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ם ען צו ש די  אי
ם ע ײ ר נ א י

 ם׳ים װאונש אונזער איז לײדער
 נים צײם דער אין צוריק יאר א

דע־ האבען מיר געװארען. םקוים
 אידישע צו סוף א נעמען זאל עם אז געװאונשען. מאלם
 געווארען. ערגער און גרעםער נאך דינען זײ אבער צרות.

 םער שוין קענען זײ אז געגלױבם׳ דעםאלם האבען םיר
 דערגרײכם שוין האם היםלער אז װערען, ערגער נים
 װיל• און אכזרױת בלוםיגער זיין פון שטופע העכסטע די

 בלום־ און רציחות היטלער׳ס צו אבער טיראנײ, דער
 אױםמארדונג היםלער׳ס גרעניץ. קײן ניטא איז חרשם

ן  םאר* איצםיגען דעם אין איז אידען םון אויסראםוגג יו
אכזרױת־ און גרעסער םיל געװען יאר אידישען גאנגענעם

 זגרגסםע דאם r* יאחע. פריערדיגצ די אין גױ דיגער, -
 גע־ צו באמיאונגען און פאחוכען אלע װאם געװען, איז
 געװען זײנען הילף. םון האגד א אוםגליקלעכע די בען

אוםזיסם.
אי־ בלעסער בלוטיגע שוידערלעכע די צװישען גאר

 אין געווארען םארשריבען זײנען וואס געשיכםע, דישע
 בלאם. איק ארױם קוקם יאר. אידישען פארגאנגענעם חנם
 דאך אונז זי ברענגם גרויזאםקײט. גאנצער איר סיט װאס

 רעווא־ דעם דא םיינען מיר םרייסם. און דערמוםיגונג
 איז װאס געםא. אידישער דער אין אויםשטאנד לוציאנערען

 םים געווארען דערםרונקען מערדער װילדע היםלער׳ם פון
גלום. ים א אין אכזרױת שױדערלעכםטער דער

 נים געווען איז װאס אזוינס. פאסירם ו.אט עס
 םאר־ זיך שװער געװען איז וואס נאר אומגלױבלעך. בלויז

 דער אין רעוואלוציאנערען אידישע גרופע א צושטעלען.
 בא־ אונםערערדישער איר םון ארוים איז געטא אידישער

 אויםשםאנד באוואםענםען א געמאכם האם און העלםעניש
 הים* םון מאכם םיראנישער מערדערלעכער דער געגען
!לער׳ז

 מינדעסםער דער אן אויםשםאנד אן געװען איז עס
 אין זיך ו.אם וואס יעדער, ערםאלג. אן אײף האםעגונג

 זי• א אויף געגאנגען איז באטײליגט, אויפשםאנד דעם
 באםייליגםע די פון צאל די איז דאד און טויט. כערען
 האם אויםשטאנד דער און באדייטענדע גאנץ א געװען

םעג• ג׳ערערע אגגעהאלםען
םיג איז עם העלדענ־ םאם אוםבאגרעניצםע אן נוי

 קאםף• אוםגלײכעז אזא אויםצונעםען אידעאליזם און מום
 גלײכען איר וױיגיג האט וואם גםש. מםירת א איז דאס
ן  שםארק װי און מארםירערטום. םון געשיכםע דער יי
ױי ניט זאל עם  וואונדערלעכעו אזא פארלירען צו םאז ו

 דיער אין דאך אגער מעז געםינם מענשען־מאםעריאל,
 וואם םאלק. א אז האםעניגנ, םרײםטענדע א העלדענ־םוים

 קעמ־ אידעאליםםישע םוסיגע אזעלכע ארויסגעגעגען האם
 זײן מים עם וועם היםלער אונםערגייז. גיט קעז פער.

 וױלדע זײנע אלע מיט און אכזרױת טיראנישער גאנצער
אױסראטען. קענען ניט יציחות

 קענעז יאר אידישען נײעם דעם באגעגנעגדיג און
 צום םלחמז. בלוטיגער לאנגער איצםיגער דדר אין פיר

 איר זעהן אגגעפאנגען האם םען אז זאגען, מאל עדשםען
םוף. גוםען

איבערםרי־ אן מים אינארעז נים זיד דארםען מיר
 שוין איז םלחםה דער םון סוף דער אז אסםימיזם. בענעם

 דעם קוקען צו בעםער דין וועגז עס שוועל. אונזער אױף
 קאמף דער אז וױסען. און אויגען די אין אמת ניםערען

 פא־ נאד װעם ער אז און, שװערער גאנץ א זיין נאד װעם
 הײנם דאד איז עס אבער קרבנות. גרויסע סד א דערעז

 גאדיענם איז מלחמה די אז זיכערהײט, די םאראן אונז בײ
 בלו• א געװעז איז יאר פארגאנגענער דער סוף. איר נו

 אח ער אבער קרמות. סף א געסאדערם האצז ער םיגער.
םלחם̂ז דער אין יאר אנטשײדענדער דער געוועז פאקםיש

 אוי־ די געגוםען אים אין האבעז פעלקער פאראײגיגםע די
 װעלם־אונםערצינדער אמ גענגסםער n איבער בערד״זעד

זיכער. געווארען איז אונז םאר זיג דער און
 וועלט־מלחמה איצםיגער דער אין ו.אבען אידען םיר

 װי חלק א איר אין האבען מיר חלק. דאפעלםען א
 באזונ־ א אויך איר אין האבען פיר אבער כירגער. אלע

אידען. װי וזלק דערען
גע־ מיר האבען איצםיגע די ביז מלחמות אלע אין

 איצ־ דער אין לאנד. פון בירגער װי גלויז חלק א האם
 גרויסען באזונדערען א מיר האבען אבער מלחמה םיגער

 םפע־ א ערקלערט האם היםלער אידען• אלם אױך חלק
 אויס* םון םלחמה א םאלק. אידישען דעם סלחמה ציעלע

 רעכם אלע עריבערד בעןהא סיר ג.פארניכטוג איז ראטוגג
 אידן אונז םאר איז םלחמה די װי אזױ אז האםען. צו
 דער דאפעלםער. א דין זיג דער אויך װעם דאפעלםע׳ א

 דאפעלטע א אונז םאר זײז וועם וייםלער׳ן איבער זיג
 מים אלעמען םים צוגלײד פרייען זיד וועלען םיר פרייד.

 וועלען מיר און םרייהײט און דעמאקראםיע םון זיג דעם
 גיטער* אונזער םון מפלה דער םים םרייען באזונדערס זיד

פארניכםען. געוואלם אונז האט װאס שונא. םטען
 גורל אידישער דער איז מלחדה אנדער קיין אין

 אלע פון גורל דעם מים םארבונדען ענג אזוי געווען נים
 װי םרייהײם, ױיער םאר קעםםען וואס םעלקער׳ אנדערע

 אידישע די איז קײנמאל און מלאמדי׳ איצטיגער דער אין
 םץ אויסגאגג דעם םון אזוי אםגעהאנגען נים עקזיםםענץ

 גאציזם םון טוים דער איצםיגער. דער אין װי מלחמד״ א
 םיר קענען םרײד אונזער צו און אידען. םאר לעבען איז

 זיכער, בלויז נים איז נאציזם םון םוים דער אז זאגען,
נאהענמ• אויך נאר

 דער מים יאר נייעם אידישען דעם באגעגענען מיר
 איצם אונז זעט וואם וועלט־םרידען, דער אז האסענונג.

 עקזים־ די האכען זינער װעט וױיט, אזױ מער ניט אױס
 װעט און וועלם גאנצער דער איבער אידען די פון םענץ

ײ וואו לענדער■ אלע אין פאזיציע דיער מאכעז פעסטער  ז
 אלע אין םארםראםעז שםארק זײנען וואם אידען. די לעבען.

 דעמאקרא־ םאר קעמםען וואם לענדער, די סון ארמײעז
 אז םאדערעז׳ צו רעכט םולע די האבען םרײהײם. אמ םיע
 אז פרינציפ. גערעכםער דער ווערען אנערקענם זאל עם

 און זיי אין לעבען וואם םענשעז, די צו באלאנגען לענדער
 זעלבםטשםענדיגקיים און םרייהײם זײער $אר קעםםעז

נאציאנאליטעט. און אפשםאמונג פון אונסערשיד אן
 גאקלאגען גים זיד קענעז אמעריקע איז אידעז די

ײ אז  אנ־ אלע װי לאנד אין רעכםעז וױיניגער ו.אבען ז
 גע״ די צו אוץ רעגיתנג דער צו t’® איז וואם דערע.
 כא־ שום קײז ניםא אמעריקע אין איז לאנד. אין זעצען

 רעליגיע• און אםשםאם פון רעכםען די אין שרענקונג
 צײט איצםיגער דער אין זיך םילען אמעריקע אין אידעז די

 װאו לאנד, א איז לעבעז זײ װאס גליקלעך׳ באזונדערם
 געשיצם גלײכבארעכםיגם. םולשטענדיג זיד םילעז זײ

 פאר* דינען אמעריקע םת אידעז די אבער געזיכערם. און
 אנדערע די םון אידען די מים םעדים סך א סים בונדען

 געמיינשאסםלעכעז צוליב בלויז ניט איז עס לענדער.
 אויך מאס גרויסער זײער א אין נאר אםשםאם׳ נאציאנאלען

 אידי־ די קרובה׳שאםם. דירעקםער פעחענלעכער צוליב
 נאר אלײן. זיד צוליב נים איז אמעריקע איז זארג שע

 אין באזונדערם לענדער. אנדערע די אין אידען די צוליב
 מער־ היטלער׳ס םון געשםיקם ווערען ײאם לענדער. די

 יענע אם םון באםרײאונג דער םאר האנד. דערלעכער
 אונזערע אויס אםשטארקסטען קוקען אידעז אומגליקלעכע

 מפלח היםלער׳ס קומעך װעם עם גיכער ײאם אח אײמז•
 דיגע פמ װערעז געראםעװעם װעלען אידען םער אלץ

נעגעל• בלוםיגע

זאגען״ צו גױםיג גים אונז פאר דעריבער איז עס
 צו כוחות ייערע אלע אנשםרענגעז דארפען אידען די אז

 װערען. געװאונען גיכער ײאם זאל מלחמה די אז העלםען.
פליכם. זײער וױיסען אידען די אז זיכער. דינעז םיר

 אידישעד נײער דער אז וױגשען. און האפען לאדיר
 פאר פרײהײם און פרידען זיד םים ברעגגען װעם יאר
סעלקער. אלע פאר און לעגחנר אלע

C D '* p ה מ ח ל  יעדער באנדס! םלחםה קויםט מ
שב^ יעדער קען. ער װיםיל קױפען דארף ן נר

 פון אםשפארעז נאר קעז ער װיםיל
ױ םער אםילו פארדינסטען. זײנע םראגען. כוהות זײנע ו

ד צוליב באנדס מלחמה קויםס  אייער פון סוכה דן
 םלחםה די כדי םובד- אײגעגער אייער צוליב און לאנד.

ג א םים װערעז םארענדיגם גיכעד זאל זי
 פעיזענלעמר אײער פאר םלחדה־באנדס קױםם

 און בעסטער דער דינען גאנדם םלחםה די וױיל םוב̂ד
 אפגעשםארםע האט איר אויב אינוועסםמענם. זיכערסםער

 דער םון גאראנםירם זײגען באנדם מלחמה די געלם.
 ע• װאס גאראנטיע, זיכערסםע די איז דאם און רעגירונג

םאראן• נאר איז
 ניס ם׳קען היםלעיז! שלאגעז צו מלחמה־באנדם קויפט

ױ וואונש שםארקערער און בעםערער קײן יייז  שלאגען צו ו
 אה קויםט• איינער וואס באנד׳ מלחמה יעדער היםלערן.

 איינער וואם באנד. םלחםה יעדער היםלערן. םאר קלאפ א
 םו̂ן ביסערעז היםלער׳ס צו נעענםער םרים א איז קויםם,

 נז באגדם דינען דאס וױיל םלחמזז־באנדס, קױםם
 װעל̂נ דער םון דעמאקראםיע די און םרײהיים די זיכערען

 שע־ קײז בעםערע׳ קיק קענם איר מער. וואם קויםם
 געלם׳ אייער םיס טאן גיט זאד געזיגטערע קיק און נערע

באנדם. מלחמה קויםען װי

ר די ע ט ע ב ר ען א פ אר פאר װאלם םען ייעז ד
ר ע « מ גזר עפעס קאמפלימענטען * .

י װאלםעז קײפען. קענם י
לן מ ענ מ לי פ מ א אםעיײמ אין ארמםער ה

 מ־ גאנץ א אין פילען דעי לעיבאר גאך געדארםם זיך
 אין האבען זײ וױ׳יל צושטאנד. עקאנאמישען הויבעגעם

 די אםילו אז קאםפלימענםען. םיל אזוי געקראגען םאג דעם
 געמעגס זײ האם האלױוארד םון אקםריסע מואװי שענסםע

 די םאר ארבעםער די קעגען אבער לײדער דין. םקגא
ײ ז.אט מען וואם קאםםליםעגםען.  גארגישס געגעבען. ז

 ױט דעי לעיבאר גאד איז קויף־קראםם דיער קויםען.
 פון דינען לעבענם־קאססען די און געווארען גרעםער

 שםאדן ױיער דדי־יאריגעז ביז דעי לעיבאר םאראיאריגעז
געשםיגען.

 ארבעםער די קענעז קאמסליםענםעז םאר אויב גאר
 קאמםלײ די ם י נ אבער זײ קריגען קריגען, גארנישם
 זײ ארנעטען שװער דארםען זײ גארגישט. םאר מעגםען

 רת־ פרעזידענם םת זעהן םען קען דאס קריגען. צו
 װער■ עס װאו קאנגרעס. צום מעסעדזש לעצםען װעלט׳ם

 אויםגעםאז האם ארבעם װאס װאונדער, די דערצײלם
 עראפלאנען צאל אורגלויבלעכע די מלחמה. דער םאר
 ריזיגע• די און אױםגעבױם האם ארבעם װאס שיםען און

 האט ארבעם וואם אםוניציע, מאם פאנםאםםישע׳ כמעם
מלחמד- דער םאר פראדוצירם

 לעצםמ רתװעלם׳ם פרעזידענם םון בלױז נים און
 ארבעםער די װאם זען םען קען קאנגרעם צום פעםעחש

 איע עם קען םען נאר אויםגעםאן. האגען אמעריקע אין
דעפארט־ אלע די פון כאריכטען םארשידענע די םון זעהן

>
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ו jya*n װאם יזדאס3 און םענםס  מלחמח־ דער םים םאן ו
r*pn*io.

 oyp* די ארבעםער די גיט דעגירוגג די אױב נ«ר
 טונץ *בער זי פארדיגען׳ווערם זײ װאס ■לימעגטזח,

ײ װאס וױיחשעס׳ די צו קוםם עס װען קארג׳  פארז־י־ ז
 אז סאקם׳ דעם םארלײקענען ניס קען רעגירתג די נען.

 אייד געשטיגעו שם*רק גאנץ זײנען לעבענם־מסםעז
u* יאר׳ איצםיגען דעם אין ra םאר־ ארבעטער די װען 

 שטעלט פארדינסםען, ױיערע אויף חעכערונג א לאנגען
 אנםקעגען. רעגירונג דער םון לעיבאר־באאח־ דער זיץ־
 דער־ גרעסער, נאך װערם ארבעםער די געגען עװלה די
 לעבענס־ אויף ■רייזען ry אוגעזאגס, זײ ה*ם מען װאם סח

 די װעם מעז אז װערען, אראסגעדריקם װעלען םיםעל
 אליץ רעגירונג די אגער צוריק, אויף טרייבען ■רייזעז

 איינגעגע־ נים איצם ביז איר ױך האט דאס ty צו, גים
 אראפדריקעז, געלאזען ניט זיד האבען פריתען די בען.
העכער. געשטיגען נאך זייגען די נאר

 פרײז־אד־ דער פץ אםים דער האם טעג די נאר
 םרייזען די אז בשוךד״ גוסע א אנגעזאגם מיניסםראציע

 ווע־ שפײזעז און גרינםען סרוכטען׳ מינים אייניגע פון
 םארברױכער די און װערען אראפגעדריקט באדײטענד לעז

 פרא־ דרײ־צעגםעל מיט 2 ביז שפארען קענען וועלען
 פרײ־ די װערעז אראםגערריקט נעמלעד ײעלען oy ג?נט.

 םעםס אראנדזשעס׳ קארםאסעל. ציבעלעם. עפעל, סון זען
 אויס־ זיך נעסלעד וועם רעגירונג די םינאם־פוםער. און

 םאר• די אז םארקויפער, די מים סובסידיע א חו־ד גלייכען
 קריגעז קענען שסימען אמעגעבענע די זאלען ברויכער

סרימ. ביליגערען א סאר
 פיינער גאנץ א זײן צו אויס שלוג אין קוקם דאס

 איז שנים א סראצענם דרײ־צענםעל אמ צוױי געווינס.
 דאם אבער װערט. עפעס איז לעבענם־מיטעל םון פרייזען

 בלײשטיסם א נעםט מעז ביז גוט, לאנג אזױ אלץ איז
ו אדן  בארעכענען פראבױרט טען ־ און י פאפיר שםיקעי ז

 םארשםארען דערביי װעם פאמיליע ארבעטער אן װיםיל
 פראבירט שײן מערערע האבעז דאם הוצאות. אירע םמ

 אמעריקען דער םין סטאםיסטיקער דער זיי צװישען טאן,
 ציי־ דער םץ רעדאקציע די אח לעיבאר אװ פעדערײשאן

 םון םאמיליע א אז ווײזם, חשבון דער .םי־עם״. טונג
 לעבענם־קאסטען אירע אױף אויס גים וואס מײלער׳ 4

 דאלאר 30 ערך אן אדער יאר, א דאלאר הונדערם 15
 פרײ־ אראםגעדריקםע דערמאנטע די םון וועם וואך. א

 א סענט 68 &יט דאלאר 12 װי מער ניט שפארען זען
וואך. א סענט 24 ארום אדער יאר׳

 דער פון אםים דעם פון חשבון דעם לוים אמת׳
 םא־ דעדמאנטע די אז אוים, קומס פרײז־אדמיניסםראציע

 דא־ 34 פריחען רעדוצירטע די םון שפארען וועם םיליע
 וואד• א סענט 66 ארום אדער 'אר, א סענט 50 מיט לאר

 דער אז אננעמען, און דינגעז ניט זיד מיר װעלען נו,
 ריכםיגער/ א איז פרימ־אדמיניסטראציע דער םון חשבון

 איז ער אז גלויבען, מיר וואס דעם. אויף קוקענדיג נים
 66 פון רעדוקציע נישטיגע די אם קען אבער םאלש.
 געג־ די בארעכטיגען לעבענס־קאסטען אין וואד א סענם

 ? ארבעטער די פון וױידזשעם די העכערען פון נערשאסט
 דעם אין אפילו לעבענם־מיטעל אןיף קאסטעז די זײנען

 םענט 66 װי מער סן־ א געשטיגעז נים יאר איצטיגען
 װאך א סענט 66 ? פערזאז 4 םון פאמיליע א פאר וואך א

 הויז־פרוי װעלכע פערזאן. פער סענט 16 אויס מאכט
? ציפער אזא פון לאכעז נים װעם

 אוים־ האם פרייז־אדמיניסטראציע דער פץ אפיס דער
 דריי־צענ* און צוױי פון רעדוקציע די אט אז גערעכענט.

 דערמאנטע פריער די אויף דורכשניט אין פראצענט טעל
 באפעלקע־ אמעריקאנער דער איינשפארען װעט שפײזצן,

 סובםי־ די בעת יאר, א דאלער מיליאן 410 איבער רונג
 די צ• אויםצאלען דארפען װעט רעגירונג די װאס דיע

 פרייזען די רעדוצירען קענען זאלען זײ אז םארקויפער,
 לא־ יאר. א דאלער מיליאז 100 ארום באםרעפעז װעס
 קען מעז אויב ביזנעם. גוטע איז דאס אז אננעמען. מיר
 מיליאן, 400 איבער אײנשםארען דאלער מיליאן 100 םים

 400 אײב ניט׳ אבער איז פראגע די עם. זיך לױנם
 װי־ אויף נאר מיליאן. 100 װי מער איז דאלער םיליאן

 ו.אנ* עס און געהאלםען. דערפון ווערען ארבעםער די םיל
 וױיל ארבעטער. די װעגען פרם דעם אין דאך זיד דעלם

 אלס דינען עס דאך דארף פרייזען די םון רעדוקציע די
 ארביײ די פון וױידזשעס וואס דעם םאר קאמםענסאציע א

 פמ םארדינסםען די געװארען. אײנגעםרוירעז זימען טער
ײ  קאמער־ די םון איז פינאנםירען די םיז באלעבאםים׳ ו

 איז עס געווארעז. אײנגעםרױרען נים ײמען ציאנםעז
 קרי־ וועלען ארב׳־יםער די יואס הילף׳ די אז קלאר. אבער

 אויף פרייזען די סון רעדוקציע געפלאנםע די סון די גען
נישםיגע. גאנץ א ױין װעם שפייזעז■ דערמאנםע ךי

אר־ דער צו יא שױן זיך נעםם רעגירונג די אויב

 ד*רף <oyn*eaiB ײדן• פרײזזח דריקצזפארא פון גײט
 ס*ס• טצרזחברײ את גרעסערעו פיל א אײף זײז עס

 ױערען גצטאן קען דאס אז גלײבען, םיר און שםאב.
 פאר־ איז סר*דוצירער די צו םוכסידיעם ח־ח־ כלױז ניט

 ג*קעגם האבצז לעבענסמיםעל פין •רייוען די קײםער.
 •דײז ד?ד סיז *סיס דער װען נידעריגער. םד א דין

 קאנ־ שםארקערע א געהאט וואלם אדמיניסםראציע
 אײגגעשםעלס, חאם עד וואס ״סילינגס״, די אױף טראל

 שײאכע׳ אזא איז קאנטראל די אז אבעד׳ אח פאקט דער
י איז ײעניג• גאגץ איד מיס ײד רעכענם מען אז  רע• י

 ״סילינגם׳ די אין אז גוט, זײער אלײן וױיס גירונג
 אהת דער אין לעכער. סך א גאר סך. א םאראן זײנען
 רעגײ די אויכ סילינג װי לעכער מעד פאראן זיינען

 חאל־ די אויף קאנםראל איז עס װעלכען נאו האט רונג
 פרײזען דיסײל די אויף אגעי־ ױ האם פריתען, םייל

 די ײעגען רעדס מען ײעז או־ז קאנטראל.. וױיניג ױיער
 זינעז אין האבעז מעז דארף לעבענסםיסעל, פון קאסט

 עס פרײזעז• האלסײל די נים און פריחעז ריטײל די
 דע־ אח צאלעז• פארברײכער די ײאם פרייזעז די הײסם
 װעגען ציםער סטאםיסםישע אםיציעלע די האבען ריבער

 פראקםישען ײעניג אזײ לעבענם־מיטעל פרן פריתעז די
 ריםײל וײדקליכע די מיט נים שםימעז זיי וױיל װערם,

צאלען. מוזעז קויםער די וואם פריתען.
 זי אדער :ציײי די םין איינם טאז מוז רעגירונג די

 לע־ ®יז קאססעז די אז אנשםרעגגונגעז, אלע מאכען מוז
 אדער ײערען, רעדוצירם באדייטענד זאלען בענםמיטעל

 וועידזשעס העכערען םון פארבאם דעם אראםנעמען זאל זי
 אר־ די שמײסען בײטשען צוױי מים ארבייטער. די םאר

עװלה. גרױסע צו א שײן איז גייטער

24 ^ לי צײם דער אין ארן ז־^ל^ר כי
ען ט פ״ א ד אײס רעכענם מען וואם ^ןו פ

ה ם ח ל עו מ ג נ רו ע ט ש א ב
 ארבייסער די םון װעג דעם פארצאמען װיל מען אץ םען

 װאס דעם, דורך ווײדזשעס אויף העכערונג א קריגען צו
 עם־ אויף שפייז םיז קאסטעז די רעדוצירען װעט מעז

 און באלעבאטים גרייסע די מאכען ײאך׳ א םענם ליכע
 הױכע די אין פראפיטעז קאמפאניעס אינדוסטריעלע די

ביליאגען.
 קאונסעל גענעיאל דער פאל. ראנדאלף דערצײלם

 לעצטע די אין אז וואשינגםאן, אין טרעזשורי דער פת
 גע־ קארפאריישאנם אמעריקאנער די האבעז יאר דרײ

ײ איז דאם פראפים. דאלאר כיליאן 24 מאכט  פיל אזײ ז
 שטײע־ דיערע אלע ד׳אבעז זיי װי נאכדעם שײז געבליבען

איינגעצאלט. רען
אמעדיקא־ די בײ װעט חשבון פאל׳ס ראנדאלך לויט

 לעצםע די םון פראםיטעז זײערע פיז קארפאריישאנם נער
 דאלער מיליאן 600 מיס ביליאז 12 עו־ד אן יאר דרײ

 אויס־ האבען ײעלען זיי װען נאכדעם שײז איבערבלייבען
 סםאקם דיערע האלטען װאם די צו דיװידענדס געצאלט

באנדס. אדער
 באלעבאטים די םוץ פראפיטען ריזיגע די װעגען נאר

 װאם דעדט מען װעניגער. ײאם ריידען צו מען זוכט
 די פין פארדינסםעז די װעגען העכער װאם און מער

 די אז איינדרולז, דעם מאכעז צו זוכט מען אץ ארבײטער
רלחמה. דער פץ געלט מים זעק אן שיטעז ארבײטער
 מיט װירקליכקײט דער אין זיך עס שםײט װי נאר

 םאקע זיי ווערען ? ארבייםער די םון פארדינסםען די
 םאר־ איצטיגע דיערע םון גבירים גרויסע אזעלכע אלע

? דינסםעז
ד.א• עס וואס אונטערזיכונג. די נעמעז לאמיר אט

 מא־ דעם פון סטאםיסטיקער די לעצטענס געמאכט בעז
 פאר־ די ײעגען דעפארםמענם לײבאר סטײמ סאט־יוזעםם

 מאסא־ סמ פאבריקעז די איז ארבייסער די פון דינסטעז
טשתעטם.

 ײײדזשעם דירכשניטליכע די אז אנגענומען. איז עס
 די װי העכעד זײנעז מאםאםשוזעטם איז ארבײטער די פון

 גאנ־ איבערן ארבייםער די םון וױיחשעם דורכשניסליכע
לאנד. צען

 אז דלדןױילט, אינסערזוכונג דער םח באריכם דער
 ארבײ־ םאבדיק א פץ פארדינםם דידכשניטליכער דער
 א דאלער 42 ארום איצט איז מאםאםשוזעטס איך טער
 פאב־ 57 רים סייזענם צייײ די פמ 184 איז בלײז װאך.

 סארדינעז םאסאםשתעםם, איז פאראז דינעז וזאס ריהען.
 א דאלער 50 ארום דורכשנים אין ארבייםער די איצם
 אר־ סײזענם 23 איכער פארדינעז אכער דערםאר װאד.

