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ppa חןס מננחןס dot נעחח ״סטיסח־מנעלי״ דעם װענען סםייפםעבם דונינססי׳ס פרעזידענפ
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•
ן רױז ״די םען:1יסגענ1א שםארק זײער האבען װאם ו א

 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
 ױניאז*קאדד, זײז בײםעז קענדז נים יסגלידמ קײז

 םארץ בײשםייעתע זײן באדאלם האם ער סײדען
 האם וואס מיםגליד, יעדער פאנד• םלחמה־זיילפם

 צורײ־ א אדער אוחאד אײן ,איבער איצם ביז נאד
 םאנד, ms שכיח־ת םאג דעם אײנגעצאלם נים טער,

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
ע׳ אין װארשטאםען צאל א יס1א האלט  עס 1יא1 שו^ארי

 2^00 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^ י שי ט נ ״ א ? ״ ״ ״ ײ״

s a s r s  e s s & z s w,?
ק מאר טי ק ש םי ש טער.  אמי־ ארמסער, ארכע

p אין ^ p ד ריי  ניס דדיגט ביז נאד איז זי ? ט
 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
צען אין אממגײן זאל אנדערער דער ן1א שםונדען  ג̂ן

 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
jn װאס צישמגד, אוסגעזמיתר nr זײעי ru ro ידא׳ 
n כעז rm כעד אפאדשאפעז׳ אים ״ײאדזמ גאמכט* 
ײ דזשןדנס ד«ד אח אראל מלתמז. דס זימען זײ י  מ

fw די גזדחמ סאקע sp u 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־ 
די זדאס וױיזס דאס קיוכ. « ®יז סעד

 קלאוקמאכער דער אק גזײאדעז געשאסעז זדז װאס לאגע,
n r jvד ׳  סארזאם־ סיטגלידעד א ®ח סילשגא דאס מי

 פאדעדעז׳ is 117 לאקאל יתיאן סאדאפעדײט פץ לומ
 אנםאנגעז זיד זאל אימרשםמחח פאד גמאלס די אז

ױ ארבעט, שםמדען 35 נאד  װאד־ די בײ איז דאס ו
pe r* די ארבעטעד. s r w 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
p ײעלעז *י עס רעכם א האבען זײ באארד. s האבען זײ 

 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

ער די ט ע ב  םארענ־ האם אס11 קאנגרעס דער אד
• p זיצוגגען דינע דיגט % b עי דעי‘

L העלפם שםער ps כדי טערםיז׳ זיק
לי׳ נ<מ«■ קענעז זןןלעז קאנגדעסליים די ׳י —'י
 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
 שטי־ רעאקציאנערער אלגעםײנעד זײז ים8 גאר געזעץ׳
 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 

 pp וױרקעג די לעבענם־מיטעל. pb ירײזעז די איבער
p ליבעראלעז׳ די b זײ תםם םען װי דילער״, .גױ די 

 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

 ד«ם געגען פרעזידענם pb װעםא דער װעגעז שםימונג
 װאס קאנגרעסלײם, ליבעראלע די געזעץ. םמיםה־קאנאלי

 גע־ םמיםח־קאנאלי דעם פאר געשםיםם ןװערשט האגען
 נים זיד פרעזידענם pb ױעםא דער נאך האבען זעץ,

 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

 פרעזידענם pb מענםעז1ארג די איבערצײגעגדע. px קע
 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,

 האמז מלחםה־אינתסטריעס׳ די px ארבעםען װאם 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
 געהאם נים דאד האבען זײ אמר אנגעגעבעז׳ האם זידעגט

 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
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 '0*7 סיס ריזיקידען און שלאכס״פר«ס דעם אױף שונא
 חייטישען דעס אויף סרבעםעד די פירען לעמנס׳ רע

 •0שס און םלחםח״אינדוסםריעס די אין סםרייקס פרסנס
p פון 0י1«ראדו? די רען e iy i o y i ,p t y i גענמס 

טןו די juiw געגען ווערען גן  אגיםןמיע פײנדלעכע ןו
 סןלדן• די אױף ארײנדרוק ם0ד מסכען p זיך באםים

D העלפען סטרייקם דיערע סיט ארבעםער די אז םען, fi 
 אומקעדען זיך אופן «א אייף ײעלעז םאלדאסעז לי 3שת)

ו מפילןן ®יינדלעכע מיט אגגעלאדעז אהיים  ארבע־ די ז
 לי• די אז געפאר׳ א פאראן דעריבער איז עס םער.

 יחנלען װאס סאלדאםעז, *וריקגעקוסעגע די n® חשענם
ץ װעלען מלחפ̂ז איאסיגער דער (אך ארג«יױרעז זיד ,  זי

ר ערגער גאד ױ ארבעםעד׳ די « p װאס די ו s n דך 
 מיר אמ װעלם־םלחמ̂ז ערשנמר דער נאך ארגאניזירם

po**n. ד אז p יענע »י n גענוג. שלעכם געװעז

י

o»y לײבאר אוו סעדעריישאן אםעריקעז די i זיד 
 אױף קאנגרעס אין פײנד ארמםער די םים א«צורעכענעז

 '83 און פרײנד די ״באלױנען פין שםײגער אלםען איר
 די פון *ײם דער אין װעס זי פײנד״. די ^טראפען

ym jyeip װאלדן o n אר־ די אויפפאדעיעז קץנגרעס 
 געװעז דינעז װאס די, פןןר שםימעז זאלען די « מםער,

 געגעז אגיםירען און געזעץ םםיטדדקאנאלי דעם געגעז
p װאס די, n געזעץ. םמיטח־קאנאלי דעם םאר געורען 

 בא־ שםענדיג װעו־ט װאם םאקםיק, דאזיגע די אבער
oxu חאט לײבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען דער פון 
 אזױ אתינאושיקען רעאקאיאנערען די געשםערם ניט יאד
 און קאנגרעם׳ איאםיגען דעם אין פיינד ארבעםער םיל
שםערען. נים וױיםער אויך וועם זי אז מורא, חאבען םיר

 באלױנען אמ פײני די ׳גאשטראפעז פץ פאליטיק די
 םאר שװער איז עם וױיל גום, ניט ארבעם םרײגד״ די

 םאר וױסעז *ו לײבאר אװ פעדעריישאן אםעריקעז דער
 אירע אח םרײנד אמת׳ע אירע זײנעז עס וחנר װאלען די

 עס װען נאכדעם, זיד עס דערוױסם זי פײנד. אפת׳ע
ך דערװיסם זי שפעם. *ו שייז איז  קאנדי־ די ווען זי

 אץ קאנגרעם אין קומען דערוױילט, זײנען װאם דאטען,
 ױיסען לאזעז אדער מיילער דיערע דארםעז עםענען

 אפשטי׳ די בײ םרײגדשאשט דיער און פײנדשאםט זײער
 «ו ײאלעז נײע אױף ווארםען דאן דארף סעץ םונגען.

 אבער םרײנד״. די באלױנען און פײנד די .גאשטראפעז
 קאנדידא־ נײע סך א געווײלם װערעז װאלען יעדע איז

 באלעבאםישע די םון קאנתדאםען די װאס דאס און טען,
 איז ײאלען, די םץ גײם דער אין *ו זאגען יארטײען

 ענד אין אבער אלעםעז, או זאגעז זײ װײל װערם, וױיניג
ױ פריער זײ דאדםען רעזולםאט  אין האבעז אלעמען ו

 נאםיגירם זײנען די וועלכער םמ ■ארםײ׳ זײער זינען
 םים זיכער דץ וױלען ארבעטער די װעז געדוארען.

 אזעלכע, וויילען זײ דארםען קאנגרעס, אין םרײנד זײערע
 ניט אח זײ *ו פאראנטװארםלעד גאנצמן אין זײנען װאם

w אנדער׳ע. קײז
 גוט אמ אלםעז דעם *ו װידעראמאל םירם דאס
 זײעד האבען מוזעז ארבעטער די אז אמת, באקאנםעז

פארסײ. אײגענע
 גױ־יארק איז ארבעטער אל1 באדײטעגדע גאנץ א
 עס אז אמת, דעם אם אײנגעזעז בלױז ניט האבען םםײט
 האבען זיי נאר ■ארםײ׳ ארבעםער אז עקזיסםירעז דארף

 פאר־ אדבעםער די באשאםעז• w איר באמים אויך זיך
 איז סםיים׳ נױ־יארק איז געיוארעז געשאסעז איז װאס םײ,

ד מוז מען װעלכעז מים פאקםאר׳ פאליםישער א  רע־ יי
 גאנץ האבען דאם קאמף. פאליםישעז דעם אין כענען

 ײאלעז• גאװערנאר םאריגע די געוױזען איבערצייגענד
 לאנד םון םיילעז אנדערע די איז ארבעםער די װעז איז

 אין געיוארען געםאז איז וואס דעם. םץ לערנען װאלםעז
 אנדערע אלע אין אויד װאלםעז די אק םטײט גױ־יארק
 גע־ געקענם וואלם פאליםיש, ארגאניזידם ײד סםעיטם
 מײסםע די אין פארסיי ארבעםער אן װערעז שאםען
 גרע־ א סד א געהאם װאלם דאס און לאנד םת םםײטם

 םון פאליםיק די וױ קאנגרעם דעם אויף וױרקונג םערע
 די באלוינען *ו לעיבאר אװ דעריישאןעפ א^ריקען דער

פײנד. די באשםראםען n און פרײנד
 פאליםישער זעלבסםשםענדיגער פון געדאנק דעד

אםעריקאנעד דער איז אנזזענגער פעד אדץ גלוויגם אקאיע
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 וןרסן■ יי איס אין זמן •יו ד?ל*ס.9ס93•ר 19נ#ל
1*9*999*9 9939* X זזר מןלדימן x זיידן׳ וןר 

19999 X W V אױןי גןגיסןן ה*ט יי*ט נאווןגמג׳ 
n  in *9«יס n^yony r x 191*0 9 סת *סיד ס9י• 

r מי v tw m ו י ו yn ו י rx o שסצנ*פססזזל 
1*93 •190991 93 T9>*H93"9r 9 X  33139X09ל| 

n• 9*199 39 *i IX םלוכות. 93999999 ■*ליוויש 
 סון ויאגערען H3 *i*90 סון 193•״ I9H9J n■ ל9399

1910  לןבץגס׳ דץ איף און *?rip• rn איז <33139מײ 9
י$ר ומלב t כדיח גימ ם*דקזןד§ערס זית?ז ןדמק

̂דס  9 איץ lip מידעגוגג/ ®רבעמד דײסש* ממד
u עןו ̂ד יי ~jyu סח yDvnry( ” ויד x
ל<939*9931903*0

וסם3אוי מז13 חןם ,393190093 איז ל9393 ײיז
1W91*109» ׳ 9 1 די מים מחװימז סײז חימץל 1

 װןלט־מלחמח, 190019 ר9י יז9 091990 9919110
 Y939139301X 0*0 9 *19 0*1909 193 1*9 9ל<9ײ
n|* סיז איז מלזזמח 191 09 •ת 09ססור א*ז סױסי 
i 93 ת*בזז *סיו ,09י9יל9ײ91 ד* xאיז לגם<9093פ 

 '931903*9 191 סיז חיים3יי9 *1 ן919געײ 19391399
o■ 0*1909»93'1909319 19ל939י* r  20 0*0 J3U9 
9*1 191 I90V93 */191 יז9 לויף190 איז »01*19ל0ז 

 190*99*91”* י9*393 19ל 1*9 לחסמ0'0ל9ײ 190**119
 *93 ׳ס19חיםל 190319 לען9רונסערגעפ9 0393*0399

 ז93זיי 19נד9ל 901*קו*י 9ל9 *יז איז *ס9רס9»’ל*0יי
 '91 סת T90O91 9099? *1 3919ײ93 0ל99י9ײ930י*9
 ס9 לכער9וי *ייף ,3313911*3*190931* *ח 9*09199*
«939? 0931993 *199 H 0 ?93*1 09 93ל9ײB09993 
 19י 190319 <190931* 93*3*100191193 »1111 993*3
ל<19B09P 11* 19*0013 9393 93ל91* ?1* 3311*93*

 םה עט31ס־*39לעב *1 דעם ל*ב19 *פסר ת*ס
9393 ooi3*i9ל x? עז1לױ1ס* רים3ק*:וף־ח 93ד* פמ

*19 *091903** ?919* t3i? זיד סיר ז*לעז *lo t 
9*X93*S3 ױײל גענחײס<3ג*1פ* 19י פמ ז9ײסל1*יס 

***0 19 X3*n9*בלעמ19 919סײ 9”3 יפגעקוממ? 
»*i ?ײ?<3 — אתז p in  :o i9p i*o* 9געשיכם די 
 *י׳דאיע׳ 191 פת בתד390ח*n 9* *יסשטײג *יז

931* W Kג31*ויעג3'19ם XP נען<19ל סד * ז3*י 
ר%  ח*בען עס כחות לכע9װ דערױיז׳ P*93? 9*09 «י

»opi*rt9 1 *יז* iy iג3'ב*װעגי1בעסע *on* n 1אי. 
 או? גוט געײעז ם׳איז װ*ס קענעז<1דע אי«ס ק*ן ?9«
 מ*סען די און 191*0 די סון םעסיגקײט ijn **? 3*כסי1
 *מם *ix !יד ?P*93 1ס* געגרײזט. חאבען זײ, װאו ?1*
 פארגאנגעג־ דער סון סעותים די אױסמיידען ען319ל

 וואס ת,1ונגס־כח9ש* לעבעדיגע *1 ניגעז”א1ס* ?X הײס
צױאמענ־ נ*ר װעם עס וױבאלד עז<1ויע סײי ז9ל9ײ

'191 X3913 פאשיז̂נ מיסן חיטלעתזם
פעב־ םעז22 דעם ען1געוו* עז1וי3גע איז בעל93

 ־3או 1י*סישע1■ * געװעז איז 1ט*םע דיז .1840 1ת*
i* rB * * i90. גע׳ ה*ם עס יחנלכ^ םץ געהאלם׳ 1דע 

 ijn קלײנע. * iדיע ז9געװ איז ,9ס*מילי די ט39ל
**190 t x *1מוםע די **רען׳ ײגגע זײ אין בעז1געשס 
n קלעכע3?רע * ?9ײ9ג *יז o. איבער־ האם בעבעל 
 האם ער יתום. *מןמעז X פי? טינדחײט * ס39ל93

 *דעמע־ פאר ל1ש 191גם*909ל9 191 **? ם3919מל
 * TX ?X 3191*1 *9393939? 1193*91? 19 0ליי

in  19P90 מ9ל 1י* 17 סוז 1לםעx? 9 מלאכ̂ז n ײ
*i 19 ה*ס t ױ^*oל9גxט r*x« 0191*09 1?חX 1,
ן.9ל9ז9?־ג19םװ3ה* no םנחג מ?לדיג^9ד ם9י לויס

בעבעט אויגוסס 119 י*רציים mao (צזס

שטי־ץ. אלעסשאנדער פון

 ?1* דxיםשלn - חײם 01913*1933111 ת*ם 19
1009**1>

9 ?X20 סח 190ל * קײ? X01P93 19 איז 1י
X 19 ,3לײ**י I 1933**1* 1זי ה*ם*T901 191 איז 

3*331391 3'190931* *x e־91 ה*ט 9לכ91 ג<311יל 
 * 1*3 ז<9י*ליסםיש9ס* קײ? גזױמס ישט3 *?•3 ם*לס

 9טלעכ9 1פ* .1*ססע1כ* ז9מ*קר*סיש91'19ל 1931*3
*9393 19331* 191 TX 0*X *X1991*0 * ?9193 ל 

 19*ב ,331391*3 19ס**י*ליסםיש חװ־ פמ 193393
 *93 אים 1פ* כם9303לי לם9ילח1 ח*ם ב*לד

 *ה קםיזם1מ* פץ עלס1?^־3ד*93 די 03999
ה*ם 19D931* 19יג־ד*רשםיג13ילד3 19331* 191

 התמחז גתיס מים nun 9ײ3 די מ331של93
o 3*1 ס'ת*ם װיפיל x צייט, 9םרײ זײז לויבם19ד 

i*odo9»׳90 12 * *ד3 3 X  X3*i> זיד 19 ח*ם 1ג*ל 
9o*m *ליזם193לי ?939ל19ירג3 פח ז*גס93**  ?x? 
0*0 ^0393p3?19 193*91? 191 13*1913 19 ׳ TX?
* 1919131x  *רטיי8 1*רבעםע ר9מ*סר*םיש9ס*צי*לד 2

t *מ ד3דײססל* פח x פמ 191*9 191 ?93געפלי i9 i 
^.39ל ?99X3 זײ? 1*9 **01■*

•8 Tמ X391 V 0*1 ?93*119*1■ 1 6יי 9 PX Xל 
i90 i3*xo ?x) op*xo איך האב ?ײם״)3כםי9193״ 

193*91,? 3 * i *d o*iס׳איז 9י11*ל19ר 93ײםטי *o*n־ 
*מ  ?x ׳?opi*o סמ 9י9ל 19י דװ־ד ?91*193 ?9ײ

 191 איז ל9«י9ם* <19O*099*1*X 191 ?X ׳?9ל9339
1**1900 *1 9393 .331391*3*190931* 190*0n009ל 

 ק■1מ* םמ i9P*09i*90 190*113 ?**p ?9193 00*3 *ח
 ־919 די »*ם193 ישם3 מ*ל3?ײ *ייד ח*ס עו• »מ סיזם
1390*9, 1 ?90 X91*9ט * 1*9 ?903*10*3 אים *ל' 

o 191 193* בלײבם ?93910091310 טיקער. n פון 
n?* 19 ?׳939ל X 1*ם פיל *לדיק13 *?0939*1* ח*ט 

191 i9 i  i*o  ?x  33ion»oi*o *סץ 9*צי1י1■*פול 
m 90 1ס*צי*ליסם*שע*n* 9*i ק־19 191 ט*ר* 

 קאמף אין כללים 9ס*צי*ליםםיש ?io 33113913* טישער
1* noאון קם׳ן1מ* םון 9*רי90 19י *ז ?ל*ס.1909ב 

 ל9ל39מ נישס ם9ב1נס־*9ב9ל ל׳ס939ב *לם1 געלס׳ז39
 9לכ9*ז no םיגקײט9ם n ישם3 ?91 193* ?,9193

 191*1193 גישם 9י1*9ם די *ם *לם1 בעל,93 *1 19390
 190931* 1דייםשע 191 ?10 אינהאלט 193די939ל 191

3*331391.
o ה*ם *ס1 טאלאנט, 19גמיס ל׳ס9393 x «אוים1ם 

 יך1 האם קל*ם< no *190931 191*9 * 1*פ *שסימט3
3*o*x*i9 .דין פון *נםפלצקם i9393*x דיט־באדצרם׳ 

ץ no ?X נס93ײ 193טי  האם לצבצז ז9ם*ריש9*ל19 זי
 1טע9*רב סון קצנטשאםט 9נם9*3 דץ ז9טמ93 זיד

 *190931* מיםן נקייט9131ם*רב 9039*3 די? n* לצבעז
ץ ך1דו ן9ה*לם933* ה*ט 19 93װעל קל*ס<  *נצען3 זי

 '93ר9אױס *ן מאגם1ם* אויך 1אבצ האם 19 ?<939ל
 9י3אלא3ר־פסי9ם931א 19י םיז קצנטשאפט 939ל3די1

X? 19ריש9דנ91 זימ מיט צוזאמצן קצנםשאפט די אם 
 באליבם־ ארן בצסטען םאח מ*פט93 אים האם טxט*ל

 ־19ט9ארב 19ז־ םרן X? 193191 אנדיסט3סראפא סםצז
צ9ד שאפט<  אויף 19193 ט3פאראײני אים אין איז נאך 1י

 1אידעאלע מיט שטל ר9אקםיש19 אוםן ?9מאניש1הא א
 לעפ־3מע די ן9געב93 אים האט דאס און 3ונ19ײסט3*3

 93נדי9םלאמ דינע מ*ט ז9מאם די מיטצורייסען קײט
 דאפצל־ א אין ן93נ1אויםםוא 93טי1ויסא13 1צ 09191

 1איבע הצכצר אויםצוהוימה די בײ :3טונ3י1 טצר
 ױיער 191391 צי און לצבצז ז939ל39־ט3םא 1דיע

 **־13191 צו — סײ און צילצן, 93היי אויף ליק3
 ־1־א9אצי1אני3אר פראקםישער אי? מאקסימום צם1 ?93

קאמף. ז9נםאריש9לאמ1ס* אין ix בצט
m? ?91א193 געוױלט איז 1ע i, א מיט צוזאמען 

 םארלאמענם אין ן,9פוטאט91ר־9ט931א צאל 1ע3קליי
 )1871 (גאך שפצםצר ,1313ה־31סל נארט־ד־יםשעז פו?
 צם193X193 1 1באל האט 19 .3סםא3ריי זײיטשצן אין
i9 רצםפצקט 19סט913 i  no מצרהיים 1939ל193ביר 

X? 191פי 19יש1נםא9לאמ1■א 1דע בליבע?1סא איז 
931* no939ל 19אנצ3 זײן 1סא קלאס19ם.?

פירער און
ױניאנם. די אץ כעכןןל

 אח ר9*ש*ס3 19י איז3 ישט3 גצװצן איז ל9393
 אק 3ונ391*3'19ט931א 19פאליטיש 191 םון 191פי
* no 1913*13 191 פון I93*x אויך 1נא <1ייטשל*נ1 i 
 ־ער60 םוף ביים שוין ױניאן־באװצמנג. טוײיד 19ײטש1

 ם3םוײי 919:ט9א3 93י3אײ מיט צוזאמען ער האט ?91יא
 צװעק מיטן ס,9*ניזאצי31א ױניאן 1י91ט גצשאםצן

 ,19ם931א י1 םון 93לא זײ םארבצםצרצן צו בלויז נישט
 •1םא אויף יסנקײם19צ זײער ?93באזײםי צו אויך 1נא

 סאר־ 19 האט 1868 1יא אין ן.9ופ13 פאליטישצ 939שיד
?o*393« פון ־םטאםום19מוםט * כט9טל39ם9 i9 i93־* 

 '919אינם ם3הײ נאך ם׳איז יאנס).3(ױ םצנשאםםעך
 אפילו ־סםאםוט״<19׳״מוםם צם1 אט לעזצן צו סאנם

ט:3עזא3 ארם1 ם19ײ צס <9p*i90* אין דא
 ש«אל- די באזײםימן צו מעגלעכקײם x גיבען ױניאנס ״די

 נאד װזלזן ןרבעםער די באלד װי *רבעםער. די צװישען סונג
 באלך זײ װדלען ארגאניזאציע, סון נויסימנדיגקײם די 1דערקענע

 םאנאנמר־ לאזען מער נישם זיך סארען די אז דערסילען, אויך
 פארשסןד און אחדות נאך באדערסעניש דאס מליםיש. רײםען
 9אל מויל ראס סארמאכען און װןקסען װןס r« זװישען זיגונג
 מר 1אי אינםערעם ■ערזענלעכען x האבען װאס עלעםענםלן, יענע

 צו גלנוג זײן באדארםם װאלם אלײן םיבה די eg שיאלםונג.
 מר 1אי ױניאנם. בױען זו rx'e וױכםיג וױ אלעמע?, װײזען
 די ודז דאם eg ארבעסער. די םון נוקונםס די ליגס ױניאן

 קלאםדך צום קומען מאםען די װעלכער אין ארגאניזאזיע,
̂יסםדין,  n ארבעםעד דעם לערענס װאס ארנאניזאציע די כאװ

 ארגאגי־ די קאייסאל, פמ ני*רס רךר גלדדז יןאמז• vn פייצו
 כםעס םאזיאליסס x סאר ארבעסער דעם םאכס װאס זאציע,

זױינסלוס״. ויסערלעכעןx באזונדער x ?g ?לײן, דך סון
 יפם1ש א אין ל9393 האם 19ם9שפ ען1יא מיט

 פאר־ םאליטישצ און 31391X3 ױניאן 1י9.םר ?9391
 די םון אבען3אוים די ם1מולי1סא אזוי )1900( טייצז״

*3יו :03י
n® קעמסס װאם ארגאנײא̂צ יענע איז ױניאן ״די  X 

 דער סון באדען אויםן ארבעסער־לאגע דער םון פארבעסערוננ
i װעלכע געזעלשאסנדארדענוע. און מלוכד.״ סיגער1א

 קלן ארדעגו̂נ געזעלשאפסלעכער אנדערער lg 1אי שפילען ודעס
 ארבןשער דעם באשיצס ױניאן די װערען. באסראכס נישס דא

 9רײ g ארוים זי שסעלס אבער וױיסער ארבעססגעבער, דעם געתן
 לאנד, םון געזעצגעבונג ךער צו און פלוכה דער צו סאדערונגען

 זיך דארף ױניאן די דורכםירען. אלײן נישס קז? ד װעלכע
 םיס םארזאמלונגעו אירע אויף און #רעסע איר אין םארנעמען

 איר די אן רירען װאם םראגען, עקאגאמישע און סאזיאלז לע8
 דער םון אדער ארבעסער צאל גרעסערער g סון רערעסען

eex^iToyex אלם x .דאס גאנגע x אלי־ םון געביס װײםער« 
 באםראכם װערען סראגען אלע די װי אזוי און סעסיגקײם רישער

 באלויכסען װערען זײ tx נישס, ספק קײן גאר rx ױניאן, x םון
ארבעסער״. די םון קלאסעךשסאנדפונקם םוגם

i9 פח ארוים בעבצל א1 גײט זצט, מצז װי i 
 םון אויפגאבען די װערען עטיילם3 ארפען1 עס אז הנחה,

 אלם ױניאנס *i צװישצן 9יזאציX3̂־א^9ט9ארב 191
 םאליםישער ער1 און אניזאציעם31־א19מאם צקאנאמישצ

 אנצען3 פון קאמף פון אינםטרומצנט אן אלס פאמדי
 נױםיג איז 3ארבעטס־צעטײלונ *1 אט ארבצטער־קלאס.

 19מאס 9רוים3 .1ייטשלאנ1 אין םפצציעל מאלם91 ?9193
 םאציאל־ 1דע no 191193 בארירט נישט נאך זיינצ!

 ער3לא פײנטלצטצר ער1 ע<1אנ3פראפא 1עמאקראםישע1
 ארבעטער צאל גרויסע א װען<93 תיס3 ױיער נאך איז

 אמ 9יליש1קאט די אין עװען3 ט1אניזי3אר נאד זײנען
 *93״ יך1א 19193 זיינצן עס און װניאנם ״נאציאנאלצ״ אי?

i ײניאנם. ״9ל  x i* א■1193 אױסגעױצט זײנען 1ארבעטע 
i נאר עכער<1םטרייק־ב אלס פשום רען n i פאראײ• דער 

i* 113*90 3313ני  no ־93י־1אז י1 אין ־מאסע?1ארבעטע 
 ־191 קענט93 מען האט רקשאפט?״9עװ3 ״פרייע תפענצ

 *1 פח קאמפען עקאנאמישצ *i אז שטענם1ע רייפען<3
 ערפאלגרייך. װערען ט1רפגעפי11 זאלען 1ארבעטע

 19זאל 3וײיפסטא דער אמ 3311*391 די אז ױיםענם<1צ
i ,191911 193נ1א1עצ3  i i n* קאאםצראציצ אין ײניאנם 

 19שאם 1צ פארטײ, אטישער1עמאק1סאציאל 191 מיט
 ארבצ־ ע1רעםיו3פרא אדן פארמען91 סאציאל־פאליטישצ

זעצען<93־שוץ־19ם
 ־191 םן1א מײסםערהאפםצן א יף1א האט בצבצל

i9 ?93ױי1צ 91ביי םץ 9אצי19קאאפ *1 רייכם3 i no 
3*331391 93 0*0191 IX331391*3-1**31* 191 19ה*לפ 
«3 nאיז 1ע .331צ9צג9193ר־9ט9ב1* די ם1כפע1«םר 

 זײ 19393 *ך11 דצר יף1א ן93שט*9ג דיג39שם בײ191
x* 191 אי? ז9331391שס יםטישעי3מי*191״ '3 iמר ־

5 ט י י ז .<{
------------------------------.> 1943 אויגוסט,

jauyn, פארװא־ אין פארױישען עװ*לט3 האבען װאס 
ג.31ארבעטער־ב*װעג ער1 םרן צילען גמיסע די סערען

רעם*רמען. סאגיאלע סאר ארבעט עכעל3
 9ק*פיט*ליסטיש *i םץ איז װאם בעבצל, סט13אוי

 *לס • געװארצן באקצמפם •19ים3 **רצן *לע גנערמ
 *1 ן1ם אײנער ?9193 איז ר״,9ציאנ1עװ*ל1 ,רױמער »
 '91 9ס*צי*ל ?io ביט93 אױםן *רבצםצר 9סט3י6לײפ

 191 םרן סיאנצר 191 ך9טל39אײג אץ ^־םען
 933ל* 1ם* .1ייטשל*נ1 אין 331ב93צ9ז93ר־שת־9ם9»רנ

 ס*צי*ל- 19קלײנ ר91 איז ?9193 בצבצל איז י*רען
 191 3וײיכסטא זײיטשען אין םראקציצ תםאקראטישער

 ס*ליםיק. סאציאלצר ?id ען3פרא 1םא ם^עןיאליםט
ק םים  גצזצץ־ גתיםצ *1 ?913131*0 זיינצן *מען3 י

 193די װ*ס ־שח,19ט9*רב ?id עבים3 יםן1א פו־איצקטצ?
 *־1מ*ק91ס*צי«ל־ no 191 גצװארצן ען3עטר*33ארײ

 1877 ?9י*ר די ?x ױיכםטאג אין 9םר*קצי םישער
 פ*ר*ן יז1ש 193די פראיצקטצ? *1 אם אין .1884 און

 ,331393צ9ע?3 19ס*צי*ל־פ*ליםיש no ן9ט39מ9ל9 *לע
 שפצ־ 3רייכסם* ר91 פארטמצן זיך ם׳האם װצלכצר םים
X*’ 1901393 ה*ם ם9 ?.91** 193לי13צע חרך םער i, 
די'ס*ר־ ױיז1טייל ?91*1193 01*0933111 ?93**1 09 ביז

 ל׳?9393 ?10 ?91עװ*3 מ*בט93 ?93זײ o*n שלאגצ?,
03**10 93*1 ?X. 1ם* 1צ ?93*1 ?93313**13191 9*ל' 
9?3*i? ם11 ,9*םי1מ*ק9ס*צי*לד דצר ך9יםשליסל1א* 

 *•391 *1 19331צװא93 3311*03* ל׳ם19031K 9393 ר״אם
?.901*091 9ם*צי*ל 1צ ט39ל*מ1ם* דעם ?x רוע

m *מ*ל האם ביסמארק ר9צל3ייפםק*1 191 o״
 םאציאלדעפ*־ n ישם3 ״ײצן :1884 1*י אין ?,91193

 ?יד׳‘ ?9ק91ש ?9טש39מ סיל 19לכ9ײ פ*ר ,9קר*םי
 סאציאל־ ביסעל ד*ס *ס*לו געהאט גישט פיר װאלמען

ן׳.1ש ?93ס*רמ* 1פי װאם ?,9צ9ז93 פאליםישצ  ד*ס י
 סאציאל־ זײיטשצ די װצן ציים, . 191 אין ?91193 איז
 םצטיג־ 1אי אין ?91געװ* ט19שט93 איז 9*םי1ם*ק9ד

i קייט i n *93*1*? (ד*ם ץ9ז93*ם־30י1א ק׳ם1ביםמ* 
).9ז93?־9»םאצי*ליסם חפענצ  *בצר ס׳איז 1מיב*ל ץ'

* אין ץ,9ז93?'9ס*צי*ליםט דאס ?9«*ל93 ,1890 1י
 אי? ?9ד.*לם93 טיי1פ* 9מ*קר*טיש91ס*צי*ל זײ ה*ם
 331393צ9?93 9ס*צי*ל *x? 1 מאפט אין *קסען11 זית
 האבצן עם x*3 ט3יקל?1ם?3* 919ל9שנ * ?901393 ת*ם
 191 ס*ר ?91** י1 אין עקזיסטירט ױיטשלאט־ אין

 םאר־ װי ס9צי1םטיט3אי *זצלכצ מעלט־מלחמה ערשטער
 *נקהײט,1ק ?io פ*ל פארן 19ארבעט *i פ?? 3311931

 -K**DD1K*3־D0931* ,0931 * 191 ײ3 ?9ליקספ*ל3»פ
 סטיטױ3(אי ט9־*רב1913קי n* יע?־1םר ?io שוץ קײם׳
 ט19פ*רברייט שםארק 19ם9שם ?93זײ o*n אגב< ציצס,

 ר91ױימ*1 191 אי? ?91געווא יט139יסג1א ױייטער און
 סאר־ 1צ מאם 1900913 191 אין דאם איז ליק),31091

 '93יס1א ה*ם 19לכ9וױ ׳קײם3ם*9ט בעבעל׳ם *גקען1
 רױ1יסצ1א *13 םרימנצ, 9ט*ריש39פארל*מ *1 ױצם

9191? 93 *i1א 3133מײ 9כ9זעלש*פטל? i s* 933י11צ 1צ?
 ־9צ3ק* ?93מ* זאלצן זײ *ז קלאסען, 9רלעכ931י3 זײ

ארבעטערשאפט. 191 םיעס
פירער. ■אליםישןןר אלם בןןכעל

 אבער איז רצפארמצן םאציאלצ פאר קאמף 19י
 פאליטישצר ס־לבצל׳ם ?io חלק ר93קלײ א נאר עװעז3

 איז י9 ײצלכצר פץ חה,3ט־ה3ת3 י1 קײם.3םעםי
איז קײם,3טי9ט 1פאליטישע י?1 אין ען3אנ393אחיס
 האבן מת קלאס19ארבעט צר1 אז ציפ<3פרי ער1 געװצז

 קײן זײ? ישט3 טאר ?x פארםיי פאליטישע אייגענע אן
 נצמט זי ?911 1אפיל פארטײ, ער39ערל3ביר א ?id שותף
?.9331191סא ליבצראלסםצ *1 פראגראם איר איו *רײ?

־93 עמאלט1 האבצן מאם ?,933133י1בא *i ביי
 3צי3אײ י1 ?91193 דאם איז ד,3זײיטשלא אין הערשט

iy םאקטיק. ע39ל3סע i איז אליזם1ליבע זײיטשצר
 האט װאס יש,3פע9אש3 שװאכצ א וען1ע3 3שטענדי

 קאמף אין טען9טר1ארױסצ ט3װא93 ישט3 מאל3קײ
ly אבסאאטיזם פארמאםקירטען ?9393 tx p  ?io װיל־ 
 װאס צװייטצן. צם1 װילהצלם א?ן ערשטען עם1 העלם
 קאפיטאליזם, צר1 אנטװיקצלט זיך ס׳ודאט קער1שםא
 גמים־ ױיטשצ די ?9131סארב ?יך האם ער339 *לז

 '<0i9p3i»* י1 מיט קלאס, פריצישן מיטן *נמסטריצ
מאטה־ די צען131יםצ1א mns 9ט3י3פאראײ מיט *13

זיך 3*13939391 ?1א ?.9ם9ר9ט3אי 91אי פאר געײאלם
ii3*90 1 מים  *iאט193 האט ביםמארק װאם ?,93סאל1ע, 
 ק,1נמא91 איבער זיג 1864( אלט־פאליטיק1193 יז1 פים

 זיטײיכצ 1871 בי? 1870 צםטרייך, 19איב 3זי 1866
 פאר־ 939ל1931בי די האבצן ײך),1ק3םרא ?9393 פלחמה

 ?9אטיױר1מאק91 1סא קאמף ?id זאגט930א זיך טײע?
n 9סטיטוצי3קא x? ער'91 ש?ם אן שםיצם93 האבען? 

םון ?1* 3311*391 1דע ?id ?9331191*0 אלע װאציעם

 ציל, עם3אײ עם1 1צ אר3 יג13שםרעבע *רמײ׳ ער1
 מיליטערישע גרעסטצ די וױלרע? זאל 13ייטשל*1 אז

 עמאקראטיע1סאציאל *i איז *זוי אפע.1אײ ?id מאפט
x געדוען  *iקאמף א געפירט האם װאם פארטײ, 93צי3י 
 ער1 ן93גע אבםאל?טיזם, ?939ק*יזערל צם1 ?9393

x ממשלה  oioi9P3i* ?id? 9393 ,9סטרי113גרױם־אי? 
 פאר־ דעם געגען *רמײ, id? 191 *למצפטיגקײט 191
מע•1ק*זא * אין 1ײםשלאנ1 לען13ױא

עמאקרא־1םאציאל *1 איז קאמף ?93*1*1091 אין
 קאפיטאליםטישצר * ?9393 ?93שט*93 פארטײ טישצ

 װאם װיםצ?, ן9יב1»1933א ישט3 האט װאס מאיאריטעט,
 93אמת׳די ,9מאקר*טי91 93י1אמת׳ *ן *ױיגם אי? אם1

9 ?9פראכ933ר11 ?ם1093 האם עס פאלקם־מאכה. i9 ii? א 
 ־93 האט ם9 ם,9צי1םטיט3אי 9אקראטיש091 1םא ײצג
 גס־31ערציא1 פאליטישצ פיל ?91911 טאן93יפ1א מוזט

*רבצם.
o ?939ל19131א11 מים io זיר האם i 9 i יער331י 

 קאמף. צם1 אט 1צ *רבצם, 191 *ט 1צ ?981393 בצבצל
 9צי1םםים3ק* 9ײ3 י1 ?91*1193 ?9*ט1ב* ס׳אי? ?9ײ

 ־93*תים בצבצל אי? ,1871 ,3ױיפםטא ?9שם19 אי?
 האט 19 19לכ911 אי? <9191 193םי1מ * פים ?9*ט1ם

 ליק<31פ91 א ?91911 ?אל 13ייטשלא1 אז רט91פ*93
t 19 *11*10930*90 3טי1מ ?1* שטאלץ x? יץ יף1א? 

 <3לײפצי ?10 1903*1 9391שװאi* 93 1*פ פראצ׳עס
 ?9i*ii93 ט3קלא933א מאלט91 איז צר .1872 יאר אי?

 ?9393 331ל9שט ?יץ ליב1צ ״מאטה־פארראט״, ?93911
 פאר־ ?x ?1א מלחמד״ 19צױזיש3ייסיש־פרא1פ 191

 — ״3310090״ יאר צטלעכע יף1א ?91*1193 משפט
תפיסה.
 אין ן9האלם93 בצבצל האט 09191 !ר9שי * אן

 װצלפצ אין קאריעיצ 19יש1ט*3■*רל*מע לאגגער ?ײן
 איבצרגצבױט ?אל ה31מל די אז ,0191*093 האם צר

 סא־ פץ 33103*1 19ד איז די31פאלקם־מל * יף1א ?91911
 ט3מ*9ג ף1ם * ?אל צס אץ 9*םי1מ*ק91 ציאלצר

 איז 9לכ911 ״,13דייטשל* ״קאזארמע 191 1צ ?91911
 ־31באװא 1צ ם׳איז אײראפצ• 1ם* גצסאר * ?91*1193

 זײן ?io ,ױב13א בײם האט געבצל שארף ױי ?,9191
 ו,אבען װאם ?,91*093 י1 ?9?93 קײט3םי9ט פאליםישער

io 9d*t ץ3ג* םאר 0*1193 x? 13יסל*1א ביםמארק׳ם' 
 X? 191 טי?ם.1*בםאל װילהעלמ׳ס םץי ?X פאליטיק

 מיט צ״אמע? ,19 האט מלחמה ר9צױזיש3סרייםיש*פרא
 ײ191מלחמה־ק *i 1פא שטימט93 ישט3 ליבקנצפט׳?,

 האט ארע?<1193 ט3באזי איז אנקרײך1פ װי ם913נא ?<9ם
 צלזאס־ םץ 9קסי9« 191 ?9393 סטירט9*ט1פ 19

 ט9ארב93 ר9 האט יארצן שפצטצרצ אין ?1* לאםרי^צז
 ?91193 איז ר9 קרײך.3םרא מיט 3313י139שט1פא א 1סא

 םראנקריז׳ אז ?<n*o*930?9 ה*ט o*n 19רשם9 191
 ?9393 1313 א שליסצן ײצלצן 13רוםלא ?1א ד3גלא39

 האט ר9 ט.3ר־מא9מיליט 19זײיטש 193י139ױ*קס 191
 191 פאר ת1הוצא 93י1393שטײ י1 ?9393 מסט9?93

 האט װילהצלם קאיזצר 191 פלאט• פארן אץ ארמײ
i אין ן9ט91ט1ױסצ1א טבצ א האט93 y i קײט3טלע3עפע 

o 9ד,עצעריש מיט y iy iמאל אײן ישט3 האבצן ײצלטצ ׳ 
 מאל ם919י אייראפע. פאר עפאר3מלחמדד א ט3א1393

 טעבעל איז פאל, אזא געטראפצן זיך האט עס ?911
 ?9393 ען3313װארע שארפםטצ *1 מיט ן9עטראט3ארױס

o y i .פאלק, ױיטשצן עם1 ן9עװיז3 האט צר קאיזער
 װצלען 09 קאטאסםראפע ר9כ9רל91י1ש א פאר װאס 1צ

 ?X מיליטאריםטען *i ?10 09אװאקאציi* 10 ען33צ13
 עשטרא-3ר9נט1א םמאל91יע האט iy אימפעריאליסטען.

