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ױנמי r• *ניןימז דןם «דט מו yVa •ת מזאז׳ קומנדןן on יי rmo ,tanro ו  tp v$ קומיז די
מי פיז *פטײלתמז קילסוי זײז גילדמג מ ך י ת מ מ מ נוגרײסתמז׳ rmi-ynt mm ריכימז ו  •ד*גד*מז ייי
וױגמר. חנם פ»ו ייאיגקײסמ ®ילזנ m P״yvuy» pa **a םאםיגדיס זײיר פ«ר פארמר״שתגומ «ל« שאנפל
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 דעם אטילו זדבערשםייגעז װעם װאס §ראגראם א
 אומער pa אפםיילונג קולםוד די װאס סםאנדארד חרימן

 fפריןרדיג די אין דערגרייכם תאס אינסןרנעשאנעל
 דער pa דירעקטאר דןם pa אנאגטירט וחןרס יןוןן,

 די םארכינדענדיג ,שײפער. לחדס קולםוריאפםײלוגג,
 pa גוגאב ) םים סןזאן למטען pa פיסשורס מססע

 די װעס םאסיגקיימז׳ נײן pa םאלאגטען נײע עטלעכן
r דזװ־פיאח «יאגר*ם v r פ*ר נױפיגקײס קוולטוזמלא 

סיט־ pa יאגיסםישיש םיםגלידשר. Vjrprynyam די

אזויגע pa גױםיגקײם די פארגרעשערם האם סלחסח די
םעםיגקײסזה. שאפאדישא

 pu 106 איטיילוגג קולםור ■prr pa אפיס דץד
ן pa אודענם יעדןן pray ra סטריס, םע39 װזןסס  מ

ן סיז שבת׳ אומנט. ױבעז גיז פרי דעד pa אזײגער  מ
נאכםיםאג. אזײגעז* אייגס כיז פרי דןד אין

 *ימזת באעפפל pa דיקסאן אז םעלדונג, שייפעדס
y n sy iis] געווארען bis מז תאם סםצף׳ מרו ס *רוי

pa trvBmpvoriK 1<ריחק אלישעקיפח. y n  vm 
m נעגזד־ *prf pa ןרשטןד *pn pa סאז  v  t e n 

 pa דידיגעגס אלס לאנד ״a in •ראמיגענץ גרײגען
 יתגעד־ אלס אדגאנימניש. ̂־לישאקסיױ בארימםער ן

ײ י*י, pa 27 מאז a דיריגידס שײז י9 מ rt גיו״ 
W V ארקעסמד פילהארמאױ pa דעם J סי. נ 

.סערסעארק סיםפאניע
 .אװ סקול גיו דןד םמז פארבונחוז pa באעופל ,פאול

 כ*ר װעסםםינסטער חןר םיט pa ריסוירטש סאשיל
 אינטערנאציאי זיין אונידדערזיטעט. פרינסטאן pa שולע
 dbbuv װעלס׳ מוויקאלישער דער pa רעפוםאאיע נאלע

pa דטדגקײסזח רזנװאלוץיאנערע זימע tapi ר  tap ן
ר זײן pa ארײנגעברשכס ך פעד לייגענדיג ארבעם׳ מ  ג

ף וױ שאשעדישע די *ייף װיבס  VtvtD «חנסישעק< די »י
pa געזאסג. גרייעז

o ווערט גרופען פארשיידעגע די pa ג^ידןר r a אנגע״ 
pa o'ca pa iibv קולטור״אפטײלוגג דער pa מר ד  לז

וגווענײ. זןקסטע pa סטריס סע39 סםןידזש,
 זימען םיםגלידןר גייע ונוזיי אז אגאנסירט, שייפןר

װגןגעמז  ױ־ pa לעיד־ pa סעסף an געװארןן ו
 נןגער גמלןןנםירםעד דער דיקסאן, דיעז מקסארען.
 געװ«רעז געלויבם שס*רק זדז ןןרבעם װעםענס דיריגןנס,

t *  pa קריםיקער םחיק pyi*a וועם לאנד׳ גאנגען 
ir f N i מני םיםז ם  די־ מספעל׳ ול88 ןרקעסםןר. סי
 *׳HP דעםאף דעם pa pa שולע דשלקאז דעד pa רשקסאר

u y i רןן ס חריגי ן a ו p  ^ ly a y n p u a.* רשדי סייםשן
MA^A MM MAMAAMAM m a L aMMA m m  MIAAAס Hp pD • דיריגעגם געזדלמס זײן מן

ירס69אנג וױמזער דעט ארקעסםער מאנדאלין דןד
M m  b L aMMAM m m ■  AAAAA ■MAMA AAaAA^■ AAMAAAMA AAA AAAMIAAAודערעז pt סח סיסחילף דער סיס •לאסגיקאף יודועץ 

 etp יוןלכשר גאוידןן׳ a ראכערס פיליפע. דן קןןרלא
ם ר פי ק דן u ״פמס ^יי y ,דער סים *גפידעז װעם נידלס״ 

j jtm ד «pa tan>r ת  aoa*iyn ר  דן
שע  פעדזשענם ״די פארשםעלונג די סיטשורען װעס ^נרו

״, *װ ” מי ױ 1n א v K שרימז  ״tyora ■tyi סאד גע
מ. מז pa נ*ש«געל חע

 £אר געיל&נעײעם ווערען טזןםיגקייטץן ןןנדערע
 ריכםען זיך ודעט שפםײלמג די םעזןון. pa ש«עטזר

Hi ״uiy(״ny3»a דער ד״רך — גלז*גס שײסדר הןס —

ס ד א ל פ ס א פ ש ײ ל ר ע ש ן ס ו  פ

װ ס נ ־ מ ן ז י ו ו א ץ ל ס ו ר נ

שאינט דער  קלאוקםןןכער דער פון כאארד ח
װאך םיטינג, כײם חאם ײניאן  טעז16 דעם םיט

 טעקם דער «ז כאשלאסען, ,1942 םעיטעםכער,
 װעל־ ױניאן׳ דער פון םאנד פארטײדיגונגם פ«רן
 ל#ק«- «לע פון נעװארען גוםנעחײםען איז כער
 שעפער, די פץ טשטרלײם זײ פון אױך װי לעז
 אום און װערען אײנקאלעקם שגעלער װא זא־ל

 םיםגלידער אונזערע פאר גריננער מאכען צו
 םיט־ אונזערע זאלען ׳טעקס דעם אפצוצאלען

 דעם שכת, ארבעםען צו װערען ערלויבם גלידער
צװעק. דעם פאר אקטאכער׳ םען10

םיטגלי־ אוגזערע סײ אז זיכער, זײנען םיר
 םשער• אונזערע ספעציעל און אלגעמײן אין דער
 ב«- דעם םת װיכםיגקײם די פארשטײען לײם
 את ױניאן דער םון װאױלזײן דעם םאר שלום

 קאאםערי־ םאל אלע װי םער נאך חײנט װעלען
 םאכען *ו כדי באארד דזשאינט דעם םיט רען
ערםאלנ. אן םאר כאשלוס דעם

ו ס ע א ז ס ד ת ר א א ר ב ו נ כ א ז ^נ א ל $ן {ז װי  י
שער פײנכערג, ישראל  םענעח
 פרעזידענם וװקערמאן, ראוכן
 םרעזשורער םעק. ׳אשבײ י. מאריס
םעקרעטאר. רעק. לאנגער, לואים

ר ע ש ד נ א ם ס ש ג נ ו ד ל י ם ב # ט ר ר י מ נ « ג ר ן א ו ל פ ^ נ א ש ײ ק ױ ד ע ע ט י מ א ק
ר ראם בילדתגס t פיז rt'rrovrm דאס מ ל  ז*ל מ
ױ «לזנ pa קאםימסזח בילדוגגס vi$ pa באשסית  ני
^ שאנעל, אמזןר pa לאקאלס יארק  גום איז איגמתל

nya״iyo מ יזכיא€סלשג?מײג ן בײ געװ*יזז  pa פיטי
מ ^יקײטת^על דער םי *  עקזעקוסיה Vr»yiya חןר pa ק

 אוגזער pa םםעף בילדוגגס מנםראלער דער באאדד׳
pa Vyinaynyot'a פארסרעםער pa ױאס לאימלס די 

pa גןװארען אפגעד׳פלסזמ T*a *Yyaayaaye |yo9 oy i
A aaia Lmammaaaiaaaaam  im am  aaa ■m m  L a a m m mרום קאונסיד jn pa“ דגטערגעשאגעל( corn 8 pa 

yol6 .סםרים
 ראם כילדתגס אז) ארגאניזירזח צו פארשלאג דזנר

 בילדדנגם דעד pa געווארען פארגעשלאגעז pa װאם
pa yo'ayp נענעראל דעם tPtnpyrpy ב*ארד׳ i*a 

 דדבמ־ •רעױדענם פוץ געװ^רען געחײסעז גוס װארעם
ל אלס סקי מ «r גרעסעחנ דעדגרײכעז נו םי ip n iw p 
pa ר יראגושסעז »ח מעגלונכקײמז בילדונגס די  אלע מ

 דעד *ז עוװןרסעס, »ײד װערט ay לאקאלס. ניי־יארט
 םא־ pa y’ampippT פער *רײנברענגעז ז*ל קאמסיל

u דער לױט ארבעם בילדועס n דערגידחנן n yV iy 
pa סטאנרפאז חאכפאז׳ דזשולױס ■רעזידענם וױיס pa 

yapryiyaj*a^ דער pa קאםיםע ®דױקײשאנעל חנר
 זיץ ג?ת*ט חאם שטאם־רןןם- סעדyגרינדyגײ־ג חנד
o 24 םיםינג ערשםער nם םעזayםyמבyר ra  pa- 

 האלםען װעם קאונסיל דער ״•ידיםארױס. םערנעשאנעל
 HMa ארטרעםער8 דערװלען װעט pa םיםינגעז רעגולערע

 ■naip גענעראל דלר pc קןןםיםע עדױקײשאנעל דער
באראםונגס־רעכם. סיס

 סע«• םען9 דעם פיםינג לעכעז08געםײגש« בײם
 דעם ארגאגיזירען פ»ר •לענער די אחוץ t*a םעסבער,

p קאונסיל׳ בילדונגס שםאםישען aזטיסגעחערם ־ npnyi 
 ווערם עס װאס טעםיגקײם דער ױעגעז באריכםען רען

 ,naco מארק pa סעזאן קוםענדעז פאר געילאנעודעם
 ױיכ־ די ראמזי. pa ?w קאהעז ם. k*hm< שײשער׳ לסדם

 לעיבאר דער דינען יראגראם דשי pa פונקםעז םיגםםע
 יעדען געבעז װעם ןפםײלונג קולטור די װאס ■עדזשענם

aacntr ; וואם אװענד שגת יעדען אװענדעז םאנץ 
 pc פאםראזעז pa םאלדאםעז אר8 זדינגעארדענט װערם

 מיליטע־ סםײדזש; לײבאר i*a בריגעיד חעלםח דער
 בריגאדע דער pa םיםגלידער די פאר יבוגגען8 רישע

pa יף םעםיגקײטען זײערע סון אויםברייםערומ די^ 
שוץ״ ניײילעז pa געביםעז נייע

 בא־ ײניאז װערעז ױילען וואם די םאר קורסען די
 לעקציעם ערנערומם־קלאםען׳ pa נױרםינג האום אמטע׳

pa אינטער־ דער סענםעדם, עדױקיישאנעל סאשעל די 
 גימ• צ,aוליaב מזונחולין־ארקעםםער, pa כאר נעשאנעל
ppm נאסםישע 'a, שוױמען pa וועלען קלאסען אנדערע 

*לענער. געהייסענע גוט די לויט װערען םארגעזעצם
 אדמינים־ נייע געווארען אנגענוםען אבער דינען עס

 אנד׳ןןלםען דאם מאכען וועלכע רעגולאציעם, םראםיװע
pa דעם׳ אן אפד׳ענגינג םעםיגקיים יעדער aזײ ויב 

 םעטיגקײםעז די מאכען ונו כדי גרופע. םינימום a האבען
עו־ pa צײם םלחמה יצםיגערa דער איז פלאנמעסיג  בי

פאדערען׳ זיד וועם לערער׳ T*a מאנגעל דעם קוםען

MMAUAA AAAAAAAAA AAA A A A AM *MAAMAA LaaA AAAAA MAMA  שסודיר באזוכער. םיגימום » ה^בען ז>ל גרו§ע יעדזנ ןז
twb װײניגסםענם חאבען םחען קלאסען b̂ מיםגליחנר; 

 וױינע־ ד׳אבעז מוזען גרופעז קולסור pa אטלעטישע
 pa סאשעל א אנצוהאלםען pa ססודענםעז 26 סםענם

 װײגעסמנס האבעז pto םוז סענסער עדױקיישאגעל
v*aia .פיםגליתר

שאנעל פיר  געוױנען םיטנלידער אינטעתע
פעלאאושיפ חארװ^רד

 זדגםערגד־ דער pa קאמיטע עדיוקײשאנעל די
 pa פאקולםעם pa םיםגלידער מיט וװזאםעז שאנעל

 םיר די *יםגעקלימז האבעז *גיװערזיסעם, ימתוןרד
 װעללן ױעלכע <ytiprvnyBJ'a דער pc םיסגלידער

 םים־ פיר די פעלאזדשיפ׳ האדװארד־יונקמ די קריגען
̂ק pa יעפעד, דזשארדזש זײנען: גלידער ;22 לa•̂ל
 חשועל, a ראבערם ; 91 לaלאק pa ,aדינaלxD סאריס

pa 392 לא^ל, ^tnaaciaii׳ ip r^ 'a׳ pa סעםײל 
.23 לאקזול pa ,laoan חש.

 די pa קאםםעז לערען די דעקעז װעם ױני*ן די
aר rקאלעחש א פאר זיד דורכלעבעז ^יף ות n r די 

 םקול דער pc בשותפות אנגעסירם װערען פעלאושיום
 טאבליק ןךו סקול די pa אדמיניסטתישאז ביזנעס אוו

 :געגענשטאגחח די דעקט קורס דער ןןדםיניסםרײשןןן•
 ארגעםעו־ pa ױניאגיזם טריח־ *נאליז, עקאנאמישער
 פארװאלםונג ױניאן ןןדמיניםטראציע, ױניאז יראבלעמען׳

 װערעז געהאלטעז אייד ײעלעז עס יע.1קזמ«ערא איז
 װעלמ בײ אווענדעז׳ די אין קאגפערענצען ײעכענםלעכע

 איז לערער פירער׳ אינדוסםריעלע באאמםע, ייניאז
 *ײם־ םסעציעלע דיסקוטירען וועלען באאמטע דעגידונגס

פראבלעמען. לעכע
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 דין סחעז ארבעטער די
 די אז סאראינטצרעסירט׳

 pa זאל אאדטיי ארבעטעד
 קריגען וואחלען איזנסיגע די

װאס שטיטען׳ צאל די וױיל סאל׳ אלע וױ שםיפען סער
 װאח־ )דצסיגע די זדן טריגעז װעס אארטײ ארבעטער די

 שםארק• דער pa מאס א סאר װערעז גענומעז װעם לען
 pis וױסיל pa •ארטיי ארבעםער דער pc קײם

r םיט רעבענעז זיד חורף a מאכט. ■*ליטישע א אלס
 רײדען *ו פיל מאמענט דעם i*a ודבריג t*a עס

וױ pa מאכט ■אליםישער pc וױכםיגקײט דער װעגזןן
 *ו פאחדנטערעסיז־ם pn דארםעז ארבעטער די שםארק
 •זייגפלוס. פאליסישען פזןר וואס העגם זייערע pa קריגען

 לעצםע יןנא«ע די ra האבען אםעריקע pa ארבעםער די
 yלדיגaגװ א פאר ותוס לעתעז געדארפט םך a יאר מז

 פארבעסערמג דער זדן האט •אליםיק באדײטונג גרויםע
לעבען. זײער pc פארערגערונג דער pa ןדער

 לאנג זדבריגם גיט גאך pa צײט׳ a געװעז ra עס
 גע־ ארבעםער אמעריקאגער די האט מען װען צודיק׳

 נים׳ זײ פאר םויג געזעצגעבוגג םאציאלע אז לערענם,
 די pa געזעצגעבונג די אז ניט, זײ ם*ר טױג עס וױיל

 צוױשען קאמף דעם pa אריינמישען זיך זאל רעגירונג
 םעאריע םרעידי׳יניאניםםישע די ארבעם. pa ימייםאל

 זס־יס־ דארפעז ארבעטעד די ra געװען׳ דעפאלט איז
 הילף דער םיט בלױז םארבעםערוגגעז דיערע אלע קעמפעז

pa ארבעםער די ױניאנס. זײערע pc האבען אמעריקע 
 ק&מף דער ra סארשטײן, אנגעפאנגען ענדלעד אבער

 גלייד־ *ווײ pc ניט ra ארכעט pa קאפיםאל צװישען
 קאמף דעם pa r*a קאםיטאל ra צדדים. קרעםםיגע

^ ניט ra עם pa צד. שטארקערער פיל דער  דער־ בל
עקא־ r*a pa DP’r’:aapa בעםער ra קאפיםאל װאם פאר

 בא־ גאנץ נאר קאמםס־פןדיציע, בעסערער a pa נאמיש
 פאי די קאנםראלירם ער וואס דערמיט, אויד זונדערס
לאנד. pa מאכט ליםישע
 קנ&פע די אין האבען ארבעטער אמעריקאנער די

 וואס געלערענם אדפיניםטראציע רחװעלם׳ם pc י»ר מז
 די סאר האם עס באדייטונג װיכטיגע גוואלדיג a פאר

 גע־ ךײ האם עס וױםיל אויף pa גזױעצגעבונג סאציאלע
ױכערער• און בעסער לעבען דיער מאכעז צו האלםען

r אמעריקע a צױױלי^־טע די פון איינע געווען 
 ריק־ שם&רק געווען r*a װאם לענדער׳ אינדוסטריעלע

 האם אמעריקע געזעצגעבונג. סאציאלער pa שםענדיג
 על־ קיק זןרבעםסלאזעז־סאתיכערונג, p«־p געהאט נים

 װ. .ra .a ארבעטם־םאג ג^עצלעכעז קיין טער־סענםיע,
 שול־ געװען אליק ארבעטער די ױינען טייל גרויסען צום
 װי האבען׳ טרעיד־ױניאנם ד־יערע וױיל דעם. pa דיג

 נאר געפאדערט׳ נים עס Tבלוי ניט באמערקט, פריער שױן
 *־ryp0 אונטער ערשט דעם. געגען געװען גאר זיינען
 זיך אמעריקע האם אדמיניסטראציע רתװעלם׳ם דענט

 דאס׳ אניאגען pa געזעצגעבונג סאציאלער צו גענומען
 ארבעטער די פארנאכלעסיגט. לאנג אזוי האט ,r װאס

 זיי ra וױיסען, די אפצושאצען. װי גוט זייער עס וױיסעז
 די וױ נאכדעם, מארגען אויף Taברויםל ניט בלייבעז

 ra וױיםען, ױי ארבעטס־פלאץ; זייער סארלארען האבען
 עזTaרלaD גאנצען pa ניט די װעלען עלטער זייער אייף

 וועט װאם פענםיע, a קריגען װעלען די ra נאר יוערען,
 וױיםעז׳ די עקזיסטענץ. דיער אויפהאלטען העלםען זײ
ra די םארהיטען וואס ג^עצען, פאראן איצם זײנען עם 
y אין עקסםלואטאציע גרויסער צו םון ^ r y וואו םאלעז׳ 

 גענוג שטארק נים r*a מאכם ירטעTניaארג אייגענע דיער
פארהיטען. צו די עס

זיד ארבעטער אםעריקאנער די פאר גענוג r*a עס

 pa לעמז דיער גזדיען ra עס חטקד וױ דעדמאנעז צו
 האם קרידס עקאנאפישער גרױסער דעד יחח צײט׳ דעד

 pa אדמיניסםראציע זדאװער׳ס אוגםער אױסגעבראמז
pm עס ryrn גיט pmya ם קיקaצrװאס גזױעמן, לע 

 די דכערקײם. pa שח r»a עס װעלכע געבזח די זאלזמ
 די פארגעסןמ נים זיכער קענעז אדמטער אםעדיקאגעו־

 די תוגגעד, דעם צײם, יענעד pa ברעד־לימם ענדלאחן
 צײט יענער איז חאבעז די װאס ,p*a pa לײחמ די נױט׳

 אר־ ארבעםםלאזע רידגע די ;אריבערםראגעז געדארפט
 פאר־ אונצײליגע די pa גאסעז־בעטלעד מחנות די מײעז,

 קיץ געהאם ניט חאבזמ װאס שמלאזע, pa װארלאזםע
 rr עס דערםאנזמ די pm pa קאפ. דיער איגער יאד

raa pa־pry^a זײ־ װאס עס?יזן,ב צום דנדעדונמװ די 
pri געמאכט pnartyi רחװעלם׳ס פרזדידענט אמםער 

a פאר װאם prrnt די prayp דאז אדמיניססראציע׳
m L u a m u a  am AAAAM mm  AAAAAAM4AA MAAAAA A AAIMUAAA —------  גע סאציאלע די האם עס באדײםונג גרױסע גװאלדיג

די. פאד זעצגעבונג
 סא־ פאליםיק. r*a געזעצגעבוגג סאציאלע אבער

םח עם װערען. אויםגעקעמסם pmD pnppyi ציאלע
AAAAAAAM AAM MM MMAAM MMAAAMaL m A *A AAAAAAAAA AAAIAMI ■  באאיינ מוז עס קאמף, •אליםישעד 9 ווערען געסירס

 אויס־ מחעז עם pa מײגונג עסענםלעכע די pnjm סלוסם
 פאד גינסטיג prm װעלכע סיטואציעם׳ ווערען גענוצט

קאמן^ דעם
 ארבעטער־פאדערונגעז, די pa גערעכםיגקײם די

ra דיער ^pn ווערען פארבעסערט תןל pa געפאכם 
 אםקלאנג pranipr a pnrcya חאם דבעד׳ םעד ווערעז

 אםעריקא־ דער pc pטײלז געוױסע pc חערצער די אין
p דירעקם נים דינעז װאס גע^לשאפם׳ גער n rrrac 
 האבען pa ארבעם pa קאפיםאל צװישעז קאמף דעם מים

 אמע־ דער pc שיכטען יענע pc שטיצע די געײאינעז
 אר־ צום נאענם שםײען וואס באפעלקערונג׳ ריקאנער

 גע־ פיל האט דאם מים. אים pילזc pa קלאס בעטער
 ענדעדונג אז ױערען געמאכם תןל ענדלעד ra ,pלםזaה

 ארבע־ די ra pa געזעצגעבונג אמעריקאנער דער אין
 לער pa שוץ םער קריגעז עץryi דורכ׳ן זאלען טער

לעבען. דיער pa ױכערקײט
 סימ־ דיערע pa םריינד דיערע וױ בעסער אבער
 פעלט׳ די וואס p^a ארבעסער די וױיסען פאםיױרער

pa װי אליץ זײ וױיסען אנדערש אימיצער וױ בעסער 
w םאדערונגען. דיערע םארמולירעז צו zv  pa- עם ליגט 

 םאר קאמף דעם םירען צו p^a די אויף מער pa סריער
 עקייס־ די נויטיג אזוי מאכט דאס פאדערונגען. דיערע
 פאלי־ ארגאניױרםע אן פארםײ, ארבעםער אז pa םענץ
 פא־ פאליטישע די םארמולירעז דארף וואם מאכט, טישע

 דורכ־ דיער פאר קעמפען pa ארבעטער די pa דערונגען
קערםערשאםטעז. ג^עצגעבענדע די אין םירונג

פראגרע־ א געװען r*a וועלכע אינטערנעשאנעל׳ די
 גע־ געגױינדעט r*a ױ װאס םאג׳ דעם םץ יוניאן סױוע

 גרױםע די אפגעשאצט שטענדיג האט וועלכע אץ ווארעז,
 מים דיט ביי דים קאמף פאליטישען דעם סץ ײיכטיגקײם

 פאלי־ דעם שםענדיג האם און קאמף עקאנאמישעז דעם
 אײנע געווען r’a געהאלפען, און געשטיצט קאמף טישען

pa בלױ נים האם וואס ױניאנס׳ דיr גרינ־ געהאלםען 
 א אין האט נאר םארםײ׳ ארבעטער אמעריקאנער די דען

 עק־ איר אונםערהאלטען געהאלםעז מאם גרױסער דיער
on .טענץ

r ליידער a ניט פארטיי לעיבאי אמעריקאנער די 
 םירערשאפם די נױ־יארק. םםיים םון וױיטער געגאנגען

pa נאך קעז באוועגונג טרעיד־ױניאז אמעריקאנער דער 
 אר־ די םאר װיכםיגקײם גרויםע די באגרייםען נים אלץ

 סארטיי• םאליםישע אייגענע דיערע האבען צו בעטער
אויך וואס פארדרוס, גרויסער א ונדערםTaב r*a עס אץ

 צו־ נים ױנקמם סן־ א דמעז pnr'i’i םםײם דעם ייז
מר פארםײ. ארבעםער דער צו געשםאגעז  r*a עס %א

 צאל גחיסא נאנץ א װאס פאקם, דערפרײענדער a דאד
 וועלבע pa יוניאנם די צו באלאנגעז װעלכע אדבעסער׳

 הא־ פארטײ׳ ארכעםעד דער סים נים pirn פירער די
pn איז דאס פארםיי. ארבעטער דער פאר געשטימם 

a באווײז׳ ra ם ארבעטער דיaםזp וױכ־ די פילעז 
 אײגענע אן האבעז pa נױםוחננדיגקײט די pa םיגקײם

פארםײ• פאליטישע
 pmya איצם ra ra סיםואציע פאליםישע די
 אױס־ שםענדיג איז ■ארטיי ארבעםער דער װאס אמגלכע׳

is  pnupyi קאפביגאציעט מאכעז pa אפ־ שליסען צו 
 איז עס פארטייען. עקזיסםירזמדע אלטע די מיט פאכען

 ארויםצושםעלז praipyiora ניס TCia ara אויף איר
pa חױפט״ די פאר קאנדידאטען אײגענע קײץ װאלען די 

 שםי־ צאל די לױט האט ■ארטײ ארבעסעד די אמםען.
pro. װאם r, האם pa primpyj זינט וואחלען׳ יעדע 

 וױכםימ א איז n ra pmnaa געגרינדעם׳ זיד האט זי
 .priyajn ײד דארף משו װעלכעד םים מאכם פאליטישע

 p^ar גאװערנאר די אין געוױזזה עס זי חאם וגדערסTaב
 באײנדערס a prnrayn האם ױ pm צוריק, יאר פיר םיט

 האם אבעד װאלען איצםיגע די אין שטיםען. צאל גרויםע
 אימאד ידיז pשליםז געקענם ניט פארםײ ארבעםער די

 הױ«ם־קאנדידאםעז׳ די װעגןח פארםיי אנדער קיק מיט
 װע־ װאל־טיקעם, pa אױפם דעם prnyn ניט באזונדערס

 ■אר־ ארבעטער די גאװערנאר. פאר קאגדידאם דעם געז
 בענעם׳ס צו צושםיפונג איר געבען געװאלם נים האט טײ

 גע־ געהאט האס זי pa גאוועדנאר פאר קאנדידאטור
ד יאליםישער בענעם׳ס דערפאר. praania ניגעגדע  ח

 אר־ די ra גיט׳ פארדינם ער ra אזעלכער׳ איז קארד
 םארםײ ד^ארבעםער שםימען. אים םאר pלןaT בעםער

 דעמא־ דער pa סירערשאפ® דער pa סארלאנגט האם
 נא־ זאל זי ra נױ־יפרק, םםײם pa פארטײ קראטישער

 אז דעמאקראם׳ pmגרעסיaפר א גאװערגאר םאר pמינירז
 װעל־ pa נױ־דיל רױװעלט׳ם םמךידענט pa אנהענגער

 פירער איצםיגע די ארבעםער. די pa םרײנד a r*a כער
pa פארםײ דעמאקראטישער דער pa נױ־יארק, סםײם 

 סאר־ דעם האבען נױ־דיל׳ pa געגנער דינעז װעלכע
 אימ־ דער pa BiaTyiBa פארטײ לעיבאר דער סון לאנג

 צו pnp» ra פארםײ ארבעםער דער םאר װעג ציגער
 מי גאיוערנאר סאר קאנדידאט אייגענעם אן נאמינירען

 ײשענעראל אםױרני פאר קאנדידאם אייגענעם אן אױך
pa אײ־ אז פים וואלעז איצםיגע י1 אין ארױסטימזװ 

םיקעם. pעלבסטשטענדיגןr גענעבם
r דאס a ם םראבע ערשםע די םאקםישp אר־ דער 

 עלבסם־T םולשםענדיגען א אנצוםירעז פארטיי בעםער
 בא־ מאל דאם דעריבער r*a עס pa קאמםײז שםענדיגעז

 שטי־ צאל גרויסע a pri’v לar זי ra װיכטיג׳ זונדערס
 pa מאכם פאליםישע איר דעמאנסםרירעז צו כדי מען׳

רעכענען. איר מיט זיך־ ה»ל מען אז
 דארםען אינטערנעשאנעל דער םץ מיטגלידער די

 די ra םאראינםערעםירם, שטארק גאנץ דין מאל דאס
 םאק־ שטימען. רער װאם קריגעז לaT פארםיי אדבעםער

e אינטערנעשאנעל די r*a םיש r a גרוי־ אײנציגע די 
 אקםױױ־ ענערגישע ara ארויס וױתם װאס ױניאן, סע

 םולסטע די איד גים pa פארםיי ארבעטער דער אין טעם
 דאר־ אינםערנעשאגעל דער pם מיםגלידער די שםיצע.

 אד־ דער pם ערםאלג דעם םאר סןדגען דעריבער םען
 פאליםישע אײגענע זײערע צוליב םײ פארטיי בעטער

 דער pם שTוסםיnפ דעם צוליב אויד נאר אינטערעסןה׳
 פאר האלםעז נים דארף יעדער אינםערנעשאנעל.

אר־ דער םאד שםימעז קדמעז צו םליכם אייגענע דין
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 םיסגלידעד די אז זען, איין• דאדף נאר פארסײ- בןסער
 בא־ קעז ער וועלכע אנדערע׳ אלע און פאסיליע זײז «ת

 םארטײ• ארבעטער דער םאר שטימען זאלען אײנשלוסעז׳
 האלט םרי. שטימעז גײן צו זינעז אין חאט און

 דעם אין ארבעט וױכטיגער ערשטער אייער פאר עס
וואלעז• די פיז םאג

ת די או צי ץ מ ער א  ד
ל ע ד # ע, נ ױ ט ס ח  אינ

רונג די װאס עגי  ר
ץ א ט כ ה זו ט או ס ר ע ד

 וואס ערפארונגעז די
 האט אינםערנעשאנעל די

 באטי׳ אירע דורן־ געהאט
 אי־ פאר קריגען צו אוגגעז

ניױ אין מיטגלידער רע
 די םץ ארבעם כער יארק

 איבריגס קיין ניט געוועז זיינען מלחמה־באשטעלונגעז׳
 הא־ צד איבער אלץ :אך בלייבט עס דערמוטיגענדע.

 איצט איז עס װי וױיל בעסער, ווערען װעם עס אז סען,
ניט. טויג

 הײנט םאר׳ן גיט טױג עם נים. דאפעלט טױג עס
 פאד׳ן ערגער נאך זײן וועס עס אז מורא, האבען מיר און

 ענ־ זיך װעט מלחמה די ווען דא מיינען גויר מארגען.
דיגעז•

 די קאמיסיע, פראקױרמענט דער פץ פאליסי די
 קריגס־ די מיט טאן צו האם וואס רעגירונגס־קאמיסיע׳

 ענד״ מח ארויסגעגעבען, ■װערען וואס באשטעלונגעז,
 זאל אינדוסטריע קלײדער די אז דערצו, פירען לעד

נױ־יארק. פון אװעק
 דער םץ צענטער דער היינט גאך איז יארק נױ
 שטארק דארף מעז אבער לאנה איז אינדוסטריע קליידער

 דער נאד בלייבען אויד עס וועם זי אויב צוױיפלעז
 ענדע־ קייז ווערען געמאכט נים װעט עם אויב םלחמח,

קאמיסיע• סעדנאמדער דעד סיז פאליסי דעד איז רונג
 געשריבען מאל איין ניט אונז בײ שוין איז עם

 האט וואס אינדוסםריע, קליידער דער װעגען געווארעז
 דאר־ האלט וועלכע און סאוטה דער אין אגםװיקעלם ייד
 דער צוליב ווערען׳ גרעסער און וואקסען אײן אין םעז

מלזזמה.
 םון םייל גרויסער א גאר אז באקאנט׳ גוט איז עם

 מיט שייכות א האבען וועלכע באשםעלוגגען. מלחמח די
 דעם אין סאוטה. די קריגט אינדוסםריע, נאדעל דער

 דער אין איז ערשטענס אורזאכען: צוױי פאראן זײנען
 מאנוםעקםשור־ די גיט דאס און ביליג ארבעט םאוטה

 מיט קאנקורירען צו נועגלעכקײט גוטע א דארטען ערם
 אזוי־גערו־ די סאוטד״ די האט צוױיטענס ;ניױיארק

 דער םאר שםענדיג שטימט וואס סאוםה״, ״סאליד פענע
 וואשיגג־ אין צד שםארקעז א פארטײ, דעמאקראטישער

 קריגט מלחמה־באשטעלונגען צו קומט עם ווען און םאז•
אפקלאנג. בעסערען א שםענדיג סאוםה דער פץ שטים די

דעם׳ װעגען בלויז געהאנדעלט זיך װאלט עס ווען
 בא־ אירע קריגען רעגירונג די קען סאוםה דער אין װאם

 נאך מעז וואלט נױ־יארק, אין וױ ביליגער שטעלונגען
 באוױיזען געקענט וואלט מען ארגומענטירען. געקענט

 וועט שורה אונםערשטער דער אין אז חשבון, א םיט
 סאום׳ דער איז ביליגער קאםםעז נים רעגירונג דער עם

 שניי־ נייע םון בויען דאס סובסידירעז דארף זי וזײל
 מאשינעז מים באזארגעז זיי העלםען דארף דער־שעפער,

 קאםט דאם ארבעםער. צוגרײטעז העלפעז דארף און
 צו־ ױעט זי וועלכע געלד׳ םומעז גרויםע רעגירונג דער
 אלץ װי וױכםיגער אץ, באקומען. נים םאל קײן ריק
 אר־ און מאםעריאלעז םארווענדעט יוערען עס װאם איז,
 וואם שעםער, נײע די אײנצוארדענעז אמ בייעז *ו בעט

 מלחמה בילכערע םאר ווערעז סארװענדעם געקענם האבען
 שנײדער־שעפער םארםיגע םאראן זײנעז עס וװועקען.-

 ארבעט. אויף װארםען וואס נױ־יארק, איז מאשינען את
 סו־ גתיסע אויסברענגעז וועגען ארגומענטען *װײ די אט

 םארברױ־ און ניאשינען אץ שעיער בויעז אויף געלד מען
 נױ־ אזוי איצם זײנעז וואם מאטעריאלען וױכטיגע כען
 צו גענוגי געיועז אםשר װאלםעז מלחסד^ דער פאר םיג

 עם אז דעז^ די האבען וואם מענשעז׳ די אימרצײגען
 מאכעז לאזעז צו רעגירונג דער פאר בעסער זיד לױנט

 אויב םאוטה. דער אין איידער גױ־יארק, איז ארבעם די
 געלד׳ םומעז די װעגעז אלײז, ארגוםענם ערשםער דער
 וואלם שעפער נײע בויעז צו אויסגעגעבעז ײעיעז װאם
 צו־ דער אבער וואלט איבערצײגענד׳ גענוג געװעז נים

 מא־ םאדברויכעז וועגעז ארגומענם׳ *װײםער געגעבעגער
 איבערצײ־ צו העלםעז געדארםם ארבעם׳ און טעריאלען

 געבעז צו רעגירונג דער בעסער tt לױנם עם אז גען,
 װי איז, עס אבער נױ־יארק. איץ באשםעלונגעז אירע
 די װאם סאר אורזאך צוױיטע א םאראז געזאגט. שױן

 פאלי־ דער איז עם — באשםעלונגעז די קריגם סאוםה
װיל טאוםח די םאוםד- דער טח איינטלום טישער

 באשםעלוגגעז מער װאס םלחמח דער פמ ארײנקריגען
מאכעז• זײ נאר קעז זי װען עם, קריגט זי און

 נײע די אז גלױבעז, *ו איחאך קײז גיסא איז עס
 וועלען אץ געעםענם זיך האבעז וואס שנײדער־שעפער׳

 װעלען מלחמה, דער צוליב עםענעז מסתמא נאד דך
 מאנוםעקטשורערם די םארסאכעז. מלחמה דעד נאד זיד
 גאך קריגעז מלחמה דער נאן־ ייעלעז סאוטה דער אין

 זיי געפעלם באזונדערס אמ איצט׳ װי ארבעט בילײערע
 די־ אדמיניסםראציעס לאקאלע די ױאס דאס, דארםען

 דער נאך אז הייסם, עס ױניאנס. צו םײנדלעד נען
 קאנקורירען בעסער נאד קענעז סאוםה די װעט מלחמה

נױ־יארק. מיט
 וואס באטראכם, איז נעדעז אויד דערביי דארף מען

 ארמײ גרויסע א געשאפעז איצט װערט סאיטה דעד אין
 רעגי־ די נאדעל־אינדוסםריע. דער פאר ארכעםער

 איר אויף שאםען ארמײ שנײדער די אט העלפט רוגג
 שע־ נײע די פאר הענד האבען דארף מען וױיל חשבון,

 צו געווארען אויסגעברײט דארטען דינעז וואס פער׳
רעגירונג. דער םון באשםעלונגעז די מאכען

 נױ־ דער אין זיך האט צוריק וואכעז עטליכע מיט
 איר םון ארטיקלען סעריע א געדרוקם ״פאוסט״ יארקער

 באזוכט האט װעלכער םלעיער׳ װיליאם מיםארבעטער
 דאר־ דער מיט םאךאינםערעסירט זיך האט אץ םאוםה די

 קומט ער און נאדעל־אינדוסםריע׳ וואקםענדער םיגער
 נא־ דער וועגען אױםםירונגעז פעסימיסטישע גאנץ צו

 גױ־ אין נאדעל־אינדוסטריע דער םוץ צוקונםט עגםער
יארק•

 וואם שניידער־שעפער, נייע די אז איז, מײנונג ױץ
 קײז ניט דינעז סאוטה דער אין אויסגעבויט זיך האבען

 און ״בייביס״, מלחמה קיין נים זײנעז זיי צייםווײליגע.
 פח םוף דעם טים םארשװיגדעז גים זײ וחנלזגן טפילא

 זיך לויגם גיאנוםעקטשורערם די םאר מלחמד- דער
 נאך אויך סאוםה דער אין שעפער זייערע אנצוהאלטען

 נאדעל־ נייע טויזענםער צענדליגע די און מלזזמה. דער
 אױסגעלערענם איצט ביז שוין זײנען וואס ארבעטער,׳

 צוקומען׳ נאך װעלען וואס און סאוםה דער אין געווארען
 זיך וועט מלחמה די ווען םארשװינדעז נים אויד װעלען

 םון און םארמערס די םון קינדער די פאר ענדיגעז.
 נאדעל־ דער איז סאוםה׳ דער אין מיטעל־קלאס דעם

 נים זאלעז די וױיניג װי אנציהענדער, גאנץ א טרעיד
 ארבעםס־ םינימום געזעצליכער דער באצאלט. יןריגען

 דער םון שרייבער דער זאגט וואך, א דאלער 16 םון לוין
 די־ לעבענס־מיםעל וואו סאוטד״ דער אין איז ״פאוסט״,

 אייניגע װעז און םארדינסם. גוםער גאנץ א ביליג, נען
 ברענ־ קלייחגר־שאפ, א אין ארבזגםען פאמיליע א םון
 די לויט םארמעגען׳ גאנצעז א וואך סוף אהײם די גען

םאוםה• דער אין םארדינםםען געווײנלעכע
 טויזענטער צענדליגע און צענדליגע אלע די אט

 אויסגע־ איצט האט מען וואס נאדעל־ארבעםער, נײע
 נויר־ םאר םאלדאטען, פאר ױגיפארמס מאכעז לערענט

 צו צופאסען קענען גיך זיד װעלען װ״ אז. א. סעס
 שע־ גרויסע די אם קליידער. ציװילע םון ארבעם דער
 מיליטערי־ םאר געווארען אויסגעבוים ןוינען וואס פער,

 צוברעקעלם אזוי איז ארבעט די וואו און קלײדער, שע
 ניט איר צו דארף מען אז געווארען, םאראײנםאכם און
 אויך געװיס יועלעז הײם״ דער ,םון שנײדער קיק זיין

 קליידער. ציװילע פאר םיםטעם זעלביגע די אנהאלםעז
 טלחמה די וױ דעם נאך אױב צוױיפלען, דארף מען אמ

 ארבעםער• אין מאנגעל א זײן וועט ענדיגען, זיד וועט
 םך א גאר זײן װעלען עס אז מור^ גיכער האט מעז

 נייע די ארבעט. זוכעז דארםען וועלעז וואס ארבעטער,
 האט מלחמה די װאם םאוםה, דער אין ארבעםער גאדעל

 זייער אוועקווארםען נים דעריבער װעלען געשאםען,
 דאם אץ ענדײעז• זיד װעם מלחמה די װעז סרעיד,

 דער נאך וועט סאוםה דער אין ארבעם נאדעל אז םײנט,
 שום קית דעריבער ניטא ביליגער. נאד זײן מלחמה
 זײנעז װאם שגײדער־שעפער, די אז גלויבעז׳ צו גרונם

 פארמאכם װעלעז םאוםה, דער אין געװארען געעםענם
ענדיגעז• דך װעם טלחםה די װען ױערען.

 דער מים קאנקורירעז קעגעז נים װעט נױ־יארק
 ארגא־ צו אײנגעבען שפעםער זיד זאל עם אפילו םאוםד״
 דןיר ״מלחמה־שנײדער״. געשאםענע איצט די ניזירעז

 אפ־ איבעריגם ניט אויד את ״פאוםם״ דער פיץ שרײבער
 צו מעגלעכקײם דער װעגען םראגע דער אין טימיםטיש

 מלחמה. דער גאד ״מלחמה־שנײדער״ די ארגאניזירעז
 .םלחמה־שניײ די פעםימיםםיש. גאנץ ער איז גיכער
 םץ איבער, גים ער וױ קיגדער, םײםםענם זײנען דער״

 סאוםזז דער אין זײנעז װעלכע מיםעל־קלאם־םאמיליעם,
 ױניאנם. אויף ®יינדלעך קוקען אמ קאנםערדואםײו גאנץ
אינםעדנעשאנעל די נים. באװייז קיין איז דאס אבער

 צו איעגעגעפעז זיד האם עם אז ערסארוגג, איר םון ווײס
 געגלויבם״ םריער האט מעז וואו שעפער, ארגאניזיחנז

 אין אבער צוקומעז• ניט גאהעגט אפילו קען סען אז
 בלױז סאל דעם אין ױגיאן די קען אפילו פאל בעסטען

אפשאםען. ניט איר קען אבער לאגע, ךי מילדערען
פאלי־ איצטיגע די אז איז, שורה אונטערשםע די

 מלחםה־גא־ ארויסגעבען בײם געפירט װערט וואם סיק,
 נא־ דער םון עקזיםטענץ די אונטערגראבט שטעלונגען,

 אינדוםטדיע גרעסטע די ניױיאדק, אין אינדוסטריע ךעל
 שעדלעכע העסט א איז דאם פארראגט. גױ־יארק וואס

 בלויז ניט איז זי שטאנדפונקםעז. אלע םץ פאליטיק
 נאדעל־אינדוסטריע, דער םון ארבעטער די םאר שעדלעד

 נאר חױנה׳ דיער אװעקגענומעז ווערט עס וועלכע םון
 וױרס־ עקאנאמישער גאנצער דער פאר שעדלעך איז עם

 רעגירונג די האט פ$ל אזא אין נױ־יארק. פון שאפט
 אנדערשוואו, ערגעץ מציאות קײן זוכען געטארט ניט
 די געפינען. געקענט אפילו דארטען זײ װאלט זי װען

 וועם ניױיארק אין גאדעל־אעדוסטריע דער םון רואינע
 וױ שאדען׳ גרעסערען א סך א רעגירונג דער ברענגען

 אריינ־ איר קען סאוטה דער אין זוכט זי װאס מציאות די
ברענגען.

ם א ם װ ט ע נ ײ י גו ווי זיד לערנעז מיר מ  ח
נ רנ ר אני צי א ן ר  םיר און מאטעריאלען ציאנירען פו

i ’ X J צו אגפאנגען אויך זיך מוזען
ס או ט ע ט ב פ א ר  ארבעםס־׳ ראציאגירען לערנעז ק

 אין געזאגט רהװעלט פרעזידענט האט אזוי — קראםט
 משםעות׳ זײענדיג, נים נאר רעדע. דעי קאלומבוס זײן

 ער האט מײגט, ער װאס פארשטייען, אלע אז זיכער,
 וועם סען אז מעגלעך, איז עס אז געמאכט, קלערער עס

 אדבעםעי־ אז איז ארבעטס־קראפם ,דרעפטען״ דארםען
 װעם מען װאס ביי און װאו ארבעםען דארםען װעלען

 האם רעגירונג די װי פונקט אז הייסט, עם הײםען. זיי
 אזוי ארמיי, דער פאר םױרװיס״ ״סעלעקטיװ איינגעסירט

 פאר םוירװים סעלעקטיװ איינפירען אויך אפשר זי װעט
 א איז דעם פאר בארעכטיגונג די ארבעסם־קראםם.

 ״סע־ אײנצופירען רעכט איז עס אויב אײנםאכע. גאנץ
 זאל װאס פאר טא ארמיי, דער םאר סויתויס״ לעקםױו

 עס אויב ? ארבעט פאר איינצופירען רעכט זייז ניט עס
 דינסט מיליטער געצװאונגענע אײנצופירען רעכט איז
 םא אים, הײםט גזען װאס טאן, דארף םאלדאט דער און

 האנדעלם עס װען רעכנד דיז ניט אויד דאם זאל וואס פאר
 ניט קען כיען מלחמה? דער פאר ארבעם װעגען זיד

 נים קען מעז און םאלדאטען אן םלחמה די געװיגען
 דע־ דארפען בײדע און ארבעםער אז מלחמה די געװינען

זיי• הײסט מען וואס פאלגען ריבער
לאגיש, גאנץ דין צו אוים דאם קוקט םלוג אין

 געצוואוגגעגע צװישען פאראן איז אמת׳ן דער אין אבער
 גרױ־ גאנץ א ארבעט געצוואונגענער און מיליםער־דינםט

 םי־ אין גענומען װערט איינער װען אונםערשייד. םער
 םאל^ פץ רעגירונג, דער םון דינער א ער ווערט ליםער׳

 רעגירוגג די אבער אים, דיײסט מען וואם אלץ טאן מח ער
 אא״ מיט באזארגען צו אים םליכט די זיך אױף נעמם
 ױם פראםיםירט רעגירונג די גויםיג. האט ער וואם

 ארםײ• דער אין איר םאר דינם איינער וואם דערםוז,
ארבעם. געצוואונגענער מים אבער עס איז אנדערש גאנץ

 נאר רעגירונג, דער נים דא דינם ארבעםער דער
 םאבריק זיין םירט וואם אוגטערנעמער, פרױואםען א

פראםיטען• צוליב
 מיליםער־ געצװאונגענער צוױשען פארגלייך דער

 גאגץ געווען װאלם ארבעם, געצוואונגענער און דינסט
 קאנ־ די איבערגענומען וואלם רעגירונג די ווען לאגיש,

 בא׳ וואלםעז ארבעטער די און םאבריקען די םץ טראל
רעגירונג. דער שון דינער םמ םםאטום דעם קומען

 וועגזמ סראגע די לאזען םארלויםיג לאמיר נאר
 װעל־ אורזאכעז די זײנען עס וואם באםראכםען אח לאגיק

 א װעגעז םראכטען צו רחװעלט םרעזידענם צװיגגען כע
 ד״ויפט־אוחאר די ארבעט. םאר םוירױים״ ״סעלעקםיװ מין
 ארבעםמ צו םרײ זײבען ארבעםער די לאנג וױ ױאס )איז
 א זיד באקומם װילען, זײ װאם בײ אױ וױלעז ױי וואו

 איז לאנד• איבערן ארבעטער די םון םארםיילונג שלעכםע
 יײ־ צוױיםעז א אין און ארבעטער אויס םעלען ארט איק
ארבעםער. צוםיל םאראז געז

י ניט םאלעז מערערע אין דען איז אבער י י  ח
 ארבד םעלען ארם איץ אין װאם שולדיג, אלײן גירונג

 ליי אט ? צופיל סאראן זײנען צווײטעז א אין און םער
 גרױמ א דא האבען מיר נױ־יארק. אתזער נעםען מיר
 נאתל* די פארנעםעז זײ צװישען אדבעםםלאזע, צאל

ייז לײדם נױ־יארק פלאץ. •ראםעגענםעז א ארבעםער
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פע־ אמעריקעז דער םון קאגווענשאן י
 דעם איז װאס לעיבאר, אוו דעריישאן

טא־ אין געווארעז אפגעהאלטען יאר
 געגעבען ניט האם קענעדע׳ ראנםא,

 ערשםע די פאר מאטעריאל םיל קייז
צייםונגען. טעגעלעכע די םון זייטען

 באשםימען באדארםם וואלם איך וועז
 וױכ־ דער געווען איז קאנװענשאז דער םון טאג װעלכער

 טאג׳ דער געווען איז עס אז געזאגט׳ איך וואלם םיגםטער,
 טראגישען דעם אויסגעהערט האט קאנווענשאז די װען

 אכזרױתדיגע גארבארישע היטלער׳ס װעגען כאריכם
 םאר־ האט האכמאז דזשולױם װאס אידען. די אויף רציחות

 אויף געשסעלט זיד האט קאנווענשאן די געלייענט.
 דערמיט, הויך הומאניטארער און ניאראלער םולםטער איר
 לאנגען דעם פאר ציים םיל אזוי אםעגעבען האט זי װאם

 באצויגעז זיך האט זי װעלכען צו באריכט׳ אויםסירלעכעז
מיםגעםיל. טיםען אזא מים

זײ־ וואם םראגען׳ די אז נאטיו־לעד, געװען איז עם
 װיכםיג־ די זיין זאלען מלחמד״ דער גזיט םארבונדען נען

 םארנעמען זאלען זײ אז און קאנװענשאן דער אויף סטע
 די דאך עם איז ציים. דער םון טייל גרעסטען דעם

 דער אין אריין איז אמעריקע זינם קאנװענשאן ערשטע
 ווען געלעגענהײט, ערשטע די געװען איז דאם מלחםה.

 צוזאמען שםעלען וואס ױניאנם, די םון פארטרעטער די
 גע־ װערם וואס קערפערשאפם, ארבעטער גרויםע די אם

 הא־ זאלען לעיבאר, אװ םעדעריישאן אמעריקען רוםעז
 זאגען צו און באראטען צו זיך געלעגענהײט די בען

 אמעריקא׳ס װאס פראבלעמען די װעגען װארט זײער
 סאר ארויסגערופען האמ מלחמה דער אין אריינטרעטען

ארבעטערשאםם. אםעריקאנער דער
רעזאלוציע׳ וױכטיגסטע די געװען איז פרם דעם אין

 םא־ וואס די אם -1אנגענומע האט קאנװענשאן די ױאם
 נײע א באשטימען זאל רוזװעלם פרעזידענם אז דערט,

 וױיס־פרעזי־ םון פארזיץ דעם אונטער מלחמה־קאמיסיע
 איבער אויםאריטעט די האבען זאל וואם וואלאם, דענט
 שייך זייבען וועלכע אנגעלעגענהײטען, עקאנאמישע אלע

 דער דועגען אויד װי מלחמד״ דער םון םירונג דער צו
 ארבעטס־ דער םון צענטראליזאציע און סאביליזאציע

 רא־ דער םח םארוואלםונג די און פאוער) (מען קראפם
 צױױלער דער םאר םחודות און פראדוקטען םון ציאנירונג

 בא־ איצטיגע די אנשםאט אז הײםם, עם באפעלקערונג.
 טאן צו האבען וואס באארדס, אדער קאמיסיעס זונדערע

 מאבי־ עקאנאמישער דער םון טײלען באזונדערע די מים
אן װערעז איינגעשטעלט זאל נילחמד״ דער םון ליזאציע

 םון צענטער קײן ווערען געקענם ניט האם זי װאס דעם,
 נױ־יארק םון םאבריקען די מלחמה־אינדוםםריעם. די

 צוגעפאםם קענען זאלען די אז גרויס, גענוג ניט דינען
 אמוניציע, און וואפען סון פראדוקציע דער פאר וועו־ען

מאםשטאב. גרויםען א אויף װערען געמאכט דארםעז וואס
 נױ־יארק אז אמת, — טענה אנדער אן אבער פאראן

 הארמא־ טאנקען עראפלאנען, קיץ פראדוצירען ניט קען
 גוט גאנץ קען נױ־יארק אבער וױיטער. אזוי און טעז

 םארשײדענע און העמדער שיך, קליידער׳ פראדוצירעז
 נאך איז דאס אבער םאלדאטען. די פאר זאכען אנדערע

 װע־ איינגעטײלט דארםען אינדוסטריעם די אלץ. ניט
 אזא אויף לאנד פון טײלען פארשײדענע די צװישען רען

 האבען קענען אוייעםום זאלען ארבעטער די אז אופן>
 פרא־ צו צוגעפאסט ניט איז נױ־יארק אויב ארבעט.
 יא- שטעט אנדערע און אמוניציע און װאפען דוצירען

 פארנעמען זיך שטעט מער־צוגעפאסטע די זאלען טא
 אין אמוניציע און וואפעז םראדוצירעז מיט הויפםזעכלעך

 עס פארברויך. ציװילען פאר פראדוצירען זאל נױ־יארק
 דעם, אין האנט א נעמען דארף רעגירונג די אז מיינם׳

 װעט עם ווערען. אײנגעםײלם אזוי זאל ארבעט די אז
 אומנארמאלער דער ווערען אפגעשאפט אופן אזא אײף
 זאלען ארט איין אין אז צושטאנד, אומעקאנאמישער אץ

 זאלען ארט צוױיטען א אין און ארבעטער, אױספעלען
 עם ליידיג. ארומגיץ ארבעטער טויזענטער הונדערטער

 שיך קליידעה קײז װערען געראכט ניט למשל׳ דארםען׳
 פאראן דינען עם װאו געגענדען, די אין וױיטער אזוי אץ

 אמוני־ און וואפען פראדוצירען װעלכע פאבריקען, סך א
נױ־יארק• איז בעםער ווערעז געטאז קען דאס ציע.

 אריבער־ װי פלאז בעםערער א געוועז װאלט דאם
םאראן איז עם ױאו ערטער, די םון ארבעטער די פירען

 םאתואלטעז זאל װאס קערפערשאםט, העכסטע אלגעמײנע
 מלחמח דער םאר סײ פראדוקציע, דער פמ געביטען אלע
 אונטער האבעז זאל אץ געברױך ציװילען סאד׳ן סײ און
 אינדוס־ טעםיגקייםען, עקאנאמישע אלע אויפזיכט איר

 ווײחשעם, פראדוקציע, סארם ארבעםם־קראםם- טריע,
 קאארדי־ א זײן דארף עס װ. אז. איז פראםיםען פרייזען,
 וואס אױםאריםעם׳ סולעד מים קערפערשאםם גירענדע

 צו האבעז װאס פראגעז אלע וועגען אנטשײדעז קעבען זאל
 סון אנסירונג דער פון דים עקאנאמישער דער מיט טאן
 אין אז דערבײ, פארלאנגם רעזאלוציע די מלחמה. דער
 אונטער קערפערשאםט׳ קאארדינירענדער דאזיגער דער
 מיט־ זיץ זאלעז וואלאס וױיס־פרעזידענם סוץ םארזיץ דעם

 דהי אװ סעקרעטערי װאר, אװ סעקרעםערי דער גלידער
ארבעט. אח קאםיטאל םון פארטרעטער און נעױוי

 עס םארנעם. גרויםען א םון רעזאלוציע א איז דאס
 שארפער איז שםארקער בלויז געדארםם איר איז האט

 פאר־ וועגען פאדערונג די ווערעז אונטערגעשטראכען
 אויפמערקזאמ־ די דערביי ציעז און ארבעט פון טרעטער

 סארטרא־ שװאך זייער ארבעט איז םארלױםיג אז קײם׳
 עס וואס אמ מלחמד׳• דער סון אנסירונג דעד אין טעז
 סעדעריי־ אמעריקאנער די דארף קאפיםאל. צו שייד איז

 זײז זיכער װעט קאפיםאל זארגען• ניט לייבאר אװ שאן
 ניםא םארזעז• ניט קאפיםאל וועט מעז םארםראםען.

 דער מיט טאן צו האם וואס באארד, אדער קאמיסיע אזא
 אלע פארטראטען. זיץ נים זאל קאפיטאל ריאר מלחםה׳

 די ליגען עם חענם װעמענם אין דאלאר־א־יאר־מןןנשען,
 צו האבען וואס געביטען עקאנאמישע װיכטיגע אלע
 םארטרעטער דינען מלזזמד״ דער םון םירונג דער מיט טאן
 און נודסען חשעםערם, נאט, םעק געלסאן׳ קאפיטאל. פון
 קא־ םץ רייעז די םץ זיינעז דארטען הייסען אלע די װי

פיטאל.
** *

 אנגענו׳מען האט קאנװענשאן די ײאם רעזאלוציע די
 טאדלען דאם און נעגערס םון דיסקרימינאציע דער געגען

 םעדע־ אמעריקעז דער צו באלאנגען וואס ױניאנס׳ די
 נעגערם קייז ארייז ניט נעמעז וועלכע לייבאר׳ אװ ריישאן

ער איז מיטגלידער, םאר  איז עס פארעווע. גאנץ א ל^
 אבער דיז• צו ױצא כדי זאגעז, מען קעז רעזאלוציע, א

 און פלאמען איז שםײט װעלם די וועז צײט, א אין
 דעמאקראטיע׳ םאר קאמף א צוליב גלום אין זיד טרינקם

 רעזאלוציע א אםילו האט גערעכטיגקיים, און םרייהייט
 ווערען םארעװע• אזא זיץ געדארםט ניט זיין ױצא צוליב

 מיט צוגלייך שלאכט־פעלד צום געשיקם נעגערם די יאד
נעגערם די םון בלוט דאם דארם זיך גיסט און וױיסע די

 סך א פאראן איז עס וואו ערםער, די צו ארבעט װעניג
ארבעט.

שגײ־ די וועגעז דערמאנם פריער דא האבען מיר
 בויען געהאלםען האט רעגירונג די וואס שעפער׳ דער
 צוגרייטען גענומעז דארטען זיך האט אדן םאוטה דער אין

 גע־ עם האט זי מאםען. גרויםע אין ארבעטער נאדעל
 געװאוסט, גוט גאנץ האט זי ווען צייט׳ דער אין טאן
 שנײדער־שעפער פארטיגע פאראן זײנען נױ־יארק אין אז

נויטיג. האט רעגירונג די װאם נאדעל־ארבעטער׳ מיט
 דאלאר־א־יאר אירע און רעגירונג די האט אגב
 װעניגסטענם אז אויפםאסען׳ בעסער געדארפט מענשען

 אפ־ אינדוסםריעס מלחמה די אין באלעבאטים זאלען
 ארבעטער. נעגער געגען דיסקרימינאציעם ידי שאפען

 אינדוסטריעס מלחמה די אין צוגעקומעז וואלטען עס
 פול־ װאלטען דיםקרימינאציעם די ווען ארבעטער, סך א

ווערען. אפגעשאפט שטענדיג
 ״דאלאר אירע מים רעגירונג די האט איצט ביז

 ניט אזויפיל,• גלויבט זי װעלכע אין מענשען׳ יאר״ א
 ריכ־ דער אין בעריעשקײט גרויםע קײן ארויםגעװיזען

 אמע־ וואס ארבעטס־קראםט, דער פון אויםנוצונג טיגער
 בע־ םך א דערגרײכם זיכער װאלט זי פארמאגט. ריקע
 גערעכענט מער זיך װאלט זי װען רעזולטאטען, סערע

 אר־ די פון קומען וואס מײנונגען׳ די מיט פרט דעם אין
 פאר־ די איבערגעגעבען וואלט זי ווען און רייען, בעטער

 דער מיט טאן צו האט װאס אפים, דעם פון װאלטונג
 די איז לאנד אין ארבעטס־קראםט דער פון אויסנוצונג

 ארבעטער די צו נאהענט זיינען וואס מענשען, פון הענט
 אר־ םון פראבלעם די בלויז נים בעםער םארשםייען און

 די און שטימונגען די פסיכאלאגיע, די אויד נאר בעם
ארבעטער. די םון פראבלעמען

 מײן גיס איז עס נאר וױיסע. די סון וױ אזוי פמקס
 פון באציהונג פארעווער דעד װעגען אנסױשונג עדשםע

 געגער־פראגע. דער צו םעדעריישאן-קאגװענשאז דעד
 קאנ־ דער אױף אנטױשונג אזא איכערגעלענס האב איך

מר אװ עדערײשאןפ אמעריקעז דער סון װענשאן ײ  ל
 דאר־ האב איך נױ־ארלעאנס. איז צוריק יאר צוױי מיט
 װאס רעדע, די באװאונדערונג גרױסער מיט געהערס םען
 פון דעלעגאט ראנדאלף׳ נעגער דער געהאלטען האט עס

• אמ עס ארגעםער. קאר פולמאן די סון ױניאן דער  מ
 איד װאס רעדע, געפילםולסםע די אח שענסטע n ײעז
 בעם־ דעם אין און קאנװענשאן דער אויף געהערט האב
 אינ• אמעדיקאנער די װאס ענגליש, געשליםענסםען טען

 גרויסער זײן םיט האט ראנדאלף פארמאגם. טעליגענץ
 זרינציגעז יעדען געצװאוגגעז רעדנער־קראפם שיינער איז
 האמןן אלע הערען. אים זאל ער אז זאל, קאנווענשאן אין
 אויםמערקזאמקײט. מים און אינםערעס מיט געהערט אים
 זײז אז געוועז, ניט צוױיםעל קײז מיר בײ איז עם און

 גערעכטיגקײס פאר אפיל טיף־דוכגעסילטער הײסטער׳
 אלײן מיר בײ נאר ניט האט נעגער ברידער דינע פאר

 איז דאד אבער הארגען. סח סטרונעס די אנגערירט
 די נול. געווען םאקטיש רעדע זיץ םיז רעזולטאט דער

 קעפ די אבער געװארעז׳ םTגער טאקע דינען הערצער
 רעזאלוציע, פארעווע די גערירם. נים געבליבען דינען
 איז אריינגעבראכם׳ האם קאםיםע רעזאלוציאנס די וואס
געווארעז• געענדערט גיט

**
 אזוי צײט לעצטער דער אין האט לואים דזשאן

 ארבע־ אמעריקאנער די פאראייניגען צו געארבעט לאנג
 אלײן געבליבעז גאנצען אין איז ער ביז טער־באוועגונג

איינזאם. און
 דעם םון וועט לואיס חשאן אױב צוױיםעל, איד

 גים איז םאראייגיגער א פון ראלע די א> לערגען׳ פאקס
 געשאפען נים איז ער און אים, פאר געווארען געשאםעז
 זאל לואיס אז מעגלעך, ניט איז עס איר. םאר געווארען
 ניט זי זאל ער וואס ראלע, אזא דא איז עס אז דענקען,

 איז לואיס אז איז, אמת דער אבער שפילען. קענען
 צעשפאל־ פון ראלע דער פאר געווארען געשאםען גיכער
 דער ער איז געלעגענזזײם, אזא צו קומט עם ווען און טער׳

 װען אבער פלאץ. ריכםיגען דעם אויף גיאז ריכםיגער
 מעז םוז םאראימיגער׳ א סון ראלע דער צו קומט עס

אנדערעז• אן זיכעז
 ױען אומשטענדעז׳ און צייטען פאראז דינעז עס גו׳

 גע־ קהלת שוין האם שםאלטען. צו נויםיג איז עס
 צו ציים א איז אמאל ציים, א איז אלץ אויף אז זאגט,

 גע־ דאס אױםצורייםען ציים א איז אמאל און פלאנצען
 איז אמאל און בויען צו ציים א איז אמאל ;םלאנצטע

 אויםעז נים דא בין איד אבער בדעכעז. צו צײט א
 דער איז שפאלםונגען אויב םראגע, דער אין אריינצוגיק

 אומשטענ־ אלע אונםער זײן דארםעז ארבעטער־באוועגונג
 זיײ זײ אדער אױסגעשלאסען, צײטען אלע אין אוץ דעז
 אז מיה וױיםען יעדענםאלם ערלויבם. צײטענוױיז נען
 לאנד, קית איז ארבעטער־באוועגונג אז ניטא איז עם

 איז שםאלםונגען. קײז דורכגעלעבט ניט האט װעלכע
 גע־ לעיבאר אװ םעדעריישאן אמעריקעז די אויך דאד

 אװ נאיטס די אין שפאלטונג א דויד געווארען שאפען
 באמערקעז׳ געוואלט כלויז איך האב דא אבער לעיבאר.

 םון ראלע דער צו צוגעפאםם מער איז לואים דזשאן אז
 האם ער װי ווארים םאראײניגער. א םון וױ שפאלםער, א

 פאראייניגער א םון ראלע דער אן אנגערירט זיך נאר
שפאלטונג. נייע א אים בײ ארויסגעקומען איז

שפאל־ זיץ איז מאל דאם אז זאגען, דארף מעז נאר
 דק אוםן. פארטאטשקעז א אויף געווארען געייאכט םונג

 אים האט מען אז געװען, פאקטיש איז מאטיװ אײנציגער
 אימשטענדען קײנע אונטער אבער האט דאס באלײדיגט.

 דער םאר גרונט גענוגענדען א פאר דינעז געקענט ניט
 א״ אי. סי. דער פון ארויסצוטרעטעז ױניאן מאינערם

 באווע־ שפאלטען גרינדען. צו געהאלםען האט זי װעלכע
 קרױודעס פערזענלעכע צוליב ארגאניזאציעם און גונגען

 לואיםען כאראקטעריזירט דאס געמיץ. צו שוין איז דאם
 שטע־ א מער איצם איז ער אז ווייזם, עם אץ אמבעסטען

 אר־ אמעריקאנער דער אין כוח בויענדער א װי רענדער
 ער װאם דעם״ אײף קוקענדיג נים בעטער־באװעגונג,

דער פאר פארדינסטען גרויסע רעקארד זיין אויף האט
באװעגונג. ארבעטער אד׳עריקאנער

** *
 ױנײטעד דהי אװ טשיף מארסעל, בען אדמיראל

 גע־ משמעות האט יארדם עגד דאקם אװ בױרא סטײטם
 ארבעטעד איז עס װעלכע אויף כעם אין אביסעל זײז םוזם
 גערעדם האט ער ווען אויפזיכם, זיין אונטער שטײען וואם
 קאג־ ענד בילדינג דער םאר קענעדע׳ טאראנםא, אין

סעדעריי־ אמעיײקעז דער סח דעפארטמענט סטראקשאן
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מי עד  געפרעגט ניס זדם און אמםזױ־געביזמז «יס ר
ק oyr 1909*17393 זדם בײ אח *ס ײצר ל  אױכ איז מ

 ®׳c 79091 ״ שסידעז oyn טעד,9רב9 פידיןמעז די
 ד*ס ניס זײנעז מלחסה, די געוױנעז ז*ל זי ry *?עריקא,

•3ל9* 19393*1909
ך  Dtp ry 1909*19393 גלױבעז> גוט גןןנץ 793 »

 ,019319c מ^רסעל בען ןןדםירןןל װעלכען מיס סאלק׳
r r סד 9 מער׳ סיל ,039*11* אז לעבעז זיכער 79393 e** 

 וופלטען די װעז ,190093 פיל זײער לןךעז זיך װןןלםען
 דין אײנפןןך װןןלט עס .039*31* די אפשאםע! 19393

 TV 1909019 האבזױ *ו גן־עזץ אטת׳ער m די פאל
 אדסי־ דעם זאגעז װעלעז 19אב 1909319 די יוניאנס.

