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PWIP n r מז שאפ*ז *ו ל מ ײי מ סיליאז *נ
u p r* די ח*לפ*ז *ו nyooyp פאשיס״ גא*י די געגעז
מ i פח קדכגית די את אגגרײפןי• טי׳ r mn 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
 כמרדם חשאינם דרעס און קלאוק pniF גױ די וןןגןלו

 |y3#n כױסגלידעד, סויזענד היגדעדס מיבזגר סיס
 *ו סיםגלידזןר זײערע פןר ארענדזשמןנסס גאמאכם

o 20 שבת *רמסען rטעז nrnoyo װעקגומז *יז* 
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 
m e 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

ס ע ר פ ד » און ש ט רליי ע ש  ס
ם׳ די עי רל ע ש ם ם א תז םער ױפ !א

 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
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 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.״
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AAAAAAA MMAAMMMM AMM^La m A |AU MgMM|MAMAAM MMMיח• ® ר ,מנדז סזן מ yfpfp n ןי rn f 
t~< ע׳ סוזן vm אחמדמאממפס אז מוי 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
ly חןס תאס דאקאד ד*ד cu געתאיסאז פעכרואר 

m v fw » w •  v סיםגליד^ אקסײחו און פאיליידיפט 
מז ♦n איז א » אײושמי«י« ה «fnr״*■n r ’umr n  nro 

ם טאג א «ס יןןקאל ד«ר פאגד׳ פאה *דמ אױך יו
_  — A m m m aU|MAM MAM MM MMMMMMAMMMm MMAMMMAM MAAM AMIB v n ײן  ז « * דיפמדיקס ד ר די פח »ז סגיידן ייי  v 

װיכטיגדיו די  rw מ מי דײ<«י י ;ױשיגיךיט די ט«ין  
ס סאג מ ®יטגליד יעײח ®ח פליכט די איז «ד  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

ר ע ד לי נ ט מ טי ן פ ח ע ד נ ל # א ה א ס ל אנ  ױני
ו * ו ע ג # ר ר ט ע ת די ל ח

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

pp« גיס איז דאס  jyrif ױסטיץ־
פאר״ אײגפאנזןר אז נאר רארד׳

׳־BP די ײאס מארד׳ רעפןתשןדג
 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  אמיסמשטןלס חאמז זײ װאס בןשולזױגונג, מ

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 
־,דזװ אלטןרןן *יז ערלימז תאבעז זיי וױ גאכדעם עדשס

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

ty o r 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,

מ ח ^ 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
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 איג־ םרױען־קלײדער דער פון צוױיגען פארשײדענע

 פאנופעקםשורערם די פץ באםר*כם וחנרט אץ יצוססרד
»19 y זײערע צו םליכםען זײערע םמ םייל גאםירלעכען 

*־בעםער.
 זיק געדארפט זריגענםלעך האבען קל*וקמכער די

 פן»ד• כענעםים ציע8ק8ײ » אײנצוםירעז ערשםע די
 זיך האבען וואם ערשםע, די קלאוקמאכער די דאך זײנען

 פרויען דער אין ױגיאנם איז ארגאניזירעז צו אגנעפאגגען
 די פאקטיש דאך עם זײנעז אינחםםריע. יןלײדער

 אינטערנע־ די געגרינדעט האמז װאס קלאוקמאכער,
 די געװען קלאוקמ»כער די דאך עם זײנען און שאנעל

 בא־ ארבעטם ױױאן איינגעםירם האבעז וואם פיאנערען,
 און אעדוםטריע קליידער םרויען דער אין דינגונגען

שאפ• יוניאן דעם אויםגעקעםפם האבען
 האבען קלאוקמאכער די וואס דעם, צוליב טאקע

 אג־ םריערדיגע זייערע אין םאדערען צו ■ארנאכלעםיגם
 װאקא־ א פון שאםוגג די באלעבאםים די םים ריפענםס

 מאגוםעקטשורערס די אז האםען, םען דארף םאנד, ציע
ם םיט זיך װעלען ײני  פאדע־ דער אם וועגען דיגגען ז

 איצ־ דעם באנײען וועגען םארהאנדלוגגען די בײ רונג
 דאנק* זײן דארםען באלעבאםים די אגריםעגם. טיגען

 ניט פריער עם האבען זײ װאם קלאוקםאכער, די באר
 באדיי־ גאנץ א םארשפארט זײ האבען אח געפאדערט

 מאנוםעק־ די וואם ציים. דער איז געלט םוםע יענדע
 םרויען דער פרן צווײגען אנדערע די אין םשורערם
 דער םון קאנטראלירם ווערט װאם אינדוסםריע, קלײדער

 וואקאציע דעם פאר געצאלם האבעז איגםערנעשאנעל,
ארבעםער. זײערע םח פאנד

 בא־ םריער שוין מי איז, פאנד׳ ״ריםאידינג דץד
 םאדערוגג יעדע אבער םאדעדונג, נײע גאגץ ן םער׳קם,

 ווא־ א םמ פאדערוגג די אויך נײ. געװען אםאל איז
 ערשםען צום איז זי װען נײ״ געװען איז פאנד קאןײע

 און ארבעםער. די פון געװארעז ארויםגעשםעלם םאל
oy די זײן זאלען קלאוקמאכער די אז נאטירלעך. איז 

 ״רימאױ־יגג א םון פאדערונג די ארױםצושםעלען ערשםע
 םרויען דער אין עלםםםע די נעםלעד זײנען זײ פאנד״.

 לע8 מי מער זיך נויטיגען זײ און אינדוםםריע קלײדער
םאנד. אזא אין אנדערע
 גאנץ זײן דארםען םאנוםעקםשורערס קלאוק די

 א פון גריגדונג דער אין םאראינםערעםידם באזוגדערם
 בא־ םאנד אזא םון װעלען זײ וױיל פאנד/ .ריםאיריגג

 םאר ווערעז געשאםען װעם עם פראםיםירען. זמדערם
 אין ארבעטער איגגערע קריגען צו םעגלעכקײם א זײ

 םעג־ א ווערען געגעבען ױעם עס ווען שעפער, יײערע
 דער םון צוריקצוציען זיך עלםערע די םאר לעכקײם
ארבעם.

 גערוםעז אויד קענען װעם פאנד״ ״ריםאירינג דער
 קעז קלאוקמאכער עלטערער אן םאנד. פענסיע א וחנרען

 שםארק װי ארבעם. דער םון צוריקציען נים איצם זיר
 אויף םארדינען םוז ער וױיל וועלען, גים עס זאל ער
 קלאוקסאכער א וואם םארדינסםען, די םון לעמז. א

 יארען• עלםערע די אויף אפשפארען נים ער קען האס,
 דער אויף אפשפארען ניט אםילו ער קען םײנםםענם

 צוױײ דעם און סעזאן ארבעםס איץ אוױשען אײט םלעק
םלן•

 די גװישען םאראן זײנען עם אז אמת, איז עם
 גענוג קרעםםיג נאד דינעז וואם אזעלכע, קלאוקםאכער

 זײנען זײ װען ארבעםער, שנעלע און גוטע זײגען *ץ
 וועלען נים געװים װעלען די יאר. 65 םון עלםער אפילו

 געשאםעז אםילו זאל עם וועז ארבעם, דער םון גוריקציען
 אויך די װעם קײנער און םאנד״ ״ריםאירינג א װערען

 דער וױיל םאן, עס זאלען זיי אז זאגעז׳ קענען נים
 וואס אזעלכע׳ םאר בלויז געמײנם איז םאנד״ ״ריטאיריגג

 װען ארבעם, דער םון צוריקצוגיען זיד געח זיין װעלען
 זײ וועט וואס פענםיע, געוױםע א באקוםען װעלעז זײ

 דארף מען אבער עקױםטירען. צו םזןגלעכקיים די געבען
 גאנץ א זײן װעט אזעלכע סון צאל די אז אננעמ?ז,

 איז עם ארבעטער. עלםערע די צװיש<ן באדײםענדע
 שאפ, אין ארבעםעז צו םארגעניגען קײן נים קײנעם פאר

 און יאר 65 איבער זיינעז װאם מענשען, פאר נאד ספרם
 םריער זייער אין ארבעםען אגגעפאנגען האבען װעלכע
ױגענד.

 א ון6 שאםונג די אז דעריבער, גלויבען םיר
 קלאוק דער אין ארבעטער די םאר םאגד״ ״רימאירינג
 מאנוםעק־ די און אידעע גוםע א זײער איז אינדוסםריע

 אז םאראיגטערעסירם, שםארק זײז דארםעז טשורערם
לעבען. אין װערעז םארװירקלעכם זאל אידעע דאזיגע די

מ םיר  אויף אפשטעלען נים איצט דא זיד ײעלז
 און װערעז באםראכט גום דאדםען זײ ■ײטעןטנצעלײא

פאראז דינען עם ידניאן. דער םון װערעז אױםגעארבעם

געדעכפדמזימ ►
 װערעז• באםראכם דארפען װאס •ונקםען, רײ גאנצע א

 אלגעםײן אין אידעןג די »ז זאגען, בלויז דא וױלען םיר
 םאראינםע־ זײן דארםען איר אין אז אח גוםע א איז

אינדוםםריע. קלאוק דער אק צדדים אלע רעםירט

 םארמולע אנדער »ן
 העכערען פאר

װײדזשעס

 געשא־ מחען וועם עם
 אנדער אן ווערען םען

 פלאץ דעם אויף םארמולע
גערוםע־ אזױ דער םון

 ײיי־ די העכערעז םאר םארמולע סםיל״ ״ליםל נער
 םארמולע, סםיל״ ״ליםל די ארבעטער. די םון דזשעס

 וויי־ םון אויםגלייך פראצענטיגען 15 א ערלויבם וואם
 לעבענם־מיםעל, םון פרייזעז געשםיגענע די מיט דזשעם

 גע־ געשאםען איז זי װען םארעלטערט, געווען שוין איז
 פריי־ אז םאלש, געװען דעמאלט שוין איז עם ווארען.

 אויף בלויז געשטיגען דינען לעבענס־מיםעל אויף זען
 העכער. םיל געשטיגעז געװען זײנען די פראצענם. 15
 שםיײ איין אין געהאלטען די האבען ציים יענער םון און

 געבראכם אפט װערען וואס ציםערען אםיציעלע די גען.
 די מיט וועניג גאנץ שםימען פרייזען ריטעיל װעגען

 אלץ פאר צאלען מחען הויז־םרויען די וואם פרײזען,
 בא־ וועגען ניט דא זיך האנדעלט עם קױםען. זײ וואס

 אדמיגיםטראציע. םתח דער םון אםים דעם שולדיגען
 קאנםראלירען איז גענוג שטרענג געװען גים איז ער וואם

האם וואם קאנגרעם, דער שולדיג איז דעם אין פריתען.

 פארס אײנםלוםדייכען דעם םים פאליטיק געשפילם
 קאנםראלירען דאס געשםערם כסדר האם װאס בלאק,

 גלײך גאנץ אבער •ראדוקםען. פארם פון םרײזען די
 דעד איז עיקר דער שולדיג, זײן נים זאל עם װער

 אזױ זײגעז לעבענס־םיםעל םון םרײזען די אז סאקט,
 װןס שארםולע, סםיל״ ״ליםל די אז געשםיגען״ הויד

 קאס• לעבענס די לױם םראצענם, 15 אױף זיך באזירם
 לעמד־ גאנץ איצם אױם קוקט ,1941 יאנואר, םון םען

 געמאלס קלאר חבינסקי םרעזידענט האם דאם לעך.
 געזען אים םיט זיך האם ער דוען רוזוועלט, פרעזידענט

םראגע. דער אט וועגען הויז ווייסעז אין
 ווײ־ העכערען םון םרם דעם אין זיך האט עס

 קלאדע גאנץ א געשאםעז ארבעטער, די םאר חשעם
 פאן אפגעזאגם זיד האבעז ױניאנם ארבעטער די לאגע.

 סםרײ^ דעם באנוצעז צו מלחמה דער פון צײט דער
 די צוױמען צו וואםע שארםע אײנציגע זײער פאקטיש

 האגען דעם םאר העכערונג. א געבען צו זיי באלעבאםים
 וועס רעגירונג די אז צוזאג, א באקומען ארבעטער די

 עס ווען אבער קריװדעם, זייערע אויסצוגלײכען זארגען
 אלםעד דער מים אם׳פםר׳ן די מען װיל וואס, צו קומם

 םעד נים גאנצעז אין איז וואם םארמולע, סםיל״ ״ליםל
 לעבענם־ םון קאםםעז הויכע איצטיגע די צו צוגעסאםט

מיםעל.
פאר־ אנדער אז װערען געשאםען דעריבער מוז עם

 פון וױידזשעס די װעלכער לויט בויגזאמע, מער א מולע,
װערען• אױסגעגליכען דארםען ארבעםער די
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i בזדגבד פון v

.אײנגעגאנגען ניכז ג$ר לעכען דאס שוץ איז שעפםעלעד די . .
דערגאנגען׳ װײט אזוי איז װעלןז די סון חוצפח די

םוןיכל־םד^ חױת די םץ רעגירמג די
ד אנכעמען האט געמוזט ;שאף די סאר זי

 טיםען אין װ«לד אץ טען האט דעם צוליכ איז
אסיפה. אן צונײםגערוסען

 געהאם װעלף האבען דארטען אםיפח דער אױף
׳צד גרעסטעז דעם

.גרױסער א אייד םעדהײם א אץ דארט גקװען דערצו . .
ט נאר עי א שם א גײט דאד ױעלף אױף ני ײז • כ
 פאסירט םאל סיל ס׳האט װי גןןזןןן, שוץ האכען םיר

ט טאקע און  אװדאי אײד פארגעםעז ני
 סטאדע לעבען זײנעו םארכײגעגאנגען װעלף אז
ט, ניט שעפםעל קײן דארט האבןןן אץ ר מ כא

ײנען זײ ווןןן  געװעזען ז
םען... שױן זאט צו נאף םריטר םון ע עג אפג

ד װאלמ א ץ, עולה אן י  דארט װען געװיס, זי
!װארט י,ײן װעלן* די גאר זאלען האבען ניט

ט דורכאױם שאף די דארף מעז — געװיס — ׳שטיר,עד ני
ט װעלף די אייד אכער דאד טאר מען !אונטערדריקען ני

געטדאפט, געקלערט, לאנג דארט האט מען ׳הכלל
 געמאכט דארט תקנומ םארשײדענע

— אנגענומען, דארט געזעץ אזא םוןז־כל־םוח אץ
 ױארט איבער אים אײד דא גיכ איד

:װארט כײ
 קומען םטאדע א אץ װעט װאלןז א נאר ״ױי

ם דארטען זיף װעט און  שײן ניט שעפם א מי
— כאגײן,

— םארלעצען, רעכט איר און װערדע איר וועט ער הײסט, דאס
 געזעצען דיי םון מאכט םולע די שעפס די דאן האט
באלד אץ קארדן םארן כאפען צו ײאלח דעם

״... אין אים משפט צום אװעקשלעיען ד ל א ױ
ט איף האב געזעץ דעם צו — צוגעגעבען ני

ט און .סוןז כיזן אנהויכ םדן ױארט רןײן םארםטלט ני . .
שמראף, א יע כארןומען װעלף די אז אםילו זאגט מען
— לעבעז׳ אין חױם ןןד נאף מיר זעען דאף

ם שולדיגער דער זאל עם װער אז — זײן, ני
ץ שעפסעלעד די װעלף שלעפעז אלץ . • • ארײן װאלד א
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Iצו ©ון I
tדנ r a s m  C

 אםעריקאנער די אז געגלױבט, האב יך
 א ארויסוױיזעז וועלען פאלקסמאסעז

פרעזי־ פאר באגײסםערונג מער םך
 םאציאלען נײעם רחוועלם׳ם דענם

 איז םיר ״בײ פלאז• םארזיכערונגס
 אתיםגײן זאלעז זײ אז רעכם, געווען

באגרי־ צו גאסען די איז פאראדירען
 רח־ האם מען װי ראיםס״, אוו ״ביל נייעם דעם םען

 נאמען א פלאז פארזיכערוגגס םאציאלען נייעם װעלם׳ם
געגעבעז•

 דעם געלײענם אמעריקע םון םאלקםםאםעז די האבען
 האם רוזװעלט פרעזידענם וואס דאקומענם, היםםארישען
 גאנצןין דעם נים מיק איך ? קאנגרעס צום צוגעשםעלט

 ער און נaלא צו איז ער ווארם. םאר ווארם דאקומענם
 אינ־ זײז זאל ער אז םארם, אזא אין געשריבען נים איז

 םאלקסםאסען. די:ורייםע םאר לעזע־שטאף םערעסאנטער
 םון אינהאלם קורצעז דעם געלייעגם אבער זיי האבען
 היס- גתיםעז ודעם םון אינהאלט קורצער דער אים?

 זײער זײז געדארםם זין־ דאכט האם דאקוסענם םארישען
 םון יעדען פאר ארבעםער, יעדעז םאר אינםערעסאנם

 םשום׳ע, זימעז ווערטער די םאלקסמאםען. ברייםע די
 םון גורל דעם וועגען די אין זיך רעדט עס און קלארע

נים זאלען זײ אז פאלקסמאסען, די םון ארבעטער, די

 קאסםען לעבענס ווען ווערען׳ איגעשםעלם נים מאל
 זײגעז ארבעטער די פח םארדמםטעז די איז שםײגעז

 כאאוסי װאם םראגע, װיכםיגססע די אבער גענוג. נים
 און ארבעם םון פרײגד די ארבעםעד־םירעד, די רוהיגם

 פארזיכע־ סאצי^ע די איז, מענשען, פראגרעםיװע אלע
 װעם םלחםח די װען ײערעז׳ געשאפעז דארף וואם רונג
ענדיגען. זיך

־ א פון םורא די שטײט אויגעז אלעםענס םאר חי ג
 אינדוסם־ םלחמח אלע די װעז ארבעםסלאזיגקײם, סער

 סאל־ מיליאנעז די און װערען אפגעשםעלם ײעלעז ריעס
 םח אהײם צוריקקערען זיד װעלען םאםראזעז און דאםעז

םראנםען. מלחםה די
 גזך זיד קעז פראגע דער םון לײזונג אײנציגע די

 פ»חיכעתמם־יל«ן, ם*«יאלעז ברײסעז א איז סינעז
 רעגירתג דער אױף םליבט א ארויף אםשר לייגם װאס

 זײ וחמ ארבעטסלאזע׳ די םאר ארבעם שאםעז צו אלײז
 אונםערנעמוגגעז, פריײאםע אין קריגען נים עס קענעז

 נײעם ׳סוזײעלטד ■רעזידענם אין טאקע איז דאם וױ אט
פאחיכערונגם־פלאז. סאציאלען
עדערײ־פ אםעריקאן דער םון םירערשאפם n אמת׳

 אױס־ האבעז 4 אי• סי• דער פח אמ לײבאר אװ שאן
 פאר־ נײעם רחװעלם׳ם םיט צוםרידענהײם זײער געדריקם

פלאז דער גענו^ ניט איז דאם אבער זיכערונגס־פלאן,

ם *---------------------------- י י 3 ו
 אר* *ו או ניפ עדגצץ אין זיו זאגזח ארמסער ײ
מדןן, לעגגןרן ןגעט? ״ו פארלאנגפ טא װןן ש פוןו ס  ן
״! יי אבער מז א מי מ חאס באנדע •ימדלצמ אדגןסאר ר

 אגחודסאיז סm מחאס תאט n גזדואלחװיצס. װײסער
Jiw• ו די אױג אינטןרןםירט גיס אאם איר ן פ ן נ ו ן

 וואס זאד, איינציגצ די וױיגיגןד. אדזןר סער ארבעטעז
מז איז געײאלט, האם זי א מ ז יאס א לי ד מ  פאד מ

 גמאלדיג גזדמן דארימװ־ ייז אנטוישומ זײעי ^יעאעיאײ
 » ארײסגצממז תאט רחװצלם •רעזידענס ײעז גדױס׳

 איז ay װאי דין, זאל •רכץסס־װאד די אז פאראדדנומ׳
מר שטתדצז׳ 48 נײסיג׳  19« םח שםתדצז 8 פאר א
מד די אמי־ ^יאמאװער פ«ר ארמםןד די צאלען מי  אי

 נײץס oyw אײסגצפתעז אמאל וײדער האמז שינאים
 פאר אפילו חאכעז די ארבעסער. די געגעז העצעז צו

שאפןן חעצע נײעד דער  .אכסעגגחנאיזם״. ײארס נײ א מ
 רצגצל־ קומעז צו עלצןפארפ אדבעםעו־ ךי אז הײסם, עס

 די דערכדם שםצרען זײ אז און ארבזןס דעד צו מעסיג
 אמעפאנגעז אםאל וױדןד זיד תאס עס און םראדוקציע.

 די װעגיז סםאסיסםיק און ציפערען פח ײאקכאנאליע א
מז צי ארפעלזזפ אדבעםעד •די װאס םעג  ד*ד צו קו

 אז אײנז־רוק, דעם מאמז ציםערעז ריזיגע די ארבעט.
ד זיצעז ארבעםער די  צו גײצז זײ וױ חײ» ד?ד איז מ

ארבעט. דער
 דץד צי קומזח צו פארפעלצז רכעםעד9 יי םארװאס

 עס שונאי̂ג אדבעסער די פון עסק דער נים איז ארבעם
 פארװאס אודזאמץ די זוכעז צו אױפגאכע דיער נים איז
ד «ו םאג 9 ניס אסאל קוםס ארבעטער אז  רבעס9 ת

אױפגאכצ זײעד אפשאםען. אורזאכעז די קעז םעז וױ איז
׳ *r םים פארזיכעיט זײן זאלעז זיי אז נויט, ליידען דארפען ^ י K י  * K  S J f i Z S l ' ^ ג ל י ג ,
לעצסענס איז חעזע• דיע א ײײיע אלע זײ געגעז נעז געם rah,* זײ אז מאםזת. םאר־ זײז זאלעז אוז ארבעםעז קענען די לאנג וױ אדבעס

T יחזרעז. מדבגעפירט לײכם אזױ נים וועם זיכערונגם־פלאז O י ׳ ו-ן״נדײאי״-״ז די קעד׳9ײקצנב קעיסעז נאקאנטער דער איז דאס סעסיע. ׳

י a מאסס׳ פאר־ זײן זאלען איז ארכעםעז קעגען די לאנג וױ ארבעס oyn r זאלמ י r m איז שטארקעד uLL W  trw , ■ _
ס׳ םאראינםערעם^ אר־ נים םער קענעז זײ ײלז דקזיסםלנץ׳ מים זיכעיס ם׳ ל ע װ ז ו ;יר רזילער^ ט .פי ײנאךאפגעג^קט ^ מ :ײ*ס 9 געפײצז צו ז  ל«גס*,9,
ײט ז^8-ם1רונזיכד ארבע־ די געבען װעגען זײ אין זיד רעדט עם בעםען. ז הצמס ממאכס האט װאס י(יייט ײט ן מ י מ י ײ מ ד • ®יי ײ •יז

 זײערע ׳דערציען צו מעגלעכקײם א םאלקסמאסעז די טער,
 צו בילמנג, גוםזו א געבען צו זיי געהעריג, ױי קינדער
 םאר זארגען צו קראנקהײם, םון פאל אין זײ םאר זארגען
 אין — נױם םון םאל אין יתומים און אלמנות זײערע

 זאל ײאם םיסטעם, םאחיכערונגס םטאבילע א קורצען,
 אין ווערם עס וױ קבר, ביזן וױגעל םץ די פאר זארגען

אויםגעדריקט. דאקומענם דעם
סיס־ געזעלשאפםלעכער קאםיטאליםםישער דער אין

געגאנגען. וױים דיער דאם איז טעם
 רוד־ זיינען ריכטוגגען אלע םון רעאקציאנערען די
 באפאלען םארזיכערונגם־פלאן סאציאלען נײעם װעלם׳ם

 אויםםערקזאם גאנץ גראד האבען זײ זייםען. אלע סמ
 םארזיכעתנגם־פלאן סאציאלער נייער דער וואם געלײענם,

 די צי נים דעריבער איך װיים םאלקסמאםען. די גיס
 און פארשםאנען נים האבען פאלקםמאםען אמעריקאנער

 םאתי־ סאציאלער נײער רחוועלם׳ם ײאס באגריסען. נים
 ודעם צוליב איז דאם אדער געבען, זײ װיל כעחנגס־פלאן

 זעז ניט זאלען זײ אז דערצויגען, אזוי זיי האם מען װײל
 ארבעםער* אםעריקאנער די נאז. זײער פון װײםער פיל

 מאר־ םיטן װי היינם מיםן םארנומען מער זײנען פאסעז
 האם וואם לואים. חשאן װי אםשר םראכםען זײ און געז

 די םון וױיחשעם די אויף העכערונג די אז געזאגם,
 רוזװעלם׳ם וױ װיכטיגער םיל איז היינם׳ ארבעםער

 אנגערד האט לואים וױ חלום, פוםטער אדער ,אוםאפיע״
פארזיכערונגם־פלאן. סאציאלען נײעם רחוועלם׳ם סען

גע־ עם האט לואים אז גלויבען, צו שווער איז עס
 באליידיגונג גרויםע א געװען וואלם עם ערנסם. מיעט
 פראםי־ א אז ארבעטערשאםם, אמעריקאנער דער פאר

 מײנען עם זאל םירער ארבעםער אמעריקאנער נענםער
 קײנמאל מען קען לואיס׳ן צו שײך איז וואס נאר ערנסם.

 זאגם. עד וואם דעם, אין גלויבט ער אויכי װיםעז ניט
 הע־ א םאר קאמף דין םון מיםען אין אים זיו האט עס

 םארגלוסם מאינערם, די םאר זשעםTװי די אויף כעו־ינג
 אפלא־ אביםעל כאפעז און רוזװעלם׳ן שטאך א געבען »

 פאר־ רוזוועלט׳ם און דילערם נױ אנטי די נײ דיסמענטען
 גרע־ א לואים׳ן בײ האם םײנדשאםם שינאים. ביםערטע

שכל. זיץ װי איבערצײגונגען, דינע אויף וױרקונג םערע
 די אז װיכטיג, זייער און זייער געװים איז עס

 זייערע אויף העכערוגג א קריגען איצט זאלען ארבעסער
 דער און לעבעז א מאכען דארםען די וױיל מרדינסטעז׳

 אריבערגעשםיגען וױיט האם לעבענס־מיטעל אויף יקחת
 אויף םאר מען אבער ארבעםער, די םון פארדינסטען די
I וױידזשעם געהעכערםע די אז םארגעםען, נים םינום 

 זײ װען ארבעםער די מאכען זאם גים װעלעז הײנם *־ז
 וועם עם און מלחסה דער נאך ארבעם אן בלײבען װילען

 מים אדער ארבעם םים באזארגעז די זאל עס ווער זײז ניס
I עקזיםםענץ. זײער םאר שםיצע גענוגעגדער

קײב־ קעז ארבעםס־לױן העכערען 8 םאר קאםף דער

 שױן האבעז שאםיתנגען אלע םון רעאקציאנערעז די
 ארגאניזירסעד אינ^ געגען קאמף ביםערען א אנגעפאנגעז

 ר־9ם סאצי^׳ען דעם באקעםםען ודעם קאפיםאל גרױס
 עס םיםלען. און כוחות זײנע אלע םיט זיכערונגס־פלאן

סען,9רבעםער־ם9 ידי װערעז אױםגעוועקם דעריבער מוזען
 אוםגעחײעד וױ םארשםײז זאלעז זײ אז םאלקסמאסען, די

 םאר* סאציאלער גײער דער אם זײ םאר איז עס װיכםיג
 כען9מ לעבעז זײעו־ װעט ער אזוי װי זיכערונגס־פלאן,

 דערי־ דארםעז זײ אז און םרײער און זיכערער בעסער,
 זאל פלאן דער אז קאמן^ ענערגישען אז אנםירעז בער

לעבען• איז װערעז פארוױרקלעכם אמ ײערעז אנגענומען
**

.אבסענטעאיזם״ װארם דאס ײאם איר וױיםם
 אר־ די געגען העצען צי ײארט נײ א איז עם ? מײנם

בעטער.
זו־ מיד נים װערען ארבעםער די םון שונאים די
געגען חעצעס נײע שאםענדיג אמ גילבולים גייע כענדיג

זײ
 פראדוצירען ארבעםעד די אז עס,געװען, איז םריער

 ציםערען םים לאנד דאס םארםלײצם האם מען גענוג. ניט
 די אין ארבעםער ודי אז ױײזען, צו סטאםיםטיק און

 די װי וױיניגער םך א פראדוצירען מלחםה־םראדוקצשס
 בא־ אלײז, רתױעלם ■רעזידענם אבער האם דארפען.
 לאנד, אין אינדוסםריעם מלחמה םארשידענע זוכענדיג

 װיםיל נאר ניט פראדוצירען ארבעםער די אז דערקלערט,
 םען ױי םער םאלעז םך א אין נאר זײ, םון דערײארם מען

זײ. פץ דערווארט
 וועגען העצע א אנגעהויבען זיד האט נאכדעם

 שונאים ארבעםער די האבען ארבעטער, די סםרייקם.
 מלחמה די אין פראדוקציע די רואינירען געוואלדעוועט,
 געציילט האט מען םטרייקס. דיערע מיט אינדוסטריעם

 אזעל־ צונויםגעשםעלם האם מען און וואכען טעג, שטונדען,
 אײנדרוק, דעם געמאכט האט עס אז ציםערען, ריזיגע כע
 אבער ארבעםען. זיי װי מער סטרייקען ארבעטער די אז

 ציםערען אםיציעלע געפלאצט. האט בילבול דער אט אויך
 םון צאל די אז באװיזען, האבען רעגירונג דער פון

 קליין. גאנץ זיינען אינדוסטריעס מלחמה די אין סטדייקם
 געװארען. אנטשװיגען נים דינען שונאים ארבעטער די גאר
 צו וואם ױעגען אנדערש עפעם געםונען באלד האבען זיי

 א אנגעםאנגען זיד האם עם ארבעטער. די געגען העצען
 קורצע• צו א איז ארבעטס־װאך די אז וואקכאנאליע,

 פאראליזירם געשריען, ױי האבעז ארבעםם־וואך, קורצע די
 ווײ זײנען עם אינחםטריע. מלחמה גאנצע די

 האבען און ציםערעז אםיציעלע געקוםען אפאל דער
 אינחסם־ מלחםה די אין ארבעםס־וואד די אז געוױזען,

 פאלען מערערע אין אז קורצע. קײן נים וױים איז ךיעם
 װעז װאד, א שםוגדען םוםציג און עםלעכע םען ארבעם

געװארעז׳ םעסטגעשםעלט אויד איז עם נויםיג. איז עם

 פון אימצר זײז צו אדױסגעשסעלם זיד האם װעלכער
 תאם ןק<די09 װאס פרעמד. אז־מםעד םארביסענסןזע די

פארטאגט. איז עס וועז
דבע•9 אז רלײקענעז,9ם פרובידעז נים ײעט קײנער

 ד*9 דעי־ צי קומעז «ו צײם צו צײט םמ םארםעלעז םער
ט.  צוליב אדעד גקחײט9קי צדליב ס9י אמ געוױמלעד מ

 באשצפטיגם זײגצז oy עקסידענסס. אינדוםםריעלע
ר9 מיליאז צענדליג עםלעכע לאנד איז מ מ ־  oy איז י

 ןעפעלארפ *־בעסעד װאס םעג צאל די אז נאםירלעד׳
gm נץ9ג 9 זײז ז*ל אדבעט דער צו קומעז צי ytr nya 

ח די וױסען דארן׳ מעז אבער  ר•9פ זײ פארדואס כעז9או
 ר,נאלײ אװ. עסערירסעק פױרקמם, מיס קומעז• צו םעלעז

 ס9ײ םעד׳7רב9 די פון פראצלנם 90 אז באהױפםעם,
 אדעד oy איז ארבעט, חני צו קופעז צי פארםעלעז

 צקסידעגםס איגדוסםריעלע צוליב אדעד קראנקהײם ציליב
 זיך, פארשסײם oy פאבדיקען. די אױף םאר קומעז יואס

 האבען עקסידענםס אינדוסםריעלע צי שײד איז ודאס אז
 זי־ בעסעדע װערען. פארסינדערס געקענם געוױם זײ

ר ײאלםעז פארזיכםיגקײם מער אה כעדהײטס־מיםלעז מ  זי
 פאבריקעז די אױף פאלעז אוםגליקם סך א פארםידעז

 9 קזװדז אוז פארװאונדעם װערעז רבעםער8 װעלכע בײ
 די דאך איז oy אבער ארבעסען. ניט צײם געײיסע
 צו שונאים ארבעםעד םון אםילו בײזײיליגקײם גרעסטע

 געװעז װאלם עם און ארבעםעד. די דעם אין באשולדיגען
 אר־ די שולזײגעז8ב צו בײזװיליגקײם גרעסערע א נאר

נק.8קי אםם זײ8 ײערען זײ פאתואס בעםער
 די צוליב קראנק אםשד איצם ווערעז רבעטער8
 שםונ־ לענגערע ארבעם׳ דער בײ אנשםרענגונגען גרויסע

 איצם וועיעז ארבעםער וו. אז. א. נאכם־ארבעם דען׳
 איז וואוינונגען אין מאנגעל דעם צוליב קראנק אםטער

 דיזיג זײנען אינדוסםריעס מלחמה די וואו ערטער די
 עדםער מאנכע אין וואױנעז ארבעםער אויסגעוואקסעז.

 אײנריכ־ סאגיטארע אן אץ באהײצונג אז חורבות, אין
 קראנק. אםםער ווערען ױי אז וואונדער, קייז טונגען.

 מערערז אריינגעקומען איצם זימען אינדוםםריע דער אין
 און שוועד צו זיי םאר איז ארבעט די מענשען. עלטערע

 צווישעז אז םירלעך,8נ איז עס אח אנגעשםרענגם צו
 מחעז װאס צאל, גרעסערע א געםינען זיך זאלען די

 איג־ דער אין רבעם.8 דער צו קומעז צו טעג אויסלאזען
 םויזענ־ הונדערטער אריימעקומעז אויד ױינעז דוסטריע

 םאמיליעס האבען וואס סך א די צװישען פרויען. םער
 ארבעס דער צו קומעז צו מאל מאנכעס םארפעלעז די און

 די צײלם טען װעז נאר םאםיליעז^עלעגענהײםעז. צוליב
 רבעם-8 דער צו קימעז צו םארםעלען ארבעטער װאם םעג

 נ־8ל8ב םעג רםעלםע8פ די סח ײיםיל געזאגם נים ווערט
װ. אז. Jt רמםער8 עלםערע צו רבעםער,8םרויען* צו געז

באוױ־ האבען אונםערזוכנגעז די רױ איז, דאס י8נ
8 װאם דעם, פון אוחאד נצע8ג די ניט לץ8 נאד זעז׳
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po 10ל0י*000ס םלחמח o r י*ר 

mts m סיל אזוי ס*ל P* ײי *זױ .1942 יאר איז 
8« is i1אי מל ifJfO ימסער• o ir גרעסעד׳ אלץ 

no אלץ חמדמדחח «ז pk iso אר־ פרױעז מזןר 
ײיי ס מלחמח גויטיגזו יי מי מ מ  ארבעס און *י

nos לןן װי i מייגימממ גןברויך• וי l l סיליאז דדײ 
i ײולוז טרױןן r r  if»nssu**m isno יער איז 

קויו is ap אק •רןדי is 8 די issoio םיליאז זמלנ 
o r רײעז׳ *דבעםער די איז איץט זיך גץטיגץן

דעתוטק־ געגוג *רױסײײחמ זיד טרויזח די װ«ל«ן
sasisPK m ס i mo is ? משםיםקײס םיט קענעז ריר 

ip. חנם »יז * מרזינייתז,  ossm קאמטײז נײיז״ 
ism תקט פרױ«ן די» ns* זײנעז זיי וױ ®*רלעסלזד 

im רץקטרד זײער נײםמ. s באװײזם 1942 יאד os. די 
o ®טקםעז׳ r פטרעסענםלעכם זײנןץ »po ism Pf דער 
n בײי* סדײפז isi ism םעחיגקײט זײער םיז בןךוײז 

pm pk■ זיד מגלמלױט is tsooois ארבעס םלחמח 
pk טדימן *ז ism דערפילעז נו געוץ is**t .אויפגאבע

 איז געװארעז *רײנגזתױגעז זימיח גױר זמט «ז
o די איז מלחסת. דער r  i in r if איז •isoipsim 
 סײ אין #דבלטאר סײ *,tyijtt •וץ מ&ניי״ונג רער **?

 םלחמח אין *רבעטער ןלס טרױ«ן נו לם<ד.8ײר8ט
מו  גס אםת׳עד דער אכעד װאינדעדבארז. • מנרי

i *8 זדז r? פרױעז די *זױ יײ osiisio*ik is a r די 
 אויסגע• זיד פאפעז, נײע פרײאו־מז זיד געלעגןנוזײס׳

 םאר־ די אין *רבעםעז נו זרז גןהעדיג וױ לערענט
 געעםענם. זײ פ»ר ױך תאט וואס םדײדס םלחמח שידעגע

 אנםײל בןף־ײסענדעז $ גענומעז חאבעז פיײזז מםש
מז איז  ארנדי דער םאר זדיסשםאסוגג מדשידענע מ
 זײנען סיר איידער יעריאדע דער איז אױך פלןס איז

 זינם אנטײל זײער אבער איז קרמ, איז אפי*י*ל אײץ
דראםאסיש. אסת מלחמח דער

איגדוסםריע. עראפלאז די בײשפיל, גום נעפם.
 גע־ ביודא סרויען די האם 1941 יאר פח םרילינג איז

 באשעםםיגען. נים דארס מעז וױל פרײעז *ז פינעז,
 בא־ אינחםםריע דער אין ײעחגז קריג׳ יאר אײז גאד

 חיינטיגס פון םוף בײם איז פרייעז 160,000 שעםסיגם
rאיבערשםײגען יועלען זיי אז ערײארםעם, װערט ר 

ל. דעד איז ארבלםער מ*נ*ר  איאט םועז טרױעז מ
 סאר־ אלע פון ■ראדוקציע דער זדן מלאכות מערסטע די

ביז ״לײםנינגס׳ און .םוסםאנגסי די פח עדאפלאנעז׳ סעז

 ״אבםענםעאיזם״. *וליב פארלארעז גײעז ארבעםס־םעג םך
 גרויסער א גאר אז באװיזען, האבעז אונםעדזיכינגעז די

 גלייכגילםיגקייט דער אױף פאלם שולד דער טון םײל
 עק־ עם ײאו םאבריקען. די פון פארװאלםמגעז די פון

 שעדיגען װעלכע !ושםאנדען, םרײעריגע גאנץ זיםםירעז
 די םרן באריכםען די ארבעםער. די סיז געזמם דאס

 פאבריקען מערערע אין אז דעתײלען, אוגםעדזוכונגעז
 בא־ מאנגעלהאםםע א שלעכםע׳ א װענםילאניע די איז

 אלץ דאס אײנרינםומעז. םאגיםארע שלעכםע אין הײאומ
 ארבעםער די םון געזיגם דעם אייף שלעכם דיער וױרקם

 נים ײם1 גו גיים סיץ זאלען זײ אז דעושו. םירם און
 ארויסגעוויזעז, זיך האם עם ארבעם. דער is קוסעז קענעז

 מאנ־ א געוועז איז גאלייכםונג די װאו פאבריק׳ א אין אז
 םרינק־וואםער סאר אײגריכםונגען די אדן געלהאםםע

 אל1 די איז שלעכםע, געײעז זימעז אדבעטער די פאר
 דער is קומעז is םעג אײםפעלזח םלעגען װאס זײ■ שזץ

 די װען געװארעז׳ קלענער קראגקחײם׳ פװליב ארבעס,
 געװארעז• אױםגעמסערם זײנעז איבלדז דעדפאנםע

 אונםער־ די םח ארױםגעוױזען אױך זיך האס עס
 יאנירען5םונק עם װאו סאבדיקעז׳ די אויף אז ײכתגען,

 הייסם עס קאםיםעם, פארװאלםונג ארבעםער געזזעדיג וױ
 איז ווארם, זײער is is ייד הערעז באלעבאטים די אז
 אדבעם דער is םעז1ק is טארפעא וזאס םיו׳די׳ אל1 די
 אר־ די ײאס דערפאר׳ פשום איז עס קלענערע. טיל א

 זארגם פאבריק דער זטיף טאפיםע נג1ספאדײאל בעסער
 אױף זװרזאמז רױיניגער יאם1 זיין זאלעז עס אז דערפאר׳

 אר־ די פה געװנם דאס שעדיגעז װאס פאבריק. דעד
עד ם מגליקס•1י אינײםםריעלע is פירעז װאס אדעד מ

חענדזןרס^ן םזןרי ®ח
 מידסםערױס ארבעסס us ביזרא i»’na דירע/וםאר

pa פארא״דגםע די m inus

is פעסטתגוז״ .פליענדיגע די jik מפרײער,#.
 מסקעס׳ גזד סאכעז בײם ווי*ס ארבעטעז עזימדי

 פאטראגןם, לאגסעז׳1אסכ טראקס, ״תשיפס״ סען,1סאראש
 אסױ די אין קאנאנזז• איז ניקםעז באמבעס, קיילעז■

 זײער גמדגעט מלחרח דזןד פאר תאבעז פאבריקען ניאיע
 זײ זימ«ן אבעד סעפטאטכער לעאטעז פױיעז• ײניג11

ל גאנמר דער פיז פינפטעל א געװעז שױן  ארבעטער מ
 בײ סטריזמ׳1אינד מלחמח אגדעדע איז פאבריקען• די איז

 פאר ניאיא1אמ אינסטתמענטען, מאשינעז׳ עלעקטרישע
 דרי׳ א פײיעז דמעז פראײקטןן, םי1ג קלײז־געװער,

ל גאגאער דער ש״ז םעל  פרא־ בײם אח באשעפטיגטע מ
 כמזןט פרײעז זײנעז נג1יסשטאם1א קאממימאױן דמירעז

 אמױק־ מלחסח אנדערע בײ ארבעםער. די םיז חעלפט א
 אח ^טאפאז כעמישע אפאראםען, עלעקםרישע װי לען,

 םמ םערטעל א מגעפער1א pniyi פײיעז זײנעז עגלעכע,
באשעפטיגט. ism ײאס ארבעםער אאל גאנאער דער

 סירעז אירע עפענט איגתסםריע שטאל ן1א אײזעז די
ois ismםרױ ר.sארבעם is’i«׳ פאר ברײט  ts *ער 
isu מלחהח רsםssל דער זינט מאל שטען m sim is 

rV שיף־בױ די אינתםםריד ניאשין־בױ דער S ^ a n m 
p חאם ^ s w 'i s סר אידgי ^שנא פיז sיsי  בלויז ס

 קריגס is*w ז5חעלם װאם ןsי1םר אאל די אץ דענער
 1אײ 1אי האלט ŝברעג ים sאל גיי זsשיפ םראכט אץ

 sערשט די isr^ 15דינ יארדס «ii’SJ די שטייגען.
־ יארד נעימי בר״זלין רsד םרױען. lsלsשם1sאנ  מ

 יאר 141 די 1אי מאל רשםעןois 5 פדױזמ שעפטיגם
עקזיסטירם. ער זינם

 1טא is ינט1א115ג1א זיד חאבען הענם סרױען
 אר• מלחסח ביי ארבעםע! םארשידענארטיגע אלערליי
 דעליקא־ רsד שץ ט,sארב סארםעז אלערליי 1אי םיקלען.

o״ קלײנינקע בײ ארבעם טער y w t r r t" דער ביז 
 עלעקםרישע ריזיגע, טרײגען is ארבעט נגםער5אעעשםר

 ערפאלג־ באטייליגט זיד םרייעז האבען הױב־מאשינעז׳
 אויף זיך קען 1םע אז באױיזען ן1א 1942 יאר אין יײד

 נאכפראגע די אױך זיך םארגרעסערם עם פארלאזען. זיי
̂ sn־״n באס אלס םארמס, אױף ארבעטער םרײעז פאר

 םט־«ארם1ל ארבעטער, אײזענגאן אנגעשםעלטע, באנק
 lsביםsג sכsטלs אויף בלױז אוױחעז15א: מעכאגיקער,

 מענער םיץ נג1יח8בא די אינײססריען. מלחמה אױסער
is גענד שארף זיד האש ארבעטער םרײעןsדער ײרן־ רט 

אין געװינםעז אמת׳ע באריכטען קענען מיר אץ מלחמה

 שיף־יארד א ן1פ ביישפיל א געבראכט װערם עם פאלען.
 קאמי־ נגס1אלט11םא^ ארבעסער אן 1ײא קאליפארניע, אין
 גע־ װי פלאנירעז is מעגלעכקיים די געקראגע! האם טע

ײג  5װיכטיג ארעז11גע אײגגעםירט זיינעז עס אץ ־ע
 ־5חיגי בעסערע אץ ארבעט דער בײ 1נגם־מיםלע1ייכער
 1םעלע ײאס אלs די איז ארבעםם־באדימונגען, גישע
ב ארבעם דער is isiai? is אױם  בא־ קראנקחייט ^לי

געװארען• םאדקלענערם דייטענד
 Sאל ײכען װאם נאים,1ש ארבעטער די םאר נאר

^ עssn נייע א וױילע :is ניט דאס איז ארבעטער, די 
 װאס איבער האבען ױט עם11 ריקענבאקער ענטםער. קית
is די געגען העצעז װעלכע לעקציעס׳ זיינע האלטעז 

 װי־ is םאראיגטערעסירען זיך װעט ער ײען ארבעטער.
 1םעלע ארבעטער םארױאס אװ־זאכעו װירקלעכע די םען

 אלע די isii אױ ארבעם. דער is isoip is אױם
 קאנ־ דער אז םאדערען, פרעםער ארבעטער רעאקציאגערע

 ״אבםםענטעאיזם״ געגעז געזעץ א אננעמעז זאל גרעם
 ניט דא 1קע געזעץ קיץ אז אױםגעאייכענט, זיי וױיסען

 די אז געזעץ, א אננעמען װי םעקט איז עס העלפען.
 אינ־ מלחמד׳ די אין באשעםטיגט זיינען װאס ארבעטער.
 ניט טארען אדער ,nnsn קראנק נים םארען ײםטריעם׳

 זײ ^sons ביי.דער ס1ם א צי האנם׳ א ציקאליעטשעז
 is מזין1א 1א איז עם אז ארבעםער־םרעסער, די יױיםע!׳

 ״אבסענטעאיזם״, געגעז געזעץ א קאנגרעם םיץ פאדערעז
 געלעגענהיים מטע א האבען is אײסען זיינעז זײ אבער

 11א רsםsארב די געגען רעדעס האלםע! is קאנגרעם איז
is פראפאגאנד גיםטיגע דיער בעםער װאס םארשפרײטזהs 

ארבעםער. די :עגען
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 פאד־ סטאגדאדז׳ס, sosais די אגצחזאל^ שטיינער
i 1אי S’spmsis רזה5שנעל  ism si* םלחסזע 

1SS8H som די פיז sm* אז פילעד מיר si s**i 
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 1« אױםנופמג sל8טאט די איז לאנד, אין אמז ביי

T סאליאימח sVissisn אמ טיגע1מ אלס שרױעז »  PS 
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 וױמדמ םאממ פראגט ארבעםם אױםן ען1העל קאנטע

 תר־ lSBלsח is קדבױת אויד ברענגע! אױ בײטראגע!
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ר װעג דער ע ל אג פוןוו
pip .p און זע ip iy i חיפטל, אץ ארױף װײם 

pip רײגע, ים־לופ* אץ ®יןי און י1®י pr*p׳ 
 תפילח. ®ון סוןי־װעג דעם אץ ׳ןןגד אן רױם אץ

פ דאם. חײליקן וװם ארױןי דײד אץ ײיז־ אינ
^ יי איז װאם כ ״י ז חיסל «ז ײסים® ײ סײ* ת

• כיימ איז דא ;הימעל דער איז סארנומען —
חײפ. דײן

 ׳ים bis ארײפ װײמ pip געדעגק. און זע
pip שיפראס, אײכי?ן אץ פיןי pip רמפער. סײןש® 

 — אמטןך דא אפשד אמװימיג, דא אפשר
 ז שװים ?רײזעלדמען אץ וױג פי קכר
:ים מיפן מםכים אױ װמפ כװ&ליעס אױןי

ניט איז דא ײאסעד; דאס איז סארנומען —
.י חײ^ דײן

 לאנד, כרײפע דאס אױף pip .pijnpi און זןן
 גראזען. פדפ אץ ippnaso םיפ פול װײפ, װײפ,

 לאזעז• דיי מעו װעט געװי־ס דא דורכגײן זיץ,
 לײנ םעטען כײס פרעג אמ װאלד גי־ים םרעג רײד,
לאגיז דאס ײר ענטפערט װאס ? אי«ט דערסט װאס

ם איז דא כײן, ;ןןרד די איז פארנומען — ני
דײן
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סזי זים גירןכם 1ײי *י אום גרײזזז• מערערע נןסאלעז כ ש יי  ויי

אמאל. נאך ליד דאס איבער דא דיר
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 װעלעז דינססען און ארבעםעד פארם חען צײט דער

 סאשעל דעם פח ש^ אונםערן ײערען ארײנגענוםען
 רעגי־ צו Dl’Onnps זײן זיי וועלען געזעץ סעקיודיםי

 וױיניגעד דינען פארדינסםען זייערע אױכ שטיצע, רונגס
אײנקונפם. מיניםום הרמדםםער דער װי

ען די ג נ גו  לױם שםיצע׳ רעגיתנג׳ס רpם ^נ
 ועלבע די אוםגעםער זיינען זp•ל בעװערידזש דעס

פראיעקם. רוזוועלס דעם לױם װי
? ווערעז געצאלם װעלען כץנעפיסען P רpפ װאס
:•לאן רוזוועלם דעם לױם

 ר־pפ די אױף oinpo זײן ייעלעז בענעםיםעז די
 יןןדער סpײ סינימום א זײז אבער װעם op דינסםען.

 וזעלעז בענעפיםען עקסםרא קדיגזװ.' תעןס עטװ אײנער
דעפענדענסם. ם^■ יײז

 רעכענוגגעז די זײנעז זP•ל בעװערידזש דעם אין
ל בענעפיסס די טמ ע ס  צאלוסנען די קאמפליצירם. ^

 די דורכםירען פין קאסם דעם אײף באזירם זײנען
̂נראם. סעקיוריםי םאשעל  ראזpפ »ויד זײנעז עס ■ר

o: פארשײדענע r ip ip i פח מענשעז *ו צאלוסנעז אח 
 פישעpגרpגע געעפארשייד םמ און עלטער פארשיידענעם
דיםםריקםעז.

ם א כ ע ל י י ר פ
מ »ון קלײנן (פאר י רו ־)nrirp ג

שלאנג, p ס׳אײ  כײזןן, * קלאיעײ
 ארײן, לאנד שײנעם אמזער אץ
 םארגיםםעז, *ו סאר׳סם׳ען, «ו

װײן. אונזער אץ פרוכט אמזער
 גערןראכען שלאנג כײזןן די איז
 ׳ריז םיטן םארמאםםען ױף

 נעםען זיף געמדזט לאגד דאס חאט
שייז. םארן אץ שװערד םארן

 אלץ, קריכט אץ רןריכט ײ — שלאנג די און
 ׳סם איר שפרײט גישט, איר שפריייט

 ארױפטוױגגען חערשאפם אי־ר װיל
 יפ. אייכער לענדער״ איכער
 דורכשטעכען, ס׳חארץ שלאנג דער ם׳װעט

 סם״ אץ גיםם איד אפטאפען
 םעלקער, זיץ םרײ װידער ס׳װעלן

ים. דער םרײ װעגען, די פרײ
 לידעל דאם קמדערלעד זשט זמגט טא

 ראד, א אץ אלע זיד שטעלט
 םרײלעכס א קינדערלעו־ זשע טאנצט

. קאראחאד גרויסען א אץ
 מאגסםער דעם ם׳װעט זינגט, זמגט,

 :געװיס אים םאנגען כאלד שוץ
 לעכען דאם װעט עס טאנאט, טאנצט,

זים. װערען װידער אײף סאי
 לידעל דאם קיניערלעד זשע זמגט

 ראד, די םאכט גרעסער כרןןסער,
 םרײלעכס א קינדערלשד זשע טאנגט

קאראחאד. גרויסען א אץ

ס אזוי וױ םי סאשאל די װן רי  פו־אגראם ״דדי
דןן פינאנםירט וון
ר ן  n שטישדןן פאר שלאגם פלאן רחווןלט ו
•qn פיז סובסידיאס סיס אסי^גאלוב און ארבעםער

a aa» a ^ 4 4 4 4 4 A  I 4 M 4 4  *4M 4 4 4 I I 4  M / g f t A A i f t l M  4 M  4 4 4 4 | 4 S t t Mואף םיגאנסידס װעס שטיצע ס רעגירונג די דעניײט״ 
t פון ר?ז pi ח^ױדדנגס ?pop. ידאגדאס די m 

ס 1P0P31P קחל׳ש? ד סי א מ םפי ד nnpn ײי י י פ ח  פ
 אףן סםזדסס די פון כיישטײעדונגןן םיס פאניעז 1ראל

װאיאז׳ fpDpi חקלוז Tpopsnp די וואו שםעם
iv — לטזפ wnnpripa דpד w o איגשודןגפ 

 iw ipopnp אױף שטײ?רען פון ען װעו געועקט וו?ס
 חנגיחןג דער פון עזמעייפײשנײ איז כאל?באסים

 appTpi וחמז פראגראם ר?ליף י7י םח קאסט ד?ר
nripn ר?גירונג. ד?ר פח גאנצעז אין

r ״*/npps פל?נינג ppoTpon ״נזדזאנאל די frn 
 gWTpnpup epn פרפיעקם װווועלפ דעם גומגגרײס האם

 םיס !papipwFD’i זיד opn n פלאן. פלגזזמיע^ם אז
ך כאשטיססע או כאצוג אין סײ אײנצ^זײם?ן מ  מ

op־opaVp opi «ו סײ און «אלומ?ן םים r ן קאסס« 
 סעד איז ילפז rדזpרpײpa פלאן. ד?ם דורבסירעז
ipm פרם. opi איז ספזסױםיש  op ס1אױסג?ארכ 

pap r ^ p o פאר סײ טאבעלעז ropspa p ip ir tpa 
«ך oopp opa’nap^ ד?ם פאר סײ איז לונגעזpצ

«לאז• ד?ם דורכםיר?ז
ײ װי ם דעם אז ט׳ ט פרעזידענ ק ע אי ר  איז י

געװארען אויפגןןנוםןןן
oapnnpno רחװpלם opn פpרלpקאגגו־זם םמ נגם 

 apnnpo^ ז?ל opp’pni ס?קױריםי םאש?ל זײן אז
 ipap איז op •P’opo אי*םיג?ר ד?ר ײ.3 נאד װ?ר?ז

p די *י נוױים?ל גדױמװ־ npapaiprpa, די oponp’po 
 •רץ- opn *ו פרײנדלשד גיפ װײס איז װ?למר, פיז

ooaprn דיל נױ Tponpopnװ?ל?ז ׳ pn^npi.; « 
y frm ?וױיסגרײב?נד iponpopnוױ ׳ npo TPnpn op 

 זאלןן זp■ל ם?קיודיסי םאשיעל opn אק געשל¥ג?ז
 o^opnaapp npapp^ai*pn די וחװזז• דורכג?פירם

popn pipap’ip די מים ?pop™ TJnpopapo און ppn* 
n w v אק opnaapp װ ײ?ל?זpרשײaלPד ipo אלעס 

o. ד?רשםיק?ז *ו מ?גל?כ?ס m r■  TPxapa opn 
npap ל ?ר׳ז3איooaprtp*• opn opn nap לא■ 

 jjonpmpo םnpװ ספטװזדיסז n אױםג?נומ?ז. קnpשם
ג3?3לוי םpםpגרpלpם אח בריװ מים ^ opn לאן■ 
ortpaann y ז^ל np tp ,rpianpnpo און f m v  opfl 

nnpn•
op יט3 צװײם?ל קײז איז ooaprrpn• opn rp 

 די אין אישו r*״opp וױכטיג? p װ?ר?ז ח׳עם זP•ל
oapnnpni pnapoip ײPלP1944 איז ז. op ם?גלזד איז 

^npn npo ipapo opn opn r רוזװ?לם •no אז P 
 •ronpo iponpo p npo קאמפײז זײן איז אישו הײפם

p pinopnapna nלpםapל םמ טעזapאיז ד npa*K*
 צוױנממ «ו ח?לם?ן םיל ipapp npopanp ,n הויפם

npapaxprpa n איז tp •opnaapp זײ oonp n^pr 
pno opn ipoapnopa״opp ז?ל?ז די און p O’aל•pגpז 

ipVnapn w װ?געז opnמײל ׳ opn ip איז riapnap 
npn םיז װאוילזײן npappnpop ל■pז npn ipa ^םלחם
י עז סטקיוריטי םאשקל נײער דער װאס דעכט י  געז

םירט שען יעדען גאראנ  םעג
1. oapn opn זיץ צו דזשאכ׳ א צו paשpפםיגס 

.opanp יצל?כ?3 בײ
,2 oapn opn ױשר׳ צוnיגpגעהאלם ן opn זןל 

;jpap שם?^יג?ז3א אז מאכען *ו מעגל?כקײם א 
 פאר npnp ׳tppn'p ׳opanp םאר אויסםויש אין ?ז3ל?

.Dorn װערטפול? לייסט?ן
3. opn צו רעכט ipapp םײנע שפימ׳ גוםע האבען 

^לף. ישע3מעױצי און הײם גוטע א קלייז־ער,
4. oapn opn צו pu'opappy ■מים זיכער?ײם 

 ׳o״npapnp אלטקײט׳ ארימ?ײם׳ םאר מורא םון םרייהײט
אומגלי?סםאל. און ארב?םסלאזיגקײם

r צו רעכם דאס .5 ’no פתחזײס עמונג׳3אונטער 
 מאכם pרישpטpסpיn םון פרייהײט ארבעט׳ צװאנג סץ
 סאלדי פרױואט? מצד סײ און רעגירונג npn מצד סיי

טראסם?ן. pםnגוליpn יט3 און באטים
6. oapn opn צו װיל׳ מען װאו גײז צו ipnpn 

npnp צו ירט3שפיא יט3 און שוױיגען צו ipnpn םמ 
פאליצײ. פאליםיש?ר געהײמער

7. oapn opn סארן גלײפהיים צו rprpa און 
p אי ג?ר?כטיגקיים. ipanp צו מעגלעט?ייט ?3ג

oapn opn £ פילז־ומ׳ צו op’opcpno npo- פאר 
 oiapa• איז aafjpnioap ז?לבסם םאר און ירג?רשאפס3

3 oapn opn צו און פארװײלומ?ז ת> צו Tpapn 
p ?צו ?ײם3מ?גל tpopa איז םײל3א אן opn םארנד 

צױײליזאצי?. סיז שרים
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מארטירער און עמפער)ר - אלטער װיקםאר און ערליד הענױק
ק ױ — אלטעו וױקסאר און ורליך א

!זדנגןריכפעם
חלמ^ כײזעד קײן ישם3 ס׳איז

K rm op״pa פון *pap 3איי*
 אוסאויפחערל^וי ipoip מאס בשורוזו•

 פארפאיצםער לוס3 םיס npn פון
nnp אײראפע. פון panpo בלוח איז 

papppnvnpnew panpn n  opn ,o r ■פרײחײם־??מ 
r np«״vm ,onpn npna TPVpopa rpa זײ *pa ipapn 

oapn opn אױף >i .o^pap»na*ngoppזײ זאו ipapn 
oapnoop שםארק?ז צו jpapa ipcopp opn •roma n 

oya״TPara שמא — opn היםל?ריזם. און פאשיזם
 r>o ם?לק?ר רי opn ,pnpapno nponna npn צו
poprmאון ׳ opn onpnanpa ?ש  איצס ל?ב?ז פ?לק- א^י

npam, צוגזדןוסעז איז ,pnpapno fn m w o  p 7pa 
TPopa opn oapno opn .דליד־?לם?ר? op גײם pn 

 a•״npanponp צוױי npa»p ־npo p tpapn לױז3 נישס
 אלײן זיד npo איז opn — ש?ן3מ? pרסטולpn לען

 זין op^ooap op — סאראםם איז apo״n nponna ן
 םי־ נײ?ד p דך oapop op .npopa ponna p״a p רא

npj סיס תחום׳ np^o פץ ח־ײסםקײם pooapnp און 
ptרapםnpnםלpכp ?שעז3מ ipna קוק?ן םיר opn אםח 
m אין p  ipa»« n אים און nrp tpt וױ np •איז 

a t o  npnm״ip צו npa n  TPoapnopa״no aaao 
npo,ל ־pםיר npoappa npno זיד tppapax צו n אום־ 

yoapnapa לעכקייס?ן.3•ערזע
מרליך חענריק

opn jpo איס oapnapaoax 60 סון ?ליחץ־ איז 
n r• מז פח ח*ים?ל צוױי לןג ײז n — ז r  40 pxapa 

no *ppp Tpnpapnr^pnpn opn oponmpa np opn 
oapn n אח ?ם?ר־קלאס3ןר  npo nopp opn פון opn 

 מאל np 6 איז napרוסל צארישען אין פאל?. אידישזח
npo •onnjopnp tpnpa זײן npnpap'x^pnpn םעםיג־ 

 אויס־ nnpnpa oaps ״nw’npx npn דורד np איז קײס
 npn אין ,npopoo אױך •opo'inpinaap no זpסpשלpג

no opo opn oampo np opn •p^awpn npo^m 
זײ* no npa^napx •ipopxpno pwn>^po אזץ תסיסות

B paלpםיגp לײס־pרסיPלPאיז ז nprnmpn npn 
on’po'oapp nnapi n ״aaסצײםוpלpo״  opn, פיל no 

pa*n זײג?ז ג?ז3סארלעזו ipnpnpa ipopanpo•
np opn jpannpaap זײז ropo pap^epw'nnpa־

 npn ipnpnpa איז np הײ*ס?ול• no שיל?ר לסp קײם
p npo opnpa opn opn ,pnrprapanp |p no npn’o 

 צו־ tpapn paVpn ,]poapmoo איזײש? ה?לם?ז צו ציל
or*a pױשJםיpםיסap צאריש?ר npn 3לי n j ^  np גזך 

 P אי ipnpa איז op .napוסלn איז שםחײר?ז קאגם
 npaan npn •opanp pרpapלוציrרעו א אי אלע,3אצא3

 באלד opn np רײם?ר. פאליםיש ipnpnpa איז ןרליד
 איז oapn םאליםיש? npo קאםף npn אז איעגעזען,
pa jpapaציpapלaaapnnnpoaw np מח ipnpn OTopa 

 opanpo ipnpopna p• אין אמ אזעnpnpo 3״na p אױף
np איזײש?ן ?ם3אלג?מײ אין ארײז איז nata*npopanp 
מז3ג? אים מים שוץ איז איז  tpnatanpo םיס3אי לי

 זײן oannpao’w opn np יז3 יאר, 40 3קת no סשך3
 ג.פ.או״ no npלpק p אין װאו rpanp opop ל?צם?ז

 •TPnpnpa opnnponpn סארר?ם?ריש איז np ײאו
 אין אים tpo opr 1905 no רעװאלוצי? npn ג?ד

popo שםראם a npn noונnישpאיז ?ם3םארםײ־אר ר 
opanp np •ponpn צײםונג?ז, אוםל?גאל? רי איץ מים 

pnpnap papm אין זיך באסײליקם npc ?פאר־ וױכםיק
סײ־אקצי?ס.

npn ײ בונ . opn אסג?שאצם onpn opn סון np־
 זp3pלoopלשpזpג םאלאנםםול?ז אץ ״ap« אלם ײת
 זײ אױף אדױםג?תקם גיכ?ז3אי אים האם איז םוער
popo ?םאראנםױארםל?כםם onpn np .opnrnpo ־3אדײ 

 ara npn onpn np ,opo'op? Vpnoapx* איז גמוםעז
 סאציאל־ npn no aarvoap npn אין סארשטײ?ר דיש?ד

י און ״■onpo־npopanp דעמאקראםיש?ר ר ד i ת p 
 (פאר־ porr npn no pntppno npםישpקרpםpnל־pי1

 npn אין םיםגל^ p אױך np onpn 1913 איז לאםענם).
איז — צײם״ ״זײ ארגאן מנזײשז no רעדאקציע

יעםערבורג

רסזוןןלוציס רשלפנדסר גרויסטר דמר אין
 opn 1917 no רעודאלוצי? רpnapתסל ponna זײ

opn Tpapnopaonnp כודאלי?ם pooprovpx איר? אייף

הארם י. סח

n׳ pnapn אויסן ?רליד popo .אלז־3 אױמ־אז no 
n^ao’o p np onpn TP oapopo ipoonp איז npn 

npopanp npanaanpopo no aamoap־opn• אין «an 
1911 np onpn אױסן pלרוסלpnapר npoapopnx זײ פון 

ppnpo אין — .ציק״ איז גזדױילם ap npooapn npn־ 
nap̂• גאנגעז no Tpopnpo זײ no סירומ

ipopnx 4 םים pn np onpn pnpnapלapקײן ירם 
 ־aopanp pnpap’x^pnjn זײ no שליח אלס אױסלא^

no ]popo ppn ה3רוסלא n a צו npo tpopanp צו־ 
p iponona שלום־קapnpDapץ n no' ?סאציאליםםיש 

 Tpnpno oaiTpa np •op'xprapanp-npopanp• אץ
rnpapno ,p’apmpa,װאו ה3גלא3? אמ איםאלי? ־ np 

onnpoapp פון םירער זײ מים aaTapnpa-npopanp npn 
 np •TpaaiTapn p״n p םון םארשמייער םים אויד ײי

ױ n םון ג3סארלא הײסעז opn npa’P די גים  ר?^ל
 שליםעז צו פײזװײם־םאסען און ־npopanp pnpapצי

npa’a opn .שלום
 ארבעםער אידישע די פון פירטר אנערקענםער דער

פוילטן אץ
 אח יש3איממ־ק?ר? npישooװיpלשpa npn אך3

 (pnpnpa Tpaupm פארםײען סאציאליסםישע ױ ביי
 ה3תסלא איז ם?סיגקײם רpג»לpל no ם?גלעפקײם די

 סױל?ן• — na^o״n זײן אין אום Tpn זיך onpp ?רליד
1918 npon קוםם np הײםשםאם דץ אק צוריק — 

 ip oxprpa npopoo צײט קורצזמ־ p אין און לובלק
.pynpn אין זיך

oapop pn 3 אים סאר זיך pם?לז־ רײם3 ײ no 
npnTapoanr פאליםיש?ר onpn np •opanp באלד 

p םיnianj pnapn װ איזpרשpװam ,opn*npopanp np 
opnnrpa Tpapn op ײ  קא־ פ.פ.ס״ — הויפם־כשות װ

ipoo’aro און npn ״nara.20 םשך3 ״ no צײם יאר 
np np אײד npn Tpnpa סארשםײ?ר npn no איזײ־ 

opn. שםאם־ npnponpn אין באםעלקע^גג ש?ר
t papn p״opnpn pa אמ npDשלpגpאיז ז npn 

opov־opn אין געװארען םארװאנ^לם אםםפאל po p־ 
pnpoo'TP n האם opn •papnp ?אםף ליםישזױ־  oppnpa־ 

p a r״o אין ipxapa .לאנד pn nnpn onpnaTtpa 
ipnpn oaponpn ארױסםרים היסםארישער ?רליכ׳ם 

 פויליש־םאװ?םײ npn npa שםאם־ראם npnprnpn אין
 ים-3שאװי צעגליםער p אין .1920 אין מלזזמה npש

 צו םום opn opnpa np האם pnpoopsop npםיש
nnpnpo אםצושםעלעז תיכף anp opn שלי אוןpoשלום ז 

 opn no םערהײם pnpapmpppn זײ ■Tpopnpo n םים
 *pa מים אים אויף געװארםען זיך האט שםאם־ראם

 ארעסםירם, nponpn אים opn tpo םױסטזת. סײלם?
 געהאל־ ארן TPoonaia pnpnap צאל גרוים? p אויך וױ

o רםpשפnpפ םזמ p o t o  tk צעגםראציע־לאנ?־3קא אח 
TPn םח סםשך npxapa npn .צײט יאר 3 מלחמה־ציים 

 ־npn npn צוליפ פראצעם p ג?םירם ־rpa זיך האם
pnpn npoapa•

1921 no רליד ח׳ איז? npn Tpnpa הויםם־רעדא?־ 
npn no npo אץ ג3צײםי דיש?ר3מ np 390 האם opoa 

p pm ם?גלעד  t'KרםיקלTP םוסיג n  Tpapa ooopppa 
t’p TPiaTopnoo pnpap'xppyn םארםיידיגם אץ י3לא 

 איױשצר npn no אח ארב?םערשאפם npn no oapn זײ
 ^רויםגעטראםעז np איז גלײכצײםיג ג3באס?ל??רו

 אין TPaa^opnpo ?םענםלעכע גרויס? nponpnavr אויף
•naלא no TPPP אל?

n ערn םוץ סרנס אלס אױך TPליכnp tppt סיר r i*
1? n p r,mr nprrpw,װאו \לה np םירם p םאר קאםף 

n« TPnn’anpnpo פאתועלםלעכזװ opn על איזײשע- 
• מז

pnapn באריםם אויך זיך האם ?רליך Oapopa 
 np װאו •Tpopxpno פאליםישע אק סארםי׳זיג?ר אלס

 קאמו־ םאציאליםםען, no שח T־nt שם?לזח זיד םל?גם
TPoo'a סתם »ץ a־npan. ?װ?לכ T’X TPoippa TPm 

op^oapp םים ipapanp oapn n ג?שרי מיםן אוץopapa 
•fprpa

no vapo p ,ג?װױם?גהאסטמ־ ?רל?כ?ײם, םאקם
 TPםיגonpnpaױם־a opn TPan צו גרײם mapoo קײם,

03אל?ם? TPanpmpn זיך np opn ,TPO׳nVrtp׳pa איץ
־3גל? ,oapVponpanpn nptrru דק Joroap איץ ליב?