 סיסטעם. דיגען39רש9ה D3io א31ם־ש1 א איז ער אז כען<
 האט ?91T911 אין שאן)39װ3(קא פארטײ־טאג יפן1א אך3

 בלײבצן ל91י ״איד װצרטצר: 9ימט1בא *1 ט3צזא3 19
i אט פון א31ם־ש1 א y i און עזעלשאפט3 ר9ב?רזש?אז 

n* אירע ראבען319ט31א װיל איך ,33131פה־אר1מל n io 
 זמן פל ען.3קע אר3 װעל איך יב1א ?,93באזײטי זי ?1א

 איך װעל עז•1ריל און שרייבען אטעמצן, אך3 קאן איך
אנדצרש.״ ישט3 און אזױ זײן

 מאקראםישער91סאציאל־ דער פון שטימען צאל די
 םיל יך1א און װאל 1919* בײ עװאקסען3 איז פארטײ

 זייערע בען93ע3אפ האבען דעמאקראטצן 9ערלעכ3ביר
 פעפעל׳ס פאר <19ט9ארב זײ מיט זאמען1צ שטימצ?,
 93אײנצי *1 װי באטראפט האבצ? די 93ל9ײ פארטײ.

פארטײ. עלע3אפאזיציא 9סט391ע
 191 פאר <3ייפסטא1 ם1צ ?9װאל לעצטצ די אך3

 םאציאל־ *1 האט ,1912 1יא אי? װצלט־מלחמ^ ערשטער
 דאם טאטען.1פ91 110 האם93 פאתױי 9מאקראטיש91

 1901911 בצפצל׳ם ?9שטאנ1םא האט מצן ou ױי ױיזט,1
 '1193יס11א האבצן זיי ל1ק191װי װצלכצן n* סאלק *ין

 סוטא•91 צאל 90*113 *1 האם ו,919באתי ם1צ סצן.
 אם1 ?9ויים1סא 039P93 ישם3 ם39לאמ1פא אין טען

־93יס1א איז װאס װצלם־םלחמה, *i ליק,3מ1א נתיסצ

 191 האט פאקטיש .19שפעט 1יא צוױי מים אכען1ב
 ־91סאציאל־ די מאפט. ע3קלײ א נאר גיעהאט וײיפסטאג

 א מים 4 ט3י3פאראײ ?9ױאל י1 ביי האבען אטען1מאק
 19ג«נצ דער פץ חלק יט11 (א שטימען מיליאן טעל1פע

ײ 1אבע ד).3לא אין שטימען צאל  לאזט931צ ישט3 זייגען ז
 *91 די אויף 33ipi*n איז עס 193ל9װ א 1צ ?91עװא3

 מעפטיגע םמ קליקצ 93קלײ א ?x ?9עשעפט3גס'3גירו
 ־93 האבצ? ־לײט1מיליטע אץ oiypsi* קאפיטאליסםצן,

1א3 אין לאזט ױצלט־מלחמה. *33
 סעם1* 91פראפאג*נ n* 9אני?אצי31א 93י1עװאל3 *1

 *93 ישט31צ איז פארטיי דין ?x בצבצל םט13י1א ן1פ
i 193אי ען1ײא y i קײט39שם*נ93אפ פאליטישער no 

 19מ1? פון אומגליק אסynipya? 1 איז י1א? .13ײםשלא1
1914 X? 190931* 9ייטש1 *1 יך1א*X  331391X3? 
ך.11ב39צהאמ ם93אלגעמײ אין ען1װא9ג ?9יס1933אריי

סאראױסגעזמגט. האט כעכעל װאס
 19 .9אפ1קאםאםט *1 ן9עז3ים1א1פא האם בצבעל

i ?1ם 1939? טער3צײכע930י1א אן ?91193 איז y i ־193אי 
 גצםילם האט iy פאליםיק. ר939ל190י1א ?x 1לעכצ

 אין ?93ity3 זיך האט װאס מלופה, דייטשע די אז ש,1בח
ig 19־פאליםיק1אל119ג קליקצ א ?19 ם3הע די D o x  ?x־ 
 ־939י1א יג139שם איז אץ ן,9םאזיאר3םא 939טװארטל3א

 ,913א3אפא1פ ר9יש3רמא93פאן־ א פון ן91רא1גע תדצרט
y של^ערט933יי1א גצמתט האם iy n? ?א-1קאם*סם * אי 

90. mהאם ?91יא ר9ליג139צ ?־ iy יס־1א1פא ד*ס
o 3*1391*0 גצזאגט, y i מילי־ פרײםישצ? ?9393 קאמף 

 *yaya? 1 גצשםימט iy האט מאל x? *0919 יזם,1םא
i ?.90*191? 9יש19מיליט n? ו,*ם יארען 193דלי39צ 

93 iyײך1ק3א1פ מיט 3313י139שט1פא א 1פא מפט9ק
339 JX*13ל. ____

?־3פרא x אייסגעזאגם׳1פא iy האם 1871 1יא אין
 לםאם1ז91 אין ,1313 א שליסצ? װצלען ד3תםלא ?X וײיך
i פץ y i איז (פאקםיש מלחמה 19יזיש1צ3א1ייסיש־פ1פ 

 1884 1יא אי? ).1894 1יא ,אין 19ם9שפ שען93 דאם
 * ?99ש* מחצן ועט1 מצ? אז ט,3זא930י1א1פא iy האט

 ?X )1919 1יא אין געשאםע? (פאקטיש 1313־19לק9פ
 ־93 אךiy 3 האם לעבצן דין ?id ?91יא לעצנזע די אין

 בא־ ?93די אס11 מאמת, yo*ii3 9אל ,װי ?9? מתט
 ?יך האבע? יאליזם,19אימפ ?9ייטשid? 1 ?91193 אט11
 9ם913בי1פא 91אי ?1א 13דייטשלא געגצ? יגט3אײ1פא
איז 1907 1יא אין :איטאליצ ?X ן1גא31סםוײיך־א9
i 1313 ?91װא9ג ?9צשלאס3 y i ־339 ייך,1ק3א1פ צװישען 

 יקע19אמ 19װיים 191 אי? יך1א און 13תסלא ?x ד3לא
i ?9393 שאפט193עג3 *1 ?91א1193 שטארקצר אלץ איז y i 

 קלא־ אלץ ?x גס־פאליטיק31193רא91לט־9װ 19ייטש1
i y i ד׳ס3ײטשלא1 אז יזען<11ע3 עמאלט1 שױן זיך האט 

i ?13901*193 אי? מפלה y i אוס־ א? איז װעלט־מלחמה 
.939ל1פארמײ
 ם3עסא1םע3אי אי? לעזער 193יקא1אמע פאר 1א1ג

 ־93 93ל911 גען,31םטשטעל9ס *1 אט מיט ?93באקע 1צ זיך
 אס1 ריק.1צ צײם ער33לא אזא מיט געמאטט האט בעל

 באשםצםיגם זיך האם גצזאגט, מאלם91 האט iy אס1י
iy ?1פ ף1ס בײם פלױז ישט3 i װצלם־מלחמה, 1שטע1ע 
iy אי? איצט׳ אויך גצפליבען אמת איז עס אר3 i 19ױיט1צ 

װעלט־מלחמה.
־39191 בעבעל, האט ,1903 ,1א13יא םצ?22 צם1

 ן9331ייט131צ ישע1ם*ליםע *i ?93911 וײיפסטאג אין דיג
?1אמע סון ט:3געזא .9י

 מיס ?viniptg? צו אן הױבען אמעריקאנער די באלו ״װי
 ים אויםן צוגרײטונגען מיליטערישע אין אײראפע אלטער דער
 קאנטינענט אײראפעאישען דעם גײן עס װעט יבשר״ דער אויף און

 םפן־ עקאנאמישען, אויפן וױ אזוי אקוראס געביס דעם eg אױף
 אי־ האבלן ארעריקאנןיר די געביט. אינדוסטריעלען אויסן ציעל

 אלערלײ דורך אינדוסטריע דער אין אײראפעער די בערגעשםיגען
 טעכ־ ריזיגע די און פארבעםלרמגען און דערםינדונגען װיכטיגע

 געװאלדיגל א אםעריקאנער די געגעבען ר.אט אנםװיקלונג נישע
 גחך אלץ אמאל װאס װערם װאס װעלס־מארק, אויפן איבערװאג

 אמעוײ־ די באלד װי זײן, זיכער מיר קענען אזוי און סער.
 זײ װללען םלאט און ארמײ צו נעמען נאר זיך װעלען קאנער

 קאלא־ זײערע םיט און ענערגיע אויסערגעװײנלעכער זײער מים
 דערגרײמנגע?, סארצײכענען באלד מיסלען, פינאנציעלע סאלע

 און געהאלטען. מעגלעך םאר נישס קײנמאל גאר האט מען װעלכע
 האס דײסשלאנד) פאר באדוירןן צום :(געמײנס באדויערען צום
 אינ־ 1צ שםארק זײער זיך אנגעהוינען אמעריקע אין דארס מען

.םלאם״ און ארמײ מיט טערעםירען . .
 װצלם־פאליםיק ?ic געביט יפן1א 1א3 ישט3 1אבע

 יס־1א1םא האט iy װאס דעם מיט ?9אפ1ט93 ל9393 ר,אט
 ־931* 1אלע3אציא319ט3אי ?ie גצביט יפן1א ם.3זא9ג
.x*9393 אס1 אויך איז ־פאליטיק19ט

ף אמױיזצן א1 תילען מיר iy 331ב*ציא זײן »י i  i t 
י?ט11ע3»יס איז װאס נ.313911־בא19ם931א 19גליש3ע



אינפל^ציע און שפײז־םובםידיעם
n אויף *י/רײזעז— v o .דעם לױם זײנען 

םםאםיסםיקם״ לעיבאר אװ .ביװ־א
I Z B l f R ענט׳1רא6 40 גאגגע אױף געשםיגען 

מלחמה׳ דער םיז אנהײב דעם זינם
 איז עם .1939 אויגוסט זינם ה. ד.

H W W H ,שטעט געװיסע אין אז גוגעגעכען 
 םיל נאד לעגענס־קאסטען די זיינען

 פרייזען די אלגעםיין אין זײנען הויך באזונדערס העכער.
 ווײ־ זייגען צײם גלייכער צו גרינסען. און פלײש אײף

 פראצענם 15 פון הויך דער אויף סםאביליזירם חשעס
 אנ־ מיט הייסם, דאס .1941 יאנואר אין װי גדעםער

 ווײניגסםענם אויס גיבען ארבעםער אז ווערטער, דערע
 לעכענם־ נויטווענדיגסטע די אױף מער פראמנט 25

 דער םאר םון ציים דער םים פארגלײך איז פראדוקםעז
מאזמד-

 אונז םרײסם בראון אדמיניםםראםאר פרײז דער
 די איז מלחםה װעלם ערשםער דער אין אז דעם. םים

 זעלבען דעם אוםגעםער פאר ערגער. נאך געײעז לאגע
 זײנען מלזזמה דער פץ אנהייב דעם זינם משך אײם

 געשםיגען שפײז־פראדוקםען אויף פרייזען די דעמאלם
פראצענם 64 אױף קלײדער פראצענם, 50 איבער אויב

— •27 o r ,.אח ׳23 איצס — פראצ. 59 מעבעל׳ פראצ 
 נעמלעד — שפײז־פראדוקםען וױכםיגסםע די פון אײנער
 פרא״ 64 גאנצע אויף געשםיגען דעמאלם איז — ברוים
פראצענם. 11 אויף נאר איצם בעת צענם

 עיקר דער און םרייםם. קאנפע א אבער דאם איז
 גע־ שםאר■־ דעמאלס זיינען פריתען אז סאיןם, דער

 איז דאס אז בארעכםיגעז׳ נים אופן בשום קאן שסיגןן
 אפילו — נויםווענדיגקײם אומסארמיידלעכע אז םאקי
 אומגעהויער דעם באםראכט אין נעמען זאל מען װען

 אץ מלחמה איצםיגער דער םון פארנעם געוואלדיגען
 מעכא־ עקאנאמישען גאנצען דעם אויף וױרקונג דץ

 בא־ אין נעמעז מעז דארף ערשטענם לאנד. פון נתם
 מעגלעכ־ פראדוקםױוע גרויםע אומגעהויער די םראכם
 אױסגעוואק* געוואלדיג אזוי איז וואס לאנד׳ פץ קייםעז

 וואס און — מלחמה וועלם ערשםער דער זינם םעז
 גע• אויסגענוצם ניט אינגאנצען מלחםה דער םאר איז

 די פון וואוקס געוואלדיגער דאזיגער דער װארען.
 דער צװישען לאנד םון מעגלעכקייטען פראדוקםיװע

 אזױ האם וועלם־מלחמה איצםיגער דער און ערשםער
 אויף לאנד םון פראדוקציע די געהעכערם מורא׳דיג

 םארגלײך שום קיץ אז געביםען׳ אינדוסםריעלע אלע
דערלאזבאר. נים גאנצען אין איז ציים יענער םיט

 םון דערפארונג די טאקי גראד האם דעם חוץ א
 מעגלעכקײט א געגעבעז מלחמה וועלט ערשםער דער

 מים־ עםעקםױוע געװיםע םיילוױיז כאםש אנצואווענדען
באוױמ בעסטער דער םרייזען. קאנםראלירען צו לעז
 פון םיםםעם א געווארען איינגעםירט איז עם זינם —

 — מאםשםאב ברייטען א אויף פרייזען קאנטראלירען
 פרימען םאקי זיינען — מאי פאראיארען זינם ה. ד.

 וױיניג זייער יעדענפאלס, פראדוקטען, געװיםע אויף
געשםיגען.
 די באשטעםיגעז צו באוױיז בעםםער דער איז דאס

 קאנ־ צו מיטלען עםעקטיװע מער נאך סון װיכםיגקײם
שפײז אויף פרייזען באזונדערס — פרימען םראלירען

 אינםערנא־ אויםן רעדע׳ בארימטער זײן איז געװארעז
 אין לאנדאן׳ אין קאנגרעם ־ סאציאליסםען ציאגאלען

 אויםן געשםאנען אן תמיד םון איז בעבעל .1896 יאר
 םרײ דין מוז ארבעםער־באװעגונג די אז שםאנדפונקם.

 האם רעדע לאנדאנער זיין אין השפעה. בורזשואזער פץ
 צו זיך קוקט ארבעטערשאפם דייםשע די אז געזאגט׳ ער

 אר־ ענגלישען פון טײל גרויסער א װי באדויערען׳ מים
 ביר־ םון השפעה דער אונטער זיך געםינם בעםער־קלאס

 די צו געװענדעם זיך האם ער פארסייען. גערלעכע
 און ארגאגיזירען צו זיך רוף, מיםן ארבעםער עגגלישע

 װילם איר ״װען קאמף. דעם םירען צו זעלבםסשםענדיג
 די איבערנעמען איר ״קאנט — געזאגם ער האט — נאר״

 פאר ביישפיל א זיים טא׳ געזעלשאפם. די און םלוכה
 פאן די װעט דאן קאנםינענט. אויםן ברידער אייערע

זייױ• זיגרײך םאציאליזם םח
 סא־ אינםערגאציאגאלען אויםן שםעטער, יאר 9 מים

 גע־ בעבעל האט שםוםגארם, אין ציאליסםעז־קאנגרעס
 ריכ־ האם ער אז םעסטצושםעלען. באםרידיגונג די האט
 אין ענגלאנד. אין אנםמיקלונג די סאראויסגעזען םיג
 פארםײ׳ לייבאר די געווארעז געגרינדעם איז 1900 יאר

ם ^ ש שױן האם און םרעיד־ימיאנם, ענגלישע די פמ מ

חביצקי. m פון

 אויזי פרײזעז רעגוארען בטגע גראד און פראדוקטעז•
 דעד אוגסעד — קאנגרעס דער װײזם םראדוקםען שפיח

 ניט — בלאק םארם אלםעכטיגען דעם םח װירקונג
 מים- געהעריגע די אנצונעםען נײגומ שום קײן אדוים

 חנם *ח פראגראם ,ראל־בעק״ די שםיצען צו לעז
 סיב* םח באװילינומ די םובסידיעס. םאדם םאר םלאן

 קאמף לאנגעז א נאד האם קאנגרעס דער װאס סידיעס
 באשרענקסע א ׳ זײער איז םרעזידענט דעם געגעבען

וױרקוסג קלײנע א האבעז וועם און
 די געװארעז םארגעבראכם אנהײב אין איז עס װען

 אםת׳ן דער איז אח װאס סובסידיעס, װעגעז םראגע
 אומשםעג* איצםיגע די אונםער מיםעל זיכערסםער דער
 אינ־• סח װאוקס װײםערדיגען דעם אפצושםעלען דעז

אפגעװאדפעז. פארשלאג דעם קאנגרעם דער האם םלאציע,
 .האח דעם אין אז דערמאנען, צו װיכםיג איז עס

 געשםיםט 82י געגען 160 האבען רעפרעזענםאםיװס״ אװ
 די סיז העלםם גאנצער א איבער םוכסידיעם. געגען

 אױס־ אינגאגצען האבען ״האוז״ דעם םון םיםגלידער
 איז קאז װאס םראגע, א רועגען שםימעז צו געםידען

 אנטשײדענסםע די שםילעז מאמענם איצםיגעז דעם
 אמעריקאנער מיליאנעז סאד הועער באדײם װאם ראל,

 גאנצען חגם דעסאראליזיחמ קאן ױאס םאםיליעם,
 מילי* די שעדיגען געוואלדיג און םראנם אינערלעכעז

 שםע* זיד געװאגס נים האבען זײ אפעראציעס. םערישע
 חנר פיז אוז בלאק פארס מעכםיגעז דעם געגען לען

װײלער• זײערע םאר געהאם מורא זײ האבען זײט אנדער

 סארם־ װעגען םראגע עצם די באשםיים וואם אין
? סובםידיעם

 אונז האבען צײטונגעז םך א װי אמת טאקי איז
 םרינציפ איז שעדלעך דינען סובסידיעס אז דערצײלם,

? ״ניט־אמעריקאניש״ נאך עם איז דערצו און
 םץ ערגער שפייז־סובםידיעם זיינעז וואם מיט

 פעםרא־ צינק׳ בליי׳ קופער׳ צוקער׳ םאר סובסידיעם
 ווערען םובסידיעם יענע — נים מער ? װ. א. א. לעאום

 פרײזעז, די םארקלענערעז צו צוועק מיט; נימ געצאלט
 געװי־ א אײף םראדוקציע די אויפצוהאלםען כדי נאר
 זײנען פראדוצירעז צו יעםTרעגירונג־סובם הויך. סער

 וואלם עס און אמעריקע. אין נאװינע קייז ניט בכלל
 בײדע פץ מיםגלידער וױםיל זען, טשיקאווע געווען
 צו מום דעם געהאם וואלטען עס קאנגרעס פון הײזער

 םיר םארקערם׳ גראד סובםידיעם. אזױנע געגעז שםימעז
 די אז םיטואציע, אייגענארםיגע אן בײגעװאוינם האבעז

 שםית־ געגען סייער און םלאם ױינען וואס זעלביגע
 אנרירען נים םאר דאס אז באשםאנען׳ זיינעז סובסידיעס

סובםידיעס. אנדערע
 סובםידיעס וועגען נים איז פראגע די עס, ד״ײםט

 אנשםעל, דעם םאכען װ?לען מאנכע װי פרינציפ, אין
ױ ״נים־אמעריקאניש״ זיעעז םובםידיעס אז אדער  אנ־ ו
װעגדעם עס נאר אײנרײדען, אונז װילען װידער דערע

 האם »עס זיג. וואל גרויסען ערשטען דעם פארצײכנט
 פרא־ דער -ביז געזאגם, ער ד׳אט געדויערט״. היפשלעך

 לאנד םארגעשריםענםםעז עקאנאמיש םונם לעםאריאט
 פארטיי. זעלבסטשםענדיגע א אלס ארויםמארשירם האם

 א געווען איז עס פריינד׳ ענגלישע וױסען, זײם אבער
 האט נאכגעפאלגט׳ האט וואס דאס און אנהויב גוטער

געפרײם...״ מער נאך אונז
 מיט זען צו דערלעבם נישס מער עם האם בעבעל

 ענג־ דער םון אויםשםייג דער אז אויגען, אייגענע ױינע
 יארען םון משך אין איז ארבעטער־באװעגוגג לישער

 יאר אין פאראויסגעזאגם האט ער װי אזוי םארגעקומען.
 שטארק• די פארטיי לײבאר בריטישע די איז הײנט .1896
 ארבעטער* איגםערנאציאנאלער דער פון פאזיציע סםע

 אויס־ האם װאם ארבעםער־פארטיי, איינציגע די באױעגונג.
 קאנםר־ פאשיםםישער דער פון שטורעם דעם געהאלטעז

 פארבליבענע די פון האםענונג די איז זי ;רעוואלוציע
 די אייראפע, אין ארבעםער־באוועגונג דער םון רעשטען

 אונטער נאד קעמםעז װאס העלדען׳ יענע פון האםענונג
 באהעלםעניש איז דיקםאםור, חיםלער׳ם םיז פויםם דער
 און אײראפע םון באםרײאוגג דער םאר אונםערערד׳ םון

ארבעםער־באוועגונס םעכםיגער באנײםעד א פאר

מגןן זיד  דאד |w — סובסידמס וואסעיצ — דאם י
װעטעז־ מאר — עיקר

ױ  עןײן״ אױף ״י<ן ■« דץ׳ ניס סעשח ד ו
ך גדמס איז גאשםיגאן. גןװאלדיג זײגאץ פראדוקטען  ג

מז׳ מז םוז נימעז מ  קאד אםת׳אצפעקסײוא ידיז אז או
מר םראל  *ייד דו פאקםיש איצס כיז איז •רייזען אי

 חינזיגס דעד אין איז װאס אלץ געװארען. געשטעלט
a סים כאראקסעריײרעז מען קאן געײארעז׳ געטאן n 

צו װערסעל: באװאוססעז גום מײ ,  ש*|»/ צו איז װי
ױ אזוי עאעס איז געװאיעז געםאץ איז װאס אלץ  גיס ו

ױ וױלענדיג׳  ארויםגעצוואוגגאן, איז װאס עפעם ו
 אלן פון פריחען די איבער מיםלעז קאנטראל שטריינגע
 אימגן• גים איצם ביז זײנען יראדוקםען וױכםיגע
 מעדקס געסאן װערם װאס אלץ אין געווארען. שטעלס

 חןד איז םעלט עס װאקלעניש. געװאלדיגע א זיך
 מעדגישן אז איז חאנט שםארקע א חינזיכם

פירעדשאפם.
 איז דעם אין שולדיג אז לײקענעז׳ נים םאר מען

m רעגירונג די מאס גרױםע א גאר צו במ m די 
 םאראנםודארםלזד מאם גרױסע א גאר בס איז רעגירונג

 חערשמ־ דעם פאר אק לאגע געשאםענער דער סאר
ז װאלם רעגירונג די װען כאאס. ייגען י  געזחד דער י
 — מלחמח דער פון אנחײב סאמע אמ — צײם דיגער
 ן מיט און מיםלעז נױסיקע אלע אנגענומעז גלײד

 גאקאנס סד א סייאל רס,דירכגעפי זײ האנם שטארקער
 אג^• דעד םיז אנסיויקלונג דער אין װערען פארמיםעז
 דעמאלס וקןלם עס זדנסלאציע. דראענדער מענדיגזןר

 מעכ־ יענעם אן דורכצוםירעז דאס געװען גרינגער אױך
 רעגיתנג די װעלכעז געגען װידעדשםאנד, טיגעז

 באוױזןן זיך האכעז כוחוח געװיםע אן. איצט זיך שטױסם
 גןג־ געװאלדיגע א ארױס וױיזעז און ארגאניזירעז צו

 םארגעשלאגעז װערעז װאם מיםלען, אלע צו נערשאםם
 מעגלאך ניט איז דאם אױב אדמיניםםראציע. דער סון
 אײנצופירען אנטשלאסען םארם איז רעגירונג די איז —

 גתפע באשםימםער א איבער מיםלען קאנםראל געוױסע
 געחעדיגע די שײן מעז געםינם דעמאלם — סחורות סיז

 סאבא־ ארגאניזירםעז מיז אזא מיט אנצוםירעז מיםלעז
 םיק־ גאנצעז דעם צינישס כמעם מאכעז װאס םאזש,
 װאלט דינזיכט דער אין בײשפילען קאנטראל. םיווען

 אמר איז עס שיעור. א אז ברײנגעז געקאנט מעז
 קאנםראל יעדער אז אנצואװײזען, אלגעמײן איז גענוג

 סחותת קאטעגאריע געװיסער א םון םרײזעז איבער
 בא• א פמ גריממח מורא׳דיגעז דעם ארוים רוםם

 איז װעלכע גריפע׳ פאדאמםעדעסירטער שםימטער
 שםענ־ כמעם געםינט אדן גענוג מעכםיג שסענדיג כמעם

 פאר־ צו מיםלעז נויטיגע די איז װעגעז נױטיגע די דמ
 םױטע איז מיםלעז קאנםראל אנגענימענע די ײאנדלעז

 ליגם םאראנטװארטלעכקײט זזױסם די םאדשריםםעז.
 שטערם וועלכער קאנגרעס׳ אייםז ײד׳ פארשםײט אבער׳

 רעגירונג׳ דער םון אנשםרימגונגען אלע באוואוסםזיניג
 דרוק מעכטיגען דעם םון באאײנםלוסם ווערם ער וױיל
 דער אין — גרוםעס אײגעננוציגע םארשיידענע םון

בלאק. םארם אלמעכםיגען דעם פון רײ ערשטער

 ווערען איינגעםירט גיכען אין זאל עם סיידעז
 קאז םרייזעז׳ קאנסראלירען צו מיםלעז עפעקםױוע אמת

 \ױיםערדיגעז א םאר געםאר עדענסטע אן אנםשםיין
 םץ שטײגעז וױיםעדדיגער א םארם־פרימען. םח שטייגעז
 אומפארמײדלעד וועם שםייז־פראדולטען אויף פריתען

 וױי־ אין ה{כערונג אלגעמײנע אז ארויסרוםען מחעז
 קאן װיידזשעם אין העכערונג אלגעמיינע אזא דזשעס.

 איצסיגער גאנצער דעד םאר געםאר א אדױסרופען
 ווײדזשעם צװישען םארהעלטענישען די אין סטרוקםור

 איצםיגע גאנצע די באדראען קאז און פריתען און
 םמ פרינציי דעם אויף באזירם איז וואס סיסטעם׳

 וואם םרינציפ׳ א — וױידזשעם און פרייזעז אויםגלייכעז
 םא־ אםיציעלע די געווארעז דערקלערם לעצטענס איז

 םאר־ וועלען, םאל אזא אין רעגירונג. דער םון ליםיק
 זײן רעגירונג דער םון שםרעבונגעז אלע זיד, שםיים

 דיםקו־ םעארעםישע אלע װעלעז דעמאלם דורכפאל. א
 גע־ אמת׳ער דער און גרױס אמת׳ער דער וועגעז סיעס
 מיםלעז אלע װעגען אויד ײי — איגםלאציע םץ סאר

 האבעז גיט מער שױן — אינםלאציע די באקעמםען צו
 אז װעם דעמאלם באדײםונג. םראקםישע שום קײז

 אלע םים — םאקם א זייז שייז אינםלאציע ערענסםע
ערעג־ אז רעזולםאםעז. גרױזאםע און םורא׳דיגע אירע
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ס אפצוהאלמז אןן ון t מייפןרוי v  Ii w i די n r rm
מ אמטזױ־ אמ — ד מו׳ מי עוו די • m מ ג ד זייו ײ
ן nmm e ײאדאז סוכסידיצס די אזוי וד ן n fln V U i
דאדיטדארגי צאיױשא < j״ דגודא פ~א iyo קאן —
שאיח׳אדאדויאוןן. וױמדנטסי די ®ח ארייטמ די אין

ן m« זמם מן מז «למ*ײמ י  tm •מ •ייי
 1942 מד זינס •ראמגס׳ 86 אױף גצשםיגזמ סחורוח
ף גזושסיגיז די זימזז ײ o׳ •י־אצזמס׳ 6 י r יחח זדז 

o ומ<«ן חח־ס מז n פיז סאקפו אלגזמימאם >n rm
t סײ — v סיי פאדם׳ tv דאדוקימז. פארס ניס•

i“ אינטערעסאנסססז דאס n  i אגסמיקדונג •p 
tP םענדזןגץ אדגענדינעד דאזיגאר דאד ’V r  o n  p’ K 
tv גראי אבער באשסײס •רייזצז׳ *o n  Ofn o n  r 

 1980 זמס איז טןןדוקאסר ניס־מרס די פת שסײתו
ט 10 װי מעד ניס גץוחח מג א t יי v 1942 מױ זמס 

 — ײןויסןד mסנ סיס סראצעגט. x וױ מער ניס
o סיט n אױסנאם t v ןטןפאײסי פאדס — t fm די 

r* «ל« tv פרײמז w גךאסיגומ דט פמס סחודוח
n חאס םיז זינם — w r v סיססןם די tv קאנ־ 

•רײזעז׳ םראליחמ
m לאגצ די אבזװ־ איז אנדזץ־ש גאר  t v חמזיכס 

t פאדם־פראדוקםזח׳ פון n  trn ח זאל ״ t• די נז fm 
n* — •ראדיקםאז פארם אױף n »  tv  o m r r fV 

t מזנז קאז סחורות, r, די אז t fm ג ״י ד t״ f זינס 
t •ראצןנס 04 גאנצא אײף 1939 v 1042 מי זמס 
 אױןי גאשסיגא! פראדוקסעז פארם אייף פרייזען זימען
פראצענם. 21 נאנצע

t• חאלסזױל שײך אח װאס f m אױף r v r■
t פראדוקטעז, fm 1930 זינס גץשסיגץז זײ TV* 

ײזי 1042 סאי זינם tv פראצענם 67  josnrm 12 י
t וױםיל אױף זאז׳ לאםײ־ איצם f t n  Of מד־ זיד 
i װאס פרײזעז׳ די גרעסערם n באקומט גופא פארםעד 

•ראדיקםצז. זײנע פארקויפעגדיג
tכfלoדורכשגי דאזיגע די fm  t fm v  fדי לױס ׳ 

o םמ ציםערעז n אגריפולסשור״ אװ .דעיאו־סמעגם 
t פראצעגם 101 אויף געשםיגען v  1939 o n אויף 

t די ױסל .1942 פאי זינם וראצענם 22 r y o v  fxntp 
t דידכשניסל^נ די אז אױס׳ קומס fm  n r m r o m 

o וזי חױך׳ אזױ כמעם נעשםינעז n  t v משך זזנלכען 
t װעלם־םלחם^ ערשםער דעד םון f m  i v דא tfijm
^ז.1#םי1םא דורכשגיםלעלע די  זיך באםערקם Of י
r או שייכוח אין אונםןרשייד גרויסעד א v  f r t f i r v* 

ױ דיקסען.  גיס 9לאג די אח דץ״ נים אמר זאל עס ו
vw סיט פארגלײד אק נעסער פיל m r m■ ימלס־ 

 on פח זסאפמימי דער־ איז םאקי דערפאר און מלחמח,
בארעכסיגס. ניס אינגאנצצז סראח אדמיניסםראםאר פרײז

מר קאנםראל אוםעםעקםיוחג! דעז־  tv פארם אי
t• שפײז v  t f m, הויפס די זיך, פארשםײס t f n v 

 1938 זינם לעמנס־קאסםעז. שםײגענדיגע אלץ די פת
t לעבזגנס־קאסמז אלגעםײנא די זימעז f iv r f a אױף 

פראצעגם. 7 אױןי 1942 םאי זינם אין פראצענם 25
o וחגס — שיײז אױסשליסעז זאל מעז יחח f אױם־ 

 זינם פראמגם 2 *ח 1939 זינט פראצענם 10 :פאכעז
t זײם אנדעד דער פח .1942 פאי fm אײגצעל־ די 

 •רא־ 48 אױף tfשםיגfג ש«ײז אױף (ריםעיל) •רײזעז
.1942 מאי דנם •ראצעגס 16 אױף און 1939 זינם צענם
ף װאוקס שםײגענדיגער אלץ דער  אײנצעל־ די »י

 גאנמ די אמםערגעגראבעז האם שפייזי םון פרײזען
w• עקזים^רענדיגעז דעם פון סיסםעם m9»־ f.
 װעגעז ען1ציםע די אז װערעז׳ באמערקם סח עם
 פארשידענע םמ םארעםענםלעכט ײערעז וואם פיײזעז,

■רי־ אח רעג^גם — אםיציעלע גיט און אםיציעלע
אםם• זיך וױדערשירעכזח — אינםםיםוציעם װאםע

 דדיסט שפײז־סובסידיעם, פארםיידיגעז מיר אױב
 אידעאל• אז איז דאם אז האלטעז מיר אז נים, דאס

 סיםעל ^דעאלער קײן נים ווײט איז בכלל סובסידיעם
f^ צו  t f rקאנאמישf ^חח א פראבלזנמ t fm  o n 

אז מגלזנכקײטזנ^ פארבינחמ שםזןנדיג סובםיד^ם מים
vג tמעfאנ 1זילע זײ t f n w  f o i i f .מן מ ח מנ

m די אינםזנר נים׳ '*v  yvoxמשםfנדt f, אץ 
 גאנמר א םץ tfשאפfג tשױ זיד האם װאם לאג^ חגר
 שפײז-םובםידיזגם קאנ^ אנםװייןלונתן׳ fרךיגfםרי רײ

ױ ,ttnjm אױס^נוצם ijm ו ’o p n f to שפײז־ די םיםזןל 
f ’ f f v ’ o צו ממשות.׳דיג t f i f o n in•

t םארם־סובםיד^ס fm ס  אץ גזװדאײמ אמ^נחנ
t פמ םאלזה קאםאסםראםאלזמ פ<ץ ציים א n n»־tfT 'n<

tfvHfnarv n  h i  
n m  t f if ^ n  0  

* די m

m  T* T V  W i t  8  *TV
״יייייט *» מליח׳  tfm iftm

י ל • ו מ יי  t fm  m  n i n w

- ־———. -— .ײ———▼
• • 1 »l>T " T * י . .

ojfooif׳ tfi9fno«ng o n  o n קליײע די 
tv  ~  ifo ip• הדגדאס tfifp fu w ♦אלג ךfj»»9f 

tv  >f*ff i i f io*piOi סיליג ססקי *i  tfm  on 
if o w  f m  f t m — ̂ידט oioo o *רגאג n  tv 

o אזזי — גלאק n  v  tfVorv f f f v פלאז׳
uסזגסידי די ך1דז ,oifאיױיס ii’in  *i top of

m *O fflf to Iffvo’v די אױף קאגסראל •tfm 
tv לי •tfopnomoio, כאשסימאגדיג tfm • fo itfi

lOאויסט״ל נייס fiw o  *i jf
m  tnf» ofnvovoio•  tfm  voonvo v 

tv ינ̂גלס tv לגױידחװשס  of npjop tv ניט 
o סיט זאלןן די פארוואס אורזאך׳ שום t״P סארסז n 

tfOTft ניס *פסלגחד tf*OP ײ סגגזױיאנדאסTfif אק 
Ifoour form• די noB

mjroio• ify ד* אױג p nfop ײיד ראכם f i־
i• חװולססט tfm 0 ויסס פוזועקימוס׳ וױס• n  r 

oלfפ of — סלחסח in  oofsio tfמאשינ ׳m f׳ 
lfrW מזסלץ, tfo )  unvovoa( איז — װ. 41 א׳ 

9p i n  tfVffTOfin o n״ifoioo ifJוממנס אױף ׳ 
tv משא ft’tn די •לײזזןס  •tfooiftiroo opm 

*T in  ifoioo tfo rv  ofr^p on  f n אתיס־ מז 
o ov tfsfi tv om סיס חאלזופז vov מג^כקײט 

ifaipo f o iix  n  .fyprnrv m  tn fo rmoo v

nw p tv  T V־o> זאײדסונסי די יזואT P O fW 
21 tfono סיליסו i  v n n יןו׳ imp* m  tv 

mo m* גמס  2 troffv n  tv  tn v m  n
tv די tfoooo fw ’m v ייסלט ®tf נסיסיסט 

t 2 אײף 1אױסגסמ v  to ofn v a v rv r נײיסו 
tfm • n  tfo*v nop*v f  ov — yflw אױף m 

1 OV .1942 m OftVfO tfO'16 tv r vי •V3V 
iv'toi o n ןפאקסױי/ באסת דין טסקי no די *,if l 

tnm חגג oo o tnvao סײ קסגטיסל׳ on  ifo v
^n שפיח nסי♦ ל if3 V •שיח סארשיידאנא סל TTV 

 ■O^n ניליסז 2 הסמז באסרצף • 1א8 װאס סעסארס.
tv כודזשןט מלחסזז ס tv •ביליסז 100 אימו V h n 

tfo ttm — זסל oaoiopa tv  tfQfi די tftyo»itf i 
o פח n  tv  rv ^ o iv  to מװסלוימן tv  tfopfm 

jr v fv  tn p fm ov, װאס foo ifif to •אמפלאצי 
tOP דױסמפ* ? tf

tצײטוגג ססרים׳" «חאל די f שרייסן׳ to

tv® ס סי ביז שסח  ornopo ס א ײיג מ ױי u ו n fS fn 
m  tv פארם r fp r n r v די אױף >fo m פאימס 

eon f■ פסרם די אױב מגלאך. ניס ofoo אח v p r t n 
o בח זיד ip o n n o o  o » v חדד m צײם i n  tv 

o סלחסח n  iv די םץ חשבח אױםן תויפסזסכלזגד
jifo ?לימס io o_________

tf ^צאלס םאקי tfo*tn סובסידיסס די ijr r i די־ 
o p n די «י o ijto ioo ־ירא1ש«ײ די צו ניס אמfo־ 
i וױ סאלס׳ n אסם׳1ם •זגקינג פלייש i n מילד־ 

• מילד־קאמביין m טראסם׳ ײ ס ו ס ן  TO י׳ספיס ו
m• סדסמיססו־ײשסז״ io o די אין ארימשפילסז נים 

tv  ojttn מ די t. רײ f o n fo iv  t^ rn jto o p
»i פסמ־סובסידיס די ^ y f t v נים באםמגםם 

i n 2 װי O ifto rv פת tf»NP םלוכח־בmשf,אמ ם 
T לזנמגס־חוצאוח די תגם 'v  t f ro o fa  tf® m  t fm 
o דנט ײזסמנם 28 n פמ אנזזײב i n סלחםח no 

m ,1941 אפריל o  t v 2 י1 1פא fo ittV צײם 1יא 
i^ ^ f  t v  m p» m תװאקמן. נים תאז־ א אױף

—- - « »«•׳ «״*■׳ י־ ״ 
i גארמאלצר OPf״ n if ססר  o o t א  fm  סובסידיזןס 

־־־ סגשססל  i f f f io א פאז* װאס אנםװיקלונג.   in n o o i 
>̂f סובסידי גודואלדימ די אגגסטרסכס  t v  נצמנדיג 

i n  t v  tfotpo® t r io o m v  I f אמעריקאנ די װאס
!.זגגיוײמ

*tno t f^ ’ o צײסנג ftn o p fo f סים o fm u v  
PfO־ f to o v  O fm u v o״,  u ^ o -m i, tfO די  ’ n 
i־ v tm מאדק׳  o n ״  o n  1̂ אפצושא קאמף  ttrn’ o
tiMAAikkA  ̂ kHttkfekkkkk kkkte takkkkkkkofoo 'o לײבדױנג״ ,גרײד א   t n v m t o מיס  ft’v  
o fm u v  —  ip ’ f  i n  t v  w vno  f i ’ oont אלזג אויף  
t v  o foo 'o ro ששדייגגע  ראציסנאלזנ כאמת א   o v

סובסידיאס שסיה  t f  V P  — i (רײשאגיגג)  f שפיחיקארט 
tv  t f t שטײג f i ’t i f o וױיס n  t f Jf i  10 אױםט סד א

o fn ’ooio אפילו אוץ r v o םובסידיזגם t fm 
am נמםאד נײזגר קיק נים בכלל ’ A n  n  ■fp’ ifo o  t v 

i 600• אייד שײז גים n n  o»v o r םיליסז v V n־ 
0 i r ס׳ די 1באשימ *ו לינג סי m .4 םח ,וױיז־

:i» 1פא למשל׳ װי אײ.״, •י. fp ,גודס״ tfp, מ  װײ
 1םלאנמ אלקאחאל׳ 1םא nOP •!אדוקםזװ, איל קוילזמ,

O ff םינ 5םז1טי1איםפא שפײז׳ פאלf̂אלt f׳ *if p i, 
 סחודות fםארמאצצווםיש םאבאק, םיי׳ װאל׳ קאקא,

n ױי » אח אגס)1(י n a o •ארםיקלזח
o n לאגד t v ױ סײ 1ישו o אוחנק ו n  T’ v וחגג 

t אנגי׳ץ tfno וױיטזגר וחנם אח — סובסידיזגס םץ v 
ft^ nלבfשסײז נײזג !יכםוגג. ר m o סובסידמס ם1םא 

t״i^ T v ifo o t•  tft חעלזך ױי אוץ tfno קומזח — 
t f t fv o בסציאונג א 1סא וואס i n קאעוזנם i f t f 

i n י1 חאט בלאק 01םא .f i f io  m

D$n זי װ»ס סלונ rise אינפערנעשאנאל כאדאנסס ױניאו מ̂סראזעו
ו8ל$נד אץ אױםכעכוים

tfn םח 1קאנױענשא די rvo o  i n 1אי 10ױני 
i^ u f װאס o r •  t v 1אפגעחאלםע t f io n f i, האט 

p sn  0 op’ O f im o צו סכמנ1םזנלזנג o jn ’ t r v דובינ־ 
po» פסו־ tfn rvo o  o n וואם לסנחמ אק ?לוב •n 

tn< אױפג^ים o n f די װאס ^לם די םים •’-ifO J 
n• o חאם לfשאנfנ f . o ir v o f m איצם tn o n fJ 

op ra 1יא א m  o t't לוב? t v לאנחמ '•o jfo n f  t 
tn o r tf i• מיט o n אינם דער פוץ ?לוכf:̂נעשאfל 

t םאחנל׳ אלס v  t fm פח משד i n  o n
n אק n t f האם^שמם f  tvנגלאנT 

tyfriy' ^װאו ?לוב tfnpooo אץ 01אנםםא1ם םח 
t אכם1פ f o v קfנt f im o m  t f בא?וחגמלעכ?ײט אק 

t פאתױילזה די װאם צײם די v לאנד •p v  tfO ’n 
f m אמ צווײםזנ! א אח •tfn o זיד if ijn t o  i n  tv

o fo if ג אץfפoרtf אויס שםימנז די װאס •ton .ים 
^i 10ױני 1םאםראזע די t a f  t v אינ־ די אכם1באם 
o נםfגארמ לזנידיס לfשאנf̂נfם ifp ifn אלס 1ױניא 
̂יזrניצv די ^ איז םא פב ?לוב^ די אמ אוי