 באם*ם,9ל9ב 19 לעבען גוט גאנץ 19393 די ty אל,1
ױניאגס. » ניט אבער

*י»
 קריטיקירט רעדע זײן איז oyn מארסעל אל1י019

 דער ry און גענוג ניט פראדמידעז זײ oyi ,1909319 די
 מלחמה 19איצטי« דער אין ארבעטער די םמ רעקארד

iy םאלעז םילע אין איז i גוטער. קײז ניט
 9 איז מארסעל אלםיו־אל ביי oyi גיט װײס אין־

 oyi רחװעלט׳ פרעזידענט האט גראד רעקארד• גוטער
 מלחסה די איבער םור אינספעקציע אז געמאכם האט

 דער ry גרוס, y 039139« ,13לא po איגדוסטריעס
 אינדוסםריעס מלחמה די איז 1909319 די סון 119391

ר גוסעי. y זײעד איז  »«*סי» ry דעראײלט, האט ן
n אינספעקאיע דין אויף געוועז אח ער װאו o, האט 
 y איז רבעטעדy די po רעקארד דער ry געפונען, ער

 װאס אלץ׳ רבעטערy די טועז אומעטום ry ;גלענמנדער
r פאללאנגם מעז c נ ׳איז זײyזיד שרעקעז די מער. ד 
ם שווערעד יןײז רyם ey ניט ע  געפער־ קײז פאר אץ ^

 ער־ רבעםy דיער מים ry ד&לטעז׳ די ¥רבעט. לעכער
 זיינען די אץ מלחמה דעד צו םליכם דיער די פילעז

דערמיט. שטאא
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ס ל׳ חן׳ מ פ דן תו מ w? w ו  w y n i 

n סיר  ziyuyjjy ט^רסוןל tn ן p o y * )P H
TH l אין syn אדן i w u w  9 W  |9i*« o'& rfvm 

n ו*ן in ׳199 w  Mys r r  v i  91«  oOyoiyu 
939 -1W J119* י9 9ל9ײ י I9MHP9 י י י י י י ײ • 

ל׳ »ס T*1 ל9וז מ f »99911 ײני  fln v i v j
 *VJ ifn 19 MOJ*o 9 גלויכמ טארשעל ¥דהידןןל

H 1 ל9 לט9ײ יוגיאגס, 9 ׳991» י9« י90י9ו9 י9  י
מן, ײ י ל«ז9ז די ry סי w« מ in  19 ? n m m r 
ד די ry מסתמא׳ ען דנן t ל9« *ץ9 לס»9ײ ן m  VJ’ 
i •09319 די שסעלט f  i93y סאגט y 9ל9ײ ד9 טזדת׳ 

 ״9319 די איז סטדייקס ר90 ®ד oynyi 9 יתיאנס די אז
n■ װזמײזױ* סד y ססילא׳ װןזלסען• טער  •o i’rrryi 

 'T93yn 199 נס9ײגי די סטרײקס• דעןײ9ר9פ ײניאנס
 רלחדח׳איג־ ד♦ את סקססדיי 19אייט«יסײי שפרסכעז
 09 ז9ײ זאי •190*9 091 חיסעז די און דוסטריעס

ס װאו סאד קומם  איז סטדייס׳ 9 א״ז ץס ז9ײ אוץ איז ן
י פח וײלעז דעס געגעז עס ^ י « תי ת י  די״ oyi 199 י
 קײן ז9ײ ׳19ז9אױסג װאלט 09 װי ביישפיל y iyo נעז

 װאל׳ 09 ססרײקס וױפיל אדן געווען ניס ײסלטען ױניאנס
 *וליג 1909319 *1 גים דאד ז90סטדײ געװען• םען

 '9J 919QV 1919ײ די ײזמ טטרײסזמ׳ די םאדגעניגעז.
 '9אײפג דקiry* 909 »19ײ *1 אדיכ אוץ קרױודעט•

בם 1 19ײגי n ספילו ry קריײחןס, n געגעז בר̂ן  י199
 UP לס9ײ yo ׳199סטדײ פק אפזשזלטען נים אײטענװײז

u געװעז p י 19 ערגעד »^ י  װאלסעז י9093י9 י1 ײגי
 '9* 190 190ל9ײ זײ און 1דע9געײ יװדעט1געק מער

סטתיקט•
y Tr ז*פם9גזױ־ דך oyn מאדסעל דמידאל9 r n oi n 

רחוועלט• פחדידענט סיט ביסעל

מ װאכען 1פי לעצטע די אק  1939ל 09י 1אי 19ד
 oyn טזכעז׳ וײכםיגע 9עטלעל געקוסעז19ם אמעריקע םון

.19919שס ל90בי y מלחמח די סילעז לןיזעז אונז ײעט
 oxyryisipy r*y יגסט1 מיליסעוי iyo 1עלםע דער

 מזזףן 0990 099»ג 19נײ 19י •UP 18 *ו 191 געװא
191 oynו ן919שטיי די הױבען* yry 09 99*0 חױך ty 

y 191 19ל139 חאט 091 קאגג י9ד קאי• איז ל91שוױנ

lytyu i w j  9 tfw w uy ן *ר״וןן׳ **וסויסליײח« 
91■ »i « r  *1 1» m »  r « r גיי״ 

191919 1» •*09« *p i 9UP 19»י'*ל*י m• 
» 199UTU3 *91* 9*11 *יל*>  T*9 V י9”*ל 

fJ V* UJ t*#1 190 191ל* l  ,J p *** 1*1ז *rm v 
»ץ 194PV »** »03999״19 091  •19390 ג ע פ~ גוס ג

19Vn 1909 o»9*9» oyn «9  *pi pny9990099 ׳, 
99*D»* 9 *תVV9UP חאס טיינןן iyo 019993 ד אי

_____ _____M M-------------M V A A A M  UMiAAMI A A V mL 1909 «33׳191019« ׳19391 ׳191*1 ׳ f i ’oyip/ ,סידן
«  •19391 9י«0*לײ 939ל909 1*3 1» 99*לי* ז,9לי

*י 9379» ײ ד39 אײף <90 9י9•ד ^  גיד 1דיסדא: i א ג
ײ9< 0*91 T 1» 09ײ 1JT39 ׳19ײ V 09*93 9*יג< *1 *י 
 ׳19091ל90 1אי 1919ײ 190139« 19ל9ײ *9ײ י9* 18 1*י
*»0 9 0*9939 «1 9 ,193UP1ײ 1**ד  *ייז 0*3193*1 *19

»*«939• 9*09 1*193 r o )19 «ו 03יואױ93אײP9 אױף 
18 m 9» * ir 09 1» .93909911191 (יס אױף **»
«13 9< y,1 **ל ry* אח 1903993 לץ9 0019 סלחסח 

 1סי 19ל9ײ ווײטעי װאס » איז 1סי 1913» 1* 1903993
191**191 «19190*3 i ■טעס

93 9U10V 0*UP9» 0*3 11 TO 1939« 0*« P3• 
*r «1913 390 0*0990 •19«9ל9  1*011 *1 H  oyn״ 

 0ל9* 09 •01913993 09ײ «י«9ײ 19« 1939ל 1939<ל90
 191*1 09 אח 191לײ9 1ײ9 0*3 19ל9* *9 ׳1909 1ײ9 0*3

 •39סל9װ093 91913» 1919ײ9« 01*19339 0*3 193 1»*
***190• 1939 ty i9>jye t o 19סיל 19 1כוױי9כ*סל• ry 

o90׳ •ooi9ל 3 »ז פיג1י  nmr« 0990 0993*9 19יי191
 090 091 19*ל0191 09ײ 190 י939 •190*9 0*0 ײ1 9
1 P0* 390 19019 09ײ 09 19ײ י׳90«י UP 190 »מ 
 190 09ײ 19רסיל91 091 1919* •19לI90UP »9 09ײ

190*0 y 1אי 19390 091 י90*י *1 0ש«י n חפ«סח 
*ש•390י90»י ד939«ל90 1*1 1» ילא00 1»

AMAAM W■ M tk  •M tA ^A A A  u » l  MM נמז ײר יזזריי
 9לre 9 י99ל9פ *1 190*1* 1913*1• *1 לץ9 193

ח •19139סלתםײ'ל u» סלחסח *i י p  r עי3או  יס3 9ז
391*193 1* 90913*319* 91P3« PB, 19ײיל מיד איז 

1*1  1י09ל •193*193 1 1910 1*0 •193*19« ל»י»0 *1
 190**13 11 19093 193 ׳1939ל09נ 0*3 193*191 11

 T3« 091 09 •n»3ip רע919שײ אח 919091« אױף
 ׳191919B 11 וועט 09 ײוז ,1933913 *י ♦1 1*1 1903לײ

r 19ל91 1סי װעז i ו ס9 ײט1ג9*וג* iyo•

i מזובו r:

ר ע e ר p i g ו נ ?
)Tyayc(___________________

I I B ^ 3 I I I R r a ! ! ! l

ױםגעײנטען צום  געח#ט שם א האט װאס סערד א
אט גרױםער אץ קינפט םץ 1ליכחאכע אלס  מעצענ

 — גלױכען לײטען נאר זאל מען אויכ — א1סכ (א
 דערלױכען אמאל אויך םלעגט 1ע אז

o p האן סקען3גאלאגא
) צו *ײן א קארימע סולןך סדן זיד בײ . . . ן א  ט
 ;געקומען גאםט צד םוקס דער אויף מאל3אײ איז
ײט1פא n דעד אז זיף, שט j?c אט  סאטט עם װי ה

n p גאפט אנגעלעגטען 
ט מעןן שכד און טאקט מי ױפגענו  א

ײטען א זיף לעכען אים געמאבט  באלד און ט,1א כר
 עם3אײ אלס אלעמען 1םא געשטעלט1םא אים
 שכנים, ליכסטע און ;אענטפטע זײנע פון

i ט1שטאלצי עם חבמה װעמןןנם מיט j n 1װאל 1צע3גא . . . 
ש א א*ם סאר ער האט אױסגעשטעלט און  עם,3שײ א טי
ט ט1טי1פא  ײד,1 א איפ בי

 שטילעלהײט און
 אנגעװיזען אים װײל1דע

 :געסט יקע15איכ? י1 סון מעלות אלע אויף
? זעסם דו אקס, אן זיצט טען1א1 ״אן —

 װיםען דו סםט1א1כא
 ױנג, 1זײ?} אמגאגצען אך3 איז ip אז
אג 1נא v איף ז i, האט ip צונג. א 

ץ אזא  — ipi**i צד מאלאנט יג?ן1גװאל מ
.פײ?ר־פלאם אז . . !

 כאשייד?[, גאד זיד חאלם ip ז נארן Dpi ט1דא דו BDpt אדן
D »1 פץ מײשט?ד א אץ ipos*i א ip איז pאפ 

ip א ipep i3 װיי p»**n{
ip חאם אץ i« ד א א p א שיי 3 * * tr^ p r . . . 
ip כ** דארפען מ Dopr אץ i זײט 

7המט?ל א
 פ*גט?ל ipip* ip שטודירט
 רןל*י«*גק*יט pip* אץ

?ז... *1 פץ ןpכpל אין ליג  פ
 לוײגעז מעז קאן לpא**ז ep»p* כ*י ארט1 אץ

ip 1מאמ א :p i װאס ipo אל*ין װיל. .  .״ !
p ip;; 3צ**כ ױאפ גאנז א אײןי ט?ן1דא איזpשי*ן, ט 

ipכpאומגליקל p;**r 1פא אט 1pלכpױ 1חזי א i* i3  p 
»1 B3*ipi*pלן**ט,3ײ

o« פיל אץ ip ip אײד פץpללlל,י*ט3ש** אץ י*ט 
ipipa ארם?ן,1 איז ip i* i,

 ל?ג?דלא«ג א אמ 1pלכpװ מױל־וואולף א
ii;p**3 די ג?פארשט i  p»: ג,3ג?זא אץ — 

1 13כא א 1גא גאסט jpip* א*ן — חכלל p p rכה
s דו, זאגסט װאס ״און — i ^ק  — ?״ משפחח םי*ן צו פו

iipD ip א*ם צו Bpi3pip«שטאלץ מ*ט ײד האם i•
ip שמי*כ?ל? א מ*ט חאם — י ״אױװא — i ל,ל?רט1?1 פוקס 

— אופן, ג?שיל,ם?ן ײט*ג?ן1צװײ זי*ן או*ף
 ל**ט pDii3 און װיכטיג? pאזו*נ

3 ipn B3p3p^aאץ אפם אזוי יט ip ir s ,צ*יט — 
iipD ,ip זאג 1«א sy  i*o, מט i דו ב*זטו װען ז p םכץ T ♦ • ״.

^ ס ע װ * H 1»42 נ t* ם־ י ז 5 ז

a r a ו ױ מ ט ט ס י ש װ ן י ו ע א װ י ס ע ר נ א ר ר פ ן נ ז מ נ פ ר א ן ו ע ס װ ש

r ו w iy o 1קלא i* 9«»*סי 
ץ 9«9ל 9ליס*ש9«  »ז 1«9ל י
»o i>* 9 *1»19«דײפ93 *י i*

ײ מקושסיש*  «יט א*ז מדס
 r**9• 1«*9«19 939ל0תײ3אײ 1ײ0

«190390 PB 1393190 1*T 0*3 r
,1903139 9יש0לי9* 9לכי«9ז *1 סים

 03939ל אמ 9*09פיל» ,19»דײ 9לביג9ז *1 סיט
'93 טײ19■ ישעד09קר9דעמ י9ד *י ג.3«שוי»9
 *19* אמ ז9ל9ר9ליכ טע3ע iy»*9 סײ «געז9ל

 דײו^לט, ט391*דעז* ײי טסלײט9שט ע3נעשריסע
אץ 1933JP* »09390 ס,9ל9וי t91*0391* 0ײײ

 -ny*93 *319*9390 91 יי0 1אי 19לעחל 1931919«
 '190 190091 «ג9ק ,01ל93י91 1909390 ײיי 191939**39

 191 1פי 19קױ־קלוקס «טע93 9*39« *1 און קעלסאן
 םאד־ y iy 1103 גײס 19פלי«ל *וױי *1 ז9*װיש סאוט.

i9 *יז קאנטראל P9* קאמף 190190*3 i אח ■ארטײ 
 «ס1 ׳i9iy* 9לע*ס *1 פץ משד איז *אליסיס• ע1אי
 קו־ חארדינג, פון ס9*י91יסס3דמי9 רעפובליקאנער די

ד ׳1939-1 19חי»י 1»י ליתש  91939**0991 919*1 ײי
 ם9י ריקע9מ9 »יף 039139« געז,3ו1פי אמ פאליסיס

 ,01*10 1939ל091ש p* T13J909 091*״ 19מיש9«9עק
 •193»* *1 19«9109« סליגעל 191*091191■ 191 חאט

 -191* מים סארסײ• ר9סיש9סר9מ91 דעי »ז תאנם
 ־9« סאמף זיגיײפעז 1זײ און וױילו«ג19 לט׳ס9רחװ דענם

»19 191 091091*9, 1 r*yסראגרעסי־ םץ אײ«פלוס ער 
ײ **0190 191 איז פליגעל ז9װ ס  גע־ רסט9שם19פ כ

 פס9ש19ל«90393 »ח ציטרױ דעס 7931*19« *ז װאדזז
 '9«3אײ ,33ו190ל9093 1«ועסױוע910 ר9«*9« ער1 פיז
ד 1909של  •1*3 9ל9י9ליב 9א«דער P* *יאל*סטעז9ס »י

ײעז.0190 919139 *ו «ט39ל93 19*10 1939,1 װאס ר9«
*־09139091 191 סץ גרוסע 91939**3991 *1

i9 *9 מים גליסלעד ז9ײ9« יסiy 3«איז סארםיי שער i• 
 -iy לט9חײ1 דעי סיז לג9019 עם1 מיט און 09ריט9וול

 ־9091 9 19«עװ עם איז אמינעל,3 כאטש, ריניסטראגיע
 גע*ויגעז ן93חא אליץ זײ און yioo*»*oiy**9 אטישע13
 סרעס־ 19ליטיש90 און נוצען פערזענלעכען עם1 איר פון

 האט לכע9װ פארטײ *i נאטירלעד לריגט עס װאס םיזש
i* 191 װאשינגטאן• אין מאכט «ירונגס9ר i 9i9»y**399i 

 אונםעחװשטעלען גע«וכט *ייט גאנ*ע *i האט פליגעל
 נאכסאלגע! 91*0911910 דינע אץ װעלט׳ז11 ד9סיסל

n*»yi iy איז i»» גע־ 1ול1אומגע מיט 193הא די און 
 091 מיז1טע לט׳ס9מזװ װען מאמענט אויסן װארט

 רע־ *1 ייננעמעז19 קעבעז 19װעל די »ן 1יגע1«9 זיד
 ען39ד< זײ הענט• אייגענע ױיערע איז מאכט גירוגגם

 1דע אין מענשעז אײגענע זייערע אױינצחעצען ׳אשט19«
 צײ־ אלטע גוטע *1 צו זיד 19193 *יריק איז «יתנ«91

 ־iyoטאל *1 אץ פאלסערס *i לאנגס׳ הײאי *i 19ײ 790
פארנױי• ער1 פרן פיריער *i 1919«1דינע ס9זש

 םערצייג נײנצען אין באשלוס רוזװעלט׳ס ענט1פרעזי
 9 *1 דעריבעס האט טערמין ח־ײטעו 9 סאר לויפעז צו
 דין םון םירער ע1נע9רעאקצי *1 געטראסען ר9דו«

 דזשע־ פאסטסאסטער פון אנגעפירט גרוםע, די סארםיי.
 סאקעסשט יטער3 האט אנדערע׳ 7אי שארלי דזשים ל9י9נ
 ן,9ערלאז1 געוואלט ניט און םליגעל פראגרעסיװען ס9י

 ט39סרעײד אלס װערען נאמינירט 191*1 זאל רוזװעלט אז
 עס האט גןלהײםעז טיקעט. דעםאקראטישען אויםן

 אין ׳1טערסי ח־יטען א געגען ױינען זײ אז כלוסרשט,
 אין כאטש יל•1 נױ געגען געװען זײ זײנען אסת׳ן ר9י

 ױינע אץ פארלי האט 1937 ביז 1932 םץ יארען יי
 7919« ניט עס איז רוזװעלט, ענט1פרעזי געשטיצט חברים

 פא־ ליבעראלע *1 אין געגלויבט טאקע האבען זיי װייל
iy וױיל נאר וזװעלט׳ז,1 פון ליסיס i און פרעזידענט 
 און םאלק בײם םאפולער געװען זײנען םאליסיס זיינע

 באזיגען צו אזוי װי װעג אײנציגער ער1 געװען איז אס1
 פילם1ע1 האבען ױי װי שנעל *iry רעםובליקאנער. די
 די ען3הא זאטעל׳ אין םעסם «יצם םארטײ זייער אז
׳יל1 נױ דעם און רױװעלט׳ן פון װערען צו 1םטי זוכט9«

 םאר־ שלאכט *1 האבען רים3ח דינע און םארלי
 גע־ נאמינירט װידער 1940 אין אי« תדועלט •19לאר

»19UP טערמין דריםען צום ען1געװא ײײלט19 איז אוז 
 ען3געפלי t*k דיל נױ 1דע סאיאריטעט. 1ריזיגע א סיט
 רעאקציאנערען די עז•1געווא קט1פארשטא נאד איז אץ
 *1 און קאםף 1זייע אויםגעגעבען נישט 1אבע ן93הא

 געקענם נים ען3הא זיי װאס ײצוקומען.3 אים האםענונג
וױיל וואשינגטאן, אין וועג םעז3ע1די אויםז ז9ר«רייכ9ד

ן ע נ ן ץ נ א ז ט מ ע ז ר פ מ א ו ו

ט3 דאוץן כעגעם׳ז *ון ם3א*נ^רסטע תזװעלט׳ס  י
ליכער•* און 1כעם;*1» *ון שטעלו«נ די ענדערעז

עז c *ו י p ־13ק» 1«א1ײע93 דעטאקראטישעץ*
 רחװעלט און דילערס «ױ פון פליכט ד* — ד&ט.

 טען9דיד3ק« ד* 1פ» שטיטען *ו איז 1ע3•נחע«
i טדן p ארטי*. 19לייכ •םעריקאן*

ד פץ P מ M 'S H,, סרעױדענם

 האבעז ,790ײ33»י ענט39« יט3 לס׳ן9דחװ עז3חא די
ף i93**i»i9i *י 7שלאסע9פ די ר iy »י 9ט39»סדי 1 79» 

 סםײסס *i אין Tvoyiyoy **0190 *i 19093193 אי דורן־
 •393 9ל939**9« *1 191לי9ד0393 19393 19זאל *1 *13
 ,1944 אין סארטיי 19אטיש139עס1 ער1 פץ שאן3ע1

 iyo 19091*1393 *1 19191 01*3*093 19ל9ײ 09 191
1* «90039 19009 «1 09 091 190139139 19191 1* 

 ,09i *391 1שא סטייטס !ױכטיגסטע *i רמע•9םפ9ל־סל91
i  193**r* 191 1א1 סםײטס׳ ניגע9י i9i*09i»9io 

 r*o ,**r 19ײש1* אץ, סטעז3ר9שט oi* t*k םענס9ל9
 געלינגען «אל *ם 3»י סטיש• ל9שלים 191 319* «ױ
 1*3 1*9 נם9רח93»י *I 19*«13 *י 191939**3991 *1

 1ע1לי9103א3 *י 19«גדינ פיל 7זײ זײ ט9ײ ססײט׳ 31יא
1 *i1903 םישע9139עסPU93 1» אס1 .1944 1אי rי 

ד א ת « oyn 9**9 סארלי׳ תשים 193*19193 האם« D9i־ 
 PC 191 091190393*191 »9011 110 191 191*0 19ל9«
 נאציאנאלע דינע «עפעז1»ים* **,oiyo 19טיש913עסא1

תנג91 י91 איז פאזיציעס  1» סארטיי ער1 אין 1» גי
 1909רכ9פ »*ף 9רגי9«9 1» *ייט 9«*9« דיז 1901*1
 *־13 0913111 »ן סטייט 3י9י ניי איז 1סאשי פארטיי *1
i9 ל91אנט3 »ז אײנםאם 19« i  pc םארטיי נאציאנאלער 

*.19*«0׳90
ip i סץ לום03א*י n*־**p3*iy יו3 אין •*p i

ip סץ סאליסיס :אציאגא־ע די אױף סטײט i 
3311«*pi

 ־91 191 איז 19נט909ל9 9ר9*יא«3א9ר *1 1911
 «ם־9 יד1 193הא 31יא נײ איז פארטײ ר9טיש9ר3סא

 1פא אנדידאט3 אלם ט׳ן9«93 ן91אמיגי3 צו ן9שלאס
»19319119 «i 191«טשי9 193הא D9i 19C191H90 1פא- 

i לאנג  pc* 9»*« זײער א*ז 19«ט909ל9 9ראל93לי»i9 
 לט9רהװ po 1910*0:91 אט1 09119ס9של9«3»י םארטיי,

 19ii אסט; D9i פאר 19סי 1909390 191*3*093 צו
 אמעריקאן דעס פון װארױג *1 ארירט3אי« ן93הא די

 געבראכט ן9שטיס 9איר מיט האט 9לכ9ײ םארטיי לײפאר
 ־19םרי די אין ר93פובליקא91 *1 ר9איב *«r 091 זיי

 י1 וםען39ג 09131H 193הא און שא«ס39ל9 סטייט 9די«
 יארק 1*3 פון ארשיפ3ער1גא* די ו9רליר9ם 1צ 93ריזי

 צוליב 1טא9« 09 די 193הא פארטײ׳ 19זיי סאר סטײט
 19סאכ געװאלט 93טא **r 193הא ס,3שםע19 :זאכעז צװיי

 סטײט 3יאי נײ פץ אר31911גא 19139013 ער1 אז ,193*1
 191 ש•390 רוזײעלט קײן ר,9יל1־1י3 יץ3 דיז יט3 ט9ײ

 אין האבען 1צ איז׳ ם91 פאר ג9ײ 1901*3110910»*
 שײ־ װאם דידאטען3קא אזוינע 19פארטײ גתיסע 91**3

 .190א3 אין בלריז ן9וײט1צ םץ ער3אײ י9ט31א זיד 191
 בלי■1פ9ר י91 פ«ן לידאט3קא אר3גאװער 1אי דױאי ן9װ

 דער םון א:דידאט3 191 — ט9«93 און םארטײ 193קא
 ער־ ט9ײ 09 זײ pc 1911 איז פארטיי, ר9מאקראטיש91

 הע«ט די אין r*r אלץ סטײט דער ט9ײ ׳79i9»i וױילט
3 *i  pcביר־ די רס.9יל1 1*3 טי3א אץ סערװאטיװען3א 
 י1 בלריז האבען ן9ל9ײ ,0393919« זײ 193הא ,19«

 דױאי, ר93א3לי31םD9i 91 םאר ן90שטי צ« ה1ברי
 ־91 091 ׳ר91ר«3«־3ילי11צ 19םאליטיש pn םאר ר91א

 90צוױי י1 .09393 הייסט 19לכ9«1 אי•1די ז9טיש9סאקר
 אבער איז ג3לו13׳א1 ר9זײ םאר רזאך1א 9װיכטיגסט אץ

9* ש3װאי 191 ן9ײ9« 1  1*3 אין דיל 1*3 עס1 ז93רשטי1
 ־9ל91 ר9יארק נײ *1 ן9טראליר3א3 » »ם סםייט יארק
 מא-91 יpo 91 1שא39ײ3א3 ר9אציאנאל3 191 צו 9גאצי

 םארלי׳ן זאל 09 3אוי .1944 אין סארטײ ר9ראטיש3
«9«9קאל 9די« »ן  ־191גאו 19זיי 19ייל1119 *ו 19לינג9ז

p די ן9ל9ײ סםײט יארק 1*3 אין דידאט3קא אר3 i די 
i9 39091 תים3 לי93 i poר9םיש9ר oiyo.** ם91 םאר

*1*910393 193*119« PC P9**93 191 193» ל'
 i*03 *1 1*1*3*191ל9« די oyn **oiyo אלער3

םםיים. pup i*3 pc 0*019119119« די
«״9® 911*091191• פאר 193» 03לײ3 9װאס«ש

 נױ 1» גלױמח װאם די 9לi**io *31*39*1900 «1 9 ,79ש
 09 ? 9«9ל אזא »ז iyo 1* ליסיס90 לס9חײ1 אוץ דיל

«3 r1לא, oyi ry 9װיכסיגסם «ty t90*myc 1* r 
י זאלעז 19װאל 9ל9«9*י9נ i»90ip»*9 די 1»  '3991 י

 1» 19ײ0190 9ײס1« 9ײז־3 191לי910393 0*3 1919**»
 m*i3 1דע םאר ר9יר«i* 1909*19393 3 19ל9שט

 9 03911910 לס9 19ײײלP9 19 190*00 1901א1 1*
 19UJ 19הואײ 190*09139091 9 1919 ר9393לי3109ר

ף לידזש•13  190391393 פארםיי ר9393לי3109ר ר9י »י
 !אכ־ 911*091191• 9זײנ 1» לם91ײזו 0391*1910 193

 א־3 ן9זאל זײ 190911 ם1ל03אײ r*3 193הא ים3 ר9ל«9ם
i9i*»*o 193אי יז1בל בלײבט .091*1193 ר9זײ אלס 

 90*09139091 *1 ר9נ9לטי91תזו *i 1» לט׳ז9מזװ פאר
י 3»י •190391393  19רכסאל11 19זאל 1919«9**3991 י

i9 אל10393 ם9י pnyc■ *1 93190*19 19זײ איז i pc 
 '93 9011« דיל 1י3 *1 091 **׳019• 190*09139091

 סרא־ 9 1909339 1» 19091*1393 91*091191• 191*3*0
 «־90 *1 19יר«3 *1 1939« 1» 90ר9009ל0 91*091«
 091 אט •19אל1 י1 1אי די 1סא ז90שטי i* ײט339ל

190 no טיגם3הײ 19שטיס גײם ן90 191 זינזט אין האממ 
*iy אין i* 9 .319* גיז 1אי 19ל9ײ סטייט r»* פאר 

 -190393 סאח *«r 9 r» לי•19ס iyo »*r 9 t*k i׳09393
 oyi **oiy* *yro’oyipyop 191 po סליגעל 191*0911

 19ל9«9*יPC 191 »9 ל910393 091 1939« זיי 091«
190191393• y 9393 ל9ד«דכפ pc03**0 ס׳ן, i  ry* נײ 

*9 1  «ז0 190391393 19ל939צי93 191 » 9*1«א9ל19319
 .T**1 9 0911910*91 091 סארםיי 190*09139091 191
 אנ־ 19ל91 19יל1 ײi* 3 1» לט91רת« ry, 03ם*י דאם

 *93 19ל9וי זיי 193ל9ײ ים0 039011003*9 091 ן90ל9ד׳
»19 19091*1393 91*0911910 1919T3111 ־911910 אץ 

 t 0390*0*9 דאס .190391393 י9ד יי3 סאליסיס 9סיװ
 פרא־ א 19האב זאל 93רי909 אז ,i»*9 «3311909»*« די
יאר. 1פי 90039« די 1אי ונג1«י91 91*091«

33ii*»pi p* א i'o p isy i י1 איז װאשיגגטאן אין 
p3*93**y 1סא חאם?נתג ipy iy i ip i מpנשחי*ט

 i* 9119013 אז 1רצ91 נאד באטראכט 190 19ײ
 1909HC 0911 0«1 *1 1**T ט91 3311«*91 19«93*1909

 po 191 פאליסיס 9יש139אויםל »ן 9כ9רל9אי« *1
 po 1* 13*0*9000 ם9אײנ איז «311«י91 ר93א3ערי09

 1אי האם 190 191 ;9שיכט9« לט9ײ י911אי 19ט39סאם
 כ־111 19ארפ1 091 3311*191 *1 אז םאקט, □91 19זי«

 ־9פ גס3רגא9איב כאאטישער ר91 אין 1לא« אס1 19פיר
 19לית 19ארפ1 ט91 »ן 191פיי 1צ מלחמה pc 91ריא

i* םאר־ ערמיט1 19די« אס1 1909פראבל 91910 9אל 
 דץ ט91 93*1909 אז ,1931919« סיר 191 ;19פונד
 9אײראפ 1אי טיש ענס1פרי בײם ר9זא« עה1 יפט1ה 191
191 iki פאר שהײם390 191 םון גורל in 900393 *i־! 

o ׳19191 191טשי39 עט1 יאלעז 190191 i9 i אך3 עס 
 1צ זאל 1גסא3שי91 אין אז איז, עס װיכטיג וױ ל,919ל3
 איז 09 .3311*391 91*0911910 א 19זיצ צײט 1939*
 אין שטײט װאס װאוילױץ אץ 19ב9ל י9ז31א אר3 יט3

iy לט,9ײ 191 פון רל1« על1 191 קאן, i po סהײס39מ 
 9א«1פ *1 איז רמיט,91 פארגלײך 1אי קאן. 1אי שטײט

 סטייס, יאלק i*i פון 1911919« זיץ זאל עס װעל
 1גא po זיד, פאל און 1א n» פאל איז אםn* 1 ויכטיג1

 po ז9«ואל סטײט 9טי«3הײ *1 אין «.3ײט«1בא 1ע3קליי
 אי1י1 א«יב בלויז יט3 ן919ײ באשםימט ט9ײ יאלק י«3

 *1 אויך אל3 אר,3191גא ל91 דיז זאל עט3בע אלעל
 «*־91 9יװ09םראגר א 193הא צאל 93*1909 צי פלאגע

 ־91 *1 זאל צי «,in*»9i 919אקציאנ91 א אדעל «311
 אין א«ן 93*1909 אץ מלחסה 191 אד3 9סטיוקצי3א3

 po ל91א קוליתש א םון i9«39׳ioy ררעלם 19גאנצ 191
 *־3901» אץ אל19ליב 19«יס1ג 19ז31א pc ר9אכפאל«3 א

 1919נ9עאקצי1 י1 כלי לם•9חװ1 0191*1910 ,191טא
 ־90א אין לײצעס o»3n*39i י1 1909319איב יט3 זאלען

 ־9ב 190 מת יל,D91 3*1 1 19האלט1אויפצ כלי ,93*1
o»9 19ל9יי 190צוזא אים מיט .1901910111 ט׳ן93 in־ 

 91*091190393 9צ3גא י1 1» פאללי 19191 190191
**.0190 190*09139091 191 איז 90113

־939« «ם3מי 19צט9ל 19י אין האם תזװעלם אםת,
*1 1םא .1ט׳939ב 1סא 039001911*9 ״91919״• 8 19ב
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 גאנצעז דעם םון *גשםרענגונגעז ♦
מעמ־ עקאנאמישען אמעריקאנעד

 יעדעז .םים זיד סערעז9פארגר ניזם
פראםאר־ געחעריגער דער אין םאג
גראנ־ אוסגעחױער דעם מיס *יע

גולחמח׳ דעד פיז פארנעם דיעזעז
 גלייכען קיץ זיך ix נים האט װאס

 מלזזנוח־הוצאות די פון וואוקס דער געשיכםע. דןר אין
 אויך װאקסט דערפאר םאנםאסםיש. בוכשםעבלעד איז
ליי־ חוצאות דאזיגע די וואס לאסט, די טאג יעדען םיט
 בא־ אמעריקאגער דער פיז ילײצעס די אויף ארױף גען

פעלקערונ^
אמע־ איז קיינעם «עז קאז איסערעז גרויסע טיט

 אוגע־ דעם *ו זײנען מיר איבערראשעז• גיט ריקע
 אוגעוואוינט ביסלעכוױיז אײד ײד חאבעז גייר װאױגט.

 מלוזמה* די םון ציםערען אסםראנאמיש־חױכע די ix־
 גע־ זייער איז אריין ניט אפט דרינגעז מיר חואאווז.

 יעדען מיט אבער עס וועלען סיר באדײםונג. װא׳לדיגער
 םון םארם דער אין — םילען מער אלץ אנחױבעז טאג

 שםענדיג־שטײ־ דאזיגע די אױב — ■רײזעז װאקסענדע
 אץ — אפצושטעלען געלינגען ניט זאל טענדענץ גענדע

םעקסעם. םיץ פאדעם דער איז
 מלחמה דער אויף אוים טאג יעדען גיט אמעריקע

 לעצםען דאלאר ביליאן ציױי א םץ דאלאר. מיליאז 227
בי־ םינף א צו דערגױיכט אויסגאבען די האבען יאנואר

 ביז דערגרײכען וועלען און חודש הײנטיגעז דאלאר ליאז
הײנטיגען פון סוף צום ביז חודש א דאלאר ביליאז 0 א

יןיי. י־
גע״ אויסגעגעבען איז אליין םאבריקעז נײע אױף

דאלאר. ביליאן 13 העכעד ײארעז
 וואס מלוזמה, דער אויף אױסגאבען סומע םולע די

 215 ארום דערגױיכט באשטימם, האם קאנגרעס דער
דאלאר. ביליאז

גע־ אויסגעגעגבעז דינעז איצם ביז 1940 ױני זײט
 דעם םון ענד *ום ביז דאלאר. ביליאז 50 העכעד װארעז

אויס* אויםגערעכענט איז יאר םינאנאיעלעז לײםענדעז
 דאלאר. ביליאז 100 אדום צוגעבעז ^
a קאלא־ דאזיגע די ווערען וואנען םיז אץ אזוי וױ 
? געדעקט אױסגאבען סאלע ■
 הויפט־ איצם ביז — ענסםערען מען מח דעם אויף ™

 זיך האבן עס ױען — 1940 זינם הלױאות. םץ זעכלעד
 דער האט — בילחמה־צוגרײםונגעז די אנגעהױבען
 דערגרײכט און צוױיען איז םארגרעסערט זיד מלוכח־חוב

דאלאר. ביליאן 90 םוץ סומע די
 איז יאר פינאנציעלעז קומענדיגען דעם םוץ משך איז

 סארגרע־ זיד װעט הלוכה־חוב דער אז אױםגערעכענט,
 אויף ניט אויב — דאלאר ביליאז 35 נאד אויף סערעז
מער.

רע־ די האם מלוכה־חוב דעם סארגרעםערען אזזוץ
 מיט מלחמה־הוצאות די דעקעז צו מעגלעכקיים א גירונג

טעקסעם. העכערען
 נײעם א אנגעגומען טעג די סענאט דער םאקע האם

 אנגע־ ווערען געװים װעם וואם םעקסעם, וועגעז געזעץ
 אומװיכםיגע אײניגע אםשר מיט — קאנגרעם סמ נומעז

ענדעדונגעז.
באדארפט םיטואציע, איצמיגער דער איז װאלט ױאם

ר פמ א ס ע פ א ר חי א. פ צ בי דו

 יעדעז פמ פאדערונגעז נויםיגע םאר ווערען באטראכט
? טעקסעם וועגעז געזעץ

 ארײג־ באדארפט געזעץ אזא וואלט אלץ, םון םריער
 וואלם צווייטענס, איינקונםט. גתיםעז געגוג א סרענגעז

 פארקלענע״ מעגלעך׳ װיםיל אויף באדארםט׳ געזעץ אזא
 איינקונםט דער אין אומגלייכקײם געוואלדיקע די רען
 רוםם מלתמה די גראד וואס באםעלקערונג, דער םץ

 באדארםט׳ וואלט געזעץ דער אז הייסם, דאס ארוים.
 מאק־ ווײניגסטענס טא אפשאםען, אינגאנצען ניט אויב

 אינגאב־ און גרויסע אומגעהױער די באשרענקען סימום
 דריטענם, מלחמה־פראפיםען. בארעכםיגטע ניט צען

 םארזיכערעז און באשיצען באדארפט געזעץ אזא וואלט
 וואלט — םערטענס אוץ לעבען־םםאנדארד מינימום א

 געלט אויסגעבען דאס באגרענעצען נאדארםט געזעץ אזא
 צייט דער אין בארעכטיגט ניט זײנען וואס צװעקען, םאר
 נים זיד מים שטעלט װאס דאס׳ אלץ םאר — מלתמה םון

 אונ־ איז וואם און נויטווענדיגקייט אבסאלוטע קייז םאר
 האט, דאס לוקסוס. א באדינגונגען איצםיגע די טער

 פערזאנען םץ אויםגאבעז מיט טאן צו זיד׳ םארשטײט
, איינקונפט. הויכעז א מיט

 בא־ געזעץ־פראיעקט אנגענומענער וואס נאר דער
 וואס נאר די סון איינעם קיין ניט גאנצען אין םרידיגט

פונקטען. אויסגערעכענטע
 דורצו־ אנטזאגט זיך בפירוש האט קאנגרעם דער

 דער װעלכע טעקם־רעםארכזען, קאנםטרױןטױוע די םירען
 יא־ לעצםען נאד אנצונעמעז געםאדערט האט פרעזידענט

 דעם פון געווארען פארגעשלאגען זײנען װעלכע און נואר
 ״טרע־ די מערץ. היינטיגען ״טרעזשורײדעםארטמענט״

 ביז־ אויף טעקםעם העכערעז צו געםאדערט האט זשורי״
 טעקסעס. ״עקסעס־פראםיט״ די און נעס־קארפאראציעם

 מי־ 300 און ביליאן 3 ארום אריינגעבראכט וואלט דאפ
 מױ געזעץ־פראיעקם, איצטיגען דעם לויט דאלאר. ליאן
 ביליאן אייז װי מער נים צאלען קארםאראציעס די זען
 געפא• האט ״טרעזשורי״ די דאלאר. מיליאן 200 און

 און גיטער אומבאוועגלעכע אויף טעקסעס העכערע דערט
 330 ארום ארײנגעבראכט וואלט דאם מתנות. אויף

 אפגעווארפען. דאס האט קאנגרעס דער דאלאר. מיליאן
 27 די םארקלענערען געוואלט האט ״טרעזשורי״ די

 קאמ־ מימינג און אויל די דערלויבט איז וואס םראצענט,
 וואלט דאס םעיןסעם. זייערע םון אראפצורעכענעז פאנים

 קאנגרעס דער דאלאר. מיליאן 200 אריינגעבראכט
 דאלאר מיליאן 300 גאנצע אפגעוואםען. דאס האט

 םון פאדערונג דער לויט אױיגברענגען׳ געקאנט וואלטעז
 װעלכע מיליאנערען, אויף טעקםעם ״טרעזשורי״- דער

 באבדם, םםײט און מונציםאלע אין געלט זייער האלטען
 דער טעקסעם. פון באפרייט ױינען באוואוםם, װי װעלכע,

 מיליאן 400 ארום אפגעווארםען. דאס האט קאנגרעס
 ספעציע־ דער צוליב אנגעװארען רעגירונג די האט דאלאר

 צאלען צו פארלעד פארהײראטע פאר פריװיליגיע לער
 האט ״טרעזשורי״ די ״אינקאם־טעקס״. זייער באזונדער

 דער פריװיליגיע. דאזיקע די אפצושאפען געםאדערט
האט פרעזידענם דער אפגעווארפען. דאס האט קאנגרעס

 אײגקמפס דעם באשרענקזח צו פארגעשלאגען מאל צוױי
 פון צץט דער אץ םאדדינסםעז אינדיוױדועלע אלע םח

 קאנ׳ דעד יאד. א דאלאר םויזענם 25 מיט מלחמח דער
 םאדשלןג דעם פח אויסגעלאכם פאקטיש דד האם גדעס

 אמ •רעסע אמעריקאנער דער םץ טײל געוױסער א אח
 פאד* אזא מאכעז םאר פרעזידענט דעם אויף אנגעפאלען

 םאר־ אומדערהערטעד איז אים באשולדיגענדיג שלאג,
 אןן איניא^איוױ ״םרײער פח פרינציפ דעם פון לעצונג

 לעבעז־םטאגדאדד דעם אראםצונידעדיגען םארלאנג א אין
 װערען, אגגענומעז זאל םארשלאג אזא װען רײכע. די םון

 מיליאן 184 א נאד ארײנברענגען געקאנט דאס וואלט
 דן״ םארשטײט האט׳ קאנגרעם דער איינקונפט. דאלאר

 איצםיגעז דעם לױט אפגעײארםען. פארשלאג דעם אויך
 פון אײנקונםט אן סיט פערזאז א וועט געזעץ־פראיעקט״

 איבערצולאזען רעכם דאם האבעז דאלאר טויזענט 100
 אײג־ אז מיט פערזאן א דאלאר. טױזענט 32 זיד םאר

 איכערלא• קענעז װעם דאלאר םױזענט 500 פון קונםט
 עס וועלכע די> אץ דאלאר׳ טויזענט 60 זיו םאר זען

 אלץ װעלען דאלאר׳ מיליאן אײן םח איינקונםט אן האבען
 נאכ־ — דאלאר טויזענט 93 גאנצע מיט םארבלײבעז נאד
 *9י די אויסגעצאלם. זיץ װעלעז טעקסעס אלע װי דעם

 דאלאר מיליאן 5 םון אײנקונםט אז האבעז וואס ניגע׳
 אלע דױ נאכדעם זיד׳ םאר איבערלאזען קענעז ײעלען

 םױ־ 350 גאנצע — אויםגעצאלט זיין יועלעז טעקסעם
 האט דעפארטטענט״ ״טרעזשורי דער דאלאר. זענט

 ביזנעס־קארפא־ די םוץ פראםיטעז די אז םארגעשלאגען,
 4B395P9 55 אוין• ווערען באשםײערם זאלען ראציעס

 םאד געשטימט האם רעפרעזענטאםױוס׳ אויף ״הויז• די
 טעקס דאזיגעז דעם האם סענאט דעד און פראצענט, 45

 אויד האט סענאט דעד םראצענט. 40 ביז פארקלענערמ
 םת טעקסעם צו באצוג איז ״םילינג״ א איינגעשטעלם

 די אז באשטימם׳ האט און קארפאראציעס גרויסע די
 םראצענט׳ 80 װי העכער, ווערען באשטייערט ניט טארעז

 טעקס״. ״עקסעס־פראםיט דעם אריינרעכענענדיג שוין
 די םון גונסטען צום געווארעז געטאן כלומר׳שט איז דאס

 מאשינען, עראפלאנען׳ פראדוצירען וואם קארפאראציעס׳
 װעד־ אנדערע מים וױיםער. אזוי און איתען און שטאל
 מאכען וואס קארפאראציעם׳ יענע םון גונסטען צו טער,
 דער־ מלחמה־ארדערס. םץ פראםיטעז גרעסטע די גדאד

 קארפאראציעס די אז באשלאםען, נאד םענאט דער האט צו
 ־9ג א אויסגעצאלט באקומען מלתמד דער נאד זאלעז
 צאלען וועלען די וואס םעקסעס, די סיז פראצענם ױיסעז

 םאר־ וױדער האט דאס .1942 יאר דעם םון משך איז
 רעגירתג דער םץ איינקונםט ריינעם דעם קלענערם

 אזא אױף ײעט ביל גײעד דער דאלאר. מיליאן 875 אייף
 םי־ 400 און ביליאן 5 וױ מער, ניט אריינברענגען אופן
 דער ױי ווייױגער, ביליאז 3 איבער — דאלאר ליאן

 וױ — אזא געסאדערט. האט דעפארטמענט׳ ״טרעזשורי
 די מצד באציהונג עלעTאי — אנרופען דאס מיר זאלען

 גראד איז קארפאראציעס גרויסע די בנוגע קאנגרעם־לײט
 נע־ זײנען קארפאראציעס ארעמע די וױיל דערפאר, ניט
 םראםיטען די זיינען גראד געשלאגען. שטארק אזוי בעך
 זעלבען דעם איז קארפאראציעם אמעריקאנער די פון

 הע־ פראצעגט 400 ארום אויף אפגעשאצט 1942 יאר
 אמערי־ די םון פראפיטעז די .1933 יאר אין װי כער,

יאר לויםענדען דעם אין וועלען קארפאראציעם קאנער

 פאלי־ אמעריקאנער דעם מיט באקאנם זיינען וואס אבער
 אונטער ערווארטען. צו געװעז זאך אזא איז לעבען טישעז

 נאר ניט רוזװעלט איז פארטײ־םיסטעם. אמעריקאנער דער
 ער נאר שםאטעז, םאראייניגטע די םון פרעזידענט דער
 דעמאקראטײ דער פון הויפט נאמינעלער דער אויך איז

 מיט רעכענען זיך ער מוז פרעזידענם אלס פארטײ. שער
 זײן פון גרופע קאנסערױאטױוער דער פון מאכט דער

 די שטערעז אדער העלפען צו קאנגרעם אין פארטיי
 ארויס־ דעריבער איז ער םאליסים. דינע םון תרכםירונג

 אבער דארף דאם בענעט׳ן. פאר ווארם גום א מיט געקומעז
 דאס ניט פראגע. דער אין שםעלונג אונזער בײםען גיט

 מאמענם, םון דרוק אונטערן געםאן דאט רוזוועלם װאם
 דאס נאר װיכטיג, איז פארטײ, ױיז םץ םירער אלם
 פרא־ זײנע אויםצוהאלםען מאכען מעגלעד וועט עס װאם

 װערען אויםגעהאלםען זאל עס כדי םאליסים. גרעםײוע
 ליבעראלע און אמעריקע אין רעגירונג םראגרעסױוע א

 װעלט דער םון אײםבױאונג װידער דער אין פאליסים
וואלען. די אין דורכםאלען זאל בענעט אז נױטיג, איז

דעם אין בענעם׳ן פגן אינדארםמענם רחװעלם׳ם

 מײנונג אונזער ענדערען ניט קען מאמענט איצטיגען
 באקעמפט האט .רוזװעלם אז ווייסען, מיר אים. װעגען

 איז בענעט אז ערקלערט, האט ער נאמינאציע. בענעט׳ס
 די װערען. ערװײלט ניט קען און דילער נױ קײז ניט

 בע־ אנצונעמען אנטזאגט זיד האבען מענשען רוזװעלט
 בײ קאל ראל א צו געטריבען און נאמינאציע נעט׳ס

 אז ווייסען, מיר ברוקליז• אין קאנװענשאן סטײט דער
 װעלכע קאנװענשאן, דער בײ דעלעגאטען מערהײט די

 געבוקעט און געהוקעט האבען בענעט׳ן, נאמינירט האבעז
 מיעד און װאגנער סענאםארען די רוזװעלט, פרעזידענט

 רוז־ קאליר. אמת׳ן זײער געװיזען דערמיט האבען און
 פאק־ די קען איצט, בענעט׳ן פון אינדארסמענט װעלט׳ס

ענדערען. ניט טען
 פון ליבעראלער ניט איז דױאי אז אמת, איז עס

 דױאי אז דערצו, קומען זאל עם אבער אויב בענעט׳ן.
 סטיים יארק נױ פון גאװערנאר אלס װערען ערוויילט זאל
 פרעזידענם אלס נאמינאציע די קריגעז דעם דורך און

 ,1944 אין טייקעט רעפובליקאנישען אויםן קאנדידאט
נים זאל עם װער מאכען. נים אוגטערשייד קײן עס װעט

 קומענדע די אין רעפובליקאנער די פון װערען נאמינירט
 וואנ־ א טעפט, א זײן װעט דאם צי וואלען׳ פרעזידענט

 סמ זיץ ער װעם אנדערש, עמיצער אדער דענבערג
 גיט האט װילקי װיי ליבעראל א שניט. זעלביגען דעם
 רעםובליקאנער די םון װערען צו נאמינירט טשענם קײן
 אויב וואלען. נעקסטע די אין קאנדידאט פרעזידענט אלם

 וועט גאווערנאר, אלס ווערען ערוױילט אבער זאל בענעט
 קאנוועג־ דעמאקראטישער דער םון באס דער זײן פארלי

 םאח און לאנד פארן אומגליק אן זײן װעט דאם און שאן
װעלט. דער אין פראגרעם

 נאכ־ און ױניאניסטען טרייד דילער, נױ ליבעראלען,
 צו םליכט א דעריבער האבען רוזװעלט׳ן פון פאלגער
 קאנדידאט גאװערנאר דעם אלפאנדזש, דיעז פאר שטימען

 עלעק־ היײיאדיגע איז פארטײ לײבאר אמעריקאן דער פון
 געגען שטימע א איז אלפאנדזש, םאר שטימע א שאנם.

 פון קאנדידאם םארן שטימען צאל גרויסע א בענעט׳ן,
 םאר מפלה א זײז װעם םארטײ, לײבאר אמעריקאן דער

 זיג א אח קאלעגעז רעאקציאנערע זיינע און םארלי׳ן
דיל• נױ דעם און רוזוועלט פרעזידענט פאר

^ מ ע װ א ----------------------------------> 1942 נ

תי די דעדגרײכעז 1942  ביליאז 22 גאטגע «ן 9סוי* 9ר
 נײעד דעד װאלט באדמגוגגעז *זעלכע אונטןר דאלאר.
 באמת א אדיף זיין באזירט מיועז זאל ער אויכ געזעץ׳

 כאדאדפט אוםכאדינגט ®ראגדאס עקאנאטישער געזוגטער
 דאזיגע די פיז טײל גרעסטען דעס ארײגבאקומעז זעז

 פאל אזא איז נאר סלחסה־הוצאוו^ די פאר פראפיטען
 א פאר כאסראכטעז געקאנם געזעץ דעם מען װאלט
 קאנ־ פון דורכפאל דער עפעקסיװעז. עקאגאמיש באמת
 אײף באזירט זײן זאל װאס געזעץ, א אנצונעמעז גרעס

 באדראען מאמענט איצטיגעז דעם אין קאז פראכראם אזא
 קאן איז לאנד פון װאיילזײן עקאגאמישען גאנגעז דעם

 אנפירען דערםאלגרײכעז דעם םאר סכנה א ווערען אפילו
פאזע. קריטישער איצטיגעד איר אין מיחמה דער מיט

 באשטײערן צו וױכםיג דיער געווען אײד װאלט עס
 פער־ אינדױוידועלע איינצעלנע סמ געהאלטען הויכע די

 אימ־ באמת טאקע זײנען װעלכע יענע, אלע פון זאנען,
 עקזעקו־ די למשל, װי טעקסעס, הויכע צאלען צו שטאנד

 גע־ וועמעס קארפאדאציעס׳ גרױסע זעלביגע די סון םיװס
 רונדע אזא םאלען געוױסע אין דערגרײכט עס האלטען

דאלעד. טױזענט 500 װי סומע,
 נים האבען םארמערס אמעריקאנער רײכע די אויך
 פעט גאגץ א אפגעלעקט און מלחמה דער צו צוגעלײגט

 האט אײדאפע אין מלחמה די ווען .1939 זינם בײנדעל.
 אמעריקא־ די םץ אײנקונפט דער האט אנגעהױבען, זיד
 פרא־ 75 גאנצע אויף פארגרעסערם זיך פארמערס נער

 15 איבער ביז דאלער ביליאן אכט ארום שיז — צענט
 נאכפרעג פארגרעסערטען דעם צוליב — דאלעד ביליאן

 פארם־פרא־ אױף פרײזען םון שטייגען דעם צוליב אמ
פראצעגם. 85 גאנצע אויף דוקטען

 קאנגרעס דער האט אויס, זעט עס וױ אלץ, דאס
 באשטימט האט ער וועז אנבאםראכט אין גענומען ױט

 די אװיםגעלײגט ער האט דעם אנשטאט טעקסעס. נייע
 םון גרופען יעגע אויף םעקסעס נײע די םון לאסם גאנצע

 באשײ־ א האבען װאם באםעלקערונג אמעריקאנער דער
 םון פריער איינקונפט. נידעריגען א זייער אדער דענעם

 אײנקונםט׳ םון הויך די געװארען םארקלענערם איז אלץ
 אנשטאט :םעקסעס םון באםרייט אינגאגצען װערט װאס

 און דאלער 1.200 גאר םארהײראטע םאר דאלער 1,500
 ;דאל&ר 500 נאר איינצעלנע םאר דאלער 750 אנשטאט

דאלער. 400 אנשטאם 350 קינד יעדען םאר
 םארהײ־ א למשל, םאר קאנקרעם דאס הײסט וואס

 דא־ 500 טויזענט 1 םון איינקונםט אן מיט מאן ראטעז
 דעם נעמען מיר ? וואך־ א דאלער 29 אדער יאר א לער

 פרא־ 47.4 האבען 1941 יאר אין וױיל בײשפיל, דאזיגען
 װי וױיניגער פארדיגט םאמיליעס אמעריקאנער םון צעגט
 האט איינקונםם אזא מים סאז א יאר. א דאלער 1500

 א סענט 80 ארן דאלער 4 ארום געצאלט 1941 יאר אין
 דעגי־ ססײם און סעדעראלער דער צו םעקםעס װאך
 אץ דירעקטע — לאקאלע אנדערע איינשליסענדיג רונג

 געזעץ נײעם דעט לױט אפצאלומען. — אוסדירעקטע
 אפ־ וועט סענט 40 אמ דאלער 2 נאך אז אויס, קומט

 הייסט, דאס איינקונםט. װעכענטליכען ײץ םין פאלעז
 ניט איבערבלײבען אים װעם װאך א דאלער 29 םון אז

 איינקונםט אזא מיט סענט. 80 און דאלער 21 װי מער
 אי־ איז עם סאמיליע. א אױסהאלםעז מוזען ער װעט

 א םון איז אימקונםם איא וױיט װי באוױיזען, צו בעריג
לעבען־םםאנדארד. אנשטענדיגען און געזונטען

 אר־ פאר אמעריקאנער, דורכשניטלעכען דעם סאר
 און 30 צװישען םארדינעז וואם אנגעשטעלטע. און בעטער

 קו־ אםגעבען — הייסען דאס וועט וואך א דאלער 100
 און ארבעט וואכען 12 און 2 צװישען יאר םענדיגעז

 רע־ םעדעראלער דער צו םעקסעם זײערע נאכצוצאלעז
גירונג.

 אנגע־ און סארמולירט איצט איז ער װי ביל, דער
 ערג־ דער — װערען אנגערופען רעכם מים קאן נומעז,
 םאראײניגםע די שון געשיכטע דער איז םעקס־ביל סםער

 ביז דעם קאפױער אינגאנצען איז ביל דער שטאםען.
 לאזונג, •ראקלאםירםען — ברײם און וױיט אזוי — איצט

םלחמה. דער פאר אפםער גלײכע
 אםילו קאן אנגעוױזען, םריער שױן וױ ביל, דער
 מלחמה״ דער םים אנפירען דערםאלגרײכען דעם שעדיגען

מאראל. נאציאנאלע די שעדיגען שטארק קאן ער וױיל
 אזוי דער איז ביל נײעם סון םײל עױגסםער דער

 םפעציעלער א איז דאס *װיקטארי״־טעקם. גערוםענער
 אן מים אײנצעלנעם יעדען אויף פראצענט 5 םון םעקם

 א דאלאר 624 אדער װאד, א דאלאר 12 םיז איינקוגםט
 ביז 2 םון ארײנברעגגעז דארף םעקס דאזיגער דער יאר.

 םעקם גרעסםע די איז דאס דאלאר. ביליאז האלב א איז 2
געשיכםע דער אין פעתאנעז אײנמלגע אויף העבערומ

 *91 אזױ די צו צדגאכ״טעקס * איו דאס אמעריקע. פון
 גאר־ 9נ9דדמ91 אזײ די םעקסעש. נארמאלצ רוםענע

 ״װיקסארי״ |91ד*זי דעם םיט אײנעם אין םעקסעס מאלע
אײנקונפט אז מיט עמעאעז פאר אױססאכעז ײעס םעקס

 — דאלאר 333 — יאר א דאלאד Z000 ,למשל, םיז
 אק איז סעקס אזא .1ירונ1רע םעדעדאלעד דער צו נאד

 םעקשעס אז פרינצי^ דעם צום געגענזאץ פולשסענדיגען
דער םיט אײנקלאנג איז װערען ארױפגעלײגם דארםעז

צאלען. צו מעגלעכקײט
 צאלען ix *רעסעלײט צוױנגם געזעץ דאזיגער דעד

 אײנקרגפטעז, מאגערע זײעדע םיז פראצעגט זעלבען דעם
 דער אײנקונפט, גרויסען גװאלדיג א מיט מיליאגערען וױ

 ארעסער דער אויף לאשט שװערע א איז טעקס דאזיגער
 רייכע ןדיט זעלכער דער אין דעולאזם איז באפעקעתגג

 ױי לוקסוס, זעלבעז דעם מים לעבען א פירעז מענשען
 די האט טעקס דאזיגער דער צייטען. םרידלעכע אין

 בא־ דעד פיז קלאסעז פארשיידענע א־יף וױרקונג זעלבע
 דער םאר טעקס א — ״סײלס״־טעקס א װי סעלקעדונג,

 די לײט באשטײערונג. אומגלײכער פון םארם העכשטער
 און קאנגרעס איצטיגעגן דעם אין טעגדענצען הערשענדע

 ניט מעז װאלט אנדייסונגעז, און געשפרעכעז געװיסע לוים
 !וגאג איז ידעז איבערראשם, שטארק צו זײן באדארםם

 טעקס. ״סעילס״ א ווערעז אנגענומען נאד וועט אלץ, צו
 א אין טעקס״ ״וױקסאדי דער איז גענומען גרוגט איז

 םץ פארם פאדשטעלטע א װי מעד, ניט טאקע זיז געוויסען
 דעם סון װירקונג די איז יעדענפאלס טעקס״. ״סיילס א

 ״סיילס א סון וױ זעלבע, די גענוי טעקס״ ״וױקטארי
 םאר־ אױף וױרקונג דיער פון הינזיכט דער אין טעקס״

 אב׳ װעט ער באםעלקערונג. דער םון קלאסעז שײדענע
 םון לעבעךסטאנדארד דעם אראפנידעריגען נים סאלוט

 גןן־ דעס באשרענקען געוואלדיג גגעט ער אבער רייכע, די
 םץ און איינקונפט נידעדיגען א מיט מענשען םון ברײד
 פראדוקםען, װיכטיגע אזוינע אפילו אין פאמיליעם דיערע

 ^װגלײך טעקס״׳ ״װיקטארי דער קליידער. און שפיה װי
 טעקם, םראגרעסױוער קיין גיט איז טעקם״ ״סײלס א װי

 האבען ײעלכע גרופעז, יענע שװערער דריקט וועלבער
 פשוט, םאדערט ער צאלען. צו מעגלעכקײטען גרעסערע

 עם םראצענם. 5 םון םעקם א גלײך צאלען זאלען אלע אז
 אויף אמשווערסטעז זיד לײגם טעקס אזא אז קלאר, איז

אײנקונפם. גידעריגען א מיט מענשען
 עולם- צוי דערפאר אבער זאגם טעקס״ ״װיקטארי דער

 דעם סון םראצענט 40 אומקערען םארזיכערם ער הבא.
 איינצעל־ םאר פראצענט 25 און פארהײראטע פאר טעקס

מלחמד- דער נאד פערזאנען נע
סארענדיגט. נים מלחמה די אבער איז דערווייל

 קלעדעז, אלץ׳ םון םריער דערוױיל, מען מוז דערםאר און
 ענד. זיגריעען א צו מלחמה די דערסירען צו אזוי װי

 גרוי־ א םון לעבענם־םטאנדארד דעם אראפדריקען דאס
 ן9ןװױנג באםעלקערונג׳ אמעריקאנער דעד סת םייל סעז

 דעם אפגעבעז דארפעז וואס אנגעשםעלםע, און ארבעטער
r צו זיך ענערגיע, דיער םון מאקםימום ix n וױיניגער מים 

 איינער ניט איז — קליידער און שפית ערגערע אדער
 די פון מאראל די העכערעז צו מ*טלעז בעסטע די פון

 דעד־ צו פאלק. אמעריקאנער דעם פון שיכטען ברײטע
 נויסיגע דאס אלז פראדוצירען װעלכע די געהעריג נערעז

 וױכםיג, אזױ איז םאמיליעס, זייערע איז מלחמה דער םאר
ארמײ. דער ®מ דערנערוע געהעריגע די װי

 איז ענגלאנד אין ענגלאנד. םון ביישפיל א נעמם
 דעם אין דורפגעםירם נאר ניט פרינציפ דאזיגער דער

 פאר־ אויף ארײםגעלײגם װערעז םעקסעם אזוי װי אוםן,
 רעגי־ די נאר באםעלקערונג, דער םון גרופעז שײדענע

 יערלעד דאלאר םיליאן 400 ארום אויס נאד גיט רונג
 די דעדמעגלעכען וחןלכע סובסידיעס, סםעציעלע סאר

שפיח. בעסערע אח מער באקומעז צו באםעלקערונג
 דערלאזעז צו ניט װיכטעער איז זין געװיםען א אין

 וױכםיגסםע די אויף פרייזען פון שםייגען װײטערדיגען א
 דער פאר אײנקונפם 9רעסער1 א װי לעבעגס־פראדוקטען,

 געםער א זײן נאד קאז וואם און טעקסעם. םמ רעגירוע
 — פו־ײזעז םון ען1שםײ וױיטערדיגעז דעם םאר מיםעל

 זיך פילם עס 9וועלכ אין פראדוקםעז, אויף באזונדערם
 ברײ־ קלאסעז רײכע די איבערלאזען דאס וױ — דוחק א

 אוםבא־ פין לעבעז א םיט אנצוגײן מעגלעכקייטען םע
 םוץ אײנגעשפארםקײם דער צוליב לוקסוס, שרענקטען

 !רויסע זײעדע געהעריג באשרענקען ix נים קאנגרעס
אײנקונםםען.

 נײער דער װאם אײנקונםם, דער — עיקר דער און
 איז ענוג1 נים וױים איז ארײנברענגען דארף םעקם־ביל
 דער איז אױך אבען.1אױס ע1געוואלדי די מים םארגלײך

אונ־ םיז אויד און עגגלאנד םון בײשפיל דער איז הינזיכם

7 מ ...............................................

 שםעלם דאדםען אמםעדעסאנס• דיאד קאנאדא שכן ד9ז
 ס9םעקס פץ ארײנאובאקוםעז אױפגאבע די זיך סען

 דעם לױם אויסגאבען. די םון פראצענם 60־50 אתם
 די וועלען קאנגרעס אמעריקאגער 09י פיז סעקס־כיל

 פרא׳ 35*30 ארום װי מער, ניט דעקעז שטײעיען נײע
 די םים סײ — םאדגלײך אין jr«xvi די פון צעגט

 אײנ־ נאציאנאלעז דעם מיס סײ אויסגאבעז, אלגעסײגע
 דער םץ קײף־קראםם געהעכערסער דער מיס סײ קונפט,

 װאלט עם גענוג. נים וױים דאס איז — כאפעלקעתנג
 שםאגד־ אלע סון — :ױטװענדיג אומבאדינגם געװען

 עלעמענםעז, יענע העכער באשםייערעז צו — םונקטעז
 מלחמה דער צוליב גראד זיך האט עס אײנק־נפט ײעמענס
 וױ אייגקונםם, נאציאנאלער דער פארגרעסערם. שטארק

 ביליאן 11 גאבצע אויף פארגרעסערם זיך האט כאײאוסט,
 גאנצע דינען דאלאר ביליאן 11 די םץ אבער דאלאר.

 אריינ־ פראצעגט׳ זיבעציג ארום אדער דאלאר, ביליאן 7
 אינדױױדױ אדער םאמיליעס, םיז הענם די איז געפאלען

 טויזענם 10 איבער פון איינקונפם אז סיס פערזאנעז עלע
 2 נאר םאר זיד מים שםעלען װעלכע יאר, א דאלאר

 אמעריקא. אין באסעלקערוגג גאנצער דער םון פראצעגט
 די אין ארייגגעםאלען איז דאלאר ביליאן 4 איבעריגע די

 םון אײגקונפם אז םים הכנסה־קאםעגאריע דער םון הענט
 קאטעגאריע דאזיגע די יאר. א דאלאר 2.500 איבער

 אםע־ גאנצער דער םח םערםעל א םאר זיך מים שטעלט
 אוץ םאםיליעם שייך איז וואס באסעלקערונג. ריקאנעד

 הכנםח דורכשניטלעכער א מיט פערזאגעז אינדױוידועלע
 אייגקונםם דיער איז יאר, א $2^00 וױי נידעריגער

 וואוקס באזײיטענדעז א םיז אפגעזעז — געשאלעז םאקטיש
 פארגרעםע־ באדייםענדער א םון און ראלס״ ״םעי די אין

 י זינען, אין האבען םוז מעז און באשעםםיגוגג. איז רונג
 איבער געהערען הכנסה־קאטעגאריע דאזיגער דער צו אז

 באםעלקע־ אםעריקאנער גאנצער דער םמ םערטעל דרײ
רונג.

 זײט אנדערער דער םון אבער מיר האגעז דערםאר
 דער פון ציים דער אין אויב ערשײנונג. געגענזײסיגע א

 גרוײ א יועגעז גערעדם םעז האם װעלם־מלחמה עדשסער
 רעדען איצם מען קאז קריגס־מיליאנערעז, נייע צאל סער

 דא קריגס־ביליאנערען. נייע גאל וואקסעגדעד א װעגעז
 קאפיםאל א מיט ביזנעס־קארפאראציעס וועגען זיד רעדט

 פון צײם דעד אין בעת דאלאר. ביליאן איץ איבער םון
 אונזערע םון צאל די איז וועלם־מלחםה, ערשםער דער

זעקס וױ מער נים געווען קארפאראציעס״ ״ביליאנערען
ג1דרײסי און אימ גאנצע צאל זייער איצם דערגרײכם —

זײ. םװ 5 גרעםםע די גאר אױסרעכעגען װעלען מיר
 קאפיםאל א םיט רײלראוד״ ״פענסילװײניע די איז דאס
ל ;דאלאר ביליאן 2A םון ע ב  םים קאםםאני׳ םעלעפאן די.

