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ם ם צו ע ײ ף נ א  קעו םען וואם בעסםע דאם י
 או איז, יאר נייעם צום װינשען

 נאך וואלטען מיר מלחמה־יאר. לעצטער דער זיין זאל ער
 װארטען דארםען ניט זאל מען אז םער, וױנשען װעלען

 מלחמה די אז יאר׳ גײ־אנגעקומענעם דעם פון םוף ביז׳ן
םאריבער. זיין זאל

 מיט צוזאמען לאנה אונזער אז נים, צוױיםלעז *מיר
 גתיםען דעם אין זיגען וועלען םארבינדעטע- אונזערע

 די און וואםען די כוחות, די האבעז מיר װעלט־קאםף.
איז וואונש אונזער געװינען. צו קארף דעם געלם־מיםלעז

 מעגש־ מער װאס ווערען געשםארט קעגען זאלען עם אז אוץ
גוםם. און האב מענםשליכע און לעבענס ליכע

 געווארעז דעצעמביער םען7 םאריגעז דעם איז עם
 מיד און מלחמה דער אין אריין דינען טיר זינם יאר א

t אז זאגען. זיכערקייט פולער מיט קענען > o איצט זײנען 
 אםילו צוריק. יאר א מים וױ שטארקער םך א םיליםעריש

 געליטען שםארק אזוי ד.אט וואס קריגס־םלאט אוגזער
דעצעמ־ ־טען7 דעם אנםאל םאררעטערישען יאםאנ׳ס םת

 םיר איידער געװען׳ איז ער װי שטארקער איצם איז בער
הא• מיר אמת, מלחמה. דער אין אריינגעטראםען זײנעז

 אבער גידערלאגעם׳ שווערע אייניגע געליטען אנפאגגס בען
 לאגג זיך האם שונא דער וואס דערםאר׳ געווען איז דאם

 האם אביסל שםעםער אבער םארראט. דין צר געגריים
 םארםײ־ םון זיינען מיר געענדערם. גאנץ לאגע די זיך

 אלץ װייםער םאג א וואם און אנגריף צוס אריבער דיגונג
 םעל־ םאראייניגםע די םון מאכם די םילען זיך לאזם םער
קער•

 מיליםערישער אמעריקאנער דער םון אינוואזיע די
 מאם גרויםער גאנץ א אין האם נארד־אפריקע אין מאכם

םאר־ האם און מלחמה דער םון בילד דאס געענדערם
 גרויםען דעם םון סוף דער אז דיאםנונג, די שטארקט ן

אוים־ םריהער האט עס װי וױים, אזוי נים מער איז קאמף
געוויזען. \

זאן־. שרעקליכע אזא געװען ניט װאלם מלחדה װעז
 םארװים* jw םארניכטונג אומגליק, פיל אזױ ברעעט וואס
 מלחמה איצטיגער דער אין אז געזאגט, מיר וואלטען טונג׳

 איז עס אויב נעטען. צו אנטייל פריװילעגיע א איז
 מים דוערען אנגערופען קען װאס אזוינם׳ עםװאם פאראז

איצםיגע, די דאם איז מלחמה׳*, ״הײליגע נאםען דעם
 גרעסםע די איז עם היםלערן. געגען געפירם ױערם וואס י

געשיכטע. מענשליכער דער אין באםרייאונגס־מלחדה
 איז מלתמד., דער אין אריין איז אמעריקע זינם

 ער אלװעלםליכער. םאלשטענדיג א געווארען קאמף דער
 מען ערד. דער םון וועלט־םיילען םינף אלע אין בושזױועט

 דורכ־ װעלט גאנצער דער איבער איז עס אז זאגען, קען <’
מי־ א בלויז ניט און באריקאדע א געווארען געצויגען

 א און מאראלישע א פאליםישע, א אויד נאר ליםערישע, ו ,
 גע־ באריקאדע דער םון זייט איין אויף ײדעאלאגישע. ?
 מיניפ זײערע אלע םון םאשיסטען די נאצים, די זיך םינען *■

 םעלקער׳ פאראייניגטע די זײט אנדערער דער אויף איז
 םאר און םרייהײט אייגענער ױיער םאר קעמםען ויעלכע

 אונםער־ האם היטלער וואם םעלקער די םון םרײהײט דער
בארויבט. און דריקם

 גרויסען א זייער סלחמה דעד אין האבען אידען מיר
קאז• איז אייגגעשטעלם איז עקזיםטענץ אונזער ײלק•

 אלע די דעסמאנען צו אםילו שרעקליך צו ווערם סע ־ _
 אבזרױת׳דיגע אומגלױבליכע אלע די רציחווז׳ ייילז־ע

 בא־ זײנעז באנדעם זײנע און היםלער ױאם מעדדערײעז
הענם באטיגע זײערע גאר װאו אידעז די געגען גאגמװ

 אידישע גאנצע דאם דעדגרייכען. געקענם זײ האבען
 װאם אומגליק, גרויסען דעם אויף םרויער אין איז םאלק
 אכזרױת׳דיגע אזא פוילען. אין אידען די געטראפען האט

 גלײ־ קימ נים האם פאלק א פון אויסראטונג בארבארישע
 םענםשלי־ דער םון צײטען םינסםערע די אין אםילו כען
געשיכטע. כער

 סים־ פרױױלעגיע די האבען אידען אמעריקאנער די
 היט־ םארניכטען צו קאמף גרויםען דעם אין צוהעלםען

 װעלכע פריװילעױע. גרויסע א זייער איז דאם לערן.
 ברייםסםער און ג^סטער דער איז אויםנוצען דארפעז מיר

 פריװילעגיע, גרויםע א בלויז נים אונז פאר אייז עס מאס.
 געלעגענהײט די האבען סיר וואם פרייד. גרויסע א אויך נאר

 נידערםרעכםיגסטעז און ביםערסםען אונזער שלאגען צו
געהאם. איז עס וועז האבעז סיר וואם שוגא,

 אונזער םץ ציים דער אין אויך דארםען מיר און
 אי־ די פון חורבן שדעקליכען דעם אויף טרײער גרויסעז

 וואם טרייםם, גרויסע א םיהלען נאצי־לענדער, די אין דען
 גרויסע די מים םארבונדען איז גורל אידישער אונזער

 םרייהײט און דעמאקראטיע םאר קעמםען װאם םעלקער,
 םרייהיים פון זיג דעם אויף האםנונגען אונזערע מיט און
פאלק. אידישען םון זיג דער םארבוגדען אויך איז

 נאר האםנונגען׳ גוםע בלויז ניט זײנען עם און
 זיג דעד אז גלויבען, אונזער אין זיכער דינען מיר
 דער אז בלויז. װינשען מיר זייט. אונזער אויף דין װעט

 וואס יאר נײער דער אז און גיכער ײאס קומען זאל זיג
 געשיכםע דער אין ווערען סארשריבען זאל געקומען, איז

םרידען. םון און זיג םון יאד א םאר

ע די  דעהל^צי
 צװױליזירטע די פון

 די געגען פעל?ער
היטלער־בארבארען

 רעכט צװישען קאמף גרױםען איצטיגען דעם אין
 צװישען שקלאםעריי, און םרייהײם צװישען גוואלט, און

 ארבע־ דער םארנעמם — בארבאריזם, און ציװיליזאציע
 זיי־ עם פלאץ. פראמינענטעז באזונדער גאגץ א קלאם טער
 דער פאר וואסען די שמידען װאם ארבייטער די נען

 צו שטעלען וואס ארבײטער׳ די ױיגען עם און מלחמה
 אר־ די שלאכט־פעלדער. די םאר סאלדאטען מיליאנען

 םרייהײם פאר קאמף דער וױיל װיליג, עס טוען בײטער
 און קאמף דיער געװען טאל אלע איז דעמאקראטיע און

 װיל און געקומען איז טאנםטער א ווען איצט, באזונדערס
 פאר וועלט. די פארשקלאםעז און םרייהײט די פארניכטען

 וואס אלץ מלחמה איצטיגער דער אין איז ארבײטער די
 איז עס קאן. אין געווארען אװעקגעשטעלם פארמאגען זײ

 געװיגסען׳ זייערע אלע נאר פרייהײט׳ ױיער בלויז נים
 דערגריי־ אלע זייערע אויסגעקעמםם- זיך האבען זײ וואם

 דער אויף האםנונגען זײערע אלע און איצם ביז כונגען
 אר־ די קאן. אין געװארען געשטעלט זיינען צוקונפט
 צו םאראינםערעסירט בלוםיג דעריבער זײנען בײטער

קאמף• גרויםען דעם געװינען
 צו שטארק אזוי בלױז נים זיינען ארבײטער די און

 שטארק וױיניגער נים דינען די גאר נילחמה, די געװינען
 דין דארף עם םרידען. דעם געװינען צו פאראינטערעםירט

 םון םרייהײט די זיכערען בלויז ניט זאל װאס פרידען- א
 די אויך נאר דעמאקראטיע, פאליטישע די און װארט

 דער דעמאקראטיע. םאציאלע און נוים םון פרייהײט
 עקזיםטענץ מאטעריעלע די זיכערעז מער דארף סרידעז

 זי־ מער א ױי םאר שאםעז דארף און ארבײםער די פוץ
לעבעז• כערען

 קרבנות שווערע אזעלכע ברענגען וואם ארבייםער. די
 ױאם זאגען צו װאם האבען מוזען מלחםזז, די געװינעז צו
םרידעז• דער זײן זאל עס

 ברענגען אונז זאל יאר נייער דער אז װיגשען, מיר
פרידלן. אמת׳עז אן און זיג אמת׳ען אן

 רציחות אכזריות׳דיגע די
 באנדעס תיםלעד די שח

גא־ די איז אידעז די אױף
 n לענדער׳ אקופירםע יצ

אויס־ בארבארישע וױלדע
 דמ־ד אידען די פח ראסונג

 די אויפגעדודערם האט מאבם היםלער םיראנישער דעד
װעלם. צױױליזירםע גאנצע

 קאםף א אן םירעז וואס פעלקער, םאראײניגםע די
 _די anmn:inTO3nt mpi װאם מאנסטפר. cot געגען_
 האם עד װאס לענדעד, די r* אײנגעפירם האט און וועלם

 אויס־ אח ראסעז־מאח־ פוץ הערשאפט א איינגענומען,
מז ראםוגג,  טיראנײ היטלער׳ס װעגען ארױסגעגעבען הא

חןקלאראציע: פאלגעגדע די אידען די געגען אכזריות און
 לוק־ םשעכאםלאװאקיע׳ בעלגיע, םח רעגירונגען ״די
 ד>lוסלאTסאװעם פוילעז׳ נארװעגיע״ האלאנד, םעמבורג,
 די און ױגאםלאװיע׳ שטאטען׳ םאחדיניגםע די ענגלאנד,

 דורך װיםען צו געקראגעז האבען פראנצויזעז קעמםענדע
 םאנם דײםשע די אז אייראפע, םון באריכםעז מאסע א

 אונטעד אידען די בארויבען טים באנוגענעז ניט זיך װיל
 מענש־ עלעמענםארע די פון קאגםראל בארבארישען זײער
 אםם היםלער׳ס אויס איצם םיהרעז די נאר רעככ׳ ליבע

 אידי־ דאם אינגאנצען אױםצוראטען ציל ארױםגעזאגטען
אייראפע. אין םאלק שע

לענ־ אקופירטע אלע פון ארויםגעםירט ווערען ״אידעז
 שױ־ םץ באדיגגונגזװ אונםער הזחז־אײראפע קײן דער

ברוטאליםעם. דערליכער
 נאצישע גרעסטע די געווארען איז װאס פוילען, ״אין

 אויסגערײ־ סיסםעמאםיש געםאס די ווערען שלאכםהויז׳
 א בלױז איבער דארם לאזם ניעז אידען. אלע פץ גיגם

 דארף םען וועלכע ארבייטער׳ קוואליםיצירםע צאהל קליינע
 מען וואס אלע, קריגס־אינדוסםריע. דער םאד האבען

 מען פארםאלען. ײערען געםאם׳ די פיז ארוים שלעפט
נים. קיינטאל מעהר זײ פון הערט

 צום ביז געטריבעז ווערען קערםערליך־םעהיגע ״די
 שוואכע די ארבייםם־לאגערען. שקלאםען די אין טויט

 םון אויסצושטארבען איבערגעלאזם װערען קראנקע און
 דורך אויס זײ שלאכטעט מען אדער הונגער אדער קעלט

מאםען־היגריכטונגען.
 גרייכט רציחות בלוםיגע די םון קרבנות צאהל ״די

 מע־ אומשולדיגע דורכאויס טויזענטער הונדערםער אין
קינדער. און פרויען נער,

 מים םארדאמען רעגירונגען אויבענדערמאגםע ״די
 פא־ בעםטיאלישע די אם װערטער מעגליכע שםארקסםע די

 ערקלערען׳ זיי אויםראםונג. קאלט־בלוטיגער פון ליטיק
 פון ענטשלאסענהײט די םארםעםםיגען בלױז קען דאם אז

 די אומצואווארםען פעלקער פרייהײםס־ליבענדע אלע
 זייער וױדערהאלען זײ היטלעד־טיראנײ. בארבארישע
 די׳ אלע אז באווארענען, צו ענםשלאסענקײם טיף־ערנםטע

 זאלען םארברעכענם, די םאר םאראנםווארםליך זיינען וואס
 ענערגיש אנווענדעז און שטראף, םון אויםדרעהען ניט זיד
דערגרײכעז׳. צו דאם מיטלען פראקםישע נויםיגע די

 םאר באטראנט ווערעז קעז דעקלאראציע דאזיגע די
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וועלם. צױױליזירטער דער פיז געװיםען דער אויםגעדריקם
 אידישען פאר׳ן צײם םרױעריגער איצטיגער דער אין

 םרײםם גרויםע א דעקלאראציע דאזיגע די איז םאלק
 םעלקער די זײנען עס דערמוםיגוגג. שםארקע א און

 בלײמז מחעז און לומגז אידעז מיר וועלכע צוױשען
 גרױסער סח גןנסיחל א אונז איז דערוועקם עס און לעבעז

םיםגןנפיהל, םיפעז דעם הערען מיר װען באסרידיגוגג



♦ M► ם - ײ ש ג םי כ ע ר ע ג

m*«»«ועיאטגחמו o t ועויסוסלוסה־דמוייןננמנו אז

#IP ײ KF f׳liv Vffl i י ׳יי׳ן# « י'
«190 ־.iVviviem on* b#* ןוײןחן

מו ®ח י י ז ן » 19<9ײ י ___I9*i®i ח
iy®** ד i ד I ®יו ן W  P 9 |7 B 9 in i'

1■ n M ytM  i
l _ . י מ ו ז מ מ ז n מ

זז •יז *דידןר דז ג vtwv*r מ
מז מי v• 9 - ס s **®ז9#י9ײ ל - ־

r u n m v u r m n  n
f  PJn1׳p/ ׳*™ PI 

ײ? #9ײ*די #®ד סיז 191919«  מ
o rmײז ״ o®i ^ ד חױ■ לייס יי

n סמ לײגמג m rrn w  ,,w o  o n *ו 9®יי י י י י י י  י
מז ײ ״ ר o• ו n  p ״ *ס*?9״®םל ד מ מי י — ס׳ י׳ י ײ

ןױע״ ®דץ הײש
00 M |fe| m u f  Am* *BAB■ bbambabam abbb a b u «n  9 o n  n o  too o n  o m n o  i9***®i o n
ד ס גןון j ו״ n m n #*# גרױס .iV v iy io iK 

o סד o r n n 
סריסי •יל *®ד
---- ---------------------------------— - —---------------- - MIIM kftltft AAAMAAA4AMA AAM op9*®i• 19*191 i n  .m ודז iy ir3 i® c זנ< סיס

r n w w מז ײ*ס חמסגססיימדדסלזמזי׳ תו מ
____u a u  i n  a h , a IM  n m  ן ן ן A • 1■ ן iu tn> pH — ס מ ״ ייילסיגאז <»f — י י ץ ו  p״ ״ י

f j f i is f װןג?ז דיסקוסיןס f j r) סאץיאד^קאגאס yv 
i מסױזמג f19*9®י*פ#יי זיך 19ל91 ייסלמ ׳ i n  u p
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p געגומען ראטיװ ו c ו ליד לנגלישער אן

אני סמ ב וז לײ

p *װײ יאד חאכען םיר i, װײס, מײן 
זײ. ען2ז*י אײצער װי

 ב!*ױ אץ ק1שטא און חױף — ער,2זעל א
*װי*. n סץ אײ*ער איז

 װײכ, ים׳ען, איכע! זיד שלאגט ער
«p חי*ס. אץ װילד סלאכטען

i p ארט און ?לײן נאף איז *ױייטער* 
שױס. דיין אויף שמײכעלם אץ

^ טראציל״ אך1 איז אײנןך ער1  װײ
;זעל זי*ן שט*ל הארטער װי

 *ט9ה מאםעס דעד *ו יט2 האלט אים
o יט2 און p שװןןל. ס2םאמע

ײנ, םײן כאגלײט, אים האכען םיר  װ
*רױם. שטרײט גרױסען אץ

 קלײן אץ *®רט נאד ד® ער םrז דאך
שױס. ד*ץ פץ שםײכעלט אץ

ױײב, סאלטן, ןןר ױעם 1טאמע אץ
I כלוט זער2אי דאף איז ער

 חעלד אמזקר i®o טו תפילח איז
מום. גרויסען ז**ן םאר אץ

o סאר תפילה טד p ,ײכ,1 זעלנער 
גרויס.״ געםאלען איז װאס

ײן איז טײער װײל  ז2אי שאטען ז
i#® שױס. די*ן סץ שמײכןןלט

 װײכ, סןױלירען, i®2 קעבען מיר
ip ? y i o y i — סײן זער2או;

iyo®  iyu * * i*  i y i ט1*א אץ קלײן 
זײן. ז2או מיט אײכיג טyװ

^ yi**s װײל ײנ  — װײכ, ̂רyאײנ ז
אױס! אױגען די װײן ניט

o אײפיג װײל y i אד iy^ י i2 ץ  ז
שײס. דײן #ץ שםײכלש אמז •
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םפרים םוכר מענדעלע פון װעגען די אױןש
i

aאדנזער — עגדעלע yu~ y“ גרױסזגר 
'L J עלםער אין איז אידיש אויף שרײבער 

81 re  7 (S 5 k  M flr יאר איז געשםארבען יאר׳ 
.1917 1 1 M m, עד־ דער סון ברעז סאמע אין

V f V |r a { j’* א און וועלם־טאזמה. שםערr,אין ם 
■ ■E S t y צוױיםער דער םון ברעז סאסע דעם 

 סיל נאד איז וואס װעלט־םלחםמ״
 25 זײז אויס םאלם בלוםיגער׳ םיל און סורא׳דיגער,

יארצייט. יאוײגער
to דער בײ אפ ערםודבם םים זיך שםעלצן 
 פענ־ זיך איז אױף וױז־ער לעבען םיר דאסע. דאזיגער
 מיערט הארצעז אין אבער געשםאלט׳ שעזעע דעלע׳ם

_____ ______־ :®ראג« א
? מענשעז מענדעלע׳ם סיז געװארען איז װאס —

 שםעםלעד׳ און שםעם מענדעלע׳ם םון געװארעז איז װאס
 אין ווײם׳ס״, רב ״שלמה אין געשילדעדם זײ חאם ער וױ
 זײן אין םאקםע״ ״דער אין קרומער״. חןר ״פישקע זײן

 זיץ איז *קלײדםעגשעלע״, אין דריםער״, דער ״בגימין
. I ״קליאםשע . .
 אין םארםרונקען איצט ליגם אלץ חרוב! איז אלץ

םלאםען. אין אײמעחילם איצם איז אלץ בלום,
 װען jiov: דעד אויף דריקט אומעם שווערער א

 װערם װערק סענדעלע׳ם איז ארײז איצם קוקם םען
 איז װארים דריקעגדיגער. אמ שארםעז גאד אומעס דער

 םיט עס גריבעלם עס, שוױבעלט ווערק טענדעלע׳ס
מז *ון ארייס זיך שגײדם עס ;םזגגשעז םיס איחמ׳  יי
 אזא לעבעגס־שםײגעד׳ אײמעםתדעװעטער אזא װערק
מ  אידען־ זיד םאר דעחעם מען פאלקםםיטלעכקײם. לי

 זײער איז ;סרײד זײער אין און צער זײער איז פענשעז
 וױ אזױ חלום. שעהנעם זײער אין איץ װאר ביםערעו־
 דאס אייגעז די םאר וױדער זיד געשםאלםיגט לעבעדיג

געזען. עס האם םענדעלע ווי לעבען■ אידישע גאנצע
— »ח

* ? אלץ איצם דאס איז וואו
 דערפילם שםימונג, אזא אין ײקא »ת דא׳ אבער

 םונדאמענם־ דעם םון ווערט דעם נאכאמאל ערשם טען
 ליםע־ זײן מיס ליםעראםור, אידישער דעד פח לײגער

 שלום ער: האט (געהײםען מעגדעלע גאםצו: רארישעז
אבראמאװיםש). יעקב

 אםאל האם םרישמאן, דוד זיך, דאכט קריםיקער, א
גלזאגם:
 און קוםעז זאל םבול בלוםיגער א ןןאזןם װען —

 דאס איז עדה, גאנצע די ערד דער שמ אװעקשוױינקעז
 אונז פאר אלץ דאס דאך ודאלם לעבען״ אידישע נאנאע

 די דורך — דורות לאנגע אויף געבליבעז לעבעדיג
 קוסענדיגער דער ספרים. מוכר סענדעלע םוץ װערק

 אוזאמענ־ קענען ווערק ־מענדעלע׳ם םון וועם פאדשעו־
 רוסלאנד איז לעבעז אידישען דעם פוץ בילד א שםעלעז

 יארהונדערם, םען19 דעם םוץ העלםט ערשםער דער איז
שםעםער. אויך און

 סץ אויטטו גרויסער א ליגט שוין אליץ דעם איז
 ליםערארישע א געשריבעז װי אזוי האם וואם םענדעלע׳ן׳
םאלקם־לעבען. אוגזער םון ״געשיכםע׳

 אוים־ אנדערע נאד אײד דערגרײכם האם מענדעלע
טואונגען.
ד  ארויס־ איז, וואס ערשטער, דער געװעז איז ן

 אוגזער פון אוועק נים .השכלה״״ דער סון װאקסענדיג
 מים׳ן געבליבעז איז ער נאר פאלק׳ םח הםון׳ סון פאסע׳
 האט יא׳ געדינט. טריי םאלק דעם האם ער און שאלק

 מען .׳) . . !מעגדעלע ר׳ (״אמר געזאגם׳ םענחולע
 םאלק דעם דארף מען ;לערנען בילדעז, פאלק דעם דארף

 — אױס׳מוםר׳ן אים דארף מעז חסרונות; דינע אויסוױיזען
 םיט נאענם — אים או נאענם בלייסען דארף מעז אבער
םהאם. און װארם

געזאגם: וױיםער האם מענדעלע אוץ
— םאלק דאם שטראםעז אץ םוסר׳ן או בלויז —

 שעהנקײםעץ, אויך טליען םאלק איז םיױ גום. נים איז
 קרומער״; דער ״סישקע א ביי אויד ליבשאסט דא איז ןם
 שלע־ יועלכע בעםלער׳ די בײ אויד ליידעז דא זײנען עס

 ליידען די דארף גיען — שםאם גו שטאם סץ זיד «מ
 שעהנקייטען אויך סאדאן זײנען עם 4T ;סילעז איז זיװ
גע־ דער אין ניםא זײנעז זײ אפילו אויב איז פאלק׳ אין

__שעהנקייםען די — זײ מעז דארף מאם׳ נעענדיגעד
 ״אידישער־םארבע״ דער אונםער װארים זאיםוועקען.

 וואג־ כאפםע דער איבער ימירץ. סענשלעד א קלאים
א אויסגעשפריים ליגם ראד. אין בעםלער דודענדיגע

יארגיים! 1םע25 1די וגו

ביאלאסטאצקי י. פון

 זשוםם עס איז נאכט־הימעל׳ שטערענדיגער א אמ בלאער
!לעבעז םים ארום׳ אין ארום בתםט עס און

פאלקס־לערער, א מווארען מענדעלע איז אזוי אס
שילדערער. וואונדערלעכער א און פאלקס־דעחגיער, א

 זיך און אויער זײן אױסגעשטרעקם האט םענדעלע
 םענדעלע און םאלק• פון לשץ *ום אוהערען געגוטעז

ער זײ אין נאך האט מיג ב  יאר־ םאריגען םון יארעז זי
)טענדעלע״ ר׳ (״אמר געזאגם הונדערט . . . :
 אנם־ רײניגעז׳ םאלק םץ לשון דעם טח םעז —
 די לשץ״ אידישע דאס מח מען אײנשםעלען. װיקלען.
 אײנשםעלעז »מ פםלות׳ פון אפרײניגען שיראך׳ אידישע

 װערםער, םײנע םים שפראך די מאכען רײד ;טאלק א
 פאעםישע פײנע מים חכםד״ םיט םשלים, שעהנע מיט

.בילדער . .
 בױער גתיסער דער געווארעז מענדעלע איז אזױ איז

 א אייגגעשםעלם האט ער שפראך. אידישער דער םון
 נוםח, א — שרײבען אידישען דעם איז ריטם, א נוסח,
 קלאנגען אינעוױיניגםסע די מים *ונויםגעבונדען איז װאס
םאלי^ פח נשמח דער פון

 װעגדלעד׳ און װעגען געוואקסען, איז ליםעראםור די
 אכער האריזאנטעז׳ וױיםע «ו אוועקגעאויגען זיד האבעז

 שליאך דעם פמ — שלי*ד עןטדיינ פון זײ געהען אלא
סםרינ^ םוכר םענדעלע םון

 םץ םעג איאםיגע די אין טעג, איאםיגע די אין אויד
 מענדעלע׳ס אויף גײז אזוי זיך וױלט םייער, און בלוט

 — םרױער, דעם «ים גחאםעז — גליט עס איז װעגען.
 םאר־ יועלעז בלוט ימ׳עז די װען אז האםענונג, די אויך

 װידער זיך אויבערפלאך דער אויף וועלעז שװינדען,
 און הימעל, מענדעלע׳ם םעלדער, מענדעלע׳ס באוױיזעז

 אלע די — געבליבענע די . . . װעגעז מענדעלע׳ם
 םון וועלעז — ״םישקעם- און ״שלמהס״ ,הערשעלעך׳,

 אידיש נײ א אויםשםעלען נעמען וועלט חרוב׳ער דער
לעבען.

2
 דעם םון םיםעניש דער םמ געקיםעז איז מענדעלע

 אוריק װערק דינע מיט איז אוץ פאלקס־לעבעז אידישעז
 ער לעבען. אונזער םיז םיםעניש דער אין אדײנגעדרונגען

 ליטערארישער דיז (װי ״זיידע׳ דער געװארעז איז
 אונ־ םון אנגערוםען) אים האט עליכם שלום ״אייניקעל״,

קלאסיקער. דער ליםעדאסור, זער
? ״קלאסיקער׳ א סײנט וואס

 און טײטשען םארשידענע דעם אויף םאראן
 וואלם׳ דעם םון טייסש נאעגםסטער דער אבער מיינונגען.

ך דוכט  םון פיאנער אלס האט, וואס איינער געװען: זי
 דער אין סטיל קאנטיגעז א איבערגעלאזם ליטעראםור, א

 סארבונדען שעסעריש איז װאס איינער ליטעראםור;
 וואם איינער ;שטאמם ער וואנען םון לעבען דעם םים

 איינער דורות, ארן דורות םאר װירקונג א איבער לאזם
 ליטעראםור. זיץ איז ערוך״ ״שולחן מין א בלייבט וואס
 און אויסדרוק שפראך, לערגען זיך מען קוםם אים ביי

סםיל.
גוויי־ די פון איינער מענדעלע איז זין דעם איז

 ליטערא* אידישער אונזער איז קלאסיקער גרויסע דרײ
 . . . !ערשטער דער :געװען ער איז נאך דעחנו םור.
 מאדערנע, קיץ געו־וען ניט םאקטיש זיינעז מענדעלע׳ן סאר

 זיך הויבם אים פון אידיש. אויף ווערק שעםערישע
!אז עם

 װידער יאראיים, טען25 זיין צי הײנט׳ זיך לאמיר
 װידער לאםיר װערק; װיכםיגסטע זײנע אז דערראגעז
געשטאלםען. דינע גיק אנםקעגעז
 םון אנהויב אין אמאל, איז ליבשאםט גרוים מיט

 אויםגענומען ליטעראםור, אידישער מאז־ערנער אונזער
 א איז דאם קליאטשע״. ״די בוך מענדעלע׳ם געווארען

 אלעמאל האבען אידען און ישראל. םאלק דעם אויף משל
. . !משל א ליב שםארק .

 די םאלק, אידישע דאם ווערט ״קליאםשע• דער אין
 םון געשםאלט דער אין םארגעשםעלט ישראל״ ״כנסת

 איר, מוםשען אלע וואס קליאםשע׳ הײמלאזער בידנער א
ארט. צו ארם םון זי םרייבען אלע זי׳ פייניגען אלע

 אינ־ םון געפײניגם ווערט באשעסעניש ארעמע די
 און לײדם זי איז םא?ןסע־לײם פץ באדריקער׳ וױיניגסםע

באדרי־ דרויםענדיגע םון זייטיגע, םח געפייניגם װערם

 די גבידמ^ שלעכט« די זײנען אינװײניגסםע די קעד.
 אלפנמז פון םאקסע די רײסען װאס די •ראזענםגיקעס,

 אױסחײגיג־ די װעגעז ט, אױםװײניגסםע, ךי יתוכינ^ און
 גײם םלעגעז םאםעס וױ אמאל הערעז איך פלעג סםע

r ,קליאטשע״ זײן לײענעז t ד: אוױשען סוד׳ן  <ש» זי
קיסר״. דעם דאך ער םײנט דאם

 םן■ א מיס איז געדאגקזמ םך א םיט ביד א איז עס
 ױס קריםיק שארםע א איז װאס בוך, א איז עם אידעען.

 אםאלי־ אפגןןלאזענעם קלײנשםעםעלשען דעם אויף נאר
 די װעלס• גאנצער דער אױף נאר לעבען, אידישעז גען

 פענשליד א טים בון אין דארם רעדם ױ װעז ,קליאםשע״
 n — אלײז זי גאר נים אז געדאנק, צום קוטם קול,

 אניעדא סך א נאר געאײניגם׳ יוערט ״קליאטשע״ אידישע
 גע־ בלוסיג װערזןן װעלם דעד אױף קל^אםשעם בידנע

 קליאסשע די זאגט םענדעלע׳ן בײ ארם אײן אין פימיגם.
*זױ:

 געווארען געפייניגם סריהער זיינען װאם די —
געפײניגם. איצט אויד אומעטום דערען

 אק גלשריבעז איז ״קליאםשע״ די בוך מענדעלע׳ם
 געגען םעסםקײס א אמ שםאלץ א — טאז שםאלצען א
. רעוואלטירט קליאםשע די יא׳ אונםערדריקער. די . . 
 אירע הײזם זי םזל, ביםער איר אױף זיך קלאגם זי

 קליאםשע די װאמדען. אירע םים׳ אונטערגעהאקםע
 אזא םים אויםגעםלאמם זי װערם אמאל מיט אבער וױינם׳

 צו אז הײבם אץ קאפ דעם אויף הויבט זי שטאלץ,
 בלוםמער דער געגעז װעלם, גאגצער דער געגעז ליארםעז

 פאוי נאד דיס ײשד מאנם זי אין ויףלט חןד פח דשעות
 גע־ און געדריקם איז וואם אײנעם יעדעז םאר נאר ײד

 שפאן׳ איז געהן דארף װאס אײנעם יעדעז םאר •ײניגט,
 ארם אײז איז בײטש• א םון געשמיםען װערט װאם

 נים וױל «איך — שרײען: צו אן קליאטשע די הױבם
 רעכם, וױל איד !שתדלנות מוחל ביז איד רחמנות. קײן
אלעמעז!״ מיט גלייך לעבען וױל איך

געדאבקען. געמאגםע מיט בוך א איז ״קליאםשעי די
יארען. יענע פאר געוואגט דיער

 די אויך דארם מוםר׳ם סםרים מוכר מענדעלע
 דינע װיםיל אבער אפגעשםאנענקײם׳ דיער פאר אידעז

 דער צו ארײס דארם ער וױתם צארםקײם פאעטישע
 אלע די דײד באשעפעױש? געשלאגענער ארעטער•

 און אומעם טיפעז פץ שאטעז דער זיך זעהם מוסר־רײד
. םרעהרעז הײסע םיז גלאנץ דער . .

וױר־ אומגעהײערע אן געהאם האם .קליאטשע׳ די
לעזעי. אידישען אמאליגעז אוים׳ן קונג

 דער ״םישקע זיץ איז פאפולער וױיניגער נים
 בעםםע סאמע די םון איינם בכלל איז דאם קרונלער״.

 הײנםיגעז צים ביז ליטעראםור אידישער דער אין װערק
 גרוים ניים ״םישקען״ לעזען מען קען הײגט נאד ג1םא

םארגעניגען.
 צו־ ארום םארט ער הינקעדיגער. א איז םישקע

 אנדערע מיט בויד א איז וױיב בלינדער זייז מים זאמעז
 בעם־ אלערלײ םון געשטאלםעז םארביי געהען בעטלער.

 קומם דערביי פרויען. און מענער הײםלאזע םון לער,
 לעבעדיגע מיט און שילדערונגען שארפע מים מענדעלע

 אידישע דאס אפ זיך שםיגעלט עם באשרייבונגען.
 כאפט וועגס איין און שםעםלעך. די פון לעבען ארעמע

 גרויס דער פון לעבעז דאס אריץ אויך שויז מענדעלע
אדעם. — שםאדם

נאך. אייך געהם וואס געשטאלם, א בלײבט םישקע
 דערמאנם באוערי, דער אויף בעטלער א קאליקע׳ א

 ער בעטלער, א נאר נים איז ער אבער םישקע׳ן, אן אייך
 דארםט איר וועמען אויף הונגעריגער א נאר גים איז

 האט און לעבען זײז זיד לעבם ער נאר האבעז- רחמנות
מן. אלעמענם איז לעבעז דין אלע. װי איבערלעבונגען  לע

 מים םול איז ער נאםור׳ דער םץ שעהנקייט די זעהם ער
 ער אח וױינם ער אייםערזיכםיג, איז ער בענקשאםם,

 לײרט ער . . . לבנה דער םון ליכט דעם אין בענקם
 זײן םון ליידם ער ױי פונקם שלעכטס רענשליכע םון

 איז ער כאםש מענש׳ גאנצער א איז ער ארעםקיים.
י ״קרוםער״• א  סיבאל א בלויז איז זײנע ״קרומקײם״ י

 קרוטקײםעז■ אנדערע סך א םאר מענדעלע׳ן בײ אזא
 צו נאך קומעז דעם צו און לעבעז• איז דא דינעז וואס

 שיל־ די אץ נאםור־שילדערונגען פרעכםיגע סענדעלע׳ס
 ■ בגיז א בויט מענדעלע מאסעךלעבען. דעם םון דערוגגעז

 זײנע זיך האם שםאק יעדער און שטאק עטלעכע מים
 ער . . . םענסםערלעך וױניזלעז׳ קארניזען, םורעמלעך,

 נאר מעשזד אײן םים םאבולא׳ איין םים אפ נים קומם
V םים םעשה אײן צוזאמען וועבם אץ םלעכם ער
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ײניאיי ו זיד נאקוטס פ לו ד ע a ד r m
 שםארק אױך זײנעז זײגא סוסר־ביכער די «יז
 םענשעלע״ ״קלײז זײז ״קליאטטחד׳ דער אױםעד גאקאגט.

m ױ א̂ז ,םאקסע״. זיק  בײזע די געגען שטודעמס «ר ו
 זײנען װערק קיגסםלערישע זײנע סון !סאקטע־רײסער

 זיץ באקאנם שטארק קרוםער״ דעד .םישקע *יסער
 דעם בגיםיז פח דײזע (די חשלישי״ בגיסין יססעות

 און חײם׳ס״ ר׳ ,שלסח ״וױגםשםיגגערעל״- ודיסען״,
ערצעחלוגגען. קלענערע ױיהע ן

 צו אידיש אין ערשטער דער געייעז איז םענדעלע
 דער אז דוכם, םיר אבער געשםאלםען. שילדעדעז

 שילדערען צו איז םענדעלע׳ן בײ כח־ סםארקסםער
 גאגצע די — מאסען־סצענעס, און פאסזמ־איבערלעםנגזמ

 א סצענע דער אויף ארױםםיחרען קעז מעגדעלע ןדזע
 כאפטע א בעסלער׳ כאפםע א הענשעז׳ עדח גאנצע

 ״עדח אז ירעגעז אויד ער רעדס נאםור די שילדערם
 ״עדח אן וועגען ׳אייד י9 רעדם נאםוד די סילדערט
 םחנות׳וױיז אוז רײחעגװײז םױגעל״. ,עדח א; בױמר׳,

אי̂ג צו זײ קוםען
 דער קאטוע, ברייםער דער םיז קינםםלער דער
!טאםעז־םצענעם םון קיגסםלער

גע־ דארף שאפונג םעגחנלע׳ם צו שליסעל א וױ
 עפיזאד באדײםוגגםפולער םאלגענדער דער װערעז טפען

לעבענם־ביאגראםיע. זיץ שן
 איז אבראמאוױםש) יעקב (שלום םעגדעלע װען

 א סים צוזאמען ער אח יאר זיבעצעז געװען אלס
 וואנדערען צו אװעק קרוסער, דער אברהמ׳על נעםלער,

 ײאגחן־ די ואואלי^ װאלין. אוקראיגע, ליטע, זדמר
צײם• לאנגע א געצױגעז זיך האבעז רתגען

I בעםלער די םיט אוועק ער איז פארוואם
 צו עגוגה. אן געבליבען איז סוםע א םענדעלע׳ם

 גום; ניט צייםעז חײגםיגע אויך אח עגונח אן זײן
 דעם אין אפאל, אבער פרױ. ארעםער אן םאר ספעציעל

 א געװען םםש עס איז שםעדםעל קליין םמ לעמז
 א בזײז׳ א געווען איז עם םראגעדיע! שױדערלעכע

 דעם. יסיט געקאכם זיד חאט קהל גאנץ און שאנדע
 א געװען איז מאן פארשוואוגדענעם דעם אױשצוזוכען

 קרו־ דער אברהם׳ל בעטלער חנר האט מצו̂ד גרױםע
 זי װעם ער אז סוםע, מענדעלע׳ם איינגערעדם פער,

 און דערםער און שםעםלעד איבער אוםזיסם םיםנעמען
 די םאן. אנםלאםזננעם איר אויםזיכעז איר העלםעז

 יעקב׳ שלום ױנגער דער און געםאהרען טאקע איז פומע
 אכםונג םיםגעםאהרעז איז מענדעלע שפעםערדיגער תד

סוםע. דער אויף געבען צו
 איז מענדעלע םאתואם ענטםער איץ איז דאם

 קומט דאז צײם. שםיק א אויף בעםלער די ג׳ים אװעק
 בעל ױנגער דער )אליץ םעגדעלע עגםםער. צוױיסער ן

 װי און ארייז וועלם דער אין געריסען זיך האט הוזלומות.
 קלײנעם םון ארויסרייםען געקענם זיך ער וואלם ןנדערש

 און םערדעל דעם םים אוועק ער איז אזוי שםעדםעל
ליים• ארעמע די םון וועגעלע דעם םיס

 האם ציים יענער צו אז דא, איז ענטםער דריטער א
 וועגען געםוסעלם שםארק געטא אידישער דער אין דך

 האם מען און קאלאניעס. אידישע די װעגען יבערםאן׳,
 זיבע* דעם האם רײך. דארם װערען אידען אז מדעדם׳

 קורץ אהיז■ געצויגען שםארק יעקב׳ן שלום יאריגעז מז
 ארומגע־ ציים לאנגע א זיד האט יעמב שלום טם׳ »ן

 ארוים־ נאך דאז זיך האם עם בעטלער. די מים תאלגערם
 א געװעז איז אברהמ׳ל בעםלער דער אז געװיזזנז,

 זאמלען צו געשיקט עגונה די האם ער שװינדלער.
 אן געבעד איז זי װאם דעם םון חשבון אוים׳ן נדבות

 מענדע־ און שפייזער. א אד,ן םרוי א םרוי׳ איסגליקלעכע
ױ ארוסגעםיהרם, אברהמ׳ל האם ׳ז9ל  ער און חתן א ו

. נזץ מים כלה א אים פאר געזוכם האם .  אזוי אם .
 זיך האם אונםערװעגעגס בעםלעד די מים ײאנדערענדיג

 שילדע* שםעםערדיגע דינע םיט אנגענוטעז מענדעלע
 קיע־ דאם האט ער מעשיװ^ װאונדערלעכע און חנגעז

 עם קענען םיר אויד און םארגעםעז געקענם נים םאל
.םארגעסען נים . .

 ביתע די דאך איז דאם — ״קליאטשע״ די
 שםעדםעל םון געשלעפט םענדעלע׳ן האם װאם סשע׳rקל
בעטלער. די מים שסעדםעל צז■

אברהמ׳ל; דאד איז דאם קרומער״ דער ״סישקע און
 א אייד דאד איז דאם השלישי״, בגימין .מסעות זײז *ז

 רײזעס• םענדעלע׳ם םח יגיקה זײז ציהם ײאס ביד׳
 דאן שמעדםעלשער דער י1ו דערצעהלט. תערם דארם

 די זען צו רײזע א אויף זיך לאזט גנימין, קיכאם׳
 די בלאםע. טיםער א אין גאר םארקריכם ער און לם9ײ

 מענדעלע׳ז אױף האבען בעםלער די מיט װאנדערונגעז
דורך האם ער צי שםעמפעל. אײביגען אז ארױפגעלעגט

 אין ארעםטירט זיצען חדשים 19 אך
ojn וזבר־ די איז ■אריז אקופירםעז
 צוריק חדשים פאר א םים איקע םע

 דער אין געשםאדמװ״ ״פלוצלינג
בא־ איז זי איז ראמענוױל םעסםונג
 בית־עולם אויפן געװארעז ערדיגם

פאריז• אין ארבעטער־רינג םון
 אירע צו צװאה א איבערגעלאזם האם איקע חגר׳טע

באוױינם און ארמנם אייער ,םום חברים: אין םתינד
 בין איך םיר. פים געשעז נים זאל עם װאס נים, ®יד

חחיג״.
נישם וױל זי ״רוהיג״. שוין איז איקע חבר׳םע יע,

!באוױינעז זי זאל םען —
 ס׳האדץ כאםש באװײנעז. נישם זי כ׳װעל גום׳ איז

 זיך דערמאן איך װעז טרויער, אח צער פח קלעסט םײנם
 חסר׳םע דער מים םײנע באגעגינעשעז לעצםע די אז

יאריז• אקופירםען דעם אין איקע
 חבר׳םע די איד האב היםלער־אקופאציע דער ביז

 זי אז געװאוסם, נאר כ׳האב געקענט. נישט כמעם איקע
 אז און ארבעםער־רינג דעם פץ קין־ דער םיט אן פירס

 אין תאלכע די טאטעט. האבילתירםע די פח קיגדעד די
 אר־ דער אין עםןןן קוםען םלעגען װאס יתומים, גאנצע

איקע״. ימוסע תפעז n «ו9פל כעטעד־ריגג־קיד
 געװען קינדער די צו אבער איז איקע וזסר׳םע די

מאמע. א זײ צו געײעז איז זי ,מו&ע״, א וױ מער, גאד
 היט־ דער נאד באלד דערזען געהאם איך האב דאם

 אגגעהויבען עםםערם האב איך װען לער־אקופאציע,
ארבעםער־רינג. םונם קיד דער אין ארייגקוטעז

מער׳ נאד םאריז אין געװארען איז קיך דאזיגע די
 א געװארעז ס׳אח חוגגעריגע. םאר שפײז־פונקם א וױ

 איז ארבעטער אידישע הײמלאז־געװארענע די םאר חײם
 ביסעל זײער םארלארען האבעז װאס ארבעםער־םדויען,

 האלבע די םאר קינדער־היים א געװארעז ם׳איז און חױגה
 איקע חבר׳םע די נאר װאס יתוםים, אידישע גאגצע און

געקימערם. מוםערלעך זײ םאר זיד האט אלײן
 םרעג א געהאט איקע חבר׳םע די האב איך װען

 פאריז. אין םארבליבען איז זי װאם עם, קו«ם װי געםאן,
 אלע םון רשימות םולע האם ״געשםאםא״ היטלער׳ם װעז

 אמ םראנקרייד איז פארםײ־טוער און כלל־םוער אידישע
װערען צו ארעסטירט געםאר די שםענדיק איר דראם םע
:געענםםערם שמײכעל א מיט מיר זי האם —

 װיכםיגער סך א איז םו, איך װאס ארבעם, די —
לעבען. אייגענעם «יין פאר

 איקע חבר׳םע די װאס ארבעם- די װירקלעך, און,
 געװען איז פאריז אקופירםעז דעם אין געטאן, געהאט האם
דורכםירען. געקאנט האם אליין זי נאר װעלכע אזא,

 באשםײזעז םון ארבעט אז גאר נישט געװעז ס׳איז
קינדער אמ מענשעז הונגעריגע 800 די טאג־םעגלעד

 .דיםלאמא־ קאמםליצירטע גאנץ א געװען אויך ס׳איז —
 שםײז נויםיגע די טאג־םעגלעד אזוי וױ ארבעם, םישע״

דערצו. געלם־מיםלען נויםיגע די שאםען או־ן באקומעז צו
 דער־ א םירעז געדארםם נאך האם איקע חבר׳טע די

 טערערע די צװישען אויםקלערונגס־ארבעם ציערישע
 דער אין קומעז אױך םלעגעז װאס םראנצויזען׳ ארעטע

 זײער עסען צו ארבעםער־רינג םון קיך כמעט־אומזיםםער
מיםאג.