̂׳ די tf3 טןןאגגרא ,* w f:m :v םץ o fip fo! •
 n• «אן1שא1 לס1טשא ױניסןי, מאםרןהזנז m פמ
םאלגם: װי

a■ חבינס?', .דוד t n 't n 
 oifO*HP לזנידיס לfשאנf̂נfאינם

tra n  o ifp ifn:
fo .די jtV ir ^ m« םאחאםלוע אל1ג  r

o• ים tv ױגיןך f̂גאציאגאל בריטישזגר p m  , m m 
o אױס « p ifo p :n  f iv m o ’v  i v םאר m בוײיס־ 

i f j ’ fif< i וואס הילף n r v !^ םגל v האבזמ םי a 
tבfג f אײגשם אקfלt f נ מוירטשאנם יםיש1,ב דיin f

^ ל it ״1? n ^ f  t v. די סם io io o « p a n־»f אמ־ סח
o ם13באגײסםז ט3יטז1םאל^ רfרנאציאנאלfם v  u v 

tגלויב f אױ m .צו?ונפם
•)t f i ’ io f n f o j i( זשארםאן״. טשארלם

v־o :n ,t f אויף האט דובינס?י m באגױסוטנ 
:o ip e o jff מים in J f^ o e ג ^ אמע:1מ

ijm״: i•  to onp הארציגt f ̂יד tכf̂לfב f יס.1ג 
•n f t : i ̂ב באקליידוגגם tםfא fm  ^f םים גלי?^ד 

o n .?ז־י אז געדאנ fדי 1םא ?לוב 1סי טאבליחנג 
nקאמ םח זpמאטראז fניעלt f בײג האם םלאטfםnגעl 

ijm מיםגל^ר wnibyn די סץ װאוילזימ צום t t v 
tfO װאס 1ױניא גתיסזמ־ ’ i מים אס ױך m ם־ מנ ^ 

i f ; ’ oo’ i ג 1אוfםf̂לfכopo i• ^f ־1אנספא1ט סץ 
t n ’ o אמוניציf די 1םא שפית אח Dאnריניגם^pa f 

ip p. ג די זאלfמײנזאמf מונג1אנשם  בע■1א די פץ יי
ip o 1איבע m םארשנ וחגלם 1גאגמfלn pז o n 
 ו^לכע כחות, fמאקראםישn די םח נצחוץ םח םאג

t n ’ o או o n טויטלfכt f קאמף ^  םת שונאים די 1ג
m אל 1אי מנשהײםf װfלם־םײלfז.״

tfo n o p a ifo :iK(( חכינסקי, דוד *o in n y i 
n. ױ. ג. ל. א.
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יחרות דער און וױידזשעם *ראמיטען,
po aairayn שסא־ פ*ראײניגםע די

ogn yrnyog סעז  pg תײם־ אײפן 
g ,oagno חיץ oyn מלחמח oagno,

 פרן»בלעמען וױכטיגע גרײסע דרײ
•ago זיד oayayaga זי ײעלמ טיט

 קײן ptamya נישט pry איז םעגליד
ן גרויסע דרײ די זיי. *ו לײזינג ו  ו

 -ny די אויף גײס וױכטיגסםע די זימען װעלכע בלזנסען,
 אוס־ די ערשטענס, :דמעז *ײטונגעז די pc זײטזמ שטע

ryomgn■ y o i’ aynaga מאנוםעקטשודערס חיגע ידי פץ 
 פון שכירות באגרעניאטע די *וױיסענס׳ ;קאמיאגיעם *ח
 אין יקרות שטײגענדיגער nyn דריםענס, ארבײטער; די

לאגד•
 האלטען onpntrappoiagn די םץ rpomgno ײ

װאקסען. אײן אץ פסדר
 אגענ־ און *רגאניזןאניעס קאפיםאליםטישע חיגע די

ױ טירען  אםאסיאײשאן מאנוםעקטשירערס נײשאנעל די ו
pg טשעסבער די ng ,אנםירעז איץ אין חאלםעז קאמערס 

 גישט אז באוױיזען, *ו ■pt proga די װאו ynagagign• א
anaypip די װאס םלחמת־קאנםראקםען׳ גרויסע די אויף 

nyagynyog מאנוםעקטשורערס pranp פמ *־ײז nyn 
aairayn םים pro’ ina oyn קאי־דרײעניש, און קלאיאט 

 אין מלחמח־פראדוקםעז די *ושטעלען *ו ptagn זײ װאס
ױ oynaga nyag pm !ײט׳  םעקםעם די •v אאלעז זײ ו

 כמעם פאבריקאנטען די שאר בלײבט דעגירונג nyn זװ
nga קײז נישט pm’ cgno. פון עדיםאריעל־שרײבער די

 טאג־טעגליד שילדערען *ײםונגען יןאפיםאליסטישע די
oyn י און ■אםריאטיזם גדױסען  קרבנות, געוואלדיגע י

דעם אויף כרעמעז קאייטאליסנמז yam די װאס געבאד,
nyn p r  nato טלחםח pg ,די אויב דעריבער nyoyang 

■pnrrtg * שכירות זײערע אױף חעכערונג * ■ng דאלער 
 גע־ אץ פארשריען ארבײטעד די pnyp ײאד׳ nyn אױף

 אלס שרײבער־אגענםעז קאפיטאליסםישע די פון זידעלם
 באשול־ םעז pg עגאאיסטעז אלס יאסײאםצז, קײן נישט
 מאראל די אונםער pragna זײ Tg *דבײםער ז־י דיגט

מלחמח־םראנם. priaga דעם ngoya אין שטעלעז און
u טאקע לאמיר ט,  pn אמעריקאנער די agynago■

 *ayna װאס םלחמח־פאםריאםען אזעלכע טאקע זײנעז טעז
 זײער אדער מלחמה׳ דער *וליב קרמות גרױסע געז

 װיפיל דעם, אין אוים זיד דריקט םלחםזז־פאםריאםיזם
 איאםיגער דער צוליב אנראבעוועז קענעז זײ מיליאגעז

סלדום̂ז
 האם וואשינגטאן אין חאנדעלם^יארםםענם דער

 םץ חודש־זשורנאל דעם אין פארעםענםלעכם יואם נאר
 די וועגען איבערזיכם אן האנדעלס־דעאארםםעגם, דעם

 םאברי־ און קאמפאניס *טער״זאנער די װאם יראפיטעז
 ביז יאר פאר לעזםע די אין געמאכט האבעז קאגםעז

. יאר הײנטיגען פון םארםש חודש סוף דעם
ױ איז באריכם יער :םאלגט ו
אריינגעםרא־ איז אמעריקע איי׳דעד ,1939 יאר אין

 מאנוםעק־ *םעריקאנער די האבען סלחמה, דער איז םעז
 פראםיט, רימעם א געהאם םאבריקאנטען איז משורערס

 םון טעקםעס, אלע אפגעגאלט שוין האבען זײ װי גאכדעם
 וועלט די װען ,1940 איז ;דאלעי־ מיליאז טותעגם פיר
 איז מלחםה־םלאמען, אין אײסנעהילם געװעז שױן איז

 געשםי- סאבריקאנטען היגע די םון פראםים רײנעד דער
 דא־ מיליאן הונדערט אכט םים םױזענם פיד אויף גען

 געווען שוין איז אסעריקע װען ,1941 יאר אין י׳אר;
 סרא־ ריינער דער איז םלזזמח, דער אין פארװיקעלם

 געטאן שפרונג g קאמפאניס אמעריקאגער די סון סיט
 ;דאלער מיליאן הונדערט גוױי םים םױזענם זיבען אויף
 מאנוסעק־ און קאמםאנים היגע די האבען 1942 יאר אק

 אין װי אײגקונםט גדעםערעז פיל א געהאם םשורערם
 איינקונםט דער געױען איז 1941 יאר (איז 1941 יאר

 אין דאלער, מיליאן הונדערם אכט מים ביליאז דרײאען
 אכם מיט ביליאו אכאען געוועז אײנקונםט דער את 1942

 רע־ די האט אבער דערםאר דאלער) מיליאן מונדעדם
 צװעלף םון סומע די 1942 אין םעקםעם אוגענוםעז גיתנג
 געבליבען אלץ נאד איז םונדעםטוועגעז דאלער, גיליאז

 ״נעבעכדיגע״ די פראםים רײנער א טאבריקאנםען די סאר
 דאלער. מיליאן הונדערם אכט און םויזענם זעקם םון םוםע
 םון ,1943 יאר םון קװארםעל ערשםעז דעם זױן אבער

 קאמ• די םון •ראםים דער אח מארםש. םוף ביז קאואר
 געשטיגען םעקסעם, אלע אראפרעכענענדיג שימ יאניס׳

n צוואנגיג אמ אײז םיט הונדערם אכמן םון סוםע דער 
וױ םער *ראמנט אכמז םים הי*סט, דאם דאלער. םיליאן

̂*תלינג ל#ז#ר פון ײ י ז ססי ,ליסל ו  im m ס באאדד  אן גישט װןנון

 פרא־ רײנער דער ױעט יאר סדף *ום און .1942 יאר אמ
 דא־ םיליאן םױזענט אכם םיז סומע די דערגרײבען םיט

 •רא־ וױפיל םיל אזױ מאל אװײ יוגקט איז דאס — לער,
 — .1939 יאר אין געהאט האבען ניאנופעקםשורערס די םים
!סלחמה דער *וליב קדבנות ברענגען הײסם דאס אם

 מיר װען אז םארגעסעז׳ נישם מעז דארף דערבײ
 קאמ־ די םון פראםים רײנעם דעם װעגען דא רײדעז
 ■רעײדענ־ די װאס סאלארים די ײח א עס מײנט יאניס

 גע־ ײצד־משרתים אנדעדע און וױיס־פרעזידענםעז םען,
 דער גורדלער, טאמאס האט לסשל, אזוי יערליד• מען

 גע־ קארפארײשאן, סםיל רעפאבליק דער םמ טשערמאן
 און חונדערט אוױי פץ סאלארי א 1942 יאד אין קראגעז

 •רע־ היל, װ. חש־ דאלער; םויזענם פינןי׳און־זיבעאיג
 אין האט קאמיאני, םאבעקא אמעריקעז דער פח זידענם
 רא־ דאלער; 473 מים םומענם 240 געקראגעז 1942
 אינםערנעשא־ דער םון פרעזידענם דער סטאנלי, בערט

 סאלארי א געקראגען 1942 אץ האט קאמפאני, ניקל נעל
 װ. א. דאלער; םויזענט פוםאעז אוץ הונדערט צווײ םת

 עלעק* וועסטינגהאוז דער פון פרעזידענט דער ראבערטסאן,
n 1942 אק האם קאמפאני, םריק r שכירות געיןראגען 

 ריקענ־ עדי אסילו זדן דאלעד, טויזענס 189 פיז סומ« ד•
 מארא־ ײאס יוניאז־פרעםער, באריםםער דער באקער,
 פאר קריגעז נישט מלען ארגעםער די אז קא■ א טשעט

 איס־ דער פון געקראגעז אויך האט איבערשטונדען, קײן
n 1942 איז עירלײז סעח r םמ סומע ״נישםיגע״ די 
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 כנוגע אן װעגדעם רעגירונג די װאס מאסןןן אװײ די
װײדזשעם. רי אײנפרירען דאס

 ynjm אויף העכעתנג א םאדערען ארבעט^ די װען
 לעבען נים שכיתת זייעתן םיט קענען זײ וױיל וױידזשעס,

ײ די קומט אזױ יקתת, שטײגענדיגען דעם אוליב  ^ג
 פסקנ׳ם: את באאדד, ngn^• וואר די רונגם־אגענםו^

י אויב nm י ang גע־ שוין 1941 יאנואר םמ האבעז 
m gnp םוםאען םמ שכיתת זײעו־ע אויף העכע^ג א 

 די קױגעז• נישט מער nארבעטע די קענען םראגענט׳
 געווא^ץ, אייגגעסתירען זאגעז, «ו אזוי זימען, שכיתת

njng, ױ  םא^לי־ דאזיגע די וםםn באאת־ לייבאו־ די ו
 באאח־ לײבאו־ װאז־ (די םולא״nםא סםיל ליםל ״די תנג.
 nבעטעnא ׳די בשעת אנטשײדונג אז ארויםגעגעבען האם
 הע־ א געםאדערם האבעז קאמם.״ םטיל ״ליטל njn פון

 איז באשלוס, nyng אנםשיידונג, דידאזיקע און כעתגג
 זעען מיר אבער לאנד). איז nארבעטע אלע םאר גילטיג

די םון אמעשםעלטע הויכע nםעnהונדע װי
n דעם אין האבען קאמפאנים גרויםע r 1942 םון gnpya- 

 אויף דױםעל א און העלםם א װי nyn העכעתנג א גען
n זײ ,nונגס־אגענטוnרעגי די ארן שכיתת דיערע r לײ־ 

 סםיל״ ,ליםל די זיי אױף אן נישט ווענדעם באארה באר
 אונטעתו• קײן נישט מאכט קאנגרעס njrr פארמולע,

 געסעז׳nםא נישט מעז nngn דערבײ און דעם װעגען כונג
 נישט אײד מעז האם שכיתת פריערדיגע זײע«*ע םץ אז

 איז םונדעםטװעגעז און ny«i,n פון שםארבען געקאנט
שםיל. שא, אלץ

 אנגע־ די םון צעםעל קליעעם א דא ברענגען מיר
 סםעף עםישענסי אינזשינירען, מענעדזשערם׳ וױ שםעלטע,

 געשטיגען האם שכירות זייערע װאם באאמםע, אנז־ערע און
nyrn העלםט. א און יטעלnד א װי מער rnyn צעטעל 

 אנגע־ די סון צאל קלימע א nga בלויז אוים ^:ענם
o אלע אויסרעכענען ווײל שטעלטע, r i אין זיד *ײלעז 

 nynia nyx3ga א אםילו װאלם טויזעגטער, הונדערםער די
גענוג. זיין נישט עכטיגקײט״n״גע

ד דעײײ אי  יזאפ אלא׳ די אז ׳אכס איז VTSfi <מז י
njnfW די זדן שכידווו ק^געז d א דאלזד

n r, ײגעזל y n rn  pn g איז ®1שא אין גאלדןד °onP
 אויין(אך זײ כדזןנגס וזאס קאסמניע^ פארשײדענע פון

ען. ויװידעגו און lyu'sgns מעד

י ייין יקרדת שםײגזןלדיגקד דזןד מימזיחןר♦ י
 •ארס»ל די איז עקאנאמיסטעז זאבימשיא n אפילו

מז אייטונגעז קאנסערװאטיװע n או, גי y i tg איזי יקדזת 
 אריבאדגעשטיגןן וױיס תאט שטײדפראדוקטאן נויטיגזן די
 װײחשא^ די אױף העכעדמג פראאענם פופאען די

nyn 1943 יתי, ־טזמ28 פח וױק״ ״ניוס זשוועאל, 
 באמ?דקפ ,,חגאא •ילײגא ngw עיד װעגען שז־ײבעדיג

snyn,די אז ״ ngy^  ngfl א פאר איאט שטייט באאדד 
’D דעלעמ̂ן גרױםע ngfl דןך בײ אלץ נאד זיך חאלס זי

k A M A M IB A A A  kk■ kk k kkkk&k / /  kkkkk k U k l k . - - - ■  גישס קענעז ^בעטער די אז פארסול̂ן סםיל ,ליםל
 וױ nyo שכיחת זײעוע אױף חעכערונג קיין קוײגעז
 שפײז־פואדוקטןן נױםיגע די בשעת •חמעגם, םופמז
n 1941 םמ חאבעז r a r ױפגעשפממאן איאט ביז^ 

•חמעגס. זעקס״און״םעחױג אױף
k k k  k k k k A t a A  k i k i M k  k 4 M t  M M f t i k A  U k i i A  f t k ו ו,  דעד־ תאט םרוכםען פרישע אויף ■וײמען הויכע די

 זיד קען םאמיליע ארבעטעױ אז אז שטיפע, אזא גדייכט
̂שן קיין קױםען או ד^לויבען נישט אופן באין  פר

^ngsװ די םרוכטעז.  ng וגעגעבעז, אליין האט באארד* 
ל גיז n 1942בעgקטg פח אז  •ו־ײ־ די דינעז 1943 ^־י

שע אויף זען  אױף געשםיגעז גוײנס און םרוכםען פ̂ו
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םעדעױי־ typ*ny8g די װאס אויסםארשונג׳ אן לױם
 שטיײ איאטיגען דעם װעגען געמאכם האט ng3^ tig שאן

 אין אז אײספיו־, *ום געקומען n איז יקתת׳ גענדיגען
nyn נױ שטאט p n r נױטיגע די אױף פרייזעז די זיינזך 

n 1941 פון לעבענסמיטלעז g u r געשםי־ 1943 ױני ביז 
* פיאאענם. זיבעזױג גאנאע אױף גען

 סעקו^םאז־׳םחױשו־ גזןנעראל nyn מיני, דושארדזש
nyn םון nyn וועלכען לייבא^ אוו םעדעדיישאן אמעריקעז 

 ת־ א איז ny אז זײן, חושד חלילח, חס ניט׳ w זyמ
 האס לז<1ל חזמנא חר־יקאל, א nyng ,nyיאנrװאלו

Tyay>yio’ ing פאלג דיyנדיגw v^pnyn y .:
«ny*r איז שפײז אױף •ו־ײזעז די אז איז, פאקט 

ק ^־ מז אזא «ו חגחנדײכם האט נײ׳  די אז יונקם, הוי
y ^ 'w r r n מח הױז־םתי irrw o n g נױ־ *אל א 

y:w ,שפייחון iy m  y* jm םא נױטיגn א n ^ in y i 
 די םארבײגײז *ו זyװאונגxyג איז הויז־םו־ױ די .yםyדי
 y:jn?yp אין לטyג גזסוג נישם האם זי וױיל זyײזBש

iyD’ i? it rn> .זײ
 gng• הגקס־אמ־נײעיג אז ז,yסyגnםא נישט ״לאמ^

yxםון נם iyn’ t nyn־nyi»jg^’ D באםyלקnyניר אין ונג 
iy״t יארק j מyנםשyא מיט ן yr^ p װyכyנטליכy -הכנסד 

 אין האלם מזמ װאס חגם, אױף :’n:ypip ״נישם
iyטyבnא די אז ריידזגן, איץ :n p  ny ה איצטyכyרy ־ יי  ו

ש^  שכיחת yכשניםליכnח די ,אז םאקם א nyug איז דז
irn w yn די םח ^n y p n r 'i אמ םאקטיש האט ארב^װ־ 

 Biyo םינף וױ nyמ נישס זyאםnבאט יאז־ דריי yםxyל די
g שy.ה )anyn nngn jyn,« ,ארײנחנ־ נישט נאםירלאך 
tyםיל ’n זyנyכ 'nyF y וײ װאס ngבyטyר ik y in g ,אי«ס 

yרyקngפ און כוחות די זיך םון ארוים יגnנyגgשל lנnיג 
ט ^ ’iyng״r חנ  ynjr ם אץy.(ג
 שטאם nyn איז אז ,Tyoyitngp נישט אויד nngn ]yn״

i’ i־’png םיל זיךy טױזyנiy ’ np  nyn םים
yr^ p קינחגה ny:yn oynyr און ya’n onypgp] איצם 

’nyjgp אין nyng nyn ,און ארמיי iy rn גyצװאונגyו ז*

?אמפ. לאקאמאטױו typnyng nyn םון ן,gמnyיקn װ.
--------------קאמפאני nמאוng nyn םון איסםװאוז־, זש.
----------ײשאןnפאnאp ישאזyװיg nyn םון ל,yמאנוy װ.
----------------קאמפאני לyװי גוד nyn םון ,nn זש. א.

’op א. זש. n,^ םון nyn אמפ לאקאמאםױו לימא?—
---------.Bnאpאינ nיyמונסינגװ nyn פון ליד,nא ל. א.
-------------קאמפ. ניyפ ס. זש. nyn פון ױהז׳ װ. א.

aamyayn 1942 1940
$38,137 $114,091 $75,954
26,962 101,340 74,378
63,917 88,917 25,000
29390 140,318 110,428
3L470 63,150 31,680
40,901 68,787 27,886
33,180 81,155 47,975

’ya אנ־ r ’g אז מיה  ]yyr לyטyנt TyA’ tgn oyn סרן 
ynyn n’W ונגnyכyה g ]yagnpya jyngn yלטyשםyג 
nga^  n r i nyn און •יאמנט 200 וױ  nyn שכיתת

• זײ צאלט  nyo לypנg o r i שכיתת׳ y ^ p  ’ n n אוי ז yבyל 
^iyp3 צו g .םינימום yw ״ g איז ײך־^אםם ? ny״ r 

דמיז תיהװ •  n  r r n הי ווײזזגז   tynyc’ i ,זײ 

ו חלוםות... וױםםע לי (*; ײי׳ פארלאיוז) •יי m זיך איז יא• W יי׳
o גמןבדע שימעלע טון jn טלםדיס״

yngy איך רן וייפןן f i fm ניט 
ngt אליד «דט גיט 4ןראגו( אייך 

oygy ,go ץ מישס איז סז אין ז
g שוויגדזןלט i* אױגיז׳ ךי tjnwfD 
m t i  in זיד• סימן •mjrrog 

דיזן׳ איז אלסא געשעענישעז׳ און
לאך  פיז גסים חומש, פון מזןש̂ז

nyr פון מעשות בכא איז ןמאנמליו^ oo’xagp nyn 
 זיד iynygig»>ngB איז מגױף ייד מישאו ליסןזאטוו•

n קאשע אײן tg אלס דין. מד־חם זיך זאל נאס n* 
unjw י־״טאט ga rwnyn ד חאסוײ װילז־ע מיז־  די ײי

gnyn og joyn אױף g טשיקאועסס ogn זיד ימן קס 
_____ אנילוײ^רעז׳ מגטשעז ן

n אין oyang ynjnw sgg g נאך rn y p w  nyn 
rt g זיד איד agn ודץ, tgaym די ly ijn m r זיד איז 

ױ *מלײצגם jw ^מ־לײ םיט •ויק g ו y o דח־בגזך
nyiiga gyngna וױליאם o 'jgD nr מ אױף ססיכות 

־ נױ i׳nra vbtt סיסי דשזױז־זי פון ngnra oyn אדג,  ױ
n לןז• g n  oyojm מ סים ^מפילט איז  פױ־ ד♦ ngp לי

jw( ח<ט<ױ*וד* m jrnagp n פתיחײם״. y n y im g- 
 nynga r* אײינגצבליטט וחנגס אײז שייז נמט).

ny ogn y r j ’ gog■ o'nyngno האם ryogiyaong אױף 
ran זובמסקי,  ,igngp זײ איז g jyugnyug קמטמל

pe ,איז לוזרס׳איסםעז טהאמאסיסם^ טחטדךסטפן UP■ 
כמו־ זײ םיט אײז נים שטיסען װאס איסםזנן, אזזמע

’tygo <כ׳סײן נאניסמן ragp.(
nygnyugoigg g איך בץ g »f pyM<ng הויז איז 

ga pgשלgסyאמנותזןן. זיך ז agn איד lyyngpyapyug 
 אױם־ זײס, g vt גפלײענמ ניט g זײטונג nayng די

 פמ nyלנgק nyn אפגזדמיליעט מקעל, ogn מטאן
noyn, ־ױסגאנוגמז* g ש םח כידgםy לײ־ גיט? 

 ־שטולnyפאט חײמז אין atyryapyng זיד און בזמזײג
ly p ^ ixm g אין rm  .nco g אױםגעװישם 3הא איך 

אז די ny ,ppnpyim און מ־י gשם oy איז oyn זײחנז 
 מ־ איז בלי? מײז אח nynלי njga g ודגםשזױוס?יס

 :לי^ז איד אוז ״אחײת׳ ל^ דין nng פאאז
זדיד^ אלז זײנזז מיר און
 וזײניג *י םיל, האמז מיד זי

מיד, זײנען אלזן *ימיג
גביד.״ חד סײ קבזן, מי סײ

n rnלײזגנ אזוי jyדyםyץ אײז איד ל« oy חלומ׳ם 
t זיד, o :

 ־ngo דינ^ nynigjg סיט אלץ מיט הײם מיץ
ץ איך שװאונחןן. ’lyo אין ypngליgג nyn אויף זי rw  g 

po oxyngo ]y ײנ?לאדy 3לg זאל. rn ביזן סוםיט 
ױ אױס opip זאל nyn און yגgלngי  פון שיסעל g ו

yjgoyoo איז מל אין םליגזמ. מיט באזעצט ^ םונ?

1941 po ry i’oyya, נױםיג זײ אױף.ly o p n g n o -rw  y 
Tyn’ noo:goyn»n, אין אז i ’ i־’png, שםזגט, אנחנתנ איז װי 

n זײ אױף לgnאנםp nyn האס yn  rym o אוים־ וױיניג 
’ pa^iyo מל nyoyang אז אז גןמזאן, n ]yagp״tr « 

ya’O’ i i  n  tycnp ױ שפייזען  H כוח (yagp זאל ny נ
jyoyang״.

ng oiyoongoyn po pngoynpyo ’ n ,oi’ pnno 
 nrnayo iyo־oyn po rg 15 ט,nyלpnyn האט לײבאה

ogn ,1943 n ־םזױoyn 15 בח y o אײן אין הײסט g rn. 
iy״nn פמכט ^no אויף ןyשםיגyג פוײיחןן לי זײגעז r 

y אויף ילאמגט, j’T  pg o’ inp בyסערציג בלאד gna־ 
pg o לyDgםngק אויף זענם, iyigno tyaag אויף y■yל 

niyo nngga ngan די nyag .oiyigno דוײמן  n r i׳,o 
nyoyang h שביתת זײ אז אלץ, נאד  po מחזגן pn אײנ־ 
 Minyayp ojyigno סוסמן g װי nyo און זynױncגע

Tyngo o אױף y y rm i ynyn זײ nyoyang נישם Tyinp 
n  ngr לlyטng’  «nn y.
>nn האמגז lyopgo yoigonyniya’ ig  »n oigonyn 

’yp אח nyog>g nyoyang n  »na ,rynyon װיםעז׳
’nyj סיט ?yojgp’nago ײ ןז n ynyn, װי?לעז װאם 
 אן זיד שינמנן פאםוײאםמם, po לyנטgo אין pnt ייו

 *ng זײ pg םלחםה nyn 3צולי 3גאל סים pyr גאנמ
nyoya, װyלכpo nnsm y שםירער ?אפיטאליסםישפ זײ 

 נישס־ אלס געשמםסעלט pg פאשיםסט לאד3שײיפע *ז
•yognog,] לײחנן װאס זײ, זײנען pg די סמנגען oyna־

ny אין nuanp סן i’ o rg  nyn .םלחמה

ogn ly אין yyyggAi די גלזיו i'i ongn ,jywiVga 
yuy'pyu^  ywî yytit w  lymng• p# i 

gvyug , nya א*ן orp im r ywMi w  aygw vi
___________________y> >y^pgy» את •vp די אױף

i y u 'o  jyoayn pm׳n y w #  g b i ,אליטישען• 
g שסייל לאקדיץyל ogn *m  tfoy• oyn M**oga 

yoyo ,y u n קל  nryngnr po o*tng opywo גײ
ny ^gno גױגס po ooayn p t ליגקס t m  g *n 

p פייס ’iopm שסוגח Jw trt שםײס סיקראסאז ביים
nyiwna nyigp ווממסילס g pg טלית g p o גאל־ 

; pn’ lg^pyn pm  mot nypm

p * i y m  tvm  P i^
 nyma, וייוסו ישדאל כל

p סלסד o n y  pg 
p i•, ,ניייו p t pm ■ r

g,' תי) ויסױי• a r o ip p 
xtn קאסיסאו mm pg,* 

pototpa גלאד jp tt pg 
nyogs אזןרשמ נאו̂ױ) Xtfi 

y i  pong n n w  ftp ton 
pnn ד ןי on otti,/, נסמס׳ס ו

סי ייז ולײ מגמז מייי׳
גאר.. pg pngs קלויאןו, pg שול ארום

o’Tniga *n jyagn ,pnng^pyn oanaya ף  *י
nyn גgליpngאזױ געניסען ע pm lytgVp םיס סוסעז 

ogn nyuo^ga nyn tg o*o *n זיך pg pragnayipnc 
g זיי, סיט tyognx זדך, n p  tyagn פל*זװ nyunng 

pg o •ליכעס *n אױף גלייך n p g i ptagn ogp תחום
TPM nyopg. ____

 oogayjopg, זיך *pg agn געשדײ g מים
noga nynyw  nyn װינםשעווסקי progns םיס 

nypnyyo אש״טעסעל ng ptpnתםnyגyפgלyז 
ע ג מן ̂בעז ןןש אח ראסעז מ• אוץ ון ״ ז ת

ױ לופט nyn זדן גצםראגזח ,yainyugt g ו
agn איד oyn p b ’ inyaB’ ig ,ס3ן»משטױ מך n*

o, 3 זיד pg פגזײם *n pc אש iytyipyug p*nnאלו 
agn איך M nynniײגגעnnעמy,לס pg onymgpyipypg 

t : זיד oan oy pg חלום־לאג^ o

מן ^ pan pns־nnn g nynpi כ׳ i:»g חײם
 אױסגא־ טיש ײם3 ען־אז3אױ זיצס מלמה nyn איםשע

■o r קטן טלית אין pg yp“n o n r pm סים קנעלט tpg 
ל^nnno »n 3 קוטסים
3 pg,לק nyn ,m»* po pt nyn סלד agio po׳ 

an nyn u תמײלם ig» םיט ogn ,p i’ j  iy>’nay«n g 
’jyn זײ זyלטyש זאל ny זyם׳yל3 מםעז גזךןױקס g, 

לyײזg nyn איז אי^ל אן ףיאו ?yo’nya םyל3 האם

g ly i y סלוון ogn pg jyp pg ךזי onyyyiag.~ 
ogn כלזום iyouy i פלןאן ogn .איוןל ogn n p  pg 

ogn otyyyyi סויל b io זדיוןל g w y j  ogn ny pg
m r w ntg kiynyn : ___ ־

p*o pg pg 3 ם1חל pragnלעם p*t pg אייוןל 
yoynptgp pnrayug גyשםgלםy.ז o’ »  ymypga׳ny 
pg agn imp >otwt■ 1 ויי f  jytyi

n ong opip oyVa r  g«.* 3 —■עגלער gל מ  י
g o*o ,nnga g ig  W '^ p y j vnynjg שםייסען *gnp 

ogn nyag, pnt ם n jy צומ nyn pg «י m* ימ•3מל 
 זעל״ *n |yi*n שנאח גיסםימ *n pg קללות *n ססילו

g  nyag oguoig <yj*a שןלטען ogp oayap *n זײנזמ
kk kttkkk AM# kLllStaA k̂ TkkMk AkkÂ UkkMo nyn• pc |yog?o#g סםשלח u’nxa pg, שעלס ny 

n pg nyoyang y o m jg in g  n* אױף יתקמס nyn 
nyn pg .o'nyn• ynyngo *n po ltVprooga זישאל

«M%MMM Mft## Ak#k#Mfli AM MMMM k#M# kkkk kk kkױ כסעס אדיס קוקס זימןר ̂גס נ$ר •ץגלעד ו סד
yo*m װלקס^^ typyoo oy ny^yp nyuiig po 

nyogn g on» ayr g opng ל^מן צװײ װי ...pnypg
. « ̂ . j MM#kA#M #I##MMM AMM# kkkkA f MiUAkkk ,וואסעד. סיא״עז *ידײ •ונקס מדיסשן פלעכען

ojyoyya og סי ng ׳n ױסתח i ogn .pngn די״ יו
igoy סיסק סשעס i yarn• g ogn oy pg םים gig 

 םיסז opgnngo oyog oyn ogn oy tg סליסיגץײס,
jpn  oympogo

onynya ogn ny pg —  nann ױ סמקס  לזנם׳ס3 ו
דן pa ogn* אײזאל.  ny ogn ngn p*o יג,nל1ש ז
w yoyi* o סאל g 11 Tn קײזןםש איך tg ׳ n  010 g 

noa tg ,ntpngo שםײם ספל g nnoa t o םלאד pg 
ngo ypoTp ynyn^  g אײגפז די «nn» o a r P 

np no  •tyaypna i i  nroyp pg proynyp n  n*t imp 
n יסװאל,» y tro m a  g pg ,tu  p ס***דםײל ogp 

y iro o ’pogp ngo jyogango pm אײזלy.הײסס ז tyo 
pg t 'n ^ ’n t^ ty a  tjim מן ל ^ n̂ד  — ז׳לםŷז

j io  no pm זדיסם pg p*yn t^ a y a  taw pm ל־ ^
pm ן,׳סקי3י3ת pg ’grig  ngn pg אװאי pg .oia 

onyn nyp נאד tg ת — nyiiga pg ngn pm 
a׳n^ayc pm — אתיס׳ זחגלסםם pg דאד nga אויס־ 

oaya” *ya. ,איד אז אסת no אמאל n n אײד ypna g 
po ,jgo ימא ptayn אזױ װײל n  on’opn .סאליסיק 

pg o’a oy n*g pm nyag ooayny שלgגןngonyn nn> p 
O’ a nyan looongn״״.

itg nm ogn'o» םngקלyײם3 םט npg tyingn 
tyoyng oyn אײזyאיד אז נעמד ל agn זיד -opg 

nyayogayaog rg oigaya שמײס. סיס ,a’nayymyn 
tg ץ איד ’pg nyo בײ אליין nya״g nga זי i  pg nm 

yiaga n םy3ש pniya pg nאמ g 01חל, ogn יד« *ya 
o yaga *n o םאז, r i״n^y ,ya השאם nya nm ogn״־ 
ryo אין סאן gtg .סאל agn'a םאל ררײ oyao’ ig■’־ 

g —  oagtya pg ryaלyoo’p y ת101חל o ix״ya שמ־
.  איס׳ס . . I oyp______________________

יגד: נוזום

דיי
(פאבלל)

 װילד ,napm חאכקן לגגח חןר פץ שיין אץ
;געאסילט שטראס פײם לעמסעדטטן ױ»ע ײד

— rpo*p םץ סיטאמאד ערשזט
 גײט• חיעג?, א כאקאנטע, נאןןנטןן א
rחןרםריים, איר מיט זיד אלש חאפען ״ 

:זײטעז אלע פץ זי כעטען אנגקחױכען אץ
געחםרס, ןןרסט חאכען nm !אונז מיט ״פארפלײכ —
 םעתי םולמאנ׳ם oyn תרכםרײכש דא מען oyp גאלד אז

 גאגלײטען... זײ װןןט װאך קלײגע א nga אץ
אלת יאד דו םארשםייםט

ryo” aag rg ngo ogp מיר gn rpagn א tflmnna " . . .
t ניט pm׳o״ — o  ngo קײן pop, נײן! — 

ogn 3 די pajppיט gppaקײן לט pan ,טײן* — 
npa’a npopa שוץ /לgמpלg ip װעל, איך
r ײד a  n?tgp בית aViy ,גײן —
pטיט ײל anam go ,papangotengo זיכער*>_ יץ• גמ איר׳

• •

םיס בלױז זיו ש«ײזס װאם ודה א •)
n — טױסזס n•

 . apo paap pano אץ agn rpognapa איף אױף
po ל?כעז

o n p a o rg a  po popa ♦n ץ אױןו  — װעג, מי
pap*n npn nga׳ogn  npooap o זי .gppapa nm

« 4 t « « C f « « « 4 ( € 4 ( « « « « 4 ( 4 ( « « « « « «



M םעםטונג חיסלןןױ׳ס p s כרע?עלםי דרױסען, פון 
אמןןװײגיג סון זיף
עמליש־אםערי־ דער פח סםוחגם יז

 ייגמליענישעז אױםן סרםײ ער3קא
צוזאסעמעברא־ איז סיציליע זרנזעל

 דער םון ליגען גרעםםער חנר מז
פראפאגאנדע־ גסצײפאשיםטישער

 וועגעז באבע־םעשה די — מאשין
 דער סח אוםבאזיגבארקײם דער

 בראד׳ ערשםער דער איז םיציליע אײראפע׳. .פעסםומ
 דער איז געװארעז דורכגעריסען דרױםען פיז איז װאס

 הייג־ די פאר צרה גרעםערע א נ*ך אבער ״פעסםוגג״.
 סויע־ די װאם דאם׳ איז אײדאאע פון באחערשער טיגע
 ?ייז אייף נישס שטײען גופא סעסםוגג דער פיז ר«ז

ײ סאלידער יג•3אינעװײ פח זיד װאקלעז איז ע
 מעלדונגעז נײערע אײניגע ססושײבעגען דא לאםיר

 מלחמה־ יענעם םון לעגדער. םערב־אײראפעאישע סון
*oar. פון טעכניק בארימםע די אםילו װעלכען םאר 

 אויסגעםונען נישס האם .םײםםער־ראםע״ דײםשער דעד
ערד. דער אונסער פראנם פח — װאםעז וױרקזאםע קיק

 געגעז קאםף דער אז אלז גאד גײם פראנקרייך איז
 דע־ די געגען און ארבעםם־פאביליזאציע אצישער3 דער

 קײן צװאנגם-ארגעם אויף ארבעםער פין נארםאציעס
 סיאױ.ליבערא אײסונג עאינסערערדיש די דײסשלאגד.

 האט מאנלוסאז שםעםעל איז ז עאיזאד אזא דערצײלם
 זיד האבעז וואם ארבעםער׳ 340 צחאמעגגעםרימז מז

 די האם םען אומגעגענד. דער אין באהאלטען געהאם
 אײזענבאן־םטיישאז, צום םירעז «ו געבראכם געפאגגעגע

 איז עס ביז אבער דײםשלאנד. קײן שיקען «ו זײ כדי
 געבלי־ זײנען װאגאנעם, די אין ארײנזעאען צום מקוםזנז

is איגגאגצען בען o. אנגע־ האבען םארבליבענע די 
 ״אינםערגאצ^ דעם אמ ״םארםעליעז״ די זיגגעז הױבען

 באשעס״ די ״םוים רוםען אײן אין געהאלםען אין גאל-
 דער אויף ״לאוואל איז דײסשעז) פאר (זידעל-װארם

 צוריקגעשטעלם ענילעד האט געסםאאא די זזעץ מליה״.
 זאל צוג דער אז באפוילען. און ארדגוגג״ את ״רו די

 לא־ דער בלױז ארם םמ גערירם זיד האם ארױסםארעז-
 זיינעז ארבעםער די מים װאגאנעם די וױיל קאםאםיװ,

 געװארעז איז עם לאקאםאםױו. םון אפגעקײםעלם געװען
 אינגאנ־ פארבליבעז זײנלן סוף כל סוף און בהלה נײע א

 גע־ האבעז אגדערע אלע צװאגגס־ארבעםער. 37 מז
 גייעז צייםונגען אונםעךערדישע די — ײברח. א םאכס
 מאני־ און קאםיעם טױזענטער הונדערםער איז ארײם

םיליאנען. די אין געדרוקם װערעז פעסםעז
 אויף ארגאניזירט סאבאםאזש די איז בעלגיט אץ

 ווערט פאל אינםערעסאגםער אן אוםן. גראגדיעזעז א
 האם װאם לאקאסאםיװ־פאבריק, א םח איבערגעגעבען

 50 אױסארבעםען באדארםט נאאים די םח באפעל אויםן
 דא־ דער פאר באםעל דעם אײזענבאז־לאקאמאםיױעז.

 גאכדעם באלד באקומעז םאבריק די האם ארבעם זיגער
 מערץ איז ערשם בעלגיע. אין אריק זײנעז נאאים די וױ
 אבער געיוארען. םארטיג ארבעט די איז יאר איאםיגען סמ

 נייע בלאנעקגדיגע די אדועקגעשטעלם מען האם קוים
 א געטראפעז זיד האם הארען, נאצישע די םאר מאשיגעז
 םון אנםאל אן געקוםען איז סלמים :.אופאל׳ םאתעד

 משמעםערם אלע זײ האם און לוםם־םלאם עמלישעז
 גע׳הרג׳עם דערבײ זײנעז עם שםיק־שםיקלעך. אויף

 ארבעםער׳ בעלגישע םיר אויד נאאיס. םיל מײאמת
 באצייםענם װיסען לאזען געקאגם נישם האם מזנן ױעלכע

 אומ* זײנעז םרעםען, זיד װעס װאס ״אוםאל׳. דעם פח
 ווערעז סאבאםאזש־אקםען םאג־םעגלעכע געקומען.

 װעכםער׳ נאאישע קוילעךםינעס. די אין אױסגעםירם
 געבעז גו אכםונג םינעם די איז געשיקם ױערען ודעלכע

 דער אונםער אםם םאדשװינחמ ארתונג, דער אויף
 אהין. קומם געביין זײער װאו נישם, וױיסם םען עדד.

