iy 

oyp oopy סינף yoo>’s:yni py| מי  py’ ודינםיגס י
 piytrn pi oypsip irrynys בןןנײם אײנלןןדתג n איז
 lyjycypyp p»pis •prpyc oyp osyoya oyn לואיס ל.

yp oyn ,ypyo oiyppypc •pru^synpyc ,pםyלם 
n  lyrpwp’piy אײנלןןדזגג pops oyp pyoiiy״,p 

p iriyoo prey oyp oyp ry, מלחםח •ps rsripyp 
y oyp oyoosy ]yn^tryipyo מםײנשןןסםלזנמ ips  r 

s  pc lyooysnycpyp y^ypoiys n  po״-y r'iy r^  yp 
oy’i׳ oyn lysm rryo n  oyp נםמגם׳® oVy .נמלןח

pyp שײנם אמת is זיין׳ j oyp pyoim ry״oy 
 ״ני1י לy^יםy opyoo 4 H סי׳ pyp po oysay שלום

 lytrpis שמלםמג pyiyoy ״pyp ער3אי סןןליםיק.
inytm .אאים ל o pyp pc pyp’c ypypiy n  pk,. 

py ,ypyo oyn 41 •,v דיז lyr’Pyip’Pis yp'oipyrpy 
 װײל ,lyajiVpjynpyo וײ iy״iys is n^snye oyס׳,לוא

 uipypsnyo y osnyn oy ry געװען pom iysyn ,ד
 ,p lyoypspys'y ly'iyoysroyn py לחדס׳ן צוױשען

po pyoi’n n y o  pyp py nyp yxiy:״p יתיןח ys* 
m i’pscppy py :uiirn איר אױף •pyoiyy n m 

rnoyp .טענם3לע מליםיס -yaorpy r r  iysyn pysy 
mypo קלןןנמװ׳ lypyp osyoys oyn •pnyc y ry 

opyna n  lyoym rny אין ױניןך pypyo pyp״■iyo

r ■| ס י ^ ג י ס כ ן ז ד ן נ׳

H f”pypyc p  oypyovpyc py’inyiovr t^ fp  oyp 
csynpyscy ps ד p׳ pyc yry u;yn pyp p n  4  >p 

ypypjy n  |yp ,Jiu’m גרױסי .,o pyp pc o ir« v 
^tr 4 *י׳ y p מזן סלי ל מ ^ מ ױ  yr«ppy pyp* 3א

nyp py osyo ysiyi ,p lysyjyjpyspr pysp ,ypr 
pypyc pyp r s״pc oryn n  p s  iyo ס  yn py• למי

jyoypoזוזנלגן ׳ ypגטרyלy vן ns״ yoeyps ,p pc 
o’ לyנyשyתyo»ינ n r  r y  it it ^ s is .o stp׳ rvr
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oy oyp pysy דם *ל yotny n  typyi iysyn 
iys pyp pyc pyniy״p pc uiy, סרי piynpyo oryp־ 

 ypc■ לױזpcpyp pry wisynys nr«» p 3״po ,p אנגזח׳
ט סיסיחח׳ ״ ק ג upynys n אין ^י rii’ P”P0 pyp 

ל קיץ מוד ודז  pi ײכסיגoays^ pry irnyi 1 ניס מ
py oyp חײגם iyo is סײ h  pc lyoypyos’M n  pyc 

py pj^  ipt pyoyspy סײ r pyc״py srpooypc py 
py nor^o pyp py nyp זדן oyp 4שלמ קינפסיגומ 

oyp ry you iym  lyosnouy n מיל n  p ^ r 
•ir r ’PC ly'noy |yuyps lyu^iynpye

ד ^ טי pyc n■ ׳nropyppyp דס pro iyp סן  ry 
r  lJU 'ncל proip p jr«ns שױן PIP iypye .ospt 

pny iw  po y pyi״s lywipytwr py |yo״|.yoipis 
" דער מיס ודיגםײדעז פוזעץ זיך וחןס מען "jrip 
 ח«מז קעדפערשןןמםעז ביידע װאו אמדוססריעז ד* איז
ל y ^,ימ n מ  pc ױני^ס ypלyן ypyc iyno״־ 

ל• oyp iyoip״s iyno oyp iyo .|ypyp ניגם מ מוי  ^נ
ppyo’S py oyn pro״oyp .lyerrya pv oyn o ri o 

 pysy lycpyp nyuo y'noy קײן .o״s ryoyj oyp סלץ
n שpyp,גyo,,p1 ניס ן pyp yp v* oy urn .pnײאמ׳ 

iyp מנסינזמ •iyp pyp iriyp
pyoyspy ta ײ y o y ro t ײוגי^ן — yoopis ip

ypnyoy אץ
p, יגחונטוביל^ pyoyspy ימיןמ yotny n  oyn 

oyjyo ry  pyp מ סז ל ^ » ¥ py, pnrלyנ■iypiyp y 
 לypyנyג pyp pc osnys oyp ודן 4W"& ry שןזו

opyp upojyiuyp pyp is lyuv pyp pc yppnpyrpy 
nmiyiiy׳ n  ry «,ל,3םןןמו ryup׳ y״pc yj די 

yoounr ל ^ן ךן תז מ n ^ג r ojy’jp לןןנה oyn שױן 
y ^ y  lyj’otnripysnrלםpyp ry  osyuv ypy קןל 

isopyp n• ז«לם py pyp,םגל,ם r rVy pya
yopy n שױן oyn osnys oy'oyoyo לױס  os'K 

r»y ,r .pyp^aon 612.000 ryuv שױן any ,pry 
lyopynyipys’y סײ ,p ,opyypyp p n  pyo,,iv n 

y opyoaycpyp ,p py opyooo’o,נטyרyJשyגyלס׳ oyp 
pyp^ion oayrpo opypam opyr is pycyioiy iysyn 

pipyp ^ ,oyiypy n  n r p»iy .ypy’״n  pyc iyiiis 
n  oyn pyr^jon יל3¥011אױם pc ptro py ir iP 

s pysmp pyp״Pipyp riyoonyy pnr pc o״pyo os 
onr pyp n. 3 אנחנר r׳y oy yלפyp וױ r irau1לױ 

pc ptno inr למטען pyc lypypyi ly’iP ,p oyn Pip 
piianysyn pyp^ions r n r אױף n שכיתת oyp 

opyppn pysnr lycypoyuy iysyn מיליןמ .pl^yp
אן *קפױווען אן אױןי כילכול בלוט םאן ײני

pytvopy iy םון סיםגליד pysyo pisoypyo pyp 
lyup׳ nyn ,עסשטײן oyjyo oyp n r סpyאוpלס,,ם 

is lypypyi שטy3pyן pyro pnop^y icpy אױף 
3 yסילביל אס n r o ri 6 שױן py» |y rn p•לט n 

pjyonys״. py nrap opysyo pisoypyc pyp n r o 
pjyoupyc n״uuypys pyoyspy pyp pc o םיט pyp 

 ־spn לr סשסט pyp ry osyoyi pj^jyo iysyn מלחמה
iry r i, שסיל yp iyלפispp pyp py lyooyoypc y 

rל .lypyp octro'pyc
cy njmשoyp pyc lypypyi ocoo'yi rnr r ,o 

 ־pyp r»y oyn .pyp1םשpyס1Jyo pisoypyc y pc םױס
n n riJ i oy'ipn סים yxjyj ,p .pnis p r  iy rn p 

s״yp n  r’y o,® ערגדן געלעגעו n  rx  lysypjys 
jppoy opnoon pc pm'spy,. ,איצט pp pyj״iyx 

iyo oyn <py’ סלמלמג y i^p  n  lysypiyiopy׳ *ya 
 ocoo'pyc py r.לaם,ס iyup lyp'opy oyp סשסט

po n״y py aiuynys iyup pלגyמ,py r זײ 
iypye opypjirys ojy’jp jnonnr ניט lyryViyp׳ ry 

p1y pypל,,ם rל cpy rio oy .|ypyp op'cyjspip־ 
y pnyp lys’inyj שטlytryp is r n  poyp pyppy 

pyj ou wyup ,p pc sin pyp n r oyp .ppp oyp 
 םױס׳ pc iyo iyup lyunpy iy lypyoyp 3ןװלי
אי  p״po pyp pc iyoyj oyp lytnrn is m אײד נ

ojT יתיןך ii' n  ry ,|ycyn is ry  oy jjuynys 
iy״opyc is tnipyay proyi pn װעלען jn *׳ppp oy.

1942
מ ײ ח ו

M M A k l A A M  A A M M y i l  A A M  M A M  M A A Mppp סדף orPipPpcw'y po

^ י ך * p p  py װעס סלחםח PiyVuy ױשט 
r ?  piyonyc pyo ^  I ^ קyלyנ,yלys p- 

onyi n r oyp — *rry n r rn  M W■ ■ 
r ’P ov'i א,yppy3שJyד,i yl״oy 

p pyc mm״oo'j iyjn oy pysy 4jyj 
pymm p y u s  ■ P Vמ ׳ ל מ p י i r  pn 

yp׳ pyopyn p m  oyp׳ lyouyi 
py iy pe,םynyװ ל׳  y םיט opippyi oyn oy ^לכו

s pysrnp n n״o גישט n  — n  ypypjy r v לןנ־ 
yspyry iym  uitm r pyp oy pc py •orryo. pyjr 

pyopyn דײקא y r ץ  jjy .oyn yojyoypyojnr* מנ
ypoypj n לןגד  r’y ^ נ א ל  pyp pny osyo מו

s יוןלס.  yooiroymyojyp yoyo n  ooip״pc ino 
nry pn o a r pc lyoo^yo'cyp ^ ^ j jy  n תאיג 

 pyp pn opyojyipyp oy שױן׳ — ry ,proi^yj *ך
cyp ly ?לימט oyp סון׳• r^uy  ojic tm p y m,־ 

y pyonypjmpr n סןלתם  pyjלטyר p ^ n ^ y p 
ypoypc pysnr ocytnjn סyלpyp.

y r s שם,ys^pyjnt pc ypycoyooy pyJnJyp 
lysipctnym איז c,1y rnr lysriy iy iגyשםyלט -yj 

pyp n r y-oyppyoyp po ojypc pyp |ypyp מלזזסזז 
מן n ״.pyoifryo p^oonryc מ  pypjj^ f n  |nr־ 

pyp spy m מלחמח oyspy lytm s lysriyaya n 
pt מאיםןןל •yoyp .pyj r s  iynyi  ocpr^pyc 

ytroypp ת1פ1םל pn iysyn ק¥לס¥1גוװ ■jyvprojy n r 
lyojyoyo yin׳ •yc n  osnryj opypnonr1 iysyn 

yotny n סיססישע  ijnrms p^yoyi iym  py osyo 
msipo yiunr pny ijmyj jtost׳ ycס,שo,שpy y 

y3 lyoypoyjis iy ׳nsya זyכyלpyJ,א זײער jn  oynל 
ojypc lyo'oyppyoyp ois prro׳ yp is pn n s* 

 y*לם•גyױ ojic tons py .jjyjpyojix pc סעװזמ
^על  pyp pc יסןמ31מ־סת10?ל||1מ6פ n געגען י

.syJ *pypysyn,שpy לגבי n ״ry  proyp *ypypjm 
py lyjyoop אינזמוריס׳ גרמססס זײ שםײס oyn זטולס 

 jyo lyay^nj pyopypjin- ססשלח P’y pyoaiy ולײן
ypypj’o. pc |jr״ pypy pyno .|yoyp ש•עםעp 

j s r| י אױשתיסעז געמ״ם  אױא־ pn .lysriyiyi י
lysnctnypm. ערלעכע1אי ,p גלײנען

osi^cyj iysyn pmpjypc nr די lyxriyayi 
 pc Pino lyotny py oyspy py קאסיטאל זװישען
n םלזזסד-  pmyj ry  oyoViryp pyp יע.1לא1?••ים 

 קזןסיםןןליסםיש־ pyp pc oyppyc pלעכעPJשע דער
pyomonv עםעידלז^ל. קליקע■ oy py שסילם pn 

p ^ o n s  pyp py puny ypyrjiy pyc ■t איםסעתע 
 ״מןז־ן־םאלק״ pw^ajy oyp nwms אױסגאיך דער
y םןןלם oy : pyp'prc yotnynys ,ד «מ t^ jjy  ,p 

^ ,p pysnr סמשלה ל  סםש — pysy .pyלקyס א6קןן
1K it^ל3,געלyכn  — yos’tryj pyp pc mcyp py 

 ״־pcys pyn iys״pjpyp ו^לזמ pyלקyc yלyיltמל
 ypyn pc ס*לח pytrpyo^’o y 3לי11 ױשט ױמ׳

opyppyc pyj ,pytnyn yo^ui: דעס צוליב חזקא 
 yoyp pyp pc py* מנגלאנד פון נצחון פנתילסיגען

oypp1־ pyrסכלל ^לם pyanjsnr pyp ry -מלחמד oy 
1s r מז v  PITס,ױyױשט ל oy pm ry ,m װןזלמו 

oroyc po nims ypyooj’c ,p oanyiװ ׳yלםyן n 
jipy oyaippp ^ ,o n s yj’osnr ,p pc lyi’ixnys־ 

 o’tryc ,p pc* שקלןןסמ־ײ pyp pyojis זyלycyJסעד
 lyojyo םילקןמה pyopypjin pyc — pym םישע
u דעי  pyoooyr’iPi^ װyלכןpn prp pm p אױם־ 

s r אױך pysy pyo oy ימלעז• vוױיyDל pn o trj- 
ry ײען n מלחמת punjypyo pn oy i םיםן yns* 

¥0 pc pnsiyo,שיזם pyo m  o trj oyn קײן opy 
pc ,s pלy,Jyלyק מי j^ jy  pc ocytnyn py ־ ל  מ
 •,sane ore lontno pyp סאכד- pypjy rnr׳o מר
 ־pyc oyn חןםמ־גלײכזדים py D״n״pc־py?Vy® ייז

pys’y ocytnyn pc pynyc oyp סyלקpy py 
pc tm אױף pny ׳1י*זל  pyp זױ ,p ry  oyp .pyjn 
 ױשם ojypc yלפyװ ^םװיקלװג, pytrpyoom pc יוגיק

s myp r f״ Jyש,גלy קז^יטןןליסםען rpyconr py*
ױססדז•

pc .סיסטאן יוסו» דר

p pyi’osyo pypלyם oonj’y py lyp’pjys pc־ 
lyoo^yo’cyp ^ y n׳ pyp is r s  oyn o ri סלחסה 

o ns pyp pysnr otnynyj^ ־  שױן איז ,ynycanr p׳
n״y^ pyp pyo o trj oiלoy^y אסיא s״ pn אין pyp 
n״oאין ׳ y^py pyp .p j^uyםpy־pלyס oyn pysy 

n o 11לא cpyp py ojyppyp,אױף לט s ym״,pya 
o oy oyn״yp ojלy,Jyלry  oyp .pnys py לײן ױשם 

ל y pyj ^׳y pyc oios״p p^yjy’syj pc ?װןןל ^  ק
pc אין ארבעם ביליגער yo’cyp pc lyoypyojnr n ̂

yp pc ooypymoyspy ,pלy,Jyלye yלpyp םיט y 
lyanyrj לJy3yס־םטn s osuyiony opjm ppypJy 

ooyspy n  lypnpiscypy־ py לyפJyס־J1lJ,py3גyן 
yjymr n  pc׳ n״-pyoyspy pyp .pyoyspy ytno 

o װיל py ov'i ppyp קלןןס trj קיין •ay pc osyap 
yo ypypלקpy — אין ױשם pai^jjy, 711 ױשם inr-ל 

o iys׳nnypiy ry םײל pyp pc .ס מל
ja^pmoay n אײף גײם pycל•Jyטpyט,lyjyn y 

n pysy ,lyjjipyo’tnyp y o o p ^  n  pyoanr גײט pyc־ 
y .ony גyװyלp,גyp yװyלlyomjnr pyc ooip y,r 

3 pyp01ל,pyJ וסלחםס Jyo pyp pc ovp |pycשלyכyר 
y’xyr^nns — רעו דיrלyiyj y,r| .אימםעריאלמם 

ynyconr pyooypi pyp pc pnsa pyp py אױף pyp 
ם  pyoaiR — ois■ דyלp,,םpyco1א pn’cpyp no ^ל

pyp is ,or^rpycont pc uya סוײיהײם pyp pc .ם ^ל
po״syruyjpy n p jim,? די חעכערט 

םלחמח־טראתקטיע
 -jjy אין יוניאױ lanu’tpj’y pyo״oy^yoy ,p״

 *,cy״ pyp iyiyn jjitnycony iy osyoyi oyn ד1לןן
oayo,״ o yayp’tnyc py׳־pyp pc lyp’psyc |yc 

ypyc oyn py y’xprrypc'no^oסJyטלy1 כטryp ■nל־ 
-ype-pyoyspy pyi n r jjitnycony pyp pc lyoyo 

1Typ n  oy .yoלםyםyן oypyoinr lyooypj pc iym 
3 o trjלױז Jy pc pyoyspy ,p pycגלpyo pya ,pJy 

 yco- אױך pypJyל ypypjy py laiiynys-irJi’ דער
y,sל ypyo אין ypnyoy•

y lypynyj osyoyj ry  oy ם»רגלייד jjyj ojic 
lypnsyc y jy  inr ynrpipypc pyp pc׳ y11 pyלפy 

ojyotnpyjyo pc |yoyo,oyp yorim yi lyoyspy oy 
ojy’jn ,p py—םים yspipypc pyp אין syc ypypay־ 

lypn. וחגלכזן אין -yj lycytryj o trj pya iym  oy 
yTy iypriלפ-yj t’r jjitnycony ,p •lyoyo'oyp y 

mis ,p pyc lypriSJ osyo חדשים py pyipsyc 
lypnsyc 740 n r 1942 n ?o ¥3 מים yל pyoyspy 

3 .oayrno 900 oipy pc1אי nyp pyp pc 160 ry־ 
-yp iysyn (oiysypc 21,6 -p .p) lypnsyc b n  pyj 

ys ,p .fyoyo'oyp yorm םןןלס ayj oyspyyjל pyc־ 
lynyj ry  lypnsyc n  oy py pyoyspy yjyou 

272 pysjyj pyp pc oaysype 30£ .n •p) oayrno 
pyoyspy־yn |yjyii ,yoyoלפyj op’cyispn ry 'o  py■ 

lypnsyc ,p pr .(jjitnyconR n  iypri סיס -yj 
opysynyj rspipypc n  r’R proyo’oyp yorm o 

y n r lypynyjלPR prim s y אייד -ppy-ooyspy ,p 
syBO •lypripi opyoyspyc ppyoo r’R jjuיyל r*R 

 ים-1א oyp ״,or’ojyosy- pyp lypynyj םpyJyקלpyס
 pypy jyo yJלysJאײ pyc oyspy pyp pc זyלyס
®lypjio•

jyppyc is r’R yspipypc pyp pc aariysyn n־ 
oyp m  pyotny py iyp שטpyקypyן ooyspy־ 

pyoyspy n  pc prtni, ױyלפj'osm  m ,prom y 
opyc pyp pyc oyspy ,p ry 'o״pyn pc jju ,p 

 oy yלכyn יף1א pR וחנלט pyxaya pyp pc pr פאלק
n  oppni מ ^ םןן  ײױןמ־ pyp pc ypjyjycypc ש

n  .i^cnon 'iyuv  y'jyjy'snypo n  py uip’cay 
ooya y'spnypc pyp pc aaipysyn זיד pny pysy 

pc pyoypopyc n  oyn ,pcpyp י oipon o י a rir,־ 
oyonyp lyorm iyj rR iyp מים pyoypopyc ,p 

ayo pyp pc lyaypc yVy oayotrrryjyo pc־jyo^ pys׳

yn ,|y j|^tnyc yj’osm iysyo py oyspyלפlypyn y 
o,,oטJyטײלם •ony pyp pc osnys pyp .lyouyuy 

jjitnyc וױיזט iy אױף yTy r n  pyxaya y^ל■pyc y 
py lyouyjjy iymל^yװ ׳oaran ,p pc זה1שלא  y 

lypynyj op’cyispn אין iysyn pr oyspy pyp 
1Typ yooys n  oynyjלטyטy.ן

yTy^לpy pyoypopycnyur pc lyoyomyp y 
lycytrya osnr iyp םJy^שמJyyם ri אין yלlyjm s y 

y pyp pcש,מלno^o py־py y,spipypc קײן ס׳איז 
lsױ,ycל m ry ,o trj חיעלן yooys ,p iysyn oioyoiR 

rnr oyspy •uifnni ױשם אל01קיי ry  pr ir iy i 
rpiir osnr, ױשט y» r '^ s  yפJy,שpc o,,?j,oyo y 

pyp po pnooiRiiys oyp .ptryo pyp pc pyanys y 
pyp po ,ysyacnR pyonpi סJypyםוp rטלyיט,פק pyc 

y,xyriyipy ry ,opyc pyp ,p r  pyonpj pyp־•pyc 
lyoynx pn lypyp pyoypo םיטן py oiyotnpyjyo 

pyn שםים y n r opynyj opynלpyp pc lyjypc y 
 oyn -lypyopyc iyan אלץ oyp — oyspy pyפyלlyם

is iysyi חשק ype n  rypysyn py oyspy pyp is• 
4rspn----------------------------------------------

rcRק *יפערען יעלע ען װעג דינגונג א כ ס־ ט ^  א
pjyw אץ jp

y pys’R yp lysu pmטלyפiyiyn lypyc’s y 
JJy r*  lyiauanys-ooyspy nלlypyc’S n  .pay •זײ 

y,s,cy pc lyouyi iyaלlyosnys y׳ -py oyp o ri 
oyn oinyoou’o-ooys לsyטJyס סyרJycyםלy.פם

OPip פל iyan oprnoo ry .pn P’» lyonipyp 
laumnyp yooy raya y ^ y  pya אין JJyלJy,ד om 

 lypyn os’R •lyp’noo is lyoyspyc איז ryryj לױטן
Jycypycםלyפט n םyטy1941ל py’ pyc pnye’s y. 

,op’noo 1,241 lyoipyapyc iym  py’ lysaya nyc 
ys y lyouyjony iysyn o riל pysyn pc pyoyspy 

300 r p ’noo yooypj n  lynyj r’R oyp •oayrno’־ 
1937 oan po pyc.

py n אין  pc p’̂ pycשםpa’c y חדשים p r  pc 
1942 r ^  jyoipyjpyc iyan־P’tk pysy iyjjipysyn 

oy’spipyp'i’^  ya’̂ p. אין Typלם^yם pn ooipys, 
pyc ry סילקמ חײי y^yoyo n  ocypoys pyoyspy 

pV?־yoio מיליןח אײן מים ppys) oaic ^אװיש py P’c 
pysyn p י¥לאר) מיליאז ף3סי r i y אין ױי T nעלבy 

1941 p r  pc o’trm.
ooyspy oyp־iy osyoyj pny oyn mnyoo’3’o 

n  |yjyn jjitnyco’nr םyםyל■yspy n  pc moasn y 
pyo אין pa^iay ט אין ^י מ ח ל  roans ״moasn(״ מ

 pya ,jyo־ooyspy ןyלyםpya nyc לױן לױז3 ױשט
Typ pyp .(D’yopyny pyc jj^ysys n  pnyלטאט^ 

yn ,jjitnyco’nr pyp pc^לopyr oipy ooya y מילקמ 
y1l oy r’R ,pyoyspyלפpy : י33ל oyp שםayד py’ pc 

1938 pyoyspy n  r’R־lypriyi opysynyj noasn 
ynpc pyc ,oaysype 47^ o n  pyayoi pyc —| םיט 

46,2 pyc ,oaysype א,Jaלpy 62,9 םים pyc .oaysypB 
n 45 מים pyלT,מ  .oaysype 03לy3y־oypטyן pram 

nry pysy שםn  pya ry ,lypriyi opysynyj ppy 
Jyp pc noasnלpn oyn pyoyspy y^y דynpyלםy3 ן” 

yyp pyayj’nc pypלpnp py3־( pync m ocyppיי 
ys pyopyoypjpyc pprw  yל ),lypaiotrooyspy 

yyp ,p pytnלpnp y?־pc noasn pyp pc ocyp 
3yJl, py iynpcטלyכ.p^ycyj r’y y

ppyjyp ד איז ײ  oppy ppsy לעז^yיppמאט אץ י
מענשען אץ

”y pyC py לםyצya ,־ציים3מלסם אין o proלy 
ycלypy.ן lyuyays oyn iyo o r i די איו pc iy p r 

 oa’oyotnrs osnr opyn פלל pyלטy pyp oy שאם.
y pnyלno^o  pyp pc lyouyj y־Jaip’c יף1א pyp 

p ^ ’oyppyoyp .אין דים pyo’s  osnr pn ry  ypyayp 
y,s ױקם r u ,o,y ypyjy’spyyp ’p־,p oyn .p,o^ye



ט ײ ------------------------------*M2 ז
 #בער ספעציעל יארען, אלע אנגעפירם האם רעגירונג

 אימיגראציע די ווען וועלט״םלחמה, ערשטער דער גאך
 רע־ דער געווארען. אפגעשטעלט איגגאנצען כמעם איז

 די פיז גרעםער איז װאם לאנה דאס אז איז, זולםאט
 באפעלקערוגג א הייגט פארמאגט שםאםען׳ פאראײניגםע

 איז איצט נםשות• מיליאן האב א און n ארום םון
 האבען דארף מען ווען נויט־צושטאנד, א געקוסען גראך

 אויף מענשען און ארבעט דער צו מענשעז — מענשען
 מענשען אז ארומגעקוקט, זיך מען האט פראנםען. די

 מאטעריאלען׳ רויע םון נאך חשוב׳ער חשוב, אויך זיינען
קאנאדע• אין שפע א פאראן ס׳איז וועלכע םון

 זייגען מלוזמה־פראדוקציע קאנאדישער דער אין
 300 װײטערע ארבעטער, טויזענט 800 פארגומען איצם

 לעבענס־װיכ־ אין פארנומען זיינען ארבעטער טויזענט
 נארמא־ פארן ױםיליטים), (םאבליק איגדוסטריען געטי

 200 ארום אינגאנצען ארבעטען געברויך ציװילען לען
 אין םארם־ארבעם׳ דער חוץ א ארבעםער, טויזענט
 מיט מיליאן אײן םארנומען זיינען עם וועלכער

 פרויען זייערע מיט (םערסטענם מענער טויזענט 350
 מינים־ דער פאמיליעס). די םון מיטגלידער אגדערע און

 געלאזט לעצטענס האט אמוניציע און וואפען םאר טעד
 1943 יאר םון העלםט ערשםער דער םאר אז װיסען,

 וױיםערע אין מלחמה־פראדוקציע די נויטיגען זיך וועט
 פאר־ מח זעלנער צאל די אויך ארבעטער, טויזענם 100

 אין אן גײם מלחמודפראדוקציע די ווערען. גרעסערם
 אבער דערםאלג, צוםרידענשםעלענדיגען א מיט קאנאדע

 םאר־ אייז איז האלט ארבעטס־הענט פון פראבלעם די
זיד• שארפעז

 אין זיך נויטיגט קאנאדע אבער רייך, איז קאנאדע
 צענדליגער םאר האט זי װעלכע מענשען, מיליאנען יענע

לאנד. אין זיך צו ארייגלאזען געוואלט נישט יארעז
ע ײ אץ אױסטראליע סון אדב?טעדשאפט די  עי״פז

קאמןז-ליניעם
 ראנגעלט קאנאדע אין װי פראבלעפען עגלעכע םים

 דארטען אויך אויסטראליע. אין אויך רעגירונג די זיך
 אימיגראציע־פאליטיק. םשוגה׳דיגע די נוקם זיד איז
 נאםור דער פון רייכען, דעם אפגעשפארט האם םעז

 נישט זאלעז *םרעמדע״ קיק אז קאנטיגענט. געכענשטען
 שװערסטען אין אז איז, רעזולםאט דער און אריינקומען

 קאנ־ דער מענשען. םעלען־אוים געםאר םון מאםענם
 מיליאן 6 ארום םון באםעלקערונג א םארמאגט םינענם
 צו כדי כוחות׳ די םארםאפלען מער מען םוז נםשות.
מלחמה• דער פון באדערםענישען ריזיגע די דעקען

 אויםטראליע אין זיך געפינט באוואוםט, ם׳איז וױ
 געג־ און פריינט רעגירונג. דער ביי פארםיי לײבאר די

 די סײ רעגירוגג, די םײ אז אנערקענען, מוזען גער
 הויך דער אויף שטייען איבערהויפט ארבעםערשאפם

 וואס םאלדאםען, צאל די אויפגאכע. שװערער זייער פון
 פראנ־ פארשידענע די צו צוגעשטעלט האם אױסטדאליע

 לאגד׳ אייגענעם אין דינסם־צוױיגען אלע צו און טעז
 דאס מיליאן, םערטעל דריי העכער שוין היינט באטרעפט

 6 פון באפעלקערונג א בײ פראצענם ריזיגער א איז
אויסגעוואקםען• קאלאסאל איז פראדוקציע די מיליאן.

 האט אויםגעבראכען, איז מלחמה די זינט םון
 אויף םונם ביליאז האלבען א אױסגעגעבען אויםםראליע
 בוד־ אין פארגעזען איז ווייטער םאר און באוואפעגונג

 וואפען־ דער םאר טאג א פונט מיליאן 1 בערך זשעם
 םראדוקציע די איז לאגדװירטשאפט דער אין פראדוקציע.

 בא־ שאף צאל די געווארען. געהעכערט שםארק אויך
 וואל־ די מיליאן׳ 122 אויםטראליע אין איצם םרעפט

בעילם. םיליאן 3-6 — יאר לעצטען םון פראדוקציע
 מוזען ארבעטס־םיניםטעד םון םארארדנונג א לױט

 װערען באזעצט אינדוסםריע דער אין שטעלעם פרײע
 וועז ערשם און ארבעםער ארגאגיזירטע מיט בל קודם

 מעגען ארבעטעה גענוג צו נישם שםעלען ײגיאנם די
 זיינעז םטרייקס אומארגאניזירםע• װערען אויםגענוםען
 ארבעטם־באדינגונגען םון םראגען אלע אין םארבאםען.

