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מנד זדלעס סלחסה מר תװדצושנד?רעז«נ«גשדרו גױטעז יזדאנס אזנזערע
i פון ב*שלוס חנד p ג«נ«ד*ל m n m »y ד ד  מי

tyipfcixcng ן ו ן ז ג מין םיסגליתר י  ג«גמן אי
igo f״a ל«גד tP r w n r דתירכיש ש ס ץ o «יז י p 

 pe life ״ילסס מלחםח page tgryo ספרינג אימיגעז
 וו*יילמסיג« ®*רשײחמע די און אמםעדגעש*גןל זעד

o גזלשרנען ogn אנשסאלסען p עגםתיאסםיישען piBg* 
 די אח פירער די pe זדבעדןןל׳ ױגיאנס אונזערע פון

 סאשלוס דזןם שדין tyagn זײ פרן yaigo םיםגלידער.
 אײ־ פ*ח*מלתמח. סיםגלידזןר זײעדע בײ גוסגעהײמז

 מרמדײסונג«ז נײסיגע אלע געמאכט שױן tyagn גיגע
pg בןןשםיםם igo o p. זאלען םיסגלידער זייערע וחמ 

preying ר׳ז מז םיר פ*גד. מ f גי i מר  דעם אי
 זײ tyagn םיד וױםיל אױף יתיאנס אונזעדע פון אױפרוף

איצט. שױז
r קלאוק g m® באארד w rerg a ,דעם שבת 

W•*® לפסיח אוץס סעגריײי׳ U fp 
 jynyi איז ngga זתשאינט pigVp יארקןד גיד דער

מ *ו *רשםער דער מ געבעז ®&ר •לעגער קאנקרעטע מ

 שכידות ט#ג גוט חייסט to ל#מןל £#טערס
ח שמר ם ח ל ס ם מ ד $u הי e 

מד if ׳10 לאקאל Wיזנ oiyogp די i ײפל f 
tfm fop מ *לו ח ^ד קפ r סאיױל״ן«סס ח» קלוו n o 

ogn ,oiyogp !פי ײמפי מ Ojn גוסגןח״ס?ז א ל פ  נן
o *ץ p פיײקיןקחן געגעדאל i p  pe T in s ד׳ מ מ  א

tP סיפגלידער *זאלצ געשאמל׳ r r e r ’a tpgr « סאג 
ו ngc חילפס ngc שכירדת פןו די פן פ  די אױןי קן
IfPtiO די פון קרבנות די און סעלדוןר שלאכס 'vyi f p 

o זײ ogii לןגדפד jrtg pg בעסםיעס ig p g i jffgfl׳ 
i p איז באשלום tfoispag מ ח *  ®ל׳ if בײ מיו
f מיםגלידןד- די pe aiVug nge געמײגןד y i f  igoiga 

ר דזןר וױ oyiagi יאגדאר׳ סזמ25 דעם ען דז  ®ון םןנן
i נאגלפר, Tfאיזיד וױיס׳ארץזידןנם לפקאל, f •  Dfn 

o פון באדייםונג די ערקלןרם מיסגלידןר די f i ס שלו  מ
 אבגןװיזןן, Dfn נאגלעד הילף, פאו נױסיגקייס די אוץ
<irn ײןלס דשר זדן כוחות •רןןגרןשיװע yVf אז r 

ם מיג חזי ף אין מ מ מנד*ס שימקלוכססן די גזןגץז מ

o n p o p iD  p u f i p ען ס ױ ^ג ר מ ^ ט ט ט ע כ ר וו
חילטס ד . נ ^

ו דןד ן פ פ ו תןן ogn ^ןקאלן די פון ן  *jnjf ז
u i'fvn  pif^p Djn if  ffDfVv די גיסנזח״מז מאדד׳ 

ry  nar f  iftn m f nfp r v r w tm m ד, חיליס*$ 
מ pifקל דפר גןײןן איז סן רן  f*̂ דןד ׳36 לפקאל ו

p דץ Dafiayi ogn קאל i jtb'b f  if  r v n t f o w n 
W #׳ואלידןו די  !?Did Dfn•

p® כחןסלןןי׳ יוסף וױיס*ודזףידעגס i nfrnfjjr 
p ^ןקאל׳ f Dgn זיק fijn כייסימ בייס if  'Uffvyi 

pc oyanf sfo ngn וחןפ •רפסזןדס די Ifirparng 
ז ד^דאר סײזענס סד ארדס י ̂גד״ מ  v'j jyp ״עס ס

pג r  ifay בןפןרןר Difty} f^ ifn a  Dfn — pyrts — 
ד p ז18ײפל מ > iw  if ip f  ifw yn if• j f i fp v o 
 **nfigfp מגליכקײס?ן fnyאוגז yלf מיס מןלןן סיר
pn סיס inyapi ny nna ,nyvnyjyo ,T fit tf i, •וחןל 

itg ogn nya, אױף גןחאגדלץס שגפל oyn גאשלופ 
pt ר ־״.ngga ri’giprpy לgרyנy< ת

«נד5 זדיפס םרזזסה פאח פאאדד utoto נענןר«ל פה «יל
 נאר־ לײמם אינטערנעשאנאל דער pe .נױםגלידער

:ױניאן װארקערם םענם
 *ייטען, שווערע זײנען חײנט אז װײםעז, .נדר

 טא־ פארם, מןדער pe קרכנות חןזעדאי פעלעוו
 יעדען pe כײשםײערוננען גײספױנע און םעריעלע

 אבער װײסען םיר כירגער. יעדען pe ארכעטער׳
 מון קרכנות ריזינע די םיט פארגלײך אין »ז אױך,
 די n?3Bpa עס װאם ■ראצע pא םרע^ן בלום,

 פארבינ^טע, אונזערע פון לענדער די אין ארבעטער
 לענ^ר, פאראײנינטע די אין קאםןן אין חכרים זײ

 בײשטײערוגגען קרכנות, אײנענע אונזערע זײנען
קלײן׳ גאנץ זאכען׳ אין םאננעל pא

 װערט װעלכע װעלט א אין חײגט לעכען ״םיר
 אין םארטירערטום. און אגאניע pe פארצערם

n אין קאן p פרײ־ אונזער שטײט קאםןן ריזינען 
 םאםע אונזער און נליק צוקונםםיג אונזער הײט,

חשכונען צו צײט די גיט nyanp איז איצט לעבען.

np נעכען קענעז כדר װיפיל g קענעז כדר וױפיל 
n אין ןױים א איז עם ««ש«אר;ץ. p פון נעשיכטע 

 םחען םיר װען אםעריקע׳ למגד, כאליכט אוגזער
 אװעק• וױי׳ טוט עס כיז נעכען ^רסטע, דאס נעכען
 װעט עס װאם נעלט דאם לעצטע׳ סאםע דאם נעכען

o אין ארײנקוםען p פון װערעז כאנוצם װעט פאנד 
 כלױז pא אונז׳ צו ארױף סוקען װעיכע טױזענטיער,

 קוםען װעט פאנד Dp pe חידף׳ אזא פאר אונז צו
o p כײשטייעח^ װעט ױניאן אונזער װאס געלט 
 ױנייטעד די צו קרײץ, רויטען א^ריקאנער צום

n צו ארנאניזיישאנם, םױרוױם p נעײױ און ארםײ 
p^' םלחםח די חעלפען צו חילןן׳ a p עננלאנד׳ אין 

n חעלפען צו •ױלען׳ און כינע רוסלאנד, p געקריי־ 
 ױגאםלא־ גריכענלאנד, םון כאפעלקערונג ציגטער

 טעטיגקייטען אונטערערדישע די און חאלאנד וױע,
^ דאםיױרטע נאצי די אין נ ע c פון ל p םאנד 

קאםײניטי די צו כימזטײערוננען די קויזעז װעלען

y די אין טשעסטס :p 'B n g e אונזערע װאו שטעם 
 פאר •עקלעך סתנח פאר pp װאױנעז םיטגלימר

 כחות כמ^פענםע די אין פדידער אײגעגע אזגזערע
pe לאנד אוגזער pm p די אין yp v tfj p p j g.

i ״םיטנלי^■ p  pe אינטעתעשאנאל I טיר 
 פאר״ איץ־ אױף זיך קענען םיר אז זיכער זײנען
 חארצען tp}gs כױםן שטיצען װעט איר אז לאזען.

n אט p כדם ױגיאן. אונזער פוץ קאמײן הילפם 
o אט מרכפירען כדר װעלען חילף אייער p כאשלוס 

i םי־ט p ,און שנעלקייט גרינטלעכקייט f e i p,^ 
 אונ־ ענלעכע ם1כגעפי1דו חאכעז 1מי װעלכע םיט

 פאתאננענחײט״׳ דער אין טערנעמונגען
(אונטערנעשריבען)

אי ר ענגו װ ג ד עסועסגטי ר א א מ־ ב טרנ ט  אינ
ט רײדיגז טז$ונאל טנ ט ר א ט ג ר ט ס אי  יװיאן, װ

p■ דדפמסקי, דוד n y i^ :
 אינ* דער פץ םאנד הילםם סלחמה שאיז שכירות םאג

 גענזד פײנבערג, ישראל מײס־פרעזידענם םערנעשאנעל׳
d םמ םענעדזשער ר*ל p געה»ם האם כאארד׳ חשאינם 

g י םים קאנפע^נץ  זײ אמ מענעדזשערס לאקאל י
 מיםגלי^ר■ זײערע רעקאמענדירען צו באשלאםעז האבעז

rg זאל מען gרבעסעז g אוועק־ אמ םעזאן דעם אין שבת 
מז ע  בא־ איז שבת דער פאנד. פארן פארדמ&םעז די ג

o 20 זײן זאל געװארעז, שלאסעז pםעז ngiiayc. מארים 
orgw רpזשוpם אשבח, חש. n o p  pc באאײ ogn 
n ס,xgגעש p  rg טאג pe dying קלןךק די »iyag 
 םערטעל g Dug פאנד הילפס פאה אריעברייגגען װעם
ען, Dgn ער לאר.pזיgפילי װיז o ^ע p  pe rg ̂זgלבעז 
 בײגעשםײערט pngn כערgוקמgקל די סgװ ותTשכ טאג
 ngc נעלgאינםערנעש דער pe שאנד ד׳ילפס מלחמד, צום

 pc סומע די ^ײינגעקומעז איז ,1941 אין TPg’ צײײ
 װעלבע ogrr סומע, םםעpג די — ^לאר םויזענם 83
 אינסער־ אונזעד pe קערפערשאפם םענעgשלyנגg איז עס

בײגעטראגען. האם נעשאנעל
 די ;njyn’oynng פיינבערג, מענעדזשער גענעראל

 איז עם נויםיג דרינגענד װי אנגעוויזעז Dgn קאגפערענץ,
 *D’ng עם מוזען מיר tg כאטאנם, ogn pn ד׳ילף די

.iDij־ng ago אונזער אויף םראגע ערשטע אלס שםעלעז
פימ־ Dgn — שאםעז ו^לען מיר ogii געלס, ״ד»ס

דג o — געזאגט מ p ^אומבאשרייב־ די פארלינדע 
i איבער אונזערע חברים טויזענםער pc ליידען לעכע p 

מר אנ ס׳ ג ל מ ^ ל ^ pe o ו p n m p  t p p■ אצי דער: 
gDשמזDעם טיראנײ. ישער o p קעמםער די ד׳עלפען 

y’D ppgep ige •קרייץ׳ רױטעז אמעריקאנער דעם דורן 
 pא ארמיי די pg ,o:gur״r’:gpg סױחויס יונײטעד די

o עס סאנחח׳ ^לפס מױװי p סיינען nדי םאר ילף 
pg p^׳ םלחמה i p וילעז׳ כינע׳ רוסלאנד׳ ענגלאנד׳■ 

o p  oy גריכענלאנד אין מארםירער די ד-עלפעז pg אין 
pg na6gn אונ דיoעpדי אין םעםיגקײםען רישע 

ר״.pלענ באמרשטע נאצי

pg ip n y a  pc ,צו זוכען װןס פארברעכער Tyoriige 
l קולטור מענשלעכע די  pgױױליזgציy. ער •if  Dgn 

p געװיזעז׳  rg מ די שטײט אגועריקע אין אנ  ײד1ט ג
pב ױניאז gמ oa’rm גו g e דער אין oyaig. די 

'ojg 'p׳ o p ײינעז gגגyשלgדער אז סעז typnyag פע־ 
pg oynug? if לעיבאר rg דעדיישאז  pg אינז־אססריעל 

ש^ס  קער־ yפטלעכgשrגעמי g געשאפעז ?yagn ארג^ד־י
BערשDeg ש צוyBgז g געלם סומע ריזיגע ige די p i* 

 אונםערגענומען חאבעז יארק נױ איז ױנין^ס די קען.
g לאר מיליאן פיר שאפען צו קי^טא^ n:ge o p  nge 

 לgם לעg Dgn װעלכע אינטערנעשאנעל, אומער און
i ײ׳gרעק g געשאפען p עס p r ogn זדלף׳ געפאדערט 

?o p  tg מgניט ל ^ ש י א
 צו ײגיאן׳ ?אטערס די rg באריכטעם׳ Dp גאגלער

 •טײלונגעזg yלg pe ?אטערס די נגעזgלgב עס װעלכער
pe װעלען אינדוסטריע קלײדער סרויעז דער tyoyaig 

u ד.ילםס םארן טאג דעס p• איטיילונג דער מיט יעדע 
t קלןךק די טרײד. דיער פון ^ p  onyopצו^מען ׳ 
 ־ig שעפער׳ וקg?ל די אין ארבעםער yiyrjrg לעg םיט

o 20 שבת בעםען pטען ignaye, אײנער יעדער און 
pc ניט שכירות׳ שטונדעז דיבען ביישםײערען װעט ױי 

 שכירות שםונ־דען ױבען די לאד.p • צװעלף וױ מער
 כערgוקמgלp אנדער יעדער ױי קאםעה יעדער nyag װעט

ty:pDiy ער אויב סײ o p ארבעטען ip g  ,:go o p 
o p  ny ניס pלyז tyoyang tyjy? iyig׳ oyang אין 

ק ^  miya איצט tgnge r»g נאגלזנר tg װיחט םרײד ק
ג.gט oyn tyoyang tvenp ty:y? װאס די און

ng n חשאיגם וקgקל דיי  tyoyay; Dgn ■ngga■ 
rg nyoya ג דיyלטyם זצל^ ר ק ^ מ ײי * t P P אין 

nyn ױניאן pe דעס tyxiga שאס tyiagnj. די ?onyog 
lya’n p  tpyp גyDy^y3 ז i p r  tvayppya’g•ײ

^ל לטyג דאס אוס רסאזyטש שאפ ציס שטייזגרונג
tyagpx ty n p  o ap ay irn g׳ ’d p  nyoyang ip y 

?nyoo g ty ;n■ אין tg’P ' p ביד׳ oyp ny typ 
שכיידװ^ טאג p טיישםייער^

 גוט־ ®דיעד שױן האכען לאקאלס דרעס
ןןרבעט טאג דעם געודיסען
nyagDoynn nyi 22 לאקאל iy e p i oym nyn pg 

 jyogpp• די tyײסnyגDגו אייד שיק ד׳אבעז 60 לאקאל
y’x p צי g tP P D P 'a שפירות טאג pgc מ»ד דילפס 

iyn pc אינטyרגyשgנy.22 לאקאל ל ey ogn נאד 
:typnyaor בײ g מ r אין מיטי v  •ip o y x p סאשסיממ 
Bלyנyד oyn pg nyag טאג׳ typ די r  lyagoeynnלyז 

r’g tvoyang ניט פארלויפיג נאד g3שטימט >tpgpy 
nya’g שװזנריגקייטעז׳ די Dgp די IP  ogn t f 'P איצס 

 iya’r nyag גyמ מעז סרײד. pe תיס3 ליya n מיט
tyonginy׳ irg rg’ שנyדי וױ ל *?oyp yag אײנ* זיד 

ijrn״a nyagocyn די זyלyװ שםעלען,  tyapD חלק׳
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MMAMfliifiig aamiAA AAuםיםגלידער אונזערע 
 דיער געטאן חןנעז
מליכט

tyyr■ ײגטראגצז^ g מ  סי
g^giŷל t ^ r  tfjyp o p 
 yep ,pigי ניו pe ודילןן

tyagwyn■ זימצז tfUfi די

egp ׳oyaig 3ge iyn 
Dgn לgגgשyדנyo סלחסזז ״mmLm nun Mmunnan■א*נ די gd משסיסס
tyjy? 1 םי וױ ׳ d p  הילף 
tyro'rgige dsk שױן 
pלכyדי nyoi’g 1־  פיס 
 pn׳ oy tytyp vd אור־
 די pg nyagap^p די
i p r  tyילBדy if yooiy
ogn tVD d p oyaig i׳  p  oyi tyayi י פליגס»  
•n etf נדר u r n מ  דן ג ײ מ  pg ס׳ די אג ל קד  pg 
oyaig igo iy i d p i  g ige Dgp pg ׳tyiyn ןו nn 
i y  pe גײסס i r  r»g oy ׳ty ip y i tyayiyi m

t שליגס׳ y i ^  g ילך*
-yi tyap  o p נויטגלי^ר די tg’jp iyrpg pe׳   
tyagn tyiy? חילף׳ םלחסח  i p  if  igio’*a i p  jyay: 

לױז3 גיס  tyagn די rg >»eyi tyuyi’i ’iega o r  
oyi rx אײד ig i ,1לאנ iy ’i צו סליכןז   g סילס1ז  
pg y’ogi-gDyi ige ײזגלט iy i tie אדף? tyepi;

ie״n״g .o קאסף r’g o p און 1טייע יעד;ץ אינז o p 
ix איס חלק g tyagn װיל rjig pe 1,אײנע 1יזדע

tyi*pyi.
oy pg מי עקדסטירס rg ^ ’eyi iy i tsik 1מי 

 oyi ix יל,tyceipiyi oyi 1 צו 1נענסע אלץ ?ימעז
itg דעס pe סיף דגײיכעז ?  tyo'ini׳ lyopn  iy i 

nyo’n  iy i pe n ײ1א« pg וסל^gנד iya’g די
:xg׳og ogn oyugn yo די pg uiiegn «או ige־ 

lyo’in  iy i ,o?igor ױג Dig iy ep i iy i pe״ 
D ip קףואזנחגרט lyxigi iy i tie װyלט oy pg איז 

n חאסנינג g peלyרoy rg ,ty מיינס iy i אנפאנג pe 
tr'x סוף. tyiyo'a ׳ס1חיסלע  grg pg טסיל iy iyt 

oyey n ip  iy rg, iy ro אגןה10מי pg מיynDלtyB׳ 
iDg? iyovii iy כדי i מל •yp tyjigpyi iya’i o p
•IP

ige pg 1סיסגלידצ ישצ1אי די tg 'iij iyrpg pe 
 פליכט׳ g ngc tyiyp oagioga לוױ3 גיט oy ף1דא

:ig פיל iyo וױ y^ ix y’ly^ppie gלBעז i p  pg 
o מיט מלסרפ איאטיגער p מיר ig j tyayp. אונז 

o m  rp 'g די yi'DX’g ללחמה tg גאגץ oipiirga 
pigoiM איז rg oyiyoi’g iyrpg אל1 זי typgpyi 

lyoyn r’g ,iya’i o p  tyiyn יי3 וױ ’tiP ig  tP y 
P זיך oyp רלחמח די 1גיכע װאס שאל?, g  tyi’iiy 

g iyoידישy לyפy1ייעלע גס pe tviyp oynyopyi 
 pn ige ogn רyיםלn ירזנז ׳wyn yיגoפלו o^׳yחיטל

nyi’ox’g iy איל i pg מלחלח׳ y»g ogn ny o p* 
ix -tp rx 1פgשקלyBgפ די ןyלקi p  pe 1y ו^לט׳ 

r’g o p  ,Vt pn iyag rn שײך tyi’g ixצי ײ7 ׳ 
oy did iy  pg .tyopixo’ig pg tyoa’nge מיט 

nvirag lyooyn i p, מיס i p וױלpסטy^ סױשנײ׳ 
3 o pלױז p grgילya yi’D^a pסDיy, וױ nyiD’n 

tyoagioo’ig oiypyi oy o p מיס lyipigaiga pn 
.y’rgo^o

i y ^  i p  pg אידישyoa’ioyi ly i'o igo  ^y׳
3 pe op’Piyiain pg o pאון ל!ס tyiyio pe- זיײ 

i רyכyקלpש tie זy■יטלg? סך g tgige מז p ’D״ 
r o ׳nvirag ימ p״ty7 אי געגעןpז ty u g ip גע־ 

p p n  pe .1 שלגאיס iyagי yooDp'm 
 yooiyooi’e די t’g איחמ pe •ײנימגגןח p» ■יײעז

i םעז p  pe ג 1ישזנ1איyשי^טtyiy? y ניס ige* 
t f i P סיס ly i’o rg  i p וױלg’o o p  ^ p־ 

ngo tvop• לוסם׳ o p א ס xgi y, 1חי n  pg

pg ovig tyvni opjga ױיזנר m o p o ’ig די פיז 
trv g׳

o 1םי p  tyagn גליק ix לyayז lyovia i p  pg 
y?’iyog ijrn e׳ ig : r’g o p אויך ox'g׳ i p  pg 

1 lyovn  ip * p e  d«x^לט •n i p  ,yegiDogogp 
Dig lyoojm e pg lyooiya אויף i p .ו^לט pg 

•vvie g ige tyoagiDga i p n p  ty e ip  vd 
y 'lp׳ o p 1לי tyi”r שמנד p ןyBלy^ ix איל g  n׳ 

tyiyi tyeoyp ogn די *gc pg or'xgj tic oiyooigo 
ty 1סי •tyoa’iige ix די pg שיזם e ip דאלםty 

g ige נו־ירוילעגיע twyp ix די העלפעז p p ig n y i־ 
jjixpga on iiyo iig  yiy: י1 אין gלy ^ ^ o ל p 

nיטלo cp p n g c  o p  ^y. די tyoyi o p  ^ : y o 
pg אנסייל, 1אי tg o’ng  tyw i י1אולגלaלyפnvoo y 

ooayn i נפש n  pg גycyרלyכyר oyaig׳ »r iyag 
tyDLp ניס דך pe p 'nx ײן? tig igeyi די p g  tyio 

ixnyorg mma yiy’i  iya’g pg nm a yiy”r pg־ 
tyap i 1 די pc ocgoiyn yo’i p ’Dיטל^ץ< pg 
yn ixלiyiyD’3 pn rg, tyc אל1 סוף iya’i ogn 

•iyoip
iy סיטגלידצר די rg ^,3י1גל ריר i pc אינטעל־ 

 rg אסרידיגונג,tic 3 ילcyג דעס אם tyagn לg:gשyנ
iy אט ix tyigiD״a ryiyp די i ױיסטיגער גרױס־ער 
ילף.1

oiyinyie יג־31ד
 oxiiga זיך Dgn ס?י
־yלyג iyon g מיט
Dg ly הײם iv iאל ix 

 שטים pn pnyn לאזזנן
ly o v rin g c  g ngc 
iiiiyuga lyoyang 

.yp'iyog pg 
ignyngi לgDnyנ׳ס oypiga אױף p^לyן oy 

tyopoigc tynyi tyvn די pc nyi’c yDOvoam 
D’g ogn Jin p y a nyoyaig nyigp’iyog iy i די אט 

you גyלyגyנvיט -n o  g ognyi ogn iy  -tyayiyi 
pe yna װy^לix opyi’i  tyvn  oiypyi ogn iy  ^y 

iy ליגט oy ojyn oiyop 1אי י1 i ל1גל i p  tic 
g nyigp’iyog iy i pe a i i 'r ’gigcרyaטyש^cg.ט 

o* און ip ’ryi תפינסקי ?ty זיד pלטyז ige פול־ 
i p  p i ix Di’oayiga iniyoo אםאסםאל g pc 

tic tyiyigc pg Mixynga lyoyaig iyoi’i”Kigc 
g pc iy די i'cלy אדדיס׳ ogn >gr u n ’i”Kigc g rg 

DiyinyiB -tyiyn tycgoyi iya’i ינס?י31ד r’g ניס 
ngc tycn ix ty ip y i vd 1935 ױנם אייניגעג. 

ogn iy גyלpn tyiyn org שטיס lyo ’igng  tg ige 
triga nyoyaig lyigpnyog n p  tic iiivvm gc־ 

a n בײ ’iy iy גyלyגyנn.ײט ■yi ngi ogn ny o p 
W PP

p oiypyi ig i ogn o p  pgלינגiyi”xiya’g ty־ 
i p ינס?י׳ס3ײ tyvnyug ogn iy  ppi ,iy o ip 

yxyn ly יף1א o iv ig n g  iyom ”g ip  lyvox’g iy i 
tyayi די y ip r  tig lyoyaig יעיאנס tig נױ־ די 

og oagD-iyoyaig ly 1 םיג?ײם o v n n g c  g pcי 
lyoyaig yoir” igng פײנד tyiyiyiga ix ?

D typv rיליv an  oiyinyiB ogn ,nyoyaig tg־
 ײניאגס׳ nyigp’iyDg די ix tyut^ga ,oigTyi ס?י

oy^'Dgc p סיס tyapx װזנלס^ y ’n, שטyלyסיט ן 
n  g ngc inיטyל nyxigi i p  pc• נxgיgנgלyר ga* 

ip די tyi”r oy פעלמתמ- g  i p  pg nyoyaig,־

 פרעזידענט
 נײער דובינסקי׳ס

 אײניגונג פאר אפיל
 אמעריסאנער דער אץ

באװעגונג ארבעטער

tie סײל tyoopi o p  tyio ogn y’nooni’g nyigp 
מי pg nig לא11•  y’xgvVago רyלyט^יo^vא i p  
yD iנשyז nyoopi nyrligT’g oepp גאציאגאלצר p r  
’i  pg pg typnage די pg r’̂ a גיס ׳  tyiyoigc 
n p  PR r ig נ«ר ׳  tyvo tig ןy םיל ׳ tp iy o ’i לgDyל 
yoiycgnga ’i  pg ix זyלyשט »n o p gx lyomל  i 
og ט3אי  -tyoipe f i t יף1א   u p  iryvg pe nma 
om p f זרינפאס prinynyi 1 אי אױס  nyn’a yoga די 
o p  opyeoyi tig D”pDgrpiyDC’ig yi’iynyi די n 
iy יײ3 i pg ל מ  i p ’iu  1 אי 3לי1א 1אי  DDip oy 

גאציאנאלצ אלגעפיינע די  ige oago זי ogn שמייערוע
oy oi’ip  n ?tyoyiyoi’g ,ניס

3 r’g o p  pg1י1ל t p p  i ’D o p  ,ig e ip ניט 
*y i vd o p  ,anyiiga nyoyaig yDi’i”gige t”p 

tP ליט ניט p’g שטיigc pg D yonp’ig pe ya־ 
gנgnDםל^p^yײט ,lviynga nyoyaig nyxigi iy i ngc 

iל^p זyDשםי עטלעסע מיט נאר p ’ii ocg tyayiBD y

מיט-
povarr oiym לע1ס די yic pc yiyi’ עסינט! 

”O: דעט אין ױך pi’oayiyi» nyoi״ yi m gi ’r tig־ 
 pe אפשאצע! tg יםr •tyxigi pg tyiyn, 1 לײענט

tyvox’g oyi 1 און שטאנד1א ly i’oa’ii i p  jyiynאלד 
o p די pay? tig tycigi nyoyaig 1שסילע oyi pg 

tyn tig oiyogo tyi’ox’g די oyn .id^ d זיד iy־ 
tyv i3 ׳ tP  oy pafp ,n nyagלױז ty*?yn ” t tyn 

y i^m o”x tig ym ^”o .oi’i”gigc O’ig n g  pn 
g one oyi pg tyagn tyivi’i”Kigc קלײנצס -oiyn 

O’D om iyyi y iy i pn ogn ’povan די y u y ^ c 
: nyoiyn

I ’d לy3yרן ן  pg yiyno .o”x y^יטישp g דו
iyo yuyvnroiy ^ םי pg ,p ש  yigo .nig ige 

^ איעצ! 1או־נזע pp די oann ל m  y’xpgp אױף 
1’i'nexin 1 1אי .egp proig’Dסט3ל5ז p ^ yלםa1. 

t’io ניט ,nig tic oiyigc ,opigiB pc I’u y iy i 
 y’ogBg ’1 pg moixoig oyi ןycgשDא זאלען 1לי 1א

tig rn p  nyrng pg שליסען Dig -ty”i  yiyrng* 
ix tP 1י1לnig ty 3? ?ײם1אײני 'c שװאכידיס pg

iyo”nyi oאון ארבעטס־לױן p  oy׳ oy rg 
rym e ty ip ey an c  n n p 

oy pg לyo־ליolyבfל אױף קאםטעז לעבענם
n y an p  tyiyn אײנ־ אױך

1 nyoyaig tyigicyiױיnשy.ס tsmyi oyi pg r’g 
yoniyi g י?.1לא ang ל אױף פרײזלן דיyayנס־oיםyל 

tyiyn נים nyopig n  ty e ip  nyayn נים igc־ 
p 1 אױף anyayn p’p tנעlנgל trnױיחשy.ם ig i ’n־ 

tyc ניט i p  pc p n ’O’cgiB ix tyair סס-1סל nog■ 
yi’tp n י?1לא gnניס לם tyxigi pg ong- װאלם ײ 

חמ  םים.gבyבאל די tyn ,yi’oan נדיגyלשט1D g מי
p  o pשcyטיtyl די p  .nyoyaigלםty ניט אױך yi- 
P oagD״i p  pc tyo’cpB t •-,■סלחמד rg ,oo” n oy 

ly ig icy ir’g ogn tyo tyn ױי די^nשyם pc די ig־ 
11 .iyoyaאױך מען אלם -p e  n  t p ’ic v ’* o e ip y i 

pםיg^yלg3 די pc סיםזת  tyo pm .D.לסשל. לם 
yagBDgp g ip אן יסיל11 באשםימט g  nyayiooyaig 

i p  pc 0”x i p  pg tyvngc ix o i’oayiga r’g 
iyag tyo o סלחסח. p  o p נים ang pg •tP P
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י י 1« אפ*טספר י מן גאלןבאםים י ײ גין גרױסא ז ײ  ז
ר די מ מ ר ײ rrrora פארלסנמז צו כסראפסיגט * י  ז

«ן א חײסם «ס דזשאס׳ מי ש מ׳ די r* חלין גו פין״ א ר  י
ײ װאס מז ז א י באלעבאנױם. ז״־עדע פאר געשאם׳מ ה מ * 
ט דא וײל«ן םיר m ני p ז לסגיק פולא די  די *

עז גױר wy%mtrm פילא ר־ אפשטעלעז ײד װיל  די
, n » ד  p מז ײ ד ל אױף • ע ס סי ס־ מנ n לי r m 

ם׳ שסײגעז <ח אײמעפרארעז ז קעז ני ז מ מ  די מ
ר ע ם מ ד  סלחמח דעד פון איגימראסעז n צדליב ,אז *

ײ ד*רפןן ם ז nr ני t r u p ז י עז ? מרונג ע n* ח p  T 
 באלזד זײערע פון יראפיסאן די אפילו .וחח ױיחשעסי

ס. גאנץ זײנען באטים * גאנצע די אבער גדוי מג רגו * 
דז טאציע ן ו  ty באדינגתג׳ די װײל איבעריגע, » ו

םיםעל אױף ■רײזען ס־ מנ ם זאלעז לע איז שםײגעז ני
■ ■ H M mL  ■MMMM m i l  MAa —*----------------- ס אײף פרײזען װען אח נעזואדען• ערפילם ניס מנ לז

 ---------MMAIAAMa AM AMAAa# ^aaa AiMi amm amm  MAAMAW t■ ז ימP שטײגען״ ®יםעל  T>u>3Te/ ד ז*גזח גיס דסד מ
tf זײערע אױף העכערוגג קיין פסדערען נמו דןןרפען זײ

פרײ־ אײף ״סילמג״ א פאראז איז אייציעל אםת.
AAAMte MAAte AAA MAMAA MMM A^AmA M^AA M̂ ^AAAדער pc #סיס דער אסילו װיייסען®  jt% >בער זעז®
k H M lb  H m  Laa• aaaa aaa aaLa a  aaA —---------------------------------לעמד״ מיס עול איז סיליןג * ?yi is

MaiMAiitAAKAaAteAAAA aaĵ ia a u a  ^a^  a  A ̂A AA a . *_ÂA aaaaדמיגיססרז^ױע •רײז דער*  po ס דעד ח$ס ווגב ןפי
AAAAMM AAAA AaAAM MAAAAte AA AaIaAAA MAAm  UA a aâ aaח׳ ~ אױף םעסם «סילינג דזןס געהאלםאז גיס אדיין  ילז

 פראדוק־ געוױסע שאר צײט *ו אייט ®רן אים tppi גאר
H חענער םען M B■

ײמן עס  די װעמז ציםערעז אפיציעלע פאדאז ז
 אבער גצשטיגען. זימען זיי וויפיל אױף לעבענם״קאסםצז

 סםאםיס־ םאר גום זיינען ציפערען אםיציצלע די אם
 אלע אײנקױפען דארף װאס פרדי׳ חויז די טיקער.

vfo לין׳ דעד פאד םי  ויזילכזו ציפעדלז׳ אגדערע זקמז מ
ר פיל זײנען מ  זי אז וױיס׳ זי ןןםיגיעלע. די וױ הן
עז דןןדף ל  עס און נגם.8פ$רל פפרקױםער דער וױפיל מ

ך איז  אױך tjp הענגם עס פרײז. דער בלױז נים דן
^ דער «ח «י ו פ;ק  װערעז װעלכע ■רןד־וקטעז, «מ טי

 אפיזיעלע ךי קענען פדס דעם איז און סארקױםם.
 בלױז ניט איז עס העלפען. גאונישס שױן !יפערעז

 חעבער, םך א איז װאם םלײש, פונט » םח פרײז חנר
 K סאראז איז םלײש םתם ודאםיגען דץם אין נאר
 מיט קױםען אים דארןי מען וױיל פלײע, װעניגעד םך
 אױך זײנען עס נאר פעט. דער מיט איז בײגער די

 רעגירונג די װאס פרײזעץ, אםיאיעלע די הויו גענוג
 שפייז איאם קאסס פרייזען אםיאיעלע די לױם אן. גײט
 אוריק• יאר אװײ מיט וײ סער׳ פראאענם 34 מים

 וואס קאנגרעם, אין םארם־בלאק אימפלוסרײבער דער
 האם םארמערס, רייכע די סון אינםןדעסעז די םארםרעם

 פריײ די דעגולירעז געגען געשםעלט «ן אנפאנג פץ זיד
 איגט. אויך עס טוט ער איז שפיח־פראדוקםען םון זען
 גרעס־ די זײנעז בלאק פארמער דעם םון מיםגלידער די
 אפעטיט דיער און מלחמה דער םמ פראםיםירער טע
 מאכען. *ו זאט ניט זײ איז עס *ז גחיס, אזױ איז

איינםרירען דאס אז אויס, אוםן אזא אויף קומם עם

ן פדן זן י י ו פ ו וחמ כלױז׳ שסרזןגג דורכגאפירם װןו
AAMaAMBAAM AM ^A  MA am aâ â  mm■ Of קיסס is רײזען רי• pc /גד ®דכעס n״ vywrî n 

o אין op סון סדמםאד׳ די פת n גדײסע די דיגט 
xar vr* תז <ח ירײחח ױ מ מ ס־ מנ א שםײמז׳ ל

M|AAA||A AAAMÂ ^AI ^^AAM ד מן מן מוזען #רבעס po •ריחען ױ ן T כליי i n
M A AAAM■ AAAM Aaaaa MAAMM  ̂ aaa aaL a a v קלמגס עס pn שר^ען״ 'o ifp, װען yyo דײ<גס 

i״n u w פ די פון סי ס לו ן ר די tp נ מ מ ו  ס
ר ןון פראפיטיראז בלזיו איר פאר ווילעז און מלחםה דן

AUAA M|^A AM AAA1A ||MAA A|M â m  a a m a m  M ^ aamaaa• q#ti r® סי *ױס׳ קדסס pf זײן״ סקזײב גסרגישס 7
ט סס  די «מ Of איז מלחמזן חןד פאר גאשאפאן ווןו

m זיי כאלעבאטינ^ o םסגקיז׳ ׳די זױ״אפלאנעז די 
n זײ און מזחאדסאה די j r o מו׳  אידטזיאיפר שי
ת אסוניפױע׳ די  זאד אײן גלױז טואן אדבעטער די בן
עז נאך זין לאוען און װיידזשעס נעסעז זיי — ל מ  מ

ט װאס איז׳ *רח די אוז ערסאי^אײ פאר מ  לץ0 מ
אנאלא די «ן nrm לאנד פון *ײטונמן ^מיג

tu די n פולשטענדיג איז ארכעטער די גאגען 
 ■לאנמעסיגעד א אנגעפירם וחןדט זןס אוז ארגאניזירט

 אנגעפאנגזוז האט סןן קאמפײז• פײגדלןכער ארנעטער
 םיטלעז• גזןטיינסטע די ארבעטער די געגעז אױסנואען

jn די tn וױיט׳ אזױ דערגאנגען איז ארבעטער ךי געגעז 
מ־ לופט״פליער געווארןנץד פאפולער דער אז קעי  רי

 פימד׳ ארבעסןר פארביסענעד א איז וועלכער קער׳
 אױס״ זזןלד׳ y אלס ואפולאריטעט זיין אוליב וחנדט׳

 אד־ די געגעז קאמפײז גיפםינען א אגאוםירען גענוגט
 יאר־ נױ די אז וױיט, אזױ דערגאגגען איז עס בעםער.

 חאלםעז «ו אײגגעלאדעז אים האם ירשטײלסדזשיעל קער
 איז ססעםבלי פון זישונג געמײנזאםער א פאר רעדע א

 שוחד און ■עד געשאטען איר איז מאט ער אין סענאט
ל י אייף מ שפדי י m סימ o די איס לזיש «ײו«ז 

י זוכעז וואס איינאיגע׳  םלחמז^ דער פרן ■ראפיטירען ז
 זאלען די אז דערלאזען׳ ניט וחןלז ארבעםער די נאר

 גים געוױס וועלען זיי און ווערען פארהעאט געםיין אזױ
 זאל עם אז םאדערונג, גערעכםע זייער אױפגעבען

 פרײ״ די טװישען גלייכגעװיכס ן װערען אײנגעשםעלם
 ארבעם. אויף פרייזען די און לעבענס״קאםםעז אױף זזןן

 וועלען ארבעטער די ניטא. גלײכגעוױכט די איז איאט
 רעגולירם זאלעז וױידזשעס גרעםעדע אז אופרידען׳ דין

 לעבענס* םון פדײזעז די מיט *תאמענהאגג אין װערען
 ײידק־ א אח אמת׳ער אן זײן מוז עס אבער קאסטעז׳

 לעכענם־מיטעל. פץ פרײזען די אײף קאנםראל זאמער
לעכער. אן און סילינג םעסטער א זײז מח עם

 װאלטען #רבעטער די װען
 פאריגען געשטימט ױכטיג

נאװעמבער

 זייער איז עס
 די יואס גוט,

םעדע־ אמעריקאן
 ליײ אװ רײשאן

קאנ־ דער באר,
 די א.), אי. (סי. אדגאניזיישאנס אינדאסטריעל אװ גרעס

הא־ ױניאן םארמערס די און בראדערהודס רעילראוד

 םאראײניגםןל נדט זאלעז די אז אונױפגעחןדט, זיך מז
תז קעספעז מחות י מ r י tyar y o n ד מ מ ר  פײגי׳ א
מ » nm ל prno, מאס nrm געײאריז ארײנגאבראכט 

 זיד םיט שםעלעז *דגאניזאזױעס פײ־ די קאמוש^ -אין
מ 0 פאר ײסליי מ מ רוי  ארסנאדיקסמ דער איז מאכט ג

מן לש«חטפ«שטדױו  זיד װעם קאנגרעם חװ־ און לן
רעבענעז• פחען פאכם אזא מיט

חני־ די װען בעסער געװען געוױס װאלס עס ט־,
 סלמםייו איז געװעז װאלםעז אדגאנתאאיעס מאגםע ׳

ן װאלס מאכם זײןר םאראײניגם. שטענדיג איז מ  מ
 .עדארקשמ םך א אײספלוס זײער *ח גחנטער סך א

 איבער׳חזד׳עו מאל םויזענםעז *ום סײנט דאס אבעד
 אמת׳ אנגענוםענעם אלגעםײן און בקאגאטעז אלסעז דעם

 T* ודײסעז «יד נאר מאכם׳ ליגט אײניגקײט אין אז
 אל׳ דעם אט איבער׳חזר׳עז שםענדיגע דאס אז דערבײ,
מו געחאלפעז נים חאם אמת אנגעגוםענעם געםײז מ ח  ב

 אימי־ דער אין אפיא פאראײניגונג געוױנשםער דער או
 די איז אײניגקײט װען אײס׳ קריםישער חעבסם גער

 זאלא איז. עס װען ווי נױםיגזנר איז רײען ארבעטער
 זײן און זײנעז זײ װי פאקםעז די נעמעז דעריבער מיר

 װא» אײניגקײט, ביםעלע דעם מיט כאטש אוםרייעז
װערעז• געשאפען געקענט האט

װע־ געזאגם געלעגענהיים דער בײ דארף עס נאר
 באװעגונג ױניאז םרײד אמעריקאנער די װען אז רעז׳

 םאר־ װאלם און װײטזיכטיגער אביסעל געװען װאלם
 פאר־ געקענם זי וואלם פאםירעז קדז לס ייאס אײסגעזעז

 זאלעז עלעמענםען םײגדלע^ע ארבעםער די אז מײדעז,
עז דעם אין םארטראםען שםארק אזױ זײן ^ג  קאג־ א

גרעס.
 בא• ארבעםער ארגאניזירםע אמעריקאנער די װען

 פאליטישא א געהאט װאלםען םירערשאפט איר און װעגונג
 שםימען או וױ פאראױניגט געװען וואלםען און פראגראם

 ניט אמם מיר וואלםען וואלען נאדועםבער פאדיגע די זדן
 שוטיס ארבעםער אח רעאקאיאנערען םיל אזױ געהאם

 די אױף מורא א אז װארםעז װעלכע קאנגרעם, אין
 גרױסע םיר זעלביגע די אט ארבעםער. אמעריקאנער

 אונויםגערעדט איאט זיד האבען וואס ארגאניזאאיעס,
 סר־ און רעאקציאנערע די געגען צוזאמעז קעמסעז צו

 רעאק־ די וואם געזעץ־פראיעקטען, פיינדלעכע בעסער
 אק ארײנגעבראכט האבען םײנד ארבעטער און ציאנערען
 צונױם־ םריער געקענם בעסער דאך זיך האבען קאנגרעם׳

 און רעאקציאנערעז די אט אז דערלאזען׳ צו ניט רעדעז
ווערען. דערוױילט זאלען םיינד ארבעםער

 שםערעז געקענם זײ האבען זײ םון אלע ניט אמת׳
 םײל באדייטענדען גאנץ א אבער װערען׳ צו דערװיילט

 קאמפײן ארגאניזירםען גום א ײהד זיי האבעז זײ פיז
קאנגקגס. צום וועג דעם פארצאמען געקענם

לידער
ש מ ץ:אי סינז

a. .שטרי: ב
ט י י ה ײ ר פ

 װאולרןסנען, זיד «0 ענטסערען דוגערען םים
 ;םאלם װידער׳קול א כאדג צו כ*רג פץ

סקעסנען, אייח שטורעמעז אנחןרען דעם אײנס
׳כסלד זיף טדײסלען אײזכערנ טראן װמטער׳ס כײ

ש&למ. חסין אץ מאייםץ ױען
ת, א װאלקשז פון אױף םלסמט  ימ׳ען אץ אוץ כל

;*רוס כסלױכםן אמזלען טױזענט װערען
 *דזאמען — שמאט א חרוכ ערו״ציטער אן מאכם

 אומעטום :אױף *יטערןןן סנדערע חמדערט
^ אונטןןרערדישןןר סן גײט כרו

 װסליןענכײדםלאמען, ®מ איז כלירן דייין שסרסער נאר
;מ*כט ערד־יציםקר׳ס םץ םראם דײן גיכער אץ

׳ים׳ןך די םסרטױכסם ,װאולקסנען, סארפלענדסט ת
דןןרוו&כט, טאג דער װען לאמי, חזןלקר זונ׳ם דער אץ

כײנאכט. זוםפען אױף נאר שײן די איז
 שלוכמןר חןם נעפעל דויד ב#רנ און כװ«ליע ®מ

:געלױןז אץ *ערײםט שטרסל דײן ערד םץ
אומח, «ו אוםח םון ׳םענש «ך םענש פון

אויף, קומט טאג דײן דערפעל אײןי שטאם פון
 יסגט שאטענם זױ קליםט און טירען אץ

טאנט. מארגען דײן װען געזיכם, דײן

שאפירא*) חש. ןןארי
ר ע ג ד ע ר װ ע ל ג א װ ן ו פ

 חימעל, אץ סרױף רןוק גןןדענןן. און זע
 ?ילע׳ רײנע׳ יפ־לוסט אין מיף און טץי לןרק
 תםילה. שץ סוןז־װעג דןןם אץ #ענד סן רױם אץ
 דאם. חײליקן *ום סיויף רײד און רײד טrא

? חימל סון חערםם דו װאס תשוכח, די איז װאס
הײם. דײן ניט איז דא ;הימעל דער אי־ז פסיױעמען —
 ים, פום סרױס װײט קוטן גןןדענל,. אדן זע

 סרונטער. טיף רןורן שטראם, אײפיקן אץ טיף רןורן
 — אונמען דא אסשר אינװײניג, יס אפשר

 ? שוים קרײזעלדיגןןו אץ װיג *י רןפר
:ים מיטן מסכים איז װינט כײ&ליעס אױף

חײם. דײן ניט איז דא ;װ«סער דאס איז װעמען םאר —
 ל&נד, פרײטע ד»>ס אײף קוק געדענין. און זק

 גראזען. מיט אץ פ#כריקען םימ סול ׳װײט װײט,
 לאזען. דיר מןך װעט גןןװיס דא דורכגײן זען,

 לײם. םעטען פײם פרעג און װאלד כײם סרעג רײד,
ז לאנד חאם דיר ענםפערט װןןס ז איצם חקרסטו װאס

חײם. דײן ניט איז דא נײן, ;ןןרד די איז װעמען ם«ר —
 «אלסעו• אסןריקאגער ױנגן םאלאנםשולסםע די םרן זױינןר *)
אױםסרןליצ. אין ארמײ אמעריקאנער דזר אין אשם דך געסינם

1M3 סער׳ו,

imm r־}־{־T־ פון |
—/  ארםײ רױםער דער פון ויג גרעסםער ער ־

מא־ מיליטערישער היטלער׳ס איבער
|1«U האט וואס רוסלאנד. סאװעם אין שין 

 האם סרייד׳ םיל אזוי ארויסגערוםען
l a ^ i ארוים־ אויך צײם זעלביגער דער אין 
m f l זארג. ביסעל רעכס א גערוםען

 רויםער דער םון זיג גרעסםער דער
 האם־ םרײדיגע די ארויסגערופען אונז אין האם ארמײ

 בלוםיגער חילדעד דער פון סוף ביםערער דער אז נונגען,
 דער אין אבער זיד. דערנעענטערט בעסםיע חיםלער

 געוױנען מיר אז זיך, םרייעז םיר וואס צײם, זעלביגער
 םיר אױב זארגען, אנגעםאנגען מיר האבען סלחמד״ די

סרידען. דעם געװינען אויך טאקע װעלען
 שלאכם־ די םץ באריכםעז די ווען צייט דער אין
 האבען םריילעכע, קײן נים געווען אונז םאר זײנען םעלדער

 זײ־ אלע סיר ױי צעשראקענע שטארק באלעבאםים, ױ
 וועגען געדונגעז איבעריג נים זיך געווען, עס נען

אח םארשפרעכונגעז גוםע  זיי האבען געװיס, םרידען. ס
 אלץ בלייבען ניט םלזזמה דער נאד קען צוגעגעבן,

 װיכ־ גרױסע׳ ווערען געמאכט מוזען עס אלטען. בײם
 האם רוזוועלט פרןןזידענט ווען און רעםארמעז• םיגע

 דעם אין פרײהײםען םיר באוואוסטע זײנע ■ראקלאמיו־ט
ך קײגצו־ כמעט האט םשארמער׳ אסלאנםיק  אים מים ד

 נױם. סון פרײ זײן וועגען נים אםילו דיגגען, פרובירם ניט
 זייגען זיג א אויף אויםזיכטען די װען אבער׳ שפעםער
 האם וואלאס פרעזידענם וױים און בעסער געווארען
 דארף פרידען דער אז רעדע, א זיינער אין ערקלערם

 יעדען מילד קווארם א מים קיגדער אלע פאחיכערען
 דיגגען. אים םים אנגעםאנגעז שוין זיד מען האם םאג,

 רעדען׳ זיד לאזט עס געזאגט, באלעבאטים די האבען םילא,
 םים געזיכערם זײן זאלען אםעריקע אין קינדער אלע אז

 to אמעריקע. פת ביזגעם די דאס איז װאס אבער םילך,
 געזיכערם זײן זאלן לענדער אגדערע םון קינדעד די אױך
? םילך םים

 זײנען עם פרײלעכער וואס און בעסער וואס אח
 אלץ מלתםה־סראנט, דעם סמ באריכםען די געווארען

 םון באריכםען די װערען אנגעםאנגען האבען ערגער
 געװארען זײנעז עס בעםער וואם פראנם. הײםישען דעם

 ד״אבען ערגער אלץ םלחמה, די געוױנען צו אויסזיכטען די
 םרי־ דעם געװינעז צו אויםזיכםען די ווערען אמעפאנגען

 דעד^ דער אין שםײפער ווערען באלעבאטים די דען.
 גױ־ דעם סאר זיך גרײםען און זיך ארגאניזירען זײ

 ודיםעז זײ *ח ײילעז זײ װאם וױיסען זײ םאםענם. טיגען
 נים אלז דערבײ םוען זײ און נים. װילען זײ װאס

 אױך נאר האבעז, די וואס פאכט, די אנצוהאלםען בלויז
םארשםארקען. צו מער זי

 םאראינםע־ זיינען וו*ט ׳די אז נים, אבער זע איך
 אין אױך נאר םלחםה׳ די געװינען אין בלויז נים חנסידם
 עעםטקײם אזא ארױםווייזען זאלען םרידען. דעם געוױגען

 קריגאן צו באלעבאטים די װי אנםשלאםענקײם, אזא און
 םך א נאד זוײסען אמת׳ען דער אין ײילען. זיי װא° דאם
װילען. זײ װאם באשםימם נים זײ ®מ

ם גענוג פאראן אמ עם אז דעריבער׳ גלויג איד  גתנ
באזארגט. זיץ צי

 אן וועגען רוזװעלט פרעזידענט סון םארארדנוג די
 אוים־ ארבעטער די םון איז ארבעםםײואד שטוגדיגער 48

 פײנדלעך גאנץ אבער פריינדלעך, גאנץ געווארען גענוםעז
 בא־ די געווען גראד זײגען עס און באלעבאםים. די פח

ם׳ מי מ  אז געפאדערם, צײם גאנצע די האבען װאם מ
 ווערען, אײנגעסירם זאל ארבעטס־וואך שםונדיגע 48 אן

 מאר־ אמעריקע וואם ארבעםם־קראםט. מענשלעכע די כדי
 םאר ײערען אויםגענתט מאם גרעםערער א אין זאל םאגט׳

 פון םענה שםענדיגע די געװען איז דאס מלחסד- דער
 דער סון אינטערעסען די צוליב אז באלעבאםים, יי

 כדי ארבעםם־וואד, לענגערע א האבען מען דארף םלזזסה
 די םאי מאם גרעסערער א אין אויסנרצען *יקענען

 ארבעםם־ םעכאנישע די םאי ארבעםס־קראםם, ממזלעכע
 פאםריאטישע א זעם׳ איר װי געווען, איז עם ־אסט•

ע. רו יוין
 באלעבאטים פאטריאםישע די זײנען פארוואם נאר

צף  תז־ פרעזידענם ױען אוםצופרידען. שטארק אזוי י
 דערםילם? םאדעתגג פאםריאםישע זײער האט ייולם

 פרעזי־ פאטריאםיזם. צוליב אםאל װידער איז עס *
 אז םאראדדנוג, א ארויםגעגעבעז האט רוזוועלט יזנם

האם ער אבער שטונדעז, 48 זיץ זאל ארבעםם־װאד יי

 אװערםאים, שםונדעז 8 פאר צאלען געהײםען דערבײ
 אה ארבעםם־וואד מאקסיםום א װעגען געזעץ דער וױיל

 געװען וױ קראםם, אין בלייבם ארבעםם־לױן םינימום א
 דער פאר ארבעםער די דארםען געזעץ דעם לויט און

 קריגעז שםונדען 40 וױ םער ארבעטען זײ וואם צײם,
 אײ ענד (םאים םיל אזוי םאל אנדערםהאלבעז געצאלם

 םירעז קען דאם אז באלעבאטים, די זיך קלאגען העף).
 םארדינען װעלען זײ, זאגען ארבעםער, די אינםלאציע. צו
ד געלט סד א  די פארארדנונג. פרעזידענם׳ם דעם דוי

 א שםונדען 40 בלױז געארבעם איצט ביז האבען וואם
 קרי־ און שםונדעז 48 ארבעטענדיג איצט וועלען ייאד

 30 מים פארדינען אווערטאים, שטוגדען 8 םאר גענדיג
 איצט ביז האבען װאם די און םריער ױי מער פראצענם
 םים םארדינען איצט װעלען װאד א שםונדען 44 געארבעט

 וועלען ארבעםער די ווען אץ םער. פראצענם 16 קנאפע
 זײ םער׳ ,אױםגעבען דאך זײ װעלן מער םארדינען

 באקװעם־ םער און זאכעז מער קויסען צו זוכען װעלען
 יקרות, א זײ אויף שאםען װעלען זיי אץ לעכקײםען

אינסלאציע. מיינט דאס און
 אמאל װידער באלבאםים די בײ עם איז זעם׳ איר רוי

 אינ־ אז דאך, ײײסעז אלע פאםריאםיזם. םון פראגע א
 גרעםםע די איז עס און זאד שלעכטע א זײער איז פלאציע

 ־עבאאלב די אינפלאצי;. ען^רמאפ «ו לאנד פון זארג
 48 אן םון סארארדנונג די אז דעריבער, װילען טים

 זאל מען אבער בלײבען׳ זאל ארבעטס־וואך שםוגדיגער
 פאר אווערםאים םאר ארבעםער די צאלען דארםען נים
שטוגדען. 8 צוגעקוםענע די

 אין גלויבם םען ווען רעכם, אלץ איז דאס נאר
 איז מען ווען באלעבאםים, די פון פאםריאםיזם דעם

 וזושד מען קען גלױביגער, שטארקער קיין נים אבער
 ארבעםער די צאלען ניט װילען באלעבאטים די אז זיין,
 כלל, אלםען אן האבען די וױיל אווערםאים, קײן םאר

 מער אלץ ארבעםער די צאלט מען וועגיגער וואם אז
באלעבאטים. די םון קעשענעם די אין בלייבט

דאר־ באשטעלוגגען טלחמה צו שײד איז וואם אמת,
 םח אווערםאים םאר צאלען ניט באלעבאםים די םען

 דעם אויף געצאלם װערם עם קעשענע. אייגענער זייער
 באקוועמער, דאך איז עם אבער רעגירונג, דער סדן חשבון

 אר־ די אז פראםיםען, פון .חשבון צום קומם עם װען
 צו קוםם עם װען קלענערע. זײן זאלען בעטס־קאםטען

 באלעבאטים די םיז פאםדיאםיזם דער כאפם פראםיםען
 דעם פץ קען מעז אמת׳ אפ. זיך רום אץ דרעםעל א

 ער אז דערװארםען, ױם פאטריאםיזם באלעבאםישען
 עס נאר אפרו, שום אן וואך דער אויף שטײן כסדר זאל

 דרע«על, א כאםט ער אז אוים, אזױ שםענדיג גראד קומט
פראםיטען. די צו קוםט עם ווען

 די אין ארײנצוצוקען נים זיד םױלם וואם יעדער
 קאר* אדער קאמפאניעם די םרן באריכםען םיגאנציעלע

 באלעבאםים די םון פראפיםען די אז זען, קען פאראציעס
גרויםע. דיער זײנען

 םון םענה דער צו צוריקקערען זיך לאמיר אבער
אינםלאציע.