קיך די אז געװאוסט, האבעז םראנצויזען אלע נישם

 סםק, א איז װעלם״ די ״געזעז םאקע וואנדערונגען די
 גים רייזע די זיך האם געםא דער םון וױיטער װארים

. . . !דערזען אים האם װעלם די אבער גערירם.
מענ־ קלאםיקער גרויסער אונזער געווען איז אזא

 אזוי און לעבען זײן געװען איז אזוי סםרים. נ׳וכר דעלע
שאםען. ױץ געווען איז

 זיים יאר צװאנציג און םינף געװארען איז איצם
 ישראל, םאלק דאס ״קליאםשע״, די געשטארבען. איז ער

 חריג איז שטעדםעל דאם געפייניגם. גיער נאך װערט
בעםעז• צו װעמען ביי און װאו ניםא אםילו איז עם

 א ארוים אבער שײנם װערק םענדעלע׳ס םח
 דער םץ רשעות בלוסיגע די אז גלױבען, שםארקער

 באװײזען, נים זיד זאל זי געשםאלם װעלכער אין וועלט,
 װערק מעגדעלע׳ם םמ אונטערגײן. מױען עגדליך װעם

 אזוי שםאלץ. א און םעםםקײם א ארויס זיד הױבט
 אױף וױדער אים «יר לעבעז אזוי אח אים פיר געדענקעז

יארצײם. יאדיגען םיגף־אח־צװאנציג זײן צו זיד אין

 — ארבעםער אידישע וורך געװארען אױפגעבױס איז
 אגדע־ אן אדער פראנצױז אײן אז םרעםעז, אפט פלעגט

 קיך דאזיגער דער איז װאס װאונדערען, ױך םלעגם רער
!אידען אזויםיל פאראן זיינען

 אדאד חם׳עװאםזג אזעלכע םלעגט איקע זזבר׳טע
 אױפ־ סוזען םראנצויזען בײװילימ — אםילו אםםמאל
 רױ״ פון קיך קײן גישם איז קיך דאזיגע די אז קלערען.

 נישט װעלבער א פח קיך קײז נישם אמ איז קרײץ םען
 ס9 גאר געזעלשאפט׳ װאוילםעםיגער פראנצױזישער איז
 אר״ 9אידיש פאר און ארבעםער 9אידיש פון קיך א איז

 שוס קײז נישט מאכען ארבעםער אידישע אבער בעםער׳
 האג־ ס9 וחח אידען׳ און קריסםען צווישען אוגםערשײד

 9עיײש אין אגדערע די ארױםהעלםען בײם זיד דעלט
צײםען.

 געװארןן איקע חבר׳טע ר9ד פון נאמען דער איז
 םע־ צײישעז אםילו אויך באליבם און ■אפולער גענוג
 (דיםםריקםעז). אראנדיססאן יענעם פון פראגצויזעז רערע

י געפונען געהאם זיך ם׳האם װאו  ארמ־ דעם פון קיד י
 דיס״ 09ל אט פון (מעיאר) ר״9.ם י9ד און ריגג- ר9ם

 ארײז קיך דער אין ארײנשיקען אנגעהויבעז האם טריקם
 פראדוקטצז- װיכםיגע אנדערע אמ קארםאםעל זעקלעך

 גן־ ״םער״ דזטר האט — געשסײזם ן_9ר9װ דארם װײל
םראגצויזעז• 9הומעריג אױך — דאגט

 אדוס איז איז ארבעטעז קאםפליצירםזנ אלע די אט
 דורכ־ טאקע געקאנט האס ארבעםער־דימ פמ קיד דער

ױ אז̂ן נאר םירען  פאר־ חאם װאס איקע. 9חבד׳ם די ו
ױ פארשטענדעניש, און םאקם גענוג דך איז םאגט  *ו ו

 ת*דז נוג9ג און אםםעז 9ל9אםי*י די םים זיך באגת
 שסײז־ דעם פארװאנדלען קאנעז צו מםירת־נםש און

 הײמלאז־ די םאר הײם א איז ארבעםער־רינג םח פונקם
 םין א אין און סאריז ®ח מענשעז אידיש געווארענע

 האלבע און גאנצע הײםלאזע, די םאר קינדער־הײם
פאריז. ®ח יתוטים אידישע

,1940 םוף דערװאוסט געהאם זיך האב איך װען
 אמערי־ אז איקע חבר׳םע דער םאר ליגם מארסעל אין אז

 ד9װיז* זי כ׳האב און מיר, םאר וױ פונקם ױיזע, קאנער
 מיטםארען גייר םיט װעם זי צי געטאן, פרעג א אמאל

 ל9מארם םון און וױזע אמעריקאנער דער נאך מארסעל קייז
 גוטמוםיגעז איר מיט וױדער מיר זי האט נױ־יארק, קיץ

געםאן: ענםפער אן שסײכעלע קלוגעז
 װײל םארען, טאקע דארםט םשארני, חבר איר, —

 פיל אויםםאן אוגז פאר קענען זײם יענער םון װעט איר
 אויף פארבלײבען םוז איד אבער פאריז, אין וױ מער,
פאסםען! מיץ

 צו נים איקע חבר׳םע גוטע ליבע די איז ליידער
 1941 אנהויב שויז פאסטען. איר אויף םאדבליבען לאנג

״געשםאפא״. דער דורך געװארען ארעסטירט זי איז
חבר־ די — װעלט דער צו גום צו געװען איז זי

 די אין װערען• ארעסםירם נישם זאל זי — איקע סע
 די צו איינע גום זײן נים טען טאר לענדער אקופירםע

היםלער! װיל אזוי אנדערע.
 חדשים 19 אטגעםײניגט איקע הבר׳םע די זיך האם י
 סא־ אקופירםען דעם םון פעסםוגגען און תםיםות די אין
. געשםארבעױ איז.םלוצלוגג זי ביז — ריז . . .

 םריײ דער ,אויף חברים די צו אירע ברױו די אין
באײײנען. :ישם זי זאל מעז — געבעםעז זי האם

 די רױ פאלקם־מענשען, אידישע אזעלכע געװים,
 באוױעם. נישם װערעז איקע, חבר׳םע א^עלע שםילע

 שפעםער די באזינגט פאלק דאם :באזונגעז װערען זײ
לעגענדעס. און לידער דורך

 נאםען אמת׳ער איר װאם איקע, חבר׳םע די אויך
 אוגז פאר געװארען שוין איז — ריכםער אםתר איז

 משוגע־געױא־ אונזער םץ לעגענדע א םאלקם־עסאם, א
י !תקוםה רענער

 עם װאד הפחות, לכל רױיסען, «יר װאם גום, נאך
 די װאם גום, נאך קבר• הײליגער איר זיד בערגעלם

מז נאצי־באנדיםעז  אין ״דעםארמירט״ געהאם ניט זי הא
 קײנעםם* א ערגעץ םון ריכםוגג״ ״אומבאקאנטעד דער

הפקר־לאנד. א לאנד,
 ״דע־ איז איקע חבר׳םע די װאוהץ ״ריכםומ״, די

 איז עם באקאגם. אלעמעז אונז איז געװארעז פארםירם״
 אום־ אח םארשטארבענע אמזערע אלע םון .ריכםונג״ די

 אנדענק דער װאם קדושים, און מארםירער געקוםענע
 בלו־ אונזער אין פארבלײבעז אייביב אױף װעם זײערער

װעלם־געשיכטע. םיגער
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ם פױער תו איז נוטןדאיױאן אה urn אױ איחמ ניי א־נעס ד ד
 פממל*למהזײמז *מ*לייז רױ וגקט

 די נײצייט פריןר דער אין אויו
סי־ זטן דדום״ אין ישוביט אידישע

•ראדוק־ סד א געײעז עפל־אייראעט
באשעשםיגונגען, זײערע לױם טיתער
דא״ מצרב׳אײראפפ. אין איידער

ן םרן סיילען זיגע ו ן ױו ן ו ן  טיטן מ
ױ איטאליע, איז שםעט עטלעכע פח אײסנאם  װעגעציע׳ ו

 עקאנא״■ דער אין הינטערשםולליג ודיים געװען ליװארנא,
 אינםער־ אין ע■פ־אײדאבמעד לגבי אנםדױקלונג םישער

 און בײסען כלױז נישם האמז האנדעל נאציאגאלען
 קלעגערע וױים ן געשפילם איטאליע אפילו גאר סײדען,
 בײס געלןגען זיינען מאס לענרער׳ די איידעד ראלע׳

1 לעגדער דאזיגע די אין אידען אקעאז• אסלאנסישען P 
 פמ מעגלעכקײמז ברייטע אזעלכע געהאם נישם בכן כען

ױ האבדעל, אין באטײליגונג  טערב־אײ־ אין אידען ביי ו
 געפונעז אױך זין• ד״אבעז לעגדער זעלבע די אין ראפע.

ױ קזדלות׳ אידישע גרויסזן  חאס פראג׳ רוים׳ ליװארנא, ו
 יאד״ םעז18 פון חעלפם דער צו ביז האס זײ םון יעדע

 דעד מים צאל דער לױט נלעסטעז געקענם זיך הוגדערט
 זדן קחילח אידישער מעדב״אײראטעזדשער גרעססער

י אק אםסםערדאס.  די מםילא חאם קהילות גרויסע ו
 פאר געפינעז געקאגט נישט באפעלקערונג אידישע גאנצע

 א און געלםילייען איז און האנדעל אין אלאץ קײז זיד
מז צו געצוואונגען געװען אי׳ו צאל גרױסע  אין וזיוגת זי

 1אי אינדוסטריזנ. איז און םלאכה־אווײגעז םארשידענע
 אינ־ אידישע גרעטערע אנטשםאנעז אױך ױינען איטאליע

 כא־ געגעבעז האכעז וואס אונםערנעמונגעז, דוסםריעלע
 בײמעז אין או־מםער. *אל באדיממנדיגער א שעפסיגוגג

 אויפגע איז איגדוסםריע מאנופאקסוד די וואו םיירען, און
ױ שפעםער, סך א קוםעז  אידישע זײגען איםאליע׳ איז ו
אין עלעמענט נויםװענדיגעד אזא געװען מלאכות בעלי

MMAMfe a m i  AM AM HIIM■ AAM MMMאפס געמחס האס םלוכת די ̂ןז מןגד׳ ®ח װידסש^סט דער 
 האנט־ קריסםלעכע די פוץ םאדערוגגעז די פארקוקען

ת שםרענגע װעגען װערקעד־גילדיזעס ת  אידי־ געגעז גזי
 בעלי האבעז מעדב־אײדאפע *ו להיפד האנםײערק. שזױ

 מיםעל־אײדאפע »מ דרום־ אין ארבעםער אה םלאכות
 די איז איז םײל באדײםענדיגעז גאר א םארגעשםעלם

 דער םיז תב רעלאםיײעז דעם אפילו קהילות גרעםטע
מםעלקערונג. אידישער

תת די אויף געקוקם נישט  װאס פױפסטען׳ די םון גזי
 ארײנ־ יארהונדערם טעז16 םמ העלםט זינם.דער האבען

 אפגעשלאסענסםען דעם געםא׳ א איז אידעז געקײעםשם
 אין זיד האם אײראפע׳ גאגץ אי? קווארםאל אידישעז

 אי״ אין קהילה אידישע גרעסםע די דערהאלטעז רױם
 סוף אום שייז .האם רוים אין אידעז גאל די טאליע.

 10 קײלעכדיגע באםראםען יארהונדערם סעז17 םון
 םמ העלפט ערשםער .דער איז האט איז נםשות םויזענט

 דער םון םויזענם. 12 דערגרייכם יארהונדערם םעז18
 אדער םאמיליעם, 200 ארום בלויז זיינען גאל דאזיגער

 גבירים אידישע די דייכע. םון באשםאנען גענטעל׳ א
 האנדעל ױײםםארצוױיגםען א געםירם האבען רױם אין
 זײדענע דױואנען, װי מזרח, סון לוקסום־םחורות מיט

 זײ םון אענדליג עםלעכע .דגל. א. קרעלען שםאפען׳
 מערהייט, גרױסע די באנקירען. גרױםע געוועז זײנעז

 רוים אין באםעלקערונג אי׳דישער דער סמ אענטעל נימ
 עלע־ ארעמע אץ אומםארמעגלעכע פון באשםאנעז איז

 קלײן• מים פארנומעז זיד האבען די םץ םײל א מענםען.
 אג־ אח קליידער אלםע מיט הענדלער אידישע האנדעל•

 פון גאםעז די איבער ארומגיץ םלעגעז אלטוהארג דער
 (קיאזר ״העב״ רוף דעם מים קונים ארויםרוםעז איז רוים
 אויף זיאען סלעגעז הענדלער אידישע ״העברעעד״). פון

 אנדערע איז םיש אױבסט׳ גרינס, םיט געםא־מארק דעם
 אידען רוימישע טייל באדייםנעדיגע גאנץ א עםעגײארג.

 משכונות. אויף געלם בארגען מים פארנומעז זיך האט
 פארקױםען זײ פלעגען משכונות אוייסגעלײזםע נישם די

 (פיאמא םלאץ׳ ״אידישעז ז׳עם אויף ליאיטאגיע אויף
 אידען רוימישע םמ ובניז מנין רוב ,דער תשודעא״).

 אינדוסם־ און ־אנםװערק איז םארנימעז געייעז אבער איז
ריע•

 דינען 1726 יאר סון באריכם אמםלעכען אן אין
 םון *ווייגען וױיםערדיגע די געווארען אויסגערעכענם

װעבער, שניידער, אידען: רויםישע בײ האנטווערק
 סםא־ זײםנמאכער׳ שםידען, רימער׳ אמ זאטלער גארבער,
 איז מערסםעז אם יװדעלידעז. און גאלדשמידען לארעם,
אז געשאאם, װערם עס שנמדערײ. פארשפריים געװען

מער קעל דרי טדטי

נמוחלער. רפאל דד. פון

 תאם רױם איז קחילח אידישער דןר פון פערםעל דרײ
n שדיחױ־ פאדשידענז פץ געלעגם o w. די *וױשען 
 חאמז װאס אזזזלכא, מיר םרעפעז שנײדער זדדישע
 אנדערע און קארדיגאלזח םח באשסעלוגג אױף גענײס
מ אמטערמ־ שנמדער גמיסן אויך גזדחה קונים. רײ

M M AM M feUiA Â AM̂ Â ■ ^ אדגיסארסעז !וגעשסעלס האבעז װןןס מער׳
 דער אץ ארניי פױפסםלאמד חװ־ םמ גארניתמזז די פאר

 שנײז־עד אידישע אאל גדײסן גאר < סלוכ̂ז קירכלעכעד
 םלבושים. פארריכמז גײ כאשאפסיגט געיוען זדז דױם זדן

 איז האם קלײדאר געגמסע אײסמסעחנז פח מד דער
m טד * געשפילט אײט יענער ro rw  S אײדער דאלע׳ 

̂ז זײס. הײנסיגזױ־ דער אין  םײער גזױחה זימען שטאפ
 אל* פארריבםעז לןדעז אפט פלעגן קארדינאלאז אםילו און
ײ אנשםאס מלבושים, טע  דעם *וליב אװזדןאולײגזח. ז

פאלקם־ ארעמע די בפדס ®לעגזמ שםאפעז פין יקתת
AAAMAAMMAA M iMMAAAA4*A M u L u  AMAteft -     - >-מלבושים, פארראכםענע אלםע׳ קױפעז גיכער מאסעז 

 שנײדער אידישע די בגדי^ נײע נײזח לאזעז זיך אײדער
פארריכםעז פוז געביס אױפן דוקא ח*מז שדידערינס אח

m A A  M HM t• Mft* MM A A liM A M A A M i m M A A B W ■  — —L  מ געװען איז עס סייסםערשאםט. דעדגואיכט קליידער.-
 שםאף איז רים א פארדיעז «ו זדיעז םיז קונםס רימט,די

 wp די ח*ס סזװ vg אזוי׳ פאדאם, גילדאנפס » טיט
דערקענס. נישם בכלל

 אוױיטעז דעם םארנומעז װעבעריי האם שנײדעדיי נאך
אידעז איחה• רױמישע פח מלאכות די אוױשען פלאץ

a s m  AAM AMMftAAAAIM AM AAAA AAAA feAAAAMI aaM■ m a u aזױד םון פאבריקאאיע די רױם איז אימגעפירט יד׳אבעז 
o םעז18 גייז סוף אום ביז אץ n jn rm r גע־ איזדארם 
 וועבער אידישע װעבער, זייד אידישע אל1 גרויסע א װעז

 גזןװען איז איד א אז אױסגעאייכענם, וױיט אזױ זיך האבעז
 פון פאבריק םלוכת׳שער דער פיז אויבעראינםיעקםאר

 א מזחדאינדיע. פיז שםאף איאענער מין א קאלאנקא׳
 םאבריק שםאטישער יזיעד מים אנגעסירט אױך האט איד
קאפעלושען. וואלעגע שץ

 געװעז איז שפינעריי איז םײ שניידעריי׳ אין סײ
 די אױף אידישע.פרויען. פיז באםײליגונג די גרױס גאד

 טרעפעז תמיד מעז םלעגם געםא רײמישעז פיז גאםעז
 םיט הײזער די פון פראנם איז םרײעז אידישע זיאעז

 חאנם. דער איז נאדעל־פאדעם א מיט אדער שפינדעל׳ א
 פארריכסעז דאם געװעז אה סיעאיאליסעט גרעסםע זייער
 גע־ אלס באקאנם געײעז אײך זײנעז זײ קליידער. אלםע
קנעפ־ארבעסארינס. ניםע

 בײ זײנעז לעדער־ארבעםעז פון געבים אויפן אייד
 לוי למשל, ווי, םאד־קינסםלער, געווען רױם איז אייעז
 טאפעאירעריי יארהונדערם. םען17 פח סוף אום אםרים

 אין קאנצעגםדירם ווײט אזױ געווען איז םישלעריי איז
 אי־ םלעגט זײ אז מלאבות׳ בעליי אידישע םון הענט די

 די םאר בעםען םון ליװערונג די ײערען בערגעגעבז
 םלוכד- פויפסםלעכער דער אין גארניזאנען מיליטעדישע

 אוים* דאס געװען אויד איז אידעז פון סאד םפעגיעל א
 אמבא־ און םירשםעז אײםלענדישע דיתח. מעבלירעז
 אונםערנעםער אידישע איבערגעגעבען םלעגעז סאדארען

י םגן אױסםעבלירונג די  האבען זײ װעלמ יאלאאעז׳ י
 םארבראכם האבען זיי ײאס יים,1 דער אויף געדונגען

 גע־ הםתם םן זיד האם דערמים שײכות איז רוים. אין
 האם רוים אין קהילח אידישע די וואס גינהג, דער נומעז

 אויס־ אויף יאר יעדעס סומע גרויסע א צאלעז נעדארפט
 קאנקלאװע־קארדינאלעז, די םון *ימערעז די שטאםירען

פויפסם. דעם געקליבעז האבען ײאס
n קהילה אידישער דער פמ עקססלואטאאיע שטייער 

 כםדר אבער איז באאמסע זײנע און פויפסט דעם דורך
 אידען רױמישע די אז אומ׳ברחמנות׳דיק, אזױ געשםיגען

 קהילה אידישע די געווארעז• םארארעמם מער אלץ זײנעז
 קארדינאלען די בײ םאר׳חוב׳עם געוועז איז רױם איז
 װי םער׳ באםראםעז האבען חובות די און אדעללײט אץ

 פאםיליעס. אידישע רײבע די פון םארמעגעז גאנאע דאס
 גע־ שױן מעז האם יארהונדערם םעז18 םון טוף א־ם

ץ אידען, רײכע 40-30 וױ מעד נישט רוים אין שאגט ר  מ
 אין געלעבם האבען איבעריגע די אח םארמעגלעכע 100
 אנקומעז געמױם רוב פי על האבעז זײ אז דחקות, אזא
 אל1 די האם אױםײאנדערעג אח עלענד אוליב אדקד- *ו

 אײן אין געהאלםען *ײםען יענע איז רױם איז אידעז
םאלעז•

 איםאליע, איז קהילח אידישע גרעםםע אווײטע די
 נפשות• טויזעגט 10 בערך גענײלט אייד חאט ליװארנא,

 ליווארנא איז אידעז די פון לאגע ווירסשאפטלעכע די
 םאר־ מיר אוץ געװארעז׳ אױסגעפארשט גישט נאך איז

r נישט מאגעז p א באשעפםיגוגגעז זייערע װעגען פרםים 
 הױפם־ראלע. n געשפילם האבעז די ױאו חאנדעל, r״

 לי־ די פון לאגע רעכםלעכע די אז אבער, ווײסעז םיר
 םראגאױ־ דער פאר תקופח דער אין איז אידעז ווארנער

 איז איםאליע אין בעסםע די געװעז רעוואלמיע זישער
 אםילו דארט האבען אי׳דען אײראפע. נאנץ אין אפילו

 שםאם־ אין פארםרעםער שיקען «ו דעכט דאס םארטאגם
 ארויסצודרינ־ שײער נישט איז אלייז שױן,ךערםיז ראט.
 שװעריגקײםען קיץ געשםעלם נישט די האט מעז אז גען,
 פאבריק־אינ־ און האנםווערק מים זיד פארנעמעז אין

דוסטדי׳ע.
 אין איםאליע. םמ האגדעלם־שםאם דער׳גרעסםער אין

 געםונען זיד האט ימים״, די פון קעניגן ״דער װענעץיע,
 יער1 ארום לאנד. איז קהילה אידישע גרעסםע דריםע די

ל די האם יארוענדערט םען17 םון חעלפט  אין אידען מ
מיע ענ  אוליב נםשות. םויזעגט 5 קרוב דערגרײכם וו

 שטאט סון,דער ירידה וױרםשאםםלעכער אלגעמיינער דער
 יאר, הונדערט אנדערטהאלבעז םון משך איז אבער איז
 געבליבען נישם יארהונדערם םען18 םון סוף *ום ביז

 דער *ו להיפך אייען. םויזענם אגדעדטהאלבעז וױ מער
 םון רעבם די זײגמ ליװארגא׳ תאנדעלס־שםאם צײײסער

 באגרע־ שטארק זײער געװען יע1זועגע אין אידען די
 װאוינען געטארם נישם אידען האבען געזעץ לויםן ניאם.
 דא־ די איז פראקםיק דער אין כאםש געםא׳ דעם מחח
 גאטנער דער םיט געוואחמ אפגעהים נישם גזירה זיגע

 יארהמדערם םעז16 סון םוף אום ביז שםרענגקײם.
 באשעם־ זיד געםארט נישם זוענעציע אין אידעז האבען
 פרא־ אייף געלם בארגעז װי עועם־אנדערש. םים םײעז
 םץ אנגעזעיבעז ערשט אלםװארג. םים האגדעל און אעגם

 םוחרים רייכע ווענמיאנער די ווען יארד׳וגדערט, םעז17
 זיך האבען איז געווארען דעגעגעדירם מער אלץ זימעז

 םמ אריםםאקראםיע פאראזיםישער א אין םארוואנדעלם
 אייגגענוםעז מער אלץ אידען דארםיגע האבעז רענטערעז,

 הורם־האנדעל דעם און האנדעל אױסלענדישעז דעם
 רעגירונג ווענעציאנישע פ־י אבער האט דעדפאר בכלל.

 געוואלם נישט אוםן בשום האנםווערקער־גילדיעס די און
תת די אויף זיץ מװתר  האנםווערק. אידישעז געגען גזי

 םאר־ דער געווארעז איבערגע׳חזר׳ם איז אםם באזונדערם
 םםא־ שניידעתי׳ מים זיד םארנעםעז «ו אייעז פאר באם

 ײאל־אינדוסםרע^די ,דער םמ סאכעז די מים און לעריי
 ר55א זיך האבען לעבען װירםשאםםלעכען םץ געזעאען

 געשריבענע די איידער שםארקער׳ ארויסגעװיזען דא אויך
 פונקם רעפובליק. אריםםאקראטי׳שער דער פץ געזעצען

^ דרום אין רױם, אין װי ק אנ ר  אײ־ םך א אין און ם
 האנדעל דער ווענעציע אין אױך האם לענדער׳ ראפעאישע

 דוקא דערםירעז געמוזט קלײדער אלםע מים אידען םון
 אידישער פון .אנםוױקלונג שםארקערער אלץ דער «ו

 אידי־ צאל גרויםע א האם ײענעציע אין אויך שנײדערײ.
 אח פתיעז ױיערע בםרם אץ הענדלער אלםווארג שע

 קליידער. אלטע םאריכטען מים אםגעגעבען זיד םעכםער,
 אױך האבען רוים. אין שױידער אידישע די װי פונקם

 אז שם׳ א געהאם ווענעציע פרן שגײדערינם אידישע די
 דער־ צום נישט םלבוש א איז לאד א פארנײעז קענען זײ

 ווענמי׳ע סח טעכםער גבירישע אידישן אויב קענען.
 ארעמע זײנעז שײנקייט, דער כוים בארימם געװען זיינעז

 אוים־ געווען געםא ײענעציאנער איז םרויען אידישע
 קראנקהײם די אויגען. קראנקע זײערע דורך םאלענדיג

f האם t און שמאלע די אין וואס דערםין, גענומען 
 בייםאג אםילו זײ סלעגען געטא םון געםלעד פינםםערע

 װאלם עקיבא רבי יועז ליכטעל. א ביי שםעפעז און נייעז
 איבער־ געקאנט נאכאמאל ער וואלם געלעבם דעמאלם

 םעכטער n זיינען ״שייז זאץ: בארימםען זייז חזר׳עז
. זײ״ דעפארמירט דלות דער נאר ישראל, םח . .

פלע־ גילדי׳עם קריםםלעכע די מצד גזירות די צוליב
ע אין אידען געז מי  אז היסען׳ וױים אזוי םוזען זיד װעג
 רים א אדער םלעק, א מאכעז בכױון אמאל פלעגעז זיי

 אין בדי פארקױםם, האבען זײ וועלכען בגד, נייעם א אין
 איז םחורה די אז פארענםםערעז, קענען צו זיד נויםפאל

.געגחנםע א .  אין אױך האבען רױם איז ױי פונקם .
 אלטװארג־ פון פרנםות םארשפרייםע וױים די װענעציע
 זײנען אידען אז דערצו. געבראכם טישלערײ את האנדעל

אין אויד דירות. אױםשםאםירען אק םײסםערס מדוען

ר, א ^נו —-------------------------------4 |943 י

 אידעז באשםעלעז אויסלעגדער רײכע םלעגעז װענעציע
געדועען. האבען זײ װעלכע פאלאצעז׳ n אימצוארדעגעז

 װעגעגיאגישע די איז אינדוםםריע םון געביט אױפן
 גע־ אויסן איידער אידען, «ו ליבעראלער געװעז רעגירונג

 «ו דערלויבם בפירוש געװען איז אידעז מלאכד״ םון ניס
 האבען וואם צוױיגעז, אינדוסטריע נײע מיט זין־ פארנעמעז

 קריסטלעכע די םאר קאנקורענץ קיץ םארגעשםעלט נישם
 אין םאקע געםינען םיר מלאכות. בעלי און םאבריקאנען

 אוים־ האבעז וואס אידען,דערםינדער, רייע א װענעציע
 פרא־ און זײז״וועבעריי אינדוסםריע: נייע געשטעלם

 האבען אידען ארטיקלען. כעמישע םארשידענע םון מקגיע
 װענע־ דער םון אנטװיקלונג דער צו צוגעהאלפען סך »

 האבען זײ וואס דעם. דאנק א קונםט־מאלערײ זיאנער
 אקוואטארטע, װי סארב־מאטעריאלעז, װיכטיגע סאבריצירט

 וואס שטעט, שכנות׳דיגע n אין אויך א. א. בליי ודיסען
 פון ,הערשאםט דער אונטערגעװארםען געװען זײנען
 א געהאט אידען האבען רעםובליק, װענעציאנער דער

 םון צוױיגען םארשידענע פון אויפבױ אין חלק גרויסען
 זיי האבען װעראנא איז מאנוםאקטור־אינדוסטריע• דער

 אין שטאםעז• ביליגע אגדערע און בארכעט פראדוצירט
 אונטערנעמונגען אידישע עטלעכע געווען זייגען ראוױגא

 טען18 םוף צום זײנען פאדװע אין וואל־װעבעריי. ®ץ
 הא־ וואס ד^פאבריקען, אידישע 7 געװען קמ־הוגדערט

 אה עס ;ארבעטער טויזענט עטלעכע באשעפםיגט בען
 האבען ארבעםער די צװישען צי באקאנם נישם אבער

 האבען שטאט זעלבער דער אין אידען. געפונען אויך זיך
 וואל־ דער אין באטײליגט באדייםענדיג אויך זיך זרדען

 ארומיגע די איז סײ װעגעציע, אין סײ אינדוסםריע.
 אידישע צאל געװיסע א געםונען אויך זיד האט שטעם

ריאמאנטעז־שלייםער.
מלאכה, איז איטאליע, אין אײדער שטארקער, םך א
 אי־ ביי םארשפרײט געװען סיבות, אנגעװישעמן די צוליב

 און בײמען לענדער מיטעל־אײראםעאישע די אין דען
 אנ־ צו און דייםשלאנד שכנות׳דיגען צום להיפך מיירען.

 און בײמישע דינען לענדער, סערב־אײראפעאישע דערע
 פארשידענםטע אין םארטראטעז געװען אידען םײרישע
 סץ קהילות פארשידענע אין האנםווערק. פון צוױיגען
 יארזענדערט טעז18 און טען17 אין מיר םרעםען םײרען

 מלאכות: וױיםערדיגע די אין אידען צאל באדייםענדיגע א
^ער, בעקער, קצבים,  שום־ היטעלמאכער, קירזשנער, שנ

 גארבער׳ שמוקלער, זאקען־שםריקער, קנאפמאכער, םער,
 אט גאלדשמידען. און אײנבינדער זייםענזידער, גלעזער,

 םון םארשפרייטונג דער ײעגען ביישפילען עטלעכע זײנען
 אין זײנען יאמניש קהילה דער אין :מלאכות אײגצעלנע

 וואס ,3 געװעז משםחות אידישע 48 צװישען 1743 יאר
 אײבענ־ קהילה דער אין שנײדעריי. םון געלעבט האבען

»r אי־ 8 געווארען םארצײכענט 1770 יאר אין זיינען 
שכנות׳דיגע םיר האבען 1769 יאר אין גלעזער. דישע

ט, דאס װײס וחןר  ני
 שניט אלטען דעם םץ באלןןגאלןןס אז

 אידען) גאנץ־םרומע ערלעכע, (געװײכלעך
שאסט גרויסע א געחאט כוס... דעם *ו האבןןן ליכ

עפעס-װאס, דערצײ^ען זײ םלעגען אץ
 יארידען, און נםיעות םץ *י אלײן, זיד פוז

 דארט טרתק־כראנשען א זיכןןר פלעגט
.װארט יעדען כײ כמעט װערען חןומאנם . . 

 געװאטען דורכםארער א זיף םורמאן א מיט האט
 געראטען ױעט באלעגאלע דעם אויכ אז

אי נאר — לעכען זײן םון ןןפעס דערגײלען  כתנ
 —דערכײ, גאר דערמאנען נייט כראנםען קײן זאל ער

קריגען. כאזונדער סינפערעל א דערםאר ער װעם
 סארגעכיגען מיט האט םורמאן דער

שטימט זיד, פארשטײט  זאד דער צו כאלד צוגע
ט גאר און  סף קײן טראכטענדיג ני

עו- םינםערעל דאס גלײף גענומען ער חאם םארדינ
*♦

שוףצײט אץ דאס איז ,געװען  כאגינען ;ח
 װעג אץ זיף ארויםגעפארען איד ײן
 פעק, מיט פארשױן, ןןםלןןבע םיס

 ױאגען אױסן נאך ארױםגןןהאקט חןרצו
 מןן^ זןןקלקף ירײ־םיר ײ

םעל רויע א
.נאך קלײניגקײטען »יז .  זאגען אײך זאל אייך .

ט שוץ איד געדענק • אקוראט, ני
 געח«ט חאב איד »ז נאר װײס איד

 זײטען, אלע טץ אגגעפאקט װאגןך י
.צײמען גוטע יעגןן אץ אלעםאל װי אזמ . . 
בויד, א מיט גרױסער א גןןװען אייז װאגען םיץ

 גאלדשםידעז 27 צװישען געצײלט מיירען אין שםעםלעך
 האט׳ גארבערײ אויך העלפט. א װי םער הכלל אידעז, 14

 אידישען אין ארם ױיכטיגעז א גאר םארנומען אױם, וױיזט
 פון םדיגה וע■ דער האם 1709 יאר אין :האנטײערק

 ארבע ועד דער װי ענלעך, ועד, צענםראלער א ( מײרען
 מען זאל צי םראגע: אזא באםראכם פוילען) אין ארצות

 מלאכות בעלי דגל. א. גארבער׳ ״קצבים, אז דערלאזען,
 די םון .דעפוםאםען אלס ווערעז געוױילט זאלען בזוױת״
 אז געײען׳ איז ועד פון באשלום דער ועד. צ.ם קהילות
 םאר־ וואס מלאכות, בעלי אויסגערעכענםע די םון אזעלכע
 געוױילט מעגען קהילות, זייערע אין אמט אן שוין נעמען
דעפוטאטען. אלם װערען

 װירט־ דאס געװען אי׳ו םילפארביג אױסערגעוויינלעך
 הויפם־ דער פראג, אין אידען די פון בילד שאפטלעכע

 גרעסםע n געםונען זיך האם עם װאו בײמען, פץ שטאט
 ציילוע, א דאנק א מיטעל־אײראפע. אין קהילה אידישע

 פארמאגען ,1729 יאר איז פארגעקומען דארט איז װאס
 ידיעה א סײ בארופען, אידישען פון רשימה א סײ מיר

 צאל די םארזזעלםעניש. פראפארציאנעל זײער װעגען
 יענעם אין באטראםען האט פראג אין פאמיליעם אידישע

 םון געווארען אנגעגעבען זיינען בארוםען .2335 יאר
 זײ האבען באשעפטיגונג זייער לויט פאמיליעם. 2306

:אזוי צעםײלט זיך
 סוחרים, ,92 — געלט־װעקסלער און געלט״לייער

 איז באשעםטיגםע ,993 — פארמיטלער און העגדלער
 טראנםפארט־ארבעטער ,754 — אינדוסטריע און מלאכה

 און בעדער באלבירער, ,45 — פורמאנעס) (טרעגער,
 — באדינוג פערזענלעכער בײ באשעפטיגטע אנדערע

 און קהילודבאאמטע ,35 — היגיענע און מעדיצין ,55
 םראפעםיא־ און מלמדים רבנים, ,95 — קהילה־משרתים

 *לצ־ דעקלאסירםע אגדערע און בעםלער .131 - - נאלען
 פראג אין פאמיליעם אידישע הבל סך ; 106 — מענטען

— 2306.
 בעלי 754 די צו צורעכענען װעלען מיר אויב

 באל־ טראנםפארט־ארבעטער, די ארבעטער און מלאכות
 אנדערע און נאכטײועכטער קראנקען־װעכםער, בירער׳

 נישם אז אויסקומען, װעט עלעמענטען, ארבעטענדיגע
 באפעל־ אידישער דער פון העלםט א װי וױינייגער םך קײז

 םולען אין ארבעט םון געלעבט האט פראג אין קערונג
!װארט פון זין

 אידען זיינען מלאכה םון צוױיגען אײנצעלנע די אין
: צאל אזא אין באשעפטיגט געװען

 שוסטער שנײדערינם), 17 (דערפון 179 שגײדער
 הי־ שוםםערינם), 5 אפצאסענמאכער, 11 דערפון 116

 קנאפמאכער ,39 נײטארינם ״39 קירזשנער ,45 םעלמאכער
 און גאלדהעםטער ,56 פאזאמענםירער און שמוקלער ,27

 ,51 ױאוועלירען און גאלדשמידען ,10 זילבערהעפטער
צימער־מא־ ,8 גלעזער .5 זאטלער ,7 מאםראצענמאכער

 הויט... און כײן—איצסערי ױי ניט געזונטןן, םערד די
 םארגעםען ניט אין• האכ זיך, םארשטײט דןןרצו,

.אכיסעל װעג אויסן מיטצונעמען אױך .  ;עסען .
 סײן, גאנץ געװען אייד אנחױכ םון איז ױןןטער דןןר
 ;רעגעו א גײן גענומען האט שפןןטער נאר
 — װעגען די אױף אונז כײ װײסט, איר װי אץ

ײן זאל אויםגערעדט ניט — ז
 5 םוראטע א פארען צו מוט גוטען אץ

 כלאטע אץ געשלעפט טאג א דאם זיף מיר האכען ׳נו
 םארנאפט; ערשט גןןקומען קױם קרעטשמע א צו און ׳

 געמאכט, נייט שיןןס לאנגע קײן האכ איף
איר דארפט װאס — ׳איז שטײגער דער װי און

- קלעיעד/
. געכען געחײסען . ף. י םערד די םײן, איד ז

. אביסעל . . ײ ח
 שווערען א ץפיז א מימ דא האט םורמאן (דער

שםערן). דעם אץ ליפען די אפגןןװישט זיד
אזױ« אפגערוט דארמ האכ איד

 ;סארכליכעו אויד שוין נעפטיגען אדן
 אגגעמריכען, רעכען נאכמער דאס האט צומארגענס

!אפגןןלאזט ניט גאר רגע א אויף אץ
ץ איד  פשוט־פראםם װאגען סון אראפ כ
 געטראטען. םערד די מיט כלאטע אץ רןני- די ב'ז אץ

 ׳דארף א צו זיף דערשלעפמ פײנאכם שפעט טרשט
זײ חאכער דעם סןןרד, די אױסגעשפאנט כאלד

שאטעז םאר

ם------------------------------- ײ ז ► •
 9 זעצער און דרוקעד ^9 בעקער A4 קצבים ■5 לער

דרוקערין!^ א םרױ, 1 (דערםוץ
 בא־ האממ װאם סלאכה״צוױיגעז איבעריגע די םוץ

 אויםגעחר װערען םאמיליעם 5 צו וױ וױיניגער שעםטיגט
הענםשקע־מאכער, לײזוענם־םארבער, גארבער, כענם:

 פארבעד, פארוקן־מאכער, פערל־העפםער, םערל־בױרער,
מד שםריקמאכער׳ טאפעצירער, געצעלםען־מאכער,  דעי

 פלא• בלעכעד, געװערהעמער־מאכער, העםםער, מאכער,
 ליכם־ צינדהעלצעל־פאכער, בענקעל־מאכער, שען־מאבער,

 דיא* (גראװירער), שםעמםעל־קריצער סטעלמאכעס, ציער׳
■ א. א. מאנטען־שלייפער

 און באקליידוגגס־אינדוסםריע די האט זעען, מיר װי
 פאמי־ 500 ד׳עכער באשעפטיגט גאלאנטעריע־אינדוסטריע

 בעלי אידישע אלע סון דריטעל צוױי בערך ליעס,
 חוץ א אלײז׳ שנײדערײ האם דערםון פראג. אין מלאכות

 קתב ה. ד. םאמיליעס, 179 באשעפטיגם נײטארינם,
 משפחות. האנטווערקער אידישע אלע פוץ פערטעל א צו

 אי־ צאל גרויסע די אבער איז אויפפאלענדיג מער נאך
 נאך ארם צװײטעז דעם פארנעמען וואס שוסםער, דישע

 םון זעקסםעל א בערך אלייז באםרעםעז און שניידער
 דער אין געװען איז דאם מלאכות. בעלי אידישע אלע

 אין בכלל און ליםע פוילען, אין ווען ציים, זעלבער
 אידישע אנצײלעז געקאנם מען האט מזרח־אײראפע גאנץ

 נישם איז דערםון סיבה די םינגער. די אויף שוסטער
 קריםט־ די האבען םוילען אין .דערקלערען• צו שװער
 אידען קײן צוגעלןןזט נים דורכאוים שוסםער־צעכען לעכע

 האבען פראג אין מלאכה. ױיער מיט זיך פארנעמען צו
 שגײדער, סץ וױ םונקט שוסםער, פון צעכען אידישע
 קיסר סון פריווילעגיעס געהאט גאלדשמידען און קצבים

 יארהונדערם, םען17 פון העלםט ערשטער דער אין נאך
 די םצד אנגריםען די געגען באשיצט זײ האבען וראם

 רעכטלעכע דאזיגע די האנםווערק־צעכען. קריםטלעכע
 האנםויערקער אידישע געהאם נישם האבען מעגלעכקײטען

 זיי זײנען דערםאר און מלאכה סון צוױיגען אנדערע אין
 שוואכער םך א גאלאנםעריע, םון אויסנאם מיטן דארט,
פארטראטען. געווען

דײםש־ מיט מיירען און בײמען םון פארגליז דער
 בעלי אידישע צאל פראפארציאנעלער דער לויט סײ לאנד

 אמאל, וױדער באוױחט פאכען זייערע לויט םײ מלאכות,
 אין איז אידען ביי מלאכה פון אנטײיקלונג די װײט װי

 רעכםלעכער דער םון אפהענגיג געװעז צייטעז אמאליגע
 דער אין אייד זײנעז מיטעלאלטער איז ײי פונקט לאגע.
 מיירען און בײמעז אין ישובים אידישע די נייצײט פריער
 אידענ־ מערב־אייראפעאישען דעם צװישען בריק א געװען

 אידישע םון פראצענם קליינעם ערך לםי א מיט טום
 די וואו מזרח־אײראפע, צוױשען און ארבעטס־עלעמעגםען

 בײ עלעמענטען פראדוקטױוע םון םראפארציע און צאל
העכסםע. די געווען צייםען יענע אין איז אידען

 ױארף, א זיך געגעכן גלײך שלאסען און
.גלעזעל דאם נאר װי .  טרמקען. געענדיגט טײ .

 שווער) אפגעאטעסט װידער דא האט םורמאן (דןןר
 מער נאד מיר איף האכ מארגען אויף

זינגען! צו און זאגןןן צו געהאט
זען, װטט איר װי ׳איז עם

ען... נסיעה׳לן} א אײנמאל שױן עװ  ג
ד ס׳איז א מיך/ איר פארשטײט נאכט, דער דיי

געװארען םראםט
 — אײנגעםרארען אײזען װי װעג דער' ם׳איז און

הערט? איר
 !םערד מײנע פון געמאכט תל א האכ איף
 געשםיםען, און געשריען געװאיװעט, חאכ איד
ײ  דארט גאנצען א מאג א ײן־ נעכעד האכןןן ז
געריםען, הויט סון
.ארט םון נים װאגןןן דער — דאד און . . ! 
 במחילה, אײך, האכען פארשוינען די און

ײ — אפילו געװאלט ניט האבןןן (ז
ײ חאט װןןר נאחן  געחערט!) ז

 םערד די מיט צוזאמען געמוזט
ד ען... דעם צו נעמען זי אג װ

אױג אן נעם אז — געװען איז םינסטער אץ
!אױס ש־טעד

 דורפגעשלאגען, זיף חאכ איד װי ניט װײם איד ׳הכלל
אי ת די סון טין איד נ  ארױם שוץ כוחו
ץ איר ביז .אנגןןקומען אכםניח אין כ . . 
 ז גאר זאגןןן אײף װקל איד װאס איר װײסט — און

 — !יאר גוטןן אלידי צו םײפעילעד, מיר טויג װאס
דארט טרונרן־כראנםען ריכטיגען א חאכ איך

םעןי״ ענו ג
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D9DW אונעםןר צוממענמרפוזזררשעז ניט תון חנינסזיס פועדדענם
 *יתד פיז ד*ונג *ממנונגס דער ײ

־ *דבעמד אידישעז פון מענפאר מ
ז18 דעם *ווענם, סרײםאג פיםעס׳  מ

מפבער,  גײ מומאדאר, ח*םעל איז די
o יארק׳ r גע־ דובינםקי פרעזידעגט

:רעדע שאלגענדע האלםען
 אנדערע איז פײלעז חאם היםלעד

 שלאכם־חויז א אין פארװאגדעלט אײראפע אין לענדער
איחח־ פאר

 אױפגעםרײםללט ױעלם די איז וואבען לעצםע די
 אױס־ דער װעגען ידיעות שדעקליכע די פץ געײאיעז
 אין אידעז מיליאז צװײ פון גאציס די דורך פארדונג
ל ױ װי שויחןרלעכער אײראסע.  מיליזיז *וױי פון מ

 *זײ יױ דעם װעגעז ידיעות די זײנעז אידדז דערמאדדעםע
 גערארדעם זײ האט מעז געװארעז. דעררארדעם זײנען זײ
 לעבעדיגער־ באגראבען זײ האם מעז גאז־קאמערען, אין

 מען שםעט׳ גאגצע פדן אידעז אױםגעשאסעז האט מעז חײס,
 משוגות. פתות אלערלײ מים אויסגענזארדעװעם די האם
 5 נאד אז ידיעד״ די איז דעם םון שרעקלעכער נאך און

 שוידער מיט דערווארטען אײראפע אין אידען םיליאן
 מיליאז• צוױי דעדפארדעםע די רױ גורל, דעסזעלבעז

 פרעזי־ אונזער אױפגעציטערם. געווארען זײנעז םיר
 םון ווארם זייז געזאגם׳ ווארם זײן האט רוזװעלם דענם
 מענ- אונטערדריקטע די צו ליבע אץ נאציס די צו האם
 פאר־ די אפרעכענונג. און דראאונג םון װארט זייז שעז׳

 שרים געמיינזאדען א גענומעז האבען פעלקער אײניגטע
מערדער. נאצישע די םון אידען די פארםײדיגען צו

אײנצעלהײ־ װעגעז רײחוז נים דײנס דא װיל איד
 ריידען נים הײנט דא װיל איך אלײן. זײ וױיסם איר םען.

 פארוואנדעלם זײנען וואס פוילעז׳ םיז שםעם די װעגעז
 ריידען ניט אםילו ױיל איד בית־עולטים. אין געװארען

 גרוי־ דער וועגען קינדהײם, ־מײן םון שטאט דער ותיגעז
 אץ געווארזך ערצױגען בין איד ױאו לאחש, שםאט סער

 ארבייטער־באװע־ דער אין שריט ערשטע מײנע געפאכט
 נאד אז ידיעות. געקומעז זײנעז עס וואנען פץ נונג,

 אלע און געבליבעז דארם זײנען אידען טויזענד אײניגע
 אויס־ זײגען אונזערע, שװעסטער איז ברידער אנדערע׳

בעסםיעם. נאצישע די סיז געווארעז געמאדדעם
םאקם. אייז־אייגציגען דערמאנעז נאר װיל איך

 איד מעדעם־םאניטאריע. דער איז שחיסה די מיץ איד
 אויך וױים איך !רארד אזא זו גלײכען קײז ניט וױיס
 האבען ןיס וואס העראאישקײם׳ דער «ו גלייכעז קײז ניט

מעדעם־סאניםאריע, דער איז לערער די ארױסגעװיזעז

סיס סײס דעם אױסגעקדיכען די וחמ
חז ד*ס אײדןד קינדער די » מז צ קיגמר״ די ל

ע. די קען איך רי מ מני ם׳ דן מ  אמימר• אמזאר י
 קמד<ז׳4ל ynyTjiK כױזןז• ד |ן07גןה| האס נעש^ןל
מ םיםגלידעד, אונזערע ח  איטאליענער ניט־אידעז׳ אין זי

 » אױסגעהאלטעז גילחמח דער פאר האבעז אנדעדע׳ און
 קלײדער־ארבע־ אידישעד ךי פון קינדער קראנקע *אהל
 איד װעז יעדעם־סאנאםאריע. דער איז פײלעז איז סער
 נאצישע די אז דענ^ װעגען ידיעח די געחערס האב

 סאגאםאריע דער אין ארײגגעריסעז זיך האבעז רוצחים
 קראנקע אמ שװאכע קלײנע׳ די אויםגעקוילעס האבעז אמ

 ס׳איז אז געסיחל׳ דאס געזזאם איך תאב קינדער, אידישע
 מענשחײט, די מיד״ װעלכעד סיט נקמח׳ אזא ניםא גאר

נאציס׳ די באצאהלעז קאנען זאלעז װעלם, די
 ער חאם טאבט, דער נו געקוםעז איז היטלער װען

 אנגע־ האט ער אידען. איבער שחיםות מיט אנגעהויבעז
 סאר־ מיט הײליגקײטען׳ אידישע שענדען מיט הײגעז
 געלע־ איז שרײכער אידישע די םון ביכער די ברענען
 אגגע־ האט היטלער זינט באלד װערם יאר *עז רענםע.
 גאסען׳ דײטשע די אין שייםערהויפענס די צינדעז הויבען

 גרויסע די םין ביכעד די געברענם האט ער וועלכע אויף
 ער אבער אנגעחײבען. ער האם אידען די היט מײסטער.