 נעשאנעל די«םשיח ;דאלאר ביליאן 5,9 םיז קאםיםאל א
 די ;דאלאר ביליאן 38 םח קאפיםאל א מיט באגק״

3 פיז קאפיסאל א מים לײף״ מעםראפאליםעז  ביליאן 8
 ביליאן 2,2 םים קא״. איל ״סטאנדארד די און דאלאר
 סח קאפיטאל א םים קאםפאניס 31 דאזיגע די דאלאר.
 איגשו־ 8 בעגק, 9 םון באשםײעז דאלאר ביליאן א איבער
 ,ױםיליםים״ 4 זדיזנגאדקאםפאנים, 6 קאמפאנים, רענס

 קא־ אלגעםיינער זײער קארפאניס• אינדוסםריעלע 4 און
 גאנצע באםראפען יאר םאריגען פון סוף צום האס פיטאל

 ןײ װאם קאפיםאל, גרעםםער דער — דאלאר ביליאן 66
באזעסען. איצם ביז איז עס װען האבען

עקאגא־ געוואלדיגע א נאר נים הייסט קאויסאל אזא
 אויך, זדיסס קאפיםאל אזא מאכם. םינאנציעלע איז מישע

 פאליםישער געװאלדיגער א באז־ינגונגעז, אונזערע אונםער
 אוםערהער־ אזא םון סענדענץ דאזעע די װען איינםלוס.

 אגגײז, וױיםער זאל קאפיםאל פח קאגצענטראציע םער
 קאג־ פאליםישע די ױאס פארצושםעלען, זיד 1גרינ איז

 האבצז םען דארף דאם זײן. קאנען דעם פון סעקווענצען
 גוםטוטי־ אזויםיל לײענם סען און הערם מען װען זיגעז אין
 בעםעד »ח נײ א אײגשטעלעז דעם װעגען געשפרעכען גע

 -191אײ די אז אעעמען, םעז דאו־וי מלחמד- דעד נאך לעבן
 האבצז וועלכע קאפיםאלען, גראגדיעזע אזוינע פון םיסער

 אי־ «שום װעלען לאנד׳ איז דעה אםת׳ע די פאקםיש יאד
 אוםשול־ אין םארװאגדלען זיד און פעל זײער בערבייטען

 איצם אפשר שיק זײ שארפעז אדער ? לעמעלעך דיגע
 םלחםה נאר דעם אױף אױסקוק אן םים צײן זייערע

! ? פעריאד
 «ן Tt אױםםירען דאס און םעקס־ביל נײער דער
םארם־בלאק דעם םון ראל די הינזיכט, דער אין קאנגרעס

 ־91 םים לאנד־אײגענםימער גרױסע פון קאאליציע א —
 — קאפיםאל גרדים אםעריקאגער דעם פח גתיעם װיסע

 פאליםיש־סאציאלצ אױםגעשפראכענע ריי גאנצע א און
79x191190, איבעד וױים און ברײם זיך פארשפרײסען װאס 

 דער אויף ר9םם19 קלאיעז א גיבעז ד1לא גאגמז ם9י
.9םראג
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נא־ דער םון םירער אראגםווארטלעכע
אן, לעצםענס הויבעז באװעגונג צישער

בא־ ®יז אםעז רעז־ען צו אסםער, שויז
 םיט זײנען זײ םעלערען. גאגגענע

 פארשטארקען צו אויסעז אױך דעם
װי־ דעם מאםען דײטשע מידע די בײ
 אויף קאמף םארצוױיםעלםען צום לעז

 צו זיד כדאי אויך םאקע איצם איז טויט. און לעבעז
 איז וואס סאראויםזאגען, נאצישען א נאד אין דערמאנען

 דעם ױעגעך גערעדט געווארען. פארוױרקלעכם נישם
 די אויף שוים מים גדולים גאצישע אלע כמעם האבעז
״שרייער״ דעם נאר דערמאגען דא לאמיר אבער לייעז׳

 א אויף געבעלס. :באנדע נאצישער בלוםיגער דער םון
 דעם ביי בערלין, אין דעלעגאםעז נאצישע םץ צוגויםקום

 אויםגערױ געגעלם האט ביכער, ברעגענדיגע פון סײער
:צוריק יאר אכט םען«ים
 פארקריפעלטע דאזיגע די מיר םארברענען איצם און

 עם אז אייך, םאחיכער איד ליםעראםור. מארקסיסםישע
 ווארט דאס װי יארעז םן■ קייז םארלויםען גישם װעלעז

וױים סרעמד, קלינגען װעם מארקסיזם אדער םארקסיסם
 מיר װעלען שװערד אוץ םייער מים אומבאקאנם. —

!פארניכטען ווארצעל צום ביז מארקסיזם אידישען דעם
 אכם געווען. םועה זיך נאציס די האבען דא אױך

 קאנצעגטרא־ די בארימערייען, װילדע דאזיגע די נאך יאר
 םארשקלאפטער דער אין װידער מען הערט ציע־לאגערען,

 אט — מארקםיזם סאציאליזם, וועגען רעדעז אײראפע
 די וואס מארקסיזם״, ״פאראידישםען דעם אם םאקע
ם  סאר־ צו אײביג ״אדיף עזסאסמפאד זיד האבעז מצי

ניכםען״.
 קומען וואם גרוסען, מונטערענדיגע גאנץ די חוץ

 אייראפע אין לענדער באזעצםע די םון אױםװעגען׳ דורך
 אומלעגאלע די םון אויפוואוקס אץ אױםשםייג דעם בנוגע

 דעם וועגען אויך אונז דערציילעז גרופעז׳ סאציאליסטישע
 דער־ וואס בלעםלעך, סאציאלסםישע אוגטערערדישע די

 אלע די אין באלד הונדערםער, די איז שוין שײנען
דעם, צו שוין דערגאנגען איז עס לעגדער. פארשקלאםטע

 שוין זיך האבען מארקסיסטען״ ״םאראידישםע די אם אז
A פאר־ פון צונויפקום מין א דורכצוםירעז בכוח געםילט 
 באווע־ סאציאליסטישע אומלעגאלע אלע די םון שםײער ■
 גע־ דורכגעפירט איז דאם מערב־אייראםע. אין גונגען ™

 מען האט דערבײ און אוםן גלענצענדיגען א אױף ױארען
 פייע־ רירענדיגע גאנץ א איינצוארדענען באװיזען אײן־
ארם. עעענםלעכעז אז אױף רונג

 אין פארגעקומען איז צונויפקום געוואגםער דער
בעלגיע.

 גוט־ א פארמאגט שוין׳ יארען זינם האט, בעלגיע
 גע־ יארען האט זי באװעגונג. ארבעםער ארגאגיזרםע

 פאר־ םאציאליםטישע אנדערע פאר מוםטער א װי דינם
שטארק־םארצוױיג־ א געװעז איז עם אייראפע. אין טײעז

 קא- די באװעגונג. צענטראליזירםע אינערלעד און טע
 זײנען דאס —י םארטיי די יוניאנס, די אפעראםױיען,

 אר־ אן פארטיי. געשלאםענער אײן םיז צוױיגען געװעז
 געווען גלייכצייטיג איז ױניאז׳ א אין אנגעשלאםעז בעםער׳

 דער םארםיי. פאליטישער דער פון םיםגליד א אייד
 בעלגישער איינפלוםרייכער דער פון פירער געאכטעטער

 םאר־ דער געװען יארען־לאגג איז פארםיי ארבעטער
 בעל־ קלײנע דאס אט וואנדערװעלדע. עמי̂י שםארבענער

 גן־עדן ״דער אנגערוםען אמאל האם מארקם וואס גיע,
 גװאלדיגער דער צוליב — קאפיטאליסטען״, די פאר

 ארבעםענ־ דער פון צייט׳ יענער פאר עקספלואםאציע,
 דער םון לאנד דאם געווארעז איז — באםעלקערונג, דיגער

 פאפולערער דער ארבעםער־באוועגונג״. ״שםארקםםער
 גע- איז ײאנדערוועלדע, פארםיי׳ דער אם פון םירער

 זען צו אויםגעמיטען האט ער — 1938 אין שטארבען
 געצײלטע איידאפע. םון טראגעדיע שױדערלעכע די

 ארבעסער־ בעלגישע די האט טויט זײן פאר חדשים
 בא־ דער פון לידער אםיציעלען פארן באשםימם «ארםיי
 דע־מאן. הענריך םרויעריג־בארימטען שוין דעם װעגונג

 פארםײ דער אם סון םירער געאכטעםער צװייםער דער
 געװיסען ״דער ערעךנאמען דעם יארען שוין םראגם וואם
 ריכם וואם — ברוקער, דע לואי סארםײ״, דער םון

 פערזענלעכע צוליב האט — לאנז־אן, אין גלות אפ הײבם
 ד?ים פארנעמען צו אפגעזאגם זיך מאםיװען פאליםישע און

געװען, איז ברוקער דע לואי וואנדערװעלדע. םמ ארם
 פא־ דער — הײנם, אויף ביז םארבליבען עם איז און —

 ארבעטער בעלגישע די ביי באליבםםטער און םולערםםער
r געווען איז מאן דע ױאנדערדועלדע. נאך םאםעז, a n

בריסעל^ אץ סאציאליסםען פון צונױפקום דעם וארוס

ר ד. םױ ע ר ה ע ל

 נאמי־ אויפגעצװאונגענע די פארםרעמדט. און ווייסלעד
 דעם דורך געווארען אויםגענומען איז מאן דע םון נירונג

 דער פאר אומגליק אן װי סאציאליסםען בעלגישע רוב
מאנ׳ען, דע געשטיצט דאן האבען וועלכע די, באוועגונג.

ענגלאנד, אין גלות אפ הײנט אויך ריכטען די פון פיל —
 פארםירט זײנען זײ אז געװען, מודה לאנג שויז ד״אבען —

 העס־ דעם פאר הײנט זיך רעכענט מאן דע געווארען;
צײט. אוגזער םון רענעגאט טיפ לעכםטען
 מאן דע האט בעלגיע, באזעצם האבען גאצים די װען

 האט, ער דינםם. זײער צו געשטעלט אםען זיך תיכף
 טעאם־ א אויף זיינע, מיטלויםער עםלעכע מיט צוזאמען

 בעל־ דער פון אויפליחונג די פראקלאמירט אוםן ראלען
 :געהײםען עם האט אים בײ פארטיי. ארבעםער גישער

 אי־ די ;פאלש םאר ארויסגעװיזען זיד האט מארקסיזם
 ערשטען בײם צחאמענגעבראכען זיד האם דעאלאגיע

 !קלאםען קיץ מעז נישםא — לעבען דעם םון פייער
 אײן מיט פאלק־געמײנשאפט. היינט פארנעמם ווארט דאס

.נאציאגאל־סאציאליזם :ווארט . .
 דעם פראקלאמירט אויך אופן, זיין אויף האם, מאן דע

םאציאליזם. םון מארקסיזם׳ פון אונטערגאע
 מאן דע װען טעג, שווער־טרױעריגע די אין אט

 ווארפען צו נאצים די מיטגצהאלפעז שטיל אויך האט
 סוםיג־ האבען װאס םאציאליםטען, בעלגישע תפיסה אין

 טרייען זייער פון בילד דאס לאץ אין געםראגען שטאלץ
 געלאזט האט טעג די אין אם — וואנדערוועלדע פירער
 קעמ־ אײביג דער אוים, לאגדאן פון שטים זיין הערען

 פאר־ דער םון געװיסען ״דאם — ברוקער דע פערישער
 ראדיא, לאנדאנער דער אויף האט, ברוקער דע טיי״.

ארבעטזןר: בעלגישע די װיסען געלאזט
 זײן אויסגעקליבען זיך האט מאן דע םאררעטער דער

 װעט נאמעז זיין אז װיסען, ער זאל אבער גום. וועג.
 שםייען מיר ווערען. דערמאנט שאנד מיט אייביג אויף
 דער מים אויף ליתם ער וואס פארטיי, די !אוים אים

 עםענט עם !וױיטער לעבט טאנקען, נאצישע פון הילף
 העלדען פאר װעג זיכןןרער׳ אבער שווערער, דער זיך
 מו־ אירע אײביג געפינט םרייהײט די מארטירער. און

!לויכטען פרייהײט װעט װידער !פארטײדיגער טיגע
ברו־ דע נאבעלען דעם רעכט געגעבן האט צייט די

 אומקומען סוף כל סוף װעט מאן דע אז גבואד״ זיץ קער.
 טמש םאר ארוים איצט זיך װייזט זומפ, אײגענעם דין אין

 אין װי בעלגיע אין יהײנט לעבט מאן דע מורא׳דיג־אמת.
שוין אויך און אלעמען פון פאראכםעט :גיהנום א

 װאס שטימע, מאנ׳ם דע נאציס. די פון אויסגעשםיגען
רופט װאס בלעטעל, דאר זײן פון נאד קוים זיך הערט

ײפ װ טזגגער ב פ

 זיץ קבר. פון שטימע א װי קלינגט ״ארבעט״, זיך
 בעלגישע די אז צוריק, יאר צװײ א מיט פאראויםזאגען,

 אין פארטײעז סאציאליםטישע אלע און פארטיי ארבעטער
 םקוים נישט איז אויםלעבען׳ נישם מער וועלען אײראפע

 כשר דעם איבערלעבעז איצט מח אלייז ער געווארען.
 סא־ םוץ אויםלעבונג ראשיגער א םון פיק, פארדינטעז

 שכנות־ די אין אח בעלגיע אין גרוםען ציאליםטישע
 שוי־ א נאך צו דערדינם זיך האט מאן דע לענדער. דיגע

״כבוד״: דערלעכען
 אן אונז דערציילט בריסעל, אין ארבעטער פיל בײ

 באלד שוין געווארען איז בעלגיע, םון בלעטעל אומלעגאל
 םארבייגייענדיג םאראכטונג מיט טאן צו שפיי א מנהג א

וואוינט. מאן דע רענעגאם דער ײאו הױז, דאם
 וואנדער־ פח גײםט דער ״וואו לאנד דעם אין אט
 ברוקער דע פון ווארם יעדעס וואו און לעבט װעלדע

 מים אויםגענומען װערט ראדיא לאגדאנער דער אויף
 אויםגע־ איז לאנד דאם אט — הערצער״ ציטערענדיגע

 בבבוד׳יגםםען און זיכערםטען דעם םאר געווארען קליבען
 םאציאליסםישע אומלעגאלע די פון פארשטייער װאו פלאץ

 צונוים־ זיך זאלען אײראפע, פארשקלאםטער םון גרופעז,
צונויםםאר. ערשםען דעם אפהאלטען און קומען

בעל־ די עס האבען צונויםפאר דעם פון טעג די אין
 נייע צוױי ארויסצוגעבען באשלאסען סאציאליםטען גישע

 אםיצעלע װי ווערען באטראכט דארפען װאס בלעטלעך,
 בא־ סאציאליםטישער אונטערערדישער דער פון ארגאנען

 אר־ דער איז בלעםעל ערשטע דאם בעלגיע. אין װעגונג
 :אנזאגערישער אן איז נאמען דין ױניאנם. די פון גאן
 ױאם נאמען א טראגט בלעםעל צוױיטע דאם !זיגן
 פעפלע״ ״לע :געשיכטע אויך און סימבאל אײנצייטיג איז
 אםי־ דער גערופען אויך זיך האט אזוי םאלק. דאם —

 פארםיי, ארבעטער בעלגישער דער פון ארגאז ציעלער
 יאר םופציג איבער מיט געװארען געשאםען איז װאם

 םאציאליזם. בעלגישעז פון פיאנערען די דורך צוריק
 נאצים די װי דעם נאך וזיכף פארכאפט, האבען צייטוגג די

 די מאן. דע פון םריינט די בעלגיע, פארנומען האבען
 פון טייל גרעםטען דעם פארלוירען תיכף האט צייטונג

 בעל־ אונטערערדישען אין דערשײנט איצט לייענער. אירע
 װידער־ םון אנזאג אן װי פעפלע׳/ ״לע באנײטע א גיע

פארטײ. דער פון געבורט
 דיערע אין אן זאגען בלעטלעך נייע דאזיגע די אט

 ױנגע נײע פון אנטשטײן דאס םרייד, מיט נומערען לעצטע
 צײ דעם װעגען אױך און באוועגונג דער םאר קאדרען

 פארטיי־ די פון אײנעם אין םאציאליסטען פון זאמענקום
בריםעל. אין לאקאלען
או&גלױיבלעך. גישט שיר עס קלינגט וױיטענם סון

געשען: איז אזוי נאר
 צענדליגער געװאוםט האבען צונויפקום דעם פון

 עם איז דאך און ארבעטער. בעלגישע צענדליגער און
 געשטאפא. דער פאר און שפיאנען פאר םוד א פארבליבען

 בשלום זײנען דעלעגאטען אלע און בשלום דורך איז אלץ
ערטער. זייערע אויף צוריקגעקומעז

 וואם דאס, אבער קארגע. נאך זײנען באריכטען די
 צו־ דעם אויף שמועסען די װעגען איצט ביז ווייםט מען

 םון גרום דער קודם, דערמוטיגענדיג. גענוג איז נויפקום
 די פון טעראר דעם אויף געקוקט נישט פראנקרײך.

 טרא־ גאנצען דעם אויף בכלל געקוקט נישט און נאצים
 װישי־ דעם צוליב פראנקרייך אין צושטאנד גישעז

 דאר־ דער אין אויפלעבונג שטארקע א זיך פילט רעזשים,
 אין באװעגונג. סאציאליםטישער אונטערערדישער טיגער

 טייל באזעצטען דעם אין אויד אפילו — פראנקרײד,
 פראנצוי־ די :לאגע אזא געשאפען זיך האט — לאנד,

 ״דאריאריםטען״ די צו ביז גרופען, פאשיסטישע שעזי
 מעג־ א האבען זיי און נאצים די פון געשיצט װערען

 לאנד. אין באװעגען צו זיך פרײ און פראנק לעכקײט
 פריװילצ׳ און באשיצונגען אלע די אויף געקוקט נישט איז

 מױ די פאר שרעק אין — שרעק איז די לעבען גיעם
באוועגונג. אונטערערדישער דער םון קעמםער טיגע

הא־ אויף לאגער. קעמםערישער איץ איז האלאנד
 האלאנד גאגץ :אויםדרוק דער צוגעפאםט װי איז לאנד
 םילעז סאציאליםטן האלענדישע די אונטערערדיש. לעבט

 מער וואם װערם ארבעט זײער ׳האפערדיג. לעצטענס זיך
 זיד רוקען אנפירער גײע אלץ לאנד. איבערן פארצוױיגט

 געגענם םריזישער דער אז איז, אינטערעםאנט ארוים.
 דארט באפעלקערוגג דער םון רוב דער — האלאנד םון

 תמיד איז סאציאליסטעז די וואו — פויערים׳ פון באשםײט
 אנהענגער צאל גענוגעגדיגע א געםינעז צו געװען שװער

ד״ײנם זיד רעקרוטירען ארגאניזאציע, אן שאםען צו אויף
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ערד־ וואו דרום־אײראפע- צו היײד
 געװען איז טלאכח אה ארבעט
 אין אידען בײ םארשפריים שטארק

 םון תקופה גאנצער דער םון משד
צסמ* אין אידעז האבעז מיטעאלטער,

מזחז־אײדא־ אין און מערב־אײראםע
 אויפגעװיזעז צייטעז יענע אין פע

 עלע־ פראדוקטױוע פון פראצענט קלײנעם א ערך לפי
 דער אין חילוק עײןר׳דיגער דאזיגעד דער מענטען.

 א געװען איז סטרוקטור װירטשאפטלעכער אידישער
 רעכט־ און עקאנאמישע סארשידענע די פון רעזולטאט

 אױסגעקומען אידען ס׳איז װעלכע אין באדיגגונגעז׳ לעכע
אייראפע. פון טיילעז יענע אין לעבען צו

 תקוםה דער צו ביז אידען האבען מעדב־אייראפע אין
 יארהונ־ טען11 סון םוף צום ביז ה. ד. קריח־צוגען, די פץ

 םוחרים. פון פונקציע די בעיקר אויסגעםירט דערט,
 באטראכט וױים אזוי תקוםה יענער אין פלעגט מסחר

 באצייכענונגען די אז פרנסד״ אידישער א פאר װערען
 סאר־ א אין סינאניטען. געװארען דינען םוחר און איד

 גרע־ דייטשער א םון צאל װעגען 906 יאר םון ארדענוגג
 אנדערע און ״אידען וועגען זיך רעדט נעץ־שטאט

 קיסר׳לע־ א איז דערמאנט װערען אזױ פונקט סוחרים״.
 אגדערע סײ אידען׳ ״סײ 905 יאר פון דעקרעט כען

 מאגדעבורג׳. שטאט דער אין װאױנען װאם סוחרים,
 אין מסחר אידישעז פון תקוםה בלי די געװען איז עס

 סארבונדען האנדעל זייער דורך האבען אידעז אײראפע.
 אזיא־ דעם סון מזרזז. נאענטעז דעם מיט מערב־אייראםע

 רייבס־ דער געווען דע&אלט איז װעלבער מזרח׳ טישען
 אריינגעםירט אידען האבען וועלט, דער םון צענטער טער
 פײנע זײד, געװערצען, בשמים, המינים כל אײראפע קײן

 לוקסום־אר־ אנדערע און שװערדען אראבישע שטאםען,
 אויך אידען האבען ראלע װיכטיגע זעלבע די טיקלען.

 װאנעז פון מזרח־אייראפע, מיט האנדעל• אין געשפילט
 םעלען. םוטערם, טייערע פירען צו געבראכט האבעז די

 דעמאלט איז וואס ארטיקעל אן נאך און ,תבואה לעדער
שקלאםען. :מארק אויםן סחורה גאנגבארע א געװען

 דרום־אייראפע tf'a מערב־אײראפע פון פארבינדונג די י
 פראנצויזישער דער אין ירידים אויף פארגעקומען איז

 האבען שארפאניע, איז דארט, שאמפאניע. פראװינץ
 גלייכצייטיג קהילות׳ אידישע גרויסע עקזיםטירט טאקע

 הײמשטאט די טרואר, למשל, װי> תורה, פון צענטערען
רש״י. פון

 םיז ראלע עקאנאמישער דער אין איבערברוך דער
 אין יארהונדערט טען11 פון םוף צום געקומען איז אידען

 איז שפעטער יאר הונדערט בערך און פראנקרײך
 דער אין איז אזוי האנדעל, אמאל װי פונקט דייטשלאנד.

 פרא־ .אויף געלד לייען דאס װאוכער, תקופה דאזיגער
 פון פרנםה כאראקטעריסטישע די געווארען צענטען׳

 װירקונג די געװען איז דאס מערב־אײראפע. אין אידעז
 םארהעלטענישען רעכטלעכע און עקאנאמישע נײע די פון
 פון תקופה דער אין לענדער אייראפעאישע די אין

 פריען םון סוף צום האבעז קרייץ־צוגען די קיית־ציגען.
 אויפ־ דער אין ראלע ענלעכע אן געשפילט מיטעלאלטער

 אנם־ די װי װירטשאפט, אייראפעאישער דער פון לעבוגג
תקוםיז• דיטעאלטערלעכער דער פון סוף צום דעקונגעז

 םון לענדער אלע אין זיך האט קרייץ־צו־געז די דאנק א
 דער אנטװיקעלט באדייטענדיג דרום־איידאםע מערב־און
 מער נישט געװעז םריער דיגען וואס שטעם, די האגדעל.

 באםעלקע־ אגרארער אן מיט ישובים באפעסטיגטע װי
צענטערעןפוז אין געװארען פארוואנדעלט זײנעז רונג׳
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אק־ דער םאר זיך רעכענט פריזלאנד אגהענגער. פיל
 סאציאלים־ אונטערערדישער דער אין גרופע טיװםטער

האלאנד• אין באװעגונג טישער
 אויף אויך געהערט מען האט גדוסען דערמוטענדיגע

 לוקסעמבורג קליינעם פון שפאניע׳ פון צונויםיןום דעם
דײטשלאנד. פון און

 רירענדיגער דער פון דערציילעז דא לאמיד אבער
 םון קבר בײם — פלאץ אפענעם אן אויף סייערונג

װאנדערוועלדע.
 בית א אויף זיך געםינט יןבר װאנדערװעלדע׳ם

 ברי־ פון םלי־םלאץ דעם מיט בשכנות ליגט וואם עולם,
 עראפלאנעז׳ נאצישע תמיד זיך געםינען דארט סעל.

 אויר זיך געםינם דארט און מיליטער־אפטיילען נאצישע
 גע־ האבען אזוי װי געשטאפא. דער םדן קווארטיר די

 םיט צחאמען םאציאליסטען בעלגישע די באווייזען קענט
קבר ביים צונויםצוקומען זיך געסמ, אויםלענדישע זייערע

 זדז שטעט די אין מאכט די האנטווערק. אח האנדעל
 קריסט־ די פמ הענט די איז איבערגעגאנגעז בהדדגה

 דאזיגע די שטאנד. פאםריציער דעם סוחרים׳ לעכע
 שטאט־ די אין חעדשאםט זײער אײסגענוצם האבעז סלחרים
 אידישצ דיערע האנדעל פץ ארויסצושטױסעז כדי ראטען

 װאש עיקר־סיבה׳ די געווען איז דאס קאנקודענטען.
 מעדב־ איז באפעלקעױנג אידישע די געצוואונגעז האם

ע פ א  פיז קיואל הױפם אלס װאוכער צו זיד נעמעז צו ^
פרנסה.

 רע־ האבעז װאם פראצעסען, עקאנאמישע זעלבע די
 אויך זײ האבעז מסחר- אין אידען םץ ראלע די דוצירט

 פינקציע נײער דער צו איבערגאנג דעם םארלײכטערט
 יעגנ איז װירטשאסט. מערב־אייראפעאישער דער אין

 אנ־ אײראפע איז נאםורװירטשאפט די זיד האם צייטעז
 איל געלם־װירטשאפט. א אין םארוואנדלעז צו געהויבעז

 קלאסען אלע גענײטיגם איצט זיד האבעז געלט רזומן
 קריסםלעכעד דער נאר נישם באפעלקערונג. דער פח

 קאפיטאלעי געבארגטע צו אנקומעז געמוזם האט סוחר
 אין רסחר. ודיםער־פאדצוױיגטען ױץ אנצוםירען כדי

 קריסטלעכער דער גענויםיגט אױך זיד האט הלװאות
 יואר־ חאנםװערקער דין אנטוױקלעז צו כדי מלאכה ־בעל

די אץ ארבעטס־מכשירים אײנצוקויפעך כדי שטאט׳
'mui •hibu■ MWM mUm« tttRlfMttl• » <דסן>ו4 ט ירו ג ל > v ג ^ n ג<סרur ן> כ א ס ח ױ .יג

 דער סײ ריטער׳ און באראז גראף- דער סײ פריץ׳ דער
 אריבערציםירעז כדי קלויסםער׳ םון הויפט איז בישאף

 פראדוקציע. םיז םיסטעם העכערען א אויף גיטער זיינע
 געלט. בארגעז צו געצװאונגען געווען איז םויער דער אויך
 אנ־ צינזעז אפצאלעז פריץ דעם געדארםם האט ער בעת

 םאר־ םלעגט ער ײאם נאטור, אין אפגאבעז די שטאט
 איז םירשטעז די אויך צושטעלען. דארםעז צייםענס

 הלוואות גרויסע מאכעז געמחט אםםער אלץ האבען מלכים
 דער םון ארגאניזאציע נײער דער טיט שייכות אין

 דעם געהאלט אויסצאלעז געדארםט האבען די :מלוכה
 מער נאד באאמטע׳ םון אפאראט אויםגעשטעלטען נײ

 אויף סומעם גרױסע איז גענויטיגט זיד מען האט
 בעיקר געווארען געםירט איצם דינען װאס מלחמות׳

 איז םידשטען הערשענדיגע די זעלנער געדונגענע דורך
 צוױנגעז שםײער־םיסטעם זײער דורד םלעגעז מלכים
 ארױם־ םלעגען די וואוכער. אויף געלם לייען צו אידעז
 איינ־ אץ געוױינלעכע הויכע אזעלכע אידען אױף לייגעז

 אינװעסטירעז גערחט האבען זײ אז שטייערען, מאליגע
 אימשםאנד זײז צו כדי הלוואות׳ אץ קאפיטאלען זייערע

שםייער־םאדערונגען. העכערע אלץ די גאכצוקומעז
 מי־ שפעטערען אץ אויסגעםירט בכן האבען אידעז
 מערב־ דער םון גאנקירען םו־ז םונקציע די טעללאםער

 אידען םלעגען תמיד נישט געזעלשאפט אייראפעאישער
 די דװקא קאפיטאלען. אייגענע מיט בלויז אפערירען
 װי מער נישט זײז אידען פלעגען הלוואות גרעסערע

 שטאטישע און אדעללייט בישאםען רייכע םון שותםים
 קא־ דיערע אנסארטרויעז זיי םלעגען װאס פאטריציער,

 חוץ א פראצענטעז• די םון חלק א נעמען און פיטאלען
 באנקירען וואובער מיט םארנומעז אויך זיך האבען אידעז

 לענדער׳ אייראפעאישע אנטװיקעלטע הויך עקאנאמיש פון
 דרום־םראנצויזעו און (לאמבארדען) איטאליענער װי

יאנ־ דאזיגד די קאהארז). שטאט דער םון (קאװערטשען.

 א דערוױיל בלייבט — אומבאמערקט וואנדערוועלדע פון
 זײנעז וואס די, אויסלאנד. אין אלעמעז אונז פאר סוד
 דאס אזוי װי גוט וױיםען בעלגיע, אין דארט, לאנד אין

 מער אז װיסען, צו גענוג איינגעארדענט. הײנט װערט
 דעם ארומגערינגעלט האבען מענשען צענדליק דריי װי

 פראקלאמירם דארט און וואנדערװעלדע עמיל םון קבר
 סאציאליס־ ארגאניזירםעד אן םוץ װידעראויסקום דעם

 לענ־ אנדערע די אין און בעלגיע אין באוועגונג טישער
 נאך און מערב־אייראפע. פארשקלאםטער נאד פון דער

 ברוקער דע לואי :געווארען אויסגערוםען איז עםעס
 אויםגעלעבטער דער םון פירער גײםטיגער דער ווערט

 אגב, איז, דאס בעלגיע. אין באוועגונג• סאציאליםטישער
 לאגגע וואנדערוועלדע, םון וואונש הײסער דער געדוען
 ביים ברוקער דע ױגענט־פרײנט זײן זען צו יארען׳
פארטײ. דער םץ רודער

געווארען געהאלסעז איז צערעמאניע דער אם בעת

מו ®ד v פלזןגצו קירעז ד מ׳ ױו  *1 צקסאליאסידזק אנז
מן די אייוןד באפעלקעדוגג׳ ^י איוי פ  דןד״ ןווי ד1#מל

 ךצד עליךײ ,vrtp יזיפחד־ואגצפר װאס זיד׳ קלעדס
ץ פיז פארסרינןן האט #זדיליגעד) (דןד טזןד1  טלוגח ד

> דרוט׳פראנצויזישא און איטאליצגישזן די  m ממ*מן
 Ofi •VP לאגד׳ אץ גליינצז געהזןגט האבעז אידןן

דן פראגקדײו׳ אין אידזנו ד♦ ®ח גידדש ציוײטעז  V ו
 קזןגי</ דצס גענצסעז באפזןלקצדונג די האט ,1315

ײימנוקממז, דעדלײמז זײ זאל r ד«י כדי י t r n r v* 
n גיש זאל צס גוצלצך דױ ביליגער. װערעז p מיחמ 

 מלסלײןז/ אלפ “מיטזןלאלטזװ אין אידען פח דאלע די
 טראגצ״ שרזדןלןכזן זײ פאד געװעז גידס אבעד זי תאם

 הא- יואפ רדימות, און גזירות אריסטזןרלישזן אלזן דיזןס.
 קאטאססראפצ דזװי מים פאדעגדיגט שפעטזןד זיך בעז
 ®יז איז מזןדכ״איידאאע גאגץ פח אידעז םוץ גירוש פיז

 די״ גצימז זימצז צענטראל׳איידאפע׳ מיז סייל גרױסעז א
 ידזצמר דעד *ץ טאטרצ^ל א אוסדידעקט, אדער רעקט,

פרנסוד
m צי פאלש לחלוסין געײעז אבזןד װאלט עס $o 

 איז װאימד אז אויספיד, דעם סאקם דאזיגעז דעם סון
 יעדב״זיידאאזואישצ אלע פת *רגסח אײנציגע די געייעז
 סיממג םאלשצ דאזיגע די תקופ̂ז יעגער איז אידעז

 קווןלןן׳ ײיכסיגססן די װאס דורכדעם, אױפגעקומען איז
 תי דןר װעגצז rtiy'r אונזערע שעפעז מיר וואנעז פון

ם דעריאנעז צײט, תנעד איז אייצז סח שיכטע מ  כ
 צס באשעפטיגונג, אידישע א וױ װאוכער אױסשליסלעד

 זןקא־ די םאדגלײד א םאר נעמעז צו גענוג אבער איז
 זיד כדי צײש, צדגסימחי דצר פון מדמגיגגעך נאכישזן

 זקאנארישען דצם םעסטשםעלעז נײם אז איבערצײגען, צו
 חןד אדיף פארלאזעז ניט דך מצז םאר אידען םץ בױ

 כאפזןלקצדמג׳ ארוממער דער פמ מײנונג פאפילערעד
 חאמז 1931 יאר פמ םאלקסצײלונג לעצטער דער לױט

 איג־ םח געלענט ■ױלען איז אידעז םח פדאצענט 42
 ײיי׳ סך א בכז *ראצענט׳ 37 אח מלאפח און דוסטריע

 גײ איז חוד »יז חאנדעל׳ פיז געלעבט האכען ניגער,
 גתיסעז » בײ אפילו איז באםעלקעתנג פײלישער דער
 אי־ דער אז מײננוג, די םארשפרײט געײעז אידעז טײל

 טסחר, פמ לעבט לאנד פון אידעז רוכ בערװעגענזײגער
 re פארטוישונג א םארגעקומעז איז דא אז קלאד, איז עס

 פת בױ עקאנאמישצז דעם םראגעז־. םארשידענע צוױי
 עקאנאמישער זײעד טיט םארביטען מען חאט אידעז
 פאר re לצמוז עקאנאמישעז דעם איז לאנד• איז ראלע

 געשיילט מםחר אידישעד דער טאקע חאט פוילעז מלחמה
 לאגד׳ איז מענשצז דדיי יעדע פמ :ראלע געיואלדיגע א

 <ן• צוױי זימזן ססחר, מיט פאדנומעז זיד חאבעז ױאס
 באװײזט סטאטיסטיק ציטירטע אײבעז די אידעז• ײען

 סמ באשטאנעז איז סוחרים רוב דער כאםש אז אבער,
 בא־ דריטעל׳ צײײ צי קרוב אידעז׳ רוב דער ,איז אידעז

 עיעס סמ געלעבט האבעז וואס מענשען פין שםאנעז
 שפע־ אין אמאל, איז אזוי פינקט מסחר װי אנדערש

 געלם־ פראםעסיאנעלע רוג דער מיטעלאלטער, טערעז
 נישט נאך אכער איז דערםמ אידען, םץ באשטאנעז לייער

 חא־ לעגדער מערב־אײראפעאישע אלע אין אז געדרונגען,
 חױ«ט• אלס וואוכער ריט םארנומעז זיד אידען אלע בען

פרנסה.
מר םון ראלע די זיץ מגזם אין טעות דער  אין װאי
 װערט צײט יענער םון לעבעז עקאנאמישען אידישען

 &ײ די פח כאראקטער דעם דוי־ד פארשטארקט אויד
 װיכםיגסםע די קוועלעז. היסטארישע טעלאלטערלעכע

צײטעז יענע םץ געשיכטע אידישער דער םאד ק־יעלעז

 יועד־ עטלעפע איבערגעבעז דא לאמיר דעדעם. קורצע
 :האלאנד םיז גאסט סאציאליםטישען דעם םיז טעד

 אונז צײטען. טראגישע איבערגעלעבט האבען מיר
 אמ קאמםעז ביטרע פץ טעג שווערע םאד נאך שטייען

 אבער מיםלײםעד. םארםירטע אייגענע מיט גע־יאנגלעז אויד
 *וים־ מיט כאלאדעז זיד אץ מוטיג זיין דארפעז מיר

 װער רײען. אונזערע זדינט ציילעז צו שווער דועה
א זײנעז ױי װאו װיסען קען  זײנעז דאס !תײנס דא א

 צוס קומעז ערשט דארםעז װאם כוזזות, פאטענציעלע
 םון סימנים די ײעז באווײזעז זיך וועלעז זײ אויסדרוק.

 זעז. בולט׳עד נאך זיד װעלעז גאציזם םמ צוזאמענברוך
 אומגעריבםע אויף אפט אױסוואקסעז וועלען העלדען

 מים אח מאמענט דעם צו זײן גרײט לאמיר פלעצער.
 די פמ תלמידים די זײז צו ווערט דערדינען זיד דעם

ז מוטיגע םאדשטארבענע ג ח ע ^  אץ סאזניאלמם «מ י
אייראפע.
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j p  Fr’i v  n ifi*  f t m׳d ן װ fFi*vmri i״n ו
^§r 1 ■ױך“ f i p w i f• ןס I  n י ח ו פי ו

jauk■ \  fIM ttW  M l b ■ ! ■  mm̂  BABMO b a ^ Mj t h ורקיד דןמ pp ” 13 חידח wjv jjMfiwידןל *״/
i p 'iiij׳ jii v i i״i •* ו ^*וולו)׳ • ו y• ו w if
rtwff״t #ש#ד  p t •nr* ft  djh r ^ if ty /t 

מו 4 i< ל׳מײזי f* זיז ויי w מ ז ל׳ w מ W vײיי ׳ 
of I ש• גזןלץנו תאמז מי׳ איוי מ IV ^w י nt r v i

ABB flMMV m a m  bamamm a^ p  b / am m  b b L m  >am b a b ^L mP  * P  TO H T T  p i v  Wr IT7i |H  ilT T f "
דןלןן דןזיווז ר ליוין ן ײו וו מ׳ מ ן n ל v i יי וין• ’*k 

f t fry i^ w ’fliw  i*iy urn* לאפאו• m* *אלאאא® 
m(אױסאדמסמג i רי  int סיחריס •ו*לווו, !׳,יויחו ••

p p m ס#ר*ס)׳ m w v^ זיל■ און גאלדמסידןדיי
*•Vti ■y m (rim *  n • •  ny• w m i) mFnrnwiF# 

H im  ym  w i  w i p w i i  i p פז/ילזח W fim i 
״ •i(p |jm j)  i p m ^  fifi

f• ד איז מ  דאדאון׳ אדױמודר^ווזז דיפמיו ו*ש א
ty דאזימ די דוקא Ifm iF ח  Tyoyn וואס •לאפח׳ •

מ באמדידיגס גיו לי tfufi t מדארפאויפחח׳ דן fm די 
tyoyc p די גאד npiy ײיכטיגסטן, i nן וואס ׳ ן  מ

m מייאו im i״u שןן אידוז FrvFoyn’ironF# ויוי
u  BAkAA aa|A b M BMAMM MMMABMAtliUMiAAAAM BAAM AMA> B /™wl» איז זןס תקרעח► סיע^למלסעדלזגכעד דעד *ין
MA kMA4AIA MUMMMifeft• kUM AAMAii^AMABB AAtt BAAAMBAA AM ■ n ״ןיכעז חןןגסײץדקעד קדיססלזןמ פח גילדי?״

to k u L u  U  k - k|kk kU^MAAAAA Ait A MAkk U kkAbAMkMiAAA i  A Mיואלדיג tn yw yi י אײ׳ד* nr#Finyo זיד #’o ^נידאכי
■M MBlMkkkk Akk kU A A kkA M A  MUM Mkk kkkMUM AftABAAMt AAAA AABAזדן דיקא yonyty דאס וױ פאכאז׳ D’oip שדידזןר פאד׳ 

 גיל׳ ךי אגגזױוײזז איז גל״ ד, * כאלנ^זד״פאד פאז־,
מס מז שיחויססצז אם ד מיזז r ײר im יליפ גזידות׳! 
ס מז אידאז וואס ת ס דא זין■ ח* קןנ  אויף פאדײשוז גן

ytyp’Vyn n m פאייאגץז #יד דיגים׳ nysy ,ידיזױת 
 מרניאגסזז דעם *ולינ ן״גזדיסענז ייז *ומזוליג« אגית׳

 לײעלעז׳ חיסטארישע דעד«לטיגן די פיז מראהסער
 לענדעד רעדכ־זיירןוועאישע »לע איז «ז באײײזעז׳ װ*ס

 *זזןלכע סיז סליכיח בעלי אידןן כײ גיפינעז זיד חאכ?ז
׳ ז מ  »יט שייכית ידיז געח«ט נישט גאר ח*כעז װאס מ

דזל^גת

w t  im rittF f *tpi iw m  i iw ״לוו tv |  ׳1ל|
v n • fw***nrf i ז n m רוקסיד•• tmr» ph ד י  מ

r «א«/ « ^  jiy rw iw r r»  *w> יז סיף *וס® in i s 
ymj>w f y v w y ט  ®ר^גקדייך דדוס אין דזןדמו

*m i y  /yn**iy  p r y איז *n י  ימשזוז״שסאס מ
r mmt *pv m *tm y עיפזןר׳ איז ט*טרפ<פדל<ס 

jptmi iv n w ח ״ Tim ײאס ליאז׳ vyov דאד •  מי
מ * i •יי r w ץ ש ימרט ׳I44d mr י  דעײ נפימ

u p | אל» nrr » ri|r>y«r> עס אײגזײטיג ווײט וד 
«w v  nr• •yn m*% p p  p ד לי מ ױ מו ד וחןגןז יי
•im •  r r i u p m 'P i ײעגעז וױ טיסןלאלסזןר׳ איז 
ד ן• לא•א $ מ  פאראק־ yry נאוױחס ײאימרןר׳ ליי
•m# m p w m ח ן חוז מדטרינזמ חאט nr# מ  יי

IV חן  קןגפיסקירס לעז ת#ט ,1306 יאר אין אד««ךו•
n r n  $ W W m i m i P P i וד• קאגפיסקירטזן פיז 

p m מיימד l u m p זיד׳ #*ד ry שט#ט דזןד אין 
o סיליי p  v v m  ny• p p פיז גאס די געחײסעז 

»p m ײ• 1פיל ״י ^ איז ( שינוו  זײנזז שולןןן די י
>n w מלט «ריו » #  איז גארטיז גדױסעז y #יט ^

v r •  irw M m y .ײ «ױ«ד  זיד תאבעז שולזנז ך♦ נ
מ ״ ײי  תאנעז׳ תל#ידים די ײאו ׳nroy#myii *וף9 נ

i r vfrn  r m p**w* #ס לאפ̂ז ג איז ן רי  בא׳ *ו ייגן
p p o y n  ty jfffHf* דדוס א'ז זיין געמוזט תאט 

*m * u n רשירײט *«$רק#• yאידישע לס •p o n 
r איינ r• ה ״ ײגממגגעז איז פאד א לוי  ■רא־ אין *י

p§ o*v ^שראנקרײד *שון אין »ייד !ליטודים אידיש 
p m v  ip v i  nrm לי n סץ סלאפוח מ rr'vy ts

/ H f  rmy אריז איז שגײדאר. ייז• 
ny  yjyrnrr# 13 חאלסט חןד noיארתונזערט טןן 

pop•♦ ,זןןטלןיס, און דיסארס שײארד׳ארגאטאד
MUMkkkkk MkMMM h a L aamaAa L uaaAM mm mm ̂ m̂B AAAA BAAAAך Jf”"“ pH pM Î •ו̂י H" ר3וי#וי רדאי איםןןליזג׳? 

ד אין זדז ן לו לן ן ו י ״ ואיחמ ו  פאר־ שםארק איחוז ג
לי TWVi #•דייו^  נאדייטןנדי• y מטדאסעז סלאכוח מ

»ojpqp# nr ח ד •  נישם געסעלקןרונג׳ זדדישזןד ת
*o?Vf די אױף m m די מאד און חערשעד די #*ד 

 אײגענױס #ױססט, דץד־ װןן זמ»וו#רק*ר, סןסייסטלא
4 n r,ר** yn# דױסגעגןכעז 1442 '*ר ייז• y ^גזירז 

im *  V י ייז ז מי י ײ־כלו  נישס דך םארעז #לוכח ק
•v p rn y •  אױסגא־ אידען סד y חאבזז מלאפח, קײן •י

ט »יז לןאד זײז •ח ײאוז־אדט א  ראנוטוא• א־ן זיו מזן
 די ניאכען צו #גטל ײאוגגזה1«« ״װײמ איז •0TV ד#י

*rm איז oyn אסילו tv nrorfanri םאר־ מים אסגיאד 
rm m  oprt p# im r r ,קחילוח ty זיד רעגעז אידעז 

ך ט ו ו ן ו ן ו ג י otpi ,m• אמ #לאפחי ו y געװעז א׳ז 
ר אמסזןר פן אי גןוי  א״ז־ישע *אל די איז חןרשאפס׳ װן

לי  דאר־ די אױג גרױס, גאר מיחגז ח«י# #לאפווו מ
מ  *ו באשלאסעז תאבעז מנסװעדסער קדיסטלאגו טי

nn ip i ם װענעציע פח סןנאט *ום זיך  בקשח׳ y יי
 זײ מלאב̂ו אידישעד געגעז פאדגאט v •דויפ*ולא״מ

r»  nrsyn ,נאקלאגט ty באדראם קאנקורענץ אידישע די 
 אין חוגגער. סאר אויםגײעז װעלזח זײ ty ווײט, •זױ די

 רוים אין פאלקסציילונג דער נעת זיינוז 1526 יאד
 דערםיז םשפחות, אידישע Trmpif 385« א<גץ«ײלט

 משסחות. 91 םיז בארופעז געיראדעז אגגןגעפעז ז״נזז
ד פיז ל דאזיגער דן  האנם־ געווען משסחות 50 זײגעז מ

פי ק מי  מלאכות בעלי די *װישעז סוזזרים. 30 כלויז אמ ו
 ),20( שנײדער מערסטעז oy עיד לפי גאיחמ זײנעז

y שווערד־ שוסטער׳ ק*בים, םארבער, קידזשנער, דעם חוץ 
ד ראכעד, ע ר מי פ  ןנאל די ty מעגלעך, t»y עס א, א. מ
 ייט1 יענער *ו איו איםאליע איז דלאכית בעלי אידישן

 םון פליםים םון *ושטראם דעם דאנק y געייאפסעז
 די שױן האם שםעטער יאר חונדערט any שסאגיע.

 סאכען קרוב׳ישע םץ מלאכוח בעלי איז שנײדעד «אל
 אידען. איםאליענישע *װישען מערחײם y נאטדאםעז

טען15 םון סוף *ום ty דעדראנעז׳ או איבעריג איז עס
oy וױג*מםט«ז n*jrv מלאכזז אידישעד יחןגעז 

 איז ענגלאנד. בנמץ ריר פאדיאגזז ממזזזלאלטעד אץ
 לער, אידעז בײ סארשפרײט גזױיעז יואוכעי ורו מגלאנד

 אײדאפע. איז לאני אניעיעז איז גישט ימלכזח איז ײי
#TJP TT מי  אניערעד דער פץ פעסטשסעלזמ אײד א

י זדז זנגלאגד איז אפילי ty דיט,  בא• אידעז רוב ת
p פמ שסא״מ p i .יט ?ל«»«גמז# nrt’tm o r פאקט 

מן א ײד זיד ח n גפסוזם י  n r ip p לכיס. זונולישפ# 
מי y אק א ל גוי יארחונדעדט ט«ז13 פת פארארדנתג מ

 דערםינ־ דער סץ םארשפרײםוגג דער נאד יאדחונדערט.
 צאל גרױסע א געלעבס איםאליע אין חאט דדיס, פין דונג
 אי־ אין דרוקערייעז אידישע די דרוקער. אידישע פין

 דער סץ אידעז ספרים מיט פאר^רגט חאכעז טאליזנ
 עס ווען יארחונדערם, םען17 *ום ביז לטrו גאגצער

 דרוק־ אידישעז שמ געגםער נײער y אגטשטאנעז איו
TVtrt ן י ארסםערדאם. י

 די סמ מאכם דער *וליב זױז דײסשלאנד איז
אידען בײ מלאכח גילדיעס חאגםווערקער קדיססלעכע

ח אי באפײמז׳ חשדם שםימד אשײשןד יישגאז ח שכנות׳דיגע די איז אײדער םארשפרײם, װײגיגעד געייעז זאלעז יי

מ ►(--------------------------------------- ײ ק ג ד פ כ ן ח ע ג

ר T’vm• ,לןוין n מון אלין.ודט איז די מ פ  ידיוות א
שן ײן*ןן לי אידי yjym■ אין #לאגוח מ ny דייטפן 
ד nrsmvpys שטזןט מ y ׳rrtpm די א p  p • TV V

k kk&AB baa^^MAA ^ mabiAMMA aimm  AAAM b a m ■  amAMMM^ #ןן ד דץד /ij#7 וווי ען די ת״ D|n װווילץד !י
rijn פדמץ איידןר שטארקאר, •ך y גליא iy י■ אץ*

kkMkkM uuM M k ^M|MA AMAAM b AAÂ A AM mm Jk V k k U M —.—------ ד r(• ראפפ מנ מ מיז א  ^רטריגןן ■pips איחח יי
nnv »7 )1290 יאר אק up מדיאחמ i nrm  nrm 

ו י ן y אין ו שגיידןד jv *ס3קא אידישא סלאפות• ףי
m̂ b b  BAB BABAM AAAABAiM BAAMMB AAM AAAA MAABMA B̂ kkB.  דןלי די *וליג קחידח יזןדזןד אין זײן גןסוזס חאגעז

מ מ אידישפר חןד פין מדאדפאנישען ל מי ל מ 4מ
— ABAMMB^ aiabMMBMAAM aMAAA■■ AM ■M iL tB A I AAABBMA MBM0*9 ו9#י0 אדיסכד#ל#ץ םדזנגזןץ  oy tb /■ אסיל רױיסעץ מיר  
שןן גילדיןפ *ס3קא קריססלוכו ך♦ ווז*שפן tv נמי
-kUM  bHAAaL b  BAA BAAAA BM B b  aWaM MBBAAB MBABAAA M̂k- »*ר מלעגעז די  ob *׳ דעם׳  a“ i  □9sxp אידישזן די
kk kkA AAAAAMBM■ M BAAAB m BMBMBAB B  ka-aL k  baABBBBסארסײדיגונגס b " קרנים״ קדיססלעכע םלייש םעז י  
TV nrm גןווןן גילז־מס קריססלזןכע די   t»»»» סףyp
k -- k — A— k M M Mk MkMMMMMMMMk BIAAABBAA ABBBB BM BMA AAAAAAMMAגילדיןס די שדידןר• אידישע מירעז או געאײאמגעז 

nrsyn ײ גזןסחט זיד זיי #יט אױד אגעד  •jn ײ״ס יז
••ty ,TP מן *ו איחמ דערלױמז ¥#אל פלאגאז די ל  מ

מז כײ בץקןד זייגעז דאגןגווז געזעלען. קריםסלאמ אי
■ LmMAB MAAB BAAAA BBABBA MBA BBAAA BM AMMb MA BAMAMAסיסןד דער אויף געקוקס ניס וױיל זאדסאגןרס געייעז 

T for^p^y מ פלעגעז פרולקײט ח  פון כדױט עסיז יי
n לטשל׳ אח, nty בעקאר• קריסטלענז  ty ,•:yoyo 

T(דעגעגסבורג סח שטאטס־לײס jnrv( חאנעז tv יאר 
 םאר־ אח אידעז אויף בןדקאט y אױסגעדופעז 1500

 HP ברויט. אידעז םארקױםעז n בעקעד n נאסעז
 סיט אייד באשעפטיגט ױך אידעז דײטשע אייד חאנעז

 y געהאט חאבען װאס יענע׳ חוץ y טלאכות׳ אנדערע
 רעגענס־ שטאט !עלבער דער tv רעליגין. *ו שײכות

 בלויז גישט מיטעלןןלטער סוף *ום דערםאנם װערעז בערג
jn r iv אילומ אח אײנבינדערyנםyםח (מאלער רעז 

 פראנק־ איז כער.yדעלרyנ אידישע אויך 7yi (nnטוyהיד
^ דינעז tv» בײם פװיט עי  איז קצבים אידישע pn y ג

 גאלד• גלזױער׳ װעבער׳ טישלער, אידישע אויד שגײדער
 אוין ווערעז פ¥יכער אידישע פארבעד. אח שמידעז

 פרײ־ tv י¥רחונדעדס םעז15 פמ אגחויב *ים דערמאנט
 כוישעyנyעק אידישע די 7yo מרןזקטעריסטיש בודג

 פאקט, דער ■ty3y tv דײטשלןןגד tv פ¥רחעלםעניש^
ty וואס טישלער׳ אידישע בײדע ojymjp TJnrt אין 

 אױך זיד nrayn יארחונדערט, םזחtv 14 פראגספודט
 אײנעד איז געבךפרנסח לםy געלטלײזף םיט םארנומזה

 גלײמױיםיג אײד איז פארבער אידישע דארטיק# די פח
 םינס־ tv שליח. קחל׳שער y tv חןןלץחעקער y געיחח

 סוף on געװארען פארצייכענם דינען (װאסטסאליע) סער
 y שװערדמןןכער, אידישער y רםrונזrחyי םזח15 פמ

 *yn װאס םלאכוח בעלי אידישע דרײ אח ױערפעלסאכער
 דער־ אויד nnyn עס וױגםמילזמ. געבוים בזח

 אידישע דײםשלןןנד פח געגענדעז פ¥רשײדענע איז ראגט
 םײע־ ^חונדערם), םער11 קעא, שלןןםער( אמ שמיחח

. אח רעי ר ^  חןןנםװערקער svvn יי אפילי אױב ג
 אײן• v רוב פי על םמרןןדיש׳ נםyaרJח בלױז וחגחמ
 tv עםלעכע חפחות לכל דק געםחט חוד הןוב^ז *יגע,

y אי װײל געגענם׳T 7 *ײטעז יענע’t oyn געםרןוםען 
t n mעלסעT׳ v לערנעז קענזױ תזלעז זדדעז iye y 

 אײנבינדערײ T»rt בלוח .nypnrvjyn קדיסםלעכע בײ
y Tinyt tv יםוד nyt געוױםע (לוים חשערח דער 

 אױס־ דך תאכעז אידעז ty חסידיס), םפר Tאי שםעלעז
.Tכעyגyמ קריסםלעכע בײ םאד דאם געלערענס
 tV מלאכח, איידער םארנעם קלענערזח y איז נאד

^ לאנדױ^דמןםט עי  מערב־ אץ פרגסח אידישע y ג
yyyn’V אין מיטעלאלטער. דעם בעת xםוT םראנקרײד 

 װימ־ עיקר דער ערד־חלקים, סארמאגם Tnv האבזה
 האם וואס רש״י, אויו ty סברח, y v* עס גערםנער.

 y םח פרנםח געץויגעז האם שאמםאניע, אין געלעבט
 דער־ אױ אידען ווען ,1360 יאר Tאי נאד ײײנגארםעז.

 דעם נאך םראנקרייך קײז גוריקזוקומעז געװארעז לויבט
 גא־ די דעקרעם y אין קעניג דער טyה גירוש, דדיםעז

 וױיגקעלערעז שייערען, אין אײגענםום זייער ראנםירם
 אױך אידען האבען וױינגערםנער רינדער. סטאדעס און
yDדמyדײטשל מערב אין גטy,ביים װיגץ1סרן דער אין נד 

 די אר^וצונעמעז דיז מתיר די פלעגען רבנים די רײן.
n סוכית. המועד חול אין אסילו ווײנםרויבען vvw m 

 ערד־ דער איז ישרהונדעדם םעז13 םון מים דעד םמ
 גע־ נדyדײםשל אץ םראנקרייד אין אידען בײ זיץyב

 סריערדיגער דער אין בעת עלסענער.t לץy ווארען
 געלםלײער אידישע ty געםראםען, םDy זיד םyה תקיפה
 פאר־ די בײ דינעז וועלכע גיטער׳ איבערגעגומען ה#בען
ס מ  גזד oyn nyשפעם oyn ,pyoyo’n אױף געווארזװ ז
rvt םyרשװעnאידען ם Tvonjmnyn oyn גתנם־ םוץ 

 אסילו •tov אומדיחןקםעז yty אויף אפילו אייגענםום
ny: tv  vn לyנדוױnםשyגעבליבזח םם y נעבעזי־באשעם־ 

n לyx nya’njio״nip y פמ טיגװי n v. דע־ דעם בײ

V־

ט, ע װ א m 4 נ z-----------------------------------

 ױאו שםעם, די פח njropynp Tynyay תאלכ #ןלטיגע!
iv םעלדעה פארטאגם nrayn nmvttya די  nyionya 

 מילד־ אײגענע געפימו אידעז אײד nroyn נתסות,
nroyyvonnt. דעם כעת Tvoayanyn בyיקyאי• געגעז ט 

tv tt רעגעגסב^ג n n  oyn ,1500 ny’ iv ש^ט־ 
n m  TP’notionny tvoysnye *n oyn אויף בחםות 

n די x f^ y ^ w פת .oyor njn
דייםש״ אין nyrv ,npt’optnyny סך y iny לסי

 עסט־ די אין ישובים אידישע געווען דיגעז גופא, לןןגד
n איז ישובים, ױיכישע m  TV אץ it ’d• אויך 

 טיגוג־cשעyב אידישע Jטזoײםnשפnyפ די דמען דןרס
 לייען געלס oyn געװען nלםעyמיסעל שפעט^ tv געז
 onyn nבעy דעען ישובים אידיןןע די .nnoo nyn און

n געדינטער, סך y געווען m v מע און טיטעל איןnב 
 אץ גיתש צום בח oyn ײיז םyשס די נד.yשלoדײ

’1421 ny םnyםyדי גם yooyni אין קהילה אידישע 
 אידען גאל גתיסע y oyn סםילא דייטשלאנד. גאנץ
 האנ־ איז nװאוכע ביי no:n• קיק געםיגעז גקעענט גישם
 פרא־ צו אתבערצוגיץ געצװאונגען געװען 1אי און דעל

 ט־nלאנדוױ און סלאכה ,oyany nפיזישע דוקטיװעה
 .װינער דער װעגען כחזניק אידישעי־ nyn לויט שאסט.
nn’ta1421’ פץ ״ ny אויס, קומט atn nyi ty אידען 

 tv עסטרייד nyn’i סץ שטעם ynymy tv און ײין אין
 צװישען ty םברד״ y tv עס .o’^yoyny םון זyשם»נyנ

nyn דfyיגK nyידישyר ynyט”מק Tyrn ג אויךyװyן 
nyrn tv .nypnyttoiyn גיישםאדט tv לױט -pyn y 

ynפון ט yםטnײכישnyn Tyשny אנהויב םון *ny’ Tyol4 
rynytty: lyoynnye onyn:w צו איחנן n’t lyoyjnyo 

 nyn םון הויפט־שטאט nyn לייבאק, אין שנײ^ײי. «יט
yסטרײכישny מ־אװינץ ivnpזיד באקלאג^ ׳ n’ שטאטס־ 

 lyn’K 1א ^nynitnny’ Tyol6 סון ױבnאנ בײם לייט
n פח m כל׳ע מיט ײד סאתעמלז שםאםnלײ nytioTyn.? 

 TytW דינען דאם קnyהאנםװ פון tyvnix א nפא װאם
t’y נישם pn y ^ypyn םישלy,װזא־ם װאם תי nארט 

o:yanyn סײ o’v  nyjy’ tv, סײ y םך nync. אין 
 נחלות y:ya’V םאדמאגט iyn>K ryiyn rnooy גאגץ

on yn :^  ,nny וױינגnyטנny. אין a:t3nnynyc y םון 
yסטרײכישyז yxnyn> מלחמה ורעגען 1473 יאר סון 

yn’y rynpt ny”oo? אנצוגעבען אויםמםאחגרם yלy 
n״y ,n:yony:jקny־םyלדny םאש אוןy־פyלnעn, וואם 

yianyc^ די
y גyנץ iym:yyuy פון טייל nyn איnישyר 

 באםראם^ רyאלםyמיטל אין שוין Tyiyn ונגnyלקyםyב
y3^ אמת, מייח• און בייןנוץ אין טלאכות n’ סםאטו־ 

 םיגעזDyשyב צו םא^אם^ ’n ןyבyn טyשם ײ1 םון םעז
 אבעזn די קריםט^ םון ויךnבyג םאח n»Vo מים ױך

yבyג רyמyב זיד גטyשyםםיגyשמי^ן, ״בױ^ מיט ן 
 געבתיך. איײשן םאוץ גל.״ .n א. זyבyװ -lypyo נײזגן,

 און קצבים y»’n^ 1בלוי oaynnyn Tynyn כפירוש
nyipt, האב וואםyאויסג ןnyyבyשלײ םynyם זny אי־ 

nישy םnױy.ז yn’K? ^באש געורען אויך זיינDyטיגט 
 anynDKnyny ביי נםyאבnנ־גytיv אין nyoyony אלם
 Tyoyn שיםער yישnאי מיגץ. nyכyניגלyק nyn אין אח

 (מאלתי). ו^לטאווןנ טײך אויםן זyoרyנספynט םירםyג
yrya mישnאי 'v  Tyo”o tv nyny’t# y) ג אדיyנים 
.oyn’p בויען צו Tyw’n די גטyמ׳םל ty םאך ny”t אין

n’ װיnטשyםטלyכnioptnoo y םון n’ בײמישy אי־ 
ynyn3ityp y oyn iyn םאר אױך באױיטונג nyn גy־ 

ypp’o םץ yw’n’y בyשyםםיגונגyאין ז yםyליגyפוי־ ן 
̂ישזץ־ nyn לזןן.  אויס־ מיםן oyn Tפױלע סמ ישוב א
 ®!חז־אייראפע םון y’urw’pv nyטoלםy nyn םץ נאם

 נ־yרב־לyמ yיגnשכנות׳ םמ Tyoayn>vy םץ מםyשםyג
nyn. אויב '»n גyםינTy ױל אץ■Ty שוין tv מיםyלyל־ 
nyo איnישy בyפון מלאכות ל yjyn’unyo צװײגyםון ז 
ynנטװpny, איז oy א גאך n’Kn- אומ אז כאםשnיpynםע׳ 
V איז n’ שכונת׳ױגy לyנynזײט, מערב םון ר ty m 

 nmyx nync שוין םלאכות yi’tyn n זײנעז מייח׳ און
•Tynv בײ נא?אנט
 ןyבyל זyאנאמישpy ry^nn’K םמ לונגpנטוױy רי

 סאר־ א tpiy: מאס nyo’tty> y tv איז זy■ויל איז
yonyp, װי מ^־אייראםע. אין וױ n’D שוין ד,אבען 

yנגyװיyt,ז ry אין yw’Kyyyn’nt^nyn ’n לyנynר׳ 
yרײנגyנומyדײםשלאנה ן n nויפם־בyשyםון םטיגונג 

 אין tv מנזשןל ןpוyג nyלטyטיטעל םוײען tv אידעז
 צו ןyנגyגyגnyיבny די Tyזײנ nyלםyלyמיט םערעזyשפ

ntyn’ »n .nyotyn װyגTy ױל0 אין אי^ןyבאוויי־ ז 
TP זיד nyםח סוף צום שט ny’no מיםyלyלטlyn’x .ny 

 ־aymynv צאל nynyoyna y אץ Tײבעnyנגy האבעז
TTiyn םץ ■יילעז קײז nײטשלyגn בײמען אץ nyn tv 

Tyounyo םynyג דאו־ט שױן n’t twyn זײ ײדז ײט׳*

np’yo ג םיםyלטלײiv  n»v tv  nypvn .Ty פוילyן 
tv פון זyפטיגונגyשy^ויפם־ב n פח yינv גזװממ  Tynv 

 איז Tyפױל הױת .onynrnny’ iyol5 פמ אנהױב צום
rptyi nyoy לפי py־ y וױי:יג סךw’nyjypy ny *אנט 

yno:yx n לט,ypמי y rv^ מ אמnyב־vיyn ,yBynבyז 
ynv| ג אויך גלײכצײטיגyש*ילט yn yo’tnx yלTV y 

^yנynלאנד. םץ ל nyn פון שםאנד npיסםלyכD’nmo y 
 סײ ^’oyaypy סיי שו^ך צו [ptyx ןyויל0 איז איז

 ארױס־ yty Tyn’otxpntn כדי ארגאנטאצי^ דין לױט
tv װי האנדעל, םון in’y פון שטויסוגג  oyn גyשyאין ז 
ony» ,n־nynjyV. אין onynmny’ jyol5, ן^  אין ו

 פאר־ nyo אלץ nypwt nyישnאי oyn נ^רב־אײראפע
 אין אױך tv ײירםשאםט, nyn סאר באזײיםוגג ’n זynלוי

 ראלע ,n ןyלyפyג מאס, nyרyנyלp y איז הגם ז,y■ױל
̂’iynv .nyישnאי םון oVy: y פוילען אין yn Tyrn* 

 וױים, ’tty האנ^ל, אין ןyרונגnyארײנג nyo אלץ מאלט
ty מיטל סוף צוםyyלםyר tv שוין ynנynנים און ל 

 צוליב םםיגונג.yבאש װיכטיגסםע ny’n jpiy: nyװאוכ
y nyo:yonyn nynפגyשםyנyנpל םון ײטyנn פוי־ האבען 

 האנטװערק אין אויך מסחר אין װי פוג?ם iynv yליש
 לא^ oyn .oy’X’tyy yooyo לטyמyn שוין פארגומען

oyn 0 זיך(’on:ya nypn אין nvישy בyמלאכות לי 
nyn’V, ,למשל nײםשלyנn אױך און n’ ריםטלענע? 
 ארגא־ nyטyשפ yn ױך iyoyn סyיnר־גילypרyהאנטװ
 אנ־ אין װאם כוח, Dyn געהאם נישט האבען און נמירט
ynyn לyנyn.צוליב אמת׳ ר nyoayonyn nyn ארעמ?ײט 

 װעגען nty’n> ’n אויך זיינען ?וועלען, yרישyהיסט םון
 פוילען כעןyרלyמיטעלאלם אין מלאכות ^yo yישnאי

ny’n ^װיגציג tty’ ,אי למשל, ווערעןnשניידער ישע 
 םאק־ ע1רעליגיע <n כאטש ׳ypynp אין בלויז דערמאגט

ynyo| א אז האבען poo אויף געװירקט פוילען גאנץ אין 
D nynאnםון שפרײםונג ^”nyn”. אזוי פונ?ט jynytt 

 שייכות אין ypynp אין בלומ otyonyn ?צבים yישnאי
 םזה15 סוף םון nyx ןyכyיסםלnp םיםן אפמאך ny’n מיט

’onynrnny און iyp nyn נישם גאר i’n ספ?, ?ײן ty 
 ?צבים yישnv אן יךTyo 1 האט ?הילות ynynty אין אויך
 שוין pjm מלאכות ynyn:y פון באגײן. נטypyג נישט

 jynv yפויליש בײ otynnyn יארהונהנרט Tyol5 אין
y^yty. א otyntpyn ל םוןyמבy1460 יאר פון רג nyn* 

 מיט n’t nwynyD opt ,nyony: yישnאי nyaynn צײלט
ny’n פון םאך» D’tionp .אין אך yt nynלבny שטאט 
ynytt] תרמאנט אױך nvישnypyooyp. y,׳ n. וואל־ ה״ 

v  tv nynypדישy גלyזny. אין tytw tv  ypynp 
 אין .’,׳nyton’p און ײnyTשני iynv בײ פארשםריים

שד nynypynp די opt אפמאך, אז  -yt איז ?הילה איױ
tx Tytjipixya i n ^יאר אין שטאם־ראם מיטן שלים 

1485 iytw tynv tv פyרבyטyה צו ןyנnלy,ן pn y 
yDרlpיםyאױסנאם אז משכנױז. ז tv אױך y: opynyt■ 

tynpt ״ פארtynv ynyny אץ opt ,oypw’nv אר־ 
yoyo] אױם אלייז ypלנnyװעו־ם «ב, מלבױצים״. ארן ס 

yn בyשםyםיגט nyn ,םא?ם yo ty^ ת1מלאכ Tynyn 
 yרשp! אין •iynv בײ ?לאס Tyoyny otx נםyעכnyג יך1

otynnyn Tynyn 1478’ אין ny ױי1צ n vישy שטרי?־ 
nypyo 1שכנ אין און^ ױג nv y y לyטyשם ת׳ r^ a’־ 

Tytpt m אין .nyזשנnיp nyש ’n  nyn 1גיnםון ש iynv 
®ywnpt r םוץ ’tv  1527 ny בפיתש TyoyonyD גy־ 

nv  Tynptישbyi y' ת1מלאכ nyn tv Tyt’vn  tx שטאט 
שטאט. nyn mny מייל ױי1צ און

ה י ז װ ו נ " * ײן2 ^ ל \:

ט ם ב ר א ה ־ י ר פ
סאליקמאן) משה פרײגד מײן (גזוױדמעס

1
on^pj ooanyn ל&נגזאם 

n7j?o npy» שטאטן אץ 
njnpe א שװארגען א סוןnלעn 

oyno. םיץ otny פלאטעמז

ע מי  שװעכען, סלאנען ג
 זוןן o'nyott םארשלמגען

 קילןןר, םnpױ חיםעל םון רןוש
אוט. קוםט ליכע װען אוינ מ ם׳טריםט

ט<{ י י ח ז

n’v סױלישע האבען מלאכה tv װי נ?ט1פ  iynv 
ooproT ttn :^  tv אין גאםייליגם זיד nynyoym y 

r מאס v־nyjonyx p n  y .ycyrv-anyD tv ny ח« 
 piyn y Tynv TJopt שםעט ’n אין Tםעcyםשnםילד־װי

y n m סאדמאגם ?תװים־געשעפטזמ yo’tna װ־  ע
 Tym oyn .nycnyn גאנצע 1אפיל אסאל אח נחלאות

 םא^משכנ׳ם Tyotpyo םלעגזח iynv ױאס ,nyo’a Tyגעװ
Tymnyn op t ,Tyotyotppt TPnyc jttatn nyo 

ty ^ n ’co םל איחןןyגnyo’a yo 'rw o 'nyo y^yty  ^y 
oyn Tyoytoyny nyoyonyyo א. שגים ,Tyo’n  tv .it .y 

tv הײנםיגrtnra Ty ^גאליצי Tynv Tyopt אנטײל אױך‘ 
Tyottyt אין yp nynלyניpציy לאנ^ םיץ py  n y rv 

t v מיטן p t  Tyoytלםשpא )Tyi’tsnyo םץ p l(האם לף 
mo’ to’v םץ אנהױב אין  onynunny’ TyolB ח® ■yoo 
 yxiyi y oynt’nty: oyגיyילllיnB yכyניגלyp yלyצי
n״o«ya nyn T’* nycnyn jr אין םאמבאר. פמ nyn 

ytלבt v  r t ’ttyni ny בכלל n >’ntyo” nyx TPiyi’ צאל 
Tynyn opt ,Tynv גlxyיגTy לאנײוירםשאםם. םח חײנה 

nyn yo’ttypny’o nyp’tp o  njnrr^’iB nyn,צײלט ty 
Tynv Ty®’ttx אין Tyo Ty? ]yo”n בyגyגyנpn  y Ty 

 כלל, nyn .nyoyonynny אױך o’nmo אץ nyלטלײyג
nyo’nt opt ty קית nntoאלץ ׳ yx Tyt” t nyit’opinpto• 

 נישט too ■pt םיגטyשטyב ר,yלטyyמיטל tv Tynv װזון
ycpt’v מים ילען1פ םארגלייכם Tyo TPt בלױז ^nyo.

