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ומלען הײ־יאױנע אין אינםערעסירט י

 ■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

נסאניני8
 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
v אינםערנעשאנאל דער פון םארםעגען דער אויך k בא־
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 צוגעגרײט pn יוגיןח די דארף יעדעגפאלס זיין. ווןלען
 פרױםוואק* קענען oyn פראבלעמעז, די prayayaya צו

pro. וױכםיגסםע די פון אימע און prar ו- דער איז* 
 םינאנ־ געזמטער y py םרעזשורי גרויסע y איז מיייסתג
וושסאנד. זיןלעד
אױס־ מלחםח דער py אױך איז אינםערנעשאנאל די

 פרע־ דערשײלט אגב ה*ט דאס שטןןרקײט. פיגאטױעלער
 דעם װעגען איבערזיכט ו־Jrrיoלגעy מבינסקי׳ס זידזמט

 אױן חאנעז דאס און אינטערגעשאנאל דעד פון אױווטאנד
 ודיס״פרעזי׳ די םח באריכםעז אײגאעלנע די דפחױילט

י *ח דןנםעז n״’ י r ,גוגע־ זײנען װאם סענעזשערס 
עק־ גענעדאל דער פון מיםיגג דעם *ו געװארען שטעלס

«
•1כאסטא אין זעקוסיווע

 צו נענעטער שױט *
 דער אץ שלום

 ארבעטער אטעריתאנער
באװעגוננ

 אז אױס, זעם עס
 בעענטער קומעז מיר

 סאראײנ^גונג א «ו
 דער םון רייעז די אין

 סרײד אםעריקאנער
 אץ באוועגונג ױניאן

 דער װערעז פארוױרקלעכם װעט עס אז חאםען׳ לאמיר
ת׳ וױליאם «ח ױאונש  אםערײ דער םון ירעזידענם גי

 װעם פאראייניגונג די אז לײבאד, אװ םעדערײשאן אא?
 און ענדיגעז• זיד װעס מלחמח י1 װי פריער אומעז

ay זיך״ םארשםײם ty מלחמה די אז ׳איז װאונש אונזער 
גיכער. װאם ענדיגעז זיד איל

 אמע־ דעד אין שלום נאענטען y אויף האםגנוג די
מ Ty’iT םרײד ריקןןנער עגו  גע־ פארשטארקט איז מיו

 גע־ געדאכט ױינען רואס ערקלערנוגעז, די דורך ױארעז
 אמעריקאן דער םון פרעזידענט גרין׳ oy'V’ii פון װארעז

 פרעזידענט מארעי, םיליפ און לײמר׳ אװ יעדעריישאז
 וואד בריטיש דער םון באנקעם דעם אויף ,y,. 4 סי. פון

רעליף•
 האט װאם ערשטער דער געווען איז גרין װיליאם

 ארבעטער דער אין אייניגקײט שלום. פאר אפעלירם
 דרינגענדע א איצם איז אפעלירט, ער האם באװעגונג,

 םרי־ װערען. אפגעלײגט ניט טאר זי און גױםװענדיגקײט
 ױניאנם טרייד אמעריקאנער די םון רייען די אין דען
 ענ־ זיך װעט מלחמה די איידער װערעז, געשלאסען סוז

דיגעז•
דאם :געענםםערט רארעי םילים האט דעם אױף און

 אויםגע־ האט גרין סריינד, מיץ וואם אײניגקײט, ווארם
 טיםען א געמאכט מיר אויף האם רעדע׳ זײן אין דריקם

 םרידענס־ קומענדיגע די אז זיכער׳ בין איך אײנדרוק.
 א. אי. סי. און ל. אװ ם. א. דער צװישען קאנםערענצען

רעזולטאטעז. געװינשטע די ברענגען זועלען
בעס־ די ארויס רופען װעלכע ווערםער, זײנען דאם

 אין שלום דערווארםעטער לאנג דער אז האפננוגען, «ע
njn גיך װעם באװעגונג ױניאז םריײ אםעריקאנער 

 דער צדדים בײדע בײ םאראז נאר איז עם אויב פיםען.
 קיץ זען נים מען קען םאראייניגען צו זיד וואונש גזסער

 ער־ שטערען. םאראייניגונג די זאל װאם אורזאד, «ום
 מארעי, םיליפ סאי גרין, װיליאם סאי בײדע, דאד קלערען

ty באוועגונג ױניאן םרייד אמעריקאנער דער אין שלום 
נױטװענדיגקײט. דריגגענדע y איצט איז

ys i* תו rn ופיניגקײט in פליס אסת> m r*
ג מ נ f איז איז מ n ײטזמ* y ד דדיגתנדפ ד מ װ פ ױ נ

mm Ml •L MMMM4MW AM MM MM MM MMMמי דפר קײס׳ ®r ״ lyofaTy אימיגקײט׳ אין 
ijroy אדימפרפ די oyn תלפדזמט, אמז ty לפ גיס¥ 

״jm אױפגפוטולטפן אימיגקייט גזןײיגשטצ די קןן מאל
ABU amjb kAA AAAÂAAAMi AAAMMMAIMMM aMMM MM MMI  ״ty חד־ אין שפאלטינגזנז פארגפקופזח זײנימ עס רצז׳

tyoya ג מו פ ײ i«« איז כסזגס מ r w i  f, װאו » Ty* 
iym ״tyay .yny® נאו איז באיחןגונג בעטער  oy 

nny® ״»tyo׳ i y m *  n  nm סח מײןןגונג jyy לץ$ 
*tr און סאראיידגם. יײז «י ijniyo iy: װאס  yty 
 דץ איצט tyno ypnyoy פח רyטyדגy די זדצט׳ איז

ט מיג אי  מוזזןן זײ אח גילחסח די iyj»ny> vftiyn *ו מי
ט זײן ײגיג א פריז^ן. דעם גפווי״מ *ו מי

y ד7ד׳ האכען ypnyoy אק ארכעטער די t^ p  V 
nyn תנג חנר אין די כדינען סיר מלחמו^ דער פון פי

 טאז צו האבעז װאם קאםיטעס׳ און דעפארסדענםס
 וױרטשןןםט עקאנארישער דזװ־ פון tyj*״״ v<*9 די םים
 מלחסו^ דער *ו שײך זײנעז װעלכע אינדוסםריע׳ און
 אלפ סאכעז ז*לפז זײ ry ׳רyרכעטy די פח פאדעדט מעז

n  jy^ajnow iy װאם פחןדוצירעז yoוואס און ר y jr• 
 די םרעגם מעז אבער די-׳סלוזסח׳ געיײגעז *ו כדי לפר

ז ײי וױמיג ל י י ח י  ■חויוקציע די ry ײעיען, געסיז י
 פײזדשןןפט די שנעלער. װאס איז גדעסעי oyn זײז זאל
 חענם די אין tyyjyt זדן כמעם ליגט מלחםח nyr פח
ם די דינזה וחגלמ ׳די פח ^ ב ע ל  אינ• דעו־ איבער מ

י איבער דוסםדיע, ע  םינןזגסעז די איכער אין ?«מעדץ י
ר׳ דינזןן מיר לןזגד. פמ  *ya nyoyany די וחמ ry דכן

 מער oynya ױ יתזלט געאײניגםע׳ y גזףוזןן װןןלם װעגמג
דעז^ מער און אײגםלוס
עז עם אויב איז ע •רןןנלע־ שװערע סד א Ttny® י

 nyoyany די וחגלכע ^■ױס׳ רופט סלחמח די oyn מעז׳
מ פ ר  שזוןן־ ײײגיגער גיט זײז װעלעז לײזעז׳ ועלפען מ

 דך ױעם מלחמח די װעז ליהען, *ו ■רןובלערעז רערע
 םון איבערגײן חזרפעז oyn לןןנד oyr און ענדיגעז

y ד מלחמח ש^נ  יעדער לעכען. פרידלעכען א צו צו
ר זײן װעט עס ry ׳roonyc לײכט קעז  לײכם גיט מ
ny® דעם pVy® ny»pnyoy צו צוריקצוקערען ױך y 

y*nyt׳nrt נולחמח. איצסיגער דער נןוד לעבען ®ny 
n איצט שויז י¥ד שטײט ־ryoyany די  nyc אױגעז 
ם yon-u yלדיגyגװ די ^ ב חו  *ny ryty’V’o די ryayn י

nyoya׳ ryrn oyn איצס o:’o®yrya מלחמח די אין 
 די װי גלײד ryVyooey זיד זyלyײ yלכyװ אינדוססרי^

 y אמח njn אין r’y oyr .lyr-uy דך oyn מלחמח
cרyגnytypnyoy nyc y סאלק׳ oyr ,y>m® y

y yatya n  ry o rnקyנyדישoeyoorn y לןןנד, םמ 
ny’n® nyay וױ yלyמyאמ ז :nrojyy■ םח r y ^ y 

 y•רגy די דין oyn oy אמ nyoyany די ry ,r רירם
מ ר ד י  y rvnyt ryno oyn oyn ,ocyonyoyany נ
ryon-o ,אנטײל rvooyna oyn ,די ןנםײל ®yarn צו 

ד םפרענטםעי־^. ryo oyn זrנםווyגy yoynn® ײי

kk a aaAAA am  AMMMMMAMMAAM MMAMM MAA m AAMaM baa^ ^ ז די נ רן  oyn רזןגידונג די .nnyoojjnyo rytyp גיס פ
oayn y tyoyt D m אק oyiאון ׳ oyn אױס• מי״וז 

ryoyany אױך אדן פלפנפו Tftio oyn גרויסן שאפעז
baa b b a  MA AAAA ■■■■AA AA AAAA MM MIA l l l L l i t  A n > L n i ווי Djn פיז iy«yn®y oyn oy אח סיסדיח* גפדס

Bab BAJA b j L baaAM MMM A A AA BA b j j b  aabb MiJAA BM AAJBA_̂̂ ד פיז אײנפליס “jn און na דזןד “ oyn oy פדויס  דן
oointnyoyaiy nyjyp*nyoy, גדײס וױ oyn njrr t o 

r n ר חזדגער דןר איו jjroynyorw רידגן
• nyotyya דןס אױכ ג«ר w  ro  y>rr® y rm 

nyay rya*n ,oorpn פאחזז nrayn oyn ry:yno ו* tyo 
 איצטי־ oyn אין nyoyany n םיז ?yoynyotm די סיס
 nyoyany yoa’rnnyo y פאדעיעז yaVyn ,otyoyo געז

aiuynya.
n’nrjy nyon'notyxtyp nyn םמ yלrapyyn y־ 

jnyj ל איז כחיתyדי אױף נד yoציyל•ya jyayryj y 
onynrr אויף •pyn ^yn ooyany nytnrroo 40 nyn 

nyoyany yorrnny® y fyayn צושל¥* אים מאכט>¥ 
ryoyt nnyn tyo •ry« איז nyn ry ,oaynoya 

y r אין oyn oynwyp רyוױילט r סד nyoyany nyo 
rynyjy’apyyn n וױ פײנם׳  .nya’nny’nc nyn פלןן־ 
tynyt צו tyn’r^yany די־ג איןyוױילטyז ty oyrtyp 

ory, ק ױל נױyyליציy ר שוןyליק3פוyכyאמ ר •yoyn 
tyoynp די אמ ty®yn ו* oyony’yo y tyayn. און 

tyayjri nnyn tyo׳ r»y nycyt r y  ry װירקלעד ®,tn y 
 onynjnya ,o’^oyn::yp yo’oynpyoyn »n tyo’na וױיל

®yTy tyny® tyr«r ,oryo nyn rלכtynyjy’apyyn y, 
tyayn oyn ײגם® ®orynnyn רוrװyל נױ לט׳ס  ניס מ

nya’m r וױ ynyty»*pyyn n רByוaליקyנy.ר
tyonyn nyoyany n אױף שםײן אייד iyn nyn 

 typ oyn יל״,nryatyo #3 זyנטyלByג oyn tyo’n אח
ya oyo nyon*» y n 1אי jrrשynנקyז n» ח ®רייחיים® 

nyoyany n ש^־יגעז און tyoynyoro ynjm׳ Ijm 
oyanyy^ny nry oyn ny ,וױ װערען *rapyyn »n 

tynyt עס. 1וױלע
nya’nyn r»y oy איצט n:y:rnn ,וױ נויטיג «•n 

^oy ט־ין oy oyn ,ט ג ^  yoy nyn t’y■ שלום y ry ג
n«no nyjypn ױניאז ya nya’a oyn V»r aawynya־ 

.tvnyn ryo^
h וױיסע^ םיר  ry שלום tyayn oyn riynyoryp 

y r r  ny® סך tyorprr’a tyo”p>'nyno און oyn ,r 
y tyayn סך ynynr אויסצוגלייכען, סיכסופיס n  ry 

yooj’nya סאו־אײניגוע rל nyay •tyorp מיר -tycyn 
O’nna yn«a ry װyלtyayn ty 1אי w ,n tyj’r־yon וױכ־ 

 jnynjrrya גאנצע h אץ yaya®’ry ny״r ®ון טיגקײס
poorny״oayoyo no o און r r  oyn oy די tyay»«y 

yלpm yno y3״ tyoװ מיר איז יי«וקומעזyלty ל¥נג 
r אױ tyonrr tyonyn ניט n o  nyjyp'nyoy n ױניוז 
yaײyגונג oyn און םאראײניגם זיין oyn זיד מיט nyo* 
 tyooyT oyn tyayn oyn oyn oayo yry זyלyשס

^ אמעריקאנער oyn איז אימםלוס ב ע ל

: נװגגז ד ג י

gpi© ר ע ד

(סאבזל)

ארומגעלאשען, ױאלד אץ איז װאס סוקס א
ם ביםען יןײן ײף פאר האט און — גןןטראפען ני

 פארשלאסשן קריכט עפעס װי דערזען יאמאל מים האם
װעג. אײסן װײטען ®ץ

ט גליץ־ !אחזן  על, אײפגעשטעלמען אן מי
 — ;עלאזען, װעג «ום פוקס דער זיד האט

 קנײל, א װי שםןןכלער א — י,וק א גיט ער
ײל! כיזן אײםגעשפיצטע נאדלען מיט  מ
 • • ♦ אראפגעלאזען גלײף ױײדעל דער n^r האט פוקס כײם

ט נאר ײזענדיג שסײכעל, א מי ץ די וו ׳צי
 :צעשװאומען גאר שטעכלער דעם םאר ײך ער האט

 ? גענומען םרײנד, ליכער דאס, זיך דו האסט װאנען ״םץ —
ט ײד לאנג שטעכמאן, רפ דיר, דאם גײט ױי  !גןןזען ני

ײלעד כ׳װאלט  ארומנומען, דיר מיט ײד גי
— װען נאר װאס, נאר

ף זיד לןאן מען א ט דיר צו י !אפילו צורירען ני
. גוטע אל־די צו דײנע, נאדלען די . . ! ר א  י

o*n גאר איננאנצען זײ דו דארפסט ? ̂ 
ט  שטילע, די סץ שטילסטןןר דער אזױ Trא כײ דאף כיז

ט װןןן .. און אד דײנע׳ שטעכערס די ני ײ. װ
 שטערען, אײכיג דיר שם גוטען דײן צו ױןןלען זײ

. צוליכ ד$ד דיר סון װײכם יןןדןןר װײל . ״. ײ  ז
ױ״ — ײ ׳אז ז — ׳א

ט שמעכלער דער האם געענםפןןרט  — שװערעו, א זיפץ א מי
r נאף האבען *פער שטןןכלטר, מיר, a ט  חײנ

:צײםעז אלטע םון כלל דעם
ם אויך כאדלעך מיט אמז האט נאענםער א  םײנם, ני

ױײםען״. פץ חןןלט מען r« גלײכער אױ פרײנד גוטע אץ

^ מ מ ע m 4 ד 2-------------------------—-----------------------------------------------------

ציי̂י ו25 ?ניייט ®ון
^ג .r ,גלײפ ry פאל nyn ,tyooyn חד  פ

orynn 3 פתyroo nyn״nyp אױ־
m F־־L kA •MM MAAMMMAM L>AMAAAtlA M A  M P, — ״ 35/שט?16 י ic <# «ביל5טא

tyo ry ,omp ny tvn ,oarrya an 
tyaayoay Tnyn איצט שוק ayno״ 

tyV® y tyayn tyo, וױ nry יצו ya־ 
m  n  tyanr םידיןח nyoyany״

3 oynלײממ oyany ty״ n  tyn םלחפח r r  oyn
•tyanai

otyoya onyn oy״ ry וױמיפ־ וחזלזמ 1943 1אי
62 oayoo מיליt^ayo ty 1אי oyrya rn  ypnyoy־ 

 oy n« .oyany צױױאר tw nyonyo^’o ײ3 פיגט
anyn onyn״ oiywyaמ אז ״® nyn ל  װיי• tyלyװ מ

20 oayoon זיין «ןיליאז oa»ooma ר בײ חנ ^ מ לי  סי
oyany. און oyn סײנס״ n  nm ry סלחמס r r  oyn 

 oyany ty. בלײממ סילקמ 20 וחןלזח עגױגזמ״
n מורא שטארק oyn tyooyn <אל  nyo םין ^3®¥ל 

panyVooyany nyonna y״ynsynpyoyn nyrary .o 
 ספגשזח םילקח nm .nyan 20 1פילפ נישט זיד קמ

nyn no tyo .oyany t¥ rao n y  nfryn na^ py* 
 tyanr tyaayoay איצם 1שײ ״oarya ny oyn מר״

oyn oyn o^ayn® nynynw nyonna nyn tyayn 
oyn no^o n פסיץ  tyn ,raw nyo זיד tyanay׳ any 

nל3 ניס tya’nya פיר  rn ^םלסמז mp אייד oyn
tym®•

nny oayoya tyaaipnyoya yrn האסמאז פאל  oyn 
n r ̂לו »nwקא■aפyרענoyn ny .nayVaayna no f 

nry oaynriya nyay שסארק m סyגלy,ד ny®ya h  ry 
m און גרויס y tyanr tyiaycay nnyn jyo ry לryוaa 

yayn® nyn ny® אח איצט שוין r’a tyonyn o’a רי 
oa’nayny® r.״r oyn פלזזמה
y צוױיטזן rayny®ayp »n oyn aaianrt yooany 

onynya מרס. ®ון yליyaר r»y o r i .pnyn ױ• איצט 
 na־n»o nyo nyn פײ ס3ריליישא אר3ליי ®ון רעקםאר

y’ayBoyp.
 tyo ry .raynycayp nyn oarya oyn ?,nyn מרם.

 ,paynya oyn צו tyanynyara ypnyoy אין ױך דארף
yonna faya y ry פון צאל tynn® ,n, װאס tya’n שוין 

ra איצם ty-yprya tya’rxyaa«ny און ynלyז nyo’nr 
 ־aw yo’ayayo yayn^ny® ,n אין tynyn געצויגען3אױי

oynoon, צוליפ nyn ^װ רלחמזyלO’a ŷ װעלעז ®r 
oyn no^o זײ  h  tyn ,rapyny זיד tyanay. און 

o r 3 געזאגט קעז O’a tynynלויtynn® ,n tyayn r, 
oyany ny’n tyo’aya tyayn oyn 3צולי nyn ^מלואזז 

n r אויך ny'ne tyayn o rr  ,ty’n c  ,n tyayn אין 
yany tyaayoyaay tyayn nya ,oyanyya o'a tyaar־ 

tyo 3צולי nyn מל^מ.n
 ׳tyany זײ אין כקײטyװירקל nyn קוקען מוזען מיד

oyn .מרס yonna yaya y ry ,oayrya ?,nyn ל  פמ מ
 איץ ynoona’y nyn py p־ny איצט tyorp tynno מ

 מלחמה זײ tyn oynaya אייד עז3בליי איר אין װזנלעז
nay r װעם r.גען yoo«o >n װ ױי םוןyלyז tyo oy 
na ד.אבען צו oyn ,געפיל ry די tya’n גyTyלשyםטלyד 

 tyayr צו שוחגר oa״n r’y oy ry באמערקם, טצלעך.
 nyn py tynyn tya’tayaa’ny זyלyװ עס םרויען װיםיל

y’noonaw צוליב nyn .מלחסה n צאל ya onyn- 
 nya’nyn איז oy .1סיליא 7 און 3 ציװשען שאצט

 *jm tyoayno tyaayoay איצם שוין זאל מען ry דיטיג,
nyn tya ,פראבלעם oyn oyn שטיין tyn ,raw nyo 

”ry ,oo װעם nמלחמ די n oy •tya’nay r r װ מירyלty 
 סרױ׳ nyn tyayn yayno y«a y צוגאב y nyo האבען

ooyanyo oyn ילאץ דעם oyn po אין סאן yזyלכy 
*oynoona1, פריער װאו tynya tya’n בשעפטיaט 

.nyayo בלויז
n, אוaטערשטy שורה ty» ry ,py ניט ױך קען 

tyayaiaya דעם מיט ry ,nyooay איצט tyonyn מיר 
 מלחמה. רי tyaniya — זאך אײן tyayn בלויז םראכסען

r? םיר r  tyay מיר העלס^ ניט tyrro אױך איצט 
 ־ya אוגז nyo tynyn װאס ׳tyayno tyayn סראכטען

.tya’nay זיך װעם םלחמה ’n tyn •tynyn לםyשס
omya דעם 1אי איז nya’oa’n oayoyo צו אלץ װי 

tyoayno צו װי tya’nya סלחםד^ זײ tyay? oyn tyayn 
 typ tyo nyay .pn ניט tyo”nayn^nyo־oaara”0 קײז
o ׳tyayno tynyo tya’n oy ry ׳tyoyanyo o’a יאד r t 

r טayלyגDא o’a קענען a  tynyn מלחמה די oyn זיך 
yn oyn oy .tya’nayמyאיינסאך לט pn ^® oy צױש

nyonna nyn tyayn yayno n  ypyo צאל nyoyany
BkkBLkk AM JAM  MMABJJ B^MM JMBAb MMM AAAmAIM MMMפארליחןן ײזל׳ח ײא״ n ttm .oyany njm* סדחסח 

oyn זיד oyoo'ty pn oVyoyn oyn oy .tya’nay 
oyn ,nyayV® tyayo tyaaymxay צי tyo ריס nyn שוחג־ 

n  .ya^ nyay®yoya nyn פלפנפר oayoya tyonyn 
tjnjm איצס. שײז tyarr •pyn tyo סיטלty וױ nry 

nyay ,nyoya n  tymaiyo’W ניס tyonyn py jyan 
.tyorp oyn n pa

o«panyVooyany tyayn yayno n נאד nyn 
 סוחות ynaypayn »n pnyoo raya oa’mnowya םלחמח

®natfaay p. ׳
*tyo on’orpon nayVaay p איז yלoyaיy p סך 

tyayayaya tyrw oyn tyo oyn ,tyayno n  nyo נאך 
nyn ^ח סאסםיש מלחםזyבoryya tyayno n  oy ty־ 

yxaya »n nynaj^aay n  oa»mn צײס ®nyn p ^םלחסז 
tya’n »n ניס ®tynynya jyoyany אפילו -ny® n  py 

yanya’y oyn nayVaay o* צװײפפלסםזן r i nroayoyo 
 tyayn oy tyn אח סאזסז^ nyanaxw nyn אין ם3לזג
r r סארשםארקס tyaaiaeyn n אױף oy tya’n ,an y 

tyayn® n, ײעלכזג tya’n צו שײד nyn n r ^מלחם 
yרויyaoשyoלtynynya o אלץ nyny® py nyo־.oaina 

n פארםולזג tyamay :y m p  y rnr םלחםס זײ py 
 r’y oy •tynn® oyn tya’nya אייד מח tyo וױיני^

y nyay״tyar w nyay®a וױ n םלסםס tyawnya typ 
tn y nי אײדעי ׳* nyn rry »n tyar 1פרידע ?•ya ty 

pnjm prawn. םים y pnaiany® tyar ttrm® oyn 
 tyo’nx tynn® nyn py oy •tyayn® yonקאמ<למי סך

yB nלypר pnn® nyn py דך מי nyn py ,סײם oy 
 nynaypayn nynjp .nynarrya לא^ tynjp py הײסם

nyn n r  ry ,prayaix no oayo װ םלחסחyלtyno ty 
xyo yonrya tynyn oayoyaיyלtyaamynay y אמ oy 

kto oaina y tynyo r’y צו o’a oyn oyn ry ,tyayn 
nry לײכם po yayno y pk oy .pnyn ttpya 

oy’a^’nn® py tyoynyoa’y, װyלanayoo tya’n ya 
pnaranyo סים y •קאסף

nyn n r  oyany jyayn yayno n סלחםה ya”K r’y 
py oy .yooa’oam h  po אין קלאר yנaלnay, ונקס® 

nyn po r סיס ry ,yp’nyoy py וױ אזוי r  tya’nay oyn 
no y nyc oyany n ױך oyn סלחסח,  tyanay םיליא־ 

tya’n oyn ,nyoyany tya איצס h  py oa’ooyoya 
.oynoonaw no^o

nyo nyoaypya nyn וױליאם otnnynya, װyלכyר 
y nyo pto oyany לyaayרyאויף צײם ר y באריכט 

tyayn סyצילyר ynyn y py ayo ’n oyn ,aanyannyo 
®-yo ty’ayo nyoaypya nyn p® nyn^ao’o n  ny 

tyayno yaayo on’oipon ’oy” o, װyלכaynya ny y־ 
 nn ny oyn זײ tyo’nx אץ ,oanya pn py לםyד

ya■y onynarryaשםyאויף לם oyany tyayn yayno nyn 
o nyn nya^ל-no

nyn n r  oyany prayn yayno »n ^סלחמ oyn 
nyo וױליאם yooa’oa’n n  py ,oarya, די *nayaann 

o’a nyanyn nyo oy .yoonynw ’n n’W PK yoo 
nyDלp’p tynyn ^yny אייז oia’o צו ציים ty tya’oya 

nyooay אױף o’a tynyn tyoya no oyn .nw סלױז 
nyn nya o ׳oyn צוליב r i מלחמה pn oyn שסעט צו 

o צו r i nyonyn n’w nya ,nyooay ty tyair אן oay■ 
nyo אויף איצט nyn nya oyany po yayno nyn 

h צו מיםהעלסען סיל oyn מלחמד״  tya’nya .מלחמה 
nyn צוטרוי nyoyany n  po צו n ry ,aain’ayn nyn 
 ארבעם מים tyanyrya צו ’n מיטל^ yorpnm האט

nyn nya 3 אץ מלחמה oyn n ryאױצען oayo ’n םץ 
nyn מלוטה oyn nyo װיסיל אויף צװעק nya oyn oy 
 yany■ די tya’oionyn אױ שטאי־קעז oyn ,a’opa זיין

ynyn® h  p n ’Bixamn nyoya o r i nyo אױyayaD 
n o r i ,tyaaiaaynoway yonna ’n tw’ האט מלחםה 

oa^yaonny אויף .oyr^o  ynsrn
nyoynn® nmn אוaםyanyםונa, האם nyo’ni ny 

y po yayno ’n oyn ,oayrya^רyם”טסלאזיגק nyn nya 
 tyno oyn מלופה די •tynyn onyooaynyo ניט מלחמה

ya tyno oyn oy .oayn ynw tw tyoya yayno n* 
nyn po tynyn tyoy® םלופה y פלayירy®’nyay?y yo 

nyo .ooyoonm האט װיליאמס ty .opnyoya ” anyn 
 nayלaay ty ,tyn’nayoypyn צו O’na o’a tw ny הגס
oynyo po oyoo’o y®’oyay?y n זאל  tyoyanyaw* 

n”״ איז oyn ty ׳tyar nyn nyay ny װיל ה3ססלא
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ix לאנירסעז״® osyoonm nyo’oyayoy איז oyn tynyo 

רנןן צו דך רוסלאנ^ oynyo יי3 לן
p® yayno n ארפעט nyn n r פאאוסת־ מלחמח

 קענסענ־ p® ארציסישאף nyn אײד nat^aay איז חיגט
pronynya ayo ,n oyn ny oyn ,ynyn pn py .♦nya 

py האס לאגהמ׳ oyoa nn ny איז proiany® prxar 
nyn n םים r  oyany p® yayn® nyn סלחמח ny tw 

p a r  ” anyn oyn שסארק yViooayo* n  pronayaay 
tyoynyoa’y׳ a proayno o ׳ r iלױt tyayn r״־yny אײ־ 

xny nyn oyn ,O” pa^ooyany .oy’a^nnn® yaya’־ 
 tyoayo ttm ,tynyn ooyoyaey typ ,oarya ישאף3

 prayn וױ ,o’va’oaynya tyayn nyo tyoayno װאלםזמ
ynjpn ע^ע®aלyכnan prayn nyo ,oy’a^nnn® y׳־ 
ooy®nyn tyayn. וױ שאםם

o װאונש, nyota y ny״t omya pk oyn נו, r i 
®ooy םאר a prann r yײoםלyכty ארציסישאף וױ ®p 

nyay ,nyaayoayp װיסיל אױף n  ty? ny סאכםסולע 
ayo״p® ty די ontya ny nnyn ,tyoynyoa’y yonna 

ty ,tyont זיי nעלm ,anayoo ty לyנa ײעלזמ די n r 
ny■ ynyn tyayn nyo tyanr ,tyay?זayלyכ*nnn® y 

 nyo ŷלyn זײ py o”?a’oaynya tyayn װי ם,yיaלי
ooyo'nan prayn nyi’w ,ocyonyn tyayn tyoayno. 

y nyanyn pk oy פיל nyo o r i ayn nynyoya װיליאם 
n ווײזם  ry ,ty םלופח rל jri’K py yayno n  proya 
oayn און tJa’cya אן איר אױף nyo nya .nyooay 

ס^ pn אױס o?nn םrװיל ױי  ya’ox’K n 3אוי צו
y po aan’ajnנaלpk nay צוגעסאסס nyn oy nyo 

ny o r i nyo oana oyn ty o’a ny py ,yayac’iK 
 yayno nynay ty. שוין py oyn nyay לם.yDצװײ
םT 3^לוי yn ayn איד ^ל yn yayno n ע  ty .typnny־ 

nyn n r  oyany pra סלחמה onyn איצם oaynoya 
nyooay ty ty tw yooa’oam n  po ya’w nyo אויף 

pro pnyn t k שוין tyair איצס py ניס oy pra’Pey 
nyn n יז3 r ^סלחםו

y גאריכט nyn po נ»yשyקאונסיל״ םײסטי נעל 
T ׳nyaoyxyn tyo7 oyn po ry ,raw חגחױילט  tvn 

 לnױB אויף אנסאל םאו־רעםערישען איר oayoya האט פאן
nyanyn 15 ביז oynםען tya’n nyaoynya אין n, םע־« 
 praaroyanyoaw yלyאינדוסטרי py pr?’nayc ריקאנער

44 tw piriya oy'ann'ya nyoyany 600 pk oayrno 
3 ty^’o 800 מים nmn tynriya oynairrny® oarno 

 מלחמה. nyn אין .oyany nyn ײ3 ליקספאלען3או׳מ
nyay, ניט n oayaynya’ אין סארלוםנהת y?n®y nnya, 
n rw, טויםע פון צאל pniya 694 מים טויזענט ®יגף ; 

nn — yoynawmy®” און ,436 מים טויזענם yayaayoya 
nyny 39 — 1םעלע װאס oayrno 27 מים^ oyn 

oyoa oynya to® די tw ry ודיסם,  tyayn prp’may 
 ם־םעלדער3שלא n אויף װי םויםע, אזויםיל מאל 8

.yoynawimy® ®יל nry ראל onynatn 11 איבער אח
nyn זyלביa3ע oanya n,אז ערצײלם nyaypnyoy 

y twלyaמיp, ניס ^ ל  זעל־ nyn nyo tyan ,nyoyany ב
nya’a 7 צייט poטnyaoyxyn ty, זינט rw y?nyoy 
 ya oy'ann'nyn oayrno* 89 םלחמ^ nyn אין אוײין

po tynyn אומaליקyDo8ל tw Ty !800 מיליא py 
•tynynya oynarmyo oaytno

ia׳ rw o r i צו שייץ nyo nלוoםty אויף oyn 
n ראנם,o־nמלחם  ty tn אומyDרמ”nלpro nyay ,ny 
oy ty? גיט n  pnyn tyar פnyלוסםty אויף ny oyn־ 
ooya־«־typ nya”? .oay נים no oy ry ,jyoonnya 

yonna yry pftyo צאל oyany nyn ” a nnanp אp 
pn pmo oy ry אזויסיל wמaליקyDoלy.ן

oaypya oyn pro, פארש דךyoלoy ry ,ty װyלזp 
nyo pn אומaליקoפyלy3 ז” ,n tyn ,oyany nyn 

 onyoynanyo pnyo® nry tya”t oynoonaw מלחמד.
p n r w׳ yonna tw צאלש nyoyany ניט מיט ataya 

aanyonyn די אין זײנען nyay ■tynynya tyanxyaa’ny 
n’ צyאומגליקספאל^ ל ^nna ny’rnyaow nry tya’n 
'yn O’a ®nynay ty? oy ryרקלyרם tynyn, דורך װי 

tyonna y מayגyל ooa’rnyo tw oo” nnyan py מיטל;ח 
py זײ typ’nayo• סיט yטלyפprari y צוריק ojyn 

po nyayaoyn ny®’a’x’nyo nyn ,nypyn nyop’n .nn 
nyn ״yaשאyaל onynrropyorayo ny ty®’W’oyoy.׳ 

oanya y prayayaoy װזגגען nyonna nyn צאל yono 
yoynarrnyo tw ל דיyצםy די אין ציים nyayp’nyoy 

 nyo oanya pn .pranoyanyoaw yלyיnoדוסaאי
tvx yo®ny n חדשים pny rw yp’nyoy oan 

nyn tw .שטידם מלחמה y twלגyם”t די, מים oyn 
oyn po ty n rw  tyayayaay yn tya’n ל׳03?או .סײםסי  י

— nya .דר tyayaynrxo’w on’ano nyr’yn, װי o’tna 
n tyan oy, ^פאמלוסט n  nyo סלחפה־nawוoםn.עס
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_  איגם מאםענט װיכטיגער א איצם איז ס .*״ _
^L  J L דאס װעלט־מלחמה. דער פון גאנג 

 נאענםסטע די איז אז גישם, טײנט
 דער וועם חדשים אדער װאכען

 געלייזם מלחמה דער םון אויםגאנג
 באשםימם נאר װערם הײנם ;װערען

גע* סונם גאנג וױיטערדיגער דער
אויםגאנג. דער צוגעגתיט װערט עם ראנגעל,

 אומגעהײערע זיינע טיט שםארק נאך איז היטלער
 פאראיי־ די וואס דעם, אױף קוקענדיג נים טנחונות;

 נארד־אםריקא. םארנומען זזאבען םעלקער ניגםע
 רעסורסעז אירע אלע און םיס, זײנע ביי נאך איז אײראפע

 זײן אין זיינען —טאםעריאלען אין און םענשען אין —
 רומע־ אונגארן, איטאליע, — זיינע וואסאלען די רשות.

 יאפאן געהארכזאם. נאך זיינען — סלאוואקיע ניע,
 וױיטע אויף מלחמה די םארשפרײטען אים העלםם

 מאםארי־ היםלעריםטישע די קאנטינענםען. און יםים
 געווארען פארטריבען נישם נאך זיינען דױױזיעם זירטע

 די אויף קוקענדיג ניט קאװקאז, םון טויערען די פח
 געליטעז האט ער וואס נידערלאגעס, גרויםע לעצםע

םראנט. רוםישען אויםן
סאלא־ די בײ ניםלית די אויף געקוקם נישם יאפאן,

 אינדיע פאר געםאר גרויםע א אלץ נאך איז מאנס,
אויסםראליע. *ץ

 זיינע אפגענארט מאל איבעריגען אן האט היטלער
 באקלאגט םעפטעמבער אין האט ער ײען אוהערער,

 אנערקענט פראפאגאנדע אנטײםאשיסטישע די אז זיך,
 וױיםען דא ״אקם׳*. דעד סדן נצזזונות גרױםע די נישס
 און גרוים, זייגען אקם דער םון כווזות די אז אלע,

 פונם דערפאלגעז די םארמינערט גישט דא האם קײגער
 היטלער׳ם אז אלע, דא ווײסען אזוי פונקט אבער געגנער.

 מיליטערישע זײן אז דורכגעםאלען; איז ״בליץ־קריג״
 אפגעבליאקעװעט שטארק יאר דריי די פאר איז מאשין

 בא־ נישם אבער באזיגט, איז אייראפע אז ;געווארען
 אימשטאנד געװען נישט איז היטלער געווארען. הערשט

 אלגעמײנע אן דורכצוםירעז זומער און פריליגג איז
 האט ער פראנט; רוסישען גאנצען אויםן אפענםיװע

 בײ און סטאלינגראד בײ נעבעכדיק געםאםטשעם זיך
 מעריבדיגען דעם באהערשט האט ענגלאנד גראזני;

 היטלער האט צילען זיינע פון איינעם קיין לוםט־םראנט.
 געקאנט נישם האט ער דערגרייכט. נישט יאר דעם

 כוח, מלוכה׳שען און מיליםערישען רוםלאנדס צעברעכען
 קני, די אויף ענגלאנד ברענגען געקאנט גישט האט ער

 אים. בײ שלום בעםען געקורען נישט איז אמעריקע
 דערלאנגט אמעריקע האט יאר סוף צום — פארקערט

אנגעוױיםאגםטע די פון איינעם איבער קלאם מעכטיגען א

ן ױ. פ. פו רו * ג

 דער אין — אדגאניזם היםלעריסטישעז םונם ערטער
 פים די אונטער ײאקלעז אנגעהױבעז זיד האט באדעז

דיקטאטארס. םאשיסטישע די םון
 *ונויפ־ •תאײעז אקס די נאד וועט ױארשײנלעז־,

 נאך זי קאז לענדעד באזיגםע די כוחות. אירע נעמעז
 װעז צײט, די איז אװעק אבער אױסנוצען. ברייט

 צוליב געװינעז געקאנט האבען יאםאז און היטלער
 שוין זײ ײעלעז קײנעם שריט. געוואגםע אומדערווארטע,

 פאר־ נישט זײ וועלען קײנעם איבערראשען, גישט
 וחמ צײט׳ א געקומען איז איצט שלאםענדיג. כאפעז

 טיט דערװארטען יאםאן און איטאליע דײטשלאבד,
 רע־ זײערע צעברעקלעז מוזעז און ערגםטע דאס גרױל

פארםײדיגונגס־פראנטעז. םארשײדענע אױף זערווען
 זײנעז מענשען איז ״אקם׳ דער פון פארלוסטען די

 האבז בינע איז און רוםלאנד אין ;גרוים או&געהויער
 ערשט־ מיליאנעז םארלארען יאפאז איז דײטשלאנד

 צײט קורצער א מיט האט גערינג סאלדאטען. קלאסיגע
 ארבעםעז דײטשלאנד אין אז אנערקענען, געמוזס צוריק
 אױסלענדישע םיליאן 6 און געפאנגענע מיליאן 6 איצט

 דײםשע מיליאנען אז באדייט׳ דאם ארבעםז$ר־שקלאסען.
 געווארען צוגענו&ען פאבריקעז די םון זײנען ארבעטער

 רײען. שיטערע די אויסצוםילען כדי ארמײ, דער אין
 לאזעז רעזערװ׳ לעצטעז אלם מוז, עם׳ הײסט היםלער״

 םון יםיד דעם ארבעמער, קװאליפיצירמע די גאנג איז
 וױדטשאםט־ אין גרויסקיים עקאגאמישער דייטשלאנדס

מאכט. מיליטערישער לעך־
אויס׳ וױיזט עם הויך. געקלעטערט האט ״אקס״ די

 עס ארונםער. אױף קײקלען זיך אנהויבעז בײ האלט זי
 גרױסער א םון געשפענםט דעד איר איבער לויערט

םעלקער. פאראייגיגטע די פץ אפענםױוע
 *1939 ענגלאנד, םון םארטיידיקונג העלדישע די

 געשאפען זאל עס אז געמאכט, מעגלעך האם ־.1941
 רוס־ קאאליציע. אנטיםאשיסםישע הײנטיקע די װערען
 םארםיידיקוגג פעלזען־שטארקע און דויערהאםטע לאנד׳ם

 דאזיגע די אויסצושמידען מעגלעכקײט די געגעבען האט
 ווען םארבאנד. מיליטערישען פעםטען א אין קאאליציע
 אויםגע־ אומגעהױער זײנען קריג, אין אריק איז ארעריקע
 זיינען עם קאאליציע. דער סון רעםורםען די װאקסען

 די װעז איצט׳ ארמייען. מיליאניגע געווארעז צוגעגרייט
 דינען ארמייען נײע די אט פון אפטײלונגען ערשטע

 באװאונדערט וועלט גאנצע די האט קאמף, אין ארייז
קאאדדי־ די און פינקטלעבקײט די טעכניק, הויכע זייער

 אינדזס• סעכטיגא די איז איןאיעס. דיארע פין נאציע
 פיס באזארגען קאנעז עמלאנד און אמעריקע פת םריעם

^ גױטיגע די י ל א פאד ארסײען כ ־ א צװימזעז, ,  ײי
 ירעזידענם געזאגם האט עס וױ םראגס״, םעדםעז א סען,

 האם װאס קאאליציע, אנטי־פאשיסטישע די רחוועלט.
 «ח חגק סאמע אױפן םיף 1941*1940 אין געפונמ זיך

 אגג?־ האם זי איז אויסגעגלײבט זיד חאט אפגרונט,
 םאריײ־ די בארג־ארויף. פאראױס־מארש איד הױבעז
 *ונױפקוס קײז מער דשם שױן זײנען נאציעס ניגטע

 שיפעז היסםארישע װעמעם פעלקער, געשלאגענע םת
 כח׳ רעאלעד א עס איז הײגם אונםערגעגאמען. זײנעז

 *נ• איז אריבעד גײט װאס קאאליציע, מיליםערישע א
גרין^

 םוג׳ם אראפגעקײקעלט נישט נאד זיד האט חיטלער
 נישם וױים נאך זײנען נאציעס םאראײניגטע די כארג,

 איבעד־ דער אבער איז עס שפיץ. צדם דערגאנגעז
מלזזמה. דער ng נזאמעגס קריטישער דער בדוך,

***
 1קאנע נאציעס פאראײניגטע די אז קלאר. איז איצם

 סון גלײבגעוױכט וואקעלדיגער דער מלחסח. די געוױגעז
 לםובת אריבערצואוועגעז אן הײבם כוח מיליטערישען

 נצחון דער אבער קאאליציע. אנטי־היטלעריסטישער דער
 מיליטערישעז רײן פיז נאר נישט וועח געבראכם װעט

 מער סאלדאםען, מער האבעז קאן מען איכערגעװיבט.
 פרא־ אח נאםט מער טאנקעז, עראםלאנעז׳ קריגס־שיםען,

 נאד נישם און !מלחמה די פארשםילען דאך און דוקטען,
^3ת . -ידיל .pp;p א יוא מלהממ מײל דערפאר״  .1י

 קלענערע מיט אויסקומען אמאל קאנעז קריגס־םירעד
 שפילען ארמײ אן סון כוחות טאראלישע די וױיל כוחות,
 גע־ ויערעז וואם מלזץמות, אין ראלע. גרויסע אזא איצס
 פעסם״ אינערלעכע די איז יסודות, קאאליציע אויף םירם
 םאקטאר. אנטשיידעגדיגער אן קאאליציע דער סדן לדיט

 קאאלירם׳ זיינען װאם פעלקער, אלע אז איז, װיכטיג
 זײ און צוטרוי׳ אנדערער דער צו איינע םילעז זאלעז
 געמײנ־ זיינען אינטערעסען דיערע אז געדענקען, זאלען
 דאן נאר װעט אקס םאשיסטישע שטאלענע די זאמע.

 אייג־ אמת׳ן דער אין װעט עס װען װערען, צעבראכען
 1א דיפלאמאסיע. אײנהייטלעכע אן ווערעז געשטעלט

 י־9אנ אײנהייםלטכע אן און סםואםעגיע איינהײםלעכע
רונג.

 פאר־ אנערקענט. אלע שוין דאס האבען טעארעטיש
 געמאבם האבען גאציעס םאראײניגטע אלע םון שטייער

 אבער אמת׳ן דער אין דעדקלערונגען. גײסט דעם איז
 װעלכען צו ציל, א אלץ נאד איינהיים דאזיגע די בלײבט

קעמפעז• מוז מען װןילכען פאר שםרעבעז׳ מח מען

 צאל גרויסער דער אט פון םאראורזאכט עםיווערען װאס
 לוים ארבעט• דער בײ פארוואונדעטע און גע׳הרג׳עםע

 דורכשניט אין װערען רעכענונג העיזער׳ס װיקםאר דר.
 יע־ םארװאונדעם און גע׳הרג׳עט ארבעטער טויזענט 11

 אונםער־ אינדוםםריעלע אמעריקאנער די אין םאג דען
 פאר אונדירעקט אדער דירעקט ארבעטען וואס נעמוגגען,

 אופן אזא אויף זיינען חדשים צען די אין מלחמה. דער
 דער בײ אומגליקספאלען די געגאנגעז.דורך פארלארעז

 מען װעלכע אין ארבעטס־שטונדען, מיליאן 12 ארבעט
 פעם־ ״פליענדע טויזענט 5 פראדוצירען געקענם װאלט

 מלחמה־ערא־ געוױיגלעכע םויזענם 10 אדער טונגען״,
 מיליאן 161 און ביקסען מיליאן 21 דערצו פלאנען״

באמבעס. פוגטיגע הונדערם פיגף
 הויפט־ די אז מיינונג, דער מיט איז העיזער דר.
 דער פון מידקײט זײנעז אומגליקספאלען די פון אוחאכען

 אינדוםטריעם מלחמה די אין ארבעם אנגעשטרענגםער
 צוױיםעל שום אן איז דאס נארוגג. שלעכטער םון און

 ער װען ריכטיגער, נאך געװען װאלט עם אבער ריכםיג,
 שולדיג אויך זיינעז טייל גרויםעז צום אז געזאגט, װאלם

 אין םארזיכםס־מיטלען און זיכערונגם די^מאנגעלהאםםע -
 דערקלערונג אזא מיט אז םארשטײ, איך םאבריקען. די

מאנופעקטשו־ די אומצופרידען שטארק געװען װאלטען
 םך א גאר אז פאקט, דעם ניט ענדערט דאם אבער רערם, ׳

 װען געװארען׳ געשפארט וואלםען ארבעםער םון לעבענם
 פאבריקען די אין פארזיכטם־מיםלען און זיכערוגגס די

צאל. גענוגענדער א אין אוץ בעסערע געווען ױאלםען
 בעסטע די בײ אםילו אז צוגעבען, םוז מען גאר

 אומ־ םארקומען מוזעז םאתיכםם־&יטלען איז זימרונגם־
 און אנגעשטרענגטע אן איז ארבעם די װען גליקם־םאלען,

גארונג. גוםע קײן נים האבעז און םיד זײנען ארבעםער די

 דעם, געגען ארגומענט שטארקער גאנץ א איז דאם און
 א איז װערעז םארלעגגערט זאל ארבעםס־װאד די אז

 ארבעטס־לוין דער אז דעם, פאר ארגומענט שטארקער
ווע־ געהעכערם זאל ארבעטער דערנערטע שלעכט די פון

. רעז• רעאקציאנערען׳ אלע די נאכגעבעז זאל מען ווען
 שעה׳דיגער 40 דער װעגען געזעץ דער אז פאדערען, װאם

 די דערמיט װעט װערען, אפגעשאםט ז^ל ארבעטס־וואך
 םאר־ גיכער נאר װערען, פארגרעסערט ניט פראדוקציע

 מער נאד םארקומען װעלען עס וױיל ווערען, קלענערם
 ארבעםס־ מער נאך און ארבעט דער ביי אומגליקספאלען

 װעלען ארבעטער די גיין• םארלוירען וזעלען שםונדען
 םאדערען דערצו און שעה׳ן לענגערע ארבעטען דארפען

 םון הויפט־ציל דער םאקטיש דאך איז דאם וױיניגער.
 דער פון אפשאפונג די פאדערעז װאם רעאקציאנערען,

ר ארבעטס־וואך. שטונדיגער 40 ע  די אז איז, ציל ד
 אווער־ םאר מער באצאלט קריגען גיט זאלען ארבעטער

טײם.
 איינער אויף דערקלערט האט רוזװעלט פרעזידענט

 האט דערםארונג די אז קאגפערענצעז• פרעםע דינע סון
 די פארגרעםערט ארבעטס־טאג לענגערער א אז געװיזען,

 נאכדעם אבער צייט, קורצער א אויף בלויז פראדוקציע
 אויסגעמא־ װערען ארבעטער די וױיל צוריק, עם פאלט
 קלע־ װערעז פעהיגקייטען tפראדוקציאג זייערע און טערם
 אבער דארף דערקלערונג רוזװעלט׳ס פרעזידענט צו נער•
 שטונדען ארבעטס לענגערע אז װערעז, צוגעגעבען נאך

 און ארבעט דער גײ או&גליקםםאלען מער פאראורזאכעז
 פארלוסט דעם אחוץ פראדוקציע׳ די פארקלענערם דאס
 מענשלעכע נוצלעכע דיער און לעבענם מענשלעכע פון

לעבענם.

 רום־ צװישען באציאונגען די אין קריזיס א געלעבט
 גע־ זיך האם מען אליאירטע. איבעריגע די און לאנד

 איז םראנט צוױיטער א צי דעם׳ װעגען נישם האמפערט
 צוױיטען פונ׳ם ארט און צייט דער װעגען נאר גײטיג,
 סאר נײטיג. פאר געהאלטען האבען אלע װאס פראנט,
 דעם אםשװאכען מוז מען אז קלאר, געווען איז אלעמעז
 רוס־ שטורעמט װאס ארדײ, דייטשער דער םון אימפעט

 די פארכאפען זאל היטלער אז דערלאזעז, נישם לאגד;
 װיכ־ דעם אפשנײדען אזוי און קאװקאז דעם און וואלגא

 סײ אפ הענגען עם װעלכעז םון נאםט־געביט, טיגסטעז
 סא־ מעכאניזירטע די סײ ארמײ, רויםע מעכאניזירםע די

 מײנונגם־פאר־ געזאגט, װי לאנדװירטשאםט. װעטישע
 םח םערמין דעם װעגען נאר געייעז זײנעז שיידענהייםעז

 טײל״ האבען געשעענישען גײסטע די אםענסיװע. דער
 איינגע־ צוריק און םראגען דאזיגע די םארענטםערם וױיז

 םאקט דער אבער צוטרוי. געגענזייטיגעז דעם שםעלט
 סטראטעגישעד פראקטישער םון םראגע א אז אליין,
 בא־ צײם קורצער א אויף כאטש געקאנט האט ווערט

 א איז אליאירטע, די צװישען באדיגגונגען די װירקען
 םאר&אגט קאאליצע אנטי־םאשיסטישע די אז באווייז,

 שטאנדהאם־ און םעסטקײט אינערלעכע קײן נשט נאך
. טיגקײט.

 קאאלײ מיליטערישע אז אמת, אלםער אן איז דאס
 צוליב אפגעשװאכט אינערלעך ראל אלע זײנען ציעס
 נאציאנאל־ די צונויפצופאסען שװער איז עס וואס דעם,

 איז עם און אנטיילנעמער אלע םון אינטערעםען מלוכה׳שע
 געװאױנהײטען אלםע םון ויך אםצוזאגען שװערער גאך
 מאם גרעסערער א אין נאך עגאאיזם. גאציאנאלען םון

 וואם קאאליציע׳ הײנטיגער דער צו דאס זיך באציט
םארשיידענאר־■ מיט מלוכות םץ צונויםגעשםעלט װערט

ם י ו ז ►
tm orMfo■אאם פיגע m  ftn נדם p m  roo*׳* 
מ סיסטעסזלן. עקאגאטישע סאציאד ד

זײישיי ד«זית די בײקימן אמד «ח מען טןן.י׳
 איז of גוימײיגייק״ש״ עילימזדישפ ן הײנם איז ואס

 אױס־ *ן אלצ פאד סױם u<c 1לעבע ns םראגע א נאמת
קאאליציע. דןד פון אגסײלנעמער נאס
ro *נגל«*מקסישז די סײ ־ r vxa r t^ ד סײ  ת

oy m x מאס נדיכער $ 1אי 1מחע ראסען־פארבאנד n 
 א סיכסימ^ 9כ9תפעדל ידיז » קוסעז גישט <אל

 מידטעריעמ א דײטעזאג ז9ק קאאליגיע דער iig קרתיס
 יראכלזן־ די ז9י9ײ אױס׳ וױיזט עס וױ מסאססואפע.

 פון ריכטוע דעד איז טעי איז מער אלץ געלײזט פען
 אלע אז —־ מוז א אי? עס אקציעס. מארדינירסע

 ־9וי באשטימם ז*לען סטראטעגיע גרױסער סמ *ראגעז
 תסלאנד. ׳נגלאנד9 םת אנסײל דעס טיט גענדינזאס, רען

 איג־ די פיז נישט ארױסגײענדיג — בינע און ןמעריקע
 ײ־09אלג יער סח נאר מלובות 9באזונדעו־ סח פערעסעז

״אקס״. די צעשמעםערעז צו — אױםגאבע נער

**
 יאסענם איצסיגזןד דער איז הינזיכט אײז איז נאד

 פאדערען געשעענשען מיליםערישע די קריטישער. ן
 בא־ אױסערלענע אין נאר נישט אייניגקײט קאאליציע.
 די אינערלע־מלוכה׳שע. די איז אױך נאר דינגונגען.

 *נשםרענגתגען אומגעהויערע םאדערט מלחמה סאםאלע
 כא־ דער סיז סײ םראנם, אויס׳ן ארטײען די םון סײ

 מאטאריזי־ און אוױאציע n אינדערהײם. *עלקערונג
 גדע־ דעם אפגעײישם באמת האבען ארכדיען די םון װגג
 אלע דיגעז איצם היגםערלאנד. »ח פראנם צוױשעז נעץ

 איץ רעסורסען נאםירלעכע אינדוסטריעלע, פענשלעכע,
 4ם*עי מיליםערישע די פארפעסטיגען צו — *ױפגאבע

 וױלענדיג םאלקס־מלחפז^ א איז מלחמה םאטאלע די
 ארײנגעצױגען איר אין װערעז װילענדיג נישט ןדער
כאפעלקערונג. דער ®ח שיכטעז אלע קלאסעז, *לע

 נאציא־ םון םאליםיק די אומפארמיד־לעך מאכט דאס
 סוזעז םארטײען אלע און קלאסען אלע א״ניגקייט ינאלער

 דעמא־ די אין שעה דטר פןו געבאם דער אנװענז־ען. זי
 קלאסעז אלע פמ קאאליציע א — איז לענדער קראטישע

 םוץ נױםװענדיגקײט די אנערקענען וואם פארטייען, *ח
 הא־ ענגלאגד *ח םראנקדײד יגונג.Tפארטי גאציאנאלער

 דעם צייטיג געהארכעז נישט םאר באצאלט םייער בעז
 גע־ באשטראםט שױער איז סראנקרײו געבאט. דאזיגען
 דעם מיט םנים אל פנים צעםארענקיים איר פאר װארען

 מאמענט, לעצטעז אין האט ענגלאנד שוגא. שרעקלעכען
 די ״איבערצושםעלען באװיזען ,1940 פון םרילינג אין

 אזוי אח — פײער שונא׳ס דעם אונטער שױן ױיעף,
 שפע־ און דאנקױרק״ םון נס ״דער געװארען מעגלעך איז

לאנדאן״. םון ״נס דער םער
 רעםרעזענםירט ארבעםער־קלאס, ענגלישער דער

 ארגאניזאציעס, םאליטישע און פראפעסיאנעלע דינע חרך
 אין <ואס פולער דער אין אן דעםאלם םון זיד באטייליגט

 אר־ אמןןריקאנער די אױך רעגירונג. נאציאנאלער דער
 זעלבםטשםענ־ קיץ ניט נאד פארמאגען װעלכע בעםער,

 זיי־ אין — דורך םירעז ארגאניזאציע, פאליטישע ז־יגע
 אנטײל אן ועמען ױי פאליטיק. דיזעלבע ױניאנס׳ ערע
 דיער אונטערווארםעז קאאליציע׳ נאציאנאלער דער אין

 םאר־ נאציאנאלער דער פון נויטען די קאמף סאגיאלעז
 םון סוף דעם ביז סטרייקען םון אםזאג דער םײדיגונג.

 דאזיגער דער סץ ביישםיל בולט׳ער א איז מלחסה דער
פאליטיק.

 נאציא־ םון געםילען די לויםט. צייט די אבער
 גע־ גרויזאמער דער פון אויםגעװעקט אייניגקײט, נאלער

 קלאסען־ פארבארגענע די אפגעטעמפט. יוערען םאי׳
 לא־ אן הייבען ליידענשאפטען סאציאלע אץ געגענזאצען

 סא־ אלםע דערמאנען אן הײבט מען פילען• זיד זען
 כוחות דערוואכען פאלום איץ אייף חשבונית• זיאלע

 — אנדערען דעם אױף ;קאנסערוואטיזם סאציאלען סיז
 גערעכטיגקײט סאציאלער פאר װילען שטארקער דעד

 פארשםארקען צו אויף שריט אומגעדולדיגע צו שטויסם
 ארבע־ דעם םיז ראלע סאציאלע אץ עקאנאמישע די

 סארוױרקלעכען מען װיל קריג פץ גאנג אין קלאם. טעי
 סאלי״ פון קעסל דאם אידעאלעז• סאציאליסטישע די

 קאכען. צו אז װידער הײבם קאמפען סאציאלע און םישע
 דא׳ אויד זעז ?׳ען קאן טענדענןען געפערלעכע אזעלכע

אמעריקע. אין
 היםלער׳ן ווײל טענדענצען, די זיינען געפערלעך

 דעמאקרא־ די אין אײניגקיים נאציאנאלע די אז לינט׳
 נאציא־ די װערען• אםגעשוואכט זאל לענדער שע ס

 היינט איז לענדער דעמאקראטישע די אין קאאליציע נ*לע
טאטאלען א אין קאמבינאציע. פאליטישע גלאטןא נשט
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י ג ג מר י9מליזי9 י9י ®יז ז909מ  פון יוז מרטײ ליי

n קריג יאר 3 נאד אז מײיזזמ, ״*מװ סדיח״ײניאגס 
 ארנאניזיר״ ן9גגליש9 ם9י 1®י דחייט9® 9009גד די זדז

י מ י מ י י ז ת «גיי די סרײ אלץ גאד קלאס י  פח ז9•יי
ל א ^  לאזען ר9ארכזוס 9נגליש9 זױ יימיגקײט. י9מי
ט ש דד  זײ אױף ג.9ײ ײכסיגלז ם9י פיו אראישידזח זי

מז ײד  סאציאל־רעאקציא־ פח ס9■דאװאקא*י די נישס י
 סןמױאל־חױיאלוציאנערער י9י דשט ז׳9נט9גי9ל9 9י9ג

 אײגענע די אין ם־ליגקע9עקסטד די פון מאקסימאליזט
רײעז׳

 טחען אדבעסער ארעריקאנישע די אח מגלישע די
 שרעקלעכען ם9ד יײגעז 9י9זײ פ*י גדיג9שט האבעז

 דין א איגעכעז זיו מוזעז זײ שקלאפעךארבעם, פון פנים
 הײנ־ דעם נאר נישט כאשסירט פלחמח די אז וחשכון,

 צויןונםם די אויד נאר דעמאקראםיע, י9י פח גורל ז9סי«
o סיץ r ^ r « o.

