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 און וואוקם ריזיגען דעם אויף אילוסםראציע אז ווי ־
 מיםגלידער אין אינטערנעשאנעל אונדער פרן אגםוײקלונג

 וױדער־ איר זינט יאר צעו די אין אײנפלום און מאבט *אל-
 גרויסע די אפקױפען איר איז באנײאונג. און געבורט
 בראז־װיי אויף קאמפאני מאטאר םארד דער םץ געבײדע

אסים. הדיםט איר פאר םםריט םוםציגסטע און םיר און
 אינטערנעשאנעל אונזער וואס בילדינג םארד דער

 איז וואס געבײדע שםאקיגע זעקם א איז אפגעקויפם, האם
 פארד דער סון רום שאו ויויפט די געװען יאר עטלעכע
 די אומגעגעגד. ארן יארק נײ פאר קאמפאני םאטאר

 טעקסעם פאר שטאט דער םון אפגעשאצט איז געבײדע
 די האט אריגינעל דאלאר. 825-000 םון סומע דער אין

 צװײ ארום אייגענטימילר געװעזענע די געקאסט געביידע
 פראנטעידזש פוס 120 האט געביידע די דאלאר. םיליאן

 זי סטריט. טע54 װעסט אויף פוס 54 און בראדוױי אױף
םלאץ. אםים םום 63-000 האט

 אינטערנע־ אונזער םון װאוקם געוואלדיגער דער
 טעטיגקייטען אירע שון אויםברייטערונג די און שאנעל

 דו־ פרעזידענט אנגעװיזען האט יארעז, לעצטע די אין
 אונזער םאר נויטיג דרינגענד געמאכט האם בינסקי׳

 ארבעט. איר םאר פלאץ גרעסערען א קריגען צו ױניאז
 זעכצענםע וועסם דרײ אויף אםיס הויםם איצטיגער דער

 און ארבעט- דער םאר קלייז או םיל געווארעז איז םםריט
 עקםטרא דינגען צו געווען געצװאונגען איז ױניאן די

 לעיבאר דעם חוץ א געביידע אנדער אן אין םלאץ
 אונ־ םון ארבעט די אגגעםירט וו׳ערט עס וווא דזשסטעי
 געביידע נייע די אםטײלונג. םארװיילומ און קולסוד זעד
 האט אםגעקויםט ו.אט איגםערנעשאנעל אונזער וואס

 איצםיגער דער װי פלאץ םיל אזוי מאל םיר אוםגעםער
 אונזערע אלע םאר פלאץ גענוג האבען וועם און בילדינג

סםעידזש. לע\באר איינגעשלאסען אפטיילונגען-
 געבײד׳ע דער םון אפקויף דעם םאר םראנסעקציע די

 םרעדעריק םעקרעטאר עקז׳עקוםיװ דורסנעםירם האט
 םאר געווארען אםגעקויפט איז געביידע די אמהעי. ם.

 םון אפיס גענעראל דער מארםגעידזש. א אז געלם קעש
מאנאם. דעם אריבערקלײגעז אהין זיך װעט ױניאז דער

 #©נעקויפם חאט אינםערנעשאנאל אונזער װאם םטריט, טע54 און בראדדױי אויף בילדינג״, ״פארד־ די
דעפארםםענטם- אלע און ױניאן דער פדן גענעראל־אפיס דער געםיי׳וז זץ־ װעלען עם וואו און

ױני םען4 פון וױה־ענד דעם ױניליי זילכער איר פײערפ הויז יוניסי
אונ־ םון זומער־הײם פראכטםולע די הויז- ױגיםי

 פענסילוױיגיע- םון בערג בלויע די אין אינטערנעשאנעל זער
 און םינף דעם — ױביליי זילבערנעם איר יאד דאם פײערט

 אפגעקויפט האט ױניאן אונזער זינט סעזאן צװאנציגסםען
 זו־ מיליאנערסקען א םון עס םארוואנדלם און פלאץ דעם
 און ארבעטער פראגרעםיװע םאר הײם א אין פלאץ מער

געסט. זייערע און ױניאניםםעז םרייד
 דעם םרייםאג געיוארען דערעםענם איז הױז ױניטי

 אפיציעלע די װיק־ענד). דעי (מעמאריאל מאי טעז28
 םארקו־ װעט דערעםענונג- זילבער דער פון אבער פײערונג

 אויםערגע־ ױני. םערטעז סון װיק־ענד נעקםטעז דעם מען
 דער־ דער פאר געמאכט ווערען צוגרייטונגעז וױינלעכע

 זײנען םארבעסערונגען און םארשענערונגען םיל און עםנוגג
 באקװעמלעכקייט די מאכען צו יאר- דאם געווארען געמאכם

 געסט- ארן מיטגלידער אונזערע םון םארגעניגען די און
 נאך ױניםי, אין וואקאציע זייער פארבדענגען רועלען וואם

געװען. איז עם ווען איז עם װי גענוספולער- אץ רייכער
 װאם רעזערװיישאנס, די און רעגיסטראציע דער לױט

 זי־ יאר דאם װעם אפיס׳ אין ארייז איצם שוין קומען עם
 פון צאל דער אין רעקארדם אלע ווערען געבראכען כער

 א. הויז, יוניטי פון מענעדזשער דער געסט- און באזוכער
 רעגיסטרירען צו זיך עולם דעם דעריבער ראט טעקםין-

 פארזיכערען צו אום רעז׳עתואציעם מאכען און באצײטענם
װאקאציע- פאר פלאץ א מיט זיך־

 פרעכטיגע די הײז- ױניטי םון באקוועמלעכקײט די
 בא־ די מאכלים- געשמאקע די לוםם- גוטע די לאנדשאםםען-

 צאל־ די צו באקאנט גוט שוין זײנען צימערען, קװעמע
 װאם מענשען- אינטעליגענטע און מיםגלידער םריינד- דײכע

 געלעגענהײם די געהאט םארגאנגענהײט דער אין האבען
 באזארגט זאכען אלע די ײעלען יאר דאם דארם. זײן צו

 רייכע די אנבעלאנגט וואם מאל. אלע װי פוגקט װעױען
 נאך יאר דאס הויז ױניםי האם שפילען- און םארוױילונגען

מוזיקא־ אױםן קינםםלער טרופע גרעםערע םיל א באזארגט

 וואס די װי געביט- גײסטיגען און דראמאטישען לישען,
יארעז• פריערדיגע אין געהאט האט מען

 פארוױי־ פון געביט אויםן נײקייטען די פון אײנע אלס
 םון גרוםע א אגאנזשירט יאר דאס הויז ױניטי האט לוגג׳

 א הויז. אפערע מעטראפאליםען םון טענצערינס באלעט
 װעט װאס געווארעז- אגאגזשירט איז ארקעםטער רייכער
 צו־ זיינען עם מוזיק. קלאםישע און פאפולערע שפילען
 לעקטארס בארימטע םון רייע גאנצע א געווארען געגרייט
םראגען. פארשיידענע איבער

 װעלען ױני פערטען דעם פײערונג אםיציעלער דער בײ
באארד עקעזעקוטיװע גענעראל גאנצע די זיין אנװעזענד

G E R E C H T I G K E I T
A LABOR JOURNAL  

Published *very month by the 
International Ladies’ Garm ent Workers’ Union

Office of Publication:
76 Montgomery St., Jersey City, N. J.

General Office:
3 West 16th St, N. Y. C. Tel WAthins 9-686B

DAVID DUBINSKY, President 
and General Secretary-Treasurer 

DR. B. HOFFM AN, Editor

Subscription price, paid in advance, $1.00 per year.

Vol. XXV. No. 6 200 June, 1943

Entered as Second Class Matter, August 7, 1928 
at Post Office at Jersey City, N. J., under the Act 
•f August 4, 1912. Accepted for mailing at 
special rate of postage, provided for in Section 1103, 
Act of O ct 3, 1917, authorized on Jan. 25, 1919.

 באארדס דזשאינם און לאקאלס אלע םון םארטרעטער און
שטעט. נאענטע די םוץ

 קײן האבען ניט אויד װעלען הויז ױניטי פון געםם די
 וועלען באסעס די םראנספארטאציע. מיט שוועריגקײטען

n ניי פץ פלאץ צום דירעקט געוויינלעד- ײי אפםארען- r 
 טראנספארםײשאן װאר אװ אסיס דער םילאדעלםיע. און

 נויטיג זײנען ארבעםער םאר ױאקאציעם אז אנערקענט- האט
 דעם און ענערגיע זייער אױםהאלטען קענען זאלען די אום

פראדוקציע- םיז סטאנדארד
 סםריט- םע16 װעסם 3 הויז- ױניטי סיז אםיםעס די

 םילאדעל־ איז סםריט׳ טע10 נארד 128 און יארק, נױ איז
 םאר ציעס.rרעזערו אן נעמעז און אםעז שוין זיינען םיע
 איינעם אין זיד ווענדעז צו ראטזאם איז איעצעלהײטען אלע
 ױו־ דער טעלעםאן- אויםן אדער דירעקט אםיסעס- די םון

טע־ דער .6868־9 טקינםrו :איז טעלעםאז יארקער
X(456 ^לנאם :איז אםיס םילאדעלםיער םיז לעםאז

ע די ג די ת׳ ב ען ש ר אצי פ ר פון ש ע דיו־ אונז  ע
אל אנ ש ט הײ ענ מ ט אר פ ע ד

 באזוכעז נאכמיטאג- אדיגער צוױי ױני פינפמע! דעם
 וועסט 117 די״ װי. אי. דאבלױ. םטעישאן ראדיא די מיר
 אוםן דעם מיט זיך באקענט יארק- נױ סטריט- טע46
 םראגראמען אירע אריבער שיקט ראדיא די אזוי װי

 דורכ־ װעט עם צימער. אין זיך בײ הערט איר װעלכע
םראגראם- אינטערעסאנטער אן יוערעז געםירט

 רעדאקציע די מיר באזוכען ױני צװעלפטען דעס
 עווענױ׳ זעקםטע 27 אין עם.״- ״פי. צײטונג דער פון

 און מענער די מיט טרעפען זיד װעלען מיר ברוקלין-
 צו־ זיך און צײטונגען- אונזערע שאפען וואס פרויען
עס. טועז זיי װי קוקען

 םלאז א באזוכען מיר יועלען ױני ניינצענטען דעס
 אמ קעמםער אונזערע םאר שפײז צו גרײט מען װאו

 אוטער־ וועףען שפייזעז די װאו און פארבינדעטע
 נעמט םטריט. שינגטאזrו 641 איז פלאץ דער זוכט.

םטיישאן. סםרים קריסטאםער צו סאבװעי טי- אר- אי.

 ״פ»רד u הויפם אינםערנעשאנאל
יאפיס חױפט איר פאר נילױננ״ ע ד ײ ם נ ײ ן ה ר פו ע ז נ ל או א נ א ש ע נ ר ע ט נ ן אי א י נ ו י
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עג דעל דובינסקי ד. •רעזידעגם װ
ל דער ע אנ ש ע דנ ע ט ״ אינ ; ײ ״ י

 געבראכם אינםערנעשאנעל דער סח עקזעקוםײוע גענעראל
 דער סון מיםגלידערשאפט די אז גרוס- םרײלעכעז א

 זעקס לעצםע די אין iyopriF7 אייד איז אינסערנעעאנעל
o דעס, אויף קוקענדיג נים חדשים- r i באדיי־ גאנץ א 
 י אײעק דינעז ױגיאן אוגזער םץ םיטגלידער צאל םענדע
 איועק זיינעז מער סיל נאד און ארמײ דער אין ךינען

 דארף מען און מלחמח־אינדוםטריעס. די אין ארבעםעז
 ארגאגיזא• נרײםן גרויסע- ק״ן אז באסדאכט, א•? נ׳ניזז
 א װײל ווערעז- געפירס נים איצט קעז ארבעם ציאנס

 מיט םארבונדען איז ארגאניזאציאנס־ארכעט גרויסע
 אינםערנעשאנעל די האם דאס און סטרײקס- גרױסע

 מלחמה. דער םון ציים דער פאר אויסמיידען געװאלט
 דײ נים באלאנגט אינדוסםריע םרויען־קלײדער די הגם

 אינסערנעשאנעל די מלחדה־אינדוסםריעס. די צו רעקט
 יואם די- םאר צוציהונגס־קראפם א גע־וארען אבער איז

 די און איגדוסםריע קלײדער םרויען דעד אין ארבעסען
 ארגאניזירםע נים נאד די ארגאניזירען צו באמיהונגען
אמאל. װי שװעריגקײםען- אזויםיל גיט באגעגענעז

 װאוקס שםענדיגעד דןר בלויז ניט אבער איז עם
 אינ־ דער געשאםען האס װאס מיםגלידער, צאל דער םון

 אמערי־ דער אין פלאץ אגגעזעהענעם אזא טערנעשאנעל
 אכםונג םיל אזױ און באװעגונג ײגיאז טרעיד קאנער

 כא• דער מער איז עם מײגונג. עםעגטלעכער דער אין
 איז יועג פראגרעסױוער איר ױניאן- דער םון ראקםער

 דער* אירע באװעגונג- ױניאז םרעיד אמעריקאנער דער
 ברײס־געזעל־ איר און מיםגלידער די פאר גרײכונגזוז
 אנגע־ אזא געשאםען האט װאס טעםיגקײט, שאפטלעכע

 דער אין אינםערגעשאנעל דער םאר פלאץ זעז-ענעם
עםעגטלעכקײם. אסעריקאנער
o באריכם׳ יעדער r i אויף אפגעגעבעז איז

 גלײך גאגץ עקזעקוסיװע- גענעראל דער םון םיםינג דעם
 פון צוױיג וועלכען פון אץ לאנד םון םײל ורעלכען םון

 דער־ בלויז גים האט אינדוסםריע, קלײדער םרייעז דער
 פאר יתיאן דער םון דערגוײיכונגעז די .וועגען צײלם
 געזעלשאםם־ דער ררעגען אויך נאר םיםגליז׳ער- אירע

 עדיױ איר װעגעז ױניאז- דער םץ םעטיגקײם לעכער
 פאר הילםס־ארבעם איר װעגען און ארבעט קײשאנעל

פלחרד- דער
 דערציילען- צו סך א געהאט האבען באריבםען די

 די אח ארבעם סך א םעזאן- גוטער א געװען איז עס
 האבעז מלעז ארבעםער די אז געז>רגם- האם ױניאז

 בא־ װעגען דערצײלם האבען זיי םארדינסטען. בעסערע
 אח װײדזשעם אין העכערונגען װעגען אגרימעגטם, נײםע
 א אבער ארבעםער. די פאר געוױנםען אנדערע װעגען

 םארגומען געװען איז באריכםען די םון טייל גרױסער
 אירע אין מלחםה דער םאר הילםם־ארבעט דער םים

םארמען- פארשידענע
גרע־ א מער און מער אלץ םארנעמט מלחמה די
 םון באריכםעז די אין פלאץ פראמינענםערען און סעיעז

 פאר־ םלחםה די וױ זען זײ פון קען רעז ױגיאז- יעי
 וױ און לאנד םון לעבעז דאס מער און מער אלץ כאפם

 צוױיג יעדען אױף ארױםגעלייגם ווערם שסעמפעל איר
 די רױ באריכםעז- די םון זען קען מען טעםיגקײט. סץ

 דער אױף שםעמפעל איר ארויםגעלײגט האם מלחמה
 אין זיד סילט זי יוניאן. דער םון טעםיגקייט גאנצער

 פונקט זיך םילט זי איז ארבעם געזעלשאםטלעכער איר
 און ארבעם• עדױקײשאנעל איר אין שטארק אזוי
 זיד האנדעלם עם אז באריכםען. די םח זעז ק?ז ימח
ױאם סליכם, פאטריאםישע א ערםילען וועגען בלויז ניס

 אמעריקאנער יעדען אייף געװארעז ארויסגעלעגם איז
 אי־ אז וועגעז מעד פיל זיך דיאנדעלם ?ס נאר בירגער׳

 םאר מעגלעה איז װאס אלץ- םאן צו באגער נערלעכעז
 אז געםיל- א פון אויסדדוק אן איז עס מלחמ̂ו דער

 און קאמף אונער איז עם אז אונזערע, איז מלחמה די
געװינען- צו זי אום אלץ םאז דארםעז מיר

 לאמיר אדער- איצם- זrױנ דער םץ ריכםוגג די
 םראפ דעם שםעלען צו איז ״פאליסי״- אנרופעז, דאס
 זאל פרוכם דיערע װאס געוױנםען- אזעלבע אײף מער
 די שפעםלד. אויך נאר באלד, בלױז ניט שײידצז מצז

 געשאםען זאלען עס אז םאדאינטערעסירט- איז ױניאן
 מיםגלידער די וועלבע םון פאנדען, סאדשידענע װערען
 ו-־א־ דער בענעםיטען. שםענדיגע האבען קענען זאלען

 איז ער םאפולערסםע. די םון איינער איז קאציע־פאנד
 םון לאקאלם צאל גרויסע א אין געווארען איינגעםירם

 ווא־ באצאלטער םון פאדערונג די אינסערנעשאנעל. דער
 אג־ אלע אין כמעט ארױסגעשטעלם איצם ווערם קאציע

 באנײט אדער װערען געשלאםען דארםען וואם דימענםס-
 אופעט־ם- אז װערען- כאםערקט דארף עס און װעו׳ען.

 וואקאציע־םאנדען- געווארען געשאםעז זײנען עס וואו
 ערםאלג. םולשטענדיגען א סים געקרוינם זיך זײ האבען

 גרינ־ די ווערען צו פאפולער אנגעםאנגען אױך ו.אט עס
 אויך דינען װאס םאנדען- קראנקעךבענעםים םח דומ

 עם איז םאלויםיג הילף. מעדיצינישער מים םארבונדעז
 די אז אויסזיכםען, גוםע האט עס אבעד אנפאנג- אן בלויז

 םאנדען אזעלכע םץ גריגדונג דער וועגען םאדעריגג
 דיער א איז עם םער. אלץ םארשפרײםען זיך װעם

ארבעםער. די פאד פאנד וױכםיגער
 באזונדערם א געװארען געשאםען איז לעצםענם

 נײ גאנצען בלויז^אין ניט איז סrו םאגי׳ װינטיגער
 טרייד גאנצער דער אין נאר אינטעדנעשאנעל, דער אין

^  דעם דא מײנען םיר אמעריקע. סמ באװעגוגג ױנ
 געווארען איעגעםירט איז װאם םאנד׳- ״ריםאירםענם

 די דאנק א אינדוסטריע, קלאוק נױ־יארקער דער אין
 מענע־ םיינבערג- י. וױיס־פרעזידענם- םץ באמיהונגען

 קלאוק־ נױ־יארקער דער םון באארד חשאינם םיץ דזשער
יוניאן. מאכער

אוים־ װיכםיגער א זײער גרויסער- א זײער איז עם
 אינטער־ די און ױניאן קלאוקסאכער די װעלכען םיט םו-

 אז געפאםם- זיך האם עם זײן. שםאלץ סעגעז נעשאנעל
 אין ױניאן ערשםע די זײן לr אינםערנעשאנעל די

 נײעם אזא מיט בארימען קענען זיך לr ,װאם אמעריקע
 וואם אויםטו- נייער ערשםער דער נים איז דאס אויםםו.

 אטערײ דער צו בײגעטראגען האם אינםערנעשאנעל די
 ״ריםאיר־ דער אבער באװעגונג- ױניאן טרעיד קאגער
o םאנד״- מענם r i דער אין געװארעז אײנגעםירט איז 

מין. זיין אין אײנציגער דער איז אינדוסםריע- קלאוק
 װיכ־ די און ערשטע די ױניאן, קלאוקמאכער די
 האט אינםערנעשאנעל- דער איז ארגאניזאציע םיגסםע

 אויםםואונגען אריגינעלע מערערע רעקארד איר אויף
 און בעסערעז א םאר קאמף םון געשיכםע לאנגער איר אין

 אירע אין קלאוקמאכער• די פאר לעבען זיכערערען
 קאנ־ זיך ױניאן קלאוקמאכער די האם יארען אינגערע

 םארבעםערוגגען זײ אויף מער קאםף איר אין צענםרירם
 איז קלאוקמאכער די םון לעבען דאם הײנם. דעם סון

 אנשטרענגונגען אלע אוץ ביםערער א שווערער- א געװען
 דעם םארבעסילרען צו װערען געמאכם געדארפם האבען
 סאר ביםער. און שװער אזוי זײן נים זאל ער אז הײנם-

 וױיניגער דעמאלם מען האם מארגעז שפעםערדיגעז דעם
 ײניאן קלאוקםאכער די װען אבער, איצט- געזארגם.

מסוזם זי האם יארען, עלםערע די איז געקוםעז איז

 מאר־ שפעטערדיגען דעם םאר אײד זארגעז אנפאנגעז
 מל מעז אז — זקנה♦ לעת תשליכנו ״אל דעם םאר גען-
 הילפלאז- און פארװארפען בלײבען ניט עלטעד דער אויף

 עם וואס וױיניג מען טראכט ױנג- איז מען װען
 מאל קיץ זיינען ױנגע די עלטער. דער אויף זײן װעט
 רירענדער דער פון געװארען אויםגערודערם גיט

 גע־ האבען די זקנה״. לעת תשליכנו אל״ פון תםילה
 פלעגען ציט־לר א די. ניט מען מײנט דאס אז טראכם,

 גע־ תפילה רירעגדע די האבען זיי ווען אלטע- די טאן
 וועט עס װען ן א תפילה. דיער געװען איז עס הערט.
 פמ אײםד^לעז אנפאנגען װעם נלען חען צײס- די קוסען

 דאלאר 600 פאנד״ -רייטאירמענט געשאםענעם דעם
 דעם דערגרײכט האבען װאס קלאוקמאכער- צו יאר א

 דער םון צוריקציהען זיך װילען און יאר 65 םון עלטער
 םון מאן ציטער א הערצער סך א װעלען ארבעם-
פרייד.

 דורכ* װעם מלחמה דער נאך אז האםעז, װילען מיר
 סאציאלער םון פלאן ברייטער אזא װערען געפירם

 פולשטענדיג דין װעלען ארבעטער די אז פארזיכערונג-
 מיט פארבונדען דינען וואס נויטינן, די סיז געשיצט

 און קראנקהײט מיט עלטער- מיט ארבעטסלאזיגקײם-
 געווארן פארגעשלאגן שױן איז םלאן אזא װייםער. אזױ
 א איז עס קאגגרעם. אין רוזװעלם פרעזידענט םון

 אמערי־ דעם פארזיכערען צו זוכט װאם םלאן, ברײםער
 קבר״- ביזן .װיגעל פון מענשען ארבעטענדען קאנער

 אמערי־ גאנצע די אויסגעדריקט. זיד האם דוזװעלם וױ
 אלע פלאן- דעם פאר איז באװ׳עגונג ארבעטער קאנער

o מענשעו, פראגרעסיװע אח ליבעראלע אמת r i לאזען 
 עפענטלעכ־ אמעריקאנער דער אין שטים זייער הערען
 דורכגע־ װעם ער אויב און פלאן. דעם םאר זיינען קײם-
 פאר־ איז ער װי מאס- ברייטער דער אין ווערען םירט

 נים ױניאנם ארבעטער די וועלען גע^רעז- םראכם
 פארזי־ סון םראגע דער מים פארנעמען זיך דארםען
 פלאן םארזיכערונגס סאציאלער דער פאנדען. כערוגגס

 םאר־ הילף. נויטיגע די געבען װעם רעגירונג דער םץ
 «ער וואם און ױניאן. די טאן נאך עם סוז אבער לויםיג

 און זי. םארדינם אנערקענונג מער אלץ עס- טום זי
 צו נויטיג פאר געםינען ױניאן די אױך וועט אםשר

 סאציאלער ברייטער דער אםילו װען אונםערשטוקעװען,
 יעדענ־ װערען. דורכגעםירם װעם םלאן פארזיכערונגס

 קלאוק־ דער םון םאנד״ .ריטאירמענט דער וףעם פאלם
 ברייטער גאנץ א װען אםילו, נויטיג דין ױגיאן מאכער

 װעט רעגירונג דער םון םארזיכערונגם־פלאן םאציאלער
 ליבעראל וױ רעגירונגם־פלאן- דער װערען. דורכגעםירם

 פריי־ איבעריגס דין קענעז נים וועם זיץ, גיט זאל ער
 קען 0דא עלםער־פענסיע. צו שייך איז װאס גיביג,

 איצט װערען װאס חשבונות- די פון װיסען שוין מען
 װעם פאנד״ ״ריטאירמענט םון צוגאב דער געמאכט.
קלאוקמאכער- די פאר נויםיג גאנץ זיין דעריבער

 באמיהען זיך ױניאנס אונזערע דארפען םארלויםיג
 שליםען ביים און אגרימענטס םון באױיאונג דער בײ

 קראנקעז װאקאציע־םאנדען, שאםען צו אגרימענטס נײע
 דאס װ. אז. און פאנדען ריטאירמענט פאנדען- בענעפים

 איז עם און אינםערנעשאנעל דער םון װעג דער איז
װעג. ערםאלגרייכער אן

 אינטערנע־ דער אין צוגעוואױנם זיך האבען מיר
 אונז איבערראשען זיי איז ציםערעז גרויסע צו שאנעל

 טויזענד הונדערם דרײ מים מיליאן א איבער טעד. גים
 מלזזמה־ פאר ארבעםער צװישען געזאמעלט דאלאר

אויסזיכ־ די און ציפער. גרױסע גאנץ א דאך איז הילף
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 ■*ר v ניד װערעז געזאמעלס וועלען עס אז דמען׳ טען
 םת םיטגלידער «לע on וױיל ד«ל«ר, סױזענד חתדעדם

 זײער בײגעםראגעז שױן ה*כען אינםערנעשאנעל דער
 ra דערגרײכען װעס !*®ער די tv הײסט/ עס סײל.

 אײנ* גןןגץ איז דאס דאלאר׳ םיליאן ןמדערםהאלבען
 גרױסע צו צוגעװאוינם אםילו איז מען ײען דרוקסםול׳
 ארבעטער אן םאר ערלױבס איז עס אױב און ציםערען.

 שטאל־ איגםערנעשאנעל די מעג שםאלץ, זײן צו ױניאן
 זי װאם געלם־זאמלונג, עדםאלגרײכער דער מיט צירעז

םלחמה־חילף. פאר דורבגעפירם האם

ארגאניזידםער םון פײנט די ארבעטער די
ד דער געזיגט. חאבען ארבעט האבען שװא״ם  י
מ ײי געזעץ־פראיעקט פיינםלעכער ניאז ״ ־י ײז

׳ געווארען איז סםיםה־קאנעלי םון ׳
רחוועלס. •דעזידענם פון װעםא דער איבער געועץ ן

 לי־ זײן אױסגעהאלסעז האם רוזװעלס ירעױדענט
 צו באציחונג זיין אין ליניע •ראגרעסיװע איז בעראלע

 אױסגע־ נים *גער ד״אם עס ארבעם. ארגאניזירםער
 ■רעזידענם וועלכער צו פארםײ די עקזאםען דעם האלםעז

 פאבען־ דער איז ער יועלכער פח און באלאנגם רחװעלם
סרעגער.
 מאיאריטעם דעמאקראטישע די געװעץ איז עס

 םאר געשםימם חאט װאם קאנגרעס, סון הײזער בײדע אין
 סםיםח־קאנעלי םײנטלענען ײניאז רעאקציאגערעז׳ דעם

 םת מאיאריטעט א געװען אח עם און געזעץ־פראיעקט
 הײזער בייחן די אין פארטרעםער דעמאקושםישע די

 װעטא דער געגעז געשםימס האס װאם קאנגרעס פדן
 פארדריםלעד, באזונדערם איז עס און ירעזידענם. ®מ

 םײנטלמען ײגיאז און רמקצקונערעז דעם אם םאר װאם
 חאבען װאס אײניגע, געשםיסם האמז געזעץ־פראיעקם

 פרא־ און ליבעראלען םאר םיגורידם «ײם גאנצע די
 געקענם ניט עקזאמעז דעם האבען זײ אייד גרעםיײע.

 פײנם די װאם העצע׳ גרויסער דער געגען אױםהאלםען
געשאפען. האבען ארבעם ארגאױזירטער פון

 אין אנגעוױזען ריכםיג האט רחװעלם פרעזידענם
 ו.ןןם געזעץ־פראיעקט םםיטה־קאנעלי דער אז ײעםא, זיץ
 ער נאר סטרייקס, םארמײדען w גװעק דעם בלויז ניט

 סראגע דער מים האבעז וואס פונקםען׳ אזעלכע האם
 למשל, װי׳ אט םאן, או נים גאנאעז אין סםרײקס פון

 ביעושטייערען ױניאנם םארבאםעז וועגען פונקם דער
קאםפייגם. פאליםישע *ו

 מיםעל א אנגעװיזעז האם רחוועלט םרעזידענם
 קאערעם דער וואם דורכדעם, סםרײקס אויסאוםײדען

 גע־ דעם אײמװבדייםעדעז רעכם דאס געבעז אים זאל
 זאלען עס אז םיליםער־דינסם, געאוואונגענער סמ זעץ

 םץ עלםער דעם ביז םערזאנען װערען גענומען קענעז
 ארבעםען םאר װערען באנואם זאלען וועלכע יאר, 66

 דערפים מלחמד- דער מיט םארבונדען דינען װאס
 די אין סטרייקם ווערען םארםידען קענען וואלטעז
 בא־ פרעזידענם׳ס דעם אבער אינדוםטריעם. סלחמה

 רעאקגיאנערערער דער אז דערלאזעז׳ ןיו נים מיהונגען
 געזעץ. א װערעז זאל געזעץ־פראיעקט סםיםה־קאנעלי

ץ פץ םארםרעםער די אוםזיסםע. געוועז זײנען  איײ זי
 גרויסער זייער אין האבען קאנגרעס אין פארטיי גענער

אים. געגען געשםימט מערהײם
 »ז ארבעטער, אמעריקאנער די *ו זאגען קעז מעז

 קאנ* איצטיגען דעם אין וואס שולדיג. אליין דינעז די
 שונאינ^ ארבעטער צאל גרויםע אזא זיך געםינט גרעס
 ארגאניזירט פאליטיש געװען װאלטען ארבעסער די װען
 םאליםיש וױ געגאנגען שטימקאסטען צום וואלטען און

 גע־ נים קאנגרעס אין וואלםעז מענשעז׳ באװאוםטזיניגע
סײנט. ארבעםער סיל אזוי װען

 pjrrw דעם האס קא&פײגט< פאליסישע או בייצושםייערען
 ארבע די םח קאמף פאליטישען דעם פאראליזירען צו

 פון חילף דער םיט אנםירען קענעז זײ װעלכעז םער״
דיער וױיסען שונאיס, ארכעטער די זײ׳ ױגיאנס. יײערע
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 דןןרסען דאס דערגרײכען• אים מיט קען מען װאס און

םארשטײן. צו לערנעז זיד ארבעטער אמעריקאנער אויך
 איז װאס דארסעז׳ קאמרעם איז רעאקציאנערען די

 די םאר לערער גוטע זײן קאמף, פאליטישעז אום שיז
 םאליטיש זײן דארסעז זיי אז ארבעטער׳ אםעריקאנער
 װע־ ארבעםער אמעריקאנער די װען און ארגאניזירט.

 ווערען קענען די װעלען םארשטיין, איז לערנעז עס לעז
לאנד. אין מאכט פאליטישע שטארקסטע און גרעסםע די

 ®אגראם דער
ס די אױה ער ענ  נ

ץ ט א אי ר ט ע ד

 דעם אין שולדיג זײנען װער
 נעגערס די אויף פאגראם

 גיבען אלע דעטראיט? אין
 ניט איז פאגראם דער אז צו,

 דורד און פלוצלונג געקומעז
 גע־ איז ער אז איז׳ מײנונג אלגעמיינע די צוםאל. א

 אי̂נ «ו *וגעגרײם זיד האם מעז אז און געווארעז פלאנם
? געמאכט פאגראם דעם האט אלזא׳ װער,

 מיטן אנוױיזען נים קיינעם אויף מעז קעז פארלויםיג
גע־ א םון ארבעט די איז עס אז רעדט, מען םינגער•

ה ןזלײן מזנזי

®ייט דעי
ר ע ט ו ז

חײו, און דיק גאלדיג, אץ גרין
כוח. מים שפריצט כלעטער, מיט שפראצט

 שט&ם, — אדגעל פלי־יטען, — *זזייגן
גרא^ «ום ױי:ט זינגער, — פוינעל

 גענערט, — קױאל כאטרונקען, זון
ערד. גאנצןןר איכער זאםען זײן שפרײט

ט ס ב ר א ה
 צעקריכם, יןלײד צעפאלען, האר

געזיכם. כײטשען ווינטען גאטע

 נעץ א װעבם ארעמם, די דרײט
נעםם. סארחזןלםען ׳שטר»לען ם^נגען צו

 קופער־רויט, ווערט זומער פץ נאלד
טױט. םון םענער זײנע זאםראן, כרױן,

ר ע ט נ י ו ו
 מיד, אץ #ליץ זקן דער שטײם
גליד. יעדען מיט ױײטאגט און װײנט

 כיס, און כיל כױט צםון דער אן םאלמ
גערים• שײארץ א ?יאקעז קיאעו

פפאפ םיז װיסעז  וואס (עזטrרט̂א די אט פון ען.^
 אדנך פון טעג די *יילען װאס ײניאנס׳ געגעז קעםםעז

 ארכעש, דער צו קומעז «ו אמאל םארפעלעז מאס םער׳
 ןיי או ארבעםעה די געגעז רײצען און העצען װאס

 סםדײ̂ק זײערע םיט לאנד דאס אוסגליקלעד מאכעז
 ן זיד געפינזמ פאטריאטען די אט אוױשען אז זאגט׳ מען

 קלעניק̂ע קוקלוקס חײנטיגע און אמאליגע ביםעל רעכט
 שוואדף את העםדלעד ױלבער געװעזענע םאשיסםען-

 וױיסן די שולדיג זײנעז עס אז זאגם׳ מעז יארעז•
 ■jn געםינען וואם סאוטה׳ דער סיז ,אריסםאקראםעך

 אינחס־ םאדשײדענע די אדן מאסען גדויסע אין איצט
 וועלסן איז דעטראים, אין אונטערנעמונגען טריעלע
 םיס מיםגענומעז נעגערס די *ו שנאה זײער האבען

 פאגראס דעם אין אז זאגט, מען הײם. זײער םון זיד
 אגעגטען זײגע האבעז דאס אז האנם, היםלער׳ס שםעקט

 אונםערסך אלעריקע׳ אין האט ער װאס פרײנד, אדער
 האבען און מאסשטאב גרױסען א פוץ סאגאטאזש א נומען

 דעטראיס שטאט אינדוסםריעלע גרױס די אויסגעקליבעז
 אונםעחר גרינדלעכע א אײדער נאר צוועק. דעם םאר
 גך װעלען שולדיגע די אמ ײערעז געמאכט וועט כונג

 פאראנטווארטלעכקײס, געריכטלעכער צו וועדען שםעלט
 איז זאד אית באשטימט• זאגעז ניט זאד קײז מעז קען

 און אמעריקע פמ םריינד קײן אז הײנם׳ זיכער אבער
 גיס פאגראם דעם האבען היםלער׳ז ®יז שונאים קיעע

געמאכם.
» געםאן האם פאגראם דער וואס שאדעז׳ דער

 פארקריפלענדיג דעטראיט, איז אינדוםםריע׳ מלחמה דעד
 n אלץ. טני נאך איז פאבריקק מערערע אין אומגפ די

 װאס סאוםח׳ דער םמ םעגאםארעז די און קאנגרעסליים
 געזעצזן אנטי־ױניאן מעגלעכע אלע איינצוםירעז זוכען
 די »ו דעם, צוליב עס טוען זײ אז אױםרײד, דעם מיט

 שטערתמן קײן האבעז ניט זאלעז מלחמה־אינדוסטריעם
 זי•ײפרא מער קענעז זאלעז זײ אז און ארבעם זײער אין
 ווײ אויסרעכענעז דארםען װעלעז מלחמה׳ דער פאר חעז
 דער אין װיגעלע זייז האט וואם ראםען־האם, דער סיל

פראדוקציע. מלחמה דער אפ קאסם םאוםה,
 פאגראם דעם אין שולדיג איז עס ױער גלייך גאנץ

 קלןו, אבער עס איז דעטראיט, אין געגערס די אויף
 אגיטאציע, דער דורך געווארען ארגאניזירט איז ער אז

 אר דער צו צוגעלאזען װערען נעגערס װאס דעם געגען
 הױפם־ די אז מ׳זאגט, אויב און פאבריקען. די אין בעם

 ״אריסטאקרא״ וױיסע די געװען זיינען פאגראמשטשיקעס
 די ױײל שיקען, עס זיך לאזט סאוםה, דער פון טען״

ראסען־האם. םון נעםם א איז סאוםה
 ארבעסעו די םון שונאים די וואס ציים, דער אין

 פראדו־ זײ אז זיי, געגען העצען צו אויף נים הערען
 שםוגתן׳ געטג ניט ארבעטעז ױי אז געגוג, ניט צירען

 אם טח סד א העלםען װ., אז. און צופיל רוהען די אז
 דעם שטארקער נאך אויפצובלאזען שונאים זעלביגע די

 איז׳ רעזולטאם דער און נעגערם, די געגען ראסען־האס
 אוים• נים ווערם נעגערם די םון ארבעטם־קראםם די אז

 אינדוס־ מלחמה די םאר מאס נויטיגער דער אין געגוצט
םריעז•

פאר־ ארבעטער די אויך ווערען באדויערען צום
 סר זײ און ראסען־האם שעדלעכען דעם אט פון סירט

 אז איז שאדעז אן אלײן זיך טוען זײ אז ניט, גרייפען
 ג«ר פאר קאמף דעם אונטער אלײן דערמיט גראבען זיי

פירען. זײ וואם ױשר, און רעכטיגקײט
נעגעד־באפעלקעתמ׳ גרויםע א דאט אמעריקע

 דער אז זינען, אין האגעז דארםעז ארבעםער די און
 בלױז איז פראיעקט געזעץ ױניאן אנםי םמיטה קאנעלי

 געזעץ־געבונג, פײנדלעכער ארבעםער דער םון םייל א
 ציל זייער צוגעגרײם. האבען שונאים ארבעםער די װאם
 דער םון טיילען װיכםיגסטע די םארניכטען צו איז

 געווארעז דורכגעםירם איז װאס געזעצגעבונג׳ ארסעטעד
 דיער אדמיניסטראציע. רחװעלם׳ם םרעזידענם אונםער

 זײ און דיל. נױ דעם םון טארניכםונג די איז ציל
 גוט־ארגאניזירם זיינען זיי נים. סוד קײן דעם פמ םאכעז

 װעל־ אויף כװזות, שטארקע זיד הינםער האבען זײ און
 דעריבער מוזען ארגעםער די שםיצען. צו זיך כע
 פים־ אלע דיערע באנוצען אין ארגאניזירט שםארק זײן
שונאי̂נ זײערע באקעםפען צו בוחות און לען

 קזד דעם אין ארייגגעשםעלם איז װאס טונק̂ס דעד
ױניאנם די פארבאםדז צו פראיעקם געחח גללײםמיםה

 םראסם, אץ שני־י מימ קדעכצען צװײגען
ראסט• םון גיםט אץ קארטשעט קארע

ג נ י ל י ר ם
 גלוט, שטראלען שפיזעלם זץ

כלוט. ױנגע ריזעלט גרףז אץ

 ליד, װארעם מים חארםען זמגען
גליד. גלעטען װינטען װײכע

 צװײג, אײף צױים נעסטען, נײע
שטײגט. אץ בליט זיס־לעכען נײ

 ארבעטס־מענשעז• פון גאנצעז אין כמעט באשטײם װעלכע
 באזונ־ ארבעטם־מענשען, די אט נויטיג האט אמעריקע

 את ארבעטס־קראםם װען צײט, איצטיגער דער אין דערס
 מלחמוי• די געוױנען צו הויפם־באדינגונגען די פון איינע

 איז עזהעלפ צו איר נעגערם די נויםיג האט אמעריקע
 םרײהײס דער אין זיך נויטיגט אמעריקע מלחמ̂ד דער
 TP נעגערישער איר םון איבערגעבענהײט דער אין איץ

 חיו װערען געוואונען ניט אבער קען דאס םעלקערוגג
נעגערס• אויף םאגראמען
 האם דעטראימ אין נעגערם די אויף םאגראם דער

 בלײ װערמ געפלאנט געקענט צייט איצטיגער דער אין
 אטיײ דער םאר שםערונגעז מאכען צו צװעק דעם םים
 יח ארבעם די םאבאטאזשירען צו מאזמה, דער ®ח רונג

ל דארפעז ארבעטער די און םלחמה־אינדוםםריעז די ײז  ז
םעגלזד־ גאר װי שםארק אזוי םארדאםען צו עס ערשםע
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גע־ האס פארטײ ארבעםער ענגלישע י
ױ װעג׳ דעם װיזען  דארף פען אזױ ו

נאכ־ קאםוניסםען די צו באציהען זיך
ױ דעם,  אפי איז קאפאינםעח דער ו

 געײארעזי געשאפם
 קאנגרעס דעם אויף איז םראגע די

 גאנץ ארבעטעד״פארטיי דער םון
 פאדםײ קאמוניסםישע די געווארעז• דיסקוםידם װארעם

 קאנגרעס׳ צום געווענחגט זיך נעמלעך האט ענגלאנד םח
 פאדםײ לעיבאר דער אין ווערעז אריינגענומעז זאל זי »
 קאגגרעס אויפן זיד האם ױניאן מאינערס גרויסע די און

 דעלע־ די קאמוניסםען. די םת גונסטעז צו ארױסגעזאגם
 ארױסגעזאגם האבען ױניאן מאינערס דער םון גאטען

ױ אזוי אז מימונג, ךי  אפגעשאםם איז קאםאינםערן דער ו
 צוריקצואװײזען אורזאד קײן מער גיטא איז געװארען,

 אמט״ ביז פארטײ. ארבעטער דער םון קאמוניםםען די
 קא־ די צו טענה א געחאם מען האם געזאגם, זײ האבען

 גאשליסעז׳ נים מד קימ קענען אלײן זיי אז מוניסםען,
 זײ הײסט קאםאינטערן דער וואס םאלגען מוזען זיי ױײל

 שוין קאםאינםערן דער דאך איז איצם אבער םאן, צו
ניטז^ םער

 אנדעד אז געפאכם מאריםאן הױרבערט אבער האט
 קא־ די אויב :אזא געווען איז טענה זיין רעכענונג.

 קײן זיד איבער גים סזןר האס פארטיי טוניסםישע
 זי באםעלען װעמענס אינטערנאציאנאל, קאםוניםטישז

 זאג^ זי מאס ריכםיג, איז עס אויב און םאלגען, מח
 ארבעםער דער פח פאליסיק דער מיט אײן שםימט זי אז

 א האבעז גאנצעז אין מען דארף וואס אויף טא וארםיי,
 פאר־ קאםוניסםישע די זיד זאל ? פארטײ קאםוגיסטישע

 קאמוניסםעז די וועלען דעמאלם און אױםלײזען םײ
 אויםגענומען װערען פערזאנען איינצעלגע אלם קענעז

 אין האט מאריסאז נאר םארטיי. ארבעםער דער איז
 האבען זײ קאמוגיסטען. די צו צוםרויי װעניג אלגעמייז
 זדין רײדען זײ — געזאגט, ער האט נשמות, דאפעלטע

 רײדעז זײ זאך. אנדער אז זיגעז אין האבען זײ און ןאך
 האבען זינען איז את םרייהײט אמ דעמאקראטיע װעגען

 םים הענם זײערע אין מאכט די ארײנצוקריגען זײ
פרײהייט.
געווען, איז רעדע מאריסאנ׳ם םון רעזולםאם דער

 די אז הײסם, דאס אלםען, ביים געבליבען איז עם אז
 געװארעז אריעגענופען ניט איז פארטיי קאםוניסטישע

 די אז און פארטײ ארבעטער ענגלישער דער איץ
 פרם דעם אק האם קאמאינםעח דעם פון אפשאםונג
געענדערם. גארנישט
ענגלי־ די באשולדיגעז נים קענען קאמוניסטעז די

 צו םרײנדלעך ניט איז זי אז פארטיי, ארבעטער שע
 ארבעםער די אז גום, גאנץ וױיסען די סאוועם־רוסלאנד.

 דער־ א סאר װירקען צו געזוכם שטענדיג האם יארםיי
 די סאוועט־רוםלאנד. אמ ענגלאנד צװישעז נעענטערונג

 שטענ־ זיך האם פארםיי ארבעטער די אז אייך, װײסעז
 אמ רוםלאנד• סאוועם צו פריינדלעך פארהאלטען דיג

 דאס אז םאכען, צו קלאר באםיט זיך האם מאריסאן
 ארײנ־ אפליקאציע קאםוניםםישער דער פון צוריקוױיזען

 אין איז פארםיי ארבעםער דער אין װערען צו גענוםען
 טאן צו נים גאר האם און פראגע לאקאלע א גאגצען

 םא־ צו פארםיי ארבעטער דער פון באציהונג דער םיס
רוסלאנד. װעם

 אריינ־ װעגען םראגע די אז ריכטיג, געװיס איז עס
 ארבעטער ענגלישער דער אין קאמוניסטען די נעמען

 אר־ עגגלישע די אבער פראגע, לאקאלע א איז פארטײ
 וועג־ אלס דינעז פרט דעם אין קען בעטער־פארטײ

 אנדערע אין באװעגונג ארבעטער דער פאר וױיזןיר
קאמוניסטען. די צו באצי.הען זיך דארף מען װי לענדער׳
 איר פון וױים פארטײ ארבעטער ענגלישע די

 װיםיל אויף אךן זײנען קאמוניסטען די וואם דערםארונג,
 ענגלישע די אויב און היםען. זיי פון זיך דארף םעז

 םיט אז םארדאכם, א האבען קען פארטײ ארבעטער
 קאםוניסטישע די איז קאמאינטערן פון אפשאפונג דער

 םעג געװארעז׳ רעפארמירם ניט נאך ענגלאנד אין יארםיי
 האבען לענדער אנדערע אין באװעגונג ארבעטער די אויד
 אנ־ די אין קאםוניסםען די פארדאכט. זעלביגען דעם

 קאםוניםטעז די ווי אנדערש, ניט זיינען לענדער דערע
 םארטײ ארבעטער ענגלישע די אויב און ענגלאנד. אין
 סאר געזינםער דץ װעם עם אז שלום, צום געקומעז אח

םים פרײנד גומע זײן וועלען קאםוניסםען די וועז איר׳

 די ftp דרױםינן׳ אין שטײןגדיג ווייטעגס, דןר טן איר
svnm r זאי אװעגמגב או־מטעד m vt דט̂דמאזנ 

 יזר פיז גאשלוס דזןם חאלםעץ אמעריקע, אין אוגז נדי
 יואס כײשפיל, גוסעז א פאר ואוטיי ארבעטער עגגלישער

נאכצופאן. ווערם איז
00

 אח סםרײק קוילען אלגעמייגעם אן פון געפאר די
ןרקלןדס האט יוניאן פאיגערס קוילעז ךי פאראיבעד.

MAM MMMAAMMM UlliO ̂  MMM iiM ■BkMkHmiiillllMAItM iîז דחוסעגשטילשטמגד א  סיס #קס#כער jjvoL דעם כ
 אוגמר בליימןן פאיגס קױלזמ די א באדינגונג, דער
 איר אונםער ״ און רעגירוגג דער פון קאנטראל דער

םארװאלםונג.
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 יואסעד דער וחח אקטאבזןר׳ סען31 דעם נאך זיק װעט

ן װעם שטילשםאנד  אק־ סעז31 דעם ביז ענדיגעז• זי
 אום־ איצטיגע די אונסער און חדשים םיד איז םאבער

מ־ זאכצז סד א אח צײט לאנגע א דאס איז שטעניעז
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 װאס סםיםח־קאנעלי׳געזזח, דעם געזעץ, אנםי־םםרײק
 •ישזיחמט׳ס דעם איבער אגגענומעז האט קאגגרעס דעד

 די אוינ צוױיפלען׳ שטארק דארף םען און וחנטא׳
 דעם אױסצופאלגעז אוזאגען זיך וועלען פאינערס קוילעז
 V נ*ד ייניאז םאינערס יןױלען די האט אגב געזעץ.

ר געײײזמ צו האפצנונג yoei יי n>y n ד פאדש־ומ  ױי
געריכט. פח אנטשיידונג אן

פאינערס־יונ^ דער ®ת םאדערוגג וױכםיגםםע די
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 ארן קױלעז־שאכם דער אין אראפצוםארען זײ דױערס
 די איז מאינס פערערע אין איר. ®מ ארױסצופארעז

 סויעד דעם פון אראפצוםארעז דדיערס עס וואס צײט,
 דעד םח ארױסקופען און אינעװײניג מאין דער םון

 צײם. כאדײטעגדע גאנץ א טייער, צום צוריק םיםעניש
 אנ־ ארום באטרעםעז זי קעז געלם אין אויסגערעכענט

 את סאדערונג דאזיגע די טאג. א דאלאד דערטהאלבען
 נים םאד איד אױב און נײע• קײז ניט פאינערס די בײ

 געריכס אין םארגעקומעז ערגעץ שײז זי איז טעות קײז
 צום אגםשײדונג אן ארויסגעגעבען האם ריכסער דער אץ

 זאל פאדערוע די אויב »ה פײגערס• די םון גונסטען
 מאינערם, אלע םאר געריכט אין װערען געװאונען קענען
 געוואונענער. א זײן םאינערם די פון קאמף דער װעט

 העכעדע א װי יתיאן דער םון פאדערונגעז קלענערע די
 לעםפלעד עלעקםרישע פרייע מאקאציע, פאר געצאלם

 גע־ םאיגערס די האבעז קלײניגקײטעז פאר א נאך אמ
 באטרעםען דאס קען אויסגעדדיקט געלם אין קראגען.

טאג. א סענט 26 ארום
 קאמף איצטעער לער ײעט אבער אלגעםײן איז

 דער אק ווערעז סארשריבען ניט קוילעךםאינערס די ®ח
 אײנער םאר באוועגונג אמעריקאנער דער םיז געשיכטע

 געװארעז• געםירט איז ער װי לוים גלענצענדםםע, די סוץ
 ®ת רעקארד א האבען אםעריקע םץ פאינערם קוילען די

 דער וואס םאדדרוס, א איז עס און קאמסען גלאררײכע
 געווארען געםירט איז פאינער די םון קאםף איצםיגער

 די פון שונאים די געגעבעז האם װאס אוםן, אזא אויף
 עםענטלעכע די אױםצורייצעז םעגלעכקײט א ארבעםער

 דעט, אויף קוקענדיג ניט םאינערס׳ די געגען מיינונג
 די גערעכםע. אזעלכע דיגען םאדערונגען ױיערע וואם

 געגאנגען איז םײנונג עםענטלעכער דער םח אויפרײצונג
 םיט־ פראגרעםױוע און ליבעראלע םאנכע אז וױיט, אזוי

 זײגען ,הױז, רעפרעזענםאנטען און םענאט םון גלידער
 ױניאן אנםי סםים־קאנעלי דעם פאר געווארען געוואונען

געזעץ•
 זײן םון םארלארעז סך א זיכער האט לואיס חשאן
 זיך האם ער קאםף. איצטיגעז דעם אין פרעסטיזש

 כוחות• דינע איבערגעשאצם צוםיל און םארםאםטען צופיל
 שוין האם באוועגונג ױניאן rטרע אטעריקאנער די

 דעד אויף געװיכט גרױס לייגען אנגעפאנגען צוריק לאגג
 קאפיםאל צווישען קאםף דעם אין םײנונג עםענמלעכער

 טרעיד זיין איז האם אליץ לואיס דזשאן ארבעט. און
 עפענט־ דער אױף געוױכט סד א געלעגם טאקטיק ױניאן
 געוױנען צו זי געזוכט שטענדיג האם און מײנומ לעכער

 בלויז פארלאזעז געוואלט נים זיד האט ער דיט. זיין אויף
 אויס־ איר אויף און ױניאז זימ םח שםארקײם דער אויף

זיד ער האם אבער מאל דאס דיםציפלין. געצײכעגםער
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באװזןגוע״ ארמןטצר די סײל גדױסזמ צום און רעגירוגג

AAAAii MAIAA■ MMM MftMA■ MAAMA MAAAAAMAAMMÂM ba10יוג* ד9ג9ר0דפ9ד א i f r t, ױ  האס לואיס, ו
 T90 אזױגס tv ■ראױס, איז אויסחוכצגצז גזױשרפט
מסידצז׳

ABAAAi MAA MMMMMM MMMBMAMA mama MAAM MMMMMMM —. -----—׳if j ״ אק  ifayn גוןדןרעס אױך חאפ לחדס דזשאן  
מרי ארץ סטרײק פ  i f  iy מאינ די רופען דןס אז  

וױדןר באלד און ארכעם ר9י *י צודיקשיקצז נאכדעם  
זיי אםאל וױדער און ן9סטר״י) זדיסזס פאל0 נאו די  

T900i no , צי «ו צידיקקערצז זיך חײסען סרבצט י
n AAAl AAMMABf MMABA ■MMM MAAII ft ftftMM̂ftft ■MBMaLmb AAח דיס*י§לין דער אױף וױדקונג שלעכסע»  g

סןעןוסי
A

 איז לץ0 מד מלממ ל9גס״סיס9ב9ל אייו פריחען
 שפײז־ פון אפיס תד «ו אױד ץשי on דאס — שטײגאז

 שױן ן9זײג שפייז אדף |9•דייז די אדסיניססראציע.
19«9ײ שויו איצס יס9י tv 190 ױנקט, vm *י ז9געקום

BMIftAftMftBA■ AAA BAAA MAAA MAftM MM AAA■ aabAMMVAAAMHB AAg און קדיזיס• ש§ית p k  ogi tg ודבערםרימז ניס 
f™* אונזער p® סיר וױיסעז u r װאו g פלײש״קרחיס 
<1990יי םערןרצ פון שױן העדשט
 דעם אויף גזןווארסצז געוױינםלעך װערס שולד די

י0דממיטטר0 פר״ז סון אםיס ײ 9י נ * ת ׳  וױרק־ ר9י י
 וױ שולד׳ װעניגער נים קאגגדעס דער טראגט לעכקײס

 אימפלוסרײכער ר9ד איו 09 צין<0■ריח-אדפיניסםר די
 גס־9לענ אויף פרײזעז tv׳ וױרקם װאס פאדס־כלאק,

 '9ח9ג tv ,on ט10דןרל ovn אח שסײגעז זאלעז סיטעל
«י אנגענוסעז מלצן פיטלעז ריגע  דערלןװען׳ צו on ז9זו

 די ■לעז ססגפע אין און שםײגעז זאלעז פרײזעז 1א
רעדוצירעז• צו פרײזעז
v פריחען סון שםײגען מגען סיסןל וױרקזאסער 

 סמ פראדוקציע די רגרןסערעז0ם tot שפיח אויף
 רייגע די פח משםײם װאס בלאק׳ םאדם דעד שפיח׳

 פיז פראחקציע די פארגרעסערזח on וױל פארםערס׳
 קלענער. ווערען זאלען שפײז אויף פרײזעז די כדי שפײז,

 גרעסער. ווערען זאלעז פרײזען די tv כעסער׳ וױלען די
 זאל רעגירוגג די tv יערלןסעו׳ גיט דעריבער װילעז די

 פרא־ די פארגרעסערעז *ו פארמערס ארעםע די חעלםעז
שפייז. פח דוקציע

 געגעז םיםצל װירקזאפער א גאד פאראז אח עס
 tv םאכעז׳ צו אסילו אח פרײזזמ שפײז םץ שטײגעז דעם

 געבען rv דאס ני׳דעריגער. וחזרען זאלען פרײזען די
 רקויםעז0ם קעגען זאלעז זײ tv פארמערס׳ די סובסידיע א

 יועז אץ פרײז. ביליגערעז א םאר פראדוקטען דיערע
 םוז פארקויםער די םובסידיע א געבעז אייד נויטיג
 מיני־ דיער חאבעז קענעז זאלעז זײ tv פראײקםעז, שפײז

 פרעזידענם פרימעז׳ די חעכערעגדיג נים פראםיט פום
 מיםעל׳ א tm עם רעקאלענדירט. עס האט רװועלט

 און קאנאדע אין אח ענגלאגי אין באנמט ײערט וואס
 קאנגרעס. ־דער אבער רעזולםאםען. גוסע ברענגם ער

 די, םח איז בלאק שארם םון אײנפלוס דעם אונטער
סיבםידיע. אזא געגען געשטיםט חאם אים, שטיצען וואם

די־ איז זאגט אגריקולםשור אװ סעקרטערי דער
 וױכםיגע אױב m אפען, און קלאר גאגץ באריכם א געם

 פרא־ דער אין ווערען געמאכט ניט ייעלעז עגעדרונגעז
 םאר־ זייער אין און פראדוקטעז שפייז שון דוקציע
 די שםייגע?. וױיטער די אויף פרייזען די וועלעז םיילונג,

 פון םיסטעם איצםעען דעם אין פריהען אויף קאנסראל
 הא־ גיט קעז שפייז־פראדוקטעז פארקויםען און קויםען

 פריתען די םארחאלטעז צו וױרקוגג באדײטענדע קימ בעז
w?9 א נױםיג tm עס שסייגעז׳ םון n f שפײד 

 פח םארםיילונג דער ®ח קאנםראל א און פראדוקציע
 װערען אײנגעפירס םח דעריבער שפייז־פראדוקםעז- די
ם0װ די׳ פיז פראםיםעז די אױף מ»סראל שםרעגגער א
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םוןש זײן און מזל דין ־ קאמינטערן דער
מ קאגייניסטעז די אײסער \מער,  י

 טרער קײן װעט מיטלױםעד, זײערע
 אויםלײזונג דער אױף פארגיסען דט
 םילט דאד קאמאינטעה. דעם פיז
— ארבעטער, די צװישען אבער זיד

 געגנער ביטערסטע די צװישעז אפילו
ביטערקײט׳ מין א — קאמוניזם, םון

 באל־ דער « װאס דעם, םץ באלײדיגונג און םאוץ־ראם
 װעלט־רעײאלוציע״, דער םץ שטאב שעוזי&טישער

 מאנאפאליזיר־ דער זיין צו פרעטענדירט חאט װעלכער
 ארבעטער־בא־ אלװעלטלעכער דער פון אגםידער םער

 פון באפעל דעש אויף געװארעז אײסגעלייזט איז װעגוגג,
 גים־ טראסט קאםיטאליסטישער א װי אזױ ססאליגען.

 דעם פאר שוין װערט וואס געשעםט. צרח׳דיגעז א אויף
לאכט׳ א טראסט

 איז אויסלײזונג דער םון דעלןרעט דעם יף א אסת,
 פרעזידױם קאמינטעדנ׳ם דעם םץ אונטערשריםט די דא
 פאר קלאר איז עס אבער אױםשיר״קאריטעט. דעם פיז

 דעם אויף געקומען איז אױםלײזונג די אז איינעם׳ יעדען
 פרע־ «דער אז ;אלײן סטאלין מארשאל םון באפעל

 פאליטישע םץ צוזאמענגעשטעלם איז וואס זידיום״,
 דעם פון אנענטען געחארכזאמע םון א.־ן קעסם׳קינדער

 קיץ אנגענומעז ניט האט דיקםאטאר, אלמעכםיגען
 באפעל א געקראגעז האט ער נאר באשלוס, פר״ען

אװדאי איז עס און ;קאמאינטערן דעם אױםצולײזען

װי פ. םץ ר א ג

 ניט איינע קײז האט קאמאיגםעח, צום געחערען וואם
 און צוגעגריים, װערם שריט אזא אז פאראױס, געוואוסם

 צוגע־ ניט םאראוים דעם צו האט זײ םון אײנע דין אז
 קאמ־ ד׳עם םון סארטיי ״לײטענדע׳ די אפילו שטימט.

 םון םארםיי קאמוניסטישע אלםארגאנדישע די אינםערן,
 גע־ המעשה לאחר ערשט איז באלשעוױקעס, רוסישע די

 דריטען דעם םון ליקװידאציע דער װעגעז געװארעז וואר
 איניציאםײו איר לויט איז װעלכער אינםערנאציאנאל׳

 מים לײכםקייט, די .1919 יאר איז געײארעז געשאפעז
 אויםלײ־ קאמאיגטערנ׳ם דעם פון איעראציע די װעלכער

 םול־ דעם אויף אן װײזם געווארען, געמאכט איז זונג
 אויף פוםטקײט, דער אױף חורבן, מאראלעז שטענדיגען

 דער אויף און דעגענעראציע אידייאיש־פאליםישער רער
 קאמאינםעח. דעם פון אדגאניזאציאנס־אפזזעגגיגקײם

 באנקראם. געדוען שוין ער איז זעלבסם־מארד פאוץ גאד
 אױפגעלייזם איז װעלם־רעוואלוציע׳ דער םמ שםאב ״דער

 אנםירער דעם פון באפעל דעם אויף געװארעז
 ניס געגעראל־שםאב. מיליםערישען רוסישעז דעם פון
 ארבעםער־בא־ אלושלסלעכער דער פון ססראסעגיע די

י ניט ושגונג׳  סא־ אלײעלםלעכער דער םיז סםראטעגי׳ע י
 האט קריג פון סםראםעגיע די גאר רעװאלוציע, ציאלער

 קאמאיג־ דעם אױפצולײזען באשלוס סםאלינ׳ס באוױרקם
םעיז•

 דער געווען איז קאמאינםערן דעם םון אױםלייזונג די
 דאס נױםחענדיגקיים. מיליסערישער םיז רעזולטאס

 וױעל־ קריג׳ פאליםישן םיז אקט אן געווען כל קודם איז
 קריגס־ אלגעמיינער דער םון םייל װיכטיגע א איז כער

 םאר איז עס קריגס־םירונג. םאםאלער און סטדאסעגיע
 קאא־ אנםײפאשיסםישע די אז גישט, סוד קיץ קײגעם
 די צװישען קריזיס. א גאד קריזיס א דויד גײם ליציע

 סאװע־ דעם צװישען און דעמאקראטיעם אסנלא־זאקסישע
 איינשטימיגקײם םולע קיץ נאד איז םארבאנד םישעז
 אין נים און, קדיגס־פירונג פון םראגעז די אין נים ניםא׳

 ענגלאנד שלום. קומענדיגען דעם וועגען םראגען די
צו־ פולען נויםיגען דעם ניט נאו האבעז אםעריקע יזח

 איר מים און פראדוקציע שפית דער מיט טאן צו האבען
םארסײלונג.

 מער ניט איצט זיעעז דאס אז אבער, װייםעז מיר
ױ  קאנגרעס א םאר װאס וױיסען םיר וואונשען. פתמע ו

 עס איז איצם. אויס זעם עס װי איצם. האבען מיר
 זאלען פרייזען שפיח אז אויסזיכם, קיץ ניםא נלױז גים

 צוגע־ עס האם רוזװעלם םרעזידענם װי ווערעז, קלענער
 זײ אז אויסזיכטען, אלע פאראן דינעז עם נאר זאגם׳

שטײגעז• וױיםער װעלען
 זימען ארבעם ארגאניזירםער םיז סארטרעטער n־

 אויב זאגען, ד; ווען גערעכם׳ םולשםענדיג דעריבער
 וועלען לעבעגם־מיטעל אויף ■רײזען אז צוזאג׳ דער

 אפ* מח ווערען׳ אויםגעסירם ניט קען װערעז׳ קלעגער
 וועגען םארםולע סםיל ליםל באקאנמע די װערען משאסם

ארבעםם־לוין. םון העכעתנגען

 און מאסקװע. פון כװגות די צו און פלענער די צו טרױ
 ער שותפים. זײנע מיט היטלער אויס איצטער נוצען דאס

אנגלא־ די פון קלאסען פארכעגלעכע די שר׳עקט־אן
 ער װאס לעגדער, די פון און דעמאקראטיעס זאקסישע

װעלט־ פון גײסט רויטען דעם מיט אונטעריאכט האס
 מלהמה די פארלירען צו אנהויבענדיג באלשעװיזם.