 פארטרע־ צאל גלייכער א מיט קאמיםעטעז םארהאנדלעז
 קוילען־ די מענדזשמענם. םח אמ ױניאנם די שזן םער

 בא־ און געווארעז געהעכערם געװאלדיג איז פראדוקציע
 העכםםע די טאן, מיליאן 12 יאר לעצםען אין טרעםט

 געווארעז דערגרײכט ם׳איז װען איז װאם קװאמע,
אױםםראליע. אין

 די םארט םראגע די איז אלעמען דעם נאך אבער
 מען קלײנע. א צו איז באםעלקערונג די :אײגלגע
םענשען. אין זיד נויטיגם
 גע־ לענדער איםיגראציע־פײנטלעכע זײ װעלען צי
 אין איצםער׳ באקומען די װאם לעקציעם, די דענקלן

!םלחםד.? גרזיםער דער

1

 אונטןןר־ — שקלאסעו־אנענט חיטלןןר׳ס לאװאל,
ארכעט דער כײ ױניאנס ערדישןן

רעגי־ פאשיסםישער דער אין משרת היטלער׳ם
 לאוואל- ארבעטער־פאירעטער דער םראגקרייך, םון רונג
 נײעם א מיט פאלק םראנצויזישע דאם באגליקם האם

 גאצי־ מיט געשלאסען לעצטענם האט ער װעלכן אםמאך׳
 דײטשלאגד קײן שיקען דארף םראנקוײיך :דייםשלאנד
 דער־ באוואפענונג־איגדוסטריע, דער פאר ארבעטער

 געפאנגענשאפט פון באפרייען נאציס די װעלען סאר
 דער אין — סאלדאטען פראנצויזישע שיקען אהײם און

 ארבעטער, דריי יעדע פאר ה. ה ,3 צו 1 םראפארציע
 די װעלען פראנקרייך, פון ווערען געשיקט װעלען װאם

 מלרומה־געפאנגע־ פראנצויזישען איין באםרייעז גאציס
 װער וױיזט׳ פראפארציע די אט בלויז נישט אבער נעם.

 װיכטיגער נאך געשעפט, גוט א געמאכם דא האט עם
 שיקען די מוז פראנקרייך :וואס אט איז נאציס די םאר
 לייבא־ (״סקילד קוואליפיצירםע גוט און געזונטע נאר

 װע־ באשםימען׳ אליין מעגען נאצים די בשעת רערס״),
 סײ װערען מלחמה־געפאגגענע די צוריקשיקען. מען
 דער אין ארבעטען צו נאצים די פון געצװאונגען סײ װי

 און געזונטע דריי פאר אז דאס, הײסט אינדוםטריע.
 וועט ארבעטם־שקלאפען פראנצױזישע קוואליפיצירםע גוט

 אדער קראנקען איין פראנקרייך קיין צוריקשיקען היטלער
 ארבעטס־פעאיגען נישט אלעגפאלם םארקריפעלטעז׳

 א — ווארט איין מיט געפאגגענעם׳ םראנצויזישען
עסער. םוסטער

 גרוים הערשט ארבעטער־קרייזען פראנצױזישע אין
 לאוואל׳ן, םון םארראם נײעם דעם אם איבער אויפרעגונג

 מעגלעך. נישט איצם איז װידערשטאנד אםענער אבער
 אין זיך זאמעלט פראנקרייך אין ארבעטערשאפט די

 אונםער־ רירעװדיגע א םירען װעלכע ױניאנס, געהיימע
ו גרײטען און טעםיגקייט ערדישע ם קאםף. צום זי  עחז

 געהײ־ א םון טעקסט דער איבערגעגעבען ווערם איצט
 ארויםגע־ האבען ױניאנם די וועלכען מאניפעםם׳ מעז

 אונםער־ די יאר. איצטיגען םון מאי ערשטען צום געבען
 פון אפגעזונדערט זיך האלם ױניאן־באװעגונג ערדישע
 געהיימע א אן םירען וועלכע ארגאניזאציעס, אנדערע

דער פאר און װישי־רעגירונג דער געגען טעטיגקײט
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מ, שלאןז  ניט, שלאח מײנס, קינד ני
 — װאך, אויגען די האלט

 גליען, *ארען און האס דײן זאל
 ®ליען׳ ראכעו כײזע די װען

דאד• אונזער איכער
ט, שלאןז ט ?1שלא מײנס, קינד ני  — ני

 שטורעם־װינט, שװארצער
 אומגעריכטען, םײער א מיט
 םארניבטען, צו הימעל און ערד

אצינד. העל פון יאגט
ט, שלאןז ט שלאןן מיינס, רןינד ני  — ני

 הויד, לכנה׳ם שון
 רויטע, םײער שטיקער טאלןןן
 ׳טויטע מימ כערג און בןןרג ליגען

ת... אונטער כו ר .רױך חו . .
ט, שלאף  — ניט שלאף מײנם, קינד ני
 יןראכט, דונןןר אץ כליץ

 פינסטער״קאלטען, קעלער אץ אץ
 — כאהאלטען צו רןמדשי — מאםעם
כײנאכט. איצט, לויםען
ט, שלאןז  — ני־ט שלאןז מײנם, קינד ני

 װמד, און םיר איז װײ
 שרעקען, טױטע םון כאכמ אץ אז

װעקען, חלום םץ דיף איף מוז
ם ארעם, קינד. אחן

נערעבטיגקײם ►(-------------------------
 פאו פעזקעפ יוניאנס די פראגקרײך. פון באפרײאונג

 וײ פראנקדייו״ דעטאקראטישע די אױפבױען וױדער
 פון ״םשארםעד דעם פאראכטונג מיט צוריק וױיזען

 אדויסגעמך האט וױשי־רעגירוגג די װעלכען ארבעט״״
 שסי־ די ארגאניזאציע, פמ סדײהײט פאדערען אח בעז
ד גענעראל םנום אקציע מיליטערישע די אויך צען  ח

 זײ שםרײמן ארױסםרעםונגעז אלע אין אבער גאל״
 ארבעסער־ארגאני־ אלס באזוגדערטקײט זײער אונםער

 ווײ■ קלאםעךאינטערעםען. פראלעטארישע מיט זאציע
אנא^ זײער אוגטער די שטרייכען םער  אינטעתאצי

 סזן באװעגונגען נאציאנאליםטישע די לגבי שטאנדפונקט
 אין פראנקדײך פרייע ״א ארגאניזאציעס. אנדערע די
 פראנ־ די ®מ לאזוגג דער איז דאס — וועלט״ םרייער א

ױניאנם. צויזישע
שע סון חזי כאלקאני ענ ל

 פא־ א געשאםען נאציס די האבען יוגאסלאוױע אין
 n האם וועלכע ״ארבעםער״־ארגאניזאציע׳ שיםםישע
 םיס םלחמה־מאשין נאצישע די םארזארגען צו אויםגאבע

 1P פאראן זיינען עס ארבעטס־שקלאפען. גויטיגע די
 איד און האנט־ארבעםער םאר ארגאניזאציעס זונדערע

 עםענםלעכן און פויערים פאר ארבעםער, םעלעקטועלע
 אדזפ זיד גרופירעז ארגאגיזאציעס אלע אנגעשטעלטע.

 יעדן ״אומסםאםשי׳. נאמען דעם םראגט וואס צעגטער, א
 װערס וועלכער ״םירעד״, איר זיך האט ארגאניזאציע

 פאר־ ױגאםלאוױשער א ״הויםם־םירער׳, פונם באשטיסט
 ארגאניזאציעס די פאגלאװניק. נאמען מיםן רעםער
 לױס ארבעטער־אינםערעסעױ׳ די ״באשיצען דארםעז

 אזױ וױ םטאטוטען. זייערע םון טעקסם בםירוש׳ן דעם
 פאר־ זיד מען קאן שוץ, דאזיגער דער אוים זעט עס

ך געשאסען דינען עס אז הערט, מען װען שטעלען-  ג
 *פאבריק־ײאכף׳ םון אפטיילונגען באזונדערע ווארען

 *ד די היטעז וועלכע באנדעס, נאצישע באוואםעגטע
 געםוײ ארבעםען זאלען זײ אז םאבריקעז׳ די אין בעםער

סאבאטאזש. קײז מאכען נישט און
 גך דעראבערם נישט נאצים די פון איז בולגאריע

 גע־ איבערגעגעבען םריױויליג איז לאנד דאס ווארען,
 זאגען, צו אזוי דאם, איז לאםעס. היטלער׳ם אין ווארען

 גע־ נאצים די םאקע נוצען מלוכד״ ״באםרייגדעטע׳ א
 םי־ די גאםטפריינטשאםם. בולגארישע די אוים העריג

 לזגבענס־ די זיך• לאזט עם װאם אלץ לאנד פון ארויס רען
 אלײן יאר האלב לעצטען אין געשטיגען זיינען קאםטען

 ארבעםען טוזען ארבעטער די פראצענם. 30 העכער מיט
שװײגען. און

 דארס רוסעניע. זיד געםינם לאגע ענלעכער אן אין
 פראצע» 65 «יט געשטיגען לעבענס־קאםטען די דינען

 מי* דורכשניט אין ארבעטם־לוין דער יאר, לעצטען אין
 עקםפארט־װירטשאסם׳, ״פלאנירטע די פראצעננג 30

 װאס דעם׳ אין באשםיים געםירט, איצט װערט וואס
 גאד םונם פראצענט 75 אװעק נעמט נאצי־דייטשלאנד

 דיקטיוצ װערען װאם פרייזען, פאר — עקםפארט צען
 גליקןן איבעריגע אבער זיך• פארשטײם נאציס, די פון

 תבואמ־ דער נישט. אויך דערבײ נאצים די מאכען
 n אץ פערט־חלק א אויף געסאלען איז עקםפארט

 לאנדװירטשאםטלעמ די הונגערט. באפעלקערונג
 די יארען• קומענדיגע פאר אויך רואינירם איז ארבעט
 זיך םירט פראדוקציע פון צוױיגען אלע אין ארבעט
 אן געווארען איז רומעניע קאמאנדע• נאצישער אונטער
דייטשלאנד. פון שקלאפען־קאלאניע אםת׳ע

רןאלאניעס ענגלישע אץ געזעצען םאציאלע
זײנ® קאלאניעם בריטישע רייע גאנצער א אין

 םאציאלי געווארען איינגעםירט צייט לעצטער דער אין
 ת׳ נײע דערמאנען ספעציעל מיר װילען דא געזעצען.
 בריסי® קאלאניע דער םאר באשטימונגען זעצלעכע

אפריקע. װעסם
 מו עקזיםטירט דארט האט צוריק לאנג נישט ביז

 איתענבאז־ארמםעו• םאר בלויז םארזיכערונג ציאלע
 םאחיכעתגג סאציאלער וועגען געזעץ דאם איז איצט

 אלי םון ארבעםער די םאר געווארען אויםגעברייטערט
 מאםארישעו מים ארבעטען וואם אונםערנעמונגען,

 ן לאםםזז׳ םון אויםלאדען אמ אנלאדעז מינעם׳ :קראםט
אנדערע. אמ שיף־ארבעטער

יי־ ליאנאי םיערא און גאםביא פראװינצען די אין
 אור ארבעטער־קאמיטעטען געווארעז אייגגעםירט נעז

 אינחסטריע־איגםפעקםארה׳ די םח אניםרונג דער טער
ר געזעצלעמ די אז געבען, אכטונג דארםען װעלבע  מ

 אײגגי זאלען ארבעטער די םון שמ צום ארדנונגען
 ארױסגי זײנען םאראדנונגען רייע א ווערען. האלםעז

 קעריער די און געזונט דאם שיצען צו געװארעז געבעז
 אונטערנעטי די אין ארבעםער די םיז זיכערהײט לעכע
םיױמום־װײדמי* געװארען םיקסירם זײנעז אויד געז•
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igffv שרײכען צו צײפרי אח m m 
] L J L מז׳ אוגזזןד ײעגעז מ לי  פאד־ מ

'9|M\ סאד שםאדבעגעם חדן  פדײגד, m יי
f .שדשאדז דד  דעד פרײס. נג ח

 זײן דודך טכאורזאארפ וױיסאג
 חןד שאדף; צד נאד איז םײס
 אימרגעלאזט האם ער וואס בלויז

 קע־ זאלעז מײ־ אז צו־בולט׳ נאד זדז מיט, אונזער אין
 וױכ־ *ון גרויס דעד פת אפשאצונג גענױע א געבען נעז

 גרויסזןד זײן םעטיגקײט. *ח לעבעז זײז פון םיגקײט
 אתזזןד «ח טיטגלײשר די פח װאױלדין צום בײטראג

 װערםעד. עטלעכע אין װערען סומירט נים קענען יתיאן
 איגדוסטריעלעד פח סארטשדיט צום בײשטײערמג זײן

 סטאג־ געזתהײם און סאניםאדע העכעדע צו מעדיציז,
 עפענם־ די אױפװעקזמ איץ לוידארבעםער, םאר דארדס

 שזד אין באדינגונגעז סװעס־שאי די געגעז מײנונג לעכע
 געבים אױפן םעטיגקײס זײן הײזער, טענעמענט און פער

מנג די אז  •כרטלעאטיואגארפ די איבערנעםען זאל רעגי
 אדבעםער, n סח זיכערקײם אח געזונם דעם פאר קײט

 מעז וױ גרעסער פיל געװעז אמ פרײעז׳ און מענעי
באשרייבען. דא עס קען

 אנ־ עמעצער ײעט אמ עס װען אז אבער, זזאף אין־
 אװ קאמישאנער געװעזענעם םמ באמערקונג די נעמען

 א אנשרײבען און גאלדדואםער ס. ס. דר. האספיםאלם,
 ארבע־ און לצבצז ,פרייס דר. פין אפהאנדליגג צרינדלעכע

 קומענדעד און זדצםיגער אונזער װעם ניט׳ אױב טען.
 אזױ וױ ביישויל, גלענצענדען א םון װערעז בארויבם דור

 דעם דינעץ צו מוח און הארץ זײן ױידמענען אײנעמם
 אײגענעם אימעסם בארײכערעז קעז אנדערע פון װאױלזײן

לעבעז•
 אר־ צו ■ריװעלעגיע די געהאם האכען װעלכע מיר׳

 הויפטזעבלעך געקעגם אים האבעז פרײם, דר. מים מםען
 אײנצעל־ די אייעען. םמ ארכיטעקט אן בויער׳ א אלס

 דמע פון געקומעז זײנען פלענער זײנע םון הײםען
 מיט מענשעז — געװען איז מאםעריאל זית םחימען.
 •תוס דד. װעלבע אין צײט די מוחות. און הערצער

 טרױ־ איז גענויטיגט זיך האט געלעבט, דעמאלם האט
 און װילעז א מיט געבענשם זײנען ײאס מענשעז איז םער,

 אץ טתימעז זײערע םארקמרפערעז צו ענםשלאםענהייט
 חברים זײנע מיט צוזאמען פרײס׳ דר. װירקלעכקײםען.

T איסט דער פון ’o, .און ודלקוױם מאריס קאהאן, אב 
 עלענם׳ דעם םון חלומות די געםורעמט האבען אנדערע׳

 גע־ געלעבם, האט ער זיך• ארום געזען זזאבען זײ װאס
 ער וועמען מענשען, די צװישען געקעמפט און ארבעט

 דעם געקענט גרינדלעך האם ער געדינט. שפעטער האט
 װעל* הײזער, םענעמעגט די םיז געפארען די און שמת

 טענעמענט םון אנגעשםעלםער אלס שםעםער׳ האט ער מ
 זײן אין באשריבען און אונטערזוכם דעםארטמענט הויז
נול•

ארעמ־ און פראצע םמ יארען נאכגעםאלגט האבען עס
 שלאם־ אמ אומזיכערקײם ליידען. און עלענדקייט פון קיים׳
 אינער־ זײז אײנהאמעווען געקענט ניט האבען נעכט לאזע

 שטודירען׳ מוז ער טאן. און לערנען צו דראגג לעכען
 סאכען גרײט זיך םח ער קענטעניש, ערווערבען מח ער

 גע־ האם ער װײל מצוה, מלחמת קומענדער דער פאר
 קאמף. ביטערער און שװערער א זײן וועט עס אז וואוסם׳

 האט ױניװערסיםי נױ־יארק סון שולע מעדיצינישע די
 זײן םאר ווינקעל געבענשטער דער רוערען צו כאוויזען

 זיץ םאר פונקט אויםגאנגם דער אוץ מארך םרוכטבארען
טאלאנט. װאקסענדעז און ערודיציע גרענעצלאזער

 •רײס דר. האט דאקטוירים ױנגע אנדערע פילע וױ
 אינ־ זײן סײד. איסם דער אױף אםיס אן געעםענם אויך

 ■ראקטיק םרײואטער אין געװען נים אבער איז טערעס
 האט פראקםיק פרימאטע די געזונטהײט. פאלקם איז נאר
 געווען ניט איז הארץ זײן באםרידיגם. ניט אים

 גע־ אםיס דעם ער האם צײט קורצער א אי׳ו דערבײ•
 מעג־ גמםענם. צוריק ניט םער קיעמאל אים און שלאסעז

 בא־ האם אנדערש, איז עם װער וױ מער ער, אז לעה
 קראנק־ און ארעמקײם םמ פראבלעמע די אז גריפעז׳

 עס אײנצעלגעם. אן פון װערען געלעזם ניט קעז הײם׳
 געזעלשאםם גאנצער דער נוגע איז וואס םראגע א איז
פאו־ לעזונג א געפינען דעריבער מח געזעלשאםם די איז

ojn< יונגןד א זןד׳ האט כייטדאג בעסעדצן א פאד וואם 
lyxx) VifPf דאקסאר׳ i יר פיז לזדמג זאא פאר ד ז ח • 

ס מ ן אנבאטזןן זױ כ  זײן טן )אדגין״ט זײן װיפןן׳ ד
י «ז מדשסזמדיגתג ז  vnrw$m צדם *דאבלזס י

 פארן איז פת דיגסש *יז ? טנטמעפארדע געזמסזדיטס
חלוס׳ דק רןאליזידט זןגולןך צד האט פאלק

jn • גשיחמ איז דאס r r פדייס דד, וױ גאכדצס צייס 
ד אלס ז«ײ««מ ovtrvn* איז מ ד סו מ ײ א ט ױ  זדג־ א

 חיגיץנן. איגדוסטריןלזןד אדן טעדיצין דוססריעלזןר
 גזרואדזח גזןשלאסען זדז ײאס אגדימענס, יוניאן דזןד יחח
מזיאל נאכן m. קלאױןמאכצד׳ זױ פון ססיײק ג׳ o p, 
חח אײנגןשטצלם זאל עס אז פארגעשריבען, האס  • ײן

 ■דייס דד< איז קאגטדאל׳ ,סאגיטאר אװ כאארד דזשאינם
רןן צו געײארעז זדינגעלאדען  איז דירזוקסאר׳ דעד וון

 געהאס חאט ךר חדגרייכיגמז •ראכטפולע א פאר װאס
 אין פינססערע פאדשטיקטע׳ די אײסדאםזח חעלפען איז

 קיץ דזןדיבעד ודז עס דיקעז3##ע קליידעד שמהדגזנ
 גזןווארןן אײנגעשסעלט איז oy וחק װאס ניס ײאונדעד

 קאהי־ אידדזנסטיגיישאז פעקסארי סטעיט נױ״יארקער די
T זדר גזדיארעז פײיס דד. יזא ,1911 איז סיע, in n 
 חאט עד װאס דעקאמעגדאציעס׳ און םאקטען די םאד#

 םאראנטײארט־ סײל גרעססעז צדס iyw ארױסגעבראכט,
 גאכ־ זײנעז װאס רעגולאציעס׳ און געזעצעז די פאר לעד
 דזןגידונג, סט׳דט דער פון געוואדען אנגענומעז דעם

 פאד פאכריקעז ניו״יארקער די געמאכט האבעז ײעלכע
ארבעטען. צו •לעצעד זיכערע איז דיינלעכע
 לאנד זדן ארומגעריקם סיל זייער האט פרייס דר.

 מאל yאל דמזמ רײזעס זימע אבער אויסלאנד׳ אין און
 געוואלס חאט עד :צוועק באשםימםעז א פאר געײעז
 אזױנע איץ זזאנדלען לענדער אנדערע אזױ וױ וױסעז

 אומ־ סאד באלוינדגג געזמם״פאדזיכעדונג, װי םראגעז
מ ארבעסס־שסתדעז ארבזןט, דער ביי גליקס*פאלעז י

M | | i ■  t e A A A A A A ^ A  m a m L iiM  A M  M A A A H Aלײדאדבעטעד. בנוגע •ראבדעמען ענלעכע *מ שכירות׳ 
 איז וחןלכעד שענםאג, דזשאדזש 1912 איז האט אזױ

p’3 סיז קאמישיאגעד איגדאסםריעל געװען דעמאלט n r 'i 
אונטעד־ ספעציעלען אלס פדײס דר״ כאשטיסט סטעיט,

M  •A M A A 4A A A  M  ■  A M A A A M A M •  a M A A a U  *a  a  A  A f t *  A  A  A A A  א מאכעז צו דעפארטמענם׳ לעיבאר דעם פאר זוכער*
 יראק־ איז טעאריע דער איבער אױסלאנד אין שםודיום

געזונם־באשיצוגג. אינדוסטדיעלעז סמ טיק
 זײ סיז דעפארטמענט לעיבאר דער האט 1924 אין

 ענלענער אז אייף געשיקט אים שםאטעז סאראײניגטע
 דאט םעאיגקײטעז זײנע םץ אנערקענונג די מיסיע.

r אבער זיד האט ער כבוד. סך א געבראכט אים p מאל 
n אײנציגע דאס דעם. גאך געיאגט ניט r אים וואם 

 די איז באשטימונגעז, אזוינע אין אינטעדעסירט האט
 לײסטעז צו געגעבעז אים האם דאם װאם געלעגעגהײט

 איז סאציאלע עקאנאמישע׳ אויף באשטימונגען די מער.
 מאסע א אװעקגענומען האבען קאמיםיעם, מעדיצינישע

 נאד ער האט דעם׳ טראץ אים. בײ ענעדגיע איז צײם
 נאד װערעז וואם ביכער, צאל א אנצושדײבעז באוויזעז

 שסד דעם איז ביכער טעקסט אלס גענוצט ודינט ביז
היגיענע. און סאניטאציע איז *ראבלעמעז «מ דױם

 קײנע אים איז דערגרײכונגען, זײנע אלע םח אבער
 ײניאז דער וױ הארצען צום נאענט אזוי געװען ניט

 םארשלונגען האט אינסטיטוציע די סענםער. העלםח
n לאנגע n r אנשטרענגונ^ אח פלאנעוחגז דענקעז, סון 
 קאפ־הײטאגעז, אמ הארץ־ םילע די ד,אבען דעם טראץ
 גע־ געדועז זײנען די איז פארשאפט׳ אים האט דאס װאס
 די מאכען צו ענטשלאםענהײט זײן אפגעשװאכט נים ניג,

ם, סענטער העלםה ױניאן םת ארבעם ^ ר ױ  אנשםענדיג ו
עטיש. איז

 ער־ באז־ײםענדעז געהאם פרײס דר. האט דעם אין
 האט ער אז װיסען, צו באםרידיגונג א אמ עס פאלג.

 שװערער זײז םץ סרוכט די זעז צו לאנג גענוג געלעבם
 העלםה ױניאן דעם געהאט ליב דאט ער וױיל ארבעט.

 אינסםיםו־ די אח משיחה, זיץ אויםערהאלב סענםער.
 איבערגע־ זײן םץ הױפט־געגענשטאנד דער געװען ציע

 עם אינםערעם. זײז סמ םיטעל־פונקם דער בענהײם,
 גרױםען זײן פאר מאנומענם אלס םאג צו חײנם שםײט
ארבעט. אוסשםערבלעכער און לעבען

 «מ מיי׳ ביז צײט לאנגע א נעמען נ«ד וועט עס
^ נ יײז » צוגעװאױגעז זיד װעלען םענטער, חעלטח ײ

 is אפיס׳ •יססזוז
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ט מי דזי זײעד מ
 זד־ קאאיצראציע׳
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איז יימגעפלאנצט
oy ארבעם. דעד צו געסרײשאםס «יין גײסם tm יײ
 לאנג אזײ דויערס װאס פאריואנדשאשס, א געײעז איז
«לײז• לעבעז דאס וױ

 ®ון טױט אױפן טרױערט אינטערנעשאנעל
פױיס דר.

 פון גרינחױ־ •רײס, מ. שרדואדזש פון סױם דער
 דײ אדן אינםערנעשאנעל דעד פח סעגםעד ײניאןזמנלטח

 גפגרינדפס איז זי זינם אינסטיםוציע דעד פח רעקטאר
 גרױס ארױסגעדופעז האט צוריק׳ יאר aa רים ;עיוארעז

ײיפי  םיםגלידעד און פירעד די פח קרײזעז די ייז ם
אינםערנעשאנעל. דעד פון

נאכריכם, טדױעריגעד חגד פח זיד דעתױסעגדיג
 פאלגענדפ אװעקגעשיקם דובינסקי פרעזידענם חאם

:פרײס אנגא םרס. אלמנה׳ דעד צו םעלעגיאמע םדײסם
 פרײס׳ אגנא ״מדס.
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 םוים דעם איבער טרױער טיםען איז זיינעז מיד״
 דער פמ םירער אמ מיטגלידער די םאז• אײער פון

 ימיאן װארקערם גארמענט לעידיס אינםעדנעשאנעל
 פאםיליע אײעד ®ח מיםגלידעד די אמ אײד שיקעז
 םיםגעפיל. איז םרײסם סמ אױסדרוק םיםםםעז אמזער

 אײגעם פארלארעז יוניאז אונזער האם טױט, זײן דודך
 סים- די יעחענלעכקײםעז. וױנםיגסםע סאמע אירע פמ

 געדענקעז אײביג ײעלעז ײײאז אונזער סח גלידער
 דאנק־ אומשםערבלעכער מים פרײם (.J דזשארחש דר.

 באשיצען איז ארגעם קעמפערישער זיץ םאר בארקײט
 מענשלעכע ראםעװעז און ארבעםער די םח געזונד דאס

 ענערגי זײן געױידמעם האם ער װעלבעס צו לעבענס
 סרדכםבארעז גאנצזח זײן דורך םאלאנם גרױסען זײן »מ

 האם ער װעלכעז סענטער העלטח ײניזך דער לעבען.
 אײבײ אן םארבלײבען װעם אנגעםירם אוז געגרינדעט

אנדענקען. זײן צו מאנומענם געד
פרעזידסנם.• דובינםקי, דוד ואונםסרגעשריבמן!