 םארניכטעם האט ער ניט׳אידען. צו אריבעד גלײד איז
 פון זיחן בעסטע די ;ארבייםער־בא־ועגונג דייםשע די

 קאנ־ איז געפײניגם ער האם ארבייטער־קלאם דייםשען
 ער האט טױזענדער צענדליגער צענטראציע־לאגערען.

 אז געוואןסס, ד&ט ער ײײל תלײת, אױף אוכגעבראכם
 ארבייטער־באװע־ פרייע א עקזיסםירען װעט עס זמן כל

געםאר. אין הערשאםם זײן איז גונג
 בא־ היטלער האט מלחמה דער פיז סארלויף אין
 געםארדעװעט האט ער און םעלקער איז לענדער הערשט

 נאר איז ער װאו לאנד, יעדעז אין ניט־אידעז אץ אידען
 םשעכען, די םאליאקען, די געמארדעוועס האט ער ארײן.

 — אוץ נארװעגער די םראנצויזען, די ױגאסלאווען, די
 צענדליגער אידען, די געמארדעױעט און געציארדעױעט

טויזענדער־וױת. הונדערםער טויזענדער־וױיז,
 דערשםירט מאיאטעז לעצםע די איז האט היטלער

 אז דערשםירם, האם ער מלאך־המות. דין סץ םרים די
 עס װי געזעהן האם עד זין־. דערנענטערט מסלה זייז

 שםאטעז׳ םאראײניגטע אונזערע סיז קדאםט די וואקסט
 צאהל די וױ אינדוסטריע׳ אונזער וואקסט עס מעכטיג װי
 אונזערע ױי טאג׳ צו םאג סמ װאקסם טאנקעז אונזעדע פץ

אין טעג, געציילטע אין םארםיג װערעז שיםען גרױסע

jf'nrv. אוגזזני פח טײעלדישקח די װאקסס עס וױ *jra* 
ר ע מנ מז דעס געזעחז האט עד ארמײ. יי חוד־ העלדי׳ ײי

-   — ---------------------— — -MM■• j j L lW t t l  r n i i r  AAA*•■ •■M — »»-I ̂ס ער ריסל$גד# DyiHfO פון שס$נד  זײנע אדישגעגיילס ה
מ  הונדערסןד זדן םעלרער סאװעטישע די אויף טוי

ױ געזעחן׳ האט ער היליאגעז• זדן סותענדעד׳  oy ו
ױ עעלאגד׳ פמ קראפט די שםײגט  בונםזױדעז עס אזױ ו

 י9 איז — לענדער אקופירטע די איז פעלקער די זיד
דערשראקעז• זיך תאט

iAMAMM MAAAMt MM AMM *MMkM* m u m  mmױ געזעחן/ האס ער  אונזער מ<כסיג װאקסס עס ו
 דערשפירט, חאט ער ימ׳עז• די באחערשעז מיר וױ פלאם,

 האדץ םײײליש זײן אץ םוף זײז זיד דערנענטערט עס אז
 זדן געםאס. די איז אידעז די צו אויסגעלאזען ער חאס

K ,קױלע־ אנגעהויבעז ער האט וראחנזיז חיח׳שען ײילדען 
 אץ נזאז ױנג׳ איז אלט פײניגען און מאײעז סמ׳עז׳ נעז,
!קינדער די מארדעז — און םרױ

ארבע־ די פון נאמעז איז דאנען םון ווארענעז מיר
 אפ האלט שטעה. נאצי־דײטשלאנד. אמעריקע איז םער

 מעהר סים נאר ײעלעז מיר !באצאהלעז טייער וועסט
 װעלען מיר טלחדה. דער אין ארײנווארםעז זיך אימםעם

 קלעפ אונזערע און ברענגעז קרבנות מעהר אץ מעהר נאד
 מעכטיגער. גאד און שטארקער נאד װערעז װעלעז

** *
 סון ארבעטער די צו ווארט א זאגעז װיל איך

 םאר״ איז סארפירםע פארשקלאפםע■ ״איר, דייטשלאנד:
 יאהרען לאנגע דייםשלאנד! םון ארבעטער בלענדעטע

 אין געלעבט אמעריקע׳ םץ ארבעטער די טיר, האבעז
 סץ ארבעסלר אײז*, טיט ברודערשאפט הארציגער

 אױםגענוכיען מיר האבען ארעטס אםענע מיט דײטשלאגד.
 היםלער׳ס פאר האט׳ איר וואס דעלעגאטען, אײערע
 אײך *ו איד ריף דעריבער אונז. צו געשיקט צײטעז׳

 הונדערטער די םון נאמעז אין דײטשלאנד, פון ארבעטער
 האב איד אץ׳ ארגאניזאציע מײז איז ארבעטער טויזענדער

 ריליאנען און מיליאנעז םון נאדען אין זאגען׳ צו רעכם א
 אויגען. אײערע אויף עפענט — אמעריקע אין ארבעטער
 רופעז ארבעטער ברידער דייטשלאנד! םון ארבעםער

 אי^■ סיז נאיעז דעם געמאכט האבעז נאציס די אייד•
 און רארד זייערע שםאט. צו און שאנד צו מוםער־לאנד

 פאלק אייער בלוט מיט באםלעקט האבעז טהאטען שאנד
 די וואס שחיטות און פאגראמען די אליין. אייד אײד אץ

 און פאלק אידישע דאם אויף דורכגעםירט האבען נאציס
 דייטשע אליץ׳ אייד אייױ איינגעשלאםען םעלקער, אנדערע

 פין םיהרער און זיהן בעסטע אייערע אויף ארבעטער׳
)11 זיים אויף ןישלוס

 געבויגען פאחאכועלט׳ אלע דײנם דא זײנען מיר
 וועגען ידיעות שוידערלעכע זײ סח לאסם דער אונטער

 די אין אידען די םון אויסראםונג סיסטעמאםישער דער
 הונדערםער פון גײסם דער לענדער. נאצי־אקופירםע

 םהורים און קדושים וױ אוםגעקומענע סױזענםער
אונז. איבער שודעבט

 פארשקלאםם האט לענדער, צושםערט האט היטלער •
 ער האם איידאפע פון טייל גרעםטען ידעם טעלקער.

 גע־ ער האם טױטע יאםער״טאל. א איז םארײאנדעלם
סארשקלאסם. אמ אויסגעהומערם לעבעדיגע את שעגדעט

 אםצואוױשען — האםענונג אײן דא איז אלע זײ סאר
ם פון חיטלעריזם דעם  װעלם די אום ערד דער פון יני
װערען. באסרײט זאל

ײערעז׳ אױסגעלאשען נישט קאן זת די וױ אזוי
 גלויבען אונזער װערעז אויםגעלאשען נישם קאז אזױ
 איז אומדערשיטערם םענשלעכקייט. און פרײהייט אק

 םעלקער פאראייניגםע יױ אז איבערצײגונג, אונזער
 נאזױשע די פון ממשלה די פארניכטןין און זיגעז װעלען

 דער־ עם אז גלויבען, םיר קאגיבאלען. פאשיםםישע און
נצחון. אונזער פמ שעי׳ די זיד נעענטערם
 םון האגם די און קומען וועם חשבמ םון שעה .די

 יעדען גרײכען וועט גערעכטיגקײט שםרענגער דער
 חשבון דער סארברעכענס, גמיזאםע די אק שולדיגעז

 די דערקלערט האבען אזױ — ײערען געםאכם ודעם
 אץ ענגלאנד אמעריקע, םיס םעלקער פאחריניגםע

 היסםארישע דיערע איז שפת׳ דער אין סןוועט־רוסלאנד
 אי־ איבערן שחיםות נאצישע װעגען דעקלאראציעס

פאלק. דישען
מן םיר לוי  אבער דריקען מיר זיג. אונזער אין ג

 מוזעז מיר אז אנםשלאסענהייט, פעססע יתזער אויס
דער נאך סון וועלם די ן.עטריד דץם אויך געװינען

ע ־ י צ א ר א ל ק ע ד
םען װענעאן דער כײ אנגענו אנ  אידישזען דעם פון ק
 גע־ אפגעחאלמען איז װ$ם ?אםיטעמ, ןןרכעטקר

ץ װארען ײ א  טןןן20 און טען19 טען,18 דעם יארין נ
1942 דעצעםבער,

 דער םאר װאס וועלם די זײן נישם מער טאר מלחםד
 װעלם שענערע א און בעסערע א נײע׳ א — םלחמה

 עם אז סײעדלעד׳ דערקלערעז םיר ײערעז• געבױט מוז
 גלײכ־ און פרײהײם אמת׳ע ?ײן זײז קאנעז נישט װעם
 הערשען נישם וועט עס אױב װעלט דער אויזי הײם
 אין דעמאקראםיע. פאליםישע און עקאגאמישע קית

 גערעכ־ און פרייהיים נאד בענקשאסם סיססםער אונזער
 צו אנטשלאסענהײט אונזער אויס מיר דריקען םיגקיים,

 מיםצוהעלםעז מעגלעד אונז פאר נאר את וואס אלץ, טאן
 ?ריג נאכן אנטשםימ זאל עס אז ווערק, גרויםעז אין

 םון ארדענונג אן — װעלם דער אויף סדר נײער א
 און פרייהײם פאליםישער פון גערעכםמקייט, םאציאלער

 הארראניע םולע אמ אײנעם, יעיעז סאר רעכם גלײכע
םעלקער. די צוױשען

גלױ־ אוםדערשיםערטען אונזער אויס דריקעז מיר
 נישם פאלק אונזער וועלעז היטלער־בארבארען די אז בעז׳

 געטאם, די םיז וועלעז מלחמה דער נאד סארניכםען;
 ארויס־ וױדער אומגליק םמ אמ «ימ םיז טאלעז די םון

 אי־ סון םעכםער *מ זיז םארעקשג׳םע שטאלצע קומעז
 שיקזאל זײער נעםען וױדער װעלען אץ פאלק דישעז

ע איז ר  אין לעבען אידישע דאם הענם• אײגענע ^
װערען. אויפגעבױם צוריק דארסען וועם וועלט דער גאר

 פון לענדער אלע איז לעבעז אידישען םון אױםבוי דאס
 אלגע־ םון זאך די ױערען מוזען ײעם ישובים זייערע

 דאס ײעלט. דער םץ איבערבוי גראנדיעזען און מײנעם״
 אמ םאראייניגםע די פוץ חוב דער זיין מוזעז װעם

םעלקער. באםרייטע
 אן לײדעז די אז םײערלעך, דא דערקלערען םיר

 וועלען צאל א אן קרבנות די ;פאלק אידישען םץ םוף א
 וועלם באפרייטע די ווען תיקון זייער באקומען קאנעז

 גאנצער דער מיט וועלען םעלקער סאראײניגםע די און
 די היילען העלםען פארמאגען׳ וועלען זיי וואם קראםט

חורבות. ױעע אויםבויען און פאלק אונזער םון וואונדען
 םולע אידען די ווערען םאחיכערט מוזען װעט עס

 מעג־ פולע גלייכהיים, און פרייהייט עקאגאמישע איז
 עקאנאםישען זייער פון אנטװיקלונג דער םאר לעכקײט

 העלםעז, דארםען וועלען מיר לעבען. נאציאנאלען און
 אונ־ אץ הערצער אונזערע הענט, אונזערע צולייגען

מוזזות. זערע
 צו נאר נים גרײםקײם אונזער דערקלערעז מיר

 אוץ הילף פאר םעגלעד נאד איז ײאס אלץ, איצם טאז
 וועם באםרייאונג פון שעה די ווען אויך גאר רעםונג,
 וודלכע לענדער, אלע אין אידען די פיםצוהעלםען קומעז׳
 אומבאגרע־ םולע אונזער נויםיגעז, דעם אין זיך וועלען
 םאר לעבען׳ זייער סיז װידעראויפבוי פארן דילף געצםע

 שאסען פאר ;פאזיציעם זײערע םץ םארםעםטיגוגג דער
אנםוױקלונג. זייער םאר מעגלעכקײםען די

 אלגעםײנעם מיט םארבונדען איז גליק אידיש
 אלגעםײנע םים םארבונדעז איז פרייהייט אידישע ;גליק

 ברענגען ארבעטען, םאן, דעם םאר דארף &ען םרייהײט.
קרבנות•

 גרױםע די זיך אויף נעמען צו הײליג שווערען מיר
שעזד היסטארישער דער אין םאראנםודארטלעכקײט

ה ■►וײמ
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ק ייגסטיטחױע *גאדקזמסזן «ז געײאדשז איז יוניאניזם  י
 n איז יתי*נס n פון אימפלוס דער געזעלשאסם. ךןר

 און לאנד םיץ לעכזמ גצזעלשאםטלעכעז און ליסישעז
 געזון• פארגרעסערס שטארק איז אינדוססריען די אק

 ניט געײארזמ דערגרײבם אבעד איז אלץ דאס יןן.
 חאבזן פיל ארכעטער. די םין כוח גייטז אױסשליסלעך

 יער פיז פאליסיס ליבעראלע די בייגעםראגעז דןרזו
 נױםיג פאר געפונען חאם װעלכע רעגירונג, פןדעראלער

 מאסען די פמ סםאגדארד לעבענס דעם אױפצוהויבעז
 קרי־ עק^אםישעז דעם פח לאנד דאס אוסארױסצושלעפען

 דעם מדך געווארעז סאחונקען אי־ז ד וועלכען איז
 און בתים בעלי די םון פראפיגדלוסט אתעחעטלעכעז

 ארבעטעד די פיז קײף־קראםט אויסגעםדיקעגטער תר
 דער צו ביז 4נ.ר.ז דעד םמ מיטגעבראכט. האם דאס װאס

 געדדען עס איז געזעץ שםונדעךשכירות םץ דורכפיתנג
 לעבענס דעס הויבען צו רעגירונג דער םיז ןאליסי ךי

 ארבעםם די םארקיושעז ארבעסער׳ די פון פטאנדארד
 עקס• ערגםטעז צום די םיז לויז דעם העכערעז שםונדעז,

 n פאד שטערונגעז די באזײסיגען טאסען, •לואםירטע
 «רמסס* די צוױנגען אץ זיד אדגאניזירען צי ארבעםער

 מיס םארהאנילעז אץ ױניאנס די אנעדקענעז צ־ מבלר
 אױסגע• האט באוועגונג ױניאז סרײד די קאלעקטײו. זײ

 גרױסע א אדגאגיזירם האט אץ לאגע גינססיגע די נוצס
 דער־ געקענט ניט םריער האט זי ױעלכע ארבעטער, צןל

 .די אין ארײנגעדתנגען האבעז ױניאנס די גרײכען.
 םארשפדײס זיך דאבעז אינדוסםדיעך פראדוקציע סאסען

 זײ װאו לאנד םון ײינקלעז צוריק־געשטאנענטםםע די אין
 דינען אץ געהאם נים צוטרים קײז דזןטאלט ביז האבעז

געיואדען. שטארק אץ קסעןrאויםגעו ארום אזױ
מלחמה. דער אין ארײנגעםראםעז איז אטעריקע ױעז

 אין לאגע עקאנאמישע אץ פאליםישע די אבער זיד האט
 ארבעטס קירצערע אנשטאם געביטען. ראדיקאל לאנד

 אר־ מיליאנען די סאר באשעםםיגונג שאםען צו שםונדלז
 פאר נויםיגקײט די געשאפעז מלחמה די האם נעטסלאזע,

 דעם העכערען אנשםאם ;שטינדען ארבעםפ לעמערע
 םארגרעסערעז.די צו מאסען די םון ססאנדארד לעבענס

 נױםיג מלחמה די האט פדאדוקטען, אויף נאכסראנע
 פאר• «י אום נאכפראגע די פארקלענערעז צו געמאכט

 אה ארבעםסלאזיגקײם, אנשטאט אינפלאציע. סץ היםעז
 אר־ איז געגעגםעז געוויסע אין מאנגעל א ןנסשםאנען

 אץ באנקירעז אוץ אינדוסטריאליםטעז די הענט. מםס
 האבעז קאנגרעס אק םארםרעםער רעאקציאנערע זײערע

 א זיד םאר דעחעז האבען זײ קעפ. די יױפגעהויבען
 רעסאר־ n סץ װערעז צו פםור געלעגענהײט גמסםיגד

 אר* די לםובת געװארען אײנגעםירט זײנעז ױאס פען,
 קאםף שארפעז א אויםגעהײבעז האבעז און נ<טער

ארבעטער־געזעצעז. אלע •יצושאפען
 אתם אזוי זיך זזאם באוועגונג ױניאן טרייד די
םײד־ צװײ צוױשעז יאר סארגאנגענעם דעם ײרד מפײעז

 און דעתױיכוננקן איבקר סיבקחיכם
)1942 אץ ענטױשוננמן

 די פציײאלטזזאײ מױחמ נײםיג איז זײט איץ פיז יעז•
 פארגיתסצדטצ די אױסגו״מ און פאזיציעס 9רס9ד«כ9ד

 «מר װאס ארימצמיזה נט9ח סס9«רנ אױף גאכפראגן
ס די אין ארכלסער ^ נ ח יי  נם9כ9ל זײ«ר אױםתאלטעז י

 דין גיט vyn גזײיוסט, זײ האבעז דאס׳ סםאנדאוד.
 חװ־ פח בתים• כעלי די געגז קאמף 9 «ז מעגלעד
 דיענדיג ר,9ט9*דכ אדגן^יזירטע די חאבען זײט, צווײטער

 אוגזעד פון נולחמח י9י איז פאראינטעדעסידס נליסיג
 פאר־ לט9ײ די ז9געג םעלקער אליאירסע די איז לאגי

 פיל־ אמ אנצוחאלםעז כוחות אלע סיט געזוכס שקלאפער׳
 באזאדגעז צי אים פדאײקציע די םארגרעסעדעז סאד

 פון דארפעז• זײ יואס לץ9 סיט ארםײעז קעמםענדע די
 קײן חאס פראדוקציע די אפשםעלעז אדער םםרײקען

 פאר־ אייד זײנעז ארבעטער די זײן. געקענט ניס רײד
 םײל אנדער איז עם װעלכער וױ מער אינטערעסירט

 םון לאנד דאם םארחיטען איז באםעלקערוגג דער םון
 גדעסטע און ערשסע די ד^ען זײ יוזלכער םיז אינפלאציע

 לאגע א אין געפונען זיו האבען ױניאנם די קרננית.
 די ציטלען. ־אדפט אן געווער׳ אן זיד פרםײדיגלז צו

 סיט רעכענעז שטארק געמוזט אויד זיד האבעז ױניאגס
 אויף מאכען וועט האלט־נג זייער וואם איינדרוק דעם
 אפ הענגס עס װעםעז םץ מײנונג, עםענטלעכער דער

 מיליאנען די אױף און באײעגונג דעד פון צוקוגפם די
 אנגזך זיד האללז װעלכע ארבעםער׳ ארגאניזירסע נײ

 קריגען צי וזאפענונג דער ־איז ױניאנס די אן שלאסען
 אץ שכירות אין םארבעסערונגלז ממשות׳דיגע באלדיגע,

 ױניאנם די האבען זשע װי באדיגגונגען. ארבעםס אין
 האבען וױ ? פראבלעמען שוועדע די מיס ספראוועם זיד
 מלחמח ערשטעז דעם אין פראבע די אייסגעהאלטעז די

 דער־ אץ סאסירונגען די איבער איכעדבליק אן יאר?
 געבומען אלגעמיץ אין אז באווײזען, וועלעז גרײכינגען

אן די האם ױני  אױם־ פראבע שװערע די באװעגוגג טרי^
געהאלםען.

ס די פון אײסםו ריזמער דער אנ  אױפן יוגי
ם םלחםח געכי

 אפערי־ די האנ ארבעם מלחמה םיז געבים אויםן
 א זיד םאר געשאםעז באװעגונג ױניאז טרייד קאנער

 אדער גרופע געזעלשאפסלעכע אנדעד קייז װאס רעקארד
 אםעריקע אייז^ר נאד באוױתען. נים קעז אינסםיםוציע

 געוועז עס זיינען קריג׳ אין ארײנגעםראםעז אםיציעל איז
 אז אייגגעזען האבען וואס ארבעםער ארגאניזירטע די

 דעם איז וױיטעז םמ שםײז בלײכען נים םאר אמעריקע
 שקלאםערײ געגען םרײהייט סאר קאמף אלוועלםלעכעז

 דער אייף קאםף אין ארײנווארםעז זיד םוזעז פיר אז אמ
 באװעגונג ױניאן םרײד די פעלקער. םרײע די םון זײט
 אויסלענ־ די כוזזות אלע פים געשםיצם נאר ניס האם

 צו אדםיניסםראציע רוזװעלם דער סין פאליסיס דישע
דעםןד די םיז ארסענאל דעם אין אםעריקע פארוואנדלען

H9 ושלתז
 נאמלז דעם םאר׳םיאוס׳ם האבעז ארגאניזאציעם, אייערע

 ציװיליזירםער גאנצער דער פח אויגעז די אין דײטשלאנד
 םליכם די ליגם ארבעםער׳ דײטשע אײד׳ אײף מענשהײם.

 איזדע״ װאס באנדע םערדער די *רתסערצושלײדערען
 כלוםר׳שם רעדם אמ םענשהײט דער איבער זיד זעװעס

דײםשלאנד. שון נאםלז ייז
ױגער אייער ארבעםער׳ דײסשע  שםיל״ בח־א^

 נאצי גרומאמע די םון שותפים םאד r’* מאכט זחײגעז
 געבוגדענע, ליגם איר אז וױיסען, םיר טרברעכער.

 םיר קרבנוו^ פאדערם און שװער איז קאמף דער אז ימ
י  םאנסםער׳ דעם געגען קעמפען יועלכע אבער 9י

 באםעלקערוגג די און אדבעםער די קרבנו^ נױיגגעז
 שארכאפםע די פח און דעמאקראםיעס יןעםםענדע די ייז
 םרע־ בלום׳ םיט צאלעז לענדער ■אגרארירםע 1»

 קאפף. באפרײאונגס דעם סאר לעבענם _»יז ייז
 בלױז אז װארםען. ניט טארט אדבעםער דײםשע י״ר

n r® j יחת חעלפדן. מוזם איר באסרײדז. אײד ז9זאל 
ױ ״פיי יי לט9ײ ךי nyn קוםדז׳ vrn אײ־צרץנודג י

)10 דיס
 אלגע־ אין פענשהײט ציוױליזירםע און ארבעטערשאפם

 פאר םאראנםײארטלעד וױיניגעד נים האלטעז אײד םײז
 איר אז סײדען, גאציס, די וױ םעח׳ערײען דאזיגע די

 נאצי די אז וױדערשםאנד, פונױגען םים צײגיז װעם
!ניט »ײד םארםרעםעז מערחנר

 «ו דערגעהן זאל שםים םײן אז װעלען, װאלם איד
 הײם* םײן אין דערגעהן זאל פײלעז׳ סמ געטאם די

 װילנע, אין ווארשע. אין דערגעזזן זאל לאדזש« שסאדם
 געםינם עם װאו אוםעםום׳ דערגײז זאל קראקע׳ אין איז
 זאלען און שוועסטער. א אונזערע ברודער׳ א אונזעדס זיד
 םיליאנען הונדערםער מיר, די. צו רוף אונזערי חערעז זײ

ה װעלם׳ דעד סון בירגזװ־ םרייז  בידגער םרײע די מי
 כחות, אונזערע אלע םים מעכםיג׳ גראמז אםעדיקע׳ סח

 די םאר קסר גרױסען א םיםלעז, אונזערע אלע םיס
 פים־ זײעדע אלע םאר און פאשיםםעז די טאד נאציס,

ארױסהעלפער. און שולדיגע
לײדןן. אייעדע אין אליין ניט דיס איר געפייניגםע׳

ד סיס םיר ייי

I W T V דיי״ o לינ r  *HP איר אויסגצאיבס r m אז 
מ סןדי  נאך גלײד פריג. איז •דײז קט9דיי ז*ל •

n תסרמןר פױדל a r פרײוױליג זיך ײניאגס די y m t 
 אינ־ סלחמת די איז סטרײקזז «ו יצכס דץם פמ זאגס

m י־9י פײ־ דוסםדיסן m• קריג דער װאס ודיט om 
f פארשפדצכצז דעם דײצרץן, a r] דודכגצפידס איױ די 

 מלי פארכיטלנע מצז־ פראײאקאציצס אומצײליגצ םראץ
 דיורע פאר אויסצוניצעז געזובם ?ס תאבעז װאס נתים

 איז אםעריקע װאס יאר׳ דעס חדך פראפיטעז. אײגצגל
 פאר־ לאגד איז ססדײקס צאל די זדז קריג, איז ארײז

 דעד און פראצענם אכציג גאנצע םיס גזױיסדעז קלענץדס
 צו ארונםערגעפאלעז איז סםו׳ײקס מדד צייס־פארלוסס

 פרא־ איז אדער פראצענם אימס םת זלקס־תינדלרםלעד
יאר. זעכצעז איז םאג ארכעםס אײן פון יארציע

 ארבדםער ארגאניזירםע די נאד חאבעז אלײז דערמים
 די אז געהיט זײ חאכעז גאר גיס כאנוגענם. גיס ייד

 חאבען זײ נאר ױערעז׳ געשטערס ניס זאל פראדוקציע
 סארגרעםערעז צי* כוודת אלע םיס אריינגעווארפען זיך
 אנגעשסרענגטער דער דורד אוםגעחײעד. פראדוקציע די

 איז ארבעטער, די םמ דערםינדערישקײם איז ארבעס
 גע־ פארגרעסערם אמעריקע איז פראדוקציע טלחמה די

 סראצענט. המדערט סיר אויף יאר םיז משד אין ײאדען
 איבער אין זיינעז ױניאנס די פון סאדעױנג דער אויף

 געוואדעז איעגעשסעלט פאבריקעז הונדעדט זיבעצעז
 ארבע־ די םון פראדוקציזךקאמיטעטען געםײנשאשםלעכע

 אסח׳ן באוויזען האבעג װעלכע םזזרײסלטינג׳ דער ארן טער
ר ע מז ■ראדיקאיע. די פארגרעסערען איז מ
 פאמוםען אויד האבעז ארבעםער ארגן|ניזירטע די

 צו בײטראגעז םינאנציעלע זייערע מים אױבעז־אן דעם
 האבען ױניאנס זײערע און ארבעטער די מלחמד- דער

 מלחמה אין דאייארס םיליאנען ה־נז־ערטער אינױעסםירם
 מיליאנען צענדליגער בייגעשטײערט האבעז זײ ;באנדס

 און לאנד אין ארבעםען הילםם מלחמח םארשידענע פאר
 ציװילע די אין באםייליגם זיך האבען אױסלאנד; אין

 גע־ ;בלום בײגעשטײערט האבען ;ארנאניזאציעס שת
 אזוי ארםײעז אייגענע אוגזערע סאר אמבולאנסען געכען

 געהאלפען האבלן ;לענדער אליאירסע די פאר װי גום
 האנם ברייטער א םים טעםיגקיים מלחמח יעדער אין
 גרױסער דער חוץ א איז דאס ארבעט. די םאר זעצעז א־ן

 באווא־ די איז דינעז אוועק זײנען וואס מענשעז צאל
 דער דרעפם. דעם דויד און םריױויליג כיחות סענסע

 םריװויליג זיד האבעז וואם ארבעםער םון שטראם
 אזוי געװען איז םלאס און ארפײ דער אז געשלאסעז

 דאס אששטעלען געפוזם האט רעגירונג די אז גו־ױס׳
 פרא־ די אז םארהיםען *ו אום םרײװיליגע פיז אננעמען
 מאמעל אוים לײדעז נים זאל םאבריקלז די אין ז־וקציע

ארבעטער. קװאליםיצירםע אק
חןר טאל םגלי ט כאםש םארגרעסערם מי נענוג ני

■רןןפארט^גקל
 ארגאניזאציאנס אנצדםירעז שװעריגקייםעז די סראץ

 יזניאנם די האבען באדינגונגעז, םלחםח די אינםער ארבדס
 ארגא־ דיערע אויםגעהאלםעז נאר נים יאר םון משך איז

 פאר־ באדייםענד נאד האמז נאר כוזזות, גיזאציאנעלע
 נים כאםש םיםגליז־ער, זײערע שץ צאל די גדעסערם

 די איץ ארבעםעד צאל דער צו פראפארציע איז גענוג
אינדוםםריען.

 םעקרעםאר־םרעזשורער םח באריכם דעם לײם
 אמןיריקאן דער םמ יתיאנם די האבען םיני׳ דזשארדזש

 םיםגלידןר צאל די פארנרעםעדם לײבאר אװ סעדעדײשאז
 איצם שויז האבלז אח םױזענם הונדערט ניױ אדום םיט

 צאל גענייע די כאםש םיםגלידער. םיליאן זעקס ארום
 באװאוסם, נים איז ױניאנס 4 םי-אי• אין.די םיםגלידער

 נים איז צאל זײער *ז אנצונעמען לאגיש דאד עס איז
 ימימזער די װאם דעם םדאץ געװאדעז, פארקלענערם

 םיט־ םיליאז האלבדן איר םים ױגיאז יוארקערם םײז
 קערםערשאםם. דער סח צוריקגעצױגעז זיד האט גלידעד

 םלר־ איז ײניאנס די איז מםגלידדד סון צואודאוקם דעד
 ארבעסער צאל סאדגרעסערםער דורך,דער געקוםעז סםענם

 גרונם־אינדוםם־ די אין באשעפסיגם איצס װערעז וואס
ױ ריען  םאבדיקעז, אםתיציז בױ, מאשין בײ, שיף ו

 לאנד איז ים אין אינחםםריע׳ םאםאר און עראפלאז
 ארבלטדן װאם אונםעתעםתגען ענלעכע אמ סראגספארם

 09ד נישט האבלז ירניאנם די כאםש םלחם̂ז דער םאר
jn די פון פעדםנמ די אין שאפ ײניאן קלאחי y v n x- 

«r ד9ם*ר*ל דער אמד איז [,9םתג  r n i אר־ 9סלט די 
די *י מלסגגזח ײךלמ פאבזײמז, די איז כדסדר



י י 4 ®ז it>
ג שסאו׳ק ײניאגס, ח *ו מנו עגז  *רממתר׳ גייע די מיז

ל גדױימ א «דער ד «ץ מ ײזי *טװשליסעז. ז
מ ײגיןמס׳ yruynppw די *ױן■ ל ת  גיט דינעז י

v n tm w ון קײגע אז® n ײניאז אענםי־אלע «וױי 
סענד מאמז מז־פןא־שאפםאז׳ ײ  י״׳ער מרגרעסערם מי

 אײמבאז די זימעז זײ סיז גרעסםע די אאל. ®יסגלידןר
 *ויף פ»רקער דער איז םלזזסה דער איבעי־ ײאחא־הודס.

 »יז געװאחמ פןןרגרעסערם גזױואלדיג אײזעגבאנזױ ךי
o דערםיס אוזאמן r די וחןרעז מרגרעסערם געסוזם 

 די את־ענומ אין ומלם און באםו־ײבם װאס סאנשאפם
 קױלעז די ארבעטער. כתערי די אױך אײזענבאנען.

ם קלענערע מאנכע יון נזײגערס ^  פארגרע* חאבען ײנ
onyo ווערם אודם און ארום צאל. מיםגלידער זײער 

 מיליאז צוױי ארום *וגעקומעז זײנען oy אז געשאאם,
 איצט צײלען זײ און ײניאנס ,די אין מיםגלידער גײע

ארנעםער. ארגאניזירםזג םיליאן צוועלף אתם
 איאט ײערעז װאס ארבעםער, צאל דער לויט אמת,

 נאד איז אינדוסםריע, אמעריקאנער דער אין נאשעפםיגם
 ױניאנס די צו באלאנגען װאם ארבעםער ירןמעגם דער
 ציפערען רעגירוגגם די לױט געגוג. גרױס ניט ווײס

 400 מיט היליאז 51 לאנד איז באשעםםיגם אי*ט זײנזנז
 באלאגגען װאס סיליאו, צוחגלף די און ארבעםער םויזעגט

 א וױ וױמיגער בלױז אלץ נאך זײנזז ױנאנס, די צו
 באשעפטיגם. זײנעז וואס ארבעםער אלע םון םערטעל

 ניט איז ױגיאנס די װאס דעם םאר אורזאד תױפט די
 אין ארבעםער צאל גרעםרע א ארײנאונעמעז געלונגען

r r n ,שטע־ די כאטש וואס דאם, זיץ צו שײגט רייעז 
 ארבעטער די םון וועג אין געלעגען זײנעז װאם רומעז,

ך ארגאניזירען צו  אאגע־ מערםםענס איצם זימען זי
 ײערען אנםזאגט ניט קען ארבעםער קײן ווײל שאםם,

 הבית בעל סוץ jynyn דיםקריטינירם אדער דזשאב פון
סיז עראב יזא ױניאן. א *ו אגגעהעריגקייט זײז איבער

*ו באלאנגעז
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. - - . ___  דץו . ״ — _ --------- .
 שאפ׳ קלאוזד פון עלעםענט צװאגג סײ,דער אמ ױניאז א

 כמעם איז לוין ארבעםם דער געווארען. אוגעשױאבם פיל
 לוין קייז קריגען ניט קעז ױניאז קײז ;אײנגעפרױרעז

 דער פמ גושטימונג דער אז אדבעטער םאר חעכערונג
 םארבעםערונגען פאר סטרײקען באארד; לײבאר װאר
 געוויגם, ױניאן די ײאס געווינםען, די ;נים םען קעז

װ גאר מיםגלידער די גאר ניט דעם פון געני^נז  אי
n פאבריק. אין ארבעםען וואם םיםגלידער נים־יוניאז 

 געלונגען איז ױניאנס די ווען אומשםענדעז, די אונםער
 פאר־ נאך און שטארקײט גוםערישע זײער אגאחזאלםען

 באדײםעגדע א עס איז אאל, םיםגלידער די גרעםערעז
חנרגיײכומ.

jn ײ ro ^ 4 P P רכעטער די פץ דערנרײכתגען® 
יאר דורכן

 אר־ אמעריקאנער ,די םון לאגע די איז עקאגאסיש
 םארגאנגענעם דעם דורך געווארען פארבעםערם בעםער

 בױרא םםאטיםםישער דער פץ איםערעז די לױם יאר.
 אוים־ איז וואם סומע די םיניסםעריום. ארבעטם בײם

 פארגרעםערט זיך האם שכירות אין געווארעז געאאלט
 פראגענט. האלב א און דרײםיג און םינף איבער םים
 געווא־ באשעםטיגט זיינען וואם ארבעםער, אאל די װי אזוי
 קארגע אויף פארגרעםערט גיים דער דורך זיד האם ףען,
 זיך האבען םארדינסטעז די אז עם, מיעט ■ראמנט׳ זעקם

 צוואנציג און זעקם ארום אויף דורבשניט אין געהױבען
 דורכשניטלעכער דער אז- ניט, דדיסם דאס פראאעגט.

 דער געהעכערט. םיל אזוי אויף זיד האם שטונדען־לױן
 בלױז געהעכערם זיך האס שםונדע פער לוין דורכשניט

 העכערונג איבעריגע די יראמנם. זעמעז קארגע אויף
 ארבעטס לענגערע דורך געקומען איז םארדינםםעז די שיז

 םלעק. דורך גיק ליידיג װימיגער און שםוגדען
ױ אזױ  דורך דינעז מיטלען לעבענס םון קאםםעז די ו
 זיבעצען קארגע אויף בלױז משםיגען צײם זעלבער דער

 די םון איינקונפט רעאלער דער אז עס׳ מיינט סראצענם׳
 דורב־ אין פארגרעסרם יאר דעם אין זיד האם ארבעםער

לעצטען מים םארגלייך אין פראצענט ניץ ארום םים שניט
יאר•

 ארבעטער די אז נים׳ נאםירלעך גאד מיינם דאס
 העכערונג גאנצע די נים גאלד. מיט או איצט זיד שיםלן

 פאר־ געקענם ארבעםער די האבען פארדינסםען די אויף
ך םאר נעעז  די אױף שםייערען געהעכערטע די זי

 געברויכס* םארשידענע אויף אח אײנקמםםעז קלײגע
 די םון םייל גרויםעז א אוועקגענומען האבען ארםיקלעז

 העכערונגען די זייגען גאך דערצד םארדינםסען. העכערע
 פוץ לוין דער גלײך. און אלגעםיק אזוי געװען ניס װײם

 םארגרעםערם וױיניג אזוי איז ארבעסער שיכםען ברײםע
 דעריאגען געקענם גים אפילו האבען זײ אז געווארען,

נאד ארום אזוי אמ לוין רעאלער זײער אה יקרות דעם

ר דדדכשױס אין גןװיאחמ. פארקלאנערם מ ד האם א  זי
 איז איז פארגראסאדס ^סזװ־נדא די םח אימקתפט דער

דערגרײכמג׳ א ספק אז עס איז צײס, מלחסח
םעד די פוץ דערגרײכתמן עקאנאםישע n צו  ארמ

 חײ־ איז אדײטױזח דאס װערעז *וגערעכעגט אויד דארף
ד׳ עלטערע און םרױען אאל גתיסע א ■ראדוקאיע מ  מ

מז געקעגם ניט פריער האבעז װעלכע י  כאשץ®־ קײז קי
 די — ארבעטעד פארקריפעלטע אח שוואכע םיגונג.

 פמ ײערעז אױסגעהאלטעז פריער פלעגעז ײעלכע אלע
מז וואס ארבעםער געזונטע אץ אינגערע די א  פאר־ ה

 אלײז• זיד פאר פארדינעז אמ איצםער ארבעסעז דינט,
 ניט ארבעםער, די םאר געדוינם עקאנאמישער װיכטיגער א

 װאס דאס איז צוקונםם׳ דער םאר אױך נאר איצט פאר נאר
 פאד שכיתת גלײכע אויטגעקעמםם האבעז ױניאנס די

 ארבעם סארם זעלביגער דער םאר ארבעטער םרו״ען
 דער אח געקראגעז האבעז ארבעםער מענער װאס די מים

 ארבע־ נײע וואס שכירות די אויף קאנטראל שםרעמער
לערע. דער םמ צייט דער אין קריגען דארםעז טער

 «רכעטער די פץ מרכפאלען אץ דערגרײכדנגעז
געכימ לעגיפלאטיװען און פןזליטיטען אױפן

 רעגירונגם די און מלחמה .דער םון דרוק אונטערן
 ארגאניזיר־ די צוױ׳שען געראנגעל דער איז רעגולאציעס,

 גע־ אריבערגעטראגען ארבעטםגעבער אץ ארבעטער טע
 לעגיםלא־ און פאליםישען אויםן עקאנאמישעז םון ווארען
 ייקעט אוםן איז פאבריק אין אגשםאט געביט- טױוען
 רעגי־ דיי אין געווארען אױסגעםאכטעז ױי דינען לאין,
 געםעכםעז די איז זאל. קאנגרעס אין און קאמיסיעס רונגס

 אױך אוץ דעדםאלגעז פארציעענט ארבעםער די האבעז
נידערלאגעס.

 .דעם אײנפרירען םח םראגע דער ארום קאמף דער
 קאפאראמי^ א פים פארעגדיגם זיך האט לײן ארנעטס

 שכירות אז פועל׳ן, *ו געלונגען ניט בתים בעלי די ם׳איז
 הויך דער אויף וועדען אײנגעםרוירען םולשטענדיג זאלען

 לױךסםאבײ די האט דעם אנשםאט געוועז. איז עס וואס
 דערלױגעז צו פאליסי די אנגענומען קאמיסיע ליזאאיע

 די איבער פראצענם םוםצען םון לױן־העכערונג א
 אין ניט אמת, האט, דאס .1941 יאנואר םון שכירות
 אד־ די םון לוין שטונדען דעם אויםגעגליכעז גאנצען
 לעבענס־מיט־ אויף פרייזעז געהעכערטע די מיט בעטער

 פראצענם. זיבעצען אומגעםער געוו׳ען איז ײעלכעס לען׳
 די האבען העכערונג דער פון םײל גרעסטען דעם אבער

 בא־ םון םאלען אײנצעלנע אין באקומען. יא ארבעםער
 אומגלײכקײם גרױסער אדער שכירות נידעריגע זוגדערס

 די האט אינדוסםריע, זעלביגער דער אין געהאלם םון
העכערונג. גרעסערע עטוואם אז דערלויבט אםילו קאמיםיע

 געגען געםירם יוניאנס די האבען קאמף שארםעז א
 הײסט, דאם פלעצער. די אויף ארבעםער *איינפרירעז״

 םאר־ *ו ארבייטער פאר מאכען שײער אדער פארבאטעז
 זײ וואס בײ ארבעטעו אדער דזשאבם זייעריע בײטען
 ױניאנם די געלונגען גאך איצט ביז איז עם כאםש װילען.

 דער אז אבער׳ עס שיינט גזיחז, די אם אפצושרייען
 עט־ אין דמען יאר םון משך איז פארלארען. איז קז»מף
 וואס םארארדנונגעז געווארעז דורכגעםירט געגענםען לעכע

 ארבעםער נייע אנצושטעלען ארבעטסגעבער .םארבאטען
 סירבוע םריערדיגער דער םון שריםט א האבען זיי םײדעז
 זיי אז בױרא, עמפלאימענט רעגירונגס .דער סון אדער

 א םאר ארבעטס־םלאץ אלטעז דעם םארלאזעז האבען
 אין װי געגענטען׳ אייניגע אין אורזאך. געניגענדער

 מאשי־ דרעםט די געווארען באנוצט אםילו איז טעקםעם,
 קאםעגאריעם געװיסע צװיגגען צו רעגירונג דער םון נערי

 דעם אונטער םאבריקעז די אין סארבלײבען צו ארבעטער
 די אויב סאלדאטען אלם זײ אפצוגעבן סטראשונאק

 איינצוםרירען פאליםי n אט ארבעט. די ווארםען װעלען
 יאר סוף איז ארבעםס־פלעצער זײערע אויף ארבעטער

 באשטימטער נײ דער דורך געווארען אױםגעברייטערט
 זיי־ אומגעגענט און דעטראיט אין קאמישאן. מעז־םאוער

 איינגע־ ארבעטער טויזענט הונדערט זיבען ארום נען
 באסעל א דידך דזשאבם ױיערע אין געווארן סרוירען

 קא־ מען־םאוער םון.דער דירעקטאר דיםטריקט דעם םון
 די םארבאט באםעל דער קלארק. א. מאנטאגױ מישאן

 נים האבען װעלכע ארבעטער׳ אנצושטעלען בתים בעלי
 בעל פריערדיגען פון סוירטיםיקײם״ ״רעליעם קיין

 ארבעטער פאר אדווערטיחען צו זיי םארבאט עס ;הבית
 אױסער אגענםורען םרױואטע דורך די אנשםעלען אדער

 שטראף אלם רעגירומ. ,דער םון ארבעטס־בױראם די
 די אוועקנעםעז מים ער םטראשעט פאלגעז׳ גים םאר

 אדער ארבעםםגעבער אזוינע םון באשםעלונגען רעגירונגם
 די רעגירוע. דער דורך םאבריקעז די איבערנעמעז םיט

 איז עס וועז באםעל דעם אונםער אױםנאמען אייגציגע
ווען איז ז־זשאב זימ בײםעז צו ארבעםער אז דערלויבם

ס גענוג ניט האס עד מ ר מ דפס »ק א ״ לי ; י ח ^  ײיז י
מי א בײ באשאפסיגס יחנרס ער גי ױי i ו f u v » *r »fiip 

מיסבאשאפ מ ;סאז קזמ זןר ױאס ךי וױ גו ״ f י t f  W t 
מ דין פון ודים «ו איז מז ה זויו ר י • האס ן חיינ מ ד מ ױ  א

מ ע חנייגקימתן ל מז «ו שו ד *ו קו ס, דן מ ר $ר$ר א
מ חאט ער וחנז ױפםי rv ו h im n מז «ו ימ־זאמז ײ  ב
פלאץ• דעם

f אנפאגג• אז בלויז איז דאס «ז )קלאר איז עס i r 
Vf אז באװאוסס, זדז איצט r m tW i  tmm  ov ד אז  ן

ף אגגעשימלמ אלע םאר באפעל לעכער ױ t די י m m 
 ר9י אז סברח. א איז עס ארבעטצד. ■ארם אק שיםעז
 אױף װערען אױסגעברײטעו־ט גיכעז אין װעס באםעל

 פאנגעל א פאראז איז עס װאו געגענםעז און שםעם אלע
ארבעםס־הענם. אין

ס׳ אםעריקאנער די ^ נ  און ל. אװ פ. At די סײ יי
 םאד נױםיגקײס די אײנגעזעז האבעז ,4 אי• םי• די סײ

 פון לעבעז עקאנאמישען דעם את פראדוקציע מלחמה דער
 בײ־ פון פאדלוסט און ניװעץ דעם אפצושםעלעז לאנד

מד האבען די און ארבעסער פח ■לעצער טען רי ע  צו־ ד
 ארמסס־ פמ סםאביליזאציע געוױסער א צו געשםימם
 געוױסע געפאדעדט אכער האבען ױניאנס די קרעםםעז.

 ניט דעם דודן■ ײעלעז ארבעטער די אז גאראנטיעס
 גןך נים פארלױפיג גאד זײנעז גאדאנטיעס די לײדען.
אן• אבער האלט זײ םאר קאמף דער געװארעז׳ געבען

 אינםערעסזגו געלט די און אינדוסטריאליםטעז די
 די איז פראגראם זײער לײדיג. נים נאםירלעך זיצען
 הא־ זײ װאס אלץ ארבעםער די בײ אװעקנעמעז — אלטע

n אעז לעצםע די אין דערשלאגען זיך בען r. די 
 אװ אסאסיאײשאן נעשאנאל ,דער פון פראגראם מלחמד״

 איץ אױסגעשפראכען באזונדערס איז מאנוםעקטשורערם
 פאדעדט םראזען פאםריאםישע די םון אויסגעשיילם דעס.