 שלעכםע א זײער געזאגם״ שוין װי איז, אינפלאציע
 םאר שלעכם אינםלאציע, איז אלעמען םאר מער און זאד׳

 פאר איז עם שווער וױ איצט זעען מיר ארבעטער. די
 װײ־ געהעכערםע דיערע מיט אנצויאגען ארבעטעד די

 מיםלען. לעבענם םאר פרײזען געהעכערטע די דזשעם
 אר־ די םמ וױיחשעם די איצם קעגען םאל בעסטען אין

 לע־ געזזעכערמע די צוליב ײערען- געהעכערט בעטער
 ,ליםל גערוםענער אזוי דער לויט גלויז בענם־קאםטען,

ט װעלכע פארםולע״. סטיל ^  העכערונג א אויף זיד מ
 װײ־ אלע אבער קאסטען. לעבענם אין פראצענם 15 םון

 וױיט צוריק לאנג שוין איז לעבענם־קאםםען די אז םען,
 םעז קען פאקטיש ציםער. דאזיגע די אריבעגעשטיגען

 לעבענס־קאםטען די הױך וױ זאגען נים באשםיםט איצם
 םאג םון העכעד איינםאך וועדען. די געשםיגען. דינען

 האם ער אבער ״סילינג״. א םאראן איז עס אמת, טאג. צו
 קען ארםיקלעו מאגכע שײך איז וואם אז לעכער. פיל אזוי
 םרייזען. באשםימםע וועגען רעדען נים מער בכלל מען
 םאל אלע אינםלאציע דעריבער איז ארבעטער די סאר

 העכערערונ־ אפילו שוין קריגען זײ װען וױיל שלענט,
 די װעלען יקרות- צוליבן וױיחשעם זייערע אויף גען

 זײ םיםלען לעבענס ®ח קאםםען די אױף העכערונגען
 ארבעםער די ױיל מעד אבער אריבעריאגען. שטנדיג

 לעבענם אויף פריתען די בייםשען. צװיי מים שמײםען
םון שולד דער צוליב ניט העכער אלץ ווערען מיםלען

ם <---------------------------------------— ײ 3 ו

 אױף העכערתג א צו קוםם עס ױען אבער ארבעםער, די
מן. ניט זײ םען וױל ארבעםער די סח וױידזשעם די ע  ג

 דעם אין אדכעםער די באשולדיגען נים קעז קײנער
 אר־ די װעז אבער למשל״ פלײש״ אויף יקרות גרויסען
 העכערונג׳ א קריגען דארםעז זײ אז זאגען׳ וועלען בעםער

 געשםיגען, חויך אזױ זײנען פלײש אויף די'פרײזען וױיל
יקרות. א שאפען וױלען די אז ענטםערען> זײ מען ױעם

ארבעטס* שטונדיגער 48 דער םון םאל דעם אין נאר
 שםונדעז 8 פאר קריגען דארםען ארבעטער די וואס ױאך,

 געשרײ גאנצער דער איז העף״ אײ ענד ״םאים געצאלם
דעמאגאגישער. א אינפלאיצע וועגען

 איצט במ האבען וואס ארבעםער׳ די װעלען געװים
 םער פארדינעז ױאך׳ א שםונדען 40 בלויז געאדבעם

 װאס זאכען׳ קויםען צו געלם םער האבען װעלען און
 װעחגז אנגעװענחנם נים דא קען עם אבער גלוםםען, זײ
ענע פאראן נים איצם איז עס װי אזוי אז םעאריע, די  ג

 װעם וױלען, זײ װיםיל קויםען קענן זאלעז אלע אז זאכען,
 שאםען ארבעםער די פון קױף־קראםם פארגרעםערטע די
 געוױםער א ביז זײן קען םעאריע דאזעע די יקרוו^ א

 ד׳עכערונג א קריגען ארבעםערי די װען ריכםיג, מאם
 צײם די םארלענגערענדיג נים וױידזשעם, זייערע אויף

 געצאלם׳ םעד אוםן אזא אױף קריגען די ארבעם. דיער םון
 איז דאס םריער. וױ מער נים פראדוצירען די אבער
 בא־ מער קריגען ארבעםער די ווען פאל, דער גים אבער
 םאקע קריגען זײ איבערשםונדען. ארבעטען פאר צאלם
 אמת, מער. אויך םראדוצירען זיי אבער באצאלט, מער

 אפילו זיינען ארםיקלען פראדוצירען פון קאסםען די
 ס־צײס,ארבצט גןןװײנלעכזןר חןר אין װי םער, אביסעל

 דאם איז אינםלאציע באקעםםען צי שײך איז וואס אבער
 מורא הויים די װיכטיג. גאזונדערם מער פראדוצירען

 נים ווערען עם וואס דעם, פון קומט אינםלאציע פאר
 און געבױיד ציװילען םארן ארםיקלעו גענוג פראדוצירם

 םאר־ געהעכערםע זײערע צוליב קענען» ארבעםער די
 װען יקרות. א שאםען ממילא און מער קויםען דינםםען,

 דאך װערט פארגרעסערם ווערם פיראדוקציע די אבער
 געברױך צױױלען םארן ארםיקלען אין מאנגעל דער

 הויד צי נים פרײזעז די אויך װעלן םמילא או־ן קלענער
שטייגען.

 אײנעם יעדעז פאר קלאר דץ זיד׳ דאכם דארן^ דאם
 און אינםלאציע. םון םראגע דער םיט זיד םארנעמם וואם
 םאר״ זיץ ארויםגעגעבען האם רמוועלט פרעזידענם ווען

 האט ארבעםםײואז־, שםונדיגער 48 דער װעגען ארדנוגג
 םון םראגע די באםראבם אין גענומעז םולשםענדיג ער

 װאס רוזװעלם, פרעזידענם געווען איז עס אינסלאציע.
 ארײן נאר אמ לאנד אונזער זינם אן, אגפאמ םון האט
 מיר אז דעם׳ פאר זארגען אנגעפאגגען מלחמר״ דעד אין

 זײנעז עם אינםלאציע. םח ווערעז אויסגעהיט זאלען
 גע־ האבעז װאס פאסריאםען, םראםים די געװען גראד

 באציײ באםיהוגגעז זײנע אין סרעזידענם דעם שםעדם
 זי *ז איגפלאציע, םאר װעג דעם םארצאמען צו טענס

 װאס פאםריאםעז׳ פראםים די קוםען. קענען נים זאל
 אינ־ ײעגען קולות באנוםענע אזעלכע מים איצם שרייען

 עס אז דערלאזען, נים צײם לאנגע א האבעז םלאציע״
 זײ פרײזען. אויף קאנםראל א ווערען איינגעםירם זאל

 וואס זעלביגע דאם זאך״ אײן סארלאנגט נאר האבען
אר־ די םת וױיחשעם די — הײנט אוין־ םארלאנגען זײ

ווערען. געהעבערט נים זאלען בעטער
*

 פאםריאטעז פראפים די האבען רוזוועלט׳ען ביי נו,
 װערעז:יער אפגעשאםט זאל עם אז געװינען, געקענט נים

 וואס ארבעםם־װאך, שםונדיגער 40 דער דרעגען געזעץ
 דאס אבער םער, איבעדשםונדען םאר צאלען הייסט
 דעריבער זיך האבעז זײ געמאוםט. םריער די האבען

 םרײנד־ םך א זײ צו איז וואס קאמרעם, א מיט באזארגט
 ארײנ־ איז קאנגרעם אין פרעזידענם. דער װי לעכער

 פאדערם, װאם געזעץ־פראיעקם. א געווארען געבראכט
 װע־ אפגעשאפט זאל ארבעםם־ײאד שטונדיגע 40 די אז

 די צאלען דארםעז נים זאל מען אז הייסס, עם רען.
 ארבעםען זײ וחמ העף״״ איי ענד ״טאים קײן ארבעםער

 װאס קאליר, דעם םח און וואד• א שטונדען 40 װי מער
 דא איז ארױםגעוױזען. האם קאגגרעם איצטיגער דער

 זיך ױעט עס אז האבען, צו מורא גרונם שטארקער א
 םאד שםימען וועם װאס מאיאריטעם, א געםינען אים אין
געזעץ־פראיעקט. סײנדלעכען ארבעטער דעם אם

חיפ־ א געיוארעז אריעגעםראגעז איז קאנגרעם אין
 האם איר געזעצען• םיעדלעכע ארבעםער ביגםעל שער

 פאר־ געזעץ־פראיעקם.װעגעז א בינםעל דעם אין דארטען
 א מלחמה; דער ®ון צײם דער םאר םםרייקס באםען

 בא־ צו •יונתמס םארבאםעז זאל וואם געזעץ־םראיעקם
 וועגען געזעץ־יראיעקם א ;סיסטעם ספיד־אם די קעמםען

 נים זאלעז פרױען די כדי און ארבעם. געצװאונגענער
גלײכן קיין נים האבעז זײ אז םענה, די האבען קענען
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די
 ײערעז פראבלעמגז םלחמה םעריקע׳ם

 יעדעז םים קאמפליצירם. מער *לץ
 גים נײע, אלץ אן ױך רוקען םאג

 נים שװעריגקייטען. פאראױםגעזעענע
 ניט סלחמה־הוצאות, גראנדיעזע נאר
אינםלאציע, סון געשםענסס א נאר
 רוײמאםעריאלען אין דוחק א נאר נים

 אין שםער א ווערען און געסאר גרױס א אנםפלעקעז קאן
 עס נאר מלחמד״ דער מיט אנסיר דערפאלגרייכען דעם

 ,גרענעצ־ גערופענע אזוי די אױך אז ארויס, זיך וױיזם
 נים באמת גאר זײנען רעזערװען און רעסורםען לאזע״

 אץ רעםורסעז דאזיגע די — גענױער גרענעצלאז. אזוי
 גרענעצלאז כמעט זײן געקאנם םאקע וואלטען רעזרװען

 פאדע־ גרױסע אומגעהויער די םון אםילו אפגעזען —
 דע־ נאר אבער — מלחמה איצםיגער דער פון רונגען
 גע־ אױסגענוצם געהעריג װי וואלםען זיי וועז מאלם׳

 מעגלעכקײםעז פראדוקטױוע אמעריקע׳ס װעז װארען׳
 נים װאלם עם װען ארגאניזירט, באמת געװעז וואלען

 גאנצען דעם מיט םירערשאפם נױטיגע די געםעלם
 דאזיגע די ווען און לאנד םון מעכאניזם עקאנאמישעז
 איי־ םון געהאמפערט געװארען נים וואלם םירערשאפט

אינםערעסעז. אייגעננוציגע זייערע םים גרוםען געעוציגע
 געהעריגער דעד אין באזארגעז צו פראבלעם די

 אמעריקא־ די שפית־פראדוקטען נויםיגע אלע מיט מאס
 אלײ די איז ארפיימ קעפפעגדע די גאפעלקערונ^ גער

 הינזיכם דער אין םאר זיך םים שטעלט לענדער אירםע
בײשפיל. גלענעצענדיגען א

 אונזערע פאר זיד האט צוריק לאנג אזױ נים גאר
 פון סםעקםאקעל םראגיש־ײילדער א אםגעשפילט אויגען

 די אין עס םארםרינקען צוי אדער קארן םארברענעז
 םיםלעז אגגענומען אײד האם םעז ים. םון םיםענישען
 םארזײםע די םיז שםח דעם םאחןלענערען צו קינםטלעד

 םעלדער םארזייטע מעז האם םאלען געװיסע אין םעלדער.
 םאר גערעטעניש. די םארקלענערען צו אום םאראקערם׳

 דאס געדענקען מיר םובםידיעס. געצאלם מעז האם דעם
 דא גייען םיר פארגעסען. נים אזוינס קען פען אלע.
 נױםיג. געווען איז דאס צי פראגע, דער אין ארימ נים

 דאס איז באדינגומען געוױסע אוגטער אז מעגלעד■
 יעדנםאלם, איז׳ דאס אויםוועג. בעסםער דער געװעז
 .פלא• עקאנאמישער םון םארם אייגגאדםיגע אן געװען

 קאנען מלחמה־באדינגונגעז איצםיקע' די אונטער נירונג״
 נים ״פלאנירונג״ םון פרינציפען ענלעמ אדער אזויגע

ױערען. געדולחנט

מן אין גאר  געװיסע אין אז שייז זיד הױבם גי
 דעם םון םלעגער די זײעץ. םמ *ײם די לאנד םון ®ײלען

 אמ־ גוואלדיג זיינעז אגריקאלסשור״ אװ ״דעפארםמענם
 פארװירקלעכס געקאנם זיכער אבער וואלמען זיי ביצעז.
 מעגלעכקײםעז גרויסע געווען אםילו ײאלם עס װערעז•

 נויםיג ז?*ינגענד איז עם נים» טער אריבערצײאגען. זײ
 םען םלעגער. די פארװירקלעכעז ני אנהויבען גלײד
םאג. אײז אםילו פארלירעז גים סאר

 אײג־ קאנגרעם םון בלאק פארם דער אבער זיך האם
 דער םון םלענער די נים אים געםעלעז עס — געשפארם

מוז םען אז האלם, אדםיניסםראציע די אדסיניסטראציע.

 געצוואונגענע אז גלזעץ־פראיעקם, דער םאדערם רעכםעז,
 איינגעםירם זאל םלחםה דער םון צײס דעד פאר ארבעט
 םרויען. פאר אויך נאר מענער׳ םאר בלױז נים װערעז

 געזעץ־פרא־ א געװארען או־ײנגעבראכם אפילו איז עס
 ארגעםער פארבאםען זאל םען אז םאדערם״ וואס יעקס

 פאליםישע םאד קאסע זײער םח כײצושםײעױען ױניאנם
 געװארען ארײנגעבראכם זײנעז דעם חוץ א פארםײען.

 אום* אדער דירעקם באצװעקעז װאס געזעץ־םראיעקםען,
װאגנער־געזעץ. דעם אונםערצוגראבען דירעקם

 קאנגרעס אםעריקאנער דער וױ ציים לאנגע א שויז
 דאס און שונאים. ארבעםער םיל אזוי געהאם נים ד׳אם

 געוױי׳לם זײנען זײ םון װעניג נים מאם איז׳ טעטרײרינס
 אבעד ארבעםער־שםיםען. םון הילף דער םים געווארען

קאפיםעל. באזתדערער א איז דאס
 םאר זין םים שםעלם קאנגרעם איצםיגעד דעד־ אזי

 קימעם בײ קען ארבעםער די םאר געםאר גדױםע א
 בא־ ארבעםער ארגאניזירםע די זײן. נים צווײםעל קײן

 אױג אםענע ױאכזאמע א עןאלסה פחען װעס װעגוגג
 בלױז פאראן איז עם קאגגדעס. איצםיגעז דעם אייף
 גרױם צו זיך האבעז שונאים ארבעטער די אז םדייסם׳ אײזן

ם זאס און פאחנדפען איד זיי• געצאן װירקען אפשר װן

פראבלעם ׳שפײז
 ארויסײפען^ן אומבאדינגם דאם וועם שםײגען, װייםער
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רעזולטאםען. טראגישע און דיגע
 פרײזען איצםיגע די אויםהאלםען זען םיםלען אלע מים
 הע־ צו זיי דערלאזען ניט אוםן בשום און שפײז אױף

 מער פארפערם די דערמוםיגען צו אבער אום בערען.
 אוים־ םאר אדמיגיסםראציע די לײגם פראדוצירען, צו

 גאל גרעסערע א זײען פאר םובסידיעם געװיסע צוצאלען
 דער פאר װיכםיג דינען וואס -פראדוקםען, יענע פון

 םאי־בעבלעך, צו שײכות א למשל, האט, דאס מלחמד״
 קאר־ ארבעם׳ בעבלעד׳ םרוקענע (״פינאטס״), ערד־ניסלעך

 די זימ װעלז פראדוקטעז אלע די גרינסען. און טאפעל
 .הערבסם קומעגדיגען געברויך ציװילעז דעם פאר באזע

 די סאראינטערעםירם איז רעגירונג די װינםער. און
 פראדוקםעז אלע די פון מער פארזײען זאלען פארמערס

 און האבער טאבאק, (קאטען), בױמוואל אגשםאם,װית׳
 פארגרע־ פאר פראדוקםען. ױיכסיגע װײניגער אנדערע

 זאגט פראדוקםעז׳ דאזיגע מים־די זיי־שםח דעם סעדען
 סוב־ דאזיגע די סובסידיעם. געװיסע צו רעגירונג די

 קלענערע די פאר װיכטיג באזונדערם זייגען סידיעם
 גרויסע די פארםרעט ױאם פארם־בלאק, דער פארמערם.
 באשםיים. םארם־בלאק דער דעם. געגען איז פארמערם,

 העכערען דערלאזען מעז זאלען סובםידיעס, אנשטאם אז
 האלט פרייזעז, העכערע ז־פרײזעז.שפײ אלגעמײנע די

 פרא־ העכערע דערםוםיגען וועלען פארם־בלאק, דער
 דורכ־ איינגעבען זיך זאל םארם־־בלאק דעם אויב דוקציע.
 איצטיגעץ דעם אין און — שםאנדפונקם זיין צופירען

 דאם זעם דעמאלם — םעגלעך זייער דאס איז קאנגרעם
 פאר־ כמעם איז אינםלאציע געגען קאמף דער אז אויס׳

לארעז•
 דיער אז נים, לייקעגט גוםא פארם־בלאק דער
 אין וואוקם באדײםעגדען א ארויסרופען וועם םארשלאג

 דאם אז האלטען, די נים, מער שפייז. פאר פריחעז
 שפית־ םארגרעםערםע א סםימולירען צו אום גויםיג איז

 פארשלאג דעם געגען קאםעגאריש זיינען זײ פראדוקציע.
 םון סובםידיע א באשםימעז צו וױקארד סעקרעםערי פון

 פראדוקציע די פארגרעסערען צו אום דאלאר מיליאז 100
 — פראטעאין אגםהאלטען וועלכע פראדוקטען, אלע פון

 מילכיגע אין דוחק דעם פארקלענערען צו צוועק דעם מים
 גראד אז דעם, אויף באשטייעז זיי פלייש. און פראדוקטעז

 פארגרעסערען גיכער קען סובםידיע מיליאניגע 100 א
 היג־ דער אין גראד און — אינפלאציע וואקסענדיגע די

 אויס״ םלוכה גרויםע יעדע וױיל גערעכם, זיי זיינען זיכם
 וואק־ די גראד געװיסען א צו ביז פארנרעםערם גאבע

 פאל דאזיגעז דעם אין נים סער אינםלאציע. סעגדיגע
 דעם םים — ערשםענם אנדערש. גאנץ לאגע די איז

 צו מעגלעד איז פארמערם די צו סובםידיעס אויסצאלען
 העכערענדיג גיט פראדוקציע, פארם די פארגרעסערעז

 סובסידיעם די שפייז. אױף פרײזען די ציים גלייכער צו
 םאר־ די סון קויף־קראפס די פארגרעסערען םאקע ײעלעז
 צו מאס גרויםער א איז םעגלעד איז דאס אבער מערס,

 זאל םען װעז םעקסעס. געהעכערםע םים םארמיידעז
זאלעז שפײז אױף פרייזעז דערלאזעז דעם אנשמאט אבער

 איימעבעז זײ זיך וועם עס װען אז זאגען, צו דערמיס מייז
 זייער םאר קאנגרעס אין מאיאריםעם א קריגעז צו

 נים מאיאריםעם די וועם פראגראם, פיעדלעכער ארבעמער
 אריבערשםיםעז קענען זאל זי אז גדדיםע. געגוג קיין זײז

 נעםען אייד מעז דארף דערצו פרעזידענם. םון וועםא א
 בלויז שםארק זיינען רעאקציאנערען די אז באטראכם, אין
 םד א זיינעז די אבער הױז, רעפערעזענםאנםען דעם אין

סענאם. איז שוואכער
 םײנד־ ארבעםער איצםיגער דער נאך וועם אםשר אח

 נא־ אין נוצען. שםיקעל א ברענגען קאנגרעס לעכער
 קאנגרעם פארקומען אמאל װידער דארפעז 1944 װעמבער
 געלע* עפעם האבען אדבעםער די אםשר וועלען וואלעז,

 אפגעבען ודעלען און קאערעם איצםיגעז דעם פח רענם
 װאלען די אין וױ פארשםאנד, מער מים שםימען זײערע

 נים. איף האב האםנוגען גרױסע קײז אםת. .1942 פון
 דערציאונג, פאליםישע א קריגען דארםעז ארבעםער די
 נים בין איך אח ארגאניזירם פאליםיש זײז דארםען זוי

 װעם װאונדער אזא אז גלױבען, גו אפםיםיסםיש אזױ
 אזא אמ ארבעםערשאפם אמעריקאנעד דער אין געשען

 אוםגעװײנלעמד אז איז לעבעז םיר אבער צײם. קורצער
 קען דאס אויך אז האםען. דעריבער םעג םעז אמ צײם

פאסירען.

**
 וועחמ ווײםעד װאס וועם פראבלעם שפײז די

 ארבד מיליאז 2 האבען 1942 יאר אין שארפער. אלץ
 די איז אװעקגעגאנגעז און פארמס די םארלאזעז טער

 צײס גלײכער צו פאבריקעז• די אין אדער ארמײ
 םיס פראדוצירט יאר זעלבען אין פארמער די האבען

 J941 יאר אין װי פראדוקטעז מער פראצענט 11
 פארלא־ ארבעטער מיליאן א נאך װעלען יאר הײנטיגס

 גלייכעד צו דארפעז םארמערם די און פארמס די זען
 פרא־ מער פראצענם 4 מיט מינימום פראדוצירען צײם

און פאראיארעז װי דוקםען  פארגרעסערונג דאזיגע די .
 פון םאדערונגעז אלע באפרידיגעז צו גענוג ניט איז

מלחמה. דער
 ארבעטער אמעריקאנער די האבען 1942 יאר אין

 םרא־ 350 אויף מלחמה־פראדוקציע די פארגרעםערט
 פראױקציע מלחמה די דארף יאר הײנטיגעם צענט.

 דאס םראצענם. 183 נאך אויף װערען פארגרעסערט
שפייז. מער פאדערט
 אײן םארמס 8 יעדע םון האם 1942 יאר אין

 אלי• די פאר און ארמײ דער פאר געארבעט פארם
 פאר את ארמיי דער פאר וועט יאר ר״ײנטיבעם אירטן^

םיר. יעדע םון פארם איין ארבעטען אליאירטע די
 .ליס פאר און ארמײ דער םאר איז 1942 יאר אין

 גאד דער םון פראצענט 10 געווארען פארנוצם לענד״
 דעו םון פראצענט 8 פלייש׳ פון פראדוקציע צער

 1אל סיז פראצענט 25 פוםער, פון פראדוקציע גאנצער
 »יז ארםײ דער פאר װעט יאר הײנטיגעם גרינסען.

 1» פראצעגם 20 ווערען םארנוצט ״לים־לענד״ פאר
 1« םראצענם 20 םלייש, םון פראדוקציע גאנצער דער
 גאמן א און פוטער פון פראדוקציע גאנצער דער

_ גרינסעז• םון םראדוקציע גאנצער דער פדן העלפט
 tn אז זינעז. אין האבען נאך מעז דארף דערצו

 גוסןו אויסערגעוױינלעד אן געײען איז 1942 יאר
 םארמעדי. םאר קלימאט םון שםאנדפונקם םץ יאר
 האבןן יאר הײנםיגעז וועלען בירגער אםעריקאנער די

 m פאראיארעז װי םלייש וױיניגער פראצענם 10 מים
 םאד־ איז גרינסעז ״קענד״ םון העלםם א װי מער נים

 קאד אויסםעלען אפילו קען עס .1942 מיט גלײך
עו װעם יאר טרוקען א זיין זאל עס ווען טאפעל.  י

 באםעלקעדומ צױוילער דער םון שפיח־סטאנדארט
 אין וױ שםוםע גידעריגער אזא צו דערגרייכען אפשר

 יי אח נידעריג זיינען רעזערװען אמעריקעס ענגלאנד.
םארגרעסערם. ניט רוערעז

 ארמײזו אליאירםע די װען — אפגערעדט שױן
איו אדער — םראנט צוױיטעז א עפענען זאלעז ב  אוי
 םײלןן פארנעמען אנהײבען און םראנם דריםען א וױלט

 םאחא־וט נייע א ארויסרוםען ױעם דאס אייראפע. פוץ
 PK ר.yאפײTאי הונגעריגע מיליאז 425 שפייזען צו

 העמ* איטאליע און גריכענלאנד בעלגיע, פוילען,
 אנחןת אלע אין הונגער. אמת׳ער אז םמש און פשום

 שפײיי דער איז לענדער אייראפעאישע פארנומענע
 סאחגחי וואס מינימום א םון נידעריגער סםאנדארם

געזונם. דעם אויפצוהאלטען זיך
 1דאל םיליאן 5 אויס איצט שוין גיט אמעריקע

 םראגראמ ״ליס־לענדי׳ דער פאר שפייז אויף םאג א
 י■ 16—10 םאדערען אםשר וואלט אייראפע שפייזען

 םעגליד ניט איז םראגדאם אזא םאג. א דאלאר ליאן
 איצםיגער דער םון הויך דער מיט דורכצופירעז
 ױ^יייו פון פראגראם די ווען אםילו פראדוקציע.

 אײילי זיד זאל זי ווען און דורכגעםירם ווערעז זאל
 1« וואנם אײזערנער דער אז אנגעשטויסעז האבעז נים

בלאק. פארם דעם
 1םארם־יר די אז זאגען, םיר וױלעז דעם םים

 * אויף אוועקגעשטעלט נים ווײם נאך איז דוקציע
מ די איז הינזיכם דער אין באזים• םלחמה אמתער  לי

 ייז הינםערשטעליג װיים פראדוקציע םארם דער םוץ
 פראדוקציע• אינדוסםריעלער דלר מים םארגליין־

א דער םאר האבען אינדוםםריעז די אז אםת. איז  מ
 ו אויםגענוצםע ניט גװאלזײגע אנגעזאמעלם געהאם

 אג די אז אמת. םער נאך אבער איז עס סורםען.
 פ םמ רעסודםען אױםגענוצםע נים אוץ זאכזעלםע

 י אק וױ גרעםער פיל ערד אז אין נים >ךז סערײ
אינדוםםריעז.

באשימפערלעד האם םלחםה הײנםיגע

m
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 מא׳ דער «יז םןגלעכקיממז געװאלדיגע די געמאכם
 אוםכאגךײפלאך אכער איז עס םעכנאלאגיע. דערנער

v יי װאס סקאנדאליעז׳ b r w פיז מעגלעכקײטעז vn• 
 אײםגענוצס בדײס װערען םעכנאלאגיע מאדערנער

ד םאר נאר אױסראטונגס־ײועקעז, םאר גאר טז ש  מ
 םאר *װעקעז׳ קאגסטרוקםיװע םאר ניט אבער חגג,
 בא־ ׳א האט דאם מענםשהײם. דער םיז וואוילזײן דעם

 פמ מעגלעכקײטעז אלע םארמערײ• צו שייכות זונדער
 און אנטוױקלונג טעכנאלאגישער אלגעםײנער דער

 אגרא־ דעד םיז אנטדעקוגגעז נײסטע אלע םפעציעל
 םינימאל־ דער אין נאר זיינעו װיםענשאםט נאמישער

 צוליב םארמערײ סמ געווארעז אויסגענוצם מאס םטער
 האבען װעלכע באדיגגונגעז• עקאנאמישע געוויסע

אנווענדוגג. פולע זײער געשטערט
 די געטאז שטום שטארקעז א האט מלחמה די

 איגדו• דער אמעריקע. םון אנםװיקלונג אינדוסטריעלע
 בױ אויסגעוואקסען איז לאנד םון אפאראט סטריעלער

 הױך, געזעענער ניט קײנמאל נאד געוואלדיגער׳ א צו
 אמעריקעס אויד אז צײט, העכסטע די איצט איז עם

 ליםארגישען יענעם פון אפשאקלעז זיד זאל פארמערײ
 אזוי געצוואונגען געווען איז זי װעלכען אין צושטאנד

 אייגענער איר צוליב ניט — פארבלייבען צו לאנג
 זזאבען וואס באדינגונגען׳ אונטער אםילו װארום׳ שולד.

 פאר־ פון אנםװיקלונג די געהאמפערט שטארק אזױ
 אמעריקע אין איצט פארם־פראדוקציע די איז מערײ,

 — 1900 אין וױ העכער םראצענט 60 ערך אן מיט
 וױיניגער פראצענם 16 צייט גלײכער צו באנוצענדיג

 מצנער פראצפנט 30 ארום םיט און ארבעםם־קראםט
 וױיניגער פראצענם 20 באנוצענדיג ,1920 אין ױי

 םארם־ דעם סון םראדוקטױויטעט די ׳ארבעטס־קדאפט.
 גאנצע אויף געהעכערט 1900 זינט זיד האט ארבעטער

 װערען םארמס אמעריקאנער די אויף פראצענט. 50
 אין למשל, אויב, טראקטארם. מיליאן 2 ארום באנוצם

 — באשעםםיגטע .דריי יעדע םון זײנען 1840 יאר
 אין זיינען פארמערײ, אין פארנומען געװעז צװיי
 געווען באשעםטיגםע צוױי יעדע סרן איינער נאר 1880

 אײנעד — 1940 אין און פארמעײי׳ אין פארנומען
 געוואל* דער װעגען אםגערעדם שוין זעקס. יעדע פון

 סי־ װיםענשאפטלעכער דער םון אנטװיקלונג ז־יגער
אגראנאמיע. און צוכם

 זוכען באדארםם מען וואלם ריכטונג דער איז אם
 שםייז, אין םאדערועען געוואלדיגע די פאר לייזוגג א

לייזונג אזא ארויסגערופען. האט מלחמה די וואס
 אינטע־ די מים איינגעשםימט נים וױיט אבער וואלט
 פארם־בלאק דער וועמען יעניגע׳ אלע די םון רעסעז

ער קאנגרעם. אין סארטרעם  אײן האם פארם־בלאק י
 בא־ א אבער איז עם פרײזען. העכערעז — מיםעל

 באװיזען אומבאשטרײטבאר איז וואס פאקט, װאוסטער
 פוײיזען, העכערען מעטאד, דאזיגער דער אז געווארען,

געבען. נימ רעזולטאםען עפעקםױוע שום קיין קאז
 די םון אינםערעםען די אין נאר איז פרײזען העכערע
אבער האבען פארמס גרויסע די םארמער. גרויםע

פרא־ זייער געהעכערט געוואלדיג אויך אזוי שיין
 סאר איז םארגרעסערונג וױיםערע א אז אזוי דוקציע,

 געהעכערם קאן פראדוקציע שפייז די םעגלעך. ניט זיי
די אין באזונדערס און מיםעלע די אין נאר װערען
די סון פראצענם 8 וראבער 1932 איז פארמס. קליינע
די םון פראצענם 8 האבען 1932 אין פארמס. קליינע

 אויף אייער םון םראדוקציע די פראצענט, 34 אױף
 פרא־ 19 אויף הינער םון פראדוקציע די פראצענס, 32

33 אױף בעבלעד פון פראדוקציע די און צעגם
פי־אצענם.

אין אבער זיך נויםיגען םארםער קלײנע יי
 סון איינע מאקע איז דאם םובםידיעם. און הלװאות

 באשטײם אדמיניםטראציע די װאם פאר סיבות. די
 פארמער קליינע די צו םובםידיעס אויסםײלען אייף

 םארם־ געװיםע פון פראדוקציע די פאר,םארגרעםערעז
 האט יאר םאריגען םון דערםארונג די פראדוקטען.

 באקו־ האבען וואם סארמער, יענע גראד אז באײיזען׳
 הויםטזעכלעך דינען רעגירונג דער סון הליואות מעו

 םארם־ םארגרעסערםער דער םאר סאראנטווארטלעך
 האם םילד םון פראדוקציע אלגעמײנע די פראדוקציע.

 סארגרעםערםע די פראצענם. 3 אויף פארגרעםערט זיד
 בא־ האבען וואם פארםער, די סון מילד־פראדוקציע

 דאם פראצענם. 29 אויסגעמאכם האט הלואות קימען
 — פארגרעםערוגג אלגעמיינע די סלײש, מיט ^לבע

 הלװאות באקומלן האבען וואם די פון פראמנט, 3
 די :אײער מיט אויד זעלבע דאם פראצענם. 45 ־-

 םים אייגענע דאם פראצענט. 38 — פארמער קלײנע
 םראצענם, 9 — םארגרעסערונג אלגעםײנע די :הינער

אײד זעלבע דאס •ראצענם. 44 — םארטאד קלײנע םמ

ס: םיס קן א — פאדגרעסזװ־מג אלתסימא די טד
ם. 34 — סאדסער קלימזו פון יראצענם׳ 16 מנ א ד י

הױכע וױ עפעקסיװ מער פיל זימאן סובסידיעס__
 שױן זײנען שפײז־פראדוקםעז אױף •רײזזמ •רײזען.

 ששײז־ אויף •רײזען הײכע די חײך זײעד זד«ט אײד
 פאראנםװארם• מאס גרױסער א זדן זײנעז ■ראדוקםען

 אױף פרײזעז די «מ חעכזנרונג אלגעמײנער דעו־ פאר לעד
 אויגוסם זינט ■ראצענם 22 גאגצע אױף לעכעגס־מיםלעז

 אײך iW זײגען שפײז־פראדוקםעז אױף פרײזען .1939
 דער פאר װי העכער םראצענם 33 גאגצע אייף איצט

 שטײגעז וױיטערדיגען אײן אין האלסען איז מלחמח
 פארם־ דעם אויב חודש. יעדעז פראצענט 1 כמעט אײף

 העכערע דערשלאגעז צו זיד אײנגעבעז זיד זאל בלאק
 בא־ ניט מעז װאלם שפײז־פראדױןטעז, אײף םרײזעז
 זאלען ארבעםער די װעז איבעראשט, זײער דץ דארפם

 װאם םארמולע׳ םםיל״ ״ליטעל די אפצושאםען סאדערעז
 15 מים וױיחשעס פון דעכערונג יעדע באגרענעצט

 בארעכטיגם. וױ מער זײז װעט סאדערונג אזא פראצענט.
 בארעכטיגם וױ לאגע. די ענדערען ניט אבער װעט דאס
 פארקלע־ נים דאס װעם זיק, ניט זאל םאדעדונג אזא

 זייט אנדער דער סון אינסלאציע. סוז געשאר די נערען
 סטיל״ ״ליטל די אפצושאפען ווידערשטאנד יעדער —

 שטײגענדע םון באדינגונגעז די אונטער פארמולע,
 כוואליע א ארויסרופען אומסארמיידלעד וועט םדייזען,

 פאר שעדלעך געוואלדיג אזוי ײינעז װאס סטרייקס׳ פיז
העכע־ א מלחמה. דער מים אנםיר דערםאלגרייכעז דעם

* ל?זץ
ד ו י\ נזזגב פץ

g ^
ר ע ע די און װארים ד שק א טור

רויז א נאר־װאס האם װעלכער װארים, א
צעסרעסען׳

זאט, רוהיג, איז
 כלאכז א אױף אונטען ײד

;געזעםעז
ױ װי װײםען םון זעענדיג אץ  אז

 שטרױ א ה#ט מוראשקע קלײגינקע א
 געטראגען, גרױם די אלײן זי װי מאל דרײ
ט איר צו געװענדעט כאלד ײד ער האט :שאאט מי

שע ״דו, — ש נאדי ׳גאט פון כאשעפעני
ט  םארםראגעןי און םארנומען נאר שטענדיג כיז

 יאף, אץ םאלסמ און לױםסם דו הארןןװעסט, דו
ד א — אלץ ײד מאטזןרסט און ײד די אײלפט י

* נאד אוו נאד
 ׳ פאלאצען, די חײזער די דיר טויגען װאס
 אומזיסט כײסט־אײף דו װאס

שט — אומני
 שאצען, גרויסןן די׳יכע דען דארםםט דו
 זײ אין דארט דײנע אוצרות די

״ ...? ען רג א רז א פ
 - ׳כוי ״איד -

 שטרױ די אלץ מוראשקע די האט
ט אפגעלאזעז׳ ני

 — גראזעז׳ געדיכםע די דורך שלעפענדיג ווײטןןר זי
ט מיר בלײכט דעריכןןר  צײם קײן ני

ײ טראכטען אץ זיף גריכלען צו װײט״ אז

על דאס גרעז
 כארג, הויכען א צו טוליעגדיג גרעזעל, א

טען: אים האט ע עכ ג
די ױינםען די האלנדאפ און מיר ״חעלןײאױפ —

סאדשײםןן,
 זײטען אלע אין מיך װיגען װאס

 אױס, ם׳װײזט װי װילןןן, אץ
ערד דער םון מיד אײםװארצלען אינגאנצען

.דורכאײס״ . .
« פאקוםעו, חילף דײן װןןסט ״דו —

איז  — גןןװיס, גאנץ ס׳
 ריז דער חאט געשםײכעלט

— אומעט, הויכען אץ
 :אלײן דיר אץ נאר אפער אײ חיילןפ די

ט הןלײן, כיז
.באשיצען םיר אהינטער זיד דו קאנםט דעריפער . . 

 קמד, מיץ מאכםלאזיג, פץ זעלכסט איף
 ׳װמם דעם םאר אםען איד כלײכ שטןןנדיג אץ
.פ^יצען״ אץ דונערען רעגענם, די . .

ט------------------------- י ד ► #
י אומפארסײדלזד גאכדאס וואט וױידזשאס אין רתג י ױי  ו

 פארס־בלזא ד«ס מצד פאחװיתג דיזנ א אדױסדופעז
 שיײו״פרײממ- די פון העכערמג װײטעדדיגש־ א סאר
מז איז קאז אזײ און  פוי*ד אלגזמדמא אז אנטשטיק גי

 דאס און אינפלאזױע, •דײז אלגעטײנע אן אינפלאציע.
 1« אײגא איז אמסערשטרײכעז, «ו איבעדיג אפילו איז
טלחמז^ א פיז רעזולםאטזמ גרײזאססמ די

00 ____
 סארם־פרײזאז אין װאוקס אומאױפהערלעכער דער

מ די געםאד אין שטעלט אנ  פירם ■רײז־סםרוקםור, ג
דעם אין באדראט אינפלאציע, צו אומפארמײדלעד

 ײאײלזײן עקאנאמישעז גאנצעז דעם מאמענט איצטיגען
 דערםאלגרײמז דעם סאר סכנח א װערט א־ן לאנד םץ

מלחמזע דער מיט אנםירעז
 אנגזד זיך האט עס װען ,1939 סעםטעמבעד זינט

 אױף םרײזעז זײנען אײדאפע- אין מלחמה די הויבען
 פרא* 100 אויף פמעט געשםיגעז פארם־פראדוקטען

 םאד* זיד האט םארמער די םץ איינקונפט דעד צענט.
 1939 איז דאלאר ביליאן אכם ארום םון גרעסערט

 אויף װאוקס א — 1942 איז דאלאר ביליאז 15 איבער כיז
 געגוג ניס איז אױס, זעט דאס, פראצענט. 75 גאנצע

 ״חױז דער םון• סובקאמיםע א פארם־בלאק, דעם פאר
 געגצז שטימעז זעקס מיט האט רעםרעזענטאטיװס״ אװ

 *ו ביטע רוזוועלם׳ס פרעזידענט אפגעװארפעז איינע
 , םאר סיגסידיעס אויף דאלאר מיליאן 100 באשטימעז

 אויםמײדען געקאנט וואלט םובסידיע אזא פארמער. די
 ביז סארם־פרײזעז, די פון שטײגעז ווייטערדיגע דאס

 ניחנריגער געװזמ ■רײזזט די פון שטייגען דאס איז איצט
 ער־ דער זױן פעריאד זעלבעז דעם מיט פארגלײד אין

 קלענעחמ א פון רעזולטאס א וױ װעלט־מלזזמה. שטער
 באסעלקעײיג ציװילע די האט פרײזען, די פדן שטייגען

 ארום אדער — דאלאר ביליאן 6 אדום אפגעשפארט
 זיך זאל עס אויב םאמיליע. יעדער פאר דאלאר 140

 הייך דעד אױף — פרײזען קאנםראלירעז צו איינגעבעז
 װאלס — מאמענט איצםיגען דעם איז שםײגעז ױי װי

 באפעל־ ציוױלער דער סאר אפשפארונג אן באדײם דאס
 אדער דאלאר, ביליאז 17 םון םומע זער אין גערונג

 דאם םח משד אין פאמיליע יעדער סאר דאלאר 500 פון
.1943 יאר הײנטיגען
 דאס וואלט אױסגאבעז, םלחמה אלגעמימע די פאר

 יא־ ביליאז 100 איבער םץ אפשםארונג אז אויסגעמאכם
 דדײ איז דאס וואס ,1943 יאר דעם פאר נאר - אר1י

װעלס־ ערשםע די אפגעקאסם האם עס וואס טער מאל
מלחמ־.

 איצנױמץ־ דער אין הױפם־סיבות די סון איינע
 בא־ שפײז־סיטואציע דער םיט לאגע אנגעשםרעיגטער

י וואם דעם, אין שטיים  םארם־פרא־ פון פראדוקציע ו
 אװעקגעשטעל■ נים אלץ גאד איצם ביז איז דוקטען

באזע. מלחמד. אמת׳ער אז אויף געווארעז
 םארגלײמן צו שםאנדפונקם דעם םון געגוג איז עס

 לאת דער מיט פארמערײ פון לאגע די אויבערפלעכלעך
אינדוםטריען. די פון

 1942 אין זיך האבעז אינדוסםריען אמעריקאנער די
 פרא־ זײער פארגרעסערען צו אויסגאבע אז געשםעלם

 פארמעדײ םאר פראגראם די פראצענם. 20 אויף דוקציע
 «ױך פראדוקציע די פארגרעסעראן צו געװען איז

 ײידאד אינדוסםריען די דארפען 1943 אין םראצענט. 9
 די םראצעגם. 10 אויף פראדוקציע זײער פארגרעםערען

 שױן װי אינדוםםריען, די פראצענם. 6 אויף פארמער
 מלחטד דער םאר געהאם זיכער האבען אנגעװיזען.
 ניט די אבער רעסודסען. אויםגענוצםע נים געוואלדיגע

 סאר־ אמעריקאנער דער פון רעםורםלן אויםגענוצטע
גרעםעד. פיל נאד געײעז פראפארציע אין דינעז םעריי

 קאםף ענערגישער אן דערםאר זיך פאדערם עס
 פארםאדס די פארם־פראגראם. געהעריגער א פאר

 דאס אונםערנעמען. צו קאמף אזא שוואך צו איז ױניאן
 אמעריקאמר םיםעלע אפילו אח ארימע די — זעלבע

 ארגאניזאציאם, געהעריגע די האבען די ניט םארמער.
 פאר םעלם ארגאניזאציעם שוואכזי צאל קליינע זייער און

 נים זיך בכלל קאן קיינער מיםלען. געהעריגע די דעם
 גראנײצמ יענע מים פארם־בלאק, דעם מים פארגלײכען

ם מים און מיםלען פינאנציעלע אומבאשרייגקטע עמ  י
 אויםאיבען קאן ער וואם דרוק, פאליםישעז םעכםיגען

 aifn אםאראט, פראפאגאנדע מעכםיגעז דעם מיט אא
דורכסימן. עפעם וױל ער ווען דינען, צו אים גרײם איז

 םארס דער דרינגענד. זײער אבער איז קאמף אזא
ד קאנגרעם. גאנצער דער גים פאדם דאך איז בלאק  ג
 אדונו און אין גרופען געוױםע קאנגרעםליים. וױםע

 געהעדע וױ זאל םעז װען אויפםאן, םך א קאנען קאנגרעם
 אמעריקאגפד די מײנונג. געזעלשאסםלעכע די אוםרעגען

 ז^ר איז מח און קאז ארבעםערשאפם ארגאניזירםע
האנס. I צוליײעז הינױכם

1
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פדידען שאד פלענעד די
»' ג*מ ימלט די אײסמז wm י * קי

*crm זי צטײי6יפא ogn ®כול,
יײ קייג חימסיגזןד דזל־ זדז  ליושי

o ײי דעןגםער, ד*ר r ײיזוז  טי
f»go, ש׳ןײס ײעס קריג גאכז אז 
י פיז אידזמל *לטער דער ײערזמ  י

תז גביאים ת מ ו שסידז מי  די אי
א חוי װי — *דןד אקערזדיזענס׳ אין שומרדען  נני

ס re ימנקעז די — נ׳ד*גס הימם ד*ס װ*לם מי מי ח  ט
re דאס *דער ? רןטרידזשירײסארס ogr ת קוטט  יי

ל * כלויז re פ*י םןד שיי ר  ימלש״קריג׳ iDtrrr «וס מ
«  %"t ®זוי נ*ך זײן װעס פארניכסונגס״םזנכגיק די וו

 אח טױטזח געגענזימדג in װזןם סעז re פולקאמם
זדיגם? וױ גרינםלעכעד נאך שצכטעז

 גענעכזז פיל ססתמא װאלט אוגז re יעדעדזױ־
י פיז געחײהגיס דזױ־ אט איז ארײנקוקזח יןאנצז פ«ר י  י

r עס אױכ *בער *זקוגטט. e רעגלעד נישס eneige* 
ד פמ נילד ד*ס צוזען  ודז פלחסח׳ דער igj װעלט דן

 די *ס מאימפליסעז תזלשעז :*נדןרש עיעס ימגלןך
 קוגײמ נישם דאד װעט נ*ד־םלחסח־װעלט די צוקמפס.

 V* זײז n סח *זוי ogr חיםלען׳ די ne דין גזד » יוי
n מז סעז אנדערש׳ דין געקאגס נישם תאם  ייד י

מ־ מעגסשעז וױיס וױ דעם, װעגעז ששארעז גכלל אי  מ
מז ר re לױף דעם פלו ■ דן מ ךדנ ז ג מ X99 מ ס׳ — Ml tewuiii mh• nnift uniiמל  ■«— i -■»«-» ד ריכסי*״ ס$ד דן  u i//> •©<■ ד$ס די־כסייג גישט ן

 גזדמז זדז נ*ז קלממםרעס פיז מילימעסזװ־ * «ן
 די ײיז יי מימם׳ (ד*ס רײם פח גורל דעד *חןנגיג

 גזדחמ נישס ה*לם טרעאטאלעק קמיגיז עגיפטישע
 דןר פ*דליבם נישט איר re in װאלם שײן, *זוי

 דץד פ*ד ימהף חנר און אנםאנײס״ חערשלר רויסישער
מר *נדןרש^ גמנדיגט זיד װטלס רױם איז «מכס * 

 די »ו דעם׳ אין *װײטעל קײן הןבען נישט קטז מז
 כיחי װירקענדיגזױ־ ן r אי מימוגג געזעלש*ססלעכע

 דררך דיקסידש דיץ ד^ך װעס שדום נןמגטער דער און
jn rw w w n ,מסדואוגעז זײנעז װעלכע רןגירתמן 

tmwwrat מײנונג געזעלשטשסלעכער דער *י זיד re 
בלױז דןןרסען נמסעז םעלקעד־ די פעלקןר. זייטרן
 געיממט ווןלט םען טזױ וױ וועגעז׳ ריכסיגע די ודסןן

מ ײ  שם*רק זיך טײגשטעלען r* שלום, דןם מרזימ
ר  פ*ר־ עזות׳ ײטס בלויז׳ איז רח1 די םיינונג. דיער מ

 זייער r* סד׳ n nrwo זײנעז •רטגרטמעז און שלאגעז
 •רן■ די מיט טנוערע. די *ו אימע מטױערדיגזג טטט

 גע־ איז פןרשער •טליםיקער׳ זיך ט^רגעסטן גרטמען
 די טו דערװײל איז עולם ברייטער דער *ון לערנםע׳

 מיוײזעז״ לייכט זייזנר קען מען ן שטד y און גלייכגילםינ•
 געווןרעז פארענדיגט אח עס ןךױ וױ אזםן׳ דעם זדן ןף
 װײטערדיגער דער אין און װעלט־םלחמה ערשםע די

 געלעגעז שױן דמען מלוכות זיגערישע ד♦ re •אליםיק
 שלום־יראגראמען די קריג. חײנםיגען פונם םיקראבעז די

 אײג־ יעדען אנגײז מח װאס זאד, y דעריבער ז״געז
 וױכםיג וױיניגער נישט איז שלום דעס געוױנעז זױגען.

קרי^ דעם געוױנען וױ
 קא־ אאלרײכע זיזנעז אקעאז זײטעז ביידע אויף

 •ראבלעמען די שםהרירעז װעלכע געלןרעגםע, םיסיעס
re -פיבערהאםםע א נוםש אן גיים ןיס נאך־מלזזמד 

 גענוג איז עס שלום־םאדערונגען. גרײטען סיז ארבעט
 שםאטעז פאראײניגםע די re רעגירוגג די אז זאגען. או

 xx אנשםאלםעז 40 אומגעפעד געשאסען האס אלײן
 האבען שםאטעז פיל פראגעז• נאד־םלחמה שםודירען

 טארשונגם׳אנשםאלםעז. באזונדערע זײערע דעראו נאד
ל גרעסלרא א גאד  האבען פארשונגס־אנשםאלםעז מ
 געזעלשאפםלעכער אדער •ריװאטער לױם געשאסעז זיד

 און אוניװערסיםעם גרעםערער ילדעד איניאיאםיױ.
 מאנו־ rc (פארבאנד ארגאגיזאאיעס אײנםלוםרײמ אלע

 פאר־ ארגאניזאפױעם׳ טאליםישע יתיאגס׳ טעקםשורערס,
ען. יאןױפיםםישע שידענע תי  גוײיעז׳ רעגיליעזע ג

 גרופען, אױסלענדישע םון פארשםײער טעכנאקראסזיז,
 זײערע האבען דעראיאונג־ארגאניזזמיעס) r» בילדנוגס־

 פאוזשען מים זיד סארנעםעז װאם קאמיםעםעז׳ אײגענע
 וױמיקער ?יין נישם •ראבלעמען. נאד־םלחמה די

 דער ענגלאנד. אין זיד םירט ארבעם אנגעשםרענגסע
 םארשונגם־אינםםיטוםעז אלע די re םײל גרעסטעו־ ײײט
 re רעזולםאםעז די פארעשענםלעכם נישם נאד האם

 קייגמאל אח־אי דאם וועלעז זײ rc פיל איז ארבעס׳ זײער
 אן גיכער איז ארבעם זײער פארעפענםלזמן. נישם

 אפא־ פראפאגאנדע די באדינעז xx אויף אינערלעכע
זײ האבען וועלכע אינםטיםמיעס, די re ראםעז

חאדעש ר. יח
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re פארשתגש׳ןאשםאלט דעס re ר דטר מ ל *רנ«׳ זן
M^yatototototo to^^̂ y MaMAMaaמיזן נ r ” ״ס נ י r ש^רקיגי yu*.״

AjaM a M a a u aaatoa to a aa to a m b a m m ■  * au  toto מד nc עס די n ״”<yo דזן r מ ר jw ו  i n n״
מ י«טזח,<ט«טיייטש וײכטיגסטע ל W in װן  ffflfm

flu^kiM ai A MAff atotoaato aMto atototo a* L a m סן דחןלס/ דער אין  ע־דס ד־ך Tyiyujyyjiyi ד
תן יחזלןן ײ*ס איז ן ו מי׳ ולץ ו י P טי  מ מ

 גאזמט איז נ«חיז חזי א) מאטזממג, די שםײגץן ווזןט
' דעד ןח אדץ ~u וד־ץ קדמס yi־ ' ׳ ס

re ד*טזזג*יטיטדש די  nrm פארשיתגטטאז 
ר קורט כל קדם כאראקטער, ט וו«ס וױמח׳ דן  ײן

שט ײולס חד־ איז ז«ז כל לאנג ןףדי אגתאלמן מי י
A aaaaitotoaa AM^MtfAAA aaaa atoa^Aa A ia L m לזןי דער װןגןן — ק^יסןןליזם׳_____ _ , דן  ןדדץוזג״ סן

im 8 — וױיטןר  >if99V0*0 fV'wyfo| |
 — טשארטזר׳ אסלאגטיק פונס יסוד אײםן in שטעלט

ט «ר װעם יײ איז  סאײילט־ לגני ײשיזז *גתיחמדן
ז וחןט װאס ? ר־שלאנד  יײ ? דײטשלאגד ליט מאכזז מ

 ד«ד re *דג*ניז*«יט טאליטישט נײע די אױסזעז װעט
 %* — איז טד*ר»ױ*,6ם«לטטד' גײע א אײכ ױעלט?

 אדזױ־ איידאפן, re טײלטז re אדעד אייראיזן re נאר
 אטלןמטיק־ ד;ד רימם «י ? ־ועלט־פזודטדאאיזז א כןזר

פזןלקטי אײרא«עאישע די re רעכט אויך ם<ר
aaaaa AAAA aa Aaaa AAMA J  aaiMAA A aaaiu HaaaaLiaaaaato toaaaaסיס דין ײעט ײאס ז נישט אדער רעײאלואיע אויף 

 איטפעריאליזס דער דארף ? אימטזןדיע בדיסישער דער
 ייאס ? Ifױןר גאזײטיגם אדזןר וחןרען ראדןרניױרט

 טת אדגאנעז פאר ײאס ? fפעלקער־ליג y מכח איז
וױ ? שאטזז *ו גױטיג איז ײטמחכןזי זעדיטיקלעאק

■ AAAaU a# A AAA AAA AAA A tô A AAAAA AAAA AAAtoLu■ atoto a a aAto A tototoAtoז די «דים אין האדםעז מען ײעט אזױ נ ן ז ״ י ז  אגרן ג
 אגוחוג־ ««ז װןט מיטלעז y שאד װאס ? סאר״פעלקער

 אגרא׳ נײז קיין באווײזעז נישם זיד זאלען עס דעז,
מן מיליאגעז׳ די ®יט מאכעז מעז װעט וואס ? סאדעז ט  וי

jnjm פארטרימז האבעז גאאיס די  re 1 .תײמזז Ofr 
 םײזענםטר חונז־טרםער די מיט מאכען מעז וועם

 ײידעד אויף מיסלעז נעמעז ®ען װעט װאו טליטים?
 סןן װןט אזײ וױ אײדאפע? חתב׳ע די אױפבויען

 בא־ די איז עיידעמיעס איז קראנקהײסעז באקעמפעז
 חונדערטער די אגזעםיגען *דער לענדער׳ סרײםע

 חעדשזח װעם ווער ? גוײלער אױסגעחונגערטע מיליאגען
 איז דעם םיט און לענדער? פארנומענע נײ די אין

 די *ו באאיאומ דער װעגען פראגע די םארבונדעז
 פון סעדעראציע קײז נישם אויב גלות־רעגירונגעז.