^ אין װי רyםyשם נאך ױל  Tyol4 t’» רשםy ס
oyn ,onynttnny’ זיד yנטl1יypלnv nyn oישny ישוב 

 ypy- נעןyשטyפגy שטאר? TyttyA איז yo^ ליט^ אין
ש1שכנ oyn מיט םאחנלייד אץ אםילי נאמיש ^ג  פױ־ ת׳

 opyny3 געװען נאך ױינען nנyל שםחים yםטynג n ן.yל
 נגlnypלyפyב nyn םץ טייל רyיםlnג y אץ ny^yii מיט
oyn אקדד־ פיז מח־גה די דזיהנדײכם נישם אפילו גאד 

l1יnםשy,ג נאר םטyלyגעי פץ בטyפי־פ און גyשh  .Ty 
 Tyttyx nyo Tyrn yo^ אין שסעט שיטמ־־מזײטזנ

yנלyד yv’yyyyn’vanyo  tx nyn’V nytnyn tx .שטעט 
 געהאם Tםױלע tv ױי nyo נאך tyayn Tynv yױשlליט

n’ מyגלyכp”ם tx םyרנyמים זיד מעז yntyn^ כאטש 
Tyoyn ” t ג אױךyשפילט y רyלy רעזײט־געש^ אין? 

yo| אין ן1א yntyny nyn צאל פץ tv םץ ynyn:y 
 ־nypnyttotyn קײן ty ױך, םארשטײט כה־הכנס!ת.1מל
מ נאך oyn םyיnגיל י  פארמאגט ניט צייט ny:y’ tx ל
 *nyo tx מניעה ם1ש ?ײן געהאם נישט Tyoyn Tynv אץ

 ־yפטלyירטשllnנyל oyn ליב1צ ת.1מלאכ מיט זיך Tyמyנ
nyopynyp Tyo פת n, ליטllישy שטעט Tynv Tyoyn 

 םך y זיך ,nynpiyo שטאם yt’nyav ’n ױ1 פמ?ט
yפגyגyבyסיט ן oyanynny פי־פאש^ אוץ tv  oy 

 מלאמ אץ עלnנyn צי לען,yשטlסטצyם nytw 1אםיל
 לאנײ אץ Tynv yo’tto^ פץ notno־oo’tn ,n Tytnyo איז

 ■yo y •onypnyo צי גאב־םרנסד״1צ ’n װירטשאםט
pp1םnyיםטיש ^  םץ ןyלעב Tyכyםטלyױרםשl םון בי

 TD’tK מיר Tyotpyo שטאם רyישllליט y אץ Tynv זײ
’mo םץ nyn ^ ל^ װי  װי־ גתיםפירשם nyn opt םרי

 יאר tv אידעז nytnynx פאר Tyoyגyיםגlרy oyn טאלד
n יפדnל .1389  tx םריllילyגיyםץ ס tv Tynv ױיםש־ 
tv n עססרײה לאנה y ttv  ,Tyo” o םוילonyn onyn Ty 

^ ל ח  nypnyn .nyptytt אח־ישזגר otyonyn נישם ל
^ ’n באשטימט ^ ל װי רי  פאר־ פריי זיד Tyiyo Tynv ty פ

Tyoyt מיט ynנynמלאכ אץ לTyoyonyo’ty Tytyo tv n 
onyn oy jtvpoo ם אױך די ם^ג ש  באזיץ nyn בא

 זיי yועלכ1 םץ ,nynלy־םyשyם אץ nynלy־םnypy סץ
oyn Tyxyx Tycnyn םירשט y בyשoימטTy .אפצאל

 tv אײד איז oymy ty מיר, Tyyt כלn םך Tאי
nyt’vלטyyסיםל  TyttyJ ny זײ םץ ’ntnto סץ TjnP’nv 
ypyנyמישTy לnyo’nt opt .Tyoy םוץ n t^ ro ’n יק? 

nnto ברייםער אלץ nyti’opnpiy nyn T3nnyx tv 
nyopyo םץ njnr’nv  nyn -סביבד Tyo”o tv Tynv 

n מײח איז  onyoyntnyo Tyoyn ירlשn טעכנישער םץ 
p t ,tttnyonynלכy זיי Tyoyn מיטגyבynזײיםש־ פון כם 

 Tyrnix-n^o ytyn^nyo אין po’tyt npn”0 לאנ^
nנגyגyרגyריבy tv לאנתױרםשזאםם tv אץ  tx Ty 

Tynv םץ ^ ױל ^ tv בםyלyג Tyoyn opt פ ג םי ס נ י  ג
ynכםלyכy בnyיגגlנגTy. פlילישTyoyn Tynv y מיס 

nyn סץ נג1אױסשםרייט nvישy קיץ יש!ביס ^yo אמ 
nyo” tt onyn yrynpv םnyםלyנxם -ODppon’it ny’n 

 Ty.םnיllnנyל Tty ת1מלאכ ^yo אלס ײטpםיגyם yoyל
opt שפyםny אין nyn ״:o’V ny, שט אלץoyn nypny 
 nyti’optnpiB םץ otyoyntto nyn opooyonyo זיד

oyony אין oyn םח בױ n v  nynישny װירםשאפט py 
Tyn oyn pc n y m ^ y p rm  »n .yyyn’nrmtoיגyז 

nyoy ?ym otyoynpo גyלײגם rtyttyi נאך tv מײ 
םזגלאלםזןה
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 *נגעהױבען האם וואלםסאן םרים־לײב
 HP לידער דזוקעז און שרײבען צו

אםע־ קײן געקומען איז ער װי דעם
צו־ יאר פוםציג און צווײ מים ריקע
 האט אימםולם פאעטישען דעם ריק.

 בעת םריער, נאך דערםילם אבער ער
 געווען ריגע. איז געלעבט האם ער

 אוים־ אים איז אלם, יאר 19 אינג&נצען דעמאלם ער איז
 א םרוג׳ם צייםונג אידישער א אין לייענען צו געקומעז

צע־ ממש און אייבערזיאשט אים האם ליד פרוג׳ם ליד.
 טרא־ אויפן געקלאגט םרוג האם ליד דעם אין נומען. .

 צערודערטער דער און פאלק, אידישען פון גורל גישען
טריים־ דארף ער אז פלוצים, דערפילט וואלפםאן ױנגער

 אן שרײבם ער און דיכטער. אומגליקלעכען דעם םען
 אנקומעז זאל ליד דאס אזוי װי םזײסם־ליד. א םרוג׳ן
 געהײמ־ צום געהער דאם נים. עו־ וױיס דאס — םרוג׳ן

 נא־ זיין לעבען. פון גאנג פאנטאסםישען און ניםפולען
 גארניט איז אים אז ווייט, אזוי געגאנגעז איז איװקײם

 באוױיזען אדער שיקען דארםען דיכםער אז איעגעפאלעז,
 מיט מתעםק זיך זייגען וואם מענשען, לידער זייערע

 אים אויסגאבען. פארשידענע דרוקען אדער רעדאקטירען
 דאם געשריבען האט פרוג ש. אז אויםגעדוכם, זיך האט
 אריינגע־ עם איז דרוק אין אז און אליץ, זיך פאר ליד

 ניט האט וואלםסאן, ער, וואם צופאל, א דורך םאלעז
 גאר עם האבען מענשען אדער דערקלערען,' געקענט
 נאאיװע׳ זיכער דאזיגע, דאם אפגעדרוקם. און געפוגען

 םארפאלען איז — פרוג׳ן םאר באשטימט — טרײסט־ליד
 אגגע־ האט װאלפםאן וואס לידער, די אבער געײארען. ■י

 מיט אמעדיקע, אין דרוקען און שרײבען -צו הויבען
 האט אפגעדרוקט און באקענען. גענוי זיך מיר קענען זיי
 פרא־ דער איז ער לידער. םויזענט צוויי צו קרוב ער

 שטאמען װאס דיכםער, סאציאלע אלע פון דוקטױוסםער
 תקופה די :אנרופען קען מען וואם תקוםה, יענער םון
ליד. סאציאלען פון

 אנטװיקעלט זיך האט ליד סאציאלע דאס װאם דאס,
ווארט־פריי־ די נים געװען גורם עם האם אמעריקע, אין

 װי אופן אינםענםױוער דער אויך נאר לאנד, פון הײט
A האלב־אינ־ לופט־מענשען, לײדיג־גײער, הײמישע אזױ I םון געווארען געיאגט זיינען לא־יצלח׳ס און םעליגענםען 
 ווערען צו לעבענם־באדינגונגען אמעריקאנער םפעציפישע ^

 אײ יעדען כמעט פון ליידענםײועג דער פראלעטאריער.
 םון לײדענם־װעג דער אויך געװען איז עמיגראנט דישען
 באזונדערס פאעם. אמעריקאנער אידישען יעדען כמעט

v די פון דיכטער םאציאלע די מיט אזוי געװען דאם איז 
 און יארהונדערט. לעצםען םון יארען ער90 און ער80 .

 שפע־ די פון וױי דערגדיגער א םך א געװען איז װעג דיער
 מער און װעלטלעכע מער באוואוסםזיניגע, מער טערדיגע

 איז ביאגראפיע ז*יער דיכטער. אידישע אקלימאטיזירטע
 אינ־ דאם אונז פאר עפענט װאם שליסעל, דער נאר ניט

 םא־ פון בילד דאם אױך נאר דור, א פון לעבען טימע
 אלײן האבען דיכטער יענע װאם קולטור־קלימאט׳ ציאלען

 בא־ אויך זײ זײנען אים פון װאס און שאפען געהאלםען
געװאו־ען• אײנפלוםט

זיי־ וואלפםאג׳ען ל. א. װעגען דאטעס ביאגראפישע
 די פון שרײבער דער און דערשינען, ניט ערגעץ אין נען

 עפענטלעכקײט דער פאר זײ ברענגט שורות איצטיגע
מאל• ערשטען צום

 אין געװארען געבארען איז װאלםסאן אםרים־לײב
 פראלע־ עלטערען בײ 1867 יאגואר, טען16 דעם רייגע

 ריגע אין עלטערעז זײנע האבען געװאױנט טאריער.
 גאם, מאסקװער גרויםע (די גאס גרױסער דער אױף

 און אליהו בן שמואל פאטער זײן אוליצא), מאםקאװםקאיא
 אלט־ םון געשטאמם ד״אבען נעזיקין באסיע מוםער זײן

 געװען איז ריגע גובערניע• קאװנער (זאגארא), זאגאר
 םאר־ געפינען םלעגן אידען און פארט־שםאט. גרױםע א

 דיכ־ דעם פארט. דעם ארום באשעםטיגונגען שידענע
 םראלעטא־ םון געװעז מםרנס זיך האם םאםער םער׳ס
 שטריק דיקע אױםארבעםען םלעגם ער ארבעם, רישער

 ניט דערםון ער האט גליקען גרויסע קיין שיפען. פאר
 םינף צו שםאט. געםירם האם שמואל ר׳ אבער געהאם״

 חדר, אין אםרים־לייב׳ן קלײנעם דעם ער שיקם יאר
 בר־ נאד בר־מצווה. זײז םץ טאג ביזן לערענט ער װאו

 זעלבסםשםענדיגער א װערען שױן ער דארף מצװה
 אנגעשםעל־ (אן ״םענש״ א םאקע װערם ער און מענש•
 יעגעם אין דינט ער גאלאנטערײ־געשעםם. א אין טער)

אױ ער נאר װי יאר. 21 אלם װערט ער ביז געשעפם
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װ ב. נ. פמ א ק מינ
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 איז גןװארען, באפרײט אמ פריזיװ דעם אפגעשטאנען
 ברד א געהאט האם ער װאו אמעריקע׳ קײז אװעק ער

 לע־ נישקשה׳דיג א געמאכט האט װאס בלעכער, א דער
 פארבראכט ער האט םילאדעלםיע, אין ברודעה בײם בען.

 דין צוגעשלאגען. עפם צו זיך האט ער ביז ציים, יאר א
 וואכען, דוײ די קצב. א בײ געווען איז ארבעט ערשטע

 דארט ער האט יאטקע׳ דער אין געארבעט האט ער װאס
 וואך. א דאלאר םיר פון סומע גרויסע די פארדינט
 די געשעפט. קליידער א אין געארבעט ער האט נאכדעם
 ־קעלער, א איז טאג׳ א שעה םערצען געווען איז ארבעט

 עטלעכע אין קליידער. די סארםידעז פלעגט ער װאו
 דער דרוקער. א װי שוין אים מיר זעען ארום יאר

 םילאדעלםיע, קײן געקומעז איז אפאםעקער דוד שרייבער
 פאר געמאכט וואלםסאג׳ען און דרוקעריי א געעפענם

 מענ־ מנחם און אפאטעקער װאלםסאז, שריםטזעצער. א
 גע־ ״די ארױםגעגעבען דעמאלט האבען דאליצקי יעל

 זיינע געדרוקט וואלםסאן האם צײט יענעד צו גענװאו־ם״.
 ״געגענווארט״, אין שטראל׳/ ״פילאדעלםיער אין זאכען

 איצטיגער דער וואם אמעריקאך, ״פילאדעלפיע דער איז
 טירקעל, ב. דוד ״םאג״, פילאדעלפיער פון רעדאקטאר

 שרייבער דעם םיז הילף רער &יט דעדאקטידט. האסי
 אגענם. אינשודענס אן געווארען ער איז מײמאן צױן בן

 פרודענשעל דער בײ אפגעארבעט ער האט אגענט אלם
 געארבעט נאכדעם האט ער יאר. 15 ארום קאמפאניע

 פון פארטרעטער דער געװען שפעםער און אפים אין
 במשך אויםגאבע) (םילאדעלפיער ״ווארהייט״ מילער׳ם

 איז אסים ״מארגען־זשורנאל״ אין אויך צייט. יאר א פון
 באזעצט 1911 יאר אין ארבעטען• צו אויםגעקומען אים
 ביז 1912 יאר פון האט ער װאו יארק, נױ אין זיך ער

 ,״פאר־ אין לידער זיינע װעכענטלעך געדרוקט לעצטענם
 אליין ״פארווערטם״ אין זײנע לידער צאל די װערטם״.
 דרוקען פון ער האם געלעבט .1700 צו קרוב באטרעפט

 זשור־ מאנאטלעכען דעם איז 1912 ביז לידער, זײנע
 דעמאלט איז װאם ״אינםערנעשאנאל״, דער פון נאל

 פון רעדאקציע דער אונטער געווארען ארויםגעגעבען
 אינטער־ דער פון םעקרעטאר גענעראל דײטש, דזשאן

 דייטשע אויף ארויספארען ער פלעגט זונטאג נעשאנאל.
 פאטאגרא־ גאסען אויפגעמען פון פארדינעז און פיקניקס
 שרייפט־ דער האט 1913 יאר אין (טינטאיפם). גראפיעס
 פרעם־אגענט דעמאלטיגער דער קארנבליט, ז. שטעלער

 ײאלפ־ רעקאמענדירט באנק, נעשאנאל פאבליק דער פון
 שטעלע, א אים גיט באך באכ׳ן. בי דזשאזעף צו םאנ׳עז
 ארכיװ־פארװאלטער. אלם שפעטער ״טעלער׳/ אלס פריער

טאג. הײנטיגען ביז װאלפסאן פארנעמט אמט דעם
 לידער שרײבען צו אנגעהויבען האט װאלפסאן װען

 אידישער דער אין האט צוריק יארהונדערט האלבען א מיט
 סא־ די בלויז געגילט אמעריקע אין װעלט ראדיקאלער

 פון פאעזיע די געשטאלםעךפאעזיע׳ די פאעזיע. ציאלע
 איז אומגליק, און עלענד פון לעבעז, שטייגער ארבעטער

 װינטשעװםקי׳ן פון צוגעגרייט פריער פון שוין געװען
 באװ־ און עדעלשטאם׳ן ראזענפעלד׳ן/ פון װאריאירט און

 פון דיכטער א געפינען צו שװער איז עם שאװער׳ן.
 איבערגענומען געהאט האבעז ניט זאל וואם תקופה, יענער

 דער צו געהערט האט דאם טראדיציע. דאזיגע די
 זאל עס נאאיװ װי צייט. דער פון קולטור פאטעטישער

 ארימער דער װעגען טעמע די אויםזען גיט איצט אונז
 שטאמםאװע אזוי פונקט געװען דאם איז ״גאםען־מיידעל״,

 שפעטער־ די פון ״רו־און־אומרו״ די ״מידקײט״ די װי
 מײן פון באגינענס ״בלויע די און ״ױנגע׳/ דיגע

 יע־ אין ״אינזיכיסטען״. די פון אונטערבאװאוםטזײן׳/
 פאע־ נויטווענדייגע א געװען דאס איז אבער צייט נער

 די בארירען געמוזט האט וואלפסאז אויך טעמע. טישע
 טאקע מען קען לידער ערשםע זיינע צװישען טעמע.

:גאסעךמיידעל״ ״די ליד דאם געםינען
סארםרארען האלב גאםען די אין

קינד; מײן דיך, שיקזאל דער םרײבם
געבױגען, םיף אויסגעהונתרם,

שםורעם-װינם. קעדען לויםםםו

גע־ געשטאלם״לידער קאטעגאריע זעלבעד דער צו

 עך וואס ״גאםען־־בילדער״, מערסטע וואלםםאג׳ם הערען
:צײם יעגער אין געדרוקט האט

 האבןן װעלכע רײכע, די און
מענשעו-העת, א חיז אלעס

קוםער, םיםען דײן םון לאכען
שמערץ. גרויסער דײן םון לאכען

מענשען, נאך קינד גיבען, עם דאך
 1 שװער לײדען װאם דו, װי אויך

לעבען, דײן קינד, באװײנען, זײ
םרער. א דיר שענקען זײ און

בילדער ג&םען
i

 רונדען א אין מענשען-מןינגע, גרויסער א פון
 ארומגערינגןילס קרײז

 פרײדיגס און פאלקם-טריבון א שםײם
פאלק. םארן גלײכהײם םרײהײס,

’ שםארקע, שײנע, װערםער מיס און
לעבען, פון זײ בילדער ער מאלם

לײדעו, די םון סגענעס זײ מאלם
אויס. שםײס פראלעםאר דער וואס

בײסענד, און שארף װערטער, מים און
װאונדען, אלםאגס די אויף ער רירם

 םעגלעו װערען זײ װי זײ צײגם
בארויבס. מעכםיגע די פון

 װעלם-פארשלינגער די װי זײ צײגם
פראצע, זײער םעגלעך רויבען

ערע, זײער םעגלעך םרעמפלען
בלום. זײער טעגלעו זויגען

םונקען, די זײ אין װעקם ער און
םארלאשעו. האלב זײנען װעלכע

מענשען-װיײע, די זײ אין װעקט
מענש. מענשען םון מאכם װעלכע

ענםציקענד, און באגײםםערס און
 פארצײטען סון נביא א װי

בשורד,, די שקלאף דעם אן ער זאגם
קופם. פרײהײם געםין די דאם

צוקונםם, א םאר זײ שטעלט ער און
קײטען, אהנע הערשער, אהנע

 געניסען װעט מענשהײם די װאו
אומבאשרענקט. אלעם אלעס,

 ענגער װערען װעט מענשען-בונד דער װאו
צוזאמען, םעםם שםארקער

 װערען װעם מענשעגקינד קײן װאו
געדריקם. מענש צװײםען א םון

 מיר קלינגם זײנע שפירע די און
 מלאך א פון שטימע א װי

לאשםשען, זײנע װערפער די און
גײסם. מײן הימעל-הױך הױבען

*
מענשען-מענגע גרויסע די דאך

אומבאװעגלעך, און קאלם זיך שםײם
אירע לאגע די דאס ניס גלויבם

קלעגלעך. אוך באדויערנם-װערס איז

2
גאס, אין איצס איז שסיל

רואיג. און זאנםס שלומערם אלעם
שטילער א װינטעלע א און

אײן. שלומער אין אלץ שלעםערם

 װינםעל שםילער קילער, דער און
צװײגעו, בלעםערלאזע די װיגם

שםײען װעלכע בײמער די פון
שםום. און שסיל געשפענםםער װי

גאםעו-עקד, דער בײ דארםען
גןיבויגען. לאםט שװערען םון םיף
בלאסער, א דארט פראלעםאר, א שסײם

טראכם. און דארם באודעגלאז שםײם

םילע עראינערונגען און
גלהירען זײז דורן שגדל שװעבען

i t  • * י ו ► װעם״ « נא «1 <

ײ i דאם דד, מכם אים און מויי
u iy וױס דריקס i/ ד «ד <ן כדדסס. «י

שײמר א גרײז אלסןר אן און
ײמ, אתםם די אױף אים ממס ז

י »מ ס ז ר  שסיית אײמן יײן מ
סיד״ םיס וײדמקן, ,̂,p ״סאגץ

מז דאם אױן׳ איז פרעםפ א לאך ײ  סי
פארבאסיז, לאנד סרײץן דעם אץ

ארדנונג-צזיםןר גראמר א דען
סרױם. סון צלעגדען דעם זוןקם

 4םרױצרי און נאס אין איצם איז שםיל
רואיג, און זאגפס שלורזרם אלןס

װאגדזרם, הײמאםסלאזער דער נאר
רו. קײן האס אײנער ער נאר

דעם װעגען ליד דאס כאראקםעריסםיש אויך איז אזױ
 גאסעך ״א אויד הײסט וואם שוך־סוצער, דעם אינגעלע

:בילד״
 ;גאימײ איז הײל אפגזױײסזן, אױסגזהונתרס, אפמסארזם,

ײמס, די אויף שײן-נאקס א פיס מזלן א שסײם פל גאס. אין אי
 —בארנאריש האס הונגער חױ־ װי דײםלער, מןן זעם פנים דין אױף

פאר אים געמאכם אלם שםערען, ױגנען זײן ורינגעקנײםשם
צײס. חװ־

 פארדינען, םזןנם קײן קצן ער און אינגןל דןר שםײם לאנגע שסונדען
ריתז• סרזדען פליסען, םרערען אױגען מידע זײנע סאר און
 געװאשען, נים בלאסיג, און שײאיח זײנע׳ הענסלעך קלײנע די און

אין שױן פארקױף צום עלענד, און נױם סון קינד דאם האלם
גאסןן. די

v r, מז חד־ אי ס *ײ*ז 8 ייי
; »יי מז מי * מל, 8 איז סיי מי- זיל

trnunw np זזןס מז ייייסיךיפ מאי
;גאכש די ייו אגפפלזקט, דן
סאימז״ חױ־ ׳איד זז״סןר דןר און
תי חד־ נין י ;י שימד8״ײ מז*
ד סיייסס a8יי יי ײם8 אלז
תגדאכס. *לז 1** .0PT83 ׳ױכס <דס

סרימ די איז אײנגזןהילמ
m e דך־ זץזמגס זון״טליתיס איז

ײוי 8 ײז ס סן־ ת לינןד חױ־ קודס
לס,8< תז8כי ; 18 י

ל חװ־ איז מ ײ נזחיז־םרײד פין
מןםרײסן שון כאגײססזןרס,

קלזאתז־יײד לץ8שס «ר סראגס
פארשאלט. לופס די עזי- די ז,88ז

יולומוו^ רופם װעלכע
מבײי־זז נאכס חןר אץ v *י r r ת ח ײ מ

יחױ־ען א*ד רדזןס מןנשלזר 8 ײאם
ף יײיקלצכקײס פארטאגס, הארץ

סיד שאטעז 8 ברצעס מילזזז אין און
אנזאג פון ר,8ז״תסל8« מ

תז8ם חד■ ז8 י ד סרײסס די ן
װײסף דם איז :געפלאגס נאכס פין

 דאס איז לידער פאליםישע שענסםע זײנע פין אײנע
:רחװעלם דעליינא םרענקליז םרעזידענם צו ליד

צ״ט־סאםױועז
•MT נעגדליג נײײ ערשסע די םון לידער דינע

 :פסעוודאגימעז םארשידענע אונטער געשריבען ער האם
 ראבאםניק׳ ל. מעםיסטאסעל, וױינשםיץ׳ ל. וואלקאף׳ ל.
 שון לידער רוב דאם פאטאגראף. א. און קינטאבאר ל.

 לידער. סאציאלע אויסגעשפראכענע זיינען פעריאד יענעם
 וואס לידער, שפעטערדיגע די אין סאציאל אויך זײנען זײ
 נאמען אונטעח ״םארווערטס״ אין געשריבען האם ער

 יארען שפעטערדיגע די אין אבער לידער״. ״לוסטיגע
 ״לוסםיגע אליץ נאמעז דעם צוליב טאקע ער, האם

 זײ אז אימדרוק, דעם מאכען אםט געמוזט — לידער״
 זיינע צװישען זײנעז אמת׳ן דער אין לוסטיגע. זײנעז

 ערנסםע מיט שלל א םאראן לידער לייכםע כלומרשטע
 געהערען .לוםםיג״, אױס זעען װאס די, און לידער.

 מים דורכגעװעבט ליריק רעאליסטישער נדן א צו גאר
הומאר. סקעפטישעז םון םאםירע, דינער םון עלעמענטען
זײ• יארען ערשטע די םון לידער זײנע װי פונקם

 זיך אין ד״אבען וואם סאציאלע, אויסשליסלעך געװען נען
 געשטאלטעך רוף־לידער, קאמף־לידער׳ איינגעשלאסען

 זײנע זיינעז אזוי — שטײגער, סאציאלעז און שילדערונג
 די פארשידנארטיג. מער געווארען לידער וױיטערדיגע

 םלוצים. געקומען ניט איז פארשידענארטיגקײט דאזיגע
 םריער־ די אין געװיזען שוין זיך האבען עלעמענטען די

 םא־ םון עלעמענטען געװען דינען דאס יארען. דיגע
 לע־ םון גאלגאן־הומאר, םון צײטליד׳ אדער ליםישען

 מוםר־השכל. פון און ליריזם רײנעם םון בענס־חכמה,
 טאקע לידער זיינע זיך לאזען עלעמענטען די אט דאנק א

 ; צײט־לידער און פאליטישע סאציאלע, )1 :אייף טיילעז
 שםיסערייען און הומאר־לידער רעאליסטיש־לירישע )2

 אפ אויך לאכט ער װאו לידער, ארייז אייד נעמט (דאס
אוז לעבענס־חבמה׳ פון לידער )3 ;אלײן) זיד םיז
לידער. לירישע )4

 מיט דורכגענומען סאציאל־ליד, א זיק פדן מוסטער א
איז: לירישקײט,

חלום מײן
דיויו, ערגעז

 אומבאשטימםען אין
 גרויסען װײסען

 װעלם-רוים,
זיך צײסיגס

 גרוילען םין קנויל יין
 ליבער א שסיל

שסדאלען-סרוים.

 רײף װערען װעלםען
 צײטיג, איו

 געסלעכע וזןלסען
 גרוילען-פלאנםער סון *ון

 שםיל ״זלעז
 שלײערס די

נאכם. דער םון

 שלײער א םאלט
 שלײער, א נאך
 זעסיר-װינט א פון

 בארירט,
 װײסער א און

 חלום שסילער
 חלום-װדלם א אין
סירם. דיך

ראנגלזז
 כוחות שװארצד די

 העלע די מים
 ליכם, פאםען

 הללקײם די און
 דן געקרױנס פילס

 נאעגסען דןם םון
װעלס-נעריכם.

 יוןרס דײן
 סרײסס פון
 גײס אינזצר א-ן

 ;געשסארקס גדך האס
 ריסס אין האב איך
 תקושס װארט דײן
אימארםס. פאטערלעך און

 איז באלזאם א
 מיר, פאר מוס דײן
 ;װאונדץן מײנע הײלזןן ױי
 פײער-זײל א האסס דו

 װארס פון
 סאלק אונזער םאר

:זיצונדען.

 װערםןר ניים װיל איך
א־עיע

 װארס װארעם דײן
באלוינען,

 טרײען אלס דיר און
 פאלק סון קינד

קרוינען. ארן םארצײכענען

 אתם דך האסס דו
 אנםפלזקס, מיר םאר
 דיד זע איך
 נייען, א װי

 לאנד דאס װיל װאס
 נאצי-שמוץ סון
 קאגלין-םיםס און

באםרײען.

 ייד יע איד
 איצם, ריםער א װי

 געםאנצערס
 װילען א מים

 שסום מאכען צו
 המס, שװארצע די

 האװקענען װאם
בילען. און

 המסישן״ די
 אונז וױלזז ייאם

 פארנעסץז,
t שפרײסיח און n 
 ראסען-האס און

 אלע ציײשןן
שיכסץן.

 װזןלען זײ
 ערד פרײע אונזער

 אונזער און
 היגזעל פרמןן

 םארװאנדלען
 נארען-הײז א אין
 אלםזרסום םין
שימעל. און

 איצס איז דערפאר
 װארס מוסינ דײן
מיד פאד

 געװאיזז, טרײסס א
 דו אז וױנשס און

 אונז סים זײן זאלסט
 לאנמ, נאד

יארןן. לאנגע

 געװארען ביסט דו
 מיר, נעענםער

האסט דו
 באצװאונגען, הארץ מײן
 דערקלערם דאס און

 פען רײן פארװאס
 אזוי דך האט

צעזינגען.

 הענס, דײנע אין
 קאפיסאן, מ־ין

 איך :עטרײ
 רודער. און שיף

 נײער א ביסם דו
 ליגקאלו,

 אידענדןן צוש
ברודער. א זיז, שנע אס

 זיד ענדיגען לידער דינע םון טײל גרעסםער דער
 שםיםערײען די איז מוםר־השכל. לירישען מין א מיט
 לעצםע די דינם לידער רעאליסטיש־סאםירישע די און

 שםעדענדלעך) דרײ מים שםענדיג (אםגעטײלט םטראפע
 רײד די אין אױך רעזומע. מין א םד־כל, מנז א װי

 דעמאלם מעםאד. זעלבמעז דעם ער גוצט לידער לירישע
 נאר רזנזומע׳ א םח אלעמאל נים אײנדרוק דער איז

 וױ צײסענװײז חחק׳ אומדערװארםז אן םמ צײםענווײז
:פינאל ביטערער אויםגעלאכםעד, אן
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מז ײ ײי ״ זז י ז י  י
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ײז׳ •י
ײדנ• איז  פא

m  o r< מז •יז »  ל
I » ט*ס f r w 

איץ. חלים

ח מסלצו  י
j ,ד w t פסילקיש 

 שטילזױ־ דאר אין
 נאסדגקײ^

ש tw ימז  ייי
 *•מץר־שנימן

 די פאדנײ שלײכס
*ײה. שיימזן

 דיד איכץר
מל, שסילןי־ 8  מי

 חיסןל חום איז
 פול, סידות

v א ײז r r■ סיי 
 זװײסצז צים

a בלאמלס m 
ד אין שטיל. ח

 שטןראן שסילן
 שימןדידץז

 יױנקק זײ אין
 — זו זיך ױל5ש

כדי אייץ
צז » » שמי ת
הארטאנישקײס די

ײ. פ״

פארכאפס און
 שייײמז שסילזז פיז

באפלױזלס װןדפ
ד  גײסס, יײז ״י
שדעי א איז

 שסילקײם-פליגןל
 הױך שםילער דער צ'

רײםס. ױך

מ ״י  ד זיך י
פ  איפאמפלמיחװ, ון

״י• »ו יי ױ  י
o r ם; שזילוו ײ  ײ
ז n* »ײי יי r אים 
i r ײז  מ
o ייז r ײלזז *

כישיף-ײים.

 אן זיו חיינס יליזױם
מז צי ײי

ײײד איי •יז
 רו, שסילן די

 ךן רײסם זי ייז
 ױדזי, דץי־ *ו

 זין יײסס
 ח־ דײםס

ד וי ייחװ־ינו. ח

 קץן אײביג
צז דס רו די  ;יו

מז  גאיס לז
 ;קלאנצ יין רויש גאו

מז ס לז י ז  מי
 לעב«ז פונם

 ןרדישקײם, םומ«ל,
גיזאמ.

i לאזס r דמיון 
 אײגטןר זץ־
 באפרזם »ג
 צודיק, ערד ױ

 רײצט-אן און
 חישים אלז די

מז  *יצלזד, זי
— גליק שסיקלןך

 דענססמאל אמ
 םלאך. 8 זיי באװײזם

נזליד 8
 רשירץכם,8® אײד פיל װאם
 אײד פידם ייז

 קאיײאינת איז ארײן
 דארםען און

נזכם. די הען סארשרײס

 װאו דארםען לידער, מעדיםאםיװע מער די איז
 לי- מים דורכגענימעז איז לעבענס־חכמה רעאליסטישע

 אזא איז עתםם׳ סיף איז ער וואו דארםעז, רישקײם,
מין א נאנצקיים, מיז א שאפם דאס איז 4ניםז םינאל

ליד: פמ השלמה
לעבען

טיפער, 8 ים א איז לעבזז
מאסראז. — מענש דער און
שנױםער, א קאפיטאן, א און

נאז. דער בײ אים פירם

 זײנע זלז8מאסר די ער פירם
ברעג. יענעם צו העם
אײביגקײטעז, שליגגןן עם װאי

סעג געצײלפע די

אײגענאר־ װאלםסאנ׳ס םװ אבעד וױכםיגםםע דאס
 דער־ האם ער וואם פערםעקםקײם׳ די איז ליד טיגעז

 וואס בארירעז, נים זאל עד םעמע א םאר װאם גרייכט.
 אים בײ עם קוםם שרײבעז, נים זאל ער ליד סארם א

 בא־ מחיקאליש, אױםערגעװײנלעך לײכם, שלינק, אדוים
 דער ער את זײגעם זשאנער דעם אם איז לאנסידם.
 פון מחיקאלישקײם און סקײסנלײ די דיכםער. בעםםער

 די םון לידער זײנע איז באוײזעז שוין זיך האם םערז
 עדגאר פמ איבעחעצדגג םרײער זיץ איז יארעז׳ ערשםע

 ערש־ דעד געװעז ער איז (אגב דאב״ ״די פאו׳ם עלעז
 ליד). מארבידעז דאזײעז דעם םמ איבערזעצעד םער
 סערז אידישען געשליפענעם פמ געשיכםע דער אק און

 װאס דיכםער. ארם. געהױבענעם א פארגעםעז ער װעם
 ודעלעז זשאגער, װאלפסאנ׳ם פים באנוצען זיד ײעלעז
 פעלות זלע איבערגעםעז און לערנעז אים בײ זיך סחען

. פעדז. זיין םח
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r a m n ה ם א ז ל א י צ א ת ס ד א י ו ז ד ז צ מ מ ק ד ד ו ר א פ

 קיץ 1זײ גים 1קע דעמאקראםיע \
או&באשסרײט־ אן . . . סאציאליזם

 סאאיאליססישע א אםת! בארער
 אײף בלויז סעגלעד איז געזעלשאפט

זעלבסס־ און פדײחײט פמ יסוד דעם
 און פױיע בלױז אמ פארװאלםוגג
 די פיז אלײנםעםיגקײט ארגאגיזירםע

 םאר געזעלשאםט. םין אזא שאפען קען *־בעטנעדיגע
 אלף־בית. אן דאס איז םאציאליזס 1דעמאקראםישע דעם
ו אים םײלט דאם  באל־ דיקםאטארישעז דעם םון ן

סאציאליזם. שעוזיסםישעז
 אלף־בית דאזיגעו דעם אימר׳חזר׳ז םוז םען אכער

 ברענגען ניט אונז װעט דאם און — סאל טױזענםער אסת
 אוים־ גרויסער דער פיז לעזוגג דער צו ווײםער שריט א

 מיינט וואס איינעם, יעדען פאר חײנם שטײט װאם גאבע-
 מענשהײט די ראםעווען קעז סאניאליזם דער אז באפת,

 םאאיא־ קײז מעגלעד נישט איז דעפאקראםיע .אן אז אח
וױדערגעבורט די איז: אױפגאבע דאזיקע די ליזם״.

עי פיז באוועגונג. סאציאליסםיש־דעפאקראסישער י
געדוכם׳ זיך האט צוריק צײם קורצער א םיט גאד

 אפילו און םעכםיג אזױ איז באװעגוגג דאזיגע ךי אן
 דעם חורבות אידע באדעקעז הײנט — אומבאױגבאר

 געשלאגעגע א קאנטינעגט• אײראפעאישעז גאגצעז
 סאר־ איר אױסלאזען און מום איר חויבעז קען *רמײ
 מאי־א־ און אידעאישען דעם אונםערשםרײכענדיג דרום,

 אנדערע אלע איבער פאז איר פון איבערגעװינם לישען
 אויב בלױז׳ נאר זיי קען זיג א אויף האפען אבער פעגער״

 די אליין זיד פאר אױפדעקעז או&׳ברחמגות׳דיג װעט ױ
 סא־ דעמאקראטישע םיר, און קראגקהײט. איר פון סיבות

 זיד פאר כאוױיזען בלויז גים דאך וױלעז םיר ציאליסםעז׳
 אוג־ זײגען עס שיין אמ איידעל וױ װעלט, דער פאר איז

 — ניט אויב דגען. װילעז םיר איבעחגײגוגגעז• זערע
 ארע־ פאליםישע די פארלאזען פרײוױליג בעסער לאםיר

 אין טעג אונזערע םון רעשם דעם פארברעגגעז און נע
 ניט אבער םארדינסםפולע פאר פושב־זקנים היסםארישעז

איגוואלידעז• םאציאליסםישע געראםעגע
 מאל אלע םאד מאל אײן אונז האט מארקסיזם דער

 געשיכםס־םילא* פרימיםױוער דער געגען פאחימרם
 םעכטיגע פון אוגםערגאגג דעם דערקלערם וואם זאפיע.

 ״םארי מיט אדער ״םעלערעױ םים סאםען־באװעגונגעז
ט האט באוועגונג שום קיין םירער. די פון ראם״  סא*" \
 מארא־ אץ אינטעלעקםועלעז אזא פון םירער קײן םאגם
 און סאציאליזם. דעמאקראםישער דער וױ נױוא לישען

 דעם און זאך די ״פארראםען׳ האבען פירער אזױנע אױב
 די זיד שםעלט טא — דינעז װילעז זײ װעפען קלאס,
 היסםא־ די װעגען בולם׳ער נאך אװעק אוגז םאר פראגע
 ,םארראטעז״ און םעלערעז דאזיגע די סון סיבות רישע

-  פון םיבות געשיכסלעכע אמת׳ע די װעגען ד- ד. ־
באוועגוגג. אוגזער םון םפלה דער

 דעם פמ צוזאמענברוך דער האט לאנד יעדען אין
ע אנגעגומען םאאיאליזם חנםאקראטישען  באזונדלרע דינ

א־ קאנקרעםע באזונדערע, די פון אפהענגיג פארםען. אצי  נ
ע ל  סאציאלע׳ און עקאנאמישע איגםעדגאציאנאלע אח מ

ש?אפ טי  גע־ דעם םון באדינגונגען קולםורעלע און לי
ם ע נ מ  איז גופא פראצעס דאזיגער דער אבער לאנד. מ

 אינםתר^א־ א׳, נאר גאציאנאלער, את ארםיגער קײן נישם
ער, און גיאנאלער ש אי ע אפ אייר מפנזייך  אל־ אז אםילו א

קונג די אכט איז נעםם מעז (אױב וועלםלטכמר ר  פון װי
 פון אנםיויהלונג דער אױף געשעהענישען עאישעאפאײר
ל אומעםום). ארבעםער־באװעגוגג דער  געפינען מעז װי

ט פאר׳ן קאמף דעם םאר יסוד םעסטעז א  פון װידערגעבור
 גע־ מען מוז םא — סאציאליזם טישעןאדעטאקר דעם

ען ען פינ ש ױ  פאר־ נאציאנאלע פארשײדענארםיגע די צו
מ די מען  דער סמ תארצלען אלגטנדינע און גרונדיג

. מפלד-
 פאד לעצםע די פת געשיכטע די דען וױיזם צי י

 געזעצ־ אלגענדיגע אז סאראז איז עם אז יאר. *עגדליג
 אנגעהויבעץ זיד האם װאס מםלות, רײ דער אין סעסיגקײס

 באלשע־ דעם םיז זיג דעם מים 1917 אין תסלאגד איז
 דער געווען איז םאםענם וױכםמסםער איר װאט וזיזם,

 אין םאשיזם גאציאנאל־סאציאליסםישעז דעם םרן זיג
 םראנצויזישער דער — קרבן לעצםען איר דײםשלאנד,
 איבערגעריסעז דערוױיל זיד האם זי װאס און םאציאליזם,

 עמעצער דען קעז םעפזע? דער םון ברעגלס די בײ
 לעצםעז דעם םמ גורל לעם םון אז דעם, איז מיישלען

*r דעםאקראםיש־סאציא־ דער פון *■םײל ̂שוחעאפא 
דער סמ גורל דעם םיז — מםעךבאװעגונג סישצז־סלי

ר זפי א ד א ע אן ט ד

 דער אפ חעגגט ארבעטער־באוועגונג אנגלא־סאקסישער
 דער אויף סאציאליזם דעמאקראטישען דעם פון גורל

 דאזיגע ךי אויג אז קלאר, גיט דען איז ? וועלט גאנצער
 פון משך אין מען װעט פאלען, װעט םעסטונג לעצטע

 וועגען ניט טראכטען אפילו קעגען גיט יארעז צעגדליגער
 האציאליזם דעמאקראטישען דעם פון ײידערגעבורט דער
 םארוואנדלען זיד זאל ער דעם וועגעז ניט אייראםע׳ איז
 אין און אמעריקע אין כוח פאליםישען מעכטיגעז א אין
? װעלט דער פון טיילען איבעריגע די

 איבער זיך האט 1918*1914 םון מלחמה דער נאך
 פאליטישעד םון כוואליע א דורכגעטראגעז אײראפע

 כמעט צוזאמענגעפאלען. זיינעז טראנען דעמאקראםיע.
 פאר־ דעמאקראטיש־סאציאליסטישע די זײנען אוםעםום

 בא־ זיך האבען זײ אדער מאכט. דער צו געקומען טייען
 האבען זיי אדער קאאליציע־רעגירונגען׳ אין טײליגט
 די רעגירונגען. די אויף איינםלוס גרויסעז א געהאט

 מעכ־• און גרעסער אלץ געווארען זײנען גוםא פארטייען
 םאראײנעז פראפעסיאגעלע די װי פונקט — טיגער

 נג. װירק זייער אונטער געשטאנען זייגען וואם (ױניאגס),
 דעמאקראטישען דעם םון טריאומף־מארש דער אבער

 גיך באזוגדערם לאנג. ניט געדויערט האט סאציאליזם
 פון אנהױב אין רוסלאנד. אין געענדיגט זיך ער האט
 דעמא/יא־ דעם םון פארטײען די האבען רעײאלוציע דער

 די אלץ: הענט דיערע אין געהאט םאציאליזם טישען
 חדשים 8 אין און רעגירוגג. די ױניאנס, די סאװיעטען,

 א ;קארטען־היתעל א װי איינגעםאלען אלץ עם איז ארום
 גריג־ די םוגאנדערגעטריבען האט מאטראס א םון געשרײ

 סאציאליםטען־רעװא־ פארטײ די וואו דונגם־פארזאמלונג,
 אן מערהײט. זיכערע אזא פאדמאגט האט לוציאנערען

 אין אר,ם יאר 15 אין געזען מיר האבען בילד עגלען־
 *וניאנס די און םאציאל־דעמאקראטיע די דייטשלאנד!

 מיליאנען מיט ארגאניזאציעס, מעכטיגע געװען דינען
 םארצוױיגטען א מיט קאםעם, רײכע מים מיטגלידער,

 פרעסע ריזיגער א מיט הילםם־ארגאניזאציעס׳ פון נעץ
 ארגאניזאציע מיליטערישער אייגענער אז מיט אםילו און

 ־ער דײטשלאנד אין אויך איז דאך און (רייכםבאנער).
 דעם פון הענט די פון ארויםגעםאלען מלוכה־אפאראט
 םאציאל־ דייטשע די און סאציאליזם. דעמאקראטישען

 ארענע פאליטישער דער םון אראפ איז דעמאקראטיע
 אין נאד איז װעלכע רוםישע, די איידער גיכער נאך

 איבערקערע־ באלשעװיםטישער דער נאך יאר 4*3
 אין פאקטאר פאליטישעד באסערקבארער א געװען ניש
לעבען. רוםישען דעם

 אין אויך געזען זעלבע דאם מען האט תוך אין און
 סאציא־ דעמאקראטישער דער וואו לענדער, איבעריגע די

לענדער. באלטישע די אין :מפלות געליטען האט ליזם
 װאס פראנקרייך, אין בעלגיע, אין טשעכאסלאוואקיע, אין

 די האט אומעםום — היטלער׳ן םאר קאפיטולירט האט
 כלוהר־ אירע אפגעגעבען דעמאקראטיע סאציאליסטישע

 ארגאגיזאציאנעלע און םלוכה׳שע אומבאזיגבארע שםע
 צוױי בלויז געװען זײנען עם קאמף. א אן פאזיציעם

דאזיגע די און שפאניע. און עםטרייך אויסנאמען:
געמײנזאמקײם די :כלל דעם באשטעטיגען אױםנאמעז

 אפטילונגען נאציאנאלע איינצעלנע די פון גורל םונם
 אוםםעהיג״ זיין און םאציאליזם דעמאקראטישעז דעם פון

 עםטרייכישע די פאזיציעם. דינע פארטיידיגען צו קײם
 האבען רעוואלוציאנערען שפאנישע די און אינםורגענםען

 איני־ די געווארען ניט זיינען און זיגען געקענט נים
 סאציאלים־ דער פון אויםשטײג נייעם א סון ציאטארעז

 װייל — וועלט, גארער דער אויף דעמאקראםיע טישער
 די סון הילף נויטװענדיגע די באקומעז ניט האבעז זײ

סאציאליזם. דעמאקראםישען דעם פון טיילען איבעריגע
 פאלעז אויםגערעכענטע די םון יעדען אין :אוודאי

 אם• געמוזט סאציאליזם דעמאקראםישער דער האט
צוליב :שונאים דינע םון כוח דעם צוליב םרעםען

 וואס אדער גאנג אין געלאזען האט מעז וואם כוח, דעם
 מען מוז דערםון אבער געדראט. אים מיט האם מעז

:אויםםירען צוױי מאכעז
 אײגעגע די אנטגעגענצושםעלען כדי ערשםענם,

 גענוג נים איז שונאים די םון קראםט דער געגען קראםט
 מיליא־ ארגאניזאציע, רײבע און מעבםיגע א םארמאגעז צו

פארלאםענםארישע סד א װעהלער׳ אוז מיטגלידער נעז

 מו־ײימ״ עישאדטגעסרלאאפ א אםילו אדער—מאגדאםען
 ךי אפילו אדעד אדגאגמאציע׳ מיליםערישע אײגענע אן

 fim ג*ד נױסיג עם הײסט איז, עם מלוכדדמאבט.
 חף■ זיד זאל מינזט ענםשײדענדער דער אק כדי וואס

 יאלי־ איז רלללאנארגאניזאצי גיגאנטישער דאזיגער
 נאר ממד׳ וד םונאנדעדסאלעז ניט אפארארט טישער

ט די איז כלי־זק מעכטיגער א ווערען באמת זאל  jw מנ
 םראכסעז דעדיבער סאציאלת^ דעמאקראטישען דעם

 רעאליסטלן, סאציאליסםישע כלומרשםע די אוטאפיסטיש
 ניס גאד זײנעז װאס לענדער, די אין אז מײנען, וואס

 דעמאקרא־ דער קעז פאשיזם, אונטעה אריינגעפאלעז
 פאליטישע די סײ זיד סײ ראטעװען ליזםrסאצ םישער

 ענער־ נאך װעט ער װאס דעם, םיט נאר דעמאקראטיע
 עקשנות• נאר ארגאניזאציעס, זײנע םארשםארקעז גישער
 דעפו־ ווײלער מיטגלידער, צאל די םארמערעז דיגער
 נמלעך זײער איז אלץ דאס ווײםער. אז• אמ טאטעז

א דאס אבער — נױטווענדיג אםילו און  ניט איז א
 פארן שטײען װאס אױפגאבעס, די לײזען צו כדי גענוג

סאציאליזם. דעמאקראטישעז
 וױ — םראגע די שםעלען זיך מען מוז צוױיםענם,

 סאציא־ דעמאקראטישען םון םיינד די אז עס, קומט אזוי
 אנט־ דער איז אז שטארק, אזוי געווארעז דינען ליזם

 געגעז אױסנוצעז געקענט ניט ער האט שעה שיידענדיגער
 זײנע אפגעבעז געמוזט האט און אפאראט לעגאלעז זייז די

 נים ער איז מסלה דער נאך און — פאזיציעס לעגאלע
 אונטערערדי* אומלעגאלעז׳ אז ארגאניזירען צו בכוח געװעז

 קען סראגע דאזיגער דער אויף ענטםער אן ? קאמף שעז
ער דער פון אגאליז אן נאר געבעז אונז אד־מלח^דיג  נ

 אײראפע אין אנטװיקלונג עקאנאמישער און סאציאלער
 וואס םארענדערונגעז די סון וועלט, גארעד דער אויף און
 בא־ קלאסעז די אין ארויס רוםט אנטװיקלונג דאזיגע די

 די איז אץ פסיכאלאגיע סאציאלער דער אין ציאונגען׳
ארגא־ :״גשמױת״ דער םון כאסען• די םון שטיפונגעז
 דע־ מען מוז — מאנדאטעז שםימען קאםעם ניזאציעס,

 צו :״רוחנױת״ דאס באטראכטען צו אריבערגיק ריבער
 דער םון אידעאלאגיע םאציאלער און פאליטישער דעד

 אזוי נאר באוועגונג. דעמאקראטיש־םאציאליםטישער
 אץ חורבן דעם פון סיבות די םארשטיין גאמת מען קעז

װידערגעבורט. דער צו װעגען די געסיגען
דערםאר׳ אויך ״גײסט״ צום אריבערגײז םוז מען

 דער ליידט םאשיזם םאציאל־פײנדלעכען םון נאר ניט וױיל
 דעם םון אויך נאר מפלות, סאציאליזם דעמאקראטישער

 םראקציע א וױ אנםשטאנען אמאל איז וואם באלשעוױזם,
 אױם׳ן אויסגעוואקסען אויך איז וואס סאציאליזם, סיז

 זית הײנם נאך געםינט וואם אץ באדען פראלעטארישען
 באל־ דער האט אװדאי באדען. דעם אם אויף אנשפאר
 אין נצחונות דויערהאםטע קיץ געםײערט ניט שעװיזם

 װאו פלאץ יעדער רוםלאנד. חוץ א לאנד אנדער קײז
 באל־ םיז םירעז געלאזט זיך האם ארבעטער־קלאס דער

 באל־ דער מפלות. צו געםירט אים יענער האט שעװיזם,
 זײן מיט — אנטבלויזט גענוג אליץ זיך האט שעװיזם

 זײן מיט געװיםענלאזיגקײט׳ מאראלישער און אידעאישער
 זײן מיט רוסלאגד, אין פאליטיק אנטי־פראלעטארישער

 ער אינקװיזיציע־״םראצעסען״ די מיט טעראר׳ גרויזאמען
 אמת׳ע׳ אן אויפבויען ערגעץ־וואו דעריבער ניט קען

 איז װאם םארטיי א גאר ארבעטער־פארטיי, אלײנטעטיגע
 םא־ אומבאשטענדיגער םארמלאזער א מים ארומגערינגעלט

 — באלשעוױזם דער קעז םארוואם אבער מיטלױםער. סע
 ד»ונדערטער זיך צו צוציען אלץ דאם אויף געקוקם נישט

 װען הערצער׳ פראלעטארישע מיליאגען אדן טויזענטער
 הים־ דער אויף ארויס אליין גייעז ארבעםער־מאסען די

 םאליטישע זייערע םארטיידיגען צו ארענע טארישער
 געקאנם האם םארוואם אינטערעסעז? סאציאלע אדער

 זיך האט עס בעת דעמאלט׳ אםילו — באלשעװיזם דער
 דעמאקראטיע און שלום םארטיידיגעז װעגעז געהאנדעלט

 בא׳ א םארםירען — םאשיזם געגעז קאמף וועגען אדער
 דעזאריעױ צו זיי כדי — ארבעטער טייל דייטענדיגע

 סםאלינ׳ם םון כלי־זין בלינדע די םון מאכען און טירען
 דעמאקראטײ דער האם פארוואס ? אױםערעז־פאליםיק

 איצםעד אויך קען און געקענט ניט םאציאליזם שער
 ארבעטער־באוועגונג די פאלען אזוינע איז פארהיטעז ניט
ח און דעזארגאניזאציע םון  איינהײטלעמ אן וױ זי םי

 שםורעמעז צו און אייגענע די םארםיידיגען צו אויף ארמײ
 אםילו אז ניט, דען עם וױיזם ? פאזיציעם םײנדלעכע די

 דעגענע־ און םראנםםארמאציע גאנצער דץ ביי היינט׳
 גע״ אויף באלשעװיזם דער ענםםערם הײגם אםילו ראציע׳

מאסען• און מאםעז־שםימונגען סוץ םאדערונגען ױיםע
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 פדײחיימ׳ פאד קאסף — פאציאליזס דאסאקראטישאז פת
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gqpt מאסזמ׳ אדמדמדיגא יגאאיסצאל פח הןרצעד די 
 זןגסו׳ דאזיגזןר דאד האס אוריק צייש לאגגזןר א טיט גיס

ש« *טאאפאקריש-דפפ^ סאא די געםראגזמ דןזס
ד ייז טנײו « »טג״יז א פון פארטײעז לי ס מג כ מ  מ

מ יןאםף׳ אוסלזןגאלימ אן ארגאניזירעז ד ד ן ז נ י  י
u איז לסשל׳ דײסשלאגד׳ אק אױך נאר חסלאגד, ri 

 איז וואס ״סאןדאליססאז׳מזיץ״. ביסמארק׳ס פון צײט
 םאציאליזם דעמאקראסישזח פה פארטײעז די משען?

 זײעד גים לאזמגזח׳ דיעדע ניס גזןענדערט ניט האנזז
 דאזיגע די האמח סװאפאד 4סאקסײ זײער נים ןאליטיק׳
ר פיז טײל א םארלארעז פארסײעז  צוצי׳ אהאליגעד ײן

 אױפ־ לאזמגעז זײעדע האכעז פארװאס ? אוגגס־קראםס
 אױף באגײססערעז איז חעדצער אגצוצינדעז מהזןרט

 פץ פארטײעז די װאס דעדפאר, דװקא ? הזלדעז־טאםעז
מז סאציאליזם תסאקראםישעז א  נים פאועגדמרס דס ח

 *וגאנג דיער גיט םאקגדק, זײער גיט לאזונגען׳ דיעדע
ע פאר קאמף םון פראבלעמעז צו  סאציא׳ און יעאטקראסי

 געענדיגט דך האט צײט זעלביגער דער אין אין !לחם
 — דיע א אנגעחױבעז זיו האט עס אמ תקוםה אײן
 באציאוגגעז די סײ םארענדערט גרינדלעד האט וואס

 דער־ אין — פסיכאלאגת זײער סײ קלאסען, די צװישעז
 דעמאקרא־ דעם װעלכע אין כאדינגונגען די אויך סאר

 אומ* זײנע פאר קעססען צו אױס קומם סאציאליזם טישען
צילען. פארענדערלעכע

םאר־ זיד האט סאציאליזם דעמאקראםישער דער
ס ד ש סי י א ע ד ד מ אוץ ז ז י ג ו ו ג ר ל1^ > נ ^ ן י ס׳ R אי ײ 13״יר נ
 לעבנס־ מיט פול געײעז נאד איז קאפיםאליזם תר

 ארױף. בארג געגאנגעז איז אנטוױקלונג זײז אח כוחות
 װאס געהאם דעמאלס האבען קלאסעז העדשנדיגע די

 קרי״ ציקלישע די אויף געקוקם נישט ״אפצוגעבעך.
 וױרםשאםסלעכעז יעדען נאד קומעז פלעגעז וואס זיסען,

 — באלאגס אלגעמײגעם איז — דאד האט אױפשװאונג,
 װירטשאפטלעכעז זײער םאר ארבעםער די םץ קאמף דער

 שםעגדיג — אױםשטײג קולטורעלען און סאציאלען
 דעם סטימולירם האט דאס אח דערםאלג• גלהאם
 ארויסגעדופעז און ארבעטער־ארגאניזאציעס די םת װאוקם

 דערםאלג קלענערעז קײן נישט שטימונג. געהויבענע א
צײם דער םמ באלאנס אלגעמײנעם אין — געד׳אט האם
 די — דעמאקראםיע פאליטישער םאר קאמף דער —

 םון װאוקס דעס פאר םאראויסזעצונג נױטװענדיגע
 םון דערפאלג דעס םאר אץ ארבעםער־ארגאניזאציעס

 סא־ אמ קולטודעלע וױרטשאפטלעכע, םאר קאסף זײער
 געביט פאליטישן אױם׳ן אױך ווײל רעםארמעס. ציאלע

 אפצו־ װאס געחאם בודזשואזיע קאפיםאליסטישע די האס
 אגטװיק־ עקאנאמישע די פאראויס שטוםענדיג געבעז•

 פרא־ װירםשאפטלעד א געװען אלץ נאך זי איז לונג׳
 באאײנסלוםען געקענט זי האט דעריבער כוח, גרטסױוער

 סון שיכםען ברײםע סאמע די מאראליש און אידעאלאגיש
 דעם און שטאטישען דעם כל קודם ארבעטנדיגע, די

 באדײטענדיגע אייד אבער קלײנבירגערםום, דארםישען
 געקענט זי האט דעריבער פראלעטאריאט. םרן טײלען

 םאר־ די איז הערשאפט פאליטישע איר פארײירלעכעז
 געווען איז וואס דעמאקראטיע, פאליטישער פון מען

וואל״רעכט. אלגעמיינעם אוים׳ן באגרינדעט
 א געווארן איז סאציאליזם דעמאקראטישער דער

 סאציא־ א םאר קאמף אין כוח ארגאניזירטער מעכטיקעד
רעפארם דער אט םון םארבאדינג פארן און רעפארם לער
 סאציאליס־ דער דעמאקראםיע. םאליטישער פאר —

 אנדערש און — געװען דעמאלט איז אידעאל םישער
 וױיטע א װי מער ניט — זיץ געקענט ניט עס האם
 די באגײםטערען אץ װארעמעז שטראלען אירע וואס זיז׳

 און גרויע אםטמאל די באשיינט ליכט איר און קעמםער
 באדינגונגען אזעלכע בײ זייערע. ארבעט װאכעדיגע

 דער אין ווארצלען טיםע געלאזען ״רעפארמיזם״ דער דאט
סאציאליזם דעמאקראטישען פון פסיכאלאגיע פאליטישער

 מאסען. די בײ אויד נאר ״םירער״ די בײ נאר ניט —
 קײן מעגלעד ניט איז דעמאקראםיע ״אן אז זאץ, דעם אין

 נאר ניט ארײנטייטשען גענומען מעז האט סאציאליזם״
 צוקונפםיגער דער םון יסודות די װעגעז באהויפטונג א

 םץ מעטאדעז די װעגען און ארדענונג סאציאליסטישער
 אויפ׳ן אםילו (אץ אוין־ נאר םאציאליזם, פארן קאמף

 איבערצײגונג, דער םון אויסדרוק אן װי ארם) ערשםעז
 די איז נאר ווערען םארװירקלעכט קעז סאציאליזם יעד אז

דורד אז דעמאקראטיע, פארלאמענטארישער םץ פאדםען
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 די »ק גים ליגם םפלות זױ פון באיסױפש־א די *ז
 לאגד יענעם אדזןד ojn פון כאזתחודידממז נאציאנאלל

 פארסײ- יענזןר אחװ־ ד«ד פיז פעלעדעז די אין גיס און
 האט 1918—1914 «ז מלחסה די װאס ׳דלס איז נאר

מז א מסד מי  פיטאליסטישעדאק דאד פון ליגיא יי אי
 א »יז או׳ייז «דז סאזסאיקאפ דלד װאס אגסװיקלוגג,

 פראלע• פון כאדמגונגאז די װאפ בארג׳אדאפ׳פעריאד׳
ד ודנגאנמז זיד חאממ קאנזף םארישעז  און דעדטלע^

 חײנט ק*ן עיאקראטדעמ פאר קאמף חןר אפילו װאס
 אלסעז צים װעם מעז אױכ בלױז דערפאלג א מאמז

 סאציא־ קײז ימגלזוד ניס איז דעמאקראטיע ״אן אז כלל׳
 שוק איז סאציאליזם ״אז אז נײעם׳ א צוגעבעז ליזם״

 -ענד״ וױיסען א פון דעמאקראסיע״. קײז מעגלעד ניס
 הײים־ די װערען גענומעז דטליאיסאצ דער האס ציל׳

 איבעריגע אלע שױן באשטימט זי װאס אױפגאכע,
צילען. ״נאעגסזד

 האט קייטפײײ־קלע גאכ׳סלחמח׳דיגע גאנצע די
 נײע א אנגזףןוסען איז w ןז דעם, װעגען גערעדט

 אײפ׳ן געבײט ט,אפשטװיר די תקום̂ו היסםארישע
 איר באװיזען בולט האט אײגענםימער׳ סח פראסיט

 מער און מעד אלץ אומעפלקםיװקײט. װאקסענדיגע
 האל־ גענומעז װירםשאםםס־סיסםעם דאזיגע די זיד האט
 נאר פראדוקציע׳ דער פון װאוקס גיכעז אױפ׳ן נים טען

 סארניכטעז אײף און זי׳ אפהאלטען קינסםלעד דעם אױף
 רימזערלזאינפ אױף גים אד,ססיפמי מ^אמגע די
 נאר סארבינדוגגזמ- עקאנאמישע אינםערנאציאנאלע די

 און נײע אלץ אדײנצונעמעז אויף נים ״אױםארקיע״. אױף
 אײף נאר פראדוקציע־פראצעם, דעם איז מילקמעז נײע

 אס ארכעטלאזע. םון ארמײ װאקסענדיגע אלץ אן שאםעז
 בורזשו־ קאפיםליססישע די האט נאדינגונגען אזעלכע בײ

 באהער״ צו מעגלעכקײט די פארלירעז גענומעז גיד אזיע
 קלײנבירגערלעפע די אםילו מאראליש און אידעאיש שעז

 זי האט הערשאםט סאציאל־עקאנאמישע איד מאסעז•
 די דערדריקעז ײרד בלויז אײנהאלטעז פרואװען געקענט

 באדינ־ אזױנע בײ אט געװאלט. מים אומצוםרידענקײם
 ״סא־ געױײנלעכער זײן (מיט םאשיזם דער האם גונגעז

״ ר ^  די מאםען־כוח. א װערען געקענם דעמאגאגיע) *
 פרואײעז — געמוזם און — געקענם האט בורזשואזיע

 פא־ די פארניכטעז צו אױף געװער א װי אױסנוצען, אים
 און האסעז, גענומעז האט זי וואס דעמאקראםיע׳ ליםישע

 רעװאלט״הערשאםט פערמאנענםע א ארגאניזירען צו אויף
 אױס־ געקענט ניט זי האט איר אן װאם מאסען, די איבער
 האט בורזשואזיע די וואו אומעטום — אװדאי קומעז•

 אפ־ זי האט כיאכט, דער צו םאשיזם דעם דורכגעשטוםם
 אויך וױיל גנב, בא׳גנב׳עטעז א םון ראל די געשםילט

 ראטעווען ניט װעם אח ראטעװעז ניט קעז םאשיזם דער
 פאקט, א םאל יזװעז אױף איז עס קאפיטאליזם. דעם

 באזונדערס — זיג זײז און פאשיזם סױ וואוקס דער אז
 גע־ איז — דײםשלאנד װי לאנד אינדוםטריעלעז אזא אין
 קאפיםאליסטישער םון סימן שרײענדיגעד א נאד ריעז

 םון הערשאפם םערטל־יארהונדערטיקע די אײדער ירידה׳
רוסלאנד. איז באלשעװיזם

 נים נאד איז קאפיטאליזם םון סוף דער אוודאי,
 געזעל־ שטארבנדיקע א סאציאליזם. פון אנהויב דער

 לאנגע א — ירושה א לאזן קען ארדענונג שאפטלעכע
 קולטורעלען אוץ סאציאלען עקאנאמישען, פון תקוםה

 שקלאפען־ אלטע די געשםארבעז אין (אזײ שטילשטאנד
 געבארעז ניט ווערט ארדענונג ױיע א וױרטשאםם).