מן פארגאנממ זאל ארבעםזגר די % *סאםיאיישאן. די א »——| 
םעחױג די אפשאפען ;פיקעםעז אדער סטרײקען צו

 ;אווערםײם פאר געצאלם עקסםו־א און ײאד שםונדעז
 דאס אויך נאר שאפ, קלאתד דעם נאר ניט אםשאםעז

 דײ ײאס אגרימענםם מיםגלידערשאםם םמ אױםהאלםעז
ס; מאנכע געײארעז געגעבן לעצםענס געז אנ מי  פון י
 יעדע אםשםעלען מלען זײ אז זײ פאדערעז ױגיאנס די

 דערלאזעז װאס רולס אלע אישאםעז ארבעט׳ ארגאניזאציע
 עקספלוא־ אוממענשלעכע און א« ספיד אימםירען נים

 פרא־ צו :זאך אייז מיט בלױז אםגעבעז זיד איז טאציע
שנעלער... יואם את מער װאס דוצירען
קאנ־ אין רעאקא^ערעז די םון פארםרעםער די

 *ראגראם די אט םארקערפערעז צו געזוכם האבען גרעס
 די געלונגען. ניט אבער זײ איז דאס געזעצען. אין

 געגעז קאמף ענםשלאסענעם אן אנגעפירט האבען ײניאנס
 אפ־ דאס געלונגען די איז עס אץ םארזוכעז אלע די

צושרייען.
 זײנען לעגיסלאםורעז די וואו סטייטס, אכט די אין

 געװארעז מאדיםיצירם זײנען יאר׳ דאס סעםיע אין געװען
מז שח קינדער אץ ארבעטער געוױםע ע עז  די םאר ג
לױ יארק׳ ניו :םםײטם די אין אינדוםטריען. מלחמה

עז געגעבן איז וױרדזשיניא, און איזיאנא ר ^ ע  מאכם ג
 ארבעטער די סוםפענדירען צו קאמישאנערם לײבאר די

 נויםיג םאר געםינען עס וועלען זיי וואו געזעצען שוץ
 ראוד מאםאםשחעטם, איז פראדוקציע. מלחמה דער םאר

 געקראגען גאווערנארס די .האבען מעין׳ און איילאנד
o< געזעץ יעדען םוםפענדירען צו םולמאכט r שםע־ קען 

 אױך אבער דינען עס טעםיגקײטען. מלחמה .די רען
 םארבעםערדנ־ געווארען דורכגעםירם סטײטם מאנכע איז
 אר־ די איז ספעציעל געזעצען. ארבעטער די אין געז

 אין געײארעז ליבראליזירם געזעצעז בענעםיט בעטסלאזע
שטאםען. צאל א

 דאס איז ארבעטער די םאר םארלוםט וױכטיגער א
 פאה אז אמת, איז עם א. פ. װ. דער םון אםשאםען
 אינסטיטוציע, די מער נויטיג ניט אםשר איז מאמענט

 דער פאר ארבעטםלאזע. גענוג נישטא זײנען עס וױיל
 דעם אױםצוהאלטען געווען נויםיג אבער איז צוקונפט
 ארבעםם־ בזארגען צו םליכט רעגירונגם םץ םרינצים

 אױף איינקונםם מינימום א און באשעםטיגונג מיט לאזע
 אד־ ױטה נעשאנאל די אז אויך, שיעט עם לעבען. א

 דורד ווערען אפגעשאםם גיכען אין װעט מיניסטריישאן
 אויף געלט קייז װערעז באשטימט ניט וועט עס ײאם דעם

אױםגאבען. אירע
 אין ארמטער די האבען געביט פאליטישען אויםן

 אלע נידערלאגע. שווערע א געליטעז ײאלעז לעצםע די
 גע־ זיינען וואם שונאים ארבעםער און רעאקציאנעתת

 וױכםיגע און אריץ זיינען ערוױילונג וױדער םאר לאםען
o קאנגרעסלייט ליבעראלע r i שםיצע די געהאם האבען 

 די דודכגעםאלען. זײגען ארבעטער ארגאניזירםע די םון
װעט רעאקאיןמעדעז די ®מ זיג דעם אם םון װירקונג

מ אין פיילמ שמאדק לאז?ז פפק »ו*ו> ח מג  קאנגראס׳ קי
מז װאלוז *וניאגט ךי א  v קאסף שײעדעריז פיד א ה

עו י די ®ח גןזױגםימ ךי זאד י פ מ ד T די איז א P
׳ י מ י י מ ו ל מ

aaAMMAkfeMMNI aak aa  p a a *  a tM M ען ארגןןטקר- ------------*  צעשפדיטןןרט אדץ ג^ך ײי

 די מאס [ןפאלכדזד די פון סײל ראצגדנאדײט ן
מן דאדף מליטאן חאממ ארמטער שדי מ ה או ח מ ־ י זי
 r* צעשפאדטזלנקײס דעד צו אימדירעקס און

 דא באװעגוגג ארבעטער אדגאניזירםער דער פון ױיןו
n דורכ? איז עס כאטש לאנד. ̂ין r ײאחמ געפאכס  מ

 סרײד די פאחיינעאן צו מישעז־ «פשטי^נגתגזמ מאגנע
m א זױז עס און באוועגונג  שאפעז צז געלונגען אפי

 פעדעתישאן אמעדיקאז nyn צװישעז באציהונג מסערע א
 או־גאני־ אינדאסםײעל אװ קאנגדעס דעם און לײבאו* אװ

 םאראײ־ אמת׳עו־ םץ װײט נאך אלץ עס איז זײשאנס,
^ די ®מ כוח nyn בעם.nצױאמענא אמ דגתג מי אנ  אז־ג

שיאטעתז אתם אזױ איז אומםעו־  אפגעשװאכם ױן צע
 גע־ יועז־ם שוגאים ynjm צײישעז װאס צײם nyn אין

א שאפען ד nעnקעnשסא א א ^ א  אױף אומגעאכםעט פ
 פאמױדענחײםעז מײנונגס אמ אנגעהעתגקײט ןאחדי

געביםעז• אנדעמג אױןי
^ן ױ n, צו ^ ^ y r w  nyn םיnynפת שפם nyn 

 פמ םשך איז איז א. אי. סי. nyn פון און ל. .אװ פ 4
n r איrגyשםyא גזױואמןן לם nya ב ^ נ תי  צוזא־ yפ

u מיט זyבאציחונג אין לyציyס■ ם,yנארבyמ m y n  nyn 
 קאג־ איז סעזynyאינם njrayany זײ עזrבאש איז איז

 זײ jym בײחן ם.yקאמיסי ouin’:yn nםא און גתס
 oyjyrny; אזױ oyn אין אטעזnםארם גלײך

ם״. וױקםאױ ע ^נ y־m ק r : ^  n  iy ^ 1  y 
װ צו שסעלונג  קאי oynapp ygs פאז־ה^מ בײ פ^נז

ד שייז  פאחצעקוגמז ײי
■?nyp ביישזן םון

ro גאװאואן איז *ת y n p p w• סאיז די onypnfn ױגיאן 
ynpnynyy y אן אויפבױןן פון חלים׳ט jjsn t זדד דודך 

nיםטnתז דורך אױך םזןגלאד און פיפציג יקט עי חי א  פ
י יוגיאגג^ אופאפחעגגיגע אנוערע סיס זיד ע ז ײלו ס  אי
 lyouyi םאקזן שויז זיך תאט ױניאן טאיגאוט nyn פון
w שסיק דייקאןnyקס׳ און דעכטס ׳  פון oiifiv פון אנ

ײ ײ i ב W f f W פון אייד »ח n אײמגבאז •n y n ra 
 nyonynrn אנמשםאלס האט פופציג דיסטתקט חוד^

oyn onyr’flpny עז און מאנאט מ ^  םאד־ א ״בייזנז ג
 פאי־' nyn וױ [״r^’ ארבעטעד איחעגבאז אײניגטזן
njnnrw װלאנ^ אין געזאגם האם קא
 ױריס־ פון סגפה די איז ny» oyn פון משך איז

n yncpn״rm yo אײד שײן TyamyM’ny די אין 
onvnrnpa ^ jy m c ניט איצם בת איז עס װאו 

 טחזינממס און onoprקאנז ,n צװישזןן סכסיד א געװען.
Tjw זײ אין אתין אױך שױן איז ױניאגס nyi•
 ״אומ־ yנyופnyג אזוי צאל א חאבעז צתת׳ yאל צו

y rw n io ,םיז אפשטאמלונגעז יוניאנס״ nקאמפאני ׳־ 
o ױניאנס• r i פא^אםעז זײנעז ry n rw םון oyn װאג־ 

n w  nya■ א איז פאחדינעם לעצםענם זיד yo«p־ 
y’WTtyn איז ry^r און אױסצושפײיטזנז זיך Tyanp 

anaypny«l. אט nyn םאחוך jynyn jyp גאנץ nycya־ 
^ םוײיד nyan»n nyn nפא לעך מ באװזןגומ. י

o< אס r אויב אין איזnyםלyכלyכy ^שםײב orf 
 nyn פון כפאלעזnוn אח חגחנתיכונגען די םץ ביא־

 ןyשםny oyn, אין באוועגונג nyojnnr nyיקאנnyאמ
.ny 1942’ מלחמח

זדז מאנאט oyn פיסזס.
 nyoynonyo ®מ זוזאמענקונםט

 ־nyn איז oy און אײניגקײט איז םײחנז iyayn שאפטעז
 ױױס־ ז7פאו*םײד צו אזױ וױ אימאד אז געװא^ז גרײ׳כם
 •ynyo צװײ n פמ ױניאנס זײ צוױשזגז קאמםעז זײקציע
oynpp. ט איז עס ל מ ^ ײנג  ספעציעלע א גזדואתנז א

 ymty שליכםעז צו צדז־ים 5בײח םון קעז־פעו־שאםם
^ ^yp נים זיך oyn מען אײב אץ סכסוכים ײניג  oyn א

 oyoyn ,tyoayo yםייאישnאBאומ אויף זyלאזnאo ױך מז
.nayna’3 זײז זyלyח דנסשיח־ונגזח

o r איז אלץ nyon וױבםיג ^ .oy ny נאך איז 
ם זײ גענוג. ניט װײט תנ  n^io nםא שוחמײגקײטעז ג
m o־ ^ נ  בא־ ניט נאך פאךלױםיג איז איעיגקײס ײ

^זגז• זײסיגם  yn-• םאחגי. פילי■ װאס בוײף א פון געי
 די צו או־ױסג^ױקם האס א., ןף. סי. nyn ®מ זח־ענם

 װי nםא שלאגם ny ײזןלכ^ אין יתיאנס, אגגעשלאסענע
 צו איז [,ynyn on’yyaonn vtP פאחדיניגונג n אזױ
א נאד זיד האלט א אי. סי. nyn, אז ׳זןן  זײן אן א

ם א ר ^ ny o י r םא האםnגyשלאגyאון 1937 איז ז 
 שלום וײ םון אפב^כונג nyn צו on’cy: האם װעלכע

 םא^ אנשםאם *ז איז, שלאגnםא זימ קאנםעתנצעז•
 גזד אײנשטעלעז מעז לr גלײד׳ ױניאנס yאל אײניגעז

 בעטnא מלחמה nםא קאמיטעםעז לאקאלע כעyמײנשאםטל
*r ״ מין אnyoio בייחנ פון עקזעקוםיווע״ nyryp־ 

 שלאגם םאחרעיגונג, [yayn צותןק. oyn nסא ןyשאסט
ny םאn אז, oy ג זאלyשאפyז rynyn פא אnאיrיגטy 

^ אצי ר ^  ־ayy בייחו פח ױניאנס 3אא ny^yn אין פ
ם (א ןyאטnטnפא זיץ ןyזאל סyלrט  פאז־• yגאיכ יני

ynoםnyט שאסם מ ^ ג מ  צאל) nyr^ao’o nyn אויף אי
TyoaymynB y און r ’o זאלyאנםי זynמיט ן ,.o y ^  nyn 
n ם ױריסז־יקציעnאגyא םון ן■nאלyלy ס ^ מ  מל י

oony ^םג^ימ  םאחדיניגונג ,n וױ oyn^ װעתןן אוי
oyn זיץ .on'oyaonin

ט ױי ^ א  אזא צו oyn ל. אוו ס. א. רי אז זיך, ם
שםימ^ ניט שלאגnפא o צו r וואלם oya״or אוײמ־ 
Ty®^■ ב ײיסערייזמ זײ ל א ^ שאז nyn.אינ ײי o ס^ו r 
oy קײן ?עז oyoia ניט ,anayyrovmp o r  •Ty^jno 

M>o o r־y’ םא צײײםעז אn.צו שלאג t ^ n y גלײד 
 שליכנחון צו iyon לr װאם צח־ים בייחן םון yקאמיסי א

n די t y’ypnonvאגyאויב און ז nyoynonr n אױף 
nyn ניט זיך ײעלעז קאמיטע yayp] ^  iya זאל אייניג
 nנדא nyn, םון nyסynטnאD צװײ אויף זyםארלאז זיד

או־ביטוײיםא^ אלס באאײ לײכאי
 ־ny»nyp צוױי זײ זyצװיש or> nyאב ציים nyn אין

ן זוכט tyo און oayoovma מ?ן טהץכט זyשאסם ^ י  מ
iy זיד, סאײדעיגזה צו אזוי װי m אין שפאלםוגג^ זײ 

nyn יוניאז סרײז־ a ra y n r און פאמיםם onyoynnr 
ד די םאל^ ynyna* אין לײארעז1 ^ ת  וואר־ מאין י

ײ i^’ מ r םון אפגזדציאלםלז זיד האם,nyn .א אי. סי

 ימימ דרעסמאמר
 npiw אוו נמודעױיעו נאצי

m w נאנחןס חיםלעױס פ»ר
^ nyooooynn די נ מז חאם 22 לאקאל ײ מגי ס  א

y»»VTryn ynayjV*t צו y o rm r? נאאי די rn jro* 
שז r איז אידעז שוצלאחנ די iyaya י v n x ק ל  nyמ

n רי פח מלוכות ײ Tynynorw איז t״y n r fr  y ו» 
 און nynnya די זyלyא■צושם דyגלyמ װאס אלץ םאז

י זyםrבאשם שולז־יג^ י
ט ״איז ^ ם א ב תנ אז אג מ n jy ד o o n r״iyr, אז 

n r נאצי o’oryn םח n״on'c n ^ o o כײזוױליגאז א אז 
אױף שחיטות מאסעז ח־וץ■ אײסראטונג םץ קאמפײז

n איז nyלקyם ynynw איז איחװ r נאצי nyoppnro
»rאפnאײ  y איז nyn םיז צײם o r זײנזמ קאמיײז 

 nyna’p און םתיזמ ,nyayo מיליאן צוױי nyאיב שויז
ם מ מנ ^ סג ry גאד אח Tynrn<« אוי n y o סיליאגאן 

און ;iynyn טmמאyאױסג בײם זyהאלט
ט .״אין כ ^ א ב  ז¥0שאגדסא yקאלםבלוטיג זײ 1א אנ

ח ת ^ o■ א פמ טײל אלס םnפיyכגnוn י r i r בא־ צו 
n  lymyn ײרד ומלם nrvD מז ק  Tyor yo^yn א

y» nyo^oayo n* איז Tyo^a לדת ײד *י ניט r 
און ; yשיכט

lyontya o אז אנבאטמכט ״איז r םיז nyipa n r 
ױיז־ אן ו^לם׳ nyטnצױויליזי y פח אונט^ o r, ״ לי מ

y’a אnyn םאליטישy אױפג איז אײזגנונגyםnײסyלס 
ײ מ.אסעז lyo^nynvo oyn םון מ־ onyn ײאס מא  דו

ovcya םון n, נאצי o r« o מים nyooo^prw  n r 
m»na; זיי n y a n r  oy  s היננם פון רעזןולוציע פראסעסש

. .8 עסזעסוטיװ האונםי1 yrav"ײארק^ס oayonr אןידיס איננמנת^^נאל 22 נמען פ. ל

אידען אדןז רציזזות נאצי
y n ®מ סאחאמלונג nyלyציyס■ א בײ rקזyקוoױו 
מ ^, nיבאyל יקאזnyאמ קאונטי קיגגס פון קאסי א  פ

oאלגענD איז y ^ y r r  r םאר צוrמyדי ז o’n׳njrt 
nציחות iyayi שוצלאז דיy אידyאײ איז זnאyB פאnגy־ 

T y^o קאונטי םח געװארעז npnyyro ײשאהן r y o n 
n נםyאסיסם r 'r®  nyonyayo איםאליyנישny ורעס־ 

: אײנשםימיק און 89 לאקאל ױניאז nyמאכ ^ya lyoiay- 
:ײאיעז

 nyoonyooro nyn אין טאג, צו הײנט שםי׳זנן .מיר
yny’nyo ג דער םץyשיכםy און ispip אונז סיס צוr y 
yayrnc אױגyב זײ זyסםיאלyD yאין חיה א סון שים 

o ײזנלמז מים פארגליװ אין שטאלםyג נשעזyמ rya 
w א בלויז ijmyi איז םyברוטאליט m ra ’p’^

 עקעלמפם אונז איז חיה nyn אם םיז זyנאמ oyn״
 ווייסט, וחנלם yרטrשויyגDאוי די nyאב ז,yרמאנyn צו
n אם אז r היט^ר, איז מאן n y ^ r האט o ^ y a  oy 

o® דיז םון טייל הויפט oyn םאר r i r אויסצוnאyoז 
yo-n^ o r .פאלק n־nyy^a nyn nn פון צייט nyn 

onyorya ny o מלחמה r ג אוןyמאnדyשוצלאמ, ם 
 yצטyל ,n nnn .nyna’p און Tynnc ,nyayo yישnאי

 אויםצו־ ציל אלס לטyשטyג זיך ny האט ןyמאנאט חײי
nאטyן Dאלשyoדי נדיג yw’n>K ^באyלקnyאיי־ סון ונג 

ojrr^yJO שוין האט ny ראפע. ’iK אנn rםrלבyז 
 nypay.n yrn זy.האב וואך yצטyל בלויז jynnc מיליאן

 עןשפוײצ ruonp אומשוא־יגע ,n אט אויסצומארז־^
nישnyna’p y אין oynyo ן. אין סאניטארױם^ פוי

iy o r to לyצטyנס oar^ya, אז nyaana ,no 
^ א מ צו ס riaonp ya^w אם אוי ow  ,n ן5שפריצ 

o’T ארייז io p r r m אין לופט n’ אדynyאתם םון ן 
onynain שטונ א קרבנותo ,n .yn־^nyTO שטישיז nyn* 

oy iy םון הילף חזגלמ אן yנyקrש o r .איז
n’o באלז■ .1942 פון סוף פאח איצט שםייען

 נימן דאס אז ןyDהא nלאמי .1943 יאר נייע אסn אן קוכש
 און מעשים yסטיאלyב די צו סוף א מאכ^ oyn nיא

ת yאומשולדיג ידי םון בלום ?ארן זית נוקם זיך  קמנו
n םץ r סאשיםםישny .הא לאמיר סלוכהyDאז ן nyn 

 יעז־ען nאD און lyoip בא^ װעט וחשבון דין פון םאג
ly e ro פאnנאסyנy ק די פון בלוםnבנות lyoiaya oyn 
iry n ^איז נקמד oyn איצטיגyמאמ זyלאמי נטn זיך 

n זyלyשטcאוי r םא אn מים שםיץ און מינוםען *ya 
yayano טיםען איז קעפ t  nynnoאn די yonr^.n 

nrayrno םיז ^־בנות די סץ קבוײם orny*»o’.n און 
 oyo• די iyiya ooyoro פלאסיגעז nytaw אויסח־יקעז

.nynnyo נאצי די םמ מדשים לעrם

t אז םיםגליתװ•, 25,000 די םיץ נאםעז איז o ח-יקען 
aroonoay ,n״ TVoooyn nyאונז אויס r ’i אמ •TP 

o סטyם r  nuya סאסעז־שחיםװו םמ קאמיײז בלוסיגעז 
i אױף r n t אמ yo r r wלקoy געילא־ אײו־אפע, פץ 

oynya איז on’o p r ’n דײ־כגעפיחז אח חיםלעס׳ז םמ 
o ; םון r ^ o  yrn

 *חאסעז פאלק nytaw אז אז זיד זyשליס n’o .אז
 יעז־ען איז נשהײםyo ציוױליזיתמןד nyyaKa nyn מים
y’y פיז אקם ro o ap o r און *nאםyזײן װעט װאס סט 

n איז װירקזאם און פאסיג r און :לאגע
 די איז זײזװעלם oayi’tynD צו זrליyא■ ״םיר

n הויפט y rc םון D ,nארבינrםny^yo y אײימװ־ 
Tyoyi אן a rn ^ p n r  yooayny, אז nj^ovn די און 

y׳' אלע rn  o r? שולnדי אין יג n rnyoישy שאנד־ 
 װעלען אײי־אי^ אין זyבאגאמ איצם nnyn װאס טאםעז

 װעלעז איז פא^םװאויטלעד שטוײעג iynyn געהאלט^
Tycnr אפגyבyםא וחשבון דיז זn r  n צױױליזיnםעn 

 װעס nyלקyo yיגםrאיnאD ,n פון זיג דער iyn ױעלם
nynװערען. רייכט

 גענז ״חענױ פון »רבעטער די פון אױפטו
הילה מלחמה םון געביט אױפן שאפ״

rm״ סון nyטyבnא רי  ’nayn ,550 שאפ״ yoyon 
nayny, ^ג האבyשאםyז o r םאלגyנynז ןyלטyנyם 

ynקאnn שאם איזyאיז הילף מלחםה ז «y n r -סלחסד 
proyo״: iyo

 סריװויליג זיך ןyהאב שאפ פון nyoyo^־ אלע
Dאnפליכטyז אינחעסםיח צו ם  yny״t פון נטyאצnם מ

 און oioyoo םלחםה אין דyנםלyכyװ זyדינסטnסא
Tyarny,,o״o םוײיװיליגע םון באנדס. r האבyדי ז 
nyoy^  סון ׳nלאr 125 םון yoio די לטyמrגע :

n onrainלכyװ  yאלאn איז Tyoyaya ז ^ י ע  nםא ג
nאשעז yn n r25 און ליף rלאn םאר nyn ױנײםעד 

f א ןyםלr דירד ליף.yn טשיינא r o גyסאלyא םץ ז 
nyo’ynn,! תשוליא׳ שאם, אין o r ז די^ ל א o מ r 
ooya«o׳o n r, איז y o rv i] געוy n rפוםציג ן n ^ r 

Dאan nyn n״nnyo nyo״־o אn.די גאניױישאן ^nyoy 
n״owya״o אױך ןyהאב שאם םון » ^ r 35 ony •סאו 

ryooyp oyn םין lxp’nyj* n r לyיבאn .פארטי
 nםעyבnא די װאס בײשםייעתנגעז, לםyג ױ חוץ א

 nyםyבnא צאל yoויnג א זיך מטײליגען סאכעז׳ אליין
 װאס לם־זאמלונגעזyג yאל אין אקםיװ שאפ nyאונז םץ

n r r ’ ,n אונם נעםםc nyאn זין גיועקעז הילםס מלחסה 
Tyo•״pa'oyo yרrאנ yאל

קאו־פ, סשה שייםאלניק, הייסאז קאװיםע.׳ די
מל ׳nyanyo סאל a לעי n r^ y aבא איזי ׳nוט־
n דײװ ניק״ < o n ^  ,njftoya•
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אמשוערמצי*• דקר און
אעמער ולקר קלא*• אי
m לצצטזןר ןר  iro n געװעז 

 סון געשיכסע דזלד זױן סרייןריגסטצר
 וחד ידיןות די פאלק. אידיווןן דןס

ע ד  גרױסע סון אײסרפסומ ר*יז
 איי* אין פלאק אידישזז ®ון סייללן
עז ג*צישע די דמץ■ ר*פצ ר מ  מי
עח־־צי־ *ז ײי *ױפגעריסיז ח*מז

 אױסגעדריקט תאם ײעלט דצר ®ון אדבעשצרשאפם די
 נאר ה*ם n וױיס וױ אויף מרען, איז פראטלסם *ײ־

ט מ  גרויסען * פאר *בעד דערצו, רעגלמידיט ן מז
 םאר־ איז, װעלס־פארנעם איז ירןממסט אײנודיטלזןנעז

 םראגעדיע די כעגלעכקײם. קײן גזױולז נישס ײך, שסײט
 דעם איז גראי ד*ד זיד כאווײזם ש*לק יידישעז פיז

 זײ־ באשיצער ערלעכסטער גאענטםטער. דער *ז ש*קס,
 אדבעםער־ אינםערגאציאנאלער ארגאניזירסאר דער מר,

 באדריקונג ג**יאגאלער דער געגלז קעםשער דער אלאס■
מ  מאכםלאזער, און חילטלאזער א אלײן איז פארפאלגונג, י
 פוץ קײםעז די אין געפענסעםער א רוב גרויסזנז דיז איז

 אינסער־ ספציאליסםישער ז־ער שקלפשערײ. מצישער
אל  דער םעםיגקײם, שום קײז ארױס גישט ווײזם מניןג

 קאםי־ עקמקוםימ « תאט מ*ני*ג«ל7אינט טרצײ־־ײניצז
מן אגער םעס.  זיד געשיגעז ארגאניזאאיעס שםארקסםע ד

אײדאיע. אקואירסער נאצי דער אין —
 חלק גרױסען א לײבאר־טארטײ די האט ענגלאנד איז

 איז וואס צארעז׳ איז שראסעסם סון אויסדריט דעם אין
 דורד געײארעז דורכגעטירט אושן גראנדיעזעז ןףא אױף
ט זדז עס וזער פארלאמענם. ד«ם אנ  םראדײ די סים מיז

 פאר־ ענגלישען שונם טנתגים קאנסערװאםײול *יאנןלע-
 מאני־ די אס אפצושאצען וױ פארשםײן װעם לאטענס׳

 אויסגע־ אלע זיד האבעז דעױטאםען די ײעז •*סםאציע,
 שסײן געבליבען זײנען און •לעצער זײערא שה חױבעז

 סון אויסדרוק אלס שםילקייס םיפער איז מינום *סליכצ
קדושים. געפאלענע די פאר יראח־הכברד און טדױאר

 םעדע־ אםעריקעז דער שח קאגוולנשאנס די אויף
 קאגאדע אץ סײאי־א דער פון און לעיכאד אף רײשאז
 •רןסעסם־םאנישעס־ וױרדיגע שארגעקממן אױך ייגעז

 האם שםאםען, שאראימיגםע די r» אונז׳ נײ איז םאאיעס•
ם *לע ײח־ שראםעסם־קאסשאניע א גןםראגזח ויך ^  ױג

 ראסעז• איז גאזניעס אלע ®ון נייםגלידזרשאשס זײער סױס
 ארםיקלעז םים «ז װײסער up האלימז •ראמסםזמ י׳י
 אלע אין ראדיא־רעדעם מים און ױניאז״ירעס דעד »יז

מץן װאס סדאדקעסםם׳ ױניאנס. שון אראגזשירס י
מ די ס דל  געװארעז ממאכם איז פאנישעטסאאיע ג

 לעג־ לאםײדאםעריקאגער די איז ארבעםעדשאשם דץר שיז
 גע־ געפאכם איז חנמםבער, סעז11 דעם •רײסאג׳ דאד.

 איז *רבעםל־סםאשעדזש דעמאנסטראםײחװ־ » ײאמז
ר סמקסיקא  םי־ 1:15 אמ 1 *װישעז *ימז. םינוט 15 •ן

ג׳  אלע איז אדבעם די מיוארדז אשגץשסעלם איז מ
ח איגײסטריע שון יייײמז  און פאבריקעז שארקעד: י
 ימעש«יקסרעלע סטריט־קארס, און באםץס ץז,אסװארשס

m טילזטאז n w אשגעשםעלט. זיד
n אײאטל  װאס יגמג,נ־שאראײרעסארבע עדעויקאנטד

מ איז זיץ אײ־ אאי  די *ז באשלאסעז׳ האס סיםי, מעקסי
 אלע אין װערען דורכגעשידס זאל יזכזאנססראזיע

 איז לאסײז־אמעריקע. ®ון ארגאניזאזױעס אנגאשלאםאנן
מ *יי״ * ל מ  א שאר האלםעז ױעלען *רמגיתתיעס די י

ת. סי  דער «ץ שירער דער טאלעדאנ* לאםבארד־ן •ן
 ארױס־ האס סאחזײניגונג, אדמסער ליטײדאנתדיקאנזװ־

o אם משיקם n שלוס ס די או מ ^ א מניז ד  14 םון *
 קיבא, םעקסיקא, :קאנטינענם אםזױ־יקאגןר שונם ל«נד?ר

 קאלום־ יאגאמא- ניקאראגוא, קאססאריקא׳ ריקא■ סאיאר
 ײד־ ארגענםמע יע.װכאלי ■זןדו, סשילי, מװאדאד, ביא׳

 די געמכס האס אימדדוק גרויסעז א *דאגװאי. נאא׳לז^
 אוין• קובע. איז שזדאשעט־סססארבע ד^םאנםסראסײמ

 ט־ױסע מדגעקוםען דיגזח לץנדןד אנזמדא «ין
דיגדן זוײעעלהיממז קײז מאנישעססןמישס.

שארװ־טא^לאגעז םאוױאלק  פאר ענגלאנד אץ רע
לאנד. אץ שפאט

 אוישן געשארשם שיל זייער איאם ווערט עגגלאנד אץ
 דאכם םלחםה׳ דער גאך רעסאדםען םאאיאלע שון געבים

ױ מערער סך » זיד׳  די שון לענדער אנדערע אלע אין ו
 קאםיטעםען. ספעגיעלע ריי א נאאיעס. דעםאקראםישע

̂לב אשיאיעלע,  זיך שארנעםען סרױואםע, און יעלעxשיrהן
 קאגסער־ אשילו שראבלעםען. םלחםה נאד שארשען םים

 נאך אז שילען, עקאנאםיסםן קאשיטאליסםישע וואסיװע
 זייער דורכשירעז מוזען םען וועם מלחםה איןנםיגער דער

 וױל םעז אויב רעפארםען, ראדיקאלע וױיס־גייענדיגע׳
 עקאנאמישעז איצםיגען דעם דערהאלםען וױיםער נאך

סדר.
 אלגעםימע אז געווארען איז פלאן״ ״בעווערידזש דער
 אלע אין טאקע אסשר און ענגלאנד איז טעמע דיסקוסיע

 אמע־ ארײנגערעכענט םראנט, דעמאקראטישען שון לענדער
ריקע•
 ארומגערעדט םיר האבען שלאן שון פונקםן הוישם די

 בא־ פלאן דער *גערעכםיגקײט״. נוםער לעצםען אין
 פאחיכעמגגש־ גראגדיעזען א אין עיקר דער שטייט

 באםעלקערונג ארבעםנדיגער גאנמר דעד סאד שראיעקמ
ױ לעבען, אין צופאלען אומגליקלעכע אלע געגעז  ארבעטם ו

 אזױ און ארבעססלאזיגקיים קראנקהיים, אומשעאיגקיים.
 פון שאתארגונג און עלםער־פענכיע אױך וױיםער.
 אנגע־ שוין האבן םיר פארגעזען. איז אלמנות אוץ יתוםים

 געמאכט ווערעז ױניאנם םרעיד די םון אז דערויף, וױזעז
 אל־ אין פלאז• דעם געגען איינײענדונגען פארשיידענע

 ארבע־ דער םון באגריסם פלאן דער אבער ווערם געמייז
 ספעציעל ווערם ארבעםער־םרעםע דער אין טערשאםט.

 פונקםען וױכטיגע פארשידענע אז אונםערגעשםראכען,
 געווארען פארמולירם םריער זײנען בעווערידזש־םלאן, פץ
 קאנווענשאן לעצםע די האם אזוי ױניאנם. די סון
 א אין געםאדערם בלעקפול אין םרעיד־ױניאנס די פץ

 ארבעסער־ דער פון בענעםיט־צאלונגען די אז רעזאלוציע,
ץ זאלעז פאתיכערוע  שונס 2 פון וױיניגסםען צום זי

 זיך זאל מלונה־קאסע די אז אח ײאד א דאלאר) 8 (העכער
 שאר־ דער צו בײשטייערוע גרעםערער א םים באםייליגען

זיכערוע.
 אינםע־ די הויפםזעכלעך דינם בעוועריחש־םלאז דער
 דאם ארבעטערשאםם, אינדוסםריעלער דער שץ רעםעז
םראלעםאריאם• שםאםישען פונם בעיקר הײסם׳

 שראיעקם א אײד באםראכם איצם ורערם עמלאנד איז
 TP® דער ערד־באזיץ. פון רעםארמען ראדיקאלע ײעגען
 און אוםײאם סער פון געווארעז אויםגעארבעם איז יעקם
 דאזיגעז דעם לוים שלאז״• ״אוםוואם דער גערוםען װערם
 בא־ שםארק ערד־באזיץ גרויסען סח רעכם די זאלען •לאז

 גרונט־מך גתיםער דער זאל פאקםיש װערען׳ גרענעצם
ווערען. אפגעשאפם זיץ
ענגלאנד. אין ^רכעםם־מארק אױפץ ם'פװא«דע די

 זשױ זיך הויבם עמלאנד אין ארבעסס־םארק אױ׳םן
 לויט ארבעםם־העגם. אין םאנגעל שםארקער א םילעז אז

 די איז ארבעםם־םיניםםערױם פונם ציפערען אפיציעלע
 98 אויף געפאלעז סעפטעסבער איז ארבעםסלאזע צאל

 כמעם םרױעז). םומעגם 35 בײ (דערסון 662 סויזעגם
 ארדם ארבעםםלאזע, צאל דאזיגער דער שון דדיםעל צמײ

 די םענשעז• ארבעםס־אוםשעאיגע זענעז םדיזענם׳ 65
 1 םים געשםיגדן רױיםער זײנעז םריתעז םיםעל לעבעגס

 נישם אבער באםרעפם אינדעקס פרײז דעד פראצענם.
 םלחמח. ערב םח איגדעקס איבערן שראצענם 90 וױ מער
 אוישן רענירונג דער שת םאסםיםלעז די אז װײזם, דאס

 אין װירקזאםע. זײער זײנעז קאנםראל פרײז פמ געבים
 אמ־העכערונ־ געײאת געמאכם זײנעז סעפםעםבעד חודש

 םאםאלעד א פאר סקעיל׳ ״םלאידינג פון סםד אױשן געז
 םויזענם 290 (אחם װאד א שונם םויזענם 57 טון סוםע

ד אנדערע אח סםדײקס שיז ציפערעז די דאלאד).  לוי
לױדקאנטליקםדן. 124 :םיגימאלע זײנען קאנשליקסען

ײמז לם וועלכע איז םויזענם 22 בײ באםײליגם געודען ז

 םויזענם 37 ארום פארלוירדן האבען װעלכע ארבעטער.
ארבעםס־םעג.

 (עקסײ ארבעם דער בײ אומגליקספאלען צאל די
 ווערלז עס געװארעז• םארגרעסערם שםארק איז דענםם)

ח ציפערען אפיציעלע די איבערגעגעבען איצם י  יאר ״
 דער ביי אומגליקס־םאלען םויםלעכע צאל די רדען ,1941

 אום־ אנדערע צאל די ,1,646 באטראםען האם ארבעם
 מיםן םארגליכען .652 מים םױזענם 269 — גליקס־םאלען

 שון צו־וואוקם דער איז ,1938 שלום׳ פון יאר לעצםען
 צאל די האט (דעמאלם םראצענט 80 ארום טויט־פאלעז
 אומגליקס־ אנדערע םון צו־וראוקם דער ),944 באטראםען

 טויזענם). 180 ארום (דעמאלם פראצעגם 60 ביי — פאלעז
 געװען איז אומגליקספאלען םון צו־וואוקס גרעסםער דער
14 העכער געװען זײנען 1938 יאר אין :םרויעז בײ

 — 1941 יאר אין םרויען, פון אוםגליקם־פאלען טויזענס
!טױזענם 43 כמעם
 טרןןיד־ סץ סעקרעטאר געװעזענער םיםען, עדא

געשטארכען. איגמערנאציאנאל, ײניאן
שי־ עדא געשטארבען איז דעצעמבער םען15 דעם

 םחױד־ פין סעקרעטאר געגעהאל געװעזענער דער מען,
 פון םירער לאנג־יאריגער און אינםערנאציאנאל ױניאז

אינםערגאציאגאל. ארבעסער טראנספארם
 האם געשעהענישען וועלם גרויםע פון צײט א אין

 ױניאן טרעיד אלם טעטיגקײט זײן געפירט פימאן עדא
 אין םארבלײבען װעלען אויפטואונגען זיינע און פירער,

 י1 צװישען באװעגונג ארבעטער דער פון געשיכםע דער
 פראלעםא־ אינטערנאציאנאלער פון באוױיזען שענסטע

סאלידאריטעט. רישער
 םעקרעטאר אלם פימעז- איז מלחמה דער נאך באלד

 פירער דער געװען פארבאנד, ארבעטער םראגםםארט םון
 ענג־ אז דערלאזם, ניט האט װאס באוועגונג, דער םון

 זא־ לענדער אײראפעאישע אנדערע און פראנקרײך לאנד,
 סאוועט־ געגען מלחמה איר אין פױלען העלפען לען

 די פון באיקאט דעם ארגאניזירם האם ער רוםלאנד.
 אז דערלאזעז, גים האם ײאס ארבעםער, םראנספארם

 אמוני־ מיט אימנבאנען אדער שיפען אנלאדען זאל םען
רוסלאנד. געגען מלחמה איר אין פױלען פאר ציע

 אינםערנאציאנאל ײניאן טרעיד םון םעקרעםאר אלם
 באיקאם דעם דורכםירען געהאלםען פיל אויך ער האם

 דיק־ פונם קאנטר־רעוואלוציע דער נאך אונגאח געגען
 אוג־ דער געהאלפען פיל אױך האם ער הארםי. טאטאר

 םוסאליני׳ן. געגען איםאליע אין באוועגונג מער־ערדישער
 אין דאלפום קאנצלער םונם םוםש פאשיסםישען דעם נאך

 אינ־ םעםיגסםע די צװישען געווען םימען איז עסםרײך
 געהאלםעז האבען וואס ארבעטער־םירער. מערגאציאנאלע

 איז באוועגונג רעוואלוציאנערער אונטער־ערדישער דער
עםםרייך.

 געקוםען אח ער האלענדער. א געװען איז שימען
 קראנקהײס שווערער א פון היילונג זוכען מעקםיקא קית
 געהאלםען. נים האט עס אבער קלימאם, םעקסיקאנער אין
יאר. 61 געווען אלם איז ער

אנדעגק. זיץ ערע
נאצישער אונטער דענמארק םון יוניאנס םרײד די

ע אצי ײ אק
 האט נארװעגיע אין ארבעםערשאשם דער אויף בשעת

 נאצי־ דער פוץ םעראר וױלדסםער דער אראפגעלאזם זיד
 איצם ביז דעגמארק איז יוניאנם די זימעז אקופאציע,

 פיל צו נישם אפיא און געווארעז ליקױידירם נישם
 זײגלן אינגאנצען ארבעם. זײער אין געװארעז געשםערם

 ארבעםער ארגאניזירםע םיליאן האלבער א ארום םאראז
 דעם םר צאל גרױסע » זי׳׳ער איז דאס דענעמארי^ אין

 ארבזך די נישם שםערעז גאצים די אויב לאנד. קלײנעם
 ױניאן םרעיד זײער אין ארגאנתירען צו זיך םער

 םרייען שום קײן נישם אבער זײ דערלאזען םענםער,
 דע־ די ארבעםער־װילען. ארגאגיזירמעז םח אויסדרוק

שן  שםרענמד א אונםעד ארױם גײם ארבעםער־פרעסע ני
 װערען םחױד־יוגיאז־צײםונגעז אױםלענדישע און צענזיר

לי־בפאר צ־יחב די פיז נישם אפילו ארײנגעלאוס. נישס

״־ -----------------1943
 איז אזױ שוױיץ. און שװעדעז לענדער גײטראלע י#גע

rZ םרײד־ די װאו דענםארק, אק אז דערצו, יעסומען 
 W תױבזנז לעגאלע, א אלץ נאך איז באװעגונג ײני»

 אמםער־ חגר פון ױני^־צײםונגעז אוםלעגאלע ^ןיםגײן
באוועגונג. ערדישער

 אקופאנםען נאצישע די ארויס וױיזען ארבעםער ךי
 שאר קוםען טאג^םעגלעך םייגםשאסם. ביסערסטע די

 ארײנגע״ האם אקופאציע־פאכט די םאנאטאזש־א?ןםען.
 גרע־ די אין ארבעםער אלם שפיאגעז נאצישע שטעלם

 דעגישע די שיז אבער די באקוכיען פאבריקען, מדע
̂ם ארבעםער  שיפ־יארד גרעסטען אין פסק. פארדינםעז דז

 צײם לענגערע א באוויזען זיד האבעז קאפענהאגען מת
 ״אט :ווענם די אויף אויםשריםטען אזעלכע םאג יעךען

 אונזער אין ארבעםען וואם נאציס, םון ליסם א איז
 אויסגע־ ווערען עס װי גאכדעם און אוגםערנעמיגג״.

זײ אז ״זעט, צוגעגעבען: ווערם געמען, די ועכענט
— גאצי־ל^ד קיק צוריקםארעו גיכסטען צום װי

אמבולאנם־טראקס״• איז
 נאציס די שווערע. א דיער איז לאנד אין לאגע *די
 לאנד. פון רעסורסעז אלע אויף האנט .די געלעגט האנען

 טױזענם 80 ארום ארעמע״ אן זייער איז דערגערונג די
 אויף געדוארען געבראכט זײנען ארבעטער דעגישע

 האבעז נאציס די אבער דייםשלאנד. קײן שקלאפעךארבעט
 זיי געגען םארםירט װערען עם זײ. םיז נחת קײן גישם

 ארבעטער די מים שיעור. א אן סאבאםאזש־פראצעסען
 קאנטראקטען צייטווייליגע געווארען אפגעשלאסען דינען
 שיקם אריבער, גײם ציים די װען און מאגאטען 6 *ויף
 אז שויז׳ ווייסעז נאציס די אהײם. מײסטענםיילם זײ פען
 די אויף װי םארלאזעז וױיגיגער זײ אויף זיך קען םען

לעגדער. אנדערע םון שקלאםעז איפפארטירטע
שער צװיכ שעד און פאליטי  אוכד עקאגאמי

שװײץ אץ זיכערחײט
 איבער איצט לעבם שוױת םון ארבעטערשאפם די
 דאס׳ איז קריזיגו מאדגער א קריזים. םון טעג שווערע

 עקא־ אינערלעכער דער פון אזוי ױשם זיך נעמט ער וױיל
 אומזיכערער דער םון װי לאנד אין לאגע נאמישער

 און לעבען ,דאם אנגײן דעז קאז װי לאגע. אױסערלעכער
 איז וואס מלוכה׳לע, קלימ א אין ארבעט גארמאלע די

 טייזולי־ היטלער׳ס םון זײטען אלע םון ארומגערינגעלט
 טאג ליאדע א אין ווערען באפאלען קאן אדן מאכט שער
? ״בליץ״ נאצישען פון

 אויף כל קודם װירקונג שװערםטע די האט מלחמה די
 יאר איצםיגען םון בודזשעם אין לאנד. םון סיגאנסען די

 ביליאז 5 םון םומע א געווארעז ארייגגעשטעלט איז
 ריזיגע א איז דאס לאנד־סארםײדיגונג. פאר פראנק
 אלע אויף לאנד. קלייגעם דעם פון כוחות די פאר סוסע

 וואק־ די זיך םילם םאלקםװירטשאםט דער פון געביםען
 איז בתמות צאל די געפאלען ם׳איז ארעמקײט. פענדיגע

 וואס אינדוסטריען, אנדערע און קעז פון פראדוקציע די
 לאנדײירט־ שוױשארישער דער מיט פארבונדעז זײנען

 אן הױבט אינדוסםריע־צוױעען אײנצעלנע אין שאפם.
 אין ריי לרשטער אין ארבעטסלאזע. צאל די װאקסען

 געפאלען איז ארבעטער צאל די װאו בילדינג־טרייד,
 רי שאר־מלחמה־צײם. דער לגבי סראצענם 10 אויף בת

 צוגע־ נישם אבער איז ארבעטס־ארדענוגג געזעצלעכע
 רע־ מען פארקערס: נאר ארבעטסלאזיגקײט, צו פאסס
 ארבעםםהעגם, אין מאנגעל א םים אלגעמייז זיד כענם
 גאנצער דער אויף אוץ אײראפע אין אומעטום וױ אזױ

 דער שון ארבעטם־באדערשעױשען הויכע די צוליב ײעלט,
 אזוײ זיך שאםם שוױת אין נאוואםענוגג־אינדוםטריע.

 ארבעטם־ זיים איין אויף — סיםואציע מאדנע א ארום
 אווערםאים־ארבעם. זײם צוױיםעד .דער אויף לאזיגקיים,

 איז אז אױס, קומם סםאםיסםיק אםיציעלער דער לױס
 מיליאז 6 כמעם געווארען געארבעם דינעז 1941 יאר

אווערםיים. שםינדעז
 דעד פאר קאמף שווערען א פירען ױניאנס די

 האבען די ארבעםער־לאגע. דער שון פארבעסערונג
 בילדימ־ דעם אויםלעבען םאר פראגראם א אױשגעשטעלט

 ווערעז אפגעשאפט זאל עם אז פאדערען, זיי סרײד.
 ארבעםם־ גאד הערשם עס זמן כל אװזדםאים־ארבעם׳

 אלגעמײ־ אן םאר קעמםעז זײ אץ לאנד אין לאדגקייט
 דער אין ארבעטם־שכירות, אלע שץ העכערונג נעד

לעבענםמיםלען־פױתען. געהעכערטע די םון •ראפארציע
 אין ארבעטער די פון לאגע מאםעריעלע שװערע די
 זיך דערםון, אפגעהאלטען נישט ױניאנם די האט שװײץ

 זימען װאם פליכםלינגע, מאסען n םאר אנצונעמעז
 םראנקרײד, שוץ גרענעצעז די איבער ארײנגעשטראמט

 דעםארםירען, אנגעהויבען זיי האם װישי־רעגירונג די ײעז
 אפעלירם האבען ױניאנם די נאצים. די םון באפעל אױשן

םראדיציעם די אפהיםעז זאל זי אז רעגירונג, דער צו

ם ײ ו ► * •1

 אומגליק־ די צו אזיל־רעכט געבעז און שדוײץ דעד פיז
גחמעצזנן. אירע r» שוץ זוכעז וואס לעכע׳

 פאװעגונג ימיאן םדייד און סלחסח^פראדוקצמ}
אויסםראדיזן אץ

 אױסטחך אין אינחסטריע דער םון אנטוױקלוגג די
 אלע אריגער שטײגם סלחפח, דעד םמ משד איז ליע,

 םים קאנטיגענט אױםםראלישער דער דערווארטוגגען.
 מיפס־שראדוקציע זײן והאם באשעלקערוגג׳ קליינער זיין
 דער חרך איז לאגחױרטשאשםלעכע, א געיחמ תםיד איז

 שת לאנד א אין געווארעז פאחואנדעלס ממש מלחמה
 פאשין־ 140 וױ וױמיגער נישס גרויס־אינדוסםריע.