 סלוגות׳ קלימע אלע אויפשםעלען מען זאל אי מלוכות׳
 מעז ןדער ,19^8 ביז ereonpy חאבען די װי אזױ
 גוגםזח דעם שארריכםעז ביסעל א דערלױבעז זיך מעג

 >ױז *וגױפגעסטריגעװעט האם מען וועלכען מלבוש׳
 עקא־ םראכסען זאכעז אלע די װעגעז — ? ווערסאיל

װןן־ איז דאקטוירים r» •אליםיקער. איז נאםיסםעז  יז
 די re נשםות די םען זדילט אזױ וױ :טראכםען גאגעז

 װעםען פאר קינדער, פארקריפעלסע גײסטיג מיליאנען
 אײביגע מיט געײאי־עז פארביםעז איז קינדער׳םרײד

ל וױ און ? זייטען אלע re לױערעז וק)ס שרטהעז«  מ
 װאו דור״ דייסשען יונגען דעם איבערדערזױען מעז

 קינדחײם פריסםער re אײנגעזאטס חאבעז מיליאנען
י  םענםשען׳תאס׳ re חערשער״סאלק׳ re אידעעז י

 שוין — ? חסקרות גרענענלאזע און םארד אױף רעכס
 םײל א נאר איז װאס אלײן, סראגעז בינטעל דאס אט
re ײעלעז װאס םראגען, אלע in ס שםעלעז  סוף וו
re פארשונגס־ *ענדליגער די אז באװיחם׳ — קריג׳ 

 ױך ברעכעז נו װאס איגער גענוג האבעז אינסםיםוםעז
קאי• דעם

i r i  irm  in tr o  *i irm  m ר9**99ס
w r r* ח t ײזי י o m ײ m י t m ו מ ױ  ״

u v rn o o  m * tn o ir  m  w .  >091 n ron  omp 
n ר t ח r n m r m  m  > «**tm r*w מ  ײ

$ , ן ן ז ד to -ir *9 ו u r nyy mm •yyn שןן ט מ  ״
*tm  r ד ח מ ז זאל׳מ ל׳ ז ג מז מ לו ט •* >r r 

o ** im  o m p ח» m v 19*1 איז דאס איז
m* m > rm* ר מ ט * מ ײוז טאדס nr® י טי *1 מ

tm  r e  m m m טי מי m ל׳ v  re 1* נײס ייז f 
o$n *i 9ה*** n m ry a ^ r פ מ מי טג ױ  ׳me o א

re  w on טלןג ײן חטזטײי מי  איז ממױאליזם׳ *ים אי
1* 9V*oo*i9 *i9  rtroot װאס ןגגלןןגד, אין קרײ״מ 0

eng in טי  nro איז <וון״, ללאריסי ״סאשזןליסט ד
n  o>*tm מז׳ ײ jnyn«f r *י גל r אין ארדאנונג 

999m, ז איז סאאיאליזס׳ ײי*  מגלזז־• דשס קריג ג
ײ״ טלאריטי *סאשןליטט די ז גר  1לי חאס לאנחח יי

 מאט n װאס שטידױ^ y סארזנטזמטלטכט שץנס
מי דידט<זנט*דט  פאד in שטעלעז אזױ ווי דןס, אי

n מגיגג  אונטערערדישע פארשידזןנע ךי לריג נאכז *י
i אײראטט. איז ארג^יזמױדס חדיאלחױאגזױת r 

 וײפטיקססזנ די איז m — איז שטודײס ore אײטפיר
re ניזז, תאפט לעגדער אײראפזאישע אינטלריאכטז די 
מט קריג דאר אי  רעידאלושיא־ y מים זנדיגלז זיו י

nroygm  *1 nr>y> mwwmy tn w ס איז ג מ  מ
19*1 re אימ־ דער «ו פירזח װןט װאס ׳1«וז*לז»נרו 

re  a m ממױאליזס׳
 אין םאראײנוז סראפעסיאגזזלזו איטלןגאלזו די

ץ- די ק  תאמז טראנטט״) אױװריזױ־ (״לואײטענם ^ג
T גרויעז סאאיאליססישע די ®יט גץניײגזאס W  re 
 פאדעדמג׳ y סארןפטנסלענט אלאין־קאטיטלט ליססישזד

ס ךי׳ אז o באנקעז■ re םאבייקעז re אלזין ri געחערען 
 אױםא׳ זאלעז דײםשען, *ו טײל גרױסען א אין איאטער
 די מליפח. דער re חע;ט די איז rאיבערג ראסיש
 געײארעז *נחויב re גליץ־ אופן m אײף ־יאלט ®ליכח

r j i םאבריקעז «אל גדױסער א דיעד איגער כאלעבאס 
 געדאנקעז׳ די סים *ונױף זיד פאלט דאס באגקןז. און

 re רעדאקטאר געוו. פון כיד איז געשיגעז. מיר יועלקא
 דער װעגעז «אל אסקאר *ייטונג״ ״ארסעטער יײגןר

ע, אײרא«עאישער *יטיגפטיגער אי ע^לי  באױײ.ט׳ עד י
 גןארפעז־קע• גאאישע אינדוסםריאליססעז׳ ד״טשע אז

 דויד גוזאמעז אלע זײנען גופא רלוכת יײטשע די א־ן
i י* n r נאלעכאשים די געײארעז אקיטאאיע פ־ז re 
 אקו־ ױיע א איז שליסעל׳איכדוסטריעס יױכטי;ססע די

 אויפשטאנד re •ראאעס אין װי אזוי לענדער. פירםע
 אץ דײםשעז די בײ *יגעניטעז אלץ דאס רען ייאלט

 נישםא, פלאץ אײפן זײנעז אײגענטיטער אגדערע לײז
 דער םון גאגג אין ײעז :אטירלעך גא:ץ זיין װעם —

 פונם פארשנױיערשאםם די ײעט סאלקס׳־רעײאל־איע
 ריןוי־י אין םארםעגען גאגאעז דעם איבערנעמעז פאלט

re .פאלקס־רעװאלואיע די אז דעריבער׳ חאלם ער פאלק 
 ײעלכע באדינגונגעז׳ איז םארלויפעז אן אנחײב re ײןט

 םוגדאנ׳ענם דעם לײגען פאר גינסטיג זײעד זײן ימלאן
re איז אויד װירםשאםם. קאלעקםײויסםישער א 

איולער״׳  פראנקרײד׳ איז אומלעגאל דעדשײנס ײאס ׳י
 אפגעדרוקם יאר פאריגען ױגי טן15 פון נומער איז איז

מז די re שלום־אילעז די װעגעז ראניפעסס א ת  ג
 ילעז1שלום־ די *װישעז און אקאיע״ ״סאאיאליסםישע

 איז דעמאקראםיע ״סאאיאליסטישע ■ראקלאמירם ײערט
 אינטער־ פאר יסוד אומבאדיגגטער אז וױ פראנקרייך״,
 •ובליקאאיעס די אין אויך דעראקראטיע. נאאיאנאלער

re ראגם ברייטער (א נ. ר. װ. אױלישעז® re ארנזד 
 זיך רעדט אינםעליגענץ) ראדיקאלע און •ױערים טעד,

 וױרםשאפם־ װעגען און ,סאלקס־אױםשטאנד״ א װעגעז
 מאס געװיםער א אין װאלטען װאם מאסמיםלעז, לעכע

װירםשאםם. סןמיאליםםישער א re יסוד דער געײעז
 פון םײלעז אײנסאסרײכסםע און האגיגסטע די

 האבען׳ אייראפע אין באװעגומ אונםעיערדישער דער
^ ל  װירםשאםםלעמנר דער װעגען פארשםעלוגג, זײער א

 זײערע באפײיעז אי אויף נויםיג איז װאם סיסםעם׳
 מען םראכם אבער ײאס נויט. re שרעק re לענדער
 םליגעל א ? אםעריקע re עעלאגד אין דעם ײעג«ן

re דער איז װארםזאגער װעמענס סןמיאליזם׳ ענגאשעז 
 T« און םעארעםיקער סאזיאליסםישער באקאנסער

 לאםקי האו־אלד עקאגאמיע פאליםישער re סעסאר
 סןמױאליסםישע די אז געדאנק׳ דעם דדיס פארטײדיגם
 נאר נויסיג בלויז נישם איז אײראפע איז רזװאלחױע

9*1910 דער אט re אגוזעגגאר די אומפארמיידלעך. אױך
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A

1919190, $t קריג־סידמג איר זיז «*ל «מל*נד re 
מו in למוזדלח מ ג ד re 191 קרןטסק יי <ױס «

 ענגלאנד אפיוױןלע דאס רעװאדיזױע. אײראפעאישער
ח׳ נישס׳ ו^לט שמי  דעד יחח <9י*990 דעד אם re מ

ר גן לי מ מז re פירטר ן  תאט קדיטס o»*»r»ge לינ
r r n  y re גזפאדעדט׳ *רמטזױ־ פ*ר to מגלאגד 

מ סוף*כל־סוף זאל ח ל ר מ  גאד־םלחמח איד װעלס דן
י שוידסשילט מאט ודאגראס, ל  קרייס׳ן בײ *ימנומעז מ

 אױבעז־ רעגיתנג. דער אין אמט שאר*נטוו*רטל?מז זיץ
*r ז מז׳ m מ כ ן «ז דו י  אידײע די חאם *סעריקע י

re רעיו*לוזױע y 1*ד הןןט אנחאלם. שסארקערעז 
o־f»m דער װאלאס, jn n jn e ,װעגען רעדענדיג אליק 

ם שלום־זילעז די ױ טען8 דן די :דעדקלערם 1942 מ , 
 םייװעל שום קיץ re םארשירם׳ פאלקס־רעײאלמיןג

re וױיל ג*נג. איר אפשטעלעז גישם מנזנז שדים דינע 
 אםת׳ן דער אין גאם.״ איז פ*לק re זײס דער אױף

 איז װאלאם *ז נישט, לגמרי װערטער די אט נאדײסעז
 םים *ימםעז װעג שטיקעל א כאםש גײן *ו גרײט

r ח*ט אלײן װאלאס לאסקי. חארןלד e אונ־ רעדע זײן 
די *ז סןרגעשםראמז,  י*ר 160 םיט re רעװאלמיע .

 אםעריקע אין גישט פארענדיגם גישם נ*ד איז ןוריק
re נישס r e לאגד אנדער שום קיין re װעלט״. דער 

 פרײיזײם, re איחמלעז די זינען איז חאט ער אז קלאר,
 איזםער דארםעז װאם ברידערלעכקײם״׳ re גלײכחײם

 װערען דערגאנ*ם ״ױו־דיל״ אויםגעחאלםענעם אז ײרד
מ דער סים ח  דאס re זיכערהײס. עקאנאםישער re אי
 סארשםעלונגען די סים נישם שײנות שום ידיז תאס

 .yeeT’e re הערשעז װעלכע יע,1רעװ*לו װןגען
 ■3inx9 וױיניג זײער םיר סרעסעז אםעדיקע re דזקא
מן יװ וץד סי  ײדא■?־א פדנם עןאמדאגד«שליס־ די ש

 ם1ביז־אי אלע בםעם שארקערס׳ אונםערערד. זדשען
 in שםעלעז •ראגראםעז שלום פארעםעגםלעכםע

 רעװא־ קײן דערלאזעז *ו נישס יל1 דעם באװאוסםזיניג
אײראיע. איז לושיע

*נםקעגענגע־ דערבײ װערען שטאנדפונקטעז *לױי
 בירגער־ אמעךיקאנער אין אנדערע די אײנע שםעלם
 עקםםרעם דער שםאנדפונקם. אײן לאגער. לעכען

 re אידעע די מיטלױנקם אין שםעלם רעאקציאנערער׳
 קאפי־ די בארויבען נישם םון איניגיאםיװ״- ״פרייער

 אין וױלען. זיי װאס סאן או ״פרייהײט״ די םאליססען
 די סון פלענער נאך־מלחמה די גײען ריכטונג דער

 די סון םירער דער ארגאניזאציעס. אינדוסםריאליסםעז
 ״מלחמה־ אויפן האט וױםעראו אינדוסםריאליסטעז

 מאנױ אװ אסאסיאיישאן ״ניישאנעל דער פון קאנגרעס״
 םונאנדערגע־ )1942 דעגעמבער (אין םעקסשורערס״

 אינוםםרי־ די םון פראגראם נאך־מלחמה דאס װיקעלם
 דער נאך רעקאנסםרוקציע עקאנאמישע ״די אליסטען.

 אױםשליםלעך איז — דערקלערם ער האם — מלחמה
 פרײואםער איניציאםױו. פרױואםער םון ענין אז

 צו פייאיג איז — דערקלערם ער האט — יזאפיטאל
 ער אויב מאכען׳ עם װעט re דזשאב״ דעם ״מאכעז

 ארויםצואוױיזען מלוכה דער סון װערען דערמוםיגט וועם
 דער נאך װידעראויפבוי־ארבעם דער אין כוח זײז

 ברעכען צו אויך פארשםארם וױםעראו מלחסה״.
 אין ״מענשעז די באפרייען צו אזוי וױ קאס- דעם זיך

 מאכען «מיר נוים״. םון און שרעק סון לענדער אלע
 דער־ ער האט הארמאםען, קיין איז טאנקעז r? נישם

 נישם (א ״םאלקם־רעװאלוציע״ א עפעס ליב צו קלערם׳
 װיל איך װאלאם׳ן)... אין שםעכעלקע פארבאהאלטענע

 און איניציאטױו פרייע באגרענעצטע שום קײן נישט
ליז דעמאקראטיע. רעכםלאזער םון ביל שום קײז  ג
 — לענדער אויסגעמאםערםע די העלםען קריג גאכן

 עקא־ דיער אויםשםעלען צוריק נישם אבער אדרבה!
 לעבענם־שטייגער. דיער רעםארמירען נישם און נאמיע

 יעדען םאר מילך קווארם א םאר נישט קעמף איר
 אויםן מלוכה־קאמבינאט א פאר נישם האםענםאם׳

 ,,םרייעד א אין נדבה רעגירונג א םאר אדער דונאי׳
 צוםיל איבער נישט בלײבם זעען׳ מיר װי אוםאפיע״.

 דער פון פלענער נאך־מלחמה די אין זיו גריבלען צו
 צום צוריק — איז אידעאל זײער גרױס־אינדוסםריע.

 די ;װעלם־קריג ערשםען גאכן םונם בום גרױסעז
 אײנע 1זי מעגען װעלט דער גאר םון ,,האסענטאםען״

 וױ םיי וועלען זײ קעפ. די אראפדרײען אנדערע די
r שפייז אונזער צו אנקומעז דארםען e •קאפיםאל re 

 re — קאפיטאלען און שפײז re הילף דער סים
 די צװינגען מען קאן — איבערצימם געוױם וױםעראו

 זײן צו װעלם דער םון ״וזאםענםאםעז״ פארשידענע
 פלענער די קאפ re 1זי ארויםשלאגען און געד״ארכזאם

״רעװאלוציע״. ײעגעז
 קרײזען די אין געגריים װערען םלענער ?הדערע

םאר־ נישם זיך וױלען קרימעז דאזיגע די ״נױ־דיל״. פין

 האס וואם אינלניאםױו׳׳, .סרײער דער אויף לאזעז
מז״׳ זי װאס ״באוױזעז׳ u י p םעז וועלם־קריג. יענזנם 

 ,היצקעי״ די «ו *וטחי *ופיל נישט 1אוי דא חאט
re לױף נאםירלעבען *ום און אײראפע re געשע־ די 

 ״אומאויפהער־ re קאנטינענט אויסן דארטען ענישעז
 םעםם נעםען לבתחילה 1זא די דארף מעז כאאס״. לעכעז

 אײנעם אויף אפשםעלען in לאםיר האנם• דער אין
re ־מלחםה־פלענער1גא באראקםעריסםישע סאמע די 
קרייזען. די אט םון

 נאװעמבער אין האם מערקורי״ ״אמעריקאן דער
 הינםער שלום־פלאן, שארםיגען א םארעפענטלעכט 1942

 סםײט־ אמעריקאגער דער שטײן זאל עס װעלכען
 ארםיקעל, דעס שון מחבר דער װי דעפארםמענט.

 פלאן־מאכערס די זײנען פארזיכערט, סמים, קינגסבורי
re קאר־ פערזאנען: סאלגענדיגע דעפארטמענט סםײט 

 אייטש־ דין בערלע, אדאלף װעלעם, סאמגער הול, דעל
 דאם פאסװאלםקי, לעא איז פייס ■הערבערם דר. סאן,

 םארטרעםער דין אליין. םםיים־סעקרעםאר דער הײסט,
 עקא־ און פאליטישע איז עצה־געבער װיכטיגער און

םראגען. נאמישע
 וואםענ־ לאגגעז א אז ■לאז דער םערקם כל- קודס

 באלד rn נישם װעם עס פעריאד. — שטילשםאנד
 אסשר װעט ער אדער .שלום־םיש״׳ קיץ זיג נאכן

 און מיםאדבעם געװינען צו ״בכדי .rn נישם איגגאנצען
 אקם־ באזיגםע די םון אונםערשםיצונג אויך אםשר

 לאנגער א נויםיג איז -r פלאן איז 1זי זאגט — לענדער
 װען יאר, סינף גיז דרײ re יעריאד װאםענשטילשםאנד

 ארדענונג און רו אפהיםען װעלען ארמייעז אקופאציע די
םעלקער״• באזיגםע די ביי

 :הויפם־צילעז םאלגענדיגע אן מערקם ול»ז דער
 און אקס־לעגדער די םון אנםװאסעגונג אומבאדיגגטע
 9 שאםען ;וועלט דער איבער אױםזיכם פאליצייאישע

 זאל איר צו געהערען דאם וואם םעלקער־פאראייניגוגג,
 זאל קיינער אז מעלות אזעלכע מיט םארבונדען זיץ

 עקאנאםישען אויסן דדױםען. re בלײבעז קאנען נישם
 םון צעטיילונג יושר׳דיגע האנדעל, אפענער געבים:

 סאר הילף םינאנציעלע אמעריקאנער רױ־שטאסען,
 אונטער־ װיכםיגע ענלעכע אדן ארבעטען עפענםלעכע

 קיץ נישם האבען װעלכע לענדער, אין נעמונגען
 ״בא־ צו אויף װעג דער איז (דאס קאפיטאל אײגענעם

 אלע װעלעז געביט פאליטישען אויפן נויט״). פון פרייען
 מוזען פעלקער־םאראייניגונג דער פון מיטגלידער

 פיר די באפעלקערונג זייער גאראנטירען צו צוזאגען:
 א אויף שטרייטיגקײםען זייערע לײזען פרייהײםען;
 באווא־ זייערע באגרענעצען צו און אופן׳ פרידלעכען

 אינטערנאציאנאלער שטרענגער א אונטער פענונגען
קאנטראל.

 םיר װעלען םלאן דעם אט םרן טיילען אנדערע צו
 ער אז מיר, זעען דעתױיל שפעטער. אומקערען זיך

 איבערצולאזען נישט שטרעבונג בפירושע א אנטפלעקט
 אייגענע איר אויף צײם ערשטער דער אין אײראפע

 שםודירען צו ״קאמיסיע א כווזות. פון שפיל אינערלעכע
 אײנ־ םץ באשטײט וואם פרידען״, םון ארגאניזאציע די

 חשײמס םון פארזיץ (אונםערן טוער ״נױ־דיל״ פלוםרייכע
 עקסטרעמע מער נאך פארעפענטלעכם ד.אם שאטװעל)

 אײראפע. איבער קאנטראל דעם װעגען פארשלאגען
 דער פון מיםגלידער אייניקעו פון פלענער די לויט

 אײראפע איז איבערגאנג־פעריאד דער קאן קאמיסיע.
 אקו־ דארטעז באלעבאםעװען עס װען הײסט, (דאס

 און שםאטען םאראייניגםע די םון פאציע־ארמייען
 פארשםרײט קאנםראל די יאר. צען ביז דויערען ענגלאנד)

 אויםן אויו נאר אקם־לענדער, די אויף בלויז נישט זיד
 צום קומט דערביי מערב־אײראפע. פרן טײל גרעםטען
 קײן האבען :ישט קאן מען אז מײנונג, א אויסדרוק

ר און גלות־רעגירונגען, די צו אויך צוטרוי ע  די ^
 ײעלען אקוםאציע־ארמייען ענגלישע און אמעריקאנער
 פארבינ־ איז נישם װעלכע א מאכם די איבערגעבעז

 גרינטלעך מוזען די וועלען גלות־רעגירוגג, דעטער
 לאנד סרן באפעלקערונג די אזוי װי נאכקאנםראלירען,

 דוכטען, זיך קאן פלוג אין רעגירונג. דער צו 1זי באצים
 מעשה די נוצלעך. גאנץ םאקע איז קאנםראל אזא אז

 נישט דאך קאנען אלייז ריכטער דיי וואם אבער, איז
 ראדיקאלע רייע א אומפארםײאיש. אינגאנצען ױץ

 נישם הערען שםאטען םאראייניגםע די אין זשורנאלען
 האם םםיים־דעפארטמענם דער אז אלארמירען, צו אויף
 פלענער ענלעכע אפעTאי re לענדןיר פארשידענע פאד

 לענדער באזונדערע םאר אז און צפמ־אסריקע. פאר וױ
 א אדעד דארלאנם ארםיגע אן צוגרייםעז מען װעם

 דארפען װעלען װאס פרעזידענם׳ מאנארכיסםישען
ארדענונג. און ח איינשםעלען קודם־כל העלפען

צד, א נאך םאראן איז עס אז איז, אינטערעםאנם

-------------------------------------------► X 7 י י B

r צי סםק, א אונםער שטעלט װאם e  BWnyp אקו־ די 
 די גלות־דעגיחעען. די צוריקקוםעז לענדער יירםע
 אין גרו■״ קלאדיםי ״סאשעליסם דערמאנםע םריער
 אוגםערערדישע סארשידענע re 1םם אויםן האם לאנדאן

 װי דעם, איבער שםודױם א דורבגעםירם מאטעריאלען
 דיערע xx לענדער אקופירםע די in באציען עם אזײ

 אז איז. אױםסיר דער אױםלאנד. אין גלות־רעגירונגען
 אויפן 1וױרקלע םען װארט לענדער צוױי אין בלויז

 דאס ;גלות־רעגיחנגען היינטיגע די םון צוריקקומען
 זאל לענדער אלע אין נארװעגיע. און האלאנד זײנען

 די גאר וױ אז גלױבען, צו גענויגם דין מערהײט די
 בא־ אױפגעשטורעםםע די װעט פלאצען׳ װעלען קײםען
 H צײםװײליגע איר אויסםיילען באםעלקעחנג םרייטע
 םײמז װאס די. צי גערעבם, בלײבען װעם װער גירונג.

 װןןס די, אדער דרויםען. םון פלענער מים קומען צו
 די re ענערגיע שאםערישער דער צו צוםרוי האבען
 אױסגלײמן ,טריאומשירענדיגע. װעלען זײ װאס מאםען.

 דאס — קגעכםש*םם, יארען אזויםיל נאך פלײצעם די
זען. צו בלײבט

פאר־ נאך־םלחםה־פלענער די אין פלאז װיכםיג א
 פאליםישצ אינםערגאציאנאלצ re םראגען די נעמען

 וױדעראויט־ זײן עBײראK װעט װי פארהעלטעגישען.
 האט לײבאר־פארטיי ענגלישע די פאליטיש? געבױט

 אז re לאזונג דעם ארויםגערוקם קרע סון אנהויב איז
 דעד אבער םלוכות. םון סעדעראציע אייראפעאישער

 עפענם־ איר םון פארשײאונדען ביסלעכוױח איז לאזונג
 װאם 4דערסי מםתםה 1זי נעמם דאם אגיטאציע. לעכער

ט 9 מים יעדערער ל מ ja פילפ חוש י m ר אז  מ
 אײנצו־ וױ נאר ײה פעדערירען דאס נישם איז עיקר

r לעבעז• אינערלעכע דאם ארדענען e רעװא־ אײניגע 
 איידאטע אוגמערערדישען םונם צײםונגען לוציאנערע

 םאציאליסםישסר re אידעע די געפרעדיגט װערט
 איז דאס r* סאציאליזס• אויןי םראפ מיםן פעדעראציע,

 זײן םלוכות אלע װעלען קוים װייל פארשטענדלעך:
 בםילזג קומען סעדעראפױע די שוין װעם םאציאליסטיש,

 סאציאלע געגענזעצלעכע מים מלוכות םארקערט׳
 אײז אין צונױםברענגןין שדוער זיין װעט םיםטעמען

ג װי פעדעראציע, די ^נ  גישם זאל אידעע עצם דער רי
 גישט לעצטענם דעריבער שוין רעדט מען אויםזען.

 םעדערא־ רײע א װעגען גאר םעדעראציע איין װעגען
 םעארעטיקער םאציאליםםישער באקא^טער דער ציעס.
 דער װעגען בדך בארימם זײן אין האט קאל פראפ.

 םון םעגלעכקייט די אגגעמערקם אײדאפע פון צוקונפם
 םזרחדיגע א — אײראמ, פעדעראציעם.איז גרויםע דרײ

 דער םערבדיגע. א און צענטראלע א (סאװיעטען),
 געװעזענעד דער בענעש. פאליטיקער אײנפלוסרײכער

 לעצםע די אין האם םשעכאםלאװאקיע, פון פרעזידענט
 אײנצוארדענען אזױ וױ בליק, זיץ פארמולירט טעג

 װאםענ־ א פון האלט ער קריג. נאכן אייראפע
 מען זאל אנהויב םת יאר. עטלעכע פון שטילשטאנד
 א דורכםירען מלוכות, פריערדיגע אלע אויםשטעלען
 װאם באפעלקערונג, דער םון טראנספער ברײטצוגיגען

 אים גײט כל (קודם מינדערהײטעז די אפשאפען זאל
 מינדערהײם), דייטשער א םון װערען פטור װעגען

 דאמאלסם ערשט אמ גרעניצעז ענדגילםיגע איינשטעלען
 מזרח־אייראפע איז צענםראל ״אין שאפען צו איבערגײן

 אײנהײםלעכע סון קאמאנװעלטם און פעדעראציע
 געדאנק פונם שוין מען האט זעען, מיר װי מלוכות״.

 ״סעדעראציעם צו אראפגעלאזם זיך פעדעראציע איץ פון
 און אײראפע. סון םייל א אין בלויז קאמאנװעלטס״ און

 האט װאם םלוכה. א םון פרעזידענט דער זאגט דאס
 םעדע־ א װעגען אפמאד פארטיגען א װי כמעט שוין

 פריערדיגען צום אז באװימט, דאם פוילען. מיט ראציע
 אלע פון קאלט. גאנץ געװארען שוין מען איז אפמאך

 בלייבען אמאל קאז קאמאנװעלםס״ און ״פעדעראציעם
סלאװאקיע... אח טשעכיע צװישען פעדעראציע א בײ

 װעגען אידעע די אז נישט, לחלוםין באדייט דאס
 אפגעשםאר־ איגגאנמז איז פעדעראציע ברײטערער א

 װעלם־םעדע־ א װעגען אויך אםילו רעדט מען בען.
 1אוי ןעשליםען זיך דארםען עס װעלכער אז ראציע,

 אז זאגען, צו גענוג איז עס שטאטען. פאראײניגטע די
 םאר םארשונג־אינםםיםוטן פארשידעגע די צוױשען

 נאםען אונטערן שיקאגא אין אײנער עקזיםטירם שלום
 re אײנער re גאװערנמענס״ װארלד םאר ״קאמפיץ
 אםא־ נאװערנמענם ״װארלד נאמעז אונםערן נױ־יארק

 אויס־ נישט םען דארף װילען די װאם סיאיישאן״.
 האם אגב, דײםלעך. גאנץ עס זאגען נעמען די טייטשען.

 םינקלער אפםאן שריםםשםעלער באקאנטער דער אויך
 אפענעם אז םארעםענםלעכט צוריק צײם געװיםע א מים

זאל ער רוף א םים רחװעלם, םר^דענם צום בריװ



געדעכטינידמ, ► \
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 יז«1 איז tyoytomy tnm yp-tyoy ty ל^יען,קדעד
cyn ty ■ynwrtr yo't^yv דגעז*גם אפילו» ifw iw in 

oyn ty ty מנדיד*טור זײו שטימז y tyo ריײייטי• 
t סח r -.ײעלם־מחמייע

tyay any מאדסיןס םלוסח׳שע די px פארי די 
 Dyxyr’iyny אײגשלוסרייכע די פון שוגגם־שלענער

 »ז וחןלם־פעדערןתיע y װעגען :ישם חײנס רעדען
 פאס־ yoyo די איז פילוy זײנעז — יישלס־רעגירוגג,

 פון עלעםענםען געװיסע tinyo •לענעד :עבענדיגע
yncyt’arny yty. יסדעקם׳ דערסןזנםעז דעם אין שױן 

tyorn װעלכעז oy סםײם דער שטײן *ל ,oprootyor 
 קאנםחזל. מלישײאישזנר tyonty: y װעגעז זיך רעדם

yty אז ק*«־אל? t r אױםשירעז y t r y וחנלם־ 
ttyatyo y t רעגיחנג, r y םלוכװ^ גרױסע פון oyn 

 װעלם״ yty pc פונקןױעם די oytmoy: אוים פירען
 צע:םראלער yry פון עלעםענםען םער «אד רעגירעג•

 םריער דער שץ tyotyen די אין םיר געסינען מאבם
y’o’oyp, tyoap n r א־גאגיזןןזיע די שםודירען *ו{ 

 typroynoat ty סאראױס:עזען, איז דןזרםען שלום״. פון
 םינים געוױסע ;אקס־םלוכות די בלױז נישם מעז ײעם

 מנםרןןלירעז בײם הויפם־רןזל די שסילען oyn ײאםעז,
 זיו װעלעז קריגס־ניױױ און אװיאציע וױ װעלט, די

 אױסשליסלעכעז איגם געםינען איבערג^נס־םעריאד. אין
 סמ רבעסy די 1םא װעלעז oyn םלוכװ^ יי םון רשות

 ^גלאנד po — װעלם׳ דער .אין utpnry האלםעז
py די yorm nyo ,װעז שטאטען oy די אם װעלען אח 

 װעלם־ y po רשות איז איבערגײן דארפען װאפעז םינים
 וױיםער ty: דער פון tyt y איז דאס tyay רעגיחנג.
 פלענער׳ די אם לויט ty קלאר, איז דערװייל גוקונםם.

 אױס־ סאקטיש גוזאמען לױתן־םלוכות עםלעכע װעלען
תעלם־רזגגירמג. y פח ראל די פירדז

 געפירס װערען םארשונגס־ארבעםעז באזונדערע
 פארבי־ y םירעז :אציס די סאװיעט־רוסלאנד. װעגען
yiyo דער מיט וועלם די אנצושרעקעז אויף אגיםאציע 

 האט אגיטאציע די אם .tyoy: באלשעװיסטישער
 דער בײ םארשונגס־אינסםיטוט פונם קלאפ א געקראגען

 אינ־ דאזיגער דער שלום״. פאר ״קארנעגי־פונדאציע
 מאםעריאלעז׳ צאלרייכע פארעסענםלעכם האט סםיםום

,oyr באװיתען, צו ציל דעם האבען ty םאװיעט־רוסלאנד

 ** ייז ׳orxfrytif ד ימלט pr:yn נישס םראכס
מy די פארודילען צד לױז3 שםרעבם מ י ײז י סינ י

*or nrnar mrm r לןני• אייממ
y ראסזרטעלי ריזיגע %r מז מ ד  1ײי<י ITtynya גז

 בדייס זדז דייטש^נד וחןגיז דיסקוסיע די דײםש^זנד.
y nny .yiypya״r מ*ג* לןרד זיד געפמם עקסםרעם 

 ממד וױכטיגסמ טששממרלעיגס פח אײגער סימרם,
 P* 1<*סשולד*מ די «י געהערט עלגערװ *רבעסער׳

מחמ צודיק דייטש^גד געלןןזס הןזם מען oyn דעם,  י
y .ןר, םעגה׳ם הײנם גרױס־מכם ty װןלס די oyn 

 y עקזיססיחמ װעט עם זמן כל רו׳ קײן האבען נישם
ק דײסש געצױםם נישט  oy סלוכזע דײםשע y py מל
 חשס oyn שיםה׳ y גזדיארעז איז שםאנדיונקם דער
ד די װאנסיסארםיזס. — מ»מען זית אױף ײד  מגגן

p דײםשלאנד פרייע y ty האלםעז, דמע in• מרבלײממ 
y םעלקעד־ דער »יז םיםגליד םולבארעכםיגםער 

מדי היםלערישער po באסרײםע py משפחד-  ײעלזה טי
 *ץ בעסעד נישט דינעז די ty ׳tyr״nya דייטשעז די

 נװישעז שעלקזןר. צי^להירסע ן^ע po ערגעד נישט
 שייײ y jy tmyt זײנען עקסטרעםעז בײדע די אם

 1< ילזמפר אמערימנער די אין צוױשען־םײנוגגעז.
 וױ דײטשל^ד׳ ty מײנונג, די ptoooy צום םיר םינען
אח נישט געםינעז םחעז ײד װעס אקס־םלוכות׳ אלע  ב

 נ*־ מנםחזל׳ םיליםעדישער ײיערענדיגער א אונםער
 די *ויד קאנםראלירעז דארםען וועלען זיגער די

 סיט ײד םארנעמעז py בילדונגס־סיסםעם דייםשע
 זיך קעז מעז ראסע״• ״העכערע די -איבערדערציען״

 סרעמדע דינען צי דעם׳ װעגען שפארעז ערענסם אבער
 דעס אױסצואווןןרצלען מיםעל y שולען די אין לערער

פאד־ צו מסוגל גאר שארקערם, אדער, שאװינתם
ffpnyog ^אי---------------------------------------

000
 po גאראגםיעס פלענער אלע די אנםהאלםען צי

 סונקם דעם נעמען לאמיר פרידען? דייערענדיגעז א
 וױ טשארטער״ ״אםלאנםיק דער אנםװאפענונג. װע־ען

 די אנםװאםענעז װעגען רעדען שלום־פלענער די אויך
 געםאדערם װילסאן האט צוריק יאר 25 מים אגרעסארעז•

 סונקםעז 14 דינע םון פונקם פערםער דער מער. פיל
מלעז מלוכות ״אלע ty גאראנםיעס, געפאדערט האט

ץ ח ifVMnuiJi ו סיז ר מ ד דן  fm w״ **pm ד
ןיא חןד iy« מגלזוד ד/ «ת וימדחיימ רלססשדנ  לןנ

py tn yn n  py prtrt oyn מדל » ו « מ w מ m 
m» o r לכתחילח onrtyo׳ trim  oy ty מ י לי  נ

גריס #סזןדיקזג׳ נ^װ^סענס
מגי סי י »יז ס ״ י ײ Jno w יױד י ײ ס יי דןו ״י

----------MMMmLmM kMUHISM • ̂כץ סליטת» מי^סענסע  ofn קדיג u7yn ז7עד״שס ג
m סיס מנקוריחנמ־י* סנגלסנד p y n o סלײז n fm nן

-   ̂ - - ---- a a u t  M  MHMfMMMMt* M M  M *. *L• im im p /״ ^מדשוי^מז כדי ריטשלןגד 
po oays yjjrooynya י1ס יסר«  חנסוכליי^ וידשןדס

oyojynyj nrtys tym  tyn׳ po yr*y ty כיײזד די 
yotye סאכות oyn יױדyדyמyמז נישס ל n ײ »y 

no y •pty ■pt pnyoo די Tjny yojyoyttyaoty 
 ססד־ כוחוח די סנדערעז *ו פדי ,yo;yt>yttoa ןסילו

? in לסוגת חעלטעניששז
§ר#מיס זסן כל נישט#׳ זימזמ ג^רןןגםיעס ןןזעלכע

 - - — - . -------- - ----------— ---------------—-----------------------M tM M  H l im t■‘- t■ ד * W l l  JJ*■ ” גרי״זז ?••יטןןדיססישע !וױשען ק^גקורענץ און
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K yry prw naenyמיyoיrלy .זיינפלוסען oyn oy׳ 
tyn sm למשל׳ p  y pn מגטישלירעז מל .yorn t 
ל גרױסע y דיער  py הײנם שםודיחמ לײם ױגגע מ

ypnyoy אינטyדגyציyנyלoyVyp .y’yytoo’roty y־ 
y»a אונײחגרסיימם tyottp ^y»yyoo oyn אױף 

 oyn ׳tyoytyoy די tyo yלטyשטyנגy אויסבילחןן
 nyVuy אייד tjtay .yoy־rm אין tyoyaty ײעלעז

oyn אירע ytyrtc אױף אױסױכםען y py .yoytny 
y typ rtyttpaypגטשoיr נישט tyt צוליס .yoyrtt 

tyotyotyt tyno tjn דעם מאגלײט ס«ויט ?ינגסבודי 
 tyoyt סםײם po םpyיrוoשלום־ אים דורד ציםירם^
 yry •pyt סאליטיש ty ,tyotyoyp y מים םאמענט
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־,ty’ 21 דער oyn צערטלעכקײט ײז
געקראג^. ניט מאל ?יץ בעני גער

y yrnשטענדיג ארימע׳ לםערען 
 האבען פרנסד. דאגות מיט פארנומענע

ײע־ געטראכט ניט מאל ?יץ אפילו
 מאל ?יין דאך py עם דעם. גען
 פאר געװען נים צייס קײן

ytyנארישקײטען לכע. . .
 ?ליי־ שוין בעני האט פינף פון עלמסטער דער
 װאס? אבער אים׳ םעלט .עפעס״ ty געפילט נערהייט
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 py עם וױיל פארגעסזגן׳ tyoy אן אפילו טראכםען׳

tp ניט t tynya אים אל1ס׳ lyjyntytרוםען... ׳
 געװא?סען װאס וױיניג טאקע py גופ׳עלע דץ

y .tyotyt מיס דאריגקער׳ y געלבל גריןyאליר׳ ד? 
ty: שוו^רצע׳ אויגען pלוגy ומלם דער אויף הןןבען 
optpy...: ביטול םיט װי

 oy וחגלממ אים tyo oyn oyn tאײנציגע דער
rx שול־לער^ דין געװען את געהאט אינטערעס

ty פארשטאנען. זיך ױי האבעז tyotyn אן m t 
 מיט כאטש און םאלגט.yג py oyooyy: צװיים^ ד׳לם

tjn די :’p דאם nya ג נים ױךy',שפילט tyrn דאס 
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ya:’׳tyayn t די tyo:yo’o:yo גyשםויסyצו ן 
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 ty:ytoy: tyay גוף׳ oytyopyntjn ניט ?לײן דין
ovt:yy: •tyaytotyt f און t דענטיסם. פאר ya:’ 

oyoy ?oo’otyt y ד׳אט oy גיט אים זיך :oa’^ :y. 
 ty און ׳o:ytya onytyo װי אים האט םילyפארג זיץ

 דיפ־ דץ מיט o״toya צו־םיל :יט ypyo זיד האט
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 tyoyto y ,tyoyto y pttynya t’y ’:ya און
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tyo׳ ty:yp ניט זיך n’an Vya ty t — ty:’:”y נוצם 
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 oyn ttna tyאלט ty — ,tyoyto □yt opyo אויף
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tyuo^:y• צו זיד yooty די צװישען געטעז
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 py tyoi:ynya’y לyש: .oyaty tyt t’y געװארםעז
py םץ םארלויף tyatip y ג צייםyשטיגyז uyt po■ 
ראע, צו

py ::i:ypty:y ty:ytpy: .o:ya”ay:o’־at זיך
ע.3לי

ty: oyoy אן tytyt:y איז nnynyi ’:ya•
po t ר.ypרyשט ,tyayn זיך דאכם ’Vyp tyt סױם 
pita, זײ py ,y:’t:yrnr py tyVp ty:ny ען3לא די 
ooy. גא:ץ י» אפט.

o:ytyV ,:ya שוין yVy .tyo^ yo מאל tyoip 
 py •jr:״ ptotp oy py אוים׳ ־זײ :טyרyל ty :ייע.
t:yלyהאט ד ty זיך otyntjn.

 omna עtyלטy אויד אן tyo ooy: :סyצםyל
מן oyt םיט .pn סיזע: זיי אגן ארםײ tyt אין ^  ל

otyoo:yto אײד איז tvoipy: opyo אין oy .ooyp 
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y:^yoy זי:ד «M
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tytyoya p*p tyayt o:yp אױסחשל •yVyp oyt tyo 
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a otytyo oyn yayuny ty _״trm  y — fyar yr 
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tyoayoy:•
tyo’oytpyoyt tyt:ty py ty וױמיג זײזנר t’o 

n: יחגלט toti tyo tyo’«t סײ py yt לן»ד py נדי 
ס^:ד אין trn■ אױסו־יכטיגדיס, tjm צו אוי o n x y t 

לןהמן. tyrtyny: וױ ,tr״pt’nyo py ודחןאליזם
t די ty ,:,oyo otytptya איז עס y  y o frn p ty 
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■yto p t tyo ,tyon^ tyrtyny: tx naa tyaynaoy 
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tyoouyV צײם oyn ! מנ ל ^ oy איז n’otpytpy oonn 
oyn ײזז oy א״ז זדז t r שיכסז o מ r  tw y w u y 

:tyttyny ני.¥¥3ל איז שםול
tp » ג^ד כעגקעז p op a ווקלסנ

tyrtytty: :ntyon^a tyay ןלס לעחימז pytn■ 
po tyo סילף tytnt py מז אױסבײ״  jpon> pn tn«ז

 py tycVyn py y:nywtn זײ 1̂שסײ py לױז3 :יס
oyt סיזישזמ ty:ytyny: attn y po ottay:tytm 

^t װעלם. a  yVy to״ty ,tyo שסיח y pk ױג מ ך מ  ג
pk t^yn r:tny::vt y ty pk tyn ים: >tyayVp^t n 

 שסײז, חוץ » tyay לזנמז• ti ^לכזמ po ילאז
o”pattoynpya t ^ ’po po tinoy, זיד :ױםיגט n 

n 1 אייד חשלם  .Dttay:tyt’n ty:’oo”: y pxחגלס 
ty: otyutn יימו^ןײם r x r ^ ’ayoo px, ממקם :ty 

TP to  .rxyp^pty ty a p o o ^ y ty : tytyoya y 
t:״ty ,tyo וזןלם די: typ ים: rn ל מאישליש  3מ

pk o:tty: 3האל p«np יי־ז t ttP־r ן»שם אזyדיג:ty 
tyar tx txn. ילאץ

y po Mלytyo די tprn y ג3פא ^ tyo n 1ש  pc 
 tyrtyny: nt סעתזן:אנכקײם yty po זyםyשם זרעיגםזן
po y’O’o y po oonn ty לסy לעהמאן t ,םיטלײד 

typ ,ot^yyt’K px ut:yoyn קױם tyant trjyn־ 
oyn oy •tyano םיל pttypya n  p ^ n די typ^yc 

po םים מנלם1 דער tytpx po tyopytya pt'nox oyt 
y’oytpyojn, סםזיבם^הג3מל די po o’nuyaynya’x 

 חזגלם די yלכy1l tyo tyo’xtno די 1צ לא:ד אעזער
otc דעם np.:

y to אלץ, tya’x tyrntya oyn עס  tyלס pbyo y 
tyayn סיל זײעי «typ p, ים: :n  ty:nty: px ty 

אי מלחםה׳ Tin in 1אײ :  oyt tytya’ttyo t’y 
yטעlאי אײסבויעז :tציyנyלty t tyo nyroyo  y -אױס 
•tyoyVy tyo yDש py סרייזמ םיז האלטמג

o װערען ארכעטער די r tc ry a
D י:tלxny: דינ;ח tyoyaty ײ Toytyornyo 

ty זyבלעםyפר די אין t t»J naoty ty r n  po ^םלזזםז 
ty םילזז, ty oann tyoyaty tyiypnyoy דער  ty 
n ניט איצם׳ זשױ מוז iy :” Vey: שס אױףyםty, דך 

r גײיםע! צו «הײבעז t  tyyponr’a ?חל t r  nt 
ם po yay:ony ייזיגער ל ^ 1 ty  oik natya’yאל 

po yp’tyoy ty איז ראליע yi’oant y שפילעז קענעו t 
ty נאד t ^איד סלחמ ty ,ytto tyay ayn די tyoyaty, 
 *yto tony 3חשא pnyatytiiyn y pno ײז ןטשמ

 -tyo ײם3 3חשא ptot: yty :ים tyayo .o’ay: ייקציע
o’rayVotyoy ty קעים איעענע ױיער ברענגען t tyo.
 yt די:ען oy py — tyoyaty די po שינאים ײ
n* אזיינע לעגיאנזװ ג«צע  pnm tt ,oytuyp p 

voyto ty גמועפםס־ס^אפאלים^ז, t py אײף איז t r 
t די אױף yלy ײד םארםעםטעז ראדיא׳ f  yoTPiyity• 
 py o״ptyo’a y םיט onpm דיערזו און בעטער
o:nty pnyn t רציחה o  oyn יט: :pnip y ::^  p?ty• 

ty שמאים י t po ײ ױ  o’tx prut uuynya 1ײניא ם
^’tyiypnyoy po y מלחמה y a ’oo ?סאל »TP t

t > יציצ wytnyt• oyt *יוכיוסק yn• וימר סייס ממאלמז 
ry . po uTttoy tmxty n or״ yn• מז ת  nyo ת

m ryyyt tyt tx foy? •tyryn tynytyi oyiytynyt 
utottvys r» no דודן •wyrtyt רוזימלס Pi eoy on 

סי ס  yoytm. אץ tye״p*tty• •ימיגיי *יו ״*לר po ייו
 po tyoytry• 2,000 .tyati תייך nytyniy pn״t tym גי*ס

repyo מי  אײושלי• pyp וײ jti ynyrKOty יגצמי• ז
royt יי ײז סאיסממי y>«twyi זײײ ’’>tyotyp ir־■ 

 oytuyp oyt און tyלײג ty tymyiyt •מייקאז י* סז*מז
).oiyrt'iyity ^yneoynti ןײ

,n prrpfo* tx ת« eypo* tyoyaty n'prxwr
.pro’ay: r y אייזי 
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unxVy pr:y: p* גײ־דיל pr:y: rooyp oyrtay^  
n  tyo ty: יט ׳: tyoy»nx oyn נױ־דיל tyt oyn 
tytrx po שזז מנ  pr׳otr» o r  nyo ty: ,tyoyaiy

.r״o y ^  py t« r
pn tyo קריגס tyoyaty ■tr oyn ’pro yty’ 
,B^nrtyny tyo tyty מ לי גי שכיײח ת  r« ׳oyaty 
 outtyorxnye y tyo:tx o:ry:pyny tnyn גלןד
•rx po utoan t r ײז שתם   y לסy ooyttyo px 
oyn pro’oyt• f»nn n  oyn om  t r  po yntTo 
otyn rtorno t r  po prays lyw ^ y’t uottj’x n

.opyty:tx px oTttyo
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otyn prutaTwnxT^ tyo uT tye tyty’ px 
o:y:y:ya סיסן ty tyoo:y זײ oy pr:yp דט prinp 

oyn o ײײל r ד א »  אונ־ pm זד:סלןסױד pr«ra מ
tyo rtotyo y t»ry:tyo tyay oyn o:rnyto tyt 
prx’:rMP tx prMpxrystyo oyn ty pm ,pro’o r■ 

r  25,000 tx tynyo y tyo oojtpmx oym  o rלty 
po rytty: y prannyionx tyo oyn ,ty’ y זיץ py 

tyty pro’oyto pm ביזז ל»ד nxya ty p n r iy 
to o דערשסי?ץן oyn אײ:קו:שס r״y:tyo:tx pr־ 

wrxy: n« איז ױיסם םתגס  ty:’tyo t>T̂לy םלחסח 
 אסילו tnr pnyntya גרױס סײז ty .utן:שםחן»

typ nnppytpy t rסיל: tjpmytyo txp’tyoy t r  po 
yto t̂- ױי r  oy po trrny: pro’tjruj’o tya 

rartyo.
tjm יי וענעו זיד פ«ראימיגקן p sti 

 די ,onx omt ,prayn יתזלעז yoxT יי זי:ט
pny:y’tpyyn איז px syoy o r  ooyay:oy oyruyp 

oy ים גײט: atyo״ y ,ט»נ po tymr ty ים תול די: 
tyo:yo tx proprytoTyty: pruratxm y tyoroo 

•yo tx px ytyoyo oo’tn ty n  .o«rr’ tyoyaty n 
t r די tyoyaty ח  ooayt y• לסy ^לם proma פי

px pyttx tjm• :ים זיכםיגע׳  •yott: yo’oy’toy 
px pnyoo:jnyo tx in  tyoyaty n  ty:rny tx 

y’xnyo t m  praynooy o’o t r יט: :px orx  ty 
x״t r  nc o ,מלחםס:ty ייד* tyo שפtyoy, נ«ד t r 

מלחמח.
 pnyn די ey ,pno איץ r’p דײץ :ישם tytr די

y: t r  poשx:yל pyol:yoםשt r lאסאסיאײשאן ס px 
t״yo p yליםישx .yorm tyc yםיל’ty pyooyp l 

tyoyn ,typyay:pn גא:ץ oyn ,otr:xmya yp’tyny 
r לאגנ :ים  r r xאײף ׳ px ittya pxpyoorx ty 
 •y»nty ,o’ytoyt px prP’tayo יל3אױםאמא די
oלyפyלט :yonty שtyשלyגעyn tלכtyrntya prayn y 

ty אױך rx ty סאר׳םמ׳ם :.tyoyaty n  txiy 
n  ty m:yoy:tyc ^ א ל א ? r  oyn oyaty־ 

oonn px proxn pn’t• *ייף oto םראים n r o  px 
ay tyaroiyotya’y t לםאט1מח y זעטלעד r  pc* 

 םי־ לyםtyDײ־tד po yxyt■ tytyno py שטרע::!::
m ליאן o י!:יא:יסםזמ o:y:y: tyo’y to r  oyt px, 

tyo typya:ypn oynגyשלyגעtyxyty: t י^לעז װאס 
py o:yn tr r a סיס ty: t r  px tyoyaty n מל^מn 

po :n:yotp .ytynyo מױל y po !אציאנאלל: ^ ,yn 
yrtty typt’n :סארשלאגע yo’tt: n  p^attotyo tx 

 tx px tyoyaty ytytry po ut:pnoo:y םלחמה
y’tyotoyt ty n  tyxtyttotyo :די צז־ױשע T 3 proyo* 

:ty איבעח:prxty ה « ל
to שטימזן אײן מיס גיפ רעדען 

o זיק :ים :ױל איד ’oo’o’oyo tx. ױל איך: mVa 
py tyoyaty n אפשאצעז ותאליסםיש  po y’t ’tyo n

oyn onr t r ײס סלחסח די> yayarw n  px ,ty 
oyn ״ סייtxayn pnr י לי ייד מ m ג«ד מ rbv y n 

r טוט y  unynya trm  m o  tyjypnyoy n 
oyn ױ prixayxyx tx prp וױ »oy rx >nyny רא׳ די• 

oy tx *txya n t oa^o tx  tyo py proyVa די oprayt 
 yttyr pnyn to :ישש tyan ? tyoanonx יײכסיגצ

rx py r  ?,onp סמ *יסלסגד o r תל «  px מ
yte:yxלpo ,y’ayoytoo ty ל ontm* מגגן t ty py 

tיo nrty tyכyל rשa ooy״ .yrpire yorm nyo n 
tm כ׳עז  o:yt׳ py סיס o a r׳ t r  ty מל «  y po מ

מסח ^ו1צ r 1לי:י >yoytoo די שסזמז yotyל^*̂yy 
earימגג ty to  prayn .:np re• מן תסי  TPioo •ל

■nyey t r  py ooymyro yovm nyc yty r :y o 
f  :ye tx omt «t:ynya tyoyaty tyarp

only: ניט׳ t r  po tynty t o r t o r r y p y 
py tyoyaty n  po 0”paytw tyroyoo’a^yntye 

ptyoo t r״n  po o שוגסים •ya tyoyaty  t r  po 
•ty ty^n pram  .oiyoyo pr:’o ry  o r  px «t:yn 

tyoya׳ eyortya otyn׳ tyjypnyoy n  tx prutftia 
oy^’oyc y סיט proym !חגלפע, ,oarיי: tm׳ yor׳ 
ל y tyo זיד מיס 1לע מ yry] tjnuy: t ײי r  po* 

tym בססעלסעחמ. :סלער  oy זיי t r  py tyoyaty 
proor: o r  nm» oyn ynoortm ty:ypnyoy 

ffw *y f«xyrV*ayy tyVynoorutx t סייל r  po 
py •ל»ד tyoor: tytry py ooytp pnr:yo ty n 
xy:יy:yלnr:yotyo tyבלוח ניס ׳ prpnayo n  py 

n  py py םזױזסל »:pmtyoסילסז ׳ ty: ,tyro py 
«tyont: t r  px T צסל n  oyn שססלסן py tx 

tytnx po mna yo:yeyitya n לסני ano r y  •ptx־ 
oy oa’x .pro די tyxnyny: tx  onx ty:Ta yoyo 

 o״foytptyoonx y:nyny: n ד o:np ? אײגסלוס
tx  ootp oy oyn opyoor px סוליפ tyont: tx 

t גאל r  px מײתמישס tyo eaya n oyn ־ די<* 
:ymoy נxyיyגyלproryoPK y ז oy o:np n יט:!