TP® pnapx אח npoma פןליםיש?ר Tpapn oapmpn 
no oananpnpo t̂ אים  opnpaonnp גpזpלשpפט־ 
 איץ Twpn tvopo איױש? poma n ^3ל? ?ן3ל?

 אײן opn װ?לפ?ר ,npooppnpo p onpn געזזח אים
 זײ TP0לpn ,pop’nnnpoaTX זײ TPan — 3אוי אין ציל

pnapr^. ארב?טערשאםם פויליש? זײ אױך opn 
TJnnTpao’Tnp א ליבע אים צוn ױ וױיל ארץ, דיד opn 

 אירצ סון עס3איי זי opn Tרליכ׳p אין אז געװאוסס,
nm o poopa•

םאציאלים־■ אין אױך פױלן. אין סלויז ישט3 און
 Tpnpa TPa,n op װאו אל,3אציא3ם?ר3ארבעסער־אי םיש?ן

 tpo opn ארבעםער, pon’papanp TPapמילי סארםראםעז
 ץ,3ערלי םון קייט3ריי אח ײטpלpnאײ n אפגעשאצס

oan פאליםיש n opn, אים מים אםסמאל מערוזײם 
 npn בלייבען opn היסםאריש .Tpnpa ים3מס נישט

 סאר־ opn — ?רליך pnapn צװישען לpוnר־pטnpװ
n שםיי?ר  no איnישnpopanp p און pop װעלס — 

opn םארשםיי?ר n no> ?ד״םש opn .npopanp איז 
 ־app סאציאליסטישען אציאנאלען3ם?ר3אי אוי^ געװען

T’P opna ,1931 יאר אין װין. npליד opn אל? מיט 
 אמ שטורעס Tצישעpa no לויף3א opn געפילם חושים

oapnpnpa opn סאר npnappnn npn .זײ םוים־סכנה 
 ־pa די ליידער, ,Tpapn npn^ponpopanp דייטש?

 ־1אײ npn םים סארװיגס דך n* oxpwnpn ישס3 םאר
n. : o’apnpnײםשלnap איםאליןך*. ישם3 איז

אלםער וױקסאר
m יאר םזת52 אױםן  no וױ?םאר איז ל?ב?ח 

n 52 אוםגעפראכם אלם?ר  tw n r  37 r«  •nnpnpa 
npn oponnTpa np opn סpציpליoםישjanpnpa np

j איז פחור npaan אלס אך3 jn rw  on’oopnp np 
 no n?OTppa איז np t^ מאכם׳ צאריש?ר npn תרך

r אויסלאײ v ,?ג?שי?ם ײזװש p nn ״naia,״ nxap 
tpto םים p אמפיין? no איזײש? זײ npopanp צו n 

oaanpa’npo pon’opp’pno־*np npn npa •opopp 
 ־aap אין געםונזװ זיך np opn װ?לם־מלחםה שםער
 npn אין onp lprpaap tp TPonnpo opn np Txn לאנ^

 פוץ אשםאנד־םײלp 3 געייזמ איז pלפpn פי, ?ל. אײ.
npn םארםײ. אר3לײ Tapa םון אױסבײד pnpn npn־ 

 איז np װאו ז/3רוםלא קימ np אײלם .1917 אין לוצי?,
pnpnpa םארשםײ?ר אלס 3םעטי no ״naiaאץ ״ n 

̂ 3רוסלא Tpnpap’xrVrirr no TPapanp פארשיידענע
1917 T’P, ױנגערםאן, יאריג?ר 27 אלם np onpn אױס־ 

 זיז — ״naia״ no צ?גםראל־קאמים?ם אין ?װױילם3
opn איז סאקם TPaippa אױסח־וק צום nponna npn 

 ארבעטערשאםם אידישע povrapanp זײ װאס צוםרוי,
opn אים צו געהאם aaTappnpap n  np םא־ זיץ םיז 

מ?לו^ איז לאגט
 np װאו פוילזמ׳ קײן אומגעקערם זיד opn np אויך
p3 opnלp TPOianpo n םלאץ D n  t’Hאnערשטע n״TP 

 װיקטאר oan .aaiapnpa npopanp אידישער npn םון
 פי־ פאליטישע אויסגעשםראכען t« געװעז איז אלםער

 pr»opnppo npo opnpoa’x tpo’o p opnpa opn מר•
 זײט צוױיטער npn םון אב?ר np opn םראבלעמען,

oanpa אױסxולpדTP אומ זי׳ץpnרםיnלpטע P’anpap אק 
 אלס איס זעען פיר •ipopanp פראקםישע םארשײדענע

npna ס-3יא3טרײד־ױ זײ פץ no ארגעטער־קאאפזד זײ 
Tpmopn. פון npopanp?־o’npn־np .popp במשך איז 

 םארשםײ?ר npn TPnpa אויד צייט יאר popap 20 םװ
 npn פון opnoo’apo t*׳־ npopanp אידיש? n סץ

 npn אין oonnapao’o םיל n» שטאט הױפם פויליש?ך־
opanp פץ npnpenpai npn ^אין שםאם־פאתואלטונ 

 np איז אנםיס?מיםיזם אמ P’xoppn npn נזים קאמף
TP .an'maonna'oax Tpnpa שום np opn oanp’n זײ 

on’popopn זײן מיס און poapnpnpa nponna״opn o 
np ?טם?לם מאל אל^ p T’P סnpלpapנnזײ ײם *po 

n npn no npro pon’oapoויפט־שםp.ם
ױניאן־באװטגונג דער פון פירער

o«pa’opo n איז aיaרpפילם איז 3םילזײסי  Tpnpa 
npop’n no .אלט?ר npnaarpa p 3ח'שו onp םאר־ 

oopa ל יאךםו?ר.3ױ אלם קײם3ם?םי זיץpנpa יאר?ז 
np opn םארנומ?ן Tpooapn opn אמם TP’an npn t’p־ 

no aaiapnpa אידיש? זײ T’P npopanp פויל?ן — np 
 פרא־ זײ no לא^־ראם no npx’npo npn Tpnpa איז

 זײ •npopanp איױש? זײ• no םאראײנזװ ?ל?3ם?םיא
TPOiapaomp opn opn , r x r ’apanp panpn ?אל P’an־ 

tw tvopo papmnpo no npopanp איזײשע יזירםע3



נערעכםיגרךס ► »־ • םז
 גע־ חאט מםמיסםען, אײנשליסענדיגךי ריכםונגען׳

ig םיםגלירער׳ םויזענם תונדערם בערך יילט1 o  ogi 
 גרױ־ » אין איז jrxgrogrrg אײן אין סאאמװ אײניגזמ

 ןןלםערן, װיקםסר פון שסרדיגסם דער געווען ogs םער
 דעם ן»«ושםעלען געשםרעבם הײם תםיד חאם װעלכער

 אױך איז גרױס סרבעסערירײען• די אין ברודער״קריג
tym בײם פארדינסם זײן rrgo ארבעסער אידישע די 

 אידישע די סון לאנד״ראט דער ®ױלישע• די םים
 םעדעראציע דער אין אײנגעגלידערם געװארען איז יוניסנם

 אלטער- *רבעטער. *ױלישע די סון ײניאנס די פיז
 העכ* דער אין םיםגליד g געװעז אויך איז װעלכער

 איז פעדעראאיע, אלגעםײנער דער פח אנםירתג םםער
 ײגיאז־באװזגגעג דער פת פיגור מנםראלע א געײארעז

 די רעפרעזענםירעז rx װערעז געשיקם אפט םלעגם אץ
 קאג־ די אױף פױלען פח ױניאךבאװעגונג אלגעמײנע

 זײנע אינמרנאציאנאל. ײניאז םרײד ®ז נרעסעז
 געוועז איז זאכלעכקייט שםרעגגע װעלכע אין רעדעס,
 די אויף םלעגעז געדאנק, פח דרײסטקײם םיט געפארם

 מיםן װערען אױםגעחערט קאנגרעםען אינםעתאציאנאלע
אינםערעס. גרעסטען
 דא איך ױיל טעםיגקײם אינהאלםסרײכער דין םח

 כאראקםע־ זײנען װעלכע פאקטען׳ *וױי ארױסברענגען
 היםלער׳ס גאך יאר א אלטערן. וױקםאר ם*ר ריסטיש

 אויםגע־ מענשען דרײ האבען מאכם דער rx קוםען
 גרוי־ א ים־ברעג, בײם שיף א אויף פוילען. אין שטעלם

 גע־ האט ראדיא געחײמע די ראדיא־סםאנציע. םע
 דײםשעז םארקנעכםען *ום םרײהייטס־ידיעות שיקם
 נאד לעבם אײנער ? דרײ די געװען זײנען װער פאלק.

 םון רעדמאנעז. נישם גאמען זײז דא וועלען םיר איז
 דער געווען אײנער איז םארשםארבענע שױן אודיי די

 טראנספארם פמ שידער דער יתיאז־םוער, באוואוםםער
מן עדא — איגםערגאאיאגאל ארבעםער  פאר א <םיט פיי

 אנ־ דער מעקסיקע). אין געשטארבעז וװוײק חדשים
 נישם האט װעלכער אלנזער, װיקטאר געװען איז דערער

 אונםער־ ריזיקאלישע די ארגאניזירען געהאלםען כלױז
 םיטגע־ פראקםיש אויד אימשינער אלס נאר נעמינג.

 און סםאנציע. געהיימע די *װעקשםעלען בײם מארגע
 שפאניע אין געװען איז אלםער פאקם. צוױיטער דער
 *וריקגעקומען איז ער ײעז קריג•, בירגער דעם בעת
 גרופע קלײנער g םים אוזאםעו ער האם פױלען. קײן

 געװער־ » ארגאניזירט םוער יוניאן םרײד יױלישע
 אח קעמםער םרײהײם די םאר שיאניע קײן שמוגעל

 אוגעליה־ די דורכגעבראכען פראקטיש אוםן אזא »ײף
פאליםיק. אינםערװענץ גישם לעכע

 פראק־ און פאליםישער אוםדערטידלעכער דער בײ
 ארײעעםאן געװעז איז ער וועלכער אץ ארבעט׳ םישער

 אח אײט געםונען נאך ער האם קאס׳ זדגערן ביז
 אין — װערק גרעםערע רײ א אטװשרײבען עגערגיע

לי «אידיש  געװען »ייד איז (אלםער םראעויזיש אץ שייי
 7 מים באנוגט פרײ זיד און קענעד שפראכען א

 דא לאםיר ביכער םארעםענםלעכםע זײנע םח ש״ראכעז).
קאמף. אין םאאיאליזם דער )1 עטלעכע: דערםאנעז

 א )3 ? םןמיאליזם דעם םארווירקלעכען אזױ װי )2
 װעגן בוך g )4 פראגראם. עקאנאםישע סןמיאליםםיש

 אין מעגש דער )5 פראבלעמען. עק*נ*טישע אידישע
 איז בוך לעאטען דעם שײך וואם געזעלשאםם. דער
 *ױ געװען שוין מלחמה איגםיגער דער פרן אנהויב אין

 האט וואם אױםגאבע, םראנצױזישע g אייד געגדײט
tn אין דערשיינען געזאלם g t מיט g באגייםםערםדר 

 די םון רשgaaרײg דער בלום. לעאן פח ררעדעפא
פלאן. דעם !עשםערם האט דײםשעז

 rg דערםאנען, געלעגענהײט דער בײ שױן לאםיר
 זיײ — בוך g נאך אמעשריבען האם לםעדg װיקםאר
םע מ  סםgרםgD שוין ער טgה ביד דאם לעבענם־ווערק. ל

 x _ לםgאיגה דער תםיםה. םאוועםישער דער אין
 נכעgמ וײ םיזיק• וועגען — װיםענשאםםלעכער דײן
עו׳ םיזיש שויז אים׳ רgD מערגײס סענרױ ^נ ע  שדין ג
 איינמאל נאך האבען גיליאםעע, דער םמ םעזgש אין

 גרויםעז למטען אום םליגעל זײערע םתאנדערגזןשפרײם
 pig^a זײז לםערg וױקםאר אוין־ םgד» םלי, גײסםיגען

 גרונם־גןױמען און אמת׳ן אייביגע די t« געזוענדעם
 אוי״ לױערם עם אז געװאוםם, האם ער בעת לעמז• פמ

מארד־גמייג. זימ מיט מערדער דער אים
םויט אין פארבונדען קאמף. אין פאראײניגם

 געווען דינען njn^g װיקםאר את ערליד הענריק
 במשך פױלען. איז ״בוני״ םמ םירער אנערקענםע די

 רבעם,gמענגעgוזx נישgרופgה זײ האבען יאר 20 םוץ
 מים און p:g־w בוגדישען דעם מײ־םפאר תגשיתפו

 אינםערע־ די יגםTרםיgם טאלאנם אח טדײשאםם גרוים
רבעטער.g אידישע די םון םען

גע־ רכעםg זײער םgה ב»ועלקערונג אידישע די

ערליך הענריק

אונזערע
מארטירער

 ערליר הענױק
און

אלטער װיקטאר
 דערמארדעט

 דיער פאר
 געטריישאפט

 די צו
 אידעאלען

 פרײהייט פון
םאציאליזם און

%
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אלטער וױקטאר

 ־1אי דער רgפ יאר לעצםען אין אפגעשאאם. העריג
 םאלק־ g סוילען אין פארגעקוםזה איז פלחמה םיגער

 שטאם־ לעg איבערגעווײלם האט מען אםשםיםונג.
 Ign האם שםעט םיםעלע *ח גרויםע די אין טען.gר

 שםיםעז םערהײם אבסאלוםע אן באקוםעז ׳סונד״ דער
 הויפט־שטאם דער אין באםעלקערונ^ איױשער דער פוץ

 בראש געגאנגען זיינעז אלטער און ערליך װאו ווארשע.
 בונ־ די האם לישםע, nwgnnigp בונדישער דער פדן

 אידישע לעg םון פראגענם 85 דעראבערט ליםםע דישע
 ערליכז טים ״בוגד״ דער .20 םון 17 — טעןgנדgמ

 אנער־ דער isngnya רוםg אזוי איז בראש זזלטערן אמ
 פוײ םון מעדזזײם גרױםער דער םח םירער קענםער

 געװעז זײנען לםערg *מ ערליד אידענםום; לישעז
 אױםדריקער די ווארם־זאגער, אבור, שליחי געװײלםע

 לײדענדעה דער םון ^’:yiriyign אח נויםעז די םון
 םעל־gב אידישער רעוואלםירענדער און קעטםענדער

קערוגס
 לםער,g און ערלין־ rg געװאלם, האט גורל דער

 שענ־ די געשריבען יג־חברישrוgה <itg ]yagn װעלכע
n אידישער דער םון געשיכםע דער אין בלעטער סםע g 

 אין םעלקערונגgב אידישער דער םון אץ םטgבעטערש
isrn־m זײער אויך זאלען פוילען g דורכמ םוףgכעז 

בשותםות.

 ארבעםער־פירער אידישע בײדע נזען פארוואס
ד ארעסםירם

 ogn פוילען .1939 סעפםעמבער געווען איז דאם
 מים קעמםענדיג וואונחגז, םױזעגםער םון געבלוטיגט

 שווערער דער געגען אנשטרענגונג איבערמענשלעכער
 טgהויפט־שם די שונא. היםלערישען פון כטgאיבערמ

 פוײ די ; יגםTרםיgם העלדיש נאך זיך םgה רשעgװ
 םים האבען ווארשע סון ארבעםער אידישע אמ לישע

 נאצישע די םאר װעג דעם םארשםעלט קערפערס זײערע
 יענעם אין איז איבערראשונג אלעמענס צו הארדעם.
 דורך רוקען אין געווארען באםאלען פױלען מאמענט

 *וגעהאלפען ארום אזוי האם וואם מאכם׳ סאוועםען דער
 ארמיי פױלישער דער םת וױדערשםאנד דעם ברעכען גו

 מים אוגלייך חײלות. דייםשע אנסאלערישע די געגען
 םאוועטישע די געקומען איז מאכט םאוועםיקער דער

 הא־ ראדיא־כוואליעם מאסקווער די *סמ פראפאגאנדע.
 אויםערעךקאמיםאר םון ווערטער די געטראגעז זיך בעז

 הויפט קאמוניסטישען םת ליים־ארםיקלען די מאלאטאוו,
 געשמאק־זאך- g איז *םאשיזם אז .פראוודא׳, ארגאן

 נאציזם, מיטן מלחמה םירען או פארברעך g איז עם אץ
 מײ־ ״אידעאלאגישע צוליב געגנער g םים קריג וױיל

 מיטעל־ צום צוריקגײן הייסט — נונג־פארשײדענהייטעז״
. . . אלטער
g האט םוילען קיין אריינמארש נאכן טעג פאר 

 בלויז נישם אלטערן. און ערליכן ארעסםירט ו.1ג.פ.ז די
 דאן םען האם טויזענםער אץ טויזענטער — אלײן די

 די ןיוױשלז לינקם. אויף און רעכםס אױף ארעםםירט.
 געזעל־ סארדינסםפולע סיל געווען דינען ארעםטירםע
 g מים אידען. אמ פאליאקעז — םוער שאפםלעבע

 אויף געװארםען דך ג.ם.או. די האם םורי׳ע באזוגדערער
 באקאנ־ רײ g צוגענוםען אץ םאציאליםםעז אידישע די

שפעםער זײנען זײ םון םיל ארבעםער־םוער. אידישע טע

 דן לאםיר םורםעס. םאװעםישע די אין אוםגעקומען
 האס וועלכזג ראזענםאל׳ אנא יאריקע70 די דערפאנען

 .רא־ בארישםעז אין אנטייל איר פאר ,1904 אין נאך
 *gx פון באקוםען םיביר׳ אין אויםשטאנד׳ מאגאווקע

 העל־ דאזיגע די קאםארגע. יאר 12 געריכם רישען
 אין איז פרױ איידעלע וואוגדערבאר און קעמםערין דישע

 געװאדןן דעדשאסען פאררעםעריש עלםער הויבען איר
 באקאנסן גוט אנדערע צאל גרױםער g םיט צחאמען

 סא&עגט אין שרייבער. און םוער געזעלשאםםלעכע
 אי־ אלע סח פארײצעריז די געװען זי איז ארעםם, סח

 פאחיצעדין אויך וױ װילנע אין שולען דיש־װעלטלעכע
, ״בוגד״• םת קאמיםעם וױלנער םח

 נאכדעפ קאײעל אין ארעסםירט מעז האט אלטער׳ן
 פױלישן די סיז סירער די מים אײנעם אין האם ער װי

 חך g או. ם. ג. •דער איבערגעגעבעז באן־ארבעםער
 אױםגעדריקס געװען ס׳איז וועלכער איז קלאראציע׳

 דעד צוהעלםען וועם םאדועם־דוסלאנד אז האפענוע, די
 חװ־ פח באסרײען צו זיך פוילען סון באםעלקערונג

 לױם מעז, האם ערליב׳ן אונםעריאכונג. היטלעריסםישער
g םח מסירה g אױפן ארעםטירט קאמוניסם, אידישעז 

 טעג, זעלבע די אין געשען איז דאס וואקזאל. בריסקער
 g םארגעקוםען איז בריםק םח שםאם־פלאץ אויםן יוען

 מילי* גאצישע און סאוועטישע םון םריינםשאםם־פאראד
 איז פאראד געםיינזאפער דאזיגער דער םער״אפםיילונגען.

 פמ םירער םמ ארעסט צום קאמענםאר קלארער א געײעז
ארבעטער. אידישע די

 געהאלםען ״בונד״ פון פירעד די זײנען יאר צוױי
 אמע־ די האבען ציים רער םון במשך תםיםה. אין געװארען
 אױן• וױ ױניאנם, אזץ ארבעמער־ארגאניזאציעס ריקאנער

 וועגעז געײענדעט זיך ארבעםער־באוועגומ ענגלישע די
 דאס אומזיסט. אבער ארעםםירםע. צוױי די באםרייען

 T’ האלם רעגירונג סאוועםישע די אז נישם. הייסם
 םים רעכענעז צו נישם זיך כלל ביים אימען־פעםם תמיד

 װען םאלען, פון װייסם מעז אינטערוועגצען. שום קימ
 האם למשל, אם׳ געהאלפעז• האבעז אינםערווענצען

 בא־ װעגען אינםערווענירט ציים זעלבער דער אין מען
 דעם אויםלאנד קײן ארויםלאזעז אמ תםיםה סון פרייען
 ווענדעט עס געהאלפען. ס׳האט און ראחױויל. םירשם

 און תסיסה סון ארויסלאזען וױל מען ײעמעז בלויז זיך
 םירשם לםובת איק. זיך שטעלט עס ווער עיקר דער

 אמעריקאז די אינםעײוענירט נישם האבעז ראדזױויל
 עגג־ די אדער א. אי. סי. די לייבאר, אוו פעדעריישאן

 םאר אנגענומעז זיד האבעז ײעלכע לײבאר־פארםײ, לישע
 האם ראדזיײיל ארבעםער. אידישע די םון פירער די

 דעם — זיים איין םמ פראםעקםארען םאר געהאם
 — זײט אנדערער דער םון און קעניג׳ איםאליענישען

 םענ־ צוליב געטאז עם האט ערשטער דער היםלער׳ן.
 םיטן מחותן שםיקעל g איז ער — טעמים טימענטאלע

 צוליב געםאן עס האם היםלער ;פירשם פוילישען
 צו געפלאנט ד.אם ער — אויםרעבענונג פאליםישער

קוויזלינג. פוילישען g ראחירױל׳ן םח מאכעז
 אל־ און ערליכ׳ן םען האם יאר צוױי די פון במשך

 די האם םען אמ אויסגעםארשט נישם לגמרי טער׳ז
 ארעםםירם• זײ מ׳האלט םארײאם געמאלדען גישט אםילו

 הונגער־ געםירט האט אלטער פראםעסטירם, האבעז זיי
אדער באםרײאונג — געפאדערם האבען זײ סםרייקס.
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מז אנדאדטחאלמז ז מן ו מ י י ן ל מ ל מ  מ

 *י׳ yr*uo*»r«40 צײײ די װאו עי,לדק^סוטיטו אין
i דעד אריף געווארט האכעז רײי• j n j y  .y'xipyipy איז 

n גיײ*חמ, געמאלחמ די  rg ראךס־שטטױ m  *mm״ 
ז אײף ביםעז  m ס»n דןס3נ* כ*לד סודמן. ־nr מ

 אויפן׳ מש*ן זדז ד*ס פרײ• דער אױף ארויסגעלאזט זײ
99 ■'™ש לײסז #מנעסכדע, 79 ®ח סלד
 כיד פוילישע סארשיקסע אח ארעסטירטע אדע אז מאך,
װזדעז• מםרײט זאלעז געו־

 119 בראש 1שסטלע זיד זאלזס אלסער און ערלין
?ו»מף אנםי־פאשיסםיעאס

־ גמסײוירש םײס״אודטײל דעד איז אםיציעל גן
 אלסעד איז ערליד rg באשולדיגונג, דער מיט ־וארען
 מ־ פױלישעד דעד פון ״אגענםעז דין כלוטרשט זאלעז

 כלכול זפעדלענשע דאד־געז דעם מים הײם־פאליצײ״.
ממר פראסעסיאנזולע די האנעז ראצעסעז״׳י  גזדי*לט ״י

מז גיד ג*ר מארד. געפלאנטעז דיעד בארעכםיגעז א  מ
 סאװע־ פח׳דער «רשטייעדפ אפגעשמיסען. אלײז זיד די

 ןןדליכ׳ז איכעדגעבזןסעז אשיציעל האבעז מאכט טישער
מז ״ס׳איז rg דערקלערס, זײ איז אלטער׳ז אץ ד  g גז

םעות״• פאטאלער
פארגע־ תאט רעגירמג סאװעטישע די םארקערט,

־ פױלישער דער ®מ ״אגענטעז כלומרשטע ז־י לײגט  מ
 אויםאריסעט איז ײיסעז זײער שםעלען צו הײס־פאליצײ״

rx אנטי״היםלעריסםישעז סיז דינסט agp^ פאד״ דער 
 ווןל• פאלקאײניק אינערעךקאמיסאריאט׳ םץ שטײער

 רעגימנג ךעיששעיס^ד דעו־ «ז נאסעז איז האס קאײסקי,
 זיך שםעלעז צו ״בונד״ ם,וז םירער די פארגעשלאגעז

שעז אידישעז םץ בראש םי ס ^^י םי קאמיטעט. אנ
הסכם. דיער געגעכען האבעז אלטער אץ ערליך

רעדט זײ םיט האבזת ממ^זטע סאוועטישע הויכע  ^סגזן
 פער־ דעם םעסםגעםעלם אץ ארבעט דעד םון פרטים די
rענלעכעז xוgrאיז דערבײ קאמיםעם. סת מענשםעל g i• 

ל ערליד rg געײארען, שטימם  סמ nyx^ngr דער דין מ
 מיכאעלס ארטיסט אידישער באוואוסםער דער קאמיםעט,

 דעד םעקרעםאר. דער — אלםער אוץ וױצע־פאחיצער, —
 או) פ (ג. ד. ױ. ין. נ. פמ פירער דער אינערעז־קאמיסאר׳

 און T־׳n^rg און ערליכ׳ז ארויסגערוםעז האט בעריא
 ישען־איז םמ ארבעס די אזײ וױ די מים ארומגערעדט

ת װערען. געפידס לgז קאמיםעט אנםי־םאשיסטישעז  מ
 עדליך rg ^>JgVngc rnyx טgה געשפרעד דאזיגעז דעם
 םיז •חדעקם גענײעם g אויסארבעטען זאלעז אלטער אמ

 און ארבעטס־פלאז םון און קאמיטעט פמ צחאמענשםעל
 ־סעשבא עגדגילסיגזןד אז צו םםאלינ׳ען צושיקעז אים

מז אלםער און עדלױ טיגוגג. א  ,194אקםאבעד־ע אין ה
פראיעקס. grg םםאלינ׳ען צוגעשיקם
גע־ נישם סםאלינ׳עז םון אבער אח ענםפער קײן

 דעם אלםער, אין עדליד דינעז דעם אנשםאם קומען.
 ארעסנױרט מאל צװײםעז tnx ,1941 דעצעמבער, םען4

געווארען.

נזןןרד דטר
 אר־ גרעסטע די האבעז ארעםט צוױיטעז נאכן אייד

 אנ־ די אייד ײי װעלם, ד«ד פמ בעטער־ארגאניזאציעם
 אײניגע אח פערזענלעכקײםעז ליבעראלע גןױעענםםע

 צווײ די באםרײעז װעגען געװענדעט זיד מלוכה־מענער
 געװארעז איז מען װען דערםאלג. אן אבער מארסירער׳

 דעד םח םארשםײער די האבעז צח־רינגלעך, שםאדק
 װעם צס אז צײן, די םאררעדם רעגירונג סאוועםישער

 יטעןױצו דעם בעת געשען. נישם בײז קײן ארעםםירטע די
 אמבאםאדאר פוילישעז דעם נײעס. g געשעז אמ ארעסט

 פױלישע די rg געמאלדען, מען האט קױבישעװ אין
 אינטערװעגירען, צו מער דעכט קײן נישם האט רעגיתנג

ר.. רינען לטערg *ון לרליד ייײל א  ביר־ םאװעםישע .ג
גער•

סאװעםי־ דער ,1943 םעברואר, סוף האם ענדלעד
 םירער דעם צו ברײו g אין ליםוױנאװ אמבאסאדאר שער

 וױלחזם לײבאר, אוו פעדערײשאז אמעריקאן דער םון
 ערליד זײנען ,1942 דעצעמבער, אין rg געמאלדען, גרין,

 מען האם מאל דאם געװארען. הינגעריכטעט אלטער איז
 האם מעז בלבול. נירערםרעכםיגען נײעם g געמאכם

 מאלאטאוו׳ס אין לימווינאװ איבער גיט באשולדיגם זײ
 די אגיטירט האבען אלםער אץ עי־ליד אז נאמען,
 חײלות נאצישע די געגעז קעמםען צו נישם ארמײ תיטע

 פאסיגערעז קײן היטלער׳ן. מיט שלום g שליסעז איו »
 גאר האם וועלם דער צו נײעם די איבערצושיקען שליח

 ומל־ מאלאםאװ׳ אקוראט געםיגעז• געקענט נישט סםאלין
 איצטיגער דער םיז חעלסם ערשםער דער אין האט כער

די ריבענםראפ׳ן פאז און היםלער׳ן געדריקם םלחמה

1943 4----------------------------
iiruogv ttp 4זחמ< פארכליטיגסזן n m tx דיןד פיז *|> 

unfit ium, וזײל > • . ,Drvgs דןן ויו $ TgNTt'
BP.״*

Tigfl iMTTfign g tig iwiig 
*f7f*n rקאמיניסטיש ד*  *rfWV |W T fT i f

 rg 4Uff״gfjo*w ודיס׳ק לצגדאד jnjrwg א*ז nrv<ל
i v איז *ילינ׳ו מפװלדימז h T& ,f'lft^g״ifiif> in 

uא*דיש חןר פון גןוייסןן דאס cgrifu fsn  7f אח 
ד אויסגזןפרדאװטזן די מז ױד״  וידןן׳ fפייליש ד fig פל

̂ממ *ו גישס tjn*o,ig איז  1אי ז,/־1(1ז*שלtfxyx 1 זיד ש̂ל
מ nyag מחק.א ר^סכדלוןכצל ש ד איו מ' IPV ס׳ *  יייי

ifiuw *,פצלקןד די פרן #פױןד דשר װאס ססװע,  yip, 
ת טראגעז מ איז זדלס י  ימלט חןד *igj איז לזדדישז די

M יוילס nf ימז •ifggsnfoini גישס ךס ואלןן r v w 
rg חודש יןדןן האט לכגח די w g v f i  g מיפלןר׳ז ט*פ 

 דצס^ייססמא ודס פון יןריגט אח «ng>oy»3nfa איז
 no• tnt בד$ידןרס אוידל די oy ייאלטען געתאלט. און

n »יז אויגזזז פ*רגיאצטצ מיט נאכ;זדאגט גאײיקס r n 
! yyo :נאכגןשריןן ײאלטעז קדשים צאן

f זיי rg פידזןד, כיגדיטמן די ב^װלדינעז i  tfm■
 די ײסדמן יײ ןךײ סמקס איז היטלער״אגענםזח, ווען

יסר אייף ״מנד״׳ אויםן באשילדימנג דןהיגע
 דזןד בא״חןגמג, שער סןמױאליסטי אידישזןד גאנצער

tW% דאס *ng פיגקט טרעפט כלבול שענדלעכעד f 
 איז פאריײגיגט איצט וועדט וואס אידענטום׳ פױלישע

 סרזנפט oiyunga און ;געטאס די אק אײסגעמארדעט
 אמטזזי׳ אידישזןר דזןד פון קעמשזןד םוי^נםןר די ער

y שײז די — ■יילעז איז באײעגונג ערדישעד v tw n v m 
מ קערפזנדיגע, און דעבענדיגע נאד די איז ד ח  lysgn ו

yooyx n ארפ *לןץר׳ן און ערליכ׳ן באסראכט r n 
 צייטיגגזלן tnp*myiyoji* די אין ײענוױיזער. אק פירער

v כסדר tyo ogn פראגקרייד און פוילען םון n r m n
 די rg זיי, אויף niMP .unr״icg3 זייער געמאנט און

תז׳ װי יונקס איז ן,׳חיטלער פאר געארבעט האבען  מ
rg ל דיgרירטןלשט״ן כאלאדענקא, בוגדיסםען דזשער 

n, 1943» זײנעז װעלמ גיםערמאז׳ און r ir  r, מיט 
 ווארשן- פון גאסעז די אײף געפאלען האנם איז געדוער

ל דייטשן מיס קאמף כלוםיגען g אין געםא׳ יוער  ר13ץ
באגעד׳ חײסען מיס געשטארבען דמען געסםאפא, אח

M fe fe te ff^ te te M te te  fe te  fe te fe fe fe fe teft t e te t e t e t e  fe«  &Bfefete te te L fe a fe te  tefefe9ל9י חיסלער ז n דײס קדזןגחול די געדױנעץ״ מלחמח 
 זיי ן חחק בלוטיגזןן געמײנעם g דעדוליבט זיך תאבען
 אר*oy7 9 אײןי משולדיגמג שווערע g געײאדםעז האבעז

 njn אײף אח אידזןנםום אײראפעאישען םירעדישען
Jlttyrgs סאצ^ליסטישער אינטערנאציאנאלער

מארד. פון tynnrgo די rx אײגענםלעד קומען סיר
 םראכםעז oy ,rrg וױ זאגען, rx זיים דער פוץ שײער ס׳אח

 חינםזןר שמן תאבען װעלכע טענשען, דעצידירען זװן
ngm םמ רעקארד לאנגעז g ױך ynna.* ,מעגלזװ rg

r ה : נזזוזי ײן ל ס

JL ט נ ע ג ױ ־ י י י נ

m געװען כ׳כץ p o ר  ׳«לם יי
«לפ w יארען »מ יאיען

געחאלט. נת^גןןר םיץ ס&רדמען *ו
 נײען, ײד אזױ געקעגם ;יט שדץ
 נײען גיד *ון גוט אזױ

צװײען. םאר ארכעט װאס ײנג דער די
 ,opa לאנגע די געמאסמעז האכ

ס,ח«ר*$לזןן ׳ח«רטע די $ » 
ל«סט. א פיס אײגעגע אױף
 ריג,)י גלוטיגער חןר tporppa איז
— rx קריג סין װעלט די כאםרײען — 

פאבריק. אץ שטאט, אץ םעלד, אץ
 אװעק, זײנען זײ — ױנגע דיי

o n ברעג, װײטען *דם סלאן, «װם׳שיף 
rx געשלעג... חײלמ אץ מענש חײליגןןן

 שםיל בלײכען נישט רעדער זאלען
 מיל, אץ פמזן, אץ שאפ, אץ
!קײ װערען נישט סײערען די

 שװאונג, מי־ט חאמער דעם חױג איד
 קלונג, מײין פון װענט ם׳טיטערסן

 — גרמג און שטארק זײנען גלידקר םײנע
ץ כ ד' !ײנג םופשינ יי

im w סן ד ל ט א w «ײ f*igr f*g ו w w i
g tyngnya א ד־ אי  ס*דס ילtyyt lyayirooyraio 1 ן,פ

jmno y r y n ii  n  o*ng
מ לו׳ m •ייי  v  r r m  m ײ m• י mי no 

״ מי ל מ ״ מ <ץי* י ױי ס ד *iyi ו y n סין tyoyirgo* 
W ( l  fltfe ■* (W 11 9% T» tfv h fl Of ,13g31g6 

yiyug iiim ניזן ii ix  ix iy i ,, ymg^og איט 
0 *i  tyoyo X s*o*rjשו א ר ן ד ( ( uuyrxs'iyoysri 

tyj*i ly ישדמדזשז׳ *t דאיאליש איז t^x pp r r iy 
r y jw n  iy # n y  iy i tynyi ,סשטן ogn iy  ogrr 

ognyj מ א*ז  קיכז׳ g ti^goya jyr* *i איז ojgn י
רןו yruo'jrgo *i t*vfo אינ מו ט מ ל  אױס־ מ

oyir ,ngo tyr*r*o oyi t y m זיי torn dips iysg 
nuro iy גישס i nwi^yj מיסלישזוז סזן ■Tigs 

oeg די n yoys ig ןןי<ל<מל* די זאי o^yn אױס• איז 
ןן גזנסדייסזןלס n זמןסלסססז פיז מייזו go שליי־ איז 

o iy i סיס סודיק pgx איז oyi ooyogio מו מי  אפז
ty ייז n w itn y i’i .גלגיל

nmtf) p»
 ijr^yrr אין ,jisonr דין g og זיך גיכזןן ס*ר

ijrr y*sgro*o איז פסרכרזנד to  ,iypya ײסד ײייססן? 
>rg ,oi 1ריסלןא m פשייייקסלט איאט «*one tg r
*ny ץ ץי גזןסימ נזןר9 ®ױע קדיג בדדעי̂ג

tysyViyoyj tyogr שיm ײילסו ysago ״אילססד׳ 
yvw סײאישס״ N N P לסגע י1 אױסגימז ססקלסר 

Ti IW w ,פסיפסלסז׳ :'זWO זײ אין  ogn •זמל
fefefefe hfefefe feu> fetete tetete •MAMA• fefefefefefefetek tefete|M 0 tefefeteLײאגזנז יו זי י ,«זסיד ,פאן ojn ברענגעז גסד קעז 

iy ז1ש<ײ i סלמסימצי TIP1 ״ IX , M lי yangi 
j בלייז tyo tip מסלש״ *,ג׳גאאיייע1 ״אזסיוילו fv pי

oyj iy סדיג, oryoyVg lyrjrx nc'o יױיל i rg״iyj 
itnsigc נאך oyi״iyj, און tyi*mngo אים typ 

ryrryo n כלײז  tnyoaioiy iמר ־ m ודי  ix אױפז 
tf» ig i ,בלמדגץזיחןג ryijm rg ,o ini ooyrigt־־ 

iyo סויזןגסןר tnr*m דך גססיניז סיילסן סון סליסיס 
ty ס׳קזז אײג ססײסס־תסלסגצ, אין iigoiy i סדליכ׳ז #000 ft/teMUiiftM fefete tetefefetetegte tetemtetekLte tetete a/tetetetete ׳i חיסלעד עון ללוהדשס? ולע I ל1ול״ ײו

ogirigo מל yx^yt ogi tyo יס* םיס *ז0 רעגזוז גישס 
iy ig  m  tnrrjg trr ?גץדג׳ ס׳אח ממױסליסס tg 

vn *ישס ל9י נזי ןמינןג״ y ty i פון דײט די װזןדען 
nyrrpogo יןחזמל iy ig פח r tr sg  n ,סתטלןנד

»1 — u a t e U  te fe te  a t e k t e t e t M  t e a u  U t e f  M a t e  fe te ז י9  ווןנטעל יס1# שטעלען ווימליקלמון 9י9 ל9י מ
*.0W* ״חיטלסד פלוטרעטסר סלס

iy כלייז נישס *ז i igo u y i tf»m יח  שקײס^
t« ל׳קזױ־1ם די סח קרגגײן את i ײלזחדי 1חסאא  י

פסלןן Vgi װזןלט יtg igj ,piyug 1 דשט קאסמיססןן
aaiate m ,  tetefetetetetetefetetefetete ^tefete fefefefe tete■ tefefete ו a a k tel_ יזסף ״םסרשסי׳ פריזדגעבסקענעם oyi igc קגי די אייף

a M  ^ ^ u a  te tetete^te a a ^ t e fe  t e t e  tetete M te fe fe fe l a te fe  fe u te fe te teניזזס אתז לס9® ץס ומ •תקס סמליץ״ m די 
מר ngo םא~ שולד  tynyo yvjn״u yiniipont אי

tyoysogig סח r* iysgn*D3ge ypryrrgo n p o  •go
#k ^ a t e t e t e t e t e  t e t e  M te te te fe fe a W te  fe te  tetete tefetete te te  tete t e  fe M B S tt M B M A A9קעסשענדע און כלמזיװדץ די עיז קט• איימז רסזגז9ד"מײ

ate tete*te tetetefete tetete fetefeteteteteteAtete tefefete IfttefekUteA ^ - - .  - 9 ,iyp7yvמרבימזעז זױ to ײ*דות, די נישס 
oy trn זיד האנדצלס am ir r x  tfVg* tf> n לגבי 

ysyiayo yiyrroy' .iigaigo tyogi oyi חילף iy i 
iyoMi כדי ארסײ׳ n ז«ל lyagipiir ogrr tyjyp אה 
מר ח שלסגזמ גי שמא typuonpgo oyi tyitfnmyi י

t e te t e te t e  fe*  fe fe te te k te  fefefeteteteteflte t e  a a  tetete u  • te^fe tefefete^ שדם קײץ בעד9 מליכש״ חײדימ וווגזעד ודז ס9י —
gtrrg>לס^ ly o r o ’rogp urt _ r oyx3gp ,בסװזןגתג 

 iyjyog orp קיץ קססיסולסצי^ מאראלישן שים סיץ
iy ig ססדכדעמנגו איחנ אױף חסכם שטיל־שדױיגסנתד

 ~ tetetetete t̂etê te tetetê tetetetetete *aLfefeaa fetetefefetefefefe fete tetetetete-----—  מיד װען אונז/ מיס געהאלטעז דדטלט שלעבס זייער
 איצםיגעד דעד אין ttmyogi tyryn 03gioya ײסלט׳מ
מי כלױז מלחמח ת  םיר ttmo װײגיגסר גישם גחי; א

nr־m ײעגסז jrapa lytjrx nnryogi
lyp’oo'irogp iy ל01 i מז גישם ײד לסגסר  רי

 רר־ דעם — ברח־עד זיץ פמ o»vyo yלדישyח די מיט
iy מיט םאלק׳ םישעז i מוםעד זייץ פמ גלאריע — iy i 

 בײ־ חאמז סלע װזגלכער rx רצװסלחױצ׳ רyגדישyלoרו
 םח צװילינג־ברײשר g גצייזנז את rpy געשטײצרם.

 גרויסצ g tymra איז רבקח מאמע זית אץ יעקב׳ז׳
 חנכם קיץ tysyiya נישט אים דאם חאט יאד איז צדקח׳

 ושסוטאציד שימע גארנישט זײן שארריכםצז rx דערמיט
 1םיט 1מיםברױכצ גישט 1קאממיסםצ די אויד זןילעז

 פאר־ rx אײף שצלקזװ־ תםלצנדישצ די םץ טרערעז אץ
םארברצמנס. אײגצנצ זייערע דעלעז

iy םמ גצשיכטע דער איז i אינםצרנאציאנאלצר 
gרבyםער־בgײyגr,ױי גג iy i rx גצ־ פיל םמ גצשינםזג 

 הענריק tyoyj די 1ײעלצ פאלק, אידישען פרואװטען
 פח אדזנאל פממ לױכית אלםער היקםאר אח עיליד

 פאדםירצר. םיז ליכט ty.חײליג מיםז שרײחיים־קעמשער,
jn פוץ שםערעז אױשן jn פאראימדער אח מזנרחנר oyn 
n'rx אײביג tya^a א אײסגעקריצם tyy»XTP.



ם י * גערעכםיגלדס ►*10 ז

ארבעטער? דארפען שלום א סאר װאם
 װי יחמסעז שלום פוץ •ראגראםעז י

אויס־ םים רעגעז• ג*כן שװעםלעך
*וקונפ־ דעם פאד *לעגעד *רגעםעז

רעגי־ סארגומען זײנעז שלום םיגען
ארגאני־ גזחעלשזןפםלעכע און רתגןן

 אײנמלנע און «רםײען מפיעס,
 וױסענשאםםלעכע םוער, *אליסישע

 אינדוסט־ קאגגרעגאציעס. רעליגיעזע און געזעל׳מפסען
ח *רגאניזאזױעס ריןלע פאראײנעז• ארבעסער י

דעמאקרא־ װעגעז זיך, פארשםײס 4P רעדעז םיר
פאלק־פארםחנםערשאםם׳ g דא איז עס װעלפע אין םיזגם,

 פרעסע אוםאיעחמיגע אז רעגירוגג׳ אױסגעװײלםע «ץ
 לענ־ רישעgליםgםgם די איז ארגאגיזאציעס. םרײע יון

 פח גאר אנםשידען מלחמח פח פראגעס די װערען דעד
 ראט־ פיליםערישע פון אנםײל דעם םיט ״פירעד״ די

 אױס־ אלײז זײ םיז זימעז װעלכע עקספערםעז׳ און געבער
געװןרעז• געקליבעז
 ארבעםער די נעמען לענדער־ דעמאקראםישע די אין

 דער םיז שיכםעז אלע וױ אזױ םלחםח זדן אגםייל אן
 קיג־ זײגעז זײ װאס דעם םח סםז־ אױםז באפעלקערונג,

 אום לאנד. זײער םיז בירגער און פאלק זײער םון דער
 םורא׳ דער געגעז סלחמח די דערםאלג םיט אג*ופירעז

 םאדערם אגרעסארם די פח קאאליייע שטארקער דיג
 האלםעז ארבעםער די און — אײניגקײס- נאזיאנאלע ײד
n .די ריכםיג. גאנץ באםראכםען. ארבעסעד די אץ 

מ סי ל וזדחמח, דיסר אלס מלחסח איז  אדסםרעאג די ויי
 םח נאר נים שונאים ביטערםםע עדגסםע, די זימען

a םיז גאר דעמאקראםיע, n ארבעטער־קלאם. גאנאען 
עז פראנם׳ מינםעח »מ פראנם אױםן שינ א ט די  אדעד ביי

 דעם בײ וױ םאנק״רעדעל דעם בײ װארשסאס׳ לעם בײ
 זיך םילעז גלײד אוטעםום — םראקםאר pc רעדעל

 קאםף אלגעמײנעם דעם אין אנםײלנעםער װי ארבעםער די
 דערשםיקער די מיט מענשהײם, דער pc שוגאים די םים
 ראםען גאנגע pc פארניכםער די מים מדינות. פרײע פמ
פעלקער. און

אלגע־ דער איז בירגעד׳ וױ אנםײל, אז נעמענדיג
 האבען לענדער- זײערע פון קריגס־אנשםרענגוגג מיינער
 זיד םארםראכםען צו אוחאכעז סך g ארבעםער די אמנר
 זײער pc אץ וועלם דער פיז אײנארדענעג דעד װעגעז

 אקםיװ זײן rx אח מלוזמה, דער נאד לאנד אײגענעם
 וװקונם־ דעם םיז בלעסעזg«ר די אק ^זדנסערעםירם

 ״איזאלאןנקך אז נים, םוד קײן גאר איז עם שלוג^ םיגעז
 *װי־ סאליםישער דער — ״נאכגיביגקײס״ אץ ניזם״
 זיך האבען זיי נאר געשםארבעז׳ נים זײגדן — אנג

 אין אוקונםם די זעעז זײ געשםארבען... וױ געמאכם
 — געזאגם, בעסער אדער פארגאנגענהײם, סמ לינם דעד

 נאר ם׳איז װיםיל אויף זײן. זאל צוקונםט די אז װילען זײ
 דער םארגאמענהײם. דער *ו *וריקקער א םעגלעד׳
 קאנ־ קאזאבלאנקא דער םון מאםא די לאזונג׳ קלארער
 אונםערגע־ אומבאדינגלעכער ביז קאמף װעגען םערענץ

 די ןיו נאר נים געװענדעם איז אגרעסארס די םון בונג
 .שלום־מאכער די גו אויך גאר דיקםאםארס, םאשיססישע

 קרײזען סאאיאל־עקאנאםישע יענע או בכלל׳ אפיזערס״
 אויםגלײכונגס־שלום אז װעלעז בעםער ײאלםעז װעלכע

 אויף ענדערונגען ראדיקאלע אײדער ״אקם״ דער םים
 אוץ סאציאלע אינםערנאאיאנאלע און גאציאגאלע די

געביםעז. עקאנאמישע
 זױיסגעארבעם װערען װאם פראגראמעז שלום די
ה איז אם שםיגלעז  די םיז קאמף דעם נאםירלעד. זי

 די באזונדער. לאנד יעדעז איז כױזות געזעלשאפםלעכע
 אינטערעסען כמזות. םתירה׳דיגע דאזיגע די םון װירקינג

 שלום־פראגראם אסיציעלע די באשםיםם םענדענצז און
 שלום סון פראגראמען אלע לאנד. באזונדערעז יעדען סמ

 פון אינםערעסען די מים מאםיוױדם געוױינלעד. װערעז׳
שהײם... גאנצער דעד סח אפיא איז װעלם דער  מענ

 דאזיגע די אונםער זיד באהאלםעז זעלטעז גים אבער
 גח־םעז־אינ־ אדער קלאםעד אײגעז־נוץ, םאםיװירוגגעז

 אר־ די פאר אז זאגען װעלכע יענע «ו אץ םערעםעז•
 אויםצוארבע־ נױםיג גים גאר זױז בעטער־ארגאניזאציעם

 קומענדיגעז דעם םון פדאיעקםען אײגענע זײערע םעז
 ענג־ באקאנםען דעם מים ענםםעדען םען קעז שלום■
 דער אין אז ײד הויבם ״צדקה :שיריס־וארם לישען
ײז זאלעז תײס״• ײאל  אפ־ זיד איז בײשפיל א געבעז ז
 װעלכע אױ שלום־םלענעד׳ אויסצוארבעםען פון זאגעז

T7PT70 פאלי־ און סחד פערםאציאלעז זען אסםמאל 
אייגצד־ כובה אםת׳ע די אײדער קאנסערמאםיזם םישען

גארוױ ^ פיז

 אמ וואוילשםאנד שלום, אלגעםיעעם זיכערעז א שםעלעז
 װאם םעלקער די םון צוזאמעגלעבונג םרידלעכע פרײע,
םלזזמד- דער םת אפגעשװאכט זײנען

 קודם ארבעםער? די דארםען שלום א םאר וואס
 םאר םאלק׳ זייער םאר נוציג איז וואס שלום אזא כל
 אר־ אז — םענשהײם גאנצער דער פאר און םעלקער די

 דויערהאםםען און זיכערען גאראנטירםען. גאניזירםען.
 אורגאכעז נאכמער האבען אבער ארבעםער די שלום.

 גא־ — פאסירענע נים און — רעאלע םאר קעמםעז צו
 אי־ זיג דעם נאך שלום אלגעםײנעם אן םמ ראנסיעם

 די וואם צופאל קיין ניט איז עם אגרעםארם. ,די בער
 דעם אונטער אנםװיקעלט זיד האט ארבעםער־באוועגונג

 איבער־ םאשיםםישער דער בלויז פאסיםיזם. םון באנער
 אויף זיד אפצוזאגעז ארבעטער די געצוואונגען האם םאל

 נעמען און פאםיםיזם םראדיציאנעלען זײער םון וױילע א
 ברענגט אנארכיע אינםערנאציאנאלע געווער. צו זיד

 וועלט־םכסוכים םון םכנה די אומפארמיידלעך זיד מים
 מילי• םון וואוקם און באוואםענונגם־געיעג םלחמות, אץ

 בעלגישע די פון םירער םארשםארבענער דער םאריזם.
 אגגע־ אמאל באם װאנדערוועלדע, עםיל סאציאליסםעז׳

 ציים זעלבער דער און אײנער אין םלוכה א אז װיזען,
 םון :לאםט דאפעלטע די אויםצוהאלםעז בכוזז נים איז

 סאציא־ דער אויף אויםגאבען םון און קריג־אויםגאבעז
 פאר־ דינען וואם הוצאות בכלל־די און םאחיכעדונג׳ לער

 בעווערידזש׳עם ארבעםער־געזעצגעבונג. םים בונדעז
 קאסטען מורא׳דיגע א פאר וואם באװיזעז שוין האט םלאז

 םץ אויםברייטערונג דער םאר םאדערעז זיך װעלז עם
 סאשעל דער פון םארזיכערונג, געזעלשאםטלעכער דער

 איז קלאם ארבעםער דער װיםיל אויף נאר סעקױריםי•
 סא־ םון אנטװיקלונג דער אין פאראינםערעםירם בלוםיג

 םץ אויםברייטערונג דער אין און געזעצגעבונג ציאלער
 מאל צוױי אבער ער איז םאחיכערונג, געזעלשאםטלעכער

 איצ־ דער נאך אז דעם, אין םאראיגטערעסירם אזויםיל
 פעסםער זיכערער א הערשעז םאקע זאל מלחמה טיגער
 וואפען־שטיל־ ברעכלעכער שװאכער, א נים — שלום

 ; 1914—18 יארען די םון מלחמה דער נאך װי שטאנד,
 דער אין זאלען באוואפנונג אויף אויםגאבען די אז און

 ײעט וואם סומע דער ביז ווערעז באגרעניצם צוקונפם
 קאלעק־ םון סיםםעם א אויםצוהאלטען אויף זײז נויםיג
זיכערקײם. םיװער

 שטעלט מלחמה די :אלץ ניט נאד איז דאם אבער
 דעראבערונגען סאציאלע און פאליםישע אלע די געפאר אין
 װעלכע לענדער, דעמאקראםישע די אין ארבעםער די פון

 אויכ און מלוכות. פאשיםםישע די פון באפאלען ווערעז
 געזיכערט ניט מאל דאם אויך וועם שלום אלגעמײנער אן

 דער נאך װעלען גאראנטיעם, רעאלע דײ*ד זוערען
 גרופי־ נייע אויפקומען װידער אומפארמיידלעך מלחמה
 פא־ דער אונטער אםען נים אויב מלוכות, םון רונגען

 נקמה־ פץ אויסרייד דעם מים איז פאן׳ שיסםישער
 פון אויםױיד דעם אונםער אמ ״רעוױדירונג״ רעװאנש.

 דע־ יענע אין גרעניצען״. ״םטראטעגישע איינשםעלען
 פראלע־ ארגאניזירטער דער וואו לענדער מאקראםישע

 בא־ סאציאלער זייז פאר קאמף דעם אז םירט מאריאם
 שקלא־ גלדונגענער פון אונםערגאנג דעם פאר פרײאונג,

 ױעלכע — ענדערונג, סאציאליםטישער דער פאר פערײ
 קאנקורענץ פרױואטער פון סיםםעם די פארבייםען זאל
 װירם־ געזעלשאפםלעכער דער אין — פראפיטען. און

 איינ־ ער מוז גערעכםיגקײט, םאציאלער פאר און שאפם
 געראטעז ניט קען ארדענונג םאציאלע נייע א אז זען

 שטענדיגער אונטער אדער מלחמה פון חורבות די אויף
 אויפצו־ אום פארװיםםונג־מלחמות. נייע פון דראאונג

 דער זיך פאדערם סאציאליזם פון בנין זיכערעז א בויעז
שלום. פמ באדעז פעםםער
 צו אזײ װי וועגען צוױי צוגאנגען, צוױי דא זיינעז עם

 םרעדיגען אין האלםען אייניגע שלום. דעם פאחיכערעז
 דעם צו םקעפםיש זיך באציעז זײ ;״רעאל־פאליםיק״

 דויערהאפטעז, אפילו אדער אייביגן, פון מעגלעכקיים עצם
 ײאלם מען װעז געיועז צוםרידען וואלםעז זיי שלום;

 צענ־ עםלעכע אויף שלום דעם םאחיכערען קענען נאר
ליג  פאר זײ דאלטען זימירקײם קאלעקטיװע ;יאר י

רעאלער אײנציגער דער אז האלםען. זײ אוםאפיע. אז

 «וײ• לאנג־אויסיגע די איז שלום םאר באדען זיכערער
 גאנצער דער פאכם״. די ״באלאנםירען םון סיםטעם וואטע
 װאס םלוכות׳ םון גרופירונג אזא איז זיי, מײגען קונץ,

 נײעם א סיז אויםקום דעם מאכען אומםעגלעך *זאל
 קענען בלאק םין אזא זאל וואם אדער אגרעסארס, בלאק

מלחםד- םון םאל איז באזיגעז
 יעדער םמ ערגער איז קאנסערוואטיזם אזא אבער

 באלאנסיתמ״ ״מאכט דער םון צוריקקער דער אוטאפיע.
 מעגלעכע א באדוירען, צום איז, פאליטיק דער אין
. זאך .  סך א םיר זעען צייט לעצטער דער אין גראד .

 רעז־ען אנגעהויבען װידער האם מען דעם: פון םימנים
 ״אן װעגען (רוםלאנד). גרעניצען״ ״םטראםעגישע װעגן

 (אנמױ ״ים־באזעס״ װעגען (םוילען)׳ ים״ צום אויסװעג
 םענדענץ דאזיגע די אויב אבער װייטער. אזוי און ריקע)
 געקומען װידער וועלט די וואלט איבערגעוואויגען׳ װאלם

 די גלייכגעװיכם. ניט־זיכערעז םון צושםאנד דעם צו
 נוצ- געוועז איז מאכם״ פון ״באלאנסירונג פון סיםטעם

 שאפען געהאלםען האם זי װיםיל אויף פיל אזוי אויף לעך
 אגרע־ געווארענער שטארק צוםיל א געגען קאאליציעם

 םדן געםראכם האט װעלכע מלוכות, אדער מלוכה סױוער
 אבער איז םיםטעם דאזיגע די העגעמאניע־באהערשונג.

 פארגרימערונגס א וױ מער ניט געװען פאל בעםטען איז
 ערג־ איז אדער געוױינלעך און פאליאטױו, א — מיםעל
 אױגר םכסוכים׳ די פארשארםען נאר זי םלעגט פאל, סטען

פארברײטערען. זײ און מלחמות בינדען
 ניס פאדאיבםערעסירם איז קלאס ארבעםער דער

 װאפען־שטילשםאנה דויזזרהאפטען מער־וױיניג א אין
 גענוג ניט איז דעם פאר ^י׳7ש/ םעסטען א אין נאר

 פארניכםונג די — נויטיג זײער איז עס הגם — בלויז
 איץ געװארען צוגעזאגט איז וואס אגרעסארם׳ די פון

 זין־ פאדערם דעם צוליב ;טשארטער אטלאנטישען דעם
 געזיכפר־ קאלעקםיחש־ פון ארגאניזאציע אן אױך נאד

 אינ־ מעכטיגער א אויף האלטען זיך זאל װעלכע קייט,
 לע דער מיט פראבע די ארגאניזאציע. טערנאציאנאלער

 קאלעק־ פון ארגאניזאציע אן מיט װי — נײשאנם׳ אװ
 נים געװען טאקע אמת, איז, — געזיכערקײט, טיװער

 עצם די אז ניט, נאך מײנט דאם אבער געלונגענע. קײן
 קערפערשאםם א אלס נײשאנם, אװ ליג א פון אידײע

 מיטארבעטערשאםם פון געזיכערקײט׳ קאלעקטיװער פון
 פארעלטערםע די פון פארבעםערונג און פעלקער צװישען

 נײשאנם אװ ליג .די געטויגט. ניט האט — אפמאכען
 דזרך געווארעז אםגעשוואכט אן אנזזויב פיז גלייד איז

 האבען רוסלאנד און שטאטען פאראײניגטע די װאם דעם
 מען וואם דעם מיט גענומען, ניט אנטײל קײז איר אין

 דייטשלאנד. דעמאקראטישע די ארײנגענומען ניט האט
 סעפא־ פון םאליטיק ענגליש־פראנצויזישער דער דורך
 אײנשטימיגקייט פון פאדערונג דער דורך אפמאכען׳ ראטע

 האם װאם — ניישאנם אװ ליג דער פון ראט דעם אין
 םון פאל אין באשלוסען אנצונעמען געמאכט אוממעגלעך

 וואם לעם דורך אויך — םכםוכים, קריגם־געפערלעכע
 אויסבע־ םרידלעכער א װעגען פונקט׳ טער15 דער

, די פון סערינג ן ע כ א מ פ  געווארעז׳ געהאלטען נים איז א
 ניישאנם אװ ליג דער װאם דעם צוליב איבעו־הויפט און

 לעבען אין דורכצופירען מאכט רעאלע די געפעלט האט
 גע־ שלום דעם אויפצוהאלטען מיטלען באשלוסעז׳ אירע

 רעכעגען זיך מוז מען צעברעכען. אים װילעו װאס די גען
 אװ ליג פריערדיגער דער םון םעלערען אלע די מיט

 פאר־ דעמאקראטישען א שאפען דארף מעז ;ניישאנס
 רעאל־באװא־ די האבען זאל װאס פעלקסר, פון באנל

 געזיכער־ קאלעקטױוע די אויפצוהאלטען כוחות פטנטע
קײט.