 פארגעז אױף פארגעקומעז איז לװיה פרײס׳ דר.
 נאכן הםפד הױפם דעד םשעפל. ריװערםײד דעם סיז

 ערשםען פון געװאדעז געמאכט איז פארשםארבענעם
ח איגםערנלשאנעל דער פון ווײם־פרעזידעגם  ישאאי

 וױיס אניעדע םים צוזאםעז האמ ײעלכער אנםאניני,
י פארםראםעז פרעזידענםען  די איגטעדנעשאנעל. י

 סעזנעױוע־פו סוױי די געװען זײנען המיםה נושאי
 איזידאר קרײנדלער, םשארלם זימערמאז, םשארלם
 שדוארחש ברעסלאו, יוסף װאנדער״ הערי נאגלער,

 קאהען מעקם רײזבעדג, עלײעס גרינבערג, הערי רובין,
 פאר־ דעם פח צװאה דעד לױם ניגפזג סאלװאםארע אמ

געװאחת• קרעםירם קערפער דער איז שםארבענעא
דד. פון םױם אױפן םעלעגראמעז

 עקעץ אלע פון התדערםע די אין אנגעקומען זײנעז פרײס
 איז oy װעלכע צװישען פאםיליע דער צו לאנד איז

 סעק־ פון םעלעגראםע מים־געפיל רידענדע א געװען
 איז װעלכע ■ײרקינם, פראגסיס לזניבאר׳ אװ רעםער
Hyiya’iy דעם מיט באםרײנדעס נאענט געודעז p n xe 

פײעד. םיײענגעל דעם איז אמםעדזוכונג דער פח נאך
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 אין ®אראיבער. באלד שוין איז נוסט
 אין חודש דער איז צײםען נארהאלע
מז כ  איז סעזאז פאל פץ בחנז רן

 די לױס טרײד. דרעס און קלאו?
עס, שײנם שעפער, לי ון0 נאריכטעז

םאנכע׳ סון נביאות שווארצע די אז
 קייז זייז נים וועם סעזאן דעם אז

 דרעס אין געװארען. םקױים נים אח טרײד, איז ארמס
 באקלאגעז שעפער םאנבע אוץ ארבעט דא גראד איז טריח־

קריגעז.אפערײםארס. צו שװער זײ איז עם אז אפילו. זיך
מ אלגעםיק «ק  געוױינלעכעד א עס איז גןגו״

 די װי ערגער נים איז געסער ניט דדעסעס. בײ סאזאז
רן די  קלאוק איז יאר. ■«ר לעצטע די איז סעזאנעז ןנ

 םעז וױ שוואכער, * זײער סזדאז דער איז וױדןר, «־ײד
מד. גיס  עם אבער ארבעם, ביסעל א דא איז עם אי
 ער־ ײערט וואס ביזי, גןוימלעכעד דער פח װײס איז

n פיז «ײט חנר איז יואדםעם r•
ם איז סזױאז דער וואס אבער דעם סראץ  אזײ ני

מז טאנכע וױ שלעכט א  אוג־ זײנעז פאראויסגעזאגם׳ ח
ת  סארז אױסזיכטען די װעגען באזארגם םירזגד ײגקמ חנ

ד  שויא־ איצטיגער דער צוקמםם. גאענםער דער אין טדי
ר  םענ* מערםםע די פון םײגוגג דער לױט אח סעזאן, מ
ט אינדוסםריע, דער םיט באקעגם זײנעז װאס שןן  דער ני

ד און ווארע אין םאנגעל פרײאריםעט, פיז רןזולטאם  ח
 אפשפיגלונג אז גיבער איז עס גאר כירתגס־רעגולאציעס,

ח o* י r פסיכאלאגישען און עקאגאםישעז אלגעמיינעם 
ען די פיז אחזםאנד ש  קלאוק־ דער אין לאגד. pc מנ

ם אינדוסטריא, מ די אז מען, רעכענם בײשייל׳ נו א רז  או
ן ם •  סרויעז סילע װאס דאס איז סעזאן שװאכעז חנ

מ־ סוף חיגםעד־קאוםם זײערע אימגעקױפט ײאמז  ל
V f M גים יאר דאס װעט םעז אז םורא. אױס סעזאן 

ח רינז  םטײלס שײנע איז הארעס ױאלענע גוטע אזױגע ■ין
ב לי ף א  בלויז זײז סעג עס רעגירתגס־באגחננצתגעז. די ^

ר קרענק, אײגגעדעדסע ןן מ  אײבגערעדםע אן אױך א
?m> w n עז די שאדען. גענוג פאראורזאמן חי  װאס ס

מז א לעצ־ סוף םאנםלעז געקױסם איז צמעאײלם זיד יז
 דעריבער אמ עס אח איאםער׳ נים קױטען סעזאז, יחח

 אויף סיליגג דער אויד דערבײ שאילט ראלע ן ביזי. נישם
 רי־ די אײגגעשטעלם. האט רעגירוגג די װאס וריױען

 באשםע־ זײערע מאכעז *ו ניט זיד איילען סםארס ®ײל
 שפעםער אז םורזג קײן נים האבעז זײ חײל לומען.
זײ־ זאד אײז אױף ײערעז• געחעכערם •רײזען יתלען

 זײ־ נים איז אוחאך די אז איז. ידאם טםכינ^ אלע מן
 ווארע. איז מאנגעל און רעגולאציעם רןגידוגגם די ראקם

 םרײד דרעם און קלאוק אין נאך מען ®ילם טארלױפיג
באפעוגגעז• אדער װאדעס אין פאנגעל קייז נישט

באזארגם. <״ttd יוניאז די זײנעז אבער טאקע דערטאר
ס װארים  מעז װעט סוף כל םוף אז קלאר. דאד איז ן

 פרײזר די סון וױרקונג די דערפילען טרײדס אונזערע אין
אן ײאל׳ סומע די באגרעטװגגעז• איז דיםיס  און יעי

ח קעז םעז װאס לעז,^ועמאס אגדערע מ ־ מז  אײוילזמ גו
 נאד ארבעם דערווײלע באגרענעאט. דאך איז מגרױך,

ר  אנגעגרײם איז האס םטאק רעזעו־װ דעם פון םרײד מ
 נים םםאק דער קען אבער אויביג פריער. מװאר?ז

 װעם אויםשעפעז, רעזערזו דער זיך רועט און ןאהאלטען,
 װעם ױאם לען,אעריממא איז םאגמגל א וועדען ייכער

 דעריבער ערװארט םעז שעפער. די אין אארזטעז זיך
ערגערס. גאר מסערס גיט

ן ע ט כ ד ם ױ ו א ן צ ע ג י ך ם כ ג נ ו ד י ג ע  ר

ם ר ע ד ר א

ז טירער די  נאד האבעז אינטערנעשאגעל אונזער •
 װעג אײמיגער דער אז אנגעװיזען, ®ריער םאנאטען ודמ
 אר־ אזץ שעיער געשלאםענע אױםםײדען קען םען וןי

 קריגען דודד איז םדײדם, אונזערע אין מססלאזיגקײם
ft ען ױג ר׳  אויף רעגירדמם־משםעלונגעז די פון םײל מ
ט•  ווערעז געמאכם קעגען װאס גען.טוסעבטאראױיל-ט^

 גױםיגט רעגירונג די שןשער. קלײדער «רױעו די •ין
הונדערםע פוץ מערם דעד אין ארםיקלדן אזױגע אין זיך

 אויסשסא■ אמ באקלײחמ דארף מעז דאלארס. םיליאנעז
 אונםעד־ איץ אויבערשטע םיט סאלדאםעז םיליאנעז טעז

 אויםשטאטונג מים באמרגעז דארף מעז ;קליידער שטע
 רױ־ די אוקזילעריס, נײװי און ארמיי דער םון פרויעז די
 די איז *ײלען אויד זיד יועלעז װאם נוירסעס, קרײץ טע

 האבען מען דארף דעם אחוץ טויזענדער. הונדערטע
 ■ולווער־ מאסקעם, געז מאנטלעז׳ רעגעז פאראשוםען,

 אר־ אנדערע *ענדליגע און קוילעךגארטלען זעקלעד׳
 אויפ־ ווערען יואס םעקסטיל־שטאפעז סון געמאכם טיקלען
 די איז פראדואירעז טען קעז זאכען אלע די גענײם.
^ נאדעל  נױ־יארקער די קריגען ליידער, שעפער. ט

 זאכען די באשםעלונגען. די םון גים גאר במעם שעפער
 גײע איז ענטײעדער אויםגעמאבט מערםםענס װערעז
 געװאחח איינגעארדענם ערשט איצם זיינען ײאם שעפער

 ד׳ אדער רעגירונג, דער םון געלם דעם םים טאקע
 דער וואו סאוםד^ דער אין שעפער אין געמאכט ווערען

 פאר ארבעט םעז אח נידעריג איז סטאגדארד לעבענס
שכירוו^ שאפ סײעט

 נומער לעצטעז איז אנגעװןזעז שוין האבען מיר וױ
 רעגירונגס די אויף שולד הויפם די ליגט .גערעכםיגקיים״

 אר־ די באשטעלען מיםן טאן n האבעז װאס אגענםורעז׳
 םײל היפשער א קאנטראקםען. ארויםגעבעז אח טיקלעז

 מאנוםעק־ אונזערע אויף אייד ליגם שולד דער םוץ אבער
 איבער ניט זיך צלמ׳ט פױער יענער װי וועלכע טשורערם,

 האבען זײ ײי לאנג אזוי דונער. דער ניט קראכט עס ביז
 זגיזלילע ביםעל א קריגען או מעגלעכקײט שטיקעל א נאך

ם זײ װילען ארבעם,  רעגירונגס־ מיט זין־ גאדערען ני
 פילע גאר אז אוגעבעז, מען מוז באדויערען, צום ארבעט.

אוגאנג. אזא אויך האבען ארבעםער אוגזערע םון
 אינםער־ אונזער האט םאנאם סארגאנגעגעם דעם דורך

 באמיהונ־ אירע אין םארשריט ביסעל א געמאבט געשאנעל
 קאנ- א ביי רעגירונגם־באשטעלונגעז. קריגעז צו געז

 מאנוםעקטשו־ און פארםרעטער ױניאז גוױשען פערענץ
 עקזעקוטיװ םון געווארעז *וזאמענגערופען איז וואם רערס.

 אויסגע־ זיד מען האט אםהעי, פ. פרעדריק םעקרעםער,
 םאר רינקאוטם מאכען םאר ארבעםס־פרייז אויםן גליכעז

 גיר םאר געמאכט מעגלעך האט דאס און רעגירונג, דער
 באדייטענדע אנאונעמעז מאגוםעקטשורערעם יארקער

ארמײ. דער םאר רעינקאוםס אויף באשםעלונגען
פילאדעל־ איז ארמײ דער םון קוואדערמייסםער דער

 אויבער־ 30XXX( סאר אנבאטען געזוכם אױך האם פיע
 עס און אוקזילערי ארמײ דעד פון פרויען םאר מאנםלען

 םרויען נױ־יארקער גאל א אז ווארשיינלעך, העכםם איז
 מאכען צו אנבאםען וועלען מאנוםעקטשורערם קלײדער

 םארגלײך אין אנהויב אן בלויז עם איז גאטירלעד, זײ.
 םראדוצירען קענען שעסער ניו־יארקער וואם דעם מיט
 דינען עם באשטעלונגען. קריגעז געדארםט װאלםעז און

 ארגעם רעגירונגם מער אז האםענונגען, םאראן אבער
שעםער. ניריארקער די אין אריינקומעז איגם װעם
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 גוט־ מאנאט דעם האט באארד דזשאינם קלאוק די
 גענעראל פון רעקאמענדאציע די פרינציפ אין געהייםען

 טעקם א ארױםצולײגעז םיעבערג, ישראל סענעדזשער,
 פאנד פארטײדיגוגגס א שאםען צו מיטגלידער די אויף
ױגיאן. דער םאר

 ווע- געשאםעז זאל םאנד אזא אז ורעקאמענדירענדיג,
 אז אנגעװיזען׳ םיעבערג מענדדשער גענעראל האם רען,
 אױם גײם םרייד קלאוק אין אגרימענט קאלעקםױוער דער

 קיק גיט עתוארט ױניאן די כאםש און יאר. נעיןסטען
 םאל. יעדען אויף צוגעגריים זײן אבער מען םח םראבעל,

 קלאוקמאכעד די אז אנגעוױזען, םײנבערג האם דעם אחוץ
 איבערגאגגס־ שווערע די פאר צוגרײטלן זיך םח ײגיאז

 קיעער און קריג נאכן קוםעז זיכער זועלען ױאס צײטען,
 װעם יוביאז די װאם באשםימםקייט םיט זאגען נים קען

 דער פון זיכערקײם דער פאר באגעגענען. הוזעז דעםאלם
 אר־ און לעבענם די פון באשיצונג דער םאר און ױניאז

ײשאינם די םח םיםגלידער די סמ בעםם־סםאנדארדם

ו םינאנציצל גרײט זיץ כאארד  יאחןן 1א* האגילין ו
איצטזןד. איז זיך צוגרייטען פאד צייס די נױם״פאל.

 גוס־ באארד דזשאינט קלאוק די מאט געזאגט, וױ
 'fjfo גאגןדאל ®יז רעקאמזןנדאציצ די אט געחײסען

 פון םארזאסלוגג אלגעמײגע אן פרינציפ. אין דזשער
טשאדלייט שאפ אדן באאודס עקזעקוטיוד לאקאל אלע

1*̂ / k k U M  AAMAAAA *־ I L i M A A M i  AAA* A A M A A A iA A  •עגסיל״ דpoipi )ױן אדיגוסט jyojo ®ןןרן גערוסן ווערס
כאשלאסעז און אײםגעגומעז װעט םראגע די װאו ווייניע׳
ויערעז•

 באצאלטע בערױנען סתױרטמ#כער
װ»ה»ציעס

 אמ- דער סיז 23 לאקאל ײניאז׳ סקוידטמאכער די
 פאו ײאקאציעס באצאלטע געײאונעז האט םערנעשאנעל,

 אונםערהאגדלונגזמ לאנגע נאך םרײד, איז ארבעטער אלע
 די ײעלעז אפמאד נײעם דעם לױט בעלי־בתים. די מיט

 צאי טרײד סקײרט טח דזשאבערס און מאנופעקםשורערס
n’ דער צו לעז r r אין ראל •עי דעם פון פראצענט דרײ 

 װעדען םאדװאלסזןס װעט פאנד דער םאנד. וואקײשאז א
 לאקאל צוױי ®ח קאמיםע געמײנשאפטלעכער א פון

 לאי^ול ײנקמ סקױרטמאכער די — םרײד איז ױניאנס
 לאקאל ױניאז ירעסערס סקוירט און קלאוק די אץ 23
36.

 א ביי האט ,23 לאקאל סיז םענעדזשער דים, לואיס
 שע־ סקױרם די פח םשערלײם פון םיטיגג גוט־באזובטעז

 די איז ארבעטער די פאר געװיגם חנפ דערקלערט «ער
 בא־ חאבעז ײגיאז דער פמ םירער די ױאס שװעריקײטעז

 םארחאנדלונגען. די איז ארבעטס־געבער די םצד געגענם
 די אמעחויבען ױניאן די ד״אט ערקלערט, האט ריס וױ

 נאבדעם גלייד אסאסיאײשאז דער מיט אונםערהאנדלונגעז
 קלאוק־ די באװיליגט תאט טשערמאן אימפארשיל דער װי

 חעכערע די צוליב שכיתת די אױף העכעתנג די מאכער
 דער םון םארםרעםעי די מיטלען. לעבענס אױף פרײזעז

« דער פון םאדערונגעז די אבער האבעז אסאסיאײשאן  ױני
 איבעד אז טעגח׳ענדיג, נאכגעבעז געװאלם ניט אוםן באק
 ארױםגעלײגם האם רעגירונג די ױאם םיליגג, פרײז דעם
 די װאס פדײזען ד׳עכערע די און שארקויף דעם אויף

 די העכערעז גיט זײ קענען ווארע, פאר צאלען מוזעז
ארבעט. דער סאר פרײזען
 האנאםעז געצויגעז זיד האבעז פארהאנדלונגעז די

 ױניאן די געווארען. אפגעבראכען ענדלעד זײנען און לאנג
 גע־ װעט זי אז בעלי־בתים, די ערקלערט דעמאלט האט

 אײגענע אירע אין געזעץ דאס נעמען צו זײן צוואוגגעז
 די וואם צו דאס׳ ארבעטער די שאר קריגעז און הענט
 פרע־ האם טינוט, לעצטער דער אין בארעכטיגט. זיינען

 זיך האט אסאסיאײשאז די ײעמען צו דובינסקי׳ זידענם
 אננעמען זאל ױניאז די אז םארגעשלאגען, געװענדעט,
 די אויף העכערונג א אנשטאם ײאקאציעס באצאלטע

 אויף געאײניגט זיד האבעז צדדים ביידע און שכירות
אפמאד• איצםיגעז דעם

 גוטגעהײםען אײנשטימיג האבעז שאפ־םשערליים די
 באדאנקען צו רעזאלוציע א אנגענומעז און אפמאד דעם

 דובינםקי פרעזידענט און דיס לואים מענעדזשער זייער
 די סאר קריגען צו ארבעם ערםאלגרײכער זײער םאר

ײאקאציעס. באצאלטע די סקוירטמאכער
 םאנד םון סארוואלםונג דער וועגען איינצעלהייםעז

 מים־ די צו אויםצאלונגעז וועגעז רעגולאציעס די און
 און קאמיםע א םון װערעז אויסגעארבעט וועלעז גלידעד,

 דער פון םיטגלידער די צו ווערעז געבראבט װעלען
גוטהײםונג. םאר ױניאן

 *רױס־ מוזען זוז לאקאל םון מיטגלידער
Dump װארקינג נײע נעמען
 קלאוק דער סון מענעדזשער קאפלאז, בענדזשמאן

 אױשגעסאדערם האם ,117 לאקאל ײגיאז אפעוײיםארס
 װארקינג נײע ארויםצונעמען לאקאל סון מיטגלידער אלע

 עם אמ ערקלערט, קאפלאז וױ םעזאן. דעם םאר קארדם
 םת מיטגליד יעדער אז לאקאל, אין רול לאנג־יאריגער א

 םיגד און םעזאז יעדען אנפאע קארד ווארקינג זײן בייטען
 באשםראםם ווערען םאז צו עס פארםעלעז װאס גלמיער

 נױטיג־ די ױניאן דער םארשפארעז צו דאלאר. איץ םיט
 קאפ־ מענעדזשער האט םיםגלידער, באשםראםען צו קײט
 1נײ די ארויםצונעםען םעםבערם די אויםגעפאדערס לאן

קארדס•
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n ניו אק אנסײיקל׳מ איז זיד האלס קאמף דיצר א r 
מי םרײד דחנם פןד  פאגושעקסשו־ פאנכע וואס דעם אי

 אסאסײ געוױסע פח עדםוטיגונג שטילער דער מיט רפרס,
מז םירזױ־ א״שאז  עםי־ איז פראםאשאז די אפצושאםעז זו
 צאלומען די אפשםעלען אגרימזמם, םיז פמקסעז שןגסי
 פארניכםען אתם אזױ און לעיבעל פראמאשאז דרעם פאוז
 גוטע גאגצע די מאכעז צונישם איז אינסםיםום דרעס מס

געװארעז• אױסגעטאן איז װאם ןרבעם
 מאנד צאל געדױסע א חאבעז צײט היפשע א שױן

 אנגע־ גרויסע׳ גאנץ מאנכע זײ צוױשען מקטשורערם׳
 פראמאשאז די קױםען פמ צוריקצוהאלםעז זיד חױמז

 פראצענם אײגס שץ דריםעל אײז צאלעז אמ לךנעלם
 אױם־ דעד םאר *אלעז זײ םארפליכםעט זימעז די וזאס

 אן ארבעט. פראמאשאז זײן און אינסםיםוט םון האלסונג
 זײנעז זײ אז באװיזעז, האם כיכער די םח פתטעחוכונג

 אין צאלונגען. די אויף געלם סומעז באדײסענדע פולדיג
 צו געײעז געצװאונגען ײניאן די איז סאלען אײניגע

 אימפארשעל צום מאנוםעקםשדרערס אזױנע ןןרקלאגעז
 אום געריכט איז גײז — םאל אײז איז אמ סשצרמאז

קומם. עם וואם פימצומאנעז
 זײער םאר אן גיבעז באסעס די וואם אורזאך, ךי
 זײן און פאנד פראפאשאן דעם םארניכםעז צו פארזוך
 דער איגעד אז םענה׳ן, די מלחםה. די איז ןרבעם,
טע ניט איצט איז לאגע סלחמה  און אדווערםײזיע קײן נוי

 קורצזיבםע. דיער איז גליק דער ארבעט. פו־אםאשאז
 לאגע מלחםח דער איבער דווקא איז ערשםענס װײל

 האט ײעלכער איגסםיםוט, דעם פון ארגעם די נױסיג
 מאנופעקםשוחנרם העלםעז צו פונקציעס ספעציעלע פיצט

 אנ־ פילע לײזעז ארױםהעלםען אמ אדבעם מלזזסח קריגעז
 די טים געװען איז פאל דער וױ פראבלעמעז, דערע

 שיעור זײנען װעלמ לאינס׳ דרעס פארטי און גאת איװגיגג
 אפצושטעלעז באװעגונג דער צוליב געוואחח חזדנירם

 דער םמ צײם דער פאר אוגםערנעמונגעז און מלער
 ױאם געגען־קאמפײז דעם דאנק א בלויז אח עס םלחמד-

 גע־ איז עם ױאם אגגעפירם האט אינסטיטוט דרעס דעו־
 םויזעג־ װעלכער בײ ארבעם לאיז די געײארען ^זעװעם

 צענדליגער איז לעבעז א מאכען אונזערע ארבעער םזר
 נאד די זינעז אין האבען מען םח צווײטענס שעיער.
 וױ נויםיגער זײן װעם פראמאשאז ווען פעריאדע םלחםח

f נײ אין ארבעם די אויםצוהאלםעז אום איז עס װזן n r•
 צו נים ענםשלאםעז דעריבער איז ױגיאן דרעם די

 םיט איז וואס דאם סארניכםען צו באםעס די דערלאזען
 דעם רואינירען צו און געװארעז אויםגעבוים מי םיל אזוי

T דרעס nn טויזענט הונדערם װעלבעז םץ יארק נױ אין 
 לעמז• א מאכעז אינםערנעשאנאל דער פיז םיםגלידער

 מאנר דרעס גים מעז וועז אז ױניאן, די וױיס דעם חיץ
 אײן האנט. גאנצע די זײ װילען םינגער א מקםשורערס

 קאלעק־ םץ פונקט א ברעכעז ערלויבען זײ מען װעט פןל
 זײ וועלען פוגקט, איז עם וועלכען אגרימענם, סיװען
 אג־ גאנצער דער און פונקטעז אנדערע ברעכען צו זוכען

 פאפיר. שםיקעל א אין ווערען םארוואנדעלם װעם ויפ^ט
 דעם ענםארםען צו ענטשלאסען דעריבער איז ימיאן ױ

 פונקםען עםישענםי אמ פראמאשאן די פים *גרימענט
םארםאגם. זי װאם םאבט גאנצער דער פיס

 םונם גאנצען אויםן דווקא גים באשםײט ױגיאן די
 ניט איז באדיגגונגעז איצםיגע די אוגםער אויב סלײש•
 םאר יאר א דאלאר םילקמ איין סמ סוםע םולע די גױםיג

 איינצו־ גרײם ױגיאן די איז ארלעם, פדאמאשאן יער
 אבער זועט זי צאלונגען. די םארקלענערען צו שסיםעז

 אפ־ זאל אינםטיםוט דער אז דערלאזען- נים אוםן «יו
 מאנו־ די םון צאלוגגען די אז אדער ווערען געשאםם

 אדער ווערען׳ אפגעשאםט זאלען םאנד צום פעקםשורערס
 אין אנגעזאנועלט איצם ביז זיך האט װאם געלט דאם אז

אגדערש. עםעס אױף ווערען םארטאכלעוועם זאל סאנד
 מאנר די סון םארטרעטער םים קאנםערענץ א ביי

 מענעדזשער גענעראל האם מאנאט, דעם פעקםשורערס
 םאר־ טאקע ױניאן דער םי־ז נאםען אין האכמאן חשולױס
 םאנד צום צאלונגען די םארקלענערען צו זײ געלײגם

 םון דריטעל איין אנשטאם אז הײםם, דאם הצלםם• *ױף
 ביז צאלען געדארםם האבען די ײאם םראצענם אײנס
 פרא־ איינם סון זעקםםעל אין בלויז צאלעז זיי זאלעז איים׳
 — געבען צו גרייט ױניאן די אבער איז הנחה די צ«ם•
 װעלען זײ אויב בלוק — ערקלערם האכמאן זיי האם

אז ערשטענם, באדינגונגען: םאלגענדע די אננעמעז
אלוגגען  רעגעל־ ווערעז געמאכם זאלען פאנד צום ייז

פארן ארבעם זײן םים אנגײן זאל אינסטיםום דער תסיג,

ס אזפראמאש די סאן צו גדײס זײז »יז איאס םיײד מ  אי
י שלחמי; דאי נאו ס י תיאמלט זיד האס ײאס מל  אנ
 דאלאר, טויזזמס חתדארס חזקס אדזס איצס, כיז ®אגד איז
 אג^סלצז ײד וחוט ײאס גאלס קאדיבאוד n וױ גוט אזײ
 ײ«חמ אװאקגאלײגט זאליז צאלמגיז וױיסאדא די פיז

«r פאר נוצעז «ו אינססיסוט פאדן פאגד ספעציולפן א 
ל /אױילײדא jiסלחס דאד גאך צימקצז פדאסאשאן  מ

m איטואסטידס גזולס דאס m כאגד^ םלחסמ אק
 נאדינ־ די אנגצטצז ײזלצז סאניאיישסאסא די אױב

 ®ארקלעגערען צו גאר גיט גרײט ײגיאן די זדז גונגזמ,
 אויד נאר פאנד, צום צאלונגעז טעיערױי די חעלפט איז

 זדיסט, דאס חדשי^ 3 פאר ריסראעקטיװ זעחח זײ מאפעז
 אױף װערעז גאדאמנט זאלעז אז סאי פיז צאלונגעז די אז

 דריםעל אײז אנשםאם זעקסטעל אײז פיז דאטע נײער דער
מד איז דאס פראצענט. אײנס פץ  װאס די פאר נלויז א

 וחן־ אדעד אײנגעצאלט שײז ענםוחןדער געלט די האבעז
 ײאס די סעפטעמבער. םופצענםעז כיזן באאאלעז עס לעז

 זאלעז פאנד, צום געלם שולדיג בלײבען דעמאלט װעלען
ראסע. אלםער דעד לױט צאלען םחעז

 פאד־ די געגעמז חאט באארד ײשאינם ח־עס די
 אװעגם, מאנטאג ביז צײם אסאסיאײשאנס די פץ םרעטער

 איר אנצונעמעז אױגוסם צװאנציגסםעז און פיר דעם
לי די םארשלאג  וױיזס עס ווי האבען, אבער בתים מ

^ חװ־ פת װארנונג די אױם׳  ערנסם. גענוםעז ניס ײני
 קײז געקראגעז נים פרי דינסםאג האם ײניאז די װעז

 דזשוליוס מענעדזשער געגעדאל האס מטפער, גינסםיגען
 לאקאל די שיז באשלוס אײנשטימיגען דעם אױף האכמאז׳

 סשער• שאפ אלע צו בריף ארױסגעשיקס מענעדזשערס,
 נײעז צו נים אױםגעםאדערט װערעז זײ װעלכע איז לײט׳
 קריגען ניט װעלען זײ װעלכער םאר דרעס אײן קײן
 אין ארײן גײט באפעל דער אנצונייען. לעיבעלס קײז

̂ו־/ממעפטע ערשםןןן דעם דינםטאג, קראםם  מען זמילו ג
אינחסםוײע. גאנצע די אפצושטעלעז מײנעז זאל דאס

 ניט חאט ייניאז דער פה האגדלומ ענםשלאסענע די
 אױף וױרקונג אױסניכטערענדע איד האבעז צו פארםעלם

י אז דערזעז׳ האבען זײ בתינ^ בעלי די n״’ י r איז 
 פון פארשריםטען די ענפארסזח צו אנםשלאםען עדנסט

 צוױ־ זיך רודערט דדוק, צום גײעז מיר װעז אגרימענם.
 האםען צו איז עס «מ פירעדשאםט אםיאײשאז דער שעז

 צוזאמענ־ א אײםםײדעז אמ באזינעז זיך ײעלעז זײ אז
מאמענם. איצםיגעז איז יוניאז דער סים שםויס

 ®רייזען, העכערע קױגען ®רעסערס דרעס
קאהען מעקס מענעדזשער באױכטעט

 םיםינג מעמבער באזוכםעז גוט א בײ באריכם א אין
 מעקם פרעזידענם רױיס האם האםעל, דיפלאמאט אין

 ,60 לאקאל פרעסערס דרעם םמ מענעחשער קאהעז׳
 קריגען צו געלונגעז איז יוניאן דער אז איבערגעגעבעז׳

 און •דרעסעס ביליגערע די פרעסען םאר פרײזזזן העכערע
 אר־ לאיז גוטער דער בײ םאדערונג איר געוואונען אויך
 פרײז זעלביגעז דעם קריגעז זאלעז פרעסערם די אז בעט,
 זײ װי סקוירםס מים געמאכט ווערעז װאם םוטם םאר

חשעקעט. א און דרעם א םאר געקראג^ז םריער האבעז
 ביליגע די אויף העכערונג דער אנבאלאנגט וואם
 איצם ױניאן די האם אגגעװיזעז׳ קאהעז האם דרעםעם,

 דרעםעם פרעסען םאר םרײזעז פארשידענע די אפגעשאםם
 אײנגעםירם אץ לאין $1.87 אמ $1.55 ^137 דער םמ
 םא־ ױניאז די דרעםעס. לאינם אלע די םאר םרייז אײן

 שאר פרײזעז די אױף העכערוע א אויך איצט דערם
 אוץ $2.25 םאר זיך םארקױפען ױאס דרעסעם די םרעסען
העכער.

 ױניאן די האט ארבעם לאיז בעסערער דעד בײ
 מאנוםעק־ די װײל סםאפעדזש, א רוםען צו געגרײם זיך

 א •רעםען סאר צאלעז געױאלם ניט האבעז טשורערם
 האבעז זײ וױ םרייז זעלביגען דעם םקוירט א מים םום

 גע־ איז װאם דזשעקעם און דרעם א םאר געצאלם םריער
 אומפארטייאישען שון סארמיםלונג דער חרך גאנגען.

 א און גאכגעגעבעז בתים בעלי די האבען טשערמאן,
געװארעז• םארםידען איז םםאפעדזש
באריכטעט, אייד האט קאהען מעקס פרעזידענט װײם

 וואם לאקאל׳ םון דעפארטמעגט עמפלאימענט דער אז
 אין האט וואסילעווסקי, י. ברודער םון אנגעםירם ווערט

 געקראגעז אן, יאנואר םון טאנאטעז זיבען לעצםן די
 ארבעטס־ די םאר ארבעם טעג 658 מים טױזענט 14

 אין ארײנגעבראכט די האט וואם םיםגלידער לאזע
 מיט דאלאר 584 םויזענם, 146 םון סומע די שכירות

 דער װאם םיםגלידער ארבעםלאזע 352 די פוץ םענט. 76
 עמפלאימעגם דער האם יאנואר׳ אץ געהאם האם לאקאל

 156 םאר חשאבס שםענדיגע געקראגעז דעפארםמענם
אר־ 196 בלוח געבליבען זײנעז אמם און ארבעטער

ם----------------------------- ײ ז ► 15
םעג צודײ איצסאר יאײגעז טטלאוןאביא י* ון.גיסםלא
i ייאד א אדמט r v r.

 אן דיןר מװאן איז באריכס קאהענ׳ס מגןדזשאד
אױפת־ אים האמז סראסארפ יי איז איגמדעסאגטער

A k A ^  AkAkkAAכײמל• גרױס סיס

ל א ח א 2 ל ם 2 ל ײ ר ט ע ד ױ ם ו ױ  א

ס ה $8^ס מ ח ל ז ט ן ל י ה

 מאנאט דעם האם 22 לאקאל יתיאז דדעסמאכער די
 7,687 סומע דער אויף םשעקס איבערגעגעבעז וױדער
 און רעליף װאר ראשען דער םח םארםרעםער צו דאלאר

 מלחמת די העלםעז צו רעליף םשײנא ױנײסעד דעד
 צוױי די איז אמרײסער פאשיסםישע נאצי די סיז קרכנות

 םשעק א געקראגען האס רעליף ױאר ראשען די לענדער.
 א רעליף, םשײנא ױנײםעד די אץ דאלאר 4,385 אױף

 גןך געזאםעלם איז געלט די דאלאר. 3,302 אײף טשעק
 די איז 22 לאקאל םיז םיטגלידער אקםײוע די ®מ װארעז

 געװארען חרכגעםירם זײנען וואס םעג זאמעל ספעציעלע
מאנאם. לעצםעז

 די האט לאקאל, סח מענעדזשער זימערמאן, טשאדלס
 צוױי די םון פארםרעםער די צו איבערגעגעבעז םשעקס

 םיםגלידער, אקםיװע די פח מיםינג א בײ ארגאנײאציעס
 זאםלתגען. געלם די אין באטײליגט זיד האבעז װעלכע

 סםײדזש, לײבאר אין געײארעז געהאלסען איז מיםימ דער
p האם, זימערפאז עװענױ. זעקסםע אח סטרים םע39 i 

 אק־ די באדאנקם באארד, עקזעקוטיוו דער ®מ נאמעז
 די מאכען צו אנשםרעגגונג זײער פאר מיטגלידער םיװע
 איבעד װאס דעם םראץ ערפאלג, אז שאר זאמלונג געלט
p סלעק דעד t גינס- געװען ניט צײט די איז שעפער די 
 איבערהױפט האם ער אונםערגעםונג. אזא פאר סיג

 און קאםיםע דעפענדערס יוניאז די געלײבם שטארק
^, אנסירער, זײערע ם ד א ל  בליוסםײן, און םישלער ג
 כינע סאר זאמלונג די געמאכט האם עם ארבעט וועמעס

 גלויז געװארעז דורכגעםירם איז עס כאםש ערפאלג אז
תםלאנד. פאר זאמלתג דער נאך ײאד אײז

 זימערםאן מענעדזשער האם’ ווארט שלום זיץ איז
 פאר־ וױיםער אויך װעלען דרעססאכער n אז םארזיכערט,

 אן אז אגאנםירם, האט און ארבעם הילםם דיער זעצעז
 אקםא־ פאר צוגעגרײם איצם שויז ווערם אונטערנעמונג

 גאנצען אין וועט עס װעלכער םון אימקונםט דעד בער,
כינע. אין לײדענדע מלחמד. די םאר הילף פאר

ם ד ו ג ־ ט י ן נ א י נ ט ױ ײ ר ם ג ו ז צ ן מ א  ק

ט ״ ם ע ן װ ט ו ם רא ר ע ר ו ש ט ק ע פ ו נ א מ

 האם 155 לאקאל יוניאז ארבעטער נים־גודם די
 סון איעער נאך מיט אגריםענם איר באנײם מאנאם דעם

 אסא־ איינציגע די םרײד. אין אסאסיאיישאנס דרײ די
 או־ז אײנגעשפארט םארבליבען איז וועלכע סיאיישאן,
 די איז םאדערוגגען, ױניאז די נאכצוגעבען זיד אנטזאגט

 מים םאדהאנדלונגען די אסאסיאײ׳שאן. אוטערװער ניטעד
 די און ארם סון ניט זיד רירעז בתים בעלי גרופע דער

קאמף• א שאר גרייט איז ייגיאז
 גינדגודס דער םון מענעדזשער נעלסאז, לואים וױ

 בעלי די האבעז םעלדעט, ,155 לאקאל ױניאז ארבעטער
 םרײד אין שעפער םריםינג און פאזעמענםרי די םון בתים

 עלםטען דעם אגרימענם ױניאן דעם אונםערגעשדיבעז
 אגרימענם אין געקראגען האבעז ארבעםער די אויגוסם.