ױ וױיניגער םאבריקעז 316 אין ב׳־יסער  א דאלער 25 ו
װאד•

מ * טדויילדצ oy מ*ס <xr דל*נד *ס *ן  כ*יי
 װעג*ן װאשינגטאז אין דאפ*רטרצנט לײבאר דעם פון

 yp ל*ני♦ גאגצעז אימרז *רבייםער די ®ון פאדדיגססעז
 $ר V* געווארזמ •*רעסענטליגט ל*נג דס איו גאריגט

 *רגיימר די פון פ*רדינסטזח י1 אױף זיד באגרינתם
.1942 ?ר יין

ר אח גאריגט דזןם לױס ן  *ד• דודכשױטלימר ו
 אינ״ *לע אין *רבײסער אםעריקאנער די פון בײםס״לוין
 דילןנר 87 געוועז ,1942 י*ר »ין לאנד no דוססריעם

ך פארשםײט oy יואד. * סענם 88 מיס  Of ײעז אז זי
 *ד• yV* re פארדינסם דורכשנים * וועגען זיד רעדם

 אזעלמ געיוען דינעז עס אז *מעםען, מעז םח כייטער-
ױ םער פ*רדינם האכעז ײאס  סעגס 88 םיט דאלער 87 ו

 פאר• חאבען וואס *זעלכע, געווען זײגעז עס אח ײאד א
 צח^ גרויסע די ליגם דעם אין סאקע איז יױיניגער• דינט

 0ײ* ארכייםער׳ צאל געװיסע * פאראן טאקע זײנען עס
 וואה א דאלער 60 װי רער און 50 װי םער רדיגען1פ.

 וױי• נאדײםענד סארדינט סאיאריםעט גרויסע די אבער
 דערצײלס באריכס דער וואך. א דאלער 37 װי ניגער
 1942 אין חאבעז אדבייםער טיליאן 10 ארום אז נ^?ע,

!ייאד א דאלער 16 ווי מער ניס םארדיגם
 אר־ סך א אז גאטראכט, איז נעסעז דארף םען )נו
 אוקי העכערוגגעז געיןראגעז לעצםענס האבען בײםער
 פאר־ ניט אויך דארף מען אגער וױידזשעס, ױיערע
 האט סארמולע סםיל״ ״ליםל באקאנםע די אז געסען,

 אױב און געבען. געלאזעז ניס ו,זגכערונגעז גרײםע צו קיק
 * געװען חעכערונג די איז אינדוסםדיעס מאנכע אין

ײ זיינעז פראצענט, 15 װי מער ביסעל  אנדעיז אין ז
ױ קלענער גאדײםענד געײעז פראצענם. 15 ו

 ותנן :זאגם וואס ווערםעל׳ אידיש א םאראן איז עס
 קײ־ טזע ױינס,י מען ײען אבער אלע, זעז.עז לאכם, מעז
עןן אלע נים. נער  פ*דדימן װאם ארבײטעד. די ז

 דער־ נאו ארבייםעז און וױידזשעס הויכע נעסעז וואס די
 מך געלעגענהײטעז אלע בײ יוערעז זײ אװערםאים. צו

 די איצס זיינעז עס גרױס װי בײשםיל דעם םאר נומען
 די אבער פארקוקם מעז ארבײםער• די פון פארדינסםעז

*ו ױינען םארדינסםען ױיערע וואס ארבײםער. םיליאנעז  נ
 קע־ םרייע^אץ זײערע ווען און קלײגע גאנץ איצם אויד
 םיס איצט אויד זײ וואלםען ארכײםען, נים וואלםען דער

 * אויף געגוג געהאם ניס םארדינססעז אײגענע דיערע
 מאיאריםעם גרויסע גאנץ די זייגען די אט און לעבען.

 ״גבידים״ די פארדינער, גרויםע די אדבײםער. די םץ
מינאריםעם. קלײנער א איז זײנעז

 דארפען לאנד פון באפעלקערונג די איץ רעגירונג די
 פאר־ איצם זאלען ארבייםער די אז פאראינםערעםירס, דיז

 דער אויף אסשפארען קענען זאלען ױי כדי מער. דינעז
 גלויבט, מעז װי ײעם, עס ווען מלחמה, דער נאך צײם
 לייכ־ זיין װעם עם ארבײס. ?ײז דיז נים סך א גאר פאר
 וואם דיפרעסיע, די *ריבערצוםראגעז לאנד פאת םער

 װע־ םארענדיגם וועם מלחמה די װען דערווארט, װערם
רעז•

 םרא־ ריזיגע די אז װערען, באמערקט דארף עם
 װאס קאמפאניעס, די פון און פאבריקאנטעז די םמ פיםעז
 רעגירונגם* פון קימען געווארען. דערמאנם פריער זײנעז

 םת םך א וו. אז. א. ארוניציע וואפעז׳ פאר קאגטראקטעז
 קאמ־ און אײנצעלנע אונםערנעמער, אינדוםםריעלע די

 פארגרעסערען נאך פראםיטען דיערע ײעלעז פאניעס
 גע* מאשינען, געביידעס. פארשידענע די װאס דורכדעם.

 געהאלםען זיי דיאם רעגירונג די וואם װ. אז. א. צײג
 בא׳ די מאכען קענען זאלען ױי כדי קױפען. און בײען

 זייערע אין בלייבעז װעט מלחמה- ער1 פאר שםעלינגעז
 אײנ* קיץ רעגירינג דער באצאלען דארפעגדיג ניט הענם׳
 האט זי ײאם דאלערם, כיייליאנעז די םאר סענם■ ציגען

 דעריבער קענען אוגםערנעמער די אויסגעגעבען. זײ פאר
 זיי וועט עס און ווײדזשעס העכערע ארבייםער די צאלען

פראםיםען. ריזיגע בלײבן אלץ נאך
 געהעכערמ די אז מורא, האם רעגירונג די וועז אח

 אינפלאציע. צי םירעז קען ארבײםער די םיז פארדינסםעז
 װע־ םאג, רעגענדיגען א אויף שפארען צו אנשטאם וױיל
ײ לעז  םארשי׳ קויםענדיג איצט׳ אײסגעכעז געלם דאס ז

 (אינםלאציע)׳ יקרית א שאםעז דערמים אמ זאכעז דענע
 מעם זי וואם דערמיט, העלפעג רעגירינג די זיד קעז

 * אראפנערענדיג שפארען, צו ארבײסער די צײינגען
 אדעי כאנדם קויסען צו סארדינםםעז זײערע סמ םײל

 oy רעגירוס^ דער םיז שםארקאםעס די איז אײעקצולײגזח
 אר־ די אז דערםאר, בארעכםיגונג קײן ניםא אבער איז

 זײערע אויף העכערינגעז קײז קריגעז נים זאללז בײםער
ײ *ז און סשעידזױו  אנ־ ױך זאלען אוגםערגעמער ױ נ

פראפיםען. ריזיגע זאמלען
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 איז ג*«יזם דעם םאז־ סוף ביטערער ער
םוסאלי״ ויו. דערנעגסערט םאשיזם

צו• איז איסאליע אין סאשיזם גי׳ס
רעשםעל, ד*ס איז צחאמענגעבראכעז

 געבליבעז אים no נ*ו איז װאס
 װאס קיליעס׳ נאצישע אױף גײט

ג** n* ארײגגעשיקם האט חיםלער
צי־לאנד,

 זײן no מוסאליני׳ן ארויסגעראטעװעם האם חיםלער
 צו געבראכם אים האם און איםאליע אין געפאנגענשאםט

 6טי ויכער פארלויסיג איז ער וואו דייםשלאנד, אין ןיך
 די וױיט ניט איז עס לאנג? וױ אבער לעבען. ךין

 ז*ל oy װער חאבען דארשען וועם היטלער זוען צײט,
 װעט װאו *בער דייסשלאנד, םון ארויסראטעײען אים
 מיט חיםלעח כאםען מעז וועט גיכער ? קריגעז עם ער

 תליח איק אייף בײחמ אויםהענגעז זײ און סוסאליגין
 פארשוארע? צו כדי גרוב׳ איק אין םארשיטעז זײ און

הוצאו^ און ארבעם
 צוױי די פ*ר אױסצוקלײבען טוים א פאר וואס גאר

 שפע־ אויף איבערלאזען מען קען װעלס־אונטערציגדער,
 טוים לײכםער צו * איז הענגען אז דאכט, מיר סער.
 פארלויםיג מאסען־םערדער. אין םיראנעז אזעלכע פאר

 װאס זיג, ״גרויסעף ױץ היטלעדן סארגינען מיר קענען
 ארויסראטעווענדיג איםאליע, אין אפגעהאלטען האם ער

 יאר״ לעצםען דעם אין זיג איינציגער זיין סוסאליני?.
 פאראײניגסע די מסלו̂ו שװעיע ביטערע, םיל אזױ נאך

 שיםען 108 איטאליע איז געראטעװעם האבען פעלקער
 םיר זאלעז סא סוסאלינין״ געראםעװעם האט היםלער און
 געסער״ אײך טאקע עס איז אםשר און פארגינען. אים
 װעם ער היםלערן. בײ זיד געםינט מוסאליני וואס

 מאל״ יעדעס שרעקענס־גײסט. א אלס אים פאר דינעז
 װעט םוסאליגין, אויף טאן קוק א װעם היםלער װאם
 סוף״ ביטערעז אײגעגעם זיק וועגען טאן םראכם א ער

ן געפיגם היטלער אויב און זיך דערנעגטערם װאס  זי
 שלאגען צו זיך סשוגעת םון סםאדיע דער אין גיט נאך
ױ שםיקער זיך פון רײסעז און וואנם דער אין קאפ  ו

 גין סםאדיע די אט ער וועט חיד״ װילדע משוגע׳נע א
מוםאלינין. אויף קוקענדיג דערגרײכען,

 חיסלעה אױף אגגעיאגט האם מפלח מוסאליני׳ס אז
 לעצטער דק סח זען געקענם םעז האם שרעק, גרױםע א

 אמאל ראדיא. דער אויף געהאלטען האם ער וואס רעדע.
 בא• מיט רעדע * אסשרײען קענען היסלער פלעגם
 אבער מאל דאס נאבאנאנד. שעה דרײ קולות טמענזן

 no סיגוסעז׳ 16 אויף פארע געסםאיעט קויס איס האס
ױ געגאנגעז איז אויך דאס  םײפעל הײזעריגער א סון ו
 אס םון םײל גרעססער דער איז סטענד׳ פינאט א סמ

 םים םארנומעז זיד האם רעדע נעבעכדיגער קורצער דער
 םאחיכערונג, דער מיט און גורל ביטערען םוסאליני׳ם

 מענ״ זײנע וױיל פאםירען, נים עם װעם אים מיט אז
 ױײ אדמיראלען און מארשאלען גענעראלען. דמע שען.
געטרײ. אים נען

רעדע, היםלער׳ס געהערט האם מוסאליני אויב
 גע־ אזױ האם ער אויד אז געזאגם, געײיס ער האט

 גענעראלען׳ זײגע װעגען םענשען, דינע וועגען םראכט
אדמיראלען. און סארשאלען
גע־ עם האט היטלער װאס גענוג, איז עס אבער

 עם װאם דערםון זען קען מען רעדע. זײן אין זאגם
 װעלכע און םראכם ער װאס טיראן, דעם כאאומרוהיגט
אים. םארםאלגען עס געדאנקען שרעקענדיגע

? םארםאלגען ניט היםלער׳ז שרעק די אם קען ײי און
 װאונדערלעכער דער דיטען. אלע םון קלעס קריגט ער

 היש־ האם וואס אםענסױוע, רוסישער דער םון ערםאלג
 קאײקאז גאנץ no שוין ארויסגעטריבען ארמייען לער׳ס

 םון זיגען גרויסע די ;אוקראינע גאנץ םון באלד און
 אפ״ נארד אין ארמײען ענגלישע און אמעריקאנער די

 באמבארדי־ אומאויםהערלעכע די איםאליע; איז ייקע
 שםעם, אינדוסםריעלע דײטשע די לוםם דער םון חנג

 — האםענם םארשידענע און צענםערען אינדוסטריעלע
ױ מער איז אלץ דאס  נו־ דעם אם טרײבען צו גענוג ו

משוגעת. םולשטענדיגער צו םיראן ראסטענישעז
 זיך דערנעעגםערם ער קומם, םוף ביטערער דער

טאג. צו םאג פיז
##»

 סארשײ אײססראבירט שוין האבען קאמוגיסםעז די
איגםער• דער געגען קאמף דשר אין געמיעהײםען חמע

oy 4^*ny ס *י• ה*מז זײ ד *ז9 מי׳י ŷג  נyש*נŷל
e yn yt m n י*ו ססיגק״מסמ   * irv » ניס איז   

*r דסד  iy n o ״ y> n  ts*n י ײ*ס *יססמל׳ ימימז י  
yjyn*״y> זי  m o ס*ל  n r ^׳  מנ מי״ד מי זדג ס  
•y> מאט no ײי*ס T *  iy»moryjoo שטמק־מסמ 
o ס*ל n r מז מ*ס די׳ טד*פז  מ׳ «י י׳י סי״ ײ ״  
מ y»iy״ T י y w in y o  y קסממיססיש די זײנעז  
n tm זײ׳ור ײז ״«גי׳קל*ז   W ג׳דיאײח גאגעלט 

4» ססרגײומייעסײ ניקעימי  
מ זייסד אץ סיד יס חז סינ י *; nnyn זײ אכ«ד  

^לסנסיסססדי  fy w y jn w  m *רמסי רישער 
j r i רחמ ׳  rrn o o 'o o yo זימד •רסימיחמ זײ װאו   
yo7yw״ o yo*iyyyi3T*o jnjm צז גרעניץ קײן גיסא 

.אײנפאלען
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מי שסײגס ה*ס מײגחײט׳ ir ארי p r n y yin r io o no 
iyo**nm ניז אלע די »y> y»»oro> וו*ס t$HP n rv  *n’ 

 חנר » if mm סיצט זיד תאגצז קאסמיסטצז די געז.
n סױסאי״מוז *רנ?ט םײוועלשער  jyrm yo’io no 

 ס*ר ח*מו זיי סין סיגסצרגזדצ^צל דעד געגעז נעגערס
lys^yyie’s חזי no צװעק דעם  *n iye«ny די 

 מד n® 1יגי*’ סידישס סייסט די ײגיאז קלאוקמאכער
נױ״יאר^ סין סיגסערגעשאגעל

 *דגאזפמ אפיצמלץר װארקןר״^דער *ײױלי דער
m די דןדץײלס קאמוניססען, היגע די m 
 1* כאלאגגעז וואס קלאוקפאכעד, סויזענם דרייםיג די

 סימציגסר r? י*ו0ס ניס סיז סיני״דגסשאגסל, דער
 ״y«o ניס קלאק־טתיד סין װסרסן געגערס וױיל געגער,
ל*זעז•

 לי7«ו דסי ימלמ סיט װסדטסר׳ די וײגען אט
 שרײבט: סר סינםןרגסשאגסל, דסר גסגען חסצט ווארקער״

.no םײליגג קלאוק דסר•* no ^ײסו דו־יאר oy 
 םען jyp ארנסטצר׳ םויזןגט דרײסיג *רוס םאר*ן זײנען

 בעסט די סיז דאס געפינצן, ניט נעגער סײגציגען קײן
yn דער טון אפטײלונו באצאלטע ooni’o.״

 סוסססר* *ן סח דןס *ז ווײסעז׳ קאםונישטדן די י
 *1סייפצ pym דעם תאם מ*ס ליגסן, געמײנער שעממער

 iys*opii0p סידישןר ijn געגעז געגערס די רײצען
 ״*ד״1 סיז סזסתצז םראגישע די ג*ד סיז דאס n» ײניאז
 *y< העכסט * זכרון, סין סריש נ*ד דיגעז װעלכע לעם,

העצע. סערלעכע
 *ליץ 11 טשסעות׳ תאט, װ*רקעד* .דעילי דער

 ליגסגס וױלדע גידצרטרעכםיגע זײגע פאר דערשר*קען
i־*oyn סין אז צו, גים iy סון ’y i פאראז י* זײגיה:y* 

iyuy .oiy; גיס כדי y^yp דין מאכען צו yoyn׳ iy i* 
iy אז ,iy צײלט ^ > iy  ?yiyii oiyayj סין בלױז y^yty 

 די סין nya ,oyaiy ווײגיג סאראן ס׳סיז װסו פער.yש
iy o ^  you פון צאל די פאקםיש סיז oiyayi .סיז ניל 

y מאכם דערבײ i. iy i,^ *די ווארקער yiunoio נא־ 
’no y’oyj’onpo דער ^yu הויפטונג i די oiyjyj סין 

i»yio oyn  oyi, די *ז iVT^yais lyiyfl oiyayj צו 
iy i פון אדכעס ■jyoyi, סיס* מייסט די סיז דאס ווײל 

lyp וױחס דא ארכעט. אגגענעמע iy ii ^’y i. ijn״״ 
 גי• yi«i אז [,yayo צי וױ נים אפילו םארשטײם ער אז

 גראד גלאס. ארויסקומען זאלען גסyליג yכטיגyדערטר
i»yio o סין פרעסען סון ארבעס די סיז y ii די ooya בא־ 

צאלסע.
װײס׳ צײטונג yישoקאמוניס yרישyצyן־הyראס די

 פאר־ גיט זיך קעז אמעריקע סין ױגיאן אנדער קיין אז
iy סין לyשאנyינטערנo דער מים גלייכען i פולשטענ־ 
 ניט סיז נעגערם די סזן באהאנדלוגג גלייכער דיגער
 ענעפארשייד די סין ארבעט רyד צו שײו סיז װאס בלויז
yn דעד no זyצוױיג oonro, װאס jyiyn קאגטראלירם 

 צי םלעד.cלשאyגעז סויך נאר ^yjy»yjiyoj’o דער פון
 ױניאן, דער םון טעטיגקײטען סארעײדענע די סין סיז דאם

 אדער װ, אז. סון yולםורעלp רישע.yקינםסל אטלעםיש^
 ,jyoejipiyayny ארױסטרעטונגען׳ yכyעםענטל סין

 ■yoi’o די געװען סיז oy װ. אז. סון פעםםלעכקײםען
 םון אויםמערקזאמקײט די זyגעצויג האם װאס נעשאגעל,

 עםלעכע םיס עםענטלעכקײם, אמעריקאנער ברייסער דער
 נשאןyקאנװ סיר o־voynyany האם זי װען צוריק, יאר
jy סין האםעל אייז םון שיקאגא סין iy ijy, וױיל iyT 

ly ירם3פרו האם האםעל רyערשם i’i ’O’ipo’ i יי געגעז

* מו ײס• ײ מ י  m * m m  p
**wnow י ײ  v  ifmp

*pi no rtwfw *i no p* |ywy> no o*r__
no •ל״סי״) uri i*o ey’xoKfojoorr yoopioopw

m w  *i
no lyoip i* )yooyo iy>*o**f * no op no oy 
mmuiiwo iyi no mסי״וסי ׳ no די  t'liv

i j m p o P o iya מ/״סי,<ל m m 
n n זייסד ססיסדײאסן jjnyw f * O P כאתאניציס׳ 

1*0* o trijw  w j w t  rp  oo*i no iyino**o* v*p 
o ד iy w  *i lysoo tfp op i >yp yoou*o ׳*in- * 

o n  no oy jyy^yn no lyiyn *i ^ד*י' דסקויפידוו 
y'roo *i o*o ynt&m iy i  no iyt iyo typ tyo 

no yyyrwyo סמ p נוימרל j o u u׳ *onpy o*o 
m m  *i iy ^ p ry n y o m  iy i  no jyi*o

woioii*s *n׳*i  jym  oy ooyayiyoo*io no >*t 
y m o m y n סדממו1ס*דל* *lypiyn  *nn# no 

o y i no w  m  ftpאגסאניני ליודדמד ײ*ס ׳ 
oiyn גסעודזיגס׳ *iya*#oyn no t 99 ל*ק*ל< 

no סןלמן ly m y iy o  iy i  n* iy׳ n r  yo*i p m 
yo*oo*no*p *i •oififi ■ד ודיסצז שײיגדלזןו י ׳ou י

« o*0** שפראד׳לאקאל׳ א איז 89 לאקאל אז  n* oy 
y r i f i ײ*ס ייגיאן׳ y?y רתאנדלמנצז** ijn  no 

oi*oy> ijnyn j**ji* אויף iy i שפראד איסליצנישזןר 
ry no >ס*ײי*פי jym סיו גיטא נאד n*p ypnyoo 

oiyjyj׳ nm*i o*u ,סיסאליןניש *a iya,* ♦ד 
T«* יסל סיז שװיגדלזױ־ i jyoy«* iy>jm yjyio r*P o 

p>y> iy*yn i» i ד♦ p  ,iy»yj n  no rm*ip אגס*׳ 
no jy n סיס iy שטײט *גס*גיגי פארלײסדזןן׳ ro  *i

iypnpi**^)n#  i y i* מייס׳ ly o r o  i y i  no no 
*ya* לyש*גyג irn* * i iyr*ny oiyayo iy i•  iy m 

yea*׳ *o iyoy j iy i* o  iy m  oy i סיסגליחױ־ n  ro
a a a M  a b a m S  A B B  P  A B M A A A  b i b u L  u  b b  A M A f A 4 A M * A Mרדאר ״דעידי דעד לאקאל ״ םרז עקזעקרסײרס

iyp* גזד די צײיש׳מ סקאגדאליזירט סימס*ן ױך װאלט
iiBAAAA AAAB AMAMAAIliBlUiAAAl BMB AAB BMAABAUAB teMAiy j סיטגדי no Tyiyrynyei** iy i no iy i ודאדס 

a n*^ i*i״ i* גyשטyעל•»pooymooa* iy iy® o 
iy ליגגןו־,  nm געזאגם- ײאלט *r )  jyiyii oiyjyj *i t 

iyi*7y»iy 4 ימי*ז צוr*p»*oyo איז ly a n r  oy iy 
H פת ײי *זױ iyay מודח׳ מײל תאלמז * ריט P  y 
r סױל 1*1שײ p  np תיסקמממ׳ ניס װאו־ט גוס* H P 

o פאגמס ױן *iypi*n .חדלי חױ־ גלײד זיו כ*פט r 
on* נ*ד iyo די סױסאװײצמ ro  iy i jy:yi oiyiyj* 

 oiyjyi לŷיס ײ ry די, מחדילאגדיג םזןדגץשאגאל׳
fyn^ym r  inyn  o*n צו i r  no DHi'oyo iy i 

 na אח ,iyoyr די זדן 03דזש* yiyoya iy און מניאז
 יון ױגיאךײסלמ די ס*ר po*ipiyiyom <*ל*סיש די

o iy i׳o אױסצוגומז די yoyi iyjyj*n i j n  w mיי ׳
m m

o r אײנפאך ודז * ■oyiay־jyyn, תױפס* איז װאס 
iv מפאד iy i oyoanyi די »*ya*i סיג־ חןר פון ױדאגס 

געל.yרגעשyט
 סארלױמחמ■ קאהוניסטישע ^nyayiaiyo די
 אויפצוױי* און אײסצוחע̂צ iyoaH איז oy ry ווײסזח.

jym די צעז  o ifm די געגען וױ איחןן, די y ir rp׳ 
y * סיי yayn די וױיל • rלםy, ר און ראסע ס׳איזyלמיy. 

 jyp ױניאן קלאוקםאכער רyידישK ijn געגעז העצע די
y iyo jyayn ly a n y iרפyנעגער• די מ• לג

lyממיסםישyק די ij ’yiyoiw  y װערyז oiyiaiye 
jy iy i no געגעז ooptnyi’o iy i דער פון ynyoi’o* 

 ינ*3די ד. פרעזידעגס ייר געגעז oiyinrya און שאנעל,
 די־ װאס ױניאנס, די פארפעסטען ניט זײ לאזס װאס סקי,
iy אז זyסyשלyגגy נען i געםינזמ זײ ;איגט^עשאנעל 

y |yoiyiלyסyאן ל yoiynn דארטעז יןענען די און וואנט 
y מאנכע אי־ן וױ ,jyiya’iiyiyo און זyשײינדל ניס in y 

 איז עס נ<סט. y געסאכט ױך Tyayn ױי װאו ױניאנס,
ly a n y i צו־גרויס זייז זאל וואס ליגען׳ קיק גיסן no 

y קאפו־ די וואס טרעכטיג,1צו*ניחן דין זאל װאס פלמל 
iy געגעז אויסטראכטען ניט צאלען צװיגדל^ yגיסםיש i 

o אבעי םירערשאםם. איר אין לyגyשyאינטערנ r ם*ל 
 ארײ אלייז זיך אונטערצינדער yמוניסטישyק די ז.אבען

o:y’y;iya נידערטרעבםיגקײם. זײער מיט
אנ*3 קאמוניםטישער דער פון ניחנרםרזןכסיגקייס די

 lyyynuovo גרייט זיינען די אז ווײם, אזוי דערגרייכם דע
 סאר־ דער מיט נעלyרנעשyינטK דער געגעז oiyiyj די

 yאײניג אונםערקויםם ױ אז פארלױמדונג, ברעכערייצער
 yi»o אין געצײג y ױין זאלען זײ אז דזשאבם, מיס נעגערס

oryn די דיסקרימיניר^ צו oiyAyr y iy ijy.
io־ip ry יױיסען, ױי ’ynoy,. די פון איינער ^yyi’o
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l ĥ m m m  mLmmmwi wee m̂ ^ iw •wmiw mmmnןרסײ׳ ײ״״יני \y j7 jr ̂ך תאס y וס<דס7ג< ז y i » ל
ptTd  r n P e*n p a»Tonwn n די ןחממר i p i**

H P m  * i m p  p r i S ? ח * ד נ5?5* ^ ם
*y די װןרס »  y m y a r we י «ח יסמטמס־ r דלןנשיסי

1- -« « m̂ m mwm iwieee• oeee momk ̂קער מודא דץר וײיץי קדקלנדיג, גיס ?טיא׳  װ«ס קראפס ד
m קדיג '־״׳*< י ” o ודז חיטלןר נטד״ ןןןיסןגס

מ מסוזאתמו ח o *יייי n ויי *ױף קדמ* *n rw r — 
n די־יי ׳י•״ י«ד * w 9דייד*י*סי r P T N  id

m iy o r  a«* 9 תיוגסt d b o *d.|
קןר ניס p ײימדג וייד m די oo׳i d  9r*i*» p 

po סון דערלסמ נ ס פוספליגי סרן סטלגימ ׳*< •ן/־״■
Lm www •ew wewMweeww w/welaweeaw■!■■ ———   -- —■ p̂׳׳־ ״ ״״י י »י ס y ׳« זדץסיגער דער סלזזפח. דץד טוץ ׳

AW ■a«M u ( | MW WWSWWS MSWM •MWr■ *די מױף גסר ניט *אטירט ט יני•• ׳ D397V מלדןר 
h ילײז׳ p י9ד אױןי אײו *td  y a n »9«*ליסי *n 

i*»*y6D׳p s a p  9 r. ז id *ס6 »ס*«יד ײז  *n* t d 
1940 i r  o p ״ «o d  oa9»ryu»*»* 79193 *יז m 3
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ארבעטם־קר^פט אמעריקאנער דער אץ קױזי־ם דער
 אונםער רעגולירען װעגען דיםקוםיעם י

 די םלחםה־באדינגונגעז איצםיגע די
נע־ ארבעטם־קראםט, אמעריקאנער

 אײגענארטיגע דיער אן שםענדיג מעז
 עפענםלעכע רײ א אין םײ — פארמען

 דער אין סײ ארויסםרעםונגען.
פרעםע.