 זײ זינם שח געווארעז אוישגעבויט דינעז פאבריקעז
 איז שםאל־פראדוקציע די אויסגעבראכען. איז מלחםה

 קױלעז־ירא־ n געײארען, פארגרעסערם דרייםאכיג
 מים איז דאס םאן, מיליאז 13 ארום באםרעםט דיקציע

 אין שראדוקציל מאקסיפאלע די װי העכער פראצענם 40
שלום־צייט.

 איצם דינען שדאדוקציע אינדוסטריעלער דער אין
 רעגירונג די ארבעםער. םויזענט 700 בערך פארגומען

 ארבעט. דער איבער קאנםראל םולקאמענעם דעם האט
 געפא־ פראצענט 60 מים איז יאר לעצטען םון משך אין
 ארטיקלען שון פראדוקציע דער אין ארבעם צאל די לען

 ארבעטער םויזענט 400 אתם געברויך. םעגלעכען םארן
 אריבער־ רעגירונג דער פון םארארדענונג א אויף זײנען

 אויף צױויל־אינדדסטריע דער סון געווארעז געםירט
 דינען גופא װאםען־םאבריקען אין מלזזמה־אינדוסטריע.

 — אנדערע די ארבעטער, םויזענם 110 ארום פארנומען
 דער םאד מאםעריאלען ארבעםען וואס אינדוסםריען, אין

 אז געמאלדען. האט רעגירונג די וואםען־שאכריקאציע.
 נויטיגען זיך װעלען צייט נאענםסםער דער אין שוין
 װאםען־אינדוסטריע. דער אין ארבעטער סױזלנט 200 חיד
 ארבעםם־הענם? אזויםיל נעמעז מען װעט וואנעז פון
 נישם זיד לאזט עס וואס פראבלעם׳ א איז דאס —

 באםעלקערםער שוואך דער אין פארענמפערעז גרינג אזוי
אויםטראליע.

 אויסגע־ שםארק זייער דינען ױניאנס טרייד די
 ארבעטס־מארק. דעם םאקטיש באהערשען און 'ואקסעז

 אין מאכט דער בײ איצם איז וואס לעיבאר־רעגירונג די
 אז םארארדעגונג, א ארויסגעגעבעז האם אײסטראליע,

 אונטערנע־ צו' נאר געגעבען װערען רעגירונגם־ארדערס
 טרייד־ די צו באלאנגען ארבעטער די וועלכע אין מוגגען,

 װערט ײעלכע פארלאםענם, אין אסאזיציע די ױניאנס.
 באקעמפט דעםוטאטען, קאםיטאליסטישע פון געפירט

 אלס לעיבאר־רעגירומ דער םון םארארדענונג דידאזיגע
 א אלס שרייהייט״, פעחענלעכער םנץ ״פארלעצונג א

 אלע די אבער װ., א. א. הערשאםט״ ״טאטאליטארע
 עפענט־ דער אין אםקלאנג שום קיין נישט האבען טענות

 בא־ א ארבעםם־סיניסםער, דער האם לעצםענם, לעכקײם.
 נאמען מיטן ארבעםער־פירער אויסטראלישער וואוסםער

 אינםערעסעז די אז פארלאמענט, אין דערקלערם װאם,
 הונדערט־פרא־ זאל ארבעט די אז םאדערען, לאנד פון

 ער האט טריידױניאנם, די װערען. ױניאניזירם צענטיג
 אין םעםטונג שםארקסטע די בלויז נישם זיעען געזאגם,

 םאר שאקטאר װיכטיגסטער דער אויך נאר מלחםה־צײם,
 נאך םאלקס־װירםשאםם דער פון רעארגאניזאציע דער
מלחסד- דער

 שיף־ פון ארגאניזאציעם ,די האבען לעצטענם
 גע־ סױױל־בױתױס־ארבעטער אח לערערם םערסאנאל,

 טוי־ 100 ערך אן מים פעדעראציע אייגענע אן שאפען
 דיזעלבע לוים ארבעטען װעם וועלכע םיםגלידער, זענם

 םרעיד־יוניאן־קאוג־ אויםםראלישער דער װי פרינציפען
 אםיציעל קאונסיל, מיםן קאנםאקט ענגען אין און סיל
 ארגאני־ דידאזיגע האבען קאתסיל אין אנשליסען זיך

 אוץ טאקטישע םארשידענע צוליב געקענט, גישט זאציעס
םעמים. געזעצלעכע אויך

 םין פערזענלעכקײטען גרױםע צװײ גטשיטארכען
באװעגוגג ארבעםער אמטןןתאציאנאלער דער

 םיר וואם םרויער פון צייט פינסםערער .ל־ער איז
 גרויםעז שון צייט דער אס אין איבער, איצם לעבעז

 פון אוץ פלחםה־םראנםען די אױף מאםעךשטארבעז
 םיר טארען שראנםען, די הינםער מאסען־מארדעז גרויםען

 באזונדערען םח אויםדתק ןןן אן שארבייגײן נישם
 איינצעלבע םון לעבענם די אויס לעשען עס ווען םרויער,
 *רבעםער־דור ,דעם געווען םייער ױמען וואס יחידים,

ציים• דיער םיץ
 «ז טשעכאםלאוואקיע, שון געקומען איז ידיעה א

 געשטארבען איז םעחןזיענשםאם פח געםא אידישען אין
 סאציאלדעמאקראםישער דײטשער דער םו־ז שירער דער

אז ססזעך. דוחויג דר. סשדכאםלאװאקת אין פארםיי

ו האס ■ערזענלעכקייט, קרישםאל״רײנץד א W דאס ן P 
 ארבעםער־באוואגתג דייטשער דעד געדיגם לאנג לעבען

ר האם צײס געוױםע א טשעכאסלאװאקיע• אין  אױן• ן
ר אין פיניםטער אלס פארטײ די שארסראטען ױוונ ת ג  רן

 איז םשעד רעפובלי^ ישערקאאװטשעכאסל דער םת
ױ א גלוחװ  סרא־ פערזענלצכצ גרעסםע די אששו אח א
 דערפילפ, האם ער װען געווען, איז אים פאר געדיע
 די״טש־ אין מאכם דער צו קוםען היסלער׳ס נאך באלד
 V פי| בראש שםיין סער נישם קאן איד א אז לאנד,

 רלזיג־ האט ער באוועגוגג. םאציאליסםישער דײםשער
 ארט זײן אשגעגזגבען איז פרעזידענםשאפם דער םת נירם
 פון געםא אין סאציאליםט. דײםשעז ״ארישען״ אז פאר

 אױף שם םתיעריגען אזא האט וואס טערעזיענשטאם,
 װאס לעבעז, דאם אם געענדיגט זיד האם וועלם, דער
 טשעך לודוױג ארבעםערקלאם. דעם געװען געהײליגם איז
יאר. 72 געווען אלם איז

 איז יאר 72 שח עלםער דעמזעלבען אין כמעם
 1ריסלע קאליפארניע, בערקעלעי, שטעםעל אין געשטארבעז

 טעארע־ סאציאליסםישען גרויסעז פו:ם אלמנה די בױער,
 םאציאלדעמא־ עסטרײכישער דער פון םירער און טיקער

 יאר 4 מים איז ײעלכער בויער, אםא םארטלי' קראטישער
פאריז• אין געשטארבען צוריק

 דלר אין סײ נאמען א געהאט האם בויער ד״עלענע
 סאציאליסטישער פוילישער דער אין סײ דייםשער

 מים שריםטשםעלערין א אלס סרעסע און ליטעראטור
 שםורעמישע נאך בילדונג. םאציאליםטישער גרויסער

 וױן׳ איז קאמפען בלוטיגע די בשעת איבערלעבונגען
 פליכם־ אלס דאז דאלםום׳ן, םון פוטש פאשיסטישען נאכן
 איז פראנקרײך, אין שפעטער טשעכאסלאװאקיע, אין לינג

 געבראכענעם נישם מים אמעריקע. קיץ געקומעז זי
 אדבעםערקלאס. סיז זיג ענדלצמז דעם אין גלזיבען

 געםונען זי האם כוזזות םיזישע אויסגעשעפטע מיט אבער
 קאליםארניע. בערקלעי, שטעםעל אין מקלט םקום א

 א םת געשםארבען זי איז נאװעמבער טען20 דעם
הארץ־אטאקע•

!אנדענק זייער ערע
באלקאנען די אויף ארדענונג״ ״נײע

 באל־ די אין באלעבאם דער איז היםלער זינם םון
 ״נײע נאצישע די דארט זיך באװײזם לענדער, קאנישע

 םון אויסשטארבען מאםענהאםטען — איז ארדענונג״
 און ױנג זאך, סשוט׳ע א ס׳איז באםעלקערונג: דער
הונגער. פון אויס זיך לאזען אלם

 דער גריכענלאנד. אין איז סיטואציע ערגםםע די
 דײטש־ םון הענט די אין בעיקר איז עקםפארט־מסחר

 איטא־ קײן גײט עקספארט םון טייל קלײנער א לאנד.
 די וױ אזוי אבער טערקײ. קײן קלענערער א נאך ליע,

 איבערן קאנםראל דעם הענם זייערע אין האבען נאציס
 זאל עס וואוהיז — איז מסחר, אויסלענדישעז גאנצען

א הכנםות די קומען עקםםארם׳ דער גייז נישט  א
 אויםגערע־ ווערם עס קעשענעס. נאצישע אין אריץ
 דורכשניטלעכען א פון סארדיגסם דער אז כענם,

 דער םון צװעלםם־חלק א גערך באםרעםט ארבעםער
דערנערונג. נארסאלער א םאר גויםיג איז וואם םומע.

 געשםעלם םריײויליג זיך האט וואס רומעניע, אין
 גישם סיםואציע די איז היטלער׳ן, םץ קאסאנדא אוגםערן

 נאציס די האבען דארט אויך אבער פארצוױיסעלטע. אזא
 וױרם־ נאציאנאלע גאנצע די הענם זייערע אין גענומען
 עקס־ די םפעציעל און מלחמה־פראדוקציע די שאפט.

 זיך געםינדז אויל־קוואלען רייכע די םון פלואםאציע
 איבעריגע די אנםירוגג, גאצישער דער אונטער דירעקם

 דורך נאצים די קאנטראלירען לאנד סון װירםשאסם
 דןם באשמיסען ביים פאניפולאציעם רויבערישע די

 רומלנישע די םאר געלד װערםלאזעז זײער םון קורס
 תםעניצ אין לעבענםמיםעל־פרייזזת די פראדוקטעז.

 ארבעטס־ די יראצענם, 300 סים נעשםיגען זײגען
 אזוי געדוארען, געהעכערם עםוואס קוים זײנען הכנסות

 קלא־ דעם אם אין אויך הונגערם באםעלקערונג די אז
ברויט־לאגד. סישען

 סרײוױליגצר א אויך איז וואס בולגאריע, אין
ײניז ארדענוגג״, *נײער היטלער׳ם םון משרת  לעצ־ ז
 אויף געװארזיז םארקלענערם ברויט־פארציעם די טענס
 פערם־ א איז דאם שווער־ארבעםער. םאר גראם 250
 יענצ אין ברוים־פארציע נאסמאלער דער שץ חלק

 גאנצער דער םענטשען. דעחואקםענע םאר געגענםען
 דעקען צו אױף נישם קלעקם בולגאריע סץ עקםפארם

 בלומרשם איז ױאם ארמײ, נאצישער דער סון הוצאות די
 אײולא־ ד«ר אױןי לאנד. אין אריינגעקומען .םרייוויליג״

םאשיםםען. בולגארישע די שון תנג
 פילצן *י •צלקןר באלקאנישע די באקוםעז אזױ

 נ«צישי« די סימ• לס ײאם דערשון, םעם דעם
ארדזנגונג״.
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אינםערנעשאנעל אונזער אין פאםירונגען אוץ נײעם
•*חןתרמט: נזם מער חומען אלץ מלחמח־«ר*בלעסען אװ :סלחמח-ארבעט

i ד*ר *ס u ^ i iu in i t ם סיז  #מדיקא׳
ו אין מסײליגיגג ן  pc גזלחמח ו

ד*{יל*' *3דל*טײרסאלאי די מיס
 דאס יואס שט*דינ{*ז pc *י*ס

̂גס o אריץ סר jn  pc עקאנאלישעז 
 פדויען די יו*רט ל*נד> pc ל*כ*ז

 איר מיס pc זדגדוססרי קל*יד*ר
 מ*ד *לץ ײניאנס איגזעדע pc ט*טיגקייט די *ײאלעז

pit באװירקט ל*ר pc פראבלעסעז ניי* מלחמזע דעד 
 מר־ ריערעז יר*בל*ס*ז אלט* pc אויף כפדד קיסזח

 pc א{*אל iv װןרען. פארענטשערס לוז*ן pc שארפט
 {*{*ב*ז0א ראנאט ל*צטען זיך האבעז ײגיאגס אוגז*רע

״ ממז  שרים געוױסע אתםערג*נול*ז pc ל*מ*ז3א«ר י
 סיםגלידער אוגז*ד* pc אינטערעםצז די באשיצעז *ו

pc pc לאגע. גזדמסעגער נײ דזןד אין אינדוסטרי ד*ר

ק ו א ל ק י ] ר ע װ א ה י ד ר ר א א ־ ב ר א  פ

ם ל ע ד נ א ה ס | ג ב ו ר י ג ע ם ר ע י צ א ל ו ג ע  ר

ן או ה י ט ח ל ז ם ע ע ו ל ע ט ש א ב

קלאוק נעש*נעל ד*ר pc קאמיםע *קממיטײו די
*r ד ײ׳מדילרי סמז ר «  געהאלטעז מאנאט דעם האם י
 זיצתג דער איז קליײל*נד. pc זיצמג םאגיגע דדײ ן

מז א  אסאסיאײשאנס די pc מרטר*ט*ר באטײליגס ױך ח
pc pc ײנקמס די pc *ענם*רס קלאיק װיכםיגע אל* 

pc .רשאשט דער אתםעד לאנד*™ »P רעזידענט• 
 געװען אנװעזענד זאמ*נשאר1* ד*ם כײ זײגןן דובינסקי

 אונ־ ײניןןגס קלאוקטאכער מערסםע די pc פירער די
 טא־ קליװלאנד׳ באסטאז׳ שיקאגא- יארק, נײ pc ז*דע

 דעם pc םיטי קענזעם לוזדם׳ סימט באלםיסאר- לידא׳
 דער װאס םראגעז װיכסיגסטע די קאוסם. פאסי׳פיק

 וױרקונג די געװעז: זײגעז שארהאנדעלט האס מיםיגג
pc א פרײאדיםיסp אינדוסםרי דער אויף רעגולאציעס; 
 בא־ רעגירוגגס מער װאס ארײגאונעסען נײטיגקײס די

 סיע־ די אז זען pא שעיער קלאוק די אק שםעלונגען
 ארבעט די אום ײערען געענדערט זאלעז םישיימתיעס

 דאס pא שעיער׳ קלאוק איז ײעיעז געמאכט קענען זאל
 מאנוסעקטשורערם קלײדער מענער pc ײד אריינרייסעז

 די װעגען קלײדער. פיײעז pc •ראדוקזיע דער איז
 כאשטימטע געיוארעז אנגענימען זײניױ םדאגדז אלע

שריס.
 א אין אינדוםטרי קלאוק די איז אינזיכט אײז איז
 שרויעז דער שון אײײגעז אנדערע די וױ לאגע בעסעחג
 סוט pא קלאוק די האט זי װאס אינדוסטרי, קלײדער

 ייניאנס די pc קעסערשאפט א — באארד ריקאװערי
 ארגאניזירם לאנד גאנאען איבערן ארבעםסגעבער pא

 רעדען קען וועלכע מאםשטאב, גאןניאנאלען א אױף
 םארלאנגעז די גו םרײד• גאניעז שאח אוטאריםאםיװ

pc אױסזעצומען pc די הערען קערפערשאשט׳ אזא 
 זוכען און ערענסםעד סיל או זיד סארטרעםער רעגירתגם

 אדער בתים בעלי אײנאעלנע *ו וױ באפרידיגען, *ו זײ
 די געװען איז דעראו באוױיז בעסטער דער ארבעטער.

 דער pc םארשטייער דױכםיגע גאל גײיסע
pc זיגונ־ די בייגעוואוינט האבעז וואס אגענםורעז אירע 
םארזאמלונג. די אדרעםירט האבען pc געז

 מעטאל אויף ■רײאריטיס סיז םראגע דער וועגען
 נויםיג זיינעז װאס ארםיקלעז אנדערע pc זי«ערס םאר
pc ראדוקגיע דער• pc ,באגרענ־ די וועגען איז קלאוקס 

 שארארדנונג דער סון רעזולטאם אלס סטאיל אויף «ונגען
י באשטימעז ײאס 85ל.*  געברויד pc ברײט pc לעע י
 ענד ליגעל די האט בגדים, אייף מאםעריאלעז םיז

 אונםער־ אירע וועגעז באריכםעם קאמיםע לעגיסלײטיװ
 ■ראדוקגיע מלחמה סאר קאמישיע דער מים האנדלונגעז

pc רעגירונג דעד pc די *ו האלטונג סימיאםישע איר 
 באריכם אויספירלעכעז אז םרייד• סון אײנװעגדונגעז

 אלס פײנבערג ישראל ירעזידענם וױיס *•געגעמח האם
 באארד ריקאווערי דער pc קאמיםע דער pc טשערמאז

ר מ  מעז אז אנגעװיזעז ה*ם טײנבערג אדבעם■ מלחםה אי
 ■רא־ די זאל יאר קומעניעז pc אז דעײוארםעז םח

שםארק געברײד !יוױלען פאת קלײדער pc דוקזיע

ד איז ןס PC וואראן פארקיענערס דינן  או דיטיג ת
i גרעםןרן ראכעז f i n i P c n i גןן קוי נוו ױי  ימר ן
 מאט גדינמדג שאמר. קלאוק די pc ארבזלט סלחסח

 01אי pc ת*בזח ײאס אזרזאכעז נױד אײף אגגזדײי׳מ
תז *י םרײד קלאוק דעס געשםערס ײ o מער יז u n n jn 

 גישס זימזןן קרײמז םדײד די ײאס )1 :באששעױנגעז
 ’pc 99 פאדעדונגעז דעגידינגס די סים באיזענם געניג

 ײ*ס ד*ס )2 ;באשטעלונגלז קריגען *ו אזדי װי םאדעז
 עס ויאס *זײנע׳ זײנזמ סיעסישיקאזיזןס דעגיריגגס די

 סיסםעם *רכעטס דער רים נאכ«וקומזח זײ שדוער איז
ע (וױ שעיער די איז העדשם עס װ«ס ל ת מ  מןןשי־ סי
 ניחױ־יגע די )3 ;ענלעכע) pc ארכעם םעקשאן נעז■

ט רעגידמג די ײ*ס סרײזעז ל  DC ײאס דעם איבער מ
ײ ס*ג פאראז נ*ד זײנעז  געוײסז אין שעיער סטאנחו

 «רמס די פאכעז קעגזמ װ*ס לאגד pc געגענדעז
 זד*ט ביז תאבזד מאנושעקטשירערס די װאס )pc 4 ביליג

 נן■ רעגימנגס pc איבסערעם געניג ארײסגעוויזעז ניט
ארבעם. *יװילע גענוג גזךועז איז עס וױיל שםעלונגען
 שײנבערג האט שװעריגקײס ערשםער דער דדעגען
 מעגלןך ת*ם באארד ריקאװערי די אזוי רױ באריכםעט

 מאדעלען זעז «ו מאגופעקםשורערס די סאר געמאכם
pc באשםעלט רעגירעג די װאס ארטיקלען די pc סעמ־ 

 די באשםעאנגען. שאר יעס1א«ליקא די pc פעלס
 דער pc בזממטע די אמעוײזען אײך ה«ם קאמיסע

מן ײאס רעגידינג א  משםעלונגען די מיט ס*ז «ו ה
 די אין ווערעז געמאכט קענען עס ענדערימעז ־ועלכע

 •רא• י1 מאכעז מעגלעך זאלעז יואס ספעסיפימהניעס
שלוס דער שעיער. קל«וק איז קלײדער די חשירעז  מ

pc עז *י באאײ םראדאקשאן װ*ר דעי ל  עסװאס מ
 געמאבט װערען װ*ס ארטיקלעז די שאד פרײזען העכערע

 חעכערע דינען םםאניארדס ארבעםס די וואו שעפער אין
p ארױםאוגעבען ניט שארארדענונג די אױך און t נײע 

 אין מאנגעל v pc עס ײאו שטעט די אין באשטעלינגען
 גרע־ אז העלסזח פיל ספק אז אייד װעט הענט׳ ארבעטס

 pc ארײנקורען זאלעז באשםעלינגען רעגיירינגם םערע
י  אז באריכםעם אײך האט פײנבערג שעסער. קלאיק י
 אינםערעס מער ארויט אי*ט שױן וױמעז בתים בעלי די
פריער. וױ ארבעס רעגירונגס אין

 קוו#- באזוכען װעט דובינסקי פרעזידענט
 ספעסיפיקא־ װעגען דעפא דערמאסטער

אונ״פארמען. פרױען אױה ציעס
 דער pc מיטינג כיים האט דובינםקי סרעזידענט

 אימלאדונג די אנגענומען עקזעקוטיװ באארד ריקאײערי
pc בעאמטער הויפט דזשאנם׳ קוירנעל pc ר דער ע ^  ק

 די באזיכעז «ו רעגירונג, דער pc אסםייל איינקויף
 העלסען pc סילאדעלפיע אין דעפא קװאדערמאסםער

 אוני־ פרױען סאר סםעסיפיקאןניעס די אײסארבעטעז
 זײ פראדוצירען גו מאכעז מעגלעד זאל ײאס פארמען,

 סיםםעם דעם אונםער שעפער קלאוק מערםםע די אין
pc האט דזשאנס קוירנעל האבען. זײ וואס פראדוקגיע 

 סארטרעםער אלס דובינסקי פרעזידענט אײנגעלאדען
pc נאכדעם ארבעםער׳ די און אינדוםטרי קלאיק דער 
 פאר־ די pc אנוױמוגגען די אױםגעהערט האט ער װי

^ טרעטער  אז באארד, ריקאווערי דער pc מיםינג בי
 אננעמעי ניט קענען מאנוסעקטשורערס קלאוק לע ס גאר

 ספעציעלע נים האבעז ױי וױיל ארבעט, אוניםארם די
 ענלעכע pc מאשינעז נידעל דאבעל די װי מאשינעו,

 די ניט pc םאדערעו ספעסיסיקאןניעס איצםיגע די ײאס
 עס וואס אעםיילונג ארבעטס פון םיסטעם פראדוקאיע

פארשריפטען. איצםיגע די אונטער נויטיג איז
 פרעזידענט האט איינלאדונג די אננעמענדיג

 קוואדער־ די מףוכען װעט ער אז ערקלערט׳ דובינםקי
 סון באגלײםונג אין שילאדעלםיע אין דעםא מאסטערס

 קענעז װאס מאנוסעקטשורערס קלאוק װיכטיגע אנצאל אן
גאנצער. אלס אינדוסטרי דער פאר רעדען

דיי׳ קייידןד ®רײזוז i ” ס  r *  n מןן  מייי
ז ײ ױו חחילממ ו מי ז יי׳ י א׳ ײ׳ * ן •יו לי  m ייי
ס רךר האט מי מי י י י ל י ײ 0m י m
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ײ *יײשזוז *יטײ>רש0 שאנרײןזמ איז מז י ז  utt*u י
 יױכםיסי, ג*ד ײ*ס pc קליײזד־; יזדד ג״דד*ר *ו

̂ס ̂ס ד ̂גרמזןקסעודערס קלײדעד נוזןגץד ד• יר  זוון ס
 סײל מדײסןגדןן • פארדארימ האכיז פטאדקיפזןרס

pc ת ײו o 0911 דידד קאסטאלזױ* י in ן jro*rw זאל 
ס n« ייג rm  i n r איז •ייזדן נזז  נאײאפזגסץ n די
מן לאגד׳ pc כחית  פארליסט דעס אפצוטאכאז זיי זו
 קליידןד, פיייזז פארלייפזח pc פדאדחדדאז דודך

ס ייזןג׳מ כ*ײכטזמ ז pc o( אז י n m w fe i« p 
עג«י מו קלײמי י ײ ז ״ תז •דאז־מדיןז י  קלײדזױ־ פײ

p c רימגזדןופוזמ* pc שאדשיחוגסט? די pc j r w m 
 pc מריכט חױ־ גזדמז איז שאדפסטזז *וס לאגד.

מ ^סמרשיל ארידל׳ ג׳ «ט*גי מ מזײ  דידזשא־ pc י
P’c כײס נאארד ײקאוחןדי ד«ד pc דירזףןטאד ג«ל ’occ 

כמם, מאט «ר קאוטט• תיג *ז מרי מ PC •חממגס זי
I —» m m m m *mm*m m m•  ■m m  m m m m L m  m m  • m m  M atf- - n אין מ#גרע?קסזזדד<רס קלײדעד סענזןד pip

מז זיד ג«מז אגדזשעל«ס קלײדןר. פרײזה מ
מז נאך א o ל f ♦oipon נאארד «קז«קוסױו די מאט 
yovq כאשםיםט p  fr r ttw o  t עסודיחמ ײ«ש 

 אנםיײימלס ז♦ אזױ ווי pc *לגזמזיץ pc פראבלץרז די
ס׳ פארשידזונפ די pc ײד ט מ ד מו

ernpye i ססס׳סס^ m אױינגעקו־ שױן 
לאנגער סעמרעטאר באױכטעט ׳מען

 פארטײדיגמגס דאל«ר טוימןגד חמד«רט דרײ דעד
י װ*ס שאנה  נאשלאסןן ח*ט כאאײ י״מדגס ?לאיק י

ד שאפעז *ו nr* p ס*קס א ײי c אײף דאלאר im r 
 pc «י*ט שייז איז ל*קאלס׳ קלאוק די pc מיסגליד
 תאט ריסגליחןד, די pc געײאר*ז א״נגעצאלט גאנצעז

 דזןד pc סעקרעםאר לאג<*ד, ע. לואיס באריכטעם
 ימקמ ד*י pc ריטגליד«ד ײ באארד■ דזשאינס קלאוק

pc ז גר*סולידט דאדפזז םטעף דער*  דץם פאר ײ*י
דור«*פיזדט. תאבעז זײ ײ*ס דזשאב טיכסיגען

 דיג*ד א כײ ג*ס*כט לאגגץר חאט ערקלעדונג די
 ג*נ**ן prcc nr{*{** תאט כאארד דזשאינם די ײ*ס

 pc ארב*ס סיכםי{*ר זײ*ר פאר אנערקענונ{ אין סםעף
*י מיס פארבינדינג  ״1C0 פאיז ם*קס pc אײגמלונג י
 אגװ*ז*נד זימ*ז מ*נש*ז 200 ארים פא{ד. טײדיגונ{ס

 זײגזח ג*סט אײנ{*ל*ד*ג« די זיײש*ז דימר. בײם געײעז
 קאילאז׳ **{ידממיז ס*{*דזש*רס, לאקאל די ג*ײ*ז
 *ף1אשח רי*ם, לואיס נא{ל*ר׳ איזידאר חײמאן, לואיס

 לסארטש שיפמאן׳ איזידאר מאליסאני, עײוארד ברעסלאו׳
 טר*זשױ אשביז, דזש. מארים מעץ, סאל pc בערנשטיץ

 *וק*ר«אז׳ ראוכן pc באארד דזשאי{ם דער pc יער
 תאס פימבעי{ ישראל מענעדזשעד גענעראל טשערמאן.
 אין ארבעם {יט*ר זײ*ר פאר סטעף דעם באגריסט
p אינטערעסעז ארבעטער די באשיגעז c ש***ר. די

ם ע ר ם ד ע א ש ז ד ד ר א א ט ב ל ע ט  ש

א ר מ ב ן ײ ר א א ט פ ע כ ר א ד ו מ ח ל מ

 אװערלט־ שטודירען צו ערוױילט קאמיטע
םראבלעם. פינג

 דיסהוסירט איז וואס סראגע װיבםיגע א נאד
 עמזע- באאת־ ריקאװערי דער pc מיטינג בײם געווארעז

 5ק מענער pc פראגע די געײעז איז קוםײי
דעם אין אריץ זיד רייסעז וואס מאנוםעקםשורערס

 אינ• קלײדער פרויען דעד pc אפנױילונג דרעס די
 מלחמה ס*ע*יעל* מים אויד זיד ראמעלם דוסטרי,

ײ פינקט פראבלעמעז י י  האט זי אסטײלונ{. קלאיק י
ױ אר{אניזא*יע נאציאנאלע אזא נים ליידער אבער  די ו
 םאקםארעז »ל* ײעלכער איז באאײ׳ ריקאװעדי קלאוק

 די pc אדבעםעד אדגאניזירט* די אינדוסםרי׳ דער אין
 שאראײגי{ם* מייט זאלעז ארבעםס{*בער ארגאניזירםע

 דעם סאר *ראכלעהעז די לעזעז *י קאאפערירעז כחות
 {ודל דעם אױף ד*ריב*ר פאלס עס אלעמעז• pc ני*עז

pc ײ םיםלעז זרפעז *ו ױניאז דער  די אם לעזעז *ו י
 די האם אינדוסםרי ד*ר פאר {ליק *ום םראבלעמען.

 pc וױיםזינטי{הײם די יזניאן דרעסמאכער יארקער נױ
ז v ארבעט. די םאז *ו ענעו־{י די

 ײשאינט דר*ס די תאם *וריק מאגאטעז מים נאד
ך אז מא{ום*קםשודערס, לי געיוארענם באארד  סר̂י
קלײד*ר *ייײלן po *ראדיק*יע די װעם שיעטער אדער

U -
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שריגמז אוז*ז * אײג *י pc גאני*ק סלחמח ד*ר *ול  י
 זאלןן ש*פ*ר זײ*ר* *ז t*o*mcc *ו וו*{ אימ**ג*ו

m• ט א־ pc ס*»*ל *ולינ שליס*ז דארפ*ז ד מדי א  ס
pc C ל*ן, y m ric *ימנ**נסח»ױ pc ד זדנדו• מ

ד׳ ײד pc סו מז ד * « ײי om ס*ד װאס * v> rt ארב*ס
p ײגיאז די ש*ס*ר. די ^ c פאסדנסזגר*־ נ*םירל*ך 

ד אכצי{ pc סינף אירע אז חויפסז*כל*ד ס*דט ^  ס
 תאבעז מלעז מארק*ס׳ יאדק*ר גײ זדן *יסג^ד*ד

p *ב*ר טרײד- איז ל*מז א מאכ«ז pc ימ*ט ic■ די 
 ד*ר pc אפ חעגגם ארג*טס{*נןד די pc •ואפיט*ז

 pc ש*סעד זײערע pc פדאדוצירט װ*רס ײאס ארנעט
 פאראיגסעדע־ pn {*דארפם ד*ריב*ר תאבעז זײ אױך
 דארפעז ניט זיד ז«ל*ז ש*ס*ד די*ר* אז ז*ן *ו סירע

 איז מאנופעקטשורערס די זײנ*ז *ב*ר לײד*ר טליסען.
 סאראמ־ {*װ*ז ניט *ײט לא{{* א פאר פאגםראקטארס

ױ לאמ אזױ ארבעם, ד*{ירומס קרי{*ז *ו מ*ר*סירט  ו
 דרעםעם *ױױלע חאב*ז ק*נ*ז *ו {*חאםס חאנ*ן זײ
 די אז אײנ{*ז*ז זײ חאבעז *בןד ל**ט*נס טאפ;ז. ןו

 תאבעז זיי ווארגומ. איר םיס {*יי*ז{*ר*כט איז ימ*אן
 pc «אם*ריאלעז pc «א»*ל א ד*רפיל*ז אגגןתויב*ז
 אדױס• אנ{*הויב*ז דעריב*ר תאבעז זײ נאפיאונגעז.

 איבער ארבעם. דע{יתג{ם נ*ס*ז *ו נײ{יג{ ס*ר ײיז*ן
 אעעשםוי־ אב*ר זיד זײ חאבעז אימעדפארעגודיט זײ*ר
nro זיי איז דא ארב*ם. קרמזח *ו שװעריג׳דיםעז אז 
ד ״ילף *י {*קומעז ייניאז דר*סראכער ך•  אײג• ױי

 בתים בעלי די חעלפען *ו ביודא ססעציעלע א ׳וסןל*ז
ארבעס• ר*{ידוג{ם אויפסאכעז pc קריג*ן

*חןלערוגג, תאכםאנ׳ם רענעחשער {*נעדאל לויט
 opso סמ אסגעפירט ד**ןר«ז«ס ספ**י*ל*ר ד*ר װ*ש

 ד*סארטמ*נם, *ר{אניזײש*ז pc מענעײשער נליושטית,
 ארבע־ װאס שעסער אלע איגער אױפזיכט שול*ן תאמז

 ארבעם. רעגירונגס אויף איבערגײן רועלען אד*ר ס*ן
pn שםי *ו זיק ױ*ם אויפגאבעp סאר־ דיחנקסער אין 

 ארײנ־ װןל*ן װאס מאנוסעקםשורערס די ליט נינדזמ
 ערסוםיגעז און חעלסען זײ pc ארבעט מלחלח נ*גי*ז

 ■ראדוקציע׳ דער פאר נױםיג pn וועם עס אויב ד*ר*ו.
 איינסירען ערלויבעז שעפער די אין ױגיאן די װ*ס

 וואס באשםעלונגעז׳ ר*{ירוג{ס אױף ארבעט מיןשאז
 שעפער די אין ויערען דערלאזעז געקעגם ניס חאם *ס
דרעסעס. אױף ארבעט *ײױלעד כײ

 לוים איז ײאס דעפארםמענם אמזשינירונג דעד
 דרעםמאכער דער pc א{רימענם קאלעקטיווען תם

 בײם געװארעז אייגגעשםעלט כתים בעלי די מיט ימיאז
 אײנשטעלען העלסעז *ו אםיס, םשערמאן *יםפארשיל

 עםישיענסי דעם לוים פראדוקציע pc סעםאדעז פאדערנע
 םלחמה דעם מיטהעלסען וועם אגרימענם׳ pc פוגקס

 *,•ראדוק* די ארגאניזירעז אין דעסארססעגם *רבעס
 רעגירונגם אויף ppi*Dnc וועלען וואס שעפער די אין

 לעבעז א מאכען זאלען דרעס&אכער די אום ןרבעט,
 די אריינעמען קענען זאלען ארבעםסגעבער די *מ

ןרבעט.
 גלייכצייםיג האט האכסאן מענעדזשער געגעראל
 איינשםע־ זאל איגםטיםום דרעס דער אז פארגעשלאגען,

 םאנו־ יארקער ניז העלסעז זאל וואס אגענםור אז לזז
 אנעמען pc קריגען חשאבערם pc **קסשודערס

 קענען וואס ארםיקלען אױף באשטעלוגגען רעגיײנגם
 pc ארבעם די שעםער. דרעם די אין ווערען געפאכט

 אויסשטעלונג אז אייבאוארדענען דיז װעם אגענםוד דער
pc העדקוואדערם די pc אינסםיםום pc סארשידענע 

 די-שעםער אין ווערען געמאכם קענעז וואס ארםיקלען
pc אינסארמאציע נױטיגע די ארבעםםגעבער געכען 

 אויף פאדערם רעגירונג די װאס סםעסיסיקאציעס װעגען
 פאר זיד ווענדעז *ו ײאו pc אזוי װי און ארבעם דער

באשטעלונגען.
 דיםקוסירם האם ער אז באריכטעם, דאט חאכמאן

 איז ער pc םאנוסעקטשורערס צאל א מים פראגע די
 סאר־ מער סיל איצם זיינעז זיי אז איינדרוק אמסערן

 ארבעם מלחמה אריינצונעטען גרײם pc איגסערעסירט
pc דרעם געווײנלעכע די מים צוזאםען שעפער די 

 קליינע א אנסאנג. אין געווען זײנעז די וױ ארבעם,
 רעגירונגם איצםער שוין האבען סירמעס דרעס צאל

נאשטעלוגגען.
גע־ האכםאן האם — ארבעט דער פאר סרײזען די

 שםיק סון סיםםעם אויסן װערען געסעטעלם וועלעז זאגט
 דרעם אין געטאן {*חיינלעך ײערט דאם װי־ ארבעם,
 די ערמוםיגעז *ו זוכען אבער װעט ױניאן די סדײד.
 וױיל ארבעט ר*{ירונגם די ארימצונעמען בתים נעלי
 pc ארבעםער די סאר םײ ביידע׳ פאר נויםי{ איז דאס
 אומפארמײד־ דער pc ליכם אין בתים בעלי די סאר סײ

 םעז װאם ארבעם *יװילער pc סארקלענערומ לןכער
pd .ערװארםעז
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 נײעם ד*ם pc סאררואלםוגג די איבעדנעטענדי{
^ גתחןר חאט דןסארסמענט ש  םים צוזאמעז בלו

 מענעדזשער {*נ*ראל אסיסםענם ראזעגבאום, קאגײדזש
pc באארד חשאינם ד*ד pc פע־ זיםערמאן׳ טשארלס 

 ר*{י• *אל א מים קאגפערירם 22 לאקאל pc נעדזשןר
 ר*{ירונגם סיט םאז *ו חאבעז װאם פארםרעסער רומס

 פאר־ האבען די pc ארבעט נאדעל אױף באשםעלונגעז
 מאשינען ססמיעלע אױף סרײאריטיס קרימװ *ו שפראנעז

 סאנו־ סאר ארבעם סארטעז די פאר נױטיג זיינעז וואס
 ר*{ירונגס אדימעמען ײעלעז וואס פעקםשורערס
 ליבעראליזירעז *ו זען אױך װעלעז די און כאשםעלונגען

 איינעם *ו בלויז ארבעס צו{*בען ערלויבט װאם תל ד*ם
 מאכעז מעגלעד *ו אום פעקםארי א אלײן האט וואס
 קאנ־ דויד ארבעט זײער מאבעז יואס אזוינע פאר אייד

ארדערם. רעגירוגגם קריגען *ו טראקטארס
=III '  IILI« ^ M M « = l ׳ י■ ״------------------
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 ױניאז ארבעםער נים־גודס דער סון מיטגלידער די
 בייצו־ באשלאסען איינשטימיג האבען 155 לאקאל

 גיבען וואם אגענםורען די שאר שכירות םאג א שםייערעז
 באשלוס דער םעםיגקײםעז. הילשם מלחםה מים אפ זיד
 קוםער אין מיםיגג א בײ געווארען אנגענומען איז

 *קזע־ לאקאל דעס ®ון רעקאמעגחמימ דןןר אויזי ױניאן
 װע־ פארנאנדערגעםיילט וועם געלט דאס באארד. קוטיװ

pn ױ קערפערשאסםען אזוינע *וױשען  רױטער דער ו
 די סאר ;ארגאגיזא*יעם םױחױס ױנײםעד די קרײץ׳

 pc אזיע pc אייראפע רוסלאנד, אין קרבנות מלחסה
אײראפע. אין באוועגוגג אונםערערדישער דער סאר

 מלחפה ידי אין שםי*ע סולע אונמר געבעז וױיטער
אנשטריעגונגען.״

 אץ מיטגלידער םאר םתנות סריסטמאס
ארניי. דער

 ארויסגעשיקם האט ױניאן ארבעםער ניט־גודס די
 דיגען וואם מיטגלידער אירע אלע צו מתנות קריםטמאם

 זיכער מאכען צו לאנד. pc כחות באוואסענטע די איז
 ער וועלכע אין זאכען די קריגען װעם זיי pc יעדער אז

 זיד לאקאל דער האט מערםטענם, צום זיד נויטיגט
 אנגעפרעגט זײ און מיטגלידער די מיט דורכגעשריבען

 האט ױניאן די וואס פעקלאך די אין דארפען. זײ וואס
 שרייב־ װי ארטיקלען אזוינע געװען זײנען געשיקט
 צוקערקעם׳ קיכלאד, פאפיראסען, לולקעם, געצייג,

ח א איז דאס ארטיקלען. ענלעכע און האלדזטיכער  ח
 צו געשיקט האט לאקאל דער וואס געלם וואקאציע די

זומער. הײנטיגען ארמײ דער אין מיטגלידער אלע

 באסעס פון פארלאנג אנטזאגט רעגירונג
הײם־ארבעט אויח פארבאט אפצושאםען

שטונ־ פץ אדמיניםטראטאר וואלינג, מעםקאלף ל.
 האט לעיבאר, אװ דעפארטמענם pc אפםייל שכירות דען
 באסעם צאל א pc ביטע די צוריקגעװיזען טאנאם דעם

 אפ־ רעגירונג דער pc פארארדנונג די אז אסאםיאיישאנס
 זאל טריידס נאדעל געוױםע אין ארבייט צושאסען-היים

 פע־ די מלחמה. דער נאד ביז ווערעז צוריקגעהאלטען
 םארארדגונג דער pc ײדרםירונג די אפצדהאלםלז סיצי*

 װימענס ״נעשאנעל דער pc געווארען אריינגעגעבען איז
 ,אדזשאם־ דער pc אםאסיאיישאן׳, סקארף ענד נעקווער
 דעד סון pא מאנוסעקםשורערם״ םטראפ שאלדער םעיבעל
 םאן pc אינקארפארייטעד״ ווער אינסעגט מןייד ״בעטער

. םעקסעס. אנטאניא,
 מיט־ ידי סאר רעקאמענדאציע די שארלײגענדיג

 לאקאל׳ PC םענעדזשער נעלםאז, לואים האם גלידער,
 אלם• יאר צען איצם ווערם לאקאל דער אז אנגעװיזען,

 — געזאגם נעלסאן האט — צײםען נארםאלע ״איז
 צןױ איר געפייערם ױניאן ארבעםער ניםגודס די וואלט

 זיד זאל וואס אונםערנעמוגג אז מים ױבל יאריגעז
 P’P נישט אבער איז איצט םוב. יום אזא פאר פאםעז

 אונזער סון ױגענד די רוען פײערלעכקייםען סאר צײם
 גיבען םיםגלידער אונזערע אױך ױי צוױשעז .pc לאנד

 בעס־ דער שלאכם־סעלדער. די אויף לעבענס זייערע אפ
 pc געבירם דעם צייט אזא אין סײערען צו וועג םער
 ביישטייע־ דורך איז ױניאן ארבעטער גודם ניט דער

 אויף מיםגליז־עד אונזערע הילף. סלחמה סאר רומזמ
pc p וועלען םעלדער שלאכם די n ^ c c געהעריג װי 

אונזערע.״ האנדלונג די אט אפשעצען
 האבען ױניאן דער pc מיטגלידער ז*י ווײם װי

 סירער* דער pc רעקאמענדאציע דער מיט איעגעשםימם
 געקענם מען זזאט עיןזעקוםיװע זייער pc pc שאםם

 האבען שעפער פילע סון ארבעטער דיי ײאם pדערש זען
 נאך שכירות םאג זיתר איינגעצאלם pc צו־געאײלם זיך

 סאתאם־ דער צו געלם די געבראכם pc מיטינג סארן
 עטלעכע אריינגעקומען איז אליק מיםינג ביים לונג.

זאמלונגען• די סון ז־אלאר טויזענד

 בלוט־בײשטײער א קױגט לאהאל
סערטיפיקאט.

 האוױלאגה ם. דזשאהן האם מיטיגג זעלבען בײם
 ברוק־ pc דינסם ביישםייערונג בלוט דער pc דירעקםאר

 דער איבערגעגעבען קרייץ, רויטען פון אפטײל לי׳נער
 שםארק pc סערטיפיקאם א ױניאן ארבעםער ,ניםגודס
 ברייט־ און גײםט ״פײנעם pn פאר לאקאל דעם געלויבם

 ארויסגעװיזען האם עם װאם פאםריאםיזם״ הארציגען
 איבער ביישםייערונגען. בלוט םאר קאמפעין דעם אין

 שוין האבען לאקאל דעם פון מיםגלידער הונדערם דריי
 לעבענס די ראםעװעז צו בלום בייגעשםייערט איצם בת
pc מאטראזען םאלדאםעז׳ pc קעמסער• אנדערע

 א האט באגריסונג האווילאנדס אויף ענטפער אלם
:ערקלערם ױניאן דער pc סארטרעםער

ארבע־ גאנצער דער מיט צוזאמען ױניאז ״אונזער
 און סאשיזם באקעמסם מאל אלע האבען באװעגונג טער

 מיר געװען. דמען זײ וואו איבעראל זעלבסם־העדשאסם
 די געגען מלחםה דער אין קענען מיר וואם אלץ גיבען

 ארגא־ דאבען באנדס, געקויסם האבען מיר םלוכות. אקם
 אין באםײליגם זיד pc בלום־ביישםײערער גיזירם

 םיםגלידער אונזערע םעםמקײםעז• קרית רויםע אנדערע
אויד װעלען םיר סראנםען. אלע אויף קעמסען

 אריין איז װאס ארביים היים אויף באגרעניצונג די
 באגרעניצט 1942 דעצעניבער ערשטען דעם קראפמ אין

 מאנופעקםשורער א וואס ארבייםער הײם צאל די שטארק
 צאלען זײ מוז ער אז פאר שרייבם pc באשעפטיגען׳ מעג

 מאל אנדערטהאלבען pc מינימום שםונדע א סענם פעוציג
 די געגעבען האם רעגירונג די אװערםיים. סאר געצאלם
 בעלי די ארדער. דעם דורכפירען צום ציים גענוג באםעם

 נא־ אין אפעלירען pc צופרידעז ניט אבער ױינען בתים
 זאל פארארדנונג די אז פאםריאםיזם מלחמה pc מעז

װערען• אפגעלייגט

ר א ו ר ו א ב ײ ד ל ר א א ט ב ם ײ ט ה  מ

ג נ ו ל ע ט ן ש ו ל פ א ק א 6 ל ן 2 י  א

ג נ ו ר ע כ ע ה ך ױ ל

 מאנאט דעם האבען ארבעטער, סטראם שאלדער די
 אנגע־ האט עס וואם געלט די אױסגעצאלט געקראגען

 אונטער־ די װעלכע אויף העכערונג לויז זייער טראפען
 האט 62 לאקאל ױניאן ארבעטער נעגליזשי און וועש

 קאנםע־ די אין בתים בעלי זײערע מיט געאייגיגט זיך
 גוטגעהײסען האט באארד לעיבאר וואר די װען רענצען,

העכערונג. דער מים אגרימענם דעם
שאל־ די מייט 62 לאקאל צװישען אגרימענט דער

 געװארען געשלאסען איז מאנופעקםשורערס סטראפ דער
 פאר ארדער רעגירונגס דער װי נאכדעם טעג איעיגע

p איז שכירות סטאביליזירען n c כאטש קראפט. אין 
 אנגעגאנגען דעען אגרימענט פארן פארהאנדלונגען די

 איז ארדער םטאבילי׳זאציע דער איידער פריער פיל
 םאר־ בתים בעלי די האבען געװארען, אתעגעגעבען

 באצאלםע די װי גום אזוי העכערונג לדין די אז לאנגם
 דעם אין געקראגען האט ױניאן די װאס וואקאציעם
 װערען איבערגעגעבען זאל ארבעטער דיי פאר אגרימענם

גוטהײםונג. סאר באארד לעיבאר װאר דער צו
 pc מענעדזשער שאר, סעמױל פרעזידענט וױים

 ניט דארסען העכערונגען די אז אנגעװיזען, האם לאקאל,
 ײען באארד. לעיבאר ידער פון גוטהײםונג די האבען

 האט דעם, אויף באשטאנען דינען אבער בתים בעלי די
 צו פראגע די אייבערצושיקען איינגעשטימט ױניאן די

 זאלען בתים בעלי די אז׳ בועאי באארד לעיבאר דער
 צאלען דארסען די וואס געלם עקסםרא די אייגלייגען

 האלםען עס װעם וועלכע ױניאן דער איז ארבעםער יוײ
 ענטשיײ איר ארויטגעבען װעם באארד לעיבאר די ביז

iגעווען, איז pc געקומען איצט איז ענםשיידונג די דונג.