 אג־ אין שכירוו^ די אױף פראצענט צען פמ חעכערונג א
 פונקט א געווארעז אתיגגעשריבען אויך איז רינזענט

 הע־ וױיםערע א םאדערען צו ױניאז דער ערלויבט וואס
 לעבענם־ אויף פריתעז םאל איז שכירות די אויף כערונג
 אםא־ די דעקם אגרימענם דער שםייגען. ײעלען מיטלען

 אן האבען וועלכע די װי גוט אזוי שעפער םיאײשאז
ױניאן. דער מיט אגרימענט אידעפענדענט

 איז וואם געזאגם, ױי אסאסיאיישאן, אייגציגע די
 גים גאר אוםן באין װיל און איעגעשפארט פארבליבען
 מאנוםעקטשר ״נים־ווער ױנײםעד די איז גאכגעבען,

 וואם בתים בעלי די פון אםאםיאיישאן די ליג״ רערס
 געשםריקםע סון קליידער אויבערשםע די פראדוצירען

 אסאםי־ דער םים אגרימענם איצםיגער דער ווארעם.
 בתים בעלי גרופעז צוױי אנדערע די מיט וױ איישאן

 יולי. פופצענםען דעם אויםגעגאנגען איז טרייד אין
 אגרײ דעד איז צדדים, בײדע סץ צושםימונג דער מיט

די מאנאם. א נאך אויף געווארען םארלעגגערט פענט
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 מנראנט׳ גיס ראזולטאםזמ קיין האמז אנגצגאנגצז
י קממז *ו ײניאז חןד po באסיהממן אלן שדאץ  י

מז ן ם. •דידלי מנ מי צ מי איז ײדאו n ס  «נט־ *
 זיי בתים בעלי גרופזן דאר דאדלאזאן *ו ניט שלאמ?

ן פין זײוודסיודא מ  חעכערונג די ארבעטער די מ
p x• מרעכ־ וױ מער זײנעז די װצלמ «ו די,שכירות 

» nrrm גוט האמז גדםגלײ־צד די סי fi עםעלתג די 
®m m  p פירער px יממיםע קאנסערעגץ דער P 

 מיםעל יעדעז *טנואװעגחמ ראכס פול זײ געגעמז
 די אוגםעד נױםיג סאר געסיגעז ײעלעז זיי אסװ

*יםשטענדען׳
px לאגע דעד אינעו־ אימןרגליק אז px נים־

m גודס o,* אז *גגזדײזעז׳ נעלסאן מענעדזשער הא׳ם 
 זוכען אסאסיאײשאז דער po סירער חןדעל אײגימ

 סאר־ דער זדן לאגע סלחםח איצסיגע די אױסצוגוצעז
 אין סםרײק א אױסצומײדעז אדבעםעד די סיז לאגג
 די געבעז פמ זיד סצומ־ייעזױרא צײט זדצטיגער דץד

 טוזעז זײ װאס שבירות די px חעכעתנג די ארבעסעד
 םטאגדארד. לעבענס זײער אנצוחאלסען כדי קריגען
 ערשטער דער װען ,1934 זינט אז אן, וױיזט נעלסאן

 געװארעז׳ אונטעדגעשריגען איז םרײז־ px אגריםאגם
 געחעבעדט נים ארבעטעד די po סקעילס גרמם n איז

 אינדוסטרי די ײעז יאדעז׳ קריזים די דורך געווארעז•
 לאגע׳ עקאגאמישע שװערע א px געפונען זיד האס
 אויף משטײז םמ צוריקגןחאלטען זיד ײניאן די חאט

 די שעדיגעז צו ױט אום פארבעסערמגעז נױםיגע די
 זיד חאט אבער יאר צוױי לצצםע די px אמדוסטרי.

 באדײטענד אינדוסטרי ניט־גודס דער אין לאגע די
 פרא־ גוטע געמאכם חאבעז בעלי־בתים די פארמסערט.

 די px חלק 8 אייד ארמםער די געבעז אבער סיסעז•
ניט׳ זײ וױלען באדיגגוגגעז ארנעסערטעס

— גײז לאזעז ניס וייםעד אבעד עס קעז ידנקך זיי
 םיטלען לעבענס אױף קאסטעז די נעלסאן. nr װײזם
 געחעכערט דינען םעקסעס געשטיגעז• שטארק זײנעז

 יערלי־ קליינעם 8 חאבען װאס די אטילו און געװארעז
 זײנען אונעטער די <אלען• זיי טחען אייגקמפט מז

 לעבענס זײער אאוהאלטען בארעכםיגט ײײניגסםעגס
 באווײ־ או דאס תױך. נים גאד איז וועלכער סטאגדארד

 װײניג״ חעכערונג לױן א *ו באועכטיגט זיי דינעז זען
 ױניאז די װאס איז דאס יראאענט. םיפמז פון סםענס

אױמװקעמםעז. גטשלאסען8 איז און פאדערם

ז י ן א ר ע ט ס י ט א ו װ א מ א א  ט

גד | ע ם ט ר א ^ טע

 קאנםראל אונטערן שע<ער דרעם די אין לאגע די
 באריכ־ — דעפארטמענט טאמ יו8 אוט איסםעדז פון

 פאר־ זיד האם ױאנדער, חערי פרעזידענם וױיס סעס
 שעםער גאל קלײגע 8 םארבעסערם. פיל נים לויםיג

 איז שעפער הערסטע די איץ ײאכעז• םולע ארבעטען
 אין בעסער םיל איז לאגע די ארבעם. פיל נישםא נאך י

 שוין ווערט דארם טרײדס. אנדערע די פון שעפער די
 עס איבעראל. ארבעט גענוג םאראן איז עם און ביזי

 סוף ביזן אז חאםענונגעז גוטע םאראז אבער זײנעז
 דיםטריקם אין ארבעטער אוגזערע אלע װעלעז מאנאט

באשעםםיגם. זיק
 ארבעטעז שעםער םאון אװ אום די םון אנאאל אן

 שװעריג־ האבען און באשםעלוגגעז רעגיתנגם אױף
 סארט נײער דער *ו זיר אוגעװאױנעז גוט קײטען
 עס זאד• גרינגע יזײז נים אנהױב איז איז דאס ארמם.
 געוױינם מעז ביז געדולד ביסעל חיפשע א זיך פאדערט

 שאר־ nr הױבם מען און ארבעט נײער דער או וװ זיך
 דערלבער האט יו^אז די שכירוו^ נארפאלע דיגען

 געדולד האבעז או שעפער די איז ארבעטער די געראםען
 װעלען זײ װען אפילו ארבעט די אױספרובירען און
 זײערע אױםםאכען קענען נים וואכען פאר ערשםע די

םארדינםםען. נארםאלע
 אנדער־ ״בארביזאן מיט ^גרימענט נײער
 באצאלטע ארבעטער גיט סאמפאני״ װער

װאקאציעם
 ״בארביזאז דער פון ארבעטער 1,200 איבעד
 תשויתי, נױ אעםערסאן איז טעקטארי אנדערװער״

 אנדערע און װאקאגתס באאאלטע גלקראגדן האבען
 דער םיט אגרימענם דעם באנײען בײם פארבעםערונגען

 אװ אום איםםערן דעם בריינגם געװינם דער פידטע.
 אין טסרעפארװ שרים גרױסען א דעאארםטעגם טאון
דעד אין םיםגלידער אלע פאר קריגען n ארכעס זיץ

n^n»c־r ט װאקאאיעס. כאאאלטע מ  ארמ־ אלע כ
 שעיער םאוז אװ אוס די אין אונםארװעש בײ םער

 נעבסםעז װאקאאיעס כאאאלטע קריגען שײז וועלען
ר זוםער מ  גײ איז 62 לאקאל װאס אגריםעגט דעס אי
m r די בעלי־בתינ^ די מים אונםעדגעשריבז האם 

 באזונדעדע חדן• געדעקם דמען טרײדס איבעריגע
 גרעסטע די פח אײנע איז בארביזאז די אגרימענטס.

 שעפער דרעס םשילדחמ די סאום. דעם םון שעיער
 באאאלםע םריער פח שײן האבעז םעריטאריע דעד אק

 לאקאל םון אגרימענם •דעם חרך טײלוױיז װאקאאיעם,
 דורד טײלוױיז און אסאסיאײשאנס דיערע טיט 91

אגרימענםס. אינדעפענדענם
 אומ־ אח נוארק אין שעפער דרעס טשילדרעז די
 די געװארעז געשלאסעז נאטנעז אין זײנען געגענד,
 ארבעםער די געבען או אום אויגוסם אין װאך ערשםע

 װעלכע פאר װאקעישאז זײער נעמעז *ו מעגלעכקײט א
 יאד ערשםע דאם איז דאס באאאלען. ארבעטסגעבער די

 באזאלםע קריגעז דרעסמאכער םשילדרעז די װאס
 מים באנעט זיך האבעז זײ פמ פילע את װאקאציע

 אײגענעם אונזער איז אתיסאופארעז געלעגענהײט דער
 עס מאל. ערשםען *ום הױז ײניםי איז פלאץ, זומעד

 אין געוועז זײנען װאם די אז זאגען צו איבעריג איז
 ■ראכם־ דעם םאר באגייסטערם זייער זײנען הויז יוגיטי
באקװעםלעכקייט. און שײנקייט זיין מיט פלאז םולעז

ן ע ט א ס ט ן נ ע מ ר א ד ג י י ר ־ ט ט ר א פ ע  ד
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ן ___________| ע ג ל א פ ר ע

 אונטער דעפאדטמענט םדײד גארמענם קאטאז דער
 רײז־ עלײעם פרעזידענם וױיס םמ םארוואלםוגג דעד

 װיכםיגע םאחױיכענט וױדער םאנאט דעם האט בערג,
 נײע ארגאניזירען פון געבים אױםז דערגרײבונגען

 םיטגלידעד פאר פארבעסערונגען קריגען אח שעפער
אגרימענטס• אלטע באנייעז בײם

 טשילדרען אװײ מים אגרימענםס די באנײען בײם
 פענסיל־ העריסבורג איז פירמעס ח־עם הױז איז דרעס

 די םאר געקראגעז ױניאז די האם דיםטריקם, וױיגיע
 פרא־ האלב א זיבען פיז לױן־העבערונג א ארבעטער

 אווער־ װאקאציעס׳ באאאלםע אדבעםער, אלע םאר גענט
 שטונדעז אכם גאד ארבעט יעדע םאר געאאלם םײם

 געזעא־ זיבעז ארבעם, װאך םולע א נאד אנשטאט םאג א
 םאג האלבעז א םאר גאראנטי א און טובים ױם לעכע

 גע־ ווערט ארבעםער אז ייעז שכירות אדער ארבעם
 םירמעם אווײ די שאפ. אין ארײנצוקומען ארדעדט

 ״ריםא די און קאמפאני״ אפארעל ״םטילםאן די דינען
 די אין םענסילווייגיע. ליטיץ פון קאמםאני״ אםארעל

 מײקעל ארבעםער. 200 ארבעטעז םאבריקען גוױי
םארהאנדלוגגען. ז־י אנגעםירם האט דזשאהנסאן

 מאםא־ אץ פירמע אוגטערװעש גרױסע
ארגאניזירט טשוזעטם

 קאטאז דער וואס שעפער נײע די אנבאלאנגט וואם
 דעם ארגאניזירם האם דעפארםמענט טרייד גארמענט

 מיט אגרימענט דער זיי םון װיכטיגםטע די איז מאנאם,
 םון קאמפאני״ אנדערווער קארםער ״װיליאם דער

 נאר נים איז פירמע, די מאםאטשוזעםס. ספרינגםילד
 מאנוםעקםשורינג אונםערוועש גרעסםע די םיז אײנע

 הונ־ םיר איבער באשעםטיגם און לאנד אין םירמעס
 עלטםםע די םון איעע אױך איז זי נאר ארבעםער, דערם

 למםע די פאר איז װעלכע אמעריקע, אין םירמעס
 אן געווען עקזיסטירם זי װאם יאר זיבעןױג און םינף
 דערג־ איז םירמע דער מים אפמאד דער שאפ. אפען
 נאכ־ םארהאנדלוגגען, םרידלעכע דורך געווארעז רײכט
 אריבערצוגעװינעז געלוגגען איז ױניאן דער וױ דעם

 װערען װאם ארבעםעד 400 די םץ מערהײם גרױםע א
באשעפםיגם. דארם

 מענע- דײזענבערג, עלייעם פרעזידענם װײם וױ
 בא־ דעפארםמענם םרײד גארטעגם קאםאז «מ חשער

 םארהאנדלען «ו אײנגעשטימם םירמע די האם ריכםעם,
 האם ד ווי נאכדעם אגרימענם אן סאר יוניאז דער מים
 סון מאיאריםעם וױים־גרעםםע די אז איבערשײגם, זיך

 אינםער־ דער םמ מיםגלידער זײנען ארבעטער אירע
 באארד רילעישאנס לעיבאר נעשאנעל די און נעשאנעל

 אײסייגע די אלם אינםעתעשאנעל די אנערקענם האם
 קאלעקטיװע פאר ארבעםער אירע T® פארםרעםער

געזעץ. אונםערן םארהאנדלונגען
אגרימענם יתיאן דעם דודך־ חאבען ארבעםער די

—----------------------------)► * ײ ש שיג כ ע ד ע ג

 TP§ פינף פח שכירות די אױף חעכעדונג א געוואונעז
ם אכם פיז חעכעחמעז די או *וגאב אין *עגם מג א  פי
jm די װאס re ן חאם מ מ  *ײס איז אדבעסער די מ
 פארחאד איר סים חאגעז פארםרעסער ײניאז די וחמ

 חעכעדוגג די איז *וזאסעז אגרימענס. װעגען דעלט
 געקראגןן, חאבען ארכעםער די װאס שפיתת די אױף

ײמן  ארבד די אױך גים אגריםענם דער פדאאענט. דד
i װאקאאיע באאאלטע װאכען אווײ םער r  IT ; •אגדעד 

 דארפען, ארבעםער די אױב געאאלם פאל טהאלבעז
 אווערםײס איז םובים יםים געזעאלעכע »יז ארבעםעז
 טאג א שטונדעז אכם וױ םער ארבעט פאד גמאלט

 גמאלס אװערםײם קריגעז ארבעטער די פלעגעז פריער
 ןס ײאה א שטוגחגז 40 וױ מער ארבעט פאר בלױז

 פ*■ ליץ םיניםום א געװארעז אײנגעשםעלם אויך איז
מאען םח לעדגערס װאד• א דאלאר זי
 חאכןן םירמע דער םים םארהאנדלונגען די

 גאד nr»8? םח דירעקםאר האלםעריז׳ י. אנגעפירס
 מאסאםשוזעספ נארדעוץ םאר דעפארםםענם םרײד מענם
 ספרינגפילו םח םענעדזשער דיסםריקם טשאנקי׳ םעקס

 םאר ױגיאז• דער םמ לאיער דער ראוער דדזשאדזש און
 אונםערגעשרימן אגריטענם דעם האבעז קאמפאני דעד

 קאראפ־ דער םת םרעזשורער דער קארסער, ליגדעל
 דער םח סופעראינםענדעגם מאדלק, חש. ם. רײשאן,
לאיערס. זײערע אח םירמע

n םיםימ ספמיעלעז א בײ האבעז ארבעםער 
אגרימענט. דעם גוטגעהײסען איינשטימיג

 מאנאס דעם האבעז װאם םירמעס אנדערע די
 גארמעגם קאםאן םיםן אגרימעגםס אונםערגעשריבען

זײנען: דעפאדםבוענם םרײד
 פון סאבריק״ רעינוועד בעיקער אח ״זאניס די

 226 באשעםםיגם װעלכע מאסאםשחעםם קעמברידזש
 שאפי אפעז nr געוועז לאנג יארעז איז און מלאכות בעל
 איינפי־ ױגיאן דער םיט געסעםעלט סאנאס דעם האט

^ קלאוזד רענדיג  אמ װאקאאיעם באאאלםע שאפ, ייני
 מאס באדיגגוגגעז אנדערע אלע און העכערונגען לױן

 אגרימעגם קאלעקםיװעז דעם זדן ענםהאלםען זײנען
 מאגד רעינװער ענגלאנד נױ דער םים ײײאז דער פח

 האס סירםע די װעלכע אן אםאסיאײשאן סעקםשורערס
 אגגעפירם האבען םארהאנדאנגעז די אנגעשלאסען. זיך
 דע־ גארסענם קאםאז םון סופערוױיזער דזאלפעריז׳ י.

 נייםהען און מאסאםשחעםם נארדערן אין םארםםענט
 אגענס ביזנעס םריאלי, אל• און מענעדזשער בארקער,

•24 לאקאל רעינקאום באםםאנער םיז
 פרעזידעגס וױים po קאאפעראציע דער דורך

 גאד־ קאטאז דער האם סילאדעלסיע םץ אטא סעמיועל
 קאנםראק• איק ױניאניזירם דעפארםמענם םרײד מענט
 *ן קאמפאני וױיסם סאסקװעהאנא דער פוץ שאפ םינג

 פארבעםד אנדערע און שכירות העכערע געקראגען
שדפער. קאנםראקםינג אירע סת ןנװײטעז א אין רוגגען

 בלאוו ״ורײנער די איז שעםער די םון אײנע
 ארבעט^ די דעלעווער~ וױלמינגטאן םח קאמםאני״

 םארוואלםעס װאםװערם 228 לאקאל צו באלאנגעז װאם
 העמרומ לוין א געקראגען האבען און ראח אדא םון
 איפס האבעז מארםש, לעאםען פראאענס זיבעז םון

 תר פראאענם• םינף סון העכערונג א געקראגעז װידער
 םענםילנן׳ינת- טעלפארד םון דער איז שאפ גווייםער
 ?לאוזד א אונםערגעשריבען מאנאם דעם האם װעלכער

 האמז ארבעםעד די ױניאן. דער מיט אגרימענט שאם
 די אױף פראאענט אעז פון העכערונג א געקראגעז

 1P ױניאן אנדעדע אץ ײאקאציע באאאלםע שכירות,
 באשעפםיגמ װערעז שעפער אווײ די אין דינגונגען.

אדבעםער. 125
 פארהאנר אח קעמפעיז ארגאניזאאיאנם אן דורך

 אונםעו לעװינסאן םעם אנגעםירם האם עם וואם לונגען
 125 די האבען האלפערין, י. פון דירעקזייע דער

 מאנופעק־ ״פאול דער בײ ארבעטען װאם ארבעםער
 ■סהנטוסאמשסא םראםינגהעם אין קאמפאני״ םשורינג

 די אױף פראגענם םינף םון העכערתג א געקראגעז
 םיניםום א געודארעז אײנגעשםעלם איז עס און שכימת

 זײז גים םאר העכעתנג קײן װאך. א דאלאר 17 םמ
ו דאלאד. א וױ וױיניגער

 גע־ םון םאבױקען צװײ פון ארבעטער
 םענםילװײ־ אץ אונטערװעש שטריקטע
העבעחינגעו לױן קריגען גיע
 «־ פון פאבריקען גוזײ אין ארבעםער םױזענד

 ® י האבען פענםילוױיניע איז אונםערוועש שםריקםע
 שכירז■ אױף העכערונגען באדײטענדע געקראגעז מאנאט

מ פירמעם *דוײ די פארבעטערונגען. אנדערע אץ  די
 I® עלעגםאח pd קאמפאני״ פראדוקםס *בלאסאס די
פענסילװײניע. רעדינג p& מילם״ ״קעלרעי די

אונטןד האם קאמפאני״ פראדוקםם ״בלאסאם די

--------------------------4 1#42 ׳פע«ט.
 למםען ײניאז חני פיט אגריפענם אץ משריגעז

 פיר געדױעדם האט װאס םםרײק $ גאד וןאעםבער
 א געקראגעז דעםאלט חאבען ארבעםער די . וואנעז.

 ארײגגעשריבען איז אגרי&ענם אין און חענערוגג ^ױן
 אונ־ םידםע די דארף ױלי איז nr פתקם׳ א *ווארעז

 םען אױב px העכערונג וױמזערע א פאר מרחאנדלעז
 איבערגעגעבעז עס זאל אײגיגעז קענעז נים זיך װעם

 דער מיט פארחאנדלוגגעז נאד ארביטרײשאז. *ו װעתז
«jmv געײארעז אגגעםידס זײנען ױאס po םטעים 

 קױממאז, ניקאלאם px גינגאלד דיױױד סומרוױיזער
 די האבען דיסםריקם pxo^X דעם pפ *ענעדזשער

 po לויז־העכערונג וױיטערע א געקראגעז ןרבעםער
 װאקאציעם באאאלםע אויד וױ פראאענם, זעקס
 גלײך העלשם א זײ קריגעז העכערונג די יאר. דאם נאך

«p סעפםעםבער אק חעלםט *וױיםע די px װאקא־ די 
םעפםעמבער. םינםםען דעם םאר קריגען זײ דארםעז ויע

 אנםוױקעלט זיד האבעז סילם קעלרעי די אץ
 פארװאלםוגג דער px ארכעטער די אוױשען סנסונים

 px םטאילם געביטענע איבער װאם ז־עם, איבער
 פאר אומעגלעך געםאכם האט עגדערוגגען, ןנדערע

 די וואס שכידות דיערע םארדינען *ו ארבעםער ױ
 געשא־ האם px אגרימענט אונטערן בארעבםיגט זײגען
pro אפםײלונגען. םארשידענע אװישען אומגלײכהייט 

 באלאנגעז ארבעםער די װאו רעדינג םון 93 לאקאל
 העמד פרײז באדײםעגדע געםאדערם דעריבער האם

 געווען זײנען םראגען ז־י וואם דעם איבער װנגען.
 םעםױעל פרעזידעגט ווײס האם קאפליצירםע, זײער
 אין ארױסגעהאלפעז 62 לאקאל po מענעדזשער פאו־,

 םפע־ א ארײנגעשיקט האם px פארהאנדלונגען וי
ה אין ןיאליסם ת  עדווארד לאקאל, po אדזשאסטמענם פ

 רעקאםענדירעז px לאגע די אונםערצוזוכען סאבץ
 האבעז פארחאנדלינגען לאגג« גאד ענדערונגעז• «ױםיגא

 םרעפען ױאם הענעדונגעז לױן געוואונעז ארבעםער ױ
*־אמנם. םופאעז ארום דורכשנים px ןן

ױי ע צו ם ױ ך ם ג ע ר ם ד י ר א ם ק ע  פ

ד י נ א ג ר טא ן ר י ע א י פ ל ע ד א ל י פ

 אין םעקםארים דדעם וױכםיגסםע די po גוױי
 אםען געװען איצט ביז גאך זיינעז וואם פילאדעלםיע

 בא־ געווארען, ארגאגיזירם םאנאט דעם זײגעז שאפס,
 סענעדזשער אטא, םעמיועל םרעזידענם ווייס ריכםעם

po באארד. דזשאינט דרעם םילאדגלםיער דער
 קאמםאני״ ״פאלמא׳ר די זײנעז םאבריקעז צווײ די

px צחאמען באשעםםיגען וועלכע בראדערס״ ״היימאן 
 צוויי די po ארגאניזירעז דעם מים םלאכוו^ בעל 250

 ארגא־ דאם געווארען נעענםער פיל שוין איז שעםער,
 הונדערם אינדוםםרי דרעם םילאדעלםיער די גיזירען

פואגענט.
 געהאלםען האבעז שעםער בײחן po ארבעםער די

 ארבע־ די באאמםע. זייערע ערוױילט און םיםינגם שאפ
 א געקראגען גלייך האבען בראדערם הײמאן po םעד

 גייען סארהאנדלונגען px שכירות די אויף העכערונג
ארבעםער. נייע די סאר םארבעםערוגגען םאר אן נןך

עמבראי־ דעו* מים אגרימענט נייער דער איידער
 אונ־ איז אסאסיאיישאן םםיטשערם px םליםערם יערי

 די אין ארבעםער די האבען געווארען, םערגעשריבעז
 פאר ארבעם די אםגעשטעלט שעםער עםבראידערי

 העכערונגען די אױב קאנםראלירען צו אום םעג גװײ
 געצאלם װערען. געאײניגם זיך האם מעז ײעלכע יײף

 די םכםוכים. אנדערע אלע שליכטען און ארבעםער יי
 די px געווארעז געשליכטעם זיינען קלאגען םערםםע

ארבעם• דער צו געווארען געשיקט זײנעז אדבעסער
עמםלאי־ סעדעראל דער וואם קאנםערענץ א בײ

 םארםרעםער po גערוםען לעצםענם האם אםים םענם
po ױניאגם םרייד נאדעל די px איז בתים, בעלי די 

 אר־ אויסלערנעז po סראגע די געווארען דיסקוטירם
 די םרײדם. נאדעל די אין מלאכות בעל נײע בעטעז
 ארטך אסאלגאמײםעד די px באארד חשאינם דרעס

פארםראטען. געויעז זײגעז ניזאאיע
 אנגע־ האבעז ױניאן אונזער po סארםרעםער די

 ארבעםער םרײד נאדעל קיק נישם םעלעז עם אז װיזעז׳
 נויםיג נים דעריבער איז עם px סילאדעלםיע איז

 םארגע־ האבען מיר ארבעםער. נײע זייעצוברעכען
 באשטעלונגען די געבען זאל רעגירונג די אז שלאגעז׳

 האבען װעלכע פילאזדעלםיע אין שעפער ײניאן די איז
 ארױם־ אדער פרײאריםים די איבער ארבעט קיץ גײי

 װאו יארק, נױ װי שםעם״ אנדערע אין ארבעם די מבעז
זײנעז ארבעםער םוײיד נאדעל צאל גרויסע גאר א

 אױס• וױל ראגימנג די װאס מלם די ארבעםסלאז.
מז ע ם לןרנאן אױף ג  תאט אדמםאר דיע סרײז־ דן

n און ארמס פאר ■רײזןן איחנ צז איליגען געקענם 
 קװאליפיצידטצ די פאר פאכעז פעגאװ־ אתם אזױ

 מאכעז px דערבײ ארבעםעז צו םו־ײד איז ארבעםער
• מז ע ל א

ע י נ י ש ז ד ר י װ ־ ד נ ע ל י ר ע ־ ט ר ע ט נ י  א

ל א נ א ש ע ט נ ס י ר ט ם י ט ד נ ע ב ײ צ ר א  ס

ן ע ם ש ר ג ע ל א פ ר ע
m₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ m̂  ■ ■ B B a n s

 מאנאם לעצםען חאט אינטערגעשאנעל אונזער
 שעפער די םאר וייסטריקט ױניאז נײעם א אײנגעשטעלם

 אין שםעטלעד px שטעם די אין זיך געםינען װאם
 דער וױרדזשיני^ px װירדזשיגיא װעסט םערילענד,

 דער אונטער געווארעז געשםעלם px דיסםריקט נײער
 P3 חאט װאם באםבאטשי אנחשעלא po סארװאלםוגג

 באלטיטאר אין ארבעט ײניאן יי פאתואלטעט הער א
px אױפזיכט דעם אונסער שםעם ארומיגע די po װײס 

 דעם po אםים דעו־ קרײנדלער. םשארלם פרעזידענם
 דער םיט צחאםען באלםימאר px px דיםטריקם גייעם

 װאס אלץ מיט אמיס חעלםם ײעלכע באארד חשאינם
 אונםעוץ ארבעט. דער po דערפאלג דעם פאר מעגלעד

 דיסטריקט אײגגעשםעלטעז נײ דעם pc קאנםראל
 אױבעז די אין שעפער קלײדער םרויעז אלע pn װעלעז

 קאםאן px דרעם רעינקאוט, די px םםעיטם דערםאנםע
באלםיםאר. אין שעפער גארמענם
 דעפארםפעגם נייער דער װאם ארבעם ערשםע די

 קאמ־ ארגאניזאציע nr געװעז px אונםערגענוםעז חאט
 •״פערסעקשאן פירמעם די איז אדגעםער די צוױשעז ■עיז

 אינקארפא־ בראדערם חשײקאב קאמפאני״, גארמענם
 םאנו־ גרעםםער דער בראדערס״ ״לײאן px רײםעד״

 לאנד- px עמבלעםעז px עמבראידערי po סעקםשורער
 ארבעםער. הונדערם דרײ איבער באשעפםיגם װעלבער

 לייאז די װען געקוםעז איז דעדסאלג ערשםער דער
 ױניאז א אונםערגעשריבעז האם פירמע בראדערס

 קלאתד א געװאונען האבעז ארבעםער די אגרימענם.
 פוםציג דאלאר א po העכערוגג p^ א שאפ; ױניאן

 דףײ px ארבעםער געלערענטע האלב די סאר ײאד א
 px ארבעםער קװאליסיצירםע די סאר װאך א דאלאר

 דער מיט פארהאנדלונגען די װאקאציעם. באצאלםע
 px קרײנדלער וױים־פרעזידענם אנגעסירם האם םירמע

באמבאםשע. אגחשעלא

ר א ע כ א װ ק ש ו א ל ז ק א ז ע ז ם י  א

א ___________ ג א ק י _______\ ש

 שיקאגא pc ביאליס מארים םרעזידענם װיים
 אינדוםטרי קלאוק דער px סעזאץ דער אז באריכטעם

שרייבם: ער שװאכער. א זייער איז
 איצםער האםעז שיקאגא אין מאנוםעקםשורערם די

 האבען די וױ םעזאן דעם ארבעם םער דין װעט עם אז
 אויס״ םםאיל יערלעכעז האלב דעם ביי ערװארםעט.