 דער געמאכם שםענדיג װערם ריי ערשםער דער אין
 עם אז איינדרוק. דעם געבען צו נים וחלילד- חס פארזוך,

 די םארזיכערען אין קריזים געוױסער א םאקע עקזיסםירט
 םלחםה װיכםיגע די באזונדערם אח אינדוסמריעז נויםיגע

ארבעטער. צאל געהעריגער דער מים אינדוסםריען
 האלט מען אז איינדרוק, דער אפם זיד באקומם עס

 קענען ארבעםער די װינשענםווערם. נים זײער פאר עם
צו זץ־ או איבערנעמען. שםארק ג

ארבעםס־ אין קריזים דער ווען צייםענײײז. דאד
 ארויסצו־ געצוואוגגען מען איז זיך, פארשארםם קראםם
 גע־ אטױיזען און פראבלעם דער םים עפענםלעך קומעז
אפצושװאכען. קריזים דעם םיםלען וױםע

 ארויפגע• װידער פראבלעם דאזיגע די איז לעצטענם
 אז אוים. זעם עס עםענםלעכקייט. דער אין שװאומען

 אל סנים לאנד דאס שםיים מאמעגם איצםיגע: דעם אין
 דער אין קריזים שארםען אנקומענדיגען אז מיט «נים

 םלחםה־איג־ וױבםיגע רײ א פאר ארבעםער צאל גױםיגער
דוסםריען.
 איצם זיך םארנעמט פראבלעם דאזיגער דער מים

טענ־ ,װאר דעם פון פארזיצער דער ■— גאמ סעק ואל
 םון דירעקםאר דער — הערשי לואים קאמישאן*. •איער

 די־ דער — כולם ועל אח סײרוויז״ .סעלעקטײו דעם
 חשײמם םאביליזײשאך, װאר אוו ״אםיס דעם םון רעקםאד
 םפעציעלער א םאר צוגעצײגען אםילו האם וואס בוירנס׳

הענקאק׳עז• און באריך׳עו םראגע דער םון אױסםארשונג
 דאם םון אפילו האבען דעם םים פארבינדונג אין

 מען אז האםןינונגען. קרייזען געוױסע אין אויםגעלעבם נײ
אייגענארטיגע אן אײנצופירען אויםנמעז לאגע די קאן

ארבעםער. אםעריקאנןיר די םאר צדואנג־ארבעם pe פארם 1
I קאנגרעם אין געװארן אדײנגעבראכם גײסס.איז דעם «ין 

 ״אםםין־ :גאםען דעם אונםער באוואוסם איז וואם ביל. א
ביל׳. װאדםווארםה

צװײ־ אן םיר װעלעז צוקתפם נאענםםםער דער איז
 װעם צוקונםם גאענםע די ו.ערען. דעם װעגען סך t פעל
ױ באווייזען. אויך  באמת םאקע איז קריזים דער שארף ו

 וױכםיגע די אנרירען קען ער װיפיל אויף און רעאל
פלחמה*אינדוסםריען.

ארבעםם־קראשם שײך איז װאס אז װארעגען. אלע
ױ דעק״. סאמע דעם p® םיר .קראצען —  װערם דאם ו

אױםצונוצען םעגלעך געווען איז וואס אלץ אנגעתםען.
 איז — אינדוסםריע דער םאר סײ ארמיי, דער םאר סײ —

אױסגעשעפם. שוין
 ארבעםם־קראםם םון פראבלעם קײז האם איצם ביז

 יאר דרײ לעצםע די אין וױיל — עקזיםםירם נים «שום
ארום םון םארקלענערם זיד ארבעססלאזע צאל די האט

 פאראן נים איז אגער איצם םיליאן. 1 ארום ביז מיליאז 9
ורעל־ םון ארבעםסלאזע. פון רעזערװ גרויסער קיין םער
 פאדערם ציים גלייכער צו שעפען. וױיםער קעז מען נען
 מענשען מיליאן םיר נײע יאר קומענדיגעז דעם פאר (יד

סלחםה־אינדוסםריען. די םאר אמ ארמיי דער פאר
קריזיס? אזא געשאםען פלמלינג זיד האם וואנעז פון

איז :שםארקער נאך מאכען םראגע די קעז סעז
? קריזים אזא םאראן םאקע נאםת

אינסםי־ אםיציעלע םון ציסערען סטאםיססישע לױט
 קריזים אזא גאר איז אױםאריםעם, דיײכען א מים םואיעס

פאראן. נימ כאמת
 לוים םײ קאמישאױ, מענפאוער .וואר דער לוים םײ

 אר־ צאל די איז סםאטיסםיקס׳, לייבאר אװ .בױרא רער
 כא־ צו אויף געגוג םולשםענדיג לאנד איז בעםם־קהאפם

 גאנצער דער נים. םער נאכםראגע. גאנצע די פרידיגען
 אין חחק דעם צוליב געווארען ארויםגערוסען איז קרתיס

 אינדוס־ געוױםע און געגענםען געװיסע אין ארבעםער
םריעז•

ארגומענטען. ביידע דאזיגע די באםראכםעז לאמיר
ארבעטס־ איז קריזים א אז ארגומענם, ערשםער דער

 איז — געפלויגען נים און געשםויגען גארנים איז קראפם
אפםימיסםיש. צו־שםארק םסק נלי

איצ־ דעם אין אז באסראכם. אין נעסען דארף מעז
מע* אםעריקאנער םיליאן 65 ארום זײנען האמענם םיגעז

םארשײ־ אין ארמײ. דער אק פארנומען פרויען און נער

ן ו ר ס א ס ע ם א ר . פ . א י ק צ י ב ו ד

 צױױלע ענעTםארשי אין און מלחמה־אינדוםםריען דענע
באשעפטיגונגען.

 אנהויב דעם נאך חדשים זיבען — 1940 יאר אין
 מענער םיליאן 45 דינען — אײראפע אין מלחמה דער פון
 ציװילע םארשײדענע אין םארנומעז געווען םתיעז און

 האבען סיליאן האלב א און צוױי ארום באשעםםיגונגען׳
 זיינעז מיליאן 5 ארום -און רעליף־ארבעם אױף געארבעם

 — אוים דאם מאכט איינעם איז ארבעםסלאז. געווען
םיליאז• האלב א און 52 ארום

 דער םוץ םארגרעםערונג די אז קלאר. איז דערםון
 איז םיליאן. 65 אויף םיליאן 52 םון באשעםםיגםע צאל

 איז נעמעז זאל מען וועז אםילו צואװאוקס׳ גוואלדיגער א
 באםעלקע־ דער םון צואוואוקם נארםאלען דעם באטראכם

רוגג
 אין אמעריקע׳ םון אינדוסםריעלע«ארםײ די אויב

 בא־ םאלדאםען, אמעריקאנער צאל דער מים איינעם
 ארום אויס דאם מאכם — מיליאן 65 צו נאענם טרעםם

 באםעלקערונג. אמעריקאנער גאנצער דער םון פראצענם 60
 דער־ האט אמעריקע אז דאם. הײםט װערםער אנדערע מים

 דער־ געהאם ו.אם ענגלאנד וואם לאגע, זעלבע די גרײכם
 צי־ שפעטערדיגע צוריק. יאר א ערך אן םים גרײכם
 אין ארמייעז׳ אירע איז אז באוױתען. ענגלאנד פון פערעז

 פאר־ ערענדא רעיא 1יא אח עזימלחמה־איגײסמר צאיר
ך געםיגען םלחסה־ארגאנתאציעם שײדעגע  25 ארום זי

 גאנ־ איר םון פראצענם 75 ארום אדער מעגשען. םיליאז
 און 15 צװישען עלטער דעם אין באםעלקערוגג. צער
יאר. 65

 ארום וואם לאגע. א דערגרײכם האם אמעריקע װען
 איז באםעלקערונג גאנצער איר םון פראצענם םוםציג

 — אינדוסםריעז די אין און ארמײ דער אין פארטמען
 קרי־ שארםער א אומםאדםײדלעד אביעקטיװ איז דעמאלט

ארבעםם־קראםט. םון פראבלעם דער אין זים
 פלאנ־ שטרענגע א םאדערם קריזים שארםעד יעדער

 רעגולירונג םלאנמעםיגער א דוו־ד רעטלירונג. םעסיגע
אפגעשוואכם. װערעז מאס גרײסער א צו ביז קריזים א קעז

 דורכגעפירט זאל רעגולירתג פלאנםעםיגע אזא װען '
 ארבעטער אין דוחק אזא געםילט ניט זיד װאלם װערעז,

 אינדוססריעז, געװיםע אין איז געגענדעז אײנצעלנע איז
 םאר למשל׳ װי, מלחםה׳ דער םאר װיכםיג אזױ זיינעז װאס
ד נויםיגם װאס קאוסם״. ״װעםם דעם  קוםענ־ דעם םאר זי

 שיף־ פאר ארבעםער נײע םויזענט ISO אין יאר דיגעז
 ערא־ פאר ארבעטער גײע םויזענם 55 אין און בויערײ
פלאנעז•

 געווארען געמאכם עם איז װען קשיא. די אבער איז
 די רעגולירען צו םלאגםעסיג אנשםרענגונג באמת׳ע א

? ארבעםס־קראםם אמעריקאנער
 איז אנשםרענגונג אזא אז םעסםשםעלען. מת מען
 פאוער םען ״וואר די געווארען• געםאכם ניט בםירוש

 םאר םאראנםװארםלעד טעארעטיש איז װאם קאםישאז״,
 ארבעםם־קראםם. דער םון באלאנסירונג געהעריגער דער
עיג זייער ארױסגעװיזען איצם ביז האם  סון צייכעגם וױ

אקםיװיםעם. און לעבען
 צװעק־ דעם װעגען םראגע די — עיקר דער אבער

 נים קאן ארבעםם־קראפט דער םון אויםנוצען מעסיגעז
 איזאלירט ווערען געלייזם נים קעז און װערען באהאנדעלם

 דאזיגע די װעלכע מים פראבלעמען׳ אנדערע אלע םון
 גאנצער דער אין רינג א איז עס םארבונדען. איז פראגע

 ארבעטם־ דער םון אויסנוצען צװעקמעסיגע דאם קײס.
 אלגעמיינער געהעריגער דער םון םראגע א איז קראםם

 ניט אינגאנצען איז עם פלאנירונג. פון ארגאניזאציע
 איזאלירםען איינצעלנעם איין אײף פלאנירעז צו מעגלעך

 װירםשאםטלעכעז גאנצען דעם םון אפגעריםען — געבים
 אר־ דער םון אויםגוצען צוועקשעסיגע דאס ארגאניזם.

 צװעקמעםיגען דעם מים פארבונדען איז בעםם־קראפט
 לאנד׳ס דעם פון עלעמענטען אנדערע אלע פון אויםנוצען

װירםשאםם.
באארד* פראדאקשאן .װאר דעם םח אויפגאבע די

 אויסצו־ געװעז איז אנםירער, ױין װי נעלסאנ׳עז פח און
 אינטע־ און ברייםען אומםאסענדיגען אלץ אז ארבעםעז
 םראדוקציע גאנצער דער םון פראגראם־פראיעקט גרירטען

 לע־ אין דורכצוםירען פראגראם דאזיגע די און לאנד פין
קאנצענםרי־ צו באקװעמער געװעז אבער איז עם בען.

 אמ־ צאל קלײנער א םון הענם די אין באשטעלונגען רען
 מלחמה־ארדערס די םון פראצענם גרויםער א טערנעמער.

 קלײנער א םון הענם די אין געװארעז קאנצענטרירם זײנען
 דעם מים פארבינדוגג אין מאנאפאליםטען. גרויסע צאל
 אויסנוצונג צװעקמעסיגער דער וועגען םראגע די אויך איז
 איגנא־ גאנצעז אין געװארען ארבעטס־קראפם דער םון

רירט.
לײ־ צו אזוי װי באשלוסען און פלענער נײסטע אלע

 בעס״ דער איז ארבעטם־קראםט דער אין קריזיס דעם זען
 װאם נאר דעם םון ריכטיגקײם דער פון באוױיז טער

אמת. עלעמענטארען ארויסגעזאגםעז
 סאבילי• װאר אװ ״אפיס דעם םון דירעקטאר דער
 דץ אין אונטערשטרייכם בױרנס■ ם. דזשײמם זיישאן״.

 געווארען אויסגעארבעם ספעציעל איז וואם פראגראם,
 אור־ די םון אײנע אז הענקאק. דזשאן און בארוך מ. ב. פון

 ארבעטס־קראםט אין קריזיס געשאםענעם דעם םון זאכען
 ארױסגע־ דינען מלחמה־ארדערס װאם םאקט, דער איז

 װיםיל אויף באטראכט אין נעמענדיג ניט געווארעז, געבען
 זײ־ געגענטען געװיסע אדער אונםערנעמונגען אײנצעלנע

ארבעטער. צאל גויםיגער דער מים פארזארגם נען
 הײפם־אײם־ די באשםײט םלענער איצטיגע די לוים .
 עם װאו דארטעז׳ ארבעטער אריבערצוםירען גאבע

 וען אין אױך און קריזים שארםער באזוגדער א הערשט
צוקונםם. דער אין פארזען זעלביגען דעם אױםמײדען

 דעם םאר םאדערונגען די אפגעשאצט װערען װי
 צױ נאענםער דער אין מאטעריאל מענשען אמעריקאנער

? קונפט
 800 און מיליאן 9 עיד «ז אנםהאלט וואס ארמײ. די
 פארגרעםערט יאר קומענדען דעם דורך דארף מאן. םויזנם
מאן. םויזענט 300 און מיליאן 11 כיז װערען

 איצם אךבעםעז עס װאו מלחמה־אינדוםםריען. די
 קוםעגדיגען דעם דורך דארפען פערזאן, מיליאן 10 ערך אן

 600 און מיליאז 11 ארום ביז װערען םארגרעםערם יאר
 לאנד־װימר איז פארנומענע צאל די םערזאן. םויזעגם

 דער םון דערפאר. מיליאן. 12 ארים באםרעםם שאפם
 אין פארנומען ױינען װאם ארגעםער. צאל די דים, אנדער

 װערען פארקלענערם קאז געברויך צױײלען דעם באדינעז
מיליאן. 30 ארום ביז מיליאן 32 ארום םון

מען׳ רעכענט פלענער אנגעמערקטע איצם די לויט
 נים־ די פון אריבערצופירען מעגלעד זיין וועם עם אז

 צױױלען דעם באםרידיגען וואם אינדוסטריען. םלחמה
 ארבע־ םויזענם 600 און מיליאז צוױי ערך אן געברויך.

 םארבליבענע די םון םארקלענערונג וױיטערע א טער.
 ארבעטער. טויזענם 200 א נאך געבען קען ארבעםסלאזע

 לאנד־ דער םון אריבערפידען םען קלערם ׳דריםענס. און
 װיםיל וױיל ארבעטער. םויזענט 100 ארום װירםשאםם

ץ װעט עם  פונקט׳ לעצםען דעם דורכצוםירען מעגלעך־ זי
 לאנד די וואס דעם■ צוליב זיכער. שטארק ײמ נים מען קעז

 אין ארבעםער. אין דוחק א םון ליידם גוםא װירםשאםם
 מיליאן א זיד םאדערט לםשל• מאמענם, איצםיגען דעם
 די אריינצונעמען ארבעטער פארם נײע םויזענט 750 או־ז

גערעםעניש. נײע
 עקםטענםיװ מער פלענער געמאכם אויך װערען עס

 קריגס־געםאנגענע, םויזענם 100 ערך אז די אױםצונוצען
לאגד. אין זיד געםינען װאס

אילוסםראציע. אן ברענגעז צו אינטערעסאנט איז עס
 ארבעםם* אין קריזים דער װיםיל אײף אפ שפיגעלם װאס

 זײ־ אזױ פאלען• באזונ־ערע איינצעלנע אין װירקם קראםם
 אײזעגבאן טויזענם אכט נױ־יארק איז צוריק לאנג ניס נעז

 און שפייז מיט אנגעלאדענע געשטאנעז (קארס) וואגאנעם
 די אום אײסצולאדען, זיי ארבעםער געםעלם האבען עם

 נים זאל אנגעלאיען. געװען ױינעז זײ װעלכע מים שםײז.
 װאלאנ־ אנדערע און מאטראסען האבען װערען. קאליע
אויסלאדען. געהאלםען זיי טירען

 ארײ מעגלעך זימ װעט ארבעטער צאל גרעםטע די
 םויזנט 880 ארום — נוי־אינדוםטריע דער םון בערםירעז

 אין נים געוױינלעך ארבעםען װעלכע םרויען. פון און —
 4 ארום אז אײסגערעכענט. איז עס . צייטען. נארמאלע

 יאר 46 אונםער פון עלטער דעם אין פרויען מיליאן
 יאר. 16 םון אינגער זיינען װאס קינדער. קײן נים האבעז

לי זינם  אנגעהויבען םרויען מיליאז 6 ארים האבען 1940 יי
 דער םון אינדוםםריען. םארשײדעגע אין ארבעםעז צו

 “םאר םרױען םויזענם 100 ארום האבעז זײם אנדערער
 אמ מלחמז.־אינדוםםריען די אין ארבעם זייער לאזעז

חדשים. לעצטע די
 דער פון צואוואוקס נאםירלעכער אלגעמײנער דער

י םארגרעסערעז ױך, ׳םארשטיים וועם באםעלקערונג י
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 צוליב װאלטן װאס ארבעסער, סך א אײד ארבעםער. צאל
נארםאלע אונםער ארבעטען אויפגעזזערס עלםער זײער

י דערװארםע! מען קאן באדיגגונגעז■  אנ־ װײטער מלען י
אומשםענדעז. איצםיגע די אונםער ארבעט זײער םים גײן

 ארבעםער אין דחזק שארפער א זיך פילט דערװײל
 חדשים קוטענדיגע די אין און — געגענםען 55 גאנצע אין
 אר־ אין קדיזיס וױיםערדיגער א אז דערװארטען׳ מען קאן

 דא• די געגענםען. 100 א נאד ארומכאפעז זאל בעםער
 שםעט גרעסםע צװאנציג די ארײן נעמעז געגענםען זיגע
 באםעלקערונג א איצם לעבם עס װעלכע איז לאנה פון
 ארום מים פארגלײך אין מענשען מיליאן 52 ארום םון
מלחמד- דער םאר טײזענט 800 און מיליאן 48

 ארבעםם־ אין קריזיס דער װערט עם שארםער וואס
 עלע־ יענע קאם דעם אויף הױבען העכער אלץ קראפט,
 קריזיס איצטיגען דעם אויסנוצען זיכען װאס םענםען׳

 גע־ א װעגען חלוםות אלטע ױיערע דורכצוםירעז אום
 אין אז אינטערעםאנם, צװאנג־ארבעט. םון פארם וױסער

 זאגעו גאלאם־אנקעטע פארעפענטלעכםער לאנג נים דער
 סיס־ אזא פון גונסטען צום ארויס פראצענם 79 גאנצע זיך

 םון איז פראפאגאנדע םון רעזולטאט א איז דאם מעם.
 געזעלשאםטלעכקײט אמעריקאנער ברייטע די װאם דעם,

 קיץ ניט האט און פראגע דער ריט באקאנט גענוי ניט איז
 פון סיםטעם א רעזולטאםען א פאר װאס באגריף- קלארען

 זעם אויף אויבען םון פאראוחאכען. קאן צוואנג־ארבעם
 אר־ דער פון רעגולירונג די אז לאגיש, גאנץ אוים עס

 ספע־ א דורך װערען רעגלאמענטירט זאל בעטס־קראפט
 רע־ געהעריגע די געבען זאל װאס געזעצגעבונג. ציעלער

 םאנאנדערצוטײ־ אויטאריטעם דעם גירונגס־אינסםיםוציעס
 מלחמה־ איצטיגע די מיט אײנקלאנג אין ארבעטער לען

 צװאגגם־ אנואװענדען אפילו נויםיג װען און — נויטען
צװעק. דאזיגען דעם פאר םיםלען
 איז נט.היגזי דער איז פארזעז אנער ערטװ עס יאסו

 לייזען נים קאן רעגעלאמענטאציע שום קײן אז םאקט, דער
 אלגעמיינער דער אן ארבעםער אין קריזיס איצטיגען דעם

מלוזמו,־ װיכטיגע אלע םון ארגאניזאציע פלאנמעםיגער

 רעגלא־ ®ת סיסםעם א העלפען מז װאס אינדוסםריען.
 םלחםה״ארחמ־ס װען ארבעטס־קראםם׳ די מענסירען

ױ לען  יןא קארמראציעס די ײערען אײסגעםײלט םריער ו
 װען צײס׳ דעד וױן ארבעםזןר׳ ס׳םעלעז װאו געגענםעז׳

 נײםיגע די האבעז יועלכע געגענםען׳ אין אונםערנעמונגען
 צו־ — באשםעלדנגעז קײן ניט באקומעז ארבעםער צאל
 םים פארבונדען נים אוםן בשום זײנעז ײאס אורזאכעז׳ ליב
 לי פראדוקציע. דער םץ ארגאניזאציע ראציאנעלער דער

 גע־ פארבלײבעז׳ האנדלונגען אזױנע םון אורזאכעז אמת׳ע
 אנםפלעקט. ביט קיינמאל װערם וואם סוד׳ א װײנלעד,

 קארפארא־ באקומעז האבען מלחמה־ארדערם אומצייליגע
 םארטיגע קײן געהאם נים אםילו גאר האבעז װאס ציעס,

 באשםעלונגען, באקוםענדיג האבען. װעלכע ארן םאבריקען
 גע־ אין גראד — פאבריקען בויען צו אנגעהויבען גלײך

 אר* אין דוחק א עקזיסטירם שױן האט עס װאו גענטען׳
 םאבריקען אנדערע דינען צײט זעלבער דער אין בעטער.

 גויםיגע די געװען איז עם װאו געגענטען. אין גראד און —
 םאלען, אנדערע איז ליידיג. געשטאנען — ארבעטער צאל
 פארגרע־ די אדער פאבריקען, ױי־אויםגעבױטע די װאו

 אנ־ םין ארבעטער אריכערגעםירט האבען אלםע׳ סערטע
 םע־ עס אז ארויםגעװיזען, זיך האם — געגענטען דערע

 וואױנען. צו וואו ניט האבעז ארבעטער די און ודיזער, לען
 וױיט באזעצען געקאנט זיך ױי האבען פאל בעסםען אין
 צו םארעז טאג יעדען און ארגעטס־פלעצער זײערע פון
 שלעכ־ ױיער סים שעה׳ן פון :ך מ אין ארבעם דער פון און
םראנספארטאציע. פאר מיטלען טע

 א אין אז דעם, װעגען ריידען ניט שױן װעלען מיר
 צװעק־ גענוג ניט ארבעטער די ױינען אונםערנעמונגען סך

 נאר אפטמאל ארבעטענדיג געװארען אויסגענדצט מעסיג
 מא־ נויטיגע די װאם דעם, צוליב װאך א םעג דריי־םיר א

 צײם׳ דער אין געװארען צוגעשטעלם ניט ױינען טעריאלען
 װײמער. אזוי איז טאטינגיסשאו דער פון טײל א ראדע
 םון ארבעםער אךיבערגעפירט מען האם פאלען םילע ,אין

 א געשאםען דארטען דעם צוליכ און געגענם געוױםער א
דיס־ א אנגעגאנגען איז עס ארבעטס־קראפט. אין דוחק
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קןן אוןר מאשיגןן *ז לעז י מײנחןרש וײוןן וןנזי ו
»0973919 אײז פון לען

סי •ח ולאגיחמ׳ tv פראבלשם א איז עס סו טיו  וי
ויז <יז ארס רימדמז דןס «ומשזגצלעמע אלע די געז

jort ריכםיגער דער
t אגפידונג גאנצע די v אמײסםריןז טלחטח די 

 פמדאגיזןנם׳ געזיגטען 3 1*ײ באזירס זיין דארף
מ אגץנטיחמ רעגידיננס אימצעלנע סאדשײדעגע  •»*9 י

ארנאגי׳ אינםעגרירםע איין צוגויפשטןלען דארםען ראטען
זאציע•

ד ײעגעז גזןשפדעכעז אלע דינען ניט אײג מ  ״
אנגי פיז פארניעז געוױסע װעגעז ארבעטער, םרירען״  צװ
געפערלעך. נאר נוצלאז׳ נאר ניט — ארבעם
 אד־ אמעריקאנער דער p® םארנאנדערטײלונג די

 'V כאאסישזמ אח פלאנלאזען א אמ איז בעטס־קראפם
שטאגד.

 •־I ניט כאאס דעם מעז קעז צװאנגס*מיטלען סיט
 דער־ א v פירעז גאר קעגעז צוואנגס־מיםלזמ שאםען.