(
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ױ d ײגיאן די און *רבעםער. די גוגונםםעז מחןןגט ו ip 
י.9■ בעק זײער ארבעםער באםרעםעגדע די אויפגעצאלט

 ד׳אם אגריםענם דעם װעגעז 9אנםראג דער אויף
:געשריבעז באארד יבאר9ל די

לײז־העמ* די אז וױסעז, אײך איד לאז ״דערםיט
מן מ  עלפםען פון בריף אייער איז פאר לײגם איר וואס ר

 םץ גוטהײם״נג די האבען נים דארםען ,1942 נאהעמבער
דרײ).״ נומער ארדער (גענעראל באארד לעיבאר װאר ד«ם

 םשילדרען דער םאר םשערמאן אימפארשיל דער
 ענטשידען האט זיעגמײםמער. איחיק אינדוסטרי, דרעם

 אן צו בארעכטיגם זײנען טרייד אין ארבעטער די אז
 געפא־ האט יוניאן די װי העכערונג, לײן אלגעמיינער

 געזעצלעך העכערונג די מאכען u אבער כדי דערט.
 פעטיציע א איז געזעץ. סםאביליזאציע לױן דעם אתטער
 זי אז באארד לעיבאר וואר דער צו געװארען געשיקס

הייםען. גוט העכערונג יי זאל
 עגטשיידינג די ארויםגעגעבען האם זיעגמײםטער

 אפגעהאלםען ד״אם ער וואס םארהערען לענגערע גאר
 אן פאר פאדערונג איר האם ײניאן די דעם. יישנגען

 ארבעםער די םון שכירות די אױף העכערונג אלגאםײנע
 ארגומעגסעז. אין סטאמיסםײן רייע א אויף גגשםיצט

 זי וואם העכערוגג די אז אנגעװיזען, האם ױניאן די
 דער מים אנקלאנג אין איז ארבעםער, די פאר טןןדערס

 באארד לעיבאר וואר דער םון פאליםי ר<ןענםער9אנ ,
 ארום םון שכירות די אויף העכערוגגען ערלױבעז צו

 .1941 יאנואר אין לױן דעם איבער פראצענט פוטצעז
 דער מיט אײנגעשםימם האם םשערמאן אימפארשיל דער

 פראצענט םינף םון העכערונג א באװיליגם און ידניאז
 איין און ארבעטער שטיק פאר פרײזען ארבעםס די אױף

 דארםען העכערונגען די וואכען־הענד. פאר וואך א דאלאר
 מיםגלידער םיז שעפער די אין ארבעםער אלע קריגען

 קא־ צום צדדים זיינען וואם אסאסיאיישאנס צווײ די פון
 אינדאסטריעל די ױניאן. דער מים אגריסענט לעקםױוען

 מאנוסעקטשורערס אפארעל דזשאװענייל אװ אםאםיאיישאז
 םפארטם־ און ווער אינפענטם דרעם׳ םשילדרענם די און

 די און ײניאז די אסאסיאיישאן. מאנופעקםשורערם װער
 די אונטערגעשריבען צוזאמען האבען אםאסיאיישאנם

 זאל זי אז באארד לעיבאר וואר דער צו אםליקאציעם
 מענעדזשער העכערונגען. ז־י מימ אפמאך דעם גוםהייםען
 וועלען העכערונגען זעלביגע די אז ערקלערם, גריגבערג

 פירמעם די פון שעפער די אין ארבעטער די קריגען אויד
 ױניאן דער מים אגרימענטס באזוגדערע האבען װאס
אסאסיאיישאן. אן צו נים באלאנגען אץ

 םון אשאשיאײשאן מיט םארהאנדלונגען
אן גײען מאנוםעקטשורערש טאון דאון

 ״קאםאן דער מים 91 לאקאל םיז אגרימענט דער
 מען ױי אדער אסס׳ן״ פראדוםערס ראוב ענד אפארעל

 םען31 דעם אויס גײט שעפער״ םאון דאון ״די זײ רוםם
 פארהאנדלונגען זיי מים םירס ױניאן די און דעצעמבער,

 העכערונג א פאדערט יוניאן די אגריסענם. נייעם א פאר
 דעם העכערען ;שכירות די אויף פראצענט טוםצעז פון

 ;װאך א דאלאר צוױי וױיניגסםענם מים לוין מיױמום
 אז פארםליכםונג א ;שםונדען ארבעטס די פארקירצען

 איז בלויז װערען געמאכם זאל ארבעם גאנצע זײער
 שליכ־ צו מאשינערי םולע איינשטעלען ;שעפער יוניאן

 צום צאלונגען זייערע אין העכערונג א אח םכסוכים טעז
פאנד. װאקאציע
 ;תים בעלי די זיינען איבער גים גרינבערג דױ

 םאר־ אלע ראכם ױניאן די אח אײנגעשפאדט פארביסעז
 אין שעפער זייערע אין םטיײיק א פאר בערייטונגעז

ל  מיט םארשטענדיגונג א דערגרײכען נים ײעלעז זי׳י מ
 םון ארבעטער די יאניאר. ערשטען דעם ביז ױניאן דער

 םארזאמלונג אלגעמיינע אז געהאם האבעז שעפער די
 אויפצו־ באשלאסען און דעממבער זיבעצעגםען דעם

 יוניאן די נאכגעבעי ענםוועדער בתים בעלי די פאדערען
 םאדערונגען אלע די איבערצוגעבעז אדער פאדערונגען

 זייער אויף ײד םארלאזעז און באארד לעיבאר דער צו
 די זאל עס אנםזאגען בתים בעלי די אויב ענטשײדוןג.

סםרײק. א רזםעז ייגיאז

גערעכםיגסײם -►
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 פמ סענעײשער וואנדער, הערי םרעזידענם וױיס
־ דער טון דעפארםםענם םאון אוו א־ט איסםערן דעם  יינ

ערייבם: טערנעשאנעל
אגריםענםס, באױיען םאר פארהאגדלונגען די -איז

 בא־ רעגיתנגס דעם ײדך געשםערס לעצםענם מיר דינען
 אזײנע אין אםילו שכירוו^ סםאביליזירען צו םעל

 בארעכםיגם, זיכער זימען י־וין־העכערונגען װאי פאלעז
 לעיבאר וואר דעם צו װערען איבערגעגעבען עס כוז

 צײם. נעמם פראצעדורע די אט גוםהײס־נג. פ^י באארד
 אפליקאציעם אזױנע םוצען א ארום איצם האבעז מיר
 באארד. לעיבאר דעם סץ גוםהײםונג דער פאר װארםען וואם
 עם יועלכע אין אגרימענםם אנצאל אן אײד האבעז מיר

 אויך העכערונג. לוין פעריאדישע פאר פונקםען דא דינען
 פח גוםהײסומ די קריגען סיר מוזען פאלען אזוינע אין

באארד. לעיבאר דעם
ם ארויס רוםעז פארשלעפענישען די אומ* גתי

 אין ספעציעל אונזערע, מיטגלידער מאנכע בײ געדולד
 בא־ איז העכערונג לוין א םאר פאדעתנג די װאו פאלען

 םיט־ לעבענס אויף םרײזען געהעכערטע די אדיף גרינדעט
 פארפלאנ־ אמ שווערע א עס איז פאל בעסטען איז לען.

 םון אוםגעדולד די פארשםיין קענען סיר און פראגע טערםע
 ענד־ אבער איז ארדער רעגירונגם דער מיטגלידער. די

 דערצו קען קײנדד ײז אלעמז אייף בינדעגד און גילטיג
 םאן׳ געקענם האבען מיר וואס בעסטע דאם העלפען. נים
 אריינ־ «יר האבען פאלען אזוינע םון יעדען אין װאם איז

 לעיבאר וואר די װען אז אפמאו׳ אין םונקם א געשריבען
 בעלי־ די זאלען העכערוגג, די באװיליגען װעט באארד

 די וואס צײם גאנצער דער םאר צאלען דארסען עס בתים
ענםשישונג.* דער אויף געווארם האבען ארבייטער

 מיטגלי־ ױניאן לױבט מילש״ ״בערקשײר
אגרימענט. אונטער שרײבט און דער
 ארבײטגעבער אן פאר אורזאכע אויהערגעװײנליכע אן

 די אנגעגעבען האם אגרימענם, ױניאן א אונטערצושרייבען
 וועלכע קאנעםיקוט׳ סםעמםארד, פון מילסי ״בערקשייר

 מים אגרימענם אן אונטערגעשריבעז צוריק לאנג נים האט
 אינ־ דער םח דעםארטמענט טאון אװ אוט איסטערן דעם

 דער אין אנאנםעז םיידזש האלבער א אין טערנעשאנעל.
 באגרי־ אלם אדוואקעים״, .סםעםפארד צײטונג לאקאלער

 פיר־ די שרייבם מיטגלידער, אינטערנעשאנעל די צו סונג
מע:

אינטערנעשא־ דער צו באלאנגעז וואם ״אפערייםארם
 געהאלםען האבען ױניאן ווארקערס גארמענט לעידים נעל

 קריגס םון באשטעלונג דרינגענדע די^לעצטע ארויסגעבען
צײם. קורצםםער אויםערגעוױינליך דער אין דעפארטמענם
 פאר אנשםרענגונגען, זעלבסםזיכםםלאזע ״אײער

 דע־ קריגס םון בריװ דאנק א געקראגען האט איר וועלכע
 םעטאדע בעםטע די אז איבערצײגם, אונז האט פארטמענט,

 בעסטע די קריגען צו קאנטראקםאר רעגירונגס א פאר
 דער דורך איז פראדוקציע, םאר קאמף אין רעזולטאטעך
 אר־ ארגאניזירםע די םון באטייליגונג און קאאפעראציע

בײםער.
 אינקארפא־ מילם בערקשײר די סון פארװאלםונג ״די

 קאנ־ דעם צוםרידענהײט מים אן דעריבער נעדט רייטעד
 אינםער־ די פארהאנדעלם אייך פאר האט עס וואס טראקם

ױניאן.״ ווארקערם גארמענטם לעידיס נעשאנעל
 םאר ארטיקלען עםליכע מאכען מילס בערקשײר די

 די וואס אגרימענם דעם דורך ארמײ. אמעריקאנער דער
 גע־ ארבײטער די האבען געקראגען די פאר האמ ײניאן

 און וואך א דאלאר צוואנציג פון לוין מינירום א װאונען
ױאקאציעם. באצאלטע

 צו־ אפגעשטעלט שעפער דרײ אין אדבעט
דזשאבעד. גענען שטרײק ליב

 ארביים די אז באריכטעט וואנדער פרעזידענם וױים
 אפגע־ איז םעריםאריע דין אין שעפער דרעס דרײ אין

 דרעם דער מים קא־אםעראציע איז געווארעו שטעלט
 א ערקלערט האם װעלכע יארק׳ נױ פון באארד דזשאינם

 דרעס״. .פאדעםע חשאבער יארקער נױ דעם געגען סםרײק
 דזשאבער דער וױיל געווארען גערוםען איז סטרײה דער
 אימ־ םון ענטשיידונג אז נאכצוקומען אנםזאגם זיך האם

 אזוי האם און אינדוםםריע דער אין טשערמאן פארשעל
אגרימענם. דעם געבראכען ארום

גע־ אפגעשםעלם איז ארבייט די וואו שעפער דײי די

j : זײנען װארעז u .זמסם ײן קאגטראקסאר » סי.״ סי 
רק״ גיד שויחי, גיו ̂י ס דעם דרוןס״ דו ו ן נ ן ו ח

n גײ ׳Ifrnm מאתם זדן שאפ אמסײד r״נדלס און ׳ 
 אין װערגאן. מאונט אין קאנטראקטאר א גאך דרעס״,

 *דבייס די װארעזגע עץט>רס«לפ איז שעפער דרײ די
פירםע. דעד פ*ר דרעסעס B4XX( ארום אױף

 אױה T3 שעפער הלאוק אוט־אװ־טאון
רעגירונגס־ארבעט.

 ■ון טענעדזשער רובין, חשארחש פרעזידענם ח׳ײס
 דעשאדם־ םאמ אװ אום איםםעח סמ אפםײל קלאוק דעם

 דיםםריקם אק שעפער קלאוק די אז באריכםעם, רענם
 םארטױ־ םאר משםעלונגען רעגירונגס אױף ביזי זײנעז
 אין טרײען און סענןיר די פאר קלײדער סארםעז דענע
ארמײ. דעי

קרי־ געװארען, באריכםעס םריהער שײז איז עס וױ
 אר. ענד ״די. דער טיז ארבײםער הונדערם םינף די גען

 עקסםרא אן פמ גאנוס א פאםזדק׳ םמ קאמםאני׳ קלאדינג
 עד אז באריכםעם רובין קריסטפאם. פאר שכירות װאך

 ײסעןוצו א םאר םירפע דער םים טrא פארהאנדעלם
 ראי. אין ארבײםער די טאר שכירות וואך א סמ באנוס

 פון באשםעלונג נייע א געקראגען איצם האם םירמע די
 אר־ דער םאר אװערקאוםם 100,000 אויף רעגירונג דער
 באשעפ* םםעדי ארבײםער די םארזיכערם וועלכעם מײ,

 דער מאנאםען. זעקס אדער פיגף נעקסטע די םאר טיגונג
 מוז«ן װעם קריגען צו זוכם ױניאן די וואס באנוס נייער

באארד. לעיבאר װאר דעם םון װערעז גוםגעהײםען
 לאנג פץ אמעריקא׳ אװ קארפארײשאן ״קאוט די
 TgTVt רעגיתנגס נײעם א געקראגען האם סיםי, איילאנד

 איצםזװ־ ארבײם שאפ דעד אוחןרקאוטס. 25,000 פאד
 אױבער־ אח רעגענםאנםלעז באשליקען, רעקלאד׳ אויף

 קלײ־ קאמופלאזש די מאכען איצם םרובירט און מאנטלעז
 ם«ן אום שלאכם אין מראגען שארף־שיםער וואס דער
וױיטען. םץ זעז קענען נים זײ זאל

ױ נ , נואדק, איסם פון קאמפאני׳ קאוט גוירל יארק די
 ארד«ד אז געקראגעז אודיק לאגג נים האם חשוירזי, נױ

 םון אוקזילערי םרויען דער םאר אווערקאוםס 7,000 פאר
 T אק עס מאכען םארטיג אבער אנשטאם ארמײ. דער
ױ נואר  אים זײ האבען סארלאנגם, האט קאנםראקם דער ו

 םריהער. מאנאם א פונקט דעצעמבער, אין פארענדיגם
 אן געקראגעז האם קעמדעז פח העסקין״ .י. םירמע די אויך

 םרױען דער םאר אווערקאוםס םויזענם זיבען פאר ארדער
דעם. אױף איצם ארבײםעז זײ איז אוקזילערי

 בײ האבען פאסעיק פון 158 און 134 לאקאלם די
 פאנאג־ באארד עקזעקוטיװ דער פון מיםינג לעצטען זייער

 קרײץ׳ רויטעז צום דאלער הונדערם זעקם דערגעטיילם
 ארגאני־ סױרװים ױנײםעד די און סלחמה־הילף רוסישע

 מיםגלידער די בייגעשטייערם האבען געלט די זיישאנם.
שעפער. קלאוק דארטיגע די אין
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 אונםער דעפארטמענם םרייד גארמענט קאטאן דער

 רייזבערג, עלײעם פרעזידענט װײם פון פארוואלםונג דער
 אגרימענם אן אונםערגעשריבען ענדליך מאנאם דעם האם
 אינקארפא־ אינדוסטריס .הארנעל םירמע דרעס דער םיט

 איז אגרימענם דער יארק. נױ הארנעל. פון רייםעד״
 װײס וואס קאנפערענץ א נאד געווארען אונםערגעשריגען

 אין םירמע דער מים געהאט האם רייזבערג פרעזידענט
 אויס־ דינען צװיםםיגקײטען לעצםע די וואו ראםשעסטער,

 םון לאיער דער ליבערמאן, עלייעם געווארעז. געגליכען
קאנפערענץ. ביים געווען אנוועזענד איז ױניאז דער

 אן געוואונען אגרימענם דורכן האבען ארבייםער די
 םאר געצאלם עקסםרא מים ארבייםםטאג שםונדיגען אכם

 די אױף פראצענם זעקם םון העכערונג א אװערטיים;
 באצאלםע וואך׳ א דאלאר 17 םון מינירום א און שכירות

 לוק די םכםוכים. שליכםען צו מאשיגערי און וואקאציעם
 װאר דער צו געװארען אילערגעגעבען זײנעז העכערונגען

 ױעלען ארבייםער די און גוטהייםונג פאר באארד לעיבאר
 אקםאבער צוואנציגסטען דעם םון העכערונג די קריגען

 איין םירםע די לייגם העכערונגען די פאר געלם די אן.
באנק. אין דעמאלם ביז

 איז אגרי&ענם דעם פון אונםערשרײבען דעם מים
 קאם־ ארגאניזאציאנט ענערגישער אן געווארען םארענדיגם

 װעלכעד אח אגגעםירם האם דעסארטמענם דער וואס פעין
צװײ די םון וואכען דדײ פאר םםרייק א צו געפירט האם

◄ 1M3 ^נןאר,
trrrvm ל ^ דאדס ײשחמ װ*ם שלאכית מ מ סי מ ש  מ

n י מנםראל מ ד « ל׳ מי ר 1« י מ  פיל האס שטאס ת
 סםדײק חױ־ לאיץ. •יקעס אײפז ססרײקעד די נזהאלפזןן

מז את קגארו װי * m r m טאדשסזהדיגמג »ווי נאכדאס 
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מ די צו מפירס ״ מ ל ד מנ ח סזך איאםיגען דעם m מ
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 אץ אפשבױמונג געוױנט זיגםערנעשאנעל
אײנש. צו tb מיט װדקפעלד.

 האס באארד לעיבאר די וואס *ישםיפוגג דער אין
 ני־ האװארד דעם פח *רכײםעי־ די צווישען חרכגעפירם

̂,rפpיyײ איז מילס פיע מן מאסאםשחעסס, לז א  די ה
 זײעד אלס אינםעדנעשאנעל דעד פאר געשםיםס ןובײםער

 » םיס פארהאגדלונגען סיװזנקאלעק סאר פארםרעםער
אימס• או פיד סץ מרהײם

 אג־ האם דעפארסםענם טדײד גארםענם קאטאן דער
 ארבײסער די אוױשעז קאםפזױז ענערגישען אן מפירם

 אדכײ־ די ®ח מאיאדיטעס א װעז איז פאבריק דער פון
n דער אן *נגעשלאסען זיד האבען סזר rw, די האם 

 װעגען דלעןאגפארה זאל פירמע די אז געפאדערט יונקמ
 זאל עס אז געםאדערט האם פירםע די אגריםלנט. אן

 אר־ די ®מ אפשםיפונג אן ײערען דורכגעםירם פריהער
 די אז ײילעז זײ פון םערהײס א אױב זען צו בײםער

מ״ ד״אט זי םארםרעםעז, זײ זאל אינטערנעשאנעל  !י
 לעיבאר די תדכפירעז זאל אפשםימונג די אז שםיפם
 אירע אז איבערצײגט איז פירמע די װען איצט׳ באארד.

d® אינםערנעשאנעל, דער צו באלאנגעז ארבײטער t אז זי 
 די אגריםענם. אן פאר יתיאז דער םים פארהאנדלונגעז
 חנד פון ארמםער די ועשיױא ארבעט ןרגאניזאציאנם

 לעוױנסאן, סעם ארגאדיזערס די אנגעפירם האבעז פירםע
 חשײמם און םשײקין םשיק ראבערסס, ראלף קלײן, אײב

לאקאל• מאלדעז םח פרעזידענט װײם,

 כאנײט קאמםאני קארסעם טשאױם
אגרימענט.

 פענ־ אלענםאת. םח קאמפאני קארסעם םשארים די
 ױניאז דער םים אגריטענם דעם באנײט האם שילװײניע.

 גײט אגרימענם אלטער דער םארהאנדלונגען. לאנגע נאך
 בא־ י1 געזמם האם ימיאן די איץ דעצעמבער סוף אױס
 אמםערפװברע־ נים dik ײםענס1בא אגרימענם דןיט נײען
שאפ. אין ארבייט די כען

 גע* ארבײםער די האבען אגריםענם נייעם דעם דורך
ם זיבען־א־האלב םח העכעתנג א װאונעז  די אױף פדאמנ
 דדײ ביז אײנם פון איץ ארבײםער שטיק פאר פרײזען
 בא־ פירםע די העגט. ױאכעז די פאר וואד אויפן דאלאר

 אנ־ האבען פארהאנדלונגעז די ארבייםער. 300 זועסטיגם
 סופער* סטעים רײזבערג, עלײעס םרעזידענם וױים נעפירם
ױת־ ניקאלאס מענעחשער אין גינגאלד דיידויד װײזער  ק

קאונסיל. חשאינם דארםיגען דעם םון מאן

ױניאניזירט. קאמפאני שױרט יארקטאון
 דער םץ םארםרעםער צװישען קאנםערענץ א נאך

 גע־ זײנען שאם, םון ארבײטער די און פיררע די ײניאן׳
 דעם ױניאניזירען צו ארענדזשםענםם אלע געווארעז מאכם

 עש־ םון שאם בלאח א שאם, קאמפאני שוירם יארקטאון
 א געוועז ם1אי ביז איז וועלכער םענסילווײניע, רןםא׳

שאם. ױניאן ניט
 דער פמ םובסידיערי א איז שאפ באטדעפענדער דער

 בלאח גרויםע א קאמפאני*, בערג ענד ״קעכלער פירמע
 םירמע די ווען םילאדעלפיע. םון םירגיע מאנוםעקטשורינג

 גיט־ א אלס שאס נײעם דעם געעפענט זורער םוף האם
 דער פון רענעדזשער אטא, סעמיועל האם שאם. ימיאן
 דער־ פילאדעלםיע, אין באארד דזשאינם דרעס און װײסט
 אנגעהאל־ האם םטרייק דער סםרײק. אין שאפ דעם קלערם

 דער אויף געסעםעלם האם םירמע די און װאכען םיר םעז
 װע־ ױגיאניזירם זאל עפראםא אין שאפ דער אז באדינגונג

 זײנען פילאדעלפיע אין ארבייםער די דעצעמבער. אין רעז
 דער איז איצם אץ ארבײם דעד n !יריקגעגאנגען דאז

געווארעז• ױניאניזירם שאפ צוױיםער

 א.־־יבער גײט שאפ שאפ דרעס ריװער פאל
 באדינגונגען און שטונדען־װאך 35 אױח

אגרימענט. דרעס פון
 האס עס וואם אונטערזוכונג אן פון רעזולטאט אלס

 םון אגענם גיזנעם שאפירא, דזשאזעף ברודער געמאכם
 גאר־ ראיאל די איז באארד, דזשאיגט דרעם יארק נױ דעם

 געצװאונ־ מאםאטשוזעטם. רױוער, פאל פון קאמםאני םענם
 דעם םון םארלעצונגען אירע קארעגירען n געווארעז גען

 םירמע די םרייד. דרעם אין אגרימענם קאלעקטױוען
שםונדיגע דרייםיג אדן פינף די איינםירען ט1אי װעם

 אר־ די װאס שסמליז פאיזױג די אגשסאט ךאס־ײײטדאד
 װןלןן זיי אמ ם1אי גיז געארנעט דארט האמח מטער
 שביתת זאלכיגא די שםמדען קידמדז די פאר קריגען

שטונדעז, פערציג פאר גאקראגא! איוס כיו האבזלז די חאס

ס ו א ל ן ק א י נ ן מ י ע א י פ ל ע ד א ל י  פ

ג י טי ע ז ט ן י ו ע א ל ן א ע ם י ב ע ג

 די איז םעזאו װינ^װ* פארענדיגםער װאס נאר דער
 נישקאשע־ גאר געװען איז שעפער׳ ק1קלא פילאדזןלפיעד

 ק1קלא םח סעקרעםאר דײזזייסאן, סײמאן שרײבס — דיג
 שעפער פאר א פת אײסנאמע דער מיס באארד, חשאיגם

מז ריר אוץ ארכייס געהאט קלאוקמאכער די האבעז א  ה
 on זיך no גריים איצט ארבייטםלאזע. קייץ געהאט נים

סעזאז• ספריגג
 אר־ שםיק די רירם אדדער סםאביליזאציע לױן דער

 דאד־ אזץ שםיק פדן פרייזען סעםלען די אן. נים בײסער
 באארד לעיבאר װאר דעם םון גוטהייסוגג די ניט טען

 קאמפליזױרםעד ארבייט. דער םאר פרײזען ױיערע אױף
 הע* יעדע װאך. pr ארבעטען װאס די פאר לאגע די איז

 דעד װען 1אשיל דערשלאגעז, ױך קענעז זײ װאס כעדמג
 הײסעז9םג1ג םח עם, געבען n אײן שטימם הבית בעל

 ערלויבם װערט דאס אין באארד לעיבאר דעם פח װערען
 9אזױג אלע אין באדינגונגען. באשטיסםע אעםער בלױז

 העכע־ א n בארעכםיכם זײנעז ארבײםער די װאז פאלען,
 פארמא־ נױםיגע אלע ײנקמ די נאטירליד באזארגט רמג

ליטעטען.
 פאר פליכם זייער אױך ppo קלאוקמאכער אתזעדע

 דער פמ םיטגלידער ארבײס. מלחרח אמ הילף מלחמה
 עס אמ קרייץ רױטעז פארן קליידער אלעדליי געהען יתיאן
 אדיץ סרענגעז װאס אתטעורגענװנגעז געמאכם אױך װערען
 רױםען ױשעןוא פאנאגדערגעםײלם װערם װעלכעס געלם
 נ•1א די םמ אגענםח־עז. הילף מלחסח אנדעדע אח קרײץ

 איבער מעז1ק9ארימג אישם ביז שױן איז גגעז1תעס9ם
 םמ אנגעפירט װעדם אדבײס די דאלאר. חונדערם זיבעז

 פח םירערשאםם אמםער 69 לאקאל םיגישערס אתזעד
סעקרעםאריז. די גרינבערג סערע

r מיםגלידער אונזערע זיך גרײםען איצם t ארבײםעז 
 פארשידענע די פאר שכיתת די אװעקגעבעז אח םאג א

 דזשואיש עלײעד דעם דורך אגענםורען חילפס מלחרה
אייעל•
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 האם שיקאגא איז ײניאז נזער1א װאם סםרײק דער
 פאב־ פיקער״ ענד ״םאביז דער געגען גערוסעז ראנאט דעם
 קאטאן ט־עסםע פיר די םון אײנע פאראליזירם האם ריק

 סון אנגעפירם םםרײק, דער לאנד. אין פירמעס דרעס
 ארגאנײזער גענעראל איז ביאלים סאריס פרעזידענם װייס

 די װי נאכדעם געווארען גערופען איז פלאסקין, אברהם
 וױכםיגסםע די ארבײט דער םוץ אנטזאגם האם פירמע
 ײנקמ קאמפאני א געשםיצם איךשאפ, מיםגלידער ײניאז

 קוסעז צו ױניאז דער פון פארזוכען אלע אפגעבראכעז און
 קאנםערענצען מרך םירםע דער מיס םארשםענדיגוגג א צו

אוםן• פרידליכען א אויף
 אץ מוםיג אױסערגעוױינליך זיך האלטעז םםרײקער די

 ביםערע די םראץ לאין פיקעם אויםן שאם דעם באוואכען
 שוין האם םירסע די װינם. שנײדענדען דעם און פרעסם
 םםרײק דעם ברעכעז n אזוי װי מיםלען אלערלײ געזוכם
 אפילי שױן האבעז זײ נים. זײ העלפם זאך קײן אבער

 האל־ ארבייםעז n קינדער הײ־סקול ארײננעמען פרובירם
 זיל באלד אבער האבען סטרײקער די מיםאג. נאך טעג בע

 םארשפראכען האבען יענע און םירער םקול די מים געזען
 שםאםישע די פאתואנדלען צו פארזוך דעם אפצושםעלען

אגענסורען. כרעכער םםרייק אין שולען
 יאר דרײ אן שױן גײם פירסע דער מים קאמף דער

 אנגעהױבען םירםע די האט צוריק יאד דריי סים יים.1
 זעלביגע די אויף דרעסעם סמרים לאין בעסערע א מאכען

 געצאלם פריהער האבעז זײ וואס פריתען און באדינגונגעז
 האבען פאבריק אין םרויען די דרעסעס. הױז די פאר

 מאכען נים סרייזעז די בײ קענען ױי אז איינגעזען שנעל
 י9 אז פאדערען אנגעהױבען האבען די און לעבעז קיץ
 םירםע די דרעסעם. בעםערע פאר וױ פרײזען צאלעז זאל

זי וואם דערםים פאדערוגג דער אויף געענםםערט האט

--------------:---------------------------i t 

ן האט ן ו ^ו א ג ס ױ l ®1 1* ארבײט ר9ל שן ןו ’i  i n 
ל בעססע  •iw י” אתסי Tvny7f אתםער wtw ודן סדאכות מ

מקח׳ א ז9ה«לם9אגג ד האט גלײמײסיג י
ז פאל 9«ל חא װאס אי ח ח  ר9*דגײ« די ן9ײ ג9ײ מו
ז<9ײנג9 בעס פאר פארלאנגט ז93הא

תז די פארקלאגם האט ײנקמ די אױ־ ם9י פאר 9פי
 םאר ר9*רמיס i9«9< דיסקריממירם n אז באארד באו

 קאםיאני ן אז חאלט n «ז את ימקח א n ז9באלאנג
 irum ז9תאלט9אפג דארפם9ג תאט ר9פארח י9י ײנקמ׳

____ ר.9סב919י פערצענטעז 09ד
 19י19ג איז ס9 װאס אלץ םאן9ג האט יתיאן י9גז1א

 19האב יאר גאנץ א םםרײק. א ז9מײז־11אויס גליד9®
 די ז9ג9באוי n זוכם9ג יתקמ ר9י פח י9ט9רסראפ די

 אלץ ז9ײאר9ג י9אב איז ס9 פרידליד• ז9םל9ס n 9פירפ
 ז.9םל9ס נים ז9גדס םים ט9ײ קאמפאני די אז ר9י9זיכ

ח בײם  באארד׳ קמױװ9קז9 יאל919ג י9י פיז םיםינג למסז
 19ג9« סםרײק א אוםאריזירם ל9שן»9אינםערנ די האס

 שפארם9אײגג ז9פארבלײב ם9ײ זי אױב 9םירמ ר9י
ז.9םל9ס n ז9אנםזאג זיך אח

 WP שיקאגא אין יונקך י9אמז װאס ײס1 י9י איז
תבירס9ג  ׳9פירם ר9י םים דיגונגמעגשארפ א n ז9קור י

 ר9י פח נם9פארטם9ד םרײד נם9גארמ קאםאן דער האם
 י9י םים נם9אגרים אן ז9שוײב9דג9אתם ל9שאנ9דנ9איגם

f גײ ל>9הארנ איז שא■ איר פאר 9פירמ י9לביג9ז n r׳ 
ר פאר נדיג9האב םודא ז•9װאכ פיר pe סםדײק א נאד  דן

 אק ױגיאז ר9י םים אירער נם9לם9ם9ס דער װאס װירקתג
 שײ ם9ד איז ארנױיסער 9איי אױף האבעז ט9ײ ל9הארנ
 po ז9אנםזאג ז9הױב9אמ 9פירמ די האם שאו, קאנא

ניאן 9אקםיװ די ארבײם ר9י  האם מאלם9ד אפילו לײם. י̂ו
תבידס נאד ידניאן די  סירימ דער סיס פאדהאבילעז גלי
p אײגלאדמג די אנםזאגם אםיא האט זי ר9אב t ד9יתײט 
 09 נץ.9ר9קאנפ א םאר נם9פארטם9ד יבאר9ל יםס9סם
 ײנקמ די און ג9אױםװ אנדער קײז ז9בליב9ג נים דאן איז

ס9דקל9ד האם ^ ם9ל י סטרי
p ן91קמ 9אל סראץ t ארבײט די איז 9פירם ר9י 

p פאראליזירם. שאפ איז t ד9ארבײם רם9הונד 9ליכ09 די 
 ל9הײפ א בלױז ז9גײה םםיגם,9באש דארס ז9י9ײ װאס
ה די דײק־  י~9 גים גם9םערסם זײנעז די pm לאינס ט9יי

p ארבײסער 9םארענ i ד9ארבײם די לטע.9שם9אגג אפיס 
 9<יר« די ביז קאמף ם9ל ז9םיר11אנ ז9גםשלאס9 ז9זײנ

 אר־ אירא לאזעז 11 נים זיד לױנם עם אז אײנזען ם9װ
p ז9ססרײק ר9בײט i ז.9םל9ם ם9ײ

 אפשײד־וײגער גיט 62 לאקאל פון סמעח
 װעלכער שענהאלץ, דזשעשי םאר

ארמײ דער אן אן דך שליסט
p םםעף אםיס י9ד t ש9רװ9נם1א ר9י p i גליזשי9נ 

 אםשייד אן אײנגעארדעגם האם 62 לאי^ ימיאן ר9ם9ארב
 אן שענהאלץ, סשעסי ר,9מיסארבײם ר9זײ פאר פארםי

 שלא־9אנג זיך האם ר9לכ9װ ײגיאן, ר9י po אקאתםענם
ארמײ. ריקאנער9אמ י9י אן ן9ם

p י9ד אח שענהאלץ םי9דזש t pr םעקרא־ םינאנם
p םאר t לאנג יארעז איז לכער9וו נהאא,9ש י. £2 לאקאל 

p ל9שאנ9דנ9אינם דער מים סארבימ־עז i ז9געהאלט האם 
 שעגהאלץ ױניאן. דער אין אונז בײ עמםער 9װיכםיג

 ר9י םון רער1זש9םר ר9ם9םעקר געװען לאנג יארעז איז
 איז לאקאל דער ר9אייד 25 לאקאל ױניאז וױיסםטאכער

p ז9וואר9ג םאנאנדערגעםײלם i ר9גרעסם דער וועז9ג איז 
p לאקאל i ן9געוי אויך איז ר9 ל.9שאנ9רנ9אינם דער 

 ר9דרעסםאכ דער װי באלד 22 לאקאל po קרעםאר90
 איז יאױען לעצםע די ן.9וואר9ג םאבלירם9 איז לאקאל

 .62 לאקאל םון םעקרעםאד םינאנם דער שענהאלץ ר9ברוד
 פ9אויםגעהאדעוו םאקםיש זיד האם שענהאלץ חשעסי

 ־9קאל זײנע נד.9ױג םריהעסםער דיז םץ ױניאן דער אין
 אים האבען און גליק םיל געױאונשעז אים האבעז ן9ג

ד.9זײג ם9שײנ א םים זענםירם9פר

סילאדעלםיע אין באנקעטען אנערסענונג
 האממ שאפ״ בראדערס ר9רנ9«ל pc ארבעםער די
 םים םרידמאן אייזיק ברודער םשערמאן, זײעד געהערם

p ר901ג זײז םאר באנקעם א i ויאס ארבעם םאקםישער 
 19האב דארס זאלעז ר9ארבײם די אז געראכם מעגליך האם

p םשערמאן דער יאר. 9כ9םל9 9ם19ל די ם9ארב נוג9ג i 
 גםיד■9ז9פר זײנען שאפ םון ר9מיםגליד קאמיםע די
אז pc באאמםע די jiuno 9שײנ מים ז9ײאר9ג  דערײני

p ם9באנק בײם ז9געײ לענד9אנװ זײנען i זשער׳ םענעו דער 
םאסםםײסםער. געײעז איז רורדיק רי9ד»

גאחא■ ז9האב שאס דעלםאנ׳םpc 9 רס9םארי די אױך
p באגקעם א i ר9םיםגליד די pc זײ• 9קאםים שאפ ר9ד 
באגדם• םלחםה םים געוואחח גםירם9ז9פר ז9נ
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מג לע*טןך דעם *רום ט 22 ל«ק«ל פון כד
 מאל דעס איך האב שםײגער, דער י
L 1  1 f t פארםעלט ניט טז)17 (דעממבער 

מעמבער־ גענעראל דעם באזוכעז צו
I אין .22 לאקאל םון מיטינג שיס

S M■ די אין קאלט. געװען איז דרויסען
 מיר איך האב סלאו. איז שעפער

 זיך וועלען מסתםא עד, געםראכם׳
 (לײעז געשווארענע הונדערט עםלעכע די צוזאםענקומען

 איז עס וױ װעט מען און בוענשען איבערגעגעבענע)
 גייעגדיג, אזױ און אל. דאםס און אווענט דעם אפפאםערען

 לייעגם אפשר וױיטער. םיר איך םדאכט ■אמעלאכקעס׳
 עולם דער םיטינגען. גרויסע די רוםען צו גיט םאקע זיד
 אויף וואסער וױ סליםם בלום אידיש סארזארגט. איז

 שםײגט יקרות דאס און וױיניג, איז פרגסה ים. זייט יענעם
 הויז קיץ באלד שוין ניםא — מלחמה טאג. צו םאג םון

 פארטראטען נים אינדירעקט אדער דירעקם איז ױאס
 שוואר־ סארלױשיג — שטערענדלעך דיגםם. מיליםער איז

 היתער. מערםםע םון שויגען די איז זיד זען — אינקע
 װעגען דארף םען הארצען. אויםן קאלעמוםנע איז עם

זיטערמאן. ברודער מים שמועס א כאפען דעם
 איך װען געווארען אבער איך בין איבעראשט וױ

 אין עולם גדויםען דעם דערזען ארייגגאגג בײם ראב
 אונםען און 6 *ו פעדםעל א מיד איז זײג«ר דאר ?אל.
 םענשעז אונזערע פארנומען. פלאץ יעדער שויז איז

 די אין זיך שםופם םען באלקאניס. די פיינם האבעז
 אלעס ײערט באלד ווענט. <די ביי שטײם םען וױנקלען•

 םריימאכען זאל מען בעט םשערליידי די אױםגעסילם.
 באלקאני״, די אין סיםס אוו ״פלענםי דורכגאנגען. די

 מענשען גייעז חשק אן םשערלײדי. אונזער — םיגי זאגם
 אלץ. נאך זשוםעט זאל אין אבער באלקאניס. די צו

 לענגערער א געזעז ניט זיד האבען װעלכע םעגשען
 אנגעלעגענ־ שאפ וועגעז ווער שםועם׳ א כאפען צײם

 איך פראבלעםען. פאמיליען וועגעז ווער און הײםעז׳
 וועלכער לאקאל םוץ טיםגליד אלםעז אז לעבעז שםײ
 םון אירצען. צו אויםגעהערט לאנג םון שוין םיר האם
 אים רוף און אז מוט מים זיך איך נעם צייט נו צײם
 גיב בגיוםין?״ מען, מאכם ״וואס נאמעז, אידישעז ביים
 געלאםעז• ער ענטםערם אזוי״, ״אם פרעג. א אים איד

 וױיםער איך שםופ םרנסה?״ םיט זיד הערם ״װאם
 אמת״, ז־עם זאגען דיר וועל ״איד געשפרעד• אונזער

 נים• צייטען היינטיגע שוין מעז דאגה׳ם פרנםה װעגען אז
 איז מען װעלכע וועגען זאכעז אנדערע דא זײנעז עם

 זיך איך דערײיס רעדעגדיג אזױ און באזארגם.״ אצינד
 טאכםער׳ס אינגםםער דער און אייניקלעך 3 דמע אז

 זאג ״ניםשעווא״, דינםם... םיליםער אין זיינען מאז,
 זײן וועט ״עס שםייכעל. געצוואונגענעם א םים איד

ד׳אגם. מיין דערלאנגם אים האב און אלריים״.
סװעל״ ״איטם

 וױל אם אפ. נים דערוױיל מען לאזם זיםערמאנען
 אג־ אן רעיז. מיםן געווארעז איז וואם וױםעז אײנער
 ארבעם. דעםענם די םים עס האלט וואו פרעגם דערער

 א גײם טאמער און מענשען, עםלעכע די געענםפערם
 און םיםגליד א צו אלייז ער גײם אים, צו נים םער3

 ״וואס ער םרעגם נאמען בײם יענעם אנרוםענדיג
צוזא־ דער קאנםאקם: דער שאפ?״ אין זיד הערם

 איז מעגשעז אםים און שאם דעם אװישעז סענלעמז
 םון איר דענקם ״וואס אויםריכםיגער. און געזונםער א

 איז דאם *סוועל׳. זימערמאן. םיך םרעגט ? *מימיגג
 אױםן , האב איד וואס ווארם בעםםער דער געװען

 גיע־ אים איך האב אנפאעם כאפען. געקענם םאמעגם
 געווען איך ביז מיםינג אום גײעגדיג אז זאגעז װאלם

 גייםען איאטיגע ביי איז עס אויב םםק אין שםארק
 איבערהױםם און געוױינלעכע די מים אנאוגײן ראםזאם
 עולם גרויםעז דעם אבער זעענדיג מיםינגען. גרױסע

 געהערשט, האם דארםען וועלכע שםימונג שײנע די און
 געודען װאלם איד אז געםילם אינםםי־נקםװו איד האב

 םרי־ אין װי פונקט קריג איז יא׳ ארדענונג״• ״אױםעד
 קאנטאקט װערעז• סארגעז׳עגם םחזנז םיםינגעז — ד?ז

 אחא־ אםםע ליידעז• גים םאר אםיס און שאפ אוױשען
 און מאראל ױניאן אויפאוהאלמען העלפם םענקוגםםען

דיסזיפלין. יוניאז

ס אנ׳ מ ר מע ר זי ײכןן ט. אינחאלטסר כ אדי כ
 וױ איז׳ מיםגלידער די צו באריכט זימערמאנ׳ם

 גװישען אײנפאך. און איגהאלםםרײד געווען אלעמאל׳
 געװעז זײנעז בארירם האם ער וועלכע פונקםעז די
םאלגעגדע: די

מיםגלידער־ לאקאלער דער אין םארלוסט א)
 זײער אױף גיבעז םתיעז װאס דעם פוליב שאםם׳
 דעםענס ix גײען מענער אח םרױעז םך א ארן ארבעט
ארסעט•
 פאנד גרױסען א שאםעז צו באשלום ב. ע. ג. ב)

ארבעם. הילםס מלחמה לטבת
עקזע־ לאקאלער דער סון רעקאמענדאציע ג)
 פאח־ינ־ די שענקען זאלען מיםגלידער די אז קוםיװ
פאנד. אזא גונסםען *ום ארבעם םאג א םון סםעז

 לױן א פאר קאמף םארגוממען באשלוס ד)
 אז דעקלאראןניע דובינסקי׳ס פרעז. און העכערונג,

 אױם־ ניט זאד די װעלען באלעבאםים דרעס די אויב
 שוין ױניאן די װעט אוםן׳ םרידלעכעז א אויף נעמען

גיעל. איר דערגוײירען צו וױ מיםעל א געפינעז
 ״ײאר םפמיעלען א םמ עטאבלירונג ה)
 באארד, דזשאינם אונזער אין דעפארטמענט״ װאירק

בראש. בלושטיץ מאקס ברודער מיט
 קאנםראלירען גו ב. ע. ג. דער םון באשלוס ו)

םלעקס. מאכם מען וואו שעפער די אין םארדינסטען די
בינא. איז דוםלאגד םאר תילף וױיטערע ז)
.287 ארדער אײ. פי• א. ארום טוםעל ח)

 אונעמםלאי* סטײם דער אין אויסבעסערוגגען ט) ■
םאנד. אינשורענם מענם

 אױסגעהערם איז באריכט זימערמאנ׳ס ברודער
מז אין באגײסטערונג. מיט געווארען ר  איז דאם — קו

ע׳ שיינער א געווען טי  איז אלעם םון שענער אץ מי
 םארדינםטעז די געבען צו באשלוס אײנשטימיגער דער
 הילםס מלחמה םארשידענע די םאר ארבעט טאג א םון

ארגאניזאציעם.
אפיזם. און אנטיםעמיטיזם נקמה, אמאי *-ייד

 בריף לענגערען א ערהאלםען םעג די תאב איך
 איל סקלאר, נאמען מיטן מיטגליה 22 לאקאל א םון

 האב איו נאכסאל מיר אויף זיד גאקלאגט ער װעלכען
 רעדאק־ דעם מים םאלעמיק א פארםירען גו געוואגם

 מיר צי איר האם *וואס *םרייהייט׳. דער םון טאר
 אזוי שוין איז .עס םקלאה ברודער שרייבט געהאם״,

 און איר גײט חברים׳ די םון אויסצוהאלטען ניט אויך
 פארוואונדעםען א דערלאגגעז יא מיעג מען אז זאגט
 דער בײ פאפיראםקע, א אדער וואםער גלאז א נאצי
 דארף סם אז געזאגט בםרוש האט נאװיק וואס צייט
 די םון זייער. מיר דאס םאח־ריסם געבען.׳* זײ מען

 אבער איד םארשםײ בריף זיץ םון שטעלען וױיםערע
 אז און באשםייז שטעטעל זיץ קען סקלאר ברודער אז

איסםראווען. איז עם וױ קאלעגעו דעע מיט זיך װעט ער
טענה. א מיר «ו האט רעדמקטאר דער אייף

 דער אײד האט קאמענםאר, מייז פארשװיגען, גיט
 כדי אום ״םרייהיים׳. דער םון רעדאקםאר חשוב׳ער

 זיד האנדעלס עס וואם וועגען װיסעז זאל לעזער דער
 ״גע־ נומער לעצטען אין אז דערמאנען׳ איך װיל דא׳

 נאװיק׳ס רועגעז געשריבעז איך האב רעכםיגקײם׳
 װעלכען איו זיס״ איז ״נקמה קעפעל אונטערן נאםיץ

 א געבען געגעז אחיסגערעדם שארף זיך האם ער
 אדער םאםיראסקע א סאלדאם נאצי םארװאונדעטען

 שטאנד־ אױםן געשטעלט זיך האב איך וואםער. גלאז א
 אדער וואסער םרונק א דערלאנגדן צו «נים אז סוגקט

 יענער װעו אסילו םאלדאט גוסס׳דיגען א צו פאפיראם
 פוי מדרגה דער צו זינקען מײנט געגנער׳ מיץ איז

.חיה׳ א .  ניט איד האב ער^טענם אז גאוױק טענה׳ם .
 װעגען געשריבען האט ער גאםיץ. זיץ ציטירם ריכםיג

 פאפיראס א װעגען סאלדאם׳ קיץ ניט און אפיציר אן
 אונטערשייד דער איז נו. וואםער. מרונק קיץ ניט און

 םאל־ קײן נים דען איז אפיציר אן גרױם? אזוי טאקע
 א און געבען נים מען םאר סיגארעטעל א און יאט?
 זײנעו װער נאר. באטראכט מען? מעג וואסער גלאז

 דינען אצינד שלאכט. אין םאלעז וועלכע אםיצערען די
 וױיסען עקספערטען. גרויםע געווארען אלע יאז־ מיר
 זימען וועלכע אפערײטארס דרעס סך א םון דאך מיר

 און םארדזשענטם און קארפארעלס געווארען שוין
 וועלען און םקולס םריינינג אפיסערם אין גייען אייניגע

 און לױםענאנטס, קלאם מע2 ארויםקומען גיכען אין
קלאס. ערשטע לױטענאנםם

v די פון פראצענס 99 r r rrn מ ל I ווי f m איז 
 רפדאאר די מיןמממ די סארס. דעם פון זײנעז שלאכם

ײ םירעז און  די גיס װאס •יאמגט 1 חװ־ דורז־. ז
 אײפן ניש פאלט — שסאב הױפם ״דער — ארדערם
 (גזמזד־אלפז בןד״ איז חד .חשעגעראלס םעלד׳.

 nnrrt* װערטער׳ אנדעדע מים בעם^ אין שםארבעז
ן כמעט איז סאלדאם אײנפאכען און אםיציר דעס  ?י

 איז װאסעד גלאז א אױב םראגע די ניםא. אונטערשיד
 מד־ פמ לײדעי/ איד׳ קעז פאפיראס א םמ וױבםיגער
 רײמד איד ענםםערעז. נים ערפארונג זענלעכער

ח װײניג זײער  אויך רײמרט נאוױק אז חשד א האנ י
 יױפארפד לײדענשאפטלעכע וױ געזעז חאב איד נים.