 אנהויב געװארעז דורכגעסירט איז װאם שטעלונג
 געהאםם האט מעז װי בײערס םער געװען דינעז מאנאט

 ארײגבריינגעז װעם דאם אז דעריבער ערװארםען די און
.pn אמת דאם זאל אלװאי םרײד. אין לעבעז נייעם

 קלאוק־ די po האסענונגען די זײנעז סארלויסיג
 מיר געװארעז• מקױם נים סעזאן, גוםעז א םאר מאכער
 סאר Tjpno ױשרדיגע די מים אז געהאסט האבען
 מיר װאס לױךהעכערונגעז די px ארבעםער שםיק

 די ױעלעז ארבעםער, װאכען םאר געקראגעז האבעז
 אנהויב px לעבען. אנשםענדיגען אז םאכעז ארבעטער

 איז עס זינס אבער שלעכט. ניט אויסגעזען עם האט
m דער געװארען אנאנםירט o םילינג px אנדערע די 

 ארדער רעגירתגם אלם באװאוםט באגרענצונגען
 איצם, px ערגער פיל געװארען לאגע די איז ^5 ל.

 םיםגלידער אונזערע po העלםם א ארום בלױז ארבעםעז
װאכען. סולע

 פאד־ איד האב צוריק מאנאםעז זעקם ארום ״מים
 צאל געװיסע א px םיםגלידער אונזערע געלײגם

 װערען געמאכם גלײך זאל עם אז מאנוסעקםשורערם,
 באשםעלונגען. רעגיתנגם קריגען צו אנשסדײנגונגען

 אגגע־ האבען םיר װעלכע דעם װעגען דיםקוסיעם די
םארלויםיג אבער האבעז nr איצט נאד פירעז px סירם

ם---------------------------------------- ײ ו ► 17

PT יט1 אטאזטץזולר WTW■ י  װאס px אװ־מד י
לי די  די נעמזח סון צודיק זיך זואלטען כתיט נן

מן צז אמיציאטױוא  קליימ די אי־מס. סלחמח קרי
 אויס־ px קאפיםאל וױיניג חאבען װעלכע סירםעס

 גאלאגןגחייט p*p ניט תאבעז זיי nr וױיסאן שטאטוגג,
 םאנופעקטשױרארס גרױסע די ארבעם. די קריגאז צו

 װאמז סולא PT ®,ג אונעטען בעסער וױלען וױדער,
 ארבעם. רעגירונגס נעמעז איידעד ארכעט ציוױלע אויף
 of װעלמר מיט פראגע ערענסםע זײעד א איז דאס
n זיד גיט rx די װאס קאמיטע ספעציעלע א אס 

ארמם קאנדםע די באשסימם. חאט באארד דזשאינט
- U a m m m u  k ■  -----L  a— a a. t a M I M b k  A k | Uארבעםס ותוקסענדע די אפצושטעלעז •לזגגער אריס 

 אנצז״ סאנופעקטשורערם ערםוםיגעז דודך לאזיגקײט
ארבעט. סלחמח נעמעז

®רייזעו סעטעלט טױי־ד דרעס
 איז םרײד, דרעס איז פראבלעמע שװערסםע די

 די •npfo דעם אגסאגג Tfmo םעטלעז דאם געײעז
 רעגירונגס דעם po געשםאמט חאם שװעריגקײט

 סראדו־ צו סאדבאםעז האט װאס סטאיל װעגען באסעל
 געצװאונגעז px סוםס אלס קאוטס מיט דרעסעס צירען

 םים דרעסעס די םארבײםעז צו מאגופעקםשורערס די
 אייף געסעטעלט שוין to חאבעז איצט ביז סקױרטס.

m ז־י אופן צוסרידענשםעלענדלז א o פאר רעיטס 
 אויסמעדקזאמקײט די px ורעסערס. px אפערײטארס

po פרא־ דעו־ צו געריכטעט איצט ױערט יוגיאן דער 
 דרעס אין איז װעלכע ארבעםםלאזיגקײט, po בלעמע
טרײד. קלאוק px וױ ערענסם אזױ נישט טרײד

ץ ם א א ם ל ע ל ע ש ז ד ג ן א ו ם א ײ  ב

ס י פ י ם א פ

 אן סירעז קאוסט סאםיסיק בײם ױניאנם אונזערע
 דעם לויט געכיםעז, אלע אויף ארבעם עגערגישע אז

 אינםערנע* לױױי, לואיס פרעזידענט וױיס po באריכם
םעריםאריע. דער אין םארטרעטער שאנעל

אנתשע־ לאם איז דרעםמאכער ייניאן 12,000 די
 פרא־ סינף po חעכערוגג pלו א געקראגעז האבעז לעם,
 םשערמאן, אימפארשיל po אנםשײדונג nr דורל צענם

 צעז געסאדערם האט ױניאז די ארורק. J אנםאני
 האם טשערלייט שאפ די po מיםינג א פראצענט.
ענטשיידונב די אנגענומען
 מע־ וױשגיאק, דזשארדזש po באריכט דעם לױט
 איז איז באארד, דזשאינם דרעם דער סון נעדזשער

 לאינם ביליגערע די אין ביזי. נישם נאד טרײד דרעס
 px אבער ארבעט, דא איז ספארטװער ביי px דרעסעם

 סאראן איז ספארטװער, בײ םפעציעל לאינם, בעסערע די
 שוואכען דעם צו שרייבם װישניאק ארבעם• וױמיג
 האלםעז קיפערס סםאר וואס דעם צו לאינם די איז סעזאז

m דעם צוליב ײארע אריינעמען pc צוריק זיד o םילינג 
איינגעסירט. האט רעגירוגג די וואס

 אץ דזשאבער אײן און שעפער אפען זעקם
ארגאניזירט אנדזשעלעס לאס

אונ״ געצוואונגעז האט מלחמה די וואס דעם, טראץ
 צו ױניאנם אנדערע אלע וױ גום אזוי ױניאגם זערע

 אבער עס האט מעטאדעז, ארגאניזאציאנס די ענדערעז
 אלם אפגעשטעלט. ניט ארבעם ארגאניזאציאנס די

 px יוניאן אונזער ײאס סאקט, דער דינען קען באווייז
 ױניא־ םעג צעז po משך אין האט אנדזשעלעם לאם

 אריינעמענדיג דזשאבער, איץ px שעםער זעקס ניזירט
מיםגלידער. נײע 275 דעם דורך

 ״װעםםוואוד :זיינען שעםער ארגאניזירטע נײ די
 םראקם) (דעבי פליישמאן״ ״אױרװינג ספארםווער״;

 סילם״ ;ספארםװער ״סילײערם ;םפארטווער״ ״םטארק
 חשאבער דער םפאדםווער״. גראם ג. ״דזש. px סעשאנם״

 האם ױניאז די װעלכעז עגעז1 מאודס״ ״מארעי איז
 צוױי די סון םאל אין מאי. זינם קאמף א אנגעסירם

 האבען םפארםװער, גראס און סעשאנם םילם די סידמעם,
 אגריםענם מאםםער דעם אונטערגעשריבען סריער זײ
px שעםער די ײניאניזירען צו סארשפראכען px האבען 

 געלאזט אבער זײ האבען' םיר ווען געהאט. חרםה נאכדעם
 געריכם״ אין אנצוקלאגען זײ זיך קלייבעז םיר אז װיסען
אגריםעגט. דיער נאכקוםען צו איעגעשםיםם זײ האבעז

הא־ װאשינגטאן, סיאטעל, אין ארבעטער
 םיאםעל ,184 לאקאל po םענעדזשער םײער, קליף

 פארדינ־ די po שסודױם א אז באריכםעם ױאשיגגםאז,
באװיתנ^ שטאם דער אין מיםגלידעז* אונזערע po סםען
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ן לזןך ״ן  yir9* ימקמ/ ר מנו
 *גרימגס ז9«’?ט9ל?* ן לס9שס

 וױי־ פיניטום nn^aioy «ח 9 בתים. מלי די פיס
p? און רעגולערע >09דזש it זייז שסונדעז׳ ןןרכעסס 
m 19 »19 באשסיסט *גדימעגט דעם זיז אייד r m 

y די איז נס9נדיש9ק סאדםןר* אימפיײז דסרף m v.
ײי די 19ײ93 זדז 1910 יזע־ ,סװעט׳ *ון דע9«

■ip. י17 דער אין שעמר וחמ *ײט״ יענזױ־ אין  P* מ
ipois גע- בטסרטכס ?לאוקמאמד די בײ זײנען ססריט 
 *9« 19י9ש pooipo די װען ;״p*t״**< וױ ײארען

 ס׳“סס ג״ץ ססױס׳ װויוססזגד ודץ jyjiDyj דך בעץ
מ די P* סםרים םיריגג סי ח מ * ״ מנ ע  ב*נמל די ;ג

ip *»193 מנםרןןקםיגג tpo ז געטמעז זיך  ג*רי? זי
ס”סס קחססין ססחס׳ סד« ססריס/ טענש^ן סםריס/

M M i aU M ■  A A A  A f t A A A A ̂■  ospp סייד׳ *יסם דער po געגעגם 19X3*3 Dpi p* און
ע9ניט9° די ןעלטערשסן שײז זיד *יר  מןנ^ש^גס י
 זײנען געביידעס די געהערשם. דעמטלס 1939« יזטס

 זײגזח op .oppoo** פײער ערשט־קל«סימ געײעז
ע *ר3 ״0190”י19ל9 קיק געזוען נים ת מ ל  שטיגעז׳ חי

*o*i p אױף געח*נגעז איז טדבעטער די פח לעבען 
 19 רפעז9וועקגעײ9 *יםיאער ה*ט tp»*o םש״,90״ 9

ע די איז שוועבעלע׳ טנגעוונוענע ע  ײעק9 כילדיגג גן
 ופט9י93 דעמןולט ה*ם אינדוסםרין ו*י רוין. גזיטן

 געװען זײגעז שעפער ךי ,קלינינג״. אםת׳עז TV הסמז
 י'3ס* קיינע און *■געלאזען אױן• 1*3 שסוץיג׳ 1*3 ניט

עקזיסטירם. ניט דןרטעז ה*בען מדינגונגעז םטרע
 אײנגעשטעלם איז 1910 פת *גדימענט דעם איז
 ל״׳9נטר9ק ניטערי90 װ9 גטארד *דזשןדנם 9 געויטרעז

 די אוגםערזוכען n געװען איז עס בע9אױפג מעטעס
 מדיגגונגעז. רע90גי9ס דארם אימפירען און שעפער

לם9דעמ איז םטאדשפעקער דער D9 םה ד9דירעקם לס9

ה פאר שבח ן m ד rn iun i ײס פו

ן פח ן ע ז א ש או ח ל ס ע ר ב
us upnuujo תי סעגםער העלםח 19י

 אין געשםיגען דארט זיינעץ שכירות רבעםער9 די ז9
ען אומגעםער םיט ר9י לעגטען םון משן■ ײנז  ביז נ

 םייערס דאלי דער אין שא•׳ איין אין פראאענט. אוואנןױג
 מים געװןרען געחעכערם שכיתת די איז קאמפאני,

פראגענם. 29
 «עי בעק נט9אױפגעמ אי*ם רט9י האם ױניאז די

קי ניט בען9ה ם9ײ ארבעםער ל9* גרױסע 9 י9® ע  ־9ג
 בען9ח זײ ס9ײ םאי״ ערשטען דעם פמ חעכערונג די גען
 מיט גרימענט9 דער ך.9פמ9 לױםז קריגען רםם9געד
ם איז ני9מי9ק דרעס ניםטי דעד םענ  געװןד נײם9ב למ
 ײם1 זעלבער דער אין ענדיגעז אישם זיך װעם און הען
 נוםעק־9ם דרעס נדערע9 די םים אגרימענם דער וױ

 האט אגריםענם דעם נײען9ב בײם שםאם. אין םשורערס
 ערגער די ר9ם העכעדונגען לײן געז9געקר ז9ױני די

 העכערונג לגעמײנע9 די איבער ארבעטער באאאלםע
 םירמע דער םון געקראגעז נג9ל גיט ט9ה יונקה די ס9ײ

םירען כדי מז9 דעם דורמו םיניטום. ר9ל9י כ

 דער מון מעדערייש^ן האוםט ®»םיםיס
אױפגעלעבט אינטערנעשאנאל

 נ־9ק 9 געײארעז געהאלםעז איז אויגוסט אנסאנג
 דער «מ ז9םעדערײש וסט9ק פאםיםיק דער םון םערענץ

ט שוין איז ס9ײ אינםערנעשאנעל,  געײארעז געהאלםען ני
 סאן אנחשעלעם, לאס פת לם9לאק אונזערע .1940 זינם

 ױאשינג־ סעאםעל און ארעגאז פארםלאנד, ג«יםקא,9פר
 אויסגעארבעט ד«בעז איז טעז9פארטר געװען םאז-דינעז

 אץ זיך אווישען קאאפעדאגיע מער םץ פראגראם 9
אז זײער ארבעם. יוני
 גגע-9 איז נםערענז9ק דער בײ דיםקוסיע הױים די •

 דער אויף םלחטח דער פון וױדקונג דער װעגעז סנען9ג
 ארבעסער דער אויף און אינדוססרי קלײדער םרויען

 חעלםען גו סען9של9ב זזאט קאנםערענץ דער באוועגונג.
 קריגלן או םעגלעך װאס לץ9 מים פאנוסעקםשורערם די

מן «י אום ארבעם םלחםה ע  ארבעםער די מדיעפכױגונג ג
 עם וױ ישםעלעז-9 זיד װעם ארבעם *ײוילע די ווען
 כט9פולפ געגעבען חאם קאנפערענץ דער געשעץ. פרז

 *ו ארבעם דער םים ג«וגײן9 לײיײ פחװידדנם וױיס
שעפער. אוגזערע פאר ארבעם םלחמח קריגעז

װ סוזטיסט  דעמאלס און פרײס, זשװ9דזש דד. רען9מ
 באקאנם• און געגענם9ב עדשט אים טיט זיד איד ב9ה

 ־P9 אימריגע לע9 אױף און to אױף ה*ט •ו־ײס דר.
 גוםעז 9 דיער כט9געס ז,9ײני דער פח טעטמרס סיװע

 איז רעספעקט אמזעד געװאונען otpi ער אײגדרוק.
 און רעספעקם דעם אז זאגעז׳ *ו *ופרידעז דיער גין איד
מ די אנגעהאלטעז אים «ו סיר חאבעז עדע די אנ  «ײט ג
לעבעז• זײז פת

*־יפ־ שווערע 9 זיד י9פ ט9געח חאט פרײס דר.
ר9 נאנעי  נגעז9נגעג9 עד איז דעם אױף קוקענזײג ניט מ

 נט9געק ט9ער״ 09ײ לץ9 ז9געט ם9ה און ארמגט זײן מיט
ז  שעיעי׳ אי*םיגע די ערמלגר״ץ. רכעם9 זײז מטמן ן

 רגלײד9פ אין קלײן זײנען די 0911 דערױף קוקענדיג ניט
 בער9 זײ זײנעז ״1910 פון שעטער גרױסע די פיט

 זימעז װאס די מים פאדגלײך איז שעפער דערנע9פ
 רעגילעדע 9 אײגגעשםעלם אײד האט עד געװען. לט9דעפ

 לעז9י ארבעםער די כדי דרילס״״ ״פײער פח סיסטעם
 פײער. פת ל9ם אין טעװעז9ר «ו זיד זױ9 וױ וזיסען
 זײנען מגעז״ פיר קענען דרילס״, ״פײער די *ם *וליב

 דעי־ וױ םעס9סטר9ט9ק ןךעלכע רען9געײ רםידעז9פ
*n oל מ ע  איז פארגעקופזמ איז װעלכער פײער׳״ י

יסרעז• יענע
אײנפלוס׳ זײן און פו־ײם דד. פת דבעט9 דער דורך

 לעדזשיסלייםשור״ ״סםײם ךי «ייט יעגעד אין אױך האם
 '9ה װעלמ געזמען״ רמםער9 רשידענע9פ דורכגעםירט

 *ו אוז נס9קאגדיש רע9גים90 םיט ז9ם *ו ס9געח בען
שעפער• די אין פײערעז דםײיעז9ם

 *י ײי9 ײי געםראכם אימעראו האט פרײס דר.
 רמםער.9 די םח נד9ןװשם געזונם דעם רבעסערעז9פ

 געז9י־געשל9פ ס9ה ײאם ערשטער דער געװען איז ער
ל9פ און  םע־ ■עריאדיש זיך זאלעז רבעםער9 די ז9 נגט9י

 גע־ בט9טר9ב לט9דעמ אח ער אינטעחמנען. דישיגיש
 אזױ אבער׳ גשיקעניש.9 19 וױ רבעםער9 די בײ װארעץ
 נם׳9ײ ערשםע זײ 1כע9דורכגעבר ם9ה עד וױ שנעל

 געשמירם. וױ פמעט 1«ע9געג יבעט9 די נאכדעם איז
 זײנען קאל9ל מײז םמ פרעסערם די ײעז געדעבק איך

 ײען אח װעחמ׳ «ו אונםערזוכם ערשםע די געװזמ
 זײ־ אונםערזובונג׳ דער םיט 1רע9געײ פארםיג איז מעז
ל דער םמ 1רע9געײ נטסױ?חש מיר נעז  מפ־9נס9«ק מ

פרעםערס. די גװישעז געפונען 1בע9ח «יר ם9ײ טיװס״
 געײעז ל*גע. דער 1װעגע דעניןזלם, איז 19ױני די
 טאז «ו ם9ײ כם9געטר בסדר את רגט9רז9פ שםארק

 אר־ ז.9מפש9נס9ק םח לײדעז װעלכע דבעטער9 די מיט
 ערשטענם. געקענט״ גיט זײ 1האבע שעפר די 1אי בעטען

 זײ װײל צווײטענם״ אץ קראנק״ 1געװע זײנען די חייל
 מים ארבעטער אנדערע לע9 די אנגעשםעקם 1לטע9װ

 אז דערצו׳ געבראכם חאט דאם נקחײם.9קר דער
 קאנסאמפשאן אױ רעליף 9 שאםזמ זאלען סיר

 קראנקע אונזערע הײלען זאל 1מע וועלממ מיט םאנד״
 ״טובערקולאזיםי דעם םץ איז שפעםער מעמבערס.

 אזוי אה םאנד״׳ בענעםיט ״סיק א אויסגעװאקםעז םאנד
לאקאלעז׳ אינעריגע די געםאז אויך האבען

 דעם םמ עטאבלירונג דער ix טTגעפ חאט דאס
 דיאבעז באדארםם האבעז םיר סענטער״• העלםד״ ״ױניאץ

 געבעז איז קראנקע אונזערע 1מינירע9עקז ix וואו פלאץ א
 ױי ײט1 די ך9נ געדענקם איך חילן^ םעדיאינישע זײ

 גע־ 1געבױרע איז סענםער״ העלטח ״ױניןמ דער אזױ
 אדער 1םע10 דעם אויף ערגעץ רום 9 איז װארזה׳

ש דער םת אםיס יעם 1אי ר,9פל םעז12  באארד ינם9ח
 םי ױיםיל אױך געדענק איד קאנםראל. םאגיםערי אוו
 9 בוימ וועלימ פאר אװעקגעגעבזח ם9ה פרײם דר.

 קאנםאמפ־ אונזערע םאר סאניםאריום״ זים9״םובערקול
 19 געעםענם מיר בזח9ח ביםלעכװײז מעםבערם. םיװ

 אײגענע 19 געקױפט אמ םענםער העלטה 1ױניא אײגענעם
 19י האם װעלכע סטתם״ םע17 איםם 131 אױף בילדינג

׳23 ״10 ׳9 ״6 ״1 ל9לאק לאקאלזװ׳ ix 6 בלױז נגם9ל9ב
 העלטה 19ױני דער געײארעז *ײס דער טיט איז אמ 36

•19ױני דער םמ דירעקם לירט9נםר9ק םענםער״
 טשעדמאז חמ9געוו 1בי איך זינט ״19 >1922 פמ

זײער געקענם איך ר״אב םעגםער״ העלםח ױניאז פמ

ס9 װיפיל 199393993 נאאגט מ ז ר י י  •יייי ײ׳ י
m 09״ n n p m ד פאר ײ איגססיטחױ*״ ח  ימיא ד

e איס נײ m סאגטפר מלטמ t n m t כסיס תז9מײ 
ח9 קיגד״ אײגזמ זיץ מי  1« יױמס9אױסמח ט9 09ר
 חלוס^ס 1אײ אין לטעז9מה 090 י9 את לס9נטוױק9
־ זײ9 זי 19געײ אח 09י אח מד״ אית 19ג9ײ ד מ  ״

 לטײ9ח ייני״ דעם 1גםוױקלעm 19093 9 גרעסעחח
190390. . .
ip נט9ל19י מאט ix ס39לקײירד9פ חלום דק ״מ 

 9לכ9ײ זדנסטיםמיד 9גדדס 9 1קסע9ײ9אױסג איז 09
 ״0193090 די גײ 03901939 1ײ09לג9 1919ײ93 1אי

 אח 09 פובליקום״ 093סײ9לג9 09ד ײ0x9993 3*9 אח
 09319 901י9*לי090 אח 919שײ 9 19זײ 19ײ9ג כ»מת

 •P P9T"3 93ל9ײ 1909319 919שײ י1 *ח 93אײ איז 09
op יס3 ל9ס i דס 019װ 19לכ9וי את פײדזסױ״ 03910״ 
 19 סץ 091 פח 93אײ איז op .039P1939 סט9 זײ9

vp m 93ל9ײ 19093  W3• ח 09 וחמ דזדפפיחמ י
ix ליגשטפט 9 את סדײודיס 939393931931c 19 9י

אן י1 ״**1 מי  '190 039093311 ײסTUI 191 9 ם9ח י
 10 9 19די 1939 ׳9013 10 9 ־י- 19ײט9 9391שי
W 1אױ 09 09ה 19ל1*טי3 אח 9כט9של  ײיה י 93

 t>T39193 19ײ .190390 לטח9ח 19י3יו 091 אוץי 3310
מ9י י1 ים3  גזד איז אלץ 19ײ ״1933 ביז 1927 םח ח

ip זוי9 וחמ o o ro יס3 1אױ איז 09 כט.9של אח 
1 T9TI9319 93ל9י1 0י0 19ל0מי 9ל9י9נ93םי יTOIX39 

 9110091310 09 090 0ײTT. *1 1939 <09319 י1 09
193 193913933m פי איז 09319 די אוץ כגי ד  ײ ח

19191193> ip ײיז י9 ײײל ׳19093 09 האם עי  *יזג
 19 װײל ׳19093 09 09ח 1X191; 19 1939393193אי

 09 19לט9ח39 ף19י 19« 19 03ײ9193אי 191193 איז
 '93 09 חאט 19 ; 019309« י1 190 9י9םיםי03אי י1

193לײ3 091 1אי 0T9HP 091 09193 091 19 װײל ״190

 םח 93אײ 03ײ1 אח 190390 10ל91 19י3ײ ךץד
 איד 1913אי 1אי ס9סםיםמי3אי 93וױבםי ,9חים3 רי

 יי 190 סלןףן ײלונג1 9 לס9 03די אח אל3שא93190
»9»oi93 039 אח יארק יו3 פת«i39» v עי י9פ  •י׳ י

1אי סױיס. .n סח 093 9 1  •09 ױזױ־ם 9י9סםיסו3אי 1
 וױ־ אץ נודיס93גע193אי m ״1939ל m לס93ש«י93
i39ooix 03IT93 091 1919סאחיכ ix אסביאיע את 19ל
*n  r ו־ס.9מעמב ,

 1939ל T91H3PH0039P 9 0ב9ל93 0הא 0ײ1* .11
.93930י1א 03939ל 1ײ1 0כ9קל1ױ1190 091 אח

! I9P39139 m 1919 1«י

ד בעסערט לאנגער לואיס י
 ס3י9חש ?לאו? ro 191 191לי3מים אץ 191פי ךי

ײ93  TP 09i 19191193 גמיס י?ט119אױסג האבזד א
 ־P90 ,19339ל .9 לואיס T9 ,0יכ193 091 193אי 093

 19014 091 1אי באאח־, 03י9חש 191 פיז 19091
 P391P אח 19339ל •P391P 1919193 331ל91ל0 סם13י1א

 I״P P9009 039193 091 19 19ײ פדנקס געײאחה
p יו3 191 סה 19ש39ײIX 191 ?39 ר9סם9טש91 ir 

 0019193 אם1 19 או1,193לײ 19 19ייש19190 סטייס
0190910 091 T9091019D 193אײ לס9 35 ?אל9ל 

 איז סקי3לי0P9 ?919« אל•09ל סמ 190939ל91 י1 110
 ם939על1 אלס *לאץ ׳ס1גע39ל אױף T9iri93 שיקט93

i9 i ix 19ש39ײ39ק.

 באנסעט גיבען הלאוקמאכער ברוקלינער
פײנבערג מענעדזשער גענעראל לכבוד

לי n םח 1כע9ו?«9?ל י1 ? ת  ױעלעז 1909« 193ב
 WPP 191 110 19011939« אל19393 19ײ1 19119

ש i9 ״11x93 03י9ח n i3 בײ ׳31933פײ אל1יש • 
09P393 1אי  W1 שבת׳ ,139אײל י3?א ל׳9091 מח אף1

iro 9319 190 אוימסם״ 19029 n  mאמ ט n סילז 
 ױאס 19090 י1 1אי 1909319 י1 190 1933119093190

װד 1919געװ וײיכם3191 אמ  <1933!1«י93 93די ד
ip i 19ײ3 מיר p m  oix םיט ip i ק3כםי919״ג 

 W89H3919 191 פמ 19«19םש 191 091ל9« ?יים״׳
r 09כ« 19 או־סיא״3 לא לואיס 191113 ,9«ים9ק j 
ל3 ״ OC'lp190 שוין 193די 09P393 01X 1909י י ײי  גי

ק 19ל9װ 0191 19 איז  1*0910190 9וױכטיגסט י1 ד
ײגיןך. דזמ־ םמ אץ 9וסטרי13אי 191 םמ
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װאם
 m ז״93י1ש93 ן9י9װ שורזת די 19

3 L L / V9י«3 ג*ד סי־ײז■ 1אי אונז ײ n 
 TO »1939 93ל9יי 09319 09«

 ם9ד׳ 1סעזא 191 191אײ •090191119
•1933909339 זיד

 1אי 1919רײנל9 יס3 יד1 וױל איד
 ט1י093 1939« 09ײ T9391T* י1

1 ,1X191ל  '9ל מיר 93ל9ײ 1903IX ״1933133י193 י1 יי
 09 שםײסזח ױי tv •9לי919 193«י >ix 390 03הײ 193

 •19«9ל391* 919139 9ל9 19נ?ל10190 1אי 0די 9 19
 93ל9ײ •93930אױ 19רױס3 191 «יט לײד3190 1אי

 90913י3190 91אי 1אי 139ל 1913אי 190 09אי 0שטײ
 '39 9ל9 193ײ1 סלחמח, n 193װיix 93 — 19לק90
ױכסי913«י 9י91 r «יו ײ3 *יז 09 .3ת p סםק שום 

 1900913 191 מים 190ל9ײ 91913IX 1909319 19 •0י3
 פמ סד 9 1ײ1 *י 3np« ײם13 19ײ93 דדים39וסריד9
די139ײטװ3ס־3939ל 919ײ1 ג  IX 193י3 09ײ י13 190י

1931193 091 3np.
 T3IX בײ 09ײ 1939111* י1 םה 93אײ לס,9039ל9

װ איז ױ  t« וױ 09319 סיל ײ19 יםא3 193 1אי ס
 י1 װײל ,190191 ׳19« 0391 ׳1אי ׳09019119 1939«

0190’P1900• 19 *919131 93ל9ײD1P 19אײל ,191קלײ 
i ם3י03הײ יט3 ױך r190װײ די 091 091 3*ולי ׳ *r 

191 *i״r 191 סמ שםיםט93 1אי ל9םי?19 09י 1םי 
>39’f«  3 r i 19 1 0י3 1939« יײ *TOוועלען פױיזען י 

דז 1939« שסײ״װ  ־9ש* די 1אי 1919 193090*90 ז
*ויף ד91״ P391 091 9 1אי לץ9 091 •190939« 9190

־91903T190 ק19שט 9ל9 1«י 193ײ1 ,039193 י1
 93די 9ל9 1אי 01שי90 סמ 33103י3190 191 1’* 01סי

 ־19 1909319 19 איד׳ 0ל9« ,193910091310 •190190
r’39319 19131* ל9*י90ס *מ ס,9י991י393 x r, יס» 

 לײב-039P93• 190191 3 19009309 1יT 3* 193ל9ײ
 1909*01* ום3 «לח«« פמ *ײם 1אי oico *ח 3ײסי1

 19319119 יד1 1939« זײ 93ל91 1933133ײ93 י1 אױף
i9 סד 9 סון סשך אין » r; 193סםי9093 ז9«ח די 

 1אי 09 יסיל1 אױף T9P190O190 »ח ס9י9י190 זײעחג
 אויף אןיך ix 3*1939191 זיד י1כ ד׳9ל39מ 1נא זײ
ך3 | oyi ד ויס19 19ל9ײ 1םי וױ ױי i9 סץ !יג i סלחסח 

 םת 19093P919 ים3 19ל91 0אי31ש 919131* 1א זעז און
n 1939« 1«י 93ל91 1903י193 י1 131* i l  193iri19 
«ף•9? 19190י3 110 1919י 9339ל

 T93T93 IX 3יכטי1 1אי 09 יOP310 1 19 האלם׳ *יד
 ס,1שי9ס םמ שהיים39« י1 19יי10אix 3 — סלחמה די

 ײoyi 10 1931193 19לr «יר 19 3י03י1 1י1* 1אי אײי
 *י'919« 091 19 01סי 93ל91 שהײט,3סע «9« סאר ז9י

190 3190 19« 190 1«9Pסיז 3310יכ OPX93•
 1909319 י1 מח ,IX 1931193 191י10 עם1 י13

 ־0190 191 אמ 19ױיכטיגסט 19ד 1אי 93ל9וי ג׳3עגו1ב«י
 «ףox’193 ?9’* 091 1אי ix 1901עםי1903אי19ם ס39ט

ive 9* 9ל9 19139139 סרײחײם׳V אץ כװזןת oy i 
 ix 193919193 י13 ױך, 03עםי3 !י 193ל9װ איז לאגי

 -191 יט3 אמ 1931*1193 09« ד 93ל9ײ 19ײ«ײם10 י1
 T9093P919 09 19« ל9י «0ל«0 191 1*3 19 19ל*י

•X39091B'09 9לש90 19031*
 Ip,3 119 19099ל 191 193יT9P 1 ביישסיל 9 0ל9

t ײי דגי h ד1 האם ק«יג  9ל9 1939« יגם>13ע93 י
yi939’xpV9i 191 19031* ,139ל 19131* 1*י כוחןת 

1910 110 0C9O19TC1933909339 ,33י119« 0391י P9II9־ 
190931X יד 1939« 1909319 די 93ל9װ 19031193 939י! 

i9 3 irn T* 091 סיט •9 n o i יד1 סוץ ix T9i9PP’nx 
 191193 1אי ״1939״סל 191 וױ 1919 •190יי1 9ל9י1*3

ע'.9019נ io יטוױץ1״ ילמאלט:  09« «909שס לסי
 האם 9לכ9װ ׳919י190ר״־9״״«ואװ ix »19 ירט093 יאס
iy 139ל 19131* 0091093 ים3 1שי i ix 110 שטוםע 
»*11103909.