 געװינען צו היטלער פרובירט שלאכט־פעלדער׳ די אויף
קאדף• פאליטישען פון ארענע דער אויף זי

 איז זײן׳ מודה מען מוז באדינגונגען ךאזיגע די בײ
 ארן קלוגער א קאמאינטערן דעם פון אויםלײזונג די
 צילט ער זײט. סטאלינ׳ס פון איינפאל צײטמעסיגער א

פאשיס־ דער פון הענט די פון ארויסצושלאגען דעם מיט
 «אנםײ דעם פון פאפע באשפרינקעלסע די ׳״אקס״ טישער

ז.פחות, לכל אדיולר׳ פארניכטען צו בכדי קאמאינטערן״
פעל־ פאראײניגטע די פון אומצוםרוי דעם אפצושװאכען

 די פארשטארקען צו כדי אויך און מאסקװע׳ צו קער
 אנטי־פאיגיססישער דער פון קריגס־אײניגקײם נויטיגע

מיליטעריש־ דאזיגע די מאס א פאר װאס אין קאאליציע.
 דער אין װערען דערגרײכט װעלען צילען פאליטישע

 װײטערדיגער דער איז װעגדען זיך װעט װירקלעכקײט
בא־ װעלען פאקטען ידי בלויז מאםקװע. םון פאליטיק

«•% »» immvm פ»רטײעה מנבװגיםטישט ״ ŵ יי*י ■ סדן די ווייוןן ״י ■
 אדער מאנעװר(נם, טאג־טעגלעכע געוױינלעכע די םון

 אנטװיק־ דער אין טרעפ זיכערע נייע, א טאקע איז דאס
 דעם צװישען באציהונגען געגענזײטיגע די םון לונג

דעמאקראטיעם. מעריב׳דיגע די און סארבאנד םאװעםען
 פון לענדער אלע אין אז ניט, ספק קײן גאר איז עס

 קאמאינטערן דער האט סביבה״ ״קאפיםאליםטישער דער
 שרעק. און פחדים אומגעצוימטע װילדע, ארויםגערופען

 פאר מורא האבען קרייזען םאציאל־קאנסערוואטױוע די
 אין זיך בײ נאר ניט רעוואלוציע״, ״באלשעוױסטישער א

 אין אבער וױעלט. גאנצער דער איבער נאר הײם׳ דער
 םאציאלע דאזיגע די נאר נים האבען יארען לעצטע די

 צװי־ דערגעהענטערונג די געמאכט שװער אליין פחדים
 םאװעטען דעם און דעמאקראםיעם םערב׳דיגע די שען

 וואם דאם׳ געװען איז עגין שװערער א גאר ;פארבאגד
 און קערפערשאפט, גאנצע א אלם קאמאיגטערן׳ דער סײ
 זייגען באשםאנען. איז ער װעלכע םון פארטײען״ די סײ

 א און רעגירונג, רוםישער דער סיז אגענטור די געװען
 פאלי־ אויםעדלעכער מאסקווער דער םח הילםם־געװער

 אמעריקאנער םראנצויזישע, די םון אױםפירונג (די טיק
 באםאלען איז היטלער אײדער קאמוגיסטען ענגלישע און

 גע־ דאס האם צײט זעלכער דער צו און ;רוםלאנד)
 םון ארענע גאנצער דער ארום לופט שלעכטע א שאפען

 ניט האט קײנער וױיל פאליטיק, אויסערלעכ^ר דער
 די אז דעם, צו צושטימען געעקנט גיט און געוואלט

 זיך זאלען לענדער דיערע םון םארטײען קאםוניםטישע
 א םון דיקםירט איז װאם פאליטיק, דער בײ האלםען

רעגירונג. םרעמדער
** *

ראדי־ לאגע אומערטרעגלעכע דאזיגע די זיך װעם
 געצוואונ־ האט לאגע סטראםעגישע די ענדערעז? קאל
 ים אין קאמאינטערן דעם ארײנצעװארפען סםאלינען געז

 א סון צײט אין באלאסט איבעריגען אן װי אזוי ארײן,
 גוטע די אז גאראנטיעם, די זײגען װאו אבער שטורעם.

 אין דױערען? װעלען שר-יט דאזיגען דעם פון םאלגען
 דעם פון אויפלײזונג דער װעגען גופא באשלום דעם

 איבערגעלעבט אז ארויסלייענען, מיר קאגען קאמאינטערן
 פון פארמע היסטארישע איצטיגע די בלויז האט אלײן זיך

 צו אויפגעהערט האבען זאל װעלכער קאמאינטערן, דעם
 פון באדינגונגען פארענדערטע די צוליב צװעק זײן דינען

 אז עס, מײנס װערטער אנדערע אין !טעטיגקײט זיין
 ענדערען׳ נײ דאם פון זיך ורעלעז באדינגונגען די װען

 — ארגאניזאציאנס־פארמען נײע װערען געשאפען װעלען
 סון מאטיװירונג דער אין זין לאגישער דער איז דאם
 קאמאינטערן דער אז הײסט, דאם אויפלײזונג. דער

 איצטיגער זײו איו — צייטװייליג בלויז ליקוױדירט ווערט
 אז גאראנטיעם׳ קײן :ישטא אםילו דינען עס םארמע.

 פאק־ ליקװידירם אלגעמיין אין װערט קאמאינטערן דער
 פאר־ קאמוניכטישע די םארמעל. בלויז ניט און םיש,
 דער צו אונטערװארפען געווען פארמעל בלויז זיינען םייען

 מיט האט םאקטיש ;קאםאינטערן דעם םון םירערשאפם
אויפ־ איז קאמאינטערז דער מאסקװע. אנגעשירט די

 איכעד• איז עס געבליבען. איז מאסק״ע אבער געלייזם,
 באלשעװיקעס, רוסישע די פון דיקטאטור די געבליבען

 ארבעםער־ די פארכאפען צו געשטרעבם האבען װעלכע
 פארבליבען איז עם װעלט. גאנצער דער אין באװעגונג

 קאמוגיס־ די באטראכט וואס מאכט׳ דיקטאטארישע די
 אייגענע אירע װי לענדער׳ אנדערע פון סארטײען סישע

 די אין און כראנט, שונא׳ס דער הינטער רעזערװען,
 צופעליג ניט און שותפים. צײטוױיליגע די פון לענדער

 דעס פון אויםלײזונג דער װעגען דעקרעט דעם אין איז
 דערגרײכטער דער װעגען שטעלע א דא קאמאינטערן

 פארטייען, קאמוניםטישע באזונדערע די פון צײטיגקײם
 מעגלעך ניט אפילו און נויטיג ניט כלומרשט מאנט װאם
 אין צענטער״. אײנציגען אײן פון אנפירערשאפם ״די

 פאר־ קאמוניסטישער אמעריקאנער דער פון ביישפיל דעם
 דעד פון זיכערקײט צוליב — זיך האט װעלכע םײ׳

 קאמאינטעח דעם פון אפגעזאגם — פאליצײ־פאררעל,
 זעהען געװארען, אויפגעלײזט איז ער איידער לאנג נאך
 די קאנען פארבינדונג פארמעלער א אן אויך אז מיר,

 קראפם. פולער אין פארבלײבען מאסקװע מיט באציהונגען
 זיך קאן קאמינטערן דעם םון מאשין דער אן אויד

 צײ־ ״דער דערװאקסענקײט, דער אויף פארלאזען סטאלין
 װע־ װעלכע קאמוניסטען, אויסלענזיישע די פון טיגקײט״

 און מאסקווע, מיט אריענטירען זיך צײטען אלע אין לען
 דעס פון םירער ״דעם נאכגײן בלינדערהײט װעלען

 די זען װילען סך א פראלעטאריאט״. אלװעלםלעכען
זיכ און כיים

 קאמ־ דעם פון ליקוױדאציע די װאס דעם׳ אין אקט לינ׳ס
 אי־ דער פון רעזולטאט נאטירלעכער דער איז אינטערן

 איז װעלכע רוסלאנד, םאװעט אין שואלוציע נערלעכער
 »־ אינטערנאציאנאליזם סאציאל־רעװאלוציאנערען פון

 דער נאציאנאליזם. צו און פאטריאטיזם צו בערגעגאנגען
 און נויטיג״ ׳״נים געווארען דעריבער איז קאמאינטערן

. סטאלינען ״געשטערט״ נאר האט .  אויםשװאונג דער .
 מר םמ צײט דער דורך רוםלאנד אין פאטריאטיזם פון

 צו םטור מעגלעכקײט די סטאלינען געגעבען האט מלחנזה
 נאציא־ צו .דורכאויס כדי קאמאינטערן. דעם םון ווערען

רעװאלוציע׳. םאװעטישע די גאליזירען
 איז באלשעװיזם דער אז ניט. פראגע קײן איז עס

 אלוועלט־ םון פאזיציע דער פון אריבער לאנג גאנץ שוין
 רר סון םאזיציע דער צו רעװאלוציע סאציאלער לעכער
 נאך דאס זיך האט אנגעפאגגען נאציאנאליזם. סישעז

 לערע דין םראקלאמירט ו.אם סםאלין װען דאמאלםט,
 אכזרױת׳דיגע די לאנד׳׳. איין אין סאציאליזם ״וועגען
 בלױז געווען נאר זיינען .םראצקיזם׳־ דעם געגען מעשים

 עוואלוצמ• דאזיגער דער פון דערשײגונג איינציגע אן
 םאר־ אוםן אויםערגעוױינלעכען אן אויף האט מלחמה די

 נאך איז ער אבער — פראצעם דאזיגען דעם שנעלערט
 צוױשען אונטערשיידען דארף מען םארענדיגט. ניט וױים
 באוואוסטזיניגקײם נאציאגאלער דער פון װאוקס דעם
 יא־ נאציאנאליםטישער דער און פאלק רוםישעז דעם סון

 אידײע די דיקטאטור. באלשעװיסטישער דער פון ליטיק
 שםערען בלױז איצטער קען װעלט־רעװאלוציע א םון

 אױםגענוםען װערט װעלכע מלחמה, דער פון גאנג דעם
 װי רוסלאגד פון פעלקער די דורך אנגעםירט װערם און

 פאר* דעם געגען שטעלונג א װי פארטײדיגונגס־קריג, א
 םים םטאלין םאטערלאנד. פארן מלחםה א װי כאפער,

 שםײ דאזיגע די מיט רעכענען זיד מוזען מקורבים זײ:ע
 םון אויסלײזונג די ארמײ. דער פון און פאלק פון מונגען

 נאר גיט הנחה א הינזיכט, דער אין איז׳ קאמאינטערן דעם
 ארמײ׳ רויםער דער פאר אויך נאר אליאירסע, די פאר

 מלוזמד- פון יאך מורא׳דיגען דעם זיך אויף טראגט װעלכע
 דער אז דענקען, צו ניט אונז צװינגט אבער זאך קײן

 אויף און גאנצען אין זיך האט באלשעװיזם רוסישער
 םאציאל־רעוואלוציאנערער זײן פון אםגעזאגט שטענדיג

 אינטערנאציא־ אן צו שטרעבונג זײן םון אידעאלאגיע,
 אױסצונוצעז םלענער זײנע פון אױםשפרײטונג, נאלער

 פארשפרײטוגג דער פאר היטלעריזם איבערן זיג דעם
 איז און אײראפע אין װירקונג פאליטישער זײן פון

אזיע•
 באלשעוױזם דעם פון דיקטאטור םאטאליטארע די
 געמיש א צײם איצטיגער דער אין פאר זיך מיט שטעלט

 איז וואם אװאנםױריזם, סאציאל־רעוואלוציאנערען פון
 גירגער־קריג׳ זון עםאכע דער סון איבערבלײבעגיש אן

 איז װעלכער נאציאנאליזם׳ רוסישען גרויסמעכטיגען מיט
 צוליב און מלחמה דער צוליב געווארען םארגרעסערם

 טענדעג* ביידע די פון װעלכע איבערםאל. דייםשען דעם
מאם היםשער א אין זיך ווענדעם זײן. גובר װעם צען

ל --------------------------------4 1943 י, ױ

ףפוןדער סו ם תדע פ אוז אנג םג  אין םלחמש פוןדע
 צו געצוואומען סםאליז זױז מאמענם איצםיגען תם

 לא־ און ײעלס־רעװאלוציע פמ לידעל דאם פארםױמן
 רוסישזמ מראדיציאנעלעז דעם סמ קלאגג דעם הערען זען

 װעלכע מלחמה, דער פמ גאנג דעם פאר גאציאנאליזם.
ױ בלויז ווערעז געוואונען קאן  קאא״ א פמ םלחמח א ו

 גע־ וױ קאמאיגטערן, חנם פון אויפלײזונג די איז ליגיע,
 פאר־ שום קײן אבער צוג. מייסטערהאםטער א זאגם,

 םון מארשתט וױיטערדיגעז דעם װעגען אױסזאגונגען
 קאן דיקםאםור באלשעװיסםישער קאנטראללאזער דער
מאכען. נים אקט דאזיגען דעם אויף ןמע

 ארבעטער־גאס דער אויף ענדערעז זיך װעט װאס
 דא־ די קאמאינטערן? דעם פון אויםלײזונג דער מיט
 די אפילו ארבעםער, שטעלען זיך מוזען פראגע ױגע
 פארטיי. דער פון און פאליטיק דער פון װײט זײגען װאס
ץ ארױסלײגען שטענדיג דאד פלעגט קאמאינטערן דער  זי

 דער םון פארמען אלע אויף שטעמםעל אומפארמײדלעכען
 ארבעטער־ פון פארמען אלע אויף ארבעטער־באװעגונג׳

 דעל םון דערשײנונגען אלע אויף אין ארגאניזירוגג
ארבעסער־געזעלשאפטלעכקײט.

 דעם סון אויפלײזונג דער װעגען דעקלאראציע די
 פריהעריגע זײן ארויסצושטעלען פרובירט קאמאינטערן

 אומשולדיגער אן אין אויםגאבען זײנע און טעטיגקײט
 כלומרשם איז קאמאינטערן דעם פון ראליע די ליכט.

 אר־ דער פון פרינציפען די אױפהאלטען ״אין באשטאנעז
 צו־ דער ״מיטהעלסען אין בעטער־קלאסען־באװעגונג״,

 אוואנגארד דעם םון לענדער צאל א אין זאמענשמעלצוגג
 פארטייעז וױרקזאמע און ארבעטער פארגעשריטענע םון
 פארםײען דאזיגע די .העלפען אין ארבעטער־קלאס״, פון
 זײע־ פון סארםײדיגונג דער צו ארבעטער מאביליזירען צו
. אינםערעסען״ פאליטישע און עקאנאמישע רע .  צו .

 צוגע־ ױינען טעםיגקײם אזא פון כאראקםעריסטיק דער
 פארטײען, סאציאליסטישע רעסיגסטע די אפילו פאסט

 אבער ענגלאנד. סון ארגעטער־פארטײ די — באזונדערס
 אין און פראגראם דער אין גאר זעהען מיר װאס אט

 זײנען וועלכע קאמאינםערן׳ דעם פון םירערשאסם דער
 דער אין און ,1937 יאר דעם אין געװארען אנגענומען

קאמאינ־ ״דער :ענציקלאםעדיע םאוועטישער גרויסער
 סאציא־ 1פו פארבאנד א ניט םאר זיך מים שטעלט טערן

 קאמוניסםי־ איינהייםלעכע איץ נאר פארםייען. ליסטישע
uai רעוואלוציאנערע א פראלעטאריאט׳ דעם םון פאז־טיי 

 אייזערנער אן מיט םארבונדען איז װאם ארגאגיזאציע,
 קאמאינםערן דער דיסציםלין״. רעוואלוציאנערער

 דיקםאםור װעלם א U9 איינשםעלונג דער םאר ״קעמםם
 אל־ 1א פון שאםונג דער פאר פראלעטאריאט, דעט פון

 סאציאליסטישע סאחעםישע פון פארבאנד 1העלםלענע
 זיך אין ״פארקערפערט קאמאינטערן דער רעפובליקען׳.

 איבער ארבעםער רעוואלוציאנערע די פון אייניגקײם די
 די איז ״דאם קאמאינםערן דער וועלט״.. גאנצער דער

 םי־ דעד פארםײ קאמוניסטישע אלװעלטלעכע איינציגע
 רעװאלוציאנערער דער םון ארגאניזאטאר דער און רער

 לאנג גים אזױ נאך םראלעםאריאט׳. דעם סון באוועגונג
 געװארען םארמולירט איז — 1937 יאר אין — צוריק

 ראליע ױין אץ קאמאיגםערן דעם פון אויפגאבע די
 זעלביגען דעם סטאלינען, פון דיקםירוגג דער אונםער

 יאר םון יאנואר טען26 דעם האם װעלכער סםאלינען,
דערקלערט: יאתױיט לענינ׳ם םון טאג דעם צו ,1938

 לענין חבר אונז ד,אם אונז, פון ״אװעקגײענדיג
 פרינ־ די צו געטרייקײם די — ירושה א איבערגעלאזם

 מיר אינםערנאציאגאל. קאמוניםטישען דעם פון ציפען
 זשאלעװען ניט װעלען מיר אז לענין, חבר דיר, שװערען

 פאר־ צו און םארשםארקען צו לעבען דעם אסצוגעבען
 אי־ הארעפאשניקעם די סון פארבאנד דעם ברײטערען

 אינ* קאמוגיסטישען דעם — װעלט גאנצער דער בער
םערנאציאנאל״.

 האם געווארען, געגעבען איז שבועה דאזיגע די װען
דער אין שבועה: פאלשע א װי געקלונגען שוין זי

 גע־ זיינען פראצעסען מאסקװער די פון רייע גאנצער
 פאר׳משםט און געװארען באשמוצט געװארען׳ שענדעט
 די און טעארעטיקער די שעפער, די טויט, צום געװארען
 שױן אינטערנאציאנאל. דריםען לענינ׳ס פון אנפירער

 רע־ אלםען דעם דער׳הרג׳עט סטאלין האט דאמאלסט
 סטאלין האט איצטער ;קאמאינטערן װאלוציאנערען

 — איבערגלייבעױש זײן שאטען, זײן בלויז באגראבען
מת. לעבעדיגען א

 טױט דעם פארשנעלערט נאר האט סטאלין אבער
 שוין איז עם װעמען לעגין. פון קינד דאזיגען דעם םון

 ווערעז• געבוירען ביים שטארכען צו געיוען באשערם
 קאמאינ־ דעם געבוירען האט װעלם־מלחמה ערשטע די

רינ־ אדער, געטויט, אים האט — צװייטע די און םערן׳

 קאפאינ־ דעד דער׳חרג׳ענען, געתאלפען געזאגם, טיגער
 באל־ די שױײסעזאדפ צו געװארעז געשאפעז איז ימרן

 גאג־ דער אימר ואלוציעעור פון םעםאדעז עישעיױסטש
 פאר־ איז מאכם די אז םוד̂ו איז םראצקי װעלס. צער

 איז מינאריםעם, דער פון רוסלאנד אין געװארען כאפם
 צופע־ אויסערגמװימלעכער חגר נוליב כלױו ,1917 יאד

 װאס זאך, א — פאסירומעז פיז קאמבינאציע ליגער
. . איבער׳חזר׳זמ נים זיד קען  אכער דאם האט י«ד .
 רעקאמענדירען צו םראצקי׳ן איז לענינעז געשטעדס גיט

 פון ארבעטער די צו שםײגער״ ״אקםאבער רוסישעז דעם
 טראדײ די אנבאטראכט אין געמענדיג ניט לענדער, אלע

 ארגאניזירט־ זײער סון אופן דעם קולטור־מאס, די ציעס,
 אין באדינגונגען קולטירעלע און עקאנאמישע די קײם,

 צוגע־ ניט האבען װעלכע יענע׳ באזונדער, לאנד יעדען
 פאר געווארען דערקלערט דיגעז דעש, אױף שטימט

 םרא־ פון טאררעטער די פאר קאנטר־־רעװאלוציאנערעז,
 די פון װערען ארויםגעווארפען מוזען וועלכע לעםאריאט■

ארבעםער־באוועגומ. דער פון רייען

 אויפגע־ לענין האם קאמאינטערן, דעם שאםענדיג
 אלװעלטלע־ דער אין צעשפאלםונג״ סון פאז ״די שטעלט

 פונקטען״, 21׳״ בארימטע די ארבעםער־באװעגומ. כער
 װערען צו ארײנגעגומעז סאר געסאדערט זיך האלען וואס
 א געווארען זימען אינטעדנאציאנאל, דריטען דעם אין

 גאנץ נאך איז וואם אלץ, פאר צעשםליטערונג םמ וואסען
 אינ־ םאציאליםםישען צעשמעטערטען דעם אין געבליבען

 וועלם־מלוזמה. ערשטער דער נאך םח טערנאציאגאל
 דעם פון אויםלייזונגס־דעקלאראציע דער אין ײערט איצט

ױ אנגעוױזען, קאמאינםערן הויםט־ די םון איינער אויף ו

 אין פראלעטאריאם דעם םון קאמםם־באדינגונגען די
 קלאר־געווארענער דער אויף און לענדער, באזוגדערע די

 ״פון קאמף דאזיגעז דעם םיט אנצוסירען אוממעגליכקיים
 — אידײע, דאזיגע די נאד טאקע אגער צענםער״. איץ
 םון באװעגונג אלוועלטלעכער דער םים אנצוםירען סון

 הויפט־ דער געװען איז —מאםקװע םון — צעגטער אײן
 און ערשםען זײן זינם קאמאינטערן דעם טון פרינציפ

 איינ־ נים דעם מים האט עם װער !םאג לעצטען זײן ביז
 .סא־ א םאר װערען דערקלערם דאד םלעגם געשטימם,

 דער־ איז סאציאל־דעמאקראטיע די !ציאל־פאשיםם״
 זי־ !אוינס״ נוםער שונא ,דעם םאר געווארען קלערם

 קאםאינםעח, דעם םון סארזיצער ערשםער דער נאוויעוו,
 דער ״אז דערקלערם, רעדעס זיינע םון אײנער אין האט

 דער און קאמוניזם דעם צוױשען סכםוך היסםארישער
 די אויף וועףען אנטשײדען ײעט סאציאל־דעמאקראםיע

 צעברעכען צו בדי און בירגער־קריג״. םװ באריקאדעם
 קא־ דייםשע די האבען םאציאל־דעםאקראטיע דײםשע די

 דאם קאמאינטערן׳ דעם םון באםזןל דעם אויף םוגיסםעז
 אק־ פאליםישע םירען אנגעטאנגען סטאלינען, םמ הײסט,
. נאציס די מים צחאמען ציעם .  םאקטיק דאזיגע די .
 מאכט. דער צו יועג דעם היטלער׳ן פאר אויםגעלײגט האם

 דעם םון קוואלען די םון איינער איז פאליםיק דאזיגע די
קריג. איצםיגען

 איבערגעגאנגען באלד איז צעשפאלםונג דאזיגע די
 קאאםע־ אמ פראסעסיאגעלער דער פת געבים דעם אויף

 ארבעטער־ קולםורעלע די סח און באוועגונג ראםױוער
 טאק־ די און צעשםאלםונג םון פאליטיק די ארגאגיזאציעם.

 מא־ די צװישן גימנאסםיק״ ״רעוואלוציאנערער פח םיק
 פראלעטא־ אלװעלםלעכען דעם אפגעשײאכט האבען סען

 די סאשיזם. פון זיג דעם סארלײכטערם האבען און ריאם
 לענדער מערב׳דיגע די םון ארגאניזאציעס קאמוניסטישע

 ארגאני־ ארבעטער רעוואלוציאנער־געשטימטע סון דינען
 אן און װילענלאזע אין געווארען פארוואנדעלט זאציעס

 םאליטיק. מאסקווער דער פון דורכפירער םענות׳דיגע
 אוי־ ״םין געווארען סארגעשריבען איז םארםײ־ליניע׳ ״די

 מי־ א װי שאלות, אן געװארען אײסגענומען איז זי בען״,
 גע• דורכגעפירט טענות אן איז און באפעל ליטערישער

 פארטײען, קאמוניסטישע די פון האלטונג די ווארען.
 פאר־ קאמוניסטישער אמעריקאנער דער פיז באזונדערס

 און אםמאך סטאלןי־היטלער דעם םון צייט דער אין טיי,
 היטלער׳ם נאך זיך איבערקוליען םלוצלינגדיגער דיער

 ״פון בײשפיל קלארער א זײנען רוסלאנד, אויף אנפאל
 וועלכער צו שקלאםעריי׳*, פאליטישער פתױויליגער דער

םאר׳משפם. אליין זיך האבען פארטייען קאמוניסטישע די
 דעם פון אויםלימונג דער װעגען דעקלאראציע די

 דעם פאר בארעכםיגוגג א װי אן, וױיזט קאמאינםערן
 פון בײשפיל דעם אויף זעלבםט־מארד, פון אקט דאזיגען

 געגרינדיעט איז װעלכער אינםערנאציאנאל׳ ערשםען דעם
 גע־ אויפגעלײזט אים םון איז און מארקם׳ן סון געווארען

 סארגלײד שום קײן גאר קען דעם אין אבער ־יארען.
אונ־ אין — אינטערנאציאנאל, ערשטער דער זיץ. ניט
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מ( נים איז — קאמאינםעדץ דעס סון טעחזײד  קײז מ
 דער מים געקאמאגדעװעט האט װעלכע ארגאניזאציע׳

 קערענדעל, א וזי ’ באוועגוגג• ארבעםער אלוועלטלעכער
 פארשטענדיגען א דורך ערד דער אין פארזיים װערט װאט
 מארקס פון אינםערנאציאנאל דער איז זײער׳ געניטען און
 אױס־ די צו לעבען געמנדיג אפגעשטארבעז, ענגעלם און

 באווע־ ארבעטער זעלבסט־םעםיגער א פץ שפראצוגגעז
 רr דעם אין שױן לעגדער. םארשײדענע אין גונג

 גע־ װידער־געבױרען אינםערנאיצאנאל דער איז ,1889
ױ ווארען, ר א ו ^  זעלבסם־פארוואלטענ־ םח פארבאנד פ

 דער — םארקערם און פארםײען. סאציאליסםישע דיגע
 דעמאקראטישען דעם אומגעכראכט האם קאמאינטערן

 און באװעגונג, ארבעטער אלװעלשלעכער דער פאר באדען
 שסרע־ די אפילו אפגעשװאכט. אמ צעשפאלטען זי האם
 דער האט אייניגקײט צו ארבעטילר די פון גופא כונג

 פאליטיק דער סו־ן װאםען זײן פאר געמאכט קאמאינטערן
 אינערלעכען דעם סון עפאכע דער אין שפאלטונגען, פון

 איין מיט קאמאינטערן דער האס םאשיזם דעם מיט קאדף
 ״פאלקס־פראנם״, א םון פאליטיק די אנגעהאלטען האנט

 פאלקס־פראנט דעם ער האט — אנדערער דער מיט און
 פון פאן דער אונטער שטרעגענדיג אונטערגעגראבען,

 אין פירערשאפט פאליטיעע די פארכאפען צו אייניגקײם
 באדױערען. ם צ שפאניע). און (פראנקרײך הענט זיינע

 דער פון אפילו אז סימנים, וױיניג ניט דא שוין דינען
 קאמו־ די זיך וועלען קאמאינטערן דעם פון אױפלייזונג

 נייעם א פאר פונקט א מאכען צו פרובירען ניסטען
 זעלגסט־פארװאלםענדיגע די אין אריינצודרינגעז קאמפײן

 םארכאסען צו צװעק דעם מיט ארבעםער־ארגאױזאציעס
פירערשאפט. די דארס

op איבערהויםט מענשען, נאאױוע פאראז זײנען
ןזא {yyi yj7yn ר/7ױ"7ש,ס זר

 מיים־ א נאר גים קאםאינםערן דעם םח אויםלײזונג דער
 דער געגען קריג פאליטישען דעם אין אקם טערהאפטען

 א אויך נאר — זאך, ריכםיגע א איז ױאס — ״אקס״
 אויפלע־ דער אין הויפט־שםערונג דער םון באדיטיגונג

 איז װאס זאן־ א — ארגעםער־אײניגקיים דער םון בוגג
 םייער קען אילוזיע גייע דאזיגע די סאלש. דורכאויס
 װע־ קאםוניסםען די באװעגונג. ארבעטער דער קאםםען

צילען אלטע זײערע צו וועגען נייע זוכען אױפהער אן לען
 ארבעטער־בא* די םח סירערשאפט די םארכאפען צו —

 אםהענ־ די מאכען צו אח לענדער׳ אלע אין וועגונגען
 דארפען באוועגונגען ארבעטער די מאםקווע. םון גיג

!וואך דעד אויף זײן םריער װי אזוי דעריבער
 אפארטוניסםישע צוליב האבען קאמוגיסםען די

וױילע א אויף זיין זאל — אפגעזאגט זיד איבערלײגונגען
 פאראײ- אינםערנאציאנאלער דער םון אידײע דער םמ —

 אײ אן ;פראלעמאריאט קעמםענדיגען דעם טיז ײגומ
 מאנאפאי די זײן וועלען וואלםען זיי װעלכער םון דייע,

 קאמאינטערן דעם פוץ אױםלײזונג דער מיט נאר ליסםען.
 סון פאראייניגונג אלוועלםלעכער דער םון אידייע די אמ
 צו שםרעבונג די אפגעשטארבען. נישט ארבעטעד די

 אין גוםא שוין ליגם םאראייניגונג אינטערנאציאנאלער
 םראלע־ איצטיגען דעם טין נאםור סאציאליסטישער דער

באםרייאונגס־אידעאל דין פון עצם אין און םאריאט,
 דאזיגע די םאציאליזם. וועלם־באפרײעגדיגען דעם —

 ארבעםער־אייניג־ אינטערנאציאנאלער אין באדערםעניש
 װערען פאשיסטען, די איבער זיג דעם גאך װעם קײם,

 אינטערנאציא־ צו טרייבם עפאכע אונזער אומבאזיגבאר.
 פא־ עקאנאמישען, דעם םון געביטען אלע אויף גאליזם

 דאמאלסט נאר אבער לעבען. סאציאלען אח ליטישען
 ארבעטער־םאראייניגונג צו שטרעבוגג דאזיגע די װעט
 ארבע־ די ווען ממשות, א האבען װעלם גאנצער דער אין

 פון אפקערען ענדלעך זיך װעלען לענדער אלע פון טער
 סאציאלים־ אין רעזשים טאטאליטארען א פון רײץ דעם

 באםריײ זייער צוריקשטעלען װעלען און פראגען טישע
 פריײ פון יסודות פעסטע זיכערע׳ די אויף אונגם־קאמף

 די פון זעלגסטפארוואלטונג און אומאפהענגיגקײט הײט׳
ארבעטער־ארגאניזאציעם.

 פון אידייע די אויפגעלייזט איז קאײאינטערן דער
 אין גלײבט פאראײניגונג ארגעטער אלװעלטלעכער דער

 קאמםראמענטירט נאר האט קאמאינטערן דער קראפט
 אינטערנא־ ארבעטער דער אידייע. גרויסע דאזיגע די

 פרײער א װי תחית־המתים אויפשטיין װידער װעט ציאנאל
 ניט װעט ער אדער אינטערנאציאנאל. סאציאליסטישער

װעדען. געבױרען װידער
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k איז שװארץ םוױ חדשי עםלעכע רשם 
 אמאליגען זײן צו צוריקגעקוםען

 און ױניאן־טאז א געװארעז םרײד.
דרעםעם. פרעסם

 מענש אגדער וא גאר ער איז עיעם
 רעדם ציים. קורצער דער אין געװארען

 םלעגם ער װאם מענשען, צו
 דיסקוסיע א צו *ו זין• הערם ;םאן דוען זעלםען פדיער

 שםײכעל א אםילו ;װארם א ארײן אמאל װארםם איז
 כםעם איז װאס פנים זײן אױף למםעגם שױן זיד װײזם

 סינף־אח־ זײנע זימען עפעס דעם. םון אפגעװאוינם וױ
 אויסגע• פלײצע וײ געװארען• גרינגער אים יאר זעכצײ
 אויגען־גלע־ דיקע ידי סמ אםיר קוקען אויגעז די גלײכט,

. . . גטחון םים מונטערער, זער
 פארםעלם אזוי שול, די איד םרומער * ווי «וגקם

 שנעל אזײ פריםארגען, יעדען יוניאן. זײן שויארץ נים
ד׳ עםענם אםיפ דער וױ  איז ארײן שױארץ זיד כאםם זי

 זשעדנע איבער קוקם ביבליאםעק, דער םון לײען־זאל
 די מעשה בשעת גלעם און צײםונגעז די אין נײעםעז די

 חזבות׳דיג^ אזוי זיך זיצם עס װעלכער אין שול באקוועםע
l האט ארבײט דער צו פלאץ שטענדיג קײן ip 

 כמעם ביבליאםעק אין אסם ער בלייבם נים. שװארץ
 סים פאליצעס לאנגע די באקוקט םאג. גאנצען דעם

o די גלעם בליק זײן ב«מר. w n אויס־ זײניח וואס 
 עם םירען. גלעזערנע די הינםער שותת אין דעשםעלם
 װאו בתי־מדרשים, די אן ישיגד״ דער אן אים דערסאנם

 די לאםםשען אויגען זײנע םארבראכם. ױגענד זײן האם ער
ױ סונקם ביכער ײ ו  — גםתת די גלעםען אםאל םלעגען ז

צײט. יענער אין פרײנד אײגציגע זײנע
 אױף םױכען ױניאן. זײז םח לײען־זאל איז זיצענדיג

 זעקס איבער זײנע סמ עפיזאדעז זכחן אין שװארצען בײ
 געווען. עס איז םעג םון לעבען א לעבען. יאר צעסדליג

.טעג אויסזיכטלאזע אפס םעג, שלעכםע םערסםענס . .
קאפ. גוםע א אינגעל. קלײן אלס זיד ער זעם אט

 מאםע די מאל. עדשםען צום ישיבה דער אין ער פארם
 תםילין, די ליגען דארם לײווענם־זעקעלע. א םים אים גים

 דער םון שםיק א — איז ברוים׳ שםיקעל א העמד. א
אבער מאמע. די נישם, גאר זאגם זי האדץ. טאסע׳ם

פארגעםעז• נישם םאל קיק זיי קעך ער — אױגעז אירע
 איז שטעםעל די אפ. סארט זיד, רירם װאגעז דעד

 זעם קלויםםער ש*יץ דער קױם הינםען. סת וױיט שוץ
 דעם אים באגלײםען אויגען מאםע׳ם אבער נאד• זיד

. . . לעבען גאנאע דאס װעג, גאנמן
 םון לעבעז דין אנגעהויבען זיך האם דעםאלט און
 ישיבה־ דער אין אפגעגליקם אים האם מזל דאם ״טעג״.
 גענוג הײזער. רײבע אין ״םעג״ געקראגען האם עד שמאם•

 לע־ מען נאר אז איץ. גישם גײם עם אבער עסען. או
 האלםען גו װי זיצען. צו אזוי װי מאניערעז• אים רענם
 שוין זזאלז. אין שםעקען בלײבם ביםען דאס לעםעל, דאס

 אוים, םעלען וואם םעג די געםראכט, ער האם — בעסער
ym via in םרייע. אבער םעג׳

 אנגעקומען איז ער װי־ זיד ער דערמאנט אם אח
 אין מלאכה א אן קינדער׳ ןיוויי םרױ, א אמעריקע. אין

 געווען. מרחם אים אויף זיך האט לאנדסמאז א האנם.
 וועגעלע א שםופט ער שאפ. אין זיך או אוײינגענוםען

 גײט שאם, דעם קערם שווער, ארביים קליידלעך. םים
 אים זײנען פרעסערס די פעקעל. א אפ םראגם גאנג, א

פרעםער. א װערם ער אוץ םקרב
 מים אמעזאפם יארען געפרעםט. יארען גענדליגער

 הארםע שעםער, םארשטיקםע שלעכםע, םי. און שוױיס
 דאם אבער שםונדען. לאנגע םראאע. פון טעג באסעס,

 א זוכען דאס געװען איז ערגער גדם. געווען נאך איז
ארבײט. םאג א תשאב,

 גױים די װי ,מארקעטם״. די אז זיד דערמאנם ער
 העק די מיט שםײן פלעגעז םארק שםעםעלשען אויםן
 אין ראג אויפן שםײן ער םלעגם םלימעם, די אויף
 םון םארדינסםעל א אױף אויסקוקעז שנײ אין רעגען, אין

 אםילו און פראאע שםונדען לאגגע סאר דאלער פאר א
געקראגען. ניט אפט מעז האם דאס

 היינם דעם אויף איבער זיד טראגט געדאנק זײן
 זיין איבער זיד !עשםרײם שםײכעל גליקזעליגעד א און

 פאר װאם אבער ארבײם. טעג םעג׳ אויך היינט פנים.
אונםערשייד. אן פאר וואם אונםערשײד, אן

איינגע־ האם ױניאן זײן ױניאן. א או באלאגגם ער
 ארבײט םעג םון םארזיכערונג סיסםעמאםישע א םירט
ױניאן־באדינגונ־ אונםער ארביים םעג ארבײםסלאזע. םאר

 או געתאלס. יוניאז סאר ױניאז־קאנםראל, אוגםער גען,
 סאראינםעדעסידס שםארק אזױ נישט גאר איאט איז ער
 *ומף זײז וואם או ארבײםס־פלאץ. שםענדיגען א איז

 ירעסןן *י געדולד יארען די אין עם האם װער ? בונדען
 עסליכע ? פאראנםווארםליפקײט די האבען סעמםעלס,

 נאן בלײנס גענוג. והאם ער איז ײאד א ארבייט םעג
אײניקלאך. די םאר עפעם קויםען או אויף אםילו

 וױקעלס און װיקעלם געדאנק זיין םמ םאדעם דער
 באליידי־ די נישםא ,חזיר־מארק״. דער מער נישםא זיד•

 איז פרעםערס די םין באנעםונג די גראבקײם. די גוגג,
 פאלק אנדעו־ אז גאר בריידערליכע. א אנדערע׳ אן גאר

 מענשןן, פאר דרך־ארץ דער באאמםע, די הײנט געווארען.
 באטאפס געדאנק דעם גײ העלפען. *ו גרייםקײט דאס

 דאס אים בײ ליגט עס װאו בוזעם־קעשענע, זיק שווארץ
. . . צערםליד עם גלעם און ױניאן־ביכעל,

 רײסס ביבליאםעק םון םענסטער גרויסען דעם דורך
 וױי־ די אױף אוים זיד לײגם און ליכם םאם א אייק זיז־
 לייען־מיש, פאליםודםעז גרויםען דעם אויף שםולעז, כע

 פארװײ־ וועגען אנאנסעז די מים װענט איכםיגע די אויף
 פאר אלץ—קולטור־אונםערנעמונגען. או־ז לעקאיעס לונגען.

 פראסטעפחך די פאר זין־/ ער םראכט — פרעםערם די
 אםאליגע די מים געדאנק אין עס םארגלייכם ער םערם.

 שוואראע״ בוידע̂פ אויף און קעלערען אין ױגיאן־אפיסעם
 ר0 םים סארווארםעז פאדלאגע די ווענם, םארשםירםע

 קעס• א אויף אימער מיםען אין שאלעכץ. אח םירלעד
 פון בויגעל קאשעק שוואראען א םיט איד א — םעל

 נא־ זײער ציעז פלעגען פרעסערם ארבייטסלאזע וואנען
. רוע . .

 םארםריבען שווארץ האם האנט דער םון מאך א מיט
 אבער ״טעג״ די אמאל. סמ זכתנות שווארצע די זיך םון

 אים *וײנעז געגעסען ישיבה דער אין אמאל האם ער װאם
 הא־ םליגעז זלידנע וױ מח. אין איינגעקריאם געבליבען

 — טעג _ םעג — געזשומעט און געדרײט זיך זײ בען
 ״אייגענטלעד׳ פאנאגדערגעלאכט. הויד זיד האם שווארץ

 געטראכט. ער האם טעג״ סון אויד איצט דאך איך לעב
 םיץ «מ טעג בעסטע די — םעג א םאר ײאס ״אבער,

לעבען!״

m b װענען  p s m  &
ם ־פון ד נחו יו

 רעכם א גאך ח#כען נדר אױכ ניט, װײס איד
.שלעכם איז דןןם אץ גוט איז דאס :זאגען *ו כ«שטימט . . 

 שװאכען דעם חעלסעגדיג ם#ל, אפט רוײל
 ממכען, גרינגער װײטאג זײן װעלעגדיג אץ

 סרײד אײדער לײדען מערןןר פאסירט
ען... גומער אוכזער אים סארשאסט ל ױ ו

 געפילסן! םענשלעכע זײגען אױסגעאײדעלם װײל
 כ&שײד א געםינען vt גאר שװטר איז אױף און

םען... שענסםע און נאכעלסטע די «ו אםילד מ פ
 זאםען א זמ איד װעז — יאד

«ז קאן — האט, װיןס ץ,׳  — כלױז, ז&טקײט םץ כאר זי
 גענוםען, טיש זײן *ו הונגעריגען א

 אוים גארנים םייר מאכט דאן
 ארױם קוםם גוטםהןײט זײן היכזיבטען װעלכע םץ

 כאקומען. כרײם דאס האט הונגןןריגןןר דער אכי
 ה»נט א לײדענדען דעם אײס שםרעקען םיר װען אמ

 — םארשטאנד םיט אוו מיטגעפיל כרידערלעכען מיט
 I לעכען דעס אײד אפטמאל אים מען םיןרלענגערם

ד... גרויסע א איז דאם — װילט איר װאס אײד זאגט אץ א ז
׳סך כײשפילען"א לעכען אין דא איז דעם צו

נעכען. משל אײן כלױז אײד יא לאםיר כאר

mm
 רױז, * אױף װארים tt T* ח*מ כאזעצם

 דארען־שױס םון חאט װאם
 שטראלןןן, םרילמגדינע די צו ארױסגעשםײכעלם

 געשיילם. שײן אינם םארכען צארטזן די םים אץ
 כאםאלען, רויז דער איז נעמד, םוים־שרעק, א

דערפידט לײכ סאמעטעגעט איר אוין* חאט זי װען

א... קאלטען דעם שוג
 רײנע א טײעז־טרער א

 ׳ערד דער אױף זיך חאם אראפגעקײקעלם
 םארקלערט, טרױעריג, חאט זי װען
 םארטיגען... געטאן קאפ שײנעם איר

שרעק שטילער אץ
 טןןג, לעצטע אירע אױף געװארמ זי האט

 געכויגען• ערד דןןר *ו זיד אלץ נידעריגער אץ
גליק צום
 בליק דער איר אױף אייז געםאלען

 :םארנוםעז צער שטומען איר האט װעלכןןר װעכטער, פץ
 אראפגענומען איר םון באלד װארים דעם האט ער

 ארומגעשערם אױםגעגלײכם, זי
.ערד די איר ארוס ארומגעגראכען האם אץ . . 
 באמיען, צו אזױםיל דאס זיד לויגמ ״װי —
.דערציען ניט םיײװי זומןןר דןןם װעמ זי . . 

 םרײד י,נאפע א גלאט איז דערצו
ל,ראנקערהײם...״ כליען «ו

 םליגען, די חויו האבען געזשומעט אזױ
 ארומגעדרײמ. כלום דער ארום זיד חאכען װאם

געשװיגען, האם אכער ױעכטער דער
 גוט האט אויס״ װײזט ׳ער נאר

טוט! ער װאם םארשםאנען
 :םארםאלעו געװקן נים ארכעט זײן ס׳אױ אמ

 שטראלע, אין זיף געכאדען רױז די נאד האם לאנג װײל
 — טאג-אױם טאג־אײן, — טוי אװענםיגען דעם םון און

געקליבעז• זיף אץ קראםט די
 בלויז איז שפור װארים׳ס דעם םץ און

.פארבליכןמ איר אײח •יגסעלע שיי«רץ קליץ א . .

דנעלבױם אדמור פון מױט דעד און לעבען דאם
םדײ־ זיגעלכױס׳ס נאד װאכעז םלעכע

 פאדזןםעגםלעכס זדז םײט וױליגזמ
■ױ■ צום בדיײ א זײנזןר געײאיעז

 געגעראל ■רעמיער־מיניסםעד, לישעז
 ״צו — אים׳ דמ־ז־ און שיקארסקי׳

 אלע סמ פעלקער אמ רעגירוגגעז די
גע• דעם *ו און מלוכות אליאירםע

 געזעגענוגגס־ אייז לײעגעז םיר װעלט״. דער סון וױסען
:בריװ

 גיט קעז איד שםיל• בלײמז נים קען ״איד
 פאלק אידישעז סח שארית־חפליטח די װען לעמן,

 װערט כין׳ איד םארשטײער װעמענם פוילען׳ אין
 געטא רײעװארשע אין חברים מימע אוסגעבראבם.

 חע־ לעצטען דעם אין האגט אין געװער םיט פאלען
 אויסגעםאלען ניט איז עס געראנגעל. ראאישען

ױ אזױ שםארבעז צו גורל מײן אויף  גע־ זײנען זײ ו
 געו״ער איד אבעד זײ. מים *וזאמען שטארבען,

מאסעז־קברי̂נ זייערע און זיי צו
 דעם אײסײיקעז איד ײיל םױם םײן ״מים
 םיט ■אסײוקײט, חװ־ געגען פראםעסם שםארקעז
 די דערלאזם און *י זיד קוקם וועלט די ױעלפער

םאלק״. אידישען סון אױסראםוגג
 זײן אין זיגעלבױם שםואל געשריבען האט אזױ

 םיבח די איר האם דא װעלט. צודער אפיל לעצטעז
מ דעם און זעלבססמאדד דעם פדן  דאזיגען דעם ®מ צוי

דינעם. אקט פארצוױיםעלטען
 אײן דער האט װעלכער מענש, דער געװען אה ווער

 נישט איז װאס װעלט׳ טײל דעם אין אײנציגער און
 טרא־ אזא אויף חיםלער־חצחים, די ײרד *ארקנעכםעט

 אײפ־ כדי קרבן, חעכסטען דעם געברענגט אוםן גישעז
? מענשחיים דער םיז געוױםען דעם צוחדערען

סאציא־ א ארבעםער, איזײשער א געװען איז ער
ליסס.

 אי־ דער אין באקאנט זיגעלכײם׳ סרדכי שמואל
 פסעװ־ אונטעח פױלען אין ארבעםער־באוועגוגג דישער
 טען21 דעם געווארען געבוירען איז — ארםור׳ דאנים

 קראסנאםטאוו, בײ בואוױצע, דארף אין ,1895 םעברואר
 פרױואם־ א געײעז איז טאםע זײן געגענד. לובלינער

 מיט חאם װעלכע שנײדערקע׳ א — מאמע די לעףער.
 זײן צו מםרנם העלםעז געמוזט ארבעט שװערער איר
 האם זי וואם קינדער, עלף םון משפחה גרויסע די

אױסגעםראגען.
 שוין ארםור חאט אינגעל יאריג צװעלף א אלם

 האט יאר פאר א ברוים. אױף םארדינען גײן געםוזט
 איז שפעטער ;בעקער־אינגעל אלם געפלאגט זיך ער
הענםשקע־מאכער• א געווארען ער

 געםונעז ארבעטער ױנגער דער האם װערקשםאט םון
 צוגעשםאנען איז ער וועלכען צו ״בונד/ צום וועג דעם
 וועלם־ יענער בעת װעלט־מלחמה. ערשטער דער ערב

 םון ארגאניזאציעס די אין אקםיװ געווען ער איז םלחמה
 לובלינער םון שםעםלעך אנדערע און כעלם איז ״בוני׳
ראיאן.

 און רשעrו קיץ זיגעלבוים קומט 1920 יאר איז
 דער םון םוער ענערגישםםע די םון איינער באלד ווערם

 יאר פאר א םון במשך ארבעטער־באוועגונג. איױשער
 םרייד דער אין םיגור םירענדיגער א צו אויס ער װאקסם
 םאר־ םון סעקרעםער ציים א איז ער באוועגונג. ױניאן

 םץ סעקרעטער דערגאד מעטאל־ארבעםער, די םון אײן
 םאראיי־ פראםעםיאנעלע אידישע די םון מנםראל־ראם

 לאנד־ראם םון סעקרעםער לסוף, און, װארשע אין נען
®r ארבעטער אידישע די םון (ױניאנס) םאראייגעז די 

 דער ערב האט וואם ארגאניזאציע, אן — פוילען איז
 מיטגלי־ טויזענם 100 ארומגענומען מלחמה איצטיגער

דער•
 בלויז םעטיגקײט דץ נישט באגרענעצם ארטור

 איז ער באוועגונג. ױניאן סרײו דער םון געביט צום
 און קאמיטעם ווארשעווער םון מיטגליד א לאנג יארען

 ,1926 יאר אין ״בונד״. םון צענםראל־קאמיטעם סח
 באםעלקערונג ארבעםענדיגע אידישע די אוים אים וױילט

 יאר אין (םיםי־קאונםילםען). ראםמאן אלם ווארשע םיז
 סיםי־קאונפילמען אלם אויסגעוױילם ער װערט ,1938

 צוויי לעצםע די םעטיג געװען איז ער ױאו לאדזש׳ סמ
מלחםד- איצםיגער דער סאר יאר

 חדר אין לערנען יאר פאר די םון האט זיגעלבוים
 ער וױסען. באגאזש קנאפען גאנץ א אדויסגעסראגען

 אוגטערגעיאגט שםארק יארען שפעםערדיגע די אין האט
שעח׳ען סרײע זײנע קענםענישעז. זײנצ דערגאגצם און
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 ארמןס עד לעת׳מ, ייז לײענעז אױף אװעק ער ניס
 •יכלי־ און חװנער ארגאגיזאםאר, גוימי אלס אױס זיד

ציסט,
 דאדפישעז אמאליגען פאיץ איז אלײן דאס שוין

 זײן סיט אױפשטײג. הײכעד א גזדחמ מקער־אינמל
 דעדיואדמוז זיך ער האט איבעדגעמנחײט און ארבעט

 דער איז סײ אידישער׳ דער איז סײ •ױלאז׳ איכזןר שם א
מי איז אים אדמסזןד־כאײצגונג, ױילישעד  כאשערם א

 ®ח אימער יחװשז » חעכער, פיל שםײגען צו געודעז
מארטירער. אח ימליעז גדעסמ אונזערע
 םח ער קוסט מלחמח דער סון טעג זןרשםע די אין

 איז •ײלעז «מ הײפס״שטאט די ־שדאווו קײן לאדזש
ד געײארעז ארומגזןרינגעלס שױן  גזך־ דײסשע די ײי

 בא־ די אנגעהוימן זיד האם עס אדמי״עז, פאגצערםע
װארשע, םח לאגערונג

 דורן־ ארמט, דער צד גלײד זיד שטעלס אדטדר
 לײט־ סלאמזננדיגע

 דער איז ארטיקלעז
ר ן װ ן ש ר ן  װ

י צ ס ש ל א פ  י־ .
 ארגאז ״, ג נ ו ט

 רופם ״בונד״ םיז
 גא־ אידישע די ער

 אקםיװ םעלקעתנג
 באטײליגען צו זיד
 וױדערשטאנד אין

 נאצישע די געגען
 ד ע כאלאגערער.

 אדגאניזי־ חעלםס
 כא־ קאמף די רען

 די םיז םאליאנעז
 ארבעטער, אידישע
 צ*־ דארםען וועלכע
 ■ױ־ די סים זאמען
 ארבעטער לישע

 רעגולע־ מיטן איז
 םאר־ היליטער רען

 ווארשע. טיידיגען
זיגעלבויס ארםור דער ןוערט ער

ן ו ם םארשםײער
 האט וואם קאנדםעט׳ אין כאפעלקערונג אידישער דער

שםאט. דער םדן םארטיידיגונג דער מיט אנגעםירט
וױדערשטאנד, ױאכיגען דרײ חעראאישען, א נאך

 און צעשםעםערטע א געלעגען שוין איז װארשע װען
 גע־ דאם געלייגט סארטיידיגער די האבען דערשאסענע,

 דעם םץ װערטער די געםאלען זײנען דעמאלם ווער.
 ניעדזאלקאװ־ מעטשיםלאוו ארבעטער־םירער פוילישען

 שפעטער האט ער װעלכע םאר מוטיגע, װערטער סקי,
דעם אונםער ניט שרײב .איך :לעבען מיםן באצאלט

 זיד גיט ארבעםער־קלאם דער וױיל קאפיט;לאציע־אקט,
 זײ:ען חברים ד־נע און זיגעלבוים אױך אינטער״ גישם

 אוגטער־ נישם זיך האבען וועלכע די, צװיעען געװען
אונ־ די בויען צוגעטראטעז גלייד זײנען זײ — נעגעבעז

ארבעטער. אידישער די שמ באוועגונג םערערדישע
 זיגעלבוים האט ממשלח גאצישער דער אונםער

צו מקריב זיך־ גרייםקײט זיין ארויםגעװיזען גיאל פיל
 צי־ געמוזט האס באםעלקערונג די װען כלל. םארן
 מצד איז (״זאקלאדניקעס״), משכנות לעבעדיגע שטעלען

 דין איינשטעלען געגאנגען ארבעםערשאםט אידישער דער
 די האבען ,1939 ה׳ערבסט אין ווען ארטור. — קאפ

 די םארשםארען צו םרואװ ערשטעז דעם געמאכם נאציס
 יעגער, געייעז ארטור װידער איז — געטא א אין אידען

 קרבן א םאר ברענגען געוואלט לעבען זיין האט װעלכער
 םון מיטגליד אלס געטא־גזירה. דער געגען קאמף אין

 אלע אויםגערודערט ער האם ״אידעז־ראם״ זוארשעװער
 םא• דער אױף אימגײן נישם זאלעז זײ אז טיםגלידער,

 ווען און געםא• א אײנצוםירען ״געשםאםא״ פון דערונג
 אונםערן האט ״אידען־ראם״ פון םערהייט גרויסע די

 אנם־ צו זיך כוח קיין געהאט ניט םעראר שרעקליעכען
 געטא־גזירה, דער זיך געגענצושםעלען אויף שליםען

 םאלגענדע אפגעגעבעז זיצונג דער אויף זיגעלבוים האם
:דערקלערונג

בא־ חיסםארישער א מפאלעז דא איז ,עס

כדי שװאן־, אד גאיחןן אויס׳ וױיוס כין, איד שלוס•
| |Mkk .u  ■MAiUMyMUf kM • ûרעז ר#ס ודכזןדקדיגיח׳ ויײד ניס wn ט

 כארעכסיגונג מאראלישע קיץ נישס געפיז איד טאז׳
פיל, איך זאך. דער אין מיסכאטייליגםצר א זיץ *ו

Mi■ MlufM ■ i|| fM̂דס זױך ®ז  לעמז י1 געתןןט גישס דעכס קיק רד
 און ודעדצן אימגעפידט זאל געםא די אױכ זױיטער,

דצד־ איך גאנץ, כל״־כצז דצדבײ זאל קאפ גדיז
^ ••■L ■iii •U ■■■ •■H■ >■ |« M Hײג איך אז דעריבעל, קלער  איך ראנדאט, מײן י

 פארזיצעד פח םליכס די זײז װעט עס אז ודיס,
ץ וועגלז #געשטאיא״ חןר מלדן צי תימי י רצזיג־ י

מן אץ־ אח נאציפ׳ קאגסזקװצנמז, די סיט דך ת
- -. - kMk■■■ ■m■ iiMiiiM i■■ ■umאיד פערזצנלעד׳ מיר פאר חאבען ק«ז דאס ײאס 

תאנדלץזי*, ניס אגדערש אבער קען
 יח דרײ בעדן־ מים דאן, שױן לר זדז זעען, מיר וױ

t תאלב א t דןד צו גרײט םולשטעגדיק געװען צוריק׳ 
 אױג לעבעז׳ דץ געכעז צו גרייט גזדיעז איז עד לקד̂ז
 זײן םאל̂י זײן דיגען געקאנט ער װאלם אופן אזא אױף

 nr שאדף אױםן גללעגען דאן שױן זדז וואס לעמז׳
אים חאט דאפ געװארען, גיצול צייסוױיליג איז חלף,

kMkh■ k■ ■Mkkkkkk ftkuakMlki■ Ai UMMIktlאידישען דעם דיגעז גו ווײטער מזגגדעפקימז $ געגעביח 
צײם. טראגישסםער דזןר אק פאלק

 די או דעדװאוסט, זיך םען תאט ,1940 אנתױב
 דיאנפידומ זיגעלבױמעז׳ פמלאדזשזוכט ״געשטאפא״

uujm איגסעחנרדישער דער פון fs כאשלאס̂ו חאס 
if זין זאל ער f̂ז  דאד־ און אױסלןןגד קײן דױסראםעח

 4חיסל«ריסמ די פח אכזרײתן די וחנגעז דערצײלעז םעז
 מערב־אייראמ, קיין קומעז צו בשלוס אים געלינגט עס

 אויםפיד־ if ערשטע די nr אימער לסr ברענגס ער װאו
 נאצי־ אין גיהנום שרעקלעכען דעם פון באריכם לעכעז

פײלעז׳
 אח עpnסעf ק״ז עי קוםט ,1940 הערבסם *יז
 באריטפ דערשיטערענדיגען דין אחער אױך ברעמט
ir אונטער פאליאקעז און אידעז די םיז לעבען װעגעז r 
 לאגג צײט א לײם• ס. ס. און ״געשסאיא״ דעד םח בײסש

 שנײדער־ א אין אפערײטאר אלם געארבעם דא ער חאט
 זון״ צו געווארען איינגעלאדעז ער איז שפעםעד, ;שאו
״צוקונפם״. חודש־זשורנאל פמ םאתואלםעד דער רען

אג־ פארבראכט. דא ער חאס יאר אנדערטהאלבען
ן ער האט 1942 חױב  אײ־ זײן צו אוםגעקערם װידער זי

n פארשטײער אלם טעםיג זײן צו — ראל גענםלעכער r 
 דעד nr שליח־ציבור אלס ארבעטערשאםם, אידישעד דער

 באפעלקזנרינג אידישער געמארדעםער *ח געפײניגםער
 אונםער־ אידישע די האס ,1941 הערבסט פוילען. אין

 צו רעכם די באקומען ארבעםער־באװעגונג עװישע
 תס איז רעפרעזעגםאנט א םארשםײער׳ א אירען שיקען

 ער־ הענריק לאנדאן• אין גלות־פארלאמענם פױלישען
 װיקםאר איז רעפרעזענםאנס דער זײן געזאלט האט ליד

 רעגירתג םאוועםישע די םארםרעםער. דער — אלםער
 אױסלאגד קײן ארױםצולאזען אפגעזאגט אבער זיך האם

 שפעםעד ארבעטער־םירער. אידישע בארימםע yT־a די
 זי־ דערשאםען. גלײד אמ ארעסטירט בײדען די זי האט

 אין 6אר ערליכ׳ם םארנומעז דעריבער האם געלבוים
גלות־פארלאמענט. פולישעז דעם

 בםשך לאגדאן אין געטאז האט זיגעלבוים וואס דאס
 שענםסע די םץ איינם אױסםילעז וועם צייט, יאר א פון

 אידישען םון געשיכטע םראגישער דער םון בלעםער
 װעלט־מלחמדע איצטיגער דער םץ צייט דער אין םאלק

 קאנםאקט געהײםען דירעקםען א איינגעשטעלם האט ער
 ער םוילעז• אין באוועגונג אונםערערדישער דער מיט
 און געלם אינפארטאציע, םאר וועג א געעסענם האט

 געװען איז ארםור אריין. געםאס די אין שםײז־פעקלעך
 גרױסעו־ דער םאר ארויסגעבראכט האם װעלכער דער׳

 וועגען מאסען־שחיםות, די װעגען באריכםעז די װעלט
 אייראםעאישען דעם םץ םארניכםונג גרויזאמער דער

 דאס ארויסצוברעגגען באמיהונגען זימע אין אידענםום.
 גלויבען מענשען די מאכען צו און װעלם דער פאר אלץ
ץ אריינגעלייגט ער האט אומגלויבלעבען אין  גאנצע זי

ץ הארץ, און נשמה  אומאױסשעפ־ און םייער הײליגען זי
ענערגיע. לעכע

 ווערם וואם פאלק, דין םאר דינסט דער אם אין
 פאר־ גאזען מים און געשאכ:םעז אוים טאג איין םאג

 די געװארעז• םארצערם וועזעז גאנצער זײן איז גיסםעט,
 םאג־ דיערע מיט מענשען די וועלט, איבעריגע גאנצע

 צרוזז שטרייטען, זייערע מיט באדערםעגישען, טעגלעכע
 ח׳ימר ערגעץ אוחעקגעתקט זיך האבען — שמחות און

 די םארבליבלן אים פאר זײנען רעאליםעם אלם ווײם.
אין שװעסםער און ברידער אונזערע פון װײ־געשדײעז
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למסזן די j*x nx *tty אס אש*•׳ ס
n r חדשיס )a nnyuyi jycrry*♦ אין אתז y yp*nysy 

jy די oyn דיײסדס׳ a r  tyoo’sc r f  n p m ia אײס־ 
jy ד♦ jtx מקלסדס a r  m u n y y n i i זיך o r  iy
ו oyi — אסגןפאסס י  y — ״איגסזןגסײו״סלסן דןו ו

 ty ,nyoyan* די ידסלסטימו ns Mnatonr oyw סלןן׳
n*t jya *ח y’xpvtjp• די jynyayn זאלוו זי♦ r גיי מןר 

n r רכעס־*
p־t’(<׳ ד♦ n r 4 *סײסס o r  oyn1943, «מן ■moy 

y o*s ry lyiVysu 3 ד« סריעד׳ ססג oyn >jiןסו־יל, מז 
oyn ״װ*ר די lyypy iyT די דיסקיסירס מארד׳ me־ 

jynyayn jyayn y< י ’n j*x y• י xptnr* אינ מדחמח 
rx דזססריסס  oy jtx ̂גלז o( שסרגעשל r r r •  y Jimmy 

ty כדי tx די ממחח •px y’xptnyn סלחמח־זדנ* די
jyo n דוססדיעס׳ n r ״אינסענסיװ״ דעם אײעופיחמ זעז 

 די סון 1*פיל ,jyoaypmar סד y ילאז׳ (דערדיסיגונג)
T אינמססריעס, *יוױלזן t jy a r ז י jrjjy jtfo י  o r* 

opr• osys געסינט מעז וױ jy טוב אגן px סרונירעז 
OfOO’O ft* HP• IJTinm 0|m ffTM Tn |*0י* א•  י

jyp n a r, שסעטער oyn די nyn לײמד y m  ■nxya 
מז o ני r ל»ז ״אינסענםײו״• yלt k  o אלגאסײנע 

).1943 ׳םז27 א«*יל םײסס״, pry♦ ״דו yt( יאליסי.
? סלאן ״איגסענסיװ״ nyn נדמם אײגגעםלעו װאס

 (ם«רװ*לטוגג) מענעדזטזמענט די ty עס׳ מײגט fjnrttp איז
 געוױסעז y po nyoyany די דערקלערס pnayo » פון

y*xpyo n ׳oayoonyoyn ימיט, rx דער פיז ty ,p n a r 
 jyMpnyoatx n’t װעט o)ysonryn ■tyvtr דעד אױפ
 כןך y זדז װערעז מרײיעז װעס עס *ץ רגעטy דןד בײ

r■ די ty חודש׳ y למשל׳ ׳ײי *ײם׳ שסימטער ip n m 
 מז אײז׳ ,fpyt ל*םיר געשטיגען׳ oyn יזגיס דעם *יז

trty■ די וחנלקן ■חמענם׳ נומסױג tyojnny דעם •ח 
nnuyi קריגעז ױגיס y געלס סומע משטימסע rn y 
n r n די *ון שנידות רעגילערע tyosaiy• וױ־ װעלעז* 

 װעלען ony rty *ת געלסער די גלײד *עםײלעז זיד ש«ן
tyoyaty yVy• קריגזמ ימים דעם •ון y דןזלןןר •*ר y 

iyn קסםרא* m און שכירות. געמײנלעכע דיזרן 
 pyo- *ײז בײ nwany ייעס סיסםזנם דסזיג«ד חװ■ *ױנ

*tjny r• פיז ײניס pnayoדי װעלען ׳ fyoiypnayc 
ly run מ*כעז y זדין *ווישען י*געדש «ון װעםלױף 

 אין מער. •רןןדמירם עס װער !וױיםען, y איז ױגיס
 סיסםעם ׳אינסענםיװ׳ דער עס, מײגם װערטער ■שוס׳ע

 די ty ,nyoyany די סטימולירעז *ה חןרםוםיגעז וױל
 nyotjn איז סדבעם דער בײ גיכער oyr fyay«ייד *לעז

 מים ימד םיזי *ום ײעחמ לױגטyב ■tyoyany די זyלyװ
y נןר ntfm  moopy.