 טפלח, א לײדעז ז9ז*ל םעלקער פאראײניגםע די ײעז .
 ארבעטער אמעריקאנער די און 9ענגליש די װאיסעז

 טשעכישע, פױלישע, די וױ אזױ געײארעז פאדשקלאפם
ח פראגצוידשע  די וועלכע מיט ארכעםער׳ כעלגישע י

 װעל־ »מ מזמרת׳ היט וױ חאנדלעז קוױזלינגס אײגזמע
 םא־ דייטשע אױף שקלאפעז וײ ארבעטעז מויעז כע

 די םץ גורל דעם געםײלט יואלסען זײ אדעי בדיקעז.
אױסגעראםען. סיסטעמאםיש איצט װערעז װאס אידעז,

די פין טדאדעפ 9אזפ*חלטמס 9ס*שי?ד 9אי*טיג די
 פאליטי־ נאר נישט ארבעםער אמעריקאגער אמ ענגלישע

 נאך איז עס אויסגעחאלםנקײם. אח ײײסזיכטיגקײס שע
 קריםי־ חײנטיגער דער פראדוקציע־פראלט. דעד םאיאז

 קריגם־פראדוקציע. מאקסימאלט םאדערט מאמענט שער
די נאר נישט געווער מיט גאזארגעז יאד מוז אמעריקע

מגן רי  ww*2Kp*iyoit דרוס רי אױך ג^ר אדםייען# ז
 פארגיגדמ־ 9קלײנ איז 9גרױס 9זדד 9אל את סלוכוה

 נאך באזונדערס װעדם. דער פח עקעז 9אל ז א ן9ג
 xxi9B*09> זײ אנגעתויבעז זיך חאבען עס ייעז דעם׳
 19«9ײ 9פדאג די שארף שםײט נס,9פר צוױיםעז ®ונ׳ם

 קליידפר, םיליטערישע קאנאגעז- םאגקען, נען,9פל9ער
געזאלין. :ם,9•ראוױ

 I9PP ארבעטעד אםעדיקאנער די מעגען דעריבער
 וױ ז9םאכריק און שאכסען די rx אדבעט זײער אױף
 ס9 פאזיציעס. פאדערשםע די אויף קאמף מין 9 פייף
 ױגג־ די מאביליזירענדיג אפילו אז צושאל, קײז ניט איז

 אװעק רעגירונג די שםעלט יאר, 20 גיז 8 סון ווארג
 םיליאגעז ארבעםס״כוחוו^ די שפארעז ײעגעז םראגע די

 עלטערע און םרויעז םך א די צװישען — ארבעטער נײע
 וואס די, םון ערםער די סארנעמעז װעלעז — מענשעז

 הונדער־ װעדען איצם שוין ארמײ. דער אין אײעק דינען
 רם9 אײז םמ ט1איבערגעםי ארבעטער 1טויזענםע טעו־
ען.1אנדע אן אין פאד אײז פיז צוױיטעז׳ א איז

 ד9נ זיד געפינעז עס אז ,1וואונדע א באמת איז, עס
 T9 באגײן הײ:ם זיך קאן מען אז םענה׳ן, װאס םענשען,
ס די זײגעז 1לענדע אםישע1דעמאק אין ױניאנס. ^  ײנ

 אװעקצושםעלעז יכטיג1 אזוי וױ מיטעל 1איינציגע 1דע
 םרייד־ױגיאנס 1נא אפאואס. אדוקציע1• רעכםיגען דעם

 9גײ מיליאנען די צונױםנעמען אמ ען1דגאניזי9 קאנען
 TX םאסע 1מלאזע1פא א פח די וואנדלען1םא *־בעטער,

 ־1פא א זיי םון שאםען בעטס־ארסײ.1א 1ארגאניזירטע אן
 ארבעטען, זאל װאס קאלעקטײו, נאציאנאלען צוױיגסען

 פארשםאו־* דער 1פא איבערגעבען, און באוואוסםזיניג
מאכם• אמעריקע׳ם םיז קונג

 *TX די פון םקײט1גאניזי19 די איז קײנמאל נאך
 09 װען הײנם׳ װי װיכטיג, אזדי געווען נישט 1בעסע
 צו־ און װעלט׳ 1דע םון גודל 1דע אנםשיידעז װערט
 ס9וו בעטער־קלאם,1א םונ׳ם ל1גי 1דע דערמיט, זאמען

 סז־ײ־ פון יסודות די אויף בויען צוקונםט זײן װיל
 — גערעכטיגקײט 1סאציאלע איז דעסאקראטיע הייט,
סאציאליזם. םון יסודות די אויף

 לאוגפער$ןו וגארנזװארבו הענרי סץ
לײב נזאגי םון איבערזעצט

 ײז,1 געשניטענןןם סץ 1פעל דעם בײ ליגפ ער
 ן ח«נמ זיץ אץ סער• דקם ניוד ח«לט ער
 י9י! געקרי־יזעדטער זיץ גרוסם, גאקעטע זיץ

 זאמד. גליאינען אץ פארגדאכען
 שולאןז טוגקעלען פון שאטען אץ — װידןןר אץ

לאגד. אײגקגעם זײן ער ערזעם1
 טײך, דעם נמער דעס חלופ זײן אץ זןןט ער

 ן שםאל װי םמרןןןלט װאס אץ רוישט װאס
 פרײ און שטאלצער tg ס&למןןס די אונטןןר אץ

 אמאלן וױ ער איז קעניג 9
 געקל&נג, גלעקלעד מיט קאראװאנען זעט ער

טאל. bis ױעגם כארג נידןןרען װאם
 — 9י קעניגץ שװארצאויגיגע זײן זעט ער
 ;09 ניט מרעטען ס9ײ קמדער די
 נט9ה זײן לטןןן9ח ץ9 פכים זײן קושען זײ

 — : 09? זיץ *ערטלען און גלעטען אץ
 אױג םעדיג9של זיץ פץ כרןןם דער אמםער אץ

.0919 ינט11ם9ז אינם טרקר 9

 ײפ9 ס9ממג9םל רײטע פליען איים י9ם
 ;צעװײט נען9פ כלומי;ע װי
 םלי זײער ד9נ עי ?וקם כט9נ כיז מארגען פון

 צןןזײם, *װיטען מיט סעלדער איכער
 װײט ניט ?אפרי םון געצעלמןןן ײ זעט ער כיז
כרײט. זיץ און װײט זיץ ים דעם און
 נעשרײ, חיעגע׳ם ער1 כט9נ ער1 אץ הערט ער
 געכרום. װילדען עם1 לײכען פץ

opi ם9שטי כטיגען9נ 9 ערגעץ טרײכט ם9ײ טײד 
 רופ;9 ריטער לע9 פרעכט ם9װ

 ,1פו*ײ י1 פױקען סרײלעכע םון ױי חילכט ם9י און
אום. זיד חלום זײן אץ גט9טי ם9ײ
 כוים איטלןןכען מיט ע1װיל י1 װןןלחןר ײ
 פרײ, םון ?ולות מיט לןןן9ש זײ
 געשרײ רויען זײן מים ױינט דןןר כר1מ פון

 — דערכײ, םרײדיג און הילכינ רוםט
 ף9של זיץ אץ ן9גןןט שטײכעל 9 ט9ה ער און

נײ. אדן שטורמיש איז פ9וי 1פרײ דער
 כייםש, נטרײכערם9 זײן ניט געהערט ניט ם9ה ןןר טײד, opi ניגער עם1 כיי 1װיל ער רײט — ט9 אץ
ip ץ9 סל*ט ip די נים סילם up — ם9ײ היץ י1 ניט ipi געשפרײט האט ג9ט:

טמידט *19של זיץ אץ ן9ג?ט לpשמײכ 9 האט טױט ipi — צוים רpנp̂ל9ג 9 אץ ג?םיט זײן ג̂ן
;טױמ 9י געוpלpג איז לײכ זײן און שװ?רד זיץ פון 1שײ רpנpל9שט ipi מיט
 לײכ זײן רס?ן9יװ9פ נשמח זײן ט9ח 091 ,פ19ש ץ9 חילכיג ip שםײסט שפרמג איטל?כ?ן כײ

קײם. pלטpםפ9טרpצ pלט9 ן9 װי •iipo םלי?:דיג זײן שון ם?ל י1

/
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מלחמה און ארבעטס־קראמט
א פזן ווןגלןס קון א׳ מ ^קס וו

MAftMUB AkA* B a ik a l  ^  B B ן AAakm  פיז •*דןדגדיןס זיז ®דיי• זיך
ifj|^Nitvi*n ו)לי#ימןן און 

ז מ ו פ׳ א*ז ל ק מיי כסיד״ ®יפז ןן
f די פת וואוקס דימן M n p n

■ • •AMAAA V • M l tB l  AMAA U M  •AM n y  feaודגדיטט קדיגס דזןד ®ין אוץ כדחות
מ «פי *ליז «ז ײד מױנם י♦* י

י י ז «פ ןדמסס׳ימגס׳ ודן מנגיל 9 *ילוז «י י יי
ד מ י ד ן מז ד חוי שו מ ס ױ p &ד p r i v  v ן רן עי מו ײ * *J

M*>y **■||*AMf M **yyM |* **A HiA iA A  AAA IMM*L a aa a M ■ ■ *hmmafltfft די דיייזז װןג?ז ype»* אויף קראשט ארכעטס מיז 
ז זײניז יוד*צס די *ײ«*«־ײפז- ן » מיי זײ ד

HHHiHM HAiA h h * u i m h  |* L * ^ *  ^ i^ b  n ntaytt שורא״ ty נ*ר דשס ײןןדס דןס ypf»pjn*c 
תז׳ ײז *ו־מס־ די גגין מדי ײד « אײו ײ*לס נאר ל

•  L**a■ â A **MAAIl AAAMAA ^a^b m i h h b b  a* a ו דו •ון מל>כס י ג ד  י*«ל ייי *רכעס, פר״זןד מון ו
#גשעייןץ װןןס וװןויגקײעןן׳ ד• קאז מז tf •ןן,

A H A  ■ H U  iMAAHlAMM *afeAA■■ AAAMAMIA a u a  L**aa*aa* k̂ * mוליג* yfijyy בײם אייד מדמױגצז חזןגס׳ ארבזןטס אץ
H H H A IA  ih a a L aAIMAA AMA AMMAAAAAAAבח i f r o r i סיהסעס״ מרייווי״ג^ז 

ז ד ז ׳ ס ז ל«גד r» זייז כל *ז קלןר׳ ^ מ י י י ז ^2 
ײיז faulty און — ןרבץטס״חןגס •ץו מןדװןן חיי  ח

T¥J iw*t דןרודיל ••Tin איז ypnfsy לריכ — 
rn וױיטפי מד דןר פאר nrryv iy ימז מז jy יס»

AM HIAAAi iiHMAiiAA ABAÂA aAAi/A AAUAAA aMBtL a*iaa■ b  AA9 וי דגןן“ו  אז װ#רשײנלעד׳ אױך איז ס סיסטעס. "
m ארמסצרשאסס יי u ו גןזיואוגגעז זיק ווןס* •  מי

 ײילוז דשמרײפז די ײוז שמלתג׳ rtjruy tv מפפז
 ■n דןד פח ששײגזמ ד*ס ייז *ײס«דמ«ם «ײן

uynyy ru  o n  n y n}* ח* y פח סאס גרױספר
HAHAA HftAA AHAMAAhAA AAA AM MMAAAAAAMAAAA u די ורגורורזפיחפ m m  h f כדחות׳
pw» פאסטנציעלעו vpp n נוח

f «*ד it פפחייגיגטפ ד♦ פין זיג *יז גלוימז 
 זדז וױלןן דזןר ווייל דלרפןןד, דשפ איז דאס פןלקפר•

 יימחױיגמג׳ די nrsyn ®יר גןדןןנק. פיז טאטעי יפד
ty די n»»rm yy פעלק«ר nrayn ׳» וױדפלןפפt»ojy 

 :פי־עגעז אכער זיד לוז nr« אויעץיטטלפוז■ זיג י«ם
פי אױכ י ז ז מ  פפר• אױסזיכסזה׳ גוטע אזעלכן eyn ז
oyw װײ״ דער פון און ? שלעכס אזױ אד טםייט זשא* 
פאו־• זאל לאגער חיסלארישעד ד«ד אױכ זײםן מר

 עלאיס די זזאבעז ללחמח דער פת אױסגייד נײם
 גישט אבעד תאבעז זיי זיג, שון 1סע”מעגלטכק די מהאט
 מילי־ קראםט. רעאדע נױסיגע די *וגזגרײס גץחאט

 ױי־דאםע־ אין אויס זיד דריקס שטאדקײס מרישא
 פאדמאאיעס. באײאשענטע און פענשאן־מלןן ריןזלזז׳

 עלאיס די ז״נעז קאטעגאריעס *וױי עדשםע די יין
 דאגעגען לוכוח,rםpy די וױ גרןסןר פילפאכיג מיחח
 בא• פיז חינױכט אין חינםץרשטעליג גזײעז זײ זימעז

 שטאד• געײעז זײנעז עלאיס די קרעפטעז• יואםענטע
 אין שװאכער אץ קראטט ססםענציעלער זײער אין קעד

 פרײ געסאכס מעגלעד חאט דאס קראפט. רעאלער זײער
 שנעלע אפנוחאלםען יאואן שפעטעד איז דײםשלאנד «ר
 גאנץ y געייעז איז עס איז גאחונ̂ײ גלענאענדע און

 אקס דער פיז אנשאנג־נאחוגות די אז געפאר, אדנםטע
 עס ty nyupmy3 דעאידירעגחגז yty פון זײז ײעלזח

 ראײױגטעyם די רyפ «ײס קיץ בלייבעז נישס יועט
 גליק *ום רעםורםען. זײערע נזאביליזייעז «ו פעלקעד

גלשעז• גישס דאס איז
 גרויס יױ וױיל דערפאר, עם איז געשעז נישט איז

 איבעדגעװיכם שיליםערישע די געיחנז נישט איז ?ס
 נישם יאד זי חאט קריג, אנחויב איז opy דעד פון

m «ו אױף גןקלעקט nya געג• גרױסע די ענדגילסיג 
 אוױי קריב די איר. געגען געש^נעז זײגען ײעלכע נער׳

 נישם פארט tyayn ס•םלוכותpy די םיז מיליאז תונדערם
 אײנ־ לעy סיז חעלפט y איבעד די ביי^יעז גע?אנט

 געגנע־ איז זיד געםינעז ײאם ערד, דער םון װאומער
עד. רישעז  נאר שטאר?ער זיץ jyp צאל געגעז ױאכם ^ג

 דער איז געזעז דאם חאבעז נױד גראד. געוױסעז y ביז
 אץ יאפאן אװישעז גולחדח םינף־יאריגער איבער שייז

 דייטש־ םץ מלחדח דעו־ אין אױך עס זעעז מיר כמע.
 וועלט־?דיג. אוױיםעז פין רyי דרײ איבער די אין לאנד

 זיג, צום :אענם צו?ימעז נטypגע בלײז טyה opy די
ױג. םיז גרעניץ די נעזyaריבערשy נישט אבער

 מאשין דער ביי פרןןנס דסר
 ארבעטער םץ ראל די איז טלזזמח שום קימ ייז

 דעצידי־ און גרויס ,tty געווען נישט ראשין דער כײ
 •ty^yt רyד tytt וױיםען, די אי*ט. וױ רשנדיג,

eyn בלױז חאבעז *ו גלדארסט op'3 V הןןנם׳ אין

ט. י. פן אר ח

y און ברוטט דץד אױף •אסראגעז׳סאש y שפייױטארמנ 
 סארגאנגענודיט. דער או שוין גאחעדס דוקשז׳ ®!,אי

 זאל םלחהח y בעת ty גןיחלז׳ פאגלאך fy דאסאלט
 אדער סעד אגגײז לאגד אין לאכען אכפטלצאיױדסש דאס

 מעגלזןך• נישט ®ער דאס איז הימס נארראל• ודמיגןר
 פראדואירעז סוזעז םראנט אױפן סאלדאס יןדאן פאר

 חןרםילעז typ ארמיי די לאנד. אין אױױלע אטלעמ
 ציס עס װעז דאז׳ נאר חןדםאלג ריס אױפגאמז אירזן

*nyp כל׳ערלײ פח שםדאס כסדד׳דיגער y איר «ו זיד
■aaw AAAAAAAAaAAA AAA h IAAAAAa— **-**■^ la־^ iL B a llA H ארסיקלעז׳ סארברייכס אח סכשיריס קדיגס !ליגירטע

--------1    aaa Aaaa*aBA BMaaaAAAM B u /M a a ll AMA AAIA AAUAAAר אסת דער איז דפס  װעיכעז $ץ פרןןגט/ #!וױמזעד ן
עקזיסטירעז. גישט TVP קר^גס״פרןזגט זןדשטעד דןר

a a f a i i t a  aaa *aLaaa* baaaa aaa L b a i  AAAAAA AAAAAA aa AAA AA A ————-------— װערען אגסשידעץ װעלס דער pc גרדל דזןד רו<ס גערױס
b **b  aaaaaa b** *a aaa a h b u  ^  Baa■ L*> A AA a h L ih  AAA AAAAAAאבער שדאכסמדחןד/ די אויף y ty דער אײף זיג 

אויםז דג דער 1אי פאכרימז די ייז פי«גט*לינת
— ■— 1 >>■— Mb b L  *HaBHIa b *m  bb B a  AMb BAA ÂAAAAA HAAAAAחעלדיש •ערזענלעכע שוס קײן שעגדזןד# גישס םראנס 

 מאנ*yp די פח גשנ^ל?ייימז איז זאלנער די פון קייסצז
מ ײ  םאד אם ענדערען. נישט פאקט חןם ntjyp יי

otpt פיז םרןןגצ די yדבyסס־חyחאט נם yty אנטשײ־
B BAIABAAMAA AAIAMמדײטוגג• דזגנדע

 דזןר ty ׳װערעז דערמאנט דא זאל אגב דרד
 זבלײ נישם פאדערס חינטערלאנד איז םדןזנט״ ״אוױיטער

ת מ מי׳י ס שסחנאתגע׳ או ר ןמ ל גרױסע v אױל מ  מ
i ערשטען איץ ןןז פרדיס׳ זיד װייזס עס קרכגות* r 

 אױםן יפנשעז מער פארלוירעז ypnyoy חאט «np פח
 שלאכטפזןלדער. ױ אײף וױ פראגט, ןyכyטלpyשoTײ

ק  ty״:t הארבאר״ ״פױרל נאד זזדשים 10 ארשטע די י
ד געיואןדעז דעד׳חדג׳עט  בלוח ארכאמר םױזזגנט 42 מי

. ?ריגס־איגדוסטריזנ חנר איז ן י  נאך ?ו«ם ojn «ו ^
ל גרױסע y *ו a 7 דנט םארװאונדעםע. מ rtדע־ טזגז 

מןן 1941 צאטבער  ־tpy>Dty דyגלyם דyדורכשניסל זי
 ־yרבy טוימגנט 11 גזױוארעז פאמואוגדעט אז־ער סעז

 צאל די ?ריגם־אינדוםםריד דזןר אין באשעםטיגם טעד׳
 אין אױ לאנד אין םראנט״ *אוױיטעז אויםן ?רבנות
 םיל־ ?ריג אין אנטײל ׳סypריyסy ®מ י9י פרשטעז

 אױף זyמםyp yכyלpוױר די איז וױ ר,yגדעס פאפיג
שלאכט־םראנט^ די

 מגנר ארבעםען פעלקער פאראײניקסע די
jm נןyyכyפדyרy זאל ty« אױב  y פעאישעארײא 

 שונא״ דורכן געווארען אקופירט דינען וחנלכפ לענחגר׳
 חןר־ גאך זyםיר y^tm שכנים, רyז»p,רyמy די איז

 בלייבן מלחמה״, yנישyםy״פל y (jny:yp וזוץ y( וױיל
 :מלוכות סיר בלוח ב^?ר זyםטyרpניר*rדyפר ¥לס

ypnyDy, רוסלy,נד yנגלyכינט• און נד
סאר־ ס)y,נyלyp אח דאמיני¥נס די (אץ עגגלןןבד

 nyi'Mnu”* צאל רyד לױט ארם yםxyל דןןס נערט
yבyר y oyiרשטy yר9 חןר לויט רטyדוקציy, װאם 

 אויף םום דורכשניטלעד .yyp רyפ זyבyגyרויסגy װזןדט
nyy אז ?ריג yנגלyנדyכמ רyאן װי דאפצלט׳ ם yמy־ 

nyjypn ג חגר סח דריםצל צוױיyDyלypאין רונג 
yלםyד xוױשyי 65 און 14 זyג רcyינyד אין זיד זyר 
y.רמײ ro o v try ^n p״nyiy y םוyז yntnjy נױם־ 
^ yכyטלDyװירטש yג,נדyה y ^ y  yנגלyאיי־ האם נד 
 y אויף •tymytjn yלy סםyשyסג,או שוין דyנטלyג
 דװ־ד נאר tycyn ,t typ y’xpnyiy רyד םיז רונגyכyח

y :y r^ iy c טyכנישty^nyoyao’iy y אח n n y r y• 
ל.yריyטyז־מyנשyד זyםםיגםyשyב םון זyונגTפ

3’yt הyאומאויסש טyפלyכy מענשyן־רyזyרװyז׳ 
D:yony9 nyjsy וױיניג KyDיגpײטyפראדו?םיװ זיי ז 

א^םצינוצ^.
 פײ שטארט דארט זיד לאזעז נדyרוסל שײד װאס

 וחנ־ ןyרyDצי םאר y םארלוםט^ yרyהױyאומג די זyל
 רyד האט 1932 רבסםy^ pa :ty3yo ?לאר דאס זyל

 װעלכער אויף .yדיyריטyם yרוסיש םארנומעז שונא
9y ג האטyלyבם • ^  גאנצער רyד פץ לyדריט y ב

 פארזיי־ רyנy’רגו:yם חןר ; רנוגyלקyםyב דyםישyװyס
 אזײ־ רyפyאורג ; נםyצyפר py■ 40 אן םטyטדyב שטח
^ yנyרנומyם די אויד זyםyםרyב שיל ני לי ־ אן  נאך ב

 סאר־ די אײף — מזגםאל און קוילען מים py ערגער
 iiya 55 זyרyײyג פראדמירם tyr4 שטחים yגyנומ
^ יפטישעאוס םיז נטyצyפד ל  םץ נםyצyפר 60 ?וי
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 רומypלyפyב דער פיז פראצענם געוױסער y חגם און
ױנעז און •opiy דער און y-rytpypy «פן חאט ד^

m b b La m A AMAA4A IA U W  Am L a AAIIMIAA**A>A AA Ak ■AAAAAA, .  איכערגעבליכענעט אויפז זyלy,רyטyמ רײ םון באקיס
 אק pבלו דאס האס געײזײעז׳ מרגראסערס py שסח

y גוטמאכעז געטאנט םאס קלימער npypny;nty a rt 
 רוםלאנד py זײן׳ נישם אכער זאל oy דױ סארלוסט.

 םיס פראדוציר־?ראםט גמיסע y פארבליכעז נאד
•tyinytjn אאלרײכא

 רוקסyדויסגy שױן דך חאט ארט ארשטעז אױפן
ypnyuy- אריבער־ היי־יאר םרילינג איז חאט ײאס 
 װאס נד.yנגלy סיז y’xpntni'oanp די געשטיגען

 חגד םון װאג די זyרyװ וחןט רyסyגר אלץ װײטער׳
yםער,ypנyר y ip titpy ג,בשותםוח׳ד די איןy ןמ־ 

דyש די םץ זyשםדענגונג  סוף שױן ר.ypלyם yגם,נ,ח
 כוחות yoiypynya רyנyp,רyמy די איז װעלעז ודי־^ר

rn אין אח  y’-martryoAnp nyi בyשyמד םטיגט  אי
 פאר־ y פאר׳ דך Dyt ,1943 םיז במשד מאן. םיליאן 20

 בא־ די מיט tycypy טיליאז• 10 נאך םון גרעסעמגג
 typnrt זyבyל זyכyםטלyוױרטש מײזyלגy איז טײליגטע

 nyry ypnyoy 63 אין םםיגםyשyב דין 1943 סוף
 און רyצים yלyסyלyp yty py דאם נםשות. םיליאז

n 1רtyלםyדשר םץ טעז yרבyד םyרםyױץ ן tty, 
n די ty װאגיג״  ty:yttyyiy t jn ^ iy  tytto ו^גשאל 

ר.ypלyם yגט,ג,,ראyש די לם!בת ?,גל םת
 די רyדy p^y זyרyצים ,ד בלו^ נישם איז

yny’tnyiaty טyש,כנy yנטp,l1לlדי םץ נג V l'm w• 
^. םזן א ט  מאס םאקסאר׳ y נאך פאראן py עס ש
 ױירגמן• py רyרyג,גסט,ג y אין ypnyay לטyשם

 זײן זypyיסשטרlא נישם ?אז נא1ש רyד ראל. מאדער
 פרא־ חגר סץ נגyג ^ytnyi חנם זyרyשט1צ חאנט

y'*pn.
 איטא־ די ס״ ׳yש,נyDy, די םײ דײםש* ,ד םײ

 ,ד אױך ,it דיט, אימ םון y,צplדyפר yש,ענ,ל
 דער םץ קאנען ױים רyם,ױlצ חןר םון yw^yttyo איז

 צע־ םy,צyרy־אם1יבשד ײרך אייד חיײל״ט איז םט1ל
 לזױ־yסטריlאינד רyד •tyiytt םyםארניכט py רטyשם

 באמבארדירס מאםישyסם,ס !^רם דײטשלאנד pa םײל
 רyנypריyאם רד1ד אױך נסyצםyל py yנגלישy מרד

 אמ רyסאװעטיש רyד pa ןyיל,ט yיס1גר ר.yםטםליtל
ר py מאםקוױנר אין למשל׳ וױ דוסםרי^ ^ א ר ^נג  ל
ty:y,yn, גyנ,םyנא ױך זyד םון נטyםראנטליני^ ר oy 

yltרyכטי,װ די באדראם אױך זpםטy נאפטpאל1וyזדן ז 
typuyp. יד1א py n & w יסג1אyשטyדי יף1א לט 

pa nt»o לlגג1םט־באמבארדירy.ז y ty:y;yiםyריקy 
ty? רואיג py אומגyשםyשםײ־ אלץ אן אין אנגײן רט 

 tnytt ypnyoy ^yoiy רyד מים yooya זyנדyג
 ?ריגם־ רסטערyיכt py רyסםyגר רyד םyאל ayi ליב1צ
yרםyנאל pa י,ניגם,םארא דיy םyלקy.ר

אנשסרענגונג פון גרטניץ לעצסער דער ביי
pa ת1כ1אקם־םל די py דיyרy ה טז ^ ט א  זyיל9ש ס

 סײ py כױז רyרישyט,ל,ה אלס םײ yט־ראלDהױ די
 יאפאז. py דײטשלאנד װאםען pa פראדוצענםמ אלם

 שםארק נציאלyריגס*םאטp איר py יאפאן שייך אס11
tyopyiiyxo’ty די דאנק א y;’aoPt דyראבערlנגyנאך ז 

 םון yשפ א מטז1באק האט יאסאן הארבאר״. .םױרל
 it דyגלyמ נישט בכלל py oy װזגלבע אז ז,yשטאפ,רו

tyva מאד אyרנy -מלחמד iyay ב״ oyi אלטם tyrn 
 אמ ניצםyבאגר פארט ןyיט,כקyגלyציר־ם1ראדB יאפאנ׳ס

?ty:y מש שטארק נישטBיy יםגאנג1א יפן1א דץ pa 
קריג.

דייםש־ הינזיכט דער איז אויס oyt אנדערש גאר
 מעגלעכקײטען. yקאלאםאל pa לאנד א איז דאם לאנד.

 זyאײראפעאיש אויפן ןyרונגyראבyד yיס1גר די דאנק א
m y y v w אכער1שו אי שםארקער, אי דײםשלאנד איז 

 די py ת1ר־אוצר1נאם די װײל — רyשטארק ארעז.lוyג
o a y v o o y ^ y שםח די יף1א pa ש,אטלאנט דיy ברצ־ 

:ty רואלג דער צו ביזy נא־ די פון רשות אין שםיי^ן 
 אנדערט־ אפגעקאסט האם דאם ױיל1 — שװאכער צים.

״ py טויט מיליאן זyהאלב ר  םארױאעדעטע םיליאן ד
pa היטלער׳ס yooyo ו^1חיל

 lyaypxop-iy זyאונג1צוyג כסדר איז דײםשלאנד
pa פאבריקןױ די py אראפצונyמyן pa די ty^ya" 
 זײ ארן רyטyארב yלטlשyסם־גyב אז־ץ yרגישסטyנy די

typ^y ity בלױז קריגס־פראנטען. די אױף py פרי־ 
 פאבריקעז די pa ]yopyao’iiy iyo האם 1942 לינג
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 די py רyטyרבy pa םט1פארל רyג,פסדר׳ד חנר םײ.
tyiity’aya נם,ד. בל״ב^ 1צ נישםyרשםyד אין ג,לyר 

pג,רoקצי1־םראדy ג האטyמyשארף באזונדערם כט Dyi 
py prm ^ ח ם- ט מג ר *
 yi■ דייםשלאנד py דך האט קריג םyד ^y שױן

 yפם,1ויפגעשרy די נט.yטס־הyארב py גי^נגעל א *ילט
pגם־,רBקצי1ראדpy y אנגעשװאל דיyנy דיאבען ארמײ 
 yna^ די פון yםסלאזyארב tyiy^’o די ןyנג1שלyנג,,א

y:n .די אין יארען yרשםy טyיס-1קריגס־א נאכן ג 
 ארבעטסלאזיגקייט, אן זyפיל געלאזט גראד זיך האם ברוך
 yקצי1פראד די רטyנyארקלB שטארק דך האט oy װײל
pa שיך מלבושים, טעקסםיל׳ װי קאנסום־ארטיקלען׳ 
 שטאר־ א פילטyג אבער זיד האט גלײכצײטיג .tt א. א.

ypארב אין מאנגעל רyטyר־ספy.צײ־ די ציאליסטען 
 האבען װאס אנאנםען. מיט ל1פ tytty; דינען סדנגען

o:ytypy ג פאר ארבעטס־באדינגונגען טע1גyשlלטy 
nyoy• ארב

־yאויסג לאנג שױן האם y’-raonry yדײטש די
^  אר־ yלטlשyג פון םyראבלB די .lytnytyp yאל דיג

אר^ געלײזט איז רyטyב  '*,איבערקװאליפ דורך ג^ו
 װעל־ ׳ppna אדער jyaya yרyאנד pa מיליאנען ציחגן

ny’na ]yj’n yo דער אין באשעפטיגט יען1גע pin- 
 זײנען 1941 ארן 1940 יארעז די אין בלויז ױירםשאפט.

ty:i:y;y:oiri די iya־tyontp ארבע־ מיליאן 7 בערך 
nyn .njm ציל pa די tyoup יס־1א 1י1בל נישט איז 

 אר־ די tyj,iyity:tx אױך נאר פאך, נײ א רנעןyל1צ
 -yiiopy אן יט1ל ראציאנאעל nyo ארבעטען 1צ מטער

tyonyojD פארשארפט ן1אyלא־ דער טײלאר־סיסטעם. ן 
 pyn אין דריי״. פאר טyארב ען1ם .צװײ איז זזנג

 דעם איינגעפירט wa האט למשל, בױ־אינתסטריע,
 אין ארבעטען װעלבע קאדרען־ארבעטער- pa םיםםעם

 ,ד מים ױך מיט פען'yשל״ py ysoyo לעןyשנ ny״t א
nyo אסגעשטאנענע tyoy^y/

 oyn Bxt:y:opy שטארק יך1א ןyהאב ןyדײטש די
■rnytyvpprt. נאר נישט o״y nyny ny^nלטyרy 

 אר־ גײן צו נגעןlואlצyג pt& האט מענער אן פרויען
yoya,] 1אפיל y’tna yoyT’mya,] מאמעס אויך װי 

y^ytt ,nynj’p po ^האב !:typttyAO’i-H שםארקען א 
 yנyםארשיד •pin tyo האט ן,yארבעט גיק 1צ אומװילמ

Dיםלyן iyo’tory;i,rty םשי־ איז דערבײ פאבריק. אין 
ty ,yttyp נאצים די tjniytt אל אןy ^מיםל — pa 

iyo־iy ביז ynytx־»tya ל אyקyכy.אשטייגער, אזוי, ל 
 קינ־ pa מאמעס ארן פרײען yפארהײראט פאר tya האט
 אויך וױ ארבעםם־שיכטען׳ האלבע אייגגעפירם חגר

, yלyציyספ כאשםירטע ן ^  קאנען זאלען ױי [ytt ש
 העלפם רyרשםy nyn אין •tyoynp די אין איינקױפען

 פראצענם oayoyao’ty 40 שײן פרױ^ן האבען 1941
פאבריקען. די py באשעפטיגטע די פון

 די האבען אדבעםס־קראפם pa קװאל רייכעז א
 אפ־ שוין נדער.yל אקופירטע די אין געפונען דײסשען
onynyi .לאנד־ און פאבריקען ארטיגע די װאס דערםון 

 pa דינסט אין געװארען געשטעלט זײנען װירטשאפט
 מיליאנען נאך װערען קריגס־באדערםענישען, דייטשע ,ד

 די װי דייטשלאנד. p’p דירעקט געשלעפט ארבעטער
 זײ־ געמאלדען, לעצטענס האט צײטונג״ ״פראנקפורטער

 לענדער, אקוםירטע די אין חוץ א רייך, דייטשען אין נען
 1בלוי זײ pa ארבעטער. פרעמדע מיליאן 6 באשעפטיגט

 pa געפאנגענע. — רעשט די לוין־נעםער, פראצענט 25
 העלפט א בערך זײנען ארבעטער פרעמדע צױוילע די

 די ״װערבירט״ ערען11 אוםנים צװײ אױף פאליא־ען.
 ארבעטער טײל א לענדער. באזיגטע די פון ארבעטער

 צו זײ צװינגט הונגער דער ה. ד. ,פריױויליג/ גײם
 װערט טײל צוױיטער א שונא. דעם לט־בת ארבעטען גית

pr»t:yi געםטאםא־אגענטען, געװאלט. פשוט׳ער מיט 
 די איבער גײען זעלנ^־ און זשאנדארמען שטורמיסטען,

 קירכעם די פאר װארטען מערק, די איבער װאוינונגעז-
 pא טענשען געכאםטע טױזענטער צונויף שלעפען אץ

tyi’B העלפם א בערך דייטשלאנד. קײן אװעק זײ pa 
 אין באשעפטיגט tyj’n ארבעטער פרעמדע ציװילע יי

 רyארבעט ynnyna די לאנדװירטשאפט. דײטשער חגר
 בא־ מען pא ossyp לעyספעצי אין געהאלטען װזגרען

p פים t, ארבעט זײ זאלען פאבריקען די אין אויך אזyז 
 דייםשע די טים אויםמיש^ נישט זיך py אפג^נדערט

 װאם ארבעטער, yאידיש ביסעל דאם אויך ארבעטער.
 yאײניג אין און רליןyב ׳pit אין פארבליבען נאו איז

ynyniy .מוזען שטעט tyaynny נדער1באז איןy אפטײ־
ty«pטרעפ 1צ גישט כדי ׳yאר־ דייטשע די מיט ױך ן 

.nyoy3
 װאק־ די ןyבאפרידיג נישם nyay קאז אלץ דאם

y^yo .שױן באדערפענישען y nyn pyרשטyהעלפט ר 
onyn*:6 לםyפyאױםג דייטשלאנד py tyoyn 1941 «יו

ר py אז חןמאלט pa .nyay:ny מיליאן האלבעז  ת
 הגם ן,yג,שםyג פילפאכיג נםyםס־הyארב py דעפיציט

 פרױען מיליאנ^ tya,txy:rny ציים דער פאר האם מעז
py א אױך רױ ארבעטער, פרעמדע yo’fu ר צאלlש,סy 

 מאג־ nyn py שטארק באװנדערס קריגם־געפאנגענ^.
 -pjn דעם מיט ארבעטם־קראפם. רyלם1שyג אין לyג

 םיםן ןyשטאנyגlצ py רyהיםל פארוואם זיד רםyקל
 ײ11צ אים פון any^־a tty לאװאל׳ן pa האלז ם1צ חלף

onyiitn פראנצױזיש יזענם1טy .ארבעטער oy גײט 
 נישם־ װארים ארבעםער, yנםyרyלyג אין np’y3 אים

 רעזעתואואר רייכען pa שעפען נאך ער קאן yגעלערנט
 געײען דייטשלאנד py זײנען 1942 פרילינג מזרח• אױפן

 לא־ טער.yארב yיזיש1פראנצ ojyt’to 160 באשעפטיגט
 די lyrty יזענט,1ם 200 נאר זאגטyצוג אים האם װאל

^ װעלכצ ימעטאל־ארב^מ־, yיזישlפראנצ  ױיזגר אין דינ
nyo’vu קאמעיםטיש אדער םאציאליסטיש מערהײם 

:o o w y, גיץ. נישם אופן באין װילצן pa 7 דיnyo 
 צרות מיט קױם האבעד ױעלכע ארבעםער, טױזענט 30
p t ,^ג 5000 1י1בל ױינען פארשריבyלט1שy. קװא־ די 

 היט־ pty האבען■ iyoy^y yפראנצויזיש ליפיצירטע
ם ^  ■yi ״nyy nyon״ לאװאל׳ס אײף py פארלאנג ל

t ײןנ — םyנyאנטשײד אן מיט ענטפערט
tyo אויך דארף :ypayny,] די אז y:ny ynoyna- 

 בײ דייטש^ די ,it ,oy:ny ױיניגער1 אתיס גיבען םער
 ny״t po זולםאטyר א נישט געװים דאס איז טייל א

 וױ־ רyש׳lבפיר א נאר ,o’V’yyo-ooyniy שװאכער^-
מ  ן,yבyגlצוצ דא כדאי ר.yפאמעלעכ ארבעטען 1צ ל
 ארבצ־ דײטשע אויך װזנן פאלען, די זיך מערען oy אז

nyo פארקלענyזייזנר רען ooy:ny־yaoyo. דאם nyn־ 
p רטyקל t ,װאם דערמיט oy ררערען py tyopy^v-m 

 און ארבעטער אינגערע די ארמײ דער סאר מאביליזירם
 •yoty דייטשזנ yרyלטy רך1ד tyoynotya tynytt די

nyo׳ lוy1צ כוח קיץ נישם האבצן לכע tyoyony שנyל 
py די אין דינצן tyny’ ya’nny’na געררען :jpnoy 

 oy ארבענהגר־פארםײען. py אנםינ1י די פון רyמיטגליד
 pyoyony דײםשזנ װען ז,yלyפ באקאנט יך1א זיינען
tyo’a ג פריש רריםען 1צyקlמyנpa lyoynpy y ־1אק די 

yop’B ^ ־ ^ p זאלען זײ אז ל t אין יאגצן נישט pyn 
.oyony

 צװיש^ אונטערשייד קאלאסאלען y מען זעט בכלל
pyn ארבעטם־פראנט אויםן נג1שטימ nyn py שטיםװג 

 פאראן נאך איז ארמײ דער אין בעת קריגס־פראנם. יפן1א
y שםyרקy קאמפם־לוםם y py אין איז דיסציפלין, טצ1ג 

 y^yp םך y קריגס־יאר דריי די פון במשך פאבריקען די
 *iyn כטyשל typytt לכעyװ ,pyoyopy די געװארען.

 אפטמאל py חות1כ די pya’y ןyרבעטy מוזען נערט,
py” t pyo’ty lyttypyn ptx בyשםימםyר o’praoyopy. 

 ־oayopy באשטימטער דער נאך מוזען למשל, רם,yשנײד
 ח־םעג- yppp py אויך װי װארשםאטען, די אין צײט
 פאר pypy ארמײ, דער פאר נײ־צענטערס די אין נײען

 אחױן קריגס־מאשין. pyp pa אינסטיטוציעס פאז^ױידענע
 oy מער. און מער אלץ ת1ספק פון װארעם דער נאגט דעם

געװינען. װעט דייטשלאנד אז גלויבן, דער זיך ברעכט
 פץ געביט אויפן ברױת גרויסע זײנען דײטשען די

 זאל בריה׳שאפם זײער יס1גר וױ אבער ארגאניזאציע,
 געװיסע אריבערשפאנען ניט דאך די קאנען זיץ, נישם

ען זײ ױינען אויס, ם׳װײזט װי גרענעצען. מ ^ ג  צו צו
 פאר־ גײן נישם װײטער קאנען זײ װאנען פון פונקט, א

 ביז 1941 זומער פון צײט, יאר א פון במשך אויס.
 ארבעטער באשעפטיגטע צאל די זיך האט ,1942 זומער

 מיליאן. 24 פון הויך דער אויף גע־אלטען דייטשלאנד אין
 גע־ און ארבעטער פרעמדע פרויען, pa tyttpytyp די

 דעם typyp צו אדיף געװארען אויסגענוצט זײנען פאנגענע
 ארמיי. דער אין ארכעטער שולטעyג yדײטש פון אפגאנג

 שעפען pyo’Pt נאך װעלען דייטש^ די װיפיל יף1א און
pa אויף קלעקען קוים עם װעט רעזערװען, דאזיקע די 
 ארבעטעה מאביליזירטע ארויסגעצויגענע פארטרעטען צו

 פראדוק־ די אױסצ׳ברײטערען pya”tt אױף נישט אבער
 tyo קאן גענוג, נישט איז ציפער דאזיקע די אז ציע.
t’t גלײךpפא דעם pa שױן זען o מים yp’pyoy, ײאם 

 צי־ קריגס־פראדוקצי^ דער py באשעפטיגט איצט האט
 אר־ מיליאן 45 שאפםpלאגדװי און סטריע1אינד װילער

דײםשלאנד. אין װי טאפלט כמעט ד.., ד. בעטער,
 ץyענpג א צו צוגעקום^ יך1א tyrn דייטש^ די •

. [ypypjy אן יף1א ט ^  אי־ נישט וױיטער קאנען די ג
 דער אין pyצױויל pyp pa pyoyapy די ןyשיכטpyב
 ד׳yגלyמ tsntya איז oy װאם ארײן. yסםרי1גם־אינד,pק

 pa y’xptiyp די איצם. 1בי םאזyג שױן ױי האבען
 טיםםםזה דעם oa״p;pyp שױן האם ןyטיקלpקאנםום־א

^ דעם חױן א נקט.1פ  געווארען קריג פון גאנג אין דינ
אם־ נישם קאן jyo עלכע11 ארבעטען׳ ריי א נויםוחננדיג
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p ם,פyג זײ צמישעז לײגןװ• t באן־װזנזען, דאם אױך 
 mi:y װי פתקם אימחנםםיציעם. yקאלאסאל opjnya װאס
 מיט׳ז יטעןpיגpyשװ yoppi ]yayn yp’pyoy py לאנד

^ א פ ס ^ ט ף־  באן־ מיםץ צרות דײםשלאנד האט אזױ שי
opyaojypo. באנ דיy1 ז tyjypדע נישם ױיםpפילyדי ז 

yopyoypApya ,^וואס אױפגאב pyp האם קוײג pya די 
 jyx• לאקאמאםײמן״ pyojytpo ןyלyפ oy לט.yשםyג

oyiyAytt pyojypto pya^p. באנ^ די typyit אלץ pyo 
py איב ליב1צ תאינירט מןמ־pyלאסטl.נג yorpa אינ־ 

p t opypya oy’rooyp אױך ,p in i ,]yp’paya ,p py 
 טyבpy pytt,o:yDj,K py’ ,np pa בטשך tyr’t ןyמאשינ

^.1געו אפגענוצם שטארק ר א

האנם׳־. פון ארוים שפרינגװ פישעלע גאלדענע ״דאס
oy איב זיך חזר׳םyoD^y; ,p py פון pyשםyן 

 oyp איז יגpלט־קyװ שטעןpy pa במשך !ױגלט־ק^נ.
 pa נאענט ג^וען מאל פאר א pײטשלאנp yכyרלyקײז

pnxa װען p , pײטשy ג דינען ארמייעןyשטאגyפאר ן 
typy’to ,p צ האבעז די רוען פאריז, םיןyקלאפם P, ת־ 

 בyראל־שםyנyג רyײטשp pyp nyo pypy iy״opy םישע
, oypptyo^ya האט p op’op’p ברעסט־ אין ם1של א 

 גערוזנז ערב־זיגן ,p tyrn pyאב פאקטיש ליטאװסק.
tyayoy 1צ pya^pajy  pyp .מפלה yjyp’y oyp שײנם 

PD אין דין 1צ אױך ^D ^yr. pyo’Ptx pyp* זומער 
1940 py *נאציpײטשלאנppiya p צום נאענט זײער 

 pa pyo’Pt סך א — רy.יטלp איז pyorti 1942 ;ױג
אים.

 ?ypyoyp>pya pyn נישם קאן pײטשלאנp־pyהיטל
p, ױיל1 כחות, באװאפענטע oy שט קאן  *ypapya py« ני

y’xptpyps-oa’pp ,p ]ypyoפא א װעלכער אן ׳pגyp־ 
שט. opytt קײן ר.אט ארםיי סערטע  מאבס oyp און ני

p:ײםשלאp הינםyרשטyאין ליג l tyo’tpaוyם־גyיyנ 
Dyp ty װאס נוגג,yאפ1lבא פאר 'iynnn no גוpל pyp pa 

pjnuyi ש ^ רyפאשיםםי צי קאאלי
 איז p:yViiy ײעז ׳T’Ppiypa py מפלה pyp נאך

 רעאלז קײן געװען נישם py ay py אליין ןyשטאנyג
 די צוױשזמ איז ׳ז,pyהיטל באזיג^ צו אױף אױסזיכם

 געווארעז רצײלםyp pypנyל yבאזיגט ,p pa רyלקyפ
: yשה׳לyמ אזא

r דינעז ירםשיל1סש py מוסאליני ,pyםל,ה t צו־ 
ty o ^ a n: קאנפ א יף1אyרyנץ tyotay:ay py בא־ א 

^ נישם קאן מלחמה ,p ת1הי ס:1של שי ט ypytt? אנ
pyttyx pptp, אנטשי ױ מען זאל,ypג א זױרך ןtyוy.ם 

py 1ג אpיםyװאס זpy־Bא םען זאל ולpײנלאזyגאל־ א ן 
typ פישעלoy oytt ,np ,p pa pyn py y ,כאפען ’py:y 

pyan pyp. ױין װעט
y pypרשטyא איז רpײנגyשפnען  מו־ pyoytt אין נג

^ נאכ׳ן יאגםyג זיך האם py .,סאלינ ל ע ש  ־o’tpy פי
אגטyג שם oy py כחות yאל זיך pa י  ־pyp געקאנם ני

 ארויסגעצױגען אים tyo האט זyיקpבעyל א קוים יאגען.
pyp .pyoytt pa צוױיטעp ען איז שפרעג  הים־ אריינגע

ט לער.  אנ־ און געטאן װארף א זיך ער האט אימפעט מי
 איז עס אבער עק, בײם yלyפיש yענpגאל oyp געכאפט

שפרונג גלײך  oy האם ער האנם. דין pa ןyארויסגע
אגט ױיטער1  מאל oypy’ אבער געכאפם, pyo’ni און געי

ם זיך האט ר׳ חז  oypy’ געשיכטע. זעלביגע ,p איבערגע׳
 ?yotpy: איז ;yp אים. pa אװעק פישעלע oyp איז מאל

p’ ט•^ אויף רײlיp.ל'ז שי  pa ארױםגענורען האט ער ט
 Pyoytt oyp- שעפען אנגעהױבען און לעפעל א קעשענע

ly py װען :’otpy pypגללאסט האם לם pa .האט אים 
 ;ypyvp ײעט עס נישס. לאכס :געענטפערט רואיג ער

איז שרוער, אנקומען װעט עס לאנג׳ זיכער. אבעד ס׳
r צװײפלעז קאז מען נו, y ס  לעפעל־ םשדידםשיל׳

p .?, :y^ypoo, ױינםער דא;. האם פאלקס־פאנטאזיע
 בע־ עפעס pעג:לא: איזאלירטע; ayp פאר .1940-1941

opyo שט  פון דצב דעד אבער צוםראכטען. געקאנט ני
צע:yגל איז pגyײטשלp און איטאליע :Dp’t’pyrpypyo p 

ץ קאן pנyײטשלp געװארען.  נישם אבער זיג. צו נאענם ד
.^ ג י  אנטי־ אער אױםקעמפען oytt אויסגאנג אזא ז

סגאנג אזא פראנם, אױפ׳ן pזעלנע פאשיסטישער  oytt אוי
פאבריק. אין ארבעםער pyp מאכען גלעדyמ

קרינ סרײהײט׳ם םארן כײ שט״ערט

 באנדם מלחמה קױפט
םטעמפם און
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דענ אפנעבען װאם פאר
 אין רוסלאנד, פון םעלדער די ױף

סערביע׳ כינע, אין נארט־אםריקע,
גוואדאלקאנאל, און גינײ דער אױף

פענש־ אויס םאג אײן םאג פאלען
 דארט שםארבען עס קרבנות. לעבע

 די פון בעסםע די און שענסםע די
 וואס םאר םעלקער. קעמםענדיגע

 אין געשםעלם ווערם םראגע דאזיגע די זײ? שםארבען
 איז ארעריקע אין אויך לענדער. דעמאקראטישע אלע

 דעמא־ דער און פראבלעם זעלבע די אױםגעקומען איצט
ענטפער. אן דעם אויף זוכם געדאנק קראםישער

 נישם, ער פרעגט שלאכם, אין גיים יאמןנער א װען
 טוים דער אז גלויבם, ער שטארבען. דארף ער פארוואם

 המשך מין א עקיזסטעגץ םץ אוםן אנדער אן נאר איז
 אבות זײנע םון נשמות די אז גלויבם, ער לעבען. םון

 העל־ און לעבען טעגלעכען םאג זײן אין זיך באטײליגעז
 מיקאדא׳ם דעם מיט אז האפם, ער און קעדפען. אים םען

 אומ־ בלײבען נשמה זײז אייד םויט זײן נאד וועם זכות
שםערבלעך.

באםלי־ איז סאלדאם היסלעריססישער דער אויך
 היםלער׳ן פאנאםיזם. מין געװיסעז א פיז געווארען געלם
 פאלקס דייטשע די אגצושםעקעז איינגעגעבעז זיד האם

 גרויסקײט דער אין גלויבעז פאנאטישעז א מים מאסען
 אויםדערוױילםקײט דער אין ראסע, ארישער דער םון

 משונה־ א איז עם קולטור. דיז איז פאלפ עןדייטש פונם
 װערען ראל אלע נישט אבער — אידייע םאלשע דיגע,

 קרײ אין אידייען׳ דערהויבענע פת באהערשט פאסעז די
 בא־ לײכט באזונדערס מאםעז די ווערעז עפאכעז םישע

 אידייע׳ יעדע ליידענשאפטען. און עמאציעם םון הערשם
 מאסען־שטי־ די סיבות געװיםע צוליב אנטשפרעכט וואם

מיליאנען. געװינען מאמענט אזא אין קען מונגעז,
 — פרעגעז נישם היינט מען דארף רוס דעם ביי
 האם אגרעסאר בלוטיגער דער שםארבט. ער םארװאס

 םעריטאריע, א — לאנד םון טיילעז רייכסטע די םארכאפם
 און פראנקרייך דייטשלאנד, װי גרוים, אזוי איז װאם

 געאר־ און געלעבם האבען עס וואו — צוזאמען עגגלאנד
 םארלוירען האט רוסלאנד מענשען! מיליאן 80 בעם

 אירע םון פראצענט 62 אייזען, איר פון פראצענט 65
 פאר־ און פרויען פארגעוואלםיגט שונא דער קוילעז•
 געםי־ מענשלעכע פשוט׳ע סאמע די — קינדער טיליגם

 פאר־ קלאר׳ אים מאכעז וועג, זײז רום דעם וױיזען לען
 רעוואלוציא־ אלטער דער שםארבם. און קעמפט ער וואם

 אין פאלעז אדער פרייהײט איז *לעבעז לאזונג: נערער
 קאנקרע* א רוםלאנד אין איצם באקומעז האם קאמף״.

 אלייז- זיך םאר זיכערען װיל עם װער באדייטונג. טע
 לעבען, פרייען א לאנד, זייז םאר פאמיליע, זיין פאר
 זייז איינשטעלענדיג קעמםען, העלדיש איצם ער םח

לעבעז•
 דארטעז אויך כינע. אין פאר קומט זעלבע דאם

ריזיקירענדיג דייטלעך: און קלאר פראנןי די שטײם
 םאר עקזיםטענץ אויף רעכם דאס געוױנען לעבען, פיםן

 ענג־ אין אויך כינע. םאר נאענטע, דינע םאר אליין, זיו
װ די נישם הײנט גײם לאנד  פון גרוים דער וועגען רי
 קױם עצם דעם װעגען נאר אימפעריע, בריםישער דער
גוםא• עגגלאנד םון

 זיי אמעריקאנער? די שטארבען אבער, םארוואם,
 איז לאנד זייער און פאנאטיקער קײן זיין נישם װילען
 אס אמעריקאנער די גיבען באדראם. דירעקם נישט
 ? ליביע פאר צי אינזלעז םאלאמאז די פאר לעבען זײער
 װעלם־ א םאר אדער סםאלינגראד, פאר גאר אפשר אדער

 לעבענס־שטיי־ אמעריקאנער דעם פאר םעדעראציע?
פלאג? אמעריקאנער דעם םאר צי גער,

ס *
 װעלכער סאלדאט, רוסישען א װעגען דערצײלט מען

 אגיטאםארם׳ די געענטפערם 1917 םעברואר אין האט
 אויםן בלײבען צו איינריידען געפרואװם אים האבען וואס

:פראנם
 איך אויב ערד׳ און םרייהײט דיין מיר םויג ״וואם

! ? דר׳ערד״ אין ליגען װעל
ווא־ א װי מער נישט איז ענטםער דאזיגער דער

 יבחר אשר מי ״כי :קהלת םון ווערםער די םון ריאנם
 צװישען זיך געםינם עס (ווער בטחון״ יש החיים כל אל
 האםען), איז נישט וואם אויף נאך קען דער לעבעדיגע, די

 שכר להם עלוי ואין מאומה יודעים אינם ״המתים אבעד
װערען די גארנישם, םון װײםען (םויםע זכרם״ שנבח <י

ס מ. םמ # י נ ש ױ ו

 אױס־ װעדם אנדעגק זײער אםילו וױיל באלוינם, נישם
געלאשעז).

 צוריק יאר צװײ מים געםראכם האם אזוי פונקם
 גישם אינםעליגענם׳ און ארבעםעד םראנצויזישער דער
 אנ־ אויך נאר אגענם׳ דײטשער דער דעא, מארםעל נאר

 האבעז סינדיקאםעז םראנצויזישע רייע א פיז סירער
דער אן םראנצױזעז, אונז, גײט ״וואם גע׳םענה׳ם:

 םארוואס פױלעז? אח דייטשלאנד צװישען קאנפליקט
? דאנציג צוליב שםארבעז מיד זאלען

געװאוסם, נישם האם ארבעםער םראנצױזישער דער
 ער מײם• אזוי נישם גאר איז פאריז ביז דאנציג םון אז

 עד האט — דאנציג פאר קעמפען געוואלם נישם האט
 געהאלםען, האבען וואס די םון םראנקרײז־. פארלוירען

 אײדער הונם לעבעדיגער א זיין צו ״בעםער איז עם אז
 םון לעבעדיג ארויס אלע נישם זײנעז לייב״, טויםער א

 בײם געבליבעז זײנעז וואס די, און לאפעס. היטלער׳ס
.לעבען הינםיש א םון טעם דעם איצט וױיסען לעבען׳ . .

 מים האט סאלדאם רוסישען םונם ענםפער דער
 םאר טוים־געםאר א זיד ארויסגעװיזעז צוריק יאר 25

 האם לאנד זײז פארטיידיגען וועלען ניט דאם רוסלאנד.
 ברעםט־ליםאװמק איז האט רוסלאנד אז דערצו, געבראכט

 אקןר* »יז 27% באפעליןערוגג, איר פון 26% פארלױרען
 איתען׳ 75% אימענבאךליגיעס׳ אלע פון 267־ באדעז׳

װ. א. א. שםיין־קוילען 75%
 םאלדאם רוסישען אובאקאנםען םונם ענםםער דער

 אזוי אויסערלעד איז ער וױיל געםערלעך, באזונדערם איז
 זיך ענדיגט םױט דעם נאד אויב — אזוי טאקע לאגיש.
 וועלט, דער וועגען דאגות און לעבעז פערזעגלעד אונעזר

 אז אפילו — צוקונםם די אנגייז אונז קעז אזוי ווי םא
ץ זאל עם גן־עח? אמת׳ער אן ד

דאסםאיעװ־ שרײבער רוסישען בארירטען דעם בײ
 דעם םאר זיך מים שטעלט וואם טיפ, א פאראן איז םקי

 ״איך שטאנדפונקם. צינישען אמ פרימיםיװען דאזיגען
 אוועק־ אייד איד קעז ח מייז פאר רו. איז זיד נויטיג

 זאל וואס מיך, פרעגט איר אויב וועלט. גאנצע די שענקען
 איך אדער אונטערגיץ, זאל וועלם די געשען: איצט

 :זאגען איך וועל םיי, גלעזעל קיין טרינקען נישט זאל
 םרינקען קען איך אבי דר׳ערד, אין גייז וועלט די זאל

טיי״.
 אבער ציניזם. פמ גראד העכםםער דער איז דאם

 פון נאר שםאמט וואס םאםערלאנד, צום ליבע א אויך
 צו היים, אייגענער דער צו מענשען, נאענטע צו ליבע
 גענוג איז געווארעז, געבוירען איז ניען וואו שםאט דער

 שטעלט קרבנות פון זין וועגעז פראגע די פרימיםיװ.
 פםיכאלאגיע אזא מיט מענשעז אמת, נישם. בכלל זיד

 שםארבען די אז טרעםם, עם קאמף; אין אםם גייען
 זיי שםױסם באװאוסנחײן זייער אבער שלאכטםעלד. אויםן
אינסםינקם. פון םראגע א איז עם דערצו/ גישם

**♦
 צוליב קאמף איז גײם ױגענם אמעריקאנער די אויך

 מראכ־ נישט בכלל גײען אייניגע מאטױוען. פארשידענע
 גײם, מען גייען. אלע וױיל גיץ, מח מען טענדיג:

ספארט׳. גוםער ״א איז מען וױיל
םקאם. קעפטען םארשער, ענגלישער בארירםער דער

 םאלק״, ענגלישעז דעם ״צו ברױ א איבערגעלאזען האט
 גרייםען חברים זיינע און ער אזוי װי באשרייבט ער װאו
 דעם ארום װיםםעניש קאלטער דער אין טויט צום זיך

 איינגעגעבען נישט זיך־ האם זיי װעלכען דרום־פאלוס,
 גע־ איצט װערם בריװ דאזיגער דער דערגרײכען. צו

 אין — סקאם םון יארצײם צום — יאר יעדען לייענט
.״ :דארטען שרייבט ער .  געגאנגען. נישט אונז איז עס .

דער געוואלט האט אזוי נישט: זיך באקלאגעז ריר
 קעמםען פרואװען נאך וועלען מיר אבער אויבערשטער.

 מיר האבען יעדענםאלם, סוף: ביזן לעבען אונעזר םאר
 מיר װאס דערמיט, נישט — בײשפיל גוטען א געװיזען

 נאר לאגע, שרעקלעכער אזא אין אריינגעםאלען דינען
 וױ אריבערגעםראגען דאם האבען םיר וואס דערריט,

ענגלענדער״• עכםע
 גלויבען סון מאמענם דער אריינגעבראכם װערם דא

 דעם סײ לעבען, דאם סײ םארםליכטעט וואס גאם׳ אין
אלץ באשליםען זיד םאר אליין מוז מענש א ײען םוים.
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c לעכעז
 װ*ס כוח׳ חעכעדעז א אק גלויבען דעם נישם האט אוץ

זיץ און לעבען צד שװערער אים איז אלץ> באשםימם
װײסגײענדיגעד. איז םױט

 לאכס ױגעגם אמעדיקאנער די אז םיינעז, סך א
 װץלס־■ צוקונםםיגעד א װעגעז פלענער אלע פון אויס זיד

 י יועלס אייראפע׳ ®ח שטאטעז םאראײניגםע :ארדענונג
 רעאליס״ די װ. א א מערארמש אםלאנםיק פעדעראציע,

 פאד־ צו איראגיש זיך באצים ױגענם אמעריקאנער םישע
 די געװירקם האם די אױף צוקונםט־םלעגער. שידענע

 »ן םאכעז חוזק דאס קריג, םאריגעז םונט דערםארונג
 ״אױפן םיז רעםאדק׳ס סונם ביכער אידעאלעז׳ וױלסאנ׳ס

 זײנען זיכעד א. x נײעס״ קײז נישםא מערב־םראנם
 אױך דא זײנעז עס אבעד שםיטונגען. אזעלכע םאראן

 חןט ®ח ערגעי נישם גאר איז דור נײער דער אנדערע.
 שםיםתמז זײ בײשםיל א םאר נעמעז לאמיר אלטען.

 נישס שױן v* װאס לעיבערג, םליער ־יאריגעז24 סונם
 שדײבס: ער םײם־געםאר. אויף געגאנגעז מאל אײן

 האל, יעדעז װײל משוגע׳ םאד האלםעז מיד װעט ״איר
 פליזז צו כדי עראפלאז מײן איז איײז קריד איו יחח

 די פון אײנעי ײי זיד איד םיל נאציס׳ די אנםקעגעז
 אנשסאס דראקאנס. באקעמםעז םלעגעז װאם ריםער,

 אנשםאם איז עראפלאז׳ אז איד האב — םערד זײער
מאשיךגעװער״. א — שווערד א

0*

גיאדא־ םארשידענע םאראן עס, הייםם דינעז׳ עס
 מייל שסארכזמ- אײניקע קרבנות־גרײסקײט. ®מ ציעס

 אדעד דיםציסלמ דער זיד אונםערװארפעז זײ .• iunn זײ
 1אלעסע מיס זײן םיז געפיל אלגעםײן־מענשלעכעז דעם

 באװאוסםדין, קלארעז א מיס שםאדבען אנדערע צוגלייך.
 העכעת םאד לעבעז זײער אײנגעשטעלם האבען זײ אז

ווערטען.
 םאראינםד אלץ םץ ■מעד דינעז דעמאקראםיעס די
 לע־ אײף קאמף איז גײעז וואס די׳ אז דעם, איז רעסירם

 קלארםסעז דעם מים םאן דאס זאלען םוים, אזץ בעז
 סון נױםיגקײם די אקצעםטידענדיג פרײ באוואוסטזײז,

 אױפקלעדעז׳ דעמאקראטיעס די מחען דעריבער קרבנות.
 עס םארװאס לעבעז׳ אונזער אין םאראז אזוינס איז וואם

םוים. מיםן ריזיקירענדיג איינצושםעלעז, זיך לױנם
 אדעריקאנער די וואס װערםען, די אז וױיסעז׳ אלע
 קול״ און מאםעריעל זײנעז איצם, םארםיידיגען קעמפער

 פון לעבענם־שםײגער דער וױ העכער, םך א םורעל
 — םעד נאך דײםש. אדער איםאליענער יאפאנער׳ דעם
 אױף נישם שםײם לעבענס־סםאנדארד אמעריקאנער דער

מ אח דא :ארט אן ז  וױיטעדדימן םח מעגלעכקײט א מי
 פאדאן דא אויך זײנען — דים אנדער דער םיז וואוקם.

x נעגערס ארבעטסלאזע׳ :אומצופרידענע  x זץ־ האבעז
באקלאגען. צו וואס אויף םך א

םי־ שװאכער א זײנען דעדגרײכונגעז צוקונםטיגע
 קזן איגדיע קרבנוו^ אויף מענשען א באוועגעז צו טעל

 זאגעו װעלען מיר ביישםיל. בולט׳סםער דער װי דינען
 <ד אז אײנרײדען, נישם מענשעז א קען מעז :מער נאך

 ײעלמ דערגרײכעז צו כדי לעבעז זײן אימשםעלען דארף
 תר האם וױ אלײן. דך פאר פארבעםערונגעז איז נים

 פרײהײס מיר םױג וואס ? געזאגט סאלדאט רוסישער
. ? דר׳ערד אין ליגען װעל איך אויב ערד, איז . .

מ־ מיםן מאכעז שלום נישם מעז קען פערזענלעד
 איבער* ארױס ברענגם מעז וועז נאר םוים• װעגען דאנק

ד םען קעז מאמענםעז׳ געזעלשאםםלעכע פערזענלעכע,  ג
 װעגזמ פראגע פארשאלטענער דער אויף ענטםער אן םינען

 באגוריד צו באװאוסםזיניג כדי קאמף. איז םויט פון זין
 1« םח קרבנות, העכםטע די םון נױםווענדיגקײם די דען

 ענדיגם לעבען־ דאס אז םילען, קאלעקםיװ, אין גלויבען
שםארבט. איינער ווען גישם, זיך

דער* םען םח םילען, צו אח םארשטית צו דאם כדי
 לאגי? רײנע מדרגד״ גײסםיקע הויכע גאד א גרייכען

 באגגוגמ זיד קענעז נאםורען זעלםענע געגוג. נישם איז
 «ז בײשפיל אײן ברענגעז לאמיר לאגיק. רײנער מיט
 לעבזמ אױף װע^ם, דער אויף בליק לאגישען טין אזא
 (קלימאװא)׳ רעוואלוציאנערקע רוסישע א טוים. און

געשריבען: האם טױם, צום סאר׳משפט געװען איז וואם
 1בי איד און וועלם״ ״יענער אין נים גלױב ״איך

 סעליט צוליב ווערען דערשםיקם װעל איך װען אז זיכער,
 ײיל איד איז אפשםעלעז הארץ מײן זיך וועם לוםם׳ פון

 ית פארמ^גענהײם מײן עקזיסםירען. צו אויפהערעז
.םארשוױנדען ײעלעז געגענווארם .  נישם וױיס איך .

אפשר גישם. םיד שרעקט זיכערקײם דאזיקע די סארוואם
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צײט פױער דער מערב־אײראפעאץ אץ אידעז בײ ארבעט
-.w כיד־ די ״איבער װןרק באריםםעז דיז

ײחמ״, דער פאו־מסעתמ גערלעכע
A מיערנםער״ ■רײסישער דער האט

םעגדעלזיז׳ השח «ון פרימד דער
;I f l f i D אזא אױף דאהם. װילחעלם קריסםיאז 

 פמ פרגםות די כאראקטעריזירט אופן
ק אידעז םען18 דעם אין אײראפע י

:קפ־חתדערט
 קערן נישם זיך זאל איד דער װאו אוםעםום ״כםעם

ד און באגאלען... דערםאר ער דארף װעגדען, און ײ  נ
 ■רנסח־מעגלעכקײם זײן איז חםיגים מכל שםײערעז אלע

 דעתױײ אוסעםום איז ער באגרעגעצם. אױסםערליש
 שלום־ איז סײ הלוכת׳ דער דינען צו כבוד פמ םעדם
 באשעפםײ וױכםיגסםע די םאזםח־צײם. אין סײ *ײס,
 לעג־ אלע איז פארבאםעז אים פאד איז ערד־ארבעס. גומ,
ty נישם ער טאר ערגזח אין כמעם את דער rn a קײן 

 פח גילדיע יעדע נאםעץ. אײגענעם ייז אױף באדען
 א אויםצונעמעז אוםכבוד אן סאר חאלט חאנםװערקער

 זײ־ דערפאר און םיםגלידער אירע עןױשצי יידען
 אויסגעשלא־ לחלוםין לעגדער אלע אין כםעם אידעז מז
 בלײז קונסט. סעכאנישער פח אה האנםוועדקעד םת סעז

 אלע די די בײ סארפאגעז יחידים געניאלע געצײלםע
 חשק, און מום אזויפיל נאד אומשםענדעז תדדריקענדע

 וױסענ־ אדער קוגםם שײגער צו ײד דערהײבעז ןײ אז
 פרנסח פיז מקור א גלײכצײםיג איז זײ םיז וואס שאםםעז׳

 אח נאםורװיסענשאםט םעםם־קונסם׳ בלױז יידעז פאר
 אוםגליקלעכען, דאזיגעז חנם םאר אץ — מעדיציז•

 םעםיגקײם זײז װאס פאסערלאנה קײז גישם האם תאס
 נישם האם װאס זײםעז, אלע סון באגרענעצם איז קרײז
 װאס םאלאנם, זיק ארױסצואווײזעז םרײ פעגלעכקײם קײז
 פאד וואס מידות. גזםע זיינע בנוגע באגלויבם נישט איז
 כבוד־ דאס באםדאכם אין נישם בכלל כמעם קומט אים

 האבען צו הנאה וועג אנדער קײז גישם בלײבם געםיל.
 אבער האנדעל. חח א זיד׳ דערנערן צו און לעבעז פמ

 גאנצער א דורך סארשווערם אים פאר איז האנדעל אױן
 געציילטע בלויז אח אפצאלעז און באגרעגצונגעז רײע
 כדי םארמעגלעד, גענוג זײנען נאציע דאזיגער דער פיז
 ארום אזױ םארנעם. גרױםען א אויף מםחר א פירעז צו

 קליינעם גאר אין אריינגעקוועטשם זײ םון תב דעד איז
 נע* א אויף אפילו נישט סםאיעם וואס האנדעל. לאחדים

 ווערם רױוח קליינער דער אז סײדען םרנםה, בעכדיגער
 אוועקצובאר־ געצוואונגען זײנען םייל א ;באנײם כסדר

 מעג־ די נישם האבען זײ װאם געלם. דאס אנדערע מז
םארווענדעז׳. צו אלייז עס לעכקייט

האנם־ אידישען םץ לאגע רעכםלעכע די ױאס
 דאחם אידען״םרײגז־ םיז כאראקטעריסטיק די איז ױערק

 םאר מערב־אײראפע. םון לענדער אלע בנוגע ריכםיג
 א באקומעז האבעז אידען װאם גלייכבארעכםיגונג, דער

 אין די האבען רעוואלוציע, פראנצויזישער דער דאנק
 די צו געהערעז געקאנם נישט ערגעץ אין םערב־אייראפע

 גע־ נישם די האבען בימילא, און, האנםװערקער־גילדיעס
 האנם־ םון צוױיגען אלע די מיט פארנעםען זיד םארם
 אויב צעכען. איז ארגאניזירם געדועז זיינען װאס װערק.

 זיך האבען צײם יענער פון אידעז סעדב־איידאפעאישע
אין װאו און גרעסערער א אין וואו באםייליגם, דאד

 קאנ־ פארשםעלען נישם דאם זיך קען איד ייײל דערפאר׳
. ? קרעס . .

.. קומען .צייםענוױיז ף. געדאנקען, קיק נישם אוי
 געדאנק דעם ראכען וואס םאנםאזיעס. אזײ גלאם נאר

.אנלאקענדיג מסש טוים נאענטעז װעהן .  אױב אוז .
 גערופענע אזוי גאנצע די און װיסען גאנצער אונזער סאקע

. ? אילחיעס בלויז זיינען ״רעאליטעם״ .  איז אפשר .
 דאז ? ״איך- פון באװאוסםדץ א פאראן גאד ״דארםעך

 ברע־ א מים םויט דעם אויף ווארםען צו אן איד הױב
.נײגעריקײס מננדיגער . .״ !
 אויסערגעווײנלעכעז אן םון געדאנקען זיינעז דאם
 דעם מים שלום נישם מאכעז מענשעז פשום׳ע םענשעז•
 אפםמאל ווערען םאקע דעריבער סוים. װעגעז געדאנק

 א פאר טרינקען װי מיםלען, אזעלכע אנגעװענדעם
 א צערעמאניעם. רעליגיעזע אפהאלםען אדער שלאכס,

 פאר־ איז ער וױיל דערפאר, — נישם םראכס װאס פענש,
 אין גלויבם ער װײל דערםאר אדער אלקאהאל סיז םײבם
 טוים־שלאכט׳ אין גײן לייכטער קעז — װעלם יענער

נישם־גלױביגער. אדער ניכםערער א אײדער
 ״דער בריװ: איר אין װײםער שרײבם קלימאװא

איבער םענשעז, דעם איבער שםענדיג לױערם םױם

ארפיקעל) (*זוייפער
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V אינתס־ אין סײ חאנםװערק׳ איז םײ םאס, קלענערער 
 וױיטערדיגע די דאגק א םעגלעד גערדען עס איז םריע׳

אלץ נײ־אײם׳ דער אין שפעםער וואס :אופשםענחגז
 נישם דינען וואס פאכעז׳ נײע אויפגעקומען זײגעז םער

 אין ;צעכן־ארגאניזאציע דער דורך באחערשם געוועז
 בדרד־כלל אריינגעדרונגען אידען זײנען םאכעז דאזיגע די
 אין און יארחונדערם טעז17 איז םניעוי^ גרעסעדע אז
 אגט־ םערב־אייראפע אין זיך האם יארהונדערם םן18

 פארלױםערין די מאנופאקםור־אינדוסםריע, די וױקעלם
 מאנו־ די םאבריק״אינדוסטריע. מאדערנער דער ®ח

 סרײ געװען על־פי־רוב דיגען פאקםור־אוגטערגעםונגעז
 גיל־ די כאםש גילדיעס, די צו אנגעהעריגקײם דער פון

 אוגטער אריינצונעפוען די אייד באםיט זיך האבעז דיעס
 מעגלעכ־ א געהאט בכן האבען אידעז קאנםראל. זײער
 מאגופאקםור־אינדוסםריע, דער איז אנםײלצונעםען קײם

 ארבעםער. אלם אויד אפאל און אונםערנעמער אלם בעיקר
 די וואו האנםװערק׳ םץ צווײגען רוב דעם אין אייד אבער

 יארען׳ הונדערםער זינט שליטה א געהאט האבען צעכעז
 אזוי געווען גיט שוין מאכם דיער נײ־צײם דער אין איז

 אידען און מיםעלאלטער, אין אמאל וױ אומבאגרעגעצם,
 און עםענעז צו םאלען טייל א אין איינגעגעבען זיד האם

 אויף געקוקט נישט ווארשםאםען, דיערע אויםצוהאלםען
מירוז^ שםרענגע- אח םניעות שוחנרזנ די

 און לעגאלע אלע די אבער זײנען סד־הכל אץ
 איג־ און האנסווערק אידישען םארן שפארעם אוסלעגאלע

 בעלי־ אידישע צאל די אז שמאל. אזוי געװעז ײסםריע
 האלאנד םון אויסגאם מים׳ן איז ארבעטער און מלאכות

 אויף אומבאדייםענדיג. געװען מערב־אייראפע גאנץ איז
 רעכט־ אחוץ געװירקט האבען צושםאנד דאזיגען דעם

 די נאך םיבות. עקאנאםישע רײן אייד מגיעות׳ לעכע
 קהילות אידישע זיינעז מיטעלאלטער, סוף צום גירושים,

 דער לויט קליין, לםײערך געװען םעדב־אייראםע אין
 וױ פונקט האט, קהילות קלײגע אין באםעלקערונג. צאל

 בא־ אידישע די דעמאלם אויך לענדער׳ םך א אין היינם
 םלאץ געםינען צו מעגלעכקײט א געהאם םעלקערונג

 גע־ געװען איז טײל קליינער א בלויז און האנדעל אין
 פיזישער םראדוקםיװער, צו אריבערצוגײן צוואונגען

 אין איז אקעאן אטלאנםישען בײם לענדער די אין ארבעט.
 אויפבלי סעכטיגער א םארגעקומען נײ־צייט םריער דער
 אידישע גרויםע די םון זײם דער אן האנדעל. ®מ

 פרנםה־מעגלעכ־ ברײםע געסינעז דארט האט סוחרים
 מעק־ אלם קלאם אידישער ארעמערער דער אויך קייטען

 טראנ־ און קלײךהענדלער האנדלס־אנגעשטעלטע, לער,
 ראלע די אפגעשאצם האט עם װי אם ספארט־ארבעםער.

 װעלם־האנדעל אין אידען ביערב־אײראפעאישע די פון
 דזשאזעף עסעאיסם, ענגלישער דער ציים יענער פון

 ״ספעקטייםאר׳ לאנדאנער אין שרײכם ער אדדיםאן.
:1721 סעפטעמבער םעז27 סח

 אלע איבער צעזײם אזוי דינען אידען) (די ״זײ
האנדעל, זיך צװישען פירען וואס וועלם, דער פון םיילען

 הארץ■ זײן שװער מאכט ער געװיסען. און װילען זייז
 טויט דעם האט וואס דער, נאר װילען. זייז פענםעט

^ מיט קען פלימעם דינע םון אראפגעווארפען ר  זא־ פ
 װעלט דער אין איז עם וױיל פרײ איו בין איצם :געז
 װי־ מײן בויגעז קענען זאל װאם כוח, קיץ פאראו נים

 בין איד און אײנגעגעבען דאס זיך האם מיר לען.
םריי׳.