3 px o r  P»יז1ל prayn to  oyn ,ty c tr ניס 
•n  to  oyn ,ut:ynya tyoyaty yor:nnyo r?

tyo px oyon* שםימ tnt מיט :יט yonx po 
ײס ut:ynya tyon »םו^סלעכ? ty  tyxap t r  tyt, 

:ty מים yםלyװעלסז שםיםעז נע ty m  ooy pranoo 
px :סארםומלע ymr די jnytrx ■mnar שוטדס 

tyc n עס לױיסעז  ttxסעלty יס: t r  tn pnruya tx־ 
םיט.

to זײגען tjp rayry  tyo איממקײס
n שטעלו״ y:y:nt סייז  px מ1שםעל ty trx  po 

ty’:n ׳1936 זי:ט n  pm ty» o r סרײד ’ya ppP־־ 
px ut:jm עשסאלםעז: :y px .prtynyמאל לע :pmy 

y:ty ty tyo px ttx:’״*ty  n  po ut:*:nnyo ty 
t o  .tyoya ,ידת :ישטא איז עס אז :לויבזך t r i y 

nottn. זאך קײן oytt זאל o r  proynyo סלאץ po 
n  py ut:ynya tyoyaty ty o :’i”ytyc y לעקסיעס 

t r  pc לxyםty ניים .oy prroyboya
tyayn to סאקסיש y oraitoy:o’tyםלyכy:nty y 

ntottn איז ont:yuy:tyo t r סxyoיyזי:ט ל n 
tyaray:ony o מל^מ^ r סיט tpnלםyםyז prm  oyn 

o מיי ז.yמyלy tx ootynya גום r  o t’atto tyar 
tyn: אזײ . oy:yotty קאמסיל״ 1לײבא anruy לצצטעס 

’oyn oy ]tx ty זיד K ty rn  tx tytnty:o’tty’־: 
oyaty oytt o:yottoo .ים: px  px זאג oy מים :ים 

t r אמיכם tyiytotxoy אױסײכםיגקיים די o r  ty ty 
:tyoi ײילyn ,o : r ’tyto tytnx po tyלכpmy: px ty 

ס oy זyDxש py אעסםרוממטאל מל ע ד
tyayn to אמאל :אך ty : o t’atto ס « ^  tx ל

 o’aty p*^זyטלcyשlמײyג״ oy:yony: ’tty ty זycyש
ny ty»m םיז oyo קאמי רזךש ryD  typnyoy t r 

n לyיtסטrאינ ny oyt::yp oyt py לייבא! ’jyny- 
y’xp’toיגקײםtyllש שליכטזת tx שא:ם n t’ py ty 

t r  .o’atoao קyמיטyדארף ם proytpy rn  tyoVyn 
oyt px ססםיד ny •o .y t r  nvrrvi .ל py .4 אי. סי 

ty* די 1אי m מיד סאסיסיק. ײם3 יארלס י13שיף־ praxn 
ט ty: םארלײסי: נאד  ,px oya’oy? oyt po otyny: :י

s tymy ,:n iy m  tyoy סיל :ים איד pnyn ty.
y pr:n o’atoao y n pnon i’ :אפיל! סלא px 

ty tyay tym  n  .y’yyt’:y :ty  ty o :’:”xtyo y 
oynryt’:y:tyישnצ קלאז y לyDnlצ  y t:rm p a p  pr 

ty rn  n t r  tym r py אlמn  t* אססיסיסם tyרyaל1
protyntyt סיל •tyoyo’oyp yi’tty po

p איד n t אױס tyo אײד oy די p rp iry i, איך ײ״ל
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םאוט דעף איז װאקסט באװענונג ימיאן טױיד די
j ימיט לאסד״׳ ״דיקסי 1י* אוןז כיי 

a ליתספ ג״וז *ין ם׳נז ra וחד ®ל
a מז n ״a״ay .י מז ©*©״ מ א
 דד#ש ץז זאכ חײןינ זייזןד fyii זןע

 איז סלחפח די ,rm ד♦. ז״גזז
y nmya פ«ר גרכח »זל a n אינ׳ 
ynoorr אין oy • tryc a n ײ*ס 

ysay nr© ©ansya© די *ין lypnaye ייז ©w 
n r  nrm  oyn <די«י ח• nmya איז ayoyyaש v 

y©*na ל aysy .,r מ m r  n סזדוס״ ״ס©ל די
ײס מסל a און מנג n  no lyayoyayo ©*© ז מ  מ

o m * •  yoamoyoyam rm o r m o m ז י ׳ י ײי
_

מ f ו?לני a* סון ליותס t m jrra ז איז שכימת* 
.ײד«ג©׳

 If ©m lyayrtya ©©ayaya מיש די איו aya ױ©
^ד מ ״די מי ױ ל גרדסזױ־ ס  איז ooofp סדסײ מ

ו מנססדס, סחדנמג ו י י ו ל גדױסע מ  סלחמײ »
lypmayo דן ודגתססרמןדמסז אץ ©ya psar©ay־ 

lyayr דודך y ססליטיש דייןif •מזןרסטן די אין דרוק 
̂ך די שזץ  ס©כ ®רדװעד ,דד מאבד*ק<ן/ סדזזסח ווײסשדיסל

ifp*aשיףיסוי ׳ *oiay און moyay איו סעקט©רים׳ 
ayayt isp*ay©y an©״ny |f ליי aya דודכ״ גןלתגץן 

if  ifT iif זױימלגדײמ ynyr ayaay .סלס ארכעס 
on ,©yaay a® חףולססס n  toy n© סיסגליחױ■ די 

ל  pay©© aym זיך יזזיןמס ןוײשא[ פולו n פין מ
itaynyaiayo, די ayoyaay *ta יתיסנס ifayn פןדי 

m yaanrsn a ©ayam װאוקס a n  r s ל  סים־ מ
תד its aya o אין ולי n דרום a n  >©aaya סון װאוקס 

 V פון lyaynya ב*גלײס ayay ya איו יוניסנס די
©n® nayayoya# if’ar may aypayo חוד ayam

 סםייט די וו©ן איץם, ווון ■©ליסישענס די און #רעסע
ד אין לסגיסלסטוד^ f״t חסלסען סןופ מ i f סעםיעס׳ 

fiifiiw• ר* ®f פרפנגפ n סון פ*רם דער אין פרוכס 
ff ספייט ifi רןדזקםעז® ifcjf■ is ײגיסנ^ די bis 

©tm a ifsa p  ifBPTf זיד n  of ירס־ ײד*ן «גפי 
©if«i סח סןרם דסר איז סןגאגיפ rn»r די געגפז 

ם די װ*ס גפלט אימםדיט און דײס תױכ© ^  «** ײנ
irm און ifam s. jf if i ארבשסשד מסריאםישע די 

ir סון r אנוװשליסעז זיד ס«וס If ס ^  If קענ is dik ײג
ifinp דזשאבס״

puao ימיןןגס ipsfn מאס די איכןןרגעכאיט
nrs א װי  געװען זײנען oafttm מלחםח די מון פי

 ־of Dfn ©עז אײדער oojfanaf nr»i’ יונפסי
 אונמרגענוםען דינעז »ון זײ ױיז״ ©רבעמז מחױפפן
fn MfBpriBjfp n סין גןװיארעז fm p© זיד חאבען 

b»j גזדישלם ifO’n m פעדערײ־ אמעדיקאן דער םיט 
rtf npr ,סאנכע וואו פאלעז פןןרגןמוסען זימזמ לײבאר 
 is :issa אין סטרונע די עןxnssanfant nrafn ימי*נס

ס מאנפע אײנסריס ^ זײ if געסילס ifaf© יונ
ism גע^גענחײט די אױםנמען וועלן און םערד אױפן 

לן אגדערע ױאס אכסענדיג ױס  אדויערנס-3 די •ifjfi מ
firm אסירמג•if זימif געװען םעדסםעגס f רעזולטאס

ifD די if©fn סאר ifoif© foonf© די וױ פיל, fa tf 
ד fרספfםײ די איו באוחנגונג if אין מ  ,ifajrt מיר 
ifafrw ו f• אונזױו־ ן ’snf פאר סיי Df'x סײ און 

 חןר פאר־ ifתןןב מיר װאס אויפגןב^, fרfםfגר די פאר
ױוי^ אין ©א^ל אוליב ,fדfריf• מלחמח נ©ד  אוליב ו

 nfuiK ײאס אייט חנר אין איניאקןסימ. איו םאגמל
iffip שונאים o םיר שיי«ח גיט< רחמ און ניט is וײן 

nrm ois ר מים .If© גים מ
___of ד איו fw ניס מ ris© אונו פאר lf© fi^f© iw

ײסמ u װיז^ר פארא^ר חנד פאר םיטלזמ דד iifffin p 
עיז סון n* אונז  • im  vvtv ארבfםfײזגונג ר  אח מ
 -fp סןןליםיט fאיר פאר סאראנםווארט^ד ifוימ װאס די

n וױ וױמימץ■ מז r i j f זיד fרלױבfפזן פאליסיס די ז 
אײשמט״. — ״ארודיניג
f |3̂ «דר  *pn ^און שויז^ אײם. קרים 

 אק 4P f©fo אוגוי פאר שםי״עז מג מטשיידשנזש
rs די חױבם לאנד איעסן אתוץר p fn אױף װיתר 

m'nosw םיאמן איד jfp זװץזןןלטונג, מלבסם 
 אינו, פון ©njnfo פראגרזןס, סון מזמנדיג ניס שוין

if מלוװ םיר an  Tfom s די און אמאוטתי r© fif 
im. שליסזױ און קרײו אמסוז־ אין  rifnw
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v פת n ײניאגס די ײאס nrm אומגרײם גודחמ ניט 
f« ריט  ff»Dfרגf^ניfדo קלײ וחןןf j יוניאנס לןױמל 

ifm מיט גודיארזח פארווארפזח •לואלוגג of’sfp ’Vif 
nm n< דיזנ פון f i^ » n חאממ דזשאגס די Ifa’vifU f 

t» is־f©ya,| די faa f© האם n©fi© גזממן שמל 
flnjm אח Of ט איו מ ײס1 קײן ifrtfa ני ײ »ק^ ױפ  א

f די ’Vri a n  a fa n  a n ^ » ro  n שון n rii’ a n 
 די r« פילזן אנשליםזמ. זיד Ifoafa וײ ofivn« און

no flwaon אפגעשאםם שױן איו מאכט פון מיסברײד 
nm Ifarars די f in a n fo שאגאל  יוניאגס אינ^ר^

© is קאמסילס a״a© כילדינג און oftfm  aa ifafn 
a r a  a n ^לאג no asaf opnm a ^ fw  is a n

 מלחמח די אױף און ifpnaf© מלחסח די אין ימין»ס
a שױן חאט ס3דושא faan© פיל im pr a n  •impr 
aao if© im זײן אין ארױס ויך וױיזט  oaaa an ie 
oa»a די יחמ1ארג«ני n  r»  af©faaf מלחמח נים 

m אינמססײומ ifi fa nrm  o ri פח .a fn o
a fילaינג ©nrii’ am מיט f אג־ שאפ קלאדזד 

jf©n© װאס nrp אנבאסען ©af© ijir אױף חשאבס 
מ ײ ט אײנטמט אן כאשסימזה זיד nrp שכימת׳ ת ל ^ 

 ױסקזםירען is nussojf זיד און דאלאר פופאיג פון
a ofnafo ifan p a f a n f♦ ימיןזן a if © am p פיל 

a לט.fג n ױ•af װאס ױנג af©:iaf ©©ip פח a a n  n
n אוץ לpfח דין סיט  ©fn .ifi ברירח f  isאלif אימ־ 

a©,© גsוױפיל לט ©nr אים זדיסט a n f ניט nrtfs און 
of«»a af©af©f©fio'is a גיט n  .aipm o n  nrmp 

asn a אגענ© fm fia s  a n f© שנfםיר ל Ifafaisoas 
י a ififii isoiapn n»J n פלאגמ י  no» םופציג fa- 

i וײ װאס לאר ^ f s  ifo an ײניאן אײנםתט
s םח םארטאמלונגען r i i f מיטגליfrociipix a n f  a n 

tס• האלט^׳ is ajni© איו ©יםגלידער׳ fיsל a fo an װאם 
a, מיטגליa m  ifajpi a n וױיניג nraiifa is ©«s 
a’ .^מיטינג of 1אי ijiifi a fa 'a n ג וױיניגsלsגi f־ 

if ,mrif© n 10 תייט^  ifa^piscvsדאל»ד פאיג 
aoi’ac,© גfבאמת איו לם f לםט^ fii f©io a n  no© 

a ©if’iv  f v ^ f i  n״i ©lyafafi nraf״an ^ i© ’© f 
aya afo לחמ©a ifa^ p af a n f  <a’ ^מענש a, מאכט 

if’ii’ a n  no די ן1א ©»lfc©fp fajni© n* yaf 
ofii זי ifa'o ©n©yi ©fn׳ a t ©n״ofii r ײניאן די 
f לײט s  ©naya iyaf<aלfג אין ןfלט n f אין ^i n גיו 

f די  ©c©fPfio’if  ifafn ין1ל f  |ic דfלa f םינף מיט 
aa nf״i ’D םענם f ©1ש^ Dfn נײ די yiy© ipfim f 

apיגfאיצם ן pi’ayii© if©״f.| האבען yoya» yi’.a ’a 
if| די mna |f ’Ji» ,©if yrn אין ifo a n© ים-1א 

n  ©snyi גyלfגyאה נהײם oy וײ איז Ifii^y i 
is סן»־או«־םיילען בזןױיטענדע שאפען .oif’ii’ ,a if if i

אדםןןכט ט ײגי ר ײ ט ס אנ מ ײ חן  קאנסןך «רכעטער כ
ץ ןןטלןןנטמ אץ חןנ

a בײ n םאממח ofii riyaycifp a f a ^  afti איז 
 ,f©if^©f אין lyafiiyi ןfלטfזזfגBf p’ais לאנג ניט
 ,a ofii מאכם די געװןןרען באװיזען איו א,,חשafחש

ifafn oif’iv a f a ^  nf npnnnfD  ixpnyof דך 
ifaafiiay 1אי ifo a n.© באצװ אין is מםשםייענדע 

^ ^ ל םג a םיז opixn |if לםfקfל נײזן מי n ־1י םױ־יד 
iinyiifa if ’i, 1אי aiaya ,a״ina ייכענט.1אױםגע 

aycyaaf a n  no ayoafafya ayiyafoay if 
ayaf ©fn iniyrtfa ניט fDafD aiypyiלfן -fa  is 

pas©© ysifi ,a ©y©a if  ,ifpay©©״ a© a n  no״a 
fa iniynsa if ’iv איו a’a©ifsifp© אין -na ,a 

oif’in  ayoyaas אייױ ayi o ira’i n״a ,|fa״B שיף־ 
y ביי a n if  nf יסשליםל1אfכ|.y»i©fiaf©iix n©r̂ © f 
nלyגfםfן ya^iaya iy©ya©aso ofii o if’in no אינ־ 

-yi nrm  ,©if© a n  no ifuioyiayonf ^ y ’aooia
v rrn a n a  nm אדײטענד.3©1א װײניג״

ifo a n  no ©,■^oyaiifp ,a,© ױfלכnrafn y אווי 
n© אױפגa f  if ©Dfoy״© IfP'aafo rxarfm n* oooyp 

nrVfi אײנגyשםfלם nrafn אין i״,lyop'aDD’a yay 
Ifafn פ נים אײדasסs©ל r if  ,nri isקלימ ״aya^p y 

3fDריpלyד i if in p  n^ fi ois© a n  no״ay חלט 
a n  no וײ מלחמזע nrafn נים אייד nroyiafo די 
if מססםיל  nmri n« naoonjnt וןול ד ant nrmp

a חל^ n ח ^H ©©אל1ח pn afo ymap ,a if ,mt 
ayoya i ©snt nrmmwiV© a n  aw  nr׳ Ifafn 

ן י  joלfג ifsf© ayu’Bjn©״ fayזיי און *aympf© ד
ai^f’aooiajnt a לfמ i״p גאך if מוןגלשך׳ n  lac 

no yoaapyi ער& n  nrojfpnafo y ra i  f  ©fn 
yonaa f i f  ififapfi ,מ  i סח חילזי פיל ןףױ שטי

a n a n n  a n, וױ oy איו nrafiiyj lyayiya ©י© f 
 oy ס#וש״ דעד פדץ פסבדיקעז קלײדער n האגט כרייטער

lu גרויס איז חאס שטעטעל, קײן נישסא כמעם איו fi
Ofi yoa’piaa s  nrafn isאין ׳ afi© אח info 

oyiy© jro fa n f ,sarrrwppia ,x r^ fafp, פי־ איז 
ל װאס ,סיסיי f גי© ^  nrafn װyלכoy f איו p»״aoa 
aפ שאס• fלױc,ג I ifoyaaf״ ©afif© ,a no yooay
ו ססרס/ זױז עס װעדכען סון בגדים׳ מענער אױף ן ד ן
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MM̂M MMMM̂ M̂ MAMMA■ M IM  MMAAAA ■ H A im  MAMMA ■n L aKUםיקליגז »pot ר גענעס רוערעז ~ מ ר סלסס״ זיח א

ap nraao ,a״aya ״ ז״ סארnr© Dfn opssn ביז ©os1 
no oayuiys y a ^ iy a  ,a is nrayiyi סרוי aya^p if

n AMIAM AM AAAAIIMMAAM m m a L m  m m m  MUM MM דאגק e מערססעגס מלחמו^ דער סאר ®ח פרסדוקציע
r© n־ayim no ism ©אינyרנfשfגfל «piaa o n  r 

yoa,t,3fiaf ,a no סרױif קלײדןר ©oayaioupfBisf 
אסאסיאיישאג^

ךר apa ויין װעלן גןןשעפטסלײט קלײגע לןןזאול «ן
jy*no a n  ©J^fVfajf ofn ססריזג1אינל קלײדץד

nr© Ifr שױן s ©s’K:״ry |yi סזףל די yoa’o ayaaf 
nrm ״pxifa oa’D״ yi ©yrt מלחמח די. .  n הייל .

ojy |y m  Difo a n  n* ayoy© aya’̂ p yooay©- 
f  anim טײל fB f  a n fטyנsיyלaf םײל oa*o ,a no 

ifVfnp pxaffa סון •f  f ’sprnnלס f םײל ©u  f  no 
oim Dfaifao f  .Ofaifa• ayoyiiyii^mo'if איו 

a ל©pיl1נטf װײט nmy< שױן n  ayo afr אמ מלחםח 
 no nrafiin ©ayomoyiD’m און םpafרשטfD איז

a, סירס Ifm  Ofii If©:y© pfDffa איז סיל m r 
amis סיז a n רעגיתנגם aya,^p ןאםײלמג, אײנסייף 

fa noנf3ל ifoVy: aיו a n  .ayoaiaf וױיס ■ojya,iya 
ojfox^ ofn ,aynxn .n .o .a© ,pKayfa oa’o no׳ 

am a ״ayii oayoiim,אין עלpטיaf if אין n  ayaat־ 
i ?עג f i  a n  no ,לחמד© aauaaf אױף rfTBf o n 

saiaafai f  layaya maino no״ ys y r^p  ,a y^yn• 
©ofii D’̂ oocy הyלשyן omoofp ,a 0’iaf ©s’x 

oay©fp rtf ayaoy©© ©n nc גים tyn^an  is ױנקד 
Vp ,a iya,i,i״ya לײחנר? nrafn ,ifp’aifo ױך ya־ 

©af oay״iy©yu אין o •naaiילn  of no y ׳•yi 
afo’ao o©׳ s אין lyefDO’ix זיך iayp ©עסטסלײם״ y r־ 

if |y איו מלחמה דער נןיד גען n n וײ ©fyaay lyrt 
afo Df©n f גית  ifan די װײל ויך pfiyya ©a’D 

aaia pay© ifxaya o n  oeyaafo ©yn ,ayonyp אױס־ 
ifa’aipifp מים די a’x נים ’oyii y’spiayao if’ai 

nra^afey is• געד*לס^ איר ifayn אליץ ז״
זיד לטfערחaווי געשיכטע

a, גyשיכםלyכa yanay no aa^p’iiBay y״y 
u© קל^ער ’aiwopyoiiy צענטערם yn© גfכגyפfלגט 

aya פעםערען an©yn ©©ayis no 1א| Ifa ,oVyayiiy 
©ayay 1א הויזעז| — ©naya ,oyoyaa rva ya^’D 

1.37 no oyoyaa if ’ya 3דןןלא at^ya 2£7 r a מים 
sביסלoya .oyoyaa yayoyo y איו ivnya די paioay־ 

ns f אין למג ’m ^ ’oiyo די oya •ifofD© ait^aarm 
ayos’s .©ifo a איו aa^p’iioay די ויץ יד1א קעז n 
f די איו ’spnyao אין oyoo ©a'aoiyxiyp ©iyo a n 

 uiayoay הױוזןן. ns an©yn יף1א דyלoיםשלי1א
if lymya ayoy oy.a שנ אוױyדי וױ ל fjyaipayp 

 ynayo s oy^ איו ,nay© ay״i oayii םו״ידס די אין
yoa’̂  a’oyoo’ao ״יד paixaym y אייף ya» a n• 

no f ’spia בלןװזונם s 'f  r a  .oyoyaa ns© איו n 
 ooy© am אײ»והאלטמ noa nmya לfנfשyנaאינםע

oiyo a 1אי ayoy© ,a אין n. את־ געשטריסמ די 
ynooiaam ©yuayo איז oya ayooamam a n,© 

n©ayo iy©ia nray© am ns ayayms© אין o n 
 yao'is a»© nrayn ifoamya yayiais rvf* םריר•

am .coyo r האלמז s  ynrif■ ayins ns םאמן 
r s© נײע nyorni ayo |yrjiaaya©©ay yayoyaa ns 

yayiais .nroamya יתיאגם לאסאל iyo a n  ns© וײ־ 
yayiais yamoitya n איז נען  .aayotnx |y©ia y סײ 

nr©aix זײ ns ayoyaay yoamayaaf םײ m m s 
.yooya n  r s  ,ayoyaay yoamayaaf ©,a ,a

oaaiaymyo a m my© ayoraa ay־
מ׳ ^ a י n ״פוױחװ״דזש־יאח״׳ oiay 

oy nraVjm 1ט©yאיו זיד לט a n 
panoayoy©שױן ״ yסלyכyוורשים י 

s,©איו ״ lyayrtya iy©iayaay אין* 
y אין ■״,san״■ n y i nw^aay־ 
ay©,© ס׳איז ya nroaynyaof ayay* 

nr© if  ,a^©ayo y jyaya ויד וןול nroya תיכף -aan 
o n  nra»o ילוה pyns o n  oy. ayo nroy© ns 

ayo a ^ a n p  aye oorayoo'am, nrVy’syoo »־ 
aaiayn.״ r s  nrafn o|p©afo nranya o n  layp 

oayoyp ny nyn״ ayo ,nmfoion 336 ©©,©©ya 
ya ©ay©ya nrmװ ,nraaioyayo n לױ© .119 —  oy־ 

m y©, ד חאלם, no aanmaan סלוױ Ifooyp ©noya 
n אין  nrayi ,atfya irV 'a 2» oiay a r  !©©ay 

n©^© no an^aom  yrmynayoayp־ya,ayp׳© if 
sat© איו p yo©,a״ya r©ל ayrt .pyns o n  ©f ayo 

a »  oy©״©© yoyVcyn n  ayay שיחף־ Ifir^aay oaio 
a n  ,orayoayainngi ,ווײסם *oan oya lya^of if 

nramr o n  no m m מ ל  ״©־s m ay© םײנס י
arimipms ya^. זײ s  ayooyn yiimfiiayoayp,־ 

fp lyoraa oaio o y ^ a r a •  ,a aya»,םfל nrm 
©anayo אױף פסכיס fa  nד,fpלסםayoya fa v a p  y־ 

ya| ״אין sano,,״■ aas וײ nra^of aya nrayp די 
ayoyo.© אױף — דח־כסיממ

 אױפ־ ,iiy opy’fao-priya y ©yn iyn ןyלםyן
aynaya© די ya a n  m ©cy©ay©yaay y©^aay■ 

 אין nrayayaayam ©ayr oy m לױט װזנו״דז©־«לזןן.
p i f  a aya ©yn ,aa^aay no nroanya,עמfל a,©© 

lyoyaoya׳ y,s ,Dy ,a ifלryiya y no yayao’is y־ 
a^©ayo זיד תזל iat ifoapayo והױשיל m oymyp 

a n ״ayoya-oivaynya.״© aypiarrna^© ,a״ ©yn 
aiaya nrpiaa ns aayVayo o n  ifaipaya ©aypya nap 

i 300 no T3 f  r s  oya .lya^ooyipy©״y,| ל1ס 
 y — ©ayn rat ©m ׳is^yay© y©,©o,oy©o םים
aya© שםיyp״ לsa©a.״ oyaya ayay ©yn oViy a n© 
o n ,מך n©© ,©ay^ya״oaויך ׳ .m© ©n nrayaaya 

a© n״yoayp ©a’©iayay ©yn aaiaynya if ’ar a־ 
nrsan איבעח aa^  nrsaya, יף1א aya y*yn »סל 

lyayaya ©amipon ns ifaynya nrayayaayaat r s 
lf•״©i yלy no O’nam סיס

 iyay,a xoia סלאן no lyopaio-oorn די װעגען
a am,©© אײaמfל yon©ya| אין aya ״pamoyaya.״©״ 
a n סלןך r s אױפן אױססעבױם no »,sa,ao ״ayo־ 

am a n  no aaiayan ביון aap.״ nםyלyן ya iym 
a אין ©oya |y© aas ayoy ,amaai דשס n  if <©ay 
 םDלyה y ayoyn no aaiayo’tayo y ayo ©yi ילןח

f  |yaya aanypVyofo ay©^aay a n  noלy םayלyכy 
oya if ,a^p ן,yבyל no *וסאלען  r s איו ©©t0a m ay 

oyaaso nrnraafaa no ©py’fao-oaaiaya’nfo s — 
 no yayao yrtpsyo ,ד לײזזגן is אװ,1סר y סמש ס׳איז

aya ©’© aat^aay הילף y no רfידfpלזV sy o  n• 
, ayo מליםי״מװ r ^ f  opynpo no am© a n  Tfiya 

r s  ,©nnynyo קײן נישם חלילזז fnyaלf ,x1נay ,ay 
fם yamsat וײ payo© is lya’-nsay ױשם םײסם ,s fלy 

oofi ay m — ayay ©a'^a ay .uiaaay איו a n 
if  — ©ayoya r a  no aaiammy© ©״©aypya ©yn nr 

p©yay iyoy©of©אין ״ *s ’s a n  ayo aya aa^aay 
ayam מלחמy aan ,a ״ynmnDO’aya״ )a״y אײס־ 

n םיילווס)  |io״ no moaon ’׳*ayoyiafT, נישם ay־ 
aaya anayan״ a ,a no nioaan ,a״nro^p yp״ . . .

fוyלכayoayn y וױ דך לײונומ n©y© y^  If no ׳
ifoya lyo’oyois• איז o n  oiay ro ipon  a n 

rraynya«־©ya ©©,a ypy© nriyn n0םyלם ©If&m 
mpo© no׳ y ,x© ״ דך לןוזםpoyay lyoywoy,״©״ 

a a n  anayanay ©na״ .Vyo'Byp no oy©om n 
f a  v fa  o n  a n y  ©yn oyaaayp n ra r  ra©  a n 

n  m y n  ©ay©i^ay» r s  n* ©rorya lysaya | 
aya*a־ayo ©om©ya ]y©y©ion| הסם סלןױ׳ n 

yaya — nmfi.| איו ימיײסס
a n  om אין אישסיםוסס •oyn ©ayoyVay זיד ya-

oanp ay©,©,Vyo ayayn© y |yoy© אין aa^aay. 
 ayoipay©• אין ״©nay© yrmrnayoayp yo’iaa די

aya»©©ay© לןןנס שײן a,©© ד, y©mpyo אין שטיסמס 
ay• ayams’s a לןןני, nלyמayם ya©״©© aya ליב« 

ayo ,a |y©ris ayooy |y״©if iy כשעת a n מלחסה 
 די ns װאלזןן y״a i״p lyayn osyoyi ©©,a זאלזח

ifoyoion אין לײבזמ3 זאלזןן aya’s aytrm ©oy 
s a n,©״ ay^yn ayo זײ i״iya ,ג^וײלט lyayn ©sat 

lyaya ©om©ya lyoyo iin 'aya^  f a  ©y©o an y 
oaaia,aya ©ya־ya,ayp,© אין y©»m y |ysn oy n r^yr 

fsל •̂lyafoo’am aya
0’iaf ©cf©ay©yaay n  int aaiom©if a n  ©m־ 

nnyiiya a n  •a©yp ois lyaynya ©ayaycya!^■־© 
ayaitfnsB no lyayrtya lyayaoyao’iay r s© — יף1א 

oya aya, אין nayayoayp־f i׳is nrt| ©,ם,aa־הsלם nc 
aamm©Bf a n  aay .©of©ay©yaay a n אין afB־ 

©^ayoVyn ©yn ©ay ,סיםײן no ayam a n וײ yמ־ 
m ’a©ya oaf^r-Tn© y^© אין n* «pay טרײד־ 

onaayp i r a r ^׳״a y r: ya r•לfD oya״ ״ s  oyii p 
ya a n  no onm© o n  ayoais ami© |yay©©־ 

oyn n« ©ay© ay©’s ױשם זיד ©yn ,lyayayaayoais 
Bfp no ayoyaoayo n זיך  lyafiayoais ©©,aיםfל 
fס iyaya oy’syamf© yay״i אין ,s fלaaiayo’iay© ay.״

ptraapapoais לאזט עסטרײד אץ כאױעגוכג 
ip זיף p n

a©oy״a איו isoaia y ©m ©yao aat^ y,© דײ־ 
ay©D בyDfלypרa1,ג oy isn איו no lyaayayaay לafגy 

no aaiaynya y iyay’ ״o^©ay״ is .ױיטשלןןסד o n 
a n  oyn ©pyo lyaayaה לט,פ ^ ם  oyn ayלכyװ הי

n אין aat^ ©fa ״©״aoya״  lyoipya .1938 a y 
a©oy״D is ayaילyז no oy© lyayom o n ״a©©״iy 

s a שױן ד״afרלyם1מ y  am ayayn.©״ yiy iya 
s ayaay©״ y a n  nmלם^ ̂yשױן זיד לם oayaya© 

no iy©myiB . . .  ns mas ^ y  is ©a’isnyais nrayn 
xayD aya״a ©m aai>a״aay©o, מױען oatya ,a ds’s 

ayDy a אין אתיסקומעז" nםלyמיטן פקײם iyay©’a אמת׳ 
o if׳ia ©©,a f a  iya r s׳© oy :ayaman a n f 

f  oyi ©aynמfל ayaay. די a©oy״aya אן  iya זיך װי
 y ,orxya no ןyלfעa,א די ayo |yay©o״aya ױשט ^לץ

ifoyayo no y^yia© גײט pyam .לזןנד
s ,Dfיyל if ,lyoyayaayo’s ©ayn משך אין ,a no 

s ay’ am©ידינען ״ m yiya ©a’oyaaaia 1אי ©f 
 ayoyayo ayo lyaamana’a 79 aayrt©״ דײטשישען דעם
 *ay© y©’xya לfx ,a איו ©mpyo .©faayo,־aa©^ אח

aya״iy מ סילfל ayay ,yayayn y אין a n  oy ״y©o■ 
 ־ay״ no זyלfD ,a aya lyoyayaayom זײנעו טיסםיק״

yanoaya״ ya ifa lyaaioana’nרמyלaya y,כטלyכy 
ן.yטײלa1א

aay©©ayam no |yay©ays אין a©oy|  iym ״
 yלy no lyop’aoo’TynDoiaa'S די אין ns im אין

no aaiaynya ,a r s  pay©© oanaiya .lyxamyiB 
aעy  no iy©p,a©o״i־aa,a,y© די אין ©iy©yayo |is לט1

ra’iiyas a n ״©©payaay. לxyםayס -yaayc iyam 
y©ip| אין אז־יסױיסען n• ״iy©ayn־aa’a,aya־no 'ypayr 

y,rai©y ayo’iaa a 1אי ns raלי n־n no p,aayo״ayo־ 
aaya.

 ־ayo ,a anayayo pay©© my זיד oam im אין
ns O’tya n  iyaya aanypVyoya a n  no aaiayo’a 

a iyaya^©©״aa ,כלל© n ay נישט זיך לןךם ©ya ay־ 
 m |yo ©ayayaya© לy,syBס •lypnayo ns האלם^

o ayayoy״ys yonaa n  ©cy©oaל a״iy©ip oyn ,|y©o 
nnyo is קײן nn, זיך ,כד aay ,a no ifnyoya isלישy 

im אין ױים די דײםשלאוד. אױף זyלyDרya,־א0D1ל
nropyn r איז האלם s. לױט ayVymmy if םyלדוaa 

rn tn  if©,sya no־yD ayomypלyן ayo ifoaiansn 
•lyvaya oaym© 300 no yoy© y

lyaipyaay nrm  oy iyn אין ry .lyaaiiVy© im 
nayVya nrayn nroia© ayaypnyoy© אין nos־Dy־ 

onsyaooayan yayoy nroipyaayo ©aya iym  ,ypn

 a aya ד־ך ©yn aa1aypלycya ,a .|yoya די אױף
ao ant lyrmxisonay |ycy ,©,nya ay©״is a| 

a n  lyaip ©yn aiya iy ,aaiayo סין םוך rsya aya 
a־©^©.oy©ayn
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ayoagn ר*«שלײדעז ז*ל וואס דין, דאס דארף *־ידען* 
 פיגאנץ־קרײ־ פארסונדעװעםע די פאזיציעס זײערע פױ
mסארשםענדיגונג * צו תסט ער און אידען) ;(לײען ״ 

 םילינמי דײטשען — םזץ ,ריטערלעכידים״ דער מים
.ריזם . .

 דעם סארםרעם ארגאגמאציע אויבעךדערם«נםע די
 םינ»נ*יעלע א דורמגופירעז םראגראט, אומשולדיגען

 םון מאסקע דער אונטער »בער ענגל#נד, אין רעפארם
 אידעז געגעז ק&מף שןןרםער א געםירט ווערם פינאנצען

 אר־ דער פון פירער וױכטיגםםע די םאשיזם. םאר »ח
y’xgt’igi בעדםארי אװ דױק באוואוסםער דער :זיינען 

 דער האט גוריק לאמ נישם םעםפיל. לארד דער אח
 וועלכען אין ןזרטיקעל, *ן פארעםענםלעכם דױק ^דידעלער

 ןיז אנהױב םון איז ער tg אונםערגעשםראכעז- האם ער
 פאר־ ארויס ווײזם ער מלחמה• דער געגען געװען

 געגען נאציס די פון בארבאריזם דעם סאר שטענדעניש
 זײ האבען דאם tg אידען, די באשולדעם אץ אידעז

 די עקספל^םירט אץ פאלק דײטשע דאס פראװאצירם
 פרױו&םע זײערע םאר דײםשמנד «יח נױם עקא^םישע
 לאנג שייז האם ער tg מרזיכערם, ער אח אינטערעםען

 איגםער־ דער אין איךען פון .פאזיאיע די דערקענט
 סארש?לאםם האם װעלכע פינאנץ־װעלם, גאציאנאלזןר

 םירער צוױיםזנר חנר װעלם״. *יוױליזירטע yxigi די
 דער איז װעלבער סעםפיל, לארד ,y»xgpigng דער פח

 פאכם ה*נדעלם־קאמער, לזנדןןנער דער פון םשערמן
 אז פאר םםאגדארד״ ״איװניע אין יראפאגאגחנ אםענע

.זזיםלער׳ן םים םרידען״ .ערענהאםטעז . .
 אי־ דא האבזמ מיר egn ציםאטזמ, עםלעמ די םון

 גײעז ענגלןגד איז אײד אז קלאר. םעז זעם בערגעגעבען,
 ״מדעתער״ אוגזער פת ריכםונגמ אלע האנט אין ה*נט

 *גםיםעםיםיזם גאצױם׳ םאשיזם, דעםיםיזם, :רעאקגיע
 רוםם רעכם מים און באנדע׳ צעשזזאר אײן איז דאס —

 עגגלאגד, אין *רבעםערשןןפם די ״לײבאר־ריטױרםש״
 פרײ־ אירע היםעז און זו*ך דער אױף שםײן ז*ל ױ אז

 די געגעז בכלל לעבן םוין און rxgpigvtg םח וזײטעז
s . שונאים• בלוםיגע די אט םון פאכיגאציעס

 פאר ארכענזערשאם® די ח*לט פארנױגאל אץ
קאםםןןן שודןןרןן

 ארבעםערשאםם דער םון שיכםען גרדיסזג צווישען
 פאר באוועגונג א אגגעהויבעז זיך ה»ט פארטוג^ל אין

 אין ארבעםס־מדינגונגעז. בעסערע זיר אויםקעםםעז
 האםעד די געװ#רען ארײנגעצױגעץ דינעז נאװעגןנג דער

םראמוואי־ארבעםער. און םעלעםטדמרבעםעד ארבעטער׳
 באוועגונג אזא װןןלם באז^נגונגעז נארםאלע אונטער

תדערע ?ײז געויעז נישם  זײנעז ארבעסער נײעס. מז
 זײ *רגאניזירען שכירות. זײערע םים גוםרידען נישם

 םוף און םםרײק g אין *רױס םרעםען קאפף׳ גום ייד
 לאגע n ןןבער איז אנדערש זיך. גמנז מדגלײכם םוף בל
 » אונםער זיך געםינם לאנד דאס מרםוגאל. איז

 ל»גד ד«ם :גערעדם אנדערש רעזשים, .מרפאראםיװען״
 אר־ די קליקע. םאשיםםישער g םיז באהערשם װערם

 קאנםרזל אונםערן זיך געםינען בעםער־ארגאניזאגיעם
 םרײהיים שום קײן נישם האבעז און רעגיתגג דער פון
 איגטיגער דעד אונםער ווערם ספמיעל באװעגונג. םיז

 אונםער־ סאלאזאר •רעםיער־םיניסםער םונם רעגירונג
 ארבעםערשאםס. דער סון ריר םרײער יעדער דריקט

 וואקסןינדיגע די דערםילם נאר זיד האם עס באלד װי
מנג n איז ארבעםער, די *װישען באװעגונג  באלד רעגי

O’ng מים פרעסע דער אין g ,םומעל g rg ״קליינע 
 ארבע־ n בונםעווען העמרם פארברעכערישע גרופע

 ג>(נפיעז דעם מים וועם רעגיתנג די און םערשאפם״
ארדנוג״... די אױפהאלםעז מאכט־אפאראם איר פון כחז

אוים־ וועם רעגירונג די אז םאראוים, מעז זעם אזױ
 פרייהייםען לעצםע די אפאושאסען געלעגענהײם די נמען

 װעלען ארבעםער די — אויב ארבעםערשאפם, דער םק
 דעם אנםקעגמושםעלען זיד כוח גענוג סארמאגעז נישם

אנפאל. דאזיגעז
 אײס דריקען ענגלאנד אץ םאןױאליססען דײטשע
 שחימות נאגישע די װעגן אנםריםטונג זײער

אידען אויןש
 אין םאגיאליםטען דייטשע די סון ״םארבאנד ״דער

 אין דערקלערונג g סארעםנםלעכט האם נד״gענגל
:געזאגט ווערם עס װעלכער אין פרעסע, דער

 םון גלייכהײם אװ סרײהײט רgפ קאמף .אונזער
 אויב װערס׳ שום קיין האבעז נישם װעם מענשען אלע

 קענען נישם ײעלעז אײראפע אין אידען לײדענדע די
קאמף״• דאזיגעז דעם םק םרוכס די געניםען

 די ארויםגעםראםען איז װערםעד שארםערע סימ
װעל• גו ענגלאנה אין דײםשעז״ פרײע םון .געזעלשאםם

־ בירגערלעכע *ח סאציאליםםען באלאגגעז עס כער  מ
 ענגלאגד אין איאם לעבעז וואם דייטשלאנד, פון מאקראטעז

 געזעל־ די וועלמן מאניםעסם׳ א אין עמיגראנטען. אלס
 ווערם פרעסע, דער אין םארעםענםלעכט האם שטgש

:געזאגם
 אינערלעכער מיט און ענטריסטונג םיםער ״מיט

 די װעגעז באריכטען די אויף םיר נעמעז בושה
y n g ^ g a] די םון :o’xg. מיר j^ g n? עס gDר 

 זײנען וואם אלע, די tg זעלבסטפאדשטענדלעך,
gcרgקרי־ זאלען פארברעכענם, די פאר נטװארםלעך
 אז םארזיכערעז׳ מיר שםראף. גערעבםע זייער גען
פארהיטען, מעגלעכסטע.צו דאס סאן וועלען מיר

 גאצישע די רשפרײםעןgם נישם זיך זאל עס אז
 וועלען םיר אז וױיםעו־, םארזיכערען מיר איז חולאת

 אונםער־ די העלםען צו מעגלעכסםע׳ דאס םאן
געליטענע״. די און דריקקםע

 דער שץ צדריקגעװיזען פארטײ קאםתיסמישזע
שער פארטײ לײכאר• כריםי

 זיך האם ענגלאנד םץ ’nngB קאמוניסםישע די
 םארשלאג םיםן ̂’ngB לייבאר דער צו געװענדעם

gלײבאר די רייען. אירע אין רײנצוםרעטען m ge, 
צוריקגעװיזען. םארשלאג דעם האס

 קאמוניםםישע די םאדערם מאל ערשםעז צום נישם
דער אין g אלם ווערען׳ צו אויםגענומען פארםײ
^: דער אט אבער .’^go לייבאר ר א  םאל יעדעם איז ם

 אויך זיינעז מאםיװען די געווארען. צוריקגעוױזען
 חילוקי פארטייאישע די נישם זעלבע: די מאל יעדעם
 דער־ די — רייע ערשסער דער אין גאר אליין׳ דעות

 אגגע־ ווערס פארסײ קאםוגיססישע די װאס פארונג,
 אויך קאםינטערן. מאםקויוער םיז דיקטאם דעם דורך םTם

 קאםײ עקזעקוםיװ דער ארױם רוקט מאל איצםיגען דעם
 בײם ארגוםענם דעם אט פארםיי •לײבאר דער םון םעם

 םאר־ אויף םארשלאג קאםוניסםישעז דעם צוריקוױיזן
אייניגונג.
 אין פארםיי קאמוניסםישע די האם ענגלאנד אין
n’^ g c םיםגעםאכם אייד מלחמה איצםיגער דער םון 

 אויסגע־ נצערgג דער אויף מאסקווע םרן קםיקgם די
 וױ אזוי צוריק״, און ״אהין םון ליגיע לםענערgד״

 אח צײם לאנגער g פאר וועלט. איבעריגער דער אױף
 פאראײניגםע די געען פראגאגאנדע די אנגעגאגגען

 םאלקם־ און ארבעםער די םון מלחםה־אנשםרענגונגעז
jyogo מלחםה״. ״אימםעריאליםםישע לאזונג אונםעח 
 ^־:־Dgr^ איז דלםיםיזם געװארען געפרײדיגט ם׳איז

 א געווארעז כטgגעמ אײד ס׳איז אץ ליםלעטס און גען
סאבאםאזש. ביסעל היפש

 געביםען םיםואציע נצעgג די זיך האם Dכgאיבערג
 איז ראםען־רוםלאנד אויף אנפאל היטלער׳ס זינט םון און
 הייליקע g — געװארען ענגלאנד םאר אייד מלחםה די

 אויבער־ געווארען דינעז קאמוניםםעז די און מלחמה
gBסריg.געדענקם מעז טעז r:ga די גום srTgn םאק־ 

 ענגלאנד אין נישט׳ מער װעלט. נצערgג דער אויף םיק
 קאמוניס־ די וױיל חן, ב^־נדערען g געהאם זי האם

 איז באםאזשgס אמ דעםיטיזם טון yugagBgiB טישע
 ענג־ םאר צײט שװער^םער דער אין גראד אנגעגאנגען

, ^  טאג־טעגלעך אויםגעםירם האבען נאצים די װען ל
 םאג יעדען זיעען עס ווען ענגלאנד, אויף לופם־אטאקעס

 דער םון גורל דער און קרבנות םויזענםער געםאלען
האר. g אויף געהאנגעז האט מלחמה

טך ר. י. טזינ ץ אל :ל

ארבעט דער נאד
ען געדאנקען  אויס, װעלטען םײנע כוי

ם מארגען, םץ זון די  ױעג. מײן אן צײכענ
תג די אויף נעםט הארץ מײן  טעג, סון האטענ

ץ ארכעט דער נאד געכוירען ץ א חײז. מי
מ םיר כויט סדן לאזט לעכען דאס  ארױג^ ני

 ;צער סון מיד רײםען זאל כליק מײן דרײסמ װי
ײ נאף איד םארכלײכ  געםאר, םון שװעלען ג

־ געכרויז. שטאליגען סץ קלאמערען אץ
שטאט. דער אץ געראנגדען סוך ייין

 ן םיד סמ םרילמגעו שטיקער סארכלײכען
ש און ט האם כליק דאם פאמ  םיו מײו דערגרײכט ני

ם צעמאלם ײנע ני ען מ מג א ;ראד קײן כוי
 געזייכט, מײן אױןז מארגעדנלי דעם סץ װײל —

ט אײף גײם ליכט. אין װעלט די געדאנק םײן םי

גערעכטינקײט ►— ■ ■ < ■—
פאר־ קאמוניםםישצן דעם פון צוריקווײזוגג דער אין

 קא• עקזעקוטיװ דער בארירם םאראײניגוגג אויף שלאג
 פארגאנ־ נאענםע די פארטיי לייבאר דער םון מיטעם

 אונ־ גלױז שטרײכט ער אגב. בדרך אזוי גאר גענהײט
 אנס* דאס און דעות חילוקי פאראן זײנען עם tg םער,

 םײגוגגס־םארשידענחײ־ דאזיגע די אין װארם שײדענדיגע
 םאל יעדעם פארטײ׳ קאמוניםםישער דער םאר האם׳ טעז
 אין קאמינםערען דער — םאקםאר אויסלענדישער אז

 — ^ערלאזט וואלט םארםיי לייבאר די ווען מאסקװע.
 ס׳איז זועלכער g tg — באשלוס דעם אין ג^אגם װערט

 ורערען אנגעםירט ^ל םארםײ־קערפער איר םון חלק
 אױםגן־ ױ וואלט קערפערשאםם׳ אױסלעגדישער אן פון

 פאליםישער םאראייניגםער g אלם ijn'DO’tpy צו הערם
ענגלאנד. אין כוח

 tg אונטערגעשראכען, אויך װערם באשלוס דעם אין
 םאר פארםיי קאםוניסטישער דער צו שםעלונג די

 שסימונג פימטלעכע g אלס ווערעז אויסגעםײטשם נישם
 — םאדערט״ פארםײ לייבאר .די סאװעט־רוסלאנד. צו

 םאוועם־רוסלאנד tg, — באשלום דעם אין גםgtגע ווערט
 עמסםער דער אין צױאמענארבעטעז זאלדז ענגלאנד און

 דאס מענשהיים. דער םון גליק פארן םריינטשאפם
 קאםוניס• דער צו שםעלוגג די נישם אבער ענדערם
 נישם איז םיעgtgםיל גאנצע איר וואס פארםײ׳ םישער

 צילאן די מים און םאקמיק דער מים הארמאניע אין
 אוספאר־ םולקאם t’K ױאם אח פארטײ לייבאר דער םון

פאליםיק*. בריסישער 1פי פראגטן אין אנםװ^רםלעך
 ענגלאגן אץ םרויען פעאיקןן אדכעטס אלע כםעט

םלחםח דער םאר ארכעטען
פאר- די פאר ארבעםס־ןראםם סון פראבלעם די
 אין אח מלחמה־פראדוקציע דער פיז צוױיגעז שידענע

 די םון חילף דער םיט געווארעז םארענםםערם עגגלאנד
 איבערגעגעבןן ווערען װאס ציםערן, די םון םרויען.

 דעם סען געװינם ארבעטער־פרעםע, עמלישער דער אין
 אריינגעצויגען דארם דינען םרױען tg איינדרוק, דעם

 אנדערע אין װי מער אינדוסטריע דער אין געווארעז
 נאצי־דײטשלאנד^ :אויסנאם איק םיט (אםשר לענדער

 פעםס* מעז קען באםראכם, ציםערען בערכ׳דיגע אין
 ארבעסס־פעאיגמ אלע פון פראצענם tg 90 שטעלען,

 פונקציטס פארשידטנט אין דינטן טנגלאנד אין 1פרויט
נזלחמה. דטר פאר ארבטם דער ביי

 םטאםיםםיק דער לוים :ציםערעז עםלעכע ײינען אט
 םרויען םותענם 250 מיליאז 17 ענגלאנד אין םאראן דינעז

 װען אדער יאר, 65 בױ 14 םון עלםער אין מײדלעך און
 פמ לעדTמי ױנגע גאנץ די באםראכם אױסער טtלא מען

 פון ר^עתואואר, דער באםרעםם יאר׳ 4 ערשםע די
 םרויען־ארבעםם־קראפם רעקרוםירעז קעז מעז װעלכען

 עלםער אין םרויען םומענם 750 מים מיליאז 15 —
 האם 1942 יאר םון םוף ביים יאר. 65 בח 18 םװ
 םים 7 באםראםען אינדוסטריע דער אין םרויען צאל די
g מיליאן. םערםעל g ארבעטען םרויעז צאל גרויסע 

 אין און ארמײ דער בײ פונקציעס .סארשידעגע אין
 אין םרויען צאל די אכם אין מעז נעמט מלוכה־דינםם.

 קינ־ קליינע מים םרױען צאל גרויסע די אץ ױניפארמס
 דיער צוליב םרויען ארבעטם־אומסעאיגע די און דער

 — רעװלםאם דער ױך באקוסם דאן נד,gונם־צושםtגע
 םראצעגם tg 90 — אנגעװיזען אויבעז האבען מיר וױ
 אין ארײן שויז ױינען םרויען ארבעטס־פעאיגע אלע םיז

ארבעםס־פראצעס.
 ארײנ־ ױינעז םרויען tg אויך, אײ אינטערעסאנם

 מען װעלכע ארבעםם־צוױיגען׳ עלכעtg אין געםראםעז
 ״מאנם־ םולקאם פאר געהאלטעז נעכםען 1בי נאך האם

בײ מאשין־אינדוסטריע, אין ארבעטען ױי :בילשע״
 דתר און װ. •tg א. שיפיארדם די איז אייזען. און שטאל

 אמוניציע־םאבריקען די אין ױאקסעז• אףן אין האלט צאל
 פרא־ 60 העכער מייםטענםיילס םרויען צאל די באטרעםט

ארבעםערשאפם. גאנצער דער פױ צענם
 אנגע־ ױך האם עס װען צייט׳ ערשםער דער אין

 ארױםגע־ נאד ױמען אנטװיקלונג, יגעtדא די הויבען
 ארבעטם־ און לוין פון פראגעז פארשידעגע שוואומען

 ליק־ שוין אבער דינעז געזgםר אלע די באדינגונגען.
 איבערגעבענ־ גרויס מיט ארבעטען פרויען און װידירם

 מענעחשמענם פון צופרידענהײם םולער דער צי יזייט
 מלחמה־ נאציאנאלער דער םון נוצען גרויסעז צי־ם און

פראדױ?ציע.
אר־ דער אין םרויען םון באםייליגונג גרויםע די

 םראבלעמען שירערע ארוים אבער רוקם לאנד פון כעם
 װעלען. עם װען מלחמה, דער נאך פון צײם דער פאר

 דעד בשעת דינען װאם מענער, םיליאנען די צוריקקומלז
 םרױען דורך מאשינעז די בײ געווארעז פארביםען מלחמה

 נישט ױד שםעלט וואם פראבלעם׳ א איז דאס ארבעם.
װעלנ^ גאנצער דער םאר נאר עמלאנד, פאר בלוױ

געמײנשאםס־ דער פון דרוק ונטערן
 םינסםערע אלע «מ אטאקע לעכער

ארבע־ אמעריקאנער די געגען כחות
 ױך האט ױניאנס, דיערע און טער
 שטארקע א געשאפען מאנאט דעם

 װיכםיגסטע דריי די םון קאאליציע
פארםײ־ צו צענםראלעם ארבעטער

 אםע־ די םון סםאנדארד לעבענס דעם אמען1צו דיגען
 ױך האבען די וואם רעכטעז די און ארבעםער ריקאנער

 געשיכטע דער אין מאל ערשטען־ צום ערווארבען.
 קאג־ דער לײבאר, אװ סעדעריישאן אמעריקאן די האבען
 איחענבאן די און ארגאנידישאנם אינדאסםריעל אוו גרעס

 אקציע פון פראגראם א אויף געאייניגט יך1 בראדערהודס
 םאר־ די געגען קאמף דעם געמיינשאםםלעד אן פירען אח

 די אין און קאגגרעס אין רעאקציאנערען די סון מכען
 גינם־ ארבעסער די אפצושאפע; לעחשיםלײםשורם סםיים
 ױניאנם. ז־י םארניכסען און דיל נױ םון עצען1גע םיגע

 געוױםע און אינדוסטריאליםטען די םון םאתוכען די און
 לעבענס דעם ארונטערצודריקען אגענםורען רעגירונגס
rn אונםערן ארבעטער די פון סםאנדארד o ’tg םון 

 די איפלאציצ• געגען קאםף איז •אםריאטיזם םלמפח
 ממיינשאםם־ א געשאםעז אויך האבען ארגאנתאציעם דױי

 םראבלעםען םלחמה גאד די שםודירען צו קאמיםיע לעכע
ם םרידען א םאר פראגראם א אויסארבעםען און ר ^ 

 טרײד צענסראלע דרײ די צו ױשר. און פרייהײם אויף
 אויך pg קאאליציע דער איז קערפערשאםטען ױניאן

 םון אציע1ארגאני אז ױניאן, פארמערס די צוגעשטאנען
 ניט אייגענםלעך אויך דינען וועלכע פארמערס׳ ארעמע

 צחאמען קערפערשאםסען םיר די ארבעםער. װי מער
 ntDgttx וואס מיטגלידער מיליאן דרייצעז ארום ד״אבען

 סון דריםעל א ארום די ױינען םאמיליעס דיערע מים
 םאר־ gtg באםעלקערונג. אמעריקאנער גאנצער דער

 םארביםענםטע די װעלכער מיט םאכם א tאי אײניגונג
רעכענען. שםארק מהען ױך װעלען פאליםישענם

 שטײנענדע און שכירות סארפרירען געגעז קאמ,ז
■רײזען

 און םאראייניגוגג ארבעטער דער םון וױרקוגג די
 געקענם מען זזאט ארבעםער די פאר pg n נױםיג וױ
 האלםונג איעגעשפארטער דער געגען קאמף דעם אין שז
 שכיחת אײנםרירען םאר באארד לייבאר וואר דעם םון

 דער וואס ציים, דער אין פארמולע קליין־שםאל דער לוים
 נאכ־ איין אין האלט אדמיניםםריישאן פריח אװ אפיס
 ױניאנם רייע גאנצע א פריתען. אויף סילינג דעם געבן

 אינ־ אװ קאנגרעס םון סײ און פעדעריישאן דער פון סײ
 ארויםגע־ מאנאט דעם דינען ארגאגיױישאנס דאסםריעל

 די איינםרירען געגען רעוואלט אפענעם איז םראםען
 אין געווען pg עס װעלכער אויף הויך דער צו שכירות
 םוםצען פון העכערונג א בלויז מיט ,1941 יאנואר׳

 דינעז מיטלען לעבענם אויף פר״ץען װען פראצענם׳
 פראצענט 20 אויף וױיניגסםענם געשטיגען איצם ביז שוין

 םםןןןזים־ רעגירוגגם די פון רעכענונגען די לויט אסילו
ר און שפית אויף פרייזען און םיקער ^ לי  גע־ ױעען ק

מער. פיל שםיגען
 ארויםגעטראטען דינעז װאם ױניאנס, די צװישען

 פאדערען און פארמולע קליין־שטאל דער <עגען אפען
 מיםגלידער׳ ױיערע פאר העכערועען לוין גרעסערע

 עראפ־ און אױםאמאביל די ױניאנם, איחענבאן די :זײנען
 ױ־י מאשיניםטען און ראדיא די ױגיאנם, ארבעטער לאן

 ארבעםעד דרוקער די ױניאנס, ארבעטער פלייש די ניאן׳
 אינטערנעשאנאל אונזער אויך גרעבער. קוילען די איז
 לוין די באגרענציען געגען טוטיג ארויםגעטראטען אױ

 די מיט פארגלײך אין פראצענט פופצען צו העכערונג
 האט דובינסקי פרעיץדענט .1941 יאנואר׳ אין שכירות

 יארקער נױ די צו רעדע ױין אין געמאכט קלאר עס
 שע־ די אין סטאפעחשעם די פון צײט אין דרעסמאכער

ען דעם געגען פער ^ ט  בתים בעלי דרעם די םון אנ
 די ארביטריישאן. צו פאדערונג זייער איבערצוגעבען

 צו באשלאסעז האבען יארק נױ םץ ארבעטער דרוקער
 ל. אװ ם, א. אלע םון קאנםערענץ א גיכעז אין ײפען

 ptg וױ פלענער אנצונעמען סטייט יארק נױ אין ױניאנס
 באארד לײבאר וואר דעם םון שטעלונג די באקעמםען צו

בראדער־ אימענבאז די העכערונגען. לייז צו באצוג אין

.E ש. פמ איבערזיכם

 אײף פראצענס דרײסיג םץ העכערונג א םאדערעז הודס
עז מײנערס די שכיײת. די ־ ^  צװײ פמ חעכערונג g ם
w םלײש דדײ די םאג. א רgלgד yxngדי ײניאנס, ־ 

n זgפעדערײש rjpאום״ די איז ױני¥ז 4 אי׳ סי• די ׳ 
y פאדערעז םרײד דעם אין ױניאן אפהענגיגע « n ^ g e 

 פיר די איז רבעםערg די Dgn דעם םי־אץ העכערונגעז
 פיז-די משד איז האבעז פירמעם פעקיע םלײש גדויסע

ה שױן יאר צוױי ^ ק ע  כצעזg y>ngp פח חעבעתנגען ג
m זײ שכירות. דיערע אױף צענםgפר :n :g i זײעד 

 לעבענס אױף יריחעז געהעכערטע די אױף סאדערונג .
טg ענלעכע סgװ גרונס דעם אױף אץ מיטלען מ  איז ד

שכיתו^ העכערע צןדלען בריקעזgc לgשט
 לױן איבער סכסוכים נםעgאוי?ענדע^*מ s^g די פון

 דערווײלע rtgg3 לייבאר רgװ דער האם העכערונגען׳
 פח לgם דעם אין tבלױ ענםשיידונג Tg ארויםגעגעבעז

ר. םלייש די ע ם ע  לײכאר דעד טgה לgם דעם אין ^
י גטgנםזg באארד תנג י ע ד  V פןר *רמנטעד די פון מ

 פעסם זיד וועש ער tg ערקלערט, םעןg און העכעמע
 עגםשײדונג די םארמולע. לgקלייז*שם דער Tg Tלטעgה

 די פמ מערחײם g סים Tngttya ארויסגעגעב^ 1אי
 בעלי די Tרםרעםעgם ogp באארד דעם אין גרופ^ צווײ
 n פמ ^^זרעםער די געגזמ רעגיתנג די אץ בתים

g.די רבעטער gפ רכעטערgפ. 41 חװ־ פה רטרעסער 
 ערקלע־ מינאריםעם א T’K האבזת .g .’g סי. אץ ל. אוו

 אמ ארדgב דעם םמ ענטשײדונג די מםgרדgפ רומ
ר די tg Tנעgשטgב דינען ע ם ע  כטיגס5ngב דינזמ ^

 װײל פראצענט Tםוםמ וױ העכערונג גרעסערער g צו
 לע• אױף פרײזזה די Tלםעgאײנגעה נים םgה רעגירונג די

פאן. צו Tכעgרש*רgם טgה n װי םיםלען, בענס
 אק באארד nga^ רgױ םח ענםשײדונג דער מים

 די גאך pg אינדוסםריע 'פלײש דער Tאי סכסיד דעם
 oig,:p רבעטערg די ערלײדיגם. ניט וױים געgםר

^ nng? דעם Tרצחמעgם Tסעgנםשלg דינען  דעד געג
ח ד־יער םון פארקלענערוגג ^ז T̂’ ר ^n T די יקרװד 

ר די tg ,Tםעg נץgג Tגעgז ^וניאנם ע ט ע ̂ gr דינזמ ^
 װעאח זײ אץ אומגערעכטיגקײם דער Tגעגע ביםערם

 זסםרײקע םון ײT 1לטעgצוריקצרה נדgאימשם זייז ניט
 וױפיל אײנגעשמרט. בלײבזמ װעם רעגירונג די לgם אין
 שטערען צו ניט ראינטערעסירםgם ױינען ױניאנס די
 קריױס נאציאנאלען איצםיג^ דעם T’g אינדוםטריע די

 ארונטערצו־ דערלאחמ ניט דאך ײי Tװעלע מלחמד״ און
 g Tg ארבעםער די פוץ סטאנדארד לעבענם דעם רייםען
 פח אקציע םאראײניגטע די pg עם װיכטיג וױ קאמף.