 18פל .אינסטנסױו״ דעס 1גװישפ אמסטרשייד דסר
שסיק־ארבעם או\
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 דטדשימרם נישם onyr װאס ווזנלם, די *ון oyoya די
 yש«ט׳8ר׳yBטױם־ נום די פון fyen yo*y< די פיז
פאלקס־מא̂ס yישTאי

o:yo»f^ fyâ װאם ••ילעז׳ די *וױשעז n גע?ומען 
^ז׳ פח  סירזגר. yאידיש די *ו מף y גזױחגז אויד tw ג

oyn oyn די םון:onjnyoy טאר*וױיםטלסע fyopyכדי ׳ 
n n yrn ixen* אי דאסrגyשלyסyנy .^וחןלט־גטװים 

 oynyt נישט שויז oyn װזןלכער ױגטלבוים׳ שמואל
oyn גלויבעז׳ ty נ מיטyרמyלy מיםלyז fyp מעז yttya- 
מר די מז  ממשות׳דיגס עפטס םלוכות yo»na די סיז פי
yr'yyB*״ די nyo מז *ו m אידyשזזיםה נא«ישטז *יז ז 

oyn ,ntn ו פאשלןןסעז* aדyנגyדעם מזבח אויטן ז 
tyooayn •״מײז ?רבן ^fyaj געהyדס ojn אידישען 

״pytty אים oy איד גיפ חןרטאר *ח ■יילזנז איז מל?
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fystpya בדי גזױחנר״ fyjyp tx שםyלyז y װיחנרשמנד 
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oypo'p און O’nynyj ♦n׳
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 tyo oyn ooiyaya, ווןולס און Dyany*p*oo po קללה
moo onyn fyo jytt סון oyoo*o oyany, p*oo׳ nyay 

p סלאן int,ojyojnu oyn סיס jnyô’1 אין w  ♦n tw 
oyoo'o oyany ססש ty ~ii y| און ny i oyn ny• oy* 

 oyn אײף jyp’n• ♦n jynyn ׳oyany*P'0ש ײ3 שסזגגס׳
oaysys optnyno nyny oiyony( און oyanyyiony סיז 

yo’ syp y פון nyoyany*oyo׳ nyny סון rw n rr♦  nyn 
 Ttpr♦ nyn, סון ?אגסרשל jyopyn’n nyor* nn געסינס
 ynoopy ♦n jynyn סלןןן #איגסעגסױר׳ oyn nyory פשעת
yn ny•לny אױף nyn nyn גלוח בסשסיסס •yo ♦n p־ 

oyn jto vuynyy jym און כדיקסנםעז׳  nyoyany ♦n 
jyoayVo nyny jyon װילזע onyntoopyotjyo ♦n po׳ 

nx״jyo׳© a oyany jyo jyn״ oyany pnrp׳ onyn
אויסגזןירוכידס •רןןדוקס אדישן אדכעס מי •דײז דעד
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)n y  n n  po jynyny — אלץ r x אױס׳ ntony jtx 

pyx n’ t oynלyזײז אױף גט «oyn ^n אים r x נישט 
tx , onyrya jjptyj שטn ♦tty Jyany♦ דינע( זײ -y j 

jyanyoo.״
* •

yooo’ o ♦n po םיyBנישyז po סאלק r x אל1שס 
tx jya זיגעלסױס ’ tnnn  n’ t oyn ny .jyotpy)onny 
n’ tn nyn סרן yD pn jto ny)’ n yooya ♦n po oyrwלp, 

tx אײנעם aynonn ’ ) iy)3W nyooyp yoottma n  po־ 
 מים oyn oyn ny שמא. גתיזאמםטען fix םיגסטען

pn לjym ya Tyay׳ oy oyn ny םים pn םויט y i■ 
•oy'onn

 ♦־nw jto pnat איז Tyayל piyniy r״t oyn יג3אײ
jyo ?פאל n po jtx♦ פתיזדים jyyjyo  n )y a ’V.

yo jyo27 o n  nrayiy jom y oyn1943 *׳, y t  onyn 

nyn ♦n# לײn*x ny• oayoyj oyn nnxya ny8
Î MMAkk MUM Mû UU■ MJM BUMMA M̂M MMMMM•• MMMM M7#* •pp*,״ if•#* ti די topwi איגסןג יאס^

rivo מײל •לסן׳ pjy*T)yo y o*) oyn״o ♦ד nyoyany 
nyo jyoya tx •*♦ny גןלס JO’O r x  oy jtx ל  y וי

ynayn• o y rrm t ♦n jn*t*V*ayoo״גײ •״) sotrv p n r
1943 ♦,yo jyo27 jto׳(__________

raw oxp jynto* *n jyn jtx,״ jto
m ojyo jn tr o n  jyouyjjy  oyn ,pny» n) ,yttyjytrt

, 1 ,,u umUUM ■MMMMI MMMMM •■MMM■ MM M̂̂MMM̂M̂■ ■mm MMM bummn n  «ro jyn• חסכםח nyn n n  Jto ״nnxya nya׳ pyn 
Mtnj^pnyn y oayojw nnxya ♦n׳ rivaoyp  ♦n ty 

nyoyany ♦n ty ,onyrrtn לזנן  yn• jyx y JX)*np* ̂ײ
utnyayn o iyx שכיײת׳ די או*ף jynyn nyonn nyay 

*y t•  ♦n jynyayn tx jyrntya jyonyn nyoyany ♦n 
po oyo’Vynp ♦n rw wyxyn• jyxyan •ptx jrx p n 

jyopnyn■ ♦n אײף n*ir) ojyxyn• )♦xjynx yxiya 
p n r 41943 סײסס״׳ ,jyo27 o n  ♦yo

nyonytt y 'oto• j*x סײנס oy׳ *ny *n a*tx ty 
jyVy4t ,:rnyayn o)yxyn• jyx v jy)*np j^ yn  nyoya 

po jy innye jyonyn onymoopyouyo ♦n nyay די 
.e)yxmo )’ «ynx yx:y) ojyxyn• jyx ysnyn 

a n n  px« זאגט n♦ ׳ty ,nnxya nya*P זי r x  oyn־ 
oyn jtx p*nayo ♦n jyatnyo קאנטראליjyn׳ ♦n *x 

jtx nyo ojynyno 17 *o ypyo fyn*xmyn• nyoyany 
20 •,o y o ^ p  n n  po >rnyoyanyo n n  J♦* ojyxm 

o n  jntty nyay לעמען* ny:*tyn n n  om tya 
 די ♦:njyay: ,nnxya nya♦^ nyn nyn po 01משל

o n  tx noaon ״n ’ojyoj*x18•ל ״ n n  pxלtיaט n n* 
rx סיס  n  ty ,oyo rm t nyo jy rnp  tx nyoyany ♦n 

 tnt px זיד oaynoonyn*n px jyoVynywnx נישט
pf)jtny>pnn px jyo^ rya.

x yxw) ♦n״nyn ♦n o'njyo o לײפןוס ty ,nnxya 
tnyayn y jy:y: r x  ♦t)) יף1א n♦ וױיל שכיתת׳ ♦n anx 

nyoyany ײזגלזנז nyo jyayn איז געלם jtx yjyoyp 
yn jy m  jyoptnm• ודיניג oom  nty ,jyonp tx 

jy ♦t אינפלז^ניד n n  P* nyn jro  onyn opmyn• n n 
p onyn nj^yn jto onynלyנ*yo ♦n nyay anx ,ny 

px jyo iypna סyנopyotשוnynס ynלy,לױט ז o n 
 jto y*xptnm• nyo jyanpo'tny jT• ״n*ojyo)*x״

T ••  nyo ojyxm • )’ « ynx )♦nayayo ,nyoyany ♦n 
po r f a  ::tnyayn y nyoyany ♦n )♦njyay) ,jyo*o 

jy)yo nty ,oiyxm■ TW שײז jy)*np nyoyany ♦n 
y) nyoלr x  oy jtx o נישטא שױן nyo xmo p r  nyo 

oyn oy .y 'x tfe rx  p r לא(יפ סײסט!
tn y oyn nt ,nyayסישo)yty) nyn■ ny: ״♦x 

nnm o r t יד* o n  oy: ,yp*roo ,yp’ ro  jyayn 
3 n y oיים jtx py שלy» אים onny״  oyn 3לי1• !

nn jyo •pyn״y jy ̂יyoל nyoyany ♦n סיט jy אינ־, 
n’ osyoז1•ל ״< y ny) pxזŷלnjnta ,nyonyn yann y 
nyn ♦n לייoy oyn j^ y  nnxya nyaיxיyל pnnלnyס׳ 

px nyoyany jy nty ♦it jjnyn v e  xn jy m  oy ty 
tnyayn y jy:*np jy:yo V r  pnayo y)) אױף ♦n 

 באארד׳ לײבאר די אפילו אנפרעגענדיג גישם שפיחוז׳
yo jy rn  jyopr■ t o  ♦n)לyגyn :

1( nyoyany jy anx יט) oyany ynyoya o’ tny׳ 
rnyayn y jy :np  ny jyp: שפיתת; די יף1א

2( px onr y n y ^  y oyany nyoyany jy anx 
nyn זyלa)יym  jynyayn tx oa’^ y n  r x  ,pnayo ny 

; oyorm t
3( spo oxyty)nya♦* onyn nyoyany jy anx אײן 

r x  ,oyany nyontx y tx oyany יך1א tx oa^ njrt 
;ntn’ ao y rn  jynyayn

 yn jynyit oyn* מײדלעך׳ px דyאינ(ל זynyל )4
l(לjy rn  nyoyany yny דnyלlט3י yn y jyrnp  tx־ 

nya)) יף1א tn») ntn’ ao ynyn־’ootyo pny,״ ♦♦r 
).1943 ,jyo l5  oyn

nayo ♦n jtx oyoya n  ty ,rx  no* ny'nox nyn־ 
n oyn ,jyojypילyז oyn pc jyo’ oyno nyo jy :np 

jjrn o  ,yxyno o'nyoyany ^אומישנ ty די ♦^nya 
nnxya לtyנישט זײ ם :rnyayn p’p jyay) די *yany 

nyo יף1א ynjrn יײת.3ש
r x  oy ^ ל ? nyoyany nyrrtootxttya nyny♦ ty 

oopntx nnyn״‘(yo)’x , oy)yoiny: nty oyn jyo 
nno לאן׳• ynynay nyny ל■yנjtx op’ no ,ny דלזװ׳  ^י

p jyayn oyn)ליגyנnיגjyoy) y, און P* jyonytt ♦n 
.jyooyp'oo’o

◄  i  m 9 ט ײ t ►ױ 

ssrupuD nt ידמ nt דנטןו־א־נםעלינענס מנאד׳ ס׳ נ•
M■ MM ■MMMI■ MMMuMיילמד י׳*זצד “ “ jfw ir וױי*

p • j n r  i+ nm מ r מיי״ m r*
*ny tx «x ,jymya jyayn onyn 

90 tx nyojnmoytto ♦n joe jyoya 
nxn y n y j׳ ♦x ,jy m w  tx ♦x 

w, tx ״ijj׳ oyn jyayn ♦♦t ♦tty ♦n 
jyo tx prrvya׳ rx אפש*rxn y n 

nyay ,n r אדיד px jyrn ♦n oyrnyo :mj^pnyn y 
myar♦ pytty ojyayno jya*n yty״.onyn n r  P® o 

a*no ♦n־*jrrx  y:r♦ y)m*npnye ♦n oy re comp 
nyr n ^oorp  n r  jyny: rx  jyoo*Vy יד*ג nyny 

n♦ ניס׳אײמזךדסילית tooycyo oro jym  tx o?nyn־ 
3 — nyny ,o**p)*oayny: nyo noyp j*x onynײ 

m  — ♦n pc yooon’o :ryo  ♦n־.proyitx y
nt נדי ?pr'oyoonyn׳ jr t r t y  p x  j y 'i^ 't וײסי־ 

yonnro ט  jyny: jy'nyaya atm פײ אויך איז ױגגעל̂י
y ny( שװעריגידיס oayoy: nya j^ r• ny) oyn oyn 

y r n r o o r p  y n rn  .;yam n jr♦ ♦יל08א*yyo rw Jyo 
yo*o איפעז-לעס«jyayryaw  oroy: ♦n jyayn jy 
y j*x ,ײךס לשון *y) n jrt po .noyno ppty) ♦n px 

on  j y r r r o׳»nn ♦n jyayn • ir r x  jjnr’oyyo jyu 
,nmoo n y :r po oynrx o r  px jyaynay;nyanc 

jyny) r x  oyn דפרןמ־ די *P’ o  oyoyn ,jyoyo ♦n po 
 jyayn ♦n לײדזמ oyoyn pc jtx געטײלט jyayn ♦n ז*ל
n: ,ny) )rx״t nx( ׳jyans־j)n געי־אלט גיט * xn r T* 

r# fy:in ?•;א*ז עסרעבון •y>tx tftty* •*) nysy* 
n דינשסד׳ ny ׳:ידי• זי pn גו נףיס r  oyn n r  py 
♦r :^ל  jyon^ o 'oy 'o ’ om o r  nyo jya^pysonx* 

jyojyj יע• דעם K y poידישpn .nycan Jy דיכ־ 
jyayV jya^ay: r x  jyny) nyrnyo אין 1כלײ nyn 

n jw rr• ליסעראט̂ו jtx ניט n r  J’y ,*תסישעז ♦n 
rw ניט n ptc־־*y: n’ t oyn ny j’ ntxn ,n yr^ jjy  n 

jyo*n װרכדושל״גען X .:ײע
rnjyoyany די זייז nyojnroyno׳ po )♦n:yp)rp 

jy rey: ny oyn ,oyany nynyvo T rvtytow  n r 
ma אלץ a״jyotpix מיט *oyn nynyaorooyaotx n r 

 לי• pro״na jonx onny װי־ניט־אײ ײעט ער ty נונג׳
nםע rישעT דןןױגע די שליאך׳ oyn o^pnya't ניס אים 

 אים oyn ױ ,j׳nyo סארסײײסעלסטע די px עז1סאדלא
)opnyoay ריט lxיסnyגעnײנלyכTy 1אסיל סט1ענס־ל3לע 

 לי־ ם,1ל3 מיט געשפיגזמ שיין oyn ny nya דעלאלט
j חאם שפיטןול׳ px גענדיג r  ny 3*ולי ױם pn *דיכ 

 px ת3י3ס הײמלאנד, pn jytTnyo חליס טעתשעז
ft rn e

n’ t oyn j'nyaya ׳ט01:^חל ניט אסיא ױכער 
nync pn px ,ייגענס o*)*jyn oyn ny ty־y pn r x 

yo*n*x r )X )  oyn ,nyoan n y o 'rx לTy3y, די)yx)X 
r ײעלט אידישע x געלעגעז jto jyx'jyn: ♦n nyonx 

oyn nyn^ yoony y)*n nyay .jyoynyorx y)*n 
jynyn ny לט1געדר px .אידיש nx) ny♦ ♦ntx זײז *tp 

’oyno j אידישע מיס nnya אין מעז x jyoyo־nyeyo 
ny p x שײן n’ t jyp’nnixony maa סתי n ’ y py ̂

y)’n jy jyann 1891 ny♦ po ליחד tx ooy n’ t 
px  otyoonyia ,y o ro  nyon ’ x nyn px jyrntya 

y n rנnŷיסטישעn ״y iro o  nyoyany n rn c.״ ny 
’tx n אמים3 t לעבyז no po״nyo oo’ tpnyo ny .jya 

n yונגyר־לlיny Jיגינyלx n r  yoxyty:nya♦x px y״״ 
« jy.״

’po nyonx n ריסישע yכyעםל t jyoy) j r ’ X״
1892 yo’ otn y j r ) ’n: tx .דנם !ײםינג nyoony n r 

̂ליע  jno pro oyn jyo)m)’oy yידישyסיש־1n כיי
no X מאל yo'on y jyayitxonny on’amo ריםונג׳ 

f)y: y jyry: ry  na*o ♦n .^ yonr jy nyay סשום׳ע: 
o: די n ry : jyayn jyo)m)’ oy jyoyo yo*n אידיש 

jtx תסיש ניט; px מל די nJrt'O’Voo’tx חםיש־רע־ 
o r  •T̂ p jytty: rx  jyo:yn)'oy y :n ) r סאל rx 

y j y t ^ r  1893 a’vtiy j’x ̂מנל ̂װאםשני בל  ,ססח
 ־t) yajrt׳oy nx( ל).yטyלy*3יxyמnאc(אינ ליסםא?״

nyorypon, :jyoy) y ny) jyotpyitx rx  jry o’־ 
potyp♦ װיעסטני?״ )or•) yo^ypnyoy'o’otn.( לאגג 

o r די x y)’ tyn״to)) גיס rx  nyaya .on*oonpy 
pc nyu .nyoyanyo’o ny:n)yoo y o געײעז n r 

n•נים־איTyלכyװ r ^  o'nyaya jy a r  oyyo jyn r)y  t 
n די סאשײגם r  Po jyo*n .אײםומ
o ײיסיל אייף r  oy ײjto nya«no o r  n די yrox’x 

jyay:y)rw ntnw סעסםצושםע̂ל y: nyaya o r■ 
optnn אידישn r  ra  oyoa n r ’  ̂ y סײם ♦n jyn

'uej ססריס דמר .ry x y o !•דימזער

װ ב. ג ®ון א ק נ טי

jy. םיס - :n m r t*x ))to**x jnrotn jroiyonynjya’tx 
))to״ x njnrotn n y :n r  n r  po uy:nyorx oyt 
jyiyn onyny: ניס n)y:yay) n r  opyt jyo o r  
pytty r x  jyajpt j*n •oyyo jjnp*n*x*o*otn nyt)tx 
O’ x o r  J'ny o ro y : jtx ׳n r n של r : y  IX י*ף* ny: 
jw זײ  onyooyuy n’t o r  ny ojpt ,o**np)ynp j*n

■MMMkkk •kkkkkkMשעשעד״ סװעט
— n סעסיגסײס (1891 ^ n m yo^  n r  (ny סיײי 
jyp ny .nypnnp njrfnyoy: y n y a r r שיי1  x  (1893 
ny •oronjoy pn הים םױיסםען ניס  nyo שױן n’ t
• M UM.. MMM4M MMMM MMkkuMkkM MM u u  umUm ukU MkkMMAאלאר אזױ װעדס צושםאנד “ אץ בלוט״ מים ששײס

jy ניירענד♦:, « D y c r V*nt on^nyo jyo ty אױף t״j 
^jya. נדי jy :n n n r tx די yayVoy סתינד y m 

j'nxy די r  jyo ty ,o’ - r to p rל jyn’ amo אים pjrny־ 
y’ )nyc^yp r p  jyp’«. אoשo n r  ny ojm n װי־ 

♦)o־jyny: •nn tx jyotp r x 1893. איז ny♦ j’ x o r 
o פתינד r  Jyo jtx or^y))yeytix n’ t jyayn דעס 

yp ny:’ )tt nyn j ’x op^ :pyny  nyoan jy p trp־ 
o ליסן^ניד r  ny)” P ooya ים: )yל)lיny ty ,oa 

J’ny jrw cn jn  oyn .בשלום jytty) ypyo jy m  ♦n px 
oayny( סשלום j’ ny ny r x גים :j^ y  ny .jyotpy 

r x  ny ty ,op’ r y : o ’ ix  nyoyoo n’ t o r גיס )jy n rv 
 אײנ־ jy nt nya♦: ny) ,nyלעכ3nyשט ny'otoe y «װי

ny)y♦ po nynxtt .חנלט״!
’ny אין ליגענדיג ryo^ yp  y וױיס (ים שפיםןןל׳ 

yanyo ♦tty o)tty: pn n’ t oyn ,ypo»x)yno jyo po־ 
jyo ty ,oyo^p oy♦♦) po ))tpnnt n r  nyo)tx onyc 

o r אים po o:y’ y)o’ iny שסיםאל lD y ntיל.nyx)y 
onp px שלyoyדיג) n♦ סיס otry)pytty n’t ny oyn 

WPO’Kyno jyo קײן
’oyany j«p tx n אין t ny o r  ypo'«yno jyo 

y njm גםyסל ז.yגyשלnyד o:ypy( (יט  jyayo ny 
”(ptnn ןŷטyשל x די אויף ooyany:־nyay םיט y m 

oy)yo’ ny;oy py jy)ny yjny))tn־oy)yo^oy)By 
 אויס־ ny)oyayoo rn סיס, די jto Tyלyם rn הל̂ו
jyt םלyגם jypnni nyo אויף ya njmשלוo ים) tx 

jyay: אים r x  ny ♦tty ♦it .oyany p’p יט) )jyanyooy 
ypyo r אויף x  ,ypo’Dyno jyo jto jyoy: ro yn e  ♦n 

r  .n r rx tt  y .
tx אימ n r  r  n’t ny o r  oyany Onyoשלy־ 

jytt .jyvntx ♦n po jyannom t jy o y rx o rx  : jya 
n n r  Jyo JW oano nyom  po jytyo nyn ootp oy 

oytt ♦n )שyלעjynytt ,jyoy)oyny n די שוין coyany־ 
nyay: יט) n r  JVP jyo .o'nya^pnya’X ים) np־♦ 

jy: 1קײ *ya .oyany ym «nw  jy a r  o r  ,nyoyany 
n’ t jyo o)y:t( לײדיגגיחגר׳ םים jr » a y : r t׳ y o r y 

nyo .jyo)m )’oy y )y :T o n r  Jtx דוײיסיג y o)yo 
oyanyy: ■tyaya o r  ,)yo פיים jya’ tnom t joyioyny 

o r  ny .nyty)’ a jty ny:ycy♦ jto yom: y j’y שסy־ 
oyanyy) nyo אין nyaitY?*: ynyooyp y די אין 

n r  po jyo’nyyjy .)nya (rtytty)-yny’o) ♦pyn אי־ 
0(njrt7 )0’ tx n’t ny o r  ,,na’ ao njmrotn jtx nyon 
:ot .ענגליש

nyoma y po orno n r ליטעnmישoyo ny־)♦
o קיים r ניט קײנםאל אים ny o r  . j ^ n r אנ־

:m  jyn’ atno tx jya’ vty איז ל1ם n r ר^ מל  ע
nyo’tn: nyoony n r  po o” x py .nmoo ווזזלט־ 

 jyanoy: ny האם ypo’X)mo jyo אין (ג1יםשםעל1א
nyo אייטשתםטען. עגגלישע nyn r x  nxt X y m* 

n שי(ען r  j’ x ״yװyרלyםא(םהלי״. נד
ױ ’tx jya: ו tnyuy n’ t o r  ny ny 1םילע nyoya 

’onypy:otx n האם אין:עזו(ם, t ny נױ קימ ♦pny• בלייז 
j נײ אין y c r  ny jyp .oamoy) n't ny oyn ,pn r 

nxo txװיpnלעכעT די(ע :o yonynyo^  yornלyנny. 
pniyotp איז צוריק o r יארק נײ לא(ג־געגאתמנז 

y m  n’ t jy a r נים ת101חל W)א)n rגעװיypלם px 
o סאתו^?לעכם (ים o rx )  o r  ny ♦it. האם חיװה 

po —  jy^ ixynyaw  po jy i’ txy: ny אייױ ח־םיש 
y.לסשל, װי, מליש o r  ny .jytyom oy'oo^ypjyo 
1 nyay♦ txײם n’w  jy o u n r n’ t םים :jyay סז װן ױ  ו
מליש•y j’x oyיxpyל

ny סלזגגס x jto״x tx o״jyptnn n’ tx o רעו־אײל!(־ 
y n r  jw  jy rp o  ,jy:נ(לישpx ny אידישny .y o ro  ny 

r t  ’ r ) y o . n r  JW oprrty: n’ t oyn,״■^ •jw 
onyon״ r ,װי?לי״ jyijm מגטױל׳ס y a rn  y. איז 

yt n rלבyסײם ר yy) px j ’xnyo onm oo ny o r־: 
jyo))jnoiPy))y jy »ייף דיגם : n r  o r  po .n yop r 

tx nyo nx) ntma yלע o rw  y m  n’ t jyayn Jy3.*) 
JW .jyonyanyo 1אי x tx ,ny r x  .1903 n r״px j 

jy(יאר׳ דתיסיג a n ro y אין .ypo’ xamo jyo
nיtש די rלyכjy'nyaya jyayn jrayooo tx y ים) 
jyayay: פ קײזyל)yכpײםow jyotp tx Jy סולזמ y r- 
jy jym> װיסיל אויף .ptnno’tx םישעז t nyn^ y m 

jto y n y r  jya’nwy) ny oyn 1891 סוף yo ra,♦ 
1893, jyo py jynyny) P)Xnp n^nyoy: ry  ny jytt 
o r אים op’oyaoy לדיז o r  •y’ tnyo^yp לxyםy אי־ 

yon ליד ynynyo ny jjr po, ל ״סיױxy3ט y,קשה״ 
px jyanoy: ypyo r x יש ביתnדי שפיםאל. אל 

po onyrny) jyoyo o ’ oyyo m  Jto jrtrnyo  jnm tx 
n 1898 סיף r  po .1900 jyo’o r a לxyםynrnyo  ny 

yx y otny py ,n r^  opyt otypya t)ty jy mנדליג 
•r X ’nyo nyoony n r  Jto n r^

yo’otn ym לידעה *ny nyn tx jynyny: o r 
’yny שטער nyo׳ jyot) y njm  oayoy: jy a r אײנדתק 
jyוסישnאידיש־ yלJnטpyלyאי(ם די אויף rn p  y. זײן 

r x  nyo געײען y .לישער  ריםסיש־סלײ y םוזיק̂ן
nytroaDycyn ,nyanyrno n, םיט פול סיגער, r 

m  •o«p)’oyty))y nytfpujyaorx פאזנײע jytty: r x 
,jyo ’ oynay’ ayo’ tx jy ooy jyamoy: ,jy)” x py oay 

nyoprya jyo ’ oo^ rn ,tt,n),x jy, םים צייםענוױת y 
lxnyD jyo ’ iyonyiוײyDלo־oyשסyרaענדיגJy .^אםקל

nyo’ rjyony) n y a n r n r םרעם y :n  j’ x oy 
ony o* ׳nyn^ איױשע r  P סאצי דער פארנעמםyלny 
ny«y) n סיס מאטיװ r ^לעקסיפ אנגענוסעג jto 

ny)y♦ pלעyסאצי r y’ tyyo n •צייט nr םיילם n 't ny 
jyo םים nn דין פון jyoyyo ♦n po אפ ’ xntp’ ey oyn 
jn לעפען. פאח ny קאמף פץ אפטרעטען ױט װיל 

’n אפעי ױיל ny מע(שהײם.־׳ nynyoya y פאר ty יט) 
 ,Jyפyל ש1פפיר װיל ער פט.yשnynרסיyo טראנישע קיץ

:jno jyo’ )y לyפJy. ״אױף nyn װעלם ליכטיגער :jyay 
קאלא־ םץ ל^ םראגיש ^לשםאם׳ס אויף קיק״, א

n’ t r n jy r ’O ,ny^ny jyoan i’XttnyD jy:ytt r y n, 
oyn פל פא^משפם׳! טױט *צוםyםyן :)♦!ny,״ *o:y 

m  px nyaya onyo ׳t־n פא ״צוםyס׳׳ ;)*yo oyon’ tty 
j'o( : קע yo s^ ry

 בײדער, אומגליקללכער דיך, "(עם איף נים, וױין
 1 שמערץ דײן אן סארגעס סרלל-ען, דײנע py װיש

 לידער טרויעריגע דיינע װי סילסםו
הערץ? ארעמס מײן שםיקער אױף שנײדען

 געליםען שוין װעג דײן אויף ד׳אסס דו א,
 — גוים און עללנד שיל זרות, שרעקלעכע

 אאראזיסען, גלדריקם און גליאגם האבעו דיך
םויס. און לעבןן אױף געקעמסם אימער האסם

 ססרונעם די קלינגען דסצענדיג קרעכזענדיג, און
 סידעל, אלטינקער צעבראכענער, דײן אויף

 קינווז, ביםערע מדלאמעם, אונז שאילס זי
לידעל. יאמערלעךװײגענדע א אונז זינגט ד

 לעבלן, צו אן טאמ און ױנג בין איף — איף נ#ר
 קוק, א גלבען יוללס ליכסיגער לער אויף כ׳װיל

 נלויכזװ, און האסען נאך אלעס אין װיל הארץ מײן
I גליק סון םרוימען כאסש דיך, בעם איך מיך, לאז

 זינגען םײגעלער ♦n סרײלעך װי הערםסו
 סעלד? בליענדען אין װעלדער, רױשענדע אין

 שפרינגלן, און םאנאען קינדערלעך וױ זעסטו
? קוזעלס און דך םרײס םונטער, איז אלעס

 זיסלן, דעם סריליגנ, דלם סון זײ, וױ סיר, זינג
 I ידײס גאנץ נאך איז ער װיגםדר, דלם אין סארנעס

 תױםעז, *לעם טון לעבען, דעם םון וױל איך
זײם. האב איך װײל נאך, מגנ במ זדן װײל

ny)’ t r  n r מאםיװ n’ t o'ntn בײ איבר nytatx 
n)ytta־:’nyoan jy:’ ny אױף y iy-m nyo .אוםגים
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ogn ayag צו קוםם עד מער fyj'tga oyr ,לץ פאםיװ» 
 מונסליקם׳ אינערלעכעז fg אױף אן זיד ער של*גם גמװ־
 ogn אס זײטען. געגעגזײטיגע צוױי אין אים רײםם װאס
 הױבם אם און לעבען צו װילען זײן װעגען געזונגען ער
ay םים געםאלענקיים׳ םיט אן aya געפאלענ־ זעלבער 

:עדעלשםאט׳עז ווארםם־אויף ay ogn יז״ם׳
*r  y מגראמן. איז י־ארץ ד*ם אויםגאגג, קײן ױם 

jm כו״• רןר פארלארען זדז קאמף ביסערען 
 דעמנזאמז. פארבלוםיגם, אײעעפאלז;, ברוסם די
רױך. זױ פארשױאונחװ סרוימןן גאלדןנן די

ogn ליד א פאר ay זינגען, נים זאל oayn דער־ ער
*•on עסיםיס־ ער שדײבט עלעםענם. םןמיאלעז גום• 

 א *ו ליד g nag לידער, אינדיװימאליסםישע סישע
 דער וועגען אדער גלױבען זײן װעגען ער oayn קיגד׳

 דירט םויט, דעם דערװארםענדיג בקשח״, ,לעאםער
ay אײביגע די אן yoyo לעבען״ און ״םוים פון ayag 

 יעדער — שיקזאל אײגענעם װעגען עלעגיש םרזיםם
 םא־ פון מאםיװ םיםן פארװעבם אים בײ איז מדאגק
 אדער אזזריות, םוץ געםיל ogn גערעכםיגקײם. *יאלער

 געװיםעז״, רײנער .דער .fg עם רופם אלײן ay תיי
 קאנםליקם דעם אין *עריסעגקײם א נאד ארײן סראגם

םילם ay קאמף׳׳. ,ביטערעז און לעמנס־לוםם גוױשעז
 ייוגגעז דעם פאםערם דאך םוים, פמ אנקום נאענטז חים

fypjgnp ,דיכםער rg ער ogn בײגעשםײערם גענוג ניט 
 זײנעז קאמף »יז .געםאלעז בעת קאמף פאקםישעז אין

 איז זײ fyagn .געשפאכם בעת אז ;בדידער־גענאםעז״
 זיסינקע זײ ״געזונגען ער האם קײםעז״, איז מטעגגעניש

 האםענונג, דער םיט בלױז זיד טרײסם ay און לידער״.
rg שרעקלעכען פון שעה די דערלבעז :אד װעם ער, 

 די אוים ער דריקם איר אין ogn ליד, oga( *ױם״•
 ynynjg סך א אין וױ «ונקט געדאנקעז׳ יײנלעכע דאזיגע
קער ״איד :אםעריקאניזםען ײד איז האם לידער,

.נים  גראםם ער (קאםף• .םײס״ ;נים) oag (מיד .״ .
 הוריי און געשרײ אלבום״, םײן ״םמ ליד׳ אנדער fg אין

(הויא)
ם... קער איך ני

 לןבלן, םיץ ענדן זו איז בןזלד דןם דם קער *יך
 — גליק r״P «ז מװאוםנז ױם זדך ה*ג קײנמ*ל ווון

 סטרזמו. ישסגונתו, הולחנת יי מרמװאונדען
בלי̂י פארםונקזלםןר מײן איז סרויעריג *ז

 מםריכען, «ון תיאנס סײנדז סון אימןר דאם
 װזלם״ גרױזןםץר ד*ר אױף איך האב מייאנדערם

 בןםריבען, זללז מײן האם pשםע אײבינע ד$ם
קןילם. און הונגער פון אײנגעפזןלען נרוסס די

 לאגע, ביםערע מײן דס באקלןןג איך נײן! •׳
 געבראכם; נוגען װאם וױיױג האם לעבען כדין
 — םראמ די לײדזן קײן םארשאםען נים װעס נדר

̂ענד איד האב װארום געשםאכס? קנעכסשאםם אין ן

 שםײז, פיר אנםקעגען װעס םױם דער יזןין אויך, נאר
 הערץ, דאס קלאפען װעם שסילער און שסילער אלץ
 אויסױין, כוחות די װעלען ביסלעכװײז און
שמעת. קײן און םרײד קײן םילען מער גים װעל איך

 געװיםען, רײנער דער שידײגען ניס װעם דאן אדיך
 מיגום; לעצםער דער ביז שםראםם און נים שװײגס װןס

 זיסען, דעם חלום דעם פארסרײבען מיר װעס ער
גום. און ערלעך איך ד,אב געלעבם איסער דןם

 געגזןסען, האם בלוס דאס דערמאנען, מיר װעס ער
 םײנד, בלוסיגער דער האם זיג דעם געםײערס
 ברידער־גענאסען, זײגען קאמף אין געפאלען

האנס. די שםרעקען זײ געסירכםעם, האב איו און

 געסריבען, און נלדריקם הערשןר־םידאנען םון
 ברעער, אײגענע ױ סון באשמוזס און באשימסס
 קײםזו. אין געפנעגנ־ש אין זײ האבען משמאכם

1לזער דסינקע זײ געזונגןן האב איך און

*r לעבעז, מײן ענדע זו איז באלד דאם ניס, קער 
 םינום, לןיצסע מײן קלאסען שוין װעם באלד און
 שםרעבען, א נאו לעבס דארם זללע מײן אין םיף נאר

— בלום פײן דערװארעפם גלידער, םײגע אן סילס

 שזד., גליקלעכע די דערלעבןן נאו װדל ייר
 סײם; שרעקלןכער דלר אגהוימן ייד ם׳װעם ימן
 — רו או לאזלן דאד גלוױםלן ר*ר oyn םיך

1 באםרײם װןחןן װןלזן םאלק דאס כרירלר, די

 געװען איז אלײן ער װאס דעם, אױף געיןוקם נים
ע אין איז סװעם־שעאער, פון קרבז » ײ צו נים לידער ז

ס + ד ל ע ט ב ע מר ג

 דאס וױ jago סון געשםאלטען דעאליטטישא די געסיגעז
ןן איז ײי ■תקם ראזעגפעלד• פאריס געשאפען האם ןו  י
 גײט אזײ סאטיװ, ממיאלער דער דורך גײם זײנעם ליד
ד די םאטיװ סאאיאלען יעדען זיין אין דורך אױך חן  ון
 סעגשעז• עמפיגדלעכען TV סח נאםע g נאטע> לעכע

 ״בי־ די אר טארוואנועלט ראמאנםישקײט׳ או גענויגם
 אלעגאריעס־ האלב״אבסטראקטע איז וױרקלעכקײס״ טערע

ד .שםורעם״ לאנג״דערווארםעםער דער װען  אין ײי
האסם, ער
tg — -— . מז מי p «ז vm וןל יי i• 
g סבול חד־ ודי װןלס, די םארםלייזןן און v r p 
 eiyn םןנשלןכא װןלכן בלוס, דאס פארװאשןן און

.שסרײסזמ נוזלןזץ אץ װאסןר, װי םעגלץד, גיסען . ״.
 ווערט סארביי׳ גיים ״שםורעם״ דער נאר וױ איז

 וקך און רחםנות :געפילעז *וױי גווישעז *עריסען ער
:סעטמ

 נוים״ נאקןטןר ן קרץכזס דארס אדאר דא בלױז און
.בארזיבם נלןוזלןך גריניגקן <אר לעצסע די םון . . 
ײ r בלויז און מייי יאייי |י  סרוים ן אין װי ייד י

M ייז גאס — סײגזלעך סון סישסןן שװאכלס nop.. .
 בארײןרןן, ךס ואל יxn 1 װײס רארץ גאריש םיין און

 תסײלס, סױקזאל סיימל׳ס דןם ניס האס ןס וױיל
 סדױןרןן, <זד;.רסויא וױימן, אױסה«רץן אדזר

מווײלס?... און תשסארקס האפןנ̂ו נײזמ־ װאונק א סון
.t«or״oo .דער ןײן

 דיכםער׳ם נעםyרבgרשםgױגג־פ דעם פון אײנע
 םאראװײסעל־ און שםיל־םראגישע דאם איז לידער לעאםע

׳ — ליד םע

דעכען און םױם
 *ײס ן ס׳דבס לסו;קאמ m סויס חור דס דץ,
m זילד שאימז זיץ w חן w ״, יי אײ» איך  ײי
מן pc מןחז תןדןר וחןן i מןס ײײ t  |hk;•  ״
 *ייז n וליזמז ײ מד תילײמי׳ שמל, קוס
 פיד, םיס ויך סוילןן װאס .Toinioogn you וו

n פים דך אסס שסילס קאץ g וד סרנקס o  g ; 
n 18 *אד יײמנז ,ll'igujgo שיימ זו r*  g■ — 

 I הויו מםײנססזז סונם סאלאץ 8 פאנןן װאם
ו  jon ייז פו״ הןרלןך, — שכוןווו סדײדטסאססס ו

 — קלאנג וײןר סוץ שסוסץן ויססזןן אײטוסס דאס
 ס̂י רי דיר קושאז קרימן. ימלמ שלאנמז, די

ו דין■ כןסןו אוס j וזילואן וייןד אץ וחקןן ו g n 
w ל,8שןא־ ןרססןו דןו וױ ליכסיג, — סמ״נןל לימס 

 Jn»n םיתס יײן ײיד לאמז r* שסדאם I שיקס װאס
 ל,8ג גיסןד דןי סיס סילימ «ו <ס נאמי אום
 שסןרץן און נלזס «ז מסס W — 8 לומז אײמ אױף
 לײן8 יו■ ״רמלמ־ו איז סױס חװ־ ױס דין,

 רײד. «יי זן יזםt — %8 סריחמ ביזמס
ןו דץ גרױס פזןנזז מאנמזזןןפץן די ו  קלײן, ן

 I גלײו לן8 של*מן םתים די די אדנסזװ־ ד*ך
vnt> o איז שחדזלזד יין, r■■ סאנ ממן 

g שוזןרן דימן לן8 סיס סױס '1גײ jy iijB V 
 48קל סון כס8ל װאס שלאף, מם 1א בלויז
ץ יייף דארם שסיל װאיזם מם מזמן װ*ס  ימדמן. י
 i לאגג לזמז — ל׳ומז זיד װילס װי ד«־, »יז
I 18 לאג̂י אן לוסס ײילת I iigongo ... 

̂ 8קל זזלסס זײז ד.«ר אין תג̂י »יד ימז און
o אין־ רום װי p; חאלס סױס״ ״*׳ H יי״ז lo gp

װאלען פױיםערי דױכסיסע עו־כ פארסיי ליימר אםעריסאן די
על זםי #ני ה ט # ח, מ. נ א ה מינ

א.ל.ג. קאונםי בר»נקס ק^סיטעם אדםיניסםר»גוױוטר סעק.

 agn ,גערעכםיגקײם״ נומער למםען ין
 «ל^ץ כיסעל הי«ש g מוױדסעם אויך
 הערשם עס װאס גײסם, נײעם דעם

w דער אין איגם n y o g לײבאד 
 וועלבע האםנינגעז׳ די אמ פארטיי

 האבען קםױױטעםעזg למםע אירע
 די אױסער און אין ארויסגערוםעז

 אסשטעלען זיך איד װעל מאל היינםיגס פארםײ־קרייזען.
 דעם םאר קוםען וועלבע ^׳gii פרייםערי די אויף

אויגוםט. םען1
 אינסםיםמיע »ן אלם פאר־וואלען אדער פריימערי

 g לסg באטראכט מענשען פדאגרעסױוע פון ווערעז
אונזער םון ליזירונגgליבער g אלס :רעפארם גרויםע

 nngi אדער םירם וועלכער סיסטעם׳ וואל אלגעמיינעם
 מאס גרעםערער g גו און דעמאקראטיע םער n פירעז

 אין םארשסייער םון אויםוױילונג דער אין ארענםלעכקײם
 קערםערשאםםען געזעץ־געבענדע און פאליטישע די
 מא־ קלערער אביסעלע דאם לאמיר לאנד. אונזער פון

כען.

דעלעגמטען אױסקלײבען םלעגט מען אזױ װא
 דעם אנגענומען האט נױ־יארק סטײט דער איידער

 פאליטי־ די םון םירער די פלעגען פריימערי־וואל־געזעץ,
 משקה גלעזעל א ביי צוזאמענקומען זיד פארטײען שע
 קאנ־ דער זיין זאל עס װער באשםימען, אליין פלעגעז און

 פאר ווער אםעמבלימאן, םאר װער קאנגרעס, פאר ז־ידאט
 באשטימם אלייז האבענדיג װײטער. אזוי און סענאטאר

 צו געמען די אריינשיקען מען פלעגט קאנדידאטען׳ די
 קאנ־ די מיט פארטיג. אץ עלעקשאנם אװ באארד דער

 די םון טאג אין באקענם וױילער די זיך האבען דידאטעז
 אויפן באגעגענם נעמען דיערע האבען זיי װען וואלען׳
באלאט.

 םאר קאנדידאםען די װעגען אמת איז עם וואם און
 דער װעגעז אמת געװען אויך איז עמטער׳ פאליםישע

 וױ, פארםיי־אמםען, םאר םארשטייער םון אױסווײלונג
 געשעם־ די םארוואלםען וועלכע קאסיטעס, קאונםי למשל,

 קאמיםע, סםיים א ,און באזונדער קאונטי יעד׳ער םון םען
 האבען פארםיי־ראם. םון אינסםאנץ העכםטע די איז װאס
 צענד״ עםלעכע לעצטע די זיים סםיים, נױ־יארק אין מיר
 םארטײ די וועלכען לוים םרײמערי־וואל־געזעץ, א יאר ליג

 אדער די םאר יחידים פארשלאגמ[ בלײז קענען םירער
 קאנדידאםען די עמםער. םארםיי אדער פאליטישע יענע
 יארםײ־ עגראלםע די םון װערען אױםגעקליבען פחען

און קאנדידאםען אםיציעלע װערען זײ אײדער וױילער״

 אםי־ דעם אױף ארױםגעשםןלם װערען געמען זײערע
באלאם• ציעלעז

 די גיבען װאלען פרײמערי ווערםער, אנדערע אין
 באזונדערע די פון וױילער איז שםיגער פײל און רענק

g trn פאליםישע jagv םיתנג דער איבער דעה סולע 
 קאנדי־ אירע םון באשםימונג דער אמ ®״ngo דעד םון

T^gn< הgריע״ את ערלעכקײם םאר רםואה די אבער ם 
 g כםgםיטגעבר אויד לעבען יאליםישען אונזער אין קײט

 קײן האבען װעלכע מענשען׳ נעמלעד׳ מכה, מיאוס׳ע
 גו באציהונג ארענטלעכע קייז ניט און נים אינטערעס

 וואס דערםאר, בלויז און פארטײ כ^־עםענדער דער
 זיך זיי האבען שטימען, צים זיך רעדזשיסטרירען בײם

 פאלי־ יענער אדער דער םון ^זענגער אלס אנגעגעבען
 םאר־ צו געזעץ דעם מים זיד ivviiga פארטײ, טישער
 אמ םקאנדאלען כל׳ערליי שאפען מחלוקת׳ן, פירען

געםאר. אין עקזיסטענץ פארטײ די םטg שטעלען

געשיכםע ביסעל ןן

 קאמוניםםען די װען םסוק. צום מיר קומען איצם
 דער אין איז נאציס, די מיט יד־אחת געמאכם האבען

 שפאלטונג א פארגעקומען פארטײ לײבאר אמעריקעז
 זיך האבען װעלכע נאכלויפער׳ זייערע און קאמוניסטען

 אריינגעריםען פרעטענזיעס םאלשע םארשיידענע אונטער
 שקלאפען, געטרייע אלם זײ׳ האבען פארטיי׳ דער אין

 די װערענד אפמאך, היטלער־סטאלין דעם פארטײדיגט
 דער פארדאמם. עס האבען קרעםטען אדמיניסטראטױוע

 פרײמערי־װאלען וױיטערדיגע די און יענע אין קאמף
 אדמיגיסטרא־ דער םון גונסטען צו געװארעז אנטשידען איז
 חברה, די אבער פארםײ. לײבאר אמעריקען דער פון ציע

 עד נאד זיד פארשרייבען געזעץ׳ מיטן זיך באנוצענדיג
 די האבען זײ בעת וױילער, םארטײ לייבאר אלס הױם

 צו בלויז זוכען און ערד, דעד אין טײער םיף פארטײ
 אינגאנצען זי אדער פארטיי־אפאראט, דעם םארכאםעז

םארניכטען. צו
 געצוואונגען פארםײ לײבאר די איז דעם דײד

 איץ אנשםאם יאר, אין מאל צוױי וואלען דורכצימאכעז
 םארדרים־ דאס וואלען). רעגעלע און (םרײמערי מאל

 אױף קעגען קאמוניםםען די בעת אז איז, דערביי לעכע
 קריגען ניט סטײם גאנצען אין צעםעל אייגענעם זײער
̂ gB רבעטערg די אין שםימען׳ טויזענט 50 קײן
 םמ זיי, געלינגם שםיםען, םויזענט 420 העכער ציט טיי

 ־gװ פרײמערי די דורך םארכאפען, צו ציים צו צײם
a דעם שץ םײל g דארם, אמ IP למ׳ g i״^ogngBg אח

, י ל 11י פ19» ו

זיד פאתרעםערט ארבעטער טון וױדערשמאנד
P® oypgpg ל אלורל״  ר

r n r v v אמ־ איז ■ןליטישןנס
ד די אױף 1<טליס«ריזססך מ מ  *ר

*png די װאס נדלונג<8כאח די און
 פין לעצסענם עזגעקראג תאמז םעד
o אין םןרחייט דןד rtu g p סן״ אן
כיר־ חנגירומ yssgo ®דן און נאט
 ןנדלעד האמז אגענטורען׳ איז ראס

 די אדמסער• אמעדיקאנפר די גןדולד פון ארױסגעבראכם
 שארפײמז סיל g גענזמז האמן ימק»ס די פון פירער

למס« די געחערם זײ *ץ חאם םען װאס דעם וױ םאן
■MM MM •mmLmM MMMMkM -------- ___, , «װידער אײן אין האלטעז אנשםאם מאנאסעז. עסלעכע 

 ומלפען אין דינעז די פארזדנמרעסירם שםארק וױ האלען
 יײדעד אח וױדער אטזײזזמ אנשםאם סלחמה״ די געוױנעז

 זין• און ארמטער די פון יאטדיאםמם דעם אױף אפאל
 םשיגאװנױמס די און אינדוסםריאליסטעז די בײ בעםען

r לאזעז די און זײ זyקירgטg צו ניט u g דער כדם 
י חאבעז םלחםח־«ראדוק*יע, n«nnyug פימםער י

 אײגגע־ חאכעז זײ רעכס. זײער צימער םיט פאדערעז
 איז פאםריאםעז׳ יאר א .דאלאר די צו ^עליחװ אז זען,

 V& סיז אינסערעםעז די איז םריאסיזםgפ םח נאטעז
 ארבעט. אדױסגעװארפענע איז מענשחײס, דער פון זיז

ט. ר ע n די ^ riM rx p g n ססאראליאטפקסע און H 
 די פוץ פאטריאםיזם חנר אז אױסגעםייטשם, גאר עס בען

 ןעל̂עידא די «ו איבערגעבענחײס זײער און ארבעםער
 די װאס צאם, איז האלטלז זײ װעס מנשחײס דער פון

 חא־ םאן. נישם זײ םים זאלען פאליטישענס איז באסעם
 זײ און םאז םעסטעדעז g גענוםען םירער ױניאן די מן

 װעלעז אדבעסער די tg אםת, איז עס םשgכ rg ערקלערם,
 פרא־ די אפשטעלעז נים מאמענט איצםיגעז דעם אין

 די אויף קעםפער אונזערע שעדיגען *ו ניס בדי תק«יע
y פאראז אבער זיינען כםסעלדער>gשל iy iig ,םיםלעז 

זיך• באשמען צו באנײעז קענען ארבעגזער די װאם

 ק^נגרעם םון יאליסיס אםאקירען םירער װניאן
אגעגמורען רעגירדנגס און

 ארױס־ זײנען ױניאנם, aywpnyag די סח םירער די
 פאליסיס די געגעז קריטיק שארםער םים געםראםעז

 אװ אפיס דעס באארד׳ לעיבאר וואר דעם סון קאנגרעם פח
 עקאנאםיק אוו דירעקםאר סמ אח זgדמיניסםרײשg פרײז

 *y®g דער סח םירער בױתס. ם. חשײמס ׳ןgביליזײשgםם
 אמדאססדיעל אװ קאגגרעס לעיבאר׳ ng igir”־wnyp ריקען

^:׳ ש ^זיי  אײני־ פון און בראדערהודס אײזענהמ די אר
 ־g®g ש*ץי lyagn ױניאנם נעלgאינםערנעש גרויסע גע

 צײם דער אין שכיתת, די אײנצופרירעז םארזוך קירםדעם
 וויכםיגסםע די אױף ■רײזען rg דערלאזען, ווערט עס װאס

שםײגען. זאלעז לעבענם־םיטלעז סץ ארםיקלען
̂נענםורעז די שולדיגםgב Tyagn זײ  ךעגירונגס־

 גע־ טgה רעגירונג די וואס אפםאד דעם ברעכען אין
iroa’r די מים שלאסען ig n g ,זײנען יענע װען ^עםעד 

אינ־ ^ig רחװעלם׳ס פרעזידענם אויף אײנגע^ען

ער. ש. פון ב אר פ

 ארבעסס־ דער ig צוגעשסימם, און פראצראם םלאציע
u ווערען סםאביליזירט זאל לױן n g n i אימ־ זמר םים 

u און פרײזעז די פון פריתנג ira y ia g a פרא־ די פון 
 סםאבילי־ אנשטאט ig אנגעוױזעז׳ האבען זײ פיטען.
 פאקםיש כאארד לעיבאר װאר דער תאט שכירות. זירזנן

 פרײ־ אימפריחמ אנשסאט tg ן שכירות אײנגןפרוירעז
 אנשםאם tg ;שםײגען אײז אין פרייזען די חאלסען זץן,

 איגחסםרי די פאר געתאלםעז און yyp’pg'i■ באגרעגשגעז
tyoguga. די זײנען ■m j’Pga ריזיגע די פון rmסטעז 

’tyjgo פון גזװ׳אלםעז די און vripoytp און tgp מח 
 פאגכע אק און געשטיגען געוואלדיג זדגדוסםרי דער
 ״gגעװ פארדרײפאכם אץ Bagc^nngB זיי דמען ז7®אל
t n• איז jyagn agatx לעצםע די נאד lyuw ngngB 

Tag וועלכער באארד׳ ags’^ וואר דעם פ^יוו^יעלט i 
g ig D זײנק ארמםער אױב באשםיםעז, vosng s חע־ 

 ען9מי$3$זק on םת סםעםי ״ראבער g איז כערוגג,
 שױן חאם Bgi און דעח, g |g איז םאכט ig דירעקםאר׳

rn פת םעגלעכקײט יעדע פארגיכטעם אױך 'pp^ gp 
 לױן־ איבער אדביםראוש אםילו און פארהאנדלוגגעז

— nogn־«rga די אונטער סכםוכי^  iy u iu יוניןמ די

tg v *ב$ר9ל Tgit בייס ןטפן g n  ig t  ▼wgs 
i ױןל וױליגןן iu ty ^aong לו t* ווי  ft• f lr t p  r 

fln אין אפגלייגקייס אימר w m g s פןן  אזי
לנןו דץד אין  VPfm גײם fig אינדוססרי• זן

___ תמר.
ױ u• די og אום׳יושר׳דיג ו u rg n g ׳מוחמ איז 
ז מ ן f תזולמאמן, די •ון ?ןן מ t  pgn t g i •gtt* 

03g*a די ®ון פאל אין tg a jy rs י י ״ מ ־ • •f r m  ft 
if ד אדב<ס<ד# t f fS V  H P flm i n  pp ifT B 

ft• p אױף שםימנדיג זיך ׳Tg וױחען w o g o o ד א מ  וי
Typys ימאמרס סםעים tg  644XXX) tg jn r a g p ך* 

ogfl fg דעם ^ a מן BV די M yrga די אױך *”ifg p jf t
■■m MMiMMMMM MOMI m■ ד ודידגןר סןרדמןן מסרײמז ביים ניס ןויו ו  דנ

ײןו שטונדע• g סענם v ןקססדא ז tftg  •m i t g g l•* 
• agsvtg שטמייז TtP* 48 עדשס fg דן הױבס p n g 

g• איז •ס וױ שימדןן׳ •עחױג גאד g ysg  ig■ ח• 
n ךיא זאו דס•סרײ אגדערע  t f p jn ig  n  •g Tfifp 
w שסאל ?לײן tjtt אוגטאר חעכערוגג קךו קרימז rg i* 

״ ײ״ל לא׳ מז י g g מ ig rp n מז •ת זממרמג info 
g װײ1 םיס שטונדע *tr*» pv •gtt ( fm  Tg ול• 

Ml •srtftBW• םופמז עדאיכ oy איז  nt <ojfsgr 
y םארםולא די rm  •gtt /ft• if f  |yi fyo fyp »m 

שםת־ g דפלאר g מריחןר געקראגעז תאבעז ogn לןנגפז׳
— MBBMMMMkM uLkMMM MMM MMMMM ■MMM MM----M y r׳ fy m אונםעד Tjn רמודא•• g tg D}*B3yrg3 װײ־

ף זממרוגג םערעו־ ימיאגס די פאר לעמיליװ־ oy אח — אגמוױזזנז פיחגר ג תי ■ m m m • •  m  n  M rv m 
irn« איז פאל iy״n אין unyayn רווא דעם אויף ••רטו^מרשאםם זײזנר אנצוהאלם^ y גלױו

מי ױ  עגם־ צו Baga קײן נים תאט Ty^yn ,*niga לז
איז. oy ogn שײדען

fy אפגענאו־ם זײנען TyayaTg די nrg וױ rgn p 
י •ח y י ry :r* P in n ס,8■אלי  די פון מן fyo fyp ^נ
gBלגyנדp y • ’* yg'BO’BgBO y סון u ira y r  TyT אלײן 

Typyaig Tyanr ,אינדוםטרי פאר סאלארים שכירותyלע 
קאר«אראצי^ yonTt די פמ fyo'Bgr■ און מאגנאטען

TjwyaTg איז אװאוסם>3 װי שכירוח׳ nTpytm r■
 םמ םארמולא סטיל״ לy״לים Tyr מרך fyrgnyi רעז
 oy רyלכyװ אויף שםוםע, Tyr נו אארד3 ארaיyל װאר
 פרא־ פוםצען די .1941 יאנואר אין fyjioyt דך האס

 סלויז איז אװיליגם,3 פארמולא די ogn .upyayn צענט
tyagoixou די unyayn לעסענס־ אויף פרייזעז אין 

ty פיםלען m  ogn ארויפג^ױםם Tngnyt יאנואר פון 
Tytanyayn y’־nyoyoB די .1942 םאי יז3 1941 i 

y די לײחנן. TyoyaTg די דארםמ ■רײזזנז אין i’ i r ’g 
uiTyayn אין •ogn ,BBtipm rooyaT װאר־ דער 

unyayn די fynyt איז ,oa’^Ty חאם אארד3 רgaיyל

מי fyagryyt fyagn ogn pyag די ריז • • ^i n r w 
g otyo r ia y r שסונת״ uriyayn  r p  nrayp ניפ j p p y 

 Dfn אומגלייטדיע׳ pc גרוגס אויםן סיידען
ogn u u n g rg B גרמס אלס אפגעשאפם »Tg לײךזמר

.fyunya
 og**• ײםTyoyatg 3 געחילץ די •ון פאל חנם אין

ogn o עדגעד. גאד לאג• די איז םיק, rg t די o u n n jn 
fyannytjg y’ O’ Bgp דעם אױסגלײממ ooyaig .לוק 

’oy ניס Tyag האט זי iow צו •fy tn tjn g ר  yarg« יי
fyorgo *m מי Tyoyang די n האם i די חילץ׳1ג ogn 

yoyaTg? מי yngaogo קלעצעד מחװ־ און g o»*V*nga 
y די **a nyag Tyoyaag די .unyayn לוין ry rjg 

tyoTgo ,װ ג^־לץyלya ניס !ײם ידיז נאד האם זי 
r געהאם  fp yp  ,u r r r ro iy  t*b fyaym om g* חעמ־ 

u p נים Tytnp• •
yjnm ז^ ש«י im מי m  oagrap fyjyp .יל• ooyt 

 לויז oyr fya*^tong פון פראגע די ײשפיל,3 צום אטש,3
 די אין Tyoyaag ayjyo םיס ayoyaTg Ty’po םון
ogr .Tyu יגע3חןל it*oom a רי אמ y jyouyug

y דורך ryu jp שװעחנרזג און ן1שטוגד •Tyag .y ig r םי u סון סיי .לי p ’ ty r ayr ימקמס. די •ון םײ איז
 װײזט נאה איז אא<*ד3 אר3לײ סיז פאליסי די og אםילו
n אוים,  lynyt ל̂יyרgדי צו ל pyoyaag לויט iy r- 

 יליזײשאז3סטא p’Dgigpy ng Tgopyrn םון םײגוגג
 רוזי otyanyr• םון אויסטײםשוגג זײן איץ אח מירנם

ytpyng Ty o א«־יל. tyoag םץ ארדער, ותלם׳ס g i

•ח  fyj** n  ayag fyjyp * im g 1מ מ ל  oyr aya*• 
fyayn oayaynyj ר איצט נים מ  ayoyaag־Ty״p o  די 

^לױנ  yjpya*j n ײ אמ  מי לײממ3פאר מחעז ז  
oJjgVyajg ogn yגg ל די  ayag איז אנחןרש גאנץ  
*gtpyan אח fyogjJgB־*aBorrjnt די פאר ז yלםgהyג

I

g א דעזיגנירזנן צו lל Tyogrpjgp דקר םמ ynrpgao 
.ayooy y•אליםיש פאר

ז אמזיציפ קאנותיססישסר חנר פון ראלע םיאש־ע די
 אזא נאך םים פנים אל «ניס םיר זײנען og און

 ogn ארויסטרים זyרשסy בײם טאלד שױן װאל־קאמף.
 אונטפח פאראדירט ŷלyn ,ynpgaB קאםוניםםישזנ די

^ot קאםיםזױ, n*oyaigao« נאסען yjonag סח קאץ די 
ayr איר דדרך זאק oig*o׳ypgog Ty אױף Tgoycgao 

p לײבאר ayr סון Tgnayyo דעם קאונםם׳ ja g iאױף ׳ 
 *ya« אויף און .aBoyapyo a*g ח™. ^קס

m  o jy rr* ,קאונםס, — די, הלםאי דומנםקי nga אמ 
ojjrmya■ fy — ינסקי3דו jy j fy jp מלחםה תזוחנלם׳ם 

Dgaigao די און fyj*n םיט יד־אחת שליסען צו גתים 
 ga*■ און זyלאציאניסםgאיז yayaag די את oayiww די

.Tyנםyםyלy המי
1— MMM  t - —  1.............. ־ ־ - - - M IMIfeMtftM MB■ ayaayaya ,nױ ׳ ױ און שזידדזןך ו p ו  B*ayjjp 

 ׳naan ayr ayag געלינגם זײן׳ נים tyלgז באדיויפםונגעז
 שמםםען, מאנאםלעכע און y^yגלyם yay״r דאנק א

y 3 פמ םחזות די T^Dioago צו a m7לינז jynjg* 
ayj סח אץ yayrig. חyלכy — 3צולי ayr אידישעל 

ynyjgao לאמן tya’ oago an■ ם׳gn,לט p n  oaga 
fynyj געגוג y?ga yoog^ypy p  fyjgnayr i t׳ ogn 

 fyBgajg■ n פח צײם ayr far געשםילם ogn naan די
 ״פאקם׳ tyoB*aga־j*aynao oyr ;אל3יש ran איז
a םיס ^ * n׳y*ggo*jg y a yn jy y  n  ;1939 r«  f

ga ל אקgנד a ojyrnya■ fy jy jוynr,װ לםyלפyז n* 
oogaagt fyagn ̂־ח אלס  ya-־oyp■* די ; ayצyםלחם

oyr orag y igaoo jgB כארימ־ די אמ חאח״ ״וחזײם 
oynrgaoojgByrfyoga yo די — פלאקאםעז די םים . 

ag opjy* את קאמיגג״׳ נאם oyr װאס פאקס׳ n אײנ־ 
yjnr אק שםימ ayr fy jy j oyajjgp ״סyלyקםי-ano n 
 fgBoyaugp םץ fyagnyj fyayjyj»g rnr ״opg וױס

pago אנסאניא — aya*o Byr םון y’ lpga• a yn, *ומל 
ogn aya לlyםyנoyr Tya*ayyjayojig o פאסקװיל 

ojyr*rya» ry jy j און חסיגסקי a y r^  .yayrjg p 
ayag, דינס b *j מאל ayr שפל . . . apnr

ו פנםפסר אתזפר דין באדאף װאס
naga ogn דין aycojy ayr די םמ yagגoלyכy, 

oaya־y jp jyp jya. לgיgל-y j nrg aya n  ayja*a y 
n*oynga■ ayjyon לײזגן) ?yo’og? (ayynjomogp 

g rn  aaga ayoojy aya ,יס JJia^oagD g אונ־ םמ 
’gaoo •ח y*injy■ aya אױף זyיםםaשayם jn n g  *a־ 
)nima ynn םח Bag• aga^  fyppyog aya.״ grל 

ayj*v פון p ^ אי  פאמפלעז נים ayja*a yלטgaנy ל
oga ayag .oynroy• *a n זyaיpצושaאונםע  fyogj rn 

jn נים וױים אח y j —ז ayojyrno yay 1יי ^ jig 
rל gלaya^ jo’ o y אק שנהלפז 1גלײ j jn j ’ aagD מיט 

yayajnga *a קלוy3די איז ז o*oJigp און gתיסynלםעT 
rnr oga .fyoB'ayayojtg n« םלוגגgr aya אין  r

gnyJ gלaיjjioy jayo jw  yonaj J. פילף rat אמד 
ojj'aga גױםיג

a*yao onan ,opjyayj*־aya rg ,fyoo*jg*ji אױס־ 
jjg j םון n n*״׳־aa p*ag׳n ya r װgלg fyagn oyn ŷ 

yo’pa agj אח סאדײםוגג fypam oyn אויף oyr 
! *oag■ aga*^ fy rayog  ayr no JJgJ fyjpayo**n 
*yaag yn*oyajga• *a rg ,onan ,opjyayj 

^ אץ טעד־ צ א jyt^gn pag ס '-n j o*nro r •  fyxyryj 
p אויף agj זיך n v i y a y jig־oyr pjga g ,aya*a אײד 

ant aya סלוס׳ rg  ,*Bag• aga*^ typnyog *a ogn 
Bant ,y*igaBo*j*oag ayj*oint אין אױס ga ayrrw* 

fya!^ ליסישזמ
fy**oy a*o אױן yanya• a ayנB־gnלa .Ty* 

ynnjgnayojgp און yayBorc כוחות fyagn שױן a p 
B jyrrya■  fy jy j t*y»ogp g fyannyjo’ ig  ojyo**i 

ט3 ל y אה ^ jp די ■אליסיס. נױ־מל *^**oag■ aga 
Jg ratםשלgסoyr ago fyooyp nt fy .גיױדיל ga״ fnt 

in*־a y jig  r*g ,pag אײנםלוס an Bjyaya tyo .onaj 
ay םים jn t הײנונס g aya *aya fynb a*oנוp̂לyBז 

sn*Boya■ r*  aiaa oyr םון aga**5? fyp*ayog aya 
ayr ■prr fyayn fgoyj fyooyaog fy? oga .*oag• 

ayaaya*nוױ*לומ ®tyn*ogaoon*oag fyxjgj oyr p 
װ איז צעמל nיaולשטo oyr װ  n • fyjnga fyJ 

t ayayaa״r .צושסעמר « onan  ,oyaag aya 
a**ao*־o*aan .fyoo*jg*ji סgציgליסט! fy
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מ מז ■ן י י ו ן u •ו p t w  vמו ׳ ו ן  איי ז
gen u •*•ו n im i די אױטטד i r r u r i i i i w t
£ ׳ ײ ז י ל מ ^ י ד ז ? י jwי r » n » * * M■ ײ  מנ* י

iy v י ו י ײ ו לוז פון מו מ׳ מ מי ^ ד ו «מ ד ו ״  י
ײ י מי ו ׳ ס 10» י*ר מי י די n< ײי rm  « r׳ 
 לייז־חעמדימזז •ת ממיל • we פ*ר ליגט *

m מו האמז ט«חחא?דיי אי״שאזאיקא ו מקי י  י
ח דאד pe מיייחמ פאראפגטלאגט ייז ײאס ,1042 » . 
 “ש< rc ןרגזניזןדע [9 — יתיןף איגײצסםארס רימן

pe I אגט מאידארס. W J M P I  pe דירזױןםןירזנז 
 געתאלםזמ pe חצמרמגצז די pe מטאל אי**ז זימאז

pe ,י ײאס נאגוסאס מז י * מו ז א מי re >1942 ודן י
AMt AMMAAiifl AM maaa AMAMMMIMA■ mama mam ^ â iauaי1 ®י דעס גױס פאדגדייך  חזמדונגאז ,י יןד> **ז1 י י

i*h זימאן w  pe מינוןוע אווײ גיז •o w n די *ייזי 
pee גאשודאלזמצ פריאר פון >>l>bVyi און w s p׳ 
 איז גןתאלט קלץגססצד דאד געהאס. חאבאן זיי ײאס
ל מס מז ג׳ pe זממימג די איז ו

W ס&יםח, ל. m׳ ־ י ״ ד ״
מ־ וחנמענס זדגקאושארימזזװ׳ היד

r תאלס e ח גאמאמדט ט מ ןי  גיוי
^ג׳ *י דאלאי 28סס»> : *6י ליי  ײ
תל «יז גאחאלס חאכסטעד תר  מי
pe r< נ> ל. פח איז m דג* ,לאיס' 

 און געחאלס װזןסצגס הארפארײטעד*׳
r כאגוס e טת מײאחמ געזןעכערס 

 יאלאר■ 940,766 *ו דאלאר 607,048
גע־ אױף תוםפמ שימע גאגץ ן —

אייד האט ןר וחזלמז pe תאלט,
----------------ltllotittHM « it לעבעז ןו די v ן ^ v f i י ?ו י י ײ י ^
 סראסטען די pe פראפיטאז די אז

pe מיז ?ארפאדײשאגס  מ אייד זי
 מעז קעז אױסגזײאקסזז, דײטץכד

 פפדגרע׳ דער pe צןטעל דעס pפ זעז
׳ p 32ם פארמעגעז pe סערונג י  מ

 ט. תאמער סעגאםאר װאס סארײשאנס
p p ארײגגעגעבעז לעאטעגס ז,אט 
י רעקאײ• קאנגרעשאנעל אין  אלע י
 דעם אין זײנען קארפאריישאנס 32

 טרע־ קאפיטאלעז זײערע װאס קלאס׳
ױ ניער אז סעז  דאלאר ביליאז א ו

 תאבעז קארפארײשאנס די אם יעדער.
ז י  פארגרעסערם 1941 יאר פץ משד י

 ריזיגער דער מיט קאסיטאלעז זײערע
 pe חונדערט ביליאן,. דױי pפ סודע

 די חוץ א דאלאר׳ מיליאז אכציג
 דיװי־ ריזיגע און געחאלטען גרױסע

 אויסגעצאלט חאבעז זײ װאס דענמס,
 חאל־ שער און דירעקטארען די *ו

דערס.
 ײניאנס די פץ טי^טעסם אײנשטיריגער דעד

 ליניעס די נאכצולאזען עסװאס כײדגס צױינגט
 אימגלייכ־ און אומגערעכטיגקײטען די אט ס׳דינען

 אימשםימיגעז דעם ארויסגערושעז חאבען װאס קייטען׳
 םע־ וועלכער צו אומגעאכטעט ױניאנס׳ די pc פראטעסם
 pc קאונסיל עקזעקוטיװ דעד באלאנגען. זיי דעראציע

 שארף איז לעיבאד אװ םעדעריישאן אזעריקעז דער
 םון רעכם דאס אװעקנעמען דעם געגען ארויסגעטראטעז

 אשליקאציעס באשםימעז *ו באארד לעיבאר וואר דעם
 אץ איינזעז אייגענעם איר לױט לויךחעכערונגעז םאר

 רעכט דאס צוריקקריגעז זאל באארד דער אז גיעםאדערט-
 און אוםגלײכד,ײם םון םאלען איז שכירות חעכערעז נו

 זיינען באוועגונג דער םון םירער די ױשר׳דיגקײט. גים
 מיט־ jn״a מיני, דזשארחש pא װאל מעםהױ געװען

 קאונסיל דער באארד. לעיכאר וואר דעם pd גלידער
 םאדערונג די אם אויב אז אנצוחערעניש, געגעבעז חאם
 םאר־ םעדערײשאז די וועלען װערעז, באוױליגט גים װעט

 ענלעכע אז רעזיגגירעז• באארד לעיבאר אױםן םרעסער
 באארד עקזעלןוםיװ גענעראל דער געגומעז חאט שטעלוגג

pe בײ ארגאניזײשאנס אינדאסםריעל אוו קאנגרעם pn 
 איז רעזאלוציע א קליװלאנד. אץ זיצוגג ספעציאלער
 פרעזי־ אויפצוםאדערעז געװארעז אנגענוסעז אײנשםימיג

מן תזװאלם דןגם מ ק  באארד לעינאר װאי־ דעם !וו־י
 םאר־ איבער זעלבסםשסענדיג דנםשײדאז או רעכט דאם

ר לאטיז  איז אומשםענדעז די לױט לײך־חעמדונגעז מ
 די pe עמארררסאפ אנויג טח דעלעגאצ״ע א םאל. דעם
 גע־ אױך זײנען םיסזל־װעסם דעד אין ײניאנס 4 *ײ• םי.