 אין דערציאוגג מײנען סאציאליזם אװ דעכיאקראםיע
 א״ן לאסאל. געזאגם האט — פרייהײם צו םרייהײט
 שלום אין — דערציען מען קען פרייהײם צו און פרייהײם

 דעם אנטװיקעלט מען װען דאן. נאר — קריג אין און
 און יחיד צװישען פארביגדונג םעסטער װעגען געדאנק

 א מאכט טויט דער אז דעם, וועגען געזעלשאפם, דער
 געשיכטע די אבער מענשען, פונם לעבען צום נאר סוף
 זײנען קרבנות די און אן גײט קאמף דער װעג. איר גײם

ארױםגעװארםען. גישט
 נאך אױםגאבע. גרױםע אומגעהויער אן איז דאס
 נישט דא רעדט ניען וױיל דערפאר, זי װערם שווערער

 בא־ און פארשםאנד צום נאר געפילעז, מענשלעכע צו
 מענש־ גאנצער דער םון און םענשעז יעדעז םון װאוסםזײן

היים.

 יתלכא ײרד איגסםתמענםעז׳ די געײארעז זײגען זײ אז
 מיס־ פארקערזח םעלקער דערװײטערםע מעדסםען אס די

 און געקניפט איז מענשחײט n וועלכע דורד און אנאנד
 די דינען די ;פארקער אלגעמײנעם איז געבוגדעז

 זײ הגם װאס בנץ, גרױסען א איז נעגעל און טשװעקעס
 זײנעז װערט, נידעריגעז א לױט געשאצט ווערעז גופא

מז דעם צענויםצוהאלםען כדי נויטיג דורכאויס זיי אנ  ג
גױ״.

 װאס אמסטערדאם, האלאנד, פװ הױפט־שםאט די
 יארהונדערם טען18 און טעז17 סוף צום פארמאגט חאט

 האם מערב־אייראםע, אין קחילח אידישע גרעסטע די
 אוז בעלי־מלאכות אידישע מער געציילט ערך לםי אייד

 אנ־ איז ניט װעלכע אײדער ארבעםער, אינדוסטדיעלע
 אידישע די לענדער. יענע אין קחילח אידישע דערע

 םון םוף צום ערשט איז וואס אמסטערדאם, אין קחילה
 קלײנער א וױ געווארען געגרינדעט יארהוגדערם טען16

 פון סשך איז איז מאראנען׳ פארטוגאלישע פון ישוב
 גע־ א אין געװאקםען יארהונדערם טעז18 אח טען17

 נאך האם 1609 יאר אין םעמפא. שנעלען וואלדיג
 אײם• נםשות׳ אידישע 200 ארום געציילט אמסםערדאם

 אין אידען). (שפאניש־פארסוגאל*שע ספרדים שליסלעד
 אידען׳ 7500 בערך געווען דארט שוין זײנען 1674 יאר

 פױליש־ און (דייטשע אשכנז׳ישע דריטעל צוױי דערפון
 יארהונדערט טען18 פון העלםם דער ארום ליטײישע).

 אידען, םויזענט 13 געציילט שוין אמסטערדאם האט
 — 1795 יאר אין און אשכנז׳ישע טויזענט 10 דערםון

םפרדים. 2400 בערך בלויז דערםון טויזענט, 24 קרוב
 באי רירעוודיג זיד זשונען דןאלאגד איו אידעז

 קאלאניאל־ די מיט סײ האנדעל אין כל קודם טייליגט
 דעם מיט און לענדער אײראםעאישע סיט םײ לענדער.
 אויך אבער אײ באדייטענדיג דיער מזרח. נאענםען

 מאנוםאקטור־אינדוסםריע. דער אין אנםייל זייער געװען
 אנט* לכתחילה זיינעו אינדוסטריע־צװײגען רײע גאנצע א

 לאנגע א געבליבעז און אידען דורך געװארען װיקעלט
 ױיערע אין יארהונדצרט• םען18 םון םוף צום ביז צײט׳

 בא־ אנעזעעװדיג גאר זיך אידען האבען אזוי הענט.
 טאנאק־אינ־וסםריע, זייד־אינדוםטריע,, דער אין טייליגט

 דיאמאנט־שלייפערײ. דער אין און צוקער־םאבריקאציע
 טען18 פון אנהויב צום ביז אונםערנעמער, אידישע די

 באשעפטיגט האבען ספרדים׳ רוב פי על יארהוגדערט,
 האבע; װאם ארבעטער, אידישע פאבריקען זײערע אין
 םון אויסשליםלעך כמעט געשטאמט צײט יענער צו ביז

 אשכנז׳ישע האבען אזוי פוילךליטע. און דייטשלאנד
 אין אידען ספרד׳ישע ארעמע אויך שפעטער און אידען

 די אין ױיד־פאבריקען, די אין געארבעט אמסטערדאם
 טא־ אידישע 10 (בערך טאבאק־פאבריקען און צוקער־

 אלם און יארהונדערט) םען17 פון סוף צום באק־פאבריקען
 אידישע פון אנטײל גרויסען דעם דיאמאנט־שלײפער.

 אומ־ מען קע־ דיאמאנט־שלײפערײ דער אין ארבעטער
 אונ־ אידישע פון באטײליגונג דער לויט שאצען דירעקט

 ־1724 יארען די אין דיאמאנט־האגדעל. אין טערנעמער
 אלע פון פראצענש 80 איינגעקויפט אידען האבען 1728

 קײן געװארעז אימפארטירט זײנען װאם דיאמאנטען,
 אידישע 600 בערך האבען 1750 יאר אין האלאנד.

 דיא־ פון פרנםה געצויגען אמםטערדאם אין פאמיליעם
 אידישע צאל באדײםענדיגע גאר א מאנט־האנדעל.

 יאר־ טען17 אין שוין איז אמסטערדאם איז אױבעטער
 דארט בעת דרוקערײ, איז באשעפטיגט געװען הונדערט

 איד־שען דעם םון צענטער גרעסטער דער אנטשטאנען איז
װעלט. דער אין דרוק־װעזען
 האלענדישע האבען האנטװערק פון געביט אויפן

 זיך מערב־אײראפע, אין אידען אנדערע װי פונקט אידען׳
 נישט מניעות. געזעצלעכע שװערע אויף ■-.יעטטויסען

 פראנ־ דער צו ביז איז האלאנד װאס דעם- אויף געקלקט
 לאנד ליבעראלסטע דאס געװען רעװאלוציע צויזישער

 םאר דערקלערט די 1657 יאר אין שוין און אידען פאר
 זייער די אויף חל געבליבען דארט זײנען אונטערטאנען,

 יאר פון געזעץ דעם לויט באגרענצונגען. װיכטיגע
 מים פארנעמען זיך געטארט נישם אידען האבען ,1632

 אויםגעשלאסען געװען זײנען זײ װי פונקט האנטװערק,
 געווא־ דערלויבט די איז בפירוש באקלײד־ארטען. פון

 ר>ון טאבאק־ארבעםער קצבים, םון באשעםטיגונג די רען
 טען17 םון העלפט אנדערער דער אין שוין דרוקער.

 באװיזען אידען אמסטעו־דאמער אבער האבען יארהונדערם
 מלאכה־ םון רײ גאנצער א אין זיך באפעסטיגען צו

 פארבאםעז. געזעצלעכע די אויף געקוקט נישט צוױיגען
צאל גרעסערער א אין געםונען דארט זיך האבען עס
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פאמר. און זאםל׳ראכער שוסטער, אידישזן סאגט עד׳  דיג
דיז, ®עלען לײדעד ״נ  יסוד ן געכזד אמו *ל*ז וו*ס *י

^אנםוחןר* די יראפארציע ן פאד װ*ס לעז■טעשוצסטפע
 אידישער גאנצער דזװ־ לגבי מםר*סען ח*כען קןד

9 פ*רמ*מז בדר .ornjmoo* re מםעלקערונג
ז פאטיליעס יענע פץ כלױז 1743 י$ר פת דשימח  זי

 באטראםעז ח*ט הכנסח יערלעכע זײער װאס *ססםערדאם׳
 פ*ר״ ערך לפי אזעלכע גילדען. 800 וױ וױמיגעד ניט

 געײירעז *נגעצײלט זײנעז םאםיליעס אידישע םעגלעכע
 שיכםעז דאזיגע די *װישעז *ז זיך, םארשםײט £53

 נ*ד »יז בעלי־מלאבות *אל קלײנע * גאר געװעז איז
 דאזיגער דער אין ווערעז עס ארבעםער. וױיגיגער

 23 קצבים, 3 ביר־ברײער׳ 10 אױסגערעכענט רשיסח
דרו־ 1 וואלװאשער, 1 דיאםאנט־שלײםער, 7 ײבילעוץ,

 בעלי־סלאכות 47 הכל׳ סך פארוקךפאכער, 2 איז קער
*רבעטער. און

 סוף *ום גירושים די נ*ך זײנען םחונקרײד איז
 קחילות אידישע עטלעכע בלױז געבליבען םיטעלאלםער

 דער איז קהילות״ ,פיר גערופענע אזױ די דרום אין
 אױפגע־ זײנען נײ־צײט דער אין אװיניאז. םוץ געגענם

דרום־ »יז מאראנעז םמ קחילות אידישע נײע קוםען
 (בארדא׳ חאפענשטעם גרױסע די »יז לאנד׳ פון סערב

 יארחונדעדם טעז17 פח סוף *ום אנדערע). און באיאז,
 עלזאס• איז קיבוצים אידישע גרױסע צוגעקוסעז זײנען

 םון אײנגעניםעז האם פראנקרײד װעלכע לאםארימעז,
ז׳ײםשלאנד.

 אלם־פראנאויזישע די בײ קחילות״ דרום די איז
 האנם־ סײ פארשפרײם באדײםענדיג געווען איז איךען״
ן מאנופןקםוד־אינדוססרין. סײ װןךק״ ן  גיריש דעם נ

 שטאט די האם «1659 יאד איז אראנדזש, פון אידעז פזן
 אוריק אידעז דערלױכעז זאל ער םירשט, בײם נעבעטעז

 איז שםאט די וױיל שםאט« דער איז זיד באזעמז *ו
זאקעז־מא־ םיד־וועבער םמ געװארעז אױסגעלײדיגט

 אוױניאז איז מלי־סלאכות. אנדערע און שוסםער כער,
 געפונימ זין־ חאבעז קחילות״ ״םיר איבעריגע די איז אח
 םיד־וועבער אידישע *אל א יארהוגדערט םען18 איז
 פראנאוי־ דער םאר «ײם קורשע א לײגען־װעבער. און

 זאקעז־ אידישע מי פונקם זײ האבעז רעוואלמיע זישער
דערםאלג, אז געװען, משתדל זיד שנײדער און אאכער

האנםווערקער־גילזײעם. די *ו צולאזען זײ זאל «ען
 דרום־םראנקרײד אין אידען םםרד׳ישע רײכע די
באנק־וועזעז. אח מסחר מיט בעיקר םארנוםען דך חאמז

גרינ־ דער אין אויד'באטײליגם זיך האש זײ םת םייל *
 און באיאז אין מאנוםאקטור־איגדוסםריע. דער םמ דונג
ער־ *ום ,1760 יאד אין אידען האבעז עספרי סענט אין

 פאבריקאאיע די אײנגעםירט םראנקרײך, אמ מאל שםען
 אידי• א דערמאגם ױערם בארדא אין טשאקאלאדע• פון —

 אין ארעם, גאר סאםיאז־לעדער. פון םאבריקאנם שער
 אלם־ די געווען דינען אידען, ספרד׳ישע די םיט פארגלייד

צװי־ זיד האבעז װאם איז־ען, אװיניאנישע פראנאומישע,
 האנדעל םץ חױנה געצויגען האבען די באזעאם. זיי שען
 א איז עס קליידער. אלטע מיט בםרט אלטווארג, םיט

 אלט־ מיט הענדלער די םון טײל גרויסער * אז םברה,
 גילדיע קריסטלעכע די שגײדער. געוועז זײנען װארג

 אין זיד באקלאגט מאנפאליע איז אלםווארג־הענדלער פון
 אי־ אירע אז באאמםען, קיניגליכען דעם פאר 1729 יאר

 און קלײדער אלטע אויף קויםען קאנקורענםען דישע
פארקויפען• או דערנאד די כדי זײ« פארריכםען

 געייעז זיינעז םראנקרייד גאנץ אין שװערםםעז אם
 עלזאס־לאם־ אין אידען געגען גזירות עקאנאםישא די

 געםעגט דארם אידען האבען געזעץ לױםץ רינגעז•
 ממילא ױאװעלען. מיט און בהמות סים בלױז האנדלען

 האנם* פון געביט אײפן סעםיגקײםעז דיערן זיינען
אייגגעשרומפען. טער נאך געווען װערק

קריםט־ די מצד גזירות די זיינעז דייטשלאנד איז
 אזוי געװעז האנם־װערקער אידישע געגען גילדיעם לעכע

 פארנומעז געװען זײנען אידען אז אפגעהים, שטארק
 נישט זיינעז װאם טלאכה׳ פון גוױיגעז יענע אין בעיקר
 מלאכות דאזיגע די צעכען. איז ארגאניזירט געװעז
 די פון געװערבע׳. ״ניכטצינפםיגע געתםען זיך האבען
 אי־ אלע איז בעיד מיר געםינען מלאכה־צוױײעז דאזיגע
 אדער שםעמפעל־דריקער, דייטשלאנד אין קהילווז דישע

 אנרופען דעמאלט עס םלעגט סען װי ״םאציר־שםצכןר״,
 האט שםערפעל־קריצעריי מיט שייכות אין אידיש. אױף
 םארשםרײם באדייטענדיג גאנץ אידען דימזשז בײ זיך

 שםעמפעל־קריצער אידישע בכלל. פעםאל־גראוײרצרײ
 די צװישען גערעכענם זיד האבעז מץםאל־גראװירער איז

 די דייםשלאנה אין םאד דאזיגעז ד*ם איז בעםטצ
צזם שװןדזין אין באזזיצם זיך האבצן װאס אידןן, שרשםן

 זײגען יארחונדערס, םעז18 פץ סוף
 לאגד דאס וחןלכא איז מטאל׳גראוױרזןד, און קריאער

ן חאט האנטװעדק׳ םוז אוױיג אוױיטעד א געגױטיגט, ד
 ארימאודדינ״ העגלעכקייט א געהאט האבע{ אידןן ודאו
 םעטאלען איידעלזן פון כאארגעטוגג די געײען איז מן«
 דייטש* פון געגעגטעז אלע אין שםייגער. סייאדע אח

 דיאמאנםעז־שלײסער, אידישע געפתצן זיך האגען לאנד
 קרעץ־ זילבער״שייבער׳ און גאלד״שייבעד גאלד׳שמידעז׳

 זילבער) און גאלד פון םלעקעז פח (דימיגער װאשזנד
 אי־ אנדערע םץ (גאלד־העםםער). גאלד־שטיקער »ח

איין פיז האבעז וואס דייטשלאנד, אין מלאכות דישזן
 דיט אנדערער דעד םח געניטקײט׳ סד א געםאדעדס זײט

 די אז נײ, צו אדער זעלםעז, צו אדעד געײען זײ זײנעז
 דארםעז האגט, די ארײםלײגעז זײ אױף זאלען גילדיעס

קנעפ־ זײגער־מאכער, :װערעז םאחדיכענט כל קודם
שםוקלער, איז פאזאמעמױרער שנאלךמאכער, איז מאכער

 פארו* םארבער, קמסם־װעבער׳ חעפטערינס, און חעםטער
 ביר־ברײער. אח בראנפעז־דיסםילאםארעז קעךמאכער

 קנאפ* למשל וױ בעלי־מלאבות, דאזיקע די םח םײל א
 מים פעדלעז אלײז פלעגעז שנאלעךמאכער׳ און מאכער
 מער נאך ױך האט ארום אזױ אײסארבעטוגגעז. זײערע

אויסעדגעוױינ־ דער װעגען איינדרוק דער פארשטארקט
דײםשע די בײ לוםט־ירנסות פמ פארשפרײטונג לעכער
 אויד האבען צײםעז םריערדיגע אין וױ •ונקט אידען.

 קר״ילות אידישע אלע אין געםונעז זיד נײ־צײם דער איז
 אטאל), וױ (מער בעקער קצבי^ אידישע דײטשלאנד אין

באלבירער. און שנײדער
 וױרקונג די איבערשאזעז ניט םאר מען וױיט וױ

 שנײ* סץ אנטװיקלונג דער אויף שעטנז םון איסוד םת
 םון באריכם אמטלעכעו־ אזא עדות זאגם אידעז, בײ דערײ

 דארט װערם עס יארהונדערם. םען18 סוף פון בערליז
 שנײדער אידישער אײנאיגעד דעד אז איכערגעגזנבען,

 שלמח ישעיה געוױסער א קהיל^ בערלינער דער איז
 זזאבען װאס אידען, עםלעכע םון בלױז ארבעט באקומם

 סיט קלײדער נײען שנײדער קריסםלעכע די אז חשש« א
 דין. (אידישעז) דעם געגעז איז וואס פאדעם, םלאקסענעם

 גיט טעז אויב אז האלםען, (אידעז) אנדערע דאגעגעז
 (קאנאפיעם^ האנף םון םאדעם שנײדער (קריסםלעכע) די

 גאנוצעז זאלעז זײ אז סיבח, קײז נישםא איז זייד, אדער
םאדעם״. פלאקסענעס

 אײד ווערעז דײטשלאנד אין קהילות אײנצעלנע אין
 בעלי־מלאכות אידישע יארהונדערט טען18 אין דערמאנט

 םאר־ לחלוטין געװען זײנעז ױאס צװײגעז, אזעלכע אין
ד אידעז באטעז  מיר גילדיעס. יןריסםלעכע די חי

 קירזשנער, היטעלמאכער, שוססער, אידישע דארם םרעםעז
 זײיטש־ אין אידעז הױת אנדערע. אץ גלעזער מאלער,

 דער אין באםײליגט באדײםענדיג זיד האבעז לאנד
 דידע־ םח םאבריקאנטען אלס ביאנוסאקטור־אינדוסםריע

 גאלאנטעריע, און זאקען םיז שםאםעז, לײנענע און גע
 אר־ אנדערע צוױשעז האבעז אידעז די אז סברח, א איז

 אין אידעז• «אל געוױסע א אויך באשעםטיגם בעטער
30 געווארעז םארצײכענט 1674 יאר אין זײנען האמבורג

j גױלוגנומזגןן נז.
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 מארגען, אומכאװאוסטען *ום כ׳קורן
 — :בלינד ווײנןך אױגען די אץ

 סארכארגען, דארט עד האלם װאס אױ,
? קינד מײן פאר און װזןלט דער פאר

 ױערעז׳ אץ האלמ װאס טײט, א אױכ
 — םארגײט, װאס ׳יענע ירשנ׳ט

 טרערען, וויםיל טרויער, ױיםיל
! ? גרײט קינדער פאר הײנט שױן ליגם

 ברײטער, דער װעלט אויף װעג, ױעלפער
 ? זײן װעט ױעג דער קינד מײן םאר
 ז אײםגעשסרײטער םרײהײט אץ — ױעג
? פײן אץ און קנעכטשאםם אץ — ױעג

 יןינדער־אויגען, מארגען װעלען
 זון־־כאהעלט? הימעל שפיגלען

 געכויגען, ילײצעלעד װעלען,
ױעלט? *עשםןןרטןן א טראגען

 — זאיגעז׳ שװערע מײנער, אומרו
 אצינד, נס א מיר זיך װילט
 מארגען, םרײער א מיר זיף װילט
קינד. םײן פאר און װעלט דער פאר
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ך הסתס, מן זימזה, װאס סעגשעד ׳•אדכזןטס אידישע  ג
 »ן פאכדיקזןן אידישזן דארטיגא די אין פארגיסעז װעז

שסאף־פארמדײ. איז גאלאגםעייע םשאקאלאדע, טאגאין,
 די פון יסוד אײפן איז דײטשלאגד בנוגע אױך
 פעשםצו־ סעגלעד גישם קװעלען חיסטארישע פאראנעגע
 חאנטװערקעד אידישע פראצענס א םאר װאס שסעלען׳

מז ארבעסעד און א  גאנצעו דער לגבי באסראםעז ח
 װ» שטעט, יעגע איז אשילי כאפעלקערונ^ אידישער

 אנגןך זײנימ אידעז, פת צײלומ א פארגעקדםען איז עס
 דעד איז יײ בעלי־מלאכות׳ וױיניגער געײארעז געבעז

 גיל־ די ר*ד רדיםות םאר מורא צוליב װירקלעכקײט,
 איו« אזוי שםאם־מאגיסםראםעז. די מצד און דיעס

 לויס מײז« בײס םראנקםורט איז אויסגעקימעז למשל,
 אז ,1694 יאר אין געטא אידישעז םח *ײלוגג דער

 ,41 כלױז זיד האבען םאסיליעס אידישע 414 צוױשעז
, ד,  ישעזוצי סלאכד- סיט םארנומעז צעגטעל, א קוים ̂ז
 8 איז ייאוועלירעז H קצבים, 10 געווען זײנעז זײ

 קיץ געװען נישט איז צײלונג דאזיגע די אז בעקער•
 דארס װערט עס אז אלײן, פאקס דער באווייזם גענױע

 קען עס שנײדעד. אידישער איין קײז דערמאנט נים
 םראנק־ אז דעם, װעגען סםק קײז זײז גארניט אבער
 דײםשלאנד, איז קהילח אידישע גדסעטע די םורט,

 שנײדער. אידישע צענדליג א פנים פל על געהאט האט
 די סח *אל געוױסע א אז אננעמען, אײד דאיף מעז

 האבען אלטװארג, סיט חענדלעד אידישע דארטיגע
 זין־ איטאליע, איז »ח דרים־םראנקרײד אק װי פונקם

קלײדער. םארריכםען מים םארנומעז אײד
 געקוקט נישט דייטשלאנד, איז אידען האבעז אזױ

 ארײנצודרינ* באװיזעז צעכען די רצד מניעות די אויף
 םת צװײגעז םארשײדענע אין צאל געװיסער א אין געז

 די מצד גזירות די צו אינדוסטריע. און האנםווערק
 צוגע■ זײגען שםאםיפאגיםטראטען די מצד און צעכען
 ,יודענ־ פרײסישער דער מלוכז^ דער מצד גזירות קומעז

 אז כלל, א םעסם שטעלם 1700 יאר םון רעגלאםענם״
 חיונזז םעגלעכע זײער *יען צו באשטימט זײנעז ,אידען

 פרייסישע שפעטערדיגע די לױט וואוכעד״. םמ נאר
 1750 אץ 1730 יארעז די םון .״ױדעגרעגלאטענםעז״

 זיך םארנעמען צו םארבאםעז געװען בםירוש אידעז אח
 גאלדשםי־ שטעמפעל־קריצערײ, אחוץ האנטװערק, מים

 בא״ ױשימות אױביגע די זילבער־שטיקערײ. און קערײ
 האבען אידען דייםשע אז בלויז, ניט אבער אוגז וױיזעז
 מעגלעכ״ די זיד םאר ארויסגעריסען נעגעל די מים ממש
 או־מלזד די אין אויך ארבעט זײער דורך םארדינעז צו קײם
 װי ארויס, אױך זיך ווײזט עס מלאבה־צוױיגעז• גאלע
 אלײן זיך האבען אידען אז מיינונג, די איז עס םאלש

ע׳ לײכטע אויסגעקליבעז פײנ  האבען זײ אז מלאכות׳ און.
 םארבונדען זיינעז וואס מלאכות, אזעלכע אויסגעםיםען

 די אמת, אנשטרענגונג. םיזישער גרעסערער א סים
 אויםהיטעז געקאנט האבען אידעז וואו מלאכה־צוױיגען,

 אזעלכע, געווען ממילא רוב פי על זיינזת צעכען, די םאר
 שיוערע אײדער געניםקײט, מער געםאדערם האבעז װאס

 באשעםםיגט, אויו זיד האבען אידעז ארבעט. םיזישע
 םמ םאכען די אין מעגלעך, געװען נאר איז עס וױיט װי

 וואם גלייכען, דאס און םוטער־םארבערס בעקער, קצבים,
 ״םיינע״ און לייכטע צו נישם הדעות לכל געהערען
מלאכות.
 צוטריט דער איז גזירות שטרענגע םץ רעזולטאט אין

 לאנדװירטשאפט צו אידען מערב־אייראפעאישע די םוץ
 צו צוטריט דער איידער םארשװערט, מעד נאד געווען

 נאך דייטשלאנד אין אידען האבען דאך האנטװערק.
 מיטל־ איז אמאל װי פונקם יארהונדערט, טען18 איז

 את גערטנערײ טיט פארנומען אםט גאר זיך אלםער,
 גערט־ םון באזיצער פרנםד- נעבן אלס מילד־װירםשאפם

 קליינע אין אידען צװישען פארצײכענם אויד װערען נער
 אי־ האבען צםוךדייטשלאנד אין אלזאס. אין שטעטלעך

 פאכט אין גענומען אפט פױלען׳ אין װי ענלעד דען׳
 אין ארבעטען אלע מיט אנגעםירם און גיטער פריצ׳ישע

הויף־װירטשאםט. דער
 רעװאלוציעם די און רעוואלוציע םראנצויזישע די

 האבען לענדער, אנדערע אין יארהונדערט טען19 אין
 הונ־ פון משך אין האבען װאם גזירות׳ די געמאכט בטל

 רערב אין אידען פאר םארשפארט געהאט יארען דערטער
 לאנדװירטשאםט. און אינדוסטריע צו װעג דעם אייראפע

 קולטורעלע און פאליטישע םאציאל־עקאנאמישע, נײע די
 קאפיטא־ מאדערנעם םון תקוםה דער אין באדינגונגען

 גיערב־ די פאר געעםענט גלײכצײטיג אבער האבען ליזם
 אויםן מעגלעכקײטען ברייטע גאר אידען אײראפעאישע

 םראסעסיעם. פרייע און באנק-וועזען האגדעל, פון געביט
 םאר־ טאג הײנטיגען אין ביז אז אויסגעקומען, איז אזוי

 קלענםםז די ערך לםי אידען מערב־אײראפעאישע מאגען
 אייראפעאישצז *װייחנז זלעםזגםעז ארבעםזנדיגן צאל

אידענםוט.
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לאגע מלחמה דער אין ענדערוננען נרױםע די
ענגלאנד װאס אקציע, געמײגזאמע י

 אין דורכגעםירם האבן אסעריקע און
 אויף הײנם םץ האם צםמי־אפריקע,

גאנצען דעם געענדערם מארגען
קאנצעג־ ענגלישע די םלחמה״בילד.

 ארמיי ראמעל׳ס אויף אםאקע טרירטע
 דורכגערײ צייט קורצער א איז האט

 און נאציס די םח לאגע די געמאכט אח םראנם זײן סען
 שםאלצע ראםעל׳ס אױסזיכםלאז. ליביע אין איטאליענער

 יולי און ױני איז ערשט האבעז װאם פאגצער־דױוײזעם,
געװען זײנען נצחונות, גרויסע אזעלכע אפגעהאלטען
 איבערלאזענדיג צו, מערב צו לױםעז צו מצװאונגען

 אבער באראם. גאם׳ס אױף שותםים איטאליענישע ךיערע
 נאכט דער אין געקומעז איז קלאפ מעכטיגסםער דער
 האבען אםעריקאנער די ײעז נאוועמבער, םן8 דעם »יף
 פונקםען עטלעכע אין גלײכצײטיק ארויםגעזעצט זץ•

 עםלעכע אין ים־ברעג. מאראקאנער און אלזשירער פוגם
 וױכ־ די געײעז שויז הענט זײערע אין זײנען ארום שעה

 אל* אין גארניזאנעז םראנצויזישע םעסםוגגען. םיגסםע
 שטע־ געפרואוום יא האבען קאסאבלאנקא און אראן זשיר,

קאארדינירטע n אבער װידערשטאנד, געוױסען א לען
 אין און ים אויםן יבשה, דער אויף כוחות אמעריקאנער

 פונקטען אמאלירםע די צעשמעםערם האבעז לוםטען דער
 מילי־ םראנצױזישע די םון טייל א װידערשםאנד. פת

 דינען אנדערע קאםיטולירם, האט אפםיילונגען םערישע
 געשאםען מען האם זײ םון אמעריקאנער. די צו אריבער

 פונם אגםירונג דער אונםער אפםײלונגען, פראטנױזישע
 אנםלאםען אקארשט איז וואס זשירא, גענעראל נארימטען

 װע־ םראנצויזען די לאגער. געםאנגענעם דייטשען א פץ
 און אמעריקאנער די מים צוזאמען קעםםען איצם לען

 די איטאליענער. און דייטשען די געגען ענגלענדער
 געווארען אריבערגעטראגעז דעם נאך זײנען אפעראציעם

 בא־ האבען כוחות אםעריקאנער די װאו םוניסיע, קײן
ביזערם. און םוניס פוגקטען װיכטמסםע די לאגערם

 צוױי גארם־אםיקע אין םיםואציע די אוים זעט אזוי
 און היםלער ״בליץ־קריג׳. אמריקאנער דעם נאך װאכען

 דאזיגען דעם דערווארם נישט זיכער האבען סוסאליני
 מען אז געװאוסט, זיך, םארשטײט האבען, זײ קלאפ.

 אפריקע׳ איז אקציע אמעריקאנער אן דערװארטען קעז
 םון קאנצענטראציע דער װעגען ידיעות געהאם האבען די

 פארשםיין, געקענם האבען זיי גיבראלטאר; בײ םלאם
 ארוים־ ױיער קאארדינירעז וועלען אמעריקאנער די אז

 ענגלישער טער8 דער םון אקציעם די מיט םרעםונג
 אנ־ אז װעגעז געםראכם מער האבעז די אבער ארמײ.
 אויםן םונקם װיכטיגסטען דעם דאקאר, אױף גדיף

 אײגגע־ ניט גאר איז זיי מערב־ברעג. אפריקאנישען
 פאר־ צו באשלאסען האבען אמעריקאנער די אז פאלען,
 מיליטערישע קלענערע מאראקא. און אלזשיר נעמען

 צפון־ צום ליבעריע׳ אין אמעריקאנער די פון אפעראציעס
 פאר־ צו ױי צוגעהאלםען נאך האבען דאקאר, םון דיט

 מא* און אלזשיר איבער קלאפ מעכטיגער דער םירען.
 אטלאנטישען דעם נאר נישם קאנטראלירען וואס ראקא׳
 מיטעללענדישען פון דרום־טייל ךער אויך נאר ברעג׳

 סור* אומאנגנעמער אן ״אקס״ דער פאר געװען איז ים׳
 בא׳ געװארען דעם דורך דינען אמעריקאנער די פריז.

 צםוךאפ־ םראנצויזישע די איבער נאר נישט לעבאטים
 דאקאר׳ איבער אויך טאקע נאר קאלאניעס, ריקאנישע

 ברא־ םײ דראען געקענט םריער האט היטלער וואנעז פון
שםאםען. םאראייניגטע די סײ זיליע׳

 אםע־ אמעריקאנער גלענצענדע די אז עס, הייסם
 פאר־ די פאר געםארעז ריי א באזייטיגט האט ראציע

 פלאצ־ מורא׳דיגען א געשאםען אויך האם און בינדעםע
 סיטעללענ־ דעם אין אטאקעם גרעםערע פאר סײ דארם
 לעצםע די פון ליקװידאציע דער םאר סײ באסײן, דישעז

 דער אפריקע. אין כוחות איםאליענישע און דײםשע
 צוױי־ לאנג־געװאונשענער דער נישם נאו איז ילאצדארם

 אויסגע־ אן איז דאס אבטר אייראפע, אין פראנם סער
 צוגרייםען קען מטן װאנטן פון שפרינג־ברטם צייכטנםטר
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םאדגעקדמעך עם איז ואזױ װי
 אפע־ היםטארישער דער םון צוגרייםונג דער ײעגעז

 די דאקומענםען: װיכטיגע דרײ םאראן זיינען ײמיע
 קארדעל און םשוירטשיל׳ן רוזוועטל׳ן, םון יערקלערונגען

 דערציילט רוזוועלט האם נאוועמבער טען10 דעם האל.
האט אםענםיװע די אז פרעםע, דער פח פארשםייזנר די

שטיץ »לעקס»נדער פמ

 פאר א ,1941 סוף שױן צוגרײםען אגגעהױבען מען
 דעמאלם האם טשױרטשיל הארבאר. פױרל נאד װאכעז

 צײײ־ א געקומען איז ער ווען הױז. ױײסע דאס באזוכם
 בא־ ענין דעם מעז האם ,1942 ױני, אין — מאל טעז

 געװארען אנגענומעז איז ױני סוף און װײטער, םראכם
 נארם־אפריקע. אין אםאקע די פאכען צו באשלוס דער
 דאטע די אוםגעםער באשםימם «ען האם אױגוסם סוף
 מיליםערישע געהײמע נויםיגע די געגעבען האט מען און

 אז געװאחגז׳ אנגעמערקם איז עס אגב אינסםרוקציעס.
 פים גערעכענט גישם אינגאנצעז ױך האם רוזװעלט

 גע־ גאשםימט איז דאםע די מארענםען: פאליטישע
 געוועז איז עס כאםש װאלעז׳ די פאר װאד א ווארעז
 שםארק װאלט אםענסיװע דער װעגען ידיעה די אז קלאר׳

אדסיניסםראציע. דער געהאלפען
 א אנגעגאנגען pk חדשים װײםערדיגע די אין

 אויף ענגלאנד איז איז אמעריקע אין ארבעם מעםאדישע
 הא־ םירער סאוועטישע די קאמפאניע. די צוצוגרײםען

 גע־ איז טשוירטשיל װען — דעם װעגען געוואוסם בען
 דעם וועגעז ער האם מאסקװע, אין אויגוסם אין ײעז

 צוגעגרײם דאן שויז האט מען סטאלינ׳ען. סיטגעטיילם
 מאראקאנער דעם פעםען, בנוגע גענג דיפלאמאםישע די

 צוגע־ האם רוזוועלט װ. .א• א- בעי אלזשירער סולםאן,
פאלק. פראטנויזישען צום וועגדוגג זיץ גרײט

טשויר־ האם נאװעמבער טעז10 דעם רעדע זײן אין
 :פרט אײן נאך צוגעגעבען איגפארמאציע דער צו טשיל

 איני־ דער געווען איז רוזוועלם אז דערצײלט, האט ער
 גאנצער דער םון הויפם־ארגאניזאםאר דער און ציאםאר

 גע־ נאר ער האט זיך וועגען אונטערנעמונג. מעכטיגער
 םיכטיגער און אקםױוער ״אן גערוען איז ער אז זאגט׳

העלםער״.
 דער־ האם האל קארדעל סםיים אװ סעקרעםערי

 פארבאר־ יענעם פון מאמענטען װיכטיגםטע די קלערט
 אנגעגאנגען איז עם װאם שפיל, דיפלאמאםישען גענעם

 קאמ־ צפון־אפריקאנישער דער פון קוליסען די הינטער
 דער אויף אםגעשםעלם םפעציעל זיך האט ער פאניע.

 וועלכער וועגען םראגקרייך, בנוגע פאליםיק אסעריקאנער
 געווארען ארויסגעזאגט יאר צוױי לעצטע די פאר איז עס

 םון זען צו איז עם באמערקונגען. קריטישע וױיגיג נישם
 אויפגעהאלטען האט אמעריקע אז דערקלערונגען, האל׳ס

 איז נים וועלכע צוליב נישם װישי מים באציאונגען
 געווען איז עס נאר לאוואל, און פעםען צו סירפאםיעס

 אריינגע־ איצט האט וואס פלאן, גרויסען פונם םייל א
 דער אין ענדערונגען וױיט־גײענדיגע אזעלכע בראכם

 םראנקרייכ׳ם אין און סיםואציע מיליםערישער גאנצער
לאגע•

םר&נקרײר םון לאגןן די
לא־ פארקויפםע די האבען יאר לעצטען דעם פאר

 אין פראנקרייד פארװאנדעלט גלײכע זײנע און וואלם
 מיליטערישער היםלער׳ם צו צוגאב מאכםלאזען פולקאם

 אקױ צװישען אונטערשײד גרויסער קיין מאשין• רויב
 איז פראנקרייך פון טײל נישט־אקופירםען און פירטען

 באלע־ האבעז טיילען בײדע אין געװען. נישם װי סײ
 פראנצויזישע מיט אקופאנםען דייםשע די באטעװעט

 צוגע״ דייםשעז די האבען םיילען בײדע אין פאשיסםען.
 די געצװאונגען פראדוקםען, דינע פויער בײם גומען

 גע־ ארמײ׳ דייטשער דער םאר ארבעםען צו אינדוסםריע
 פאגראמירם שקלאפען־ארבעם, אויף ארבעםער םריבען

 אח וואם םעראר, װילדעז דעם אײנגעםירם און אידען
 סיסטעם. היטלעריסםישער דער פאר כאראקםעריםםיש

 די ״זעלבםטשטענז־יג״. געווען װישי איז פארםעל נאר
 גאנץ איבער באלעבאטים די געווען ױינען דייטשעז

 אריינגעריסען ביםלעכוױיז זיך האבען די פראנקרייך,
 אין :אפריקע אין קאלאניעם פראנצויזישע די אין אױך

_ מערב־אפריקע• אין אח טונים און אלזשיר מאראקא,
דא׳ דער צו סוף א געווארען געמאכם איז איצם

 אקציע ענגליש־אמעריקאנער די לאגע. םאלשער זיגער
 פון םיקציע די צעשםעםערט האם נארם־אפריקע אין

זעלבםטשםענדיגקיים. כלומרשםער םראנקרײכ׳ס
 דער אויף וועם היםלער אז קלאר, געווען איז עס

 װאם דערמים, ענםםערען ארױםםרעםונג אמעריקאנער
 דינע אװעקזעצעז םראנקרײך, גאנץ םארכאפען װעם ער

פמאװען וועם און רעגירוגגם־פאםםענם אין םשרתים

 האם דאם זיים. זײן אױף קריג אין זי ארײנשלעפען
 זיים, אנדערער דער פיץ ;קלאר לאגע די געמאכם גלײד
 םון אנקוסען דאם און ארםיי זשירא׳ם םון שאםען דאס

 דע־ האם קאלאניעס. םראנצויזישע די אין אמעריקאנער
 גײטראליםעט, פראנצויזישען םיקטיװען דעם מאסקירט

 די איינד״אלםען געקענם האם פעטען װעלכען צוליב
 גע• האם רוזװעלם ארמײ. קאלאניאלע פראנצויזישע

 ריכםיגען פםיכאלאגיש און געלונגענעם א זײער מאכם
 פאלק פראנצויזישע דאס גערופען האם ער װען שרים,

 בא־ דער פאר עלאים די פים אינאיינעם קעמפען צו
 קאלא־ םראנצויזישע די סון און פראנקרייד פון סרייאוגג

ניעס.

ים םימעללענדישען סאח קאמף דער
 צםח־ ײמ םעריםאריע די װערם געזאגם, שײן װי
 סאו שפרימ־ברעם באקוועמען א םאר באםראכט אפריקע

 קאנםינענם. אייראפעאישען דעם געגען אפענסױוע אן
 אויף אנגריף אן דא מען םיינם רייע ערשםער דער אין

 לאנג איז איםאליע אז אלע, שוין ווײסען איצם איטאליע.
 דײםשלאנד, צו שותף גלייכבארעכםיגםער קײן נישם

 קריגם־ היםלער׳ס צו צוגאב נעבעכדיגער א pk עס נאר
 איבןירגע־ שטענדיג זיד האם וואס מוטאליני, םאשין.

 פאשיזם דעם געשאפען האם ער וואס דערמיט, נומעז
 איצם pk שילער, א זיינער געווען איז היםלער אז און

 (גאװערנאר) ״גאולייםער״ א היםלער׳ס וױ מער נישם
 איםאליע אין באלעבאםעווען דייםשעז די איםאליע. אין
 פאלק איטאליענישע דאם אדך הײס דעד אין זיד בײ יײ

 איצם, גרעסער נאך געווארען איז האס דער — זײ האסם
 זייערע אלע כמעם פארלוירען האבען איטאליענער די ווען

 מענשען םך א און םלאט םונם םייל גרויסען א קאלאניעס,
 ליידען איצם באלקאנען. די אויף און רוסלאגד אין —
 פון לופם־אנגריפען אפטע די פון שװער איטאליענער די
 מדבר. איז איטאליענער די איבער לאזם ענגלענדער, די

 אי־ טױזענטער צענדליגער פארלוירען גייען ליביע אין
 פוץ אנטלויפענדיג ראמעל׳ גענעראל וױיל טאליענער,

 מדבר. אין איטאליענר די איבער לאזט ענגלענדער, די
 איםאליע, אין םיםואציע די נאך פאלגען װאם מענשען,
 פאר* שוין האט פאלק איטאליענישע דאם אז האלטען,

 נישם לאנג װעט אימאליע אז און געדולד, דעם לוירען
 אפע־ די פון פארלויף געלונגענעם א בײ אױסהאלטען.

 ינ^ מיםעללענדישען אין און צםון־אםריקע אין ראציעס
 באדינגונגען באקוועסע װערען געשאםען לײכט קענען

 האלטען דייםשען די איםאליע. אויף אטאקע אן פאר
 די עװאקואירען זיי אויסגשלאסען: נישט םאר דאס

 גענוא) (בײ ים־ברעג םײל געװיסען א םון באםעלקערונג
 ברע־ בײם פאזיציעס די פארשטארקען צו זעען ױי און

 קיין איטאליע פון װעג באקװעמםםען דעם נער־פאם,
 אײנציג דאס נישם אבער איז, איטאליע דײטשלאנד.

 געפער־ װײניגער נישם דרום־אײראפע. אין ארט שװאך
 ױגאםלאװיע• אין םיטואציע די איז היםלער׳ן פאר לעך

 פירם מיכאילאװיטש גענעראל םערבישען פון ארמײ די
 די געגען קאסף העלדישעז א יאר אנדערטהאלבען שוין

 מיכאלאװיטש׳עס אקופאנטען. איטאליענישע און דייטשע
 ענג־ װעלכע מים פארטיזאנען, צאלרייכע די און ארסײ
 גרױסע א זיין וועלעז םארבינלונגען׳ אויף האלם לאנד
 צײם די קוםען ס׳װעם װען אמעריקאנער, די פאר הילף

אײראפע. אין זיך ארויםצוזעצען
 פונקם געווארען איצם pk עם זאך: םשיקאװע א

 פראנ־ און עגגלענדער די ווען צײט, יענער םון יאר 25
 אינם באלקאנען די אױף ארויסגעזעצט זיך האבען צויזען

 דע־ האבען די װעלט־קריג). ערשטען סרן יאר לעצטען
 װאס בולגאריע, געגען אפענסױוע אן אנגעהויבען מאלם

 יאר א אין דייםשלאנד. םון פארבינדעםע א געװען איז
 גאנצע װילהעלמ׳ס צוזאמענגעפאלען איז דעם נאך ארום

 שװאכםטע די בולגאריע, אבער מאשיז, מיליטערישע
םריער. צוזאמענגעבראכען איז קאאליציע, װילהעלמ׳ם אין

 סםר«טעי #לגעםײנןן די געענדערט זיד ס׳האט ױי
לאגע גישע

 עם ענעדערונגען א פאר וואם זען, לייכם קעז מעז
 אײב וואכען׳ פאר לעצםע די פאר פארגעקומען זימען

 אױף לאגע דער םים לאגע איצםיגע די םארגלײכט מען
 דער האם דעמאלם !ױלי איז און ױני אין םראנםען די

 ליםםלםאן, אלױוער םראדוקציע־םיניםטער, ענגלישער
 באשםימם װעם קריג םון אנםשיידונג די אז געמאלדען,

 געװעז איז לאגע די םעג 80 קומענדיגע די אין װערען
דער• וײז געפאבם אקארשם האם ראפעל ביםערז^ א

/
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 קױם םאבתק. איינגענוםעז האם און אםענםױוע סאלגרײכע
 וױים נישט גאר *■געשםעלם עגגלענדער די אים מאבען

 הא־ דייםשען די צעגםערם. עגיפםישע וױכםיגססע די פון
 דינען און דרום־רוםלאנד אין אנגריף דיער געמאכם בעז
 און סםאליגגראד ביז דערגאנגען צײט קוראער א סאר

 נישט יאפאנער די האבען — דים דיער סון פאװקאז.
 אין פאזיאיעם סארגומענע שוק זײערע פארשםארקם נאר

 האלענדישער דער אין און םיליפינען די אויף בורמא,
 איז פאזיגיעס נייע פארנומען אױך האבען זײ אינדיע.

א ײ דגינ  האבעז די אי*זלען. םאלאמאעז די אויף און מו
 אמעריקאנער די און אויסטראליע באדראט דארםען ®ון
 1פו מרפאלגטן אלע די 1מוזע םאג צו ה״נם װעגען. ים

 פאר־ אץ פלאן צוױיטען דעס אויף 1אפסועםע אקס דער
עלאיס• די פון דערפאלגע! הערלענע די מים גדייך

קאא־ אנםי־פאשיסםישער דער פון אנםײלנעמער אלע
 יעדער אםעראציעס׳ די אין אנםייל גענוםען האבען ליציע
 איי■ נאד צוגעגעבען האט רוסלאנד אפשנים. זיק אױף
 איר סון געשיכטע דער צו בלעטלעך העלדישע ניגע

 םון געשיכםע לעגענדארע די פארםיידיגוגג• רוםפולער
nyn און סםאליגגראד םון פארטיידיגנוג חודש׳דיגער דדײ 
 ווערעז אויסגעלאשען נישט קײגמל װעם קאװקאז סוץ
 דאזי־ דער צוליב נאר געשיכםע. םיליםערישער דער איז
 וואם קרבנות, אומצאליגע די אויך po םארםיידיגונג גער

 אר־ צו געווארען מעגלעך איז געבראבט, האם תםלאגד
 דער םון עקען אנדערע אין אויך קאמף דעם באניזירען

 ענגלאנד אנגריף. אן םאר כווזות די צוגוײיםען און װעלם
 כדי עגיפםעז, אין כוחות געזאמעלט צייט nyn אין האם

 צוזאמען אנהױבען, און ארמיי ראםעל׳ם צעשמעטערען •צו
 צפון־אםריקע. אױף אםענםױוע אז אםעריקאנער, די םים

 אומאויפהערלעכען אז אויפגעהאלםען האט אמעריקע
 דעם םאר סײ פראדוקםעז און באוואםעננוג פון שםראם

 לײכצײמיגג פראנט. ענגלישעז דעם פאד סײ רוסישען.
 גע* צוגעגרײם פלאן. געגיאלען רוזװעלט׳ם לויט איז,

 האם וואס אםריקע, אין אפעראציע װיכםיגע די װארען
 מעג־ א געעםענט אץ פלענער היםלער׳ם צעקאליעםשעם

אייראפע. אין פראנם צוױיטען א םאר לעבקיים
 היםלער׳ם פארמולירען װערםער קורצע אין לאםיר

 איז פראנט רוסישען אויםן םארלוסםען. םםראםעגישע
 מענשען איז קרבנות די לאגע. םיאוס׳ער גאר א אין ער
 דינעז קאװקאז און םםאלינגראד ארום מאםעריאלעז און

 באקו־ נים האם היםלער ארויםגעווארפען. וױ גום אזוי
 יאפאן באקו. פון איל די ניט און םםאלינגראד נישם םען
 נישט קרעכץ. א מיט נאר געהאלפעז אויד אים האם
 אויםן פאר היםלער׳ן שםיים מינםער צװייםער א נאר

 אוים־ האבעז םאלדאטעז דײטשע די נאר םראנם, צװײםען
 אויםגערוםע און פרישע םון אנגריפען סעכםיגע צושםײן
ארמײעז• רוסישע
 דיערע וועגען פארגעסעז אויך &חען דייםשעז די
 םיעץ־קאנאל• דעם po עגיפטען םארנעמען צו פלענער

 רוסישע אין איז קאװקאז און צעקלאפם איז ראמעל װען
 און איראן צו צוקומען נישט דייםשען די קענעז הענט׳

 די מים זיד טרעפען םון פלאן גאנצען דעם םון איראק.
 אױםגעלאזם זיך האט — איגדיע אין ערגעץ יאפאנער

בוידעם. א
 װי כזער נישט אויך היםלער האם יאםאנער די פון

 ױינעז דייםשען די װעז װינםער, פאריגעז אנםוישונגען.
 היט־ די פלעגם פראנט, רוסישען אויםן אסגעםראםען
 עולם דעם אונםערטראגעז פראפאגאנדע לעריםםישע

 די וױיל נישם מער עס גיים איצם זיגען. יאפאנישע
 שװערע פאר א געקראגען פאםיםיק איז האבעו יאפאנער

אמעריקאנער• די םון קלעפ
 נארט־אפריקע אין פארלױרען האם הימלער וואם

 גע־ אנגעװיזען שוין איז ים מיםעללענדישעז אויפן און
 שוין איז וואם פראנקרייך אקופירעז אמאל נאד ווארען.

 אלץ, איז דאס — האנט אין אים בײ געדוען אויך אזוי
 אויף ענםפער. אז אלם טאן געקענט האם היםלער װאס

 לוים זען מען קעז אנדערש׳ איצט איז לאגע די וױםיל
 פון דינער םו־ייער דער פראנקא. פאליםיק. שפאניע׳ס
 ער אז מעלדעז, געהוזט האט מוסאליני׳ן, את היטלער׳ז

 אימיצער אויב צד׳ צוױיםען דעם הילף צו רופען װעם
pc פראנקא באםאלען. אים װעם מלוכות קעמפענדיגע די 
 הילף צו אמעריקע po ענגלאנד רוםעז מים דראעז זאל

 מעגלעך איז דאם — שפאניע באפאלם דיםלער אױב
 װע־ אקציעם היםלער׳ם וואם דעם׳ צוליב נאר געװארעז

אפגעשאצם. נידעריג דיערע רען
 זיך האם ״אקס״ דער סון לאגע םםראטעגישע די

 דער םיז כוח אח אנזעז דער םארערגערם. אומעםום
 גע־ אומגעהויער דינעז קאאליציע אנםי־םאשיםםישער

 עקזיס־ יעrקאאל די אז װעלם׳ די זעם איצם װאקסעז•
א אז םען, םילם איצם פאפיר. אויף נאר גישם וױרם

 אונטער קאאליציע, אםת׳ע שםארקע אמ קאםפס־פעהיגע
 סםא־ און טשױרםשיל׳ז רוזוועלט׳ן, ®מ אנםירונג דער

 װעלם־פאשיזת געגען קריג אלגעמייגעם אז םירם לינ׳ען
 אויס־ זײער מאכעז םrא קענן עלעםענםען װאקעלדיגע

 לעגדער םארשקלאםםע די אין מאםען פאלקם די וואל.
 זײער םאר גלויבעז און עגערגיע זאפאם נייעם א באקומען

אונםערדריקונג. פאשיסםישער דער געגען קאמף
דײמשלאנד אץ לאגע די

 דייםשלאנד, םץ קומען וואם צושייער, נייטראלע
 דער אויגען די אין «מש זיך װארםט דארטען אז זאגען,
 די וואס קרבנות צאל אוםגעהויערער דער צוליב אומעם

 םראנט• רוסישעז אויםן געליטעז האט ארמיי דייםשע
 און גע׳הרג׳עםע צאל די געשאצם מען האט אויגוסט סוף

 מען האלם איצט מיליאן. 3% איז םארוואונדעטע שװער
 דייטשלאנד אז באדייט- וואם מיליאן. 4 בײ זיכער שוין
 דער םאר וױ פארלוסםען מער געליטען איצם שוין האט

 סוף קיין און וועלםקריג ערשםען םונם צייט גאנצער
 מען םארקערט, ױשט. דערוױיל סען זעם קרבנות די צו

 אויף עלאיס די םן אגגריף אז דערווארטען איצט קען
 מער שוין איז ארמײ דייטשע די און — םראנםען אלע

 רוסישער דער ביז געווען איז זי וואם זעלבע, די נישט
אוואנטורע.
 אינדוסםריע־אפאראט היטלעריםטישער דער אויך

 די אויף און םעלדער די אויף אםגעשװאכט. זיך האט
 קריגס־געםאנגענע םו־ויען, איצט ארבעםען םאבריקען

 דייטשע אפיציעלע די (לויט ארבעםער אויםלענדישע און
 אר־ אויסלענדישע מיליאן 6 דארםעז ארבעטען דאטען
 שטארק איז פראדוקטױויטעט די געםאנגענע). און בעטער

 דייטשע אז טרעפט, (עם סאבאטאזש צוליב געםאלען
 לאנג־ ארבעטען צו אויסלעגדער די בעטען ארבעטאריגם

 געװארעז אםגענוצם אײד דינדז םאשיגען די זאםער).
קריגען. נישט מעז קען רוי־שטאפען רייע א און

שטארק האבען דייטשלאנד אויף לופט־אנגריפען די

לאפשבוײן: ברכגז

is ^ ר״יינף®
ײנען  — צױײ, געגאנגען מיר ז

 טרויער. דער — מיטען, אין
מאג, דער
אכר אונז מאםע, גוטע א װי חאט  אױםגעקושט. יעדען

סרײנט, מײן דו און
סארשטיקט דיייין טייט געשני־טען לדםט די האםט

געװײן.
ײנען  צװײ• געגאנגען מיר ז

 אונז, אנטקעגען
מער. אזױפיל
 טרער. דײן אױםגעװישט נייט ,האם קײנער

 םארשעםט, װעלט דער סאר זיף טרער, דײן האט
געכליכען דעקלעד אויגען צװישען איז און

צוגעקלעמט.
ײנען  צװײ, געגאנגען מיר ז

ען... מיר אז געמײנם ײג װ  ש
זון, די

 נעלאכט, אץ געטאנצם אױגען אונזערע םאר האט
דאס אײנם ליפען טרוקענע דײנע האכען עס װי

געטרעםען. אנדערע
 כרוסם, דײן םון

 טרויער, שטיקער
זשאװער, אלטער

 םרײ. דער אױף געכדאכען זיף דזאט
ײנען  צװײ. געגאנגען מייר ז

:געטרײסט זיד אץ
ט כלל לײדען מענשענ׳ם דעם איז עם ײ ני : 

גאם, רוישיגער אױף
 מריט. דײנע אפגעקלונגען אקארדען ױי האכען

 געמיט. דיץ געלײטערט ײד האט שױײגען, םיםען אץ
ײן עס זאל  םרײנט. מײן אזױ, ז
 פערל, די צונױף נעם

 גאנג, אונזער םון שעה׳ען שטילע
 :טראפט אץ זײ צערטעל

 מארגען, כלויער אויף ר,ומט עס
נאכט. אפגײענדיגער יעדער נאך

► ® ײ ש טיג כ ע ר ע ג

ו <זאד*ל דער אײף גאר נישט געװירקם מ ו  » י
ײד נאר פעלקערוגג, ד אױף י rtprpn דן t סדאנס׳ איז 

מן קריגס־פאכדיקעז און האפענם רײע א פארם. י f י t 
 jonyi דימיש־װעססמלישצז אין געײארעז• שמעטעדט

 דייסש־ ײן געבײי אינחסטריעלעז וױכםיגסטען דעם איז
 1» קױליד סד » געװארעז פארניכםעס דינען לאנד׳

אײזען־גרובען.
 תאפעגס גרעסמ די מיט געשען איז זעלבע דאס

צעשםעדס ינ^ באלטישעז אױםן אח נארדישעז אויםן
y צענםעד^ אײזעגבאז וױכםיגע רײע א אויד זיינען p 

 »ן דײםשלאנד אין איצט איז טראנספארם םמ קריזים
1,קא גרעסםער היטלער׳ס לענדער אקופירטע די אין

וױיטאג׳*.
 ,Bruy צו גענוג נישט שוין האם באםעלקערונג די

 נאך לענעז אפיצערעז איז קלאסעז העכערע די כאםש
 פןר• ניד װערט קריזיס אינערלעכער דער טאג. א

 אלץ װערט ארבעםס־םאג דער וואם דעם, דודך שטארקט
 קױם האט םען קלענער אלץ וױידזשעס די און לענגער

 דעד־ סאציאלע די לעבען. דאם אויםצוהאלטען אויף
 שסעסוס איז געװארעז אפגעוױשט דינעז גרייכונגעז

 עקס• איז םעראר סח אםמאסםערע שװערע די הערשט
 וױלען ארבעםער פאטריאטישע סאמע די פלואטאציע.

 סוף א *ח היםלעריזם צום סוף א נעמען שוין זאל עס
! קריג צום

 פון םידקײט םיזישע רײז די םילעז זיד לאזט עם
 פון סיסױם מען זעט אומעםום באםעלקערונג. דער

 פאר־ קראנקהײסעז נערװעזיטעט. און אנגעשטרענגקײט
 צאל די וואקסם םאבריקעז די אין און זיך שפרייםען

 צענ* נישס^ זײנען דאקטױרים קיין אומגליקס־סאלען.
 אץ זין וואלגערעז םארוואונדעםע טויזענטער דליגער

 מא־ שילעז׳ קראנקען־הײזער, די ®מ קארידארעז די
־ די לײענט מעז װעז קאלם, מםש װערט עפ טעלם.  נן

 בוך: נייעם זײן אין סמיטח האווארד םון שרייבונגען
 דעדשי־ א גיט ער בערלין״. פון צוג לעצםער ״דער

 פון צחאמענבײה אינערלעכעז דעם םון בילד םערענדיג
 באםעלקערונג ארבעטענדיגע גאנצע די ליידט עס וועלכעז

דייטשלאנד. םון
 וחך געדאנק דער אז צוױיםעל, קייז נישםא איז עס

 װעגען ידיעות די און רוסלאנד אין װינםער נייעם א געז
 ים מיםעללענדישעז אויםן לאגע דער םון ענדערונגען די

 אםריקז םאלק. דייםשע דאס געטראםען שװער האבען
 דײ• די קלאפ. שווערער באזונדערם א זייז געמוזם האם
 טרו־ צו אויםגעהערט נישט האם פראםאגאנדע טשע

 אױף אויםטועכצען. ראמעל׳ם גענעראל ארום מייטען
 געני?, םיליטערישען א אויף װי געקוקט מען האם אים
 נאענםזןן םון ענגלענדער די ארױםשטויםען װעט וואם

 טראגען אויגען די וואו ראמעל גאר לויםם איצט מזרח.
 דער־ צו טאקע וױיסען צייטונגען שװייצארישע אים.

 דײסשעז די האבען אנהויב אין אז דעם, װעגען צײלען
 ליביע. איז מפלות װעגען ידיעות די געגלויבט נישט
 אזן אין צײטונגען דייטשלאנד אין טען קױפם איצם

 אגהױב ביים אדער קריג אנהויב אין װי צאי{, גרויסער
קאמפאניע. רוסישער דער םון

 ןס וױים וױ דערסוז, באוױת בעסטער דער אבער
 אין איבערקערעניש פסיכאלאגישע די צוגעגאנגען איז

 םעו ניםא רעדעס. אייגענע היטלער׳ם זיינעז דײםשלאנד,
 דעו בארימעריי. און זיכערקײט אמאליגע די זײ אין

 םארלאזזז אלעמאל זיד האט וואם פסיכאפאט, דאזיגער
 וױיפ נישם איז םוף דער אז טאקע, פילם חוש, זימ אויף
תר װי אנםלויםען, נישט װעל ״איד :זאגט ער װען

 צום ביז אײד מיט צוזאםען קעמםעז װעל איד קײזער׳
 פאר שימ זעט ער אז דאה עס הײםט — סוף״ ביטערען

 אוז זיך םאר םוף״ ״ביטערען דאזיגעז דעם אויגען דינע
באנדע. זיץ םאר

 שאפלן איצט שוין עם. םילען משרתים דינע אויך
 װאס ריכםונגעז, אםיצערען־קרייזעז העכערע די אין זיך

 ראטעװעז צו אבי היםלער׳ן םארקויםען צו זיד גרייטען
 מיליטאריזם דײטשען• פון לאגע פריװיליגירטע די און זיך
קרײזעז• גרוים־קאפיטאליסטישע די און

 דפס איבסר איצם לעבטן מיר אז זאגטן, קטן מטן
 אנהױנ דטס און טלאיס די פון נצחונות די פון אנהויב

 םאר גרונם קיץ נישטא נאך איז עם סוף. הימלער־ס פון
 דיער נאך איז געגנער דער אפטימיזם. גרויסען צו

 אי־ און כוחות דינע צונױםנעמען נאד קען ער שםארק,
 זײנזו עס אוואנטורע. נייער א מיט װעלט די בערראשען

 םרואװמ וועט מען .״םרידענס־אפענםיװעם״. מעגלעד אויד
 ראטעװעז צו ציל נייםן קאמפראמיס־םארשלאגעז מאכעז

 חר דייםשלאנד. אין מיליםאריזם און קאפיטאליזם דעם
 ד האלםעז צו םעםם װיכםיג אזוי היינט איז ריבער
 קײמ אויף זיך לאזעץ גישט און שונא דעם שלאגען רייען,

קאמםראםיםעז. נעבעכדיגע םון ווענםקעס
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vp* יונט*ר גראנזוז סיליטאריסםזח די איז רענשזח 
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 קזמ לאגד wn אז חוצפח׳דיג זאגלז איז לעיבאר אוז
o’ ארבעסער אן אױסקומען « rrפין םשעדמאז דער ׳
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 כאגקיחןן םח פארזאהלונג בײם זאגם לאנד, ראל

 שיף־גױ דעם פמ שטעדער חױפט ״די אז פאראײז
 אנ• מלחמח גאנצער דער «ת ײי גוט אזױ פראגראם

^ דינעז שטרײנגונג נ  •ראפיטידער׳ אדגאניחערס׳ ײ
 ױאס ״שטעכערלעד״. די אמ שרײבטיש־םםראטעגיקער

 לויט זיי m תאט ארגאגײזעדס ימיאז די אגנעלאגגס
ט מײנונג סײן ם ^ ע  זח־אױפגאגג, בײם דערשיםעז ג
י אנבעלאנגט װאס און onjn^’e■ י r װעלעז T8 זײ 

 דער אפט^עז״. אלײז ניט זיד װעלעז זײ אױב פאקען
 קראםט׳ מענשעז ®ח אדטיניסםראםאר ױגיאז א:םי

 אר• קאנסקריפםעז ®מ ילאז זײז טיט אז גײט סעקנאס,
 וחןרזח שכירות ארנעטער װאס צײס דער אין בעםער.

 אױף פרײזען די העכערעז סעז דערלאזט אײנגעםרוירעז,
־ צמײ איז אײנס מיט ארםיקלעז שפײז װיכטיגע ן ו  י

 אויף פרײזעז מאקסיסום אײנגעשטעלטע די טראץ צעגט.
 פח לעבענסמיםעל אױף קאסטעז די שטײגעז סחורח,

טאג. צו םאג
ר די לן מיליםע־ די אח לענשעז יאר״ א ״ון

 סילינג די ענפארסען *ום גרײט ניט זײנעז קליקע רישע
 ארבע־ אימצוסרירעז גרײט יא אכער דינעז זײ פרײזען.