'39 193ײ1 03«ײ 193r 19 09« 19« 19 !יײם׳ 1’*
 אויד 1939 1*י עם אסת. 1אי דאס •9י •19o״x 9י9י

 9ל9 י1 193די ,ip’3 1אי ען3ײ1 1«י 1«1 כל tv *««׳
*1’9 91POV1119039P 939391BO930י119 ים3 19039«9ל 
 ם3מײ ,1939H009131D •19יים9 939סרידל אין ײי סיג9ס

 19יי1 919131* 1אי 0י3 1939« «יר 19 0י3 193 09
 1909319 י1 19 191 19יל11 93.ל9װ ׳1903909ל9 939י

 1*י סלאץ 19כםם9שוו 091 19093190 זאל מײעגיינג
•1939ל 1939ל009לש9193 093מיי93ל9 ם9י

ד י119 19 ים•3 ל90װײr*P 9 1«י ײ3 איו 09 גי

טײנבערג ישראל סח
באארד דמטאינס קלאוק גטנעראל־מסנעדזשסר

 19ל9ײ םיר *ח ׳19איב19פ «ץ ם9ײ «לחס« י1 ײי
1*1901 19131* 19TD193T 1390 סה 139לO1X 03’1p 
9 9 IX1390 19יײילO1X, 9193 9ל9 י1 19ל9ײTXP991 

13 9XTPW״  1939131X19031* 111190 1919י 1939« «
*39« 31* n19ל T939139X 19093 *מP9H9 י1 םץ 

 ײ1 93ל91י 1903T93 י1 םמ םײל 190113 9 1909319
•139ל 1*י 91 1931*1193 1939«

 r״p ים3 ױכט3«י «9« 1*י *יז 19ײני י9131*
 939קסל9טר39? 1939« םיי 19 *סת׳ איז 09 פ93*ױס

 '39X 190 1י1ש תים3 לי93 919131* סים 19331«3י3190
 *019« 131* 193די תים3 לי93 «י אמ ,19י9י 193דלי

0390 193 ,09« 091 1939 •039P93 190 ,3313ײ0 סײן 
 19ל9ײ 93ל9ײ בתים, לי93 939י 190ל9«09 ים3 ל90 1קײ

19311 !*’19X131X0 0כקײ9ל390 919י ro  T90931XP9H9 
*93 919T31919 19031193 סמ 10 9 ת13לא0 ליT•

o 1*193 19 *19131 י1 19 ,193’191 0ל9« 1*י r i 
3 191 93י93*ײ i r1 119 ײי 1י1ל3 1ײ1 ף T93’»93 IX’ 

 לס9139« 09 19« 3יכםי1911? 193די ,193י3 09« סלחם«
 סץ 1933133י193 03939ל י1 1*« 1909*0*« 1’* 1«
 איץ װי גו־ס ײי9 י9139ל 919139 9ל9 1*י *רבעםער י1
•139ל 19131*

ױי93אי 90090 1«ײ 1אי 09  9X393 י1 19 ,3313ח
 ־31* 3י1390שלי3אײ ,9י?1909 1*י 33139«93 190931*

ח• ׳19ױני 191 א  װ*ם לץ9 19393 «93 יםno 3 *ח י
1’ 0*03901 93 IX190 1א« 193 ד10םלח י1 193«י 

 ,19ל39« 1נ* 1*י 09 װיפיל א«ף mmo 91*י 1*י *לז
ד1 ל סלחסה T93919»93 IX *1 193 »19 י  TO 19מ
9«3* T939P191 1939« 1םי 93ל9« 19031193 י1 190ל- 
וײיכט.3

ױ *מ קם׳310139שם 091 19 19093 «י« 3א«  «אף *
 איד 1909« סים 190931* 919131* 039003’3”«0* 1*
 ־13שם* 09« סים 1אײ שםיםזח ם3ב*ק* mx 190093 1י3
*op3iלם־9 י1 ׳19ױני 193?מ*19?ל י1 ׳1סי 190191 ׳ 

 סארב*־ 9ל9 1939« ׳9י?19«9 1*י 1T31’ 9יש1אי 900
 19131* סמ 1909319 יIX 191931190 1 י10 193310ײ1

 ב*־ י1 190ל9ו«13* ידיס39ל39« 191 סים 9י1סט113אי
 01*1 יד1א *ח ,1931*1193 193ה* ײ1 93ל9« 193313י1

.1P’193 0*19331190931 ,3י0«3 1«*
 11כס 19י3ײ 19131* ףT9i’oix3in »19 091 כ«י

 ־090*3 193די װעלכע 1909319 די i* ׳193« 1אי 1939«
T אין ס3טי n o בא־ סן1א 193י19«93 9 אײף 19ז*ל 
 ־00931* י1 סים כים1סכס 919יי1 1*י 1919« לם9«39«

19393.
 IX 0*193 1909319 1919’ 110 03לי0 די 1אי 09

 שס*רק, «i* ל9י93*3פי םײ אץ מאראליש סיי ז9י31י י1
*1 r  09 19» 0”X 1919’ IX19ל9«190 1*3 יד1 ל 
 כ«זות r* 190090190 בתים לי93 919131*
 יץ1 193 יט3 19י31י 19131* *ל1 ,19’31’ 19131* 0י0
 * IX 331191900«19 י190931X39 1 0יי13 *ליש19«

ד1א *ל1 י1 193 ק*סף׳ ץ י  כלי 0319193 ל9יx3*3יD ד
119 1939P IX93ל9« 13931’* 1939יקשל o r i 9P909 
 19131* סץ 190931* ’1 19393 1919« 00*093 ז*ל
.9י1סם113אי

o 193311*019 ’1 סח 1* ,19ל19T 390 1*י 09 r i 
 ,19י3ײ 19131* סיט ה*ס93 193«* בתיס לי93 919131*

rלT9 190*1939111 * 3 193« ים3 די ixק*מף• ם9יי 
1939110091310 110 *1 *190931 39319’9’XT 3י139שם 

 -1ם* 193 יך19P 1939300931* ’1 t 1* >193י1 אין !93«*
 19131* סיט mm3 1אי ױך ix 0*1900901 19ליסט3
 ’TT’13933 *1 1 19די 09 1*י 1*0191 אץ •19’31י

ץ לr ײני*! o*3 013 ד s ir סים־ 93«םי3 9ל9 םים 
ו1 ’13 19ל *ל•T* 0* איז T93’T״D IX*01 י

 1אי X ’1 1* ,T93r TO”0 09« 190 1* ,0”« איך
א ד*ם ; 31393 יט3 193י11ס* 1909319 י1 ,013 יט3 * 

־3ק* י1 ב*םר*כם אין מם93 19« 19« «93* אסת• איז
00901*0 r *  ro  T90ipo»19 T939P 0*» 19X39»P90 

iy *ד3 i ,190931* 919131* 19 איד׳ 3ל«3 סלחמה 
 1אי 09 3סװיכםי3939ל װי םארשםית on 9393 19ל9«
.0031P1X 1903993 191 1*0 1931*193 ix יך1 ײ1 1*0

3*1 9 93 ’1 O’O 0P91039P 19131* : i rלי 
י*ר. 091 א«ס גײט 9וםםרי13אי 19131* םמ תים3

op 1* 1* םיג3ו« 19זײ ׳19זײ 190191 1*יT »’ ip ir
 *ל1 09 ל90 1*י 1* ,031*1190 ל9*י393י0 1ײ1 מל

ix ipoip * 193«* זי *ל1 בתיס לי93 די םיט שםוײיס 
T’193.״oi90 ix זיד 93ל9« םים 19סיםל י1

*3 3T T19ל3רשײ9« •191’0*1 09« 09 19 ׳0י 
 יד1 191ל*3ײ19 19ל9« ים3 תים3 לי93 919131* 19ל9«
r* * 1939’ 191 םים שנאײים«oopi3io 1939 .1T31 

 T9i93’n*c IX, 3י03װי ר9זײ 1*י op 1* *יד׳ ה*לם
0*1 191 1 110 011*13*00 ’1 ,0031pIX1909319 י 

.19ל39ס 1*3 װײט װי א«ף
0*1 091 pp»x 93 ם3חש*י 191 ה*ם*n י1 *ח 

PD 0TIK93 »’01P9TP9 19?*ל9ל 93909של933* 91*י 
 *ל1 193ל9« ,13*0 סמ־ײק 9 191ליIX 09*3 190*של*3

 ידP91IX 1 091 סים ד9ל3910הױי 1919« 190*093
01*0 IXל919393 9 110 *ל0 1אי 193י1ײ m o o

״T93r 19ל9« 19קס*כ1?ל* סך * 1* «ײס״ *יד
*1 1 P019 »19 09 »09 93 190«ײ 3311*019 19יי T־ 

p* 1390 m 9 1919« 190ש* o o * יט3 װעם סםױיק 
 0X131 »1919*0 װי סײ לם93 *ם1 09« דיז 3«םי3
 193י191 *1 װיל איד •T9P911X 1י*31י 91913* 1*0

 םםוײיק * 19ש*ס po 93910 יi »19 1* ,19ל9ססשם90
 11* 11**3 191 ”3 191«*93 19013930*« 1אי 13*0

091 p* oixoppi’i ױסשליס־ 1אי באארד׳ 03חש*י* 
 019« 193לt 191 0*13 »9* ׳T91«*93 193*001*0 י9ל

opn 190909a oxn 3* 93קײ *ונםער lyiipoooiים 
1*0 1919« 0X1393 א«ס- 939ל3«ײ9ג 93ל9« 13931אי 
3*193 191 po ס*ל 1אי ד9א«םשליםל 1*3 ״1י*3ײ po 
m 0191*1 ?19 ל919393 * o o י1 1919*חיכ0 איד 

 190139339 1אי 19לכ0P9O »9 191 1* ,19קס*כ19קל
T9iri93 בײ dpi 0 »9 1ב*אר ם3חש*יX1393 opn־ 

 ,19ל093 ׳P9»x 1903*0191 T93»K DPI 1*0 1בל« 191
םםוײיק. *ל19393 * 1ם*

»*3 09 r19 * 93 1933לי93 131* לT’01*D IX־ 
 *קט,103ק* i93’ox’* dpi 19ײ3ב* בייס סםרייק *ל193

 ־90913 *\ אויף 193די 190931* ’1 1* ,190הײ 09 09«
191 090 03i*n*o. אױב r  opך3 ל* iy i סלחסה 
 19ל9« 93ל9« ׳1933ו33ב*די 93ל91* 1919« 190*093

 191ב*שי 19מח «ד 19*ל1 190931* י1 1* 19191*0
 איד .p 0091* 19031193 919ײ1 191 ליIX 0*1 0י3 ’10

 װיל איך .93*10 193סװיכםי39ב9ל 9 פ*י־ o*i ה*לם
 אױםמײדע! «יל איך ם.9אילחי 93?ײ 19ש*פ ים3 «ד
.19331יש1ט39

 י1 1931193 19לTO »9 װי D910*3 T* סיל, איך
 09« זית׳ *זיי 09« 09 1* «93« 1י3 *יד P* סלחמה

1ל9« 1מי 1* ׳93ל91* 1זײ צייט י1 193*  םיט 1901*19
9393 P* 1”X0 ל*PITPO 9X1*10 939’ 19393 1’T T9X’O, 

 po 19031193 ’1 190931XP9H* 193« 19ל9« 9לכ9«
*919131 *190931.

11 T*יפ־1*«3 919339ל 1*י 1ײ33ײ1* 0י3 *1 יל 
193310 *91 P19« 1*י זיי 91 איד ’« לױם 19ם*ל *IX 

 ,193י1שם י1 1901*19339 «1ל3 *1 «*ב איד .0031?
to 193די 93ל9«  i *d לם1ב ר9די *p א«ך ה*ף איד 
 09 0093 191לי30יPD *919131 0 *ל1 900913 ’1 1*

.00”3 193ל91 1*י 19
1 *יד 19« 1* .1*0191 o irn  ב*־ 09« ײם9 י9

D9i T9i 1919« שםיםם ’oixoin 9ל9 19ל9« ?ס9ם 
*190931 *19131* p ל'91191 םים 1901109 זיד םױ־יד

 ײ1 «י ,19י31י IX *19131 ט”«3939393193אי 0*0 193
*»193 09 19»1930»19*« T’3 19T.

 ר919ש« 193איצטי «9י דורך 19צת*ס 9*ל 1ל*«י
 ix סירט 93ל9« איעיגקײם, ’1 *ם 19סםריר3ם*9ד ציים
, •3*ל019

רעזאלוציע
ש*פ, ?1קל* *ס.1ב ל9«1ק* po 1909319 י1

T9?’i ,1י39«9 907 — 350 i ־193* ?׳3*1 19זײ אױם 
?33139 *dix »idix p 1מ*19םש ש*ם. i 9Tio ײב* 
«i9»’03903’* r ל*ס«*ז,3  i*o 19009.13919 1אי 

09319 po 190931* ’1 1900313 IX •ש*פ
 t 191113* ,331309« י1 א«ס ח־י?ם ג3סיםי 19«

 9לT9X9T19D 1’ 9013 *0931 0*1 9 09« 1*00גל*
 1בי 1*093 *ס1 ה*ם 19 װי «1* ש*פ. 1אי 1909319

*’01.
 *י1ל ;117 ל*? ,i93’ip 090 פודיץ, 19ײם3

,19* 19םײ« ;9 ל*?. ,19«9ל 19ײם3 לק,1ב«
35 ל*?. ,1גלי?פ* Dpo ;10 ל*?.
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םון•פראנט דרעםמאכער אויפ׳ן
j .מינקאןן מ

דרפסעס״ בײ ביזי איז .עם
״געחגכםיגקײם״ גוםער פאזײגען ק

״קומעג* ־דער אז געשוײבען, איד האב
 איך אלרייט״. זײן װעם סעזאן דער
 געװיםע אױף געשםיצם זיך האב

 צייםונגען םרייד די אין באריכםען
 איבער אפשאצוגג אלגעםײנער אן און

מי׳ אוםשטענדעז׳ אנדערע צאל א
 וועלכע םים םאםעריאלען זאפאסען גרױסע די למשל,
 און אנגעגרײם כאצייםעגם זיך האבען פירםעם םאנכע

 רע־ געהעריגע די םצד םארארדענונגען די אז םורא די
 ײ• א. m שטרענגער םך א װערען זאלען גירוגגם־ביוראם

 איז םאל דאם אז באריכטעז׳ םרײד םיט דא איך װיל
 איז םרײד דרעם אין געװארעז• םקוים נבואה םײן

 אוים םעלען עס ביזי. דיער םען)24 (אױגוסם אציגד
 קלינערם. און דרײםערם אוים םעלען עם אפערײםארם.

 «ז האםעז צו איז עם און געשמאק ארבעם עולם דער
הערבםם. אין שפעם ביז דויערען װעם ארבעם די

 ד 1פארדינסםט די מים טם האלם װי
 דעם אויף מיםגלידער? אונזערע אבער םארדינעז

 די ענםםערעז. נים םאםענם בײם לײדער איך קען
 נאך זײנעז פאנאם לעצםען םון ״םעי־ראלם׳ אםיציעלע

 האפען״ צו אבעו־ איז עס געוואחנ^ דערהאלםען ניט
 םת םען צוםרידעגשםעלענד. זײנען פארדינםםען די אז

 פאראיארעז װי םער באדײםענד םאקע און פארדינעז
 געווארען• םײערער איז אלץ םחםת יארעז׳ *וױי םאר און

 םעז שפייז. אויף םקח דער געשטיגען אח אלץ םון העכער
 ארםיקעל שםייז קײן צו צורירען נים פשום זיד קען
צוגלײן־. גאלד םים נים איז װאם

 פרייזטן.י םטםלטן ביים 1זינט 1אי עס האם
 סעטלען ביים זינען אין האבען דאס באדארף םען
 די לױם װײל שלעכם, זײער דין װעם נים אז פרײזעז׳
 אױף פקזזים די אז םעגלעך, איז באריכםען לעצםע
 שײנט םיר העכער. נאך שםײגען זאלען ארםיקלען שפײז
 צאלעז צו איםשסאנד זײנען בתים בעלי די *ז אייד״

 קירצער. געווארען זײנען דרעסעם םקחים. בעםערע
 אויד׳ םעלעז עם שםעלער. געװארען זײגען דרעםעם

 צאצקעס, כל׳ערלײ די אוחאכען, פארשםענדלעכע צוליב
 די באפוצען םלחםה דער ביז םלעגם םען װעלכע םים

 געלם. איין םעז שפארם דעם חי־ד בגדים. ודיבערשע
 דאגע־ גארנים האבען םיר באקוםען. װאויל זײ זאל נו,

o גען n. םלאכות בעלי אוגזערע מוזען לעבען » אבער 
 ױניאן די און בארעכםיגם, זײ זײנען דעם צו םאכען.

קריגען. עס זאלען זיי אז זען, צו ענםשלאםען םאקע איז
 ד בתים בטלי אונזטרט פון שםעלונג אזא אײך געפסלם װי

 האםעל אין איז םען,18 דעם אױגוםם דינםםאג,
 צװישען קאנםערענץ א געװארען אפגעהאלםען אםםאר

 אסאסי־ באלעבאםים װיבםיגע דרײ םון םארשםײער די
 מיםן םארבינדונג אין ױניאן. אונזער אח אײשאנס

 איינ־ מיינע איבער גיב איך אײדער אינסםיםום״ -דרעם
 עס אז זדך, גלױב קאנםערענץ, דער איבער דרוקען

 דערקלערונג קורצע א מאכען צו איבעריג דק נים װעם
אינסםיםום. דעם ױעגען

 פאר־ וועלכער אינסםיםוט״, דרעס יארק ״נױ נאסען
עגין. גאטנעז דעם וואלטעם

תירוץ אלם מלחנוה די
 די אויםגעבראכען דעצעמבער םען7 דעם האם

 גע־ געשטעלט איבערגאכט איז אםעריקע און םלחמה
 האט לאגד אין קריגם־צושםאגד. א אונםער ווארען

 האם צײם קורצער א םאר םהומד- א אויסגעבראכעז
 געגנער םארקומען• וועט דא וואס געוואוסם גים קיינער

 אויף געגנער קײן (און אינםםיםוט דרעם דעם םןו
 דרוק אונטערן האבען אוים) גים מאל קײן םעלט צאלען

 ךי ניט איז איצט אז טומעל א אויפגעהויבען קריג םון
 געלם שפארען מען דארף איצם אדווערטייזען. םון צייט

 ארגאני־ זיך האבען רעדעלםידער עםלעכע װ. ז. א.
 גענומען האט מען און קאמיטע ספעציעלער א אין זירם-

 אין אז דערמאנען, צו כדאי איז דא סאבאטאזשעווען.
 צאל א באטייליגט אויך זיך האבען םאבאטאזש דעם

 האם ױניאן די אםאםיאיישאנם. די םון רעדעלםירער
 און םשערמאן אימפארשעל צום געשלעפם חברה די

 ענם־ צו װי געהאט נים ברירה אנדער קיין האם יענער
 קויםעז צו זיך ענםזאגט וועלכע םירםע יעדע אז שײדען

 וועל־ אפמאך, קאלעקםױוען דעם םארלעצט לעיבעל דעם
 בתים בעלי די ױניאן. דער צװישען עקזיםםירם כער

 שטערונגס זייער אנגעהאלטען אלץ אבער האם זזברה
ארבעם•
\ גערעכם איז 1יװיא די אז פםקנ.ם גערימז דער

 די ענםשטאנען דעריבער איז ױניאן אונזער םאר
 איג־ צו בתים בעלי די ערלױבעז מיר זאלען — םראגע

 װענדען זיך מיר זאלען אדער אגריםעגט דעם נארירען
 די שםעלען םאל אלע םאר מאל איק און געריכט אין
 איז שטאגדפונקט אונזער ? םאראנםװארטלעכקיים צו

 אז איבערצײגט זיינען םיר וואם דעם אויסער אז געווען,
 ברענגען צו העלםען סך א קען םאנד פראמאשאן דער
 גע־ גרוים א דא איז ארבעם, מער מארקעם היגען דעם
 באלעבאםים די אז דערלאזען וועלען םיר אויב אז פאר,

 מען װעט אגרימענט םון פונקם איין םארלעצעז זאלען
 קעיס די םונקםען. אנדערע םיט זעלבע דאס טאן באלד

 םוםרים און געריכם אין געווארען איבערגעגעבען איז
 באלע־ די אז ענטשידען ד״אט םע׳קוק דזשאדזש קאורט
אגרימענט. דעם נאכקומעז םוזעז באטים

.< קאנצעסיט א באלעבאםיס די גים 1ױניא די
םולשטענ־ א יוניאן די האט עם, הייסם דין, פי על

 אויפ־ און אגרי&ענט דעם אויף באשםיק צו רעכם דיגע
 סאנד• צום קומען באלעבאטים די וואם םעגי יעדע מאנען

 םון פירערשאפט די האם אבער באראםונגען לאנגע נאך
 צו צוצושטיטען באשלאסען באארד דזשאינט דרעם דער

 באלעבאםים די םון צאלונגען די אין פארקלענערונג א
 טאקע דאם איז געווארען געטאן םראצענט. 50 אויף

 הא־ דער מיט אויך און אומשטענדען מלחמה די צוליב
 םרא־ הויפט די זיינען װעלכע באלעבאטים, די אז פענוג

 זייער אײנזען צייט דער מים וועלען םאנד, םון םיםירער
 אנ־ אין שכל. צום קומען וועלען און קורצזיכםיגקיים

 געמאכט באלעבאסים די האט ױגיאן די װערטער, דערע
דאלאר• מיליאן האלבעז א פון מתנה א

פאנד פראסאשאן דטר
 באלעבאםים די מיט אגריסענם איצםיגער אונזער

 זיך פארםליכטען זײ וועלכעז לוים פונקם א ענםהאלם
ען צו ^  *,םײלם ״נעם דיערע םון פראצענם 1 פון % צ
 אױםגעגעבען זאל ױעלכער םאנד, םפעציעלעז א צו

 אד־ געזאגם׳ בעםער אדער .סראסאשאן׳, אויף װערען
ױ די ווערסײזען  אלם דרעם םראז־וצירםע יארקער נ

 איז יארק נױ אז ;שענםםע די און געמאכםע בעםם די
 האבען דא אז און םםײל׳ םמ צענםער װעלם הויפם דער
 םא־ די און ארבעםער קװאליםיצירםע בעםםע די םיר

 זיך, םארשםײם װ. ז. Jt וז. ז. * שעפער, דערנסםע
 ארבעם מער װאם קריגען צו — איז כװנה הויפם די או

 םון דאם האבען םיר שעפער. יארקער נױ די פאר
געלײקענם. נים און באהאלםען נים קײנעם

 שווסר דיסר אנגטקומסן איז סם
געקװײנקעלם׳ אנפאנגס דך האבעז כאלעכאסיס די

 סםביםגעװא־ םען את יע׳סצנהץא ביםעל א נאך אבעד
 אתםערהאנד־ די םון םארעגדיגונג דער נאך קודץ. רע^

אונםערן קערפערשאםם א געװארען עםאבלירם איז לוגממ

 .י גוט זין, דאכם דאך, איז
 אויגוםם דינסםאג, קאגםערענץ, דערמאנטער דער ביי

 אז םארגעשלאגען האכמאן ברודער האט םען.18 דעם
 קארט, סופרים םון ענםשיידונג דער אויף קוקענדיג נים
 צום צאלונגען די רעדוצירען צו גרייט ױניאן די איז

 די מוזען ערשםענס אז תנאי, מיםן האלב, אויף םאנד
 דעם לויט זייז סעםםעמבער מאנאם דעם ביז צאלונגען

 םאנ־ אנגעזאמעלטע די זאלען צווײםענס, באזיםד אלטען
 דא־ פיליאן % צו קרוב איצט באםרעפען וועלכע דען

 דריטענס, וואר־באנדס. אין װערען אינוועםםירט לאר,
 םאר־ געוױסע םארזעצען זאל אינםםיםוט דרעם דער

 דעם אדווערטייזען םון געבים דעם אױף ארבעם שונגם
 אלם םרייד דעם דיז באהילםיג און מארקעט יארקער נױ
 א אלם םרייד. םון צוױיגען געוױסע אדער גאנצען א

 םארגעשלאגען, האבמאן האט קאמפראמים וױיםערדיגער
 זייערע אפצאלעז באלד װעלעז סירםעם אלע אויב אז

 א איז (וואם ״רעים״ נײער דער װעם םאגד. צום זזובות
 מאי םען1 םח װערעז גערעכענם אלםן) סוץ העלפם

םעפטעםבעד. אנשטאט

\ נים טרשם עם םױג
 באלעבאטים די אז מײנען, געםעגם דאך איר וואלם

 אז הענם׳ ביידע פים אנגעכאפט דעם אן זיך האבען
 איר םאר ױניאן די באדאנקם און געלױבם ד״אבען די

 עס זיך הויבם ;בוײיםזיניגקײט איר םאר שםעלונג,
 האבען די װאם איינדרוק דעם וױיניגםטען אן. גארניט

 די םובד- א אונז טוען זיי אז איז, געפאכם םיר אויף
 אי איז ארויסגעװיזען, האבען זיי וועלכע צינישקײם,
 בלויז עם קען איך אומסארשטענדלעך. אי שםערצלעך
 םענשעלעך קליינע זיינען די וואס דעם םיט ערקלערען

 פראבלעםען. גאענטםםע סאםע זייער בלויז זעען װעלכע
 אנבאלאנגם וואס און פאנטאזיע, אז םארנעם, א אן מענשען

 צום ארבעס אן װי זײ ארט דאם — אינדוםטריע דער
וואנט.

 איך םלעג — יארען םך א — צוריק יארען םיט
 קאנ־ די בײ דיז צו אנוועזענד םארםעלען ניט קיינמאל

 םאר־ די צװישען םארהערען װיבטיגע און םערענצעז
 קלאוק־ די און ױניאן קלאוקמאכער דער םון שטייער

 דער םון זיצונגען די איבערהויפט ;באלעבאםים
 םיכםוכים םרייד וױכםיגע וואו קאםיטע, בראנדייס

 געדענק איך װערען. ארגוםענםירט םלעגען פאליםים און
 דעט און םארנעם ברייםען דעם םאראנםווארטלעכקײט, די

 אר־ םלעגען גאלעבאםים די װעלכען םיט ערנםם טיםען
 זייעד םאר געקעמםט טאקע האבען זיי אמת, גוםענטירען.