ארגעט. חןד pc פראדוקםיוױסעס דער p® גידערוגג
 אהעריקאנעד דעד pe אױסנמען צוועקמעסיגע דאס

 קאז pc װערען כאחאגדעלם ניט קאז ארבעטס־קראפט
 פראכלצ־ אגדערע אלע pc אמאלירט יוערען געלײזם ניט

סארכינדעז. איז פראגע דאזיגע די וועלכע מים מען,
 אמעדימנער דער pe אױסנוצעז צוועקמעסיגע דאס

 צװעקמןסיגמ דעם מיט סאדכונדען איז אדבעטס־קראפט
 איגדוס* די pe עלעמעגםעז אנדערע אלע pe אויסנוצעז

לאנד. דעם פון םריעז
 אמעדיקאנעד חןר pc אױסנוצעז צײעקמעסיגע דאם

 אל־ געזזעריגער דער pe שראגע א איז ארבעטם־קראפם
פלאנירוגג. pc ארגאניזאציע געפײנער
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 ציגײן, פײסער א קומט אראפ כערגל סון
ײן ױ ״אזױ פײפעל ז ץ: םײפט סײגל דער ו  שי

 — טעג םץ מארגנם די צו װעג מײן מיר גײ ״איך
טגײן עס װיל װער און ?״ װעג אסענעם דעם מי

 :אראפ פאדאץ פון קוקט פארכענקט קעניג דער
ץ אױ,ה ר,רײן די ניט האב איף ײעך גײן, ״כ׳ױאלט  קאס, מי

 — םיר, איך װאס קריג דעם און םאלק מײן פאר זארג און
ט איד ליען איז טגײן, ני ר."' מיט םיייסער, מײן מי די

 ױיכקט, און שמײכלט און װײטער גײט פײםער. דער
ײן  :פאררןלינגט הימל כיזן גאט דער דורך ליד ז
ץ מיר גיי איך  — טעג סון מארגנם די צו ױעג מי
טגײן עם וױל װער און ?״ װעג אםענעם דעם מי

ײן סאר זיצט געלטמינצןןר דער  :לאבט ער און שװעל ז
 געכראכט, תכײת א צו װאלט’ דאס װען גײן, ״כ׳װאדט

 — פארמעג, און האב מײן היטען דא דארף איך נאר
ם איך קען איז טגײן, :י ץ מי װעג.״ דײן םײפער, מי

שיקן אוישן הײד םײםט סײםער דער  מארי״ רוי
 :שטארק אזױ פידט ער װאס םרײד דער סון פײפט ער

 — טעג, פון מארגנם די צו װעג מײן םיר גײ ״איך
טגײן עם װיל װער און ?״ װעג אפיןגעם דעם מי

 :ארױס פײםער צום קוקט קראם אץ הענדלער א
ען זארג און חוכות די נאר גײן, ״כ׳ײאלט  גרויס, זײנ

. װעכ איך און כ׳מעסט ױאס סארקױםן, — קױפן כ׳דארף . . 
טגײן איך קעו װי איז ?״ װןןג אםענעם דײן מי

 זינגם, עך און עק־גאס אץ אן קומט םײםער דעו•
ײן טן אץ ווןןגן די םײםן ז  םארקלינגט: ױײ
 — ׳טעג םון מארגנס די *ו װעג מיײן מיר גײ איד
ל װער און טגײן ןןם ױי ?״ װןןג אםענעס דעם םי

 :טיר א פון ארויס קריכט שמױכ םון כעטלןןר א
מײן טגײן אלעמזןל פ׳װאלט םײםער, ״  ׳דיר מיט מי

ט  זיס, ניט אײד איז בעטלכרױט מ״ין איז זאט ני
.גײן כ׳װ#לט . ך, זעסט דו נזןר . ץ גיט ה$ב איך ד̂ז . . םים ?י

:יגד גגװם

ה ר ר ש ד ע ד
 קרילאיס ולוים

 פארצײטען םון גןןױיסןןד א שררח א
ײן םון איז  כןןט רײךםארױצטער ז

טעז אץ קעניגרײך פמטא׳ס אץ אװעק ׳װײ
 גןןרעדם.- פשוט׳ער — דאס הײסט געשטארכען,

 עמיםאגגען גלײך אים מען האט ױעלם יעגער אױף
ױ — און — אגגןןגאנגען דארט איז םדר דער ו

געשטןןלט: אים משפט צופ •
אין —  _ t געכ^רעו׳ געױען דו כיזם לאנד װעלכןןן ״
ז״ װעלט דער אדקז לעכען כײם געםאן דו האסט װאס און
רעז גאנצע די כץ און פערסיע, םץ קופ ״איך —  ייי

 ;האר דער אץ הערשער דער גןןװען פראװינץ א אויף
 לןןכען, כײם מענש שדאםער א געװען כץ איך ױײל :אר
ט ײד ממשלח דער מיט איד האכ ^פגעגןןגןןן, ני
דערפאר, געמישט נישט זאך קײן אץ זיף אײ
סירען״- הערשאפט די מיר אנשטאט יםדעגט גןןחילף מײן נאר

און — ?״ דו חאסט נעטאן װאם אץ ? דו ״
 — רו אין געלזןכט און געטרינקען ארן ״געגעסען —

פאיירען, די אוגטןןרשרײכען נאר פדעג איד
סעקדעטאר״.- דןןר פרעגם דערלאנגען מיר ױאס

אר!״ דעם ארײן נעמט גן־עדן אץ !״גךעדן — —ה
אויכןןן. פץ כאםזןל א דארט דערהעדט זיך האט

או ״ארן — שר, איז■ װ  םארדראס כדט ח$ט — ? װאו יו
ײן כאדד מיאך בײזער א  — אויםגעהױכען, שטימזן ז

ם! גן־עדן ס?״ םארווען, אי םארױןז
ײ — — !קטגור שםיר, ״ז

 — סנגור, דןןד אנטקעגען געשטעלט זיף האט
ט דו זעסט און ניט, דו םארשטײסט  דען, ג$רני

 גןןווען, נאר גרױסער א איז נםטר אונזער אז״
ד שטעל הײנם  שטײגער, א ׳געױען װאלט װאס ׳םאר זי

ץ מיט אלײן, יןןר װען י םארשםאגד, ז
ײן אץ ממשלח די גענומען נאך ױאלט  האנט~ ז

ײן דאך ױאלט דאם !לאנד גאנצען םאר׳ן אוםגלירן אן ז
ץ ער דארף גךעדן כארןומען, דערםאר שו

ט קײנזאך צו זיף האט אלײן ער ױײל געגומען״. ני

 געײען געריכט אץ איף כץ נעכםען ערשט
 — געזןןן, דארט ריפטער דעם חאב און
עז, דא מןך זאל וואס איז  ר״־י

ץ ער װעט ארײן ױ- אץ זיכער שו ע ד ג
ל = ־ I SBS 5 י
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ops- איז איםימז אױף זיד *אשיײעז יעליג׳ס גאד אץ 
p איז ניסא מארגעז אייף יענער שױן p
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opr כלײבמ מעז p אח ארכססאר op אױס זײן װעס 
פירםע.

 וײ געשייעד׳ דעם נאך אפיסי ®ון אתיס איז יעלין
f וױ פאדאודםײלסער׳ p op«p װאלם איםגליק גרױסאר 
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סנססגמי• לוויחשי

p. די o p p p  o n r y o r  nr*r״ n r  no ירעס 
npps o jp o n,■ 1988 געײסרען איגאגיזירט איז i p, 

bfntm  tops ^ps ססרײק opn opr אויפגן־ *וריק 
ארגאני־ איז קאמיםע די ייניאן. דרעסמאכער די בײט
ק זירס ipopo opr ילונ<קזP•p נלאק no בילדינג י
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nyoos*x טי םון סעואן  אל. מענעדושער װי הויו. ױני

n געװעו עס איו ריכטעם.pב סעקסין r ערcלגרײכםםע  n̂ן
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py n*Bןיסטy.אין םײ נץ ny**rypp  n y i אל גרויסער» 
ooys דער אין םײ און o**m ym Bix אליע םון op r 
yspn| דארם .o s ro n p o

ן ע ט ע ה נ א ט ־ ט ס ע ו ל ז א נ א ש ײ ה װ ד ר ע ע ט נ ע  ם
ט ע ג פ ך ע ם ד ע ן2ו ד ע ר ט ע ב א ט ק א

לyגpשעדױקײ p* סעקרעםאר |,npק ם. פאניא
o jy o o n p ir םיז K n rינטyרגyשpגyל P  ,on*otpsp 

Tyoyrjpo o די o y r o y i no M uw yny סענמר o y r 
r  lyoynpoנyדשטp.ג nyo p .nyspopp iy o 2 l o y i* 

r רyוײג p opyi tps לyם  TP o ty rpט רpyםpל 
o*noo y הײ־ס?ול, o l8. װישן* A i'jy r.y  yo9 i p  yo8 

o די r s r a סון lip  on y r |yo*ys*oyo* 8סל*
o גירס r  iys*ocynp n* ppnys o r  ir*V io*oo  ix 

t p  •nyoyp גיסג?וױם i r y r  I t iy i& m  o y r קאלי׳ 
ps oypoys .op'syoo> סינג*סאנג t p םזננץ אלערלײ 

po t pרוױילומt p  .Ty די pלpסt p  Ty דיםקוםיעם TyVyr 
o n ry so in p אוז o**x y n y r  on*oipo*i פrגמ TP 

r וחןלם aבלyםt p  Ty םים שײכות nys'ox’ K n r 
y*xpnoospp*n t שלום tic yspno *n *n מ.pל p 

n r  W -מלחמד
מ די ל ^ u*p*»o p*Vspa Tyoysorx T^*r 

nynp געגענשם?נ ^דערעTPo y syp  oy TS^m T T■ 
yxI,p  npoלnייסyז T*i Tyo n p n  rs p o n p o iP  TP

Jit I P  0*0 StTTS’ SnKO TP TSVyOO ך¥ןקײ^^[{ל ר^
.m npns 1710 ,oayoonpo r

■<  iM * A a w g w► ם ײ ז •

■ M M I  • a a i i a k a M •  a ■  A I M  a h m h  i i i גי סדייד עמליפע די פדן----------- מין י

no nipsnpo nxi ױו די o* ס rn אק 
nyo*o*ns, n r )  njpyuy סוײיד 

 y> onyr ny• וױ — ״oynwpp ײניא
ny* r*t nnApnysop opn (iyoin״

 jp ,onpoopo• 1אי riynyospp yכpל
o**x n r  i p  •nysoyoyo s*in׳ jyr 

op iys*nvys TTnyr oy שוײו^ די
r נים מוד ךינעו ?  Tyoipyssp גײ Tyww**x r p  p n r 

no דער yגגלישy םרײד *juyrpa jp*Ji.* די yna y»*n• 
y o * o rt^ o  yspVn*co*p ospnsys nysp opn yo 

pc *n o*inp iyoys n*o ysTyr no >Tyos*npsלגy>די;y 
ysyr y*xponpoip| וױכטיגסםע די TP tyuiopnps 

•Tyonops
yn *n nnyr o אין sp o n r • n r  **n nyoonyוpלו־ 

yp ײעגען x  • tvg it n r* ס י י ױו ו ן yoo**n t או r 
n דyטלnpנטווpרpo איז אלק9 y ro x p  n r  npo .מלחסח 

op omp דער Tr*® yspno ויד l i t  TP oy*oipo*n• 
 o**oonpo ,Tyspnsyso’P איו םלח»י די וינט סון נדpל

ר׳ r וי  'P ,דpגדyך לם ’Typ גלאט נ*שס וי TiO ’P  Ty»yr 
you p צי p שלעכטy װעגעז סיינוגג no n yo p rp s 
מ נאר ׳pTpo דײטשעז מג׳ TP ey*xis סלחסח י *notpp 

r p מילים װעגעןnyישyר y*xpoipp בכיל׳ Tysyr שnp* 
yo מpס־מיטלy.ז npo o?pn jya  y ^ y r װי ג' טי ױ  p נ

sjnys*npo װ שלום. סוןyלכy װpלטyז opnnys nysp 
p * r■ שטrף p?pe Ty«nj**n jnpo סאר ny opr ,oyn 

osp iw o*o opn׳ n r p. לכל־הסחות׳ poלyריnי•o*n o 
n געגעז oysysynsnpo yלוםיג3 לזגר׳ס r .װזזלט

» s־nyD**snp דער אין is y ip s״jy די ויד Tysnj**o 
y דער װעגען jp tc שםpרn y o rx  i*s .nynjpspo p איו 
op אד׳ nyn שטארקער געװען r סאראורטיילס opn דייםשע 
p7pg די סאר otysynsnpo פין o i’ xp i.

j ׳ny*nc lyopspo **nn מיס ערשס p ^סש *ip  t p 
pp nyn n*p lynpnyi ivoisysן1נyנשpן nps*^ nyn no 

y*xibpiyn p ,onpa, אין y rלכער Tvopo yo**ns *n 
no דייםשען pDלp otys**xpa Tynyr pלlyouyssm n o 

ו opn **onpo nps*^ *n .ot*xpj no גײסם סיםן י  T*p ז
nyiy* רעזpלrיosp iysornp y קעגעז Tr*no*nops p 
T ס׳איו nysp ױיטשלז^ד. סים y sro o ysn yw p  n*p 

tp lynpuys סנגענומעז ס׳מוו ys*nyny> ivn y ii •םיס 
 Tie גײסם oyn ססלק iyiro**n no מ3.ארויסצוםרײ לען
up־y*oy״.

ip ענלעכy רעptלnיy איו y n p ry j m ro y ii* * n p 
t*pאויף ־ riynyo ipp  TP*r* n**no nyn אין onpoopo׳ 

nysp מים n y o r is  p איו סערהײם ir p r y s  Tysiiyup 
ojyon:yop ip׳ t p ןוזגלפען p  .ospiys onyr oy פ»ר־ 

iu7tnpno)p מלחמה דער פאר ipg  tim אלע ipsps־ 
’onpa uuj איו oj»sunsnp9 נטנמ sp i ,n npi״ «u גיעוס 
opn ד״םשע o n y r oy .p7p9 נאך n yo ip  onyninps* 

o ip ,lyspnowysאnאןnםײלyז o r מיםשע p r pVpoלם 
oyi״o i■ נ די מ1שםיxpישyn in sn o ra  y. ןy1לכy .וpלם 

t איז גסyטxyל p שynקyן n *nײטש*n tp -lyopo y 
yoi*j*nnpD םyלקyר n opn iyos*:npo lyV y ii״o״y 

pVpc 3אוי n* גxpישyx o y r ospo yשמyטnyם •ly n y r 
n* םרײד *opn pynyw pp ip * r זיד omp *up אין nyn 

y ipnt מלמהח־פ פוןpnpנoװnpג טליכקײםyשyoאין לם p 
n r  ix  rpnsyp |yo?yn*n לײפפי *.onpa

 נדpנ<לy םח ליטיקp■ nכעyלnyאיג nyn אין אויך
u iV yoo  p lyouysjp  o p y v n o p  riynyospp *n opn 

nyn ty iy i לײכפו־ o .*onpa׳lyn p iiy i op*nny:o*p p k 
i:m גתים *iyn *n op r ,o*onyn o**nsr*noixsp אין 

y rלכoyiyytysjp  tp ooynpo **onpa nps*^ *n ny 
onp• איז npi נישס *po *n jyn*esnri o ix  ivopnoysix 

xיpלinys*rnpD y« ש־פ^ לויסן חנריײ  ynpa *n* פעו
 npo* 1דינע p*o^pa רyלpיxpס no nלyD אויפן רתגעז

*npo iyr סולירם t ysSyr •ryopra t o  t*« lynpuy i 
n *r p*os*r *tip oornyo**snp n r* סתיזדיםען סיר 

»op rלpנoיy r  op —  nyonpro pלכyou  p : y הײם־ 
yoia p .sp o n  nyois V שול־בילײגג n r i* p  *n npo אח 

npo un ysnnpo  you  x את קרןןנקחײס ^x) nin ״די־

onpi oiyo״׳ x ״so o n  o iyon,״ « t o  —  .r  .m 
״דיסומסיס״^

T in  rsynyoipp n r  ix אײד Txoipyj ח^נגס־ 
txo סח nyo'oyrpo n r ״*i r־iJ u y n r׳־,.eoys oVx 

ixnprys tto w >o*is T in  *n סמ fiynycipp n r 
nr*o n םיס r  Tyr nysp .oy*xprp פח *yrpo n r 

onrpoys opn y*xpsyVyn nyo*o׳ runyetpp *n ip ןpל 
o«p, טח »nynpo n *ױיסשמל׳ה b  Tyo**rx p Tysyoy 

p ny*n nrrys nnap n איז r קpלriynyoipp *n .nyo 
opn ויד »oyיויסן מלס ip « p :in p o o גישס ס׳אח 

T*m n r  P »rn*>r n r  Ty»prxi**np yspsors n*p 
n r  ro TP»ro yo*>yoroo אגב, און סלחסח*סיײגג 

o^ pnyn ryn yo  jrp n׳ p nyojwלגoyײגooix ny־* 
 npo yליpאיס איז ׳ppp oyn Tyosrops *n tp מונגי

ospno Tyo*nx Ty»*os*n p.
ד opn בפלל ’Tyinyso אויף וי inp rtynyospp nyn׳ 

iyi*n ospui* yo*oyrpo *n ix  TV irK 'Xps *n tp 1שײ 
 סיםרין, nyװאלט nyo .nyno *r yaynpr *up נישס

tpanyso n r סיגם o p r >oyo*app איו ps׳y j oa*OB* 
n jyo*rx npaap jp Tyo**snpixo*ix nnpr* ױניסנס 

ro .איז רוסלסנד ^לסנד nnysysip  opn ,xpnyap 
os*nps p סון oyo*app און ty iriyssp אײף *y ro  *n 

yo*on *n .y*xpp nyjyouysnyorp  n r  r c  jyo**ps*n 
ynלyגpסTy איז oyo*app רוקעז o*mp םיליסערים׳יס־ 

po *n .(o:pno tbo* ליםישע tix  ?ysyii) Tywinynpo 
lynyn אײו n r a  ospui* *n tp .sim ys'inpa p* חײנם־ 

yon*aipp לעגynזאלעז ר ly n y r ly a u y sm p איז ■l i t 
jyopוסישnל*ש־ ra  *nx |yj**i opn .npcop Ty. װyלכy 

r  yo^ w y *nלyגpםyז iy iy p נישס Tyayup.
osp*ji* nyjpp*nyap *n ro  opronspoo n r לגפי 

*pnonpo opn s ju y rp s  ip*jv n*no nyo ’ oyrpo n r 
o*ni nyn jyo»־nyn ro  o s r* n n אינטעמעשאנאל *n a 

y r  ,n^ sp i n pn*x n rלכyר n r ד  T*p פסםײליקם וי
p riynyo ipp  n rלס *yc typ*nyap nyn ?no ops^yn 

r*i) nps*^ rp  jpo*nyn ע עי  Tyaynys’K סיר ימלמ י
n.(. איז r  —  nyau TXS’nayaip

n**no npn אז  אץ איגטעתאגיאנאל ײגי
םלחמחעײט

Tנpל איז r איו os*npa p m :p iy io * n p װעגעז 
n r סיז סעטיגק״ס ip*ji**n**no איגםnyנxpיpנpסארן ל 

x nyn npo :ny*uys nםxyל rp )  o**x np* Ty״Tie o 
s*vup 1942 אסריל p s 1943 סוף oonpa.( אין p קלײ־ 

m נער rpns — 20 אינגאנפעז *n r  onyn —  iyo*n 
o**anp o*a a* p jy איילם iy ii. מ1אynידל8רyכpp y*: 

y*xpi*:psnp yirapm oo־a**snp, אין p ,לט^ o p r 
ro איו  oopsysanp .סלחסה־פלאדזח yooys *n *אי 
^yos**nsnr *n no y’ xpnoo ^ר^ולםאס n jy rn* 

aoponyn^w*o nyn ro  lynyo’ x. ל סון משד איזxy־ 
 אןיס־ סיסגל^רשאםם nyn סון nyc*x *n איו np* םעז

̂ןאקםען סיליאן. ocynops *t 15 סיליאז• 2 מים ג
n op iyi**a oy opr .r*oonpo ix  nyoys *ns* 

iyo nnpn ,lynyo'X די ly r^ in p o סיס n* ^ םגליד  םי
n r  npo ro  jynyo'x .םלווםח nyoosyn nyn *סיםגלי 

njpoonyn סון no״n אז  געייעז איו לpנpיxpרנyאינט יוני
n iy* 1 אין r  .1920*1919 rynp* *nסיטגליתר אל op,n 
23 r s  22 ainp tycpnops .נאך סיליאן nyn פאשים־ 

ouynypnyanc nyo*o פלויו נישם איו איסאליע אין 
tynpuyi oyos*npo איטאליע אין ױניאױפאװןגגונג רי 

ת y*Vprs p iya*i.nysjp ויד op.i oy npi גוסא׳ םו  ײי
iiu אויף y n p s  nyn אין n p״ ynynjp לyנn r •אויד 

ro  ooponr*Vto*a *n איו אינמתאאיאנאל poynלם 
p* נאד .np 1933* אין סיליאן. 15 אײף געסאלעז i n r 

o * jr y 7nysnr*x סיםגלי* אאל די איו ױיםשלאגד. אק 
isnpcyx n r סייזענם. 400 סים מיליאן 8 אױף opn 

mt גוױיעו nyooo*o n r .זיד האם פאלד שםאגד n r * r 
מן  n* איו np* t*p 1937 איו באז־ג־אז־ײף p ?נגעחוי

* ר ^ םג •1¥םי*ל 19 אויף Tyopxryssp שוק ?ל1םי

yom די געקמדח nysp זײממ nלpפ s ־ חנני מ מי  אי
tyoמ ״ ל ^ ty iyp חיינם ip *r Tynyr ospnops וזקדסוז 

nyp*ox*x n r  ix :אק וײנלם־פלחסח iyo* jpa r ביר־ 
o r  >*np*nys גוחיגט n r סאשיוס׳ r*naoyאון ־ •yoo 

jj*xp כאסלאװאקת i *n ro  T r p r y i oapsnpc ty m 
n tm* איו םלדוםח TWpnsyio*ip׳ rם p inyw m  n r* 

 a*a* םיליאן amp *r nya 11 נישם oipanpo !יאנאל
ynyooro גליחמ־  p tw ם n רי y iip _ r i o r־B7( קײ־ 

o r  nyi נישם op r ,Tyipio*m pc o iy p y i ױ lyna o y r־ 
y r  n r  Ty«לם־pרגpנx p rי.oysnp ro  y
nysp פpלi n״op ויך p iys*v iy i:p ״ :<*nps ny 

np* n*o ip־TP*iv nyn npo ארויף :  .u n ynps סלחסח 
n חאם r !איגם םרײד״יוניאnyנxpיpנpל n r  n r * r* 

 ox*a איז סיליאז tib 15 םopשnynסגלי’p 8 גוײיכס
T*io iya oyt ox*a .|yo**x r וושלט *n שםײס y o y s  npo 

o r  o*i*npo ויג y o ’ opnppayn *n rB 0א סלוטת 
nyw*:p:np n האסעז׳ שוין מען :ya איאם r  tp וואןקס 

o y r u u y rp s  TP*:i**n*no nyn tib נישם nys*a nya•
m L m u  ■ M i H M u m n  ■ | » ~ f  ■ P M  » M H W M I M H  J O T O W ררעלם ס<ד «v י ו ײ • w ׳■©י •גו׳ יייגי יי«ו

T*no *n o םלחסה nyn גאד y r*־jy n r  :r iy rp a  TP*n 
n* סעסטונג o**snp ny**no nyon*t*:pmp tib איבעןץ 
^y:ip*nny iy x :p i

nyp*ox*a nyn װאוקס n**no ro אינםערנא״ ױניאן 
rc קלײנער גאגץ p אין np: ויך oay: איאנאל  opn אײ־ 

nyn .yopn איירpסעא*שyו געםינם קאנםמענס ר י  נאך ו
pn אץ שונא ןyםישoשיpo tib oiy.n *n אין אלץ  p 
 לא^ קײן נישטא איו tynp^ אה שוױיץ .nנpנגלy אין
oy ia אין r  ,yopTm זאל y**nc p ]yn’oo’ tpy jyayp 

nyo**snp־y*xpi*:p:np. אין nn *n op** לyנnyn אין 
yppo אין yoxyV *n י יארעז u* י u y rp s* n r:i שםאו־ק 

lyop p ry i׳ nyo*m  nyn nysp מיליאגאן אין אואןןאןקס 
nיםגלי8 r איו :•Tyo:y:*o:p? ynynip *n iib lyo ip y

nyn npo איו מלחמה nyn סוײיד־ײניאן p ry o ra* 
nnya n: דין איז געייעז איאנאל y o o r״*yaprnc ip o 

 jib לםםyה p oyos שוין איז הייגם .y*xpi*ip:np yאיש
8 n rים:ליn rשpפכ K tpןיסyר*אײK y irישn .y* םים־ 

n r* V:־TryB*x פוגם opr ,o iy ro :p ?  ny:py*nycp 
iy sy iy n y s* a  ly n y r אין os*nps, ױינען ^ .yn op 

yop’ rm npo שטpטyמיליאן; 6 — (א.ם.ל.) ז opyn־* 
p nysyn —  pp הpלפy200 ;םיליאן ן — y ro iy n p 

.o:yt*io 150 yop:p —  ynpipp ;o:yi*io

p ײד גרײס אינםערנאגיאגאל ײניאן מרײד t  is 
pn ny«r*npoo*nנאד ל nyn מלחמח

oyn oy iy גאנץ היינם שוין ס׳ןויו ii tp (nys*i ויך 
nyn oyn ,. la ^ a ^ y ii yp*ox*a *n T5P*n:rPB טױ־יד־ 

 n*t*ipinp nyooyni nyn* ייק לpוpיxpרנyאינט ױניאן
opn .ns*iyopa nyo אןיף ארויף לײגם nyTc:p  nyn* 

npo ynyiw* לpנpיxpנnyינטK םון ש«םם  nyniitps p 
pנטוnp1םלעכpײם : np yon*i*ipinp *nפײטnyשopם na 

iy::m*:yn *n ix לאזען  onpn n*K iyny.n פון n* וינ־ 
ys**n דyמppרpםלוכות םישע nysp אויך snp nyn ix*** 

 T״no nyn op.n .nyniy^ yo**nops *n סון ם^שאסם
u: ויך אינטערנאציאנאל ײניאן  oiyo**xps lyou y *נוײי 

ix  iyo ד\סם ױיןnpישעpn nאון ל pyrx oyn npo opn 
y זyםpשyג . oyn —  opn ly n r n p s  pמויnש^yאינ־ נםי 
 opn ?אונס;ל nyn קאונםיל״. TP*r־*T*no ^אנאלyנnyט

s זיך jib םיילטyאןיסג io  *ny־oyo*oppןן ׳yלכnpo y* 
y cy j| ויך oynpiyopp ynyniups *nix o*a נאך־ םון 

 און yלpיxpם *n — נםyשטny : זyסyפלpnB סלחמה
nשלןם־ yישapנppע rp Bןנגyן nyon*i*:pinp n r  r s 

3npייםnyשpןיװײםענם ; םם — lyipno *n םח nyn*r* 
u ױניאן n*no nyn tib אױםכױ y iip s:: די אין :^n r״ 

op r װyלעra  oopwny.n n r  r® Tynyr o**nops T 
סאשיוס.
rB איז  os*nps o r אי:ממאאיאנאל טרײד־יתימ 
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מ• אישסטש«ון ח מ p ציםירט אוין■ prom ןס מי i*« 
 םשײרטשיל, •חנמיזד־ ןעישטינד סון װערסער מגס־פולע

n ר װערס «ײס מרחנלמר מ  אונםערגעשםראכעז, *
ז ודניתדי* *ז ןז י  נ*ר װערען געםאכם ק*ז »ײד*« י

 סעלקער איײשיעאישע די pc ק*א*עראציע דער וים
 גע■ ווערם עס מװעגונג. אונטער**דדישער זײער וון

 *דבעםזװ■ *רגאניזירםע דיי ,זײנען :םר*גץ די צסזנלס
 העלשעז צו געװןרען גערוסעז לענדער *קמירםע די ויז
 װיכםיגסםער דער דינען ארבעםער ? קאמף דזנם *ס ויץ

p וןקםאר c ססעציעל לענדער, יענזנ אין װידערשםאנד 
 סײ — נארװעגיע px האלאנד בעלגיע, םראגקרייד- דן
 זײ גייםש. קעמשערישען זײער םים סיי צאל, זײער נים

 װעלכער צו דיםציפליז, אייזערנע #רויסגעװיזען ״ןבען
 טרײד אמאליקע זייערע אין געווארעו דערצויגעז זײנען ײ