 א פת איד יײ סיגארעםעל א פיז הנאה מער האבעז
װאסעד. גלאז

ײ. מען מוז חןןפען ז
אגטי־ סד א ״בײ װאס נאװיק באדויערם צוױיטענס

ס...״ ברענענדיגער האס. נאד םעלט נאציס א  זעם ח
 נים צופיל אים מים זיד איד וױל דעם וו׳עגעז איר,

 דעם באקעטפעז׳ ביםער מעז מח נאציס די שפארען.
 פאר װאס אבער האסעז• מעז מח נאציס די אוץ נאציזם

 פאר־ א געםאלענעם׳ א געבען מיס עס האם שייכות א
 שלעכטס קײז שײז קעז וועלכער געגמער וואונדעםען

 דץ, ? סיגארעםעל א וואסער- גלאז א טאן נים מער
ל » זיד אײף נעמע םון וױיט נאד האלם איד מ הי א ר  מ
 מדבד אפריקאגער אין גײז און װאסער עמער צווײ מיט

 האגדעלט עס סאלדאםען. נאצי געפאלעסע מינםערען
 וױכטיגען זײער א מײנומ, מײז לױם אויך װעגען׳ זיר

 *ו־ אונזעד בליק׳ אונזעד פארזעצעז מיר זאלעז עניז•
 פמ דרוק שװערען אונםעח מיר׳ זאלעז אדער םרים,

 אונזעד פארליחמ געשעענישעז׳ גרױזאמע לעצטע די
 בײזע א פמ שםוםע דער צו ױנקעז און גלייכגעוױכט

םראמן. די איז דאס ? נאצי א — חיה
םעגח א מיר «ו אױך האם יודיטט חגר

 נאר נים אח שײז־. גים דאד איז גײם אײנעם אז
 פאר א םיט באעהרם מיר אלײז רעדאקטאר דער האט

 נאר קאלום׳ סעגלעכען זײן איו נאםיצעז קורצע
 פח עדיטאר לײבאר גלאװנער םאמער דער יוז־יטש, פ.

 גאנ־ א וױיניקײט מײן געוױדמעט האם ״םרייהײם״ דער
 װעלכעז איז טעז)21 דעם (דעצעמבער ארטיקעל צעז
 אץ געשאנעװעם נים שםייגער׳ דער וױ מיר, האם ער

 קאמפלימענ״ שײנע עםלעכע באצאלם גלייכצייםיג האט
 װאס דערפאר םאקע און ױניאן. דרעספאכער דער טען

 אמ זשורנאל מאנאטלעכער א איז ״גערעכםיגקײם״ די
 זײ ױאס געוױס םארגעסען לי״ענער געציילטע מײנע

 דא איד ײיל צוױיםעז׳ ביזן מאנאט איץ םון לייענען
 האנדעלם עס וואס וועגען פאדראבנע׳ איבערגעבען,

 געװיסען א םון שאפ־טשערלײדי איםאליענישע אן :זיד
 האם ״םרײהײם׳ די וואס בריף אין איז׳ שאפ׳ דרעס

 געווארען באשולדיגם נאוועמבער׳ םן16 דעם געדרוקט
 געפדובירם איד האב אפיזם. און אנםיסעמיטיזם אין

 איטער־ מיר זײגען וועלכע םאקטען די לויט אנוױחען,
 בא־ דעם אין צרה הויפט די אז געווארען, געגעבען

 די צװישען וואס דערםון זיד נעםם שאפ׳ םרעםענדען
 וועמעס פאר א דא דינען ארבעםער אידישע עטלעכע

 ויעלכע רײבונגעז ארויס רוםם באנעמונג םאקםלאזע
שאדען• סד א שאפ דעם בריינגען

געזאגט. האכ איך־ װאס אט
 אז געמאכט קלאר ארםיקעל מיין אין האב איך

 מיםן אנטיןממיםיזם צוזאמענמישען ניט טאר מען )1(
שד וועמען אױף האבען )2( אז אפיזם.  נים איז א׳ח
 אדער אנםיסעמיט אן אלס יענעם בעםייטלען צו גענוג

 ספעציעל איז װעלכער מיםינג שאפ )בײם3( אז אפיזער,
 געהילםס־ מארגאליס, ברודער םון געווארען גערוםעז

 וואס אויסצוגעםינעז אום ׳22 לאקאל פון מענעדזשער
 (ויעלכער מאזיר ברודער ניט האם דארטען׳ זיד טום
 קיץ נים און ״םרייהײם״) מיםן געבריװעלם זיך האט

 ווארם שלעכט א זאגעז צו געוואגט ארבעםער׳ אנדער
 ארױס איז מארגאליס בר. ביז טעערלײדי׳ דער אויף

 זיי אז באשולדיגער די םון פארלאנגם און געדולד םון
 געזאגם האט םשערליידי די אזוינם וואם זאגען זאלען
 זאל מען אז דעם צו געםירם האט וואס געםאן אדער

 גרודער דער )4( אז מיםינג׳ םפעציעלען א םאררוםען
 ױ אז ערקלערם דייםלעד איז אפען אליץ האם מאזיר

 אנדער קײז ;טשערליידי אויםגעצייכענםע אן איז
װ. א. א. זי׳ וױ פריק א פאר נים אזוי קעמפט ארבעטער
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 גאויימ וזןלס סיסגליחד׳ *וײשאז סיכסילים •ליגטצז

 tjrrr פיז איז יממססיטושאז את״ױ• פת פאדל׳ן*ו» ן
דעיאקדאסי?׳ םמ —

ט ןן« ס ײ ד ^ד jw פ i

 װעלמר ״סיגקאף׳ נאכסאל פארדריסט יודיטש׳זמ
 ליכהאמד א איז זױ־ אז אםס דיעד טןגמ׳ס

 פדײ־ אדן קריטיק אױף דזכס פיז און תטאקראםיע פון
 זיד טזױיוגא *ס שגזדיוײ אזײ אבעד נימינג׳ םון חײט

 יזמאד אז־אר דאי געגזז קײטיין פח װארס גזדרוקס ן
 אױפן r «י איז דדעטטאבזר־כעאמסעז, א פיז מנדלמג

 ץמרלצד?7ל ניט cnr זדז אײד איד פרןג *לןץ״...
 האלט איך װאס דערפאו־ אז גזויואלס׳ יזדיםש האש װאס
 «גס• צי װאגיז ניס איך זאל מײגוגג םץ פרײזדיט פון

 אונבאגדינזמסזן אדער אומגעדעכטע אז אױף מחמ
r' דער געגזה סענה r r מז? א איד׳ז אדער מ א  מ

נאנמגס!
 יואס דעם פמ קאפיטאל שלאגזח *ו זוכט ײדיטש

 פארגזױןוהזוז איז זןס װאס ײעגזז גערעדט תאב ןלך
 אױםז ביז איו װאס דעם םראץ שאפ״דיםינג, אױפן

י װײסס תיחװ׳ *דממנד דט סמדנג  פראפע־ דאד׳«לס ז
ז אז שרײבער, סיאנזלער ז  ביי זײז ניט דאײקע דארף י

ר מז צו קאגװענשאז ל. אװ פ. m אדעד 4 אי. ס*, ת ױ  ו
n האגעז סארי אדער גײז װאס « n r •עס געזאגט 

מז װעלכז מענשעז די אז אםס זײער פאסירט  אח זי
nrnm מר וױיסעז פארזןאנדלונגזמ די צי צו זיך  װײני

מז װעלמ די װי פאר קוסט דארט װאס  דעד־ איז זי
ח זדיס באריכסעז. אפיציעלע די גרינדלעד שטודירעז י

 איז ארגוםענםעז איעציגע די ניט זײנעז דאס ןבער
 מיר׳ געגעז מאכט יודיטש חבר װעלכע אמסינמציעס

 זיד כאניאעז איז שולדיג אפשאציגג דיז לײט ניז, אץ־
 רעז־־בזױ־ ביליגע װאס מיםעל ,אױסגעשפילסעז <דסן
 שטענ־ די פמ״ װערסער די אױך אמ גאנוצעז״- מרס
 שױן זײנזמ דאס מילא חעצער״. אגםי־סאװעטישע דיגע

 איז געוױיגט איז מען ײעלכע צי פראזעז ספארבאװע
 באגרינדעט וױ אבעד ״פרײחײם״. םון שפאלטעז די

ןדזס?
 װאס צו ניט ווײס ״איד אז געשריבען האב איד

 נאר באלאנגט׳ מאזיר ברודער שול פאליםישער א פאד
 דעד דא ליגט וואו איז איך״, חאב פארדאכט שםיקעל א

 שםיקעל א פאױמאגם װעלכער מענש׳ יעדער חטא?
 א װעז אז זײן משער לײבם זיד קעז חוש׳ פאליסישען

 דער איז ברױו לענגערעז א שרײגס ארבעםער אידישער
 ער אץ ״םרײהײם׳ קאמוױסטישער דער פץ הװאקציע
 איטאליענישע די פוץ אפיזם דעם אויף זיד מקלאגט
 א דערלאזעז װעלכע באאמםע ײניאז די את אימטעד

 אנטי־ פון חשד א דא איז עס וועמעז אױף םשעדלײדי
 ײידער־עתױילונג, םאר לויםעז *ו אפמם און מטיםיזם

 קײן ניט אץ צימיסם׳ יןײז נים איז ארבעםער אזא ןז
 איז ױאס טאקע ער? איז ױאס זדינם פארװערססיסט.

 גע־ אםעז ברודער דעם ושלום חס ײאלט איד װעז זד?
מזז  פאר־ א האב איך אז זאגעז אנשטאם קאמוניםם א י
 דאס איז ? באלײדיגונג א געהײסעז דאס ײאלט דאנס,

 קאמוניסט ױארט דאם איז ? רעד־בעיטינג רוםט ער װאס
תר  לאמיר אדרבה׳ ? ווארט באלײדיגונגס א קאמוניזם ו

תז? ייז
 גע־ ביזנעס. אנטי־סאוועםישע די וועגעז איצס איז

 אח אגםיסעמיטיזם וועגעז זיד האנדעלט דא אז מנקט
 ״אפשר אז געזאגם אגדערעם׳ צוױשעז איץ, האב «קס.

up די וואם פראפאגאנדא שעגדלעכע און שעדלעכע די 
 אױף איבערפאל דעם ביז אנגעשירט האבעז קאמוניסםען

 ?״ וױדקונג איר געהאט םארם נאציס, די מצד ײסלאנד
 באגאנ־ דא איך חאב עולה אז םאר וואם ? רעש מה וױז

?  נים איז עס אז םארשטײן קען איד אמת? ניט מז
 די איז און רעדען, צו אציגד דעם וועגען אנגענעם

 קאמף איגטענםױועז אמ געאײניגטעז א םון יינםעדעסען
 קײז אויםצואװעקעז נים גלײכער איז היםלעריזם געגעז
 צי לאװקא׳ ״נע איז עס וױ פונקם װאוגדען. ןלםע

 יארעז ױגגע אירע אין ד׳אם זי אז בתולה א מרטאנען
שיזײט... א נאגאנגעז  ברודער דעם האט ווער םא נארי

_____ צונג? בײם געצייגעז מאזור
 אידישע עטלעכע די אז איך דענק אחרון׳ ואחרץ

מער םך א דמעז שאפ מאזיד׳ס ברודער אין ארבעםער
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י פאר נױסיג אזױ זדז װאס ׳שםאל  «ת יר*דיקןױי ת

מאמריאלשז• מלחמ״
«p* באםאז ידעד׳דויש ארמםאז פלאקזלטס די 

 ניט• אנתדא גאגדרלזװ׳ איץ׳ מאמי נאטאז־האל *ח
 שזז־ די פיז אימיגע ימז ארױסחזנלפזױ־. קײאליפיצירטע

 ׳06 לאקאל פיז קאנטראל אמסזגח זײגןן װאס פער׳
 »יז פלאקאטס׳ •ראדחדראז *י גענומז זיד האמז

 סאדט dt« פאר סקזףלס פון פראגש א אויפגעקורעז
 אמזלי «דז *nr דיי א גאנצעז איז איז װאס ארבעס
 « זײז «ו ארײסגצײיזזמ זיך חאט פדאגע די ײגיאן.
 גזדיאדאז׳ גזױיאד nrm מיר ײעז קארפל^דס׳ ניסצל

 שאפאר ןטלזןכע אין געמאכט אױך יחװ־עז פלאקעטס אז
 ײז סקזדלס די װאו ,64 לאקאל פון איז 142 לאקאל פת

אינמדא איז וױ אגדערש עטװאס זימען ארבעט־שטמחמ

r שאפאז ניט זיד זאל עס כדי p אײג־ פאלשער
 66 לאקאל אז ײעדעז׳ בארערקט גלײך דא דארף דרוין׳

ר ױריסדיקציצ די קריגען •אום געגאנגעז ניט איז מ  אי
 ארבעטעי ביםעל די ארײגצוכאפעז כדי פלאקעטס די

מן יואס ס בײ טגגאשזפטי זיי r« אויסימל. דז *n 
 דיט׳ אײז פיז אז׳ פאראינםעדעסירס׳ געווען גאר
 אונ־ איז צעםוסלזניש קײן וחנרען ארײנגעבראכם ױט

 «וױי פיז קאנםראל דאפעלטעז א דירך שעפעד זערע
 דאר פח איז, שאפ׳ איץ אימד־ לאקאלס פארשײדעגע

 אײנחייטלעכע װעחמ אײנגעשסעלט תלעז עס צײײטער,
 שעפאר׳ אלע איז פלאקעסס בײ ארבעט־באדינגונגעז

 די כדי זײ׳ קאגםראלירס עס ײניאז װעלכע אומגמכםעט
 *ז טענות׳ קײז חאבעז קעגען ניס זאלעז באלענאטים

ביליגץר. ארבעט די קאסט באלעגאס חןם־איז־דעם
*ז בײגעקיטעז איז פדאבלעם אם־די  געוו*ר«ז

 העגעחשעדס די פץ קאנםערענץ א אויף שװעחוגקײטען.
 ײביגםקי פרזףידענס ײאס לאקאלס׳ באםרעםענדע די םון

 פארשטענדיגוגג׳ א דזרגדײכם מעז האס פאדופעז׳ האט
 ממטראל דעם אמסער בלײבעז זאלעז פלאקעטם די אז

 די ױריםדיקציע ווערענס אינטעד לאקאלעז, די םק
 שאפץי׳ נײע בנוגע אדער, איצט׳ זיד געםינעז שעפער
 װעלעז װאס לאקאלעז די פון ױריסױקציע .דער אונטער

 קאנקורענץ פארמײחח צו אבעדי כדי אדגאנמיחמ. זײ
 געווארעז׳ באשלאםעז וױיטער איז שעפער די צוױשען

 דמ־כ״ זאל שעפער פלאקעס די םון ײדאניזירונג די אז
 אגרי־ אײנחײסלעכעז א םון גאזיס אויפן ײערען געפירם

 ײ״ א• אמ ארבעט־צײט סקעילם׳ דיזעלבע מיט מענם
 וועלען ױאס לאקאלעז אלע פאר גילטיג זײן זאלען וואס

ארבעטער• פלאקעט אדימעמעז
געװארעז• אויסגעארבעם באלד איז אגרימענם אזא

 א ידאלאר 40 פה סקזױל א באשםימט אגריסענם דער
 פדײ־ שםיק־ארבעס ;קאטערס מאשין אדאמס םאר װאך
 און 18450 ;מאכער באטאךחאל אץ באםאז םאר זען
 דאלאר 20 אח ארױםחעלפעו׳ אלגעמײנע םאר דאלאר 20
 באםאד״אל אדעו־ באםאז די אױף לערנערס פאר ײאד א

 םאים^נד־עי װאכעז׳ צװײ ערשטע די פאר בלױז מאשיז
 פונקטעז געווײנלעכע אנדעדע אוץ אװערסײם׳ םאר העף
אגרימענטס. םמ

לעצםענם האס *דיוױזשאן אאור וזrװעיחש די

 איטא־ דער פץ האגדלונג די אפצושאצעז קאמפעטענט
 דער םח עדיסאד לעיבאר דער וױ םשערלי^ ליענישער

 דער פץ סעקרעםאר דער אםילו און ״פרײהייט״,
 ווידער־ איר פאר געשמימם האבען זײ באארד. דזשאינט

 בײדער םון קאנדידאטור .די געגען און דערוױילונג
מאזיד.

 חײנם ביי איז אנםיסעמיטיזם דער :וױדערהאל איך
 מעז אמעריקע. איז דא יעס, ;מגםה ערנסטע אן םאג צו

 האם אונז ביי וואם שעפער׳ אונזערע אין אםילו עס זעם
 באקעמ־ עס סוזען מיר געשען. געטארט ניט זיכער עם

 אייף ניט׳ םאל קײן אויף אבער מוםיגעז, א אויף פען
 צױאמענ־ אויפקלערונג, בילדונג. אוםן. םאקםלאזעז א

 םאלע־ קריסט, אץ איד צוױשעז םריינד װי זיד לעבעז
 בא־ װאס היםלען די םח עםלעכע דמעז דאס ראנץ׳

פארלירען ניט לאסיר ײערען. אנגעווענדעם דארםען

mum*ר *וד״מז ן מו מ ח גיי איז « on rrmm ײ «ןר ®♦ניסום׳לײז _____ י
ט 40 *ו onto 87ל4 פיז אמדוססרמ ג  שסמדא׳ 0 מ

י אוגײיי סיגיסוס־לייז טצרספצח ײױ* איז ס0ײ  0ז
י יי ז0 *ארשטוניאװ, .nmri תיחפדשודמטש י  מי

jrtnrr מדוגג •0 אתזערע אױף ניט »n מפױט מ מ  י
 *׳נזלי לױט סקזףלס ח«מחנ פיל מאנאז יוןלמ סאד׳

 פמילס גאזממרטע די פון אגדירזמט׳ טטייחחפלקא
 זיײעז oyn צרארטצט פיל מגןפיטירס אמד יאלטאזי

 כידס׳ קראשזױ חאנט־זטבדאידץדי׳ כײ באשזגפסיגט
 »רײז לץ0 גײט װאס ג. ד. m אפליקזד׳ פאזשטצנגתרי

אינדוסםרי• עטבראידערי חד־ איז
 אויפ־ וױחנר אױך זדז an סיט צחאס^גתאגג זדן
 n װאם חײם־ארבעם׳ פון פראגע די גזדואיאז גאהױנ׳מ

 זאל דאס אז צײס לאנגער 0 פון שוין חןרט0פ ױניאז
 םח קװאל א אח זדים־ארמם וױיל װןרעז׳ פארנאטאז

 קינדער׳ און פדײצז «ח זנקספלואטאאיע שחןקלובןר
 ײײל האכטלאז׳ איז גזףזףן דזר אפילי וחולפעד געגזה

ס  ארבעם־באדינ־ ךי קאגסראלירען צו אומזגלעד איז ז
 זדיסעז. זײערע איז ארבעם מאכעז ײאס די פמ גונ״ח

ר איז פארחער דעס כײ ן  פילקאם געלומעז ימיאז ו
 ײרד חײם־אדבעט געגען אניןלאגע די באשטצטיגזז צו

 שטארק איז אױםאריטעסע חעכסט פון זאגזז עדות דזןם
 איג• טע;■כקײלצ^פפדז באגלױבמ את יראסיגאגית
 פמ אפטײלונגעז אאוד מױדמדאיז די פמ ספמסארם

שױחי׳ און פזמסי׳לווימיע נױ־יארק, ססעיםס די  נױ״ח
 דעפאדם־ סםעיט די פמ באאמסע אנגעזעענע אױך און

v פין לעיבאר *װ רענסס j־n r־P דנלעײראד-א אוץ 
 חײם־ארבעט. געגזױ פארחעו־ כײם אויפמטראטעז דמזמ

 דעד־ פערזענלעכער זײזןר פה דערצײלט אלע חאבעז זײ
מ וױ פארומ׳ אנ  שלײנע די םים צוזאמעז פאריליעס ג
 חעכסט בײ נאכט דער איז שפעם ביז ארנעםעז קינדעד

 זײער פאר כאקוסעז איז באדיגגונמז אומסאגיםארע
 װאס געזעצעז n אז געצאלט׳ ריזעראבעלעז א ארבעס
 פמ ווערעז דיגגינגעז0ארמט*ב די רעגילירעז דארפעז

 ס׳איז אוז אפגעחיט׳ נים גאגצעז אין זדים־ארמטעד די
o אומעגלעד r בעסםעז בײם אפילו קאנםראליחגז צו 

ייילעז׳
 עטלעכע פארתער צום געקומעז אײז־ זײנזמ עס

 שיקאגא׳ ניױיארק׳ םיז באלעבאסים םון אסאסיאײשאנס
 לא־ גוט־באצאלםע רײ א טים אנדערע, איז קליװלאנד

 באשטרײטעז צו געלונגעז ניט זײ איז עם אב;ר יערס,
 פאר־ די חײם־אדבעט. געגעז גאחױפטונגען די פח ידמע

 חאבעז אסאסיזדישאן פילאדעלסיער חןר פיז טרעטער
 ודים־ אויםגעגעבעז שויז חאבעז זײ אז צוגעגעבעז׳ אפילו

מז זײ איז ארבעט׳ א  זיד לױנט עס אז אױםגעםונעז׳ ח
 גאנצע די האבעז צו באקווע&ער םיל איז עס אץ ,בעסעד
םעקםארי. אין זיד בײ גע&אכט ארבעט

 אדמינײ אאור ־איזװעידזש םארן איצט בלײבם עס
 באװײזעז׳ די םון גרונט אױםן האנדלעז צו סטראטאר

פארחער. בײם געײארעז ארױסגעבראכם זײנעז װאס
 פרעזײ דורד םעזrפארט געױעז איז 66 לאקאל

 אינדוסטרי דער פמ םיםגליד אלס פרידמאן ל. ז. דענם
 רעגירונג׳ דער ײרך באשטימט װערם ײאס קאמיסע׳

 רעקאמענ* מאכעז צו איז עס אויםגאבע וועמענם און
ס ע צי ד ױניאנס דער פאר אדמיגיסםראםאר. צום ^  ז

 אונזעד ליבערמאן׳ עליאס אויפגעטמםעז אױך דמעז
 דעפארט־ ריסױרםש דעם פון וױינבערג מר. און לאיער׳
אינטעתעשאנאל. דער םח מעגט

m00
 זיך געםיגען 66 לאקאל םון מיטגלידער 120 ארום

 סעמ׳ם אנקעל םון אפטיילוגגעז עגעTםארשי די זדן איצם
 םארבינתנגען אן האלט ױניאן די כחו^ באוואםענטע

 עס אדרעםעז וועמענס זיי, םון טייל גרעסםזח דעם םים
 רעגולער זיי שיקעז מיר אםיס. אין ארײן נאר קימעז
 קריגעז מיר וועלכער אויף צײטונג׳ ראנאםלעכע אונזער

 האט קריסטםעם םאר אפחף. ויארעמעז א זייער די םץ
n צוזאמעז פעקלעד 80 העכער ארױסגעשיקם ױניאז 

 אין מיםגלידער אונזערע צו יןארטלעד באגריסונגס מים
o ארמײ• דעד r מיר וואס סאל צױײםדר דער שוין איז 

 צעז וואכעז א סעז.rסאל אונזערע צו פעקלעד שיקען
 םוםציג און עםלעכע ארויסגעשיקם מיר האבעז צוריק

ס די פעקלעך.  אין אויס דריקעז זיי וואס ^קבארקיי
 אלע כמעם רירענז־יג. זײער בא&ת איז בריװ דיערע

 פאר־ ױניאן די װאם געדאנק דער אז אונםער׳ שםרײכעז
 אײנעם יעדען בײ איז םיסגלידער אירע אז ניט געסט

אלײז• זאכעז די וױ אנגעלײגט טער אםילו זײ םיז
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J oyn m מז 1 n דז »יז ס קו מ איז מי
M איז אתזד אז ׳ t*x סאגםדעסל. ײני ת

 nyn *יושען מרשםענדיגוגג די װען
-fh: «י קלזיקר^ער ’׳י |  °** י* זײניזז

p ניפעקטשידערס |W W| ם דן
«ו 'oyoo*o**nyx״ oyjyomri *זזי ___

קלזוקס־סחדד. px אדבימוס׳סו׳ייוען םעטלען
oyn ,סיינם nynyn nyn ty ױיסענשןפטליכעד **© 

oyoo אייעחוטעלען yt**no*oo**xny| ןמטזײענ״ ודערט 
oyn 6 םיט miy וזדשים nyn po ny*no ^  אױף !י

 מרשסעגדיגם געהאס זיך |yxyn גררים ביידע װעלכער
iy:*nyo .זונזער

 nxy oyn** אין lyopro װינטיגסםע די פון אימער
oyn ojyo סיר lyxyn מז שרי מדגן  זדפעד, לזתסזמ אוני

r*x געײעז׳ nyn ty ״tyx**־oyoo*oז*ל ״ *yn on*oyar*x 
 U ן1פ*דשם*נ חח nyxy t*x oy .1943 יילי זױן רען

irtyn׳ ¥rx  t לױף nny* oyn po, 1942 יולי יױשעזנ 
px 1943 ײלי, oxyoy: ptVyt וועדעז Of px oyxyno 

 oy זדמפיחװ ix וױ •לענער װעדען אױסגמרבײט זפלען
 nyn ביז lyonyn נים ז$ל מען tx *ב^די״סיסםעם״• דעם

מז ynytrx פינוס. למםער ת מג ד ז מ  ממסי־עאל זי
lyxyn מ די »ג  yon*r^*xyoo נים סװ געליםען tr*x נ

 אײנמ״ פלעגזח •רייזעז די םרעיר• זדן !רבייםם״סרימען
If i י סון ערוועחלט .oyo*oxp״t**nB po װעלען שטעלס f 

nynrtyx but. םלעגעז ■רײז״קססיטעם די lyonyn 
 אום״ ןךעלכע אונםער בעלי״מזים. די םיס זיד דינגעז

T• לי xtn ■yo y px Pity געוועז איז שםענדעז T 
yo'oyp מװוען זדז y און שםארקע otpt געקסנם דך 

ת׳ nyn וױ מסער דיעען  אױסגע* iyo oyn מל־הבי
m שאס׳ y px .jy i**no* oo**xny ynyoyx דוגגען i דעד 

 ירײז־ די וױ ,בןןרגײגען* בעםער o:y?yג oyn בעל״תבית
yo*oyp די זיך האבען oy .ony:y:oy nyo**xny דעד 
riyotnx* דעדמו־ און געזונטער קיין ניט געװען אח yn״ 

ז ױ דעם ס^ר קאמף g אנגעסירס סיר מ  סיססעם ״בן
oyn איז y ייטנושטעלמ מעםןןדע װיםענשןןסםליכע* y*ר 

 זימ* אימפיחרען פוז oyn inyoyo y בייסס׳סריחען,
nײoלfay ח «רײז־סםזזגד»רדס  oyn םרעיד, Tfwyi מ

ם  מחלען םעז זסל ■yo איץ אין ty אוסמעגליך, מכ
גוױיםעז• y אין וױ סרײזען ביליגערע
 -yo געשלסטען jysyn םיד װעלכעז אגרימענם דער

 ײניסז. אונזער *ו ooyo םעהר געגעבען האם זוםעז ריגען
 פארשײ אויף קןזנםרןןל אונזער סארשםזזרקט oyn עס

 אויםןןריםעם די געגעמז אונז oyn עס געביםען. דענע
 גע־ tfayn סרײז־קססיםעס װעלכע ירײזען, קאנסלען וװ

ijayn v אויב — בעלי״בתים די מים סעםעלם o גע־ 
 !■גענןןרס. זיד ד״ןןבעז סדײז־מםיםעס די ty סיחלס,

 אױ־ די oy אויסגענמם םיר jjnyn מדבסם ססריגעז
 מכעז. סיר גמסשגמב• מדײטענדעז y אויף מריםעם

 !רבײסס־סרײ* די איבערגעסעםעלם שעוער גןןל y איץ
־ מד»ל y ry דעם, ו1 געפיד^ם oyn oyn זעז•  מנו

מדי־ דעד ty, דערױף אײנגעד׳ן תילעז סעקםשורערס  ״
 ױלי איז וױ פריער װערען איינגעםיד״רם זאל סיסםעם״

1943, any nty פנגע־ ^װעמבער אין םיר ד.אבען 
מז די  מנוםעקטשורערם דעס םים אונסערד^נילעז ז

ypוגoד אימשםעלעז װעגען יל ל  ״סןדי־סיסםעם׳ דעם מ
רן מן מ םרעיד. גןזנ

 ןמגע־ זיד oyn בעלײבתים די מים ?!נםערענץ די
מז עי  y געװעז איז עס נןזװעמבער. ־םעז24 דעם ו
 איז עס םעג, 10 געדױערם oyn oyn קןזנפערענץ לןןנגע

 אויסגמר* איז עס און פ^רשטענדיגונג y tx געקוםעז
סרײזען. ״בןזדי״ די סעםלען סץ מ*זים y געװארען כײס

oy װעגעז פםנמד דעם םון ועיפס־פונקטעז די זײגעז 
 פרייזען סעםלעז חןרםעז אפערײםזןרס ״מדי־סיסםעם׳.

 y oyn (מזזנסרמל לײנינג איז אויסער ״nya. פון
 פןןל־ אויף לײניגג־מכערס) □*זונדערע סון סיסטעם
:o’tyx גענדעז

לי לײגינג [ny מ
סענם. 75 — 2 קזזםעגאריע

סענם, 90 — 3 ריע1קאםעג
1.06— 4 f ’nyayoyp .דאל 

oyn 1 שייך אח f ’ny:yoyp דערוױל םיר ד,אבען 
iyo דןןזיגער דער ynyayoyp איינגע־ נים פריח קײן 

 שםאט אין אונז ביי וױיל nycnyn איז oyn שםעלם.
 ־y•־ װעלכע ס^־סעקטשורערס, װײניג גו tynyo זײנעז

f? דער םון o’־any לײן ביליגע די ירעז1די ’ntpyoy.
 םון nynyoonyo ty געװןןרען, נעזyרשםyם את ןס

ntoynx iy’n ' njn מןןגוםעקםשו־ סון פארםרעםער םים 
y לםעזyn0y שיעםער !ביסעל װעלען קאונסיל רזנרס

שעחן בערגארד ®וך
m iv r 'u m m p v m .י u rn ’ j

fjy^yDjgp ר«דו*ײ װעלמ מניםעקסשורערס “ סיס• 
מ די ר?ז די o גי v i f v v p ק^סעגאדיע ®ח l וועדען און

n y a , nfryo r r n״t f m r ד פ*ר foyp n חן fin y r* 
פ. _____ מיי

דן תגןן ײ ו ל ד ג חון סן מ שורעוס די סיס ו  ס^יפעקט
ן מ ײזןן אימשיתלןמ מ  •yn -pyoyo-nyor ךי לױס •ד

ן ס לס1 גזלניםזמ םיד מ ד שעלס״, די כן  ״מדי־דיםערענ
סן די nyo yoiynyo אין if rnyn וחןלכע ו ױי לן  *.tny* נו
y nyo ל ה ס ון ל פון ג שןון  אפןױיטסרס־ימזפי־ די oyn ו

fo און ססרלסנגס y i y v n דע טענ TfU מדיי nfSfn 
f״t ױןלגפ if•רייז די איכזןד j| אין קרפםס אין •yo 
yoiyn י הסבעז מיר» nfunt סז תי  yoiyiyo איז י

 tnyn זיי oyn oyn iyooy אתזער פון f'oyp y געשיקס
מן די  אימ־ nnyn םיר װעלכן if פרײז po ליסטפ די ו

c חסלס יוגיסז nfoiynyu די געשטעלס. r y איז nyo* 
o די םיס הסנדלזמ n y m fffu y B אוגזער און nyofy 

oyn, זמלםען. די פילייכס סיר, רעכעגעז
 די אײגשסעלזנז פון oyxyno אין סיד iyj״t איפם

oynytysyp די אין nyoyv אויף פרײזען סעסלען און 
 סחלy ^ynyayoyp y 1לטyשטf אײנג די פון onyx דעם

lyayn nytyo נעקסםע די אין געסעםעלס. שױן םיר 
jyxyn nys, 1 די זועלפן םיר, עדװארםעז,nyx yoonyo 

tyojnr■ די אדן yoorn 4 זײן שײז<{yoyoyx
y  pxלגyםיif  on p ,םיר oyn ty אײנשטעלען po 

oyn באדי״סיסם*oy״ oyn פרייגבדעגגזח y i^ y n y i y 
ixrnyoyxiyo זדן oyn .קלסוקס״ם^יד oy oyn oy״ 

po niyoini y iyoyo אוסגלײכחייס po לײזקײם oyn

otnynyx oyn ו אין ד ו  פרי׳יז־זוײנ־ po ooy< אויפן ס
ױפם שטעלונ^ ir אימרה ro y y o  n r  oy oyn ד» 

oynyi *pt njyoo געשפירט ’jyny נ ו  סעס־ ביי lytyo ן
i לזןן  nyn •lypno po״Iftyooy oyn oyoo*o ny 
oy אוםגלייכקייס די oyn py געבעז nnyo קסנםרסל 

n תד rm מר  סרבײסס־סר־ײ־ po *ײנשםעלונג דער אי
Tft•

lo גו זין־ גריים םןןנםרעאל jp jp jyx 
סרעוידמנם אונזער

nyttny py ױגיסז p y זעהר איזם איו מאנםרעאל 
מדיג; גרױסען y מתגענען nx זיד גרײםעז םיר א

MkkMM MMMMA lAftMMAkfeAMM MMfe AAftA MMftAA • mm aL MIA py דיבען ooyi — דיױױד ברודער סרעזידעגס, אונוער 
ײביגסקי.

y pw ע ג  oyn סרעױדענס nytpy ty נײט׳ ^נ
ynytpy in נים  oyoo nytpy oontyx םיסגלײזר •yn 
ז  םיר ntxyn אױע^ *pp בענקעז pnnnyuy סשוס מ
u זיד׳ p 1 םים yגעזזענדעם סריחער ײם nx אונזער 

1 ny ojymynoל* tpy םים מעזע־ען y ,דרעס־ די בןףוך 
nyoyo געװארעז דיבען x onynntyxסים ודרינגלאד n p t 

ty ,uyVnyo קומען תול דובינסקי ברודער tnx ix 
nyt ix ,o’m  y nyo|, סערקוױרדיגען דעם ■ערזענליך 

 ־njy סןןנםרעאל. py y’xyt’tyny אונהןר po סרסגרעס
 אונ־ ב^וכעז tx אײנגעשםירם otynnyno דעד oyn ליד
nyt .חבינסקי ברודער שםאם oyn םאנםרעאל קיין קיםעז 
py זװױיטער דער n y iir po nyn. װעם ער •nyo yn 

עpx 9 סעזoyn 8 וױילען  םיס־ ynyutx וחמ .nyuy' ס
ר ת לי  געחזזחמ די דינען געחערם, דערפון הןןבען ג

 סלןפנערתח געטםען שױן ועם םען .n’opy סזאל^יג
nx פאכעז y סע תי  םיל אױפ^םע. זרינדתקסםולע און ג

 שםארק וױ סיד׳לען ז*ל סרזחידענס אונחןר ty וױלען,
onyn ny געyםיםגלײ םאנםרעאלער אונ^ר סון כםעם 

.ooyonyn

35 ל$ה. ױניאו פרעסערס הל»וה אױ סעזאו כילדוננס פון ערעפענוננ
AMMA L m U U ■ AAAA AAIA mMM AaMMAAM aaaaaP  MkMB MMM#די•־ האסעל אין איז דמעסבער/ ססען דעם שבת 

ם׳ ^ן oyn po pnyoyny n 1942 ל  lyotpynyo* 
ל 1943 ^ ש ײ ק  ײנקמ׳ סרעסעד׳ם po npyo ^ו

 םיםיגט py onyxiyp גרויסעז y םים ,35 לסקסל
 ־ayny לזןסםענס onyn oyn אתסערנעמוגג יערע

 וײיען «n אין סססירוגג y t»y 86 לןומל po זשירס
nx nyn po״nyo ^משסבערשי n  nyoy טע1לע oyn 

ptoynonyx’x ■pt סײ ry j nyn py* מעגםשעז oyn 
onyn jypn סיי געװען׳ py nyopynys py סיי !,y 

oonynyi onyn oyn oyn, גייסם
n אונםעי־נעםונג py געוחמ po y’xyt’xoyp y 

oyn po anjyoyny nyn זװיוקײשס^ל y py iytyo 
nn״nyo n םלחמח nyn .on«p תןןל *Tynnyx v 

 yny״t םים nyn^io’o 2,000 oyoo — קסyoyג
 oirnynya oyn oy ,niytytnx pmyi iyi«t פרוימ

y ײם ym 'xio שםיםוגג poo:yny n  n p o״pc o 
otyoyo oyn iy rn :yx  y^yn yniytyruy n װyלכyז 

nx*  ̂ nytjut ם ב o א ry .ד מ סי
nnyinyx ברyסלnyn ,ny ל ^ שןז ײ ק  nyopyn’n ^י

po לן»מל oyn py a^oynyo n  otyoyyi oyn 
yD n  ooyoyi oytpnyoonyרytמyלםty y זדינם t’K 

oג rt ny* y ynyn ״oויnל nyxnyn״ px וױ *ioyx 
iyj«t t לםyם o חןמןןלם o nyn po lynyaלעלינגyר 

oyn ypyoy יאפאן px ooyoya iyn oyn מוםיג וױ 
nyiypnyoy nytnx pnyoo px םyלק *onny p t oyn 

 יאסאנ׳ס iyn־uy:cnx ןyקyשרnyאונ px געײיחמ
ly מיר px nyxnyc px ny* y 1בלוי ש.tnנyלyטש rn 

pto אויף yionx px ynyn pn jy 't  po xyn oyn• 
lynynya iyoii שם מיםnyקoy yלnyיסמyנםy.ן

nyn םשpo iynyny> lyouymyx’x iyn py ny 
w rty ty o  oyn־ po לyקy36 ל, tnשytyף ,vt^oynx 

ynלכn py ny, גזדיײנלעד iy»tty:cnx גyװyרyמים ז 
 y px ,yלםyמynyם yלy po xjtnyoo^yx גרויס

yonyo nyjyw ^ya^’oo’nyopynyo njrn שסyלט ny 
y nyoלס ny oynשםyז nytnyn «nx n  pc, ישnאל 

 nyoyop^p nyn po nyשtnyנyo לynyנyג ,nyxסימ
yn ,httpלכopnnt’T nyxy nyxT? y px oyn ny־ 

 רyמײנyלגy nyn אויף לםyשסyגoy דך ynyn רyםול
 אױף px ,nntn ox’x זyבyל n*o oyn y’xyto’o ו^לם

yn nynלy ל פוןyקy35 ל, yלס nyn םײל ײיכםיגזה 
px ^y:tp?yinyoj’x nyn po אויף yn*x ^בייםחוג

y nyn ixלגyםײנny סאומח upyynoojy
 po ntpyo nyiytynyx ,nypyn חשזױ. חשײסס

 *nyoo nyסײאישnyאוםס nynox’x nyn py ,?ny* נױ
nyn po |yo אינתסםרי^ קלאוק px גyװyן nyn לxy־ 

lycinyionny oyn ny .nytnyn nyo קזגײס־ גרויס 
po uinyo די ytnyDמyלםy סים nyn pn גyלונגyנyד 

px טyלyנםםול•ynyn ny
 ojyoyyi nyסלynx ףחשאזזן oyn oynyn די נאך

on:yx nyn. nyo p’ooyp oyn.״ ty opnyo ny
xnyn,״ yn oy iyn tyנynטך לם iy:yn גyבײשםייע־ לם 
 nyםײנyלגy iy nyo nyny ױניאן nyn nyo *x תנג,
nyt, מיםגליד די דינזמpo ny 35 לאקאל yלyםyדי ל 

px yowny די oy jyio אין oyn ,גײסם oyn תםם 
y onnyלyמyנס px lanynaixnyx .רעספעקם oy 

ptxyn די nyלאגג גים שם nix?$30 ב>ן^לם ־ y 
lypooyoyx ix ,opyo די Dינyנxיyלpo y ^  y לyקyל 

35, oyn nyo opyo $10 y דזשאיגט nyyx. אײסער 
oyn oyn שוין *r*t lyoya nyoyno nyi”x nyny 

ט אױםן סליכט ^  patypi? גים .onayx no^o po ג
pinyn^ ^ ל ^  טאן פארדאמלונג nyn ביי אויך ױי ו
 yny״t לױם oniyx סלזזפװן קױסזמ אין סליכם זײעו־

 פאר־ איז מינום yכyםלy pם לויף אין ן.yכקײסyגלyמ
 װזןלכע םון באטס. $135.000 םאר זyרyװyג קויםם

$35,000 yrn| םח $35.000 באאר^ תשאינם םץ 
 סון עזnװאyג קויםטyג זײנען $65,000 און 35 לאקאל

n אויםן גלײך רynמיטגלי זײ  nyo’ix ,ony$350,000 ־ 
yi«t y^yn| םם פריער שױן  n םון געװארען ג^־י

opyn’n n yn^o ’o ל םוןyקy5 ל^
 זyנומyג אנםײל lyxyn םייל זyישoרטיסy oyn אין

yooixnyx ארםיסםען y nyn poנגלישyד ר  בינ
lyytn .6 אים,1ל איy» ,ס סאנראו, סי1ל לאגאןyלKa 

pyon ,*yp .פוירל px םון nyn איnישlyxyn yt’x ny 
 ny* סיליא lyoo’ony yooixnyx ,n |yoiiya אנםייל

 o’opyo און דגyבnלyג ײנד.1 גראסמאן. אוירוויגג ר.yל
p r nyun nyooixnyx ,pnxnx איnישy פןןל?ס־ 

לי^ר•
nyn nyonx |yny: tnt nyooypny nyn םימגר־

p רynגyסpyלy po שאסם x y i^ y,* ר מ ל ^ oyn 
ר nyn ix אײד מ ל ynynntyx n״x מ  on’:yooypx o 
 גדױם־ oyn אין pמז1נyג אנםײל |yxyn y^yn nyזיגג

onyxiyp iy3'ony. .ם o*nyn, נ מעמבסר ג

מ ײ o ►ו

אל ארום און איז אק 1 ל 1 7

,n y tr זיד אױס קומם ל|?¥ל ynyo ix* 
iyo םים tyױDםיט סראבללמז, יל 
nty לנינים, סיל px םיס nty סיל 

 ooi'^ooyp תםינע מג־םזנגליבע
proyo px״ty ,|yo סיר t״oyox iyr 

T וױ t nyo nnxyx oryotn y 
מלבםם.