 םײל־ :שריםות םארםען גח׳ײ בעלגיע אין א׳שם סאדאן
 א אויף אדער יקפאנר א אק אשריםה אױם בו־עכם סאל

 אבער טיילמאל אוחאכעך*. *אומבאקאנםע אוליב פארם
 םארמאסקירטע םון אםעז גאנץ געםאכם שדיםה די װערם

 םאבריק דער אויף אנפאלעז ײרך םירעז װאס םעגער.
ו ן ו  זיך םרעםם שריםה םארם עוישטער דער פארם. ן
פא־ בעלגישער א איז אײגעגםיםער דעד וזען דאן. גאר

כץםמ»ז יוסח דר. יח

 גאאיס. די פאר ארבעםען צו געןיוואוגגען איז און םריאם
 שאדען םולען דעם באגאלט אינשורענס־געזעלשאםם די

 סיבווד אומבאקאנםע םון זיך נעםם װאם פײער. א םמ
 נא־ די םון סריינם א אבער איז אייגענםיםער דער ווען
 איז םארם אוױיםען םמ שריםה א געםאכם ווערט אים.
 צאלט ,ראיאט״, א םון דך נעםם וואם שאדען, א םאר

 גע־ איצט ווערען אינשורענם־געזעלשאםם. די גישם
 צו ווארנונגען פדעסע אוגםערערדישער דער אין דרועט

 דרד־דדשר. אויםן גײן זאלען זיי אז קאפיםאליסםען, די
ײ ביי זיך קען עם וױיל  — םון שריםה א םרעםען ז

. םארם צוױיטען . .
 די אריבער אויך שוין זיינען גוםא נאצי־לאנד אין

 אום־ און ארבעםס־דיםציפלין בלינדער פון םעג שיינע
 און םירער אויבערשטען צום צוםרוי דערשיםערלעסען

 גע־ לעצםעגם איז אזוי םירערס. אונםערשםע די צו
 אמוניציע די אין אומרוען גרויםע וועגען םעלדונג א קומען

 אויך בערלין. אין בארסיג, םירמע דער םון םאבריקעז
 װעל־ ארבעםער־בונםען, םארגעקומען זיינען עסםרייך אין
 םאבריק־ דער אין צענטער דיער געהאם האבען כע

םעלםען. — שםאם
 שזפײז*קא«פעדענץ אינמקרגאא^גאלער חןר אויו»

לײכאר — געסעלט ה$ט ספרמגס חאמ אץ
 פירער אנגעזעענםטע די םון איינער שעווענעלם. װ.

 ארויםגעקומעז איז אינםערנאציאנאל. ױניאן טרײד םון
 ״םרייד לאנדאנער דער אין ארםיקעל שארםען א םיט

 די אויסשליםען ביחװיליגען דעם געגען װארלד״ ױניאן
 שפית־ אינםערנאציאגאלער דער םון ארבעטער״באװעגוגג

 אפגעהאל־ איז װעלכע קאנםערענץ, דער אין קאננ״ערענץ.
 דער אין וױרדזשינא, ספרינגס, האט אין געווארען םען
 בא־ זיך האבען ױני, טען4 ביז מאי םען18 סון ןיייט

רעגירונגען. 44 פח פארשטייער טייליגט
 איז באראטונגען די םון רעזולטאםען די וועגען הגם

 געװארעו׳ איבערגעגעבען וואס וױיניג עםענםלעכקייט דער
 גע־ אלענםאלס האם קאנםערענץ די אז שעװענעלס, האלם
די האבען ערשםענם, :באדײטונג גרויםע גאנץ א האם

 זיך גרײםען זײ אז דערקענען, צו געגעבען רעגירונגען
 זיך זאגען און שלום, פון פלאגירונג קאגקרעםער א צו
 די געװינען קח־ם ״לאמיר לאזונג באקװעמעז דעם פון אפ

 ;םאך צו וואם זעז שוין מיר וועלען דערנאך מלחמח,
 פאר־ סאװעטישע פון באטייליגונג די ודיזם צװייםענם,

 װי־ אין מיםצוארבעטען גרייט איז רוסלאנד אז שםײער,
 דער דורך איז דריםענס, ;מלחמה דער נאך דעראויפבוי
 שװא־ און שםארקע קליעע, און גרויםע פרן באםייליגונג

 נישט האט מען אז געווארעז, געװיזען בולט פעלקער כע
 אין מלחמה דער נאך װעלט די איינצוטײלען בדעה

 און הערשער־ראסעס מיט אוגםער־מלוכות׳ און אויבער־
. ראסעם באהערשטע . .

קאנםע־ דער פאר סימנים גוטע זיינען אלץ דאס
 דעד פון אנםװיקלונג וױיטערער דער פאר בכלל און רענץ

 םאחואס טא אזוי, אויב פאליםיק. אינטערנאציאנאלער
 די אויך קאנפערענץ דער צו גערוםען נישט מען האט

 קער־ צוױי פאראז ? ארבעטערשאםם אינםערנאציאנאלע
 ארבע־ דעם פאר זיך מים שטעלען װעלכע פערשאפטען,

 אינטער־ ױניאן טרייד דער : וועלם דער פון םער־קלאס
 ארבעםס־אמט. אינטערנאציאנאלער דער און נאציאנאל

 ארבעםער־ דער אז אונטערצושםרייכען, איבעריג איז עס
 פראבלעמען, די איז פאראינםערעםירט בלוםיג איז קלאס
 קאנםערענץ. דער אויף געווארען באהאנדעלם זימען וואס

 שפייז־סיטואציע דער פון פראגע װיכטיגסטע סאמע די
 אין באשטיים זי פשוט׳ע• א בעצם איז מלחמה דער נאד
 שפייז־פראדוקםען אזוי װי םיםעל, א געםיגעז צו דעם

 קאנסו־ הונגעריגע די צו פראדוצענט פונם גיץ זאלען
 וױיטער װעט מען אויב אז זיכער, איז זאד איץ מענםען•
 קאםיטאליםטעז, די םון פראפיט־אינטערעסעז די אפהיטעז

 ווע־ קאנםומענםעז די און דק, מעגלעד נישם דאס װעם
 פראדוצענ־ די בשעת הוגגער, םאר שםארבעז גלאם לעז
 שפײז־ דיערע םוץ שםע דעד םים שםיקען זיך װעלעז םעז

ױ אזוי — פראדוקטעז אהער, ביז געזעז דאס האבעז מיר ו

» פוגקם. א גראז־ איז דאס יארען. און יארען דורך  װ
ױארס. װאגיג א דיער זאגען צו האט ארבעםערשאםט די

 קאנםערעגץ דער אױף אז דערמאנם, שעװעבעלם
 ניײיארק, איז ארבעםם־אמם אינטערנאציאנאלען םונם
 צוגע־ פייערלעך רעגירועען די האבען ,1941 יאר אין

 צו וועחנז צוגעצױגען וועם ארבעטס־אמט דער ,אז זאגם
 נאך םאר װידעראויםבוײפלענער וױעגען באראםונגען אלע
 קאנםערענץ װיכםיגער ערשםער דער ביי םלחמה. דער
 ארבעםס־ םמ ווארם דאם אבער מען האט מין דעם אם פון

 אז ווארענם, שעװענעלם הערען. געוואלם נישם אמם
 גוםע קיץ וועט ארבעטערשאםט דער צו באציאונג די אם

װעט לייבאר אויב זאגט: ער ברענגען. נישם םירות
 אנט־ אין באםייליגעז צו זיך ווערען צוגעלאזם נישט

 אנגע־ די װעלען וועלם, מלחטה נאך דער פאר שיידוגגען
 וױיל דורכםאל, א אויף זיץ םאראורטיילם פלענער נומענע
 און םעלקער די םון מאיאריםעט גרויםע די איז לייבאר

 דורכגעםירם קענען נישם וועלען פלענער באשלאסענע
סאלק. םיז שםיצע דער אן ־ווערען

 דער אץ ױכיאנם ענגלישע די סץ םונקציעס די
מלחםח דער גאך אץ מלחמה

 אין קאוגסיל טרײד־יוױאן דעם פאר רעדע א איז
 בע־ ערעגסם ארבעטם־מיניסטער, דער האט סקאטלאנה

 געביםען זיך האבען עס שםארק װי אױםגעװיזען, װין,
 דער בשעת ױניאנס טרייד בריטישע די פון פונקציעם די

 עס אויםגאבען גרויםע וועלכע און מלחמה איצטיגער
 איינער איז װאם בעװין, מלחמה. דער נאך זײ אויף ווארטען

 האם ענגלאנד, אין ױניאן־פירער פאפולערסטע די םון
 ון9 חלק א געװארטן זײנטן ױניאנס טוײד די :געזאגט

 אין צוזאמען ארבעםען די מלוכררמאשינטריט. דטר
 צו כדי מענעדזשמענט, מיטן קאמיטעטען פאראײניגםע

 רעגירונג דער העלםען זיי פראדוקציע. די העכערעז
 ארבעטם־קראםם. פון פארטײלונג פון פראגע די לייזען

 םון ארבעטער טראגסםערירען בײם מים ארבעטען זײ
 אזױ פראדוקציע־צוױיגען׳ װיכטיגע אין נישם־װיכםיגע

 די פון ארבעטם־קראםם די מאביליזירען בײם אויד
םרויען.

 אויםהערען זיך וועלען פונקציעם דאזיקע די פון םיל
 דער בשעת זיך האבען ױניאנס די מלחמה. דער נאך

 אינטערעס אין פריװיליגיעס םיל פון אפגעזאגט מלחמה
 דער נאך זײ װעלען מלחמח־פראדוקציע. דער םון

 פרױוי־ אלטע זייערע צוריקפאדערעז װידער מלחמה
 פאר װי לעבען אלטען צום אומקערען זיך און ליגיעם

 מעגלעך• פאר נישט עס האלם בעװין מלחמה? דער
 די און פראבלעמען נייע זיין װעלען מלוזמה דער נאך

 װעלעז כוח, גרויםער אזא געווארען זײנען װאם ױױאנס,
 װע־ ױניאנם די םונקציעס. נײע זיך אויף נעמען מוזען

 םון רעקאנסטרוקציע דער אין מיטארבעטען מוזען לעז
דעמאבי־ ביײדער כל קודם ױעלט: מלחמה נאך דער

 די םאר ארבעט שאםעז ביים און ארמײ דער פון ליזאציע
 ביים בכלל — אבער דאן סאלדאטען. דעמאביליזירםע

 שלום־ א אויף מלוזמה־פראדוקציע די אריבערפירען
 זיכערקײס דער פאר זארגען מוזען וועט מען פראדוקציע.

 אריינצו־ עקאנאמיע די דערלאזעז נישט און ארבעט םון
 ארבעטםלא־ און דעפרעסיע םון צושטאנד א אין סאלען

הע־ ריי: ערשטער אין זיך נױטיגט דערצו זיגקײט.
 שםענדיג — מײנם דאס לעבענס־םםאגדארד, דעם כערעז

 מעג־ דער נאך זי און םראדוקציע די גאנג אין ד-אלטען
 פאר זיך שטעלען פונקט דעם אט אין • העכערען. לעכקײט

 וועלמ אויף םראגען, קאמפליצירםע העכםט ױגיאנם די
 גאר געשיכטע איצםיגער ביז זייער אין זיד האט עם

ענטםער. קיין געםאדערט נישם קיינמאל
 ענגלאנד׳ אין צײטונג קאפיםאליסםישע (רויםע די

 בעוױנ׳ם אויף אפ בריים זיך שטעלם ״עקאנאמיסט״,
 דיערע אז ױניאנם, די באלערנען פרואווט און רעדע

 א םאדערעז גאר וועלען מלחמה דער נאך אינםערעםעז
 זײער צו היפוך דער אקוראט זײז װעט וואם שםעלונג,

 םראגעז וױכםיגםטע די אין טאקםיק םאר־מלחמה׳דיגער
םאר׳םלחטה׳דימ געװיםע ארבעטס־באדינגונגעז. פון

 די *ודיקגעמלטעז האמן יוגק»ם די פיז פויזױליג״עם
 ענלעכע). און פרײעדארבעם (אדבעטס^ים, *־אדוקציע

 די זיד װזנלעז פריוױליגיעם״ ״רעסםריקםײחג די אס «ן
•oarar קאפי־ דער פון םיעזנג חװ־ לױם אפזאגען, טתען 

 ארבעםם־ פון אינטערעסעז די אײםוגס םאליסםישער
 פײנוגג, זעלבער דער לױט אייה פאדערעז זימרחײט

 װען שםיצע. באקומעז דאז נאר זאלען ארבעםסלאזע אז
 גע־ קענעז זאל םעז כדי םאז־, אנדער אן זיך לעתעז זײ

 ■ראדוקציע־צוױיג. אנדעדען »ז איז ארבעם זײ פאר <ינען
 פון ארגאניזאציע־םראגען אינערלעבע םארשײדענע אױך

״עקאנאםיםם׳. םון ארומגערעדם ווערען יוניאנם וי
ס םרײד ענגלישע די ^ זיך, ,םארשםײט װעלען ױנ

 עקא־ קאפיטאליםםישע פון עצות גוטע די אנגעמעז נישם
 ,אבער מלחםה דער נאך םעםיגקיים זײער םאר נאםיםםען

 םרײד די אז צײט. העכםםע די שוין זיך. דאכם איז, עם
'npai זאל ענגלאנד) איז גלויז בישם (אגב, באוועגונג 

 םלחמה גאד דער סון פראכלעמעז די םארש׳ען עםען3 דך
 קציעם,1םו די באםראכםען אין ארבעטער די פאר װעלם

 םרייד דער נעםען דארםען זיך וועם^ויף עם װעלכע
*Drarar וועלט. דער פון

 לעכמן ארכעטער אוו חכנסח נאציאנאלע
ענגלאגד אץ

 אן ברענגם ■״לעיבאר־ריםוירםש- ערaדאaלא דער
 לעבען װירםשאםםלעכעז װעגען ציםערען םון אליזaא

 גע־ םארעםענםלעכם ם1לעצטע דינען וואם ד,1גלא3ע פון
פאפיר״. ״וױיםען א אין רעגידונג דער םון װארען

 סון הכנםה אלע1נאציא די האם 1942 יאר אין
 oaao םיליאן 384 םים ביליאן 7 באטראםען י3עמלא
 גע־ זי איז 1938 לגבי ,0דאלאר ביליאן 35 (ארום

 נאציאגאלע די אט ם.1פראצע 66 ארום מים העכערם
noaai פרא־ קאםיטאליםטישע אויף אזוי: זיך םיילם 
 םרא־ 36 — 1938 יאר (איין טaפראצע 35 — פיםען
 19 — אנגעשטעלטע סאר לםעןאהגע אויף זלנס),

Bראצעaארבעםםלוין אויף ם),3פראצע 24 — 1938( ט
 אויפן ם).3פראצע 40 — 1938( ט3פראצע 46 —

 ען3זיי פראםיםען קאפיטאליםםישע אז אויס, קומט פאפיר
 געוואקסעז• איז סה1ארבעטער־ר.כ די און געןaצוריקגעגא

 וױיל דערםאר, פשום אזוי. ים3 אבער דאס איז נאמת
 פראםים קאפיטאליסםישען אין באטײליגטע צאל די
 עםלײט3ביז ע3קליי אלע (כמעם געםאלען שטארק איז
 זייער איז ארבעםער צאל די און ארויסגעםאלען) ען3זײ

 ־ayo מיליאן 4 מיט וזםחות לכל געװאקםען,3א שםארק
 געםיילם אלזא זיך דאבען םראםיםען די מיט םשען:

 דער םאר װי קאפיםאליסםען צאל קלע^־ע פיל א
 גרעסערע םיל א — ארבעםםלוין מיםן און מלחמה

םריער. װי ארבעטער־מאםע
 םראגע די אויך דעלט3באהא ריםוירםש לעיבאר

 הוצאות די :מלחמה הגר בשעת םום3פאלקם־קא םת
 1942 יאר אין דעען ישעזaבאדערםע לעכע3פערזע פאר

 מען אויב .1938 יאר אין וױ העכערע םך א געװעז
 אויס־ איז װאס םומע, טאטאלע די 100 מיט אן עמם3

 לעכע3פערזע םאר 1938 יאר אין געװארען געגעבען
 באםראםען הוצאות די האבען דאן באדערםענישען,

 שאפט וואס בילד, דאם איז דאס .119 — 1942 יאר אין
 געלט־הוצאות. די בלויז אכט אין עמם3 מען װען זיך
 מער אדa אבער ען3די פראדוקםען די פון פרייזעז די

 באטראכם מען װען געלט־הוצאות. די װי געשטיגען
 םאק־ האם ג1באםעלקערו די װאם פראדוקםען, מאס די

 דאן סום),1קא .רעאלעד דעם ה. (ד. אויםגעצערט םיש
 האט געלם סומע גרעםערער דער פאר אז זיך, באקומם

 מיט אן עמט3 מען אויב :אויפגעצערם יגער3וויי זי
 באטרא־ ער חאט ,1938 םון קאנסום רעאלען דעם 100
 ע3צעל3איי די םון .82 בלויז — 1942 יאר אין פעז

 צוריקגעגאגנען איז םום3קא פרױואםען פארן ארםיקלעז
 טע■3אי םראצע^ 40 מיט קליידער םון סום3קא דער

 נישט געווארען קען3געםרו איז ביר אז איז, ם3רעסא
 טא־ םון םום3קא דער און שלום־צייט אין װי יגערaוױי
.1938 לגבי געווארען םארגרעסערם אפילו איז באק
אן טרײד דער ®מ אםדיקע סיןוט אץ כ>ןװעגמג ײני

 םאום־אםרי־ דער םון ץ3םערע3יאר־קא דער אויף
 ג3לא ישט3 איז וואם באוועגונג טרעיד־ױגיאן ער3קא

 בא־ א סעווארען אםגעגעבען איז םארגעקומען. זוריק
ג3טערעםירו3םאראי ע3אלגעמײ ם3פארדי וועלכער ױכם׳

 ארבעטער־ דער םיז ג3באדייטו דער צוליב אזוי ישט3 —
ױ אםריקע סאוט אין ג3ב*זעגו  ארבעםס־ די צוליב ו

 ארבע־ די דארט שטײם עם וועלכע פאר יראבלעמען,
יזאציע.3םער־ארגא
 זי איז גוםא, יזאציע3ארגא די שייד ם׳איז װאס

(אזוי סיל-3קאו לעיבאר ד3? ״טרעידם דער קליעע. י

 tgn ײניסנס) אלע סון םאראײניגוסנ די דארט הײסם
 יפקצאדזפר די םױזענם. 126 פון םיםגלידערשאפם א

 םשן• אין אויסגעװאקסעז שםארק דיער איז לאגד אין
 ידטצדיאפר װעדס ריקעפח־אססאו אין םלחמד- דער פון

 mam װאט כאװאפענינג, דער סח םײל גרויסער א
 אין און צפידאפריקע אין ארםײזמ די ®ת באנוצם

 מבייט דינען פאבריקעז נײע 600 םזחז.ארום נאעגטעז
 דאזיגע די מלחםה־פראדוקציע. דער םאר געמארען

 איז פראדוקציע דער םת פארגרעםעתגג געװאלזדיגע
ארבעםעד, די געקומען *ונוץ שםארק

ארבעםער. וױיסע די — אםריקע סאוםה אין םײנם דאם
 באװעגוגנ אדבןיטער םאום־אםריקאנער דער אין

 באריכט, דער ראםזח־פראבלעם. דאם שארף זײער שטײם
 קאנםעדלנץ דער אויף געװארען אפגעגעבען איז וואם
 אין חלוק דער אז אן, ווײזם בס,0ױנ טרעיד די פון

 קוואלי־ פמ לעמנסבאדינגונגעז די אין בכלל און לוין
 )ווארצע(ש קװאליסיצירםע נישם און (וױיםע) םיצירטע

 די פאר ם׳איז אױםרײצענדיגער. אז איז ארבעטער,
 אומםארשםענד־ םםש ארבעםער וױיסע םון באגריםען

ױ לעך,  םון לעמז קענעז ארבעםער שװארצע די אזוי ו
 גיט־ די האבען 1942 איז שכירוו^ ארעםע דיערע

 גע־ די םארלױרען ארבעםעד שווארצע קװאליםיצירםע
 און םו־יםע םים אומרוען. פארגעקומען זײנען עס דולד׳

 עם אױב אז אן, ױײזם באריכט דער דעםע.3םארוואו
 ײי רעגיתנג דער םון ווערעז געטאן עפעם נישט וועט
 אדױס־ דערםמ קאן םראגע, דער אט אין גיכסטען צום

קאטאםםדאםע. אלע3אציא3 א קוםען
 דעם סמ ױך מען דערװיםם צײם ד׳עחעלבער איז
 איז קאוצםיל״ לעיבאר עצד ״טרעיד דעד אז באריכם,

 oarיונ די איז ארגאניתתיע• ״ווײםע״ אויםשליסלעך אן
 ארבעםער, קװאליםיצירםע נאר ארגאניזירם ען3די

 .מולאםף) (אדער צעגערם קיץ אז אויס, קומם בםילא
ײ לאזם &*ן ײייל ארייגגעלאזט׳ גישם ווערען  ניש׳ט ז

 אז םאדערען׳ ם3ױניא די ארבעם. קוואליםיצירםער צו
 אופוקײאליםי־ די פון לאגע די פארבעסערען זאל מען

 זיך געוױנם באריכם דעם םון אבער ארבעםער, צירםע
 ײאלמן אלײז יאז*לייט3יו וױיםע די אז אימדרוק, דער
 אױם־ װאלט מען װען געװען. צוםרידען ישם3 אויך

 שימדצע די געגען אציעס3דיםקרימי םאכען צו געהערט
 קוואליסיצירםע ען3אויםצולער זיד צוגעלאזם זיי אדן

 סאוט־אפריקע אין באםראכם ווערען וואם ארבעטען,
ג.3באםעלקערי וױיסער דער םאר פרױוילעגיע א װי

 רןיזםף *ום רוסם מזװעגונג ארכעטער ארגענטמער
םיןשיזם געגען דעמארןימטיע, םאר

 יאן3יו־ םרעיד דער םון טראל־קאמיםעם3צע דער
 צום ארײסגעשיקם האט ע3םי3ארגע אין יזאציע3ארגא

ץ װעגען באריכט א אל3אציא3םער3אי יאן3יו טרעיד  זי
 אין פארגעקומען איז וועלכער קאמרעם, לעצםען

 דער .ביי צוריק חדשים עטלעכע מיט אם־אירעם3בוע
 קאס־ םרלזידענם דער געררען נאד דעמאלם איז מאכם
 זייער געהאט באוואוםם, ם׳איז װי האט׳ װעלכער טילא׳

 דעמאקרא־ די צו ג3שטעלו ײםראלע׳3. רעזערװירטע א
 צום סימפאטיעם ארויםגעװיזען און מלוכות טישע

 ומען3גע3א איז וואם הױפט־רעוואלוציע, די םאשיזם.
 שארף דיער ארוים זיד זאגט גרעם,3קא אויםן געווארען

 אקס אצי־פאשיסטישער3 דער םון םאלען3א די ״געגען
 די געגען דער,3לע דעמאקראטישע םרידלעכע די אויף

 דראען וואס טאטאליטאריזם, םון כחות דעםםרוקטיװע
 סארשקלא־ דער געגען ציװיליזאציע, די יכטען3םאר צו
 בלוט םון ארגיעס די און ארבעטערשאםט דער םון ג3םו־

 געוואלט־ םאשיסטישער םון דער3לע די אין טעראר און
 די געגען קאמף צום רוםם רעזאלוציע די הערשאםם״.

 אז ג,3אנדייםו־ אז מאכט און בארבאריזם םון מעםאדען
 אין ווערען געםירט אלץ םאר םריער דארף קאמף דער

םאשיסםען. ע3אײגע די געגען ע3טי3ארגע
•3קא דער זיד דעם3ווע תיזאלוציע צוױיםער א אין

 פאר־ צו רוף, מיםן ג3רעגירו ער3םי3ארגע דער צו גרעם
 דע3פראםאגא םי־דעמאקראםישע3א גיםםיגע די ווערען

o גריפעו (דייטשע) דישע3אויםלע םון r i דיערע םירען 
 אין זיך ביי װי גליין־ ע3טי3}ןרגע אין שםיק מיאוסע

 אויםמערקזאםקײס די אויך צים רעזאלוציע די הײם. דער
 אויםלענ־ דידאזיגע אז םאקט, אויםן ג3רעגירו־ דער םץ

שפ^אזש. מים זיך עמען3פאר גרופען אצישע)3( דישע
 ארגאניזאציע יאו3ױ טרעיד דער םון קאנגרעם דער

 גע׳משפט םלעד3עסע און שםים זיין אויםגעהויבען האם
 רעגירונג. האלב־םאםאליטארער דער םון ג3שםעא די

 מלוכה־ די םארגעקומען איז גרעס3קא אכן3 שוין
 צען3גא דין מיט קאסםילא ט3פרעזידע איבערקערעניש.

 רעװא־ דער םון געװארען רםעןrארא«געו איז רעזשים
ױ לוציע. איז װאס רעזשים. נייעם מיםן האלם םען ו

g( עסאבלירס u m ךפד דזדך n  o rm
v דפפ גאד tt of 0 »0*01 ויסס סלאגססלס Of ifל 
i ד uw>*aya קשטאר האמז זיך n o m  im  H P 
 יסד אין סיי יסליסיק אימדלמד חןר אין סײ

«̂דד־«>ל*3אויסל«

לןודקד סםןןריקמגזןר jnjnm ®ין
ל די זיד סארסגארגחפ קאגאדפ .  *סגלישס• מ

rrm ךלאכמױשסחג (״עקסיז־זמסס̂״ ארבעס דער בײ 
 זיך סןס אספדנסר צאל די ײאם דעדפיז דאס ייד געםי»
g די צדליב פאדגחױמה^ שנעל זײער o u io iT OP 

yj פריש די םלחמח־פדאדוקצין. דער פון fo ipr m ד־* 
 «סי זזי תלערץגם, גענוג גישם ־nP דיגלז בעםער
y די אדבזןס. דעד בײ געבעז צו אכטונג o n m p ליג, 

0« דער לױם בארעכענם, חעלטח״ אף M  i p r r t* 
 אין ארלידספ יעקצפראח נסאיסמלן די «ז םיססי^

o ארמסס־סעג 10 דח־כשנים r  f* דןד פיז קספ פפר
מר ארבעםערשאםם, ז פקסידענטס אי י  ̂אימזקראגקח י

 eaoaya 001 סאראנטא איץ אונםעתעםתג גרויסע א
 n פיז געזוגם דאס פארהיסעז *ו אײנםיתנגען געװיסע

 ל0צ ךי to ן,ןאדװעג ז#*גדײבם דערמיס איז ארבעסער
 די את ■ראצענס 70 םים געפסלעז זימען עקסידעגטס

 בערד דױ מעד נישט באםראסזוז האמז הוצאות
a א דאלאר 4 r* סרמםער. די פון קאפ פער

o 0 באליװיס אין n פאר־ די םון אדמר־קסםיסיע 
 די אײסגעעארשם באליוױ׳ע פון און שםאםען ײגיגסעא

 באםעלקערונג רעישסחײ דער פיז ארבעםס־באדינגונגען
 פסר־ איז באליוױע פון ארבעטעדשאפם צע3גא די כמעם
 *מעדי־ צי באלאנגען ײאס קופער״מינעס, אין נימען

 די זיך טקלעררדע דערמים קאפיםאליסםעז, ער3קא
 ״ דעד א׳ץ דעלעגאםעז אםעריקאנער םמ באטײליגעג

דער פון ןעססאלירעז די אױסםארשונג־קאמיסיע.
 גיײסדןן 80ל1(0«מספ נישס ד0« זייגמ אױםפארשוגג

 אינטער־ יינקמ םרעיד םמ ארגאז דער אבער אפיציזול׳
 *ו אױםםידען, װיכםיגסםע די איבער גים נאציאנאל

 גארמאלע די אחדץ :דערגאנגעז איז קאריסיע די װעלכע
 העמר* שםונדען, קירצערע םװ ארבעםער־פאדערוסנעז

 נסך װערעז װ. * * באדגעינינג קאלעקםיװ שכיתת,
 העגפראן םאד םאדעתנגען ספעציעלע ארויסגעשםעלם

 לעץעעריטמא און קולםורעלדן נידעריגען זײעד דעם
באליװיע. אין ארבעםער די םץ מצב

סר&נקרײד אץ פיספיטען אדן שקלאםערײ
 נא־ די האט איבערגענעבעז, װערם עס װי לייט

 ארום דערגרײדם םראנקרײך סון פראדוקציע אלע3ציא
 בערך מלחמד- דער םאד םארנעם איר םיז ם3פראצע 60
 םײל־ געװארען. םארמאכם זײנעז םאבריקען ט3טויזע 12

 יזוױלײ,ס אציס3 די סמ באםעל דירעקםען אױםן וױיז
 םארװאלםרנג. נאצישעד דער םץ װירקונג דער םער3או

 נײסיגע די םאבריקען די געבען ישט3 װיל וועלכע
 דאפלםער: א איז דערםוץ צװעק דער מאםעריאלען.

 װערען םרירט3צע3קא ארבעם צע3גא די זאל ס3ערשטע
 צװיי־ נאציס. די פאר װאפעו־פאבריקאציע דער אויף

 אר־ און וים3 ארום אזוי ײערען געשאםעז זאל ם3טע
 ״פרײוױליגע מער זײן זאלעז עם אץ בעטםלאזיגקיים

 זע־ ד.3דײטשלא אין שקלאפעךארבעט אויף ים3בעל
 ארבעםער־ םמ צוואגגס־מאביליזאציע די אז ייג,3ע

 די האבען רעזולםאטען, געהאפםע די ישם3גים. קראםט
 די םץ *װאמס־רעגיסםראציע א געםירט3אײ נאצים

יעדער ציל: באשםימםען א אן כלומרשם ארבעטער,
 עמען3אדײס און םארשרייבעז אר3 זיך מוז ארבעטער

 סען לאזם דעתוייל נאמען. דץ אויף ארבעטם־ביכעל אן
 קײן סא׳יז אבער ארבעםס־םלאץ, זײן אויף שםיץ יעדען

 עם3אײ יעדעז אויף אויג אן האם מען אז יט,3 צוױיםעל
 םאסײ דעם םאר רעזעתו״, ״איין אלע האלט מעז און
ם.3מאמע גען

 גרױסע דאס איז אקופאציע אצישער3 פון ד3שא די
 גרױסע די ישט3 שםערען ד3םאםערלא םון אומגליק

 גע־ גוטע מאכען צו םראנקרייד םון קאפיטאליסםען
 בולע־ דער פראםיםען. פעםע ען1םארדי צו און שעםטעז

 א איבער גים םערנאציאנאל3אי ױניאן םרעיד םון םין
 דוסםריעלע3אי ע6גרוי און בענק םץ רשימה גאנצע

 ר־באדיכטען0 זײערע איז האבעז וואם עמומען.3טער3או
 םראנק ז0«יל דערסערתונ םמ פראםיםעז ם3םארצייכע

 ירא־ צענדליגער םון דיװידענדעז אױס צאלען און יעדע
 נאצים, די באםייליגם זײנען פראםיטען די איז טעז•3צע

 אלע סון ״שערם״ םים םארזארגם זיד האבעז װעלכע
 די ארײנגענימעז און דעלס־געזעלשאםםען3הא גרויםע

 עקא־ סון נעץ דיער אין אונםערצעמונגען צויזישע3םרא
 װע־ פראםיםען גרעםםע די אױבערהערשאפם. אםישער3

דוםםריע.3באװאפענוגג־אי דער אין געמאכם רעז



0

n

i n  p•
דיו «ז

*n oyi
____ יי י י י *י

•999 IfflW (׳יוירןן 
•trtnpyi os« ••« w®

ל*■סס t*« J וין J i r T iP H
r מד •*שסניי* m p r m 

»y ir. ד ?דח*ס*■ 
o a rir׳ « « ן ױ  

pi vrm r ro

מנסמ
r s r n ױד*ססי 

r*o* «יז  •W44
 «ין •ייל ״•

itm n tw n ון» 
ך ז ״ ס מ י י ל  i י

iso זיימז vsj איו 
ט 1942 ן ז ג פ ד  *ו

is  1T וחייילןן

w f i TWTin ~
נױסימ די

wjn f9  d w  bis מד

» מי «•׳ w ו
s  >rr

rr y s s  jr> in jn w
I f w I W I  /ffr•*•

די
r«  t t  isi*»y» **r 
19 ל9ײ  n  *s

n
*n

י •מ . עז י ײ ײי
w יי ײ*• יײף trn

■ fcM■ - a a M M a a » a  a a a a a ^ M a M M M  teM  > M | | | |  t e M M M M  | M | | | t _ ״י ״ ײ|י Iff I " יוייז ”ייי י
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גערעכטינקײט ־►ן

אינטערנעשאנעל אונזער איץ פאםירוננען און נײעם
 שםילער א מאל אלע איז יולי חודש ער ^

^ »r* אינדוסםרי אונזעד אין 1■  r דער
 דעם איז שעפער די אין ױניאן.

.W m MSm" די איז עם הזמנים״, ״בין חודש 
SfSSjSWtדעם צװישען צייס איבערגאנגס ־

(W E B■ הערבםם דעם און סעזאן םרילינג
םאר־ איז ארבעם ספריגג די סעזאן.

 נים נ*ד דינעז באשםעלועען וױגםער די און ענדיגס
 אנצוזאםלעז זוכס און אי עולם דער זיך־ רום ארײנגעקוםזנן.

 ביז םעזאז• ביזי קופענדעז דעם פאר כחות אביםעל
 ארבעם קײן ניםא שםיל. ײניאן דער אין איז חזםגים

 די װערעז פרײזןיץ. איבער סכסוכים קײן ױשםא אח
װײניגער. קאםפלעינםס

 מאנאם םארגאנגענעם דעם אין איז הײ־יאר כאםש
 אין געװײנלעד וױ שעפער די אין ארבעם םער געווען

 זיך האט שע*ער נלאנכע אין װײל יאר, טיז צײם דער
ױ לעגגעד פארצויגען סעזאן ספרינג דער  געװײנלעד ו
 אר־ װינםער די אנגעהייבען זיד האט אנדערע איז אח

 שםיל געווען אויך אלגעמײז אין דאך איז םריער, בעם
 געהאם דאבעז באאמםע ױניאן אוזן ארבעםער די און

 די װען און אפצורוען. אביםעל זיך געלעגענחײס א
 פארנעםען סכסוכים שאפ באלדיגע און ארבעט רוםינע

 צײם סער בלײבם ענעדגי״ את «ײם גאנצע די נים
 T« ארבעםער אלגעםײנע איבער זיד םאדםראכםעז צו

םעםיגקײםעז. אלגעמיינע אאגעבען זיך און בלעמען

 אױפן םעםיגבךט פארשםארקטע
 און געביט פאליטישען
הילןז כולחמה

דערי־ האבען פירער ױגיאן איז ױניאנם אוגזערע
 אפצױ זיד געלעגענהײם די מאנאם דעם געד״אם מר

 אלגעםײנע אנדערע און ■אליםישע םים מער געמז
 ארבעם זייער סארשםארקען אח *ראבלעמען ארבעטער

 פאליטישעז אויםן סעםיגקייטעז. הילםס מלזזמה םאר
 די אויף געריכםעם אויםמערקזאמקייט זײער איז מבים

 צו צו־טשעפענישען און געזעצען סײנדלעכע ארבעטער
 לעצטע די אין אנגענומען האם קאנגרעם װאס בילם

זיצונג. זײן געשלאםען האם ער אײדער שעה׳ן
 אין צעריםנקײם דער איבער איז אוםגליק, צום

 אז מאל מאנכעס אוים עם קומם רײען ארבעםער די
 ארבעםער ארגאניזירטע די םון םירער העכםטע די

 םון אינםערעסען דויערענדע די אפט םארקוקען אלײן׳
 פארצוג פוסטען צייטוױיליגעז א איבער ארבעםער די

געשען דאם איז אזוי ױגיאן. געגנערישער א איבער
 אפראפריאציע צום (צוםשעפעניש) .וײידער״ דעם *זים
 װאם באארד רילעישאנס לעיבאר נעשאנעל םארן ביל
 פעדעריישאן אמעריקאן דער סח םירער העכססע די
 קאנגרעם. אין ארייגברײנגען געלאזט האבען לעיבאר אװ
 רילעישאנם לעיבאר דעם פארבאט ״רייחנר״ דער אם

 ױניאן א צװישען קאנטראקם א מאבען מבםל צו באארד
 מאנאטען דריי קראםס איז איז װאס הבית בעל א און

 םײ זיינען םאבריק דער סון ארבעםער אלע ײען אםילו
 אגרימענם. דעם געגען סיי אמ ײניאז דער געגען

 קאם־ אויף הכשר א םאקםיש גים םארבאט דער אט
 אוםאפהענגיגע אלם זיד מאםקירען װאם ױגיאגם ■אני

בתים. בעלי מים אגריםענםס האבען אץ יוניאנס
 אװ םעדעריישאן אמעריקאן דער םון םירער די
 אריינ־ געלאזט ״ריידער״ דעם אט האבען לעיבאר

 קאנגרעם אױף געװירקט און קאנגרעם אין ברײנגעז
 אגריםענם דעם באשיצעז צו אום אנצונעםען, עם לײט
 םעדעריישאן דער םון ױגיאנס סױױס מעםאל די פון
 געגען פירמע, קייזער דער סון יארדם שיף־בױ די איז
 לעיבאר װאר דעם און 4ז אי• םי. םמ םאחוכעז די

 ארבעםער די סח אפשםימונג אז דורכצוםירעז באארד.
 פאר־ זײ זאל עס װילען זײ וואם יוניאן דער איבער

 וועס געזעץ, ײערען זאל פארשלאג .חנר אויב םרעםעז.
 דעם םאכעז בטול קענען נים באארד לעיבאר דער

 אגריםענם דער וױיל םירםע, קײזער דער םים אגרימענם
שײן ױ םער איז׳ דעם איבער אמ אלט• םאנאםעז דרײ ו

 א. אי• םי. געגען םארצוג קלײנעם םארדעלםגיסמעםיג
 אומגליק דעם פארקוקען צו געווען רעכט זײ בײ איז

 ױניאנם, אלע אױף בריינגען װעם געזעץ דער וואם
 געװיםע איז ױגיאנם אײגעגע זײערע איינגעשלאסען

שריידם.