 תאנדלונ־ די געגען פראסעםטיריז װאשימםאז אין קוםןן
pe m מ באארד לאיבאו־ א י ס א פ ח
9 n * m  rw n r מז pe אימפרירעז דאם מ

ט ך טיגר כ ע ער ג

פי זאאײאיצ אגגןנוטפז אױך איז שפידזזו T י jw y 
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ו pe ודןדחאס דזזא ן#יל ן  3 רוט״סם pe ימיאן ו
אוןו מקראטאד ׳מדד ד  חא״ סי,אי,א<׳ דאר pe פון

pe |ya שסאל קליץ ד פארדאסט ײאדטאד שארפן 
 טאר* או פארזוך א אלם pe אומגזןראלס אלס פארסילא
 אוםגלייכקייטען, pe אוטגזןראכסיגקייסאן ד♦ א״דגזןן

pe ליידאן׳ ארמסאר די װאלמ
 אסזןרי־ די האבזח שטעלתג גאאימיגטן אזא פמקט

 אפיס חװ־ וױ אופן דאם (אגזח גענוסןן יתיאגס קאגאו
 אײג־ u נאאוג pe חאגדאלט אדסיגיסטריישאן פדיח או

 פאר־ שטייגאז. pe לאבןגסםיטלןן אױף ורייזאן חאלסאז
 אײמנ־ די pe 4 »י• סי. ל., אװ * M דאד pe םראםאר

 •רעײדענם אויפגץשאדץרס ײאמוז סז־מידאדראב נאז
תאבען װאס דירןקטארען, פארשיידאגא די pe רוזײןלט

amMAMM aAM Lmmmamm mam amm am —--- ̂______ ̂ל כדס ס#ז *ד ̂בסד סמכיליזןתיע n* •ויײזען טרן ק

 ךער צו לעבענסריטלען אויף פרײזען אלע •צוריקצוזעצען
 יאר א מיט געשטאנען זיינען זײ װעלכער אויף שטופע,
 געשטיצט זיינען פאדערונגען די .1942 מאי אין ציריק׳

 שיף די ױניאן, ארבעטער אויטאמאביל די ם*ן געװארען
 קער־ ױגיאן אנדערע צאל א pk מניאז ארגעטער בוי

קאנגרעס. םון און םעדעריישאז דער pe םערשאפטן
 םארשטײער ױניאן די פון טאן םעסטערעד דער אט

 רעזול־ אלס רעגירונג. דער אויף וױרקונג א געהאם האט
 דירעק־ סטאבילידישאן האם פראטעסםען די pם טאם
 וואר דעם צו דירעקםױוען זײנע געענדערט בײרגס טאר

 דאם טיילווייז צוריקגעגעבען אים און באארד, לעיבאר
 גאר אבער אױסגלײכונגען לוין באשטימען צו רעכט
 פראדולציע די העכערעז ניט װעט דאס װען בתנאי

 ױניאנם די םחורה. די אױף סריתען די אץ קאסטעז
 ז!אם מאל איץ אבער צוםרידעז■ גיט דערמים נאך זיינעז

 אז דיאםענונג, א םאראן איז נאכלאזען, אנגעהױבען ער
קאנצעםיעס. וױיםערע אויף איינגיץ מוזען וועם ער

 איז אדמיניםםדיישאז פרייז אוו אסים דער אויך
 צוריק־ pe אױסהאלםעז אין שםריינגער םיל געווארעז

 רייע גאנצע א םאר לעבענםמיםלען. אויף ■רײזען זעצען
 אײנגעשםעלם רעגירונג די האם ■ראדוקםען שסייז

 פרימען די סארקלענערם pe פרײזען סיליגג פעססע
 דער אין אױך פראצענט. צען מיט זײ פץ מאנכע אויף

p הינזיכם k שםע־ צו צוסרידען גענוג נים וױים נאד עם 
 דער אין עס איז אנהויב אן אבער ארבעםער, די לען

ריכםומ. געחעריגער

 מים ענסטערעז יןאגכרעס אץ רעאקשױאגעיעז
p p 'D p e p געזעאען

 די סח אנםשלאסענקייט די נים איז עם שטארק וױ
 אוץ םםדײקס אױסצומײדלן סירערשאפם זײער pe ױניאנס

קאםף אק שםײען T& װאם צײם דער אק סםאטעדזשעם
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pe e m m אראזגיאקצאאר די pe ןטןייאליסיסטדגאי 

 װיכסית pe ארבײםער סאנכע בײ אז דןרצי, גענראכט
n rieon re -nu^ u געדולד דעד געפלאצם תאס pe 

 פארםעדס שםארק לעצטענם זיך תאבצז סםאפזד־זשעס
 למ־ די »ץ מאגאםעז׳ פריערדיגע די םיס פארגלייד אין
 שסזד ערעגסםע פארגעקוסעז זימעז מאכען עסלעמ טזן

 פאבריקצז קר״זלער די איז פראדוקציע דער pe רמגצז
pe ,מישיגעז pe פאבריקעז ראבער די pe אחײא pe 
̂דערע אאל א איז  גע־ איז ימיאז־םירער די ■לעצער. ן

 צו pגיwצוריק שנעל ארבײטער די באװעגען *ו לומעז
 ארבײםער די פמ אוםצופרידענחײט די ארבײט. דער

 אײג־ פח האמער דעם צוױשען געדריקם ײערעז וחנלמ
 שםײגעגחנ פץ קאװאדלע די pe פארדינסטעז געפיײירענע

 אלץ װערט עם גרעסער. אלץ אבער װערם פרײזעז
 צו ױניאז־פירער די פאר שװעדער
 pe מיםגלידערשאפס די תאלטען

צאס•
װידעד׳ רעאקציאנערעז די פאר

 צװישען אויםרודערונג די אט האם
 אן פאר געדינט ארבעטער־מאסען די

 אנםי*ײױאן אן דורכצופירען אויםרײד
 נים מאל p’? וואלםען די וואס געזעץ,

נאר־ אונטער דורכצוםירען געוואגט
״סמיטה־ דער באדינגונגען. מאלע

 דורכגעגאנגען איז וואם ביל״ קאגעלי
 נים נעמם קאנגרעס׳ סון הייזער בײז־ע

 דיער ארמםער די בײ אוזעק גאר
 םארםיידיגען צו געװער װיכטיגסםע

 בינדם עס נאר סטרייק, דעם — זיך
 פאכם און םים אח העגם ױניאנם די

 אנצוגח אוממעגלעך סאקטיש זיי פאר
םאר־ געזעץ דער ארבעט. ױיער מים
 וואס םאבריקעז איז םטרייקס באט

 שרייבם און איבער נעמם רעגירוגג די
יעדען׳ פאר שטראפען הארבע םאר
 ד-עלפען אדער ערמוטיגען װעם װאס

 אזוי פאבריקען. אזוינע אין סםרייקער
/ ?I /M צען מלחמה די אונסער װי האט גע̂ז

איבערצונעמען רעכט דאס רעגירונג די ^ /
 פאר באטראכם זי װאס פאבריק יעדע פ ׳

 ווערט פירונג, מלחמד, דער אין װיכטיג
 די װען■ אוממעגלעד פאקטיש םםרײקען
 אין דערלאזען. ניט עס װיל רעגירלגג
 ארבעםען וואס פאבריקען פריװאטע

 מרזעז באשטעלונגען, רעגירונגם אויף
 כעג דרײסיג געבען .ארבעטער די

 ארונטער גײען זײ אײדער נאטיס
 אר־ מערהײט א װי נאכדעם בלויז דאן און פטרייק אין

 םטרייק א פאר געשטימט האבען פאבריק דער פץ בײטער
 באארד. לעיבאר דעם פון דורכגעפירט אפשטימונג אז אין

 פארװאנדעלם םאקטיש װערט באארד לעיבאר װאר דער
 זײ־ םון ארביטראזש. געצװאונגענעם פאר געריכט א אין
 נאך דערצו אסעלירען. ניט מען קען עגטשײדונגען נע

 ױניאנס פארבאט װאס צוטשעפעניש א געזעץ דער אט האט
 דעם װאל־קאמפאניעם. פאליטישע צו געלט בייצושטײערען

 ארײנגעשטעלם פנים א פאליטישענם די האבען פונקט
 וואלען קומענדע די אין ױניאנס די געגען זיך באשיצען צו

 פאר לויםען דארפען װעלען זײ װען ,1944 אין לאנד אין
װידער־ערװיילוגג.

 אנגענומען איז געזעץ־פראיעקם סמיםה־קאנעלי דער
 הײ־ ביידע אין מאיאריטעט דריטעל צוױי מים געווארען

 און װעטא פרעזידענט׳ס דעם איבער קאנגרעם םץ זער
 ארגאניזירטע מיליאז צוועלף די געזעץ. געווארעז איז

 רעאקציאנע־ דעם אם אבער וועלען לאנד אין ארבעםער
 שםי־ אראפשלינגען ניט פאליטישענס די פון סארזוך רעז

 זיד pc נאך װעלען ױניאנם אמעריקאנער די לערהיים.
הערעז• לאזעז

pe װיליאם סון םעלעגראמע א ppa םיליפ און 
 די אים באגריםען רחװעלט, פרעזידענם צו מארעי
 בא־ ױניאן טרייד אמעריקאנער דער pc םירער הױםם

 רעאק־ דעם געגען ארויסטריט מוםיגען pn םאר ײעגונג
 אז׳ אמאל, נאך אים םארזיכערען אמ געזעץ ציאנערען

 אר־ אמעריקאנער די וועלעז םראוואקאציעס, די םראץ
 םםרייקעז צו גים פארשפרעכעז זייער האלםען בעםער

 גיט׳ אבער מיינם דאס מלחמה. דעד pc צײט דער דויד
 םיםלען׳ אנדערע געפינען נים ײעלעז אדבעטער די אז

 דעם אם באקעמםען צו אזוי וױ סםרײקם, אויםער
געזעץ•
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p יט v שרײבען דא םיר װילען הם*ד 
ארבעםער־קעמפער געפאלענעם אויסן

 שורות עטלעכע בלױז זיגלבײם. שמואל
םאציא־ פון איבערגעבען סיר ײילעז

 אין ״טריבױך זשורנאל ליסטישען
:לאנדאז

ppv סאר־ וואלט זיגלבױם שמואל
 געיאגם געטא, היטלער׳ס pe יאר לעצםע דאס בראכט

 אוגםער־ דער אין ארבעטענדיג pe געםריבען, און
 געהאס ער װאלם דאז פוילעז, pd באוועגונג ערדישער

 אבער קעמפען. צו וױיטער לעבען, צו ווײםער כח
 איז שםירוגג די וואו לאנדאן׳ אין דא לעבען ווײטער

 לעבען פריילעכע; א כמעם רואיגע, אזא געווארען שױן
 שטערען לאזעז גים זיד ײילעז װאס מענטשען צװיש׳ען

 דער פח שחיםות וױלדסטע און גרעסטע די דורך
 געקענט נישט ער האט דאס — מענםשהײט־געשיכטע

אריבערטראגען.״
 דעם אט דורך געווארען ארעמער איז וועלט .די
 באװעגונג ארכעטער אינםערנאציאנאלע די סארלוסט.

 קעםםערס. מוטיגסםע אירע סון איינעם פארלוירען האם
ױ ארםור׳, ״חבר אדער — זיגלבוים שמואל  pn ו
 געבױרענער א געװעז איז — גערופען אים האט פארטײ

 וואס מענער, לעצםע יענע pd אייגער רעוואלוציאנער.
 מזרח־אײראפעאישער דער אין אױסגעוואקסען דיגען

 אומדערשיםערלעכען מים באוועגונג׳ סאציאליסםישער
 האס אומאויסלעשלעכען מים זאך, זייער אין גלויבען

הערשערקלאס.״ זייער צו אונטערדריקערס׳ דיערע צו

 סאאי&ליס• « או נעמט לײבאר־פארטײ כרימישע
טראגראס מישע

 א סיט צוגעהערם זיד ד,אם װעלם פאליטישע די
 בארא־ די צו פאראינטערעסירונג באזונדערער גאנץ

 ברי־ דער פמ יאר־קאנזערענץ םער42 דער פון טונגען
 געװארען אפגעהאלטען איז װאס לעיבאר־פארטי, טישער

 לעיבאר־ די לאנדאן. אין ױני טען14 פון טעג די אין
 ענגדאנד pc מאטען־פארטי שטארקסטע די >;יז פארטי

 רעגי־ קומענדיגע די אלס באטראנט אלגעמײן װערט אץ
 איבערציי• די װערט עס זיכערער װאם רונגס־פארטײ.

 פאראייניגטע די פון זיג פון נאנטקײט דער אין גונג
 נישט ם׳איז אז מען, פילט שטארקער אלץ פעלקער,

 לעיבאר־פארטי בריטישע די װען צײט, די װײט מער
 pא פאליטישע די באשםימען מאם גרויסער א אין װעט

 מלחמה־צעטרײסלטער דער פון איינארדענונג עקאנאמישע
 לעיבאר־באדא־ אויף באשלוסן אנגעגומענע די װעלט.
 פץ ראמען די איבער ארוים דעריבער גײען םונגען

 װעלט־פאליטישע א באקומען און ענינים אינערלעכע
באדייטונג.
 לעיבאר* די וואס טעטיגקייט סון פראגראם דאס

 סאציאליסטי.שע א בעצם איז אנגענומען, האט פארטײ
פלאטפארמע.

 ״זאלען עס אז פראגראם דאם פאדערט ענגלאנד פאר
 זאל לאנד דאס אז צוגרייטונגען, אלע װערען געמאכט

 ארדענונג אן אין וױערען אריבערגעפירט גיכסטען צום װי
 איינ־ דער םאר קאמאנװעלטה״. סאציאליסטישען פון

 די פאדערם מלחמה דטר נאך חעלט דער פץ ארדענונג
 װערען אויםגעבויט זאל ״עם :רעזאלוציע אנגענומענע

 באװאםענטען מיט זאל וואם קערםערשאפט׳ פאליטישע א
 זאל װאם און וועלם־שלום םץ וואך דער אויף שטיץ כח
 אין םארמיטלונג pc רעכט האבען צײם דערזעלבער אין

 דאם אץ פעלקער איינצעלנע צװישען שםרײט־םראגען
 אויב סראגען׳ פאליםיש׳ע אלע אין אנםשיידונג פון רעכט

 פרײנם־ דורד באױיםיגעז נישם זיד לאזען סיכסוכים
םארמיטלונג.״ שאפםלעכער

 דעם אבער מען װעט p^e וואך־האלםען מיט
 לכתחילח שוין כדי דערהאלטען. קענען נישם וועלט־שלום

 דאס םאדערם קאנפליקם־מעגלעכקײםען, די באזייםיגען צו
 ווערעז׳ געשאםעז זאלען עס אז פראגראם, אנגעגומענע

 פאליםישער אויבערשםער דער טים פארבינדונג איז
 עקאנאמישע זױנסערגאציאנאלע ריי א קערפערשאסם,

 אויפגאבע, די האבעז זאלען וואם קערפערשאפםען,
צו pe װעלם דער pe רײכםימער די ״אויסצושפרײםען

 •pw פעלקער די pe לעבענס״סםאגדארד דעם העכערען
װעלט,״ גאנצער דער

 סאר פראגראס דאזיגעז דעם pe גײסם ודן גאגץ
ד זײנעז אלגעמיק זדן װעלם דער פאר pe עגגלאנד  »י

 ■pn פאו געווארעז אגגענומען זייגעז װאס באשלוסעז׳ די
 אז געפאדערם, װערט עס אליםיק.9קאלאניאל־ בריםישער

 *קאלאגיאלען א ארױםגעבעז זאל דעגידונג בריטישע די
 םשאר״ ,אםלאנםיק פוגם פרינצייען די לױט טשארסער״,

 אפעדיקע pe געײארעז עןאסגאשל re װעלכער םער״,
pe םארזיכערונג א אלס ענגלאגד pe עקאגאמישעד pe 

 רזןזא־ דער זדן פעלקער• אלע pe פרײהײט פאליםישער
 פאליםישעז pe פארםעז «אלא אז געזאגט׳ װערט לוציע

pe ױ מחען אימפעריאלתם עקאנאמישעז  גיכסםזה צום ו
 אנגע־ איז רעזאלוציע סטעציעלע א װערעז״. ליקוױדירט

 װערט עס װעלכער םאר אינדיע, וועגעז געוואחמ גומען
דאמיניע. א םון סטאטוס דער געםאדערט

r אליםיק1קאלאגיאל״ וחנגע רעזאלוציע די e פאר־ 
 באװאוס־ פונם קאנפערענץ דער םאר געײארען םראםען

 זייער האם וועלכער בעקער, נאעל לעיבאר״פירעד טעז
 שול״, ״אלםער דעד pe פאליטיקער די קריטיקירם שארף
 מלחמה םאםאלער איצםיגער דער נאך אז גלױבען, װאס
 װעלם־ארדענונג די זדינו״אלםען קענען גאך מען וועט
 דיפלאמאטיע. און פאליטיק pe מיטלעז לאנגסםיגע די מים
 pyee’e pשו םשארםער״ ״אטלאנטיק דעם האלםען זײ

 מלחמח די pyT״e נאד פאפיר, שטיק ווערםלאזעז א פאר
 מח םשארםער אםלאנטיק דער אבער פארענדיגט. איז

 צוױשעז באציאונגעז די פאר געזעץ לעבעדיג א ווערען
 ווערען דורכגעפירט מוזען פרינציסען דינע פעלקער׳ די

פעלקער. קאלאניאלע די לגבי אויך
 קאנפערעגץ איצםיגער דער פון באשלוסעז די מים

 דעצי־ פארטיי לעיבאר בריםישע די זיך האם
 עם סאציאליזם. pc באדעז אויפן אװעקגעשטעלט דירט

 נאך סיטואציע די וױיט װי םראגע, א נאך אבער איז
 דער pe p,a צו מאכען מעגלעך איר װעט מלחםה דער

באשלוםעז• אגגענומעגע די םון ריכטונג
 דער pe צרריקגעװיזן וױדער ?אמוניסטען

לײכאר־פארטײ
 אינ־ קאםוניסםישז דעם םונאנדערלאזן דאס אויב

 אריינצו־ כדי מאנעװרע, א געױען איז טערנאציאנאל
 רייען, סאציאליסטישע די אין קאמוניסטען די ברענגען

 נישט אלענפאלם לעיבאר־םארטיי בריטישע די זיך האט
 צוריק יאר א מיט קאנסערענץ דער ביי נארעז• געלאזט

 אנשליסען װעגען קאמוניםםעז די pe סארלאנג דער איז
 געווארען, צוריקגעװיזען לעיבאר־סארםיי, דער אין זיד

 PV נישם זיינעז קאמוניסםען די אז מאטיװ, מיםן
 פונם סעקציע א נאר פאדםײ׳ ענגלישע זעלבםטשםענדיגע

 מים אן סירם וועלכער אינטערנאציאנאל, מאסקווער
 אנטשײדעם און טעםיגקײט פאליטישער גאנצער זייער

 אויס־ אץ אינלענדישע אלע אין טאקטיק זײער װעגען
סראגען. פאליםישע לענדישע

 *ינטער־ קאמוניםםישען דעם פונאנדערלאזען נאכן
 אן זיד אנשליסען pe שטער דער אם איז נאציאנאל

 די — אבער געװען. באדיטיגם פארטײ לעיבאר דער
 צוריק־ מאל איצטיגען דעם אויך האם לעיבאר־םארטײ

 אנשלום. קאמוניםםישעז pe פארשלאג דעם געװיעזן
 סאר־ ארבעםערשאפם עגגלישע די װעט גרינג אזוי נישם

 םלחמת, דער צו קאמוניסםעז די pe שטעלונג די געסען
 לאנ־ װעז צײם, געפערלעכער pe שווערער יענער אין
r דאן e די סץ םאג־םעגלעד געװארעז באמבארדירם 

 פאר־ א געפירט האבען קאםוניםםעז די און נאצים,
 אן אמ םלחמה די אז זאגענדיג, פראפאגאנדע׳ רעםערישע

iP די צװינגעז מח מען אז pe אימסעריאליסםישע T ijn 
 אז מען זזאם איצט היטלעוץ. סים שלום מאכען צו

 אינםער־ זײער אויב אז קאמוניםםעז, די געגעמן לצה
 פאר־ זײער אויך זײ זאלען ליקוױדירם, זױז נאציאנאל

 יחידים אלס אנשליסען דך און פאגאדערלאזןין םיי
• . . . פארםײ לעיבאר דער אן

pe הער־ האט עקזזנקוםיוױקאםיםעם פון נאפען

 מ ראדע שארפע א געחאלטעז סאריסאן כערט
 װעל pe אנשלוס, קאסוניסםישעז pe פארשלאג

 די אז םערגעשםר*מז,1» סטעציעל האט
r טארםײ e געשסאנעז שםענדיג pe וױיס שםײס 

 שרײנדשאפטלז כעססע די pe שטאנדפתקס דעם
 סאװעס־רוסלאנ• pe עגגלאנד צוױשען ציהונגען
 דער pe געגגערשאפם די נישם אמר ענדערט

 •ריגצ׳־ייעלע א ne וחןלכע קאםוגיסטען, די צו
 װעלם־ן^שױאוו זעצלעכע געג. די *וליב שאסט
וױל לעיבאר־פארםײ די :פאדםײזח בײדע

 קאמו די ליניע, דעפאקראםישע זדר אײנהאלםעז
 רעיז pe פאליטיק ךי פארםרעט אבער םארםיי

 בלוס pe געװאלם מים איבערקערענישעז נערע
סוגג.

 קאכ די pe סראגע דער װעגען שםימען די
צוריקודיזען פאר אזױ: צעםײלט זיד האבעז

 ייאג דעלעגאטעז׳ געשםימט האבאן סוניסטעז
 או פאר שטימעז, 961 מיט מיל^ 1 טרעטעז

 נ דעלעגאטעז געשםיםט האבען קאמוניסטעז די
שטימען. םױזענם
--------    ...—AAAAA AUMAAUAUAM AA AA .-t אידןן y?ן״אגאםיש pe שמײדפאליםיק

p םרעיד־ױגיאן pe ארגאן דעד n yc i’e 
 לאנדאן׳ pe רעוױו״, לעיבאר ״אינטערנעשאנעל

 ס$ שפייז פץ פראבלעם וועגען ארטיקעל אן
r וועלכער מלחמה, דער נאך װעלם e באזונדעו 

 n מיט צוזאמענהאנג אין איצטער, טערעסאגט
 t װעלכע שפייז־קאנסערענץ, טערנאציאנאלער

 ארטי? דער אמעריקע. אין פארגעקומען וואס
 עקאנאמינ באוואוסםעז סץ געווארעז געשריבעז

 ם פראגע די באהאנדעלט װעלכער ארד׳ דזשאז
 מלרנ גרויסע אײנצעלנע די פץ שטאנדפונקט

 אינטערנאצ סלנם םײ אץ ענגלאנד pe אמעריקע
שטאנדסונקט.

 אייו זימלז עקספערטעז מעדיצינישע אלע
 באדינגונגן אלע צװישען אז מײנונג, דער אין

 וו גוטע ארבעט, נאדמאלע (װי לעבען מענשלעכען
 װיכטיגס די שםײז איז װ.) אז. און לופט גוטע

 סט> די געדינט. דאס א:יפד,אלטען פאר דינגונ:
 ; עסען װאם מענשען׳ בײ אז וױיזט׳ ענגלאנד אין

 ו אויסן 9 שטערבלעכקײט די איז שפײז, טיגע
 זי גרײכט םענשען דערנערמע עלעכט צװישעז

טויזענט. פער
 א אבער מוז װעלם־װירטשאפט דער אין
 װעלו געפאר, איין ווערען פארהיט צײט זעלבער

 אלע אין םילעז צו באקוםעז האם ארבעםער־לןלאס
שנעלע א :וועלט־סלחמה ערשטער דער נאך
 נאכדעם באלד און פראדוקציע דער םון בונג

 מאסען ארבעטסלאזיגקײט. מיט קראד רערלעכער
פארצוױיסלונג. אץ

 ז באהאנדעלם אויך האם פראגעז די אם
 ס: איז וואס שםייז־קאנפערענץ, טערנאציאנאלע

 א ספרינגם. האם אין אמעריקע, אין מען
 פארשםייער באםייליגם זיד האבען קאנסערענץ

 נ̂י זײנען באשלוסען אנגענומענע די מלוכות.
 אויבען האבעז מיר וואם דעם, pc אבער קאנט,
 ג דמען עם ריכםוגג וועלכער pe קלאר re בען,

פאר די ארגאניזירען צו כדי באראטו־נגען: די
 געשאםען םח שפײז־פראדוקציע. דער pc רונג

 או ארדנונג עקאגאמישע אינטערנאציאנאלע אז
 id נאר אליק׳ לאנד־װירםשאפם דער סאר בלויז

 שם בײדע וױיל אויך, אינדוםםריע שטאטישער
 פראגע צענדליגער צחאמענהאנג. ענגםםען איז
 האנדללם־פאליםיק pe סראגעז — ארוים דא זיד

 אנדע pe םראנספארס־ארגאניזאציע pe מלוכות׳
צי :עיקר־פראגע די זיד שםעלם םוןי בל סוף

 אויסצוגלײ בכוח בכלל װעלט קאפיםאליסםישע
 «ו פעלקעד, pe לענדער פח איגםערעםעז

לאזדז צו pe לעמז עקאגאמישעז pe הארםאניע
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n *וסיל אמו■ קאגפזןזמגץ)׳ o n* ײא׳ גישײ פען ם*ד 
tra® זמססאליס■*^ וחמ בזמ, m ממניילע לײזעז 

®tjp*n, דער סון יסודות די חנרבײ אניײז־ןגדיג גישס 
עם•יסטס ישעדסשליסן*^■

tnm »M םף »ץ ארגקמער־מװעגונג 9  ®&ר מ
םלחםח״ נרױסע דיי פון םלוכח־אײגןןנטום

 ױיער *רמםעד־מװעטנג די ודז קאנ*דע אק
 םלחםי- nyn פון «ײם חנר זדן אקס?חסגעװ*או שנמרק

 איגתסםז־יע דער פון *זזייגען «לע אין Htoyonv ^pr די
 *ייד איז עס תזדאחגן. מרגרןםסרם געװ*לדיג איז

 די און יתיאנס די איז לידעי־סגגד מל די געװןךןמז
װ םי ערי מ*  (״סי־סי־עף״) מחנרײשןה״ סלמוקאסאנ .

v t »יז f u r if i י •נדלי איז כוח ®ןליםישער םעגםימר  י
 כוחות אלע םים שטיצם סרנעסערשססס yon או״גאניזי

 קאםף «ין רעגירתג nyn פון םלחמח־סנשסרענגתגעז די
 געגעז אמ ®מיזדים tv® סעלקער מראײניגטע די ®מ

 סײ און רעגידתג אעגםראלע די סײ *מר פאשחס.
 אום־ זיד באאיעז •י*װיטױ»ל־רעגירונגעז אײנמלגע די

זיי איז *־בעןהװ־־ארגאנתאציע nyn tx פרײגדלער  י
מגפליקםעז• tx שםעגדיג oy קופס »רום

 מליםישע דאס זיד רודערס otyovo איאםיגען אין
 אלוםיניום nyn אין סקאנחול, ן םים jrnwp ®ח לעבעז

 אױפגדחנקס האם עף״ סי .סי די װעלכעז אינײססריע,
 איז קאנאדע אין מרלאסענם. »יז V* *arm nyn אק

 סאי־ אינסםאלאציע קאלאםאלע y געזו«רען יױפגעבױם
rxp® חגר iH P םים ®*־תזו־גם וחןלכע *לוםינײם׳ פון 
 פח םלחםה־אינדוםםריע די מענמל וױכםיגען חנם אם

 גרעסםע די אםשר איז דאס עמלאנד. און אםעריקע
 גי־ איז זי װעלם. nyn םון אלוםיניום־סאבריקאאיע

 רעגי־ nytypnyoy דער םמ געלם פים געװןרען בױם
 מאםעריאל רױען וױכםיגסםען איר באקוםם און תנג

 זיך געסיגם זי *בער גויאנ^ בריטיש פון (באקסאים)
 םאכען װאם קאאיםאליסםעז, גת«ע * סיז באזיץ יק

 אגהאלםען װײםער װעם דאס אויב יר*םיםען. ריזיגע
 דאזיגער דער װעם — סײסי־עף די םענח׳ם — *זױ

 קאנםחר םלחםח דער גאד םראסם קאיממליסםישער
אםעריקאנער או*פן אלומיניום־פאבדיקןסױע די לירען

 ןןלוםיגיום־פאברײ די אז דעױבער, סאדערם סי־םי־עזי
jrvsp םלוכח־אײ־ זױן װערעז *ריבערגעםירט תיכף ז«ל

j m m
 רוםען סי*סי*עף דער סון םארערוגגען דאזיגע די

 םעז באםעלקעחנס דער אק אאקלאנג גרויםען א ארוים
 oix וואלען קוםענדיגע די אין אז פאראוים, זעם

 פון סיסעלוונקס אין שםײן סראגע די װעם ■ארלאםענס
קאםף•

 געזעץ דאס וױיטער הערשם ארבעסס״פארק אױסן
 גרעם־ דער אח דאם לוינעז״. ,אײנגעפחירענע װעגען

 אױן און ױניאנס די סון טעסיגקייס דער סאר שםער םזןר
 די ארבעםס־קאנםליקםען. םון קװאל וױכםיגסםעד דער

 אונטער־ און ארבעטער פון קאםיטעטען סאראײגיגםע
 דמען װןם קאםיםעס), טענמדזש(לעיבאר־מענ« געםער

 קא־ פת סוםםער נאכן קאנאדע, »יז געוו*רען געשאפלז
 רעזולםאםען. בעסםע די ברענגען ענגלאנד, אין מיזזעםען

 למםענם זײנען ױןןם ןױםערען, עםלעכע זיינעז אט
ארום פאראן זײנען עס געװארעז: סארעפענםלעכם

 ארבעטער־ TV רעירעזענםירען װאם קאםיםעס׳ 1700
ד פון שאשם  שווער־ דער אין םילקמ• האלבעז v מי

 גע־ ם סארגרעסעז אדבעטער *אל די איז אמדוםםריע
י »ז •חמענם 64 םים ױ*רעז  איז איז nprvr• י

 אין ■המענם. 9,7 םים געשםיגען «ײס אײגענער דער
 אווײגעז מיכםיגםםע די *רײן דז גײעז חשבון דעם

®p און קוילעדמףס 18 וױ םלחםה־יראדוקגיע׳ דער 
 איז אינחםםריע לײכםער דער אין קואער־מןךנם. 9

ל די יאר לעאםען פון םשך אין  פארגרע־ אדבעםער מ
 יראדוקזױע די און ירןמענם 25,1 אױף געװןמ־עז סערם

■ראדענם. 58.1 םים סאאללם, װי םדר אױםגעװאקסען איז
 דער אין סארנוםען הייגם זײנען קאנאדע אין

ר איז סריע.אמדוס  דער בײ אח לאנד־וײרםשאםם יי
פיי  בא־ גאנדע די וזי ןןזױ םענשען. םיליסז 5 העכעד ןו

u לונו סוץ שןלקערונג n n o p ארום U םים v האלבעז

n די אמשר יאס אח נסש̂מ םיליאן orm *יל?ם» 
םלחמײ• םאםאלער דער סון פאביליתמױע

j r r r v a v לײכאו-״ןןרכױי אויםטרןןלי״ער דקר אין 
e r rv s קוירםיז לײכןזר־שרעםיער סון

 זמחין דסײ«-ב»רלײ אױסםר«לישעד דער אין
 *רמםם־ #ון ®ו־סגעז ארדם דעות חילוקי שןןרםזג איאם

 מלל ארן ■ראןוקאיע םלחםח דער אק בסדינגתגזנן
 און ■ןליםישען אין םאקםיק ®ח פראגעז די ארום

 זיד האם מזונחנרס קאםף• םדעיד־־ױניאניסםישעז
 נױ •ראװינץ חנר איז לאגע אינערלעכע די פארשזןרםם

 איז יזנ1א«אזי דער פח םירער דער װעילם. סאוםה
 ירע־ געװעזעגער דער וױ אנדערער קײן נישם דארם
 לײז,8 רעגיתנג •רןןוױגץ דער פח םיױסםער מיער־

ײ די געבונםעװעם האם װעלכער לאנג. נ*מען םיםן » 
 ארױמנורוםען כדי האסעז־ארבעםער, די און נערם

 מנם־ יער פארלעגעגהײסעז שאםען או אוץ םםרײקען
 קורםיז• ■רעםי׳ער־םיניסםער דעם און רעגירוגג ראלער

 חװ־ םאד געםערלעך באזונדערס איאם איז לאגע די
 אלגע־ מרקומען קורמץ אין װעלען עס וױיל ■*רסײ,

 געמז שםײן װעם לזדבאר־מרםײ די און מאלען םײנע
געגגער• אירע פון פרןןנם געשלאםענעם א

 גוױשען קאםף דעם אין סארםעסםוגג ערשםע די
r דער און מרםײ־אנםירונג דער r t w װאס ג*ר אח 

 אין קאנםערעגץ דער אױף יוני, אגהױב םארגעקומען
 געהאם האם קורםין •רעםיער־םיניםםער דער סידנעי.

 לאגג׳ .jrrnp#v דער םת םירער דער an םולעז »
 די יארטײ• דלד םון געװארעז אויםגעשלאםען איז

 אין רעזאלואיע׳ א *נגענוםען אויך האם קאנסערענץ
 מראײניגםען * געגען ®רױם דך זאגם n װעלכער

ימםוניסםעז. די םים סראנם
באהאג־ נאך דארסען שםרײם־םראגעז אײגענע די

 אין קאנסערענמז אנדערע זװױי אױף װערען תלם
 שױן אבער את or לאנד. פח געגענדעז אנדערע

 װעם יארםײ־אגסירוגג אסיאיעלע די tv זיכער, אי»ז
 עס tv און קאנסערעגמז אנדערע די אױף אויך דגען
שאאלםוגג. v װערעז אויסגעםיםען װעם

 אײסםיידעז חעלפען כר#זיל אץ מרכעפעײעײכטען
®רכעפם־קאנפלייקטען

אינםערגאגיאנא־ גום דעלעגאם בראזיליאגער דאר
 r* האם סאנםעס, לוריװאל דר. ארבעםס־אסים, לען
 געשיל־ פרעסע אםעדיקאנער דער פ*ר אינםערװיו אן

 ארבעםם־בא־ די סון סארבעםערונג גרױסע די דערם
 אין םארגעקופעז דינעז װאם בחהיל, אין דיעונגען

 מרי־ םפמיעלע די אדאנק אײם, קורשער א פון םשד
 פאר לאגד אין געװארען געשאסען tym װאס בונאלעז׳

 ארכעםס־קאנסליקםעז. אױםגלייכעז און פארהאנדלען
 דער אריף געװארען געבױם דינען םריבונאלען דןךיגע די

 אדבעםם־ אינםערגא*יאגאלען דעם םח אינישיאםיװ
 נים שױן זײגעז אײט לאנגער גאנץ א סאר אםם.

לאנד. אין ססרײקס קײן םארגעקומען

 מרכעםער־ «ן םאיאז אלץ נאד אױ אוננאח אץ
פאװקגוננ

 םאשיםםעז די אײנגעגעבעז נישם ײך האט איאם ביז
 אין אדבעםער־מװעגונג די אעברעכעז או איסגאנאען

 םאזיאל־דעפא־ די םײ און יתיאנם די סײ אומארן.
 טעטיגקײם. עפענטלעכע tv tv PTr® פארםיי קראםישע

 מװעגונג די tv װעלסען, קעדזח םאשיסםזת הײפישע די
 סרײגדלעכע גיבען נאאיס די װעדען״ ליקווידירם זפל

 םוף v זאלעז די tv קודמלינגם, אונגארישע ױיערע עאות
 קאםוניס־ ,אידען. די ®מ ארגאניזאאיעס די tx םאכען

®TV סאשיסםעז אונגארישע די אבער םרייםויערער״, אח 
 פאד־ גרױםע די נ*ד האםערדיג׳ דיער ני׳שם זיד פילמ

 האבןח יס1גא די אח פראנט ty*״on אוימ לוסםזת
 אמ לאגע אינערלעכע די וױ דאגות אגדערע איאם בכלל

אוגגאוץ,
 שארפזט v םירם «*רםײ סאגיאל־דעםאקראטישע די

 ®ח ,איחױ־פאליםיק״ *םיזיעלער יער געגמ קאםף
 אי־ אױף רדיםות שםענדיגע די געגזח רעגיחנג, דער
 אונגארן, tnt פארםײ אײנץיגע די הײנס tnt n חמ•
 די האמת למםענס איחװ• פ*ר TV זיד נעםם װאס

 יארלאםענם r* ימוםאגהמ םזמיאל־דעמאקראםישע
 װאם דעם, געגזװ ■ראסעסם שארסזװ v אױפגעהױמת

 trx ןװואגגם־ארבעס אויף ארויסגעשיקם װעחמ איחת
 באהאגדלומ בתםאלעד דער געגזח און םראנם תסישזה

 !יגעגעמװ זײנןמ יחוםעםם וװם ארױםגעשיקםע. די פוץ
 אום־ התדערטער ®ת בילדער סאםאגראםישע געזוארזת

 סאזיאלים־ די ®מ אײנעי־ דערש«סענע. אח געקוםענע
 װעם אונגאת tv אויםגעתםזמ, האט דעפוםאםזמ םישע
מ סײער ל מ אידןןן. אוין• ראיחות חמיגע די פאר מ

U גרױסעז v געחאס ovn opyor« דער fim 
ח ודן מי jn או t ym  m .די דײסשלאד >o*xv 

■9זײ זײ ספײחרסא םעשח די tv געוױמת׳ מלד מממ
m פוגס vpnv תר שמרק. rm מי פיתד ג נו
 m מאיןןנןןל־אײסונג״׳ .עסעגער די מריע, הערמז

 עח »גז V געװסײא אח אתג*ץ tv געשרימז׳ אםילו
tvs ,איחח״ pttp v דער ®ח ®וץ דעם T * P•> 

 ארסיקןל גיםםיגזמ איר אק מרסײ. דעמקדןםישער
 את־ דעד ®ח ,שװאכקײס״ דער געגןמ »ח איז־מ געמת

 tqr n»t ״כל !ײסונג• די oavt רעגירונג גןןרישעד
 סזמיאל־דעמאקחר V אונמח r* עקדססיתמ װעם

 נישס •ראבלעם אידישע ד*ס װעם מװעגונג םישע
ןרדענונג״. נײער דער ®ח גײסם אק װעתח געליתם

 פאשיסםזװ אונגןזרישע די פרואװעז לעצםעגם
 אױפ־ אח םענשזח דיערע יװי«נם די tnt ארײנשיקזמ

 jnpptnun* דורד אינעוױמיק ®ח באװעגונג די דײסזמ
 םעמל׳ דער אק האבזט די װעלכזח «תאװ, m אײנער

 מנק 8 איימעגעבזס גישם דך otpt ארבעםער־יונקמ,
f די ®ח דימױאלינירםקײט אח װאכזאמקײם דער r t v 
 װײםזנד אויד *n װעם עס tv חאםמ, tx אח עם אמ םער

געליסנזמ• נישם

 די פון פרײחײם מרנאניזאזױאנןןלער חןר םאר
עגגלאנד אץ אגגעשנהןלםע קפנסלעכע

 וװױשעז קאפף שארםער v דך גרײט עגגלאגד אק
 דעד ארום רעגירתג חנר »ח קאנגרעס םרײד־ױנ^

 אנגעשםעלסע די פאר יע־םרײהײם1ארג^מא ®מ פראגע
 פאסם־אנ־ ידי ®ח f*xr*itptv די פאםם־דינסם. אק

 ױבקמ םרעיד otx םארלאנג א געשםעלם האם געשםעלםע
 אױ^ וױיזם עס וױ לױם אח, אנשאס pjm קאנגרעס

^ םרעיד דער װעט  ימר4 די אױפנעטלז מגגרעם ײנ
rxto םלוכה׳שע v אבזיר אח פאסם נמאאיע. ’ootnt 

 לױםן םלוכה־באאמםע. זײנ^ אאסם־אגגעשטעלטע אוץ
 *JV עפעגםלעכע םארזח 1927 ®ח געזעץ םרעיד־יונקמ

 מלמד דער *ח אײו גי מלאנגזמ נישם געשםעלםע
 פרי־ פון אסגעשטעלטע t* ארבעםער מים ארגאנמןןציע

אונםעתלםוסנזמ. ויאסע
 V געיחמ איז 1927 ®ח געחח ױניזך םרעיד דער

 רעגיתגג קאנםערװאםױוער דער פח אגסאל רעאקאיאנער
 פון גענעראל־םםרײק ptp ארבעםעדשאסם דער אויף

 גע־ שװאד דעמאלם אמ ארבעםער־באװעגונג די .1926
 דןחיגען דעס אפשלאגען געקאנם גים האט און װעז

 די אנדערע• אן לאגע די אבער 1אי הײנם אםענםאם,
 זײ tv חײםעז, *n שנגןרקער. מך םיל^ ^בעםער

®tyitn די ^yx דיערע אויף םלחםה דער פח לאםם 
*̂ •tyont *n ^yx .אױך tv נישם וחנם רזנגיתע די 

 ײניאנ^ םרזייד די םיט Tyorrnxi*nt ox*x in ײאגזח
 rtyjtrxpvrt דאס ווזנג סח אפראםען *n װילזמ
 n פים tv ,Tyo**n o*rrx yt**n .1927 ®מ ^רג׳

 גאך אנהויג אץ געםאכם נאר װערם פאםם־אנגעשםעלטע
 ארגאני־ rtrttv נאכגיק Tyלyװ yלםyשםyנגvסם*vפ די

oy*xvt ח® yםyגםלyכy ארבעטער. אח ^געשטעלםע 
 nyoopy* חנר tv ,D*rtx y בײו ״tv® קלןזר ypv® איז

 Tnyxrtyn םײנם yoVywytaj^ov® די םים מנם
.y*xnv® yvoynt דעכסם v םןןרלירלז אדער

 T*x םםש oy גײם **otv® nyttnjvmyotvp דזגד
 חײל ״,ryty; ®ח ,אױםן»רימם די tynyotn tx לזגמת

n חגרלאז נישם וױל^ tv די y rm מל yo^otyoy 
vנגyשםyלםr t  t̂  yםיט מדביגזז! ־ tyn יוײאד 

 nyn פים TyרבתדvD aty *ttv אח װאס מװזנגפס
 הײגם אח ®ןןרםײ לזןימר די אבזןד רםײ.v® לזגיבאר

ttv* ,שםארק tv זי tyoytonx typ ימזפף חום onv 
באדען. ®ארלאםעגםארישען אוינח yitrtD דער אס
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 אין עך■ידעשוםאפהןן סאאיאליסם אידען, אװײ
דענעםארק אץ *ארלאםענם

*fntraiytyn r, װאס p® oi'otpv tnt די prm 
ovn לעמזע די ביי מרםײ פזזגיזזל״דזונקזקדאםישז! די 

 מןר א׳ץ tyotpynv® Tyrn װאס ^־אןסמם׳ mx Tyלvװ
v ovnya rty o  otq ^גרױם n an האם tyotptp די 

yooy ii מל r*  Tyonwt די את yoopnvoo מדסײ tnt 
p n tn  oix .otyot^tv® .םיד חזילמ מריכס Tyitpt 

 T̂ מװרמןל, tytmt r® *tyou ¥#ריל איז כםvברyג
ײיי : opv® אייז HP ty®ym oxnt מיד  מר n םוץ !

ty װײלמ n t tym  Tyovotoyn yo*otnpvoyn^tvo•
^rr אױף 'tiro  ITV חןסים־ דילר םיץ דורכנמל 

nyn r»  ,y tvyo  irvro מ *ײם® ty*nיש<ר וסע«ליט ״ 
pt Twvn .n v ® W• די »o*x נישם .oonyi

l
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ujit ו&ם in םוף געװױען 
^nyn tv ,ovtvo tyox םכסוך

TTnmtx קויל דיyגר זyבyדי מים ר 
’nyn מאין otyant איבyלוין ר

oyn Tf^tnyoyn גyסyםyלם Tjnsnt 
 ytt Tynnoynyottv- װעם oy און
r אגרימענם iy*n v רעז v ,ױז  ס

tym נישם ®vרװירקלyכם ^ א עװ  Tyovn onya*vo n ג
י Tyontpty< מאל *nix otptp oyn ײח־  iy־r .oyxnv י

ty 1זי דיאם װאס םטןזפעדזש ערשםער rv tyu v דעם 
v® iy' ײני ערשמן i  ty iרלyנגyרםyר ponyo װאס 

» םאינערם די  tx בתים ^yo די ŷבyגyג ד׳אט ױני
oyoלTy האם orntyya i ’t, האם vנגyהvלםעT םינף 
 נאכחגם געײאתס Tyרופyגpריlx רשםy 1אי אוץ מג
o« לסv רחזחגלם otyn*tyi« װי :jn* tri די םון 

yo rm n vo שםvםTy די םון קאמנדיר הױפס אמ 
’p*ntx onyt*® די Tyםוילvב האם כחות באװאסענטע V 

tx r i דער oyotv. אייגענ־ די םיט םארהאנדלונגען די 
ty םיםעי i’ inyatv Ttn i*t tyavn לואיס נײ. דאס םון 

 Tלוי v םאר נג1סאדער די |yxy;txo*tx געדועז גרייט אמ
 אייגענסיםער די אויב טאג, v יאל»־ צײיי םה העכעתמ

 דער פאר מינערס די אןלמ tx Tf®*ootx ^לזןן
oix tyotp tx *n ooyj oy otpt o«x דזגר םץ פלאץ 

 םארהאנד־ די םאין. ®מ p*nx tyotpo*nv אין ארבעם
 on*oya ניט Tyםvלםlזyר קימ w אבער האבזװ אגגען

oix ty װידער 1אי םראגע די און iH Pynyo ’X װאר 
 -oty האם באארד לעיבאר וואר nyn ב»רד. לעיבאר
 אז גרמם to*iv םאחגרונג, מאינערם די Tגעyג שידען

 םיײ די וואס ^Jtiyoyn ליץ yגyלםvד׳vב v את דאס
 שםאל קליץ דעי nyottx בארזגכםיגט ניט דינען נער

 *־ױסגעגע־ באאײ דער האט ענםשיידעג די לא.1פארמ
 בעלי די סרן nyoyioiVD די םץ שםימען די מים בען

 אויסן םארטרעםער ארבעםער די בלי?ום.1פ ן1א בתים
 מאינערס די באוויליגען םאר געשםימט ד.אבען באארד

פארלאנג. ױיער
ם נאר נים  אגם1אנם באארד לעיבאר אר1י דער ̂ד

 1נא האט נאר מאינערס, די םון אנבאט קאמפראמיס דעם
 דעם באנייעז מח מניאן די tv ^ycvo v ארױסגעגעבען

n יף1א אגריםענט ix* די אױף יאר vגגען1באדינג לםע 
 בא־ האם באארד דער אס1ו הנחה איינאיגער דער םים

 מים אאאנגען y*xvpvn די העכערען פאר װיליגם
 ש¥רפען מאר oiy:*vo די אאלען ן1א דאל¥י עםלעכע

 מאי־ די אם11 פ»־ לעמפלע! ן1א דינאמים געצייג, די
 זייער פין באצאלען אליין דןזרםען פריער פלעגען נער

 V אתם אח otnv אננעטראםעז האט דאס קעשענע.
o פיז נג1העכער n v 1דערצ םאג. יפן1א סענט דרייםיג 

 אנרימענט דעם אין tv געארדערט׳ באארד דער האט נאך
 ניט װעלען מאינערס די tv נג1פארפליכט א אריין ^ל

ארבעט. די אפשטעלען גים א־ז סםרייקען
oix *it שיטען vtנאך האם װאעחנן, די יף1א לץ 
 ?יילען די םץ פארװאלטער אלס איקעס׳ סעקרעםערי

 בא־ מען1איבערגענ ױי האט רעגימנג די ױנט םינען
 װאס מאינערם די באשטראסען אל1 מען tv פײלען,
 דאלאר אײן מיט ש1סטאפעד אין באםייליגט ױך דאבען

 םון אװעקגעשםאנען ױינען ױי ײאס טאג יעדען פאר
r מאינערס די צװישען פארביטעתגג די ארבעט. דער v 

 אס11 םערמין דער אײדער נאך ארן אעןגעהייער, געװען
 דיאס ארבעטעו ל^ען ix צוגעשטימט דיאט ייניאן די

 געװארפען װידער מאינערס צאל v האבען געענדיגט׳ זיד
 װני, צװאנציגםםען דעם פראטעסט. יס1א ארבעם די

 פינף אלע האבען געענדיגס, i*t האט םערמין דער ײעז
 געװאר־ ױידער מאינערס זננם1י1ט פציג1פ אץ ודנדערם

סםריי?. אין ארױס אץ ארבעט די פען
 םעג םיר אנגעהאלטען האט םטרייק ױיטער1צ דער

 װאר דער װי נאכדעם פארענדיגם ערשט i*t האם אץ
t ידענט1פרע יםגעםאדערט1א האט באארד לעיבאר i l־ 

 םאר־ tx מאכם חנגיתנגס גאנצע די באמצען tx װעלם
^ ג ניי r האם איס1ל .p*noo ז־עם י n  n n פאליסי 
ty דאן ערשם ?אםיםע o n y ip m x דעס p**noo אױף 

oyn מןדינג tv אלזמ מינען די! tn jm  tyo*novo םון 
tyt*mלyװ בתים ליyב די בת תיגירונג זשר t i n  Ty 
ov *ייו׳  TV*־ny .otyo 1נא האס t־txny באשםיפט V

X ש. ®ת אימדזיכם

t*o ,o**x די וואנען oiy:*vn װעלyז Tyoyonv אויף 
 און איץ ז־עם 1בי t*x טערםין ny־t מדיגגוגנען. די

 oלvמyד oytt יונין^ די ovtt .nyovopv דזרייסיגסט^
TIP, דער יב1א v HP oytt iioooדץ גים לץ :y־ 

גזױאגם. ניס ŷטירלvנ לואיס האם שליכםעם,

 דעם ®ון קמנסעקװעטמװ אץ רז*כען1א די
םטרײק קױלען

tv איז סםריי? ?ױלמ דער TV ?לאנד פאח אזיםגלי 
 בםרם, ועגונג1בא ױניןמ םרייד nyn nv® אמ בכלל

^tyק דעס װעגען ir*o *nix r*p ww נים pn,. רילזגן? 
t*v חגר iyooa*oo*n מvםעדיVל tf^ ytt TV דאס 

yxtva עpאנאםישy לעבyניט ?ען לאנד םה ן -p:to 
 *־tp דער אין oעחשעBvסם *nix די װי קירץ ציאניחנז•

tynyi ty אינתםטרי לען m, האבען n* פז«ר?לצ־ ין1ש 
 אל1 סםרײ? דער שםאל• םץ ?ציע1פראד די נערט

 װאס שםאל, םמ ?ציע1פראז־ די װאלם לענגער, דויערע!
 nyxtvi דער ,y*x*:iov אץ T5cvn םון 1י1א הײסט

T ז־י אויף םראנספארם fiva iym t גרעס־ חנר שיפ^, אץ 
iy o םייל pc דער yלpyטרישער oovnp לצ און¥ 

 לען.yאפשם מחןנן i*t םרײבם׳ oy אס1י אינתסםריזמ
vםרידלעכ אין םילוnto**x y איז vtv סטיייק TV מ־1א 

 פאחזלתירם ױאס סםריי? v איז ציים׳ םלחמה גלי?.
 פשום םתןגספארט דעס את אינתססריעם מלחמה די
V .קאטאסטראפע

 Tוילעp דער t*K nyoyonv yon*t*ivnv די פאר
wלv םראגעדיע. טאפעלטע א סםריי? vpnyov o,־ vלס 

tyc’n װאס מענשען פראגרעסיװע אלס בירגער׳ ivo די 
 םריטזײטלעכע די און ל^ד דאס װעלכע אין געפזןר

 l*t געםינען געגרינדעם אױ *t װעלכע יף1א Tלעvאידע
 אנצו־ ם^־אינםערעסירט Tלעבע און לייב מיט *n !ײנען

 די איבער יג1 דער װעלכע אן פראמלציע די הןןלם^
 יעדע װערען. Tf^vtiyi נים ?ען בעסטיעס פןןשיסטישע

 פארשפעםימע םינדסםע די מלחמה, דער אין נג1שםער
 p^p*oiv מיםיגע ynyntv אדער y*x*:iov געװער, ן1ם

 ן1א ?ינדער ,pt ױיערע דץ מקריב ײ1 פאר מײגט
 דער שלאכםםעלדער. די אויף i*t געפינש װאס ברידער
 Tyiyn 1אפיל טראכטען ix שוידערלע! ix 1אי געחזנ?

 די ױי יד1א *n Tyo*nt לייט, ײניאן םרײד לסv דעם.
 יסמ־1א ורעלען נאים1ש ארבעטער אץ רעאקציאנערען

 מײמנג עפענטלעכע די אױפצװ־ייצן^ סטרײ? vtv צען
ty iy i פון נג1ענםריסט דער ׳נטער1א ן1א ארבעטער די 

 Tyvytyi ארבעםער אגטי tSTOonn באפעלקערעג דער
 די בארױבען אח ױניאנס די פארניכט^ זאל^ חאם

 יסביײ1א דער געג^ ץ־מיטעל1ש Tyny* םץ ארבעטער
 ארבע־ די בתים. בעלי די tio נג1נטערדרי?1א ן1א נג1ם

”TV נאטירל״לך דעריבער TyײנI טער y i סטרײק. דעם 
 ny^: דעם אין פארפירען ניט אבער מ1א טאר דאס
 װאר־ 1צ שעאים, ארבעטער tix Tynytv*ypvyn די פץ
Ty® ̂מגליקל םארן לד1ש גאנצע דאס  יף1א סטריי? Tyכyא
 T^־,n פירער ױיער יף1א 1אפיל אדער מאינערס די
 מיר האבען. ניט איס זאלען מיר פײנם װי איס,1ל ל.

i:vn Tytn**־Tyo ל אויר איזvזTyo*n Ty װעלט, דער tV 
v םאלט מאינערס די פדן די װי לד1ש גדעסערע פיל 
 פאליטישענס געװיסע אץ אײגענטימער מינען די יף1א

 פראװאקא־ אה פארביסענקײט ױיער תרך האבען װאם
tyonoy ציעם i נג.1^םל1םארצ 1צ מאינערס די

 otn ,Tyכvװ Tyyoio איבער איצט שױן 1אי עס
 אנגע־ tyovn TVױני מאינערס דער םון פארםרעםער די

̂יבע  פאר אײגעגטימער מינןח די מיט Tynny®tv? Tד.
v םראץ אגרימענם. נײעם vלy די םץ ת1מעש Tyo־ 

ooytp בתים, בעלי די םץ tv שים^ מאינערס די l*t 
v מים אפ i.סםאג־ לעבענס דער אמת׳ן דער איץ את ^־ 

n vn קויל זײ םחTy נידעריג־ די פץ איינער גרעבער 
y®o פמ VTlpליםיצירםnyoyonv y די ל^ד. אץ oyonv 
 ivnyn געםערלעכע. v אח yשװער v tnt מײנער v םין

 גןך סץ גראד יכער1ד. v ארבעם דער tx i*t םאדערם
nyrvo לם?ײם.1ש  v םח tytyp גצצײג, םיס םגײן1א

t y t^ o אוT ^ B o p y  T .^שםאפ ooyt oy ליינגצר 
lK i*tיסxולyרגעז v r n גוטער r n  tx nt ,n y rvo 

v גוםער nynj ,nyotyBnvp װזנלכע אדער ר,7ברי?ליי 
oy איז ynyntv קווvליפיxיnםy םלאכ̂ד oyn rvno 

nyn t*v nyov לויT םין iyo*t ox*k  t ip  nyt*vo v 
 מלב v oov םרן תמשביס v nvo טן» v רvלvד

*v otnv r זyשםונד tyo*t( שםעד^  oy onv שטוגדע 
v הןןלב nyn p® tyoip tx סױל nyn pc םינע t*o 

ooyonv oyn םלןרן u p  txnyn .(pm x pv האם r־ny 
n y rv® אק vontp^ צײםעו oym v בלוח opyt o n v 

no tymvtt .nv* v tyoTPva ער otpt m n tn  *n r v 
vbovp nyn ix  Tynynyi.*: די o®*tp ny ■ant ovnp 

yt*n אח שפיח p ro*u  yn jn tv״l*tv tynynya tyo 
nyn ix •אמפאני? Tyrn onvoo yntyn*mpav? r*P 

 דע־ שינדס ?אםפאני די נישםא. ŷלDn־דעTיvם די אץ
 *־onv Tyny* nv® נדיגytyoyn ,o*t.n *n *n פון ריבער

פתיחגן. יכע1ה גאנץ ?על
t*K oy אמת nyn in n  tv די האבצן םלחםה 

nyo ox*v onyt*vo סטעדי n nt oyonv* אמאל האבען 
 put o**onyttv tyoyonv *n pc yoonyo די געהאט.
y n rn אח־ינסטען® n׳oynonn i*t Ty2V .געהעכערם 

nyov nmp* nyn ײאס ®ooyn יף1א *xrnyoyn yny ײאס 
nyoyonv האבען i*t דnyשלvגonyrvo  *n op*nn ,Ty 

nע1שו פיל  nyn* שם דיvםישnyn t*x oy .nyoyonv y־* 
onyrvo לעדnטיvנ בער  *n tv זvלnp tx Tyoit Tyיגyז 

 אגזײ־ oyn באנײל! בײם שכיתת די יף1א aatnyoyn א
 *ntx סון העכעתנג לוין א םnעnvםyג Tyovn *n מענם.
 nvo םאג א דאלאר נײז הײסם דאס םאג. אויםן יאלאי־

 *n nv® םאג א דאל»■ tyc*t tiv nyoy^ ?וילמ די
t*v  nyoyonv ynyntv די Tyt*o• 

 װאם דעס יף1א געתםעם נים גתים בעלי די װאלטען
 די װאלטען שכיתת׳ Tyn*in®nvo האט attn*iyn די

i*t םסתמה ty ^ n y i די מים *pv nyoynonvo TV’ P 
vו lלטit i*t Ty* אבער וױסענדיג אויסגעגליכען. את עס 

nyotm tv ן1® לא1®ארמ ?ל^־שםאל דער nvn לעיבאו־ 
 לדין r*p ix בארעכטיגט ניס ony:*vo די דינען באאײ

 געקראג^ האבען *n װאם העכעתנג די ^ל1 העכעתנג,
 אנגעםראפען האם אגרימענט לעצםען דעם באנייען בײס
nyo די האבען פראצענט, פצען1® די װי ®nyoynonv 
 pא נגען1פארהאנדל די on*ovovo בתים בעלי די פץ

 Tאי 11סכס דעם Tyבŷגxnאיבע כחות yלv מים געװכם
 vtv יף1א tycvn ױי באארד. nלעיבא פץ הענט די
 פא־ הײסע די אלס אתיסשםעלען i*t געקענט פן1א

Tyov*no, די ry ty i ליבyנדn y r ro  y װילען װאם 
irn די Tyפאלג n y n לא ן1אytן oyn לyיבאn באארד 

t nv® tvo** שמ^ציג דיoy in v  y ד ניט ן1פyרלאytן 
V די אט ה־לכ״לתגג. לית ynnyavo האט באס־לס די פ.ין 

oy ג״לבראכט o*t*np oix ן1א ix די nn** סטvםyדtשyס 
̂יל nyn אין איגתסטרי. ןyק

nyn װאם פאקט Tnvrtn .איס,1ל ל tynD nyn־* 
ynפץ נם onyt*vo nyn ױניאן v r v שװא pc גװ 
nיyן1א ל ctyn ’ tyno ̂רynt,אין לט t*v נאך lxnyn 

nyx איזאלירט jv i nyn tic ^ײניאן טרי a ttiynvo 
 גזמוכט דאט איס1ל קריזים. oyx ג־להאל̂פ ix אױך האט

oyn Tyn*t*ovovnn ix קאמף onyrvo  *n tic פאר V 
o-m* nyo׳Tyi*n גyהvלט pv אין א^לען1פאת אים V 

nyn ty לאסף iy i ױ־לל נײ n .y*xvnoo*a*onv* ר־לגי־ 
 ןyשלאג tx ג־לײכט Ty3v.n nyn*n Tyniotyiv תנגס

in איס׳ן1ל n שלאגny y^ ytt onyrvo  *n ŷ פאר־ 
o yo n y i ty3vn pv oyno אויף oyn װאס t*v ny פאר־ 

 oy*xvr:vtnv nyoyonv yלvnנטyx yn**o סיט קריגט
pv האט nyo נאים1ש nr*no *it ^צװיש nyn*o yny**t. 

v t*v *nלytv yלכy פvלltyn nyn t*v Tyלטאט *n 
ln nynסישyאגט װארט שפתך ר!: ,n* פריצים Tyi*np 
tiv i*t בײ o*ny*i® *n תיסט oyrnDWO *n o*iv Tyo.״

ע8רע די ך *עיושועט ?*י זי
n* םםvפTnyשyאץ ס lp nynילyן pv  *noonrv,

ov סםרײקס ytvotvDO *n סאס ynyנyלp v אין ii 
tyovn איn T* לxyםע yטלעכע Tyovnoyio’ iv  Tyovn 

oy*xvpvtivna *n in צאל א אין n  Ty^oomt*K ynyntv 
n pc* דאס בתים, בעלי pc Tm*ntu**K ידאס שכיח̂ו
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מז לױן וחגתז עממדידווגסן פעזן(■של•* מ מי ײ מ  י
m מנג, 19091*0 in מו מ י מ ת י ה* ח מ * מ«י  ר«

o n?*** די ל*נד ודן *ח »X*p  o*nux*n i מי ל חי  י
מז «ו געװ*רט, ה*מח די חײ n« *ר*ם9י 9 «נ w 
ר די ׳יתי*נס די סן מ ר מז *ץ ן t$ מ f לי *ייי  ס

m רעמרםען  ir y u r *  o v oxtfi n  ?ym  o* r מ־ * 
 ךד »*ם חמימױזנ די דמל. נױ דעם חרן■ ריקע

ly זיד »ן מײשעס o f iy n n if i i f c ױ  טיסלייו 9 ו
ly איבעוץ x if i •ל»גד *p נגרעס*? W W W  n rm 

ix װ«ס געזעאעז געײשרעז p m q p ו» tiro yn»B י  י
p אדבעםער די כארויבען און יוגיןינם c רעכםזח 9*ל 

o זדן ערווארםח זיך האבען די װאס n ל׳ לעזיזזמ  מ
n בען r קאנגרעם׳ פת 9?*םיסי בודדגעם די ;ה־נדערם 
ר *לע 1•* בןןשםיםונגעז געלט די אסגע.:יטעז האם  ײ

o in v i רייזעז קאנםראלירעז «ו זוכען װאס ?אםיסיעס• 
 *לע״ אויס *רבעסעז װ*ס אינשלאציע, פארסײוע? און

 קריזיס pe באשעלקערונג או־עמע די באי-יצעז צו נער
 *גענטיד יעדע בכלל און מלחמה, דער נ*ך חורבז און

 די היגםערגתנד. ן9ל9ס*צי יושר׳דיגעז א ה*ט מאס
 *י מעדיאום אנדער יעדער און ראדיא ךי *ײטומען,

 ל»זם91?9*װ *יז מייגונג עםענלעכע די באאייגםלוםען
y ir ip i? מאסעז 1919*מערי? די פארסמ׳עז *ו גאנג *ין 

o *לץ ix שנאה םיט r i יר*גרעסימ איז *p ,מענטשלעך 
*i באדעז דעם אוגרייםען כדי o מיטלען רעפרעסיוחן 

׳ מאסעז, פאלקס ארעםע די אה ארכעטער די געגען י  י
 נ*ד פאשיזם הײםישע? 9 ס»ר באדעז דעם אוגרײטען

מלחמדי. דער
 הײזער בײדע אין איז מערהייט גרױסע א מים

 ״קיגעלי דער מאנאט דעם דורכגעגאגגען קאגגרעם םון
ױ איז, וועלכער כיל״ סטרײק אגטי סםיט  םירער די ו

 בי*־ אײזענבאז די און 4 *י• סי• ל״ «וו ם. א. דער פוז
 *י דוסאגדעסאמ דיעד אין עס כענעז באאי דערהודס

 שעד־ און שעגדלעכסםער ״דער רוזװעלט, •רעזידענט
י איז גע^רעז אגגעמםען איז װאם גע,עץ לעכסטער  י

 אויף אויף לעבם געזעץ דער יאר,. הונדערט לעצםע
 וועלבעז לױט קאנספיראאיע, פון געזעץ דעם נײ ראם

 פון מיטגליד יעדער און םםרײק א רופט יואס ױניאז א
m שאדענערזאץ׳ םאר ווערען אנגעקלאגם ק;ץ ױניאן 
 אויב רעגירוגג דער פון סיי און הבית בעל דעם no םיי
 איז דאס באשםעלונגען. אירע אפ;עשטעלט האם עם

 ױ־ העטערס די וועלכען דורך געזעץ סארט זעלבינער דער
 געו^־־ען םארגיכםעם איז קאנעטיקוט, דענבורי. אין ױאן
 ײלץ רעזrגעו אוועקגענומען איז מיםגלידער אירע ביי און

o r i לעבעגס דיער םון אפגעשפארם געהאט האבען די 
 אם באס• 9 *י שאדענעחאץ גאלען צו פראצע, לאנגער

 אפגעשאםם קאמף שװערען א נאך איז װאס געזעץ, דער
 דעם און אמענדמענס״ ״קלעיטאן דעם דורך געווארע,

 גע־ איצםיגער דער לעבם עקם״, גװארדיא *גאריס־לא
 םאר טויער און טיר װידער עפעגט און אויף װידער זעץ

 שרײבם דעם חח א ױניאנס. געגען אינײשאנקשאנס
 טורמע און געלט םון שטראפען שװערע םאר געזעץ דער
 אדער ערמוטיגען, ״העלםען׳ .ױעלען, װאם די פאר

 אופר געזעץ דעם לױם איז װאם סטרייק״ א שםיצען
 םאר־ סטרייקם דינען פאבריקען רעגירונגם אין לעגאל.
 םריװאםע אין אומשטענדען. אלע אונטער באטען

 םאר ארםיקלען אויף ארבעםען וואם אונטערנעמונגעז
 רעגירונג םאר נויםיג איז װאס אדער רעגירוגג דער

 נאטיס טעג דרײסיג געבען ארבעטער די מוזען ארכעט,
 צום און דעפארםמענט לעיבאר צדם הכית, בעל צום
 גערופעז קען סטרייק א איידער באארד, לעיבאר װאר

 אן װערען דורכגעםירם פרײר דארף דאם׳ אי װערען,
 אונטערן םאבריק אין ארבעםער די כון אפשטימינג

 מערהייט א אויב בלויז און באארד לעיבאר םיז אוישזיכם
 םםרײק .םארן שםימם םאבריק אין ארבעםער די סון

 דעם אױך גיט געזעץ דער רוםען. סםרייק דעם מעז מעג
 צו דעכם אוטאקראםישע םולע, באארד לעיבאר וואר

 דעם םארוואנדעלם און באדינגונגען ארבעטס באשטימעז
 אנשםאט קאנצעלאריע דעגירונגס א איז באארד לעיבאר

 און בתים בעלי ארבעםער, די םון קערפערשאפם א אין
 דער סכסוכים. פארמיטלען דארף װאם אומפארםײאישע

 ענט־ דןא־ף באארד דער װען אז םאר, שרייבט געזעץ
 פאד־ א איז סrו איינער ר9ם םכםוך, 9 איבער שײדען

 נױײ9ב ניט זיד סבםיד דעם אין צד אינםערעסירםער
 ־9ב 9 ז9 הײסם׳ ס9י נדלונגען.9רה9ם די אין ליגען

 ר9לעיב וו9 ז9םעדערייש אמעריקעז דער םמ מטער9
 סכסיד 9 אק באםײלינעז נים זיך םאר בײשפיל. צום
אז 9 «ז םעדעי־ײשאן. דער ן9 אנגןישלאםעז איז װאם ייני

 אין נאד מלז האם ביל, נעלי9ק ריגינעלעז9 וװם
o באפוצונגעז׳ צוױי צוגעגעבען מינוט לעצםער דער r i 

 ן9ױני 9 װיליגעז9ב «ו באארד ר9לעיב דעם פארבאםדז
^ יו9 םעיגםעגענם דער9 י9ש קלאוזד נ מעפבערשיפ יו
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,1סח אויף פרײזען  191 ׳19191 191*0190 אמת3 מל ײ
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**19X1 ־311■ און טרײדס *דעל1 די םים *?»נס3 דם* 
191 1*01 *77 ?,90900*0 ?9 n r nאסשר זיד סאםען אס 
ioom*09 די **? **  9 ir i9, 1*790 אז» אין גים ער3א 

ר.9?לײד ?9*11• *11 אממסםדי׳ע׳
•po i*3 ii o in * i9 i* אין ה»ם pn ף1ש» יכם1בא 

i  oi*?*o*ip* »ד.1באא 1לעיבא אר77 דעם סו? ן911דל!1ח 
911? 09 9019? ix די סאר יסגלייכונגען7א ין7ל אים 

 ײ77אנגע ע» האט יסערעז9 אץ ס»?םען םיט .190931»
 190197*70 הונדערטער לירען1ס» 190931* *1 *ז זע?,

ו 1י*ל» װ o -091 ו r i אר3לעי װאר דעש עמט1 עם 
 אין 7אשיל לעים א *נטשײדען ix 11ל* 190*1ס» *אדד3
p 09 סאל׳ » h סאר־ סטיל ״ליםעל די נ׳םער7א ?ומם 

i* ?*״10 n  p ר7 האבען יעיאן די אץ תים3עלי־3 די  י
0l*l*P3W יף7א אנגע-ויזען האט ער .1171939» * אייף 

i 7*77 ,19ס»ל n יין7 סארשלעסט האט אארד3 1»3י9ל 
 נאכדעם אח מאגאםען »כט אץ 19זיב ס»ר ג17טשייד19
o* יד7 רסזם9 ir o i בע?־פעי ארבעטער די ?9391 7צ 

 דק סאר געװארט האט ?עיס די ו*סd*p. 7 191 ס*ר
.117םשײד1*

o ׳9מערסט די r i פארשלעפען דעם רך7ד ליידען 
po 090*9? די i i i t האט באארד, לעיבאר אר77 דעם 

po i*3 ii* ,^ ײ אנגעװי  די מים װאד־ארבעטער. די ען1ז
 מאל, יעדעס שלעכם. אװי יט1 עס 7אי ר9עם3שםי?'»ר

i r i פרײזען, סעטלען 1מע דארף יך,7 1ײםע3 סםאילם 
*p 190931» די *p ין,7ש זעע? 1פארשטײע יוגיאן די 
 191 סץ לעבען א מאכען ?919? ?9ז*ל 1909*רב די 7*
*0 9 3 i• י i י r i*־iy o 9 3 i באשטימםע אבער האבען 
ײ ?7X ?1*191 « «1171939, 9710 07* ?7* »71י3ש  ז
אארד.3 לייבאר po 1נ7וםהײם1 *1 ?91*1?