 שװערער פיל זאך, שװערע א געװים, איז׳ דאס
 פון סיסטעם א־לםער דער צו זיד צוריקצוקערעז אײדער

 דער־ שװערער דאס איז כל קודם מאכט׳/ ״באלאנםירטער
 אינ־ הערשענדער א פון באשאפונג עצם די װייל פאו־,

 אז זיד אין שוין האט ארגאניזאציע טערנאציאנאלער
 פרינציפ דטס אין באגרטניצונגטן גטװיסט אויף אנדײטונג

 גרױםע שום קיץ װאם אויף מלוכה־סואװטרןגניטטט, פון
 דער־ די נאך שוין אפילו — מלוכה׳ קליינע אפילו צי

 נים וואלט — יאר׳ צענדליג לעצטען דעם פון פארונגען
 צוםעליג ניט אײנצוגײן. געװעו גענױגם גערען אזוי
 קיין ניטא טשארטער אטלאנטישן• דעם אין דאך איז

 נײע׳ א שאפען צו נויטװענדיגקײם װעגעז,דער אנדייטונג
 • ליג, םעלקער אויםגעבויםע נײ דאס םון צי רעפארמירםע,

 אר־ אינםערנאציאנאלע אנדערע איז ניט וועלכע אדער
 א אז םאראן דעם אין זײנען שװעריגקײטען גאניזאציע.

•ogi פצולײקעגעןg געװען לעכערלעד ס׳ײאלם — שיעור
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ײס די איז שװעריגקײם g גאך ארטיגק  טת ^טידענ
ע לי ש טי ת: דערענהינ< די אין םיסטעמען ^ מ  טלו

 ־g« די צעברעכעז וחגם מעז וױ orragj שױן אפילו
 זי־ די םת מחנח דער אק װעלען ^1״TMg שיםםישע

 םלוכח^ רישעgליםgסgם און םישעgקרgדעמ זײן גער
g יע« ר ®ון םעלקער־^*^זן ע װ טי ק  זיכעדקײם ^נ

ר <דער אױף ציעזgב זיך דארף ע נ  זיד װעם זי וועלט׳ ^
 פעדערא־ גרױסע די אויף rya^nag דעריבער דארפען,

 איבערהױפם םלוכות, סון קאנפטדטראציטם אדער ציטם
 וױ זױg — אח עם װאו װעלם, דער םון טײלעז יענע אין
 נ»ױןך פת געםיש דורכגעוועבםער א — אייראפע אין

 אין — אײראפע םח ציעgניזgלקgב די נאליטעטען.
 ■USB היםטארישער איר םון נאר ניט רעזולטאט דעם

 יעדע אז שלוס, גישעןgל דעם איז אויך גאר גאנגענהייט
 ־gזעלבסם-ב צו רעכם אומבאגרעניצםע אן האט גאציע

 פעל־ די םח סיבות די פון אײנע געװען איז — שטימונג
 — yangi,די װעט צוקונפם דער אין קער־קאנפליקטען.

 אויף פאלק א פון רעכם — םישעgדעמאקר גרונט אין
 נאר 4די גענוג אדץ דארפען נים זעלבםס־באשםימונג

 אל־ די אונםער דין 1אװםטרגפװארפט דארפטן חעם זי
 א פון 1אינםערעסע און רעכם דטמאקראםישע גטמיינט
שלוס. זיכערטן

 גים קענעז םלונות קלײנע אז אפט, איצט זעם מען
 אײנ־ דעם זעט מען איז זעלבםםשםענדיג׳ עקזיסטירען

 םאר־ םוזען וועלען זײ וואם דעם אין אויםגאנג ציגען
םע די פון װערען שלוגגען  g איז דאם םלוכווג גתי

 aagio'w Tg גאד דא אבער איז עם םעגדענץ. געפרלעכע
 םון אויפקום דער פעדערירונג. םרייע איז דאס און —

 םעלקער םון קאנםעדעראציעם און פעדעראציעם ברײטע
 פדינ־ דעם פון צוזאםענבונד דעם םארגרינגעדען פיל װעט
 םענ־ די םיט זעלבסם־באשטימונג פאלקס א םון ציפ

 און גםוױקלונגg עקאנאםישער פץ פאדערונגען טיגע
 g ױי אימפעריע. בריטישע די זיכערקײם. קאלעקטױוער

^^כ־ און פרײע םמ צוזאמענלעבונג םרייגדלעכע ײכ  גל
 װאר־ װעט ניישאנם) אװ (קאמאנוועלט סעלקער םיגטע

 םעדעראציעס■ ברייטע אזעלכע פון איינע דק שיינלעך
 םעלקער־אר־ די לםעןgנהg זיך וועט עס וועלכע אויף

 זיד׳ םארשםײם באדיגג, דעם מיט ;שלום פון גאניזאציע
 אז אדער דאםיניאן פרייע א ײערען װעט אינדיע אז

 *קא־ ענגלישע די אין אז און מלוכד״ אומאפהענגיגע
 װערען אנטװיקעלט ביסלעכװיק װעט קאלאניעם לירטע״

 סעדע* םמ טיפ אנדער אז נאך זעלבסט־רעגירונג. די
 סאװעטעז־ דער איז פעלקער םון פאראײניגונג ראטיװער
 קלאס איין סיז דיקטאטור די נאר אויב — פארבאנד,

 װערעז םארביטעז זאל און ווערען אפגעשאםם דארטען זאל
 אלײן דאם נאר ודיל ;דעמאקראטישקייט אמת׳ער אויף
 ברידער־ די סארשטארקען אייביג אויף קענען װעט

 ברי־ די רוסלאנד. םון פעלקער די צװישען לעכקײט
 דורך געװארען אויסגעשמידט איז װאם דערלעכקײם

 איבערפאל דעם געגעז קאמף העלדישען זײער אין בלוט
ראסע״. ״העכערער דער פון

** ♦
 זיג דעם סארענדיגען זאל וואס שלום א אבער

 םון אינטערעםען די אין — נים קעז פאשיזם, איבער
 פא־ א מיט בלויז זיך באגרעניצען — ארבעםער די

 און זיכערקייט קאלעקטױוער פון ארגאניזאציע ליטישער
 צוזאמענלעבונג פעדעראטיװער א פון שאפונג דער מיט
 םואװע־ עקאנאםישע אומארגאניזירםע אן פעלקער. פון

 איז מלוכות באזונדערע םון הערשאפט אדער רעניטעם,
 אזױםיל פונקט זיך אין םראגט און געםערלעך אזוי פונקט

 אן וױ םעלקער צװישען קאנפליקםען פאר מעגלעכקײטען
 טקאנאמי־ סואװערעניטעם. פאליטישע אומבאגרעניצטע

 מים־ א און ברודער לייבלעבער א איז נאציאנאליזם שטר
 העכסטעז זײן אין נאציאנאליזם פאליטישען דעם פון גייער

 נא־ עקאנאמישער דאזיגער דער אויסדרוק. פאליטישען
 איז טאריף־באריערען ךי צו געםירט האט ציאנאליזם

 האם וואם םיםטעם רער צו ;האנדעלס־מלחמות די צו
 די צוױשען אדבעט םון צעטיילונג די איינגעםירם

 דוכם זײגען. װעלכע — ארבעטער, די אםילו פעלקער.
 זײער צוליב און באדינגונגען לעבענם זייערע צוליב זיד,

 אינםערנאציא־ סון צד דעם צו נוטה באםרייאוגגם־קאמף
 עקא־ דעם צו בײגעטראגען היפש אייד האבעז — נאליזם׳

 םארשארםם שיעור א אן האט וואם נאציאגאליזם׳ נאםישען
 יארען די םן קריזים גרויםען דעם פארברייםערם און
 נצחון דעם םארגרינגערט האם װעלכער ,1929—32
 לענדער. אנדערע אין און דייםשלאנד אין פאשיזם םון

 סח גרונם דעם אויף מיםארבמםטרשאפם טקאנאטישט
 סעלקער. צוױשען ארבעט פון פלאניתנג אמ םארטײלונג

 נויםװענ־ היסםארישע א ווערען מלחמה דער נאך װעט
 דער םוץ וואונדען די סארהיילען צו כדי סײ דיגקיים,
 םונדאמענם םעסטען g אויםצובױען כדי סיי »ון מלזזמח

Tg שױז הויבען םgד שלוע אלנעםײנעם דעם פאר
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rw צו ngn דןס «ן שןו זדיסויכסיגן םזןר די אטילו 

 TTW די ןמןד זדנדוסטדיע. און םסחור אםעדיקאנעד
 נאך לעבען עגאאיזס נאציאגאל־ןקןנןסי^ן פון דיציעס

 TP די געגען ,yp’iyog אין באזונדערס און אוםעםום
 געגען װי קעמפען ureyaig די טוזען םענדענמז זיגע
שלום. דעם פאר געפאר גרעסטער דעד

. נים איז דאס אבער ן ם םון שםערער די ^  דן
ע די .nmogopn שןר<*>ל8ט> די דינעז שלום ם ג ^ 

 דעם אגנעסען םלחמח דער Tgi קענעז דיקםאםארען
 זיך צזגדײסזמ די ogi םון כדי ^ל*ז״ דעמאקראטישען

 םישע'gקרg״דעמ דאזיגע די אגרעםיעם. און נקסה צו
 גאר אפנארען. דארםען ניט קײנעם װעם פארמאסקירונג

ם װאס דעמאקראםיע אמת׳ע  בידגערלעכע ^תיכער
 וחנרען קעז זעלבסט־רעגיתנג לקםgפ און פרײהײםען

 אם 4שלמ זיכערען פעסםען, g םון גאראנםיע אמת׳ע די
 nmnwi זײנעז סרײהײטען״ ,פיר רחװעלט׳ם פארװאס

 אנםי־םא־ דער אין טיעgקרgדעמ דער פמ באגער דער
 רוזװעלט באשטייט אומזיסט נים מלחמד- שיססישער

 עןטייהײפד דאזיגע די םח פארוױרקלעכוגג דער אויף
 באגײסםער־ g וױ רgנ נים נױסיג איז ogi אוממםוס.

 מלחמח שרעקלעכער איצםיגעד דער אין סאן ענדיגע
^gרgג א וױ »ײד רgנ רניכםונג,gם פון ם  דער געגען נ

 צוקונפט, דער אין מלוו&ות ענלעכע םון יו^דערהאלונג
 צוזאטען כינדט װאס רעגישgװgב נויטיגע א וױ און

 דער שלום. פח ענק אלגעמײנעם דעם מים יזזיד דעם
 קאנסזןק־ גאנצעז אין נים האם דטערgםש נטישעדgאםל

 םמ רעכם די פאחיכערם פשרד״ א װי קענםיג ווענם׳
m אײגענע איר באשטימען צו םלוכה יעדער jyng.: 

 קענען,אױס־ ps פעגלעכקייט די ogi מײנט םעארעםיש
 איז עס רעזשים. םאםאליםארישען g אײד קלײמז״

 לער־gנgציgנ דער מח געביט דעם אויף אויך אז קלאר,
 די איז וחגרעז באגרעניצם םואװערעניםעם מלוכה׳שער

 די םיט סרידען. אלגעמײנעם דעם םון אינטערעםען
 יעדעד סח וארף — סיסםעםען פארשידענארםיגע

 yציgנ^gדגgםעלקעד־ דער אק png גײט װעלכע מלוכה,
 א mypnyig זאל זי אז װערען געפאדערט שלום, פאר

 א בירגטה און מעמסען פון רטכמ מינימוס :עוויסען
 מינא־ פון גאראנםיע די געוולן איז דעם צו פרעצעדענט

 דער סעלקער־ליג. פריערדיגער דער אין ריטעטעךרעכט
 זײן אין סאראינםערעסירם איז װאס קלאס, ארבעםער
 אײגענער זײן אין אח טעםיגקײט פרײער איעענער

 םא־ דער אויף באשםייז דארף זעלבסט־ארגאױזירונג.
 קא־ אע אינדיװידועלט מינימוס גטװיסען א םון דערונג

אומעםוס. פרײהייםטן לטקסיװע
 איז םאראינםערעסירם אויך זײנען ארבעםער די
 מינימום ליטישעןgל־םgציgם איעגעשםעלםען אן שאפען

 דעד אין אנםײל tg נעמען װעלען װאם מלוכות אלע אין
 ל־gציgס דער זיכערקײם. קאלעקםיװער םיז םיסםעם

 אפגעלעבם זױg פונקם האם איזאלאצי^זם פאליםישער
 אויםערלעכער ,דער פון איזאלאציאניזם ווי צײם זיץ

g אינםערנאציאנאלער אױם גאר נים פאליטיק. t^ o■ 
 אויםהאלםומ דער צוליב אױך נאר ארבעםער, םון ריםעט

 לעבענס־שטאנד, אײגענעם דעם פון םארבעסערונג און
 דעמןר פארגעשריםענע די םון ארבעםער די דארםען

 לעבענם־שםאנד, העכערען א םאר מיטארבעםען קראטיעס
 םאר אץ ארבעט דער סון באדינגוגגעז בעסערע םאר
 ארגאניזירטקײט ארבעטער דער פון אנטװיקלונג דער
 נױט״ םון ״פרײהייט לענדער. אפגעשטאנענע די אין אויך
 םאציאל־עקא־ םון פאנאראסע גאנצע א פאטענציעל איז

 מענשעז געוױינלעכען ״דעם לטובת רעפארמען נאמישע
 זזויד־אינמםםריאלי־ די אין נאר נים מען״ קאמאן —

 אםגעשםאנענע די אין אויך גאר דעמאקראםיעם, זירטע
 עקםפלוא־ צו־גרויםער דער פון באגרעניצונג א לענדער.

 װעם לענדער אםגעשטאנענע די אין ארבעם פון טאציע
 גערעכטיגקײם םץ אינםערעסעז די אין גאר נים זייז

 דעם אנהאלםען פון אינםערעםען די אין אויד נאר אלימ,
 םאר־ די אין ארבעםער די פון לעבענם־שםאנד הויכען

***לענדער. געשריטענע
 דעם םץ פרינציפען אלגעמײנע די זײנען דאס אם

 כל קודם זײנען םארװירקלעכוגג זײן אין װאם שלום,
 צוליב נאר ניט און ;ארבעםער די םאראינםערעםירם

 די אין אויך נאר קלאםען־אינםערעסען, אייגענע די
 דער םון און םאלק אײגענעם זײער םון אינטערעםען

 קא־ םמ קומען נאכן רעדע זײן אין מענשהײט. גאנצער
 האט ױעלכער רוזוועלם, סרעזידענט האט זאבלאנקא,
 אנגעװיזען םראנם, אויסן סאלדאםען די מיט געשמועםם

 װעגעז באזארגט זײנעז םראנם אויםן םאלדאםען די אז
 tg האםען. זײ אץ לאנד. םון לאגע אינערלעכער דער
 בא־ ארבעםעז װילען וואם אלע וועלען מלחםח דער נאד

 םאל זױן הילף גיט איז ארבעם, םאקע ארבעם. קוםען
םעקױריםי, סאשעל םון •לעגעד די ארמטסלאזיגקײם. פמ

א, ojn זדז ל מ ח ד ן מ  מיל־ «זו*לדימר דישד סים מ
v נאך לײוןן םיגקײט, s ד ס ו אנלן d «ת סו iy ill׳ 

n לאזיגקײט.  ir o in yvK u p  n t i r m 
W 1« יסודות אױף פאלקס״װירטשאפט M ד  י

&r גירתגם n xn. רחוחנלס »opsr — ר* Bgn דאס 
ד איז ארויסגזחאגס מן  •ראכלסס די tg — m י

מ קײטגלא<יטס<גאי פח ימי־עז *י פטיר מ ק  וחר מאיו
ײיארפי קאסגמירונג ײיד יעז ״ ז,פ מג מ ד מ ת  נדס א
 אד״ פארזימדזח *ו רעגירוגגס״םיטלען פון זדלף דער
 mopf .רחיזשלס׳ס •יז Mixings g זייז וחןט דאס בעט.

»r איז יועלכעד םןלרימעגם״׳  Qngnys nmgyyug ד  מ
 אדבעססלאזיגקײט jib און קריזים גרויסען ojn פח צײט
n דיל*. ״גױ דעם פון ®אדם חגר איז v  irm  ■vn 
pc חןם unngi 1 עקספעריסזמם« tyuynsg tarn 

 קאפכיגירס ^לעז oy װעלמד א׳ץ ■דאיאחױע דזןד
o דץד םיט אמםזװעזממג״ ״פרײע די וחוען s im ri 

m די םיםל^ gB  n t m tr tm r m y p m g n g* 
» tg אין םזװזסירט y i גיס זאל קאפכינירמג דאזיגזנ די 

 זאל n Tjng סטיכישע, g ספאגםאגע׳ g זאך g זײן
g pnyn די פון פאנאיגאל preerw, נאר tg זאל דאם 

 אדגאני־ דץר «ץ שטיםע די ײעלממ איז riy אז ײיז
 אין איקלינגזנז פולשטאנדיג אל1 ארממ״װ־שאפם רyזירם

 חר •לאנירמג׳ פיז [אפטעשרעז־יצק אלעעק«גאמישע
קאנסראל. און גולאציא

 גאנצעד דץר •ון ליתתג די וים אלז נאד זדז דאס
 קרײיס־ g פון מאגלעכקײם די יראבלזמ^ סאציאלער

 אױך «יד »יז אײנהיטעז *rgr װעלמ וױרםשאפט, לאמנר
 pk ,אפטשטירײ סישארסיטאליפקא g py יסודות די

ת געיואײמ חגרװיזעז נים  חנרודחמ קױס m י
pnyn. פון ליקוױדאציא די װעס חןם אױסאר און 

p»^o o y aig״pk p פון ארגאנתירמג אלייטיגא די 
םי, לyסאש רי ^ו צז װעס ogn — ס מי  ״פז־ײהײס די זי

pc ,די אויםרןממז נים אלץ גאד — נױט״ y’tg p g ^ p y 
pc שען לונג די מענשזןז׳ דורך מנ  yi- דאר pc מטיי

^ די קלאסעז׳ אױף זעלשאפט צ א  px אפחזןנגיגקײט ם
 װערעז חנדגרײבט prp דאס נימ־גלייכקייט. yלgציgס די

 דעד פון *־גאנידרתג סאציאליסםישער חןר מרך נאר
געזזזלשאםט.

 זין מח םלחמת די Tg דאלםען, מאקםימאליםםען די
 האל• די שלום״. םאציאליםםישז ״א מיט םאחננדיגעז

Tg <iyc קעז מלזזמח די pnyn cinnpya חגרםאלג םיט 
ר םאר קאמף א אלם נאר ז  pc זדינפירוגג רyלדיגgב ז

p אנחײבזח ײך מח ותנלכזנ סאציאלימ׳ ro די אין 
 אין גלײד yקgם שײז סyמאקראםיyד די םון נדערyל

 ױאלעװסאציאל־ר pyangi חןר מלחמח. חגר pc גאנג
 «ן פארכאפונג אויף סומך זיד איז באגריף ציאנערער

 אויף און סיוד^ל(ומינ דער pc דיקםאםור אױף מאכט,
ריג. ק ^ רג n חןר מרײסט ayy אין בי vvfi- באגריף 

ײסל^נ די ממר  סיס ynHnpgByi pc אײניגקײם או
 «ן פראלעםא^ם דעם אױסצאמענדיג םאציאלי^

 םיםעל־ oyr אים Tyiyi aniysnnc’W אץ yםיgמאקרyד
 באלדיגאן פאר באדיעוגגזמ די פויזװײם. די און קלאס

 •jyr«ni די nysg אז, ניט נאד זיד זעעז םאציאלױם
טל^ אין דיגקײם מי ם־ אנג ב^  גןפלאנירסעד איז אי

 װיתד רץגירדגגס pc רונגyאויםברײט איז װירםשאפם,
 אח מער אלז רזערם קאנםראל אין און כקײםyשאפטל

 ג^גל־ חנמאקראםישזןר חנר אין נטyדקyאנ ברײםזגר
 אריענ־ ױך דארף ריכטונג רyיגTgד חןר אץ און שאםם.
שלונ^ pc ארבענמר־פאליטיק די טיתןן

 די חזיס ,1918—20 יאחה די אין וױ איצםער, אויד
n צו װעלם־מלחםח דער סון איבערװענדונג y a rs  g 

 pc פאליםיק די םוםך דך 1אי דעם אויף וױיל — קריג,
 דורכפאל א צו אחןד פיוזן — םאציאלײם״, זyלדיגg״ב
pc ר0 תיםgלyםg,צו אתיר ריאט o rr ײנלעכעז• opy* 

ם מנ ^נ ט ogn ם,rלgציg־סyרמgTgק pc פ  in ^־יג
 *gntgo אמת׳ן ojn צו ר^רונגם־שקלאפערײ. מיט

 אז pk ארממר־«ראגראם אנחנר אן נאר פירט לתם
 חמ־ אק באזיגעז ם:gריgטyלgפר pc פאליסיק אנתנר
 pg דזםאקראםיע pc םרייהײם, pc שונאים די מלחמה

D T^ygc pc ; ־«TyMn ״אומבאדינגל אן צוyכyאונ־ ר 
urcyinycא :״p אנטװאפ^־נג pc סאשיס די-jg yur»c 

 pc y»tgr*jgaig״nyp^yD yשםארק g זyםgש ;רעסארס
 מיטאדבןך עקאנאםי^ר און c«pnyon רyקםיװyלgק

 n אונמגםום זyרקgםארשם ר;ypלyס pc טערשאםם
y0 pc inyngרyTנלעכyםרײהײם ר ynjgipgnyi pk; 

 ngD ; nrnnpyc* לyאשo pc סעלד דאם זyרyאויסברײם
 װירםשאםס געסלאנירםער פון זyנםyמyלy n זyשםארק

nכװײyביסל pא  p riiy i^ y s^  T הויפם־איגדוםםריעס 
ר םyליgנאפgמ סריװאמ די pא מ  pc אנםיתמ nyi אונ

nyn רונג  yנםםםygנ די Tym דאס — ^גי
ogn םארװירקל זײערyכונג igc iyn oyr ]yrm D g cyn 
oyi גצחון pc איז סאציאלחם nyoaygi -vrt .צזקתפס
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w םױיסןמ אלפער m ןרלו פירער סאיאלממ צוד ױ פה עומוחנג
 ת*ם דתזױ־־קנזל ayoamyiop » י

■*mx^pyx מי פון רײיז די »ק  ז
ay• את *דממתר a^ m p n ־ מ  מי

xm ױש די^ ל ־ או די p מלדונג׳ ד

לזז׳ איז xxixynya ayoyaa* חװ־ •יי
ױקמר  ירליד׳ העגריק *ץ «לסעד ו

paynyx ®r m y ory p m די פח ytrocm n^ya 
rypxyn ודן poynyo .פארמגד
ס די מ iym ד  pxyn חינריכםונג pmpyx tp 

arpoyaoy p ®ון סױף y ײז r 'pynyo איז ypmyoy, 
o’opyo ,ו ליםודמ*װ» •oxyrp r פון גרין װילי*ם m 

מז די מ • ®rny״ny iyr זיר ח*ם ײעלכער לזדב«ר׳ 
pxpyxtxony onxya, זײ װאו p m אױסװירקזמ און 

xxwnoya aym, וױ «תקם payn oya טנדערע געםטז 
ryoyaay פירעד *V »מחזלע איז •ר*גר*סײו  מענ• לי

מ לענדער• לטמנט״זדייזט «לו «ו ׳״
 ה«מז ,yprayro ayooynaypy aym *ו מסריי

aypxyn y®'®omy®*p די a גים זיך oxyxixya דם» 
pa• ר מ מ די םון xxmyory *יזי ר־ ממדזןליסםי׳  מ

®px payn ayx ,* p r• זײעד שעגדעו *ו •רובירט אױך 
y j *נדענק m בלבול, שממיגען p גןך «װײ די 

 זײער payxyx»y psyn ®yn סטןױטדיסםעז׳ סדייןן
מז ע  אלע איז דיקמסור py םירטױי pxyx קאמזי אץ ל
ym ,סןן ןו otpyx oyxnaa o פון ו n בלױ ביזן

 רױס “ גרױשעץ *גיסירס האבימ ב^לשעדמזם׳ נדגען
ו ן י סי ו ו ן ן חיטלערן. םיט פרידען בטזונדערען y פ
my איז דיעס שתקלעגע די וױ שמל ooptiya 

poyx oyao® y oyn .p p nyx פיס •rat nrcoypyi 
pyrnAyiyrymysom מ® yל®rxyrxyxay ayoyap y 

py ynpyrxy אין T איבער טרײזען ליבעחזלע a n 
ryixyx הענשען די זהש וחנלם׳ tux payn סרײ־ די 

 םיםמםי־םעלעגחוםען מיינונג. y אױמװדריקען ודיס
py רטםעסנרחױטלחניעס■ p m דערחןןלטען paynyx 
^נד טסעריקע׳ איז טרנטניחטױעס בזגדישע טון  און עגג

 די פיז מרטײ, לעיבפר בריםישער דער פון ;*ערסיע
 ■ױ* די פון ען*< םי. סי. די און ידניטנם ^ענעדעד

 *םעריקע׳ אין דעםטקרטטען ס^טנלפל רוסישן זטן לישן
 רעװןך םןמיאליסנזעז די פון צױון׳ ■ועלי ליגקע די פון

 *yoy איז סןמישליסםעז זדטטליענישע די פון «rtyלוזױןןנ
ypmרינג פח ברעגסשעם מנדליגער פון ׳ ר־ םע  ^ע

 ליבערזזלע yxxyx די כמעם ױניטגס. yoyo y פון שן
 שענד־ דעם פן^דד^מם שןןרף pyn זזםעריקע זדז •רעסע

ד ר  די געגעז בלבול עקעלהאםםעז דעם און מ
ט ידפד.^

ר ארכןןטשי 250 פון קאסימעפ ^  יארק נװ אמ סי
xrV ■ראטעסט אר^נזשױרט oynyc

r« סטרמירם זיד האם י«רק נױ אין y קאמיםעט 
 yo* פמ פארטרעםער און םירער €יב/^/ד 260 פון

 אונםער אדגאניתתיעס םרײהײםלעכע און !יטליסםישע
ױ דובינסקי׳ ■רעזידענט פת םידעדשאסם חנר ױמ  אר

 עד־ םמ ערומארדונג חװ־ געגעז •חמזעסם דעם םדאגעז
 ־yny אז אייף עםעגםלעכקײם דער איז אלםער און ליד

 ירן־ א אראנזשירט קאםיטעט דעד אוםן. נידרסען
 דאנערש־ װערעז געחאלםעז װעם װ*ם טאחאםלתג, םעסם

םעםפעל. מעקא את מארםש, םעז30 דעם אװעגד, טאג
 •ראםעסם דער «ו תף דעם מים פארביגדתג איז

 די טארעםענםלעכם קאםיםעם דעד האם פאחטםלוגג׳
:ערקלערונג פאלגענדע
 ערליד הענדיק םיז חינריכםוגג דער פה נײעס ״די

 סאײעםישע די פח באםעל אויםז אלםער תיקםאד *ץ
 פריםשמעליעם האם ,1942 דעממבער איז אױםאריטעםעז,

 *מעריקאנער דעד אין םארביגדעטע אמ פרײני יייערע
 די אין אמ באװעגונג׳ ארבעםער אלװןלםלעכער און

דא קרײזען דעמאקראםישע און ליבעראלע בדײםסםע
*r •לטל /

סאװע־ דער םח דערקלעתנג די באםראכםען ״גדר
 אז *מבאסאדע, װאשיגגםאנער איד דח*ד רעגירונג ®עז

 סא־ אץ םירער ארבעםער טױלישע חיגגעריכםעטע די
 םמ סאלדאםען די *וױשעז אגיםירם האבעז *יאליסםעז

 םים שלום באזונדעי־עז y ״ass טדמײ רױטער דעד
 בײזװי־ y אץ בלביל שױדערלעכען y oVy חיםלעח׳

תז מרםירער. גװײ די פון שעןמובאש לי
ד און שדליך ע םן־ עטלעכע Dyoan?x«y האבעז ^ז

מז  איעליחת *י ׳irur למם* די איז ypnyay ייז ״
ד טרמנחירםע די «ו ע ט ע חילף פאר אםעריקע אין ^

̂וועגונג ̂רכעטער ד כ
 םאציאליסםישע פירער, יונימן טרײד וײכםינסםע

 דעם פארדטםען ארנטדז»«יעם פרייחײםלעכע און
 260 פון קאכדםעט — מארד. טעראר כרוםטלען
 אראנזשירם יארק נױ אין פירער ארכעטער
p םעז30 דעם די<םאנסטר««יע פראטעסם y o•

 אײדאפע. אין עןןשיזם און נפ*יזם געגעז קפםף דעם איז
א  תאבעז בירגער פמעריקפנער םױזענםער מנדליג

־ די םיס םרעפעז *ו זיך געלזגגאגחײס די געחאט  מ
 האבעז זיי און פרבעטער, •וילישע די פץ טירער ריסםע

 םילע פון באװאונדערונג און פריינדשאםם די געװאונען
עגוגג. ארבעטער פסעריקפגער דער םדן םירער מוו

די פל־ וױקםאר און עדליך חענריק פת לעבענס ,
 ריינער זילבער ®ח ביישפיל גלענאענדער y זײגעז טער
ly און i’n y n פון אינםערעםעז די או איבעדגעבענחייט 

 לע־ די קפםעגאריש *וריק שלײדערען םיר םאלק.
 גןך האבען זײ ty באשולדיגונג, וױלדזנ און כערלעכע

y ay® ®ya*p די םים פרידען מזונדערעז D'xyj• די 
 די cy פון lyopipys דעס משםואעז ix אנשטרענגונג

 זײער אויף שאםען שווארגען y ווארפען או מרםירעד׳
 טאצש־ אוץ פארשרים פון אידזמלען די ix !אטויײשאפט

פןזרלױמדונג. שענדלעכע y איז לעגקייט׳
דערקלע־ אלםער, און Tערל פח חיגריכטוגג ״די

t רען o, געווען איז y ׳ מארד, ■ןןליםישערjy פמ אקט
4 4 4• • 4*4• • • * • • • * • •44M4 4 M4 4 4  4 4 ^ 1 4 4 4  • 444• 4 4 Ai  פירער די און ■ןןדםיי קאםוניסםישער דער פק נקסה
 ױעל־ מענשעז׳ געגעז אינםעדגא!יאנאל דריטעז דעם טון
 פירער יוניאז אח ׳שליםטזנז1סא אזגגע לעבענס אלס מ
 געגענגעשםעלס זיד אױםגעזמלםעז תאבעז ןױלעז, אין

 קאמו־ די םעזyאײנגעשל דיקםאםור, פמ פארסע יעדער
.Toyopm ניטטישע

 Tjnyiiy קײז םץ חינםערשםעליג גיט זײנעז ״מיר
 ראליע גרויםארםיגער דער ®ח auypnyiy אונזער אין

 רםײy רױטע רוםישע זײ און טאלק רוםישע ojp װןןם
 די פח געחזנגעל געזעלשןןםםלעכען דעם איז שיילעז

 אמ אגגרײםער «xyx די געגעז טעלקער מראײנמםע
ײ. rap דעד געגעז ר מ ר  אנדערע ¥לע םים ixoynx מ

ר ע ג מ רי םעז ^  אץ דערגרײכונגעז זײערע םיר מגרי
.משםי אוםאױפחערלעכע זײ געבען ix זיד מרםליכםעז
ר מ א  זעשילדהע דעם פוץ אגירקענונג אונזער ׳

pypרוסישע די ®מ ״ soiycynya כוחות ixo’n y־ 
 הײם־ רוסישן דעם םון oyriyn היםלער די םרײבען

 פץ ¥קםעז מרעכםיגעז ix םירעז נים אעז װעם לאגד
 באגאנגען זײנען עם װאם או־םגערעכםיגקײט, בתםאלער

 אידעאלזי־ געגען חסלאנד אין םירער קאםעיםםישע די
n ®1 — געגנער גישע w yאמ םיזישען בײדע, ן n y o־ 

מארד• לען
®xm זיד poyiny® oyii די, םמ ®פדערעז «סיר

®nno’^y® רבעטy יגערX1שם דער םיט  r ־ ן1א  מ
 דער ®מ פירער אצםפןװעלײכלעכע mix די שםמען

עגונג ארבעםער ®ױלישער  הינריכטװג זײער iyx מוו
ד  *o’my זןילען זײ ty בער,yכטהyמ סאזזעטישע די ײי

p o p םים ix lyopyc באשולדימנגען זײערע באײײזעז 
uny אײביג אױף ®ooyny רעכם־ יעדעז ®ח װערעז 

 אלם njiypnyoy ליבענדעז פרײחײם אמ דענקענדעז
.myo שעגדלעכעז איז לדיגע1ש

ע ^למי ש קלאוקמאכעד םון רעז ט«רכ»נד םץ כרז^ט
 קלזדקםאכער ®מ xi^ayny® באזו־כטער גום y בײ
ד ליםםישעזyיxyס אידישען ®מ ברענםש מנ ר  םןןר־ את מ

 פאסי־ טרױעריג־דערשיםערענדע די געװארעז הןןנדעלם
 רע־ םאוועטישער דער ixa נג1רדyoדער דער ®זץ תגג

^l ®װ פירער מליבםע mix די ®יז גירונג 'o o ^y 'x y o 
 אין בונד״ רבעםערy ״אידישען פיז פירער געדזזנק׳

p קעמםער אױםפתבירםע אמ ®יילעז y r ן1ס ווזדילזיק 
 לםער,y ײיקםןור איז עיליד הענריק — םענשהײם דער
 אמ־ מרעפענםלעכען ix nnyuya משל¥סעז אמ עס אמ
 פירער אונזערע ®ױ םױם מרםירער יפן1א םרױער זער
.riyo פוץ או־יםפידער די געגען פושםעסם און

 ם•1בל דעם אין נים גלױבען מעלםע,yחyפ די םיר,
תנג םאוועםען די oyn בלבול,  אױף ארױף װןןרםם רעגי
¥לםער. *ח ערליד

ארבעם, ליסטישערyיxyם זײער ®מ רעקארד דעד
װעלם, שענערער אוץ בעסערער y פאר קאםף iym ®מ

ר ®פענער ly איז  פילשן VTP איז יײל ײפלמד ׳iriy’ מ
ס yליסםישrxyס iym דמקעז• מג  איז מםיגקײש ^

ײידע װאסז־י װםיטןפישראיזפילסמז  •ye גלוטבלמל׳
 אוס* iym אױסגעסראכס, m אױף תאס דשגירתג וועטען

 דיןך מאשיזס, אדן גאאיזס געמז קאםף דעדםידלעכער
ױםסיםז דך ען11ארױסושםע ir די ®יז Tyay? ק x y i 

 חנגירומ lyvyiyo די ty ,tmiya בעסםער דעד איז חענם׳
מ• V געירײדיגס tyayn m ty ,oxyt n ײעז פעלשם׳  מו

 »iypiy® פתקם דייטשלןןגד. ,xyx מים שלזט וערען
ntayn m געתפעז yVy ז ®ח אנטלאפענע^ Ty זיד ױי
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oxyn ס^זעםישער דער םיט ד&נם אין m ny, די םיט 

מז — פעלקער פאראײניגםע די פץ ¥רםײעז ע  יי ג
o'opy ^סלמײ

iym לד1ש די חשרפען םיר  nyo טױט מרטירער 
 mny• קאםמיסםישער דער פיז פירער רעדעל די אױף
^ן »יז אילעז וועטענם סלןןנד,1ר אק ג פ ױ  דימןן oy א
^tyr® t’ אױסאײשםען נדיגyשם ®מ m o ^ x y o  m y■ 
 געדןןנ^ זyליסםישyיxyס מיםן tyoyrx טחןר אח

 חןד ®ח סירזר די אױף לד1ש די זyר®yױ םיר
^ר םלזגנדי  tyayn m ty — mny■ קאסעיםםישער ת

 *yo אומדערשראקעגע בראווע y^yty רyD oynyi רא1ם
^ טי ס לי א  py־t m tyo האס דערפןןר ;קעםשער !י

iym  lysyny® ix dik oynyo איז סויל ix ױמן  ם
r y r וױרקעג yלס ■ty ro ^ x y o

 m• «ח סױם אױפן xyttmi אונזןןר אױסדדיקענדיג
טע זערע ב  T« *מ ענטריסטונג אונזער און פירער מלי

 ס*וועטי איןםיגער דעד אין דעח־ז^גער די געגען טעסט
תנג, שזנר ט זדן תגגי ױי ת מר מז אי ע  ®װלדיגן י«ט1ח די ג

m• ר5ניסםישז1קאמ דזנר — ny, מז קלזג ר  גלייד־ םיר מ
ט סןןל קײן אין ױזגם דאס ty קלאר, !ײטיג  fysymmy ני
 mny רױםזױ״ דזןד ix בײטראגעז jnyttiy הילן^ זדנחגר

ם tyiyx קעםםעז ojm אמ קעםפם ױ וױ לאנג ױ1א  ת
 בלד oyn tyayx מענשהײט׳ דער r® שוגא באםיגסםען

 זאידישו oyi ®ח געשיכםע דער אין המז םיגסםעז
מר דינע מים רזyהיםל געגעז ®¥לק׳ ױ .oynjya ר

 אימר־ לױם vW'^srato ®ןזתאמעלםע, די םיר
uix«xה ײעלעז ׳yלטyס די סײ חײליג זxyיyליסםישy 
i® לערע ^ y  n סײ את אלטער אוין iym ^ליבטיג Ty 
 ר־אפארשט try אין װעם םױס מארםירער זייער דענק.

 געמן םיראנײ, nyty’ pxyx קעםטעז ix דראנג דעם קעז
 מר־ tm זאל עם ײעז 1אשיל נג,1נםערדריק1א יעדער

שליתרס. yמוניסםישyק אעטער שלייערם
 פןןרמנד ס»צ• אידישער ברסנסש מאכמרס קל#וק

װײנשםײן י ®ראבשטײן, מ. באגנא, מ.
ק»םי«ע יע1חןז«לו

 דעד םץ כאארד טיױ1עקזעק דעם םון רןןזאלוציע
nysyoomaoT אן 155 לאקמל ײני

 ארמממר ניםגודם דער ®מ באאח־ עקזעקוטיװ דער
^  בטyענםלcרעyc אמ poiiyxjy האט ,155 לאקאל ײני

דערקלעתגג: םאלגענדע די
 oirHPmn ן1א אױםגעםרייסעלם םיף זײנען םיר

 ןװ־ליד- הענריק אמ אלםער ױקםארty 1 אױס^געםעען,
^ •וילישע mix די  משיםםישע ’oiy איז םירעד ײני

 my® םאוועםעז אין געורארעז דערמארדעט דינען קעמפער,
מ»נד.

y tm oyi ®קאז yDמילי די רyנyז m ?yayn oyii 
 ®אר קלא• y ®ירע^םם, דיער כגעפ¥לגם1נן אמ געליבם

Tyr עגונג נטערערדישער1א  ojpi היטלעח, געגען מוו
tyayn m ,אינםפירירט y די ®אר קלאפ tyoyryory ח® 

oyr םרײהײטלyכyז ?tyxyx nny .םאשיזם
yם פרשג^סײױנ לםyנשyאץ ז npt tyoyrpyojn 

 ®¥שיסםײמ די אח פאשיזם oyr oonypya מיר בעז
unyoyo• מיר tyayn מיטן tyxryn tyxiyx גyשםיxט 

yלoyii ,y הyבyז yD tyxyi oooypyxשיt,אז־נמר־ די ם 
yרדישxiuynya y, ם דיyלקy,ר tyayn oyii ך  לטyשםyג ד
אמ רyהיםל ,TiyaTy® tyoyiiyo oyT ח,yד,יטל זyגyג

 yxשםי די זyרשטײגyאיב נים ty? Tyim> •^y®*a אים
ז oyr Ty® tyayn מיר ,xinyriiyiiya איז מ י ^  ה

noyp םץ oyi סיש1רyאלק ז® *r חגר ®xxnnmjTy מ® 
 רyלטy ®ון xn־nyonyr די Tyny הײמלאנד. זײז
 ®מ ty® Tyr יף1א קyםל Ty'oiym y איז רלידy אייז

oyr דyמyקרyטישyז yxiyryx^ די ^ םי טנ ח־ ת  מגי
oyr Ty.® כקײטyרלy1נםוyרyD ד־ םרןןגכ

 ®ארניכםתג Tjn מים זיד נדיגyל3m:שyדnD1X ניט
 איר אמ תגגירמג tyoynyo ײ איז נשעז,yם mix די ן1®
ix נײשריג «ity typxitya rtyoyaoy רyנyשינגםyװ

ױי, ו *• --------------------------> »י
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זיך שלפמו  v ן  רן מ ט ױו ו  ifyno  yv T y iy t די y
mHHNMMi t t i •  MIMMl 4M טןז «יש <« ■ ש׳ימו און44 •^4 פי יי
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otyoyiy ,jyaו ׳ מ מז oyr אי א lytny פון *nypyr ל
ײ •ןשיסטישו *yjy ¥לס i*fny און סי  m קי
; Mijynya lyw’oo’Tf’xyc n* TyoyaTy חןר ®ת
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 ®יז lyrynyi דזדחאדמז «יז oyn זזשרם׳ yxTUmt דאם
Tytny אה Trry דאד דדדך m■ זיי חאס tynyi tyjm 

Dyr tw® דוף Tym jyiiyi אח רוס^נד, אין tixry 
otmy® pxyx nayp און my® tyttyny® ort tn m r 

 Tyr ®y מײל ,oy ודיסט תגירונג yrrnn n מגד,
puyxyiaw מף  tm רוסיימ די Ttxyx.

 iynyx |yjm Tyr• jyTi* טרייד וױלישזן mix די
Tyxjyx ir t  Tyam ®oixuya ם ל  •lyam iym מיס מ

tyoyryorx n  ix trrtyap די ®ח Tyttyaiy אח 
pyp tya^yne’ixoix nym״ ye r* orvau vtvn־ 

tm Tyt^ iy®pm .mm געימז mwripyo יז® IP־ 
^ל ױ »’oxy® רןןם ז ’ yxr̂ n® n  p אין y 

p® •װטרשזױחװ pmiyn .®yr tP P ’rma ײליד tm 
o y rrn y ^  p® Tyr® y nmyi אייישיז TyttyaTy 

̂ן■ p® בונד׳  oeoypyi |yayn ty:״yo am אימװזןל׳ ®ױ
px ®®xmya lynyx tyoyj yrym p m  ,®m®ry® iy t 

p מליטם. m  m פ^־פטלגם rxpyri p® nrtynyx־ 
:p u n n y r  jny, אח poypx eey איז ®Ty® yon 

פרײחײס. pK גלױביח דיער
m p® ■pri jrrâya m ey ױלישונ• pays 

 ip'® 1א*יל mmp® pxyx •pyp oyr ®xypnye pay״
י פ ױ י װ ם purrpum^ ת y p m  p « r i איז 

p עם פױלמ, n  pmm tm■ חגד payn m oyrt ,®mi

4 ^ 4 4  4 4  • ^ ^ b * • ^ 4 4 •  444^^444 4 • !  4 4 MMHI*%tMI^ • ץ י ״ י ^ ד דןס •וידןן טידח י מנ ח דן ד  געגעז ו
ײיגמד׳ יי ײידיינ w יי וחח נינ  m • W ם  מ׳■ ת

wyx ד m ײי ny Ty rmn  i r t איז ®py poipyiTy
מן י ״ •יי״ ^  אין געװ*רען טר״גמטדײדערס ייי

טו גזדשדאג דןר ■ון «י
p n  p m  t o גליקליד׳ p m  m •yn נישם 

p'pByxrny די אק p» opn 4 חװיppnpx *xys 
מ ל ^ py yxmnt fi% ® roony ®yn ^ לי ױ פי־ פ

4 4 4^4 4 4 4 i ^ 4 M4  • ^ • ^ ^ • * • • 4  • 4 M# • 4 4 4 M 4 4 4 4 4  M fO^^^* T טיד דפד• in חערען׳ טו געװןןרעץ וױמגןסױיסעלס 
P וױ ®מקט oman riym איז ®aiy פױלp m  p 

prynyx ® roony ח® w n « p x  Tyr תקם* 
poyrx ,m p m ילע םיט® m n y, ארזןסםירס -yx 

p® pripi דער yi»־xry איז prm ynyo o n םײל ®p 
פיילאו•

ױי די ײרך או ע ם מ  yoooonya די payn יאר ל
®’y®*oyrpyon m py tvt לעגדער Tym Ty® ®T^®y 

am m eya פיליפ גדץ, ײיליסם yryo,* תבינ* דח־ 
ד סקי, רזנ װ  םןןלמקי, ,Tyrxy^yn לוזדס לעיפ¥ד, ת

מו ל ,p־rtyx קלינ מ נ מז יײלקי׳ מ py קחשיאקי, ל
n 4  1 n m *  4 4 • •  • 4 4 L4 4 4 •  4 4 4 1 4 4  44 4̂ 4 4 4 4 f t •  • L 4  .xxum®ip iym Ty® 0T’7y®y payn זןגדערע פילע4

 oy»xp’xyxTy TyoyaTy py ײניאנם סױיד װיכטיגסםא
®p די ®yox»mny ^שםאס yryxyp ,rxyo’T a m x 

Tym ®my®yx payn ypmyoy r t  py .פאמרײאונג 
p ®1 אפילס די mיג^ ם ש  ׳nnynyi OTnyam ל

 ly® קלאפ y ry גג1חינריכם Tym p® נג1לדyם די
yipyoyr אייף pixixy®yn זטגזעי־ע  py p oayryx y• 

pm ®  pxmt׳ Tyr py p o rn n n m  p® c a n  ®in 
iym® אױםםױשם ®py puim x p קריסיק tyxrnnx די

•• ^4• 4 4 4 4 4 4444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ft4 •  4 4 4 4 4  • 4 4 4 4  • • • ■ 4A4  געגעז ק#מף דעם פיט מורגוסעז דיגעז װטס פעלקער׳
חיםלעח•

poixTy® p m  to םים pyp y• נים px tnVa 
px ,זדםלזנרז pxyx tip מיסלזןרהם — y סיסםעם #p 

oyii oyomo y — o^pxmanyxow אעמאלם oyr אײג׳

-------------■ -----I t 

yxלנעפ ®anrya py p o p® אים to  •®an n r  P 
ppp גישס o n  pm yx קספף t'ry® papa« ײיד 

iyam pnxx m  .pTyeyo yomoTry® pxnya 
pp ui'vyfi בלױז pryn pjwtiyx חדך y^y P”r®ya 

ppyurxt py mma yr*pp’®y® may ,yrntyrpyon
n® ענםחקהם איז ימפרגיזג סמרשל^סעגע ל  p נ9ס 

 מד rn ס%ג קעגעז טיר וועלט• גטנגעו דער אק שפז
nyw םרײ y ix ,אידעפלען p n סיר ytלpxmiory■ p 

g ארץ ®טרברעכזמ גרױסעז g אומגערעכסיגקײס גרױסע 
Ty® xpoay nyxi^ oyxyxmt Tytjiy py םמשלעמד 

pxnxyooxy®״ w* py׳®px'oanyx y®״ try  oxxmx 
•payraTy® o n  ®y pxyx pm oixony

yp yrytry pxna to• איז i m o  py nxyo 
. py אלסזװ־ p® •tap poxioory® בײם ך ^ -yoy oyr 

Tyxypn פאלק ®Tyeoxy p  ®Tny !
 p® ®ילזנ p® pxx’O’o Tyaoyo די בײ אױך

yTytxiy ײגי«נס לא?»ל pryrpx opmryxony tm 
 lyopm py rרלy pmxyn p® םױם ן6י1א סרױער דער

pxyx ocyoyr® T אמ אלמר n באלשעוױסםישא די 
n איז זיד pלyש®Bאױ ttt תליעים,  p® p p x n p 

mix סxyיyליסטישT n ’tnyo y•
p ^0 לןךמול ®רעסערס oyrt p® מיםיגג בײם m
poryoo o® רעדעס, שארפע pTynyx געחאלםען n  p

®P ו איזידאר לסימלô pילyװpo,י tyoyaTy o n  py■ 
tVyBpnri.־

p איז ’xv OTyomy®* opnp>p T n ל ן ^ 117.
^ pmpyxTy® 1אי ב p®Tyo y o אי n־ orooxyoynx 

Tyo’irx T n  pom x םערחײט ®p םיםגליזער די py 
m p® ®oyoyr# T ״.o’lmiya. אביםעל n poyn 

p®ymy® pryoo ®yn n y o  o n  pxyx TyoyaTy.
 לווימל ®ryon® pii^p p® מיםיגג בײם אױך

35 yn® זיד y Tnאױ ̂לםBגyשטyלס לם® pirtony 
Tynno pc אױף o n טױט ®p די p®o^»xyo mix.

op ijbucto  s dkii ptpp ts סװ ררטעז נ״פ פרענט נ«ס> (אדער
Tjmya ®xn p ^1שס יסח סיםלזנ, 

oyn דך yo'®iT m ix ®■ysyxix 
n ?ױידלזןך  p m  ,pip’®• pm 

ycoiynya ״בנים״ inynyx ^
 Ty* pxTyt pannyxxy py תשװבח

 *ײס׳ די pio ־ pyip ישראל. כלל
ptoynxy® yo’ayrx p n אױף p r y 

y nnxo y pipx p mל '■ n n םםאליז ;t'xyV py 
pyny די שױן orxyx pm ,®mi אין pyooyx y« p ipx 
 שאיט m py ptx’ioyx ®yn lyoi^yo כזױיער װי זאד׳,
 ■yx payn oyx TjmxyxmT tjt pc לשאול׳ס יודע

o® זיד *מ pשל^מ w n  oyrppyooy• ״®ױיחײס׳ די 
oyn שױז p®TynyxTyoxny די ypoyan yonT םיםן 

oyoip. ל דיyד®yn .ik j.x m  P® yporp yx^y 
po איז אײנגעחילם ro n  y»׳yoypya Tyo םים y 

 yr® ix* שױן ױך ooyi חיליך yty סיט שםרײמעל.
n ײעז  y״nvtpp t’b pxn® pn tto pto . . .

y p o  ®ynנגעש®עלם o n חכם ®T n  p ,תגדח 
m  p® Tyopym ®n ״pxiyo םוײיהײם׳ pxn® ix 

 yn® םכשיתם׳ די payn ix my py •mnrp די
pxm נױםיג mx ,3 סדר ®Tyipx Ty ®yn0« די יז®'t 

 y pxyroyxTyoxiy אים tyayn חשערזשינס?י׳ן פץ
 אידיש־ mix די p® ער1בײ םארסמןןליעםע די — זײע

®דליה py ^yלםy מארסירע^ סאזױאליםםישע
pxyrpyx געלעגענהײם די T n  ®yn חכם־תם fpny־ 

n איז געליײט n פריחזײם ®p די מערץ אװעלפםזת yxrnn 
:קשײת קלוח םיר

1( ®oyn oyiny קי ס מנ  יןײז tnrxyxTy נים ת
n איז pלסyח ix ימי¥ױסםזװ סוײיד ײיז קאםיטע n 
y o® ארבעט םלחמח r t’xyxTy r  ®yn py ypmyoy p 

 p® שחיםח די pmyny® py prooyoyr® ix קןןמיםע
?T^Ty py אלסןיר
2( ®oyn oyry עד orrxyxTy on מ קײז מי א  ק

pxyx pTooyoyr® ix אײ־ איז איחװ אױף ת1שחים די 
xxm yom  m  pxyx r  OTOoyoyr® ny py XWP 

®p איז ®ירער ארבעטער איזײשע mix 1בלײ ®װ n 
).px ײ ,poyr( ? ®ארבאנד

3( ®py *oorynTy®* T n  ®yn oynry ארבעסער־
ix lyxxiSoytTy® ym רימ xitya x'xya't pteiryx 

•rap m pxyx p n ’ooyoin אױף שחיםמז py p r y

m פסליטסאן,) מזח־דיגער
®p מלמד׳ס דעם מאטיע שימעלע

 pxyx פראטעסםירזוז ix xx^oyny® אלגעםיינע p רופם
p® nyo o n די ®’p® T n ״mxia

4( ®oyn oynry תניגםקי Tyoya נים y tycnyx 
r מיםימ n  p®Vyn ix רויmxiy ryo ?

r װןולם n חכם ®poyro y oynyx mxn r n  P 
 קשױת ®יר די אױף געענםםערם ry ױןןלם ערלעכקײט,

T® תיתץ מיםז n p עבדים — הגדח n״ir . . . קנעכם 
pxm מיר py prpx קנעכט pxm סיר yDרבליבy.ן 

tyo’TT p® oayxp אינםערנאאיאנאל yxm py יחים.1מש 
T קנעפם n  pc ,ןןרםײ־ליניע® p ro  oyn נאכהאװקען 

po oyn הײסם try. םחען ny  rmנםעTשליxגp די 
n ®ארבחגכ^ישע  p® xxinyoTn ײנםטע® *y n ’K 

T ליסטעז n ’oryo yrym pxiooya Tyx pk .קברים 
p מחען ro o y a  py pV rt to ,די ®p װעמעם ryxryn 

 שעג־ די pxyx קללה yxm^a y ןןרױם דך רייסם עס
n״ ®orVirxyo p׳ pxyx די ryoyary p ® ryanxya 
yאי nל.poo’Tynm TyoyaTy py p

 קןןמױ y םים poynx O’x ryay גײם ^לזנכקײם
pom o’x ביכעל• ®ןןרםײ n  ®ynר a n  p® Tyopyayr 

 חד־ םים oaycoxyyx ,ixmt onay oip^xy ,®רײהײס׳,
jrix מים myjryaya y,.אק ־ ^ ל  Tnxyx םישס ry װזנ

 חשןןן םיס oy opyraTy® py yxmoya סים yשyק
 ־xyr® m ,oyoyo poryx .tyoyooyn חאל. voyo לסדס.

 px שז־יז Tyamn איז .payt yxnp גאך py קיםםען
yDלVrx T n p מאםיע שימעלע םיר, אױף o n ,םלסד׳ס 

prycoxyry® ix די t b •קשױת rycoxy T n  py איז 
yp m ,שזים׳ער* p יז1פל Tyomo'xioy? y הײם תם 

o p .גישם
l( חסינסקי rmo yrnxy py־ ’-yn Tya’D tip r 

pa גיט oTTxyxry ס קיקxyBיyלix yo’oyp y ,דyלPD 
m  TP סלחמח ypmyoy p® oyary, די װײל yxxyx 

oxxyVya oy ayaVyn ix .xrxyrpa rrxi’ rm o די xp־ 
p אמ ®Vnxymy® זיד ®yn לyנyשyרנyם p םע  ״ממי
p® לע״* ix הyלpD םלחםה די p o  py ,אלץ xyo oyn* 

 myoxp די p װײסען, ornmpa די זי. pxnpx tx לעד
oio py ptpx oyn Vyxyxpx םער rt סעלמז «m  r 

notrt»o־p® xrxxyro®p .װי לןןנד ^ -oypynxyiTy

oyn שלp®y ױך Tyx די y■ yo’oo’xioypלyס xyoyrx* 
.poipx

i די אםשר ױך pלyn אורו» אגכ n  ornmpa־ 
tyxyo׳ rye p 1941 י1ײ o n  payn זyי3לx’an  px־ 

 ־xyo ppi) myxm .מלחםזז penyx py oco’ryx סקין
Tyx( מ די ל ע poyx oyn ry oyn Tyem ז  ,ornmpa 
ד oyr ppyn ix םעגלעד Tyx את oyn אלץ tn■ ^נ  rt 

ypmyoy p  ,o n  ry® oyaryyx py Tycyx Ty9o’.n 
T זןןל n  ix omxyxix mx m ?םלחסח

2( tp oyo’oyp pit® y prrxyxTy ימומיםעסאנד 
yt py irrcoyoyr* ixםלp גyלם y py העבםם ioyp- 

T’P ניסםישזנ  ,xxnx'BTn וy1לכ.oxyoy® y payn m y 
px'onx m זיד o n  TP, װײל y iyp po3®ל y ppyײנ־ 

nל ®TyT ry פארםיי ®oypmyayo yxnp p. די 
oy’xyrxyxTy yx’Txyrponpy די op’xr׳ j*p r n 

xxm׳ r n אידישyר txi® oyo’oypmyo^ny די *ry 
oya, ײםיל1 יף1א m .payn Tyoyx pp oya ױיםי־ 

Tt px נישט xy»o tpיyל•tfp*ypoiB p® oyo’oyp y 
.Ty®
3( oio oy די myoyaay a n  oyn mi o’amiya 

Tmt o ^ x y  pxx^oytayc xpyan penyx oyn xxm 
xyxטyaלxx^oytayc y, ױ וױיל י pn® ר  pxx^D*tay 

o yaym paםlדtשyניט ס oppyx תןן מ  ayxaya די ש
poytix poyrp®  ix די םיט n irx r ’xyx אי־ אױף 

pa, די אױך p.yB.yx aya po mn’xa אױף o’p ’xyo־ 
.po

4( y^ rt p x ro ’o pern oxxî yaxy oyiiלםa n  p 
p  oy tp  ,'pay ayona יםשליסלעד« y®po’xioyp 

*xyo o n  pxix m ■pm ®  Tan pcVyn ix naap 
Typyaayc ix 'may ayo’n ®אר ילףn pc םעל  a n די 

®oa*® a n  rye aymx yoy,״־ oyn ל דיyקoy Ty . . . 
xp nםayנyשyנyל ynלcם, סיט ם שי  םים גים מ

n .ayoayn חyי1 לפט pxyx aycoyp די myn-'xyx 
oyn o p  o nפיםאל o p  ,poxyoypnyo o p  ,ooxyo 

aײשנaymונpy .px מים y x n 'n ^ o  yanxy הילפס־ 
^ טל  ם¥איאלים־ yoyaayoan די .pxx'O’o מים נים מי

j  a n  ti® mxaap yanxy n  py ayay po .פ p. 
p® p? קיץ שיח nניט ילף ^Typ• אלץ po  oyn 

T'in n p  prpoyoya® tp  ,po Taya po  tp PP 
n^xyo m p®y 'ip  py אDשoy oyn a הy®לTy 

aya'® ayoyaay tp p o o ^ 'x y o  yanxy po'nay® 
Tx o n  P tל y poלם•TVry py ay
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 רױמלט-וװע * פ$דקרט ב&װעגמג טרײײמי*ן
©נד«ל&ן8ש

טרײד־ עגגליזזער דער םח קרײזעז די ין
אתיס־ one ווערס באװעגוגג ײנקמ

שאו־מ׳ מזונדערעד א מיט געשטעלם
װעלש־ א פאו• פאדעו־ומ די קײס

 I ח V תמ וױז*םשאפט*«לאז.
ר גלױז נישט ■לאז  די אױפבויאז מ

מלחמה׳ nyn נאן װעלם נעשסערטע
ײזנמג אינםערג«ימנ*לע אן גאו■ ר א  סי־אנ* פדמס׳ מ

ל׳ סטארם־װעזעז׳ מ  פאנאנדעז*־ און TPrrronpp מיי
 אױס־ מרםיגע און ^לאמעססא תיע פון םײלוגג

 דער וחנלם. דער פון סלוכות *לע צוױשען או־בזגטומעז
 די פאחזיםעז צו ירואװ דיעזער3גר» א זײז זאל ■לאן

 שײז ימס*סםר*פעז. *ח קרמיסען מײםערע פמ װעלס
 T די דיסקוםירם װערט oy וױ צײט, ל«נגע היפש א

 מװעגונג׳ ארבעםער עמלישער דער איז םמגע זיגע
re צופאל, א גלאם נישט עס איז אסשר o p אגא די*» 
 יחמ *ײט׳ nyn אין גרןןך געװארעז ארױםגערוקם איז

 האם אידען אנטאני אויסעח־מיניסםער בריטישער דער
מא!•נג^פיי קײז או־ײז זחוג איז געגדימז זיד

 אידעז׳ אנטאני האט ,nywytyn, 1942 סען16 דעם
אי׳ ענגלישעז איז אגפראגע אז אויף ענםסערעגדיג  י

 גע־ נישם איצם װערעז oy״ אז דערקלערט, לאמענם,
ore שםא־ פאראײניגםע די םיס סארהאנדלונגען קײן 
 מ־ עקאנאמישער װעגען סאוועט־תםלןןנד מים און םען

 ־P ידיז געפארעז אידעז איז אס אבער אפעדאאיע״.
 די סון רעגירונגעז די מים םארהאנדלען צו שינגסאן

 *מעדיקע מיט רײע ערשטער אין םעלקער, םאראײניגםע
 איז אז נישם, םוד קײן ס׳איז סאוועם־תסלאנד. און

 וױכםיגסםע סאמע די באםראכט איצם ווערען װאשינגםאז
 מלחמח• דער גאך װעלם־אײנארדעגונג דער םון פראגעז

 עקאנא־ םמ םראגעז די אז מײנונג, די בארעכםיגט איז
 ארם ברײטעז א םארנעמעז װעלם־קאאפעראאיע סישער

םארהאנדלונגען. די אם אין
וױ־ נישם זיד׳ פארשטײס קענען, מענשען דיטיגע

 די בײ באשלאםעז און באראטעז װערט עס וואס םען,
 א נאד ס׳איז ארן פארהאנדלוגגען געהײמע דאזיגע
 אר־ די אפגעהים װערעז עס ווײט װי םראגע, גרױסע

 די צוױשעז םארהאנדלונגען בײ בעםער־אינטערעסעז
 עקאנא־ זײער re אײנארדענונג דער וועגען רעגירונגעז

 בלויז אבער איז זיכער מלחמה. דער גאך לעבען מישען
 נאד זאל עס קירץ יײ אדער לאנג װי אז איינע, דאס

 אינסער־ וועגען פראגע די באלאנגם מלחמה, די דויערען
 די *ו הימם שוץ קאאםעראציע עקאנאמישער גאציאנאלער

 אױף טאר װאם םראגע, i ס׳איז ברענענדיגסטע. םאסע
 שפעטער. אויף ווערען אפגעלייגם מער נישם םאל קייז
 םרײד־ םח ארגאז דער װאירלד״, ,,טרייד־ױױאן די

 ביטערער דער אויף אז מײזם אינםערנאאיאנאל, ױניאן
 דער אין געלערענט האם ױעלט די װעלכע לעקאיע,

 גע־ איז װעלט ציוױליזירםע די פלחמה: איאםיגער
 בלױז מלחמח, די םארלירעז צו געםאר דער םאר שטאנעז

 נישם זײנען מלוכות דעמאקראםישע די וױיל דעם צוליב
 םים אויך אבער איז אייגענע דאס צוגעגריים. געווען

 צו געםאר אין זיינעז םיר שלום:• קומענדיגען דעם
 בא־ נישם זיד וועם םען אויב שלום, דעם פארליחגן

צוגתיםעז. צײםענס
 גוםא װירםשאפם פלאנירםער םון גױםווענדיגקייט די

 קאנסערווא־ סון אםילו אנערקענט שױן הײנם וועדם
 אבער טראכטען זײ עקאנאמיםםען, קאפיםאליםםישע םיװע

 נאזניאגאלען אין סלענער וועגעז הויפםזעכלעד דערבײ
 וועגעז געדאנק דער םלוכוו^ זײערע פאר מאסשםאב

 שװער נאך דרינגם פלאן־וױרסשאםם אינםפרנאציאנאלפר
 מלוכה־םירער. קאםיםאליסםישע םמ קעי די אין ארײז

 לעבען עקאנאמישעז םון פלענער נאציאנאלע בעסםע די
 מחען און ווערטלאז אבער זײנען םלוכות איינצעלנע פאר

 ■לא־ די סאחיכערם גישט ױערם עס אויב חרכםאלעז׳
 גאנצער דער אױף מלוכות אלע םון קאאפעראציע נירםע
 נײע ארױס רופען פלענער נאציאנאלע םער, נאך װעלם.
 פאר־ קלאר, ס׳איז װעלם״שלום. םאוץ געפארען גרױםע

 פאר־ א זײז גורם מוזפן פלעגער נאציאנאלע :װאם
לא׳ טח וועלנע װעלט״פאר^ אויםץ קאנקורענץ שארטסא

יןfBcrp CjDT דד. פח

 tnyfm די *וזישזמ מאכס־פאדמסטתג א צו פירןן גיש
 אומאיסייייליד יט*ייזיי מח מאכס־פאלמדק — אץ
o גזדױנזמ סל״לז^ «ו n ח שלום« •o n  im rm o 

מי נדמס שלו^ רי תד ײ י פי m ;«לץ מ r ד $ן•*
,rvnrmwf מפאגאמיממר tw 1פ?א וגאציאגאלפ!מפ
ימלט״ומרטשאפט׳טלאן׳ א

—   ~““ ■i n  H ■ ■ ■ i n n jw די ביי דזןסן^קד§עױזן פון 
דעגעססרק אץ ײסלען

מ װאס גאד די כײ מ מקו אר  ססר׳ D1S װ*ל«ז פ
ק איז לסמגט מי מי m ימאז ח m  v m n rm 

ר שטימז פיליאז *וױי m יי מ rory om יסדסײ׳מ 
j די פאד שסימז םויזזמס 68 אינגאנמז און t w די 

 שססיק׳ די וױחןר ודז יארסײ ישאטקראסאציאל־דאסא
מז תאס n •ארלאמענם׳ איז סטע קי ט מ מ  900 כ

שסיסעז. םױזענם
i ײד תאט עס לאגא װעלמ אט w w ל׳מסאגס 

. v t*uyjy ז איז
 די־ איצס כיז ג**יס די חאכעז דעגערארק פון

 סי׳ די פאר צודאנגס׳ארמטזױ־, םויזענם 48 פארטירט
T, זײאי אײנמ^רט זיי האמז לאנד איז בעטעד W 

ו סיס ארמסס־ארדצנמג נאל־סאאיאליסטישע״ פ ו ו ז  מ
 שפײז־פראדוקטזה שםונדען. געחעכערטע און שכירױו
 דײסש־ ידיז ארױסגעפירס אױפחער nr װערעז
 גאיואל׳ איז ארבעטער״לאמז פמ סםאנדאדד דןר לאנד,

 אױס־ nr פאלזוז־ אײז זדז וױיטער חאלט און געפאלעז דיג
 קינדאר אלע פיז דריט־חלק א אז געוױזען׳ חאט פארשמג

 פאר־ חערשען עס ;אונטער־דעתערט איז שולעז די אין
 דזװ־װאקסזננע׳ און קינדזןר זװישעז קראנקחײםעז שידענע

אונסעד־דערנערונג, םח זיד נעמעז ײאס
 גאציס די צו זיך באצים באםעלקערומ גאנצע די

חילפ־ קלימע דאס װי אזױ םאדאכםונג. און האס מיט
MkAlk H aaam aaL aaaammaa aama a A A* A A A A— a. aL —כײס וױדערשספגד קײן געשעעלט גישס חפס לפגד לפיע 

 זיד ג*ניס די זקזמן ארמײ׳ חיטלער׳ס פח ארימסארש
 דער אימרעתז קענעז ײעלעז די אז אילחיע, די גענלאכט

 דע־ n װײל ברודערשאפט, ,דאסיססישע״ באםעלקעדנוג
 ראסע גערמאנישער זעלבער דער *ו דאך באלאנגעז נער
 אײעקגע־ מאס אקופאציע־מאכט די דײטשען. די וױ

 אקוייר־ אנדערע איז וױ רעזשים ״מילדערעז״ א שםעלם
 קענעז מעז ױעט גוטעז מיט אז האסענײג לענדער, םע

 חאבעז די בײזעז״ מיט וױ מערער פאלק םון אדױספרעסען
 םאנאנדער־ נישט אײד איז קעניג דעם אראפגעזעצט נישט

 ■רעםיער־מיגיסםער נײער דעד רעגירונג, די געלאזט
 באציאונגעז גוםע אײנהאלסען אםילו •רואװט סקאװענױס

 אנהאלט שום קיץ נישם געפינס אבער גאציס, די מים
 אײגענע nr אױםשםעלעז פדואװען נאציס די םאלק. אין

 דאם זיי זיד האט איצט ביז פארטײ. דעניש״נאצישע
 און נאציס געגעז פײנםשאפם די און אײסנעגעבען נישם

װאקסן. איץ אין האלט נאציזם
 פארםעל זדז פארםײ סאציאל״דעמאקראםישע די

 דער פון ארגאז דער אױך געװארעז׳ םארבאטעז נישם
 אונ־ ארױס׳ וױיטער גײם ״סאציאל״דעמאקראטעז״ פארטיי

 זױיםונג די איז לעצםענס *עגזור. שםרענגער א םער
 אר־ די צו ײענדוגג שארפער א מיט ארויםגעטראםען

 נאצישער דער אץ םארנארעז לאזעז «ו נישם זיד בעםער׳
 אין ארײנ׳גגב׳ענעז זיך געפרואװט האבעז ״זײ פארטײ,
 — ארטיקעל דעם אין געזאגט ווערם — רייען״ אונזערע

 מענשען םיז געװיםעז דאס אפקױםעז זיך ידואוחגז ״זײ
 קארופציע קײן העלםעז נים זײ וועם עס געלם. מיט
 אונזער מברעכען גישט װעלעז זײ געוואלד, קײן און

מאכם״.
r* פארזארגונג׳ סאציאלער םאר מיניםםער דער r 

 קא־ אין םריער םמ פארבליבעז נאד איז װעלכער האנסעז׳
 דער געגען אםאקע אםענער nr סיט ארויס איז כינעט,

 ארבעטם־רע־ איר מיט האם וועלכע אקופאציע־מאכט׳
 אויך פארחונגערעז. צום ארבעםער די םאר׳משפט זשים

 בא־ נאזױשע די געגעז שיחװ כוסיגע א פירם קיח־ די
 סוחר בישאז׳ קאםױלשער דער האט למטעגס דדיקער.