קלאר. t’g קאמף, דעם את ארבעסער ירםעtארגאני אלע
 ארכעטןןר געגען ?ן&מןפ װניאן טרײד שאראײניגםער

פראיעקטען געזעץ םײנטלעכע
ארגאני־ אלע םמ ארױסםרים פאראייניגטער דער

^ צו ארבעטער ירטע1 שי א  אינטערעסע^ ארבעםער די ב
 פאניק. א pg רעאקציאנערען די ארײנגװארםןװ האם

 נוצען אנהויבען ניט אלען1 ארבעטער די tg ציטערען, די
 וױיםע^ ױי יך.1 באשיצען צו מאכט עקאנאמישע דיער

tg ארבעטער, אויף נאכפראגע גרויסער דער איבער 
 די מיט ױך םארמעםט^ צו בכח ניט איצט זיי ױינען

 צחאמעגשטויס. עקאנאמיש^ אםענעם אן אין ארבעטער
 וועג דעם ארבעטער די םארצאמ^ צו דעריבער ױי!יכמ

^ געזעצען דורך עג  העכערונגזמ לײז געגען סטרייקס, ג
♦ ױניאנם. געג^ את

 גאנצער א געטאן גאם א לעצטענס טאקע ױך האם
 קאנ* אין םײ סארט דעם םמ פראיעקםען עץty: פח מבול
oy*w ל סטייט די אין סײ אוןyגיסלאטורoy .Ty האב•Ty 

 פרא־ רyרישyליגנ םון שליוהװ די n^ya Tycy Tg זיד
^y7tg און oyyyn ױניאנם די T’g די ^ םונג  ציי

 ן5חעי אױם נוצם מען ראדיא. רyד אויף אץ ^־רנאל^
 רyטyארב די Ty־i’pgog צו טאדי אדוחנרםײזטמ גום

 T־m T5״tyn לקלאםyםים די צעןyאויסצוה אוץ ױניאנס
n פארמyארב די רםyטy.ריק די רyנבאקyרס

nB־p־’:B Tyאםריאםיtאויםא זזןלבםם אץ םBםy,די רונג 
yBגלyשװ אץ ®עד גיסעז רסyבyױניאנם, די אויף ל 

yn רyהינם r’t םארהאנג רוידTy ברyנגעT אמ האבסזם די

V* י ׳V י י״ 1׳«״/ ̂ ^ — w ׳0 ’ ן ׳י־״י ײ
Tyoyry די בײ gרבyםyםאר־ צו מיםלזמ חוייט די ר 

’̂TVi’t ך  קיםערס Tycg^g• yכלומרשם די אם ד
 שםערען קזח רyםyרבg די Tyגyג מלחמח דיזגר יואס נים
 דעד שאשיםם^ די אח גאצים די Tגעyג מלחמח די

 בײ איז TJre’Bgt* אץ •ריײילןגגמס yרyײt םאר קאמף
^ ױי כ ל כי

ntBpy’rio: די צוױזח  ryty םא־ חום דינזמ װאם
 דעד iyr״t oyi«gp Tnt געװארעז כםgברyארײנג ;אם

 יוניאנס די TyDngrtinxTjwr* זונס וואס ביל״ ״האבס
rytyi u חנם אונטער n ’D yprr’OJg פאר מאכט װאס 

^ Tלעgרyםעד א ר ב ר א  האגדעל ajn שטערזמ צו ם
ג דורד Tyטgשט צװישעז ,yװgלדםgםTy, סטראשזמ אחנר 

 חנרפון״. פראפיםען מאכעז צו אום גזװיאלדםאטזד מיט
 גענגםםעד n»ya TJngrtya Tyauywg pk rytyג חגר
 סוירים םח מםשײדונג דער לױט אח םירסyקyר אין

 ױנקמס n»ya Tnytt DyrjyttyMg ניט oy iyp קאורם
 פון מארדינסמנן די באשי»מ צי אום סםרײקס Tyen וואס

t״yny .מיםגליחגר pk oy ,קלאר Typ tg געהח דער 
gtל ?im אנג^חגנחנס TViyi Tjnytt ,וועלזנן ױניאנם 

 אױפהאל־ םאר סטרײקס אלזג װערזװ פאיבאםזױ פאלגױש
 דאפ איצושםעלעז סםדײק g םטאנדארדס. ייניאז םעז

rtg פח ארײנפירמ tt aypa ן אין סטײם איק םיז 
 דעם אונםער װערען םארפאלגם קענ׳מ וחנם צוױיטזמ,

yiדי אח זעץ wtoיז װערעז פארשיקם קעניח וחנלזמ ־« 
חgטgנyס ישאקציאנזװש די טודנמ•  *ך חגינאלדס ח

g׳דyםח הילף תנר מים גיעל g קאלעגאז צאל m m 
־ ניי דאם אויף ה*מת oרyדיל אנםי־נױ די םץ ףינ  ן

a r t aagiayj פרgיyקם tg ױניאנס ^nma t איג־ 
 דיישקסעד חגר אונםער שטיק און ײזגר^ קארפארירם

ט. םמ השגחה רו  gagayi’D ®ח באל רgטgנyס מגי
opy’g חאם i•  g aagiayum g דעם פארבאםזח צו 
 nrunyayn לוין nyayng TT3ya צו באארד לײבאר װאר

«nyaiig aa װאס די וױ רyם ^y  Tym קלייך חנד 
 גןד oagnayumg pk םישיגזח אין פארםולזנ. שטאל

 לעגיסלא־ חנר אץ apy’g*» rytyi רyכyנלy Tg ייארעז
 pg Tnngrtgpi’g זיך ױגיאנם Tyu’ttx לgt װאם םור

 יוניאן g װאם לםyג אײנטרים אמ דױס די באגר^צם
iyn ױ  איבער ?אנםראל תנגירוטס g איץ פירם אח דעכ^

 וױ רyם זײן םארעז ניט זyלgt דױס די אױםגאב^. ױניאן
 Tyxoto וױ רyם נים—לםyג אימםרים יאר. g דאלאר 12

 קײן Tyרyגײשםײ םאי־זמ ניט לgt ױניאן א זאלאר•
 ניס orn וואס ױניאן א ?אמסיץ. TליטישעgB g צו

 סםרײ׳א קיץ ריטעז םארזמ נים אל1 אינ?ארסארירם דיז
 צו ויעמח סאר׳טשםם Tyiyp לgt רypסםרײ רyדyי אױ

 ■אחנר וואר Tya, ayi םים סארבינדוגג t’k טורמ^
 %" שיקזמ צו כםyר דאם רעגירוגג חגר גיט וואס ביל״

 םלחםד., דןיר םאר נױםיג Tyt’n וואס oagtrni אויף רyטyב
g pkרײנגyברgבם yj’Ttg tg ,eiyatiyag Tg TrtgiWJ

מ TJnga נים T^gt ארבעטער מ אי ײ מ  ga- צו װצרזח ג
Tyiag' צו g אדבצטעז די דוזגן אםילו ױניאן׳ »’g T 

 pg דאם .oiyanig ױניאן ד1?לאו א האט װאס שאפ
 יעיאז ?לאחד ayn שארבאםען צו םאײיד רyרgלp א

שאפ.
ס. 4? די האבעז ׳oypgog די אױף ayooiy אלס

ם Tgנבypאי די און א. אי. םי. די ל״ אװ ד ^ ד א ר  ב
Tyagttr מים oayaago ayn ג ױניאןyשgםyדי ז rniyi־ 

 rytyi די Tyooypga לgt וואס y’O’ngp yכyםטלgש
Eרgיpyטyדורך ן g ^די אויף דרו? שםארק oy-tugp- 
 אר־ די סון yo’agp רyלgנטרyצ דעד ײח g יים.1'

ay’Xgrtgi׳ yl TJnyttשcgעT מ אנ ט ם א ש ^נ  ?אמי־ !
T’g Tyoyo די y m ’tmgo שםyאץ ט oytugp •דיסטריק 

̂’o״t היטזמ ײעא וואס טען oyingp yay סזננא״ אױ 
^5פאח את סטײםס די פון Tםארע  צו נים ױי פון י

 שםיצע! tw T5sytyi yכyנםל”ם ayoyaag סאר שטימען
Tyxytyi װאס Tyi”t די לםובוז nyayaag אץ g צאל 

t tyoiyiyi״TVi שוין p yi’ttgאמיטyםyן ylשgםעyi T־ 
פילען. שםאר? לאז^ nyan ױך ווזןט מאכט זייער ײאחװ•

ן טרײי געמײנשאםשלעכע  ס«ר קאמיסיט ײכ̂י
פראכלעמען נאךמלחםח אץ מלחמח

 גאנץ Tya’niga םימגר ױניאן טרײד ayigpnyag די
מונג^ yi’cx’g די רyאונם tg גים. די זיד יוענעז באדי



• ײ 4 ז 1 4<-----------------------------------------

ס מיןנ oyaty t אין tyrapaya גיס י m גלו*ו *T 
tyayt® פון ooyaty שפמחמ *r ״ *יז שכייות ײ  י

o ועסדלתסאז n לי  n ׳nrajiaanya tyajm בתים מ
py tya ךי אלײן רעגירתג די tnyaya'ooyaty •  מי
מ tyoyaty oyn tyoyaty םיליטגעז ק מ  *יי׳ ty® די

tya זי py די ׳אוםדירעקם tnyayt n p ר מ  די אי
 *ו־מז״מ om די p® בןןדינגונגזז ®oyaty און שגיודת

®tyoymt® t p  p .אינדוסטריט py די oytt ty®yo 
tyoyaty שסזלוגגען, מלחסה אויף  רןגירונג די ד*ך py מ

 footyo די py וױיל tnyaya ooyaty פטקטישע די
ם ט«לען ל iy® tfo די tyonayant די n מ o p '»ם 

ר יחזשים עקססרא »ז *ח oyaty py טעריטלעז  מ
T אױך tyay ־.tyonayant די fpnap n  py ײטס 

tty® tyoyaty געסרויז־, !יוױלען o p די aa ira p 
ץ ynytoo’an •רײז איר ײי ty לײביר װ*ר דעם און 

nyya• שםונדען ודכעד דעח די py •שכיתת t p ליד 
tyoyaty n® ־nytayoo בענס  p אױן װערם opntya 

o טון p אױף ימגםרןןל •רײז •tfepny t׳ am ’X fy t 
py וױ ווײניגעד גים שטײערען ®y o p p n  p גטשלדס^ז 

 קל^ר׳ אויד איז oy •tpaioo py לױן ooyaty אימױ־
o «ז a a m p  t p זדבער ק*נטר*ל «  Tmnyaypy ח

מז » tfm ניס זיך װעט לאסד p® ל ay םיט o p סוף 
מז oyn tya םלחפזע חנר־ טון ל ט ח ^ raya y ל«נגי 

 די ty וױכטיג׳ otpanya py דעם איבער .opaya «ײם
v ly מלעז ױסיאסס a p קלארע ®o p ay t די אימװ־ 

 פת *אליסיס םלחםח iya py פדאבלעםעז םלחםח טלע
t p רתג tfo® זײן מלעז איז ח»י p o ty רזך ולע איז 

 oy דורכשירען ד*רש׳ח וועלען oytt קאםיסיעס גירונגם
פאליסיס. די

•טליסיס חןגירוגגם די tv <ול*ר> «ויו איז זנם
AAA Am LaMA Aâ M  AbAA A A M A k^h AAAMAMAAAAAAM ■  אנ ײעלעז סלחםח דעד נאך פראגעז •עקאנאםישע איז

ױז רירען בל ם ר די ני ע מג מיי  אויר נאר *־מטער׳ ^
 דינץן װאס די סײ לעגדער, אגדערע אק אדנעטעד די

חנז מג ר עגזז קד*ג איץ ypnyoy «דס מ ױ די ג  נס
 דורך ווערען באםרײם וועלען װאס די סײ און טאשיסטען

שען *ון םלחמזז דער  וױ שראגען ןףױנע ״.tV’ משיםטי
 •jvn אינטערנאןױאנאלער רעקאנסםרוקזיע, «קאנ*מישן

 ortrtjvoo ן^־בעטעד מםעריןןלעז׳ רױ *ו *וטריט דע׳ל׳
n אין y r ty ח קרעדיטעז ד.לענדע* y y ff it זאכזז׳ 

 איז ארבעסער די סון לעבעז דאס באאײנשלוסען וועלען
tv איז פאליסיס קלארע מאסשסאב• אינםזןרנאאיאגאלען 
f די t t ̂געז  םמזנז שטןןנדפתקט ארבעםער דעם ®ח ®רן

 געסאז נים קעז דאם אזץ ווערעז אוגעגרײט מצײסענם
 באזונדער. צענםראלע ײניןט טרײד יעדער פון ווערען

מר האבעז ױניאנס אםעריקאגער די  די געשאפזז דערי
 אינםערגןתיא־ פאר קןןנפערענץ ארבעטער *אפעריקאנער

 דער «ו *וגעטראםעז שױן איז װעלכע זגניגים״. נאלע
י אויםפארשעז און באסראבסען םון ארבעט  אנ־ אלע י

 קאנקרעםע y אויסארבעםעז קענען <ו אום געלעגענחײםאז
■ראגראג^
־nyDy די פארםראםעז דינען קאנפערענץ דעד איז

 איג־ אװ קאנגרעס דעד לײבאר, אװ םעדעדײשאן קאן
 ברן»■ ארבעסער אײזעגבאז די ^■גאגידישאנס, דאםםריעל

שע *ח ארבעםער אלy 1 *ץ דערחודס  פאר* סאפ^יסטי
 דער ®יז םשעדמאז אםעריקע. אץ אײראטע פח םרעםעד

 דער פון ירעזידענם גרין, װיליאם איז ארגאניזאאיע
 תבינסקי •רעזידענם אח םשערםאן װײס ל. אװ 4( *

 װארקערס גארםענם לײדיס אינםעתעשאנאל חנר פח
ז ימיאז• י  םמ דרײ באלאנגען באארד עקזעקוםיװ דער י

 װאל; מעםיו און חבינםקי גרין׳ :ןײשאדאדעט דער
 אױמא ךי ®ח תםער װאלםער — 4 »י. םי. פק דדײ

 און *מאלגאמײםעד, דער פון האלענדער לואיס ארבעםער׳
 ם. דזשרחש ;ארבעםער שםאל די ®ון גאלדעז קלינםאן
מז די ®מ חעריםאז  *דאשעטאר בראדעדחודם, אײזענ
 אינ־ סאר אינסםיטום קארגעגי סת שאםװעל דושײםס

 די םח אבראמאוױטש רפאל און שלום םערנאגיאנאלען
 םעקרעםאר עקזעקוםײד דעמאקראםעז. םאאיאל רוסישע

 געוחמעגער םראי׳ ױאריאן איז ארגאנהאאיע חגד פון
אסאסיאײשאז״. יאליםי ״פארעין חגד פח רעדאקםאד

 װאד ״כװנדעז 48 אימאוסירען כאםעל ■רעזידענםרס
און סםמנדארד לעכענס כאשױאען *ו טארזיד

AÂ MAaL m AAAA AAAAAAAKteAAteאיגפלןחױק שארהים״ן
nty מז םלחםו^ דער פון דתק אונטעח וױ םיר ז

 לאנד״, אין שדידעז ״בודג y שאסען געזאלט האם וואס
 דעם פיז קאנםיחמ די קלעדער אלץ אױם זיך שנײחת
טון איעעגםימר די *ווישען קאמףלךלאסק אייזמגדז

MBA ABA^MAM kBAMBMMIAM AAUA —------------- ---------  זײ. טאר אדבעםעז oyn רי אח םיםדימ •ראדוקוױא %חך
ם «זױי די פון יעדשד ר דן• מוליעם זדדי ען  זײן «ו ע
ju re רײכע סאגנאםעז״ סינאנץ ן,עליססאירחטםגאי די

AAAMAA^M MAAM^^ AA|A MBA^MMAAAAaAAABרץגירונג דעד אין באדינער זײערע און אאמילשזױקלס

ר איז ן דן פ ז מז ױ מי ן •אראי מלפמ ד ײ׳1אטגי י י ח * 
י מ1ג ח ר׳ די רײלסו^ אין טאכם «יי?י מ א ט מ  n אי

fo rty ס׳ מי אד ײ פ n ד w n v פלאקיטאלט *V י  י
מז שיכט, •tm «ון אליז^פדאפאפי ד ײ א ד ז זיד מ  י

v t Tff*ry3 ארױסרײס איןv if גדעסr r  r t fחלק איז ״
 יתיאז םרײד די דארגרײכונג^ עקאנאמישע די אין

 oרfט>ל<שf« גזװמז אי«ט ביז איז ימלכזן כאוחנגונג׳
p איז y ffrtaw איז r tir tn v ty p ארגאגיתטױזוס׳ tr t״ 

fn fy jffi ײד »t ס און אײגיגקײט מ  זיד װארשײנ^ד י
 כח׳ שאראימיגטזמ אײז אין «ײט חנר מיט *מױטשסאלמז

tfy3y®f»»iy tm שלאכסעז ערשטע די n t ארום a r t 
 דער טץ לאסס גרעסעחמ דעם סראגעז זאל עס יוער

fo די סלחסח׳ rty פאר־ אח פראדחױיןנר אלס מאסעז 
 •ראסי־ פארקלענארטא דיח־ רײכע׳ די אדער נרויכער׳

 די ירײזאז• באגדעגיזטע און שסײערעז חעכערע םען,
 גאד קאמף׳ אשעגעם דעם םײלודח נ*ד שםערט סלחמח

 שארשארפט שיל קאמף דער אבער ײעט כואזמח דער
ײעיעז.

 ■tjrty חןגיתנג״ די שטײט סחנװו «וױי די *וױשען
ױ די אדםיניסטרןטױא. רחױעלט די גאזאגט, בעסער מ

MMMt AAAIAAAAAAA |M i M AAAABAAA AAAAMAIAAtBAA ABMA »• *----------וױי1 דױשעץ !  ipr זיך געסיגס ןןדסיגיסםרן^ױע וועלט  
רזמק״ די פון דדוק דער איז זײט זדין סון פײערעז״

AABAAIA BMB BAAB AAIBAB a b  AAAA BAABAAAAAi AAAA BABAAB aAAAaa*  סאבא דעם ■tye םודא די און קאנגחנס אין *יאנערעז
 די םלחפח׳ דער אין אינדוסםריאליסםעז n פין טאזש
 עקא״ דעם מאכעז חרוב קען װאס איגםלאאיע׳ פאר נדדא

 זיך לאזס וועלכער און לאנד פמ שמדאמענם נאמישעז
סעז ױט מ מ ^ אי  קאנ־ פריח און ראאיאנידונג דורן• בל

 םמ מאבט •אליםישאר דער סאד מורא די אין םראל
 דער t’y זײט *וױיםער דער סון רעאקאיאגערען. די

 סראגיש• די »יז אריגאסאר אדגאניזידטע די «ח דרוק
 וױיט וױ אגאוהאלטעז שארלאנג דער און עלעמענטען סיוחנ

ד קענעז iy יד1 אום לאנד אין םרידעז דעם םעגלעד ח  םי
 עדםאלג־ אנםירען פיז אוישגאבע ריזיגעד דעד סיט וחמ
 אנגרײםער. פאשיסטישע נאאי די געגען קאמף דעם רייד

 אדדים *וױי די אװישעז לאװרירם רעגידוגג די אזױ װי
tfp דער ®ח פארארדנונג די בײשייל גוטער אלם דינען 
 ארבעטס םינימאלע y אײגגופידעז קאסישאז פאוער מעז
 עקסםרא די םים שםונדען פעחדג אמ אכט פון ײאד

ט  די אדעד געזעץ דער וױ איברשםונדזך פאר געמל
פאר• שרײבען אגריסענטס ײניאן

 ניט װערם ײאד שסונדען פערזױג אח אכט די
מז איבעח אמאל סים אײנגעשירם אנ  גים־ נאר לאנד׳ ג

 דא שוין איז עס שםעט׳־וואו די אין *ועדשט לעכװײז.
y אבער ײם1 דער מים חענם. ארבעםם אין םאנגעל 

t עס געפלאנס יוערם i דער דורך אלגעמײן. מאכעז 
 געזוכט אדמיניסםרןמיע רחװעלם די האט שארארדנונג

n סאדגרעסעחטו :םאל אײן מים תאזעז דרײ שיסען 
מ די מיט פראדוקאיע די ל ע  העכערען ארבעםער, אל1 ז

 און שםונדעךלוין דעם חעכערעגדיג ניט אײנקונשם׳ דעם
רמקןױאנערעז. די פון געװער דאס ארױסקלאפען

 ערשםענם האם וואך שטונדען סעראע און אכם די
 קאנ־ אין רעאקאיאנערעז די ענםםער אן זײן געדארסם

 דעם איגער אז שרייען ײעלכע לאנד׳ אין און גרעס
 מלחםה די געשטערט ווערם געזעץ שםונדיגעז שערציג

 שארן םחורות אין מאנגעל y הערשם עס און שראדיקאיע
 ארײזען העכערע n ברעגגט עם וואס געבײיד, !יײילעז

 נים האט אדסיניסםראגיע די וױשיל אינסלאזױע. און
 נים שארבאם געזעץ שםונדען םעראיג דער ty אגגעיײזען,

 סאדערס עס נאר שםוגדעז׳ לענגערע ארבעםעז או
 ארבעטער די מען!אלען זאל איבערשםונדען פאר ty בלוח

 ניט עם האם ירייז׳ געוױינלעכען סון גיאל אנחןרםחאלבען
 איינגע־ און גענומען איאם רעגירונג די האט געהאלסען.

ט  םאר־ y ײרד ײאד שםוגדעז םעראיג אוץ אכט די פיי
ארדנוג.

 או־ דינען אינדוםטריאליסטעז די ry גיט, מײנט דאס
 געוואוסם, גום האם רוזיועלט פרעזידענט דערמים. םרידען

ty ם געשרײ דערyבעלי די םצד שטונדען לענגערע ד 
t ש¥רל*נג זײער ®מ נים קומט כתים i מער שזזשען 

kt ®אײיד 8 איי עם גאר סחודח׳ i שםונדען דעם ברעכען 
ם עקסםרא די אטשאשען איז עזעץג רותשכי  פאר גמאל

 אד־ די האם אבער סארארדנונג דעד דװ־ד אװערםיים׳
אונגען מיגיסטראאיע מוו קארםען. די אויסצודעקען זײ ג

 דעד דאנעגען נים האבען ױניאנס ^yiny די
 *ופרי־ םולשטענדיג ניט זיינעז זײ אבעד םארארדנונג׳

ד וױכםיגע עטלעכע נויטיג זײגעז עס דערמים. דען  מ
t װארעגישעז i אונםער געוױנםען ארבעםער די ימעזפארח 

 ימיאנם n פאדארעז ערשםענם פארארתוסג נײער דער
ty גאדאנםירס זאל אדבעםער די y m m װאן■ לע1פ 

ם ארבעםםגעבעד די אום ארבעט אלען:י  די אױסגומז ז
 קיר־ ךי אמושאפען בלויז ײאד ארבעסס פארלעגגערםע

ע ד t ארבעםער די לאזעז ניט אח שםינדעז מ i פארדי־

<■־■ סט< ג «גימ <זי

j f i זײ דדדך מער iw T n»׳•? ״ «יץ ־־i /ײטן
p f m  r*  o im i ifJ**> ofw fjyo f n y 

ז «י ו « ו מ רי נ foo מ ifo  n לו H* לי 1אי T f 
tפאד r t f דן t־tyttyi y א * if סאר tfU fJiy־ |f f f 

W ®אבריקאז f* u  w w  w  x r m  •ytt י r י w m*
AgBBABB AAABAAABAA BaMB BaBAAAB teM mm a AAAד “ וחןדן און גוגג מ ד ow ו i חןן ״ מ ן ו מ י ^ נ  !זי

trtfiy g  ojfo ימיןאס די y ^י ראגישאייא»» »* TTT 
oytt ifo fa iy  tfo גיש שאללן K f  pfQJty tfo ttty 

tm ארמטאר, פאדם ווי גץזזןץ׳ שכיתת לעז r ty אין 
T ממױדינ<<<חג ש*יח fn ya wn ײ «ליגי»י אה  י
t געזזןץ i עז ל w פאד עקסטרא מ y i y מל ניס איז 

if די אױף t tp  *n .Tyorr ty ו ן נ t ן f o r ty אתסאד 
w פאדארדנונג דער y tfo fity  t i נ אין ד ח » MV, 
oojm 1׳i ty מימט׳ דאס תאך• y דען y t rײש f tf tt 

o פאר װאלזןן ״t וסן tnyסארלענג rt ס מן ני  *ys קדי
אאלט.

MAA MAaAAM AAAAAA|aAA|a ^MAAAA|M|aM |a aaaL A BA ̂A AMBAAשז דדיץ סאר קאסף זיך דזןרגקקןסקר® חןכןרדגג
תי• y «ו ר ק

 jfjjttfSfn לױן פאר יוניאנס די ®מ קאסף דער
tjw די שאר frty■ ר מ t אי r tל^שךל״ק ־ ttyfyw nyo 

tjtotp t אגטקעגען i ס יקרות דעם מ y tfTד י ’t i t f 
o פמקט קריױם r t די אין חודש קיטענדען uytnye* 
א װארקזןדס סײן ימײטעד די פון לונג:ען גי p סיס יי m 
ר בתים בעלי ר יזא אה oaronay om» y מ  *off ח

מז די פח סכסיד DP ויעגעז שיידונג מנ ײ tfU א fity 
קאסמניעס. די מיט

ד tfילtp *tp איז גטט¥10גרי קאלעקםיװע די  אי
מ די אין אױס. כאלד גייעז דוסטריע  tfro קױלזמ מיי

ד גײט o או*© אגדימאנט דן p ן«סײךך *ז אײז» 
pyo. דנייט די i f װאדקארט סיין oyn געלאזס font,! 

om  n ty שאדערעז M ttpyn y אוױי ®יז HO V ly iy i 
o שכירױ^ די אויף p מײגט׳ ony po u tifs ffl y

aJb—aaaaa ââam aL aa Ma aa ABÂB4ABiABAAB• MM BAABaדי די •ראזנעגס. דרײסיג אוז דדײ tfn בתיס מ ifv 
ך די סײד^ז געכעז גיס חעכערומ רי קענעז זײ אז ר

. .    M AABA M̂MA BAAAAAM BABuL AM AA AAA A A BBABBקױדןן• אױף •דייז דעם חעכערען לןדעז זײ וועם גירוגג 
oyn u די ti’a p זיד Ojf , t i r o ^ ty  tm o i n n p* 

ip y tt י* >m ’*'®vnp אח מיסולא קל״יז־שםאל איד 
m זyדלויכyד p yn  ti פײיזעז׳ די ¥tfr t n rm  1P 

m פאראורזאמז מגלעד איז מליסי איר בײ w o y 
o פח גנאגסשײז־ו די אויך p סכסיד tfttrrti די 
ײמנמז  גיס שײז typ קאספאניאס די איז ױניאנס א

tPארױסגאג לאךמרשיאמ om איז רyנגyל םיל װארמז f 
oyi tyim .מאנאס

ר ע ענ ל ר ® ^ ן פ ע ד ױ פ
)8 דים פון ושלוס

 מ• װאלט נדyמלy — oiyiy: iy׳oto■ גיב^לטאר.
t שותף y פאר ypnyoy tyoytrny דארםט i די 
oytyi׳ ty r’t oytt די tp y ’to ממדי!. איר םיז  אי
 זאל !נגלאנד ty ן,1ל1ושם1םאר iyay זיד שװןר
ty ip חשק t i  o p .םאז

otyopyio’i מיר i  m yn גרונט־«ראבלאסמ» די
 פלאנאד. נאד־מלחמח די זיו tyoytiyo oy y^yn מיט

tytyn oy גyלוםםyאו דט X נ I• p p ty  • ty i^ tp 
tP (באשפייזונג, ןyמyבל ’jyw , U i r r pײיחװ״ ׳ 

lםיגy פליטים, אױםבוי׳ pיy םיל און Utiy .(p p jy 
ty די שויז tpoאויף ׳ y^yn םיר m P זיד pay* 

 פאר װאס קלאר, באוױיחװ ׳iyntya לyביס y שנמלם
מ םגאמן ריזי ת oy אוי ^ ם tretjyo i םאר זיד ש p.®״ 

tyrniya ,n אויך oy ty r^  o p  ty די X W 'ip’y 
ד קײן נישם לחלוטין py זyסyבל  ספמיאליס־ פמ מ

iy iy  tyo גyלyרנטyװ ׳yלכty^m y םרשט1כל שױן 
 tym * גרוגם־פראבלע^ די ״.oysn oyi tyoyo״

tytiioiyc בײ ’y m t lyo^ocir^y ty i iy iy םים 
iy איר i :p איy pלyגיyאון ׳ ’Tt ooyo ym a p y 

y םון בליק iy i וקונםטיגאר! mםיט חסכם איז לם 
yאי אירע pלy.די ז t^ m  trty o y o p • yooyo נישס 

tyoopon װי רםואה, קיץ o p  tp y ^ n y o  n  Pty 
trio װ^לאז די אױב שלום׳ אײביגזמ  t i  rn r to o 

d p ־®’tP אױף yty יפײלטאן! o jy o p ro, קאנ־ וױ 
Tקי vn ק *ײישןןןyים■yליסםישy ,ף גחשזנם ם  פאו מ

 אױסגממס און קאלאנישס םח סיםטזמן װזגלט־ם^ק,
ooyioyo tyo tm מ די אױםמרקתום ײ ר ל  מ

^ שלום >o riy  tyo oyt -iyt׳ tpyo  tm oy ty 
p w אײז tfooyp n  am פאר tfota y ,שלום־טאא

am i p  py o p — טמ w י m מ  y n  vלo 
to »אױסגושעג׳ און ם1ריאא1אים rat fjptpayp tv 

aaiayoynjip. און mt oy ty נישםי P״iyo t מו־ן  זי
opfrpiyo. ®ח אידעזװ יי ײי שלוםיאיד^
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ififao איז o fp y  ifp tty  i f t i n y
■ M M  MB# baaaa a abaa aa aפארכז חי«ש זיך  tfsyn ®jy״ *' 

V m t S B, . . . -
iy* f fp o f ד י ײי p י jpy tiv 

t*j i® ®אליסיס ^ p  p די fל nny־ 
m a n o r)  H H im אין tf>*ifio*y o p

trot* m u  i p  tty op ton ד װ׳  מ
ififo o o fp y  m o  nya ,jjw׳ f irm איז חאגעז 

ifo o p a  i p  tro  ooefpys t r x  y im p e י ח י  נ
m i ’ayaiy t i  tfo p iy  r t m  n® tp tnyo  n  r v 

n  r*  p אגשסרימסמס ®trrp jy a iy  t i  oarm  p 
tpyn  n yow iy  r tm ממ״נז׳ tfm אי  ourm  ty 

iya דס tfo t f r m  “  r j f i f p p  f i p p p r  yty 
o ifp iy • •tfotpore r j  tfr׳ *»ip fa o o fp y  f t 

m n אױסגאפמזמ׳ ir o n  m  o r ty איז i r t p n 
t i  tfe o m a  r tm  ■m סיס מגדלווז r tm ל  מ

ד *'opftttp סלאמת י yaiy f ״ f^ ot ytte j r tyo y־ 
r t  tl^ am  t i  nt ,n y r t סיט כסדו־ f ^ m t 

fjfoxty®  uro n  .tfp fpy ל  tpyn כתיס מ
ty ,p שלים oayװײגיגסס p m  iipo osyefa מז1 די  ײ

p*pjyaiy tfm זימץן  ifo y n y  n  ty ,p p a y 
j f t p p  *n o x  r t  no n  m׳ r n  ty מ ״  שסרןס מ

y piגתyלסfז $ •tr t  nraya noyp m n tn n p 
ל די p® ימיאז m סלאכיח מ o  pyס ־׳ ל מ v מ t 

m איז ױ® m  oeyp of.ד
py o p אסת y tfam ®ל גרױס o מ fp y־® 
m y  ,ip fa ט ס ויי HP tfm ד  oy .ftp  tfam 

לי atm שארנליבזמ ם מ תי tpyn ײז נ  ®ytt v f t 
p r אל® iya ניס iya py o m ftn ס  •tfofaiyo ד

®tpy גתים בסלי ty m ^ a  oyn די *p n ti n if f 
yoo'oya po i p  o p  tp v t שארבלײבןן ו״םער אךן 

ifo די p ty  n  p® untrtfn foparw poty ײ«ס f״ 
tfro o m p• זײ HP tP ^ a לץ¥ ty די iy® tftfP־ 

מז n נינ n y r tp y״ayw  n  tfa® מים i p חילף ®p 
of pi i גדזףן׳ r w  .oappayortait py ty o rx a 
oyn •joyp ifa ױנשנס די אױף מלס ’in t  i p זײ 

otyo o p  tfafa m ’®ay tm« בתים׳ נאלי of py 
y p i •tpy גזױױסזח V m*t ח ל ifo. די tyo מ fo iy 

i עס ’tnyo זײ ®f»my® ■tm ty •pt t P P n t  p
מןרגינעז דד יײ ןר אוץ געזיכערס שוץ איז

i ביסאל y נאמולאזזגז m .ױאכמסקײט y לו•lלונfa 
tfo ty m  oayoip ip fa o o p iy  yty p® fpyoy
BA BA BABAA ABBA AAA BABB ABAB AAA aa a a a a a a a a b ■ababbia bbaמד דעד אױף זײן שטענדיג מח  nt •רייז דער ®ז אח ו

װ>פז«&קימז< זדיביגע איז ממיחײס

ױ ע | ײ ע נ ג ^ ל פ ױ ן א ו ם פ ע ל ד ע נ  ״

י ל ע נ א ״ ד ס ע צ א ר פ

 אינ״ אונמר וױ לאסס nty ty (®פילס׳ אסנים חאמז
ayof)if oלא n® rngpoyaiy  n  py py o ro o x f 

f®דוי י1  tf״^tfaapyo of f ^ m  tf  ifttfS iy  i p
ל מ y p® e® (ייטד( אי a f ipלf מאס אדבעסער tfP i 

m o  po oa*o®mo,־ ?jroi’B n  tf ס i ד p n  p i 
tty i♦ סיט גיס 1ילBy py ®yo־tf®y איר סיס p 

oapafipan*  if)f®Ttfa ייגיןן ®t f i n  p דאנזױ־י 
ifo fn y״ ortoiy® oytt כלוסר׳שט f i f ’i ל  מ
o ׳py of tm סלאכײו׳ p  p® ifo p ty  n  i i  tftfp 

tfi'o ׳tftotiy שא• y s  t i  oty ty אלס דך ifo p iy׳ 
i  tfPo, מלאנס tfo y ri tf י1 םיס fp p a tn  p p a y 

i p  p® ifo fp y  ip o ftn o. אינחסםרי t m  tf 
o״xat* fmי1 ׳ )fל i p n p  oyn foi*® ^ a y i 

uttaty tfoofpya tf tfo^oys 1אי אינמרנעשאגעל 
tyo ay py tfom ya »i ל איל סי tfp i• ^י  i t  tfiyo 

rm o y ffsmfaay in  oyn םים *yi® oonfa 
py •tfOfi 1סש ®tfam fa o»fp n  py m r  P יז® 

p it אריכס) t io  o p  of p i  ,tftpntf py מאל סוױי
Abba ABBbL MM AabAMI ■AAMAAA aba■ AMAMBft AMAדעם לאנד׳ מח געריכס חעבסםעז דעס דערגדייכס

n BAM BA A A AAA BAA AAB ABMAAAA AAA BA A AA4BA AAAAB Aקט סרטרים“ ®p וחמ שסאסיח* פאראײניגסע די 
 ״f®y אינםערנעשאנעל !י oyn ׳tfatyiifa oyn ®ילמ
n אין לירם  pni .oo’ifa  tfifOfn y פירמע oyn 

tP t^ iy c׳ n o p .אפעלירם opyt® i p  tnt nty 
p® tfaayafa דיסטריקט o x f^ f•®  otf D ip 

py o סוײ־קיס P® ;גאדיכס ip  on®to otf o tp
BHBAB ■■ M AAA A ABAB BBA bbMM# AabBBAMAA ABM AAABMגעגעז •רןמנעס ודר איז קפרס״ דיסםריקס צום אודיק

i p אלס ל1 אינםערנןשאס f ’xypayaiy tv1 ׳ o pי 
p  oajnafp p r oרלmay m y^לגױ n o p איזד 

i שארקלאגם םזןד p  p® fooyyi py tp»® n •אמ 
אינדיװידמל. לfנyרנעשfט

in  o p  oyap ofjfaayaiy® o p אנגעחױבען 
i p  p® ottip® tp a  i p נfל a p^ מ,1פי  Tfafa י

o arP tp• די תבינסקי׳ fa i p  p® ip^oonaנfרyל 
tvoipftpf װ׳ אן y *tftaiy p® *tyopyifi o®,* ב p 

tyaiy tf^T f ,״ײשאסםיס״ o’a p  opyo ip t iaאון ׳ 
tfafa די i p  p® fooyya איז 1ײניא ’.Dfafa ofaf 
tfafa אלזג די ®oyn oaytrpaipman fo i’® n  o ip y 

in® ױי ת»ל  ttn ro . if  mwpiy אירע אין tfo e m a,״ 
ip ■רזבירזח y  lyofaiy  p n t m ’fayaiy טאז cm 

tP fo o  ti  tnt of איר ofara tP איר אויף a’nifa* 
®py ofip לעכזמ  i p  .t®ty אינסמנירט m m va 

t’y םײל גוױיy :Tf ארחער® py tf»tpfaiy® py 
n® יארק נױ  tm  oanfa p® ifopoiy®  y iy 

py .trtytifa oifniy® tfm  tra p  i p  P® i f i’® 
oftafp וױדער סיסי opp®  i p  tfa’vtfaay in  o p 
ap t’y״if tr סםײםס tm  ,pyp o’pmo די ^o if’t 

y tf®m tP ’a tt• p i ’® i p  p® קעים h  tfafa 
fo o p a אױפן p m  P® loo ם סםײסמענםס i® מי y 

יארק. נײ tit הער
py o p נים 1אוי i p אײנזיגער p® ooanya■ 

nt i p  tfwmx o pנpרנעשyנfל t p  py ל1נ
oapafa taw o p  oy o p אױף tfpaytfa n 

oy די fa’ant אמת׳ן ■y t• ooanya iftnaya t p  tnt 
o p מ® pjttaiy t i  lp o tm y a  ota »tty t p מים־ 

ip ^ a, ״נאל a p o p  Pntart’״ ®oytayp p® p r 
®Xמיײרי׳ ׳ oapnp®  tfaya םקי׳  םים־ n ממנ

fa o« גלייאי p  Pנfרyזאקוםיװ ל^ nyya• איז 
tfafa ,poyya x’ אניעיע a t י1 װסלמ ®’oan p i 

ty ױי *ל om אינתשאסקשיז tv קייגזז *י o p ip 
»tyayaop i y t’f  tP ’Payaiy tP 'a n •  t׳ n לײע־

o x a u a p fa , t p  r® tfa״ mלזז i p  i p i  m־ 
tf)P׳ t p  ty קאםף ®tftsiy  tfaya f P ’® t p  p 

tyainyaay m אמסערנדשאסאל  o p סיט ty a i tnty 
X ײק׳ tf ׳py 1937 !י a p  p n t tyayoopt n  tm 

tfa’infojy i i אנשליםעז m  o p  oy •x p » t p  tv 
py fttya’onpon p® n tio  y tyamyaay אל־®!!® 

tyamrnfa t p  .tp ^ a o 'o  tv*)v n  tfaya aaia 
®tyoyaf יײעד׳ P® tfoapnp®  n  tnt nt® ofom 

י י oy o® י p  ,y o r שוס® o ay tcp וױ ova לץס־ 
tyV ru  ifo p t y row ®  ty ,aptf® תזלזז HP 

tf a p  tfVm py in  tra’mny® tf  •pny® y tfa®• 
m  tp a n t tfanaanya n  tyant n p  Vלכ,i  y 

.tfo p ty  ty®nn
n rt .to־ y n  py״p® t p  p® ty»n»m־yo

ty om עס om ®ירמ דאנאלי t ma• די t p r y* 
o נעשאנעל p 1אוי oat^p tp ירמע די® ®tp  ty■ 

oapaty® n ty pyya oayonrt’t לfנyשyנ  tya’jrt 
o p  tfaya וואסנער n om o’o tp  opy שםערם P ’K 

y tf  Tfaa^tfa tyoyaty « תי oyaya’nt t® י r i  r 
o לmאויס t’a’o rt py כלומר׳שםע די oapay®pa’y 

o ױניאן. p  nyya tya’j^  t p  p® tya’oytof t p 
1 tfat®yaי ®Ty py a*Xw yoT מפוילען tiDiy■ 

oy tyaya די p n t p’opyt® ya^iytyaoty. די ®fOT 
o p  tyaya oanya tnt o t^y iy  o p לy^יrtyya ty 

oyiy. ®ירם און ti y iya TV
tyoyip® n  p® aayaony t p  om װעם pn 

ty® u p  tyo typלױ®יa וױסעז• נים qif tm  TO trn 
ty HP ma p m סײ py tynty® t p נױ py p t r 

oytayp ti םײ t  oyiyt® t p און סיםי HP in  om  oy 
o»a iny ־שײסלי!ואװ  py oy •tyam iy® y v tv t 

ty® om  om  i f  t p  ty t f o ^ a o n yליTP זאל 
y•y tp n tליTfiyayn y tf  aaimroay t p  p® TP 

tf a p  or® r*a .oanya די oaXnya o»a tyoanya 
o p פארלאסנ ®esyvpayvrnnt ty® far®  t p  p 

t p  tyaya אינמתעשאסאל ®n  •rvny tP m  t p  p 
t p  r t p f t  yannnt y tym  .tyay p^y tyoyiyt® 

y p® tfo p ty  nלtm ®  pytat® t p  p® pnya

otca tytmaty ty rn p׳ ty a ^ a tp  up  ty m  oy ty 
ya^ כתיס ty ap  oytt שלום ױם m o  o n  oapya 

o r a  ip a  p y  ty n p  xoyaty  n  py oraynn 
.ta p o tp n t y tyaya tf  pn

ר ע כ א מ ס ע ר ר ד א פ ג נ ו ר ע ד א ו פ י ו  ל

ז ע ג ס ו כ ײ ל ס ס ױ ו א י י א ט ד נ ע  n® ה

ם ע ר ד א ר װ א כ ײ ד ל ר א ז מ

t p די !יױשזנז סכסוד na ־ty a p o p i typty 
py ■nyya oanptrt oyrt oif tfaopya om עלי3 די 

ty a סתים m p p  oay’av •tyi tfam די p® niTao 
o !אלען tyoyaty די n  ty tm  tya^ayaony די ya* 

tym® yotyayn אױף n  oayapסלy,ז tnt om t t»y 
nyya lya’p די  tm  o p  p® oayn,־ oy tvoyii ti 

ny n p p p y o  p® tytynya tytmyatya’y py לעי־ 
P'D  p® tyayoopt n  pm oa»pt'i» onap® , tp 

y oapya tfayn ty»yo .סטאשעדזש
tvtm שארחער דער sa tfoVynya t*y סעו18 דעם

J f® איז yay® y ty® tpaa’omל ®t r t  i p  om 3 p 
?oonoya o p  ityya tya'y אױסnaty n  tp y n if 

n  .y’lp a y o p p  y ptamtaamy py tyoayo מי  ד
yay® ten®ל tpy® p» p tm םשארלם nyapa .y 

oyontytvaty tyyayp’o o p  p® אלס ty o p o tp 
p® אלק®; tp n tn p o  tp p p y o  ,»oa^m 'apay 

pc ם ײסײםעד דיpyםסיל ty’an o ty p trt אלם ®n y 
py tp y a ty  n  p® tyopo ר13װיל ttny i, ווײס 

ty t p® o ap ’tp® סyםy®pליpז tyony קאםיאסי 
pc יל®ŷעל®יy אלם ®-ooyaty n  ty® tyoyioty 

tytaiy .tyaya יוניאז n p  trtya tynty® tr a  py 
poa’a tt oapnp®  p® tyoyto’ ; רױים ®o a p n p 

o לpyayג וטוכמאן׳ חשולױס p t o p  p® tytmyayo 
oa’yon ® pi p® tptyw o t p  ; n p a  canton 

n p aפען ־ yaya oayoony t p  ; nyttyרyל *yayo 
 yVy .otyotiyayo לאקאל n און oiyaaytyt חשער

ia יארקער pa p® אסאסיאיישאנס p  n  ,m o  o p i־
A AM BAM BA aaUMAMAbbbMA ABA aAMA&BMBBa ■aMAIIMbaAABotytioopyc, ךזשאבoty און ,oyoy otyopytoap 
p m  P® tyoy to tp  tynya o tp  tyan oatpmt 

.yeayp
 ny® oif omayan oia tfoipya py ױניאן י1

pyaya .tynל o n  tytmya o p  ip a p  tyorryayo 
py ptty®nt סמםיםםישע pםyריyלyדי װיפיל אויף ז 

®typn אויף yooan’ia n לעבayסמיםלעז •ya tym 
oyn ty •tyano אױך ty tytmya די ®ון שכיתת די 
py ,lyayooyti פאקםיש tpm ya otpynya o’a 

o p  tPayn .1938 p® oayo’tay o p  oat אױך -p 
ooayoooyorty yap’orty® n  ty tftm אויף ®typn 

o’a tfm  tpyttya oapya tp  oa’t tya'i o ri 
tmya קײז yלnyaיya 1לײ aanyayn. אםילו n העמ־ 

om  oayip® tff  P® oan די tyappya o p  tra p 
1941 py ty a p o p i n  ty® איז y tmya tya’a 
om 1לוי זyשםעל *וריק  o y n p u p די tyoyaty 

po^ya tfayn שװערע די אין tytm® pm tfom 
noy ty m ,tfVycya tyan׳aanyayn y. די -o p i 

p® aanyayn y H oanaytya ty a n p  tym  tyayo 
oapp®  tf»®t® oayooa’ani אום o p  tfotptiaya 

יקרות.
ya n  p® tyoytoty® n^ בתים tf a p אפילו 

o’a רוסירם® t p  p® tfP iip  n  tpy t® otpm  t i 
tyan tyoyaty n ױגיאז  ty py nnp’ o p  tfam 

yױשד ®י ל yanant t m  •aanyayn y n  oanapya 
rn® o p  ty a n  ty ,tmya py nayo סילינס py די 

tm o py tfaatfyapap oaan’a p־׳ n  tfayp נים 
tyoVpay py oyaty t p  t p  typn® n  tp y a p 

tmn® o a r ra p  n אױף ya t f a p  n  .oyoyrt׳־ 
myo׳o, י ח tfo ל8ן n p tp  tfa* ^ tf aarpart n  n 

oyoyrt p jm 1 אױף tytm® pyayn1יעלע t p p  n 
tyoyaty n  tyaya די •t p p p  n  om  aanyayn

p® ony®yoo tyapay»o t p די tyay o o p t 
ty o p ty  n  p® tPm ya tpyayaeny py אױף t p 

, opaya x p '  t p  p® a a n p p ’ty דעד ײי tm
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 ארבעםער די rg אײפגעפאוערט, האם באארד לעיבאר

 וחױז כאארד דזד־ און ארבעם דער צו צוריקגײן זאל«ן
װעגזמ ענםזזײדעז איז שאחמ-ונגען זײערע אויפנעםען

M M M  MB (KIM• • *•-*■--—  ------------------- ----------- m . . — ------------.דרעס די װאס מיםיטנ םשערפאן• שאפ ביים דעם 
 ■רע־ האס דעם׳ װעגען גערושזמ האם באארד דזשאינט

 אזױ אז דרעסמאכער, די .דובינסיןי־פארזיכערס זידענם
 ארביס־ *ו גײן צו זיך אגטזאגען בתים בעלי די וױ לאנג

 ײעם פאדערונגןן, די איבער ײניאז דער מיט רײשאן
 ספאנםאנע זײ טראץ ארבעםער די שטיצען ןrונ’ די

 אנגע* אויד האט דוביגסקי פרעזידענט סטאםעדזשעס.
 וואר דער װאס פארמילע שםאל קליין די אז וױזען,

 אײף העכערונגעז אנטזאגען צו באנוצם באארד לעיבאר
 זינט שראצענם פושצען וױ מער שכירות ארבעםער

 ■רײזעז װײל ײשר׳דע, םער ניט איז 1941 יאגואר
 םעד פיל גזנשםיגעז שוין זײנעז מיטלען לעבענם אויף

פראצעגם• פופצען װי
 צײס שםיקעל א נעמעז װארשײנלעך נאך וועם עס

 אדײנ־ װעם באארד לעיבאר װאר פון םענעל דער ביז
 װעם באארד דער ביז אח רעקאםענדאציע א ברײנגען

 פארטרעטער ױניאז די ענטשײדונג. די ארױסגעבען
 כא־ סעזאז דעם אױף אגגעװיזען פארהער בײם האבעז

 ענטשיידוגג די אז געבעטען pg םרייד דרעס פון ראקטזןד
גיכער. װאם װערען ארױםגעגעבען זאל

 שעפער אין מיטגרידער דאט 22 לאקאל
 קױגען צו לעכען רדין ניט טאכען זײ וואו

דזשאבס נײע
לא* ײניאן דרעספאכער דער פח םיםינג * בײ

 םשארלס •רעזידענם װייס האם םאנאט׳ דעם 23 קאל
 יעגיגע די געראםען לאקאל. פון טענץדזשער זיפערםאן׳

 שוןועו קאנםראקטינג אין ארבעםען וועלכע םיםגלידער
 פון רעגיסטראציעס •ערםאנענםע קיין גים תאבען װאס

 לעבען קיין ניט איבערהויפט םאכען אדער דזשאבער א
 קריגען און שא• זײער איצםעד בײטעז *ו שאפ׳ אין

 אנגע־ האס ױמערמאז פלאץ. בעסערען א איז ארבעם
 עס און טרײד אין ביזי איז עס pm איצם אז װיזעז,

 די פאר צײט די איז ארבעםער אױף נאבפראגש g איז
 זיד פארזיכערעז אמ זיד פארכעסעדעז דו םלאכות בעל
 םאכען אוז ארבעם האבעז קענעז זײ װאו’ שאי g םיט

לעבעז• א
ל g םרײד דרעם אין פאראן גאך אח לײדער  מ

 רעגיםםרירם גים זײנען װאם שעפער קאנסראקםיגג
 איז שעפער אזוינע אין חשאבער. g פון ■ערפאנעגם

 ײעז סזױאז פמ ברעז רעכטעז אין ארבעם בלױז פאראז
 וױ ארבעם מעו־ האבעז קאנםראקםארם ■ערמאנענםע די
 סזח*ז פון ר«ש דער וױ שנעל אזױ מאכעז• קענען די

 קײן נישםא וױדער שעפער די אין איז שאראיבער, איז
מז יואם דרעסםאכער די און ארכעם  »זױנע איז ײ
 איז יאר. אין וואכעז עטלעכע בלויז ארבעטעז שעיער

 שװעד איז עס און םרײד אין ביזי נישם איז עס װעז
 העלםעז נים זיך די קענעז חשאב, בעסערעז g קריגעז או
ה  בתי, איז סרײד אין װעז אבער אי*ט לײדען. סוזען י
 די זיך. באיוארענעז גו ארבעםער די םאר גײם איז

 ארבע־ אזוינע יועט םארזיכערם זימערמאז האם ױניאן.
•למער. געםינעז העלםען םער

 מאכער םעםפעל די געראםען אויד האם זיםערםאז
 אגגע־ האט ער אפערײםארס. אלם חשאבס קריגען גו

 *וליב םטאילס םון באגרענעצוגג דער איבער אז װיזען
 געשאםעז פאסאנעז נייע וױיניגער װערען פלחםה׳ דער
 מאבער. םעמפעל םאר ארבעט פיל נישםא איז עס און
 םעמפעלמאכער די אז בעסטען *ום דעריבער איז עס

 וואס אפעדײםארס אלס ארבעםען ךוגעוױינען זיך זאלעז
דזשאבס. איגםער קריגען אמ גריגג גאנץ זיי םאר איז עס

ק ו א ל ט ס נ י א ש ז ד ד ר א א i ב s t i 

ז ע ר י ט ו ק ם י ם ד ע ײ ט נ נ ע מ י ר ג א

 םרײד קלאוק אין אגרימענם איגםיגער דער כאטש
 מאנאםען, עטלעכע לויםעז n נאד האם יארק נױ אין

 קלאוק דעם און לאקאלם קלאוק די םת םירער די זיינעז
 אויםארבעםען מים םארנוסעז שוין באאדד דזשאינם

 נײעם דעם פאר פאדערונגען א^ פראבלעמזמ זײערע
 םײנבערג, ישראל מענעחשער גענעראל אגריממם.