 אװדאי און קעמםן. איר פאר מוז מען — אליץ זיד סיז
 םא• םון גםיסה׳ קאפיטאליסטישער םון פראצעם דער איז

 פא־ שאםן םון און קלאםן הערשנדיקע די פון שיזאציע
 סאציא־ אלע װי פונקט — מאסען־באוועגונגען שיסטישע

 גלײכ־ םארגעקומען ניט — פראצעסעז פאליטישע און לע
 איז גים לענדער. אלע אין טעמפא איין אין און צייטיג

 אנדערע אין און פארענדיגט, זיד ער האט לענדער אלע
 שטורמישןין קיין אנגענימען נים אםילו ער האט לענדער
 האם נאציאנאל־סאציאליזם דייטשער דער בעת טעמםא.

 פון באדינגונגען די און מלחמה די פונאנדערגעבונדען
 אינגאנצען װידער זיד האבעז קאמף געזעלשאםםלעכען

םארענדערט.
 ניט אמ דא — סיבות געשיכטלעכע ריי א צוליב

 םאשיזאציע דער האט — דעם וועגעז רעדען צו ארט דאס
אין םארמען בולם׳ע באזונדערס אנגעגוםען פראצעם
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מן ניפ אזא א מל או פאר מווי »ו ר ד וואלם — פיוסואי ן  ו
ס ניס קימסאל חיסלאריזם נ מ מד אזא װאדיז מ  דיזי

לאנדער אנחןרע פון ױאאדזשיגו די סח זדמם װאס כוח׳
ז — מ ״מאגגזמיססישזױ אידע קןגן — וױלןן איר מ

 און האכ איר געײעד נדס ®אמזײדימן — ונגזמ שסיס
« גוםס טייטשבא אים סון װאס — רײב 1מג

י אײגעגםלעד  דרסייאר און עקאנאמיי^ פאשיססישא י
 ,װעלם־ א <זער סך א איז וואס — קריג דעט פענדיג
 חיםלעד האט — קריג פאדיגלר דעד אײדער קריג״,
 קריזיס דעם רפעןאשאדפ *ו מער נאד כדי אלץ׳ געסאז

ח קאפיםאליזם סת  װעלט• א אין אים ןעדלאנייארפ י
קריזיס.
יועלט־דערשײ־ א איז ײטלקאפימא פח ירידח די

 לענ־ םארשײדענע ®ח עזטנאזינדלרקײ אלע כײ — נוגג
 איק בעת פעריאד׳ א דעריבער איז צײט אונזעד דער.

 אנ־ אן מיט םארביםעז װערט ארדענומ געזעלשאםםלעכע
 אםת, תקופה. סאציאד־רעװאלוציאנערע א j\ ד. יערער׳

 דער־ קאפיםאליזם דער האם לזמדער םארשײדענע אין
 ס׳דינעז אנםוײקלונג. פת מדרגות פארשײדעגע גרײכם
 דאס װיקעלעד• די איז נאד איז ער װאו לזונדער, םאראז

 װעלם דער םיז םײלז געוויסע אין אז נאר, אבער באדײט
 גע־ האמנדיג גיט סארװעלקעז, קאפיםאליזם דער װעם

 פון כאראקםער סאציאל־רעײאלמיאנערער דער בליט.
 געזעלשאםטלע־ די דורך כאשםימם װערט תקוםח אונזער

 ער — לענדער פירענדיגע די איז םארהעלטעגישען כע
 אויך שטעמפעל זײן אתיפלײגען אומפארמײדלעד װעט

 אפגע־ די אין מאסעז ארבעםענדיגע די סח קאמף אויס׳ז
 פאלי־ פאר קאמף זײער אײף אײד — לענדער שטאנענע

 דעמאקראםיע די װעט דארטען אױן־ דעמאקראס^ טישעי
 קײן זײן ניט בכלל װעט עס אדער סאציאליסטיש זײן

דעמאקראםיע.
 סראדי• אידעאיש־פאליטישע יאו״יגע הונדערט כמעט

 אױםגעבליטע היערארכיש קאמםליצירטע גרײסע, ציעס,
 מיליאנעז און םױזענםער הונדערטער מיט ארגאניזאציעס

 אומבאװעגלע־ און באװעגלעכער גרױסעד א מיסגלידער,
 זעלבסםחילף־ אח קולםירעלע סה נעץ א םארמעגעז׳ כעי

 כאװעגונג, די אתמגערינגעלט האח װאס ארגאניזאציע,
 דאס — מלוכה־פאראנםווארםלעכקײט און מלוכה־מאכט

 אי־ סאציאליזם דעמאקראטישעז דעם געמאבט האט אלץ
 האט מםבע יעדע — :אינערם אה דעאיש־אומבאײעגלעד

 גע־ א זיד »יז טראגם ,גום״ יעדער און זײס אנדעד אז
 דער אז װאונדער, קײן נישם איז עס ״שלעכם״. וױסעז

 צו״ גענוג באװיזען נים האט סאציאליזם דעמאקראטישער
 זײן און פסיכאלאגיע זײן אידעאלאגיע, זיין צופאסען
 אזױ — תקופה נײער דער םון םאדערועעז די צו םאליםיק

 שםורמיש־קאםאסטרא־ דער געסאדערט האם דאס ווי גיד
 אין םאקם, א את עס געשעהענישען. די פון גאגג סאלער

 סאציאליזם דער איז תקוםה סאציאל־רעוואלוציאנערער א
 אין פערספעקסױו. סאציאל־רעװאלוציאנערער א אן ארײן
 גארנישם ער האם םאמענםעז אנםשיידענדע קריםישע אלע
 אוטא־ דעם געגען נישט אנטקעגענשטעלען צו װאס ניט

 פערספעקםיװ, באלשעוױסםישען פיש־רעוואלוציאנערען
םאשיסטישער קאנטר־רעוואלוציאנערער דעד געגען גיט
 אביעק־ און םוביעקטיװע אלע בײ — בײדע די וואס —

 םון קראד דעם מיט זיד רעכענען — אונטערשײדעז טױוע
 דער ראמען. קאפיםאליסםישע די ברעכען און קאפיטאליזם

 פאלי־ דער םון אראם וואלט סאציאליזם דעמאקראטישער
 ער װען זעלבסםמארה באגאגגעז וואלט סצענע׳ טישער
פאקט. דאזיגען אויפן אויגען די םארמאכט וואלט

 דעמאקרא־ דעם איצטער צו־וינגעז געשעענישען די
 איבערבא־ גײסםיגע די דורכצוםירען סאציאליזם טישעז

 דורכצו־ אויס קומט ארבעט דאזיגע די איז וואפענונג•
 וועז און ניס״ װארם ״צײט די ווען צייט, א איז פירעז

 קאמ־ מער נאך םראבלעמען אלע געמאכם האט קריג דער
פליצירט.

 אײראפעאישען גאנצען אוים׳ן כמעט בעת הײנט,
דעראינערונג א בלויז דעמאקראטיע די איז קאנטינענט

 קאפיםאליזם דער אז פרעדמעז, צו שװער איז הײנם —
 דוו־ד סאציאליזם איז ״אריינװאקסעז״ םרידלעך װעט

 דעמאקראטיע די דעמאקראטיע. פארלאמענםארישער
 רעוואלוציע א דורן־ אויםקעמםען ערשם דא מעז מוז גופא

 דעמא־ דאזיגע די אז קלאר, איז עס און םאשיזם, געגעז
 רpסאצ א בלױז זיין קענעז ױעם רעוואלוציע קראםישע
ליםםישע.
 דער סון סעסםונג לעצםער דער איז — ענגלאבד אין

דעםאקרא־ דעם קוםם — דעמאקראםיע אײראפעאישער
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 געווארעז אפגעהאלטעז איז לאנדאן ין
״אינםערגא־ סון םיסינג װיבםיגער א

קאוגסיל״. יוניאן טרעיד ציאנאלען
געווארעז׳ געשאםען איז קאונסיל דער
 אן אלס צוריק, יאר צװײ מים

 מיט קאםיםעם״, ״עמוירחשענםי
אינ־ םדעיד־ױניאן םונם דעלעגאטען

 , םרעיד אינטערנאציאנאלע יענע סון אוץ םערנאציאנאל
 געפינען ארגאניזאציעם דיערע וואם סעקרעטאריאטען,

 אנגע־ אנדערע אלע לעגדער. אקופירטע נאצי אין זיך
 מיטינג דעם אין זיך האבען ארגאניזאציעם שלאםענע

 םונם ארגאניזאציעם גרויסע די חוץ א באםייליגט,
 שםאטען, סאראייניגםע (די קאנםינענם אמעריקאגער

 נאד אבער האבען מעקסיקא) און ארגענםינע קאנאדע׳
 אויפן זיינען און דעלעגאסעז זײערע באשםיפט נישם

געוועז• פארטראטעז נישט ״קאונםיל״ פונם מיטינג
 סיטריו, וואלטער סער געםירט האט פארזיץ דעם
 אינ־ טרעיד־ױניאז םוגם םארזיצער דער איז וועלבער

 אינ־ אז אויסגעהערם האם מיםינג דער טערנאציאנאל.
 שעווע־ גענעראל־םעקרעטאר םונם באריכט טערעסאנטען

 םארשטענדלעכע צוליב אבער קאז וועלכער נעלס,
װערעז• פארעפענסלעכס נישם סערליט

 איז םאג־ארדענונג אויםן פוגקט װיכטיגסטער דער
 אינטער־ דער םון שטעלונג דער וועגעז םראגע די געװען

 נאד־םלחמה די צו באװעגונג טרעיד־ױניאן נאציאנאלער
 םאר וואס םארויסזען, נישט קאן קײנער פראבלעמען.

 היםלער׳ס נאך װעלט די האבען װעט עם פנים א
 ארבעטער־ די אז קלאר, איז אלעמען פאר אבער םפלה,

 זיך םוז זי אז און וואך דער אויף שםיין מוז באוועגונג
 לעגען צו און ווארם איר זאגען צו באצייםענס, גרייםען

 ארגאניזאציע אינטערנאציאנאלער דער םון מאכם די
 אנט־ די אין געשיכטע, דער פון וואגשאל דער אויף

 צו־ באכן קומען וועלען וואם מאמענטען, שיידעגדיגע
מלחמה־םראנטען. די אױף םאשיזם םץ זאמענברוך

 באדינגונגען פאליטישע די און עקאנאמישע די
 נאך הײנם םאקע זיינען נאד־םלוזםה־װעלט דער םון

 שוין דאך מען וױיםט איינע דאם אבער אומבאקאנט,
 צעשטערונג בארבארישער דער נאך אז זיכער, גאנץ

 מלחמה םוז יארען די אין גוםס און האב אזויפיל םון
 כדי ארבעם. מענטשלעכע שיעור א אן נוימיגען זיו ױעט

ױעלם. די אױםצוגױען װידער
 וואם עקאנאמיםטען, קאפיםאליםטישע םאראן

א נאד טראכטען  דער אז מעגלעכקײט״ דער וועגען א
 םונם ווערען באהערשט זאל װידער־אויםבוי םון םעדיאד
 םראםיט־ קאפיטאליםטישער ״םרייער״ םון רעזשים

 דערםירט אינגיכען גאר סםק בלי וואלט דאס װירטשאםם.
 באאם. פאליםישען און צוזאמענברוך עקאנאמישען אז צו
 קאפיטא־ ״םרייע״ םון אידייע זעלבסט־מערדערישע די

 חרוב׳ע די וױדער־אויםבויען בײם םעטאדעז ליסטישע
אםילו אגהענגער פיל נישם הײנם שוין האם וועלט

 אגדערער יעדער םאר אליין. קאפיסאליסטען צװישען
 ארגאגיזיר־ פאר הײסט דאס װידער־אויפבוי, פח פארם
 װעלם די זיך נויםיגם ארבעם, פלאנירטער און םער
 טרעיד אינםערנאציאנאלער דער םון כח דעם אין

באוועגונג. ױניא;
 באװעגונג טרעיד־ױניאן אינטערנאציאנאלע די

 פונם נאר םאליטישען, םונם נישם פראגע די כאםראכם
 אויםן ה. ד. שםאנדפונקם, םרעיד־ױניאניסםישען

 פון זיכערקיים פון פראגע די שטייט ארם ערשטען
 עם ארבעםס־באדינגונגען. מענטשלעכע םון און ארבעם

 גרוי־ דער װי קראך א איבער׳חזר׳ן מער נישם זיך םאר
 די נאכגעםאלגס האט וועלכער וועלם־קריזיס, טער

 נאך װעלם־מלחמה. יעגער נאך פראםפעריטי קינםםלעכע
 ברענגען ארבעםערםאםען די וואס קרבנות בלוםיגע די

 א קומען מער נישם טאר מלחמה־יארעז לאנגע די אין
 הונגער ארבעטסלאזיגקײט, מים דעםרעסיע םון פעריאד

 ארבעט םון םארזיכערונג אזא אז םאקם, דער עלענט. און
 קאפי־ םון הערשאפט דער אונםער מעגלעד נישט איז

 טרעיד־ױניאן דער םראגע. אנדעד אן שױן איז דאם טאל,
 ארבעם םון םראגע דער צו שםעלונג נאר נעמם קאונםיל

באדינגונגען. אובעסט און
 זיינען וואם דיסקוםיעם, ערנסטע לאנגע, די אין
 געשאפען זיך האבען קאונסיל, אין געווארען געםירט

דער אז געפאדערט, האט צד אייז :מײנוגגען צוױי
 דאם צוגרייטען מים בלויז םארנעמען זיך זאל קאונסיל

 די אין ױגיאן־באװעגונג דער םון אויפבויען װידער
 דער היטלער־מאכם, דער פון לענדער אקופירםע היינט

 םון פראגראם ברייםע א געםאדערם האם צד צוױיטער
 געווארען אנגענומען זיינען צולעצט שלום־םאדערוגגען.

אייז געווארעז געוױילט ס׳איז םארשלאגען: ביידע
 פאר פלענער אויסארבעטען דארף וואם קאמיםעט,

 די אין ארגאניזאציעם ארבעםער די װידער־אויםבויעז
 צוויי־ א און מםלה היםלער׳ם נאך לענדער באפרייטע

 נאך־ די שםודירען דארף ױעלכער קאמיםעט, םער
 צוגרײםען און בכלל וועלם דער םון מלחמה־פראבלעמעז

 קומענדיגער דער צו םאדערונגען מים פראגראם א
שלום־קאנםערענץ.

 יתיאן-כאװעגדנג און מלחמה-פראדוקציע
?ן#נאדע אין

 אין מלחמה־פראדוקציע דעד םון אנטװיקלונג די
 די פרם. יעדען אין צוםרידענשטעלענדע א איז קאנאדע

 נאציאנאלע גאנצע די אז װייזען, ציםערען סטאטיסטישע
 1941 יאר אין געווארען געהעכערט איז םראדוקציע

 פראצענם 80 מיט און 1940 לגבי פראצענט 26 מיט
 וואם ארבעטער צאל די פאר־מלחמה־ציים, דער לגבי

 דער םון צוױיגען םארשידענע אין םארנומען זייגען
 דעמזעלבען אין געװארען םארגרעסערם איז פראדוקציע,

 78 מים און 1940 לגבי פראצענט 22 מיט 1941 יאר
נאציאנאלע די פאר־מלחםה־ציים. דער לגבי פראצענם

 מיס ביליאז 7 באטראפעז האט 1941 יאר פארן הכנםה
 פים ביליאז 4 — 1939 יאר (אין דאלאר מיליאן 900
דאלאר). מיליאן 200

 די בלייבם קאנאדע פאר פראבלעם שװערםטע דאס
 גרויסע זײנע מיט לאנד דאם ארבעטםהענט. םון פראגע

 געוואלדיג געקענט נאך וואלט אוצרות נאטירלעכע
 געװען נאר וואלטען עם ווען םראדוקציע, די העכערען

 םון באװאוינער צאל די ארבעם. דער צו מענםשען גענוג
 געשאצם װערם יאר 16 איבער עלםער איז קאנאדע

 יאר לעצם םון םוף בײם טויזענט. 862 מיליאן 7 אויף
 טוי- 610 ארום דינםט מיליטערישען אין געוועז זײנען
 געוועז זייגען מלחמה־פראדוקציע דער אין מאן, זענט

 לאנז־װירםשאפם דער אין טויזענט, 915 בערך פארנומען
 םרױואםער דער אין טויזענט, 350 מיט מיליאן 1 בערך

 עםענט־ פון צוױיגען פארשידענע אין און אינדוםםריע
מענטשען. מיליאן 2 ארום דינסט לעכען

 מיליאן 3 בערך אינגאנצען פאראן זײנען אזוי
 איינעם אין אײנגעשלאםען נישט זײנעז וואס מענטשען,

 אויס־ אויבען װערען װעלכע ארבעטס־צווייגען, די םון
 פדויען, שוין אויך אבער באלאנגען דערצו גערעכענט.

 און פאמיליעם זײערע פון אװעק נישט קענעז וואס
 אומםײאיג שוין זײנען װאס יאר, 60 איבער מענםשען

 פון רעזערװ פארבליבענער דער אז אזוי ארבעט, צו
 פארארדע־ א לויט קליעער. גאנץ א איז ארבעטס־הענט

 ױני איז ארויםגעגעבען האט רעגירונג די וועלכע נונג,
 געשטעלט אינגאנצען ארבעם די איז יאר, איצטיגעז פון

 נישם קאן מען רעגירונגס־קאנםראל. אונטער געווארען
 בא־ א אן ארבעטער קײן אפזאגעז נישט און אויפנעמען
 ױניאנס די אמט. געהעריגען םון באװיליגונג זונדערער

 םארארדענונג, דערדאזיגער געגען ארויס שארף טדעםעז
 ארגאניזאציע, דער םון אינטערעסען די שעדיגם װעלכע
 גישט זי קאן לאנד פון םראדוקציע דער פאר בשעת

 נישם מען קאן דעקרעםען מיט נוצעז• שום קײן ברענגען
ארבעטם־הענם. פון רעזערװ דעם פארגרעםערען

 שםייען קאנאדע פון ארבעטער ארגאניזירםע די
 דעמא־ דער פון םראנט אויפן הארצען גאנצען מיטן

 זײ בארבאריזם. פאשיםטישען געגען קאמף אין קראטיע
 ארבעס זייער פון באדײטונג די אפצושאצען ווייסען

 דיםציפלין די אפ היטען זײ לאנד, זייער פון זיג פארן
 קײן םץ אפ נישט זיך זאגען און ארגאניזאציע דער פון

 םון םטאטיסטיק די זאך. גרויסער דער פאר קרבנות
 מאל איבעריגען אז וױיזט קאנאדע אין לויןקאנפליקטען

 דער אין באוועגונג טרעיד־ױניאן דער םון װערט דעם
 1941 יאר םון משך אין :צײט שװערער איצטיגער

 434 העכער געווארען םארלוירען קאגאדע אין זיינען
 אבער לויךקאנפליקםען, צוליב ארבעםם־טעג םויזענם

 איז ארבעםםצייט דערדאזיגער פון פראצענם 25 נאר
 ױניאנם׳ מים קאנםליקטען אין געווארען פארלוירען

גע־ םארלוירען איז צײט דער פון פראצענט 75 בשעת

 א םון אפאראט דעם באנוצען צו אויס סאציאליזם םישען
 אויף וואם קריג, א םירען צו בדי מלוכה דעמאקראטישער

 סא־ דער אין רינג א װי זיך ער אנטפלעקט םריט יעדען
 איבערן זיג דעם לשם וואס קײם׳ ציל־רעוואלוציאגערער

 םאציאל־רעוואלײ די צו אפעלירען כסדר זי מוז םאשיזם
מאסען. די םון געםילעז ציאנערע
 וואו לענדער, אויםער־אייראפעאישע די אין אױך און

 םעז קען אײנגעהאלםען, נאד זיד האם דעמאקראטיע די
 צו מאםען די מאביליזירען צו דערםאלג מיט האםען דען

 װעם מעו אויב דעמאקראטיע, דאזיגע די םארטײדיגען
 דעמאקראטיע פאליםישער םון פראבלעמען די אפרײםען

 פאדערונ־ סאציאלע גרינטלעכע די םון פראבלעמעז די סון
 זעלביגע די מאםעז די רעקאמענדירען װעם מען אויב גען,

 באנקראטירם האבעז וואס רעצעםםען, .רעםארמיםםישע״
 אײן אין האבעז וואם אנדערעז׳ דעם נאך לאנד אײן אין

 דעמאקראטי׳ע די םײ דערפירם אנדערעז דעם נאך לאנד
 אונםער־ צום סאציאליזם דעמאקראםישען דעם סײ און

גאנג?

 גרויזאמ־ אלע צװישען — פאר קומם ענגלאנד אין
 פון השפעה דער אוגםער קריג, פון ליידען און קײםען

 אי־ אידייאישער םון פראצעס סטיכישער א — קריג דעם
 א פון םאציאליזם, דעמאקראטישען םון בערבאוואפענונג

 פארםײ ארבעםער ענגלישער דער פון רעוואלוציאניזאציע
 טראדיציעס, לאנג־יאריגע אידע אויף געקוקם נישט —

 פאלי־ איר אױף אפגערופען שעדלעך אזוי זיך האבען וואם
 ביײ ענגלישער דער מלחמה. דער ערב נאך אםילו םיק

 איבערבאוואםענונג אידעאישע מין אזא אז ווייזט. שפיל
 דעמאקרא־ פון נויםווענדיגקייטעז די באמת אנםשפרעכם

 קריטיש נאר וועם ער אױב — קען און סאציאליזם םישען
 אייגענע דין סיםםעמאםיזירען און פאראלגעמיעערעז

 — פארטייען זימע אלע פון דערפארונגען די דערפארונג,
 קאנצעפ־ םאציאל־רעװאלוציאנערע אייגענע אן באקומעז

געםעלם. איצם ביז אים האם עס וואם (באגריף), ציע
 ראםען די אין אנצומערקען מעגלעד נישם איז עס

קאנצעפציע דאזיגע די וואס אץ ארםיקעל, דעם אם םון

 בא* רעדען געז־ארפט מען וואלט דעם וועגען — באשטײט
 אז דעם, אין סםק שום קײן ניטא איז עס אבער זונדער.

 קאנ־ מין אזא צו גײט סאציאליזם דעמאקראטישער דער
 באזיגען ענדגילטיג קומען. איר צו װעט ער אז צעפציע,

 סאציאליזם דעמאקראטישער דער װעט באלשעװיזם דעם
 באלשע־ די אנטגעגענשטעלען װעט ער אויב נאר, קענען

 איז םראלעטאריאם דעם פירען וואס ררעגען, װיםםישע
 דעם םירט װאם װעג׳ אײגענטס זיץ װינקעל, טעמפען א

 רעוואלמיא־ די פאר קאמף און זיג צום ארבעטער־קלאס
 שטעלם צייט אונזער װאם אויפגאבען, נער־םאציאליםטישע

 די צו גאר ניט װעג א געפינען װידער אװזוק. די פאר
 דער־ ;מאסען די םון הערצער די צו אױן־ ,נאר מוחות
 אויםלעבעז װידער און װידערגעבורם אײגענע אז לעבען

 סאציא־ דעמאקראטישער דער וועט — דעמאקראטיע די
 אן האבען וועם ער ווען דעמאלט, נאר קאנען עם ליזם

 רעוואלוציע״ ״סאציאלער םון פראגראם קלארע אײגענע
 אין םאציאליזם דעם פארװירקלעכען םון פראגראם א —

םאציאלתם. אין דעמאקראםיע די און דעמאקראםיע

—----------------------------> 1942 נאװעמ.,

 אר־ ארגאניזירטע נישט מיט קאנםליקטעז אין ווארען
טער•

ם כיז ם»רכ»פט האכען נאצים די װאס מ  אין א
רוסלאנד

 אי־ פיר האבעז ״גערעכטיגקיים׳ נומער לעצטען אין
 וואס כוחות־רעזערװ, דעם םון אפשאצונג אן בערגעגעבען

 דער נאך ראםענרוסלאנד פון הענט די אין פארבליבעז איז
 נאצישע די דורך םעריםאריעס װיכםיגע סון אסופאציע
 בילד בערכ׳דיג א ברעגגען מיר װילען איצט ארפייען.

 באפעלקערונג, אין — פארלוםםען סאוועטישע די םת
 אפשאצונג דאזיגע די פראדוקציע־בווז. און טעריטאריעס

 לאנדא־ באוואוםםען םונם געווארען געמאכט לעצטענם איז
 םלחמה־סיםואציע דער לויט ״עקאנאמיסט׳/ זשורנאל עדנ
•1942 ױלי םוף ןןפ

 איז װעלכע באםעלקערונגס־םאסע, סאװעטישע די
 אקופאציע־ נאצישער דער אונםער ארונטערגעפאלעז

 הע־ ה., ד. מענשען׳ מיליאו 40 בערך באטרעפט מאבט
 בא־ סאװעטישער גאנצער דער פון פראצענט 20 בער

 געווארען פארכאפט זײנען װאס געביטען, די סעלקערונג.
 פיז באוואוינם צײםען גארמאלע אין זיינען נאצים, די םון
 א זייער אבער באפעלקערונגם־צאל׳ גרעםערער א סך א

 און געװארען עוואקואירט זיינען מענשען צאל גרויםע
 מיליטערישען אין דינען געגענדען יענע פון מענער סך א

 א פארלוירען םאוועטען די האבען טעריטאריע דינםם.
 פאר־ קוואדראם־קילאמעטער, םויזענם 350 מיט פיליאן

 31 — אייזנבאן-ליניעם העקםאר, מיליאן 47 — די־שטח
קילאמעטער. סויזענט

 סאװעטישער גאנצער דער צו פראפארציע דער אין
 אט אין אויםגעדריקט פארלוסטען די װערען פראדוקציע

הע־ פארלוירען האבען סאװעטען די :ציפערען וועלכע
 אייזנבאן פראצענט 37 פארזיי־שטח, פון פראצענט 36 בעד

 50 מאשיגעךאינדוםםריע, דער פוז פראצעגט 30 ליניעם,
 פרא־ 60 קוילען־םראדוקציע, דער פון פראצענט 55 ביז

שטאל־פראדוקציע. דער פון צענט
 דער אויף ארםײען נאצישע די זיך געפיגען איצט

 פרא־ 85 געוואונען װערם עס וואו קאווקאז׳ םון שװעל
 צפון די אויל־פראדוקציע. םאװעםישער דער פון צענט

 שוין אן גײען עס װעלכע ארום קאװקאז, פון געגענטען
 םארמאגעז גראזני) און קאמפעז(מאיקאפ שװערע איצטער

 10 געוואונען װערען עם ס־עלכע פון אויל־קוואלעז, ױיכע
אויל־פראדוקציע. סאוועטישער דער פון פראצענט
 איז עס ערענםט װי מען, זעט ציפערען דאזיגע די פון

 פון כוח דער אבער רוסלאנד. פאר פלחםה־סיטואציע די
 פאר שטײם היטלער געבראכען. נישט איז װידערשםאנד

 אין זיך גרייט פעלקער־שטורעם א און װינםער, נײעם א
בארבארען. נאצישע די געגען אײראפע באזיגםער דער

שט זיף לאזען ארבעטער סראנצויזישע  ס&רקױפעו ני
היטלער׳ן צו שקלאשערײ אין

 געיעג דעם סון אויפגעקאכט איז פראנקרייח גאנץ
 פון אנגעפירט װערט װאס ארבעטער, פראנצויזישע אויף

 קאמ־ א אנגעגאגגען איז װאכענלאנג אגענטען• היטלער׳ס
 פוז טײל אקופירטען אין סײ ״פרײװיליגע״ פאר פאניע

 זאנע״. ״פרייער גערופענער אזױ דער אין סײ פראנקרייך,
 דײטשער מיט געװארען ארגאניזירט איז פראפאגאנדע די

 אראנ־ זײנען פארזאמלונגען הונדערטער גרינדלעכקײט.
 יעדער אין פאבריקען. פראנצויזישע אין געווארען זשידט

 אויף געװארען איינגעטיילט ארבעטער די זיינען פאבריק
 זײגען װעלכע יעדע, מאן 20 צו מײםטענםטײלס גרופען,

 גרופע יעדע דייטשלאנד, קײן גײן צו געװארען באשטימט
 צו־ — גרוםען מערערע און פארמאן איר מיט צוזאמען

 איז אלץ אינזשיניר. באשטימםען פאראויס א מיט זאמעז
 שקלא־ פון טראנסםארם דער אז אזוי, צוגעגרײט געווען

 אויםאמא־ םארקומען געזאלט האט דײטשלאנד קיץ פעז
 מער מאשין. דײטשער ארבעטענדער גוט א בײ װי םיש

 דייארבעטער, איינרעדען באדארםט ערשט האט מען נישם׳
םרײוױליג• גײן זײ.זאלען אז

 האט פאריז אין שלייער דר. מיניסטער דייטשער דער
 די נאר נישם בערג. גאלדענע ארבעםער די צוגעזאגט

 בא־ געזאלם האבען םאמיליעם זיערע איז פעחענלעך
 דארף םראנקרייד, לאנד, זײער אויך גאר װערען, גליקט

 שקלאפען־געשעפט. דאזיגען דעם דורד װערען אויפגעריכט
 םון םעלקער די אז װיםען, געלאזט האט מיניםטער דער

 ארדע־ ״נייעד דער אין וזלק א האבען װעלען אייראפע
 אױף נאר — אבער אויםבױען, װעם היםלער וואס נונג״,

 ״ענד־ דעם צו םיט העלםען די װיפיל אויף וױים, אזוי
באלשעוױזם. איבער׳ן זיג״ גילםיגען

 זייגע הענם. בײר? מיט אנגעכאםם זיד האט לאװאל
 האבעז אגענטען דינע און פרעםע זייז ראדיא־סטיישאנם,

 ױעם סראנקריז אז לאנד, איבער׳ן ארויסגעםרוםייטערם
. . נאצים די פון שותף א ייערעז עקםםלואטאציע דער .

.םון קאלאגיזאציע און .  !רוםלאנד דעראבערטען דעם .
 ארבעטער םראנצויזישע םרײוויליגע געגוג זײז נאר זאלען

 איז ציל דער םלחמה־פראדוקציע. נאצישער דער פאר
ארבעטער. םויזענם 150 :געווען

 אין :געענטםערם האבען ארבעטער פראנצויזישע די
 םון דעםאנסטראציעם ריזיגע םארגעקופען זיעען טולח

 זינ־ גאסען די איבער געגאנגען זײנען וועלכע ארבעטער,
״היט־ רופענדיג: און לידער רעװאלוציאנערע גענדיג
 םארגעקוםען דינען ליאן אין תליה!״ דער אויף לער׳ן

 זײנען עס פאליצײ דער םיט צוזאםענשםויסען בלוטיגע
 םען ד״אם איצט ביז טויטע. צענדליג עםלעכע געםאלעז

 געשעע־ די פון אייגצעלהײטען אלע דערוואוםט נישט זיך
 די אז זיבער, איז איינע דאס אבער פראנקרייך, אין נישען

 זיי־ דייםשלאנד פאר ארבעםער םריװויליגע צאל נוימיגע
 צושםעלען םוז לאוואל ארן געווארען געםונען נישם נען

 נייעם זיין פון הילף דער מיט שקלאפען זײנע היטלער׳ן
 ארבעטער די איצט שטעלען ארבעט. םון צוואנג־געזעץ

 צוואנגם־ דער געגען װידערשטאנד םארצװײםעלטען א
 פאר׳םשפט זיינען זײ װעלכער צו גאציס. די פאר ארבעם

רעגירונג. אייגעגער זייער פון געווארען
 קענען װעט לאוואל וױים װי װיםען, נישט קאן םען

 פאר ארבעטס־דינסט, געצװאונגענעם דעם אט דורכפירען
 גרױ״ א הערשט קאבינעט אײגענעם זייז אין דייטשלאנד•

 אר־ זייז סרן גאאמטע העכערע 10 אויפרודערונג. טע
 אמ־ דיערע פון רעזיגנירט האבען בעטם־םיניםםערוים

 פריער אן. װײטער גײט ארבעטער אויף געיעג דער טען.
 םליכט־ אידישע דײטשלאנד קײן דעפארטירם מען האט

 פראנ־ — םראנקרייך פון םען דעפארטירט איצט לינגע.
בירגער. צויזישע

נארװעגיע אץ זיף גיםט כלוט
 עקזעקוציעם טראנדהײם, אין באלאגערוגגם־צושטאנד

 — םאבאטאזש און עקספלאזיצם משבנות״ לעבעדיגע פון
 סעםטעם־ מאנאט בלוםיגען דעם םון בילד דאם איז דאם
נארװעגיע. אין בער

 װי אייגענע דאם גארװעגיע פון פאדערען נאצים די
מלחםה־אינדום* דער םאר ארבעטער פראנקרײך: םון

 רוםלאנד. געגען מלחםה דער פאר פריױויליגע און טריע
 לײכטער באדארפט דאס זײ וואלםען נארװעגיע אין

 ווייני־ נישט א איז קװיזלינג פראגקרײך. אין ײי פועל׳ן
 אין לאוואל ױי היטלער׳ן םון משרת אונטערםעניגער גער

 צו רופען נאצים די ווןגלכע ארבעטער, די און פראגקרײך
 מלחמה־מאשין, דייטשער דער בײ שקלאםען אלם ארבעטען

 הײמי־ די אין דארפען זיי לאנד, איז פארבלייבען קענען
 באפעסטיגונ־ בײ און םינעם און װעלדער פאבייקען, שע
 זיך ריכטען זײ װאו לאנד, אייגענעם אין ארבעםען גען

 עם אבער פעלקער. פאראייניגםע די םון אנפאל אן אויף
 גאנצע דאט נישט. װילען ארבעטער די נישט. גײם

 נארװעגישע די און אקופאנםען נאצישע די האסט פאלק
 עם בלוטיגער װאס און שנאה טיםער א מיט םארדעטער

 װערם שםארקער אלץ טעראר׳ נאצישער דער ארבעט
מאסען. די פון װידערשטאנד דער

 גע־ פראקלאמירט איז טראנדהײם איבער װי נאכדעם
 האבען נאצים די און באלאגערונגס־צושמאנד דער װארען

 כדי מענשען, אומשולדיגע צענדליג עטלעכע געשאסען
 אויפ־ איז באםעלקערונג, דער אויף שרעק א אנצעװארפען

 עלעקטרישע גרויםע די דינאמיט מיט געװארען געריםען
 מאל דרײסיג באדאע׳ שטעטעל דעם אין קראפט־םטאצע

טראנדהײם. םון
 נישם עצה קייז זיד קענען לײט זיינע און קװיזלינג

 נאצישע זײערע פאר קאמפראמיטירט זיינען די געבען.
 קײן נישט האבען װאם לא־ױצלח׳ס, אלס באלעבאטים

 הויכע זייערע פאר ציטערען זײ פאלק, זייער בײ װארט
 נאכדעם באלד לעבען. זייער פאר אויך אבער פאםםענם,

 באלא־ דער געווארען אויפגעהויבען װידער איז עס װי
 נארװעגישע די האט טראנדהײם, איבער גערונגס־צושםאנד

 א דורכגעםירט זאמלינג׳/ ״נאסיאנאל די נאצי־פארטײ
 הויכע 200 אראםגעזעצט און רײען אירע אין ״רייניגונג״
 אינדוסםריעלע פון אנפירעד און באאמטע שטאטישע

אונטערנעמונגען.
 אונטער אבער נארװעגיע, אין ״רו״ ד-ערשט איצט

וואולקאן. א אין װי ווייטער קאכט ערד דער
ביזנעם גוטע א איז מלחמה םאשיםטישע די

 מלחמה־ נאצישע די אז באװאוםט. אלגעמײן איז עס
 ױנקער־קליקע• זײיטשער אלטער דער םון קוםען סירער

 לאנד־פריצים גרויםע די זיינען דאם — ״ױנקערס״ די
 אלםע די אין װי נאד זיך םירען וועלכע דײטשלאנד, אין

 זייער מיט איז דאם קנעכטשאםט. םויערישער םון צײטען
 נאציא־ היםלער׳ם געווארען געםאכט הילף םיליםערישער

 דאס דייטשלאנד. אין רעוואלוציע נאל־״םאציאליסםישע״
העכערע אלע און גענעראלען די צוגעשםעלט זיי האבען
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 האכען זײ םלחםח־םאשיז. נאצישער דער צו אםיצירען
 צו מיטןל איינציגע דאס געווען איז דאס וױיל געםאן,

 קלאס׳ םעאדאלען דעם סח פריוױליגיעם די ראםעוועז
 9»ל אין מאכט זײן פארלױרען נaלא שױן האט וועלכער
ציװיליזאציע. םערב״אײראפעאישער םח לענדער

ר אונטעתעםונגען היטלעד׳ס פאר געלט דאם מ  א
 די און גתים־קאפיטאל דײטשער דער געגעבען האט

 םאכם םלחסידארבעם בלוםיגער דער בײ ביזנעם גרויםע
 בא־ שםיקעל א באקוםט םען גרוים־קאפיטאל. דער טאקע
 גתים״קאפיטאליס־ די אין זיך טוט עס וואם דערםון, גריף

 ציפע־ באגעגענט םעז װען דייטשלאנד, קריהען.אין םישע
געשעםטען. זײערע םון באלאנםען און רען

״הער־ אינדוםטריע שװערער דער םץ טראםט דער
 דער סאר געהאם האט וחנלכער געהרינג־װערקע״, מאן

 םיליאן 5 וואסערע םון קאפיטאל א רשות זיין אין מלחמה
 יאר איז םלחםה״ דער ערב אויסגעוואקסען איז מארק,
 נאך מארק. מיליאן 400 םון אונטערגעמונג אן צו ,1938
 טשעכאםלא־ אץ עסטרײך געםאלען זייגען עם װי דעם

 אינ־ שווערע די איבערגענומען טראסט דער האט וואקיע,
 דער געװארעז איז גערינג לענדעד. יענע אין דוסטריע

 געדיננ, אלבערם פליםעניק, זײז ראםשילד׳ן, פון ױרש
 גרויסע די םון הויפט־םארװאלטער דער געװארען איז

 אײ־ זײערע צו טשעכאםלאוואקיע. אין סקאדא־פאבריקען
 נאך באלאנגעז אייזען און שטאל םון פאבריקען גענטלעכע

 אחוץ איז אייזעז און קוילען פון מינעס צאל גרויםע א
 גרויםע די אױף שיםען־םארקער דעם זײ באהערשען דעם

 םדאנס־ צאל ריזיגער א םים עלבע און אדער דונאי, טײכען
 וואס ארבעטער, צאל די האט 1940 אין פארט־שיפען.

 דא־ דעם םון צוױיגען םארשיידענע אין פארנומען זײגען
םויזענט. 600 דערגרייכם שוין טראסט, זיגען

 געעפענם זיך האבען געםאלען, איז פראנקתיך װען
 כעםישער דער פאר רױב־קוואלען. און הכנסה־ נײע

 א געודאדדן געשאפען איז פראגקרייך אין איגדוסטריע
 אנשי־ דער אונטער ארבעט וואס ארגאניזאציע, באזונדערע

 םארבען״. ג. ״י. םראסט כעםישן דײטשען דעם פון רונג
 םײנע גאנץ דערבײ םאכען קאפיטאליסטן פראנצויזישע די

 ״קאלא־ םאדערען זיי אז נישם, חידוש קיין געשעפםען.
היטלער׳ן• םים באראציע״

 גא* םון געשעסטען די םאר רויב סיסטעםאטישער א
 דער־ די אין דורכגעםירט ווערט גרויס־קאפיטאל צישען

 אין אויל־קוואלען די רוםלאנד. פון געביטען אבערטע
 םאר־ אינגאגצען שויז דינען גאליציע אין און רומעניע

 זײ גרוים־קאפיטאל. דייםשען דעם םון געווארען כאפט
 אבער מלזזמה־מאשין, פאטערלענדישע די טאקע באדינעז

 דיערע דערבײ מאכען גרויס־קאפיטאליםטען נאצישע די
געשעפטען. פריװאטע גרויסע

 ווײזם דייםשלאנד אין אנטוױקלונג ביז־איצטיגע די
 וואם ארדענונג׳/ ״נייער גאנצער דער םון בילד קלאר א
 גײע א אויםשטעלעז װילען זיי באשאםען. װילעז נאצים די

 דעם םאר ײעלט דער םון פארשקלאםונג םון סיסטעם
 אבער וױיזט אנטװיקלונג דאזיגע די קאםיטאל. דייטשען

 געטאן דארף עס וואם פראנט, דעמאקראטישען דעם אויך
איז אליין היטלער נישט :מפלה היטלער׳ס גאך ווערען
 גישט פארגאסען, ווערען וואם בלוט׳ ימים די אין שולדיג

 דיי־ גאנצער דער נאר אליין׳ טשיגאװניקעס נאענטע זײנע
ױנקערם. די און קאפיםאליםטען די הערשער־קלאם, טשער

 זיך מען װעט דעמאקראטיע דער פון זיג נאכ׳ז
 די באשטראםען מים באנוגענען טארען נישט דעם צוליב

 גרויםגרונט־בא־ דייטשער דער גאר בלויז נאצײםארטיי
 םאר־ מוזען קאפיטאליםטען־קלאס דײשער דער און זיץ

װערען. גיכטעט
לוקסעמכורג אץ אויר אדמרו

 מלוכות קלענסםע די םון אײנע איז לוקסעמבורג
 םויזענט 300 אינגאנצען פארמאגט זי וועלט. דער אויף

 איז היטלער׳ן םון קרבנות די צװישען אײנװאױנער.
 דאס באדײטונג. קלײגער א םון ניט גראד לוקםעמבורג

 שטאל־פראדוקציע, םון לאנד א איז מלוכה׳לע קליינע
 לאנד דאם אז כוחות, אלע מים טאקע נאצים די םרעםען

 נא־ דער םאר אויםארבעםונגען מער װאם ארויםגעבען זאל
 לוקסעם־ אין ארבעטער די אבער םלחםה־מאשין. צישער

 די וױ אזוי מאכט, נאצישער דער צו זיך באציען בורג
 זיי לענדער. אקוםירםע אגדערע אלע םון ארבעםער

 קר סאבאטאזש־אקטען װיז־ערשטאגד, םעםםען א שטעלעז
 א מיט ביז צענטרען. אינדוםטריעלע אלע אין פאר מען

 אנ־ געוואגט נישם נאצים די האבען צוריק צייט קורצער
 םעראר ברוטאלע אײגענע די לוקםעםבורג אין צואװענדען

 גע־ שטענדיג האבעז זײ לענדער. אנדערע אין װי םיטלען
 םוף כל סוף װעט פאלק שוואכע קליינע דאם אז האםט,
 די פאר ארבעםען םוז עם אז געדאנק, םיםן םאכען שלום

 געהאט. םעזת א אגער האבעז זײ באלעבאטים. נאצישע
וױיסעז, זײ אמ טיײ זײן װילען ארבעטער לוקםעםבורגער
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ר מ t ס n י מ ס י י ״ י י ל י ז ״ סליקסס די * י ת ד מ דס מ  י
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t לוקסססבװג s ו ס ן ל ס פ ו ת ו ו ן ײ מ י o 03* ס ר n 
ר סון פרייאוגגס״קסמף סיגמר דן  flupt ווסלס ססרכלו
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M M ^ M  ■AAM A M ^BA■ ת פדידקר ן ^ז חסח דקד ג סל
t n פיז זדןזעקמױײ־קסתסיל t w r o p f o  *m 

ד ף ח IWW 0־s( פעדעדײשסז s*n* ס g  opn ( o r s 
t פסר to כסשלוס, n* ײט גסמער n ו o w • pe זסלסן

AM MA M AMM MMAAMMA MAM• AAAM AMMMAA MAkMM• MMtftkיט2 כדי ססדײקס/ שוס קײץ ודעדעז געםירס גישס i״ 
s סלע סלחמת־וראדוק***׳ די שסערען r e pyatp־ 
s פליקטען e tp t אױסגעגליכען i f tm רן מ װ לו ד רי  ס

וי די אדן סרבעטעד די *װישןן שארהסנדלונגעז ען נ  או
t n o  tyoyi ח אודס״ל סז דורך» j u r w n  i n

 סרגסגיזסױס *t אױפגעפסדןרט הסט םייםי־עס די
o קססיעדידץן n אונסערנעסעד די ®ון s ל, *eif*ii 
i s סט po * ip to  t n מסט n  *tn s  o n i f i i f i  i n* 

t n  o s  i n n פסדןרונג׳ to ס n ז«ל*ז ן r m  I S P S 
 אוגסןדי po tyoyato P# קעויפעוישןפטען פסראײגיגםע
opn .tyofi ואלען m o o סױסססיישונמז t n  I f im 
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עז ע  וחף כססתדיגס קססף S יסלעז סרבעטער די פון ח
חװ•

מ לסגע פסרסװײסעלמע ד י סנ ל עג ס ײ ג
n !יוישעז סוסגליקלעכססע די ro גוײכענלסגד o 
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^iya די קויסס״7״«סג חסם אח לסנד ^Oto yooisa* 
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O D ^ yoyas איז o באײכם o s םתיד־ײניאז ty o js■ 

m נא*יסגאל׳  i sלכty 3 s otm  oy Tyגyגro ,Ty3y אץ 
t*s ײסד 17יג11»״ i s זײנעז סליץ ייני חודש Bno* 

too tyoyato 280 m r m  oto «סטסזש3ס toe i s 
imyoTTa גסגסז זיד .oao» t n

s n  f i r t n p o m o i f  po i f s N f i  t  po*
.709003 0<Pt

rm «♦״ n מ f» n  tfooffoo »fp or
MM AA■m M IM M  ■ u ■ ■ ^ ■ m  AM > ||A| | |^ ifay? שי«י ״ n <ימי י  po Mium s tn 

yfVfomrs •t if of *uplift o*nt*s nsonfo
_ AMA^M a a MO aL w■  am •MMM AMM a a Am m a  m a a âיי tm*“ י®1יp"f 1• ר irrj* W« ער  If
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« ׳•••ימז ייי, יסג■ «שסמי• יי סוי:1יי«* ט׳
 נעגעוי• •ייאןן י?« י'י»*«'י« ח** םעז «יו• מי, סו

W• י י  ליי■ 1ד*פ װ״ס• איי יי*יעז 1«י יפג׳וז ױ«י י
עי ײז י װישעז י י י י ז י י י ײי • י ««גי מ י מ• י ײיי  גז

 ״נײסי׳וז גע״*לי*ז *׳« oy״«p ײז יעשאיי ק״ז געײסישז׳
 אוי< )1JH *11*11. )8 איז «ינ<ון8ו*ר« «*ל חןו ײעגשז

״ יי י י • י  1ז*י זי װן• אייך, •זן געש״ד• וי■ געזעללןר י
i״d נענעוישערי, *״פי p איר yn* מז לןבזןן כ״ם י ײי  ני

«עז '» rn* י' p j ל*• *װעי ׳י«׳«ען. *״ר י«ל װעלנעי 
yn ■***yipyB 1*p* איי*י װזןנעז *״ו. וןןר גןזפיגען ד*פ 

* y»B̂ םyד *y? y«י«ג י11ײי yד. *ו י S*p׳.nyr
מי םידו^ yr«״ ז״עד » *יז יחסגות :ty^J’O ח׳ * 

ײ tysyp •*«ד, *ויסעז op ןנ:«ל««■1 װ«ס  •■ip זיו ס
pרלייpsס *•י לו?פופ. ■<» ז ״ r דא »> «*ר**״ז ס p :» n

י סי* *¥לעז, טיטגלידעי די yPyn געל*, װעגז ייד  מ
״ ײעז *י •■יזיכעױגג׳ e ושלוס חש ײעלעז ז r:ר*yן U^yn 

י ?עגעז סיי נענעויט. דעס ?ייגעז יוראים ז״ערע ת י י  מ
 •pyn* דןש און *פלען װןןש די ױן געלפ ק״ז נעמעו ניט

 •yi איו מ*ן א״עי ניט. *פלעז װ*ש *זעלנע *י געמז
 P* *שעש^נט^ און דױש חדאיס «:ט ואר *ולדיג נליבען

עי דעייבעי חפבען םיר ז.yז”np«ורי געטוזט של״ס ייי
נע^ג• eyn *יד װאש ו»שט, דעס טיאץ דװארעצק*: י.
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ip׳o, י *וינ י y■y t י i nש nyj׳iyj ןל|(»*לי פארט, דורך 
א״ו• ניי lyttfi איז *יי נרײח יי
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 םעלע־ פאלגענדע קאנווענשאו דער *ן צוגעשיקם האם

:גראמע
 קא־ פאוער מען װאר די אץ גאם םעק :גאװערנאר

 רעזאלוציע דער וועגעז באזארגט שםארק דינעז טישאן
 די אין האגדלוגג איר פאר קאםיסיע די םארדאםען *ו

 םארבאט (דער אינדוםטריען לאםבער את םעםאל־םינעז
 מורא׳ האב איד דזשאבם)• די מרלאזען *ו ארבעםער פאו־

 פאליםי אלגעםײנע די נים פארשטײם קאנווענשאן די *ז
 זי וואס פראצעדור די און קאםישאן •אוער מען דער «ון

 צו קא־אםעראציע־פלאן א אנטװיקלען אין נאך פאלגט
 אר־ פיז אויםוואגדערען און אויםכאםען דאס פארמײדעז

 איז עם אז םילען, אלע םיר אינדוסטריען. די םון בעםער
 ארבעטער־באווע־ ארגאניזירטע די אז לעבענם־װיכטיג,

 םראצע־ און פאליסים די םארשטיין גרינדלעך זאל גונג
 פראבלעמע די און קאמישאן פאוער מען דער םון דורע

 שטײט םאלק אונזער װעלכע מיט ארגעםס־קראפט, פון
 א םאר זייז דאנקבאר שטארק וואלם איך •ניס־אל־פגים.

 און פאליסי קאמיסיע׳ם דער םארצולייגען געלעגעגהייט
 פון באשטײט װאס םאליםי־קאמיטע, דער םון ארבעם די

 קאנ־ גאגצער דער פאר ארבעםסגעבער׳ און ארבעםער
 װע־ געמאכט קענען װעט מעלדוגג װיכטיגע א וחננשאן.

 די װאם ראליע, םארגרעסערטער דער װעגעז דעמאלט רעז
 דער אין שפילען װעט ארבעטער־באװעגונג ארגאניזירטע

קאמיסיע׳. דער שון ארגעט
 טע־ גאנצע די איבערגעדרוקט אומיסטעז האב איך
 די אין זיד רעכענט מעז שטארק װי ווייזען צו לעגראמע

 פון מײנוגגען און געםילען די &יט קרייזען רעגירונגס
באװעגונג. ױניאז טרייד דער

 קאנװןןנשאן די ױאס זײטען שאטענדיגע די
געױיזען האט

 ליכטיגע די אויף אנגעװיזעז מיר האבען וױיט אזוי
 קאנװעג־ די וואם טרײד־ױניאן־באװעגונג, דער פון זייטעז

 געװען אויך אבער זײנעז עס ארויםגעבראכט. האם שאן
 האט קאגװענשאן די וואם זייטען, שאטענדיגע עטלעכע

 איז טאז׳ וױי ניט אונז זאל דאס װי און ארויסגעבראבט,
 דאס אז האםענונג, דער אין אנוױיזען זיי אויף נויטיג

װערען• םארבעסערט זאלען זײ העלםען וועם
 פארשײדענע די צװישען קאמפעז ױריםדיקציע די

 געווארען געבראכט זיינען וואם ױנאנם אינטערנעשאנעל
 אונטערגעשטרא־ אמאל נאך האבען קאנױענשאז דער צו

 װעלכער פון קראנקהײט, כראנישע איינגעגעסענע, די כען
 לײדען ױניאנס לעיבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען די
 וואם פאך־ױניאניזם, פארהארטעװעטער ענגער דער —

 ארבעטער די און ױניאנם די געבראכט שאדעז מער האט
 סכסוכים ױריםדיקציע זאך. אנדער איז עם װעלכע וױ

 ארגאניזאציע יעדע מענשלעך. און נאטירלעך זיינען
 מוז עס און אויסברייטערען זיך און וואקסען צו זוכט

 גאגע־ זיך זאלען ױניאנם צװײ אז פאסירען, דעריבער
 זוכען זאלען בײדע װאם גרענעץ־פאך, א אויף ערגעץ נען
 קומען צוזאמענשטויסען ױריםדיקציע פארנעמען. צו

 אבער דארט ױניאנס. אינדוסטריעלע אין םאר אויך־
 פאראור־ און געשליכטעט לײכט סכסוכים אזוינע ווערען
 בארירוגגס־ די שטערונגען. גרוץסע קײן נישט זאכען

 ארבעטער׳ קרייז דער צאל. אין םיל ניט זיינען פונקטען
 גאנץ קלײן. איז קאטעגאריעם, די אין ארײן קומט װאם

 פעדעריישאן אמעריקאן דער אין עס איז אבער אנדערש
 איר אן פעםט אלץ נאך זיד האלט װאם לײבאר, אװ

 מאסען־םראדוקציע־ די אין סיםטעם. פאך־ארגאניזאציע
 מוזען פאכען צענדליגע פון ארבעטער וואו אינדוסטריען,

 דעם אויף און םאבריק זעלביגער דער אין ארבעטעז
 און פארפלאנטערנישען דינען פראדוקם, זעלביגען
 פאר־ מוזען רײסערײען די אט אומפארמײדלעך. םכסוכים

 די פון ארגאניזאציע די שטערען בלוט, בית אורזאכען
 יײיען. זײערע אין צעשפליטערונג ברענגען און ארבעטער

 קאנװענשאן איצטיגער דער בײ ױריסדיקציע־םכסובים די
 ױניאנם דיי װאם דערפארונג די םראץ אז באװיזען, האבען
 דער טראץ יאר, עטעלעכע לעצטע די אין געהאט האבען

 איז װאם טרײד־ױניאן־באװעגונג, דער אין שפאלטוגג
 פאך־ איינגעשפארטער דער דורך געווארעז םאראורזאכם

 פון דערםאלג דעם טראץ ;םעדעריישאן דער םון פאליסי
 מאםען די ארגאניזירען צו ױניאניזם אינדוסטריעלען דעם

 האבען פאך־ױניאנם די װעלכע אינדוםםריען, פראדוקציע
 פון פירער די האבען ארגאגיזירען׳ געקענם ניט קײנמאל

 אויפגעגעבען ניט אלץ גאך םאך־אינטערנעשאנעלס די
 םון פארמע אינדוסטריעלער דער צו געגנערשאםט זײער

 כוח דעם אונםער דעם דורך גראבעז אוץ ארגאניזאציע
 גאגצער דער םמ װי גוט אזוי ױניאנם אײגענע זײערע פון

םרײד־יוניאז־באװעגונג•
 די םץ צװיי ארױםברענגעז בלױז דא װיל איד

 דער בײ אויםגעקו&עז זיעעז װאס םבםוכים, יוריםדיקציע
ענגהארציגקײם דער םח אילוםטראציע אלס קאנװענשאן,

 שא־ דעם און םירער מאגכע םון אײנגעשפארטקייט און
 טרייד־ױניאן־ גאנצער דער ברענגט םכה די וואס דען,

 אריינ־ זיינען ױריסדיקציע־שםרייטען צוױי די באוועגונג.
 םאשי־ דער פון קאנווענשאן דער צו געווארען געבראכט

 און לעגגסטע די ארויםגערוםען האבן און ניסטן־ױניאן,
 קאג־ דער פון םלאר אויםן דיסקוםיע שארביטערטסםע

ווענשאן.
 מאשיניסטען די וואם ױריסדיקציע־קלאגען, צוױי די

 געװען איז קאנװענשאן, דער צו געבראכט האם ױניאן
 אמאל־ דער געגען און ױניאן קארםעםגטערם דער געגעז

 דער עמפלאיס. רעילוױי עלעקטריק עגד סטריט גאמײטעד
 אײגשטעלן דעם איבער איז קארפענטערס די מיט סכסוד

 די פאבריק־געבײדען. אין םאשינען ארונטערנעםען און
 םארטען די אויף ױריסדיקציע מאנט ױניאן קארפענטערם

 בוי־ארבעט׳ דער פון טייל א איז דאם וױיל ארבעםער,
 ארבעט די איז דאס אז זאגם, ױניאן מאשיניסטען די און

 רעילוױי סטריט דער מיט םכסוך דער מאשיניםטען. פאר
 אין ארבעטען װאס מעכאניקער, די איבער איז ױניאן

 אמניבוםען װאו גאראדזשעס, די אין און בארנס קאר די
פארריכט. און געהאלטען װערען

—1914 זײט שוין זיך ציען סכסוכים בײדע די
 טוץ האלבן א בײ אויסגעקומען שוין זיינען און 1915

 האנ־ גאנצען אין פעדעריישאן. דער פון קאנװענשאנם
 צוױי אין ארבעטער טויזענט עטלעכע אום זיך עס דעלט

 מיטגלידער מיליאן האלבען א ארום האבען װאס ױניאגם,
 דער מיט צעטײלען ניט זיך מען קען דאך און יעדע.

 ארײנגעצויגען שוין סכסוך דעם אין האט מען ירושה.
 מאל אלע װי רעגירונג. די און ארבעטסגעבער אםילו

 פאליטישע געשאםען שוין זיך האבען שטרייט, א אין
 צוליב ױניאן יענער אדער דער שטיצען װאם צדדים,
 רעזאלו־ די איבער געראנגעל דער חשבונות. אײגענע

 &ערםט$ די פארנו&ען האט קאנווענשאן דער ביי ציעם
 גע־ געלעזם ניט ערשט איז און זיצונגען דריי בײ צײט

 אן אפילו און בלוט בײז פיל געשאפען האט עם ווארען.
 דער פון בראון פרעזידענט פון סטראשונעק אפעגער

 אפשר װעט אינטערנעשאגעל זיין אז ױניאן, מאשיױםטען
פעדעריישאן. דער פון אפרײסעז זיך
 אויף רײסערײען ױריםדיקציע די פון װירקונג די

כאװעגונג ארכעטער דער אץ שלום
פאך־ױניא* פארביסענעם דעם אט פון שאדען דער

 םאראור־ ער װאס ױריסדיקציע־רײסערייען׳ די און ניזם
 אין אײניגקײט װען איצט, געפערלעכער נאך איז זאבט,
 לעבענם־גויטיג אזוי איז טרעיד־ױניאן־באװעגוגג דער
 פארהאנדלונגען די אנהויבען זיך דארפען עם ווען און

 פאראײניגונג. װידער און שלום פאר א. אי. סי. דער מיט
 קאנ־ דער בײ געװארען אויפגענומען איז פראגע די אויך

 גע־ ארײנגעבראכט זײגען רעזאלוציעם דריי ווענשאן.
 אונזער פון דעלעגאציע דער פון זײ, פון אײנע װארען.

 גע־ זײנען רעדעס שיינע עטלעכע אינטערנעשאנעל.
 פון און וואהל װײס־פרעזידענט פון געװארען האלטען
 איבער ארבעטער .מיל פאפיר די םון בורק פ. דזשאהן

 רײעז• ארבעטער די אין אײניגקײט פון נויטיגקײט דערי
 מאכען צו אום אז פארגעשלאגען, אפילו האט װאל מעטױ

 װאפען א מאכען מען זאל ערפאלגרײך׳ פארהאנדלונגען די
 אײנע ױניאנם אװעקרײסען אױפהערען און שטילשטאנד

 געזוכט רעדע לאנגער א אין האט בורק אנדערע. די פון
 אינדוס־ געגען ניט איז פעדעריישאן די אז באװײזען, צו

 דעם. געגען געװען ניט מאל קײן איז און ױניאנם טריעלע
 די אינטערנעשאנעל׳ אונזער מײנערם, די — םימן א

 גע־ האבען אויטאמאביל־ארבעטער די און אמאלגארייטעד
 דער צו באלאנגענדיג ױניאנס׳ אינדוםטריעלע האט

 די געטשעפעט. גיט די האט קײנער און פעדערײשאן
 עקזע־ פון באריכט דעם אנגענומען האט קאנװענשאן

 זאלען פארהאנדלונגען די אז דעם, װעגען קאונםיל קוטױו
 צו מעגלעד װאס אלץ טאן זאל מען און װערען באנײט

 פעדע־ דער אין טרײד־ױניאנס די וױדער פאראײניגען
 רעדעם שײנע די װי נאכדעם אבער טאג דעם ריישאן.

 אויםגעקומען איז געװארען׳ אנגעגומען איז באשלום און
 דער־ פריער האבען מיר װאם ױריסדיקציע־רײסערייעז, די

 אינטערנעשאנעל די.מעכטיגסטע פון צוױי צװישען מאנט,
 איינ־ מוזען װעלן װעלכע פעדערײשאן, דער אין ױניאנס

 אינדום־ די מיט קאמפראמיסעז װיכטיגע גאר אויף גײן
 זאל עס אויב א., אי. םי. דער פון ױגיאנם טריעלע

 פרעזידענט דען זיך קען פאראייניגונג. א צו קומען
 ױניאן ארבעטער אויטאמאביל די אז םארשםעלען, בראון

 ױריסדיקציע אנהאלטען לאזען אים װעט ביישפיל, צום
 װעל־ אױטאמאביל־מעכאױקער׳ אמ מאשיניסטעז די אויף

 ? ױניאז קאר םטרים דער פון אוועקצונעמען זוכט ער כע
 ױניאן ראדיא די ױניאן, ארבעטער שםאל די אז אדער

 װעלען ױניאנס אינדוסטריעלע גרויםע אנדערע די אוץ
און מעטאל די אויף ױריםדיקציע די אוועקגעבען אים

גערעכטימןײט ^-------------------------
 זײעחנ אין באשעפטיגט יוערעז וואם ארבעטער, מאשין
? שעפער

 דער פון אלײז״ שטאנדפונקט דעם םון אםילו ווען
 האבען םחעז רײסערייען ױריםדיקציע די וואם װירקוגג

 אםע־ דער איז אײניגקײט וועגען םארהאנדלונגען די אויף
 פארבי־ דער אט איז באוועגונג, ױניאן טרייד ריקאגער

ן אזוי מוז וואם אומגליק, אן םאך־ױניאניזם םענער י  ג
 אומ״ זײן וועט נאר נים ווערען• באזייםיגט טעגלעך װי

 םיס ױניאגס אפגעריסענע די םאראייניגען צו מעגלעד
 עס נאר געשען, ניט װעט דאם אויב פעדעריישאן, דער

שפאלטונגען. וױיטערע פון געפאר די שאפט
 איץ ארכעטער שװארצע געגען דיםקרימינאציע

ױניאנם מאנכע
 גאנצער דער פון אבער איינדרוק שװערסטען דעם

 טיםגלידער פראגרעסיװע און פריינד אויף קאנװעגשאן
 מאבעז געמוזט האט טרייד־ױניאן־באװעגוגג דער פון

 די אפגע׳פםר׳ט האט קאנװענשאן די אזוי װי אופן דער
 אמערי־ מאנכע אין ראסען־דיםקרימינאציע פון פראגע
 רענ־ פיליפ א. ארויפגעבראכט האט װאם ױגיאנס, קאנער
 קאד די יוניאן. פארטערם קאר םליפינג דער פון דאלף

 די אז רעזאלוציע, פארעװע אנגענומען'א האט װענשאן
 געווען מאל אלע איז לייבאר אװ פעדעריישאן אמעריקעז

 האט זי ראסען־דיסקרימינאציע. יעדער געגען איז און
 ממשות׳דיגס עטװאס טאן צו באשלאסען גארניט אבער

 ױניאן טרײד דער פון פלעק מיאוס׳ן דעם אט אפצואװישען
 אוםן אײדעלען אן אויף וואל האט נאך, דערצו באװעגונג.

 אויםגעשײגעצם אופן, גראבעז גאנץ א אויף טאבין און
 זיק פאר ױניאן פארטערם דער פון פרעזידענט דעם

 אין פראגע ניט־אנגענעמע די ארויםצוברענגען ״חוצפה״
עפענטלעכקײט. דער

געהאלטען האם רענדאלף פיליפ װאס רעדע דער אין
 גאנצע א אנגעקלאגט אפען ער האט קאנװענשאן, דער בײ

 דער פון לאקאלס און יוניאנם איגטערנעשאנעל רײע
 ארבעטער געגער געגען דיםקרימינירען אין פעדערײשאן

 פופצען ארום אז אנגעװיזען, האט ער ראםע. זײער צוליב
 אנגע־ זיינען װאם ױניאנס, אינטערנעשאנעל מער אדער

 זייער אין פונקטעז האבען םעדעריישאן, דער אן שלאסען
 נעגער־ארבע־ ארײננעמען פארבאט װאם קאגםטיטוציע,

 האבען װאם ױניאנם, צאל א אז ;מיטגלידער אלם טער
 נים נעמען קאנסטיטוציע דער אין פארבאט אזא גיט

 אױס־ פארשײדעגע אונטער מיטגלידער נעגער קײז ארײן
 אינטערנעשאנעל די װאו ױניאנם, אנדערע אז רעדען;

 וואס ױניאנם לאקאל האבען אונטערשײד, קיק ניט מאכט
 ױניאנם די אנגערופען האט ער זיי. געגען דיסקרימינירען

 גע־ ער האט אנקלאגע שטארקםטע די נעמען. די מיט
 די און מאשיניסטען די מאכער, באילער די געגען מאכט

 אנדערע אייזנבאךארבעטער. די פון ױניאנס פעדערײשאן
 די דינען אנגעוןיזען האט ער װעלכע אויף ױגיאנם,

 רענדאלף עלעקטרישענס. און סטים־פיטערס פלאמבערס,
 די אויף דיםקרימינאציע פון פאקטען געבראכט האט

 וואס שאדען׳ דעם אויף אנגעװיזען האט ער דזשאבם.
 אמ באװעגונג ױניאן טרײד גאנצער דער ברענגט דאס
 קאנװענ־ די האט אבער אלעמען דעם אױף לאנד. דעם
 םון באריכט םארעװעז דעם געזאגט, װי אנגענומען׳ שאן

 אז זיך, בארימט ער װעלכען אין קאונסיל, עקזעקוטיװ
 פעדע־ די איז ארגאניזאציעס אנדערע מיט פארגלײך אין

 שפעטער טאג א מיט טאלעראנץ. פון מוםטער א רײשאן
 ראנדאלף, באשולדיגט און װארט דאס גענומען טאבין האט

 דאס אז און װײסע די געגען שװארצע די העצט ער אז
 די דערקלערט האט ער ,ווערען. טאלערירט ניט טאר
 אלס אויםגערעכעגט י האט רעגדאלף װאס פאקטען׳ אלע

 ניט אפילו זיך טאר מען װעלכע װעגען מינדערװיכטיגע
 גאנצער דער אין טרויעריגסטע דאס און באקלאגען.
 געפונען ניט זיך האט עם װאם געװען, איז געשיכטע

 דער בײ דעלעגאטען הונדערטע די צװישען אײנער קײן
 אים אדער רענדאלפן שטיצען זאל װאם קאנװענשאן,
׳ אטאקע. דער געגען פארטײדיגען

הױן געהעריגער דער אויןט זיך שטןןלט קאנװענשאן
םר#געו אינטערנאציאנאלע און נאציאנאלע אין

 ‘קאנ דער בײ האנדלונגען פײנלעכע צװײ די אחוץ
 זײ האט אנגעװיזען, דא האב איך װעלכע אויף ווענשאן,

 אויף געשטעלט זיך ל. אװ פ. א. דער פון קאנװענשאן
 אינטערנאציא־ און נאציאנאלע אין הויך געהעריגער דער

 אנגע־ דינען רעזאלוציעס רײע גאנצע א פראגען. נאלע
 יןאםף דעם כוחות אלע מיט העלפען פאר געװארען נומען
 גע־ םראטעםטעז שארפסטע ; גאציזם ארן פאשיזם געגען

 באזיגםע די געגען היטלער׳ן פון מערדערייען די גען
 געגעזי קריגם־דערקלערונג א אידעז; די און םעלקער

 אינטערגאציאנאת ענגע םאר ;היים דער אין רעאקציע
רעתד די צװישעז לענדער. אנדערע מיט םארבינדונגעז
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רובינשטײן ת םמ •
 ױניאנס מערםםע די וױ ױניאן ונזער
ארגאני־ פראגרעסױוע אנדערע אח

פאר־ איצם זיינעז לאנד, אין זאציעס
 אייגענע דיערע מיט נאר ניט נומען

פרא־ און אויפגאבען טאג־טעגלעכע
אלגע־ די סיט אויך נאר בלעמען׳

 פראבלעםען און אויפגאבעז מײנע
 ארבעטער, מיר װי מער גאך ווער לאנד. אונזער ®ץ

 אין פאראיגטערעסירט שטארק אזוי דינען יוניאן־לייט׳
 דעמא־ םדייע די פון נצחון ענדלעכען און שנעלען דעם

 םינסטערע די איבער םעלקער פאראייניגטע קראטישע
שקלאםערײ• און רעאקציע פון קרעפםען

 נאד מיר גיבען טרייד־ױניאן אלם אז זיך, פארשטײט
 טאג־ די פאר ציים מערםםע אונזער אװעק אויך הײנם

 אבער אינדוסטריע. אונזער פון פראבלעמען םעגלעכע
 א פראבלעמען נײע אויף קוםען ארבעט דער אין *פילו
 אנדערע די מיט פרייז־םילינג דער ,מלחמה. דער דאנק

 גאנץ יאון נייע גאנץ א שאםען תגירונגס־רעגולאציעס
 ׳אם ױניאן־טוער. אקטױוע אונז פאר לאגע קאמפליצירטע

אויסצו־ פרובירען באלעבאטים מאנכע בײשפיל: צום
 פאר רעגולאציעם אגדערע די מים סילינג דעם נוצען

 אויף םילינג א אנשםאט אינטעיעסען. אייגענע זײערע
 סי־ א מאכען זיי םרובירעז גארמענטם, די פאר פױיזען

 אונ־ איז עס און ארבעמער־םארדינםטען. די אױף לינג
 אלעמען נאך וױיל דערלאזען. צו ניט דאם אױפגאבע זער

 לעבענם־מיטלעז אײף םילינג דער אז אריים׳ ױך װײזפ
 איז עם און יקרות. וואקםענדען דעם געשטערט ניט האם

 פאר־ די אז מעגלעכעס, אלעס טאן צו אויפגאבע אונזער
 וויי־ אדער מער זאלען, מיטגלידער אונזערע פון דינםטען

 לעבענם־סטאנ־ אונזער אנצוהאלטען גענוג זײן ניגער,
וארד.