 ®רעזי־ צו אפעלירט דובעסקי ^ײעדדענט
 װעטאאירען זאל ער רוזװעלט דענט

געזעץ דעם
 אנגעשלאםען איז אינםערנעשאנעל אוגזער כאםש

 אומ־ און לעיבאר אוו םעדעריישאן אםעריקאן דער אז
 דעם אין גערעכם איז עס ווער דעם אויף געאכםעם

 אין ױניאנם צווײ די צװישען סכסוך ױריםדיקציע
 דובינסקי פרעזידענם האם יארדם, שיף־בױ הײזערם

 באוועגונג ױניאן טרײד דער םאר געםאר די אײנגעזען
 האט און ױגיאנס קאמפאני םמ אגרימענםם כשר׳ן אין
 אוים־ אן םיט רחװעלם םרעזידענם צו געווענדעם זיך

 צױאמענרו«ועז און ביל דעם וועםאירען צו םאדערונג
 די באוויליגען צו קאנגרעם םון םעםיע עקסמרא אן

 צוםשעםע־ דער אן רעגירונג דער םאר געלם גויטיגע
 צושריפם דין אין אן וױיזט דובינסקי פרעזידענם ניש.
 געזעז׳ ווערען זאל ביל דער ױען אז םרעזידענם, צום

 גע־ גוט ניט קען וואם שאדען ״א בריינגען עם וועם
 אין אריינשםילען און ארבעםער אלע צו ווערען מאכם

 וואס עלעמענטען םיינדלעכע ארבעםער די סון הענם די
 אין רעפארמע דיעל נױ יעדע באקעמםט כסדר האבען

 דובינ־ פון םעקסט םולער דער יאר״ צען לעצטע די
:םאלגם װי איז םרעזידענם צום צושריפם םקי׳ם

 לעיבאר נעשאנעל םארן ביל אפראםריאציע ״דער
 אנגע־ איז עם װי >1944 יאר םארן באארד רילעישאנס

 ** צוגעטשע א ענםהאלט קאנגרעם אין געווארעז נומען
 געברויכען צו םארבאםעז װעם וואס פונקט, פעטען

 םארבינדונג אין אוםן איז עם וועלכען אויף םאנדען די
 געגען ווערען אריינגעבראכט וועם וואם קלאגע א מים

 אן מיט םארוואלטונג פאבריק א םון אגרימענט אן
 דרײ טאר קראםט אין געװעז איז וואם יוניאן, ארבעטער
 איז עס װעלכען געגען און לענגער אדער מאנאםען

 קײן געווארעז אריעגעבראכט גיט ציים) דער (אין
 דער האם געװארען, ארגאניזירט איז יער זינם קלאגע.
 ם׳פראוועם זיך םאלען וױיניג זייער אין באארד לעיבאר

 קלאגעז ארײנגעגעבעז און צײם אין ארבעט זיין מים
 געזעץ־ דער אם וואס מאגאםען דריי די סון משך אין

 פראקטיק דער אין גרענעץ. םארן מאכען װיל פראיעקם
 אין אײנפרירען באגרענצומ די אם דעריבער װעם

 און קאנטראקט ױניאן קאמפאני יעדע געזעצלעכקײם,
 נעשא־ דער וואם צילען די םאר םויםקלאפ א זיין װעט
 דער־ צו געזוכט האט עקט רילעישאנס לעיבאר נאל

 שאדען אומםארבעסערלעכען ברײנגען װעט עס גרײכען.
 ארגא־ ניט די סײ לאנד, אונזער פרן ארבעטער אלע צו

 דער אין ארגאניזירם זײגען וואם די סײ און ניזירםע
 בראדער־ איתענבאן די און א. אי. סי. ל., אװ ם. א•

 פון הענט די אין אריין שפילט געזעץ דער אט הודם.
 געגענ־ זיך כסדר האבען װעלכע ױניאךשונאים די

 לעצטע די אין פראיעקט דיעל ניו יעדעז געשטעלט
 גרעסטען מיטן דעריבער אייך־ בעטעז מיר יאר. צען

 גלייך און געזעץ דעם װעםאירען זאלט איר אז ערענםט
 נויםיגע די אנצונעמען אויף קאנגרעם דעם איינרוםען

 אזא אגענםורען. רעגירונגס די פאר אםראםריאציעס
 פארזוכען צוקונפטיגע ענםמוםיגען סםק אן וועט האנדלונג

 מעטאדע שעדלעכער דער דורך געזעצען דורכשטופען צו
בילס. אפראפריאציע צו צוטשעפעגישען פון

 פרעזידענם דובינםקי, דוד (אונםערגעשריבען)
 גארמענם לעידיס אינטערנעשאנעל

ױניאן.״ װארקערם

 צו זיך גרײטען ױניאנס אונזערע
יאקציע פאליטישער

 קאנגרעס פון האלםונג סייגדלעכע ארבעםער די
 װידער האבען לעצסענם לעגיםלאםורען סטעים די און

 זײ םאד• איז עס נויםיג װי ארבעטער די איבערצייגט
 טעםיגקײם פאליםישער אין אקםײו זיך באטײליגען צו

 װעלכע מים מאכט פאליטישע אײגענע אז אויםבויען אץ
מוזען זיד זאלען טשינאװניקעס אץ געזעצגעבער די

 אינםערנעשאנעל דער סמ ױניאנס׳ אונזערע רעכענען.
 באארד̂נ דמואינם אין לאקאלם אנגעשלאםענע די ביז

 איבעראל ארבעט דער אין אנםייל םיכטיגען א נעםען
םעגלעכקײם. אזא סאראן איז עם וואו

 אץ םעםיג איצט ױניאן אונזער איז יארק נױ אין
 אמערי־ דער פאר וואלען פרייםערי די צו זיך צוגרײטען

 פרײםערי די פון אויםגאנג דער םארטי. לעיבאר קאן
 נאצקף די אין ראליע װיכםיגע א שםילען װעט וואלען
 װאלען פרייםערי די אין יאר• נעכסםען וואלען נאלע
 אמעריקאן די צי ווערען ענםשידען װעט יאר דאס

 סון פארטײ די םארבלײבען וױיםער זאל פארםי לעיבאר
 עלעםענםעז פראגרעםיװע די און ױניאניסםען םרײד די

 אין ווערען םארוואנדעלם זאל זי אדער סםעים, אין
 זי זאל וואם פארםיי קאמוניםםישער דער םון עק אז

 דער מאכער. שאכער פאליטישען איר סאר אויםנוצען
 דעד אין קאלום פינםםער קאמוניסםישער גאנצער

 םאר געווארען מאביליזירט איז באװעגוגג ארבעםער
 הײ• אין פארםי לעיבאר די פארכאםען צו צוועק דעם

 וועם געלינגען׳ די זאל דאם ווען פריימערים. יאריגע
 באוועגונג פראגרעםױוע און ױניאן טרייד גאנצע די

 ארגאן. פאליםישען אייגענעם אן אן בלײבען װידער
ווערען. דערלאזען נים טאר דאם

חי נױ אין אויך שוי  לאקאלם אונזערע האבען ח
 די םון קאנםערענץ דעם אין באטייליגם אקםױו זיך

 לעיבאר אמעריקאן די ארגאניזירם האבען וואם ױניאנם
 די םון אקציע פאליטישער אומאפהענגיגער םאר ליעג

 אויך בירגער. םראגרעסױוע און ארבעטער אדגאניזידםל
 אריינדרינגעז פרובירט קאמוניםםען די האבען דארםען

 כעם אוים געווארען. צוריקגעשמיסען דינען די אבער
 שענדלעכםםןי די אינדארסירם דארט חבחד די האט

 די אטאקירען און העיג מעיאר םון םאשין קארופטע
 ליעג לעיבאר די ארגאניזירם האבען וואם םירער ױניאן

 גאמןין אין רעדען צו חוצםה א נאד האם חברה די און
 שטיצענדיג פאשיזם, געגען קאמף און דעמאקראםי םון
 דיקםא־ קלײנינגען דעם פון דיקםאםור פאליטישע די

 מעטאדען היםלער באנוצט האט וועלכער העיג׳ םארל
 און רעדנער פראגרעםױוע ארגאניחערס, ױניאן געגען

מאשין. זיין םון געגנער
 אונזער ײאו סםעיםם, און שםעט אנדערע אין אויו

 אונזערע זיך באטײליגען לאקאלם, האם אינטערנעשאנעל
 םון לעבען פאליטישען פראגרעםױוען דעם אין ױגיאנם

געגענד. און סטעיט ױיער

 אװעד דיםקוטירן קלאוקמאכער
 ארבע־ שטיק פאר געצאלט (טײם

שטונדעז 35 גאד טער
 דעם דורך דערגרייכונגען די אפגעפײערט

 צוריק־ קלאוקמאכער די זיך האבען אגרימענט, נײעם
 אץ שאם פון פראגען םעגלעכע טאג די צו גענומען
 קען איז> העולם םדר דער װי און באדינגונגען. ארבעטם

 און אייניגקיים ז־י הערשען ניט פראגען טעגלעכע אין
 עס פייערונגען. און שמחות ביי הערשט וואס הארמאניע

 פאליםישע און פערזענלעכע אריין דעמאלם זיד מישעו
 םארשידענ־ מײנונגם שארםע ברעעען און אינטערעסען

הײטען.
 אין אױפגעקומען לעצטנם איז וועלכע פראגע׳ די

 עקםטרא םון פראגע די איז ייניאן, קלאוקמאכער דער
 די ארבעםער. שםיק די פאר אווערטיים פאר געצאלם
 די אין געווארען דיסקוםירט אײגענטלעך איז פראגע

 צײם דער אין נאך לאקאלם פינישערס און אפערייטארם
 פארן בתים בעלי די מים םארהאנדעלט האט מען ווען

 די אן מערםםענס רירם םראגע די אגרימעגט. נייעם
 פון מערםםע די וױיל פאכען, צוױי די םון ארבעטער

 נעםען צו גערוען שווער איז עס שטיק. םון ארבעטען זײ
 אײן םון וױיל, םראגע, דער אין שטעלונג פעםםע א

 וואם םארדינען ארבעםער יעדער נאםירלעך װיל זיים,
 סינן• נאך אווערםײם םאר געצאלט עקםםרא און מער,

 ארײמעבראכם וואלם ארבעם שטונדען דרייםיג און
סון אמ> ײאד א דאלאר עםלעכע נאד מלאכות בעל די

t
ii

> ו943 אױנוםט,
 זײ װעז אז געפאר די געװען איז זײם, צוױיםער דער

י װעלען עקםםרא, צאלעז דארפען ומלעז  בתים בעלי י
 גאך װעם עס אין אװערםײם קײן געבען נים גאנצען *ײ

 אלגעםײנעם אן םץ פארדיגםטען. די פארקלענערעז
 איז םעלות געװעז אױך זײנען שטאנדפונקט םױיד

םרא־ דער אין פאליסי םעםםע א אננעסעז אין זזםרונות
ױ םדײד, אין ארבעםער וואך לי רםא גע קאםערס, די ו

 אלע וואו שעפער אין ארבעםער די אח בײשפיל׳ צוט
 ױױאז די אז געלוינם נים זיד האם וראך, פח ארבעטעז

 אר־ שטיק די פאר געצאלט עקםםרא אויף. באשטײן זאל
 געװאונען גים גאר יערפון וואלםען זײ וױיל מםער

ווע־ ארבעם׳ מאס די םארקלענעחגז וועם דאס אויב את
געסאר, די געווען אויך איז עם לײדען. דערםח זײ לען
 געצאלם אװערטײם םאדעיעז וועט ױניאן די אויב אז

 ארױסגעשיקם ארבעם מער װעם ארבעםער שטיק םאר
 איז קאנםראל ײגיאן דער וואו שעפער די אין וזעףען
, שװאד•

 די האט אנבאםראכם, אין זאכען אלע די נעמענדיג
 סעסטער א יײ־ד זיד ביניעז צו ניט באשלאסען יתיאן

האנד־ צו אפיס םון העגם ז־י אין עס לאזען און אליםי8
 םא־ װעלען אומשםענדען די װי םאל יעדען אין לען

 פראגע די זאל אגריםענט אין אז געבליבען, איז דערען.
װערעז• אויסגעלאזם אווערטיים פון

אונטערגע־ שוין איז אגרימענם דער ווען איצט,
וױ־ געצאלם אווערטײם וועגעז פראגע די איז שריבען,

 בא־ האם באאדד ,דזשאינם דער און אויםגעקומען דער
 געצאלם עקםטרא םץ םראגע די זאל מען אז שלאסען,

 שםונדען דרײםיג און םיגף נאד ארבעםער שםיק צו
 אן ווען שעפער. די אין ארבעטער די צו איבערלאזעז

 די װי הער ארבעטעז צו אנםזאגען זיד וועם ארבעםער
געצאלם, עקסטרא אז שםונדען ארבעםס געזעצלעכע

 ארבעםער אן אבער וועם שטיצען. ױניאן די אים וועם
 בת באלױנונג עקסםרא אז אווערםיים ארבעטעז וועלען

 אנדעדזי אין סאז• מעגען לס ער זאל שסונדען, פערציג
 איבערגע־ זאל םראגע די אז איז באשלוס דער װערטער,

אפיס. םמ הענט די אין עלאםםיש ווערען לאזם
 עם איז באארד חשאינם םון באשלוםען אלע וױ

 גוםצוהייסען לאקאלם די צו געווארעז איבערגעשיקט
 האבעז לאקאלס אלע פון באארדם עקזעקוטיװ די און

גוטצוהײ־ מיםינגען מעמבעד זייערע צו רעקאמענדירט
 ױניאן אפערייםארס קלאוק דער אין באשלוס. דעם סען

 באארד דזשאינם פון באשלום דער אבער איז 117 לאקאל
 טראץ פיטינג׳ מעמבער א בײ געװארעז צוריקגעװיזען

 עס און םירערשאפם, דער םון רעקאמענדאציע דער
 דעם םון מיטגליד קייז אז געווארען, באשלאםען איז

אווער־ ארבעםעז צו ווערען ערלויבם ניט זאל לאקאל
געצאלט. עקסטרא אן םײם

 לאקאל פון.פינישערם מיטגלידער־פארזאמלונג די
 דזשאינם םון באשלום דעם גוםצוהייםען באשלאםען האם 9

באארד.
 האם פראגע אווערםיים דער ארום טומעל דער

 עס וואם לאגע געזונטע ניט די אונטערשמראכען וױדער
 פארבינדונג לויזער אזא דורך ױניאן א אין זיך שאפט

 דעם איז װי באארד דזשאיגם א אין לאקאלס די «פון
 אין לאקאל פאך יעדער װען באארד. דזשאינם קלאוק

 פראגען אין זיך פאר באשליסען קען באארד דזשאינט א
o נוגע זיינען וואס fi צענטראלע די קען שאפ, גאנצען 

 באדיג־ די קאנטראלירען ניט מאל קיין קערפערשאפט
ארבעם• ױניאן די אנםירען אדער שאפ אין גונגען

 1910 פון אנדענלן פײערט ױניאן קלאוק
דערגױיכונגען לעצטע און סטרײק

 דרייםיג און דרײ געווארען איז ױלי זיבעטען דעם
 ארונטער זיינען קלאוקמאכער יארקער נױ די זינט יאר
 געלעגט האם וואם סםרייק גענעראל ערשטען דעם אין

ױניאן, קלאוקמאכער דער פאר נאר ניט פונדאמענם דעם
 קאנט־ אלס אינטערנעשאנעל אונזער םאר אויך נאר

 אינ* קליידער םרויען דער אין פאקטאר ראלירענדען
 קאלעקטיװע םון םיםםעם גאנצעז דעם פאר און דוסםרי

 געגעבען האבען וואם בתים בעלי די מים אגרימענטס
םיזיאנאמי. איצטיגע איר איגטערנעשאנעל אונזער

 װען איצם אז גאטירלעך געווען דעריבער איז עס
י  אונםערגעשריבען האבען קלאוקמאכער יארקער נױ י

 דערשלא־ בתים בעלי די מיט אגרימענם נײעם זייער
 די םאר געװינם ױיכםיגען און נייעם אזא זיד גענדיג

 ארבעםער םאר פאנד ריטייערמענם דעם װי מיםגלידער
צוריק־ זײ זאלען אלם, יאר זעכציג און םינף איבער

 מיט םםרייק גענעראל ערשטען יענעם אויף בליקעז ^
 הכל םך א אונםערציען און צוריק יאר דרייםיג אמ ײ׳ײ
 ארסעםער די איז ױניאז דער םון דערגרײכונגען די סמ
ציים. דער םון משד איז

 אײנגע־ באאוד וושאינט קלאוק דער םאקע האט
 יולי זיבענםען דעם צחאםענקונםם םארם אזא ארדעגם

 לאקאל די סון מיםגלידער םאר טעםפעל פיטהיען אין
 נאענםע און באארדם דזשאינם באארדס, עקזעקוטיװ

 געװען איז צחאמענקוגםם דער יוניאן. דער ®ץ פריינד
ױ באשײדענער. א דיער  איצ־ דער אין זיך פאסט עס ו

 םון םשערמאן צוקערםאז׳ ראובן צײט> מלחםה םיגער
 מים פאחימר. געװען אח באארד חשאינט קלאוק
 פרעזידענם װײס אױפגעםראםעז דיגען רעדעם קורצע

 שלעזינגער. עםיל ;10 לאקאל עון נאגלער, איזידאר
 האט וואם כאארד חשאיגם קלאוק םון לאיער דער

 אויםאר־ אין און פארהאנדלוגגעז די •אין געהאלפען
 בתים; בעלי די מים אגריםענם איצםיגען דעם בעםען

 קלאוק חנר אין טשערמאז איםפארשיל וואקער. חשײמס
 און וואנדער הערי פרעזידעגם וױיס און אינדוםםרי״

 באארד חשאינם םון םרעזשורער סעקרעםער אשביז, י.
לאקאלם. די פארםראםען האבעז װעלכע

פיא־ די אוגםערגעשםראכען תאבען רעדגער די
 אלע אויף ױניאן קלאוקמאסער דער םון ראליע נערעז

 ױניאנס אנדערע װעג דעם געװיזען האט וואס געביםען
a ביז פראםאקאל ערשטען דעם פון גאכצופאלגען. n 

 קלאוקםאכער די האם םרייד אין אגריפעגם לעצטען
 בעםערע סאר װעג דעם אויםגעטראםען מאל יעדעם יוניאז

 העכערען א און זיבערקײם םער באדינגונגען, לעבעגם
 ױעדנער די ארבעםער. די םאר סםאנדארד לעכענם
 ארבעםם־וואך שעה׳יגע סוםציג די פארגליכען האבען

 דעם דורך דערשלאגען זיך האבען קלאוקמאכער די וואס
 דרײםיג אץ םינף די און םטרײק גענעראל ערשטען
 שכירות םינימום די הײנם; וואך ארבעטם שעה׳יגע

 זיכערקײם די ;הײנם און דעמאלם מלאכות בעל די פאר
 ױניאן קלאוקםאכער די איז — איצם און חשאב מיםן

 דעם םאחיכערען םאר אגד״ױב דעם מאכען צו ערשםע די
 נים יארען עלםערע די אויף זאל ער אז ארבעטער

 די ווען צדקה צו אנקומען אדער נוים ליידען דארםען
 דעם איינשםעלען דורך נים> מער אים דינען כחות

 דעם אײנגעשלאסען רעדנער, אלע םאנד. ריםייערמענם
 גענעראל דעם געלויבט שטארק האבען טשערמאן,

 פרעזי־ וױיס באארד, דזשאיגם קלאוק פון מענעחשער
 םא־ דער געדוען איז װעלכער םיינבערג, ישראל דענט
 קלאוקמאכער די םאר קריגען צו געדאגק דעם פון טער
 עקשנות׳דיג אזוי האט און םאנד ריםייערמענט דעם

 איזידאר געקראגען. עם האט ער ביז ^־פאר געקעמםט
 גראוױרטע א איבערגעגעבען פײנבערג׳ן ר,אט נאגלער

 דןיר םון מתנה אלם ראם פראכטפולע א אין רעזאלוציע
ארבעט. געטרייע דיז םאר ױניאן גאנצער

 טיף געװען איז םײנבערג מענעחשער גענעראל
 א אין האט און רעדנער די םון לויב דעם םון גערירם
 מיטארבע־ און םוער ױגיאן די באדאנקט רעדע קורצע

 אז ערקלערם האט ער באװעגונג. דער אין דיגע סער
 אנער־ פון אנדעגק דעם האלםען טייער אײביג װעט ער

 דער אין מיטארבעטער און קאמעראדען די פון קענונג
 ״די לעבען. זיין געװידמעט האם ער וז׳עלכער ױניאן׳

 געגעבען מיר האם איר װאס רעזאלוציע אנערקענונגם
 בלויז נים איינגראװירם איז געזאגט, פײנבערג האט —

 סאמע מיין אין אײנגעקריצם איז עם פארמעט, אויפן
הארצען.״

 מיט באנײט אגריכוענט םנארםוט
 בע־ ראנרןען)ר און העכערונג לױן

פאנד װאקאציע און נעפיט
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 105 לאקאל סוט סנאו דער האט מאנאט לעצטען
 װיכ־ מיט בתים בעלי די מים אגרימענט דעם באנײט

 באריכםעם ארבעטער. די פאר פארבעםערונגען טיגע
 לאקאל• פין מענעדזשער העלער, יעקב פרעזידענט װײם

 גע־ אגרימענט נײעם דעם דורך האבען ארבעטער די
 און סקעילס מיניםום העכערע העכערונג, לוין א וואונען

 אפצאל אן דויד װערען געשאסען װעם וואס םאנד א
 וואקאציע און בענעפים קראנקען םאר בתים בעלי די פון

 אונםערגעשרי־ איז אגרימענט דער ארבעטער. די פאר
 ענםו־ איז און םארהאנדלונגען לאנגע נאך געווארען בען

 בײ םיטגלידער די פון געויארען גוםגעהײסען זיאסטיש
פארזאמלונג. סםעציעלע א

 בתים בעלי די ײעלעז איבער׳ גים העלער װי
 ראל פעי דיער פץ פראצעגט םיר םאגד צום צאלען

 ײניאן. דער סון װערעז םארוואלטעם וועט םאנד דער און
 װעם פאגד דער ױאם בענעםיםם די װעגעז רולם די

ױ און צאלען װעם ווערען פארוואלםעם זאל עם אזוי ו

װ«קז?קוט פון װערען ?ארגעטג<איס ערשם  באארד י
 יעדער אז באשםיםם אבער שוק איז עס לאקאל. פון

 אײן גו בארעכםיגם זײן װעם יוניאן דער פון םיםגליד
 מנעפים קראנקעז איז »־r « װאימיניע באצאלטע װאד
קראנקהיים. פון פאל אין װאכען צאל באשםימםע א פאר

 םאר פראצענם פמף דינען העכערוגגעז לוין די
 םאר העכעחנג די אז גאראנםי א םים ארבעםער אלע

ױ וױיגיגעד ניס זײן װעט פרעסערס און אפעדײםארם  ו
 םיגישערס פאר העכערונג די און וואך א דאלאר צוױי
ױ װיעיגער ים1 — מיידלעך םלאאר את  א דאלאר א ו

אוױי געהעכערם זײנען סקעילם םיגיסום די װאך. ם׳  םי
 פאר פאכען. אלע אין אדבעטער די םאר ױאך א דאלאר

 אנ־ באצאלט קריגען ארבעםער די וועלען אווערםײם
 םינף נאד געהאלם רעגולערע די םאל דערםהאלבען

חאד. א ארבעט שםונחנן דרײםיג און
 קריגען ארבעםער די דארםעז העכערועען לוין די

ני ערשטען דעם פמ  קריגען וועלען זײ חײםם דאס אן. יו
 די דאםובג יענעם םון ארבעם זײער םאר בעק־פעי

 ײאר םיז װערען גוםבעהײםעז נאך דארפען העכעחמען
באארד• לעיבאר

 רעגולירען זײנען אגריםענם אין •ונקםען אנדערע
י  די ;סרײז־ איז לערנערס םח באדינגונגען אמ מל י

 טשעק־אף דעם אײגצוםירען רעכם א האבעז זאל ױניאן
 נויםיג; פאר געפינעז עם װעם זי ײעז דױם׳ םאר םיםםעם
 אניערע *ח םובים יםים געזעצלעמ םאר געצאלם

פונקטען.
אױם• װעם און יאר פיר םאר איז אגריםענם דער

 םאחנרען צו רעכם א האם ױניאן די .1947 ױני אין גיין
 אויף פרײזען אויב םעדמיז מיםען אין העכעתנגעז לױן

שםײגען. װעלען לעבענסםיםעל

8 לאהאל ט 2 אנ ץ מ 2 אי j o o ק־, דאלאר ע  ב
עי ס זעקס םאר ם ער מכ ע מ

 עקזע־ דער םון מענעדזשער בערנשםײן, טשארלם
 געלונגעז איז עם באריכםעם. 82 לאקאל ױניאן מיגערם

 םאר בעק־סעי דאלאר 2,700 איינצומאנען ױניאן דער
 באצאלם געקראגען נים האבען װעלכע מיםגלידער זעקם

 זײ בתים. בעלי זייערע סמ אווערטיים םאר עקםטרא
 קלאוק צוױי אין באשעפםיגם זיינען ארבעטער זעקס

יארק. נױ אין שעפער
געאר־ האבען וואס מלאכות בעל די םון פיר םאר

 איינגעםאנם בערנםטיין האם שאפ. איץ אין בעט
 געארבעם האבען זיי וואם אװערםיים םאר דאלאר 2,100

 יאר. דריי םון משך אין באצאלם געקראגעז נים און
 ױניאז די האט שאפ צווײטען א אין ארבעםער צוױי םאר

דאלאר. הונדערט זעקם איינגעמאנם
 גע־ גערופען דינען ארבעטער באטרעםענדע די
 שםראפירט זײנען איז באארי גרױוענס דער צו ווארענס

 האם ױניאז די וואם אװערםיים ארבעטען םאר געווארעז
ערלויבם. גיט

 א דבען גוט הײסט באארד לייבאר װאד
 םאר לױן־העכערונג פראצענט האלב

ארבעטער בלאוז
 מענעדזשער קריינדלער, םשארלס פרעזידענם וױים

 אנאנםירט, .25 לאקאל יוניאו ארבעטער בלאח דער םון
 גוטגעהײסען האם באארד לייבאר וואד רידזשאנאל דעד אז

 אםאסיזרישאז דער מים ױניאן דער םון אגרימענם דעם
 דעם לוים ארבעםער. די פאר לויךהעכעחנגען די מים

 העכערונג א םרײד אין ארבעטער אלע קריגעז אגריםענט
 פון שכירות זײערע אויף פראצענט האלב א זיבען פון

 קריגען וו׳עלען ארבעםער די אז הײםם, דאם אן. מערץ
 געאר־ האמז זײ װאס ציים גאנצער דער פאר פעי בעק
 איץ קאםערם די .1943 מערץ, םעז15 דעם זינט בעט

 לאקאל קאםערם צום באלאנגעז וועלכע שעפער, בלאוז די
 ריםראעק• לימ־העכעתנג זעלביגע די אויך קריגעז ,10

 קריגעז ױעלעז זײ אז הייסם, דאס מערץ. םען1 צום םיװ
 ארבעסער אנדערע די װי מער וואכעז צווײ מיט פעי בעק
טרײד. דעם אין

 בלאוז אין געװארען באנײם איז אגרימענט דער װעז
 בעלי די האבעז צוריק. םאנאםען עםלעכע מיט םרייד,
 ער װאם געלם די אוועקצולייגען איינגעשםימם בתים

 םאנד םפעציעלען א אין לוין־העכערונג די אן טרעםם
 אגריםענם. דעם גוםהײםעז װעם באארד לייבאר דער ביז

 אר־ די צו ײערען אויסגעצאלם געלם די וועם איצם
מטער.

לא־ םון דזשערנעמע קרײנדלער, פרעזידענם ודײם
 קאםלרס פיז מענעדזשער נאגלער׳ איזידאר אמ ׳25 קאל

 דעד םים צופרמ־עגהײס אויםגעדדיקם האבען .10 לאקאל
באארד. לײבאר םח ענםשיידונג



 גיבען דרעםמאכער מױזענטער
 דױםעי רן#6 בײשםײערונגען

סרײ׳ז
o ביישםײערונגעז בלוס פאר ממ§ײז מר if רוי 

n דרעסםאבער די װאס יזרײץ םזז r ir ̂ןאל ח«ם 22 ל
i f i m S׳ ״ ײז "** ״ ״

pb גע זיד האם מגיאז די װאם םיםגלידער. םויזענם 
 זימערמײ׳ םשארלס ם1פרעזידע וױיס באוײפםעט שםשלם.

לאקאל. פון םענדדזשעד
 יײעי געגעבעז האבען םיםגלידער הונדערס עסלעכע

 האם לאקאל דער מאס װאך סיעזניעלער דער איז בלזס
 הןןםזיד װאס װאך די קרײץ. רויםעז מיםן עםאכם1אפ

מל דער זזאט איןנם יולי. םען12 דעם אנגןהוימן  לז
 Tfn די באשםימם קרײץ רויםען פון !ושטיםומ דער פים
 נגעז■מייערובײש בלום וױיםערע פאר אױגוסם םען2 פת
 װ*ס םיםגלידעד מל די װעם יתיאן די שרװאסם 1סא כיז

מרגרעסעתז• סיל נאד זיד בלום געמז װעלען
 דעם גוגעשריבעז האם זיםעדמז •רעזידענם ווײס

 *יי טיכםיגער דער *ו קאםייק טון דעדפאלג גרױ&עז
o מגימגיאגס yn x די םיםגלידער׳ אקםיװע די פוץ 

oono זיד חאבעז םיםגלידעד אקםיװע iyxiXP אױף 
o געבײדעס פאבריק גרױםע די ixoox i px דיםסריקם 

 בײ־ בלוט שעפער. מגדליגער זיך געםיגעז עס װאו
 איז געװאיעז ם1אײמעארדע זײגען סםןןטױעס טסײערעד

 פיז דירעקאיע דער אונםעס געבײדעס די פון לאבים די
 האם לאקאל pc באארס עקזעקוםיװ סי וואס פיםגלידער
 אמםערגעשאגאל דער םון סארסרעםער pe באשםיםם,

 יײרקתים אײי ?סײץ• רױםעז דעם px בריגאדע טרדיען
 אין בלױז *ז מעםאדע, די אט ארױםגעוױזען זיך האט
 הונדעד־ פארשריבען זין■ האבען געבײדעס פאבריק דדײ
יישטייערער•ב בלום םער

 גו־ גרויס אױסגעדריקם הןם זיםעדמאן ברודער
 דרעם־ די pc אפרוף פרעכםיגעז דעם םים הײטנטדידע
 אנ־ זײער פארםאפלען » אױפגעפאדערם זײ px םאכער

דרײװ• נעקסםען דעם פאר שםרעגגוגג
 זײנעז שלאכםפעלדער די אויף יוגגעלײם ״אוגזערע

 האם — pnx: םארן לעבענס זײערע אמװגעבען גרײם
 וױגאיגסםע דאס — אפיל זיץ אק געזאגם זיםערמאז

 אונזער פמ אביסעל געבען אח םאז קענען םיר װןס
 סארגרינגערען איץ לעבעגס דיערע ראטעויעז » בלום

 דרעםמאכער׳ יעדען אױף םאדער »יד לײדעז• זײעדע
 סאר רעגיסםדירעז *ו גלייד זיך ױחען.באו עס קזח וזאם
אויגוסט״. !וױיטעז po װאך דער

 װעגעזן פארהאנדעלט 66 ןלאתאל
אגרימענט נײעם

 םאקעדס׳ עמבראידערערס׳ באנאז די ,66 לאקאל
 םאר־ אגגעהויבעז ד״אם יוניאז, פליטערם px סםיםשעדס
 װעגעז םרײד פח אסאסיאײשאן דער םים האנדלוסנען

 איצםיגען. דעם pם פלאץ אויםז אגרימעגם נײעם א
 םריד* ל• זכריהו מעלדעם אויגוסם, ענדע אוים גײט װאס
יוגיאז. דער םמ •רעזידענם־סעקרעםאד פאז.

 יוניאז די האם קאנםערענץ ערשםער דער בײ
 אריק נעמעז װעלכע םאדערונגען׳ רײ א ארױסגעשםעלם

 דעם או בת ארבעםעד אלע םאד לױן־העכערונג א
 דערלױבם איז עס װאס פדןמענם׳ 15 די pפ םאקסימום

 םאנד. װאקײשאן א פארמולא; .ליםל־םםיל״ דער לױם
 געװיםען א אוטראגעז זאלעז באלעבאטים די װעלכעז או

 בא־ אוױי נאך פעײראל; װעכעגםלעכען pם יחמענם
 ;דעי דעקארײשאן px עלעקשאז — יום־טובים מלםע

 באשעפ־ זײנזמ װאס ארבעםעד אלע pם יתקמיזירונג
 px שאפ, px אדבעם זײםיגע םאדשײדענע בײ םינם

 װאם אגריםענם, pם פונקםעז אײניגע rx מדערונגעז
 די םאבען n כדי קאנםראל, יתיאז םים טאז *ו האמז

 אײניגע אין באשםימם םער px קלערער «נקםען
אינזיכםען.

 דיעד דורך גד מלעמםים דעד האם עך,ירלסגא
 געגעךםאדערונגעז. וװגעגרײם געהאט אײד ואײשאיאסאס

x  HP אױםםויש קותען pc זיןװנג די האם םײנונגען 
 בארא־ זיד קעגעז זאל אד ידדעד כדי געשלאסדז, זיד
 םעד טיס ץנעדעגפקא מקססעד «רד «י nwwp px טיס

סארשלאגען. קאנקרזמ
י ס י מ מר מ ד מו־ «ו אי ל זײנעז אדממד די וון

v r n r a s דױס v J i i f i i  io  o f i י י ו ״
W#* רומנתג ימ^ס חלד לױס «ז »  4H on

hT^ די װוןירועןסי די אויף i י? י■«pי
ל אין «ז ט רןגידונג די מ px I עגתרונג im* וון f 

 m כאשקדמץ װעס װאס םארמודע׳ מדל ״ליסל דער
ױ מאקסיסוס העבערעז vm* 15 די ו w, די זילזוז 
if ו1 מיזכסיגס ז“ אטאסאםיש ארבעסער  if w ii *x 

flw לױט לוק״חעמרונג o fx o  X T 4  B f i•

 אױה גוטהײסונג באארד !לײבאר
 איםטערן אין העכערונגען לױן

ארטטענטדעפ טאון אװ אוט \
p עגםשײדונגעז די x p  pb לעיבאר nxxa■ אײף 

 ארבעטער׳ פאר חעכעדונגעז לױן פאר *■ליקן»ני׳עס
m ױערעז w a o » n x ל זײזנרxנ«זxבאריכסעט — ם 

 איס• פון םעגעדזשער וואנדער, חערי יחנזידענט וױים
 אבעד ביסלעכוױיז דעיארטמענם. םאון px אום םערען
 ̂עכע־ די קריגעז ארבעסער די px ix יאד זײ קוםעז

p ל4מ j^x נישט רונגעז, ix ױ פיל ימי«ז די ו
 געדארפס חאבען ארבעטער די oxp אדער םאדערם
י על קריגעז  p»XP פעfעטל למםע די אין ײשר. י

 ל'5פ די גוטגעחײסעז באארד מניב^ר װאר דער תאם
 שעיער איז ארבעטעד פאר ׳׳וין־חעכערונגעז גענחנ

 pטא אװ אוט איסםעח פון קאגטראל אונטערן
:דעסארטמענט

 סוטע גרעםםע די אוז חעכערוגג לױן גרעסטע די
 חאס באארד לעיבאד ײאר חנר װאס בעק־יעי px געלם

 פאר חעכערונג •רןמעגם פוםאעז די איז גוםגעחײסען
 דער אין ארבעםער םופגיג px חוגדערם *װײ די

 ססעיטען pb קאםיאני״ סיארססװער סעיד ״כעטער
xvjrm ױ םירמע׳ די  באריכטעם שוין תאנען מיר ו

 ארבעט ״גערעכםיגקיים׳ םון נוםער פריערדיגעז איז
B rx באשםעלונגען רעגירונגס אויף px דערםאר חאס 

םור שוץ איז זי אז געדענקט  אגרימענט. ױגיאן p« י
 PB אנםשײדונג אז px פארחאנדלוגגעז לאגגע גאך

 צו געװעז גמװאונגען זי איז םשערםאז, איםיארשיל
 געאײױגם זיך חאט מעז px ױניאן דער סיט םעםלעז

 ארבעטער די. םאר תעכערונג לױן אלגעמײנע אן אױף
pb גיטי איגט איז אפמאך דער אם פראגענם. פופגעז 

באארד. לעיבאר םון געװארען געדױיסעז
 ערשםעז pb ריםראעקםיװ איז חעכערוגג די װי אזוי

 מק־ אין קריגעז אי*ט ארבעםער די װעלען אן, יאנואר
עי  לוים דאלאר טויזענד נװאנניג ארום pb םומע x י
p רעכענונג דעם b מענעדזשער געחילפס p b אום PX 
 תאם ײעלכער חאראײיץ׳ ישראל דעיארםמענט םאון

 סיט אימאך דעם פאר פירמע דער מים םארהאגדעלם
באארד. דזשאינט דרעם פון הילף דער

 גוטגעחייםען זיינעז װאס חעכערוגגען לוין אגחגרע
: פאלגענדע די זײנען געװארען
 ״ראיאל פון ארבעםער הונדערם צוױי די פאר

 לעיבאר דער האם קאנעטיקוט, ילעינםילד אין ראובס״
 דריי םאר גוטהייםונג *ייםװייליגע א געגעבען באארד

 (אינ־ «לאן ערםוטיגונגס דעם אײגאוםירען םאנאםען
 לױם אז חײסם דאם *אלונגען. לוין םון פלעז) סענטיװ

 װע־ דיער גאראנטירט ארבעםער די װערם פלאן דעם
ױ געהאלט כענםלעפער  אויםאר־ ניט זאלען די פיל ו

 קדיגען גארמעגטס מער מאכעז װאס די אבער בעםעז
 דער לויט סומע געוױסע א דעם םאר גמאלם עקםטרא
 געלע־ א ארבעטער די גים דאם מאכען. זײ װאם ארבעם

 זייערע ױי מער באדייםענד פארדינעז «ו גענהײם
P אין ניט זיי שטעלם אבער שכירות װעכענםלעכע T 

 ענםשיידונג דער לויט וױיניגער. פארדינעז גו ריזיגע
pb או־ דארםען םירמע די װעט באארד לעיבאר װאר 

 קערפערשאםם דער «ו מאנאםען דרײ נאד שטעלעז
pbחשב א  p פארדינסטעז תרכשנים די pb ארבעטעד די 

px קאסם ױנים דעם pb .װעט עס אויב פראדוקציע 
 גים זיך חאט קאסם ױנים דער אז ארױםוױיזען זיד

 פער־ װערען גוטגעחייםען ילאז דער װעם פארגרעםערם
r אפמאד דער מאנעגם. x טען25 דעו *ו ריםראעקםימ 

 אר• םער געמאכט האבען װאס די אז חײסם דאם מאי.
p בעם b פעי. בעק קריגעז װעלעז אז׳ דעםאלם

 גוטגעחייםעז אייד האם באארד לעיבאר װאר דער
 שםונדע אויפן סענט האלב א זעקם pb חעכערונג לײז א

 אר־ 118 די פאר מאקאציעס באזאלטע px פאדדיגםם
p מםעד b קאמפאני׳ גאדמענם .מאקראן דדד px עלײ 
 אר־ שאפ דעם px אדבעםער די דזשױתי. גױ זאבעט,
געפאדערם זײ פאר חאם יוניאן די px שםיק po בעםעז

מג א מו n מן  y m  u w x tb i f f  p b דאד 4*וא<זי
ײ דזדכאר ן ן מן נ מ מ מ א י יי uw ז fB fw ןאױא 

ibvw v מאס פאדדמסט iw w i  ifw  ip i rx*
j g x די *w pr ײ אום אפאלירט טחא א  ד5קל •m נ
nr9xu די j j i t v i h i

m | b b L b B  h b  b b b b B B B  | b| ן ffBUXB* קלאדינג «קאדעדזש פוץ אדכזסעד די
r® סאסאאני״ טשודמג i  p ,כראנווױק׳ r x א  0*{יל1ג
 ויי px חאמדומ דוק •ראמגטימ מז X גאװאראז

Bf מאס דאלאד אױסגע*אלט געקראגען האבעז
ר tin אייס דאד זיד^ןגגאקלימזפח תאט p ח H* 
r x ןײאר?ז< לאסא;גןש r s כאדלוד דאר XXX i ix x3 
מןל 41 ארמי״ח פידסא דאד px גוטגןחייסאןי עס

i ״iou לאקאל פדן מיסגלירוןר סלאכות/
a a b b b m  b  aa פ m b  i a i m b a m b b  m M  b u b  ®״tt אײך מיז •ראגענט jyi אײף חעכעררגג א

ד n &$ר געווןזרעז געזדיסלז מ מ #סמפ״ דאד ®ון $ר
BMIIIB B̂Btt ■|B IftUMBABB BIBUi LbB ןןן ̂ v דייחנר/ ■ױדל איז קאסיאגי דרעס דאל j ,דדווידד 

rtn פעי מק קריגןן ײללעז pfBjrapx די x o  p b דאס 
•ix 1943 טעז15

 ד«ג ״לאונחשיט חןד pb יארגעטע די &אר
 דןד האט קאנעטיקוט נארװאלק סאוט pb *״3$ק$ס§

 PB חעכאדינג לוק די גוטגעחײסןן באארד דxיבfל
pm דאלאר X ײאו J943 HTW fB iftn r t f  a r t  pe 
 לוק די גיטגעחייםאז אױך תאס באארד ■TXO'fV דעד

o די pxb חןכערונגאז yr px ir o n ix אײלאגד לאנג 
ixw בראזיןד ״נעסאו דעד פח שא• sxpװעלכן אויף ״ 

מ דער מיט געזריניגם זיך תאט ױניאז די  נײס פיד
if^ jfa די אגרימענם. דעם pH - ifm  jfu n p fR 

px x שםיק פאר פרײזען די אױף פרןמענט fspx וװױי 
י PX® אייד ײאכען־חענט׳ די פאר ײאד א דאלאר  'XP י
i’ די חאם טערס r r געקרxגfס׳ לױן פארשידענע ז  ויי

 דדײממ אנגעטראפעז לXB איץ איז חאט װאס גלײכונגעז׳
p די ױאך. אויפן לאדxד b  pfOf9PX דעם If9X0 •XV 

 תר 1XB בעק־פוױ דאלאר תונדערט פופמן געיןראגעז
B חאם מען װאם ודיס ix n f i דעד אױף ADoroou

 ב^נײט פירמעם פ״נח מי־ט אגריטענטס
פארבעסערונגען טיט

m i b m b b a b b b b  —*■**^^ B A B  i b b B B A B  m m m ,  תאס דעפארטמענם pxo rx אוט איםםערן דער
 געװאונען px פירמעס פינןי מיט סס3*:ר'מ? די באגײט

ארבעםער. די אר6 פארבעסערונגען
 אגרי־ זײערע באנײם חאבעז װאם פירםעם דרײ די
 קאם־ שערמאז ״ליע די זײגען: ארעגדזש אין מענטס
אני״,  די px קאמיאני״ מאנופעקםשורינג ״שערמאן די י

 דדײ די px קאמפאני״, מאנופעקטשורינג בי ענד ״גי
 די־ PT פאדערעז געקענם ניט ױניאז די סאט שעפער
 געקרןגען שױן חאבעז זײ מײל חעכערונג לויז רעקםע

ד  דעד װאס פראאענט פופ*עז די װי מער *ײט דער ױי
 ליםעל דער אונםער ערלויבט באארד לעיבאר װאר
 פאר געװאונען אבער חאט ױניאן די םארמולא. סטיל

 געאאלט ארבעטער׳ װאך סיי אץ שטיק סײ ארבעטער, די
 בא״ חוץ X יאד׳ א ױם־טובים געזעצלעכע םינף םאר

 pפ געחאט שײן ו.אכען זיי װאם װאקאציעם גאלםע
 איינגעשםעלס אייד האט אגרימענם נײעד דער פריער.