ארבעט. צוואנג אײנםירעז און שכירות סער
 האם רעגירוגג די װאס קאמיסיעס מערסטע די

 רעקארד זײער ארבעםער. די געגעז זיינען באשטימט,
 אלע באײײזן. עס קען םארגאנגענהײט דער אין

 יאר א דאלאר די קאמיסיעס, די םון דירעקטארעז
 אינ* גרויסע די םון געװארעז גענומעז זײנען סענשעז,

 באנקירען. אץ מאגנאטען אײזענבאז תסםריאליסטען,
 םארטרעטערשאםט געגעבעז מען האט םאלען אייניגע אין

 באראטונגס בלױז האבען אבער זײ ארבעטער. די אױך
פאליסיס. די אויף דעח קײן נישט האכען און רעכט

 האבעז מיר וואס הענם ארבעטס אין מאנגעל דער
 םאו־' ריכטיגער נים rto רעזולםאט א נישם איז איצם׳

 םח גאר ארבעטעה די מצד דירעקציע אדער װאלטונג
 רעזולטאט א איז עס איגדוסטרי. דער םון מיסברויך דעם
 םתיעז געגעז נעגערען, געגען דיסקריסינאציע םון

 גרו־ מינדערהײט אנדערע *ון אידעז געגעז ארבעטער,
 מילעז סאבריקעז׳ די איבערנעמעז אבער אנשטאם «עז•
 עם םארװאלםונג שלעכםע וועמעס אונטערנעמונגעז, אמ

 לעזעז צו כוענשעז די זוכען פראדויןציע, די שטערט
 דער ארבעםער. קאנסקריפטעז דורך פראבלעם די

 םון םאטער דער איז װעלכער לעקגאט׳ שונא ױניאז
 ארבעט צוואנג זדיגצוםירען גרייט איז געדאנק, דעם

 קלענערעז א אן אנשםויסען זיך וועט ער אז וױסענדיג
 אייג־ װעט ער װען ארבעטער די מצד װידערשטאנד

 באגעגענען וועט ער װי ארבעט געצװאונגענע פירען
 איבער־ פרובירעז זאל ער אויב בתים בעלי די מצד

 פון נויטען די דינען זײ טאכען און םאבריקען די נעמען
קריזיס. איצטיגען דעם אין לאנד אונזער

 מיםםארוואלטונג די אזוי װי אילוסטראציע אלם
 די און קנעפ״ ״מעשענע די דורך אינדוסטרי דער «מ

 םאנגעל דעם םאראורזאכען מענשען״ יאר א לארr׳׳
 אוגזערע איז לאגע די דינען קען קראםם, ארבעטס איז

 צענדליגע יארק. נױ אין r םריידס גאדעל אײגענע
 אום r גייעז טרײדם די פון ארבעםער םױזענדער

 T״ דער אין אויסגענוצם ניט װערען און *רבעםסלאז
 אין לײדיג שטישן םאבריקען אמ מאשינעז דוקציע;

געגעג* אגדערע אין אוז םאום דער איז מאם צײט דער

ז ל*וד «ת ײמ ת י י r ו  v ir tv p r m ז מי די  איז מ
״ i״ י n ע מ ד דן ו ריו n יזדאח ד מ ן ס ן נ ו i ן i 

מז י י מ י לני ס׳ מ מ אי
tnytujyyi ח^כ׳גז !דכזןסזןד Tyjfpnyo^ ״

 אייפגןגאנאז האכען טיד פאל* אמ׳דד ®ח ימי
o r טדאץ ססדייקמ «ו רמט o r איגדו• ד װןא 

o אויסגןגוצס מאמז ססדיאליסטזח r פאדשידאכזוז 
פז מי מ  ארכא• די איגספיפפזמ. אײמגפ ױיזיז פאר י

מז ספי  דאר איז פליגט זייפר גפימז גאד גיס הן
•r t m nאי ׳ n נ « r פוננומי גרצסטזנ די גןנדאכט 

 דץר פון אונספרזוכוגג ד♦ חאט דים נוױיספד רךר פיז
מ קסגגרפס ס טי מן׳ מ ײי י «ז מ  וױכ• ייז טאגגפל מ

ד גזייארעז פאדאירזאכט אי« טאספריאלפז סיגפ  די מי
 איז ®אגאפאליפס ייז oooro גדױסא די פון פאליסיס

 ללחסח דצר פון ארײנציכאיעז ןגסשלאסןגזדיס זײזזר
 די פת נאײנטזח ד♦ לאזזןן. גאר דך װזןט ים װאס אלץ

 שעגדלעכזח א אױף אז ווײמז קאטיסתס קאגגרעס
מג פת ספעקטאקצל ד סי ^ o פיז פי r אלודינום 

o o roחמער איז אייל די פיז ײז סראסט שטאל פיז ׳ 
 םארשי־ די צײישעז דײסערײעז די פת »יז אינטערעסעז

F J r זוכעז װעלכע ײאגאפאליפס תבואח אמ אלקאהאל 
o שארכאםעז *ו r פה פראדוקציע דער אױף מאגאפאל 

דאגער. סינטעסישען
מןן Trrpro*io אלע די טראץ  אד־ די אכעד זי

ח ®יײליז לאגד׳ס וןיײירןל ®ת סיליסןריססמ י

T i n ״  “  man ר  jf trw ifi n n נר״ע   t pi
n AMMA^AMM* aaa aaaama AaAA A*AAM OOO OOOOOI f l ’y “ ■ if  IT "  r l ן1 ן1#ייי ™ ״!״״״  י

aaam M X ^ M ia ■ * * ■  MM■ ■a** MMflWMAAM MAXIMA OOOOOOOOOOOOOמז «י ייך אגטיפגיז ײפללפ י נ מ י ך מי ס
AAA **MAMA M ׳ “״־** ־■ -*■־-  MMAM MMAAMMMU M M * m  Mf״יי י וױ ימיאגפ די דודך סדמספד w ׳

aâ hmM ■ a a * * * U  MMĴ ■ *̂ W ■mĵ m*mâ #M M*■**■*■ - - - >>r>T .אגזןד דמפו זײ םאדערט r טיייס i f 
א די מי ארגאגיייזרס׳ י

 נלױו ניס ססרינ סאג *ו חײגם nrm ארנײספי־ די
ס מג n® לי r « o* ד ז ײי לו  אײגקיגפסס מ

« פארדיגסטזוז(אזײ yvotyip די אױף שסימיפו ױ מ  יי
ײייי ײי י * י ל י  מלחסח קויפפז ײרך איו ײיד) י י

ס׳ י מ^י י ד *יײ ג n שיקפז ײי m ף ח י אי  ו
חד סרנאסץד די וחמ שלסכספפייפד׳  ױך ימלזה קינ

 מלחמ גיס ױכזױ״ די וחולפן אחײס, זיירייד *ײיקקיחח
r װאס יי ײי ל*מ פגלפפפ אז r t תאנצז פאספרפ 

מיז פ n פיז יײיפקיספגדיג גן r טלחסז^ לאצסאר 
מיז ימלכצ ,njforno ײ n ד r ײיכסיגפספד 

ס תלןנ o ייז « r איז פאשײס גפמז קאדף m n n 
n איז r ײפלט׳ r r איז שטײז אױך ?ן fo m rfo  h 

j m ייז o r צלעמענטעז זאלכיגזן ד♦ גפגזןן קאלף 
ת  איצש nrwnoo יצנשעז די לאײ׳ ײייפז איגיעי י
מ פאזיציעס שליסל די י י מ׳' װזגי־צז nyoyanf י פ  ן

o'noo אדן סאציאלזן אלז װארס. גוס א גויט nyoy3ng 
nגזז אגגפגוהען nrm װאס געזאמז rn r רי איז to vfb 

 די אױכ גיד no< װעדעז אפגעוױשט װעלעז יאי־ *עז
nyorn* jron’t’jfAnf גליץ■ ניס װעט כאײזןגונג 

w װיסעז לאזען v » r  n r ײ אז nyoyanf תאבזח 
עי n איז ?אז איז י r איז מיליטאײסטעז די וױ מלחמח 

 שוויײ אגעמעז ניס ײעלעז זיי אז און אינדוסט^אליסטעז
 ךי חבײם דינע איז רעקנאטס די װאס אלץ געג^ג

 סאציאלצ איז דיקםירעז ײעלעז גוענשעז ױניאן אנטי
ה אין אמז נדי ur>*n® איז » ל

שױס וױכםינער ־ לייפ יוניוו אסםיװע פ«ר פעמושיפס חארװארד
ר ™ טו ר ם ס. » י ע ו ־ ט ע ס

 חאט אינטעתזןשאנעל nyrw אז מעלדונג זױ
nמיטגלי אקטױוע tb אױסגעקליבעז r די גיט אח 

 אוני־ דnװאnחא איז no’ א שטודירעז צו לעגלעקײם א
 אום n*ipnfB אמ םאײמלסמג עקאנאמיקס, וועתיסעט

n דינעז nנעסע קענעז זאלעז זיי r אח ױניאז n r 
nroojynv i געמחט חאט איגדוסטױ, r v ’ iy”n®nr 

n סת םיטגליד r .ױניאן
n r געכזז צו סארזיד r r i w ױניאז אקםיװזן 

 קײגעז צו מעגלעכידיט די ™ץר קיגפםיגע אץ לײט
 ■ראבלעמען אינדוםםריעלע איז אויסבילדונג גוםע א

:•yovnoB בתיםעו־ע א מעלות. וױכטיגע עטלעכע חאט
i |  |4MM AUMIMlMAiMM U^MiMMMiMtaMU M■■ A AA A am* •  ער װעט פראבמדעז אינדוסםריעלע די pc דיגונג

 פראבלעמען די לעזען צו ny^na זײ מאכען שטענס
 nגלעכעJטז סאג דער אין באגעגענעז װעלעז זײ וואם

 ־noBonj םילע אױסמײדען אץ באאסםע אלס ארבעט
 אויפ־ צוױיטענס יועט עס ;סכסוכים אמ שטענדענישעז

 nytro םאר אכטונג די po סטיזשyםר ayn דויב^
Kיגטyרנyשאנyג די אין לyזyלשאcטלyכy קרייזזןן po 

 איז װאס און, ר;yבyםסגyארב די pc קתמען די אין
ונגnבארי nycjyoj nyn דורך nאפש נאד
o וואם r צװיש שאפטyפשוט׳ די זy ארבyטyר PK 

י אין קתיזעז yלyקטוyלyאינם די מיט nyic ױניאז  י
Kוגױוyרזיטyםyײעלעז ז׳ o״yn פראםיטי־ פיל צדדים 

iyn■ די n po ?y-Hfoyconc״yojyniBO yo? ווזנלעז 
nyoyono nא nyn’B ײניאן nyn אז ז,yינcyאויסג r  p׳ 
ryrn 0 אזױ פונקט’ojy;^yo8, לyפאטריי און נשלעד 
 yiycny8 אזױ די אין nvjya די jy:«T oy װי אםיש

 אײם׳■ זyלyװ nyoyono ynyrpo ״.iyr״np ynyoy״ה
 yלyקםוyלyאינט pk ynyrn די איז אױך אז געםינען,
 pמיyאלג אין po דyגשלyמ מענשען די ױינען קרייזען,

הרלעד.y pא יושר׳דיג —
nyn אז סאקט oy האם ycKoy: osypyi.? וחגרעז 

Tyo’oynoooono o צוױש¥ז שותפות אזא r חאדװאײ 
pc nyrnc ,oyo’njni’jio די yלטסםy אינ־ בילמגג 

no po op’nyoo po oy’yio’oo״n צו אום ױניאנם׳ 
 lyn’Too צו םעגלעכקײט א nyoyono פשוט׳ע געבען

 זיי םאי גויםיג jym יואס נשםאנדעזyגyג yלyציyDס
ױז nyn אין  םאר po n’« סאר איז ,oyono ױניאן ס
nאל  y 08 וואסy?oa iy:’n מיט po y’y’n ro  nyn 

jyoyo’nyrprm »n, אן y'noo רyװאלוציy בא־ וואס 
 yאלט «n po טאג צו •הײגט ?y^: מיר ווײט װי וױיזט

Dאראורטײלyז nyny’ .oy’rnono po װאס nytaw jyp 
 po פינף םיט אז ,TyD״n>oa וחגם באווזןגונג ױױאן

ציג־^סיג װאנ  nyn’D ױניאז קײז װאלט צוריק, יאו־ צ
זאל ײגיאז די «ז פאחנושלאגעז אפילו ג^ואגם נים

jyp*v po n«<^’« אקטיוחן אויסחאלטעז r אין די 
^ צו oyonnjnvjio אן ײ טו  פאחזאל• po סראגעז ש

 אלס lynfipra נאטראכס וואלט oy ^pipnoo po טונג
warn momp’of .די לצלן |j»ywjy8j מײנינג po 

ynראלט *nmy די אז p t ya*M’io אוז ױניאנס ’n r r 
nyn’o אז מז ני בלויז איז nyoyano »n ז^ א  קתגעז ז
ynyoyn po iynroo ry לyאביס * n ’p ^אינ־ שכיתו 

nוסטריyלy פnאכלyמyז n  po oyano n  po נאסעס 
po זאלyסאײױיזנז זיד זײ ז jyp  y:y8”o ynjm אױב 
typ nyoy8 אז 0 Dyano י אייף סױפפאסעז גיט ע  r*■ י

y’opn שאפ  זאל זייןסחורח׳ jyoppnoo אױף און אין
ny פאבדי? די פאדמאכזח po פ גיק»yדלyליט ז 

 4yלפyח צו מחויב ניט אים איז ױניאז יי באנאנאס״.
nyn po א וואלט זייט צוױיטמ־ po !^onoD א p i• 

nooyo אין nyno nnoimon יyאז יל *nyivro nyn 
oyon זאל lyoym o שנײpo oyno^ooo nyno nyn 

 אינמ• און op’ooaopy po אױסנילמנג אז TP3ya זײ
 זיד oop דץ אױף וואלט םארװאלטונג, yלyסטרי

jyoo8y;o’io תוככח א pc צארעז po .זײ סאראכםונג 
 ארויפצולאזזה חשם חלול א noo באסראכט oy װאלטעז

זיך חאט nyoo ויינט ?אמסוס. אױסן nyיyבy■ל אזא
o r אלn  .Tyo’ay> oy אריסטאpראטישnnyivro y* 

y3on |yoyo? אניסyלr po onyn’;y8nyoino y״r y 
y n n םyמDלyז po זיך חאבעז Dnyo3yyjnyn צום 

ץ. זyיגnyבyל ^  אײג* lyoon ױניאנס ynyijio אויך ל
lyryA צו אום אז o r  lynyoyonoo iy:yp לyבעז pc 

ny»n ?yo’WD’w po nyuyono »n לyבyסטאנ־ נס 
n n» ,n n r’ אױך זיך ױניאז T?n’oynyo8’o מיט 

 אינתסטמ n אז ,tyr po זyמyראלo yלyוסטריnאינ
lyooo nyn^;o’» y אין ro  y^yn ל אyבyזאל ן lyayp 

 זyגוט א אין jyrcyi זיד po y’o’too איר זyאנהאלט
צושטאנה
 מיס־ פיר רי אז באגרײםען, לעדnנאסי מוזזח מיר

nyn^j אונז וואסny אינטyרנyשאנyהאט ל no’ oon 
 בלױז דינעז ,OBלאושיyD noo nnomon po טpשיyג

n’e ^:yo’nyoopy nyp8’j”Vp o סטוynגטyז po אזא 
yo’ru וױ ױגיאן nytjio אינטyרנyשאנyמיט ל ’n 

n«יםגלי yטיװpא nyojypio po כאאמטע yרטynחונ r 
 ינ^ po זyoטרא א בלויז iyrn סארמאג^, םיר וואס
iyo אזוינ אז באגרײםען, אױך «וזpy yספyרימyנטyז 

ffoynno אל ניט זידy וױ אױס לאל yo? ^ רט א װ  ^־
^ po נאטור yנyגשלyמ רי שי ר א  סאסײ קעז oy po ס

jyn אל גיט אזy סםוrנםyז n  Tyoynn ױניאן W>v 
jyanp װ בילײנג אyלyאלס ארויםצײגעז זיך ז n r 

ny;nynyi פאטn yפאר אל nyvocjipio .םיחןרשאפם
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מ די אייף כליץ איז מץד דןגז  W מת ג
 ק”לm 5/־־I׳■ שי וױז ד^ש —

®fig ק ®ר^ויױשןן כליץ״ V ׳מל
*רגד די ttb :rayon ®ת שטראל MkMMMk4MM*#MBU ®״•גקדײד׳ פיז סעד

מז ד ^ מג מ ד r גז t  v n r סמו
- ״ - -i-» L i| m i L| ן . • ■W him  H «*t • I ד ץלקייס* שג וױלדזןד § מי מ ד* י

ז BayVotyoynp זיעלפמלפ מ  ,oyanonx די פח
ly אתטזנד׳זןדדישז m ro trv m e ר«גקדייד- זדז® 

ח *ײסומזז o :*שריפע:< ליפלזןםס, י rry ט׳ סיט» 
 איז *רוס׳ nmy: איז פמספ«ד ׳p’״־x מ*כ«ז לזמע

m x  i n מן מן nrm זיי י י זי ד  סמק ידיז גזײאיזח׳ ״
TXorry: o דורכגערימז :ישט ה*ס ליכט n חישד׳ *r 

מז מל m און נ«זדס די י m סשדתיס פר*נ«ױ^שזז 
jyagn איימזמילט o n .גל׳ןסלזװ אוסל«ג«ל׳נ לי ל*ד 

o n  lynnov ,מן אי  Tirov *ו :,n:yern די וחדמן ג
oyn ס*ו חװ־ jwpi no ufo-vn  ,inm rora no 

yrnu « rx  of איכערלעבימ ix לזחזז nronc׳*
o ים׳ זײס ■tyr אײזי n ״or עס pk ארעז מזגזדי רי  גךז

מלט ץ חנ rn י p an o, ס׳ ג*בר*מג*ס :ישט גדס  יי
מו n <דט  זד־ סלמז אױג«ן די ה*ר*עז> px גלײכזמ סי
ד  שסר*ד פלססעגדיגעד זייזןר סיס בלעסלעד׳ דיגע די מ

ttw  n* iyx no׳ no מג ײסל מוו ־ זזזסניגג *יז מ  ד
י איכער — n» :לײד׳ ז g י n n פרײלזזמ די קלינתז 
 ימגמגג V *ז וױסעז׳ *ו םיעז nx *פײקע no דיסעז

 בןןדג־ Tyr *נגעחױכעז זיד ח*ס oy tg שאלגעקײעז׳ זדז
•n״x: on :yn m *תיף׳

eg װי oy ליסלעם 0 דעדט no דער r ry iy o rx’־
ר ע ס  — ,וױשי־גר^קדײד׳ אין :n:ynga טרייז־׳יתיןמ ^
o n f l סײל יעגער איז rrp:gTD no״ ־׳pk or דעמgלט 
ך א ג  זיד האט אץ o’xg: די דורך אקוסירט געװען :ישם ^

 :לאיואל nx סעםעז no נומשלח Tyr איגטזגי געסונזמ
 װערט — ײגיאנס״ םרעיד די ליקװידירט האם ״מעז

 געשםאנעז זײנען זײ ״װײל — מאניסעסט דעם אק גזחאגם
 פראנקרײד סאדשקלאפעז װילען ײאס יעגע, אלע ײעג אין

 ליקװידירט חאם מעז אנסאלעד. Dn no יאד אונטעיז
 איז זי וױיל ארבעט׳/ no קאנפעדעראזיע ״גענעראל די

 גע־ האם זי וױיל ארגאניזןמיע, דעמאקראםישע g געװען
 די יגםTרטייgפ pgn זי דוײל רעפובליק, רn געדינם סרײ

o רעכט׳ אינזעדע ארכעסער׳ די no דעכט __ n גע־ זענעז 
 no מענשעז־רעכט פת יעxgרgדעקל חװ־ *ק חײליגם

n1789 י*ר אין רעוואלואיע גרױסער ד . .  ogn מען .
 םץ גופא עקזיסטענץ די ווײל ,yngrngng די אעשטערט

g jgרגgגעויען איז כאװעגונג ארבעטער ניזירםער Tg 
 Tg גערעכטיגידים׳ לערgיxgס םאר קאמף פון אױסדרוק
 פרױױליגיעס, געגעז מלחסח־גושטאגד םין אויסדרוק

 אינזער םארמאכם האם מען דעספאםיזם. און מיסבמיכעז
 איבערבױען םאר געקעמפם האט זי וױיל ®רגאניזאאיע,

 די rg געםאדערט, טgה זי וױיל לאנד, םיז עקאנאסיע די
 no יע'מיםלעזxדוקgפר די און רײכםימער באטירלעכע

םאלק״. on באלאנגעז זאלעז לאנד
 גרײסע די אױסגערעכענט װערען סאניסעסט איז

משך איז נסgױגי yױזישxנgםר די םון חװ־גרײבונגען

 נמעז אמ נסיח דעם בײשםײז דם אםשר קעז מאנכער
m װי געביטען אנדערע אױף װיםען ערװארבעגעם 

 קאס דער אםשד זיד קעז מאגכע בײ ;יארבעם יוניאן
 די גיים כארירונג אין קומען וועט ער יוען פארדרײען

 זאך gTg ווען םילוg אבער קרײזען. אינםעלעקםועלע
 װיכטיגקייט די םארמינערעז ניט עס װעט ■אסירען, זאל

o n  no .חײגם םירעדשאפם ױניאז עקססערימענט n 
 איז עס וױ ארבעם קאמסליץירםערע פיל g איז םאג

,Vgog ח געײעז  םארבא־ בעסערע g זיד ס^ו־־ט עס י
 וױ קענען גו אויסבילדונג גרינדלעכערע איז דײםונג

 rg זיכער, בין איד רבעםער.g די דינעז איז געחעריג
m* ״ װעג נײערo r ה ױניןמ אונזערgנ םgםרrטעז 

 אינ־ ױגגע׳ סער אץ םער ng װערעז פסרגעזמם װעט
 אונזער no קריגעז װעלען טוער םיװעpg און םעליגענםע

תקך  ו1 אום זיד אויסבילדעז n געלעגענהײם די י
ר קענען ע ס ז1 רבעםערg ברידער זײערע דמען מ o י n 

 םענש־ םער און לזגבעז בעםערעז g םאר קאמף סװוערעז
עקזיסםןנץ. לןכע

on  no ימלמז no t n n iv n r מיי oy .fjyponpg 
ungn סספסיפל u m n g y n iw K ױסלו די  n'* מז

igyV no m סדייכינגןן g ^ n  no כלוס׳ס ,oymgp 
og ooyo’jgo i שטעלס ןילןופ n  TT אױף tn■ 
y די no ססדשסלאסיגג no מססי v * p s tw אדכזן׳ 

ר  ;*yigo ןר n* סלחסח׳סספױן. נאאישאד רn גײ מ
מ og ס*ס זיך דיגס !ײןדפןר ײןל

y* »די p n rn 'yoזמארסלס(ג ״ y’ggiyiyojgp 
oyoTg noפארטסכט זדז )׳ y i״og igag >iyig לזןגט 

n דיספ׳ איר  no i n״jg ^טײדד־ית^יז og 
T לסגס n אידססל no סרייח״ט vn oyarg no״ 

ײ לסדידב no ל00* o טסנק״י n  .tgrjgo no איז
 זסססלט .Tgogng .uugogn Tgino גלויכסז׳ איגזאד

In* יײסד ong זיד rn שטסלס *m  iy>g>ojg t 
I m e^ p in go גישס לסגט n מאגט אייזןד ogSTg ig. 

p m ודל |go וזסלכסר ריט w״Tgo |go אײד! ogn 
^r זיד n יסזײסאיס g׳ grjmc n ד׳ ח ױ  <gn mg נ

 דער ודיס לער נישס ודז oy 1 ודדמל וומזזןר עח
 איץ ײער<ץ חןרגדײוס vytt אידמל *יגזזןד מיה ס#ג#

ly ” w g , /גרויסער אוסאוחעגגיגער c׳npjg״T.
nrm סזסײ Mnegn די ogo no >go> נסך איז 

om תארדעס ס׳היטלסר .igTgiigi o*ipo נישט g igTgfl* 
no o ijrr^ ry i די y n r’ iyjgro איז גסכיטעז *no־ 

yorywgogT m  Tggg ,gpneg זיו חאט סײסס *n n
• ̂MM ■M f  MM■■■■■• m m ■  ^ !■Mm M• M ■MMU •U Uאױף שװערקימז גאנןנער דזןר מיס ארא§געלאזט ייײד 

T n פgרכליכgנg״סרײטר״ ר no yjgr .וױשי־םרסנקדײד 
n שסײס מראגקרײד טײל דעס אט סדץ אדכעטעדשאשס 

 אר״ ®ון דעשארטותיע n קרכנית• שיוערערע ג*ד פאר
Tgo T דייטשלסנד׳ ,xgi טײן זyםgשקל בעטס n  ynjm 

Tyon לgrgג נישט האט לypyנט TyT’oornװעט ׳ 
T מיט ,Ty::'Ti tgtnpjg שײז אי*ט אים n חילף no 
T n ^געסטסס gpג*ענgToי*yל*gגy,רססעךעקזע־ רעז

r«  og’xgorgoTn ,oy»rp געטסס לי — o n  og 
o איז n ,װ כילדog שטײט Tgo עס וועז אוײעז׳ די 

nנ g no זיד רעדט gשעj n  T״y’rr. וױשי־םראנק• אין 
• .TVTgry: TgTyoojn Tg: איז דײו

T — ןנען■ n r שוין׳ סילס rg איז עס T n אנחױב 
no .די סוף TyoyoTg װעלyט^ זיד ז ױי ^gt ו  אין »
 מיטן אנגײז איז oyngtngng jnrTTg*Tgo:n די

T:gorryTTi געגעז ogT ,אקיפאנט Ttg עס וױ oott 
^tvothtip מאניסעסם TgT זײ  T n  no *ײױאןטרעיד- 

 *ipg ryr’xg: דעם סון לyשםיװ אונםעח כסװעגונג.
T לעבט סאגט n פי־ײחײט םץ אידעאל TyT ,oyoTg no 

מעגשען. זנוױשען ײםpכyב^ידע^ל פון אידעאל

ץ סארלײרען חאכען גאוױס די װאס מסײקש א
OTg T איז n נישט n תידעז *ו noTnוױםיל ׳ 

iy:Tgiiy: ryogn oy לי yo:’:«gTgo ^אין סעלק 
*Tyxgweg o n  .ypneg*no עניז אז איז Tgo מילי־ 

 אין אײנשטימיג זײנעז זײ אויכ ^ ■זאד־קענעי טעױשע
T n ,מיתונג ypnog'nog tg איז y TyTשם^y^ אנט־ 

r y : ^ ’n :y  mx o»to Ty:,T:y,TP איז זיג׳ o n די 
oײל^yכסטy ,מי^ װאם בש^ח T n  o:ypy: Tyogn״*Tg 

TyT no iyo אין מלחמח yTyirg הײנםיגע :.yo
Tgo איז אינז o:goyTyo:’g Tyog אויך זעז או 

 yogroo■ םון נישט ?׳yv^Tgo lyogn O'xg: די or״
^ גישעז ט  Tjr״r Tgo בלויז זy^לוי^gD — Tg:י:טט,6ש

goלpסװTטשog.אז ט pip Tyvo’w y n g לי אויף 
■y’x p n n* איז no Tnyo’g'orgoopg לי T«gTo’־ 

 אויך Tg או:ז, וױױם ypnog־nox איז געביטעז yזיש
 זyליטyג O’tg: די tyagn שט»דסו:?ט oyi og פץ

yan'grio g .מסלא gD TyT Tyo:igװ^gלםו:ג T n  no 
: : רו ^ ־ שי  lyo’ay: y:y’ no tyoTioyT לעg iyrn װי

:yriy? לי סין ״שות אין :o’xg. לgווgאון ל yoyo,] וואם 
Tyoy:ynyo’g ?yogn חיםלyר׳ז gro yx:g: o n־: 

gD y r’nx,לק lyagn אים׳ tt o”orrgo- ג :ישםTyשg־ 
 yog]״ o'xg: n איז lyopngr■ ywnTx:gTD ^װעם

no Tyoכyםירלg: רי םירםgס•לוpע 'om  y גסון־ 
gpnog ״דײטשיש אמת׳ע״ םיםyג״י:ללעכסײם״. ד

orgirgro ogn gpnog*nog איז:gם^gלg y״lgo 
ד י  ogn tjw ׳Tg’ g תי־אימעז igo o:yr»io 53 מ

.HP®* rv גזךחגז גישס ודז ס כאדארשס׳ נישט מעז
mMMUWU• MMM •MMU■ MMMMU UfMMUMUM m MMM mMUU■ M̂Bדי Tyryo TycTgrgo Tyog otrcהאבעז ׳ “ :oryoyny 

 *ײט Tr אײז no משו איז אײ״ה no y»*pngTo די
 אין osgroyioTTg און OTTg 7go o oyoo’7 — אױף
410 i r  ryoxn װי׳אײזזזז. טאז םױזק:ט no o n 

Tyag אלץ, :ישס :אד *Tjm rym iyo:y>y> y:y רײד 
 די םיליאן, oirg ooyrogs Tgo 19 אאל די *.jgo איז

y:ycgo ״gל o n  no סלייש no לי jym Tgo ongoo 
:igo yrgosgooig nmy .תבואח־סרא־ די לייטשלן^ד 

300 ong oonogo y’gprr סאז׳ טױזע:ם n י ן ו  ו
Tgo o:yi’io 400 ong — Tyom: no y»xpnדי ׳ 

no y’xprrgro ״פאססאט״ ))Tyfryo Tya’oo’o Tgo 
i  tnrg !מיליא Tgo׳ T nn oy אײד •Tgo OTTCTTn 

y:’ooni yTn^f y:n*o :מיg^yלy,״ ז”Tyo : ן^יור 
 דײםשלזמד׳ אין לyרטיקg מןלט^^ grg T’g ogn אױל׳

f no oyorrnng״«lyopngro yTy• מיט *p rלog 
ogn ד^שלײטד o n ס^ליירמ׳ אלןדינג

r: די r  lyonga o’xg די :yx:g אײט׳ ttt Tg 
TyT .y:yo^:y:ong Tg T’g y’og:gpy סוד no 

pjmg Tyoy: די ogn ,oyT T’g באשטײט *אױסגלייכ^
n n «  no לyד:yר ye ngלקyאין ^׳ TyT’c ארית TP* 
o איז Tyog אי«ט ד״טשלא:ד. n סץ :לײסנןדױכם TyT 

-Ty:yo^:y:ongוױ^טש ״Dgט g ביס חיסשyגילטוײי־ ל 
 ערשם w איז yp’Tcg'ncx — T״g געװאיע^ לטyס

Tg ן^זטיב oyT no ,?אומגלי ogn איב קומםyדי. ר

איטאליע אץ זיד גרײטען שטורעם פדן מעג
oy .r:״Tyorg T’g לטgה TyTyoo מוסאליני׳ס

T’g oogp ^ײי איטאלי n  T’g טיycיש:g no Ty װאול־ 
o קאז• n איז לא:ד jyx:g: T’g אין T’ ה«ט no לי 

:o’xg׳ Tyngn y^yn אקוסירט y^go’g וױ אזוי g 
g^nגyט^y פמ מדינח yogr TyTyT:’c» g oyoy.״ 

Tir:yx yo’xg: h לTgישם ם: omg קיין ’niyn אץ 
 OTgo Ty::m גייט *ו *ײט סון Tyog אױסלא:ד.

TyT T’g Tyoy”: o’ng .ררזנלט
Tyo ogn VTg זיד Tg ,ooiginn אין TyooyT: TyT 

Tgo pnogo nyo’:y^go’g ״ycr,) אין TyT ״סיאט״־ 
p’Tngo איז t’tto׳ T’g לxyםyגס Kויסגyברgכyז g 
 די פץ TyTgny: OT’cy:mT ng Ty^yr סטי־ײע׳

Tyoyong מיט TyooyT: TyT סg^ליgיט^yאמ ט o’T* 
xיםליo:’T:yy: v» ogn tw T מיט D gרלyז Tgo :y’T 

g h^בyטny:’tgT Tyn .^y סםי־ײק i’g נישם :Tyny 
 nyoynTg y:yT’TOTX«ig. םץ לױן־בזךו^:: g :לאט

g Tyny: T’g ny כולט׳y^ פון אויסײוק ayn גײסם 
no ם׳ ל א  yTyo’nn אלץ א״ום אי*ם כאסט or״ ^ו

Tvogo — 1בלוי :ישט Tyoyang׳ :ng אויד tmy’iD 
בכלל. זyסgלקס־מgD און

roo nyn״p איז jyoiTy:o’n g  T’g p’Tago og’D 
 איצם ןyרײםcרשgD y^yn ,Tyoo^g’xgo סון געײא״עז

yn:g:gogTO tjtt אין n  nyayn”־o:yno שםyם 
nyonn no, ״o r זיינימ *y: t’k oy nyt’tt ,Tyne 

Ty:gooy: ,onrgo TyT lyoip אונטyר Tgo nyn״r־^ 
 Tyoo^g’tgo n קאו:סילס. yליסםישgיxgס no טי:ג

h  Ty:gonyT בycgלypו:ג^ y:y’ no שטyם TyT Tig* 
Ty:y::g:ngo T n T’g Tyo ײט* n  noמg^קgםישעז 

ogn oy Tyn ,o^Tyn גyחyשט^ Ty Tgלyכy עז  ױ
T* קאמף׳ trx tvcit tw סאתואלטי::׳ n ix p’Tix 

gD n  TXTXOg^רלויyנy .די פוײיהײט y:ngn *:אי:םע 
 x y”0רyנגyל g שוין on’oy: onyn yn:g:gegT0 סױחג

T’io T’g'o no אסטמאל :Tyo’wp:yngnx ix Ty»ipy 
סאליןױי. nyn מיט

Tg: מיט g האלבזמ ’p’Tix Tgאיז ׳ T n אײט no 
tvo7 o ביז טזװ1 n אפריל׳ Tngiiy: OT’oy:aTn T’g 

Tg גתיסע װאד״.’״א:םי*מל״מח Tyo:yo Tyogn׳ no 
^ די ײ ט ס ײ י  מ na אסוךאיםאליע, איז Tyo:y:y: א:
ם, T’g Tn:y:y: לא:ײ^םשאסםלעבע די  TXagn װו

ooyogro Tjm op’Tiy:ong גזנגימ n n פאשיסםישזנר

------------------------------------ *  1942 ^ j n r j n

סאליאײ די אוסדנ^  yoo:n” xngo & די אויף לחסח  
או:־ לי  Tyag .Tyooyrg'iyogo מים oryoo:yy: ogn

*TyT o:ypy: ישם ױ:  ogn y’xgr’̂ PTg ןמ־דישע•^® 
o&y: n* ?:ס”סעםי  T’g Tyo” n ot’o « מן. ^ ד ן  

”jnyo ■מאסעז T3 ילץ a m  
iy::g:nyT לעאט^ם T’g TyaTyii ,באז־יכם g pg 
y’xgT’:g:*tg ^yליסםישgיxgס Tyr»:y^go’g דער r% 
TyT סון oyngo TyT OTy^’oy: oTyn ,pTg’-n: ng 
h אױף שיס־יאײס, לי   T’g ׳Typnago T’g m yi«a 
h .ןyטĝ «’Tyoyo’0Tjm, אייד xװישt Ty« סgל  
oy ^ וױים־ללט3סאר  g T’g ^  yp’og^py לgגi’g y לא

אלץ׳ לם yo oy , ^ p ’OTg־T” * r yoo:’0 »i: לי TyVyg 
ogT nyra .Tyayל oix דך ױםי:ם : iyo og ״ אין  
y'ncg ’T װי o’xg: h  ong ^ שטאלאיר ט׳ ^y: ועו לקמ  
no oopgn ::uyTD’ig »t .?םאל pyx’g אסים3נאלזג  
Tg ׳הײ:ט 1שוי  oyT T n :^o  T ny’ .:go ix :go 
ogn ’:^goio Tg םלחמה׳ n  ®*ogn y^go סארלויחגן 
■ogogp nyooy-u Tyn 1 אי לא:ל  ogT OT’eyung

T מלחםה ypnog T’g שםyלט n  no ::g: T n י   
*y: TyopyT’T .Tyooo:yg: TyT T’g y^gont
yom: אױף jyoan T’T :yo Tyo .y’Tgi ’̂g Tg no Tgo 
TyT .0”x Tyo:yg: Tg: T n  T’* Tyo’:ynypy: 
 Tynyo-TyoyaTg o:io O’oryT TyroiVa, מוסאליני׳
•nyo:ig Tg: onyn Ty j:gnyo:ix  oix ױיף ng 
Tyag ^ איטאלי אין  ” »Tg רyישxg: T n  ?to Tyלםgהyג 

”:I’W iy ^מאײלםז i :yo ym
ע ש רדי ^ ע ט ת ץ טרײד־ײניאנס א עסטרײר א

TyDgשy: האט ם Dgש^yםy^רg yםט^ײכישy די
^ :Tg הים־ g a  oy’xgT’«j:ng Tg’:i’־T’yT0 yo״ ny: 
^םי^לyכyר n א^מ מים לא:^  T’g rngonng ׳ס^yל 
oy’xgrflpng די זײמנז  oyang T y rrro rn T ’oa 

הײנט און  TyTgny: orooyoTgo און OTyo’nay:o’ig 
•Typnago yTyoyr: yלg אין oyoa voyo די זײסען  
Tyoyang oy’x :ישט g ngng ך פארשםײם Tg די  זי  
yooyT: h  .o:g’:i’־T” To no tto זyלgמ^g: 1לױם 

אר:א:י לי ‘ ogn ,y:”g o n מ:ארמאלקײט1א T’g שייז   
איץ איז פאראײ:י:ט ישט yxנםרgלyר : iy:”T oy’xgr 
ng T’T Tgo oyaTg y’xgr’:g:ng n y ’ .oogoryonyp 
Tyw’nx סארשםזננזײגוע yi’^  r:g : g Tg: סאראן nx'o 

•Tyon: y^yx:״ g h cnyT’o:g n סון   
jtdi: ״T’g OT’oy: onyn o שאפ  p:’oyo yx:g: n  
ם3י1ל Tyo אױס ? oyang TyT no Tyo”TTya’g nyoa 
h שאם־םשזנ^ים. Tynyn oy :מנאלם  ,yoogga n  
ongrga oTjni לםy: o n מים ױוס׳   y:סיyלםy :n  
ן1א y: TyTyn oyשםיxם  o” p:’oyo yo:’T:xrgo־o’Ti די 
ng־’2  n nyoyang yon’oong. ה:ם   no oy’T’Ogo n  
^ ^y^שם oy’xgr’:g:Tg n איז grg לויז  no y’xgToo’: 
Tn זײ yongogr’:g:Tg yooya ױסאיפלין nxישyז

.Tyoyang h
Tyagn זײ Tg ׳t̂ ’d oyp’:rg :’tn: yישxgנ h  
T’T Ty:y? ײי nyag ׳Tyogo yon’T’:g:ng ום: T’T Tgo 
y^־yרדישy םױיז־־ :ם1א ’t םים Tyay: nxy קײן נישס  

ותילכע אין ׳ Typ’Tago־y’X’:iog yo’n :  ױניאנס• t’k «ײ 
TPpgrga אין Tyrixn ogn ׳Ty’no םיל ]yoyang oy 
”::pngny: OT’oy פאזונ־ g זײנען םאבריקען׳ זײ  ong 
pnago nyTy’ tid o:ngoyaTg h׳  Tgo Ty־n^p ynn 
 ix na סארהיםע^ Tg םתיען no אײן T pnagDאלעז
• אר:א עהיימע : ’t tik םאכריק Tyo’mx g : אין גיין ישם  

צוױשען קאנםאקט יק ? Tyagn ^ישט זן*ל:  oy’xgn: 
קומם עם  iyn ,a:x ׳ng ישט לםט: y ה עס  nyag דך  

קיץ :ישטא צרה:  ynyT:g Tg n n איז  y r^ p  ix 
. באדערפענישען װיכםעסטע  n  Tgo .טע?סםיל־סחוײ

ץ ײ שמאםעס א ארכעט דער כ
:אצי־לאנד׳ אין  Ty־שטאפ^yTליp מיט ״אלם  oy װי 

yצטyנס ל איז ר yלכy װ אױסרון^ אן  no זען מעז קאז  
^ TyoyaTg־ n ױיטש n אין :עײען כט  yנטלyפn  פא
^וא־ :  Tyoymg ’t )yTyn אויפתף □yT אין .yoyTB 
no אםהאלטען לאזען ישם : t’t T̂ טארע ױי אז ם׳  

ױי 1לייני:?ייטע ? yלכyזg ttit ארבעם׳ TyT 1 צ ײז : 
OTyii , צו «:ײט לײחגה nyT א^yaט' ? y:yonyx 
«מים יםתן^1א y y:ya’Ty:o’igלyנ־  oyT T'g o:giy: 

אויס׳ :ישט מאכט  oy ! Tyrnn y:yonyx 3 מים ױ:ענס,  
oyy :0, לימ־י :ישט לאזט ”myT:’g ישט נאר כלייבם:

^ זנםסןלאץ.״3
Tyr^p r אין ’P ^ מ םאראז :ישם ױ  oy סאחואס 
Tyy פאר םארשםײז׳  ix nyi^  ״ײםשלאנד׳ t’k :ים 
no OT’oy אויםלאנך :m g  ^ ^ײטשלאנ האס פל״מה  
T םpyסטיל־אי:־ n  Tgo ןyלgריyטgמ ym  yלg נמעט 
Ty:gn no ישםא: ng איצם •ראצענט), 94( ײסםריע  
yת nyn מל״מל. ogn ױיםשלאנד 3 *־׳״:Tn’oix. ש

^ ’oopyo yלg ^ n :y  no oamy:pyiig די yon’oipg ל
o n  ogn •Tynoy: Txongn t’t Tyagn ogn ׳TyDgoש 

אײ־ א:ץ : nyag . צײם ל ypשםי g Tgo םpyלpy: Tg: 
Tyn Tgo TyיאלTyמאט ym ”oyTg Ty אין  T איז yogi 
TyT ogn Tyo”X ypgong: 1אי .y’TOon:’g ^ ’oopyo 
טאן מיליאן 4  on’ongoo’g o:y:’o:gp ^yאישyאײ^אפ 
.T yn^ yאישy־אײ^אם^y אױס םון ן yלgי^yםgמ y״n  
.Tyonoy:og .מפ^ט איעאנצלן איז אי  Ty:’TgmyT 
Tynyagn ix Tyoyn ײ3 :ישט אציס : ,t שוין jyagn

.nyr^p r ’P
.nyorn nyn iya’iny«g t’t ogn Tg: ixnyn 
nyn no o:yxgno 90 tg ,)yngny: 3אשטימט t’g'o 
,” ong nyT Tgo פאנוצם OTyy yסםיל*אינ^וסם^יpyם 
 טלײo:ygTO 10 1 פלײפם TyT Tgo ציװילy^ פgפyל־
TyT oyo אין :ום אנץ : Tg: לי:ם אציס : ,t .::nyp 
oישooyTD y, וױלע( ^ו זײ מיט  Tyorn Ty:’Tgngo 
iy:’ox’g T’g ”OTg ’t lyx^ga אלץ Tgo Tyno זײ 
’t Tyno oyT צוליפ .^:gוםל  ̂ T’g T”oogp־Tyo:m 
*ga g — oyaTg TyT צו ס yםg שמ אין יץ : TyoyaTg 
n אל׳  מ^ ײ3 ״  ’t ןyלטgmy^ צו ל׳ yמים TyTyT:it 
Tycgppo־ooyaTg Ty:g’7’o ,t ” a לyציy סם ׳ TyoyaTg 
Tyagn אציס: h  yapyn ׳^y^:yל yon’oipg h  no 

אין ם ny’t מלחמ^מאשין. :gשפy::אײ
ץ ™נגןןר םץ װינטןןר א אײרא#ע א

n n  g שװopny::g T’t ogn nyorn ^y^y אויף 
 א^מ:ליpלyכyegT’g ^y• זײ yonyogDy:o’ig טyDgל־
no .ny::in סון און לט yp no o:’:”ey: onyn ::nyp 
n :אצי־  די nretayoyny: ’t iy:yn Tynyo’x אין 

וײ 1אי  oioyoig tg ען׳! ix t’g ^y^:yל yon’oipg 
ן1א תצואל. סון g tidלynyi:g y לo:yay־  y’xpngno 

yפgלyן. ג ל gDםט^אgטgp Tyמיטל 
ogn .מלחמל nyr Tgo .Tynyo’x עטלעכע Tym og 
14 ^:gײטשל^ T’* : Tyognoga y’xpngTO־ngian h  
T’g ; 1 0 טאן מיליאן   — ng’ m ’ox’g T’g ׳Tgo מיליאן 
איצט מיליאן׳ 7  —^\.no^o  tjh Tgo :y^go’K 
no^o Tyn Tgo : T’״p:gTD T’g ; טאז מיליאז 7.1  
’itg Tig ״•Tgo 5.8 םיליאז — ox’g 1 ׳םאן מיליאן  &
*yn g ,:ag:p’Tix g ^ Tyo’m o׳ TyTy’ T’g ל n :ײט 
Tngo Ty:” i ^y^:yל yoroipg yלg no .ישם םיציט:  
y:לyD ^yסםצושםyלTy׳ מ :ישט איז למשל  .TyTyo’x 
Ty פויל אין  ng yngrpig T’g Tngo ס׳איז nnan 1ױםיל 

אח13ת יסיל11 ׳ Tyto’igTgo ישט: Tyo TgP ’gnig ng 
Tgo o’xg: h yלyן  ^ ל ^ צושט י  ^y^:yל y:’t n ’T 
ogn tg ׳Tyo לױסם: r . gל:yמי ^ ’:yoTynga yTy” t 
Tyn’Toix Ty:yo o’xg: ,t ומנלמ ,y:’KTpig ז שי  pk 'o 

יסיל11 ױםיל tg Tg: Ty::yTaomg ןyלyn זיי 3אוי זיץ׳  
•Ty’OTg y:’OTn yny’t Tgo T’t Ty:’0’i :  זיי

oyn oy 3 י1א  tg ׳Tyay:y: Tyo’n ix ogn ::nny: 
Tyoo” T h  Tyלy װ ׳ yogn”K nya’K ny::in Tyoip 1אסיל 
•Tya’̂ : ״yo Tyo ng Ty: אים  y::m oix yצטyל n  זימ 

:ים ז yלyn yogr”g no ^ n y n  *y:’ogr^yT’g״ h  
tyoKT *ynyTro.סון Tynrp y r^p  ’T 1אפיל Tyiy:gw 
 no Tyoy:pyng ng ױי oyn לyצטTgo Tyo’a Ty דייטש־
gtg איז : :n y ry r  no o’x’oyn Tyn Tyag ^  לא:
nyo ישט: T’ig Tj^yi Tyx:ip yלg h  tg ,Tyom: 
Tg: רשטyn זײיטשלא:ד אין  tg ,:ױפםי t’K'o .Tyלפyn 
 :ישט y gtg::שgפט a mשyת yn nyoory Tynלם־
y’xgio’o ’t Tyag ,1917 Tg’ T’g ^למשל מלחמ  

^שו״נמר  g :go צו :go no OTyn 
T’g םtyל )yo Tyn סימן׳ Ty:’oaymgo g pk'o 
T’g ^ p ’OTg Tyoog לץg Ty::io״ x yדײטש yom: די 
Ty:yn ,תפעלותn ,ס מיט צײלט תי : ^yד OTyii oy yלפyn 
*P’OTgTgiTy* no Ty::ipyno:g yפyסםלgש:yיסn y” : 
yצטo:y :עבראכט ל האט  ,jyp’OTg gtg .שפיה Tgo ך yל 
yלכogn y ,׳וױס^שאפט־ װ צײטו::״,  TyoTiop:gno* די 
no ^yטyפל no OTyii Tyom: Dyi ט^yשילדy: ״^yל 

און ״װאיטאמעס״  yTy״’t מיט nyona פון און  Tyom: 
Dyi ןy פלאפ װיל  Tyo ,:’o:yp .^?  gלy מy:לyכy :לי
T” p ישט: pk דאס און  ,y:’Ty::in די סון  Ty:go

•Tgt y::’T:
*iya’g nyorn Tyryiw gtg ypgo 1מט? oy אויפ 
g זיץ דאס  oyn איצט׳ T’t וױתט oy m ,yogT” K 
y: ooaynפy^לyכTgo Tyom ^y די :gצישga yלy־

.yogT’g פון o’oga
ץ נױ־ײל־טראגראם א גאראםען ױערט ענגלאנ״ א  

:אך־מלחמח־צײט פאר
Tyoyang ^yליש::y TyT סון Tym? די אין  
g ong oy’oipo’T OT’oy: איצט TyTyn ::nynga 
-y:ong t’g ogn ׳TyoTgoyT yלgסאצי no o n :g ״ o 
no לאמ^ט׳^  no סאשלוס g ם ׳ אי TyTgny: oyaTg 
t’g o n a n e  yx:g: o n  •ormynya 11יליאם nyo
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g3שטימם x nyr Tgo״nyr t*: o -םיס מלחמ״ tjtt 
 Tjnyn TTt’oy:o’iK nftgt TyongoyT :ײזנ די no ודלף

g:gpyמישno Tya:nyo^yT y מyogן־y^^gםoלr־
 aryarngo לgT כלל3 איז םלתםח nyr Tg: זי:?ײם

p ny:n:yoyaTg TyT TyTjniלgמים ס Ty^go’ro  g 
g Tgo — no:anלx y3״ nx Tyoײ gלy מ5אוםגלי?לז 

0”np:gTp m ^ g o ix, אוםפןנאיג?ײם tg Tjn ix־•
.n .g .x oya

TyT ^פאו^זל gpy’n o 'am y a’ngo g axya pk 
Dyngo Tyig’T:na g Tio. לױט nyr o:gt oy m 

nyiiya Tyo o:yTyoyT^ זgל Tyrm מגלישזגר 
Tya’t Ty:T’a ״r שטי ױץ םיטypט׳3 ל  nyr no חי

1 no:an^gn’:’o yoTya’trgo ’t .nap n’a :mל^ 
y 2 TyoyTogaליש::n  8 pk o n  »Tgn g o:io yלgר 

y: Ty:g?nyog t’k.לט iy r  tid t^ : o’d Tyry’ Tgo 
1 y’?’ogoאל ag:ix nyr^p g Tg: TTnyn oo-^ga 

n  1-75 yiya noלgר Ty:” t o n  •Tgii g םי:ײ לאמת 
 Tyלםgmy^ ix אויף onp ןypyלp ogn םומעס׳ yלgמ
T’ ^שמו:

n״yn Tya״T’g TX ^סארשל *ooyang TXiyngo 
g Tya:ioy:Tyo:ixלס o ::n ’:yT־Tyopy’n oס ׳xyDיyל 

tio o’ay: jonx ,^™ לדיע־  Tycgש Tyלgז ogn סי
ooyaTg:־y :^ y״:”.y’oynoyr no D”X g T’g D

txt :סאלשלא o:y:y:ga שםאײ  gp t’k*: ^חג״
gp yivogmyoםיטgליסםישTyrmp y׳ ynלפTyyp y׳ 

jyo tg וױל g T’K T ^ ^ y  ^T;gm go ״לא:ל no 
Tyangrtgo TyiJ ?לאוס״. סא:סא  ̂ T’t oyn Tyry’ ixn 

TyT no -3 מלוכד Tyoש  •pgw Tjm onyoo:y ^ודית
o:gr Ty .Typ’onp y די n n׳ nx tg” מgל Tg PK 
 Tyrgn nyT t’k Tyagny: לי?װידימ ײםpי:tgטסלyכ

Ty: עעלא:ה y f ’a מgל t’k ײם.1מלחםה־ ogmgo 
o זאל n מ :ישטyל:y^ זײז t’K שאם־ו^ט Tyn ? ttk 

p n* אױף װימשאפט די םײ־דז חװ־ g י« ל  1סע1ו
 Tyxy:yr:ga ix :ישט םײ:ט :g^שלgD TyT .^yשטײ:

 nyag ׳Tyoo^go’Bgp זײ tio סױיהייט yכy^לy^י^: די
Tyogimo קgם:nל ya’Kי ״  ogn ׳T^o’D-y’xpnnB י

oyonoogogp ya^oogtronm ix ot’o׳ pk ישס: 
 yכy^לyDy: nx yכy^לyש g Tg: :ױ:?ײט,7:וים״ ?יץ

״סוײיהײט*.
o o n״no o n :g סxgיgלTyoTgoyr y״ ׳n tm  o r 

tgo:־Tyryrgo oyn ,opy’gro Tya’tnsyn T’g Tyiy 
y: o n  •oyoio y:’t’Tלט gtל Tynyii oanay:rT g 

3 ttitיישםײnyג:tid Ty די ttit nx yonyrngo 
p■מלופה*שמיצ n  TJnyn opyny: nnn  ya^yn ,y 

 oyn Tyo ^gam חנן.7הכ:סה־שם״ yann yלyציyספ
TyoTgoyr y:’t g n  TyT’o rn  oix TyoyToix Tg:׳ 

oyn מ?ך T’t פאח yiaio g t’k Tya’on: 3’vi:g 
 Tg^’ia tnyT:vt 4) o:io Tg^’o OTyrnn ong פון
nלyn ,(^gלפoyn y ײל מ  :םyלyיס:1K TyoTn ^־

a^n TyT no Tjnyn״־gD .yogpשם^yל^:,TyanyT ^y 
tyo tg שחן?ם T’t װימי: :ישם o ::n ’:yT I’K־Typ’Tp 

TyrtgTDyT Tgo ,:סאלשלא yag״ *TyoyaTg T’g T’ik 
Tp’״Ty:onK Tg: TJnyn )y״y:yT’orgo Tya’i טעטת 

.opy’gTD DyT Tv:ya
 ארכעם די :פראכלעם :אך־מלחמח װיכטיקע א

ײגענטלעכש םץ
 -yn yלפyn ׳Iyמyפראפל :א^־מלחמה ’T Tyצוױש

TyT איצט :yלא:ד אין פא^שט:^ n« yogn’TB no \ 
o:an’:yT no־ooyngo ,oy’XiO’oo:’K ^ ס  oyr א

 no oyang Tyr Ty:yn yagTO ,t DTg ױפטי:סט^1
 אין •Ty::ioy:Tyo:ig yלyאי:^וסט^י אין yפy:טלyױ:
 jyTgny: כםy:םלyפyפא^ :סyצםyל pk y:gTo TyT אם

an:gTgoyo g, װyלכOTyry:oiTg oma DTyn ^y 
y TyT t’k::ליש-goyo Tyr .yoyTD'TyoyaTg ^y 
pk on:gT אויסגעא^־ב־לט :d:io TyTgny ״’Tgp’iiTg 

 ־o:y:n no oyaTg Tyלyאי:^וסט^י Tgo ?א:וסיל״
 סו:ם TyTgny: Tyפgשy: pk ogn ׳םDg^שy^פyp g .yפyל

ooyaTg»1934’:’־ Tg’ T’K omyoo.
 סון y:gTD ’T oagroga OTyn on:gTgoyo אין

Tgo oyaTg ^ y n o o n rK :ױyםל:yפy t’k yלטy ̂
 Typny::g OTyrntga OTyn oy .Tg’ 18 pa 14 פון

tg ,nmyT ת::3שול־ ל  TyT:i3Tgo Tytio oyaTg tik י
TyTyn אויף g הgמא:יש^yן toik׳ Ta’ צו ’T Ty’XTyT 

 Tyy .TyoyaTg yoi:און מ*ל:ש^ yx:g: ix y^y:טלyױ:
oyaTg Tyr t’k r טyט^ ogn ,^y^y:טלyױ: ’Tg 

Ty m oyiag: orTy ם1ם^לא h  Tyx:g::’K ,שול 
oyaTg n  oagToga אין pnago פײסס^םײלס g m 

no 1?goaTn pgo nmga Tyi’Ty’no דין :”Ty:’oo 
 o:ypy: :ישם אים no ס׳האט tg ,oyt Ty יל^ו::.3

T”P TyTyn און ״לײם״ TyoyaTg Tyoip:g no *ty אין 
y^:g .pnagoװאלם ^ש yny: nyag׳? gn Tyo Tynלם 

:y» y::n h  o :rw yש:Ty שיל איז yt tjh T’gלTya



 אױך השם סרון• איצם שײז מיד אלםען
*וױי׳ דעם פח קאניתנשאז דעד נאד
 אםעריקאנער דער פח םײל םעז

־ פון באװעגונג, ײניאן םרײד נ מ
אדגאגיזײ־ אינדאססריעל אװ גרעס

דע־ איצם שױן איז עס שאנס.
 לאגע די אפצושאמז סעגלעך ריבער

ן את  ארבעםער די םאר ערווארםעז קעז סען װאס מ
 IV חענגט םילעס גאר ודיל יאר, קוסענדיגעז דעם אין
 קענזװ זיד װעלען יוניאנם אמעריקאנער די אױב דעם, פק

ר די צוריקשלאגזמ בײם צוזאטעז ימנדלעז און אײניגעז מ  א
 זײעחג און זײ געגעז געמאכם שייץ װערען װאס קעס

 װעלכז רעאקייאמרען םארשידעגע די pc ן^יגןןנימזױעס
 ‘רעזול אלס קעי די אױפגעחױבען נײ דאס אױף האבען

 םת מנװענשאנס די גאד איצט, םאזמוע םח טאט
־ דעם און לעיבאר אװ םעדערײשאז אםערייןאז דער נ  מ

 לאגי די ײערט ארגאניזײשאנס׳ אינדאסםריעל אװ גרעס
קלערער׳

אױס־ די אז שלוס צום קומעז מעז מוז לײדער אח
 גאנץ נאד האלם עס גוםע. איגעריגס נים זײנעז זיכטעז

ג וױחנר א pu ודים _ מ ג י ג ײ מ  אר־ ארגאגיזירסע די פון מ
 זיד װעם קאמף דער אז אױס, עס קוקט גיכער בײטער.

 ביז דעם אנשטאם און שאנאנדערפלאקערעז שםארקער נאד
 וױגקעל־ דרײ א זײז איצט װעט קאמף *ווײאיקן איצםיגען

 קאסף אזא װאס קאגזעקווענצעז אלע םיט קאמף דיגעו־
ברײנגען. מח

 «ו זײנען םיר אז אויסקוקען עם װעס מאנכע פאר
ש. סםי מי  קאנפערענצען די אז אנאנסירט, דאך װערט ^•עסי

שעז  װערען ארגאניזאציעס בײדע םמ םארטרעטער די ■*װי
ם ײ אנ ב  קאנװעג־ בײדע בײ דעצעמבער; אווײטעז דעם ^

 פאר־ די באנייעז צו באשלוסעז אנגענומעז מען האם שאנס
 זעהען מיר אײניגקײט; ברײנגען צו זוכען און האנדלונגעז

 גװישעז צוזאמענארבעט א און דעתענםערונג א אײד
פי־ אין א. אי. סי. דער און םעדערײשאן דער פץ יוניאנם

 פיםס־ איז פאל דער איז דאס װי געגענדען, אץ שטעם לע
 האבען ארגאניזאציעם ביידע םון ױניאנס די וואו בורג,

סארהאנד־ און קאםיטעם געמײנשאסםליכען א געשאפען
 אמע־ די פאר באדינגונגען ארבײםם װעגען צוזאמען לען

 אויך האבען מיר סטארס; דעפארםמענט אין שטעלטע
 ארגאניזאציעם, ביידע פון שירער הויפם די געזען װאם נאר

 ביים ילאטםארם איין אויף מארעי שיליש און גרין װיליאם
 גע־ די פאר האט רעליעף װאר בריםיש די ױאס דינער
 אייניג־ םאר נויטיגקײם דער וועגען רעדעז בײדע געבען.

 װאם דעם «ו צו גוט זיד קוקט מען ווען יאד, און קײט.
 אװ קאנגרעם םון קאגװענשאן דער בײ פארגעקומעז איז עם

 ײאס אפקלאנג דעם *ו און ארגאניזיישאן אינדוססריעל
 אין געהאט האבען קאנװענשאן דער בײ געשעהענישען די
 אויםזיכםען די זיינען םעדעריישאן, דער םון קרייזען די

םונקעל. זייער אײניגקײם און שרידען פאר

U איבשחינס  P9.

 קאנװעגשאן סי,אי.א. דער שון שםעדוגג די
ײפ. «ו ק מ ײג א

 פרעזידענט אין םײל דעם שארזיכםיג םען לײענט
שדידענם די ײעגעז קאנװענשאן חנר או באדיכט מארעי׳ס

fM M  feMi U m A M A B A to  AAM M AAA b a a  U kA  AAA AAלעי אוי פעדערײשאז אםעריקאז דער םיט שארחאנדלונגעז 
 אייד װאחזזײנליד און מארעי אז גלייך םעז דערשילט באר׳
געזעז זיכער האט וועלכע באארד, עקזעקוםױו זיק

AAA *-̂ -**- a a a a a A ^ a a  a a a  a a a  a a a a a a  a a a ן « | | MiAMAWi  געהײסען, גום אים און קאנװענשאז דעד שאר באריכט דעם
 ארגאניזאאיע זײער פאראימיגען *ו פארםיג ניט זײנען

 ער וחגלכזמ איז אײנלײטתג אז נאך פעדערײשאן. דער מיט
 אםעריקא־ דער איז אײגיגקײס איז עס נױטיג וױ אז ווײזט

 םמ יגײט אין אי*ט סשעזױעל באװעגונג, ארבײסעד נער
 דןר שח פרעזידענם .דער באריכם דער זאגם סלחמת, דער
 םמ גריז שרעזידעגם *ו בריװ א געשיקם חאט א אי. סי.

 אײניגקײטס־שארהאנד־ שארשלאגענדיג שעדעדיישאן דער
 אונטערגע־ •רעזידענם אײער האט בריוו דעם אין לונגעז.

 •זגקםען דרײ די פוז אײגזנר ■ומממ״״ דרײ שםראכזמ
 קען ״אײניגקײט — איז שארגעשלאגעז האם מארעי װאס

 איז oy װעלכע אפשװאמז דורך ווערען דערגדײכם נישט
 משםערעז אדער ארבײטער, אדגאניזירםע םח גרויע

 שאר־ דײד אדער געוױנסעז׳ זײערע םיז איז עס וועלכע
 «רמ*ײ שונדאמענםאלע די שת איז עס װעלכע גװאלדיגען

 געווארען.״ געגרינדעס אח * אי. סי. די ײעלכע אױף שעז
 אס םײנם זשארגאן׳ דישלאמאטישעז ®ת אױסגעשײלם

 זשאחן ױאס באדינגונגען אלםע זעלביגע די באדינגונג, די
 גע־ איז ער װעז םעדערײשאז דער געשטעלט חאט לואיס

 גע־ האס וועלכע אח א. אי. סי. דער פח פרעזידענט װעז
 שארחאנדלונ־ פרידענס די םוז אפברעכונג דער *ו סירט
 אנגעשלא־ זײנעז ױאס ױניאנם אלע אז נעמליך, געז.
 אםאזיאיע די אײנגעשלאםען א״ אי. סי. דער אן סען

 ארגאני־ םריזזער געיועז זײנעז װאם טרײדס אין ױניאנס
 עקזיסםירעז בלי^בעז זאלעז פעדעדײשאז, דער איז זירם
 זײ זאל םעז אמ קערפערשאםםעז זעלבסטשטענדיגע אלס

 אע־ װי ערגער איז שלום אזא שאראײניגען. גים חלילח
 שטדײטיגקײם אײביגע אדײנברײנגעז איז עס טײלונג.

םעדערײשאז. דער אינערהאלב רײסעײיעז און
 אײניגקיים װעגעז רעדם מארעי ײעז אז איז, אמת דער

m דעד אין o זינען אין נים ער האט באוועגונג, ױניאן 
 איץ איז ױניאנם די םיז שאראייניגונג ארגאנישע קיץ

 שריד־ א שאשען בלויז מיינם ער קערםערשאםט׳ צענםראלע
 גװישען וױמיגםטענס, *ײטוױיליג גוזאמענארבייט׳ ליכען
 עם ער האט קלארסםען צום קערפערשאשםעז. ביידע

 קאנ־ דער םון שלום צום רעדע זײן אין ארויסגעבראכט
 וועגען גערעדם האבען הילמאן און ער ײען ײענשאן,

פרעזידענט באוועגוע. ױניאן םרײד דער איז אייניגקייט

 שאבריי^ אין ארבעטען ױץ אן הויבען די ױען *ײם,
 העלשט דער אויף צײט די איינםיילען גלאם מןז מעז

 ארבעט די װעם דעמאלט שול. און ארבעט צװישען
 וױ ארט זעלבעז אויםן שםיין וועט זי חשיבות׳ געוױנען

 צו־ װעט מענש ױנגער דער דערציאוגג. גײסטיגע די
 גײסםיגען א סיט ארבעט אינדוסטריעלער צו טרעטען

 אר־ בעםעדער א ווערען דאן װעם ער גאיכגעװיכט.
שול. אין לערנען בעםער אױך זיך און בעםער

 םעסטשםעלונגען דינע שטיצט ,מעמאראנדום״ דער
 סונם געווארען געמאכט זיינען וואס דערפארונגען, אויף

 אויפן עקםםעריםענטען פארשידענע מים ״קאונםיל״
 אויף ערפארונגען ױגענםלעכע. פון ארבעט םון געגיט

 אויך געיוארען געזאמעלט אגב׳ זיינען, געבים דעם אט
 װערען עם וױ צײם לאנגע א שוין לענדער. אנדערע אין

עקםפערימענםען. געםאכט
 די נישט דײקא איז םראגע װיכטיגםטע די אבער

 צו ױגענםלעכע די םון צופאםונג גײסטיגע און םתישע
גאר תוך אין איז םראגע די ארבעט. אינדוםטריעלער

 םאר םריער זיד האנדעלט עם קאמסליצירטע, אזא נישם
 קאסי־ ארבעטם־באדינגונגען. און לױן — וועגען אלץ

 ױגענם־ אויםצונעמען גרייט שםענדיג זײנען טאליםטען
 ארבעט דיזעלבע םאן זאלעז די ,כדי ארבעטער לעכע

 מוז עם לוין. קלענערען א םאר נאר דערוואקסענע, װי
 ױגענםלעכער םון אױםנוצוגג די װערען אפגעשאפם

 קא־ םון פראםיטען העכערע די פאר ארבעטס־קראםט
 ארבעט ױגענםלעכער םון םראגע די וועט דאן פיטאל,

 אייגענע די אלץ ס׳איז ווערען. געלײזט שנעל זײער
 סא־ די אױםנוצונג, אן ארבעט םיז פראגע די פראגע,
פראגע. ציאלע

 ױגענס־ םון םראגע די וואס גום, גאנץ טאק^ ס׳איז
 וױסענשאםם־ םון אויםגעפארשם ווערט ארבעם לעכער

 םאר־ די פראבלעמען. נאד־מלחסה וױכםיגע וױ לײט
 יועלען ענגלאנה אין געמאכט װערעז וואס שונגען׳

 שוץ דעם אבער אױך. לענדער אנדערע אין קומעז צונוץ
 ארבעםער די װעלען ארבעםס־קראםט ױגענםלעכער פון
 זייערע דויד באווארענען ארן אויםקעמםען מוזען אליץ זיך

ארגאניזאציעם.

 אויסגעדריקס קלאר האס אמאלגאמײםעז־, דעד שון חילםאן
 דער ®ת געבאט דער איז אײניגקײם אז געדאנין דעם
 בא־ ײנקמ טרײד דער אין צעשיאלטענקײס די אז ;שעח

 n פון אײנשלוס יאליםישען דעם אש שוואכם װעגונג,
 שטעלס און צייט קריטישער איצםיגער דער אין ױגיאגס

 אנשטרײנ־ םלחמה דער אין באםײליגונג דיער געשאר אין
ח גוגג  דער נאד רעקאנסטרוקציע פח ■עהיאד דעם איז י

 ojrt שאםען צו געזוכט חאט דאגעגען, םארזױ׳ מלחםו^
 װעחנז עס אײדער שאראײניגונג די דװקא אז אײגדרוק,

 יתיאגס, פארשידענע די פח ײריסדיקציעס די נאװארעגט
 פון צוזאםענארבײם הארםאנישען דעם שםערען װעלען

 גזד מין א שאםען איז װיל ער װאס אלץ ױגיאגם. די
 וועלכע קערשערשאםםען בײדע פמ ראט םײנשאפםליכעז

גאזונדער. פארגלײבעז וױיםער זאלען
 באהאלםענעם דין אח פארעי׳ם שטעלונג די אס

 תאלםעז זיך וועט פעדערײשאז די ״אויב אז סטראשוגאק׳
 קאגפערענמן שלום די ױעלען געוואױגהייטען זדרע בײ

 אש־ דיער געםונען האכעז ערםאלג״, קײן חאבען נישם
 םון םויתויס״ נױם ״װיקלי איז עדיטאריעל אן אין קלאנג

 סילי• בולעטין׳ םון רעדאקטאר דער פעדעריישאז. דער
 א פארעפענטלעכען ניט שאר סי׳אי-ןס די אטאקירט «[ירל

 אז זאגם און קאנווענשאן איר בײ רעשארם םינאנציעלעז
 אפת דעם אױםדעקען גיט וױל זי וואם דערשאר איז דאס

 האס, זי וואס םיטגלידער גוטשטײהענדע צאל דער מעגעז
 דער וױ קלענער צוױי־שינםםעל םים איז צאל די וױיל

 איײ אסתע קיין אז םארענדיגם שוירל אן. גים באריכם
 מעג״ ניט זיינען ארגאניזאציעם צווײ די צוױשעז גיגקײט

 אר־ אינדאםםריעל אוו קאנגרעם דער וױ לאנג אזוי ליך
 נים וױיזט און קארםען זיינע אויף גים דעקט גאניזײשאז

 אנגעשלאסען זיינען װאם ױניאנם די מיםגלידער םיל װי
 שוואכ־ דין םאר מארעי אייד אטאקירט שוירל סארםאגען.

 דער אין קאנווענשאן דער בײ װאקעלדיגקײם און קײט
 דער־ איז דאס אז אנצוהערעז גיט ער שלום. פון םראגע

 קא־ די מיט אײגצורײסען זיד מורא -האט מארעי וואס סאר
 א. אי. סי. די םון צאל א קאנטראלירען וועלכע מוניםטען

 זײ וױיל םאראייניגונג קײן ניט װילען זיי און ײגיאנס
 באװעגונג ױניאן טרייד םאראייניגםער א אין אז ווײסען
םמשלה. זייער םארלירען זיי װעלען

געשדי־ װערעז שורות די װען איצט לאגע די איז אזוי
 םארהאנדלונ־ שלום די איידער םעג עםליכע בלויז בעז׳
 צוגעבען מוז יעדער אגהויבען. וױדער זיך דארםען גען
 א אויף אויםזיכטען די זײנען באדינגונגען די אונםער אז

שוואכע. זײער אױסגלײן־ םרידליכען

פאליםישע *מעריקאנער אץ אמדוסמריעלע אין
ײניג ארגאניזאציעס כײדע זײנען פראגען א

 פא־ אינערליך און אינדוסטריעלע די אנבאלאנגט וואם
 אמעריקאן די און א. אי. סי. די זײנען פראגען, ליםישע

 זייערע אין אײניג םאקטיש לײבאר אװ םעדעריישאן
 באריכ־ די לייענם מעז װען םאדערונגען. און שראגראמען

 קאגװענשאז א. אי. םי. דער ביי זיצוגגען די םון טען
 ארגאנײ די אז םאקם, דער אויגען די אין זיד ווארםם
 וועל־ םון ל. אװ ם. א. דער צו ענליכער אלץ װערם זאציע

 די ווא■ שטעלונג די אםגעשםאלטען. זיך האט זי כער
 ארגאניזירען צו גענומען האם קאנוועגשאן א. אי. סי.
 ױניאן םון פראגע דער צו ארבײםער, גיט־ארגאניזירטע די

 וואס קאמיסיעם רעגירונגם די אויף סארםרעםערשאםט
 ענליכע און ראציאנירונג פראדוקציע, מיט םאן צו ד״אבעז

 ארבײט; צװאנג אײנםירעז צו געגנערשאםט די םראגען;
 פאב־ די אין דיםקרימינאציע ראסען צו געגנערשאםם די

 זײנען שכירות, איעםרירען צו געגנערשאםם די וײקען,
 געווא־ אנגענומען זײנען ײאם זעלביגע די פונקט געװען

 וואם מער נים קאנװענשאן, םעדעריישאן דער בײ רעז
םראזען. ראדיקאלערע מים צוגעשמאלצען געװעז זיינען זיי

 ארגאויזאציעם צוױי די זיד גייעז הינזיכםען צוױי איז
 זיד םארבינדען םון םראגע דער אין םאנאנדער. שםארק

 האם םעדערײשאן די ײעלכע ױניאנס סאװעםישע די מים
 די ניט אנערקענם זי וואס גרונט אויפן צוריקגעװיזען

װעלמ געווערקשאסםעז׳ פדייע אלם ױניאס סאוועםישע
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 מד פאר איז ןאשײדאפעד n און באארד ממראל ך*ר
 דאס אינםערנעשאנעדס. אנגעשלאסענע די פון אוסאנאטי

 4 ןך. סי. די װאס דעם פון אסמלזורע א אבער איז *וויממ
 גאן• חאם װעלכע ארגאגמאציע יונגע גאר א אלץ ^
 ניט אלײז נאד זיד קענעז װאס װניאגס נײע סד א גאר

מז טער אלץ ױערם׳ n עלםער ױאס פאוזואלטען.  די זו
 אי• דעח מער קריגען «ו קעריערשאשסעז אגגעשלאםענע

 זיד וױיזס דאס אנגעלעגענחײטעז. אײגענע זײערע מר
 אוױשען סכסונים ױריםדיקציע די ייז ארױס אימרהױשט

 אױד לעצםענם זיך מעיעז װאס ױניאנס אגגעשלאםענע
4 אי. סי. דער סון רײעז די אין

 דער םוץ שטארקײם טםערישע די אנבאלאנגט חאס
א גאד איז ,4 אי• סי.  םאלק. א דערגיץ *ו שווער א
 חונ־ זעקס ארום פארלארעז יאר דעם האט 4 אי• סי. די

 דער פון אירײסוגג דער דורך םיטגלידער טויזענם דערט
י לױט ױניאן. װארקערס םאין יזגײסעד  אבער באריכטעז י

 גע• גום כמעט פארלוסס דער איז קאנווענשאן, דער די
 מיט* צאל אין םארגרעסערוגג דער דויד געװארעז פאכם

 אלע כמעט ײניאנס. איבעדגעבליבענע די םמ גלידער
 אבער םח םען צױװאוקם• גרויםעז א באריכטעט די האבען

 צאל די װערט ײניאנס א. אי. סי. די אין אז מדענקעז
 װאס קעשיםא שער די לויט גערעכענט נים פיסגלידער

 אמ דאם װי אפיס מנטראלעז צום דאלעז ױניאנם די
 שװער דעריבער איז עס פעדערײשאן. דער איז פאל חװ־

אמ^ דעם *ױסצוגעםמעז
םײ־ אוישגעםאז. נים קאנװענשאז די האם נייעם קייץ

 פאר־ איז עקזעקזםיוז געגעראל די וואם דאם אפשר תן
 זעיןס אנשםאם טיםגלידער. דדײ מיט געווארעז גרעםערט

p פיז באשטײן איצם עקזעקוםיװ די װלס i .מיםגלידער 
 קאמוניסטען די מים ■שרח א געווען האבען צו שײנם דאס

 סעק־ דעם געגעז קאמף זײער אויםגעגעבען האבעז תעלכע
 דערםאר האבען אמ קערי דזשעימם םרעזשורער רעםער

 דעם אױף םארטרעםערשאםם גרעםערע א געקראגעז
באארד.