 געוױינלעכע די מיט פארנומען מיר ױינען ארום אזוי
 פרייזען סעטלען םון ױניאז־קאמפלײנטס, טאג־טעגלעכע

 ארבע־ צװישען נייספארשטענדענישען אויסגלײכען און
 אר־ צװישען פאלען םילע אין אוז באלעבאטים, און סער

 ניט מיר פארנאכלעםיגען אויך ארבעטער. און בעםער
 געפינען מיר װי שנעל אזוי שעפער, נײע ארגאניזירען זו

 אונז בײ אינדוסםריע קלאוק דער אין אזעלכע. אױס
 עם וואםקען. אין קלאוק־טרײד דער נאך האלט שםאט אין

 דער צוליב םיזאז׳ דעם אמת, שעפער. נײע צו קומעז
 נויטיגע די קריגען ניט פאר מורא דער ציליב מלחמד״

 שעפער, םך קײן צוגעקומען ניט זײנען מאטעריאלען,
געעפענט. שעפער קלענערע עטלעכע זיך האבען דאך

 באלד שעפער׳ נײע■ דאזיגע די אט זײ׳ האבען מיר
 הא־ מיר ױניאן־שעפער. פאר געמאכט און ארגאניזירט

 שטאט אין שאפ ניט־ױניאן באדײטענדען א אױך נאך בעז
 איצט ארבעטעז מיר װעלכען אויף בראדערס״, •לעאן

 גאנץ איז עס אין ױניאניזירען. צו אים זיך באמיען און
 אנאנסירען קענען מיר זאלען גיכען אין גאר אז מעגלעך.

 שאפ׳ ױניאן א איז שאפ דער אויך אז נײס׳ פריילעכע די
לאם די אז זאגען, קענען װירקלעך מיר װעלעז דאו און

 רעזאלוציעם אנדערע צוױי די געװען אויד זײנעז לוציעם
 -פרעזי מיט דעלעגאציע׳ אינטערנעשאנעל אונזער יואס

 װע־ אײנע ארײנגעטראגען׳ האט בראש, דובינסקי דענט
 דער אין דעפארטמענט רילײשאנם פאבליק א שאפען געז

 אינ־ פאלשע און העצעס די באקעמפען צו פעדערײשאן
 די פארשפרײטען עם װאם ױניאנס, די געגען פארמאציע

 פאר הילפם־פאנד דעם װעגען אײנע און ױניאן־האסער
 האט רעזאלוציעם בײדע די װעגען מלחמה־קרבנות. די

 גרינט־ געהאלטען האכמאן דזשולױם ךס־פרעזידענט
װע־ מאטעריאל גרויםען א צושטעלעגדיג רעדעס׳ ׳עבע

 לענ־ פארשיידעגע די אין קרבנות די פון לײדען די געז
דער.

קאנװענ־ װיכטיגע א געװען עם איז ארום און ארום
 אין באוועגונג ױניאז טרײד ארגאניזירטער דער פון ״אן

 דער־ גרויסע אירע אפגעשפיגעלט האט װאס אמעריקע,
האט זי וואם מעגלעכקײטען, געװאלדיגע די גרייכונגען,

װערען. אויםגעבעסערט נאך דארםען װאס סעלערען׳ די אייו *יז
צוריק זיף ציען װאררןערם מײן ימײמער

םי. םון
 דעם סארנומען האט קאנװענשאן פעדעריישאן די
 מיר אץ נומער דעם אין האבען מיר וואס פלאץ ״*״עז
ױיכםיגע םילע אויםצולאזען געצוואונגעז דעריבער נצן

 אר־ פראצענם 100 איז קלאק־אינדוסםריע אנחשעלעם
גאניזירם.
 בײם יעצם זיד האלם וועלכער װינטער־םעזאז, דער

 צאל קלײנער א םמ אויסנאמע דעד מים איז, ענדיגען
 אבער איז עס ״ראש״םעזאן. קיץ געוועז ניט שעפער׳

 אונ־ אלע כמעם סיזאז• שלעכטער קיץ געװעז ניט אויד
 האבען שעםער אײניגע ארבעטען. מיטגלידער ערעז

 צאל א דא איז דערפאר ארבעם. וואבען פולע קיץ ניט
 מא־ קענען זײ וױ ארבעם מער האבען װעלכע שעפער׳

 קען אלגעמיין אין שםונדען. 35 רעגולערע די אין כען
 אנבעלאנגט וואם ערגער. נים וױיםער הלוואי זאגען, מעז

 דא האבען מיר אז דאך׳ איר װײסט פארדינסטען, די
 הע־ א טשערמאן אומפארםייאישען דעם דורך געקראגען

 עס איז מיינונג׳ אונזער לוים פראצענם. 5 אויף כערונג
 אין אונז ביי לעבענס־מיםעל דאס גענוג. ניט וױים

 ניט מיר האבען הויד• זייער געשטיגען איז קאליםארניע
 אומפאר־ דעם פון באשלוס דעם אנגענומען װילענדיג
 וואך דער אויף געדדען זיינען און טשערמאן םייאישען

 העכערוגגעז, קריגעז געקענט האט מען וואו דארט און
 און געקראגען. עס מיר האבען פראצענם. 5 די אויסער

 די איבערהויפם מיםגלידער, אונזערע פון ביסל היפשע א
 5 די װי מער פיל געקראגען האבען װאך־ארבעםער,

פראצענם.
 א מים געםעקסם זיך האבען מיםגלידער אונזערע

 אונז סרײט עם און רעליף׳ מלחמה פאר ארבעט טאג
 האבען אונזערע מיםגלידער מעדסםע די אז מעלדן, צו

 און ארבעט. טאג פולען דיער באצאלט פרײד מיט שוין
 איז באארד דזשאינט אונזער פון מיטינג לעצטען בײם
 צע־ צו קאמיטע ספעציעלע א געװארען באשטימט שוין

 הילפם מלחמה פארשיידענע די צװישען געלט דאס טײלען
 אדמײ א. עס. ױ. קרייץ, רויטער דער װי ארגאניזאציעם,

 רעליף, םשיינע און בריםיש ראשען, רעליף, נייווי איז
 דזשו־ און םאנאטארױם קאמיםעם, ארבעטער אידישער

 געלטער געזאמעלטע די םון טייל א װעלפעיר* איש
 אגרי־ אונזער קאםע. ױניאן דער אין בלײבען אויך װעט

 זיך ענדיגם אסאסיאיישאן באלעבאטים דער מיט מענט
יאר• קומענדען
 פארשטייען באסעם די אז גלױבען, מיר כאטש און

 קריגען צװ צייט די ניט איז איצט אז װיםען, צו גענוג
 א אונטערשרײבען ױעלען זײ אז און ױניאנס, מים זיד

 צוגעגרײט זיין צו ניט עס שאדט דאך אגרימענט, נײעם
 טרעזשורי, ױיכע א פאםירען. ניט זאל עם װאם אויף

 אפצונעמען .מיטעל שלעכט קײן גארניט איז מיר, וױיסען
 קאמף א אנהויבען צו באלעבאטים די בײ אפעטיט דעם
 געװארען באשלאסען דעריבער איז עם ױניאן. דער מיט
 געלט׳ דאס זאמלען אנגעהויבען האט מען אײדער נאך

 אויך זאל פארדינסטען ארבעט טאג דעם פון טײל א אז
קאסע. ױניאן דער פאר גײז

 דער נאך גלייך אקטאבער, זיבעטען דעם מיטוואך
 אינטער־ אונזער פון מעמבערס אלע זיך האבען ארבעט,

פאר־ ארבעטער ספארטװער און דרעס קלאוק נעשאנעל

 ניא־ דעם ױניאנס די אין פאסירונגען און געשעהענישען
 מיר װערען. באהאנדעלט געדארפט האבען .װאס נאט

 ױנײ־ דער פון קאנװענשאן די דערמאנען אבער מוזען
 געהאלטען אױן־ איז װאס ױניאנן, װארקערם מײן טעד

 באשלוסען אירע פון צײײ וױיל מאנאט, דעם געװארען
 בא־ ױניאן טרײד גאנצע די באװירקען שטארק װעלען
לאנד. אין װעגונג

 צװישען קאמף דער זינט דערווארט האט מען װי
 האט א. אי. סי. דער פון פירער אנדערע די און לואיס

 באשלאסען קאנװענשאן מײנערם די האט אויםגעבראכעז,
 איז לואיס א. אי. סי. דער פון אפצורײסען זיך אפיציעל

 װי ל״ אװ פ. א. דער צו צוריק געגאנגען נישט אבער
 אומ־ געבליבען איז נאר פאראויסגעזאגם, האבען מאנכע

* אפהענגיג.
אוםגליק. גרויםער קײן געװען ניט וואלט אליין דאס

 םון אוועקשםיין לואיסעם אז שכל, אויםן זיך לייגט עם
 אינדאסםריעל אװ קאנגרעם דעם און פעדעריישאן דער

 אייניג־ שאםעז צו מאכען גרינגער װעט ארגאניזיישאנס,
 קומענדיגע די ביי קערפערשאפםעז צוױי די צװישען קייט

 ווערעז׳ געשאסעז אייניגקײט וועט און פארהאנדלונגען.
 אויך ווארשיינלעך צײם דער מים ױניאן מײנערס די וועט

צוריקקומען.
דער פון באשלוס צווײטען דעם םים איז צרה די

2ן ------------------------------------------------------

 S צו אױדיםאריום םילהארםאניק גרױסען אין זאםעלם
מז אלע די פון גערופען פאחאםלוגג׳  דערםאנםע אוי

 גום־ צװעק דעם פאר באארדס חשאינט און לאקאלעז
 װע־ די םון אתנםערנעםעז פראצענם 10 דעם צוזזײסזןן

באנדם. אדן םםעםפם םלחםה שאר םארדינסםען כענםלעכע
• העל־ צו םיםינג װאל־קאמפײז א געװעז עס זױז אייך

 םרײנדלעכע אדבעסער פראגרעסיװע די דערוױילען פען
 אלםאן. קאלבערם גאװערגאר םח אדמיניסםראציע סםײס

 ארבע־ די דעםאנסםראציע. םראכטפולע א געװען איז עס
 100 איז אינטערנעשאנעל די אז געזאגם, זזאבען םער

 אין איגװעסםםענםם פראצעגם 10 די םאר פראצענם
 םארניכםעז צו אםוניציע שאפעז צו באנדם און סטעמפם
 »ז אויך שקלאסערײ. און דיקםאםור און םאשיזם נאציזם,

 ערװיילעז העלםען צו מעגלעכעס אלעס טאן וועלעז מיר
 םרע־ אונזער שםיצעז װעם וועלכע אדמיניםםראציע׳ אן

 פרײ־ דעםאקראסיע• פאר קאמף בראװעז דץ אין זידענם
גערעכםיגקײם. און היים

 האבען בראדװײ אויף פארבייגײער צאל גרויסע די
 הא־ און מארש דעם באאבאכסעט אמ אפגעשטעלט זיך
 סץ מעמבערס מארשירענדע די אפלאדירם הארציג בען

 אוידיםא- םילהארמאניק דער אינטערנעשאנעל. אונזער
 געווען איז מענשען, 3000 ארום אריץ נעמם וואס רױם

 אויפגעטראםען דינעז רעדנער• די צווישען געפאקט.
 — נײװי דער םון און םרעזשורי דער סון פארטרעםער

 םיםיס פעםערסאן, עליס גאווערנאר לייםענאנט דער
 אײגענע, ׳אונזערע זיך פארשטיים אין׳ דאגלאס מעלװין

 םיץ ל. גאלדבערג. ל• דז. לױױי׳ לואיס וױיס־פרעזידענט
 • ווישנאק ברודער ^84 לאקאל םץ פארםרעםערין א און
 םרעזשו־ פץ פארםרעטער דער פארזיצער. געווען איז
 אויסדרוק אלם איבערגעגעבען, האם דעפארםמענט רי
 און 384 לאקאל צו פלעגס םראכםפולע אנערקענונג, פון
 אין זיך אויסצייכענעז פאר באארד דזשאינם קלאוק דעם צו

 םארזאמלונג די באנדם. איז סםעמפס פמ פארקויף דעם
 אונזער אנערקענונג און פרעסםיזש םך א געגעבעז האם

 פלאץ פיל אפגעגעבעז האם פרעסע די אינםערנעשאנעל.
 גע־ אויך האם און מיםינג דעם םמ באריכםעז די םאר

ארבעטער. גרופען מארשירענדע די סיז בילדער דרוקט
 פון פריער אפ זיך גים ױניאן אונזער קורצען׳ אין

 אונזערע פון פראבלעמען טאג־םעגלעכע די מיט אלץ
 די גאנצער. אלם ארגאניזאציע דער פון און מיטגלידער
 אויך אונז ביי פעלט אפילו פאליטיק״ ״ױניאן געוױינלעכע

 בא• מיר צופיל• ביםעל א דא אפשר נאד איז עס ניט.
 אלגעמיי־ דער פון םײל א אלס אויך אבער זיך טראכטען

 רע־ און דעריבער זיך באטייליגען און געזעלשאפם גער
 טעטיג־ געזעלשאפםלעכע פראגרעםױוע אלע אױף אגירען
 אר־ אידישען איז פארטראםעז גום זײנען מיר קײםען.
 טעםיגקײט, דירעקטער מיט ניט אויב קאמיםעם, בעטעד

 זאמלען צו קומט עס װען חוב׳ אונזער אבער מיר טוען
 אר־ אידישען דעם פון טעטיגקייט דער פאר מיטלען
 דער אין באםייליגם זיך האבען מיר קאמיטעם. בענןער

 אלע מיט צוזאמעז יעצם דינען מיר זארלונג. קליידער
 דערוױילען העלפען אין טעטיג זייער ױניאנס אנדערע

 הא־ מיר אדן אדמיניסםראציע, סטײט פראגרעסיװע א
 מים מיר װעלען וואלען, די גאך מארגען אויף אז פען,

 אנערקענונג קודט אונז אויך אז זאגען׳ קענען שטאלץ
 קא־ אין ?לעמענטען פראגרעםיװע די פון זיג דעם פאר

ליפארניע.

 יוריס־ די פארבתיטערען צו באשלוס דער קאנווענשאן.
 ארבעטער אריינצונעמען פופציג דיסטריקט• פון דיקציע

 נים, האבען וועלכע אינדוםטריען׳ און פאכען אלע פון
 פראדוקטען. קוילען אדער קוילען םים שייכות שום קיץ
 צו צוגרײםונג א װי זאה אנדער קײז ױין נים קען דאם

 א באשאפען קערפערשאפם, צענטראלע נײע א שאפען
 ארגאניזירםע די פון רייען די אין צעשפליטערונג נײע

 מעגלעכקײם די האם און פײהיג איז לואיס אז ארבעטער.
 פראגע קײז איז עס, םאז צו מיטלען פינאנציעלע די אין

 נאך איידער אז געפאר, אכית׳ע אן דעריבער איז עם נישם.
 שפאלטונג נײע א זאל פארריכם, איז שפאלטונג אלטע די

ווערען. געמאכט באוועגונג ױניאן םדייד דער אין
םרא־ עס וואס דערמים, גרעםער נאך איז געפאר די

 פאר־ א צו קומען װעט עס אז קלאנגען, ארום זיך גען
 ניײ די און ױניאן מיינערס לואיסעס צװישען אײניגונג

 ״אום־ גערופענע אזוי םון קאנפעדעראציע געשאםענע
 עדיוקײ־ מעקעניקם די וועלכע ,פון ױניאנם״ אפהענגיגע

 קערפערשאפם n װיכםיגסםע. די איז םאםייעםי שאנעל
 אוםאפ־ זײנעז װאס ױניאנס, צאל א םיז באשםייט וואס

 בעלי די סון אפהענגיג און ארבעםער די םץ הענגיג
 םויזענט הונדערט פאר א אח קאםע רײכע א האם בתים,

 אן װערען זײ קענען לדאיס׳ן םים צוזאסען מיטגלידער.
ארבעםעד. אמעריקאנער די פאר געסאר אמת׳ע
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רע* די םעםיגקייטען״ הילסם לחםח ,
געזעל־ אנדערע אח ײאלעז גיתנגם

 דינעז װאם ארבעםען שאפםלעכע
 דעם דורך האבען דערםים, סארבינדען

ער־ דעם סארנוםען מאנאט לעצםען
 ציים מערםטע די אמ פלאץ שםען

 לאקאלם זרנםערנעשאנאל אונזערע פת
 אמערי־ דער םון קאנווענשאן די סירערשאסם. דעד־ און
 גע־ אםגעהאלםעז איז וואס לייבאר אוו סעדערײשאן קאן

 אויך האט קענעדע םאראנםא, אין םאנאם דעם װארעז
 דעם ײאכען םאר א םאר יארק נױ pc אװעקגענוםען

 דוביגםקי, דוד אינםערנעשאנאל אוגזער פמ •רעזידענט
 דעלעגאציע אינםערנעשאנאל די אגגעסירם האט װעלכער

 דער םון םארװאלםער הויפט די קאנװעגשאן, דער צו
 פרעזידענ־ וױיס די באארדם׳ דזשאינם דרעס און קלאוק

 דעם האכמאן, דזשולױס און סײנבערג ישראל טען
 פרעזי־ וױים ,125 לאקאל בלאוזמאכער םוץ טענעדזשער

 געװארען באשטימט זײנען װעלכע קרײנדלער, דענם
 צאל א אץ קאנװענשאן דער פון דעלעגאםעז אלם

 םונדעסט־ איז ױניאן אונזער םון ארבעם די אנדערע.
 ײאם קאמםען די געווארען. םארנאכלעסיגם נים װעגען
 דארםען וואם פראבלעמעז .די םעגלעך, םאג אן גײעז

 ארבעט ארגאניזאציאנם די ווערען׳ עילײדיגם כםדר
 איצםיגע די אונש$ר װערען געםאן קעז דאם םיל װי אויף

 געוױינלעך װי אנגעגאנגען זײנעז באדינגונגען, מלחםה
 געוױנםען םאנכע געווארעז דערגרײכט זײנען עס און

געבים. עקאנ^םישען אױםז

 שיי־ גיבעו לאקאלם טאראנטער
דעלעגאציע אונזער אױפנאםע נע

 האבען טאראנםא אין לאקאלם אינםערנעשאגאל די
 אוים־ ווארעמע אץ שיינע אױסערגעװײנלעך אן געגעבען

 קאנ* דער צו ױניאן אונזער םון דעלעגאציע דער נאמע
 לײבאר אװ םעדעריישאן אמעריקאז דער pc װענשאן

 היע־ שטאט יענער אין געװארען אפגעהאלםען איז װאם
 פרעזידענם פון אנגעםירט דעלעגאציע, די מאנאם. םיגען

 פרעזידענטען וױיס די םץ באשםאנען איז דובינםקי, דח־
 קוײינד־ םשארלם און םײנבערג ישראם האכמאן, דזשוליום

 פענםילוױידע, איסטאז םון סארדעניא גרעים און לער.
 נױ םון 10 לאקאל ױניאן קאםערם דער םון םאליקמאז מאו

 אינםערנעשאנאל דער םון מארםין חשאהן אח יארק׳
 דעלעגאציע דער חוץ א סאוט• דער אין ארגאניזאציע

 זימערםאן םשארלם םרעזידענם וױים געוועז דארם זײנען
״דזשאסםים״. םון רןצדאקםאר דעניש, ד. מעקס און

 גע־ האט באארד דזשאיגם קלאוק םאראנםער דער
 אויםנאמע עלטוזיאםטישע אן דעלעגאציע אונזער געבעז

 מים־ םיטגלידער, די pc םיםינג אלגעמײנעם אן בײ
 לייםעאום. לייבאר איז אקםאבער׳ זיבעםען דעם װאן*,

 דזשאינט קלאוק דעם ’פון םענעדזשער לאגגער, ר. הײמאן
 די געשילדערט האם ער פארזיצער. געװען איז באארד,

 ױניאז קלאוקמאכער םאראנטער דער םון דעדגרײכונגעז
 דעם אדיף אנגעװיזען און יאר עטלעכע לעצםע די איז

 טאר־ אין איצם האם ױניאן די װאס אײנםלום גרויםעז
 דער םון שוואכקיים דער &ים םארגליכען עם אין קעם

 ער־ האם לאנגער צוריק. יאד עםלעכע מים ױניאן
 דעם םארדאנקען צו דינען דערגרײכונגען די אז קלערם,

 צו און ארבעםער די פון גײסם קאםםס אױםגעדואכםעז
 דער םון םיכערשאפם די וואם הילף גרויסער דער

 געגעבען האט דוביגסקי, פרעזידענם םפמיעל יוניאן,
ױנתת• דער

 רי־ א מים געענםםערם האם חבינסקי •רעזידענם
 קלאוקמאכער די צו אפעלירם האם איז רעדע רענדער

 גע־ און אייניגקײם און ארבעט גוםע זײער אטװהאלםעז
אינםערנעשאנאל. דער או סריישאפט
 געםינם אםים מנםראלער אונזער װאם פאקם ״דער

 םמ ארגאנײזערס קײן שיקעז או סער נויםיק פאר נים
 ױניאן די פארײאלםעז צו מענעדזשערם און יאדק גיו
 האם — םאז אמאל עס סלעמז םיר וױ םאראנםא איז

 איר אז באווײז בעסםער דער איז — געזאגם דממםקי
■ אאם א רו אין דא ספאביליםעם אדן ריישקײס דן

 פירער־ אייגענע אן אנםוױקעלט חאט איר מארקעם.
 אונזערע ױניאן אנגעשלאסענע יעדע וועלכער םים שאםם
שםאלאירעז״. געקענט חאט שםעט גרעסערע אין אפילו

 קוחנע מיט ארױםגעטראטען אײד זײנעז מיטיגג בײם
 אינטערנעשאנאל דער םון פרעזידעגטען וױיס די רעדעם

 דרײ אנדערע די איז קריינדלער און פיינבערג האכמאז,
קאטוענשאן. דעד *ו *דעלעגאםען

םאן קאנאדער א דעלעגאציע דער גיבען
םרײ־ האבען דרעסמאבער און קלאוק םאראנטער די

 געסט און דעלעגאטעז די םאר געגעבעז אוועגם םאג
 עדווארד קינג איז באנקעט א אינםערנעשאנאל דער םח

 אלע געװעז אנװעזענד זײנען עס װעלכען בײ האםעל,
 אינטערנעשאנאל די פון מיטגלידער באארד עקזעקוטיװ

 געסט פראמינענסע צאל א אץ סאראנטא אין לאקאלס
 קלארענס אײנגעשלאםעז באוועגונג׳ ארבעטער דער םיץ

 פארלאמענט א און סקאשיא נאווא פון מיעער א גילים,
 טשער־ אי&פארשעל געװעזענער קראניק, ם• און סיטגליד,

םאראנטא. אין אינדוסםריע קליידער דער אין מאז
 מע־ קרייזמאן׳ סעמיועל האט באנקעט דעם ביי
 פרעזענטירם קאונסיל, דזשאינט דרעס םון געחשער

 קאנאדער זיידענער נייער, א מים דובינםקי פרעזידענם
vm. «ום אזפ m און שטערעז די מיט זײט ביי זײס 

 מיטגלידער אלס אייניגקיים םון ד־יכעז אלס שטרייםען
 איז קאמעראדען אלס און .םעלקער םאראייניגטע די םון

דעמאקראטיע״. און םדייהייט םאר װעלם־קאםף דעם
 גערירם שטארק געווען איז דובינסקי פרעזידענט

 אמע־ די געזוגגען און אויםגעשםאנען איז עולם דער ווען
 האט ער קאנאדע׳׳. ״א ליד דאס און הימנע ריקאנער

 אויםדרוק ז*עם אט הייד זייער שעצט ער אז דערקלערם,
 און ער אז אןן סאלידאריטעם אינםעדנאציאנאלער םון
 אט האלטען טייער לאנג יארען װעלען מיםגלידער די
מתנה. די

לאנ־ ד. ה. געווען איז באגקעט םון םאאסטמײםטער
 טשארלס אוין־ געהאלטען האבען רעדעם קורצע גער.

 לאקאלע די םון נאמען אין מארטין. דזשאן און זימערמאן
 גערעדם האבען טאראנםא אין ױניאז דער פון בעאמםע

םײנער• מ. אץ קאהעז נײםעז מעגערמאן, ה.

 ױניאן אנטזאגעז בתים בעלי דרעס
לוין־אױםגלײכונג פאר פאדערונג

םאדע־ דער אויף בתים בעלי די םון עגטםער דער
 ארבעםער די אז באארד, חשאינט דרעס דער םון רונג

 געהעכערםע די מים ווערען אויסגעגליכעז זאלען שכירות
 האם מען װי איז, מיטלען לעבענם אויף פרייזעז
 בײם נעגאטױועד. א געװען ערװארטען, געקענט
 געהאט האט ױגיאן דרעס די װאס קאנםערעגץ צוױיטעז

 דעם מאנטאג אםאסיאיישאנס. די םון םארםרעטער מים
 בעלי די םון םארטרעטער די האבען אקטאבער. טען28

 ױגיאן די נאכגעבעז נים קענען זיי אז געטענהם, בתים
 םאר םרייזעז די העכערעז ניט קענען זײ וױיל םאדערונג

 אםיס דער וואס סילינג רעגירונגם דעם צוליב דרעסעם
 אין אייגגעשטעלט האם אדמיניםטוײישאן םרײז אװ

 אונטער פריױען ארבעטס די אויף העכעי־ונג אן טרייד.
 א זײן וועם געטענה׳ם, זיי האבען — באדינגוגגען די

 װעם און בתים בעלי די םאר םארלוסט םיגאנציעלער
ארבעט. זײער שםערען

 גענעראל האכמאן, חשולױם ווײס־פרעזידענט
 האם באארד דזשאינט דרעס דעם םון מענעדזשער

 קייץ ניט םאדערט ױניאן די אז אנגעוױזען, װידער
 באדיג־ לעבענס די םארבעסערעז צו אום העכערונג

 א די געבען צו נאר דרעםטאכער, די סון גונגעז
 דעם אונםער דוכצולעבען איז ניט ױי מעגלעכקייט
 איז װאם לעבענסמיםלען אויף יקרות שרעקלעכען

 אז אנגעװיזען, האט ער מלחמה. דער דורד געקומען
 םון שםײגען דעם מים אנקלאנג אין שכירות העכערען

 אנערקענםע אז איז לעבענםמיםלען, אויף פרײזען
 אײנגע־ אלם אז איז אץ רעגירונג דער פוץ פאליסי

דער אױף אינדוםטרי. דרעם דעד אק פאליםי שםעלםע

 דדןסןפ פאי־ •רײזןן אױף סיליגג דעם איגעו־ אז םזגגח
מ גיט נתים כעלי די קענען ח מ מ ײיין יי י  ר0 יי

 צאל די «ז אגגןיױזזח, האכמאז חאט ארבעם דער
 •ןד* שטאיק דך האס םארקױפם װערען ױאס דרעסעס

 אנגזנוױזןן, חאט ער צײט. לעצטער דער איז גרעסערם
 אץ דדעסץס געײארעז פארקױפט זײנעז 1940 איז אז

 1M1 איז דאלאר׳ מיליאן חאלב א אח 334 פח װערט
 פון װצדט r» דרעסעס געווארעז פארקױפט זײנעז

y חײגםיגס אין דאלאר «יליאן 386 קארגע r װ׳מ 
 סיליאן 411 ארײנבדײמעז דרעסעם םון פארקױף דער

 די פון פראפיטען די אז אנגעײיזעז חאט ער דאלאר.
 לןצסן די איז זיד חאמז מאגוםעקםשורערס דרעס

פארגרעסערט. באדײטענד מאנאטעז עטלעכע
 פארלאעןן היר װאס חעכערונגען די מיט ״אםילו

 אמא■מדראס די װעלען — געזאגט האכמאז האם —
 װאס סטאנדארד לעבענם דעם אגחאלםען קענעז ניט
 «ײ און פרייעז פיז צײטעז די אין געהאט האכעז זײ

 דורכשניטלזכןו דער ניט• אפילו עס דערױארטעז
 כיךך אםילו איז ארבעטער אונזערע םון אײנקונםם

 ns פרױ ארבעטעד אז וואס מינימום דעם םון ריגער
 איז װעלכעס זיד, דורבלעבעז אויף יארק נױ איז האבעז

 םטןיס דעם םץ רעכענונג דעד לויט יאר, א $1,096
 פרױןן אונזערע םץ םילע לעיבאר. אװ דעפארםמענט

מ דארפעז די אליין, ניט זיינען מיסגלידער ט ר  ע
 מיטגלידד אונזערזו םץ פראצענט 22 אץ פאמיליעס

 I מאכעז דארםעז ײאם מעגער םארהײראטע דינען
 םארדינססןן נידעריגע די אט םאמיליע. א םון לעבעז

 צװישןן נויט אמת׳ע םון אורזאד די אםם דעריבער איז
ארבעטער.״ די

 ײני*, דער םץ טענות גערעכטע די אבער טראץ
 םאדעמנג די נאכגעגעבען ניט בתים בעלי די האבעז
 1« ארגומענטעז די באשטריטען נים האבען זיי אמת,

 האבןן ארבעטער די אז האכמאן, מעגעדזשער גענ^ךאל
 זײצרן אין שניט א םאקםיש געליטעז יקרות דורכן

 קױפןן ניט איצט קענען זיי וױיל םארדינםטען דעאלע
 געקענ* םריער עס האבען זיי וױ םיל אזוי דאלאר םאח

 ןו זײעריגע, דאם ביי געהאלטעז אבער זיד האבען זײ
 «ײ וועלעז ארבעט םאר פרייזען די העכערען צו אום

 פױיז דעם העכערעז צו מעגלעכקיים א קריגען מוזעז
 זי אז געשאםען, זיד האט אייגדרוק דער דרעסעס. םאר

 אין זײן משתדל זיד זאל ױניאן די אז געוואלט וואלםען
 העכעדןו צו ערלויבען זײ זאל מען אז װאשימםאז,

 זיך האט קאנםערענץ די דרעסעם. אויף םרייז דעם
 תאס האכמאן מענעדזשער גארנישט. מיט געענדיגם

 װןס ױניאן די אז בוזים בעלי די ערקלערם סוף צום
 בארער איר דורכצוזעצען אזוי וױ מיטלען געםינעז
פארלאנג. םיגטעז

 ד*ו אין באציאונגען םארשאיםטע אויםצומיידען
 זדעם פץ טשערמאז אימםארשיל דער האט אינדוסטרי,

 סנסוו• איז ארײנגעמישם זיד ױאוועליער הערי םרי^
 בײדו וױסען געלאזם האם טשערמאן אימפארשיל דער

 דך־ אין םאראינםערעםירם שטארק איז ער אז צדדים
 יח טרײד איז געשאםען זיד האט וואם סיםואציע
 זאל װאם זאד קײז םאז גישט זאלעז זײ אז געבעטעז

 1מל א האבעז וועם ער ביז לאגע די םארערגערעז
 קאנםעױרוו און םראגע די אתטערצוזוכען גענהייט

 אױ®* אן געםינען צו םארזיד א אין צדדים בײדע מיט
 םאר האבעז אסאסיאיישאנם די אח ײניאז די גלייד•

םארלאגג. זיץ נאכצוקומען שפראכען

 וזב א& צאלען מאנופעקטשורערם דרעס
אינםטיטוט צום

 זזאס דזשאבערם און מאנוםעקטשורערס דרעס די
 צאלוגמז זײערע צוריקגעהאלםען לאנג מאנאטען האבעז

 אױ®* האבען לעיבעלם, די םאר אינסטיטוט דרעם צום
 םעםעלמענט דער וואס געלעגענהײט די גענוצם

 קלענעריו דער אויף חובות די באצאלעז צו געגעבעז די
 1* פראצעגם׳ אײנם םון זעקםםעל אייז םח ראםע
 האב® געלם געװען שולדיג דינען וואם אלע כמעם

 שולייי• זייערע באצאלט אקטאבער טעז15 דעם ביז
 אינסםיםמ דער האם צאלונגען, די םץ רעזולטאט אלם

* םומע גרויםע א װאכען זעקם די אין אריינגעניםעז  מי
חי דזשײקאג םענעדזשער גענעראל אםיםםענם באריכםעם

■ י י ו ► 0 ^ נ ע װ ן 1»«2 מ 1■<• ----------

 חשאמדס צאל א W 1«ימי «*ײיליד מגבאוס׳
m נאד האמז װאס פאנו״דןסשודצדס איז m ״ולחמ 
bis מי באצאלס׳ גים אמססיפוט  זײ װאט ײגי« יי א

שכל• ציס גתגגאן ««ל
ר כאדינגמ״מ די פון איימ־ וױ אזד  פירקלצ־ מ

 די אז גיײ׳מ «יז לזדמלס פאי־ צאלמגזמ נןוטא
מז סימז מגומקסשודארס  rvr *p« לזדמלס ד

m זיז גצסאכט mjm װאס דדעס m ײ  די איז ״יי
r אז אפ הי״מ מאסטצ nr״ איז טשעדלײט שאן r 

syom מנײס נים זאלוז לזדמלס אז nmm, תאט 
 פארגרע־ שסארק אױן■ זיך לאימלס פיז םארקױף תד

 אינסםיםדס דרעס דער איז מאנאט לזןצטעז דעם סזרט
ר ימז יוז געזיכערט מער איצס איז סז  מיס אנגײז מ

ארבעט• מד

 שבת »רבעטען סלאוקמעכער
 פ»רטײ־ דאל»ר צען פארן

. פאנד דיגונגס
נײ־ די איז קלאוקמאכער טויזענד דרײסיג די
 םעז10 דעם שבת געארבעט האבען שעפעד יארקער

 אום ױניאן דער פיז עדלױבעניש דער םיט אקטאגער
 *עז דעם באצאלען צו זײ םאר לײכטער מאנעז ןו

 פארטײדיגונגס ספעציעלען דעם םאר םעקם דאלאר
באארד. דזשאינט דער םאר פאנד

 געויארעז גוטגעזדיסען איז טעקס דאלאר צען דער
 הונ־ דרײ םץ םאגד א שאםעז צו אום לאקאלס אלע ןון

 םאר באארד דזשאינם דעם םאר דאלאר טויזעגד דערט
ynr יאר נעקססעז שאפען זיך קען עס װאס גויטפאל 

 טרײד קלאוק אין אגרימענט קאלעקטיװער דער װעז
^ װעם ױסג א

 אן אײו שטעלען פרעסערס ספארטװער ו
קאונסיל אדוױיזארי

 אין ארבעטעז װאס פרעסערס הונדערט דרײ
 םוב׳דיגע ױם א דורכגעפירט האבען שעפער ספארטװער

 האבעז די ווען געלעגעגזדיט דער ביי אונטערנעמוגג
 ספארטווער סאח קאונסיל אדווײזארי אן איעגעשםעלט

 דעם געםײערט גלײכצײטיג און 35 לאקאל אין םרײד
 איז ארבעםעד די םאר םאנד וואקאציע א אײנשםעלעז

 די םון אפצאל אז דורך שעפער ספארטװער די .
בתים. נעלי ?

 םמ מענעדזשער ברעסלאו, י. ױײס־פרעזידענם
 קורצע מיט פדיסטער. טאאסט געװען איז 35 לאקאל *

 ארױסגע־ דינען רעדעס צייטלעכע איז נאגריסונגעז
 גענעראל פיינבערג, ישראל ודיס־פרעזידענם סראטעז

 סעם באאדד, דזשאינם קלאוק דער םיז מענעדזשעד
 טשערמאז דער קופערמאז׳ מײק ,23 לאקאל םון גאלד

 דער פון טשערמאן מאנסי, דזשאו און 35 לאקאל «ון
 ריעס, לואים באארד, אדוױיזארי ארגאניזירטער נײ

 לאנגען א צוגעשייןם האט 23 לאקאס םץ מענעדזשער
 םיז דאנק א אויסגעדריקט דאט ער װעלכעז איז נריף

i הילף גרויסע זײן םאר ברעסלאו ברודער צו לאקאל 
 מאנוםעק־ ספארטווער די מיט םארהאנדלונגעז די איז

םאנד. וואקאציע דעם געבראכט האם װאס םשורערס
 די געווען אנװעזענד אויך זײנען באגקעם בײם

 םאר־ און 35 לאקאל םון םירער אץ בעאמטע אנדערע
 האבעז םארזאמעלםע די לאקאלס. אנדערע םון םרעםעד

 פרעזידענט דאנקענדיג רעזאלוציע א אנגענומען
 ברעסלאו און פײנבערג פרעזידענטען וױים די דובינסקי,

 םאר ריעם לואים 23 לאקאל םון מענעדזשער דעם און
 װאקאציעס באצאלטע די קריגען אין ארבעט זייער

 באארד אדוױחארי די ארבעטער. סםארםװער די אר8
 פרית דעם רתנות שײנע מיט פרעזענטירט האט

 אױף אויף םאסט װעלכער סםייז אסקאר אדזשאסטער
 דער פון טשערמאז דעם און שעםער ספארטװער ודי

מאנסי. דזשאו באארד יאדוױיזארי
 םאנד װארןאצייע ספארטװער צום צאלונגען

רעגעלמעסיג ארײן קומט
באריכ־ 23 לאקאל םון מענעדזשער ריעס׳ לואיס

 מאנוםעקםשו־ םפארטווער די םון צאלונגען די אז םעט
 אתין קומען לאקאל, םון פאנד וואקאציע צום יערס

 הונדערם ארום שטערונגען. װעלכע אז איז רעגעלמעסיג
 זיבעציג און דזשאבערס און מאנוםעקטשורערס

 ראל פעי םיז פראצענט דריי די צאלעז קאנטראקטארס
 נעקסםעז ביז אז דעריבער ערווארטעט מעז איז סאני גים

ווערען אויסגעצאלם דארםען װעם געלם די װעז זומער

ל די פ סלאטמ מ  אמ•זלימ פאגד אין ז*ך װן
ײמנדימ x/m m ד e

i ודו Pf’i בארינטצס — יאד דאס n 
ן י #if $ סדייד סשאדסײאר ו  *1 w  ,ijfro! ( • 
n 4 אדגזןשזןד די און גיזי גאדf
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ס עי ג טי ע קז אן ע מי אל י ק א  מ ל

פ הײסט ען גו ר צ א ל א ס ד ט םע

lyrm יק,שטנבארא פטשאדל וױ nya י1ײ פין 
 82 לאקאל ימיאן ארבזןטןר פלאאר און צקזעמעגעדס

n 4נאדיממ<  nrayi אימ״ לאקאל «ז סיםגלידאר 
 יויזי דאלאר מן ®מ פאקס ojn גצחייסזןן גוס שסיםיג

 orr פיז פאגד שארטיידיגוגגס פאוץ מיסגליד יעדעז
 דאלאוי *װ״ ®ון אסצסדץנט חןס ארן באארד חשאיגט

 זדן אדײז גײט װאס פאגד אדגאגיזאציאנס פארן
יאנואר.
 גײ סישמג דזןר איו איבעד, גיט בארענשסײן וױ
n די פאר רעקאמצנדאציעס די װעלכען n r w איז 

 גוס אויסערגעײײגלאד געוחןן געװארען, גוטגעחייסץן
 ארקלןדתצ און כאדיכס סעגדזשאד׳ס ojn נאך באזוכט.

 ץגם׳ זיד מאט סעקס, דזןם פון נױסיגקײט דער וחגגזוז
 ®יסגלידאד, די צוױשןן דיסקוסיא לעכקאפטע א וױקעלט

 פון קייגזזד װאס איז׳ דןרניי אינטערעסאנטססע דאס
 האט דיסקיסיא חןר »יז כאטײליגם זיד חאבעז װאס די

 די אז אגגזויײמז, האבען אלע םזןק^ געגעז גערעדט
 פיז אנםזאגם נישט מאל קייז זיד האבעז עקזעסינערס

 מאל קײן חאמז אח ײגי» ײני פאד שםײערעז צאלען
 בלויז חאבעז די מציאות״, ׳״כאפעז צו געזוכט ניס

n די וואס פאר פארדדוס זײעד אױסגעדריקט ys*•*iff 
im< טtלאyג אויסזןן זײגעז n y צטזװ* דזןר פח^ 

 כאארד דזשאינס די װאס שכירות די אױף העכערונג
ty האט ^ p y i ארכצטזגר די פאר בתים בזןלי די פון 
 דאלאר פאר די אזױ ניט איז sy פאמז• אנדזןרזן די םיז

 םארלארעז׳ oyi דורך האבעז onyj’syrpy די װאם
ן ח פח ערױדעריגונג די װי  פיז אױסנאם ן

 וױי מיטגלידזןד די האט oy װאס אדבעסער אנדערע
ש^ דער געסאן•  זדז ny^yn באחגנשםייז, מענעדז
 סיטגליחױ• די חאט ^דנער לעצטעד דער געוחגז

 (yvoys ײגיאז א םח לזןמוז דזןם איץ אז אנגעװיזעז׳
 *lyn’s די פון װילען כעסטען oyi מים וחןץ צייטען,

 גרופא yjy« אדער די װאס צו אלץ קריגזנז נים מעז קעז
 פמ זyראגyטyװ אלס בארזכטיגט. דמעז מיםגלידער

 אח פארשטיין דאס מיםגלידער די מחזןן ױניאז׳ דער
 אויד חאט ny יתיאן• די שםיצעז ענםױשונג זייער טראץ

 Dyn מאל צוױיטען א אז זיכערקײט׳ די אײסגעדריקם
 די איז ,siyrya וױ פאסירעז. ניט דיסקריםינאציע אזא

 Tya״nya גוס אײגשםימיג opys פאח רעקאמענדאציע
געװארעז•

 ארבעשער נאװעלשי און באטאן
 העכערונג לױז קריגש ױניאן

סישגלידער פאר
 ארבעטער נאוועלטי און באםאז םלאסטיק די

 םדז העכערונג א געוראדנען האם 132 לאקאל ױניאן
 גרונם אױםן מיטגלידער אירע םאר וואך א דאלאר צוױי

 די לעבענסמיטלעז. אױף םרייזען געהעכערטע די םון
 דער םאר שכירות העכערע די קריגען װעלען ארבעטער

אן, סעםטעמבער צעגטען דעם פץ ארבעט
 לאקאל םץ ניענעדזשער םעלדמאן, מארטין װי

 העכערונג די געפאדערם ױניאן די האט איבער, גיט
 קאלעקטױוען אין םוגקט דעם לויט שכירות די אויף

 בא* איז ױניאז די אז בתים בעלי די מיט אגרימענט
 העכע־ לוין טערמין מיטען אין םאדערען צו רעכטיגט

 װעלצז מיטלען לעבענס אױף קאםםעז די אויב רונגעז
 םאדערונג אזא האט אגריםענם, דעם לוים שםייגען.
 דער וױ נאכדעם יאר א ווערען געמאכט געקענט

 יאר דער איידער לעצטענס, קראפט. אין איז אגרימענט
 די געווען מודיע ױניאן די האט געענדיגט, זיד האט

 די אין העכערונג. לױן א םארלאנגט זי אז בתים בעלי
 צו אנגעבאםען בתים בעלי די האבען קאנםערענצען,

 אײן מיט ארבעםער די סיז שכירות די העכערעז
 ער־ דעם םון דאלאר א נאד איז גלײד ייאד א דאלאר
און אנםזאגט זיד האט ױניאן די .1943 יאנואר שטען
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 180 0(89*1 אג p0 psiyo oyi ז818(ג8םאדל זאל ז8מ
yuyVuy 1*8 18»אלס8( דזןסאלס האט זי מײל װאכען 

 Bpp* ד* אדכזוס, ל»ס»8 אייף 8י13פא די סאײיאגולעו
iy מיט האס, i צרשםיגוונג pc 0 די oyi iyo83i  *1א8
 רס8(ג8ארל8 איז אגריסמס un 1יי כאוױליגם לא((

 •ym 1דא 1אי irn* ײ •eoi)*wtycl6 ביח ז8ײאר8(
 יך1 »אס 188 183א ,18(ג1®אדחא(דל (ײזן צו ז80םרא
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 שכירמ^ די ײזיyipoo 8 ײסזoiyc 8 צעז pc (ג1י8חעכ

 8 (ס8ס 75 ײאה א 1יאלא ז8כצא pc לײז מידמש א
 ײאקא• באצאלטע ײאד א P8 רס8■אליש סאר שטמדע

 8 סארלא(גס חאט סיררע די ארכעסעד, 8אל 1סא ציע
 ,18צאל ז88 זי ײי לײס שכירות די אין םארקלענערונג

iy 1818118( געבעז8איבערג דאז איז פראגע די i it 
ע(םשײדמג. אן סאר נאארד 1לעיבא

iy טשערמאן דעױײס, ji װיליאם i pc 1יבא8ל װאר 
 1יnyeyi 8 אלס ד׳איאײמ אהיז באשסימם זזאט באארד

ענםשײדמג אן גיכען איז ערװארםעם מען

 אץ ארבעטער די פאר געוױנסען
 דעפארנד םאון אװ אוט איסטערן

מענט
 pc מענעדזשער וואנדער, דערי סרעזידענט וױיס
iy דעסאדטמענם םאון אװ אום איםטערן i pc אינטער־ 
iy אין ארבעסעד צאל א אז באריכטעט נעשאנעל i 

 העכע* לײן געקראגעז מאנאט דעם האבען טעריסאריע
 םארהאנדלמ־ דײד סארבעסעדינגעז אנדערע און רונגעז

אגרימענםס. סומסלימענםארי אין כתים בעלי מים געז
 רירט עס וױיל געוױנסען די pc װיכםיגסטעד דער

 pc געװינם דעד איז ארבעטער, צאל גרעסםע די אן
 אד־ די סאר העכערונגעז לוין און וואקאציעס באצאלטע

iy בעטער i pc עסערסאז, איז קארסאוײישאז בארביזאז• 
 םלאכוו^ ל8ב 1,200 באשעססיגם סירמע די חשויח*. נױ

iy i מיט אגריםענט iy i 1אי ז8אױסגעגאנג יז8 8סירמ
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ײמז o גי w n  o r לײז ra .Mairnjraa n  re 

o«ro*ua ״a m ימיאז חני <יס ייסס ײנקס 
r *י ooin יסס a ir tt rjnjrrao ״זןכץרינגינז t’k 

י ------ דעס קיספט ra «י*יז ra wmrwa מ

״*סײ די סיי o לי r n דזשױדז♦ «יז קאטסאני״
Voae a taarrainaora mm ,w w i  r j ,*m,־ 

»«raoj 9 סגייסזגש*o י ז  ודינשמעלענדיג *יד*ז י
 ײזכע־ ארכעטעי, raoae aVa פ*י סס״לס סיגיסוס

ת די גײ<aד ת אי ר אלא re ׳ * ט  דאלאר נוױי טיט ^ז
a ״ia לײד> r>a יוימיגער טיײאן ײאס סלא די re 

ס זaeיaד ליגיייס  נאד קדיגעז נאײץרכןד טאז26 יז
e״ חמזרינג a אדאי ײמסייגג יאלאי *ײײ r זאל 

 ייאס ארגעטער די ריניליס. «ים איויפניײגגסז זײ
 ניט אלץ גאד חןכןרינג *ויײטאר יזױ־ «ייס ימלזד
ס קייגאז דארשעז טאך, זײסי re יייז טיגיסיס מ
ײזי קײגאז מי. טסז26 דעם unaoar a ײ אג י

n v  a ia i אר יי ימי ט א  געקראגעז חאבזז ^
a ײיד מ«סדמג a דעם אנדירענם ס»«לילןנטארי 

ra oaiao קאמסאני״ מאגיסעקטשידיגג ״גדאײ די re 
 חע־ a געקיאגעז תאנעז ארנזסעד די זדילאנד• לאגג

r כ*מנג a  re קריגעז ײאס יי ייז׳ גלײד דאלאי־ 
 חעכע־ ײייטערע קריגעז דאדשאן לינילוט re וױמיגזױ־

r ײגגזוז a  re דעדגדייגעז זײ כיז לאגאט יעדעז יסלאד 
סיגיסום. חזס

שעמער ט»ון ^וט אץ  ip s to p w p  
טעחס באארד דזש^נט מלען

רעגעדזשער דובין, ײשאדדזש יתזידאנט װײס  
טאון אװ אוט איססעיז  ra דץיארםלענט קלאיס  re 

סאד־ אלע געמאכט ײןדעז  ea ra אנסידט דיססריקט׳»  
5̂  » *ו שע«ער זיי יז aop^P יי ■rae בארײסמגסז 
80 די יואס פאנד רסײדיגומס  nao eaao oan ליז מ
MMMM MM M ill •UMm L wH*■! M |f | |  MMMUM M kU N H M  A IIi L aזײץ י1 אום באשלאסעז האס באארד דזשאינט קדאדק

אגרײ איןמדמד דער יחמ נױס  nrrr ר יימגדײמ מ
■ — • ... M llM M M M H  k .  U kk MMM UUkk U kM U  kU k MkMMבאארדס עקזעקוסײו די אױסגײן. ודעס סדייד איץ מזנס

«r אלס ran  oaeanaa ,raopnoon, געחאס חאבען

oaa nrornwm raaan ra taxw גאשלוס re דער o
ך׳ דזשסיגס מי מ

nraan ,ran o iam n a o n  ra arm jn m  t*a 
n •ײיי p n  ra o m a o  aaarnלaוa^aopד i’a דעם 

raaaaa apnoan«־r ״’ דסר סיסnr סראגע דער זדן 
ra iaa»m «r fm סי ײגס ra opao י  געװא־ ^פגעל

i n אויף ra nליד«aר ran *me■ זדיגענער .am»aaa 
a> rranarr# nרלaגט laaaap’״ re ,עטערסאז• 

w m  n״ ׳raoiaa»ma aa דעױרונגס ra Daaia 
a ff aVaar טך y v tw t *rye^ קאנפע־ עטלעכע נאד 
a*a m m דaד aora׳ ra ו געלוגגעז ױניאן דער* 

ra»np לי*ז ra«naajw אדבעסער. מעדסםע די פאו
 מיט־ די ra עדװארטעם דאאאדטלענם pra*p יאר '

 העלסען ױעלען 158 און 134 לאימלס יי re גליחןד
aaaaגאלט ן rae* דזןד ly v ’on די חילף. מלחמח 

 קליײ ש*יד, אױף ױערען גאנחנט ײאלאן כײשסײאדוגגאז
 םון לעבענס די ראסעװעז *ו raoJaoapnao ײז יaד

re irv o m  m a aVa אין פאדבינדעםע אונזערע 
nar^o* דאד

 דעפארט. טרײד גארמענט קאטען
 רופט סטו־ײיק, א״ײן פארענדעט

צוױיטען א
 עטלעכע לעאטע די זעלטעגהייט a nrrr סטרײקס

 ד׳אט מאזמה־ די זינט טרײד. אונזער אין לאגאטעז
 אלע װי פונקט ױניאן, אינזער זופט אײסגעביסכעז,

סםרייקס. אויסגומיידען אמעדיקע, איז ײגיאנס אגדעדע
מנז די ד ד א n דענקעז ear אכער eaaaa פ  ra עז  מנ

 טטרייק קיץ װעט ױניאן די וױיל עדלױכען, אלץ זיד
 שטארק איז ױניאן ערTאונ ra אױס געפינעז רופען, נישט
 די פון באדיגגונגען לעבענס די פארטײדיגען *ו געדג

באדינגונגען. מלחמה די אונטער אפילו ארבעטער
 דער האם סטרייקס, אװינע re בײשיילעז *יױי

 איבטער־ דער פון דעיארטמענם םרײד גארלענם קאטאז
 אין סאל׳ איץ איז מאנאט• חײנטיגען געװיזעז געשןמעל

 דורך געװארען געצװאונגען פירםע a rn פענסילוױיניע,
m a a אפשםיםונג אן אויף איינגוגיץ סםרייק יתמיגען 

 אין ױניאן. דער מיט פארהאנדלען און ארבעםער די פין
 דע־ דער האט סטייט, יארק נױ אין פאל, *ײייטעז א
 סירמע די װען סטרייק אין שאפ א ערקלערט ארטלעגט6

 דער פון מיטגלידער ױניאן אנטזאגעז אנגעחױבען חאט
 דדר מיט פארהאנדלען צו גטarאנט זיך ra ארבעט

’n rr געצװאונ־ אױ סירםע די און אגרימענט אן װעגען 
סעטלען. *ו געייארעז גען

 קאםאן פון מענעדזשער רימבערג׳ עלײעס דױ
ױו גארמענט  די דינעז באריכםעט, דעפארטמענט ט

 םשילד־ א קאמפאני׳/ םאגס ,סאםער דער re אדבעטעד
 צוריק־ פענםילוױיניע׳ סלעיטינגםאן. פון שאפ דדעם רעז

 אין פירמע די װי נאכדעם ארבעט דער ןנו געגאנגעז
 װאר דער םון אפיס אין אײגגעשטימט האבען ױניאן די

 אז װערען דורבגעםיו־ט אלT עס אז באארד לעינאר
 פון אויםױכם אונטערן• ארבעטער די פץ אפשטימונג

 געױינען װעט אינטערנעשאנעל די אויב און באארד דער
 פאר־ םירמע די װעט ארבעטער, די םון מאיאריטעט א

 באדינגונגען. ארבעטס װעגען ױױאן דער מיט חאנילעז
 דיסקרימינירעז צו ניט צוגעשטימט או־יד האם פירמע די

 מעלדונגען אויםהענגען און מיםגלידער יוניאן געגען
 זי ra באארד, דער םון ארדער דעם מיט פאבדיק אין

rדי געגען האנדלונג ױשר׳דיגע ניט איר אױפגעבען אל 
ארבעטער•
 אנגעהאלטען האט םירמע דער געגען סםדייק דער

 ד״אבען ארבעטער די םון מערהײט א און װאכען צוױי
 געםאדערם האבען ארבעטער די ארבעט. די געזוארפעז

 אפשטעלעז און באדינגונגעז בעסערע שבירות׳ חעכעדע
 סירמע, די ארבעטער. די פץ באהאנדלונגען שלעכטע די

 זיך האם שאם, אםען אן איצם געײעז איז װעלכע
 פארםרעםער. ױניאן די מיט פארהאנדלען צו אנטזאגס

 געםירם האבען םירמע דער מים פארד׳אנדלומעז די
 גאר־ קאטאן םון סופערוױחאר סםייט גינגאלד, דײוױד
 ניקאלאס און פענםילוױיניע אין דעפארטמענם מענם

 קאמיםע א און דיסםריקם, םון סענעסשער לןוירצמאז,
סטרײקער. די פון

 ארבעטער די װאו םםעיט יארק נױ אין פירמע די
na rainאינדו־ ״הארנעל די אױ סטרײק, אין נטער 

 די יארק. נױ הארנעל, פץ איגאקריארײטעד״ םטריס
קאמ־ פיקער ״שאבין דער םח איטײלונג אן איז פאבריק

 גןר• קאטאן גרעסטע די פון אײנע שיקאגא, re יאגי״
r אמעריקע. איז פירמעס םענט a אן ױ האלם הארנעל 

 באשעםםיגס איז פאבריק קלײדער ra פארבעריי איר
ארבעטער. חונדערט לרײ איבער דארט

 געײגס ױניאז די האט איבער, גיט ר״מגערג וױ
 םיט פרידלעו פארהאנדלען *ו מעגלעבקײםען אלע מיט
 צו אנםזאגם אבער זיד ד,אם פירםע די פירמע. דער

 סארהאנד*, אנשטאט ױניאן. דער מיט אונטערהאנדלען
 ארגע־ די ירעזrטערארי צו גע״יכט פירמע די האט לען,
r n םער  raארויסווארםען דורך אנשליסען ניט דך אלעז 
 די ra געװען חושד האט ױ ײאס די ארבעט דער םון

ױניאז. דער צו באלאנגעז
 דער פאר םירמע די םארקלאגט האם ײניאן די

 אפשםי־ אן געפאדערם ארן באארד לעיבאר נעשאנעל
 אנגעהאל־ אבער האם םירמע די ארבעטער• די םון מונג
 ארויסצוא־ געסטראשעם און דיסקרימינאציע איר טען

 יד׳אבען ארבעטער די ארבעטער. נאך שאפ םון װארםען
סטרייק. אין ארױסצוגיץ באשלאםען דאן

 צוזאמענגעבראכט דאן האט שטאט פון מעיאר דער
 געװאדען. געסעטעלט r’a סםרייק דער איז ים7צד בײי^

 opyr םון העכערונג א געקראגען האבען דרעסמאכער די
 איין פון לוין מינימום א שכירות׳ די אויף פראצענט

 אנדערם־ מינימום, גזױעצלעכען איבערן װאך א דאלאר
 א טעגלעך, אווערטײם םאר געצאלט מאל האלבעז
 ארבע־ די װאקאציעס. באצאלטע און שאפ ױניאן קלאוס־

 סענט 50 םון מינימ*ם א האבען םארבערײ דער אין טער
 שטונדע א סענט 5 םון לוין־העכערונג א ;שםונדע א

 דעם קריגען װאס די םאר װאך א דאלאר צוױי אדער
 מינימום דעם ניט קריגען װאס די «ער. אדער מינימום
 מינימום. צום װערען געהעכערט שכירות זייערע דארםען

 אנדערע אלע און װאקאציעם באצאלטע קריגען ױי אויך
 סון אפשטימונג באארד לייבאר א באדינגדנגען. ידניאן

װערען. דורכגעפירט דארף םארבער די
 און םעקטארי דער אין ארבעט ארגאנ^אציאנס די

 אנגעפירט האבען פירמע דער מיט פארהאגדלונגען די
מעטהױס. ב. און תשײקאבםאן פאול װעקסלער, מעקם

 האם׳ הארנעל םון ױניאן לעיבאר םענטראל די
 באשלאסען סטרייק, װעגען באריכט א אויםהערענדיג

 האבען ױי און סטרײקער די מיט זיך םאלידאריױרען צו
 םרײדס אגדערע פון מיטגלידער ױניאן 200 געשיקט

 אן אמ הארנעל פאבריקען. די פיקעטען העלפען צו
 ארבעטער פילע װערען דארם און צענםער אײזעגבאן

 רעילראװ. אירי דער םון יארדם די אין באשעפטיגט
 אפגע־ ארבעט די איז לאינם פיקעט שטארקע די דורן־

 דער פון אםטיילונגען ביידע אין געװארען שטעלט
םעקטארי.
 נאך האט דעפארטמענט םרײט גארמענט קאטען דער

 באסטאן. אין מילס״ ניטינג ״אלפס די אין סטרייק א
 אק־ זעקסטען דעם געװארען גערופען vk סטרײק דער

 צו אנםזאגם זיך האם פירמע די װי נאכדעם טאבער,
 אגרימענם. אז װעגען ױניאן דער מיט פארהאנדלען

 און האלפערין י. פון אנגעפירט װערט סטרייק דער
דעפארטמענם. פון םםעף מאסאטשוזעטם איסםערן דעם

ױי ען צו ד ד ל שי ס ט ע ר ם ד ע מ ך ען פי טל ע  ;ם
ען ג רונ ע כ ע ה ־ ױן ײ אין ל ס דר ע מ ר פי

 איז פונקט דעם אפשאפען פון רעזולטאם אלם
 נײ ערלויבט האט װאם אגרימענט דרעם טשילדרען

 ניט איז ארבעט ארױסצוגעבען מאנוםעקםשורערס יארק
 וױיט מייל 25 װי מער זיד געםינען װאס שאפס ױניאן

 שעפער דרעם טשילדרען צוױי האבען יארק, נױ םון
 מיט אגרימענםם אונםערגעשריבען פענםילװײניע אין

 איז ״p’rerr ״ל. די ױינען שעפער צװיי די ייניאן. דער
 נױ אין קאמפאני״ מאנופעקטשורינג ר. ענד ״מ. די

 װערעז שעפער צוױי די אין פענסילװייניע. פרידאם,
ארבעטער. 100 ארום באשעפםיגט

 סעםעלמעגם דעם און ארבעט אציאנםTארגאני די
 ארמ* שעםער די תשאהנםאן. מײקעל אנגעםירט האט
יארק. נױ םון בראדערם בארגעניכט פאר טעז

 פענםילדײניע אין שעםער דרײ פון ארבעםער די
 מאנאט. היינטיגען העכערונגען לוין געקראגען האבען

 קאמ־ מאנופעקטשורינג האנאװער דער םון ארבעטער די
 העכערונג א געקראגען האבען rליטעלםטא םון פאני

 *ייײ די שכירות. די אויף םראצענם זיבען קארגע םץ
 איז מעיד״ ״קוױיקער דער םמ ארבעםער הונדערט

 םיטי ״קװין דער םון ארבעםער די און םאוטהערטאן
 * געקראגעז האבען אלערםאון- פון קאמםאני״ דרעם

 אמ שכירות ידי אויף סראצענט פינף פון העכערונג
װאקאציעם. באצאלםע

4 19» נאװעט.,

 ראקם־ אין ארבעטער רעינטאוט
 אין שאפ םקױרט ;םטרײקען בורי

I___ארגאניזירט באםטאן
 םון מענעחשער קרעימער, םיליפ ידענםTפרע וױים

 באריכםעם, באםםאן אין באארד חשאינם קלאוק וער
 פאר לעצטע די אן פירם ױניאן די װאס דרייװ דער »ז

 האט טרײד, םפארםװער און סקוירט דעם אין װאכען
 די ערםאלג. ערשטען דעם ױניאן דער געבראכם ®ןין

 ארבעטען עם װאו באםםאן, אין שאם סקוירט ןאלאמביא
 אגרימענט אן ,אונטערגעשריבען דאט בלאכות, בעל 76

 א געװאונען האבען ארבעטער די ױגיאן. דער מיט
 שטונדע א םענם פינף פון העכערונג אן שאפ, קלאוזד

 עס באדינגוגגען. ױניאן אנדערע און שכירות די *ױף
 גיכען אין זאלעז ארבעטער די ra פאתארגט אויך זערט

 װעט עס װאס ארבעט שטיק אויף װאך םון *ריבערגײן
העכערען. באדייטענד םארדיגסטען זײערע

 און סקוירם די ארגאנחירען צו קאמיייז דער
 אנגעםירט װערט באסםאן אין ארבעטער ספארםדוער

 סטעף און אפיס דעם פון טיטהילף אקטיװער דער פיט
 יענער אין דעםארטמענם םרייד גארמענט קאםאן פון

זוםאט.
קאמפאני״ טאוער חש. ״א. דעי־ געגען סטײיה יער

r פארשטאם א ראקסבורי, אין םירמע רעינקאוט ן e 
 א װי מער שוין אנגעםירט ענערגיש װערט נאסםאן,

 אין עלםםטע די פון אײנע t’k םירמע די צייט. האגאם
 געגען םארביםען אלץ נאד אױ און ןאםאטשוזעםס

 גי5ןױגע די ייניאן. ז־י אנערקענעז אדער דלעןנפאדהא
 די װי נאכדעם סטרייק אין ארונטער דינען ןרבעטער

 העכע־ לוין םאר םאדערונג דיער אגטTאנט יהאט פירכוע
r קעיס די רוגגען. a םעדע־ דער פון הענם די אין איצם 

 די פיקעטען אבער דערוױיל באארד־. לעיבאר ראל
 אנגעםירם װערט םטרײק דער שאפ. דעם אובעםער

 ביז־ םריאלי אל און מענעתשער בארקער׳ נײטען סון
2A לאקאל מאכער רעינקאוט פוז אגענט נעס

 דער אין און שיטאגא אין
מיטעל־װעםט

aa—  — ■ a sa

 ra באריכטעט, ביאלים מאריס וױים־פרעזידענט
 םאר־ מים קאנפערענץ פארמעלען א אין האט ױניאן די

 מאנוםעקטשורערס דרעס שיקאגא דער פון טועםער
 העבע־ א געפאדערט אקטאבער טען5 דעם אסאםיאײשאן

 נאכצוקומען ארבעטער די פון שכירות די אויף רונג
 די לעבענםמיטלען. די אויף פריתען געהעכערטע די

 װײם־פרעזי־ פון אנגעפירט פארטרעטערשאםט, ױניאן
r ביאליס, דענם a פרידמאן, מײער םון באשטאנען 

 פאר־ צװײ צו און באארד דזשאינט דער פון םשערמאן
 ארבע־ די װאו לאקאלם דריי די פון יעדעז פון טרעםער

באלאגגען. טרייד דרעס אין טער
 םאר־ ױניאן דער םון פירער דער אלס ביאליס׳

 אז ען,1אגגעװי קאנפערענץ בײנו האט םרעטערשאפט,
 אין געװארען באנײט איז אגרימענט דרעס דער זינט

 װיכטיגםםע די אויף יקרות דער איז ,1941 אפריל
 אין כאטש ra ;געשטיגען געװאלדיג לעבענסמיטלען

 ארויפגעשטי־ ױינען פריתען אז מען רעכענט דורכשניט
 אבער ױינען פראצענט, האלב א פופצען מיט בלויז גען
 נויטװענ־ ענלעכע און קליידער שפײז, אויף פרײזען די

 דעם אוים גיבען דרעםמאכער די װאס אויף דיגקײטען
 םיל געשםיגען פארדינםטען זײערע פון טײל גרעסטען

 פראצענט. 30 1ב' 25 פון װי פיל אזוי םאקטיש מער,
 צען םון העכערוגג די ra אנגעװױען, אויך האט יביאליס

 אנהויב ארבעט שטיק פון םרײזען די אויף פראצענט
 בײם וױיל אויםגערונען, םאקטיש ד־ינען יאר, הײנטיגס
 גים כמעט ra סטאילם נייע אויף פרײזעז סעטלען
 ױינען ארבעטער די העכערונג. א אנצוהאלטען םעגלעד

 העכערונג א קריגען צו בארעכטיגט זיכער דעריבער
שכירות. די אויף

 האבען אםאםיאיישאן דער פון פארטרעטער די
 ארבעטס די העכערען ניט קעגען די ra ארגומענטירט

 העכערען צו פארבאטען האט רעגירונג די וױיל פרייזעז׳
 גע־ דך האט קאנםערענץ די דרעסעם. פאר פריתען די

 געבליבען דינען צדדים בײדע װאס דערמיט׳ ענדיגט
r’a ױניאן די ארגומענטען. און טענות זייערע ביי

V ׳
 אױסגלײכונג בארעכםיגםע די קריגעז צו אנםשלאסען

r שכירות די פמ e געשםיגענע די םיט ארגעטעד די 
פארטגעמתם. נאך װערעז פארהאנדלומען די פריחען.