קאטעדס. םאר סקעיל םינימום א
 ״מאנחעים דער מיט אגרימענט דעם באגײעז ביים

 דזשױחי, ניו עליזאבעט׳ פץ קאמפאני״ מאנופעקטשוריגג
 PB ײאד זײער,ארבעםם פארקירגם ױגיאן די האם

 גע*אלט אװערטײם px שטוגדען 35 אויף שטונדען 40
 ײאה א שטונדעז 35 די איבער ארבעט דער פאר

 ארבעםען װאס דרעםמאכער, טשילדערן פום«יג די
 קיגגם־ פון קאמפאני״, גארמענט ״קינגסבורג דער פאר

חי׳ נױ בורג׳ שוי  גע־ אגריסענט נײעם דעם דורך האבזמ ח
װאקאציעם• אלםע1בא און לויךחעכערונגען װאונעז

 ק»רגע סריגען ארבעטער טאון אװ אוט
 דורך געלט װאקאציע דאלאר 76׳ססס

אגרימענטס ניױיארק
 געלם װאקא«יע אין דאלאר טויזענט76 קארגע

 אװ אום איסטערן דעם םץ געװארען אויסגעגאלם איז
 אונםער שעפער איז מיטגלידער n דעםארטמענט טאון
p r ,פארשידענע די װאם אגרימענםם׳ די דורך קאנטראל 

 געלי די םים געשלאםעז חאבעז נױ־יאדק אין לאקאלם
m* װאקאגיע אײנגעשלאסען האבעז װעלכע בתים׳ rV x, 

װאנדער. הערי וױיס־ירעזידענט באריכטעט
 שעפער די קאנםראלירט װאם דעפארטמענם דער

 חשאבערם נױ־יארק פאר אדבעטעז װאם טרײדם, די אין
ת די ארײנגעקראגזח האט םאנופעקטשורערם איז נ ע ^ 

י גװישעז פארגאנדערםײלעז צו געלט סומען T י fow px 
i« סקוירטמאבער דער פון טאח: אװ אום r r לאקאל
p ;דאלאר 12,056.13 — 28 b םאמװ־ בלאוז דעם 

p ;דאלאר 46 .88631 — 26 לאקאל b אונסץר־ דער

סט, iw 4 אדגז a׳

v & m  px nm
ד׳ 17^0751 לי די  

♦f «xx מי jgm )J7V>v*jv M י   r» j«דאד  f ------ ■דץד   --- m B w MBMMB IMWMt MB M B  — -f i n x  r x  w i  w frw  n p r i  im  o n ״ ארמ ®
ox• I P "  »//» ד׳ די ן ז ן ״ פז  m i r x f i אײלט 

r x  i m r  px 9 m  f i r r r n •  r x  prrxpif»or«x» 
o jfom xxfo פיז קאגטיאי אמסזיז סעריטארי? דןר   
Of וט ײי>  er*nx3 —  t fm f  m  - ײאגחוי תאט   

« מי אפאראי י  ̂ o n ארמט 

ט י ד ► 17 ׳

 I ארבעסער נדל נמדגג בלאסאס
 ך7סערנ7א סשדיקס א אונסעד

אגר^מענט שאנאל

 דעפארטמענט גארמענט תאטען
וױכטעע מיט אגרימענט באנייט

o y D T t

 PB oxBpn*o סײומסג׳ ץלימס ײײס־פסץ^דזמט
» X IX '0X09*0X3 טרײד ojfooxj קאטאז jf« n x » n 

m ׳Bfoo*B װיכטיגן זאל r o סי H9JX0 ד* פון 
ojm נרזסטזן  px ,תאכזוז אףן px י to י n i לטללמ

babbbbb bmm BIB BMUIBABB MBMII# BBABB  אץ MTW דאד נדס אדיסענטס זײזןדע כאגײס וואכעז
o די תאמז שאל יזװעז jw o x גזדזיאגזוז f9oxB* 

סעריגגען.
o כאדיט האט װאס פיסמע, גרעםסע די n אגסי׳

o מים מגט n ײגיאז׳ r x קאםאז סט<»יבארי די o n o 
^f, די פיריע 'o xnמי׳ «יל פח ״ ײ f ד n rxxoxo• ̂
r וועלנע x גרעסטע די p x  o m n x o •  Bitan*! rtatP 
ס כאשעפסיגט px ל*ד, מ o יי n  .0W 90X L500 

r אגרירענם x אמטעסגוךזסיממ B jfoo fo • px m x w 
p זדז ׳b*bx דובינסקי׳ס o r 'r jמי. סיןי ׳ י

 If3f)f)0f9*x ifm װאס פארשײפסעז׳ לײז די
 גוטסײסוגג פאר כאאדד לזיכאד ײאי *ום גוױיאסעז

mפןלג לנסהאלטעז ro n x n  n j f :
n אלו 0X8 piV מינימום גאדאנטירטונס דער o x*

 מאנאטעז דסײ טסײד px כאשעפםיגס סינען װאס סער,
ifff9 פח געחעכערט איז טער׳ אדער * t דאלאד i f 

f9 קדיגלז ?אטעסס ײאה X דאליי דמ*עז n  x' 
ף ײאד א יאלאי דסײ pb רמג ײ n י r o און שכירמז 
r װאס כאנוס׳ יראמבט סינף דער x ך אײנגלפידט  ג

 די קראפט. px וױיטוןס בלייבט *ײטוױיליג. ײאיעז
לזז וועט פייסע o איז מ n פרןמענט דרײ ימיאז PB 

 די ײללכזח פיז פאנד׳ סימי^לעז א איז דאל ועי איר
 X פיר |לט1אײס<ע ודיטעס קריגען ײעלעז ױ־מטעד

מז אימגעשטעלט ײעט עס px ײאקאזיע ײאד  X װז
 סי pe געזמד אײפן יפאסלז9אויפ סענםער מעלםה

n באאיאמגעז די פיםגלידער. rr*  o n  ifB m f און 
 דיססריסט דאם, וױליאם באריכטעם סיימע, חר־

o מזמחשער n  pc ױניאז px זײגעז רײוער׳ פאל o ro 
 קאמפײז פיכליסיטי א אז אי*ט םירט ייניאז די גוסע.

vt די כאזאדגעז *n r r שעיער rntvn  o n  px פילע 
pe די סיט ארגעם רעגיסתגם אױף ארבעטען עס ײעלכע 

מלאכות. בעלי נױסיגע
 מיט געײאסעז באנײט אייד זימעז אגרימענםס די

 נאשספטיגעז ײעלבע פענםילווימת, זױן פירמעס דרײ
O דרײ די נולאבות. מל 760 ארום גחאמזז ffy r, װעל־ 

D פמ אויפזיבם אינטערן שטײעז מ n דיס־ סקרענטאז 
r זימערמאז י. עןכײעל P9 קאונסיל׳ סדיקם x מענע־ 
 ;ײילקעסבאר pb מילס״ ״װאודבוסי די זײנען דזשער׳

י P* דאנמאי סמ קאמפאני״׳ דרעס ק. ״מ•  ״מקוױל י
פעקוױל. pe קאמפאני״. דדעס

 זערס אתם אי«ט באשעפטיגען מילס װאודבודי יי
o ארבעט. רעגירמגס אויף ארבעטער יײגדערט n אגרי־ 

 ײאכען די •ox* דסײ פאר געװארעז באנײם איז מענט
 דא־ זױױי pb חעכעדונג א געיןראגעז חאכען ^בעטער

ײ  px װאקאאיעס באגאלםע שכירות, די אײף ײאד » י
 גאד ארבעם. שםונדע יעדער פאר גמאלט *ודעדטײם

ארמט. שבת םאר אמ םאג א שסונדעז אכם
o מיט אגרימענטם יי n װעלכע פירמע, פעקוױל 
 פראדמידט װאס ״p מ. דער px דרעסעם קאטאז יינעט

 םאס געװארען געשלאסעז זײנען דרעסקעם׳ ערשענדקי
ךי  אױס־ זײנעז ארבעם שםיה פאר פרײזזױ די יאר. ״

 פאר־ דארםעז ארבעםער די אז אזוי׳ געײארען נעבעסערט
 שםוג־ א סענט פופ*יג װײניגםטענם דודכשנים איז יינלז

 װאקזסױעס באיאלטע אײס קדיגעז ארבעםער די יי•
 חענט. װאכעז פאר מינימום א אײנגעשםעלם װעדט עס *ז
p אסום באשעסטיגט ײערען שעפער *וױי די ייז o n rn 
 אנגע־ זײנעז פארהאנדלמגעז די ארבעטער. פוסזיג «ז

° י  סטעיט סײימרג. רױיס־ירעזיתװט pb ײאתױגע "
 זימער־ *. סענעחשער סיסטריקט גינגאלס, מיעלווײזער

ארבעםער. די סמ קאםיטע א *יו =״

x גיס׳ iio fo i י פת י  oxroc px opxfsox י ו
m MB|M IHBMM MAMldbAAIIBM b̂ B̂ ■bbibBBB ז7ײ<־ גדדע

x סאל ארשטזמ  W lR  p u iJ  V סיפטיגאן fm w rx' 
 סטייס /07X91*1 דייוו כאסיפטאט אגסיסאגט׳ יוגיאן לxגxש

ow>pn *o פת tm*>  m mpטסײד ט p x  B m tn x tn 
פאלאג׳ p סילס״/ ג*סמג לאסאס3« די ־ •אגסילודיגיא,

pm. פזןגסילײ״גיא׳ pn iffo x  • f  xw 650 אוױששז 
o fiifso x  750 px, האט ifw o f  o if  uf*x מאל 'i f 

Bitam א טאסגאשסימן *  prj*09*o ס*ט 'r x  o f iiix
ojrtpraox n  px 'nm m i t B ״m x o p fi m x זױכ׳ 

Ifu,טיג io fo ffo xx  f
ooxp o די n  p• i w o t i פמ i f  ir r *  o ftiix 

o n  px  o fo fso x  *o m *rjx>ox ניטינג בלאסאם 
px o סילס jx o fo fo rx  r x .וױכטיג o ftp x מיןז  י

0 f0 f3ox *o p rp rjx io x  i f  p w jf i oo o*n סיס 
x **rf oiox 9מל *foo*o *o ,p*oif ox האם Dxnjn 

i f r r f  >ifof9*ox fs x im x  *o px ir r *  *ixxoxp x די 
ixo x i r x  oxvxoox שװ אf  ox< װ i f אינטערנעשאנאל די 

oxoxoox *o px DJXP *o if9X03f>90io Of^xx o n
QlCn •■«»*707 ifllluK IM ls&^vSrlll itfa 1ס"■ױ ilx l *?oj

0* 9*1X01*0 X00 0 אסיםJX0*01X IX IX3*OVflOfOJ1X
rx xp xx  o n  o*o 41 ימיאז ארכןטעד o n  po ■# 

o oxo if* זיך, פאדשטייט ל» אדו r o  if iw ro x a  *o tx 
ix r x i oxoxoox גיס גאס o r  p*p .מ די  די סינ׳

oy> .nrrn o ifa ix  poxov  pmx i ix m  oxoxsox 
oאג o nזp̂לכxז *p*otf ox חאט o n  Of^Mf מדולד 

0X011 OX 1X1*0 *O PX O ffV ty i oxoxoox *o po 
«p**ooo px

 o* יוניאז, oxtiix אוױשען פאדחאגדלתגזח נאך
 אינסערגעשא־ די חאט >xoo*o די px ית*אן סעפסס*ל

oixo*oix o אח on^>o*o די ixonxiox3*x נאל n 
o תאס xoo*o *o וואס xn fi סיס o n ױניאן■ טעקסטיל 

x iX3*ovxioxorx o די n  xoo*o סופליטענסארי ix* 
0*XI PX ^ X W fP fW R  0XW1X !*OlflXPOflX 01X0*

xooopx IX oxoxoox *o i*oif9 אױף חעכעדונג o* 
po jp באסאלסע px שכירות rfX P X r דעמאלם ix מאס 

י ixo* י x i ix* r װאס אלץ ix r x i r x אמטעח מסגלסד 
i אגרימענט f די פארבעסערען n  px 1X001*00X0 

po ix u iii*0X3 ooxoox איז הלאכות מל די oxn געהאט 
x imxo**of3רxoל.l

o n  ix r  ,of*x אלטסד r x  o ifo*o ix אױסגע״ 
o o n  , ix iix i* כאנײט יוג*אז o n מים אגרימענם 

n  oxo ix o io ix i n ix i^ ארבעםץר: o n •שא 
ix קלאוזס א וחןדט * ir >שאפ Xלx סיי ארכעסער׳ p*oo 

x ix ארבעסער׳ ײאך סײ px ארבעטער in p חע־ לויז 
po im xa י11סי •oxo .o ix« n ארבעסער ײאד די 

 פקעילם. !דאסירטע pb םיסםעם x אייעסשססלט װערט
n*זי אז חײסס׳ סאס x שכירוח X i o*ox»xo*ix n rm*

BMW BIB B IBM BIMA BBBB ||BBII Bll BBBII bBM BBBBBBמון חעכערס Iדער סוץ ללגג ידער לױס אימז *ד ייס 
ט אײנגע״ װעדס דאס שאא. אין ארכעסעז זיי װ<ס ויי

nBBM mllMUMMBB B̂M IHkllblkUBBIU BBB bLuumסין סארדינססעז די אױמװגלײכען כדי שטעלס
■ BB MABMA BIB BBM BBHM BIMBBB AIM BIB BBBBBBAB BABAאר שסיק די ®ח פארדינסטעז רי מיס ארבעסער װןןן 

 בײשטײע״ סי חעכער• באסײטענס דינעז װעלכע בעטעד,
o n  pb  n n פיסמע o if געחע־ װעסס םאד־ װאקא*יע 

 ■עי-ראל pb פראאענם אווײ אי*םיגע ביז סי pb כערט
ix פראאענט פיר pb זאלען ארבעסער סי אום ■עי־ראל 

 xאלםxxב סי חוץ א שסיאע קעז1קרא קריגעז קענען
o מיט פארחאנסלונגןמ סי װאקאאיעס. n פירמע IX3n 

 סירעקםאר סםײט רײזבער!, ■רעזיח»ט װײס :אמעפירם
p מענעחשער px !ינגאלס b נ. סיסםריקם׳ עלעגםאוז 

1 קורצמאן.

 סו,8 לאקאל פון דערגרײכונגען וױכטעע
העריסבורג

px באריכס א ix וױיס om *nno ,סי־ רײזבערג 
o קאטעז pb רעקטאר ixoooxon o ixoox i, װײזט IX 
 לאקאל פץ מענעדזשער חשאחנסאז, נדיקעל בתסעד

 וױכםיגע סי אױף ■ענסילוױיניע, חעריסבורג- אין 108
p לאקאל סער װאס דערגרײכונגעז x  oxnxi o n משו 

pb ל סיxoxx עטלx1כX9X11 x.
o n 22 טראלירם1קא לאקאל PB 17 px .OXBXV 

px ix די TX3n שעפער סי m p p x i oxox3ox פץ סשך 
«r לױן ix3xr bxxt xטxxל די  ixunx3xn ף יינ

o oxo i f  in  ox oxo *o jortvr*  ix f  r j
מז ואדyv ד סוץ מן און iF נןד דןי ifn  ixv  iifovM
e לײמר ײסס סמ h m n o x •  w r ir  n  .rx q p א*״ס 

tro 7 דיx9* בתיס ox• O f••• ,p o  xi*ox9*x *o po 
.ixm o xo n

Q סאטיסזיל ססל fn o fa f•  oxn ix u iTom on  po 
xp •xv*9 תשאיעסאז,  x  P •  v*o*xon D ixix oxm*

MIBAIMMMM bbmIIBM LbB|L mmmbm bum bbb bbib/דזןד סיסזן jw d קארעפדײ ■דינסעס ̂דיטעל
oxo jm סי האגעז ,שאז״. x iT n  ix n x iiy i oxoxoox״ 

u vyn ox (1 ; ixipoxdxo אײנמדזססלס ixpixop X 
i*x ixVim QfOארג iX37xr פח פאגס׳ f אלס piXop po״ 

01*0 P• D*0Xlf3 ixi*op אויד o n  P* fv*i*x*oxo״ 
p סשול r i u iio x txs זיי ix i*d*u ז*ך o b j p  px* געלט 

o n e  p b  x o t b  o n  p b  m or*ov**a x p b  ixw p oxn
MMIBB BMAmMMAI BBBB̂B /O * BAIBIBBM BBAI BBM BBBBBBMפראגענט X 12 ; oxo *xt o*x PB׳x 7 אדבעסעד™TX 

X 1*1ל f mo*3V *0 *px DIXXXO• *P*B PB 1H0X3X0
3( px  1X7• iro ix o rx  ix  oTxovxirm  ooxr ox
0* X30XD 7X1 OX (4 I 001X000X8X0 X3fO*VOX8' 

OX30X P'OV x7x IfOXH IX3*7lX10*1X px ooxo פרײ־ 
px ix i .סי פאבריק •px p*ox 1f**i IX1H0X0X30X 
oxn o 7 קדאפט n  »ooii*ix ix o l o nײבאר ooxx3 

01X0*0IX O n  1X0*01011 *pxo.

 שאסט דעפארטמענט נארטענט חאטען
 מלחמח פארן דאלאר 46סס̂( איבער

פאנד דדלפס
XQ• ix3x»f ײ**ס*«ס  i oxa*x o n  i ofar»*o om *if*

1*06 0*8 01X1*10 46 *pX pXVD X *P01*310 01X0 
o ססײ px דאלאר n  oTx oixo i*fi**i px בייטדאג 

o ixoox i pcoxp p b  on*7io*o *o po טדײס ooxoon* 
D if oixo סס7חי מלחסח .T fjx vx io xo rx  o n  PB oixo 

o n י0 סארענדיגם *oox®X7 • n  P• ixu iTox i oTxi 
oixo חילפם פארז o*o .oixo סי xi*r*x בײשםײעסת־ 

ix i< אדייגקוסען, נאך סארםעז װאס o if  xoio *o pm 
oixo ארום אנטרעפעז i *xdid םױזענם ooxii .0x7x0 

סערװארטעט.
o סח oxo*7io*o סי oxn ׳xoio פולע סי n 

oxo oox**ovxi**3 ip o n  o ixoooxon ף7חי מלחמח 
o n אנגעסרא !אטידלעךoxn #foio *o p  oxo ixo 

m x n x i IX3X1X10X3*X i*x 7 איז <D'Bf Txoxixi0ױ 
X ixקר* געסארםם לאקאלם סי האבעז אשלוסזח3 סי i 

o חעלםם n  po ,װאס געלט p זאמלעז X**ov**9 o n״ 
i f  ixm o סי xi*oyo7*ixr פלאץ• אויפז שםאלםעז1א 

xoios *oוואס ׳ ix3 fifio x3*x i*x געװארדו xo• i f״ 
oiyo*i ,סובמסקי o n  r x גײס װאס .7םײ T xox ifi • ix 

oixo, ױ שױן!אכדעם r ו x  oixo 7xpx7 po pTn o n 
.pra iix ioxorox

 דרעסמאכער פילאדעלפיער
 פרא־ האלב א אכט קריגען
העכערונג לױן ם1צע

o האט ױלי אכםעז דעם n װאר ooxxa i x 3*x7 
iyo**nyioii לײז סי irnx3xn סי פאד p t on*7io*o 

o n סרעסמאכער *D3X po ro7xox7*o px  ix* ii 
iX זײ װאס ,oixxxoo חאלפ א 3 n געקראגזה n־*X i 

pe oi'pdb אימפארשעל m o xv o איז i*x o n* 
ynooio, ביליימױ דזשײקאב *oxvo 7xvoxoo*x o n 

o םשײדונג1א po חאט מאז n  ixoo in  i f יאז1ײ *o*nx 
לי.1י אין װאך ערשםע די עגעבעז1

o וױים װי in * m o םעםײל oyvrry ixo  4PX פון 
 ,0X03*0X3 y*o7yox7*D px באארד ט1דזשאי סרעם
o n ימיאז סי t x  o n m iX p םאדערומ 3 7  x  oxo 

o אײף ג11העכעי in i o n ךי װאס oxoo oy*o7yox7*D 
 ixuxixiox3*ox oixo*x7 סמעז מאױפעקטשורערם

 סי סרעסעס. לאמס בעםערע po סראדוק«יע סער אױף
 ix !יפערעז px סאקםעז סים באוױזעז האט ימיאז

 *pxoiixo סרעס סילאסעלפיער סי האגעז 1941 זמם
m.0 א פראסתירען אטנעהויבעז טשורערם o  X0X3X 
px ix װעלכע דדעסעס, ixp װערעץ געמאכם יט1 םארען 
 ביליגערז סי װי דארדם1סטא xעלביג1 סי אעטער
oלכxװ סאר סרעםעס n  x םרײס איז ם1אגרימע r x 

o געװארעז• געשלאסעז n איםסארשיל o n  ixooyoo 
TW m סת גערעכםיגקײט סי אימגעזען ixo o ir ii*  o n 

m ארבעםעד די אז גערולם  «  01*03x0x3 ix iP 
ox3*x7 o איונםהאם העכערוע. n באארס X io ii* 

י חייםעז מסשײסוגג. י
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>-j גערעכטיגקײם

—
 י»ם *ין דרעסמאכער *ח קל#ורן

 באצאלטע געוױנען #נדזשעלעס
*גרימענט נײעם אץ װ#ר#ציעס

 סח מרסרעטער לײױי, לזזדס •רעזידעגם זדיס
 די אז מריבםעס, מסיםיק בײם *מגתתעש*נצל מר

̂נערעדד אח קל*ױן  חןבעז *נדזשעלצס ל*ס זדן סס
 ימלעק־ די מנײעז בײם יזזרממױעס סצאלסע געומונמ

סרײדס• די אין *גרימענטס טײוע
 דעם באױים ױניאז די האם םרײד קלאוק אין

ly ivopshp מי בתים בעלי די מיס *גדיםענם * 
מיז  װעלעז *גרימזגנט דעם לױס י*ר. פמף «יז מי

לי די  •ר«זענם דרײ ײניאז דער איז מלעז מדם מ
עי דיעד פח  װעלעז pyoyai* די ps װ*ך מחנ ד*ל י
 ה*ק*ױע װ*ד I אױסגעמלם קריגען פ*גד מס ױן

 גע־ S געװ*רעז אײגגעשםעלם אױך איז עס יעדליס*.
 «סא־ די און ײני*ן דער פון יממיטעט םײנש*פםלעכער

o סיאײ׳מז p גריסענט םוץ צײס דעד דידן• װעס* 
 דעם איז עגדערונגעז ם*ר «דל«נגען אײפנעיעז
בתים. בעלי ךי «דעד ארבעסעד די פון •גרימעגס
 אירע פאחגנדיגם ײני*ן די האם םרײד, דרעס אק

 נײעם א שאר בתים בעלי די םים מרח«נדלוגגעז
 אויסבע־ קלײנע פאגכע געומונען ׳האם ps אגרימענם
 געאײניגם אױך זיך ח*בען *דדים בײדע מדתגען.

ארבעםער. די פאר מ*מציעם באגאלטע אײנשירזח אױף
 װא־ דעס פאר אײנמלחײםעז זײ אױמװארבעםעז

j r s p ,סומע די פאגד o p דארפעז בתים בעלי די 
ױ סיסםעם די ps פ*נד ms מל*ן  זאל דאם אזוי ו

t מלאקסירט r i p םיםז פארװאלטען מל עם װער און 
 געמײנשאסם־ א is געװארעז איבערגעגעמז איז פ*גד,
לי די און ײני«ז דער פון קאפיםע לעמ  די בתים. מ

 אח אײגאעלהײםעז אלע אויסארבעםעז דארף קאפיטע
ױ גאכדעם טעג זעמניג פץ משד איז דולס  אגרי־ דער ו
 אגרי־ דרעם דער װערעז. אתםערגעשריבעז װעם מגט
יאר. דריי פאר איז מזןנט

 אפשטיטונג באארד לײבאר געוױנט יוניאז
פירטע אפעךשאפ פארביסענער אץ

 די ry אויד באריכטעם ליווײ •רעזידעגם וױיס
 אפשםימונג אן געוואונען דארם האם אינםערנעשאגעל

 בא־ ביטער חאט װאם םירםע א אין ארבעטער די •מ
 ״קױרק די איז םירמע די לאנג. יאחמ יתקה די קעמפט

 ארבע־ די םון אפשטימונג די קאמפאני״. וזײחנםאן אנד
 לעיבאר נעשאנעל דער םון אױפזיכם אונטערן טער

 םרייםאג געווארען דורכגעפירט איז כאארד< רילעישאנם
 (געבען פעקםארי ברענםש װאאטס אין יולי נײנםען דאם
 געשטימם ד״אבען ארבעםער ידי אח אנחשעלעם) לאס
 פארטרעםער, דיער אלם אינטערנעשאנעל דער פאר
אגערקעגם דאן האם באארד לעיבאר די אײגס• *ו דדײ

MM M fc>M ̂ M ti Mi■■ lilfelAMM• MM M|MA 1■ M kU1MMftMMM b%M  פארטרעטערין אײעיגע די אלס איגטערגעשאנעל די
םארהאנדלונגען. קאלעקםיװע אין ארבעםער די פאר

קאמ־ ארגאניזאאיאנס אן אן איאם םירט יוניאן די
עין איר איז םירמע דער םון ארגעםער די אוױשען י

MU MMkft — — - MftM• MMMMIBMMftU M|M ---- ------ ו M  אז פאדערען גיכען אין װעט און שא■ אנדזשעדעס לאס
 זיבער איז ױניאז די ארבעםער. די פמ אייד אישםימונג

 אמ מערהײט א געוױנעז זי װעט םאבריק דער איז אז
םירםע. די ױניאנתירען או אומשטאנד זײז װעם

 ו2ל4 געוױנען דרעסמאכער אליס8#טעע
 נײעם אץ העכערנוג לױן •ראצענט

אגרימענט
 די װאם אגרימענט קאלעקטױוען נײעם דעם איז

 מאנופעק־ דרעם די םים אונטערגעשריבען האט יוניאז
 אר־ די האבען מינעסאםא, מינעאפאליס, איז סשורערס

 האלב א אװעלף םץ העכערונג לויז א געװאונעז מטער
 וואכען־הענם, די ארבעםער. שםיק אלע פאר יראאענם

 פמ העכערוגג א געקראגעז יאר לעאטעס האבעז װעלכע
 דעם דויד ^יגעז שכידות, די אויף •ראאעגם פינף

 האלב א זיבען םון העכעתנג א גאד אגרימענם גײעם
 איז ארבעםער וואך פאר לוין םינימום דער •ראמנט.

פראאענם. םינף םים געװארעז געהעכערם אױך
געווא־ אונםערגעשריבען איז אגריםענם נײער דער

 וואס פונקם א אויד ענםהאלם עס יאר. זדײ םאר חנז
 שכירות העכערע םארלאנגען או ױניאן דער ערלױבט

 פאדערען עס וועלען באדינגומען עקאנאםישע די אױב
 ארבזױ אגרימענם. דעם םח אײם אין םעברואר יעז־דן

ר אדער יאר א םרײד אק באשעםםיגם דינעז װאלמ מ

װאקאאיזג• באאאלםע װאד א *ו בארעכםיגם ױינעז פער
 אײנגעשםעלס אױך איז אגריםענם ױיעם 0ד< אין
ױ סיסטעס פארבעסערטע א געווארען  באשםימעז או ו

 װע־ קלײדאד ססאיל נײע ארכעט. שםיק םאר •דײזען
 ארבע־ איז עם וועלכען טאכעז is װערען געגעכען לען
 ארבעםערין דער פח לױן שםונדעז דער שאפ. פון םער
 װעם גאר&ענט נײעם דעם אױסארובירען װעט װאס

 םארדינסם דורכשנים איר לוים װערען אױםגערעכענם
 לעאםע די םיז םשך אק אױסגעארבעט האט ד ײאם

 איר װעם עם װאם אײם די און מאנאטען אוועלף
 נײעם םון גארםענם דריםען דעם אויפאונייען דױערעז
 דער װאם אייט די אלס ווערען גערעכענם װעם סםאיל׳

 «ריה דער אױםאוםאכען. דורכשגים איז נעסם גארמעגט
 לוים ווערען אויסגערעכענם װעט ארבעם דער פאר
*ײט. דער

 םאגוםעקטשױ דרעס די מים םארהאנדלונגען די
 װײס אנגעםירם האבען אגרימעגם נײעם פאח רערס

 פאר־ אינםערגעשאנעל •ערלשםײן, פײער *רעזידענם
םינקעלשםײן, ם. און םאום־װעסם, דער םון טרעטער

 דעד .באארו דזשאיגס םיגעאפאליס םון םעגעדזשער
 לעײ װאר Dix געװארען איבערגעשיקם איז אגריםענם

העכעחגגען. לױן די גוםהייםען םאר כאארד באר

 טא־ ארדערט באארד ױלײשאנם לײבאר
 אויפגעכען ®ירמע בין־פיקער

ױניאן קאמפאני
 מאגוםעק־ מיקאגא׳ םמ קאםפאני פיקער םאבין די

 אר־ אז געקראגעז האט דרעםעס, זעיז םון םשורערם
 באארד רילעישאנם לעיבאר נעשאנעל דעם םון רער
 פון םלאכות בעל אירע שםערען אויםהערען גום

 װעלכע אדער אינםערנעשאנעל דער אן זיד אנשליסעז
וועלעז• וועלען די וואם יוגיאן אנדער איז עס

 גום געווארעז באםוילען אויד איז קאםפאני די
 יוניאן קאםפאגי דער is אנערקענונג יעדע אויפגעבען

 איז עם ײעלכע םון םארםרעםעריז אלס שאפ איר אין
 פאר* קאלעקםױוע אין באשעםםיגען זיי וואם ארבעםער

געזעץ. אונםעח האנדלונגען

םענטער העלםדו יוניאן אץ
נץםאן נג ®אולץ ■מ

 באזונדערם זיעען םענטער״ העלםה ױניאן אין םיר,
 אגריםעגט נייער דער אז םארצײכענעז׳ is !יםרידעז

 נטערגעשריכען>1א האם 105 לאקאל ט1ם 1םנא דער ױאס
 ײטהגעױנט א ?ל?ןטשגייא װעגען ױנקס א מטהאלם
 פירער־ די באגריםען פיר ארבעםער. די פאר פראגראם

 דערגריי־ װיכטיגער דער םים לאקאל דעם פת שאםט
 פאר םארםעגען גרױם א איז םיםגלידער געזמםע בעג.
״ דער 'n r ; םארן ברכה א זײנען ארבעטער געזעםע 

ארבעםםגעבער.
 בא־ געזתט םפאםענדע1א אלץ און גרינטלעכע א
 איאט קעז 106 לאקאל םוץ מיטגלידער די פאר דינתג
 איז גױטיג איז עם ױאם אלץ ױירקלעכל־ים. א װערען

שװער. נים איז דאם אמ לעבעז איז פלאז דעם אײנםירעז
 ד״עלםה ױניאן םח דירעקםאר ירײם׳ לעא דר.
 מים העלםען און פארהאנדלען is גרײם אח סעגםער,

 אדער 105 לאקאל םיט קאאפעריחגן את ראט זײז
 ן1א גריים איז װאם לאקאל אנדער איז עס װעלכעז םיט

^ is װיליג םיםגלידער. די םמ געזתם דאס באשי
געשרי־ ת1שוד די אין םיר האבען »ריק לאנג גיט

 װאס ,23 לאקאל ײניאן םקױרםפאכער דער װעגען בען
 איינ־ םאנד בענעםים קראנקעז איר יםגעכרײטערט1א האם

ds אױםפאסתג. םעדיאינישע ןװשליסען ’ S 1סנא די איז 
 אירע געבען is ^געגרײם מם 105 לאקאל יתיאן סום

 גע־ זײער זזאלםען1יםא1א געלעגענהײט די םיםגלידער
ץ אח זונט  פער שױן דארף זײ םמ קײנער געזעם. זי
 דאקםאר א םים זיך באראטען is םארנאכלעסיגען נים

 בא־ שױן ױעם דאס שװעריגקײםען. םינאנציעלע איבער
^. די זארגען ױנ

ױארנמג א װידער
 גאנ־ איבעת אגענםװזנן געזתםהייםם םארשײדעגע

is s גגען1ארנ11 ארױםגעלאזם לעצםענס האבעז לאנד 
 קראנ־ לאז1בערק1ם גאל דער םין פארםערומ דער איבער

 אםעריקאן דער םם1ק םsאי ארבעםער. לױן אװישען קע
 דאם אױף װארענם זױן העלםה פאבליק אװ ירנאל1חש
 אלץ נאך איז קאנסאםפשאן אז נםערשםרײבענדיג1א נײ,

 פער־ אװישען םױם םץ חאכען1א םערםםע די םון אײנע
 יאר. חײיסיג אמ םיר ביז םאען1ם טיז עלטער אין זאנען
 םאר־ די פארהיםען is םיטעל אלס ראם זשמ־נאל דער

 ױ1 םיל אזױ תען is קראנקהיים דער םת שפרייםונג
 ארבעםען נים אמ שםימ ריכםיגע די עסען קען, מעז

 צמע־ נאך מיר װאלםען דעם is שםעדען. צױלאנגע
 איינ־ אעםערזמעגען, םעדיצינישע רעגילערע — געבען

קאסטען. בתסם סרן רעיס עקס געשלאםען
 אזוי װעלכע אונםער אנשםרענגוע אח שפאנונג די

 ארבעםען אץ לעבען מענשעז ײנגע נזערע1א םון םיל
 דיער אױף אמןגינסםיג װירקען מח צײטען, הײנטיגע
 יס־1א שנעל די אין ױאוינונגען אומבאקװעמע געזונם.

 און שםוגדען ארבעםם לאנגע שםעם, םאבריק געוואקסענע
 ױירק־ דער םון םייל א זיינעז ארבעם׳ אנגעשםרענגטע

 איז לאגע די . זיך םאר איצט האבען םיר וואס לעכקײט
םריילעך. נים

אויסכילדונג געזונמ
 קען םראגען געזעט איבער לם1ע דעם אױםקלערען

פא־ בײשפיל: צום פנים.1א םארשידענע אױף םען
א זען 1צ םענםער העלםה אין םען1ק װעלכע ציענםען,

 םריער מחעז זײ אז דערקלערט, ערען11 םפעציאליםם,
 אונםערװמנג מעדיצינישע אלגעםיינע אן חרכמאכען

 *־נםער־ םעדיצינישע אלגעםיעע אן איר םיינם ״װאם
 דימז סיר — ט?זנאציעפ מאנכע םענהץ — זוכדנג

 װאס יף1א טא זאך די אויםער געזעם לקאם1ם
 םז״ םיר ?״ אונםערװכעג אלגעמיינע אן מיר דארםעז

ײ געתלדיג דעמאלט זען  .אײן די אם אז אױםקלערען, ז
 םאראוחאנם קען זיך, באקלאגעז זײ װעלכער יף1א זאך״,

 אה קערפער אין נגען1מארדנ1א פארשידעגע פרן װערעז
 בעסערער א סך א אין זיין עם11 םפעציאליסם דער אז

 אױב קראנקהײם דער אױף אים באהאנדלען 1צ לאגע
ץ י1גענ ױיסען װעט ער  אנחגרע אלע די אין צושםאנד זי

 איבעד־ 1צ לד1געד ן1א ציים סך א געמט עם זאכען.
 לאגיק אמ ריכםיגקײט דער אין פאציענט דעם צײגעז

 n אבער זיך לויגם םוף כל םוף שםעלונג. אזנזער פח
 איבערצײגם װערם פיםגליד דער ױיל1 נג,1אנשטרעגג

 םעדיצינישער אלגעםײנער אן ן1ם טיטיגקיים דער אין
געזעם. זײן םאר אוגםערזוכונג

 ארױס גיט דעפארטמעגט עױוקײשאנאל
 זייבען װאס לןארמונס סימענ׳ס טיט בזך א

״דזשאסטיס״ אין דערשינען
 דירעקםאר עדױקײשאנאל םטאר, פארק ברח־ער

 דעפארם־ דער אז אנאנםירם, אינםערנעשאנאל, דער םון
 םים איאסםרירם מך א ארױסגעגעבען איצם האט מענם

 קאריקאםודעז אוץ צייכעגעגען בעםםע די סץ פערצען
 נזעו1א איז דערשינען זײגעז װעלכע םיםען, בוירני פמ

 צײכןך די חױן א ״דזשאםםים׳. צייםשריפם ענגלישער
 װעממ ציםערען או־ן םאקםעז ביד דער ענםהאלט מגגען

 יעדעד ױאס ארבעםער די סון לאגע דער זװן לעבען דעם
ױםען.1 דארף םענש פראגרעסיװער און אינםעליגענםער
 םטאר םארק האם יםגאבע,1א דער װעגען רעדענדיג

 און עםםעםישע קינסםלערישע, די געלױבם שםארק
 האם ער צײכענונגען. םיםענ׳ם םון װערט פראפאגאנדע

: געזאגם
-דזשאםםים• אין קארםוגס סיםענ׳ם םון ״איינע

 שםאנדפמקם ארבעםער דעם קלערער אתיסברענגען קעז
 רעדעם• צען1ם א װי םאסירונגען אח םראגעז צײט אױף
 איז םיםגלידער אונזערע אז איבערצייגם, דינען םיר

 ױעלעז באװעגונג ארבעםער דער ן1ם מעגשען אנדערע
 געראנמל איצםיגען דעם אין נוצלעך מך דעם געםינען

 די ױנעז1גע צו אן םירט באוועגמג ארבעםער די ואם1
ע׳. עםענםלעכע מײנו

 םח רעקארד «דער נאמען אתטערן גײם ך1ב דער
 בילדער׳• און ציםערען פאקםעז, רעדם: ארבעםער די

 קודצע אפגעדרוקם זײנען צײכענונג יעדער אמטער
 אר־ װעגען רעקארדם, פראדוקציע װעגען םאראגראםען

 לעבענם־ אױף פרימען םים םארגלייך אין שביתת בעםער
 ריקעגבאקער קעפםן םון אםאקעס די ױעגען מיםלען;

 עגלעמ אץ ארבעםער is געצאלם אווערםיים די אױף
 װעם בח־ דעם ארבעםער• די אינםערעםירען אס11 זאכען

 םח דעםארםםעגם עדױקיישאנאל אין קריגען קענעז מען
סםרים. טע16 ףעסם1 3 איז אינטערנעשאגאל׳ דער
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דעפיצימ טראץ צושטאנד פינאציעלען גוטען אין איז go לאקאל ורעס־פרעסערם
T i גע־ דער איז דא םארעםענםליכעז.