 די מים מיםיגג א געהאלםען סעברואר םען16 דעם האם
 און מענעדזשערס דעפארםמענט מענעחשעדס, לאקאל

 באארד חשאינם דעם םח םםעף םארװאלםנוגס דעם
פראבלעמען. די דיםקוסירען ים1

איינלײ־ זימ איז האט פײנבערג׳ פרלזידענם װײס
מ א אגגעװארםלז םיםינג ערשנחװ דעם י1 םונג אנ ג

נע־ענם־נרדס

ל א ק א ל ! 6 ן 6 ױ ל . ט ע ר ■ ק נ ו ר ע כ ע  ה

ן ע ר ג א ר פ ע ד י ל נ ם י ד ט ד ו  ד

ן א ש ײ י ט י כ ר א

לןן באלדיגזן פח רײע  ארופגןרזןדס דארפעז וואם !י
מז ש0פלגוז>פאר די אין יחנײמ א  דיסקוסיר^ די ח

 וױיטןד ײשלפן מענעדזשןרס די פון מיםינגעז ענלעכע
r אײסארמטיז Dim ײני*ן די ביז װערען געהאלטעז n t 

 פ*ר״ אגרימענם om איז ענדערדנגעז און פ*רלאנגעז
 וחןלזוז פארהן^דללגגזז די װען בתים בעלי די ג-לײגזמ

אנהױבעז• זיד
 יארק נײ איז םריײ קלאוק אין איז דעדדוײלע

ס לײט ביזי״ אויסערגעוױינלעך  «ום באריבס פײנמרג׳
 ארבעט מער פאראז טעזאז דעם איז באארד, חשאינם

 1פיל םילע, פאר געװעז איז עס וױ םרײד׳ קלאוק אין
 םען אז געװ*רענם, גלײכןדיטיג «בער ד״אם ער יארעז•

 אנחאלטזןן. װעם ביזי די אט לןןנג ײי לױסען נים קעז
 די *ז ןרווארטען דארף םען אז אגגעװיזען האם ער

 עס שטרענגער. װערען זאלעז רעגולאאיעס י־עגירונגס
רןן אײנגעםירט ז*ל עס אז מעגלעך איז מ  רײשאניגג י

מאטעריאלעז■ אין מאגגעל דעם איבער קלאוקס אײף
 אלס און טרײז־ אין כיזי איז אבער פארלײפיג

 די אין שעפער קלאוק נײע זיד עפענעז רעזולםאט
 חזגרי םח כאדיכםעז די לױס מאנאםעז׳ עטלעבע לעזטע
 רטעמעגעדזש דעאארטםעגם פײנכערנ, מאריס איז טליאקי

 דעאאדס־ ארגאגיזאאי^ס דעד באארד. דזשאינס פון
 פון פארק^ס איז *רימקומעז דעם נאד םאלגם םענם
 חערמאז, םילי• וױ *«. זיי סעטעלם »יז פירמעס נײע

כ־ דעיארםמענט ארגאניזאאיאגס פמ מענעדזשער  מרי
 1942 פון מאנ«טעז דדײ לע*טע די אין זײנזמ שעם

מז געװארען אפגעסעטעלס ע ב  פירםעס קל«וק נײע זי
 פארשידענע די אז אגגעשלאסעז זיד האבעז ײעלכע

אסאסיאײשאנם.

על ברדקלץ אץ. אטיס דיעד צי  ^י
ערעפענט

 דזש*ינס קלאוק דעם םין אפיס ברענםש דער
ingga אין ־אריכערגמױגעז זיד האט בריקלין אין g 

 בראדוױי. 815 איז איזסעד זיד געפינט און ץgפל נײעם
 *gm g בײ פארגעקוםעז איז ערעשענונג אפיזיעלע די

 תינדעדט םיר ong ^giag' טען23 דעם מענקונפם
 שאו יעדעז פח מיםגלידער ^ןםיװע און טשערלײט שא■
 ערזנםע״ דער בײ געװעז אנװעזענד זיינעז ברוקלין אין

 מענעדזשער לgגענער פײנבערג. פרעזידענם וױיס נוגג.
 פרעזידענם וױיס רד׳ggב חשאינט קלאוק דעם טון

 פא־ ■ngrrrj אפיס׳ ברוקליז םון מענעדזשער קאטאנע,
מל פיז מענעדזשער ליסאגי׳ א  קאמינאלן, פרעגק ׳48 ל

 ׳nrt«׳gp מיזgבענחש ל׳gקgל פת םענעחשער אסיסטענם
 גאלדאװסקי, מארים איז 117 לgקgל פמ מענעדזשער

rc לgקg35 ל ivign סעםיול רעדעס׳ קוי־מ געהאלטעז 
ז.gםשערמ געורעז איז זעלדין

 טיטגלידע־ העלפען װעט אמיס 35 ״אקאל
 טעקס אינקאם דיערע אױספילען אץ

פאפירען
 קענען 35 לgקgל פיז מיטגלידער פרעסערם קלאוק

 אויספילעז אין הילף לgלאק ױיער פמ אפיס אין קריגעז
 רםעןgד זײ ogr רעםױרנס םעקס אינקאם זייערע

 ק^ולער׳ מארםין רטש.gמ םען15 דעם ביז ^giso’*־
 ־irng די כםgגעמ האם לgקgל פיז מענעדזשער אסיס

 איבער ווײל מיטגלידער די ארויסגוהעלםען דזשעמענםס
 םיטגלידער מער פיל רועלען געזעץ אין ענדערונגען די

ען םעקס אינקאם די אויסםילען רםעזgד יאר דאס ר ^י • 
 מים־ דעדמים. רונגgערם נויטיגע די נים ivagn זיי און

 זיך rcftgr דערמים ryti:g3 ײד ײילעז ײעלכע :לידער
ל.gקgל פמ אםיס אין ־וענדען

- •

 זיםקינד׳ס מאריס םײערט שיקאגא
געבורטסטאג טען70

ר אידישע yi:ga די ע ט ע ־gשיק אין בזךועגונג ^
 גע־ זיבעגיגסםען דעם געטייערם םgנgמ דעם האם גא

 ליםטישערĝניgם ױסקינד׳ ngD'0 גענאסע םה בורטסטאג
 ״םאר־ גאערgשיק םון רgעדיט לעיבאר און ײעטעראן
 אפ־ לעבן זײן םיז יאר פופציג ד-אט װעלכער װערטם׳,
עגונג. רגעטערg דער געגעבען ^ו

 די סון סערסטע די מענשען׳ הונדערט זיבען ארום
 ברענטשעס רינג רבעטערg ייניאנס׳ פון פארטדעטער

 געווען אנװעזענד זײנעז ארגאניזאציעס נאציאנאלע און
 כבוד אפצוגעבען האםעל׳ מאריסאז אין באנקעט ביים
 םעלע• באיועגונג. ארבעטער דער פון װעטעראן דעם

 גרין וױליאם םרעזידענט םון אגגעקומעז זיינען גראמעז
 און פאליםישע און םירער ױניאז רייע גאנצע א און

 וױים־ לאנד׳ גאנצען נערן אי םץ םוער געזעלשאםטלעכע
 ײבילאר דעם באגריםט האם ביאלים מארים פרעזידענם

אינםערנעשאנעל. אונזער פיז נאמעז איז

 ססי• איז פליםערס ארבעםער׳ עמבראידערי די
 חעכערונגןן באדײםענדע געװאונעז האט ױניאן טשערס

 װאס אגריםענם אין פונקט דעם אונםער שכירית איז
n^’ דער ערלױכס r אץ העכערונגעז לױן םאדערען צו 

 פון מענעדזשער םרידמאז׳ זכריה וױ םערםין. מיסען
 העכעתנג g געוואונעז ױגיאן די חאם באריכטעם׳ לאקאל

 f»g באנאז שת סקעיל אויפן װאד g דאלאד דרײ שין
 דאלןד צוױי אח סטיםשערס אמ םאקערס רײטארם׳

 את קלאס דאלאר 25 דעם פיז סטיםשעדס םאר ײאד א
 די אין ארבעסער םערסםע די אנגעשםדלםע. פלאאר
 לעצסן די דאלאר׳ דרײ געקראגזח האבעז שרײדס
 אק קלײן איז דאלאר צוױי געקראגעז האט װאס גר־יע
ען העכערונג די צאל׳ ג  אכסך םח ארכעסער די ^י

 די צו צוגעגעבעז װעדעז חעכערינגעז די אז׳ פעברואר
 ענםהאלס אגרימענם דער װאס סקעילס פריערדיגע

 אגרי־ פון םײל ■ערמאנענםער g ארדם אזײ װערען אין
 העכעדך צו פאחױנםערעםירט מער זײנען ״מיר מענם.

 עד־ םרידםאז cgn — אגריםענם דעם פון סקעילס די
 אױןי העכערונג אלגעםײנע «ן קריגעז *י ײי קלעיס׳

ט מיי ײײל שכיתת׳ סז סיזג מד לס1 מ מ מד ױ  s ו
 לױן אונםער פלאאד ד׳עכערעז g — םלאאר g שאםזמ

ײנגעז קריגעז צו וױ סקעילם׳  אױס רינען וואם חעמ
פלעצעד.״ זײערע בײסעז ארבעםער ײען צײם דער ריט

 איז געקראגעז האם ױניאז די ײאס העכערונג די
 די װאס םאדערומעז די פה רעזולטאס אלס געקומעז

 עםלענן מים בתים בעלי די געשסעלס האם ייגיאז
י צודיק׳ װאכעז  גערופןז יאנואר אנטאנג האם ייגיאז י

 חעבן־ לײז װעגעז קאנםערענץ g צו אסאסיאײשאן די
 מז געװארעז א«געלײגם איז קאנסערענץ די רונגען.
 אסאסײ דער םח אדמיניסםראציע נײע די וױ נאכדעם
 ייז קאגפערענץ דער געווארען. אינסםאלירם rg איישאן

תיןן די און טעברואר טען4 דעם געװארעז געהאלםען  י
 יראצעגס םושמן שיז העכערומ א געשאדערט האם
 ן אנגעבאםען האס אםאסיאיישאן די סקעילס. די אויף

 ניס pg ייניאן די װעלכע מים רעכעדונג קלענערע
 איבערגעגעבזז איז פראגע די אוץ .צופרידעז געײען

 ענס־ אן שא• םשערםאן איםםארשיל צום געווארען
 אונםזװ־ז צדדים בײדע אױף בינדענד איז ײאם שיידונג

 סאר־ געװען זױז ױניאז׳ די אגרימענם.• קאלעקםיריעז
 לאמל שון מענעדזשער םון םארזזער בײם םראטעז
 ױניןן׳ דער שח לאיער דעם אח שרידמאז זכריהי
 האס םשערמאז אימפארשיל דער ליבערמאז׳ עלייעס

 דעד־ םריער זײנען וואס ׳וזעכערונגען די םאר ענםשידען
 םעב־ צו ריםראעקםיװ עס געמאכם און געװארען מאנם
 װעלצן ארבעםער די אז הײסם דאם אכםען׳ דעם ריאי־י

 די װאם ארבעם דער פאר העכערונגעז די קריגעז
דאץ. זינם געמאכם האבעז

 יין געוואונען האם ױניאז די װאס העכערונגען די
 ארבד־ די קריגען אויד ײעלעז שעפער אסאסיאיישאן די

 אגרימעגםס אינדיװידועלע האבעז ודאס שעפער אין םער
 האבען ױי מים אגרימענםם די װײל יוניאז, דער מיט

 קריגם ױניאז די וואם העכערונגען אלע אז סונקם׳ א
 אין אױין אוטאמאטיש גייעז שעפער אסאםיאיישאז איז

ארבעםער. דיערע פאר אייד קראטם
 װעלזמ העכערונגען נייע n פיז באזיס אויםן

 םאמן םארשידענע די םאר סקעילם לוין די זיין איצט
 םזר און אםערייםארם באנאז םאלגט: וױ ארבעטער

 מאכער׳ פעםרען םליטערם ;ייאד א דאלאר 53 קערם׳
 36 םםיםשערם, ;דאלאר 47 פליםערס׳ ;דאלאר 48

 ;דאלאר 32 סםעמםערם׳ און העלםער פליםערם ;דאלאר
 און דאלאר 27 גראד׳ דאלאר 25 דעם שון םטיטשערם

װאך. g דאלאר 19 מיידלאד שלאאר
 גמד די קריגען דארםען העכערונגען לוין ,די
 געזעץ אונםעוץ כאארד לעיבאר װאר דעם םון הײםונג

 בח געלם די קריגען נים קענעז ארבעםער די און
 סאר קריגען אבער עס זײ װעלען געזאגם וױ דעמאלם.

 ױנקח די אן. םעברואר אכםען דעם םון ציים גאנצער דער
^י האבעז׳ אסאסיאיישאן די און  די אונטערגעשריבעז בי

 די גוםהײםעז צו באארד לעיבאר צום םעםיציע
העכערוגג.
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ט ע ם ר א ן ס ו ר א ע י ז א ר ר ב ע ם ע ב ר  א
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ז______ ע ג נ ו ר ע כ ע ____________ה

 און קארסעט די װאס אגרימענם נייעם דעם *ין
 אוגםער־ האט 32 לאקאל ױניאן ארבעםער בראךער

 ארבעםער רי האבען בתים, בעלי די מים געשדיבען
 סאר• װינםיגע אנדערע אמ לויז־העכערוגגעז געװאונען

 םעגעדזשער סניידער׳ אברהם באריבטעם מסערוגגעז׳
לאקאל• שיז

 ארבע־ שטיק די קריגען אגרימעגם נײעם דעם אונםער
 פדימען. די אויף פראצעגם פינף פון העכערונג g סער
 דאלאר צוױי םון העכערוגג g קריגעז ארבעםער װאך

g םאראן אויך איז אגרימעגט אין .װאד g אז פונקם׳ 
 קלײן־ די ענדערט באארד לעיבאר װאר דער פאל אין

 15 װי מער העכערונגעז ערלויבם און פארמולא סטאל
 האבען ארבעטער וואם לוין דעם איבער ירןצענם

:m r w אח קארסעם די דארםען ,1941 יאנואר אין 
 יױיםערע א קריגעז אויםאמאטיש ארבעםער בראזיער

 פריחען• די אויף פראצענם םינף נאך םון העכערונג
 קריגען ארבעםער די דארםעז העכערונגען לױן אלע די
 אגרימענם אלםער דער װען אן םעברוארי ערשםען פח
אויסגעגאנגען. זדז

 אויך דינען ארבעםער די פון םקיילם מינימום די
 נױסעלײ־ די םאר מינימום דער געװארען. געהעכערם

דא* זעכצען געווען איצט ביז איז וואם ארבעםער גיאוס
g ,םי־ דער ;דאלאר 19 צו געהעכערם ווערט װאך
 םער םרייזעז וועלכען לויט ארבעטער, שםיק םאר ניםום
 שעה םון געווארען געענדערט איז באשטימם, װערט שםיק
 דאלאר 21 איז מינימום דער און באזים וואך g צו באזיס

 נידע־ דער געװאדען אסגעשאםט אויד איז עם וואך. א
 נידעל סינגעל אויף אפערײטארם פאר מימינרם ריגערער
 װי זעלביגער דער איצם איז סקעיל זייער און פאשינען

מאשיגען• נידעל דאבעל די אויף
 װײניגסטענס קריגען מוזען םאכען אלע אין לערנערם

 זיך לערנען װאם די אנהויב. פון װאך א דאלאר זעכצען
 סיר נאך דארפען׳ פאכען, מיסעלייניאום די אין ארבעטען

 יעדע װאך א דאלאר אײן םון העכערונג g קריגען וואכען׳
 װאס די מינירום. דעם דערגרײכען זיי ביז וואכען צוױי

י נאך אפערײטארם׳ אלס זיך יערנען  ווא־ 12 ערשטע ז
 צוױי יעדע דאלאר איין פון העכערונג א קריגען כען׳

מינימום. דעם גרייכען די ביז װאכען
 אין געװארעז געםאכט זײנען אויםבעסערונגען צוױי
 םרא־ דער פאנד. וואקעישאן צום באצוג אין אגרימענט

 צו צאלעז ארבעםסגעבער די וואם ראל פעי םון צענם
 צוױי פון געווארעז פארגרעסערט צוריק איז פאנד דעם
 גע־ האם ױניאן די אץ פראצענם האלב א צוױי אױף

 װאקאציע די אויסצאלען בײם דעה איינציגע די קראגעז
םאנד. דעם סארוואלםען אין און מיםגלידער די צו געלט

:זײנעז אגרימענם דעם אין פארבעסערונגען אנדערע
 מח שאם׳ אין קומען צו גערופען װערם ארבעטער אן יוען
 פאר באצאלם אדער ארבעם םאג האלבעז א קריגעז ער
 איז ער וואס םאג האלבען דעם אין םאג האלבען א

 אגרימענם אלםען דעם אונםער געװארען. גערוםען
 װערעז גערופען םלעגן ארבעטער אז פאסירען, עס פלעגם

 פלעגען זיי און שאפ אין םרי דער אין ארײנצוקומעז
 אר־ דער און מיםאג נאך ביז ארבעם קיץ האבעז נים

 ציים, די םענות. קײן האבען געקענם נים האם בעםער
 בעק באס א פון אויפמאנען קען ױניאן די װעלכער פאר
 םיז געווארען פארלענגערט pg ארבעםער אז פאר יעי
 איז אגרימענט דער מאנאםען. צוױי ביז וואכען שיי

 ביי געװארען גוטגעהײסען ענטוזיאםטיש און אײנשםימיג
 םען9 דעם מיםגלידער, די סון פארזאמלונג מאסען א

 ארבעם די געווארפען האבען מיםגלידער די םעברואר.
 אח בײטאג זײגער g דריי יוניאן דער םון ריף אויפן
 מאנהע־ איבערגעפאקט האבען זײ פח םויזענם דריי ארום
 האם סניידער, אברהם מענעחשער דער סענטער. פען
 דערקלערם און. אגרימענם דעם פארגעלייענם זיי פאר

 לאקאל׳ סיז מענעחשער אםיםםענם פונקםען. אלע יי
מיםינג. סח םשערמאן געווען איז ברעסלאו, אלפרעד

װע־ פונקםעז די יאר. צוױי סאר איז אגרימענם דער
 םון ווערען גוםגעהײסען דארפען העכערונגען לוין יי מג

 באאח־ צום אפליקאציע אן באארד. לייבאר װאר דעם
מ  אח צדדים ביידע פון געװארען אונטערגעשריבען י
 די װעם באארד דער אז זיכער זײנען םירער ייניאן יי

גוםחײסען. המערונגען

 קריגען שעפער סארסעט אין סאטערס
העכעחנג דאלאר דריי

 שעפער, בראזיער »ח קארםעם די אין קאםערם די
ס םיםעלײניאום צום באלאנגען וועלכע ^  דעפארם־ ם

 אגריםענם נײעם דעם אין האבען .10 לאקאל סמ םענם
 אויף דאלאר דרײ שיז העכערונג לױן g געקראגען

וואך. דער
.10 לאקאל םון מענדזשער נאגלער, איזידאר װי

 קאםערם בראזיער און קארםעם די האבען אן, םpוױ
 פח העכערונגען געקראגען יאר דריי לעצטע די אין

 אונ־ איז עס איידער וואך. א דאלאר אכם אומגעםער
 טרייד, אין אגרימענם דער געווארען טערגעשריבען

 42 און 32 געקראגען קאםערם ד.י האבען ,1940 אין
 30 געװען זיינען מיניםומם די און וואך א דאלאר

 גע־ האבען קאםערם וױיגיג ױיער כאטש דאלאר, 40 און
 די איז אגרימענם דעם דורך מיניםונ^ םארן ארבעם
 די און דאלאר צוױי מים געוואדען געהעכערם שכירות

 ױניאן די האם 1942 אין םיל. אזוי מים אױך מינימומס
 קאטערם די םאר העכערוגג g געקראגעז און געםאדערם

 האט דאם דאלאר. 3y2 םון אגרימענם אין םונקם אונםערן
 האלב א 47 און האלב א 37 צו שכירות די געבראכם

 דא־ דריי פון העכערוגג ױייםערער דער מים איצט דאלאר.
 פערציג קאטערם די םון שכירות די זיינען וואך g לאר

 םינימומם די וואך. g דאלאר האלב g פופציג און האלב א
 גע־ געהעכערם אויך אגרימענם איצםיגען אונטער זיינעז

 דאלאר פערציג און אכט און דרייםיג און אכם צו װארעז
 אן קומט קאםער g װעז אפילו אז הײסט, דאם וואך. א

 וױי־ קריגען נים ער קען פלאץ נײעם g אויף ארבעםען
 אגריםענם גייעם דעס אין האבען קאטערם די ניגער.

 גע־ מיט האלידעי ליגעל האלבען g נאך געקראגען אויך
 ד-אלי־ ליגעל זעקם געהאט זײ האבען איצט ביז צאלט.
םאג. האלבען g מיט זעקס זײ האבען איצט איץ דעיס
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ם ו ק ו צ כ א ןנ ן ע א י נ ט ױ ג ע מ י ר ג א

 ארבעט דער פון סטאפעדזש טאגיגען דרײ א דורך
 אין שעפער דרײ פון דרעסמאכער טשילדרען די האבען

 אי־ נאכצוקומען פירמע זײער געצװאונגען פענסילװײניע
 און אגרימענט ױניאן דעם אונטער פארפליכטונגען רע

 אר־ װאד צאל א צו העכערונגען לוין וױיטערע געבען
שעפער. די אין בעטער

 אין שעפער דרײ די אין ארבעטער 22ס ל'
 פענסילוױיניע, מעיםעלד, און סיטי פארעסט ארטשיבאלד׳

 פאר םירמע, די אז מאנאט גאנצען א געװארט האבעז
 קאר־ ספײרא ענד ״בארגעניכם די ארבעםען׳ די װעלכער

 דעם אונםער פארפליכטונג איר נאכקומעז זאל םאריישאן״.
 ז־ער מיט אונטערגעשריבען האם זי װאס אגרימענט

 מים פארהאנדלען און יאנואר אנפאנג איגטערנעשאנאל
 די פאר םריחען די העכערען װעגען קאמיטע דער

 מע* די פראצענם. האלב א זיבען אויף ארבעםער שטיק
 און װיסענדיג נים געמאכם אבער זיך האט נעדזשמענט

 באשםימם האט אלײן זי װי פריתען געצאלט זײ האט
 זײנען געוױינלעך װי קאמיטע. דער אנפגרעגענדיג נים
 דינען ארבעטער די װי נידעריגער געװען פרײזען די

בארעכטיגט.
אוג־ זײנען וועלכע שעםער, די אין ארבעטער די

 דעפארם־ םרייד גארמענט קאםען םון קאנטראל טערן
 באקלאגם זיך זזאבען אינטערנעשאנאל דער פון מענם

 גע־ האט ריחבערג פרעזידענם וױים און ױניאן דער אין
 פירמע די אגרימענט. דעם אפצוהיטען פירמע די ווארענט

 זעלבע. דאם געםאן וױיםער האט און פארשפראכען האט
 גע־ םעברואר דריטען דעם האבען ארבעטער די װען

 lypnD די אז געזען און ענװעלאפם פעי זײערע קראגען
/ און זעלביגע די װידער זײנען  ניט די האט פירמע ד

ארבעם. די אפגעשםעלט די האבען געהעכערט׳
 פירמע די איז טעג, צוױי פון םטאפעחש א נאך

 םו־ סםיים מיט קאנםערענץ א אין געװארען. װײכער
 אינםערנעשאנאל דעד םון גינגאלד דײװיד פערװיתער

 אייגגע־ פירמע די האם ארבעםער, די סץ קאמיםע א און
 םים קאנםערענצען װעכענםלעכע האלטען צו שטימם

 די פאר פרייזען זײ מיט סעטלען און קאמיםע פריח דער
 זי וואס םריתען ארבעם שםיק די אז ארבעםער. שםיק
 װערען םארהאנדעלם נײ דאם אויף זאלען איצםער צאלט

 געהעכערם זײ זאלען דך םאדערט עס וואו דארט אץ
א געבעז צו צוגעשםיםם אױך האט שירםע די ווערען.

 «אױפ די אויף פראצ*נט םיגף סח העמרונג וױיםערע
̂ן פרייזעז מן די צו צוגאב א ב g זי ל  װאס פראצעגט מ

 *in ן ;*סריםענם גײעם דעם איז געקראגעז האכען זײ
 ם?סד פאר שםונדן דער אױף וראצענט פיגף פון כערונג

 המם• װאכלן די סאר ייאד א דאלאר איק און מאכער פעל
 גוסהײסתג די קריגען דארפען העכערונגען וױיםערע די
 זײנימ ארבעםער די באארד. לײבאר װאר דעם םוץ

 ד«ר צו ציריקגעגאנגען פעברואר׳ אבםעז דעם מאנםאג,
ארבעם.

 #נדערע אין פעי בעק און העכערונגען לױן
שעפער גארמענט קאטען

n עלײעס פרעזידענם וױיס y ip n ימג*ן באריכםעט 
 איינגןמאצטן און העכעתנגעז לױן אנדערע םאלגענדע

 קאנחח םון קאנםראל אונםערץ שעפער אין פעי בעק
:אינםערגעשאנאל דער פת דעסארטםענט גארםענט
 םארדענגא. גרעים האם ■ענסילוױעיע, איסםאן, אין

 בעק $600 איבער אוישגעםאנם מענעחשער׳ דיםטריקם
r דערצאלט נים האבען װאם םירמעס צוױי םון פעי n 
 אג־ דעם לוים געקומעז זיי האט עס װאס מלאכות בעל

 ד*ד 1סי •רעסערם און אפערייםארם די םאר רימענם.
 אויםגעמאנס ױגיאן די האט קאמפאני״ דדעס ״קליין

 נײ איז באארד חשאינם דרעס דעם םיז הילף דער מים
 בלאוז די סענם. 40 םים דאלאר 422 פון סומע די יארק,

 האבען קאמפאני״ דרעס ״םשיקאדי דער םון אדבעםער
 דערצאלםן נים םאר דאלאר 200 אױסגעצאלט געקראגען

שכירות.
 ױניאן די אז אויך, באריכםעט סארדענגא שװעסםער

 פראצענם דריי סון דעכערונג g געקראגעז דארם האט
״װאשיעסאן דער «ח אועצטער די פון שבירות די אויף

 PK אפליקיישאן אן קארםארײשאן״. מאנוםעקטשורינג
גוםהײסוגנ. g פאר באארד לײבאר צום געווארען געשיקם

קאמסאגי״, דדעם ״יןעי דער סון ארבעםער די פאר
 אויש־ ױניאן די האם מאסאטשוזעםם, בעדפארד׳ ניו אין

 װאם טובים ױם געזעצלעכע די פאר דאלאר 450 געמאנם
 דעם לוים ארבעטער אירע צאלען געדארפט האט זי

 האם זי און באארד חשאינט דרעס דעם מיט אגרימענט
 האבען םיררע דער מיט םעטעלמענט דעם געצאלם. נים

 באארד׳ דזשאינט דרעם דעם םון שאפירא דזשאו געמאכט
 סאוטערן פון מענעדזשער דיםטריקט ראם, װיליאם און

דעפארםמענם. םרייד גארמענט קאטען פון מאםאטשוזעטס
 אר־ ױניאז די האט דיסטריקט סקרענטאן דעם אין
 העכזד־ לוין g געקראגען און שאפ נייעם אײן גאניזירט

 צוױי־ g פון ארבעטער די פאר פראצענט פינף פון רוע
 אונםערגעשריבען איז אגרימענט נײער דער שאפ. טען

 דיק־ םין קאנלפאני״, דרעס ״רײזנער דער מיט געװארען
 א געווארען איינגעשטןלט דארט איז עס םיטי. סאן

 און שטונדען ױגיאן געוױיגלעכע די און שאפ ױניאן
 העכעתנג לױן די םרייד. דרעם קאטען פון שכירות

 לידער םון ארבעםער די פאר געקראגען ױניאן די האם
 נאך דארף העכערוגג פראצענם םינף די שאפ. בראדערס

באארד. לײבאר וואר פון װערען גוטגעהײםען
g שאםי מים ״ראיאל דעם אין סכםוך pk אױס־ 

מ דער םון םאדשםרעכן דעם מיט געװארעז געגליכען ר  סי
 באהאנדלוגג שלעכםע די אויםהערען װעלן םארליים די אז

 די געגעז נוצען פלעגן זײ וואס שפראך גראבע און
 האס עס אז אזא, גלװען ארם7 איז לאגע די ארבןשער.
םטאפעדזש. א בײ געהאלםען

 נױ אין שעםער דרעס צװײ אין ארבעט
 נײעם איבער אפגעשטעלמ דזשױרזי

באםעס םון שװינדעל
 פון מענעדזשער וואנדער. הערי פרעזידענם וױיס
 אז באריכםענ^ חןפארטמענם, טאון אװ אוט איסטערן

 דזשױרזי נױ אין שעפער דרעם צװיי אין ארבעט די
 אימםארשעל דער װי נאכדעם געווארען אפגעשטעלט איז

 געגצז קלאגען ױניאגם דער באשםעטיגט האט טשערמאן
 םרייחמ ױניאן די געצאלם נים האבען די אז פירמעס די

טריק. נײעם גאנץ א דורך
םי. םי. »עי. די זײנען שעפער באטרעםענדע צוױי די

 .״קארדיעל די און יארק, גױ װעםט פון קאמפאני״. דרעם
 די האם ױניאן די סיםי. ױניאן םון קאמפאני״, דרעם
 פארשװערונג א דורך אז אנגעקלאגט פידניעס צוױי
 ארבעםער די געצאלם נים זײ האבען דזשאבערם די מים

 האם יוניאן די װי ארבעם דער פאר פריתען םולע די
 עס האבען זײ און דרעםעם סםאיל די פאר געםעםעלם
 םיס־ קאםפליצירםען א דורך ױניאן דער םון באהאלםען

 נאכ־ האבען חשאבערם די בינער. געםעלשטע םון טעם
 סאר געווארעז אשגעשםעלם איז זייערע ארבעט די װי דעם

 באארד. חשאיגם דרעם דעם םיט געםעםעלם םעג, צוױי
* אנםזאגם ייד האבצז אבער קאגסראקטארם צחײ די

/
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מז m זײ געגעז קלאגסז די גמכען גום און סעםלען  הז

 אונטערן יריװילעגיעס זײערע סארלארען דעם דורך
 דע־ זײנען ארבעםער זײערע אגריםענם. מלעקםיװען

 שע«ער די איז ארבעם די און סםאפען געבליבען ריבער
אפגעשטעלם. איז

ע י פ ל ע ר א ל י ס פ ע ר ן ד א י נ ו ־ י ר א  פ

ט ל ע ר נ א ן ה ע ג ע ן װ ױ ג ל ג ו ר ע כ ע ה

 םח םענעדזשער אטא״ םעםיועל ירעזידענט וױים
 באריכםעם, באארד׳ חשאינט דרעס םילאדעלםיער דעם

tg באאמםע לאקאל די און דירעקטארם אװ באארד דער 
 יאנואר׳ םען30 דעם שבת. האבען באאח־ חשאינם פון

 דרעס דער סת םארםרעםער םיט קאנםערענץ א געהאם
 העכעתנג לױן * װעגען אסאסיאײשאן םאגוםעקטשורערם

n r פרײזעז געהעמרםע די דעקען «ו דרעםפאכער די 
םיםלען. לעבעגם אויף

 םארקעם דדעס יארקער נױ אין פאםירוגגען די
 אר־ צו אנםזאגם זיד האבעז בתים בעלי די וױ נאכדעם

n פאדערונג יוניאגם דער ביםרירען r אױסגלייבען 
 םיט־ לעבענם אױף קאםםען געהעכערםע ׳די םים שבירות

 פאנו־ דרעס םילאדעלםיער די איבעראײגם האט לען,
 גערעכטע א האבעז ארבעםער די tg סעקטשורערס,

 מים סארהאנדלען צי אײנגעגאנגען דינען זײ און םענה
 אםא־ דער םון דירעקםאר עקזעקוםיװ דער יוניאן. דער

 טארגעשלאגען, אבער האם סילווער, אברהם םיאיישאן,
א פראגע די וױ אזוי *ז n העכערתג סון. r ניו די 

 דעם פון חענם די איז איצס איז ראגעמדדעס יאדקעד
 װארטען םילזװעלםיע אין טעז זאל באארד, לייבאו־ װאר
 ענם־ זיין ארױםגעבעז װעם באארד לייבאר דער ביז

 אםאםיאײשאן די װעט דאן יארק. גױ וועגעז שײדונג
 עך םעםעלםענם. א ױעגען יוניאן חמ־ מיט פארהאנדלען

 אײן שםיםט אסאםיאײשאן די אז ערקלערם, אײן■ האט
 װערען, דערגדייכט וועם ny װען םעםעלמענם, דער אז

 םאר־ נים זאלען ארבעםער די אום ריםראעקםיװ זיין זאל
רוארםעז. חרך געלם קיק לירעז

 עפענט־ געוױנען צו זוכען דארפען ױניאנם
 פרעױדענט וױיס אן וױיזט מײננוג לעכע

האכמאן
 חשאינם וױיסםמאכער און דדעם םילאדעלםיעד־ דער

 סאר אורח״ ״םכנים דער געווען מאגאם דעם איז באארד
 שטאם יענער סוץ פארבאנד בילדונגם ארבעםער דעם
 די ארומצורעדעז קאנפערענץ א אראנזשידם .האם וואם

 םון טעטיגקײםען בילדונגס די פארשטארקען פון םראגע
ױניאנם. די

 אד• האבען װאס רעדנער פאו־שידענע די צוױשען
 פרעזידענט וױיס געווען איז קאנפערענץ, די רעסירט

 דעם םון מענעדזשער גענעראל האסמאן׳ דזשולױס
 האם האכמאן יארק. נױ פון באארד דזשאינם דרעם

 ןיי ױגיאנס די םאר וױכםיגקײט דער װעגען גערעדם
 דורך מײנונג עםענטלעכע די זײט זייער אויף געװינען
 און צילען אמת׳ע די מים עולם ברייםעז דעם באקענן

• באװעגונג. ױניאן םרייד דער םון שטרעבונגען
 אזוי וױ אנגעװיזען האם האבמאן פרעזידענם רױים

 םון זייט זייער און אינדוםםריען די סון בתים בעלי די
 אויפ־ דער או געבראכם כסדר ווערם געשיכטע דער

 גאנצען איבעח באםעלקערוגג דער פון מעדקזאמקייט
 פרעםע, דער׳ אין אדװערםייזמענטם גרויםע דורך לאנד

 אין קאמםיעס, פובליסיםי געפלאנעוועםע גום דוו־ד און
 באנוצם און ניט האט צד ארבעםער דער וואס ציים דער
 אנ־ האכמאן האם ביישפיל אלס מיםלען. די אט ניט

 די וואם קאמסיין פובליסיםי ריזיגען דעם אויף געװיזען
 אײנדרוק דעם מאכען צו אן םירעז אינדוםטריאליםםעז

 ערםאלג דעם םאר קרעדיט גאנצער דער קומם די אז
 די וואס ציים דער אין םראדוקציע, םלחמה דער םון

 דערגרײ־ אמת׳ע זייערע איז ארבעםער די םון קרבנות
 הילף םלחםה און פראדוקציע סון געבים אױםן כועען

פארםונקעלם. ווערען טעםיגקײטען
גע־ האכםאז האם — רעגירונג סון פארם ״אונזער

 א בלײבען און װערען אויפגעהאלטעז קען — זאגט
 ארגאניזאציעם״ ארבעםער די ווןן בלױז דעמאקראםיע

 ווערען אנערקענם *מ אנגענוםען װעלן ױניאנם םרײד די_
ליז אינםםיםוציעם סונדאםענםאלע אלם  םאר־ מיט צוג

 קערפערשאםםען, געזעלשאםםלעכע אנדערע און װאלםונג
 א סת סונדאמענםעז די אלם אנערקענם װערען װעלכע
 זײער איז יוניאנס פיז עקזיםםענץ די געזעלשאפם. םרײער

די אין צײכןין סראגע א אונםער HP שםײט באדעכטיגונג

 װעט דאס וױ לאנג אזױ און געזעלשאםם. דער פון םוזזות
 נים ױניאנם n ®ון עקזיםםענץ די װעם פאל> דער זײן
געזיכערט״. דין

טיג דרינגענד וױ אנגעוױזען האם האבאמאן  עס טי
מן צו ױניאגס ארבעםער די םאר איז  די געוױגען צו זו

 איז עלעמענםעז אלע די פמ שםיצע און םימפאםיע
 אידעאלען ארבעםער די *ו סיםפאטיש זײנען וואס לאנד

 אינ־ אן באשאפעז צו ארכעם איר אין אויםגאבען און
 םיס־ דילײשאנס פאבליק ארבעםםפעחיגע םעליגענםע

 אײף ימיאבם די פח ארבעם די םראםאגאנדירען צו טעם
מאםשםאב. נאציאגאלען א

 האם ענין זעלביגען דעם איבער רעחנ שטארקע (א
 דער בײ געחאלםען אויך האכםאן םרעזידענם װײס

 װאס םארבאנד פרעסע ארמטער דעם םון קאנפערענץ
 םען21 דעם יארק׳ נײ אין געחארען אפגעהאלםעז איז
 אנגענומעז האט קאנפערענץ n םעברואר. טען22 און

 א װערען געגרינדעט זאל עם אז םארשלאג האכמאנ׳ס
 װאם ױניאנס אלע פאר דעפארםםענם ריליישאנס םאבליק

 םרע־ ױגיאז די וױרקען צו געגעז זוכען צוזאמעז זאלען
 די םיט עולם דעם באקענן »ח םראפאגאנדע סערישע

יוניאנם). די סון דעדגרײכונגעז און צילען
גע־ אויד האט קאנסערעגץ םילאדעלפיער דער בײ

 נים־גודס דער סון מענעדזשער שײארץ, ײשאזעף רעדם
 טעכניק דער איבער םילאדעלםיע, םון ױניאן ארבעטער

 •און אמאל ױניאנס די םון מיםגלידער די אויםקלערעז םון
הײנם.

ם ע ײ ן נ ו א פ ג א ק י ן ש ו ט א נ ע ג ע ג ו כ ו א

 געוואוגען מאנאס דעם האט אינטערנעשאנאל אונעזר
 שרייבם — באארד לײבאר ױאר דעם סון ענטשייחנג אן

 דער םון איז וואס — ביאלים פאריס פרעזידענט וױיס
 קאםען םויזענם זעכציג אלע פאר װיכםיגקײם גרעםםער

 געװינם דער לאנד. גאנצען איבערן ארבעםער דרעס
 אין געווארען אנערקעגם איז ױאס פרינציפ דער איז

 םירמע א װען אז קעיס, קאמםאני בראדערס סמאלער דער
 זיעען פרייז, העכערען א םון דרעס א מאכעז אן הויבט

 די םקעילם. העכערע צו בארעכטיגט ארבעטער די
םאלגט: ױי איז קעיס

םארהאנ־ ױניאן אונזער האט סעפםעמבער לעצטען
 םון ארבעטער די םאר אגרימענם נייעם א װעגען דעלט
 אירע אין אינקארםארייםעד״ בראדערם ״סמאלער זער
 אינדיאנא. בענד׳ סאוט און שיקאגא אין שעקער צוױי
 פרייז אירע געהעכערם האט םירמע די וואס גרונט אויפן
 געםאדערט ױניאן די האט דרעסעם קאטען אויף לאינס

 אר־ גענעראל מלאכות. בעל די פאר םקעילס דעכערע
 םארהאנד־ די געםירט האט וועלכער פלאטקין׳ גאנײזער

 הילף דער מיט געלונגעז איז פירמע, דער מיט לונגען
 ארבעטער די פאר קריגען צו דובינםקי פרעזידענט פװ
 א סענט פוםציג םון רעיט מינימום א שעפער די אין

 א םענט האלב א 62 פון בעיס־רעיט א און שטונדע
י שטונדע.

 נױ אין געווארען דערגרײכט איז אגרימענט וער
 ראטיםיצירט איז ער און סעפםעמבער, טען24 דעם יארק,

 סינף הײסט, דאם םעפטעמבער. םען28 דעם געווארען
 ארײן איז אקט באארד לייבאר וואר דער אײדער טעג
 גע־ האט אגרימענט דער אבער װי אזוי קראפט. אין

 איז נאװעמבער׳ טעז15 דעם קראפם אין ארייז דארפט
 גוםהײסונג די קריגען צו געװען געצוואונגען ױניאן די

 גוט־ די אט העכערונגען. די פאר באארד לײבאר פון
 ארבעטער די און געקראגען איצט ױגיאן די ■האט הײסונג
 נאװעמבער םעז15 דעם םון שכירות העכערע די קריגען

 פרעצעדענט א געװארען געשאפען איז ארום אזוי אן.
 לאנד איבערן דרעסמאכער קאטען טויזענט זעכציג די פאר
םאלען. ענלעכע אין נוצען קענען װעלן זיי וואס

 דרײ נאך פעסט סטרייה טאבין־פיקער
מאנאטען

 אין פירמע םאבין־פיקער דער געגען סםרייק דער
 דריי נאך צושםאנד אויסגעצייכנטען אז איז איז שיקאגא

 און מוםיג אזוי פונקט זיינען סםרײקער די מאגאםען.
 אלע םטרייק. םח םאג ערשטען דעם װי ענטשלאסען

 ברע־ צו אויםגעפרובירם האט םירמע די וואם םיםלען,
 די דורכגעפאלען. איז סטרייקער די סון מום דעם בען

 צע־ םון סימנים וױיזען צו אן שױן הויבען בתים בעלי
פארצוױיםלונג. און טוסלעניש

 נים באסעם די זיך האט וואכען פאר ערשםע די
אין ערענםם זײנעז ארבעטער זײערע אז געגלויבם,

גערעכמעקיימ ►

 אךקסשדיי די וחנס עס זא אפס,געח חאמגן זײ סםרײק.
 אין ל>דן ויקאט אױאן שטײן צו ווערען מיאוס שנעל

 //ף1 פרעסט די וחןן פרעסט. וױגםעד שרעקליכע די
מ ססרייקער, די פון סוט דעם געבראנען ניט בען א  ״

 דןך אינחשאנקשאן. pi קריגעז פרובירם כאטעט די
 איכזמזןד די פארבאםעז ניס אבעד האט אינחשאקשאן

 דדך די גענימו גים תאט און פיקעםעז׳ אדעד סםרײקען
 אױך האממ ברעצער סטדייק עםלעכע די םעס.

 *jjmo ןארעלארפ האם םירםע די »ון העלםעז געקעגם
 אחוץ לאיעדס׳ אויףי און אװערחעד אין דאלארם טער

 די װען געמאכם׳ װאלםען זײ װאס פראסיטען, די
אחים• גײט ארבעם

 נעסאן גים לאנג אמם אױס׳ וױיזם שוין, וועם עס
 * אײנזען, װעלען פירמע דער פון בתים בעלי די ביז

ס קײז ניט איז סםדײקען ארבעטער די לאזען מן  װאס כי
 םוז ביזנעס׳ א האבעז װיל מען װען אמ זיד׳ באצאלם

 א או ײניאן דיער אמ ארבעטער די מים קומען םעז
פארשםענדיגונג.

 דער אין לאקאלעז אונזערע פון
| םאוט־װעםט ן

 איגםערנעשאנןל פערלשםײז׳ מייער ודים־פרעזיענט
 םאלגעג־■ באריכםעט סאום־וועםט, דער אין םארטרעטער

 געמנד יענעם אין ױגיאנם די װאם העכערונגען לוין דע
ארמםער. די פאר געקראגעז לעצטענס האבען

 האט לואים סײנם איז אינחםסריע דרעם דער אין
 אױןי ןשאייאיאסאס דעד סיט מאײניגט זיד יוניאז די
 װ* די פאר פואצענט האלב א זיבען סון העכערונג א

 געקדאמן ניט האבעז װעלכע קאםערם, און ארבעטער
 זיבך פח העכעתנג לעצטע די זינם העכערונג קיין

 ענלעמ אן .1940 דעצעםבער אין פראצענט האלנ א
 עםבראידערי די םאר געקראגען ױניאן די האט העכערונג

ארבעטער.
 געקראגזן אױך האבען העכעתנגען לוין באדייטענדע

 קאם־ מאנופעקםשורינג ״אדלער דער םון ארבעטער די
 דעם באנײען ביים קאמםאני״ םםארטװער ״דעיל און פאני״

 דארמן העכערומען די םירמעם. די מיט אגרימענט
 לױן א באאײ• לײבאר וואר םון װערען גוםגעהײסען

 קאםערם די םאר געקראגען אויך ױניאן די האט העכערונג
לואיס. םײגם איז שאפ סטיקס״ ״ריים םון

םעק־ דאלאס׳ םון םירמע םםארםםװער גרויםע די
 באגײט האט קאמפאני״ ספארטסװער ״נארדיס סעם.
 פאר העכערונגעז מים ױניאז דער מים אגרימענם דעם

 םאר לוין מינימום דער ארבעםער. װאך און שטיק
 סענם 45 צו געווארען געהעכערט איז ארבעטער פרױען

 שםיק פאר םארדינםם גאראנטירמען א מיט שעה א
שע̂ו א סענם פוםציק װי וױיניגער ניט פון ארבעטער

 דעו מיט אגרימענט אן געסײנט האט ױניאן די
 האט וואם שאם נייע א קאמםאני״ גארמענט .קאהעז

 הא־ ארבעטער די טעקסעס. דאלאם, אין געעםענט זיך
 אױך העבערונגען. לוין און שאפ ױגיאן א געײאונען בען
 באשעפ־ ווערען וואס ארבעטער הונדערט עטלעכע די

 אילי־ װערנאן׳ מאונט איז םראקם״ ״שערמאן ביי טיגט
העכערונגען. לױן געקראגען האבען נאי,

 געזעצען לײבאר אנטי געגען קאמה
םעס)טער און מיזורי אץ

 אין אנטייל םיכטיגען א נעמען ױניאנס אונזערע
 םעק* איז מיזורי אין ױניאנם םרייד די םון קאמף דעם
 זײנען וואס םראיעקםען געזעץ ױניאן אנטי די געגען םעס

 לעגיםלאםורען. די אין געװארען ארײנגעבראכט דארט
 םאר־ 200 איבער םון דעלעגאציע א האט מיזורי אין

 געװען זײנען עס װעלכע צװישען יוניאנם, םון טרעטער
 אינטערנעשא״ אונזערע םון םארטרעטער צאל גרויםע א

 6דע לעדשיסלייםשור דער אין ערשינען לאקאלם נעל
 די בילם. פארגעשלאגענע די געגען פעברואר טען15

 געזע־ די אויב אז ערקלערם, האבען פארםרעטער ױניאן
 אומ־ שאםען עם ־ וועט ווערען, אנגענומען ײעלען צען

 װעם און בתים בעלי און ארבעטער צװישען אייניגקיים
 פאר־ דער הארם, םענאםאר פראדוקציע. די שעדיגען

 אימ״ דער געווען איז פראיעקםען׳ די אם פון םאסער
 שםײ «ו קאמיםע דער פאר ערשינען איז וואם ציגער,

 דערשראקזמ אויך זיך האם אליץ ער אבער זיי, צען
 אלײן זײ האם ער און ױניאנם די םון פראםעסט פארן

 שעדלעכקײס דיער אפשוואכען או־ז אמענדירען םרובירט
 אנגע־ ווערט טעםיגקייט ענלעכע אז ױניאנס• די םאר

 לאקאלס אונזערע און םעקסעם אין ױניאנס די פון םירט
דעם. אין זיד באםייליגען
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■J פאר עדשינזמ סן,8 דעם סעבדואר
(שאב״קא׳ ״פעגעל״ סםעציעלעז א ^

 לײבאד ^יאי חזי סוז םיסע)
פאחױלײ־ װאשינגסאז׳ r* באארד״

 די זיז אױפגלײכוגג אן פאר םאדערונג אונזער ןןג
מד. די סץ פארדינסםעז מ ס ע ד דר מגצל״ ת  כא׳ ,

 •רא׳ גדאגאדי, * טשאדלז — פערזאנעז 3 פיז שםײם
 ײזלכזר שימגא׳ ®ת ױניױערסיסי דער סץ פעסאר

 וױיס׳־פחהיחמש יאחנז, וױלבאי םאבליק׳ די פארסמגם
 פארסרזםצד יןאמפאגי, ןןדיסאז מעםראפאליסעז דער פון
 סןדזרץטאי־סרצ־ װאלזנםי׳ אנסאגי און בעלי־בתים פת

 ײני^׳ װאדקןדס טעקסגריל ױנײטעד דער סץ זשורער
̂־־א.׳ די פארטרעט וועלכער סײ
 די פאג. גאגצעז א געדויערס ״אם פארהער דער

 אינ־ און אױםלערקממקײס גדױס מיט דאט קאםיםע
 זײנאז ײעלכע םענות אונזערע אױסגעחערס םערעס

 אײף יקרות ד?ד װאס דעם אױף הםיפסזעכלעד באשסאנעז
אח 20 קרונ געשסיגןן איז לעמנסמיםעל

 «אפ*ז צי סיסגליחװ־ אמזעדא פאר איםעגלעד װערם עס
 גזדיא׳ ^געגעבעז זימעז םאקםזױ און ציפערען לעבען. א

 די באחויפטונגעז. אוגזערע באשטעםיגען צו רען
 טראטזזפאד ג«יחמ דארם זײגעז וועלכע באלעבאטים

און oivpfi גיט חאבעז אסאסיאײשאגס, דיערע דורך
 ודדןד• תאמז זײ ארגוסענטען. אוגזערע געלייקענט נים

פאד־ א׳פי־אײ׳סיליגגס די — טענח אלםע די האלם
 און פרייזעז םארקױף זייערע העכערעז צו זיי ווערעז

 פאר־ אױך אזױ שױן זײנעז םראםיטעז דיערע װי אזוי
 די נאכקומעז ניט זיי קענען געווארעז, קלענערס
ױניאן. דער םון :אדערונג

 *ױ צדדים בײדע אויםגעפאדערס האט קאמיטע די
 (שריםס״ ״בריפס״ אתם םעג עסלעכע איז צידםעלעז

 נאגרמ* פאדערומזה״ זײערע םיז באשםעםיגונגעז לעכע
 זײ וױ דעם נ«ד אמ ציםערעז) איז סאקםעז מיט דעם

 W זײ ײעלעז באשלוס א אויף אײניגעז זיך ורעלען
 װעלעס כאאײ׳ לײכאר ײאד דעם צי איבעתעבען

םינאל. איז אודםייל
 לײג«ן דט װןט קאמיטע די אז האםען צי איז עס

רעקאמעג־ איד אז און באנק לאנגער דעד אין זאד די
גינסטיגע. א זייז ויעם דאציע

 \ פארשםארקם װערם שעפער די אץ לואנטראל
 באשלאסעז באאדד חשאיגם דער האם גלייכצײםיג

 אוג־ שעפער. די אין קאנטראל דעם פארשסארקערעז צו
 געװארעז איגסםרוזדרם זילנען אגענטעז ביזנעס זערע

 םון פארדיגסםעז די אױף געבען צו אכםונג דסרענג
 מיר װאו שעפער יענע אין איבערהױפם מיטגלידער׳ די

 בעל־ די מיט שװעריגקײסעז געהאט מאל אלע ־אבעז
 מען װאו םאלען סך א פון למשל׳ וױיסען׳ ro הבתים.

 אמ פרײזעז סעטלעז בײם ״פרייסרענדזש״ אײז אז גיס
 מקח. חעכערעז א פאר עס מעז פארקויסט פארקויםען׳

 שםיק־ארבעם םאר פרײזען עםאבלירםע די װי אזײ
 פאר פרײז דעם טון סםד דעם אויף באזירם זײנעז

 אז עם מײנט םארקױפם, ווערט גאדמענם דער יועלכען
 זײנעז עס באשוױנדעלם. ײערען מיםגלידער אונזערע
̂יר  גיבען בעלי־בתים די װאו סאלען םך א דא אויד לייז

 סעטעלםענם גאכן גארמענם צום ארגעם עקסםרא צו•
 רלייטעעשאפ־טש וױםענתג. נים דעם םון זיד מאכעז יח

 די אז זעז און וואך דער אויף זײן דעריבער םוזען
 ליסםעז״. ״דעסקריפשאז די מיט שםימעז זאל ארכעם

 שאפ־ איז שאפ־טשערליממ װערםער, אנדערע »יז
 באדיגגונגעז ױניאן אז געבען אכםונג םתען קאמיםעען

 אר־ די װאס צו דאס אז ײערען; םארלעצם ניס יאלעז
 זאל באקומעז• די זאלען בארעכםיגם זיינען כעטער
 פאר־ געתעבערטע די פמ ײערעז םארפידם ניט קײנער

 צו חאן־. א אורערטאים שטוגדע 4 די צוליב דינסםען
 אגדי־ אונזערע לױם בארעכטיגם דינען םיר וואם דאס

קריגעז. װעלען םיר אמ מיר מחען מענסס׳
 פדיכסע^ז אײערע גים פארנאכלמסיגם שאפ־םשערליים.