 רעגיתנגס א אױץ נעמט ש»פ חלאוק אײן
ארדער

 האט װאם פירמע קלאוק שיקאגאער ערשטע די
rארבעט, רעגיתנגס קריגען צו םאראינםערעסירט יך 

r’a פירםע די אינקאדפארײםעד״. קאוםם ־הוירשמאור די 
 פאדקא אױף באשםעלונג א געקראגען לעצםענם האט

 אנגעהױבען ניט פארלױסיג האבען ארבעםער די קאוםס.
 עקספערימענ־ פירמע די װײל קאוטם די אויף ארבעטעז

 װאס סיסטעם פראדוקציע א אײגצושםעלען נאד טירם
 םארט די פראדוצירען צו מאבען מעגלעך איר פאר אל1

ארבעם.

 אגרימענט :טרײד רעינװער אץ ביזי
»טל#ס מיט באגײט

rra שיקאגא אין אינדוסםרי רעינקאום די  r’a ד  בי
 מאנגעל א פאקםיש איז עס ra ארבעט, רעגירונגס אויף
 ױ־ מאכער רעינקאיםס די ,54 לאקאל ארבעטער. אין

r גיאן, a א רופען צו געװען געצװאונגען לעצטענס 
 צו קאמפאני רעינקאוט אםלאם דער געגען םטרייק

 דער מיט אגרימענט דעם באנייען פירמע דער צװינגען
r וואך א כמעם געדויערט האם סטריי׳ק דער ױניאן. a 

 א ארבעםער די געבענדיג געםעםעלם, יהאם םירמע די
 געסעטעלםע די *־יף פראצענט םינף פון העכערונג

 םאר־ די געצאלם. מים װאקאציע װאך a ira פריחעז
 מענד' אנגעםירט האם םירמע דער מיט האנדלונגען

.54 לאקאל םון פרעױדענם םײנבערג,

 שרײבט קאמפ»ױ ט^גופעתטשודיג: םיגעל
אגרימענט שאפ קלאוזד אונטער

 בא־ טקיז,aפל אברהם ארגאניטער, ^טערנעשאנאל
 ארגאניזירען צו געלונגען T’a 261 לאקאל ra ריכטעט,

 װאס שיקאגא אין םעקטארי בלאוז דער םון ארבעטער די
 קאמפאני״. מאגוםעאטשורינג ״םיגעל דער צו באלאנגט

 באשעפטיגט דארט ווערן װאס ארבעטער דרױסיג די
 געװאונען םירמע דער מיט אגרימענט דעם דורך האבען

 בא־ ױניאן אנדערע אלע די און שאפ ױניאן קלאוזד א
 די אין האבען ארבעםער rבלאו די װאס דינגונגען

טרייד. דעם אין שעפער ױניאן אנדערע

מילװאקי אין העכערונגען לױן
 חשאינם דער פון מענעדזשער דאלניק, בען

 ױניאן, דער פון קאמיםע א מים מילװאקי, אין באארד
 די פאר שבירות די אױף העכערונג א געװאונען האבען

 קאמפאני״ מאנוםעקםשורינג ״רתעא דער םון ארבעטער
 ארבעטער שטיק די פירמע. דער מיט קאנפערענצען אין

 אויםן פראצענט צען פון העכערונג א געקראגען ־אבען
 פער מינימום אויםן סענט האלב א צוױי און בעיס־רעיט

 העבערונג א געקראגען האבען הענם ײאכען די שטונדע.
 םירמע דער אין ארבעטער די שטונדע. א םענט פינף פון

 א ארבעט װאכען פערציג און פינף גאראנטירט זײנען
װאקאציעם• באצאלטע און יאר

 אםיס זיין אז אויך, באריכטעט דאלניק ברודער
 םריחען די אויף אחשאסטמענטס די פארענדיגט האט
 אויף ארבעטען װאם די די סײ שעפער אנדערע אין

 ארבעט. צױוילע אויף םײ ra באשטעלונגען רעגירונגם
 בענע־ םיל װעלען ארבעטער די אז ערװארטעט ױניאן די

 דעם סון דירעקטאר דער װאם באזוך דעם פון פיטירען
 ^םערנעשאנעל, דער םון דעפארטמענט אינזשינירינג

שעפער. די אין געמאכט דארט האט גאמבערג, װיליאם

 העכערונגען לױן און באנײט אגרימענט
 דעד אין שטעט אנדערע אץ געקראגען

מיטעל־װעםט
 באנײט ׳האט איליגאי, דעקעיטאר, םון 120 לאקאל

 קאמ* גארמענט ״דעקעיטאר דער מיט אגרימענם דעם
 א דאלאר צוױי םון העכערונג א געקראגען און פאני״

 אויםן סענט האלב א צוױי און הענט װאכען די פאר װאך
 װע־ פארהאנדלונגען ארבעטער. שטיק די פאר שםונדע

 מאנוםעקטשורינג האום דער מים אנגעםירט אויך רען
העכערונגען• לױן איז אגרימענם נייעם א פאר קאמםאני

 באנײט ד.אט אילינאי, לינקאלז, םון 382 לאקאל
 קאמםאני, גארמענט לינקאלן דער מיט אגרימענט דעם

 געװארען איבערגענומען צוריק לאנג ניט T’a װעלכע
 אינדיאנאפאלים. פון קאמפאני״ סילק ׳״ריעל דער פון

אינדיאנא.
 געקראגען האט אילינאי, אלביאן, םון 314 לאקאל

װאד־ארבעםער די rם שכירות די אויף העבערונג א
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ר.עמעאדבשטייד n פאד ירײזען
 ״םאניסםא דעד מים מרהאנדלונגען לאנגע נאד
 ײעלמ ודשיגען, מאגיסםי׳ re קאמפאגי״ גארלענט
a די וױ אײגענםימעד זעלביגע די צו באלאנגט m 

 פידמע די האט מילוקלןי, re קאםיאני מאנופעקטשודינג
 זדמפירענדיג גריסענם8 ייניאז a אונטערגעשרימז

 a סענם re 45 רעים בעיס a ra שאפ ױניאז קלאוח־
 דורכ־ a נםירם8גאר װערט ארבעטער שטיק ז־י שםוגדע.

 סעגט פערציג ra פינף re פארדינסם שגיטלעכער
a .ױני«ז דער *ושטעלען דארף קאמפאני די שסונדע a 

 ארבע־ די ra םאחיכערעז צו ראל פעי איר re קאפיע
 אלע לױן. דודבשניט גאראנטירםען דעם םארדינען טער

 re העכערומ לויז a געקיאגעז האגעז הענט װאכען
 ארבעםעז שאפ אין שםונדע, דער אױף סענס פינף ra פיר
דרעסעס• rvr אױף ארבעםער 325

א אג ק אן שי ם פיי־ערט װני ד׳ ע ם ־ רו ג צי פ  פו
ען ט אג ס ט ם ט ר בו ע ג

 דרעס־ ra קלאיק די האט אקםאבער דריטען דעם
 ארבעםער דער םיט צמאמעז שיקאגא סון ײניאז מאכער

 יא־ פופציג דעם געפײערם שטאט אין דא באװעגונג
 מים *ryen הערי ־בתדער re געבורםםטאג ריגעז

a 8 פײערונג די ד׳אטעל. מידלאנד אין באנקעם raנ*8ר 
rגעװארעז שירם re 59 לאקאל, re רופער װעלכעז ra 
 רופער׳ס פון גערקענונגa אלם מעמבער׳ םשארםער א

 מים־ די צו געטתישאםם און טעטיגקײם לאנגע יארען
 דער סון ^avi’a די צו ra ױניאז דער צו און גלידער

באוועגומ. ארבעטער
 לאקאל אז אנגעשלאםעז ױך האט רוםער ברודער

 עמטער די געהאלטען האם ער גרינדונג. זיין ביי 59
re און םעקרעטאר און טשןרמאן לאקאל ra יארען 

 באארד. ינטaשTד דער ra אגענט בימעם געװען לאגג
r’a ea’a אן רוסער aינטערנעשaארגאניחער. נעל ra 

 ער האט ױניאן דער פאר געםאז האט ער װאם אלץ
 דער־ ד׳אט און ארבעטער די געדינט געטרײ מאל אלע

ערםאלג. גרױס גרייכט

 א״ן ױניאו אונזער אײן פאםירועעז
סאוט־װעםט דער
 סאוט־וועסם, דער אין פארטרעטער ^טערנעשאנעל

 נאך ra מעלדעט, פערלשטיין כדיער וױיס־פרעדדענט
 זיך ױניאז די האט פארהאנדלונגען לאנגע םעןaנaמ

 מאנוםעקםשורערס פון אסאסיאיישאן דער מיט געזל״ניגט
 פאר טעקםעס, אנטאניא, סאן [’a דרעסעס טשילדרען םון
a ארבע־ שטיק םאר פאודינסט דורכשניט גאראנםירםען 

 גײס ianea נײער דער שםונדע. a סענם 47 םון טער
 דעם לויט נאוועמבער. ערשטעז דעם סט8קו־ אין אריין

ד א  ארבע־ שטיק אלע בתים בעלי די גאראגםירען ^׳
 ארבעטער שטיק די דארםען ז־ורכשניט אין ra טער׳

 l’a שטונדע פער סומע די װי וױיניגער ניט םארדינען
a פעריaתייםט, דאס װאכען. םיר סון דע ra םיר נאך 

p ra r צעםיילט ארבעטער יעדען םון שכירות די וועט 
 צייזט דער דורך האט ױ oar שטונדעז די אויף װערען

e־nae האבען גיט rae ױ און געארבעט r וױיניגער 
 די פון מיםיגג סםעציעלער a שטונדע. a סענט 47 װי

 ear a’raera סאן r’a onaae עקוםיװ1עק חשאינט
גוםגעהייסען. אםמאך דעם

ra’r די r העכערונגען לוין געקראגען האט ryerra 
 םרויען םאר אגרימענטס yr’a פון רשריפטעןaפ די

ryey ra  ia r דער םון םאבריק דער אין eoyrae סיטי 
 די םאר און קאלינסװיל איז ,:aeoa? קטשוריגגyנופaמ

ryeyrna אין ryr לyaנבaום ra  pnoae סײנם 
ry די לואיס. i r’a »nyoyn לyaנבאום T’a ynr’e 

ry אנן yשםונד a eryo האלב a צוױי i מינימום eryr 
eryoynya 47 צו 45 םון a האלב a eryo ^שםונד

n  ryerra םaרשריםטyפון ן oyr קaלyקטיװyן 
eryonia מיט ryi אסאםיאײשאז r’a לו סײנםa,יס 

a ra ra’r די רטyדaפ r זאל שטראף e ^ y M ’n a 
rynyr ד אויףyדארש רoyrr y ,קאמפאני a מיטגליד 

rav”a’oaoa ryr re םאר a ra  eyora ryprre’n a 
ra’r ניט r אין שאפ oyopye. די ear yo7’e מודה 

 אויף לאסaד נאך ײאחנ שיקטyרויםגa האט ױ ra געװען
y ryoaoe’raטלyכy הונדyרם oyoyrr. די Wma’oaoa 

ear אויף aanyiae ry i םון ryr געאר־ גלייד ♦וניאן 
y»r’e ry רןןרמ i די בריינג^ צוריק ra  oyora איצם 

 שםראםם8ב לar yor’D די ra ra’Jr די פארלאנגם
rae pnjm אגרימגם. םון רלעצונג8ם חגר



\
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 דיםשריסם וױרחשיניא |טערילענד
יוניאנס אללאת פינןש |טשארטערט

 ײאס דיסטדיקט לערילענד־וױרדזשיגיא נײער דער
 דעם אונטעד ארגאניזירט האט אינטעתעשאנעל די

 קרײנדלער, טשארלס םרעזידענט וױיס סץ אויפזיכט
 ױניאנס לאקאל נייע פינף ארגאניזירם מאגאט דעם האט
 לאקאלס םינף די באאמטע. זייערע אינםטאלידם און

 וױרדזשיניא. אין דרײ און מערילענד איז צוױי זיינען,
 זיינען װאס לאקאלס דרײ םריערדיגע די לים אוזאלעז

 ארגא־ נײ דעם אין גערואדען איינגעשלאסען אריגינעל
 ארגאניזאציע ךי קאנטראלירט , דיסטריקט ניזירםען
 דעם םון לענעדזשער ױניאנס. לאקאל אכט איצטער

 אויםזיכט קרײנדלערם וױיס־סרעזידענם אינטעד דיםםריקם
באמבאםשי. אגדזשעלא איז

 זיינען: ױניאנס לאקאל געטשארטערטע גײ די
 ארבע־ די פון צוזאמענגעשטעלט איז װאס 239 לאקאל

 שאפ גרעסטער דער שאי״, בראדערס ,לײאז איז טער
 לאקאל דער אסעריקע. אין אינסיגניא אױסגענײטע פון

 אינטערנעשאנעל דער סון טשארטער זײז געקדאגעז האט
 די אײנגעשווארעז האט איז סעפםעמבער םען25 דעם

 באלטימאר. אין איז לאקאל דער באאלטע. לאקאלע
 געםשארטערט איז מערילעגד איז באלטיסאר אויסער

 שארםטאון אין ארבעטער די םון 237 לאקאל געװאיעז
 געטשאר־ זיינען סטייט וױרדזשיניא אין ;העבדאן איז

 לאקאל לאורענסװיל, איז 235 לאקאל געווארעז םערט
אפםאמאםאק. אין 236 לאקאל און פארמװיל אין 238

 איינגע־ איז דיסםריקט םארן אםיס צעגטראל דער
 פײער־ א בײ אקטאבזיר טען24 דעם געװארעז שטעלט
 אין געסט און מיטגלידער םח צוזאמענקונםט לעכער
באלטילאר. אין סטאםארד האםעל

 דעם און אנדזשעלעם לאם איז
ים־ברעג פאסיפיק

 דזשאינט קלאוק דער םון מענעדזשער םיץ, לואיס
 םאל דער אז באריבטעט אנדזשעלעס, לאס אין באארד
 ספרינג דער װי גום אזוי געווען נים איז דארט סעזאן
 מאנכע ארבעם. פיל אזוי געווען נישט איז עס סעזאן.

 שוין האבעז אנגעװמען, ער .האט מאנוםעקםשורערס,
 קאלירען, געוױסע םון ווארע קריגעז *ו שױעריגקײסעז

נישטא. דערווײל נאך איז סחודח אין מאנגעל קיין אבער
 דרעם דער םון מענעחשער װישניאק, דזשאחש

 די אז מעלדעט אנדזשעלעם, לאם אין באארד חשאיגס
 מאכען צו קאסםעיז א דורכגעפירט דארם האט יוניאן

 גוםען מיט ױניאז דעד איז גוטשטײענד סיטגלידער די
 דערצו, געבראכט האט קאספיין װאד דױס די דערםאלג.

 גוט־ איצט איז ױניאן דער םון מיטגליד יעדער אז
 װי סער שולדיג ניט איז מיםגליד אײז קײז שםײענד.
דױם. װאכעז דרײצען
 לעצםענס ר-אבען דרעםסאכער אנדזשעלעם לאם די

 הילף רעליעף, נעױױ דעם פאר דאלאר 1,600 געשאםעז
 קאספײן דעם םינאנסירעז העלםעז *ו און רוםלאגד פאר

 װאס סראיעקט געזעץ (א ביל״ קארגא ״האם דעם געגען
 בא־ קאליםארניע אין באװעגונג ױניאן םרײד גאנצע די

 שטונדען םיר געארבעט האבעז דרעססאכער די קעסםם).
 266 לאקאל סון מיםגלידער די אייד צװעק• דעם םאד

אמ רעליעף געיװי םארן שטונדען «װײ געארבעם האבעז
ביל״. קארגא ״האם דעם באקעםםעז *ו

 םיאטעל, םון 28 לאקאל יוניאז קלאוקסאכעד די
 יאריגען דדײםיג דעם מאנאט דעם פײערם װאשינגםאז

 עם געװארעז• געגרינדעט איז לאקאל דער זינם ױבילײ
 פאםיגע א ווערען דורכגעפירט צװעק דעם פאר װעם

 םון באשטיים קאמיסע ארענחשמענם די ®ײערוגג.
 גראס. חש. אץ מײערס קריסםינא קאמעראן, וױיאלעם
 לעצםענם געװארעז ערוױילט איז קאסעראן װײאלעט

 םון פלאץ אויפן לאקאל סון םעקרעטאר אלם אײנשםיםיג
 צודיקגעצויגען זיד האט װעלכע קליפארד, פ• שוועםםער

 לאקאל דער ױניאן. דער אין אםם איר פון אמ םרײי פמ
 שוועסםער סאר אװענד אבשײדס ‘אז אדאנזשירם

קליאארד.
 אינםערנעשאנעל געװעזענער מײער, קליזי בררדער

 מענעדזשער לעצםענם, אוץ ■אסיפיק בײם ארגאנײזער
 ערוױילט איז מאשינגםאן, סיאםעל, אין ייניאז דער «ץ

פארם־ אין ױגיאן דער סון םענעדזשער אלם געודארעז

גערעבפדגלךס ►(
 לאבי, מענלי ברודער פון פלאץ אויםן ארעגאז, לאגד׳

 אגגע־ זיך האט אח אמט פון רעזיגנירט דאט ךעלכער
גארד. קאוסט די אן שלאסעז

 איז סעאםעל׳ אין פלאץ מײערס ברודער אויף
 אלם געווארעז ערוױילט סוגדבערג מעיבעל שוועםסעד

.184 לאקאל דרעסמאכער םון סעקרעטער־מענעדזשער

 פ»ד טורמע אץ גײם באס שאפ אפען
געזעץ לױן ברעכען

 קאליפארניע, סאוטהערן אין באסעס שאפ אפען
 נשמה די אויסקװעטשען פאר נאמעז א האבען װעלכע

 צערו־ שטארק איצט זײנען בעל־מלאכות, דיערע םון
 אין גײען זייערע קאלעגען צוױי װאס דעם איבער דערט

 פאר געזעץ װײדזש מינימום דעם ברעכעז םאר טורמע
 איז עם םטייט. אין קראםט אין אריח איז װאס םרױען

 סטייט, דעם אין געשיכטע דער אין מאל ערשטען צים
 אזא פאר טורמע מיט װערען באשטראפט זאל באס א אז

פארברעכען.
 גאלדוױין מאוריס זיינען באסעס באטרעםענדע די

 דער אין שותפים געװעזענע הערםטיין, הערבערט און
שאפ ספארטװער א קאמפאגי, גארמענט מאחשעסטיק

 שולדין ערקלערט זיך האבען זײ אנחשעלעם. לאס אין
 אכצןן די וױ חײניגער אדבעטעריגס זײערע צאלען איז

 נאשסיטפ געזעץ קאליפארניע דער וואס וואך א דאלאר
 ניפ פאד און ארבעטער׳ סײיעז םאר מיגימום אלס

 פן• געזעץ דער וואם רעקארדס געהעריגע די האלטעד
 בעל זייערע געצאלט האבען זײ אז זאגט מען דערם.

 מוניסיפאל וואד. א דאיאר צען װי ווייניג אזוי מלאכות
 צו םאר׳משפט זײ האט אדאמס, מעי איידא דזשאדזש,

יעדעז• טורמע טעג דרייסיג
 טשיזלעדס די וואס גרעסער, נאד איז סקאנדאל דער

 װאס צײט דער אין געזעץ לוין דעם געבראכען האבען
 באשטעלומען. רעגירונגס אויף געארבעט האבען זיי

 געםונען װעדט װאס םירמע צװײטע די שוין איז דאם
 אויף געזעץ לויז רינימום דעם ברעכען אין שולדיג

 געםונען איז װאס םירמע ערשטע די ארבעם. רעגירונגס
 געװען איז פארברעכען ענלעכען א אין שולדיג געווארען

 געגען בראדערס לעאן םירמע קלאוק שאפ אפען די
 ליאן, דזשאזעף קאמף. לאנגען א םירט ױניאן די װעלכע
 שולדיג געווארען געםונען איז בתים, בעלי די פון אײנער

 דעד םון געזעץ שכירות שםונדען דעם בדעכען אין
 מיט געווארען שטראםירט איז און רעגירונג פעדעראלער

דאלאר. הונדערט פינף
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 און דעפארטמענט בילדונגס צענטראלער דער םיי
 אנ־ שוין האבען םעםיגקייטען בילדונגס לאקאלע די סײ

סעזאן. זייער געפאנגעז
בריגא־ העלטה װימענס דער םון מיטגלידער 200

 קרײץ רויטעז דעם דורכגעמאכם האבען װעלכע דע,
 ערנערונג, און נוירסינג הײם הילף, ערשטער אין קורם

 טען28 דעם מיטוואך, דיפלאמעז זייערע קריגען וועלען
 דובינסקי פרעזידענט סט^זש. לייבאר אין אקטאבער׳

 אין קארטעז מיטגלידער םולע די אויסטיילען ױי װעט
 איבערגעשיקט וועלען גראדואירטע די בריגאדע. דער

 צי־ פון ארבעט פאראנטווארטלעכער מער אויף ווערען
 קא־ רעיד עיר געהילפען׳ נוירסעם ווי: שוץ. וױלער

 און קרית רויטען צום געהילםען סטעף מױניקײשאנס,
 דאר־ װעט מיטגליד יעדער הילף. ערשטער אין לערער

 דער פאר װאך א אװענט אייז וױיניגסטענס אפגעבעז םען
ארבעט.

אםען שױן צעכטערם עדױקײשאנעל
 אינ־ דער פון צענטערס עדױקיישאנעל םאשעל די

 סעזאן• פארן געעפענט שוין זיד האבעז טערנעשאנאל
 קאלעסטעניקם, אין אונםערריכט געגעבען ווערען עם

 אלערלײ און שוויהען םאנצען, פינג־פאנג, באל, בעםקעם
 איבער דיםקוםיעם װערען אנגעפירט וועלען עס שפילען.

 גרו־ אלע געגענשטאנדען.־ אנדערע און פראגען צייט
 לע־ דערסארענע פון אויפזיכט דער אונטער זײנעז פעס
:םלעצער פאלגענדע אין זין־ געםינעז צענטערס די רער.

 צװישען םטריט, אכצענטע הײ־סקול, טעקםטיל אין
 ביז זעקס םון דאנערשטאג עװענױם, נײנטע און אכםע

אווענט. אין צען
 סטריט טע116 היי־םקול, פרענקלין בענדזשאמין אין

 םערטעל א פון דאנערשטאג דריױו, רױוער איםם און
אכט. צו

 טע16 איז םטריט טע79 היײםקול, ױטרעקט נױ אין
 אכם צו םערטעל א פון דאנערשטאג ברוקלין, עווענױ,

אווענט. אין
דער םון מיטגלידער פאר םוײי דינען קורםעז די
יוניאז•

ןלעצער אינטערעסאנטע צו שפאצירען שכת
 אין פלעצער אינםערעםאנםע צו שפאצירען שבת די

 װיכ־ אגדערע און היסםארישע מוזעאומם, אין יארק, נױ
 אונטער שבת יעדען אן וױדער שוין גײעז פלעצער. םיגע
 איע־ פאר םענשען. קאמפעםענטע םון סירערשאפם דער

 דעםארטטענט עדױקיישאנעל צום זיך װענדעט צעלהײםען
םםריט. זעכצענטע װעסט 3 איגםערנעשאנאל. דער פח

ט קולטור־סעזאן ערעםענט m לאקאל  מי
קאכצערט א

 וועט 117 לאקאל ױניאן אפערײטארם קלאוק די
 א מים םעזאן פארוױילונג און בילדונג איר ערעםענעז

 םשער־ מאזער, בענחשאמיז באריבמעם קאנצערט, שײנעם
 בא־ לאקאל. סון קאמיטע עדױקיישאנעל דער סיז מאז

 די און געווארעז אנגאזשירט דינען ארטיםטען װאוסטע
 םארגעניגענדען א םארברענגען וועלעז מיטגלידער

 װערען אנאנסירט וועם פלאץ דער און צײט די אווענט.
גיכען. אין

 פראגראם איר אויםגעארבעט שוין האט קאמיטע די
 לעקציעס די סעזאן. קורענדען פארן טעטיגקײםען פון

 גע־ פארשידעגע די אין אראנזשירט לאקאל דער װאס
 און װאוינעז מיטגלידער די װאו שטאט םון גענטען
 םאר־ סעזאן דעם װעלען באזוכט, גוט דיער װערען װעלכע

 געזעלשאםטלעבע, איבער י לעקציעס ווערעז. געזעצט
 וועלען פראגען ױניאן טרייד און פאליטישע קולטורעלע׳

 די אויד לעקטארס. פראמינענטע םון װערען געגעבען
 אנגע־ װעלען לאקאל םון העדקוואדערס די אין קלאסעז
לערער. גוטע מיט ױערען האלטען

כיכער־קלדפ אונזער
 אינ״ דער םון דעפארטמענט עדױקיישאנעל דער

 פאמ־ פארשפרײט און ארוים בלויז ניט גיט טערנעשאנאל
 װיכטיגע םארשידענע איבער אפהאנדלונגען און פלעםען
 זיך איינצושאםען מיטגלידער אייד העלפם ער נאר פראגעז
 עם קענען זיי װי ביליגער פארלאגעז אלערלײ פון ביכער
 דעפארם־ עדױקיישאנעל דער אנדערש. ערגעץ קויפען
 אויס־ ססעציעלע א דרוקען געלאזט איצם האט מענט
 פאלי־ אװ ״אוטלײן בוך האראבינ׳ם פ. דזש. םון לאגע

 בוך אויסגעצייכנטער אן איז דאס דזשעאגראםי״. טיקאל
 אין געשריבעז איז בוך דער סטודענטען. ארבעםער פאר

 נײן איז געווארען איבערזעצט דאן זינט איז און 1923
שפראכען.

רעזאלוציע. אנערקענונגם
 דער לכבוד םורפרימ־באנקעט׳ א בײ פארזאמעלם

 דוד ברודער םון אינסטאלירונג און װידער־ערװעהלונג
 שאם־ די מיר, האבעז — ביזנעס־אגענט אלס האלענדער׳
 דיםטריקט, זיץ םון ארבעטער אקטיװע און טשערלײט
 אונזער עםענליד׳ אים, צו אויסצודריקען באשלאסען

 סאר אנערקעגונג׳ דאנקבארע און באגריסונג הארציגע
 םארטיידיגונג םעהיגער און ארבעט אומערמידלעכער זיץ
 זײנען מיר שאפ־אינטערעסען. טעגליכע אונזערע פון

 םים פערזענליכקײם, אינםעליגעגטער זיין מים שטאלץ
 דעמא־ פראגרעסױוער כאראקםער, אידעאליסטישען זײן

 באציהונגען זיינע אין םתמטליכקײט און קראטישקײט
באלמעלאכעס. אונז, מים

צוםרידענ• באזונדערער מים אפ אײך שאצעז מיר
 ארבעטער־פאליטישען דעם אויף טעטיגקײט זיץ קײם

 איניציאםיװ זיץ אויך װי לײבאר־פארטײ, דער אין געביט
 ״רויםער םאר׳ן ביישםייערונג םינאנציעלער אונזער איז

 אונזעו סמ שונאים די געגען קאמף דעם אין קרי״ף,
 םעחיגעז א נאר ניט איצט. דעריבער באגריםען מיר לאנד.

 חי — מענשען שעהנעם א אויך נאר ״ביזנעס־אגענם״,
האלענדער.

 באשײדענער א מיט אויך אים פרעזעגטירען מיר
 וױיםערדיגען זײן פאר צױוואונשען בעםטע מיט און מתנה

ארבעםער. די צוגונםטזין ערםאלג
 *ו גרום ברידערליכען אונזער אויך שיקען מיר

 נײ־ איר און ױניאז דרעסמאכער באליבטער אונזער
 זיםער־ םשארלז מיט אדמיניסטראציע, אינםטאלירםער

בראש. מאן
:קאמיטע רעזאלוציע

םילװערם» «. אמ לערגער ישראל לענדאו, חשארדזש
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I ווןןלען די «ו זיד גרײס
 חןס ׳נאודערבזד־ דינסטאג ומענדעז

 פאליסישע די פאר קונזעז דריטעז׳
 בירגצר קוואליפיצירטע װאלען.

 זיך תאבעז װעלכע די ודיסט, דאס
פאריגזןז דעדזשיסטדידס
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 גאציא־ אונזער »ח יאר 4 קומענדע די םאר ועגירונג
יאר׳ 2 נעקסםע די סאר קאנגרעס גאלען

פארטײ אונזער — פארטײ לײבאר אמערייןעז די
 אײגענעם אז ארױסגעשטעלט מאל ערשטעז צום האט —

 װעלכע םיכות- די װעגעז גאווערנאר. פאר ק^דידאם
געשרינעז כחדחבות איד חאב דעם צו געםירט מאבעז

 *r זדז חאב איד ״גערעכטיגקײט׳. גומער לעצטעז אין ־
ח מיד פאד אז אנגעוױזעז׳ ארטיקעל נעם  פילע די י

 געאר״ »ת געסרױמט אלעמאל האבעז וועלכע אנדערע,
 אומאפחענגיגקײט׳ פאליטישער םאלשטעגדיגער םאר בעט
 ױט אגער נס. א נאר סיבח קית געײעז ניט דאס איז

רעדען. דא איך װיל דעם װעגען
 טיט־ מאסעז גרױסע די אז איבערצײגט, בין איד

 סקע־ ניט װעלען אינטערנעשאנעל אונזער סמ גלידער
 דעם שטימעז געוױם וועלען זיי דעי. עלעקשאן אום בען

 ביזז אנסאנג סון פארטײ׳ לייבאר דער םון צעטעל גאנצעז
 מײז פץ עם וױיס איד ? עס איד ווייס װאנען םון סוף.

 מון מרלױןי זדז האב איד דערפארוגג. וערזענלעכער
 איד טיםינגעז• םילע אדרעסירט וואכעז 6 לעצטע די

 מיט את אויפמערקזאמקײט אז םאר וואס ריט געזען האב
 צוחעדער מײנע אײםדיבטיגקײט אן פאר ױאס

 צענדליגע האב איד םראגע׳ דער צו באצויגעז זיד האבען
 מיטגלײ ווערעז *ו באוועגעז 22 לאקאל םון םיטגלידער

 באזוכעז אץ דיוס איינצאלען פארטיי; דער םון דער
 איבעחױיגט, ביז איד פארטיי• דער םון םארזאמלונגעז די
 םח באדײטונג טיםע די םארשטײען און באגרייםעז זײ *ז

וואל• הײ־יאריגעז
 םאריגע די םון אנדערש איז וואל הײ־יאדיגער דער

 דער לויט מיד׳ וועלעז לאל דאס וואס דעם דורך װאלען
 דאס קעפ. צייח טײמס״ *גױ־יארק דער םון מײנונג
 קאנדי־ אײגעגעם אונזער האבען םיר הױת אז מײנט,

 מיט באניצעז קענעז ניט מאל דאס זיד מיר וועלעז דאט
 ״דעלײ אליין טוזעז ײעלעז מיר סחורה״. ״םרעמדער

געטענה׳עט אחער ביז האבען מיר גודס״. די װערעז
 אוו ״באלאנם די זײנען טיר אז — רעכם מיט און —

 דער צו געשםעלם איצט אונז רעז האט נון, פאוער״.
 ? עקזאמעז אונזער אויסהאלטען מיר װעלן פראבע.

 קריגען וועלען מיר אז גלויב, איך יא. אז גלויב, איד
 זי־ וױ כמעם בין איד און שטימען פראפארציע אונזער

 האט ער וועמען קאנדידאט׳ זיין און םארלי אז כעה
 גע־ פארםיי דעמאקראטישער דער אויף ארויםגעצװאונגען

 גרױםער זייז און רוזװעלט פרעזידענט פון װילען דעם געז
 מיאוס׳ן א ליידעז װעט נאכפאלגערשאםט, פראגרעסױוער

דורכפאל.
 איז מאמענט איצטיגעז אין זיד פאדעדט עס װאם

 לייבאר־םאר־ די וועלכער איז הילף, מאראלישע ביסעל א
 ליבער איר, וואס אט שטארק. זײער זיך גויטיגט טיי

 דורכ־ דעם םארזיכערען צו טאן מו־זט און קאגס פױינט,
 שווארצע אלע vr און קאנדידאט, פארלי׳ס פון פאל

 דױאי׳ן. הינטער אדן אים הינטער שטײען װעלכע כוחות׳
 פריינט אײערע און סאמיליע אײער און איר מוזט כל קודם

 אין לייבאר־צעטעל דעם פאר שטימען באקאנטע איז
 דער צו גײט איר ערTאי םרי עס טיט טאג. עלעקשאן

 רייע דריטע די שטימט איר אז זיכער, דיט ארבעט.
 בא־ מאשין אויסן רייעם צװיי ערשטע די סי.). (ראו

 איז עס םארםייען. רעאקציאנערע עTבי צו לאנגעז
 דער םון קלוב דעם באזוכעז זאלט איר אז ראטזאם,

 איר װאו געגענט, אייער אין פארטײ לייבאר אמעריקען
 נױטיגע אנדערע אץ באלאט סעמםעל א קריגען קענט

 בא־ אונזערע פון צוםיל שטימען. צו װי אינפארמאציע
 מענשען אונזערע וואס דערםאר, ניװעץ איז גײעז לאטס

 זיד גויטיגם פארטיי די זאך. א נאד טעות׳ן. מאכעז
 ווא־ אלס באצייטענם זיד פארשרייבט װאטשערס. איז

 מאכען ניט זאל מעז אז דערמיט, סארהיט און טשערס
 איר שםימען. אונזערע «יט ביזנעם קונקעל־מונקעל ?ײז

אין אדער פארטײ־קלובען די אין םארשרייבען זיד קענם

 פאד׳ לײגאד חלד פון שיקזאל דזןד אפיט׳ *מיאן אייצר
ץ tinyn כאשטילט וחןס סײ  פאר* ײאלען. p׳w/״i ד♦ ו

 פאו tf*׳p9]tiifo ר* to פאדלידןן מאל׳ דאם ס*ד לידצז
m יאחיז *עגדליגצי fp w אוגזןד הז*סדדױסא oik* 

מדיפ ױדן ן סיס וופ ו ״ ן דזןאקציאגצדזג נ ח י ו  *ײז «
שד׳דיתי <?צר א פאר האפזמימ אמזעד ש* איז«ןןד ײ  מג
ע לעכזןד אפס.לשמז

אסת׳ איז Of אױכ אז אסןדקןןן,3 זדד ודל דעדכיי
 גןחאלפןן האס וחןלכזן ױגיאגס׳ גחןסןדן די פון אייגן אז

 שטייט לייבאד׳פארטיי׳ דזןד פיז פמדאטזןנט דזןם לייגען
מ סססיס׳ (אוליב סאל דאס  דיסקו* זסןלאן to וזןל

מ די א*ז םידעז די מג  ״גזזרזןכסיגקײס״) פון גוססלזןן ש
 איז Jr** *וגןקדאגזמ אכער דאך to חאמגץ דיס, א אז

 אױטאסאכיל גדױסע די רזןקרוטצז. וױרקזאסצ זייער
 יון שיף־כױ די שטא^אדכזוטזןד, די ײגשז, אדבעםעד

 איגדארסידס חאמן יוגיאגם אסזןדיקאנצד oof ענלעכע
 אנטײל אקסײמז אז אצינד נעמעז אח פארטיי לײבאד די

קאמ״דז. דעס איז
I פרייד אץ ײד חעימ וואס

 חערכסט דעד — עגטפער אייז דא איז דזןם אױף
 חיפש א אין אסת, ןנדיגזןן. כיים זיד תאלט טעזאן
 אפילו געשמאק גאנץ נאך יזזז ארבעט שעפער ביסזןל

 סאדענייגעז אבעד שעפעד רוב דאס איוערטײם. מיט
סעזאז• זײער

ר װאס נאד דער זדז גכלל סן דיג תג גע־ סעזאז מ
 ̂—    AAAAiAMI AMBftM AAA A AAkAiAA MIAA Mhl MAA aamaaL m  ■■ a a  סװיא גיס װןןלס ודך nm אוץ שלעכט׳ ניס װעז

 ׳ שעפער׳ עטלעכע פיז געלי־מלאכות די בא׳עולח איד אז
 סעזאן דער חאט אומשטענדעז׳ ספעציפישע *וליב װאו׳
 חא־ אלגעסײז אין אז געזאגט, איד װאלט געטײגט, ניט
 אמת׳ סןזאן. גממז א געתאס סיטגלידער אונזערע בעז
 פארדינ• גרעסערע אמ סעזאז לענגעדעז מיט׳ן אפילו אז

 א װאס אלץ, אױן׳ געקלעקט גיט נאך אלץ חאט סטען
 דעם צוליכ חויפםזעכלעד — דאדף מענש לעבעדיגער

 אן אבער איז דאס — לעבענס־מיטלעז אױף יקרות
עניז׳ אנדער

 םאר־ פח סימנים געװיזעז חאט מארקעם חיגעד דער
 םאלגענדע די צוליב זומעד אנפאגגס כאלד בעסערונג

פאד* םירמעס״ ,קאנסרי די חאבעז ערשםענס, :טעמים
 געחעבעדטע זײערע מיט אפילו ארבעסער. סד א לארעז

 געלט סער ארבעסער סאכעז דרעסעס׳ בײ פארדינסםען
 חאבעז עס מעד װאס און דעםענס־אינדוסטריעס. די אין
 שװערער אלץ אינדוסטריעז׳ דעפענס די אנסוױקעלט זיד
 פאד בעל־מלאכות קריגעז *ו סראגלעם די געװארען איז
 דער אויסער מאנופעקטשודעדס. דרעס קאנטרי די

 םילען צו אן כאלעכאטים קאנטרי די הויבעז פראבלעם
 אוץ רױע זײערע טראבספאדסירעז איז שוועריגקײטעז

 גע• האבעז וועלכע םראקס׳ די מאטעריאלען. םארטיגע
 אדבעטער נאדעל נױ־יארקער די םארארימערעז האלפעז

 דער אין שטאט םח ארכעט די אוועקשלעפעז דורד
 און געז אין דוחק דעם םילעז צו אן הויבען קאנטרי,
 צו גרייט דינען באלעבאטים קאנטרי די סײדעז ראבער.
 דורד אדער פלײצעס זײערע אױף באנדעלס זײ שלעפען

 דער אז גלויבען, צו אורזאכעז גוטע דא איז פושקארטם,
 כיסעל היםש א צייט דער מיט זאל רארקעט נױ־יארקער

 אין קריזיס עקאנאלישען איצטיגען דעם סדן געװינעז
גודם״. ״קאנסױמערס׳

 דער םון דער םץ םאראדאקסען די פון אײנע איז דאס
 בא־ אזא שפילט לאנד אינזער װעלכער אין מלחמה,

 יןלאר ניט מאמענט דעם בײ איז עס ראלע. דײטענדע
 האבעז טרייד אינזער אויף װעט עס וױרקונג א פאר ײאס

 םאר־ די אז זיך אנצושליסעז פרויען מצד טענדענץ די
 טרא־ די װאו געהילםס־ארגאניזאציעס, מלחמה שײדענע

 ׳ו׳סוירװיס עטלעכע די בײ ױניפארמעס. געװיסע גען
 ביײ לעצטענס האב איך װעלכע דעדיקײשאנס׳י׳, םלעג

 סך א פון םארשטייער םרויעז געזעז איך האב געוואוינט,
 םירערשאפט די ױניםארמס. אין ארגאניזאציעס אזעלכע

 זען׳ צו מיטלעז אז נעמעם באארד דזשױנט אונזער םון
 דער םון םלאץ דעם םארנעמעז װעלכע ױניפארמם, די אז

 אונ־ איז ווערעז אויםגעםאכט זאל דרעס, געוױינלעכער
שעפער. זערע

ל א ק א ן 22 ל ר או ה אי מ ח ל ס מ ט צי ק א ס־ פ ל הי
 געשרײ געלעגענהיים אנדער אז בײ שױן האב איד

פאר־ די אויף 22 לאקאל םיז טעםיגקײטעז די וועגען בען

r t f w אגגןוױמח, חאנ איך מביטעז. ודלפס סלזוסח 
$t עדעז די פח טראדיציצס שײגזן זױ^ v• פת • r 

די און שינדלארס די — ײגשז דדץססאכזוד און ײי*סט
AIMAaL m IM ||A j AAMHAAAAAAAA |Am MAAMAAM,לעסליכס׳ קלארא די און ײישאשקיגס די באראפס 

מ חײלאגס׳ זיגמאן די און פסו«יפ«דס דיטצז  ײזל
o מלײגט חסמז n איצטימז אינזעד םון פמדאסענט 
 די ניט םאג. חימטײעז ניז גאד יײיקמ ׳22 לאקאל
איז פאליםישע די סיט יארעז *זגגדליג דרײ חזוכער

telAAllaill MAA feMAMAkAAAAMM AAMiMA mUmAMAaMu i a AAסלחסדת/ װעלס איז דזגדרןלחניעס ידיןלט ודגדוססריזןלזן 
 אלגעטײגע די גיט איז דודכגעראכם׳ תאבעז to ימלכצ

 אח לעבעז ארט אונזער אץ ענדערוגג *סיכאלאגישע
w t r געבראנם, תאבעז אינעדקערענישעז די ײאה 

tjrrn מינדע־ אםילו אדעד אפצימעקעז געווען איסשסאגד 
 זאכען יענע אויף גליק אונזער איז נאציחמג אונזצר דעז
f איז s r אי־ מיט פארבוניעז זײנעז װעלכע באײעגוגגזז׳ 

 דערא־ דער פת תאפענונגעז און שםרעבונגעז דצאלצז׳
באיוע־ סאציאליסטישער און טרײד קראטישעד

גוגג.
יאר׳ דרײ די םת פארלויף אין זײנעז לסשל, אזוי׳

 גע• געזאמעלט אן׳ גײט קריג וועלט צװײטער דעד װאס
 *ענדליגער ,22 לאקאל םץ מיטגלידער די ײיד װארעז

 הילפס־אקציעם. םארשײדענע פאר דאלערס טױזענטער
 ענג־ איז קרבנות סלחמח פאר חילף שפאניע, םאר חילף
 אוים* אגשטאם ;כינע אמ סאוועטעז די ןױלען, לאנד,
 סענדוױ־ אץ כלימעז אױף דאלער חוגדערטער געבעז
 געל־ געזאמעלטע די פאד איז איגפטאליישאגם, «ו םשזנס

 װע־ קינדער׳ די םאר מילד געווארעז איבערגעשיקם טער
 רו• די אויף אוסגעקומעז זײנעז סאמעם אמ סאטעס לעגס
 לעדיקאמענםען און פאויראםעז שלאכט־פעלדער, סישע

 אולגליקלערע די םאר קלײדער ארלײ, רויטער חןר• םאר
 טױט צום םאריײניגט װערעז וועלכע •ליטיס׳ איזײשע

 יתולים די פאר הײם א און טויזענטער, חמדערטער די אין
 אין געפאלעז זײנען טאטעס וועלענס ענגלאנד, פת

 קרײץ רױטער אסעדיקאנער אונזער איז אױך שלאכט.
 געווארעז• פארגעםען ניט רעליף גיױױ אח ■ארמײ און
 אלעריקאנער די צו ביישטייערונג ױגיאז םתיז־ ערשטע די

.22 לאקאל דורך געווארעז געסאבם איז ״ײ־עס״א״
אן. גײם הילםס־ארבעט די אז יאר דרײ זזעכער

 ני;. םארלאטערט? דיגעז לענשען די אז איר, םימם
 דעם אז רעליף״, וואר ״טשײנא דער וױסעז לאזט אט
 א נאד אונטער ער נעסט אקטאבער טעז16 און טעז15

 קלאפעז זאלעז ױעלכע סענשען, דאדף סעז טעג״דעי.
 «יא, זיסערםאן. צו לען םעלעםאנירט פושקעס. די סיט

 אדױס גלײד גײם בריף א סאשא. ענטפערט !״,געוױס
 בעט רעליף טשײנא !״ברידער טוער. אקטיװע די צו
 איז זיד זאגט העלםען״, לוז מעז לענשען. כיסעל א

 אםאראט דער שוין איז לארגען אױף אויפרוף. קורצעז
 ראש־ אייב בלױשטיין, לענדעל לאדגאליס׳ נײטעז גרײט.

 טיילען אנדערע און נעהאמא סאבי טישלער׳ טשארלי קא,
 דאס אבער רעגען. א םאלט דרויסען אין קעסםלעך.

 קלא״ סיטגלידער 400 דרעססאכער. די אפ גיט שטעלט
 ״העלםט פושקעס. די מים נאכליטאג זעלבעז דעם פעז

 ארום םעג צוױי אין און זײ׳ שרייעז — העלםט״ כינע׳
 יעדע אפיס. אין צוריק געבראכט קעסטלעד די ױעדעז

 באטרע־ אויםז םארשריבען נולער טיט׳ן איז קעסםעל
 קײן םעלען נים טאר עס נאמעז. סיטגליד׳ס םענדען

 אקוראטנע. סינקטלעה םארשריבען. איז אלץ קעסםעל.
 א ריט נרודער א שרײט — קעסטעל״ לײז איז ״אט

 פרובירעו װעל איך אייגם, נאך מיר ״גיט שמײכעל.
 צװישען םאבװעי״. איז אהײם פארענדיג אנזאדלעז עפעס

 איר זעט פושקענ), די מיט רײע איז שםייען װעלכע די,
 צעטײלונג. קײן ניטא וױיס. ארן pשךוא אלט. און ױנג
ארבעטען. אלע צעשפליטערונג. קיץ

 בעבס פון שאפ־טשערסאז האראװיץ, פינקוס ברודער
 שאפ, זיין סון אײגענטימער די אז איבער, גיט דזשוניאר,

 װארםעז ארבעטער די םרייד א פאר װאס סיט זעענדיג
 בײגע־ האבען פושקעם, די אין דיילס און ניקעלס דיערע

 — גוט״ ״זייער באנד. דאלערדיגען 25 א שםייערט
 םארוואם אבער אפערײםארס, די םון אײנער אפ זי רוםם
 ארײנברענגען און באנד דעם אםראםלעז ניט םיר זאלען

 ענם־ — ״גוט״ קאלעקשאן? צום דאלער עטלעכע נאן־
 אוײינגעבראכם האט ראםעל דער אנדערע. די פערען

 טא באנד, א ראםלעז סעג לען אויב און דאלאר. 100
? אנדערש עפעם ראםלען טארעז גיט סען זאל פארװאס
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ז ׳ י מז מ אג *ד ג י *r* ל ל  &ד י
זדלף און בצטאידוחטלמ פון ביםזןן

MMAMAMM MAAAiUA MAAMMMtt AM a u mאײגזןגזוד אוגזזןד זדן קעדםער די סאר 
 די pfc ארמייצן די אין אץ ארסײ

עפארגינ מ מרג*נגעג*ם oyr ודז ת
געײאי־עז׳ שארשטארקט איז אנגעהאלטען

 עקזעקוטײו געגעראל דער שיז אױפפאדעמגג די
 לאיןאלס די פת פירער די איז מיסגלידער די is באארד

is ,רעגעלמעסיג זאל סיטגליד יעדער אז אראנזשירען 
ז פאר מלחמח־סטעמפס קױפען  די פמ ורןמענט מ

 אונ־ צוױשען *פקלאגג טיםעז א געפונעז האט שכירות,
מז איבער׳ז • מיטגלידער זערזג אנ  ירעס די לאנד• ג

 םאל־ *דױסגזןשיקט חאט נײ׳יארק םח נאארד חשאינם
 קא־אפע־ זאלען זײ אז מיטגלידעד, די is אפיעל גענדעז
 *jn דער פיז דעפארםמענט טרעזשורי דעם מים ריחגז
: קאמפײן דעם אין גירונג
*is לפקאלס״ די םץ מיטגלידעד דרעסמאכער, אלע

 םץ באארד דזשאינט דעם או אנגעשלאםעז זײנען or״
ױ. װ• ג. ל. א. ױניאז, דרעסמאכער אוז וױיםט דער

 ױניאן דרעסמאבער דער פץ באארד חשאינט ״די
 מעגלעכע יעדע געבען is מיםגלידער אלע אויף םאדערם

 איז דעפארטמענם טרעזשורי סטײטס ױנײטעד דעם הילף
 זײט א אן אוועקלײגעז זאלעז אובעטער אז דרײװ, דעם
ע jn ®מ פראצענם צ jm סלחלזד־ קײפע «י שכירות 

 פאר פראאענט צעז באשטימען is פלאן דער באגדס.
 פלאן, •ראקטישעד איינפאכער׳ אז איז מלחמה־באנדס,

 חלק זײן בײטראגען קעז ארבעטער יעדער וועלכעז דורך
 םון מלחמח׳אנשטרענגעגעז די סינאנסירען העלםעז אין

לאגד. אוגזער
 איז דאס אויב צױגרױס, נישט איז קרבן ״קייז

 איצטי־ דער איז קאן איז זיג• א דערגרײכען is נויטיג
 דעמא־ אײגענע אינזערע בלויז גיט שטייט׳ מלחמה געד

 דער נאר לעבענס־שטײגער, און אינסטיטוציעס קראטישע
 מיר דואס אלץ צײױליז*ציע, גאנצער אונזער םץ שיקזאל
 אלם יאר־הונדערטער. םון משך אין דערגרײכט חאבען

 באטראכטען טײיד־ױניאניסםען אלם און אמעריקאנער
 מעגלעכ• די ד׳אבעז או פריװיליגיע גרויסע א םאר עס מיר
 אונ־ םארמעגען, אונזער ארבעט, אונזער געבען *ו קײם
 אונ״ פץ אינטערעסען די אין נויטיג, אויב לעבענס, זערע
דעמאקראטיע. און צױױליזאאיע אונזער םון לאנד׳ זער

 טי־ע־ דעם םון אפשפארונגס־פלאן פראןנענט געז דער
 קיץ אלעמען אונז םון נישט םאדערם זשו,רי־דעפארטמענם,

 אז אוגז, םון נישט שארלאנגט מען קרבן. װירקלעכען
 פארדינסטען, אוגזערע פון טײל א אװעקגעבען זאלען מיר
 קליינעם א רעגירונג דער בארגען זאלען מיר אז בלויז נאר
 מיר און םראצענט אויף איינקונפט אונזעי שון םייל

 א איז עס מלוזמד- דער נאד צוריקקריגען עם װעלען
 אויף בלױז ניט סלאן, קאנסטרוקטיװער דעאליסםישער׳

 העלשען אױף אויך נאר מלחמה, די םינאנסירען העלפען
 אין איצט באדינגונגען עקאנאמישע די סטאביליזירען צו

קריג. נאכ׳ן
 א איינגעשטעלט צוריק לאנג האט ױניאן ״אונזער

מלחמה פאר שכירות די םון םײל א באשטימען םאר פלאן

 וואורשט א אםצוראםלען געדאנק א איין עםעצעז םאלט
 טעג עטלעכע אין דאלאר. 34 נאך ארײן ברענגט דאם און

 דער םאר ידאלאר 44 שאפ זעלבער דער זאמעלט ארום
פרםײ לייבאר אמעריקען

 ליין אין שטייענדיג באמערק איד װעלכע די צװישען
 גענז. הענדי םון טשערמאז דער געסנער׳ דיױו דא איז
 לעצטענס האט שאפ דער אז זיך׳ איך דערװים אים םון

 מלחײה די לטובת דאלעד הונדערט איבער בייגעשטייערט
 געשאפען איז דאלאר 25 און רוסלאנד׳ אין ליידענדע
 ליי־ אמעריקען די אבער רעליף. טשיינא םאר געווארעו

 לי־ און ױניאניסטען טרייד וועלכער אויף פארםײ׳ באר
 ביטערען א אן םירם האפענונג אזױםיל לײגען בעראלען
 ״אלרײם״ כוחות. רעאקציאנערע די געגען קעמיעין

 םאר־ ניט טאר ״מען גענז, הענרי םון ארבעטער די זאגען
 קאלעקשאן פ. ל. א. דער םראנט״. האום דעם געםען

דאלאר. 35.50 ארײגגעבראכט האט
ארבעםער די וועגען ווערעז געזאגם קאן זעלבע דאם

מזןו פון טײל אלס כאגדס טןד א  פאו *ראגראס נייי
מלמו  אלא אדף מיד פאדצראן ודוט ®למסזדאדמפ׳ י
 וראיוןקט רזןגירמגט דןס חןלפאן w ט*ט<ל*דאר אוגזזןרזן

אדונטזןדנזןמזוז פאד f אייסאדיזאצי די איגטאדצדשדייכצז
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 די פינאנסייעז חעלפצז is טײל אייאד סדט באגדס.
אינםלאציע אייסמײדאן אח מלחטח

 דןר חינטער שטעלען זיד אלצ לאמיר «דרזנסטאכצד,
is Jiirayn קריג. דעם גזײינצז

dis םארווערטס !פאשיזס אח ot*ssj צצשמעטערט
דג!

ט נ אי ש רד ײ א א סט כ ױי &כער און ו אן דרעסם  ױני
ווארקעדס גארמעגט לײדיס אינםערנעשאגאל דעד פיז

ייגיאז
 מעגעדזשעד גענעראל חאכטאן, דזשולױם

על אני אט  טרעזשורער סעקרעטאר םינקאף, ם. ג
פרעזידענט. עװערי, כען

 דעמאנ־ אץ מיטגלידער אנדזשעלעס לאס
דרײװ כאנד פארן סטראציע

אנדזשע־ לאס איז מיטגלידער טויזענט זעקס אוגזעחן
 דעמאנ־ א דורכגעםירט אקטאנער טען7 דעם תאבעז לעס

 די פיז פדאצענם tjs אפשפארען פאר׳ן סטראןױע
 שאגעז און פלאקאטעז מיט באגדס. מלחמח פאו שכירות

 מעל־ געשעםטס־געגענט דח־כ׳ז געמארשידט זײ חאבעז
 אקס־ די געגען סטרײק אין איז ױניאן די אז דענדיג,

 איז זיד חאגעז שעפער די פץ כעלי־בתים די לענדער.
 אונזערע דערזעז האבען זײ ײעז דערשראקעז׳ אנםאנג

 שע־ די is קומעז ארעמבענדער און סימס מיט פיקעטס
 איז מאל דאס אז דערזען, אבער חאבען זײ יוען פער.
 אנגעשלא־ זיד זײ ח«בעז זײ׳ געגען ניט ״םטרײק״ דער
מיטמארשירט• תאבען די םון םילע אח פאראד אן סען

 מאסעז־םאר־ א מיט םארענדיגט זיך חאט פאראד דער
 ױניאן־ וואו אוידיטארײם, םילחארמאגיק איז זאמלונג
 גע• חאבען כלל־טוער און םיגורעז םאליטישע םירער׳

 םאר־ טויזענט דרײ די און רעדעם פאטריאטישע האלטען
 םול־ געגען צו רעזאלוציע א אנגענומען האבעז זאמעלטע

 דעםארטמענט טרעזשורי דעם קא־אפעראציע שטענדיגע
 צען רעגעלמעסיג אפשפארען פאר׳ן קאמפײז דעם אין

מלחמח־באנדס. אױף םראצענט
 ליי־ געװען זיינען טיטינג בײם דעדנער די צװישען

 םון ?ןאמאנדיר לייטענאנט פעטעדסאן, גאװערנאר טענאנט
 פרעזי־ םון געקראגען האט װעלכער װאםעל, ניװוי דער

 שירער די און העלדישקײט םאר מעדאל א רוזװעלט דענט
 לואיס ליױוי, לואיס װײס־םרעזידענט ײניאן. דער פון
 דזש. באארד, דזשאינט קלאוק דער םץ מענעדזשער ׳םיץ

 אדאמס סוזאן אץ 266 לאקאל םון מענעדזשער גאלדבערג׳
 װישניאק, דזשארדזש ,384 לאקאל םאר אגענט גיזנעס

 געװען איז באארד דזשאינט דרעס דער םון מענעדזשער
 אז באריכטעט׳ האט לױױי וױיס־פרעזידענט טשערמאן.

 האבען פאסיםיק בײם מיטגלידער אינטערנעשאנעל די
 מיליאן האלבעז א םון קװאטא זייער םארםולט כמעט שויז

מאנאטען. נײן לעצטע די אין מלחמה־באנדס דאלאר

 געלעגענהײטען םילע בײ האבעז װעלכע װיזענס, םון
 באדיי־ מיט שטיצען צו גרייטקײט זייער ארויסגעװיזען

 אונטער־ םארדינסטםולע און װיכטיגע יעדע סומען טענדע
נעמונג.

שע־ דערמאנטע די װעגען געזאגט דאב איך וואס און
 שטאלצקײט זעלבער דער מיט ױערען געזאגט קעז פער׳

 גאך און איי־װאן, גודמאן׳ א. םון ארבעטער די װעגען
 דרעס־ די שטאלצירט דעם מיט אט אזעלכע. נאך און

 די ניט און גרעסטע די ניט איז זי ױניאן. מאכער
 מיטגלידער אירע ארבעטער־ארגאניזאציע. רײכסטע

 זיי םארדינער. גרעסטע די צװישען ניט ליידער, זיינען,
 הא־ װעלכע די, צװישען אויבענאן דעם אבער םארנעמען

 גע־ בעסערע א םאר בטחון זייער םארלארעז ניט בען
 און הענם פארלייגטע מיט גיט זיצען די זעלשאשט.

 דערנעענםערען העלםען זיי טאג. יענעם אויף ווארםעז
ארבעטען. זײ גיבען׳ זײ — טאג יענעם

A-A.A-MA.A MMAAA AA A AAA A AA AAA AAA A —  דד אץ װניאנס אונזעדע pur אדכעטעז 
זאמלונג ״סקדע*״ דעם אץ ענעדגיש

MA AMAAAA • maaAaAAA AM# AAAAAAA MAMAAAAA m ^AA^ - vm•* מאמז גידיארק איץ יתיאגס אונזערע אדא  T
I . .  AA aaA A A A  MBAiMAfl AMAM AMAAA *AAA AiMAAAMA . , fSSTjm is ארכאט צגצדגישאד זײעד מיט געצײכענט

AMA AMAA AAAAMM A■ AAA AAMM A A ■AAA am *u L****. - - s* איי װאס שע««ד, די אין מעסאל ך1בר די זאדדעז i 
 ,jrrJies איז גערחוי פון דער.פראדוקזױע פאד נױטיג

 טאד די דורכגצפידט חאט באקלײדונגס־אינדוסטריע די
 נזד איז זס איז אקטאבזד ענםעז8נימ דעס מאנטאג לונג

שמט מיליאז אגדערטהאלנעז איבער געײאיען זאטעלט
M aaAAMM AAA AAAa A A A  A A A  AAA A a A AAAA A■■■■ ■ ו  דזשאיגס דרעס איז קלאדק סיז כאאמטע אלע סקרעפ.

 סיפ iya*ns שעיעד די כאזיכט טאג דעס חאבעז כאארד
 מאכ״ליזידט חאכזמ אח אסאסיאײשאגס די פמ קליירקס די
 ק1קלא דער ארבעט, דער פאר אינדיסטריע גאנצע די

 באסייליגס זיד האט 102 לאקאל דרײװערס דרעס און
 מאגײכרי מיט בערג די יםירען8אװעק טראקס 150 מיט
 די is געװאדעז אפגעשיקט איז עם וואנעז שץ פלאץ צום

שמעלצערײען. שטאל

 שאפט 22 לאר,אל ױניאן דרעסמאכער
#m הילח וױיטערע t כעע

תרמף האט 22 לאקאל ײניאז דרעסמאכער די מי  י
 מלחטודקרמות די םאד קציעrחילפס וױיטערע א נומען

 מיטגלימד אקסיװע תונדעדט דרײ אינער כיגע. איז
 געלם זאמלען is גאסען די אין באקסעס מיט אתיס זײנען

 דעם פיז װיק־ענדס ױי1צ לעצטע די אין צװעק דעם םאר
 ײערען געשאםעז װעט עס אז דזרװאדטעט, גמוז איז ראנאס

 דױש־ אױך האט לאקאל דער געלט. מע1ס באדײטעגדע א
 גאלערי םערארגיל די אין נג1יסשטעל1בילדער*א א געסירט

 דעם םמ אדבעטעז די םמ — סםריט טע57 איסט 63 —
 פמ אײנקעפט גאנצער דער לאקאל. אין קונסט־קלאס

 רע• כינעזישעז שאר׳ן גײט בילדער די שח םארקויף דעם
ליף•

 האבען באארד דזשאינט דעם םון לאקאלס שיקאגא די
 פאר דאלאר טױזענט פיר איבער געשאםען איצט ביז שױן
 אײן פמ באשטײערונג א ײרך הילםס־םאנד מסישען דעם

 םמ דאלאר יזענט1ט מיטגלידער. אלע םץ ארבעט שטונדע
 גע־ דעם דײ־ך געװארען איבערגעשיקט איז געלט דעם

 איבעריגע דאס אינטערנעשאנעל. אונזער םץ נעראל־אםים
 לא־ ם1צ דירעקט געװארען איבערגעגעבען איז געלט

תסלאנד. 1צ הילף םאר קאמיטעט קאלעז

רעזאלוצי־עס.
 ברעגםש, קלאוקמאכער׳ס םון מיטגלידער די מיר-
 אמ־ אױס דריקען פארבאנד, סאציאליסטישער אידישער

 קעםץ םיליפ מיטגליד אוגזזױ־ צו מיטגעםיל און צער זער
םרױ• זײן םון טויט דעם אויף

 ױניאן דער אין טעטיגקײט זיין אין אז האםען טיר
 ער װעט פארבאנד׳ סאציאליסטישען אידישען דעם אין און

 קונםט,1צ דעד םאר אױסמונםעמנג און טרײסט געםינען
ר ע כ א מ ק או ל ש, ק ט ענ ר ד. ב ד, סאצ. אי אנ ב ר א פ

 בראתױי, 590 שאם״, ״לענץ׳ם םון ארבעטער די
 טשערמאן צום אנערקעמנג דיער אויסגעדריקט האבען

 אר״ גוטער זיין פאר םישער׳ י. ברודער שאפ׳ זייער םון
 מיט אים פרעזענטירען רך1ד בעלי־מלאמת, די פאר בעט

מתנה. שײנער א
 דאנק ױיער יסגעדריקט1א אויד האבען ארבעטעו די

 פוץ מענעדזשער ריעס׳ לואיס ברודער is אנערקענונג און
 םאר םרענק, בתדער אגענט׳ ביזנעם דעם אץ ,23 לאקאל

 בתדעד צו און שאפ אויפ׳ן אויםפאסען געטרײען זייער
 װעל■ ,117 לאקאל םץ מענעדזשער קאפלאז, בענדזשאמין

 דזשאינט םון מענעדזשער צײטוױיליגער אלם האט כער
 געהאלםען אסװעזענהײט׳ םײנבערג׳ס ברודער אין באארד

 םירמע דער מיט סכםיד א שליכטען בעאמטע אונזערע
 צו־םרידענ־ דער is שכיתת די אויף העכערונג א װעגען

ארבעטער. די םץ הײם
 שאפ פדן ארבעטער די װאס סארזאמלמג דער בײ

 אח גראם םילים ברידער די האבען אםגעהאלטען, האבען
 אמ תםלאנד םאר זאמלונג א געמאכט ראשקאף דזש.

דאלער. 20 געשאםען
קירשטײן. איס1ל אגמאן,11 דזשעק קאמיטע: די

 פמ פאלאק מ. אץ אלף11 ה. ; 117 לאק. םױ םטייז מאקם
 4לאי םיז הייםלער אננא אץ םרידבערג אידיטה ; 9 לאקאל

.35 לאק. םמ טעםער אים1ל ; 23
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טצטיגקײ־ אלצ ימיאן אמזןר שטיצס
 נא־ מלחמח די םון nrtrsyj פאדשידזןגצ די אױף מז

 is אוגטעדגעניסעז ײניאז *iswis תאט איצט פיהמגזןן,
 דריטען דעם אין אופז טיכטיגצז א אײף זיד נאטײליגזןן

 יאר דאס דודבגצפידט ײציט װאס דרײײ לאון וױיןטארי
is מיד וױ פונקס אז־יסגאכעז מלחסח ךי פינאנסירען 

 אי־ איץ דרײױס צײײ לעצטע זױ א*ן נצטאז עס האמז
 חא־ ריסגלידער אמזזןדע װעז יאד לעצטעס מרחױשט

ר אינערגעשטיגעז מן  חו־נדערט איכער אױף קװאטע דיז
 האגעז מיד װאס דאלאר XXX 125(די אנשסאט פראצןגט.

 געקױפט מיסגלידעד אינזערע תאגעז שאפעז, מזאלט
דאלאר׳ 259,900 פאר נאנדס

 אביסעל זײנעז יאר דעם פאי אראנדזשמעגטס די
 יאד לעצטעס קאמפײז. לעצטעז דעם אין ײי אנתרש

 אמזעדע is באגדס די פארקױפט יידעקט ימיאז די האט
 אױסגעלײגט אליץ חאט »ת אױסצאלעז אױף פיסגלידער

ביזנעס אעזעדע װעלען יאר דאס דעדםאר. געלט ױ
 םאר־ מיט צײאמעז שעפער די איז אתמגײז ןגןנימז
 װעלען יענע איז קאמיטעט לאח װיקטארי םץ םרעםער
 איד מיטגלידער. די is באנדס די יפעז1שאר?| דיתיןט

 מעלדען קענען איד װעל באריכט קושיענדעז אין אז הא̂ן
געניט׳ דעם אייר עדפ«לג גדויסען א מוטמ

 »ץ כדטגלידער זײערע שטי*זןן ײגיאנס אמזעיע
ארמײ קעגעדער

 באשלאסען חאט 205 לאקאל קאטערס דרעס דער
is יעדער דאלאד אײן מיט זיד טעיןסעז is קריסט־ קױפען 

 זיד האבען עלכע11 מיםגלידער, די םאר פרעזענטעז מס
 דער איז לאנד, פץ ת1פוח באװאפנטע די אן אנגעשלאסען

 םץ טיװע1עקזעק די פלאט. אפןז אדן נעױױ ןרמײ,
 זיך זאלען מיטגלידער די אז רעקאמעגדירט האט לאקאל

 מיט־ די .pjms דעם םאר סענט םוציג מיט סעקסעז
 ם־1ם אתם סומע. די םארטאםעלט האבעז אבער גלידער

 מיליטע־ די אין דינען לאקאל דעם ן1ם מיטגלידער יג1
 זיינען די סץ צאל גרױםע א אץ אפטיילונגען ױשע
 לאקאלען קלאוקמאכער די יך1א ים. זײט יענער אױף שױן

 אײ באארד דער םח רעקאמענדאציע א גוטגעהײסען האבען
 מתדת קריםטמעס שיקען זאלען םיר .אז דירעקטאדס,

nm באװאםענטע די אין מיטגלידעד אלע צו a.
 ײױאן עמכראידעײ דער פון מיטגליד ןןקזשקוטיױ
 סץ אפטײלמג סרױען דער אן אן ײף שליפם

טלאט ײפט
 עקזעקוטױו דער םון מיטגליד א שטעדן, ען מיס

 לא־ װארקערם (עמבראידערי 315 לאקאל פון נאארד
 עף.״ עי. עי. ״װי. דער אין ענליסטעד זיד האט קאל)

 אםט קאנאדער םץ םרויען־אםטיילונג די איז דאס —
 אראנזשירט האט לאקאל ן1ם טיװע1עקזעק די פלאט.