 און בארועגוגג אונםער־ערדישער ױיער אין pא יני«נס
 אין דערפארונגען גרױםע געזאמעלם אויך האבען ײ

i r שונא.״ קעגען אקציע קאלעקםיװער
 ארויסגע־ אויך װערט צוזאמענהאנג דעם אט אין
 װע־ װאס ארמייען. די :פאדערונג קאםעגארישע א פטעלם

 סאשיסםײ דער pc לעגדער אקופירטע די באפרײען ־זן
 װיכ־ זייער פאר באטראכטען עם מוזען הערשאפט׳ זער

 פרייהייט פולע די אוב״טער די געמח צו חוכ ויגסטען
 ארגאניזאציעס. םרייד־ױניאן ז״ערע 1בױע1אױפצ דוער

 באפרײטע די אין ארבייםער די pc אוגאניזאציעט ־י
 די פארטרעםען צו רעכם אלע באקומען מוזען ןנדער:

ױ אזוי אקוראט ארבייטערשאפט, דער םון נינםערעסעז  ו
אמעריקע• אין אוז ענגלאנד אין םרײד־ױניאנס *י

 ײניאן מרײי ®יז כאריכט אץ :$רליך*&לטער
ינטערנ$«י$נאל א

 וחד ערמ*י*נ*י׳85אי טו־ײד־יתיאן pc באריכם אין
 אויף געבראכם ווערם אויבען, רײדען מיר וועלכען ?ן
 אינ* םון נעמען םיט םרויער־צעםעל א דים ערשםער *עו

 גע־ דיגען וואם םירער, םרײד־ױגיאז פערגאציאנאלע
 רשימה דער אין באריכם־צײט. דער pc משך אין ;טארבעז

 אלםער װיקםאר pc נעמען די אויך דערמאנט וערען
 קאונםיל דזשענעראל pc מיםגליד א געווען איז .װעלכער

pa א אינטערנאציאנאל) סרײד־ױניאןpc p ער* הענריק 
 די שורװת ןםלעכע אין איבערגעגעבען װערט עס *יך״

 סא־ איז איבערלעבונגעז זײערע pc געשיכםע יראגישע
 סאװע־ דער דורך ארעסםירונג זײער :זעם־רוסלאנד

 דער ארעסםירונג, נײע באסרײאונג, ױיער ■אליצײ, וישער
 הינריכטונג די און ױסםיץ סאװעטישער דער pc דין וסק
 װערט פאקםעז םרוקענע די צו מארםירערס. ביידע די נון

 עקזעקוטיװ־קא־ ״דער באםעחןונג: איץ גאר :וגעגעמז
אן pc *יטעס ^ױני  האט װאס אינםערגאציאנאל, טרי

 מאראלישען דעם pא רעקארד ■אליםישען דעם ־עקענם
 הענריק חסר זיק און אלטער װיקםאר pc :אראקטער

 האלט לעבען. זייער pc צײט גאגצער דער סאר :וליך
 ארבייםער־ פוילישע בײדע די אז אוממעגלטן, םאד ׳ס

 ארביי־ דער pc זאך די סארראטען ו.אבען זאלעז ;ירער
סרייהײט.״ דער םרן און מענשהיים דער סון זערשאםם׳
טרייד־ סץ קאונםיל עמױרחשענסי pc מיטינג אײסן

 סארגע־ ם׳איז װעלכעז אויף איגטערנאציאנאל׳ יניאז
 אויפגעהוי־ אסנים דינען באריכט׳ דער געווארען זסעלט

i r דערדאזי־ מיט צוזאמענהאנג אין פראגען געװארעז 
 איבער־ נישם װערען גוסא סראגען די באמערקונג. זר

 װערט עס אבער מיטינג. יענעם pc באריכט אין ^געבען
 װאלםער סער םשערמאן, פונם ענםסער דער ־עגיסטרירט

 האבען וואס די ״אלע געזאגט: האם װעלכער ייםרין,
 אז גלויבען, נישם קענען ערליכעז׳ pא אלםעי־ז ^קענט

ײ קעגען באשולדיקונג ־י  מיר גערעכטע. א pn זאל ז
 א־מרעכט. אן געװען איז וױנריכטונג דיער אז לױבען,

 אינטערנא־ טרייד־ױניאן pc עקזעיןוטיײ־קאמיטעם שר
 דעם אט מאכען צו נויטיק פאר געהאלםען האם דןןנאל

 געקליבען פארזיכטיג לינען ווערטער די pא יסייטמענם
 שלעכםע וױיניקער װאס ארויםצודוםען כדי עווארען׳
 אין פארבונדען זײנען װאם נאציעס, די צװישען ססימונג

מלחמה.״ ג$מײנזאמער ־ער
מלחמה*»ראדוקציע ענגלישןןר דער אץ פדויען
 אין רעגירונג דער סון פארארדנונג נייער א לויט
 רע• געדארםט סעפטעמבער אנהױב זיד האבען :נגלאנד,

 אלע מלחמה־פראדוקציע דער אין ארבייט סאר *סםרירען
 .1896 יאר אין געווארעז געגוירען זײנען װאס ורויען,

 װעלען סרויען ־יאריקע47 די אז נישם, נאד מיינם ־אס
 אבער ארבײם. דער צו װערען אוועקגעשםעלם שוין ואקש

 די וועלעז אסקלייב געהעריגען א נאד אח :יסלעכוױמ
 די םלחםה־»ראדוקציע. דער אין װערען ורײגגעצױגען

און 18 צוױשען — סרויען איגגערע פון שגיסםראציעם

ו 46 ן  געייארעז׳ דודכמפידט •דיעד שוין זייגען — י
 שטיק ניט ײץס רזח אז איבערגעגעבען, איצס וחןרם עס

 וחן* ארייגגעצויגזח וזעלען עם ״יאריקע.47 די בײ בלייכען
 ןל־ דעד צו כיז פרױעז אלע ארבעםס'#ראצעם אין רען
יאד. pc 60 םער

 גישס א ענגלאנד אץ הײנם איז םרױעז־אדבעם
 דער pc חלק וײכםיקער וױיניקער נישט pa קלענערער

ױ ארבעםסקראסם נאציאנאלער  פרויען׳ מענער־אי־בעש. די ו
 א־נ״ אויד שםײעז ארבעם׳ פאר רעגיםםרירט זײנעז וואס
ױ ארבעםס־רעזשים דעמזעלבען טער  נאר מענעד. די ו
 14 אינטער קינדער פאר זארגען דארסען זײ pm דאן׳
ײ װערעז יאר, p באשרייט ז c •ײ ארבעם ד קעגעז י  זי

 מדזען זײ ארכעםטפלאץ. דעם אײסקלייבען אליין נישט
 ױך קאז עס pא זײ גיט מעז וואם ארבעם- די אננעמען

ײ זאל מען אז םרעס^ אויך  הײם זײער pc איועקשיקזה ז
 פא־ עס װאו לאנד, pc טײלען פארשידענע אין ארבעםןמ

 7 פארדמעז ענגלאגד אין זײנעז איצט ביז זיך. דערם
 מלחמה־ re צײײגזמ פארשידענע אין פרויזה מיליאן
p 17( דינסם c פאר רעגיסטרירטע טויזעגט 500 מיליאז 

 האם פרויען דאזיקע די pc צאל סינימאלע א ארבעט).
 ארום אינגן^צען ארבעם סאר .דרעפםען׳ געדארםם מען
 די צו געגאנגען אלייז דינען אנדערע אלע םויזענם, 26

 די אגגענומען פריױױליק האבען און ארבעט םון אסיסעס
אנגעױיזען• זײ ו.אס מען װעלכע ארבעם,

צופרידענ־ גרײם אויסגעדריקם װערם אלגעמייז אין
p ארבעם דער מיט הײם t איגדוסםריע׳ דער אין פרויען 
 פרויען וועלכע איז ארבעטם־פונקציעם׳ יענע אין אויד

 צרח, אײז נאר פאראז מענער. םון פלאץ דעם סארנעמען
 איבער* פרויען־ארבעט pc צרה אלטע די אייגענםלעך

 לאנ־ דער נידעריקע. נאד אלץ זײנען שכירות די :הויפם
 אפי• די לויט ׳אױס רעכענט רעסוירםש״ ״לייבאר דאגער
 פרױען אז ארבעטססיניסטערױם, פונם ציפערען ציעלע

ױ מער נישט אלץ נאד פארדינען p העלפט א בערך ו c 
 נעסט דאס דורכשנים. אין פארדינזה מענער װאס דעם,

p זיך cn jn, ״פיס־װאוירק״ בײ ארבײטען סרויען וואם 
 אר־ פתיעז װאם דערם^ אויך pא מענער װי וױיניקער

 פארדינםט קלענערעך דער אווערםאים• וױיניקער בייםען
pc פרויעז וואס דערס^ אויך אבער זיד נעמם פרײען די 

 גים העלםען עס און שכירות קלענערע גלאם באקומען
ױניאנם. די סון באווארעניעען אלע

 געארכעט פיבעריש װערם נ^רװעגיע אץ
פעסטוננען יכײ

 גע־ װערעז וואם נארוועגיע, אין ארבייםער צאל די
 ארום באטרעםם סעסטוגגען, ביי ארבײטען צו צײאונגען

 באפױלען׳ נאציס די האבען לעצםענם און םויזענם 150
p 35 קאנםיגגענט וױיטערדיקער א נאך אז c אר־ םויזענם 

 פעםםונג־ארבעםען. די צו װערען געשםעלם זאל בעםער
 און אינוואזיע אז סאר סחד דער וואקסם נאצים די ביי

 דער קעגען ױיערע װילדקייט די אויך וואקסם פחד מיםן
ארבעטערשאפט. נארװעגישער

 לעצטע די אין דינען ארבעםער טויזענט 17 ארום
ױ שװעדען׳ קײן אנטלאסען װאכען  איבערגע־ װערט עס ו
 אזוי נישם ס׳איז אליק. קוױסלעג־פאליצײ דער pc געבען
 םילי־ ססעציעלע האלםעז נאציס די אגטלויסען, צו גרינג

 עס און שװעדען קײן גרענעץ דער אויף טער־אפטייילונגען
 צװישען צוזאסענשםויםען בלוטיקע צו אשםמאל קומם

 װאס ארבעטער, מיליטער. pא ארבעםער אנטלויסענדיקע
 די ארבעט. דער צו צוריקגעשיקט װערעז געכאסם. װערען

 אין ארבעםער סון צוואנג־םראנספארטען pc שילדערוגגען
 גע־ אידישע באװאוםטע די צו ענלעך קלינגען נארװעגיע

פוילען. אין טא־םראנםפארטעז
 דער נישט. העלפען ריטלעז טײװעלשע אלע די אבער

 געבראכען. נישט איז ארבעטער נארװעגישע די סון מוט
 סרי־ א גאדװעגיע׳ פון ״ארבעטער־פירער׳ נאצישער דער

 אין זיך ר-אלט פאסום. נאדען מיטן ױניאךטוער ערדיקער
 ארבעטער. די אויף סרעסע דער אין באקלאגען אײן

 נא־ pc ארויםגעגעבען װערט װאס -ארבעטער־פרעסע-, די
 דעשיציט ריזיגען א האט סאררעטער, ארבעםער צישע

 געױאוינט זיינען װעלכע באלעבאםים׳ נאצישע די און
 דערדאזיקער װילען — געבען צו נישט — נעמען צו

 שטאט דער אין םינאנציעל. העלפען מער' נישט פרעסע
 אנגעשטעלטע 150 געווארען באשםראפם דינעז דראמען

pc זיי וױיל געלם־שםראף, מים שטאט־פארוואלםונג דער 
 סארוויי* נאצישע איז אנםײלנעמען געוואלם ניט האבען
 די באיקאטירם ארבעםערשאסם גאנצע די האם לונגען,

 באצאלט געלם אפגעשפארםעז מיםן און מואוױס נאצישע
שםראף. די

 דער pc רדיסות בלוםיקע די אױף געקוקט נישם
דעם אויף געקוקם נישם pא אקופאציע־מאכם נאצישער

ם j► ...... — ■ ״ ■־■׳ ײ ק ג י ס כ ע ר ע ג

iu p n 'f lu u n ii'c w קאסף p t אוגטאר*ןדדישןד דןר
 אימסעד־ די זיך האס אדריקערט,ב די קזגתז מײזנגמג

 ז־י אויף קוק גיכסעײמ קלארזמ׳ V «זס«לײיאי ש*פם
 6 סועציעל pm נאך״םלחמח״װעלם דער pc ■ראנלעטעז

 לאנדאגעד דעי־ פאלק. דײסשען צים באציאונג נעטזױ־ש
 כאראקםעריסםישעז א איבער גים ײאירלד״ «טר**ד'יוניאז

 צײםונג אוגטעדערדישער וױכסיקסטער דער pc ציסאט
 סאככאי (״פרײע פאגבעװעגעלסע׳ .פרי נארוועגיע׳ אין

 ײניאז־באװע־ אונםערערדישער דער pc ארגאן װעגונג״),
 נאך אז מײנינג, די ארײסגעזאגם דארם ווערס עס גונג.
 דײטשען דעם געבען מען זאל נאציזם pc מסלה דער

 דעמאקרא״ א אויפסנײ אױסצובויעז מעגלעכקײט א סאלק
 מײנם: (דאס דרויםעז pc נישט קאז מזמ לעמן. טישעז
 דעמאקרא־ pc סראצעס דעם העלפען אקופאציע) דורד

 דײסש־ אין ארםיקעל. דעם אין געזאגט ווערס — טיזאציע
 ליק־ װעם וואס רעוואליציע, א אױסברעכען װעט לאנד

 pא איגדוסםריע שװערער pc סאראייניקונג די װידירען
 זײ־ צעברעכ;ה pא לאנד־סריצים) (גרױס .ױונקערס״ די
ץ װעס דאס מאכט. על,אנאמישע ער  דעמאטראםישע א זי

 דריקם צייטונג די צילען. סאציאליסםישע מים רעוואליציע
 ענגלי־ דער pc שטאנדפונקט דעם צו הסכמה איר אויס
 סראגראס איר אין האט װעלכע לייבאר־סארטי, שער

 אנםקעגענ־ זיד װזיט ױ אז געזאגט׳ שלום־סאדערונגעז פון
̂גערס׳ די pc פרואװ יעדען שטעלען  באנוצען צו זיד ז

 אויף מאכם עקאנאמישער pא מיליטערישער זייער מיט
p רעכט דאס אונטערדריקען צו c אנט־ צו סעלקער די 

 רעכם דאס אט גורל. אײגענעם ױיער װעגען שיידען
 אמ ױניאךארגאניזאציע א^טער־ערדישע די סאדערם

סאלק. דײםשען סארן אויך נארװעגיע

חני• אין ארבעשעד  «ין ני
שקל«םערײ

 געיוארען ארויםגעשמוגעלם איז ײאס ברײו׳ א אין
pc ,א ארבעםם־ די געשילדערם װערען דײםשלאנדp . 

 אץ ארבעםער פראנצויזישע pc לעבענסבאדינגונגען
 pc ארבעטער געבראכט האכען נאציס די דײםשלאנד•
 סױ• צענדליקער בײזען. מיט און גוםען מיט סראנקרײך,

 גןך מים געווארעז דעפארטירט דינען ארבעטער זענםער
 גע־ פרײוויליג זײנעז ארבעםער צאל געױיסע א וואלט׳
 צוגעזאגט זײ האט מעז וױיל דייםשלאנד, קיץ גאנגען

 גענו־ זיינען םויזענםער ו׳ונדערםער און בערג גאלדענע
מלחמה־געשאנגענע. די pc געװארעז מעז

 בא־ די שילדערט ברױו ארויסגעשמוגעלטער דער
 װאו האגאווער, pc וױיט גישט שםעטעל א אין דינגונגעז

 ארבעטער סראגצוײזשע הונדערם עםלעכע ארבעטעז עם
 שעה 12 דויערט ארבעט די אמוניציע־םאבריק. אן איז

ױ געהאלטען װערען ארבעםער די טאג. א  געשאנגענע׳ ו
 מען און באראקען די אין סארשפארט ױי ײערעז ביינאכם

p הויזען די אוועק זײ נעמם k דין׳ צו זיכער כדי שיך, די 
 אסט װערם שטאט די אנטלױפען. נישם װעלען די אז

 בײנאכט קומם עם װען עראסלאנען. pc באמבארדירט
 סאםםקע א אין װי ארבעםער די זיד געסינען אלארם׳ אן

 טירען׳ די אויף ברעכען ױי אז זיך, םרעסט אסםדאל און
צו כדי ך  איז עסען דאס שח־קעלער. אין באהאלםען זי

 אויסגע־ סון שטארבען ארבעטער סיל ^לעכם׳ דיער
 איינגע־ זײנען דיםציסלין־סארלעצונגען סאר .,שעםטקייט

 ססע־ לאגער אין סאראן שטראפען. שטרענגע זײער סירט
 גע״ אינגאנצען זײנען װאם שטראף־קאמערן, ציעלע
 כײ־ קאלם׳ דיער דארט איז בײנאכט צינק. סון מאכט

 דארם ווערען ארבעםער דושנע. אץ הײם שרעקלעך םאג
 פילען זאלען די כדי נאקעם׳ אינגאנצען אריינגעװארפען

גהינום־קאמער• דער סון סיץ גאנצע די
סראנק־ סץ ױגיאז־סרעםע אונטערערדישער דער אין

 װידערשטאגד פאסױוען צו גערוסען וױיםער װערט רייך
 מלוכות׳ דעמאקראטישע די pc זיגעז לעצטע די נאך און׳
 װעקנדיקער. pא האשערדיקער א געװארען טאן דער איז
 סאר־ די pc ארגאן סז־נם אויסגאבעס די פון איינעם אין

 קאטוילישע און ױניאנס (פרייע סינדיקאםען אייניקטע
:געזאגט װערט ױניאנם)

באנק־ גרויסע די צו נישט באלאנגם *סראגקרייך
 צו נישם קאסיטאליםטען׳ גרויםע די צו נישט הייזער,
 דאפ נישם אויך איז סראנקוײיך סאליטישענם. געװיסע
 האט וואס בורזשואזיע, באנקראםירטער א pc אייגענס

 סאליטישער איר מיט אומסעאיגקײט׳ םעכנישער איר מיט
p בלינדקיים k דאם געסירם עגאאיזם סאציאלען איר מיט 

p קאטאםטראפע דער צו לאנד k 1זי האם זי װי נאכדעם 
 בערלין׳ מים צוזאמענארבעם דורד ראטעוועז געפרואװם

 דיט דער אויף אויגען אירע געווארפען איצם זי האם
p לאנדאן סון k אמעריקע סון םטריט װאל אויף . . מיר .
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 וױל װאם םענשעז א פןן אויפגאבע י

 די איבער איבעחיכם אז געבען
p שאסידומען k םעםיגקײםעז pc 

 אין באוועגונג ױניאן םרײד דער
 זײער א טאג צו הײנם איז אמעריקא,

p ארבעםער די שװערע. k זייערע 
p לײב מיט זײנען ײניאנס k לעבען 

 לאנד אונזער כחות אלע מיש העלסען אין ארײנגעטאז
p k מים צוזאםעז זי׳ וואס געראנגעל בלוםיגען דעם 
 PK גאציס די געגעז אן פירם מלוכות םארביגדעטע די

 סירעז נזעטיגקײס עקאנאמישע ריין קײן יאפאגעזער.
 זיך מיר האבעז סםרײקם pc אן. ניט כמעט ױניאגס די

 סאר קומען ארבעטסגעבער מים סכסוכים אנםזאגט.
 איבערגעגעבען װערען דא, יא דינען װאס די און וױיגיג

 שליכטען; צו אגענםורען רעגירונגס די pc אײנע צו
p «אליםישע די k טעםיגקײםעז געזעצגעבערישע pc די 

 קוליםען. די הינםער געטאז מערסטענם װערעז ױניאנם,
 סארשםייער איץ ארויס קומם צייט צו ציים pc בלויז

pc אין סםעיטמענט א מיט צווייטער א אדער ױניאן א 
 שריסם, צײם א איז ארםיקעל אן מים אדער ■רעסע דער

 די אונםער פראבלעמען. ארבעטער אלגעמיינע איבער
 באריכטעז• צז זואם נישםא אייגפאך איז אופשטענדען

 םאקע אששר אמ וױדער זײם צװײםער דער סון
 װעלכער איבער טעמא וױכטיגע א אומעטיגקײם די אם
 אומםעטיגקײט די אט סארםראכסען. צו זיך לוינם עם
pc באװעגונג ארבעםער ארגאניזירםער דער p k דער 

 מענשהײט דער סאר צײט ענםשײדענדיגסםער איצםיגער
מ p אלגעמײז י k ספעציעל, מאסען ארבעםער די סאר 

 אונזער וועלכער pc סעלער ארגאנישען אז אויף אז ווײזט
 קען װאם סעלער, א לײדם. באיועגונג ױניאז םרײד
 סאר אויד בםילא pא ארבעםער די סאר פאםאל װערעז

גאנצע. אלם געזעלשאסם דער

^ן טרײד ײ מ  ם^רשלאסען גים טאר כאװעגונג י
געלעגענחײט די ■

 איצם זיד םארעז ארבעסער אמעריקאנער די אז
 קאמף עקאנאםישעז דיער מים אנציגיץ ערלויבעז נים
 מלחמח די יעדער. סארשםייט צײנזען׳ נארמאלע אין װי

 עם וואס אום װערען געשםערם נים םאר פראדוקציע
 וואס דעם סיט סארגל^ אין האגדלען. ניט זיד זאל
 סרײהיים צוױשעז מלחמה דער אין קאן איז שםײט עס
px װיכ־ אסילו'די אישוס, אנדערע אלע זייגעז םיראנאי 

p די׳ סון טיגסםע c טאקע אבער באדײםוגג. קלײנער 
 רrזי מים פארטאז זייז מוזען ארבעטער די וואס דערפאר
 מענשעז סרייהייםלעכע די אז יעז צו װעזעז גאנצעז
 זײ םארען שלום׳ דעם און מלחמה די געװינען זאלען

 אינ* און סינאנץ די היםען צו סארנאכלעםיגעז נים
 זאלען זיי אז דערלאזען נים אץ אײגענםימער דוסטרי

p סארשםארקעז מלחמה דער דורך k ױיער סארגרעםערען 
 אזױ ,pK פאלק pc לעבען עקאנאמישען אויסן מאכם
 לעבזח. pc בתים בעלי סאלשטענדיגע די ײערען או־ום

 גאנצע דאם װעז איצט, איז סארהיםען. צו דאס צײם די
שפעטער, קרבנות. שווערע ברײנגם אין נלוטיגמ סאלק

aa aasasa■ ״ ״־־■־י־ ״ —a י
 פאר־ האבעז וואם יענע, מים צוזאמען גיץ נישם װעלעז
 צײט גאנצע די דינען װאס די מיט נאר לאנד׳ דאם ראםען

 םארי האבען px פאזיציעם זײערע אויף געטריי גלשםאנען
לאנד.״ דאם טי^קט

לוקסטמבורג. אין בייסש נאצישטר דטר אונסטר
 געסינם לוקסעמבורג pc ארבעםערשאםס גאנצע די

 באדריקערס. נאצישע די קעגען קאמף ביטערען אין זיד
 םרײד־ױניאן צום אנגעקומען זײנען וואם באריכטעז, איז

 פראצענם 99 אז פארזיכערם. װערם אינסערנאציאנאל,
 ארגאנײזרםעז גום א שםעלעז ארבעםןירשאפם דער סיז

 שטארק זיך נויםיקם דײטשלאנד וױדערשטאנד. יאסױוען
 רייכע די וױיל לוקםעמבורג, pc פראדיקציע דער אין

 קומעז. צונוץ שםארק איצט קענעז אײזעז־ארץ םיז גרובען
 םאקע איז מלוכה׳לע קליינעם דעם pc באסעלקערונג די

 אר־ די אבער אקוסאציע נאצישער דער קעגען מאכםלאז
 קאן םען וואס האנם, אין געװער איין סארט האבעז בעםער

ײ ביי אוועקנעמען נישט דאס אם px ארבטם. די — ז

X יה אימחיכם  J0

 דע־ װעלען מיר צו־שסעט. זימ וועט מלחמה דער נאך
סאקט. געשעענעם א פאר שטיין מאלט

 איצט לעבט וועלט די קריטישע. א איז ציים די
 אין רעװאלוציע םעכגישע px אינמסםריעלע אן דירך

 רעװאלוציע אינדוסטריעלע די װעלכער מיט פארגלייד
pc קינדער א געװען איז הז׳נדערם יאר אכצענםען 

 רעוואליציע די אט האבען נױםען, מלחמה די שפיל.
 מא־ מאשיגען. נייע די סםימולירט. px פארשנעלערט

p םעריאלעז k עטלעכע לעצטע די אין האכען מעםאדעז 
 pc סראדוקםױױטעט די סארגרעסערם געוואלדיג יאר
 אינ־ דער pc אפטיילונגען פילע אין ארבעטער. ד׳עם

 אנצוא־ גענוג געװארען. פארצוױיפאכט עם איז דוסטרי
 pc משך אין וואו אינדוסטרי שיף־בױ דער אויף ווייזען

 ארבעטם צאל די געווארעז סארקלענערם איז יאר לעצםען
 שיף ליבערםי א אױפצובײען נעמם עס װאם שטונדען

pc דורכשניט א pc טויזענם הונדערט זעקס איבער 
 ענלעכע טויזיעגם. הונדערם דריי קארגע אױף שטונדען

 ערא־ דער אין געױארןנז דערגרײכט זײנען רעזולםאםען
 PK אינדוסטרי בוי מאשין דער אין אינדוםםרי, לאן1

p דערצו׳ צוגאב אין שםאל. pc פראדוקציע דער אין k 
 פארגרעסערם סיל אויך ארבעטם־הענם צאל די נאד

 פרא־ דער אין ארײנגעצויגען האט מלחמה די געווארען.
 ױגענםלעכע. px סתיעז צאל גרויםע א דוקציע

 די אין און ■ראדוקציע דער אין ארבעטעז װאם צאל די
 ארסע־ פאטענציעלע דינעז װעלכע כחות׳ באוואסענםע

 סארגרעסערם יאר לעצםען pc משך px זײנען סער,
 נאך װעלען די px דריםעל א אויף כמעם געווארעז

װערען. סארגרעסערט וױיםער

 נאד באשעפטיגונג מיט באזארגעז קענעז צו כדי
 אונ־ ארבעטעז וױלען px דארסען וואס אלע, םלחמה דער
 pc איינע װערען געשאסען מוז אומשםענדען, די טער

 סםאנ־ לעבענעס דער ענטוועדער :באדינגונגען צוױי די
 צו ווערען אויסגעהויבען מוז מאסעז סאלקם די pc דארד

ײ אז שםופע׳ א  גרויסע די סארברויכען קענען זאלען ז
 דוו־ד װערען געשאסען קענעז וואס פראדוקםעז׳ מאס
 װערען סארגומען מוז עם אדער טעכניק׳ איצםיגער דער

 וואס םחורה די אפצחעצען מארק׳ עקססארם גרויסער א
 דעם אין אםקויסען. נים קענען היים דער אין מאסעז די

 אינדוסטריאליסטען די וואס חלק׳ דער מוז סאל׳ ערשםען
px ארונםער נעמען םינאנסירען pc איינ־ נאציאנאלעז 

 די װאס חלק, דער אח װערעז פארקלענערט קונפט,
 זאלען זײ אז ווערען, סארגרעסערם קריגען׳ ארבעםער

 מוז סאל׳ צוױיטען אין סראלוקטען. די אסקויסען קענען
 ארונםערגע־ ארבעטער, די פון םטאנדארד לעבענם דער

 פא־ אמעריקאנער דער אז שטופע׳ אזא צו ווערעז דריקט
 קאנקורירען ערפאלגרייד קענען זאל סוחר px בריקאנט

 די מיט קאנקורירען הײםט׳ דאס לענדער. פרעמדע אין
 די סון ארבעטער סארמאטערטע px אויסגעהונגערטע

לענדער. אונטערדריקטע אמ צוריקגעשםאנענע

 ארבעםס־דיקםא־ נאצישער דער אויס. זײ נוצען געװער
 ארבעםם* שקלאפישע א איינגעסירט האט סאוקטל םאר

 אײז־איינ־ מיט םאג. א שעה 12 ארבעם מען ארדנונג.
 אר־ דער אבער שעה. האלבער א pc איבעררײס ציקען
ײ האלט און געפאלען מורא׳דיק איז רעזולםאט בעטס ױ  ו
 װערעז געגראבען םלעגם סריער סאלען. איץ אין םער

 האלם איצם מיינער. םער אייזען־ארץ םאן ד^ען־א־האלב
ײ נאך גײט עס px סאן אכט־א־האלב ביי שוין מען  װי
צוריק. אויף — םער

לוקםעם־ קייז געווארען געבראכט ױינען לעצםענם
 סאלדא־ מלחמה־געפאנגענע סײ געפאנגענע. רוסישע בורג
 גע״ װערען וואם סרויעז, אויך ציװיל־מענטשען׳ סײ םען.