 קאםאליק א זײן גישם קעז ״מעז געפרײדיגט: אםעז
גאציזם״. שיז אנחעגגער אז צײס זעלמד דער איז און

 ךי 1» ««א<לא?סג«10 יחןרזח װאס *ײסימזמ׳ די
ח פוליג ג גן ן ןו ijr פו jru' ״־יע4׳* *יי 17י7ײ 

re מ, דאר ד מי ל מ טיי ױך האט ס למטזמ מ  תקלאג
מ ד׳ מ ־ פ ד T* סטילו nr ״פאחזילאנדאט׳/ א״טתג מ

__  -I  AJMAA|feM ||A aL|A AAA UAAAMA AAA AA^^aa שח ןגגזסירס יועדס וחןללזנ /”•פלי* חןד 
מ׳ ס ס ז מז מ  זאגט אײסמג די מדלאזזח׳ גיס זיד מ

rm o n  o*mr,* װ*ײ *,•א^שײ״ירעזידענם ״דאר *ז 
 זאדזוז נאזיס די nr אסגאדולדיג׳

מן סי׳ יי .אױנ nr םסראשזןט זי אין •ראגט״ מטי׳
AAH|M |A ||AAtem AAAMAAAA AAAAAÂ MA ^ ^ aa ^ ^ ^ a AAAMUAA* it* ״J v דדאס ען׳ ײןי [jv'jji גישט וחלט טיאאיא

n זיז w f ln׳ *»>
 •רזוסע נאצישאר דזןר אק אנאוחאדןגיש <♦ אט

B *זןחו v m ro 'v 9 סלס  סאגלאך, ס׳איז סן<יס ״זןר1
דוןן ודז גפר פז  r* רעזשיס ״הױדדפר דעד זפל קו

מדד ®ח דןדןױם $ אדף וחןרןן מרכיסעז דזמ?מרק
AAUAUA AaIaAA AAAA AAAA AAA A AAAAMAJ A A AAA AAA A&AA AAAA aa a aאיז נארװאגיא איץ וױ ימראר איז »m nnt m  r 

לאנחןד״ נאצי״אקיפירטע
ר נ«ד *רסעסזךירעסס סון סמןבאל $ םלחסחז חן

wrm ffvffa
עשעגםלזוכ־ די זין רודזןרט בןװןרידזש׳פלאן מיסן

 סןן ײדם מיואריחש׳ז װאגזמ אנגלאגד. זדז קײט
ײחפד װעגאז איז אניערילע ייז ײאדעם דמר ײז  מ
n^i און דייטשלאנד א*ץ אויןר אױפן זין (מח שושקזט 

דאד אײראפע. re לאגדזןר נאציאנאל׳אקופירטא די זדן
■AA LaaAAaAA I# AAA LA AAAA AAAA AA A AAAA ALaL a a h LAAAAHAAM^^  מר סיסב*ד l דחי׳ $ גזךיפחמ r* •לפז כזדוערידזש

וועלט. דזןד re ארכעטערשאפט דער
 די געװארען כאלאגט דיגאן זןס וױ נאכדעם באלד

 אין ײיסאן געלאזט סען מאט ולאן, re חױפט״פמקםעז
 עגלעכןד nr געײארעז אױסגעאדבעט ס׳איז nr אמעריקע׳

מ׳ חעכערא סיט שטאטעז׳ םאראייניגםע די פאר פלאץ . 
מ.אד־6 סםאגדארד דער ודיל ענגלאגד׳ אין וױ נעפיםעז״

AAU Ala AlaaaMAAAA a a llaaalaala a ala a A AA AAA AMA aalalali Aלעבעז בעסער rK מעריקע ודן® b ודן ריי חעכערער 
י_ ענגלאנד.
*וזאמענ־ איז באדיכטעז׳ קומען דײטשלאנד פץ

 סאר* אגדערעז גאנץ א פח בעוועריײש־פלאז, מיםז חאנג
 חוזק־געלעגטןד א מיט ארויס זדז •רעסע נאצישע די

 ״םאר־ די re סאציאל׳פאליםיק* *געבלאפםער דער אויף
 דד. ארבעטס־מיניסםעד דער דעמאקראםיעס״, פױלטע

 אױסלאגדם־מיױםםערױם זױן פרעסע־שעף דער איז לזגי
 אײסלענדישז די באלערענט האבעז שוסטער ■אול דד.

 tt ■רעסע־קאגםעדעכמז׳ זײערע אויף קארעספאנדענםעז
 מד איז דײםשלאגד לגבי חינטערשטעליג איז ענגלאנד
 אק יארהונדערט. חאלבעז א מים פאליםיק איאלער

 קארפספאני אױסלענדישע באריכםעז צײט זעלבער דער
 פאח דד שרעקעז םשינאװניקעס נאצישע די nr דענטעז׳

 געשיזמםם, םין א געװאדעז איז דאס בעװערידזש־ילאז.
ר אמטער םיף אמ פאבריקעז איבער ארום גײט װאס  ת
 זיד צוױשעז רעדט מעז :קױלעךגרובעז די אין עדד

ר איז װאו ערגעץ רעפארמעז װעגען שטילעתדיס מ
A aaaa aa t— aaa aa a » aa aa — a a alla AkAAAM AAAMAAA AA# AA LlLLL AMAAA Aaלעבעז• ארבעטער דאם םארזיכערען *ו װעלט׳ םדייעד

 ןד אײדער נאך בעװעריחש־■^ דעד האט• אזױ
 באדײ־ לעגענדארישע א אנגענומעז ײדכגעםירם׳ װערם
 םארדינם. ער וױ וגגטבאדיי גרעסערע א םאקטיש טונג,

 בפימש װערט עדידזשײנע סער פמ רעיארט דעם איז
 פאר־ קײז נישם שאפט ■לאז דער אז אונםערגעשםראמז,

 ןר דערשיםערונגעז, עקאנאםישע גרױםע געגען זיכערונג
 ארבעםםלאזמקײט nr בײ נאר ארבעםער דעם באשיצט

 עקאגאמישי גרעסערע בײ אבער פארנעם, גארמאלעז םמ
 אט אױך איז מאסעז־ארבעםסלאזיגקײם מיט קדיזיסעז

 געגזמ רפואח קײן דערװײל נישםא חילםלאז. ■לאז יער
געזעלשאםם. קאייםאליסםישער דער םמ חלאת׳ז די

AAAAAa AA a A 1— AAA Aa La ̂  - a a A A A  A ■ a a aalaal AAAA feAMMAMitatt 1AAאבעד ווילען װעלט גאנצער דזןר אױף ארבעםער די 
 געגעז שלאבטםעלדדד אלע אױף זיד שלאגענדיג מער.

 I אױםקעמםעז זײ ײילעז בארבאריזם׳ פאשיסטישען
 פרײ־ און ברױט ארבעם, םאדזיכערען זײ זאל ױאס װזגלט,
 מד האפענונגעז ײעדען מאסעגם זדאםיגעז זדן חײם♦

נישס *בער ם׳איז .געװערידזש״, לאזונג תרכז װעקט

ס ►* ײ 14 ז
ר י מ o ײיליס *nron*w ד* סיסנסל. ו ו n 8 :תוך 

ײס 1מלס«ין«ימח«
tny און •עןלססעךסרסןןס n ^o ^y  yiy^ioyo סל״ײ

פ אין ®ןןן א ץ די ג פ אוי טלחםח־ססשין (
נו סין לן מ ״ rjfl n ד r  wr ממגטליזכס*• •  מ

i»42 n o  v r y p r n r .  $ tm m״ p n  one סד־
--------AAAAA iaalaa M M a tM  M H M IM  M l ■  Mm L  J a a ll a a . aOllH # דדיס jjyifi awi׳אײס קדסס מד

nr ק nyrt דאר י n לײז סיסס^סיסיוסחלסס* nrm 
26 nrtm ve ר ניליאז מ מ מ סי נ » י ד ל ( מד מ  סד

 איג־ Tjn re ייייגאז אלי ייז תיטשלאגד אק יתר
םיל ou מסרעמס םיספריע
ל יאלסאלאתא חװ־ אט מיט ד מ סי מ  nrp ילײז סי

 »יפסואונגעז ױסאגר n לאראזקדאר נישט נאד זיד מז
n n  re אי*ט ווןרןן עס מלחמח״פראדוקזױע. גאאישעד 

מי ױ־מתמז א  םרײד־ײניאו איז נולאסיז פתם אימ
םעכנישער חןר פח דאסעס אימיגע *מםאדנאזיאנאל

----- ammM M M  IMIwL  M M  V M lk lM H W  A A la A aâ a-a-------. . .TV קעגיה׳ דעי לפזעז ײפס דײסשל^גד פגםײיקלונג  
m״  njnr«q ײ*מס זדז חױי פמ גופי «רמסס״

--l! laaaaaaa AA AAA^ AAAm A|AA|II AAA ALL A ̂ A LA  AAAA a a a AALיע״1רופלי“ ו סמש געדדפרעז דודנגןנמירש זדז דדסםריע 
:פאקטעז עסלעכע נאר לםשל׳ אם׳
איז ארבעסס־מעטאדען f**i re זזילף דזןד םיט

A L aaAA  A A^AAA■ ̂ A ■  Â AAAA A AAAA AAAA AAAA |A IMflMAAMft A  AAAA A A AA _ Viijn פרבעסס סונס חעכערונג g עז געיי¥י דערגרײכס
-ALA LLAAAA ALAA lAAAAaAAAA■ ■ ■ ■ ■ M U  /  9f  A ■A AUMLAAA \  lllll ■  סר יעדעז פאר באסרעפט ײעלכער )׳ (״עםישענסי טאס

עי ט  איז וױ מעדער ■ראצענט 17 מיס דורפשניט אק מ
nrמע* סן א נאך אינדוסטריעז איממלנע איז ,1939 ־ 

 20 סיס שפײז־אינדוסטריע דער איז למשל״ רעד,
 פימע און אוטישע re אינדוסםריע דער אין פדאצענט,

פ*ב• די מעד׳ *ראצענט 35 סים — אינסטרומענםעז
■ AIIAII AAAA AAAA AAAAA AA AL * tl l iW i » ■ 1 1 1 1 1 * AA «A AA AAALAAA Aערא• אח סןןגקעז מח טײלעז געדױסע פח רימציע 

גױםיגעז עס tg געװארעז׳ געענדערט ^itg איז
■aa AAAAMAAft* a m a *A**** AAAMMIM*■ OA aaa â AMUAALA a A->  וױ ארבעםער וױיניגער וראצענט m מיט איצםער ײך

 דער־ איז מאטעריאל מאנגנעםישער לק נײער א הריער,
 דעו־ re זעקסם־חלק א פאדעדט ײאס געװארעז׳ םיניעז
םריער. גענױםיגט זיד האט מעז װעלכער איז אדבעט׳
r געבראכם ווערען דאטעס yi»nn די e נאצישע 

^ אלעז׳  וואס אלץ׳ נישם nr םארשםענדלעד׳ ס׳איז קיי
 re נסים די וחןגען נאציס די re דערצײלם װערם עס

 םאר־ אבער אמת, םאקע אמ מלחמח־פראדוקציע, זײעד
 חים־ re דערפאלגעז גרױסע די םאר אויגען די מאכעז
 דינעז דאס נישט, אײד מעז טאר מאזמח־מאשיז לער׳ס

 עקס* את ארבעם re מעטאדעז נײע re דערגרײכונגעז
 אלע אין ארבעםערשאפם אינדוסטריעלע די פלואטאציע.

 ״ראציאנאלימציע״ סײנט עס וואם ווײסט, לענדער
 אנ־ נישם זאלעז עס אזױ מי אדער ״סעקשאז־ארבעם״

 עקס־ סײװלישער פון מעטאדעז נייע די ײערעז גערוםעז
 געװעז תמיד זײנען אינזשינערעז דײםשע •לואטאציע.

 םריײ *ז גלױבען׳ זײ מעג מעז r* ארגאניזאטארעז גוטע
 םאר־ איצטיגער דער אין מלחמח־פראדוקציע די בענדיג

 זײ שאנעווען דײםשלאנד פאר סיטואציע צוױיפעלטעד
 ארבעטם־ פרעמדע די וױיניגער נאך און אייגענע די נישט

 אקו־ די פון געווארעז געבראכט זיינען װאם שקלאפען,
לענדער• פירטע

 דערמאנםעז אויבען דעם פון זיד מעז דערײיסם אגב
 אייניגע אײד ארבעטס־םראנם״ ןע״דײסש םונם באריכט

 ״םאציאל־פא־ נאצישער װעגעז דאםעס אינםערעסאנםע
 זײער נאר דא מיר דערמאנעז כיישפיל א אלס ליטיק״.

 אין ארבעטער מילקה 25 די פאר :דינסם מעדיצינישעז
 אינגאנצען געהאלטען ווערעז מלחמה־סראדוקציע דער

 א קוים !דאקםוירים חונדערם דרײ ביז צווײ ארום
 מעדיציניש איבערהויפם זײנעז ארבעטער די פון העלםט

 אונטזןרנןמונג ױיטשע גרעסטע די געװארען. באםראכט
 םיר־ באוואוסטע די עלעקטריציםעט־אינדוםטריע, דעד םון
 ארבעטער טויזענם 180 אירע פאר האלם ״סימענס״, מע

ע ס׳איז וואם !דאקםו^ם 12 — אינגאנצען  ידעם שי
 ארבעטער־ דער אין מאראל סאציאלער םון צושטאנד

 מען ווען בילד, א מאכעז דערפון זיד מעז קען שאםט׳
 צװײ פארברעכענם סראצענם העכסטער דער אז לייענט,

 באםרעםט ער מבח. — אמ ארבעטער־ױגענם דער שען
 פראצענט. 47 — מײדלעך בײ םראצענם, 42 אינגלעך כײ
 ״יאר־ איז אז ײערען, דערמאנט נאך דארף סוף צים

 קלימיגקייט איץ םעלם ארבעםם־םראנם םונם באריכט״
 דריײ ״סראנם״. םונם סיגאנםעז די װעגען חשבון א —
 rא דױם רעגעלמעסיג צאלעז ארבעםער מיליאז סיג

 ארבעםער די ווערעז דאנערשםאג״ r* ״מאנםאג יעדען
 ״אויםער־ארדענםלעכע םארשידענע צו געצוואונגען נאד

 קײז געזאגט נישם ווערם סוף צום און בײשםײערונגעף
.געלם דעם םים געםאן האם מען ײאם װארם, . .

 דער צו אנטרײב־מעטאדען װיםענשאםםלעכע די
נאצישער re סיםםעם מיםן זיד סאראײניגעז ארבעט

לג *יס שקלסמדײ ס ס ^ no ר ת n .יאקצפראדי י n
מד ייי זױקי ט * מ פסקםסד.ספנש• ־nn מי ח ר ײזו  מ
ש מט מנ מ זיז־ י ױ״ m» סג  r ײוס *רמטס־מאשיז׳ 

מ די סנ י ס׳איי .צןנ<ננרצאט«ח סיטטןס ג סגן V מ :סו
ivn ן

י ז י ^י « «סי טנ ןד עגו ץ מיו ד י אג  דער לױס ע״ל
סנתזפיסכױין אפחױעלער

 איצט תאס עמלאגד r* ארבעםס־םיניסםערײם דער
 ארבעםער־ דער re ציםערעז אשיציעלע שארעפענםלעכט

.1941 סוף re שטאגד לױםז באװעגונג,
re זעז׳ צו אח סםאטיסםיק דער nr ארגא־ צאל די 
 בײם באםראםעז חאם ײניאנס די אין ארבעטער ניזירטע

n 1941 — 7 סץי r  re םױזענם׳ 90 מיס מילי*ז i n 
5 : re ז^  372 מיליאז re 1 מענער םײזעגס 718 מי

 זימען 1940 ־wr םח ׳pe בײם וױ אזױ פרױעז, טױזענם
סיטגלידער טייזענט 542 סים זrמיל 6 גאר געװעז

nr re• 1941 לױף אין אז דאס, מײגם ױניאנס; n איז
 אין מיםגלידער. גײע םױעזנט 562 צוגעקומעז זײנעז
 איז מיםגלידערשאפם גאגצער ׳דער re פראיארציע דער
 מען באטראכם יראמנם, re 8,4 צואװאוקס א דאס

 פרױעז׳ re מענעי פאר באזונדער מיםגלידערשאפם די
 םארשי־ שםארק א צאװאוקס פון ■ראיארציע די איז

צוגעקומענע די re ציפעיעז: די דמעז אם דענע.
1941 n r re n n ^ tt’ia פרױען םױזענם 290 זימען 

re 258נא n צײ די מען פאתלײכט מענע^ םויזענם 
 re njn^tt’D'nywD צוגעקומענע נײ re סערעז

 מע־ re nשםאגnמיםגלידע מיטן פתיען־מיםגלידעוײנם
 nr דד״ מקופם חמ ׳1940 יאו• איז פײיעז און נעי

n 1941 איז nnyor^nee זיד האט ויעזnפ צאל די r 
 *rw 4.7 מיט — nvwn צאל ידי אצענם,nB 263 מיט

 האלב א און 5 צוגעקומען זײנעז פרייעז ה. .n צענט,
מענעת וױ nya מאל

^ דאזיגע יי  קעזnשםא דעם בולם װייזעז ציםע
.yneonj’e nn אין בעטnויעז־אnפ פון 1צישם^
^ אז נאד בא־ דעו^ױינונג ynieBynyere אנדע

n זיד וױיזם n  re אBיציעלעn .ױגאן־ צאל די םטאטיםםיק 
 ,983 — 1941 סוף בײם באטראפעז האס גאניזאציעסnא

איז יײניאנס צאל די ײעז ׳1940 סוף וױ 24 מים
 nםעnגאניזיnא nyn םץ העלפט א ny^n .1,007 געװעז

eernyew ne קאנצענם אזnיnױניאנס, 14 אין געווען ם 
re  n r  o r  פמ םיםגלי^וײצאל א געהאט האם זיי 1

100 ny^.n .40 טויזענט n s n מיטגלי־ ^אצענט 
nyn באלאנגyמאס ױגיאנס׳ צו ז •yny האט זײ פון ■y«n 

^ B:yt’TO 25 רyכ ד לי םג  א^א־ [y:’n y;’nye’e די מי
;on’p איז y :^p .װ צװישען ױניאנסyלכtyrn  oy y 

yny» ,oy’y 661 פאישז r ’^ n e מיטגלי ־א מיטnyn־צאל
1000 nyere re.

 זyיתnלשאםטם־קyזyג yאל איז שטnyה נגלאנדy איז
 םחאדי־ yאלט אסחיטזױ פון גײםט׳ nyivernyo:e? א

^ י  חנרהאל־ זיך האבזמ Mi:jri8i־nyBynn« nyn אין צ
re  ly r’enee iyo םא^^דלעד׳ yn8n o p] לאנג שוין 

 מים־ ynjm פון (ynsna און באדייםונג yny’ ןynלויnםא
 די וױיל טראדיצי^ לשם ne: זyהאלטyגDאוי nyגליד

oyoeo די און oyn’n ^אין זײ. צו באלאנגם נאך האב 
ם ױניאנס yr^p 24 tyi’n 1941 יאר םון לויף ^ װי ק  לי

:Tynriy איב אוןnyגyנומyז v n w w פון ynyoyna ױ־ 
 :לאזונג nyn ]ynriJJ Tyny;ytt’־n« ס׳איז ניאנס.

 nyne ױניא;ם״. ווײניגזװ• — nyױניאן־םיטגליד nyn״
 nyo:irya nyn אם ײרך דרינגם גו־ינג אוזי נישט

ױניןיד־באוחנגונג. nyn איז שםאנדפונקם
 אטגןף ױניאנם נעגערשע געגען דיסקריממאשיעם

סאופדןןפריקע אץ שאפמ
 ױניאנם ynyuinp ]yn’oo’tpy yיקnסאום־אפ אין

n neo״nyoyrn* yynp® nee re yo. די nyn:e:ee• 
^גונג nyn םון םיילונג או ב ^־  דארט איז ;yop אויף יינ

jm אין זולםאםyn א  nyoeny nyn פון OHrmyn nyn־ 
^- ונג.nyלקycבא nyw>ny>y: nyn yבנוג פאליטיק  איי

 פוײ־ yװיסyג lya^rr רyטyארב )yo^ ה. (ד. yאישyפ
T yצyטם־פלyארב אויף םyגיyװיל ^ p  .ny:״iy נישט 
y םאר דyנגלyצוג t w v ארבעםny. אט nyn פאקם 

)ny3e ה די אוידyרשyנnיגoniRn8D y״iyV גyגyדי ז 
nrw־yy אלג איןy,פון מײן ■*y^yi אויך פױי נישט ס׳איז 

 האט ונג)nypלyבאם nyo’Ti nyn re שאםטnyטyבnא די
 בא־ ןyשאפyג זיך האבען םnyגyנ די אז דזןרצו, םnפיyג

ynynrt .איצט ביז ױניאנס Tyrn די '^yynr ױגיאנם 
םון באהאנ^לם נישם א ^ ת עי ג nyn ג תנ  גלייכ־ װי ^גי

ם.yציrגאניnא yכםיגםynכא
ז o וױיניג זײ מים זיד האם מ p גynyכyנם ^

י האס פעז np o י sm rm* אין n 9•»ל גויםיגסםא, 
 חאם nrs •י מיחמ׳ שסארק rnr זימימ זײ יייז ח• ׳•

jnjg ~ױרח ״ ogn otr *ugnyi o נ r t ד ד דן  ן
r אגארקאגט אפיאיאל מסס־ממיסטערײם m r w  n

 די סון ימיסנס יי פיט גלײבנאראמױגסא אלס ײנקסס
 פאחמנדלונ• «ו *יתלאזס ײיחװ זײ אי־מטאו־. מײמ

 סי־ אײפיקקסלא «י איז ^אסס־באדינגונמז וחנמז מז
 די on« *ז׳דיס גלײכגארשכםיגמ אבסאלוס וױ מאמז

r״yo. פאר חאם געשעעגיש די אס m m *  m 
באדײסונ^ yooyna די סאוס־אפײקע re באווזגונג

סוזאבאשל האמז ypnerenro r* יונקמס די
 סלחסזי די אכעזnבyאױסג ס׳איז וױ נאכדעם כאלד

עז א אײף פאו־גלײמז צו כ ^ מ  •ooyano אלע אופז פ
y סםײיקס. אױסצוםײז־ען re קאגםליקםזנז f i i p  nyn 

 געװארצז• אײגגעתאלםען שםחננג איצט גיז איז באשלוס
re פאל Tyop^enrp'ooyone re מאל יזױ־זןס מעז תאם 

n א םים קאמיסיעס עזBשאyג y r^ i צאל re  nyoynonyo 
nnm איצס צדזײנ^ בײזש re די ’o n rr, אז oy מלאז 

ם ^נ מ ג ײנ yorynronye r א n p ,קאםיסתס r o p־ 
w צו אויפגאמ די tyop לזגז r^>net אי־מםס־קאג״ 

onro re־ny,oyn■ nyn פליקט^  nyoo,r o־ypnoe 
oyn t «ו צוגזףאגט האט ^ ’enyn דאזיגעז eאnלאגג re 

n איז אמ ױגיאנם די y ^  nyn צײס y i t u  ny o p■ 
onynec צ דיyנeראל־קnyפnyשאcם re ס די ^  ײנ
 nee זyשלאגnפא מאכזןן צו קאונסיל״, nלײבא n:y ״םוײיד

yמיyאלג אז rם r  o p  ,oyone re  ryryaל e״oveyu 
o r e  rnyn־«yp’nero.

r ז־י זײנעז צײס זזנלבער nyn אין וױ אזוי v iV W 
 גלײבבאישבטיקםא, no• געי^־ען oaypnyar ױניאנם

yonpnyn iyo iyp.; די אז ynyo'ni אנסװיקלונג re 
ooyone־o o p אין oieo־r i  o p  yp’nee לי• א אין 

pב yלyגײסם. ז

p א אן םירען שװײץ אץ ײני־אנם ײ m rp 'n
קריזיס שװערען פיטען אץ ?ולםיײארכעם

 בםyל שװײץ nyr^p nyn אין שאםםnyoyבnא די
nyp’K ש אy n pז o’pnp. אז 1939 פון m i די ip n e 

y«: 66.4 םים זyשםיגyג זyמיטל נסyבyל אויף ip e 
ty די r’-e פון nyr^p 81.3 מיט ojyepe. לויך די 
 הינ־ װײט iyo^o y'noon:’e nyn אין זyונגnyכyה
 לזד רי re זyונגnyכyה rv*rt די nyo:’׳n ליגyשםnyט

o:ya־n .iy :r« ’n«p, ױנrנnyne iy:’n o וױ אזױ 
 yגאנצ די בםpש לאנד איבעוץ .o:y׳n yנyבונדyג מים
n ס׳איז מלחמד- פון nפאyג די צייט p נס, א ממש o p 

 oyn אט פאמאםם נישם נאך האב^ מלחמח־פלאמזט די
oyr^p מן אין פרייהייט פון אאזיס re מי  nono oyn 

n פאו• ױניאנס די זyילc בארבאריזם. זyנאציש p r פליכם 
 אינמםם־ nyn אין n־צושסאנoשלו oyn ד^מזאלטזמ צו

yn. אזוי pe גאנצ איןy1941’ ז ne םארג נישטpyומyז 
 זyומpyגoויnא ױניאנס די iy:«t איצם סםרײ?. איץ קיץ
yםnשא א מיט n p  nyאוגם די צו ננוגnyנyמny־אnגאניr־ 

p אויב אז ציעס׳  oyלyג נישם זyגyבyײז ו^רעז ז? 
o שכיתת, די פון ןyונגnyכyה p זאלyז ynonynגלyד 

 בא־ y:njy,e די nyאוגם TyoyV־nyoyone דאס מאכען
 האל־ nyo נישט זיך סyציrגאניnא די ייעלעז ז,yדינגונג

yo'oe’nop פון זyבונדyג טעז  ynm פליכטyן re 
?אמף. אין ארויםגײן

o«oynyo:’e njrn איז nyn באױכם nyn iy :p 
pולטוynלny איצם איז װאס ױניאנם, די םון טזגטיג?יים 

 ?וײ־ ןyסטnyשװ סון iyo’0 אין ן.ynpyג זyבyגyארויסג
 ־yג onyoynnee pnשטא טyבילדומס־ארב די איז זים

lynioo iynגעי נםyדnאyאײנג [yrn oy ױארען. r־ 
 װירםשאםטם־ סון פחזגעז yלyםוpא ,n פאר גרופעס

^’nyon פון yםראג nyn פאר לyםפעצי פאליטי?, e 
 לױט קאנםום און פראדו?צ^ םץ פארטײלונג װירטשאפט,

pאנד און o«p:’ODynya nסאציאלע פון ינציפעןnפ די y. 
גזױוא־ onyoynneo איז ןyטyאמיטpונגס־nביל צאל די

אין נטyאצnפ 13 מיט  זypy־ביבליאםnyטyארב די .
iyrn צוגpyומyצ ןyנדליגnyoaypio ny ביכעת

ny’n םיל pולטורyלy ארבyם K o n pויםגyטאז 
re: אויםן  o’oy האב^ ױניאנס די ראדיא. און םילם 

yטלyכyiyi«e :i^niyy y םילמyםפ א און ןyציyלny ^שו  ז
iyoy;yaopne o גאל n p ס*ר oy’iiyyyn בכלל און 
e’n סון [y:eno yVe פאר p־y n ie :p p o דיא* און^ 

ja iry n p
n אלם אן פאראן p^ ת אז ^  די onyn oy ב

 ײניאז־באו^גונג nyn אין ?ולטו^ די שוױיגם רד,yשװ
iy אין יאר דוײי שוין בטyל yלכp שווייץ, nyn סון o p 
 זיך oopp איצם גראד : onypnp pe םלחםה, םון
.o«p:'oyo ?ולםו^לע די פאגאנ^ר nyo גאד
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r םיי• דעס ארױם ״װארף װערטעל אס
 צוריק עד קומם םיר, דורבן װעל

|l > S l U דעם איז םענסםער׳, דורכן ארײז 
 דורד געווארען באשםעטעט םאנאט ®||׳JglJ־

M 'jm m M ארכי׳ די װאס חעצע׳ נײער דער 
 אין קאגגרעס׳ אין רזואקציאגערען

 בתישע בעלי די אין און פרעסע דער
 אמערי־ די געגען אױפגעהױבען חאבען ארגאניזאציעם

 געגעז קאמף פדן מאסקע דער אונםעד ארמםער קאנער
 קאמרעס־ םון ״אבסענםיאיזם׳. אדער סױלעגצעדײ

 איז םאבריקאנםעז םון זאלען באגקעם די פת םריכונע׳
 זשורנא־ אח צייםונגעז פון רעדאקציעס די פון סוחרים׳

 ארבע־ פארביסעז פראצענט נײנציג זײנען װעלכע לע,
 אלע פון און קאמענםאםארם ראדיא םון םער־פײנדלען■,

 פראפאגאנדע קאפיטאליסםישער םון קװאלען אנז־ערע
 ארגאניזירסע די געגען בלבולים םון סם דער זיד גיסט

 ײערעז ארבעםער די ױניאנס. זײערע און ארבעםער
 מאכעז אין צײס, צע׳פטר׳ן אוםיסטען איז באשולדיגם

 שיכור׳ז אין מיםװאך, מיטען אין טובים׳לעד יםים זיך
 און טעג אפרו און אװעגטען די אין הולטאיעװעז אמ

 דעם געגען רםואה די ארבעםעז. קענעז ניט דעם ײיד
 געזעז׳ ן שאפען דארף פעז אייגפגשײלזןך. איז איבעל

 *י פארםעלעז פאר ארבעםער באשםראםעז זאל װאס
 ארמ־ רעקחםירעז דארף םען ארבעם. דער צו קומעז
 אײנ־ דארף מעז סאלדאטעז• רעקרוטירט מען וױ םער,

 *רבעם שקלאםען געצװאונגענע םון סיםטעם א פיחמ
םראנם״• ״אדבעםס דײטשען םיז פוססער דעם לױם

 די אט אזױ ױי אוםן דעם צו צו זיך םען קוקם
 אנגעםירט׳ װערם ארבעםער די געגען העצע נײעסםע

 צוםעי קײן ניט איז דאס אז שלוס, צום קומען &ען פוז
 די נים וױיסען וועלבע *וענשעז׳ םון אגיםאציע ליגע

 םאר־ באםת דינעז און איבעל דעם פון אורזאכעז אמת׳ע
 דער אין שטערונג יעדע באזײטיגעז צו אינטערעםירם

 םײל פלאנםעםיגער א נאר מלחמח׳ דער פאר פראדוקציע
 יוניאנם׳ די םארניכםעז «ו שובאים ארבעטער די פון

 בינדען את ארבעםער די םון געוױנסעז די אױעקנעמעז
 ווערעז קענען נים זיד זאלעז זײ אז ׳פיס אמ הענם זײ

 וױ וועג בעסםער דער מלחמזדיראםיםירער. די געגעז
 עםענםלעכע די פראגראם דער םאד געוױנען צו אזױ

 פאםריאםיזם, פון םלית אין ײיקלעז זיך איז םײגוגג,
 םאר־ חלילה נאך קענען םיר װאם דעם אױף וױינען
םלחםח• די לירען

 סםרייקם די אז געקלאגם, אנהויב אין חגרה די האם
 ד״אבען און פראדוקציע די שםערעז ארבעםער די םון

 קא־ עראפלאנעז׳ שיםען, װיםיל •ינקטלעד אױםגערעכענם
 װערען יראדואירט געקענם ױאלםעז באמבעס און נאנען

 דורך געגאנגעז םארלארען איז װאס צײם, דער אין
 םםרייקם אז געםאדערם, זײ האבען דעריבער םםרײקס.

 איז עס ריעז געזעץ• דורכן ווערען ־פארבאםען זןדלעז
 אז בלאםט; חברה די אז געווארען, באװיזעז ענדלעו

 ביז כמעם געווארעז םארקלענערם איז סטרײקס «אל די
 ױניאנם, די םץ האנדלונג םרײזויליגער דער דורך נול

 םער־ דער געגען העצע א אויםגעהויבעז זײ האבען
 אווערםיים. םאר געצאלם עקםםרא אץ וואך איג־שםונדען

 פרע־ דורך געװארעז צעקלאפט אויד איז םענה די װען
 אן איינצושטעלען םארארדענונג רוזװעלט׳פ דידענם

 דא איז עס וואו איבעראל, װאך שםוגדען םעחױג און אכט
 שרעקעז גענומעז מען האם ארבעטער, אין םאגגעל א

 םרע־ קראקאדילעז גיסען און אינםלאציע מיט עולם דעם
 העצע n געקוםעז איז דאז שכירו̂ו הויכע די אויף רען

 גאכ־ באלד אנערקעטנג. ױניאן אוז שאפ ױניאז געגען
 אויף ארבעםער אין מאגגעל װעגען געשרײ דער דעם

 האט מען אמ באשעםםיגונגעז אגדערע אין און םארםם
 אום ארבעט צוואנג איינםירעז מוז מען אז געטוסעלם,

 צוזאמענברוך. ארן הונגער םון לאנד דאס םארהיםעז *ו
 ציים פמ אישו דער צו צוגעכאפם זיד םעז האט אלצם

ארבעם. דער צו קומעז נים חרך םארלוסם
 םאר־ די ביי וואם געהאלםען, נים אםילו האם עם

 קאנגרעם םח קאמיטע אםעירס נעיװעל דער פאר הערען
 רעגירוגגם םארםרעםער, ארבעטער אױםגעםראטען זײנען

 ױאר די אץ דעפארםמענט לעיבאד םון םארםרעםעו־
 םארםעלען דאם אז אנגעוויזען, און קאםישאז מענפאוער

םערסםענם איז ארבעם דער *ו קומען צו אדבעםער םח

.E ש. פון איבעתיכם

 םראנספאר־ שווערע וואױגונגעז׳ ענגע םץ רעזולםאם א
 אר־ שלעכטע ארבעט׳ דער פח »מ *י מיםלעז םאציע
 ביי אומגליקםפאלעז און קראנקהײט באדיגגונגען, בעםס
 קיגדער קלײגע םארזארגען איז מאנגעל ארבעט, דער
 ארבעם דער בײ זײנען מוטערס די װאם צײט דער פאר
 קאג־ דעם אויטער זיינען װאס אומשםענדעז׳ ענלעכע און

 רעקאסענ־ האם קאמיםע די ארבעםער. די םון םראל
 רע־ די צושםעלען זאלעץ בתים בעלי אז געזעץ, א דירם

 רעגעלמעסיג קוםען צו םארםעלען װאס די, םון קארדס
 זא־ יענע אום באארדם דרעםם די צו ארבעם׳ דער צו

 סעקרעםערי םאלדאםען. אין אפגעבעז קענעז זײ לעז
 ארבע־ םתיען אז םאדגעשלאגען׳ אםילו נאד האט נאקס
 אין נעמעז ניט קען מעז װאס מעגער, עלםערע איז טער
 םאר געלם «ים װערעז באשםראםט זאלעז אהמײ, דער

 ארבעםם־ דער פון םאדלירען זיי וואם שטונדע, יעדער
צייט.

 דער אויף האבעז קען געזעץ אזא וואם װירקונג די
 חאם ארבעםער, די אוץ בתים בעלי די *װישעז באציחונג

 װאס םאג, זעלביגען דעם װאס דערםץ, זעז געקענם מעז
 אייחגר נאו אח ביל דעם גוטגעחײסען האט קאמיםע די

 עראפלאן די תאס אױםגענומען, עס האט קאנגרעם דער
 אז אנאנסירט, באלטיםאר, םון מארטין ה. גלען םירמע,

מז זײ  הונדערם עםלעכע ארבעם דער םמ אנםזאגם הא
 םאג א אדבעםען קומעז צו םארםעלען םאר ארבעםער

 דער אין םאראינםערעםירם גענוג זײן נים םאד אדער
 ארונטער^ ניט לאנג עם ײעלעז ארבעםער די אז ארבעם.

 מעגלעד, גאנץ איז עס זיכער. וױ כמעם איז שלינגען,
 מא־ ארבעםער די שעדיגען מער וועם געזעץ דער אט אז

העלםעז• װעם עס וױ פראדוקציע, די און ראל

ם װערעז סעלשװנגען *דן שױמדעל ת ענ  ש*םןןן «ו ג
ןןרפעםןןר געגען שטיםתג

 אויםגעדעקם האט עם.״ ״פי. צײםוגג יארקער נױ די
 שא־ צו באנוצט האם חברח די װאס שוױנדעל, פשוט׳עז א

 דורכ־ ארום אזוי און ארבעםער די געגעז שםימונג םען
 די םײ אן וױחם װאם געזעצעז׳ ארבעםער ן»םי שטופעז

 טעםאדעז, םיידי און געזידענל דעם םץ געוױסענלאזיגקײט
 ארבע־ די געגען העצעם זײערע איז אז װענדעז זײ וואס
 טיידיגגם מילארד םענאטאר האט טאג שײנעם א אין םער.

 מא־ א םוץ כלתמרשם םענאם, אין בריף א םארגעלייענט
 דער הײסט בריף דעם לױם םרענטשעס. די אין ריז

 גוואדעל־ אין זיד געםינט ער און סמיטח וױליאם מארין
 שיל־ םארין דעד אט איגזלען. םאלאמאז די אין קאנאל,
 אין שלאכם׳ א פיםשעװקעם אלע םיט בריף אין דערם

 גאנא״, ״לעבען באםייליגם האבעז זיך זאל ער װעלכער
מז װאו  וױיל געםאלעז׳ זײנעז מארינעז םערציג און זי
 שםיצעז צו די עראפלאנעז גענוג געװען נישם זײנען עם
 אין איז םםיםח, ביל דער אלײן, ער שלאכם. דער איז

 — זעם איר וױ געװארען. םארװאונדעם שלאכם דער
 איז אבער שםיץ דער געשיכםע. רירענדע דיער א

 ״ברױם־ דער םון ארבעטער םוילענצער די אויף כעס דין
 ױעלכע מים קאליםארניע״, אין םאבריק עראילאן סער

שרייבט: ער געארבעם. צחאמעז אמאל האט ער
 װאלם קומעז׳ היים א קענען אשם זאל אין־ .יײעז

 ברױסטער דער אין םוילענצער יעדעז דערשאםעז איך
 מאריגעז •געםאלענע םערציג און זיבען די ױײל םאבריק,

 אין ארבעםער םויזענד צען די םון םײערער געוועז זײנען
 שכירות נעמען םוילענצעז׳ װאס םאבריק ברױסםער דער
קלאנגען״. װילדע סארשפרייטעז און

 םיידיגגס סענאטאר םון סארגעלייענם בריף דער אם
 קלאנדעיק. אמת׳ער געוועז םרעםער יזניאז די םאר איז
 רע־ קאנגרעשאנעל אין געווארעז אפגעדרוקם איז עס

 צע־ oy האם פרעםע רעאקציאנערע גאנצע די ;קארד
 געשאםען פשום האבעז אץ לאנד גאנצעז איבערן שמירם

 וױיזט לסוף ארבעםער. די געגעז שםימונג פאגראם א
 םעל• א פשום איז בריף גאנצער דער אז ארוים, זיך

 דעם םאר געשאםען אבזיכםלעך שײינדעל, א און שונג
 סאר־ אזוי דערצו באך אמ שוױגדעל דער און צװעק.

װאס אײנער יעדער אז צענויפגעשםשאבעם, םאםשנע

 פון זען געקענט האם צייטונגען אױםמעדקזאם לײענט
שװינדעל. א איז דאם אז אלײן בריף

 »א- עראפלאז ברױסםער קיק ניטא איז ערשםענס׳
 נאמען אזא מים םאבריק א קאליםארגיע. איז בריק

 יארק; נױ סיםי׳ איילאנד לאנג אין גאר זיך געםינט
 גװא־ אין זיד געםינט װאס מארין׳ א האט צווייטענס,
 וועלכן ״גאגא״, אין זיך שלאגעו געקענט ניט דאלקאנאל׳

 קאגאל גװאדאל םון וױים מייל הונדערט אכט ארום איז
 רעפאר־ פון אונםערזוכוע אן גינע. נױ אין איז און

 1א געשריבען האם בריף דעם אז באװיזען, האם טערי
 איילאנה לאנג אין םאבריק ברוםטער דער םח ארבעטער

 םים זיד איצורעכעגען שפיצעל א אלס זאגם. ער װי
 אספ ״צו גײען ײעלכע מיטארבעטער זײנע פון פאר א

 בריף דעם דערזען האט םארמאן א הכסא״. בית אין
 ער אז אויםצוזאגעז, נים ארבעםער דעם ווארעגענדיג איז

 ן אין אפגעדרוקט עם ער האם געשריבען, עס האם
 םאברי̂י דער אין ארױסגעגעבען װערט װאם צייטונגעל,

 צום צוגעשיקם בולעםין דעם האבען רעגירוגגס־אגענטען
 גע־ דער און וואשינגטאן אין םלאםעז־מיניסםערױם

 געגעבען עס האט נעױױ דער םון הילפס־םעקרעםאר
םיידינגס. סענאטאר
 גלמל מארד דער געווארעז געשאםען איז אזוי אס

 איערײדען זיו וױל עס װער ארבעטער. עראפלאן געגעז
 צײ־ װאס פארזען׳ א אדער טעות א בלויז איז עס אז

 םלא־ םון בעאמטע און םענאטארען ארויסגעבער׳ םונגס
 איז עס אז געכאפט, גיט זיך האכען מיניסטערױם טען

אפםימיסם. או׳מהיילבארער אן איז םעלשונג, א
ד די האבעז צו ניט םארםעלען העצעס די אט אז  ג
 דעם חח װאס דערשון, זען מען קען וױרקונג׳ העריגע
 געיװעל די װאם םראיעקט געזעץ דערמאנםען םריער

 ״אב־ באשםראםען צו רעקאמענדירט קאמיטע אםעירס
ד ארייגגעבראכם אױך קאנגרעם אין איז םענטיעס״,  ג

 איבערן ארבעט צװאגג איינםירען םאר ביל א ווארען
 קענען זאל רעגירונג די אז הייסט, דאס לאנד. גאנצען

 ארבעםעז אים שיקעז און ארבעטער יעדעז רעקײטירען
 דעד נויםיט םאר געםינעז וועט זי װאס בײ און ײאי

 קאנגרעס־ םון געװארען אריינגעבראכט איז פראיעקט
 םױ• םון שטראף א פאר ישרייבט און װאדסווארם מען

 בײדע אדער םורםע מאנאטען זעקס שםראף, דאלאר זענם
געזעץ. דעם אױספאלגעז נים פאר

 אחיס־ שארף זיינען פראיעקט געזעץ דעם געגעז
 גרין םרעזידענם םארשטייער. ױניאן די געטראטעז

 תר־ םשוט די קאמיםע דער םון םארהער ביים האם
 שקלאפען צוריקצוברענגען זוכם געזעץ דאס אז קלערט,
 נאנז געווארען פארבאטעז איז וואס אמעריקע׳ איז ארבעט
 וועלכער םון אםשאםונג דער פאר און קריג בירגער

 געװען מקריב האבעז בירגער אמעריקאנער מיליאנען
לעבענס. זייערע

אנהענ* מאנכע םון םענות די אויף ענטםערעגדיג
 מילחגר, זייער א איז געזעץ דאס אז געזעץ, םון גער
 םארזיםעז װעלען ניט זאלט איר ״ווי :געזאגם גרין האם
 ארבעטער די אז בלייבט׳ פאקם דער פיל, ביטערען דעם

 מורא דער אונטער צוואגג צו אונטערגעווארםען ווערעז
 נים זאל געזעץ דאם מילד וױ םורמע. אדער שםראף םון

 איז װאם שקלאםעריי, געצװאונגענע אייז עם םירם זײז,
 צו אמענדמענט דרייצענטען דעם םון םארגוואלטיגונג א

 אוז פונדאמענםאלען דעם םון און קאנסםיטוציע דער
םרייהײם׳. םץ באגריף געהאלםענעם םייער

 גרק האט — ארבעטער ארגאניזירטע די ״פאר
 וועלם איצםיגער דער אין אישו די איז — םארגעזעצט

 דעם געגען ארבעט פרייער םון אויםהאלםונג די מלחמה׳
 חנ־ םאטאליטארע די סון םראצע שקלאםען םון אנגריף

 אלײז זיד באװייזען צו ענטשלאםען זיינעז מיר זשימען.
 פח העכער םיל שטייט ארבעם םרייע אז ײעלם, דער און

 שד און פראדוקטױױטעט אין ארבעט געצוואונגענער
 האבעז מיר אז באהויפטען, קען איד און םערישקײם׳

 שטוינעגדען דעם דורך באוױתען גענוג איצם ביז שוין
 דערגרײכס׳ האבען מיר װאס פראדוקציע, םון רעקארד

ריכטיג״. איז דאס אז
 איז ארבעם צװאנג םון איינםירוגג דער געגען

 דער םון טשערמאן ׳מעקנאט, םאול אױך ארױסגעםראםען
 װעל־ באריך, ם. בערנארד און קאמישאן מענפאוער װאר
ערשםען דעם אין אמט ענלעכען אן געהאלטעז האם כער
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מי פיליםאריסםעז די קריג. װעלם  *in חד־ איז א
r דןם פאד עזגעטראמארױס זײנעז גירוגג m די את 

מי ביטצחח א אגםיחוז םחעז וחגלעז ןרבעםער  מ
פעז.אװאררנצווד פראיעקט דעם

rw לײכאר װאד דעס אץ ײניאנס צװישעז יאמף gt
קײזיס 9 חןדגרײגט לײדחעכערונג איפער

 אי־ אתזזןד איז םאראױסגעזאגט האבעז םיר וױ
 דער »י« -געחןכםיגקײטיי׳, גומער לעצטען אין בערזיכם

 דער און באארד לעיבאר ױאר דעם צוױשען קאמף
 פאליסי איד איבער באװעגונג ארבעםער ארגאניזירטער

 אדבעטעד פאר חעכעחנג לױן קײן ערלױבען צו נים
 אדעד ,1941 יאגואר איבער פראצעגם םוםצען װי מער

 מא־ דעם לע׳,1םאחם שםאל ״קלײן גערוםענע אזוי די
 זין דערנעענםערט און געװארעז פארשטארקם פיל גאט
 לעיבאר דער װאס ענםשײדונגעי, די אין קריזיס. א צו

 פרובידט מאנאם, ודינםיגען ארױםגעגעבען האם באארד
 גאד גיס ער כאםש םארסולע, די אנהאלםעז זיך ער

 תירוץ אײז אונםער םאלען געװיסע אין העכערוגגען
 כאװעגונג ארבעטער אדגאניזירטע די צוױיטען. א אז־ער
 אנװײזענ• ■אליםי׳ דער געגען אדױס שארף אבער טרעם

 נים ארבעםער די געגען אוםרעכט אן איז עס אז דיג,
 גע־ די מיס שכירות זייערע אויסגלײכען די לאזען צו

 ארום אזױ און מיםלעז לעבענס אױף פרײזען העכערטע
^ רעאלעז אין שניט א זײ םאראורזאכען  סיעציןל ל

 דעם איבער םארביםערט םארםרעטער ױניאן די דיגען
 אן מאל יעדעם םרעגם באארד לעיבאר װאר דער וואס
 בױרנס מ. חשיימס סטאביליזירער, עקאגאמישען דעם ביי
די• הײסט ער װי ענטשייסנן און

 האט מאגאט דעם אוםצוםרידענהײט גרעסטע די
 לעימר װאר דעם פת ענםשײדונג די ארױםגערוםען

 ארבעםעד עראפלאן די פון םארלאנג דעם אין באארד
 באארד לזױבאר דעם םון רעםערי דער פאםיםיק. ביים
 פראצענט 71/2 םמ העכערונג לײז א רעקאמענדירם האט
 חעכע־ א אמ פאבריק באינג דער אין ארבעטער די פאר
 די םון ארבעםער די שאר שםונדע א םענט 5 םון תנג

 קאליפארניע. אין םאבריקען עראפלאז זיבען אנדערע
 ענם־ מאיאריטעם א דורך האט באארד לעיבאד דער

 םאבריק באינג דער פוץ ארבעטער די געגעבען שיידונג
 און שםונדע א סענם האלב א םיר שון העכערונג א

 אג* די םון ארבעםער די םאר העכערונג א אנםזאגט
 געקראגעז םריער ישױן האבען װעלכע פאבריקז׳ דערע

 םאר־ איז פראצענם םוםצעז ארום םון העכערונגען לוין
 גע־ זײנעז זײ הײסם, דאם .1941 יאגואר כױט גלייך

 הא־ זײ םארמולע. קלײן־שטאל דער ביי פעסט בליבען
 געוױ־ א צו העכערונגעז געגעבען קאגצעסיע אלס בען
 ״אפצושאםעז אום םאבריקעז די אין ארבעטער צאל סע

ײט ײכק 0 געהאלם׳. אין או״נל
 חנם געגען םפעציעל און ענםשײדונג, דער געגען

 האבען טשערמאן מיטן מיטגלידער באארד די דואס
 האבעז זײ אייתנר בױרנס מים באראטעז םריער זיך

 אתיסגעטראםעז שארף דיגען כאשלוס, זייער געמאכט
 און באארד דער אויף םארםרעטער ארבעםער םיר די

 װאם םארטרעםער, אומםארםייאישע םיר די םון איינער
 סעקרע־ מיױ, דזשארחש ארבעםער. די מיט האלם
 אײ פעדערײשאן אמעריקען דער םון טרעזשורער טער

 אױף שארםרעטער ארבעטער די םץ איינער און לעיבאר
 ײעז אױםגערעגט אזוי געווען איז באארד, לעיבאר דעם

 האם בוירנם אז אנאנםירט, האט דעיװיס טשערמאן
 חאט ער אז םאראױס, אין ענטשיידונג די גוטגעהייסעז

 איז צימעד• דעם םארלאזען האם און געםאן םײף א
 םאר־ ארבעםער די האבעז ענטשיידוגג מינאריטעם דער

 פאבליק אײנציגער דער מאח, פראםעסאר און םרעטער
 קריטיקירם שארף זײ מים האלט װאס פארטרעטער

 איצט םארםרירעז די אז אנגעװיזען, און מאיאריםעט די
 סםאביליזי־ צו אנשטאט ארבעםער די םון שכירות די

 באשולדיגם אױך האבען זיי יושר׳דיג. לוין דעם רען
 רי־קלא־ די אננעמען מיט מיטגלידער מאיאריםעט די

 זיד אונםעוײוארםעז אין אוץ חשאבם די םון סיםיקאציע
 סטאביליזאטאר, עקאאמישעז דעם שון דיקטאםור די

זעלבסטשטענדיג. האנדלען צו אנשטאט
באארד, לעיבאר דעם םון ענטשיידונגען צוויי די

 די םון םאל דעם איז און קעיס םעקער פלייש דער אין
 אינער־ קריזיס א צו געבראכם האט ארבעטער, עראפלאז

 ל. אװ ם. א. םיר די גאארד. לעיבאר װאר דעם דיאלב
 א ארײנגעשיקט האבען באארד דעם אויף םארטרעםער

 לעיבאר דער אז דעיװים, םשערמאן צום םאדערונג
 איז םארמולע שטאל קלייז די אױםגעבען זאל באארד

 גע־ די מיט אײנקלאנג אין העכערונגען לוין ערלױבען
 פאלגענדע ארױםגעשטעלט האבען זיי פרײזעז. העכערםע

אץ איצםיגע די םארװארםען )1 םאדערונגען: םינף
ער־ צו פאליםי רעאליםםישע א אננעמען און סאליםי

 ודײחמ פן פזיגןן דאס לויס ומומרועןן |’א ..
ס י ו י י צובזטפגמנאי חזשדלדמ )2 ;ןןלטיט»

מז צי  חד־ אן ארמסער זייןדן חאמדממן אזומא מ
a פיז פריזןרז־יגצדןקזיסטזמץ n כאאדד אדנאר; 

 וואס פאליסי, א דודכזאמן און פארסולירען גלײך )3
 אמר די אמיײממן יפזא ישזזסטליאחג ן אױף זאל

 סטאגדארד* 3»סא די און ןקזיסטידןן װאס גלײכקײטען,
 צו כדי אפצושאפעז די גויטיגקייט די און געזזאלטעז׳

 אױפ־ די דאס ףאױ )4 ;פדןדוקציצ מלחסח די זמלמן
 די אין פעקערס פלייש די פון סכסוכים לוין די נ?סןן

 דער פון ליכט אין פאסיפיק בייס אדבעםעד עראפלאן
 דעם פיז רעכם דאס גאראנםירעז )6 און פאליסי גייעד

 און באשלוסעז אײגענע זימע מאכעז צו באאדד לזדבאד
 ןס יועלכער פון ווערען דיקסירס ניס און עגטשײדונגעז

אגענםוד. אדער כאאמטען רעגירמגס אנדער איז
 זײנעז פארסרעטער ארכעסעד די פון פאדערונג די

 מים כאארד לזױכאר דעם פון געװארעז צוריקגעװיזען
 פארטרעסער די םיר. געגעז אכט ®יז מאיאריסעט א

 תאבעז ״אוםפאדטייאישע״ די אדן כתיט כעלי די פון
 פארמדלע. שםאל קליין די אױםגעבזןן געגעז געשטימט
 םאדכלי־ פארטרעםער ארבעטער די זײגען דעדװיילע

 גים אבעד קעז קײנער באארד. לעיבאר דעם איז בען
 אמעדיקאן די געשען. .וועט זןס װאס פאראױסזאגען

 זדנ־ אװ קאגגרעס דעד און לעיבאר אװ פעזאןרײשאן
 פיז פאדערונגעז די שסיצעז ארגאנידישאנס דאסםריעל

 און באארד לעיבאר אױםן םאדםרעםעד אדמטער די
 פון צוריקציעז זיך זאלעז זײ אז מעגלעך, גאנץ איז עס

 קערפערשאםט די װעם דאס באטײליגונג. װײטערער
 םרי־ דעד כייט געשען איז דאס וױ פונקט פארגיכסעז

באארד״. מעדיאײשאז דעפענס ״נעשאנאל ערדיגער
מיןןן סימעיפ חןר ®מ ?אמי קאץ• יעד געגען י

קריזיס דעם דןןרגעעגפערפ םאדסדלע שטאל
 לעיבאר װאר דעם פיז לעמז דעם אין קריזיס דער

 םרײד דער ®מ קאמף דעם מרך םאראורזאכט כאארד
^ ת  דעם איז פאליםיס, לױן זײנע געגען באװעגונג י

 פמ אםאקע דער דורך געווארען פארשארפט אױך מאנאט
 אםענער דער און ידניאן װארקערס מאין ױנײטעד דער

 לואיס, ל. דזשאז מיט פירער ױניאז די פמ דערקלעתנג
 ארבעם׳ די אפשטעלען וועלען גרעמר קוילען די אז

 די אױף העכעו־ונגעז די קריגעז •ניס װעלעז די אויב
 לױט אפריל. ערשטען ביח פאדערען די װאס שכירות,

 באארד. לעיבאר דעם םון פארסולע שטאל קלײן דער
 חעכע־ א צו בארעכטיגט ניס גרעבער קױלעז די זײגען
ק א פאדעדט י׳וניאז די תנג.  די םאר חעכערונג א

 זיבען פון טאג׳ א דאלאר צוױי םון גרעבער קױלעז
 פאר חעכערונג גרעסערע א און דאלאר׳ נײז צו דאלאר

 אנדערע בײ באשעפטיגט זײגעז װאס ארבעטער די
 אוז פינף איצס קריגען װעלכע טינעז׳ n אין מלאכות

םאג• א דאלאר האלנ א
גת־ קױלעז וױיכע די אין אגרימענט אלםער דער

 פארהאנדלונ־ די מארסש. טעז31 דעם אױס גײט בען
 ווא־ צוױי איבער אז שייז גײעז בתים בעלי די מיט גען
 די געפירט. גארניט צו םארלױפיג האמז און כען

 דער ®ון םאדעתנגעז אלע אנטזאגט חאבעז בתים בעלי
 גע־ העלפעז די װעם רעגירונג די אז האפעז, און ימיאן

 די־ נײער דער בראון, םרענטים מאינערס. די געז
 שוין אין אדמיניסטרײשאן פרײז אװ אםיס םוז רעקטאר

 םאדערונ־ די געגען עפענטלעד ארױםגעקומען אפילו
 ײידער לואים ירעזידענט גרעבער. קוילען די םון גצז

 גײן נים אםילו װעט ער אז אנצוחערען, געגעבעז האט
 די באשולדיגט חאט ער באארד. לעיבאר װאר דעם צו

 ארבעםער די און פארםייאיש איז זי אז קערפערשאםט,
 רעגירונג די דערװארםען. ניט גאר איר םון קעגען
 קיילעז־ א צו דערלאזען נים אוםן באין קעז וױדער
 וועט דאס וױיל לאגע, מלחמה איצםיגער דער איז םטרײק

 אמוני־ וואםען, םון פראדוקציע גאנצע די פאראליזירעז
מאםעריאלען. מלחמח אמ ציע

 צײם וױיניג געבליבען שוין איז עם אז אײנזעענדיג
 די האט אויסגלײד, אן צו קומעז אמ םארחאנדלעז צו

 איצסיגען דעם םארלנעגערעז צו םארגעשלאגעז ױגיאן
 כתים בעלי די אז בתנאי מאנאם, א נאד םאר אגרימענט

 די םרן געװינםעז די מאכען צו םארםליכםעז זיד זאלעז
 אן. אפריל ערשסעז דעם םון ״ריטרעאקםיװ׳ מאינערס

 אנטזאגט אנפאנג אין בתים בעלי די זיד האבעז דאס
 אריינ־ אבער זיד האם רוזוועלט פרעזידענט נאכצוגעבען.

 צדדים. ביידע צו זעלבע דאס םארגעשלאגען אץ געמישט
 אנגענומען וועם קאמפראמיס דער אז עס שײנט איצט

 אבער איז ארויםקומעז דערםת װעם עם װאס װערען.
 מחעז זיכער זיך װעט רעגירונג די זאגען. צו שױער

 םוץ םאדערונג די נאכגעבעז זאל ד אױב ארײנמישען.
פאליםי לױן די אפשאםען עם װעט גרעבער, קוילעז די
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מז $ס קען נים, אױב באאוד. לייבאר ojn פון  צו קי
ז זיד׳ חכט פאלןן׳ גיידן אק קאסף״ א  לײבאר חנר מ

 קריזיס דןם שמעלגאמזחצ איצטיגצז ןך r* באאײ
אימדלעמז. נישם

v פירנער ®ןןרזיכןןרען *ו «לאן רעגירמגס o יאפ 
 9 ארױס רופם ׳לןןכען נאנצען פאוץ ;דיגטיססע

דןן^קציאגןרןןן פװישקן גחדח
איבעדגע־ מאנאט דעם האם רוזדועלט פחןזידענט

מן א  קאםיסיע דער ®ת •לאז דעם קאנגרעס דעם ג
 T$i בירגער ןןםעריק^נער ®לע פארזיכערעז *ו רױ

 לע־ צום גײםיג אח װאס םינימום, א סיט םלחמח חױ־
 פאד־ צו ערשםענם׳ :צוױיאיגער א איז פלאן חןר בען.