 םוץ םינאנז־באריכם דעם ךעכםיגקײם״ ■
לא־ פרעסערם דדעם לאקאל׳ אושזער
 דער .1942 יאר דעם סאר ,60 לאקאל

 גרינםליכער א איז סינאנץ־באריכם
 אז אזוי, צחאםענגעשםעלם איז אה
אר־ ם׳ער1פש יעדער מעםבער, יעדער

 די אין פאנאנדערקלײבעז י1אז קענען זיך זאל בײםער
 באריכס דעם אין װערעז עס םיד- איבעריגע אן ציםערען,

 אין ײניאן אמזער םױ אייננאםעז אלע אנגעגעבען געגוי
 ס,1די װי הכנםד״ פון קװאלען די יאר; דעם םמ םשך

 םע1ס די ענליכע; אמ איינםרים־געלם אסעסמענםם,
 די םח אײנעם יעדעז םמ מעז1ארײגגעק איז װאס געלם

 אלע פינקםליד אנגעגעבעז אויך ױערעז עם קװאלעז•
 געלם םופע די איז ציים דער דורך לאקאל פמ אויסגאבעז

o p דעםארםםענם יעדען או־יף געװארעז אויםגעגעבעז איז 
ױניאן. דער םרן םעםיגקיים יעדע און

זײ־ מיר װײל באריכט, דעם םארעפענםליכען מיר
 יעדען םאר װיכםיג זײער איז עם אז איבערצייגם, נעז

 צושםאנד םינאנציעלען דעם םים באקאנם זיין is פרעסער
pc םאר װיכםיג איז עס ױ1 לאקאל, אונזער rrvr מעםבער 
is אנדערע אלע איז םאראינםערעםירם אמ באקאנם זײן 

 גע־ א ױניאז• חנר םח גגען1דערגרייכ און םעםיגקײטען
 זײער איז ײניאז א םמ צושםאנד פינאנציעלער זונטער
 םוגקציאני־ געהעריגען אמ עקזיסםענץ איר פאר וױכםיג

 קײן נים איז ײניאן א אז אמ̂ו איז עם נאםש רען.
 איז פ^םיםען, ליב1צ אגגעהאלםען װערם וואס געשעפט

 א גראד הײכעז א במ שטאנד1צ םינאנציעלער איר אבער
 םעםיגקײםען אירע באשםימם װאס פאקםאר װיכטיגער

 א אין לעבען מיר מיםגלידער. די םמ װאיילזיץ פארן
 געלם זיד םאדערם עם װאם ארדנונג. קאפיםאליסםישער

אמםערנעמונג. יעדע או־ן ארבײם יעדע פינאנסירען צו
 צאלען םח ציע,1אינסםים אנדערע יעדע װי ױניאן, א

 צאלען םח ;םיםינג־לאקאלען אץ אםים איר פאר רענט
 חײק־ איר םאר םעלעםאן, אמ עלעקםריק פאר בילס אירע

o םכשירים, אנדערע אץ סםיישאנערי ארבײם, p זײנען 
 אנ־ אמ באאמםע אירע ארבײם; די אנצוםירען נױםיג

o געשםעלטע, p ענערגיע אח צײם גאנצע דיער אפ גיבעז 
 מאכען is שכיתת קריגען מחעז ארגאגיזאציע, דער פאר

o ;לעבען א p די אין באדינגעגען די אויף אויםםאםען 
o שעפער, p דער םים מעמבערם נזערע1א באזארגעז 

 קאמםלימם, זייערע אויםנעמען אויפמערקזאםקײם, נויםיגער
o ארגאניזאציאנם־ארבײם, דער צו אםענדעז p אלעם 
p םץ פינאנסען די געלם. און ארבייס צײם, פאדערט p 

 םח ילזײן1ווא פאח װיכםיג זייער דעריבער דינען ױניאן
מיםגלידער. אירע אץ ארגאניזאציע דער

גע־ װי װיסענדיג פרעסערס, אונזערע קענענדיג אץ
 צו םיםגלידער אונזערע זיינען עס איבערגעבען אח םרײ
o אין זײנען זײ םאראינםערעסירט װי און ױניאז זײער p 

 ארן םעםיגקײםען אירע ארגאניזאציע, דער פץ װאוילזיץ
 יעדער אז איבערצײגם, אייך בין דערגרייכונגען, אית

 דודכצולייע־ מי די אץ צייט די נעמען זיך װעם מעמבער
o גענוי נען p גרינדליך זוכעז אים אח סינאנץ־באריכמ 
is .פארשםיץ

כאװײזען. םינאנץ־כאריכם םון. ציסערען די װאס
 1942 יאר פאח פינאנץ־באריכט אונזער לײענענדיג

 אקאונםענםם די אז באמערקען, מיטגלידער אונזערע װעלעז
d האבען p טײלען. חײי אין איינגעטיילם באריכם n p 

 םץ יםגאבען1א אץ איינאמען די אן גיס טײל ערשטער
o ױניאן. רp םון פאנד דזשענעראל דעם p ,םון הײםם 
 און ם1די די פח אריינגעקומען דינען וואס אײנאמען די

 אץ ביישםייעחמעז םון מיםגלידער, די פץ אסעסמענטס
 ײניאן־ געווענליכע, די אויף אויסגאבען די אץ זאמלונגעז,

 אע־ אינםערנעשאנעל, דער is קעפיםע פער װי הוצאװן,
 די אה באארד חשאינם םץ אויסגאבען די צו חלק זער

 די אן גים םײל צוױיםער דער לאקאל. פון אױסגאבען
is פח אויסגאבען און אײנאמעז p ip p .בענעפים־םאנד 

op םח אייננאמעז די ענםהאלם n אפגא־ ^נאםליכע 
is צום מעמבערס די פון לומעז p ip p פאנד בענעםים 

o געלם די אמ p לאקאל דער o p אלם אויסגעצאלם 
p ר.pמיםגלי קראנקע is בענעפים p גיט םײל דריטער 
o p  W פארמעגען pc אח לאקאל o p  i p גע־ געלם 

o לאקאל. po זPשול די ps זיד סמם p שית װײזם 
 לאקאל• נזער1א po םארםעגען נעםען דעם אױף אן נםילא

o איז p םייל, ערשטעז i p עס o p p ;ג;בעזאנג 
o אױסגאבען אוץ יײננאםען יי p  po פאנד חשעגעראל 
ippyosa די װעלען לאקאל, אװזער «ז  opsaoyo- אז

קאהן, מעתס װײס־םרעזידענט פון
מענעדזשער.

ps ’  o p געװען אמזעמ יסגאבעז1א די זיינען p jo p a 
po פיט אייננאמען די p p 28,134.09 פמ סומע pלא.p 

o p ,יף1א אז הײסם p p האבעז סוםע PS’  o p  p ’ d 
o p y i א o’S’ o p. צוקוקען זיך ^לען1 זײ װען is 

’yiyp די opso יסגאבען,1א lypsn o p ,אנגעגעבען -p i 
’o’S אז באםע^ען״ גלײך זײ לען o p  p p קײן נים איז 

psמאלעpגא שםעגדיגע^ j ,p א איז עם אז sײטחײליגעp 
^po o םאר דעםיצים p ip s o  ,pp  o p די SiPso’ is* 
’p אויסגאבען, וױינליכע D o p מוםעז בײם געהאם ^בען 

o p אםיס po לאקאל ps אײנאײענען d p i  o p .פלאץ 
מrגעוױpעoי1א די אם po םייל א  גע־ זײנען הוצאות לי

D pp ^געווא ypyuis po אײננאמעז o p טײל א יאת 
pyos נים געבליבען איז p o p p  .o p p y i זיך נעמם p p 

o’ s ’ c p. הוצאות די אם pyos יף1א o p  lyop’o p x 
ly אפיס r r מ1בל נים pyu is .1942 PS’  o p  psd 

^psd oy) איז אפיס psd אנצאל אן ’ps IP S קאס־ די 
p p  yyopp iyoיבpnyn oiyoypya py אינ־ אן מי

o iyo o o p, אױסגאמ• אז אלס װי t p מ םיר מנז  מ
po pjtchips די tyosw ’ is די pyu is o p  ,yoio לאקאל 

o אויף oiyooya האט p  iy ip p s j” S אפים p s די •yo 
ly i’P ^yo די pos׳y יאר» פארן לאקאל פון יםגאב^1א 

o p די הײסט ^’dtssvi p iy c דינזט pya’ r p i lyipys 
y םון o s ir ’ s  pyp ק מיטsרגy צוואנציג .pkVp  o iy r io 

p הײסט דאם y irs האם לאקאל osnya אן po o ^ y o ’S 
iy D p i” s איבyאױסגאבזמ ר o iyo 19,930.44 po אנ־ 

’pyo א שטאם S po o’ S’ oyp אכם ps טויחננם צוואנציג 
pװי אלאר riS3’ D pyp03 11־’P p.ײזם o p ,אז הײסט 

p p םינאנsיyלpy צושםאנד pyu is po א איז לאקאל 
o גאנץ p  p p o  pyon צײםװײליגזט .o’ r o p

D pyomys pקל גאך p  opyn p p yינאנציyלis  py־ 
p שטאנד y iiis  po לאקאל״ i p באם םזמpכם d p •דױ 

iyo םייל p p  a y i po,יכם s o p p  oy isnנגyגyבyן p p 
lyiyopso פ די ארןpsנג1םליכםy,אד ןyשול רPז po 

p p .לױט ײניאן p p i s  o p  o:yoo” oo o p לאקאל 
21 oyp op yA־pm ,1942 p ya o y sp  ]yo די py ira 

Typsiiya ty i’ isyapyo iis l y r ’ t, א ly iyopso  oy i” P 
iyp־opyn און שyק אין ’DSB 42 אין tid yoio p p םױ־ 

o iy i 90 מיט pלאp מים p’D־p s־pya’ S o iyo a’ 0” pp 
^1םארפליכם yאל גג

 nyp 1פא אויםגאבען און אייעאטען לויפעגדע פון םטײטמענט
p«p געשלאםען זיד האט װאפ יאר oyp רעצעטבער, וגטען

קאלענ־
1 9 4 2

אײנגאםעז — פאגד דזשענעראל
$  p---------82,048.00מיטגלי pyo oiyo 50 is דײס

oiyooyos-----------------3,216.50 בצגצםים םױםצן
ps .ops p אינסםיםוציצס sגsניזssיy3,164^0 — ס
y’ s s r is ip s פאנד po .חש ppsso--------9,457.00 

pp — 3,669.20 לטyים־גpאײנם ^ iO ’ D p i  po
 opyo-------------------------12,755.00 לאקאל 1941
 opyo----------—----------20,430.00 לאקאל 1942

8,736.50 ---------------------------------םאגד בילדינג
oo” ops^ 3,015.00---------------------------הילף

pp^ lO ’D po —  nspoo-----------------159^ 0
ryoiyssps אױף o o iyo o op i’s------------675.00 
דאימס״. אז־ו oopsd״ סאח זאמלתמנן

spשyן n y^ p  p p1,47435 — א. א. א.ל.פ., ׳

---------------- Tyns:r״s סך־הכל
אויםבאבען

אינסערנעשאנסל דער צו .•
—  (so’ cy? pyo) DDoyoo דײס psd 
’o אפצאל  cyiyo ]yo’ io

oy’ s io ’oo i’ s psd iy irn y ” oo” o 
-------------- ”pyo הילף ops ps
—  opyooyo y” i  psd אפצאל o’ poi«s

p אינםpyגyשsנyל p  is םך־הכל 
באארד דזשאינס דרטס צוס  .•

פאח lyo^osisn בודזשyם-------------
---------------- ’ois פאנד s s t is ip s  o is

$148301.05

$ 25,moo ■
3.100.00

2.250.00
75.00

$ 30,625.00

$ 9.755.43
5.250.00

 .•אויסגאבסן קאמיסע און ארגאניזאציט
o באאמ^ psd לםsהyג y irn  ps־lP iy is

ijyoiyoopy פאר yoosso------------------
yמפלsימyנט o iyoopsop יסגאב1אyן —
yדױקײשאנyל oiynopsoyp-----------------

psd מיטינגס,  o iyp ,האלם o p p p s״*r
---------------------------------------מצנטם

yלyאוי קשאןoגsבy,ל זsקsלy בsאמyo — 
 ציים־סא^םט ps oyo’DS? סטצנדינג

O’^PyOO 'DSW  PSD---------------------------
ly לטssyג pyיsל is io ’ is  p s-------------

’yo סך־הכל osp ps y’ s s i’ is ip s 
------------------זyבsאויםג

ps iy ispo ” o בײשםייזיתנגעז is 
’0y 2,456.63־aps ארן װאױלט^גצ sst’ is ip s 

^2,512.10 pyp^ io’ D is  ]y irpy ’ ’oo” o ps ys 
p’o o דמס p  oy’ s s n s ip s  is בsלsמy720.00 ן

$ 2233730 
78830 

15,99832 
4,39830

1407.47
1,79136

2,534.55
205.25

$ 49,962.06

oypp o םך׳הכל is 15300.43 — באארד דזשאינט $ 
אויסגאבען.־ פאתואלסװגס

p s d  o^ pyi אפיס sנגyשטyלםy------------8,07235  $
tpsd myp 6,416.74------------------------------אפיס

pipp־o ,o” dpsםײשאנpy,פאסט יpy1,851.88 — זש
1,243.74 ------------------וyאמpגyלyט ps פאזyלyט

3,78138 ---------אויפהאלם ps קלינינג באלייכםונג,
s ,o ip io i’ sנyמפלאימyאץ נם yלםpy־

’urn ־אפצאלyנסיyפ iyp is---4,452.93 
Tyosio’ is אויף oyp p r o p y ls ,אפיס 

yo iyspD  ,p’yopsp] הלוואות, אויף 
ypypis — 1,769.98 און הבית חנוכת פץ פ^תנג

y? — 27,589.40 אויף סך־הכל is iO ’ is -^ p P S D $ 
:אפיס נײעס אױפן אױסגאבען

oy(( בוײא^־ים i----------------------------44.592.90  $
ל ^ 3,472.44 ---------------------אויסשמםומ ps מ

$176,935.14 ---------------------זyבsאויסג סך־הכל

oiopyrrs 28.134.09 אויסגאב^ פרן [yosi” s pyo’ s $

פאנד בענעפיט קראנקען
 יאר ק»לענד«ר פ»רץ אויםגאכען און אײננאמעז

1942 דעצ. טען31 דעם געענדיגט זיך האט װאם
.•אײננאמען

o’ cyiyo ]yp ip p־PiSD אפצאל po די
pyp’^io’D---------------------------------$ 9,658.25 

oiyssps אויף oo iyoooy iirs-------------50.00 

$ 9,708.25 ----------------------אײננאמען סך־הכל
אויסגאבען.־

Typispp בyנyצו פיט pyp^io’o------------5,931.00  $
^pyp צו yשטיצ io’D-----------------------220.00 

^pyp — 150.00 צו פיטyבענ קאנסאמפשאן io’ o
 pyoiyo-----------------------945.60 לטהy,p ױניאן

30735 ---------------------------אויסגאבען קאמיטע
n״iy irp y ” oor צום pymyp סאנאטא־

 ypypis--------------------------280.70 און רױם
yiyp^pso 12430 ---------------אויסגאבזמ קלײנע

— 7,958.88 $— זyבsאויסג סך־הכל

”tyosiJ $ 48,06433 ------------אפים אױפן הוצאות סך־הכל s  po o io p y rs 1,74937איב ?ynsio ’ is  py $
דים,) נעכסםען אויף שולדטן און פארמעגען פון וססײסמטנם
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פיזפראנט דרעםמאכער אויפןנ
ש מ. נ. מינ̂ל

 אץ זיד הערם װאם םראגע דער ױף
 דעם געבען םען קעז םרייד דרעס

ענס־ פאזיםיװען און באשםיםםען
 בעל־מלאכית די ביזי. איז עם — סער

שלעכם. נים םארדיגעו אדן ארבעםעז
 םילם עס אז צוזעצען, דעם צו קען םען
בעל־ ארבעםער. אין מאנגעל א זיך

 אן אושיקעז זײ זאל םען רחםים זיד בעטעז הבתים
 דא אויד איז עם װ. אז. א. עקזאםינערין, אז אפרייטאר,

 נאהענםער גאר דער אין אז גלױבעז, צו אוחאכעז גוטע
 פילע םאםעריאלען< — װארעם אויסםעלען זאל צוקונםט
םאחארגם. שםארק דעם װעגען שױן זײנעז פירמעס

ױ םיםגלידער, אונזערע  גאנץ םארדינען געזאגם, ו
 םלאם־םײער, אזױ איז אלץ װאס נאר איז צרה די װאױל,

ױ אז  םאר־ חאבעז ניט זיך זאלען פארדיגסםען דיערע ו
 זיכער־ םים קען םעז ניט. אלץ נאך עס טויג בעםערם,

 באלד װעט רעגירוע םעדעראלע די אױב אז זאגען, קײם
 די קאגםראלירעז צו םיםלען שםרענגע אנגעםען נים

 גרױסען דעם װעט דירח־געלם. און שפײז םון ■רײזעז
 — ארײנגערעכעגם אלעםעז אונז — עולם אםעריקאגעם

לײדען. *ו שטארק אױםקוםען
ו 1וועםע פון אחומנםסחש נענזם וומר ,

 אין באטראכםען. ברייטער אביסעלע דאם לאםיר
י פארזוך לויבענםײערםעז איר אינפלאציע, אז פארםײדען ז
 פאר־ די אײנגעפרױרען כל קודם רעגירונג אונזער האם

 םען האט געםאן ארבעםער. אםעריקאנעד די םון דינסםען
 ״אדווענ־ נעםעז ארבעםער די אז אויםרײד אויםן דאם

 גרױםע צו בעםען און בתים בעלי די םון םעדזש״
 אוקאז, #ז ארויםגעגעבעז רעגירוגג די האם װײדזשעס.

 נים טאר ארבעםער גרופע אדער ארבעםער קײן «ז
 פער געבען נים טאר בעל־הבית קײן און פארלאנגעז

 יאגואר ־טען1 םון םארדינםמען די איבער פראצענם 15 וױ
 גע־ באריםט צײם דער פים איז ענםשײדונג די .1941

םארםולא״. סםיל ,ליםל די אלם װארעז
 לעבעדיגער א ױאס זאכעז םארשײדענע די וואלםעז

ױ האבען, מוז און דארף םענםש  און דירה שפײז, לםשל, ו
 נים עס װאלם םקזזים, אלטע די בײ געבליבען קלײדער

 םאר־ די ווערענד אז צרח, די אבער איז אױםגעמאכם.
 די זײנעז געווארען, אייגגעםרוירען םאקע זײנען דינסםען

 ״די מקח. אין געשטיגען שטארק ארםיקלען דערפאנםע
 רעגירונגם א — עקאגאםיקם״ אגריקאלםשורעל אװ ביורא

 איז, לעבענססיםעל דער אז באריכםעם, אינםםיםוציע,
 25 העכער אויף געשטיגעז ,1941 יאנואר םעז1 דעם זײם

 אםילו פראצענם. 47 אויף געשםיגען איז שפײז ;יראצענם
 װען דאםום דעם ,1942 סעפםעםבער ־םען15 דעם זײט
 אויף .סילינגס״ אםיאיעלע באשםיםם האם רעגירונג די

 געשטיגען לעבענסםיטעל דער איז ארםיקלען, מערסםע
פראאענם. 7 העכער

 מצד םארזוך יעדען ױניאן אונזער שםיצם דעריבער
 אם־ ארבעםערשאפט, אמעריקאנער ארגאניזירטער דער

 לע־ אויף פרייזען שרעקלאך־שםײגעדע די אושםעלען
 זײ ארונטערחדיקעז מעגלאך, װײם װי און, בעסםיטלען

 לעצםען געווען איז עם װעלכער אױף הױך, דער צו
 סאר־ סםיל ״ליםל גערוסענע אזוי די ווען םעפטעמבער

 דער אז רעכענם, מעז קראפט. אין אריץ איז מולא״
 באשםי־ דורך איז, דערגרייכען צו דאס מיטעל בעסםער

 סוב* געװיסע אינדוסםריען באסרעםענדע די פאר סען
םידיעס.

ױ און סובסידיע א דײםם ײאס עס? ארבעט אזוי ו
אונ־ אן מיינט לשון שנײדער אונזער אויף סובסידיע א

 יע״ אז גים ערװארםעם םעז וואם כײםראג א םערשסיצונג,
 לא־ װערםער. אנדערע אין—מתנח א אומקערעז׳ זאל נער
 חויז־ די וחגלכעז םאר ברויטעל דאס אז למשל׳ זאגעז, מיר
 װע־ פארקויםם מער נים קעז סענם, 10 איצם צאלט םרױ
 בא־ פוז פארמער דער װאס דערםאר םקח, דעם םאר רעז

 קאוץ. אדער וױיץ פאר פרײז אין העכערונג א קיםעז
 די װעם סובסידיעס מלען פת סיסטעם דעד אונםער

 אםע־ n צו געלם סומע געוױסע א באשסיםען רעגיתנג
 גיט בעקעדײזנז די זאלען יעגע כז־י פארמערס׳ ריקאנעד
 דער זאל אווט אזוי און פרייזען חעכערע קיק רעכעגען

רײז. אלםעז בײם בלײבען ברויט לעבעל  גאםירלאד י
 אבער איז דאס קאםפליצירם. מער אביסעל ענין דעד איז

פלאז• פיז תםצית דער
 אק ערםאלג פולשםעגדיגער א איז פלאן דער אט
 אין איצם פריױען אין אוגטערשייד דער װאו קאנאדע

 חאלבער א בלױז איז םאר־םלחםח, םח די םים םארגלײד
 םוב־ פון *לאז דעם דויד איז עגגלאנד אץ פראצענם•

 חעכעימג די אפצושםעלעז נאר נים געלונגעז סיייעס
 םאי צוױשען געלונגען, אםילו איז עס נאר •רײזען׳ אין

 גאג״ פרײזעז די ארמםערצודריקעז ,1943 מאי און 1941
רע־ דער װעם חגר לױט פראצענם. 6 צע

 *רוג־ דאלער טילקמ 450 במ 300 פח קאסםעז גירומ
ױ אדעד׳ םערצודריקען,  ״ראל ענגליש, אױף עס זאגט םען ו

n וחןן קאפע. און פוטער פלייש, פץ פרייזען די בעק״ o 
 םאלק אמעריקאנעם דעם אײשפארען עס װעט םאן׳ דאם זאל
n א דאלעד םיליאן 500 עק־ אז r אבער דארף מעז 

 אי*ם פארברױכם רעגיתנג אונזער אז זינען, איז האבעז
 װ. אז. א. םלאם ארםײ, דער םאר ײז1ש פוגםען םיל^עז

 V אז רעכענם, לײבאר אװ םעדערײשאן אמעריקאן די
 חןר אײנגעשפארם װאלם דאלער בילקמ 2 םון סובסידיע
 י— ביליאז 8 באםעלקערתג דער און ביליאן 4 רעגיתנג
דאלער. ביליאן 10 צוזאמעץ

 זימעז סובםידיעס קײן אז םענה׳ן ■לאז פמ געגנער
 האם פאלק אמעריקאנער םח אײנקונםט דער נויטיג. ניט
 *ו באחויפםעז קען ער אז םארגרעסערם שםארק אזױ ײן־

 די עס נעםען וואנען פח םקחי̂נ געהעכערםע די צאלען
ױ זײ עגםסערען דעם אויף ? חכםים  װערענד :םאלגם ו

 אםעריקאנער םץ אײניקונםם דער איז םלחמח דער םאר
 1942 אין ער איז יאר, א דאלער ביליןח 64 געװען םאלק

 קרוב אז פאקם, דעם איגנארירען זײ ביליאן. 117 געװעז
^ 10 צו  באשעםםיגט איצט זײנען םענםשעז מער מיל

ױי־ װערםער, אנדערע אין אינדוםםריען. אונזערע אין  ו
 נים און מענםשעז מער צו אויסגעצאלם ווערען סשעם

ארבעטער. צאל זעלגער דער צו ווײדזשעם מער
\ פלאן ל. אװ פ. א. דעס שםיצס

 פאר־ די אז באהויפםונג, ז־י באשםעםיגען ציםערען
 1939 יאר איז האם תעלכער ארבעטער, אן םון דינסםען
 מער ווערט נים איצט זיינען וואד, א דאלער 60 באקומען

 ווען דזשולײ סען1 דעם זייט איבערהױםם דאלער, 25 םון
 ,וױם־ פראצענט 20 נײער דער קראםם איז ארײן איז עם

 לײבאר אװ םעדעריישאז אמעריקאן די טעקס״. האלדיגג
 א רחוועלם פרעזידענם צו צוגעשםעלם דעדיבער האם

םראגראם: ־פוגקםיגען3
 םץ קאםםען די און העכערונג די אפשטעלען א.

 זיי װי לוים פריתען ז־י אײנםרירעז און לעבענסמיםעל
.1942 מאי ־טען1 דעם געשטאען דינען

 צו סובסידיעם םץ סיםםעם א אײנםירען באלד ב•
פלאן. דעם םארװירקלאכען

םים־ געלם נױטיגע די םי.עי.״ א.״ דעם געבעז ג.

 פריײ די אפצוחיטען שטרעגג אויטאריםעט גענוג אמ לעז
געזעץ. פת פארלעצער באשםראפען אץ זען

 בירגעד פאטריאםישען יעדען פח םליכט די איז עס
 אין לײב*ר אוו םעדערײשאן אמעריקאן די שםיצען נו

 אםןף די פראגראם. צײטלינען אח םראקטישעז דיער איר
 געוױנען צו עגםשלאסען איז ארבעטערשאםם ריקאגער

 דער• *ו ניט ענםשלאסען אויך אבער איז זי קרי^ דעם
חומעד, און נוים לײדען לעזr םאלקםםאםען די אז לאזען

או 33 1ױניא קלאוקמאכער י
 קלאוקמאכעז־ די תאם מאנאט לעצםען אנפאנגס

 איד סיט פארבינדונג אין — געפייערם באארד חשאינם
* ־^־יגען33 איר — אגריםענם געשלאסעגעט װאם גאר

 איז שםזזח גרױםע די אז םיר, זאגט םען עקזיםםעגץ.
 אופן״ באשײדענעם זײער א אויף געײירעז תרכגעפידם

 ,פאר־ םץ צערעפאגיעס. גרויסע צו אז און ■ובליםיםי אן
 גןלע• דער בײ אז זיך, איך חגרוױס נאריכט וחגרםס״
 חנר צוױשעז װעםעראגען די פון עםליכע האבען געגחייט

 דערפאגענ־ רעדעס קורצע געחאלםען ױג^־פירערשאםם
 װעל• ״1910 פון קאםף קאלאסאלען דעם אן עולם דעם דיק
 דעם םאר גאר גים םוגדאמענם דעם געלײגם תאט כער

 נאר איצם, עקזיסםירם װאס איגםערגעשאגעל״ גרויטןן
 ארבעםער־באוועגונג אידישער גאנצער דער פאר אויך
אםעריקע• אין

 פת סאלדאסען וראסםע און סוערס אקסיווע צאל די
 *HP ®ז קלענער װערט סםדײק׳ *אכ;־טאבענדעז9 יעגעם

 צײס צו ציים פון ניט וועט ױניאז אוגזער אױב און יאר צו
 שריםט- אדער ווארם חרן — געלעגענחײט די אויסנוצען
 געחעריג אח אמאל פח קאםפעז בישגרע די דערםאנעז

 קרבגות םויזעגםער די גײן זעגדערטער״ די פארצײכענען
 יעחמ םאר באצאלם האם ארגאגיזאציע די וועלכע םים

 געגןן עװלת אן pn געװיס עם װעט פאראויס, טראם
 םענםשעז״ אידעאל־איבערגעבןגע יענע פון אנדענק דעם

 י םער שױן דיגען וועלכע די״ בא׳עװלח׳ן אױםעוי אבער
 איגגע־ די בײ אוועק אויך עם געםם ניםא״ אונז צוױשען

 םים זיך באקעגען צו מעגלאכקיים די םיםגלידער רע
םראדיציע. אוגזער םים םארגאגגענהײם׳ רייכער אונזער

געשעפטסמעסיג 1פירע זיך 1דארפע ױניאנס
 ייגקמ א אז גלויבם, װעלכער די פמ אײגער בין איך

 זיך מח אונזערע, װי ױגיאן גרויסע א נאך בםרם איז
 לױם װערען םארוואלםעם םח געשעפםסםעםיג, םירען

 זיק מח מעטאדען; וױםענשאםםליכע לעצםע סאמע די
 חאט״ ווײגיגקײט םיץ חיגױכט. יעדען אין .אפ־םו־דעים״

 פארבונחנן בין איך וואס יאר 33 ךי pc פארלויף אין
 ביײ געזוכם מאל אלע אינםערגעשאנעל, אונזער םיט

 אמ געגים״ דעם אויף קאגקרעםעס עםוואם צושםייערען
 זײער מים אז זאגען, באריםעריי שום אן םאקע םעג םען

 םאר־ ױגיאגס אוגזערע װערען אויסנאםס־פאלען, קלײנע
 אונםערגע־ םרױואםע גרויסע די םון ערגער גים װאלםעם
 מאכעז אפיםעם אונזערע פון סך א םארקערם״ מוגגען.

 םינאנס־אפםײ־ אונזערע און באנק א םון אײנדרוק דעם
 םת פינקםלאכקײם דער םיט געפירם טאקע ווערען לונגען

באגק• א
ױ אליק, דאס אבער  אין אגגעװיזען עם האב איך ו

 םים םארביגדונג אין ״גערעכםיגקײט״ נוםער לעצםען
 אנצוד״אלםעז גענוג גים וױים איז הױז, ױניםי אונזער

 א מיטגלידער. די םון איבערגעבענהײט אץ גײסט דעם
 געשעםטםמעםיגעז א אױף װערען געפירט מוז ױניאן
 א איז װערען םארװאנדעלט גיט םאר זי אבער אופן,

 םארוואג־ װערם ױניאן א וואס מאסענט דעם געשעםס.
 ז־ער מיט און ױניאן אויס זי װערט ביזנעס א אין דעלם
 אויב אז קלאר״ דאך איז עם גיזנעם. אויס אויך צייט

 אונזערע אין םארבמיבען און אן זיך שליסען ארבעטער
 בא־ דעם םון ציען זײ וואס דערםאר בלויז ױניאנס

 פונקם דאך זײ װעלען בענעפיםען, מאםעריעלע שםימטע
 װעלעז ױגיאנם די װען די, פון זיך אפםדייסלעז גיך אזוי

 איםשםאנד מער נים סיבה, אנדער אן אדער אזא צוליב
 דאן װערט ביזגעס די גודם״. די דעליװערען ״צו זיק

 רע־ בלויז זיך זאל ױגיאן א ווען וכדומ̂ד ביזנעם. אויס
 קײז אונםערנעמען נים און באלאנס באגק םיטן כעגען

 את אויםקלערונגם אפילו אדער ארבעם ארגאניזאציאנם
ױניאז• אוים יוגקת, אזא װערם םעםיגקײםען, קולםור

ו ױיכםוס אונזער באשסייס וואס אץ
 גרױםקײם דער וועגען שרייב אדער רעד איד װען

זינעז אק ניט איד האבן יוגיאן, דרעםמאכער אונזער פח

1942 דעצעמבער, ־טען31 דעש 60 לאקאל םון שולדען און פארמעגען פון סטעיטכזענט
:םארםענען

$11,672.07 -----------------------------געלם קעש
—--------------------אקאונםס סעיװינג

15,500.00 ---------אינװעסםמענטס און כאנדס
766.67 ------------------------------דעפאזיםם

פאנד בענעפים קראנקע! פאנד חשענ.

$27,938.74 --------------םארמעגען סך־הבל
:שולדען
$ 1400.00 באצאלעז דארםעז םיר װאם הלװאה

$26,538.74 שולדען אריבעד שםײגט םארםעגדן

$ 2,541.01 
11X110.59 

2,000.00

$15^61.60

$15X561.60

סך־הכל
$14,213.08
11,010.59
17,500.00

766.67

$43490.34

1400.00 $

$42.09034

]

----------------------------4 1943 אױנוסי:,
 באנק אינזערע אדער אפיסעס גרױסע אונזערע אדוו?

 דיטיג דיער און דיער איז דאם כאטש — באלאנסען
 דער איז אלעמע; דעם סון וױכטיגער ײאס זערפאר -

 פון איבערגעבעגהײט די און לאיאליטעט די גײםט,
 די ײרד בלעטעדם איר װען מיטגלידערשאםט. ךןר

^, אונזער פון משינטע  באמערקען לײכט איר װעט ױנ
 גע• דורכםאלען. את זיגען פילע םארצײכענט האם ױ ןז

 געויעז דינעז לאקאלעז באזונדערע די ווען צײטען׳ װען
 שםע- יאר צוױי אדער יאר א מים און רײד אץ גרױס
 און געװארעז םארארעמט שרעקלעד זײ זײנען טער

 באדארף מעז מענשען. הײםעלע א צו אײגגעשדומפען
 פרעכטיגע די געדענקעז צו ״אלםער״ קיץ זײז גיט

 4P פארמאגט. חאבען לאקאלען אוגזערע װאם געבײדעס
 םמ יארעז מאגערע די את באנק, אײגענע אונזער און

 גאנצער אונזער םון איז גאר ניט ווען ,1933—1929
 עס נאר געבלימז׳ נים זכר קיץ ,איםוםםשעסםװא״

 טע־ אמ עלעקםריק די װאם װאך קית געײעז ניט איז
 דראםעז״ די ״אפגעחאקם ניט האבעז קאמפאנים לעפאן
 בילם. די באצאלט ניט חאם מען װאם דערםאר פשום
 גן־ אץ געשםיצם אונז חאט װאם כוח גרויסער תר

 םון באשםאנעז איז יארעז׳ םראגישע יענע איז קװיקם
 חײ־ א ײאס איבערצײגונג איז גלויבעז שםארקעז דעם

 אואראט בײם געשםאנעז זײנען וחנלכע מענשען, פעלע
 זײ םארוואם און םארמאגט חאבען ױניאן, תר פון

קרבנות. ברענגעז צו גרײט געווען זײנען
 םון אמ 22 לאקאל אונזער פמ םיטגלידער אינגערע

 מיט קװעםשען אםשר וועלען לאקאלעז איבעריגע די
 וועגען איד דער רעדם ״װאם םרעגען איז פלײצעס די

 עס וועלעז אײניגע ? קרבנות״ א םאר וואם יץ־בנות.
 ענםפער דער איז נוסח. אנדער אן מים םרעגען סילײנט

 לײבטצר א גאר עם איז מאג צו ד״יינט ווערענד או
ץ צו עסק ^ א זי  אמאל, אבער עס איז מיטגליד, ױנ
 נים גאר שוין געװען צוריק, רr 30 אדער 20 םיס
 פאר• זײנעז מיטגלידער ױניאז ביסעז• לײפטער קײן

 םאר־ דיעדע אץ בתים בעלי די מצד געווארעז פאלגם
 איז מיטינגעז שאם צו אץ מיםינגען ױניאן צו לײט.
 גע־ אמאל איז מען װי אזוי פחד מיט געגאנגען פעז

 זיד חאט מען סכאדקעם״. ,בונד״ די אין גאגגען
 מינדס־ דעם אױף אח לשח שטום אויף *ינעתערעדט

 געווארען ארויסגעשלייחגרם ארבעטער זײנען חשד םען
 זײ ;געווארעז ,געבלעקליסט״ איז שעפער זײערע פח

 אוץ םרײד זעלבען אץ חשאב אנדער קיץ שוין האבעז
 די הײנט געםינען. געקענט נים שטאט זעלבער דער אין

 שלאכט, א ״געמײנם האט סטרײק יעדער סםרײקס!
 האט פאליצײ דער םון גרויזאמקײםען ידי נלום־באד. א

 ארום נאך זיד דײיעז עס געהאט. ניט גרענעץ ?יץ
 טראגען וועלכע ווײסטמאכער, און קלאוקמאכער גענוג
 באקומען האבעז זײ וואם וואונדען די םץ סימנים נאד

«p יארעז• יענע םמ סטרייקס די
 דעם םאר סיי ארץ, דרך ד״בית בעל א האט הײגט
 שלײ־ מעז ױניאז־םארשטישר. דעם םאר סיי ארבעםער,

 בא־ מעז שעפער. די םון ארבעטער קיץ נים דערם
 ארבעם קיץ ניט נעמט מען מענשען. קײן ניט לײדיגט
 סאכט מעז שםונדען. מענשלעכע ארבעט מען אהײם.

 ציװיליזירםע װי לעבט מען לעבען• ניש׳קשה׳דיגען א
 םאר־ צו מיר האבען אלץ דאס לעבען. דארםען סענשען
 ;געבלוטיגט און געשװיצט האבען װעלכע יענע׳ דאנקען

 בע־ סח געטרוימם און געבױט האבען װעלכע יענע׳
 דער אויף רעאגירם וואלטען יענע ײעז צייטעז• סערע

 ביז נאך עם טועז מענשען סך א לײדער, װי, יוניאז׳
 עקזיסטירט, ניט באוועגונג ארבעטער קיץ װאלט תײנם,

 הימעל םון םאג. צו היינט זי זעען מיר װי ניט יעדענפאלס
ארונטערגעםאלען. נים אלץ דאם איז

\ פארגעסען ניט מאר מטן
 זיך מים שטעלען ארגאניזאציעס איצטיגע אמזעדע

 לאיא־ אםפערװיליגקײם, ארבעט, אומערמידלעכע סאי
 לאמיר גראד• העכםטען םון איבערגעבענהײם און ליםעם

 װעלכע די, ;אלטע די — יענע פארגעסען ניט יעדיבער
 הייםעלע דאם און ניםא אונז צװישען מער שוין יינעז

®P ,םארמאםערטע, און גרויע איינגעדארטע, עלםערע 
שאפ. אין ארבעטען נױם אוים נאד מוזען װעלכע

 אונזערע םון מיםגלידער אלם ציזאמען, אלע לאמיר
 אונזער ד,עלםען צו מער וואם טאן און םאו יתיאנס׳

 שונא דעם געגען קאמף בלוטיגעז איר געװינען לאנד
 און הײנט גלײכצייטיג לאמיר און מענשהײם דער יח

 דיס־ די און כבוד דעם נאמען, דעם אפהיטעז מאל «לע
ליז  איז, וועלכע ארגאגיזאציע, אייגענער אונזער םיז ייי
 א םאר באשיצוגג מאמענםאלער א באלדיגער, א אױסער

 םאר האםגונג א מיםעל, א בתים, שםיקעל גוןסערעז
I םײ געזעלשאםט, יושר׳דיגער מער און שענערער

מ ז ׳*( ־י׳ 21 י

 גאנצעד דער פאר סײ און ארבעטער אלס אונז פאר
מענשהײם.

*• •
 נאך איז געשריבעז, ױערען שורות די בעת גראד

 אונז םון יתיאן אינזער םץ פ^ערען די םמ אײנער
 סעקרע• אמאליגער דער שינדלער, סעם גענאסע אײעק.

 מײס• געוועזענער א ײניאן, װײסםםאכער דער םמ םאר
 געשםארבען איז אינםערנעשאנאל, דער םץ ירעזידענם

!אנדענק דץ עהרע .1943 ײלי, טעז10 דעם
קאמיםפ סיד דרטסנזאכסר די

 ״געדעכ* דער אין געשריבען אנופעלט האב איד
 װעלכע ברױועלעך, צאל גרױסער דער ײעגען טיגקײס״

 םח לאקאלעז באזמדערע די פיץ אםיסעם די אין אן קומעז
 קינדעד און מיטגלידעד םון באאײ חשאינם אוגזער

 אלס ארמײ, אונזער אק זײנעז װעלכע מיםגלידער, םץ
 םון געשיקט זײ װערען ױאס פאםילקעס, אױף קבלות

 װע־ וױיטער איד שרײבט מאל הימטיגם צײט. צו צײט
 אגדער אז םמ שימ קומעז די אבער בריװעלעד, געז

 געשדיבען ברײועלעך, דאנק אייד זײנעז דאם קימל•
 זעלבער דער מים ױארימקײט, זעלבער דער מיט

 דער *ו געשריבען בריװעלעד זײנעז דאס התלתבמד
 םים• פח ״׳22 לאקאל םח קאמיםע עיד ״דרעסמאכער

 חדד געװארען םאראומגליגט זײנעז וועלכע גלידער״
 גע־ געװען זײנען און םיבות אנדערע אדער קראנקחײט

חילף. נאך אגצוקומען צװאונגען
 יוער קאמיטע• דער װעגען װערםער ואר א כל קודם

 ל$קאל םיז קאמיםע עיד ,דרעסמאכער די איז װאס איז
22?  טים האם צוריק רr םינף אומגעםער םיט ״

 לאקאל פץ מיםגלידער אקםיװע אונזערע םץ אײנעם
 וזארץ א קיסעןאב חאט «ר אוטגלייק. אז פאסידט 22

 בתדער דער געווארען. קראנ̂י ערנסט איז אץ פעלער
 געזעצלעכען דץ לאקאל םמ אויסגעצאלט געקראגעז האט

 שאפ פמ ארבעטער ברידער די בענעפים. קראנקעז
ױ האבען,  אונזעד אין שעפער רונ דאם אק זיד םירט עס ו

 איז עס ארױםגעהאלםעז. אביסעל אויד אינדוםםריע,
 אמ דאקםויוײם חאםפיטאל״ גענוג. געװען ניט אבער

 װאם גראשען יעדעז אויסגעשעפם האבען מעדיציןו
 געקענם האם ער װאם און םארמאגם האט ברודער דער

םרײנם. גוטע זײנע און קרובים זײנע םץ לײחעז
 לאקאל םח מיםגלידער אקםיװע עםלעכע האבען

 געקענם, גום ברודער קראנקען דעם האבען װעלכע ,22
 דורד געלם אביסעל שאםעז צו אונטעדגענומען זיך

 דער־ געװעז איז אונטערנעמונג די בענעםיט. םעאםער א
 געזונט ברח־ער דער איז צײם דער מיט סאלגרײד.
 האבעז וועלכע די׳ םיט צוזאמען ער האם געווארעז,

 םעאטער דער םיז ערםאלג צום בײגעשטײערם םיל אזוי
 פעדמאנענםע א גרינדען צו באשלאסען אונםערנעמונג,

 מיטגלידער. באדערםטיגע נױם העלפען צו ארגאגיזאציע
 ״דרעםמאכער די געווארען געשאםען איז ארום אזוי אט
 צאלט קאמיטע דער םון מיטגלידער יעדער קאמיע״. עיד

 הכנסח הויפם די דאלאר. 2 םץ בייםראג יערלעכען א
 אונ׳■ יערלעכער דער םון ארייז קומם קאמיטע דער םץ

 אקטױוע די צװישען פאםולער איז ױעלכע םערנעמונג,
 אן נאוער, בעני ברודער ױניאן. דער םון מיטגלידער

 דער םון מיטגליד ,22 לאקאל םון מיטגליד אקטיװער
 םרעזײ איז באארד, דזשאינט און עקזעקוטיװע לאקאל

 טישלער, טשארלי און קאמיםע״, ״עיד דער םון דענט
 אין םאמאשםשניק םעהיגער בלושטיינ׳ם מענדל ברודער

 סעקרעטאר. איז דעםארטמענם, ארגאניזאציאנס דעם
 דא זײנען קאמיטע עיד דער םון עקזעקוטױוע דער אין

 מים- לאיאלםטע און אקםױוסטע םאמע די םץ צאל א
.22 לאקאל םון גלידער

אנערקענם װערם ארבעם גוםע
 זזאם קאמיטעט דער וואס בריף, א ליגט מיר פאר
 אינטעליגענטען געטרײען א פון דערהאלטען לעצטענס

 חבר, װאױלער א טשערמאז, שאם א מיםגליד, ױניאן
 פםח. לעצםען, אומגליק אן פאסירם האט עס װעמען מיט

 קאונטי קינגם אין אפגעלעגען ער איז לאנג װאכען
 מיר װעט ״עם צושטאנד. קריטישען א אין האסםיטאל

 צו קומען וועל איד ביז לאנג מאנאטען נעמען געװים
 83 סארלוירען האב ״איד ברודער, דער שרייבם זיד״,
 וואך א מאל עטלעכע גײן איך מח אצינד וואג פונט
 ־ דאנק א אבער, האב איך באהאנדלונג. מעדיצינישער םאר

 ווערען צו געזונם האםננוג זזילף, ברידערלעכער אייער
 קײנמאל װעל איד םאמיליע. מיץ אויף אויםםאסען און
 ברײ עכם און ווארימע אלעמענם אייער םארגעסעז נים

 ארױם־ םיר האט איר וועלכע חבר׳שאםם, דערלעכע
אומגליק״. מייז אין געוױזען

מים־ א פמ םרױ דער םון ברױועלע שײן א נאך
— קראנק צײם לעגגערע א געלעגען איז וועלכער גליה

 t אײן־ זאנק ״אץ• דאלאר• 5 פאר טשעז א ענםהאלט
 פאו־ געםאז האם איד וואס אלץ פאר מאל טויזעגט

̂' אײך בעט ,איך ד. שרייכט מאן״, מײן  אנצונעסז
 אל׳| אימ דא שליס איך וואם בײשטײערונג קלײנע די

 נאבעלזא־ דער םאר אנערקענוגג אונזער פץ אױסדרױן
פיטגלידאר״. אײעדע לטוכת םים איר װאס ארבעט

 ביי״א אנדערזג די »יז געזאגס װערם ענלעכעס
 ה$י» ד<דבײ געװיזען. מיר האם טישלער ברודער יואם
 תו־ אין שדײמז װעל איד אױב אז געבעםען, םיד ער

IW נים השם לםעז איו זאל ״גערעכטיגקײם״, prwn 
 סמ״ דער גזױיארעז װאס נאר ב׳ץ ״איך נאסען. דץ

 ג?־ םישלעד ברודער האט קאמיטע״, דער םמ דעםאד
 art םרידמז״ זתשא ברדדער צז אנערקענונג ״גים זאגם,

 א«י ברידצר, אימריגע די און ראסעקרעמ פריערדיגעץ
t ניט d.״

r אים גיב איך םארלא̂נ ז״ץ נאך־ קום איך r u p 
באםערקומען. זײנע פמ אױסצוג אז אויסער