•o i9 i* tn ו7א ה»ם *נס?י37ד  ים־7א »ן 1ע:עבע1 י
i939?i*o איטעתיכם po םון ?ײטע?1טעסי *לגענזײנע די 

 מלחמה־ po ?90*391 די אײף אינםערנעשאגעל דער
po m? ס*ר הילף ?ײם,1טי90 i3 i די סאר אר? ?ריג 

 *לע אין mm3 !*צי־םאשיסםישע די ?9191 19009?
?p* m i9 ?** ?םיװיםעםע?* i y i  p c עםיינער1אל 
*190931 *in iy ip s  ir7 * o n i« P *  P. אין האט ער r n 
3*1*03 x^ n  i *pײלם p c  i9U7i9**oi**3 *i i9 in 

i 9 i 7 עשאנעל1*ינםער» trow * i« oםארן .9כינ אי? יז 
 »ר3לײ אר771פ»ר׳ און ליף9י ײ*ר ריםיש3 םאר? ״ארם״
c o m, וrלפŷ און ״עם9אגיזא1אר הילסס *1 שםיצט 

iiT* זײ ir p o  9 9 * iin 9 0 i7 אין i* ?לענ־ ירטע87נאצי־א
i n.

ם?י371 ■רעױדענם  זיך *ריכט3 דין **? האט ינ
3*o m m אױף עשםעלט1»ס i n 1פי םעםי?ײם *i r u 

190* i n  ?P  ?9P70911901Pרםײ. 1»3ליי 19?י*• 
iy 3*1*0903 ה*ם v p י גע?9ײ  םעז90?»םי ■לאניר י
 םקי1י37ד ענם1•רעזי 9חףלכpc 7 מלחםח m נ*ד 1פ*
r p םים־ » 7אי ער .1לי1םים *לם *עװארעז באסזםיםם

■



ם י i 4 י t---------------------------------

m &ליד  pc ofu*o*p i*«pt o n  po 1*3׳ *ספו
MM ■MMtt MMMMMMM ■MM ■MMMMM mmm•̂  mm  *ח ל1ײ סעסיד <דס n»ofnx לייב$ר ןוו ןןדערײשןן

 •רד סיט po*n* מװ«גתנ ימי*ז סו׳ײד m פיז *יך
■חןזידזנס *ח סעדערײש*ז דער po גדיז סידיטם יידזגנם
חד ^ o n  po >פיסגליחנז• די 4 *.9 סי p m מ־ 
o*or* מ ג«ס*מז® noon o oo מ* ס״ױס *ײ לן״  מ

ױ סן 1ס*19םש איז •ערקינס פראנסיס לןיבןד ןװ ^
.090*0*3 o n  f|

אױספיר־ *גץ1 *פ זיך שטעלט דוכינסקי •רןױדענם
 װעלכע געלס״זןןםלונגען׳ די *ויף נןויגס דין אין לןןי

 *ז דץרקלערס׳ ער •PHPWi 190119119011* זײנען
 דיער דורך <193971 אינטןרגעש^גןל׳נױםגלירער

חילםס מלחמח פ*וץ שכירות i*e * po בײשםייערונג
MMM MAM MMB4 M m̂m Ma mMM m• MAIMaMft aaMדרײ מיס מילי$ן אײז סון סומ די $רײגגעסד$געז פ)נה
aaaaJM MMM WaaaaaaaMMaaiaMaa■■* MMMM auLua MaMMM â̂â^̂aâaדער ״ח סערסעל דרײ &רוס ד$ל$ר• סױזעגם ■תדערס 

 01דזש*י p* לאקאלס די פרן ®רײנגעקוםען *יז 90%
o n u p יױי*רק<1 אין דעדפןןרסמענםס *וץ

o* ביז שױן *יז װאס געלם, דץם *חוץ r רײנגעקױ* 
po דעס פאר ti*d< — דוביגסקי פרעזידעגט ת*ס m״ 

סומעס בןןדייםענדע *ך1 *ז דולדווארט׳ וועדם — ̂לעוט
aiMM MAMMA■ aMM aaatUlAiMM mm MMMaMMlM aL̂ aד, סרן #רײנקוםיח וועלען גןלס  גיס ח#מץ וז$ס מיסגלי̂ד

ד חח9שסי*1צײב מגלעכקײס די בעהאם מ «ום חלק י
MAAMMAAMA MaA aAAMAAM ■m m̂^̂M m̂ m aaaa aaua aâ M̂91*0931 ה*מז זײ ס*ס דעם דודן• ,11פ* *ידפס o*i 

 נ*ד האבעז ײאס לאקאלס׳ געוױסע *וץ שעפער, די .\ן
 גונדיעיטבײש זייזװ־ םאכעז «ו םענלעכקײט די געהאט ניס

p*3 ארסיגע איבער u u i* i.
y*»9iiyo*on *ױף  m 9ק*םים סימיזלער * פמ 

po סוםע די געװארען באשםימט איז װײסיפרעוידענטען׳ 
̂נלט.  1* הילסס םלזזמה וױכםיגםםע די פון יץדע װ*ס ו

 באשםי־ די ם*גד. דעם ®ח קוײגעז זאלען מגיזןניעס
u t אנ״ חןר אין געדוארען געטאכט איז געלםער די פון 

ittoh j h מ טגד<ש;ויונ?ס לןקאל די טון  הױיס־מר י
jro&p. םאכעז «ו געאדבעס עגערגיש ןךױ האבעז װעלכע 

אויםערגעװײגלע־ חנם פאו געלם״זאםלונגם*קאםטײן (עס
MMM a*a mama a a a a a Aa a a a* a ̂ M̂a taa m aLuaâ a ̂לג• סס דעד ביי האס דוביגסקי •רעױדעגם דערפ
Mmm MMM maaam a kaam aM aaa a a mmm Maaâ M■ a»i> aafĉ Mפ  דער סוץ דאנק עפענסלעכען דעם אױסגעדריקס יוז

 םיטגליחנר׳ אקםיװע און כעא&טע אלע די גו *תיאן
 דורכפירען אין מיםגעחאלטעז ענערגיש אזױ האבען װאס

געלם. דעס פון זאםלונג יי
 װאס קאםיםע׳ דער ®ח רעקאםענדאאיע דער לױם

 גענע־ דער פמ געווארען גוטגעהײסען אײנשםיםיג איז
פאלגענ־ די געװארען כאשסיםט זײנען עקזעקוםיװע, ראל
 ארגא־ הילפס םלחמח פארשײדענע די «ו געלם םופען מ

 100 — קרייץ רויםעז *םערימנער פארן יזןפױעס
 — פרגאנידישאנם סויתױס ױגײסעד ;ד*ל*ר טױזענם

GD חילםם םלחםה רוסישעז ם«רן חזלאר; םױזענם 
 םלוזםה כיגעזישע די ם*ר ;ד*ל*ר םױזענם 60 — א»נד

 בריםיש דעם פ*ר דאלאר; םויזענם 60 — קרגגות
 הילף מלחמה םאר ;דןולאר םויזענט 25 — חנליף יוןר
 דא־ םויזענם 40 — לענדעד סאדבינדעםע אנדערע פין
 50 — קאמיםע דיסםריביושאז דעזןךגם פארן ;&ר

 קאמיטעם #רבעםער אידישעז פארן דאלאר; פױזעגם
 טויזעגם 20 — ״ארם״ םארן ;דאלאר םויזענם 26 ^

 פאר ;דאלאר םויזענט 15 — .ד׳איאס״ סארז ;מלאר
הםתדרות פאלעסםינע׳די אין באװעגונג ױניאז םרײד יער

איטאליעגיש־אםעריקא־ םאר׳ן ;דאלאר םויזענט 15 —
 פאר דאלאר; טויזענט 25 — קאוגסיל ארבעםער מד
 25 — איטאליע אין באװעגוגג אונטערערדישער מר

 פראםעסטאנ־ און קאםוילישע די סאר דאלאר; מויזענם
 דא־ טויזענט 15 — ארגאניזאציעס הילף םלחםה םישע
 םויזענם 5 — קרייץ רויטעז קענעדער סארן לאר;

 אנ־ אין באוועגונג אונםערערדישער דער פאר אלאר;9
טויזענם 35 — לענדער נאצי־אקופירםע יערע

ארגאניזאציעם הילםם מלחמה אנדערע סאר און קאלאר׳
דאלאר. םויזענט 25 —

הילפס־פאנד, דעם אין געלטער איבעריגע די װעגען
 דעם לויט אז אנגעוױזען׳ דובינסקי פרעזידענם האם

 טייל א גײם באארד, עקזעקוםױו גענעראל םון באשלום
 זייערע סאר לאקאלס די צו געלטער געזאמעלםע די פון

 ארגאניזאציעס הילסם מלחמה צו בײשטייערוגגעז לאקאלע
 ארגאניזאציעס אזוינע אנשםאלםען. וואוילםעםיגע *ז
 עגלע־ און א. ס. ױ. קרית׳ רויטער אםעריקאבער דער װי
 אויסער בײשםייערוגגעז, לאקאלע קריגען נאד וחנלעז מ

 אוים. איצם טיילם אםים גענעראל דער װאם געלם, דעם
 באארד די געמאכם אױסמערקזאם אויך האט ױבינםקי

 פאר־ איז שבירות טאג דעם זאמלען בײם אז םיםגלידער,
 בײשםייערונ־ די דעקעז װעם דאם אז געװארען, *סאנעז

 —1943 יארעז די טאר אינםערנעשאנעל דער םון «ן
1S4A דעריבער מוז געלט םײלםוןדעם באשםיםםע א און 

 בײשםײערונגעז פאר סאנד אין װעדען
rm געװאממ פארשםאנען אױך איז עס י*ר. נעקסםעז 
tm םיםיגס |t קוםם װאס געלם, פונס פראצעגם דער

 ®•ר־ ימם לאקאלס, ניו־יארקער די פון חלק אײפן אױס
ד םשעםס״ װאר לײגאר דןם דורד וואחמ םײלפ  ײי

ר אמעדיקעז חנר פון ײנ^ם גײ׳יארקזװ־ די װעלכען » 
ru מאכעז ^ אי. סי. און לײבאר אװ שאןײרעד m ■בײ 

 אינםערגעשא־ דעד םח קײאטא די כאסש שםײערומזוז.
 הונ־ דריי איז יאר דאם םשעסם װאר לײבאר פארן נעל

 בײ׳ איר אז גערעכעגם, װערט דאלאר, סײזןגט דערט
םויזענם תונדערט פיר איבער אנםרעפעז וו«ם שטײארונג

AAAAA4MM MM■ aa MMM aaaa  ̂t ,1 ----ארגאגיזאציע. דאר דזרך דאלאר
אײנגמר־ האם מארד אקזעקוסיװ מנער*ל דץד

 כאארד חשאינם און לאקאל די פאד לאגםשעאז א ח»ם
 די בײגעװאױנס תאמז װאם פירער, און עדזשערסמ^

 פאנאגדערםײ־ די באשטיפעז בײם באארד סח זיצונג
 םירער די *װישען שסימונג די געלמד. די פון לוגג
 געװעז זײגעז אלע פײערלעכע. חעכסם א געװען איז

 דער־ גרױסען דעם אױסצוגעםינעז באגײסםערס שםארק
̂לט־ק סדע פון גפאל  װאס געלט, סומע די און אסיײזג
געװארעז• געשאפען איז

MM(MM M IMMAIMMMM MAMAMMMMM MaMMaaftau â̂âa7*104 ס• סרעדזגריק סעקרעטפר■ עקזעקוסירו דער 
 די פון ארבעם דער װעמז באריכט א אפגעגעכעז האט

 פון וױ עקזעקוםיװ, גמעראל פון קאםיםעס סטענדינג
 עדיוקײשאנעל קאםיסע, הױז ימיםי קאםיםע׳ אפיל דער

 מג־ םױטעז םון און קאפיסע סענגמר חעלםח קאםיםע״
פאנד. נעפים

 חאבעז עקזעקוםיװע גענעדאל דער פח זיצוגגעז די
 דיסקו־ לענגעדע איממע םים אויסגעצײבעגם אױך זיך

 פערערע גענוסען אנםײל חאגען עס װעלכע אין סיעס,
עקזעקוםיװע. געגעראל דער פח מיטגלידער

D גרינדלען־ גאנץ איז עס TPvon די געװארעז 
 םי־ לעבענם אױף פרײזען און אדבעטם־לויז םון פראגע

 קריםיקירם ףשאר גאגץ איז דיסקוסיע דער איז םעל•
 חרמײ ניס דערלאזם װאס קאנגרעם, דער געװארען

 און פראפיטען פרײזעז׳ פת קאגםראל יגזנז1ע7געז א פירעז
 ארױסצוא־ זוכען נאד רײכע׳ די פון געהאלטען תױכע

 פליײ די אויף םלזזמח דער פח לאספ גאנאע די װארפעז
 איז פאסעז• ארעמע די און ארבעטעד די פח צעס
 פאר־ צו אום אז געווארען, אנגעװיזען איז דיםקוסיע דער

 אױף פרײזען מוזען איגםלאציע׳ פון לאנד דאס היםעז
 װע״ קאנםראלירם שטרענג פראסיםעז און לעבעגםמיםלעז

 םארקלענערם קענען איז דארםעז פרײזזגן אז ;רעז
מן זײ װעלכער אויף שטוםע, דער צו ווערען  געװען זיי

 דעם לאזען צו םארזון• דער אז *וריק; יאר א םיט
 םת שכירות אײנםרירען און אוםגעצאמט וואקםען יקרות

 צו םרײבעז םוף כל םוף און ארבעט מלחםח די שעדיגען
 גע־ די ראם דיםקוסיע דער םון םוף צום אינםלאציע.

 םאלגענדע די פאכען צו באשלאםען עקזעקוטײוע נעדאל
:דערקלערוגג

 בירגער אלס אז באםאנען׳ צו נויםיג קױם איז *עס
 *ו זארג חויפט אתזער איז ױניאניסםען טרײד אח

 פא־ די פארשטארקען װעם װאם מאסנאמע, יעדע הע־לםען
 אזוי שלאכם־םעלדער, די אויף לאנד אונזער פון זיציע

 מיר׳ גלויבעז דעם, איבער היים. דער אין דא װי גום
 אנ־ אין שםיל שוױיגען צו נים פליכם אונזער איז עס אז

 זאלען זיי אויב װאס, אנםװיקלונגעז׳ געװיסע םון געזיכם
 אונזער לוים זיי, װעלען װערען׳ אױסגעבעםערם נים

 באםעלקערונג, דער סון מאראל די אפשוואכען פייגונג,
 מלחמה דער םון אנפירונג דערפאלגרייכע די שםערען

 אםערי־ די פון םיילען גרויםע אויף װירקען שלעכט אץ
לוין־ארבעםער. קאגער

 געגען פארדינסםען םח באלאנםירען געהעריגע :דאס
 אלץ נאד פארנעמט לעבענס־מיטלען, סון קאסטעז די

 אמעריקאנער פון אינטערעסען די םון פיטעלפונקט דעם
 געגען געווער •וױרקזאמסםע די אלץ נאך איז עס פאלק.

 אין שטערונגען אנדערע און אינפלאציע פון געםארען די
טלחמה־עקאנאמי. אונזער

 שכירות םון סםאביליזאציע אזא םארזיכערען ״צו
 פרייזען, פון קאנםראל ענלעכעז אן דורכצופירען און

 צוריק יאר א איבער מיט רחוועלם פרעזידןנט האט
 האבעז וואם פונקםען. זיטען םון פראגראם א פראקלאמירם

 שא־ ארבעםס־לױן, סטאביליזידעז צו צװעק דעם געהאם
 אנ־ עטלעכע און פרייזען פון קאנסראל געד-עריג א פעז

 גוט א פאר װיכםיג לעבענם זיינען וואס פונקטן׳ דערע
 ארבעםער־ די עקאנאמיע. מלחמה פונקציאנירענדיגער

 ענםוזיאזם םים פראגראם די אויפגענוםען האם באוועגונג
 בא־ םיר קאאפעראציע. סולע פארשפראכען האם און

 צעםומלעניש דער דורך אז דערקלערעז, או אבער חיערען
 און אינםעדעסען פאליםישע פארםיי אה קאנגרעס םמ

 װיכטיגםטע די דיגעז גרוםען, געװיםע פון דרוק דעם
 גע־ געמאכם צונישם םראגראם פרעזידענם׳ס םיץ םײלען

 פאקםיש דינען שכירית וואם צייט. דער אין װארען.
 קאנםראל וױרקזאםער קיין איז געווארען. אײנגעםרוירען

איץ די האלםען צו כענס&יטלען<9ל אויף טרײזען די אױף
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מ  {ן 5®* טארטאט דאד אדמגסס״לױגטז« די סיט לי
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MMMMAfMM MmmLm MM M MMMaMMMMMa MMM ־ .  אװןקמשארט פראפיטעז, טלחםח טון באגרעניצוע און
וײט• • 19 געװארען

■ - -----maMm L MAAM MtAM MMM AAMAAM - - --------MMבאאון לייכאד װאר דעם םון םאכם אריגיגעד■ #די 
 איס זמדלוימנדיג געײאחח׳ עדטנלעפאיק אײד איז

yg*p)w< אומבויגזאמע די אטװאװענדען בלויז tn *פאר
aaMAM imma mmIA mmm mm jmm■!■ aMM■̂  MMM mmam _ . ̂ס וײס/ ?y« ורן #ד״יסס #ליסעל סח מולע  סויזענטעד רד

 אױסגלײכממן לױן םאר אפליקאציעס םויזענםעד און
 1» כאאדד לײבאר טון שופלאדען די איז אן זיד זאםלען

 סיט מדמטאטילו ז־אס סלאנ עזמאנאט זיך זרשלעפעפא
 זיינןן שכירות די תאו אינדוסטריען/ אין ארבעםער

 לאגן די אט סאב־םםאנדארד. און נידעדיג דיעד
אוםרז. און אנגעשסרענגקײט שאפט
•op פאדערס לאגע שװערע די אס אז קלאר״ איז 

 גיט קען םעז אזיסבעסערדנג און האנדלונג באלדיגע
 אײנהאלםען זאלזח אלײז אדכעטער די אז עז,טדערװאר

 ק״יטפאנטעשג און אוםרוען »ון דערפאלגרײד׳ ליניע די
 19סיטל ערעסיװפרע דװץ װערעז גיטאפגעשאםם קענען

 באוױזןן, חאמז קאנאדע ז*י ענגלאגד געזעצען. און
 איז פראבלעם דעד פון לעזדנג קאנסטרוקטױוע 9 י9

 D9S איז יחנדעז לטעז9מח קענעז פרײזען פעגלעד•
9 ײרד סיליגגס פרײז ®ח דודכםיד שםרענגען 9 דייד

--------- aaaaaâ  *atAMa aMMaaaM m̂m maaaam aMMAMM MMaMAודיק״ קעגען •רײזימ #גענסזח■ פון סס$ב גרױסען געגוג* 
 גענוגעגדן טון חילף דער פיט װערעז פארקלענעדם

 דןד טון געיתמז פארגעשלאגעז איז 09ד װי סובםידיעס״
 אױס־ קזמ רק9מ ועער9שײ דער און רבעםער־מוועגוגג,9

 וועלזן, עס ל9י נגרעס9ק דער אױב װעדען׳ געראםען
 1« פיס9 דעם ®ח *יע9ניז9רג9רע לדיגער9ב 9 ײיד
 געטג איר באוויליגען דורך און אדםיניסםראציע פרײז
 געחעריג וױ אנצוגײן איר ר9® םעגלעד סאטען או געלם

 9 זיד !*,או WP נגרןס9ק דןר ארבעם. איר מיס איז
 ער װאס םאראנםורארםלעכקײם, דרינגעגדע 9 את םליכם

איר. פון אױסדרייען זיך אדער םארבײגײ[ ניט קען
 װערען צוריקגעגעבען מח זיים/ צוױיסער דער «פון

 געהאט ט9ה op װאס ס,39& די באארד לײבאר װאר דעס
 בויגמפע 9 וועדעז אנגענומעז רף9י עס און אוײגינעל,

 פס9קערפערש צענםראלדר דער לאזעז ל9ז וואס פאליסי
 אנצוא־ באארדס לייבאר נעל9רידזש די וױ גום אזױ

 מן9« םעגלעד ל9ז װאם רמולע,9פ לעבעדיגע 9 וחנניעז
 רדינ־9פ צװישען נס9ל9ב גערעבםעז אמת 19 פען9ש צו

 אױסבוײי־ אזא לעבענםםיםלען. אויף פרײזעז און סםען
 רעכט מער און באארד לײבאר סון מאבם דער פמ םערוגג

 אײגזעעניש, זײער נוצען צו באארדס ריחשאנעל די פאר
 קעיסעס אנגקזאמעלםע די דערליידיגען העלפען װעט

 אויםרעגונגען גרויסע די באזײםיגען העלפען װעם און
 צו צײט סמ םאראוו״זאכען וואס אוםצופרידענקייםען, און

 װעם און פראדוקציע דער םח אונםערברעכונגען ציים
 דער םון װירקזאמקיים דער אין צוטרוי מער ברענגען

̂און די געװינען צו אנשמרענגונג גאציאנאלער  מלחמה
 דעמא־ אמת׳ער פון באזים אויםן פרידען א פאחיכערען

קראםיע׳.
 גע־ די האט דערקלערונג, דער מים איינקלאנג אין

 לא־ די אויפצוסאדערען באשלאסען עקזעקוםױוע נעראל
 ביז נאך האבען ײאס אינטערנעשאנעל, דער םרן קאלם
 העכערונגען לוין גענוגענדע קײן געקראגען נים איצם
 םריי־ געהעכערטע די נאכצוקומען ארבעטער די פאר
 פאדערען גלײך זאלען זײ אז לעבענסמיםלען, אױף זען
 אין און העכערונגען. אזוינע קריגען צו זוכען און

 צום ווענדען זיד נויםיג׳ ױין וועם דאס װאו פאלען,
םאדערונגען. די מים באארד לייגאר וואר

 האם עקזעקוםױוע גענעראל דער םון םיםינג דער
 און אנערקענונג אויסצודריקען רעזאלוציע א אגגעגומען

 בעאמטע מיטגלידער. טויזענטער הונדערטער די צו דאנק
 מים־ אקטיװע אנדערע און טשערלײט שאפ פירער. און

 ארבעט דערפאלגרייכער און גרויםער זײער פאר גלידער
 האם װאס טעטיגקײט, מלחמה פון געביטען אלע אויף

 ױניאן אונזער פאר רעקארד שענסטען דעם נעשאפען
 אין בײשטײערונגען גרויםע זייערע געביםען. אלע אויף
 פאר הילף אין ענערגיע, און ארבעט אין בלום׳ און געלם

 גע־ קעמפער די םאר און לאנד פון כוחות באוואפענטע די
 הילף דיער לענדער, פארבינדעטע די פון פאשיזם גען
 גאלדענע א פארשריבען האם מלחמה־קרבנות, די פאר

 באוועגונג ױניאן םרייד דער פון געשיכטע דער אין בלאם
 דער אויף און ױניאן אונזער אויף רעסלעקםירם און

 גענעראל די ארבעםערשאפט. ארגאניזירםער גאנצער
 וועלען מיםגלידער אונזערע אז זיכער. איז עקזעקוםױוע

 גרעסערער נאך םיט םארזעצען םעםיגקײטען דאזיגע די
איבערגעבענהײם. און ענערגיע

גע־ האם וזאם פאלים̂י פימדלעכע ארבעםעד די
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Vfopporm a n כס9באטי עקזזןקוטיװע ל9גןג?ר ךי   
m י9י מי^ילפמח   to rn  $ o p rn o rn »  
9 ױ « ק נ טןוי מ ן מו ר סן שו ײ * ד י » «ןקט9«י*י  
•p*  m a n o r אתסיד ײנ^ס די קטיש9® שטזלט 9   

מג חװ* פון טר«ל דו־ צײט דאר י9® ס9דנ9פ זױ־ יז  
זץ סישס אד י9ג סטדײקס׳ נלױז ניט מלחמח תד ן ■«

âaaaaMMM̂ MM MAA AAMÂ ÎAAMAAA Mb mm mMBM -. - - -■. f . _  אגגעלעגעגהײטולן אינערדעכע די אין ריין9 יןילמס9 1אי
 טןקיפיאזזח־מ דער •nr״ חװ־ םון ןאפיתנגעז די אזן

 ליםישע9« צו געלס ד«תיטממיש יתקמס אױך פאונאט
 פון אונםערדריקומ יירעקםע 9 איז ם9י ו*רסײזוז.

 דעד שון טעסיגקײט ליםישער9• זזלבססשםענדיקער
jo ײנקח םרײד סססײ&עץר o r m

«r די * 9»n געגעז ממקוסײוע ל9גמעי דער פון 
o r פאלגם וױ זיד לײענם ביל נעלי9ק ספיםזז:

^aAaa aaaM uimL M̂ftMM MMM ■MM ■MM mmamm M̂ m̂פארן איצט ליגם וואס כיד, <״קאנ סמיטה ״דער 
9p^קײז װעדעז נישס ד9ם נגח op .ppm יױכט9ב 
m ®ח רמםער9 די m ר*9פ עס רעכס. אימגעבױחמע 

י 09ײ געוױנסען׳ די פיז פילע ניכסעס מח9ה רמסעד9 י
.  —<-------------- — MMMmImMMMM MAM MMMM MAkAÂ MMaa aאויסקלערונג, פח צענדליגער ר9 חדך געז9דערשל זיך 

 פריגציפ אין ישארטאסאלימ איז עס קרבנו̂ו און קאםף
קסיק.9פי דער אין װערען דורכגעפירם נים קעז אךן

, , ■a■■ MAMMMMM aMAMMAAMAMAMAA ■AAmMMmMA MMMMMMMM uuaaa*̂ס ̂ץ חעלס<ץ פנשס  װעם סכסרכים׳ איגדדססדי<ל< שליכס
 דער אונםער קאגםליקםען. די פארשארםעז זיכער עס

 אין 19C09T אמחסטריעלע אױםמיידען p® טאסקע
שםעלען גו פראיעקם דעד זוכט אינדוםטריעז׳ פלחמה

 אין סזגגדגקימזעז ¥ז יונ סדײד ג<ינדיס די r<*ג< אױסערזaaAAMMAAMMu mim Maay MMMMMMMM MM MMMMMMMM -—•־־■— -■■■
 דער נאך ױנקמס גםראלירעז9ק צו 19פל 9 באשאםס
 ן9יוני טרייד פון קרײז דיעד םארשמעלערם עם םלזזמד-

 וועדען װעלעו נס9יוגי די וזאו גראד׳ 9 1א םעטיגקייטען
יוערען. פארניכטעם םוף׳ כל םוף און, מאכםלאז

 און נס9יוני לאקאל אונזערע אױף פאדערען «םיר
 גאנצען איבערן באװעגונג ארבעםער ארגאניזירםע די
 ,קא־ דעם געגען פראטעסט זײער הערען לאזען צו נד9ל

̂י־סםיםח״  פאר־ זײ וואס מאכס גאנצער דער מיט ביל ג
 גים ודעם קאנגרעס צום פראטעסט דיער אויב אח &אגעז<

 דעם אויפפאדערען דורכגײן׳ װעם ביל דער און העלםעז
 וועםאאירעז צו שםאםעז םאראײניגטע די םון פרעזידענם

 מװעגונג ארבעםער םרײע די באשיצעז און ביל דעם
«r אםעריקע.״ םרײער דער

 פראיעקט געזעץ קאנעלי״ ״םםיםה דער איז לײדער
 בײדע םון דריםעל צוױי וױ םער מים געווארן אגגענומען

 םחדו געזעץ׳ געײארעז אה און קאגגרעס, ®מ הײזער
4װעמ טהעזידענם׳ם חנם

 גע־ האט קאמרעם דער ז9, געזאגם יוערם עס
 ארגעםער־פײנד־ אח רעאקציאנערעז דעם םאר שםימם
 קוילעז דראהענדען דעם צוליב יעקם,9געזעץ־פר לעכעז

 פאר תירח גוםער א זײן םעג דאס סטרײק. םאיגער
 סםרײקס פארבאטען צו געשםימט האם קאגגרעס דער װאם

 ״סםיםה דער אגער אנהאלטען, װעם םלחמה די לאנג װי
 סםרײקס, בלויז נים שארבאם געזעץ־פראיעקם קאנעלי״

 בא־ ער פײגדלעך. ױניאן אלגעםײז אין איז עד נאר
 איבער אײן פירם ער ױגיאגס, פמ םעםיגקײם די שרענקם

 ארײנםישעז זיך קען װאם רעגירוגגס־קאנםראל, א זײ
 באשחמקם ער און ױניאן דער סץ נםירונג9 דער איז
 די םון םעםיגקײם פאליםישע די מאם גרויםער א ייז
 האבען פארבאטען און באשרענקוגגען לע9 די נס.9יוני

םםרײקם. פון סראגע דער מים םאז צו גאתישם
 גענעראל די ם9ײ פראגעז, פאליםישע די צװישען
 דער געװען אויד איז נדעלם,9םארה האט עקזעקוםיװע

 אין געווארעז ארימגעבראכט איז װאם געזעץ־פראיעקם׳
 סאר כינעזער די פון גלייכשטעלומ יועגען קאנגרעס

 ציװיליזירטע נדעתנ9 אלע פים געזעץ אמעריקאנער דעם
 באאױםםראגט האם ל־עקזעקוסיװע9גענער די יעלקער.

 נו דעם װעגעז װענדען צו זיד ײבינסקי •הװידענם
 קאגגרעס דער פון םשערפאז דעם דיקשםײן, קאנגרעסםאז

איםיגראציע. איבער קאמיםע
קאגגרעס־ צו געשיקט האם דובמסקי פרעזידענם

:טעלעגראמע פאלגענדע די דיקשםײן סאז
 הויז םשערםאן דיקשטיץ, םעםיועל ״האנאדײבל

איםיגריישאן, אן קאמיםע
 איג־ דער ®מ באארד עקזעקוםיװ גענעראל ״דער

 אגגע* ז,9יוני רקערס9װ רםענט9ג לײדיס טערנעשאנעל
 לעיבאר, אוו םעדערײשאן אמעריקאן דער 19 1שלאסע
ער פארטרעט װעלכע  האם ארבעטער. םויזעגם 300 ^

 דריגגענד 1מםע צו באשלאסמ זיצונג הײנםיגער זיץ גײ
 װאס פראיעקם, געזעץ דעם גוםצוהײםען קאםיםע יײער
פיז אפשאפוסנ די פאדעדם װאס איר. םאר איצס ליגם

ם ײ ו ► •1

a n מז׳ ןו איס פליסע m מ נןז  דןדלויגןן ס p ד
»w קא אדגואױצואײ ppnpag ו» •tar rpa$ im m 
r מר s»מד* poapo m w  on op ,19 אינןרוײמנג 

iia 9 אייט די ויו איוט f liiiwזאם״ יאױס1נ9ל די ט 
a סרןגסיגקײס n  m m ׳3 גרויסןןill9ויש® t9<די לק 

p* איז ר״9דמט9 ״קולי ד9® גאגגאד די פון פורא  r*« 
m דעכסיגט׳9זאסב ppvpoa 9 m i ך ן9ױני סױיו או  נ
מז תר אין גמג  goo•* ר9ם9רכ9 יוסר׳דימ ײיממ מ

nrm  r r y r ת תנ m ופיטלט־חש מני u מװױסאנ־ 
״ 19 ׳09093 9*9ל  אייגפירען וגודיק \pspp גיט לען9* ו

י ,9י39091קטטל9 ר909דכP 9® סיסטטם די  זיינען 091 ו
 אינזעד טעלקעד. נדעדול9 פון דאד9 ו9093י9 ר9191גי

 בײם מיםגלידער כינעזער ל9צ 9 ט9ײ 93ל90 *מקמ׳
 לי•9קײ פולשטענדיג איז םיר, גלויגען וסס׳9ק טיפיק9פ

 ר־9ט םיר דעס׳ ײעגען םײנונג 9 אױטצודריקעז פיאירט
 דערקװאסע אויןי כינזױער די *זעקשסעלען 19 <19שטײ

 '9נ9צי9נ 9*19נד9 טיז טעגשעז די פיס אוגלייך סיסםעם
 אוםגעפער 1וע9ויעלm 9 1געידעכם9ב זיי ױעט ליטעםען׳
 עס יערלעד׳ אינױגרטנםעז 19191*3 זיבעצןן איז תתחגרט

1 יס1 װעס געזעץ 919 19 ׳19ל9 1אי  ן9ר9םוי *191909
o 9 19לימ019פ צז n1אי 19עלטש און רק9פ רכעטס 

19P93 0 01939ל 09י T191190019 19 *1 חW H909־ 
19093• 191 H0 09 919 99191> 0911 <0*1 190אוױיH 

 190111 919*119 *1 0*0 19191*3 *1 19ל90לײסש1 090
ir איז iw אח פרימדשסםם פון קס9 19 ייג19די י׳19ל 

m o i 1909*19190 »91 19ארקרשס9ס ׳19ײ*ל o r iםיזש ס 
*r 090 א*ז  9*19 r m •091 סםיםוליחמ םמ• כל סת 

 *D9T93 190 19U913 090 אץ אמעריקע סים ל9האגי
 09 ?90391093 1*0 4100ל0 19י 191 119ל 1א* »11*0

 נאר געזונס׳ עקאנאמיש פאר 191 יס1 פרא״עקם דעם
םױם m 19391 9 םיםעל אלס טיסיג םיליםעריש אױן

 ״191 איז 9iaP909i****9i איז 190*191909* חװ* «9קל
 אח 19לק9פ 901*1*1090 די געגעז מזרח ז9סייט 191

D91 190391093 0*1 אחח •99*1909 19191 ל9*9900
a a a m âa aaan a a aa aMMM a mmm m̂m̂m aaa a aa MaAMAAMM aaaאלס •ראיעקם דעם n גערעכסיגקייס פח אקס v ix םו

m wru^ p p  m o i, 0ל9ס 9 0 193 090 in a ro rh o*■■» 
I9 391*1919 גליינקײס r* iii באהאגדלוע 93ליי1 9 1אל

9 םיס 1 9 1 1 1אי 9 9 1  ל'90 901*1*11190 *1 פיז םשפחח 1
19P״׳

p * ir9 ii9 o « t(( תכמסק*, תד
J 11. ל. אינסטרנטשאגס? ■רעזידענס

V 90*0199199 ל919191 191 פוץ 11*0*0 191 I 
P די 190ל9יH 1 1909ל093 H  no 190190190 9OO091 

 »90093 אין •1944 *׳90 חוד־ש אין ל91909ת901אי
 P 0*09 9919191 011 1919091 191*091193** 1אי 09
.19פארנארייטוגג 9נױםיג 9ל9 1939&

191 u*o*o 19* ט9ח T090 9*191ויעל« 9 װיילם 
 קוממדיי ■חס **3 ל91909ת9אינם די 190910190 ל9ז

 לײכסד׳ 09 190ו״יי9פעוי אםעדיקעץ 191 פון 199190199
 «P 1939099* 190093 איז 19190 190ל9ײ91 090 09י1

 דר 0191*1910 חיץ9 0991 פיץ באשםייט דעלעגסציע די
ח סקי•1כי ס p 1909<9ל9י די ײ׳יי m װײס־פחר די 

io i9 i* i 9לי9אים פון 190119190 *׳1*19019 לואיחשי* 
"90 <19ל191 191*1*0 ;89 לאקאל 193900911 190*1

 ׳190*919 סיליפ p* 10 לאקאל 0190*9 פח 1901191
 די באארד. חשאינם קלאוק 19190093 פון 190119190

 לא po בלוסםײן׳ םעקס i9i**t דעלעגאםען דדײ 919139
 ׳1909ל90 190ײp 1* גוארק po רייש׳ סיידי ן 22 ל9ק

po ד.39קליײל
 11 1909סל93 אויד 09ה 90וםי99199 ל919391 די
i9o פון 90*099 9 ז9באשטים i9i*T9io*o**n, ׳91 װןס 

י פמ שטודױם 9 1939« ן9ל  9ל90 090 ׳1909ל391* י
 **!ײסגי־מ 19קלייד ן9פו־וי חװ־ *יז םשםײז19 סםק אן
 ײ־1 זוי9 ס* 19םיטל רעקאםענדירען p* םלחסה 1דע ך9ג

 90*099 19ד 1אי האס *901*311 0191*1910 חמ׳9ל *י
O־o**o 9גד91ל«א ד* שסיםם9ב rp ou  : I90 i9 i* i9 io. 
 ר9יד1אי ׳ii93i**o *שר*ל ׳190390 דזשדליום ,190190*1

 גר־יז׳ ת9ח p* 191190 י19ר» לשםײז׳19* 19םײ ׳19ל1נא
1193>

םענטער העליםה ױניאן אץ
»p לץ או נװמאן כג י

 191 ז919ײ ריף1בא א לײענעד *ונזערע 19391 צו
 D9i דורד סענסער לםה9ד׳ 1ױניא *ונהגר po ארבעם

1190*091911 or־׳ **i אויסצוגעז 19391 צו 1בלױ 1נױםי 
 םון קםאר91י1 פוײים׳ לעא ח־< po ם3בארי עם1 םץ

 קוםיװ9קז9 ל919191 םמ 9קאםיט ר9ז׳ צו סענםעד
93*11.

:שתיבם ער
 םענםער לםה9ה 19ױנ* פאח 1*י 1942 יאר 091״
 1אי ר9י ר9קםיװסם9 *ת םסזאםסטער9ב19 19י 19091

19* 091 1*י 191זײ 19019 «אצי 190 <903שי91 1ײ1
 ׳r 10*19* 09 193ל9ײ 1*י וױ 191*091 לט9119באה

 צײם 9 1*י 19י9ײ91 ם3רײ1191 *יז אםp 1* יאר 191די
po 19390 ים1קםוי9ד ל9* 9תים1 9 19ײ יזים׳1ק *in 

 פוחות 901909093 די 19 19צושלים1א זיד 19פארלאז
po 190011 א פארמקוכײװ *ייד *יז ם9 1*י י1לא 

i* 1*0*190*9*1*90 רבײס9איב  po 9לם9שם9אגג.
 יױ1 9אל 01*193 ם9ה 190190 לםה9ה ױנקה ר9״ד

 לס9?9ל םד 9 1*י o־n*93 חשןמם p* קאלס9ל ר9יארק
 ,9י1נםילװײ9« 1909של911איי יםס׳9סט 91רוםי9 די 1*י
p 391*י 1*י חשױחי. יוp 1* םיקום91קא irn ויך* 

 ד.9פיםגל*ד po, ס9פאםיל* די 1919091 לם911באהא
 0**31*090 190*1*1*190 191 1סי 111190911190 *1

190190 po 91 191ײ1 1םי ז9 ייײד׳ אזוי מווימ 1אי* 
111*19111 19091 *1*13110**19110 *19111 *0931 11 

9 *מ שטמע ר9כסס9ח 191 1  19013391 יט1 אלץ ד19193
11 *iסי ײט,3יםיג t o זײ 1*י לם<9ײ91 ם9 19לם9מ 

 פיז ף1פי פמ ד,9ײ 1םיםע i** nnnoo ביס 900390
 איז no 191 1*י שכת p* םאתאפם 191זײ 9 19זיב

<1900190 190י1־3י1לי3 1919*
 געהאם ז9האב סיר װאם ,i90**3i*i90o די ץ9,םר

̂ל *ױס  *po 190 בײם193*י 191 *ח סלאץ אין סאמ
 .19מ1אפםײל 9ײ1 939םלI939iim 9 1מי האממ אל,1םא

 באשםי־ םאר 0190019091 א לם9שט9*ייע 19האב םיר
190 *p 19הײט31א13 תחװ9נ 19דל1באהא *p א o n** 
190 oi90oi«»9i 93 םאר m31913 פמ 11דלו19ה* 
 ׳9319 אפםײלעמ! 9בײד ם*רערען<1בל די po 19הײם
 פי־ 9 ט1סי9ג1*ײ יד1* 19האב םיר רײך•.1ל9רפ9 190
 190*1*3 1זי PW3 1ליחנ1םים i*o ,3י1לי3 19יש1חר

n o *  io*nn*3 91*0*11 m m!*** איז אתז בײ 
110110, 090 o i סיםגלי די אײן שסאדס i l l גןלם *p 

m 111*0110*119 1אוי 1זי ה*ס m* !פיםשזד נויםיג

u* פמ rn ו סאליסי* i  H3H* ■א מיםגלידעז W* 
Jini*i93 1יאגגאםםיש1 1יג119שם

o ״װאס i 198 11 11*י סאיי 03*01111ל110 האם* 
19111* im o r u 13 טראץ *ו־מס o n,ד®־ *יז יזיס 

nr»*B 1ײ 113ה* 1םי .װאם 9 1 11 090*91 p o m  po 
 פריזסר p 3*19111091> 0*1*19019 19190* 1לת11ב*ה*

*03019011 19 no 1*י 1*03*1 ם91םײ91*ל m im 
 את־ 19ססיש9י»גג1 9 ס*ר i*o*u im *ימרמװיהת׳
i i  ni3in90 19ליסם9י19םס *m  r 19יג3ל9ז *r■ 

00*110*9. p o 9 3** 1זי !ױםמם191*ײ t49*י9סולס1א 
 סיסםעס די פל*ץ< אױ®! !לייד *ראנזשירם 09 019ײ

 019*19■ ם91 ם*ר לט91 *מ !ײם io 9 אייז שסארם
09 P* *11 אים 1*פ 19גל1ם ם3ס p i* i3 90093 די 

r־t»*w 191 *יז וואס <1110*ױם«* 90*1*1*190 m i 
311 m  r*  .9*110*001** 19111* no,יז סי תפס* 

m  om• <0*01911911*0 m 190190 לםה9ד׳ 1*ױגי 
19191190 91 900911 o*i pi*^ nימר־ אויף װיכס 

190**031*13 pi**o.

 דזשאינם שיל^דעלםיער םון טשערמאן
געשטארבען לעװץ, יסמאר באארד,

rp 31913 9י9119ל 9 1*1 o o1*010 1*י 0חײ, 
19020 o n ײנןא■ 9עלסי1ם*ל* **! 19שם*רב91 ימי׳* 

p i* i9 o m  *i no 1פי *P in* יוני*, ל91ש*91םער1*י 
<1לעװ* ים1ס* 191113

191931*001*0 i n איז p ip i « נױמנליד po 
3 i n*1* קמ*כער1ל*i i m 911901** 1911* 19*ײז־- 

 tr >1900 HP r■* <191*091 011*1*11* איז ל91ש*
 די p* p*n* m 01*191 םדײ 1939ל *נץ1 ז״ז ה*ם

*190931 **19 <p o ri9 o i םארסױיי■ 19ה*לט91 ה*ם 
19009 91*03*0 9m א*ז i n קל*וי- 19לסי9םיל*ד 

ביז n* 19י*ינ י9מ*כ *i איז i 190191 םױםm p ip i 
po באארד. דזשאינם קלאזיק

pt>22 o דינםם*!׳ pk 0*19013911 לױח די n 
 *יז 9לסי9םילאד **! םרײד 3ל*יP1191 m* 3 ימי•

p 19ליד10םי די p* 1919091 לם9שס91א* m מױךםזש 
1939109 o n 0919פ*רשם*דב 19*1 פבוד 19למם 
m* ברודער *o p>

iparn* m  r p
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אינםערנעשאנעל *נזער אין פאםיחנגען און נײעם
iAAiiMiMIfe MM mMmmmm̂m•  עקזעקוטײו גענעראד pa מיםינג ער

y אפגעתאלטען איז מאס באארד i*
M U| או עדשםע די מארען ײני pa װ

UBMMBNt MUM mmmm MMMMMMM - - . - ײ*־* : -י  געדױערס ה$ס הױד ײנמױ אין
 ארהאנדעלט8 האס pa גײם מער
א וױ פראבלעמען דרינגענדע מער

MMMMmMM B M ^MMMMM —-----— t  יערלעכער םערסעל געוױינלעכער-----------------
 נאסירלעד׳ אײד איז דאס באארד. גענעראל pa םיםינג

 •ראבלעםעז טרײד און יתיאן געװײנלעכע די חוץ וױיל
Dipt פארלאמעגם דער pa האט אינטערנעשאגעל דער 

is פיטינגען די בײ מרהאגדלען p a ימזעז׳ נאדמאלע* 
 םרײען דער אויף ײיריןונג איר און לאגע מלחםה די האם

אז׳ דער און איגמסםרי קלײדער  נײע מדמסען ײני
 אלסע אדערגרוגם8 *דם ארױסגערוקם איז *ראבלעמעען
 מרש»*סם סלחםח דער דורך זימען װאס •ראבלעעמעז

ענםפער. באלדיגען א פאדערעז pa געװארען
 און פארהאנדלונגעז די װעגען באריכם דעטאלער א

מ־ בײם באארד עקזעקוסיוו געגעראל םון גאשלוסעז  ל
 אנדער אז אױף םארעםענםלעכם ווערם מיטינג, םען

 װילען דא *גערעכםיגקײס״. נומער דעט אין פלאץ
ױי אויף אנװײזען בלױז פיר  זײנען תאס פראבלעמעז *ו

װעלכע םיםינג׳ בײם געװארען דיקוסירט גרינדלעך

 באאדד גענעראל דער וואס פראגען די אילוסטוײחח
פארהאנדעלט. האט

 פראגע די אױםגעקומען זדז וײיע ערשםער דער אין
pa אויםגלייכונגעז לױן pa אויף פרײזעז שסײגענדע די 

 געװארען אגגערירם איז פראגע די לעבענםמיםלען.
 פרעזיחננטען װײם די pa באריכט יעדען אין נמעט
 אונ־ געגענדעז אדער לאקאלס די אין לאגע דער װעגען

ױ :איז םראגע די קאנםראל. זייער םער  מעז קעז אזױ ו
 pa סטאנדארד ארבעטס און לעבענם דעם אױםהאלטען

 שםײ־ אלץ דעם אונםער ארבעטער קליידער םרויען די
 העכע־ לוין םון באגרענאונג דער און יקרות גענדען
? םארמולא שםאל״ ״קליץ דער is רונגען

 אלע םאר אלגעמײנע אן איז פראבלעם די אט כאםש
 םאר בלױז ספעציפיש ניט איז און לאנד פון ארבעטער

 שאר־ פיל אגער זי איז ארבעםער, קליידער םרויען די
דעם איבער אינדוסםרי קליידער פרויען דער אין פער

 נויטיג מאכט וואס סױיו זײער םון כאראקטער סעזאן
 זייעדע אויף יאר גאגץ א לעבען צו ארבעטער די פאר

 אין װאכען דרײםיג אדער 25 פון משך אין פארדינסטען
 זײנען לעצטענם כאטש ארבעט• ז.אבען זײ װאס יאר
 געווען טריידס קלײדער פרויען די אין סעזאנען די

 באגרענ־ די אז זינען׳ אין האלטען אבער מען מון גוטע.
 טענדענץ די און באפוצונגעז און ראטעריאלען פו( צונג

 סעזא־ די פארקירצען מעגלען־ קען סטאילס איינפאכע צו
 אומ־ צוױיטער א ארבעם. מאם די םארקלענערעז און נען

אויםגלײכען פון פראבלעם די פארשארפם װאס שטאנד
 פרויען די אין פרײזען געשטיגענע די מיט שכירות
 עס וואם אונםערשײד גרויםער דער איז םריידס, קליידער
 לױן־סקעילם די אין אדן פארדינסטען די אין הערשט

 אין מארקעטם. םארשידענע די אין מלאכות בעל די פון
 שיקאגא׳ יארק, נױ װי צענטערם אלט־ארגאניזירטע די

 אר־ די דינעז ביישפיל, צום באסטאן אדער קליװלאנד
 װי העכער פיל לוין שטונדען דער און פוײיזען בעטס

 ױניאן די וואו מארקעטם ארגאניזירמע גײ די אין איז עס
 מעגלעכקיים די און צײט די געהאס נישט נאך האט

 אויף שטוםע דער צו סםאנדארדס דיערע אױםצוהויבעז
 ארגאני־ אלם די אין ארכעטער די שטייען עם װעלכער

 איז ױניאן דער םון טענדענץ די צענטערם. זירטע
 העכע־ גרעסערע םאדערען צו געװעז מאל אלע דעריגער

 באצאלםע ערגער די םון סארדינסטען די אויף רונגען
 די מיט אויסצוגלייבען זײ ביםלעכװײז אום ארבעטער

 די ארסעםער. באצאלטע בעםער די םון סארדיגםםעז
 אויסגלײכונגם דעם אט אבער מאכם םארמולא, שמאל קלײן

 גאד םארגרעסערם עס םארקערם. אומעגלעך. •חסלעם
 העכע־ די װײל טארקעטס די צוױשען אתםערשײד דעם
 עם וואס שכירווז די אויף פראצענם םופצען פון תנג
 בא־ נידעריג די םאר וױמיגער אן טרעםם ערלױבם׳ איז

באצאלםע. העכעד די װי*םאר אדמםער צאלםע
 גענעראל דער האם םראגע. די אט דיםקוםירענדיג

 זינעז איז געהאט אויך נאטירלעד באארד עקזעיןוטיװ
 םארן אינםלאציע םח געםאר די און לאגע םלחמה די

רעזאלוציע די ארבעםער. די פאר םיעציעל און לאנד

pa אקזאקוטיװ גענעראל n g g* א׳פד̂ז דער אימר 
ר זיד חאס  שםרײנגזון דןם אױןי גץשטעלט גיס דןדנן

 חעכערוגגען׳ לױן באראככױגטזן די pa שטאגדפמקם
 לױגאז• די pa אויסגלייכוגג פאר ארױסגעקומעז איז גאר
 לזןגעגסמיסלעז אױף רייחמ8 די אדער אז תייסט, דאס

 יחןלכער אױף חויו דעד צו װאראן צוריקגעזעצם זאלעז
 חײסם דאס געווארען׳ סםאביליזידט איז לױן ארנעטט

j^m די צו a אדזןר, /1942 טאי אין ג׳דתז זײגעז װאס 
 אר־ די זאל כאווײזעז, גים רעגירומ די קאן דאס אױכ

 דעד צו שכירות nnysyn is זואדען ערלויכם בעסער
ן װןלנו אױף שטוםע ן ױיו ן ו ן טןג חיינס מ  גלײכ־ !ו
 אין ירעד6 ױגיאן די דעזאלרציע די אױף פאדערט צײטיג

 איצם ביז נאו תאמז וואס געגענדען אדער פאנען די
 לױן ערלױבםע די ארבעםער די פאר געקראגזח ניט

 pa העכערוגגעז אזױנע פאדערען is גלײך חעכערונגעז׳
 װאר sis װענדען זיך איז^ױםיג, oy װאו ®«לעז אין

t לעימד h h p גוסחײסונג• פ>ר

ע ט םי א ט ק מ םי ש א עז צו ב ר די טו  ש
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 אוגתר וועלכע מיט פראבלעסען באלדיגע די חוץ א
 עקזעקוטיװ גענעראל דער האס זיך, ראנגעלם ײגיאז

 םארפלאנ־ וױכטיגע, לעבענס די אײנגעזען אייד באאדד
 ארבעםער קלײדער פרױען די וואס פראבלעםעז םעדטע

pa םלחמ̂ו דער נאד זיד פאר חאבעז ױעס ױניאז אונזער 
 ערװאר־ דארף מעז :זײ םיז אײדגע כלויז אנצואװארםען

 וועט קריג, pa אפשסעלען דעם נאד גאלד אז םען׳
 אין איבערברוך עקאנאמישער געוױסער א ארײגטרעטען

 באשטע־ מלחטח די װען צװישעז־צײם דער אין לאנד.
 ווערעז צוריקגערוםעז װעלען רעגירוכג דער pa לונגען

 אויף ווערען אריבערגעםירם וועלען םאבריקעז די ביז
 מעלעז געברױד, צױױלעז םארן ארםיקלעז פראדוצירעז

 דיערע pa ווערען אויסגעווארסעז ארבעטער מיליאנען
 גאװא־ די איז איצט דיגען וואס די םון טײל א חשאבם.

 װערען. דעמאביליזירט װעלען לאנד pa כדות סענטע
 איינ־ דעריבער װעט מאםען די pa קױף־קראפט די

 ו,אבען װעט װאס עולם׳ דער װעט נאך דערצו שרינקיעז•
 אזוינע אײגצושאפען זוכעז זיך זאכען, קויפען אויף געלט

 צייט אין קריגען געקקנט גיט האט עד װאס ארםיקלעז
pa זײער אםגעשטעלט האט מען וױיל מלחמה, דער 

 ראדיאס׳ אוטאמאבילם, וױ פארקױף״ און פראדוקציע
װעלען זיי ארטיקלען. ענלעכע און מעבעל געבעטע

 דאש קליידער. אויף געלט װײניגער אויסגעבען דעריבער
 אונזערע אין ארבעט וױיניגער דין װעט עס אז מײנט

 ארבע־ צאל די אלעם. ניט נאד איז דאס אבער טריידס.
 פאבריקען צאל די און אינדוסטרי אונזער אין טער

 םון צייט דער דורך פארגרעסערען. ספק אן זיד װעלען
 די פון ארבעםער צאל אנזעעװדיגע אן איז מלחמד., דער

 גרע־ פיל א pa דינען אוועק טריידס קליידער םרויען
 אינדו־ מלחטה אין ארבעטען אוועק איז צאל סערע

 זיינען פלעצער אפגעלײדיגטע די םון םײל א סטריען.
פון אדער ארבעטער נייע פון געווארען םארנומען
 געװען שוין זיינען וואס פרויען pa מענער עלטערע

 דעמא־ וועט ארמײ די ווען ארבעט. דער פון אװעק לאנג
 אפשטע־ זיך וועט ארבעט מלחמה די pa ווערען ביליזירם

 טרייד. אין קומען צוריק אוועקגעגאנגענע די וועלען לען,
אװעקגייז. ניט שנעל אזוי װעלען צוגעקומענע די אבער

םאגריקען. צאל דער מים געשען וועט זעלבע דאם
 גע* עטאבלירט זײנען מלחמח, דער pa צײט דער דורך

 םריידם גאדעל די אין פאבריקען גייע צאל א װארען
 ארסײ דער פאר באשםעלונגען אויף איצם ארבעםען וואס
pa .גייע די אט געױױ pa פאבריקען פארגרעסערסע 

 דער* דארף מען קריג. נאבן אויפגעבען נים זיך וועעלן
 זוכען װעם זײ פון םייל גרעסםער דער אז װארסען

 קליידער. ציװילע pa פראדוקציע דער אויף אריבערצוגײז
 נײעםטע די pa ליק־סטאנדארדם נידעריגע די איבער

 אײנגע־ זײנזח וואם מעםאדען פראדוקציע pa מאשינעז
 גוסער א אין זייז זײ ײעלעז שאבריקעז׳ די אין שטעלט

מארק. אין קאנקורירען צו פאזיציע
 דער םאר גויםיג איז אומשםענדען די אונסער

pa פראבלעםען די באגעגענען is גרײםעז1צ זיד ײנקה

 אױס־ גױסיג זדז נל דם1ק לעוונ^ S זײ פאד גאפינוז
עז  n טיט מקאגעז זיד pic צגיז דעם גענױ זװמײי

 כאארד עקמקמױװ געגזײל דןד *לזײטיג. •חןבלעמז
 שסױ is מוםיטע 1ס«מד?ל א «שםיםט דארימי האס

 סדײד אמזער איז •ראבלעמעז םלחסה נאד די דירןן
ז אח אזױ װי םיםלמ רעקאטענדירעז pa ײגקמ תי זי BMMaW mm mmm ̂ ״ «י ~ " "*I
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 ״גזף מםער דעם סיט דתק ois גײעז מיר װען
 פײנ־ ישראל װײס׳פרעזידענם באריכטעט רענםיגקײט״,

 באארד דזשאינם ק1קלא pa גענעראל־מענעדזשער בעדג׳
 טרײד. ק1קלא איז אגרימענט נײער דער »ז נױ־יארק, איז

 לעצ־ געאייגיגם זיד חאבעז אדדים בײדע ײזןלכעז אױף
 װעס pa געווארען אױסגעאדבעם שױן איז מאנאם׳ םעז

 ױגי. סע28 חגס מאנםאג, װערזמ אממרגעשריגמ
 אונםערצושרייבעז געמאכט ײערען אראנדזשרענטס די

 װערס װאס לאנםשעאן׳ םארמעלעז א בײ אגרימענס דעם
 pa פירער די דובינסקי, פרעזידענם אראנזשירט.

 די לאקאלס, אגגעשלאםענע די pa באארד דזשאינם
 לאגוואד־ מעיאר pa אסאסיאײשאנס אלע pa פאדטרעסער

 דעם איז באםייליגעז זיד Pא דץ אנװעזענד עלען11 דיא
אגרימענם. pa אתטערשרײעבן אפיציעלען
 אלםע םאר פאגד ריטײערםענט pa אײנשטעלען דאס
 חאם אגרימענם, דעם דויד םרייד קלאוק אין ארבעטער

 ,1אויטס דעם פאר באגײסטעדונג pa לויב ארויסגערופען
 פראגרע־ אלע אין אויד נאר קרייזען׳ ױניאן אין בלױז נים

 מיסינג לעצםען ביים געזעלשאסט. דער pa קריתען סױוע
pa דו• םרעזידענט האם באארד, עקזעקוםױו גענעראל 

 םיינבערג מענעדזשער גענעראל געלויבט שםארק בינסקי
pa דעם םאר ױניאן קלאוקמאכער דער פון פירער די 

 װיכםיגען דעם עםאבלירט װאס אויםטו׳ היסטארישען
 בא־ צו םארפליכםעט איז איגדוסטריע די אז פרינצים,

 מים יארען עלטערע די אױף ארבעםער אירע זארגען
 פראגרעסױוע אלע pa לעבען. א מאכעז צו ריטלען
 אינטערעס. גרױס ארױסגערוסען אייפטו דער האט קרייזעז

 ניױ די pa דערגרײכונג די געלויבם שטארק האבען אלע
קלאוקראכער. יארקער
 ױמער לעצטען pa באריכטעט שוין האבעז מיר וױ

 געשאפען םאנד ריטײערמענט דער װעט ״גערעכטיגקײט״,
 דרײ pa בתים בעלי די pa אםצאל אן דורך װערען

 םארוואלטעם װעט פאנד דער םעי־ראל. pa םראצענט
 מענשען, פוםצען pa קאמיטעט ספעציעלען א pa װערען

pa זײן װעלען זעקס װעלכע pa זעקס ױניאן׳ דער pa 
 גע־ װי םובליקום. pa דרײ און מאנופעקטשורערס די

 פאר־ די װעם איבער׳ גיט פײנבערג מענעדזשער נעראל
 בא־ א פון װערען אנגעפירם פאנד דעם pa וואלטונג
 דאר־ וועלען מאױסעקטשורערם די וואו אפיס. זונדערען

 םעי־ראל ד״ער פון קאםיע א וועכענםלעך צושםעלען פען
 סימע׳ דער אויף טשעק א pa ײאד דעי־ פאר אקאונט

 דעם אין אן. טרעפם דערטון פראצענט דריי די װאם
 די pa אפליקאציעם די װערען אנגענומען װעלעז אפים
 על־ און אלם יאר זעכציג און פינף מיםגלידער, אלטע
 םרױױ־ דער מים באגוצען זיך װעלען װעלען וואס סער׳
 פענםיע, די קריגען pa טרייד pa זיד צוריקצוציען ליגיע

 צװײק־ זיך װערען געצוואוגגען ניט װעם ארבעםער קיץ
 זיך פילם ער אדער װיל ער יב1א םרײד. pa צוצי׳ען

 א איז ■ענםיע ריםײערמענם די ארבעטען. is במח
 װעלען גאםירלעך פליכם. קיק נים אבער פריױיליגיע

 ארבע־ אן באגרענצונגען, ן1א תלס געװיסע pn דערכײ
 א םרײד קלאױן אין געדרען האבען דארפעז װעט טער

 ms בארעכםיגם. זיץ is ם1א יארען צאל געװיסע
 ערשם עלען11 תלם די pa אײנצעלהײטען די בענעפים.