 גע־ געםאן איז דאס אבער איגםעדעםען, דיערע זאך,
 וואם פאיאצטםטווא און ביתװיליגקײם דער אן ווארען

 איז דאם קאנםערענץ. לעצטער דער בײ געזען האב איך
 שפילם וועלכע אינדוסםריע, א באדויערענםװערט. דיער

ױ אין ראליע גרויםע גוואלדיג אזא  אינ־ א ;יארק נ
 טויזענט 100 צו קרוב באשעםםיגם וועלכע דוסטריע,

 אין דאלאר םיליאן 90 העכער אוים צאלט און םענשען
 שפיץ דער אן האבען געםעגט האט יאר, א שכירות
ם םאקם׳ םער םים םענשען  פים און ערנםטקײט םער פי

אויםריכםיגקײם. םער
 נאך איז אינםטיםום״ ״דרעס ענין גאנצער דער

 וועלען באלעבאםים די אויב און געווארען ערליידיגט ניט
 םירען זאל דאם אז םברא א איז שכל, צום קומען ניט
 םיםגלידער אונזערע ראטען טיר םאלגען. ערנטסע צו
חאך. דער אויף זיין און םרעסע םעגלעכע די לייענען צו

פרייס. מ. חשארדזש דר.
 אין אויםדריקען, איך װיל געלעגענהײט דער ביי

 פערזענ־ מיץ איז איז באארד דזשאינם דרעס פדן נאמען
 םון טוים דעם אויף צער טיפען אונזער גאמען, לעכען

 דירעק־ לאנג־יאריגען דעם פוײים, פ. דזשארדזש דר׳
םענטער. העלטה יוגיאן פון טאר

 און אגיםירם יאר 30 איבער פאר האט פריים דר.
 מיטגלידער אונזערע פון לעבען דאם מאכען צו געקעמםט

 דער געווען דאס איז ער אגגענעם. םער ביסעלע א
 וועגעז רעדען צו אנגעםאנגען האט ײעלכער יעניגער,
 דער בײ ליכטיגקײט און לוםם װעגען ;שאפ אין ריינקײט
 שלא־ מיטן עסן, מיםן םארזיכטיגקײט וועגען ;ארבעט

 האלטען מיטגלידער עלטערע אונזערע םון סך א פען.
לערע. דין אדאנק םים זייערע אויף הײנט נאך זיך

 געטריישאםם װעמענס פרייס, מאדאם ליבער דער צו
 זױ בײגעטראגעז םיל אזוי האט חבר׳שאפט אמת׳ע און
 אײנציגען און םעאיגען זײן צו ;דערפאלג פרייס׳ דר.
 געארבעט יארען־לאנג האט װעלכער פריים, ליא דר. זון,

 1אי שיק טאכטער, זײער אח געהילף, טאטענם זײן אלם
 גרדי־ דיער אויף מיטגעםיל אונזער און טרייםט אונזער

םארלוסט. סען
\ סםאום מארטין ׳

 צו מיטגעםיל אונזער אויך איך שיק גלײכצײטיק
 זון׳ אײנציגער װעמענם םטאום, אייב ברודער און קאלעגע
 םיטוואד, קראך, עראפלאז אן אין אומגעקוםען איז םארטין,
םען.5 דעם אויגוםם

 שםײד איםער דעם געקענט זזאבען אונז סיז םילע
 עטלעמ םאר האט װעלכער םארטין, ױנגען לענדיגעז
 יוגיםי אין וױיטער אלם געארבעט נאכאנאנד זומערען

 אנגעשלאמז םריױויליג זיך ער האם םאראיארען הויז.
 *וריק םאנאםען צוױי םים לוםט־םלאט. אםעריקאנער אן

מ האט אח פיילאם. צו געווארעז דערהויבען ער איז  יי
 באקונײז האט ער וואם ״װיגגס^ די געװיזען שטאלץ םיט
 דיס גאד באלד םאקע און פיילאם. םולשטענדיגער אלם
געהאט. חתונה ער האט

טראגעדיי׳ ענלעכע אז דורכגעםאכט אליץ האבענדע
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ra מנמ m ג לאסאל ימימ׳ פינישערס ועו
אן, ל. פון מ ײ םענעדזשער ה

 אםיס אק אוגז צו קומם ױאר אריגע
 אז מיר״ םיעעז קורץ. םאקס בר• אדײן

אנדערע, סד א וױ ער׳ איז םםתמא,
 נים קאנען םיר צי םרעגעז געקוםען
דזשאב. א עםעם אים פאר קריגען
טראכ־ נים לאנג אונז לאזם ער אבער

:אפ גלײד זיד רוסט אמ טעז
אײד״. פים זיך געזעגענען געקומעז בין ״איך

וױסען. םיר וױלען — ? אוועק םארם איר —
 איצם ערשס האב איד עד. ענםפערם — נײז, —

ױניאן. דער םון רעזיגנירט
? אורזאך די איז וואם —
 איז — קורץ בר. אפ זיד רוםט — אורזאך די —

 סע־ דער ניט. איך האב דזשאב קיץ איינפאך. גאגץ
 שװער אינגערע פאר אםילו איז עס שלעכטער. א איז זאן
 בין איך ױאס םיר. םאר בםרט דזשאב, א קריגען צו

 נײען, געזונם נאד קאז איד אםת׳ .70 איבער ב״ה שוין
 קענען נים שויז איך װעל קלאוקם בײ גליקעז קיץ אבער

 זײנען ״פלונית׳םע״ מיק פיט איד ײי אזוי און מאכען.
 םיינע און פענשאז״, אייחש ״אלד צו בארעכםיגט בײדע

 איך האב ארויסהעלפען, אביםעל אויך םיר קאנעז קיגדער
 קלאוקם בײ געארבעם גענוג שױן האב איך אז באשלאסעז,

 דער־ אם זיך. צוריקצוגיעז צייט שוין איז עס אז און
 בר. האם — ױניאז דער פמ רעזיגנירט אין־ האב פאר

אינפארםירם. אונז קירץ
 םיטגלידער נייערע אונזערע פאר אז זיין, קאן עס

 םאי־ ״אלד די אבלד ס-אומכאקאנ קדי־ץ נאמען דעד זדז
 אין שוין איז קירץ בר• גום. זייער אים קאנען םערם״

 באלאנגם םריער האם צייט. יאר 40 איבער ױניאז דער
 צו ײארלך. די אװ װאירקערם אינדאסםריעל דער צו

 ערשםען דעם םון באלאנגם ער האם אינטערנעשאנעל דער
 א געװעז איז ער געווארעז. געגרינדעם איז זי וואם מאג

 דעם געשאםעז האט מען איידער םיטגליד, 9 לאקאל
 דעם נאך שםיקשנייד^ר. און םעמפעלםאכער פון 3 לאקאל

 גע־ דארם ער איז געשאםען, לאקאל דעם האט פען וױ׳
 אופבאד סארשיידענע םארנומעז און מיםגליד א װארען
 א מיםגליה באארד עקזעקוםיװ אן װי אמטען׳ צאלםע

 לאקאל ׳דעם האט םען ווען פיםגליד. באארד חשאינם
 צוריקגע־ קירץ בי• איז ,117 לאקאל םים סאראייניגט 3

 ביז םיטגליד א געווען איז עד וואו ,9 לאקאל אין קומען
*o r. טוםעל, אן קירץ׳ בי• האם ציים יאר 40 איבער 
 און שםיל אזוי םונקם און ייניאז דער געדינט רעש, אן

 אינ־ די צוריקגעצויגען. איצט זיך ער דאט באשיידען,
 אלעם אױף געקומעז דינען וועלכע םיטגלידער, גערע

 האבען וועלכע די, םון ניט אנוגג קײן האבען פארםיגען,
 םיר ױניאן. די בויען צו אויף לעבעז דיער אװעקגעגעבען

 האם דור םארגאנגענער אלטער דער ײאס אבער װײםען
 באצאלט האם ער וואס קרבנות די און אנגעליטען זיד
 םעכ־ גרויםע׳ אזא אױפצובויען געלונגעז אים איז עס ניז

 די אפשאצען געהעריג מיר קאנעז דערםאר ױניאן• םיגע
 און קירץ ײי רענק־ענד־פאיל־טוער, אזא פון פאװינסםען

 גליקלעכע פיל האבען נאך זאל ער אז אים, װינשען מיר
*••יאחוו.

טשער־ דער וועז אז איבערגעגעבען, אונז האט מעז
 אויםמערק־ די געצױגען האם שאפ געװיסען א פון מאן

 דעם באצאלען דארםען זיי אז םינישערס, די םון זאמקיים
 איז באשלאסען, האט לאקאל דער וואם טעקס, דאלאר 5

 געגוםען און םיגישער די פון אײנער ארויסגעשפרונגען
.שרייען

םעקם״ דעם באצאלען צו איילעז נים זיד דארף ״מעז
 םיט שאם געוױינלעכען א אין פאסירט עס וואלם איז

 ניט דעם אויף זיך םיר וואלטען מיםגליד, געוױינלעכען א
וואו שאפ, א אין פאםירט אבער עס האט אומגעקוקט.

 םאכעז עס וואם ווייטאג, און צער דעם םיט איד לפי
םרוי. זיק און םםאום אײב דויד איצם

 די ווען װערםער, םרייםם קיין ניט העלםען עם
 זיך וױלם דאך םריש. אזוי און ערנםט אזוי איז יואונד

 און פארלירען נים זיד ײעלעז םטאוםס די אז האםעז,
זיך. צו קומעז

 אבטוגנ און ליבע םיט וועלען דורות צוקונםםיגע די
 ױנ־ םיליאנען אנדערע די און םארםינם די ײעגען ריידען

 לע־ יונגע זײערע געווען םקריב האבעז וועלכע לײם׳ גע
 באר־ און םיראני םון באםדײען צו וועלם די אום בעגם

באריזם.

מו .םאיס־קאנםדאקם״, א םאראז איז עס  ארכעט םעז ו
 דאדט זיד חאם וואס דעד »ח ־.V «װאכעז 40 פון םעד

ען צד *יילעז נים זיך דארף םעז אז געקאכט, ל מ  דעט מ
n 10 לעצטע די םאר איז םעקס, r ביזנעס־ א געװען 
 דורכ־ נעבעד, ער, איז ױאלען לעצסע די איז נאר אגענם,

אז אזא אם װעז איז געסאלען. ח ע  אגײ צו זיך דעדלױבם י
 םען װאלט םעקס, דעם צאלען ניט דארף םען אז םירעז׳
 סאראנםװאדםלעכקײס. צו רוסען באדארםם אים אוודאי
 נאר ײילעז גױר װאס אױסעז• םיר זײנען דאם נים אבער

מז םיר אז זאגעז, איז א  געשאםעז ניט םעקם דעם ה
 פעחאנעז, די אם דאנק א נאר ײעגעז, פארגעניגעז צוליב

 פון צושםאנד א צו לאקאל דעם דערסירט האבען וועלכע
באנקראם.

ץקי w איו סןוןןדןו אז רױיסןן, מיד___
r«וזידןדלאקאלגױסיגם אבוואזוי « Tס ל א מ ן י • 

ל טיםגלידןר די ןו םיר, unpi ושנות• באן^לןן  ז1מ
ו װאס זען ן לןן is מ VIII o נןנן n•

______  װייןן Of בסס די אז קאמפלײנסס, סך ן האגען םיר
ז גים מ a ת n דיצ צו רײז טשערמאנס איםפארשעל 
מד .בעסעראר vrn« םיר וױלעז חמ־י tyn n  r, ז» 

 קריממ םח ער אז וױסען, זאל ארבעטער גײער יעוער
ח יראצענם׳ 10 די  כאצאלט קריגם עמעצער אויב י

o םקײלס םינימום םריעדדיגע די לױם n  TS איםפ^שעל 
 זךן קאםפלײנט א םאכען ער זאל העכערונג, םשערםאנס

i’ דער r i i זען שויז װעלען םיר און in ifo s  is דעם• צו
A

 די ®ח אױפםערקעםקײט די *יזנז אײד וױלען םיר ,
o סעפטעםבער דאגערשטאג, אז פינישערם, n ,מן רי  ד

 יד־ םיםיגג. םעםבערשיפ ײשענעראל א םאדקומעז װעט
 די אםענח אוםבאדינגם םח 9 לאקאל םון םיםגליד דער

רופם. לזקאל דער ױאס םיםינגעז,

̂ז סםיפשערם און םאסערם עמכחװערי׳ דער אץ 66 מסאל יוני
ימליערץ ג. ®ון

אינםעדנעשאנאל, דער «ח 66 אקאל
םא־ עמבראידערעם, באנאז די םח

 א און פליםערס םםיםשערם, קער,
לעצ־ האם קרעפםס, קלענערע פאר

 סאר םארהאנדלונגעז אנגעפירס םענם
קא־ דעם סאר אגריפענט נײעם א

 סארלױף איז םרײד• באםאז װערד
pc און אסס׳ן דער קאגפערענצען,*וױשען עםלעכע 

 אויף פארשםענדיגוסנ צו געקוםען םען אח ױניאז דער
20 םמ םקעיל מיניםום א פונקםען: סאלגענדע די

 דאלאר 28 און ארבעםער באםאז סאר ײאד א דאלאר
 װאך א דאלאר צװײ םון העכערונג א — קאםערם םאר
 אר־ -שםונדיגע37% א ;טרײד אין ארבעםער אלע םאר

 דעם םמ םיז• צום קראםם אץ ארית זאל בעםם־וואך
 ענדע אזן ,1943 אױגוסם טען14 דעם ד- ד. יאר, ערשטעז

 ײאד; ־שםונדיגע35 די װערען אײנגעפירם זאל 1943
 ;װאך אײז בלויז םיז םרײעל*פעריאד קירצערער א

 נאד ארבעם םאר געצאלט װערען זאל םאים־ענד־עי־העף
 אנשטאם ארבעםם־שםזנדעז, םעגלעכע רעגולערע די

 קלענערע עםלעכע נאד אמ ;ײאד א שטוניעז 40 נאד
 אגרימענם נײער דער אגריםענם. דעם אין ענדערונגען

 אוי־ םען15 םון אנהױבענױג יאר, צװײ אױף זיץ זאל
• .1942 גוסט

 א געװארעז זײנעז ארבעטער באםאן קאווערד די
 יאר. Djrf פז־ז אםריל אץ ערשם 66 לאקאל םץ טייל

 לאקאל יוניאן, אײגענע זײער געהאט זײ האבען םריער
 יוניאן יזלײנע א אלם אינטערנעשאנאל. דער םון 121
 אויפצוהאלםעז מיםגלידער די םאר שווער געורעז איז

 אײנםלום באדײטענדען א אויסצואיבען און לאקאל א
 סרעזידענם םח רעקאמענדאציע דער אױף םרייד. אין

 אױםצולײזעז זיד באשלאםעז 121 לאקאל האט דובינסקי
 אין געיוארעז םראנםםערירם זיינעז מיטגלידער די און

.66 לאקאל
 איז געהאט, האם 121 לאקאל וואס אגרימענט דער

 אגרי־ יענעם לױם אויגוםט. טעז15 דעם ביז געווען
 מי־ דער שעה, 40 געײעז ארבעטס־װאך די איז מענט

 םרייעל־פעריאד דער און דאלאר׳ 16 — נימום־סקעיל
 ארבע־ די האבעז םערמין פיטען איז וואכען. צוױי —

 דאלאר צווײ פון העכערונג א געקראגען געהאט טער
 לעבענס־קאםם, געשטיגענעם םון גרונט אויפן וואך א

אומגעענדערט. געבליבען איז םקעיל םיניפום דער אבער
 ברענגען אוםן אזא אויף וועט אגרימענט נייער דער

 אוץ, ארבעםער. די םאר םארבעסערונגעז באדייםענדיגע
 T* דעם דורך װיכםיגסםעז, צום אםשר איז עם וואם

 ארבעטער באטאן קאװערד די װעלען אגריםענט םיגען
 ־שםונדיגע35 א קריגען צייט אביםעל םון םארלויף אין

 אגדערע אלע םים אױסגלייכעז זיד אױ ארבעטסײואד
.66 לאקאל םמ קרעפםס

 א פאר געווארעז םארגעלײגט אמ אגריםענם דער
 איז ער און ארבעםער, באםאז קאװערד די םון םיטינג

געווארעז• גוטגעהייסען
**

שע־ אונזערע את אגגעהויבעז זיד האט סעזאן דער
 ניט אבער פארנעם, היפשען א םים אמ באצייםענם פער
 עמברוי־ באנאז פאם. גלײבער א אין קרעפםם אלע פאר

 ארבעטען אנגעהויבען טען האס םםיםשינג און דערי
ארום װאך א איז איז חשולאי׳ םערםען גאס באלד

 דאגעגען. ארבעםער. אין דוחק א געװען שוין זדז
 םאראז אח עס אבער ביזי, שםארק is נים איז פליםיגג
 מען םאכם שעפער אייגציגע איז שעפער, י4 אין ארבעם

 װאד• א טעג עםלעכע נאר אנידערע אין אזץ ױאכעז םילע
 בא־ צום און, שװאך, גאר דערדוײל זדז אבעד, םאקינג,

 םח סיםנים קײן גים פארלױפיג זיך חײזען דױעחנן.
 גע־ האט פאדע מאדאם קאפריזנע די םארבעסערונג.

 סע־ עמלעכע שוק און סאקינג. אױף אומ׳חן אז ווארפען
 האפעגונג דער טים לעבעז םאקערט אונזעדע וױ זאנעז׳
צײטען. בולםזלרע אױף

t. • •
 פינקט א 1939 םעפטעםבער זינט האם ימקמ אונעזד

 זײנען באלעבאםים די װעלכעז לוים אגריפעגם, דעם אין
 מא־ יעחח ייניאז דער אין ארײנצושיקעז פאו־פליכםעם

 סיז גרונם אױפן יעי־ראל. ייער םח קאפיע א נאם
 םםא־ צחאםעגגעגוםעז ימיאן די האם יעי־ראלס די אם

 די םמ םארדינםםעז די במגע אינםארמאציע םיססישע
 לא־ אין ארײן גײען װאם םרײדם די איז ארבעםער

.66 קאל
 ז״ץ װעם מיר, גלױבען אינםארםאציע, דאזיגע די

 .גערעבםיג־ דער פון לייענער די םאר אינםערעםאנם
 אימדגעבען פרובירעז דערסאר װעלען מיר אח קײם״׳

בקיצור. פונקסען וױכםיגערע די
 אין אז חײזען, ציפערעז צחאמענגעשםעלםע די

 אונזערע סון פארדיגסס דודכשגיםלעמר איז.דער 1941
n םאח מיםגלידער r :עפבראידערערס באנאז געװעז 

o דאלא^ 1,271 םאקערם ;דאלאר 1,607 n ^ n jo 
 פליםערס דאלא^ 1,621 פליטערם ;דאלאר 1,058
דאלאד. 1,131 סnהעלפע

אםץףיי־ באנאז די האבען 1940 םים םארגלײד אין
 192 מיט כשניםלעדn^ 1941 איז מעי־ םאתײגם סnםא

 םים — םםיםשערם די ;פראצעגם 14 אדער דאלאר,
 מים — םnפליםע ;םראצענם 10 אדער דאלאו/ 99

 העלפעמ םnפליםע ;ם^צענם 29 אדער דאלאר, 368
 םאקערם די ^אצענם. 39 אדער דאלאן*, 317 מים —

 םאו-זײנם 1941 זדן האבעז װאם אײנציגע, די זײנעז
 13 אדער דאלאר, 198 מים 1940 איז ױי װײניגער

סראצענם.
 אונזעחג וױים וױ אויף באגריף א קױגען צו כדי
 סמ שגעוגות די צו אונםעחנעװארסעז דינעז nארבעםע

 םאלגענדען דעם אונםערשםרײכען is כדאי איז פאסאן,
 םאקערס די אח עמבראידערם באנאז די כאטש םאקם:
 האבעז װאך, א דאלאר 50 סמ םקעיל זעלבעז דעם קוײגען

 1941 אין םאחײנם דוו־כשנים איז עמברזדדערערם די
n אין םאקערם, די םון nyn ns^sn 390 םים n צײם 
 םאו־זײנם םאק^־ם די םארקערם, האבען, 1940 אק װאם
דאלאו־. 54 םים עמגראידערערם די םון nמע

•*•
אינדוסםזײע, עםבראידערי דער םאר קא&יטע די

n םוץ םײל א איז װאם n םאשינערי is באשםיםעז 
o לוים ארבעםס״סםאנדארדס ש^דיגע1י n ״װײדזש־ 

 םיםינג א אפגעהאלםען לעצםעגם האם געזעץ, אוךאאו^
 is רעקאמענדאציע א גוטגעהײסען האם און fcnr נױ איז

o ען העכעו n 40 םיניםום״לויז נעזעצלעכען is םענם 
n איז דאס שטוגוע. א n װאם םיניםום, הענםטער n n 

רעו־לויבם. געועץ דערמאגםעד
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r אינוןר po סחדדס אונמדע pb פוגקאיעס f W if iif• 
if גיכעז *up חימםיגעז  im זײאר איו ױאם פיםשוך׳ א 
ly אוגעאאסס im ro  *m if .םלחסח־נייס
im נעמלעד׳ אראגזשירןן׳ y m u r if סיסגלידאר 

p 1נא אין מרשירען זזלעז o n rrw ofp  n w r די 
n פאראײגיגטע  po • ififn pן׳ ר ן מי רי ן נ מ ס  װן

מ סיםגליחןר wo האבען לםשל׳ ל מ וון ח חי  MW if גן
 אץ ifm וחןלסן אליאירטס, yiywo סיז פעלקער אלע

 מיס״ yiywo lyrvix תאבעז מיר נאסיזם. געגעז קאםף
שן׳ רוסישע׳ פראוסויױשע׳ ענגלישא/ גלידער  •n •וילי

 סאד־ וישלשז סלס די אגדערע. אדן האלענדישע נישע׳
 oyn דןדסיס קאסםױמעז. גאאיאנאלע זייערע po שירען

 כאראק־ ר&ר אופן איינדרוקסולעז אז אויף אאשאיגלעז זיד
 אינזאר pb אוזאמענשסול רn יונישז׳ אוגזער pb סער

on •י«ליחװ*שאסס.  oy די סחממװ אױך »r r t f 
 ןרווארטןן׳ wo לייבאר׳וד^׳אאדאד. oix אשמאסםעדע

if יוניסגס די פח סאחןד חײ״יאריגער דער o n סדאגץן 
י חייל כאראקטער׳ פײערלעכעז סער » ל י  ארגאד* מ

 זין oiyoywifB באדייסענד ויך חאם ארבעסעד ױרםע
o n יאר. למםעז oy וגעקומעז דינען* )yVm i f 

 ־it אתמד אינזײססריעס. סלזזסח די אין טרבעסער
if מםײליגם אקםיװ ויך חאם סערנעשאגעל  po •ארגא־ 

 טייזענמד גײע די ארגאניזירען או יאגם*דדיױו1<יזא
ױגען וײנעז װעלכע ארבעםעד׳  די אין געײ*חמ ^ינגעצ

קריגס־איגתסםריעס.
o איז n מאר־ םיםגליודער אונזערע װעלען יאראד

ד םאןאיעלעז f םיס שידעז o נאד מחיק. מנ n אראד• 
 f אין *ױאמענקומעז זיד םיטגאחװ־ אוגחנרע װעלען

 ווערען סעדהידט וועלען דאדט סאון> דאן חאל> גרױסען
o גאכחעד גובײסענס. אלערלײ אח .רעפרעשםעגםס׳ n 

f  n n n  owojionn .פײערונג די קאנמרט o n ויו 
ם»נץ. f םים עגדיגען

דרפס־דמאארסמסנם אץ
 פארגומעז שםארק אינס םיר זײנעז טרעיד דרעם איז

 סיעחסױעס׳ יעגע אין שטיק־ארבעט אױף איבערגײן *ו
o ביז זײנען מיםגליודער לכעn בײ ro אלץ נאו •  מ

ײאד־ארבעם. בײ סעםםיגט
 םיר חאבען געשייבען םריער שױן האב איך װי

o אקוױדירעז אינגאנאען באשלאסען n פון סיםטעס 
 אומגלײכחײט ארײן ברענגם ײסד־ארבעט ײאד־ארבעם•

ט זײנעז *רמטער איז לױךבאדמגמגען די את  תדמי
 אומ׳יושר׳- געיואלזײגע א זיך שאידם עס *וםרידען. ניס

 באשעםםיגם זײנען ארבעטער m קאגקירענץ׳ דיגע
 ארבע־ וױ גאכדעם אםילו יואך־ארבעט. סח באזיס אויפן
ר א לױדחעכערונגען, קריגעז טעד  m אייף דאלאר ון
i זײ אז זײ׳ םילעז וזיד׳ r n עקספלואטירם אלץ נאד 

y ארבעםער׳ די מיס םארגלײד אין ^ n זעל־ די םועז 
שםיק־ארבעם. םמ באזיס אױםן אר־בעם ביגע

 די איבערגעםירט שעאעד «*ל » אין חאבעז סיר
 דn שטיק־ארבעם. ונו װאד םץ אסרײםאדס און ארעסערם

o אץ אונטערשי״ד n אין באדײםענד. געווען איז לױן 
 געהאם דעם איבער טאקע סיר האבען פאלען סאנכע

 בעלי־ די וועז מלי־בתים. די םים שװעריגקײטעז
 לכעn בעלי־ר־יאכות׳ זעלביגע די if געוען׳ חאבען מוים
 מער סך א סך׳ א םארדינען ארבעט זעלבע די סוען
ם אױפן ד p מ t אגגעהױבען זײ חאבען שטיק־אדבעם׳ 

 םיר או לעז>n װאלםעז וײ וױ ומקס טשעאען. ויך
 ענםשלאםעז וײגען םיר נאר ארױסואלען• די זאלען

o אדטנוםירען n ריג*י^ אנגעגימענעם»
קלאוקס־דסמרםמסנם דפס אין

 איד וױ קלאוקם־םרעיד. אין אויך איו זעלבע דאס
איו באריכם׳ פאריגען אין איבערגעגעבעז סװין חאכ
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aaâa aaa a aa  ̂a a a maam Laaa •amaiu mmmammmm mm la aרױדקן|/ ®ו ודז דןןס יל/1 וורגזזןר דערגדײכען *ד כדי

a a — a a — a a aa aAMAAA a aaa mMUMMMMMM MmUua MAMM •laAIM MM M̂a ~ ■ - . if לי די m כתים מ fi כססרידיגn m fife  n n w  if
oiyonif o. איז n  i d p

m די f in f i שירית i p n ײמוז׳ ש  אץ װייס מ
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1 1■  A A Aa A AA AMMIMIMB ||| MUM MM  AAA- ■ AAMM A AAA AAA A - ייס די ניט* if ד ■חכIf ויד Biro p i ifoofoifo

עז איו אי־נז מים מנג ױיננ of o ן n  p f u u n m o ii*

צושסמו גטז אץ דנעז וױניפעג איז ממ«לס אונועוע
po חערבםט, סעם ifmfifo

 בליעגחמ f אין יך1 געםינט 216 לאקסל »נזער
m 700 די *ושטאגד. ^ io ’o לאכען f לעבעז po י  י

m נוגעכינחח ק1שטא נען  if ײניאז po אױף סעטיג 
 איבעו״ זײער פאר באוױיו 1בעסטע m געביטעז׳ אלע

mm o 96 געבענחײס n  opfe m  PO סרןסנענט po 
u זײנען סיטגליחװ־ די n o ro n ביו oif לעצםעז ifo.

 שיחװ־יג־ ביםעל א געחאם לזמטענם דא חאבען 1סי
o סיט קײטען n יבערגיץ1א po מי־ אויף 1*ױױליע 

 בײגעקומעז עס זײנען 1«י 1אבע כעס,1א 1ליסערישע
 די ארבעםער. אונזערע 1פא *וםרידענשםעלענד 1זײע

o איז באשםאנעז איז שוועריגקײט n׳ o n אונזזותנ 
i סיז בעטעז1א באװאוםט׳ װי קלאוקמאבעה• n לױס 

 po שטינחח פעושיג אײעטען די אגרימענט. אינזער
i מאל סעל1םע א מיט אײנס בא*אלט לץ־יגעז n f  ifo־ 

 חאבען 1אבע באשטעלונגען עגירונגם1 די בײ םײם.
iy 1םא בעט,1א שטיק אויף איבערגײז געמוזם זײ n n 
i 1 געהאט. מודא חאבען וײ nדי י  שעסער עסטע1ג ז
 ״םםערלינג קראלי״, אמ ״דזשײקאב שםאט׳ אין אונז בײ

 ארײנגענומען חאבעז ״pooo po ״םםאל און קלאוק״
 לכתחילח 1ארבעםע די חאבען ימיםארמם׳ מיליטערישע

 חאנען וײ בעט.1א שםיק קײן אגגעמען געװאלם נים
מט׳ מורא  ביי וױ םארדינען װימיגער ^n די if מז
m פארלירען געוואלם ױשט אױך האבען און ארבעם

 סמ onnif אין אװערטײם. mo געססלט עקסםרא די
if i געויעז עס n o ןז ארבעטעה די איבעוזדיגען f# 

o n ■לױנען זין wo po מען געמחט חאגען  יױ• די ו
o סאריסעט innyio  po דוכינסקי׳ nלכfר fr o n 

 por ifOfiixif ארבעטער די געראטען םעלעגראלע א
m אױף ארבעם w iyi ,עס וױיל באשטעלינגען IT o n 
מן n די po אלבעט סיוױלעל אין מאנגעל א וײן גי n 

o ארבעטםלאז. בלײבען מעגלעו ro קלאוקי די זײנעז 
מד מאכער ק אנ o ײניאן m י n  po סאו ירעזידענט 

nxy mוױיל ׳ fVf וײ סארדינען P iroin  po o ro 
oiyxfio I’f לים y n  iyow חאבען זײ וױ לעד in o 

oyaif m םארדינט  lyoiio, די מיט שוין rwopy 
po oy w םאל לטfxyג o m f אז אמת׳ por lyoiio 

lyoyoif oyoif די lyonp inp שנyלyר po •גינ

ifin סײס ifo  iyof פיל זײ :.oyrnw i yiyoyi 
 f* זyילoבײש yi*i״o lyiiy-a דא וױל איד

 in חאט ב^־מלאכות די po םאלדינסנמז די וױםיל
oiyoyinfo ײיי שסיק אױף איבערגאגג זישר דולך  א
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p 1 ימיסז po ifo n m  *i ifi'o m s’m  ifo in* 

po ,Dfam mr«mo*Vm m mקלמ oor n f ײ i n־ 
i  ifoopi if  p i ofw m* ifimpm po m in fi, 

po ifoonyPT *i ififo fu m o  ifVfn po rnonm 
ijn ססכסיפיססל f*m יי  po om  m  po ^ללחלז 

•o m fi 'o u im n  o n  n*io ofom  mm דיט 
i אױך j n  if גיס׳ ii iy i *i po fpm״iyiHB וואס

ifp it p * it it סיט m  it  ,pnnw nr o n די־ 
mo mo po moofpm iyofii*iiw די po m um 

ifo, ניט־גודס po mafoofn קל«וקל»כער׳ יי n m 
pnnmimo oyiyfiyiif ifiw  o n  Po oiw fifl 

lyrm ײדד חאםילס^ לוי. ײיגאנט, oor m m  m 
i m r ליד חאמז im P f i א ifo  mom m e 

i n  po lyoofpm o r ײ  po •אבליק־םקול מקד
bxt גרײט o om iforw ifow if mooypm m i i i 

ם מר po w פיי מנ o  o n  po ifr in ifP  m i 
yififP  po onsifp m m׳ o n ססגעחאלטזמ װעם 

i r  o n  i t p 4 בײfo»iw po ipo
 טעטיקײטעז ערז/^לונגס םיל tf אױך ®ירעז טיד

י י י י imגלידomז־rױ( י  .1f בסוליוג א חאבומ 
po o r שוױנמח או־כעטלד׳ 160 אתם oy’fpiioBiT׳ 

f נײסכסל־סילס  po .בײסיפל־^לוב wo איױ תאבעז 
ײ א חײגעסילט it די ססר למסיעס י  in b o r n 

n ססד r ifo o n  o n  po.־
237 לאקאל דרפסמאכפר דפר

i n 200 גאשםײט לאקאל m ono po טגלית  1לי
po ש^לט om זיד .y’ffi’i f i i f  y i'iyon  f  mo 

m  ro  oiyin■  96 onf סיסגליתרשאסס lym 
oyim לאגג ױס it לאקאל m כאסש ײײז־מה iyj 
חח׳ ײי f סיאח מ  iyof׳if  ,lyi^iom  r ױי lyaon 

TTP’ ypmw V װײםען, אמ if וינט iy i די װאס וױיט 
po irחאכ א גזױואמזה די חאמן owoo’tpy ימייז iy 

 *oyii yVf שכירות. yiyw איז oiytfio 60 ײ־ימו•
מי׳ מ oiyofp n אױסנאם ליגח י  po, שגױק־ ארמםעז 
מס wynf im א po םײם באזאלס iyinp po «י pip 

o n ד it 44 ני  o n  • w גאנץ א iy i yoom m■ 
lyoyom n גזױיינלזד ײײל גיייכמג׳  iy»np, װאס
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 באװעגונג ארבעםער ארגאניזירטע די קריג. סון *ינעז
 טאר םםרײקס אױף אראםאויום6 א אײגגעשטעלט ז־ואם
 םים געםאכם שלום האם און מלזזמה דער פון צײם דער

 •רײזען די םיט םיםהאלםעז בלויז זאלען װאם שכירות
 בא־ מאטיװעז זעלביגע די אוים לעבענסמיםלען. אױף

 אויף פאראטארױם א םאדערעז אמ אייד פיר שטײען
פראפיםעז.
 קאנגרעס די װאם דעם געגען פראםעםםירען ״םיר

 רעקא־ ו־וזוועלם םרעזידענם באזייםיגם האם קאםיםע
 באגרענעצם זאל איינקונםט יערלעכע די אז םענדאציע

 דאלאר 25,000 או מלחמה דער םון ציים דער םאר װערען
 איעגעשלאםען זאל דאם אז סאדערען מיר און יאר א