 בא־ ווערען זײ נאציס. די סאר ארבעטען צו צוואונגען
 מען אוסן. גרײזאמעז אורדענםשלעכן אן אויף האנדעלט

 ממש. הונגערעז זײ px עסען צו וױיניק זייער ױי גיט
 פאר שסראסעז שווערע באשםיםם האם מאכם נאצישע די

 הוג־ די אויף זיד דערבארעמעז וואס מענםשען. פרױואםע
ברוים. שםיקעל א די גיבען און גערענדיגע

ם שדאשען •אדיםישעכס אדן גאסעס די ;י
 אינ־ די ? אנװענדעז אמעריקע זאל מעטאדע װעלכע

 מע־ די כעסער וױלען סינאנסירען px דוסטריאליסםעז
 זײער זיך זארגעז זײ מערק. אויסלעגדישע פון טאדע

 אמערי״ די pc סטאנדארד לעבענס דער אויב וױיניג׳
 א צו ווערעז אדונםערגעדריקט וועם ארבעטער קאנער
 זיי װילען גאר ניט px קוליס. כינעזישע pc שטופע

 קענען צו אויד זיך גרייטען די נאר מעטאדע, די אט
 עקא־ דעם זיי סארשםארקען איצט שוין דורכפירען. זי

 אינדוסםריא־ הייסעלע קליק א סון קאנטראל נאמישעז
 עקאנאמישען גאנצען איבערן סינאנסירען און ליסטען
 רע־ קאפיםאל ריזיגע אז קלײבעז די לאנד. pc לעבען

 די px מיםעלע די ארויס קוועטשען זײ סורסעז;
 קאפײ דעם קאנצעגטרירען px אונטערנעסער קלענערע

ײ ;העגט אײגענע ױיערע אין טאל  אויך ױך גדײטעז ז
 מים־ פראדוקציע אלע די רעגירונג דער סון קריגען צו

 pc ווערם דעם אין סחורות איבערגעבליבענע און לען
 פרע־ סארשידענע אונטער דאלאר ביליאנען צענדליגער

 מלחמה דער נאך אז געשאצם, װערם עס ;םענזיעס
 px ארמײ דער pc הענט די אין איבערבלײבען װעט

 סוזורות, דאלאר ביליאז סופציג אומגעסער פאר נעיװי
ח װעדעז גענדצס קזמדן ײאס  דאס גלבמיו. ציװילעז מ
̂נען דאלאר ביליאן סופצען די חוץ איז  פאברי־ px מאש

 px געקױםם px אויםגעבוים האט רעגירוגג די וואס קעז׳
 םאר די באטרײנעז צו סירמעס געוױסע איבערגעגעבען

 פאלקס ריזיגעז דעם אט מלחמה. דער םון צײם דער
 ארײנצר אינדוסםריאליםםעז די זיך קלייבעז םארמעגעז

 װעלען זײ מאבם א םאר וואס הענם, זייערע אין קריגען
 צו מעגלעו קוים איז םארשטעלען זיך מים דאמאלסם

באגרייםען.
 אח א־םגליק׳ אזא סון דך פארהיטעז צו ציים די

 px םינאנסירען די דערלאזען ניט טאר מעז איצט.
 אזױנע הענם זײערע אין אנקלײבען אינדוסטריאליםםען

 גןנץ ײח־ װערען םארמיםעז דארף דאס רעזערווען. ריזיגע
 דזרך אױך נויםיג אױב רייכע, די אויף שטייערען הויכע

 שםרעג־ תרך px קאפיםאלען גרויסע די אויף שסײער א
 דעו םאר סײ סחורות םון סריח אויםן רעגולאציעם גע

 םאר מעז געברײך. צױױלעז םארן סײ און רעגירונג
 »רא■ געשוואלענע אייד אײי שייז די אז •ערלױבען, ניט

 נאך ױך זאלען קאסיםאלעז אנגעזאמעלםע און םיטעז
 פארגרעסערם כסדר זיך האבען זײ וױ פארגרעסערען,

יאר. צווײ לעצםע די פון משך אין

אן אונזערע ך כאנוגענען םירער ױני  מיט זי
מוסר זאגןןן

ױניאן־םירער? העכסטע אונזערע עם באגרײסעז
 גע* אזײנע בײ דעקלאראציעם ױיערע לײענען מיר װען

ױ לעגענהײטען  זיך קוקען מיר װען ;דעײ ילײבאר ו
 ארבעט; פאליטישער סאר פראגראמען זייערע צו צו

 ארױם שטעלען די וואס פאדערונגען. די הערען נזיר װעז
 אז שלוס׳ צום קומעז מיר מוזען ארבעטער, די פאר

ײ אז נישט. ליידער׳ עס. באגרײפען זײ  אײנפאך זעעז ז
 קוקען ױי און אויגען זײערע פאר אן גײם עס װאס נישט.

 יאר־ נײנצענטען pc אויגען די מיט לעבען אויפן נאך
צײט. פריערדיגער א נאך סון אדער הוגדערם

 pc דעקלאראציע די ביישפיל צים דורכקוקענדיג
 אװ פעדעריישאן אמעריקען דער pc קאונסיל עקזעקוטײו

 סראגראם צוגעגרײטע די ווארשײנלעך איז וואם לײבאר,
 פעדע• דער סון קאנװענשאן קומענדער דער פאר אירע

 אקטאבעה דריםען דעם עסענעז זין־ װעט וואס ראציע,
פונקטען. פאלגענדע די מיר געסינעז באםטאן, אין

 וואס מלחמד״ דער נאך פאר פראבלעם אײנציגע די
 די חשאבם מים באזארגעז צו איז זעם, קאונסיל דער

 די pc ארבעטער די און סאלדאטען דעמאביליזירטע
 אר־ דער סיז ארויססאלען וועלען וואס מלחמה־פאבריקעז,

 צו איז סאר, שלאגם ער וואס דערצו׳ מיםעל דאס בעט.
 סארגרעסע־ צו אונטערנטמטר פרױואםע די דערמוםיגען

 אינ־ קאסיםאל .ערמיםיגען דורך פראדוקציע די רען
 דער סאר אויסברײםערונג אינדוםטריעלע און װעסםירונג
 קאונ־ עקזעקוםיװ דער םרידענם־צײם׳. איז פראדוקציע

 ערלױבען, נאר נים דארף רעגירונג «די אז גלויבט. סיל
דײ מאכעז צו םעגלעכקײםעז די םםימולירען נאר שר׳  .יו
םאר־ צו גרײם דינעז װאם סירמעס, סאר פראסיםען גע׳
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o םים סישע n לי באװאוסםעז • • < ריח px 1מ
m אײםגאם אז  px הינזיכם p x אײםאמאב״ל די 

ly o y a iy .םץ באאחי עקזעקוסיײ גענעחזל די ױניאן 
n n  oy אז מי  גאנ«ע די באגרײסם זי אז באװײזױ• oyn י

iy די px לןג; o  ■tyoys ארבעטער די px מאםעז ארעםע 
»m  p ר ע ג  ימננס די אק מנזעגםראזיע סאכם ײי

p i פינאגםירזח די p x אמדוססײאליסםזמ px איז 
m io y so M iy גדם y קלארע ty ssn y iyo  po o y is y ii 

ו ןסי םייויען wo ו
 סיװקיעקזע זױנםעזמדשא^ל די oyn וראגראס די
י י ״ ן lyom י ssy למסעז מיםינג זױר כ*י p x  oysyo 

jp syn yo ךי *■o ss rp sn  o iy iy o  o y isy אײגענםום

m »ן  n n m n w  y r uo*»pn i•  po aneya ייז 
nsyeymo jys*n oyn ,r m n n i ר וױנםיג  מ

yiosyp-om *sn px 4r*piyan nhysypqp m» ח  י
*yo iyo*fnyo is iynoom s n n sy  po y*w tsn 

rx m y io  in y ynyy px iya*nao*o ynpo'iymg 
n• nronyosm n  px •מלק

n  osyeya oyisyio r x  py ימקמ o n ריטני•׳• 
iy יינדוססרמז ,די nnyo ד  irnm nranoya גיס מ
n די דינןן yonsos*x yoyn*io,| איגטערעסזה די װאו 

py nrm טיסען די סיס מגפליקם po .אױף מלק״ 
 issyn םתעו i*o ry «iyoysijnjsrx *i po msyo די

yrt*oy*s*s*K m o, קלן1עo i ײנימ׳ די ry ״y’r s ’X- 
 איר אױסדדוי^ נמלעכסנממ איר nrs*oss nrp סמחנ

py srnspiw  jrooayn זי װען מלויגוגג. גרעססע 
oyi pun py oisynjrssy oijn .מלק״

n■ די r o n n r x  n  osjm ssy oy isy i געםיע־ 
po ooyv די imny» py uw aiy םים m n p  y 
oyisyio וױ p ra ^ is m  is  *iry סולע -prryio tn yo 

oyn ,jr*s ל ד זיך מ  תול עם *y באאאלען, o*oysyps ז
irrya o• דמיגיחמ :יס n

!עסס אץ םופר די חערמ npoyp דער און
nmrs nsrswr ry־nnyn iyays זיד p iyoo o*s 

iyo n w p y rrn די py nroojmyio פון ססו*שונקעס 
ijpn געקענס pro oyn ױגיסנם׳ די  po pn ױנם ומולטונג 
 וואשיגג־ py proipsspnrs prs**r o^oyissyp די

po ,?yo זײעד y*aypyn. לױס po p ro riy a  *i די 
 גע•1איבע גים nys זײ דינען ,Tyosyisyooyiypןױיסונגס־

ny jrom די po ירזזסעסםען די po שרסקען 'sysiy• 
py ,ijroyo פילע n  po* ל»נעװעז■ p rsy p m n 1זייע 

 ry,sr**,osy px iyoyaiy*־osy pc oyisyio פולע
o געזממז• p ry io  i n װ מ סי ײעו  ojraiyssyns א
ל y po אױסתיד אונםערן ע ג  iyo חעגט ooyaiy אין מנ

i n סלחסח־סרןןדוק^יע׳ oyn אויםזיכםעז טםע is 
oyn o n  ry io  .ryprs y prism אונ• מאגכע אסילו 

 אבזיכם אםוז׳ע די דעם. nyo מוחו prayn םערגעםער
im * o y s  ,py ryprs o n  poו נים ״* i  inya*nyo* 

ע די rnya*nyo «ו iys מלחמה־סרשדוקגיע.  ױזיג
prayn oyn ,lyaysiyosix yasys po pro*oyio גע־ 

y oysa prsyip מלחםה אויף מ¥נאסאל yaשyoנג1לyן 
px prpnayo n s m  prayn px ׳•isrsprt, ודאו oy איז 

y מyנגyאין ל nyoiyo yry px nyoyaiy םyנגyל px 
pasrtoyn?ya px prssunxn״nyoyaiy sms ry .iyo •וױ 

 oy oyn oyaiyssynx lyosnx קוםען. גים pny prל
pn ו 15לײכםז* prsiyrya די מים די osyn ys'ons, 

n nyoyaiy *i *sילnyiy oy pr .נים asx ^אורח oyn 
ryprs yry איץ םיס ?o n  proyvoy o y קלאחד ry*sp 

oyaiy i וױיל שאס. n  nr prtyoosy prrio oyn pro 
isroyaiy *i .p rp 'o m y  oyn ssn*sjn *i prayn 

prtyn 3 נים אויד pn prsypקײן זיך ײ *px o’son 
iyo proyssy pmo prtsm גום y סך prayr און -ya 

p. נים איגם prt»*n זײ oyn ,prssisדינ rftrt
r די »ײד t  prayn oyn ,ryn ro sy syo ssn 'sn 

prsyr שכיתת אויף p x .סרײחנן prayn גישם זיד 
iy o  p p y io in די px proosroyio ײ ד גייזנז ז  nr יי

na i םיס y i שכימת אײנפרירען סון פאליםי, איןנםיגער 
p ^  px די »iy n 'o ’ c jp םח הוים די שינדען o n 

y.ולם .
iyn  m  oyn nry 1א3לײ n x y a יקגעוײזען™ 

px iy״x מינען די po yיTy*ליקy די a ’osys איליגאי 
px ױנײםעד די lyaoy o n  prrmmsois .onypiyn pyo 

oyn זײ i s m  prayn״ry .oa זאל לױן שםונדען די 
 p^yr nyayns קיילעז די iys ׳yיג3לyז די ען3לײ3
?3 rysnם ל מ  פ*ר םאג y לyרםyם y םים 1»דאלז y א
1 m<ײס oyn ארײנ־ דעם סמ קוםען צו דויערם עס 

ssys צי i n םינע na די n s n n־oyn jy r װאו סלזה׳ 
n 1¥3לײ po מזגרזזײס די .proyaiy זײ x y a, די •nyo 

iy o n o י1 סץ y3םובליק. דעם איז תים3 לי prayn 
oyn ry .osy'poo'ys לוין סארשטעלםע « איז ,ssnyayn 

oyn איז n n  nyosix rsroyaiyo 1 שםאל קלײן  םילא.¥0
o n m  srma סארהאנ^ונגזח נײע סירעז px זוכן pc 
oyn .synony עז זןזל על ם ש ^ רי ס o !י n לײסאר ,myya

m n  nyayײלy נאך זײנען '?p נישסא. רעזולםאםעז
nyniaoo*• y ריכםער oyn זיד m n״-ysoy yV 

ם ג םי ד  prayn oyn מאינערם. snmVyan די מיס מ
m זיך  po nymy o n  prsVyorionx oprosy 

py n rm וריק^ץ* proyany׳ n pm* רעגירדנג oyn 
n prossysnyanr* .מאינס oyn ny ם זײ שס מ  אינ־ מר׳

 proysyo opyr rx גזחזדו סםרײק אנםי קאנעלי םעו־ץ
o סורמע׳ n  on*nsyooio oyn nys אורםײל y iys 

oyn iy  oyn ,ions y*xiyx iyo*ns די praysys. די

ס ►׳■־ ■ ■■■ ׳— ............. ^י ע ט כ ע ד ע ג

prayn oiys*ya זיד iis'i**ny• is osyrosy כײס
•m n•

b *s ו ן י װ v ו r y ip i  yspvua^ys ן y* זי
n* םיר py sn P syn  i n  po pryr ריגםןר py 

proiyosy is  proym nuy s s ir s y i * i px  ^niaoo■* 
o n סםיםח rsrrys ,aysyp• ד* לוים p resyisyaoy iyy 

prayn ,iyoss*vyn r x די o*^oyissyp ניס אױן n y ia 
rsrrys o n  oy jyoyenssy, סיס סײדעז oss p n n s y 

prp oyn ,ys*ss**x o y i •nyoyaiy n  iy o  is rty s iy 
o n  »y proyim uy o**?oyissyp snyrs«  prssmya 
oayiays oyn oy oyn ,proyor^nn * i prs**t •ryrys 

s  n ysu p  i n  px״py oo y ip  p x  p n y  px oy osn o 
p o*na *rya p פון ^ y n״ ?pra גים jw s  p*p וױיל 
rm נים ys i n  oyn iy s סםרײקס׳ פארםיטען ניס nys 

oy •o iyp iyo חאלם a n n,״ ry ססוײיקס״ צאל די py 
 אסשםי־ six D'oys םים םםרײקס׳ yay?syrys דוקא

prssis• יןילעז s y iy o n s iy B  iy s  nn•
p x די yשם^py ryrys i n  oyn ?yoysyo **ns y 

pmys אין n yo ya iy  prayn .ooynp 180 סון prp’ ia y o 
jyaysys םםוײיק j s i i ’ s y i i y i  o*oys די Vys yooyns 

po די oyn ?yo n jrr*y ?yiynys oyoa’ a^ys r»x 
y praisys? די םון אסשםיםונג n yoya iy, די 3אוי 

jy און סטרײקען וױלען  iy o  ss|p>iyo i y i אסשםיםונג 
prsm ?y?yo ? y rm  ?■x .?yiynys prsnxyspm x p x 

y ?yoipysiyo?אי? אי? ■שטימוגגע ’prs’ x r ’ x ? n y 
yoל yayn די nyoyany פים yom s ?מערהײםע po 

osyxy פיז זעכגיג ia  o n y isv i געשסימט y  iy o סטריי̂י 
*ys אויך סםרײקס די ypyo זייגען םלעצער ny■ y אין

y iyn y s  ?yosn•?
o y i nyay איז iy n  o o ’ s שאדען. 1וױכסיגםטע 

n  ?*x .y* sg n yT  i y i  o a n a ys  oyn rsrrys i n  oyn 
yay פyלy.םםרײק וואו ז •pnynys ?yaysys p x  o’ oys 
oyn די y 'ypnyno אין p’nayo i y i געליטען׳ nya’ x 
i y i או? אגיטאציע o y i אומת״ uyn o y i oyn אתיס־ 

yonys? י1 צוױשצן n yoya iy• אײז שוי? זעע? איצס 
yasyo די פון yoosyo 'a iyo ױניאן *yn oyn •nyoyio 

ya? זיד noys״o מיט oy iy  •ryrys o y i איז y שםזך 
yp? צוױי מים ypy? ?או yp oy? מsyלyד oy i ty •pn 
oy .?ysy זאל 'sm 'ny i ry tys o n איז nyay אויך *syo 

^ oy ty •?yiyn o אלny ty 1 ל r is y a y  ’ tty זאל 
nys ?ynsm שםרyssyדי צו ר nyoyany איז סילייכם און 

yoyanyo ?yasys? .סםרייקס
p 3יyל nyn nyn אויך x  n x y a  ^yaםאל אלע ישם 

tty* שטs s n ?מים אויסגצהןןלטצ ysytosy pn? ?לוי 
nya’ x nyoyany nyo ?ysstnyay.n די osytyno ?yaoto 

^1 אי? 'snyo אי? שכיתת די מיט •onyn .1941 •,ya 
n3 או ?yp ?yoים ys«a •nya’ ny? די n’ t און ys’ cys? 

yVo’ O? װי nwa ’ tty צו ynyoyns y ?yayo ?לױ 
jatnyayn

yD yryל yatpysnyo oysya o n  pk? די סים *ny 
yny ss’ya n n  ?,x nyoyaםלnyn nyn .p’nayo ?y 

^ys oyn n x y a  nyaםלn ?yannysots nyי־pלyםיD*י 
po ayayp די nyoyany אויף y? ,?אוס otny ty ף3סי 

 לױן ?ysynpys ?yayn ױי סו? osyxyno s’ayan און
ysstnyayn? ?או yo pya, םון nyiy’ i«rt>yi 75 otny.

n די  prs” t ? y ssn ya n* סy:לגם *syosy nyo 
pa ?yayn oyn •nys איצט y osya 67 ?ysynpys שםוױ 

ny” t pk • n לוין ynynys onyay.nys? 82 צו y px 
 yn oyn •nyoyany* די nyo שטונד^ y osya aלyה

pra ?שוי nya’ K oyanyys דוײי y r ’ t .?yoysya? ־3אײ 
oynysyoyp pra ?n געשםצלט yn ys זײ שטאס3א r a 

oy’ nysyoyp n’ o ys’ oa’K ?שכיתת די או po prs” t 
82 y 1.60 האלב pa osyo דyלy ny די שטינדד *ayn 

yn 1.45 pmys pk ny’ no ntn’ w  yooלy ny שםוn s.
nnxya n ya^  nyn n n  pk oyn nyo איז o n 

’O דעיװים זyמnyםש ? לynyליב nty jynys לyפ S 
sya y pk oy .nycosy oynגyאין ל nyoyany ?אי 

jyoss’wyn ^yox’ o,• װאו n’ t os’ oys p’ nayo ’ n• די 
 ynyay.n ?ysnp שםאט nysy« אין nyoyany בוי שיף
p נים nyoyany די װילען ות•nשכי k  ?yoyany די 

oyn . . .  nys’ S’m  nyo ?ypnayo p6oyny הײםם״ 
pk oy tim  •onyn ty ?ײ? pro os’ oys .yoo ’ s •nn’ na 

1 .noon yית ישם? oyn ,nn stxn די oyoya וואלם 
’oyany ssyna tyn. זיד o rn t ?yVyn

:קעםסןןר אוגזעיש געודער :ים

tonsya טלחםה קױפם
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ssrs i s,אל ’fsnjrus ®יז אסיס •ו x  *m■
oysyo o שוי? ?יך oyn על3¥ש n 

P ta ^ p y sm ’iy יז* njp’s m 
 oys yo־px *nnyia 54 אויף היים
oyn די po oo’ipysoy oyn ?y’sn 

m  .’syoeyp nyoya n y o  n n 
s״iys o»s px o’cy isr סיל nsrons 

m וױ ooyeysta nya .lyosmpya און  pmys px oy 
ח pP 1איצםיגע נ nosya y po ojraiy m  iyo o’oy 

it ןסיס s p  ysnsaya y po לע םים¥ x״onyon n• 
px iys ,oosyo אייד y pa ?געוױסע nyns סיםבאליש 

n *ױף n  po optxn o n סרױען noons’x nsrr^p 
px proyaiy istpVso’o ynysstx iy זד? ^ jm סח n n 

onaysonx prayn «t oyn ry’sr•
s’ isya itya די yaynpya• גע■3אײ געשמקסולע 

y ’ st’  ly ts tx  po oyo’oy yossm y? ?אי is m  i n 
i  ?yoan  px y i” ays׳sn ssm sa iri ; p iy ’  ns po p y

oy y י1 s n ^ y o־ ^yss? 5שםז13ז3אוי די אויף i ’C
srmays n שסאק n  po• ם3א ל ^  ריםמישזנ די סיס ג

^?yssr? ?םו syגyשםssJrnםoyany ny ; ייד םראגם n n 
o’s psyiys ײג ^ ל  דוײיסיג px םינף אויף ?,nta ׳ װי

»nytw px oy px ny 1 גלוימה צו px  oy tyמל• י 
osyann oy .y’aypsysny ys’a זיד n n גענשדאל 

y לysyשysnyםsאי nyn pc אםיס a n^ ?אײף 1908 אי 
 קלײ־ דרײ די ססריס׳ yooy prays nsyny דריטע 26

a yps’sימערלyװ צו דyלכya y? םלyגם pnyos^PD’tny 
 אפיס oysy’ nyc osyn די .oyno ys’nsyon;o מיט
oyn דוכט ycynoyssy i ’t? צי צויצלף nyVyn ryacto 

oysya y• ?3 די אויך או px yatoישט yלy מאל pmys 
ta ^באצאל pra’ay ta ?ynyn ocnyiys oyn ?ya ?yn 

 yo yann• די אויף ?y״no גיעמהט ?ya oyn אפיס איז
nys, וױיל y n n־ ^nyo’n־anyc nnaa px ?ya״ys■ 

nyo? די .nyoasyc
i’ קײט3קליי n n  •o” ? o n y  px על8םי •ey px 

O’VsytyVys• ?פו oyn דyמyלoםדיגyג זynysyל ,a<ox 
nyn װאו סלןךן oyn ny ײך oyn ,?ystcys אסגעשסײ 

 קלײדער פװיעז די pc סײ yגyל ys’noVyayn די געלט
nyoyany ?פו? סײ או s ny” t־«ysynnays .?די ײניא 

px n o o n s’x n n ’^ ?  ?ymo דyמyל?ynys iys o 
oyno y שאפ noons’K,. ש וױיסט און קלאוק דיnyoy 

prcnynya ?ynys ?ys’i ?די אי osyaysyo ynyoos’c 
y s n n ’s o n  po ntantn px nymn? סײד, איסם 

 שTידn אין ?ysicys ױך ?yayn nyoyw yoonya די
n אויף סםריטס. סיט או? s? און o’noo nyonna. 

i ’t oyn oys yosyxnyc שויז nמyלosyosnys o 
ex, די 3לוי3 װאו םאו?״ no po ?yoynpyoa’ny״T 

yonns y .oyanyys ?yayn גאל nyoy® ss’o;ynosyp 
t״ynys ?ys? ?די אי po oatnnya די .nyaysnyosiK 

D onyo”nyox ’iלyגyן ,’i  o’a ?ysynoatny i ’t 
?,oyps’nyoyאוים? ״ iyn y r ^ o ױי ?yo’ays ?yayn 
y דזשאב ; anyoyno — קיש ¥ל^ליי סיסyלy•ד syeo־ 

oyno pk oyorr קלאטהס; ’?yayn onays oyn nyny 
ysys”K ys”t צו רכשיױם oyany nyi. אן oyn oyn 

ya? ?ניס םױח־ אי ynys .?yoyany osypys? אפילו 
 ny^”sש ty •o'.nsyo'ys ?yayn װאס לצים חומאלם