אװערלעסינג
סינג ל ל ר ^ nyo px yooo3yo*niy3iy nytrx pk־ 

^ ןלןנםלרםסםל ל ס חו  ooip trx וױיל .nyonyn ס
yx y לyx y מים זyנגלyn ix ױך »יס ^  ,ojy’tP- 

 ■yn'i lyxyn px נאלyרגײשyינםK nytrx ix לןנמן
ynytrx m oonyniyoo ynyip, אין yno:yp otyoyn• 

yx oyn ooiyontp on’xinyno n■ לירסע m  oy nytyo 
^ה ynyttix ix לyנyיxpיnיםnױ לןגגען םגלי  מי

yoipyrx px otyox?̂ נ«ד y ל¥?אל oyn וױל 
^ דן ל ^ה ynytiix םים nyi ניס מנג לי םג  nyt סי

.nnxyx דזשןןינם nyכyניpלאוp iyxayj םיםן
px oyn לy?y105 ל oyn oyn לןןנג נים P’mx 

lyyppyi א nyn po nyonyoo אינםyרנyשyםים נאל 
yomyt רyגולxyיnyn px oy oyn ,oyלויבם xny ix״iyo 

oyn px nyoyo yx r  rx .נו- — נים oyn קלאו?מא• די 
nw חשאינם mynpyi nnxix ל¥גח? nyn ty לypyל 

po iyoyn n ניס דך _זזןלס  px סמרפער. זימ
nyn תשאינם nnxyx, לוים yn yoo’ooyx nגולy־ 

nyn po o r* .ג oyn ,j  .y באשםיםם oiynnyno oyn 
lyxyo ix .|yonypix .n nym x ,y*xypwny nyn pa 

r אין אוממחוכונג n* לypy105 ל ^ny, אום ■ooyo 
xושםyלyז .on’Xinyno onyn onyn oy oyn

x oyn lyonypix .n nynnxוגyשםyדץ לם ■yx 
 h אויף דך יגnגyxשםי px nnxyx ײשאינם oix ױכם

n |yxynn lyopyo ytyroyion*, אינ^סםריyלny px y־ 
 nyo *n px iyonyn oyn lyuurnyx y*נעלyיxypנyג

inyojix |y rn  oyn nyo^ yoo לאקאל םיז ?אנםראל 
106, oxyoyi ny oyn פyלגyג:oy’xyniyoypyn yn

1( yt o«poytpnyoonx yVy’xyooל lypiippyi 
nnxyx oj’ytnn oyn nxo imm. ספxyיy1 ל y ixאל 

oyorr װזןלכע otyonyn ny אין ■yo oyn ,oxnyx pn 
in אויסשליסליך oyn oyxny yrny דץ דארף *rx 

y’xp’no’nn nyn nyo ײשאינט םון •nnxyx
2( nx* די pלאוpמnyxy חשאינם nnxyx זאל ?iyjx 

 — 105 לא?אל פח oyxny ,n גאכפאלג^ ;,nyny: וױ
T: 1אי oy םע^ענץ װעםענס t lynyny אריינגורייסען 
yty mלכy טיילען nyn po אינדוםםריד נאחגל ynלפy 

 און nnxyx חשאיגם םון ?אנםראל אונםעח זיין יאחי
oyn lyxyijrp yn אין האלם^ ױך ^yt די ty זען rn 

 סאשםימם, ױי nyo oyn nnxyx nnrpytpy לynyנyג דער
 nyx’K iynyn לםyשטyײנגK ?אנםראל ny:*n:yoo y זןל

y ■pm nyoyo ynpn ספxyיyל yנגyשםyלםyן yi*o:yo,| 
 y:yo* לyרyנyג oix Tלoרyנםװynyם זיין זאל ־שלכער
.nnxyx דזשאינט פון חשער

 oxnyx oyn |yo«nyioi: oyn nnxyx ״שאינם זײ
 nyװעלכ לא?אל. nyt:ix px ,oy’xyn:yoy?yn ,n פים
 oyn ענין, oyn אין nyon,oynyo:,xnyo מערסם nyn «יז

־yx oyn מסגעהייסען ^tn po oשyינם nnxyx.
iyo*ny:oi: oyn lyxyn to נים nyonyn וױיל to 

 nyonyn, םשום נאר ,105 לא?אל רים iy:*np זיד
 ־py yoyo oyn ,nono n םארטימ־יג^ סטען מיר ײיל

^ ynytrx po זיסםענץ לי ג ם  מי
 אידפן. אויף שחיםות נאצישע די געגען מ־אסעסם

nytaix ty ,]y:yt ix xnyx’x px oy מןטיי־ לא?אל
 נגען.1יסםרעם1אר px ]yaroynyorx yלy איז זיד ליגס

lyi’iiya ix lypynxyx api מלחמ זײn גyגyזײ ן opy־ 
 tyoyi מיר סאשיזם. px ot’xyi lyox’nyo אדן סלונות

pnopy W אנםייל y pxלlyiyi lyunynyo ooyoyno y 
ת1שחים ynyn ןyגyג לyיxyBם ■nmyxnyx yישxyנ י׳י
*r נג1אױסראט n  |io איnישy ^םאל?ס־מאם

3 oynטען t o  jyxyn 1942 nyxoyxyn אפגynyלםyז 
v גyנynyל nyxoyo אין םיםינג *nix .nyoiyo lyoyniyo 
nnxyx r די 17« ’oipytpy ^פראםא?אל y lyny: PX 

oxnp׳ nypix oyn לא?אל Dy T t oynיxיyל oyx,-," 
 ־םצןoyn 2 סאנםאג םאג, ooyoyno px nyrno ייז ליגס

n ׳  ppy: ,nyxoyxyn נxyישy שחיםות ynyn px *אויס 
oyn ptayi lynyoyo oaroxn איnישyסאל?. ן nyn 
potnotntyx nym x nyrrtytyo אפלאז׳? ?yonyoo nyn 
nyn px lyonypix .n nymx םיםגליn גאםהײמר —

ל»ן6תא בענדזשאמיז םון
מענעדזשער

ת lyxyn — סליכםליע y אלײן םז מל  nyxy yxmp מ
c״ppy: oynyn y:*nny די:y11 .prTynnyo yo’xyלyx 

1K lyxynיDגxyיםnyם ooymotyy^’ix px די ■ytnyo 
 ־ya לם7םארװאנד סםיכיאיש pk סיםינג nyn אץ yלםyמ

ynyr| אין D ,lyx’Pinx yלyםיגyז n iy;yi ooyoyno, 
omy |y:i^njynnyo *n .o’xy: לאקאלע תםינע די 

lyorix y nyo lynyrya o^yaoy ןyמיגקײטyם  |y rn 
 lynyx px oyn nytrx ixynonyo ix נים oix םיםינג

yaya| מ ayonyn nytrx px oynyn yo’xyj גDyיnל 
ix ג דיyסyלyנ.mixnp y

 ארבפסס־פרײזע! אין אויסבפספרװגפן
nײ:םיגyססרינג ר iytyo אין oio y oiyoonyo* 
iytyo• ליס^ y po *ixy> oyn חשypyס y px דtש*y 

?lyxyoixorx nynyiio oy וױ *yno onyniityx .oiyp y 
oynyn yoniyi po lyxyoixonx oy pk nyn. וױ ynyo’־ 

 nyxnyn .oynyn yנליפy px רם*?לאם3?ארװז יל,11ס
nyt:ix oyn ,חרך לא?אל nynyno ,שטתנטנג  *ynpy;אנ

yi| אן oiyo 5 po :aiyoyxonx סיליגמ אױסן n’yna 
, oiyo 10 אימס 0 1 0  oynn אײסן ry n* ײ  oio oyrt, זוו

n .tx jt. די lyoynx umyoyxonx סים nyrno n־ 
nyi’rnm ^גע yo oyn סארגימיגען ynytiix םים־ 

תר  אױף rnayoyxny !יים־סארלוסט, nyn nyo גלי
oynyn ynynyno.
 ארנדי דסר px מיסגלידפר אונזפרפ

 סך y lyxyn מיר ty סאריםזח נים ױך ?אנלן מיר
0’0^>px nyn אנ?לל o'oyo וױיל מיליםלר nyo  n״o 

nyt:iy po nyn^:o’n לא?אל yrn| סיטעליnyיגyn y־: 
ש^  זײנען ארםײ. nyn px נים ypyu די iyn ony: ם

nyxy Tn ים שטאלץ® n nytrxים:ליnynשoy,וױיל ם 
 yo px ot’xy: |y:y: nyoyp ynynx ,yoi*: די:ען די

opo.
y lyxyn Tnםליכn:yx y:לי nyn^:o’n אין nyn 

n’n .’,nny שםייזןן D’n אין די :.rnnyx ny:’n:yoo 
n’n ^?די שי n’n ^pyB *nnn שיypדװד די ן nyn 
' px mn: nyt:ix״: 0 ”?:’oxyny .זאלעז װאװםש ynyn 

n אין געשטאר?ט זיין om |ix ד,ע:ם y t אדף? :n |y:y, 
yox’oy: nyx^oo:yn nyn px o:nn yoo:n^x; אל: 

nyn אין מיטראג iy::ynx pnyp |y :’o^x lyrox’x 
y ספלה *tpc:yn nyn ,ynyoyx ,yny:yw y px ot’xy: oix 

nytrx up זאל לםyn yליכ  iynyn oVyooy::”x :זי 
o’opy n  nyx’x.

 מעםיגקײספן בילדונגס אונזפרפ
 y px lym’proyo סילײ:גס ty :יט האלםען טיר

 Tn .aixioyx pn y עםעס nyny ,nyt־”x y px ױױאן
 :’oxm אץ :ױםיג nty op:io px oyn ty האלט^

 סלאגאן nyn ױיל1 אקטיװיטעטען- ימיאן ynyn:y סך y ױי
גילסי:. אױך ox’x :אך px ׳•oxyn px ״װיםען

nyxnyn אן ®יר םירזד yסיסטyny,סריים־ טישע
1 yo:”iixnycילת:גם *o’n ynytrx iyorix oyxny 

ר.yn:לי
yx nyn ix ooyoyrx o’o’xyeo px oyxny nytrx* 

nyn ,nyn^:o’n ynyt:ix po n:yonx px nyopyn 
pt opnn■ אױם px o:yoonyn לxpyיy,ס onntyon’o 

nyx’x omnyo ?yoy py געtעלשcyטליכy, פאליטישpx y 
n’yno ע:י:ים. ױ:יאן

ynytrx לעiynyn oyxp די אין אראטשירט :y:y־:
 px .|y:nxn nyn^:on ynytrx 1x11 שטאם, po דען

oyny: n’n lyxyn ox’x לyקxיyס op:ynx nyn px סים 
oomynynxy .n, .ש px p^yn:yn .םיגאל ל )*yon’o 

).oi’t3 oyn־oyn nyi:y’ |yo .ה אסראמאװיטש רyלטyז 
px y’xp^  y .סרא:ױויל oyn nyi:y’ iyol oyn סלך 

pTooy הyלטyז y לxpyױ־יאר?. איסם אין יע: oyn 
 po nyony רyxיyל nyn ר,yש .t oyn יאױאר *םען17
.oonynnyo,ה ״yלטyז y לעxpיoyn .op:xnx px y 

 יעxpyל y האלםמ ןyDלy:גD ש. ׳nn oyn יא:יאר |yo־24
tit:ynx px’^

 ספסיגקייספן גפזפלשאפםליכפ
 הױסם o:ynyn ײױאן, לא?אל y ױי:ען סיר כאטש

oyn nyo |y:nyt ix py yxy:o’ix ^ע?א:אסיש px

p^rnyoyo ייאױלזיק ynytrx po ,*םיסגלי^ו no r• 
pt to■ ים: oyn po iyo”noy געועלשאסטלי־ סײסיגזח 

nyuyxny px ptx לyxy.ז nyxnyn מסײליגזמ t o זיד 
 px orpr:yra»p ,|yx:ynyo:y? y:yn’onyo px א?םיװ

y:rny:nyo:ix,| מי oix ,סםזףם מישסיל flpmynyo 
nyx’^  ny. סyס:xnםחףד ל ix| לזןי*nxo .To:ixp nyx 

P *nyny •lyooyopnyny: yo’r 7 5אײ:יגםז xז 
4 פארטי, P t  ,orxn ,oyo’nyp nyoyxny jyo’n’x 

lyocynnyonyp yx^:y px•

rt םענםער העלםח יוניןן
X A* aaK a i Am  aa mון® [•oQr• js ]v ig i

r כריןן ^םענער »ן t צי־ענטען אונזערע^®
tx אין םײף oyn שוײיס אין  ty wpycyn nyn 

 לײזמסז oy oyn ,nyo:yo noVyn po iyo:y’xyo די
aru פיט ’n:yoonyc px o’:yytr*x

px px n:jp* nyt:ix :די סים ?רי yoonyooro 
t t די oyn מזות o  .|yty: iyn oyn oVyn״*nyo iyr 

 .nyoo’tpy yoyo nytrx nyo nny? y אין לםypוױ
ynytrx po nyoxytno px nyortrio םiyשyן m m 

yny*n x*npo לyxyם: ny:y?nyny oyn *nx פאלק 
rx ד»ל  p tx^  |y:yp סתיהײט m rtrp ynyt:ix |ix 

nyn:*p on:*p px וױסעז נים מלען po םירז»ײ px 
 ix — px lyooyp ix לױ:ם pynx yty nyo סלחפװע

xnx |yonyor טיםיט ,
:yo ix o:**n iynyn oy*xio*oo:*x px pnr:yo 
 חילף yכyגלyn yny* iyxy: ix onynyoy:o*ix גלײך

oyn px .זײ :וים־סאל txo*ix onynyoy:c*ix iynyn*
:ynpyx yo*ny: iyxyמלyכpײםyז .orr:*:y:nyo px 

ix װyלכynyny: o:*ixny: ptrn  **t y.] סארגלײן־ אין 
 :־yno *n px nycnyp ynyt:ix oyn m:xnp *n מים

nyx*t n*n lyxyn ,|y::yna oyoo דין :ישם> ix nynix 
pyxלyגyױך. ז nyn פאראן זײ:זח oyn ^ :y n  yx:yn 

 t*x t:ix po ny״:x nyny* ty ,|yo**n:yx :יט װילעז
yDת^יypלם np po onnyry onyn px.:*

 iyr*t oy*xio’oo:*x o**no:ity: px האספיםאלם
nyon y מישסיל nyn po שטעװנג n oyn* סלחמה 

yo*ri: y .oyxny nyVynny: p*t px r*ny o::ynx 
ptxyn oyonn: px onnopyn byx ױך yג:yשלyoyן 

”x o אן ,no:ity: yny* px lyooynp yo:yoynyx *n״:* 
oyxny y’ro*oo סים yo yרpלy:yרטyלוים סםעף. ן 

yx:yn ptr*t iyox*nyx o::io**x *n האססיםאלס :*y 
onx n*t lyxynnyo ix pmy: iy:i:xnx מyג:yל px 

ytm:*x*nyo, טyכ:ישynyn:y px y גyהילyD.ז TX 
 ixn שטאם px yn האספיםאל װיכםיקען איץ po ווײס

yx iynyn ,o*yvopy iyxy,n lyonyn oyn |yo:y’xyo* 
o:yx**x מים lyxyooxix לױם po o” ?oo:ny nyn 

ny**t ^לאג oyn *n גלייד רחעז opy *n |yxy,n־,o*jn 
xy iy:yp oyn hיסyל pr:yp oyn *n px lyonyn 

iynyn• אפגעלימם
nytrx , ה ײ:יאןyלםה nyo:yo אויך ליידט oyn po 

 y: nyno* אייוי :ישם |y:**t «יר אמת, פאל. :ױם
y *n lynyiiy: ?ycynoל:yכnyxy .oy’xio’oory y 

r* אױך x  px o’nnopyn :*x:yiix |yr*t nyo:yo po 
:nyn px pyny oyon’i .ארמײ ynyn:y מיטגליnyn 

nytrx po סטעף TyVym מyל:yאױך ד lyonyn פארלא־ 
oorpix nyo:yy: nyn px |yt. רא:גלען סיר n*t מים 

Bראxלyמy,ן ynלכy מיר yp^ ix iyxit| אױפן lyooyx 
,T*X to  iyoyx oyn px px .|y:yp n*o oyn |oix 

ynytrx יע:םען.1םא lyxyn ix 1גnyלpx n הyלyDז trx 
n iyoi?’*x* .^איר שװז^יג?ײט n*o ty .|yx’^ :  otio 

oyn yooyx oyn |yio מיר n nyo:ix |y:yp* משםמ־1א 
yn*nyoyyp py iyn| מים B lyoVyn ,t:ix:יpםלyד ny*nt 

ix ,oo:yoo:*ioy yn| האסעז iy*r* nyn ty *inoix 
px t זyםy:םשלy t’x nyo:yo לםהyה *x Tfxy: ix 

t*x oyn ::irnyx yxyV:yo yooyx *n סאםיליע אייער
םעגלעד.

t גלױמח, ix אייד ivoyx סיר o  ty דינעז ort*
 סיסםיג *ity opro oyxny ntyrx םאן ix זyסyשל

1 pxױyoש:cyםלyד ox*x t*x iyoy: oy lyxyn n*o *n. 
n*x nyxy םחם :ty־ty .|yp:y אלע מיר nyn px iy:**t 

, מײלז־. |yxyn no iyo אוץ סלתםה
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אינפןוממאנאל אץאזנזפר נילחנגסאוזפ^רודירוננםטענדנקײטען
ח נילדונגס אינזערע  איגםםיםוציעס םארוױילוגגס י

מז ײני*ז דער פמ  צײם. דער פח גײםט ריטן מאל *לע לע
 םעםיגקײםעז מלחטח די אז גאםירליך דעריבעד זדז עס
 אן אױבען דעם םארנעמען זאלען פראבלעמעז מלחמה און
 םארוטס, אפעז לעקציעס׳ מערסםע די ארבעס• דער אק

 שײכות אין םעמאם אויף זײנעז דיסקוםיעס און געשפרעכען
 געגען םעלקער םרײע די םון געראנגעל װעלם דעם סיט

 עקאגא־ די םים און םארשקלאסער נאצי־פאשיסםישע די
 קריג. נאכן און צײם אין פראבלעםעז סאאיאלע אח סישע

e זיד גיבען םעםיגקײםעז פארוױילונגם און קולטוד די r 
 די פאר םארװײלונגען הילף׳ מלחמה מיט מערםםענס

 די םעטיגקײםען. עגליכע »ץ לאני םיז כוזות באודאםענםע
 צענםראלע די םון סיי ערםאלגרייד זײער אן גײם ארבײם

 קול־ די און דעפארטמענט עדיוקײשאנעל דער אפםײלען,
 די םון סיי און איגםערנעשאנעל דער פון אפםײלונג םור

 םון ריםגלידער די צװישען קאמיםעטען בילדומם לאקאלע
לאקאלס. די

 פױם פדיגעיד פױדױים װימענם אמםערנןךאאנעל
ארבעט. גוםע

 טום אינטערנעשאנעל דער פיז בריגזדד סױרװיס די
 םעםיג־ מלחמה םון געבים אויםן ארביים אױםגעצײכענטע

 דער איז דערגרייכונגען װיכםיגסםע די םין אײנע קײט.
 סםעידזש לעיבאר אין אן האלם בריגאדע די װאם ״קענםיף

 אח זיד פאתיילעז צו סאםראזעז און סאלדאםען פאר
 אויף דינען זײ װען אווענם אנגענעמעז אז פארברעגגען

 גאװערנאר ר״אט בערמעצע i ־םען12 ז־מז שגמ *ילײב•
 קאנםין דעם באזוכם םרױ, זײן םח באגלײםוגג איז פאלעםי׳

 אװענם. דעם דארם םאלדאטעז די מים שארבראכם און
 •רעזידענט םיז געװארען אױםגענומען זײנען געסם די

 טון קאמיםע א און אנםאניני פרעזידענם וױים דובינסקי,
 ארבײם. די אז דארם םירעז װאס ברײאדע םרויעז דער
 םון אפלויבען געגוג געקענם נים זיד האם גאווערנאר דער
 אםםאסםערע חבר׳שער און הארציגקײם ■שוט׳עד דעד
 םאר־ די איז דאס אז ערקלערם, און דארט הערשם עם ײ*ז

 אמעריקאנער דעד םח גײםם םאםע דעם םון קעריערונג
 אונםערהאלםען גום זיד האם עולם דער דעםאקראםיע.

 פון געווארען אראגזשירם איז װאם פארשםעלונג דער פון
 און אפםײלונג קולםור דער פץ שייםזװ־ לואיס דירעקטאר

 דער םח םירערין די רעמזי, ענן אאלאדירם שמארק האבעז
בריגאדע. םרױען
 ענדע־ איכער יאנואד טען23 חןם דיסקוסיע יענעל

ס רוגגעז אמעריקע• »ץ כרענגם םלחםח די װ̂ן
 אינםער־ דער פון דעסארםמענם עדיוקײשאנעל דער
 דער אויף דיםקוסיע פענעל א איצם אראגזשירם נעשאגעל

 םאראורזאכם קריזים וועלט דער וואם ״ענדערוגגען םעפא
 םון לעבען קולםרעלען און פאליםישען עק*נאמישען, איז

 דעם שבת׳ םארקומען וועט דיםקוםיע די אמעריקא׳.
 אוידיםא־ אין פרי׳ דער אין *זײגער עלף יאנואר ־םעז23

םטרים. זעכגענםע װעסם 3 אינםערנעשאנעל׳ דער םון ריום
 אנםייל װעלען עס וועלכע איז דיםקוסיע׳ דער איז

 עדיו־ אץ סאטיאלאגען באװאוסטע רײע גאנצע א נעמען
 װי: פראגען אזוינע װערען ארומגערעדם װעלען קײםארס׳

 לעבעז אמעריקאנער אין ענדערונגען די סון באדײםונג די
 וועלכע סענשעז; פשום׳ען דעם םאר מלחמה דער דורד

 דארםען וועלכע אדן ווערען געשםיגט דארםען עגדערונגען
 אויםגע־ װירקזאם בילדונג קען אזוי וױ װערעז; באקעמסט

 נוגען דעם שאר צײט איצטיגער דער אין ווערען גוצט
םראגען. ענלעכע אמ עולם ברײםען טיז

 דער אין באטײליגען זיך װעלעז וואס די צװישען
 אוני־ קאלאמביא פון קארמאז דזש. הערי זיינען: דיםקוסיע

 םיםשערם פון טשיילדס ל. חשאהן פראפעסאר ווערזיטעט;
 קארםער קאלעדזש; קװינם פון דעיװיד הענרי קאלעדזש;
 אמע־ םון סיעד מארגארעט און קאלאםביא םדן גודדיםש

היסםארי. נעטשוראל אוו סוזעאום ריקאן
די פאר גע־וארען אײגגעארדענם איז דיסקוסיע די

קרינ ®רײחײם׳ס ®&רן כײ שטײערט

 באנדם מלחמה קויפט
םטעמפם את

 םעםיג־ בילדונגם די אין אנםײל נעמען װעלכע םםודענםעז
 םריי איז אײנםריט אינםערנעשאנאל. דער םמ קײטען
 אין קריגעז קעז מעז װעלכע בילעםעז אויף בלױז אבער

 אינטערנעשאנעל. דער םון דעפארטמענם עדױקיישאנעל
 צו ראטזאם עם איז באגרעניצם איז םלאץ דער וױ אזױ

בילעטען. מיט באצייםענס זיך באזארגעז
ערעםענט װידער ױערען *ענטערם בילדדנג
עדױקײשא־ סאשעל די װערען םעזאן םוב יום נאכעז

 ערעפענם וױדעד אינטערנעשאנעל דער םון סענםערס נעל
זײנען צענםערס די טעםיגקײט. זייער מים אז גײען און
איז

 טע18 הײ־םקול, טעקסטיל די אין ,1מאנהעטע װעסט
 יעדען אםען עווענױס. נײנםע און אכםע צװישען סםרים

אװעגם. צוואנציג זעקם דאנערשטאג
הײ־םקול, םרענקלין בענדזשאמין אין הארלעם, איםט

 איםם בײם עווענױ׳ פלעזענם איז סםרים ־םע116 איסט
 צו םערםעל א םון דינסםאג יעדען אםעז דריױו. ריװער

אווענט. אכס
 ־םע79 הײ־סקול, ױםרעכם נױ אין בענסאנהוירסט,

 דא־ יעדען אםען בריקלין. עװענױ, אכצענטע און סםרים
אווענט. אכם צו םערםעל א םון נערשטאג

 דזשוניאר געינאר דזש. װיליאם אין חיליאמסבורג,
 עװענױ, מאודזשער נעבען עוועגױ׳ גרעהעם 223 היײםקול׳
אכט. צו םערטעל א פון מיםוואך יעדען אפען בריקלין.

 אין פלעצער אינםערעםאנםע צו שפאצירען שבת די
 ווערען שםאם׳ דער סיט זיד באקענען צו אום יארק נױ

 וועדען באזוכט װעלען פלעצער םאלגענדע פאדטגעזעצם.
מאנאם: קוםענדעז דעם םון משך אין

 די באזוכען מיר װעלען ׳1־םט2 דעם יאנואר שבת,
 םם. םע86 וועסם 243 אין ארםס״ עלייעד אװ ״אקאדעמי

 אויםשטעלוגג יערליכע די.צװעלםםע אן איצם גײט דארם
 באקענט םעלקער. םאראייניגםע די פח ארבײם קונסם םח
 זיי װעלכע םאר צױױליזאציע און קולטור ױשר מים זיך

 עווענױ זיבעטע נעמט דערהאלטען. צו איצט קעמםען
םטיישאן. סםריט ־םע86 צו סאבוױי

 זיך מיר טרעפען נאכריטאג צוױי ־טען,9 יאנואר שבוז,
 מעטראםאליטאן םון אריינגאנג הויםם ביים קארידאר אין

 עװענױ. םינםטע און םםרים ־טע84 אין ארט, אװ מוזעאום
 אמעריקאנער םון אויסשםעלונג אן זען דארט װעלען מיר

 םרי־ דעם און םלחמה די געװינען צו געוױדמעט קונםס׳
חמ•

 דעם מיר באזוכען אדיגער, צוױי ־מען,16 דעס יאנדאר
 טע54 איםט 24 אין קונםם׳ צוקונםטיגע די פון .מוזעאום

 טע51 צו םאבװעי עװענױ לעקםינגטאן נעמם םםריט.
 עווענױ פינפטע צו ט. מ. ב. די אדער סטיישאן, םטרים

םטעישאן.
סטודענטען. און לערער פון צוזאמעכקונפט

 אינטערנעשאנעל דער פון םעלאושיפ סטודענם די
 סטו־ און לערער םון צוזאמענקונםט א אראנזשירט האט

 ,1943. יאנואר ־םען14 דעם דאנערשטאג םאר דענטעז
 הײ־םקול, טעקסטיל אין אווענט׳ איז זעקס גאד האלב

 עװענױס. נײנטע און אכטע צװישעז םםריט, אכצענמע
 א שאםען צו איז צוזאמענקונםט דעם םץ צװעק דער

 די םון מיטגלידער די צװישען באקאנטשאפט נענםערע
םענםערם. אונזערע באזוכען וואס לאקאלם םארשידענע

 די וועט ״נאשערײעך אויף אויםגאבען די דעקען צו
 געלט. איינטריט םענט 25 רעכענען קאמיטע פאן־וױילונגכ

 דעריבער איז עס באגרעניצם. איז זאל עם אין פלאץ דער
באצייטענס. רעזערוואציעם מאכעז צו ראטזאם

 ער־ 60 לאקאל פרעסערם דרעס
 שײנער מיט םיזאן בילדונג עפענט

אונטערנעמונג
 דורכ־ האט זעכציג לאקאל ױניאן םרעםערם דרעם די
 דאנערשםאג םעזאן בילדונג םון ערעםענונג די געפירט
 ױניאן. דער םון זאל אין דעצערבער ־םעז17 דעם אוועגם

 א און קאנצערם שיינער א געווארעז דורכגעםירט איז עס
 .דעמאקראםיע םעמא דער אויף סימםאזױם םפעציעלער

 םארן פראגראם די פראבלעמעך. מלחמה נאד די אח
 די םץ הילף דער מים געווארען אראנזשירם איז אווענם

 רינג ארבײםער די לאקאל׳ םון צווײגעז םראםערנאלע
םוץ בי 60 צוױיג דער און ,761 אוץ ׳760 ברענםשעם

 האבעז סיטפאזײם אין פארגאנד. ארבײםער גאציאגאלעז
ך האכמאן, סזשיליזד פרעזידענט װײס באםײליגט זיד  גזןנ

 סארק באארד, חשאמם דרעס דער םון מענעדזשער ראל
 אינטעדנאשא״ דער םון דירעקםאר עדױקיישאנעל סטאר,

 לא־ פון מענעדזשעו־ קאהען, מעקס פרעזידענם וױים נעל,
םשעי־נזאז. וואסילעװסקי, י. אח קאל

אונ־ 60 לאקאל םון דעפארסמענם עדױקיישאנעל דער
 אנאנ״ דעניז׳ לעא דירעקםאר סון םארוואלטונג דער טער

 גרו־ חראמאםישע אײנגעשםזולם איצט ווערעז עס אז סירם,
 און ארקעסםער, שטרוגע א אידיש׳ און ענגליש אין פען

 ביבליא־ די רעדנעדײ. את ױניאניזם םרײד אין קלאםען
 נײע סך א אײנגעשאםם זיד האט ױניאן דער פון םעק

 צדדײ איכער איצםער שױן האט אח זשורנאלעז איז ביכער
זאמלונג איר איז ביכער גוםע טויזענט

 ארויס״ האם 60 לאקאל םון קאמיםע עדױקײשאנאל די
פרעסער: דרעס די צו רוף םאלגענז־עז געשיקט

דעמאקראטי־ אמזער אויסהאלטעז וױלעז מיר ״אויב
 װעלם די פארשםײן מיר הוזען שםײגער׳ לעבענס שעז
 פמק־ אונזערע וױםעז מתען מיר לעבעז• •vn וועלכער איז

 אין מאםענם קריםיסשםעז דעם אין אויםגאבעז און ציעס
 איפנ־ די מענשהײס. צױױליזירםער דעד םון געשיכםע דער

 טענשליכע און גלײכהײט׳ דעמאקראטיע׳ םאר מלחמה םיגע
 צו־ םארוױקעלם איז לאנד אונזער וועלכער איז חשיבות

 אײן אין וױ מער איז םעלקער, םארבינדעםע די מיט זאמען
 בא־ דאדיקאל יועט װאם רעװאלוציע, אמת׳ע אן אינזיכט
 דענקען, ארם אונזער אץ שםייגער לעבענס אונזער ױירקעז

 פראבלעטעז די פארשטײן מיטגלידעד אונזערע מאכעז צו
ם אל פנים שםייען מיר וועלכע מיט  ארבײטעד אלס יני
 בילדונגס דער געוײדמעם ווערט אמעריקאנער אלס און

 זיך שליסט יאר. היינטיגס לאקאל אונזער םון םראגראם
 איז עם טעטיגקייטעז. בילדונגם אונזערע אן אן גלײך

 ארכע־ געבילדעםע לערנען, צו צו־שפעם נישט מאל קיץ
װעלט. םדײער א םאר גאראנםיע בעסםע די זײנען םער

ח און 9 לאהאלם ען ז  ביל־ ערעפענ
 אונםער־ שיינע מיס םיזאו דונג

נעטונגעו
 יארין ניי איז ױניאז אונזער פון לאקאלס מערסםע די
 ערעםענונגעז אםיציעלע די דורכגעםירם גיאנאט דעם האבען

אונטערנעמונגען. שײנע מים סעזאז בילדונגם דיער םון
 אפערײטארם קלאוק די ,9 לאקאל אמ 117 לאקאלם

 אסײ די דורכגעםירם האבען ױניאן, םינישערס קלאוק און
 אונטערהאל־ און קאנצערטען שיינע מיט ערעפענונג ציעלע
 דע־ צװעלםטען דעם שבת האל׳ װעבסטער איז טונגען

 דער באטייליגם זיך האגען קאנצערטען די אין צעמבער.
 און מאנדאלין־ארקעסםער און כאר אינטערנעשאנעל

 זאכליכע געווארען געהאלטען זײנצן עס און קינסטלער.
 ערע־ דער װעגען לאקאלס. די םון םירער די פון רעדעס
 מע־ םון באריכט א םיר דרוקען 117 לאקאל פון סענונג

 נומער. דעם אין פלאץ אנדער אן אויף קאפלאן נעדזשער
 דײ בילדונגס םםאר׳ מארק גערעדט האבען 9 לאקאל אין

 הײםאן׳ לואיס און אינםערנעשאנעל׳ דער פון רעקטאר
לאקאל• פון מענעדזשער
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די אוגאשטאלט אוסגעגענט
 יאדח<סס>נ די שזןפץד׳ זײזןרע איז ארמןם
מן זײ טאז. גזךואלט ניס זיכעד עס האבעז מ י

caa**•■ ass# ■sssa Mwants sms Mstssaass —L.------— ---------...כאײי ד * האט ארכזןס ײעז ארבעטזנז׳ געוואלם בעסער 
מי די בײ זדז ניס־ארבעטזוז זזמ, מ ס חן  דיאס קי׳ז ד
 חאמז פראספעדיסי איצטיגעד דער אין אפילו נים,

ר די מ מ ס חג t ניט *ײט סך א ד mס ro r m  r v קײ־ 
י אז זאגזח׳ ניט דעדיבעד קזח נער im י o c r n מז  ח*

מז זײ װען ארכעם׳ די אפשטעלעז גפזואלס  אנדלאד הא
 די גאײץן זײנזמ oy ארכעם. האבעז צו דערווארם זיך

 מל אם אז דעדצו׳ געפידם חאבען װאס כאלעכאטים,
 מלען יײ אח דדעסמאמר די בײ געדולד די ילאצעז

ארבעס. די אפשטעלעז
 עםלעכע מיס שױן תאט יוניאן דרעסמאכעד די
* פאו־גאנגעגעם פת סעפטעסמד איז צוריק׳ חדשים ,,י

J אױס• דארפעז ײעלעז די אז באלעבאטים, די ערקלערם 
 די צוליכ ארמטער זײערע פץ שפיתת די יגלײכעז

 תאל׳ װאס און מיםעל לעבענס םמ פרײזען געהעכערטע
ז ײג די שטײגעז• איין אין םען ץװעק דעס מאר dip ז

toisass Aesosott feOMSta sas aaaM sssMsisassa sssa msssssss ssssmssס׳ די מיס קאגמערעגאעז אײניגע געזזאם סי מ ע ל  אכער מ
 ירע- וױיס האט יאנואר טען11 דעם רעזולםאטען. אן

 כאארד ײשאיגט םח מענעדזשער חאכמאז- ױלױס זידענם
 די מיט דורכגערעדט דך ױניאן, דרעסראכער דעד סון

 דער זדן ארבעטעד די מיט שטרײט א אז באלעבאטים,
 דעד פאר שאדעז סד א ברענגיז װעט צײט איצםיגער

 פאר־ זען עס דארםעז באלעבאטים די און אינדוסטריע
 געחע־ די צוליב אז גוט, גאנץ וױיםען זײ וױיל מײדען,
 דדעסמא־ די קענעז מיםעל לעבענס פון קאסםעז כערםע

 פאר־ איצטיגע זייערע מים לעבען קײז מאכעז ניט כער
געוױרקם, ניט חאבען ווערסער האכמאנ׳ס אבעד דינסםעז.

 קאמף׳ א אויסמײדעז ײעלענדיג ױניאז׳ דרעסמאכער די
 אויסגלײ• אז סאר םאדערונג איר אז וױליג, געװען איז

 אר־ צו װעדעז איבערגעגעבעז זאל וױידזשעם םץ כונג
 צוריק־ עס חאבעז באלעבאטים די אבער ביםריישאז.

 ניט װעג אנדעי קײז איז דרעסמאכער די םאר געוויזען.
ארבעט. די אפשטעלעז װי איבערגעבליבעז

געחערי־ איר אין ארויסגעשטעלט ווערם לאגע די
 דובינסקי פרעזידענט וואס ערקלערונג׳ דער אין ליכט גען

 פאל־ דאס זאגט ער וועלכער אין ארויגסעגעבען׳ האט
:גענדע

 דרעסמאכער די םון סטאפעדזש סםאנםאנער ״דער
 וועלכעד אין לאגע׳ שווערער דער םון רעזולטאט א איז
ה געםינעז זײ  דרעס־ 85XXX( די םץ םארדינסטעז די זי

 צו גענוג ניט זײנעז אומגעגענט אח יארק נױ אין מאכער
 אונםער סםאנדאדד לעכענס ארעמסטען דעם דעקזגן

יקרות. איצםיגען דעם
 וועלבע פארמולע״, סטיל ״ליטעל גערוסענע אזוי ״די

a לעבענס אויף פרײזען די לוים שכירות םארםרירען דארף 
 ניט גיט ,1942 טאי אין געווען דינען זײ מי םיםלען”

 שוועריגקײטעז די לייזען גים קען אץ בילד אמת׳ע קײז י
j סאר־ דיערע םארגלײכט מען װען דרעסמאכער די םון 

 מים־ לעבענס םיז קאםטעז געחעכערטע די מים דינסםען
 א םון םראדינסטען יערלעכע דורכשניםלעכע די לען.

 אמ דאלאר 850 געײעז איז 1938 יאר אץ דדעםמאכער
 איז דאס דאלאר. 900 געווען עס איז 1939 יאר איז

םארדינס־ העכערע די אויף קוקענדיג ניט וואם דערםאר,
I ארום בלױז דרעסמאכער די ארבעטען שםונדע, פער סעז 
אינ־ םעזאן א איז עס ווײל יאר, אין ראנאטעז זיבעז |

< אוין ו איז דו ן מו ד ל ן ) ז י י מו ו ײ״מ ל* לי •י  
’in גיז 1941 ־ n w r ז  מ י ״ ו •יז ״  v m לאמגפ   

4HW H  21 9*9 1942 1 י9389י
aoMayH 4  /VQA yaaa tea^xvoo lyjiip uttid

ג׳ לױן איץ בלזיז מ ד מ מ  im rv ri דדאספאגאד ךי  
י ייז 1941 ױ<יפפא א*ז ס י m v * ז ®ת יי  מ  

ו אדמסאר ד פארגיטיגזןן ו  im p v i מג גזןגאמז איז ו
aasa aaaaa^aaMataai aaaMaaa aate aaaaaMâ ^MMSSMI ״ פארדינסםצז  jnr*T פון פארקדאגארגוג דזןר פאר  
9 f n ײד פון   fvjfr 37*6^ 1 « ד חױ* ויינ מווןון  
v*9P9t ו אין איגדוססריןן ן ן ן אלזא תאב$ז זײ זדיש, י  
f*n 9 או איוו u איז i »t*t i'abk*וו n v sia r לדז  v

aSSMMSS Lan aMaâ teA a^ a^aaM ^ ^ ^ L a ssyŷ ’uvyj סיד מד״י<ץ  ”  jjjti i jn T f l  IT* 
מד א*ז די יזלאר׳ דן  oy , עסיעןן ודן גאך מאלטאז אוץ

gfltAMftA yas laa yay ugaLa^tassa Lg|ga Lu^aL aaa»TyD7yn גיס yi jyp פןןרמידע ספיל ליסזןל # n $ױ 
yy  glgMAMliOMM ays SHItsLaiiSSassa aâ a aâ a a aa.cy שיס די מלזןמ  T>4f7wyi7fD דזןדימד ה#ב?ז שיד
- r מ רזגנשזח׳ אורפאדטײאישא  חול ו  nr אימראוגןבןן
Pyay â a MMSSS ■UPAS pay. apaatga aM aggaSSaHSS SSSS — --fאגט אז ארײסגעבעז און פאקסען די אונטערזוכעז דאן

■■■ aM ssasaassaso - aaassa asaa a a a a ןןן Ml AAlMi ay a■ dip Hjw n זײ ח$ב^ן oip שיידוגג■  #dmtdid ן  ג
ו ניט איז פײדלאד מטלאן ײאלט  •i*n די שזװיגאז ז

ם די טוסטריא. מז סולאמסי גזדיאלט׳ ניט אכ*ד of תא
~ aaaaaaa aaaa uL aiuaassa aa gag ssnssLssssa a a a  זײנלז פארחאגדלונגזמ די אז זדז רעזולטאס דער און

ח גזדיארזז *יגעכראמן  אפגא־ איז יראדוקציע די י
r חאט nrrr די סזןזאז׳ פוץ בראז תכטץן איז שטעלט v 
תז די בלויז זײנזמ עס גאדופןמ. גיט סטיײק מ ל חיגי

MMUNkiIMM M MMIMSMI sassM alias Selsslsa —*-----— - - aaaדרעסמאכעד די גאטדימז חאט ױאס באלעכאטיס די פון 
פאדצמײפלתג *ו

 געדולדיג דיער גאװאן איז ימיאז דדאסראכזןד ״די
 שײז זיד נייז ײזױ׳כע פארתאנדלונגזה׳ איצטיגע אידע איז

ר מ  חאל־ פדידלעכע די אז שימט׳ w טאגאטצז. פיד אי
גמלאז. גזדמז איז ימקמ דער פה םמג

מיר װאס לעצטא, די ץגדגילסיג r*9 יממפערענץ .ר*
gllMaa a n a  sagasaay ■lUlsagsLlsa aaa u aa  im an a — ■. aTWip געחןןפ d ô די D̂ DVsyTfS ד מ yviD אי  iy i״ 

מז ווײטןרן מ ח מ ג  זײ האט ימיאז n נוצלאז. nrm מ
 *וריי^ טאנאטעז פיר מיפ ארביטדײשאז פארגעשלאגען

 צים און ארויסגעדרײם זיד פסדר חאענן באלעבאסים די
 איז׳ ז«געז קזהנז מיד װאס אלץ, צוריקגעמיזעז. עס סוף
 זײעדע אײף סראגעז גיס וועלעז ארכעטער אונזערע אז

 פרײזעז שםײגענדע די םון יאד גאנאעז דעם פלײצעס
סיטלעך. לעמגס אױף

 דו־ פתזידענט *ו *וצוגעמז װאס ניטא איז עס
 געװארעז געזאגט אלץ איז איד זדן ערקלערנוג. בינסקי׳ם

r »ח v די אז זאגעז׳ ניט קעז יזתש אוספארסײאישער 
 פאדעדוגג. זײער *ו בארעכםיגם ניס זײנעז דרעסמאבער

 כאלעכאסים די װאס אורזאך די אױך םאקע איז דאס אץ
געדיכט. אומפארםײאישעז m םת אפגעזאגם זיד חאמז

 שיז מיטינג ספעציעלער דער ןןן #רבעט טאג א
ען ען7להע ױנ עו  פץ עקזעקוטײוע גענעראל דער ג

י *1 איז װאס אינסערנעשאנעל, דער '
דאנערש־ רעזrגעו אפגעהאלטעז חסח /0 ר

 באשלא־ חאס נױ־יארק, איז יאנואר טעז14 דעם טאג
 גײ־ זאלעז ױניאז דער סון מיםגלידער אלע אז סען,

 םאנדען חילפס מלחמח די פאד ארבעט םאג אײן טראגען
אינםערנעשאגעל. דער פון

 הילפם־סאגד סלחמח דעם פאר זאמלונג לעצטע די
 מיס געויארעז געמאכט איז אינטעמעשאנעל דער םץ

 ארײנגעםראגעז חאט ער אץ ,1941 איז צוריין׳ יאר צוױי
 סומע, א געײען איז עס ־ואלאר. טויזעגד 320 איבער

 שםאל־ געקענם וזאם אינםערנעשאנעל די וועלכער מיט
 איז טיטגלידער אירע םיז סרײגיביגקײט די און צירעז

אנדערע אלע שאר םוסםער א פאר געװארעז גענומעז

ק ײגי^ס  גזדמז גאד יואלס rtrio גזףאטאלסא n לאגד, י
מי, טיל דן  *ז '999m אײי $0• ױך וואלט py nm ג
n ייו m ז חאס לאימלפ? י i*9 זאפלמג די י ״  •°מ

o n  o v איז 9$ ודיל ןדפאלג׳ גזדױנששאז
ז גדאד מ דג מי די ס ו מ ד jn איז א r n ,סחףדס

n איז «*לס דאס r «*אך מװאראז׳ פאמזיילט ל  פ
 גןלס דאס אױף מײארס תאבצז חילפס־פאנתז שײדזןגא

 320 ®מ סופי די אויסמז דם Vr אס נרויס וױ אח
^ז די מאט דאלאד, טיימס ס ?ײס ו ק מלי ״י *ייוי ג  1״י

ז יחוז m תאט מ x n tw ,מז «ס סײלזוז מז די  גוי
m m י* t n « שו t ויוי v  irfmti

M2,\ 1942 אין איז זדלף סלחסח ודיל >n r vד ז  ני
 ארײנגז־ rv לאגד אתמד ײאס ציליכ גייפיג ראד

o גאד נולחסזז דןר tv גזייארזנז אייגען n פארדיםי׳ 
 יי אבזי תאדכאר׳ פוידל אײן״ יאפאן פון אגפאל דישאז

 V גןפילט׳ חאס אינסאדנאשאגןןל דאד סון פירזװ־שאפס
r״P v א rn ojm דאם i יטגלידעד. די אױף לאסט® 

ממלגן  גמיס rv גױט די אז פילאגדיג, לאקאלס׳ אי
tv זײעי אױף תאמז ימיעז, גזןשאפזה רח חילף 

jm אײגצנןד n w ’jv מזז געדאכס  דעם *ו ײז מסלו
 די דינעז מיםגלידער jrtrn פה לרזדיט גדײסאז

 גאנ׳ו די פח ראנכע איז צדפאלגײיד• גזדיצז זאסלונגעז
 ארויס־ חאבעז ריסגלידזני ד* ןדפאלגרײך, באזמיצדס

פרײגיכיגקײס, ליימכסימרטע חענסט א געיױזזח
 היס־ גרויסע די אז פאר, אבזןר ח־ שטעלעז גויר

 שארשםאנעז׳ חאס איגסארגזןשאנעל דאד פמ גלידערשאפס
rg געמאפס 1943 יאר אין וועט ׳*«רו יאד א נאד 

 פאד ײניאז דזד שיץ וג1ל8אrלסlrג אלגעגימע *ן ײעחמ
אי, מ^י  אײ• איז wrr אממי*נ*שאג*ל, די טלמו

 כאװעגומ אדבעטער ארעריקאנער חנר iv פראמינענם
 גזד דעם איז אויסגעצײכענם ^וי ידr חאט ווזלכע איז

 םאר איז ניט קעז לאגד, פמ לעבעז זעלשאםטלמעז
 פאר חאט ,r װאס וועג, דעם אפקירעווען דן ניט
 חילף פין חאנם איד אױסצושטרעקעז אנגעצ^ענט, יזיך

 פדאגע קיץ קעז עס אץ נויטיג, rv חילף וואו דארםען,
 מלחסח־חילף, פאר נויט די rv עם גדויס װי דין ניט
 אומשטענדעז יןייגע אדנסער קען וואם חילף א איז עס
ם ניט באדינגונגעז אץ  ניס איז עס ײערען. אפגע^

r צו נאר לאנד, אונזער צו םלינס א Tבלוי r •אלײז 
 פילעז, מוז אץ סילס יעדער וואס מלחמח, א דאד איז עס
r אז אין דיגע rv ױ אז v שווער צו זייז ניס קעז קרבן 
געוױגען, איר חעלפעז צו

 גאגץ אן טלחמח איצטיגע די רירט אידען, אוגז,
 גע־ צו זי אינםערעס אונזער און שסארק בא״נדערם

 יועז םאלק• אנדער יעדעז בײ ײי שםארקער rv װינען
 מלחמזז, איצטיגער דער אין ציל א פאר חאט חיטלער

 פעלקער די פאדשקלאסעז צו אנגעצונדען, חאם ער סrו
 צי שײד איז סrו ציל, זית אבער rv װעלט, דער םח

אױסצוראםען. און םארניבםען צו זיי אידען,
געשיכטע, מארםירער אידישער לאנגעד ז־ער אין

 זימעז םרערען, פון און בלום פון דורגעוױיקם איז וואס
 און טיראני שרעקלעכער פץ קאפיטלעז סך א פאראן

KבTגעװארעז באגאנגזז אידען געגעז דמען וואם דױת 
 מאמענםעז פינסטערסםע די אבער שונאים, דיערע פץ
 ײערעז שארגליכעז ניס קענען געשינםע אידישער דער םון

 מאםעז בעסטיאלישער װילדער איצטיגער דער מיט
 וױחען באנדעס נאצי זײגע אין תיטלעד וואס לוםט, מארד
אידעז• די םיז אױסראםוגג דעד אין ארוים

 דעד איז וואס גליקלעך, פילען דך דארסען מיר
 זיד םיר געפינעז קאטאסטדאםע וועלס גרױסער איצטיגעד

 אויך איז ײאם אםעריקע, פרײעד גרױסעד דער אין
 אױף אדט פו־ײסםער איז יכעדסםערT דעד נאך הײנט
פרױױליגיע, א פאר האלסען עס דאדסעז מיר וועלס. דער