םלחסד- דער פאר פאליםי םינאנץ דער אין װערען
 אינדוסטריאליםטעז יעניגע די פארדאמען ״מיד

 געםעכם׳ שרעקלעכען דעם םון פיםען אין װעלכע,
 זײערע לטובת פראדוקציע מלחמה די םאניפולירען

 די סיידען אז םארגעסען, זיי קריג. גאכן געשעםטעז
 ביז־ קיין זיין ניט וועם ווערען, געװאונעז וועם מלחםה

 די םאדערעז מיר מלזזםד- דער נאך םראםיטען און נעס
 גרופע, אדער םערזאן יעדע םון פארםאלגונג שטרײנגסםע
 וועמעם יחוס, אדער רייכטום איר אויף אוטגעאבטעם

 אדער אנשטריינגונגען מלחמה די שםערט טעםיגקײם
םאראל. גאציאנאלע די שעדיגם

 מער םיל ציילם וועלכע באװעגונג, ארבעטער ״די
 די איז פארטראםעז קױם איז מעגשען, מיליאן צען װי

 עטלעכע די אין קערפערשאםםען. םלחמה מיבםיגםםע
 א געגעבען יא ארבעטער די האט םען װאו פלעצער

 ארבע־ די םמ פאזיציע די איז פלאץ, םינדערװיכטיגען
 םען און באםוצונג מין א בלויז פארםרעטער טער

 איז האנדלונג אזא ווייניג. זייער די מים זיד רעכענם
 גייסט דעם שםערט עם און ריכםיג נים פוגדאםענטאל

אײגעקיים• גאציאנאלער «ז
 דטר פון קאנװטנשאן די אויף פאדטרטן .מיר

 פאדמרטן צו לטיבאר אװ פטדטויישאן סםטים יאתן נױ
 פאליםי ױשר־דיגט נים די אם אז קלאר, און פטםם

 ראדיקאל זאל ארבטםטר די גטגטן דיסקרינױנירם װטלכט
 ארבטסטר ארגאניזירםע די אז און 1װערע לעבימען

 פארסרעםטרשאפם גטהטריגט א ?ןריגסן זאל באװטגמג
 באואםונגס און אגטנמורטן מלוזמה וױכםיגט אלט אויף

 פאראנםװארמ־ און מאכם גלייכטר נױס קטרפטרשאפסטן
 קטר־ גטשטפםס צו גטגטבטן װערם טס װאס לטכקײם

פארוואלםטר. און פערשאפםע!
 וואם פאליםי די אז איבערצייגט, זײנען ״םיר

 אגענטורען באשטעלונגען מלחמה אונזערע םון םאנכע
 באשטעלונגען מלחמה אוועקצוגעבען אנגענומעז האבען

 םארצוג אין גידעריג זיינען שכירות וואו געגענדעז אין
 נארמאלע אנגעהאלםעז ווערען עס וואו געגענדען צו

 שאפ סװעם א איז םטאנדארדם, לעבענם אמעריקאנער
 ארבעםס־ און נױיט גרוים םאראוחאכען םח װאס פאליסי

 םון געגענדען אינדוסטריעלע םארשידענע אין לאזיגקײט
סםעים. דעם און סיםי יארק נױ איינגעשלאםען לאנד

 צו קאנווענשאן די אויף דעריבער םאדערעז ״מיר
 האבען ײאם אגענטורעז די םון פאליםי די אט םארדאמעז

 םאדערען און באשטעלונגען מלחמה איבעד זאגען צו
 צו פאליסי א ווערען אנגענומען זאל דעם אנשטאט אז

 ארבעםם־ זײנען ארבעטער די וואו דארם אדנעם געבעז
 רעזערווען אלע אויסנוצען ײעט םאליםי אזא לאז.
 דינען וואם םאבריקען און ארבעםער קײאליםיצירטע םון
 אינדוסטריעלע אוגצעליגע באשיצען דעם דורך אוץ דא

ארבעטסלאזיגקײט. םון קללה דער םמ שטעם
 אמעריקע םאר אז אלץ, איבער אנערקענעז ״לאמיר

ד האם  עם אז אעעםאנגען, איצט ערשם םלחמה די זי
 אין נםױנות און םארלוםםען קרבנות׳ םאר אונז שטייען

 שוועריג־ איצםיגע ביז אונזערע דועלכע מים םארגליז
 באזי־ צו צילען שונאים אונזערע נישםיג. דינען קײםעז

 דינען מעטאדען דיערע װעלט. די באהערשען און גען
 מים רויב. און שװינדעל מארד, מאסען םעראר, םאסען

 קאמפרא־ קיק שלום׳ קיץ זיין נים קעז בארבארעז די
 דער אז אילחיע, די אויפגעבען מתען מיר םיםעז♦

 םערמאנענםער א איז ים פאסיםישער אדער אטלאנטישער
 מױען מיר אנגריף. אז געגעז אונז באשיצט וואס צאם

 פארניכטען אײביג אויף און בארבארעז די באזעען
 מיר קענעז דאם שלעכםס. םאן קענען צו םאכם זײער
 אום־ און הארם אלײן װערעז דורך דערגרײכעז בלומ

 געװען איז עס װען זײנעז םיר װי פער ברחמנות׳דיג
געשיכםע. אונזער אין

 םיליאז אנדערטהאלבען די םון שםימע די ״זאל
ױ סח ױניאניםםעז םרײד  דיערע דורך םטעיט, יארק נ

 רוף דעם אפהילכען קאנװלנשאז דער בײ פארםרעםער
 אײגענעם אונזער אין םיםבירגער אונזערע צו אקציע צו

 גאנצען איבעוץ םםעים אנדערען יעדעז אין אח םםעים
ט לאםיר לאגד• ױיניג צו זײן גי ש«עם, צו און צאל אין ו
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דעפארסםענס עדױסײשאנאל פון פלענעו און םעםיבסייפען
 אונזערע טיט באקענען זיך לאטיר

םעלקער פארבינדעטע
 עדױקײשאנעל םון סעקרעטאר קאהעז, ם. פאניא

 ווער שרײבם: אינםערנעשאנעל דער םיז דעפארםמעגם
 וועגען מער דעחױסען צו זיד גערען נישט איז אוגז םון

 מיםז באקענעז נעענטער זין־ כינעזער, די און כינע
 דאם אויף בליק א כאפען ױגא־סלאװעז, די םון לעבען
 דעם םון האבען זעאה גריכען, די םאלק, קלוגע אלטע,
 די צו צוקוקען זיד סקאנדינאווער׳ די םון לעבען םאלקם

 און האלענדער די פון געײאוינהייםען און םראדיציעס
 םיר פארבינדעטע, אונזערע זײגען זײ ? בעלגיער
 געמיעשאםטלעכעז געגען די מים זייט בײ זייט קעמפען

זיי. מיט באקענעז זיך אלע מיר וױלען זיכער שונא.
 דעם אריבערצוםארען נײטיג ניט אויך איז דערצו

 האבען מיר םאבמארינם. נאצי די לויערען סע וואו ים
ױ אין אונז ביי דא געגעגדעז  קינדער די וואו יארק נ

 זייערע עםען לעבען, פאלקם דיער לעבעז םעלקער די םון
 און געוואוינהײםען די אן האלטען מאכלים, הײמישע

 זיינען די כאטש עלטערען, אור זייערע םון טראדיציעם
אמעריקאנער. גוטע אלע

 אונזער םון דעפארטמענט עדױקיישאנאל דער
 םון םארשלאג דעם אנגענומען האם אינטערנעשאנעל

 םעל־ אלע די באזוכעז װילעז וואם אונזערע מיטגלידער
 האבעז םיר זיי. מים באקענען זיד איז קערשאםטען
 נאכבארשאפםען םארש׳ידענע די באזוכען צו אראנזשירט

 אנםאגגענדיג שפאצירען, אינםערעםאנטע אונזערע אויף
 דעם םאר פראגראם אונזער איז אט םעפטעסבער. אין

מאנאםז נעכסטעז
 אזײגער צוויי םעפםעמבער, 1םע19 דעם שבת
 הויז״, ״םרידאם אין זיך מיר טרעםען נאכטיםאג,

 מיר עווענױ. םינםטע נעבען סטרים, טע51 איסם 32
 םלחמה די ״געוױנען אויסשטעלוגג אז זען דארם װעלען

 געשםרע־ אינםערעסאנםע אויסהערען און שלום״ דעם און
 אלע פאר םתיהײט םארזיכערען צו צילעז די איבער כען

נאציאנען. אמ פעלקער
ווע־ נאכםיטאג צוױי סעפםעמבער, םען26 דעס שבת

 בארימ־ די האוז״, ״אינםערנעשאנעל די באזוכען מיר לען
 דער פעלקער. םארביגדעםע אלע םאר היים סטודענטען םע

 די נעמם דרייוו. Tרױוערסי 500 אין זיך געםינט פלאץ
 אדער סםיישאן, סטריט 125 צו םאבוויי אינםערבארא

 טרעפעז מיר פלאץ. צום ביז באם עוועגױ םיגםםע דעם
אריינגאנג. בײם זיד

װע־ נאכמיטאג, צוױי אקםאבער, דריםען דעם שבת
 איז זיך טרעםען מיר טאון. םשיינא באזוכען מיר לען

 מאם 265 איז הויז קאמױניטי מאלבערי דער םון פראנט
 באוערי׳ דער צו םריין לאקאל ם. מ. ב. א געמט םטרים.

 דרי־ א אדער סטרים םםרינג צו לאקאל אי.ר.ט. אן אדער
 באקענם סקװער. טשאםהאם צו עלעוױיטעד עװענױ טע
 קעמ־ כינעזישע העלדישע אוגזערע פון לעבען מיטן זיד

 וועלען טאון םשײנא אין זאכען אנדערע צווישען פער.
 שאפם, םואוועניר און שםית אינםערעםאנםע די זען מיר

 מיר הויז. םעםלעמענם און סקול פאבליק כינעזישע די
רעםטאראן. כינעזישען א אין מיםאג עםען װעלען

 עדױקיישאנעל אין זיך וועגדעט איינצעלהײטעז םאר
םטריט• 16 וועםם 3 דעפארטמענט,

סטנםערס ערהאלונג און בילדונג אונזערע
 פראגראם א װינםער היינטיגען פאר פלאגעווען מיד

 סענטערם, םאשעל און ערהאלונג בילדונג, אונזערע פאר
 דער םון םאדערונגעז די צו צוגעפאםט זיין זאל װעלכע

 דער איבער פאםירונגעז םעגלעכע די צײט. איצםיגער
 עם פארשםעלונג. קלארע א םאדערען װעלט גאנצער

 היםםארישע גרויםע די באגרײםען מיר ײען בלויז, איז
 צוױשען קאמף דעם אין םארװיקעלם זיינען וואם אישוס,

 קרעםםיגען םיר וועלען ברוםאליטעם, און מענשלעכקײט
 און שוגאים, אונזערע באזיגען צו ענםשלאםענהײם אונזער

װי מער איצט, םרידען. דעם און מלחמה די געװינען

 גײסם אמעריקאנער דער זאל נים. שטיים צײט די־ וױיל
 אנשטרייג• אונזערע באזעלעז אנגריף און דראגען םון

קריג. אין גונגעז
(אונםערגעשריבען)

שי אנטאניני, לואיח
 דעלעגאציט דטר פון טשטרסאן

 נאגלער איזידאר
 זיםערםאן ם. םשארלם
 טײנבערג איזראעל
שאזעף ברעםלאו ח

 פאראיעיגען צו נויםיג איז םיר, גלויבען איז, עם װעז
 פי־ צוגעגרײם זײז זאלעז מיר לדי ערהאלונג און בילדוע

 די און אנשטרעעונג די אויסצוד״אלטעז גײסםיג און זיש
אוגז. ברעגגם דועלם־שםורעם דער וואס געפארען

 פייהיגע אמ צימערעז קלאם די אין לערער ערפארענע
 שווים און איבונגען גימנאםםישע די אין אינסםרוקםארען

 דער אין מיםגלידער אוגזערע העלםען װעלען פלעצער
 אין קומען צו םיםגלידער די אייז לאדען מיר אויפגאבע.

 סארשלאגעז. זייערע םים דעםארטמענם עדױקיישאנעל
וועלקאמען. מאל אלע איז עצה זייער

נײטס גוטט
 וועם מיםגלידער׳ אונזערע םון םארלאע דעם אויף

 סענטער עדוקיישאנעל סאשעל מאגהעםען וועסם אוגזער
 םע18 אויף םקול הײ טעקםםיל דער אין געפינען זיך

 גיםנאזױםס גרויםע צוױי עװענױ. אכטער געבען םםריט
 וועלען רו־ציםערעז און פול סווימינג פרעכםיגער א און

 איבערגעטראגען האבעז סיר געברויך. אוגזער פאר שםייז
 דער אין םלאץ, םריהערדיגען דעם אין וױיל םענםער, דעם

 געווען גיםנאזױם איין דער איז הײ־סקול טריידם נאדעל
פול. סװיםעג קיין געהאט ניט האבען םיר און קליין צי

בוך־קלוב אונזטר אן i(j זין שליםם
 או־נזער םון אםטיילונג ביכער דער םון סלאגאן דער

 לעק־ את קלאסעז ״װען איז דעפארםמענט עדױקיישאנעל
 דאס גרייכם ציים, און פלאץ צו באגרענעצם זיינען ציעם

אומעםום״. ארבעםער די ווארם געשריבענע
 אייך העלםען צו גריים איז אפםיילונג ביכער אונזער
 הא־ װילם איר וואס ביכער די קויםען און אויסקלייבען

 אײנ־ וועגען פארבינדונג איז אונז מים זיך שטעלם בען.
צעלהײםען.

 ״פעלא־ פיר גיט אינטערנעשאנאל
 הארװארד אין שיפם״

אוניװערזיטעט
אונױוערםי־ הארווארד דעם מיט קאאפעראציע אין

 לאנד, אין אונױוערםיטעטעז בעסםע די םון איינער טעט,
 אק־ םיר פאר סקאלערשיפם אינםערנעשאנעל אונזער גים

 דורך קורם םפעציעלען א אויפצונעמען מיםגלידער טױוע
.1943 ױני ביז 1942 םעפםעמבער םון מאנאטן ניק די

 זײ מענער. זיץ מוזען קורם פארן אפליקאנםעז די
 אדער הײד־שול א דורכגעמאכט האבען דװקא ניט מוזען

 האבען אבער סוזעז זיי בילדונג. אקאדעמישע באזיצען
לייט. ױניאן אקםױוע פון רעקארד א

 ױניאגיזם, טרייד עקאנאמיקס׳ איץ שליםט קורם דער
 אינדוס־ און פסיכאלאגיע גרופען פראבלעמען, ארבעטער

פארוואלםונג. טריעלע
לא־ אלע צו געווארען ארויסגעשיקט זיינען בריף

 די אץ קורם דעם םון איינצעלהײםען די געבענדיג קאלם,
 םאראינ־ אן. באט אינטערנעשאנעל די וואס פעלאושיפ

 זייער צו װענדעז זיד דארפעז מיםגלידער טערעסירםע
 סםאר, מארק צו דירעקט שרייבען אדער ױניאן לאקאל

 3 אינטערנעשאגעל״ דער פון דירעקטאר עדױקיישאנעל
נױ־יארק. סטריט, םע16 װעסט
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ל ױ ע אנ ש ע רנ ע ט נ  עקזעקוםי־ גענעראל די אי
 אינםערנע־ דער םח װע פארטיי לעיבאר די אױ
איר אויף האם שאנעל u * י״•

 אויםגענוטען סעפםעםבער, ־םען10 דעם םיטינג, לעצםעז
 קו־ די צו שםעלונג איר זײן דארף עס וואם פראגע ױ

 וױיםער־ איר און סםעיס ניױיארק אין וואלען פענדיגע
 האט זי וועלכער פארםי׳ לעיבאר דער צו באציהונג ױגע

 גע־ געגרינדעט איז זי זינם ציים גאנצע די נעשםיצם
װארען•

 דאם האם נױ־יארק סםעים אין וואהל־קאמף דער ,
 דער אין כאראקםער. לאקאלען א װי מער ח׳ײט י>ר

 אלע נױ־יארק םםעים םון וואהלען די זײנען וידקליכקײם
 װיכ־ דער איז נײ״יארק וײכטיגקײם. גרויסער פון י$ל

 דער איז יאר דאסי אבער אמעריקזג םיז סטעיט סיגסםער
 םץ באזונדערם גאנץ נױ־יארק סםעים אין וזאהל־קאםף

 םאר־ דירעקם איז אים מיט וױיל באדײםונג, !וויםעוז
נױ־דיל. דעם פאר קאסף א נונדעז

 ווערט עקזעקוטױוע גענעראל דער םון שםעלונג די >
:ערקלערוגג םאלגענדער איר אין *יםגעדריקם

 סון שםיצע פולשטענדיגער צוגונסםען זיינען ״םיר
 דעם אין ניד־יארק םח פארםי לעיבאר אמעריקאן דעד

קאמםעין. וזײ-יאריגען
 דעם און ליבעראליזם פאר קאמף פאליםישער .דער

 דער םון אויםגאבע און הויפםצוועק דער דיעל, ױו
 גע־ געגרינדעם איז זי זינם פארםי לעיבאר ןםעריקאן

 ליבעראלען, אלע םץ יאר דאם םאדערם ,1936 אין וארעז
 אין בירגער אומאפהענגיגע און ארבעםער זרגאניזירםע

אנשםרענגונגען. אויםערגעוױעלעכע סםעים צנזער
 די פארםי לעיבאר אמעריקאן די איז יאר ,דאם

 די סםעיס. יארק נױ אין פארםיי דיעל נױ זײנצמע
 אבזיבםלעך האם יארק בי־ו אין פארםיי זעסאקראטישע

 רחוועלם׳ם פרעזידענם און דיעל נױ דעם *רײארםען
 םאר בענעם דזש. דזשאן נאסינירען דורך ירערשאםט
 קאנדידאםען זייערע און רעפובליקאנער די נאווערנאר.

 םאר־ קאספעין דיערע אויף אכםענדיג נים ײנען׳
 און פראגרעס צום געגנעריש אזױ פונקם *פרעכענס,

 געװעז• אלעמאל זײנען די װי םארבעסערונגען סאציאלע
 פארםיי, רעפובליקאנער דער צװישען אונםערשייד דער

 גאווערנאר, םאר דיואי םאמאם נאמינירם האם װעלכע
 קאנווענשאן, דעמאקראםישע פארלי־קאנםראלירםע די וון

 םאז־םרעגעד, איר אלס בענעם דזשאן נאמינירט האם װאס
 רעפוב־ די ײאס צײם דער אין וואס דעם, אין בלויז ויז

 דיעל, נױ םון שונאים אויסגעשפראכענע זײנען ליקאנער
 האםעז אזױנע, אלס זײ קענען וױילער יארקער נױ די *ן
 קאנ־ דיער בײ האבען וועלכע אנהענגער, פארלי די נאן־

 רוזוועלם, פרעזידענם געבוקעם און געהוקעט װענשאן
 דיעל, נױ םרן דערםאנונג יעדע און לעהםאז גאורערנאר

 פראגרע־• דער םון פאפולאריםעם דער פון פראסיםירען וי
 סון פערזאניםיצירם ווערם וועלכע באוועגונג, סיווער
רחװעלם. פרןיזידענם פירער, אומפארגלייכלעכען *נזער

װ אומבאםלעקםער ״דער א ק ע  אםעריקען דער פוץ י
 אונזער פאר ארױםגעםראםען איז װעלכע פארמי, זדעיבאר

 און נאציזם געגען וועלט־קאמף דעם אין זיך נאםייליגען
 דרינ־ אירע און הארבאר׳ םוירל םאר לאנג נאך פאשיזם
 בא- צו זיך צוגרייטען געהעריג םאר סאדערוגגען נענדע

 םריי־ אונזערע אויף אטאקע אנקומענדע די נעגענען
 פרייע אלם זעלבסםשםעגדיגקײס אונזער אויף און ײייםעז
 גוםהײ־ אוןי אנערקענונג די געגעבען איר האם מציע,

 און םרעיד־ױניאניםםען מאםע גרויםער דער םון סיגג
 און סםעים. אונזער םץ בירגער געזאנענע *אגרעםיװ

 סארױיקעלם אקטיװ את לאנד אונזער וואס םאג דעם «ן
 פארםי, לעיבאר אמעריקאן די האם מלחמה דער *ין
ארגאנײ דער סיז פאליסיס די טיט אנקלאנג סולעז ,איז

 בלױ; נים געזוכט כסדר באוועגונג׳ ארבעםזיר זירםעד
 לאנד אונזער סיז אגשםרענגונגען די פארשםארקען צו
 און פאכען קלאר צו אויך נאר םלחםה, די געוױנען צו

 םון געוויסען און ווילען נאציאנאלען דעם פארשםארקען
 דעםא• אמת אן דערגוײיכען צו כדי םאלק, אמעריקאנער

 איגםערנאציאנאלער אויף באזירם סרידען, קראםישען
יושר. און ױכערקײם

 עק׳ געגעראל די האם אוחאכען דאזיגע די ״צוליב
 ומלמענדיג אמםערנעשאנעל, דער םץ באארד זעקוםיױ

 ארגא־ אונזער סיז םראדיציעס פראגרעםױוע די םאר זיד
 די צו געםרײשאםם איר אױםדריקענדיג און ניזאציע

 אוים־ באשלאסען דיעל, נױ םת פאליםיט און אידעאלעז
 שםאם איז סטעיט איז מיםגלידעד אתזעדע ןעדערטאצי
מ זײער װידםען צו יארק נױ אנ  סאבי־ צו און ענערגיע ג

 דעם פאר רעסורםען פאליםישע מעגלעכע אלע ליזירען
 לעיבאר אמעריקאן דער םון קאמיעיז דעם םון ערפאלג
 צו באשלאסען האם עקזעקוטױוע גענעראל די פארטי.
 סרייזױליגע ײרד דאלאר 25XXX( םון סאנד א שאםען

 םיםגלידער אײגצעלנע און לאקאלס פון ביישםײערונגעז
 דער «ח לאזונגען קאם«עין די פארשירײטען העלםען צו

יארק. נױ סון בירגער די צו פארםי לעיבאר אםעריקאן
 פרא- םויזענטער הונדערםער די ײעלעז יאר ״דאם
 הא־ יוןלכע בירגער׳ ליבעראלע איז ארבעםער נרעסױוע,

 אין פארםי לעיבאר אמעריקאן די געשםיצס געםרײ בצן
 אונםער שםימען דיערע אפגעבעז פארגאנגענהיים, דער
 דיען צו פארםײ דער פון םאן אומאפהענגיגער דעד

 אמת׳ער אז הופאניטאריער, אויםריכםיגער אן אלםאנחש,
דיעל. נױ סיז אונטערשםיצער געםוײיער א און ליבעדאל
די  יארק נױ םון כוחות ארבעטער און פראגדעסיײע .

 נױ םץ שונאים אםענע די םאר נים מורא קיק האבעו
 געזוגםער דער און גלשעענישען די פון לאגיק די דיעל.

 סון« כל סוף זײ ױעם בירגער אונזערע םון םארשטאנד
 פארגעסענ־ פאליםישער םארדינםער דעד אק םארםרײבען

 עם־ אונםעח אלםאנחש׳ דיען םאר שטימע יעדע הײם•
 דערםילעז וועם פארםי׳ לעיבאר אםעריקאן דער פון בלעם

 זעלבםם־ די שםארקעז ײעם עם :אויםגאבע דרייםאכע א
 פאר־ ארבעטער דער םון פאזיציע פאליםישע שםענדיגע

 כוחות פראגרעסױוע די קרעםםיגעז װעם עס םײ;
מז איבעח אנ  ווארענונג אלס דיגעז װעם עס און לאנד ג

 זײ אז ליבעראליזם, און פארםשרים םון שונאים אלע צו
 געשיכטע דער םון וױתער דעם צוריקדרײען נים קעגעז

 שםענ־ דעם אפשםעלען גים װעם םאשיךפאליםיק אז איץ
 דערגרײ- סאציאלע און מענשלעכע םון פדאגרעם דיגעז

כועען״.
 דער םמ מיםגלידער די־ אז זיכער, זײנען םיר

 םון אויםםאדערונג דער פאלגען װעלען אינםערנעשאנעל
 שםיםען בלויז נים ײעלען איז עקזעקוםױוע געגעראל דער
 הילף, זײער געבען איר און פארםי לעיבאר דער םאר
 ײירקען, צו סליכם זײער פאר האלםעז אויך ײעלען נאר

שםיצען. איר און איר פאר שטיםען זאלען אנדערע אייד אז

 בארעכטיגטע די
 די פון פאדערונג

דרעסמאכער
גע־ האבען דרעםמאכער די

 באלעבאםים זייערע שםעלט
וועי״ דיערע אז םאדערונג, א

 אויםגעגליכען זאלעז דזשעם
 לעבענס־ אויף קאסטעז די םון העכערונג דער םיט װערען
 בארעכםיג־ םולשםענדיג א איז םארלאנג זײער סיטעל.

 אז םאקט, דעם באשםרייםען נים קעז קייגער ייײל םער׳
געשטיגען. הױך דינען לעבענם־מיםעל אויף קאםםעז די

 הויך אזױ זײנען לעבענם־מיםלען אויף קאםםעז די
 אויפ־ שווער דיער געווארען היעם איז עם אז געשםיגען,
אפילו לעבען םון סטאנדארד םריהערדיגען דעם צוהאלםען

 דרעספאמר. די וױ מער םארדינען װאם ארבעטער, פאר
 װעלזת קאסימז די אז האםענונגען, קײן ניטא זײנען עם און

 װיײ זיכער גאד װעלען זײ פארקערם, ווערעז• קלענער
 פרעזידענם וואם גאםיחונגען די וױיל שםייגען, םער

 פאר־ צו כדי פרייזען, קאנטראלירען צו פאכם רוזוועלם
 אק באגעגענט חאט אינםלאציע טמ געפאר די סיידען

 אײנפלוס־ דעם פון וױדערשטאנד שטארקען א קאנגרעס
 צוגאלאחמ נים ביז האט ױאס בלאק, םארם ריי׳כען

 אויך עס וױל און פארם־פראדוקםען אויף קאנטראל קײן
 װאס פראדוקםען, םארם די .דינען עם אח נים• טrא

 איז *ס װאס דעם, איז שולדיג הױפטזעכלעך זײנען
מל. אױף יקח־ת אזא געװארעז סי ס־  *רײזזמ די לעגזנ

 86 אױף געשםיגען זײגעז פראדוקםעז פארם אויף
 זיך האם םלחסה װעלם איצסיגע די זינם •ראצענם

אנגעהױבען.
 דער ענדיגעז זיד װןם עס ווי גלײך גאנץ איז עם

 פרעזידענט צוױשען אנםדױקעלט זיך האס וואס קאמף׳
 םיםלעז געזעצלעכע שטרענגע װעגען קאנגרעם דעם און
 אינפלאציע. מארםײדעז צו כדי פרײזעז, קאנםראלירעז צו

 אז אוים, עס זעם געשדיבעז, ווערען שורות די אט ווען
 איז צוגעגרײם קאנגרעם אין װערט װאם געזעץ, דאס
 אױב אינםלאציע. געגען וױ איגםלאציע, פאר מער םיל
 פארמער די וועלען װערעז, אנגענוםען וועם גזןזעץ דאם

 •רא־ פארם אויף פרײזען די העכערעז םער נאד קענעז
 נאך װעלען לעבענם־םיםעל אויף קאסםעז די אח דױןטעז

 װעס פרעזידענם דעם ױען אםילו אבער שסײגען. מער
 נים זאל געזעץ דאס אז ױירקען, צו אײעעבען זיד

 װען וועםאאירען, אים וועם ער אדער ײערעז, אנגענומעז
 מיינען, בלױז אלץ דאם ײעס ײערעז, אנגענומעז װעם ער
 «רײ- םח שםײגעז דאס װעדען אפגעהאלסען װעם עס אז

 לעבענס־מיםלזח וועלען גיליגער אבער וױיטער, אויף זען
 פאראױם־ זיך לאזם עם וױפיל אױף און ווערען. גיט

 קאםפראםיס א װערעז געמאכם ײארשײנלעך וועם זאגען,
 פארמעדס די אז מיינם, דאס אץ םארס־בלאק דעם םים

 די העכערעז צו םעגלעכקיים די קריגעז נים וועלען
 אבער וױלעז׳ ױי וױםיל פראדוקםען זייערע םון םריחען

 אונםערשםע די קענען. זײ וועלען העכערען ביסעל א
 ווערעז ביליגער זאלען לעכענס־מיטלעז אז איז, שוחז

 םייעדעד זאלען זײ אז אבער אויםזיכם, קימ ניםא איז
 אס איז זיכער• װי גום אזוי זײן צו אויס עס זעט װערען

 צו בארעכםיגם דרעסמאכער די זיינען גרונם דעם אויף
יוערעז. געהעכעדם זאל ארבעםס־לײז דיער אז סאדעדען,

 אוסד איצםיגע די אונטער װאלםען דרעסמאכער די
 זײער ווען חעכערונג, א צו בארעכטיגם געװעז שטענדען

 הײסם, עס שטענדיגע. א געװעז אםילו וואלם ארבעט
 װען בפרט יאר, גאנץ א ארבעט געהאם וואלטען זײ װען

 טײל גרױסען א און סעזאגען פון אפ הענגט ארבעט זײער
 דרעס־ די אםילו גים. ארבעם קײן זײ האבען יאר םון

 ארבעט, האבען זײ ײעז גום׳ םארדינעז וואס מאכער
 יאר גאנצען סאח פארדינםםען זײערע דאך אבער זײנען

 נאד די םילען יקרות איצםיגעז דעם ביי און קליינע-
 זײנעז פארדינסטען זייערע ,אז מאל אלע װי שםארקער

לעבען. א אויף גענוג נים
קאנםערענץ, ערשםער דער םון אוים זעם עס װי

 אסאםיאײשאנם די םים אפגעד׳אלםעז האם ױניאן די וואם
 גע־ באלעבאטים די איצט האבען באלעבאטים׳ די םץ

 ניט מילען זײ וואס םאר ארגומענםעלעד נײע קראגעז
 איז עס דרעםמאכער. די פון םאדערוגג די נאכגעבעז

 נעםלעך האבען זײ פאםריאםתם. םון פראגע א זײ בײ
 מער אנפאמעז ײעלעז דרעםמאכער די אויב אז מורא,

 לאני אין אינםלאציע אז סאראוחאכז זײ װעלען פארדינען,
איצט םירם ױאם רחוחנלםז, םאן נים עם קעגעז זײ און