 אונזעדע n סיגארעטען שיסט 22 לאהאל
 שיקען ב#לד װעט אמ סאלדאטען

®עקלעד קױסטמוס
ױ ,22 לאקאל יוגיןט דרעסמאכער די באװאוה•״ ו

 חןד «מ מיםגלידער די צו םתנות און ■עקלעד שיקם
 אין דינעז װאס טיטגלידער די פת קינדער אח יוניאן

 תאט אמר איצם ביז לאנד. םמ כוחות באוואםענםע די
 9געפינ װאס די צו בדויז פעקלעך שיקען געקענם מען
 תאס ים איבעדץ זיינען װאם די פאד לאנד. אין דא זיך
 איי׳ג־ דאם אגגעגומעז. נים •עקלעך־ ק״ז רעגיתגג די

ידאט«אפ« איז שײמז גןקעגט די ה$ם טען װןס זױגע
............ - - - - -1 - - - - ■iMM iiUK  חונדער• עםדןכע געשיקם. לאקאל דעד האט דאס את

 גןך ארױסגעשיקט זײגען פאפיראםעז םיט פאקעםען
n זדז זיכמנרמאן. באריכםעם סאנאם׳ דעם װארעז r•  ־
 כױ• ימקך דאר פח צושריםם $ געװען איז פאקעם

 »9■רא* חונדערם שםײען םיר אז סארזיכערדנג, דער
t און קאמף דעם אין זײ מיט d אלא זײ באםראכםען 

פאםיליע. ארבעםער גרױסער אונזער םון מיםגלידער
 *ג־ אז וױםעז, געלאזס רעגיתנג די האם איצט
 איבער־ קענען םעז װעם מאנאם קומענדעז סאנגענדיג

ח סאלדאםעז די צו שיקען מ itu קריסטםוס ים אי n a 
^ דרעםמאכער די נ  מאויםצונה באשלאסעז האם יו
 נױםי םים פעקלעד ארױסשיקען און געלעגענד״ײם די

 קינדןןר איז םיטגלידעד די צו ארטיקלען און זאבען
 פארשיחנגן n אין זיד געםינעז װאם פיטגלידער םץ

דינסם. אין פלעצער

 אח■ דדיקם יוניאו אפעױימארס הלאוק
 טױ» אױםן צוקערמאן ברודער מיטגעפיל

מוטער דץ סון
^ אפערײםארס קלאוק די  דריקט 117 לאקאל ױנ

 צוקדרם^ רוביז ברודער צו םיםגעםיל טיםען אױם
 שוו*־ דעם אײף םשפחזז, דץ איז לאקאל׳ םיז םשערמאן

 םוי■ דעם דויד געליטען האבען די וואס םארלוםט רעז
̂■ םון םיטגלידער און םירער די םוטער. זייער םון  ל

 1זײז אין טרײסם געםינעז זאלען זײ אז זיי, װינשען קאל
םענשהייט. דער םון אידעאלעז די םאר ארבעט

סעקרעםאר־םענעדזש•־. קאפלאן, כענחשאםץ

ח לאהאל אפערייטארס הלאוק  ברענטש ז
ר. א. ,4וס

דריק* א.־ר. 401 ברענטש םת פיטגלידער די
 םועו* אקטיװעז אונזער צו םיטגעפיל טיםסםען דעם אױם

 אונזן• איבער שיקעז םיר און צוקערםאו, רובין פוײינד
 8גאנ ז״ץ איז םיטגליד חשוב׳ען אונזער צו טרייםט

 לי דיער םון פארלוםם גרויסען דעם אויף םאמיליע
םוטער.

a ,4$סע קאםעל

רעזאלוציע.
 •65 קאמפאני״, קאום ״אנעטא םון ארבעטער די

 פיזגע®־ ױיער פרעזענםירם האבען סםרים, םע37 וועסם
r םאר צזתנה שיינע א פים בעלםאז, א. ברודער אגענם. r 

 3םארד► די םארגרעסערם האם װאס ארבײם, געםרײער
 איש װינשען זײ 4שא אין בעל־םלאכות די םון סםען

ארבײם. גוטע די םארטזעצען וױיםער זאל לר
טשיזיטאז שא■ קוחאן׳ מאקס
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 לסשל׳ #יד IfSfn אייסזון, גןוזײגלןמ אין לןגן,
י ומדןופ חןנןן מקןגס  *ו־מסס׳ מיגדןדם ״w ו

מן לפזא׳יחזלמ s iw ו״ n> flwyw* »ן ifp זי* 
3 w9 נדפ |<ןד<ןן ii 1939 j i p i i״s p  ir w 

מזןון 9לopos 9 זײנןן מן #יפנלידןר ו װידן  קן
̂זינ ק*ץ אסת, דזש#בס, אױף ir* *רבזנטסל w K r ״"If 
ןו גיס׳ סיר ipsfn ווןדוו סון נ o קלינגס עטןגדיג ן f 
pn פ מ jpip’w jn אין ד yu v וחןועןל דןס: 

f $$ר איו Ofn tot״*  t o 39 לימויןןןm״ f 
B 9( יס3 #יו ifSfn וײפןן poosif ד אין fiyודפיל 
ff3 דוש ii'03f לן ווןן איוס׳ גראד וױ  חןנןן ן

חמסכס״

ס *ן אי tu לו ts a n, ד מ ײ מ •ו

vtvwb pb  pup מז *ו ג״ס סןואו ר גו P מ T סער־ 
O’fOipnf  m  w ro פאםס i f t « איו אייס• שםיקעל 

ip $9ל ןו אמר איד סייוס n וסרידען גזדיעז שדן* f 
u זיר מױבס p  Of שס♦} i •if19390״ osf ip זעל־ די 
מ i עז׳ip*io ipsfn Ofn 1093*3 לייס ני f 0 to יפןרי 

upnpsppo״ o ff סריױ׳ ifo  if מרף ipbkobp די 
ip זייןד ,00*9019119 n  oof גע־ לײט זעלכיגע די אס 

ifp ipo i סןגות׳ נדס קוסןן f װאס שכירות ז״ סיס 
o j'fffo  ipo אין o ff קײן סרנעטםוויד רזגולץרען 

i f s r ג*ס IfOfOff ify ^ ff f  no ipo pk  if f fo
אוחןרטאיס.

feA M fea  -  - 1— t t k k k k  U A  A M U A B  AAA M A A  AAAAAAMAMAAMץ׳ פ#רשסײס ױשס, ת#לט אוגז פון קייגןו ז# ז
Ifo .o’fo ip n f ifBfOBf m iu f t  os’K Ifp'o if 

ip s f ffo ניס ifim o ifiis  iv ifV fff זיד ,p jfffj ois 
m tf f  19390 1» no if ז*ל ipopsif ippd ifo 

ifשסונ tugi אױמוימװ״נלןח■ f אלם שכתים און •is 
ifjfp די .393  nmo ip o p sif אױף מגוג םןרדיגען 

if פון לסמן f r n אין ססװיגםט iרעגו־ ״ 
ifשסונ oofSff 919ל f, זײ אױב און IfO fSff 

9019119*0 ifo fff וײ p o ip i ifjfp שוןי ןו
f  pk  o p fffffo  f f f  Of סין דןוולטסם f f f 

W fp fU f  i f  ofn ofn f f j f f n w o i ג״ *f f  *f 
ipops 9 *וליב p**f .ה*כעז לסנג יאיעו אודזסמז
00390 ipopo fo f ift  p i  upsifp i if און fj* f| אױס׳ 

19390093 pspm nfB 90391393 מלײזייגומזמ p k
t if  sip •niff״ o n און i f f  f״ifSffl *n if  , if f שוין 

IUfIfTff f לסס f f  •pH D ffllfl3 0״ If״O ff |f0 
s fv nאון ׳ ifSfn |fn די ftf o fn fi up מן^גענתייס 

if סםוד ifffn 07 דיןר סוןff,i ofn ,ofsשילם׳ ׳ *f3 
*̂M*f אח ooffii סיס זיד Ifffn  ifif ? ffO fO ff *f 
itf one p די i oxfpti, לײכס im ifffn  fioo קרימן 
f לייסישסד# if  11 'D rx  m o ff ס׳זדו pmf f אין 

f o פיגיש ff
9 if ffoךױ Tf^f ofn  ffo f f f f׳ *o**f f  f f

f לי^יג׳ סחסגיק f f f f  f  ifo fn u f ifx isn iffi jf iifi 
ffo 1 מלחת קדיימ ffo  ff}  f f  f fױיגיג f f וױ O ff 

oio*}*o סקךלו ifn  os'K ס׳איז ff}*f}f}ff3 f if 
fo^ftf ffo גיס *s if}fp יסדוח  IfOfSff שכימת׳ 

o ײלזוזofofo 1 די ff jio ff3 f גיט ifffn׳ Ifffofn 
f llf 'J f  *f ןיך׳ פארשםיים ניט. ויי סילןן i f סזעלכע 

if ארבעםער w i אין וויןי זיך i  ifsn im״e a fm  f׳ 
ifs איו׳ס i” f f אק j f f f  ooffp״f i און *מקסידלי 

'f f  1 20 ifo fn jro n ff Ofn nro if  trwm  Ofn tf«
•#■i jA AAA AAA MA AAAAMAIAA AA u AMAi AAA■ hAMA&N• A■ AAM AAM״״•מז שכידײ״/ די סץ מגס v געכדיגס/ סך tv אױסעד 
n תאבעז ןײ װאס םעקסעס f f ’fo זײ ײע^ז ממלס 

ifo fff אלזחא }e :fs rs i2 0  f fלױסס 1װא ודז ׳ ?Ifo 
ffo לסקסל׳ אין ויך פסרשסייט iff} fo  01 s, אץ If0 

}ifffH in  is ifoipon* Ofn of if  ,om rrtfn אױב 
f״f קײן if}*fp גיס ojm םעז  f f f f  t דזשאכ גײזןם 

ifo  sen וסל o f if}*fffo ififpלf9 f דאלאר ffo• 
n רעדס און  ifo זײ מאנען נאסעס די f פארטיגען 

if3 ניט ״ffo׳״o תיתץ: fi יעדערער י9 תיזעס׳ קײן 
 '93 איז 0911 וױידזשעס n מיס ז9 ד׳9י טשסײר9«

f ׳fjn*w געחארען שטיפט  nm, נארי {עווען איז ודיס 
o אין םען ן9ק מל׳ ff 09 יקמת י{ען01איii חאלס 

 נ־9 19 סעס93 די כען9מ ? דורכקמןען גיט ifשסײ{ אין
f f f חשמן: fjm זאגס of19 ׳ ifo דארף lfo f3 ff 
fjm ? ifנ1|־שס9ײני f ודיסם Ifpip o ffo ’ro  ffjn ft 

 זאלען {?fo די אץ שסמדען די אייל^ ׳ff}«r יפן1א
o’fo זײ ffiif  IfO fSff, 911 אח תים.3ש f ’n1פיל9 לט 
f3 אייד זאל מען אז י^ל׳ן׳ נם9גע? אסעס3 די ײ3 ff־

fom  ifo,} 9 אה of }njjrofSffלכע7ז ojm iffjio o
ifs סװין if j ’fffo יף1א 3ממ is ען.3לע

o 0093 איז fn  o jfo n if  f f i r f ניט f i f ד  װי זו
ifo  Ofn ,D fio fft if די ^o f fo s iסיזאנם לעכע }f־ 

ifp ip fW  o f. ifo nדי ׳גם9געז װי װײל ׳ x״o נים איז 
is »מ ׳fל9מfoנ קײז  if3 ’ in f» f ofn ifo שע־ געסען 

»f f ■9״ .D 'fo f f iif  |fO f3 ff i f  'oo ’O ffחײסט לץ 
n if  o fn ifo  ?o» fO ffn f פיל }if  o f s f f f ־90ל93 די 

f 1 חהאמ ?סכ9ל n f i f f i i f׳ i f זײ if3 fn ניס כח קײן שױן 
f{זועלען און f 0 בײ לען9עקפ11א חלילח f3 ff f f f• און 

מי if סיר |9זאל *ל s f i ס׳איו f f f טאקע }i f i i f 
ifoג איז אסת׳ ip f תי די בײם באשלאסען האט ארן |9י

i t ד » 1 ,fo ’ ifsn s fsn,אמ {״ f f f  ifo  if ii■ 
of f שייז לדגט f f f  o fp n fn f r שי 9 מיט וײםf f׳

fa סיס  vיז ״* jjd מגסדפלירעז״ שסרײגג עס דפדף
o לס9ײ פידעןדכײ ff  f f  i f  ifo o fa a f D}fpf} o f ifo

f ד״מדנט f f f s — ױ o םיד ו f if3 fn בײ שױן ^  םי
if {סלוממוײמן im ru f׳ ^ffT זטנו בײ איז f i f ,לאגע 

19 ’f f f f י שגת מאכט לסמל ז ו »f• אינט איו o ils 
fv fp  919 if f fn f s  osopffo o 'fu f f iif  I’ J fפון ׳

f ימלססר f j  ifp  ifo חלילס if} ’ fp» ך.9סםי9ידוש9אינד 
rw if f  jrosnpf} n איו n tf: 

ifo 9 93 117 ל9ק9ל u fP f  o fnנים שאס lf3 f} is 
D’ fO f f iif  IfO fS ff is  o ffo^ ffo* n  O’ o f f f  r p 

i f f  no רי opofs ײעלעו if f f s f s  is  ifo ’ o o is ים9ס״ 
f} f רשםײס90 ומןי״. וד fn9̂ 19 ׳ o ffנf fלo וי Ifsfin f 

p’oo־O f3 ff, ל f 190 ויי f f f v  ifson איז ff}  f f f 
f} ffo  r p די נים׳ if} ffp f}  o s 's  ns n w אץ 

jfsn .*מלוח p  ffo^ n ים9«ס -f f r i f  ffo  fpn ’ f  f} f 
p דס םיח יס״.90 k  }} ifp ifo  n  19 if } f i נים חלילח 

f f f  f f 3 f  ,fo 3 fff}  r p ותשסינט ofn f f f f s 3^ולי 
i f  ifJ io f}  if s f i f i f  fo m f{ די נים ס׳איו f i ’ o fo 

i f  ,art ffo  o n ס׳אין ifo o fp  is  os'K 091091 o’ s 
190 9 i f  is i jsrt אין קאמף׳ ,yo ffo  ff}f»  f f f f  f f f

f f ’03f1f |f}fP 0’} Off OfOfS fffl}1K ” 3 |f0 Ofn.| 
o 3אױ איו ff יס3 איו p״r חשאינס פח קןשאס .f f f f s 

f ודיסט f f  of19 ׳ ffff} f ffo איו למ9לסק of יס} 
is if3״i ײזגליען וײ אח גילםי{ ’^ fff fff^ io ’o f f f 

fn  f ’K 0}fp •O’fO ffiif IfOfSff םf fשfoלfן is 
0911 9 ffo ש׳9מיש־ם ifp of 0993 f םיf f f f ’ |jni i f f 

ifsfo ל9ו ל9ט9ל  ifOf} f ’t ויעע s}93״ f}fסען1של 
if את f ’sno י i י f f ’osu f ש די איןsע■f 1א| fn ים} 

f}f3ff| סיס If0fff0}’f  n פמ f f f f i f לען9?9ל 
f? יגם9דוש םמ זfשליסf3 די סים *ח f f f 3

f ל9ו און f גois ifffn  o}fif קf f f i f 3 no o’f f f 
f |׳9ל09ק fn i f } f o  Off 117 ל9לאק םון. of.f f f  if 
0{iif}»is m ifi^ m t ס׳איו f if 9ל^ of«f f f  |ik 

IfJf} f f 3f  ,ifTfaffs is osiif} os דויל וײןf  i f׳of 
ifo 93 אים יף1א f if  if}}snisf}c’if fשאם f f^ s n 
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ם די אין שפױמט אױגוםםן טען10 דעם *רײםערי
!פארכאפער קאםוניםטישע די פוז פארטײ לײבאר אטעריקאן אײער באשיצט

 דער םרן טיטגלידער אלע צו riת #
יארלו נױ אץ אינטערנעשאנאל

 פארקומען וועלען אױגוסט, םען10 דעם דמםםאג,
 םיט־ ענראלםע די יארק. ניו אין ײאלעז *רײםערי די

p c *m Ax שטימעז םאג דעם אין װעלעז יארםײ יןדער 
 פארשידענע די םירערשאפם, פארטײ די ו|יסנואמײלען

 •ארטײ זײער פארוואלםען וחנלעז װאס קאמיםעם
 ■ראגרעסיװע איר, אירע• פאליסיס די

 דינעז װעלכע ײניאז, אונזער pc סיםגלידער
 לײב*ר אמעריקאז דער pc םיםגלידער *לס

 דער סח גורל דעם משםימעז קענען װעלעז ,
וואלען. ■רײםערי די איץ

 פאר־ געפאר אין איז פארםײ לײבאר *מעדיקאן די
t װ קאלום׳ שמםםעז מםוניסםישען דעם pc ײעחנן ו

 דורך דייען אוגזערע אין אײנגעװערעםם זיך האט
 פעסםגעשטעלט איז עס םיםגלידער. »לס זיד יליז

אײנגע־ קאמתיסםעז׳ דײע גאגצע g אז ןרעז,
ױ פירער׳ חױפם זײערע pc «*נמ פען רע־ דער ו
 צענט־ םמ םיטגליד g pg ,םרײחײט״ דער pe זאר

u y tra s r האמז מדסײ ישעדססי?אטיג דעד טון, 
 לײבאר *םעריקאז דער םח םיםגלידער לס1 ■גראלם [

 און פרײמעריס די דזרך זי פארכאיען *ו tm ן־םיי
. ^pg  id'm h itm קאםוניסטישער זײער פוז עק אז 

 זיי אבער םינדערדדיט. קליינע g דיגןן זיי ■^טײ•
op■ nyOv■ ארגאניזירס pg שםי־ קוםעז אלע װעלען 

ו ■  גאםינירם חאבען זײ װעפען גמנשען זײעדע א
ו קאםוניסםעז די עמםער. יארטײ פאר ק»נדיד«טען •

 האבעז װאם ארבעטער די סון אפאםיע דעד אויף
ײ אז אנטוויקעלט, זי און געבױס ■■דםײ !0  וועלעז ז

 ■רײםעריס די אין שטיםעז קוםעז *ו ו*נלןסיגעזי^ו
M מן o מ n געלעגעגהײם די חײפעל קאםוניסםישעז 

 !געשען נים ם*ר דאס סירערשאפט. די *■■רכאיעז
!דערלאזעז נים איר םארם •9*

 פאםריא־ סופער pc רויד־פארהאנג דעם אונםעד
p t  mm ליגנע־ דעם אונםער ;םלחםח דעו־ חעלפען 

i#ו f רתוועלם ■רעזידענם שטמען םת לאזדננ pg 
wm >תזװעלט ירעזידענם זעלביגעז דןם «אליסיס 

p a y ײ מז ז  ער־ אץ באשםמם צדריק לאנג ניט הן
 קאמוניםםען די פרובירען *ינדער״ םלחםה *לם <*רט

im PTPO jt זײערע פארשאכערעז *ו וױילער׳אום די 
p » W לא־ וואם *אליטישענס קארופםע עדגסםע די «ו

 געװארזח אה קליקע קאממיסםישע די דינעז• זיד זעז
 פארמסםעם ױאס גענגס געוױסענל*זסםע די םרן אײנע
 געזינדעל זעלבע די איז דאס פעלד. פאליטישע דאס
 מים דיל g געמאכם סםײט חשױחי נױ אין האט וואם
 הא־ עס קאזאקעץ װעמעס מאשק, העיג קארויםער דער
 «רג«' ױניאז גע׳םמית׳ט *ודיק לאנג גיט ערשט בעז

 האבען אח רעדע םרײע אאגעשאפם האבען נײזערס׳
 דע**ר־ אח געקיתעום אדער טורםע אין סארשפארט

 װאס םענשען •ראגרעסיװעז יעדען סטײם pc םירם
T« האם 3 n■ האלםעז g שױחי אין םיטינג  טיסי. ח
 געםאכם תברח די האט מאשין ק*רופטער דער אט מים

ײ pg אחת יד  פון ליג ארבעםער דער געגעז זי שםיצזה ז
^ די  םאז *ו זײ זוכעז יארק, גיי pg דא׳ אויך ױגיןנ

 די װעם *ארםײ לײגאר דער אין זיג g זעלבע. דאס
 פאר־ «ו ,םחורח״ די געבען ■אליםישענם קאמוניסםישע

 העכסטעז דעם צו «רײז פאליםישען g סאר שאכערען
בידער.

מיטגלי־ !ארבעטער סלײדער ®רױען
I אינטערנעשאנאל דער פון דער

לײ• ■םעריקאן די אױכ זיך װענדעט אײך *ן
ארטײ כאר  די פון פארםײ די פארכלײכען זאל י

פון ױניאנם, טרײד די פון ארכעטער ארגאגיזירטע

f( דעםאקראגדשע און װיילער פראגרעםיװע די t- 
 זןל n אדער נעכױט, זי חאכען װעלכע םענטען,

 גןג• ק^םוניםפױשער א אין װערען פארװאנדעלם
 דעס דיגסםאג, װערען. פארניכטעט און שלע«עניש

ה ®ת אײנער יעדער םמ אױגוסט, טען1ס ײ  orn יי
 לײ• אםעריקאן דער פון נױטנליד אלס עגראלט איז

 •רײטעריס די אין שטיםען קוםעז פארטײ, באר
 שכדיזןן װאס קאנדידאטעז די פאר שטינזען און

 דעם■־ אח פרייחײם פון פלאטפארם דער אויןש
 פראנרעסױוע און רעכט ארבעםער פון ;קראטיע
 n פאר ;אױסלאנד אין און לאנד אין פאליםים

ען חאכעץ װאס  *ר■ די םרײ זײנען און פרינציי
 װילען װאם די, פאר ניט אדן אידעאלעז בעטער

ם״ לײכאר אםעריקאן די אויסנחנען ר א  *ו אום י
sp• רעאקציאגערען זײער םארדעקען in אונטעו 

נאטען. איר
 קוספ !אינטערנעשאנאל דער םון םיםגלידער

 און חכרים פרײנד, אײערע טים כרעננם און אלײן
 ■םע• חןר אין ענראלט זײנען װאם םיטארכעטער

 און װאלען ריעסײרפ די דו ,רמײפא לייכזןר ריקאן
 ק■* םםײם דער פון קאנדידאםען די פ*ר שטיםם

יארטײ. דער אין עםטער אלע פאר םיטע

 כענמין סראנסען און ח̂ספיםאליזאציע פאחימרונג׳ לעכענם
םילומהי אין אנריםענם אין נעוואונען

 י )
 *ו כבוד דער אויםגעפאלען איז םילװאקי אוץי

 לײדיס אינםעתעשאנאל די ױאו שטאם, ערשםע די זיץ
 אר־ די פאר געקראגען האט ױניאן ווארקערס גארמע;ס

 קראנ־ סארזיכערונג, לעבענם גרימענם׳g ig דורך בעטעד
 קראנק־ םון לgם אין יעlgליזgס«יטgה pg בענעפים קען
אינדוסםריע. דער pc pחשב אויפן הײט

ארבע־ די םאר בעגעםיטען װיכםיגע pg נײע די אט
 pם פאבריקען די אין געוואונען ױגיאן די םgה םער
 מאגו־ ״סאנלים די און קאמפאני״ זוקערם בי. »עי. דער

 װי װיסקאנסין. מילוואקי, אין קאמפאני׳ פעקטשורינג
מילײאקי, pg ױניאן דער pם מענעחשער דאלגיק, בען

I האנדידאטעו ריכפינע פאר פױיטערים די יױ שסיםעז צו וױ_«זױ
 םעםפל־ די אויםגעשטעלט ניט נאך זײנען ״גערעכטיגקײט״ דער םים דרוק «ום גײען םיר װען
 אםעריקאן די באשיצען צו קאםיטע ליכעראל און לײכאר די װאלען. פרײםערי די פאר כ»לאםם
 ענראלטע אלע צו פאםט דורך אנװײזונגען און כאלאטס סעמפל ארױםשיקען װעם פארםײ יײכאר
צײטונגען. די אין װערען געדרוקט אויך װעלען אנװײזונגען די םיםגלידער. פארטי־י לי׳י׳כאר

 אנװײזונגען די גענוי נאך םאלגט !בירגער פראגרעסיװע ױניאניסטען, םרײד ארכעםער,
 קאנדידאטען די םאר שטיםט און פארטײ לײבאר אםעריקאן דער םון פירער םארגעשריםענע די פט

 אר־ ארגאניזירטער דטר םון אידעאלען פרײהײטלעכע די פארםרעטען װאס עםםער ■ארםיי אױן:
 פארטײ״ אייער םי, פיל אזױ םיט געבויט האט איר װאם פארטײ די באשיצם בעטערשאפם.

 אםת׳ען דער אין זײנען און ראדיקאלען אלם זיך מאםקירען װאס שארלאטאנעם פאליםישע די פון
םארניכטען!' און פארכאפען צו איר זוכען װעלכע טיראנײ און דיקםאטור פון ןאחעעער

 קעםפער כאװאוםטע אזױנע פון אנגעװיזען אײן־ װערען װאם קאנדידאטען די פאר שםיםם
ױ דעםאקראםיע, פאר  ראוז אלעקם קאהאן, אלעקםאנדער אלפאנחש, דיען קאמטם, פראפעםאר :ו
י פירער. ױניאן םרײד וױכטיגםטע די *ת

אטערי־ אץ פארטײ ארבעטער אײנציגע די פארטײ, אײער באשיצען וװ
 בא־ און פארכאפער די געגען אינטערעסען אײערע םארטרעט װאס הע

מיטגלי־ און פרײנד אײערע טיט ברעגגט און אליץ שטי־מט — מױגער
 וואוטער פארטײ לײבאר ענראלטע דינען װאס פאטיליע אײער פון דער
 װאס פדײמערים די אין האנדידאטען פרײהײטלעכע די פאר שטיטען צום

 אדינער דױי פון אױגוסט, סוטען דעם דינםטאג, װערען געהאלמען װעלען
אװענט. אדיגער צען ביז נאכמיטאג

םיטיט. לעצטער דער אץ געדרענג חןפ אױםצוםײדעז אום קעגם, איר וױ פרי «זױ שמױםען גײט
\_____________________

 דובינסקי׳ •רעזידענם צו םעלעצראמע g pg באריכםעס
 אײנגעשסיםס םירמעס צוױי די pc בתים בעלי די האבעז

 אמשודןן *ו ױניאן דער םיט םארהאנדלונגעז די אין
 לײב*־ ױניאז דער מים ארבעםער חונדערם זעקס זײערע

 פאר־ לעבענם דאלאו־ 500 אויף קאספאני איגשורענס לײף
 קראנד פח צײט אין האםפיםאל פרײע יעדעז׳ זיכערונג

 די מגעפים. קראגקעז װאך g רgלgד 15 און הײם
 פאר פרעםײם גאנצעז דעס צאלעז ײעלעז גתים געלי
 םאקן תאבעז פירםעם די :'.gaogp אינשורענס דער

 יין יאר איץ רgש ■רעםױם דעם לםgאײנגעצ גלײד
ראויס.gפ

 רקערgי נױ אונזערע װי נאכדעם
pngn לעצםען דעם אין געקראגעז gןל־ דעם גרימענם 

 אינתסםריז׳ דער pc p^ אויםן םאנד פענםיע םער
 קראנקןן פאר אנחױנ דער געױארעז געפאכם איצם איז

H לעבענם pg בענעםים rw ’ ngD. ױ  איז אתז וױים ו
 מ־ דער אין grg םאל ערשםער דער עס איז באװאוסט,

 אמעדיקן אין באװעגונג ױניאן םרײד דער pc שיכטע
 *רבד די םאר גענעסיםען אזוינע קריגם ױגיאז g װאס
גריםעגט.g ig pg םער
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 ogi װעם דעי לעיבאר
םאג רו קײז זײז ניס מאל

ען די װאס װענ
w W דאו־יפען ארבעטער fl ״
אר טראכטען ב עי עי ל pc 3 י S 

ט דער בײ ע ב שמיתז פח • n א־
 ■סמי־ שאפעז pg װאפען

n שוגא דעם געגען קעסםעז צו pg באזיגען. צו אים 
 pg זיכערער l^g אמוניציע׳ מעד װאם וואפען, לער װאס
זיג. דער דץ װעט שנעלער $לץ

 דעמאנסםראציע g זײן יאר דאס װעט דעי לעיבאר
מלחמ̂ז די געוױנעז צז ארגעם pt ־

pg םלזזמח קײן pg געשיכטע סעגשלעכער דער 
 ראלע, וױכםיגע grg געשיילם ניט רבעסעדg די ח$בעז

 נים זיד האט םלחמח קיץ איז און איצםיגער דעד זױן וױ
^ן ןזוי om דער *נגעזעז ש egr כח pc עםער׳ די:^ 
איצםיגער, דער אין וױ

r די אין אױםער מלחמות, אלע אין אמת׳ ig i פרי־ 
 גע־ האכען ױאם ארכעסעה די געװען זײנעז פיסיװע,
jn די עזcgגעש pg װאםען די שמידט rjra g, די װאס 

 אבער געדארשם׳ חאבען שלאכטפעלדער די אויף ארםײעז
 פריער־ אלע pc אוים זיד צײכעגם מלחםח איצםיגע די

 איז עם םעכאניזירטע. g גאגצעז אין איז זי מאס דימ׳
g סלחמח pc מgח םאנקעז׳ — שינעןgרמg,ם טעזgשין־ 

 רgc tg מײנם, דאס pg מ• .rg m געזgפלgער ביקסען׳
 ארבעם- מער םgױ מען דארף מלחמח אתסיגער דעד
 ט,cgרבעםס־קרg מער וואם ויענם׳ רבעסעדg סער װןס

p שינעזgמ די שאפען זאלען ױעלנע n ’ xng iB  pg די 
*פוניציע.
pg גלויבען, מיר ױען ig לאגג ױעט םלחמה די 

 g איז שוגא איבערן זיג דער rg pg דויערען נים
 אםע־ ig גלויבען, םיר וױיל ר,gדערס עס איז זימרער

 רמנדעןgc אונז םים זיינעז וואס פעלקער׳ די pg ריקע
 קע־ יאםאז׳ געגען pg היטלער׳ן געגען מלחמה דער אין
 עראפלאנען׳ םער בייעז קענען מאשינען, מער שאפען נעז

 םער פראדדציחױ קעגען pg םאגקען מער שיסען׳ מער
שפיח. מער און ןםוניציע
רוז־ פרעזידענם ווען צוריק, יאר צוױי ערך אן מים

 50 *ראדוצירען וועם אמעריקע tg געזאגם, האם װצלט
 g וױ אויםגןחעץ עס האם יאר׳ g עראפלאנען סױזענם

 פאנםאזיע דאזיגע די אםעריקע האט איצט פ^םאזיע.
 םראדו־ יאר דעם וועם אמעריקע אריבערגעיאגם. וױיט

עראילאנען. םויזענם הוגדערם ארום ייחנז
 נא־ גרױםע די זיד אױף האבען ארבעםער די
 אלע אנצושםרענגען אויסגאבע חיםםארישע און זיאגאלע

 צו ענערגיע גאנצע זייער pg כוחות שאסענדע דיערע
 צו םאשינעז׳ מער וואס װאסען, מער וואם יראדוצירעז

 ווע־ זײ אנשםרענגונגעז מער וואם מלחמ̂ד די געוױנעז
 פרא־ די פארגרעםערען װעלען זײ מער וואס מאכעז׳ לעז

װערען• געװאונען םלוזמה די װעם גיכער אלץ דוקציע,
 אז באוױזעז׳ חאבעז ארבעטער אמעריקאנער די

 אויפגאבע גרויסער זײער pc באוואוםט גוט זייגען זיי
 עד־ צו איר כוחות זײערע אלע אן שםרעגגען זײ »מ

 ארבעםער אמעריקאנער די האבזך בלויז נים פילעז•
 גאר עדאילאנען׳ צאל סאנםאסםישע g בויען צו באוױזעז

*T שיסען, צאל גרױסע אומגלױבלעבע אז pg די 
 װאקםעז• אין ד״אלם אמוניציע און וואפען םיז ײאדוקציע

 םאס. םולםטער דער אין חלק זײער טוען ארבעםער די
י  זײער pc אפגעזאגם סרײוױליג אסילו ײד חאמז י

 האלםעז םםרײ^ דער — װאםע קאמסס וױכםיגסםעד
 פליכם, יאםריאםישע זײער עדפילם באלעבאםים די נןד
ױ גוס «זױ צי־ עקןנ*מישער דעד וו*לם ארממר, די ו

 װאלט עס pg בעסער סך g געװען לאנד pc שםאנד
יקרוו^ גרױםער grg געװען ניט

 אפעלירט צייט לעצםע די האט דחװעלט ■רעזידענם
 דארף דערםים ■ראדוקציע. פארגרעסערטער g פאר

 ױאס װאסזה׳ םער װאס דארף מען איעשםימען. יעדעד
 עס עריאלאנען. pg שיסען םער וואס אםוניציע׳ מער
r דעם סאר ניטא איז P .די פארגרעםערען נאר צוםיל 

 אליק. ארבעםער די סון אפ ניס הענגם •ראדוקציע
 םמ וױםיל די ארבעםען ארבעסער, די שײך איז װאס

 *זױ דינעז סםרײקס pc צאל די זײ. pc פארלאגגט
 קענען שוגאים ארבעםער געשװארענע די אשילו rg קלײן,

 געגזױ העגעס זײעדע םאר אױסנוצען חײניג גאנץ די
 פרא־ די פאו־גרעםערעז צו שםעתגגען די ארבעםער. די

 בא־ די טיז נאר ארבעםער, די pc ניט קומעז דוקציזן
 אדמיניסםראציעם געראטענע נים די pc pg לעבאםים

 די מיס םאז צו האבען װאס דעפארםמעגםס, מאנכע אין
 באשולדיגעז ניט געוױס קען םען אינדוסםריעס. מלחמח

 רא־ סינםעםישען pc פראדוקציע די מאם ארבעםער׳ די
 קען געװים און גתים, גענוג נים נאך איז למשל, בער,
 אױם סעלט עם וואם ארבעםער די באשולדיגעז נים םעז

הייץ־אױל. pg געזאלין
 די סון סליכםצן די וועגען רעדם םעז וועז נאר

 רעכ־ זײערע וועגען רײדען אויד מען דארף ארבעםער,
 אויך דארסען סליכםען זיך אויף חאכען װאס די םען.

 עם וועלכע ארבעםער די אבער האבען חנכםען. האבען
 ■לאגיתגג דער אין אדער אגפירונג דער אין רעכםעז איז
pc די זײנען װיסיל אויף איגדוסםריע? מלזזמה דער 

 אגענ* םלחמה םארשידענע די pg פארםראםען ארבעםער
םורען?

אונ* pc דעלעגאטען די האבען צודיק יאר g מים
 קאנ־ םטייט יארקער נױ דער צו אינםערגעשאנאל זער

 לייבאר, אװ סעדעריישאן אמעריקען דער pc ווענשאן
 ראטשעסםער, אין געװארעז איגעד״אלםען אח וועלכע

 זי סראגע. דער אט וועגען רעזאלוציע g ארײגגעםראגען
זאגט:

 וועלכע באוועגוגג׳ ארבעטער ארגאניזירםע «די
 סאר־ קוים איז מענשען, םיליאז צעז װי םער פיל צײלם

 אין קערפערשאסםען. םלחמה וױכםיגסטע די אין טראםען
 יא ארבעםער די האם םען ױאו ילעצער, עםלעכע די

 פאזיציע די איז פלאץ, םינדערװיכםיגען g געגעבען
pc בלויז פארטרעםער ארבעםער די g באפוצוגג ̂ין 
pg ווײניגי זייער זײ םים זיך רעכענם מען r g האנדלונג 
 דעם שםערט עם pg דיכםיג ױם סונדאםענםאל איז

אײגיגקײם. נאציאנאלער pc גײםם
 דער pc קאנוועגשאן די אויף פאדערען ״מיר

 סעםם סאדערען צו לײבאר אוו פעדערײשאן סםײם
pg ,וועלכע ■אליםי, גים־יושר׳דיגע די אם אז קלאר 

 געבי* ראדיקאל לr ארבעםער׳ די געגען דיםקרימינירם
 באווע־ ארבעםער ארגאנחירםע די אז און ױערען םעז
 אין סארםרעסערשאסם געזזעריגע g קריגעז זאל גונג
 באראםונגם־קער־ pg אגענטירען םלחםה װיכםיגע אלע

 פאראנםװארםלעכ* pg מאכט גלײכע םים סערשאסטען
 געשעסםם־קערפערשאסםעז צו געגעבען װערם װאם קײם
pg •פארװאלםער׳

r דעם פאר געװארעז געםאן ?פעס איז r* אוים־ 
1 פאליםי נים־יושר׳דיגע די אט צובעפערען

pg בלוח נים עם איז אםת׳ן דער g װעגען פראגע 
 מעד םיל נאר ארבעםער. די צו גערעכםיגקײם pg יושר

 םלזזםה דער pc אנפירוגג דער pc עדפאלג דעם װעגען
pc pg וױרטשאפט. םלחמה דער
 אלץ שאסעז pg פראדוצירען װאם ארבעםער׳ די

פיל קעגעז םלזזםה׳ די םירען צו גומױג איז עס װ*ם

 און סארגרעםערם קעז יראדוקציע די אזוי וױ זאגען
ױערעז. פארבעםערם

 װאם שםארקער, װאם פאדערען פוזען ארבעטער די
 פארםראטען מער orT זייז לעזr זײ אז ענערגישער,

 צו האבען וואס קערפערשאסםען, פארשידענע די איז
 אין אױך וױ מלחמה דער pc אנסירונג דער סיט םאן
 po װירטשאפם דער pc פארװאלטונג אלגעםײנער דער

לאנד•
 װערען געסײערם ניט יאר דאס װעם דעי לעיבאר

 אינ־ טלחמה די ארבעם. pc רו אלגעמיינער אן מים
 אר־ מוזען זײ, צו נאענט זייגען וואס די pg דוסטריעס

 דעם אויסגוצען דעריבער דארסען ארגעטער די ממז■
 פראוא־ pg אגיםאציע סאר דעי לעיבאר הײ־יאריגען

 זײער באגוצען דארפעז די ווערםען. דיערע פאר גאגדע
 דע־ צו יאר׳ דאס ניט חען זײ װעלכען אץ טיב׳ י»ז

 פליכ־ זייערע מים אז פאדערוגגעז׳ זײערע סאגסםרירען
p םלחמה דער סאר ארבעםען צו םען ^ r אױך זײ 

 זייער לוים פארםראםען דץ צו רעכםעז די קריגעז
 פלא־ וואם קערפערשאסםעז, די אין וױכםיגקײםי pg צאל

םלזזמה. די פירען און נעװעז
pg שטארק ווערען ארבעםער די אליץ. דאם נים 

 גע־ אײנגעסרארען זײנעז עם ימם דעם pc געקרױודעם
 קאסםען לעבענס די אבער וױיתשעס׳ דיערע װארען

שםײגען. אין דאך האלםען
 פױהזמ די אז ארבעטעה די צוגעזאגם האט מען

pc אבער װערען׳ פארקלענערם װעלען מיםעל לעבענס 
 איז עס גרעםער. זײ װערעז װערעז׳ צו קלענער אנשםאם

 גע־ לr אינסלאציע געגען קאםף דער אז אומרעכם, אן
p דעם אויף הויפטזעכלעך ווערען סירם ^ n די םון 

ארבעסער.
 איז עם אז שםארקער, אלץ ווערען האפענונגען די

 םייערען קענען ױעלען םיר װען םאג, דער וױים נים
 אז האפעז׳ לאםיר שונ^ דעם איבער זיג גרויסען דעם

 שוין מלחמה די וועם יאר קומענדיגען pc דעי לעיבאר
 גע־ האבען װעלען מיר אז און סארענדיגם זיגרײך זייז

 סרידען. דעם אויך נאר םלחמה, די בלויז נים וואונען
 אז װערען, םארגעםעז נים םיגום g אויף םאר עס אבער
 ארבעםער די םון אםגעהאנגען איז עם װי אזוי פוגקם

 אר־ די pc eg אױך עם הענגם מלוזמה, די געװיגען צו
 דארסעז ארבעםער די םרידען. דעם געװינען צו בעםער

 דער אז כוחות, זייערע אלע אנצושםרענגען צוגעגריים דץ
 ווערם זײן זאל ער אז גערעכטער, g זיץ זאל פרידען

 געימרען געבראכם איז אים סאר orT קרבגות׳ גרויםע די
מלחםה. דער אין

ס'־דםי,םםיים | ןעלײעםרײובערנ םיי'ױ- מ ד ^
די האם ריחבערג עלייעס

סארלוסם. שווערען g זייער געליםען אינםערנעשאנאל
 געווען אינםערנעשאנאל דער םיט איז רײזבערג

 איז ער לעבען. דץ pc םייל גרעםםעז דעם סארבונדען
 םים איגטערנעשאנאל דער םון םיםגליד g געװארעז

 1909 אין ארײגגעטראםעז איז ער װען צוריק׳ יאד 34
 וואו .25 לאקאל ױניאן דרעםמאכער און װעיםם דער אין
 אויפ־ די זיך אויף געצויגען טאג ערשםעז pc האם ער

 אינםעליגענץ. אןו םעםיגקײם דץ םיט םער^םקײט
 דעם pc םירער הויפם די םון אײנער געװעז איז ער

 זעלביגען דעם איז װאס םםרײק, געגעראל באקאנםען
 דרעםמאכער pg ױעיםם דער pc געווארעז גערוםען יאר

 קאריערע דק אן זיד פאנגם צײם יענער pc און ייניאז
 דער אין געשםיגען pg ער םירער. ארבעםער אלם

שטענדיג זיד האם ער pg אםם צו אםם פון ױנקה