 ממאכם לעצםענט איז ײעלפע אונםערזוכונג אז
די אז ױדעןבאו האט שעפער, עםלעכע איז געײזירעז

ד tfr ארנאשאד׳  וײןי *•׳J מןד iw דױ• צאלש מ ת
w ״ ״ײסיקיגג « מאס ײ  זין מאפ Of וחןר איז «

ס גאנצזז r ד r י ײד*ז ו ח מ ס י ״ײ*יקמ« דיז ד
לארד״׳

ס די דזןרסאגץן מיןלן ס*ד לי ר איעןר 1$ #ןן
 ,ײסד״ א פאילאנגצז אי ודז סליממן מײ§ס זייןדע פון

פIjny 1* פיז קאדד״ קימ מר ארמסזןר ״ן  סיסס ײזל
ס מאג׳ח ייולכא אדגןטזןד ײאפ׳ איז ארייר  קיין ד

 *ריס ױך פיאגזח יון Tftnyp דןיס*טגל* אשיציזיזן
 אמ •אפידלאד סתס דfאד ,דזןסיסס* כל׳אדליי ס*ט

 IfofJ8*HS און אפיס א*ן זאפאוט טוזןן כריװלןך
rv rv ימיםזןז׳ ימיאז
 גיס ויזןלפןר ׳דאר איז שאפ״טשןדטאז גוסזןד א
 ארכצטזד זײגזן אלזן סון פאדדינשטצז די אויף אכסינג

 אוישזוי ארגעטצז !י ניס קימאס ןדלייגס איז שא• איז
קארסצז׳ ימיאז גיסשטייאגדן חאגזלז ײץלכא די

IJQWrwwVn TfWfTTB “pTrp
ןקזאקוסיח מנזןדאל  ojn jw כאשליש דאס לויס  

גמד איז ײאש איגטערנץשאגצל, איגזזױ־ סיז כאאײ
MM mmm  « n  f■ il l II11 1 ^ן . >'iJ/tpif? 7 ד גזךד^דימ געזזײסזןץ ודנדײױדדץל די מ  

גץארנצט לאקאלזןן דר$ס די סון דיסגלידזןד די חאבעז  
20 אוגזאד לסוגת טצז׳  o fi שעכריאר שכת׳ לעצשצז   

סןל « גאד איז «יי «י גי  of . ״ילפש׳שאגד סלחסח
MM •MiiMMM MMM MM4M MUM! M i iM i iiiiiiM iiiiM liMסיז עדע^דג דזןד ודז גדוימ וױ פןזדאױס«ח#גזןץ 

t* חןומעגרגגסשדל גין ודך אמטזנדגזןנידמ,
מ די מז orn סו ײי ג ^ תי ס א  דא׳ סיימגס 880 ײ

סאנאט׳ nnjfoip Oft \yyrn גזןגוי^דןס לאר,
 פאר שגידות סאג א tf כאוױליג צו באשלוס דןר

ר לײדןגח^ אולחסח די ג o ליס׳ מ f i אמזדיקאגצם 
"if גןףוד אוץ אדסי א׳ Ofױ סרייץ׳ דױםעז jn״׳ *V

MMIMMMlii MMMiMMMM MMMMMHM Mii MMiiMiM Mi M M■ ר #ג׳מטורען/ כיגןזישזן את עגגדישא דרסישא/ די מ
m ■  M̂ MM Mil^MMIMI IMMUI^MIMII L u m  miiMAMli m M  m uגדס א בײ געידאדעז גדסגזןהײסעץ סאד !,ױיסיח *דס איז
M IIMilb MM IMMMiMMMM MMSM^MIIMM LimbmMMM m i u u i u bג באזוכסיגזfנfשאדזאמדונג סיסגלימד ד*ל ro דאקאד 

m אפגצתאלסזז אח װאש ,22 m rx דינשטאג Off״
o 1016 ייאר r.

lo פױיע א מים גיבמן דועסמאכעו w
אאס .22 לאשאל סיז *tfonjijfo זיססמואז׳ סאשא

MMM m m m m m | m |  mMMmL  M MMM Mam MM MMMMMAMM m m  mmmmכטריכס “ איץ i j סיסגדידעד זײ a ji uyuiviyA
HP «י אמסיײמז חאס ■Tf *ייט, בישזל חיפט א ענין

M i MftMIMftAII ■MiMiMMMMliMMAM• MBM IMMMiMMMM m m m iim L mאז געווארעז אײגפארשטאנזמ איז כאראסמג לענגצרע א 
 אײן ro באשםײז זאל נײשסײןדמג יחיד׳ס יעדען

מ HP* Hn סאר פארדמשטזה די ro זעקשסןל ל מ  י
o 20 ססכריאר שנת, זיד ענדיגט r.חײסס׳ דאס םן 

 יחרטשײנ די מל יתג׳ 0 סח באשסײט ייאד יי חױת
 די סארדינססעז. טאג 1 אד«ר זןױןססןל, אײז זימ רונג

o זfניםf«גג חאם ײגיאן חױ־ ro םידערשאסס r לאז• 
ro די פארסלאגםסײמ צו ניס אום זעסססזל אײז 

 זוזאמזמ־ דאדסצז װסלמ שאפ־םשסדליממ די ro מוחות
מז די שםעלעז ס  אמת גזלחנר. די אויפניאגזז איז לי

o אונםעד אז r ״ פלאזor זדץ ארונמרגײז אויד 
 סיס* די ro Tfooj»rgo אייערסײס די ro זעקסםעל

ר ^ ל  ״אמר אודערסײם. געארבעס חאגןן װעלנע ג
o גןסרעגט זימערמאז חאט אײד״, re ווער r *סאר 

 מים דינגעז אװסקשםעלעז זיד ״װעט עולם, זאמעלםעז
 אײראמ, אין פארגאסעז װזרס עש בלוט וועמעש די

 װעלמ יז־עס״א איז קרייץ׳ מיטעז אהעריקאגןם אונזער
o מאפעז צו סיל אזױ טועז r איז לעבעז ^i r סמ 

t »יז ,בריחײ איז קינחמ־ אונזעמ t ארםי׳ »ח גײוױ 
 שטזלעז זיך oyr אײז־ ro װער גדינגעד, אניםעלע
 שענם 78 סיס זײז זאל בײסראג אײער צי רעכענעז

n ?״ וױיניגער אדזװ־ «ער r זימער־ האט עולם גרױשער 
 נים אפלאז. חיערחאססעז א םיס געענםפערט ראנ׳עז

 אגגעניגיזז אײנשםיממ תקאסענמציע די איז נאר
 פאר־ א גןױיארעז געמאכם אפילו איז עש גאר געײאחװ,

 רrאג יז אדעד אזא נוליב װעלעז וועלכע די אז שלאג
r זאל שבת, ארבעםעז ניס שיבח r n  ro שכידית 

 איץ אנשסאט סינססעל איץ ײעדעז אחנטעתענימעז
n איז ראם o׳j»onfon אױף nyao זעקסםעל. r *סאר 

n צוליב םאקע און געוואחמ נװייקגמויגעז שלאג r 
 אצינד •hp די קאמפליצירזד צו גיס סיבח, זעלבעו•

n םאקע וז׳ײס r r אז *ײ:?ר n r אײז איז בײטיזןג 
מז עש וױ גאכדעם שפימוו׳ די ro זעקסםעל ארדג־ די

ב״סאדיערתג *••עד סאו ססעד• » פאדעדס
« M M M I m I  M | M  H a t H U t f  M M M  £M^#M M M M M aww י ' r*w w r r w ודך דטט “דץד   

i ״מר^ין i  w9Tr i j w ע רדמ  דןדן ד jwfp 
ווריסגזןמכש #וזןן וחןמן דיסמןן yTi״iT נױס

MMMMMMM M M  M i i M | l  M M I M M M I M  MMM L m m M ^  m m m  M M M M M  —I T T פיז נילןי   nyvrrr ייז דאקאד»  n r n׳  rfo  איז 
מ ד «ו »  w r r p  no ג*מל ײגי« סיסגליזס
M M M |M  MM M M M i M M M M  m m m m M  M M ^ M M M M i  M M  MMM m m m m m mTPy "  fPr WWl V ויזיןן rv I fW  “  /Jjnjm
tfa*n i סײ״ * m  tn+ Hr* n  if  ow oo t r r t  
Ififf n  ofn סיסצליד ro סאגד״ «יס גךמדתיס 
1 1lA  O  m m m m  I M M O M M  m m m  m m m m  m m m m m m  m m  m u k Miim a  /,tv - ןדעסןן יןס י קאי או י״ “ טע״

שכימת׳ סאג  « onjrorfro  סײײוז nf חאס 
מי א*ז קארד זי  trn• אײ׳זי יד » m o o n r

רססיס׳ אסיןדסלסר
mm------------------------I  MMMMMMM MMMMMM M M M  M M k k t M l  m L m i m i  m u L i in jn jF  pip "piTyii TTyn p

ffMP « t*tt nfMOJffn n f  notyp ײסיס וואס 
onnjn*o אמייסא גאגץ איז nf י*ז n r ײס״« 

y r h t״ tfw n f ro ,דס וחןלס׳סדיצ n jfrv* ייזי« 
o r װאש nf דס איז ny>r* r r  nyo חאס יאז׳ nf 

fm fo*Vn f»»om » rm jfn fo w  ejfo*r n r
MMMM | MMM MMmImM  M M M M M AM M  M M i M U  m M M M^ ? יי* nv ן

r אז גזןגיג o איס זיל׳וז rroorw r גזדואגסזח א אלש 
o r « n m ז סאלחוט׳ איז פאסײאסhp v n r ימפ 

o r  on עראפלאז on וחױמז nf יז« iVer»״Tf 
tfronoo o r  noon יס nrornfi איז איסגליק אז 

rm roup 6 on m זיאמז <fo 21 eomnve 
f זײ ש«פ«ל, nwfow א איז nfoir אױסז *  nrm

rn fo o  r«p ,Tfn*nf> oimforif» nfViif תאט 
nrm* o גססתיס זיד r  on ׳« «njn r נאססז 

m  nfm *frn א אצמד nro H rrr i on r w v fr 
r *  onret n סלימס nro m  n r in אמסזוײאלס 

.fjfopnrrnn
r% of דלסו/*ססדשסס rn*onf ip* n> ז*ל 

 nm איז יימחײק׳ nronm א nrsvo nnwiro א אױף
m  hp rn offKWfm n ro tr nraVr n r 

nrrm ןתסילוגג f אױף *jronn יז פאײאסלתגזז« 
o r ימ־ לסונת פאפילאתססס «דױס זײן אױשגסגוצס 
n r אגשסחתגמ*׳ סלחסח»'foo o r  >njfnr*oon

M K  M f  M M M  M M M M M  % M  M M M  M M M  MM  m L | M  M U  Ml It M 1Mזװ פטלק דיק#ג?ס ijv jifu' י* *iw+w אדץ ®אד ”
 סאטאלסז ro nrornrojn n אץ nro לײזתז צו גרײס
nom קײ<׳  o r אתישט נאײרלסד*»n ro  .on nr*f 

r o  o r  r •אמזזף on»o*» rrrn א g o r form' 
tn i f  .toroo אדיממסאלסז n  no ojfn n  tn 

n שונאים r  no סלסײיח fn ro o ’jnnf לל» m 
nmang n r באויסגונג frVp n  eg .onoi שלאגס 

 ofongVnor o'nfpgawn nroor no קאפיסאל
rg oegmforng nftgpnfog n צו r  nrrorVnge 
no nrro»ogn» n זי tg גסגוג, ױם סוס זי  oon סײג׳ 

M 4  m .n |  4i
on r nn nm ו «ו זיד* g n r  foeg fm 

m זיװ בײ זיד שאפט רעדןס m  n  rg pjgtf* n r
n ײעלכע r  tro פליכס nrm np tfJ’om  o r  m

 אינדי׳ n« nrojgpnage גתישצ די זײנען מאסענט,
rg o r  ngo tn nf .nroo’Vgnoo זסל סימםש־װאד די 

nnjm onf^rngo 84 אױף o r  n r  m  nf •trroo 
 nf ׳nrnjm אפגצשאשט זאל גצצאלט אװעמדים אז

nr»f» ro ױניאךש̂א געגעז איז  Hr סאײוד יעדסז 
t« אגצוחאלסעז r r .באדינגינגזז fm  tg •ארדשסמ 

tg tro  nrun שאלצז גמיס ro  tn איז נים• פי־אגן 
nyornr n עש סוס ng* ניט r  nrtgo .באיחןגוגג 

 גתיס noptairn rfoottp סוט נדמוגג סיק לױס
o r  trgo גאנמװ ofjrntrog מלק ogr o»onr 

ifVgjgng* n rro  onyoo ny .אימיגקײס nf חװם 
ypgo אלס »nytmr סטײסש ryotyp 'ong׳ n r  ro 
— tyn• ,nypga*nn ny אמת׳ז  ny o ro rg o  n rg,־ 

no o tr ״די nn nyoon ,לימס״ n  no y m 
tĝ ngny nyirnfog yooyn* .קאםיאניס r  tn oy 

nyoo*ny tg חשד tngn i r  tfngtty* ro ny tg 
ny*rסארשמלסאחדיס ׳ y3 n r .  no ,lyVrogj״g־ 

fog. n* אסאסיאײשאך onymoopyorigo נאל r  ro 
oonrt t r n יחנלמ קאטיטא״ ro אויס־ אסיצתל 

̂יזט oan n* n לאבט Vyrnegro nyag ׳nmgry* גד
M U M m U m  M k | |M M  M i l  M m L a i M M  i u  MMMiMסטגטע איז )דיגטלוס טז אױס nFiy79

onyr ny^yr o א p r ם*ד באחאלםצז קינשםלזנד

«
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ץ פון ט א ש ח נ ע I ב t f M p, מענעדזשער
 קוםם לאקאל אפערײטארס קלאוק מזער

 פיל אזוי סים פארנעמעז צו ױך אױס
 ענינים פראבלעמען, סארשידנארטיגע

 םיר אז םעטיגקייטען, רוםינע את
 באארד חש«ינט א ווי נמעט זײנעז

זעלכסם. דך ס«ד
ארכעט רוטמןן

 אונזער תאם ,1942 נאװעמבער, ביז מאי מאנאט םיז
 מיטינגען די מיטינגען. שאפ 200 אםגעהאלטען אסיס
 ניס וױ ענינים אזעלכע צוליב געװארען גערוסען זײנען

 אפגזױ דעם באצאלם ניט ;ארבעט פאר נאצאלט ריכטיג
 ** םע נאכן ארבעט צמעגעבען פרײז; שטיין סעטעלסעז
ד נים האט באלעבאס דער וועלכער םאר אעלמענט,  מ

 די צוױשעז ארבעט םון צעטײלונג גלייכע גיט ;צאלס
 ;מאכער לײניג פאר פרייזען אײנשטעלען ;אםערײטארס
 דיס* װעגען ;ארבעםער צװישען סכסוכים אויסגלײכען

 זײנעז װעלכע ארבעםער, וועגען ;קײסעס םשארדזש
 חילף• איז זיד נױםיגען און שאפ אין געיוארען קראנק

 סון ארבעטער די מיר גאװעגען םאלען, אזעלכע אין•
 געווײנ־ װי מיסברודער. קדאנקען זייער דעלםען צו שאפ
שטיצע• סומע געװיסע א לאקאל אונזער אויד גיט לעה

כאראקםער, לאקאלעו א טראגען וועלכע עניגים, די
 אזעלבע פארװ״ןעלט, געווען זײנזט אפערײסארס גלויז וואו

 דורך געװארען געשליכםעט צופרידענשסעלענד זימען
 געהאם האבען וועלכע עניגים, אזעלכע אבער אםיס, אוגזער

 איבערגע* מיר האבעז כאראקםעד, שאפ אלגערײנעם אן
 מיר זײנעז ארום אזױ און באארד• חשאינם צים שיקט
 באארד דזשאינם דעם העלםעז אין אינסםרומענטאל געװען

 באדײ־ אויסמאנען שאס, אין ארדענוגג אײנצושטעלען
 ■עי בעק אלס באלעבאטים די פון געלט סונוען םעגדע

 םאר באלעבאטים די באשטראםען אח ארבעםעד די פאר
אגרימעגט. קאלעקםױוען אונזער פארלעצעז

אגדימענם אתזןןד
אגרי־ קאלעקםײוער אונזער אויס גײם גיכעז איז

 ערב אז זיך, םירם עס און באלעבאטים. די םיס סענט
 צדדים ביידע שטעלען אגרימענם, דעם באגײעז יעדעז

פאדערונגעז• דיערע צי
 אלגעמײן אין — איז אגרימענם איצםיגער אונזער

 טרײד קלאוק דעד אבער — שלעכטער קיץ ניט געגזםעז.
 אושםאנד. פארגלױוערםעז g איז גיט קײגםאל איז
 זײער אםטמאל און ענדערונגעז׳ פאד שםענדיג קומען עס

 אוגעפאסםע נײע אז זיך, פאדערם עס ענדערונגען. טיפע
 בא־ אין װערען אײנגעשלאסעז זאלעז םאדיםיקאאיעס

 םים קארעםסאנדירען זאלעז די אז אזוי אגריםענט, גימחגז
באדינגוגגען. געענדערםע די

 באשםיםם באארד עקזעקוטיװ אונזער האם דעריבער
g אויםנעמעז זאל וועלכע קאמיםע׳ אגרימענט םפעציעלע 

 םאר אויסבעםערונגעז אץ םאדיםיקאאיעס סץ עניז דעם
 בא־ די מים אגריםענט קאללקםױועז קוםענדען אונזער

לעכאםים.
 קאםיםע אגריםענם אונזער װאס םאדיםיקזמיעם די

אײפ־ םיר וועלעז פארברעגגען, און אויסארבעסעז װעם

 אמערי־ אלגעםייגער דער אץ ריקענבאקער קעפטעיז
 זײנען װעלכע קאלעגען 5 די ®ח אז איז ירעסע קאנער

 מיט־ 2 זיינען געווארען, געראטעװעט אים מיס גחאםעז
 פיילאט, טשערי, ײיליאם קעפטעין ױניאנס. סון גלידער

 באר־ דזשאז און ל, אװ ם. א. דער סמ םיםגליד g איו
 ארבעטער םעקסםײל דער סון םיםגליד א איז סעק,

 גיםםיגע מים ארוים ניט םרעםעז זײ סײאײןס ימיאן,
 זײ ארבעםערשאםם. אםעריקאנער דער געגען רןדעס
אםעריקאנער ארגאניױרםע םיליאז 12 איבער אז װײסןז

 םאנ־ שיםען, קאנאנען, ביקסען׳ פראדוזנירען *רבעטער
 ארמײ אמעריקאנער די ײעלכע םים עראפלאגעז ארן קעז

 די אין םײ אז וױיםען די שונא. איר אאינד באגעגענם
 די גים שלאכטםעלדער, די אױף םײ »מ פאבריקעז

 את קען זי וואס אלעס ארבעםערשאםם אםעריקאנער
 און קריג• דעם געוױנען *ו פארמאגם זי װאם אלעס
 זוכעז — ױניאגם אםעריקאנער זײ — פער איז װאם

 וועלכע די כדי באדינגונגען ארבעםס די אמוהאלםען
 זאלען שלאכטסעלדער n סון אומקערעז זיר װעלעז
 װעלען זיי װעלכע בײ חשאבם דיערע «ז קוםען קענען
 פאר־ גײן דו גמודאוגגעז זײן נים און לעמז » מכעז
על קיי׳ײיז מעדאלען• דיערע פארמשכנען אדעד מ

 די זײן ײעט דאס איז םיםגלידער אונזערע םיט נעמעז
ל*מל. אוגזער פון םארלאנגעז און םאדערונגען
;ײשאגס״ ״ױןײסעד די פאר חילף אמזקר

 אונזערע אז *ופרידענחײט, םים כאריכםעז סיד
 באשלוס דעם גוםגעחײסעז אימשטימיג האבען מיטגלידער

 אינ־ אונזער םח באארד עקזעקוטיװ גענעראל דעם םח
 *ו חילף םאר שכיחת טאג א געבעז *ו טעדנעשאנאל,

נײשאנס״. ״ױנײטעד די
 גע־ שױן איז .גערעכםיגקײט״ נומער לעאטען אין
 זיך אױף האט לאקאל אונזער אז געווארעז׳ מאלדעז
 10 אײט יאר א םאר אױסאוהאלטען םליכט די געגומען

 גע־ חרוב איז כאמבארדירטע די םון קינדער׳ ענגלישע
 רויב־םױגעל, :אאישע די דירך שטעט ענגלישע װארענע

 סיגארעםעז פעקלעד םױזענם 50 שיקען צו אײד װי
 ספעאיעלער א מיט ארמיי, רױטער העלדישער דער או

לאקאל. אוגזער םון פעקעל יעיעז אייף באגריסונג
^פערײטארס &רבעםסל$זע קײן נימא

 ױאס םאקט״ דעם םיט -אופרידעז זײער דינען מיר
 גענוג םאראן איז עס ארבעטסלאזע. קייז ניט האבען מיר

 מעז ארבעם שעםער אאל גרױסער א גאר אין ארבעט.
 דער אבער אפערייטארס, אשילו םעלעז עס און אווערטיים

 נײע געײיסע ארויסגערוםען האט פושטאנד דאזיגער
 אייפ־ די *י?ז וײלען פיר וועלכע ױעגעז אגטװיקלונגמ״
 טשער* שאפ אח מיטגלידער אונזערע םון מערקזאמקײט

לײם.
:בײשפיל אום
 ארבעםער׳ םעלעז עס אז ווײסען אםערײטארס די

 — בעסערע, םאר פלעאער דיערע בײםעז זײ פרובירען
 דאס געלינגם אמאל נאטירלעך. וױ מער ניט ם׳איז וואס
 איז שאפ :ײער דער אז אױך פאסירט עס אבער זײ.
דער אדער ערגער, נאך אדער אלטעז, pp געסער ניס
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 כליינט פלאץ נייפם ojn אױף פארלאזעז׳ האס פר

» v פלאץ דריטען א זוכפן דאוץ• פר איז ױט אויך  ד
 n װ*ם «ײט, זןר פארלירם ארוט אזוי און ארבעט,

 m םדײד סעזאז אזא אין געלן^ םארלירס זןר טײנס,
 ךך געװאתשען. גיט *יים פארלירען איז אונזערער,

ך לעפסען אונזער ביי געװארעגם מיר האבען ריבער  ג
מ נעראל טי ך חןד חדך איגם- װארענען מיר איז סי ג ,

- - - ft•■ // MUM Iזייןוין בײטען װילען ױעלכע ארבעטער, די , רעכטיגקײט 
ס םוען זײ אײדער אז פלעפער׳  פרי^• זיד זײ זאלען ן
 סיפ אדעד פארשטײער, ױניאן זײערע סיט באראטעז

 וזימס rx סעגלעלקייטען האכעז וועלכע אםיס, אונזער
שעפער. די סון כאראקםער דעם

אױך, זיד באמערקם ארבעםער אין דוחק איליבן
 ימיאן קײז ניט ארימנעכאסט זיך האבעז שעםער אין אז

 םענשןן װאס דאגעגען, גארניט םיר האבען מיטגלידעד.
m זאלען לעבען א אײף םארדינעז דארםען װעיכע g■ 
^ קלאוק איז קומעז רי ט

 לאקאל אין מיטגלידער ױניאן ווערען מוזעז זיי אבער
 קלאוקס בײ ארכעם וועלכער איעער יעדער וױיל ,117
 פאר םליכםען, גלייכע טראגעז מוז — ארנעטעד אלס —

 of ױניאז• שטארקע ארבעטסזאמע- אז אויםהאלטעז דעם
אינטערעסען. בעסטע זײנע םאר איז

 זײ אז םשערליים, שאפ אונזערע פון פארלאנגעז מיר
 שעפעו ױיערע אין אז געבען, *כטונג שםרענג זאלען
 אםערײס^ יפדער ױניאן־לײט. בלויז ארבעטען זאלען

 117 לאקאל פמ אדער קארד, װאױרקינג א האבען מוז
.48 לאקאל י־סטארײאפע ישעזענליאיסא אדלד

 לאזןן או ניט רעכט א האט טשערמאז שאם דער
קארד. ײאײרקינג א אז ארגעטעז
 אגענס ביזנעם דעם םאר אז װיסען, דארף מעז

 יפדןן איז טאג יעדען זייז או אורמעגלעך שיזיש איז
 אפ*ד אום קאנטראל. זײן אונטער האט ער װאס שאם

 דך קארדס. וואױרקיגג און ביכלעד ױניאז די טשעקען
 קאאםערימן ערענהאםם םשעדמאז שאפ דער מוז ריבער

עי מיט אגענם. ביזנעם זײז מיט איז יײגיאז י

to ל8« ױניאז פרעסןופ דרעס רער אץ
ס פרעזידענם ווײס פץ ק « ען, מ ה א מענעחשער ק

 אלם 60 לאקאל אינזער װעם זומער עם
מאכען דא ױיל איך יאר. 10 װערעז Vי ׳ <• ן ־ ״ v ן ג י - ׳ ס ׳ -

אונ־ סמ ארכעם דער םון הכל סך א
^, זער מ  לעצטע די פאר ניט אבער י
 זיד איך װעל דעם צו — יאר גען
גע־ אגדער אן ביי אומקערעז נאך

 לעאםע די םאר נאר — לעגענהײט
לעבען. אונזער איז מאנאטען פאר

 אח םראגישע די אנגאטראכט אין נעמט מעז וועז
 דודכגעםאכם׳ לעאםענס האבען מיר וואס פײטען קריטישע

 אונזער םון ארבעט די אז שלוס, צום קומעז מעז מוז
 דעם אויף נאר ניט דערםאלגרײך געווען איז ױױאן

 קולםורעלען דעם אויף אויך נאר געביט, עקאנאמישעז
געבים. פאליםישען און

 לאקאל אונזער ױעלכע באריכטען אויסםירלעכע די
 בײ מיםגלידער אונזערע געגעבעז ציים גאנצע די האט

 אלגעםישער דער אין אץ מיטינגעז• מעמבערשיפ די
 םונדאםענם דער אז זיי םאר געמאכט קלאר האט פרעסע,

 און םעסט זיד האלט אװעקגעלייגט האט 60 לאקאל וואס
 און אלײז זיד םאר רעיעז םאקםען די זין־. שטארקט

 שעפעד, די אין דאס םילען 60 לאקאל סון מיטגלידער די
 אלץ םוען לידערשיפ און באארד עקזעקוםיװ זייער אז

וואוילזײן. ױיער םאר
געכים מלחמח דעם אױף טעטיגקײם אונזןןר

 אמעריקע אין ױגיאנם פראגרעסױוע אלע םאר ווי
 הימם פראגראם אונזער אין םוגקט ערשטער דער איז
 שלום, דעם אץ מלחמה דער סץ געװינעז דאס טאג צו
 םון אינטערעםעז עקאנאםישע די םארטיידיגען צו אויך װי

מעמבערם. אונזערע
 מיםגלי־ אונזער האם געביט מלחמה דעם אויף
 אויפגעםאן צאל׳ איז גרױסע קײן נים כאםש דערשאםם,

 אונזער האם בײשפיל, צום ,1942 יאר איז סיל. דיער
 דאלאר 800,000 ד-עכער םאר םארקויםם 60 לאקאל
 עגג־ די צו אמבולאנס אן געשיקם האבען מיר באנדם.

 םעזײ־ סאר דאלאר 1,500 ;ליביע אין קעמםער לישע
 אויד האבעז םיר און רוםלאנד, םאר הילף צינישער
 .ײאר* אנדערע אלע האנם ברײםער א מים געשסיצם

אינסםיטוציעס. רעליף־

 לעצמן אונזער ביי אז שםאלץ, מיט דא שרייב איד
 אמןעווג אפגעהאלםען איז וועלכער מיטינג, מעמבערשיפ

 עדשסן די געווען ױניאן אונזער איז יאנואר, טעז11 דעם
 רעקאםעד די גוטצוהײסען אינטערנעשאנאל אונזער אין

מן צו באארד עקזעקוםיװ אונזער םין דאציעס ע  I ג
 חך סמ םאנד״ ״עמוירדזשענסי דעם םאר ארבעט טאג

 1« צו םארםליכטעט זיד זזאט וועלכע אינטערנעשאנאל׳
 ■fn. דעם םאר דאלאר מיליאז א ײי װינציגער ניט םעז

טשעסטם״ לייבאר
ר שןןר פץ דזש&כ חן מענעדז

 ורפס די םץ לאגע די איז אבער באדויערעז צום
שןנ״ דער גוםע. קיץ זײער ניט איצט פרעסערס ח . 

 אפיו קען םאג צו הײנט 60 לאקאל םון םענדזשער םון
 הןג יאר לעצטען וואס דעם םיט װערעז אילוםםרירט

 אויםממאנפ אח מיטינגעז שאפ 662 גערוםען אװ
 פאר די חוץ א איז דאס פעי. בעק אין דאלאר 14,000

 מאנופעקםשורזדפ די מיט קאנםערענצען און האנדלוגגען
 *י םאג־םעגלעד האב איך װעלכע ריט אסאסיאײשאנס,

טשערמאן. אימפארשעל דעם מיט און םאן׳
איגדוסםרין• דרעס דער אין אנםװיקלונגען נייע די

 פרײזק׳ אױף ״סילינגם״ באגרעניצונגעז׳ רעגירונגס וױ
 יי אס טרייד, אונזער אויף אפגערוםען אייד זיד האבעז

מד צו וױידזשעס, םארפרירען צו םארזוכעז אלע  קאג
 דעמנם באשםיםםע איז איגדוסטריעם געװיסע טו־ירען

מ םאר געםאר גרויםע א איז װ. א, א. צענםערס דן  יו
 דעחזײי טריידס, נאדעל די פאר ספעציעל און בכלל
 דןר פון קאפיםאל שלאגעז צו בתים בעלי די זוכעז

לאגע• טרויעריגער
 יווי* אוגזער האם באקאנם, גום איז עם וױ אבעד

 זישדד פרעזידעגם אונזער פון םירערשאפם דער אונםער
 •1האבם| דזשולױם פרעזידענם װייס און דוביגסקי

 באאדל׳ דזשאינט ירעס דעם ®מ מענעתשער דזשענעראל
אייד. םראגע די לייזעז צו שריט גענומען

דעפארטםזןגם עםילאימענט אונזער
 m לאגע דער «יט באקאנם דינען וואס די גאר

 דערגיײ■ די אפשאצען באםת קענעז פרעסערס דרעם די
זײנע םים װאסילעױסקי י. ברודער םון כונגעז
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•לײז: *n פפר מן
 1942 יאר דעם איז װאס דעם אייף קוקענדיג נים

 דורכגעמאכם גאנצער $ אלס םרײד דרעס דער האט
 פאדערמגעז, מלחמח די צוליב שװעריגקײטזמ פארשידענע

 אױפגעםאז דאד דעפארםמעגם עמפלאימענט אוגזער האט
 יאר איז וײ מעםגערס ארבעםסלאזע אוגזערע םאר מער

 תגיסם־ זיד חאכעז יאר פארגאנגענם דעם חרך ,1941
 ארבעםם־ 411 דעפארסמענם עמפלאימענם דעם אין רירס
 געהאל־ חאס דעפארטמעגט דער װעמעז מעמבערס לאזע
 דער אויף ארבעם טעג 450 און טױזענט 25 מיט םען

 סענם 84 םים דאלאר 603 איז טויזענט 254 םון סומע
 א דאלאר 10 פיז מינימום באשםימטען אונזער (לױם
 צו שאפ א אין ארױף גײט װאם םרעסער יעדען פאר םאג

 דער האם צײט זעלבער דער אין ארבעט). םאג א מאכען
 247 םאר השאבס פערמאנענטע געםונען תפארטמענט

 צו ארבעם םעג אויסגעםײלט אויך האבעז מיר פרעפערס.
 חשאבס שלעכםע אויף שטײען װעלכע ארבעטער׳ די

r ניט מאכען זײ װאו v ,םון סומע דער אױף לעבען 
דאלאי• 43,000

 װען צײם א אין געוראי־עז דערגרײכם איז אלץ דאס
 ארבעטסלאזע די איז געשלאסעז זיד האבען שעפער סך א

םארמערעז• געמוזט דעם דורך זיך האבען
םע־ געוועז ױגיאן אונזער אויד איז שטענדיג, װי

 פאלי־ קולטורעלען׳ דעם אױף יאר לעצטען דעם םיג
 םיר און געביםען געזעלשאפטלעכע אנדערע און םישען
 שטאלצי־ םיר וועלכע מיט דערגרייכונגען געהאט ד»אבען

 חנרגרײטגגש אלע די אט אז אגוױיזע װיל איך רען.
 טיר ווען װערען פארװירקלעכט געקענט נים װאלטעז

 אויסגע־ את איבערגעגעבענע אן האבען ניט זאלעז
 טרײד אמת געטרײע, א אץ באארד עקזעקוטיװ פרובירםע

מיטגלידערשאםם. ױניאניסטישע
60 לאקאל םץ םיטגלידער די rx אפיל *ן

םי־ םעםבערשיפ ספעציעלען לעצםען דעם אויף
 געװארען אפגעהאלםען איז וואם ױגיאן אונעזר פון םיגג
 איינשטימיג.גאשלאסעז איז ,1943 יאנואר, טעז11 דעם

 יעדעד װאס ארנעט טעג םון םעקס דער אז געװארען
 די פאר געבען דארף ארבעט וואם לאקאל פון מעמבער

 קראםם אין אויך בלײבם — פרעסערס ארבעםסלאזע
.1943 יאר דעם םאר

דעם םון באריכם דעם געהערם האבען וואם די
 — 1942 יאר דעם םאר דעסארטמעגט עמפלאימענט

 — צוקונםט זײז וועגען איז דערגרײכוגגעז דינע װעגען
 םרײד דרעם דעם אין לאגע די אז גוט גאנץ םארשטײען

 ער1 וואס נים ווייסעז מיר טראגישע. א ױיער איצם איז
 דער דא:ק א יאר, לעצםען ברענגען. װעט פאו־גען

 דעפארם־ עםפלאיםענם אונזער םון הילף טיכטיגער
 ארבעםם־ אונזערע העלםען צו געוועז מעגלעך איז מענט,
 םא־ דיערע אמ זײ אז באײארענעז צו און ברידער לאזע

 אויך מחען מיר נויט. קײן לײדען ניט זאלען םיליעס
 די איז דאס ארבעםםלאזע! אונזערע העלםען וױיטער
 קײנער לאקאל. םון םעמבער יעדען םץ םליכט הײליגע

 קומען, וועם נעקםם אונזער ווען ניט וױיסט אונז סח
 דעם צו הילף םאר ווענדען דארםעז זיך זאלען פיר אז

 אײ* םאדערט צײם די יא, דעפארםמענם. עפפלאימענט
 ברידער־ ױניאניסטישע טרייד ספעציעל און ניגקיים

לעכקײט.
 דע־ עםפלאימענם פון אםיס אין באלד קומם אלזא׳
 ארבעטם־ אן אן אראנתשמענטם מאכם און פארםמענס

ארבעם. טעג די םאר שאפ אייער איז ארויפגײן זאל לאזער
 םאלגענדען לויטידעם טעג געבען דארםט איר

:םקעײשול
 דארםעז וואך א דאלאר 30 ביז םארדינען װאם די

 ביז ;םעג 4 — דאלאר 40 ביז ;סעזאן א םעג 2 געבן
םעג• 8 — העכער און דאלאר 50 ;םעג 6 — דאלאר 60

 לעבעז אין דורד םירם באלד! סליכט אייער םוט
 זיץ קענם איר םעמבערשים. דער פון באשלוט דעם

 אז םיםלעז אלע אנווענדען וועט ױניאז די אז זיכער׳
 הונגע־ אונזערע מערען. דורכגעםירם זאל באשלוס דער
 אין באלד קומם ווארםען. ניט קענעז פרעסערס ריגע
 א ארויםשיקעז מ׳זאל ווען װיםען אונז לאזט און אםיס

 שםזר אויף אפ נים לײגם :שאפ אין אײד *י פרעסער
 וועלען ארבעם טעג די געבען נים וועלען וואם די !םער

ביכלעך. ױניאן זײערע בײטען קענען ניט אוסן בשום
ײ ײיל איד  מײן אויסדריקען געלעגענהײט דער ג
 וואםילעװםקי. י. טשערמאן אונזער צו דאנק טיםסםען

 דער פמ םשערמאן דעם האכמאן, ם. טשערמאן וױים דעם
 םון טשערמאן דעם סילווערמאן, מאקס קאמיםע אפיל
 אסים* אוגזער צו ספיטצער, חשעק קאמיםע גרױוענס דער

םעקחנםאר און קודריגעצקי אליהו םענדדזשער םענט

j 58P»ױניאז Dwra p»p דעו ns מנען ms
מענעחשער הײמאן, לואיס פון

אי־ װאלעז׳ די נאד האבען, מיר עז
 מיר האבען אםיס, דעם כערגענומעז

ארבעםס־ ביסעל היפש א געםונען
ארבעטס־ איז אימער ווען און לאזע,
װיכ־ קײן ניטא אים םאר איז לאז,

קריגעז — :װי םראגע טיגערע
דזשאב. א

 פלעגען אםיס, אין קומען אינדערםרי סלעגן םיר אז
 מען וואס אלץ און אדומרינגלען אונז ארבעטסלאזע די

:געװען איז געהערט זײ םון האט
דזשאג א מיר גיט —

רייסעג־ הארץ באזונדערע א געהאם האט יעדערער
 איז עס אז םענה׳ט, איינער דערצײלען, צו געשיכםע דע

 און דזשאב. קיץ נישט האט ער ,װי צייט יאר 6 שוין
 און נים דזשאב קײן יאר 8 שויז האט צווייטער, א

 ער מאכם סעזאן פון ברעז איו וואס דערמים אפ קומט
וואו־. א דארס טאג, א ־דא

 אז מיינען׳ געקענט מען האם טעג יענע אין אט
 דזשאבם קריגעז צו מעגלעך געװען נאר וואלם עס יועז
 גליק־ געװען אלע וואלםען ארבעטסלאזע, אלע די אם פאר
צוםרידען און לעד

 איר װען אז פארזיכערען, אײך מיר קאנעז נו,
 מיט זוכען און אסים אונזער איז קומעז איצט זאלם
 םי־ ארבעטםלאזען אײנציגען אײז קימ איר װעט ליכט,

 םעלע־ דעם צערייסט מען אדרבה׳ געםינען, ניט נישעד
 אזוי און םעלערהאנד א םינישער, א סיר שיקם סאן:

 אלע שיקען, צו וועמען ניםא אבער איז עס װייםער.
ארבעטסלאזיגקייט. קײן ניטא דזשאבם. האבען

 פרא* די שוין זיינעו איצט אז מימען, מען קען נו,
 װאם אויף ניםא שויז איז עס אז און געלייזס בלעמעז

 זעל־ די אן. גארנים עס זיך הויבם זיך. באקלאגען צו
 קריגעז זײ װעז אז גע׳טענה׳ט, םריער חאבען װאם בע,
 געםילט זיד זיי וואלטען חשאב, װעלכען אירגענד נאר

םענות: מים איצט קומעז צוםרידען, און גליקלעך
 א און קאנםראקםארם ביי ארבעטען דארםעז זײ אלמאי

 א געקראגעז נים האם ער וואס םענה, א האם צוױיםער
 בין איך ״וואם, שאם. אינסייד יענעם אדער דעם אין חשאב

 צאל יאנקל? אדער בערל וױ מאן ױניאן אזא גים דען
 פאר םא אסעסמענטס, און דױס זעלבע די נים דעז איך
 איך און שאפ אינסייד אז אין ארבעטען זײ זאלעז וואס
קאנםראקטאר?״, א ביי

 קאנ־ די םון באלמעלאכעם אלע אוועק נעם כאםש
 אינ־ בעסםע פאר די אין אװעק זיי זעץ אוז טראקטארס

. . , שעםער סאיד
 וואס די אז טיינען, נים אויך דארםט איר און

 ניט זיד האבען שעפער, אינםסייד די אין שויז זיצען
 טענות גענוג האבען זײ אויך באקלאג^ן. צו וואס אויף

 באלד עם װעלען מיר װי קאמםליינטס׳ בארעכםיגםע איז
זעז•

ביזי. געוואלדיק איצם איז עם אז אמוז, איז עם
 וועםער. דער װי קאפדיזנע אזוי איז םרייד קלאוק דער

 יןענט איז צייט. אומנארמאלע אן איצם איז דערצו
 ביז« געוואלדיג םאקע איז עס וואו שעםער, געםינען איר
 ארבעםען םרעסער די אםערײטארם, די קאםערם, די —
 םינישערם די אבער שבת, און אווערםײם שיעור א אן

 מאכט מען םארוואס? אװערטיים. קיין גים קריגעז
 א האבען קרעםטם אנדערע די וועלכע ביי חשעקעטס,

 וױיניגער דערביי האבען פינישערם די אבער ארבעם, םך
קאוםס, ביי װי ארבעם

 אפפארטיגען נים תיו־וץ םדע מיט אבער קען מען
 ארבע־ קרעפטס אנדערע די אז זעען, די םינישערם. די

 דארף דערביי אווערםיים. אויך זיי וױלען אווערטיים, םען
 ווײגיגער קריגען םינישערם די אז זינען, איז האבען מען

 די און פרעסער, אדער אםערייםארס, די וױ באצאלם
 געשםיגען, הייד אזוי ױינען מיםלען לעבענם םון קאסטען

 פינישערס די קענען װײדזשעס געוױינלעכע די מיט אז
 אז מעשה, די שייך וואס און אויםקומען. נים אװדאי

 םיני־ די םאר ארבעם גענוג ניטא איז דזשעקעםם בײ
 דער װײל תירוץ. א וױ מער ניט םאקע עס אמ שערס,

האם חשעקעםם אױסער אז איז, געשיכםע דער םון אמת
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תר פאר בריקנער מאקם ארבדם. געםרייער אמ גוםער ד
 אונזער צו דאנק מיין אױםחײקעז אייד וױל איך

 אויך װעם זיכער בין איך װעלכע באארד עקזעקוםיװ
 אםת אז אױף סעםבערם אונזערע דינען ,וױיםער אויף

אופן. ױניאניסםישען םרייד

 שיקס קאוםם די ? דען װאס קאוםס. אױך םירמע יעדע
 געשאסעז זיך האם קאנםראקםארס. די צו אװעק מען
 די םון ארבעםער די פלעגעז מאל אלע לאגע: אזא

 שאפ אינםײז־ אין אז קאמפלײנען, שעפער קאנםדאקםינג
 שעפעוי. קאנםראקטימ די אין זײ, בעת מען, ארבעם

םינישערס די :םארקערם עס איז איצם סםאפען.
 בעת אװערםיים ארבעםען שעםער קאנםראקםינג די סץ
 קײן נים קריגען שאפ אינסייד דעם פון פינישערם די

 דעם׳ וועגען באסעס די סים מען רעדט אווערםײם.
 די העלםען, נים נעבעך זיך קאנען זײ אז זײ, טענה׳ן

 םוזעז ײשעקעםס, קײן נעמען נים װילען קאנטראקםארם
 אינ־ חשעקעטם די מאכען און קאוםם געבען זײ די

 נים קאנםראקםארס די וױלען פארוואס אבער סייד.
 דעדםח געשיכטע די איז חשעקעטס? קיין נעמעז

:אזוי
 א פראדזצירם מעז וואו שעפער- איגםײד די אין
 אבער וואך. םון געוױינלעך מען ארבעם לאין, בעסערע

 שםיק געשמעלם םען האם קאנטראקטארס די פאר
 זיינען פרימען די אז ארוים, אבער זיך וױיזם פרײזען,

 םאר־ מען קאן קאוםם בײ אז געווארען, געשסעלם אזױ
 די װילעז דערסאר אם חשעקעםס. ביי װי מער דינען

 דזשעקעםם. די וױ קאוםס די בעסער קאנטראקטארס
 װען געקענס, לייכם מען וואלם פראגע די אם לייזען

 דאם חשעקעםם״ די אויף פרײז דעס העכערען זאל מען
גים. באסעס די אבער װילען

 די זײן צו םחױב נים אבער זײנען פינישערס די
 פארשײדעמ פאראז זיינעז עס װען דערםון. ליידענדע
 םע״ אזײ מען דארף שװערערע, און לייכטערע םםאילס,
 ארבעט מעז ײעז אז באלאנסירען, זאל עס אז נעדזשען,

סינישערס, די אויך ארבעםען׳ אלע זאלעז אווערםיים,
** *

 געסינען ןים וואו גאסען, די חרך גײם מען װען
 ״אפערייםארם :סאינם מען באםערקט שעםער קלאוק זיך

 n אין װי גאר — וואנטעד״ ״פינישערם וואנםעד׳,
 װאס אזעלבע״ זיך געםינען עס און צייטען. אמאליגע

 און ארבעטעז• אוועק זיך זעצען און ארויף קומען
 אוץ ״ליבעראל׳ גאנץ דינען וואם םשערליים, פאראן
 מער אראל און וואך א אםארבעטעז האנם נײע א לאזען

 א אױף ביכעל, א אויף פרעגען צו ײד דערמאנעו די ביז
 א װעגעז זיך האנדעלם עם אז און ווארקינג־קארד.

 גע־ הארץ־רייםענדע א דערצײלם וואס םרוי א פינישער,
 סופארםעד, זי זין אירע האבעז איצם ביז אז שיכםע;

 איז ארםײ דער אין צוגענומען די מען האט איצט אבער
 מען מוז דאמאלסם — ארבעםען גײן נעבעך מוז זי

 אפנע־ װעט זי ביז זיצען צו טשענס א געבען דאך איר
 איז איעצאלען עםוואס קענען איז וױידזשעס וואך א מען
ױניאן. דער

 קײנםאל האבען וואס םך, א אז אבער. איז אמת דער
 האבען וואם אזעלכע און ױניאן דער צו באלאגגם נים

 און אוועק דינעז אבער צוריק, יארען מיט באלאנגם
 האבעז זײ וױל איצם, קומעז ביזנעס, פארשיידעגע האבעז

 גאלד״ ״שארען איצט םעז קען קלאוקס ביי אז געהערם,
 סשעד־ די אויף דעריבער פאדערען מיר לאפעטעס. מים
 שםרעבג זאלען זײ אז קאמיםעם פינישערם די און לייט

 ארמגםעז אוועקזעצעז נים זיד זאל קײנער אז אויפפאםען,
ױניאן. דער פון קארד ווארקינג א אן

• •
 דדי׳ױ די אז אכט, אין נעמעז צו אויד בעםען מיר
 לײבאד דעם האבעז וועם 9 לאקאל םון קאםיםע קיישאנעל
 of םערץ• טעז9 דעם אווענם סרײםאג םאר סםיידזש

 םיס דענס א קאנצערט, א ווערען דורכגעפירם וועם
 אװענס דעם פאר קאנען מיםגלידער אץ ״רעפרעשמענםם״

לאקאל• איז םריי םיקעטם קריגען

״ רעזאלוציע. דאנה
קאםפאני״, קלאוק ״ראזענםהאל םון ארבעםער מיר,

 אונזער צו דאנק אונזער אויס דריקעז עוועניו, אכםע 575
 ד׳ץ פאר מאםקאװיץ איזידאר ברודער אגענמ, ביזנעם

 איז שאפ אונזער םון ארבעםער די לטובת ארבעם גוטע
 ןמשפיוי אמ מתנה װערםסלע א מים אים פרעזענםירעז

 איז ארבעם גוםע זײז פאחעצעז וױיםער זאל ער אים
קלאוקמאכער. רי סון אינטערעםען די

טע: די קאםי
 בו׳ידמד דזשעק םשערמאן לדשטייז,אג דוד
 סעט ;117 לאקאל םמ גרין חשעק און

דאנצימר, סעם איז -35 לאקאל אבראמאװיםש,
3 לאקאל
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 געמאכם דא םיד האבעז חודש ײנםיגען

 מיםגלידער די םאר צוגרײםומע! די
 n זיך לאקאלען אוגזערע אלע פון

אונ־ גרויסער דער אין באםײליגען
 אינםערנעשןך אונזער פץ םערנעםונג

סאנד. מלחמהזזילםס 8 שאםען צו גאל
גע־ װערעז שורות דאזיגע די װען

 געשםימם מיםגלידער מערסםע די שױן האבען שריבען,
 בײםראגעז זאל םיםגליד יעדער אז באשלוס, דעם סאר

 א אין סאנד• הילםס מלוזםוז צום םאג־פארדינסט א
 עם־ קומענדע די איז שםימען מען װעם לאקאלעז *אר

 ױעלען די אז זיכער, אבער זײנען םיר םעג. לעכע
 ארבעםען צו גאשלום דעם גוםהײסען ענםחיאסםיש

פאנד. הילםם מלחמה פארן
 האבעז לאקאלען קלאוקמאכער די סון םיםגלידער די

 גענעראל סםעציעלען א בײ געגעבען גוםהייסונג זײער
 אין םעברואר, םען16 דעם אווענם, דינסטאג מיטינג

 מיר האבעז טיםינג דאזיגען גיים האל. אויױטארױם
 דאן איז ניאנםרעאל אין גאםם. װיכםיגעז א געהאם גראד

 אי־ םון םעקרעםאר גענעראל דער #אט, יעקב געווען
 געקומען איז פאם פרײנד קאםיטעם. ארבעטער דישען

 יער־ םון ערעםענונג די בײצװואױנען שטאם איז אונז צו
 םיר קאמיםעם. ארבעםער אידישען םון קאמםייז לעכען
 אים איינצולאדען געלעגעגהײט די אויסגענוצם האבען

 םלחמה וועגען םיםיגג ספעציעלען דעם בײ גאסט אלם
 םארצושטעלעז כבוד דעם געהאס האב איך פאנד. חילפס

 צו ארגאניזאציע׳ אז פץ םארשםײער דעם אלם גאםם דעם
 װיכ־ א מאכעז װעם אינםעתעשאנאל אונזער װעלכער

 מיר זועלכען םאנד. םלחמה דעם םץ בײםראג םיגען
 א געםאכט האם פאם םרײנד זאמלען. צד זיד קלײבעז

 ער םיםינג. אונזער בײ רעדע זיין מים רושם שםארקעז
 לײסםונגעז וױכםיגע די געשילדערם רעדע זײן אין האם
 גע־ אויך האם און קאמיםעם, ארבעםער אידישען סון

 אינ־ אונזער םון באציהונג וואריםער דער װעגען רעדם
 אר־ אידישען םץ אקםױױםעםען די צו םעתעשאנאל

קאםיםעם. בעםער
 ברודעד פון םארזיץ אוגםעח געװעז איז םיםינג דןר

 נאך קאונםיל. דזשאיגם סיז םשערמאז בערמאן׳ חש.
 םיםגלידער די ערקלערם איך האב חידע פאט׳ס םרײגד

 אראנ־ די און םאנד הילםם םלחמה דעם פון צילען די
 זאם־ צו אויף געװארען געמאכם זײנען װעלכע זשירוגגען

 םארגעלײענם האב איך םאנםרעאל. אין פאנד דעם לען
 איבער־ עקזעקוםיװע״ גענעראל חנר םון צושריםם דעם

 און קאונםיל דזשאינם םת אמענדאציערצק די געמבעז
 םים־ די ןןז נעמלעך, דירעקםארם. אוו באארד דעם םון

 8 שםונדע 1 צו שםונדען 8 ארבעםעז זאלען גלידער
 אנ־ םעריאדע׳ װאכעז צװײ דער אין (אװערםײם) םאג

 שטונדען 8 די סאר ;םעברואר םען22 םון פאנגענדיג
לי די זאלען  אױם־ װעט װאס — 1.* מלען בתים מ
 געלדער ארײמעקומענע די פץ שםונדעז• 10 פאר פאכען
 אפיס גענעראל צום װערען געשיקם סראצעגם 60 ײעלעז

 דער מאנםרעאל. אין בלײבען וועלעז פראצזמם 60 אח
 װערען גענוצם װעם אתז בײ בלײבעז וועם װאס פאגד

 םלחםח אוץ צדקה־אקציעם לאקאלע פאר אױםצוםײלען
 יאר סון לויף אק אונז ױעם דאס אתםדדנעםונגעז. הילף

 קאמ־ םארשידענע די אין זיך באםײליגעז םיז באםרײעז
שםאט. אין דורכגעםירם װערעז ודעלכע •ײגס׳

 איז םאדגעקומעז איז מיםיגג גענעראל דער אײדער
 גוםגעהײםעז קאונםיל דזשאמם שח רעקאםעגדאציע די

 םפע־ 8 פמ איז עקזעקוםיװעם לאקאל די םון געזדארעז
 םיטינגען אלע בײ םשערליים. שאפ פח םיםינג ציעלען

 םים אח אײנשםימיג ז־ודכגעגאנגעז באשלוס איזדער
לגטוזיאזנ^

 ארוים־ אויך האבעז םיםגלידער םראנצוחישע די
 הילםם מלחםה דעם אין אינםערעס יוארעםעז 8 געדױזען

 אױפ־ גע8פר די האם ל8ק8ל גצויזישער8פי דער נד.8פ
 דעם פרייםאג. םיםינג זוכםען8ב גום א בײ מגומען

 דזשאינם םח ציע8רעקאפענד די איז דארם *ץ םעז׳12
געװארען• גוסגעהײסעז אײנשםיםיג וױ כםעם קאדנםיל

 איי^עטםעז װארעם האבזוז כער8דחנסם די «ייד
 םלחםה דע□ םאר םארדינסם םאג 8 םמ שלאגפאר דעם

 דרעםםזר דער םון באארד חשאינם דער פאנד. הילשם
 דער גוםגעהײסען. ג8פארשל דעם שוין האם יתיאן כער

 עק• דער «מ יעו8געװ גוםגעזזײסעז *׳יך איז פארשלאג
 דארף סעברואר םען20 דעם •262 לאקאל פרן זעקוםיװע

 םון םיםינג 8 ביי ווערעז אויפגענוטעץ פארשלאג דער
סארקוםען וועס םערץ סלן5 דעם ון8 םשערלײדיס שאפ

שעהן בערנארד ®ון
ארגןןנייזסר געגפראד

 שםעלעז םיר מיםגלידער. די םון מיםיגג גענעראל א
 םון װערעז גוםגעהײסען וועם פארשלאג דער אז םאר, זיד

 דרעסמאכער דער םון מיטגלידערשאפם ברייטער דער
 דורכ־ איז ער וױ ענםחיאזם זעלבעז דעם מים ױניאן

 אינ־ אונזער םון םיטגלידער אנדערע די ביי געגאנגעז
םערנעשאנאל.

 םלחםח צום םארדינםט םאג א סץ פארשלאג דער
 גע־ א בײ ווערען אויםגענומען נאך דארף םאנד הילםם
 בײ אץ ברענםש פרעםערס דרעם פון מיטינג נעראל

 די לאקאל. עםבראידערי דעם םמ םיםינג גענעראל א
 םרעםערם אץ ל8לאק עמבראידערי פרן עקזעקוםיװעם

אנגענוםען• םארשלאג דעם שוין האבען ברענםש
 נ&דער8&ל-ק אונזעד סון ב&ראנוונג די

עקזעקוטיױע אינםערנעשאנאל
 פעברואר טען14 און םען13 םץ ״װיק־ענד דעם אין

 םון באראטונג 8 מאנםרעאל אין אפגעהאלטען מיר האבען
 קא־ ענד םלענינג ״דאמיניאן דער פון עקזעקוםיװע דער

 אין אינםערגעשאנאל אונזער םון קאמיםע״ ארדינײםינג
 די באםייליגם זיד האבען זיצוגגס די אין קאנאדע.

 םמ לאקאלען איגטערנעשאנאל אוגזערע פון פארשםייער
 װיניםעג. און םאראנםא מאנםרעאל׳ : צענםערם דרײ לע8

 פראבלעמען פארשידענע די רהאנדעלט8פ ד»אבעז מיר און
 מים־ אונזערע אן רירען װעלכע טריידם, אונזערע פון

צענםערם. דריי אלע אין גלידער
 געווארען געגעבען דינען וועלכע באריכםעז די לוים

 וױיניג זיך םיר האבען צעגםערס םארשידענע די פון
 אונזער האט צענםער יעדען אין באקלאגען. צו וואם

 די םארבעםערט און םארשריט געמאכט אינםערנעשאנאל
מיםגלידער. די םון באדינגונגען

 געהילםם־מענעחשער דער סטענזעה י. ברודער
 ־8ב האם ז,8ױני קלאוקםאכער מאנטדעאלער דער פון

 פון םוײיד קלאוק אין באדיגונגען די וועגען ריכםעם
שםאם. אונזער

גע־ דערגרייכט םיל איז יאר דעם םמ לויף אין
 געווארען אייגגעשםעלם איז באדי־םיםטעם דער וואח•

 *8סם און םעםםקיים םער ארײנגעבראכט האם דאס און
 דאס פרײזען. םון אימשםעלוע דער בגוגע ביליזאציע

 8 אײף אײסנעשםעלם איצם איז פרײזען טון םעםלעז
 איגלען םילע אפ םם8ש וואס זים8ב װיםענשאםםלעכען

געבים. דעם אם אויף
 פרײזעם םײם ״וואר םון סארארדענוגגען די צוליב

 צאל די רעז8געוי שרענקם8■ב איז באארד״ ot’-w עגד
 גןך םםײלם ^נםאכערע דעריבער ווערעז םםיילס. םון

 םאר־ האם דאם קוואנםיםעםעז. גרעםערע אין שניםען
 קאטערם• קלאוק די סאר ארבעם םיז םכום דעם קלענערם

 הינ־ ביםעל8 איז לוין ױיער ז8 םילענדע, קאםערם, די
 לעבענם־מיםלעז סמ שםײגעז דעם צוליב םערשםעליג

 8 י8פ נג8רל8ם 8 רויםגעשםעלם8 בעז8ד׳ פרייזעז׳
 װע־ דערמים םארבינדוע אין וױיזחשעם. אין העכערונג

 נוםעק-8ם די םיט אונםערהאנדלונגעז אנגעםירם רען
 אח רגעקוםען8ם שוין איז קאנםערענץ איץ םשורערס.