 אײנע איז װעלכע שטערז, מים םאר פאדטי אפשײדס אז
 טיט־ א לאקאל, םון מיטגלידערינס םיכטיגםטע די סון

 אן טאג ערשטען דעם פוץ עקזעקוטיװע דער פון גליד
געגרינדעט. זיד האט לאקאל דער װאם

 האב איך םארטי. לע1קסם1איינדר אן געװעז איז עס
 נאמען אין איר סרעזענםירען is פארגעניגען דעם געהאט

 א — אינדעטיםיקאציע־בראםלעט אן מיט לאקאל פיז
 אכטונג און םרײנדשאםט אונזער אויסדריקען צו מתנה

is אלע־ םון װערט װעלכע טוערין יוניאן טיכטיגער א 
געשעצט. אח געאכטעט מעז

ען מיםגלידןןר 1ססס, איכןןר ת אנ  אעזער מיט זיף כ
דעפארטמעגט עדײקײשאנאל

 ניט יאר קײן אין האבען מיטגלידער אונזערע
 עדיו־ אונזער אין אינטערעס װארימען אזא אחיסגעװיזען

 יאר• הײנטיגען דעם אין ױי דעפארטמענט קיישאנאל
 םעזאן הײ־יאריגעז םון דש1ח ערשטעז דעם איז

 רעגיםטרירט שױן זיך מיטגלידער 1000 איבער י׳אכעז
 אמזער פץ רםען1ק און קלאםען םארשידענע די איז

 מיר אז איז, אמת דער דעפארטמענט. עדמקיישאנאל
 זײגען מיר און — םארגעשטעלט געהאט ניט זיד דאכעז

 גרױםער אזא זיין װעט עס אז — צוגעגרײט געײען גיס
די םיץ געניסען is מיטגלידער אעזערע םױ םארלאגג

שעחן בערנאדד פון
ארגאנייזער גפנעראל

 אמזעד פץ מעז1לײסס את אקטיװיטעטען פארשידענע
 טאקע זיד פאר האנעז מיר דץפארטמענט, זודײקײשאנאל

 רעארגאניזירעז םתען מיד פראכלעם. ערנסםע אן איצט
 (װםרידענ־ קענעז is כדי פראגראמען אח קלאסעז די

רעגיםטרירט. זיך האבעז װעלכע מיםגלידער אלע שטעלען
 גזך םץ אקטיװיםעטעז םארשידענע די יסער1א

 װי נג,1פארװײל דעלער1לט1ק אמ ספארט זעלשאםטלעכער,
 זדן בילדמג׳ םאר רסען1ק אױך מיר האבעז פאר־געזאנג,

 םדאגצױזישע קאנאדיש סטע1באװא די תײם־נױרסינג.
 חשעאן, םט. אידעפא םיס ערין,1ט געזעלשאפטלעכע

 מעקגיל איז פראנצײזיש םמ רין1לעקטש א איז װעלכע
 אעזעד פמ געװארעז אנגאנזשירם איז אוניװערזיטעט,
 אין דסען1ק אנםירען is דעפארטמענט עדײקײשאנאל

 פמ אנגעםירט ײערעז ענגליש אין רםעז1ק םראנצױזיש.
 י*1פראנצ די סײ קװ־סען דאזיגע די מרד. דאלארעס

 אזא םאר ײבםיג1 זײער זײבען ענגלישע, די סײ איז זישע
 שפראכלעך איז װאס מאנםרעאל איז װי מיטגלידערשאםט

 םאר איז עס יזיש.1סראנצ אין■ זדן ענגליש אין צעטײלט
 מיםגלידער םראנצויזישע די אז ײיכטיג, זייער אעז

 זאלען ענגליש־רעדענדע די אמ ענגליש קענעז זאלעז
סראנצויזיש. קענען

דעםארם־ עדױקיישאנאל םח ר1םיטש ױיכםיגע נייע א
 פאר קז־דסעז אײנפידען דאס זדז יאד הײנסיגען מלנם

 װעט דאס אז געװזדסט, גארנים ד-אבען מיר מאלעדײ.
 אמזערע םח םילע צװישען ראר1פ גתיסעז אזא מאכען

 בא־ א םץ אנגעםירט ערען11 קורסעז די מיטגלידערינס.
 ענם11א ערשטען דעם is װיסעלעט. ר. קינסטלער סטען1װא

 ן1פ מאלעז זיך לערנען is בעלנים מער געקומען זײנען
 מאנכע צוגעגריים. געהאט האבען מיר םענזלעך ױיםיל

 סאלאנט גוטען אתיס ױתען1 מיטגלידער אמזערע םץ
קתסט. םארט דער אט צו

אפעך אידישען דעם דערעםענט אױך האבען מיר

ד ײ ו ן ס א י נ ר ױ ע ר י ן פ ו ר פ ע . ד פ . ל .  א
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 זימען וראס פירער, ײניאן טױיד וױכטיגסטע די
 האבען פארטיי, לייבאר אמעריקאן דער מיט פארבונדען

 רעפובלײ דעם מינצער, דזש. דזשארדזש אינדארסירט
 קארט סופרים די אװ דזשאסטיס פאר קאנדידאט קאנער

 רעקארד מטען זײן ליב1צ בראנקס און מאנהעטען אין
 סיז מאכער״ ״שאכער דעם געגען פראטעסט אלם און

האל• טעמעני מיט קליקע לינקער דין און מארקאנטאניע
 דער איז אנטאניני לואידזשי פרעזידענט װײם
 דער םון קאמיטע ױניאן טרייד דער פון טשעדמאן
 פון ערװײלונג דער פאר פארטײ לײבאר אמעריקאן
 ער־ ער האט סםײטמענט א אין מינצער. דזשארדזש

:קלערט
 די קאנטראלירם האט װאס פליגעל, לינקער ״דער

 רעקאמענדאציע די איגגארירם האט קאנװענשאן, קאונטי
 ריכ־ פאר נאמינירט און עקזעקוטיװע סטײט אונזער םון

 פאר פאסיגקײט זייער פון גתנם אויפן ניט סלעיט, א טער
 טעמעני מיט ״דיל״ א פון באזיס אויפן נאר אמטען די

 ריכטער הויכע מיט מסחר דעם אט פארדאמען מיר האל.
 פארטיי לײבאר אלע דעריבער האט קאמיטע די אמטען.

 שטימען is געראטען ײניאניםטען טרייד און װאוטערם
 םופ־ םון דזשאםטים אלם מינצער דזש. דזשארדזש פאר
 דיסטריקט דזשודישיעל ערשטען דעם אין קארט רים
בראנקם״. די און מאנהעטען םון באשטײט װאם

קאושטס, פראפעםאר :םדן באשטייט קאמיטע די
 סטײט ראױ, אלעקם ;פ. ל. א. דער םיז טשערמאן סטײט

 טרעזשורער; סטייט ארמםטראנג, אנדרױ סעקרעטאר;
 קרײנדלער טשארלם ; 89 לאקאל פרן אנםאנאני לואידזשי

 סיילסמענם דער פוץ אלטמאן דזשעק ;25 לאקאל םון
 םרענק ;82 לאקאל םץ בערנשטיין םשארלם ;ױױאן
 ליאיס ;קאמיםע לייבאר נעגרא דער םץ עיט11קראס

; 102 לאקאל םון מעץ סאל ; 99 לאקאל םון דװארקין

 לעצטן די אין עדפאלג אן געזזען איז װעלכעד פאתם
 םעזאן חײנסיגען אױד אז האפען, סיר אח יאר פאר
 דעפארט־ עדױקיישאנאל דער ערפאלג. אן זיין ןןד װעם

 אינ־ אתזער פרץ סייל װיכםיגעד א געווארען זדז מענט
מאנםרעאל. זדן םערנעשאנאל
 מרכסטזןר אידישען אץ טעטיגקײט אמזער

קיזנדטעם
 זײנעז אינםערנעשאנאל אמזער פמ לאקאלעז אלע
 קאמיטעט. ארבעםער אידישעז דעם אין אקטיװ שםארק

 קראפט לײםענדע די איז ײגיאן אעזער אז זאגעז, קען איד
 הילםם־ װיכםיגעז דאזיגעז דעם םוץ ארבעם דער איז

 מאסען. םאלקם ן1א ארבעםער אידישע םץ קאמיםעם
 די קאנאדע אין םזים קאמיטעט ארבעםער אידישער דער

שטאםען. די אין ױי ארבעם הילםס זעלבע
 אין יאר לעצטעם ארען11גע אױפגעםאן איז םיל זײער

 אױםן מאנטרעאל, אין אעז בײ ספעציעל אמ קאנאדע׳
 אלטע איז מעדיקאמענטען רעליף, זאמלעז םץ געביט

 אין איצם דינעז װעלכע םליכטלינגען, פאר קלײדעד
 דערהאלטען מיר זזאבען ריק1צ לאנג נים ד« תסלאנד.

 דריטער דער אז באשטעסימנג, א איז װאס בארינם, א
 געױארען ארױסגעשיקם איז װאס קלײדער טראגספאדט

מעז•1אנגעק איז םאװעטעךפארבאנד קײן
 אר־ אידישער דער ס1ם געבים פאליטישען יםן1א
 מאנםרעאל אין ארבעם. װיכטיגע םיל קאמיםעט בעטער

 באטייליגט זיד קאמיטעט ארבעטער אידישער דער האם
חי־ א אין קאנגרעס אידישען קאנאדער מיטן צחאמען  ג

 בארבע־ נאצישע געגעז דעמאגסטראציע פראטעסט םער
 ערנקסאא סען11 דלם עקומעזגאדפ איז װאס , דײען

 אר־ אידישען דעם פאר רעדנער אלס ״םארום״. אין
 איז דעמאנסםראציע דאזיגער דער בײ קאמיסעט בעםער

 יארק. נױ םץ פעגקין דזשייקאב ריכטער יפגעטראטען1א
 אמע־ דעם סרן ארעז11גע אדרעסירט איז מאסמיםינג דער

 פיפערפאנט האנ• קאנאדע, אין אמבאסאדאר ריקאנער
 א געשיקם1צ האט קאגאדע ן1פ םדעסיער דער מאםאט.

 נאר־ האנ. סטײט־סעקרעטאר, קאנדעד דער ן1א מעסעדזש
 נןך אין סארזאמלונג די אדרעסירם האט מעקלארטי מאן
רעגיתנג. קאנאדער דער סון מען
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 מאליסאני עדװארד ;117 לאקאל קאפלאן בענדזשאמין
 קלוירקס סטאר דער סון װאלטשאק םעמױעל ; 48 לאקאל
 מאקס ;22 לאקאל פון זימערמאן טשארלם ײניאן;
 פץ םנײדער אב. ;אינטערנעשאנאל דער םון דעניש
 איזידאר ; 62 לאקאל פון שאר סעמױעל ; 32 לאקאל
 האטעל דעם םון סיגעל זײיװיד ; 10 לאקאל פון נאגלער

 פון ריעס לואיס ; 16 לאקאל ארבעטער רעסטאראן און
 דזשאזעף ; 91 לאקאל פון גרינבערג הערי ; 23 לאקאל

 איםםערן םון װאנדער הערי ; 35 לאקאל פון ברעסלאו
 לאקאל טואווים חשאזעף ;דעפארטמענם טאון אװ אוט
 געל־ אים1ל ;אמאלגאמײטעד דער םח מילער אב ; 142
 ; 66 לאקאל פון פרידמאן זכריה ; 155 לאקאל פון סאן

 דזשעק און באארד, דזשאינם ק1קלא םײנבעוג ישראל
ױניאן. מוזיקערס דער פון ראזענבערג

רעזאלוציע. דאנלן
אינק.״, דרעםעס מעיד ״סלענדער פון ארבעטער די

 פאר דינער אפשײדס אן געגעבען האבען בראדוױי, 1359
 װעלכער ליליענטאל, סעם ברודער מיטארבעטער, זייער

ארמײ. אמעריקאנער דער אין דינען אװעק איז
 אויםגעדריקם ארבעטער די האבען דינער בײם

 אזױ פונקט קעמפען װעם ליליענטאל אז זיכערקײט דיער
 םץ כױזות ברוםאלע די געגעז איבערגעגעבען און געטריי

 אלע האט ער ענערגיש און געטריי ױי לענדער, אקס די
שאפ. אין באדינגונגען ײניאן פאר געקעמפט מאל

געזא־ ארבעטער די האבען געלעגענהייט דער בײ
 ביז־ זליער מרך איבערגעגעבען עם און דאלער 75 מעלט

 הילםם־פאנד צום שעלעװסקי,1י י. ברודער אגענט, נעם
קרבנות. מלחמה תסישע די פאר 22 לאקאל ן1ם

 פיליפ סערוועטער, מאקס שעהן, הערי :קאמיטע די
מעערםאן. קאהעז׳
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:״גערעכםיגקיים״ דער סון רעדאקטאר װערטער
 מיססאר־ א וועגען פאר.װערטער א דא שרײב איך

 דרעם פון מיטינג א םון באריכם א אין שםענדעניס
 אין געדרוקט געווען איז װאם 60 לאקאל ירעסערס

 טעגלעכער אין-ז־ער T* איז ״גערעכםיגקײם״ דער
 פון מענעדזשער דער אז געזאגם, ווערם דארם ירעסע.
 באאמםע די אז מיםינג ביים באריכםעם האט לאקאל

 רייז אלגעמײנעם אן קריגען צו געלינגען איז לאקאל סון
 אין זיך זאגם אויך דרעסעס. ליין ביליגער דער אױף

 באזונ־ דרעםעס, ליין בעסערער דער אויף אז באריכם,
 באקומען אױן־ מען האם סוםם סיס 2 די אויף דערס

רײז. א
 געהערם און םיטינג ביים געווען אנװעזענד ביז איד

 גאר זיך הויבט עס אבער באריכם, םענעחשערס דעם
 מענע־ דער אויס. ניט גאר זיך לאזם עס און אן נים

 איבער־ איז עם װי באריכםעט ניט אזוי האט דזשער
 דערווארם האב איך צייטונגעז. די אין געווארען געגעבען

 וועגען דערקלערונג א מאכען וועלען באאמםע אונזערע אז
 בא־ צום ״גערעכסיגקיים״, אונזער אין באריבט דעם

 זשורנאל אונזער אין געלייענם גאר איד האב דויערען
 דעמזעלבען וועגען באריכם םארפלאגםערםען מער א נאד

 םאר אז געווארעז אנגעגעבען נעםלעד איז עס םיסיגג.
 1.55 ,1.37 םון זיך פרייזען וואם דרעםעם לאינס די

 םאר םריח איין געווארעז אײנגעםירם איז 1.87 אדן
 אונזערע אזוי װי םארשםיין ניט קאז איך ירעסען.
 באהויפטונגען ריכטיגע נים אזעלכע לייעגען באאמםע

דעם. וועגען װיםענדיג גארנים זיך סאכען און
 םון דרעסעס םון לאינס די בײ אז איז םאקם דער

 םריער װי באצאלט םרעסערס די קריגען 1.56 און 1.37
 פרעסערס די דרעם. א םאר סענם 5 הײםט דאס —

 םאר וואס אויף נים וױיםען און אקסלעז די מיט ציען
 פון זײ לייענעז צייטונגען די אין זײנען... זײ װעלם א

 דיזעלבע די געפינען עגוועלאפס פעי די איז און יײזעס
 א דערגײן צו אםיס אין לויםעז זײ אז און פרײזען...

 ענם־ צו זײ וואם ניט אגענם ביזנעם דער וױיסט םאלק,
 ניט מאכם און שוױיגם מענעדזשער אונזער און םערעז.

 ארם עס אז איינדרוק דעם מאכט עס םאקט, דעם קלאו־
 אויף גארניט ווייםען מעמבערס די װאם גים גאר אים
זיך. געםינען זײ וועלם א םאר װאם

 מען אז שײן זייזןר םאקע איז באאמםע די םאר
 פרעסער דער וואם אי רײזעס, קריגעז זײ אז שרײבם
 םרעסער. דעם םים זײ האבען דאגה א נו ניט, עם קריגם

 צו קוםען לאקאל. אין מעמבער אקםיװער אן ביו איך
 זײ םענות. םיט אויד און םראגעז םים פרעםערם םיר

 זײ םון חחק םאכען צו זײ עם קוסט םארוואס םרעגען
 זאלען םארוואס טעקסעס, און דױס זײערע צאלען זיי
 מיט נאר צום מאכען און די םון לאכעז באאמםע די

 ? בלאזען זײםען װי פלאצעז וואם רייזעס אויםגעבלאזענע
 אין פאליםי אזא אז רעדאקםאר, םרײנד איר, דענקם

 אינטערנעשאנאל גרויסער אונזער פון ױניאז לאקאל א
 פירען. דאם קען וואס צו און געזונם? און שײן איז
 צו םירעז נאך םאליםי אזא קאן נאך מײנונג מיץ נאד

 םירערשאםט. דער צו אומצוםרויען און דעמאראליזאציע
דעם... װעגען םארטראכםען זיך מוזען באאמםע אונזערע

 דער אין ארבעם. לאין בעסערער דער וועגען איצם
 האם מענעדזשער דער אז זיך שרײבט ״גערעפטיגקײט״

 דזשע־ א מיט סקוירם א םון פראגע די אזי באריכםעם
 דארפען פרעםערס די און געװארען געסעטעלט איז קעם
 רעגעלען א פון פױיז דעם קריגען גארמענם דעם םאר
 אויף אויך דרעס. א מיט דזשעקעט א הייסט דאם סוט.
 באלעבאםים די אז באלםעלאכעם די זיד באקלאגעז דעם

 און פרייז, דעם נים צאלען און זײ םץ אויס זיך לאכעז
 איז דאס אם דעם. װעגען שוױיגען באאמטע אונזערע

 װעגען שרייבען װאם צו אמת• ריינער דער און לאגע די
 װעלכע פון רייזעם געפלױגענע נים און געשטויגענע נים

 פרעסערס די נים. געניםען באלמעלאכעס אונזערע
 אז באאמטע זייערע פון פארלאנגען צו רעכט א דאבעז

 דינען די װעלכע צו רייזעס זײ פאר קריגעז זאלען זײ
 און אוםן. מעסיגען ױניאן ריכםיגען א אויף בארעכםיגם

 פון ארבעט לייז בעסערער דער ביי שוין האלם איך אז
 רוםט מענעדזשער אונזער װי שםילער״, ״םידעל די
 פרעםער פרן קינסםלער די אז זאגעז, באמת מען קען זײ,

 אין מענסשען. פארגעסענע 60 לאקאל אק זײנעז םרײד
 מאכען ארבעם ליינם אנדערע די בײ װאס צײם דער
 גוטע די דינען לעבען, שםיקעל א פרעסערם די נאך

בוכ־ שםארבען זײ צרות, גרױםע אויף באלםעלאכעם

 זאגט מען וױ יאר פאר א שוין הונגער. םון שטעבלעד
 אין װערען געסאן מוז און זארף עפעם אז כסדר אונז
 גאר מען טוט טוען אבער ארבעט, לײן בעסערער דער
 אונזערע װעלעז אםשר נים. איך וױים — פארוואם גיט.

םראגע. דער אויף ענםםערען באאמםע
 אייך, בעם און ווערטער פאר די שרייב איך

 איך וױיל דרוקען״ בריװעל דאם רעדאקםאר, םרײנד
 די באוועגען איך װעל װערטער םאר די מיט אז ד״אף

 דק צו ניט און אויםלעבונג װידער םאר מעמבערשיפ
 און שענערעז א פאר האםענוגג אן און אםאטיש אזוי

 מעמבערס די םון לאקאל א םאר און לעבען בעםערען
מעמבערס. די פאר און

גרוס״ ױניאניסטישען םרייד מיט
װײנשטײן״ דניאל
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:רעדאקםאר װערםער
 געלעגענהײם דער םאר דאנקבאר אייד ביז איד

 דעם אויף ענטםערען צו געגעבעז מיר האט איר דואס
 מיט־ ״אקטיװער אן זיך רופט וואס אײנעם םון בריף

.60 לאקאל םון גליד״
 קאנסטרוקטיײ און אויםריכטיג איז עם ווען קריטיק

 געזעלשאםט־ א אין ערשײנונג געזונםע א געװיס איז
 ױניאן. טרייד א אין נאך ספעציעל 'ארגאניזאציע, לעכער

 מיט געטאן װערט עס װען צושטערענד אבער איז עס
 יענעם אדער דעם דיםקרעדיםירען צו אבזיכט דער

 זאגען אמעריקאנער די װי אדער באאמטען, ױגיאן
סשיק״. די איז םאנג די ״דױם

 שרייבער דער אז םארשטײן זאלט איר אז וױל איך
 באצאלםער א געװען ציים יאר 3 םאר איז בריװעל םון

 עק־ דער פון מיטגליד א און 60 לאקאל םון באאמטער
 שטארק ער האם יארען םך א פאר באארד. זעקוטיװ

 אדמיני־ גאנצע די און מענעדזשער דעם אפלאדירט
 ער װעלכע פאר רייזעם דיזעלבע אם םאר םםראציע
 היינט זיך; בײטען צײםען אבער יעצט. זיך באקלאגט

 וױיטאגט וואם מעמבער״ אקטיװער «אן נעבאך ער איז
 אזוי .60 לאקאל פון מיםגלידער די םון זארגען די פאר
 ,אפאזיציע״ דער אין מ׳איז אז און !•לעבען דאס איז
 ״שוסםערישער א אםילו — עטיש אלץ גוט׳ אלעם איז

חשבון״.
 די אז זיך, באקלאגם ברױועל םון שרײבער דער

 האט זי אז געקריװדעם, אים האם פרעסע אידישע
 לאקאל םון מיםיגג מעמבערשיפ א אויף אז באריכטעט

 םון באאמטע די ״אז געזאגם מענעדזשער דער האט 60
 רייז אלגעמײנעם אן קריגען צו געלינגען איז לאקאל

 צו אבער גיט ער דרעםעס״. ליין ביליגער דער אויף
 דאס באריכטעט״. ניט אזוי האט מענעדזשער ״דער אז

 ניט אזוי טאקע האט מענעדזשער דער אמת. איז
 די שולדיג? איז עם, הײםט זשע, װער באריכםעם.

 איר אויב אבער, פרעםע אידישע די פרעסע. אידישע
 רעפארטס, די דורכקוקען און מי די נעמען זיך װעט
 ״םרייהײט״ די נאר באריכטעט. נים אזוי אויך האט
 פאר סענט 8 זײן דארף פרייז דער אז געשריבען האט

 איז דרעם די צי אונטערשיד אן דרעם, א פרעסען
 װאם טא ,$1.95 אדער $1.37 זיד פרײזט װאם אזעלכע

פרעםע? אידישער דער צו ער האט
 די װאם געבענשט מיר זײנען געזאגט אמת דער

 און איבערגעגעבענע אזעלכע האם פרעסע אידישע
 לײב מאני פאגעל, י. װי רעפארטערם לײבאר הערלעכע

 מענטשלעך איז עס אז אמת איז עם עפשטיין. אלטער און
 אריענטירען צו זיך רעפארטערס די םאר מעגלעד נים
^ ספעציםישע די אין ר  לאקאלען די פץ פראבלעמען ט

 מען דארף פארװאס אבער שרייבען׳ די װעלכע װעגען
? געטאן ניט האבען זיי װעלכע זאכען פאר אטאקירעז זיי

 איך האב װאם אמת? דער טאקע איז װאם אלזא,
 דער פאר אז געזאגט האב איך באריכטעט? טאקע

 דרעס $1.57 א געווארען יעצט איז ײעלכע דרעם $1^7
 סענם האלבען א 4 געקראגען פריער פרעסערם די האבען

 דער זאל סענם. 5 זיי קריגען יעצט און פרעסעז פאר
 דאס איז צי עפענטלעך זאגעז ״בריװעל״ םון שרייבער

 האב ארבעט ליץ בעסערער דער װעגען נײן. צי אמת
 סקעדזשול, קיץ ניטא איז עם ײאו דארט אז געזאגט, איך
 זיך םריהען װאם דרעסעס לייז דער אין הײסט דאם

 פאר קריגען צו געלינגען אונז איז העכער, און $16.75
 םאר װי םרייז דעמזעלבען םקוירם א און דזשעקעם א
געקראגען אויך האבען מיר דרעם. א און דזשעקעם א

 שעפער אינדיוױדועלע אין פרײזען איז העכערונגען סך א
 »ן שרײבער דער זאל ליין בעסערע די מאכען וואם

 נײן. צי אםת דאם איז צי ענרענטליך, זאגען *ברױועל׳
 מעס־ א בײ ארויס ניט אמאל ער קומט פארוואס בכלל,

 באנױ פאחואס קאמפלײנם? די מיט מיטינג בערשיפ
 ? צייטונגעז די צו בריװלעך שרײבען מיט זיך ער גענם

? אויםלאכען אים וועלען מעמבערם די אז מורא האט ער
 לאקאל פיז םיטגלידער די אז זאגט, שרייבער דער

 לעכער־ איז דאם קאמפלייםנם. מיט אים צו קומען 60
 אױםגעמיםען האבען 60 לאקאל םון מעמבערם די לעך.

 גע־ איז ער ווען םייער װי קליקע דין אוץ וױינשםײנען
 !איצם נאד בםרם און 60 לאקאל םון בעאמטער א װען
 אין בעאמטער קיין גיט מער טאקע ער איז דערםאר אט

 גע־ נים אים האבען מיטגלידער די ױניאן. אונזער
 םיך קאנען לאקאל אונזער פון מיטגלידער די וואלם.

 קאפ* צו האבען זײ ווען קוםען צו רראו וױיסען די און
 אויף קאמפלייגטם קיין נאד מיר האבען דערוױיל פלײנען.

געהאם. גים געביט דעם
 די פראבירען געװים איבלען. דא דינען געוױס
 גאל־ גוםע די זיינען געװים טשיזלען. צו בעלי־בתים

 מיינע איבער וױינשםיץ רעדט דא צרות. אויף מעלאכעס
 געלעגענהיים יעדער בײ געזאגט עם האב איך ווערטער.

 אזױ װעל איך זאגען. וױיטער אויך דאס װעל איך און
 ווע־ איבלען די ביז קעמפען, לאנג אזוי — שרייען לאנג
 ױגיאן א דא איז דערםאר אם םארשװינדען. אױך לען

 אינ־ עקאנאמישע די פאר טאג־טעגלעך קעמפט װעלכע
 אין שט״־ט 60 לאקאל און מיםגלידער די פון טערעםען

 טרייד־ױניאן אמעריקאנער דער אין רייען ערשטע די
געביט. דעם אויף באװעגונג
רעדאקטאר. םרײנד זאגען, צו וואם דא איז וואם

 תליד- דער פון אים מען שניידט גנב דעם דארף טען אז
 וועגען_וױ מ׳זוכם אץ נאכט אץ טאג ארום מ׳גײט אז
 שוסטערישער א איז דיםקרעדיטירען, צו שטערען׳ צו

גוט• אויך חשבון
 וועס 60 לאקאל נים. אונז קיפערם דאם אבער

 קולםױ און עקאנאמישער אונזער מיט אנגיין וױיטער
 וועלען מיר פראגרעםירט. האבען מיר ארבעם. רעלער

 ווע־ ארבעםער־כוחות אלע מיט צוזאמעז םראגרעםירען.
 און דעמאקראטיע פרן וועלט א פאר קעמפעז מיר לען

יושר.
.60 םןינעדוסיןיר קאהען, מאקס

רעדאקציע. דער פון
ק ש■  י״ר כרענגס בריף לאנגען אײער אין — שקאלני

 •r« דער װאס נים דערצײלס איר קלאר. זאך קײן ארויס נישס
 אױג אזוינם. געםאן האם ױך, באקלאגם איר װעמען אויף סער,

 איר האם םארװאס ױניאן, דער געגען עולה אן באגאנגען איז ער
 קזן איז ער װי בריף דער לאקאל? אין סארקלאגם נים אים
װערען. געדרוקט ניס

אױםבעסערונג. פעלער
״גערעכםיגקײס״ נומער לעצסען אין רעזאלוציע דער אין

 מאמז שאא לינדי״ דזשײקאבסאן און ״בראון םון ארבעסער וי םרן
 סאר- מיר װעלכע םעלערען, צװײ אויף אויםמערקזאם אונז מען

 הא־ ארבעםער די סשערמאן,,װלמען םון נאמען דער דא. ריכטען
 את ארבעם, גוסער סאר מתנה א געגעבען און באדאנקם בען

ר געדרוקם. געװען איז דאס װי גלאדסםײן, נים און גאלדשםײן,  ת
שאפ-קאםיםע. א נאר פרײז-קאמיםע, קײן נים ר.אט שאפ

רעזאלוציע. אגערהענונג
ױ. 37 קאפלאן״, און גאמבערג<״םון ארבעםער די

 דער םאר דאלער הונדערט געשאםען האבען סםריט, טע28
:אוםן פאלגענדען דעם אויף רעליף װאר ראשען

 האם ארבעס׳ פירמע די װעמען פאר דזשאבער דער
 ערב פארםי א פאר דאלער 25 ארבעטער די געגעבען
 משקה אויף געלט דאם פארנוצען צו אנשטאט ױם־טוב.

 פאר־ צו באשלאסען ארבעטער די האבעז צובײסען, און
 בײשטייערוגגען פערזענליכע דורך סומע די גרעםערען

 אלע רעליעף. װאר ראשיען צום איבערגעבען עם און
 בײגעשםייערם האבען אויסנאם אן שאפ פון ארבעםער

 את דאלער צען צוגעםראגען האט םירמע די אויך און
 *ו דאלער הונדערט געװארען געשאםען איז ארום אזוי

 בעם־ נאצי־פאשיםטישע די געגען קעהםער די העלםען
טיעם.

 םיז דראגאץ מעקס און ענטיז הערי קאמיטע: די
;35 לאקאל םון קלײט דזשעק ;117 לאקאל

 פח דזשעני, און 9 לאקאל גאלדשטיין, נינא
.48 לאקאל

-----------------------------------------------------------------------^ 1942 ׳נ#װעמ.
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ד דרעםמאכער דער סח באארד עקזעקוטיװ ךי  י
 אלע צי רוף א ארויסגעשיקם האט 22 לאקאל ^

 ערווײלען העלםען צו לאקאל םון מיםגלידער 27,000
 מעידא לאקאל׳ פון מיםגלידער אקםיװסטע די םון צװיי

 קאנ* אלס לויםעז וועלכע גראס, מארעי און סורינגער
 הײ־יאריגע אין אסעטבלי םטײט דער םאר דידאםען

 איז באארד עקזעקוםױו דער םון רוף דער עלעקשאנם.
:פאלגט וױ

 אינ־ דער םון 22 לאקאל ױניאן דועסמאכער »די
 מיםגלידער, אירע אלע אויף פאדערט םערנעשאנאל

 בירגער ליבעראלע אלע און ארבעטער ארגאניזירטע אלע
 סםרינגער מעידא מיס םון קאנדידאםור די שטיצען צו

 קאנדידאטען אלס לױםען וועלכע גראס, מארעי מר. און
 אמע־ דער םון טיקעט אױםן אסעמבלי סםײט דער פאר

 קאנדידאט איז םפרינגער מעידא פארטיי. לייבאר ױקאן
 אץ מאנהעםען םון דיסטריקם אסעמבלי םען21 אין

 דיםם־ אםעמבלי םערטען אין קאנדידאט איז גראס מארעי
 היכ־ ױינען גראס און ספרינגער בראנקס. די אין ויקט
 אװ ױניאז אונזער םון בעאמםע און מיטגלידער םיגע
 איב^ר־ זייער אין אומםארגלייכלעד איז רעקארד זײער

 דיער אין און אינטערעסען פאלקם די צו געגעבענהײט
 פראגרעסיװער און אינםעליגענטעד אמת פאר מײקגיהעס

סירערשאםם.
 אונזער פח מיםגליד א געווען איז םםרינגער מעידא״

 איז זי יאר. דתי לעצטע די פאר באארד עקזעקוטיװ
 דעפארנד בילונג אונזער אין םעטיג געװען איבערהויפט

 אפגעגעבען איבערהויםט לעצטענם זיך האם און פענם
 םע־ אנדערע און גרוםען הילםס ערשםע לערנען מים

 אר־ סלחמה דער מיט םארבונדען זײנען װאס םיגקייטעז
 םון בעאמטער און ױױאן דער פון מיטגליד אלם בעט.
 אזויפיל ארויסגעװיזען זי האט באארד, עקזעקוטױו דער

מייגונג, אונזער לויט איר, מאכט וואם פארשטענדעניש,

 םון אױסשטעלונג בילדער די באזוכט
22 לאקאל םון שולע ר,ונםט דער
 ארבעטער־ די םון אויסשםעלונג בילדער די
 גײט 22 לאקאל ױניאן דרעסמאכער דער פון מאלער

 63 אין גאלערײען, םערארגיל די אין אן איצט
 ביז אםעז בלייבען װעלען און סםרים טע57 וועסט

 םץ מיטגליד יעדער נאװעמבער, זיבעטען דעם
 פעגלעכקײט א האם וואס אינםערנעשאנאל דער

אויסשטעלונג. די באזוכען דארף
 דער םון אראנזשירט איז אויסשטעלונג די

 ױנײםעז־ די און 22 לאקאל ױניאן דרעסמאכער
 די םאר ארגאניזאציע הילםם די רעליף״ סשיינא
 אוים־ די באזוכעגדיג כינע. אין קרבנות פלחסה

 געלעגענהײט א מיםגלידער די האבען שםעלונג
 בא־ צו בילדער פראבםפולע מאנכע אײנצוהאנדלען

 פרײז מעסיגעז א םאר ודאדינונגעז זײערע צירען
 כינעזישע העלדישע די העלםען אויד יערבײ איז

 םאר* צו יאר פינף שױן בלוםיגען וואם קעמםער
 םארכאפער און םיליםאריסםעז יאםאנישע די יאגען

 דער פח אײמאםע גאנצע די הײמלאנד. זייער םון
כינע. צו הילף םאר גײם אויסשטעלונג

 אכטע 620 דאן״, און ״קאהען םח ארבעםער די
 זײער צו פרעזענםעז װערטפולע געגעבעז האבען עװעגױ,

 גע־ זײן םאר שראם, איזראעל ברודער טשערמאז, שאפ
 ארבעםער די םמ אינםערעםעז די םאר ארבעט םרײער

 דזשײקאב ברידער די אץ יאר׳ עםליכע לעצםע די איז
 דער סון דעפארטפענט ריםער םמ מענעדזשער סנײדער.
 אגעגט ביזנעם דעם ליפסקי, לואים און באאײ חשאינם

 הילף און קא־אפעראציע געםרייער דיער םאר שאפ «מ
שאפ. םח ארבעםער די פאר

קאלטם׳ ב. קאםאװער׳ ד״ נאדעל, ה• :קאמיםע די
.117 לאק. פוז ווערנער חשאו און םוים קלמן

 איר םון בירגער די פארטרעםען צו פאסיג באזונדערס
אסעמבלי. דער אין דיסםריקם

 בע־ וױכםיגןר א לאנג יארעז איז גראס ״מארעי
 ,פארוואלםער דער איז ער ױניאן. אונזער אין אמטער

 דער אין דעפארםמענםס װיכטיגסטע די םץ איינעם םון
 מיט בארירונג דירעקםער אין אים ברענגט װאם ױניאן

 םץ מאסען די םון שװעריגקײטען אח פראבלעמען די
 יא־ םילע פון רעקארד א האם ער מיטגלידער. אוגזערע

 אנגעלעגענ־ עפענםלעכע אין באםײליגוגג נאענםער רען
 געזעל־ עקאנאמישע, אין אינטערעס אקםיװעז אין הײטען

 אויפריכ־ דין פראבלעמען. פאליטישע און שאפםלעכע
 דץ און םעהיגקײטען אדמיניסםראטױוע דינע םיגקיים,
 מאכען םראגעז, עםענטלעכע מים באקאנטשאפט ברײטע

 די פון שטיצע םולהארציגע די קריגען צו װערט אים
דיסםריקם. דין אין בירגער

פאר־ לייבאר אמעריקאן דער םון קאנדידאטען ״אלס
 ספרינגער, מעידא אץ גראס מארעי בײדע׳ זײנען טײ

 םרעזידענט םון אץ דיל נױ םונם אונטערשטיצער הײםע
 דער פאר םעםט שםייעז די פאליסיס. רוזװעלט׳ס

 הײנם איז וועלכע פארטײ, לײבאר דער םון סלאטפארמע
 יארק נױ אין פארטיי דיל גױ אײנציגע די טאג צו

 פרא־ אלע פון שםיצע די דעריבער פארדינען זיי םםייט.
דיםםריקם. זייער אין בירגער ליבעראלע און גרעסיװע

ם ס ד ד ה $ ר נ ע י י ל א ע ש א י ס ם י ר ו י ה ע  ס

פ נ ו א ה א

 אינםערנע־ דער םון דעפארםמענט ריסוירםש דעד
 אז מיםגלידער, די םון אויםמערקזאמקיים די ציט שאנעל

 סאשעל זייער נאכצוקוקען װיכםיג דיער זיי פאר איז עס
 הא־ בעלי־בתים ױיערע אויב זען און אקאונט סעקױריםי

 געלט סומע די כױרא דער אין ארײגגעגעבען ריכטיג בען
 איינגעצאלט און שכירות אין ערהאלםען האבען זיי וואס
 טעות א פענםיע. עלטער םאר םראצענםען די די םאר
 דער אין םייער קאסםעז אמאל זײ קען אקאונם דעם אין

 ווע־ ױרשים זייערע אדער זיי װעלכער צו פענםיע םומע
 דעפארםםענט דעם םון רוף דער בארעכטיגט. דץ לען
םאלגם וױ איז

גע־ אקאונט. םעקױריםי םאשעל אייער גאד .קוקט
 אנגע־ ריכטיג דינען שכירות אייערע אויב אוים םינט

 זיייער באארד. סעקױריםי דער צו געווארעז געבען
 הענ־ ױרשים אייערע צו בענעםיםס די און פענםיע עלםער

 סאראור־ אייך קען טעות קליינער א דערםון. אפ גען
שאדען. פיל זאכעז

 ציים די איז געזעץ, דעם לוים גלײך. האגדעלט
 אנגעגעבענע די אין םעות א קארעגירעז קען מען ווען

 קארעגירם איר אויב יאר. םיר צו באגרעניצט שכירות
 ענ־ ניט מער עם מען וועט צײט, דער אין ניט עס

דערען•
 קרעדיטירם איז עס שכירות פיל װי אויסצוגעםינעז

 קופאן דעם אוים םילט רעכענונג, אייער אויף געווארעז
 צו פאסם בײ אוועק עס שיקט און דא דרוקען מיר װאם
 בילדיגג, ^ענדלער אין באארד סעקױריםי םאשעל דער

מערילאנד. באלטימאר,
Social Security Board,
Bureau of Old-Age Survivor• Iniurance,
Baltimore, Md.

Account Number__________________
Date of Birth............... ................... ................

(Month) (Day) (Ttar)
Please •end me a statement of the wage• recorded in 

my Old-Age and Survivor• Insurance Account.
(Print or Typt Namt and Ad drat. Use Ink)

N am e____________ _____ _______________ _

Street and Number ____ ____ ___________________

City and S ta te ____________ ____ ___________  , ,

Signature (Do not print).............................. ......... ..... .......

If your name ha• been changed from that shown on 
your account number card, please copy your name below 
exactly as it appears on that card.
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 w אזױ וױ מוסטער א וױיזט שאפ דרעס
מלחטח די געוױנען ״עלײס״ די העלפען

׳22 לאקאל סון מיטגלידער ארבעםער אידישע מיר,
 דזשו־ ״בעבם דרעם־פירמע: דער בײ ארבעםען וואס

 זיך באשלאסעז האבען עװעגױ׳ זיבעטע 498 ניאר׳
 העלםען אץ כוחות אונזערע אלע׳ מיט אנצושטרענגעז

 די םאדניכטעז צו בכוח זײן זאלעז זײ אז ״אלײס״ די
 צו סארמאםטעז זיד האבעז וואס בעסםיעם, שיוארצע

מענםשהײם. גאנצע די פארשקלאפען
 ױס מער שױן מיד זײנעז געווער םראגען צו אױף

 םיר וואם אלץ, אומשםענדען. םארש^ענע צוליב פעהיג
 — געלט־מיטלען מיט העלפען איז — םאן יא קענען

 אם האדצען. גאנצען מיטן טאקע מיר טיעז דאס ארן
 ביז שוין האבען שאם אונזער ®ץ ארבעסער די װאס

אױםגעטאן: איצט
 די םאר בײגעטראגעז שאפ דער האם דאלאר 100

 םאנד הילםם םארן דאלאר 35 ,•רעליף״ װאר .עלײד
 מיטינג אינסטאליישאן צום צוגעשיקם שאפ דער האט
 האבעז דאלאר 40 גלומען: אנשםאט ,22 לאקאל פין

רעליף״. טשײנא ״ױנײםעד םארן געזאמעלט מיר
 אויף געםאלעז איז לאנד* טשארלי ארבעטער, אייז

 איז װאורשט גדויסען א געלןויםט האם ער :פלאן אזא
 זױז שאם. אין אויסגעראפעלט עסי אח וואזע כיגעזישע א

 גע־ דאלער 10 מיר האבען דאלער. 25 ארײנגעקומען
 סאר דאלער 15 און רעליף״ וואר ראשען די געבען

 האט ארבעסער זעלביגער דער אגב, רעליף. םשיינא
 א — ארסײ דער אין זץ איינציגען אץ אייז דץ אויך

 געקויםט אויד האם ער און — לױםענענט צוױיטער
lio פאר ff באנדס• װאר דאלעד

 םאד״ זיד האט װאולמאן, ». ארבעטער, אנדער אן
 םארדינס־ װעכענםלעכע זײן םוץ ^וםראגען םליכםעם

 חאלט ער און דאלער. דרײ םון םומע די װאך יעדע םעז
ווארם. זײן םאקע

 די פון צושםימונג דעד מיס האם םירמע אונזער
 ■רא־ 10 ארוגםערצינעמעז םארםליכסעם זיד ארבעםער

 אר־ די םון םארדיגסםעז וועכענםלעכע די םץ צענם
 אן שױן גײט דאס סםעמפס״. ״םיױױנגס פאר בעםער

 האבען דעם rlח א חדשים. עםלעכע שאם אונזער אין
 אינטערנע־ דער םוץ קוואםא די אויםגעםילם שוין פיר

באנדס״. ״דעםענם — שכירות וואכען צווײ — שאנעל
 דער םץ אײגענםימער דער האם װאך םארגאנגענע

 — בעל־צדקח א איד א גאלדשםײן, מר. — םירפזע
 שא^ אין אויםגעראםעלם עס אוץ באנד וואר א געקויפם

 דאלער. 100 םון סומע די ארײנגעבראכם האם דאם
 פאר ױניאן דער איבערגעגעבען מיר האבען געלם דאס

 קײז נים איז שאם אונזער (אגב, רעליף װאר ״דאשעז
 און עםלעכע םאראגען דיגען גאנצען אין גרויסער.
אפערייםארס). דרייסיג

 א. ברודער שאפ, אונזער פון אגענט ציזנעם דער
 נײער יעדער בײ אונז דערםוםיגט אוץ העלםט סקאלניק,

געלעגענהײם.
 זיך סארקאםשען םיר אנוזײב, אן נאר איז דאס

 ארבעטער מיר, אפעלירעז דעריבער ארבעל_ די איצם
 און ברידער אונזערע אלע צו דזשוניאר״, ״בעבס פון

 םארקאםשעט !נאד אונז סוט דרעסמאכער, שוועםםער
 העלפען צו קענם איר װאם אלץ םום !ארבעל די אויך

 םאר־ אלע און סאװעםעז־פארבאנד ענגלאגה אכועריקע,
 םױם־ א געבעז צו בכווז זײן זאלעז זײ םעלקער אײניגםע

 איז םאשיזם גאציזם, — שלאנג דרײ־קעפיגע די קלאפ
ניפאניזם.

.•קאמיםס גרפס
 x נעם םילער, קרעמער, גאלדשםײן,
בירנבױם. און װאולמאז

■׳פערסאז• האראוויםש׳ ■ינקום

ײ שטײערם קריג טרײחײם׳ם פ«וץ כ
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®או־טי לײבאר אסעףקאן ךער «ז עמבלעס אונםעח שםיםם
w ®ומטי: פש«ר« ««ח®8 ח r i .־ שוהז «למ««נדער א׳לוווי; וו
 פראגיע־ #נדערע $לע פאר און

 אינדארסױ־ט סאנדידאטעו סיװע
 אנהענ־ ד- פון און יוגיאנס די פון

. ױ נ פון גער ל י ד

 סי״ ר$ו״ אץ ליװערס דיי ארונטןןר דריקט
מאשץ• דער אױן*

ל א נ מ מ ו ע ם נ י ר א ע ד י ל נ פ י ו מ י ױ א ה נ ו & ו י מ נ ײ ם ז ר ע ד נ ו ז א h ב i  

ט י ר י ס ע ר ע ם נ י ן א י ע א נ ױ א י ־ ײ ן ה ע ל מ ו

 ■ײשאקײעד דעם טדן דידלקםאד דעד קאנדידאם א זױז
 מארק אינםערנעשאנאל אונזער סון דעפארטםעגם נאל

 מאנהע־ םץ דיםטדיקם אסעמבלי טען21 אין אץ סםאר
מיםגלידעריז באארד עקזעקוםױו די קאנדידאם א איז םעז

 אין אינםעתעשאנאל אונזער םון םיטגלידער די
 ארבעטער און דרעםמאכער קלאוקמאכער, די יארק, גײ
 פאראינ־ זימעז םרײדס, קלײדער םרויען אנדערע די םון

 װעל־ איז װי מער װאלען הײ־יאריגע די אין טערעםירם
קאמפײז. םריערדיגעז איז עם כעז

 אמעריקאן דער סיז כויער און גרינדער די אלם
 םאראינםערעסידם באזונדערם טיר זיינעז פארםיי לײבאר

 פאליטישער דער ווערען זאל פארטיי ארבעטער זײ אז
 ביד־ פראגרעםיװע די און ױניאנם די פון םטרומענםaאי

 רעגירונג די און םאליםישענם די װעלכער מים געה
 אמעריקאז די האט איצט ביז רעכעגען. מוזען זיד זאלען

 םאד קאנדידאםען אייגענע קייז געהאט גיט פארטיי לײבאר
 ■ראגרעסױוע אינדארםירט האט גאר אמםען זזױפם די

 די האט יאר דאס פארטייען. אנדערע םון קאנדידאטען
 גא־ םאר קאנדידאט אייגענעם אן ארויםגעשםעלט פארםײ

 קאנ־ רעאקציאנערע די געגען אלפאנדזש, דיען װערגאר׳
 האבען פארםייען אנדערע די וואס אמם דעם םאר דידאטען

 וועט אלםאנדזש םאר וואוט גרויסער .ריזיג א נאמינירט.
 פרא־ די אז פאליטישענס, רעאקציאנערע די באווײזעז
 וועל־ מים בוח פאליטישער א זיינען ארבעטער גרעםיװע

רעכענען. זיך מוז מען כעז
 אז אויך איז אונז פאר װיכםיגקײט גרויס םון

 לױטענאנט אמטען, סטיים םאר קאנדידאטען אנדערע די
 אםויר־ און א׳לירי קאנמראלער סטיים םאלעםי, גאווערגאר

 די קדיגען זאלען קאהן אלעקסאנדער דזשענעראל ני
םיקעם. פארטיי לייבאר אויםן שטימען צאל גרעםטע

גאוועמבער, דריטען הײנםיגען שטימען גייענדיג
 דעם זינען אין האבעז ארבעםער םראגרעסיװע די פווזען

 װעלכע קאמוניסטעז, די םון קו־האנדעל פאליטישען
 צע־ אייגענעם אן ארויסגעשםעלם זײט אייז סיז האבעז׳

 קאמוניס־ דער םון עמבלעם אונטערן קאנדידאםען טעל
 איינגעגאנגען זײט צװייםער דער םון און פארטיי טישעו

 פאר־ אנדערע די םון פאליטישענס די מיט דיל א אױף
 אםי־ מאנכע םאר רעאקציאנערען אינדארסירם און טייען
 אויסגעפרובירטע איבערגעגעבענע געגען לויםעז װאס סעם

 דזש. דזשארדזש װי קאנדידאטען, םריינדלעכע ארבעטער
 רע־ כלומרשםע די אויך קארם. םופרים צום טינצעד

 אר־ די קענען די אז וױיזען מען דארף װאלוציאנערעז
נארען. גיט כעםער

 סטײט דער פאר קאגדידאטען םאר וואלען די אין
 םון אױםמערקזאמקײט די *יעז מיר ווילעז אסעמבלי,

 אונזערע פון קאנדידאםען די צו מיםגלידער אוגזערע
 אין דיסםריקם אםעמבלי םערטעז אין רייען אײגענע
 מאנהעטען אין דיםטריקם אםעמבלי םען21 אין בראנקם׳

קווינם. אין דיסםריקם אםעמבלי צוױיטעז אין און

 בראנקס די איז דיםטריקט אסעמבלי פערטעז איז
 ײשאינט דרעס דעם סיז במםסער א גדאס, מארעי לויפט

 איבערגע־ אח פעחיגער אױםערגעווײנלעד אז באאח־,
 ארבעטער ■ראגרעסיווער איז ױניאניסס טרײד געבענער

קװינס אין דיסםריקט אסעמבלי צווײטעז איז פירער.

 אנםאניני, לואידזשי לכבוד דינער טעסםימאניעל א
 דעד םיז םשעדמאן לעצסעגם ביז און פירער ארבעםעד
 דער םיז אראנזשירם װערט פארטײ, לײבאר אמעריקעז

 זונםאג, םאד פארטיי דער םון קאמיםע עקזעקוםיװ סםײט
 װע־ געגעבען ױעם דינער דער נאװעמבער. ערשטען דעם
קאמאדאר. האםעל אין רעז

 פאליטישע, די פון פירעד פראמינענטע גרופע די
 אין שטייעז וואס קרייזען ארבעטער און געזעלשאםםלעכע

 אנגעשירם ווערען אונםעתעםונג דער מיט םארבינדונג
 פאלעםי גאוועדנאד לױסענאנם לעהמאן׳ גאווערנאר םון
 טשערמאן. ערעז איז ײעלכער לאגווארדיא, מעיאר און
 בארימםע אזוינע אנגעשלאסען דינעז גרופע דער אין

 פרעזײ װי טוער געזעלשאםםלעכע און םירער ארבעםער
 ליידיס אינםערנעשאנאל דער םון דובינעקי דוד דענט

 זאריצקי מאקם פרעזידענט ױניאז, ווארקערס גארמענט
 ײניאן. אינטערנעשאנאל מילינערי איז קע■ העט׳ דער םון
 ם. דזשאזעף ״פארווערםם״, פון רעדאקטאר קאהאז אב

 יארק, נױ שםאם דער םון קאנםראלער מעקגאלדריק,
 לו־ קאונםיל. סיםי םון פרעזידענם מאריס, נױבאלד און

 דער םון פרעזידענט וױיס ערשםער איז אנטאניני אידזשי
 און ױניאן ווארקערס גארמענט ליידים אינםערנעשאנאל

 אמעריקאן דער םון םשערמאן געווען יאר זעלןס םאר איז
 היי־יאריגער דער ביז גרינדונג איר םון פארםײ לייבאר
קאנווענשאן. סטײט

 דער םון פרעזידענם וױיס זימערמאז׳ ס. טשארלס
 אראנחשמענם דער םון טשערמאז און אינטערנעשאנאל

 אין ארבעט אנםאניני׳ם געלויבט ווארעם האט קאמיטע,
 רעקארד ״אנטאניני׳ם באנקעם. דעם וועגען מעלדונג זיין
 שרייבם — באוועגמג ליבעראלער און ארבעטער דער אין

 םע־ אויסערגעוױצלעך אן םון געווען איז — זימערמאן
 אמע־ דעד םרן םשערםאן אלם ארבעם זײז םירער. היגעז
 דער םון מענעדזשער אלם און פארטיי לײבאר ריקאן

 מיט האם ,89 לאקאל ױניאז דרעםמאכער איטאליענישער
םילזײםיגער זיץ פון טייל איין בלײז םארגעשםעלם זיך

 ױניאן איבערגעגעבענע איז ױניאז דדעסמאכער דער פץ
 די אין מיםגלידער אונזערע ספרינגער. מעידא םועריז

 אליין אנשםרענגעז, באזונדערס זיד דארפען דיסטריקטען
 בא־ און םוײינד םאמיליעס, זייערע אז זעז און וואוטען
שםיםען. זאלען דיסםריקטען די אין קאנםע

י8 נ י נ א ס נ
 ער־ דער אין געוועז ער איז לאנג יארעז םעםיגקײם.

 אייגםלוס םאשיסטישען געגען קאמף פון רײע שםער
 איײ און לאנד אין דא מאסען איםאליענישע די צוױשעז

 דעמאקרא־ די םון םארםיידיגער שםארקסטע די םץ נער
 םאל איין קיין געווען נישט איז עם אידעאלען. טישע

 העלםען און שםיצעז צו אנטזאגען ײד זאל אנםאגיני אז
 ערענדיג אונטערנעמונג. פראגרעסױוע איז עס וועלכע

 אויך נאר םערזאז, די בלויז ניט מיר ערעז אנטאניני׳ז,
 געקעמםם האם ער וועלכע פאר אידעאלעז גרויסע די

יארעז״. םיל אזוי
 ײענדעט אונטערגעמונג דער װעגען אנםראגען מיט

 קאמיםע, אראנדזשמענם דער םון סעקרעםאר צוס זיד
סםריט. טע40 װעסט 218 מינקאף׳ מ. נאטאנהיעל
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ן ע מ ע ל ב א ר  גענעראל דער םון מיטינג דער פ
ר* ײז ו  װאס ױגיאן׳ אונזער םון עקזעקוטיװע ו

we אין געווארען אםגעהאלםען איז
אן װאך דריטער דער אין באםטאן, ױני

 גאכץ זיך אויף האט נאװעמבער, םון
 יע־ מלחמד- דער םון שטעמפעל דעם געטראגעז שטארק

 איז וואס םראגע, װיכטיגע וױיניגער אדער מער דע
 די־ געהאם האט טיםיגג, אויםן געווארען פארהאנדעלם

 םלוזמה. דער מים שייכות א אינדירעקט אדער דעקם
 אונזער אין װינקעל א ניטא איז עם נאטירלעך. איז דאם

 דער םין געװארען אנגערירם ניט איז װאם לעבען,
 שטאר־ אלץ דויערט, מלחמה די מער וואם און פלתםה,

לע־ םאג־טעגלעכעז אוגזער אין םילען זיך זי לאזם קער
, בעז•  צו גים באלאנגט אינדוסםריע קליידער פרויען די

 מאס געװיסע א םום זי הגם אינדוסטריעס, םלחסה די
 מיליטערישע װי סלחמד״ דער צו שײך איז וואס אדבעט׳

 ארבעם׳ נאדעל אנדערע םארשידעגע און אוגיםארמם
 קוקענדיג ניט נאר זיך. נויםיגט ארמײ די װעלכער אין

 איז אינדוססטריע םרױען־קליידער די װאם דעם, אױף
 אונטער דאך זי שטײם אינדוסםריע, טלוזמה קײן גים

 בלויז ניט איז דאם און מלוזמה. דער םון איינםלום דעם
 אױך נאר מאשינען, און ראטעריאלען צו שײך איז װאס
 די םון מאדע דער צו סםאיל, דעם צו שײך איז װאס

 בא־ גאנץ םרט דעם אין איז טרייד דרעם דער קליידער.
געװארעז• באאיינםלוסט שטארק זונדערס
סא* איצם ביז האט װאם דאס, אזוי ניט איז עס און

 זאל עם אז דערווארטען. קען מען װאם דאם, נאר םירם,
•אסירעז•
 םארלױםיג האם אינדוסטריע םרויען־קליידער די

 מען אויב מאםעריאל. אין סאגגעל םון געליםען װײגיג
 קריגען געקענט ניט םאבריקען טעקסטיל די אין האם
 םאר םון צײט דער אין װי געװאלם, האם מען װאס אלץ
 מא־ גענוג געקראגען דאך האט מען אבער פלזזמה, דער

 יעדענ־ געברויך. םארן גויםיג געװען איז װאס םעריאל
 אינ־ םרויען־קליידער דער אין שעפער קײן זײנען פאלם

 אין מאגגעל צוליב געװארען געשלאםען גים דוסםריע
 שװעריג־ ארויסגעקומען גיכער זיינען עם םאטעריאלען.

 צו־ זיך האבען מאגוםעקטשורערס וואס דעם, םון קײםען
 מאטעריאל׳ אגגרײםען און קויםען פון ריקגעהאלטען

 לעצ־ פרייזען. םון ״םיליגג* דעם םאר מורא דער צוליב
 םון קלאגעז ארײנקוסען אנגעפאנגען האבען אבער טעגס

 שװעריג־ באגעגענען זײ אז מאנוסעקםשורערס, םאנכע
 אוים־ די לויט און סאםעריאלען. קריגעז אין קײםען

 ריסוירטש דעם םון םאראויסזאגונגען און רעכעננוגען
 מורא מען דארף אינטערנעשאנאל דער פון דעפארטמענט

 מאנגעל דער װעם יאר קומעגדיגען דעם אין אז האבעז,
 דער אין םילען שםארק גאנץ לאזען זיך מאטעריאלען אין

 װעם ארמײ די איגדוסםריע. פרויען־קלײדער גאנצער
 פאר־ װעט זי און גרעםער סך א דין יאר קומענדיגען אין

 םך א און רעיאן מע^ סך א װאל, מער םך א ברויכען
 נים מען קען ארטײ דער םוץ װי אזוי און קאטען. םער

געברויך. ציװילען םמ שפארען מוזען מעז װעט שפארען׳
 1א באגעגענען וועם מען אז מעגלעה איז עם און

 דארפען װעט מען וועלכער אויף שװעריגקײט, אגרער
 אינ־ םון קאנצעגטראציע די איז עס עגטפער. אז זוכעז

 אנ־ האם באארד סראדאקשאן װאר דער װאס דוסםריע,
 םון פראדוקציע די אז הײסט, עם דורכםירען. געפאנגען

 געםאכט װערען וואס ארטיקלען, דיזעלביגע און זאי
 אין ווערען קאנצענםרירם זאל פאבריקען, מערערע איז

 ארבעםם שםארען צו כדי םאבריקען, צאל אקלענערעי־
וואם ארבעם, אנדער םאר ווערען באנוצם קען וואם •לאץ,

 אר־ שפארען צו אויך און מלחגזה, דעד םאר נויםיג איז
בעטס־קראפם.

 ריסױרםש דעם םון דירעקטאר דער טעפער, דר•
 זײז אין האם אינטערנעשאנאל, דער פץ דעפארטמענט

 אט אויף אפגעשטעלט אויסםירלעו גאנץ זיך באריכט
 פרא־ װאר דער אז אנגעװיזען, האט ער םראגע. דער

 אינדוסטריעס מאנכע אין שוין האט באארד דאקשאן
 געטאן איז דאס קאנצענטראציע. די אט דורכגעםירם

 באי־ שרייב־מאשינען, םון פראדוקציע דער אין געװארען
 באיסיקעל דער אין אגריקולטוד־םאשינען. און סיקעלס

 איבער־ באארד םראדאקשאן װאר דער האם אינדוסטריע
 םאב־ אנדערע אלע די םאבריקען. צוויי בלויז געלאזען

 באיסיקעלס, פראדוצירט איצט ביז ד״אבען וואם ריקען,
 פראדוקציע דער מים םארנעמען זיך אן היינם פון װעלעז

 סראדאקשאן װאר דער װעלכע ארטיקלען, אגדערע םון
באשטימען. װעט באארד

 שערם מען װען װערטעל א םאראן איז עס און
 ווערם עם װאס דאס לעמער. די ציטערען שעפסען די

 װע־ געטאן אױך קען אינדוסטריעם, אגדערע אין געטאן
אינדוסםריע. נאדעל דער אין רען

 נאדעל דער אין באדינגונגען די אז אמת, איז עס
 דעריבער קען סען און אנדערע גאנץ זײנען אינדוסםריע

 וואר דעם םון פאליסי קאנצענםראציע די אז האםען,
 קען טעז אנרירעז. :ים זײ װעם באארד םראדאקשאן

 אינ־ גאדעל דער םון שעפער די אויב צווייםלען, אײנפאך
 צװע־ אנדערע פאר װערען אויסגענוצט קענען דוםטריע

 פארלא־ נים זיך מען טאר האםנונגען אויף אבער קען.
 ברענגען. װעט צייט די װאם װיסען גיט קען מען זען.
 מאטערי־ אין מאנגעל װעגען פראגע די אז זיין, קען עם

 ארבעםם־ די אויסנוצען בעסער וױ םראגע די און אלען
 מלחמה די םאר ארבעםער אמעריקאנער די םץ קראסט

 קאנצענ־ די אז װירקוגג, א האבען קענען אינדוםטריעם,
 םרויען־קלײדער די אנרירען אויך זאל פאליסי טראציע

 אז םארשטעלען׳ לײכט זיד קען מען און איגדוסטריע
 שװערע גאנץ ארױסרוםען ױניאן דער פאר װעם דאס

 זאל מען אז ראםזאם, דעריבער איז עס פראבלעמען.
 זוכען און באצײטענם םראכטען אנפאנגען דעם װעגען
 קען װאם לאגע, נײע די אזוי װי פיטלען און װעגען

 םאר קלאר איז עס באגעגענען. צו ווערען, געשאסען
 זאל פאליסי קאנצענםראציע די װען אז איינעם, יעדען
 פרויען־ דער אין װערען אײנגעםירט אנגעםאנגען אויך

 שע־ סך א אז מײנען, דאס װעט אינדוסטריע, קליידער
 װעט ארבעט די און װערען םארמאכט װעלען פער

 װאם שעפער׳ צאל קלײנער א אין װערען קאנצעגטרירם
 װעלען עם אויםםיילען. װעם באארד פראדקשאן וואר דער
 ייייל ארבעם׳ אן ארבעםער סך א בלײבען אוםן אזא אויף
 װעלען אינדוסטריע נאדעל דער פון ארבעטער אלע נים
 על־ די בםרט ארבעט. נײער א צו צוםאסען קענען זיך

. , , זײ• םיז םערע
אנהאל־ לענגער זאל מלחמה די װען ציים, דער מים

 אנ־ קענען וואם פראגען׳ נײע ארויםשװימען קען טען,
 אװעקשטעלען און אינדוסטריע פרױען־קל^ער די רירען

 װעט זי װעלכע אויף ױניאן, דער םאר פראבלעמען נײע
 שםענדיג דעריבער מוז מען ענםםער. אן זוכען דארפען
 יעדע ענדערונג, יעדע היטען און וואך דער אויף שטײען

 עקאנאמישען דעם אין געמאכט װערם וואס באװעגונג,
 מיט פארבינדונג אין לאנד פון לעבען אינדוסםריעלען און
 פאר־ די מלחםה. דער םון פאדערונגען אץ נויםען די

 םון באריכט דער וואם םראגען, די אט פון האנדלונגען
 דע* זיינען ארויסגעבראכם, האט דעםארטמענט ריסוירםש

 די אויף װיכםיגקײט העכםטער דער םון געווען ריבעו־
באסםאן. אין עקזעקוטיװע גענעראל דער םון זיצוגגען

 אךגאניזאציא־ די
 פינאנציעלע און נעלע

 דער פון שטארקײט
אינטערנעשאנאל

דדביג־ פרעזידענט
 אױף באריכט םקי׳ס

 דעד יםון מיםינג דעם
 עקזעקוםיװע גענעראל

 װעחמ אנגערוםעז קען
״אונ־ נאמען דעם «יט

 ארײנ־ אמעריקע׳ס םון יאר ערשטעז דעם אין ױניאן זער
מלחמה״. דער איז טריט

 װאם מלחמה״ די אז םארשטײז, געקענט האט יעדער
 האם לעבען, אונזער םון וױנקעל יעדען אנגערירט האט
 צחאמען שטעלען וואס ױניאנס די אנרירען געמוזט אויך

גופא. אינטערנעשאנאל די ממילא אץ אינםערנעשאנאל די
 ע־גסערנאי ךי ןצװאפע שםעלעז װאס ימיאנם, די
 אט־ פיז לאנד, גאנצען איבערן צעשפרײט דינען שאנאל׳

 וױרקונג, די פאםיםישען. צום ביז ים ברעג לאנטישען
 בא־ לאגד םײל יעדען אין געהאם האם מלחמה די וואם

 אױך געלאזם ערםער פארשידענע אין זיך האם זונדער,
 לטשל׳ געגענטען, די אין ױניאנס. אונזערע אין םילען

 אינדוםטריעם, מלחמה די קאנצענםרירם דינען עס וואו
 װאו ערטער, די אין װי אנדערע, אן װירקגוג די איז

 אויף װירקונג די םאראן. וױיגיגער איז ארבעט מלחמה
 יונגע, א איז מיטגלידערשאפט זייער װאס ױניאנס, די

 םים־ זײער וואם ױניאנס, די אויף װי אנדערע׳ אן איז
עלטערע. אז איז גלידערשאפט

איז, םאקט דערםרײענדער באזונדערער גאנץ א
 וואוקס איר אנגעהאלםען האם אינטערנעשאנאל די וואם
 ארגאניזא־ די װען מלחמד״ דער םון צײם דער איז אויך

 אפגעשםעלט מאס גרויםער גאנץ א אין איז ארבעם ציאנס
 גאנצען אין אבער .םטרייקם אויםצומײדען כדי געװארען׳

 אפגעשטעלם נים דאך ארבעם ארגאניזאציאנם די איז
 דעד אין אויך אריינגעקומען דיגען עם און געווארען

 מיטגלי־ נייע צאל באדײםענדע א מלחמה דער םון צײם
 צו בלויז נים גענוג גרוים געװען איז צאל די דער.

 דער צוליב פיטגלידערשאפט אין פארלוסט דעם דעקען
 םיםגלי־ די צואוואוקם. א וױיזעז צו אויך נאר מלחמד״

 איבער איצם איז איגםערנעשאנאל דער פון דערשאםט
טויזענם. 300

 אינ־ די וואס מיטגלידערשאפם, אין פארלוםםעז די
 זיינעז מלחמד״ דער צוליב געליטען האם מערנעשאנאל

 געווארעז גענוסעז ױינען וואס די, פון געװען ערשטענם
 אר־ אװעק זיינען וואס די, םון צוױיםענם ארמײ, דער אין

 צאלט מען וואו איגדוסטריעם, מלחמה די אין בעטען
 שעפער די פארלאזעז האבען וואם די, פון דריםענם מער,
 זײ וױיל אדער םער, איצם םארדינען מענער דיערע וױיל

םאמיליע. א אויםברענגען װילען
 זיינען וואם מיםגלידער, אונזערע םון צאל די אמת,

 גרויםע, איבעריגם קיין נים איז ארמײ, דער אין אװעק
 צום באשםיים ױניאן אונזער פון מיטגלידערשאפט די װײל

 מיםגלידעד מענער די און םרויען, פון טײל גרעםטען
 על־ מיליםערישעז דעם איבער םייל גרעםטען צום זײנען
 םון צאל די באדייטענד גאנץ איז אבער דערפאר םער.

 אין ארבעםען אװעק דינען וואס מיטגלידער, אונזערע
 םארלאזען האבען וואס די און אינדוםטריעם מלחסה די
םאמיליעס. אויפברענגען צוליב שעעפר די

 אין אםילו אינטערנעשאגאל דער פון וואוקס דער
 דעם םון צײכעז א איז אוטשטענדעז אומגינסםיגע אזעלכע

 ארגא־ אונזער וועלכען אויף באדען פעםטען שטארקען
 אום־ איר םון געווארען,אוז אויסגעבויט איז ניזאציע

 ארגא־ צו ארבעם אומערמידלעכער און אויםהערלעכער
אומארגאניזירטע. די ניזירען

 וואם איז, סאקט דערםרייענדער צוױיטער א און
בא־ vk אינםערנעשאנאל דער פון םארםעגען דער אויך