 חנס אין זיד נױםיגזמ װאס אלע םאר אדבעם זיכעחגז
 אן באווארענעז צו צוױיטענס, און׳ ארכעטעז קענען איז

 קענען זײ ױאם צײט דער אין מעגשען די פאר אײנקונפם
 קראנקע לײט, אלטע קינדער, ױנגע וױ ארבעטען, ניט
 הינ־ פילע אין זײנעז ילזמער די פארקריפעלטע. את

 װאס פלאף ״כעװערידזש דעם אױף ענלעך דכטעז
 ענג־ פאר פארלאםענם אין געײארעז ארײנגעבראכט איז

 װײםער םיל אבער גײם ילאן אמעריקאנער דער לאגד.
 חינױכםזנז. וױכםיגע אין פלאן בעװעריחש דעם פמ
 צוױ־ בחלה א ארױסגעתםעז גלײד האם פלאן דער אט

 גאנ־ איבערן און קאגגרעס איז רעאקציאנערעז די שען
 גוםודיסתג חארציגע די געקראגעז האם את לאנד, צען
 דער סים באװעגונג. ארבעםער ארגאניזירטעד דער שון

לואיס. ל. סשאן פמ אױסגאם
 פון געווארען אױםגעארבעם איז וואם פלאן דער

 א נאן■ באארד׳ פלענינג ריסארסעס ״נעשאנעל דעם
 פאלגעג־ די ענםחאלט יאד. םיר קארגע פח שטודיום א

:פוגקסען הויפט י<
 ארבעםסלאזיגקײס גרױםער א ®מ פארהיםעז צו )1
 סאל־ אמעריקאנער די זאלעז םלחמח׳ דער נאך באלד

 און גלײד אלע הײם א ײערען אפגעלאזם נים דאםעז
 ביס־ ײערען דעפאביליזירט זאלען נאר מאל׳ אײן מים

 םארק ארבעםם דעם שארפלײצעז צו נים אום לעכװײז
 אדויסהעל־ רעגירונג די זאל צייםיגכגליי חענם. מיט
 X* אייף םאבריקעז מלחמה די *ריבערםירעז איז םעו

 שנעל אזױ געברויד ציוױלען פאח ארםיקלען פח דוקציע
ארבעם. שאםען צו אום מעגלעך וױ

 און אלם up 21 אונםער ױגענטלעכע אלע )2
 פאר ארבעטסלאז זײן וועלען װאם ארבעטער, עלטערע

 באשעפטיגונג װערען גאראנםירם זאל כסדד, וואכען 26
 געשאםען זאל זײ פאר ארבעם רעגירונג. דער דוי־ד

 אד־ ארמסס םעדעראלער פערמאנענםער א דורך וחנרען
 א אױף אונםערנעםונגעז רעגיחנגם תרך מיניסטראציע,

 אין שותפות רעגירונגס א דורך און מאםשםאב גרױםען
 ארײסנעלײגם האם ױ וועלכע איז אינדוסטריען, םילע
צײט. מלתמח דער דוי־ד געלם

 אר־ עלםער, געגען פראטעקציע פאחיכעדונגס )3
 אר־ פערמאגענסע אדער צײםװײליגע בעטסלאזיגקײם,

 ברױם דעם םון םארלוסם אדער אומםעאיגקײם, בעטס
 עס ײערעז• איינגעםירט זאל משפחה, דער םון געבער

 פאר באזארגוע געזונם ײערעז אײנגעםירט אויד זאל
 זײער אױף אומגעאכטעם לאנד, גאנצען איבערן אלע

 װערען באזארגם אױך דארםעז אלע םארמעגלעכקיים.
 זייער לױם זיך בילדעז צו מעגלעכקיים דער מים

םעאיגקיים.
 אין װאס געלם די םון םייל גרעםםער דער )4
 געשאםען זאל פראגראם די אט דורכצוםירען נויסיג
 םעגלעכ־ דער לוים שטייערען איינקונםםם דורך װערען

צאלער. די םון קייט
 אנםי און לײט קאנגרעס קאנסערוואםױוע די צװישען

 ארויסגערוםען גלייד רעקאמענדאציע די האם דילער נױ
 אז די גיבען אורזאכעז צווײ געגנערשאםם. ביטערע א

 דער ערשםענס, :פלאז דעם געגעז זײנען זיי וואס םאר
 די אין שותף א בלײבען זאל רעגירונג די אז םארשלאג,
 זי מאו אונםערנעםונגען, אינדוסטריעלע און שאבריקעז

 זײ זאגען דאס — געלם רעגירומס איטועסםירט האט
 טענה׳ן צווײםענם, ליצלן• חזםנא םאציאליזם, אין —
 םים אוצר אן קאםםען דארםען וועם פראגראם אזא זײ,

 די נע&ען• צו וואנען פון ניםא איז עם וואס געלם׳
 רעקא־ די האבען דילער גױ און קאנגרעסלייט ליבעראלע

געלויבט. שטארק פענדאציעם
 זײנען באװעגונג, ױניאן םרייד דער פון םירער די

 פרא־ דעם סח גונםםען צום גלייד ארױסגעקומען
 דעד־ האט םעדעריישאן דער םון גרין פרעזידענם גראם.

 גינען אין װעט לעיבאר אװ םעדעריישאן די אז קלערט,
 די אם זאלעז וואם פראיעקטעז׳ געזעץ פארשלאגען

 פרעזידענטם ״דעם לעבען. איז דורכםירען פרארגאם
 װאם שםודױם, דעם אױםאריזירען אין שטאטםמאנשאםם

האם — רעקאםענדאציעם באשטימטןי די צו געםירם האם

\
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n גרין m n^ ן פון אנןרקעגונג די פארדיגם ל  פאר־ ן

WPWn p f אלע פון ײי גוס אזױ פיו־צד *רמםער 
ר מ ד  די וחאלטעזאױפצ ®*מינמרןסירם זימ?ן וואס גי

גחו■  דזמשר אונטץר פרײחײס yr«aאאנצק און יפלןן
שן סי איגסטיטוציעס. זון

 npi <4| אי. סי< דןר פון הןרוי׳ פילי• פרעזידןנט
חנר נאך פאר פלאנירען אין ציל *דער :גצזאגס
 פולען אין איז ענםהאלם׳ באריפס דןר וואם םלחםח׳

kםראדיציעס דעמאקראטישע בעסםע די םיס ײנקלאגג
 דארםען סארםרעםער פאלקס די און אפעריקע אין

 דעם. װעגעז האנדלען אח דיסקוםירען גרינדלעד עס
ארױםגע־ איז װאס םירער ײניאן םו־ײד אײנציגער ד«ר

L L kUHMIl ■bkhi kUft j>m> **ער לואים. ל< דזשאן איז פלאז׳ דעם געגעז םראטעז 
 גע־ ארײגגעבראכט איז *לאז דער אז גאשולדיגם, האם

 לוין יךיז בעםעז נים זאלען ארבעםער די אוס ױארען
חענערוגגעז.
 אױף פארטראטען זײן *ו װניןןןפ די םץ פאחןרומ

רעזולטאטעז כרענגט קערפערשאםםען רענירמגם
זא־ ארבעםער די אז ײניאגס די פמ םאדערונג די

 פארשײדענע די אױף םארםראםען געחעריג וױ זיין לען
 אוז פדאדוקאיע באשליםעז װאס קאמיסיעם, רעגירונגס

 גע־ נאכגעגעבעז םײלװײז איז םחורח׳ פח פאדסײלונג די
מאנאם. דעס װארעז

 פרײז אװ אפים םיז דירעקםאר בראח< jo פרעגםיס
 בא־ האם ער אז אנאנסירט, האם אדםיניםםרײשאז,

ח זײן פון סארװאלםער דיסםריקם אלע פױלען  צו 4ביי
 אלע אין קאמיםעטען באראטונגס ארבעטעד שאםען

 די מים צוזאמען ארבעםעז זאלען װעלכע דיסםריקםעז,
 אנםשםײען װאם פראבלעמען לעזען צו באאמםע ביורא

 רעישאנינג. און קאנטראל רענם קאגםראל, ירײז אין
 װערען צוגעזעצם אױך װעלען דטאוטדעסע ארבעסזר

 אזוינע באשםימעז דארפען ױאס סאב־קאמיסיעם, די צו
פראגעז•

פרא־ וואר דעם םח חױפם נעלסאז. jo דןןנאלד
 מראםונגם א באשםימעז בײם חאלם באארד׳ דאקשאז
 סאױםרעםער איז םארטרעםער ארבעםער פץ ימסיםע

 אױס־ אים העלםען n האנדעל, און איגײםםרי דער פון
 פראדוקאיע דעו םון ארבעם דער איז פאליםים ארבעטעז

 וועלען קאמיםיע באראםונגס דער אויף קערפערשאפם.
 אװ סעדערײשאן דער סון גריז װיליאם פרעזידעגם זיץ

 פרע־ ,4) אי< סי• םמ מארעי םיליפ פרעזידעגם לעיבאר׳
 םשעם־ סםעיטס ױנײטעס סון דדטאנםאז חעריק זידעגם

ד חד קראםארד, סי< םרעדעריק אח ממעדם אװ מ  פ
 מאנו־ אוו אסאסיאיישאז געשאנעל דער םיז זידענט

פקעםשורערס.
 ;אומגןןװארפעו עפשםײן הערי אױ,פ אורםײל םױט

כאםרײט םםרײקער מאץ םאראורטײלטע אכט
 האט באװעגונג ױניאן םרײד אמעריקאנער די

 וואס געריכטען׳ די אין נאחונות אוױי געהאט סאנאט דעם
 g םון םוער ױניאן אומשולדיגעז אז געראםעוועט תאט
 יארען לאנגע פון סםרייקער אכט און אורטייל טוים

געלם־שםראםעז. גרויסע און םודהע
 געווארעז געראםעוועט איז וואם םוער יוניאז דעד

 געװעזענער א עפשםיין, הערי איז טשער, עלעקםריק סוז
 װעלנער ױניאז, מאכער פאקעטבוק דער פון כעאמטער

 םח בלבול » אױף םוים גום געווארעז פאר׳משםט איז
 דער אין באשולדיגט אים האם וואם פראװאקאםאר, א

 סיט מאנופעקטשורער סאקעטבוק א סון דערמארדונג
 גע־ העכעדער דער האט אפיל אז אויף אודיק• יארעז
 םרײד גאנגע די אורטייל. דעם געראכם בםול ריכם

 אין אריינגעווארםעז איצט זיו האם באװעגונג ױניאן
באםרייאונג. םולע זימ אויסצואוױרקען קאמף

 געױארען באםרײם זײנען וואס סטרײקער אנט די
 זיײ שםאםען, םאראייניגםע די םון קארם סופרים דורכן

 וואר־ סמעלטער ענד מיל מאין, דער פון מיטגלידער נעז
 בא־ דינען װעלכע א״ אי. םי. דעד סון ױגיאז קערס

 די דיגאמיט מיט אױםדײםען אין געווארען שולדיגם
 אויםאריםי. וואלי םענעסי דער םון קעיבלעס עלעקםרישע

 איז קאמםאני קאפער םענעםי דער געגען סטרייק א איז
 שולדיג געווארען געםונען זײנען סםרײקער די .1940
ט אויפן חנ  זײ םון האם םאליגיי די וואס װידוי, א םון ג

 די צולאזען ניט און זײ מאםערעז דורך ארױםגעקראגעז
 סאר־ זײנלז זײ צײם. לאנגער א סאר לאיער א זעז צו

 געלם גרויםע און םורמע יארען «ו געווארען םשפם
 גע־ בטול איצם האט קאורט םופרים דער שטראםען.

 האם געריכם דער אז גרונט, אױםץ אורטייל דעם מאכם
 ארויסגע־ זיינעז װאם וױדױים, די צולאזען געטארם ניט

 אופגע־ דורך ארעםםירםע די םון געװארעז קראגעז
מלעכע םיםלעז• ז

 די תאם יאר< עטלעכע לעצםע די פח סשך אין
כינע. נײע א אגםדעקם װעלם מערב

 און ערלעכקײם כאראקםער׳ אז אםת, איז עם אױב
 סײ און מענשעז אײנצעלנעם אז םמ סײ אױםריכםיגקײם׳

מז א םמ אנ  אױסגעפרובירם בעסםען צום װערם םאלק ג
 די פאלק׳ כינעזישע דאם האם נסױנות, אח פײער אונםער

 אז באװיזעז, גענוגענד װעלם, דער אויף נאציע עלטסטע
וועלט. דער אין םעלקער גרעסםע די צײישען זײגעז יזײ

ז פאקםיש שױן קריג אין איז כינע  לענגער יאר מ
לאנד. אונזער וױ

 האט יאםאן ײעז מאמענם ערשטען סאמע דעם םון
 אח כינע םון האחנעז אין קינזשאל א ארײנגעשםאכעז

 זײ־ קאס<• העסלעכעז דיז אויםגעהױבעז האט גאציזם זינם
 אין אײגשםימיג געוועז ארבעםער אמעריקאנער די נעז

 יאפאנעזעד די געבען צו געגנערשאםט םעםםער זייער
 איז עם וועלכע אנגרייםער אנדער זדז עס ײעלכעז אדער

 גולחםה אגדערע איז עם וועלכע אדער אויל׳ בריד״אײזען,
מאטעריאלען•

 דער םון ארמיי דעסאקראםישער גרויסער דער פון און
 דעם פאר און זיכערקיים סאר קעמסם וועלכע װעלם.
 אין לעבעז םעלקער אנדערע לאזעז אח לעבעז צו רעכט

פרידען.
 םון אנהויב פארשםרעכענדער א געווען איז בינע אין

 ארגאניזיר״ אן םון אנהויב דער באוועגונג, ארבעםער אן
 אינ־ וױיט־םארשפרײםע א און באזארגונג סאציאלער טער

 יאםא־ דעם םאר באוועגונג׳ קאאפעראםױוע דוסםריעלע,
 דעם םח צייט דער אין אםילו און איבערפאל• נעזישען

 בינע־ די זיינען ארייגדריגגונג, אמ אנגריף יאפאנעזישען
 געוואקסען. וױיםער קאאפעראםױועז אינדוםטריעלע זישע

 ווא־ פון קוואל װיכטיגער אלם געדינם פאקטיש האבען זײ
 כוחות מיליטערישע כינעזישע די פאר םראדוקציע סען
באפעלקערונג צױױלער דער םאר וױ גוט אזױ

 פאלקאם איז באוועגונג ארבעםער אמעריקאנער די
 היסטא־ רוזװעלט׳ס םרעזידענם שטיצם און איינשטימיג

 אנװענדען און אויסברייםערען םאר דעקלאראציע רישע
 פעלקער די צו םשארטער״ ׳&םלאנטיק םח פרינציפעז די

פאםיםיק. םון
אנווענ־ אץ אױםברייםערעז אױך אבער מוזען מיר

 סאלק אלם בינע םון גלייכהײם פוץ פרינציפען די דען
 בא* גלייכער צו בארעכטיגם איז וואס םעלקער׳ צװישען

 מענשען אנדערע אלע מיט כינעזער די םון האנדלונג
הײם. דער אין דא לאנד, אונזער םון לעבען דעם אין

 און ווערעז געוואונען ענדלעך וועם זיג דער ווען
 גרע־ א םאר געלעגענהײם איר צוריקקריגען װעט כינע

 די װעם אנטוױקלונג, סאציאלער און עקאנאמישער סערער
 זייער םארנעמען ארבעטער כינעזישע פון מאסע גרויסע

 םאר־ די פון ארבעטער פרייע די מים רײ איין איז פלאץ
 דעמאקראםישע אנדערע אלע און שטאטען אייניגטע
 נאך־ גליקלעכערער׳ בעסערער, א םון םײל אלס םעלקער
 ארגא־ פאר געלעגעגהײטען גלייכע מים װעלם׳ מלחמה
פארשריט. און ניזאציע
 באוואונדערען צו אונז פאר גענוג נישט איז עס

 איך חברים. קאמםם כינעזישע אונזערע אפלאדירען און
 םון געםילעז און געדאנקען די אויס דריק איך אז וױיס,

 פראדוקציע, םון סאלדאםען אמעריקאנער מיליאנען די
 גע־ םויטלעכסםע און פײנסםע די איצם שאפען וועלכע

 העכםםע אונזער איז עם אז זאג, איך װען זיג, א םאר צייג
 אלץ םאלק כינעזישען העלדישען דעם געבעןי צו םליכם

 אין הילף מער אלץ שטיצע, מיליטערישע גרעסערע
קאםף• זײער

מירםילעז םחעז םיר װאס הײנם אץ איצם איז עם

ען אונזער צו פארפליכםונג חײלמע אונזער ט ס  פדײוו מ
געװארעז• פעליג לאנג שױן איז װאס אזיע. אין

 באמיהמטן די אמ באזיד דער אז זיכער׳ בין איך
 »ן באלדיגע ברענגעז װעם דאמע ערשםער כינע׳ס םון

 געםײד אתזעד םארשנעלערעז *ו דעזולטאטעז געהעריגע
גצחון. שאםםלעכעז

 איבעד- וױל איד וואס סארזיבערונג, די אט איז עס
אװענד. הײנט גאסט נאבעלעז אונזער געבעז

 זיד םים םיטנעמעז זאל זי אז מילען, מיר
 ארגאנתירסן די װאס צוםרוי, אץ גלויבעז םמ אויסדרוק
 אידעךי נאבעלע די אין האבעז לאנד אונזער אין ארבעטער

 םארגרעסעדןן צו צוזאג הייליגעז דעם אט כיגע, םון לעז
 — ארמײעז קעמםענדע אירע צו הילף אונזער םילםאד

 דעו־ וועם עס גיז ווערען, געװאונעז ײעט נצחון דער ביז
 בארבך איבער צױױליזאציע פון זיג דער װערען גרײכם

וועלט. גאנצער דער אין ריזם

 עס (וואו היגעני. םאציאלע םאר אפטײלונג אונזער
 ווענערישע און געשלעכטלעכע באהאנדעלט װערעז

 אינטעגראלער אן געווען מאל אלע איז קראנקהײטעז)
 עס םענםער. העלםה ױניאן םון באדיגונג דער םון םייל
 פלעגען םרויען און מענער ווען צײט, א געװען איז

 האבען זיי דעפארםמענם. דעם אט באזוכען צו צעגערען
 צום האבען זיי דעמאלם. זינט געלערעגט םיל אפער

 סענטער העלםה ױניאן אין אז אויםגעםונען, ביישםיל
 אין װי ״םרײװעסי״ םיל אזוי פונקם האבעז די קענען

מער. נאך אדער קליניק אגדער איז עס וועלכעז
 וואס מענשעז םאראן אלץ אבער נאד זײנען עם

 גיס אױםלערנען זיך מוזען זײ לערנען. צו עםעס האבעז
 זײ שלאגם דאקטאר דער װען באליידיגט זיד םילעז צו

 פרד מעדיצין מאדערנע טעסט. בלוט א מאכען צו פאר
 דעד קראנקהיים א פאר װאס סץ טרעםען ניט בירט

 וױסענשאםטלעו אונטער זוכט זי נאר לײדט, פאציענט
 אינםערעסען די אין דעריבער איז עס םעסט. שםעלט און
 זאל טעםט, בלום א נויטיג איז עס װען אז פאציענט פון
 אונ־ אזא װי אזוי מער, נאך וואם װערען. געמאכט עם

 דארף אינםערעםעז׳ אײגענע זיינע אין איז טערזוכונג
 וועט דאקטאר דער ביז ווארטען ניט פאציענם דער
 םארלייגעז עס דארף אליין ער גאר דערמאנען, אים
 אויב ווערען געמאכט זאל טעםט אזא אז דאקטאר דעם
 בײקומעז מוזען מענשען די נױטיג. איז עט דענקט ער
 באלײ־ קיץ נישט איז עם זי״צרען. םאראורטײל דעם אט

 ווערם בלוט בלוט. דאס אונטערזוכען לאזעז צו דיגונג
 םילע מיט פארבינדוגג אין אונטערזוכט טאג צו הײנט

 וואם מיט נישטא זיך איז עס און קראנקהײטעז אנדערע
נױםיג. איז אונטערזוכונג אזא ווען זשענירען צו

 פסיכיאטרישןן אײן שטעלט סענטער העלטח
אפטײלונג

 אין אםטײלונג םםיכיאםרישע א םאר נויטיגקײם די
 אזוי געווען ניט מאל קײן איז סענםער העלטה ױניאן
 האם אײראפע אין שחיטות היטלער׳ם איצט. װי גרוים

 םיל אזױ אויף אײנדרוק שוידערלעכעז א געמאכט
 צווישעז זײנען עם קרובים וועמעס אונזערע מיםגלידער

 אונזער וואם אנםײל דער און מלחמה די קרבנות. די
ם לאנד  םארגרע־ נאטירלעד האט מלחמה, דער איז ממ

 די םון אנשטרענגונג נערװעזע און גײסםיגע די סערם
 אין דינעז מענער אדער ברידער זין< װעמעס מענשען׳

 םאראן זיכער זיינעז עם לאגד. םיז כחות באוואפענםע די
 נוצען האבען וועלען וואס אונז׳ערע מיםגלידער םך א

 בא־ גוםע םענטער. העלםה אין דעםארטמענם אזא םון
 זײ באצאלען. גום זיך לאזעז פםיכיאםארען וואוסםע
 דיער םאר שםונדע א דאלאר 25 וױ םיל אזוי רעכענעז

 ױײניגע זײער אז זאגען, צו נויםיג נים איז עס ציים.
באהאנ* סארגינען זיד קענען םיטגלידער אוגז׳ערע םון

אמעריקא־ דער םון מיר׳ באםראכםען טאג צו היינם
 אלס ארבעטער כינעזישעז דעם באװעגונג, אדמטער נעד

דעמאקראםיע בינעזישער גרויסער דער סון מיטגליד

םענטפר העלפח ױגיאן אין
נױמאן מ. פאולין סץ
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אינםעףנעשאנעל אונזער אץ פאםיחנגען אה נײעם
מיטגלידער אונזערע פאר־ וױכטיג לעבענס װערמ לױן־העכערונגען פ#ר פאליסי <עגדונגס

 םלחפח דער םון װירקונגען די װישען
 די פח דענקעז און לעבעז אױפן

 אח בכלל ארכעטער אמעריקאנער
ארבעטער. קלײדעד םרויען די פץ

אינםערנע־ אונזער םון מיטגלידער
 די סםק אן איז בפרם, שאנעל

 זײער אױף האט דאס װאס װירקונג
 דעם איץ מלחםח דער דורך באוואוסםזײז. פאליםישעז
 אויןי איצס האם רעגירונג די ױאס קאגםראל דירעקםען

 דעד צוליב בידגער די םון לעבעז עקאגאמישען דעם
 שײכות די קלארעד אלץ ארבעםער די דערזעעז סלחםד״

 םעגלעמן םאג זײער םים פאליסיס רעגירונגם פון
 ארבעם זײער םים פוםער. און ברויט זייער סיט לעבעז,

 רעגי־ די װען צײטען, נארםאלע אין פארדינסטעז. איז
 באציאוגגען די אין געמישם ביט דירעקם זיך חאם מגג

 םער־ די האבען ארבעטסגעבער. און ארבעםער צוױשען
 ארבעםער מערסםע די וױ אונזערע מיםגלידער סםע
 פאליםיק באםראכט לאנד. איז אינדוסטריען אנדערע אין

 אום־ וױיםע, א בלויז זײ םים האט וואס עטוואס אלם
 ניט זיך לױנט עס וועלכע וועגען און שייכות דירעקטע

 געגלױבס. זײ האבען פאליםיק, מיט באדערען. צוםיל
ד איצט ס.ענישטליפא בלױז סארנעמעז זיך דארםען מ  א
 איבער עם לאזם מען ווען אז אױסגעםונען, זיי האבען

 קײן דערםון ארבעםער דעם קוסט פאליטישענס, צו
 דעד דערםילט פאליםיק שלעכטע אז ארוים, גיט גוםס

ענוועלאפ. פעי זײן אין ארבעטער
 אונזערע םון אן קוםען עם וואם באריכםעז די טון
 אז דך< םיר דערװיםען לאנד גאנצען איבערן ױניאנס

 אינ־ אונזער םון מיטגלידער די םון העלםט א סמעם
 אויף אוםגעדולד מים איצם ווארטען םערנעשאנעל,
 וועגען באארד לעיבאר וואר דעם םון ענםשײדונגען

 בעלי די םון קריגען דארםען זײ וואס העכערונגען לוין
 לעבענם־ אויף יקרות דעם קומעז צו אנםקעגען אום בתים

 אױף איצט ווארםען אליין יארק גױ אין דא מיטלען.
 ארום און דרעסמאכער טויזענד אכציג די ענםשיידוגגען

 טריידס״ מיםעלייניאום די סץ ארבעטער טויזענד סערציג
 בלאח דרעסמאכער, טשילדרען ארבעטער, אונםערוועש

 ענלעכע. און עמבראידערערם באנאז מאכער׳ וױיסם און
 קאםאן און דעםארסמענם םאץ אװ אוט איסטערן די איז

 אויך ווארםען שעפער, דעפארטמענם טרייד גארמענט
 ענםשיידונגען. אזוינע אױף מלאכות געל םויזענםער

 אין ױניאנס אונזערע םון אן קוגזען באריכטען עגלעכע
 מיטעלװעסט. דער םון לאנד׳ םון געגענדען אנדערע

קאנםערוואםיװ קאוסט. פאסיםיק םון און װעסט םאוט די

 האכען מיר װען אבער איצט זיי. םון װערען צו דעלם
 דארף סענטער׳ אײגענעם אונזער אין דעפארטמענט אזא
 באהאנדלונג אזא אין זיך נויםיגם וואס מיטגליד קיין
 פוגקציא• דעםארטמענט דער דעם. אן אויסקומען ניט

 קעגען םאראינםעדעםירט זײנען וואס די און שויז נירט
 אינםאר־ םאר םענטער העלטןז ױניאן איז ווענדעו זיד

ראט. אץ מאציע
םענםער חעלטח »ץ םרי, דער אץ שכת

 םאר־ דא מיר װילען משםחה דער װעגען רעדעגדיג
 םרימארגען שבת א םון אימדרוקען אונזערע צייכענען

 טירען די עםענען מיר סענטעד. חעלטה ױניאו אין
 שוין איז אזייגער, צען ארום גײן. נאד םערםעל א ארום

 עטאזשען בײדע אויף םאראן איז וואס םלאץ יעדער
 םענטער העלטה דער וואם דעם איבער םארנומען.

 דער ווערם בײטאג, זײגער א צוױי שבת זיד שליםם
םרי. גאנץ ביזי אנגעשטעלםע און דאקטוירים םון סםעף

מאן, משםחה, גאנצע די ווען טאג דער איז שבת
 זעל־ דער אין צענטער אין קומען קענען קינד און פריי

 םענטער העלטה אין םאקע צוזאמען. איז צײט ביגער
 זייער זײנעו סענטער אין מיר< צוזאמען. זיך ױי םרעםען

 מיטגלידער די אז ווייזט, דאס וױיל דערמים, צוםרידען
ט איז עם אז באגרייםען אז הויבעו  אז וױכטיג בלױז ני

 גע־ דאס אפהיםען זאל םאמיליע דער םון םאםער דער
 אנדערע אלע אז װיכטיג אזוי םונקט איז עם נאר װנז־׳

 אויף אױםפאסען זאלעז משפחה דער םון מיםגלידער
 באגרײםען אן חויבם עולם דער אז אויד וױיזט עס זיו־.
 אונ־ מעדיצינישע פעריאדישע די זיעען עם װיכםיג װי

״ ײי י י ״ ״ געזונד. דאם ייאייהימזזו «יי י

 טויזענם 150 איבער זיכער איצט ווארםען געשאצט׳
 דעד םמ חעלפם א אדער םיטגלידער אדנזערע סה

 דעם פח אנםשײדונגעז אױף םעמבערשי• גאנצער
 חעכערונגען די קריגען קענעז צו אום באארד לעיבאר

שטארק. אזוי זיך נױםיגען זײ ײעלכע אק
 ארבעםםגעבער די האבעז סאלעז די פון סך א אין

 העכע* לױז דער אױף ארבעטער די מים געאײניגם זיך
מן בײדע און קריגעז דארםען זײ װאס רונג א  אונ־ ה

 באארד לעיכאר דעם צו אפליקאציעס די טערגעשרימן
 םילע גאר איז ווערען• באוױליגם זאל חעכעדונג די אז

 געבעז צו פאראינםערעסירט בתים בעלי די דיגען פאלעז
 די וױ וױיניגער נים העכערונג לױן א ארבעםער די

 איז וואם איז אורזאן■ די קריגען• עס וױלען ארבעטער
 את הענם ארבעטס אין מאנגעל א אה געגעגדען פילע
 אויף געגוג פארדינען ניט קענעז ארבעםער די ווען

 זײ גײעז שעפער׳ קלײדער םרויען די אין לעבען א
 סארדינען קענען די וואו שעפער אנדערע איז אוועק
 זײערע אנהאלםעז נאםירלעד וױלען בתים בעלי די מער.
 דער מער. געצאלט גערעז װאלטען און םלאכות בעל

 אלגעמײנע געבען צו ניט די ערלױכם אבער געזעץ
לעיבאר דעם סון צושטיםונג דער אן העכערונגען לוין

ייז

 די װען דערלײדען צו געווען נאך אלץ עם וואלם
 רעאליס־ געװען וואלםעז באארד דעם סון פאליסיס לױן

 באגרייםען םיטגלידער אונזערע ליבעראלע. את םישע
 םאשיס־ נאצי די געגען מלתםה אין איז אמעריקא אז

 בדײנגעז צו גרײט זײנעז זײ און אנגרײםער םישע
 פראםיםירעז צו נים זוכען זײ קאמף• דעם אין קרבגות

 העכערונגען קיק גים פאדערען און מלחמה דער םון
 אנצו־ בלויז זוכען זײ סטאנדארד.. לעבענס זייער םון

 שטייגען געװאלדיגעז דעם בײ סםאנדארד זײער האלםען
 צרח, די אבער איז מיםלען. לעבענס אויף פרײזען פץ

 סאר־ א אנגענוםעז האט באארד לעיבאר וואר דער וואם
 דער אױף שכירות סארםדירעז צו סארמולא שםיעערטע

 דעם איבער פראצענט םוםצען װי מער נים םון הויד
 רעכענען ניט זיך װיל אח 1941 יאנואר אין לוין

 זײנען ציפערען אםיציעלע די לויט אםילו וואם דערםים
 גיז געשםיגען שוין מיטלען לעבענם אויף פרייזען די

 האלםעז זײ און פראצענם 22 וױיניגסםענם מיט איצם
 אױף פרייזען די נאד דמען דערצו שםייגען. אין נאך

 וועלכע אויף נויטיגקייםען אנדערע און קלײדער שפײז,
 זײן פיז טייל גרעםםען דעם אויס גים ארבעסער דער

מער. שיל געשםיגען איינקונפם
 ד׳אט באװעגונג ארבעטער ארגאניזירםע גאגצע די

 דער געגען קאמף א אויםגעהויבען איצם דעריבער
 גרע־ ערלױבען זאל מען אז םאדערען זײ און פאליסי

 וואס פראצענט סופצען די װי העכערונגעז לוין סערע
 םאר• די אנגענומען. האט באארד לעיבאר ײאר דער

 לעיבאר אװ םעדעוײישאז אמעריקאן דער סון םרעםער
 פאדערונג א ארײנגעשיקם האבען באארד, דעם אויף
 אױפגעבען זאל באארד דער אז דעױױס, טשערמאן צום
 גרעםערע דערלױבען און סארמולא שטאל קלײן די

 אינדא־ אװ קאנגרעס פון סירער די העכערונגען. לוין
 זעלבע. דאם געםאדערט האבען ארגאניױישאן סםריעל

 פרעזידענם מים געזען זיך האם דובינסקי פרעזידענט
 וױיםעז םיז ארויסגײענדיג און מאנאם דעם רוזוועלט

 ער אז רעםארטערס, צייטונגס געזאגט ער האט הויז
 הינ־ וױ דעם וועגען גערעדט פרעזידענט מיםן האם

 אין שכירות ארבעטער די זײנען עס טערשםעליג
 לעבענם אױף פרייזען סון שטײגען מיםן םארגלײד
מיטלען•

רעפארמערס׳ די געזאגם האם דובינםקי פרעזידעגם
 ערלויבען צו באארד לעיבאר דעם פון פאליסי די אז

 איבער פראצענם םוםצען װי םער נים העכערונגען לױן
 לאזט עם וױיל װערען אױםגעגעבען מוז .1941 יאנואד

 ״די פרײזעז• העכערע די נאכהאלםעז ארבעםער די ניט
 צו ױיליג זײנעז געזאגם, דובינםקי האט — ארבעםער

 אז דערלאזעז צו ניט רעגירוגג דער מים קאאפערירען
 דערצו שטײגען. זאלען לעבענסמיםעל אויף פרײועז

 סארברײטערט זאל רעישאגינג אז נויטיג אבער איז
 םרןד םח ראציאגירומ די אז הױפםזאכלעך, און, ווערען

 שםרײנג זאלען פרימען פון קאנטראל אח חקטעז
ודערעז אפגעשאםם מלעז דס אוז וודרדז ײײייןיםירט

 איצטער אפערירען װאם בירזשעס״ *שוזאדצע די
ארסיקלעז•' שילע םח פארקױף דעם

 מאריױ אדן םעדעריישץן דער pc גרין •רעזידעגם
 רחװעלם פרעזידעגם באזוכם האבען אי. סי. פח

 ענק. זעלביגעז דעם ײעמז שפעםעד םעג עסלעכע מיט
 די אז סען, ערײארטעם געשריבען װערעז שורות די װען

 » ערלױבעז און פאליסי איר ענדערעז זאל רעגירונג
ל 09 אז מעגלעך שכירוו^ פח • חעכעדונג גרעסערע  מ
 פראצעגם םיגף נאך פון העכעדונג א ווערען ערלױבם

.1941 םיט פארגלײד אין פראצענם צדואנציג אדער

 שױן| האט באארד לײבאר וואר
 לױר װעגען רעתאטענדאציע

סר^ דרעם איז טפסוד
 ״גע־ נוםעו־ דעם םיס דרוק צום גײעז מיר וועז

 ״יענעל״ דער אז באריכט, דעד אז קומט רעכטיגקײם״,
 בחיס בעלי די ארבעםזנר, די פת סארטרעםער דרײ פון
 געײארען באשםיםם זײנעז װאס רעגירונג, דער און
 שאדע• די אױפצונעמען באארד לײבאר װאר דעם סיז

 אױס• ליץ פאר באארד חשאינם דרעס דעם םת רונג
 אין דרעססאכער םױזענם אכציג די פאר גלייכונגען

 ארימ־ אמ ארגעם דיז םארענדיגם שױן האט יארק, ניז
באארד. צום רעקאםענדאציעס זײנע געגעבעז
 רעקאמעג־ די װערען געװײנלעד, זיד םירם עס װי
 אינם צדדים גײדע צו געשיקם ״פענעל״ א םון דאציעס
 ארײנצוגעבען געלעגענהײט א קדיגעז זײ און םכסוד
 אױב רעקאמענדאציעס. די צו אױםזעצוגגען זײערע

 מ־ אםם אםילו ווערם שםארקע׳ זײגעז אויםזעצונגען די
 האבען צדדים די װאו םארהער ספעציעלער א האלטעז

 דעם פאר קעיס די אדגוסענםירען צו געלעגענהײם א
 נז-9 זײן ארויס גיט ער אײדער באאדד לײבאר גאנצען

 לױך דעם םון םאל דעם אץ ענםשײדונג. גילםיגע
 רעקאםענ־ די אבער נאך איז םרייד, דרעס אין םכסיד
 צו געװארעז איבערגעשיקם ניט פענעל סון דאציע

 װײ־ מיר און אסאםיאיישאנס די צו אדער ױניאן דער
 רעקאםענדאציעס די וואס אםיציעל ניט דעריבער סעז

זײנעז•
 זיך םיר דעתױםען קלאנגען אומאפיציעלע פון

 םאר איז פענעל דצם םון רעקאמענדאציע די אז אבער,
 וױ העכערונג אזא נישם כאםש אױםגלייכונג, לוין א

 דרעס״ די ײעלכער צו און געםאדערט האם ױניאן די
 געהעכערםע די לויט בארעכטיגם סםק אן זײנען מאכער
 אז זײנען, קלאנגןין די מיםלען. לעבענס אויף פרייזען

 געאימיגם נים זיך האגען פענעל אויםן מענשען די
 ווע־ באװיליגט זאל װאם זיין זאל העכערונג די םיל וױ

 געװארעז ארײעענעבעז איז עם און דרעסמאכער די רען
 נאטיר* רעקאסענדאציע. םינדערהײט א אח מערהײם א

 לײבאר װאר דער אזױ וױ וױסעז נים דאך מען קעז לעד׳
 באארד לײבאר דער האגדלען. וועם גאנצעד אלם באארד

 דער םון רעקאםענדאציע די גוםצוהײסען רעכט א האם
בײדע. פארװארפעז אדער םינדערהײם, דער םון םערהייט׳
 בלויז איז ארבעםער די םון שםאנדפונקם דעם פון

 אזױ םארשלעפם באארד לײבאר דער ױאם פארדרוס א
 אינ* סעזאז אזא אין םפעציעל ענסשײדונג, זיץ לאנג

 ענםשײדונג די ביז דרעסעם. די זימעז עם וױ דוסטריע
 די דעתױיל שױן האבען ווערעז ארויםגעגעח וועם

 אלםע די אויף סעזאן א חרכגעמאכם באלד ארבעםער
 בײ לעבען א מאכעז קױס קעז מען װעלבע סון פרײזען.

יקרות• שםײגעגדעז דעם
 דרעס דעם פון דעפארטמענט אסאונטינג
 איבער אויה מאנט באארד דזשאינט

בעס־םעי ו25$ססס,
 «ון דעפאדםםענם אקאונםינג םון םעגעדזשער דער

 צוגעשםעלם מאגאם דעם האם באארד חשאינם דרעם
 איז דעםארםםענם פיז ארבעם דער װעגעז באריכם א

 f איז באריכם דער .1942 יאר םארגאנגענעם דעם
ל ארבעטער יעדער אז װערס איז אוז גרינדלעכער מ
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iy די BB8ypyap»m tp yn tyoyaty po tyDoa,anyB 

pjytyuyp on* tp לײז §ימם אויפן בלױז גימ y 
tyapayo ayo ײרד Tty tya בתים, nya די סיס םיש *n

_

tyeyaty דאס קרימו זאלןן oyn tx זיי tym ־  מ
n * o jp דױם y .oayonay o p איז חלק גרויסעז 

Dtp oyaty *tp oy דעמרסמעגס אקאונטינג דער oyn 
tyop זןןל tyo ty ay תים ty  n ױס n n vn yys 
 אױס־ ,tnyayaoy tp זײ eyn םעז װאו ®אלעז אץ און

Dtp tyayo געלם oyn tyo oyn דןמאלם• גים די 
t דורך p שװזנרעד tyocynayomya py ארבעט 

Dayootyop aanaatypy o p  po׳ oyn דזשאיגט דער 
po otyoyaeny nytp פח םשך איז בתים׳ מלי 

 דער־ ניט פאר דטלןןו־ re 128-000 םומע די ,1942
 ערתףן שןזדען py tyoyaty די צו שכירות גאלםע

tyo פארלמיגגמ oayonay po• םייל גרעםםע דאס 
 tyoyaty די tx tyaayaya? ntx איז גצלועו די פון
 פארשקײט דודך jyotayapytiy עס oyn מען iysyn פון
 געסעטעלס tym קעיסעס מערסםע די שוױנחןל. און

flnyrtyi אסאסיאײשאן חנר פים tx דזנר וועלכער 
 וױדער ytytay גס•3אלא3 תבית בעל באסדעסעגדער

opaya owry tytyttya oVyoyoyj tym יוניטז די וױ 
oaytayatyo oyn די pyD o’yp איהפןןרשיל 'tyvo 

py ivb פאלעז עסלעכע איז Dtp tyo oyn נים געלט 
ty*np oaypya איםמרשיל דער ביז Dtp wnyvD 

tyayayaonty אן aarmroay גונססעז *ו •tran t p 
Dtp איז געלס tpyttya oayoyacny tp y סײ. סײוױ

oy tysym און װארגמג nyi y ו ג*ס* tyo אין t p 
ty^ya yanry .Boatptx אק אייומשמממ יס3 זיימן 

oyt •כאריכט

 רופט באארד חשאינט קלאוק
 פאו־האנדלען צו אםאסיאײשאנם

אגריטענם נײעם

די אױך זיך פיר חנרוױסען oanya חנם פון
טוט דעטארטמענס אקאוגםינג דער אזױ דױ סעסאוען

Byaty pn די און yap’snyo םקיםס און םיםלעז oyn » ׳
ty פון סײל n .ט מל ערקלערוגג o'ayotunt לױט מ

gugg^ag^ M^ggLuM ggg gggMteggggte^AgM ta|gto gggg gteדפד טידס oayootyop עםדעכע אן tyotyo אונטזןר 
מן מנ ר די פון זו מ  רענולערע בתינ^ געלי פון גי

y iaw nysw] פון םםעף דעם םון גטמזכט װערעז 
 תטין y לםy מענם-8דעיאר אקאונטינג חנם אין זזנכמז

oy ;oyany אונםערזוכוגגעז געמאכם אויד ײעתנז 
oy i n קומס y iy ע ^ג  ;פירמע געוױסער y געגעז ק

ooy nnyn oy װעלכע פאר ױ־ײזען די אונםעחוכט 
 וױיל דרעסעס- סטאילם געוױסע מרקױפם yon»o די

bjp |y חעמס פרײז פןזרקױף y■ פרײז דער oyn די 
nyoyany דע־ דער ארבעט. דער פטר קריגעז דארםעז 

 oyn פירמע נײע יעדע אוגסער אויד זיכס מרםםענם
rn קומס y אין itprnroyoy •tyn אױב אױמװגעפינען 

 וועלכער געגען פירמע y םיס טארבוגדען גיס איז זי
 ױניןמ דער גיס Biya’nay חנר תביעו^ oyn ימקת די

otp פירםעס די פח ביכער די אוגםעדזוכען *ו רעכס 
 די באשיצען צו רעכט Dtp אויס נוצם ױניטז די און

oy •nyoyany זײנעז tp פילע tyonyo פארלמונגןח 
ם מןר iyiyp oyn *נרימזננס פיז ק ^ פג ױ  זyרyװ א

ד ny3̂ ײי : n a  y ץ ביכץר. די םון אוגטערזוכונג  מנ
ooy יאסירס ty oy די nyoyany נים תויבען שאפ פמ 

ty ו» ty tyont םעז oyn דער־ ניס און אפגענארט זײ 
ס ל די. קוםט oy oyn מ

rnp ’tty״or כס דער  די ty ביישייל- צום מרי
oyn otyDonyoyi njn oyn tyxnatrtyow ג^מאכם 

ל• y tynyi לyרטyD אײז בלױז זײגען 1942 אין ד  וז
Byo קל משטימגמג פחyגyדי פון ז nyry nyoyany 
 iy־tynoty געײעז דינעז yריגyאיב די -npy* חנר

סק  וױים וױ כטyמyג ttnyn oyn ty^otnyony ת
ty’iy רזגג^מסיג, מעגלעד io* די אין y i^ ’o און 
yVyo’D ט די װאו פידנמןס פריתyמונג  דינזח זyרל

p פון אונטזנחוכוגגען און אפםזנחג׳ n .פון פירםעם 
 ooyoya ױמען oyn אונםעחוכונגעז רוסין 467 די

oyn ,tytynya טאלען 160 אין מעז tynoya עחגנסםזן 
tym די ¥גריגמננט. פון מרלעצדנגעז  yDonyo געװען 

 -ya האט oyn פריחעז, מרקױף yנyבyגyנגy פןןלש
ס כ nyo tym די מ B jny> npri tyoyty nyoyany 

 .127 ןynyג דינלן פןזרלזסױנגצן yinty .Bpny חנר
 די־ זyונDyג ty» oyn זyלyט צוואנציג און opp איז

yoptn די חגרמלזמ ניס tynyo ; nyoymy פירפזגס 
owVyByj tyayn פירמלס דבלן ביכלר; די tyayn 

oyany tyapy»»ny רצגים־ ניט און גיט־װניאז «ו 
מ ר  yDנyכyרyאױםג זולזג די oy .onyoptnotyp םדי
ק אױפגצמצנט oyn יונתזן יד nm ם>לעז<  און «צי מ

ty m  .yyny tyttpr די בלױז wyoynatyo yoottny 
oyn די *tyutoinypy דעמרטכמננט אקאונםינג ®מ 

ppytyany O TP. ױכסימ פת מןלזװ אין  פמחנרו
מז װג מ ל ר ty מ m די oyon’D םיס ¥ימקוםעז y

ײ חשןןינם די מו  tynv nyoyoptpp חנר פח מ
opt oyn טפמיצל מאנאט ottpyi די וױסעז oyoy,־ 
ty איישטגס, u n n ty  ttntpyo Byn n  ty אין ojn 

 *ו איינגללןזחנז די איז טרײד אין otysniy נײזןם
ttnnyoayp מיט nyom nyo ד ידניןמ חנר פץ מ אי

^״ונג j^npoy די  װייל געװעז נויםיג אח מ
ם tyi’oxnt חנם לױס צנ מ  oyn «ד יצחןד םח ^י

opt tyom tyttp tywtnptjy oott ווײ צד צװייטעז* 
npt n p n t tyoytyo איצגױגצר oiyoniy אויס. גײט

m ft U glHgaLu MggM gggg gggggMg Mgg gg gg gggg ggg» gkggggגרי טלסער דער װערט געטאז׳ ניט ווערט דאס אױב* 
Bjyo וױיס לױט באגײט. אױטןןמאטיש ■tyn,ישראל דעגם 

 קלןןוק opt פמ nyprtyiyo לyדyנyג פײנמרג-
ny חשןזינס tp,־ ty tyo Byanymy די tytuptyotyp 
typ’ny די און ייניאז דזןר oyoy יאײשטנס ytלyױך ז 

 שױן oyn tynn nyoyopttpp די •tyannty גיכעז איז
שטימט  טנגע־ oyn y*pn קטמיטע קטנפערענץ איו מ

B פח tptyn פירס tptnpti ג און דובמסקיyנinyל 
tym yiya■ און פײנכערג opn חױ»ם די םח משםײז 

yoByya דזשטינם פון ny tp* די פון און bypyV 
םענעדזשעדס.

opt tyayn Tiyya דזשןוינם קלןןוק פץ npno די
AMgAte ggggg g a-agggkg gMkM^MMMgk gg ggigg^g ^gMgfeM ggug&ggoytyo װידער y oynyi םיטינג סועציעלען to’D סטעף 

t פמ tywriptyo די דיםקוסיחח נו r tn  *tpi ום* 
 oyn *nytp דזשןןינם דער כאטש *אגוײמענם. נײצם

 *ptyD די לpי*Dy tמyגyרויסגy ניט פןזרלױפיג גאד
̂  די tשטעלע צו tyotppya tyayn די oyn רוגגזח
 tyatrtD די nyay tym פןןחמזנדלונג^ די איז בתים

 םערסמ די פמ tyM’onj די ײtrtynya 3 אויפגצנומזמ
ny חשןוינם ty tyotptryuy דיגזװ oyn לצקןזלס tp,* 

ontpm קלןןוק את סימניצל yty לyקyקלןזוק ,117 ל 
onyopw אמ 85 לןזימזל pttpp ל פינישערסypy9 ל.
 די 1ומלצ מיטינגזװ די בײ tvoanya די לויט

nm סויים nytyo די םמ nyayopttpp זיץ ty3נyלטy 
oy’yypyn׳ y ט7ריטיי מנ  nyoyany ¥לטע nyo פןןנד ר

y !לוי unyayn פןןרגיטיגע! «ו nyo די yonyaynyi 
ynytjrtp y אמ tנסמיטלעy3לע אויף ■ריקען a ^ y 

tyatnptyD. פאצאלטע די פןןר oy'iypyn ריםײער־ און 
 פאנדעז סיעציעלע tptpn לםyשטyאיעג 1מלע מענם׳

 באשםימטעז y צ¥לען זאלזױ כתים סעלי די ומלמג נו
 אויס• די דעקען תזל oyn רןזל ■עי npn פת פרצצענט

ט דעם פח בעז.yג ^רמעג צז מזמ opt פןוגד רינ  מל
טלאי 12 ^ד זי י  opt טרייד p־#6p פץ nyoyany צו י

*': ’y ny אץ פיגף איסער דיגען apוױל אױ לםty 
ty’xpn זיד ti פון oyany npt.

י ו , yoonyo מיםגלידyר oyn — ynytry גyנy*
an פײנמגרג ישראל nypnytyo חזל tp tp t ,oiytyt 
85 tyaytytiy tyayn — ntyo otytnpntn tyjyn 
ny’ את »ny פמ nyn ^  npt אין oyany *tyo ל

 ya- נים typ *tyt״p אינדוסטדי^ סוט אמ קלאיק
 די אויף tya’t opt די פץ oayn otp tyשםרײט
oyany די אױף yלםyדy ta ,tr ip  y יlשר׳דיגyר 

p 1 nyoaw -o:y»pnjtny^לyאינדוסםתד די ר t’K oyn 
tyopyttyaony רײד אמ tynynya תרך ,oyany *tpn 

״.tpiy’ yרyלםy די אױף tyלטynDי1א ןycלyה זיי ^ל
 opn גום nyayopnpp די פץ aatnynyo y נאד

oyn -oayo’nay סיעמןרג yרpלy,רם opt דץ otp 
 אםיס אץ aat^nt»y ■tyoayayony■ y פמ tyלyאײנשט

 apt יף1א tyoyBiao’iy tyרמyםש לyרשyBאימ פת
 ,DiyoonysyT yty אינדוסםרי^ ty*t אין ק¥נםרןןל

D oyn״tytntyaay anyaa- 1אי npn איז נויםיג nyn 
 oyn פוץ oy’xpato די tyP’nx סטריד1אינד קלאו?

tyatnnyoaty p קצנטחזל t Dyn otyoonyipt די 
tya’a* אץ onnyppt מ די םחyנpyDtםשlרy,חשןן־ רם 

onyoprtDayp tty onya, נ אתyD ŷלגty אץ 1װא p t^לy 
tptyn oy ooayonya צום יסגצשי?ם1אר tyaync’tK 

 did nyr^p ya’onyo די tpsip oy tyayn םץ אמ
ty tpt^tpoayp t* די tyaataanya מ« tB״ttD tyr 

.D’nyaoy tynpt oayonya y
nyayap^p apt םמ tyaatnptyo ptptay די

גערעכםינלךם ►(--------------------------
>*W|| מןן: ty טײ Tyn שטיק סײ איז tyoyaty זאללן tyanp דטסעלס באמלס itp oyany Tyo* דרײסיג אץ פינןי tnt Tyn y tptatop רלגירונג די פןןל opt oay ty numyty■ ארן pwjryn TPtiwrrtyD 

tyoyaty זאלען tyanp ̂נצלט yaĵ ypya *tyo
* - aa> ggg . Aggg^g^gtegg gAggg g ^  Mg gg gg ggg ggUggM gkgggױגיזןן די ,ארבעטער װאד די וױ •וגקס סובים יקיס 

 -yayn 1לױ ytyוױיט tytytyo צו oapt y tyayn ^ל
tnt tyant פאל to״tyt ווןלען tyom און שםײמת 

 פאר־ מלען oyn tyaattyoyaonx yo’aayo אײניגע
ytoayp tirn* opt typtyor>

 װערען ברוקלץ אץ באדינגונגען ױניאן
אפגעהיט

typnyayo ,yayottp nyoay דיס• 1קלי1ר3 פמ 
ptj^p opt tto opno חשןזינם oyn *nytp •אױסגע 

naprtDtx onta opn t״o סיס ty a^p  tp t ל  מ
tyaatoptotyatt ײגיאן פח tyaataanya די אין pna־ 

tPtynya tyatoya t?m לינזװ*  oyn ty ipp די «ח 
oyn oyo’oyp די py opnryaonty oyn ttpav די 

o'oy tya^prta tp t .vn  o t’ta oayoaj’oyn tyopp 
n  t* oyo’oyp opp opnpyaonty tyoo'oty oyn 

tyopp אין any tP ta ato on tyat^xpya opt 
ayo opt py oyaty t’y oy tp t. די tyayn oyo’oyp 

y oattyaלtyopnoon y אץ tyaayaya שא■ פמ *t 
tyaan^tyo a’am די שאפ.  tp n  tyoytoya tyayn 

tyo tyo tp פמ t ato on opt נים tyoyaty לױם 
tp תלס. ty’an די n to n  tp n  pa T’y מים tp t 

poytptnt״o פח yp tytatyנםy tל opt py דים־ 
tyxaya tp t py .oaytya yayoyp oyn — opno 

 עדגיגױיו געפומװ tyo oyn pnyonyo מײקלינעד
מ y וױ מ ל  tyayn tyoyaty װאו tyoyp typo מ

ayo opt oyatyya.
yaנytyל tppttyayo פײנ ישסולTny oyn atya 

o«napinoti opmtyaony מיט oyn o’to ty c  opt 
py oayoya oyn npan n אײנשטyלanya ty’an ty־ 

tyana 1אי eyn oyt ,n ,ynyonyo ty a ^ p ta  tp t 
o ttp  tyan oy ooya .aawttyoaty n  oy tytntya 

tip ז«לץ yaayo y t שtyBy אױף ynלכttpan n  y 
•tyoyo’ty am oo  no

 לײ־ סו־עמ װניאן עמבראידערי
 לױן פאר גוטהײסונג באארד באר

העכערונגען
n נyשyנyל tp t לy^יopt oyn ■nyya ty 

tyontyaota oyayo 1לױ די tyo tyaanyayn די tyaya 
0 ,otypyo ,tyoyaty 'tpnytaoyליםoty םסי־ אץ 

otyoo- ו אױףpלכy 66 לאקאל oa’amya Tn oyn 
tp סון tyoytotyo םיט t אין אםאסיאיישאן *.nno 

py oyoanya tnp tyayn t וױ o לyצםtyota ty 
o«pa'oaytya«״ oyn די aattyayn y tyatwtya ty’an 

ױי םץ  tyaya םון oילypס n אױף Tyn y tyלyד ד
otypyo ,otytpnytaoy אמ otyoo’oo 1אי n a» 

tyo Tpt y ttfy t 1פלא yנyaשםyלםotyoo’oo py y 
25 opt pc דyלty .קלאס n  oyn tyaattyayn n 

 oayonay tto opno oyt tyoaty tyaytpya ױניאן
ty  optלויaט Ty ו* tytytyo לוין tyaattyayn איז 

t’otyo tyo’o• װיי onta די ,pn ^ p  typttyayn 
tto tytptya ty t’poay ny ל ^ א ם מ  jyatyoo אי

optaya מיט ױניאן די וױ ty t אסאסיאיישאן tyayn 
tya’r■ נים זיד ’K oaypya

tp t  ty t לyיota os’K t p  n ty t ttyya tya* 
n״n  tyo לױן tyo tyaanyayn די tyoyaty די אין 

tyayn opt tyeyo ya’aaynoyoty םים ty t ײױאן 
n  tyo py ooayonay oaytayopta’y ג3■ייפי *yaty 

oynyayoyp n ix  n  po tyoyaty n  tyo .tyo 
y3 py ty’an n  oynתים3 לי *anya tyayayaamy 

By p ty tליxypיtyn opr tx oy לyיnyya tya.־ 
tto typnyayo ,tyot’to tn’tat לאקאל *yao’iy oyn 

tyaattyayn n  tny  ty o”ptya’t n  op’t t ל ^yז 
nyaota״ty tp t tyo זײ וױיל tyan ז דיyלביpy ’it ya 

tyoyp. אסאסיאיישאן די
 קארדעי מיט אגרימענט באנייט 66 לאהאל

 העכערונג לוץ מיט בתים בעלי בעג הענד
ty’an tyoyaty npnptaoy n 66 לאסאל oyn 

’pnyp opr p* oayonay oyt onya opya dpi 
y tyoyaty n  tyo paatynya py *mo aya tayn

► m 21 מ י ל ױ * -------------------------------------> 1943 ׳א

po aanyayn ן p סקעיל tony oayxyto מ w  n  PC 
y m x py tyoyaty דאלאר 3האל n  tyo *tpt y 

tyotpt tjrtm tyaanyayn n  Tny .tyoyaty tpi 
*.nyya tya’yV tp t oyt po tripn tyomyawa

y tyan otytpnytaoy aya tayn ’pnyp n 
n׳y ttna םיגyיסמaלםynt<מ  ^6 VypyV py oayojrt 

na tyan *mo oyt py tyoyaty םים tp  m x 
otn’ayatyoiy twaya py pptya pntx• 1940 אין 

y tyannyaay tpan tyoyaty npnptaoy n  oyn 
tPnnayaty tx t’yooyp את־עי די? otytpnytaoy 

oy p* איז ya tkנ1ל-nay ty ptamptytyoaty tya 
 oyt po otpnoopyotayo yooa’oa’it די מיט מענט

tyxaya oyt ty’an n צייט yxttp y py םרײן•.  oyn 
o t’papty nno.

ty  ty tשטoayonay ty איז tyanoyatyoaty 
py ty ’ n ix  tyo tPtptya איז py tyaayayao’iy 
py .ty’ oa’oant tptayo די tyo tyaa^tayntyo 

oyn oayonay op’a y די t»’an די געײאיממ tyany 
yoayotpt 1אי y py tyaattyaynטלyכytytay y אױס־ 

p ’a n  •tyaattyoya סypילס y tyan דyלty מים tyx 
tyo npnytaoy oyooa’K tptpo 200 tyo oayc 

y האלב y tyxay tw tyoyaty שסיק t׳tyo t pi y tp 
•tyoyaty tyyסל די

 25 ל«ס. װײםםמאכער און בלאוז
 פארבע־ מיט oayonay ]נאנײט

םערונגען

g .ag  m m  A A A  mgm JggAglhggMtt gggggg פ— p« n ״,ayonyp לדסק ttp ta  820 po סים m u  tp t 
ayooyp tyttaT t ortoya’״ n  .n t tp ta U40 po 

m ניק tynya ny װעלכע פירפע לוסק x  tyoy tx t p 
oyn צדגעשסיסס oyaty yxaya t k  tyayo tx אונtyo 

tyaataanya tpan• איר -pt■ oyn oyaty yxaya 
na pyoaxoyn py pnayo y py tptpn otxtt 

ױחי ש  otpn oyn pnayo typty’ na y py py ח
ty t T’tx .otyoptatyo אלסאםראס tyo oayonay־* 

py oyaty yxaya tk סליפםזנם  tvayo tx yat’o n 
ya t ’y oyn ty’an n  oyn tyoyo aa’opptoayp־ 

t 1אי py שסיםזמ k שאס. אינסײד
tto ttyya tnoipppy n 20 לןזקאל aya oyn* 

tyD opr tyayayaלayג oapniyto orn po על^גס 
-p t T no  oayotya tyoyp po *tyoppnt ,atyam 

n  ty ,oayootyo ^זאל tyלlיaזמ ty n לypyל 
ty םייל y tyלםŷהxיס1ty tyדזשyayמ t po צײם oyt 

yp .pyo tty oty oyaty ty t py oayootyoptסלty 
n  oayootyiyt opt po oyaty ty t tyayaoy opt 

typ ty  opt o«x שפאתנן tp t t’K oyaty ty t po 
.ty’an tyayoootpa’p t

n און בלאח ty’an tyayooom 25 לאיןאל po 
oayonay oyt o«aya oyn ^yaypyatyoa’K ty t 

ty םיט t אסאסיאײשאז tyaptpp PK a n a  ^ya po 
tyc די prayo” *tya y tyoyaty 1ליי py aanyayn 

tyaattyoyatyo ytptay׳ oayt’tyto ont oyoanya 
לאקאל• po tyortyayo ,tyדלaײtק טשארלם
t p לayגע tyDהayדלa1גtyoytotyo n  tyayn ty 
ty t pc אסאסיאיישאן ,oa’antya T’t ty’an ty t py 

y tyלn n o  t’K tyoyaty y זאלען aanyayn y tyanp 
y tyan pc האלב oayxyto אױף n s  tty n tt’ao n’־ 

 rytya opt לױם דאוץי aattyayn לױן די ’it אזוי זען.
tp גוםגעהײםען t  oyt tto ty tp t לyיבty -באאײ 

tyayn די oo’otryaa”y otyttpopyctayo אז p  nלty 
tx ocyto aattyayn n לטyג Ktoopy די  opt- איע־ 

y py tp’ לײגעז t yty סxyoיyלtayo ly אויסן ptop 
pc די tyonnoyoy tty ty’an ty t tto otywnyayia 
tp די ביז t  tie aato’nota לyיבא-ya opt ttyya t 

ty tp t jyayaya• דyמאלט lK o^ya n  oynיםגyxyלם 
n  .tyoyaty n  tytpt !אפליקיישא tp t oyt tx 

”aatoלעיב nota tyc ttyya ty, א איזa1טyרגעשריבען 
o n tx  yn’a tic tytptya•

pny o«a aattyayn n אין ocytp סון tyol5 
t’ אז הײסט oyt אן. מארםש  opt oyaty n  tyc 

ayo oyay’ pc tyayo ^ p i  tyoyaty ו אזpלn  ty 
y tyan n מלי  tya’^am  o’na האלב py oayxyto 

oytap  oyn opt tayc יםג1אyxyלט tytytt די yaty* 
oayonay ty«a ty t •tyo איז py •ty’ ’n t  tyc 

tyan oayonay op א־יד -yoyaony yaayo pny 
tpan ty t tyc tyayo ^ a y o  ^ y n  opt tyaatt 

tytyoya y tyatcxotK קאגםy tל .tyoyp n  py 
oayonay t p איז tyontyaota a’0’opa”y 

po ty t^ ao ’o n  tic tytptya פיי לאקאל ty אל*ya 
o״tyooaytt py aa^oynyc ya .ווייס האל oap ’tytB 

py oayonay oלtaקרײ p  oap^yatyo n  oyn ty 
o t^?ty נצ”א דיyלנaattyayn t p  tyapt tyupato y 

*yao’tty  oyn opt tyaattyoyaony ytytay n  P» 
tyoyaty• די ביי ענטחיאזם onta רוסען

 155 לאקאל ױגיאן ^רבעטער גיטגודס
ױביליי יאריגען צען םײערט

 otym ,155 לאקאל ty’an tyoyaty ottao’a די
tyany’ tyx tkםים בילײ1י ״ tyoya py otyxayp y 

 סאו־םש• tyo25 oyt ,ty’an tyotp אין aםלונyחyס
ty n  y ױכע oytayto םים yoonya איז סםלער3קי 

a t p  tyo omayaixעלעa.ענ^ײם ^p t ty o p ty  n 
tyotpt די .tyan  y to  ayo oyay’ oyaty

oya tp ^ y p  opt tyoo’oty n  typntx”־
tym אין ןyaלי  aatoyatyoaty t p : *סידאו y3לארo.קי 

po tyaan tyoo’tya t p פאלקס ya n  py , t p ’b* 
,ty ’a’p i ’aro  ,’O’P t ya’a tyaan ytyoy yooiytt 

p tyo ,קאצי yלayאjpyp  p ty o  py oya t
po tpm yayo t p ל לאקאלpים yaלםyז opt 

a״, *a’a n  oapnpto tyayatya’K ontayaj^ya t p 
ayo o סקי p  tyo ?pro y שכיתת n  opt מיםaלtyT 
po לאקאל ttyc otym oyam  tpyn .*הילסס סלחמו 
^yapryatyoa’K t p  po tayc

txױשyז tyaty t n װyלyן tyotny pn וױיס 
o ap ’tyto לpשי ח  tyonyon, לס1םשא py יני3אנםא י

ty’an tyayoopt tדזשyayמ p  po ty 22 לאקאל, 
p t^לtyayn y סיל yaזpלפyן tyayoottao’a o p 

tyשטty די py לאקאל  tp t tyont p tp w  y איז 
ttn p w  opanaya•

....... > ■
 אר־ נעגליזשי און אונטערװעש

 העכערונג לױן א ריגען)ר בעטער
פראצענט פינןש פון

 נאך ארגאניזירט ױניאן רעינקאוטמאכער
 ארױס העלםט העסלער שעפער; צוױי

דעפארטמענט גארמענט קאטען
otypa’pרnגיyaty oyt מיט  n ix  Tya po ty 

otyoayatp .oyot’c זיך t p  tie pyooy? ty t 
tpan tyayootypa’P 20 לאקאל yםצn1יaיגn  ty 

yםלtyoy yaya^ayatya’K y^y שאפם ?.ty ’ na tm 
« ty  tKפאלtaײבy01של ן.