 לױף סאר פאדערמג דעי דינמער למט עס װאס
כאזיס. אינדוסטריעלען אן אויף סטאכילייזאציע

רעזאלו־ א אנגעדםעז האם קאנווענשאן א. אי. סי. די
 לעי־ װאר דער פון געםאדערט װערם עס װעלכער איז ציע
 און שאליםי איר אױסברײטערען זאל זי אז באארד כאר

 יע• אױםנעמעז אנשטאט םראצעדורע: פאלגענדע אננעמען
 םאר םירמע דער און ארבעםער צװישען סיכםוך יעז

 ענטשײ־ באארד די זאל באזונז־ער, ארבייםען זיי װעלכער
 הײסם, דאם באזיס. אינדוםםרי אז אויף סכסוכים די דען
 ענם־ זאלעז באדינגונגעז ארבײטם און לוין אדכייטס אז

 זיץ און מאסשמאב אינדוסטריעלען אז אויף װערעז שידעז
 װע־ זעלביגע, דאס אינדוסטריע. גאנצער דער פאר גילטיג

 באשלום דער זאל מעמבערשיפ, ױניאן אויסהאלטעז גען
 וױ לאנג אזוי אינדוסטרי. גאנצער דער פאר גילטיג דץ

 זאל קראפט׳ אין איז אינדוםטרי דער אין אגרימענם דער
 מחען ימיאז, דער אין מיםגליד א איז וואס ארבײםער אז

 אגרימענט האלעקטײוער יעדער מיטגליד. א םארבלײבען
 םון ארביםריישאן םאר שונקט א ענטהאלטען מוזעז זאל
 וואם צייט דער איז ענםשטיין װעלען װאס סכסוכים אלע
• קראםט. אין איז אגרימענט דער

 פארלאנג דער בלױז ניט ליגט, פאדערונג דער הינטער
 דער פון פארלוםם ציים און שטרייטיגקײטען אויסצומײדען

 זיך םאר און אן איז װאם מלחמה, םון צייט אין ארבײם
 ״לייבאר דער םון ארבעם די פארגרינגערען און ױיכםיג׳
 באזונ־ םיל אזוי שליכטען דארפען ניט זאל זי אז באארד
 פארזיכע־ צו םארזוך א אויד איז עם נאר סכסוכים, ז־עדע

 אין ױניאנם די פון אויםברייטונג אץ עקזיסטענץ די יעז
 דינען באינגונגען ארבעטס די װען צייט, איצטיגער דער
 ארבעםםגעבער און ױניאנס די םון הענם די אין מער ניט

 רעגירונג די נאר װילען. זיי וױ אייניגען זיד קענעז ײעלכע
 בא־ אנדערע אץ שטינדען שכירות, איבער דעה די האט

 נילחמה פון צײט דער פאר האבען ייניאנס די דינגונגען.
 די איז םטײיקעז צו רערט דאם אויפגעגעבען נאר נים

 האבען פארארדנונג דער דורן־ נאר אינדוסטריען, מיחמה
 קעמסען און םאדערען צו רעכט דאס פארלארען אייד יײ

 צװינגען צו אדער שאפ, ױניאז םאר שכירווז, העכעדע ®אר
 נאכקױ אדער גוםשםײענד זיץ «י מיםגליד ארבייטער אז

 שווער עם איז באדינגונגעז די אונטער רולס• יוניאז םעז
 די וױיל ארבײםעה ניט־ארגאניזירטע די ארגאניזירען *י

סארבע־ קיץ אגבאטעז נים מאמעגטאל זיי קעז ײניאז

ר יחמ סעדמגעז• מ  אגדי־ וחמתז איממפירט זאלאן «ס א
 שימריגקײט די וחנס כאזיס, 9דזסטי*אמ אן אױף טסטאנ

 אן ייז י9ײט3אי םעחדיס די אױנ וחנדןן, אשגעשאפט
 װאט באדינגונגעז די װאלאז ארגאניזירט״ *יז איגמסטריע

ז החעז זיך דעדשלאגעז זײ מ מ  נים־ די אײד ײארןן מ
 יתיאז ךןר פון מיטגליד א יחמ אדכײטער׳ אדגאגיזירסע

 א אין אדער ײניאז א איז גײט זװ־ צו חשאב׳ זײן גײט
 פים־ יוגיאן א אלץ ער סנלייארגפ שאפ, נים־ײנקמ

 לעכענס געװען איבערהױשס וואלט געוױנס דעד נליי•
 אײנגעםידם זאל עס װעז פאל r* יתקמם די שאר וױכטיג
 אװעק־ און אנשטעלען אײף קאנםראל רעגידומס ײעדעז
 אתנטער־ קענזןן זאל רעגירונג די איז ארבײטער שיקען
 אױף שיקעז זײ און חשאב אײז ®ת ארבעםעד נעםעז

צװייטען. א
 װאלם באװעגונג יתיאז סרײד אמעריקאנעד די ײעז

 סיסטעם אזא אז ניט פראגע קיץ איז פאראײניגם, געײעז
 איצטיגעז דעם איז ױגיאנס די פאד גוט געװעז װאלט

 צע־ איז באװעגונג די װעז אבעד איצט צושטאנד. מלחםח
 ערשײ־ אפםע אן רײסעתיען ױריסדיקציע סיט םײלט,

 צדויס־ שיעור א אז פאראורזאכס סיססעם אזא װאלט גינג׳
 פע־ אםעריקאן די אלײז. ױניאנס די *וױשען טיגקײטעז
 מערסםענס זימעז װעלכע ײג^ס לעיבאר אװ דערײשאז

 סיס־ אזא סת געליםען באזונדעדס װאלטען יוניאנם״ פאד
 אן אױף געשלאסעז װערען אגרימענטס די װעז טעם׳

 א האם װאם יוניאז דער מיט באזיס אינדוסטריעלעז
איגדוסםריע. דער אין טיםגלידער מערהײט

דאס אוז עױןז־כױ צװישען עםרײמען מריסדיקןױע
פי.אי.א. אץ א.פ.ל. פון יתיאנם ארכעטשי

גרעסקר װקרען
 יתיאנם װאו פיםםבורג, איז פאל אײן דעם אנסקעגעז

 פאר״ זיד האבען קאנגרעס ®מ אמ פעדערײשאז דער ®מ
 ארבײטס פאר געםײנשאפטליד פארהאגדלען צו אײגיגם

 דעפארט־ אײניגע איז ארבײטער אלע פאר באדינגינגעז
 זײ־ דערמאנם, פריהער האבעז םיר וואס ססםארס, םענם

 שטרײ־ ױריסדיקציע צווײ פארגעקומען םאגאט דעם געז
 אין קערפערשאפםעז צווײ די ®ון יתיאנס צװישען םעז

 געםערליך זייער װעדען קענעז װאס םרײדם זעלביגע די
 ױניאד ערגסטע די פון הענט די איז ארימ שפילען און

שונאים.
 דער צזזישען זײנען ױריסדיקציע־שםרײםען צװײ די

 א און א• אי• סי• דער ,םון ײניאן ארבײסער שיף־בוי
 א האבען װאם ױניאנס םעדערײשאן זעכצען םון גרופע

 דער און פירמע, קײזער דער מיט אגרימענט שאפ קלאחד
 ױניאן לאנגשארמערנם דער צױישען שםרייט אלס־אלטער

 ױניאן ווארקערס מעריטײם דער מים םעדערײשאז דער סון
 שיף־בוי קײזער די איץ שטרײט דער א. אי. סי. דער סון

 דער־ רעזולםאם אלס געקומעז איז פאםיםיק בײם יארדם
 סע־ דער םון ױניאנם אינםערנעשאנאל זעכצען וואם םון

 ארבײטען געװיםע םוען עס מיטגלידער װעמעס דעריישאז
 שאפ קלאוזד א געשלאםען האבען שיפען׳ בויען ביים

 געהאם נאך האם זי וועז םירמע דער מיט אגרימענט
 יארדס די וױ גלייך אנגעשטעלם ארבייםער וױיניג זייער

 דאמאלסם זינם האט סירמע די געעםענם. זיך האבען
 האבען וועלכע ארבייטער נייע טויזענםער אנגעשטעלם

 אנשלי־ זיד געמוזם אגריםענם שאפ קלאוזד דעם אונםער
 האבען זײ װעלכען אי׳ן טרייד שון ױניאן דער אן סען

געארבײט.
 האם א. אי. םי. דער םון ױניאן ארבײסער שיף־בױ די

 לעיבאר נעשאנאל דער פאר םירמע דער פארקלאגט
 דערמים געזעץ וואגנער געגען םארברעכם זי אז באארד

 געװיסער א אן אנשליסען זיך ארבייטער צװינגם זי װאם
 מוז עס אז ענםשיידען האם באארד לעיבאר די ױניאן.

 אר־ די צװישען אפשםימונג אז איצט װערען דורכגעםירט
 און םארטרעםען, די זאל עם װילען זיי װעמען בייםער

 דער מים אגרימענם אן שליסען מוזען װעם םירמע די
שטימען. מערהײט א קריגען װעט װאס יוניאן
 אויםגע־ האם לעיבאר אוו םעדעריישאן אמעריקאן די
 עס און באארד לעיבאר דער געגען קאמף דעם נומען
 געריכ־ די אין װערען ארײנגעשלעסם ווארשײנליך װעט
 זאלען באארד לעיבאר דער םון ענםשיידוגג די װען טען.

 ווען ציים, איצטיגער דער אין וועם װערען, באשטעטיגט
 אר־ נייער הונדערםער םעגלין־ אריין נעמט פאבריק יעדע

 עם וױיל זיכער, דין נים אגרימענט ױניאן קײז בייטער,
 זאלען ארבײטער ארגאניזירטע ניט די אז פאסירען קען

 שםײ קענען זײ אםשטימונג. נייע א אין מערהיים א האבען
 א געגען גאנצעז אין אדער ױניאן אנדער אן םאר מען

 שםעלם פירמע קײזער דער געגען קאמף דער יזניאן.
 שיף־ אלע םון אגרימענט מעסטער דעם געפאר אין אויך
 גע־ קיץ שאםיםיק. ביים ױניאנם די מיט קאמפאנים בױ

ניט קאמף דער קען באװעגונג ױניאן טרײד דער זונם

ם--------------------------------— ״ ז דו ►

י אויכ אוגאמן.  אאלןן n װאס מוזמען זאל 4 *י• פי• י
 אנהױכען זיך־ ימט *ס jari ®אד •רײז סײימז די*י א

י אוױשיז װעט־לױף אלגעםימןר אן oימ י a r אר־ «ו® 
rm די פיז »ײנ« פאסריקעז כאיעז n, מל־ ד*ם איז 
.ײועזבאײ אײך יתיאנס ןאשײ?דעד® די ימנאן קײז כיגעז

 לאנגשאדמעז צוױי די אוױשען סכסיד צוױיטעד דעד
oיינ arםים שםעקם געשיכטע די העסלימר. גאד איז ׳ 

 קומען ע^לײצישײא װעט עס »ון טסירות און בלבולים
אזא: איז געשיבםע די רעגירמגס־אונםעחוכונס א צו

 נאלאגגאן כרעג טישאןצאפלא בײם לאנגשארמען די
 ®ון !אשײאסאסיא מענסארשאמל אלaptאינטערנן^ דער צו

 באלאנגען פאסיפיק בײם ארבײסער די ל. .אװ ש x דער
 דער םון ױניאז װערחויזםענ׳ס און לאנגשארםעז דער צו

ע א שיק 4 אי• סי• ג  ברידזשעס העדי זיך רײסם צײס ^
 אסלןמ־ בײם ארבײטער די איבער קאנטראל פארכאיעז צו

 האבען לעצסענס ערפאלג. קלײנעם גאר מיט אבער סיק
 װאס שיםען די אז קלאנגעז, פארשפרײטען גענומען מאנכע
 אזױ װערעז האפענם׳ אטלאנטישע די איז געלאדעז װערעז

 םחורח די אז אײנגעםעסםיגס, שלעכם און נאכלעסיג
 צוליב אז »ח װעג p* איז שיף די pm אדום זיד װארפט

 די םים אוםגליקעז אײניגע פארגעקוםעז שײז זײגעז דעם
 דאס ױניאן. ברידזשעס ®מ קומעז קלאנגעז די שיפעז•

 יוניאן. רײענ׳ס שעדיגען צו איז אבזיכם די און זיכער, איז
 אונםער־ רעגיתנגס אז פאקם׳ באשטעםיגםער א איז עם

 *ו־ מאנאסעז עםליכע מים קלאנגען די װעגען זוכונגעז
 אוט־ זײנעז קלאנגען די אז םעסםגעשםעלם האבען י־יק,

 אגענם געוױסער א אז פאקם׳ א אױך את עס באגרינדעם.
 לאנגשאר־ דער סון םיםגלידער די צו בריװ אױס שיקם
 פאסקװילען האסענס, אטלאנםישע די איז ייניאז מענס
 אגענם אן איז דאס אז זיבער איז עס אוץ יוניאז דער אױף
ױניאן. די אױפצורײסען זוכם װאם בדיחשעס פון

ױדיאנם״ ״יײנדישזןנזץןנם געײפעגע אזײ
טןןנױג װןןרען

 אניע־ דער פץ טײלעז צוױי די װאס צײט דער איו
 םים םארנומעז זײנעז באוועגונג ױניאז םרײד ריקאנער

 אויסכאפען פרובירען אמ טשופרינעס די בײ זיד רײסעז
 קאמפאני־ די האבען אנדערע׳ די ®מ אײנע מיםגלידער

 אומאפהעטניגע םון קאנםעדעראציע אלס מאסקירט ױניאנם׳
 און רמשלה דיער אײסשםרײטעז געגומעז זיד ױניאנס׳

סאבריקעז. װיכםיגע מאנכע איז זיד אײנםעסםיגעז
אל־ די אויםגעלעבט פלוצלונג האם דזשוירזי נױ אין

 ױניאנס״ אינדעםענדענם אװ פעדערײשאז ״נעשאנאל םע
 סםאנדארד דער םון קנאפעל אונםערן געלעגען איז װעלכע

 נאםען אונטערן ערשיגעז זי איז מאל דאס קאמפאני. איל
 ױניאנס״. אומאפהענגיגע םץ אנערקענונג פאר ״קאמיםעם

 קאמפײן א פאגאנדערגעװיקעלם האם קאמיםעט דער אט
 פאר־ אין ױניאנס א. אי. םי. און ל. אײ פ• א. די געגען

 דארף וואס אפשםימונג באאײ לעיבאר דער מיט כינדונג
 דער םון פאבריקען די אין װערען דורכגעםירם גיבען איז

 רײם דער אין פעטערםאן. אין קאמפאני עראפלאן ריים
 קאספאני א צוריק לאנג ניט ביז געװעז איז פאבריק
 באפעל אױפן געװארעז אויפגעליתט אבער איז זי ױניאן.

 חברה זעלביגע די האבען איצט באארד. לעיבאר דער סון
 אומאפ־ אלס נאכיען א נײעם א אונטער רעארגאניזירם זיך

 אפשטי־ דער אין געװינען צו זוכען און ױניאן ד׳ענגיגע
מונג.

 יוניאן קאמפאני די אם וואס איז באראקםעריסםיש
 אגײ דיער אין . . . רעװאלוציאנער זייער זײנען םירער
 די אז זיי, םענה׳ן ױניאנם לעגיטימע די געגען םאציע

 סארלארען האבען ױניאנם קאנגרעם די און םעדעוײישאן
 דער־ מיטגלידער. םײל און רענק די מיט בארירונג די

 זייער אן אנשליםען זיך ארבײטער די דארפען פאד
.ױניאז . .
 קאמפאני םון קאנפעדעראציע דער אין מאכט הויפט די

 די סאםייעםי. עדױקײשאנעל מעקעניקם די איז ױניאנס,
 אין סטרייק א גערוסען מאנאם דעם האם ארגאניזאציע

 געמאכט װערען עס וואו דעםראיט אין שעפער פופצען
 אםא־ די װאס דערםאר פראדוקציע, מלחמה פאר געצײג
 ארגא־ אנפירען אין זײ שםערט ױניאן ארבײטער מאביל

 איז סטרייק דער םאבריקען. די אין ארבײם נמאציאנס
 באארד לעיבאר וואר די וױ נאכדעם געווארען געענדיגם

 די וועגען פארהער א אפצוהאלטען פארשםראכען האט
גרופע. דער םון טענות

 קאנגרעם אץ קאפ דעם אױןפ הויכט רעאקציע די
לאנד אץ אץ

 װעלכע אין ײאלעז פאליטישע די פון רעזולטאם אלם
 םטעיםס, צאל א אין געזיגם האבעז רעפובליקאנער די

אק קאפ דעם אויפגעהויבעז שםארק רעאקציע די האט
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jlj&Dtp ײז ?מזעלזטיװע :ענעראל דער פון םיםינג דער
 גענער«ל דער פון מיטינג דעם וױשען

אינםערנעש*־ דער םמ עקזעקוםיװע
 געװ*רעז *פגעה«לטעז איז וו*ס נ*ל.
 װ*ס ,opi און סיטי *טל*נםיק אין
פ*ס־ אין געװארעז אפגעהאלםען איז

חדשינ^ 5 םארלאפעז זײנעז טאן.
 איז ױניאן * ro לעבעז opi אין

 שםענ־ איז אינםערנעשאנאל די וױיל צײט, לאנגע א דאס
 וועלכען וועגעז טאג * ניםא םעטיגקײם. פיט םול דיג
op פי־ אמאל עם איז באריכםען. צו עפעם זײן גים זאל* 

 אין לעבעדיגער o*i איז םלאץ, אײן אין שטילער םעל
 יונקמם לאקאל האט אינםערנעשאנאל די *וױיםעז. חגם

 האבעז ל*ק*לס אלע און אםעריקע. גאנץ איבער כםעם
 דירעקםער דיער אױםער טעםיגקײט. פאחנווײגםע *

 •po בילדונגם מים זיך זײ םארנעמען ארבעם, ױניאז
 *ז. Jt ארבעם הילפם אתםערהאלםונג, ספארט. םיגקײם׳

ip אין וו. i זײער זיד ה*ט םלחסה םון צײם איאםיגער 
 פארשי־ םועז די אױסגעברײט. מער ג*ך טעסיגקײט

 שטעגדיגע * *ז האלםעז הילסס־ארבעם, פלזזמה דענע
 דינען אוועק דיגען װ*ס םיטגלידער, n מיט פארבינדנוג

 םםעםפם, אח באנדס מלחמה םארקויםען ארסײ, דער אין
 די אין װ. *ז. *. הילף מלחםה פאו־ געלם ו*םל*ן
 טעםיג אויד ױניאנס לאקאל די זיינעז ערםער םײםםע

 דעריבעד דארף םען װען פאליםיש. און געזעלשאסםלעך
 אין םארגעקומעז איז װ*ס *לץ װעגען באוײכט א געבען

ip i טשך * אין אינםערנעשאנאל ro איז חדשים םינף 
אויפגאכע. שווערע ג*נץ א דאס

בא־ שטארק גאנץ זיץ ה*ט דובינםקי ■רעזיחגנט
 האם ער ipa* קימנער, װ*ם באריכט. זײז פאכעז is מיס
שםונדען. pipipo םארגוסעז דאך

 מיט באריכם זיין *ז סאגגם דובינסקי פרעזידענם
opi, ג*ך *ז opi פיםינג ip i ro עקזעקוםױוע גענעראל 
ן י  אפגעגעבען זײנעז op װעלכעז אויף סיםי׳ *טלאנםיק י

 *oopai* די װעגען באריכםען גוטע אזעלכע געװארען
 ווערען װ*ס טרײדם׳ םארשידענע די אין אושםאנדען

 דעם וועגען און אינטערנעשאנאל דער םון קאגםראלירם
ip םח װאוקס i םינאנציעלען געזונטען איר אין ױגיאן 

 נעקסםען דעם אויף אז געהאט, מורא ער האט נושםאנד,
 אזעל־ םעז װעם עקזעקוטױוע גענעראל דער םח םיםינג

 דעם אויף םאקע איז עס הערען. נים באריכםען גוםע כע
 די געווארען אײסגעדריקט סיטי אםלאנםיק םון םיםינג
 אמלחמד דער םח גאנג וױיםערדיגען דעם מים אז סורא׳
 דער פאר גאדינגונגען שווערע ווערען געשאםען װעלען

 *ו דעריבער פרייט אים אינדוםטריע. פרױען־קליידער
 אז און אומזיסטע אן געװען איז מורא זײן אז זאגען׳

 זיך אינדוסטריע םרויען־קליידער די האט םארלויפיג
 דער םון געליםען םיל האם זי אז באקלאגען׳ או וואס גים

^ דרעס דער איז ליידער םלחמד-  אן יארק נױ אין םר
 םון פאל דעם אין אױך אבער ללל. דעם םון אויסגאם

 דעם מאכם וואס טײל, דער בלױז האט טרײד, דרעם
 טיילען אנדערע די געליםען. ארבעם גראד העכערעז

 קלאוק דעם אין סעזאן. שלעכםען קימ נים געהאט האבען
אז אויםגעװיזען, אנפאנגס עס האם יארק נױ םון טרייד

of i אכטאדלש גאגץ א זייז טיי? עס f 39 ,Hpyp ײאט 
 ••סילייןיא• די פארמסזןדס׳ באדייטעגד שפעטער זיד

 <HQio |)Vtt כאויגדזןדס גאנץ א געהאס האבזוז טרײדם
r» .•w אױסממלס האס זײ םח מייסםע די >ץ o rm 

 מג״ נאזײדאדאד גאדן א עקזיסטידס סרײד רעינקאוט
 פיז באשסעלימזח די אוליב איז דאס ארבעטער. אין געל
רעגירונג. דער

ג*זי> זייאד געודען זדז םאון אװ אוט קלאוקס ביי
 אין ארמסאר״ אױסגעםעלט וזאגען ערטער מערערע איז

ד פארשידזמא די אין ןהאבע ײןאלגעמ ײ  דזןר ®יז ז
 אויסגזןמלם ימיז אײ אוט אינוסםדיע םרײעז׳קלייחןך

 טאראאאר אױסגאמלם חאכןן באזונדעדס ארכעםעד.
 איג׳ סלחסח פאיאז זימען אס װאו געגענםעז׳ די אין

 אינ׳ גאד«ל דאר פת ארמטעד די פץ סד א ײםטריע^
מז אוחףן גײזח געגאנסזמ יענע איז דוםםריע מ ר ז א  יי

סאד. פארדמאן זײ װאו אינדוסטריעס, םלחפה די
ס לאקאל פארשידענע ^  טײלאז פארשיחןגא איז ײנ

«r םאר געקראמן האבען לאנד סיז m נדםגליחןר 
 מאמז פאקסיש ודידזשזױ^ זײערע אויף העכערוגגעז

 גאקו־ אינטעתץשאגאל דער פון מיםגלידער םײסםע די
העכערונגען. מען

o« אײף יגטכטארעב זײנען חעכערונגען די r גדתס 
 כאארד רילײשאגס לײכאר װאד םח אנטשײדונג דער ®ח

 אדכעטעד די פאר העמרונג פראאענס 15 די װעגעז
סטיל״. ״ליטל גערוסענעי־ אזדי דער םח

 פת סיטגליחװ־ אאל די פאדגרעסערט זיך האם עס
מן װאס אינםערנעשאנאל ךער  טאאלאאג wm קרי

 •jrw וױיס ®ון שעפער די פון ארבעםער די וואקאאיע•
 כאאאל׳ גזדיאמזח חאבעז דיסטריקם װאנדער׳ס זידענט

 זדז 23 לאקאל ימקט סקױרסראמר די װאקאאיע• טע
 כאארד׳ דזשאינם קלאוק יאדקער ניו דעם פיז ערשטע די

דן פאר מאקאאיע באאאלטע געװאונען האט װאס  מיט־ אי
גלידער.
 איג־ חד־ פון מיטגלידעד די םאר אױסזיכטען די

 רעגירוגגס׳אר׳ קריגעז *ו יארק גױ אין טעדנעשאנאל
 לאנגא גאד בעסער. באז־ײטענד געווארען זיינעז בעט

 רזמ אז אויס, עס זעט ארגומענטירעז »ח םארהאנדלונגעז
n גײ אז דערשלאגען, יךז ענדלעך וועט r קריגען זאל 

 «ס איז רעגירונגס־ארבעם דער םיז חלק גרעסערעז א
 אין ארבעםסלאױגקײט די אז האםנונגעז, םאראן דינעז

i ניי r־p ײערעז• םארקלענערם וועט
 באזונדערער א מיט האט דובינסקי פרעזידענם

 נאך אי*ט איז אינטערגעשאגאל די אז אנגעוױזעז, פרײד
I’# ײ םיםגלידער אאל דער אין גרעסער  B אי  י

 טו־אץ טײזזןנט. 800 טערגדיעד חאט זי ווען צוריק׳
 טרײדס נאדעל די אין םתיעז טױזנטער װאס םאקם, דעם

 םױ־ םינף איכער חשאב^ דעםענם אויף אוועק זיינעז
 גן־ געדרעםטעט זימעז ױניאז דער םח מעמבערם זענם

 אדטײ דער אז אנגעשלאסעז זיך האבעז אדער ווארעז
 גוטי װי מער זיינעז םארלוסטעז די אבער םלאם׳ איז

 דעם דאגק א ®יטגלידער, נײע דורך געווארען געמאכט
ױניאז• דעד םת קאמיײז ארגאניזאציאנס שםענדיגעז

גרױ־ גאנץ א אז אוגטערשםראכעז׳ האט דובינםקי

 געווען גיט לאע שוין לאנד. גאנצען אין און קאנגרעם
 צו םארזוכען און געזעצען ארבייםער געגע; העצע אזא

 גע־ לוין מיױמום און שםוגדען פערציג דעם פארניכםען
 וואכען פאר לעצםע די אין געווארען איז דאס װי זעץ
וואלען. די נאד זיגט

 זיד קאנצענטרירם חברה די וואם אויף ערשטע דאם
װאך• שטונדעז פערציג די אפצושאפען איז

 גע־ ארײנגעבראכט זײנען דעם װעגען פלענער צוױי
 האם קאמיטע םרומען די סענאם. אין מאגאם דעם ווארען

 אײנפירען זאל מען אז רעקאמענדאציע א ארײנגעבראכט
 גע־ עקסטרא די נאר װאך שםונדען אכט־און־פערציג אן

 באנדס אין װערען געצאלם זאל אװערסײם םאר צאלם
 דער נאך ביז קעשעז קענען ניט זאלעז ארבײםער די װאס

 וױדער, םעקסעס, פון דעגיעל א ליע סעאנטאר כולחמד-
 שטונדען■ אכט־און־פערציג דער מים נים זיך באנוגענט

מד  אװער־ םאר געצאלט עקסטרא קיק נים ױיל ער און י
 םערציג דעם אפשאפעז זאל מען אז פאר שלאגט ער םײם.

 ארבײםען לאזען באם יעדער זיך זאל און געזןץ שםונדען
וױלען. זײ װיםיל מלאכות בעל די

 אמת׳ער דער אז דערייילען, נים מען דארף ארבײםער
 שכירוו^ שניידען צו איז געזצץ־פראיעקטען, די r« צײצק
שעפער ארנאניזירטע נים איז אםילו באסןם «חאן *יצם

םערציג איבער ארבײט פאר מאל אגדערהאלבען צאלען
 פער־ א ארום בלױז אז זיך דערמאנם מען װען שטונדען.

 ארגאניזירט זײנעז ארגײטער אינדוסטריעלע די פון טעל
ira’ קײז צו ניט באלאנגעז םערטעל דריי און i, קען 
 חונדערטע אדעד צענדליגע פיל וױ פארשטיץ איצם מען

 שפארעז קענען בתים בעלי דיי יאר א דאלער מיליאנען
װערען. אפגעשאפט זאל געזעץ שטונדען םערציג דער װען

 וױיזט איז, קאנגרעס םון סעםיעי איצםיגער דער אין
 דורכגײן. זאל געזעץ אזא אז געפאר קײן נישטא אויס,

 םארגרע־ די ווען יאנואר, אין אבער קאנגרעם נייעם אין
 צו־ זײ װעלען אדיין׳ וועלען רעפובליקאנער צאל םערטע
 םוז דעמאקראטען די פון רעאקציאנערען די מיט זאמען

 מעדהײם א האבעז זיכער שניט, דעניעל׳ס א םענאטאר
 םאד• צו קענעז וועלען זײ װאס אלץ טאן װעלען זײ און

 אנגענומעז דינען וואס ארבײטער־געזעצען אלע ניכטען
יאר. צען לעצטע די איז נעװארען
 דאס אזױ וױ װ?ג איץ בלויז האבען ארבעםער די

ס די ײעיעז םאראײניגט מוזען עם פאדהיםען. צו ^  יונ
 זאל װאם קערפערשאםם צענםראלער םעכטיגער אייז אין

 אד־ ארגאגיזירסע מיליאן צוועלף םוז נאמען אין רעדעז
 חנר־ דעניעלס א די אםילו װעלען שםיםד אזא בײםער.
הערען•
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19 ט ײ ז ►

p o p i j ^  *i, װpלגp גע• ען3י1אונט^ג?ש איז
1ייײ*1 1• 1ײ*י? :*זו♦ זיך לי*צנט יגסקי,3י1

ipapnpan o״ p יױי ♦1 פין* opp*־lpip*opi, 
p* 1 *ו *גא1יוי9 אין *1ק*ג*ל? ipo  opiעזשים׳ 

i  oipop♦ ׳po 0JP3|rt ס* i* ע:אקר*םישע1 *וױי 
o*^oo*or־ip jp p o p איז ipoopii ip i *1געפ. *i

I f V l f i פון *אײ3 פק״מיסיױ ip i ,אינטערנעשסנעל 
Pלp  P9פ איצס לט* ip irrr אסס*ן,3 אין ops אײד 

ipa*ipi ייז ipp*J יע־ אויסצונוצ?ן ס*גשל*פקייט פין 
ipapVipo ipi אין א״נפלוס *«i* n, פארמיידעז צו אום 

i  ipipi oprnopj V* גס3לא? i  po* לי?א•3עפו1 צווײ 
ipi** ip i,״

ipVmm i *im*k׳ po iponpjpo ־ ,10 לאקאל  מ
opoa*iז ׳* i* 1*1סיסגלי *p לאקאל, זײן ,oipopp *i 

ip«np9pn ipxpppi ipap א דאלאי 6 יז3 3 סון •I P 
p* ipi*V»*a ♦i 10 ל*ק*ל ipap אויס־ קלימ? מיט

ip i -irao opi opai* opp» ip»*i לאקאל o p 
op .**oi* ip:*p*ipo* ip צי ipi*iopi**3 חיפש i 
oi* ip** 419 אין 9*ײ* שייז 1זײג* i סון 1מיםגלידצ 

o 10 *ל9ל* *ל<9ל* p אין אויסג?צייפענם אויך זיד 
i פלחרח קויפ*ן  .on*s* 1*1כויסגלי ipap ג?קויסם 

ג?זאם?לם און *נדס3 דאל*ד סיליאן * פון DflftJ מ*י
*1 ojpno 18 onי?ליף. פ*י 1**ל

 ־3*1*3 ,62 לאקאל סון iponpjpo שאו־, סאסיואל
opo- ז* op איז »ip*i ip p 1?גוס א *oopai־irp o 

«ip i •iP3pn ipnpa iprn ipooni** *i p לאקאל 
ipiwipi o p 1?1מיסגלי. i* סון צאל ip i מיסגלי־ 

oa*niipi oopnpi םויז?:ט. 15 צו גאצנס איצם op 
ip אין צאל poopu *i איז i ?לאקאל. סץ ג?שיפס

iponjpo ,>ip3J*i> *ipn 3י1בא .91 לאקאל סון• 
ip ip o p o * שאדערוגג wnp3pn * i*o אין *i 

ip i o p  opm*n לאקאל o p ,אדזיסגעשםעלם *ipa 
O ip  ipo אויף ip i ןעאוםסארםייאיש םון *גםשיידונג 

ip ל*ן.1סש* i ?־1סי באדיים?נד?ן * חאם 1פאנ 1לאקאל 
 ־P םיטגלידזמ־ *i וואס ,opi אויף rnppip גיט יליס,

 .1אל*1 19 צו אויסג?צאלם ip>*ippi i** opi *ן3
ipooppj װ 1יאpלpזײ ז ipi*ip לאר. 21 צו^ ip i 

rpo|* איז >ip p א op .ipou 1* סד א ג?װ?ז איז* 
ops ח* ipa*n op 200 אויסג?ם?לם .ipopaip מיט־ 

ip אין זיד ג?םינ?ן לאקאל סון גלידצי־ i מײ.1א
 בא־ ,105 לאקאל םון ר?נ?דזשער ,1ח?ל? דזשייקאב

opo3*i, דינ?ן מיטגליד?ר די פון פאײינסט?[ *1 *ז 
oipspnpa גp^ppצוליפ ז opi, װאס op אויס ם?לען 

*ipoysi אין op .i**io ארבעם סך א געײ?ן איז opi 
ס?זאז•

באי־יכםעם, ,155 לאקאל םץ iporrpjpo נ?לסאז,
 ב?לי *1 מים אגרים?נס opi באנײם חאם ױניאן *1 *ז
 ה?כע־ א 1?1מיטגלי *i 1םא גזpקpג חאט אץ חים3

t א אלאר1 2 פון מגג p• ?אל opai* ip3*,i, צוליב 
ip 1 סץ אשט?לונג?ז3 *1 i.גיתנג? op םyאויס לעז 
*200 .ipopai לאקאל םון מיטגליחװ־ iprn איז ip i 
*01”.

 םאון אװ אוט םץ iporrp:p« מבין, חשאו־ײש
 1ארבעםע אויס פ?ל?ן op *ז ,opo3*i*3 nyeyv קלאוק

 קאנטראל. זיק אונטעז־ זיך ג?םינ?ן װאס ,ipepo *1 אין
ip םאר 1^לא םויזצנם 5 1איב? איינג?ראנם חאס i* 

טאים).1אײצ צאלםצ1?1 (נים *po ppa איז 1?1סיםגלי
ipopai* *i יערעזי אײף העכערונג א געקדןןגען חאב?ן 

 קלאוקשעפער אײניג? 01גאניזי1* האם ip זש?ס.1וױי
p אין ir i איז אח ipo :p r ip i .אין אורג?ג?נם n 

p ip o p  ipopoאנםpלירם ipropi םוי־ 6 ארום זיך 
i זענם r i r ?40* .1םיםגליד on פראצ?נם ip:*n פאל־ 

.op3i* 1יש?1מילים? מים נומזח
1?1 ip n p  npn,1ש?ם? י1 אין *ז ציילס, o p 

ipm ארבעם. םך א ג?װ?ן איז אל.1?אנם דין אונם?ר 
op אויס ס?ל?ן *ipopai. ?שעםער אייניג p3*,i| זיך 

 1PDP31.* אין מאננעל opi צוליב פ*ר־ראכ?ן ג?מיזם
p p o rrr דינ?ן :oipspnp .ג?ייארעז ip i ?ווא?אצי 

 צום צאל?ן ipopo 220 ?רפאלג. גמיס?ר א איז 1פאנ
p*p*p*r .ם*נד

.25 לאקאל םמ nymryiyn ,1ל?1?וײיג לס1םש*
 opi אין סעזאז 1גוםע * זpגעװ איז op *ז אימץ־, גיס

i לאת3  r* m o* האב?ן 25 לא?אל םץ 1?מיםגליד 
 גוםעז א אין ײד ג?פינם לאקאל 1דע סאח־ינם. גום

.1צושם*נ
p. גיס מיוממ־ג **ip i ip>pr ipa אלגאניזאציאנם 
opai* דיסם־ זײן אין ג?װאר?ז 01אנג?פי איז װאס 

pj*n op .op*i| 22 01ג*ניזי1א ip irip i ש?פ?ר *P 
n האס אינםערנ?שאנאל *o ip ir.i 26 p”a m *ippii 

ipoopia ip ?1 םיםגליד?ה iאיז םאלג ip i דאזיג?ר 
ipm ױאס opai* *ו־מנימציאנס  op גע־ *רגאניזירם 

איז op .ipopai* 800 םים ip«pv ניםיגג 8 װ*ר*ן

 *־a אמ וױידזש?ס אויף inpapn * |pi*rpa ג*װאונ?ן
 IPa*op; ^pDpש poi*t*a*ai* גײ *i װאק*צי?. צאלט?

iyoip p אין זיד :p i^ i*o נױ פון i:*?ajp, םענסיל־ 
ip:*i ק.1יא נױ סטײם *פ און וױיני?  op דין איז 

3 op*ioo*i33 *נײם ip i r ’yi פא־ י1 םיט *גוײס?נטס 
n”** *ש?םטיג^y,^ 3םpש 23 פון *טים3ל?  ipa

ipo*ii: * .ipopai* o:pno פ* איז מיםינג ױניאן* 
 opiioo*o*o« ,1ינגםיל1ספ אין ipi*npA זpה*לטpג

*נװעזענה ג?װ?ן איז *poran ?נט1פרעזי װעלכ?ן אויף
 *ז *ו־יפטצם,3 ?לפי?,1פילא פון אטא׳ ס?מױ?ל

ip::np3pn נצ1פארשי אין ?ן1ג?װ* ג??ר*ג?ן זיינען? 
14 ipa** i*o oi**io סון 1?1מיםגלי םויז?גט ip i 

 ipo און opai* סך * ג?װ?ן איז op אינם?רנ?ש*נאל.
 *לגא־ דינ?ן op םאים.1*וו? ipopai* *רפם1ג? ח*ט
.ipopai* 470 םים ipopo ניי? ?ן1געוו* 01ניזי

 אין אז ,ipa** גים ?ליװלאנד, פון ?אטאװם?*,
a i*rpo ip איז *לג?מיק i** נים ?ל*ו?ם i**p 1?של?פט 

1פ* |pa*,i ipopai* *i און o ינט1 pn  ip i  .ipopa 
i*no ליװלאנד אין איז? pi*npx| ?וױיל .1?ל?נ op 
pa*n| ג?של*ס?ן זיך yoyvר־־ אין מ*נג?ל צוליפ ר* 

.ipopa
 ינם.11פ* גום ipo ה*ט סוײידס סיםלייניאוס י1 איז

op 1* אויסג?ם?לט ה*ב?ז .ipopai* 01גי ניס *pai* 
Tp::npapn ipoip*a ipa*.i ipo האלפ * און 7 םון 

וו*?*צי?. סאצאלט? אייד ײי פר*צ?נם׳ 10 יז3
 ?לאו?ם בײ אז ,oyoa*i*a שי?אגא פון יאליס3

 ניס אינגאנצען דינ?ן op און סעזאן ipou * ג?װ?ן אזי
 י1 האבען ױלי מאנאם אין ארסעםסלאזע. קיין ג?ײ?ז

 2 יז3 1אלא1 1 םו־ז wnpap.i א געװאונעז ?ל*ו?מאכ?ר
 פײ סעזאן 1גוטע א ipnpa אויך איז op װאך. א 1*לא1

opopn. ?געהאם ען3הא אל *ipa*oopn *i .opai 
 קאםן־ בײ פראצעגס. 10 סיז הלכעדמג * פאו־לאנמז

pa*<i opopn| אױoגpםyלם *ip i  .ipopai מינימום 
p. * ס?נם 50 איז opoyn קאםאן **a ?טסלויז31* iro o 

op אױך איז ip*n ױינקאוט. ײ3 פיזי op אוים םעלען 
*.ipopai

 112 לאקאל םץ ?ר1מיםגלי *i האכען p*i*po אין
 op אצענם.1פ 15 פיז 5 םון ינג1ה?כע * פאקומצן

 ־1פ* פון 1ע1מיםגלי י1 ונגען1העפע פאקומען האבען
1שיק*גע אין לאקאלס ענע1שײ יססריקט.1

iy םרן באמיהונגען י1 i ק-1קאנם יג?ן1ק צו ױניאן* 
 טויזענם צוױי זײ 1פ* ס11*1בעםס־סט*נ1* גוטע און טעז

*ipoyai אין ip i קאטאן ארן 1טסװע1ספא 1שיק*גע 
 נים איצם יז3 זיינען ,1פיקע ארן טאבין מע,1םי ג*רר?נט
 *P) iya*ipi ה*ט 11*א3 קוטיװyקזy *1 געלדבג^

i*o?yo iy אין סםוײיק * m*oay;^*o*a צו שטימט i,* 
iv^myo*^ iy אויב i צו םאתוך yoםלyן oyi סכסוך 
iy^ ןyכyפ^י^ל * אויף r i 1 נים איז*?oiy!:”^*

lyoyip פאםטאן פין: i*iyo iy i קלאוקס, בײ
oyoyn איז 13םפארטםווז א־ן ;iy*i jyry * גום^.y 

ly r i  oy ג ם1ג*ניזי1אy^װאy15 ז ro ipoyo םם-1ספא 
ל *i און םם1סקוי און רyװ א ^נ ^נ ם נ  ־yצוג האם אי

o:" ןyקראג iy irn  5 V ^מיםגליy.^ איז איצט oyia 
i* 1גאנצ* y*iooii:** yאין ם.1ג*:יזי iy i אלגאני־ 

n.ה*לפ און :iyar*i זyה*לפyג iya*,i םy־א^בyז*צי y
 ים־oOyii 1 סאוםה ro iponyayo ,rרלשטיyפ

1  T*?yo iyo־o * rmy< איז oy *ז ,oyoa*i*a יקם.0
ipm איז [yooamso *i און  iyoyr *i גyװyן pain. 
 *yayn ןyק^*גyג ipoyai* *i ]ya*.i לואיס ojyo אין

 וואד• * 1ד*ל* 2 פיז 1אל*1 ןy^םה*לפyאנ^ סון זy^ונג
y*a*pi!m iy i איז 1ם*נ * iyo*na .ל^םאלג op איז 

ra שוין איצם *o^*ay:o*i 1סויז?נ 70 ?ז1גזדוא i־* 
 *ל? צם.pזyם*רטג oiyr oyai* ג*ניז*ציאנס1* .1ל*

y לאקאלם :n| גוט איזy1צושם*נ ז.
ro לױואי ל•  oyoa*i*a יז קאוםם פאסיסיק* ip 

 *po*o אין לyמ*נג * iyoi*i זיך פילם oy *ז אן, גיט
iy אין י*ל1 i נאדyל *y n o o n r האם אס1 *ז און 

 האם מצן •T*Tyo ooyai* oyi אויף קס1גזױוי לן1שם*
iio,* ז* i* ל*גy װ ווצםyרyז a iy i .iynp** םילט 
 סי*ם?ל אין ה?נם. ooyai* אין מ*נג?ל * אײד זיד

 ־1* צאל po*na * |y־#6i*o ipoyo ?1אונזצ האבעז
ipoya. זײ ipopai* pyi^ |yr*t אינ־ מלחמה י1 אין 

op'ioon. איז *נציסקא1ם סאן אין npyo iy i ג?וו?ץ 
 אק מ*נג?ל * שם1ה? |poi*i אױך ipa* ,^yגום *
*ipopai. נ לאס אין*nשyלpקלאוקמא־ *1 ה*כ?ז ס 

ip גpג1ק*pז * ip i  .::iipapi ינג1ספ rpo?* גע־ איז 
ip־u * ip**r װעז i ipa* ,ipo *סם31ה rpo?* איז 

 םיל זיד ip ה*ם םוף צום 1נ* ?ר.1שװ*כ? א גלײ?ז
opopn **a .oipopai*o איז ttpo ip i גזױידז * 

op .ipo r גוס?ר * ג?ײ?ן אײד איז i*rpo ס■*דסס־ פײ 
ipopai* n  .ip i האoiyaxy'? ipa גזמראגעז * *!r 

im papi םינף פון ■ojpa*i. ם*ח a«riQ*3 i r די



ם י י ! 20*<(--------------------------------------------

 אויד האבעז «ײ פראצענט. האלב א און 17 ומבערוגג
 אר־ איז מאגגעל א עקזיםםירט עם וואקאציע. באצאלםע

. בעםער.
 אק־ לײדים דער װעגען באריכטעם פעסאטא ראוז

 אר־ מלוזםה פאר געווארען געשאפען איז וואם זילערי
 װע־ אויך װי באטייליגט. איז זי װעלכער אין און בעם
 םארביגדונג אין ארבעם םארזארגוגגם קינדער דער גען
מלחמד- דער םיט

• •
אינדוסטריע. פון קאנצענטראציע םון פראגע די

 אנגעגאגגען האט באארד װאר פראדאקשאן דער ױאם
 דעם אויף צייט ביסעל היםש א םארגוסען האט אײנפירען״

עקזעקוםױוע. גענעראל דער םון מיםינג
 םון דירעקםאר ריםוירטש דער טעפער, לאזאר דד.

 צוגע־ םראגע דער וועגען האט אינםערנעשאגאל, דער
באריכם. לענגערען א שםעלם

 דער האט איצט ביז אז אן, וױיזט באריכט דער
 אין סיסטעם די איינגעםירט באארד פראדאקשאן מאר
 פארם־םא־ אויװענם, טאיפרײםערם, פון פראדוקציע דער

 די םון טייל גרעםטער דער באיסיקעלם. און שינערי
 ארםיקלען׳ די געשאםען פריער האבען װאם םאבוײקען,

 אנ־ צו איבערגעגאגגען פארארדננוג דער דורך דיגען
 פעק- קליינע עטלעכע בלויז און ארבעט, סארטען דערע

 מאכען צו וױיטער געווארען ערלויבט זײנען טארים
 וױיטער קענען םאבריקעז צוױי בלויז און סאיפרייטערס

באיסיקעלס• אאכען
 גאך זיעעז אינדוסטריע קליידער דער אין כאטש
 באװעגען זאלען וואס באדינגוגנען די ניטא פארלױםיג

 דראסטישע אזוינע אגצונעמען באארד פראדאקשאן דעם
 צײ דער אין אז ערווארטען אגער מען דארף םיטלען,

־ אין טאנגעל דעם איבעד זײן גויםיג זאל״עם קונםם  מ
 םאבריקען און ארבעטער אויסצונוצען כדי און טעריאלעז

 בא־ צו װיכטיג דעריבער איז עם אדבעט. מלחמה פאר
 אנצונעמען צוגעגרייט זיין און פראבלעמען די גרייםען
 דער םון מיטגלידער די און אינדוסםריע די אז םיטלען
ארבעםסלאזיגקייט. םון ליידען ניט זאלעז ױניאן

 װעלעז ארבעטער די אז אן, אויד וױיזט באריכט דער
 שעפער• םון פארמאכען אזא םון מערסטען צום לײדען

 עטאב־ אלט די אין ארבעםער די ליידען װעלען םפעציעל
 עלטערע טרייד אין ארבעטען עס וואו מארקעטס, לירטע

 א צו צופאםעז לײכט ניט זיך װעלען װאם ארבעםער,
 ניט װילען באלעבאטים ױעמען און באשעםטיגונג נייער

 די אז זען, דעריבער מוז ױניאן די ארייננעמען.
 רעגי־ די פאל אין װערען באווארענט זאלען ארבעםער

 און שעםער צאל געװיםע א פארמאכען װעלעז װעט רונג
 שעפער צאל קליינער א אין ארבעט די קאנצענטרירען

 זייגען וואם מיטלען די איבערלאזעו. װעט מען וואם
 וועט מען וואם שעעפר, די אז זײנען: םארגעשלאגען

 אז ;םעיאז סוף טאן עס מען זאל פארםאכען, דארפען
 און םריער מאנאםען דרײ נאטיס געבען זיי זאל מען

 אױף זיי ארויפשיקען בײם םארצוג ארבעטער די געבען
 א װערען איינגעשטעלט זאל עם אז דזשאבם; נייע

 ארוים־ דארפען וואם ארבעטער, די לערנען םון סיסטעם
 םאל אין און טרייד, נײעם א דזשאבם, זייערע פון םאלען

 צו־ ניט זיינעז פאבריק געװיסער א אין ארבעםער די די
 פאבריק אזא מען זאל ארבעטען, אנדערע צו געפאסם

פארמאכען. גיט
 ספעציעלע א בשטימט האט דובינםקי פרעזידענט ־

 די שטודירען צו עקזעקוטיװע גענעראל דער םון קאמיםע
 דער פאר פאליסי א אויםארבעטען און פראבלעמען

 און ארבעםער די באשיצען צו אום טאן צו וואס ױניאן
 םאראורזאכט קענען וואס איבלען די פון אינדוסםריע די

 קומען• זאל דאס װען קאנצענטראציע, דער םון װערען
 דזשוליום פרעזידענםעז וױיס די פון באשםיים קאמיטע די

 פײנ־ ישראל ;באארד דזשאינט דרעס דעם סון האכמאן,
 קריינד־ טשארלם באארד; דזשאינט קלאוק פון בערג,
 ;קליװלאגד פון קאטאװםקי״ א. ;25 לאקאל פון לער.

סאוט־װעסט. דער פון פערלשטײן, מייער און
 אױםגעהערם אויך האט עקזעקוםױוע גענעראל די

 נאגלער׳ איזידאר פרעזידענם וױים םון באריכט דעם
 פרעזידענט וואם קאמיםע, םפעציעלער דער פוץ םשערמאן
 דער םון מיטינג לעצטען בײם באשטימט האם דובינסקי
 קאנט־ װעגעז םראגע דער איבער עקזעקוםױוע גענעראל

 סלעקם. געמאכט װערען עם וואו שעפער די אין ראל
 און 91 לאקאלם די אז רעקאמענדירט, האט קאמיםע די

 קליידער קינדערשע אויף איז ױריםדיקציע ווערעם .105
 דע־ זײנעז ארבעםם־סםאנדארדם די און םנאו־סוםם׳ אוץ

 אדער סקוירםם קלאוק, די אין וױ ױדעריגערע ריבער
 ניט וױיסער און אז איצט םון זאלעז שעפער, דרעם

 מאכעז וואם שעפער מיט אגרימענםם שליםען טארען
ניט אויד זאלעז און םרײעז דערװאקםענע סאר םלעקם

 וחמ ®ידטעס, אזרינע מים *מ־ימענםם באנײעז טארען
 צו־ דער « אויסגײ^ װעלען אנריםענסם איצםיגע די

. אםים• גענעראל דעם סון שטיםונג
 איז װעיסט סקױרט, די אכער אנבאלאנגם װאס

 רוערעז סלעקס װאו שעפער האבען וועלכע לאקאלס. דרעם
 דעי אױף קאנסראל דעם אנהאלםעז זײ זאלען געםאכט.
 פון סיסםעם א װערען אײנגעשטעלם זאל עם נאר ארבעט.

 ארבעםער די פאר באדיגגונגען און פרײזען אויסגלײכעז
טרײדס. די אין

 האבעז עם װעלכער אין דיםקוםיע, לאגגער א נאד
 גענעראל דער םת םיטגלידער אלע כםעט באםייליגט זיך

 םון רעקאמענדאציע די איז יארק, ניו פמ עקזעקוםיװע
געווארעז• גוטגעהײסען קאמיטע דער

 רעקא־ דער אויף האט. עקזעקוםיעװ גענעראל די
 צו גאשלאסען, דובינסקי, םרעזידענט םון םענדאציע

נעקס־ פיז משך אק געלט סופע באדײטענדע א שאםען

ס ►---------------------------------- קי׳י םינ כ ע ד ס מ

ר פען  פאדן וױ געביטען. אלע אױף מילף מלחםמ פאר ?
ז 4 עםי יו. קרײץ׳ דױסעז י  ספעציעלן א עלאים. די י

 פרלאסש בדעסלאו, י. פרעזידענםעז הײס די םוז קאםיסע
 טאקס איז שאר םעםיועל נאגלער, אדיזידא זימערפאן,

אײג־ אױסצוארבענמז געװארען באשםיםם איז קאהען
_____ םאנד. דעם שאפעז צו אזױ וױ צעלהײםען
 םחמ־דיק פיז געעװן איז באריכם לעצטער דער

 קא־ סםענדיג די װעגעז סעקרעםאר, עקזעקוטיװ אמהעי,
 עדיד םענםער״ העלטח יוניאן הױז, יתיםי וױ םיטעס,

 געהאס האם הויז ױניטי די װ. אז. x קאמיטע קײשאנאל
 איז סענםער העלטה ױניאז אק םעזאן. גוםען א זײער

 דירעקםאר אלם געווארען אנגעשםעלט םרײס לזןא דר.
 דד. םאטזנר׳ םארשםארבענעם זײן םמ פלאץ דעם אויף

 יאר סמ חדשים 9 ערשטע די םאר פרײם. חשארדזש
 געוזען סענםעד העלטה ױניאן םח דעםיציט דער איז

קלײנער• גאגץ א

כאארד עטזעהוםיװ גענעראל דער פון מיטיע בײם אנגענוםען באשלוםען
קוױראגא אץ קאבאלןןרא םון ארעפם

 אמ רוזװעלט פרעזידענם צו געשיקט טעלעגראמעס
 זײער בעטענדיג האל, קארדעל סםײם אװ סעקרעטערי

הילף.
עיקאגןן אץ •יקער״ און ״םאכץ

 פרעזידענט םון.וױים באריכם װעגען האנדלענדיג
 םאל אין אז באשלאםען, באארד גענעראל די האט ביאליס

 םרידלע־ א דערגרייכען צו אנשםרעעונגען ױניאנם דער
 געלינגען׳ ניט װעלען םירמע דער מיט סעטעלמענם כען

 א רופעז צו אױמאריזירם שיקאגא אין ױניאן די װערם
 איר םארשפרעכט עקזעקוטיװ געגעראל די און סטרייק

 םאל. דעם איז שםיצע םולע
װ#ר סון גוטחיייםונג קריגען *ו לאקאלם העלםען

לוץ-חעכערונגען פאר באארד לײכאר
 קײז געקראגעז ניט האבען לאקאלם םילע וױ אזױ

 גוטצומאכעז מיטגלידער. דיערע םאר לויךהעבערונגען
 אױף פרײזעז םמ שטײגען דעם דורך םארלוסם דיער

 לוין־םטאביליזאציע דעם אונםער אוז םיטלען. לעבענם
 קריגען מעז קען קראפט, אין איצם איז וואם באפעל

 ײאר םון גוםהייסונג דער מים בלױז לוין־העכערונג א
 בא־ עקזעקוטיװע, גענעראל די האם באארד. לײבאר

 צו הילף און קאאפעראציע פולע איר געבען צו שלאםען
 קרי־ צו זיי םאר םעגלעך מאכען צו לאקאלם אונזערע

 דעפארםמענם ריסוירטש דער לוין־אויםגלייכונגען. גען
 באמיהונגען. זייערע איז לאקאלס אזוינע העלםען זאל
 פאר פאליםיס די אין איעהייםלעכקייט איינצושטעלעז כדי
 דארפעז וואם םראגען אין אינטערגעשאנאל גאנצער דער

 םפעציעל באארד. לייבאר וואר םון ווערען פארהאנדעלט
 ווערען באארד דעם פון ענטשיידוגגעז די וואס דעם צוליב

 זיך לאקאל קייץ זאל פאלען, אנדערע פאר פרעצידענטעז
 ער איידער באארד לייבאר דעם צו אליין ווענדען ניט

 אםיס. גענעראל פון גוטהייםוגג די קריגם און זיך באראט
 פעםיציע א שיעקן דארף מען וואו פאלעז אזוינע אלע אין
 לוין־הע־ א גוטהײםען פאר באארד לײבאר װאר דעם צו

 בײם ארגומענםען די און דאקומענטען די זאלען כערונג,
אפיס• גענעראל אין װערען צוגעגרייט פארהער

 װעגעז קאםיטע ספעציעלער דער סץ באריבמ
״סלעקס״

קא־ דער פון רעקאמענדאציעס די און באריכט דער
 אז פארשטאנעז׳ װערט עס גוטגעהײםען. ווערען טיטע
 א אויסצוארבעטען העגלעכקײט די אויס ניט שליםט דאס

 ״סלעקס׳ אויף ארבעט דער פאר פרייזען םון סקעדױל
סוטם״. .סלעק און

מעג־ איר און אמדוםטריע דער סון ראנצענטראציע
 ?לי״רעי םרויען דער אץ אנװענדונג לעכע ’

אינדופטריע
 ױאס קאמיטע, ספעציעלע א באשטימט ווערט עס

 םאר־ צו אינדוםטריע, דער פון צוױיגען אלע פארטרעט
 דינען קאמיטע דער אויף פראגע. דער מים זיד נעמעז

 דרעם םארן האכמאן דזשולױם פרעזידענםען: װײם די
^ קלאוק פארן םיינבערג ישראל ;טרייד ר  טשארלם ;ט

 קא־ אברהם ;טריידם מיםעלייניאום די םאר קריינדלער
 םאון אװ אוט די פאר פערלשםיין מײער און םאװסקי

מארקעטם.
מיטנלידעױ טראנםפערירטןן םאר כענעפיט קראנקען

בע־ קראנקען צו בארעכטיגם איז װאם מיםגליד א
 םאנד םון רעגולאציעם די אונטער לאקאל זיין איז נעסיט

וועלכער לאקאל. אנדער אן צו זיך טראגםפערירט ער אוץ

 באי װערעז גלײך זאל פאנד, בענעםים קראנקעז א האט
 לאקאל, נײעם פח םאנד דעם פון בענעםיםס צו רעכםיגט

 און עקזאמעז דאקטאר א אן מיםגליד, א ווערט ער װאו
 לא־ נײעם איז מיםגליד א איז עד לאנג וױ או־םגעאכטעט

קאל.
םלאםע האנדעלס דער אץ מיטגלידער

הא־ וועלכע אינטערנעשאנאל, דער פון מיטגלידער
 דארף פלאטע, האנדעלס דער אן אנגעשלאםעז זיך בען

 צו באפריים םטאטום זעלביגער דער ווערעז געגעבען
 זעלביגע די און אסעםמענטם און דיוס צאלען םון ווערען
 וזי פאנד, בענעפיט טױטען איז עסגיפריװילע און רעבס

 באווא־ די איז דינען אװעק זײנען וואם גויםגלידער די
 איינ־ אין שםאםען, פאראיעיגטע די םן קרעסםעז פענטע
 עקזעקוםמו גענעראל די װאס באשלוסען די «ים קלאנג

 סערטעל־יעד- צוױיטעז, איר בײ אנגענומעז האם באארד
.1940 נאוועמבעד, איז ארלינם, נױ אק מיםיגג לעכעז

מילםם*םאנד
 קאמפײן זאמלונגם א װערען דורכגעפירט זאל עס
 די פאר פאנד באדייםענדען א שאפען צו סעזאן נעקסטעז

 איז קאמיטע םפעציעלע א צװעקען• הילפם םארשידענע
 אײנצעלהייטעו אלע אויסצוארבעטען געווארען באשטיטט

 מיםימ צום רעקאמענדאציעם אירע אריינברענגען און
יאנואר. אמ באארד עקזעקוטיװ גענעראל דעד סון

רעליף װאר ראשיען סאר זאמלונגען געלט
 צו אונטער זיך געמט אינםעדנעשאנאל די װי אזזי

 מים־ אירע צװישען געלט סומע באדייטענדע א שאםעז
 אײנ־ צװעקען, הילף מלחמה םארשידענע פאר גלידער

 באשלאסען איז רוסלאנד, םאר הילף מלדומה געשלאםען
 זאלען זיי אז לאקאלס, די װיסען לאזען צו געווארעז

 אנגעםירם ווערען װאם דרייווס אין באםייליגען נים זיך
 *ז און צוועק דעם פאר ארגאנמאציעס אײנצעלנע םון

 זאלעז צוועק, דעם פאר געזאמעלט װערען וואם געלדער,
 זאל מעז קװאלעז; ױניאז דורך ווערעז בײגעשםייערם

 אינקארפארײ־ רעליף וואר .ראשיען דעם װיסען לאזען
 שעפער אונזערע אין זאמלונגען געלט די אט אז טעד״,

 «ים פארבינדוגג אין צעטומלעניש שאפען און שטערען
 דעם אויף איגטערנעשאנאל דער םון אנשטרענגונגען די

געבים.
םילאדעלםיע ,50 לאקאל

 צו םילאדעלםיע אין 50 לאקאל פון פארלאנג דער
 קא־ מאכען וואם שעפער די איבער ױריסדיקציע קריגען

 געווארעז איבערגעגעבען איז דרעםעם רעיאן און טען
 מימ צוזאמען םולמאכט מיט קאמיטע ססעציעלער א צו

 םראמ דער איבער באשליםען צו דובינסקי פרעזידענם
באשלום. דעם דורבפירען און

ס*רטײ לײכאר אמעריקאן
 צי געווארעז באשטימט איז קאמיטע ספעציעלע א

 עקחר גענעראל די אז ערקלערונג. אן פארעפענםלעכען
 וועגעז באריכט דעם איבער האנדלענדיג באארד, קוטיװ

 לייבאר אמעריקאן די װאם קאמפײן ערפאלגרייכען דעם
 ד האט וואלעז, לעצםע די אין אנגעםירט האם פארטײ

 שםײ איר פארצוזעצען באשלאםען עקזעקוטױוע גענעראל
 װירקזאמער א םארבלייבעז זאל זי אים םארטיי דער צו צע

 יאח נױ םון ארבעטער די םון אינסםרומענט פאליטישער
 גיי אין מיטגלידער אינטערנעשאנאל די אז םםייט;

 אמ זיד אנצושליםען אויםגעםאדערט ווערעז םםײם יארק
 דיערע אין זיך באטײליגען און קלובעז פארשידענע די

 זאל פארםײ לײבאר אמעריקאן די אום םעטיגקײםען
 <מי בלױז ניט און יאר גאנצע דאס םונקציאנירען קענעז

עלעקשאנם.
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ען אדן נײעם חנג םי א על אונזער אץ פ אנ ש ע ערנ ט אינ
 דינעז מאס ענדערונגען געװאלדיגע י

 T עםלעכע לעצםע די םת משך איז
 סארנעם דעם אין פארגעקוםען רען
יו־ די ®ח אױפגאבעז די אין און

 בולט באזונדערס זײגען ניאנס.
ד געוואיעז ארױסגעבראכט  די ײי

פי־ בײם דיסקוסיעס אח באריכטעז
 דעד סמ באאװ עקזעקוםיװ געגעראל דער פח םיטינג

 גע־ אפגעהאלםעז מאנאם דעם איז וואם אינטערנעשאנאל,
 אםאליגער אז װעז מאסאםשוזעםס. באסטאן, אין ווארען
 אזוינע איבער דיסקוסיעס די געהערט וואלט פירער ױניאן

 פאדקױף מאטעריאל, רױ םון צושטעל װי פראבלעמען
 סיסטע־ קראםם, ארבעטם פון ראציאנירונג אומזאץ, און
 ענ־ אמ מאדע דער אין ענדערונגעז פראדוקציע׳ פון םען

 האם ער אז געדענקט, זיכער ער וואלם פראגען, לעכע
 אינחסםרי־ פון צוזאםענקונםם א אויף פארבלאנדזשעט

 אױף אנשטאט אינזשענערעךםעכניקער אדער אליסםען
 דןןר פון באארד עקזעקוטױו גענעראל דער פון מיםינג א

 אינ־ רײן אלע די אט זיינען דאך, און אינטערנעשאנאל.
 לאנג נים ערשם זיינעז וואס פראבלעמען, דוםםריעלע

 געביטען אױםשליםלעכע אלם געווארען באטראכט צוריק
 הײנט עקאנאמיסטען, ארן םארוואלטער ארבעטםגעבער. פאר

 פראבלעמען, ױניאן םון טײל אינםעגראלער אן טאג צו
באשעםטיגען. זיך מחען פירער ױניאן װעלכע מים

 פעגלעכער njrt װי ב^שפיל, צום פראגעז, אחיגע
 קלײ־ םרויעז ײעלכע פון שטאםעז םעקסטיל אין מאנגעל

 אױף גאכםראגע מעגלעכע די און געמאבט װערען דער
 וועלכע אויף סעזאז׳ קומענדען דעם איז קליידער םרױען

 כמעט אםגעגעבעז האט באארד עקזעקוטױו גענעראל די
 צוריק יאד צענדליג א מיט וואלט זיצונג, גאנצע א

 דער םון מיטינג א בײ געווארען אויםגענומען גים אפילו
 םי־ ױניאן די מח טאג צו היינט עקזעקוטיװע. גענעראל

 םראגען די איבער םארטראכטען שטארק זיך רערשאפם
 ארבעםם־ און ארבעט די באשיצען צו מיטלען אננעמען און

 מיםגלי־ טויזענםער הונדערםער די פון מעגלעכקײםען
 געשטעלם ווערט עם חױגה וועמעס ױניאז, דער םון דער
געפאר. אין

 פרעזײ האם זיצונג ערשטער דער בײ גלייך שוין
 לאגע דער איבער איבערזיכט דין איז דובינסקי׳ דענט

 םילע אנגערירם לאנד, איבערן אינדוסטריע אונזער אין
 אינדוסט־ די אם ענג װי אנגעװיזען און פראגען די םון

 םון ײאוילזיץ דעם מיט םארבונדען זײנען םראגען ריעלע
 ױניאן. אונזער םון צוקונםט דער מיט און מיםגלידער די

 דר. אפגעשטעלט דעם אויף זיך האט אויספירלעכער
 אינםער־ דער םון דירעקטאר ריסױרטש טעפער, לאזאר

 סטא־ מיט באװיזען האם ער באריכם. זיץ אין געשאנאל,
 נים דראעט ארבעםער אונזערע אז ציפערען םיסטישע

 דער וואס דעם דורך ארבעטסלאזיגקײט פון געפאר די
 דורך נאר םארקלענערען, זיך װעט קליידער פון פארקויף

 מאטערי־ אין מאנגעל א דין מעגלעך װעט עס װאס דעם
 פאק־ מיט געמאכם. ווערען קליידער װעלכע םון אלען
 די אז אנגעװיזען, םעפער דר. האם ציפערען און םען

 נעקסטע די אין װעט קליידער פרויען אויף נאכפראגע
 איז עס װי גרעםער ווארשיינלעך דין נאך מאנאטעז

 מיט באװיזען עם האט ער יאר. לעצטען אין געװעז
 םון םארקויף םארגרעסערטען דעם וועגען ציפערען

 אנ־ האט ער ;סטארם דעםארטמענט די אין סזזורות
 דורכשגיט אין איצט םארדינען פרויען די ,אז געװיזען

 ארבעםען זײ םון מער װאס דעם צוליב געלט מער
 םון םארדינםטען די וױיל און אינדוסטריע דער אין איצם
 פארגרעםערט. אלגעמיץ אין זיד האם באפעלקערונג דער

מפאר^לעך עס איז אבער דערםאר  טרייד אין אז או
 וועם עם וואם דעם צוליב ארבעט וױיכיגער זיין זאל

 די אז אנגעװיזען, האט ער מאטעריאלען. אויספעלען
 רעיאן און קאטען וואל, מער אלץ פארבו־ויכט רעגירונג

 עם וואם ווארעם םון מאם די און צװעקען מלחמה שאר
 יאר דעם וועט געברויך ציװיליען פאר בלײבען ירעם

 קען דערפון רעזולטאט דער װערען. געשניטען שטארק
 קאידער םרויען םון פראדוקציע די :אײנער בלויז יײז

 םע־ קירצערע מיינען װעם דאם אײנשרומםעז. מוזען װעס
 זאלען שעפער די סײדען ארבעםסלאזע, מער און ^נעז

 האבען וועלכע באשטעלונגען, רעגירונג מער זקריגע
שטאםעז. אויף ידײאריםים

אפגעשםעלם אױך זיך האם באריכט טעפער׳ם דר.