קאםיסיע. דער pa װערען יסגעארבעם1א
 גימן ײניאז קלאוקמאכער דער pa ירער8 די װי
 נײ־ אין טרײד ק1קלא אין *ראן8 איצט זײנעז איבער,

 ינףpa 8 עלםער דעם אין ארכעםער 2,500 אדש יארק
pa ארבעםער הײםם, דאם םער. אדער יאר זעסױג pa
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an ײ וחמ אלטאו ?ז ז מ  דיםײעדמענס. is מרעמױגט י
װי גלײד װאלצן די pa «לא אז גיט, אמר סימט ךאס
t תו jh אגיייז׳ אגחײמז װאט תקאי ד • p י rsp n is 
m ךןר pa orrm פילע מנעפיט. ןלסןר קריגיז 
m ריסײעדעז גיד װןלען גים **דשײנלןד מלאז זײ; 

rm n געגמ לאנג געװעז חאכעז גיט מלאז װידצר 
 די גענױ בענעפיס. is מרןפסיגט זימ is פרײד איו
 עלםער־פענסיע, אױף אריבערגײז ײןלעז עס װיסיל «ל

 פמקציאגי■ אנהױמ װעט פאנד דער pm >1946 אמזױנ
 ים1ל משםיטט. װיםעז גיט נאםירלעד מען קזז ר״׳
 פראצענט דרײ די װעלעז אבער אױסרעכענונגעז אלע
pa ראל וזף pn געדג is װאס יסגאבעז>1א די דעקעז 

פאדערעז׳ ױד ומלעז
 ערקלעחגג פײנבערג׳ס םענעדזשער גענעראל לױט

 ים•1א מיטגלידער אלםע is אלוגגען8בעגעפים־ די דמך
jrw גערומנט riy i. מרכשנים״ ברענגעז זײ זאל עם אז 

 װאד V דאלאר אגציגpa «1 אײײ ביז יג8אנ11צ אמם לזד
 עלטערער אן אז גערעכענם, װערט עס oyii װןגעגטלעה

 דעם pa מע.1ס דער אױף מרכלעבען זיד קען סענש
 איצטיגען דעם איט װעט׳ פאנד ריסײערמעגט קלאוק

 דאלאר חמדערט זעקס קריגען ארבעטער דער אסטאך,
 דער pa פענסיע עלטער דער מיט צחאטעז יאר, א

 דרײםיג pa דח־כשנים אין אן טרעפם אס11 רעגימנג,
 ק■1קלא עלטערער דער װעם מאנאט. א דאלאר סערציג ביז

 זיין ארבעט׳ די אױפגעבעז װעלעז װעט אם11 סאפער,
 פאר־ יד1א אבער ױערם עם מע.1ס דער סיס נאזארגט

 געזעץ סעקײריטי סאשעל דער פאל איז אז שיםגעזעז,
 דער pa צאאנגען די אז י,1אז ערען11 געענדערט זאל

 ק־1קלא דער עט11 מערען, פארגרעסערט דעלעז1 מגיחנג
 סאדקלע־ זלנרציאאראפפ פאנד ריטײדדמעגט מאמד
רעגיתנגם־שםייערען מרד אגער אײב מע.1ס די נערעז

 םמסידיע רעגיתנגם די זאל אופן אגדער אז אױף אדער
 פאנד ריטײערפעגם דער מעם ײערק, מרקלענערט

jysasau םארלוסם. דעם
 םירער־ ײניאן זײער או־ן קטאכער1קלא די כאטש

 דעם מגײען is געזמם ת1בחז אלע מיט תאבען שאפם
 שםע־ קיץ פאראחאכען ניט pa פריילעד אגרימענט

 נםערשריײ1א דאס דאד איז יראײקציע, דער pa תנגעז
 גלאם• גאנצעז pa אספגעגאנגעז ניט אגרימענט דעם בען
 פארטיג געײעז איז אלץ װען מיטט, לעצטער דער אין

 מענם,1דאק דעם pa אעטערשרײבען אםיצייעלען פארן
 מערםשאנםם ״קלאוק דער pa פארטרעםער די האבען

 חשא־ קלאוק די pa אםאםיאײשאן די אסאסיאיישאן״,
 את־ עס אנטזאגט זיך pa איינגעשפארט זיך בערם׳
 אסאםיאײשאן די pa דערקלעתנג די שרייבען.1טערצ
 דעם םים אפװאדםעז װילען זײ אז געװען, איז טירער

 pa ער8ענם אן קריגען ייעלעז זײ כיז אעטערשרייבען
 זאל רעגיתנג די אז פארלאנג, זייער אויף אשינגטאן11
 זײ מאס געלם, דאם ארונטערצורעכענעז ערלויבען די

 אינ־ זײער פון טאנד ריטייערמעגם צום צאלען ױעלען
 פאר ארבעטען װאם קמאכער,1קלא די ווען טעקס. קאם

 זײער איז דעתוזדסט, pBדער זיד האבעז דזשאבערם, די
 אפגע־ האבען די אז גרױס, י1אז געווען פארביטערונג

 קאנםארקםינג אדן אינסייד די אין ארבעט די שםעלם
 אסא־ דזשאבערס ז׳ער pa מיטגלידער די pa שעפער

סיאיישאן.
 איינצױ גענומען נים לאנג דזשאבערס די האם עס

 דערםילט׳ אמאל מים האבעז זײ ת.1טע זײער זען
 קלאוקמאכער די װי אז פײער, מיט זיך שפילען זיי אז

 מיידעז1יסצ1א פאראינטערעסירם ניט זײגען ױניאן די און
 מלחמח דער ra ספדציעל פעחשעס,אסס pa סםדײקס

זזחק דזשאבערם די יבען1ערל ניט אבער זײ װעלען צײט,

זייעו אויו» דעסען פרעםער ױני§ן און םוסױם סאמוניםםישע
&רצון» העפלעכען

 ענגליש »ן זאגט טעם״,1ג עפעם עמיצען נים כרענגט װאם װינט שלעכטןןר דער ״נישטא
 רזאכט1םארא איז װאם שעסןןר קלאוין. אײניגע אץ סט>ן#עדזש קורצער דער אײד רם.0ש#ריכװ

ד געװאדעו  דאס ױי כאדױערענסװערט דזשאפערם, קלאדק מ#נ:ע פץ אײנגןןש#ארטר,ײט דער תי
 אין וןרבעטער ארגאניזירםע די פאר און קל^קטאפער די םאר ז*ך גוטע א אויםגעטאן האט איז,

 אץ ם"1קאל ״םינפטען קאממיסטישען דעם פון מאסקש די אמנטעדגעריסען ח*ט עס אלגעמיץ.
 װעלכע מוםרים אץ םקעפש פון פרצוןז אמת׳ןןן זיער אױםגעדעקט און פאװעגונג ױניאן טרײד דעד

 טאנצט ױאס פירער ױניאן א מיט אפצורעכענען זיף אום אדפעטער די שעדיגען צו גדײם זײנען
. דודקע זײעד נאך ניט

 מאנכע פץ שעפער די אין זןרפעט די אפגעשטעלט האפען קלאוקמאכער די ױען טאג דעם
 אונטערצושרײפיזן אנטזאגט מינוט לעצטער דער אין זיד האכעו יעכע װ$ס דעם איכער דזשאכערש

 װארקער״, ״דעילי ״דער ענגליש, אץ ארגאן דןאמױ״ישט״טער דער איז אגדימענט, קארע^טיױען דעפ
 צױײ פראװאקאמארישען, דעפ אונטער זײט, ערשטער דער אױף גײעש דער מיט אדוישכעקודען

 חפרה די זוכט פאשקװיל דעפ אין שטרײק״ א דא מםט ױניאן ״דוכינשקי׳ש :קאס ?אלומדמען
 די נאר פאארד, דזשאינט קלאוק דער ניט און קלאוקמאכער די ניט אןז אײגדרול״ דעפ שאשען צ•

 שמא• דעפ סון סטאפערזש. דעט פאראורזאבט האכ,ן דוכינשקי םרעזידענט ארן אינטעינעשאגאל
 םוט און קלאוק אין שטדײק ״א געװארעו זער״ װאר ״דןןילי כײם איז שעפער עטלעכע אץ -;דזש6

 ײינען שעפער צאל א און ארכעטער טויזענטער םארװיקעלט זײנען עש ױעלכען אין שעפעד,
טעג׳/ עטלעכע שױן גןךשדאשען
 די אין שטאפעדזש דעפ מיט חכרה די :יט זיף כאנוגענען משירה, די כארןרעםטיגןןן צד

 ייאנואר. לעצטען טרײד דרעש אץ פטאפעדזש דעם «רײן אױף שלעפען זײי נאר שעפער, קלאוק
:שרײכןןן זײ

 װי טןןכניק זעלכיגער דער מיט צט1כאנ סאקטיש ײך האכען ױניאי דער םץ כעאמטע ״די
 װעל• טדײד, דרעש אין שטאסעדזש גענעראל דעם אץ יזןנואר לעצטען צט1פ?ןג האפען זײ וואש די

 די םץ םארשפרעכעז דעפ םון םארגעװאלדיגתג אץ שטרײק גרוישער ערשטטר דער געײען איז כעד
 םון האנדלונג ״דיי אז כאװײרים, די װײנען רערע־ן קר^קאדיל מיט שטרײקן״ 1צ ניט ארפעםער

 אױפםערק• שפעציעלע געצוינען האט דוכינשקי. פרעזידענט ן1ם ןןנגעםירט ױערט ױאם ױניאן דער
 דאר,ט סרעזידענט דער װען ׳צײט דער אץ םוניןט מען1געק איז עש װ^ש דעם איכער זאמקײט

אים״. םאר איצם ליגם ױאש כיל לײפזור אנםי שמימ־קמנאלי דעם אמטערשרײכען װןןגןןן כאשלישען
 עטלעכע געדױערט שטאפעדזש דער האט ניט אז געױאושט. ט1ג נאטירלעך חאט חפרח די

 גןןתםען• אי־ם האט כאארד דזשאינט ק1קלא די 1אפיל ניט אץ אינטערנעשאנאל די נים אץ םעג
 פרעסע• ײניאן די אץ קאנגרעש אץ רעאקציאנערען די דאנאס דעפ אמטערגעטר^גען חאכען זײ

 כען1ז װאש די סאר אמוניציע איז דאש אז װישעגדיג לאנד, אץ צײטמגען רעאקציאנערע אץ רישע
is ײ װאש דערסאר כלױז ימיאנש, די אונטערדריקען םאר שטיםונג שאפען  גערעכעגט חאכען ז
 דו• פרעזידענט אץ אמטערנעשאנמל דער םץ פרעשטיזש דעם שעדיגען דערםיט קענען זײ אז

ײ חאכען דעם איכער כמפקי.  סטא־ דרעש דעם װעגען פראװאקןןציע די ארײכגעשלעפט אייף ז
 דרעשמאכער דיי םץ םאדטרונג די איכערצמעכען אנמז«גם זיד האכען כאסטם די װעז פעדזש׳

 און יןלאוק אידישע דיי װעלכע ״סרײהײט׳/ דער אץ ארכיטרײשאן. 1צ אויסגלײכונג ץ1ל א סאי
ײ חאכען לײענעז, קענען ײעפמאכער  פראױאקאטאריש אםען אזױ םען1ק1ארױסצ געױאכט ניט ז

pa טאן. זקלכיגען אץ עש איז געשריכען אכער געמאפט, םילדער עס חאכןןן
 א מושרים קאממישטישע די םץ האנדלוע די pm םיטגלידער אינםעמעשאנאל די םאר

ײ צװישען גאף זיד געםמען טאמער לעקציע. גייטע  אםשר חאכען װאס נפשות נאאיװע מאככןן ז
ײ חאכען געװארען, אנשטענדיגער אדער כעסער pm חכרדו די אז גלויכעז, אעעחײכען  דער םץ ז

t געםהט חאנדלומ p ' m,^ ש שלאנג א אז t ניט אכער םעל, די כײטען ? m .גיםם

w מז ײ׳ P® מ ד ןן’ידדסאז»1ד« אחנד י  m •ון■ וי
ף מרפלימײמעז׳ ױ מ י ל ײ מ rm י n 

ד י תיחזדי^ פױלפ ײי מן u ושאפןדו י  מײמד זיי
מז איז אגריםענם דעד pa געװארעז שרי מ ד מ  מד *ג

«or 28 שיעסער, םעג דדײ םים מיחגז  ,mornמז 
מני.

 נמונר־ מארטװער מיט פארהאנדלוגגען
 #גריימענט נײעם 8 פאר פעקטשורערס

אננעפאנגען
p תאט באארד חשאינם קלאוק דער w אנגעחױ־

 םאטפעק״ נאשיאנ«ל דער םים פארהאנדלונגעז די בען
 pa אגרימענס נײעם א םאר אסאסיאײשאז םשח־ערס

 םו׳ײד pa אגרימענט אלםעד דעד םו־ײד. ספארטװער
 זװשטיםתג דעד מיט אבעד מני אנפאנג יסגעגאגגען1א איז
pa אױף גזןװארזח פאדלענגעדם עם איז צדדים בײדע 

טעג. דרײסיג
סיארס־ pa סקױרם די מיט קאנפערעגץ ערשםע די

 אפגעהאלסען pa אםאססדישאן רערם1מאנוםעקםש וער1
 פאדערס ײנקמ די ימי• טען17 דעם דינסםאג, געװארעז

 די פאר יראצענם T7S אזימגעפעד pa לױן־העכערמג א
 דעד זט־נטער בארזגכםיגס זײנען זײ װעלכע is ארבעםער׳

 באדינ״ םפעציצישע די ןדבער ארמול̂ז6 שםאל״ *קלײן
 p«so is ייגקמ די זמט םרײד׳ דעם pa אבער געגעז

 yaio באשםימםער גלײכער א ^יף העכערונג אין די
 די אױף פראצענטעז l’a אגשםאט ארבעטער, אלע פאר

ya’ara ^חעכע־ א »יך אדלאנגם8 ײניאז די שכיײ 
S•| עקטשורערם61םאג די װאם פראצענם׳ דעם pa תנג

mmm mmm w  IhVMflim niV HVUt jvh וורוחורוודדוו גי y ט*י w* ײ <י ׳ ןך יינ י «̂ע
 בתי̂נ בעלי די מיט שװעריגקײטען באײניערע קיק ניט
 פאילענגערטען דעם pa םערמין דער ביז אז האםם- מען

 אגריםענם נײער דער װעט »־יםגיק,, װעם אגרימענט
װערען. געשלאםען

n ײניאז דער pa קאמיםע קאנפערענץ די  pa 
a’oyoy’^ סאב־קאמיטעס באשםימם האסען isana- 

 pa אדערמגעז8 יװיאנס דער סירען1דיםק pa נעמען
 a פארשםענדימנג. א is קומען iia איינצעלהײטען

 װעט קאמיטעם גאנצע די םון צוזאמענקעפט צוױיםער
 זאלען זײ אז דערווארטעט, מען pa מען1פארק גיכעז אין
אייניגען. ױך

 עדשטע פײעדט ױניאן םקוירטמאבער
 אץ ־8־ױספ8 אן מיט צאלונגען װאקאציע

הויז ױניטי
 דעם האט ,23 לאקאל ײניאן׳ סקוירטמאכער די

 װאקאציעם pa יסצאלונג1א ערשטע די געםײערט מאנאט
̂ר, די פאר  באזונדערע אין ארבעטען װאס מיטגליד

 pa ארויספאד אן מים שעםער, ספארטװער און סקוירט
 די געװארען געלאדען איז עם װעלכער 1צ הויז׳ ױניטי

 באארד עקזעקוטױו די לאקאל, pa אדמיניסטראציע
 דזשאינט ק1קלא דעם פון פארטרעטער און מיטגלידער

 אינ־ די אץ פירער לאקאל אנגעשלאםענע די באארד,
טערנעשאנעל.

 יםגעדריקט1א האבען 23 לאקאל pa מיטגלידער די
 דיער פון דערגרײכונג דער פאר באגײםטערונג גרױס

 pa אפצװ־ױען זיך מעגלעכקײט א זיי גים ױאם ױניאן,
 דער םרן p^n אויםן לאנד אױפן ײאד א פארברענגען
 is אנערקענונג גתיס אױסגעדריקם pa אינתסטריע

 פרע־ 1צ אמ ריעם׳ לואים ברודער מענעדזשער, זייער
 פאר• די אין געהאלפעז האט װאם ײבינםקי, זידענט

 באצאלטע די קריגען is בתים בעלי די מיט האנדלונגען
מיטגלידער. די פאר וואקאציעס
געאנגענער. א דיער געװען איז אתיםפאר דער

 געסט זייערע pa לאקאל pa מיםגלידער אקטיװע די
 אױך איז כאראקםעריסטיש פארבראכט. שיץ דיער האבען

 דיגען טרײד ירט1םק [ia ארבעםסגעבער צאל א וואם
 מא• הײנטיגע די שמחזז. דער גײ געװען אנוועזענד

 *ספארםם׳. הינזיכם דער אין דינען נופעקטשורערס
p’a בעלי די פאר עפעם אונען11גע יוניאן די האט מאל 

 ארבעטער די פארגינען pa אן עס זיי נעמען מלאמת,
 זי־ דערשלאגען. זיך האבען זײ װאם פארבעסעמנג, די

 דער pa פרעםטיזש דער טאן is פיל דערםים האם פער
םאכם. איר pa ױניאן

 גיבען פירער לאקאל און באארד דזשאינט
 דץ צו צוקערמאן ברודער אױםנאמע שײנע

װערען נעזונט
pa m חשאינט ק1קלא pa ירער8 די ap לא־ די

 ברודער אױפגאמע גדיעדלעכע א געגעבען האבען קאלם
םשער־ pa באארד חשאמם pa פרעזידעגם צוקעדפאז,
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a 437 לזק?יל p  ynbm 
י • «יו י י י ו י ייז ׳י־ינקײ״״ י

| i ןיין fU 'W Uft■ אין *p i r  w* 
ו «רח*לומ a'nprnms לגגזד י  «* י

ײיג־ ייז ימי wois ar׳«nan* שנת

rw *ת•* ptx pa• מ *׳ י רייני ו י
- -________— ■••M■ ■mm IfV'ltt די J fP l געווען n ̂קתךיוד  ץקז

•י׳ די ׳117 *קיל* ל pa ממםםי 1»
ד מ v• מ  p« סיז ממיסעס »מ •דמס «ר װאו 

pa n a n s די pa a p r im ײ׳ דדמינט מי
bo m b ח סייסטיד> ra  narny מגדדמםיז גזדחח 

* ל ■ ר * ״י מיו T נדט לטקאל׳ •ח מ P jrv rw n 
o «ריסמ« m n מו Ba ויי jrm nrom i n rerw rcm y 

 ק^יק *יז nyonyayo ג««ר*ל פײנמרג׳ יטחול
nays aryorn,ײסך ״ nyornraya ,nfryn a ליקאי פיז 

pa nyonw* זוײמח׳ לחדס ;86 n מירים ;9 לזקאל 
pa im אטניו, n y w ד; חש*ינט קלטיק ר  לי־ מי

t חשטמם r« מדזחלמד לטנמד׳ ?דס p p?ז ל «י  יי
nyp r nyu’c  py m n• זײ pnyn אױסת־ «לז 

ס פיט •ױיד זדיקט מנ׳ מי מ ערמלונג נו׳  אױד prayn י
ty ,rn 1«אויסמדרוקט m  o rוױד«ר *ל י prayp פיר־ 

jy s r מדמ זיק n ווי r  nya o m y מ ײגי*ז n י r 
n .תר קלןוקממר nyooianyo כא־ מקס זינגער 

pnyoo Dyn ?man ביים אויםמנזםעז omy זײנע מים

•m מים
מריכט oyt לויס

״ייי ייז י די ixayn סווס׳

 ’W# גןנערןל ןסיטטטט
o n  /nyya״ayp יזני׳ננ 

n ?יז
oyn oyp pra p סױן r  n  P p p rm  praynpya זץ־ 

nym n «נמז*מלט r טרײ׳ םז26 ד«ם יח *רמס* 
ז וממדונג לױן די וחמ י m ז y יז» Daynp ח  טן16 ני
מי׳ o וחמ י r איז מלס pnynya a»y iyac’ia• לדט 

י ד סון praaixyoay י ^ יי מ זמלג y מקס די oyn י

ת « ד י ״י a o* י r*  m rw n ia  ,tw yn op מילקח
pram By •t טױמנגד מוגתדט «וױי םים t *1ג 

vn מםידמד tt ודז שזדעריגקײסעז ly p y r jjiwd
מ ל r מ  vrrmגyל *n r r iif io v טון n ביזמס jyaa• 

jym די און מן  o r  ^ y rrry jy o ד  אױס־ בלויז ןנן
m מרחײט yBoru ודיס די אק נ*םען. tv די איז 
ט y סר*ג tm די m ^ײדיג m• קרימז yoyn m־ 

nrB (מד רמגזמ. n̂*;yiu»B מן ז די מ י י lywnyoyn י
 «ז אױןי לyרסיקa מינמר׳ס בדודזןד אין יןף מק און

o> איז טל*ץ טגחנד r ״גןװזכסיגקײט׳.) גוםזװ־

ן1 ױ ג ל ת ר ע כ ע ך ױ ה ן מ ס ע ר  ד

ר ע ב ן ן ױ ן ש ט, אי פ « ר ר ח ע ט ע ב ר « 

ע | ר עי עןס פ ד כ ע ב

י ר יממדמג לױז י n 86ססס, די « yaaoo rn פיז 
p גיו u r ד לזױב«ר ויטר חנר וו*ס ר « ט ג ײי׳ מ  מ

ל׳ אין ג«ד ליגם ly איז *ירי ^ iy יז «רײז« B o rp
 זייער זרן חעמרונג די שויז קריגעז «־בעטעד n *ץ

 אױסנןלמ איז געוחנז זימעז װטס שטערונגעז די מי.
 ססים דער װןןס דעם איבער חעכערונג די טרכעסער די

 ענםשײדעז געדטרסם חאם טדפיגיסםריישטן •רײז טװ
מר  מל מען «ז בתים׳ כעלי די פון מרל*נג דעם אי

ז די מ ױ  שס־דמז געחעכעדםע די *רױסרעמנעז ^
 באדיטיגם זדז דדעם׳ דער ®ון קססטען סונעסס די אויף

 סגמבי־ עקןןגסמיק טוו דימקטסר דעם דזדך געוו^רען
D ד׳סס רy בױרנס. פ• דושײטס ליױישסן i’ iV iy די 

מלעז חעכערונג מי  װןןם דעם םרסץ סרבעםער די אוי
 בתים בעלי די פון ססרלסנג דעם איבעד עגםשײדונג קײן
געווסרעז. סרױסגעגעכעז נים נ«ד אח

אױמנו־ בױרנס דירעקםסר םון עדלױבעגיש ךי
 העכערונג לױן בסוויליגםע די דרעספאכער די מלעז

ט דרעס דעד .,מס סוף געװארען געגעבען איז שןינ  וז
 פאר* די םים אױפגענוסען דערױף גליין האס כססרד

ly o y iB איממרשיל דעם און ססססיאיישאנס די סון 
n p n y ro ױ ױאװזןליער׳ העוײ  סרױססורעכענעז *זױ ו

 העכערונג די סרבעםעד די po פןןרדינססען די אױף
 סגגע־ האבעז פירער יוגיטז די קרימגן. דארםעז די װאס

ען׳  די גענױ אויםסורעכענען סװעד זײן וחגס oy a װיו
 סרײז אױסן מעויען ארױפגערעכענם דארף װאס סוםע

po ארבעטער שסיק די פסר רעס ו ססאיל יעחלן pa 
Ban די פןןר ■רייזען די ןןז פארגעשלסגען דעדימד 

ױ װערען געסעטעלם זסלען דרעסעס  p» איגט ביז ו
לי די י צולײגזװ נסכועם זןלען בתים מ  ■רןמענםעז י
ו  װ*ך. סדף מלאכח בעל יעדען po פסרדינסנזעז די ז

n r אוססריזירס איז וחנלכעו־ םשעדמאן איםאאדשיל 
 איבער ענםשיידען או באארד לליבאר װסר po געװארען

 האס העבערוגג, די חרכפיחמ בײם ןטעלחיינסעייא די
אז חױ־ פת םענות די םים b*ײנמױזטים  ענם־ pa ײני

i*v׳y| זעקס דוגעלייגם קריגעז זאלען ארבעטער די אז 
a ראאענם האלכ• n װ«ד• יעדע פארדינסםען זייערע 

oy מז די אז געװארען אויסגערעכענם איז  ירןמענם זי
t r  oan אויף באװיליגם האט כאארד לןנימר ײטר 

 אין פאת־ינם חאבען דרעסםאכער די װאס שכירות די
1941 B a r e זעקם אוםגעפער סז a pa פראמנם האלב

 טיטגלידער איר pnw געוױנט 22 לאתאל
דמערמאן מענעדזשער כאױכטעט צאל,

n די ysa so rn ם 22 לסקאל ײנקמ  סשד אין מ
po רום *וריקגעװאונען פאנאטאז פינף לעאםע ךי* 

n דמי־פמסטאל r  po לסימל מר ײסס טיטגליחןר מל 
up o jn  r*  t n p w  W P מריכס דעס דױס 

po סשארלס סרעזידעגם ודיס nyvny iyo  ,tvonyon 
po לסקאל׳ o is פיז באארד אקמנקוטימ גאגעראל n r —     -OO LmmmL MMM MMMMI MM MklL i.̂ס מריכס/ זײז לױס איגטערגעש#נעל &£ לפקפל ה

pa pnaTrao םשך jyBxyV po יa2/600 ר Dina מים־ 
n סח פסנאסעז שינף עמזסע לי אין גלידע^ r  o r 

nyaa oan ל חױ־aקa1,640« ל |ypartyap»m םיסגלײ 
n r איז o r 26/000 איאס Dina n y m .מעםבערס

aix o סרעזידענם װייס r  o n T p n r  lao^iyon־ 
pa opian ■גױטגליחװ n r  oan לסקאל nao oan״ 

nyonyoynmao n מיס אײכענם r או־יף נאכסראגע 
no pa nyoyona״ra ix n r  Dsanays o r  oan <T 

yonni a מל oan nnne mn האבעז nyno נים 
oyonayi זיינעז o r n  pa tyoysna pyna •שעפער 

n r באשטייט צופלוס גרעסםעד y r a n v  lie סתיעז 
.n yo rn a

oan laonyon o• וױיס jrn y n געגעבעז אױך 
jyxnip a םעסיג?ײםעז ױכסיגע1 די אױף אימװיבליק 

po r y u iy n in r  pa די nyoaooynn םלחנ™ אין 
o איז .oysna הילםס r לעאםעז lyo'ipnao ix  pyooap 

 וװדײ לוקסל oan באריכםעם, ny Ban בסנדס׳ םלחםה
nao tyonpnao ix  rruyanyona antianx pa 

660.000 rלna אױף בסנוס a ערסילאגעז סקאח־אן
oan געײסעז מלזמ pnyn לסקסל• פיז נאםעז יסן1א 

 די געשאפעז נאר ניס oan ימיסז nyoaooyr די
 oniaD nyo סיל oonpnao oan naa ׳yoio נױםיגע

ױ D’o זיך oan זי oan aoanp זײ ו n r  •jyBuyanao 
oan p^a זיך nyaa H P די n rm גים ir n o ix גע־ 

”nynyB שסעלם n  a on’oyua Dnyn oy pa ױיוו  ix ד
onaaD nyo ]yonpnao• לapaזוכם 22 ל dx 'x אויך 

ix וײגזמ? D r n t  po naymoים^ליn r ביחװשםי^מנז 
pa די pa ,y״np רויטען dix בלום  nan yoony לי1י 

oa oyn די iyoao בײשסײעתנג בלוט po די oym־ 
•pnyn on'Byaomn nyoao

2^o o ר ע ד לי ג ט ן טי ל פו א ק א  191 ל

עז ג רי ט סו ק נ ע צ א ר ן ס ױ ־ ל ע כ ע  ה

נ ן גרי ־ או ק ע עיב | פ

nao p די זטיף jrn o זײ ײי גארםענםס די pnyn 
Dxm מז די מים געםעםעלס oan im yoyn epnano 

n. האבזח די r  oybiy> pnanpya
r די ia ענםשײדמג די  xnnysynגוגעגעבען ל 

ooyana Dix pnyn סארדינםט oy oaBBaa nan *po 
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oayxano pm po uinysyn a סוײיזען די טױף 
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nםיםגלי nao nyorna nan 00^2 די r® שכירמז r 
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pa D i'M iP P שעפער די po םיסגליחמ־ y i  po■ 
n  ,lar ’a ôaoa onyorrano awn nay ,m m  wm 

nyoyo pao p r»  yayonyx ma'״ a pa אינחר מל 
o r  nyoaia pnaip oan onymoopyouaD oaynayi

#גרימעגס■ זעלכיגיח
 געחייסןן גוס זימעז סtp\ חעמרוגגעז לױץ ד

pnan m a r  naspn nan po pnanya די pyoiaao■ 
p n p  oonanya onymro די ny»n nao nyorna 

o r  •TV naiar pnwny o r  po o rn a הײסט % 
p r  ty irp y i pman nyorna n סזױ nao די i m p 

n r a r  pmony o r  po ,pnaaiaa •y’o ביזז m v y f 
nyaoia r*a aanyoyn n יתי,  pm״n  .pnanyi p?o 

u .0/000 ony tyeanoyaaa oyn pr» P T .דאלאר
n סיס  nao aanyoyn n r  po aaio>wia n r 

« »2 pe nyorna ױ p ir  paan ,ny*yo pao np 
a ox *a׳jp •דא n r  po n r^ io 'B  nayino טשילדדזמ 

nyoaoom 91 ל8לסק יתקמ lyaynpya לײז די r y n־ 
praam אױף ynלn ױני^ די oan זיך aya״oa’a סיס 

 מים־ 8.600 די nao aamyoyn לױן די בתיס. בעלי די
n r  po n r^ a ימקמ pa lyoyana oan טשילדרסן די 

iy iy p  o rn, איז nyn po pnanyi promiyaoia לזד־ 
o r  nai T ia r  n r ססױל וװחגלססזח pa זײ ir a n 

r  2ooxx» oma ivianpyaלny איז .,y■ p r

ר א ר װ א ב ײ ד ל ר א א ם ב ס ײ ם ה  גו

ן ױ ג ל נ רו ע כ ע ר ה א ט פ ע ס ר א ן ק  או

א ר רנ ע ע ד ג ר רא ע ט

n לעיבאי־ nyn לyaaשya די n ar גוםמ־ חאם 
 םיס־ nyDnr m nyo aamyoyn 3,600 לױן די חײםען

aלידnrn ’ nyoyona ny'tani pa oyonyp n r  po ny 
yayoyanyoa’a n r  po^ לaקa32 ל TP  oy.n 

oyoom אבװ»ם ao״n r, מענעדזשעn ל שוןaקaײ3 ל 
a מיםימ po מיםגלי דיn r. לוין די aamyoyn אױף 
layts n מיס oa’a«aya זיד oyn ױני^ די yלכyװ r 

onymoopyo ^אסאסיאי nrnnyo pa• הyכnyדי ם 
n שםיק די po שכימת yo yry פינף מים oayxyno 

aai-ppyn a pu'np nyoynny nyn n  pa םון mix 
n א דסלאר r i■ ה ין1ל דיyכnyוaגןa p?״rma p איז 

oayo’nay nyn pm •iy nrnnyo ?yoony po ocynp 
a איז r״pa pnynya o די nyoynny װyלןp?am? p 

p r־nyxaya n r  nyo ’yo .איים
ao nyomyayo po aa^yo m״n r  p»yii n r 
n n a r *WP’yV nyn po aaiomreia איז pmiayaona 

rynya? מים Tmo onna זײ פון nr^ ao’o בײם 
n מיט [yoanx מיטימ. r העכ לויןnyוaג o r יי 

a’an? יך1א aamynyn a piaimya אויף n» יםום3םי 
 םי־ ya’nnyno n אנשםאם •nyorna די po ילסypס

an pmoyi po oio’aלn r  a na, זײנען n' יםוםס3םי 
nyoaia?׳ a״r  19 oayomaa oyלpy nao *ppi a na־ 

r  21 pa onya’oyiל•o n r ’myoa n r  nan a na 
nyn dix oy’xyp^oy m oyn D סחח r לyיn r 

m ?yo^oia n r  n n ar לױ?־הyכnyp n  nyo aamy* 
nyoynny ny’ixnn pa oyo איז ?rmoyanyoaia 

n r  ?io ?ynyiiya ?ױניא n r  pa ,?אסאסיאײשא o r 
ony'rrya oy םיר yoaar? ביז m איז מ10מפהײ 

*r n y  m •oyon'-ir n y r’ao o r  ,pnanya ppyaya 
n r  o’a nya o r  nnm nyny p p r  n r<  ודײל ^?

m מ x nyxaya n ^ל r  n r  ,yo pyn ?yamp״•o 
noia n r  ?,a״aaio אײ יך1א איזaגyשלmix n  ?yoa 

y ד,אלב ■y i m oyn oayxr^ מל בתיסoix ?y 
•nrynny m n r  n a r ?yo'ypyn

ao״oyonm r o r  nyr םיטימ• בייס iy יעיאז זײ 
rxypyii nym nr^ ao'D  »n ix p^yxema oyn 

m amayn’inay ô ya לxyטnyii y י.31י אין r n y  m־ 
1a ?yamp prtyn n rיםגyמלט pa 14 ,18 ,21 ix 

10 rלna, לױם n r דיט oyn זײ ornyya ? ^ r 
a,ai» nםיטגלי ?yam pa ■mo אין r  po n r.?

yaהילפם po n yo n ya r לapa,ברעס■ אלסתװ ל
 אס^דם oyn pa 3םיטינ po ppnyoo pmya איז לאו,

a’o r  ? ry n  ix nr^ ao'o  n  ix ים?1א rליםישyז 
amayrmiay •omya יף1א ax nyonna n rײניאז אנטי ל 
yam oyn pmyrya? לa rx yס rm pnynya ?yoiayaay 

pnyrtya ODroyarmy ?yam ?ia oo'yoo y a r 'o n r 
oraayp pa׳ iy o*p^pny ^ o r a  o r 3ש?לזײ pa 

n r r n a  m ?yam o r ?אליי aanaD oynכלyםיגyו 
o r  ixײליya? זיד »r  Pליטישז•ntar p

, רי 23 וייםi #4» <ו

ד ױ רי ע ב א טי ר ל ע װ א n נ y o y o n y 

ל א ס א 9 ל ת 8 י א י n װ y ט ל א

n r ״םתיני?׳ po אונהװ־ aינy a n rשyaaאי? ל
p ניז n r׳ nyaan n r״nr טסחנלםי n yo rn a לaקaל 
 pnami yלaonaa אין .ny’ ח־ײ pnynya לםa איז 96

n װןלט r לr aל y BToyarm  TyVamnyn סײע־ 
jan איז n r םלחסה pnyn ,oma די ײד Bיםaלידny 

o r  po לא?אל oayaiar םיס a pnyaonna ̂ל  oy^ב
n איז oy װעלכע? »ין an r n  pnynya Dayomnyo״״ 
«nym po p?aa ״ 'n r  i r ח־ײ זײ oyn n r זי p ro- 
8 oraymז לסyלבסDשa rדיnya לaקaל ®am n r  r־ 

omuynmoix opmnyao’ ia ^yayoyanyo סים o r 
orniayoTocay pa yom anyi װהאלסזמ^ nym 

n r  ?ia ?ranשלaaזp דך .p w m y o rn r  ry o rn i
pa םיט דיaליprooaai’  o r  po n r לypyל ?to 
K nyta«יaםyanyשyayײ אי? ל pnam נ a p n r  <pnr 

nym ? r r e  u מבילײ no pa״pr םים זיר oyn o r 
n זײ an r p n r״o a r ’ tyna m  .omi n r  nnn DD 

a o a r ,poaw,? זײז dix aaaomar ״ ל>8לזזקn 'a 
o»n־o ix  p?oyniaילy? ל-1חה די םיט גליק^ד זיד 

yoony ynymi po pmyo ײ1ד ’ya ronpy ny אלס 
’ayoyanra לאקאל ן a n r  po ?ran^ איר o r 

o m o n r o’ma ooyoya אין ’pny אי? — אינזיכם 
yamp pa ,?yaaiaamr y? לױן n y o r ?,a ,?yaamyoyn 

’pa oyלaxaב xypyn r ?זד pnnynny ײד opyoo r 
*njna p •םרײד n  n r  ?yoamya yoo'.n ?yam o r 

n םסעאיעל ny’ ,mn ערעטע ra ia מדינ־ שװעליע די
n»o oyn ?yaaia אלע oxm p?o r .ײח־ oaa r oy 

po ay אײד xayוהyלסp n r  pa ?yoamya ynyme ?y 
noya Tim D'nonyo pnyomi״ ?ra n  nym? pn^ a 

?r a i’  o'a yam r'K  m pnmayany ix ?yxymyo pa 
pa ny»r םתיד.״

n rm yD r n r לאק*ל סס־וזנלטי oma oxm o r 
m סינף  po oayxr■  85 o n y  ,n r^ aom  onraw 

 pnyn nyoyo די אי? ד.yלTםי yaan oayoonyo פתיען׳
’na yayn געמאכט onyoםיpלע?׳ oynn po ביז שילדס 
’oa זײנע? טוײיד oyn אין .oayonnp שאוער o o y o r אין 

y pn r naםלyכnyoynny nayi’ io  y. 1937 ביז yam? 
yiiya nyoyony n? אין onm ayanrw  ?yxaya. אין 

n די האם ny< יענעם y o r oiypa’ r ?לאק*ל ױניא 
a’ la rn אנגעהויבען po nyoyany m ? r ’ t’ ayany 

 yoyaixa’my pjaa^ya m? איז oy ?ia שעסעס גאל א
n אלם טרײד oyn סץ nyoyony 260 ארום r^ iD ’ D. 
 oלםיyו1אa די ױזולמ םו? ןyלyיnםעyמ די כאםש אבער

px on ײזיעז rya די yam p n ry o  ooyDny? די 
’nyoyo oiapa די אין װי זעלביגע yn, איז nyoy סײ

אין ?yaaiaamr די סײ או? נטyמyעל nyoyony דער
’m ?ix ?yn״T טרײדם ?דױי די onyo ny יט3 האבען 

yo ןynמאניnד,א גזקענט ’ nx? •זיך ixnyn ,נאך yoyn? 
̂ ynxa Dyn פון nyלידaמיט yBina nyשטny nyi אין

 yיסםישaקא:װ םון yp^p א זיך כאפטyארײנג םױש
iyayia אונ די האב־ל? װאסnyסאynנy ארבyםDyn ny ̂

 ynyלטy די nפא ךyלayאומ D^oya און ראליזירט
nyoyanu ?פו yn nynינpאוט ny^o ?זיי^ מים ױניא 

 nyDmyn* האם לyשאנyנnyאינט .די זואמענארבעםילן
ix אז אײנגעזען,  nyoyo pn oyn oy טשאnמyרyדי ן 
’n פון ארבעטער yno באזונד אלסny וױיל לא?אל׳ m 

^po aa די ?ynאנצופי פאדאנט־זארט־יילכקײט rm xo 
 nyo ױין צו ?yayi־r ?יי וױלט ױניא? yaya»״ זייער

 ■ya לyשאנyרנyאינט די האט אזוי או? קאנססרוקטױו•
.1940 אי? 98 לאקאל nyn סשארטערט

y םא?yaאויפ פיל איז אן ױליאלט פרן n ry a? ?אױם
 ?id ?yaaiaamxa א^ײםם ,n ?ynyoyonao פו? געבים

y סיל איז לyציyםפ בעלמלאכות. די n ry a  ormanyn? 
’P לyױyn נחדער זינט יאר צוױי ל־לצט־ל די איז nyao’ a 
ix®־? פו? ?yװארya באשטימם איז  ,poa’ Din o a r ’P 

 ־Dyo m איז צײם nyn nnm לא?אל• oyn ®ייװאלטע?
yn לטyטאפnפא טyכמ לאקאל פי? מישיפ riya.? עס 

aכyאײנהײטל ?ynriya ילשםעלם3אײנ זײנען m r y* 
 שע־ yonn’aaana yאל אי? nyoyonx m nxo גוגגען
 ?yny’ אין ?yaaiaa’nKD yנynשיnאD די אנשטאם יעי׳

oayn’na? א מים nrioopyo iaanױ ׳ o ו r איז nymt 
n .?ynya, שכיnמינימומם או? ות ya ?yamהעכnyם •ya 

o זיך האם ניא?1י ,n אץ ײזירעז yn ra io ya r'a  ooyo 
rm ייז o.

ix נאך בלייבט םyסיל  nyma .?סא ?po yam 
o איז ?yo«pa’nyiw הויפם ־י r איז װאס o r םתיד 

r פינף r זי׳ינעז r n n p ירנo a r, װי חזנו־םעל דאם און

o ar : ״ r  nnm oy n  o n r װסיל? o r  as בלײבם 
o r ז קיני» np a.ר ״ מ n יי r אח?יג?ײם3מרשיחנ 

osyaya pnyn oyn n^pnna m pe אין nyoyo m 
y’xpmomn oay'ai* y זrיyקל a r n n r איבעח 

o םרײי• orya  pnyn nyoyo m pa oyn o r  pya’a 
r  ?yaarmao pa oayonnp nyiyo־>n o r  r*  VP l־ 

om׳ onynyoo ŷoa m o r פיז ײניאז x  4  n r 
ny •ל onmayany שא•; אײן m •4 »י• םי o r 

 bko p,a ־;rmo pa »ao ?m? ?id לaקaל a אױך
nyonyoo a o 8 וױדיד rלס Vynynyo לapfל po 

 ?y paoy^oyaay איז ■ao איץ ?ia פעדעוײישןן״ חני
ai' n r  po a»xoio opmoom״nyo ?מזױ onypnyn 

n r r n a  v ia  y,xpmomi' dd’?P>p oyn ?a’av בײ 
a p?or ix n איז oy ■לאסםי?ם. r a? םיט n r צײס 

oyn 98 מל8ל yxaya o r  pn ’raaany ax ?yaa ŷa? 
■ onna pnyn* לסם8̂ איז םרײי p fo r oony oyn 

om raaoo ooyrny m ?yxnmx םלאכות נעל ד פון 
yoioo lyamynya n. »־ r

 וױכטיגע מיט ארג^נידרט ש#פ נײעד
פארבעסערנוגען

rניyל pmyao’a׳ po nyonyayo 98 מל8ל p■ 
ra n  n r  4  oyoom? איז pnmayany ix  ?yaa^a 
n r  po nyoyony m ״םצםינאל ODprnpo nynT 

??yamp ?ia omoo r l 8  ooyn 37 ?io nao'myona 
oarm ay ?a m n r םים y^ m yoy in r yam m.? איז 

80 preyony p m n r nyn םלאכו̂ו מל ?y 'av m 
yarpya m  n r  o r? י ra י y a V r ?לױ ; ?yaamyoyn 

onyoap pa onrnmyoa n r — גװײ rל,n r i a na 
n ־.H^an p’K — פ^לאך סלאאר r לייז םינימוס 

r איז  18 ix  pnynya onyoynyaלyn m •Tan a na- 
oonya pna23 o r  po n ryo n y  m ?yamp ?yaamyo 

a? מים .om? n r  n r  vto pyo

ר ע כ ע מ ט או ק נ עי אן ר ט ײרגי ײ ר  ג

ט ן מי ע ג נ רו ע ד א ר פ ^ ־ ם י י נ ^  ב

ג נ ן או ט פו נ ע מ רי ג א

י ’nyoyo oiypa י r ,?ל ױניאa20 קאל• p io  o r 
ix  ?yaamynyo yma o raya ix ב דיyדי בײ בוזיפ לי 

a y n r  ?yaa^naynnr yamayoip״oayo'nay Dy ?אי 
םתיד•

rm o  oiypa’ r  ?,a oayo’ nay nya’o i ’ a nyn 
’pnaoa אויס מים O'mn pa ?m? o r ײלי *yoayp pa 

yxayn? מיס yo m^ בתיס oayonay o r a  y nyo 
id nyonyayo n? אין זיך װעלע? r  •?yaayoay ?yo’ a 

 עק־ ?nyo oa^yanyo האם ,nyקעםל nyryon לאקאל,
m o די nnxyo זעקוטיװ r i  ?yaainryo האט ױניאן 

ix nyno שםyלyביי ן a'oo ’ 11 ’ n .?yaa^aynnyo m- 
ya’n ?yaainryo yoo? איינשטצלצ? דאס po בyצאלטy 

y nyo oy’ xypynלnyoyony y ?אײנ טױיה איyaשלאסyז 
pn װאס yoyony? אין nyoyo m «אא oaaiTayn־ 

Dyony• ?או y אין םונקם oayonay׳ o r זאל ?yoya 
nyn ?ײניא yn o rכט ?id yayno m ?yayoynyn ix 

’onyo ?yo אי? ןyaaוnyכyלוי?־ה o,,? אויב n r i  n r 
’ya זײן ?ynynay וףעט nnxyn nיבאyל DX’ K םטאבילי־ 

y ’ xyi אין פאליסי nyoyony ix aixyo .שכיתת nyn 
id nnayo moipyipy? האט לאקאל ?Dia a'O’ D o rn־ 

y’ xynayoypyn ,n ?yomnya פון nyonyayo ק.yסלny 
 onymoopyDiayo n װיסע? לאזטya האט ױניא? ,n או?

yaamyoyanyo ’ n ?yayii׳? n  o r i ?ױניא onynyD.
’yo Diypa די ynכny 20 לאקאל ױניאן׳, -ya 

oa’D אין איצט זיד oyony .nayooix ?yoia n n  y 
rm אין o איז aiaya yn, קאנט ױניא? דיynליnפאק־ ם 

 אין ?yopnyaonx pnyoo איז און nyoyo yלy טיש
 אין אײנפלום או? מאכם n’X אי? ?1א nyמיםגליד צאל

ymooma’x nyn. ױניאן די oa’ oya אין יך1א זיך 
D ?yoia yינayציyלyז .nayooix

io nnxyo moipyipy nyn? בא־ אייד האם לאקאל 
’napo ?ypסyשל oixo’ iny ?y׳־n ix  ^ P V ט^- ,0  מי

n r אמ po n ra ’ p םיםaליyan o r i •nyn? די אין 
ra y o a n r כ״זות id? ה1לא

ayo oyn ?id ,שכיתת o r i די oיםaליpo n r 
nyoyo D iypryn n r ײניאז ?nyo onymaoyami ? y o r 

K n הילסם־סאנד םלחםה r  poיaטnyנעשyayל ?yoynx 
rליaםיט n םיט r a y  yVy po n r יבעת לאקאלס? 

yxaya? ,איצם ביז סױ? אח לאגד na״־yoio n  ?yoipyaa 
nyonyayo .n yV r 9488 ?to .עםלצו* י? o r  o r

pyoo f  ♦poamn Daymyno ?yoyayanyon? o y a r  
iya ?oynai n yn n r ’D י»קח די  • n o  n r  אױף 
oyp oyn מיםגליחנר״ r a ’ o y o o n r po לסya ביסעלa 

^ r  BayriB מן ביז  pnyoyn סוםע n

ה ט ח ל ם ם ע ב ר ם א ײ ר ס א ם ב ם ני «  ב

מ ( פ א ני ו ס י נ ע ט רי ג ם א ל ע ט  ש

ס ס ע j ס y n  p y o m y o i y

n r איסימח ny oiy ??םא o a ro n y tr םון 
n r  n r« ?  ^ayoyanyoan?. n r גג1נק»־חסלס »t 

nraan myn oam• װײם pn. הןט o y a r o r אױם־ 
XJ’n■ o r  eooypya׳•' ira P  8 oyn o p r  n r  iy 

o m a  oaam nr rm a ooya ■ao, יפ3 מ«־ײם n r 
pyoaia oyn n®־  oyp ?yaaioo^onr m ?id yan 

oayomaa םים oaynyxyn• n r  oy .?rav n r, איז 
o ra צײם םלחסה אין tr»pa,oom nyooyna n r  po 

.nyorna m n r
o a ry x r■  n r  oy׳ o n ^ x װײס •oayrnyn 

nװאנ r. איז pooo o r  r«  pnanya ?yoyoya״ oyp 
oynya oyn ?rai’ m מיס DonyoD T>yo nyoyo. n r־ 

ayooyp nyn,״ proyoo po .אײלאנד vo  m־ra  yo 
a pa yonrn aamoopyeiar oynn a םיםגליד ?ic 

po ?yom rors onrpxnoayp o rn  n r ניי .p n r 
aroyp n  pm’ האם ny״yooyo oaam'ar proiayaj־ 

 y ooynoyo? זיד זי oyn ,oyony םלזזםה אױף זyaaלו
nya r ױ a נים may pnvBpy^yp oix oyoo^onr• 

rmo o rn  ?,a oayo־ yn’oamc prp pa? ?אי aao nm 
n ?ױז ניס ױגלמנ1 r  oa'oya n oyp ?yaaiaamyo ^טיםי 

y^yooay ppaiaya n r m r  oyn yon’o m? גים־ 
pa nyorna ?ran צאלזמ ppn jin m o  yamyra 

p n r  rm o  m oyn ?rai' m׳oix oar איםn rשיל 
rn y o o? ?אי o r  p n r o  n r  moona'a o r n  n r 

oyn ,oayomaa זי ?yomroyoy n r  po on’aa'pn 
ra  o’o n r  iy oparya ?ia שױ? זי pnynya moo 

a poלD nr yליכםוג?.ya
aap nyo’^  Dyn po nyoynonyo n rםיליאײש?a 

oyn mayo די rבתיס לי pnyלny,ם oyn iy נישם איז 
r  n rל n r  ?ia לyיבoyn nnyyo ny נים m? ?ײ? 

j שותף m r  a ix־ y ?yoro ix ?ױגיא y •oayomay 
n ױניא? yn y oaan’a r  a ?a ooya o r i yon’o — 

pny m ny oy.nלעnט yoipoya no? איוע o^onao־ 
oyn oayomaa ?nyoaia ?yaaio זי n״?yomoyanyoaia oy 

n םים r .?מניא
naD ?yoiaya ?yn oy.n yon’o mהyנדלy? םיט n r 

’oa ױך האט םע? ?ia םעטלמענם y nyo ױניא? am?ya 
y סופצען po aaוnהעכע לױן y אויף rm  •oayxyno 

n האמ? צדדיס r i  dix aamayn m ?yo’noyanyoaix 
 yon’D די •aamyoyn m ?yo’moia nyo באארד nyיבyל

 ־ny די ?yזאל aaוnyכyה m iy D0’Doyaa״x יך1א האט
yoony oyn ?io oyony nym nyo ?yarn? nyoyo? 

?•y nyiay'
m איז ױניאן yoynonyo ?yiiya? ביי -naynnyo m 

’Dyn nnm yon םים ?yגaלו o nyn ־לסס^ nyonyayo 
o פו? iy םאו? אװ oayoonyoyn אייב הורװיץ, ישראל 

 ?,yooyna pyotn ,nnyyo ײשאינט oynn סון סםאום,
nyonyayo לאק פרןy1א 57 ל? yo’ oyp y ?פו nyoyony•

 דרעסמאכער פאר העבערונג דאלאד צוױי
גוטגעהײפען נוארק אין,
n r i nyn לyיבאnnyyo n האם m ?yorniyaoia 

io aanyoyn? א יאלאר צוױי nyoyony n  nyo i r i 
 pnyia po — ״’ayooyp opyno פאסמאסט nyn. פו?

oyoomyo וױים m •nynaxn oayn’ iyno לוין aanyoyn 
nymoyo ?yoony o איז r  ix  iropyxnom ?או m 

nyoyony ̂ועלpyo ?yarn? ?y־nyxaya n r  nyo ’ yo 
 1ווא ,22 לyלאק פון nyonyayo תיש, סײדי לויט ציים.

nyoyony m 1פ? oyn שאפ m oyn •n r^ o m  ?yam 
480 ?io yoio n  ?yoynoay ’ yo pyo ^לא^

 דער אץ אקטװו לאקאלס דזשױרזי נױ
ליג״ לײבאד ״אמעריקאן

n לאקאלס זײ r  po איaםyרנyשyayנײ אק ל 
o ׳o’yoo חשױחי r i ?שםייע nyoaix? אױםזיכם po 

p’opy ?yam .oayoonyor p r  ny oiy ?nyoo’x 
ypmyoy n אי? r? מליםישע די ליעג לעימל m n r 

pa nyorny yon’rayany m po אי? יו^נו־עסיװע 
ra חשײחי o’yoo• לאקאלם אלע yam? מזזעז ma
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 *רג*ניז*ציע דער פון קאגמרעגץ בײם מרםראםעז
 םרענםןיז ®יז פ*י סוף געײארעז ®פגעהאלםעז איז װאס
 םארחאגדלונגעז. די אין באםייליגם אקםיװ זיך *בען1 אח
 W ארגאניזירעז «ו משלאסען תאט קאגםערענץ די

 פאז־ הערי סםעיט. ®ין פ*רםײ ארבעםער אםעריקאנער
 איםטעח pc אםים פלעיגסילד דעם פון פעגעדזשער גער״
 אלס געווארען ערווײלם איז דעפארטםענט םאון אוו אום

פארםיי. דער pc םחעזשורער
 ארבעםעד דער פון אראגראם די פארעםעגטליכענדיג

:ערקלערם פאזנער ד״אמ דזשויחי גױ אין פארםײ
שױחי נױ אין ארבעטער .די  ווי *ונקט םםעים, ח

 לאנד אין סםזדםם גרויםע אנדערע אלע איז ארבעםער די
 די צווישען םאכם pc באלאנס די בלויז גים גאזיצען
 ארבעםענ־ די םאכט. די זיינען זײ גרופירונגען, אגדעחג

 םאר זיך םיט שטעלען סםעים אין עלעםעגםען דיגע
 באםעלקעתנג דער פמ םערהײם איבערװעגענד׳ע די

 דינען וואם באםעלקערונג אונזער פח םיליאנעז די פאר
 געחאל־ שכירית. זײערע פון חױנח זײער םים אפהענגיג

 אמע־ אז שאםם אײנקונפםעז׳ קלײנע אנדערע אדעד םען
 באזע פאליםישע ברײםע א פארםײ ארכצםער ריקאנער

 צז אױםדרוק געבען און זיך ארגאניזירען זייער פאר
פאדיערוגגעז״. און איגםערעםען זײערע

 נעמט דעפארטמענט אומ־־אװ־טאון ?לאוח
שעפער סקוירט ארגאגידרען זיך

 םון םענעדזשער ײבין. גדליהו פרעזידענם ודײס
 דעפארטמענט טאון אװ אוט איסםערן פמ אפםייל קלאוק

 אימפארשיל םמ אוגםערזוכוגג אן חרך אז באריכםעם,
 צאל א אז געווארעז אױםגעחנקם אח אפים״ םשערמאנ׳ם

 זײערע אחים שיקען מאגוםעקטשורערס םוט מעניש
 דע־ דער שעפער. ױניאן גיט איז אויםמאכען סקוידסס

 pc אונםערזוכונג גרינדלעכע א איצט סאבט יארםםענם
 צו ענםוועדער זײ ענםשלאםען איז און שעפער די אס

 אויף ארבעם זײער אישטעלען אדער ארגאניזירען
 פע־ אין זײנען שעםער די pc םערםםע די סקוירםם.
 פארנאנדערגעווארםעז זייגען שעםער די אבער םערםאן

 און שםעם םארשידענע אין שםח גרויסען גאנץ א אויף
 די ברייגגען צו ענםשלאסען איז ױניאן די שםעםלעך.

אינםערנעשאנעל. דער pc קאנםראל אונטערן שעפער אלע

ן ע ט א ס ט ו נ ע מ ר א ט ג נ ע מ ט ר א פ ע  ד

ט נ י װ ע ג ן ן א י נ ן ױ ע ג נ גו נ די א ן ב ר א  פ

m ט שו א ר א ר פ ע ט ע ב ר א

 האם דעםארטמענם טרייד גארמעגט קאטאן דער
 פיר פאר באדינגונגען ױניאן מאנאט דעם .סערואונען
 מילם טעקסטיל ״דזשענעראל די אין ארבעטער הונדערם

 םרעזידענט וױים באריכטעט פענםילוױיניע, םימםסאן אין
 דער דעפארטמענם. םון דירעקםאר רייזבערג. עלייעם
 סטא* קורצען א נאד געווארען דערגרייכט איז געװינם
מאי. םוף געמאכם האבעז ארבעםער די וואס פעדזש

 געשלאסען האט ױניאן די וואס אפמאך דעם דורך
 אנערקענט אינטערנעשאנעל די וו׳ערם םירמע, דער מים
 םאר אגענםור בארגענינג קאלעקטיװ אײנציגע די אלם

 רעגולירם, ווערען שטונדעז ארבעטם די ארבעםער. די
®p די אז געהעכערם ווערען ארבעט דער פאר פרייזען די 

 פרא־ צען «ים וױיגגיסםענס פארדינען זאלען ארבעםער
 ארבע־ די פארדינם. איצט ביז האבען זיי װי מער צענט
 ווערם עם און וואקאציעס באצאלטע אויך קריגען םער

 שליכטען צו םאשינערי אימםארשיל אײנגעשטעלם
סבסוכים...

אגרי־ אן םאר םירםע דער םיט סארהאנדלומעז
 םירמע די מאנאטען. עטלעכע אנגעגאנגען איז מענט
 םאר־ די םארשלעםען צו געזוכט אומיסטעז האם אבער

 גיט װעלען ארבעםער די אז דענקענדיג האגדלונגעז-
 פאר ארבעםעז זיי וױיל ארבעט די אפצושםעלען װאגעז

 םארלארען אבער האבען ארבעטער די רעגירונג דער
 א םארגעקומען איז גאך מארםש אין אוץ געדדלד, דעם

 ארבעטער די ביי געפועלם האט ײניאן די םםאפעדזש.
 די שטערעז צו ניט אום ארבעט דער צו צוריקגײן

 פארהאנד־ וױינזער פרובירם אח פראדוקציע מלחמח
 אץ ®אנאםעז דרײ םאריבער אבער זײנען עם ײעז לעז•

 סארהאגדלונגעז די ®ארשלעפט אלץ נאד האם סירםע די
 ארבעםער די האבעז נאכגעגעבען, גים זאד קײז איז

 דאז זיך האם יוניאז די ארבעם. די אפגעשםעלם ווידער
 הײפם סםילמאן, דר. צו םעלעגראם י א םיט געװענדם

 מיניס־ ארבעםס פיז דעפארםמענם פאדמיםלומס טון
 װיכםיגער דער אין אי־מס זײ אז אנװײזעגדיג נזןדױס״
איינגע• דער דודך געװארןן אפגעשטעלט איז פאבדיק

 די סאד האבען װעלכע באטעס די פון שפארטקיים
 מאכען צו גוס אנסזאגם כסדר םאנאטעז דריי לעצםע

 שכירות גידערימ דורך ארבעטער די פון קריװדעם די
 באדמגתמן. ארכעסט איבזגר סכסוכים פארשידענע און
 דאר סיס פארםרעםער װגיאן די פון םארהאנדלונגעז נאך

 דעפארטמעגם, לציבאר פיז רסרעמערפא פון םיםוױרקונג
 איז קאםישאן, םעגפאוער װאר דעד און ארפײ דער פון
 ארבע־ די און פאו־שםעגתיס א צו געקומען עגילעד םען
 אגרי׳ דער ארכעט. דער צו צוריקגעגאנגען זײנען םער

 איכןןרגע״ װעט און אױסגעארבעם איצם װערם מענם
גוטהײסונג. פאר באארד לעיבאר װאר צוס ווערען שיקם

 הע־ לױן גוט הײסט באארד לײבאר וואר
װ#ק#ציעס ב^צאלטע און כערונג

 דעם גוםגעהײסעז ו>אט באארד לעיבאד וואר דער
 סיד די אין ארבעטער די מאר העכערונג לױן די מאגאם

 אין קאמפאני״ שואװע׳ל ״עדװארד דער פח םאבריקעז
 װאקאציעס באצאלםע די און מערילענד און פענסילוױיניע

 בא־ םאסאטשחעםס, פרײסיגגהעם אין ארמטער די סאר
 גארמענם קאםאן פון רײזבערג פרעזידענם וױיס ריכםעם

דעפארםמענם. טרײד
 םיר די איז ארבעטער די םאר העכערומ לױן די
 טרעםם קאפפאני, שואװאל עדװארד דער פון שעפער

 געדארפם האט דערםון העלפט א פראצענט. פינף אן
 צװײטע די *יז יאנואד ערשםען דעם קראפט׳ אין ארײן

 װעלען ארבעםער די מארטש. םען29 דעם — העלסם
 פעי בעק די צײט. דער פאר פעי בעק קריגעז איצט
 קאמפאני די דאלאר. םויזענד םיר ארום אגםרעםען וועם
 בא־ אײנצוםיױעז פרינציפ אין איינגעשטיםם אויד האם

אײב־ די אבער ,טערארגע די פאר צאלםע^װאקאציעם

יאנואר• נעכסטען ווערען
 אין ארבעטער די םאר װאקאציעס באצאלםע די

 פאר־ די איז געװאונען 133 לאקאל האט םרעםינגהעם,
ױ דער מים האנדלונגען  קאמ־ מעקינטאש עמלאנד ״נ

 לעיגאר דער ווען איצם חערבםט. לעצםען גאד פאני״
 צאלען בתים בעלי די וועלעז גוטמחײסען עם האם באארד

 אן. 1942 אקםאבער םמ םאנד דעם אין פראצענם דעם
 װאקאציע זײער קריגען דעריבער װעלען ארבעםער די

 אויס־ אױך װעם געלם וואקאציע זוםער. דעס נאך געלט
 דער םון ארבעםער די צו ױלי אנפאנג ווערעז געצאלם

 סאד־ סיז שאפ א קאמפאגי״, מאנוםעקםשורינג ״פאול
שםאם. זעלמער דער אין םוכער

 גוטגעהײסעז אויך האם באארד לעיבאר וואר דער
 דרײ די םאר פראצענט םינף םון העכערונג לוין די

 מאנופעק־ סםאר ״מואווי דער ®מ ארבעםער הונדערם
 בא־ פענםילװיעיע^ אלענטאון, אין קאמםאני״ םשורינג
 וױים צו קוירצםאן נ. טענעחשערר דיםטריקט ריכטעם

 בעק קריגען וועלעז ארבעםער די ריתבערג. פרעזידעגט
אן. יאנואר ערשטעז םמ ארבעם זייער פאר פעי
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 שעפזיר די אין ארבעטער די וועלען מאנאם דעם
 גארמענט קאםאן םון קאנםראל אונםעיז שטייען וואם

 ײאקא־ זייער אויסגעצאלט קריגען דעפארםמענט טרײד
 האבען בעלי־בתים די וואס םאנדעז די םון געלדער ציע

 סומע די ױניאן. דער מיט אפמאד דעם לויט איינגעצאלט
 אויםגעצאלט קריגעז וועלען ארבעםער די װאס געלט
 דאלאר. םויזענט הונדערם עטלעכע איז געשאצט ווערט
 שױן האט ערקלערונג, ריחבערג׳ס פרעזידענם וױים לױט
 םאר וואקאציעם באצאלםע געוואונען ױניאן די איצט ביז

 וואס ארבעםער אלע םון םראצענט אכציג אומגעפער
 דעם םון קאנםראל אונםערן שעםער די אין ארבעםעז

 אגרימענט קיץ נים באױים ױניאן די דעפארסמענט.
 עם וואקאציעס. באצאלטע םאר םונקט א אן לעצםענם

 נים לאנג וועם עם אז ערװארטעם, דעריבער ױערט
 דים* דעם אין ארבעטער איבעריגע די אױך ביז נעמען
װאקאציעס. באצאלםע די געוױנען װעלען םריקם

 דעם האבען װאס אפםײלונגעז גרעסםע די םון אײנע
 ער־ צום געלם ײאקאציע אױסגעצאלם געקראגעז מאנאם
 באסםאן. אין אםםײלונג רעינקאום די איז מאל. שםעז

 ױניאז סאכער רעינקאום דער םץ מיסגלידער 2000 די
 75-000 ארום אויסגעצאלם קריגעז וועלעז 24 לאקאל
 םאר םאנד דעם איז אנגעקליבעז זיד האט דאס דאלאר.