 לא?אל po tyonyayo ,tyלoy? זשאזעף1 וױ
20 oyoanya, איז ya tpan ty tלyaa1ן ^oayox 
ty םים ooayonay tיבעnשtxtyםa1א t ״אױחזינג

oaynpo on t סyמnם שאר׳ לyנyחשt p  po ty 
ty’in tyoyaty ’or^aya py oytttyoaty 62 לאקאל 

ya n  py ty’an n  ty ,oyoanya^ בתים tpyn 
tyxoio n לױן y אױף oa’amya זיך  tyc aattyayn 

po n n o  pc tyoyaty taytno פינף oayxptB. די 
aattyayn באשטיםט איז tayntyo T tn tytptya־ 

n ײעלכע py tyגa1ל  ty tynnyaay oyn ty’an n 
tyoya^ אין T no ג 3האבלyt?yגty בלױז pyn  y• 

ty* Tto aan פtאayxאין ירות3ש די אױף ט o p 
tyanoyatyoaty opt pj’an n םayימtaא  opt םים 

py otptoopyctayo n אpטאבn  tty 1941 ty 
TP po aanyayn y tx oanaytya ty an y t tynn 

ty 1אםיל oayxyto ף3סי t tyoaty לים»yסםיל״ ל nyo 
o לא1מ p  tyonptxaya oik aatt’a p  t p  tic יקוײת 

^yo’o oayבyל אויף
t p  py ty’an t p  po tyoytotyc אסאסי־ 

oיגזtשyגtyטa1א tyapt tאײשא p  p צו אסיל t p 
tp t לyיבaattyayn n  tyonnxoia ttyya ty. די 

noo?y גyל לםyayלי די ז  yoo y t’K* אייז בתים מ
xיyלyן r1 tyoyaty n  ty^yn po tayoלyז ?tyan 

tp* ף3םי n לטyצyגoאױ  pm ,,yo ? p  oayxyto 
aattyayn n װעם nyya tןqיyל  tyonreta

 לױן tyo tyaanyayn איםטערן
tyotpt tyoyaty jtyo tty oty| 
ttyya tya^ tyc גוטהײסוננ

oyn ,oayootyap pyo tty p y  ptyoo’K t p 
y yox^ nטלyפn  po ptaytpya tyapt y סתים בןלי 

y rty איז o n y o  pn לױן צאל tx paaata^aony 
prnno yotyaynya n  tyo tyoyaty n  tya’O’atyc 

nyn o^ אױף ap n rto  om  oyoanya ^yo’ooaya 
yaayo •oayootyop d p  po tytmyayo ,tp a p t 
tm t tyaytpya ty’an n  opt tyaanyayn n  po 

tyaa^ayntyo T tn  ytytay .ooayonay pmaya םים 
n  tyoaty tyayaooyaty n פtyשDnםyז *nay n  po 

-yayn p n p y o  tpan  t p  tya’^ y  opt ooayo 
tym o pm tyaatt ל אױףoay3yםיםyל n  •tyamw 

yלtyay pmo tyaattyayn y דודכגײן tp t  o p 1לעיפא 
ytnyxytB n  .aatontota pn tyan? py *nyya 

to y oaya .ציים nya’oyo *nyya tya’^  tp t  n 
opaat^ ty n  oyaty. מנזזילטאם אלס y t’t optyo 

.tyoyaty n  pro nix o” ?a’P toty payo’nya 
tp t  t p  opt opyo o p לצי -o n  *nyya tya 

t p  o n  ty’an t p  po oayonay oyt tyonrya 
yot’o rntya’am״  papo״ po איסס na ptpa 

שױחי• oayonay o אין tyaattyayn n ח p איז m x
n ײאד x דאאלד  txc וזארדז x nx own דונלאר 

Tpt y a’xoto יף1א n סypילn  po o שםיק ty o p ty•

pram אױף po aatonrota t p 3א3לעי nyya:*
תי na אין ױ ש  po אלזעמ־א, ’ayoay סטײט, ח
ױחי ש חי na ;סיםי ח ױ ש  ,tyarntyotyp oayotya ח

oyajpVy po ,otntay ’yp ; pntTayta na po ; נײם־ 
tay t'ri’yo .0 ; o n ayty ptf ,oopp סאן׳ ; P*tpa po 

po ,oiypnay* t p t ’ito חי ױ ש סי; ח  opyoy סי
aanpropyotayo sroapa ;p tp a  po ,oayotyatpay 

py ,ro ?אםסאני, ap a  aayV tto יאלאנדא na po ,o p t 
p’Ptayta• אין ootyoo *ry’oprta n  — otp’oyayp־ 

tn rp ty a  ,tyn םילם py םלאסי nyoopo po .oyrt.־ 
p tp  na py ,סםײם .’ays ay? aantoopyotayo ttpta 
otyono po, ל אײלאנד; 3לאבoyלי .’ayooyp o p t 

13 na ; t p t r t  oatyo poש otya po ,o יח p t ־ ל  מ
tyo, איילאנד לאבב; yp py’ ל הי ?אםסאני• מנ

rty oty nyoo’K t p  oyn ,o pt o  t  p y 
oayootyop pyo באנײם opyo o p  oayonay o p 

ayooyp aamoopyotaya ypoxp. t םים p’״ po 
ppaty tyaayaya tyno ny oyn ptyta ״לי״ נאמעז 

ayooyp p yc’.לױם ״ tywrryayo ,kop’o tyotyn 
tto 1ױא 166 לא?אל o p  po t p p t y  n שאפ *ya 

a o די oyn ,tעaנyל p  py tyatytiya tpan״nay oy־ 
oayo פילtyo tyaattyoyatyo y די tyoyaty אין 

py py tyaataanya n אצאלםע3 די n  .oy’xypyn 
y tyatytiya tpk oyn ty’an סינף oayxyto לױן 

tyo aattyayn ?שסי m x py tyoyaty 1דאלא Tyn y 
tyo די oayn tyayn אין oyp tynxta txoya. t p־ 
ays’״ po ,מ31ל13פאתמן די ד•3איילא 33לא איטדאוד  ג
o מים t’oya oyn yot’o tyt ישראל -ya ,rviytyn 

 pyo ny אוט איסםעח tto tyonyayo הילפס
oayootyop•

 מאכט דעפארטמענט טאון אוו אוט לאוק)ר
 טעניש ארג^ניזירען אץ פארשריט

שאםם סוט
o 3 ױיס1 ap ’tytoדליסו po tyorryayo ,patt 

o p 1?לא? oayootyop אוט tk .oyoanya pyo ny 
n y  tx tK oto oayootyop pn oyn p’soyp ty t 

ty’an tyanp py ty t’naya םח*ל3?א ty a’K ם דיayיש 
Praia oayo ,tayayaoty py ptyta py tyoyo oto 

tyxttp t p  t’y .ontrtyo צייט ty’an t p  ny 
yaלוaגyן D tya’onya txילyaty py tyo”pa’tyn» y־ 

t p ’na ?3?טל? py trn o y a  t p  pap y ,tyojnr 
pymayaty ty’an n  po oyaty tyoaaytooyaay 

א.3ויללא1 און ypnyטאל
aiy tPm oy nt opayaעynלםעK tpyttya t 

m װ3סיטי שאס» n  t’K ty o p ty  n  po שעפער 
tyan oy py ײוײלם^ tytynya און לײם1טשזג שאפ 

ppan n  oyn ,oyo’oyp געזמזלטזמ y םים םיםימ n 
tym שאפ py ליים137םש  oy p* ptyta t’K o p ’oyp 

tx ooayovitayty tpyttya oayoya עחזיילמ ty



גערעכםדגסײס ►
iruyyipi ד ד מ v ג fx m  im זיז *פיס אז V ר»  «י

ײי 0מנסד*ליי *ל׳מ ס* װ*נזמ «ץ פתקם 19אל1 1ײ
09 n ר םוס נמניש תין o 119191 אין ׳ n.

מני״ קלאדימ «ר. ענד ״די. דעד »יז  יין מס
 *נמשסױמז זיד יתיומ די האם ד,חשויר ניו פאסעיק

p כסז־ד׳דיגע * v iyiw״i90, דים ד*ק 9 סערסטענס 
 ײאד• פון גזמדמס ם1דא חאממ 1909319 די מאס
ױמר־ *ח ז909ק9לד-דשפע אױף «רמט שא• דער  י

 גרױ• « זײער זדז ש«י חנר *רמײ. דעד פאר מנםלען
 םיסםעם *רכעם װאד דער *ױף גמרבעט הןןס און סער
ר איז שװעריגקיממז ךי מזײםיגען ix .nnr 9פיל  ס

 םיסםעם *רבעםס די איבעחװבײםעז געװ*רען שלאםזמ
 מעדסםע די 1909319 עס וױ *רבעם׳ שםיק אױף

ק*נטר*קםעז. רעגיתנגס אױף 19090 919119
 געדדסע זײן װעלען עס אז מגרײפם, יונשז די

 '9H9 דער מיט אומשוםרידענהײם און שװעריגקײםען
 יחמ אז זיכעו־ *בער איז זי *ײימן. ערשסע די רוגג

 די אױספדובירען געחעריג מי װעלען «רבעטער די
 עס אז אױסגעפיגען די װעלען סיסםעם «רבעט שםיק

 טר^מל. סד * זײ פארשפארם און זײ סאר כעםער איז
 איז שאפ אויפן אויף פאסט װאס 01919 .ביזנעס חנר

 אױפיאסעז געחעריג וױ וחגם עד און װאלאך ברודער
ען אח ענדעתנגעז• נױסיגע די מנ

■

 מ־ האט מלחמח די װאס יר*בלעמעז די װישעןנ
 יישבלעמעז די נאר ניט דינען ײגיאנס, אונזערע אבם13
 מלחמזז איז סעגלעכקײטעז 9ל9 מים העלסען סמ

 עס נאד חילף׳ פאר בײשםײערונגעז און םעםיגקײםען
 ■ראבלעמען אינדוסםריעלע אויפגעקומעז אױך זײנען
 אײנע רעאגירעז• מחען יוניאנם אונזעדע װעלכע אױף
 סת איבערװאנדערען דאס איז פראבלעםען די פח

 *ענ־ אינדוסםרי מלחמח םיז שעפער קלײדעד םרױעז
 פא־ װײויגער דא זײנען עס װאו געגענדעז איז טערס

 דעריבעד איז עס און מאטעײאלעז םלחמח פמ בריקעז
 *רבעםס נויםיגע די אנהאלםעז און קריגעז *ו גרימעד

העגס.
 דירעקטאר רײזבערג, עלײעס פרעזידענם װײס

 אונזער סמ דעפארטמענם םרײד גארמענם קאםאן םון
 אין דערשײנונג דער אױף *ז וױיזט אינסעדנעשאנעל,

 דיסםריקםעז ןװוײ אין אז אן, װײזם ער באריכט. זײן
 םון קאנטראל אונםער׳ז ױינען װאס פענםילוױיגיע איז
 א צוגעקומעז לעאסענס דיגעז דעפארםמענם, זײז

 אלםע אמ סאבריקעז קלײדער פרויען ני״ע זנאל גרױסע
 רעארגא־ און סארגרעסערם זיך האבען םאבריקעז

* נאטירלעד זוכם געגענדען די אין ױניאן די ניזירט.  
 הויבען זיי װי שנעל אזוי שעפער די אט ארגאגיזירען

 באדינ־ ױניאן דארטען איינשםעלען אמ ארבעטען אז
אגריםענם. ױניאן א אונםער גונגען

זימער־ י. שרײבט דיםטריקם, םקרענטאן דעם ״אין
 ארײנגע• האבען מענעדדטער, דיסטריקט דער מאן,

 סםעיט אונזער םירמעס. נײע אאל גרויסע א שסראמט
 װיים םמ הילף דער מיט גינגאלד דייוױד םופערװײזער,

 דעם איז םםעף ױניאן דעם און רײזבערג פרעזידענם
 אגרימענםם םאד םארהאנדלונגען איאם פירען געגענד׳

 ײעלעז װעלכע םון דרײ םירמעס, אזוינע אבם מים
 די אין ארבעט די ווערען. ױניאניזירט גיכעז אין גאר
 מען און אגפאנגעז באלד זיך ח׳עם םאבריקעז נײע דדײ

 םוײ אוױי ארום ארבעםעז זאלעז דארם אז ערװארםעט
םלאכות.״ בעל זענד

 דיקסאן איז פאבריק א זײנען: םאבריקעז דרײ די
 שואװאל ״עדווארד די װאם סקרענטאז נעבעז םיםי׳

 װאו איז געעפענם האם יארק נױ םיז קאםפאני׳ םראקם
 אונ־ די םלאכות; בעל 400 ארום שױן ארבעטען עס

 סאנס ענד גערנםםײז מ. ם. סץ פאבריק םערװעש
 םים געעםענם האם פענסילוױיניע איםטאן׳ םח קאםיאני

 בארביזאז די און םלאבות בעל הונדערם אװײ ארום
 בליס ריזיגעז דעם איבערגענומעז האם װעלכע קאםפאני

 ווערען באשעםטיגם װעלעז עס וואו חשעזופ אין םיל
 איץ זײן װעט םאבריין די װעז םענשען םויזענד ארום
גאנג. פולען

 זײנען װידער דיםםריקם העיזעלםאן דעם איץ
 זײנעז אנדערע אמ ארײנגעקומעז פאבריקען «ײע אל1 א

אז אזוי מיװארעז פארגרעםערם און ריארגאגיזירס

מ דארס ל מ ז ו י ז י מ o 400 ד r»  u w rw ד־ נייי» 
• lywjw i> t״7y די ודץ בעמד

װןוןנןו דןר פון שאפ דאר o העחעל גן m 
ז איז קאטפאני מ ו נ מ מי דיז אי * מ ח מ ר י ־ ת ס מ ׳
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f לאגג im r אין *רפארוגג r xprnr*  ojm. דאד 
ל 260 פאר פלאץ האס שאפ  װאס איז סלאכדת מ

מז מי ר  װיליאםס קדיטעקעס פאר יסשליסלעדאי א
קאםפאגי.
ח דזןד פת שא■ דיעם דעם איז ספארם־ זטאעלעיז,

 גזייאראז עשטעלטגגייאד שוין זימען קאספאני״ װער
ארבע־ 126 באשעםטיגעז װעט שאי דער מאשינעז• די

•  M M f tM  M i• •MMMM •MM •^AMMMM ------ — - - -סשארסס קינדער אח שרױזמ •ראדחגירען װעס און סער 
 שװארץ ל. ״ראמןדס דער םאר אױסשליסלעד װער

p נײ פח קאמפאני׳ n r. דער םיט *גריכמנם דעד 
דעד מיס אגדיסענט דער וױ ד*רזעלביגעד איז פירמע

■•••M ••M  mmLbM•• a •  •MMMMM MMMMMMMMM - -אדיך m  > קאממגי״ סש^רטסווער מעקאדו ^וועלכ 
MMM%MftMMM|M •••M  •Mm Um •  MMM MfeM *MM ••MM■■■מאגוסעקסשורער• זעלביח דעם מיס פןןרבוגדען

 דיס־ וחױזעלטאן םיז סעגעדזשער שינדלער, הערי
 מים אגריםעגם אז װעגעז אויד דעלטפארהאנ םייקט

שםאם. דער פון קאמפאני׳ דרעס *םאמאקווא דער
םאווער־ פח איגקארפארײםעד״ פראקס *םרענקלק

 ודנדערט ארום באשעםםיגם װעלכער פענסילוױיניז׳ םאון
 אנגעשלאסען ידהאט^ז דרעסעס קאטאז בײ ארבעטער

 איז שאפ יוניאן איינגעשםעלט און אסאסיאיישאן דער אן
 אגרימעגם. קאלעקטיװען אונםערן באדינגונגעז יוניאן

 םאנד יישאזאקיו •א אײנגעפידט אױך האם פירמע די
ארגאטאד. ד* פאר

 סעטעל־ נײע און ^רכעט ארג^נימוציאנס
דיסטריסט דעם אץ מענטס

גאר־ קאםאז דעם פיז ארבעל יאנס1ארגאגמא די
 טראץ םארשריס גוםען פאכט דעפארטמענט טריײ מענט

 זדן אמם םאראז זײנען עס װאס שװעריגקײטען די
 ארגא־ װעקסלער, מעקס באריכםעט אזױ אײם. םלחפה
 יאדק, נױ סםעים אפ אין דעפארטמענם דעם םון נײזער

 .סעניגגםאז די אין ארבעטער 250 די םון םערהײט א אז
 זיד האבעז װערםאנם, בענינגםאז׳ זדן סילס״, גיםינג

 מםט ױנקװ די אח ײניאז דעד אן אנגעשלאסעז שײן
 אגרימענם. אז װעגעז םארהאנדלען *ו םירמע די איאט

 סאםאלק די פץ בחגנטש א איז מילס בעגינגםאז די
מאסאטשוזעםס. לאועל פמ מילס ניםינג

 דער װאם קאמפעין ארגאניזאאיאנס דעם אין
 אונםעד־ האט דעפארטמענם טרײד גארמענט קאטאז
 רײזבעדג׳ באריכטעם םםעים׳ העמפשייר נױ אין נומעז

 מאנטשעסטער אין אםיס אז געעםענט האט ױגיאז די אז
 ווערעז אנגעםירם וועם עס וואנען םון העפמשייר נױ
 דעד געגענד. יענעם איז ארבעט ארגאניזאאיאנס די

 םון אויםזיכם אונטערן שםײז ױעט אםיס ױניאן נײער
 םאסאםשו־ סון מעגעחשער דיסםריקם האלפערין, י.

 ראבערטס ראלף םון ווערעז םארוואלטעט װעם אמ זעטס
לאו׳על. םון טשײקין םשיק אץ באסטאן פון

 םארשפראכען האבעז העמסשײד נױ םץ ױניאנס די
ix ארגא־ «ו הילף מעגלעכע יעדע ױניאן אונזער געבען 

 אין ארבעםער גארמענם קאטאן און ניםגװס די ניזירען
 מיט אנגעםירם שוין װערען םארהאנדלונגען סטעיט.
 ״מאנ־ די אייד איז עס וועלכע אװישען םירמעם מאנפע

קאמפאני.״ םעשאן ניטעד םשעסטעד
 אז באריכם דער קומט מאםאטשוזעםס כאסטאן פון

 םמ העכעחנג לוין א געוואונען דארם האט ױניאן די
 ״אלםס דער םץ ארבעטער די םאר פראאענט אװאנאיג

ד קאמפאני״ קאנוםעקםשורינג  פון אנטשײדונג אז דוי
 ער האם ענטשײדונג די םעק. מיידזשאר אדביסרייםאר
 דוו־ד םארטראםעז ױניאן, די וױ נאכדעם ארויסגעגעבעז

 די םון םארדינסםעז די אז באוױזען, האט האלפעריז י.
 גידעריגער םיל זײנען םירםע דער םוץ ארבעטער 110

 טרײדס די אין ארבעםער די םון םארדינסטעז די וױ
געגעגד. דעם אין םאבריקען אנדערע אין

 ארגאניזידם זײנעז םירםע דער םון ארבעטער די
 זיד האבען איז אוריק מאנאםען זעקס מיט געװארעז

 פראדואירם םירמע די .229 לאקאל אן אנגעשלאסען
 גום־ דארןי העכערונג די קליידער. ספארט געשםריקטע

באארד. לעיבאר וואר דעם םון װערעז געהײסעז
 אגרימענם ױגיאן א אז אייד באריכםעט האלפערין

 ״העיװערהיל דער מים געווארעז אוגםערגעשריבען איז
 ארבע־ 120 באשעםםיגם ײעלכע קאמפאני׳ סםארםווער

 די גײעז אגריםענם יעם לױט רעינקאוטס. אויף םער
 וואנען ביז אוץ ארבעם שםיק אויף אריבער ארבעטער

סיסםעם, נײעם דעם או אוגעװאוינעז זיך װעלען זײ

 אן דך שליסזןן ארכזןםזןר ■®ראשוםזןז
ודנםערנעשאנאל דער אץ
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g באריכסאס׳אזדדיי r ow >ימף יי <ייז «סױ< זי 
ו חונדעדט ן ס ן ג ו  דןד ײז באשאפסעט װןוןן װאס ן

 פיספסאן, אין קאספאגי׳ םילס טאקססיל #דזשאנאראל
 נדטגלידןז אלס אגגעשלאםעז זין האבאן פאנסילוױיניא

 פאר־ 19 חױנט ן9ידני די אינםעדנץשאנאל. דעד פון
ײמגס. [9 וזןגןן פידסא חןד מיט תאנדלזמ אג
 דאד |9 מדאלאפפזא *n חמ9ײ מגסעדאי די

 סיס זימאז װאס פאחאסלונגאן ספאאיןלא ביי יוגיאז
 די פאר סארטש ןלפטאן דאם געווארען געחאלטען זיי

ר די פאר טארטש טעז21 דןם און שיפט טאג מסן  אי
 (ן■ אדדפסירט זימןן אדבזןסאד די שיפם׳ נאכט פון

ס לד>9גמג דײװ װאיעז מי  ;ױתאויפאריס ס
 סאלאגי חיו ואן םאנאדזשאר דיססריקם זימערטאן, י,

ד ל׳9קזי ויײזשי אפי^ דיססריקס סקדזהםאז פון מ

די ארימרגאוױטח געתאלפזה האם לעיבאד אײ
___ אדבעםעד•

 אין שעפעד אוױי אויך תאם פירסע זעלביגע די
תסאע דאד און ססץיס דענדילמע שן לאנן ap*'wo ז n 

מז איז װאס וױרדזשיגיא אין מארילאנד פאר אםיס  גי
ו קאםיעיז א אײד אגחױבעז  די דארס גיזידזח9אדג ז

ארבעסער.

 די און טילוואסי שיקאגא, איז
םיטעל־װעםט

 סםרײקאד די אז כאדיכס, דער קומס שיקאגא פון
 פאי די איאם ■יקעסעז קאמפאגי׳ פיקער ״םאביז םמ

 אױב אנחױב, איז יײ ענסחיאזם גרעסעדעז א םים בריק
 ענםחיאזס פוך שטראם נײזןד דעד פעגלעד׳ איז זאך אזא
 ענםשײדוסנ דעד פון געקומעז איז סםײיקער די בײ
די אז באארד׳ גס9רילעיש לעיבאר נעשאנעל דעם פת

M M ••• •  •MM MMM •M MftMlikMMfti• •MMMMMMM m m  MMM*Mקאסמני רי אגעוקעגזח אױסחערען סה םירמע flpjv 
 ייגימ יי כאאאאמ דארף אױפגעבױם, חאם זי װאס

̂ח זײ ודאט פארלוסט אײס פאר םיםגלידער  מנלימז תאב
ן די דארןי און דיסקרינדגאאיעס אירע דורך  ארנע־ מ
 יוניאז פאר ארכעט דער םיז אנטזאגט מאס ױ װאס טער

 דער םאר זײ באאאלען אזץ אוריקנעמעז אנגעהעריגקייס
 באאח־ ריליישאנם לעיבאד דער אייט. שאדלארענער

 נאכאוקוםלז םעג דרײסיג קאמפאני דעד געגעבעז האם
אדדער. איר

 דאר פון איז קאמפאני די פארזװױיםעלם װײט װי
 פארליםסעז געלם די און סדײקעדס די פמ פעסםקײט

 װאם דערפון זאן םען קען סםרייק דודכן האט זי וואס
 פח םופעחדגםענדעגם דעם ארױסגעװארםען האם זי

 נים חאם עד װאס דעדפאר קינג, סד. םאבריק׳ דער
 פח גײסט דעם אדער סםרייק דעם ״ברעכען געקענם

 אז םירםע׳ דעד פח בארימערײעז די סטרײקער״. די
 שעדיגען נים זיי װעם באארד לעיבאר םץ באפעל דער
 באםראכםעז נארמאל׳ כמעט איז פראדוקאיע די אז און
קודאזש. זיד מאכעז או םארזוך אלס םטרײקער די

אר ר װ א ב ד ליי ר א א ט ב ס ײ ט ה  לױן גו
ען ג רונ ע כ ע ץ ה ײן א ץ א סי א א װ ל מי
םעלדעם׳ מילױאקי פח דאלניק בען םענעוושעד

 די גוסגעחײסעז האט באארד לעיבאר װאר דער אז
ד זיד האט ױניאז די וועלכע אױף העכעדוגגען לוק  ג

 קאם־ מאנוםעקםשוזײנג ראס ״וױל דעד םיט אײניגט
 די ײץגעז אינםארמאאיע פעד געפאדערס איז פאני״

 קאם־ מאגושעקםשודיגג ״רעא דער איז באדינוגמעז
 האזיערי חאל״פרדף דאר פון אפםייל *לאקסייד די פאגי״.

 וועלמ פון קאמפאני״ גארמענם יגעליז די אדן קאמפאני״
מז חעכערומען לױן גוםהײסען פאר פעםיאיעם אויד לי

- --- --- - - - - -------------------- - - - - - - - -— • m L •M MMiMMB MMM MMMי באארד• דעם םאר  אדבעםעד די פאר חעכערמגאן לײז י
 כאארד דעד װאס מאנוםעקםשוריגג ראם וױל דער םיז

 פאר קדיגען ארבעסעד די ײעלעז גוםגעחײסעז האם
 די פאר אן. 1942 אקםאמר פמ אײט גאגמד דער

ײני» די האם שעי*ר דדײ אנדערע די םין ארבעםער

ל׳ ױ 1M 4 אי I-

mi trvnv מײיייז יימייײ יי נ»די ד9ל«ינ 
m געפאדערט. חאס «פ װ*ס איגפאו־מטדן

«נס9 דאם אין  אונטער׳ 0911 ײנקמ יי 09וי גרי
שרימז  איז םילס״ נמױגג ״פרידלאגדאד ד♦ ודט מ

t מל9אממרמדי אײז שטןלט ס9וי פינקם א p 
» זיז דמסזמ־9 די פאר דיגגונגזז  אײנגן• שא■׳ ח
 העכערוגנעז לײז און װאקאאיעס באאאלםע פלאסען

 לעיבאר װאר פון װעיעז גוםגאזדימז חא־פזח וואס
 אונםער• איז באאװ דעם *ו אפליקאאיע די נאארד.

 דער פון אמ בחים כעלי די פח געװארעז משדימז
סאו־ פארחאנדלימעז אן אויד פירט ייגיאן די ימשן,

h %m  • m l ז י ײ ח מ מ ד M ד k r n n i r n

 פון קאםפאני״ פראדוקםס ראבער ״מאראטאן די
 אנםזאגם פאלשםעגדיג זיד חאם װיסטאגסיז׳ װאוסאו

 אויס־ לײז איבער ױניאז דער טים פארחאגדלעז נו
 םאר־ םעדעראלער דער טיז םארםרעטער גלײכוגגען.
 חאנען לעיבאר׳ אװ דעפארםםעגם פח בױרא מיםלזגגס

 ענדערען זאל זי אז םירמע דער בײ פויעל׳ן געקענט יטנ
 ױגיאז די סארתאנדלען. און שטעלונג פארניסענע זדר
 באארד לעיבאר װאר דעם םאר םארגעלייגם קעיס די חאט
 ■ראײאקאציע די טראץ ארבעס די אפגאשטעלס גיט אח
re בחינ^ בעלי די

 אן אן זיד שליסעו דרעסטאבער אשסאש
איגטערנעשאנאל דער

באשעם־ וועדעז וואס ארבעםער דרעס קאםאז די
 אין קאמפאני׳ גױבערגער עי. ״סי. דער אין םיגס

 אלס טשארטער א געקראגעז חאבעז װיסקאנסין, אשקאש
מאנאט. הײנםיגעז איגםערנעשאנעל דער פץ לאקאל

 ארגא־ דמעז םירםע דער םוץ דרעסמאכער די
 אוו םעדעריישאז אםעדיקאז דער דורן־ געױארעז נידרס

 גאן האם אינםערנעשאנעל די ווען ,1937 איז לעיבאר
 אנגע־ דעדיבער דמען זײ און 4 אי■ םי• אום נאלאגגס
 גאר• ױנייםעד די םון לאקאל אלס געווארעז שלאסען

ם  איז אינטערגעשאנעל די ײעז ױגיאז• װארקערס מנ
 האבען ,1940 אין םעדערײשאן, דעד אין ארײן אוריק

 איבערגיץ לאזען זײ זאל םעז אז געבעםעז ארבעםער די
 איינאיגע די איז דאס וױיל אינטערנעשאנעל דער ץו

^ ת  ױריםדיקציע האם װאם םעדעוײישאן דער איז י
 םארלאנג דער ארמםער. קלייחגר סרייעז איבער

 זײנען זײ אץ געיוארעז באוױליגט איאט איז יײערער
 םירמע אײגענע די לאקאל. אלם געווארעז תסשארםערם

 ײאם אילינאי ווערגאז מאונם אין שאס א נאד תאם
ױניאן. אוגזער םון קאנםראלירם װעדם

 פאנד געזונטהײט טילאדעלפיער
 מעלא־ ;פונחצ״אנירען אז הויכט

דירעקטאר ערוױילט טעד
 איז וואס םאנד םאתיכערוגג געזוגםהייטס דער

 אין מיטגלידער די םאר געווארעז אײגגעשסעלם
 אגרימענם לןןאםען דעם דורך מארקעט שילאדעלסיער

 םונקציא־ אנגעהויבען שוין האט בתים, בעלי די םיס
 לעשטע די םאר איז וועלכער מעלאמעד איזידאר גידעז•

 איז פוםגיג׳ לאקאל טאר אגענט ביזנעם געייעז רr אכם
 םאנד. דעם טץ דירעקטאר אלס געװארעז נאשסיםם

 אן לאנג יארען איז וועלכער לעבערםםײז, אבדהם
 םילאדעלטיע אין ױניאן דער םון מיםגליד אקסיװעד

 דער פון מיםגלידער די םון געייארעז עתיײלם איז
 מעלאמעדס אויסצופילען 50 לאקאל ױניאן דרעסםאכער

טערמין• טון סיף במן ילאץ
 די םילען ױניאן, דער אין ערםארונג פעלאמעדם

 דעם םארוואלםען אין ױיכטיג זייער זיױ װעט סיםגלידער
 אינ־ גייע די דעפארםמענט. םארזיכערונג הזמחזײםס

 געפינען זיך ױעט סענםער, העלםה דער ססיםואיע-
 געקויפט. האם ױניאן די וואס געביידע גתיכע א ייז

 םון מאנכע דין װעלען שםאב מעדיצינישען דעם יױף
ע י ם ס  זײן וועם עם און שםאם אין דאקםוירים מ

 און מאשינען מאדעתעסםע די מים אױסגעשםאםעם
l.אראםעז■

ער־ אױך האם 50 לאקאל יתיאז דרעםמאכער די
 םאר* צו קאמיםע פאגד אינשורענם העלםה א יױילס

מ די ײאלםעז אג  דמען עם םאנד. דעם פון ארבעט ג
 סאח םאב־קאםיםעם: םיר געװארעז עתועלם T•׳

 און בענעפיט קראנקען װאקעישאנם, םענםער, ימלםה
 איז יזאםיםע דער םון םשערםאז קאמיםע. אפיל {

ם ר מ םון םעקרעםער מעלםי״ ראח און אסקאײיץ •י

ר םעקרעטער. 1אי 16 לאקאל  ס9װ לאקאלס די סיז יןון
 דד993 *נם9דזש ojni ojn 19 ס<ן9גגושל9 ײגמ1

Tim דןר יױף םיטגלידיר אוױי םיט ס?ז9סיי9פ 
.1נ9פ פיז קאמיםע אלגעםײנער

̂ניײט ̂גריטעגטס  דער אין ב
̂וט־װעםט ם

^ די  וױיס בארינסעט ױעםט, סאום דער אין ױנ
 אגרי• י1 באגײט האט פערלשטײן, מײער פרעזידענס

 דעד איז מאנוםעקםשורעדס אאל גרױסע א סיט םענםס
חעכערונגעז• לױן מים םעריםאריע

 חאם לואיס, םײנט איז איגדוסטרי ח־עס דער אין
 וואך א אלאר1 דרײ םון חענערונג א געקראגען ױניאן י1

 h םאד װאך א םוםאיג דאלאר א אין קאםערם די פאר
 ווערען ארבעט וואכען 750 ארום חענט. וואכעז אגדעדע

 אין ארײן גייט וועלכע חעכערונג דער םון אנגערידם
 גוט־ דארף אפמאך דער אפריל. טען15 דעם קראפם

 די םאר אייד גאארד• לעיבאר םון ווערעז געחײסעז
 ױניאז י1 חאט לואים םיינט אין ארבעםער עמבראידערי

 םערטעל א מיט דאלאר א םון חעכערמגען געקראגעז
וואך. א סענט זיבעאיג איז םינף דאלאד א ביז

 ארבעםער די םאר אגרימענט דעם באנייעז בײם
 םראקס״, ״קאחעד דער םון םאבריק שעלביװיל דעם אין
 האלב א 42 צו געווארען געהעכערט מינימום דער 1אי

 סאר־ שםונדען גאראגטירםער דער און שםוגדע א םענם
 סאגט. פ«ר*יג איז פינף צי ארבעטעד, שטיפ פאד דינסט
 םון חעסערוגג א געקראגען האבעז ארבעםער וואכען

 דינען חעכערונגען די וואך. א דאלאר אנדערסהאלבען
 גום־ דארסען און מארטש אכםעז דעם קראםט אין ארײן

ױערען. געחײסען
 באניים ױניאז אונזער האט םיעקםעס, חױסםאז, אין

 מיט אגרימענט דער פירמעס. דרײ מיט אגרימעגםס די
 סענט 45 א אײן שטעלט פירמע קאפלאז און גארסאן דער

 גאראנטירטען א מיט ארבעטער פרױען םאר סיגימום
 םענט 50 םון ארבעטער שטיק םאר לוין דורכשניט

 םון תעכערונג א קריגעז ארבעטער וואכען שטונדע. א
 ״םיטוועל דער מיט אגרימענט דער וואד• א דאלאר צוױי

 באדינ* עלביגע1 די עגםהאלט קאמפאני״ גארמענם
 םאר וואקאציעם באצאלםע איץ אויך שליסט -און גוגגעז

 ״אםלאס דער מים אגרימענט דעם אין ארבעטער. די
 העכע־ א געקראגען ױניאן די האט קאמםאני׳ גארמענט

ארבעטער. אלע םאר שםונדע אױםן סענט םינף םון רונג

 אג־ לאוק)ר באנײען װעגען האנפערענצען
סיטי ענזעם)ר אץ ױמענטם

 ארוים־ האם מיזורי, םיםי, קענזעס אין ױניאן די
 מאנוםעקטשורערם קלאוק די צו בריף א געשיקם

 באדיגגונגען ױעגען קאגםערירען צו זיי אויםאדעדענדיג
 אין אגרימענם איצטיגער דער אגרימענט. נײעם אין

ױיו אויסגיץ. בײם האלם ט
 צען םץ העכערונג א גאך םאדערט ױגיאן די

 זיבען די צו צוגאב אין שכירות די אויף םראצענט
 דורך געקראגען האבען ארבעםער די וואס םראצענם

 פון אײנשטעלען דאם ;1942 אפריל אין ארגיטריישאן
 ארבעטעד די םאר וואקאציעס באצאלטע םאר םאנד א

 םאר- געזונד א אײגארדענען זאל אינדוסםרי די און
 די םרייד• אין ארבעטער די םאר אינסטיטוציע היםונגם

 אין זיך װעלען בתים בעלי די מיט קאנםערענצען
אנהויבען. גיכען

 קאוםט פאםיפיס פון עקזעקוטױו
קאנפערענץ האלט פעדערײשאו

 םעדע־ קאוסס פאסיםיק דער םון עקמקוטױוע די
 אינטערנעשאנעל אונזער םון ױניאנם די םון ראצ״ע

 דעם אנחשעלעם לאם אין קאנפערעגץ איר געהאט האם
 געווארען אםגעגעבען זײנען באריכםען םעברואר. םען26

 און מארקעטם םארשידענע די אין לאגע דער וועגען
 אנגע־ דינען עס און געגעגד גאנצען דעם אין םרײדם

 ײינען וואס פראגעז װעגען באשלוסען געווארעז נומען
מארקעםם. אלע םון ארבעםער די נוגע

 גע־ אפגעגעבעז 1אי דצונג נאכמיםאג גאנצע די
 לוין־םטאביליזאציע, איבער יםקוםיע1 א םאר ױארען

דער םמ פארלענגערונג םםאביליזאציע, קראםט ארבעטם

O  — .................... ..

 0911 ציעס9רןגול םלחמח אנדערע ארן װאך ארבאטס
.1909319 י1 ז9ײייק93

 ix ז9ס9ל09נ אײגשסיסיג 0911 קיסײי91ק9 *1
 19 19ל900יעP 9* גירונג9ר ד9י סיט קאאפןרירען

 קליי־ סרײעז 19י איז ד9ײ ז9שסונד חױג9פ אן1 039
 09 װעט 9אדמיניסטראצי די ן9װ אינדוסטרי 191

 אימ־ יix &1939 1 19פעגל כדי נױםיג. פאר געםינעז
 או ניט באשלאםעז קאנםערענץ ער1 האם סירוגג,

 ר9פ געצאלט סאל ז93סחאל19אנד קייז 1919190
 n אק שטונדמ דדײסיג און סיגף גאך אווערטײם
 יזױג90 גאד לוחoxn 3 09 קריגעז זײ װאו מאויקעםם
 שםונ־ 35 א 1909319 מארקעטם מערסםע די שםונדע!.

ויאד• 191
מ די אין ל  קסםרא9 איצט קוײגזח די װאו 1939 ר9ס

 אױך 09 אל1 09ארכ ױאך א ן9שםונד 35 גאד צאלם9ג
 ליוױי לואיס נם9זיד91י וױים וױ .19בלײב1פא 190900

ץ:9קאנפער ײם3 דריקט9אויסג זיד האט  1ײנע1 1״מי נ
 19לם9ה ix 19שטוגד 9י9גג9ל 1909ארב ix 19צופריד

 ח9בד ניט 19האב 1סי ר9אב אנשטרײנגונג מלחמח די .
ix נ־9סארל די ײרד ייערעז יײד בתים לי93 די 19לאז

 ל93 9י9נז1א פמ 9X91• 919י1ש אוץ 19נד1שם 90191
מלאבװ^״

ען ט כ רי א ע םון ב ל ס א ט ע ל ר א • מ
 9י9אר9190 19ד סח נג1יא1 םארמיםאג ר9י בײ

 ר9י 19ג9װ באריכםזמ 19191191 193919109 19זײנ
 19שלאס91אײנ מארקעםם׳ 9נ91םארשי י1 1אי 91לא

א םראציסקא, 1סא ס,9ל9אנתש לאם  191919 119סל1ו
 אג־ 191די קאגפערעגץ בײם װאעיעטאן. סיאטעל און

 איס1ל ליװײ׳ איס1ל נם91זי9סר װײם 191191 1191911
r o קזע•9 י91 סמ 1מא19טש ס,9ל9אנתש לאס םץ 

 1909קר9ס םראנציסק^ 1סא סמ זאכארי! נרי9ה טימ׳1ק
 מאר־ :ר91לי1מים באאת־ טיװ1ק9קז9 91191םאל י1 »ח

 ;ם9ל9זש1אנ לאם ,266 לאקאל םץ קארװין ט91א1
 ;שםאם לבער9ז י91 םיז 84 לאקאל סץ קאײאן רי9ה

 ט1זשאי1 סראנציסקא 1סא 191 םיז רג9ריגב1 סאול
 ל.9סעאם אח 119סארםל םױ ר9מיי קליף אץ באארז־,

 םוץ 9באאמט צאל א 1911911191911« אייד זיינעז עם
םט.91 אלם ױניאן 191

 אז ם9ריכט9ב רט9ײ ל9סיאם ן1א 1נ9םארםל םון
 191911 ר909ש די אין ן91לוג9באשט ו׳עגירונגם י1

 ניט ן9מ1ק ן91באשטעלונ 9נײ קיץ און נדיגם991ארויס
 אלם 19191191 רם9רקל9 דינעז ט9שט י1 װײל ארײן

 ארבעםער. אין ל91מאנ א 1אי ס9 9ורעלכ 1אי 19119191
 אמ בער91טס9ארב י1 םאר שלעכם גאטירלעך אח דאס

 װאך 009319 י1 .1909319 י1 ז91י119 ד9ל19נ׳ 19?
o ײ3 in i’iy i סעאטעל 1אי ן.9שטינד 48 1אי ט931א 

 1בעטע1א i9Vi? ix קײט1ערי11ש קיץ ניםא 1מע 1אי
 19קײם1י191שו דא ױינען עס און 1שעםע 1ע1קליי י1 1אי

 1אי 1בעטע19 מלחמה זײ 1פא 1פלעצע יגען1ק אין
. שעפער. עס11 י1

 סכםוכים לױן 901191 ז9ױינ נציסקא91ם םאן אין
מ געײארמז שליכטעט91  19געט1א י1 ען1םי1יבע19 ײ

 אר* שםיק אויף װאך םון 1שעםע סעקשאן מאנכע אין
 קלאוקם, געמאכט ען1ױע עס װאו שאם יעדען אין עט.3
 עם11 אין אםילו םקעילם קלאוק י1 אנגעװענדעט עז19ײ

 אין שםונדע א בעטען1א 1שעםע מערסטע י1 שעפעס
 עראיבט ט1װע שבתים מאנכע און רטײם9אװ 1טא
ix בעטען.1א

 1א1םא 1אי 1שעפע ק1קלא אנדזשעלעס לאס אין
1939 09319 ni9i קט1מע 1909319 אין מאנגעל קיץ 

 19191191 ט3מא91 ױינען ן91נ1יםגלייכ1א לוין ניט. זיד
 ־9מאט לײנימ 1אי ל9מאנג 9 •1םע9ש 9סט19מ י1 אין

זיך. ױתט1 19ל9י1
T 0911 1אי no די 1זײנע ס9אנדזשעל לאס 1אי 
 אין ל9מאנג D91 193אי 19191191 ט1939געה שכיתת

 גע־ איז לעך1מײ 1םלאא 1פא םקעיל 1דע טער.931א
 1אלא1 האלב א ix 22 1אלא1 19 םץ 19191191 ערט3הע

 זם9ל9אײםג זיד האט אםאסיאיישאן D9ii די ײאד• א
 1טװע1ספא 191 מיט ן9שמאלצ1פא זיד האם אץ

אסאסיאיישאן.
 266 לאקאל נט9ארמ1 1קאטא אץ 191101900 פץ

 מיםגלידער סטע19מ י1 אז ,1919191 יפטעם193 איז
 מםשםייענד. 19191191 אץ יוס1 19זיי אפגעצאלט 1האפע

 ע■31א 9מאנכ 1פא אפגעצאלט. איז 1פאנ װאקאציע 1דע
 עלי3 .1911119391 1י1ל !עקראגען יװיאו די האם םער

 •jn ix 19ײ919פל זײ אז װיםזץ לאזם9ג 193הא תים3
 זײ װאס ים919H9 113 9יג1אײ 1אי ?ס9םל זימיחח

 ך9ל1שײ1911 0911 װאם קלייחװ״ טם931״א אלס מאכע!
 190119 19090 ךי אין 190931« יי 191ײנ131901119

אקט״. םםאביליזײשא! 191x0190״ ם9ד
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פחפראנט דרעםמאכער אױפן
טינתאח ט. נ.

גימ איז װעלפער *רפױיןעל, »ן כמקרס
r אנגע־ נומזױ־ חימטיגעז פאדן האב

חװ־ איבזװ־ זאך לענגערע ן שרימז
לײדער׳ םדאגעדיע. אלטער־ערליד

 אז י?,קצרעדא די ױיסעז םיר לאזט
 מײז קען «לאץ, איז ענגשאפם *וליב

 שליס איך ארײן. ניט ארגױקעל
אלגעגדי־ דעם אן אז דעדיבער זיך

 אויםגע־ װערס װעלכעו־ ענםריסטונג, און ■ראסעסם געם
 *ז *ז זשדרנאל אונזעד םרן עדיםאריזול דעם אין דדיקם
o* װערט װעלכע אקציע, אנדער יעדער r װעלכע אדער 

ווערעז• אתטערגענומעז שיעטער װעם
!אכנווגג גיט עאי־כדאערלײט,

 טעג די איז װעלכער בריף, סימיעלעז א אין
 פאדעדט שאפ־םשערלײם, די ix געװארעז ארױםגעשיקם

 די רעװידירעז *ו גלײד באירד דזשאינם דער אױף זײ
 שעיעד• זײערע ®מ ארבעטער די םח קארדס ײניאן

 אר־ יעדער םוז בתים׳ בעלי די מים אפמאך אונזער לױם
 פון טיםגליד גוטשםײענדער א זײן שאפ זדן בעםער
 ארבעטעז׳ ניט קײנער םאר פאלגלעך ױניאן. אונזער

r גיט האט ױעלמגר r קארד• ױגיס
סיםגלידעד׳ די דערמאנען «ו וױנשענםװערם איז עס

םער, אז  אדבעם סען און ביזי איז טרײד »יז װעז ^
 טײס,רועאו מיס פלעאער מעדסטע אין און װאכען פולע

 עס נאר שולדעז׳ אלםע אלע מאכעז גוט נאר נים םעז םוז
 עטלעכע באמלען ix געזינטער און גלײכער זײן װעם

 קײז ניט איז טרײד אתזער פאראױם. אין םאנאטען
 דך זאל מען װעלכער אױף געזעאםע, אדער באשםײענדע

 שםארק אח מאמענט אױםן לאזען.פאר צופיל קענען
 מאנאטען דרײ אדער גדדײ מים זײן װעט עס װאס במי.

 ראםזאם׳ טאקע איז דעריבער גים. קײנעד ודיסט ארום״
 און םאראױס אין באמלען ix פארדינם, מעז כל־זמן אז

יוגיאז• דער איז גוםשםײענד זײן
 אויםגעפאדערם מאל אלע װערען םשערלייןן שאפ

 דארם באארד. דזשאינם ®ון םארלאנג דעם חרמופירען
 אר־ «ו סיטגליד ניט־ימיאז א עדלויבם םשערמאז א מאו

 יוניאז דער םיז באשלוםעז די געגען ער פארברעכם בעםעז׳
פאראגםװארטלענקייט. ix ווערען גערושען װעם ער און

רפכמנונג אײנפנמר זייפר אויף בלויז
 פאלען עטלעכע אין אז ידיזנות, באקוםען האבעז מיר

 פמ שכירות די םון ארונטערגענומעז בתים בעלי האקען
 רױםעז דעם לטובת בײשטײעדונגען מיםגלידער, אונזערע

 מלען בתים בעלי די אז עװלח׳ קײן נים איז עס קדײץ.
 געלט גענוג מאבען זײ קרײץ. חיטעז אום נײשסיתרעז

 מען פארדינם קרײץ רױםעד דער און סעזאז הײנטיגען
 אונ־ אז דאגעגעז׳ ניט אױך האבען מיר שםיגעז• אים זאל

 וױלען די וױשיל ביישםייערען, זאלען םיטגלידער זערע
 פארדינסטפולע אנדערע די אמ קדײץ רױםעז גום אליין

 אבעד האט המת בעל קײן מלחמה־הילף־אגענטורעז.
 שכיתת ארבעםער׳ס אז פמ ארונםערנעמעז רעכט קיץ ױט

הסכמה. אדבעםעד׳ם דעם אן צװעק וועלכען אירגענד פאר
 האבען םיםגלידער די ױעלכעז שכירות, םאג דעס אין

 אינ־ דער פמ פאנד הילםס םלזזםה *ום בײגעשםײערס
 רױטער דער אדײנגערעכענט שייז איז םערנעשאגעל.

 יעם1ארגאניזא עגלעכע אנדערע אלע און יױעם־א קרײץ,
אגענטותמ• אוץ

!זיםערםאן tsvtgo כרודער *ו שרײכם
,22 לאקאל םון מענעדזשער זיםערמאז׳ סאשא ברודער

 ארײנ־ מיםגלידער, די ןװ אויםתף אז ארױסגעלאזעז האם
 די םון קינדער די סמ נעמעז די אםיס אין *ושיקען

 םון דינסט מיליטעד אין איצם דיגעז וחנלכע םיםגלידעד׳
 אײער םץ נאמען דעם שיקט איד װען לאנד. אונזער

 אײגע־ אײער אז גים מאז, איר אדער םאכםער, אדער זון,
 קארד ױניאן אײעד פיז גומער לעדזשער יון נאמעז נעם
 קלאר שרײבם קרוב• אײער ®ץ אדרעם גענױעם דעם און
 װעסם 220 ,22 לאקאל פון אפים אין אדײן עם שיקם איז
סםרים. טע40

 פאר עפעם טאן צו בדעה האט זי׳מערמאז כתדער
 גע־ געםאן שוין איז םד א םאלדאםען. בראװע אונזערע

 נים עם לײגט װערען. געסאן װעם העד גאך און װארען
זיםערפאן. ברודער או גלייך שרײבט אפ.

!ארײנגעקרןןגען טדץ דאלאר םדיזעגט 325 *ד קריג
 ארײנגעקומען שױן איז דאלאר םױזענם 325 קרוב

 בײשםײערוגגעז די דורך םאנד חילפס מלחמח אתזער איז
 39 און 60 ,22 ,10 לאקאלעז די פח מיסגלידעד די סאד
 עםלעכע פארבליבעז סיבות, פארשײדענע *וליב דינזמ, עס

 דעם לטובת געארבעט ניט נאד האנעז וחנלכע שעפער, טוץ
 ווערען, אדיפגעמאנט װעלעז געלטער *לע װען פאנד.

מז סיר ײעלעז ע  n װעגעז באריכט אױספירלעכען אז ג
 םון מיםגלידער די פמ בײשטײערונגען דודכשניטלעמ

באזונדעד. לאקאל יעדעז
 אונזערע םיז אױסמערקזאמקייט די איען וױל איך

 דירעקםארס אף באארד םונם באשלום «ום ממוגלידעד
 האט וועלכער קארד, ױניאן מיטגלידס ?יז בײטעז *ו גיט
 מיםגלידער, פאנד. אום טאג־שבירות קײן אײנגעמלם ניט

 ביישםײערוגג, זײער אײגגעואלט שױן חאבעז וועלכע
 וואם סםעמ■, אםמיעלעז אן באקומען גיכעז איז וחנלעז

קארד• ױניאז דער אויף װערען אדױםגעקלעפס מוז
 נאד האבעז עס שעפער װעמענס שאפ־םשערלײם,

 אין שטעלען גלײך זיך מחעז סטעמפס, די באקומעז ניס
 בא־ דער אגענטען. ביזנעס זײערע מים פאדביגדונג

 די, ארײנגערעבנט מיטגלידער, אלע *ו זיד באניט שלום
שעפער װעלמ  אויסערען אינחסםריען און *רמנטמאין

באארד. דזשאינם דעם פח קאגםראל
!דעפארטמן^ס אקאוכטמג אדנזןןר

 אפטײ־ געשעםםס װיכטיגסםע סאמע די פמ אײנע
 ״אקאונטינג דער איז באארד, חשאיגט דרעם פון לונגען

פעחאן. 18 םון באשםייט דעלבער דעפארטמענם״,
 וועלכע אזא׳ איז אקאוגטענם ױניאז א פון ארבעט די
 אינדױוידועלעז דעם מים קאנטאקט אין ניט אים ברענגט

 באשיײ און שםיל געטאן װערט ארבעם זײן מיםגליד.
 בא־ די םון אםיס אז אין רוב דאס אדבעם ער דען.

 אםים, באארד חשאינם אין אדער פירםעם, םרעםענדע
 םוט וואס שטאק. *וױיטען אױםן זיך געפינם װעלכער

 װיכ־ פאר ארבעט זײז אויד ער באטראכם ױאתם ? עד
םיג?

 אונזער האט בתים, בעלי די סים אשפאד דעט לױם
 גע־ די — ביכער זײערע אונטעחוכן *ו חנכט א ױניאז

 נױםיג. םאר געםינען מיר וױ אפט אזױ — שעפםס־ביכער
 אנגעםירם האבען בתים בעלי די אז זיך, םאדשםייט עס
 אריעגעשריבען איז פונקט דער אײדער קאםף חעםטיגען א

 אײנ־ דינען אונםערזוכונגען די אגרימענם. אינם געװארען
 אונטער־ אלגעמיינע א) קאםעגאריעס. דדײ אין געטײלם

 ראיעלע א טום פירמע די אז באשטעטיגען, או זוכונג
קאנםראקםארס. ױניאן מים םאז ix נאר האט און ביזנעס

 װע־ געמאכם מחען װאס אונםערזוכוגגען, יעלע1ס«ע ב)
 װערעז׳ וועלכע גארמענטס, די אױב באשטעטיגען, ix רעז

 דאלערדיגע 10.75 אדער 6.75 אלם געסעםעלט למשל,
 !ענדליגער פרײז. דעם פאר םארקױפט םאקע װערעז

 גאר־ וואם דעם. דורך ארבעטער די באשוױנדלען שירמעס
 קאטעגאריע ביליגערער א אין געסעםעלט ווערען םענםס

 פרײזעז• העכערע םאר דך פארקויפען און (פרײס־רעגחש)
 גוײנםלעכער א דורך כלויז אױסגעפיגען מען קעז דאס

ביכער. םירמע׳ס באםרעםענדער דער םוז אונםעחוכונג
 פארשיי־ די אן אן זיך שליםען װעלבע פיחםעס, נײע ג)

 ix אונםערזוכט כל קודם ווערען אםאםיאײשאנם, דענע
 בעלי אנטלאםענע קיין גיט זײנען דאס אויב באשטעטיגען,

 םארבליבען זיינען ײעלכע םירמעם, אנדערע םמ בתים
 אויף חםזדם אנדערע האבען אדעד ווײדזשעס, שולדיג

זיד•
 דעפארטמענט אקאוגטיגג דער האם ארום אח ארום

 וועל־ סון אונטערזוכונגען, 929 ,1942 יאר איז געמאכם
 ערשטער דער םון םאלען אלגעמיינע געווען זײנען 391 כע

 גע־ זיינען קאמפלעינטם װאו םאלעז, 411 קאםעגאריע,
 127 און גלאט ניט דארם איז עפעם אז געווארעז, מאכם

טרייד. אין אריינגעקומען זײנעז םירמעם נײע וואו
אױפגע־ ױניאן די האם אונטערזוכונגען די אדאנק

 םון םומע א ארבעטער די לםובת בתים בעלי די םון מאנם
דאלאר. 125,22130

ד « במקום !רעטענזיע גי
 םיטגלידער אקםיױע הונדערט עםלעכע די ןװוישען

 ברודעד א דא איז דעפארטמענם, יױדי־סי אונזער םמ
אים קען איד װיליעם• איז נאמעז ערשטער װעמעס

a 3 קרוב שױן ^ :s x .א געװען אמאל איז ער יאר 
 קלאוקםאכעד בראנזוױלער אלםען דעם איז מיםגליד

 געווארען מגולגל איז ער אזוי װי איז ײעז .11 לאקאל
ניט. איו וױיס 22 לאקאל איז

 עלםעחמ זײז אנגעשםעלם איד האב 1925 יאר איז
 ארבעםסלאזעךאינשורענם דעם אין בענדזשאמין, זון,

 אינדוסםרי דרעסמאכער אמ קלאיק דער פון פאגד
 נים געדענק איד פארוואלטעס• דאן האב איך וועלכע

 ױנגער־ דער אבער פאסירט, דאן האט עם וואס גענוי
 ער איז אואווערטעלם אביסעל זיך האבען איך איז מאז
 וױ זיד׳ האט םאםע דער שטעלע. א אן געבליבעז איז

 בענדזשא־ יונגער דער אץ אריעגעמישם שטײגער, דער
 םלעג איד פאסטען. זיין ix !וריקגעקומעז איז מין

 מאכם וואס ייטix 1 ײט1 םון טאטעז ביים אנםרעגען
 איך וועמען מיט זון אינגערער זימ אייד איז בענחשאמין

 אלעמאל ױינען גערוסען די און באקענט. זיך האב
גוםע. געװעז

זון געראטענעם א פון נחת
מתנה. א געבראכט טאטע דער מיר האם לעצטענם

 דאס ״וואס געזאגם, ער ד,אט אומגוט״ םאר ניט ״נעמט
 ארום עס םראג איך םארברודיגם. ביסעל א איז םעקעל

 אץ אײיז קום איד ײעז גראיע און טאג «טל«כא שײז
 םארנאנדער־ םארנומעז״. אלעמאל איר זײט אפיס אייער

 גע־ איז שרײב־טיש מיץ אויף און זאד די געוױקעלם
 דער געבונדען. שיץ ױיטלעך, 508 םון בוך א לעגען
 דעו־ און עווער״ אים בי ״םהאס איז בוך םון גאמעז

 סי כענחשאמיז קעפםעיז איז בוך םון בעל־מחבר
 אײן אין האב איך ארמי. םםייםם ױנייטעד עדווארדם,

־x דער מים און מתנה טייערע די געהאלםען האנט ^ 
 וועמען ביי םאטעז עןxשםאל דעם באגריםם װארעם םער

 ו טרעחמ — םרערעז םים םארלאםעז זיעען אויגען די
 דער םון בחור ישיבה א אלייז׳ ער וואס םרײד, םון

 טרערען אץ נחת, אזא דערלעבם האט היים אלטער
 םיליאנען פמ ינד1א םליםען וועלכע טרערען — אנדערע

• דער איבער אייגען טאםע־מאמע ^ אנ  דער — וועלט ג
 םיליםער אין םxאי את בענדזשאמין קעפםעין ױנגער
לענדער... וױיטע אין דינסם

 זיד איך האב שמועם ווײםערדיגען אונזער שמ
 םן30 דעם איז בענחשאמין ױנגער דער אז דערוואוםט

 פון ראסנ דעם ix געװארעז דערהױבעז ,1943 יאנואר,
 אין ליזםענענם א איז זון אינגערער זײן אוץ מעיחשאר׳

קאר. םיגנאל דער
 לשון פשוט׳ען אויםן וואס עווער״ אים בי ״םהאם

 אן איז זײן״, אלעמאל עם װעט אזוי ״און עם מיינט
 לעבען. גײסם דעמאקראטישען דעם איבער אנםאלאגיע

 םאמע די םון yA’xo’ix מאסע א זיד איז ענםהאלם עס
 וועלכע םרײהײט און דעמאקראטיע איבער ווערק בעםטע

 איר יאר. !ענדליג עםלעכע טעxלע די אין ערשײנעז
 ארטשי־ וױ אויםארם פראמינענטע אזעלכע דארם געםינם

 ליםמאן׳ וואלטער וואולן^ םהאמאם מעקליש, באלד
 בע־ וױנסענט סטיפען םאנדבורג, קארל לודװיג, עמיל
 ױיכםיגע םון יגע1אוים אייד עגאי־• זזערבערם נעי׳

 לינקאלן אײבראהאם רחוועלם, פרעזידענט םון רעדעם
 !ענד* באזונדערע די םון אײנער יעדער אנדערע. און

 דער אליין. זיך םאר בוך א איז ארטי׳קלען ליגע
 את — מאםעריאל פערעלדיגע םיל אזױ םון אויסװאל

 פראגרעםיװעז םון אינטערעםען די אין אויםטו גרויסער א
 םון ארויםגעגעבען איז ביד דאם געדאנק, םרילען אמ

 ברא־ ״הארפער דרוקערײ בוך עלםםםער סאמע דער
װ םארקויםט און דערס״, דאלאר. 2 םאר ז

בוך םפר2 הפלערס וריס־פרפזידפנס
 םון ערהאלםען אויך איד האב מתנה ענלעכע אן
 מענע־ און וױים־םרעזידענם העלער, י. יעקב ברודער
 װעםעם ,105 לאקאל שוועסטער אונזער םון דזשער
 םמ ״שעה׳ן נאמען אונטערן לידער, ביכעלע שיינער

ד געװארען ארויסגעגעבעז טענםxלע איז אומעם״, » 
.105 לאקאל םון קאמיםע בילדונגם דער

 חלילה זיך איך נעם ודמ׳ניק, בשר פראםטער אלם
 העלעד׳ם איבער ונגxשאBא אן געבעז ix אתטער נים

 רעדאיד נזער1א פאר איך לאז דאס טאלאנם. םאעטישען
 יאר א דערמאנען ix מו־ט די אבער מיר נעם איד םאר•

געםעלעז זײער םיר זײנען װעלכע לידער זײנע םץ

ם ►1943 ײ 29 ז

)ispsi 6 יוניא ןסנראדערס דער פה םעםיגקײטפו
טאקערס, עםבראידערערס, באנאז

לא* ימיאן, פליםערס זװן סםיםשערם
אינטערנעשאנעל, דער r® 66 קאל
 יערלעכען דעם פארעםענםלעכט ,האם

 באריכט דער .1942 פאר באריכם
 איבערבליק אז מים אן זיד הױבט
אינ־ דער איז םיםואאיע דער איבעד

 דאס װי אח באדינגונגעז מלחמה םיגע1אי די בײ חסםריע
 סך א גיט אח ארבעםער, די יף1א אפגעתםען דך האם
 או־יף ײם1 יאר םארן סעםיגקײם ײניאנ׳ם דער םח הנל
 קאנםראל יע,1ארגאניזא װי געביטען, םארשײדענע די
 מיםבאדערפםיגע אז־ן קדאנקע ix עxשטי שעפער, די וןם

 אמ געזעלשאםםלעכע םאר בײשטײעתנגען םיםגלידער,
 לעיבאר אמעריקעז דער ix חילף ןװוזנקעז, װאױלםעטיגע

 דער פאר חילף ®ץ געבים אױפן םעםיגקײט פארםי,
גלײכעז• דאם אח פלחמד״

 דער שטרייכם אינמםםריע דער אין לאגע דער װעגען
 כסדר׳דיגע די אז ^םרידענקיים, מים אונםער באױכם

 דיק־ זײנען אס11 רעגיתנגם־רעמלאציעם, די דאם רא,1ם
 ױע־ יע,1א1םיט גנלחםה דער שון טיטען די תרך םירט

 אינתםםריע- דער אױף וזידקמג שעדלעכע א האבען לען
 ארבע־ די זדוםזיסםע. אן זיין ix ױזעז1ארױםגע זיך האם
 איז עם װען װי םארדינט בעסער יאר דאס האבען םער
 די םאכען׳ אלע יאר• !ענדליג טען1לע םץ סארלויף אין

 עמ־ קארדעי םליטינג, ס^יםשינג׳ עמבראידערי, באנאז
 אױס־ געהאם חאבען פאיפינג באטאנס, קאװערד בראידערי,

 איז ארמםער יף1א נאבפראמ די סזױאנעז• געזײבענטע
 גע־ װעידזשעס די זײנען רעװלםאם אלם אץ גרױס געװען

 שעפער די אין האם מען אזץ סקעילס די איבער שםיגען
נאר םאד אײז אװערםײם. סך א געארבעם

 — אױםשױאעג אלגעםיינעם דעם םוץ גענאםעז נים האט
 נים לד.1ש די אבער איז םאל דעם אין םאקינג. איז דאס
 אױף «אדע. דער םץ נאר יע,1א1סים מלחמה דער סץ

 נאכ־ קימ געײעז ניט אייגםאך איז נג1כאפוצ סארט דעם
פראגע•

 דער פין דיט יעxארגאניזא דער ix איבערגײענדיג
 םמ םארלױף אין אז באריכם, דער דערקלערם ארכעם,

 געמאכם עידזשענטם ביזנעס םיז סטעף דער האט יאר
 אל1 דעד איז שעפער• ײניאן די אין װיזיטם 8513
 אוץ ארבעםער פון קלאגעם םעטלען ix ױזיםם1 אריץ גײען

 ױאם דעם, אױף געבען נג1אכט ix כדי װיזיסם אלגעמײנע
 אר־ ®מ קלאגעם צאל די שעפער. די אין זיך ם1ם עס

 געװארעז זימען 183 װעלכע םץ ,212 געװען איז בעםער
 29 אוץ ײניאז דער םאר פרידענשםעלענדיג1צ געסעטעלם

 יעיאן די מבאגרינדעט.1א םאר ױזען1אתיםגע זיד האמן
 דער אוייף ארבעטער םאר װעידזשעם אײנגעמאנם האט

 צר עידזשענםס ביזנעס די דאלאר. 1,75530 םץ «ע1ס
 אע־ צאל א געמאכם או־יד האבען נםענטס1אקא מיט זאמען

 איז עם 1א11 באלעבאטים, סוץ ביכער די םמ סעדדטנגען
 אומרעגעלמע־ עקזיםמירען דארט אז פארדאכם, א געװעז

 דער ן1ם טײל א אױך איז דעם יטער1א סיגידיםען.
די ארױסצוגעבען עיחשענםס ביזנעס די םרן ארנעם

האלפערין ג. ®מ

 היפשע א פארנעםם עם ױאם טאג, א מאל צוױי דזשאבס
 די מים םיםינגעז שאפ האלםען אז־ן ציים, זײער ®ח םייל

ארבעםער.
 גע־ זײ אח שעפער 27 ארגאניזירט האם ױניאז די
 דער םיץ קאםיםעס קאנםראל. יוניאן נםער1א שםעלם
 אװעגםען די אין שעפעד די באטכט כסדר האבען ױניאן

 נים זאל מען אז אפהלטען, ix דנםאגם ן1א שבתים און
 ®מ רעכעטנג קיץ שטעדען. מגעזעצלעכע1א ארבעטעז

 גע־ געװארען נים פארשםענדלעד איז, באטכעז אזעלכע
םױזענםער. אק זיכער גרײכם צאל די אבער האלםען,

 םארשײדענע םאר באלעבאטים געגען קלאגעם 124
 געמאכם. ײניאז די האם אגרימענט געגען פארברעכענם

 דעד ix שםראף געלם א באצאלט האבען באלעבאםים 31
 37 דאלאר; 121250 אנגעםראפעז האם װאס ױניאן,
— 35 ;םענטענסענם םפענדעם1ס געקראגען האבען

ױעיחשעס, באצאלט האבען 8 ;װארעגונג שםרענגע א
ארבעםער. די םאר געפאדערם האם מניאן די װאס

 דעם איבערגעטמען יאר יב1אנד, אין האם 66 לאקאל
 ארבע־ באםאן קאװערד די םץ 121 לאקאל געװעזענעם

 באדינטנגעז בעסערע איינגעשםעלם האט ײניאן די םער.
 ײ1א אין אגרימענם דעם באנײעז ביים אץ שעפער די אין

 ארבעטער באםאן די םאר געװאתען 66 לאקאל האם טסם
 •עריאד םדײעל קירצערען א סקעילס■ די אין ־העכעדמג א
 װאד ארבעט דער םיץ םארקלענעתגג ױקע1םענ1שם א ן1א

.1943 ®מ ,סח mx נדען1שט 35 ביז
אײגע־ אן ארױםןװגעבעז יבען1אנגעד, האם ױניאן די

 מיט־ אלע ix צעשיקם װערם װאם צײטעג, מאנאםלעכע נע
 סיז םארלױף איז דינעז עס װעלבעד פץ אהײם, גלידער

 זיך האט אמםערגעמעג די טמערען. 7 דערשינעז 1942
 איז אמ דעדפאלג או־םגעהױערען אן םאר אתיסגעמיזען
פיםגלידער. די ®ח געװארעז באגריםם ענםױיאסםיש

 דאלאר 5394 יםגעצאלם1א האם קראנקעךםאנד דער
183 ix עס װאם קראנקהײם, םוץ םאלעז אין מיםגלידער 

 מים־ פער דאלאר 37.70 פח מרכשנים א יס1א מאכט
 גױט־ ארױסגעהאלםען ײניאן די האט דעם אױםער גליד.