 קאנ־ צו קרײזעז רעגירונגס איז באװעגונג דעד אויף
 א איז געברײד צײױלען םאד פראדוקציע צענטייחח

 צאל גרעםערע א באפרײעז צו אום שעפעד צאל קלײנער
 איז קאנצענטראציע אזא ארבעם׳ סלחמה פאר אדנעטער

 :וױ טרײדס, עםלעכע אין געװאחמ אײנגעםירם שױן
 לאנדװירםשאםטלעכע װעליסאפעדעז, שדײב־מאשינעז׳

 פאב־ צאל קלײנע גאנץ א בלױז הויװענס. אח ראשינעז
 וױיםער געלאזעז מען האט איגתסםריען די אין ייקעז
 איבעריגע די ארבעם. געווײנלעכער זײער מיט אנגײן
 אדער ארבעט מלחמה אױף אריבערגײן געמחט האבעז

 פא־ זעלביגע די אז זײנעז אויסזיכםעז די צומאבען. זיד
 אין אויד יוערעז אנגעװענדעם גיכעז איז זאלעז ליםיס

געבדױך. ציװילעז םאו־ז ארבעטעז װאס םרײדס אנדערע
 אר־ די אויף געװירקט פאליסי אזא װאלם אזױ וױ
 װענדעט דאס ? סרײד קלײדער םרױען דעם אין בעםער

 פאליסי די אט אזױ וױ אוםן דעם אן גאנצעז אין זיד
 װען, אז קלאר, דאד איז עס װערעז• אנגעווענדעט וועם
 ווערען געמאכם זאל קאנצענטראציע די בײשםיל׳ צום

 דער צו פראפארציע איז געגענטעז אדער שםעט לױט
 אלטע גרױסע די וועלען האבעז, זײ וואס םאביײקעז צאל

 םילאדעלםיע אדער שיקאגא יארק, נױ וױ מארקעטס
 אזוינע אין שעפער צאל גרויסע א דערםץ. לײדען שםארק
 װעלען ארבעטער די און םארמאכעו זיו וועלען שטעם

 אר־ נאדעל כאשעפטיגונ^ פמ וחנחמ ארויסגעװארםעז
 נײע צו צופאסען זיד לײכם גים אבער קעענן בעםער
 דערצו מלחמד- דער םאר נױםיג זײנעז װאס מלאכות

 ארבעטער. עלםעדע די לײדעז ערגסםעז צום װעלעז נאד
 אלם די איז צאלעז גרעסערע איז דד געפינען וועלכע

 קע־ עלטער איבער וועלכע אוז מארקעםס עסאבלירטע
 דאגעגעז םרײד. נײעם א אױסלעדנען שווערער זיד נעז

 גע־ זאל אינדוסטריע דער םון קאנצענטראציע די אויב
 קוואליםיצירטע צאל דער םון באזיס אויםן ווערעז מאכט

 ד> װאלטעז שטאט אין זיד געשינעז עס וואם ארכעטער
 וואלם עם קאנצענםראציע. אזא פון פראםיםירט מארקעטם

 נוי־ מען וואו שטעט די אין ארבעט מער ארייגגעקוטען
 םון עקספאנסיע די און אממעדסםען דעם אין זיך טיגט

 םונדאםענם גאגצען איר געםאר אין שםעלט וואם םרייד
 אינ־ די געווארען. אפגעשטעלט וואלט מלחמה, דער נאך

 בא־ וױרקעז זען טוזען נאםירלעך ײעט טערנעשאנאל
 אויף םארטראטעז זײן זאלען ױניאנם די ,אז צייםענם

 די װאו באשטימען דארםעז וועלען װאם קאמיסיעס די
 עס פאבריקעז וועלבע און ווערען געפאכט זאל ארבעט
ווערעז• געשלאסעז זאלען

 גענעראל די וואס םראגע, איגדוסםריעלע צוױיטע א
 םון םראגע די געווען איז געהאט, זיך םאר האט באאדד

 ארבעם די שםארק זייער באװירקעז וואס סאדעס נייע די
 ה§ט עם מיטגלידער. אונזערע סיז םארדינסםען און
 מעניש און סלעקס די אום געהאנדעלט הויפטזעכלעך זיך

 אייגענטלעך איז סלעקס םון פראגע די סוםם. םטאיל
 פרעזידענם וויים םון באריכט דעם דורך אויםגעקוסעז

 דער םון טשעראמן געװעז איז וועלכער נאגלער, איזידאר
 האט עקזעקוםיװ גענעראל די וואס קאמיטע ספעציעלער

 לאקאל געבען םון םראגע די אונטערזוכען צו באשםימם
 רעקאמענדאציעם די סלעקס. איבער ױריםדיקציע די 23
 דעם אין געםינען לייענער די וועלען קאמיטע דער םון

 טיר וואם מיםינג עקזעקוטיװ גענעראל דער םון באריכט
 ״גערעכ־ נומער דעם אין פלאץ אנדער אן אויף דרוקען

 דעם, אויף אנגעװיזען בלויז מיר האבען דא טיגקײט״.
 םראגע די וואס כאראקםער אינדוסםריעלען דעם איבער

 אוים־ גרינטלעכע א געמאכט האם קאמיטע די טראגט.
 בא־ האט באריכם איר און םראגע דער םון פארשונג

 םארנעמעז םפארטװער און סלעקם די וױםיל אויף וױזען
 בלאו־ םקוירטס, קלאוקס, דרעסעס, םח פלאץ דעם איצט

 געטראגען םריער םלעגעז וואם קלײדער אנדערע און זעם
 צענדליגער געארבעם האבען עס וועלכע ביי און װערען

טרײדס. די אין ארבעטער טויזענםער
 דירעקטאר גאםבערג, װיליאם םון כאריכט דעם אין

 גע־ זיך האם װידער דעםארטמענט, אינזשינירונג םון
 םאנאנדער־ דער םון םארשװינדען דעם וועגען האגדעלט

 גאר־ באזונדערע אויף אינדוםםריע אונזער אין טײלונג
 סםעציא־ זיך האט מאנוםעקםשורער יעדער װען מענטם,
 אג־ אדער דרעסעם קלאוקם, אויף אויםשליםלעך ליזירט
 אײן איצטער פראדוצירם דעם אנשטאט בגדים, דערע

דעם לוים גארמענםם אלערלײ שאפ זעלבער דער און

i «ח צײם אח םזמאז r.* םמדג חאט בײשפיל אלס  גא
 םאבריקעז און סםארס קליידער םענער אויף אגגעוױזעז

 אויד פארקױםעז און פדאדחױרעז צו אז הויבען װאס
 מען דארף קלאוקסאכער אונזערע פאר קלײדער. םרויעז

 טענדענץ די זײ. פאר מײנט דאס װאס דערצײלעז ניט
 םיםלעז געוױםע *ה גרעסער אלץ איצם אבער ווערם
 סח ברוים דאס פארהיםעז צו װערען אנגענוםען סחעז

םיטגליחןר. םויזענםער הונדערםער אונזערע
 זײזגר זיד האבעז כאדינגונגען אינדוסםריעלע די יא,
 אלץ אױף קוםען צחאמען זײ םים איז געביםעז שםאדק

 ױניאן. אונזער םאר פראנלעמען קאמפלמירםע און נייע
 באקענם זײן נאר ױם פחעז טאג צו הײנם םירער ױניאן
 סתען זײ נאד באדינגוגגען, שאפ די מים אח םרײי םיטן
 םארוואלטונג עקאנאמיקס, אין ידיעות גוםע האבעז אױך
 טאז צו האבען וואם פראבלעםעז אנדערע אלע אין איז
איגדוםםריע. דער םיט

 אן נעטש באארד דזשאינט |קלאוק
ארבעם די באווארענען צו םיטלען

 אױם־ זײנעז װעלכע ענדערונגען, אינדוסםריעלע די
 באארד. צקזעקיסיװ געגעראל דער בײ געווארען גןןנידען
 יארקעד נױ דעם סון םירער די באשעםםיגם אייד האלטעז
 ספע־ װערען שעפער קלאוק די באאדד. תשאינם קלאוק
 ספארטווער די םח אנםוױקלונג דער םון באדדאט ציעל

 אין ארײז זיד רײסעז װעלכע סוםס, סםאיל מעניש את
 קלאוקמאכער. די פון באנדלעד די אוו¥ק נעמען איז טדײד

 אגצו״ באשלאסעז דעריבעד האט באארד חשאינם דער
 רים־ זײנע פיז ברױם דאם פארהיםען צו םיםלען נעמען

גלידער.
 אױם־ האם פײנבערג ישראל מעענחשער גענעראל

 זאלען זײ אז םענעדזשערס, דיסםריקם די געםאדערט
 םא* יעדעז אונםערצוזוכעז אגענםעז ביזנעם די ארדערעז

 סוםס סטאיל טעניש די טTפראדוצ װאס נוםעקםשורער
 אין וועדען ארויסגעשיקם נים זאל ארבעם די אז זען און

 דעם םון קאנטראל אוגםעח ניט שםײען װאם שעפער
 די אז םארהיטעז׳ וועט דאס באארד. דזשאינם קלאוק

 מאגו־ קלאוק פמ געסאבם ווערעז װאס קלאוקס סאדםען
 װאס אויסרינען• נים זאלעז דזשאבערס און סעקטשורערס

 הא־ קלאדינג tiiyo םאנכע פת םארזוך דעם אנבאלאגגט
 אױך םארקויםעז אמ פראדוצידען צו נוםעקםשורערס

 בעגחשאמיז םון םארלאנג אויםן איז קליידער, סרויען
 אפ־ דעם װעגען ,117 לאקאל םץ מענעדזשער קאםלאז׳

 מע־ לאקאל אלע םון באראטונג א געווארען געהאלטעז
 באארד חשאינט םון פארוואלםונג דער מיט נעדזשערם

 אזױ וױ פלענער געװארען אויסגעארבעם זײנען עס און
 קלאוקמא• די פאר געפאר דער אט קומען צו אנטקעגעז

כער•
 צום באריכם םײנבערג׳ס מענעחשערם גענעראל לויט
 מאנו־ קלאוק אײניגע לעצטענם האבעז באארד, דזשאינט

 םח קאנטדאקםעז אנגענומעז יארק נױ אין סעקםשורערם
 אםיצערען םרויען םאר אוניםארמעז םאר געיװי דער
 א דערביי מאכען ארבעםער די אז און *װעיװס״ די פון

 קאם.״, ענד גאלדשםײן .אראז די שאם, איין אין לעבען.
 םאר דעפארםמענט סםעציעלעז א אײנגעשםעלט מעז האט
 דער אויב אז םארשםענדיגוגג, דער מיט ארבעם דער

 ארבעט, גענוג האבעז נים וועם שאפ קלאוק רעגולער
 א מאכען. צו ארבעם אוניםארם קריגען אויך די זאלען

 רעגירוגגם די ארײנגענומעז האבעז וועלכע םירמעם, פאר
 םפע־ בײ אויפםאכעז עס לאזעז צו פלאנעוועז ארבעט,
 אז אגגעװיזען, האם םיינבערג קאנטראקםארם. ציעלע

 םאראיגםערעםירם, שטארק איז דעפארטמענט נעיװי דער
 יארקער גױ איז ײערעז געמאכט זאלען אוניםארמם די אז

 ארבעם. דער םון קוואליםעס גוםער דער איבער שעפער
 נים מאנוםעקםשודערס מערסםע די נאך זיינעז ליידער

ארבעם. די אריינצונעמען םאראינםערעסירם גענוג
 םאר־ שםארק או־יך איז באארד חשאינם קלאוק דער

 אװ אםיס דער וואם ענדערונגעז די אין אינםערעםירם
 אײנםי־ גיים רעגירונג דער םון אדמיניסםרײשאן פרייז

 וױפיל אויף קלאוקס, אױף פרײזעז סיליגג די איז רעז
 גע־ מלאכווד בעל די םח םאוידינסםען די אז םTר דאס

עקזעקוםיװ םים צחאםען פײגבערג, מענעדדטער נעראל
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 פ• איז אינסערנזדממל, דעד pe אהחעי׳ םעקרעטאר

 *יק* קל דער pc סעקרעםאר עקזעקוםיװ װאולף, דיםאן
 ײ*־ איז געוועז *װעק דעם פאר דינעז באארד, ריקאװערי

 דער pe חױפט דעם מיט געםראשעז ױך px שיגגטאן
 בער־ דד. דעפארםדענט. אין אפםיילגוג קליידער פרױעז

 אנגע׳ חאבעז פארסרעטער ײגיאז די העילי. ס. נאדד
 דעם מאל דאס אויסצומיידען וויכטיג איז עס אז וױזדז,
 איז װאס טרייד יןלאוק אין דעדאראליזאציע און נאאס

 מעז אוז ארדער ערשםען דעם pc געװארעז פאראורזאכם
םרײי• סעזאז א זײגעז קלאוקם אז זיגען, אין חאבען מוז

ר ע כ א מ ט ר ױ ס ג ס ג י ט י ט מ ס י ד ט ד ו ס ג ק ע  ט
ע י צ א ד נ ע מ א ק ע ר

סקוירטמא־ דעם pc היטיגג באזוכטען גוט א בײ
 גוטגעחײסעז אויך אנדערעס אוױשזח איז 23 לאקאל כער

 אינער עקזעקוטײו דער פון רעקאמענדאציע ךי מװארעז
*?־ דארםעז לאקאל פון םיםגלידער די װאס טעקס דעם
 אנטוױקעלט זין־ האם דערבײ באארד. חשאינט צום לעז
 כאראקםעריס־ איז וועלכע דיסקוסיע, אינםערעסאנםע אן

לאקאל. דעם pc צתאמענשטעל דעם פאר טיש
אר* באוואוסם׳ וױ ,23 לאקאל pe מיםגלידער די
 באלאג״מ לאקאל צום שעפער. סארטעז נוױי אין בעסעז

 פיז טייל א זײגעז וואס סקױרטם, םוט בײ ארגזנםער די
 אי״ םאראז זימען עס און באארד, דזשאינם קלאוק דעם

זײ־ וואם ססארסװער״ און סקױרטס סיגגעל בײ כעטער
 דער ייעז לאקאל• פון אויפזיכט דירעקםעז אוגםער גען

 םאר־ םארן םעקם דעם באשלאסען האם באארד חשאיגם
 םיגישערם׳ סקוירט די נאטירלעד חאבעז םאגד, טײדיגוגגס

*א־ געדארםם שעפער, קלאוק די אין ארבעםען װעלכע
אנדע־ די פיגישערס. קלאוק די וױ םעקס זעלבען דעם לען
 דער אויף זײנען לאקאל, pc מיסגלידער פינישערס, רע

 גזדיזד באשםײעדס עקזעקוטיװ דער pc רעקאדענדאציע
 זיבען מיט אגשטאט דאלאר האלב א דדײ מים כלויז רען

 דיםקוסיע שטארקע א ארױסגערופען חאט דאס דאלאר.
pe מיטגלידעד. די

 אז גע׳טענה׳ט, «יטגלידער«האבען די פון מאנכע
 חעכערען א האבעז םינישערס סום־סקוירט די נאםש

A שעפעד, אנדערע די אין פינישערס די וױ סקעיל ווײדזש 
f l זײ איז קירצערער א סעזאן דיער געוױינלעד אבער איז 
 די איז םינישערס די װי מער ניט יאר דורכן פארדינען ™

 סקעיל׳ נידעריגערעז א האבען װעלכע שעםער, אגדערע
 ניט דעריבער איז עם יאר. דורכן ארבעם סער אבער

 אזוי מאל צוױי שטייער א צאלען זאלען ױי אז ײשר׳דיג
אנדערד. די ױי פיל

 האט יא:אל, םון םענעדזשער דער ריעס, לואיס
 האט לאקאל דער אז מיטגילדער, די אנגעװיזען אבער

 מאיאריטעט א וױיל העלפען, געקענט גים גאר דעראו
 באשלום א אן נעםען באארד דזשאיגט דעם פץ לאקאלעז

 באשעש־ דיגען װאס ארבעטער אלע אויף ביגדענד עם איז
 דעם םון קאנםראל אונםערן שעפער די אין טיגם

 ער האט דים, צװײםער דער סון באארד. חשאינם
 געמאכט װערט עס װאם ארבעט סארט די אז אגגעװיזען.

 ײערען שעםער סםארטװער און סקוירטם סינגעל די אין
 :װי לאקאלעז׳ אנדערע pc ארבעםער pc געמאכם אויך

 אנ־ ניט זיינען װעלכע ,105 און 91 .62 ,25 לאקאל
 צאלען אוז באארד דזשאיגט קלאוק דעם אן געשלאסעז
 די איז דערקלערונג דער נאך םעקם. דעם נים דעריבער

געװארעז• גוםגעהײםען רעקאמעגדאציע
רעקאמענ־ די גוםגעהײסעז אויך האט מיםינג דער

 שאפ די סאר פארטי קריסטמעס א געבען צו דאציע
 ױגיאן געטרייער זײער שאר אנערקעגוג אלם טשערליים

ארבעם.

 ױניאן אדבעטער בראױער און קארסעט
אגרימענט נײעם א ©ארהאנדעלט

 לאקאל ױניאז׳ ארבעטער בראזיער px קארסעם די
 בעלי־ די מיט סארהאנדלען אנגעהויבן שױן האם ,32

 איצ־ דער טרייד. איז אגרימענם נײעם א וועגען גתים
דעצעמבער. םען31 דעם אויס גײם אגרימענם טיגער

 בא־ לאקאל. pc מענעדזשער םנײדער, אברהם מי
 סאדערונג א ארויסגעשטעלט ױגיאז די האט ריכםעט,

 און שכירות די אויף העכערונג אלגעמײנער אן םאר
 געשטײ די pc גרונם אויסן ארבעםער די פון •רײזען

ע  סאדערם ױניאז די לעבענםמיםלען. אויף קאםםעז מנ
 אגרײ דעם אין אניסבעםערונגען אנדערע אײניגע אױך

 א מיט םאן צו האבען וואס זאכעז מעדםםענם מענט,
 די אויף און שעםער די אין ײניאן־קאנםראל מםערען

 די מים נאד מען איז איצם ביז ארבעםס־באדינגונגעז.
מזים  די םארשםענדיגונג. קײז צו געקומעז נים מלי־

 באגייעז צו געלינגען איר װעם עם אז אמר, האםם יתיאן
קאםף׳ א אז אגריפעגם דעם

 װארענט נאארד חשאשש דרעם
 לױן נאכצוגענען באםעס

פאדערמגען
 פידאר אסאסיאײשאז ראנכע pc האנדלונג דער פח

 דט <אד נאד תאכעז זײ אז קענםיג׳ איז טדײד דדעס איז
 םארגאגגענחײט דער אין ערפאתנג דער פח געלערעגט

 דזשאיגט דעם םץ פאדעדוגגעז די לײכט צי נעמעז די אח
 אויס* זאלען אדכעטער די פח שכירות די אז באארד,

 ידײזעז געחעכערטזן שםארק די «יט ווערעז געגליכען
 חאט ײניאז ד♦ וואס דעם איבעד סיטלען. לעכעגס אויף
 *'T *י מאסנאמעז שארםע קיץ געגורען גיט איצט ביז
 זיך כתים בעלי ראנכע תאבעז םאדערונגען, אירע געז

 װעגעז פארגעסעז שוין חאט ױגיאז די אז אייגגערעדס,
 באארד דזשאינט דער האט אבער סאנאט דעם דעם.

 כאשיצען צו אנםשלאסעז איז ער אז ערקלערט, פעסט זײ
 *ו די פאר גלײכער פיל זײן װעט עס און ארבעטעד די

עדנסם. זאד די נערעז
 א איז :זײטעז צוױי םץ געקומעז איז װארננוגג די

 פמ מיטינג בײם דוביגסקי פרעזידענס פח םטײטמענט
 פרע* וױיס וױ נאכדעם באארד עקזעיןוםײו גענעדאל דער

 דער וועגעז גאריכטעט האט האכסאז דזשולױס זידענם
 ענטפער אז אין און םדײד דרעם יארקער נױ איז לאגע
 צום געשריבעז חאט חאכמאז מענעדזשער גענעראל װאס

 טאנוסעקטשורערס דרעס פריתד פאפולאר םת פדעזידענט
 האט ער וואס רעדע א אויף רוכין, לואיס אסאסיאײשאן,

 אםאסיאײשאז זײז פמ מיטיגג םעמבעד א בײ געהאלטעז
 אז אויסגעדריקם, האבען דד זאל זנר וועלגעד אין און

 די אײף חעכערוגג א םאר םאדערונג ױניאג׳ס ,דער
 ניט מער װעלעז «יר און רױך מיסז אוועק איז שכירות
דערפוד. הערען

 דער pc מיטינג בײם האט דובינסקי פרעזידענט
 דדעס יארקער נױ די pc שטעלוגג די םארדאמט גאארד

 םאר׳־ די פארשלעפעז צו פארזוך אלס מאנופעקםשורעו־ס
 פרעזידענט האט — בתים בעלי דרעס ״די האגדלונגען.

 וועגען גליק קלארער דער סעלט — געזאגט דובינסקי
 טויזענט אכציג די םרייד. דיער אין לאגע וױידזש דער

 צוריקהאלטען ױט זיד װעלעז יארק ניו pc דרעסמאכער
pc א קריגען צו ראכט ארגאניזירטע זייער געברויכען 

סראגע״. דער pc סעטעלמעגט ױשר׳דיגעז
 אנ־ דובינסקי וױיםער האט — ײניאן דרעס ״די
 אננעמען pc צוריקגעהאלםען זיד האט — געװיזען

 איגטערע־ די זינען px האט זי וױיל ימיטלען ענערגישע
 זאד קיץ םאז נישס וױל px אינדוסטריע דער pc םעז
 אבער אױב פארקריסלען. אדער שעדיגעז איר זאל װאס

 קאנ־ די אט באנוצען פרובירעז װעלען בתים בעלי די
 אר־ די אנטזאגען צו ױניאן דער pc פאליסי סטרוקטױוע

 זײ װעלען יקרות, מיטן לוין סון אויסגאיכונג די בעטער
 איז ױניאן די טעות. א מאכען די אז אויסגעסינען, שנעל
 רעדען מיר סאדערונגען. אירע אין סעסט און *לאר

 דעם סארשלעםען לאזען ניט װעלעז px דיבװ־ים אפענע
 װעלען בתים בעלי די אױב ארײ^ באנק לאנגעז איז עניז
 װעט פאדערונג דער קומען אנטקעגעז גיט גיכעז איז
 איר דורכצוזעצען שרים נויטיגע די אננעמען ױניאן די

סאו־לאנג״. ױשר׳דיגען דורכאויס
 רובינ׳עז צו בריף האכראנ׳ם מענעדזשער גענעראל

:סאלגם וױ געװען איז רעדע זיק אױף ענטסער אלם
:הער װערטער

 טײמס״ יארק ״נױ די האט אקםאבער טען24 דעם
 איר אז דערצײלם, זי װעלכען אין באריכם, א געדרוקט

 אסאסיאײ״ אײער pc מיםינג א בײ געזאגם האבען זאלט
 שכירות העכערע pc סאדערונג ױניאנ׳ס דער אז שאן,
 וואר־ העכסם װעם איר אז און רױך מיטן אװעק איז

סאדערונג דער pc ווערעז באגעגענט ניט מער שײנלעך
 האט איר אויםאריםןם וועמעס אױף ניט וױיס איך
 אייך מיר ערלױבם אבער באהויםטונג, די אט געמאכם

טעות. א גאנצען איז האט איר אז װיסען, לאזעז צו
 אויס־ צום העכערונג לוין א סאר םאדערונג אונזער

 שטײגענדע די םיט ארגעםער די pc שכירות די גלייכעז
 געווארען געשטעלם איז מיםלען, לעבענס אויף סרייזען

 דעם אינדוסםריע גאנצער דער pc קאנפערענץ א ביי
 װיסען, געלאזם אייד האבעז טיר סעפםעמבער. סען23
 די אױף באגרינדעט איז פאדערונג אונזער הױת אז

 האט װאם םיםלען לעבענם אויף םרייזען געהעכערםע
 מיר דעזמ ציסערעז, px סאקםען «ים טאז צו םערסטענם

 ארביםריישאז צו םענות או־נזערע איבערצוגעבעז גריים
ארביטרײםאר. pc ענםשיידונג די גאכקומעז און

קאג־ צוױיםע א געװען איז סעפםעםבעד םען28 דעם
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rvnn, פחנטאראיפ די וחזלמי נײ pc אטאסיאײ׳ די 
ojyv ̂לײץ/ ודד irm w*n וױ״ גןלןוע
 פראמ ד♦ פארהאגדלעז או *רײט גיט זײט איר אז סאן,

« די גיז שכירות ד♦ אױף חאכאדוגג א יוזנגזמ  Cjm יתי
trmאנדערונג אז קריגזה «ו מיטזנל א ן pc אפיס חןם 

m אוו e איז אדטידסטדײשאז ojn ראקסי&ום m e װאס 
מז *ו זנרלױנט איז מ א  חאכעז סיד ידעסעס׳ שאר ד

r אז געענםפערט, דעם אויף אײך a גישס זיד תאבעז 
m כאשטינזעז אין באטײליגט e  ojn דןר נאר סיליגג׳ 
m מאקסיטוס e דןר וױ נאכדעם גאיואראז נאשטימט איז 

ד pc פארםרעטער מיט נאראטעז זיד חאט אפיס  מ
r אינמסטריע. a ם איבזןר אז אגגעוױעזן, חאבען  מ

m אוו אפיס *ים איגז א^ױקעז דאס איז e אדהיניס־ 
 אונזעד אױף ענטפער געחעדיגעד ק״ץ גיט טרײשאן

 אײד בלײבעז כתים בעלי די אויכ איז פאדערוגג
 פאד־ אונזער אנצונערעז זיד אגטזימז px געשמא־ט

 אג• געפינ׳ח ױגיאז די װעם ארביסרײשאז, פאר שלאג
ציל, איר דערגרײכעז או אזױ װי יטלעז8 דערע

 איס־ דעד חאט קאנפערעגץ דעד נאד טעג עטלעכע .
 ארײנגן־ זיד ױאװעליער׳ חעדי ד,8 טשערמאז׳ •ארשעל

 גישס זאל צדדים די pc קיינער אז פארל^גט, px סישט
 איז אונטעחוכעז צו צייט חאבען װעט ער ביז זאך קיח טאן

 ארבעםסגעמור. די px ױגיאז דער יט8 פארהאנדלען
r דעם אױף אײנגעשםיפם חאבען סיר a  px װארטען 

םשערמאן. איפםארשעל pc חערען צו
 אױס־ סאר סאדערונג אונזער געשטעלט חאבעז פיר

 •וײיממ געחעכערםע די גאפאוקופעז שכירוח די גלײכען
r אויפריכסיג. און ערנסט סיטלעז לעבענס אײף a •חא 
 אונז צװיגגען װאס אורזאכען די גענױ אנגעגעבעז בעז

 פארגע־ האגעז טיר סאדערונג. די איצט שטעלען צו
 pc פידער אנדערע די px איר ארביםרײשאז. שלאגען

 אייף עגטפער אן געגעבען חאנעז אסאסיאײשןאס די
 פאר־ אלס באטראכטען יר8 ײעלכען סאדערונג, אונזער

 באגרײפען, זיבער מוזט איר אישו. די אויסצוטיידען ײד
 איר װעלכער מיט קלייניגקײט, קיק ניט איז דאס אז

 מיטגלידער א בײ סראזע א מיט װערען פארטיג קעגט
 ביז־ מיינען מיר אסאסיאיישאן. אײער pc סארזאמלוגג

נעס.
דאר־ מיטגלידער אמעזרע אז גוט, גאנץ וױיסט איר

 געהע־ pc לאסט די טראגען ניט װעלען px ניט סזױ
 אישו אן איז עס מיטלען. לעבענס אויף פרײזעז נערטע

 װעם איר שנעלער װאם px װערען ערלײדיגט נװז װאס
 אינ־ די דינען איר װעט בעםער אלם דערצו נעמען זיד

 מיטגלידער די pc px אינדוסטריע דער pc טערעסעז
pc אםאסיאיישאן. אייער

אױסריכטיג, דיער
ס ריכעז)9(»ונטערגע׳ ו י ל ו ש ז  ן׳ א מ כ א ה ד

 באארד דזשאינט נזענעדזשער גענעראל
.1יעיא דרעסמאכער

 לאקאל| דרעםמאנעי טשילדרען
I רינגהעכע לוין פאדערם 91

J—— *־ fc—  I Il'S f
 האם 91 לאקאל ױניאז דרעסמאכער םשילדרען די

 אן סאר אסאסיאײשאן דער צו סאדערונג א אריינגעשיקם
 ארבע• די pc שבירות די אויף העכערונג אלגעםײנער

 אױף םרייזען געהעכערטע די סאר זײ סארגיטיגען צו םער
 גרמ־ הערי פרעזידענט וױיס באריכטעט מיטלען, לעבענס

לאקאל• pc מעגעדזשער בערג,
 די צו סאדערונג די געשטעלט האט לאקאל דער

 קא־ דעם px פונקט א מים איינקלאנג אין בתים בעלי
? ^8’^p אז סאר, שרײבט װאם םרייד אין אגרימענט 
px קאססען די סאל pc האם שטײגען מיטלען לעבענם 
העכערונג. לױן א סארלאנגען צו רעכם א ױניאז די

 העכערוגג א סאר סאדערונג די האט 91 לאקאל
 עם px אקםאבער אין אםאסיאיישאן דער צו ארײנגעשיקט

 צוױשען קאנסערענצען עטלעע געװארען געהאלטען זיינען
 אי־ אםאסיאיישאן דער px ױגיאן דער pc סארטרעםער

 נים זיך האבען צדדים בײדע װעז סראגע. דער בער
 איבער* סאדערונג ױניאנ׳ם דער איז אײניגען, געקענט
 דער אין טשערמאן אימםארשעל צום געווארעז געגעבעז

 צושםימונג דער מיט זיגמייםםער, איחיק אינדוסםריע,
pc אימםארשעל דער ענטשיידונג. אן סאר צדדים בײדע 

 סארהערעז עםלעכע אםגעהאלםעז שוין האם םשערמאז
px ױגיאז זײ px צוגע־ אים האבען אסאםיאיישאן די 

 שםעלונג. דיער װעגען ארגוםענטען שריסםלעכע שםעלט
 געלי די px ערווארםעם גיכען אין ווערם ענםשײדונג די

 אימפארשעל דעם פאל אין אז צוגעשםימס, האבעז בתים
אלגעםײגער אן פאר זיק װעם עגםשײדוגג טשערמאג׳ס

״ מ ע צ ע -------------------------------------4 1942 ד

ז זאלזה ארמטןר, די סאר ימממגג לדז י י  ײדיס ד
 כאאײ לײבאר וואר ד?ר » rrtnre די *מתרשרײבעז

ן צו ערלױכעגיש י2 מ  זממדוגג״ די אדכעטזןד די מ
.r a ד — געזאגט גדינבעדג האט — האטעז די  אז

ממז וחנט סשעײאז *ימפארשעל ט די זי ד מדגי  מחנ
מז איז mm P8 סארשלאגג אוגזער פמ  באײיליגזןן גי
n פאדערונג pc דער ^ ת ױסממן px י  זמס׳ דץ אר

 אז ת,8א איז ץס כאטש גונסםזה. אונעזר צו שײדונג
 לױן גץקדאגזוז חאבעז טרײד px ארבעטער אײנצעלנע

 אונימדמשת• זדז אגרימענם אונזער זינם וממרונגען
^, px געװאדען מן אנ ד זײנזןן ,1942 י מ  האמ• יי א

 אױסאײמנומ pc גרמט אױפז געײארעז געגעבעז תנגעז
px ארבעט דער px גרונט אױפן ניט pc תשטיגאגא 

 יסלזמ8 לעכ«ס אױף קאסטעז נעהעכערטע די שײיזעז.
 px אײסנאם אז ארבעםער אלע אנגערירט אנער תאמז

 P^ א צו בארעבטיגם זײנזןן אלע זײ אז גלױבען, נױר
 לזןממס זײער אנחאלםעז קענעז צי כדי זזעכערונג

סטאנדארד״•
 1 י

 קאנפע־ טאון אװ אוט איסטערן
 פון הכל סך אונטער ציט רענץ
דערגרײכונגעז נאטעזםא דרײ

 גזד אפגעחאלטען px אקטאבער׳ טען31 דעם שבת
 לאקאלס׳ אלע pc סארטרעםער pc קאנסערענץ א װארען

 איסםערן pc פארװאלטונג דעד אונטער שטײעז װאס
 יארק. נױ אבני, חאסעל אין דעפארטמענם טאון אװ אוט
pc פאר־ זיך האט קאגפערעגץ דער בײ בארינםען די 

 px םעםיגקײם pc בילד גראנדיעזע א נאגדערגעװיקעלם
 די pc משד אין דעפארםמענם דעם pc דערגרייכונגען

 באוואוג־ *ו ישום px װאס מאנאטען, עטלעכע לעצטע
דערעז•

 אי Ty איינדרוק, pjtwjik מיד זײנעז געוױינלעך
 די זײנען טעטיגקײטעז טלחמח די px מלחמה דער בער

 פארבעסע־ אח ױניאז דער pc קאמסעז אינדוסםריעלע
 די חינםערגרונט. אין געײארען אװעקגעשטויםען רונגען
ר חאבעז קאנסערענץ דער בײ באריכטעז און רעדעם מ  א

םעות. א איז דאס אז כאװיזען,
עגעמז האט קאנםערענץ דער צו איינלייטוג די  ג

 דע־ דעם pc מנעדזשער ײאגדער, הערי װײס־פרעזידענס
 די סארטולירט זזאט ער םשערמאן. אלס פארטמענט,

 מלחמח^ים איצםיגער דער אין ױניאז דער pc פאליםי
:װערטער קלארע פאלגענדע די איז

 טיר אז — געזאגט ײאנדער האט — אמת איז ״עס
 או;זער געטאז האבען מיר קרבנוי^ געבראכם האבען
 חערעז איד װעט קאנםערענץ הײנטיגער דער כײ שליכס.

 יט־8 אונזערע pc ביישטײערונג דער װעגען באריכטען
 אבער זײנעז מיר מלחמה־אנשםרענגונגעז. די צו גלידער

 האם וואם געוױנסעז, אונזערע אויסצוגעבען גרייט נים
 װעלבע px דערגרייכען צו לאנג יארעז גענימען אונז

 איך מלחמה־אנשטרעעונגען. די ניט סאל קיץ איז שטערעז
 מתעז ארבעטער אונזערע אז אונטערשםרײכען, דא װיל

 סריער. איז עס ײען װי װאכזאם׳ מער זיץ טאג צו היינט
 ױניאנם, האבען געדארםט px עס ודעז האבען מיר אויב

 האבען דארסען מיר מער. נאך הײנט די מיר דארסען
 װעל־ רעאקציאנערען, די בײצוקומען אײנסלוס און קראפט

 צו px אוגטערצוגראבעז מיטלען אלע מיט זוכען כע
אונז״. סארניכטען

 PX לאקאלם די pc סארטרעטער די סון באריכםן די
 סאר־ דער אונטער שטעטלעד px שטעט סארשײדענע די

 באריכם דער הויפטזעכלעך דעפארטמענט, pc וואלטונג
 איז־ דעפארםמענט דעם pc מענעדזשער אסיסטענט פיז

 םטייט־ װאנדזזד׳ס אילוםטרירט וױ האבעז האראוויץ׳ י־איל
 די װאס אייגענטל^ד איז דאס אז באװיזען, און ®ענט

 די pc סד־הכל א קורצעז אין איז אם טיען. ױניאנס
 זײ וױ מאנאםען, דריי לעצטע די אין דעתרייכונגעו

:געװאדעז באריכטעט דינעז
 אין האט דעפארטמענט טאון אװ אוט איסטעדן דער

 אריינגענומען px שעסער נייע 27 ארגאניזירט צײט ר7י
 האט ארבעטער אלע די סאר מיטגלידער. נײע סויזענד א

 px שכירות די אויף העכערונגען געײאונען יניאז
 ארגאניזיר־ נײ די סאר חח א פארבעסערונגען. דעיע י

 צײט דער דורך געװאונען ױניאן די האם אי־כעםעד <
 װאס ארבעטער, טויזענט סיר נ»ד סאר זהעכערונגען ז

 װאד א דאלאר דרײ pב צוױי סון אנגעטראפען ׳פכזז
ז ארום px הזנט װאכעז *»י פרײ־ די אויף •ראצץנם מ
PT שםיק־ארבעטןר. סאד

px ארבעטלר די גקראגדן האבצז גמאלט ײאקיישאן

T» ir r> י מ י  אאלטסגאאד די px ײאס j&m סי
 איןדי דאלאד. סײחזס 122 אגגזזטראמז חאט nrxrmrז

ןיי״מאשאר px ejrare 76 גאד טנד «טסאגײמ ך ןג  ג
a ex m  >VW r n m  n n r^סוימגם 14 אז ײג 

vitotmqvn אימטאד  vn  PX ajrejrr JQt rx וחף^מ 
ײאמזדאס״ גאצאלטו קדימן *•י נזנקפי״מ

 ממאס «ײט חןר דזדך *ױך האס יייארטטזנגט דיני
V אלסטיייקס* jrexee pxמרססזן די חשפ״ pc די 

px חשאינט דדןס ניײיארקןד דאי *ס8 קאאפןראאין 
גאוואחןן, גזדיאתזוז שגזול prm ך כאארד.
 נײמד חאמז wxwnppr דאס pe לאקאלס די

 ודלף פלחפח אאר יאלאד טײזזמס 18 אימד שסײאדט
px w רױטזגדקדײץ, חלד וױ r .r מ ן ל  ארגאגיקטױא^ מ

 גצמאכס זימןן כײשסײאדדמזמ,ײאס די דאסזימץזנלח
 טיל חאממ דאל«דט**8 די ימיאז׳ דאר ײיד נזדיאריז

ארגאגיזאציזד^ די *ו דיחנקט דססײענײגצש
PT 4 ײאמדארW אד־ דוכמסקי, •חחימגט מאס

 די צאלױנס קארטש האס קאגמחמץ, די רעסיחןנדיג
 תאארס* pxe איי אוט ודטסירן an pe דערגדײכומ«ן

c^njr גרױס »יסגץדדיקט תאט px ניזתט, rtctt ו» 
י ײי ממ י ד , י  פיחמ בעאססז rnrr px תקרוטןן״ ד
itm אלט וױ ױך nm am פיטגלידאר pe ימיאן. רךר

a ״»יב m  o p w n x a f לאמנס־ זממדאר א 
 פײגם or orm — גאזאגט ײכיגסקי חאס — סטאגדארד

מל א ד כי ד mmm 9 ליכט׳ m ״אמגמג מ ל  מ
 םיד אז זאגאן, T* זייל מלכסט״אײסד^ פאר גענחײט

pe ■באוחוגונג, ײגקמ טיײי חמ nrm מ די סי  אמד מ
 אינסםי׳ jrprrpx זדיט. חימטיגאר דעד pe ריקאנעד

מז טוציזײ א a אן י rm  t'nax אםעריקאגעד־ *ום 
p ניט האב איך px לעמגס־שטײגאר, t ,אז אויימל px 

מ די יי מנ n קו rימט מ m aw r r x מסחגרמא זיו
 יט•8 אלס איר px nrJP אײ*ר װאס ראליא, װיכטיגע די

mvivrm גזדמױלט האמז נלידער  px מז״ אײאר לן
 אאגזר אויד דמןן קאנפןראנץ חור בײ באדיכםזח

תז גזדיאחמ געכעז ט חד ײי  pe מטמקײט יאיש^
 םעטיגקײטעז. אנדער פאו־שײחהא px לאקאלס אמזערע

 געחװס תאבצז ארמט פאדודילמגס px כילדוגג װעגעז
 איד דןר pe דיחמטאר יװױקײשאנאל סטאי, מארק

 עדיר־ pe סעקדזטאר קאחעז׳ ג« rvto םערגעשאנעל׳
־ לאקאל n פאק^ פיל px cnrccpxem קײשאנעל  מ
 האכעז װאס דעפארטג״מט pxa אװ a* pe נעדזשערס

 תבק, גדליחו װײס־פרעזידענט :געײעז זימען באריכטעט,
 דעפאדטפןגט; pxc אוו אוט קלאוק pe מענעדזשער

קרױועלא ;ני«*ט 220 לאקאל pc רײש, סײדי
pc סידאטא הערטאז ;נמרק 144 לאקאל pe לאקאל 

 נ*xבר חערי ;ברענטש לאנג ^6 לאקאל px נוארק 166
 באומרינד סײפאן ;פעםעדסאז 161 לאקאל pc םםיץ

pc זקסטראקט סאריס ;ריווער סאוםח 150 לאקאל pc 
 זלי־ 221 לאקאל pc דעסלעיסעז פעסעד אדאנחש;

 ;סיםי ppP’ 148 לאקאל pc אלטריאז וױליאם ;זאבעטה
 סאלוואטארע ;•לעינפילד 149 לאקאל פאזנעד, הערי

 לאקאל קאסםעלא, יןאדל ;פאסעיק 145 לאקאל נינסא,
םיטי, דזשױחי pc בעלסקי אײג ;בעיאן 160

 באארד; חשאינט אײלאגד לאנג pc גראסמאז דזשעק
 pc ריף לואים ;װאלי חאדסאן pc גודמאן מארטאן
 לאקאל ספדיצער, עדווארד ;װעדנאז מאונם 143 לאקאל

 ;ברידזשפארם 151 לאקאל חשעניס, סעם ;טראי 163
 חשײקאב ;נארוואלק סאםח 167 לאקאל אראנס, לואים

 הארט־ pc מאםיערעלי ענז px קאנעקםיקוט pc באנאד׳
פארד.

מאנאט דעם העכערונגען לױן ױיע א
געהאל־ איז קאנסערענץ די זינט מאנאט דעם דורד

 סאל• וואנדער וױיס״פרעזידענט באריכטעט געווארעז, טעז
 דעםארטמענם דער וואס לוין־העכערונגעז וױיםערע גענדע

 אין שעפער סינף איז :ארבעטער די פאר געװאונעז האט
 סאר העכערונגעז געוואונען ױניאן די האט קאנעטיקוט

 דרײ ביז איינס pc ארבעטער ױאד דונדערט איבער
 אנ־ העכערונג די האט דורנשניטלעך וואד• אויסן דאלאר

 ״ליםמאן זיינען שעםער די דאלאר. צוױי געטראסעז
 נױ אין דרעם״ ״קופער px םםארטװער״ ״דיען דרעם״
 אין ראוב״ ,לאונדזשינג px דרעס קעימאר px ;הויװען
נארוואלק. סאוטה

 ״פראקםיקאל דער מיט אגרימענם דעם באנייען בײם
 ארבעםען עם װאו חשוירזי, נױ ןליזאבעםח, pc סראקס״

 pc העכערונג א געוואונען ױניאן די האט ארבעטער, 109
 פרא־ *עז px הזנט ױאכעז די סאר װאך א דאלאר צוױי
 סאי־ א אדבעטער. שטיק סאר שכידות די אויף צענם

 יט8 געײארדן אונטערגעשריבען איז אגרימענט לימענט
 קא־ pc קאמפאני״ ספארםװער px בלאוז ״בענעט דער

געקראגעז האבעז או־בעטער די px אײלאנד, לאנג ראגא,

2 | ---־   ------------------------------

ד$ר אױך דאלאו חסס ניו  a r e  pe מן מ מי מ דז ליי  
ד«ד יט0 תײאחמ כאגײס אײד איז אגדיטזגס יאר ײ«ד»  

<ד איסט  pe דארמאװיץ״ פײמק ,  jrare גאםתדאוכ 
ויאד דאר אױף דאן!אר ודי » pe תג א פיט אדק מד מ ז

װאקאציצ באצאדטזן ^ px
- אר8 די אױסתגלימן אייד האט  eflratnxerr דאד 
rx  orvro rrtm  pe ר מ מ י * n  pe מז ס ײג  

ד קאו־יארײשאן״, ,כאדביזאז דןד ס ײי מ מל אריט י  
pnyn מאר סויזזלנם די » װאס י,ג  pe המחלרט זזוקס  
•ire pe זממרתג*ן urrxrw ג האמז כאשןפטיגט דאדט  

siyvr• האלכ א  px צימלן׳ ביז

 דעפארפטענם גארמענם קאפען
 ״אי־ד״ םש אגריםענט נעותט

טילם ניטינג
 האט דמארטמזהט סדײד גארמזמם קאסאז דער

ס  די pe זדמזןם דעדשאלגרײד פארעגדיגס מאנאט ת
fa גודס ניט גרוימ די pm ,preaקא טאיטאדסג re, 

 isr האט יתדמאנם, מגימטאן, pc טילס״ ניסמג ״אי״ד
 קאסף דזװ־ זװם.8אגרי ײגיאן א pr3»wfjTfDrx לצד

fa״rx fa r e  yn P י אנתגאנממ מ י  דאר ־.xr < ו
pk רען וודנסערגעשדיבעץ  *ודממן דעס געו̂ו

ר pe לאמרס ד״י pe איזומיס גאיתפמר fa מ r e 
נידיאר^ px פולדאני px םזממד
yi« נגעתויבעז זיך הןמז עױדמ דעד ג<ג<ז ק#סף* 

px 1941 סנעדעגאײ, pm די fa re אגטזאגט זיד מאט
תז ײײאו ישד <ױט ifלגיפאיחא *ו ת r• י Tfa-earne 

pruii תי פיד די פאר ת ארמר מאס ,כיתלאסבעלי־ 8ת
aMmmBMAMA ^^^BBM a BAM|BA baBBBBBA BBM bmbîק״ יעגער זרץ ס<ז  jjtypnf* ה#מז #רכעסעד זײ סמבר

«רת• דמען און נאוועסבער זעכצענטען דעם ןןדמט די
A^UBAMB■ baAB■ AbBAL̂ BAB abaAMIB AABlf aaAaaa AA Aa A A A* BBABABװעלבער ססרייק, דער ססרײק. איץ סער wyn ױןדמ מד

װןו ד ווןן געװ^רען׳ וודקגןדומןן איז pyti מופנןן
BMAMAMAAMAAiB AABB ABB BiBAAABBB AAA 1b|aABAM AbBI^ A >«L --------  pri איגערגעגעבעז rx of וועםען צו באארד דעיבאר

pnxr האט יררע6 די װאס דעם אימןר סכסװ דער 
 proinf ג האס רעגירמגס־באשסעלונגזח, אױף געאדבעט

 סארלאזעז px אדבעסער די צוריקצושיקען ימיאן דעד
 וועט וואס גאארד, דער pe ענםשיידתג אן אויף זיו

ווערעז. PDfארױסגאג נאכדעם
 באארד לײבאר ודאר די האס יוני צוױיטען דעם
 אגרי־ אן װעגעז סאדחאנדלען צו צדדים כיידז כאפױלזח

 אז צוגאב, דעם מיט ארמטס־באדינגונגזה איבער רענם
 אנדלאד זיד װעם pm וועלכע אױף באדיגגתגמ׳ די

 pm ,pi פעברואר pe ריםראאקטױו דץ pזאלז אײניגזמ,
 סארתאגד־ די געווארען. צוריקגערופ^ rx ססרײק דער

px r איכער געצױגעז זיד praxn לומען e נ א ל  מ
געאײניגם. זיך תאט pm כיז מאנאטזח׳

>BabbBBB A  A AA A A A iB BBABM BBAB AAB AA AA A A BlA BAMAi MBAMft AABדינעז ןןגרימענס דעם אין פוגקסען וױכסיגסטע די:
 ױני» געײארעז זײנען װאס שאפ, pe ארבעטעד אלע

 פאדבלײ־ pma ,1942 ײני םעז27 דעם פאר מיםגלידער
pn אגרימענם דער וואס צײט, דער פאר גוםשטײענד 
 בעיס־חױס א אײנגעשםעלט װערט עס ;קראסם אין איז

 זאל װאם סםאנדארד, ױנים א px ארבעםער שםיק סאר
 פאר דאלאר נײנצען וױ װײגיגער ניט ארבעטער די געבען

־ עקסםרא ;װאד ארבעםם שטונדיגער פערציג א  מ
 געצאלט זאל ארבעס נאכם סאר ;אװערטײם סאר צאלט

 סעניאריטי ;עקסםרא פראצענט פינף מײניגסםנס װערעז
 אר־ אן װען ;באשיצט ווערט מיטגלידער די pe רעכם

 pnnp ער מח ארבעט, דער צו גערוסעז ײערט בעטער
 pm אסילו סאג׳ האלבען א סאר װײניגסטענס באצאלט

 דער pc מיםגליד א ײען ;ארבעט קיין נים האט ער
 ױניאן די האם ארבעט, דער סון אנטזאגט ווערם ױגיאן

 איינגעשםעלם װערם עם פראגע. די אויסצונעמזה רעכט א
 די סכסוכים. שליכטען צו מאשינערי אומפארטייאישע

 סאדהאנדעלם דארף וואקאציעם באצאלםע pc סראגע
 זיד װעם מען אויב און צדדים בײדע צוױשען װערען

 םשער־ אימפארשעל צום איבערגימ עס װעם אײניגען, ניט
ענםשיידונג. אן סאר מאן

 דער סאר אונטערגעשריבעז האם אגרימענט דעם
 pc מענעדזשער רײזבערג, עלייעס וױיס־פרעזידענט ױניאן,
 ליבער״ עלײעם px דעפארטמענט םרײד גארמענט קאטאן

 חאט סירמע דער סאר ױניאן. דער סאר לאיער דער מאן,
 pjaxn ארבעםער די הײס. ס. שערמאן אונטרגעשריבען

 ױײם וױ נאכדעם מיטימ א בײ אפמאד דעם pגוטגעהײסן
 סזר חשאזעף px װעקםלער מעקס רײזבערג, ירעזידענט

 אגדימענס, pc יונקםען n דערקלערט זײ האבעז קעלעי
px חנר דאנק זײער אויםגעדריקם האבעז ארבעסער די 

מקדא• האמװ זײ וואם טשעקס, םעי בעק די פאד ױניאז
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ח » י׳ די oyn אײט חני פאר ■*ממ דאר מו נ מ  מי
m לממו  irm •גאנ״מ?

ן ו א ם נ ע ל ט * ק י ר ט ס י ל ד ד נ נ ו ^ ט ר ר ע ײ  פ
ז ע ט ס ק ע נ ז א מ ס ט ר ז ב ע ג

 264 און 111 ,93 לאקאלס די פח איטיאטיפא די
oyn שטאלצז *nrayn מינסיל׳ דיסטריקם אלענטאח דעם 

e מסימרם האמז m s  or מבורסס־ זעקסםעז תם 
נ  עם וואו שמער, «לע ®ין <תזעג«י מתסיל, טיז *

n w n y לאקאלס, ךי פון מיטגליחנר טויזאנט דדײ די 
oyn געײ*חמ *געגעמז דמען אגגצשלאסעז, זימען *V 
 קױחג־ ניקאלאס ברידער מינסיל, פון ®אגאדזשאי דער
 *רבעם דער אימר אימרבליק אז געגןכעז oyn םאף,
גזז *ז נ מו גו n םמ סשד איז nrm דעי חפ מו r.ער ־ 

oyn ,מ־ מנ«םעז צוועלף לצצםצ די *יז אז *געוױזעז 
ר *לע מז מ מ ר ק ן  לייז געװאונעז דיסםריקט דעם י

״עמר. איז יר*מנס זזןקס פון זממרונגזח
 דוד סוסזװ־וױיזער סםזױם רײזבערג׳ מײס־פדזהידענם

 דיס־ סקרענםןיז םח סענעדזשער זימעדפאז, י. ׳גמג*לד
 ה«בעז םיעלד׳ נארמאז *רמנימער »ח ימינסיל םריקס

 איז וואס לאנטשמז, א בײ סעלטעאחפא די אדרעסידט
ז מ מ ר־ דער נ*ד דעלעגאםעז די ם*ר געײ*חח מ מ

י זיצדנג. מז ס געלױבם «לע ה>מז י נ׳ מ מ ױ פירער־ ק
ל׳ פון ש*פט תסי  פאר־ די איבערגענומעז האט װעלכער מ

 םה פרעזידענם דער פאי. לעצטעז קאתסיל פון װןןלסמג
 געװעז איז עס לאקאל װעמענס קלײז׳ ענדרײ ,93 ל*יןאל

 דעיארט־ טדײד מרמענט tyoyp דער oyn עדשטעד, חװ־
 גע־ האם טעריםאריע, דער אין ארגאגיזירט ח*ט מענט

 םיטגלידער די oyn םאטערגיש, און ארמט די טױלדעדס
nrayn האם און *ײטעז ערשםע די *ק דורכגײז נעסוזט 

מז מ מ ר מ ל דעם אי מסי o מ r מר די פח דאנק  ארמי
 פאר אינקאדיאדײסעד״ קדיססאל ,ךײזױד pore דעד כײ

i r שכידות, אק תעכערונגoyn ימי¥ז די oyn זײ פאר 
.nanpfi

ר ^ נ ײ ד ל ר א ^ ד ב ע ט ײ ט ס נ י א ײ ױ װ  ־־־mi צ
ר ע ט ע ט כ י ס ט ע ®עי ב

 TP האם מארד דילזױשזןנם לזױמר נעשןזנעל די
 בעד־ נױ סת קטמפאני םעקסםיל ימלןונהול דער םױלעז
1nyt, ,װןןם ארבעטער *זוײ זוריקזתעמען מאטאטשחעסט 

 םעטיגקײס ױניאז רyס נמי איז גנױ*גט8 תאט פירמע די
 זײ װאם ײם,1 גאנדער דער םןןר §עי בעק מלעז זיי אח

 גע־ באםוילען אייד איז ט'רמע די םארלארעז. הןזבעז
 אנאו־ זיך ארבעםער די שםערען אױםארהערעז ײן*רעז

 די אױף שפיאנירען אײםחערען ;ײניאן דער אן שליסעז
 אז שאפ, אץ נאםים אױסקלעפען אמ יתיאז־םעםיגקײםעז

ארדער. דעם אויטפאלגען װעס ד
 חערמינא דינעז ארבעטער ריאינסטײםע *וױי די

 גע־ אנםזאגט זימעז זײ דעמעליא. מערי און באפטיסטע
 דער אונטער האבען זיי ױען ארבעט׳ דער םיז װארעז

 ראפאסא, דזשײמפ ארגאנײזער, ױניאז דעם פיץ דירעקאיע
 די אין ארב%ער הונדערם דריי די ארגאניזירעז ■רובירט

 ארויםגעמוםם האם וועלכע קאמפאני, דער םץ פאבריקעז
 די וואס סטרייק, א םון אנטלויםעז rx אום נױ־יארק םון

 62 לאקאל ױניאן ארבעטער• נעגליזשי און אונםערװעש
 פארקלאגט ד,אט ױניאז די געפירט. איר געגען האט

 האט און באארד רילעישאנם לײבאר דער םאר פיו־מע די
 גאף, מערי וואם רעקארדס, די צוגעשםעלט םארהער ביים

 וועגען געהאלםעז האט 62 לאקאל םון אגענט ביזנעס
 דער סון בילדער םאטאגראםישע מיט *וזאמעז סםרײק,
לײן. פיקעט

 םאר־ און פירמע דער געגען קלאגען די געבראכם
 פארהערעז די די בײ ארבײטער אנםזאגטע די םראטען

 מאסא־ םאוטהעוץ פון מענעחשער ראסס, װיליאם האט
 גאר־ קאטאן םון דיםטריקט איילאנד ראוד אץ טשחעטס

 ױניאן די װי דעם נאד איגט׳ דעסארטמענט. טרייד מענט
 ארגאניזירען צו די.ארבעם וועם קעיס׳ די געױאונעז האט

ײערען. סארשטארקט פירמע דער טוןי ארבעםער די
 לױן קױגען פאטסוױל אץ ארבעטער

העכערונג
סאטס־ 225 לאקאל פון מענעחשעד שינדלער, הערי

 ״דאם דער מיט םארהאנדלונגען דודך אז באריכטעם, וױל,
 א קריגען צו געלונגעז אים איז קאמפאני״ ספארטםווער

 אויף סירמע דער םון ארבעםער די םאר העכערונג {לױן
 צוואג־ איז זעקס דעם םץ פראצענם האלב א און״ זיבאז

 איבערגעשיקם איז אגרימענם דער אז• אקםאבער ציגטען
 גוםהײםונג, םאר באארד לייבאר וואר דעד צו געװארעז

 סטאביליזיישאן ודיידזש דעם אונםער נױםיג איז ד׳ם װאם
ארדער•

TSrT*5rTt3555S55BB55SB5S5S5SSHBBCB8BBMM— M 8 ■ "יX5BBBSBSZ3BT

 מיט ^גרימענט באנייט ם״נסינעטײ
_____רבעסערוגגען^

 ױניאן די אז םען, באריכםעם אהײ^ םינסינעםי, סח
 פארשײדענע םים אגריםענםס באגײעז מים גיזי דארס איז

 םיםגלי־ צאל דער איז װאקםען לאקאלם די און םירמעם
 איבער צוזאםען איצט שוין האבען לאקאלס די דער.

מיםגלידער. טויזענט
 קאמ־ גארמענם ״פריגצעס דער םיט אגריםענט דער

 האבען העגם װאבען אלע און געװארעז באנײס זדז פאני״
 און וואך א דאלאר צזױי פון העכערוע לױן א געקראגעז

 געווארעז געהעכערם זײנען ארבעם שםיק םאר *רײזעז
פראצענם. צעז טיט

 ,פרינצעם דער פון דעפארטםענם פאראשום דעם אק
 גע־ אריבערגעםירט ארבעםער אלע כפעם זײנען דרעס״
 האבען פארדינםםען זײערע און ארבעם שםיק אױף װארען

 25 םון םארדינעז אפערייםארס אז געהױבען, אזױ דך
װאן־. א דאלאר 35 ביז

 פץ געקראגען ד,אט קאמפאני״ גארםענם ״שײםער די
 דער םאר מאנםלעז אויף באשטעלונג א רעגירונג דער

 גע־ זײנען אנהויב אין ארםײ• דער םח אוקזילערי םרויען
 פאר־ און ארבעםער די םים שװעריגקײםעז מאגכע װען

 דער־ קיין געהאט גים םריער האבעז בײדע ודײל װאלםמג,
 ווערם אבער דעם מראץ ארבעם. םארט דעם םים םארוגג

צוםרידענהײט. אלעמענס צו געמאבם ארבעם די
 דעיטאן, 340 לאקאל םון קאםיםע קאנפערענץ די
 קאנפע־ האבעז םאלאמאן, דייזו מענעדזשער מיםן אהייא,
 דרעם״ ,דעיםאן דער םון אײגענםיםער דעם מיט רירם

 נײעם דעם םאר באדינגונגעז װעגען װעילמ״ םר• פירסע׳
 הע־ לױן אלגעםײנע אן םאדערט ױניאן די אגרימענט.

 װא־ באצאלםע אמ ארבעםער ױאך את שםיק םאר כעחנג
 םארשםענ־ א גרײנען צו גיכען אין ר,אםט און קאציעס
 גע־ האכען לאקאל דעיטאן דעם םון קאםעדס די דיגונג.

 ײאד א דאלאר צען בת םיר סוץ העגערונג א קראגעז
יעדער.
רעקאמענ־ האם םענסענעםי םון באארד חשאינט די

 םאר שכירות טאג א בײצושםײערען מיטגלידער די דידם
 םאר מי ארגאניזאציעם הילםם מלחמה פארשײדענע די

 ארבע־ אידישעז דעם און הילן^ כינעזישער און רוםישער
 מים־ די אז זיכער, זיעען םירער די קאמיםעם. םער

 םונקט דעם אויף אפרופעז הארציג זיך וועלען גלידער
אלעמאל. עס טוען זײ װי

o—₪₪₪m₪₪amm₪mamm₪₪₪m₪₪m₪₪₪₪m₪mm₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪m

 אין יוניאן אונזער אין פאסירונגען
סטסאופדװע רדע

 אינםערנעשאנעל פערלשםייז, מייער פרעזידענט וױיס
 םאלגענדע באריכטעם סאוטה־װעסם דער אין פארםרעטער

:םעריטאריע זיין אין ױניאנם די פון נײעס
אינקארפאריי־ ענן ״שעבא םירמע די ארן ױניאן די

 דער צו געװענדעם זיך האבען טעקםאס, דאלאס, סון םעד״
 םאלגענדע גוטהײםען זאל זי אז באארד, לעיבאר וואר

 גע־ זיד זזאבעו צדדים ביידע װעלכע אויף העכערונגען
 לעצטען געװארעז ױניאניזירם איז שאם דער װען אייניגט,
הענם װאכען אלע פאר וואך א דאלאר צוױי :מאנאט

 גא־ א מים שטונדע, א סענט 45 םון מינימום א מיט
 ארבעטער שםיק םאר םארדינםם דורכשניטם ראנםירטען

 ניט האבען ארבעםער די שםונדע. א סענם םוםציג םון
 דער זינם שאפ דעם אין העכערונג לוין קיין געקראגעו

 אין ארייז איז רעגירונג דער פון מינימום סענט פערציג
קראםם.
 פון קאמפאני״ מאנופעקטשורינג *לאונבאום די

 שטאם, אין פירמעם אנדערע צאל א און לואיס סײנט
 צו פינקםלעך אםענדען פאר באנוםעס איינגעפירט האבען

 ארבעםער די גים םירמע״ ״לאונבאום די ארבעט. דער
 דרײ ארבעם דער צו צייט אין קומען װעלעז וועלכע
 םיר־ אײף באזירט שכירות עקםםרא יאר א וואכען

 איינגעפירם איז באנוסעס ענלעכע םערמינען. מאנאטליכע
 אין און קאמפאני גארמענט פארםנאי דער אין געװארען
שעפער. אנדערע עםלעכע
 א םאר געריכם אין געווענדעם זיד האט ױניאז די

 ״אםעג־ דער געגען דאלאר 3.746.20 אויף דזשאדזשמענם
 פירמע מאנופעקםשורינג״ דרעס קאטאן בראדערס הײמעו•

 װאס ארבעט אװערםײם פאר ארקענםא, ראק, ליטעל םיז
 אר־ דער ארבעםער. אז אירן געצאלם נים האם פירמע די

אין 386 לאקאל םון מיםגליד א מאשיגיסם, א איז בעטער

ט +------------------------------------- ײ ק ג מי כ ע ־ עו ג

 דאר פון געווארעז אנטזאגט איז װעלכער שםאם, יענער
 פאד געארבעם האם ער םעםיגקײם. ױניאז פאר ארנעט

 ניס נײט גאנצע די האם און .1938 סוף םח םירםע דער
 סא־ געזעץ דער וױ אװערםײם, םאר געצאלם געקראגעז

 געבראכם אויד זײגען מעTם דער געגעז קלאגען דערם.
באארד. לעיבאד דער צו געווארעז

אן י ר ױנ ע ב מ ע ט מ נ ק׳ ם פ ע׳ ג ו ױי צ ר צו א  י
ת ו ר י כ ש

םעיר• אין יודאז דער םח מיטגליד א העיל, םינא
 דער פון געווארען אנםזאגם איז וועלכע אילינאי, םילד,

 קארפא־ ״עינםרי םירםע אונםערװעש דער בײ ארבעם
 בעק קריגעז איצם װעם טעםיגקײם, ױניאן םאר ריישאן״

 אן דורך צײם גאנצער דער םאר םירםע דער םוץ פעי
 סויר• אין געװאונעז האם ױניאן די װאם עגםשײדיגונג,

 באארד לעיבאר די שיקאג^ אין אפילם אװ קארם קיט
 דער פיז גוגסםען צום ענםשײדונג די ארײסגעגעבעז האם

 אפעלירם אבער האם םירמע די .1941 אין נאך ױניאן
 האם באארד דער פון עגםשײדונג די און געריבם אק

 האם איצם ווערען. דורכגעםירט געקענם נים דעריבער
 םוז םירמע די און ארדער דעם באשםעםיגם געריכם דער

 אר־ אירע שטערען נים ױניאן, קאםםאני די אױםלעזען
 און אינםערנעשאנעל דער אז אנצושליסעז זיד בעטער

 ארבעםארין אגםזאגטע די ארבעם דער צו צודיקנעמען
צייט. םארלארענער דער םאר שכירות איר צאלען און

 טעקםעס אץ טאר)ר,^נטראר דרעס גרױסער
 אטה)ר נאך אגױמענט אונטער שרײבט

יאר פינח םון
 אינטערנעשאנעל פערלשטײן, מייער וױיס־פרעזידענם

 די אז באריכםעם. םאוםה־וועםם, דער אין פארסרעטער
 טעקםעס, דאלאס, םון םירמע קאנסראקסינג דרעס גרױםע

 ױניאן א אונטערגעשרינען האם םראקם״ עגן ״שעבא די
 בעלי הונדערם איבער באשעםםיגם םירמע די אגרימעגט.

 לאמען א אנגעםירם 1938 אין האט ײניאן די מלאכות.
 דוא• ד,אם און םירמע דער געגעז סםרײק ביםערעז און
אויםגעגעבען. ניט קאמף דעם יארען אלע די

 פאר װארטען מילװאקי אץ העכערונגען לױן
באארד לײבאד װאר םון גוטהײםונג ־

 אינטערנעשאנעל דער םון דאלניק בען מענעחשער
 יוניאן די אז באריכטעט, מילוואקי אין באארד דזשאינט

 פא־ עםלעכע פון בעלי־בתים די מים געאײניגם זיך האם
 מען ארן ארבעטער די םאר העכערונג לוין א םאר בריקען

 לעיבאר װאר דער םץ גוםהײסונג דער פאר איצם ווארט
ש אונטערן באארד ^ ױ  אױף ארדער. םםאביליזאציע ו

םאר געאייניגם: זיך מען האם העכערונגעז פאלגענדע
 קאמפאני״ מאנוםעקםשורינג ״רהעא דער פון ארבעםער די

 פרא־ צען פון העכערונג א אויף געאײניגט זיד םען האט
 אויםן םענם םינף און ארבעםער שםײן די פאר צענם

 םי־ גאראנטירםען א מיט זזענם וואכעז די פאר שםונדע
 העכערונגען די שטונדע. א סענם האלב א 42 פון נימום

 אקטאבער פינםםען דעם םון קריגען ארבעםער די דארפעז
 מאנוםעקםשו־ ראוז ״װיל דער פון ארבעטער די פאר אן.