טעג נאענםע די אין םארקוםען וועם צוױיםע א
 דער פון געהילםס־םענחשער אלען׳ תשאן ברודער
 ריכם8ב זײן אין האם ױניאן, דרעםמאכער מאנםרעאלער

 ז8 אגגעוױזעז׳ םרײד דרעס אין דינגונגען8ב די וועגען
 פראצענם 100 זײנעז דרעםעס םילק די םון ארבעםער די
 לוין די זיינען יאר דעם פון לױף אין ניזירט.8רג8

 דער צוליב רעז,8געװ געהעכערם באדייטענד רדם8נד8סם
קאמיםעס. פרײז די סון שםעלוגג אגרעםױועד

 אין זײנגונגען8ב די װעגען באריכם גינסםיגען א
 ברודער םון געווארען געגעבען איז םרײד עמבראידערי

אגענם. ביזנעם דעס םיקינם, לעק8
םאראנ־ דער םון םענעדזשער דער נגער,8ל ברודער

 אין ז8 איבערגעגעבעז, האם ױניאז, קלאוקםאכער םער
 אין גריםענם8 דער געווארעז נייס8ב איז ר8י םיז לױף

 געװארען געז8געקר איז העכערונג לוין 8 םרייד• קלאוק
 לם8ענםה אגרימענם באגײםער דער קאםערם• די םאר

ל 8  דעם אין פונקם וױכםיגער 8 רבעסערונגעז.8פ מ
 בע־ .םיק 8 ®ז אײנשםעלן דאס איז גריםענם8 נייעם
 בײםראגעז חזלען בתים בעלי די װעלכען צו פאגד״ נעםים

און װײדזשעס די סיז פראצעם איינם סץ םערםעל דדײ

לםעס8רײ8פ זאל פאנד דער םערםעל. אײן דבעםער8 די
צדדים. בײדע פיז ווערעז

 םארשידענע ז8 באריבםעם, ט8ד״ קריחמאן ברודער
 געווארען דערגרייכט דעען לוין אין םארבעסערונגען

 אינער־ ז8 פיז לײדם ױניאן די ייאר. םאריגעז דעם אין
 װערען באמיהועען און פראבלעם ארגאױזאציאנס לעכער

פראבלעם. דאזיגע די שליכםען צו געמאכם
 jo ברח־ער האם װיניפעג םאר באריכם זיץ איז
 איג־ װיניםעגער דער סון מענעדזשער דער הערבםט,

 8 בכלל איז לאגע די ז8 איבערגעגעבען׳ טערנעשאגאל,
 געווארען געקראגען דינען העכערוגגען לױן גינםםיגע.

 צוגרייםונגען איצם מאכם ײניאז די ארבעטער. די םאר
 איגערצו־ איז דאם סיםםעם, ארבעםס די ענדערען צו

ארבעם. שםיק צו ארבעם וואך פון גיץ
 אל־קאנאדער דער סח מיםיגג דער אונז האט בכלל

 מענלעכקײס, די געגעבען עקזעקוטיװע אינטערנעשאנאל
 באדינגונגען די מיט באקענען נעענםער זיך זאלען םיר אז

 קאאר• בעסער קענן זאלען מיר כדי מארקעםם אלע אין
 אן רירען וועלכע אקטיװיםעםען יעניגע די דיגירען

 צענ־ םארשידענע דריי די אין לאקאלען אלע אייגר-ײםלעך
 שװימען װעלכע פראבלעמען יענע אין ספעציעל טערס,
 ״נעשאנ^ די און באדינגונגען מלחמה די איבער ארױף

נד.8ל אין אונז בײ רעגולאציעם סוירװים״

פארשריט םאכפ םיאםי אין לאהאל אונזער
מענעדזשער פריעד, ה. פון

 דער םלארידא, מיאמי, אין 339, לאקאל אונזער
 אינםערנעשא־ אונזער אין זיך, דוכם לאקאל, אינגסטער

 עס גלייז־. לייטען מים װערט און םארשרים מאכט נאל,
 אק .ארבעםער די ארגאניזירען צו געלונגעז אונז איז
 אוז ייאלעז געהאם האבען מיר און שעפער פאר א גאך

 rנt8דמיניםםר8 אז אויםגעקליבעז האבען מיםגלידער די
 םארוואלםעז צו באארד עקזעקוטיװ אן און באאמטע מיט
> יאר. םארן לאקאל דעם

 ניזירס8ארג האבען מיר וואס שעפער נייע צוויי די
 םום ענד קאום ״םעשאן ז־י שאפ, קלאוק א אייגער איז

 ״באער שאפ- דרעס 8 — צוױיטער דער און ני״,8קאמפ
 בתים בעלי די מים אגרימענם קײז ני״.8קאםפ עגד באן

 אבער ארבעםער די נים. םארלויםיג ד8נ מיר האבען
 םיר* די און ױניאז דער אן אנגעשלאםען לע8 זיד האבעז

 ױױאז די נערקענען8 צי רםליכטעם8ם זיד האבעז םעם
 קאלעקםיװע ר8ם רבעםער8 די םון רםרעםער8ם לם8

 די מים איצם גדלעז8סארד מיר און נדלונגען8םארד»
גרימענם.8 ז8 םאר סירמעס

 איז לעז8ײ ם8געד. םיר האבען נואר8י םעז15 דעם
 םיטגלידעה באארד עקזעקוםיװ און בןןאמטע םאר ל8לאק

 פירם עם וױ שיץ געווארעז דורכגעםירט זיינען װאלען די
 זײגעז פאלגענדע די אינםערנעשאנאל. אונזער אין זיד

געווארען: ערוױילם
 א• דזשאזעף געווארען ערוױילט איז םשערמאן לס8

 םע* ש;8פאם סאל — ז8וױיס־םשערמ אלס אםטריע;
 רעקארדינג סריעד; ן8הער« — ר8נעחשער־םעקרעם

םילים— ר8םעקרעט  ער־ זיעען פאלגענדע סיידלער. ,
 מאקס באארד: עקזעקוטױו דער אין געווארען וױילט

ש ראוד, מארים סעלערמאן, נזאריס האפטעל,  שול־ הן8ח
 םאמערם׳ בעםי קרובינער, דיװױד ברענער׳ דזשאזעף מאן,

בערנער. וו. אםתר און ענדרױס מאדליז
 פארגעקר איז ערווײלטע די םון אינסםאלײשאן די

 האם לעםקאוױץ ברודער ר.8ני8י סעז26 דעם מען
 םעקרעםאר םינאבס דער מםע.88ב נייע די איינגעשווארען

 דורד טעםמקיים דער וועגען באריכם 8 אפגעגעבעז האם
 דער ריכם•8ב נץ8םינ א אוז י8י רגאנגענם8פ דעם
 טשער* םריערױגעז צום פרעזענםען געגעבען האם ל8לאק
 רעקארדינג די צו אץ רוביז׳ ב8חשייק ברודער מאן,
 דעם דורך רבעם8 זײער ר8ם רען8םעקרעם נץ8פינ איז

יאר. נגענעם8םארג
 די םארשרים. גוםען כם8געני האם ל8לאק אונזער

 כםעם איז צאל מיםגלידעד אונזער ז8 וױמען׳ רעקארדס
 רבעםער8 ניזירטע8ארג נים די געווארען. רצוױיפאכם8ם

 אנגעזדיבעז האבעז םיאםי אין אינדוםםריע אונזער אין
 םארבעםערעז זײ קענען ױניאן דער דורך בלויז אז םילעז

מןן אין ײעלעז זײ ז8 גלויב׳ איך באדינגוגגען. זייערע גי

, ץ ר ע & 1943(4•

פון בױװ
ו .געדעכםיגקײס״ פון קציע8רעד װערםע ־י

 בײליגעגדעז אױםן בענע אונטערגעשרי די םיר,
 סםײט־ דעם דדוקען װעם איר ז8 האםעז- םםײםמענט,

 חשאינם דעם צו צוגעשסעלם האבעז םיר וועלכעז מענם,
 18יתי קלאוקפאכער נדזשעלעם8 ס8ל דעד פון באארד

 .1942 דעצעפבעד, םעז30 דעם םיםװאד, םיםינג tk צו
 קענעז8ב צו אײד נױסיג י8פ ייםיגבצגליי האלםען מיר
 דינעז אונםערגעשריבענע בײדע מיר ז8 פאקם׳ דעם םיט
 ,1942 פערץ׳ ױני«, אונזער אין לעז8ײ לעצםע די *ין

ײ־ געמפענעם זױ8 דעם פון אנפירער די «ץ געװען , 
 זױ8 דער םים כשותפות סלײם״ ן8דםיניםםרײש8 נײטעד

 קאםוניםטישע די גרו«ע״, םײל און ״רענק געתםענער
 םשעד־ וױיס לס8 געלאםעז איז גאלדשםײן תש. ופע.גר

 װײס לם8 — דקוס8פ קס8« און 66 לאקאל םון מאן
 געװארעז ערװײלם זײנעז און 97 לאקאל םת םשערמאז

אםםעז• די צו
 און 66 ל8ק8ל םה ז8םשערם ילמעדרוױע דער װעז

 גע־ איז באארד חשאינם םח ז8םשערם גלײבצײםיג
 דער זײז צי באארד חשאינם בײם געווארעז ררעפםעם

 געװאדעז דערחויבען גאלדשםײז חש. איז ממעדזשער,
 חשאינם םח אױך וױ 66 ל8ק8ל םיז םשערמאז דער צוזײן

באאײ•
 ט8רעזולם לס8 ז8 האםענונג אונזער געוועז איז עס

 שםארק 8 ווערעז ן8יוני אונזער וועם וואלען די סון
 איגסםתםענס רםײאישער8איבער־« אז צעםענםירםע.

מ סאר ח נ או
לער* איר קענם םטײטמענם בײליגענדען דעם םח

עתיארםונ־ אונזערע איז נםױשונג8 שםארקע אונזער נען
געז•

 קלאוס צום בריה אפענער אן
באארד דזשאינט

 עתױילםע גזמעצלעד אונםערגעשריבעגע, די מיר
 לס8 עם םראכםעז8ב באארד, חשאינם צום דעלעגאטען

 צו און ױניאז דער םון מיםגלידער די צו וזוב אונזער
ער־ םאלגענדע די כען8מ צו ל8אינםערנעשאנ דער

:קלערונג
זײ־ ױניאז אונזער אין דיעונגען8ב אינערלעכע די

 ױערעז אץ אומדערםרעגלעד געווארען לעצםענם נען
 וואס די םון אינםימידאציע און נג8צײ ערגער. כסדר

 װערען וואס ליסיס8פ די נאכצוםאלגען זיך אנטזאגען
 םירער־ דער אונטער מיטינג גרופעז דעם םץ אנגענומען

ליניע, פארםײ קאמוניסםישער דער םץ אײנפלוס און שאפט
 בעםםער דער ירוגג.08פ טעגלעכע א געווארעז איז

 איז באהױפםונג, אונזער באשםעטעען צו אויף באוױת
 גרוםע דער םון םירער די פון םארזוך שםארקער דער

 אונ־ אין טעםיגקײם אםיציעלער םון אונז באזײטיגען צו
 געוואדעז דערוױילם זיינען מיר װעלכער צו ױניאן זער
 קליינלעכע׳ םון :טעל8מ דעם אונםער מיטגלידער׳ די פון

זײע־ נאכשלעפער מאנכע םון באשולדיגועעז װערטלאזע
 ער אז איבערצײגם זיינעז מיר וואס פארזוך א — רע

דורכםאלען. םולשםענדיג װעט
 אונז געגען ראציע8קאנםםי זייער םון דורכפאל דער

 פראבלעמען אינערלעכע די לייוען צו גענוג נים אבער איז
 ז8 איבערצייגם. םעםם זיינען מיר ױניאן. אונזער איז
 אויסצושניײ ליקונג דיקאלערע8ר םיל א זיו םאדערט עס

 םא־ עם ױניאן. אונזער אין נםער8גרופעז־ק דעס דען
 ױניאן אונזער אין הויז־תיניגונג גרינםלעכע א זיו דערם

רשווערונגען.8ס גרופען די אפצושאפען אום
 אוגזערע םון אויםםערקזאמקייט די ציען יײלען םיי

 םאסי־ א צו אינטערנעשאנאל דער םון און מיטגלידער
 דעצעמ־ םען23 דעם מיםוואך, פארגעקומען איז מאס רונג
 רע־ די םון םאג דער איז וועלכער טאג׳ יענעם בעי־•

 אונזער האם באארד, חשאינט פונם ױצונגען גולערע
 סריער טאג דעם איז װעלכער םייץ, ברודער מענדזשעה

 דעם םץ קאנווענשאן לער8ציאנ8נ דער פון גװ־יקגעקומען
צוריק־ געהייםעז •לוצלונג באארד, ריקאװערי קלאיק

 האבעז שוועריגקײם אײן יוניאן. דער אן אנשליםען זיד
 שעפער די אין איז וואכען «אר לעצםע די בלויז. מיר
 נגעל8« צוליב רבעט8 וױיג'גער פיל געיוארעז מיאמי אין
 בתים בעלי די וואם דעם םראץ םעריאלען.8מ אין

 גים רבעם8 די די קענען שםעלונגען8ב םד 8 יזאבעז
 הינזיכם׳ דעם אין רע.8וו קייז ניט האבען זיי װייל כעז8מ

 געװארעז געםראםען מי8מי איז מיר דינען איד, גלויב
 בער8 שטעם. אנדערע אין אינדוםםריע די װי םריער

.רבים צרת 8 יאד יז8 דאס . .

רעזאלוציעס *מ טיםגלידער
a ט8ןנשט •Tvqp רושאינט פון םיםינג דעם רופען n 

 מך לסןן8גןח איז באארד, דזשאינם גאגצע[ ®ון סיטינג
8 lvnjo 8 םיםיגג iŵןו ן  ה»ס גרווע אױסגןקלימ

 איז 66 ל8לאק יח מז8דעלזנג גכע8פ פוץ ?ן38שס83 איז
 דןלא־ גןנון די אויסשליסןנדיג ,97 ל8ק8ל פת נמ8ם

 די פח דעלעגאםעז מאגכע *ין 84 ללא^ פון גאציע
 טשאדפןן, דצם אײנגעשלאסץן לאקאלעז, צװײ נדערע8

w איז ז8םשעדמ וױיס npyoינם8דדז טון ־ mqp״• 
 םיטיגג. קיין 8ניט איז עס ז8 אויםרײד דןם אונםער

מן־ ד*ר ײזח *ויט 8 איז געייארעז געםןן איז דאם און

סענמד nwpn יוניןן ידן
לץ מרן או מ. ם. ■ ם װ נ

 ב8שם םעדיצמישען פיז מיטינג ערשםער דער
 ל'8געח איז ,1943 ־8T 1י8פ םעגםער העלםח ז8ױני םיז

 איז זיד8ב דעד ר.8יזאנו םען26 דעם געײארעז םעז
 פון •ראבלעמעז די איז אינםערעס דער *מ גום געװעז

 די צופרידעגשםעלענד. העכםם — פאציענםען אונזערע
 זיך ם8ה «רײס 8לע ח־• פיז פארזיץ ינםעח8 דיסקוםיע,

 אונזערע פח נױםזח םעדיציגישע די רום8 קאגצענםרירם
 די און קריגען זײ װאס גדלונג8ח8ב די — פאציענםעז

 און ציענם8« דעם דאקםאר, דעם צװישען באציאונג
.ליטס8ײיס« דעט

 זוגדערס8ב געווען איז דיסקוסיע דער םון פאזע אייז
 את־ דאם :נים־םזװיצינעד אוגז, י8® גם8אינםערעס

 מעדי־ זיילגעס8 18 ®ח .נױטיגקייט די םערשטרײכעז
T 8 צי גײם מען אײדער אונםעדזוכונג צינישע U K 

אונזערע צוױשען סד 8 18ר8® זײנעז עס ליםם.
 סוע־ דעם גלײך זען אױף שסייען8ב ם8וי פאציעגםען׳

ט האבעז זײ כאםש ציאליסם,  לגעםײנע8 קײז ט8געח ני
 אונזערע םון דרײ לאנג. יארען אונםעדזוכונג דאקםאר

 דער אין םײליגט8ב זיד בעז8ה װאם ליסםעז8ספעצי
 וױכםיג איז עם ס8וי י8פ נגעװמעז8 בעז8ה דיסקוםיע

 לגעםײנע8 18 קריגעז םריער ל8ז פאציענם דער אז
 חאם .1ליסםע8ספעצי לס8 .םיר׳ אונםערזוכונג. ר8דאקם

 לגעמימעם8 דעם \ױסען 1רםע8ד געזאגם. אײנער
 בןף מיר אײדער ציענם8« דעם פון נד8צושם געזונד

 כיישפיל צום אויב בקהיים.8קר ספעציםישע 8 1נדלע8ד>
 1יםע8ד ארטרייםיס, אויף ציענם8י 8 1נדלע8ה8ב מיד
ג8 נדערע8 די אױב וױסען מיר  קערפער זײן פמ 1נע8י

 ר8קם8י לגעמימעם8 18 םח 1רע8געײ ונםעחוכם8 דינען
 הארץ, זײז זיינען עם נד8צושם 8 םאר רון«ם אין און

 געווען דעמאלםם 1לםע8וו מיר וױיםער, זױ8 און לועעז
 מעגלעד׳ איז ים8 באהאנדלע! צו זיציע8פ בעסערע 8 אין

םען.8רעזולם בעסערע מיט
 1רע8געיו דיםקוםידם אויך זימען מיטינג ביים

 דעם מים טאן צו דאבען ײאס פראגזח אנדערע םילע
 אינסםי־ אונזער און פאציענםעז אונזערע םון וואוילױת

 1געבע צו נים אונז ערלױבם פלאץ אין מאנגעל טוציע.
 עם װאם און מיםיגג דער אז זאגען צו גענוג אלע. ױי
װערםפול. געווען איז געװארעז דערגרייכט דארם איז

פאנד ריסוירמש םריים חשארדזש
 ל-8® די אנגעגומעז אײנשםימיג האט םיםינג דער

 באזונ־ 8 1אי גים זיד נויםיגם יואס רעזאלוציע גענדע
דערקלערונג: דערע

 דעם צו געםרײ זײן צו כדי אז אנבאםראכם. ״אין
 ײשארחש דר. אינםטיטוציע, דער םץ גרינדער פון גײםט

 װיםענשאפםלעכע זיעע מים אנקלאנג איז אץ פרייס מ.
 םעםיג• די אויסברײטערעז דאם אז געמלעד מעםאדען,

 עקםפעריםענםאלעז אן אויף אפילו סענםער םזץ קײםען
 אוגםזנר־ את ריסוירםש אויף באגרינדעם זײז זאל 1אום

 עם זײ אינםארמאציע׳ םמ אנזאםלונג די און זוכונג
____ דעריבער

 18יוני פת שםאב מעדיציזנישער דער אז באשלאסע!׳
 מיםינג ערשםזח זײז בײ םארזאמעלם םענםער, העלטח

 רי־ 8 אײנשםעלע! דאס גוגםםעז צו רײם8 זיו זאגט
 פרײם. ם. רוזש8דזש דר. פת 1נאםד אױםן סאנד סױרטש

טעריױו עם די און
 רעקאםענדירס פט8קערוערש די t8 ״באשלאםעז■

 םענםער העלםח ױניאז פח דירעקםארס אװ רד88ב צום
 רבעםען8אויס ל81 װעלכע םיםע8ק 8 19שטי&8כ צו
 1« בליתנג8עם דער ר8פ םיטלעז די אץ ■לענער די
נד.״8פ 8י8

שןד w י קיזיק דעי ®רן צוךיקמקוסצז איז נןח w ־ 
m נדר וואו ,18שגוצי38ק באאדד  * m m  m an די

m  A M  A f t  f t | M A A | f t ^  A f t M f t A •  ^A A ^ kM  f tL f t f tA■ 7w* ?ס וזןדןן תגןנס דץס ®ון כודס מלי
in 8 40 איממשמןלט w 8דמם8 שםתדית Ufl 

 דידכ* גצזוכם ט$ אןגןן זיי וױ אתקם םדייד אונזזןר אין
ד צופיישןבײ  Ifm נ*ד יממפצחנגץ ל1ג8ר*דזש מ
אוגזיר פח געגנערשאפם דץד דןנק 8 דודכגעפאלעז
ח an 1» •ײז׳ בדװזױ־ כממיד״מר, 1« שאיטןנן

f t A  f t ^ A ^ A f t  A i M f t A M  A A A A A f t i ^ A A  f tf tftA  A ^^A  A A ftA A ft a A A■ r* מםוזײז• גרדדעד סאץ ודץ יתיזז דעד
 לס8ײ Of lffl 18 סוװאויסןן גצסגט םןץ חאם צײס אזא

חן ג8ס דןו צןװןן גיס אפילו ס רןנולןרן די ו ס ח וי  י
 nr*n ifo גןושלווןן, וחנדס באארד דזשאינם דעם

 יעלעגמםצ! די ^באקענעז צו כדי זיצונג, ספעציצלן 8
 אי״ םרײד וין באויגגרגגצ! ךי םיס כאארו דזשאינם פון

$08n y דעם אגשטאס גד.8ל 1נצע8ג בעוץ n ם פזח  ת
 Ofi ס8גש<8 און *ודיקמדומן םיגױנג רזןגולעחןן י

 18יתי אונזןר אין גרופע. דןר פון מיטינג if 8 רופ8אײנב
i גרופןן די האבעז f w i דארס זזיייל רצוג8פ דןס 
 ױזולמ ליסיס8י די װזחמ פאדמולידט ציערשט דארף

 דזשאינם צום צוגעגרײסע רסיג8פ נאכדעם ברענגם םעז
באארד.

 חשאינס צוט ועלעגאטץן איבעריגע די וועלן
 םיט־ די און אינםעדנעשאגאל די וױ גוט זױ8 באארד׳
 ■אראגד־ אזוינצ דולדןן גג8ל גזד 1לגעםײ8 אק גלידןר

 if 98& *ו געקוםעז איז צייט די 18 גלױבעז׳ סיר f קעס
 צוריקאײנשמ־ און גצ8ל שזנבדלזנמר דעד 08 סיז סוף 8

 ®תקציאנירזגז ל8ז זי ז8 18ױני דסר איז בזף״ינגוגגצז לזנז
 אינסעתע־ אונזץר פוז גײסם איז סיטגלידעד די ר8פ

 קלי־ אוז גרויעז צוםרידעגשסעלען ל8פ ניט אח שאנאל
קעס•

םארקום. גג אח גאיד׳מםײז י׳ 11ואונםערגעשריבס

 װאר עססטרא סױםען מאכער רעינ^וט
 ®ראטעסט־אױםדרמן אלס באנדם

רציחות נאצי געגען
 רעינקאוס רײקערס פמ רבעםער8 זעכבציג די

 באשלאסעז האבעז םםרים, םע22 װעסט 140 שא■,
 די געגעז פדאטצסט אח םתיער זײער אױסצדדריקעז

 ר־8« די אין איחמ אײף שחיםות איץ מערדערײזמ נאצי
 ד8םיםײ אוםן• ממשות׳דיגען 8 אייף לענדער כאפטע

 םיט 1סע8צוז את שאם דער 1װע דעצזמבער, טען2 דעם
 lf« םאר 1דע8געײ אפגעשםעלם שעפער נדערע8 לע8

 רציחות, צי8נ די 1געגע 1םעםםירע8פר צו מינוסעז
ר אויף שאם׳ דעם פח כעד8מ רעינקאום די בען8ה  דן

 בזר גוטקי! סעם םשערמאן ■8ש זײער םץ אויפאדערונג
 ר8ל8י םוםציג עקסטרא 18 ד8ײ די 1קױפע צו שלאםעז

 08יי סםעמפס צענם8פר 1צע די ײח יעדער, באנד ײאר
ד•8ײ יעדע רעגעלמעסיג קויםעז זיי

 רעינימדם דער םמ מענעדזשער קעםלער, חשאזעף
 גגעז,8באל רבעםער8 די וואו ,20 ל8ק8ל 18ױני כער8ני

 געלױבם שם&רק האם און שאפ 1אי געיועז אנוועזענד איז
 שימער דער ר8ם 18םשערמ זײער אץ ארבעםער די
, . נדלונג.8ד׳

 אװענט יעדען אפען אפיס לוו לאה#ל
זיבען נאך ה»לב כיז

 האם 117 ל8לאק רס8פערײם8 קלאוק דער
מעלדונג. םאלגענדע ארייגגעשיקם

 אונזערע סרן קװעמלעכקײט8ב דער .םאר
 במי דער צוליב רבעםעז8 וועלכע םיטגלידער

 קענע! זײ אח שבת אח ים8ווערם8 םרײד׳ אין
 1צאלע צו 18ױגי דעד םח םים8 1אי קומע! נים

 ר8פ װארקימ־קארדס רױסנעמעז8 אץ דיום זײער
 צײם, ארבעםם רעגולערער דער אין םעזאן דעם
 אװעגד יעחח אפעז m פים8 ל8?8ל אונזער װעם
זיבען. גאד לב8ד> ביז

 י■8 װעלכע םיםגלידער די ז8 האפעז ״מיר
 געלעגעגהײם די אויםנוצע! װעלמ שועט, בעםען

 זײער צאלעז צו רבעם8 דער גאן־ קומען אץ
 רדם.״8ק ײארקיגג 1רויםנעםע8 אח דיום

גתס, ברודערלעכע! םים
,1דל ל»ק»ל באארד עקוםױו1עק
 סשסרנזאן צוקערמןװ, ר.

םענסחשפר -18יל8ק 1י08נענתש
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PW IP n r סיליאז *נמײימלמז שאפ*ז *ו
up r* די ח*לפ*ז *ו nyooyp פאשיס״ גא*י די געגעז
מ ir פח קדכגית די את אגגרײפןי• טי׳ m n nyo jn m 

ץ פיז בײשטייעדדנג א דורך לענדעד׳ אלא אין  טאג יי
 זדנםערנעשאנעל דיי ײאס סיסגלידןר, אלן פון שכירות
o אונזןר* r שוואונג. פולןן אין שױן איז אונםערנוסעז׳ 

 ודנםערגיד אתזער פון *•טײלונגימ גרעסםע *וױי די
מרדם חשאינם דרעס און קלאוק pniF גױ די וןןגןלו  כ

 |y3#n כױסגלידעד, סויזענד היגדעדס מיבזגר סיס
 *ו סיםגלידזןר זײערע פןר ארענדזשמןנסס גאמאכם

o 20 שבת *רמסען rטעז nrnoyo מז *יז װעקגו * 
o r קזתזז םיר כאטש פאגד. חילפס פאח שכימת טאג 
 סוסע דער װעגען באריכט גענײעז קײז ה*כזמ ניס נאד

r*דודך פאנד פאח געי^רעז געשאםעז איז ס o r םאג 
 ״גזמ־מ־ דער סיט דרוק *ום גײעז םיר װען פרבעס,

 פירער ייניאז די פון באדיכט דער אבעו■ איז טיגקײם״,
 כמעס גוטער. ן זײער באאו־דס תשאינס בײדע פח

o חאבעז םרײד םון ארבעטער טױזענד חונדערם אלן r 
me און *נםוזיאזם און פדײד סיס מארבעם oyn oy 

געלס. סומע גרױםע א אריינקומען ספק אז
 םיז *רבעם טאג דעם םון געלעגענחײם דער בײ

י האבעז דרעסמאכער׳ און קלאוק די  דורכ־ ײניאנס י
 דער אײף פראגראם דעמאנסטראטיװעז א געפירט
 קארמעל שעםער, קלאוק די סיז איינעם םיז ראדיא

 קאטינג oyoyn עײעניו׳ זייבעע 530 איז שאם בראדערס
 געיוארען םארװאנדעלט געלעגענהײט nyn סאר איז רום
 א םון אגװעזענהײט דער איז סטוז־יא. ראדיא א איז

 אײנגעלאדען זײנעז וואס געסט און ארבעטער מאסע
 געװארעז געהאלםען זײנען בראדקעסם *ום געיוארען

 דובינסקי, פרעזידענט לאגװארדיא׳ מעיאר סון רעדעס
 דירעקםאר עקזעקוטױו דעיװים, סי. ראבערט גענעראל

 וױיס און קרייץ רויטעז םון אפטיילונג יארקער נױ פיז
 גענעראל און מעיאר דער םײנבערג. ישראל •רעױדענט

 די פון אויםטו דעם געלײבט שטארק האבען דעױױס
 ■האט מעיאד דער אינטערנעשאנעל. דער און ארכעטער

 םאר אינטערנעשאנעל די באגריסען װיל ״איד :געזאגט
 םאג א בייןנוטראגען אויסטו װיכםיגען זײער דעם

 אגענטורען. הילף מלחמה םארשידענע די *ו שכיתת
 האבען מיר וואס ײעגען עטוואס, םארוואנדעלט איר

 פאר־ איר װירקלעכקײם. א אין גערעדם אייט לאנגע א
אוועק.״ גוטעז א םאר און פראדוקאיע די גרעסעדם

ער־ די אויםגעדריקט האט דובינסקי פרעזידענס

 סשערלייטאון ש«פ דרעס
!אױפםערתזאם םשערלעידים׳

 אונז םאר איאט איז עס וואס דעם, איבער
 פעסענחשער נױםיגע די קריגעז *ו אומםעגלעד

 אױםזוגע־ גמוואונגען ייגיאז אונזער איז באיעס׳
 קענען םיר און דעפארםמענט דעלױוערי דעם בעז
 םיט־ די סון ביכלעד ױגיאז די אוריקשיקעז ניט

 שעפער די איז 89 אח 22 לאקאלס די םח גלידעד
 אפיס איז אפ זײ שםעלעז סשעדליים די וױ גאכדעם

 דעריבער ווערען טשערלײט די דױם. אאלעז בײם
 דרײ אדער אוױי אין אפים׳ אין קוםעז געבעםען

 ביכ־ די אפגעשטעלם האכעז זײ וױ נאכדעם, טעג
 װעלעז ביכלעד די אוריקנעםען. אלײז די און לעד

 סעקרעםער םון אשים אין גרײס לעען ייז ארפ
 j ברודער באארד׳ דזשאינם דעם פון םרעזשורער

 זיץ־ זײ דארסען אהק .412 רום אין םינקאן^ נס
ביכלעד• די נאך ײמדען

AM AMA M M M |^  A ^ ^  AM maaaaa a a a i® יד^דשדגג r  if* r׳jw  ww+ if  ir* pt י י
M M ■  AMMAMA AAMttAM MMm^AAAAM ^ tlM M IM M M tA Mל גן ן ץן ת מ דנ  #17U< ודמדץ ליסגדידזןד ו
W 1 if if ijf  cmp j ju r ia r n s  vy r

MMM â m  M ^L a^ ״ AMMMMMM AMM ט I™ ררלממ Tfwfw׳W0 » wVfJfJ ״ן f̂ i
nrxts M אינזזןר פאר ניס חײגס W ׳ י m« מ

M U M ^ A ^ A |^  A^^AAAMM AM a AAAM A A M ““iTU ירנײעןר די קדי^ץ׳ fjw ײ״V
 1• איאואדשייד ff אגזמפידאז ודלף אנזתדע אץ

ף׳ אדןר קאליר ראסע׳ לזיגן )
ס גזןנזןדאל מי ך v פאת ו  IW'H״”w n  /f מ • 

מ אינסטיטואיאס די ל ון פ י w זון j j i i פזן #  פ*גד דן
די :גזןזאגט תאס  די *ח WTi'Wii כרייסמאראימ ,

חנלמ ארמןסזןד סרייד גאחןל מז י מ ד  W V א
n»* יזפ איז זיד׳ פאר גמאלט w  i ygy»rn iy>7yo* 
ר אפ אראריקאגזןד׳ גוסע אלו פאר דענתײט  פיי״ױי דן
ו נימורןג ן ו ן ד ו ולאס באווײזם׳ ו ן  קדײץ רזיפןד ד

ױ יזפ ארטעזדערײ קזוז ד ־ח ו ג M י<יב«ט? « iymp♦ 
jjn #ון טיר׳ m וױיסןן קרייץ ewe ,i  v 

ט אדבזןט טאג דער ײאס געלט׳ ן יון גן ג די e*i n נ t 
ד פיז סיםגליחןד די װאס שסיאזן, א״נזיגע די  ת

ז האכעז ײגיאז מ ת ז  פון ארמלפ דזװ־ גיכזה יון ג
ױן חאס איר קרייץ• רויסען em א ofi מ ױ ר  ײ*9 ג

י כלוס אײץד פיז ימױיעדיגמז מיחמ ז ojn< די יאי f 
מספער״״ אמעריקאנער םץ

ס פרעזידענם רינ׳ ע נ סו ײ אנ כ
 אר^דיקאז דער פיז פרעױדענט גרין׳ ײיליאס
 *ו םעלעגראגוזז א אין חאט לעיבאר אײ פעדערײשאן
 ערקלזרט געלעגענחײט דעד *ו דוכינסקי פרעזידענט

 גלענאעגדץר ״א איז האגדלונג אינטערנעשאנעל די אז
 איז ארכעטער די פון קאאפעראאיע דער םון גיישפיל

 ווי איז טעלעגראמע זײז אנשטרײנגמגעז.״ מלחמה די
:שאלגם

 די *ו דאגק מײן אױסדריקעז אײך דדרך וױל ״איד
 אינטעד־ זדיער םמ מיסגלידער טײזענטער צענדליגע
 םענדואר טעז20 דעם שבת ארבעטעז וועלכע נעשאנעל

ד שכירות די בײ שטייערעז און  ױאר לעיכאר דעם ײי
 אירע אח אמעריקא םון אגענטײעז חילםס די צו טשעסט

דעס געגען קאמף אין חעלסען װעלכע שארבינדעטע
t  MAAftM AMMMi A AfeMIfe Iשדנא« נזןןמ<ן“גע

 דעד פח מיטגלידער די םיז ברײטהאחױגקײט ״די
 דער פון בײשפיל גלענצענדער א איז אינםערנעשאנעל

 אג• מלחסח די איז אדבעטער די םון קאאשעראציע
 אמעריקאנער צום בײשםײערונגעז די שסרײנגונגען.

 ארגאניזײשאגס׳ סערוױם ױנײסעד די קי־ײץ׳ רויטעז
 אגענםיחח׳ חילף אױסלענדישע איז אמעריקאנעד די און
 װאס דערגרײכונגעז• םץ רעקארד אנגעזעענער אז איז
 םאקט■ דער איז באדײטענד מער גאד עס מאכט עס

 שטעלעז דאלארעז שאדהארעוועםע שווער די אט ײאס
 בײם אוועקנעמענדיג אפט קדבן׳ אמת׳ז אז סאר זיד מיט

נויטיגקײםען. אמת׳ע ביישםייערער
 טאג דעם פץ רעזולטאט אלס אז םארשםײ׳ -איד

 חע־ װעלען םראגעז־או׳ סיםגלידעד די וואס ארבעט,
 חילפס דעם *ו אוקומעז דאלאר טויזענטער דערטע

 אמעריקאנער די םאר אינםערגעשאנעל דער םץ שאנד
 אדגאני־ די קרבנוח. און קעמםער אויסלענדישע און

 מיט באקענט גוס איז באװעגונג אדבעטער זירםע
 אינםערנעשאנעל דער פון מיטגלידער וואס ארבעם דער

 רויםען סיז פלמער ארבעטס די אין ביי שםייערען
 אפםײלעז ארגאניזאציע שח ציװילעד דער און קרײץ

 אפערייסארם, די םץ ארבעט די לאנד. גאנצעז איבערן
 וועלבע םאפלײט, אנדעדע אמ םרעסערם קאםערם׳
 וואס באנדאזשעז׳ איז קאידער פראדוצירעז העלפעז

 ארבעם ערםאלגרײכער דער פאר נײםיג אזוי זײנען
ײז תיטעז סון  שוץ ציװילע פרײוױליגע די אוץ קי

 װערען געמאסםעז נישט מאל קײז קעז אדגאניזאציע
 ןאפעדערייש אמעריקאן די דאלארס. םיז טעדמינעז אין
 די װאם ארבעם דער םיט שםאלץ איז לעיבאר אײ

 םשעסס וואר לעיבאר יארק נױ די און אינםערנעשאנעל
 פרעכסיגער הײגםיגער, דעד מים שםאלץ איז און טוען

דעמאנסםראאיע.״

M AA| A MAAA^AM AA^A MM AA MM̂M  נע״ יימ ויוגםזןדדחןש דזןס jv סיסנ^דזןד
 XO>w *רכעםען wz *wow(גליזשי

6 Djnמורטש טען
w מייפ iumiii ו שאר׳ מפיזל מן ד מ m מ

AAAAAAA MMAAMMMM AMM^La m A |AU MgMM|MAMAAM MMMיח• ®  yfpfp nrnf ןימסזןר ,מנדז
t~< אחמדמאממפס אז מויסוזןע׳ vm efi pnpit
^AMMA (M M M aiUf AM | ma|U |L  maam U A  MMMA^AMAAA Mamשכח׳ ארכעםאז «ד דאקאל דץס שח יצי טיסג״ ײ Bin 

uwonn סארטש *nv פאגד• חילפס
 געתאיסאז פעכרואר lycu חןס תאס דאקאד ד*ד

mv fw »w• v סיםגלי̂ד אקסײחו און פאיליידיפט 
 nr’umrn nro■*״fnr»» אײושמי«י« האמז ♦n איז
אױך יו«ס יןןקאל ד«ר פאגד׳ פאה *דמם טאג א

_  — A m m m aU|MAM MAM MM MMMMMMAMMMm MMAMMMAM MAAM AMIB vn יייסגיידןר די פח »זז « * דיפמדיקס דײן  v 
װיכטיגדיו די  rw דײ<«י ימימ ;ױשיגיךיט די ט«ין  

®יטגליד יעײח ®ח פליכט די איז «דמס סאג  o r  יו® 
אח קעםפער די חןלפזח «ו חלק ודד נײאמיראגזה

A — AA A. M A AM AAM AAAA MMM MIAM MMM MMM• A • •  M M M_  ft דכזןר׳ דיגזןץ ױגיוח רךר ®ח מידזןד ד קדמרזו•
n r*» פליכט. אײ־ טאז ײץט לאקאל פיז «*«ליד

 ױניאנס לאהאל #נדעחן פמ טיטנלידער
חלת דיער טר#געו*ו

P גיי זיז ײגיאגס לאקאל *גחןרן אלא ir תאמוז 
n w » i ז שדיט* jrnjrn בײסראגןן זאלעז פיטגלידער 

פאנד. אום חל? יייזןר
 שוין חאט 155 לאקאל ױדאז לאכןר גיטגודס די

 די שץ ארבעט טאג א םמ כײשסײערוגגזז די גןזאסעלט
 Bin לאגע טרייד דעד איכער מיטגלײןר. טערסטע

 זעלמן דעם און אײן ארנעטעז גזןקעגט גיט דאדט טעז
 שטײעתז ארכעטער אלע אבער שעפער. אלע איז טאג
 מענעדזשןר נעלםאז׳ לואיס לױט שכירות. טאג א ביי
 דןר איז אריינגעקולען אי*ט יז3 שוין איז לאקאל שח

 ביישטײערועןן. די םון דאלאר 25XXX( איכער ײניאז
ר  דער געלט די איבעראיגעבען פלאנעװעט ,לאיןאל מ

 יארימן זנעז פון םײערינג דער ביי אינסערנעשאגעל
גיכען. איז גאד לאקאל שיז *ינילײ

 לאקאל םון מיטגלידעד ארבעטעד סוט סנאו די
 פעבחאר טען20 דעם שכת געארבעט אויד חאבעז ,10.:

 ורע־ וױיס װי אריינקומען. אז שײז חויבט געלם די »ון
 ערקלערס, לאקאל פון םענעדזשער מעלער- ײדענם

 םוסן באדייםענדע א ארײנקייעז וועט עס אז ער האשט
לאקאל׳ םץ מיטגלידער די פין געלם

 בייאוטראגןן מיטגלידער די םאד אראגדזשמענטס
 אינםער• דער םון םאנד חילםס ציס ארכעט טאג זיתיר

 טשילירןן דער םון געמאכט אויד װעדען נעשאגעל
 און קארסעם די םון ,91 לאקאל ײניאז ירעסמאכער

 אלע די שון און 32 לאקאל ייגיאז ארבעטער כראזיער
 אוץי אץ םרײדס, מיסעלײניאום די אין לאקאלס אנדערע

 קוםןן איבעראל םיז לאנד. איבעח שטעט אגדערע איז
 ארבעםןן *ו *וגדײטונגען טיכםיגע וועגען באריכםעז אן
םאנד. *ום שכירות טאג דעם בײטראגעז אח
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 ערליד־ דעו
מארד ןןלטער

p« גיס איז דאס p  jyrif ױסטיץ־
פאר״ אײגפאנזןר אז נאר רארד׳

שןדג ת ׳־BP די ײאס מארד׳ רעפן
 אימז־ באגאנגזוז tfm תסלאגד סאװעט אין סמיסמז

איד«<ליפט<ן, איז פיײױ־ סןטניאליססישא *זױי
 r ײיז אזזלמד, גזױױמלזד איז מארד יוסטיץ א

 מריכס א פח ג!ײאריז ארױםגעגעמז איז פױט-אורסײל
 א דײד אדאי מײײ״מ, באגרינדעסע געגיג דט אױף

o סןוו^ r דעס ליט פאל דזװ־ געוחח ניט אבער איז 
 וולידם׳ מסיניסםישא די אלטאר. איץ זרליד פמ פארד
 גןגלױכט ניט אלײז תאמז אומגעבראכם, זײ חאמז װאס
ד ייז מז זײ װאס בןשולזױגונג, מ  אמיסמשטןלס חא

מז o קרבנות• ייערע מ r תאבעז nnי ־  אױס־ אלײז י
o גןטדאנס r ,אז גלגול׳ נידעדםרןכסיגזמ אומדניגען 

 רױםער חװי אוײשזז אגיטידס תאמז אלסעד אמ עי־ליד
ד אין חיטלער׳ן. סיס פריחמ א פאו ארסײ מ  אלץ וױ גי
o אט זײ תאבעז r אױסמטתוכט אגיז אורפארשעמםעז 
מז תאבעז זיי וױ גאכדעם עדשס ־,דזװ אלטןרןן *יז ערלי

סאםמיססישע די כײ זײנעז אלםער און ערליד  
זײ־ זײ פאראורסײלם.  pm לאנג געװעז שױן תלידם *

MAMMM % A AAM, AMM alsSAAMMM ASAASSSMMAAtSMA AMAAMA  םרעיד א*ז שע סאציאליסם פראםינענםע גןוחמ נ*ן 
o כאקעמשט תאבען וועלכע פיחןר׳ ױגיאגיססישע r סאס־ 

 גלױז גיס יראסינעגס געײעז זײנען די קאסמיזם. קװער
 1אי אייד גאר ארבעטער, פױלישע אח אידישע די *ײישעז

o r סא*יא־ אזעלכע איגטערנאאיאנאל, סאציאליססישעז 
 *ו רלױממr גיט זיו קאמוניסםען די קענזז ליסטעז

 חאמז ־Typipn קאמוניסםישע די ווען און לעמז. לאמז
 חאמז ארחמ׳oרr *י זײ געלעגענזדיט א געקרןןגען נאר
געטאן. עס זײ

up־ i r ס נקמח דיער חאט אליץ מארד ת ן  נאך ו
 עסװאס, סאן *ו באשלאסעז האבען זײ געשטילט. נים

 חאנעז זײ מאח־. וױ םארברעכערישער גאך איז מאס
 זײזד פון געםעז די באשמואט אוםן שעגדלעכסםען אויסז

n .אויםגעםראכם זײ אויף האבען זיי קרמות o r *ני 
 חים־ פאר שפיאנעז זײנען די אז בלבול, דערםמכסיגסםען

.^ ע  ברײםע גרויסע, די אז גערעכעגם, האבען זײ ל
o אם אין וועם יועלם אםעייקאנער r ליגעז אומזיניגעז 

 חא־ וועלס, אמעריקאנער ברייםע גרױסע, די גליימן.
i מײסעז גערעכענם, חענקער קאםוניסםישע די בעז r 
 זיי זאלזח םארוואס סא דיגען, טעrרמארr יי ײעי ניס
 נאך בפרם ? שויאנען געווען דינען זײ אז גליימז, נים
r ױילטrוr יעז ײעז r,תאם געריפט חעכםםער א אז ״־ 
•טױט. צום פאראורטיילט זײ און גע׳משפם זײ

o חאבעז תליגיס קאמוניסםישע די אבער r מאל 
 אמע־ די אפגעשאצם פאלש האבען זײ שארימענם. זיר

 איז ערליר םיז מארד דער מיינונג. עסנטלעכע ייקאגעי
 םון מונגrםאר שםארקע א ארויסגערושען האט אלםער

 שענד־ דער מיינונג. עםעגםלעכער אמעריקאנער ז־זר
 חא־ מערדער קאמוניסטישע די וועלכען מיט בלבול לעכער

 קרבנות זײערע םון נעמען די באשטואען פרובירם בעז
n פיז איז r אפגע־ מײנונג עשענטלעכער אםעריקאנער 

 וועלכען אין ליגען, אונזיניגער אן װי געװארעז ײארסען
n y m w jr  PP גלױבעז• נים קען מענש n r בלבול 

n טאו־ באלײדיגונג א אלס j5nRjj*7 געשטעמםעלט איז r 
nvisp’nyw ך םח חינתכטונג די און אינםעליגענץ ^  ע

 בא־ געזעלשאםם nyiRp’nyo* nyn אין איז nאלםע ימ
^ זײכענט א עוו מאח־. — נאמען זײכטיגען דעם מים ג

ons o איז ייד האם אמעײקע r אnאין ױסגעשטעלם 
 םתיזזײם־ און אטישעnדעמאק בעסםע yn’R םץ שייז יעם

n אמ yoyn» nyiRpnyos די ^אדיציעס. ייכע r3 די׳ 
o תסלאנד- סאוועט *ו םױינדלעך onynrnp איז ײאס r

j*oopn*orog געגזז רזןאג^ט B o rאnבrכעnישען 
n גןגעז וױיגיגןל גיט און מארד r דחױ־טחמםיגקײס 

מען *ו ס ש o מים njrvonio די סון נזןסעז די מ r 
 שפיאנעז. חיטלעל׳ם געײעז זימעז זײ אז בלבול, ג*סימ«ס

nyjBP’n די w אינםזןליגענץ o r ו ױאו געװאוסם* 
n *וױשעז ליני* א *י*ן r סאוועט *ו פױינדשאםם on* 
nn n אח לאני r  n*o u n rrB iu p  n r׳nyo און או־מײ 

jymysynsnso o r קאמוניסםען. די םון רארד
o *ס r נ«ד p p ל  אמעתקע אין on’oonpy גיס מ

 אח לקr תסישעז *וס פפיינדשאפס אױפױכטיגע אזא
 עס װאס אלץ׳ פיט חעלפעז *ו איס װאוגש nypnjov א7א

p איז מןגלזד ־up ודז t די געגען קאנוף גיגאגסישען 
 אר־ nyo’in nyn םון זיגעז ponna די אי*ס. וױ נאאיס,

o מיי r שון פאגסאזיע די םאמאפם nyisp'nyc* o»n 
מ דמ*ז *ס אח פ«ל? י  *oarnpiiRTiBa ־גענוג pp נ

nyonpr איז np irnpe*  n r ,זאלען װעלכע שפו־אז־ 
Wגחיסע די אויסײיקעז *ן a in y n ra v r אמע־ םיז 

on* npo»n n r  n r  ypn״,. *n r  npa געיעכטיג־ 
 ביים אגסװיקעלם pn*ov אזױ איז װאס ?ײטס־געפיל,
■ n םיז םחך־י*יע די אין pVr אמײמגעו r אמערי־ 

p’o קאגער rp * o r, איינגעוואושעלט טיף אזױ איז ײאס 
o איז r אמערייממעי־ rלק׳ o r געקענם נים n r־ 

o שויײגעז r גתיסעז n rבnמגאנגען אײ וואם ן,9עכ 
 אפילו ווען םעגשעז, אוסשולדיגע *ווײ געגעז געײאײח

n r באגאנגען איז םאײי־עכעז iyn*iw פון nyn ,מלוכה 
o 9 װאס rױג  און ״on* yo’in yפyלnyװאונד די ז9מ

o אונז םיט כשותפות אן on’o וועלכע r גnױםyקאמף ז 
o ג*ג*ז r ז9בלוסיג nyoo«p, היטלעה חייסם וואס

nm 9גיסטיש1קא& די yo פון nyאלטער און ליך 
i r r פ**לױחמ o r מז אנ r ג n i r געז9ײ o r ד  ג

 גע־ נאך וואלם די בײ אױב יס,1ױא ,pbfB א פמ ז90װי
מן r שםיקעל א בלי n i r ורעגעז o r, זיי וואלםזנז n r־ 
jy jrv, אז oyn jyoyn3ir nyn נים jyiyp בלײבעו 

opnyoroiu פיז ny3*pnyoi o r .זיי און פאלק 
jyorn, אז nyjypnyoy און אכטונג *nyiRp’nya םריינד־ 
n שאםס r אי*ם איז מסלנד סאוחןט nyn םיל onyn און 

n אלץ אז n r געםאן jynjnj פתינד־ און אכםונג די אט 
צושוואכען.9א זי נים און jypnronio *ו שאפם

tyor n»o, אז n r ניט וועט םארד jynrjy די 
jy::iR’x*a םיז nyaypnyos o r ו שאלק* oyi^o תס־ 

 on oyiufo* שאר ypnyos םיז חילף די אז אח לאני
y אייף oyn לאנד o o ri’D o r נים n rקלyנnyם jynyiJ- 

jyp oy nyoy םמ p״oyr נים jynyij oiyp^nso, אז 
n r ש  לי־yג pn*oo האט וסלאנדn סאומם םון פתסטיז
ny o םען r  nnnליד־אלסny .קאמוניסםישע די מארד 

jyrn nrnyo באגאנג אוםן אזא אױףy4 ז ynonic ̂
jyay: ,ל איז וואס אלץyנשלyדי חגכם. און ד jyrn 
n ry אויד i y : ^ r א cאnבynכyז *jy>y די <iyoynyojn 

orooyni. איד njyorryojiR’3 וםלאנד,n oyijyo שון
oy נױטיק גים אוגז םאר איז r די אז זאגען, *ו 

^jכyלnײנnם ^y a  y םון n r אינטnyגyשאנyתםי־ *ום ל 
jyo נים זיך האבעז םאלק onr:yy3 אויף o ra ’o o r* 
yo, ניט injypip אויף o r, זי וואס jyoRn* o o rn io 

nyoyon* ny«p»nyoR ny*j*a n 3 מיט r׳«ui:yi אזוי 
nnyo o שטאו־ק r םיז nyר.9אלם און ליד n מר־  אינ

o לyשאנyנ r זיך oiyontywiR ny’no מיט n’R הילף 
n הילף n’R nyo’t ojm זי און nלאנoוn oyr^o *ו r- 

nyrm jynyoyna םאnקלyנyny.אינם די ןnyנyשאגyל 
 פאנד הילםס מלחמה jyo’in3 א זyזאמל אין אי*ם האלם

n און r וחנט מסלאנד סאוחנם וואס טייל oyn jyxnp זייז 
n גאנץ א r3 y o m r• ײזגז אח ru p  n rםץ ־ T^ny 

oאלם איז r  ny די אין n״jy םיז n r אינםnyגyשאנyל

*jyony:o’n ג אnויסjyo jyp ,wioo’noa* y בלויז 
iyiyi די *ו om y» : n rnyo ניס באשםתם און גים 

p ניס oyn oy און rmonp ynyx שון jyoy: די t קײן 
אױך yp*o ן9װיל n’o און אנטױסםונג. n*D אורזאך
jy o r. ג די אזnױסutoo’noix y, װאם y n rרליד־ 

 וחגט ,ypnyo* אין iyony:o’n* האט מארד nyoאל
n r  jyi’n די *ו ױא^ונג א nynnyo, זאל זײ אזyן 

Kיrהאלםyז nyn מאח־־לוסם t jyiy7״.nyj:ya yny 
n ליגם עם r וואס די. אויף חוב jyo’o, אױף ניט און 
oyn jyo’T 19זאל זײ אז ,jyoyoy: jynyn װאס די, ir 
o פיז ססיזש9«־ y n r •תסלאנד o r שײז n r בא־ 

rjyoy’ nyoo’n nyo’oyiuio nyut’ nyojRp ל אyגגy־ 
yn יים* *pm ג דיyבyטyס^ א שיסם : ז  ny.וױיניג בי

^jyoyn nynnyn nnn, אז nyonyoynnnr n r 
nnyo ך םון לי Tyvi*y3 o וואם ,nyאלט און ^ r אזױ 

 שיל אזױ jyony:o't־ix האם און o«poRtpnyM’tR פיל
 גןךפזדאו די אז קונג,nוױ די האמװ oyit אנטתסםונג,

 אויב אץ •nyrrm לyoבי א jyo’o jyjjROiy זאל
oyn o r מ ױק׳ אזוי ל ^ i מיר ו r r  197yp טתיסם, די 

ytyoyanso o אז r װײ זײ פון בלום* o r  n y v o n r 
 jyoyanr נים זאל בלום אומשולדינ nyo אז שאחדם,

^חמ o איז ו r ,װ סיט לאנדyלכyז jym  to אי*ם 
 -y7 jym זyאױג ynynix זyלכyװ צו און שאסדיניגט

o r :y t.

ן ע ג נ ת ע ד א ס פ א אפ־ ניט r ייד ײזגלז מיר װ
ך די־ ע כ א ם ס או ל ^ ס ם y אלע אײף ש n r-

עו ט ײ ד קלאוקסא־ די װאס ,jy^tn ךי צי נ

ען ג נ לו ד אנ ה ד א ־n*t די בײ jyvs^yovnR lie פ
ען ײ אנ ם ב ע jy ןyהאנדלונג ד :n א o p

ט ענ מ רי ^ן די אםת, אפמאך. אג ק פונ
jynyit שײז o r r׳־Dn אויף 

n די םון jyaro’o די r ^ o ’o די םח nyoRops^p 
o’o*:: לאקאלס, ? r  ny איז oy נאך n n r צײט px 

to װyלyדי אין צווײקקוסןט די *ו ז yona yamyotp־ 
r שון רען  .'O«p:’ooyny:« nyn ז^ t ײ o זיך 

jypjynor אחיסג די שון צוױי אויף בלויזyשטyלטע 
jyjrnynso. איינy צוױי די פון jyutnrR t נים איז 

nyn n נײ בלויז r קלאוקמאכny .ױניאן n r  n r  nRt 
r״o מיד ^ytRyytnyoint nyגאנצ  jyi די rn y n r: 

ן וועגען ^ ײ ^נג א ג םאי ײ n ״ו t r,אויס־ זאל װאס ״ 
j’ צו וואד א nלאr 12 זyצאל r y 1אי װאס קלאוקפאמה 

yלטny 65 שון TT זיד װיל און *n* n r  pc jy’xp’T־ 
oyn. אזא on’oo’tpy n t r נאד r t ’^ r אין ניט 
n שיז םייל קײן r אינ^ytsoyinyo

xrnynsc yo’ni* ,n קלאוק־ זײ פאז־ נײ בלויז איז 
nyn*o .אבע אלייןn ניט ^yiRoytnyot’x n r  nxo 

nאo ״ א איזn:*D y’xx^xr.״ r r y o םון לאקאלם 
nyn אינםnyגyשאנyשון ל jy7mx ^tyT^nxo םת n r 

jy n r  y’noomj’x אזא שייז yoiRo .on’oyarit ntRo 
t א מים i  nR’ nse’? און *r r J איז .nR’ jyoxT 

n־OTt דרעלכעז סון ,91 לאקאל r 7 ’n: o j r ’tynB איז 
nyonytyo, ג איזyװyן nyoony nyn, וואס o r אױס־ 

j כװײזyביםל שאנז״׳. ־ y.װאקאצי א מפטyקyג r r די 
ynynjx לאקאלס jyn’i,ny:iR און 91 לאקאל נאכסאן 

י סוז yrnt jyn*ttya איז װאקאציע באצאלםע t■ י e r 
nפא yטonyל rונגy,ז oy jyn איז iyoipy7 נײןי ן90שלי *ו 

:*n rR  ,ootyo’n קלאוקפאכ די אלם^ באגי^ןny 
 םאנו־ קלאוק זײ צו jyotp איצט nyynyn oyt ױניאן

onrwopyo א מים J in r s o נים איז וואס nyo ,נײ 
n*j װyלכy נאכג שוין איזyגyבyאין געװאחמ ז ,n