גע־ אײנגעסירם איז סאנד דעד זינם פאנאםעז עלף די

 ■ריאלי אל <24 לאקאל און סזמזןדזשאר
 דזש׳ןק כארקזןד. ס< דזש< .pnow סראגק טהאד,

W דזש« און B

אדנןןנידרט העיזעלטאן אץ שאפ דרזןש
חמןד דיסטריקט שיגדלאר, חזןדי  קאעןן פין סןנן
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 פלאוק פיץ סעקרעסאו־ ן.סאוידײדי סײסאז דודעדב
 די אז כאריכימט׳ פילאדעלפיע׳ יז* אריבא ײשאינט

 סאדןרימ, איר בתים בעלי די ®ון געװאדגען תאט יוניאן
 נא׳ קריגזמ זאלעו םרײד קלאוק איז װאד־ארכעםער אז

 35 נאך אווערטייס םאד מאל אנדערטמאלבעז צאלט
 אד״ שטונדעז פערציג נאד אנשטאט ארמט, שםונדעז

o כיז געײעז זדז עס וױ בעט, ra. נא״ פת פראגע די 
 פאר שםינדעז דרײסיג איז פינף גאד טײטעראװ לען

j א צו געוואדען איבערגעגעבעז איז ארכעםער׳ שסיק i■ 
צדדים׳ ביידע םון קאנױטע מיינשאפםלעכער

 אי; טרייד קלאוק איז איז איכער׳ גיס דיױוידסאן וױ
 אין סאנגעל א ייצט איז עס ביזי. גאנץ פילאדעלפיע

 סינישזױ״ס. איז פרעסערס איז הױפטזעכלעך ארבעטער
 הערי גדודער כאארד׳ דזשאינם פון סענדזשער דעם

 ג<' פאר פדײזעז די סעטלען צו געלתגעז איז דארדיק,
 ״ זיבעז־ ארום פ״ז דורבשניס א מיט ארבעט םײלען װיסע
 יי די אײסצוגלײמז אום סריעד וױ מער פראצעגט אכט

 אנדערע איז פדײזעז די מיט שעפער אין,מאנכע פרײזעז
 אזוי און ארבעס לאין זעלבע די מאכען װאס שעפער,

קאנקורענץ. די אפשםעלעז ארום

 איבער בתים בעלי די מיט קאנפערענץ
געצאלט אװעדטײם

 םוף נאד ױניאז די האט איבעד, גיט דייװידסאן װי
 זאלען זײ אז מאנוםעקטשורערס, די װיסען געלאזט מאי

 וועם עס וױיל פריער, וואס סעזאז סאל דעם אנםאנגען
 חאם ױניאז די ארבעטער. אין מאנגעל א זײז זיכער
 אלע זאלעז אז ױני טעז15 דעם פון אז געפאדערס, אויך

י סיי קלאוקמאכער׳  שםיק־ די סײ און ארבעםער ײאד י
 און םינף די נאך ארבעט םאר באצאלט קריגען ארבעםער

 אנדערט־ םון רעיט דעם אויף וואד א שטונדען דרייםיג
 קרי־ זײ םלעגען איצט ביז וואס אנשטאט מאל׳ האלבעז

 שטונדעז םערציג נאד ערשם רעיט אװערטײם די געז
 אפגע־ איז סראגע דער איבער קאנםערענץ א ארבעט.
 בעלי די פיז םארטרעםער די צוױשען געווארעז ריאלםעז

 זיך חאם מעז און ױניאז דער םון םארםדעטער און בתים
באדינגונגען: פאלגענדע אויף געאייניגם

די קריגען גלײך דארםען ארבעםער ױאכען די
 אבער געםאדערם. האט ױניאן די וױ געצאלט אווערםיים

 לעיבאר װאר םון ווערען גוטגעהײסען פריער דארף דאס
 מיט וועניעז זיד װעלען צדדים בײדע װעמען צו באארד,

 גוט־ די אס ביז באװיליגען. צו עם פעםעיע דער
 איינלײגען בתים בעלי די דארםעז קומעז, וועם הייסונג

 וואס אײערםײם, םאר געלט עקסםרא די ױניאן דער אין
 שטיק־ די אנבאלאנגם װאס ארבעםעד. די קומט עס

 רובינ׳ס גדליהו וױיס־פרעזידענם אויף איז ארבעטער,
 גע־ א צו געווארען איבערגעוױזען פראגע די פארשלאג,

 4^ זא־ וועלכע צדדים, בײדע ®ח קאמיםע מייגשאםטלעכער
 אווערטײם די אונםעתוכען וואכעז פיד פמ נמד אין לעז

 קלאוק אגדערע איז ארבעסער שטיק פאר אראנחשמענם
 עס ווערם מארקעםס אנדערע די איז אױב מארקעםם.

 אױך עס קלאוקמאכער םילאדעלםיעד די װעלען געצאלם׳
קריגעז• דארםעז

םארטרא־ געװען קאנסערענץ דער בײ איז ימיאז די
 מע־ באארד דזשאינם רובין, װײס״פרעזידענם פון םעז

 חשאינם פמ םשעדמאז עקםינג דארדיק. הערי נעײשער
 ס< קאפלאן׳ ׳ם. דײװידסאץ םעקרעםאר בארמעק. באארד.

דידזשעראלימןס דעני און פריעד מ. גרינבערג,
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י י׳וי ״f*׳ י<ס ילו וזסמרי׳  ,“W |י3ילו ״ו
 דאד אייישאן מופעמדיאמ די גיטחייסאז אגשטאט

 דדײ •ת וממימ* א פאד אכאסיאײשאן ,vn *ח יתיאז
מ די סאד וואד א דאלאר טן  תאלנ א דאלאו־ א און מ

ר מ או ו ו י ן מי אג׳מדא ו מ אי ד מ א ז ײ י  טרייד י
מן זית זאל חזולצריגג די אז צנסשידזןן,  ײאלנ א איז זי
י אד׳«׳'<ן. פאר שכידית די r*■־ פראמנט  אח ײגיאן י

ליס נאאײ צוט תיחמדןט דד חאבעז כתים מלי די
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f .טלאנית גזל n «יױ;;אז זעײעי טלײפאדט t  fs m 
ז אינדיײיויעלע גלקראיעז מאבעז ימלכע י י  חעמ* י
פריער. תנגעז

 פיז אדנצטזןד צדכדאיתדי די פץ פאל cjn איז
i* י7י פיז אפליקאציע די י>אט לוייס סײגט r r און 

m או ערלױנעניש סארלאגגט כתים מלי די n די 
 פארטןל א נייט דאלאר א פיז חזןכעדיגגצז ארנעטעד

מציג איו פיניי סיט דאלאי א און  גאארד דזװ־ סאגט, יי
 א און אײײ זײן זאל ״אכצײנג ײ אז פגסשידאז זיאס

 זײז if שימט דא שכירדת. די אײף •רןמעגם תאלנ
ח סיספארשטץנדעניס »  אפצלירט חאט ייניאז די י

טשײדמג. חני ממז ̂ן
 ״«?דסאן דאד סון אי־ממר די פאר ז׳עכעױנגעז די

 חײססאז׳ ®יז קאספאני״ ״פיטװאל פיז איו קאילאז״ »יז
 גאארד׳ לזױכאר ®יז געײארעז גוטגעחײסצז איז מקסעס׳

ה װעלעז פירמעס די ^ ס  ®אי m אימימד די אוי
 אױסרץמגזז וחןט מז וױ שנצל אזױ אסמאו orr לױם

f קוטס עם װאס סומע די i r זײ< ®ון
i די םח אדבעםער די f wrv ״קא׳ח ד«ר פיזI f 
ח אזאטישאז איז פדאקס״  מאנזח ײליגאי׳ וייטחאל י
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אגדי ^־ מ 'י  nf® »* 1 מי זיי מ ל׳ מיי ז9י ® יי«א9 ײי  
o ifm f i ffm «ײ אױג אז   a'nna ױדאז די  >®jf» 
קרי׳  o if r i f i ױ א«?חאלס  ו  tfV ff • קאגיסאג ז*יד* זאל  

ײ׳ אייג׳ מזז ודמי^ ײי9 זײ למ9י יי ײיי ײ זי ז  • iff 
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,T fu iu n ff 'n r אז״לייז א מי ח י ״’ י  if> *v איו
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f i ’ i i r i c זײן גאשטעטיגט ייידןר חאט נגטאז װאש   
fn n u m * . f j fsn fs  « אזױ די אז טשײמ»<  

גארסעגס דאנעלי געל * i f i ז ארנעסזד די ®יז ײניאז״  י י  
דאסײ אח גןגריגדצט איז סיטי׳  ofijyp אין קאלואגי״  

חאט םיררזן די  r» נחים׳ מל♦ די סץ גזדוארץן גירט   
ײאס געזעץ וואגגזף■  O fi מ«?ז פארכראמז דזרדיט  

שימרעז אדעד נױשעז  it זיד או־מסממר פאדכאט   
f אײ־ im איז זיד אדגאדזיייז » ארכזזטןד   jn y i 
n® t קאלזנקםיװע fp n f n ®אר ארגאניזאןניןס   wf»

ארחאגדליגגעז׳®
לעיבאר דער חאט זמטשײדוגג מי גדט אנקלאגג אק  

W 'titP'nt פידםע חװ־ נאפיי^ז כאאדד רילזױשאגס  
װארקמרס גארםצנט ״דאנ^  i f i « ®ון  ’: fn fw  איי 

rK עס וועדכעז דודכסיחנז אויפחערזח יס1 און   
מיזז ק*לי«גי מר <ױס ח*ס *דמ¥ די װ»ס »ן9#ן י • 

זאל קאמיאגי די אז באפײלזז׳ אױך חאס באארד  
װאס לט f ^ ג סומע גאנצזן די ארבעטזןר ךי אלען  

איז דײס ®אר שכידות די ®ת אדוגסערמגוםמ תאס זי  
קאמפאגי די װאס  i f i r ת  י ײ אלו י  o jfoo fw  

מלט םומע די אז רעכצגם ימח ?קזיססירם. ו׳אט  ir r *

 לא׳ איז ®אכריק ניטישיז דער ®יז אימםעד די
xnn פיז חעכצרמג א געליאגעז חאמז סעקסעס׳ I ff 

 םיט ®ארהאגדלונגמ דויד שכירות די אײף *ראצענס
ז  טזדלאר׳ רעבזוקא or®vאנג חאמז עס ײאס עפירמ יי

 אנטאגיא. סאן איז באאײ דזשאינם םיז סמזדזשזױ־
i לאקאל אדאס׳ סאראח איז סעקסעס׳ f i  , ifm ff lr e 

 לזױנאר װאר אום געװאחנז אימדגעגעבעז איז א««אד
גוםחײסוגג. פאר נאאדד

 ;לואיס סעעט אץ ארגאנידרט שאם נײער
 אץ ארבעטער ר#1 לױן־העכעדונג

הילסבאח^
 ®אר אגריםענם אן אינםערגעשרינען חאס ײניאז די

 קאמאאגי״ דרעם ״סיתמ־שעתן די וואס שא®, גײעם דעם
 םיזורי. סאטא׳ דע אין געעפענס האם לואיס פיזסײנט

 ״אילײ דער מיט אנגעפ^ט אײך װערעז פארהאנדלונגען
 דעם פאר אגריסעגס אז סאר קאמפאגי״ דדײגודס יייקעד

 לעפםענס געעסעגם חאם קאמפאני די וואס שאפ, גייעם
אילינאי. תדבום, »יז

 און בעלי־בתים מיט פארהאנדלונגען
^רביטױיש^ן.

 ״גיטישיז דער מים איפס פאר״אנדעלט יוגיאז די
i פאר םעקסעס, לארעדא, איז יםע״’® f i פון באגײאונג 

 סאגיפעקסשו־ ספארםװער ,מעיבעלע די אגרימענם. »יר
 אוג־ חאט סעקסעס, װאירט, פארט סיז קאמפאני״ ױמ

 װאקאאיעס באצאלםע מים אגרימעגם אן מו־געשדיבעז
פאר־ או־ביטו־ײשאז ארבעטס־באדינגונגעז. בעסערע ימ

 ארכעטער די פודיקאאלעז דאר®!? ײזס סירטע די ױאס
דאלאר. 26,000 ארוס אגטרץפעז װןס

n גןמא׳ געארדערם אױך איז פירםצ דאגזלי נןל 
if  rn תז אױםחעיעז מ  זײער אין ארבעסעד אירן ש
 אינ־ דעד ®ח מיםגלידער אלס אסױשליסץן זיך רזנס

 אויסקלעפען לאזעז דארף קאספאני די םצדג?שאגפל.
 if פרײ זײנזח ארמטער די אז פאבדיק איץ נאטיסזןס

 אינטער־ דעד pr םיסגלידער ײאיעז אדיד פארבלײמז
 דיסקוײםיגירס גים חיעט די סון קײנןר אח גפשאנפל

 עד וואס דעדפאר אופז איז עס װעלכען אױף ימרען
םעטיג איז אדער אינטערנעשאנעל דעד if נאלאגגט

ײגקמ• דעי איו
 א איז באארד לעיבאד פמ ענטשײדונג די אט
 װעלכער געגעז אמטעדנעשאנעל, נזער1א סאר זיג גרױסער

 סאר קאמף פארביסענעם א אגגעפירט חאט סירסע די
 םארהער אריגינעלער דער יאד• ניץ ארום פון משך א

 אינםער־ דער pd קלאגעז די יף1א באארד לעיכאד סאח
 איז געזעץ, וואגנער געגעז פארכרעכם ױ אז נעשאגעל

 פאר־ לאנגע נאד .1939 זדן נאד געײארעז נעחאלסעז
p« T fifn ארגוfoנםf,דע• באארד לעיבאר דער האט ז 

 איבערטרע־ איז עולדיג קאמפאני דער עדקלערט מאלס
 ײניאז קאמםאני א ארגאניזירעז חרד געזעץ דעם םען

®p םיםגלידער. אינטערנעשאנעל געגען דיסיןרימינירזז 
 עגםשײדונג דער געגען אפעלידס דאז חאט םירמע די

 דעד p® אפיל. אײ קארם סוירקים ססײטס ײגײסעד אין
 אויף באאדד לזױבאד דעם געארדערס האס געדיכס

 באײיתען. אױסײערען p® קעים די עדעפענעז u נײ דאס
 ױלי pc געיוארעז געהאלםען איז סארחער ציוײםער דער
 באארד לעיכאר דער p® יאר לעצםעז סעפסעמבער ניז

םרייעל pn jib רעקאםעגדאציעס די גוטגעחײםעז חאם
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מ i •י f u i i f i i f. איז i f i זאגם ןמסשיידתג i f i לזױבאר
ifa ךי או באאוו׳ n* *1אי ראםיגירט ״האס קאספאנ 

ץ B אין גןסישס ז f i לןן מ מ י ®ארװאיטיז p® איי  י
ifa n* קווו צארספגט ד גי־ איי אן 9*אי מן  גיי

p® im r  k i t w 1 דודך o jnאמזקלאגטע די <אט 
®fo v ץ pu u גזןטישט׳ ז iy n it אירן נגעז געפיוא 

if fU f f  i f  n  p n y ify u i װאם רעכם דעם סיס זיך 
 דעם pc «גקם זיג<סען דעם דודך גאו^סידט די וואדט

.*opv רילןישאנס דזףגאד נאשאגעל
 רילעישאנם לעיבאר פאוץ •רןמעס דעם חוץ א
 אן אויד גייס געענדיגט, אמט זין־ אאט װאס באאדד׳

i® ®יזמעס א f i  p מז ®ירימ  P® פיחנר חויסט די מ
u n דיכמסקי ®רעזידענם געגעז אינסערנןשאנעל׳ ®P 
 זfםעדעראל א אין כאארד זקזעקוםיװ גענןדאל דאם

 זוכט קאמשאני די וואס ®ינחשאנקשאן אן פאר געריכם
is •אלע הדכגעגאנגעז שױן איז ®דןמעס מי קריגזז 
»un»ns קארט סיפרים ביזן pe שםא־ פאראייניגטע די 

jfo> ענטשײדונג אן אויך ?ריוארטעט װערס גיכען אין
•■MM MMM jfcUקעיסי דזגד ווין

 קאמפאני גארמענם דאגעלי דער pe ורעזידעגם
 סעגא־ געװעזענעם p® םרוי די דיעד, דאגעלי געללי איז

ריעד. דזשײםס סטעיס, מיזורי pe טאר

 פאדערט 22 לאסאל װניאן ירעסט^כער
 געגען געזעצען אױסגטם אוצושאפען

בינעזער
 א איז האט ,22 לאקאל ױױאן, דרעסמאכער די

 פאר־ די פון קאנגרעס דזןס אויפגעפאחןרט רעזאלואיפ
 אין אויסנאם־געזעצען די אפצושאפען שםאםען אײניגסע

i כאצוג f איסיגראציע ®p .זײגען וואס גאםוראליזאציע 
 לענדער. אזיאטישע p® אימיגראנטעז געגעז סאראן איפס

 געזעצעז אויסנאם די אט אז אז׳ ױײזט רעזאלתיע די
 זימען ראסע, זייער pc גרונד אויפן םענשעז געגען

 וועלכע םאר דעמאקראםיע, pc אידעאלעז די ״גפגעז
 םעא־ ראסען דער םיט ליגיע אין זײגען p® סעםמז םיר
f n מלחמד,״. די םירען םיר וועלכע געגעז נאציס. די סח 

ױ איז ףעזאלואיע די םאלגט ו
 אזיאטישער איצםיגער דער אז *גבאטראכס, ״אק

p םויערען די שליסם יועלנער אײסשליסונג־געזעץ׳ c 
 כינע סון איםיגראגםען פאר שםאםעז פאראײגיגםע די

 אויס זײ שליסם און לענדער אזיאטישע אנדערע איז
 שרײ• א איז געזעצעז, איםיגראציע רעגילערע די ®יז

 שטעמפעלם און דיסקריסינאצי־ע ראסען פין אקט איגער
 נידעריגערע אלם ראסע געלער דער pc פעלקער די
®p מענשען׳ װינשזמםװערםע גישס ®P

 פאראורםײלעז ראסען אזױנע אז אנבאטדאכם. ״אין
 דעמאקראםיע, pc אידעאלעז די געגען ןנםשײדעז זײגען

 דעם געגעז אױםצוחאלטען זײ קעמפען םיר ױעלכע פאר
 P® ראםעז־םילאזאפיע׳ פארחאםםער pn םים גאאיזס

®,p .אויסשלי־ אזיאטישער דער אז אגבאסראבט
 םרײנד אונזערע םאר באלײדיגונג א איז געזעץ סונג

®p םאר־ טיםען דעם דורך שונאים אונזערע פאר חילף א 
 העלדישע אונזערע בײ ארויס רוסס דאס װאס דרוס,

 באלײדי־ ®וםםארדינםע אלס ניגעזער, די פארבינדעםע,
u« אויסגענוצם שטארק ווערם איז ראסע זײער פאר 

pc יאפאנעזער די ®p םארזוך זייער ®p rrm x c ’ i די 
 די pc באהערגונג דער געגעז םעלקער אזיאםישע

וױיסע;
 רעגו־ ז׳ער pc אגװענדונג די אז ®גבאטראכם. p״®
 איינוואנדערוגג, אזיאםישער צו סיםםעם קיואםע לעדער
p אימיגראנםעןי ®ו אנגעװענדעם יוערם דאס װי פונקס c 

 פא־ אלע די נאםרידיגס וואלט װעלם־םײלעז. אנדערע
 ®יםי־ אויםריכםיגער p® געחעריגער א pe דערונגעז

דעריבער עם זיי ;פאליסי נראציע
לא־ ױניאז, דרעסמאכער דער pc .באשלאסעז

 םױזענד 25 אירע מים אינטערנעשאנעל דער pc 22 קאל
 וױיםערע דאם שארף םארדאמען םיר אז מיםגלידער,

 ״אזיאםישען דיסקרימינערענדען דעם pc אנהאלטען
 א ®ין געזעץ־ביכער ®וגזערע אין געזעץ״ ®ויםשליסונג

i צײט׳ n ,פארבינדעםע אוגזערע םים צחאמעז םיר 
 סיםםעם שענדלעכע די אײסצוראםען קעמפען פעלקער,

 P® םאראורטײלען ראםען װעלכער פון נאציזם, פון
און ;םייל װיכםיגער אזא זייגען פארםאלגוגגען

 קאםיטע הויז דער pc דריגגענד םאדערען .םיר
 אנגעלע• די אם איצם באםראכם וועלכע איפיגרײשאז׳ ®ן

 נעםען צו גאנצען, אלס קאמרעס דעם און גענהײם
ױ שנעל אזוי שרים  אזיאםישען דעם אפצושאפען םענלעד ו

 אײג־ אזיאםישע אוועקצישםעלעז איז געזעץ אויסשליסונג
ױ באזיס זעלביגען אויםן װאנדעריגג  רעגולירם וואם די ו

םעלקער. אנד׳ערע pc ®ײנוואגדערומ
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eo* אונזער פון םעםיגקײםעו הילפס סלחטה t  an **m ow
MOO,ooo •יימגןךןוסעז«ון ד*ל*ו* *itg מ ;וגיוו

פ«:«נדערגעטײלט דאל«ר 570,000

דו־ יחװידענם סמ בסריכם דעם ױם
 עקזעקוםימ גענער*ל *ום גינסקי
 דעס ngoig םיסינג בײם סאארד
 װאס שכירות םאג דער האס םאנאם,

זדגםערנע־ דער pc מיםגליתר די
 פאח בײגעשםײערם tyogn שאנאל
*רײנגע־ שית ם*נד, חילםם מלחםח

 הונדערם דדײ םים םיליסז אײו םמ סוםע די ברסכם
 • HP אז ,oyongmy onyn עם דסלאר. סףזענט

 םסר־ po סרײנקומעז װעם געלט סוסע באךיםענדע
 בײשםײזר זײער נאך האבזח װסס מיםגלידער שפעסיגםע

- .oogoyi גים חגג
y'xgm דער אױף yogprt פון g ק«• סיעאיעלעו־

 pngnyi באשסיםט זימעז ב*ארד גענער*ל *ת םיםע
פאז־שײ די םסר mgo דעם פון געלם־ proio פסלגענחנ

yiyn חילםם oy'xgpiging:
$100/100 ------------— קיײץ רױימי ןםזיימנש־

60,000------------ארגאױזײשןנס סיירוױס יונײסןד
jPn• 60(-----------------------------נימ סאר XXX
60,000 —---------------------רוסלאגד פאו־ הילף
26,000------------------------זמלאנד פ»ר ודלף

IP ן *חנמ ס מ י ^ נ ^ — 4&Q0O
60XXX(------------קאםמיז דיססרינױ««ז דזשןעפ
̂גדסעס ̂רכעסןר וױדיעןר zoaxw — — — ק
8ססס,ס---------------------------------------.«רס״

16,000-----------------------------------״הןיאס״
16,000 -----------------------------------מסתדרומ

קפסױלישן פרן •ראסזססאגסישן סאר ודלף
16ו000--------------------------------פליסים

 86,000 קןונסיל ארבעמר איסאליןדיז־אםןריקאתר
25XXX( — מימגוע אממחװ־דישו *ימליןױשן

jtmvtp 6(------------ןרגאגײאימס ווילפסXXX
ץ באװןגימ אונסזרןרדישן  85XXX( לזגתר אנחנמ י

*jnru הילפם orxgtngng---------------26XXX(

מז מ $67oxxx(------------------יי
גע־ זײנען ogn *רסגחשםענםס, די לױם

p סאסס n g iiy i, טייל $ איז po די yoVyogtyi ,געלדער 
po o 400,000 םרעסם װאס iyg i ig ,באשטימט דאלאו־ 

ngo pngnyi די y iy rongo לסקסלזנז, אינםעתעשאנאל 
ogn די־ םאנאנדערגוםײלען געזאמעלם, געלם די חאבען 

 ng* הילםס און םשעםםם קאמױניםי זייערע צו רעקם
oy'xgpig i 300,000 םוםע * •לעמר. די אויף Ding po 

 mgigo רעזערװ אין געווארען איבערגעלאזט איז דאלאר
 גע־ איז mgo דער װײל יאר, נעקסםעז דעחװםיילען

ױ דער םון oyong הילםם דער ngo pngnyi שאםען  י
ױי די דורך 1גיא .ng' !י

 יסון באשלום אױםן האט דובינםקי פרעזידענט
 אלע ix םאנאנדערגעשיקם *nggo עקזעקוםיװ גענעדאל
 אינםערנעשא־ דער םון באארדם דזשאינם און לאקסלען

 םאר אנערקענונג םון אויסדרוק םאלגענדען דעם גאל
 הילםם םלחמה םון פאזען אלע איז ארבעט גוםער זײער

:םעטיגקײטעז
 אינ־ אונזער םץ באארד לקזעקוםיװ גענעראל ״דער

 לעגםע םיםינג םערטעל־יערלעכעז יײן בײ םערנלשאנאל׳
 די וועגען באריכםען דעםאלע אויסגעד״ערם האט װאה
 אונ־ אלל וואם םעםיגקײטען םלזזמה םארשפרײםע וױים
 האבען מיר »ן. שירען ערrמיטגל די אץ לאקאלעז זערע

 לאקאלען אנגעשלאםענע אונזערע אז געװאוסם, נאםירלעד
 אנ• םלחמה די אין זיד באםײליגעז םיםגלידער און

 באריכםען אויספירלעכע די אט אבער שםרענגוגגען,
 סארגרעםערענ־ זיד די נאכגעקומעז זײנען םיר אז ודיזען,

 היײ דעם אויף בירגער אונזערע םון פאדערונגען דיגע
סראנם. מישען

די  םוץ גערירם איז ױניאז אונזער פון םירערשאםם .
 װאס ראליע *נערקעםער ןןלגעמײן »ת וױכםיגער דער

 פארשידענע די אין שיילעז סרגאניתמיעם אונזערע
 באשיגען גו קאמף דעם םון םאזע יעדער אין קהילות,
פרינוױועז. אםעריקאנןיר אונזערע

בא־ באארד עקזעקוםיװ גענעראל פון גאמזמ .אין
 סון םירער די און םיםגלידער די האמיג איד גרים

 אױםגעפױיכענםעז דעם $ט פאד סרגאניזאגיעס •ייןדן
סויל ססס• איז מםריאםתם פרן וזי

 שסײגס גער*נגעל דץר ;גרעסער ײערס נױם די״
 גזד פאמז װעם זומער דער ;הויד קריםישער $ «ו

 די פסײעמז װעס איר $ז זיכער דינען סיר ;שיכטע
 עלעסזמסען אגדערע אלע םיט מסיעראאיע איז *רגעם

ק  «זױ וועס איר און ל«גד, אין און געגענם אײער י
 1פי סנםירונג ערפאלגרײכער דער *ו גיישסײערען ארום
 פרײ זועלט׳ ס פ*ר — אידעאלען אוגזערע םאר קאפף

מים• און טיראנײ אוםזיכערקײט״ פון
 ■רעזידענם תכמסקי, תד אײערער, ברידערלעך

 װארקערם גארםענם ליידיס אינםערנעשאנאל
סז״• יוני

 קױנט m לאסאל ^פערײטארס׳ קלאוק
 קעמפער םט^לינגר^ד פון דאנח

פאפיראסען
 רעליף װאר דסשיען פת אםיס קדקער נױ דער

 קעםסער גרופע א םיז פאסאנראפיע $ דערהאלטען האם
 יאפיראסעז ערהאלםעז חסכען װ*ס סםאלינגראד, אין

U לסקסל יתקת אפערײםארס קלאוק די װאס  זײ ת$ס 7
ך הארבםם למםען צוגעשיקם  גײ־ ,ײנײטעד דער ײי

 *װ םעדערײשסז אםעריקאן דער סח רעליף״ ש*גם
 געװען אח סיגארעםען פעקעל יעדען אויף לײב$ר.

 קלאוקםא־ יארקעו* נױ די פון מגריסתג $ גוגעקלעפס
 •פ«ס> יסר *1«יי •פסשיזם געזגע קעםםער די *ו כער

 די סון אײנעם פון ונושריפם f געװען איז גלאפ^
̂ס סאלדאסעז  *םערימגער .געלײעגם זיך ןזאם װן

דאנק״• g גוםע. דינען יאפיראםעז

 נאך ױבען 35 לאסאל פון פרעסערס קלאױן
רוסלאנד צו הילח פאו־ דאלאר ,ו8סס
סז פרעסערם קלאוק די  בײם האם 35 לסקסל יוני

 אימרגעגעמז מאי םעז26 דעם פח םיטינג מעםבער
 הונדערס סכגען אויף טשעק g רעליף רgװ ראשען דעם

 אונםערנעמוע דער פת ^ײינגעקומעז איז סgװ רgלgד
ogii ל דערgקgל ogn םען8 דעם דודסנעפירט go.  תײם '

 האט ^gpĝ פח םענעחשער ברעסלאװ, י• ■רעזידענם
 דער פון nyonongo גום איבערגעגעבען טשעק דעם

T הילםס רוסישער tgrugng־y. ער ogn די געלױבם 
r® oyang אױף םיםגלידער די gםץ געגיםען לע 

rg o מלחמח n y rn g o  TWt ?yo "? i'o yo פרע־ קל^ק די 
onyo װyלyדי ז oyang םארחסמן iTg» ױ  די ו

 ןyoלgהyג דיאי זײנעז רעדעס קורשע |•g גײם מלחמה
jy n g iiy i מילי םרם. סחgם ongo און rgרgלף to n/ 

oyo. רyטyרבg אידישעז םמ זgרמyםש 'ogp

 שיקט 155 ראק. װניאן ארבעטער ניטגודם
 די אץ מיטגלידער צו ס)טשער װאקאציע

כחות באװאפענטע
ױ ng' yo'nn דאם שוין  ארמנמר ניטגודס די ו

 Tyi'T ogn מיםגלידזר yn'g שיקט 155 לgקgל ױניאן
 yרyגולyר yny"t םgםל לוםם אח ניײײ ״׳ong חנר אין

y'xgpgn גyװאס לט oy די קריגזמ jnynig םיםגלידער 
ig םון 'in  nyn װאס yoyang? לוים םרײד. אין. oyn 

 חנרק^רט — באארד n'oipyrpy nyriig םמ באשלוס
ty? — לgקgל םון רyדזשyנyמ ן,gלסyנ לואיס i'n 

ynyutg מיםגלידyר Tyi'n ogn, די y i'^ y r ימקא־ ײאד 
y'X גyי וױ לט  ogn oyn fgno םיםגליחנר, jnynig ז
 זינט םץ םרײד פון pyng שוין tym זײ םון yפיל
lyiyn ryry תנר i מיליטyאין אריין איז דיגסם ר 

 פרי־ און זyכםyר yלg באשיצט ױניאן nyrrg קראםם.
oy'iy^'n אלם nyr^ io ’o םאר ogn nyoyang ynyrng 

oyn jyrn ,מאכם און לאנד gלg yנשםרyנגונגyגו ז 
 באדינגתג^״. סyטyרבg אמ דזשאבם ynm באשיןין

iy מיםגליחנר (די i'n  ogn ג םון באםרייט זיינעןgלyז 
ig אין דױס 'in  njn אין זיעזמ זײ װי לאנג אזוי n y i 
ong.("

n' נyלסgד זyרקלy,די אין אי*ס דינעז רם •gngo 
yoiyo מיםגליד הונתנרם צוױי ארום לאנד פון כוחותyר 

 לםyג y'xgpgn די ױניאן. nyoyong ניטגודס nyn םון
n jny' ogn אין מיםגליד nyn באםרזנסם קריגט ארמיי 

 jnywig rg װילמ״ .מיר דאלאר. 40 ביז 25 סון
 םוץ כחות yoiyogngn די אק דינעז ogn לײט yױנג

 גו־ קום^דיג זyלgז — oigryi ןgoלyנ ogn — לאנז־
 -ng yכyנשלyמ םים בםgדזש yiyniyooig Tyagn ריק

ײכעד, מאכעז *ז קעםםם ײנקמ די באדינגונג^ מנםס

__- - - * - - - --------------------— aHMMMIMM AM MkMtaA• fg ודי^ קומגדיב זאלען זיי* iingn “ ,מלעגענחיממן 
ogn ןײגען g פון םײל o n שטײ־ לעבענס *סעריקסנער 
ר oy lyogn די גער. מ n ױ g o:'־' ,o

 פארן טעטיג סלאורןמאכער פילאדעל*^
קרײץ רױטען

קמסכעדאיקל פילאחולםתר חגר «ת גױסגליחןר רי
— --- — ., - - - - ftftftiAA MftftftftAM if iftjftftftftftftftftAftj ̂  ספםײלוגג קרײץ רויטען g סרגאניזירס tyogn יוניאן
p אפעריקע איידער גאד k גרמדעד די קריג* זדן ארײץ 

rtyo און דיײרלyשu באראץ, מןקי : rynyi דמען
ngw גרינמרג npyo גדס ^9 לסקסל פינישערס פת 

 און ײביז גדלחץ •רעזידעגם ווײס פון מיסהילף דער
 דיױױדססן. סייםאן באארד דזשאינט po ngoynpyo דעם

 אפםײד r v רױםעז דעם פח oyong די װערט אי*ס
oroyu ײגקמ מי־ »ין g סשסרלײדי זמנסיגער דער פון 
 #ד חגם איז קאװאדלא׳ נעלי סל,לסק סשערפמי פח

דארדיק. jt באארד, דזשאינס פון נעדזשער
ftiftftftftft AiMI ftft* UftAftAA ^Â AA t^AAftft* AAAסון אפטייל קרײץ רױסער דער in“ סום ײניסז 

 *nyig גרױס געקרסגען ogn און Dying אויסגעגײכענסע
 דעד .y'xgr'igiig קרײץ רויסער חנר פון קענמג

i עלטoריינגעשg ogn כאארד וזשסיגס  opyi־"nrrogo 
 םים־ jrrnopg פח קרײז g און yv'Dyi יוניסז דער איז

 iroipyipy פח מיסגלידזןר po באשסײזןגד גלידער,
 ngo קלײדער סארשיחגנע דיען ,jnynig pg כאארד
 כדס־ די po גדסאז דוערס oyong די קרייץ. רויטען
 שזיז האבזה זײ שאו• אין oyong דיער נאך גלידער

פארשױענע הונדזגרס opyt איבער אױפגעגײס איאס בח
M fw rm

g קלי״ועד, די חוץ pngn מיםגלידעד יתיסן די 
 זןך זענדערט דרייאען איכער Tyogoyi שוק 01אי ביז

 אונסערמר yגyרשידgט דורך קרייץ רױסען pgo לאר
 pg lyogiong אלע typyi אלײז מיםגלידער די םונגען.

p^yoo ר די *וcyרyשמyאח נםס ogn גyאי־ איז לם 
tyo’in oyn pngnyi proyiymyn •שוחנסמר קרײץ 

nno ,פרוי, רובינ׳ס פרעזיחגנם וױיס רובין ogn סלי׳ין 
 תיםען םארן רgלgד onynnn דדײ איכער לםyמgזyג

nyn ,onyoyn• p די po ?רײץ ^ p קרײז רויםזנר 
wypnyig די nyri)g po oyang yoia ױניאן pg m p 

iyogn ogigo oyn בײ זײ g פgחgדער אמ םלוגג 
 קו־ײז po םיטגליז^ר yלg אױסגעםײלט yn"oy: ױניאן

 כאטאנ̂ג pg סוירוױס־יינס
gx yonni gםיםגלי^ר ל nyn po ױניאז pngn אויד 

n ?רײץ רדיםעז *ום בלוס כײגעשטײערם  pg ױגיאן 
onyngo םיםגליחװ/ אויף אי«ם lyagn ogn קײן נאד 

איצם• oy סאן *ו בײגעשםײערט, גיט בלום

 העלפט בריגאדע העלט אינטערנעשאנעל
 בלוט םאר חעמפעץ אץ תרייץ רױטען

בײשטײערונגען
 ryogn בריגאזדד לטyn״ אונחנר po םיםגליחגד די

pםלחמ נייזנר g גו Tyonyi ogago oyn זיד i'oyo  n״o, 
 nyn פון ngopyn'n װיז,yל לyײגD nyo'g גיט oy וױ

I 'x ignx  po y e m  g .yngi'nn מיםגליyn,ר gn ogn־ 
o בזט i'n y i אלס .oyoognאין ״ ngo po iyp  oyn סאל־ 

rytgnogo pg ryogn ל איןyיבgסם רyידזש 'prry שבת 
pn g n  ,oiyng אי«ט זיד Tyonyi הyלסyן oyn דױםען 

ת p צו pyooyp אין ?רי ii'np נ«װ בלוט^ שםיי  ngo ביי
nyn po nyr^ io -o  1 'x ig n x  n  .yoynpgnngo 'n 

yx ,yngrnoאין םײלם g ly i'n  ,oyo'ogpװpyגyשםyלם 
rnmgD oing pn g n y i׳y iy 0 מואװי'iyn  ix  ,onyogo־ 

iy nn o מישםײpo nyny בלוט iyo ')n  ngo .תיץ?

רעזאלוציע
שױחי po סאנם, my מיװיס א. po nyo״־ong זײ  ח

 *nyig Typ'nmxo'ix ןyסgשלgב אײנשםימיג p;agn סיטי,
ngo ,onnp ]y o " i n y n m  ,o iy ig -o y iro  o ix m iyp 

mnyoyango nyn אין ngo ly ip irn g o  n אמדי־ די 
o n 'c y in in  ogn ny ogn ,nyo מים nyn סילף po 

n  nynnaשngביז חש  ogn ng' oyn םון משך אין ײ
oyn on^gnoigp ny שp?ogn nyo«ong 'n  .Bg אױם־ 

oyn ny rg, rnuDgn »n op'nnyi אויך *ngo nyo ''n 
oo"ong 'n  lynyoyongo nyo ng i pg  p?o^a־*m g o 

גובגען.
n די yn  pg tgonyo^ p y v n  : yo'ogp ^לאסנ 
po 117 לאקאל n nyrgwn pgיyn,8 לס^ ליני^
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ויפן פראגט דרעטמאכער ̂ף
g . 1 חויז װניסױ אתזער מנריסתג

g- — סױז״ וגיםי v y n y o i'g  nyrng 
n'g o נעל r g  tn y "o  ,o m n y o it 

o y n y ^ n .ױבילײ oy איז g ,ױבל
p והנלכ^ מיס m o  oy זיך m yrto 

nyrrg  po nyn^ao'o nyo אינ־
^j אייד ײי םשסחה׳ לyנgשyנnyם 'o 

ynymg םײלזמ gno nyi'.n nyn po* 
g a r iy n g o  nyoyong nyn'oym שnyn ogn ,ng 

סג^לעז איז יובילײ o אוי "x  nynyon grg pg, ױ  ו
i n n  ox'g ryogo t o. נ איןngמgלx y״gn p;oלם 

g pg pnyn p;onm g ogooyi oyn iy iy n  p« סן 
jnytpg  pc nyo- מיםגליpg nyn פוײיגד gnלטy1 ן't 

pm. םשםח זyםyלg אונז םיט yi
ngc די yלטnyrpg po nyn 'V io 'o yny ױגיאן 

n  ogn ױניםי ngo ja io 'n go  yonn i g p in איז זיי 
nyo oy ױ  nyoyong yפשום׳ ign ץ,gלB־oודילונגngo g ו

y lymynongo oyiymg p?iypסלyכoyn in n  ryogn y 
m ogi n  ogn ^ g  po ly o 'iy i pg nyoit און myo 

jyo םgלgנט o iyp y i ogn .ױניםי באשאפען p v i איז 
y ynyuig ngoלטyny םיםגלידpruungo ny םיט g 

r״nyr לyגymy, סיס y : ^  ,yogoy nyo'ngoo'n g 
g oynלgo yל g ?yoyngo ש  nywig אין «לזח שיי̂נ

.yoonry i n yyp

.י געשיכםפ ®ביסעלע
oyn oy ביי nyn גyלyגyנnײם om y i נים pn 

ly igonyn ix  I'nyo'g׳ rg ױניםי p in לכתחיל איז.n 
oynn pg o* מקױסם o n i nyoVg nyn po ryngiiy i 
nyogo .ײניאן n' מנגע ly o ig n ro 'g םײדלyoVyn ,^y 
ppyn הןמז  oonnoyi pngn ,|g 'P ' nyrpg o 'n y i 

p?o".n yinognyoggp, ן1א אױםקל^גס־ בילחנגס־ 
^mo־yo ''? i'o y o.] ײ pg ny דינ?מ ז 'io  pp iy i תײ  ם

yn ,p ioogw iyi"g ypnr «nx —  nyoלכpngn y גע־ 
nyo לײגם 'im  n y i 'o r g  nyn ngo o iyogm io oyn 

rngoig nyn .]gn i' nyogooym איז yngnyi oogoyi? 
 קינגס* זyבyל ד.יל, סיץ אין לypיn nyou קליק g םים
rgo• םים iyo ogn nyoyow ng' g 1זי ym yong־ 

m y iy i oiyongo*nyo nyn pg print, 1918 אין או־ן, 
y pngnטלyכy iyoy iym yo 'g  y ת1נשם m y i ognya 
i זגםחיאזם n  iyogn pg Tg 'ii' n jm  pg iy o '^ i pg 

y 'ly o 'g . yooy ]g oonpyi,״ g ̂ם  !חגל־ ix ץ,gלB־nyז
pn זײ בלױז מז 'p ig o  yooo 'n  yogo ב ן1אgלyבogיo 

lyo ip ix ix  ly n y i non iym• םים yםלyכng' y שפןך 
nyo, וליב איז! prognig y w v 's n g c, מניםי די p in 

'*y iig iy inyo) די אין nyuig iio  oiyn אינםnyנyשg־ 
מל•

ppi די o"x ל0 ן1אgץ ĝ lלםyן gn ,oo'^nyלם 
*ng lynynnnp g p n '^ ig  o iyo y i oyn ]yiyn m 

i'g לgמ ^ינטיגס םיק^  igonyn בלויז nי yiypino 
 iyn ,ongwyi ניט לםgn oy .p?o?gD y'שngהיסם

yn y ii'g  ynyuix םיםגלידעה ynלכo'ing iyngo y 
 gt- יל,1אng ongn ]yuynongo' 11 ן1א pin װניםי אק
nynig tg ly לזגז o 'ii מניאן pg ניט gלy םgל yny i] 

u  mg־on און g m  ,ugoig nytpg •T’n ,ngלmg y 
lyiigBאיז ׳ lyn y i אז־ן קליק nyiw  nym ,nyn. אס־ די 

”pg o די ליגקײט,mnyפ niyoyinyo'g לgיgליםyט po 
io  I נgבyלiy® iyo y פיליע iy im  proyn po ין,1ש 

^nyr ניטא, xװישyל די ןyבnyיגny ogn ,yמyגלyכט 
 ײניםי nytpg po ipnyo''noong ארן piyoonpy די
n׳pg m די yn ,oy'x io 'oo i'g  yi"®  ynymgלכy שםy־ 

 ־ng yישnycמyק yvooyno די אט ngo 1זי םים אמ
ŷ l ,y'xgt'igiלכy אינט 1זי תםטnyנyשgנyל ^o 'T 

onypn'gn oiyongi .ײניאן

 ערװןןרטעפהן ל«נג קריגען דרעסם&כןןר
ץ חעכערונג! לו

pmסיל נאד ^ ignngo  lyogn y ן1א mynyDigp 
nnggo ngo'^ ng די איז מז, ii, nyn ]io mm 'nro iy• 
1מדל oyn I אין אוײין 5 'm y iigw g  .ocgnp ,םאנאם 

 g pg opyt po mnyoyn g nyogooynn די באקוםעז
lyogtix האלב  ,oiyxgno סים pyo־yo' 26 דים oyn* 

nyn >'nog T70 אסים ottf>yi ogn שאפ־ די װיםען 
̂ז־ל pg pn נחע 1זי 'itg m ייס,סש  ix בתיס בעלי סאל 
ix ײילזגז  prmgoig שםyלyן Tyigno•

 onyn ,y'xgongoi'g nytpg איס עגםשײדזנג, די
oiyxgno 100 on'cynm n.

p« agn i 'g לxyםyן nyou ״o«p i'ooynyi' אג־ 
ptpnyi זײ יף1א ?p?o"pi'nym, װאלכא prim געוחנן 

pm nngo סיםן pn 'oonn די ngn iio  ,mvpnpoiy 
'^ngo .באאו־ד .og די ליב1א y pgנלyכo'oyo y׳׳ 

o y u  —  ,o ig ty i ongn onyn — 1נא nytpg װניאן 
pri'ooyn g lyn 'o ix ig  lyo ipo 'ig אםף? tg ,iyt ix 

y n yn x םיםגליnyn ^זאל n ly o n y i' לא1ס ooino 
nyni'O'tgo nyn og pign g .* lp tm m iy  nyn iio 

nyooyo pg שםyלpג t'g  ,nymyngo ynytpg nxo 
m די ro iy־pngny i lyoy iy io 'in g  ip אין ,ongo gtg 

ogn ix  ,ogn tg ,ny t^ io 'o  yn yp g  onyo'ngo ogn 
y l  -oi'ooyngo iy r n  mלyז ogn •lyoipgo m 1אי 

 ־yoyn yםxyל יד יב1א : oymy^go pg oyn םים םיק
11 mmאלם ogn ,npo o ix  lyngnyi oiyoynynx די 
ly סyכgלyלמgב i'n p 11 או־יםן ,o iyong iאלם 'ttg oy 

lyngnyi p^goyx pg lya 'nyx11 ׳ oy tgאלם oyn iio 
p״not r ס ניםngבליבoyn iyo oiyoyn m 'xg .ly 

ig oy i oy ogn iyo m  'itg  o iyong i ביז pg ,nyng 
opyt ly די no ,'yo די lyogoo'ig בײם iyoym x yon'o 

gn g pgלב oiyxgno. .אן למשל o yoy i ,nyoyong 
oy 'yo םח דאלאס 50 באםתיפט lx  lyoipgoגyלyגם 

 gn 325 ooynoga• ומלבא .oiyxgn• האלג g opyt די
— gn 5325 לא^  tyogtixלpg gn .ng ניסא r v 
iyoלmיnשgב ix ײםpכyגלyם nyng סלאץ  yn yp g  ly־ 

j 'o o ' i i  n y n  pg  ogn pg iy r

i גראצענם האלב g זעקס װארום
io  g poo ig gn iy im  oy פyנשy l  ,lyלכy i  y- 

ogn ,oy ooip m לזח  ,lyiyno די אנשםאם -gno pto't 
ngn nyn ogn ,oiyx לyיבogn nnggo ng ,באװיליגס 

ptoipgo די nyogooynn 1בל!י .oiyxgno ^gn g opyt 
y אױף l oynל iyogo i'g די pny ymy^goלlnyנג : 

tpg ogn m די oiyig o inn 'iyn די ם1באװילי innyoyn 
oiyxgno 7 po 1941 אױף po lyooi'nngo ynytpg. 

po innyoyn g pngnpyi nyog n דים 'o lyogn ign 
10 n 'itg  pg ,oiyxgno' די ngn po lyoo'nongo 

ly ig t nnggo ngo^ ,סםיײש tg 1 ױ iypיט P'P proyi 
innyoyn יף1א ogn ogn ,innyoyn g ,םיעט 'n tg 

7 i ' t  o'xgo oiyxgno אויף iyog,i n 'o  ogn ,oyt 
ly ignpyi lyogn n'o nyrn t oi'nngo ל דיxyםyn y* 

,oiyxgno opyt po nyo ogiioy ig oy ooyno ,lin y o 
po o'tgo io' ik די yigno 'n  .lyooi'nngo y i'o x 'g 

tng ngo pg ,^!םשםא^ ngo'ig iyo  iyp 'itg  m־ 
g iyoyo ,!טלא y lלgt nyo0ס ים1 לngלlgטynyדי ן 

p'p iyo y i o 'i «onyn pg pw iyo  ynytpg po nimo 
y yo ײםpoyגלyמ 'ny iלyמlyטnx lyישgo y iy tn g  ŷלy־ 

n״ iyogo ix סאטים ig 'xo.״ ly n g iy ip 'g  n'o iy im 
yoyi ogn iyo mםלyo iyo אלnn®B g : 1 יף1א  ly- 
y יד יף1א lyiyoymx pg ox'g po לטyם i'ox 'g -po 

gn g opyt lyoonnngoלב n 'o .oiyxgno ס,1שײ tg 
loo 'ig  nyonm g pg ogn סת1לם nyn^ io'o ynytpg 

pg, יט1ל iyo m גיט ypgo " t  iy im  .nyo'g n'o 
lymnoix pngow םים .oyt

!האוזינג סאכליק
t'g oy די om ng' 10 tyngnyi iyo די ngo־ 

y o i'P 'g ^שטאט nyong סאליםיס ױױדיל די *yno po 
ylltln o iyn 't,לט pt ogn־ *ixnyonng lyonym yopg 

g iy o 'nלטyn ,monm yלyo שםyלn  ngoyi pg ly 
po onל ty i iig  olyoy מיליאממ pg, lyw iyo yoyng 

io ong n אויף y n״nyp'n ymyngo , y ' i  iy מים ix* 
 זס־יף pg יטnשngo גתיס לם.y־גnnד' yoyגלlyג

po o 'o y i oyn ?״פאסלי lyngnyi oogoyi 'ln t ig n 
7 nm די nyשnyoyong n yo iy 'io  .ng' 6 yo םאמי־ 

iy סyלי x ig i n yo 'g ד,1לא y lלon 'cyng  lyogn yo 
g גyמוטשyםly לyoyאין ן r n o ig  pg ^ 'inyoono- 

nyn nyong pg o«p שםm yג'*n y o  po ngoyi ny 
n ly  lyogn ,m oo'ingoלyד g tyignpyi מlyלpoyײם 

lyn 'x ixnyo 'g זיד yoy ipgo pg y i'oo^  ,ynoo^ pg 
t'g  nyp^  jn n n. אוליב n o ^ D ^ y i nyomix nyn״ 

io  nyx ig i nyn־ 'y l  ,Dgmgnoלly iig iy u g  t'g nyo 
Bg ,innyoo"igo םיט  pg oyoo'gגyשטyל•lyngnyi o 

yn ,iyopy'gno*'io y גלױז o o n o 'ii yogo nלiyo  yo 
ngo ly in in g n  ly n o y i ix  mg lyn'oomn onay i ogn

ngo pg lyonym זײ yopg iy im  nyoyong-oiyoyt־ 
7 n n  pn g n y i o m iy ל דיxyםng' "n x  y.

liu און ססייס פעדעראלע, די װאם in 'JD n  ogtxD 
i אויפגעםאן האבען

ogn mלgnynyD די n 'iy n  y אנגע־ 1935 1אי 
oy t iyon ״pytyi i i 'n g n  nyngn,  די lyoVyn לױט ׳

800 po yoio !ד םיליאgלpg ng באו־ױליגם p n g n y i 
ix אלם  yn 'o o io ?״סאסלי oopyxrrtgno il't ig nאי־ ״ 

iyלly ל.1לא בעח im  lyxyty i yoy ■שyםn y i ig  ny* 
po pngny i iyo די y iyp 'Bngo םםײטס y t iitg o  pg־ 

iig  ,oyo® yn מײלםאם אלס nx nyo'g ly p ig iiםי־ ״ 
. ymytgo ד)1לא (איבעח ם^ש^ ליאז y ' i  pg הײזעל 
y onoyל1 i iy r n  yo מיט oyn 'oo io  yw^np.

pg שםאט i ' i'־iy m  gon png ײלך o "x  nyn 
oopywrtgno. 14 lyngnyi onoy i,״ m ,די למשל 

p״ y t^ n־ 'n y r 'n, '̂ילי ל •̂gםoבוn  ; nypm 'n y ln 
nyrnn n־oo'g״ yn n,״ nyomi 'itg  pg. 14 די gno* 

ooiyoongog 17,000 lyogn oopywtn. אין y lלoע oy 
1 69,398 lym gnדי ת.1סש yoyVo'Womn דיװי־גאלם 

g pg opyt t'g דאלאל ד׳אלב .og igs g ngo nyo'x g 
y שױץ  iig  m i o iyoyny ii'n gלpyט.p'n

nyn סםײם n i'־B o 'n iy n x  ogn pngלpg ny ly 
21 ngo pm ig i'e -שרזאלסcopy• 16,864 נדם ,p n y i 'x 
pg וyלy l  oy yoלŷ זיד .nyi'tgnpnt 63.113 ly r o y i 
oym די ay i !114 !חנלזנ tyoogp 414 ,1םיל'א o iy p io 

 עלעןnyr\n 11 לי po yoonyo ל' דאלאל. 400 םיט
1 osny tyny i onoy i nyogאך nyn מלחפזע

nyong די y iyom yi ntg ?״סאבלי -gno 'i im g n 
p yo 'ig  pg pg gn ty i'n  ,p?opy' שםאם Vgx g ״לי־ 

myn'inn nyo'o״ n ,nypm' אםײמד1אפאל די .nypm 
oy'oyxigp yom ליס1א ײאו yi׳ oogoyi iy im  yotyn 

nyn nxo in g n y i סםײם־ pg in n ' iy r o g o o  iig 
1nיoםoytלyך prim  ogn ogn ,ngonyn קייז ניט no־ ' 

ty inoy inyong yogn לשם o'ogno׳ pg עלם1ליחז־ די 
g סך pלpg 'n  nyly לי .nyrm  yo 'ioy i-og ii'no 

nyo ,1939 pg איך g i y iy i  po אין ליד1םים nyn 
t ' i'־png סםײם gסyמo,לי g lyngny i ly o n y iig  pg 
oסy 'xyלry ty i ny׳ *go yom yi nyong l 'm y o '^ y 

ly i im n ״מ דיyטBgnאליטly לייף ogp o iynw im־ 
igo״ ' nypm nyooyoopngo, n  ppio ix.די ״ o iyn 

t'g nypm yiy» pg באדײםזינד nyoyn ױ  די אין ו
 nyp'.n nyo'mgi^gog, די pg 1אםיל nyng yםישgשם

1 nyogאלץ אך ny i^ 'o ײי pg די ogii'no־y o 'io y i 
.nyrm

 igoogp o'נymאינש לײף yoלyt די חאם olyטxyל
yםישgשם nyn po הססמה nyn מיט 'xgnoo 'i'ong ny 
gnשלאסyז pr'io ix ״ דיnypm oiyoymmo1אי ״ y i- 

1 m yi^װיש nyom ix nyn lywnix —  ptogi yo20 m 
pg n y n y איסט ny i"p  .ny irn־ -gn iyog.n o ' i  iyp 

iyo tg ,priyi זאל lyrnogo שםאט די y pgטלoyיy 
onynnn םאמיליpc oy די gלםny"D y־pg oypoogo 

ly. אױף in i ' ig n  ymyngo y " i  ly 'io o 'ig  ong n yn 
yה־nדי לי ogn ,opgo nyn 1אםיל lלם og pg די nypm 
oyn דץ m ix מאל ntg מי םיל pg שםאםיש־ די 

1 pg ,nypm yo 'ioy:ים tg ,m y i די y ii'oym gno 
opy'gno oyn iy. שנזעל^ •pt iyVgt pנטןyמyעל iy i 

ngo onoy נים lynyn nyrm די tg אמת, i זײ yoyng 
iog ; mלyn לײס, y iy i oy iy ' pg ox'g ly i'ig n  yo ̂

ny"t tg לonyn y lg 1 לד1ד ,onymyngo oynױיל t« 
ix־ny"D ynymg iyoit lytio וחנל^  ign  ,oypoogo 

n nyog ..nmio oipo g ly i'np' סאלד iyn  ynytim־ ' 
n y n  p t  ly iyngo lym n לאמתזם o n iy i oyn oy pg 

g ir iy n n y i סך 'o ' i  ly iyoyn lyonyoopy) iyng 
po (ng' 50 po n y i'im i שטאט די o y i באפליים 

po ly n y i ״קאלל די Dלyםס״ ynymg pg .חולבות pg 
1 'i i  nyoyo ognישט.1אר

 \ סראחשעקם האחינג םסימופסאנס מיסן סקאנלאל דטר
nyog ״ די מיםo iyoynm o״ lym iongo pg nyp'n 

y^ ,o"p i'ooynonyn'i g1ל ngo yoישם lym w ngD 
oy ogn ly iy n  og • iy iy i האגחגלם .p t

 וחנלסא ',igoogp nyn po y'xgp^og nyn לױט
nyn nxo p n g n y i lyo 'm y iou  pg שםgםישny אדםײ 
no nyx ig i nyn onyn ,y'xgnoo'i־*ig m g c  opy'gno 

oV ״.inooyo yognno״ םין g i'g מלם y irny iom g
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 «' m וחנם *רייגמנג חנר וועלכער «ו ססארס, םים
 ״גרעמער־ אדעו־ .סיגזדם׳ אין ארײנגאנג חנר וױ לעך

 אלס פאררעכענם װערזמ גאסען די אפיא ««חן•. סי
 פול־ א ו#בעז אײגעגםיםעד די דורכגאנגען. פריװאטע

 װעםען םענעםס, אלס באדיםיגען צו רעכם שםענדיגע
 והלם געגערם קײז אז גים׳ לײקענען די און וױלען, די

 נים־ אויך אידען קײן ססתםא און צולאזען גים אהין םען
 ■it נמ־יארק שםאם די קען װי פראגע, די ױן־ פרעגם

 <ןן סיר<[ מיר װען נאך, בפרט און פל#,•. אזא צו שםיםען
 מענשהײט דער פון שונאים די מים קריג ביםערען א

}וױיטער אזױ און טאלעראגץ פאר גלײכהײט. םאר
צושטי׳ איר געגעבען שטאט די האט נאר גים און

 אין קאנצצםיעס געװיםע געמאכט האט זי נאר מוגג,
 דער גע״אגקען װערטער׳ אגדערע אין טעקסעס״. ״םיטי

 גאגצ<ר דער װעט דעם׳ אויסער געלט. קהל׳שע קאמפאני
 So צו קרוב וואוינען װעלען עם װאו בוי־פראיעקט,

 קײן םקול׳ איין קײן אפילו האבען ניט מעגשען, טויזענם
 אזוי פארוױילעגס־פלאץ. אײן קײן און לייברערי איין

 קאמפא־ אינשורעגס ״לייף פריװאםע די האט פארױכםיג
 ניט האם מען אז ערד, פיצעל יעדען בארעכעגט גי״

 אםילו דארם שאםען צו פארזוך מינדסםען דעם געמאכט
 געזעל־ אדער ״קאםױניטי״, א פאר פ.נדאמי«ס שםיקעל א

לעבען. שאפםלעכען
 האם קאמפאני די וואס דערלויבעניש, דער לוים
 אין יאר 25 נאד זי װעם שטאם, דער םון גאקוםען

 פאראגט־ קלײנע די פון אפילו װערען באםרייט גאנצען
 אונטערגע־ איצט איז זי װעלבע צו װארםלעכקײטען׳

 וואויל׳ אמגלכע אצינד זיך באמיען אומזיסט גיט ,׳וארםען.
 קאונ־ האוזינג ״סיטיזענס די װי ארגאניזאציעס, טעםיגע

אן׳ .סיטיזעגם די און פיל״  פרא־ דעם אפצושטעלען ױני
 זדר פאדיםיצירען װעס קאסשאני די װאמז ביז יעקם
באדינגונגען. און פלאן

i טנץ דטם אץ אינםערעס 1א נטמטן mnn סיר
ביר־ אלס דרעססאכער, מיה אז זאגען, «ו איבעריג

 שטארקעז א האבעז שםאט, פון אײנוואוינער און גער
 אגי־ מאל אלע האמן פיר עגין. דעם אין אינםערעם

 האו־ פאבליק םון אידײע די פראפאגאגדירט און טירם
 מיטגלידער, אונזערע זײ םון םד א איז ארבעטער• זיגג.