 הע־ א אויף געאייניגם זיך מען האם קאמפאני״ רינג
 םאר־ איצםיגע גיז די איבער פראצענם םינף פון כערונג

 די שטונדע. א סענם 45 פח מינימום א און דינסםעז
 ארבעם דער םאר װערעז געצאלם דארפען העכערונגען

 סאר םארהאנדלונגען אן. אקםאבער םינפםעז דעם פון
^ דער מים אן אײך גייען העכערונגען לוין ם ק לו  די־ .

קאמפאני׳. האזיערי ״האלפרוף דער פון װיזשאז״
״מארא* דער מיט 374 לאקאל צװישען םכםוך דער

 איבערגעגעאנגען איז קאמפאני״ םראדוקםס ראבער םאן
 יונײ־ םון דירעקטאר םםילמאן, ר. דזש. ארביםריישאן. צו

 באשטימם האם דעפארטמענם קאנסיליאיישאן סטײםס םעד
ארביםרײםאר. אלס לאפ א. דזשאהן

 סענט פערציג פאדערט אינטערנעשאנאל
לערנערם פאר מינימום

װע־ דיװיזשאן האור וױידזש דער פון פארהער א בײ
 קליידעו פרױען דער אין לערנערם פאר לײן מינימום גען

 די אז געפאדערט, אינטערנעשאנעל די האם אינדוסםרי
 םאר געװארען געמאכם איצם ביז איז װאס אויסנאכיע,
 לערנען װאס די, און װערען אפגעשאסט זאל לערנערס,

^ דעם זין־  געזעצלעכען דעם קריגעז מחען זאלעז םרי
 םערציג אינדוםםרי, דער אין ארבעםער פאר מיניםום

שםונדע. א סענם
 מאנו־ מאנכע האבען איצםער. ביז געזעץ דעם לוים

 באשעפ־ צו דערלויבעניש די געקראגעז םעקםשורערס
די װי שכירות גידעריגערע פיל פאר לערנערס םיגען
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 םי־ געזעצלעכער דער איז וואם שטונדע, א םענם פערציג
 אונטער םרײיס. קלײדער םרויען מערסםע די אין גימום

 וױמיגער קריגען געקענט לערנער א האם רעגולאציעס, די
 בים־ איז לוין זײן r» צייט געװיסער א םאר מינימום פון

 אינ־ די םיניםום. צום ביז געווארעז געהעכערט לעמױת
 םאט־ אלע די בײ אז איצםער, םאדערט םערנעשאנעל

 באשעם־ צו פערמיטם טrא ■האבען וואם פעקםשורערם,
 די זאלען שכירות, נידעריגערע םאר לערנערם םיגען

 צא־ מתען זאלעז זיי און װערען אוועקגענומען פערמיםס
מינימום. געזעצלעכען דעם לען
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 בײם טעטיגקײטעז ױניאז
______ פאםיפירו

 די־ אינטערנעשאנעל לױויי׳ לואיס פרעזידענט וױיס
 נייעסען םאלגענדע די באריכטעם פאסיפיק. בײם רעקטאר

:םעריטאריע יענער אין ױניאנס אונזערע םון
 האבען ױטהא, אין 385 לאקאל פון מיטגלידער די

 שכירות די אויף םראצענט צען פון העכערונג א געקראג?ס
 קאם־ גארמענם מעלאוף דער מיט פארהאנדלונגען דורד
 װעמען צו קארפאריישאן, דעי א םאוד דער מים און פאני

 גע־ ױגיאן די האט העכערונג די באלאנגט. םירמע די
 לע־ אױף קאםםען געהעכערטע םון גרונט אויםן קראגען

 אויף ד,עכערונגען די צו צוגאב אין איז און מיםלען בענס
 ארבעטער די םאר געקראגען האם ױניאן די װאס םרייזען,

 וועלען ארבעםער די מאנאטען. עטלעכע לעצטע די אין
 וואם ארבעם, גאנצער דער םאר םראצענם צעז די קריגען

 די םעםטעמבער. םען21 דעם זינט געמאכט האבען די
 לוטהער אנגעםידט האם שירמע דער מיט םארהאנדלונגעז

 לעיק <לט1ס דעם סון מענעדזשער געװעזענער עגערטסעז,
לאקאל. םיטי

 דער געגען קלאגען די געוואונען האם ױניאז די
 ײעלכע ױםא, אגדעז, אין קאמפאני״ גארמענט ״קװין

 םאר מלאכות בעלי צװײ ארבעט דער פון אנטזאגט האט
 אר־ די באצאלען מוז םירמע די םעטיגקײטען. ױניאן

 גע־ יהאבען זיי וואם צייט פארלארענער דער פאר בעטער
 זײנען זיי ביז געווארעז אנםזאגם זיינעז זײ װען פון האט

שאפ. אנדער אן איז ארבעטעז אװעק
 איצט פארהאנדעלט פראנציםקא סאן אין ױניאז די

 אגריםענם נייעם א םאר קא.״ ספארטווער .גלאוב דער מים
 דעם אויף און שכירות די אויף העכערונג א פאדערט און

 איז גלאוב די פארבעסערונגען. אנדערע און בעיס־רעיט
שטאם. אין שעפער ספארםװער גרעסערע די פון אײנע

 וואס ארבעם ארגאניזאציאנם דער םון רעזולםאם אלס
 געלונ־ איר איז פראנציסקא סאן אין אן פירט ױניאן די

 טשילדערן פון שאפ מארקלעיר די ארגאניזירען צו גען
אוקלאנד. אין דרעםעם
ײאשיע־ סיאםעל, אין 184 לאקאל םון מיטגלידער די

 םח דױם דיערע העכערען צו באשלאםען האבען טאן,
 דעקעז לאקאל דעם מאכען צו אום וואך א םענט 35 צו 25

אויםגאבען. אײגענע זײנע
 פארםלאנד. 70 לאקאל םון מענעדזשער מײער, קליף

 פארט־ אין שעפער ױניאן צוױי אז באריכםעט, ארעגאן׳
 קורם־ םאר באשטעלונגען געקראגען ענדלעד דאבעז לאנד
 ״בױוער די דינען שעפער די ארמײ. דער םאר קעס

 איז קאום ״מאודיש די און קאמפאני״ סום און קלאוק
 אינקאר־ ״גאלדסםיץ שאפ, צוױיטער א קאניפאני״. סוט

 םליפינג מאכען צו קאנטראקט םאב א האט פארײטעד״
ארמיי. דער פאר בעגם

 אז געװאלם, קװאדערמײםםער דער האט אנפאנג איז
 צוױי מים וואך א םעג זיבען ארבעטער זאלען שעםער די

 אומםראק־ ארויםגעוױזען זיד יהאם אבער דאס שיםםס.
 זאל מעז אז געווארען, אראנזשירט איז עס און טיש,

 רעגו־ םאר אווערםיים וואך א שטונדען פינף ארבעטען
 גע־ מאל אנדערםהאלבען םאר שבת און געצאלם לערען
צאלם.

רעזאלוציע )דאנר
.117 לאקאל פון מיטגליד און קלאוקמאכער אלם

 אונזער צו דאנק עפענטלעכען מײן אויסדריקען איך ײיל
 נאבעלער זייז םאר דובינםקי, דוד ברודער פרעזידענט,

 םאוועט־ פאר הילף שאםען מיט טוט, ער װאס ארבעט,
 געגעבען דינען װאם מענטם האםפיטאל די װי רוסלאנד,
 ארבעטען. שענםםע די םון אייגע איז דאם געווארען.

 צײגען צו טאן קען םירער ארבעטער אידישער א וואס
 זיג א איז םאװעט־רוסלאנד פאר זיג א אז װעלם, דער
 אידישע אונז, םון םפעציעל, און, ארבעטער אונז םאר

.117 לאקאל םעםבסר ברײעז׳ אב. ארבעטער.

אױפנממנם m 20 לאסאל יוני»ן רעינימווםםאכער אונזןןר
ן םמ א מ ײ ש ס ט י ר

 איז וועלכער .20 לאקאל מאכער רעינקאום אונזער
 צושטאנד גוםעז קיץ גארנים איז געװעז צייט שםיק א

 םלחמה דער דורך־ איז ארבעם, איז מאגגעל איבער
 רעינ־ אנדערע די םים צוזאםען געווארען אויםגעריכט

 אויך זינם איבערהויםם לאנד. איבערן לאקאלם קאוט
 געווארען אריינגעשלעפם איז אמעריקא לאנד, אונזער

 געווארעז טרייד רעינקאוט דער איז מלזזמה, דער אין
 גע־ איצם ווערעז רעינקאוםס מיליאנעז ביזי. שםארק

 ארוים גיט רעגירונג די אץ סאלדאםען די םאר מאכם
 אםאל זײנעז װעלכע םעמענםערס באשםעלונגען. גרויסע
 אז מעכאניקער בעסםע די םאר פאררעכענם געוועז
 געקענם נים זיד האם טרײד רעינקאוט דער װעלכע
 םארלאזעז צו געװארעו געצװאונגען זיינעז אח באגיץ

 נייע זוכעז און יארעז מאגערע די אין םרייד דעם
 צוריקגעקומען מלחמה דער זינם זײנעז באשעםטיגוגגעז,

^ אין  סעמענםערם גענוג נישםא אבער זיינעז עם טרי
 ארבע־ נייע אריינצונעמען געצוואונגעז זיינען מיר און

םדייד. דעם לערנען זיי אץ טער
 געווארען אויך עס איז םרייד אין ביזי דער מים
 םון וואן־, איז טאג יעדען יוגיאן. אונזער אין לעבעדיג
 אונז בײ עס רוישם נאכמיםאג, שבת ביז םרי מאנטאג

 אין קומען ארבעםער בינשםאק. א אין װי אםים איז
 ארבעטער ראם; א נאך אץ קאמםלעינטם מים אםיס

 װעגען אנפראגען מים און קארדם ווארקינג נאך קומעז
 לאקאל, אונזער סח מיםגלידער נאר ניט און ארבעם.

 לא־ אינםערנעשאנעל אנדערע םון מעמבערס אויד גאר
 װאם םריידס און ידניאנס אנדעדע סדן אדיך און קאלס
 לאקאל אונזער שעפער. אונזערע אין אריינצוקומעז זוכען

 מים און ברידערלעד אלע&עז זיי באהאגדעלם
איינזעעניש.

 געווארעז סלוצלונג איז עם ווען יאר, םיז אנםאנג
 געװען נישט לאקאל אונזער איז טרייד, אין ביזי אזוי

 םאר־ איז ארבעט ארגאניזאציאנם די און צוגעגרייט
 אין געהאם דעמאלט האבען םיר געווארען. נאכלעסיגט

 אימער־ ברודער באאמםען, באצאלטען איין בלויז אםיס
 נים זיך ער האם ױילען בעסםעז דץ בײ און מאן

 לאקאל אונזער ארבעם. דער מים ספראווען געקענט
 כיענשען צוױי אנצושםעלען באשלאםעז דעריבער האם
 מעמבערם אונזערע םון אויםוואל דער אוץ אפים אין
 קעםלער חשאזעף ברודער צוריקצוברענגען געווען איז

 רעינקאוםמאכער די לאקאל. םץ מענעדזשער דעם אלם
 דאם איז ער וואם ציים דער םון קעםלער׳ן קענען

 ױניאן• אונזער םון בעאמטער א געוועז מאל ערשטע
 און לאקאל םין אוועק געװען ער איז צייט לאגגע א

 גארמענט קאטאן דעם סים םארבונדען געדרעז איז
 ער אינםערנעשאנעל. אונזער םרן דעפארטמענם טרייד
 םיל זייער האם און ארבעם גוטע געםאן דארט האט

 איצט ציים. דער דורך עגםװיקעלט זיך־ און געלערענם
 עם מיר קענען לאקאל אין צוריקגעקומען איז ער ווען

אםשאצען•
 דעם איבערגענומעז האט קעםלער ברודער זיגט

 איםערמאן ברודער אוץ לאקאל אין טענעדזשער םון אמט
 אוים־ ױניאז אונזער האם סעקרעםאר, געווארען איז

 אריינגענומען צײם דער דורך שוין האבעז מיר געלעבם.
 בײ ארבעטעז דעם חוץ מיםגלידער. נײע 500 איבער

 אנדערע פון מיםגלידער 500 ארום טרײד אין אונז
 דרעסמאכער, קלאוקטאכער, לאקאלס, אינםערנעשאנעל

 םוז םעםיגקײט די אנדערע. און ארבעטער וױיםגודם
 האבען מיר אז אײםגעוואקםעז, אזױ איז ױניאן אונזער

 לאקאל אין בעאמטעז דריטעז א אנגעשטעלם שוין
 אנשםעלען מוזעז גיכען אין וועלען מיר אז שײנט עס און
 קאנטרא־ םיר וואס שעפער די וױיל מענשען, א נאך

 מחען סיר און םארגרעםערען איץ אין זיך האלט לירען
 ביישםיל צום אזױ ארבעם. ארגאניזאציאנס סך א םאן

 גרויסע נייע דתי געווארען געעםענם לאנג נים זײנען
 בײם זײ האלטען מיר און שעפער רעינקאום

ארגאניזירען•
 אוים־ דער און ױניאן אונזער פון וואוקם דעם מים

 אםים איצםיגער דער איז םעםיגקײם, געברײטערטער
 וועלען מיר און ױניאן, אונזער םאר ענג צו געווארען

 אפים. גרעסערען א אין אריבערקלייבען זיך גיכען אין
 טע28 און בראדווײ אויף זיק װעם אפיס נייער אונזער
 העד־ נײע די מאכען צו *עםלאנעװעט װערט עס סטריט.

 אינםערע־ און באקוועם ױניאן אונזער םון קװאדערס
 איינגעאר־ דארם װעם עס מיטגלידער. די פאר סאנם
 צימער. לעזע א איז ביבליאםעק שיינע א װערען דענם
םון הילף דער םים אויך.אײנצוארדענעז פלאגעווען סיר

 סיםפא־ און לעקציעם דעפארטמענם, עדױקיישאנעל
 פאר םארײײלונגעז אויך און צייט צו צײם םון זיומם

 זײער םארברײנגען קענעז זאלעז זײי װאו מיםגלידעד די
 און סביבה דער אין אױםלעבען זיד איז צײם םרייע

ױניאן. דער םון היימישקיים
 נים אויך םארגעםען מאכער רעינקאוט אונזערע

 זײער בײ םראגעז און לעבעז מיר וועלכע איז ציים די
 םאשיזם געגעז קאמף םאח אץ הילף מלחמה םאר חלק
 םח ארבעם דער פון בײשפיל א איז אם נאציזם. אמ

שעפער: אונזערע סיז איינעם
 האבען נאװעמבער. צװעלםםען דעם דאנערשטאג

 בײ מיםינג א געהאם שאם ראיקערס םון ארבעםער די
 אח דאנקבארקיים זײער אויסצודריקען אפיס איז אונז

 דער פאר ױניאז דער פון פירער די צו אנערקענומ
 האט וואס איז געםאז האבעז די װאס ארבעם גוםעד

 םערציג ארבעםען צו ארבעטער די םאר געמאכט מעגלעד
 אנשםענדיגעז אז מאכען און אומאונטערבראכען ױאכעז
 די געשאםעז זיך צװישען האבעז ארבעםער די לעבעז.

 רוםלאנד, פאר הילף מלחמה םאר דאלאר 874 םץ סוכיע
קאמיםעט. ארבעםער אידישעז דעם און כינע

 אויך ארבעםער די האבען געלעגענהײט דער בײ
 דער םון בעארטע די מתנות שײנע מים פרעזענםירם

 אימערמאן איז מעיםאז קעםלער, ברידער די ױניאז,
 ליים. קאדיםע צוױי אח םשערראז שאם צום אויך און
 הארציג ארבעםער די האבען ױניאז דער םון םירער די

 מיט קאאפעראציע און גײסט דיער םאר באדאנקם
*וניאזי חנר

 םעהרע־ צו אפעלירט ױױאן דרעסמאכער
קאבאלערא לארגא ראטעװען צו האל טערי

 מענעדזשער זימערמאן, םשארלס וױיס־פרעזידענט
 גע־ זיך האם ,22 לאקאל ױניאז דרעסמאכער דער םוץ

 אן מים האל קארדעל םעקרעםערי סטעיט צו ווענדעם
 און װעםעראז םאציאליסםישעז דעם ראטעוועז צו אפיל

 רעפובליק, שפאנישער דער םון פרעמיער געוועזענעם
 דעם םץ הענם די םון קאבאליערא, לארגא םראנציסקא
 אמ אים האבעז נאצים די וועמעז צו פראנקא׳ דיקטאטאר

 םעק״ צו םעלעגראמע די אױםגעליםערט. חברים זײנע
:םאלגם וױ איז האל רעםערי

 מיםגלידער דרעםמאכער, 25.000 די םון נאמעז .איז
 גאר־ ליידים אינםערנעשאנעל דער םח 22 לאקאל פץ

 דער אז אייך, צו איך אפעליר ױניאן״ ווארקערס מענט
 מיםלעז מעגלעכע אלע נוצען זאל דעםארםמענם סםעיט

 צו רעגירונג םראנקא שפאױשער דער אױף װירקען צו
 קאבאלערא לארגא פראנציםקא םון לעבענס די ראםעװען

 נאצים די וועמעז לאיאליסםעז׳ שפאנישע אנדערע די און
 וױ נאכדעם םראנקא, גענעראל צו אויסגעליפערט האבצז

 קאבאליערא, מר. םראנקריז. װישי• אקופירם האבען זײ
 דער םוץ מיניסםער קריגם און פרעמיער געװעזענער
װ האבעז קאלעגעז, דינע און רעפובליק שפאנישער  י

 און דעמאקראםיע םון פרײנד אלע בײ געמאכם פארדינם
 ערשםן די צװישעז געװען דינעז ױי וױיל ציװיליזאציע,
 מיר וועלכער אונםער סרייהיים. םון פאז די אויפצוהויבעז

 די איצט. קעמפעז פעלקער פאראײניגםע אנדערע די איץ
 לע* זייערע מים געםאר גרײס איז איצם זימעז מענשעז
 יעדען אנצואווענדעז אייד צי אפעלירעז מיר אץ בענעס׳

 באזארגען און םוים םץ זײ ראםעײעז צו םיטעל מעגלעכעז
לאנד׳• אין דא אזיל אן מים די

זימערמאן. ס. םשארלם (אונטערגעשריבען)

רעזאלוציע דאנק
 עוו״ זיבעםע 500 ס.״, ענד ״א. םון ארבעטער די
 גע־ זייער צו אנערקענונג און דאנק זײער אויס דריקען

 װעלכער סיבערשטיין. הייסאן שאפ־טשערמאן, װעזענעם
 םון ארבעטער די געדינם געםרײ לאנג יאר ניין האט
םריינד. און טשערמאן אלס שאפ

 אנערקענמג םולע אויס די דריקען גלייכצייםיג
 גאלדשםיק, ב. ברידער די םון באשטייענד קאמיםע׳ דער

 וועלכע שנײדערכיאז, מ. און ענדרױס ע. גאלדשםית, ה.
 שאם־םשער־ מיטן מיטגעארבעם ציים גאנצע די האבען

 אלע אין און ארבעםער די םאר פרייזעז םעםלעז בײם מאן
שאפ. פארן 'אנגעלעגענהײםעז אנדערע

ארקיז. &. את הײמאז .•קאמיםמ די
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I פראנט דרעםמאכער אויפ׳ן
ז ײי דענרןען װאש

(סע«־ *וריק װאכעז ױין אומגעםער יט
 ױניאן אונזער ה$ם םען)23 םעמבער

'1$7 $ צו הבתים בעל די םאררוםען
האכ־ דזשולױס ברודער וואו םערענץ

 םרן מענעדזשער דזשענעראל מאן,
 ה$ט באארד, חשאינם דרעס דעם

שטייגעג־ דעס צוליב אז אגגעװיזען׳
 דרעםמאכער די מוזען מיטלען, לעבענס אויף יקרות ךען

 פארבעסערונגען אךער אויסגלייבונגען געװיסע באקומעז
 געבע־ ד״אבען הבתים בעלי די סארדינסםען. דיערע אין
 םיט פאדערונג. די באםראכטען 1צ צייט אביסעל טען

 געםרא־ וױיטער צדדים אלע זיך האבען שפעםער וואך א
 סארשםײער אײן האם דארםען ארן םיש גריגעם ביים פען

 אוגעגעבען, אםאסיאיישאנס םינף אלע סון אנדערען גאנן
 גע־ א צוױיםעל אן ,איז ױניאן דער םון םענה די אז

 די דורך געבונדען זײנען הענט אונזערע אבער רעכטע,
 באשםימט״. האם רעגירונג די װעלכע פרײזעז, סיליגג

 בא־ זאלעז מיר אויב אז עריןלערם, אויך אונז ד,$ט םען
 מאדיםיצירען אדער ארונםערצונעמען רעגירונג די װעגען

o r ,םארהאנדלען. צו וױיםער גריים זײן זיי װעלען סילינג
כען די  i סעות גרױסען א מ̂ן

 האבען םיר אז ערקלערם, האכמאז ברודער זיי האט
 זײ זיינען םארלויםיג אז _j םיליגגם םיס סאז צו ניט
 םארלאגגעז אויב און שעפער די פון הבתים בעלי די גאד

 גײן צו ערלויבניש אונזער זײ האבעז מאדייויקאציעס
 זײ האט דערבײ ווילען. די װעמען צו און װאוחין

 גאנצער א אלם טרייד דרעם דער אז אנגעװיזען, חאכפאז
 ניט, אדער סיליגג, יע ביזנעם, װאזשנע גאנץ א טוס
 םא־ ױניאן די וואס העכערונג די װעם אלגעמיין אין און

 אויף אוגטערשייד געוואלדיגען אזא מאכעז גים דערם
 םאדערונג אונזער אזוי דענגט ״לײבאר־קאםם״. זײער
 משמעות, דענקען הבתים בעלי די און װאכען אלע די זינט

 אבער מאכען זיי םארגעםען. דעם אן וועם ױגיאן די אז
 וױ וועג א געםינען װעט ױניאן די םעות. גרויסען א

 אנזאג שםיקעל א ציל. איר דערגרייכען צו ארום אזױ
 בא־ אסאםיאיישאנס די םון םירער די האבען דעם אויף

 עקזעקוםױו דזשענעראל די װען וואך לעצםע קומען
 זיצונג איר ביי האט אינטערנשאנאל אונזער פון באארד

 בעלי די אויב אז איעפאך, גאגץ געזאגם באסטאן אין
 נארישע זייער װעם שכל צום קומעז ניט װעלען הבתים

 אנצונעמעז באארד דזשאינט דרעם דעם טרײבען םאקטיק
 העכע־ די קריגען צו מיםלען געהעריגע און שםרענגע

בארעכםיגט. זיינען דרעםמאכער די װעלכער צו רונג
קו־ װעלען הבתים בעלי די אז האםען, צו איז עס

 דעם אױםגלייכען גיכער וואם זען און שכל צים םעז
 דאם־דארף אופן. געהעריגען און רואיגען א אויף סכסוך
 צו אז זיד הויבט מען איידער >1באל װערען געסאן

 באארד דזשאינם דרעס דער םעזאן. םפרינג םארן גרײםעז
 םרײנד־ אנצוהאלטען אנגעשטרענגם זיך ד׳אם װעלכער

 יארען פילע פאר בתים בעלי די מים באציאונגען לעכע
 םון װאוילזײן דעם אין פאראינטערעםירט שםארק איז און

 צו מעגלעכעם אלץ טאן געװיס װעט אינדוםטריע, דער
 אבער עס זאל אונז אויב פארשטענדעניש. א צו קומעז

 אונזערע אױף באשטייז מיר װעלעז געלינגען, נים
ױיטיג• פאר געםינען װעלען &יר וואם דאם םאן און רעכם

\ באריכסען קאנמראלעוס םאוך אװ .אום
 דזשאינט דרעס דער קאנטראלירט באוואוסט. ווי
 שטאט דער אין שעפער דרעס אלע נאר ניט באארד

 און בראגזװיל בח־קלין, ארײנגערעכענט גוםא״ יארק גױ
 װי םטייטס, און געגענטען ארומיגע די אויך נאר בראנקם,

 קאנעטי־ אײלאנד, ראיד־ וועסטשעסםער׳ איילאנד. לאנג
 נױ און פענסילװײניע דעלעװער, מאסאםשוזעםם. קום,

 דזשא־ יארקער נױ די פאר ארבעטען װעלכע חשײרזי״
 ארבעםס און סרײזען די אז מעגלעך, מאכם דאס בערם.

 אונזערע. סון אונםערשײדען נים זיך זאלען באדימעגעז
 קאנטרא־ סםעציעלע דרײ אנגעשםעלט זײנען דעם פאר

 דזשײ. םטאום, אייב ברידער די םון באשםײענד לערם.
םקװיםשאריני. דזשא און שאפירא
 איבער קאנטראלערם די געבען צײם צו צײם םון

 םאל• באארד. דזשאינם צום באריכםעז געשריבענע זײערע
 בא־ שאסירא׳ס ברודער סיז ארויםגעגיםעז איז גענדעס

אקםאביער. ביז דזשון פון מאגאםען די פאר ריכם

\ דאלאר סויזנס 1זיבע איבער איץ מאנם שאפירא
 םיר האכעז מאנאטעז םיר םארגאנגענע די ״דירד

 ארכעםער די לםובת אויםגעמאנם באארד דזשאינם דורכן
 בא׳ די 44133.05 סוץ סומע די דיסטריקט מייז אין

 באשװינדלען צו געזוכם האבען הבתים בעלי טרעסענדע
 ביכער׳ םעלשען דורך םומע דער אײף ארבעטער די

װ. אז. א. פרייזען םעלשעז
 קאונםי װעםטשעםטער אין מיר האבען דעם חוץ ״א

 סא• אח קאנעםיקום אין און $1896.55 אויםגעמאגט
 אױפגעםאנט םירמעס אכט םיז םיר האבען סאטשוזעטס

״.$1201.40
 טויזענט זיבען איבער סיז הכל סך א איר האט אט

 ארבעטער די צװישען פארטיילט און אויםגעמאנט דאלאר
 ברודער האם צײם זעלבער דער אין דיסטריקם. אײן אין

 אר־ די פאר שכירות אין העכערונגען געקראגען שאפירא
שעפער. 21 םון בעטער

\ שמפפר זיבטן פאר רעיזעס קריגנו סםאוס ברודער
 נמ םון באשטיים דיסםריקט סטאומ׳ס ברודער

 דזשולײ, מאנאםעז, די םאר איילאנד. לאנג און חשוירזי
 $4371.00 אױםגעמאנם ער האם סעפםעמבער און אויגוסט

 קאלעקםיװען אונזער םון םעלשונגען םארשידענע םאר
 געקראגען םטאום האם שבירות אין דעכערונגען אפמאך.

 םאלען םאנכע אין און שעפער זיבן םון ארבעטער די םאר
 האס בארינם ענלעכען אן וואך. א דאלאר 4 כיז 2 פון

סקוױםשאריני. ברודער צוגעשטעלט
 קײן נים איז קאגטראלערם דרײ די םון ארבעט די
 זײנען שעפער די וואס אליין םאקט דער שוין לייכטע.

 אין מײל, דיונדערםער פון שםרעקע א איבער צעװארםען
 שווער איז עם וועלכע צו דערםער, און שםעםלעד קליינע

 זײער צװישען אונםערשיד גרויסען א מאכם צוצוקומען.
 נעמט, אגענטען. ביזנעס שטאםישע די און ארבעם
 האט ער דיסטריקט. סקװיםשאריני׳ם ברודער למשל.
 סקרענםאן״ אמ שאמאקמ אמ קארםעל מאונט איז שעפער

 גרעםטער סאמע אמעריקע׳ם איז דאם פענסילוױיניע.
 גע־ די םון מאנכע צו איז עם דיסטריקט. קוילען־סינען

 צוליב איז לעצטנם צוצוקומען. שווער פשום גענטען
 פלאץ קריגען צו אוממעגלעך פשום דארם מלחמה דער

נאכם. א איבערצושלאםען
 צו• צייט. זעלבער דער איז אבער, האט מלחמה די
 צו געגעגטען יענע אין ארבעםער די םון סך א גענומען
 זײנען פארדינםםעז די װעלכע בײ אינדוסםריעז, דעםעגס
 דעם צאלען מחען םירמעס דרעס דארטיגע די בעםער.

 אויב סקײלם די איבער אביסעלע און פרייז ױניאז פולען
 אנדערש אצינד רעדען זיי ביזנעם. אין שטײן װילען זיי

 זײער אין םארשטײער אונזערע ארוים העלפט דאם און
ארבעט.

#פיזמענט! אץ #נמיפעמיטיזם
 נא־ (״םרייהײט״, מאזיר יצחק זיך, באקלאגם ער
 שאפ, זיץ םון טשערליידי דער אויף טען)16 װעמבער

 װעלכע 49 לאקאל םון מיטגלידערין איטאליענישע אן
 א געמאכט געשםרעך א אין .אײנמאל האבען זאל

 נאטירלעד׳ איד, האב אידן״. אײף אטאקע מיאום׳ע
 בא־ איך פארקערט! אבידע. דץ געגען גארניט

 קײן םאלערירען נים טארען מיר האנדלונג. זײן גרים
 אונזער אין נים און ױניאן אונזער אין אנטיסעמיטיזם

 קײן קײגעם םוען עם םארשוױיגען װעלכע די און םרײד,
נים. טובה

 מיט געבריװעלט ניט זיך האט מאזיר יצחק אבער
 האר־ םון זיד ״ארונטערצורעדען בלויז ״פרײהײט״ דער

 בא־ ער אומטאלעראנץ. טשערלײדי׳ס זײן װעגען צען״
 אײנפלוס שענדלעכען דעם ״אויף גלײכצײטיג זיך קלאגט

 אי־ מאנכע אויף האבען צײטונגען אפיזערישע די װאם
 וױ שוין איז איר׳ זעט דאם, ארבעטער״. טאליענישע

 אנדער גאנץ א — אחר דבר זאגען, פלעגט רבי מײן
 פאר א םארלירען צו זיך ״לוינט דעם װעגען און ענין

װערטער״.

מאכען נים סאר מען װעלכען טעות, א
 םעות דעם מאכען ניט מירי טארען דבר, ראשית

 אם̂ו אפיזמענם. םױט אנםיםעמיםיזם צוזאמענמישען פון
 זײ אםיזערם. אויך גלײכצייםיג זײנען אנטיסזגמיטען סך א

 םאר־ די רוזװעלם׳ן, םײנט האבען זײ אידען, םײנם האבעז
אונזערע צו הילף געגען זײנן זײ ױניאגם, די דאמען
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 f% ז*ך ארויסגצזאגס וױיס״ אױף ״שײארץ ד״אבען מעלכע

 ל*ס*ק9« אײסיצגדישצי און איגעײעכער אונזער געז
 $*V גדײסןן *ד אוגזצר און לאנד אזנזעד ברעמען »ח
ש איו אתיסםרצטתגצן, זײערע דורך דען  * W וי
 mג$ל$ סאזיר כרודצד שדל פאליםישצד א םאר וואס
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 ימיאז אוגזעד »ין אדצר לאנד איגזער איז לאגע
r ניס מעז באשטראפם ייז׳ גים v סיטגלידצר״ $p 
ק סעז פראקטיצירט דעמאקראטיע סין m< י tfi f9iV• 
י «««דיק« אמזזנד אז הא̂ו איד אײראפע. אין  איגמד 1י

 1*1 קימס$ל סדרגח נײעריגער דער צו װעם ױניאז
קוםעז•

1« גרודיר סn דעדמאנצז צו כדאי דא איז הגם
 װןלמ די זוי מײנוגג «ז«נד«ר חאלימז פאר אויג אז זיר׳
 jabo ד«ר «ח פיררשאםט דער פח אנגענומעז איז
 ײאלס אוגםערדריקצז׳ איז באשטראפעז מעגען מען זאל
 $מי ייד ראדט יf וועלכזזר אין צײטונג, זעלבער דער פח

 לאגג שוין תארצעז׳ פון ארונםער םרײ אזוי איץ גרינג
r געבליכען. ניט זכר קײן i• פאר ניס *o r *יחמ־ 

 דאפ ױט פארגאסןן. כלוט מענשלעד םיל אזוי איצט
 פרײ• ״פיר די פון לאזונג דעם אונםער מיר םארשטײעז

הייםען״.
ו1דערלאזע ניס הייסם האס

 בן• די «נין. צוס אומקעדעז זיד לאמיר איצם אמ
 $ פון באגלײטונג דער אין איז טשערלײדי םרעםענדע

 אפיס• אין געװארעז גערוסען 22 לאקאל םון מיטגלידערין
 לך פח געהילפס׳מענעדזשער מארגאלים, נײטען ברודער

 שוועסטןר׳ צוױי די אײסגעחערט האט װעלכער ,22 קאל
 תאפ און דערגייז געקענם גיט זײ םון טאלק קיץ האם

 I *ו ‘שאפ םון ארכעטער די רוםען געלאזט דעריבער
 מיטימ בײם אז שרײכם, מאזיר מיטינג. סםעציעלעז

 איטאליענישן צאל א איז ארבעםער אידישע ״די האבען
 טשאדי דער פץ רעזיגנאיצע די םארלאגגט ארבעטער

 שאפ בײם איז איבער, מיר גיט מען װי לױם ליידי״.
 שאו אלגעמײנע װעגעז געװארען גערעדט םיל מיטינג

 רעזיגנא• קײנעמס געפאדערט ניט האט קײנער םראגען.
 אױפ* ארכעטער די האם מארגאליס ברודער ביז ציע,

 סי• דעם ריםען געלאזט חאם ער אז געמאכט, מערקזאם
 אױם־ דינען װעלכע צװיסטיגקייםען געוױסע צוליב טינג

 דים־ א אנטװיקעלם זיד האט עס שאפ. אין געװאקסעז
 האס טשערלײדי׳ די טאדלעז צו אנשטאם אבער קוסיע,

 זזאט אלײן מאזיר ברודער דער און געלויבט זי מען
 און טשערלײדי אױסגעצייכענטע אן איז זי אז צוגעגעבן

 n וױ אויס ניט אזוי זיך םויג ארבעטער די םון קײנער
 םוגדןםט* ארגעט. םײלען םאר אץ םרייזען סעטלען פאר

 ,חװי אז זאגען׳ םון אפ ניט אים עם שםעלט װעגען
 לאקאל םץ מענחשער אסיסםענם דער און אגענט ביזנעס

 װעתן זאל זי אז דערלאזען׳ געםארם ניט האבען 22
 י דאס איז רײד מין א םאר וואס טשעדליידי״. נאכאמאל

 חד א איז ױניאן אונזעד ? דערלאזען ניט .הײסט װאס
 בארעכ* איז מיטגליד יעדער ארגאניזאציע. מאקראםישע

 םארחער• אומפארטײאישען און געהעריגעז א צו טיגט
 כאשטײענד .אפאראט, אםיציעלער אן דא איז דעם אויף

מאלט וו. אז. א. קאםיםעט אםיל און גרױוענס א םון
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 J9P 919די ז9אױפתױב צודיס כיחית 9ז*9סט1פי $9ל די
o r 1קאמישאנע סון תוכומ901או *1 ז9גייײז שײז חאס 

 פארעםענטלעכט סיילוױיז 019לעצס א*ז 9לכ91 דס,1$ל19פ
 אין פאתיכםיג 19זײ זײז T98 מח 190*191 ז׳91$ײ9<
 19כ9גל9ם א איז איבדחויפט אמ T9ir>*iVio$o ז9אכ8

צײטמג.
 געםרײ דמט לײדי19טש n אז כאווײז, 190090 19י

 19ײיי איז זי אז איז 190901$ *1 פין T909190**! יי
 פיז שטימעז *i סיז חילף 191 מיט ײארעז9ג י**לסמ9י

 ,1מאד 191י10 19י .190901$ 9זדדיש 909טל9 די
o 1 האט ,1אי ז9געג ז90לא9« איז 190יוזל r91 יט* 

19MPP ן.9אל09כג1דו איז אין
״on א*ז ״גקמח

 אזױ וױ בילד, דאס זזן *ו תײזז איז ןס גיס .זיי
מדבר. ןגייסישזן איז זאגיי אױפן לינס *פיזזי נאןױשזי ן

 אים זובם מןן װאס םארדראסזז אונז ס׳חןס יזר, וי«ז
ir האבעז פיר ימז ױן ׳דד. אזױ — יאסזדמז וו n,
 סארימונדעסזז א לזבזז שםײס סאלדאט ««גליש«ר אז ייי

 האם יאייראס, א זדם ױט איז ןפימי איסאליזנישןן
פאידראסזז״. «ס
o r נו• זעלבעז עם1 סמ נומעז9ג איז 9שט190איי

 i* מים יסעז1געש19ט1או איז איז •פמיחײס״ 19•
 םץ עדאקםאר1 1דע נאװיק, ות,9משני ״i א. •. ייחױת

i r .נאכ־ און זרינמאל לײענם9ג עס חאס איד צײטעג 
 r? זיד םוט וואס גע׳חימש׳ט, מיד חאס און אראל

 צי־ א ?עז װי ? שטאנד1סא קלארעז סיים מאן דער איז
 סעס־ אזױ שטיג,1סלוםדו אזוי ין1 מענש טער1ײיליז

טיאל?
גע• האס איד ײעז אז ומתודח, לודח זיך סץ איד

10 o r וױ געסילט סעשה סשעת איד האס 1סיל זעלסע 
 אין מענשלעכעם דאס !גום סראווא! *ױסצושדייען,

 וואס דעם פון אנדענק אז אפעז׳1ט א נאד סאזיצט *ינז
 ציװי־ תפען 1מי װאס איידעל, שײן׳ אלס דאלטעז 1סי

ליזאציע.
 װילדע זײנען נאציס די אז ניט, צײײסעלט 1קײנע
 םון שפיר יעז־ען לאדעז1סא חאסען ײעלכע נזססיעס׳

 זא־ 1מי אז דאס, טיגט19עכטם1 1אכע םזןנשלעכלײם.
י 1ל9ז 1דע צי זיגקעז 1י  1דע אין שטוסע, 191*191*190
? פם9םארשל זיד ז9האב זײ 19לס9ײ איז סלאםע 19לכ91

ל901$ס $ ד1 אײזי  T9*»m$ on r ײד איד 
AA  ̂ m*Lu *  MMMM *MMM mmm* • * L mmam* MMMU UHM M IM N N  MM *Aץ ד״ 77ל7שט ̂דעד גמיוױסעס ע־ז ת י7י י  7י0 דן

 f\9 17 די9דש79 גוס זײער מז T•• •דעדיגעד״ ל#ר#ל #
 לדאסאפ T919* סת פליכס »מ 90א1אױפ די איז 09
 אײד ^p*o איז ײ9סײ מיט שמא T9191 «יד19ל90ס צז
*$W P T19 0 0׳19ל0חי 1191 ׳T1901י T98 ל$$89ל 

9האל o ז0 r 1״ױלװע T9 pno1 ,ײי ״* i 9 i$p*i9 8  ז$* $
T91י יס1 190$ ׳* p n o  $ T9U$Vir $19י 190$װ 

T9׳oon $ צי פאפיראס $ i n ז9ײ ׳אסילי ס$1ס$ל i 9 i r 
1 ײז8 א*ז 9 1 1 9 l *י T9Pii מימם ,1 i n o  i r פיז $
$' 19T10C אלס T9191 19811911$ זאל 0א1 0י1א .111  י

t ליסי, r 1 סיז אמז םח שײד19011א 19י איז װאס* f 
 1*8 $ז ,o9*«9ori יע9נז1א $9ל פמ יאז ט19ײ ײאס

1*1919»*191$0 *1 T91 1 $ איז 1919091 $ 1פיT9190 
ocupio i פ$ר ni90$i די• אז ? לשאפט9ז91 r ס1לי 

? אמז אױף אר1 איז אתז אױף
o $ז תאלם, איד ■' דיז r 0פ נ$ד איז װאס 1 9לי$  ז0

9 אח 9פײי די פיז 0*o$ip$or 1 {יט סײלט ,19ל?9ט* 
m m פמ ז90י11סא די אח i r 10, 19יסםיש11קאר■** 
 190ל9ײ סאלדאס, 1919* ים1 .19שרײס אירע איז זדיט״

 907911 1*1 917*11 $ “א >01$B*11* 9ייטש1 $ טראגם
8 T98ח i r׳m׳T91 ד9ל019שט ס1לי 1919* ז9ײ 1אפיל 

o rn o in s t 1װ$ס םראמז א 1פא אױס ײס1 אח  אױב •9
o r 1 װאלט 9 1 9 9ז* *1 $ז 09 מיינט אסת׳ 1  מיליאן ז0

1**9 0 0 i9oo*no$p 9ייטס1 מילי$ז ז9צ אץ ^ »  ס$
T9i*i 1 9 0 9 1  p $8r 90ל9וי חייח׳ גזױיארסז i9tio אױס־ 

9i׳n iחײ•9ײ 09׳ r i ! ס1של אזא 1צ T98ip T9P ■נאו
קאמוניסם. 1ריקאנע9אמ 1א — קאמוניסם א

$$רטײ לײכ$ר $םזןר*קאן חןי סון זמ נרױסער יער
09 1*r  T91 אפט,191 ז9האס 9לכ9ײ >190198 סד א

מ מיס ביי םי r ז9ײאס ז i9  i r  t$ <p*m 1לײסא
AA AA AAMMM MMM M*UMM*4M M M M M■ * / u U •  U iU  MM MMMM *IMMUMאון מ»רק ®ח ארוגםעד חילף, ס גאט מיס װעס, #ארטײ 

 191 01909191 װיס91 ך1 אט1 לםשל, *,n$ פאו־םמ.
1 pio1ל9ײ לי>1סא תשים ײל  סליץ• א 01י01פא אם190

i r  T9191 i*ip ,.אמיס־ *1 01909191 האסעז אזױ א.ל.י 
i*i, i טיז 19091 r םײמס״׳ יארק io. װאלדמאן איס1ל 

i .1« אץ n i ’p p iro אד1 אװ חילמאז סידני .18 אח 
 0191*10 420 190א .190198 9׳01חש סך א 1נא אץ

ir'1900* ײד10 .1911*0 19ייח»198א n, אץ ז9ל$190לי 
mon i 1 אט זזאסעז ז9מענש רעסיױע1פרא סתם rים 
r םים 1חאסע אח אויםמערקזאמקײם r*7 ם719געש n 

 1לײבא א r דװקא ן9וויל *i 1א סאשלאסען, 19שטימ
!אל אםס1 אץ פארםײ,

.אבער געמיינם, נים די האבען שלעכסס קיץ . .
9 די םץ 1איינע קיין אז זיה סארשםייט D i$ o ir 

r •1ם» !עװאלט יט1 שלעכטם קיץ אינז האם ען1הע i. 
k 1נא 1האבע זײ u s ,1מי אס11 עם1 ליס1צ אז !עהאם 

 1סא דידאם1קא עם1אײגע 1א אתיםגעשטעלט 1האסע
i$ ii9n$i, זאל עם190 יס1א אץ 19כםאל11ד סענעט װעם 

 iiK* אל,1יש א11ש לם>9װ די װעם ן9סםאל111 װזלילה חס
 האסען 1מי װי אזױ זדרכגעפאלל!, בענעם איז .1גײ1טע

$i שםײט װעלט *i אץ סאראויסגעזאגם, םאהע i עס װי 
 1א איז, ם1יאסי יא האם עס װאס ארם. 1זעלסע אױפן איז
 סענעם׳ן ארױסגעשםעלם דאם װעלכע כאםסע, אנצע1 די

 ״נאק א רחװעלם׳ז 1געבע 1צ געזוכם ,דערםים האט און
 *911$ כסאל111 1׳01יא8 1יע1 1א1 האם — 1בלא אום

i98ii 1ױאס ים8 יל18 א *װי ױיגם1ש אץ 9 ,09PH נם״.1ה 
 190לי 19111א הארץ דאס זיד סם9 1989אל 1םי 191 י1װײ

 9אל די אם 91קריװ 090911 1פא לם,9רוזװ ענם1פרעזי
1 9מט 9 0 1 9  19 .19811911$ היציג אזוי 1זי 19האב 0

i 9םאל ירט1איגנא ט19אינציד 19צ1גא ם9י האט $ o i r, 
o 9 פױ ו9ז9פאראויסג האם 19 װאס rט198א8 19רשט 

 .18 1םא שפארם9ג1איי 1זי האם ,non די װאס 1א
09190.

i שסארקער אצינד איז פ. ל. א.
 פאדטיי 1לייבא די איז קאמפיץ ם9ד סץ ארויס

 19שםאר? םיל אצינד איז זי נאר אימבאשעדיגם׳ אר1 נים
 אין I9ii9i איז 09 1911 איז זי װי איינםלוסרייד 198 און
 אינ־ אלםאנדזש, דיץ ץ•19קזיסט9 איר סון יאר קס9ז די
 *1קא כסט9ה א םירס9אנג האם רנאר־קאנדידאט,9גאוו י9ז

 פאן אץ אים םאר האט 190װעל קאמפיץ סטחקטיװעז
 קרעדיט םיל םריינד. 9ײ1 19סאס ז91געװאי פארטיי דער

$0989H ,r קס9אל םאר9סעקר סםיים ר9ז1אי קומם i םא‘ 
 פץ ה1סדר א צו 19רהייב9ד אים האס חוש ר9ליםיש

1 19סאמ ם9י 9 0 0 9  דאם, .19גיק9סםראם 19ליםיש1פן 0
i מיט ן98צוזא r 19*10 די םוז ד,ילף 0 1 9  סײל אץ נק9י 1

 1911אי מעגלעכט191 האם iyio און 19יםגליד8 םיי1םא
ץ•8צ1

•אר־ לײבאר אמעתקאן די אז », 9אל 19גיב אצעד

מ ט י י ז ►ד------------------------------------------

 >1919091 יךT98 118 1 ז90ל9ײ 1$0p$0 0*0 $ 1א* טיי
 **01$■ די ײאס ז98שסי 0191*10 400 19098 *י1 ויײל

T9i**i T9i$iP9i o$n 9 1כש א״גענט או״ערעoi*n$o 
00*T98. *1$*91 $9ל 1אB 1$"**1 19ײ$לP 00*18 *1 T91 
 פין i9or*ii$P 191191 אי*ו פארסײ 1אמזע פון 190$דיד
 190א8 לסשל> *,H$ .19**01$■ 90*111 91**0 פיז 191א*י

 *r• ם$ר or*ii$P **01$■ 19111$ אלס ס$891 1*0
 1$פ ,1940 1אי איז 1936 איז לט9ײ111 ליז71910 019*1*1

 1$פ ; 1941 איז אח 1937 1אי יא11$װ1לא — 1$*98
0190198 — i$n9n$i איז איז 1938 1אי אז889ל 

1940. 1$*190 o r 190190 װאס n קאנ־ ז9ײ91 ז91זײ 
i9orn די פיז $vi9H 91 אייד זײ ז91זײ >19•אמדי* 

1911 *$,ooi908$pi,״ o r 91 זײ סײסט I9i**iן90לא 
 זײ 90ל9ײ צי 1908$ 90ל9ז ײ צי 11^1191191*111$פ

 יי*8 1191ײע •I9i$ii9i ױ*לט11r ל$81אײ 1שוי 191זײ
11$ 1*8 190$8 i r190198 09נײ $ לס9שט910י, 

 *1$ם יס1 אסם פאליטישע! 1קי* ל$81ק*י ט$8 190ל9ײ
l9on 191191 !לײסצײסי! 1אי $ח lo r o 81$ $ח* 

d צו סײ ן1א מיםגלי^־שאםם 19111$ צי סײ ם1$ס$ק t 
40ל19 191זייסי

1$*190 n r, די 1$,,190911$פ ניס 198 1$ט P•$ 
o $8 ײ01$• 90*00*118 r  Or$191** 1אי 0$891 ל 

 קאמפיץ 191עסםי8 19ײ1 $ 01*0911$ ט$8 אץ ל909צ
 19ס$8 װאלזח 91י1$פ *r$ »190$i*ii$p r $1* 1$ם

i9or*ii$7 919111$ 01*0091 **t< מיר סאסש T9or 
o סמד• ם9י יועז91 סחזל זײ r אםת אײו $יז 90זעל 
i ז919ײ r סײ.1$• 19ס$צי$ליססיש

o r  lie לײ־ יק$ז$19מ *1 $ז ,191 1צ אח $1989ל
$1 $ o r  **oi$■ i$o9 11■ ש$פס191ספ$ל oiipי M
r1* 190190 1**191 $11 1911*0 סיליאז 190ל r1 ײם* 
 ש$ר קאמף איר אנהאלם^ װעט זי זסן בל שםיצן 1צ

o*9 $מ 1פ$ליםישע 19»ל r p r r  190*8$1$P9 מ$ 
m חמ9י 19191 o מ1$א $ח 9ק$ח«צי סחrכ9נםלp.ײם

oci$n o r 111*90 19111$ אייף $ DB$oir*o מ$
r9n o ^190על1י צי סקיים,9טל1ם$רטנט i9P *i זיד 

 גיט זיד קעז n 190ל9ײ צי $מ תסט9 1צ 19ס$צ* ניס
 שטוס דק נים קעז םײ1$■ 9פ$ליטיש $ יך.1 1צ 19&91
 אױס־ !לייכצייםיג און i*$ 1אי 19ס$ג$ס 19צ יאסיװ אץ
 1םע 365 ז91נקצי$גי1ם no זי איינםלום. איק ז90אי

i $יז r. זי I9i*i$9i no 909גל9ט 1$ם די אויף •r* 
 קאנסטתקםײוע $ח 9n*o*i*cr $ נעסעז no זי סלערעז■

 11$ 9יש8$ק$נ9 >9פ$ליםיש yir*oi$B די ymo mלyשם
 1צײ91 קײז רעז9װ ניט 1$ם זי ז.9סר$ג 9ל9אינדוסםרי

$r $0919 091 םח גם98 די* i r $19י 19פ$ליםיס 
 .1גגי9אוס$םה 1נדי9סולשט דץ no זי .19ס$$טט סיי1פא
.w*or?$89i 1נדי9לשט10 זימ סח זי

 לײ1יט8 םיל אץ נק91 די 19ת9ל no ש$םם191םי די
 אנטייל l9כ9רםלrנטוrם$ י9« $ 19091 צי ש$םם19ד

i פח 1909ל 091 איז r .פארםײ o r ,19םשיק$װ $ איז 
 ן9םר$סם $ פאר זץ־ לט$8 19לכ9װ ם$91יי םץ אױסדתק
ט ^ א  019פ$סם 9װיכםיג !לייכצײםי! ט891ס$ר ן1א ס

i םיז 9יסטראצי1מי1א 191 איז r .1$ 190$ םארטײ 
 ־198$צוז םארםײ ן9איצטיג 19111$ לוים .09 איז אסת
 $רם. םץ ים$11ליי רש$םט91לי1יט8 *1 זיד ירם1 ל9שם

 *91 191$םר9רג90ארי פארטיי 191 $1י ר91ליי איז ם9
o קולם״ ר9״םיר 1901119101$ 191 19װ$ר r רשט9ה 
 זיו פאנגם $לץ 1װא oi$*n* 19111$ םיז 900190 אין
 יך1 *11$ און .19ב$$םם ײפט8 סיםן זיד יגט119 $ץ $ז
o די $19891190* ם911 רש$פט91יםגליi* 8 ױי i r $ t־ 

i9 ז9כקײט9װ$רםל i no ט9וי םארםיי t* 1$ ססילא* 
i9»$o 1צ i9 i i r אויס־ זי 19סיםל 9ל9צי1$1םי די 1$ם 

 פאר־ אייביג ים1 טאר 198 אח יט1 קעז 198 .19צוה$לט
i9$ יאן1ײ i* 191$ *919 1$ זיד 191$ל i 19!$ל י$נם11י 

09i i9i*oi$i*o noo אפאראם. פארטײ
09 19H יך1 ם9װ 19רגרײכ91 צו אם11911לי91 ז$ל 

9 אויד בטילא שוין 1  19111$ םון ל9שט1!$מע1צ י1919119
 ן9אויסברײטער ארפען1בא סיר רשאפט.91סיטגלי פארטיי

9i$o *i• אץ 198 1םא פלאץ 191911 191געסי מח עס 
 סםס9ש9ג 9n*09iir■ רס$ שען,198 9ל91פראםיסיא 198
 איז 1אצינ 1בי צ$ל D989H >19*110 ם$ר אוץ ן9ש198

 191191 װאלם 09 1א ײײס׳ איך קלײן. לטניםמעסיג9פאײי
 1ל$נ I9ii 19111$ 190**11191 צו o$i 19לײכם סך $
 >1קרי לט9ײ ביםערע! א אין מישט1פא 191191 ים1 לםrו

 װ. .1$ א. ,nimo 9סט9ב $9i9m יס1א סם9ש 19װעלכ
 טתיב־ אלם 191911 באױצם 197 1קרי צם9 191 190$

 ר.91מיםגלי םאר קאמפיץ 19111$ 1900111 ם1צ קראסט
 ־1צ 8סלחס לאנדם 19111$ 191נסיםיצי9ט1אי קענן סיר

 9191שי1םא *1 איז 1**1 באהילםיג פלענער, גוײיטעגס
n 19יאל19סאט 91יםי11 םץ 19ג11אסל1 און דריװוס n 

 11$ל ii9ii$ לםען9ה םן1א $i$ אויף ?1$ 19קלוב 919111$
סארםיי. i9tn$ 19סוי אץ
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̂ל וועז דעםאנסםדאציע שטוהפדנעו אז 25«׳ זמםערנעשאנ
®מטמסװטעואתד םי איין אוגז ®אר זיינען שלאכטפעלדער ״אלע  אנ

ט פראנט״, נ#צי #נ ם ז םקי׳ נרעזידעג ־ מכינ  ־
 — פארזאםלוננ. אױף שםורעםט וױלקי װענדעל
 אונזערע פון טעטיגקײטען חילפס םלחםח אנדערע
ױדאנם.

o םענשען 25-000 פון פאסע א p דעם אנגזנםילם 
 זיבע׳ צוױשעז סטריט שערציגסטער שון גלאק גאנצען

 זעקסטען דעם צײט מיטאג עװעניוס אכםער און טער
P דעמפגסםרפאיע מעכטיגער א אין גאװעמבער P 

 די שזן קעמשער די צו הילף און נאציזם גיעגען קאםף
 האם איגטערנעשאגעל די ווען םעלקער, שאראייניגטע

 דער שאר טעגטס הןסשיטאל הונדערט איבערגעגעבעז
 שםורםיש האבען םארזאמעלםע די ארםיי. רוסישער

 ווענ־ דוביגסקי׳ שרעזידענט שון רעד׳עם די אפלאדירט
 און אנטאניני לואידזשי מאריס, נױבאלד וױלקי, דעל

 *ו גערושען האבעז װעלכע רעדנער׳ אנדערע אייניגע
 קרבנות מעגלעמ אלע און אנשטרענגונג גרעסטער דער
 די געגעז מענשהײט דער שון קאמף הײליגען דעם איז

 שארשקלאפען «ו זוכען װעלכע בעסםיעס׳ שאשיסםישע
וועלט. די

 געבײדע באארד חאיגם דרעס דער שון שראגט אין
 פלאטפארםע רעדנער די 'געװארען אוישגעשטעלם איז
 די שון אײנע אױטגעשםעלם געװען איז דערגעבען און

איערא־ איז בעםלעו מים אױסגעשטאט שאלאטקעס,
 די אינסםרוטענטען. כיחרגישז^ און !יאנסיטישמ >

 שארדעקט געווען זײנען שלאםשארםע די אץ גאס גאנצע
 לא־ פאסימ מיט םראנפאראנטעז און אויששרישםען מים

זוגגעז•
 געװארען שארגעשטעלם איז דובינסקי שרעזידענם

צװי־ האם און זימערמאן טשארלם וױיס־פרעזידעגם שח
:געזאגס אנדערס שען

 ביי־ אשיציעלען דעם הײנט מאבם ױניאן ״אונזער ^
m דער פאר מלאטקעס האסויטאל הונדערט שןן טראג 
m דרײ שאר פלאץ צחאמען האבען װעלכע ארםײ, רויטער 
o אשעראאיע־םישעז. מיט בעםען םױזענט ” p האבען 

 די צו ױניאן אונזער שון מיסגלידער די כײגעשםייערט
םאר־ סאוו׳עםעו שון שליהער און מאםראזען סאלדאטעז׳

 העל־ זייער שאר באװאונדערומ שון אױסדרוק אלס באנד
קאמף. דישען

דער־ ױניאן אונזער האט צוריק מאגאטען שיר ״מיט
 מאט־ די פאר לאנדאן אין קלוב מאטראזען א עשעגם
 ריזיקירעז וחןלכע שלאט׳ האנדעלם עגגלישען טון ראזען

 קריגם־מאטעריאלעז צושטעלען בײם לעבענם זי״ערע ־־
 און אײראשע אין שארבינדעטע אוגזערע שאר שםייז אמ
 אונזער באוױיזם דערמיט וועלם. גאגצער דער אין

מענשלעכקײט. און דעמאקראםיע צו טרײהײט איר ױניאז
 גרופע סעקםע׳ איינציגער קײן *ו געבונדעז ניט איז זי

יע־ עגםשערעז צו גרייט זײנען מיר שילאזאשיע. אדער
דיילף• נאך רוף דען

 דער שאר ליניע שלאכט גאנצע די איז אוגז ״פאר
 דאם צי שראגם. איין דעמאקראטיע און מעגשהײט

 לאנגער דער אויף אינזלען, בריםישע די אין איז
 די אין סטאליגגראד׳ ביז לענינגראד פון שלאכט־ליגיע

 אויף פאסישיק, וױיטעז אין אדער מדברױת אשריקאנער
 שרו״ען און מענער די כינע׳ אין און איגזלען סאלאמאן די

 מ*ם ױי באזארגעז וואס די און ליניעס ׳שראנט די אין
קאםף״• איז חברים אוגזערע די זיינעז אלע םאטעריאלען,
גאסט־ דער געוועז איז• װעלכער װילקי- װענדעל

 דעם דערמאנם האט דעמאנסםראציע׳ דער בײ דעדנער
 די שון מום דעם געלויבם שטארק און ליביע אין זיג

 גע־ אשלאדירט שטורמיש איז און קעמשער רוסישע
ניט דועלעז ״מיר :דערקלערם האט ער ווען דוארען,

 םאר־ וועלען מיר ביז געווער אונזער אנידערלײגען
 די אז זיכער, זײנען מיר ארײנדרינגער. די ניכםען

 גרױס שטאםען׳ שאראײניגטע די שעלקער, שאראייניגטע
 דעם אוישגעבעז ניט קענעז אנדערע די און בריטאניע

היםלעריזם, שוגא״ געמײנשאשםלעער דער ביז קאמף
ווערעױ• באזיגם וועט

העלד, אדאלף געווען זייגעז רעדנער אנדערע
 מארשא קאמיםעט׳ ארבעמער אידישען שון םשערמאן

פארםרע־ א אדן רעליף װאר ראשען פון דיװוענפארם
 א איז מיטינג נאכן קאנסולאט. רוםישןן שון םער

 דעם באקוקען געגאנגען עולם דעם שון םײל גרױםער
אויסשםאםונג• די און האםיפםאל

 ®ון טעםעקייטען חילפס טלחטח »נדערע
^לס _אונזערע י א מיטנלידער און ל

 זײנעז געביטן אלע אױף ארבעם חילסס םלחמח די
 את לאקאלס די שון מאנאט דעס געװארען שארגעזעצם
 זעלביגער דער פיט לאנד גאנצעז איבערן מיטגלידער

 איז עם וואס טײלוױיז איבער דא גיבען מיר עגערגיע.
 כאריכטעז די לױט געביט דעם אױף געווארעז אױסגעטאז

 ערחאלטען. תאבעז מיר וואס
̂עלעפ לאס  אין דרעפמאכער קלאוקמאכןןר, אכדז

̂רטסװער ארפעסער ספ
 חשאינט קלאוק דער שון מענעדזשער שיק, לואיס

 קלאוק־ די אז באריכםעם, אגדזשעלעס׳ לאס איז באארד
 מלחמה פאח שכירות טאג א בײגעשטײערט האבעז מאכער
 שארנאנדערגעטיילט איז געלט דאס און שאנד הילטס

צוױי רוסלאנד שאר :אוםן שאלגעגדען אויף געווארען
 טויזעגט — שאגד וועלשעיר אידישער ;דאלאר טויזענט
 דאלאר; 1,500 — סאגאםארױם אגדזשעלעס לאס דאלאר,

 ױ־ ;דאלאר םויזענט — קאםיטעט ארבעםער אידישער
 דאלאר; טויזענט — ארגאניזײשאנם סוירוױס נײםעד
 — קרייץ דויםער ;דאלאר טױזענט — רעליף נעױוי

 און דאלאר 500 — כינע שאר חילף :ךאלאר טויזעגט
דאלאר. 200 — האספיטאל סײגא מאוגט פארן

 פארן געווארעז געגעבעז איז דאלאר חוגדערט אבט
סעקאנ־ שארבאטעז צו פראיעקם געזעץ דעם געגעז קאמף

 בי־ א געהאם האם 10 לאקאל יוניאן קאטערס די
 װעל• דורד קאמפאני פעקעדזש א טיט דערסארונג םערע

 פועות פעקלעד׳ געשיקם האט לאקאל דער כער
 י אדםײ. דער איז דינען װאס לאקאל סח מיטגלידער די צו
 זײ און סאלדאסזמ די באשוױנדעלט האט האמפאני די

 לאקאל דער װעלכע םאר זאבען, אלע געשיקט נישס
 גע־ אנגעקלאגס איז קאמפאני די גאצאלט. איר האט

 די איצם שיקט לאקאל דער שוױנדעל. םאר װאו־ען
 דע־ באוואוסםער א דורך סאלדאטעז די פאר שעקלעך

 קריגעז גענױ קעז זי װאו שטאט, אין סטאר פארטמעגט
 of האו םאלדאטעז׳ די פיז רעסיםם אונטערגעשריבעגע

י וואס ארטיקלען אלע די אויסגערעכענט דינען  דער־ י
האלטעז•

 שאפמ 22 לןןקאל פץ אױםשםןןלונג. כילדער
 כינע םאר דאלאר 2700

 דרעסמאכער דער וואס אויםשטעלוגג בילדער די
 גע־ בילדער די סון איינגעארדענט האט 22 לאקאל
 או? לפקאל םיז קלאם קוגסט אין סטודענםען סון מאלען

 i גא־ םערארגיל די אין געווארען געהאלטען איז װעלכער
 געווען איז סטריט, פופציגסטער און זיבען אױף לערייען,

 װאס אײנדרוק׳ דעם מיט םײ דערםאלג, דאשעלםער א
 און ליבהאבער קונסם אויף געמאכט האבען בילדער די

 דאס וואס געלט, סומע דער מיט סײ און קריםיקער
 אין קרבנות מלחמה די צו הילף שאר געשאםען האט

כינע.
 אויס־ בילדער די האט שטאנדפונקט קונסט א םון
 געזצייטע אלע אין לויב גרוים ארויסגערופזע שטעלוגג

 צו ארבעטער פשוט׳ע געלעגענהײט א געגעבען האט און
 מאלעדײמ׳ אריגינעלע מיט היימען דיערע באצירען

 בלױז געקעגט אמאל האבען ארבעטער װעלכע שון
געלט אײנטרים טון אייגקונפט גאנצער דער חלומ׳ען.

ד םאכם ידױשע גים אדםעיםםראציע סדרודס סממהםיזז סאטרעאל אז יזניאו ו

__ ___r_ .. ____ באיקאט, דערי
 הילף פאר געגאנגעז איז בילדער פון פארקויף דעם און 266 לאלא? ספארטװער און גארמענם קאטאן דער

פון סומע שײגע די ארײנגעבראכט האט און כינע צו יאלײי טויזעגט געשאםעז האט אגחשעלעם לאס םון
 און ארבעט שםונדען צוױי דורך רעליף נעױױ דער םאר
 אנטי געגעז קאמף םארן דאלאר 650 בײגעשםייערט האט

, געזעץ. באיקאט
 1,500 געשאםעז האט באארד דזשאינט דרעם די
 קאמ־ וואל דעם און רעליף געיװי רוסלאנד, פאר דאלאר

פיין•
 דאלאר 5ססס, שאפען מןןמכןןרס פראנציסקא סאן

 דער םון מענעדזשער זאכארין, העגרי ברודער
 איג־ די אז באוײכטעט, םראנציסקא, סאן אין ױניאן

 גע־ האבעז שטאט יענער אין מיטגלידער טערנעשאנעל
 און הילף טלחמוז םאר דאלאר טויזענט םינף שאםען
 אריינ־ איז בײטראג גרעסטער דער אדגאניזאציעט. צדקה

 בײגע״ האבעז עם װאס ארבעט, טאג א םון געקומען
 שםאט• אין ארבעטער קלײדער םרוי׳ען אלע שטייערט

 גע־ געגעבעז דאלאר טויזעגט דרײ איז געלטער די םוז
 גע־ איז דאלאר 1500 םאגד, הילםם מלמה צום ווארען
 אלס סאנאטארױם אגדזשעלעס לאס צום געווארען שיהט
 מע־ הילקוױם םארן םארםליכטונג ױניאנ׳ם דער םון טייל

 יי׳עלכע ארבעטער׳ םילע םאר כאטש בילדינג. מאריאל
 אן געװעז בײטראג דער איז שכירות קליינע םארדינען

 ‘בייצי אנטזאגט ניט קײנער דאך זיך האט קרבן, אמת׳ער
 םאן אין אוגזערע מיטגלידער הונדערם חלק. זײן טראגזנז

 רויטען .פארן בלוט געגעבען אויך האבען םראנציםקא
קרײץ•

עי האלטען לאקאלם יארקמר נױ אונזערע ײ  ז
ײ א ק רע

 מאנאט דעם האבען לאקאלם יארקער נױ אונז׳ערע
 טע־ מלחמה םון רעקארד זייער אויםגעהאלטען םאלקאם
 לאקאל קלאוקמאכער איםאליענישער דער טיגקיים.

 דאלאר טויזענט 400 איבער םארקויםט שוין האט 48
 מענע־ מאליסאני, ברודער באריכםעם מלחמה־באנדס״

 האט 35 לאקאל פרעסערם קלאוק לאקאל. םון דזשער
ק^רי םאר ״ױםח א ארגאניזירם  טוט װעלכער קלוב״. װי

 א געהאט קלוב דער האט מאנאט דעם ארבעט. גוטיל
 איז עס וועלכען םון אײנקונםט גאנצער דער דינער,

 סערװיס ױנײטעד דער םאר געווארען איבערגעגעבען
 צו גרופע א אויך ארגאניזירט קלוב דער ארגאניזיישאן.