 די ?yanya ױי וױיל nyיnyםyלynD קיץ o’s דינעז
...y’apnyno םו? זyסיםל

nyts’K האם יאן3יו y a nי1 אםנעשפיגעלם לם 
ayny״?o די םון שװאכקײט און nyoyany אין .r ’no 

nyi אפיס yt oyn px rynys pkלביגyז PK nsysys 
yכילyלsy אן ?’» r ’ays n ש די װיyםעn. די yasys 

nyi^so’D פח צאל nyn איysnyo3שysyדצסאלט איז ל 
onyaaya nys’smi — onnstn ?yaayt ony ?ynys 

oyn ay ’it איצט nys’^p  y לאקאל .nynyts'K
ayn oy איז nytsix tynys איsםysnyשysyל ?y’sn 

 ss’aync’ix. די ryotpys pk oynays באלד .1908 יי?
1009 — nyn די םי? ד3אײםשסא o s’isyna־nsyp, 

po p” noo Vynysys nyi שו^ט־וױיסס די nyoya-y ; 
1910 — ly a y a p ^ p  nyoms nyi ;?1912 סםוײי 
n n — אײם?ום po די אין 03יא3ױ די ynynsy 

px o פײיען m o  ny-r^p נױ ’n n s y  px pk pny 
oyoo ; די noo״op ?1916—1913 אי. oaynays prayn 

י שליכ־ צו יnyשינyמ םים oosyonsy קאאגקםיװע י

m •די סכסדס nynys PX px propyttjrs px  ppm ן 
i n  Px hs y ו סיס איגווססױ מ ל ן ו  י*ד oyn pro ז

n’ ד שסארקזןר oyn •prssran onosrs שויז r  jy’it 
m ynjrs• ?9 אל׳ ו1סשל0 ן s p ס a nוןווi  pny* 

m o n o  *a px iy o  oyno i n  .prssusnya'oojraiy 
no pnynys pran o tm •ױד prsn m די ס aim srony 

 yp’iayo? קלײדזױ* ?y’no די .pnynys מרלאיזח
prayn זיד ays y sm yo  ?*x pra^pysiyany״px ?yi 

p* או? proys snyayn די n  oyn proyna n  o’a 
t יך1 יתיאן ijrtssx סון moy גענעראל m  prsmnrs 

o^nyn .?tub ox ivayn אױף pn  •lynpo ?Tpm 
px די oys yosysrayt• אויף איצס n n y ia אין -a n 

n n  po ?yanyn pro רזישיi n  l*x • n r  ns nys 
ays״oyn r i סאוד די onays oyn ■syooyp nyoya 

isrpup ns i*x iyo אסיס px .שאי־תמס v
irmays *nyo i n  po proysisra’x oyi 03שײ 

oyn ssnnsy אויף סיםכאל y ״?r ta אייד  i n איז 
ד jyoyiosrss’ny דיי  tma • i n איז o n לעפזמ po 

pm’ 36 סים Jtpnyay אין proyo nsroyany די x ny, 
smys ?y’st’ nytsix rx? שװאך pray* זי oyn ?שײ 

onmonpy• ?די אי *n  urs rx  prneons’X jnsnw 
srxsys px ppst’ r? 3 סאלם v  nyayמיס נעײע?• יס 

po yayso’tx n n סרײדס ג3בילדי די y UP px יאר 
pmys rx  oy .?yayo צײם די m  pc אליח ocrpmyn 

Po י די ל ר D'P3 מ מ ד pnyo n ז n r  •itroyaix n־ 
p n ’t’sysny ta אי? זיד oy y^sm ?ycayponx איז 

pnynys op’nnycstx px •ssnyoyanyo מיט i n 
pmys px oy •nrnrax lyooyns די n  po xny 

px osxonyps’o די ypyryp o’yoo•? אויסאמאפיל די 
iys rx  ’noons’K דעמאלט ynys? איז n ’x .וײקז^זגד 

o די i ’t ’sysiy oyn nys rx  ,syeayp nypya myc 
ynyosix ys^?p y nys ?ynys iys rx  px ?nynys־ 

ssta• ײרד n n צײט propynysonx ,sycay? *n rx 
 X ?yrn y’?לyיnoדוס3אי yooyns די po nys״x אין

xyn jay ?או yny’ rx? ג3לא po ysnc pmys די 
nssy yoosyo’anyo ?ױניא prsstooyo די •13לא אין 

nyoyany אין onnyo מליכח pnynys ?yoVyys ?ysn 
o קאמסאני די •jyosyooyny װי n  on^nosyp oyn 
 אי? פאבריק, אי? nys יםnyoyany yn’x po ?yay 3ל

iy i צייס nys •o” any nyi po אי? אויד i״yo«n n s.? 
x ?ynys on’oyss” K rx  oy״ys די סון yooaj^isyo 

oyn oyn jyayoo’o otysy’oo גyד>יט ’o n e  ?ny 
i’ 3 שױט או?  poםלאכות• על *osy nyay rx  oy 
^jms y ?ys?p .צײס n n  ?yatpys rx  oy נױ Vyn 
nys’oaya n אי? n סון נ3אויפשװאו orsy’s r ?אי 

yVyoys rx־ooyo nnyo ’i אויך  ss.? פאח־׳ס yaiy״ 
t nyo״on’rsysny ?ys• די ys rx  ’sxoayp nnyo־ 

osyansy ;y ?ya” notanyostx ?nynys ?ysstxna סים 
nyoyany yn’x po ?y’s r  nyn. ?או n’x הויסם O’cy 

px ס סיילס  pny’ ns ?,x opnoo’n ?nyoo’x ?nyo ת
yD rxרװsyדyלט yiynys? איז o n אסיס הויסט po 

iy i  pc — ?y’sn y דעמאלט onp •nyayno *דסי 
lynsya איsםyרysשysyל לyי^יס oiypiyn os;anys 
ױניא?•

ן ע א פו ל ס י ט ט כ א מ ע ם » ג ש מלןו דו . ר, . .
o מע?yלעyםnyפ צו װי n פילד ssn n sy  iy i  pc 

 אי? ?yoynoyss״ny ?yny’ די po משך אין איז װאס
 אי? איז ײ?oysלy אי? nyoyany די סון לעפעז דעם

 nynytstx האם •nnsttya nyoyany ynyts'K םו? לעפען
y אויך לאקאל ays y oysya oyn oonpysoy״oyn yn 

rx אויף םיסבאליש ny” s nyn אי? ציים oy«s o n 
 לאקאל ?y’st’ nyayaoyn ?ynטשילד nytstx גײסם.

91 ynynys rx? די oo’vt n n  po ?nya’osys”K 
n’onynp סיז nymo^yo nyoos’oaya nysyynys n n 

האל• ’syoyo •pny’ ns אי? מאשי?
syayo’ •סאשין סאליםישע די דאל oyn האם T t 

nstp, שם n y s? ?אי prasys םים י3לא ,rao tn yp  n n 
’ssns מיט anyo yssy n n מים n n די ?נ^עלם.03או 

n מאשיז n  ro  sstoVynnyo oyayn nyastx שסאם 
pny’  ns• די prsnsan po rynysr*• yoony לא?אל 

nyoyany ksko’p ?n די ,91'  n yo n, ססיייײ״ח די 
o yp n  n  *ptx pnynys e 'n ’oays p rsn  nyayaoynn

 fT’ajrs yrn׳ *i ,vow oo*vt וײןו — לןימ•
px מיןניןיזד lynpo opm px mopyo’rty• •*• 

oy n nysVycays n  pa o*oy m ױ
iy סשילדרק o n s  i n  po o*oy i n  •m ysyn  
w  x n לי  ני

7ysyrysnyosn ly tstx  i t  ly r V s o n it סיל  y
לי חייגס מ  oyn ya^yn ppm  ly a yo o y n

px •osyanyc o?yon די UP px o n  r s  •sx in 
S I  Uypy  ̂ po ■tymysyo m  oyn ,o n rm  nyons 

nyo ooipysoy oy oyn nyaryn •siyam<׳ s ny 
po nys’n  t n  •mmynp o u t  ,syoyo *i ip m *ד 

ny r^son  yoosnyo ?סי iya*n  prp*my m 
1inyo. — די ■our״ n y  oyn oyn סיל prsyncys”a 

px osyo t x  pn inyo  ayr ,syoyo ty oyi ta 
•PUP ps

t oy 4P״a jms jrsyorvsy iys״pro• די *o n 
Vya n  no oayo yoaysnsya, נתים n y  n  nyan 

praynays tn  iyoya• די po oayo מליסיסחן די 
tn  ?ys’ .y a ?חיסש שױ .nyanan px oVycrnoya 

s y״oayo y• די pc oaya די nyoyany yonmsysny 
t ?tx״csy’ sn y iy אוי^ שס״נס ?yaysnyan oyn 

n סי?  po osy’ sn yiytstx צײײ proan prmays 
a n n  tn  oysya״a urns ny i ?to p?a״o.

טאגד ריטײרמענש טאיז מאשינערי צו גרײט מ̂ארד משאעט |תי«ות
Vxno' o s n ’tyno'cmt ״■snyas• 3גyעynל ya* 

nyonys זתשאינם קלאו? סון ty •oyoanya myya 
oynycy oyn ?nyootxs’n  oyany ?yin  ,i אײף 

oyn isyo osyanjron oyn ?ynnaiti די oyn t rm 
n  ?ystxnys? ל זעםayםyן osyansy ד םיס, Vnra 

 און oiynoopyotsya די prcnyn •ootxnya וױ תיס•3
yy ?yannsy onyaymלyדרײ די ן t no osyayno״iy 

1 ,y■אל ny o n  isyo o nשoזמ nyisr• לױס On 
 flranpo’tx na nyiy’ oyn o״na ,Vya די מיט אפמאד

oyi ?n ly i^ s o ’a opyt גס3םארװאלםו oyo’ayp סין 
nsyo o n 9ו^ל אסאסיאײשאגס או? יא?3יי ,ד און 

n  ?ya’ooya״ oosya yoimoiyoaix?; אייף o n 
oyo’ayp. די yaoto? װyלy? ?סים סאתואלסע t n 

oyany nyasys. רי oyn isyo o n  ?to u r^y s ליגצן 
m  ?yayn oyn lyayapt^p px osy.i m  ?n 

ns״y o n  ?ysmoysnyan nyiy oaלpo 1 yo סינף 
px קכציג; tx HP? ל,ײy? זיד ppapnta סיז m 

oyany, ?ױך װצלצ r ta pnssm״ t nyo״.o’cysya iy
 עםלזןמ ןyלםyהyג האט tiyya תשאיגט ?לאוק די

yasyiycsyp? םארטרעםער די מיט po די O’na ^ya 
pnynys ?ysi^oysiyo ?ysm oy •ysyio iy i nyan 

yays ,i? םין yטלyכyoosya y? אלס onyoatx n*״ 
yon מיםגלײער •oyi iyo גם3װאלםו1םא oyo’ayp 

oan  ra  iys oyn ?ya iyay זיד as’s’nys O’S אײף 
yoosya ’i.? ײגיאן די ra  ty nyay onynny סיף 

ny ?yannsy oyn nsyo nyn ?yn ny’״yays? די *oy 
^ yooys3^״x pn שױ? oynycy nyi oyn צאלעג

nyi ?yayn לyגn  y? ?לאו? oyn ••mo װײס־
*nyc tn  asyoxn ty •oyoa’iya siyas” o osyi’tyno 

y ?yatpys שoיקyל nyanבדוך nyByo ’i  px 3צולי 
 stx px* גס3לאיני nyo סאםעריאל ?x’yn ?n לyנגyמ

nya px ?ysnp ta nyno tn ינגס3טע^לאי  oy ayn ̂
y צאל anymoopyoisya דינעז ys tyoynoys pnyoo* 

ottoys ?yayn ?tx oyn in ti ?yiyn םnyקלעs?ערע 
•y’aptiyi■ ’i

tn  Vyssya nyi גס•3י3לאי o oyn״•o i^ p iy  snyas 
px y’ayto’a yoasyiy ?y ?yoyoys oyn קלאוק px 

n״t ay סריח־. סום  ty ?yoanonx ?ynyo iyay prs 
oyi in לyיס3y oan ױך אל1 לאגע n  ?ynyoyanyo 

no oyn ssn’syn n  oyn3 לאחח ״ yל מ  lya י
prmytyn yonns n  po pnays p^nt’a ?nyo ?X’yn 

i  ayn סאלם any nyi nyo.״ Un po nyoynonyo 
yayn noonsn? זיך *yio nyn oyn ta oynsynyi 
nnyya ?yopyn םים ty ssnynyo nyisyssm iy i
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*ו מי ען י ננ גו ע ד א ען ב ר חן ר ו ע ס ע ע־ כ נ * * 
ט ד ץ ו ר א ע נ לי ק רו p ג ^ p ר ע פ ע ש
ױ אוץ•  בתקליז איז דיססריקס קלאוק דעד וױיס ו

 בא׳ ױניאן אפחיםעז פת גצניט אײפן •ראגדעסידט ויאט
עז קזז דינגונגעז, o םיז m י jn קאמי׳ די פון באײכט 

 שעפער דארסיגע די פאםרולירס האכעז ײאס ט*ס
 אינטעוץ םיב ױם געזעצלעכער א איו ײאם דזױ׳ לעיגאר

 אין ארבעםען גיט סארען קלאוקמאבער און אגרירענם
 זײבען קאמיםעס די פון באריכם דעס לויט טאג. דעם
 אײנעם׳ פון אײסנאם דער םיט ברוקליז׳ איז שעפער אלע

 גע־ ניט האט קײנער איז געשלאסען טאג דעם געווען
 געטראפען קאמיטע א האט שאפ אײן אין בלױז ארבעט.

פינישערס. 9 ארבעטעז
באריכטעם, קאטאנע אנטאני ײײס־פרעזידענט װי

 דיסטריקט איבערן ארומגעגאגגען טאג יענעם וײנעז
 פאטרו־ האבעז װאס װאלינטירען פון קאמיטעס זעקס
 פאדערוגג ײניאן די אז געחים און שעיער די לירם

 חאבען וואס םינישעדס נײז די װערעו• אפגעהיט זאל
 דער צו געװארעז גערוסעז דינען געארבעט טאג יעגעם

באארד. נרױוענס
באארד, דזשאינם פוץ סעקרעםאר לאנגער, לואיס

 קאמיםעם, די םון ארבעט די נאכגעפאלגם האס ײזלבער
 רעזול־ די מיט צוםרידענהײט גרױס אויסגעדריקט חאט

 איצט דיסטריקט אין לאגע די םארגלײכענדיג םאםעז•
 צוו־יק, יאר עטלעכע מיט געווען איז עס װי דעם מים
 לעגאלע און שטיניעז אוסגעזעצלעכע ארבעםעז ווען

 אין ערשימונג גארמאלע א געווען איז סוכים יסים
 גרױס אױסגעדריקס ער חאט שעפער׳ ברוקלינער

 קאנםראל יוניאן פארשטארקםעז דעם םיט *ופרידעגהײס
דיססריקס• דעם ווין

 ױניאץ דרעסמאכער דער טיז באארד חשאינם די
 םון ענםשיידוגג װיכםיגע א געװאונען מאנאס דעם האס

 דער אין בענעסיםירעז װעט װאם םשערמאן אימפארשיל
םרײד. אין ארבעסער צאל גרױסע א אײט איזםיגער

 פארקױםט בעל־הבית * ײעז *ז אמ, ענםשײדינג די
ױ ■רײז חעכערען א סאר דרעסעס  װעלבען אויף דער ו

 גע־ געםעםעלם איז דרעם דער םאר פרײז ארבעםס דער
*ייז, ק *ו מרעכסיגם ארבזוםער די זימען ײ פעי. מ
 בעאבזיכטיצם ניט האט מאגוםעקםשורער דער ײעז *םילי

ארבעםער. די אפזונארעז
 איםפארשיל ארויסגעגעגען האט ענםשײדונג די

 די וואם קלאגע א אין יואװעליער הערי טשערמאז
 םאר סאנונזעקםשורער * געגעז געבראבט תאט ױניאז

 פירמע די װאס דערםאר ערזאץ שאדעז איז פעי בעק
 דרעס 8 םון ארבעם דער םאר פרײזען געסעםעלט האם
 םאר װערעז סארקויפם װעם זי אז באזיס׳ דעם אויף
 פארקויםט נאכדעם זײנעז דרעסעס די *וץ דאלער 7.75

 די װאם דעם איבער פרײז העכערעז א פאר געײארעז
 געווארען געמאכט זײנען דרעסעס די װעלבע פון װזפרע

פרײז. אין געשסיגעז איז
 האם ער *ז באװיזעז האס מאנוםעקםשורעד דער

 סאח םריח קלענערען א אנגעגעבעז אבזיכםלעך ניט
 גע־ פארקויפט איז עס וועלכעז םאד דער װי גארמענם

 געמאכם דרעסעם די זײנען אריגינעל אז װןןרען,
 און סרימ ביליגערעז דעם םאר םארקויםעז או געײארעז

 איז ווארע די אז ארויםגעװיזען זיך האם עס װעז בלױז
 גע־ פרייז דער איז גערעכענט, האט מעז װי סײערער
 ױניאן דער םון םארםרעטער די געווארעז• דעכערם

 נעשאנעל דעם םון מענעחשער גוזמאז׳ מעקם אבער,
 דער און באארד דזשאינט דרעס דער םיז דעפארםמענם

 זיינען ארבעםער די אז גע׳םענה׳ם האמז אגענם ביזנעס
 װען ארבעם דער םאר פרײז העכערען א *ו מארעכטינט

 געהעכערם. װערט דרעס דער פיז סארקויף־פרײז דער
ץ. ניט זאל דאס אורזאך װעלכע איבער גלײן• גאנץ זי

אן די  פרײז דער אז אנגעװיזען, האכען פארםרעםער יוני
איז, טרייד דרעם אין סםרוקםור אגרימענט דעם לױם ׳

 גו דרעסעם. די פץ פרײז םארקויף דעם אויף געבײם .
 דער בלײבען זאל ארבעםס־פרײז דער אז דעו־לאזעז
 א פאר פארקויפם װערעז דרעסעס די װען זעלביגער
ממרען םיסםעם גאטנען דעם אתםערגראבען םוז פרײז, י

tMM MMkMMMM kamiBIHiiikU ...................* ---------------- -----— — -- —האם טשערמאן אימפארשיל דער סעטעלטענטס. טדײז פק 
 אז ץוגעפסק׳נם און ײניאן דער גמססען «ו אגםשידען

אז דעד גאיעז דארף םירמע די  ארבעטער די פאר ײני
 האט ער אוגםערשײד. דעם דאלאר 3.250 םיז סומע די

 םת אוקונםם דער אין אז םירמע דער געױארענס אוין
 םץ פרײז םארקויף ריכםיגעז דעם אנגעכען םיררע די

 םאר פרײזעז סעםעלם ער װען דרעס סטאיל יעדען
ארבעט. דער

ש אן דרע ױ ט װ אנ ײן מ 73 א ,1 ר 45 א ל א  םון ד
לי ע ם ב תי ך ב ר ען דו כ רזו ע ט נ ר די או ע כ בי

 םץ דעםארטמענט אקאונםינג פיז באריכט דער
 ערשםע די אין ארבעם זײז פאר באארד דזשאינט דרעס
 ױניאן די אז באוױיזס, יאר דעם םון מאנאטעז זעקס
 73.145 פץ סומע די בתים בעלי םין אײנגעטאנט האט

 ױניאן די װאס שכירות דערצאלטע ניט אין דאלאר
 די אונטערזוכען ביים אױםגעדעקם האבען אקאונטענטס

מאנוםעקטשורערם. און דזשאבערס םון ביכער
 האבען דעםארטמענט דעם םון באריכט דעם לױט

 מאנאםען ז׳עקס די םון משך אין אקאינטענטם ײניאן די
 דזשא־ אלע םון העלםט א םון ביכער די אונטערגעזובם

 אגרימעגםס האבען וואס מאנוםעקטשורערס און בערם
 די געצאלם האבען ױי אױב זען צו ױניאן דער מיט

 נאכ־ ױינען און אגרימענט דעם לײט פרײזען ריכטיגע
 ױניאן די זייערע. םארםליכםונגען אנדערע אלע געקומעז

 צ׳ענד־ ארבעםער די םאר געראסעוועט ארום אזױ האם
 וואלםען די וואם שכירות אין דאלאר טױזעגטער ליגע

 די אויף ױט דעקט דעפארטמענם דער ווען םארלארעז
 ארבע־ די קענען םאלען מערסטע די אין פארלעצונגען.

ײ װען װיםען נים אלײז טער  דורך אפגענארם װערען ז
 די אויף געםעטעלם װערען דרעסעס סײערע װאם חןם

 וועלכע קליידער ביליגערע םון ארבעט דער םאר פרײזעז
װײניגער. זיך דאלען

 וױיזט דעפארטמענט אקאונטינג פון באריכם דער
 אינ־ דער אין גאדינגונגען געענדערטע די איבער אז אז

 אדמײ פרייז אװ אםים םץ רעײלאציעס די צוליב דוסטרי
 אויסברײ־ געמוזט דעפארםמענם דער האם ניסםוײישאן,

ר די nb אדנםעחוכומ n טערעז מ  פיר־ אויף אויד בי
 ווײל דרעסעם, טרײז מיםעלע די טראדתירען וואס סעס

 פרא־ אין וױכטיגער געווארען זײנען דרעםעם לאין די
ײ װי פארציע געווען םריער זײנען ז

 םינא׳ס״ ״דע אץ ארבעטער אלטעריישאן
העכערונגען לױן געוױנען שאפ

באריכםעט, 38 לאקאל םמ לעװיז פײגעל ארגאנײזער
 אג־ דעם גוטגעהײסען האט באארד לייבאר וואר דער אז

 םיר־ עווענױ םינםםע אריסטאקראטישער דער םיט רימענט
 אלטערײשאן דעם אין ארבייטער 51 די פאר פינא דע םע,
 שליסם וואם אגריםענט דעו דעפארטמענט. םיטינג »ון
 אגרימענם, ױניאן א אין םיטערם איין ניאל ערשםען «ום
 ביז צוױי פץ העכערונג לױן א ארבייםער די געגעבען האם
 באצאלםע וואכען צוױי ביז איינס םון יואד, א דאלאר דרײ

 די טובים. ימים געזעצליכע םאר געצאלט און וואקאציעס
 דריײ דעם ביז ריםראעקםיװ זיינעז באדינגונגען נײע

 אונטערגעשריבען איז אגריסענט דער ווען מאי׳ צענטעז
 3,000 ארום קריגען ײעלען ארבייםער די און געווארען,

 געקראגען אױך האבען םיטערם די פעי. בעק דאלער
 אר־ די אויף יואד א שטונדען צווײ סמ םארקירצונג א

דײט. בייטם

 און םוט םנאו איז אגרימענט נײער
 ענדלעך טרײד זיפער

|_____אונטערגעשריבען
 געשלעפט זיך האבען וואס ראנגלענישען לאנגע נאך

 געהאט שויז זיך האט מען װי נאכדעם לאנג, וואכעז
 בתים בעלי מאנכע און באדינגונגען אויף געאײניגט

 געקומען שיעור איז עם אז אזוי געהאם, חרטה האבען
 אונ־ אגרימענט נײער דער ענדלעד איז סםרייק, א צו

 זיפער און סום סנאו דעם אין געװארעז םערגעשריבען
 מאנופעקטשורערם פון אסאסיאיישאן דער צװישען םרייד

אינםערנעשאנעל. אונזער םיז 105 לאקאל און
לא־ פץ סענעחשער העלער, י. פרעזידענם וױים

שרייבם: קאל
 מיט־ אונזערע װיסען לאזעז צו אונז םרײם ״עס
 איז אפהאלטען םארדריסלעכע אלע די נאך אז גלידער,

מים אגרימענם דעם שליסען צו געלונגען ענדלעד אונז

נערעכםימזימ &---------------------------
 װאפ ןאסיאיישסאא קאום טשילדרענם און אינפענםם דער

 די פאר אינדוסםרי אונזער אין תאיגקײט פאחיכערם
 נױםע נאד איז װאס אײנציגע דאס יאר. םיר נעכםסע

 גוט• די איז קראםם׳ אין ארײן זאל אגרימעגם דער אז
באארד.״ לעיבאר וואר םון הײסוגג

 מיםגלידעד די האבען סעםםעמבער ערשםען דעם
 דעם גוםגעהײסען איינשםימיג כמעם 105 לאקאל םון

 העלעד טרעזידעגט וױים װי נאכדעם אגרימענט נייע
 דעד וואס ענדערומעז נייע אלע .די ערקלערט די האם

ױ ענטהאלם. אגרימענם  עתוארטעס ערקלערם העלער ו
 באארד לעיבאר וואר םון שטערונגען קײן ױניאן די גיט

 גערד אזוי די נאכגעםאלגט שםריינג האט ױניאן די וױיל
 פאליסי די איז װאם פארמולא םטיל״ ״ליטעל פענע

 דער אז זיכער דעריבער איז ױניאן די באארד. דעם פון
 פוטהײםען גיכען אין גאר װעט באארד לעיבאר װאר
אגרימענם. דעם

 געוואונען האט ױניאן די וואם פארבעסערוגגען די
זייגען: אגרימענם נײעם דעם אין ארבעטער די פאר

 ארבעטער די װאס סקעילם מינימום גאראנטירטע )1
אגרימענם. םריערדיגען דעם אונםער געהאט נים האבען

 שטיצע קראנקען און געצאלט מיט װאקאציע וואך א )2
 ווערען געשאפעז זאל װאס םאנד א םון ארבעטער די פאר

 םעי םון פראצענם געוױסען א פון בײשטײער א דורך
 ארבע־ אלע )3 מאכען. װעלען בתים בעלי די װאס ראל
 שםיק סײ און ארבעטער װאך סײ טרייד, אין טער

 אווער־ פאר עקסטרא באצאלט קרייגען דארפען ארבעםער׳
 װאך א ארבעט שםונדען דרייסיג און םינף נאך טײם,
 דיער םון מאל אנדערטהאלבעז פון רעיט דעם אויף

 די דארםען געװינניען נײע אלע די געהאלט. נארמאלען
 װען אז, 1943 ױני ערשםען דעם פון קריגען ארבעםער

 הײסס דאס אויסגעגאנגען. איז אגרימענט אלטער דער
 אװערטײם צײם דער דוי־ד געאדבעט האבען װאס די אז

סעי. בעק קריגען ייעלעז
ט העלער פרעזידענט ױיים  די כאםש אז אן, ווייז
 זײ־ םארבעסערונגען אנדערע און וואקאציעס באצאלטע

 מאםע־ א אבער די דינען העכערונג, לוין קיץ גיט נעז
 וועלכע טרייד םון ארבעטער די פאר געװינס ריעלע
 מעגלעכקײס דער מיט פארזיכערט דעם דורך ווערען

 צוריק• און יאר איז מאל איין ביםעל א אפצורוען זיך
ײ וואם כחות די קריגען  דעו בײ פארלאדען האבען ז
 װאס דערמיט, וױכטיג עם איז איבערהויפם ארבעט.