 םײער־פאםטקעם. אומםאניםארע אלםע. די אין װאוינען
 אין זיד אריבערצוציען םעגלעכקײם א קריגזמ מוזען זײ

 — נאםירלעך וםיד תיכף נים — װאױנוגגעז בעסערע
 אונזערע אין דעריבער איז עם צייט. דער מים אבער

 באוועגונג גאנצע די אז געבען, צו אכםונג איגםערעםען
 צוליב װערען רואיגירם נים זאל האוזינג״ .פאבליק פאר

י װעלכע די, וױ םלענער אזעלמ  לייף .םעםראפאליםעז י
דח־כצוםידען. זיד קלײבם קאםפאני״ אינשורענם

 איר ײניאן! דרעסמאכער דער םץ פיםגלידער
 שאגד־ דעם אס אפוױשען העלםען דארפם איר און קענם
 פ. ל. א. דער פון קאונםילמעז די צו שרייבט !פלעק

 קאונסיל־ פץ ביל דעם דורכצוםירען אויף זײ פאדערם אמ
 םא־ אמ גיוארדיא לא מעיאר *ו שרייבט אײזיקס. מען

 צוריקציהעז זאל עסםימיים אוו באארד דער ,אז דערם
קאםפאני. דער מיט אפמאד תם

»
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מי־ לעצםן דעם כאזוכט הםבע׳ כדרך האב, איד
 אין געווארען אפגעהאלטען איז ויאם <22 לאקאל פון םינג

 וױ איז< װעלכער םעז<17 דעם ױני סענסער, םאנהעטען
 לעגהאפם באזוכט, וואויל גאנץ געװען םיםינגען. אלע
אינםערעסאנם. און

 דעם סארנעמט װאם באריכם, זימערמאנ׳ס גרודער
 האט פראםאקאלעז׳ טרוקענע אלט־מאדישע. די פון ילאץ

 איבערבליק זאכלעכען און ערענסםעז אז ענםהאלטעז
 ױניאן אונזער אין פאסירוגגען װיכםיגע םער די איבער

ארבעטער־באוועגונג. אלגעמײנעד דער את
 א און זעקס אונזער װעגען באריכםעם האט ער

 קלא־ די װעגען ;לױן־העכערונג פראצענםיגער האלב
 םון אםיס היגען דעם מצד ײניאז אונזער גע<ען געם
 פארן אויסזיכטען די ווענען ;באארד לעיבאר וואר

 זיין צו געראטען האם אץ םעזאז הערבסם קומענדיגען
 דריױו דעם װעגען ;םרייזען סעטלעז בײם פאתיכםיג

 בלאד־ פאר קאמסייז דעם וועגען און גאםבערס דרײ פאר
 וואגנער וועגען ; ביל סםיטח־קאנעלי וועגעז ;דאגערס
 אימיגרא- כינעזער געגען געזעץ וועגען ביל; חעלםה

 און פראדזשעקט, האוזינג סםײוועסענם װעגען ;ציע
 גענעדאל דעם פון םיםינג דעם וועגען באריכםעס האם

 געװען איז םונקם למטעז דעם אין ̂אארד. עקזעקוםיװ
 קלאוק די וואס אגרימענם׳ גינםטיגער דער אײגגעשלאםען

קו־ די ;געשלאסען לעצםעגס האם באארד חשאיגם

o ;איגםארגאשאנעל אמזער פון קאגווענשאז מנדע n 
 פארשיי־ פאר געלסער געזאםעלםע די פון פארםײלונג

 נאד ;ארגאניזאאיעס װאױל־םעסימ און סלזזמת דענע
 איליקאאיא לואיס׳עס תשאן װעגעז ;םלחםח־פלענער

ן אטגושליסען צוריק  םעדערײשא! אםעריקען דער אן זי
פראגען• אגדערע איז לײבאר אװ

גע־ סענשעז עולם גרױסער דער איז אוםזיסט גים
r גרויסער דער טראץ רוהיג״ זעסען n> צוגלהערם און 

 זימ־לרטאן וואש ווארט. יעדען צו געשפא״טקײט מיט זיד
 חרכשניט־ דעם אז משמעות, זאגען• צו געהאט האט

 שטארק זײער ניט גײט 22 לאקאל םון מיטגליד לעכען
 עקזעקוטי־ דער םון ארב<ט רוטינע און טלכגישע די )א

 מאנאט׳ א מאל איין מיטיגג צום קומט ער װען װען.
 פאטירונגען. װיכטיגססע די מיט באקענען זיך ער װיל
 פעהיג* דער אין בטחון האט ער ״הײלײטס״. די מיט
 אנציפירען פארװאלסונג דער ס־ן קאדםעטלנץ און קײט

 זימערמאנ׳ס ברודער און ;ארבעט טאג־טעגלעכע די
 אין און גײםט אין רײך אזױ זײנען װעלכע בארינטען׳

א.וױלז<נדע. די םין מערסםע די באפרידיגען פארנעם׳
 וחגגען װערען ניט.געזאגם זעלנע דאם קאן ליידער,

 און שװעסטער די פון גײסט און איג״אלט טאן, דעם
 פראגע״, דער אין װארט א ׳נעמען וויללכע ברידער,

 בא־ װעלכע אפאזיציע, די גאריכט. מענעדזשער׳ס גאכן
 הברים, לינקע אוגזערע פון אגגעפירט װערט און שטײט

 סראקציא־ ריין אויף דיםקוסיע די םארשלעפען צו זוכט
 ארמיגיסטראציע דער פון אגהעגגער די און וועגלן גללע

 און חוב,ת< בעלי קײן ניט זין־, פארשטײט זײ׳ בלייבען
 ערנםם דלר און איינררוק דער אז דערצו, פירם דאם
 פאר־ אפט דערבײ װערט באריכט, ם־לנעחשער׳ם םון

לארעז•

ו פראקציעס באשאפם װער
 דיס־ די פון תמצית דעם איסער גיב איך איידער

 זימער* נאך געװארען געהאלםען דינען װעלכע קוסיעס׳
 גא־ דעם אויף אםשטעלען זיך איד ײיל רעדע׳ םאנ׳ם
 אין מיטינג גאכן מארגען אױף ערשינעז איז וואס ריכט,
 װאו טען<18 ױגי וואירקער״, ,דעילי קאמוגיםםישען דעם
װאס טריק, ״אײן :געזאגם אנדערעם צוױשען װערט עס
 קרעפ־ אדםיניסטראםיװע די םצד געװארען באנוצם איז
 דער איבער מײנד אםען אן צו דערלאזען צו גיט א.ם טען

 א אויף זאך די אוועקצושםעלען געווען, איז םראגע׳
 אב* איז דאס אנםאנג״. םח באלד באזים פראקציאנעלען

 גײםט םראקציאנעלען דעם םארקערם, אמרט ניט םאלום
 נאר נים באוויזען םרעסע דיער און חברים די האבען

 צוגע־ האבען די מיטיטט פארן אםילו נאר םיםינג, ביים
 םריער. טעג עםלעכע םים נאכפאלגער דיערע גרײט

 ״װאירקעו״, אין ערשיגען איז וואס עדיטאריעל׳ אן אין
םון מיםגלידערשאםם ״די :זיך זאגם ױני, םען16 דעם
ױ גוט ,אזוי אינםערנעשאנעל דער  אדו פ< * אנדערע די ו

 איר זאגעז מוז סירער, פאםריאםישע און ארגעםער ל.
 לואים״אםשעםאן־דוביגסקײוואל־ די אום איצט ווארט

 נומער זעלבען אין צושםעםערעך. צו קאנספיראציע
 עקזעקוםיװ דעם פון באריכם א געעגבען אויך װערם

 גע־ האבען זאל זימערמאן וואו »22 לאקאל םון כאארד
 עקזעקוםיװ גענעראל דעם םון זיצונג דער בײ אז זאגט׳

 מאיארי־ א געװעז םראגע לואים דער איבער איז באארד
 אנם־ האם זיםערמאן באריכם. מינאריםעם און םעם

 די באריכטעט. אזוינס דיאם ער אז געלייקעגם, שיידען
אייגשםימיגע. אן געװען איז באארד דער םון עגטשײדונג

 אטאקעס, אנדערע צענדליגער די אויס לאז איך
 מצד געמאכס הײנט גיז גאד ווערען און ױינען וועלכע

 דובינסקי. פרעזידענם אויף פרעסע קאמוניסטישער דער
 שולד הארבע די אז איז, ארויסברענגעז װיל איך װאס
 בי־ און אומצוטרוי צושםליםעלונג. ארײנברענגעז םאר

 םאלם ױניאן׳ אוג.י<ר אין קאמף םראקציאנעלעז טערען
 זיך קענען זײ חברים. לינקע אונזערע פון קעפ די אויף
 און ארויסדרייען. נים און אויסבאהאלםען ניט דעם םון

 ניט מיטינג בײם געווארענם טאקע זיי האט זימערמאן
 אונ־ אין ברודער־קאמף קײן גײ דאס אויף םארםירען צו

ױניאן. זער
 דריי מיםינג. צום צוריק זיד איד קער איצם און
 און אפאזיציע דער פאר ארױסגעטראטען זיינען רעדנער

 און אײן דעם אויף אפגעשםעלט זיך האבען דריי אלע
 דער אז !.ייםען, זאל עם לואיס. — םונקט איינציגען

 אן זיך אנשליסען צוריק װילען מיינערס די וואס פאקם׳
 מיט שטעלם לײבאר אװ פעדערײשאן אדעריקען דער
 םאר דרעםמאכער׳ אוגז פאר געפאר גרעסםע די פאר זיך

 אייסגאנג דעם פאר און ארבעםערשאפט גאנצער דער
 לײ־ נים װיל איך װעלם־קריג. שרעקלעכען דעם פון

 דער צו צוריקצוקוסעז אםליקאציע מיינערס די אז קענען.
דערשיינונג גרויסע א פאד זיך םים שטעלם פעדערײשאז

גערעכטיגרדט *------------------------------
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09 p k ̂ךעגאל אבער  לואיס׳אס מיס tv דענקען״ «ו רל
מן זיד װעם צװ־יקקימז  חא־ םיד תגם װאלט• די אגיי

 »ן אגיםירס געלעגענחײס יןחנד פײ און םאל אלע מן
im אפלאדירם r אדגאגי־ די פאראײניגען צי םארזיד 

 ן *Hi דאד פארםרעם לואיס גאװאגוסט אדמםער ױרםע
 דימױ• גוס םאקע און ארבעםער םיליאן האלב א בער

 זאל ארבעםער. קלאסן־באװאוסםזיגיגע און *לינירםע
 װאס דערפאר, פעדערײשאן דער צו צולאזען גיס זײ מ־לן

 איזא* אז אייד איצם אפשר איז און געװען איז לואיס
 נױ־דילן געגעז חיום עד איגםריגירס און לאציאניסט

ױ איזאלאציאניסםען גרעסערע קײן אז זיך< דאכט  די ו
 דאך און פארדאגם, ניט אמעריקע האט קאמוגיהטען

 אונזער מים קאאשערירען פח נים איצם זײ עס שטערם
םראגראם. מלחמה לא:דס

ד מסירה־לע קיץ נים דאס איז
אױס־ געלייעגם מיטינג בײם טאקע האט זימערמאן

 ״דוביגסקי װאו פרעסע. קאמוניסםישער דער םון צוגעז
 העל- פאר געיוארען פארדאםט ביםער דיגען הילמאן און
 לאנד אונזער ארייגצושלעפען רוזװעלט פרזלזידעגט פען
 א אן םירם לואיס װאס צייט, דער אין מלחגה, דער אין

 קרי״ צו סטאפעדזשעם און סטרייקס דורך קאמף הלפטיגען
 אזױ ברוים״. שטיקעל גרעסערען א מײנערם די פאר גען

 סאר־ איר אין פרעסע קאםוגיסטישע די איז אומפארשעמט
 שעדיגען צו און דוכיגסקי פרעזידעגט באשמוצען צו זוך
 זין• שטעלם מען אז ױניאן, אונזער םון אינטערעסען די

 דאנאס. א םםירה׳לע, א דערלאנגען םאר אס ניט אפילו
 מארטש װאירקער׳■ ״דעילי אין געדרוקט ארטיקעל, אן אין

 םון םירערשאםם די ״זיי(םיינענדיג זיך, זאגם םען<31 דעם
 געגעראל א געארדערם ;.אבען איגטערגעשאגעל) דער

 יאנואר מאנאם אין דרעס־אינדוסםריע דער אין םטרייק
 םפאנםאן. געװען איז דאס אז געזאגמ. ציניש האבען און

 אן אין םעג״. צוױי אגגילהאלםען האם םטרײק דער
 :פאלגם וױ זיך זאגם םאי, טען25 דעם געדרוקם ארםיקעל,

 און י. װ. ג. ל. א דער םון פרעזידעגם דובינםקי, ״דוד
 ױגיאן.קרעםםען, סאציאל־דעפאקראםישע די פון םירער

סםרײק גענעראל גרויםען ערשטען דעם גערופען האט
---------------------------------------------------------------------------------------------L -----------1—------------------------------------------

 אר־ דעם איבערצודרוקען געוואגם נים קיינםאל האבען
.פרײהײם״ דער אין םיקעל

 באלעבאםים די ווען אז דרעםמאכער, די דאך וױיסען
 נאכצוקומען ענםזאגם סעפטעסבער לעצטען זיך האבען

 םיר ד״אבען לויךהעכערונג. א םאר פאדערדנגען אונזערע
 ױך האבען די ווען און ארביםדײשאז, סארגעשלאגעז זײ

 פמ סך א בײ געדולד דער ו.אם ארביםרירען. צו ענםזאגם
 אפגעשםעלם האבעז די אח געפלאצם מיםגלידער אונזערע

 םון אס נים חברים די שםעלם דאם אבער ארבעם. די
 װאם אי םענסטער. הויכע די אין דאנאס א דעדלאנגעז

 די הו ״װעל, דרעסםאכער, די שאדען ברענגען קען דאס
״. קערס העל

\ 1זימערםא מיינם מען און דובינסקי, זאגס 1מע
 זעלבםם אח װירדע מים גלײכצײםיג אבער סאםיריש,

 .הלםאי :חברים די געםרעגס זימערםאן האם באהערשונג,
 באשולדיגט װאס ? םום ביסעל א ארוים נישם איר וױיזם

 אז דאך, ווײסם איר ? חםאים םיינע אין דובינסקי׳ן איר
 סםאפעדזשעם דיערע דרעסלאכער, די אנבעלאנגם וואס
 זין פאראנםווארםלעד דאך איך בין קאמפען. דיערע און
 דובינסקי׳ם אנבעלאנגם וואם און אנדערער? קית ניט

 גע־ רױוועלם. פרעזידענט צו אמ לאני צום לאיאליטעט
 טעלע־ א אנגעקומען איז עס ווען אז גיט< איר דענקם
 גײז צו דרעסמאכער די בעטענדיג וואשינגטאן פון גראמע
 מיםינג א בײ דא< דובינםקי האם ארבעם. דער צו צוריק

 jp באלד םשערליים שאפ די אײםגעפאדערם האל׳ זעלבען אין
? וואשינגםאז םון םארלאנג דעם נאכצוקומען

 גע־ האבעז צד אדמיניסםראציאגם דעם םון רעדנילר די
 געהאם נים האבען די װאם םאר חברים די טאדעלט

 צו קריםיק, םון װארם איין קײן אםילי ווארם, אייז קײז
 םאזמה נאך די װעגען לױן־העכערונג, דער וועגען זאגען

 ארגאניזאציאנם אח טרײד אנדערע די װעגעז און פלענער
 באריכםעם. האם זימערמאן װעלכע וועגען פראבלעמען,

 זײערע האבען מענשען די ? רײד די אבער העלםם וואס
 גארישע אייגענע זײער םירען און חשבונות אײגענע

ו פאליםי̂י םראקציאנעלע
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חודש, פאריגעז פיז באריכט מײז ין
 בתדער אז אימעדגעגעבען, איד האב

געהילפס״מענע־ דעד םטענזער, י.
ױניאן׳ קלאוקמאכער דער פון דזשער

 ברודער מאנטרעאל. פארלאזט
 אין אונז מים געװען איז סטעגזער

 יאר דריי םון פעריאדע א פאנטרעאל
 ער האט צײט דאזיגער דער אין חדשים. זיבען מיט
 דער םרן פריינדשאפם אײפריכטיגע די דערווארגען זיך

 האם םריינדשאםם דאזיגע די מיטגלידערשאםט. גאנצער
 פרוכם־ און איבערגעגעבענער זײן מיט סארדינט כשר ער

ױניאן• דער פאר ארבעט נארער
 מנאטרעאלער די פון אכש־נג און םרײנדשאםט די

 געהעריגען א אויף איז סטענזער ברודער צו קלאוקמאכער
 אםגײדס־באגקעט, אן בײ געווארען אויםגעדריקט אוםן
 דזשאינט־קאונסיל, םון געװארען אראנזשירט איז װאס

 באנקעט צום זאל• בוקארעשם אין טען<0 דעם זונםאג,
 אנדערע פון מיטגלידער קלאוקמאכער, געקומען זײנען

jt .געסם, צאל א אײד װי לאקאלען׳ ױניאן װ. ג< ל 
 קא־ ארבעםער אידישען םץ םארשטײער אויך זײ צוױשען
 ענג געװען איז סםענזער ברודער װעלכען מים םיםעט,

 אין געװען איז ער וואס צײט, דער םאר םארבונדען
 קאגא־ דער םון וױיס־םרעזידענם זײענדיג מאנםרעאל,

קאמיםעם. פון אםטײלונג דער
 םאוסם־ דער געװען איז איםאן אלבערט ברודער

 רודערב ײעגעז צוזאגעז פיל געהאט האט ער און פייסטער
 קאפויםע, דער פון איינער געװען איז ער וױיל סםענזער,

 גע־ א אויסצוקלייבען נױ־יארק קיץ געםארען איז וואס
 ױגיאן. קלאוקמאכער אונזער םאר הילםם־מענעחשער

 אויך איז A3 לאקאל םון טשערמאן םײגעלסאן, ם< ברודער
 אויםגע־ זײ האבען ביידע און קאמיםע יענער אין געווען
 אגגענומען האבען זיי וואס צופרידענהײם, זייער דריקם

 קיין ברענגען צו גענעראל־אפיס םון רעקאמענדאציע די
סטענזער. ברודער מאגםרעאל
 דער פמ םעגעדזשער אלם וױיגיגקײט, םײן אױף

 דער אויסגעםאלען איז אינטערנעשאגעל, מאנטרעאלער
 גאםען אין סםענזער ברודער מיט זיד זעגענען צו גורל

 אים האב איך און אינםערנעשאגעל, גאנצער דער סון
 בערםאן, דזש. ברודער םון נאמען אין באגריסם אויך

 ליידער, איז, ײ׳עלכער קאונםיל, דזשאינם םון םשערמאן
 קוםען געקענם גים האם און אווענם יעגעם געדדעז קראגק

 ברודער אין און נאמען מיין איז ם־אװענם.Tאפשי צום
 צו אנערקענונג אויםגעדריקט איד האב נאמען בעו־מאנ׳ס

 אונזער לםובת לײסםעגען זײנע םאר סטענזער ברודער
 מים האט ער וואם פעריאדע, דער אין אינםעדנעשאנעל

םארבראכם. אתז
 די םח געװארעז באגריסט איז םםענזער ברודער

 ברו־ גערעדט האבען עס לאקאלען• אלע םון םשערליים
 לאקאל; קאםערס דעם םון גאמען אין ־גאץ, ס< דער

 ברודער ; 342 לאקאל פון םש׳ערמאן לעװיט, ה< בדודער
 ;112 לאקאל םראנצױזישען םון נאמען אין לאפארס׳
 ױלען תשאהן ברודער און זשאדװען קלאוד ברח־ער
 ױניאן. דרעםמאכער דער םון נאמען אין באגריםט האבעז

 קלאוק־ דער םון איידזשענט ביזנעס גודמאן׳ דיױו ברודער
 םארנעמם וועלכער םורמאן, חש. ברודער ױניאן׳ מאכער
 געחילפם־מענע־ אלם אמם סםענזער׳ס ברודער איצם

ע האבעז חשער,  סםענזער, ברודער באגריסם ווארעם אי
 םטעף אין צוזאמען מיםגעארבעם האבען זיי װעלכען םים
 באגריםט האט קוירק נארמאן ברודער ױניאן. דער סץ
לאקאל. עמבראידערי פון נאמעז איז

 באערם איז סטענזער ברודער אז זיך< פארשטייט
 קאונסיל דזשאינם דער רעדעם. מיט גלויז ניט נעװארען

 םון באארד תשאינט דער ױניאן, קלאוקמאכער דער םון
 םון לאקאלען םארשיידענע די ױניאן, דרעסדאכער חנר

 געבראכם אויך האבען אינםערנעשאנעל, היגער אונזער
 איך יא< םעםנזער. שוועםםער און ברודער צו םתגות

 גע־ איז םטענזער שוועסטער אז אונטערשטרײכען, יזיל
 דעם צו שותף א געווען איז און נױ־יארק סדן קיםעז
 םטענ־ ברודער צו געווארען צוגעטײלט איז וואס נבוד׳
עי׳ ױ כבוד׳ צום שותף א י  אויסער מתנו^ די צו אויד ו
 א געווארעז סרעזענטירם איז ססעציעל איר צו װאס

דישעם. םעגםי סעם א און בלומען׳ בוקעם
 ברודער כאגריסם האבען וועלכע געסם׳ די צװישעז

דער םםעקםאר, חש. חש. :געריען זיינען סםענזער
 ;מאנםרעאל אין אינםערנעשאנעל אונזער םאר *יײאקאם

 אידי־ םון פרעזידענם נאציאנאלער ז׳ער רובינשםיץ, פ•
םדרש, י. אוץ קאנאיע אין קאמיםעם ארבעםער שעז

שעהן בערנ#רד ®ון
UT*״ װ< J י< גסנעראל־ארגאדתער

אונזער פץ םארום אםען אידישען מיטן אן םירם װעלכער
ױניאז׳
איכערגע־ איז ניתנה א און באגריסונג הארציגע א
 אל־ דער פון סםענזער ברודער צו געווארען געבען

 אונ־ םץ קאמיםע קאארדענײטינג און פלעניגג קאנאויען
 ברו־ ױלען. סשאהן ברודער דורך אינטערנעשאנעל, זער
 דער אט פון סעקרעםאר דער געװען איז סטענזער דער

 םון לאקאלען קאגאדער אלע םאראייניגט װאס קאמיםע׳
אינטערגעשאנעל. אונזער

 טע־ און שריםטלעכע צאל א געווען אויד דיגען עס
 באגרי־ אנגעקומען ױינעז עס באגריםונגען. לעגראפישע

 טא־ דער םון מענעדזשער לאנגער, ה. ברודער שון סונגעז
 מענע־ הערבסם׳ ס. ברודער םון אינטערנעשאנעל׳ ראנטער
 קלמן ברודער םץ און ױניאן וױגיםעגער אונזער םון חשער

 אידישער דער םון טוער טיכטיגער א קאפלאנסקי,
ארמײ. דער אין איצם איז װעלכער באוועגוגג, ארכעטער

סטענ־ ברודער ז.אט ווארסט׳ לעצםע דאס קריגעגדיג
 אים איז עם וואס כמ־ד, דעם םאר באדאנקם הארציג זער

 צופרידענ־ אױםגעדריקט האט ער געוואדען. צוגעםיילם
 פאר פראגרעסירט םיל האט ױניאן די װאס דערסים, הײט
 ער טאגסרעאל. אין געווען איז וואם *ײם״ דער
 אים אה עס וואס קאאםעראציע׳ דער סאר באדאנקם האם

 די פון און מענעדזשער דעם םון געווארעז געגעבען
 דער פון םירערשאםט דער און מיטארבעםער אנדערע
ייניאז•

 עס אווענט. איינדרוקסםולער אן געװען איז עם
 םאר־ מיםגלידער מאנטרעאל־צר די אז אויםגעזען, האם

 נױ־ קײן צוריק םארט םםענזער בתדער וואם דריסם,
 דארן• ער וואם םארדריסט, םטענזעח ברודער און יארק

 סטענ־ ברודער סיםגלידער. מאנטרעאלער די םארלאזען
 קיין אהײם, זין־ אומקערען צו באשלאסעז אבער האט וער

 ווײטערע דעע אז אים< װינשען אלע מיר און נױ־יארק׳
 אזוי זיק זאל אינםערנעשאנעל אוגזער םאר לייםטומען
פאנטרעאל. אין געווען איז עס װי םרוכטגאר.

 קלאוקס די מיס אונכזערהאנדלונגען אונזערע
מאנופעקטשורערס

 האלםען געשריבען װערען שורות דאזיגע די ווען
 קלאוק־מאנוםעקטשורערם די םים קאנםערירען אין םיר

 אלע אין באדי־סיסטעם םוץ אײנשםעלונג דער וועגען
 םוז אגרימענם דעם לוים שעםער. אלע אין און סעקציעס

 נישט ווערען איינגעשטעלט םיסםעם באדי־גאזיס די
ױלי. ערשםען דעם װי שפעםער
סים־ באזיס באדי די איז יאנואר ערשםען דעם פון

 די אין געווארען איינגעשםעלם פרייזעז םעםלען צו םעם
 עס אסערייםינג־אפעראציעס. די אין שעפער מערסטע

 םי״ אין אויך סיסםעם די אט איינצושטעלען נויםיג איז
 אין אז נויםיג, איז אויך ליינינגס. אין און נישיגג

 וואך פון איבערגיץ ארבעטער די זאלעז שעפער געװיסע
 האבען זאכען די אם וועגען ארבעט. שםיק צו ארבעט

 מאנופעקםשו־ די מים אוגםערהאנדלען אגגעהױבען מיר
 וױיזען מאגופעקםשורערס די מאי. מיטען אין נאך רערם
 םארהאנדלונגען. די םארשלעפען צו טענדענץ א ארוים
 מאגופעק־ די געװארענט ו״אבען זיים, אונזער םון מיר,

 אין סםאםעדזשעס רוםען וועלען מיר אז טשורערס,
 ניט װעלען עס וואו סעקציעם, יענע בײ און שעפער יענע

 דעם לויט ארבעט־באדינגונגען די װערען רעגולירם
 איינ* םון סיסטעם קאטעגאריע און באדי־באזיס פון פונקם

ױלי• ערשםען דעם ביז פריתען שטעלען
קאםערס פאר בעק־פעי קאלעקםירם $2.478

 קלאוק־מאנוםעק־ די מיט םארהאנדלונגען די אין
 קלאוק־ די װעגען סונקט א אויך מיר האבען טשורערם
קאטערס.
 באריכם, לעצםען מײן אין געמאלדען האב איך װי
 לוין דעם העכערען צו םארלאנג א געשטעלט &יר האבען

 די צוליב וואך. א דאלאר 5 םיט קלאוק־קאטערם די םון
 טרעידס ענד פדייסעס םיים ״וואר םון רעגולאציעם

 וועניגער מים קלאוקס איינםאכע געמאכם װערען באארד•
 ארבעם. וועניגער קאםערם די האבען דערפאר םטײלם•
 אומפארםייאישען צום אגגעקומעז איז תביעה אונזער

אז אנטשידען, האם ער גרינבער^ איסאכאר םשערמאן,

 קלאוק די צד באצאלען דארםען מאנוםעקםשורערס די
פאר׳ איז םארלוסם דעם פון ■ראצענם פוםציג קאטערס
p איז ספריגג־סעזאז הײנםיגען דעם צוױשען דינסטעז jn 

 אנטשײ־* דער אט םיז באזיס דעם אױף םאראיאריגען.
 פאר־ די פת *ענזוס א חדכגעםירט מיר האבעז דונג

 אין אינטערשײד דער קאטערם. קלאוק די םון דינסטעז
 מך■ איז סעזאגען צוױי די צוױשען סארדינסםען זייערע

 דאזיגער דער םון פראצענם 60 און דאלאר 4.956 ווען
אײנגעמאנט. די םאר מיר האבען סומע

 װאך א דאלאר 5 דעם אלץ נאך מיר פאדערען איצם
 דעם װעגעז קאטערס. קלאוק אלע םאר לױךהעכערונג

קאנפערענצען. איצטיגע די אין מיר פארהאגךלען

רמליף גריכישען פאר דאלאר 100 גיבען קלאוקמאכער
 א אנגעפירט איצט װערם קאנאדע אין אונז ביי

 גריכישע די פאר קריח רויטעז םון קעמפעין ספעציעלער
 א םאר איז קאמםײן דער נאצי־טעראר. םמ קרבנות

דאלאר• מיליאן האלבעז א םון סומע
 קלאוק־מאכער אונזער סון קאונסיל חשאינט דער

 קאמפײן דאזיגען דעם אויף אפגערופען זיך האם ױניאן
 געגעכען איז געלם דאם דאלאר. 100 סון בײטראג א מים

 וואם םאנה הילף מלחמה ספעצ״עלען דעם פון געווארען
 טעקם םארדינסם טאג אײן דעם דורד אריינגעקומען איז

סיטגלידער. די אויף

m i  m m prtPff א*ז 1ב«רמא 2
 באנקעט סטענזער׳ם י. וועגען באריכם מייז אין

 בערמאז, תש. ברודער אז דערמאנט, שוין איד האב
 איז ער קראנק. איז קאונסיל, דזשאינט סיז טשערמאז

 און טעסיגקײט ױניאנס אונזער םח אפוועזענד דעם צוליב
שםארק. זײער זייך םילם אפוועזענהייט זיין

 א פלוצים. געווארען קראנק איז בערמאן ברודער
 די ײעז איצס, בעט. צו געלעגעז ער איז וואכען פאר

 און זיד, ער ערהאלם געשריבען, ווערען שורות דאזיגע
 זײן װידער ער וועם קורצען אין גאד אז האםען, מיר
 דארםען אבער זיך וועט בערמאז גרודער אונז. מיט

 אונזערע אלע םון נאםען איז װאכען. אייניגע אויסרוען
 קע״ װידער באלד זאל ער אז אים׳ איך װיגש פיטגלידער

 וױדער זיד אח געזונד פולשםענדיג אונז מיט זײן נען
ױניאן. אוגזעד פון אקםױױטעםען אלע אין באסייליגען

דער פס קאנפערטנץ דער צו זיך גרייםטן מיר
לייבאר אוו פעדעריישאן פראװינציטלער

 אינײס״ אז םרױוערס׳ אין װעם ױלי, טען23 דעם
 פאר־ יןוױבעק, און פאנםרעאל צווישען שטעטעל טריעל
 :פראוױנשעל דער פון קאנםערענץ יערלעכע די קומען

 לאקאלען אונזערע אלע איז לייבאר׳• אװ םעדעריישאן
 דעלעגאםען פאסיגע די דערוױילען צו איצם זיד מען גרייט

 30 האבען צו ערווארםען מיר קאנםערענץ. דער צו
קאגםערענץ. דער ביי דעלעגאטעז

 לאק»ל פרעסערס «ן רעזאלוציע טרױער
באסטאן םון 12

לא־ פרעסערס דעם םון מיםינג םפעציעלען א ביי
 מיטוואך, באסטאן, אין אינםערנעשאנעל ז־ער םון 12 קאל
 דעם וועגעז געווארען באריכםעם איז מאי, ־טען26 דעם

 מים־ אונזער געטראפען האם וועלכער אומגליק טראגישען
 קינ־ ליבע צוױי דינע װען םארקאװיטש, אלבערט גליד
 איז םײכעל א אין געווארען דערטרונקען זיעען דער

 ארויםגע־ איז םאמיליע די וואו מאסאטשוזעטס, מילים׳
מאי. *םען22 דעם שבת װיק־ענד א םאר םארען

 םון געווארעז אויפגעשוידערט דינען מיםגלידער אלע
 בא־ איינשטיםיג איז עס אץ אומגליק, שרעקליכען דעם

 צער אלעמענס אונזער אויסצודריקען געװארען שלאםען
 ברו־ אונזער צו מיםגעפיל םיפען אונזער און וױיטאג און

 צו אויך און פרוי ײץ צו און םארקאװיםש אלבערם דער
 דעם םון מיטגליד א — סארקאװיםש מאריס ברודער

 אומגעקו־ די פון ױידע דעם — 56 לאקאל קלאוקמאכער
 סארקא־ םאמיליע די אז האםען מיר אייניקלאז־. מענע
 םרײער א םאר קאמף אין טרייסט א געםינען וועם װיםש
װעלם.

ױ. װ. ג. ל. זג ,12 לאקאל פרעסערם
םעקרעםאר קארעסקי, א• טשערםאן. גױמאז- ד-
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m< יח נעאםםער ־מזג לס8 םמנדנקײם ס־ ה*מ s און דױי סטעמעו־ס

 זױ פ*ד לייסטוגגעז גרויסן ססןנזער׳ס גדווןד
r 19קלזיקס*כ מנסרמלעד y גיסס p n p גןװארעז 

py •lyntp p* 19 ן מים דדיי די oyn ,1** sT p 
T אין געװען איז y tio ip• 3יי«ר*3 גרויםןןר זיץ o p 

jy סןוןנסן נ^זיוקס גיגססיג ווױך n * n  py קלזיק■ די 
*&t o די אין ojwo *m נןקןגס געגױ זימען »« 
py »9»*i« וײן « p זײ p o p מלזגגענחײט יזןדןןר בײ 

 אנער״ זײןר טרױסגעװיזןן געפ*כס up זיד ppi ײ*ס
331199 is בײ לטנקמרקייט. זײןר און ססזןנזעד ברודןר 

y iy* r i| 98 בטזוך d ip! וױ פילןן ««כס93 איס !*
A* AMAMteAMMA M| teftftftftftftftftAft.97• 1*393*1 « זייגזמ קדזיקנל&כער די זריגענלסP

•4■■■̂ • ■̂M ftftLftAMAM •̂̂ •4• ■••■■•4■ 4• f̂t•■■•■■ ft - דערפילס האס ססעגזער ברדדער $ז חטסזח, ידי T p i n
■^- ■gu ftAAAft■ ■Aft■ ftM ftMft ■■ft■■ ftftftft — t   ftftftMftftftfta ■ קןסוענ םיילוױיז אים ה*ס ד*ס «ז אזץ סניגח לזםע

•AftUftu ftAftft■ ftftftft ftt^Ml ■■■ ft^  ft■ ■m ■ ■ ^  מו סידס y כײ סי• ~ ׳ i* מ*ר זיך רױלס גןלןקןוליס 
טעטיגקײט. דץ po שםריכען אימיגע נלױו זײכענען

ftft■■■ ft■■ ■■ft■••■• •ft■■■* — —  m ססעגזער ברודער וראד י$רק, גיי סח קוסענזײג
סיט <ו ת*ס *קס״יז ijitjm סוי^ס^

ft■ ■&■ ■ ftftMft•■■■■ ■u■■ ■ ■  ■■■ ■■■ ■■4ft4U444Bfcאוץ דערמרוגג/ רײכזל דיץ דך סיס געבד*כס ¥ D*s tM■ ■MMi »»■ • ■ ■ >■ ■> ■4 «■■ן*»*MMiuM *ftftLia■■ ■■ — - »■— — ■-. ̂ניע די *■געשןןצס בליק גיכסעדען אוץ ווױג קד#ד  סיםו
o 19 ה*ס שלוסעז׳ די p*3*p יק p ממנם׳ n a p 
 םעו̂ו !9ל«חײנ«ק * סײדעןייסזאי בטלזגמןגדח יים

 «!y 7*9*7 «7* *«ט m מםמממז «ו ניםליד:
if •Tyryn ̂גיפנס א  מיר װעלכזנ פון שספגדפמקסעז* יפל

»n ap  rupyp r דער זױן oni3933*3ip מליסעז׳ 
*r 9הײסס די פון אימער *חמ1«3 תרום ססענזער 

I933»n» מחןנק פונס is 9 ש*פ«ן. y*״'1י3**רד 
n ז*ל oyn •מרפם׳  n rrrs p ip פמ מליסיס n 

 y איכער זפושװארפע דינען װעלמ םײ־קעםעס, ודײ
 ז«ל װ«ס אפאראם׳ *ז — םײל׳ םױזענם דדײ פון «םח

 לעגים־ דער אין מנדלען is וױ פלפנירעז איז וןדמן
 פטליטישער פאר פלטן y פנגזסדימנט pyn ער ^סיײע.

 פרטבלעמען, זדנתסטריעלע םאר וױ פוגקט פעםיגקײם,
t װעלמ סיט o פט• *זױ זיך מגעגענען* y i r« ov• 
 אומגעפער סםענזער׳ גר*ד פארװ*ס דלעך,נ^חפמע נזם

y פים מװ>יעז טױארטדפאג איז אװז, ביי מענש גײער 
 (דער סעקרעם«ר םת ooy עעעןטלפריאנטיאדפ מם

 קאארדיניר־ אלקאנאחגר דעם פח !)ooy וייימױגער
קאםיטעס.

 גע־ אלע זיד חאמז איז, וװגאנג זײז װןס וױסענדיג
 ער rs אײנםלוםעז. סעקפיאנעלע פאר rrto m אײניגם,

oyn אין אויפגאבע, זײז ײדגגעפירם געוױסענהאםם 
 ספמיעל אײנשםיםיגקײס. פולע y מחה איז דעם
 םקעפטי־ סאס חיפשע די מטראכם אין נעמס םען יחנז

ops. קססרד*ניר־קפםיטעם דער וועלכען oyn געדארפט 
 אוים־ און םאקם וויפיל קלאר, עדשם װערם גי׳יקוםען,

 און פארםאגעז געדארםם האם םעז פריטױפ מחאלטעגעם
 באאיאונגען. געגענזײםיגע םאר מרשםענדעניש יױפיל

 אויסגעחאלםען. עקזאםעז דעם האם סםענזעד ברח־עד
 פרע־ אים קאמיטעם דער האט אים׳ is אנערקענונג אלם

אפשײדס־אווענם. בײם םתנה שײנער y סיס אננטירם
םטענ־ געירעז איז וױכטיגקײם גרעםטער דער «ז

 פארבעסערען is אנשםרעגגונג םדערםידלעכע1א מר׳ס
 *עמענטירען is מארקעםם, די גוױשעז יאמגעז1בא די

 םאר םימפאםיע אח זעערקענונג אכםמג, ן1א *רייעדשאפם
 מיט־ פיל האם ער מארקעט. יעדען פת פראבלעםעז יי

 באװאוסם־ קאלעקםיװען םיז שאםונג דעד is מימזלםען
 או־יםן אױך םאראנםװארםלעכקיים מלעקטיװער איז יײז

 םםענזער, געביט. געזעלשאםםלעכען איז מליםישען
 יס־1אר האט לאנד, אין םרעםדער y מגען is אזױ <*םש

 האם ער חמליטעםען. סאר nn געײנסעז y מוױזעז
 אר־ דעד אין לעבען איז לײב םיס *ײינגעװארםען ייד

 סי. פארםײ לײגאר רםערyפ די בויעז העלםען פון מם
 אירע איז באםײליגם ענערגיש זיד oyn עו־ םי.

iscoyy. ד» oyn אײנםלוס זײן 08אױסגעגו is אגיםירען 
 דער אין געלעגענחײס. יעדער בײ uujmya דעד פ»ר

 פאראינםע־ y וױ דװקא געהאנדעלם ןר oyn אמזיכס
•3W1 רןסירםעד

לאנגער ד. חייסאן פון
םמנפחטער.

 rrytyק איז קאמיםזןט אוכעטער אידיפןד תד
 איבערגעגע־ און װיכסיגססע אירן tv איינעם פארלירט
 דער oy אין אינטערעס סםענדערס םוער« כענסטע
oyn m זמװבער s iy קײנע סט1געװא ip y jjru■ כמעם 

 גאגאעז דעם אױגעז ךי פאר געזזוז תסיד חאלם ער הי
 קאלא״ חןם מלחסה׳ דער פון גרױל nnup דעם חח״כן׳
 ערלעכע1שוי די oy .uiiyuoys די און אומגליק סןןלען
 אגשםראג־ גרעסערע לץy is גזןטריבעז אים oyn מיױע

 שױארער y onyn איז oyoo די פארלןךען זײן גונגען.
t םארלוסם. o אבער׳ וױיםען ty זןןל סטענזער 1װא 

r ןר oyn געפינען׳ נישס זיך r  u n y w און אנןרגיע 
ארכעם. חנר oy is םעםפעראהענם

¥8 yגן■ סםענזער ברודער אין האבעז אוגז פח ל
מן טייערען y פעען  סיפער דין פריינד. py חבר לי

ly דער אין זדנטערעס r o iiy געזונטער זײן סביבח׳ 
 איז * אינםעףעס זײן הוםאר, בײסענדיגעד אמאל כאסש

 געוױסזח y אוגעאױגזןן סאבען ײארט״ געדדוקטען דעם
 ססענ׳ געזעלשאפם. זײן געזוכם oyn װעלכזןר מענש. סיפ
 דער אױף סײ שםעמיעל זײן געלןזיעז זיכער oyn זער

ד93ײ09לג9 דער אױף סײ און נאװעגונג םרײד־יתי^ן
y iזyלשyפpלyכyקאנאדע. אין ארכעט ר

*

 דאגק־ סים ייעלעז םוער, און םיסגלידער ׳9לy םיר
 אוגז סיס oyn ער oyn <o**s די געדעגקען מרקייט

נאכם^ זארגפעלטיג װעלען 9לy םיר םיטגעארבעם.

am t »33דגא<3939ל iynyo*T p מן o 
yw ד איבאר w i yooys> 

___ /•
y **a ד9<נסססר זןד פין סלינג^רזס lyjyuyyhr 

 jyuo נדח־פי סן onyuy oyn װא .Toys חשןינס
flwanay y אח |/9י9ייorosyiy >9 איז זןר y e m i 

קיז אגפאישל y גזױיסריז ^ ד מ ע יי מ ק מי לי  י
חי is pap זײז איז מאדד חסןךנס פון  191(900 ד9נ

y זאי י9ני9«39<ל r< סײ w w n o 0 סײ ס93<י $ 
lyooyya פײ ימיסז׳ יק9קל ר9ל99ר0390 דאר זלז

מייי ם9י פמ 19091990 מ ל • »■j»T T in w
oyo• 19 9לל9ל1 סונקסיפם 9ני'י Pty oyn יפןלנ9י 
 TP is אױך משליסט כאארד תר 4פיר<93דזרכ דייך

 091 דוון סתטו y סיס זדס tyroiyryns אין זיך םייליקן
009*090>

 19י if 9«י0ק’פל9 קאטעדס 09ײ lyujyiyu די
iyn לייבאר nyyo פאו םזןריא3א םון uii999n 4 פמ 

ps שכידיח i* 99^00*1391*93 איכער ײסד I יסלאד
I90**ny30i3 iiy *9 דעז״ פח y s019009 *1 <19י0ײ
iy 22 פעי 9מ 193*19 ז9ל9ײ o ישטז9 091 ײסכאז(סיז 
*10130( 0 9010 ®1971*003 <19009 190 ISTyi v l p> 

O 9193*19393 00*4319*”“ ז9ם*ל 0193090 *1 אז r 
i בײ אױך oyn אל90ל 019009 193ל9י ר9י 9i 

 3Q0 POP PO*Or93 3*0*003*1) 331ל00פסח 19019ל
0990. 191 ps pjy געידאי־ען פאמיייגזח לאגג אזײ

 *09H *31*10 1 191 1*1 930ל 1939רל93אי 191 3ילי1
 'PS 1930 19*0 9<0ל *1 סם חדשיס< כע9עטל 9099ל
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«32 B " tגערענסינידם

p חןס מננחןס dot נעחח ״סטיסח־מנעלי״ דעם װענען סםייפםעבם דונינססי׳ס פרעזידענפ p a
זחןס$ פועזידעס׳ס אימח י  איבער־ האט קאנגרעס וועלכער םים אײלעגיש, די

 דעם פון װעםא רחוזעלם׳ס פחהידעגם געשטימט
 ns אקם אן איז געזעץ, שםראף ארכעםער םםיםה־קאנעלי
 םיליא־ די געגעז געריכםעם חנתיחנרובג אבזיבםלעכער

 דער סים פארנומען דינען ױאם פרױען און םעבער נען
 קעם־ אונזערע גאזארגען is אנשםרענגעג אױםערםםער

 םלובות פארבינדעםע אונזערע סון און סזות פערישע
אמיניציע. אמ קריגם־געווער םיט

 זייער באװײזם עם װי ארבעםער, אםעריקאנער די אט
 פגים אין פאטש דעם אם פארדיגם גיט האבען רעקארד.

 אנאליז אויםםירלעכען און שארפען דין אין קאנגרעם. פון
pb וועטא־צושריםם, דין אין פראדוקאיע, םלחמה דער 

 אונםערגעשםרא־ שםארק עם רוזוועלט *רעזידענם האם
 זיין געצװאונגען װעלען הישר שכל מים מענשען מן.

 פאר־ נים קען שםראף־םיטעל דער אמ אז *עוגעבען,
קריזים גרעםםען איצטיגען דעם אין מאראל די בעסערען

 בא־ גום איז עם לאגד. אונזער סון געשיכםע דער איז
 סםיםדדקאנעלי דעם םון אינציאטארען די אז וואוםם,
p רעפוטאציע א געמאכט זיד האבען געזעץ b כםדר׳דיגער 
 ארײן זײנעז םיר אײדער לאנג נאד ארבעטער די is שגאה

 גע־ היםםעריקע, ארבעםער־פײנטלעכע די קריג. אין
 יוניא־ םרײד סון געגנער אלע םון גענערם און שאפען

 די צוגעגרײם האט יאר- לעצםען פון םשך אין ניזם
 שװע־ קױלעךסםרײק די געזעץ. דעם םון אםמאספערע

אויםרײד. נױטיגען מיטן באזארגם זײ האבען ריגקײטען
 היפא־ די אויף קלאר אזױ נים דעקם זאך קײן

 םאד־ דער װי געזעץ סמיםה־קאנעלי דעס םמ קריטםםווא
 וועלכער אים׳ is געװארען צוגעםשעפעט איז װאס שריפס

 פאלי־ או בײשםײערונגעז מאכען is ױניאנם סארבאט
די נים האם צוםשעפעניש די אט קאמפײגם. טישע

ד W( אויסעונעװײנממו איר אינעו שסײנס הויז ױניפי
 זילבער דעם pp ערעפענוגג אפיציעלער דער םים

 םארװאלםעג די האט יז1ד״ יעיםי איז םעזאן מביליי
 אױםערגע־ אײגעגעם איר איבערצושטייגען באוויזען

 םארגעני־ און עמלעכקײם11באק םין רעקארד ווײנלעכען
 גע־ זיד ד.אט זי אם11 באזוכער, און געסם די פאר גען

 האמ פאמנאלםנגג די םארגאנגעגהיים. דער 1אי שאםמ
 הייג־ שוועריגקייטען באזונז־ערע די טראץ באװיזען, עם

 באדינ־ מלחמה די ן1א רעישאנינג דער דורך יאר םיגם
:עגעז•

 נארהאםםע ארן געשמאקע זדיסערגעוױמלעך די
 אינםערנעשא־ אונזער אין םערװירם װעו־ען װאס שפייזעז■

 רעישאגינג. דער .םראץ יאר דאם איז זומער־הײם, נעל
 אויס־ םארשידענארטיגקיים, אין געװארעז םארמינערט נים

 שיםלעך די ציםערען, באקװעמע די געשפאק. אמ װאל
 ן1א לאנדשאםם פראכטםולע די םייד׳ שפיגעלדיגען אױםן

 קען מען װאס בעםטע׳ דאם אלץ נאך דעען באדימנג, די
 פרא־ אעםערהאלםעג און פארוױילעג די װינשען. זיד

 ן1א לער1געשמאקם רייכער, נאד יאר דאם איז גראם
געװען. װי קינסםלערישער

 די םעזאז׳ ױבילײ זילבער דעם םון ערעפעגוגג די
 געױארען דורכגעסירם איז ײני׳, םערםען פון װיק־ענד

 געסם הונדערם אכם די םן.1א פרעכסיגםטען דעם אױף
 ניט זיד האבען ױניאנם׳ לאקאל םון דעלעגאמען «ז

 םאח־ױילונגען. רייכע די פת אפלױמז גענוג נעקענם
 ער־ אםיציעלער דער ביי ױני׳ םינםםען דעם אװענם׳ שבת

̂ן מרכגעםירט איז נםענונג׳  פרא• לע1םראכםפ א געװאר
 ארױס־ װאלם װאם מימיק, און טאנץ געזאנג, םמ גראם

 םארװייאנגם־פלע־ רייכע די אין נדעתנג1וא1בא גערזםעז
 נים און אפלאדירם האט ?װלם דער בראחױי• אײף צעד

 חאם זײ םמ יעדעד ארםיםסען. די אפלאזען געװאלט
גוםערען. אריגינעלע די װי ״ענקארם״ מער געבען געפחט

a is יםגענומען1א לם1ע בײם האבען שםארקםטעז 
 םאנץ־ די אמ ערס1בא קוקי םיםיקער׳ בארימםער דער

 םעטראפאליםען סמ מנלעי״׳ די ״קאר דעם םמ גתפע
 געלעכטער, םמ רעמם1געשם האם זאל דער הױז. אפערא

 קא־ נ;עדײפארש פארגעשטעלם האם ערס1בא קוקי ייעז
 בא־ אױ שטימען זייערע גאכמאכעגדיג םיפעז, םישע

 טםערען, צוױי געגעבען האם םאנץ־גרופע די װעגװגעז•
און רױז ״די םען:1יסגענ1א שםארק זײער האבען װאם

 אועא־ צווייםע די איז וי׳יילי אסקאר םח נאכטיגאל״, די
 די אױך האבען אױםגעװמען שטארק ראפסאדי• יישע

 אין מארםין יודזשין און ראשעלע רענע פארעל. דנגער
עי פאפולערע רײע א  גארי, סיד זינגער דער און ליי

עלם־קריג.11 ערשםען םון לידעד לערע1פאפ אלםע אין

 טשערלײט שאפ דרעם
!אױפמערקזאם

 ייעם ױניאן׳ אינזער פיז באשלום א לױט
ײז בײםעז קענדז נים יסגלידמ קײז  ױניאז*קאדד, ז

 םארץ בײשםייעתע זײן באדאלם האם ער סײדען
 האם וואס מיםגליד, יעדער פאנד• םלחמה־זיילפם

 צורײ־ א אדער אוחאד אײן ,איבער איצם ביז נאד
m שכיח־ת םאג דעם אײנגעצאלם נים טער, s ,םאנד 

מאכען. is גום גלייך עם אױםגעפאדערם װערם
ױניאן. דרפסמאכטר באארד חעסינם

 םון םשעדמאן נאגלער, איזידאר װיים־פרעזידענם
 בא־ רעדע רצער1ק א אין האם קאמיםע, יז1ה מגיםי דער

 עקזעקוטױו גענעראל סדן נאמען אין לם1ע דעם גריםם
באארד.

 איז ײני, זעקםטען דעם םרי, דער אין זונטאג
 אפען דעם אין לעקציע און קאגצערט »געװארען געגעבען

 גע־ האט קווארטעט טער1ג א אלד.11 אין טעאטער עיר
 חשיימם דר. און מתיק קלאםישער םון אױםװאלען שפילם

 האם עדײקיישאן, אוו באארד ניױיארק םון מארשאל,
 מאכם צענםראליזירםער םח געםארען די װעגען גערעדט

 וױים־פרעזידענם מענשען. די פון םרייהײט דער פאר
פארזיצער. געױען איז זימערמאן םשארלם
 אבער זיינעז נגען1אונטערד.אלם יםגעצייכענםע1א די

 דער־ אםיציעלער דער יף1א בלױז באגרענעצם ניט
 גאגצען יםן1א אנגאזשירט איז באלעי דער עםענונג

 אױסגעצייכענ־ אן יאר דאם םאראן אױך איז עם סעזאן.
 אנדערע םארשידענע אמ שםילער אמ ארקעםטער םער

 אױם־ דארם איז װיק־ענד םאריגע די אונםערהאלםונגען.
 סלעי־ ראלף דר. היפנאטיםט, בארימטער דער געםראטען

 ער היפגאםיזם. ן1ם מאכט די דעמאנסםרירענדיג טער,
 געמאכם זײ און געםם די םרן צאל א היםנאםיזירט האם

is ,זיך האט לם1ע דער געהײםען. האם ער אס11 טאן 
 געװארען צוגעגרייט אויך זיינען עם אמהירם. געװאלדיג

 לעקטארס בארימטע אמ ארםיםטען געםט םארשידענע
םעזאן. םון אכען11 איבעריגע די פאר

בא־ באמת םאקע האם טעקסין׳ אל מעגעחשער
 אויף אץ אלץ איינצוארדענען יאר דאס נדער1א11 ײיזעז

 ער עריגקייםען.1שו אלע די טראץ םן׳1א סײנעם אזא
 נג1ואלט1םאו־ די ם1א אז לם׳1ע דעם אבער װארענם

 דער םאר איז געהעריג, הי באזארגען אלץ קעמן זאל
 ארויס קוםען אס11 מיטגלידער. די םון עמלעכקייט11באק

 נױטיג, איז יז,1ד. ױניםי אין װאקאציע דיער פארברענגען
 םאראױס. אציעם1רעזעת דיערע מאכען זאלען זיי אז

 םון אםיס אין מערען געמאכט קענען רעזערװאציעס
ױ אין םטריט׳ זעכצענםע װעסם דריי אין דװיז׳ ײניםי  ני
שילאדעלםיע. אין סטרים, טע10 נארד 128 אין און יארק,

 אוועק גיבען טשערלײט שאפ דרעם גרופע
 ארבעטער אידישעו דעם ״טרינק־געלט״

קאמיטעט
 קאנםראקםינג די פון טשערלייט שאפ גתםע א

 אינ־ פראקס ׳קאםרי דער םאר ארבעטען װאם שעםער״
 מע־ ײרכן האבען בראדוױי, 1372 פון קארפארייטעד״,

 זימער־ םשארלס ,22 לאקאל ױניאן׳ דיער םרן געדזשער
 צום דאלאר צוואנציג יף1א םשעק א איבערגעשיקם מאז׳

 מלחמה די העלםען is קאמיםעם ארבעםער אידישען
 די געגעבען ארבעםער די האם םירסע די קרבױו^
 נאכ־ ארבעםער די םאר ״םריט׳ א םאר דאלאר צוואגציג

 םרימ־ די געוואדען םארענדיגם זײנעז עס װי רעס
 is אבער אנשםאט װינםער־םעזאן. פאח סעםלעמענטס

 אוועקגעגע־ ארבעםער די האבעז געלט, דאס פארנעען
ארבעטער־קאמיםעט. אידישען dis םשעק דעם בען

 דעם ו-אבען וואס םשערלײט, די ן1ם קאמיםע די
 ױים,1 סעם געווען דינען ײניאן דער אין געבראכם םשעק

 און ײנג הערמאן םאםירשםיין, סעם ױאלף, תשייקאב
שערמאן. דײזו

קדן םיט שייטת מינדםטע מ םוווון פ ל  ססרײק^ אדעד ס
 קאנ־ זעלביגע די װאס צדפאל קײן נים זיכער איז עם

 ספיסה־קן־• דעס דדדכגעסירס ה$בען רחגלכע גרעסלייט,
 סןג זעלביגעז דעם גענממן זיד האבען געזעץ, געלי

is דוזװעלס׳ס פרעזידענם פאר װעג דעם פארמםען 
 ששײז־פראדיזױדעד is סובסידיעס געבען is פארשלאג

 קאג־ אופן עזאמװירקז א אײף האלס װאס מיםעל א —
 גמאםס אח פארברױכער די פאר פרײזעז םראלירם

אינםלאציע.
 ביל םמיםזז־קאגעלי דער איז מײטנג, םײן לױט

 פילע געזעץ• םאתיכםענדעד זעלבסם זיד גמלאזעד, א
 אננעםען סאר געשםיםם ו״אמז װעלכע קאנגרעסלײם,

 װעס* פרעזידענם׳ס איבערן געזעץ ארבעםער אנםי דעם
 סאדס דעם מים שםאלץ איבעריג ײד סילעז גים װעלען

 װען באװאױגען, 1דערא זײ האס װאם שםאםסמאגשאםם,
זזשביז, ניכםערעז » אפגעבעז זיך װעלעז זײ

 פראבק 250׳ססס אױסגעבען װעט ״ארט״
פליכטליננען העלפען צו

 םעלעגראפען אידישער דער סיץ םעלעגראמע א לױט
 םראנק םראנאײזישע 250^00 םון םוסע די עם11 ר1אגענם

 ■רא־ פארשידענע אײף ״ארם״ דורבן װערעז אויםגעגעבען
 שדױיאארי*, אין םליכטלינגע אידישע העלםזנן is יעקםען

 דעד סמ מיםגליד א סינגאלאװםקי, *ג אנאנסירט האט
״ארט״םארבאגה אלװעלטלעכען דעם םון םיװע1עקזעק

״ארט״ דער אז באריכטעט, האט םינגאלאװסקי
 עס 1יא1 שו^אריע׳ אין װארשטאםען צאל א יס1א האלט

 002̂ םאר שיד םארריכם אמ קלײדער גענײט ווערען
 םאכ־ אידישע 90 םון פע1גר א םליכםלינגע. אידישע

 דעד איז געווארעז אפגעגעבען זײנעז םלינג־אינגלעד
 אױם־ װערען אמ ת1בעלי*מלאכ ישעאר8ײװש is לערע

 װע־ ווארשטאםעז נײע זעקס ׳.,״ארם דעם סמ געהאלטען
 םליכםלינג־קינ־ םאר הייםען די אין או־יםגעהאלםען רען

 אויםגעביל־ ״ארם״ דעם דורך ווערען דעם אױסער דער.
 ל•1אגריק םאר פליכטלינג־קינדער אידישע צאל א דעט

 הילף מים באזארגט יך1א װערען עס ן1א ר־ארבעט1ם
 ״ארם״אנשטאלםען, םון שילער איז לערער געװעזענע די

 לענ־ גאצי־אקופירםע די אין געםונעז האבען.זיך װעלכע
 גערא־ זיד האבען לערער די זדן םטודענטען די דער.

שו^אריע. יזיק םעוועט

אױסבעסערונג פעלער
 ט־מער ױני אין ? געםעלע״ דאס איז ״וחװ ליד אין

 םארדריס־ א אריינגעכאפם זיד האט ״גערעכטיגקײם״,
 גאנצעז איז איז םערז ערשםעז דעם אין טעו̂ו לעכער

 זיך דארף סערז דער שורה. זעקםטע די ארױםגעםאלעז
אוזי: לייענעז

 געםעלע דאם איז 1װא
אמאל, מיץ םון
 דארם װעג א זין־ צים עס 1ײא

? םאל חרך אח בארג ײרך
 דא גאם מיױ איז אט

װפנם, טווארץ־גרויפ מיס
 סארגלױוערט איז אלץ 1ווא
צעמענם. אױ שטיץ אין
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tערװ n r iז^ שיי ״ אנט ? ״ ״ ״ ײ״
s a s r s  e s s & z s w,? קארכעטער שטיק מאר םי ש  אמי־ ארמסער, .

p אין ^ p ניס דדיגט ביז נאד איז זי ? טרייד 
 געשיפטע אלטע אן דעריבער איז עס פארענםפערם.

נײ׳ שםענדיג בלײבם װאס
־ פאר געצאלט געוױיגלעך קריגען ארבעטער װאך  זי

 פײ, אזױ אלמ אנדעדטהאלבען שטעגדיג כערשםעדען
 פאלעז מאנמ אין שטונדען. ײניאן געוױינלעכע פאר וױ

 יךיודלזנגיע די ניט האבעז אבער ארבעטער שטיק מער.
 קלאוקמאמי דער אין פרידעז•1אומצ זײנען זײ אח

 מאל םערעדע איבערשטונדעז jib םראגע די איז יתיאן
 גע־ מען איז מאל יעדעס אבער געװארעץ, פאדהאנדעלם

 עסעיאדג דװא די אז הײסט, עס אלםען. בײם בליבען
 אמ באצאלם מער איבערשםונדעז םאר געקראגעז האבען

 אבער׳ צײם לעצםער דער אין נים. ארבעטער שםיק די
 אויף כמח נים קלאױןס בײ ביזי געווארען איז עס װען

 שטיק םאר איבערשםונדעז פח םראגע די איז !ױילע, א
 ז־עי אייף ארעז11גע אוועקגעשטעלם ארבעםער

 באלדי־ פאר גאר דיםקוסיע, םאר בלויז ניט ארדנוגג
האנדלונג. גער

שםענ־ סמ עקזיסטירם ײניאן קמאכער1קלא דער אין
 איבערן is געגנערשאפט אױסגעשפראכעגע אן דיג

ײ םאר זאל מען װיםיל שםונדען  גע־ אק צאלעז• ניט ז
 כמעט איבערשטונדעז ארבעטען איז צײםען װײנלעכע

 בא־ גאנץ א מט1ק עס װעץ אץ פארבאםען גאנצען זדן
 רער1םעקםש1מאנ א pc פאדערוגג דרינגענדע זונדערם

 גױ־ איז נדען1איבערשט ארבעטען אים ביי זאל מען אז
 ײניאן. דער םח עראיגעגיש סםעציעלע א דעם םאר םיג
 איז םרײד ק1קלא דעם אין מאס דערםאר, איז דאס

 דינען עס און יאר מרכן אדבעם גענת ניטא געווײגלעך
 םאראן איז עס װי קמאבער,1קלא מער מייסטענס פאראן

 אײנגעטײלט זאל ארבעם די אז בעסער, עם איז אדבעט,
 און סד א ארײנכאפען נים זאל אײנער אז אזוי, װערען

 איבער• ארבעטען זאל איינער אז גארניט, אנדערער דער
 גן^צען אין אממגײן זאל אנדערער דער ן1א שםונדען

 ביזי איז עם אנדערש• עם 1אי אבער איצם לײדיג•
 האבען׳ רא1מ ניט שטארק אזױ דארף מען אמ קלאוקס נײ
 אנדערער דער אץ סך א אריינכאםעז װעם אײנער אז

 ארבעי is איצט דעריבער יבט1ערל ייגיאן די גארגים.
 בײ אז נאטירלעה איז עס איז איבערשטעחמ סעז
 פער קריגען װעגען םראגע די זאל ארבעםער שםיק די

װינטיגע. גאנץ א זײן נדען1איבערשם םאר באצאלם
 אי־ עגעז11 םראגע די אגםשיידען דארף װער נאר

 געצאלם דארף עס אזוי װי אמ ווען בערשטונח$ן,
 אנ־ קײן ניט זיין קעז עס אז קלאר, איז עם װערעז?

 דארף װאס באארד חשאינם דער װי קערפערשאםם דער
 װערעז אנטשידעז גיט קען םראגע אזא אנםשײדען. עס
 פאמט דא םאקע אבער נדער.1באז לאקאל יעדען סון
טראבעל. יפם1ד» דער אן זיד

 ע־11ש שטענדיגע אירע זזאם ײגיאן קלאוקמאכער די
 קמאכער1קלא ךי סץ טייל איין וואם דערםון ריגקײטען

 םץ ארבעם טייל אנדערער דער און וואך םון ארבעט
 ערםאלג מער מיט װאלטען שוועריקײםעז די שםיק.

 באארד דזשאינם דער װען װערען, בײגעקומען געקענט
 אין אייד נאר פאפיר, אױםן בלױז ניט געװען װאלם
 פמ קערפערשאםט צענםראלע די מירקלעכקײם דער
 אבער אמת׳ען דער אין ײניאן. קלאוקמאכער דער

 איז מאכט רעגירענדע די לאקאלם איינצעלנע די זײנעז
בא־ לאקאל יעדער איז עם באארד. דזשאינם דער ניט

 איז דאס שאפ. אין דודכצופירזח ז$אשאסכ דמע ראכט
 ידא׳ jnruro װאס צישמגד, אוסגעזמיתר nr זײעי
מ גאמכט nrm כעז  *כעד אפאדשאפעז׳ אים ״ײאדז
ײ דזשןדנס ד«ד אח אראל מלתמז. דס זימען זײ  מי

fw די גזדחמ סאקע spu פון קןרפןרשאםם מגםראלע 
 לאנג גזדחח איז דאס נאר ימיאן, קלאוקממד דעד

 אײ ימיאז ד«ד פיז מאכם די זדז ביסלאכוױיז זדריק״
 לאקאלס איממלנע ךי פון ח$גם ךי אין מןרגעג*נג«ן

o *נגמממז תאט באארד ײשאינם דעד אח n כאראק־ 
ס דאס קיוכ. « ®יז סעד די זדאס וױיז

 קלאוקמאכער דער אק גזײאדעז געשאסעז זדז װאס לאגע,
n rjvד ׳  סארזאם־ סיטגלידעד א ®ח סילשגא דאס מי

 פאדעדעז׳ is 117 לאקאל יתיאן סאדאפעדײט פץ לומ
ד זאל אימרשםמחח פאד גמאלס די אז  אנםאנגעז זי

ױ ארבעט, שםמדען 35 נאד  װאד־ די בײ איז דאס ו
pe r* די ארבעטעד. s rw o ’ rm r רע־ האם לאקאל 

 חשאינם פח ם1באשל דעם מיסגלידעד די is קאמענדירס
 איבעדשםמדען פאד גע*אלס פת פראגע די אז באארד,

 בא• באזונדער פאל יעדען זדן זאל אדגעםער שטיק פאר
 אבער באארד׳ תשאיגם פח *פיס פת ױערעז שלאסעז

 גע• געשםימם חאם םארזאמאמ דער פח מאיאריטעט די
 אז באשלוס׳ א געװארעז אנגעגיסעז זדז עס און גען

 אנ־ זיד זאל ארבעםער שסיק פאר איבערשטמדען פאר
 געזע^כע די איז װאט ארבןם שםונדעז 35 נאד פאנגעז

 װע־ אפערײםארס די sm אוז ײנ״אז דער פח ײאד ארמטס
 קריגעז זײ מױען איכערשטתיעז ארבעםעז דארםען לעז
 נאכ־ אדמיניסםראציע׳ די חעף״. אײ ענד ״םאים אלטsבא

 מיסגלידעד־פאחאמ־ דער פח באשלוס דעם יןומענדיג
 אן שעפער די איץ אפערײטארם די געגעח האט לונג,

 שםמ־ 35 װי מער ארבעטעז ניס יאלעז די אז ארדער׳
 שאר אלםsגע םער נים קריגעז זײ יב1א װאך א דען

איבערשםונדעז.
 אפע־ די ניט אכער זײנען שעפער קלאוק די איז
 עם שםיק. םץ ארבעטען ײאס אײגציגע׳ די רײםארס

 אר־ ױאס פרעסערם, די איז םינישערס די אױך דינען
 •isnpp זיך לײכם אזױ ניט איז עס שטיק. פמ בעםעז

 אין ארבעטען קענעז װעלעז אנדערע אזױ װי שטעלען
 אפע־ די װעז אך,11 א שםונדעז 35 װי מער שעפער די

 דעם איז קעז מעז מעד. ארבעםזח דט װעלען רײטארס
 ,117 אמאל פמ מיטגלידעד די לדיגעז1באש ניט םאל

 חשאנם pp באשאס דעם געגעץ געשטימט וזאבעז וועלכע
 האבען זײ ps ײעלעז *י עס רעכם א האבען זײ באארד.

 אר־ די םארלאנג. זײער מגריגדען is ארגומענטעז אױך
 שםוג־ 35 איז ױניאן קלאוקמאכער דער pp בעטס־װאד

 זײנען ארבעםער שטיק אז אנערקענס, כיען אױב px דען
 נ״1איבערשם שאד כאצאלט מער קריגען is בארעלטיגט

 איבערשםונדעז די אז לאגיש, װי מער ניט עס איז דען,
 אפגעארבעט האט מעז ײי נאכדעם אנפאנגען זיך זאלען

 35 — יוניאז דער pp ארבעםס״ײןיד רעגולערע די
 ארגוםענםעז שאראן אויך זיינען עס אבער שטונדען,

 קלאוקמאכער די װאם אלי׳ץ, פאקם דער שוין געגען.
 אז אײסנעשםעלם, נים זיד צײט לאנגע אזא האט ױגיאן

 פאר אלםxגע מער קריגען זאלעז ארבעםער שטיק די
 זײנען עם אז באמײז. גוטער א 1אי איבערשםונדען׳

T געגעז. ןרגומענםען שאראן a נים דא אבער זײנעז 
 ארגומענםעז די pp װעלכע מײנעג א זאגעז is אױםעז
 אינ־ אונז װאם שראגע די איבערצײגעגד. מער זיינעז

 װערם װאס כאאם, דער איז מאמענט דעם אין טערעםירט
 איינצעלנע די אם11 דעם, pp ײניאן דער אין געשאפען
 באארד. חשאינם pp מאכם די שארכאפט האבעז לאקאלם

 םראגע די אז אײנעם, יעדען שאר קלאר pn דארף עם
pp גים קעז ארבעטער שםיק פאר איבערשםונדעז

 לײײ סעז,צװײ א אדער לאקאל איק pp װערעז כאשלאסען
p יס1דורכא באלאנגס װאם פראגע א איז דאס is תשאינט 

p קערפערשאםם ^םראלע די באארז־, b קלאיק־ דער 
ימיאז• מאכעד

 םארענ־ האם אס11 קאנגרעס דער אדבעטער די
• p זיצוגגען דינע דיגט % b עי דעי‘

L העלפם שםער ps כדי טערםיז׳ זיק
לי׳ י —'י נ<מ«■ קענעז זןןלעז קאנגדעסליים די ׳
 גאנץ א זיד הינטעד געלאזען האם יע,8מער־װאקא1ז זײער

 דער געשיכםע• אסעריקאגער דער אק נאמעז שלעכסעז
ץ אק זיך האט קאגגדעס H געשלאסענער ערשם זי ixn 
 דןם םים בלױז גים םאציע1רעי שלעכםע א געמאכם

סמים־קאגאא־ פײגדלעכען ארבעםער רעאקןױ*נעחמ
ײז ים8 גאר געזעץ׳  שטי־ רעאקציאנערער אלגעםײנעד ז
 געגעז קאמף pn אין אױסגעדריקם זיד האם װאם םמג,

 םאכאםאזש דעם םים px ניו־דיל רחװעלם׳ס פרעזידעגם
pb קאנםראל פעםםער א געגען פארםער־בלאק דעם 

עז די איבער p ירײז b .וױרקעג די לעבענם־מיטעל pp 
p ליבעראלעז׳ די b ױ די ג  זײ תםם םען װי דילער״, .

 P® גג1זיא געשלאםענער ערשם דער אין איז גזױזײגלעה
 גאנמ די זיד האם עס שװאכע. גאנץ א געװען קאנגרעס

p שםים די געחערם מעד אײם b פיז ױי רעאקאיאנערען׳ די 
p שםים די ליבעראלען. די b גי איז ותאקציאנערען די 

p שםים די בעת דרײסם, px שםארק ווען b ליבערא־ די 
 רעאקאיאנעישת די שרעקעדיג. px שוואד געװעז איז לען

p םריכמע די יםאמואעז1א איעגעגעבעז זיך האם b קאנ־ 
 ארבעםער די געגען אגיםאאיע גיפםיגער א פאר גרעס

is  px זײ• געגען שםימעג פײנדלעכע א שאפען 
 ארבעםער דיער טים װירקזאם אזױ געײעז זײנעז זײ

 קאנ־ ליבעראלע מערערע אױך אז אגיםאאיע, פיעדלעכער
p זײנןח גרעסלײם b ױ געװארען, באאײנפלוסם איר  דאם ו

 ארבעםער־ דעם איבער אפשםימעג די געוױזען האט
 H די באזמדערם געזעץ. סמיםה־קאגאלי פײנדלעכען

p װעםא דער װעגעז שםימונג b ד«ם געגען פרעזידענם 
 װאס קאנגרעסלײם, ליבעראלע די געזעץ. םמיםה־קאנאלי

 גע־ םמיםח־קאנאלי דעם פאר געשםיםם ןװערשט האגען
p ױעםא דער נאך האבען זעץ, b ד פרעזידענם  נים זי

 דעד אז גערעכענם, האבען זיי אז לדיגעז,1אנש געקענם
 px געזעץ דעם געגעז שםארק pn ניט װעם פרעזידענם

 .pn צופרידען אים מים ער װעם שםיל דער px אז
 שםאר־ גאנץ א געװעז איז וו׳עםא פדעזידענס׳ם דעם אבער

p מענםעז1ארג די איבערצײגעגדע. px קע b פרעזידענם 
 סאקםעז יף1א געװארעז געשםיצם זײנען עםאpn 11 אין
px .װע־ היסםעריקע די אז געוױזען, האם ער ציםערעז 
 סםריעס,1םלחמה*אינד די אין סםרייקם ארבעםער די גען
 פאלשע פון הילף דער מיט געױארעז אתיסגערופען איז

 האם ער אגיםאציע. פײנדלעכער ארבעםעד px פאקםען
 pp פראןנענם פינף־התדערםעל אײז בלױז אז געװיזען,

p ארבעםען װאם די, x האמז מלחםה־אינתסטריעס׳ די 
 התחנר־ 95 מים 99 אז px םםרײקס אין באםײליגם זיך

 נטערבראכעז.1א ניט ארבעם די האבען פראצענם םעל
 פרע־ דער אם11 ציפער. די באשםריםעז ניט האם קיעער
מר אנגעגעבעז׳ האם זידעגט  געהאם נים דאד האבען זײ א

 אפגעשםיםס איז פרעזידעגם pp װעטא די װירקעג. קיץ
 װאם קאנגרעסלײם, מערערע pp הילף דער מים געװארעז

 װעלכע דילעד״, ״גײ אדער ליבעראלזמ, פאר פיגורירעז
 װאם היםםעריקע, דער pp געײארעז פארכאסם זײנעז

געשאפען. האם אגיםאציע פײנדלעכע ארבעםעד די
רעאקאיאנערזז די װאם שםימתג, פײנדלעסע די אם