פעריאדיש. בײשטייערונגען בלוט געבען
 געשיקט האט 117 לאקאל אםערײטארס קליאוק

 ארמײ, דער אין לאקאל םון מיםגלידער די צו מתנות
 לא־ 1דער קאפלאן. בענדזשאמין מענעדזשער באריכםעם

 מיט קארעםפאנדענץ רעגולערע א אן אויך האלט קאל
םיטגלידער• די

 טשארלם לאקאל, םון מעגעדזשער דער דאלאר. 2,700
 לא־ פון םירער און בעאמםע אנדערע די און זימערמאן

 פאר באגײסטערם אױסערגעװײנלעך געװען זײנען קאל,
אויסשטעלונג. דער פון דערפאלג דעם

 אז געמאכם אויך האט באארד דזשאינט דרעס די
 טעםיג־ הילםם מלחמה פון רעקארד אויסערגעוױעלעכען

 וואם לאקאלם פיר די געביטען. אלע אויף קײטען
 שױן האבען באארד, דזשאינט דעם צוזאמען שטעלען

באגדס. מלחמה דאלאר מיליאן דרײ איבער פארקויפט

אין יוניאן אונזער האם חודש עם
 א זיך םאר געשאפעז מאנםרעאל

 נײעד דער אין ססאטוס געזעצלעכעז
 װעם װאס לאנד סח עקאנאמי םלחסה

סאר וױכטיגקײט גרױסעד םמ זײז
 ױניאנס אינטערנעשאנעל אונזערע

דער םאר און בבלל קענעדע אין
 גע־ האט ײניאז אונזער בםרט. מאנטרעאל איז ױניאן

 ארויסצו־ אלײן רעכט דאם רעגירונג דער םון קראגען
אח מיםגלידער אונזערע צו ארבעם־פערמיםס געבען

 ױניאן אונםעח שאפ א אין ארבעם קריגען וואס די
 סעלעקםיװ דער צו דעם נאך גייענדיג ניט קאנטראל
 אונזער אז אייד׳ שייז מייגט דאם באארד. סוירװיס

 דער םון צד לעגיםימער אלם אנערקענם איז יוניאן
 די מים אםמאכען װעמעס אינדוםטרי קליידער ותיען

 רעגירונגם די סון ווערען רעםפעקטירט מוזען בתים בעלי
די דירעקטירען צו אנגעשטעלט זיינען וואס אגענטען

לאנד. אין עקאנאמי מלחמה
 זאלעז קאנאדע אויסער מיטגלידער אוגעזרע אום
 צו נויטיג איז זיך, האנדעלט עם וואס אום פארשסײן
 אוועקשיקען און אגעמעז װעגען געזעץ דעם ערקלערען
 קאג־ צו בדי קראםט. אין אונז בײ איז װאס ארבעטער
 און לאנד אין רעסורםען קראפם מענשען די םראלירען
 ארבעטער די סים אינדוסטריען מלחמה די נאזארגען

op דעם איינגעשםעלט רעגירונג די האם נויםיג, ױינען 
 אױם־ וועמעם םוירװיס סעלעקטיװ םאר דעפארםמענט

 צױױלע די םון ארבעטער ארויםצונעמען איז עס נאבע
 ארבעם. מלחמה אויף אריבערםירען זיי און יינדוםםריען

 אנשםע־ ניט *רבעטער קײז םאר געזעץ דעם צונםעד
 םון דערלויבעניש א אן ארבעט דער צו ארבעטער אן לען
 ארסעטער קיין איז באארי סוירװים סעלעקטיװ דער
 בעלי דערלויבעניש. אזא אן דזשאב א אננעמען ניט םאר

 צייטונגען די אין אדװערםיחען ניט אםילו טארען בתים
 נעשאנעל די דורך גײן מוז אלץ ארבעטער. זוכען זײ אז

אפיסעם. סוירװים סיװיל
גע־ ױניאנס די םאר האבען רעגולאציעס די אם

 בײ אוועקגענומען האט עס םראבלעמען. שווערע עואפען
o ױניאנס די p םערמיטס ארבעטס ארויסצוגעבען רעכט 

 מענשען םון העגט די אין איבערגעגעבען עס האט און
op סאר־ ווײניגער נאך און ידיעה קנאפע א גאר האבען 

 איז עס יוניאנם. די פאר סימפאטיע און שסענדיגונג
 רעכםען די באשיצען צו שריט נעמעז צו געװארען נויםיג

מיטגלידער. די םץ אינטעףעסען די און ױניאן אונזער םון
 מאנטרעאל אין ױניאגס אונזערע םון דעלעגאציע א

זיך און אטאװא אין געפארען זײנען טאראנטא '׳ןאון

שעהן כערנארד ®מ
ארגאניקער גענעראל

גע־ האבען באנדם דאלאר מיליאן האלבען א מיט צװײ

אונז האם מען סוירװיס. סעלעקטיװ םון !דירעקטאר י 1־יu **"1 רם>י יא אן ל מ חאלבען  לאקאלם די קאסעס. ױיערע פון דירעקט געקויפט
 טוי־ 120 פון םומע די בײגעשטײערט אויך האבען

 ארגאניזאציעם. הילפס פארשײדענע פאר דאלאר זענט
 לאקאלם די פון בעאמטע און מיטגלידער צאל גרויסע א

שוץ. צױוילען דעם אין טעטיג זײנען
 opi טרייד רעינקאום פון טשערלײט שאפ די
 רעינקאוטמאכער דער פון קאגטראל אונטערן שטײען
 גע־ האבען אינטערנעשאנעל, דער פון 20 לאקאל יוניאן

־p טויזענט זאמעלט  די העלפען צו ביישטייערוגגען ^
רוסלאנד. אין קרבנות מלחמה

,20 לאקאל פון מעגעדזשער קעסלער, דזשאזעף
 איבערגעגעבען דאלאר טויזענט די םאר טשעק דעם האט

 מל אינטערנעשאנעל די אז דובינסקי, פרעזידענט צו
 קעסלער הילף. רוסישער פאר געלט די איבערשיקען

 אי־ און ארבעט גוטע די געלויבט שטארק דערבײ האט
 בעאמטע די און טשערלײט שאם די פון בערגעבענהײןז

 שעםער די אין ארבעט דיער םויען װעלכע לאקאל, םון
 קעס־ ױניאן. דער םון רוף יעדען הארציג ענםסערען און

 רעינ־ דער פון מיטגלידער די אז אנגעװיזען, האט לער
 בײגעשטייערם םריער שוין האבען ױניאן קאוטמאכער

 הילםם מלחמה אנדערע די פאר האנם ברײטיער א מיט
 אר־ די אנהױב. אן בלױז איז דאס און ארגאניזאציעם

 צו פארזעצען װײטער ארבעט די אט װעלען בעטער
 אנםאלער םאשיסטישע נאצי די געגען קעמםער די העלםען

 זײנען און םארלארען אלץ האבען װאס קרבנות, די און
הילף. אונזער אויף אנגעװיזען

ט 132 לאק&ל נאװעלמי פל&םטיק  ןןמכול&נם גי
קרײץ רױטען דעם

 IP31’ ארבעטער גאװעלםי און באטאן םלאסםיק דער
o 132 לאקאל p ם&רן אמבולאגם אן בײגעשטייערם 

צערע־ א אין קרייץ רויטען פון טשאםטער יארק נױי

 פאר־ גוטע •געגעבען און פרײנדלעך זייער אויפגענומען
 לאקאלע די נישט. עס האט אבער געהאלםען שפרעכענס,

 ױניאנס פאר אכטונג וױיניגער האבען וועלכע נאאמםע׳
 שװעריגקייםען. געמאכט האבען ״םשיעםם* זייערע וױ

הע־ די צו געווענדט וױדער דעריבער זיך האבילז מיר

 מענעדזשער דער אםיס. ױניאן סון םראנס אין מאניע
 אנגעװיזען, האט םעלדמאן, סארטין ברודער לאקאל, טין
 קלײנער פארחעלטניסמעסיג א איז לאקאל דער כאטש אז

 הויכע אזויגע ניט םארדינען מיטגלידער די און לאקאל
 לאקאלס גרויםע מאנכע םון מיטגלידער די װי שכירות

 מיטגלידער די דאך טוען אינטערנעשאנעל, דער פון
 גערעדם אויד האבעז מיםינג בײם םליכט. זייער גערען

 פרייס, לעא דר• זימערמאן, טשארלס וױיס־םױעזידענט
 עװערעט מרס. און סענטער העלטה ױניאן פון דירעקטאר

קרייץ. רויטען םון םארטרעטערין א ריסלי׳ ע.
שאינט סיטי קעכזעם  קריסטמעס שיקט כאארד דז

 #רמײ דןןר אץ מיטגלידער די מתנות
 אינ־ דער פון באארד דזשאינט סיטי קענזעס די

 קרים* פעקלעד שיקען צו באשלאםען האט ןטערנעשאנעל
 דער פון לאקאלס די םון מיטגלידער אלע צו מתנות {פיס

 כוחות באו^םענטע די אין דינען וואם באארד׳ חשאינם
 די םון געקומעז איז דעם םאר געלט דאס לאנד. סיז

 און מיטגלידער די םון בײשטײערונגען סו־ײוויליגע
 לים מעבר דינען וואם די פאר פעקלעך די בעאמםע.

געווארען. ארויסגעשיקט שוין זײנען
 דרעס קאטאן די םון באארד דזשאינט דער אויד

 מעקעלענ־ פון 281 לאקאל און לואיס סענט אין יאקאלס
זייערע צי םתנות קריסטמום געשיקם האבען בא^

מיםגלידער.

 די אויסגעװירקם האבען אח אטאווא אין באאמטע כערע
ארענחשמענם: פאלגענדע

o באארד סוירוױם סעלעקםױו נעשאנעל די p 
 אירע אלס אגענםעז ביזנעס אונזערע פון דרײ באשםימם

 ארבעטם ארױסצוגעבען פארטרעםער זירטעpאוטא
 שעפער אין ארבעט זוכען ו^ס ארבעטער צו פערמיטס

o ױניאן. אונזער פון לpקאנם אונםעח שםייען ו^ם p 
 שאפ קלאוזד די און לpקאנט ױגיאן דער אז מײנט

 אונזע־ געווען. װי בלייבט שעפער אונזערע אין סיסטעם
 םעלעקטיװ אין גײז מער רםעזp ניט וועט םיםגליד א רער

 און חשאב א בייםעז רףp ער װעז אםיס סוירװיס
 ארבע־ אנםאנגעז קען ער איידער לאין אין רטp שטיץ
 דריי די אםיס. אין אונז גײ פערמיס דעם קריגט ער םען.

 אלס גע־וארעז באשטימט זײנען װאס אגענםעז ביזנעס
 זײנען באארד דער םח פארטרעםער אוטאריזירטע

 םאר ראסין לואיז םיס קלאוקמאכער, די םאר בורגאן א.
 עפנרןי־ די מיקינם אלעקס און דרעסמאכער די

רי ארבעטער. ^
 אויך שויז םיר בעזp דערמים סארבינדונג אין
 אײנגעשטעלט לp עס אז ^רלאנג אונזער געוואוגען

 סעלעקטיװ דער צו קערפערשאםט טונגסpבא א ווערעז
 זיץ לעזp עס וועלכער אויף דעפארטמענם סױרוועס

 פון ארבעסער די *ון בתיס בעלי די פון םארטרעטער
 לp מעז װעלכער מיט אינדוסטרי קל^ער פרויען דער
n װיכםיגע אלע אין טעוpבא זיד » p o שייכות אין 
 ביי־ צום וױ רעגולאציעס, די פון אנווענדונג דער מיט

 קליידער םרויען די םדן ארבעטער ארויסנעמען בײם שפיל
 אינדוסטריען. מלחמה אין ארבעטען שיקעז ױי און טרײדס

o p ױניאו• אונזער םאר װיכטיג זי״ער איז m גאארד 
ווערען. משםימט גיכען אין וועט

 ביזנפם צוױי פאר אװענד אפשייד איינדרוקספולער
 פלאם לופט אין 1א זין שליםען װאס אגענטען

o ױניאן אונזער p איעדרוקסםולען אן דורכגעםירט 
 אגענ־ ביזנעם אונזערע םון צוױי פאר אװענד אפשיידס

 צוױי די פלאם. לופם אין דינען אװעק זײנען וואם טען
 ברענער, סיד און טאװעראװ דזשולױס זיינען ברידער
 די און ױניאן אונזער געדינט געטריי האבען וועלכע

 הויכע די דינען אװעק איצט גייען און מיםגלידער
 געגען קאמף אין פעלקער פאראײניגטע די פון צילען

פאשיזם. און נאציזם
 םייערלעכע געווארעו געהאלטען זײנען באנקעם בײם

 מתנות שײנע געקראגעז האבען ברידער די און רעדעס
 םון און לאקאלס די םון באארד׳ דזשאינט דער פון

ארבעטער. אײנצ׳עלנע
ױליען, דזשאן ברודער געװעז איז מייסטער םאאסם

 םון טעןpגעםoארוי ױינעז רעדעס באגריסונגס מיט
 די געלויבט האבען װעלכע ארגאניזאציעס אונזערע אלע

 זײ און ברידער צוױי די פון ארבעט איבערגעבענע
 אץ םאוועראװ ברידער, צוױי די גלילן. געװאונשען

 הארציג האבען און גערירט דיער געווען זיינען ברענער,
מיטגלידער. די און ארגאגימציעס די באדאנקט

דרײװ לאון וױקםארי אין טרפאלג אונזער
 הײ־יאר מיר האבעז דריױו לאון װיקםארי דעם אין

 יאר. לעצםעם װי ערםאלג גרעסערען א נאך געהאם
 געקױפט מיטגלידער אונזערע האבען צוריק יאר א מיט
 מאל צוױי געװען איז דאס װאם באנדס׳ $255,000 פאר

 געהאט זיד האבעז מיר ו^ס קװאטא אונזער װי אזויפיל
 א דערגרײכט מיר האבען יאר הײנטיגען געשטעלט.

 זיך מיר מאגעז ערםאלג אזא פאר .$316,000 םון סומע
גראטולירען. באמת

 דרעס־ די םון אריינגעקומען איז סומע גרעסטע די
 האבען קלאוקמאכער די $209,700 נעמלעד מאכער,

ארבעטער עמבראידערי די ,$90,350 פאר געקויפט
$16,600 פאר

 פאלגענדען אנגעווענדעט מיר האבען יאר הײגטיגען
 געגאנגען זיינען ביזנעס־איידזשענטס אונזערע :סיסטעם

 לאון״ .װיקטארי אלגעמײנעם דעם םון פארשטײער מים
 מים־ יעדען געקענװעסם שאם, צו שאפ םון קאמיםעט

 די װאונדערבארער. א גיעווען איז אפרוף דער און גליד
 אויף רושם שםארקען א געמאכט האבען רעזולםאטען

זײ אץ קאמיםעט אלגעמײנעם דעם פון אנםירער די

 לטנםשמז סימצתלזז א *ראנזשירס דעם צוליב מבעז
 לאגטשץאן כײס סטע^ אמזזװ־ םון םיטגלידער די םאר

 פון זון חןד בוכיזח, דזש. מר. געוחמ אנװעזעגד זײנען
 אלגעםיממ סת ■ארסרידזש מר, און בוביען סעגאמאר
 חאחױג אוגז חאבען זײ קאמיםעט. לאוף ,וױקטארי

בײטראג וױכםיגעז אונזער סאר ג^םולירט
דרעס־םרייד אץ אקסיװיםעם אונזער

 דעד שאד אקםיװ זײנען מיר װעז צײט דער זדן
שע אונזערע סח תרםילונג  םאר• םליכםען, פאט^סי

 איג־ די צו םליכטעז אתזערע ניט אויך מיר נאכלעסיגען
^. אונזזװ־ םיז דוסםריעלע ױנ

 ײנקמ אונזער פון טpא•א דער און מאשיגערי די
 אט ארבעט. איר מיט ענערגיש און אינםענםיװ אן גײם
o חודש מריגען :בײשפיל א איז p איז סטעף אונזער 

 וױ ודיניגער גיט געסעטעלט ױניאן דרעסמאכעד דער
o ״קאמפלײנס״. 246 p פון ״קאמפלײנס״ געװעז זײנען 

 ״קאמפלימס״ די אס שליכםען צו סארטען. םארשידענע
ivop אלערלײ אנװענדעז באדארפט מיר nnpyo 

 קאטיםצ א שיקעז ביז ״סםאיעחש׳, א דערקלערעז שון
םרײזען. סעםלען צו

o p די טרײדס. אנדערע די אין אויך איז זעלבע 
 וױ ׳ivop סויחױס״ ״סעלעקטיװ םמ רעגולאציעס נײע
o איך p דעם געשטערט גארניט אנגעוױזען, םריער 
w מיר איז יינשז אונזער םון סpאפא op, דער אין אז 

 סטןך דעם מים רעכענעז זיך רעגידונג די װעם צוקונםם
 עקזיםטענץ זײער שםיצעז און טרײד־ױגיאנס די פיז םוס
 עקאנא־ דער אין בװז קאנסםתקטיװער װיכםיגער אלס
״ n מיל מז מ סן קריג ״

 צום זיו גױים ױני$ן פינישערס
ז«ןסע רדוגגבי

מענעתשער הײם><ן, לואים םון

 אויסגאבע לעצםער דער אין האבעז מיר װי אזוי
 שרײ־ רםםpבא איצם מיר ו^לטען געשריבען, גארנישט

 םיױ־ אוגזערע אז אבעה מיר וױיסען צוױיען. אין בעז
 שווער צו קאפאםשקע״ ״א ו^כען לעצטע די האבען שערס

 לאנגע צו מיט מאםערען נישט די מיר וױלען געארבעט׳
 צוױיטען א אויף אפלײגען עס װעלען מיר און ארטיקלען

מאל.
•p אייניגע אויף אגמערקען בלויז מיר װעלען דא

 לאקאל אונזער םון קאמיטע עדױקיישאנעל די װאם כען,
דורכצוםירען. אונםערנומען זיד האט

o p אונזער אז באקאנטמאכען, מיר װילען ערשטע 
 עדױקיישאנעל םונם דערעםענונג די םייערען װעט לאקאל
ipyo קאנצערם. קלאסישען א דורך o p שבת זײן װעם 

 עס האל. װעבסםער אין דעצעסמר םען12 דעם אװענט
 90 פין כאר אינםערנעשאנעל דער ארויסםרעטעז וועלען
r דער און זינגער ^ p : p .דעם חוץ ארקעסםער p ̂

 באניע, מאשע ארטיסטין, פאלעסטינער באויאוסטע די מיר
 בארימטער דער און םאלקס־לידער זינגעז װעט וועלכע

 פאסיגע דעקלאמירן וועט װעליםשאנסקי ישראל ארםיסם
o זאכען. p דער םץ םייל א בלויז איז Bראגp.אנדע־ ם 

 לזר װערעז• אנאנסירם שפעםער װעלען אםראקשאנס רע
 קוםט פריי. םיקעםס קריגעז קענען מיטגלידער 9 קאל

םיקעטס. מים זיך פארזארגס אח גלייד
זאגעץ, מיר װילען דערבײ, שוין האלטען מיר אז און

 עס אז אנשםרענגונגען, גרעםטע די מאכען װעלען מיר אז
 ־PBבילדונג־ גאנצע די אז איצם, ביז װי זיין, נים זאל

 סייערוגג א מים געענדיגט און אנגעהויבעז זיד האם גראם
 און געטראנקען און טענץ מים טאצען, מים פײקעז, מים

o גארגישט. וױיםער p באמת טרייען מיר װעלען מאל 
 אםך םימפאזױמס, ,קולטור־אונםערנעמונגען דורכצופירען

 געמאכט שוין איז אנהויב אן וױיםער. אזוי און פארומס
f אזעלכע מים סימפאזױם א מיט געװארעז o i w w אר־ 

 שרייבעד דעד און נאגלער זימערמאן, וױ בעםער־פירער,
 וױי־ אונזערע םון אגאנסמענט די וואטשם שודװד די םון

אונטערנעמונגען. טערדיגע
 אז דערמאנען, נאכאמאל נאר בלויז דא װילען מיר

 בי־ נאך לאקאל אין קומען אץ צואיילעז זיד זאלטי איר
 האל װעבסםער אין אפענינג״ ״גרענד אונזער פאר לעטען

דעצעמבער. טען12 דעם שבת



ט ײ —--------------------------------------------------------------------------•ao|4 ז

דער אױפנאנמ שיינע ניט בןממו אין ןומנימממן יינסעונעזמנאל
ב$אוד עסזעסוםיװ נמנעראל

גערעבטיגלךט -►

 איז אונזערע לאקאלען די איז באאײ דזשאמם דער
 גענע־ דעד אױסגאמע שײנע * געגעבעז תאבעז באסםאן

 װעלכע איגטערנעשאגאל, דער pc באארד ןקזןוקטײו ראל
 אסגעהאלטעז יארען םילע אין מאל ערשטעז צום האם
 סאר סנים קבלת דער שםאט. זײער אין םיטינג איר
 געווארען געגעבעז איז באארד עקזעקוטיװ גענעראל דןר
 בא־ מיםגלידער, עקזעקוטױו אלע pc סארזאםלונג א בײ

 pא אווענם דינסטאג ױניאן דער pc סוער pא אםטן
 וועלכען בײ אװעגם׳ מיםוואך מארגען, אויף דינער א גײ
 איינ־ פראםינענטע צאל א געווען אנוועזענד זיינעז עס

געסם. געלאדענע
פרעזידענ־ וױיס צאל א pא דזבינםקי ■רעזידענם

 םארזאמ־ געמײנשאםםלעכע די אדרעסירט חאבען טען
 אױאציעס. מיט געווארעז אויסגענומעז זײנעז pא לונג
 דעם שון מענעדזשער קרעיםער. סיליי ■רעזידענם וױיס

 אויף םשערמאן. געווען איז באארד״ חשאינט באסטאן
 pc םיםגלידער אלע געזעסעז זײנען פלאטסארם חױ־
באארד. דער

 דער pc דערגרײכונגען לעצטע n באגריסענדיג
 אין קאמפיץ ארגאניזאציאנם איר pא גאסםאז איז יתיאז

פרעזידענט האט שעפער, םםארםווער pא סקוירט די

סענםער העלםה יוני$ו אױ
ניוטאן. ט. •אולץ «ן

 געווארען געגעבען איז ודאס דינער אױסנאם דער
 םענ־ העלסה pc געלעגענהײט דער צו פרײס לעא דר.

 דאק־ םירער׳ ױניאן ערסאלגרייך. זײער געװען איז טער
 pא בענעםיםם־סאנדם קראנקען pc טשערלייט סױרים,

 אנגע״ pא נױרסעס ױניאנם״ די pc טוער סארשײדענע
 אין זיך באטייליגט און געווען אנוועזענד זײנען שםעלםע
דירעקםאר. נייעם דעם כבוד אפגעבען

ברעם־ וױים־פרעזידענט געווען איז םאאםםמײסםער
 פרעזידענט דירעקםארם. אװ באארד pc םשערמאן לאו

 מים שטאלץ זײנען מיר אז ד׳ערקלערם, האם דובינםקי
 װעגען רעדענדיג סםעף. מיטן און אינסטיםוציע דער
 דזשארדזש דר. םארשםארבענעם דעם pc ארבעט דער

 געווען בלױז איז עם אז אנגעװיזען, דובינסקי האם פרײס,
 אויסגעהאלטען האם וואס ארבעט pא ענםשלאסענהייט זײן

 ױניאן סון דירעקטאר גייעם צום pא סענטער. דעם
 :געזאגט ער האם פרייס, לעא דר. סענםער׳ העלטח

 ױניאן סון דירעקטאר דעם אלם אייך ״אינםטאלירענדיג
 בא־ פראסעסיאנעל כאטש אז איך, וױיס סענםער, העלטה
 אין איז פראסעסיע, מעדיצינישער דער *ו איר לאנגם
 גליקלעד זייער בין איך אונז. *ו איר באלאנגם גייםם

 די איבערנעמען צו צוםרידען זײט איר אז וױםען, צו
סענםער״. pc ארבעם

 דר. און נעילי דר. נזערבער׳ דר. גערעדט האבען עם
 םענ־ העלטה מיםן םארבונדען שוין איז װעלכער סטאון.

 מעדיצינישען pc נאמען אין יאר׳ פערצעז סאר םער
 פון נאמעז אין גערעדט האם גױמאן ם. םאולין סטעף.

 דירעקטאר נייעם דעם םארזיכערט pא סטעף״ ״לעי דעם
 עס ארבעט. דער pc קאאםעראציע פולער דער אין

 אנטא־ וױיס־פרעזידענט ערשטער גערעדם אויד האבען
גרינבערג. לעאנארד דר. pא דייוויס. מ. דר. ניני״

 דער pc גערירט טיף געווען איז פריים לעא דר.
 גערעדט האט און געקראגען האם ער וואס אױםנאמע

 און םאטער זייז pc ארבעט דער pc הכבוד יראת מים
 פון פראבלעמען און םאראנטװארםלעכקײםען די װעגען
 די צו דאנק דין אויסגעדריקם האט ער סענםער. העלטה
 דער םון םירערשאפט דער דירעקטארם׳ אװ באארד

 סטעף סארוואלטונגס pc מיםגלידער די אינםערנעשאנעל,
pc אים האבען וועלכע אנדערע אלע און םענםער העלםה 

םאט. און ראם מים געהאלנזען
 געווארעז ערהאלטען זיינען טעלעגראמעס באגריםוגג

pc .אװ דעפארםמענם דעם סון עדווארדס הערבערם דר 
 סטײט מילער׳ ם. םרידא pc ;יארק נױ pc העלטה

 pגאלדסטא לעא דר. ;קאמישאנער אינדאםטריעל
pc וואסילעװםקי, י. אקאדעמיע; מעדיצינישער דער 

 פעלד־ מארטין צוקערמאן׳ ראובן נינםא׳ םאלװאטארא
 מר. םענאטארױם דענװער pc פרעזידענט pc &אן.

אנדערע. און הילמײיץ

 סארזאםעלםע׳ חונדערט סיר די צו געזאגט תבינסקי
 די איז באסטאן אין ױניאן די אוועק שטעלט .דאם אז

 באצייכענט און ארגאניזאציע אונזער סון ױיען סאדערשטע
 אלייז קעז ײניאן די ווען פעריאדע׳ א סון אנסאנג דעם

 רע־ קורצע אירע׳*. ארבעט די דורכסירען pא באזארגעז
 וױים די פון געװארען געהאלםען סיםינג ביים זיינזמ דעם

האכמאן׳ דזשוליום סײנבערג, ישראל :פרעזידענטען
פערלשםיין. מײער און אנםאניני לאודיזשי סעסעט^ ראוז

 פאר פנים קבלת דעם pc געלעגענהייט דער צו
 באסטאנער דער האם באארד, עקזעקוטיװ גענעראל דער

 פאר סלעג׳ סוירװים א אויסגעדעקט באארד חשאינם
 באװאסענטע די אין דיגען װאס אירע פיםגלידער די

 אויסגע־ מאל ערשםעז צום איז עס pא לאנד pc כמזות
 ארגאניזירםער נײ דער עפענםלעכקײט דעד אין םראטען

 האט כאר דער לידער. רייע א אין ױניאן דער פון כאר
 דו־ פרעזידעגם און אײנדרוק סײנעם זייער א געסאכם
 סון צײכען אלס כאר דעם אויף אנגעװיזען האם בינסקי

 טעטיג־ סארוױילונג און בילדונגם סארשטארקמער דער
גאסטאן. אין ױניאנם אונזערע pc קײם

 jim אוועגם, םיםװאד פארגעז, אויף דינער גײם
 pc מיסגלידןד עקזעקוטיװ די pא סירער די אױםער

 עםלעכן געווען אנוועזעגד אויך באםטאן, אין ױניאן דער
 סןק• גראגעס״ הערי וױ געםם, געלאדענע פראםיגענטע

 אפן־ דער pc קאונםיל לייבאר םענטראל pc רעטאר
 ברועו, וו. דזשארחש ;לייבאר אוו שעדעריישאן ריקאן

 .r שרוי; זײן מים באסטאז׳ אין לאיער ױניאן דער
 נעשא־ חגר סון דירעקםאר ריחשאגעל םײערט׳ הענרי

 און שטאםען״ ענגלאנד נױ די אין באארד לייבאר נאל
 ארגאגיזזמיעס בתים בעלי די סון סארםרעטער עםלעכע

 איז דינער בײם אומגעגענט. און באסטאן אין םרײד אין
 פרא־ אונטערהאלםונגם שיינע א געװארען דורכגעסירם

 אח בען באטייליגם זיך האבען עס װעלכער אין גראם,
 רעינקאתו־ pc טאכטער און pi דער בארקער, בערנים
 בײדן בארקער. העגרי באסםאן, pc 24 לאקאל מאכער
 געװאלדיג האבען און שטימען שײנע פראכטפול זיי האבען

עולם. בײם אויסגענומען
 שאו פנים קבלת דעם אײנצוארדעגען םיםגעהאלסען

 עלײמ פרעזידעגט וױים האבען עקזעקוםױו געגעראל דער
 די pא האלפערין, יעקב ארגאױיזער גענעראל רייזבערג,

 רא• ראלף טשאיקין, טשיק לעװין, מערי ארגאנײזערם
 קאםןן אין ארבעםען װעלכע לעװינםאן, סעם און בערטס

 םיסן־ די קאנטראלירם וואם דעפארםמענט גארמענם
געגעגט. יעגעם אין טרײדס לײגיאוס

ועפענ־ ױניאן און פשעולייפ כילרינג עהרם באארד דזשאיפ דרעס
לאנפשמאן כײ האםיפע דערם

 ױגיאן דרעםמאכער דער pc באארד דזשאיגם דער
 דער לכבוד לאנטשעאן םעסםימאגיעל א געגעבעז האם

 טשערלײט, ביליינג די pא קאמיטע דעסענדערם ױניאז
 פאםרו־ צו ענערגיע pא ציים דיער אפ גיבען װעלכע
 ארבעטם שםונדיגע 35 די אז זען pא שעפער די לירען

 ניט זאלען רולם ױניאן pא ווערען אפגעהים זאל וואד
ווערען. פארלעצט

 דרעם דעם pc קאמיטע דעפענדלרם ױניאן די
 טרייד אײנציגע די זיך, דוכט איז, באארד חשאינם

 איר ניט האם וואס סארט דעם pc ארגאױזאציע ױגיאן
 בא־ קערפערשאסט די ױניאן. אנדער קיק אין גלייכען
 איבערגעגע־ געםרייע הונדערט דריי ארום pc שטיים
 אנגע־ דינען וואס לאקאלען די pc מיטגלידער בענע

 האבען װעלכע באארד, דזשאינם דרעס דעם אן שלאסען
 פאראנםװארטלעכקײם די סרײװיליג געגומען זיך אױף

 ארבעםם שטונדיגע דרײםיק pא די,פינף עגסארסען צו
 אר־ נים שעפער די pא זאל מען אז אפהיטען, pא װאך

 pא שבת אדער אװערטיים אומגעזעצלעכען קיק בעםען
 קען איז דאס אויפגאבע שװערע א פאר וואם זונטאג.

 בלויז אז זיך. דערמאנט מען װען בלויז באגרייסען מען
 פער־ ארום זיך געפינען אליץ דיסטריקם גארמענט איז
 ארבעטען װעלכע ארבעטער, די שעפער. הונדערט צען
 אדער מאשין דער בײ שאפ אין םאג גאנצען דעם p^־

 עם װעלכע אדער טייבעל קאטינג ביים םרעסאייזען, ביים
 אין ציים םרייע זייער אם גיבען ארבעט, אנדער איז

 געזעצ־ דיערע זונטאג, pא שבת םעג, רו דיערע אײענט,
 ױניאן די וואס באדיגונגען די אז זען צו טובים׳ ױם לעכע
 אלץ דאם pא ווערען אפגעהיט זאלען אויםגעקערפם האט
 געבײדע יעדע באלױגונג. איז עם װעלכער אן זײ טוען
 טשער־ בילדינג א האם שעפער דרעם דא זיינען עס וואו
 אז אם, היטען קאמיטעלײט גרופע א מיט ער און מאן
 געזעצלעכע די װערען אפגעהיט זאלען בילדינג דין אין

שטונדען. ארבעטם
 pא טשערלייט בילדינג די אט װי יאר זיבען שוין

 װיכטיגע די אט םוען קאמיטע דעפענדערס ױניאן די
 איז געטריישאפט, זײער פאר אנערקענונג אלם ארבעם.

 צו ױניאן דער אין טראדיציע א געווארען שוין עם
 ױניטי אין אויספלוג אן דורך אנערקענונג זײ געבען

 ניט עם מען האט יאר הײנטיגם װיק־ענד. א פאר הויז
 ױם אידישע די װאס דעם איבער דורכפירען געקענט

 דער דעי. לײבאר נאך גלייך אױסגעפאלען זײגען ■טובים
 טעסטי־ א געגעבען דעריבער ױי האט באארד דזשאינם
לאנטשעאן. מאניעל

 דעם שבת, געװארען געגעבען איז לאנםשעאן דער
 דורכ־ איז און ימעקאלםין, האטעל אין אקטאבער, טצן24

 טאאסטמײםטער אופן. שענסטען אויסן געװארען געפירט
 pc האכמאן דזשולױם מענעדזשער גענעראל געווען איז

 איבערטראפען אלײן זיך האט און באארד, דזשאיגם דעם
 רעדעם קורצע מים װיציגקײם. pא ערנםטקײט זײן אין

 מענעדזשער בליושטיין, מא׳קם ארויסגעםראםען זיינען
pc מענעד־ ראשקא, אײב ;דעפארםמענט ארגאניזיישאן

 םיר■ וואס קאמיםע דעסענדערם ױניאן דער סון זשער
 נאג• איזידאר ;וואלונטירען די pc ארבעם דער מיט אן

 ן10 לאקאי ױניאז קאטערם דער pc מענעדזשער לער,
 ױניאן םרעםערם דרעס סון מענעדזשער קאהען׳ סאקס

 טרעזשורער סעקרעטאר סיגקאף, מ. ג. ;60 לאקאל
 אסיס־ ראזענבאום, פ. דזש. ;באארד דזשאיגט דעם פון

 באארד; דזשאינם דעם pc מענעדזשער גענעראל םעגט
 דרעםפא־ דער pc םענעדזשער זימערמאן. מ. טשארלם

 מענעד־ אגםאניני. לואידזשי און ; 22 לאקאל ױניאן כער
.89 לאקאל ױניאן איםאליענישער דער pc זשער

 רלדן װארעמער א אין האט זימערטאן טשארלם
 דעו pc טעטיגקײטען סילפאכע די אויף אנגעװיזען

 םאל אלע דיגען װעלכע קאמיטע, דעסענדערם ױניאן
 אויסערגע־ אין זיך נויטיגט ױניאן די װען ערשטע די

 דאקי ױניאן די ״ווען ארבעט. אנגעשטרענגטער וױינלעך
 מלחםח די סאר געלט זאמלען צו וואלונטירען האבען

 גן• זיסערמאן האם — כינע אדער רוםלאנד אין קרבנות
 דארסען מיר װען ;אײך צו זיך מיר װענדען — זאגט

 סאר־ דארסען מיר װען דעמאנסטראציע, א דורכפירען
 פיך װען םיטגלידער. די צװישען ליטעראםור שפרײטען

 סינד טויזענםער צענדליגער אונזערע דערגרײכען דארפען
 איו דים צוועק. װיכםיגען איז עם װעלכען פאר גלידער

 ס«■ דאנקבאר איז ױניאן די ארבעט. די טום װאס די
קאאפעראציע׳. און געטריישאפם אײער

 האכםא( מענעדזשער גענעראל האט רעדעם די גאך
 דעםענדערס ױניאן דער pפ מיטגלידער די פרעזעגטירט

 פױ די pc נאמען אין באנדס מלחסה םיט קאמיטע
 באארד דזשאינט דרעם צום באלאנגען װאם לאקאלען

 ארבע* טרייער זײער פאר אנערקענונג pc צײכען אלס
 געלעגענהײם דער בײ ער האם רעדע רירענדער א אין

 טרײד דער סון ארבעט וױכטיגער דער אויף אנגעװיעזן
 צו צײט, מלחמה איצטיגער דער אין באװעגונג ױניאן

 גליינ־ pא לאנד pc ’ אנשטרענגונגען מלחטה די העלפען
 םטאנ־ לעבענס דעם pא געװינסען די באשיצען צײטיג
ארבעםער. די סון דארד

 קא׳ דעפענדערם ױניאן דער pc מיטגלידער צװיי
 בא־ האבען באנאנא, װיטא און פרימאן דזשולױם מיטע,
 דער pc נאמען אין כבוד דעם פאר ױניאן די דאנקט
 םיס pc באגלײטונג אין בעלארסקי סידאר גרופע.

 מתי־ א דורכגעפירט האבען פיאנא דער אויף מארעאל
לאנטשעאן. בײם םראגראם קאלישע

רעזאלוציע. אנעו־תענונג
 257 שאפ, קלאוק פערגאמענט םון פרעסערם די

 דריקעז ^5 לאקאל סון מיטגלידער סטריט, טע39 װעםט
 שא־ װעלי םשערמאן שאפ זייער צו צוטרוי און דאנק אויס

 אוז פרעםער די לםובת ארבעט גוטער זיץ םאר לאפעװיץ
 די פארזעצען װעט ער אז האפעגונג, די אויס דריקען

ארבעט. גוטע
 אח דארפמאן נײםען ראבין, מײער שײפער, נײטען

שימיאנסקי. סעם
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w פאוװיימננס און נילחננס t o t d איגפפרגסשאגאל אוגזפר פון
מואװים םלחמח װײזמ דעפיזרטמענם ןףיװלן

 אינ־ דער pc דעפארטמענם עדױקײשאנעל דער
 pc בילדער מואװי רײע א איצט וױיזם ,עשאנעל,

 סאר־ די אויף םעםיגקײטעז מלחמה סארשיידענע ד
 בילדער די ליניעס. די הינםער pא סראנטעז *ײדענע

 זעקם נאד האלב דינםטאג׳ יעדען געװיזען װעףען
 םע39 וועסם 106 סטעידזש׳ לעיבאר דעם אין אװענט,
סטרים.

 געװיזעז װעט דעצעמבער ערשטען דעם דינסטאג
 ביר־ אמעריקאנער pc לעבעז דעם pc בילדער װעדעז

 ממי- א ;לאנד אין דא גאציאנאליטעםען אלע pc גער
אמע־ װי ;םאנץ׳ טויטען ״היטלער׳ס סאטירע׳ קאלישע

 יוגיוון ^יערײטארס קלןןוק פון קאנצןןרם יערלעכער
 דעצעסכער םןןן12 חןם שכת, ,117 לאקאל

 גאד זײגער א 1 דעצעסבער׳ טעז12 דעם שבת
 װעל־ קאנצעדם׳ יערלעכער אונזער סאר קומט מיםאג׳

 קינסםלעדישעז מיט אױם שםענדיג זיד צײכענם בער
 סםרים, םע11 איסט 119 האל׳ װעבסםער אין געשמאק,
סים־ דער זיד: באםײליגעז קאנצעדט אין נױ־יארק.
 םים אינםערנעשאנעל דער pc ארקעסםער סאנישעד

 ארטיסם דער דיריגענם; אלס פלאםניקאװ יוחשין
 זינגערין, םאלעםטינער בארימםע די אפענהיים, מנשה
קינסםלעד, אקארדיאן ױגגער דער pא גארײי. סארא

w* מדיס m ליייז m מ גי  vrm  w m m•
מז מיסגלייאי יעיצ m ?יי • v*m n איז •*r 
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ד אידיש״מניאמליז pc סיגזןל׳ פן מ  פארכאגד׳ •י
 פײמידןן לאמז ןדחמײ׳ טריסאגס איסט 862 איז

 דןד pc שיאסןדסןז־א די אין כראנקס. בולװארד׳
Jt ^•ל

פרײ, איז דצקציןס די צו אײנםריס

 םרייע די םאר שפית םראדוצירען פארמער ױקאנער
אריינדרינ־ די געגען קעמפען נארוועגער pא *עלקער

מר.
 קענזה אינםערנעשאנעל דער םון מיטגלידער

בילעםזד. אן ביכלעך ױניאן ױיערע אויף *ריינגיץ

פלןױדו םיאםי, n ױניאו אונזער פון םעםינסייםעו
פריד הערמאן פון

539 לאקאל סעקרעטאר
 סלןולס הײ אץ סענטערס עדױקײשאנאל םאשעל

 זײנען סענטערם עדױקיישאנעל סאשיל פאלגענדע
 pא אינםערנעשאנעל דער pם מיטגלידער די סאר אםען

:שטאט pם געגענטען סארשײדענע די
 צװישען סםריט׳ אכצענטע סקול״ הײ טעקסםיל אין

 דאנערשםאג. יעדען אפען עווענױם, נײנטע און אכטע
אווענט. זעקס נאך האלב

 pא םםרים טע79 סקול׳ הײ ױםרעכט נױ pא
 דאנערשםאג יעדעז בענםאנהוירסט, עווענױ׳ אכצענטע

אוי׳ענט. אין אכט צו פערטעל א
 םע116 איסט םקול, הײ םרעגקלין בענדזשאמין

אװענם דינסםאג יעדען דרייוו״ רױוער איסם איז םםדיט
>7:45 p.

םענ־ מאנהעםען װעסם pc קאונםיל סטודענם דער
 געזעלשאסםלעכעז א אראנזשידען צו פלאנעוועט סער

 הײ טעקםםיל דער pc צימער עם אין צוזאמענקונסם
 די pc מיםגלידער די געלעגענהײט א געבען צו םקול

 pא באקעניעז צו נעהענםער זיד לאקאלם מרשײדעגע
 בא־ צו געלאדעז ווערעז מיטגלידער די באםרימדען.

צענטערס. די זוכען
ױאוסטע ץ מו  ?ומט מאמיירים העלען מײסטערץ טאנ

 א#טײל קולטדר אונזער סץ םםעף לערער אויסן אן
 טאנץ pא טענצערינס בארימטעסטע די סון איינע
 אן אנגעשלאםען זיך האט טאמיריס׳ העלען םײסםערין,

 אפםיײ קולםור אינטערנעשאנעל דער pc םטעף לערער
דירעקטאר. שײםער, לואים אנאנסירט לוע.

 דינען אינטערנעשאנעל דער pc מיטגלידער די
 רעםײטעלם טאנץ אירע פון ארטיםטין דער מיט באקענט

 רעינבאו אין אויף זי םרעט לעצםענם הויז. ױניםי אק
 פאלקס אמעריקאנער אין בילדינג ר.סי.א. דער pc חם

 קאנצערם אין קלאם א אנפירען װעט טאמיריס טענץ.
 לעיבאר pא מיטגלידער אינטערנעשאנעל די פאר סעגץ

 אװענט. אין זייגער א זעקם מיטוואך יעדען סםעידזש
 א מיטגלידער די מיט אײנצושטודירען פלאנעח׳עט די

 ווע־ אײנגעשלאסען נאכדעם וועלען וואס םענץ׳ סעריע
 דראמאםיזאצ־ע א ארבעט״, pc ״פעדזשענט דעם אין רעז
 פאר ארבעטער אמעריקאנער די pc קאמף דעם פח

 איינגע־ שויז װערט וועלכע דעמאקראטיע׳ און סױיהײט
 אונםער אפטײלונג דראמאםישער דער אין שטודירט

גארדאן. ה. ראבערט pc דירעקציע דער
 גע־ װערעז אינטערנעשאנעל דער pc מיטגלידער

 סטעידזש, לעיבאר אץ זיו רעגיםטרירען צו בעטעז
 דערפארונג פריערדיגע קיץ סטריט. טע39 װעסט 106
נויטיג. נים איז

 סעזאן בילדונג ערעםענט 35 לאיזאל ®רעסערס קלאור,
 דעצעמגעד שינםטען דעם

 םעזאן בילדוגג דעם pc דערעפענונג סארמאלע די
 שבת׳ סארקומעז װעט 35 לאקאל קלאוקפרעסער ®אח
 דער דיפלאמאט. האטעל אין דעצעמבער, פינפטען דעם

 פאר דערעפענינג די אויסנוצען צו פלאנעװעט לאקאל
 געװעזענער באנדס. מלחמה pc פארקויף גרויסעז א

רעדנער. גאסם דער זיק וףעם וואקער דזשײמם מעיאר
טעא־ גאנצען דעם איבערגענומען האט 35 לאקאל

 שפילט םיקאן מאלי װאו יאנואר, זעקסטען פארן סער
 םיקעםס די ^ארקויסט pא לעבעז״ א דאס איז ׳אױ

 פריי־ ביליגע אויםערגעװײנלעד פאר ליטגלידער די *י
 בי• pא םענט סופציג צו בילעםען ארקיעסטער #■

 םי־ םענט. דרייסיג סאר סוירקעל דרעם pא ייייעז
ױניאן. דער pc אפים אין קריגעז שויז מען קען קזםס

 לאקאל אונזער זינט מאנאםעז צען שױן איז עם
 געײארעז געשטשארםערם איז סלארידא׳ מיאסי׳ אין 339
pc די זײגען נעויײנלעד״ וױ אינםערנעשאנעל. אונזער 

 אר־ אז PC לעבעז דעם אק מאנאטעז עםלעכע ערשםע
 אוטגעוױסהײםעז. pא שוועריגקײטען מיט םול גאניזאציע

 לא־ דער pא איץ זיד שטעלט אלעס ביז צײט נעמם עס
 האב איד איז• געהעריג וױ םונקציאנירן אן הויבט קאל
 באריכטעז pc צוריקגעהאלםען איצם ביז דעריבער זיד

םעטיגקײט. אונזער װעגען
 די אײנגעשטעלם. אלעס שױן איז אבער איצט

 שטוגדען. 35 צו געװארעז פארקירצט איז אררעסס־ײאד
 גע־ געהעכערם זײנען ײאך־ארבעטער יי PC שכירות די

 גע• זײנען ארבעםער שםיק די סאר םריתען pא װארעז
 פארדינןן קענען זאלען זײ אז אזױ׳ געווארען סעםעלט

 ארכעםם־צײט סארקירצםער דער אין װײדזשעס זײערע
 איצט בתים. בעלי די «יט אגרימענם אונזער לויט
 םך־הכל שםיקעל א אונטערציען דעריבער שוין איד קען
pc א דערגרײכונגען אונזערעp .שוועריגקײטןװ

 געווען נישט אמת. איז, יאר הײנםיגעס םעזאן דער
 אין ביזי געווארען יא איז לעצםענס בעםםען. צום וױ
 קזט אנהאלםען׳ וועט ביזי די אבער לאנג מי שעפער. די

 זײנען ארבעטער די װיסען. ניט נאםירלעך נאד מען
 ױניאן׳ א איצם האבען זײ וואס דעם מים צופרידען ױיער

 איז באדינגונגעז זײערע אויף אויספאסען קען וועלכע
שא^

 מיס שװעריגקײםען אביםעל געהאם דא האבען מיר
 האט סירמע די מייערס״. און .לעםקאױ פירמע דער

 ױניאן אונזער טים אגרימענם אן האט זי אז סארגעםעז׳
 מער ארבעם טאן צו פינישערס די פון פארלאנגט און
 די װען געווארען. געםעטעלם דינען װאם די וױ

 אר־ עקסםרא די םאן צו אנםזאגם זיד האבען סינישערם
 געהיי־ בעלי־בתים די pc איינער האט געצאלט׳ אז בעט
 ארבעםער די שאפ. דעם פארלאזען ארבעטער די סען

 םטרייק. אין ארונםער זיינען און געפאלגט אים האבען
 האט זי אז געכאפט, זיך סירמע די האט מארגעז אויף

 דיער דורך אונז צו געווענדעם זיך pא טעות א געמאכט
 די צוריקשיקעז pא זיץ מוחל זיי זאלעז מיר אז לאיער,

 םכםיד דעם האבען מיר ארבעם. דער צו ארבעטער
 וואכען די באדינגונגען. פאלגענדע אויף געםעםעלט

 פארלארענער דער פאר באצאלם געקריגען האבען הענם
 קריגען דארסעז סינישערם די סםרייק. דורכן צײט

 האנט. ביים ארבעם בעיסםעז פאר באצאלם עקםטרא
 לוין א געקראגען אויד שויז מיר האבען אגב־אורחא

 מאכער סקױרט פרעסערם, קאםערם׳ די פאר העכערונג
 סערציג ארום אן םרעפם װעלכע מאכער, לײנינג pא

וואה א דאלאר
 איץ מיטינגען, רעגולערע אפ האלט לאקאל אונזער
 מיםינג מעמבער איק pא טיםיגג באארד עקזעקוטיװ

 אן אנגעשלאםען איז לאקאל אונזער מאנאט. יעדען
 םע־ סטעים דער אן pא ױניאן לעיבאר סענםראל דער

 האבען מיר זינט יאר־טאג צום לעיבאר. אװ דעריישאן
 האבען צו מיר סלאנעווען טשארטער אונזער געקראגען

מיטגלידער. עקזעקוםיװ און בעאמםע סאר וואלען
 איבער געווארען געראכם איז וואם אונםערזוכונג- אז

 די אז באװיזען, האט שעפער דרעס די אין לאגע דער
 עם.2אר גייליםערישער אױף ארבעםען שעםער גרעםערע

 באשעפ* וועלכע שעפער, צען ארים פאראן נאד זיינעז עס
 ארבעםען וואם בעלי־מלאכות, 200 ארום צוזאמען םיגעז
 אן זיד סאנגם סעזאז זייער ארבעם. ציװילער אויף

אונז װעם אינםערנעשאנעל די אז האםען, מיר באלד.

מז  *דמגימייןגס אן *גפיחח צו ממזלעז נויסיגן די מ
j« איז ציכאססמיצ די צװישען םעסיגקײס im  r t אי״ 
י אז בערצײגס׳ ארגן»יזירק. ir> vrv שעיעי י

 גןסאי׳ולזזמדס םןשיג׳אין אייד איז לאקאל איגזעי
 ארא• ױכזמ מיסגלידזװ־ אתזצדא הילשס־אדמפס• איז און
m ■ראצענט א  pc סןו דןגצלמןסיג מרדינסיזןף 

 בײמשסײןרש האמו זײ ;ססעמ«ס און מלחםח־באגדס
 «*לן ;טשןסס קאטײניםי דעס סאד דאלאר חונדערם

pc פדײז רוימו מח אדמס סיעז מיסגלידעד אמזערע 
jw בלופ געממס ײד האמז יימימ אמ n m r a 

 דןי לזיבאי־ »ת באםײלינם זיד חאם לאקאל אונזער
 ציס זדז װאס כאנןד׳ אינםעתעשאנןל דןם מים «אראד

 נדאסי pc גאסןן די «pw געוואחח געזעז מאל עדשטעז
 pc סײקאסזשסצרקאױ גרױס ארויסגןרוסעז האט און

ירוהן. לאקאלזר חװ־ אדן זװלם דעם
 4PJ מזל קײו לאקאל אונזצר חאם נאר זאד אײן את

 סיס־ אוגזןרן pc מןרזדיס גרןסטן די װאס דעם׳ איבער
p באשםײט גלידער c כן איז מזנשזה מיסעל־יאדיגע  מג

 *םײ.4 יער איז סאלדאט קײן סיר האמז געזמםע׳ נים
 אױך נדד װעלזח אט אט 1א אױסגעזעז, עם האס ראל אײן
דן pc אײנןר ײעיעז. געהאלסעז געביט דעם אױף מזן  י

 איס חאמז מיר גןװארען. געריסעז איז גויםגלידער
 ןס אה תאטעל א אין אישײד־אװענם שײנעם א געגעבעז

 אכןד האם שמחח די יש־םוב׳דיג אמת געװעז איז
 אק געקונטח איז ער אײדער נאד געדױערס. ניט לאנג

 •סק זעלבעז דעם גוים צוריק געװעז שױן ער איז קעמ■׳
. , . ארמײ דער סאר גוס נים — גאדעז״ ״ױע :דין

אױסגןגעממ• נישם נאד היר האבען האשענינג די
 דארפען װאס מיטגלידער. פאר א נאד פאראז דינען עס
 דאס סיר וועלען אסשר ווערעד׳ גערוסעז גיכעז אין

מזל. סער חאכען מאל

טרױעררעזאלוציעס

 ױניאן קלאוקמאכער דער pc באארד דזשאינם די
 דער pc וועטעראז אלטעז דעם pc טויט אויסן םרויערם

 pc אגענט ביזנעס באדלענדעה ב. ױניאז׳ קלאוקמאכער
.117 לאקאל pc מיםגליד pא באארד דזשאינם דער

 קלאוקמאכער דער אין םעטיג געװעז איז באדלענדער
 1910 איז סטרײק גענעראל ערשםעז דעם פאר נאך ױניאן

 און ױניאז דער געדינס געםרײ יאת אלע די האם און
 קאמסעז אלע אין באטײליגס זיך האט ער ארבעטער. די

 געהאלםעז pא דודכגעמאכם האם ײניאן אינזער וואם
!אגדענק זיק עהרע עמטער. פארש^ענע

כערנאדד pc םארלוסט דעם אויף טרויערען מיר
באדלאנדער.

pc ביז ױגענם״ סדיסטער זיױ pn אםעס לעצםען 
 לעבענס זײן געװידסעם באדלאנדער ברודער האם צוג,

 געווען איז ער באװעגונג. ארבעטער דער צו םעםיגקײט
 לעצסע די .117 לאקאל אםעדייםאר קלאוק pc טשערמאן

 קלאוק־ דער pc אגענס ביזנעס א געווען ער איז ציים
 סא* איבערגעגעבענער אן געוען איז ער ױניאן. מאכער

 מאל אלע איז עד ױניאן־מאז. געםרייער א ציאליסם,
 זײגז סון לײדען די לינדערען העלסען צו גרײט געײעז

מיטמענשען.
!אנדעק זיץ עהרע

 קלאוקפאמר סאציאליסםישער אינדעסענדענם
סעק. שעדער״ m ברענסש,
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זאמי געלם אתמױדתמ לם געגעז סיםגרוער ומהןנם איממומשאנאל
i i h׳u j p קי ו ו י n חן  ,WH $ 9f*wfw*ntf h h 

ן ל yy ן n  p j j i y f f׳uj <ו א¥אילס מ ױ ׳ י י ז י  ו
ד מ ן ן ו ן u ויי ת n r y t  yn*>(p|i^K  w  bmp* 

מן׳ ס לוו ו מן ג ו ז סן מ ן ח ן W’y ו n y n  |W 11<יו 
iy ן י ן את״ןד? ו » ו W W ו«ו  p ? ו |/1 |l>W 
י ty סיסגלי ו t׳ tv ל ד ס מי n ת * w w ז ו א u מ p 

ו גןשלן}ןן< ן ן ל iy גזןלס׳זןןסלוג^ון ן s סלחns חילף 
flnf" up’Byaiya’K iwV#f Tfpyna tin גלייז 

ר דודך א• דן ד ד יי ! זױ איז גריוו דן
»n >לן wyoyVnrajy לזקזול ♦bjv'ji איז • ג מןי  ו
^ !תגריסס מ ורד^נ

tP'poyrytyss'iK iyu iu ויו *tV Hynyi nmyy 
opys bis׳ f iy r tn iv  tv וןאזלןן ^גיוןןויןס ןןו >W 

jn  iyiyv y iiu v  pit וױימןן y vyiiut
PK imv• tysvrys Bin ^ tynpyw n w w u 

nrow r ממנחזימסײלס a y r m מלס ip סלחםח 
yoow n  nt .nmoimv pk oy*»ypjv»Tr pift*n 

■WP lyyywywiK i t  t b  wntyty^t lyym a w ^ y y 
y מ״ן o קן p  jik #מל yyfl רןו ^ |  ״לס01|}ךןל(11ו

v  fy vyu סןרודס יולזמד די B v r y p if^ ןד#יי

im »r ד 
pH דזגליף׳ גזןײױ ”TJP ך ץ׳ די גדי ק

i p• מ י ו ן און ח ז י ז ן נ v ח*ל#ס ל r p n w און
p p b לו אי ס רו ר i|y ון y p i

i  iy t piu״oyn b •?•ד*סלו;געז איגדיווידד yp 
*mbs tywria iw jjjy• אימקוגפסוז tys רגןך די* 

tv TPt*• •VR w w i ♦1 ד onfvpfyfpאײישןן |”ל
u u  § u  IttM A H IA A III U kU  g u u u u  1 MAM u u u m m uto  Tyayn ,ty t'tio 'o  ytyTPK ,אױסגעפיגען oy iy 

tysya pk און tvs iy s m  ouyta די ytiyoytoya 
Tyroiyiyוחןץ ׳ ytyuiK ע״ןדועןן^  ytoiyy• זימןמ גי

 pa tVff> oy חן»«ז to וױ אופן ד«ם אײזי ליזידם
זד*ס.

UIA■ U u  UUU M k u « u u g u u  L u u u k u f t  UUgM UtyrjiK עקזע?וסײו געגעראד ty a 'ty t oyn ttxya
• kUUU^IMUU k u u te u ■  khU k ifeU iM  IIMAMm L m mאיז סיסינג לעזנטעז בײס :lyoipirya Tvooya

n r r K  Tnytyrysm u סיס־ יון לומולס
תד y דאכעז *ו גלי t r t בײשידמימגעז tvs

r - - - *- aufuUM, *u ^u g M u  U i^L ukU

yjyyiy >״•i>p י^ חיו  f _.?®2ל יז״ "«< י
̂ס אין יילימז1מ . ̂וו  jyfBfiJV[ מיחמ דרייוזס

ps •איינממ Df *svf’Bptv#.
yiyijwu זיי מןלוו מיפגלידןר» _ vtp Bttv

 jfi*n ovn ממלממז גזולט וווײאיג• ymt וחןחוז
 1 וחולג ׳sy'yypjvviy ysmyi ty>jm און ^ספ V זיי אייד

nmjvs וץ סימאסי דזןד מיט דך® jnymi סמזגלידאד 
 «ד מלפ ממלעז איז srvypjyvry לעגיםי®• די «ו

yvVys tyo לעטענזיעס■ tvs לורליי• *TVpyn, װןלמ 
p p| כןןדייטוגג סיין ניט tjn tvs *מלחמח־ןמשטחמ 

 ns 8תיגיכיגקײ8 די גוט וױיסען 17ז*רל גןלס די 4גוג
tyt^ d’a jttftjtit נמעז און vt אױה״ ןבזיכטלעו 

tpjttu מוױיזט׳ אמטערזדכוגג tv די twvts איו 
trt ns װיכטיגקײט. 1גרעסטע t o דןת• יײד מטעז

■— ■UM ftUMUMMAUM U|M■ •M M M lL feM MM--------- - - - עקזעקוסיױ ודיער ״ !ושריסס דעם לייעניח *ו כעד  
*onrsjnvs ו אח סאײןמלונגעז מיטגלידער איז נ«אײ»  

אין כיעגלעד ודיט וױ עס לזכעז tjn .ײניאז
UMUtMMA u  u ih■  MU k U Hאײערעה כדידערלעד 

•רזהידעגס״] דובמסקי, דוד (אונטערגשתבעז)

«ו ס מי נ ע n ניו אין יײננמירם *רכעססממ םײלװײז נ r ססיים
p סטזניט p  30 גױ אץ איז נןןרחןסבעד טעז  b p  
tyoystv ץ מ ס ייאס מ טיג מ ח מ  v osvtp איז יייז •  
nyVoofstv ט מ איז איזגי ״ «ג  t r ״ סטילי בענזפים  is  
ד דין  t f t  »tvp ד ת  t t t  systy syo tys v vvy H t 

די ײז  tyoystv tvs מדנ ד vtstm ו vs איז v w * i 
no t m > w  n  nrm  os וױ t r t ponrv tvnro

Ayiyvyjtyujv אתזער
ח איגסידץגס מ פח מ  tp ^ oosatv apt t?om

— u a u u &u u  AMftAiMAMft MMMMMMM BM u u u  |U M Mס געקראגעז סרבעסעד זח חזס *י«ס׳ מי  ײסז כדױי מנ
t f ײיד • איז האט s in tv s ■יאלןןה ח־יי וױ וױמיתד 

ױנ t י s r t t האס v ovnsi טסג o n tv ת tv• ויסס י s 
ttpi tp דאלאי־ דריי דמט t tvs t f  m  ,tfo  tn v 
ס גןװעז נים סיג ח מנ*טיס «ו מחנג  ״V* זיד ימס י

ן די אינםער מגיססײײמ• נײ otp אױף םוזם  די
tyow תגולאאיזם tv tv om נו בארזמטיגט דץ 

ט סי־מססלאמז tvs קיתדים סי  i« וחח סאילו מגן
oy rtt oyatv ג דדײ ביז  ty אױב ײסד׳ tjn איז מ

 יאלסו■ *װאממ און t« וױ tyo ניט .טסרדינם חאם
ז י י י װאז־. מ

ty t די וױ סיססעם ױ. םון אז־מססלסױגקײס סז
o n  tyoyatv tV ט נ מ מ  :אאלגס וױ pk nmm מ

ם װערט ײ¥ד די נ מ מ מז אלס מ  ססגםאג ns סעג זי
n s מכי^ זוגםאג בח m אימsyatv ty די דס 

Ttvp ייאד׳ ty  py מרזבםיגם « v ז^  pyro טי
ty ײרד oyrynm האם ty אױב .tytw וױ t ײאד tyo 
ty טעג דרײ וױ ty חאם tyo o in tv s וױ fK tb 
ם otpr ty וחח אפילו דאלאד ײאטױג* מ ^  ty>»rti ג

ג דרײ וױ t איז מ r t  tvs ty באר^כסיגט גים ײאז־ 
o סױב קרעדים׳ קײן «ו jn tvs otpr ty  tyav װײגיגער 
עס oyn איז סומע די יױ עןונ  ׳iyo דתי וױ tyo גיט ג

ty  pv בytvו כםיגם* ty t tvs onytp ח*ס ןײס 
ty נים ימוט oyatvn און oy typ קלײכזמ tv r t 

t in  tfrip v ^onytp *עי יאח •ytya y ty>*tP

ר ע ג צי ר « ח ה אנ ש ד 6®ריינד ט8
tyopytyt tyotjm :

ty־n*0PK to זערלויבט r t דייד •oytyt. ty t 
tyoy3ty yoita t » חזנק האחניגעז מית טיג?ײס״ n׳ 

typV »n« סיז ty trs ,ותלכ ימיאזy ts to  jyoyn y• 
orojyr םיט prttotK ty t .oyo port tyrDoyts oyt 

ty'nov ns ,סוײינדשןןםם oyn שם םתנח דיyזיך םים לס 
otytirtyi to  pk ,tys טײזנר *w o  oo’tty s  oy n 

oym איד oyn ג די נישםyלyגyו נהײם* typjytya די 
 באנו/ אנאגים. געמאכם oy tyoyn די וױיל יעתענלעך.

r זדןי t םיט tyrjiK ,חןני^ םיץ »ױסצודרי?עז זײ *ײסוגג
ty בײ אייד ײיל זדך t גyלyגyנהײם typntoPK

 ns סגענטעז ביזנעס זײ ז,yגyלyp y״:o *ו pjyt גדין
Djn tys ojyootysyt nyt ,הןןבעז זײ װאס לזזנםשעאז 

D Tpjytyײזוו ׳ ryoyn to גyהyם y גyלעגyזיד נהײם 
.tysyttpwyoyn* ty m

ty נױרםקי, ראוז trtp ^ sy  tjnmyjyo 
rwyo o ryo tt oytt oiyootysjn.

^ v סיס y ro לזן» t b  r t  Diyoyt O’ty tp  typ 
oyt .tyopns ס y*:y> n *י קתג  oyn ty  t n מד  י

oyotyyj oyn t y m  anv .eyatyy» o*i אײז lyo 
i r r  r« ד i קדיגס ײי f ױי ony ד tp  tyoptif ; אױפ 

D yatyp oyn ty די ty ׳<yo נו  o»np װײ* .tyoprs 
מי אױפ ty ד  o>np »yo ץ o’ty. זי tp  oprs 

n נוױי yaty ty t  oyn y trn y s 'o ty p  tyayp* 
pk ty  t y r t t  t r  V tyavoatrr no tyo פאחנכטיגם 

oyt .ty וױ פלייפס ׳o’syjya *ו n s חײסט □ytoyj ty 
o וױ tn o o u n  t y m זיד yלס oyp ,tyn^ooyaty 

ty  oyn o’ty tp  tyoprs oav yotpty ♦t tys ty 
tya^pjy  ojm גיס oytayj .o’sytya r p  ty>’tp 

eay ty *ודי n וױ ty  tyotyr tyayr מז ?  זיינעז סונ
tyan y׳ oj’oaytya ty  pk נו o’syjya.

r r  ty  o t^ ty s  oyaty ty i”K oyr ayo oyt 
o’tytp װײניג וױ ty נים זןןל OT’tty s  tyayn אין 

oyn ty  ^»sy ,>yo oyt פלױז oayoya ײק •ojyo
ױ וױ ף װענדען סו אז  בענעמים סרכעםסלאזעז נאך ד

n סיססעס ty tnoouyt ns זיד ooyoty tys•
^tr סיז o’syjya לס^ז y o איז זיד o’sy אייד איז 

ayיסyל ty ’ts  .oy’ayViAyt jra  ♦t tyojoc tn ru y 
oלyגם tyryVooyaty tv זיד tyTtoo’ijn  tyro גלײד 

 oyn ניט אײפ ?.yoyaty otynyjsMK oyn ty וױ
ty t^ ty s  ty 1 דץ ty t tys O’syjyaײם ty oyr 

o« נים ודז y ^ u y t  stj n  tyojtv •iy^yoy> tn y 
tyTtoo’iy <לײד זיד ty םוז t פלױז yottny oyt 

ty סאל ' pK ײזגז oytjyr ty סלס זיד tyבyטסלyזty 
tyty יחח ty פײס V ח לן or'3 י  y tys oyaty pk 

oytya .tyayaooyaty וױ oyn ty זיד tyoiPty oyt 
o ס¥ל t'to o u jn איז oyaty ty ז איזyלy3שאי׳ ז 

ty  t ty t 3 זיד ty^yoאיז ויאד איז םאל אײז לויז 
oyn tyo i n  *yo oyt אים :ny״o ty t .yyoTp iyo 

tyB ty גyo יל6װי ty ty גים t pkגyנגyנty װאד ty 
oyn גיס oyatyyj װיפיל איז o j'tty s  oyn ty אין 

y ' oyn ty  oyn iyo n גy^tyy.3אוי ם oyn ty ניט 
tyo oyatyyA וױ yo " t t) און oyn ניט oa'ttys 

tyo 24 וױ y tל,t  tys tyo'tytp ' t  ty o rtp  ty 
oyn ty syr jyo ג ניםtyoyaty jy iyr .oy3tyy 

yp? ניס tyoTp אין ytva ty t אין oyt םאג ty oyn 
i ty t זיד ry^yo 3*ולי oyt װ׳ייל 'oyn >yo oyTy 

ty ty  oyaty ty איז oytaya ty t ty t  ,pjytp גײז 
ty ty דק *ו סרײכח y3tyםסלyזyז o'sy OTytnppy 

 זיך oyn ty װי oytayj ayo opyr וױ tyoysw ניס
tyג tyפם yoלy tאח ז ryaywy אותאד זײ oyn tys 

t t  oyn ty ג גיםypy6 נםyo־Ty•
tyoyaty ty ty ' oyn oyoo'o o rn  oyt tyorv 

TyoTp oyn ty  i n זיד typ y iy;np in n o o n y tםyל 
Try' Tya”tcnys rystyt oyn ty אין  Ty^yn! םאג 

pv oyaty ty  oyn וױפיל jyo oyt o rtty s  oyn ty 
oyn ty  jyn אין מנלדזנז זיך r tip ytna ty t״yj 

typ n  ry im a Tystyt ty  oyn ryo'tytpםyלויט ל 
ynלכTytyn ojyaytyao'w oyn oy ty וױםיל *ו

ty a 'ty t pk oy .oroaytya pk ty O'tytp 
tyVotyp n ^כסיג  ty זyלyג זynyלטעז Tytyn 

rtynya, וױיל oo'syjya n  oy owyn oyt tv:* 
OA'oajna pk ty.לכrו j”K y

tyj'tr anK פון o 'tיDגליorx tyt ps ty t 
ivutovi זיד גײסיגס tyty r*yotysi»K pk 

עז ײם3 י רי ט ס r זyילBו'סK זדן tyty זיד ^ t 
yo^ זןןל ty װזגנחה זיד ps o'sy t'K לןזמל זײז 

o'K oyn Tyo חyלyBז .o'syjya r t  )yj'tp

 לױטענאננ צו ®*רהײראט דובינסקי דזשץ
נ^רינס

8 tyrry ps tyoayo n  ppoT'3Tt ponו 
oyt ,oynya nrnn oyn ,'popart t i t  o:jn 

tyaoynyj, סיט t t. לyסטo ty, ,נאתנס y לױ 
Tyoyos yo• אין :'rtttyo  n  ps "oty ty t 

t t. איז גאו־ינס na oyt״ty t ty: :yo Tyo 
pyny y'iyoytya איז .oiyo ty t T'y •oyp r t 

O'K oyn oy נyפyBלגy » r r t  Ty 3ודי T'K 
otty. עג6

ty Tyayn 'p o ran  .oto pk OTyrryts 
yousnx TV 30 האטעל אין oyt ,tyooyטען

 וױי־ם־פרעדח און על)האסר האנאה
פארלאבט קרײנדלער טשארלס

OTytnyts ^ypoxn nwKn ינם?י׳ס3ײ 
T'tyoytpyo, ם איזtyלyט^ Tytyiw מיט 

î וגגayלtyם רי .tyלtײנtp oלtyםש זיחננם pk 
ot'otyjy ־^ty t "a Tjnir זיצוגג t i f i  ty t po 

pk Tyooya T’K ttxya iroipytpy *לס3סתן ym 
y3 rity nגtיסם »y ps Tytirnלyמy.ז 

.tyt:y' pk Tyotptyo oyn n r n n ' t
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