 נים זײנען װאס אזעלכע, אדער מיםגלידער באדערםטיגע
 רעטלאציעם די לױם בענעםים קראנקען ix בארעכםיגם

 אל־ דעם םמ דאלאר 6,663 סץ מע1ס א מים לאקאל, ן1פ
 זײנעז אס11 םיםגלידער, צאל די םאנד. רעליף געמיינעם
.485 איז אײםן דעם אױף געװארען געשםיצם

 בײגע־ חאנט ברײםער א סים אדיך האם 66 לאקאל
 פראגרעסיװע אח ארבעםער םארשיידענע ix שםייערט

 םאר ציעס.1אינםםים װאײלמעםיגע ן1א ארגאניזאציעס
 דאלאר• 8.405 אויםגעגעבען ײניאז די האט צורעק דעם

 ארבע־ ix ביישםײעתנגען אױף אװעק 3.000 איז דערםץ
 את צײטשריפטעז ארגאניזאציעם, ראדיקאלע און טער

 סא־ װי אינםטיםוציעם, װאוילםעםיגע ן1א אװםערנעמונגען
פאר הײמעז ?ינדער־הײמען. האספיטאלס, נאטארממס.

 םענםי־ די אץ שפראך אימסאכער זייער צוליב םאקע
 דא איז די צוױשען ים.1א דריקען די װעלכע פענםען

 דארט געםינט איר װארט״. ״איד נאמעז־ מיטן זדינע
:פערזען אזעלכע עסלעכע

 אקזאנען, װײםע איבער סליען איך שיק בלי̂י מײו
 — דאך, םלאכען א מיס שםיבןןלע, אלסע אן ױמו *י

 סאראנען. ניס חןרםען שױן םער קײנןר איז ײחינד־הײם. ניײו
קאנןנעךקראו. םון און ללסער סון אײעעפאלזן *יי יי

קאלםע ד.אב איך װאו זןזאנםע,8אימ די שםאלזע, די שיל, ױ
געװאכט, נעכם

 — גאם ix ארויםנעשיקם הארץ־ניגונים ליכסדל, א בײ »ו
 !וגעמאכם... איז םארריגדלס, איז סארלאזען, «יי

שסאם... מײן םון געװארן איז — סרערן סון יאמןמזאל *

 עגה. אן םאר זוכען איך לויף םאםען סויסען םײן
 גײן... זו װי װײזען מיר ער זאל װעג לזיצדען דעם יױף
 — ■לײזע אויטן נעמען ער זאל זינדעל אינגםסען יץ
אלײן... — וזעג שװארגען שםילען, אין אוסעסיק איז מ

 !וםראםען, לאמ שוין לאנ^ — קבר זײן יז*
 ניסא. ש«ור מינדסםער וער — מזבה זײן פיו *יז
WP ,םארבאםןן שםרײנג קענםיג, האס 

j.. לעזםער דער אין — האבען נןולײסער i j r

: הארץ״ מיק ,קלאפ איז שיינע א ליד א נאך
 הארץ׳ מײן קלא•, — םיק־סאק
 מיד. ניס װער — סיק־םאק
 קלאא־קלא•, — םיק־םאק

ױגדנם־ליד. א װידער מיר זינג
. םעג, זוניגע םון ליד א מיר זינג
 נעװ?ו, װארים איז הארצען איר װען
 *וםלויגעו, זיך זײנען װאלקעגס די װען
געזען. איך האב _ הימלען קלארע און

 דװ־סנעמאכט צװ־יק יאר עטלעכע מיט האט העלער
 זײז אז חשד א ר,אב איך ארן קראנקהײט ערנסטע אן

דעם... מים שייכות א עפעם האט ליד
 זייז בײ געזעגען פריילעכם״. א ״כמעם ליד זיין

 חן. אץ ליבע מיט ל1ם איז פה1ח טאכטער׳ם אײנציגער
 אין טעכטערל שיק דאס קאנען ױעלכע נז1א םון די

 םאםע־מאמע, ix באציאוגג פײנער איר פץ וױיסען
 איז גאכאמאל אץ מאל איץ לייענעז ליד דאס װעלען
 יגען,1א די אין םרערען מים דערמאנען. זיך דערבײ
דערפאתנגען... אײגענע זײערע װעגען

 און דאלאר 1 פאר םארקײםם װערם ביכעל דאט
 םאר מתנװז יםען1ק ix םארטצט טערם נפם1איעק דאס

 אין אצינד זײנען װעלכע ײניאן דער סץ םיםגלידער די
ארמיי. אמעריקאנער דער

 זײנזת דאלאר םױזעגט פינף גלײכן. דאס און לײם, אלםע
 םלחטה־געחילף־ פאזישיידעגע צװישען םארםײלם געװארען

 ;דאלאד 500 — קרײץ רױטער נעמלעד׳ ארגאניזאציעם,
3 ײ•  — רעליף װאר בריםיש ;דאלאד 500 — 0-

)1XXX דאלאר 2,608 — ליףרע װאר ראשיען ;דאלאר; 
דאלאו״• 500 — רעליף םשאינא ײנייםעד
בײשטײערתגען, געלט די מים צחאםענהאנג איז

 הילף מאראלער דער אױף באריבם דער אן אױך וױיזם
 געגעז קאמף דעם ix געגעבען האט לאקאל דער װאם

 טיכ־ א אנגעםירט האם ײניאן די סאשיזם. אח נאציזם
 םאר םיםינגעז אױף זדן צײםונג דער דװ־ך קאמפײן טיגען

 געקױפם pאל האם את סםעמפס, איז באנדם קױםען
 םרעזשמ־י. ײניאנ׳ס דער םיץ דאלאר 30,000 םאר באנדם

 םיט םארבינײנג ענגע אן אנגעהאלםען האט ײניאן די
 םיילען פאױשײדעגע די אין דינען װאס מיםגלידער אירע

 רע־ זײ שיקען ײרד ת1כחז באװאפענטע אםעריקע׳ם םמ
 זײ אױך האם ײניאן די בריף. דורך אץ צײםונג די גולער

מאל• ןװױי זאכען טצלעכע מים פעקלעד געשיקט
 אםעריקען דער געהאלםען טיכטיג האט מניאן די
 !ײ־ דער אין מאראליש. אח םינאנציעל פארםי לעיבאר

 העפ־ א געײארעז געםירם את מיםיגגען די אױף אמ נג1ם
 J ל. * דער םץ קאנדידאםען די פאר קאמפאניע טיגע

 לאקאל דער װאלען. לערע1רעג די או־ן פרײטערים די אין
 קאמפײן דעם ix דאלאד 792 בײגעשםײערט אײד האם

 אראנזשירם האט יזניאן די פארםיי. דער םיז םאגד
 אױף םיםיגגען מיםגלידער מאגאטלעכע די בײ רעדנער

 די כיי סאל םיר איז םאל׳ סיגף סעטעס פארשײדענע
 כעיזנאל א איז באל בעסקעם א מיםיגגעז• טשערמאן שאפ
 סעזאנעז• באםרעםענדע די אין עקזיסםירם האבעז םים

זיבערקײס, די אױם באריכם דער דריקם ס1של צום
 די װאם םאראויםצוזען, מעגלעך נים איז עס כאסש אז

 אבער יעיאן די איז ברענגעז, קען נםם1ק1צ נאענטע
 םינאנ־ אוץ מאראליש ארגאניזאציאנעל׳ איז זי אז זיכער,
 םדער־1א םילע בײקםידז אמ באגעגענעז ix גרײט ציעל

שםערונגען. ױארםעםע

 פריצייטיגעז אױםן טרױער־רעזאלוציעס
דײטש בערנארד םון טױט

 אלע םמ נאםען אין דירעקטארם, אװ באארד די
 פמ באארד חשאינם דער ®ח לאקאלעז אנגעשלאםענע

 מים־ הארציגען איר אױם דריקם מניאן, קמאכער1קלא די
 םאר־ גרױסען דעם אק דייםש׳ פאמיליע דעד ix געפיל
 זײער ®ח םױם דעם אין געהאם האבען זײ ױאס אסם,

דײטש. בערנארד ײז׳ באליבםען ן1א אײנציגאז
 דעם אױף אנגעשםעלט געװעז איז דײטש בערנארד

 גע־ אמ ער בי׳ו באארד, דזשאינט םץ םטאף קלעריקאל
 דער םאר ארםײ. דער אין דינען ix געװארעז ח־םען

 דעם םים םארבװדעז געװען איז ער װאס צייט׳ רצער1ק
 םץ ליבשאפט די געװזװנען ער האט באארד, חשאינם

 גאנצען דעם םח אדן אםיסערם די םח איינעם יעדען
 אלע־ ער שםײט םאג היינםיגען ביז אץ סםאף, קלעריקאל

 אמ םיגעז1ם־«1ג ליבליכען, דעם מיט אויגען די פאר מען
פנים. זיץ אויף שמײכעל פרײנדלעבען
 זײ אז איז. דייםש םאמיליע דער ix טרייסם אעזער

 האבען זאלען זדן װיסעז׳ נים צער קײן סח מער זאלען
 סס.1םארל גרױםען זייער איבערצוטראגעז ט1מ אז־ז כוזז
 נחת םיל האבען זאלען זײ אז עלםערען, די וױנשעז מיר
 זײ זאל זי אח סילװיע, םאכטער, איינציגער זײער אין

םארגעניגען. סך א פארשאםען
יעיאז׳ קמאכער1קלא באארד חשאינט

סעק. רעק. לאנפגר, ע. לואיס

םיםגע־ נזעד1א אױם םיר דריקען םתיער םיםן אין
 דײטש פאריס םיםגליד באארד עקזעקוםיײ אמזער ix םיל
 םרי־ דעם דח*ד סם1פארל זייער אויף םאמיליע זײן מיט

 איז װעלכער זח, באליבטען דיער ן1ם טױם צײםיגען
ארםײ. םע&׳ם אנקעל אין םאלדאט א געװען

 זאלען זײ אז דײםש, םאמיליע דער ױנשען1 מיר
טרױער. ן1א צער םח װיםען נים מער

 זײן אין םרײםם א געםינען דייםש ם. בתדער זאל
 און םיםםענשעז זײנע םוץ אױלזײז11 דעם םאר ארבעם

היטלעריזם. איבערן זיג םאח
ל.גס־.י.3 117 לאקאל באארד, 1םיד1עקזעקם

 **ערםאז קפרמאן.1צ ר.
םענעדזשער לאן׳9קא בענחעזאנזין
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u פימ־ מװט אינהעונממאל n r אינחשגימאן m w נאנפחאל
 קאםף ־ אמדזשאקשאן פארביסענער

די אין געװאחח אגגעפיחרס איז ווואס
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גרעם* די פיז אײנער און ײניאז זער
 חאם קאנאדע״ אין דרעס־םירמעס סםע
 V סים חודש הײנםיגעז געענדיגם זיך
איגםערנעשאנעל. אונזער םאר זיג

 סופיריאר סח סוח־ועיער׳ ריכטער האם ם. ד. טען8 דעם
 גע־ איז װאס אינחשאקשאן, דעם םוספעגדירט געריכם,
 דעד ן■דור .1937 זינם קעפ אונזערע איבער תאגגען

 ײדידישער y ווערען פארענדיגם בײם האלט זןנםשיידונג
 די םארוױקעלם געויעז זײגעז עס װעלכען אין קאפף,

 ערשםעז צום ױניאניזם. טרעיד פח הויפם־פרינציפעז
 אנער־ געריכם דאס חאם פראוױנץ קוױבעקעד אין מאל

 איר און ױניאן א םאר סםאםום לעגאלען דעם קענם
 סםרײקם אדױסצודופעז ארבעםער, ארגאגיזירען *ו חגכט

 אוטגעהײערען םיז איז עגםשײדונג די פיקעטען. און
 אין אונז בײ באװעגונג ײגיאז םרעיד דער פאר װערם

פראװינץ.
 האם ײניאן אונזער געגעז אינדזשאקשאן דעם

 קאםפאני״ דרעם ״אײדיעל םירמע די ארויסגעקראגען
 םארביטערםעז א אנגעםירם האבען םיר נעת 1939 אין

 עםלע־ געדױערם האם סםרײק דער איר. געגען סטדײק
 געוואו־ זיכער סםרײק יעגעם וואלםען םיר חדשים. כע

 געגען געקראגען ניט דאז װאלט פירםע די װעז נען,
 העגם געבונדען אונז האם וואם אינחשאגקשאן, אן אונז
 שפע* יאר 4 מים איז װאס אינדזשאקשאן אן םיס׳ און

 םאר געװארעז באצײכעגם געריכם אפעלאציאנס פון םער
 אױסער אונז. געגען אום׳יושר׳דיג און אוםגערעכט

 אי ארױםגענומעז םירםע די האם אינדזשאגקשאן אן
 שאחמערזאץ דאלאר םױזענם צען םאנען צו «עקשאד*

 סוס־ איצם איז איגחשאקשאן דער יוניאן. אונזער פון
 פרא־ דעם אמ פון אויםגאנג דעם ביז געווא^עז פעגדירם

אעם.
 ריכםער ארױםגעגעבען האט איגחשאקשאן דעם

 האם װעלכער ריכטער, זעלבער דער טאקע םורװעיעד,
 אינדזשאנק־ אריגינעלער דער םוםפעגדירם. אים איצס
 ייקעםען םםרײקעז׳ םארבאםעז ױניאז אונזער האם שאז

 אײדיעל דער פון ארבעםער די צו אפולו רעדען אדעד
 איר• אנםירען אוממעגלעך געמאכם האט דאס קא. דדעם
 ארבעטער י1 צוױשען אקטיוױםעם ימיאן יחגלמ גענד

 אונ• געשםערם םיל האט און םירמע דאזיגעד דער פון
*ענטער. קאםעז־דרעס אי־םאון דעם אין ארבעם זער

 צום אפעלירם באלד איגחשאנקשאן געגעז האגען מיר
 באדאדםם לײדער האגען םיר אבער געריכם. העכערען
 אפעלאןניאנס־געריכם דער ביז *ײם לאנגע א װארטען

 זיד האם פראאעס דער ענין. דעם אױפגענוםען האם
 םאריגען םון ױני *יז •1942 זומער ביז םאחנױגעז

 לענ־ א ארויסגעגעבען אפעלאציע־געריכם דער האם יאר
 איג־ דעם מאדיםיגירט האם וואם עגםשײדונג, גערע

 איז אפעלזמיע־געריכט פח אנטשײדונג די דזשאנקשאן.
 םרעיד* םאר דאקומענם היםםארישער א באפת געװען
 איז ענםשײדונג דאזיגער דער אין לעגיסלאגיע. יוניאן

 קריםי־ שטארק געריכם אונטערשטען םץ ריכטער דער
 ױאם אינחשאנקשאן. אז ארויםגעבעז םאר געווארען ̂ירם

 אםעלא־ דער אקםױױםעם. ױניאן אינגאגצעז םארבאם
 לע־ א באזיצם ױניאז םרעיד א אז אן, װײזם ציע־געריכט

 ווע־ דארםעז אינטערעםעז אירע אז און םטאםוס גאלען
 םון אינםערעםען די וױ סוגקם געזעץ םון באשיאט רעז
 פארזיכםיג דיז דארף ריכםער א ארבעםם־געבער. די

 םירמע. א או ״אינדזשאנקשאן״ אן באוויליגם ער בעת
 נים װערען ארויםגעגעבען דארף ״אינחשאנקשאן״ דער
 נאר סםרײק, א באזיגען םירמע א העלםען «ו בכדי
 םאר־ נים זאלען געוואלדטאםעז אז םארמיידען, *ו בכדי

 אנגעצויגענע געםערלעכע א זיך שאפם עס ווען קופען׳
 אפעלא־ דער סםרײק. א םון רעזולםאם אלס םיטואציע

 אינדזשאנ־ דעם מאדיםיצירם דעריבער האט ציע־געריכם
 אנערקעגם האם ער מילד. געמאכם אים האט קשאן,

 םרידלעכער *ו איז זיד ארגאניזירעז צו רעכם אונזער
 פאר־ דעם בלויז אונטערשםראכען האט ער פיקעםיגג

 ארויפרוםען קאגען ײעלכע םעטאדען, נעזגת פון באט
גװאלדםאםען.

 מיר האבען ענםשײדונג, גינםםיגע די אט קרמענדיג
 אונזער און צוםרידעז געשםעלם נים אלץ דאד זיד

 געריכם. םמ םארלאנגעז צו געװען אח שריט נע׳ןםםער
וחד אפגעשאפם אינגאטנעז זאל אינדדזאנקשאן דער אז

שעחן בערנארד ®ח
יזגיא! װ. J ל. א. גענעראל־אוגאנייזער

 לױס אז געװןז, איז געריכט צום םעגח אוגזער רען.
 ״אינ־ אז דארף אפעלאציע־געריכס פין ענטשײדונג דער

ס וחמ דאן׳ נאר ווערעז ארױסגעגעמז דזשאנקשאן״  ן
 סכסיד׳ סםרײק א ארום לאגע אנגעצױגענע אז הערשס

ד גוואלדטאטעז. םאראורזאכען קען װאס מ  סיטיא אזא א
 איצט גיט דאך עקױסטירט גע׳םענח׳עם, מיר האבעז ציע,
 גא־ או בארעכטיגט גיט דעריגער איז פירמע די און

 איז עניז דער *אינחשאנקשאז״. אן מים זיד נתנעז
 ריכ־ פאר געריכט םופעריאד אין אויםגעקומען וױדער

 די אגגענומפז ער האט מאל דאם און סורװעיער טער
 ״אינ־ דעם דערוױיל האם און צד אונזעד פוץ טענות

סוםפעגדירם. תשאגקשאן״

סמדײ? א םאר שאדענערזאץ םאנם םירמזן
׳איג־ אן אויסער :געזאגט פריער האב איד וױ

 אױך אונז '4P דרעס ״אײדיעל די תאט חשאגקשאן״
 דאלאר. טױזענט צען אױף ״עקשאף אז מים געווען מכבד

n ו שאדענערזאץ אלס םוסע דאזיגע די אונז פון םאנט* 
 תם פמ געליםעז חאם זי וואס חיזק, דעם פארגיםמעז

.1937 אין סטרײק פארביטערםעז
אן. איאט גײם שאדעגערזאץ פאר פראצעס דער

 וחח צײס׳ זעלבער דער איז אגגעתויבעז זיד האט עס
 ״אינדזשאנק* געגעז פראאעס דעם געוואוגען האבען מיר

 אײנע איז וועלכע פירמע. די אז אויס. זעם עס שאך•
 גײט קאנאדע, איז דרעס־םירמעס רײכסטע די פח

מז איז שטארק ע  אונזער מיט זיד פראצעסירעז או ל
 פרא־ דעם װעגעז אבער זײנען םיר אינטערנעשאנעל.

 צוליב אז ערווארטען, םיר באזארגט• וױיניג זײער צעס
ר ■רימױפעז זעלביגע די מ  גע• תאבען סיר װעלכע אי

 םיר ײעלעז פראצעם׳ ״אינדזשאנקשאן״ דעם װאונען
 פאדערונג איר איז ״עקשאן״• דעם אס געװינעז אױך
 דעם אױף פירמע די זיך שטעלם שאדענערזאץ׳ םאר

 םטא־ לעגאלען קײז נים האט ױניאז א אז שםאנדפונקם,
 דער נאד איצם׳ ■יקעםעז• און םםרײקם רופען צו םוס

 טאר ױניאן א אז אפעלאציע־געדיכט. םיז עגטשײדונג
 ארגאני־ םיז ארגעט איר אין ווערען געשםערם גים

 חאבען םיר אנדערש. גאנץ לאגע די איז םרעיד א זירעז
 די אין געווארען גענוצם זײנעץ װעלכע באוױיזען,

 םטרײק פח ציים אין אז ״אינחשאנקשאן״פארהערעז׳
 שלא• צו געגנםםערס מיט באנוצם זיד םיהמע די האט
 געםאן פריילעד האבען װעלכע מעגשען. אוגזערע געז

 ארבעטער. או רעדען איז פיקעטעז םון ארבעט זייער
 פרא־ דאזיגער דער אויד אז דעריבער, ערווארםען מיר
 אונזער צד. אונזער םאר גינסטיג ענדיגעז זיד זאל צעם

 אדוואקאםעז די און ספעקטאר דזש. מר. איז אדװאקאט
רד חש. און וױינםילד העגרי :זיינען פירמע דער םון

דענקא•

 םארלעכגערט דרעס־אגרימענט קאלןןקםיװער
יאר א אײף י

 םרעיד דרעס איז אגרימענם קאלעקםױוער דער
 םאר־ דעפארםמענם לײבאר פראוױנציעלען דעם סון איז

 אז מיינם, דאם יאר. א גאד םאר געװארען לענגערס
אפריל ערשטען דעם ביז קראםט אין זיין איצם וועם ער

1944.
 לעגא״ אגרימענט דער ווערם רעגולאציעס די לױט

 צדדים די םון קיינער אויב יאר, א נאד םאר ליזירם
 ענדערונג. אן םארלאנגען צו נאםים םריער ביט גים
 געגנערשאםט, שום קיין געווען נים איז יארען א םאר

 שטיקעל א געװען יא גראדע איז יאר הײנטיגם אבער
 פארביסענע םון געיןומען איז אפאױציע די אפאזיצע.

 ־22 דעם מאנוםעקםשורערם. קאטאן־דרעם אנםײױניאן
 באקומען דעפאר״טמענט לײבאד דער האם יאנואר םען

 סער־ קאטאז וואשעבייל אסאסיאײשאן דער םון בריװ א
 םון קוױבעק״, אװ מאנוםעקטשורערם אפארעל װים

 סעק־ גראם מ. און פרציזדענם איז לופאװיםש מ. װעלכער
 געגען געםאכט ווערען אויםזעצונגען װעלכען אין רעםאר,

 ױניאן אונזער װעז פון.אגרימענם■ םארלענגערונג דער
 דערפון זיך האבען גילד מאנוםעקםשורערם דרעס די און

מז דעחואוסם, א  םון מאיאריםעם א אלם — םיר ה
עדשםענם. דערפארםםענט, סמ םארלאנגם — טרעיד

ו או ט ח מג רי  צןך ףױא jyum פאדלפגמרפ זאל אג
 וחולכן גרא^ און לופאוויטש אז צוױיטפגס, אן יאד׳ ן

ו אין זפפקטשידןיפמאצ יוגיאן נאז די פאדסראסאן  דן
רןן כאזײשיגפ זאלען קאמישאן׳ דזשאינם i• וון n  P 

 4ײ«נדמ אונזןד אדף אגספאו דאם אין קאטישאן•
 1א גןןװןז, סודיא דצוארטטעגט לייכאד דאר אוגז תאפ
m ק^דגסיל ודן #דיזנד ojn לױס i  m uדןד דדזגדס ׳ 

u ןגרסןגי קןןלזנקטײחנד iy u m w 9 מד *יײף up
^ ^ ^ Mte&fAAA UMiAAAMMMA AAAABMAAM■ ^ — > - דו״ איז גראסעז צליטיגיחוז צי פארלאננ *un אז און

kto MMAA AAAMAAMAAH MAAAMIAMI AAA AAAMAAAAAAAAA■  דאס פח װעט קאסישאז דזשאינט דזןר םוז !אװיטשעז
ײעחגז• באטראכט דעוארטמענס

ער זאמלזןן דרעפטאכער ח $5/000 איג א פ
AAAAA am AIIAAAA■ץ קי רײטען

- - - - - h m ^aA AA UhkNfeH■ AMAIAA AAAAAAAAMAKA AAMAAAUוױכ־ זײער א געמאכט תאבען דרעסדאכער אונזערע
 פאון קאםפײז דאלאר סילקמ 10 דעם צי בײטראג סיגעז

 אץ אונז בײ אנגעסירם יוערט װאס קרײץ, רויטען
לאנד.

 חאמן ױגיאן דרעסמאכער דער פח מיטגלידער די
 םאג א ארבעטען צו רעקארענדאציע n אנגעדמעז גיס
 אורזאכעז• טעכנישע צוליב פאנד חילף םלחמח דעם פאד

 לױט ארענדזשמענטס׳ געמאכם אמר תאט ײניאן די
 קא־ קאזפיק קיײץ רױטעז דעם פיז היטגלידער װעלכע
ביזגעס־אגענטצז אונזערע טיס צוזאמעז זײנען מיטעט

MAAAMAAAAIAA ^ L m ^AAMA AAAAAAM AA AAA AAA AAAAA«1 w/y8(|iyi 1%« ן ijffyw *i } K
■

 שעמר די פון דריםעל צװיי קאגטראל• איר אדעד
 די װעז זדצט, ביז געווארען דדדכגעקענוועסט שױן זיינעז

 ת־ זײ איז איז עס געשריבען. װערעז שורות דאזיגע
 זײנוז עס וױ חיות דאלאר. 4467 געווארעז זאמעלט

 דורפצוקעגוחד שעיער גרעסערע צאל א נאד געבלימז
 װערצן געשאפעז זיכער וועם עס אז איך, גלױב סען.

 דעחױעז מיר װעלען אפשר דאלאר. 5.000 איבער
דאלאר. םויזענד זעקס צו

 פאנד חילספ מלחמח םאר ארכקטען קלאוקםאכעד
 TP שױן האב איד וױ — האגעז קלאוקםאכעד די
 רעקאמענ• די אנגענומען — נומער פאריגען אין ריכסעט

 םלחפת דעם םאר פארדינסט טאג א געבעז צו דאציע
 צוױי איז שטונדעז 8 געארבעם חאמז זײ םאנד. חילף

 האז־. פון טעג 4 אין אווערטײם שםונדע א צו װאכעז׳
 בא• דעם אױף באצאלט געקראגען דערפאר חאמז זײ
 פאד אז אויס. מאכט װאס םערםעל׳ א «יט איינס םון זים

 שטונחמ• 10 םאר געצאלט םעז חאט ארבעם שטונדעז 8
 דאס אײגזאמלען מיט םארנומעז מיר זײנעז איצט

 א בײ חאבען מיר םאגד• דאזיגעז דעם םאר געלם
 באשלאסען. טען10 דעם קאונםיל חשאינט םון מיטינג

 םינאנץ־קאמימ די און דירעקםארס״ אװ .באארד די אז
 וועלמ קאמיםע״- ״אלאקיישאז די צוזאמענשטעלעז זאלעז
 םאג־ דעם םון געלםער די אזױ וױ באשטימען דארף

װערען. צעטײלט זאל שטייער םארדינסט
 חעכןןרדגג לײך װןןגעו אונטערחאנדלען סיר

קאטערס פאר
 ערשםן די געורען זײנען קלאוקם־קאםערם אונזערע

 טרעידס, אונזערע איז — איינציגע די דעתוײל און —
 רעגולא* ארבעםס מלחמה די דערפילט האבען וועלכע
 װע־ םאראז איצט זײנען עס וואס דעם, צוליב ציעם.
 גזד איז ארבעט די וואם דעם צוליב איז םטיילס ניגער

 אר* װעניגער געווארען איז םאראײנםאכם, מער ווארען
 איצס ווערען עס ״גארמענטס״. די צו־שנײדעז ביי בעט

 צױשנײדעז םון ארבעט די אוץ ״לעיס״ העכערע געמאבם
פריער. װי שנעלער םיל אז גײט

 פאר־ די אין וועהרענד אז איז, רעזולטאט דער
 םעזאן, אין ״אװערםיים, מען ארבעט סעקציעס שידענע
 ״פראספעריטי״ דעד אט םון קאטערס די ניט געניסען

 לגבי חינטערשטעליג םיל זיינעז םארדינסטען זייערע און
טרעיד. אין מלאבות בעלי אגדערע די

 ערנסםער אן געשאםען אדום אזוי זיד האם עם
 לע־ םון פרייזען די זײנעז דעדצו פראבלעם. קאטערס

 חור־ האבען מיר און געשטיגעז שטארק בענם־מיטלען
 ײי קאםערס• די םאר םאן עםעם מחעז מיר אז סילם׳

 םראבלעם, אנגעוױיםאגםען דאזיגען דעם שליכםען צו
 לויז דער אז םארלאנג, א ארויסגעשטעלט מיר האבען

 דאלאר 5 םיט װערעז געהעכערם זאל קאםערם אלע םון
ײאד• א

עם אז צוגעגעבעז, האבען מאנוםעקםשורער& די
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סדט יעומנמ פארעפענםלענט «.p« ױני* װעסמגער ®זלװמ
 אלל$ק סטאפלדדדא טשילדזװץ

ס חאט ,91 פאראפגסלעכט סאנאפ דן
A A A A A A A A A  a m  ^A^^Aםינאגסעז די פיז באדיכש איר 

ד po טוטיגקײטוז און גרײכונגןן  ת
w 1942 פ«י ײגיאז  on» ײ  י

אין גיײארוז אפגןדדוקט איז באריכט
A ^^A  M A A  aaaAa A A A A  aa AA AAAMA AA9 ח שײגעס מר״ איז י

דןם פון סיטגלידער אלע *ו געײאחמ נאנדערגעשיקט
לאקאד.

r ניט אינטערנעשאנצל חװ־ איז אונז בײ אח עם r 
 גרמדלעכעז א פאדעםןנםלומז זאל לאקאל א אז דיעס,

 זײ פיגאגפען. און מטיגקײטעז זײנע װעגעז באריכט
 אפיס געגעדאל דעם פח פראקטיק די נאד דןרסיט פאלמז

 מ־ זיה דאכט איז, װעלמ אינטערנעשאגעל. אונזער «ון
 צו אנגעתיימז חאם װאס ײניאן, גתיסע ערשטע ךי װך

 װעדט עס וואו נאריכםעז, פינאגאיעלע פאתפענטלעכעז
 אױס־ און אימקעםס דעם פון חשבה גענױער אפגעגעמז

 אגגע־ װערט עס וױ ארגאנימניע״פתקט דער פמ גאבעז
דאס װאס אױף און אײנגאסען די פח קוואל דעו־ גענעז
 פת שונאים איז פרימי גזױיאתן. אויסגעגעבעז זדז מלט
 קאמג־ ײז גערעדם חאבען באװעגומ ױניאן טרײד מו

 אמזער פח אויפטו דעם גערי׳פט חאבען דעם, אױף פירט
 םאו־ סאדעל אלס אדױסגעשםעלט זי איז אינטעתזועאנעל

 אוג• פיז פילע נאכצוטאז• אױף ארגאנימציעס אנדעחן
 נאכגעפאלגם חאמז באארדס דזשאינם און לאקאלס זעד־ע
 סיטגלי־ די איפ אתפענטלעכטפ חאגצז יזא גײשפיל דעם
 ײאס בארידס, דןר אבןר באריכםען. דעטאלע דלד

לאקאל פון מעגעדזשער גרינמרג. חערי וױיס־פרעזידענם
teMAAAA AAA AA AMIAAAM A aAAAAAAA AlAAAA m  ®יםגלידער׳ די ןװױשעץ ם&רסײלס dpic האס /91

 אונזערע לאקאלס אנדערע װאס עיעס, מיט אויס זין־ כמם
בײשפיל. א פאר נעמעז זיך געמעגט חאמז

גע־ ארגאניזאציעס ®ח גאריכטעז זײנעז געוױינלעך
 טרױ און ציםערען פח שפיאד מאגאטאנער א אין שו־יבען

 םזןכנישע א זיך פאדערם עס װעלכע פאר פאקטען, קענע
 דורכצובראדיען. עס געדולד און פארשטיין צו אױסשולונג

 דורד זעלסען דעריבער לײענעז מלאכות בעלי ושוט׳ע
 גרינבערג וואס אבער, באריכט דער באריכםען. אזעלכע

 זיך צײכענם מיטגלידער, דינע םאר ארױםגעגעכען האט
ר םיט שפראך׳ דער פמ *אפולערקײם דער מים אױס  ת

 דעם פון אטעסט עס װאם םענשלעכקייט׳ און ווארעסקײט
 ווערס דערמים מיטגליד. דעם פאראינטערעסירען סח און

 — באריכטעז אזױנע פון צוועק אמת׳ער דער דערגרײכט
עס. לײענען געשריבען, איז עס וועלכע םאר די.

 אינםערע־ דעתױםען אויך זיך וועלען מיסגלידער די
יוניאן זײער םון םעטיגקײט דער וועגען םאקםען סאנטע

 זײ אבער פראבלעם, קאטערס ערגםטער אז חערשט
 פאר* אונזער נאכגעבען צו געאײלט ניט זיד האבעז
 דאלאר 5 א םיט אז געווען, איז םענח זײער לאע.
 װערעז• געלעזט גים פראבלעם דער װעט העכערוגג לויז
 א םיט ארויס מאנופעקמשורערם די זײנען ױילזדער

 קאטערס די אז באשולדיגם, חאבען זײ אונז. צו ועיעח
 םאראנטווארט־ איז ױניאן די אז און ארבעם די ייעדאפ

 אז געלייקענט, נאטירלעה האבען, מיר דערםאר. לעד
 ארבעט, די ׳.םטרעטשעז״ צו קאמערם דערמוטיגעז פיר

 קא־ די צװישען אז געלייקענט, נים האבען מיר אנער
אומרוהיגקײם. און אומצוםרידענקײט אן הערשט םערס

גע־ םארהאנדעלט זײגען צװיסטיגקײטען אונזערע
 איםאכאר טשערמאן, אומםארטייאישען דעם סיז ײאיעו

 די און טענות אונזערע אויסהערענדיג גרינבערג.
 אומ־ דער האט מאנוםעקםשורערם, די פץ קאנסר־םענות
 געגען קריטיק אױםגעדריקם טשערמאן יארטײאישער

 מיר אז םארגעווארםען. ער האט צד אונזער צד. יעיעז
 צו מיםלעז וױיט־גײענדיגערע אגגעװענדעט ניט ײאבעז

 מאנוםעקטשו־ די קאטערס. די םון םראגע די שליכםען
 אנגע־ ניט האבען זיי למאי געםאדעלט ער האט רלרס

 םאר־ די עזTםאר«י צו מיטלעז געהעריגע קימ װענדעט
 האם קאטערס די פראבלעם. קאטערם דעם םון שאדפונג

 דעם אפהיטען זאלען די אז אינסטרואירט, גרינבערג פר.
 װי ארבעט דער מיט אנגיץ און אגריםענט םון גײסט

 דארף לוין־העכערונג א םון םראגע די זיין. דארף עס
םארמיםלונג. דורן־ ווערעז נאהאנדעלט

 גרײטען איז שורות, דאזיגע די שרײב איד ײעז איז
 דאר־ װעט עם װעלכער בײ קאנםערענץ, א צו זיד ײי
 לוידהע־ א מעגעז פראגע די װערען אדביםרירם יעז

קאטערם. די םאר מדונג

/ ז מ ס״־כממ פ

 כײשפיל׳ צום וױיזט, באדיכט דאד כאריכס. דעס דודך
די לאקאל״ דעם פין צושטאנד פמאגציולעז גןזתטאן דעם

A  6» A A A A A  » ^ ^ A A  L a a a a L  A M  A A tA A A A A M il ׳ A.4 ל A A A A A מר גןװען דיניח לאקאל מון ודינממץ ד  סײזענס ס4ס ו
 אלאר.ד טויזצגט 230 קארגן — אױסגאמז די און דאלאד׳

 דורכן געווארעז דייכזןר איז לאקאל דער או חייסם׳ דאס
 היט לאקאל א פאר דאלאר. טױזעגם 115 ארום מיס יאר

 גרױסע א דאס זדז גױטגלידער׳ טױזענס צוועלף ארום
דערגרײכונס

 דזןד אט װאס איז וױכטיגןר, גאך אמד איז עס װאס
 מדד געװאוען דעדגרײכט ניט איז כאלאנס גינסטיגער

די פאר נוצלןך דיגען מאס חוצאות, די אױף אײנקארגעז
•  kAAA AAAAAAAAA AAa L aA AAAiA AAAAAAAAA AM U W l k l H M.קראג ארבעט. כילדוגגס אױף אױסגאבען ךי סיסגדידעד

M a ^^AA m^ A aL aUAA AAA a UaA A .  AAAAA •AM A ׳ ---------  פאר חילף ןדער מיסגלידער ר9& חילף בענעפיט, קען
 ארגאגיזאציעס געזעלשאםסלעכע און ארבעםעד אגדערע

 אזױ, געװארען. פארגרעסערט גאר פארקלענערט׳ נים דמען
 ביל־ אױף לאקאל n® אויסגאבען די זיינעז בײשפיל, צום

 מיטגליתר די פאר םןטיגקײטען םארוױילונגס און דונגפ
 א אומגעםער סיט יאו דעם אין געווארען פארגרעסערס

 לאקאל חנד װאם סומע, די איז זעלביגע דאס דריטעל.
 קראנקעזמגעפיט איז מיםגלידעד די אױסגעצאלם תאט
 םים געווארען פארגרעסערט םובערקולאזיס׳חילן^ און

 אר־ אױף אויםגאבען זײ דאלאר. טויזענט זעקס קארגע
i דאס לןךדאטינ איז טערגאיאגט־אצגאגיז r ®־ןלארק 
 געמאכם האט װאס מלתמח. דער איבער געװארען נערט
סםרײקס. רופען פון צוריקצוהאלטען זיד לאקאל דעם

AAAAAA AAAAA AA  די מ9ײ /991 וטיך ודז אינסערעסאגס
 שפד$ר פמ מצןססוויאד אפד חאט קאללא דןד ײאס
 P® יזא רילפ פאדלןצון פאו סיסגלידןר אױן
לי  איז $גרימעגם׳ דןס דסו$ס$ן$3א* ®אד טויס מ

 די #יט פאדצלײך איז גןװארןן פארקלצגעדט שטאוק
P*i rn $ס דןדקדןרפ גדיגמדג י11 'ארןן. ®ריןדדיגן

AAAA AAA aAMAAA A a a ^ ^ a ^M A a ^a i  AAA M̂̂A AÂ A AAAAA^Aמ׳ ר  סיל ודז (9vjv ד▼ װןוס פאל׳ דאד גיס ןס אח נן
מן ®ארכרןכןן ײאס די צו גןװארןן דןר דזלס׳ ימיאז מ

AA AAAAAA AAAA AAAAA AAAA^AAAAA AM L aaa AAA« ל ך ווײל גןו  ijn ~ געגזח פארכרעכעגס מ
 יי ״6 איז היטגליחןר די סײ געפאלןן. שטאוק גאן

 דאס פארפליכםונגזח. זײןרן או nycys חיטןן נתיס נןלי
jw ®דיילןכן א צוױיפזןל אן איז n m n װאס דאס, אין 
י או בןםער חיטען פיטגלידןד די  כאדיגגמגאן ױדאן ו

 ון״ א ודמיגסטןגס סיילמייו זיגןד א*ז רולס׳ ימיאן אוז
אר ®ון זולטאם מד  האממ זײ וואם ש,ילדאנארשטןפ מ

 איז בילדמגס דןם פון אוכןט דער דאנק א געקראגען
 ספV ארום אזוי לאקאל. פמס דןפאוססאגט פארוױילוגגם

ו ודאפ גןלט סומע פארגרעסעוטע די אז אױס, ן  לא׳ ו
 פארוױילוגגס און כילדונגס אױף אױסגאגןגןן האט קאל

 שטראפוז פרן אימגאמן זיין פאדקלצנערס חאט ארמס׳
 צא׳ יינקםלומר דןד פון אײננאםע זיץ פארגרעסעדט און

ת װאפ צו איז דאס אסעססצנטס. און דיוס פון לונג ו  י
שםרעמז• דארף ײגיאן

 Jd1 לאקאל ױגיאן דרעסמאכעד טשילדערן די
 אגוןון די און גריגבערג חערי כרודער מעגעדזשער. איר

 לאקאל, פיז טיסגלידעד ןקזעקוטיװ און באאמטע פירעד׳
 סיסדןס און דןרמײיפמתז זײעדע גדס מעגעזשמאלציח

 דןס םיט מיםגלידןר זייעדזן באקאגט װאס באריפט, שייגעם
אויפגעסאן. האט יוניאז זייעד װאס

 נענדזשאםץ ח7 ממאל פץ םענעדזשער פון חתונח זילנעונע
נעפײערס פרױ זײו און ®ןפמןן •

 דער ®מ מיטגלידער איז באקאנםע פריעס. צאל א
 דעם אװענם, שבת צמאמענגעקומעז זיד דינען ױניאן

 םע11 איסם 119 האל׳ וועבסטער אין מארםש, טעז13
 סענחשאמין ®ח חתונח זילבעתע די םײערעז צו סטדיט׳

 י. װ. ג. ל. * ,117 לאקאל םון מענעדזשער קאפלאז׳
4אע? פרױ זײן מים

 עק־ דער םח געװארעז אראנזשירם איז שמחה די
J17 לאקאל ®מ סטעף און באארד זעקוםיװ
 לאקאל ®ח מענעחשער אסיסטענם דער גאלוב, ב.

 אראנ־ םון נאמען אין םײערונג די געעפענט האט ,117
 מענע• גענעראל פײנבערג, ישראל און קאםיטעט זשיר

 איז באארד דזשאיגט קלאוקמאכער דער פון חשער
אווענט. םון טאסטמאסטער דער געווען

 םמ געווארען געהאלםען זײנעז רעדעס קורצע
 לאנגער. ל. ;9 לאקאל פון מענעחשער הײמאן, ל.

 דיײ J באארד; דזשאינט קלאוקמאכער םון סעקרעטאר
 נאסען אין ,117 לאקאל םון םארוואלטער אםיס װידא̂ן

 לאקאל םון מענעדזשער העלער, דזש. ;םטעף אםיס םון
 קלאוק־ דער םון מענעחשער דיםטריקט עטקין, י. ; 105

 םון אגעגטעז ביזנעס די םון נאמען אין ױניאז, מאכער
 עקזעקוטיױ דער םון נאמען אין גלאט, ד. ; 117 לאקאל
 דעם םון נאמען אין אלענאף, און לאקאל םון באארד

 רעד־ אלע רינג. ארבעטער 401 ברענטש קלאוקמאכער
 זייער איז פתי זיץ קאפלאנ׳ען, געוואוגשען האבען נער

 פרוכטבארער סון יארען געזונטע און לאנגע פאמיליע
טעטיגקײט. געזעלשאםטלעכער

 קאפלאן מרס. גערעדט האבען םאמיליע דער פאר
זון• קאפלאנ׳ס און

 גע־ דערהאלטען דינען טעלעגראמעס באגריסונגס
 ג. ל. א. דער םון פרעזידענט דובינסקי׳ ד. פון ווארען

 אץ 117 לאקאל םון טשערמאן צוקערמאן, רובין ;י. װ.
 נישט האט וועלכער באארד, דזשאינט פון פרעזידענט

 ברעס־ דזש. :קראנקהײט צוליב זיץ אנוועזענד געקאנט
 מענע־ מאליסאני, ע. ;35 לאקאל םון מענעדזשער לאו,

 סיז ברענטש קלאוקמאכער םון ;48 לאקאל םון חשער
אנדערע. צאל א איז פארבאנד סאציאליםטישען אידישען

 געװארעו געגעבען דינען פרעזענטען ווערםםולע
 עקזע־ אמ אגענטעז ביזנעם די םון שמחה בעלי די צו

 קלע־ ®מ ; 117 לאקאל םון מיםגלידער באארד קוטױו
401 ברעגםש קלאוקמאםער םיז סםעף; אםים ריקעל

MAMA A/AAAAMAAA a AAAAAAA A A M  mmam M AÂ A AAA•קלאוק ס קוױגשא ®וץ ארמטער די פח און רינג ארב
שאי.

 ײעלמד .117 לאקאל פון םיטגליד א שולמאז׳ ז.
 פײן ארקעסטער זײן מים האט מחיקער, א דאיי זאי

 וזי נוםערען מחיקאלישע מיט עולם דעם םארווײלם
םוזיק. טאנץ מיט אייד

 ער קאפלאן• בענדזשאםיז גערעדם חאט סוף צוס
 האס מעז װאס כבוד דעם פאו אלעמען באדאנקם האט
 צו חאט ער אז םארזיכעדט׳ תאט און צוגעםיילם אים

 װאס געםילען םריינטלעכע אמ װארימע דיזעלבע יעדען
 האט עד אים. צו ארױםגעוױזען האבען פארזאמעלטע די

 זאלען צוזאמען אלע אז האםענוגג די אויסגעדריקט
 איבער זיג דעם — שמחה בריליאנטענע די פײערען
שנעלםםען. אם װאס פאשיזם אץ נאציזם

 פרע־ וױיס פיי־ערט באװעגונג ^דבעטער
געבורטסטאג פושציגםטען לױױי׳ס זידענט

 פאםיםיק ביים ױניאנס אינםערגעשאנעל אונזערע
 ליבע־ און ארבעםער אלגעמיינער דער מיט צוזאמען
 צענטען דעם םייערונג א אראנזשירען באוועגונג, ראלער
 םום• לױוײ׳ס לואיס םרעזידענט וױים לכבוד אפריל

 פאםיםיין אייגענע אונזער חוץ א געבורטסטאג• ציגסטען
 ױניאנס אינםערנעשאנעל די און םעדעריישאן קאוסט

 פארטלאנד׳ םראנציסקא, סאן אנחשעלעם, לאם םון
 דער איז זיד באטײליגען וואנקואװער, און םיאטעל
 און אנתשעלעם לאם אין ױניאנס אנדערע םייערונג

 ארגאניזאציעס געזעלשאםטלעכע און ארכעטער אזוינע
 ארבענזער דער קאמיטעם, ארבעטער אידישער דער וױ

 סאנא־ אנחשעלעס לאס םץ ארגאניזאציע די און רינג
 און טעטיג איז ױבל בעל דער וועלכע אין טארױם,
 מיר מעגלען־. איז וואם אלץ מיט ארױס זיי העלםט

 און זײנע םרײנד אלע די מיט צוזאםען אן זיד שליםען
 צו באװעגונג ראדיקאלער און ארבעטער דער סון טוער

 םון יארעז םילע םילע, גאך לױױי ברודער װינשען
 ארמד אח םעגשלעכע די םאר ארבעם םרוכםבארער

ן אידעאלען. םער
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DB8D חט אעמונןשאאל אונועו ns סעסינידטמ הילפם סלחסה
 אמזיי ײאס פאנד הילפס סלחמה פארן גץלס

 • ײרד iw»r נו באשלאסזמ תאט ודנגמרגאשאמל
ת *למ ®יז שגירות טאג *ײן פון גײשסיתרונג י  י

 *רייז שית שםר*מט לאגד׳ גאנמן אימרן מיסגלידזװ־
n* אלע פיז אפיס געגזװשל אין r r יז לאקאלס* 

 or* שטצס׳ פאושױדזמע די איז באאוידס דזשאינם
V* n גײ םאי־נאםס לעד1נאסי *לאץ ערשטעז r 

ח לעמז עס װאו אוסגעגענד  *וױײ כמעס או׳מימז י
 ייי *ז סארסםא די מיםגלידער. אונזערע פון דריסעל

o דורד האבען n ס ימאנאט פאו־גאגגענעם מ מי  ג
n גײ איז פאנד. זדלפס פאח טאג זײער r װערס אלײז 

 סימע ריזיגע די אז־ײנקוםעז זאל עס אז ־טעטאזועת
ח און דאלאז• םױזענט 800 ארום פון מ  גאנמז אי

 *נדעדס־ אתם *רײנקומעז לעדמױשואוי װעט לאנד
די פאו־ גײן װעט געלט דאס דאלאר. םיליאז חאלבען

■ IM  mmmmmmm mm m mm •kaLk•■ m ,  —| , .. . .  . .  . m■■ ■ . ■דער וױ *גענטורעז׳ ודלםס םידחמח שידענע1פא 
חילזי׳ נזדוױ *ון אתדי א״ זנס, ױ. די קרײץ, רױסעד

m m  m — _1 -  ״ u m  MMMMmMMM •MHUMiftM MM ײאס םעלקער כינעױשע «ח רוסישע אגגלישא, די פאר
mMA M ii AMAMiiMtt *------— — —----------- -------------- - -ד די געגעז קעמםעז ר איז כעססיעס ס&שיסטישע גן מ

tt%M MM ftMM^MMMfeM 1----------------  ̂ לאנד. זדן דא אגשטאלםען װאײלםעגױגע- - - - - -
 ■רעזידעגפ איגער גיט באארד ײשאיגט קלאמן

פארזאפיתג סיןדעלזך בײ $250,000 דדכמסקי
 תאם יאו־ק ניי פיז כאאײ דזשאינס קלאוק די

o 24 פארזאסלדגג ספעטיעלע א ם1אנזשי1א nסעז
n m n u■ י u a| י M «M M |» |t-« ׳ י M i  םח סירער די װאו סענםער מאנ״עטעז זױן םש1סא

 דובמסקי פרעזידענט האמזאיבעועעגעבען ײגיאן דער
 דא־ טױזענם פופאמ און חונדערט *ווײ אויף םשעק »

די לןר ם n נײ פה קל*וקפ*מר תן r אײנ־ הסכעז 
 דעם שגת, פ*נד םארן ארבעט סאג דעם פמ גמסלט

 געזזןןל־ זײנען געלעגענודיט דער בײ םעמײזװ־. םעז20
 ײרכ־ איז עס און רעדעם פײערלעכע געװ*רען םעז

 ש־ דער םיט קשמערט שימער א געװארעז געפירם
 מאגד*לין און כאי־ אינםערנעשאגעל דעם פח םײליגוגג

 ראדיא פון סאיראנא באװאוסםע די אמ ארקעסטער
 פרעזידענט ײײם קעי׳ סעלמא מים האל׳ םתיק םיםי

 חשאינם פיז מענעדזשער גענעראל פײנבערג, ישראל
 חױפם דער מיםינג. סיז םשערמאז געװעז איז כאארד

 ירעזידעגט געװעז איז געלעגענהײם דער בײ דעדנער
 פץ נאגלער איזידאר מענעדזשערם, לאקאל די ײבינסקי.

 ױםף ,117 לאקאל םץ קלאילאז בענחשאםיז ,10 לאקאל
 9 לאקאל םון הײמאן לואיס ,35 לאקאל פת ברעסלאו

 האבען וועלכע ׳48 לאקאל םון מאליםאני עדוארד און
 גע־ ניט האבעז געלעגענחײט, דער רײ רעדען געזאלס

ר רעדט מ  דעלע־ האבעז און שטונדע שפעםער דער אי
 *ו פײנבערג ישראל מענעדזשער גענעראל דעם גירס

אלעמעז• זײ ?טען1רמפא
 אויף םשעק דעם אננעםענדיג דובינםקי, פרעזידענם

 גענע־ פון פאנד חילפס פאוץ דאלאר םיליאן םערםעל א
 די אז אנגעוױזען, האם פיינבערג, מענעחשער דאל
ר נײ ^ א  די געוחגז מאל אלע זײנען קלאוקפאכער י

 אנ־ םמ ארבעםער די בײשפיל א געגעבעז האבען װאם
 אונםער־ אידעאליסםישער יעדער אין םרײדס דערע

 — געזאגט ער האם — קלאוקמאכער ״די נעמנוג.
 דעם מיט שםאלץ און אופרידען זײז באזונדערס דארםעז
 תײל, מלחםה־קרבנות, די פאר זייערעז בײםראג גרויסעז

 ױניאן א וואם געלם סומע גרעסםע די עס איז נאר נים
 םאר מאל אײן מיט בײגעטראגען איז עס ײעז האם
 חעלםעז אויך וועם דאס נאר אױסגאבע׳ נאבעלער אזא
 דער אין אנאושםרענגען זיד ױניאנס אנדערע אנרעגען אמ

ארבעם׳. הילםם
םייערלעכע. אמת אן געוועז איז זאל אין שםימומ די

 באארד חשאינם םון טרעזשורער אשביז׳ בלודער װי
 ארײנ־ זאל עם אז ערװארםעם װערם ערקלערט, ישזם

 םאנד הילסם פארן דאלאר םויזענד עםלעכע נאד קומען
אײנאאלונגען. םארשפעםיגםע פון

 אײנקסלעהםעט שוץ ה*ט כאארד דזטזאינם דרעס
$225,000 איפער

 םרעזשורער םעקרעםאר מינקאף׳ מ. J ברודער
 באריכ־ ױניאז דרעסמאכער באארד דזשאינם דעם םיז

 שוין האט ױניאז די אז דרוק, אום גײעז מיר װעז םעט
 םיגף און הונדערט דריי איבער ארײנגענוםען ביז
 װאם מיםגלידער די םון דאלאר םױזענד אװאטניג אח

 אינםער־ דער פון פאנד הילסס םארן געאדבעם האבעז
נאך איז עס פעברואר. םעז20 דעם שבת נעשאגעל

 אױן* משעק איכער נ»ם כאארד דדמךנם קלאוק
 — פאגד* חידפס פארן דאדאר כדליאן סערטעל א

 *ר״עענוסען שױן חאם כאארד חשאינם דרעס
3איכער 2  ארײז שטראםם געלם — דאלאר. 5

 גאסנען איכערן סון אפיס אינטערגעשאנאל אין
 טױזענם חוגדערם ױם אינםערנעשאנאל — ל^ד.

כינע. אין חױז יתונדם פאר דאלאר

ל ן פ*רכלימן  כיישםײע־ די װאלכע פון שאפזןד מ
 פאר־ נאד וחןט ד*ס ייז ארימקיסזמ דארסיז רתגאז

 פיז סירערשאםם די באדײטזוגד, טומא n גיתטאחמ
 דעיארס־ און מאנעדזשערס לאקאל די באארד, חשאיגט

ט  ארבעטעז *גענטעז כיזגעס די און מענאדזשארס מג
שטײעײגגען■ײב די מסלזמ «ו ענערגיע מיט

̂ליט y•קדד ן^ש g B• א טראגט ימיאז 
ppw t $46/00$ סון

 פמ מענעדזשער גרינמד־ג, חארי •רעזידענט ודיס
 חאם ,91 לאקאל יוגשמ דרעסמאכער טשילדרען דאר

 אייף טשעק $ דוכינטקי פחחידאנט «ו ארײנגאשיקט
 די פיז נגוערײשטבײ דער טוץ דאלאר םײזזמי פעראיג

 אט פאנד. חילסס מלחמח שאוץ לאקאל פון מיםגליז״זד־
 מים־ די חאגעז גריגבערג׳ אן וױיזט געלט סוסע די

ױןו  װאס דעם טראץ איינגעאאלם■ יוניאן דאר פין גל
ל גרויסע * גאר איז  גלװדז זדז סדײד זדן שזפער מ
 םויזענד אװעלף ארום פון לאקאל $ פאר ביזי. גיט

ך W איז מיטגלידער, ^נ דערגרײכונג. שײנע א ײי
 הילעז אלגענדינעם פאיז בײשסײערונג די חוץ *

 םון מיטגלידער די װאס אינטעדנעשאנעל דער פון פאגד
o n אויד לאקאל דער חאט געגעבעז׳ חאבעז לאקאל 

 ארבעטען די פון אױסשםעלונג קונסט א אראנזשירט
o »יז מיטגלידער די פון n דער װאס קלאס קונסם 

 דעם אפריל םון װאכען *װײ די פאר אז׳ פירט לאקאל
o מאי ביז טען19 n אײנאמע גאנאע די אח ערשטעז 

r װעם i די ענגלאנד. אין קרבנות מלחמח די פאר 
 סענטער, ארט בריםיש דעם אין זײן װעט אױסשםעלוגג

סטריט. טע56 יחגסט 44
חאכען יאררן נװ אץ לאקאלם טרײדס מיסעלײגיאוס

מערץ סטען דןןם סאגד םאוץ געארכעט
 לאקאלם אינטערנעשאנעל די םון מיטגלידער די

 אפגעשטאגען ניט זײנען טרײדס, מיםעלימיאוס די אין
 ברײטהארשיגע דיער אין דרעסמאכער אדן קלאוק די פון

 אינטערנע־ דעד םמ םאנד חילפס *ום בײשטײערונג
 די ױניאנס, לאקאל דרײ שון מיטגלידער די שאנעל,

 די ,62 לאקאל ארכעטער נעגליזשי און אונטערװעש
 די און 25 לאקאל ױניאן ווײסםמאכער און בלאח

 ,32 לאקאל ױניאן ארבעטעד בראזיער און קארסעם
 אוועק־ און מארטש טען6 דעם שבת געארבעם האבעז

o געגעבעז n םאנד. הילםס םארן שכירות טאג
 אויס־ כמעט ארבעםעז לאקאלס דריי די אין
 נאאיאנאלי־ םארשי^סםע די פון םרויען שליסלעד

 אידע־ די או אבער איבערגעבענהײם זײער אין טעםעז•
 קרבנות די או מיטגעםיל אין און ױניאז דער םון אלען

 די םון אפ נישט זײ שטייען םאשיזם, און נאאיזם םון
 אינ־ אונזער םון וועטעראנעז די מיטגלידער עלםערע

 דער אין זען געקענם מען האט דאס םערנעשאנעל.
 גוםגעהײסען האכען ױי וועלכער מיט איינשטימיגקײם

 און עקזעקוטיװ גענעראל דער םון רעקאמענדאאיע די
o אין n געארבעט האבען די וועלכען מיט ענםתיאזס 

געלם. דאס אוועקגעגעבעז און טאג דעם
 גע־ האבעז 20 לאקאל םון מאכער רעינקאום די
 די מארטש. דרייאענטען דעם שבת, פאנד םאח ארבעט

w מערסטע m־o דער פאר איאט ארבעםעז שעפער 
 טאג דעם דורך ריבערn האבעז זײ נעיוױ. און ארמײ

 פרא־ — זאד גוםע אוױיאיגע א געםאן ארבעם עקסטרא
 דאס געגעבען און מאםעריאלען מלחמה נויםיגע דוזנירט

 אנדערע םאר און קרבנות מלחמה די פאר געלם
נויטבאדערםטיגע.

 אונזער םון לאקאלס קלענערע אנדערע, די אויך
 זייער בײ טראגעז און םליכט זייער געםאז האבען ױניאז

 אום איםםערן םון באריכטעז םאנד. אום שכירות םאג
 םרײד גארמענם קאםאן םון דעיארטמענט, םאון אוו

i$on־owoo באארדס חשאמט איז לאקאלס די םץ אמ 
און ערםאלגען ענלעכע באריכםען שםעם אנדערע אין

םיטגליחמ־ אונזערע ®ח אפריז* ברייטחאראיגען א
* ■- • m m L m M ■M KMkfeAA MMM• • M  M M  מלחםה די חעלםעז או ײניאז דיער פון רוף אױפן— — — 

 וועלעז ,גערעכםיגקײס״ גוםער קוטעגדען אין קרבגות.
מז קענעז נדר ע w סער א ג w n די פח כאריכם 

 איבעח פאנד פאיץ ארײנגעקוםעז זײנען װאס געלדזױ־
לאנד• גאנאעז

s גיט ל8אינטערנעש#נ io o w בויען צו 
יתומים מלחמה בינעדשע פאר חײם א

 בײזנו־ באשלאסעז האם אינטעדנעשאנעל אונזער
 הײם א בױען אויף דאלאר טױזענד חונחמ־ם שםײערעז

 עלםעחח װעמעס יתומים מלחמה כינעזישע די פאר
 אין נאאיס די געגעז קאמד אין אומגעקומעז זײגען עס

 געבוים וועט הײם די ארײנדרינגער. יאפאנישע די אזיע,
 טשונקינג שטאט, הויפם כינעזישער חװ״ :עבעז יוערעז

 יתוסים, םױזענד אומגעפער םאר פלאץ האבעז וועט און
 דאס אז אויםשריםם אז זיץ װעט געבײדע ■in אײף
n פמ פתגה א איז n כינע־ די פאר אינםערנעשאנעל 

tn זישע r p.־
 אינםערנע־ רn םמ דובינסקי דוד •רעזידענט

 דאס בײאושטײערעז באשלוס דעס וועגעז האט שאנעל
 א חרך וױםעז געלאזט הױז יתוםים דער םאר געלם
 ער װעלכעז אין שעק קאי טשיאנק מאדאם או בריף

:שרײבם
 ייגיאן גרעססע די ארגאגיזאאיע, .אזנזער

 מים־ א םיט אין,אמעריקא ארבעםער קל^ער םרויען
 סון םרויעז און מענער 350XXK( פון גלידערשאםם
 איעגעשלאסען אפשטאמונג, נאאיאנאלער םארשידענער

 פאסיפיק, בײם ארבעםער כיגעזישע גרופע גרויסע א
 העלםען *ו געלם סומע באדײםענדע א געשאפען האס

 דיאמן יילי לעגםעז לענדער. געםראםענע מלחמה די
o םיז מאםראזעז םאר קלוב א ערעםענט מיר n האנ־ 

 שיןי־ מאנאטען עםלעכע און לאנדאז אין פלאם דעלם
 חס־ פאר הילםם־רוף אויםן ױגיאן, אונזער האט םער

 סאלאםקעס האםםיטאל הונדערם בײגעשטײערט י לאגד׳
בעםען. טויזענד דריי םאר פלאץ מיט

 קאמף העראישעז דעם נאבגעםאלגם ד-אבען ״מיר
 םארעהרונג גרעסםער דער מים יאפאן געגען כעע פון
 אויסאודריקען םאראינםערעםירט שטארק דינען מיר און

o און אייד *י אכטוגג אונזער n אױף פאלק כינעזישען 
 אין איגםערעס אייער װיםעגדיג אוםן. פראקטישען א

 געבים דעם אויף ארבעם אייער ארן וואוילזיק סאאיאלעז
 פאסיגער א זי׳ץ װעט עס אז מיר םילעז לאנד׳ אײער אין

 עםאנ* «ו אזיע אין םריינד בעםטען אונזער או בײטראג
 םאר׳• די םאר אינםטיםוציע באשטעגדיגע א לירעז

כיגע. אין קינדער יתומ׳טע
 ווען אונז פאר הילף גרויסע א זיין וואלט ״עס

 דעד אין אינםערעם אקםיװען אייער קריגען קענען מיר
o גוםהײםענדיג אז וױיט, אזוי אויף אונםערנעמונג n 

 איר זאלם לאנד אייער איז קומענדיג צוריק און פלאן
 און געביידע אזא פאר םלאץ פאסיגען א אויסקלייבען

 דורכ־ ארענדזשמעבטם נויטיגע די מאכען אונז העלסען
םלאך. דעס צוםירען
 סעק־ שעק׳ס קאי םשיאנג מאדאם םון בריף א אין
 ער לאזם דובינסקי םרעזידענט צו קונג ק. ל. רעטער׳
 ער און געווארען אנגענומען איז אםער דער אז װיסען

 מתנה. דער םאר אינטערנעשאנעל דער באדאנקט
:שרײבט ער

:דובינסקי מר. ״טייערער
 םען15 דעם סון בריף אייער צו באצוג -אין

 100XXX( םון מתנה דער מיט פארבינדונג אין מארטש
 געבײחנ א אויםצובויען אויף ױניאן אייער סון דאלאר

 אײך איד װיל קינדער, פאר׳יתומ׳םע םאר כינע אין
 האט איר וואם מעלדונג אםיציעלער דער םאר דאנקען

געגעבען. מיר
 געבײדע די אז םארלאנג אייער אנבעלאנגט ״וואם

 די אז אנוױתען זאל וואס אויםשריפם אן טראגען זאל
ר די צו געווארען געגעבען איז געב^ע ^  כיגע פון קי

 גאר־ לעידים אינטערנעשאנעל דער םון געשאנק אלם
 סארזי־ צו גליקלעד איד בין ױניאן׳ ווארקערס מענם

 ווערעז• געטאן וועט דאס אז אײך כערעז
אייערער, אויפריכםיג

 םעקרעםאר גענעראל קוגג, ק. ל.
םשיאגג. מאדאם עקסעלענץ איר צו
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נענעו פרןפעםפירען םוער נעזעלמאטמןנע און שױינער זודישע מרו ערלידאלםער
 גענען שױיבער איז״שע *ון *־אםעסט

םארד ערלױ־ארטעױ דעם י
n ארום n iin אונםער־ האבעז שרײמר אידישע 
 ערליד ®ח ערפארדוגג חמ־ געגען פראםעסם א געשרימז

m דורך אלסער m געגעז און רעגיתנג סאװעםישער 
o םים נעםעז זײערע פח באשמוצען תם n שענדלעכען 

 סאװעםישע די צװישעז אגיםידם האכען די או בילמל,
 היםלער׳ן. מיט פריחמ שליסען װעגעז סאלדאטעז
m פאלגם וױ ייז פראטעםט:
 אויפגע־ געווארעז זײנען אונםערגעשרימנע, מיר,
 האם רעגיחנג םאװעם די אז ידיזח, ־rn םח םױיסעלם

 פארדיגסם־ צווײ די אויף םױם־אורםײל א אױםמםירם
 אה קזנםפער סאציאליסםישע אידישע בארימםע פולע,

 א אלטער. וױקםאר און ערליד הענו־יק ארמםער־םירער,
 רnארמםער־פי צוויי דאזיגע די האבען אונז םון סן

 װעגעז מיר וױיסעז אמר אלע געקענם׳ גום ועחענלעך
 חמ־ *ו איבערגעגעבענקײם אױסערגעוױינלעמר זײעד

 קאםף עקשגות׳דיגעז זײער וועגען אמ זאד ארמסער
היםלעריזם• און פאשיזם געגען

באשולדיגו^ די אגםריסםונג םים אפ װארםעז מיר
 nראפאגאג0 א געםירם האבען אלםער און ערליך אז

 שונא. היםלעריסםישען םיםן שלום םעפאראםען א םאר
 םלחסה איצםיגעער m בעת סיי מלחםד״ חװ־ אר9 סײ

 די פיז רײען עפאדערשס די איז געשסאגעז זײ זײנען
 נ«ױזם• געמן קעספןר איבערגעגעבענע אנסשײדענע,

אלס םיי סאציאליסםען, אלס סײ געםאן דאס האבען די

יארעז, לאנגע םון םשך איז דינעז אלטער און ערליך
i םון אויסבמד צוס בח n וועלם־םלחםד- צווײםער 

 האבען װאם פובליציםםען, אידישע אנגעזעענע געודעז
 גע־ און מאסע אידישע די געוועקם ווארם דיער פים

 דורך האבעז די רעכם. אירע םאר קאמף צום רוםען
i ■?ז זײער s r ^ n האר־ א צו םויזעגםער צענדליגער 
פאשיזם. r* רעאקציע געגען קאמף םעןי

 זײער צווישען צײס קורצער m םמ משך אין
 דיא־ רוסלאנד סאוועם אין ארעסם צווײסען אמ ערשםעז

 אידישע די צו רוף א ארויסצולאזען באוויזען זײ מז
^ מאסעגוױח זאלען די אז פוילען, םון פליםים ם ע רי  א

 םים צוזאםען בבדי ארמײ, פוילישער דער אין םען
 םון ועיפם־פײנם דעם שלאגען צו ארמײ רויםער דער
 געמאלדזמ םעלעגראפיש האבען די מענשהייט. דער
 דינען זײ אז עםענםלעכקיים, אידישער אמעריקאנער דער

o םירעו צו וױיםער גרײם n און םאשיזם געגעז קאמף 
סאציאליזם. פאר

 באשמוצען געגען אמשארסםטען םראםעסםירען מיר
 ארבעםער־ס^ר, אידישע נאבעלע אזעלכע םון נעמען די

 געווען ארבעםס־מענשעז אידישע םך א סאר זײגען װאס
א^אלחם. םון םוסםער א יאתמ צענדליגער

^רונג מים םול זיינען מיר או  העל־ m םאר באוו
*i און ארמײ תיםער דישער c in אזוי איז םאקע 
 װאס לאגד, א אין וואס צארן, און וױיםאג אונזער גרױם
 מאקראםישערn גאנצער דער םים צחאמעז איצם שסײס
 אזא אויף איז היםלער׳ן, געגען מלחמה אין װעלם

^ םארגאםען אוםן שרעקלעכען און אומזיניגען א װ ע  ג
 קעמ־ אנטי־םאשיסםישע אזעלכע םון בלום אומשולדיג

אלםער. װיקטאר און ערליך העגריק װי סער
 דאזיגע די פאר קעם די ערע מים נויגען פיר

פאדםימר.

 פראטעסטירען סאציאליסטען ליטוױשע
אלטער >ןון ערליך פמ םארד געגען

 בריף לאנד, םון םיילעז פאדשידענע םיז באריכםען
 יאר־ נױ אין אגגעקומען דינעז וואס םעלעגראםעס און

i םיז אםים קער n פארם אםעריקאנערnםון םערשאםם 
 באוועגונג אםעסט1פ די אז צײגען, פוילעז אין ״בונד״
o געגעז n און וואקסען אין האלם מאו־ד עקלעכען1ש 

 אנגעקומען זיינעז מעלדונגעז אזעלכע זיך. אויסשפלײםען
 ליםװישע די עם1םארם וואס שאפם1פע1קע 1דע םון

 אוק־ סון 1ע1םי ק,1יא נױ בתקלין, איז סאציאליסםעז
 1יקאגע1אםע און אידישע םון םאציאליסםען, ראינישע
 םת קאנאדע׳ עאל,1מאנט אין שאםטען1פע1קע 1או־בעםע

 ק,1יא נױ איז יוגיאגם םון םעקםיקא׳ אין םאציאליסםען
^ ם״1״א 1יקאנע1אםע m םיז אמ אציע.1ם

 םאציא־ ליםװישע די פון םעקציע 1בתקלינע די
 צוױשען אםעסם־תױאלוציע1« 1אי איז שרײבם ליםםען

 און ליך1ע יק1הענ םץ םוים 1«דע אז ם,nאנדע
 m אױף 1גא נים ליכם א וואז־םט 1אלםע 1וױקםא

 סאװעטען־ צום באוועגונג 1א«־בעםע 1דע םון באציהונג
 באציהוע 1אונזע באשםימען אױך םח עס פאו־באנד;

o או n 1וועלכע ,1בעםע1א םע1גאניזי1א די םון םייל 
 ספע־ םאוועםעז־^ניח־נג, m דװד ט1אמעסי ם1יוע

געביםען. שכנ׳ישע וסלאנד1 צו די איז ציעל
»m די באשמוצען צו יתאוו 1שענדלעכע y i- 

 אונטער מעל גאך שטױיכט ערסאח^טע די םון פוטאציע
ijn די םת אל1םא די y o 1םיםע גאך מאכם און o n 

 1םי בעםערשאםם.1א 1דע םון אפ די םײלם װאם תהום,
o פיז אנבליק אין אז נים, גלױבען n •קענען זאל מאח 

 טיילען די צו בוײק א װןוןן געשאםעז ווען־עם־איז
 ם1אנגעפי עז1ווע װעלכע באוועגונג, 1בעםע1א 1דע םוץ
 אלץ געבאם א עס איז 1יבע1דע .קאםינטעח״• כן1דו

 בע-1א m םון םייל געזונםען דעם כדי אנצואװענחח,
 וועלכע ׳אל1«א m םיז אפצוהיטען באוועגוגג 1םע

oijm ף.1«קאמינטע כן1דו עדיגם1געם

 ״ארט״ אמעריקאנעד פון ^־אטעסט
םעדעראציע

o װעגעז וױיםען 1םי זינם וואכען 1פא א ״שוין n 
 קאםוניםםײ םון דיקםאםאו־ם די וואם אקם, זזענדלעכען

 באליבםע צװײ די געגען באגאנגען זײנען תסלאנד ®עז
 אמעוײקע׳ אין דא, נאך 1ווע .1אלםע אמ עיליד ®ירעי

o םילעז ?זז n 1םי םילעז? 1םי װאם ווײםאג גתיםען, 
 םיל אזוי מים זײ םים בונדען1פא געווען דינען ײעלכע
 1םי םוילען. אין סײ ׳דא םיי בעם,1א 1דע אין פעדים
 nytaw םון םױם גתיזאמען םונס וױיטאג דעם פילען

 און וױיםאג m איז 1גחנסע נאך אמ ים1חב בעסטע
in די וואס שאנד׳ די iy o וועלכע װעגען יענע, זײנען 

 העו־צער, nvrm םון םיםעניש in איז האבעז, מיר
 1מי װעלעז אפאל, אםאל, אז האפענונג, שםיקעל א געד׳אם

אר־מם״. m איז זײ מים באגעגענעז זיד

 פון 64 לאקאל ױניאן באטאנהאלטאכער
פראטעסטירט אינטערנעשאנאל דער
 באטאנהאלמאכער 1דע םון מיטינג םפעציעלען א גיי

 םאלגענדע ען1געווא אנגענומען איינשטימיג איז ױניאן
:עזאלוציע1

 אומ־ און עכםיגע1ט1נידע די צווײק םען1ווא 1«מי
 די םון 1ע1פי םוײיע די אז באשולדיגונג, געלוםפערםע

 1םא אגיםירם האבען פוילען אין 1בעםע1א אידישע
in א n ^ n p םאראכטונג מיט ׳ז.1היםלע מיט ידעז1ס 

 קאמו־ אלע צו בלבול װילדען דעם צווײק 1מי פען1ווא
 אומשולדיג דאס זאל .1נאכלויפע ע1דיע און ניסםען

 אויף פאלען 1םירע1מא צוױי די םון בלום פאומאםעגע
מערדער׳*. ע1דיע םון קעפ די

רעזאלוציע טרויער
םפארטװעיר, דזשאנטי נױ םון 1בעטע1א די ,1מי

 צמען1הא 1אונזע אױם יקען1ד ק,1יא נױ אדוױי,1ב 1410
i«c o איז אװיטש,1םי םאמיליע 1דע צו םיםגעםיל n־ 

 איז 1וועלכע ,1םאטע און מאז באליבטען 1זייע םון לוםט
.1943 טש,1מא םען1 דעם בען1געשטא

 ־1מיטא 1גוטע א געווען איז אװיטש1סי חשולױם
 א איז םוים זיין .35 לאקאל פון מאן ױניאן און בעטער

 1ארבעםע די צו און םאמיליע זייז צו לוסם1פא 1ױםע1ג
שאפ. פון

m אין גענומען אנםייל האם שאפ 1גאנצע m
לױה.

«»«• »ון סדטזןרםןזן קאלםאן. אײב

rip פרײחײס׳ם סארץ גײ שסײערש

געשטארבען בארוכאוױטש יוםןפ

m םח 1םוע 1אקםױוע m ײנשמ, קלאוקםאכער
o 24 םיםוואד, איז וכאוויםש,1בא ױסף nץ,1ם? טען 

 קו־אגקהײם קורצעו• א נאך האױן־שלאג םװ גלשםארבען
 אטאקע האו־ץ א געליםען האם 1ע טעג. אײניגע םון

o 18 ביעאכם. שםאג1דאנע nקוםעגדמ םערץ, םען 
 ױניאן אפעח־יטארס קלאוק m םון מיםינג א םון אהײם

.117 לאקאל
i אין אקםיװ געווען איז באתכאוויטש n קלאדק־ ' 

^ 1םאכע  ט1דא האם את צייט 1יא דוײיםיג אתס ױנ
 no זיך האם iy .1עםםע װיכםיגע מאנכע געהאלםען

i אז אנגעשלאסען n און באוועגונג 1קאמוניסטישע 
 1זײע םון 1ע1םי וױכםיגםטע די םון 1אייגע געווען איז

i אין יסע1ג n .די פון 1איינע געווען איז 1ע ױניאן 
 עקשאן .חשאינם דעם איז ע1דיע 1ע1םי װיכטיגםטע

i בײ איז און קאמף קאמיםע״ n ״שלום־ 1םיל^לםיע 
i םמ םיטגליד אלס אוײין קאנווענשאז׳ n אל1גענע 

 m נאד נעשאנאל•1אינםע m םון ד1באא עקזעקוםיװ
 האבען קאםוניםםען די ווען ,1927 םון גאױזאציע1עא1

 האבען זײ און אינםעתעשאנאל די שפאלםען ם1פתבי
i איז דואל־ױגיאן, א ם1אועאניזי n 1שםאו*בענע1פא 

 אזײ m סמ 1ע1םי װיכטיגםםע די םון 1איינע געוועז
 פים ױגקמ״• אינדאםםריעל םו־יידם ״נאדעל געתסענער

o n און נעשאגאל,1אינטע 1דע םון אויםלעבעז o n 
 באתכא־ איז ױניאן, אפאזיציע 1דע פון וך1צחאמענב

 א געװאו־עז יק1צו ים,1חב ױעע מיט צוזאמען וױםש,
יוניאז• ס1ייטא1אםע קלאוק 1דע םון מיטגליד

קאםו־ 1גלױביגע א געווען איז באתכאוױםש ױסף
 די נאכגעםאלגם שסמננג 1ע האם 1אזוינע אלס ניסם.

 דאם װעלמ אויף זאכען, אין אםילו ליניע, פארםײ
 יוניאז 1ײע1געט א אלס געבלוםיגם. אים האט הארץ

 און 1אנהעגגע װעלען אליסטnאי 1יכםיגע1אױם און מאן
 אויף םײיערעז נעשאנאל1אינטע m אין דינע 1געגנע

םוים. םוײצײטיגען דץ
נקעז.nאנ זימ ערע

רעזאלוציעס.
 1400 שאפ, עס1ד 1בע1פא פון 1ארבעםע די ,1מי

 1אונזע צו דאנק הארציגען א אויס יקען1ד אדוױי,1ב
 1גוטע m 1פא אזענפעלד,1 1ודע1ב אגענט, ביזנעס

 איבעחזױפם שאם• 1אונזע 1םא טוט 1ע וואס בעם1א
 אױך איס. דאו־ף מען ווען פלאץ אויםן דא 1איסע 1ע איז

 כטריםען, מעקם מאן,1םשע שאפ 1אונזע מיד באדאגקען
 גיט 1ע 1וועלכע אויף שאפ, ן1פא בעט1א 1גוטע דין 1פא

י^שםעלען.1צום אלעמעז ם1פתבי און צייט, סך א אוועק
אונזעו• און אזענםעלד1 1ודע1ב ען1עזענםי1ס 1םי

 פחנזעגםיחװ 1מי באנדם. מלחטה מים מאז1םשע שאפ
 1גוטע m אין ױי העלפם וואס קאמיטעט, דעם אױך

 וױנשען און עזענםען1פ שימע מים שאפ, םארץ בעט1א
געזונםעװדים. נוצען עם זאלען די

.•קאמיםעם רעזאלוציע
םלאם־ הײמאן און 1אדלע וױליאם גלױת,1« סעם
.60 לאק. ,1וױנםע דזשא ; 22 לאק. םקי,

 באנדם מלחמה קױפם
םטעמפם און

 512 קאםפאני״, קאוט ״גאםהאם םון 1בעטע1א די
 אנער־ און דאנק 1זיעע אוים דריקעז עווענױ׳ זיבעטע
 שאפילא, אד׳ח 1ברװע מאן,1םשע שאפ דיער צו קענונג

 זײן סאו־ םתנה 1פאסיגע א מים אים עז1פו-עזענטי און
 אר־ די םון וואױלזײן פארן בעם1א 1געגעבענע1איבע

בעטער.
 תױאלוציע א אגגענומען אױך האבען 1בעטע1א די

 לאקאל םון קושנעו• מ. אגענםעז׳ ביזנעס די באדאגקען צו
 מע־ לאקאל די און ,9 לאקאל םון ידמאן1ם און >117

 אדן םלאװnב ױםף קאםלאז׳ בענחשאמין ם,1נעדזשע
 1םענעדזשע קים1דיסט אסיסםענם און הײמאן לואיס

 שאפ m צז אויד איז אציע1קאאפע 1דיע 1םא 1םישע ה.
או־בעם. 1געטי־ײע 1אי פא<- קאמיטע

.•קאמיםס די
ת ; 117 לאקאל שנײדער, און מאטליץ  גדינבע

קופעד־ םייק אמ ; 9 לאקאל נאלדשפױין׳ און
.35 לאקאל מאן׳
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פון בױװ
 אי־ םארץ דאלער 40 שאפען דרעםמאכער

 פר#־ בײם קאמיטעט ארבעטער דישען
 היטלער׳ס גענען סטאפעדזש טעסט

אידען. אױה רציתות ־
 זיבעםע 498 סראקס״, ״דזשוניאר סון דרעםמאכער די
 יוגקה דרעסמאכער דער איבערגעגעבען האבען עװענױ,
 קאםיטעט ארבײטער אידישען סארץ דאלאר 40.22 לאקאל

o פץ צײט אין שאם אין געזאמעלט האבען די װאם r 
 און טרױער סמ אױסדרוק אלם סםאפעדזש גען־םינוםיגען

 אידען שמלאזע די אױף שחיםות נאאי די געגען ■ראםעםט
אייראפע. אין לענדער פארנומענע די אין

געשיהלם׳ האבען פראקם חשוניאר םון ארבייםער די
o מים גלוח אפקוםעז אז r פראםעסם און םםאפעדזש 

 מםשות׳דיג ווערען געםאן דארף עפעם אז גענוג נים אח
 בא־ װאם בעםםיעם נאצי די געגען קאמף דעם העלםען נו

 אזױ װי אוםן בעםםער דעד בלום. אידיש אין זיך דען
 זײ האבען פאשיזם. און נאציזם פארניכטעז העלסען צו

 באװעגונג אוגטערערדישער דער העלםען * איז ,07.1*004
 םירען וועלכע אייראפע׳ אין םאםען אונםערזדיקםע די פון

 בײאושםײע־ באשלאסעז דעריבער האבעז זיי קאמף. דעם
 אר־ אידישען דעם דורך באוועגונג דער םאר געלט רען

 דער םיט םארבינחנג איז שטייט וואם קאפיםעם בײםער
ארויס• די העלםט איז באוועגונג

סעאנרמאן שןןפ םעדװין, מאקם

 װעסס 206 פעשאך. ,רעגברוק סון ארבעםער די
 באדאגקט מיטינג םפעציעלען א בײ האבעז םטריט. םע39

 לומים- הערי ברודער שאפ־םשערמאז, לאנג־יאריגען וײער
םח בעלײטלאכות די םאר ארבעם גוםער זײן פאר

Mgv
 ברודער געװעז איז גחאמעגקונםט דעם פ?ן טשערמז

 קאונ־ אינדאםםריאל םון מעגעחשער םײנבערג״ טאריס
 געוחגז אנוועזענד אויך זײנען עס דעפארטםעגט• םיל
 אח ׳10 לאקאל םון בויםלער און גארדאז ברידער די

 דער .117 לאקאל פץ אגעגט ביזנעם גאלדשםײן, לואיס
 אין געװארעז באגריסט איז לוםים, ברודער םשערםאן.

 שאם םון ארבעםער די םון און ױניאז דער פיז נאםען
מלתסה־באנד. א מים געװארעז פרעזענטירם איז איז

 בא־ איעשםימיג איז םארפול, שםחה זײ מאכעז *
 םמ ארבעטער יעדער אז םיטינג, בײם געווארען שלאםעז

 ראשען פאח דאלאר אײן םים םעקםען זיך זאל שאפ
רעליף. װאר

 הײמאן אח גוםערמאן דזשאו .•קאמיםע די
 פרים גאנז, םייער ;117 לאקאל לעוחגנםאז׳

גאטעםםעלד׳ םעקם און & לאקאל שערוראן, און
.35 לאקאל

 אכטע 520 קאמםאני. און וואלדמאן םון ארבעטער די
 די םאר באנקעט שימעם א דורכגעםירם האבען עװענױ

 זײערע מיט םירםע דער םון אײגענטיםער די און ארבעםער
 הער־ וואס באציהונגען הארםאנישע די םייערען * פרױעז

 םירט וואס םירמע, דער און ארבעםער די !יוישען שען
 ארבעםער די םאר שאפם און אכטונג געגענזײםיגער צו
 םון לעבען. אנשטענדיגעז אן מאכעז * מעגלעכקײט די

 בענחשאםין ברודער אנוועזענד געווען זיינעז ױניאז דער
 סניידער, חשייקאב ,117 לאקאל םון מענעחשער קאפלאן.

 דזשאינט דער םון דעפארםמענט ריםער םדן םענעדזשער
שאפ. םון אגענט ביזנעם ליםסקי, לואיס און באארד

 בעני טשערמאן שאם דער געווען איז מייםטער מאסם
 ארויםגעטראםען זײנען רעדעם קורצע מים און גאלדשטיין,

 פיר־ דער פאר און סניידער, און• קאםלאן ױניאן דער םאר
 פרע־ װערםםולע אנשטענדיג םיםרין. וואלדמאן, מר. מע

 צום געװארען געגעבען ארבעטער די פון דינען זענטען
 דער פון םײ מר. צו און גאלדשטיין בעני םשערמאן שאפ

 גע־ ערהאלםען איז טעלעגראמע באגריסונג א םירמע.
 לאקאל םון מענעדזשער ברעםלאו, י׳ ברודער פון ווארעז

35.
 און אבראמאװיץ א. קושנער, ב. קאנדטע: די
טאלאנא, פראנק ;117 לאקאל וואסערמאן, ג.

 אננא און 10 לאקאל יאקובאוויץ. חש. ; 48 לאקאל
.9 לאקאל ױגאװיק,

 ראביגם׳, ד. ד- .ם. םון סעםפעלמאכער זעכצען די
 ,89 און 22 לאקאלס דרעסמאכער די םון םיטגלידער

 דאם און אווערםיים וואד גאנצע א געארבעם האבען
צו אוועקגעגעבען זײ האבען דאלאר. 75 געלם, גאנצע

רעזאלוציעם אוץ מיטגלידער
 פארבאנד סאוועסעז פץ קעמפער לדישעהע די העלםעז

 ײדכ־ זדז אקציע די םאשיסםעז. און נאציס די געגען
 את־ פון הילף סימפאםישער חןר סים געװאדעז טTגעפ
 אוג־ פת עראציעקאאפ געסו־ײעד דער און יוניאן זעד
גראסמאן. ji ביזנעס״אגענם זער

 תאםעי דעד איז פאקם דעם פארעפענםלעפען טיר
 װעיעז טרײד דרעס אין ארבעסעד אנדערע די אז נמג,

 די םארשנעלערעז העלפען און בײשפיל אונזער גאכםאז
םאשיזם. םח םפלה

 ,22 לאקאל סילװערשטײן, א. .׳־קאמיםע די
 ׳89 לאקאל אלענםי, ײשאזעםיז םשערמאן,
אסיסםענם.

 214 גאלדמרג׳ יון דאניגער פמ ארבעםער די סיר,
 *מרקענמג אוגזער אױס דוײקען סטריט, םע39 װעסם

 אגענם ביזנעס אונזעד צו דאנקבאדקײם הארציגע און
 אוסעדמידלעכע׳ זײן םאד גאאױצםײז׳ לואים ברודער

 אונ־ פת ארבעטעד די לםובת ארבעט איבערגעגעבענע
שאפ• זער

 יון קײטבפיגקטלע איבערגעבענהײם, זײן דאנק א
 מאכעז צו געלונגעז יונז איז אונז, צו באציאונג װארעםע

מז אנשטענדיגעז אן  בעםםע די אונםעד ארבעטען און לע
באדינגונגען. ױניאן

 גאלדשטימ׳ס ל. ברודער מים שםאלץ זײנען סיר
 געזונםערחײט זאל ער אז אים, וױנשען מיר אדן אױםטו

^ גוטע דאזיגע די פאחעצעז ג ארכעם. ױ
 אגעדקעגתג אונזער אױם פיר דריקען גלײכצײטיג

 פימ־ מאריס ברח־ער םענעחשער, דיססריקם אונזער צו
 שאפ אונזעד אױג װאבזאמע װעםענם אונטער בערג,

זיד• געפיגם
 ברידער די צו געפילען אונזערע פון אױסדרוק אלס

 פרע־ די מיר האבעז פײגבערג מארים און גאלדשםײן ל.
 זײ אז וױנשען, סיר אח מתנות װערטםולע םיט זענםירם

געזונטערהײט. נוצען דאס זאלען
 און םײנכערג מאריס גאלדשםײז, לואיס ברידער די

 דעם באגריסם חאבעז גארדאן םאקם קלױרק קאמפלײנם
 דער מיט קאאפעראציע אויםגעצײכענטער דיער פאר שאפ

 אייפ• אמ אקטיװע אזעלכע פאר פאסט עס װי ױניאן
 אוג־ חאבעז זײ און זײנען• די וױ לײם ימיאן ריכםיגע

 צו זײ האבען כאדיגגונגען גוטע די דאם םערשםראכעז,
 װאם פאקט, דעם און צײט איצטיגער דער פארדאנקען

 די אויסגענוצט געחעריג וױ האט יוניאן קלאוקמאכער די
 קלאוק• די פאד םארבעםערוגגען דערגרײכען צו צײט

____ מאכער•
םשער־ דער גוםען צוס ווערען דערמאגט אויך אל1.

 ניט האם װעלבער קאזיגםקי, טש. בתדער שאפ, פמ מאן
 װאקאציע װאכעז 2 שאם םון געקראגעז צוריק לאנג
 אפחיטענדיג ארבעם׳ טאקםישער אה גוטער זײן םאר
שאפ. םמ וואוילזייז דעם

קאמיטע: שאפ
קאהען■ איזי אץ רעקארד לואי םריד. הײםאן

װ. 4P, 132 קאום ס. ם. םון ארבעטער די מיר,
 שאפ־ אונזעד םון באריכט א אויםהערענדיג גאס, םע22

 מענעחשער, דעם און הערמאליז אייב ברודער טשערמאן,
 אונערמידלעכער זייעדע װעגען קעסלער, דזשא ברודער

 אונזער איז ױניאן־באדינגונגעז די אויף וואכזאמקײט
 געםירט האט וואם אלגעמײן, אין םרייד אין און שאפ

 פונק״ די אפהיטען און וױידזשעס אונזערע העכערעז צו
 באשלאסען האבעז םראצענם, 100 אגרימענט םון םעז

 שטיץ םאר דאנק א און אנערקענונג די אויסדריקען
 איצט ביז שאפ םון אינטערעסען די אין וואך דער אויף
צוקוגםם. דער פאר אויך םארזיכערונג דער פאר אץ

 אנערקענונג און דאנק אונזער אויס דריקען מיר
 אימער־ סאול ברודער — סעקרעטאר־טרעזשורער דעם
 מייםין, דוד ברודער לאקאל, םרן םשערמאן דעם און מאן
 צום און םשעתיאן שאפ צום קאאפעראציע זײער םאר

 םאר־ די איז העלםען און ױניאן דער םון מענעדזשער
 געוואונשםע די ברייגגענדיג פירמע דער מיט האנדלונגען

רעזולטאםען.
 מענעדזשער׳ דעם מיר פרעזענטירען אויסדריק אלם

 און דאלאר, םוםציג םון באנד א מיט קעםלער. ברודער
 און םעקרעטאר־םרעזשורער מיטן שאפ־טשערמאז דעם

 באנד. ־דאלארדיגען25 א היט — לאקאל פון טשערסאן
ן ע ם י י ׳ נ ם מ א ר ב א

י נ ר א , ב ש ם י װ א נ ס י ג
שןןפ־קאמיםע.

 אױך האמז יקאדיב אין שיפפאן פון ארכעטצר די
מ סיסמג שא• באזדכסזןן גוס א  אייסמןטײלן וואך fvל

ד גןזאפצלט האמז זײ ײאס דאלאד׳ 456 u מ rn m a 
T יזזדאל ן אױע *jjpyvj רעליף סלחסח i

 ד״מיןי קלאוקממר פיז מענצדזשזוד כעדג,חשצנעדאל
jU צום (אקוסןן ספעציצל איו וועלכאר כאארד, T tilT 
 פדײיױליגןד דיעד סןד ןןרבעסער די בזודןןגקס האמיג

ס װאםדי ח-חילן^חמסל חן מן  צשאדיאיג ש««יד*א גי
 סױד׳ ױגימוןד ד* און וןליןי װאר ואשען דעם קאטיסעט,

ארגאניזאציזןס. וײס
דןד אױף אנגעװיזןן סועציעל חאט פימבערג י,

MAMSMi Aft A ft aftMMiL ■ f i l lןףזןדכ! ®ח מדײסונג מןןרןןלישעד lyv ,דדדך זממלדמזמ 
 iyvofק די סיס זיד סאלידאריזידצז אדבעטער די װעלכע

סלחסזדפראגסצז. פארשײדעגזן די אױף
m ארמױמי זדדישזמ פח םארשטײעד דער w«

Aift f tM tf t  ftAiMftlAAAftMftftft f̂t. ftft̂ ft ftftAftft■^ ^ yiMf iv בןןגײססערמר 9 איז זמס םאבאסשינסקי/ כ n 
 דןו װ^ס ין1#ק8סלחסח״חילף״ גדויסער דעד אױף וױזען

r דץד אין דדדך סידס uyu'Ofp אדגעסעד אידיהזער n 
 ?ד חאט — אדבץסצד״, אידישע די ״מיר, צײס, םיגער

תז ״פילען — געזאגט ליי ד «ח גױס די *ח די ן י י י י  ד
מז מיר אנוערע׳ וױ שםארקעד סך א צײט םיגןןר  די

ײמז נדס׳ן שארבמדעז לעבעז איז לײכ םיט  אמיתד׳ גר
 ודיגקאל יעדעץ איץ סירס װאס קאלעקסיװ, גןמניאנאלעז

 כארבארישן די געגזח קאטף העלזײשען דעם ערד דעד פון
מ דמע און חיםלעריזם םת אגגריםעז סי א  מחגווו״, כ

 חןלדישןן אױפן אפגעשסעלט באזונדעדס זיד האם ער
 אד־ אידישא די פירעז וואסעס קאמף, אונםערעדדישעז

 ,WJ דןד געגעז חברים פוילישע די מיט צחאמען בעטעו
גד אזײ תאמז שילדעדמגען זײנע אקופאציע־מאכט. שער

MftftftMAftftfta •MtftU m m  -* -  1    - - — kft   דדרכגעםירש ארס אױסן איז עס אז פארזאמעלסע/ די רירס
 איז מאס םיסע׳ דער חוץ זאםלונג. א נאך נעײארעז

 ארמימר־קאםימס אידישעז פאח גאשטימט געוועז
ך שאפ־מיםמג אױפן ספאנטאן, ארבעטער די האבען  ג

דאלאר. 50 נאד זאמעלט
ד פח םענעדזשער דיססריקם םײגבעדג, סאריס  .יי

 טשצרטאן געװען איז דעיארטסעגם״, קאונסיל דאסטריעל
 נסײדזשןא ביזנעס גאלדשםײז, םר. אח ער םיטינג. םון
 Din «ס חנדעס. קורצע געהןלםעז האבעז שאפ, םמ

 Jtpr פיז םשעדמאז לאסקאײיץ׳ םשארלי גערעדם אױך
 די דורכצוםירעז געארבעס ענערגיש זײער האם וועלכער
זאםלונג.
חנליף׳ װאר ראשען םק םרײסאן, מ. און אדאמס מיס

אגרערע, און כאארד דזשאינם קלאוקמאכער פמ אשביז ג•
 שןי* די מיסינג. דאזיגעז דעם אױף גערעדט אױך האבען

 זאםלמ^ דער צו תאגט א צוגעלײגם האם וואס קאםיםע,
 םורמאן׳ קאילאז׳ רודיז׳ א. :בד, די םון גאשטאנעז איז

וױיס. ש. אח סארקום טש. סקורניק,
 שא• דעד װאם רעזןלוציע, ספעציעלער דער אין

 ןנ* אז רעקאםעגדירט, ווערט אנגענומען, האט מיטינג
לןן אינדוםםריע קלאוקמאכער דער אין שעפער דערע  מ

 דורג־ און בײקער, אץ שיםמאן םמ בײשפיל דעם נאכטאז
 :אזױ זיך לײענם רעזאלוציע די אקציעס. ענלעכע פירעז

 500 בײקער, איז שיםמאז םץ ארבעטער די ״מיר,
 דדײ צו באשםײערט זיך האבעז נױ־יארק, עווענױ. טע7

 אונזעו מלחמחזרעליף־צוועקען. םאר פערזאן א דאלאר
 שאפ־מיםמג, אויםן דאלאר. 405 געזאמעלט .האם שאפ

 נא־ םען12 דעם דאנערשםאג, םארגעקומען איז װעלכער
 קלאוקמאכער דער םון העד״קוואםערם די אין וועמבער,
 צו באשלאםעז אײנשםימיג מיר האבעז באארד, דזשאינם

 םאר :אוםן םאלגענדען דעם אויף געלט דאס פארטײלען
 העלדיש אזוי םארטיידיגט װעלכע ארמיי, רויטער דער

 ראשעז דורך דאלאר 100 — םרייהייט אלעמענם אונזער
 100 נאך רעליף וואר ראשעז םארן דעם חוץ רעליף. וואר

 בײ־ דירעקםע אלם געקראגעז האבען מיר וואס דאלאר,
שז מוטיגע די םאר םירמע. אונזער םון שטייערונג  אידי

 «ױ* די מיט צוזאמען םירען וועלכע ארבעטער־קעמםער,
 גערילא־קאמף העלדישעז א ארבעסעד אנדערע און לישע
 נאצים. די םון אקוםאציע־מאכט מערדערישער דער נעגעז
 — ארבעםער־קאמיםעם איךישען דעם דורך מיר גיבען

 דאלאר. 50 געזאםעלםע ארט אוים׳ן די און דאלאר 105
ח װעלכע ,באיעם״, אײגענע אוגזערע םאר  אוגזער פי

 םײל יעדען כםעם אין םאשיזם און נאציזם געגעז קאמף
םױרװים ״ױנײםעד די דורך מיר גיבעז װעלם, דער םון
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 קלןוק ״אדמירײשאז דעד פיז ארבעטער די פיר
 די אנערקענעז ססריט׳ םע27 וועסט 104 קאםפאני״,

 חײ־ םשצרמאן, שאו אונזער פון ארבעם זיסדעדמידלעכע
 שאי איגזער פיז טיסגלידעד די און פרידלענדער פאן

 און שוכמאז *ת בלאק זדזידאר דאכאוױץ, חש. קאפיסע
 זײער דודך מתגוו^ ווערםפולע מיט זײ יחחעגסיחנן

 םארנאנ־ בײם חאנדלוגג אומפארטייאישער אח פײנצו
 ארכעטער צװישען סכסוכים אין און ארבעם תדסײלען

 און אײגיגקײט n אנגעתאלטען ווערם אדנעםעד איז
שאפ. אין צופריז־מהײם
פאזנער׳ ס. אח ראמאנאף ji קאמיםע: די

ל. און 9 לאקאל קאחען, יעטא ; 117 לאקאל
.35 לאקאל לעװין׳

 וועסט 250 אינק״ אגיטרא פח ארבעסער די םיר
 אנערקעגונג און דאנק אונזער אוים דריקעז סםרים, 39
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פח ארבעםער די לטובת געםוז האם ער האס ירמנם׳

 םיט אים םיר פרעזענםירען געלעגעגחײם ז־ער נײ
באנד. דיפענס ן
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*m jbt פארזאםלװנ min עתאװוננ חנד its מרליד׳ אה *לסעו no דעם
ר ד• דן  די וו^ס ®*רואטלתג, פראטאסט אח סו
fo*o®p ײדאן׳ טרייז־ דאר פיז סוןר 280 וין TM P 

*»>tm w w יייי^ גיי מי מיחװיגג׳ •יי מ  תד ו
u t ir if 'i'm מ דוכיגסקי, ®ראדדזןנט ®וז י ת נ ן ו  ן

מז m מ r n m  wn רי  כאלשאיױססישא די וי*ס מ
syn •v »y® >yi ווײ די אויף דזדממידפ* T ty s 

ד ליסטיש® לןן׳ ®ון •יון  מיקמד און ןרליו מןנדק •י
 ®אר־ חעכסםע די פון װןוןן ןדרןפידס ujni אלטאד׳
ר ײן  וין uuyiyp ימיןן סוײד דאר ®ון א

fpp;h ®ת p מסײיע®ר«גו סט?וגאײא איז <(זט««*<ליפס
 װאט פארזאפלוגג ®ראטאסט די טוןד• ®אליסיש® און

ז <נעחאלמז tp אץ מון fo ל׳ מן  סטריט טן66 סן
ײ אווישאן חו קמזן און גון  *יואגט׳ דינסטאג וןוחמיו, זן

ס מירץ. םצן30 ון
 די nrvom« וחןלןן װאס ר*ת«ר, די אוױשאז

 •חהיתגט גדיז׳ ײילי*ם : זימאז 13לי8ארזא8ט־סזטפרא
ח upr® רר$ « n rryB nrpnya 3 דזשײםס ;לײכאר *וו. 

 אמדאס־ אײ קאכגרעס ®ון סעקערסאר גןנןויאל קערי׳
 דזש. סאגאטאר סטייט ייגייסןד ;ןוגןגידחןנט טריןל

nro j«,* די פיז n r ; ון ניבוד׳ רײנהאלז־ פראפ׳® 
pm-טמל*גיש?ן n  ,flpup om n r *  ; n * ro o j 

 ®ון טשערמאן חןלד, אדאלף ;,טארוחןרםס״ ®ון םאר
תארדמאז כ. דזש• ;קאפיטעט ארבעטער איוישאן

מל מ מ א סןי ױ א ט ט ו
A ** K A• M U •ilB A M M M it tokU■ AAA MA1BA A  M A M■ t“ םרייד •דעריקאגער דער ®ון פירער חױפם l r

A  A  M M A i iA M  1 1 H  ■ | • M M i t i M A * ן , נ נ <נ •ר®- א״ שאצ*אל*סםיש< כארידםע כא.
_

מ\ כזלו רז* »ן

Mil AAA MMAM MtWlMMftAM ■a  / a m a L m m^■  ijn פיז ארגאז אסיציזגלעז ®יז רןדאקסאר (סאדמקי^
 ״*דוחמס״; ײגיאז טר^יואד קלאדימ זװטנד*ג«ל«®ט

מי *דלןר״ פרידריד דןי ק איג־ א«י«ליטטיש*זס ®יז מ

סשײנמז ®ױמז• איז באװאגודג ימיאן טדייד דאר
ÂÂAAAAAAflA ÂAAAAÂ M̂^̂ AA ^^^^aA a ■a^aa^■ —A*דיכיגסקי• עגס ו עוי •ו זײץ דדזןס נױןךגג ®דץ

דג דןג ס ווןגזנן ון ס פון וװןק ח און סרױןר ת
IM IA  aim AAA A MAAMMAM i a IM I a AAM4 M ■AMMMAAדי שרץ זןדמרדדגג דעד ג?גיח גױסיגג •ר$סעסס *“ 

דןו טי T שיויא אלז״ די ןרליד׳ און אלטןר סןו W

ו ליסטימו ן ו י ו ®ון ® ן ן ל ױ ך ® ר ו ד ד מלשןזױםסי״ ת
A A A I AAA AAA AA MAMMAMMAA MMA AM AAA AAA AAMMג«» שזןד v.® ■.גזױןמגם דובינסקי ®רעזידזמט האט או:

 דעד ®ט ווערען מיספארשטאנען גישט טאר *®ס
ראדי־ און ®רבעםער ®טארימגזװ* חןר *ה •ראגחןסט

- -— •MAmLaAAAWA AAAAA■ •MAMA A AAA AAAAMAA ■mLmaד מ מג מ חןג מרברעכען. שןגדלעכעז דעם געגזןן מי
___ a amLmMA MtMAMAI•• AAAAAA MMil MMM MMAAAAוױ ®®רד*נג סינדעססעז דעם נישס ח*ס קײנער®®  

ער־ דעד איכער רוסלאנד *ו חילף אמזזװ־ שײ*מז  
מד זײנעז ®ס פיחד־. ײײאז «ײײ מ * * » r n g

דעד אץ זעען װאס ®העדיקע איז טױזןגטןד שאראן  
®ן ערליך הענריק און ®לטער װיקסאר ®ון ערמארדמג  

V איז עס וועלכען געגעז מארד •ןליטיישןן ת ® op®
_ , . M  ?, A ll AAAA T lH ih ll  AAAAAMAMMAAAA AM MA>■ Aהאנען ערליך איז *לםער •ראטעסטיריח• *ו שליכם 

מז זײער «ג מז ג ע  געגען ?*מף דעם געווידמעט ל
ם שיז ר און מ  םיר ®®רםען. pm *לע אין די?מטו

w fp מז ®ז* ®ון ®נגעזיכט אין שײײגזח גיט חנ כ ר  מ
מ װןרפ װ»ס  פארביגדעםעז g אוגזעדעז פמ מגסנגז

 זעל־ דעם געגעז זיך שלאגזװ סיר װאס דןרפסר׳ כלױז
שוגא׳. כיגןןן

 פאר זײן אינער דירעסנמר נילדוננס אמ mm ניס ססאר נ»רס
נאוחןגונג w ױנ פױיי דער םיס נינדוננ

 װאם קאנדידאטען loo פון איינזניגער דער געװען איז אינטערנעשאגאל ארנזער ®ון דירעקטאר :ילדונגם
עקזאםינערם. די ®ון רעקאפױ<נדירט װארעש ײערט — עקזאםען. דעם אױסנעחאלטען נלענ«ענד חאט

אנצועטעלען. א״ש זיר ענטיאגען עדױקייעאן אװ כאארד ®ון םערחיים —.

 גיט־ בעט 22 לאמול ער«כדרעסמ
 ®ון אדרעסען »רײנ«ושיקען גײדער

ארמײ דער אין חרובים ױיערע
n’ ידרעטססכע די rr דער פח 22 ל*מל 

ט אינימדגןשסנסל  םיםגלידעד די דרינגענד מ
 ®ד״ די יוגיאז דער איז ®רײנזושימז לאימל פח

ן פח ראמו ו  די איז דינען װאס ?רובים ח
י אמריפע• ®ון כוחות באװאפעגםע  בעם, ײני*ז י

 ®דער םזכטער זין׳ פח אדדעסעז און nrww די *ז
ר ז דער איז די״נז װאס גױםגלידער ײײ«ז פח מנ

- .^» . . .  — !■ a L m A HI •MMAA A W I»  m m  MMAM, ״ ס  זאדען אוקזילןריס׳ ®רױען אדעד גיידדי ן
 די אום לאטאל פת *®יס אין װערעז *ומףזיפט

^ נ י  פאר־ אין זײ מיט שטעלעז i®:yp זיד זאל י
 זאכען• נויסיגע םיט ®רױסאעלפען זײ און במדומ

 טאראינםערעסירס םיף איז ױניאז ״אתזעד
 סיטגלידער • פמ קתבים אדער םיטגלידןר אין

מעז װאס  םשארלס חאט — אוניסארסס איז זיד מפ
סןן׳ ד מ ר זי שן ח מ  — געזאגם לאמל״ ®ון מ

רוגג אין די םים שםײן וױלען סיר  םאן און מרי
 םעגלעז*. איז עם װאם סיט איז וױםיל אױף זײ פאר
 געשיטט מאל עםלעכע איאט בױ חאמז סיר

 באװאפענםע n אין םיטגלידער אונזערע w םתנות
 סאר זעלביגע דאס םאז וױלען אמ לאני פמ כחדת

 זר־ דינםם. אין םיםגלידער אונזערע םון קרובים
 װאס םיםגלידער אונזערע םיר בעםעז דעם בער

 לופט־ אדער פלאם ארמײ׳ דער איז קתבים האבען
אדרעסעז״• זײערע שיקעז *ו אתז סלאט

י ברענגעז קענען םיטגלידער  אדרעסעז י
 אנגעבענ־ ®אסט׳ דויץ גושיקען אדער ®ערחײלעד

 דעם פיז נומער לעײשער איז נאמעז דעם דיג
 אחמײ דער אין ®ערזאז די װאס אץ םיםגליי

אים. מים אן זיד געהערם שיקם׳ עד אדדעם װעמעם
באנו־ איז אױסשניידעז קענען מיםגלידער

 וױסען לאזען אויף בלענ?״״ םאלגענדען דעם מז
 דער אץ קרוב א םון אדרעס דעם 22 לאטאל איז

:אחמיי
Local 22, ILGWU,
218 West 40th Street, New York City.

Member’s Name ................................................ -

Ledger No......... ................
Name of Person

in Service............................................... .........-
Son Husband
Daughter (Check which)

Address - ■ .....-...—...... «-■■■ ■׳—

 *י־ תאם יארט גױ פון עדײטײשאז ®װ באארד דער
 םי־ אוו באארד זײז פמ רע׳מאזענדאאיע די ריסגעוויזען

 ע?מלינערס *װ כאארד זײז פח אח *עראמטענדענםס
 עדײקײ־ דעס באשטימען «ו ענםזאגט דד תאט עד אח

 סארט אינםערנעשאגאל׳ אוגזער פון דירע?ם*ר שאנאל
 דערװאטםענע פאר כילדונג פיז דירע?םאר אלם סםאר׳

מענשעז■
o םח כאשאס דעד n װאס עדױטײשאן, ®װ כאארד 

 האט ,2 געגעז שטיסען 4 נויט געײ*רעז אנגעגוסעז איז
 םח ?רײזעז די איז ענםריססוגג גרױם ארױסגעמפען

אלע אלע *ווישען און כאוועגמג ®רכעסער דעד ר מ  א
 גע־ פארדאםט אומעםום איז חאגדלונג די עלזןםזהטעז.

 דער געײען איז סטאר מארק שעגדלעכע. א אלס ײארען
 אמם, דעם פאר ימנדידאטעז תונדערט אוױשע אײטױגער

מגד האם װעלכער  עקזאמעז דעם אויסגעתאלםעז גלענ
 אים חאבען ע?זאמינערס און סויעראינטענדענםס די און

 ®אסיג אמ פעחיג איז וואס יערזאן, א אלס רעקאמעגדירט
 יאר׳ לעאםען פת משד אין ®אסםען. דעם פארנעםען «ו

 חונ־ ארום פארחערם עקזאמינערס אװ באארד דער האט
 אײנעם טײן תאם אזץ שטעלע דער פאר ®•ליקאנםען דער
 פאר געפינעז נים םםאר מארק בתדער חוץ א זײ פון

 ®®ליקאאיעס די אמם. װיכםיגעז דעם האלסען *ו ®אסיג
 דערװאק־ טאר בילײנג םיז דירעקטאר םץ אמט פארן

 איבערן פון קאנדידאםען פח ®רײנגעקומעז זײנען סענע,
 חאם ױאם אבער זײ םון אײטניגער דעד לאנד. גאנ«ען

 גע־ דערקלערם איז און עקזאמענם די אױםגעהאלםעז
 חעכסס אלס עקזאמינערם אװ באארד דעם םת יוארעז
 האם אבער דעם םראץ סםאר. סארק געווען איז םעהיג,

 ענם־ זיך עדיוקיישאן אװ כאארד דעם פון מערחייט די
 םאל ערשםער דער איז דאס אנאושםעלעז. אים זאגם

 נים זיד חאם באארד דער וואס יארעז׳ םון לױף אין
 און עקזאמינערס אײגענע זײנע םיט רעכענעז געוואלם

■אסםען. וױבםיגעז א «ו באגוג אין םוםעראינטענדעגםס
 דעם פץ מיםגליד א לינדלאף׳ &. תשאחאנא מרס.

 מיט־ א ■אקענםאל, ג. חשאזעף את קוױנס׳ םח באארד
 געגען םםאר׳ן. פאר געשםימם האבעז בחקלין, םון גליד
 ;פרעזידענס באק׳ ב. עלסוואירם :געשםימם חאבען אים
 דעניעל ;מײם־ירעזידענם באנאסיזשי, ס. אלבערטא דר.

 מארשאל• חשײמם דילאן. ע. מערי מים את ד»יגינם ®אול
מיםינג. בײם געװען נים איז לא־םשערמאן

 געגנער די באשולדיגט אםען האם ליגדלאף מרס.
עגטזאגם זיד האבען די אז קאנדידאםור, סטאר׳ם סון

 ארגעםער־ אין אנשויאונג זײן אוליב גוםאוחײסען אים
ד באארד דעם פח מיטיגג דעם בײ חאם n פראגען•  ג

 ־r איז סםאר וױיל באשלום, דעם ip’rixpmx רופןן
 דערװאק־ פח עראיאוגג דער םיט פארבוגחמ רעז־לאנג

 ןנוגע«אסמ אויםגמייכענט איז ער אין םענשען סענע
. אדגעס דער פאר

 תאם באארד, דעם פון ®רעזידענט דער באט׳ מר.
 לידלאפ׳ס םרם■ אויף געענםפערם גיט םיטיגג בײם

 גוגעגעבען׳ ער האט מיםינג גאכן אכעו *ראםעסםעז.
אויסגעשיראכענעם זײן *וליב סטאר׳ז געגעז איז ער אז

■ 1 1 4 1  MM■ AM AMMAAA AteMMkMMaAAVAAMAAAMאויד דערבײ האם ער דעקןןרד• פרייגםלעעכז זןרבעסער 
 אז געגעז אזױ ®ונקס געײעז װאלם ער אז *וגעזמט,

ארבעםער. די פיז שונא אײסגעשיראכענעם
 װאו װעילס, אין געװארעז געבוירעז איז סםאר מארק

 געלעחננט חאט ער טאינ^ די איז געארבעט תאם ער
 סקאלער־ א אױף קאלעדזש לייבאר לאנדאנער דעם איז

 פאזיאיע איגםיגע דין אנגענומעז האט ער אײדער שי®.
 דירעק־ א געדרען ער איז אינטערנעשאנאל, אוגזער אין

 געװען איז ער קאלעדזש. איבאר כרוקוואוד םון םאר
 עקא־ און געשיכםע ארבעטער עקאנאמיע׳ פון לערעי א

 ער און קאלעדזש מאר בריז אין געאגראפיע גאםישע
 ױגיאניזם םרייד וועגען ביכער עטלעכע אנגעשריבעז חאט
פראגען. עקאנאמישע און
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GERECHTIGKEIT (Justice,

#י ערשטען־־  אמעריקע וױ מאל גווייםע דאס ׳מ
« « אין םאי ערשםען דעם באגעגענם ,/
קריג. בלוטיגען סיז באדיגגונגען °*״

 דער אבער ױם־םובים. םאר גײט קיין נישם איז עס
 א אזױ סתם געװען נישם קײנמאל איז מאי ערשםער

 אום־ גרויסער פון םאג א געווען איז דאס רו. סון טאג
 און תאםענוגגען ליכםיגע בענקשאסםען, טיסע רואיגקײט.

קאמסען• שײערע
 גע־ איז ױם־םוב דער װאס יאר׳ פוםציג די דורך

 אים האם םען זינם װעלם, דער אין געווארען םייערם
 געװארען ער איז טאג, היינטיגען ביזן אײמעשםעלט,

 לענ־ רייע r איז הערצער• מיליאגען אין אײגגעבאקען
 ױם־ דער איז רוסלאנד, צארישען אין למשל, װי׳ דער,
 בלוט םיט האבען ארבעםער די פארבאםען, געווען םוב

 צוליב און םייערען, צו אים רעכם זייער פאר באצאלם
הײליגער. גאך געװארען זײ םאר ױם־טוב דער איז דעם

 פון ארבעםער האבעז מאי ערשםען םון םאג אין
 געמיינזאמען דורך םאראייגיגט זיך לענדער פארשיידעגע

 בשותםות* דעם דורך — צילען׳ זעלבע די םאר קאמף
 באגרי־ די אבער לעבען. בעסער א םון אידעאל דיגעז

 גע־ כסדר זיך האבען לעבען בעםער א װעגען פען
 אר־ אכם־שםונדיגער אן װען ציים, א געווען זנדערט.

 א געװען איז ארבעםס־װאך) ־שםונדעע48( בעסס־םאג
 הא־ געװארען, דערגרײכם איז דאם ווען חלום. וױיםער

 בריײ םאדערגרונט אין ארויסגערוקט ארבעטער די בען
 הויפם־ די םץ אײנע :צילען אלגעמיינע םער אוז םערע

 דערגרײכען צו געווארען איז מאי ערשםען םון אידעעז
 לע־ ארבעםער׳ס םון זיכערהײט כחזות געםיינזאמע םים
 דער קען םאג יעדען אז שרעק׳ די באזייםיגעז «ו מן,

 די דורך גארגעל בײם ווערען אגגעבאפט ארבעםער
 גא־ זענגעד. און ארבעםלאזיגקײם םץ הענם בײניגע

 אמ לעבעז מענשלעך א ארבעםענדע אלע ראנםירען
 אײ־ געווארען איז ראם — מארגען, םים׳ן דכערהיים די

 םאר׳מלחםה׳דיגען פונם הויפט־לאזונגען די «ון נעי
 דער אין שוין איז צו,יאר יאר םה און מאי. ערשםען

 כל אז געווארען, קלארער אלץ װעלט פאר׳פלחמה׳דיגער
 דעם צוליב אויםשליסלעך ארבעם אינחםטרי די זםן

 ־צו מעגלעד נישם איז באלעבאםים, די סון פראםים
 זיך האבען יאר יעדען םיט זיכערהײם. אזא דערגרייבען

 מער און םער אלץ ארבעםער די פון העחנער די אין
 רעדעד װאו םאציאליזם, םון אידעען די איעגלװארגעלם

 פארלאנג אויםן נישם באוועגען זיד זאלען פאשינעז און
 כדי נאר םינדערהיים. קליינער א םון נוצן צוליבן *ה
 םון טאג דער אלעמען. םאר וואױלשםאנד זיכערען ײ

 פארשײדעגע פון ארבעםער די םאר איז מאי ®רשמען
 נייער אזא םאר קאםף םון םאג דער געווארען ללנדער
װעלם.

 פאר קאםף פון טאג א געווען אויך איז יום־םוב דער
 דעם םון אומגליקען די געדעגקם האם מען ®רידען.
 ארבעםער־הערצער מיליאנען און וועלט־קריג, ןרשטעז
 פאראײניגען זיך פאי ערשטען דעם םון םאג אין פלעגעז

 נישט םער .קײנםאל :טאנונג םלאמיגער דער חדך
קריג!״ קײן

םענש־ די פארהיטען געוואלט האס עם ווער אבער
ז לעצםע די אין האם קריג, סון. תײם  םארז יאר מ
 ײי נאכצוםאלגעז׳ אומרו םים מעגלעכקײט א געהאס קריג
 און װעלם• די אונםערצמינדען זיד גרײם פאשיזם דער
 םארהיםען צו אויף אז קלערער, אלץ געווארען איז עס
 איזאלירען נישט זיד םעז םאר קריג, סמ פענשהײם זי
 אין פארקריכם װאם שלױפאק, א װי װעלם דער «ז
 װי םאשיזם, געגען קעםםען מוז מען :שאל אײגענער יײז

נישט די אין בוחות רעאקציאנעתן אלע געגען ײיד

 אץ םאשיזם. דעם שטיצען וואס לענדער, פאשיםםישע
 ארײנגע* זיך האם םאשיזם דער װאו אז געזען, האס מען

 ױניאנס. געשלאסען מען ד״אם דארט זאםל, אין כאפם
 אמ דערגרייכונגען זײערע סון ארבעטער די בארױבם

 י1 רוף דער און םרײהײםען. אלע דערשםיקט רעכם,
 די אין האט םרײהײם פאר אדן סאשיזם געגען קעםםען

 מאנענדיג מאי, ערשםעז סון םאג אין קריג פארן יארען
ארבעםער־םענער. די םון אראפגעםלאםערם

 די האם מען געהאלםען. נישם האט מאנוגג די
 גע־ איז זי איידער דערשטיקם, נישט שלאנג פאשיםםישע

 אין םױטענדיג. אזױ גיםם איר און גרויס אזוי ווארען
 אין איז ערד־קויל די 4קרי הײגם מיר האבען דעזולםאם

 אין ױניאנם די םארשקלאםט, איז װעלם האלבע א פלאמעז׳
 אר־ םיליאנען צענדליגער חתב, דמען לענדער רײ א

 שקלא־ היםלערן סאר םאן u געצװאונגען ווערען בעםער
 םאלק אידישען דעם םמ םײלעז גרויסע פעדארבעם,

 אײראפע האלב אויםגעשאכטען, לענדער םיל אין זײנען
יאםער־םאל. און סויט־ א איז

 נישם פאי ערשםען היעטיגען אין דעריבער קאנען
 זיד וועם דעם אנשםאט םרײד. סון רוםעז די קלינגען
 נאצי־םאשיסםיש• די םאר קללה ביטערע א םראגעז

 די ביז רוען צו נישם שבועה א רוסזים, יאפאנעזישע
 שרעק־ דער אט םת באםרײם װערען גישם וועם וועלם

םעםם. לעכער
 דעם םחםת וועלען אמעריקע אין ארבעםער די

 פארםאפלעז צו רוף א םים מאי ערשטען דעם באגעגענען
 מער װאס שמידען דארף םען אנשםרענגוגגען. זײעדע
 װאם פארבינדעםע, די םאר אױך װי זיך, םאר געװער
 םון ,ארםענאל דעם םרן װערען באזארגם גשםע מחעז
דעמאקראטיע״. דער

 וױ אנדערש װעלען פאי ערשםען הײ־יאריגען דעם
 םאר־ םרידען םרידען. וועגען צורוםען די קלימען אמאל

 אבער צוקוגםם. דער םון חלום זוניגער דער בלײבם
ic i װעג דער i7־t| זײן קאן צוקונםט דער אט צו און 
 םה װערען אפגערױמם װעם עם װען דאן, בלויז םרײ
 היט־ דער נאציזם. אמ פאשיזם םון פגר דער ױעלם דער

 דעתוײל אבער קלע• שװערע שוין באקומם לעריזם
 די םארםאפלעז און םגר• קײז נישם װײט נאך ער איז

 אײנ־ דער הײנם איז דאם — קאםפם־אנשםרענגונגעז
 אױך איז דאס םרידען. דעם םאחיכערען «ו װעג ציגער

 מענשלעמ די פארםעםםיגען u װעג איינציגער דער
פרײהיים.
 םיל דיער בדענגען אמעריקע אין ארבעםער די
 גערן. *ח םרײוױליג דאם טוען זיי זיג. סאח קרבנות

 קרײ־ רי אין עיקר, דער כוחות, םאראן זײגען עם אבער
 אויס־ וױלען ײאס פרײנד, נעכטיגע היטלער׳ס םון זען

 םון םעםיגקײם די באגרענימן צו אויף קריג דעם נמען
 ארבעטער־דער־ די םון םאכען צו תל א און ױניאנם די

 דערגרײכען. נים ציל זײער טארען זײ גרייכונגעז.
 בלויז װאלםען צוריקםרים און באגרעניצונגען אזעלכע

 עם װעלכע םאר אידעאלען. ליכםיגע די םארשאםענם
קריג• בלוםיגער און שווערער אזא הײנם זיך פירם

 םון שםרעבונגען דערמאנטע די געגען װאכזאםקײם
 דעם געוױנען םאר װיכםיג איז ארבעטער־שוגאים די

 םרידען• ועם געװינען צו איז װיכטיגער נאך אה קריג
תי־ א אין איז קריג נאכן װעלם רעד םון אויםזען דער  ג
 געלינגען םאקע וועם צי דעם׳ םון אפהענגיג םאם םער

 סאצלאלער צו ריכםונג דער אץ װעלט די איבערצובױען
 םענשלעכער און גלײכהײם עקאנאםישער זיכערהײם,

 םמ אידעען אנדערע די אז נישם, םײנם דאם םרײהײם.
 און םרידעז אײביגען םיז אידעען די — מאי ערשטעז

ר וױבםיג. וױיניגער זײנען — םרײהײט םוללר מ די א

 אנ־ אלע םח קױאל דער איז אומזיכערהײם סאציאלע
 אנדע״ אינם אײנס זיך קײםלען וואס אופגליקען, דערע

 דעי אויף געקומעז איז שקלאםערײ םאשיסםישע :רען
 אום־ ןןקאנאמישע פארםעסטיגען צו םיםעל א יױ וועלט

 אײנהאלםען געקענם נים שױן האם םען וחמ גלײכהײט׳
 וזײםעד׳ און םיטלען. געוױינלעכע םים אוסגלייכהייט די

 צו געהאםט מוסאליני און היםלער האבען קריג רורך
 אזוי איז דעסםאטען־הערשאםט. זײער םארםעסםיגען

 שםענדיג וועלען םרידען און םרײהײט :תםיד זײן װעם
 הערשעז װעלען װעלם דער אויף זמן כל באדראם, ז״ץ

אויסנוצונס און אופגלײכהײט
 קרע גאכן או געסיל, דעד רייר איז הימט שוין

 איז ענדערונגעז סאציאלע םיםע םארקוםעז פוזען װעלען
 ענג־ אין פלאז בעווערידזש דער געזעלשאסם. דער

 .נעשאנעל דער פון פלאן אמעריקאנער דער אדן לאגד
 דעם זיך שםעלען װאס באארד״, פלעגיגג רעסארסעס

 וױגעלזג ״פוגם םעגשען יעדען װעגען זארגען צו ציל
 פארשטײער וױיטזיכםיגע ודי אז באווײזען, קבר״, בתן
כן םארשטייען, װעלט, הײנםיגער דער סח א  קדיג אזנ

 פארהעלטענישעז די הערשעז קענען נישם מער װעלען
 םוזען װעלם דער פון ארבעםער די קריג. דעם םאר סח
 בעװערידזש דער סײ אז רעכענונג, א אפגעמז אבער זיך

 םאר־ םחעז װעלען רחװעלט־פלאן דער םײ און פלאן
 נישם גרינדלעד װעם םען אױב װאוגשען, פרופע בלײבען

 געג־ די סיסםעם. עקאגאפישע גאנצע די איבערבײעז
 םונם באלעבאםים הײנםיגע די פלענער, די םמ נער

ד ײילעז לעבען, וױרםשאסםלעכען  פון אפזאגעז נישט י
 קאפי־ אײנציגע די םאדבלײבעז צו פריוױלעגיעס ז״׳ערע
 געטג גאד זײנעז זײ און װירםשאםם, דער םת טאנען

 גאר װערען פארװיר?לעבט װעלען פלענער די פעכםיג.
 אין ארבעםער םיליאנען זעמרערםער װעז פאל׳ דעם אין
 ־pyp צו פארביסעז דין גרײם װעלעז װעלם דער גאר
 דעריבער שײן טוז מאי ערשטער דער זײ. םאר םען

 וױ ארבעםער׳ די דערמאנען קריג, םח צײט אין הײנט,
 מזזות מעגלעכע אלע םאביליזיחװ צו איז עם דרינגענדיג

 או־בעטער־ די םמ םאביליזירונג אזא קאםף. אזא פאר
 בכבוד׳יגםטע די פון איינע האבען קריג גאכ׳ן װעם כוחות

 אנעאויפג די :געשיכםע מענשלעכער דער אין אויםגאבען
 אה םרידעז גלײכהײם, םון וועלם א םאחיכערען צו

םרייהייט.
ײ װעט װעלם אזא װעגען םארשםעלונג די םהי  דע
 הערצער. מיליאנען באגײםטערען פאי ערשםעז יאריגען

ץ ן  WP עס װען הײנם. םון וױרבעל־געוױםערעז די אין א
 ויײ״ אזױ םארבליבען את עם װען ;קיין דץ נים
 װעם — טױם, און וזודבן בושעװען עס װען אח רו גיג
 הענט די םאכעז םעםםער וועלט אזא אויף האםענונג די

 קרעם־ אח ביקס׳ א טאג דעם אין האלטען װאם די, םמ
 םאטעם שװעםםעד, ברידער׳ זײערע סח הענם די םיגען

 אין טאג דעם םארברענגען וועלעז װאס מאםעס, און
םאשינען. און געצײג זייער בײ ארבעם םיזאםער

 מי־ םאדערונגען זײ יערלעכער גטזיכערטער
J :3 לעבעגם איז אײנקונפט S S f S J 

מ n ארבעטער םאר וױכטיג ר י ז ^י
 ארויס־ מאגאם דעם האט אםעריקא אין באװעגונג בעםער
אנ־ דעם זיד םים באצײכענם םאדערגרונט, אין געחקם

 ארבעםער פון געשיכםע דער אין עפאכע נײער א םח םאע
 אמעדי־ רי עקזיםםענץ• םענשלעכער מער א םאר קאמף

 געלאזם דערמים האם באװעמנג ױגיאז טרײד קאנער
צופרידעז ניט םער זיד שםעלם ארבעטער דער אז וויסען,