 וואקאציעס באצאלםע די ארבעטער די םאר קריגענדיג
 אםגעגעבעז ניט ױניאן די האם שטיצע קראנקען און
 געזעצלעכע םאר קריגען ארבעםער די וואס באצאלם די

 וו׳עלכע םאר רו־םעג צאל די אז הײסם דאם םובים. ימים
 םארגרעסערט איז באצאלם קריגען ארבעטער די

געווארען•

 אין » לאקאל מאכער !בעלט
 לאס געגען קאטח ביטערען

עטבאם פון טאו ן
 וואס געדולד איבערמענשלעכען דעם םון ביישפיל א

 אין ארוים וױיזען ױניאנם אונזערע און ארבעסער די
 סםריײ צו ניט אום בתים בעלי די מיט סכסוכים זייערע

 םון גרייטקײט דער אויף און צײט מלחמה דער אין קען
 פארהיטען צו כדי פראדוקציע די אפצושטעלען באסעס
 זען געקענט מאנאם דעם מען האם פראפיטען, זײערע

 אסאסי־ די טרייד. בעלט דעם אין פאסירונגעז די פון
 סכסוך א איבער האם בתים בעלי די אט םון איישאן

 געשלאםען ,40 לאקאל ױניאן מאכער בעלט דער מיט
 ארבע־ זײערע אויף לאקאוט א געמאכט און שעפער די

 ענטפערען צו געצ׳עגערט האט דאגעגען ױניאן די טער.
 האם זי כאטש אסטרײק, מיט פראװאקאציע דער אױף
 געווען װאלט זי װאס און דערצו מיטלען די און כח דעם

ױשר. פי על טאן צו כארעכטיגט
 לױם אנגעהויבען זיד האם Tטרי אין םכםוך דער

 םון מענעדזשער שייארץ, סעם םון ערקלערונג דער
 טשער־ אימפארשיל דער װען מארםש, לעצטען לאקאל׳

 אין פונקט דער אז ענטשידען, האט זיעגמײסטער מאן
 צו פירמע ױניאן יעדע פארפליכטעט װאס אגרימענט

 איינער מלאכוח, בעל ז׳עקם וױיניגסטענם באשעםטיגעז
 אפערײטאר, אן אײנער איז קאטער א זייז מוז וועלכע פון
 נאך קראפט אין ארײן געדארפט האם און ביגדענד איז
 האט טשערמאן אימפארשיל דער .1942 סעפטעמבער אין

מן וואס פירמעם, די געגעבען אבער  נאכגעקומען נים די
 מארטש ערשטען דעם ביז זײערע, םארפליכםונגען די

 מוזען די וואס מלאכות בעל נויטיגע די אנצושטעלען
װאם םירםעם די אגרימענם. דעם לױם באשעפםיגען

ב״ א ט ס ----------------------------------------> 1943 א

 האבען ארבעםער «אל נױםיגע די געהאט ניט תאבען
 *גרי־ סץ ■ונקם דער אויב פראגע די אױפגעהױבען

 גע־ אטגעהאלטען דאן זײגען עם געזעצלעך. איז םענט
 אימפארשעל םארן דעם װעגען םארהערען צאל א װארעז

 פונקט דער אז געווען איז ענטשיידונג די און םשערמאן
 ניט וועם וואם םירמע 8 און בינדענד און געזעצלעך איז

ני די וועט גרימענם,8 פון פונקט דעם נאנקומען  ן8יי
 פוגקט סםרייק אין איר ערקלערען צו רעכט א עןבן»
 פונקט נדער8 איז עס װעלכעז רלעצם8ם װאלם יז װי
גרימענם•8 פון

אנט־ לץ8 נאד זיד האבעו בתים בעלי מאנכע ודען
 בא־ און גרימענם8 1אי פוגקם דעם דורכצוםירען ואגם

אן די האט ארבעטער, צאל מינימום דעם שעםטיגען  יוני
 געבען צו ניט מאנופעקטשורערס דרעס אױםגעפאדערט

 דעם געבראכען האבען זײ וױיל פירמעס די ארבעט
 גע־ דאן זיך האט אסאםיאיישאן די אגרימענט. ױניאן

 דער געגען אינדזשאנקשאן אן נאך געריכט אין װענדעט
געריכט. אין סארלארען האט און ױגיאן

 םירער רעדעל די אז אײנגעזען דאן האט ױניאן די
 ױיערע אין אױםריכטיג ניט זײנען אסאסיאײשאן דער פת

 מיטלען לע8 מיט זוכען און ױניאן דער מיט האנדלונגען
 אוים־ איז וואס מאשינערי די און ױניאן די ברעכען צו

 עם פרידלעך. םכסוכים שליכטען צו געװארען געבוים
 אסא־ דער מיט האנדלען צו וױיטער נוצלאז דעריבער איז

 פאר־ גענומעז דעריבער זיך האט ױניאן די סיאיישאן.
 מאנוםעקםשורערם פאראנםװארםלעכע די מיט האנדלען

 אסאסי־ די אגרימענםם. באזונדערע פאר אינדױוידועל
 די אוט. לאק 8 מיט געענטםערם דעם אויף האט איישאן
 שעפער די ארום קאמיםעם םיקעט ארויסגעשיקם האבען

 שלי־ צו געלונגען ױי איז עם און מיטגלידער דיערע פון
 טויזענד א ארויסײארפןע און שעפער םוםציג ארום סןן

ארבעם• דער םון ארבעםער
 ווארם איז דעם װעגען רואיג גאנץ איז ױניאן די

 ערלויבען זיך יזענען ״כאסעס״ די אם לאנג װי זען צו
 האם ױניאן די געשלאסען. שעפער זייערע האלםען צו

 ארבע־ אויסגעשלאםענע די ערקלערם. ניט סםרײק קײז
 לײם ױניאן דיטציפלינירטע װי געדולדיג ווארםען םער
ענטװיקלונגען. וױיטערע פאר

 .|לאק ױניאז עטבראידערי נאנאז
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 עם־ באגאז די אינםערנעשאנעל, דער םת נ)6 לאקאל
 ױניאן פליטערם און סםיטשערם טאקערם, בראידערעם,

 אסאסיאיישאן דער מיט אױםגלײד אן צו געקומען איז
 אויפן אגריםענם נײעם א ודעגען באלעבאטים די סמ

 טען31 דעם אויםגעגאנגען איז וואס דעם, פיז ארט
לאקאל. פון פרעזידענט פרידמאן, ל. ז. מעלדעט אויגוסם,

 םאר געװינםען צאל א ברענגט אגרימענט נייער דער
 לוין־העכערונג א :זײנען וױכטיגסםע די ארבעטער׳ די
 אויך און ארבעםער אלע פאר װאך א דאלאר צװײ פון

 באלעבאטים די סקעילס; מינימום איצטיגע די אױף
 וועכענט־ פמ פראצענם אנדערםהאלבען צאלען זאלען
 וואס פאנד, געזונם־פארהיםונג א פאר ראל פעי לעכעז

 מיט־ די פאר פארוואלטעט און איין שטעלט ױניאן די
 איז ױם־טוב באצאלטער טאג האלבער א ;נלידער

 נײעם דעם אין אריין אויך ױינען עס עלעקשאן־טאג.
 םריער־ דעם םון אויסבעסערונגען עטלעכע אגרימענט

אגרימענט. דיגען
 נאך געווארען דערגרייכם איז פארשטענדיגונג די

 באלע־ די און ױניאן דער צװישען קאנפערענצען רייע א
 וואכעז זעקס איבער געצויגען זיך האבעז װאס באםים׳

 איינגע־ געװען באלעבאטים די זײנען ספעציעל צייט.
 װעלכען פאר געזונט־פאנד, צום צאלונגעז געגעו שפארם

 םון פראצענט אנדערטהאלבען געפאדערט האט ױניאן די
 די דינען ענדלען־ ארבעטער. די פון פארדינסטען די

 פא־ דער אויף אײנגעגאנגען פארטרעטער אסאסיאיישאן
 שארםער א געווארען םארמיטען איז עס און דערונג׳
םרעיד. אין סכסוך

 8 םאר גיעזונט־םאנד דעם באםראכט ױניאן די
 אויסגעקוקט האט זי װעלכער פאר דערגרײכונג, גוטער

 לוין־העכע־ דער אנבאטרעפט װאס צײם. לאנגע א שייז
 מאקסימום, דער ױניאן דער פון סאדערונג די איז רונג׳
 פרא־ 15 דער לױט באקומען צו מעגליד איז עס װאס

 לעיבאר וואר דער םון םארמולע סטיל״ ״ליטל צענם
 העכע־ לוין צווײ די אנבאטראכם אין, נעמענדיג באארד׳
אן די וואס ײנגעז׳  ארבע־ די םאר געקראגעז האם ױני

מי יאר. צוױי לעצטע די אין י
געגען ארױםגעשםעלם אויך האבעז באלעבאטים די

 קײנע האט יתיאן די אבער ױניאן״ דער צו סאדערונגען
ײ פון ) נאכגעגעבען. נים ז

 מיטגלידער ספעציעלען א פאררוםען האט ױניאז די
 דעם 4 םעפטעמבער, טען17 דעם םרייטאג, מיטינג
 אגרימענט. דעם ראםיפיצירען םאר נאכמיםאג, זײגער

ױ גאכדעם  באריכטעט האט םרידמאן ל. ז. פרעזידענט ו
 וואם פונקםען, די וועגען און פארהאנדלונגען די װעגען

 איינ־ מיטגלידער די האבעז געװאונען, האם ױניאן די
אגרימענם. נײעם דעם גוטגעהײסען שטימיג

 םון אנושיבענדיג יאר׳ צוױי אויף איז אגרימענם דער
אז די .1943 סעפסעמבער׳ ערשטען  םיט צוזאמען יוני

 פאר־ געמײנשאפטלעכען א אריץ גיבען אסאסיאיישאז דער
 ווען גוטהײסונג. םאר באארד לעיבאר װאר דער צו לאנג
 אר־ די וועלען ווערען׳ גוטגעהײסען וועט אגרימענט דער

 םעפטעמ־ ערשטעז דעם םון פעי׳ ״בעק באקומען בעטעד
אז• בעי

 1־ארבע נעגליזשי און אונטערװעש
 פארהאנדעלט 62 לאק. ױניאן טער

אנריטענט נײעם א פאר

 ױניאן ארבעטער נעגליזשי און אונםערװעש די
 אםאסיאײ־ די מיט פאחזאנדלוגגען אן פירם .62 לאקאל
 נייעם א פאר Tטרי אין געבער ארבעטס םון שאנם

 אגרימענט איצטיגען דעם סון פלאץ אויםן אגרימענם
 םארהאנד־ די םעפנאגמבער. טן26 דעם אױס גײם וואס

 אסא־ סיר די םון פארםרעטער די מים אן גייען לונגען
 אסאסי־ אנדערװער עלייעד די ד טרייד איץ סיאיימאנס

 אסאםיאיישאז, מאגוםעקםשורערס לינזשערי די איישאן,
 אנדער־ ױנײטעד די און מאנוםעקםשורערס נעגליזשי די

אסאםיאיישאן. קאנטראקטארס װער
 סעםיול פרעזידענט וױים םון באריכם דעם לוים

 מים־ די סמ מיטינג צום לאקאל םח םענעדזשער שאר.
 העכע־• לוין אלגעמיעע אן ױניאן די םאדערט גלידער.

 טרייד. םון ארבעםער אלע פאר פראצענט צען םון רונג
 רעקאםענדאציעס זײנע און מעגעחשער םץ באריכט דער

 אח מיםינג פון געווארען אנגענומעז אײנשםימיג זײנען
 פארצחעצען געווארעז אוםאריזירם איז םיר׳ערשאפם די
פארהאנדלונגען. די

לא־ גרעםםער דריםער דער איצם איז 62 לאקאל
 15,000 איבער מים אינטערנעשאנעל. אונזער אין קאל

 באדינגונגעז ארבעםם די קאנםראלירם און םיםגלידער
 דעם אין אינדוסםרי אונטערוועש גאנצער דער אין

 ער־ ביזי, איצט איז םרייד אוגםערוועש איז םארקעט.
 ענטוױקלעז נים זיד זאל עם נאר אױב און שאי קלערם

 ביזי די אז ערווארטעט ווערט װארע, אין פאנגעל קײן
אגהאלטען• זאל

 אז גי״עז בתים בעלי די מים פארהאנדלונגען די
 זיך זאל מען אז ערווארםעט װערם עס און םרײנדלעד

אגרימענט. נײעם דעם אויף אייניגען גיכען אין

 אלם באשטימט ױנגאלד ױיװיד
 גארמענט קאטען פון דירעקטאר

דעפארטמענט טרײד
 קאםאן פון סוםערוױתער סטעיט גינגאלד, דיױויד

 אינטערנעשאנעל דער פון דעםארטמענט טרייד גארמענט
 פרעזי־ םון געווארעז באשטימט איז פענםילוױיניע, אין

 דעפארםמענם דעם םון דירעקטאר אלם דובינסקי דענם
 ווייס־ דירעקטאר, פארשטארבענעם פון פלאץ אויםן

רייזבערג. עלײעס פרעזידענט
 גינ־ אנאנסירם אפיציעל האט דובינסקי םרעזידענם

 לאנטשעאן א בײ דירעקטאר אלם באשטימונג גאלד׳ם
 םירער װיכטיגסטע די פאר געווארען געגעבען איז װאס
 םון אפטײלונגעז םארשידענע די םוז םארוואלטער און

 פרעזידענט שטעט. ארומיגע די אין דעפארטמענט דעם
 יאריגען לאנג גינגאלד׳ס געלויבם שטארק האט דובינסקי
 און אינטערנעשאנעל דער אין ארבעט םון רעקארד

 פירער ױניאן אלס פײאיגקײט אויסערגעװײנלעכע דין
 האס רעדע באגריסונגס קורצע א אדמיניסטראטאר. און

 דעפארט־ םון סוםערװייזער האלסערין. יעקב געהאלםען
 די פארטראטעז האט װעלכער מאסאטשוזעטס איז מענם

 םאר־ אים און דעפארםמענט דעם םון מיטארבעטער
 קאאםעראציע. און מיםארכעטערשאםם זײער אין זיכערם
דירעקםאר באשטימטיער גײ דער גערעדט ל.אט צולעצם
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ר־ ירעזידענם באדאנקם האט ער גיגגאלד. דײוױד  ײכי
 צוגעםײלם וױם האט ער װאם כבוד דעם םאר םקי

 פאר־ און ױניאן דער םון ארבעט װיכםיגער דער איבעי
 גרױסע די םארםזעצען און אנצוהאלםען שפראכען

 װאם די און אינםערגעשאנעל דער םון מראדיציעם
 אזױ םיט נאכגעםאלגם האם רײזכערג וױיס־פרעזידענם

ערפאלג און איבערגעבענהײם םיל
 גינגאלד דײוױד דירעקםאר, באשטימםער נײ דער

 די פאר אינםערנעשאנעל דער מים פארבעדען איז
 אויםגעװאקסעז פאקםיש איז און יאר דרײסיג לעצםע

 אמע־ אין אנגעקוסען איז ער ױניאן. דער מים צוזאמען
 אוועק גלייך איז און 1912 אין אינגעל ױנגער אלם ריקא

 זיך ער האט 1913 איז שאם• רעינקאוט א אין ארבעטען
 מאכער רעינקאום דער אין מיטגליד אלס אנגעשלאסען

 דעם אין אקטױו געװארען איז און 20 לאקאל ױניאז
 םרייד אין געװארען גערוםען איז וואס סטרייק גענעראל

 אין עמטער אלערליי געהאלםען האם ער יאר. יענעם
 פרעזידענם, לאקאל ביז טשערמאז שאפ םוז .20 לאקאל

 געווארען ערווײלט איז ער מענעחשער. און סעקרעטאר
 אין אינטערנעשאנעל דער םון םרעזידענט וױים אלם

 ער װעז ,1931 ביז אמם דעם געהאלטען האם און 1925
ארבעםען. שאם אין אוועק צוריק איז און רעזיגנירט האט

 געשיקם אים דובינסקי פרעזידענם האט 1933 אין
 ארבע־ די ארגאניזירען צו אומגעגענד און באסטאן אין

 צייט דער אין םרייד ניםגודס און רעינקאום אין םער
 ערםאלגרייד זייער דארט האם גיגגאלד א. ר. J דער םון

 גענעראל דעם צוגעגרייט האם און ארבעט די דורכגעםירט
 דזשאינם באסטאן דעם םים צוזאמען באסטאן איז סטױיק
 אלס געווארען כאשטימם ער איז 1936 אין באארד.

 דעפארטםענט םרײד ׳גארםענט קאטאן ®ון םופעתױמער
ז י  אנגעהאלםעז האט עד ודאם אפם דעם ״ע,נייװסילנ■? י
ץ ביז  דעפארטםענט. פון דירעקםאר אלס באשםימוע זי

 דעם אין מיטארבעםער אלע די בײ באליבם איז גינגאלד
 דץ םאר אים שעצעז און קענען וועלכע דעפארטמענט,

 אלע צו באציאוע םענםשלעכע און פירערשאםם םײאיגע
בארירונג. אין קומם ער וועמען מים

 פ#רבעסערונגען סרי־בען ארבעטער ו׳300
 אין שירמעס דבען מיט אגרימענטם אין

מאםאטשרזעטם
 װאס פידמעס וױכםיגע זיבען מיט אגרימעגםם אין

 גאר־ קאטאן םץ דיסטריקם מאסאםשחעםם נארם דער
 געשלאסען, לעצםענם האט דעפארםמענט t’־w מענם

 אינםערנעשאנעל דער םון מיםגלידער L300 האבען
 שכירות דיערע אין פארבעםערומען וױכטיגע געוואונען

 סטײט םון באריכם דעם לויט באדינגונגעז ארבעטס אץ
 דעפארט־ םון דירעקטאר צום האלפערן י. דירעקםאר

גימאלד• דײוױד מעגט,
 גוםגעהײסען שוין דינעז אגרימענםס די פון דרײ
 ארײן דינעז און באארד לעיבאר וואר פון נעווארעז

 נאך ווארטען אגרימענםס פיר אנדערע די קראפט. אין
 די אבער באארד לעיבאר םון גוטהײסוגג דער םאר

 װעלען ױי און שוףעריגקייםען קיין נים ערווארט ױניאן
ײערען. גוטגעהײסעו אויך גיכען אין ווארשײנלעך

 גוטגעהײסען שוין זײגען וואס אגרימענטס דרײ די
 דער זיינען: באארד לעיבאר וואר דעם פון געװארען

 מאלדען פון מילס״ ניטינג .מאלדעז דער מים אגרימענט
 בעל הונדערם דרײ ארבעטען עס װאו מאסאטשוזעטם

 קאמפאני״ מאנופעקטשורינג ״ראקלאנד די ;מלאכות
 באשעם־ װערען עס װאו מאסאםשוזעטם ראקלאנד פון

 אין שאם גודמאן נעם דער און ארבעטער 200 מיגט
מלאכות• בעל םערציג ארבעטען עס װאו באסטאן

 גע־ ױגיאן די האם מילס ניטינג מאלדען די אין
 פינף פון העכערונג לוין א שםרי.קער די פאר קראגען

 ארבעטער פאד אנדערע אלע פאר און שטונדע א סענט
 זיך האם םירמע די און פראצענם פינף םון העכערונג א

 טאג האלבען א פאר ארבעםער די צאלען צו פארפליכטעט
 האלט זי װען םובים ימים רעליגיעזע די אין שכירות

געשלאםען. פאבריק די
מאנוםעקםשו־ ראקלענד דער מים אגרימענם דער

 די װי נאכדעם געווארען געשלאסען איז קאמפאני רינג
 צו יאר א מים געווארעז ארגאניזירט זײנען ארבעטער

 האט ױניאן די און רעינקאוטם מאכט םירמע די ריק.
 ציים. גאנצע די פארהאנדלונגען אנגעפירט איר מיט

 אגרי• שאם קלאוזד א אונטערגעשריבעו זי האט איצט
וואקאציעם, באצאלטע ארבעטער די געגעבען און מענם

 טרייה דעם םון באדינגונגעז ױניאן אנדערע די חוץ א
 באסטאן אין שאפ גודמאנ׳ס נעם םון ארבעטער די אויך

וואקאציעם. באצאלםע געװאונען האבען
אונםערגעשרימז האבען װאם םירמעס אנדערע די
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 םע־ »יז אינםערגזדזאגלל אינזער pc יוײס־ןרזןזידענם
אלי׳ די האבעז דריסעגס■ און ; 89 לאקאל אין נזדזטער

מ גרעסםעז דעם פארזדיכענם לענדער אירםן ײ  איז נ
o מיט סלזזסח װעלס איאםימלר דןר n איםאליע וואס 
פיגס־ פון װאעלע דאס איז אינטערגעגעבעז׳ ייד חאט

געװ^רעז״ נוןןרניכסעס אח סןך&יזם סערעז
in n וגעדינם עילם של רבונו דער האם גאך* 

ס אז סמז ײײ מ עי י .nyoyn זמר פ ייאס זיז י  גךדינ
 געארבעם האבען שםערען די מיט לכנח די אין כײםאג

 מיםגלידןר םלײסיגע די אפילו אז כײנאכט׳ ^װערסײם
םי דער סון די־  פאדערען צו געסמזױעס ניט חאבעז ױ׳
a ״פעדרישאז pc אז׳׳. דער םי ױני מי  םאר האט חױז י

 ניט און טירעז אירע געעשענם כרײס נרידער אונזערע
iy הױז אירע גאי־ r o רומס. כעסטע אירע טאקע נאר 

או קײז פליז״׳ ױ איף אקאמאדײשאנס ״דע־ליקס  איז ז
 שעסם די געסס. בכבוד׳יגע די סאר גוט או געײעז גיס
םי גרױסער דער אין  דאם משמעות ד״אבעז קיםשען ייני

 ארמםערגעקומעז דן זײנעז ענילעד אז נעפילס סןל
 דערלאגגם םאקע מען האט בעל־בתים. אסת׳ע די

סוב... סנל
̂ניני׳ס כרודעי . געכודטסמ*נ. אכט

 ■ראגראט ראדיא ויזכענםלעכער דער איז פרי שבת
 געבראדקעסם געוױינלעד װערם וועלכער ,8«! לאקאל פח
 גע־ מאל דאס סטודיא. םטײשאז ראדיא דעבס דער םח

 טאנץ גרויסען דעם פיז דירעקם געייואדען בראדקעםט
טי pd זאל  געלע־ דער או ױך האט 89 לאקאל הויז. ייני

 מיט אוגעגרייט געבורטסטאג אנםאניני׳ס סוז גענהײט
a מים ארקעסםער גרױסער א פראגראם. גרױסארטיגען 

 קלאיוישען א געגעבעז האבען סאלאאיסטען ןאגעזעענע
קןגאערם.

 מע־ גענעראל אונזער האכמאן׳ דזשולױס בדודער
 די םוז נאמעז איז איז נאמעז pn אין האט מדזשער.
p באאמטע ױניאז איבעריגע k באגריסם מיטגלידער 

 האם איז געבורטסםאג סןp 00ד או אנםאנינען כרודער
 טעטיגקײט. סרוכטבארע יארעז םיל נאד געײאעשען איס

ו ד׳אט האכמאז י  אפגעשםעלם רעדע קורצע זיין איז ז
p ראליע אנםאניני׳ס בדידער אױף k אץ ױניאן דער 
ץ  האט ער פאשיזם. געגען קאמף אײסגעהאלטענעם זי

 די או איבערגעבענהײם אנטאניני׳ס געלויבם שםארק
 קאמשען אירע אלע איז ױניאז אונזער פון אינטערעסען

 דער סאר באגײסטערונג און אינםערעם זיק אײד ײי
 האם אנטאניני באװעגינג. שרײהייססלעכער אלגעמײנער
 מוסאליני pc גיזאמענברוך דעם או רעדע זית געװידמעס

pa פאשיזס. איטאליענישען דעם
 pc סארשםייער האבעז מאלאיים. אײענט כײם שבת׳

 שון pא באארד אדוױחארי עקזעקוםיװ דער Pc שזןפער׳
 כוקע־ מיט באגריסם ייבילאר דעם 89 לאקאל pc ססעןי

p בלונזען סען k בעקער די pd איס האבען הויז ױניטי 
 מים קײק״ ,בוירטדעי גרויסעז א מים ארעזענםירם

ליכםלעז־. 60
 אפערא גרײסער א םארגעקומעז איז איוענט »יז
p קאנאערס k גענימען אײנםײל האבעז עס ויעלכעז 

 ארײסגעטרא־ ױינען רעדעם םים קינסלער. פראםינענםע
»n סאשא סםאלבערג• לואיס קאהעז׳ מאןם ברידער די 

 דער און דובינםקי. דוד האכמאן. חשולױס אימערמאז׳
אנטא־ געלױבם שםארק האבעז אלע אלײן. מל־שםחה

ט דני׳ס מ קאמ׳ זײז אח ימיאז אוגזאר לסיניו *י
פאשיזס׳ גענאז

a ג#טמןר דערי * n p p ך״ קוסט a א- > r ג»#גמי*
 «ו *יגעחערט ױך חאכעז ימיכא איגי פת די

 ער אז גזנפילס האמז אײזןנט׳ שגת jnjn אנטאניגי׳ס
o פארדינט וױרקלזװ האט n געגע־ איס איז ײאס ככוד 
jn א גןײעז איז דאס גזדיארןן. נעז jn דודכגעדױגגאז 
 דער סיט pא געפיל םדײד־ימיאגיסטישזח אסת׳ן סיט

 אדכע־ די «ו דאגקבארקײס אין אנאימגוגג זמכסטאר
 פירערשאפט די איז שעפער די אין דרעסראכער םעגדע

 זײנזה ײעלכע מעגלעכקײטעז די פאר ײגיאז׳ מי פיז
 ארגאניזאאיע אוגזעך דיגען או געײארזמ געגעבעז אים
 איײשע ,די כאוועגיננ. ארבעםער אלגעכיינער דער און

 גע• ״תאכעז אײסמרופען, אנםאגיד מאט ארכעםער׳/
 אימי׳ איטאלתנישע די ווען ייניאנ^ אונזעדע כײט

u שפעטערדיגע איז האבזח גראנטעז r-,r נגאפאנגען* 
 די ױי האבען םרײדס, נאדעל די אין אריעאודריגגען

 פראפאגאנ־ pא אײםקלערעז געמוזט ארבעטער אידישע
^ סײנט עס װאס דירעז  ארבעםער װארים אח יינ
 תאבען לאנדסלײט סימע וױיל ארגאניזירעד זיך סמען

I יענע אין jn r שםארק געזז*לסעז pd אמ ארכעם׳ 
 ײעגען איז ױניאגס װעגען געקיםערם וױיניג זין חאבען

םםרײקם.״
 רעדנער איבעדיגע די און דובינסקי פדעזידענש

 שא* גענעז קאמף אגםאגיני׳ס נעלײבם שםארק האבעז
 פא־ זועז דאן. אזיפגעהויבען האס אגטאגיגי ײאס שיזס
 אי־ די אװישען פאפולער זײער געוחמ נאך איז שיזם

 *נטי־פאשיססעז״, אלע ױמעז ,איאס מאםען. ליעגישע
 בלומ סיט ,אבער באםערקם׳ דיבינסקי פרעזידזמם האס

 מאד געײארען באסראכט אנטאגיני איז *וריק יאר 1
 געסא־ זין ס׳חאם ״טאררעםער״. •אלס איטאליענער פילע
D in קאמף איז ארױסאוטרעסעז קוראזש אדן מום 
i מיםאי־בעטע!.״ pk ײנד1פ אײגזמע געגעז אסילו n 

יסט.1באג װאו־ים !עדנער י1 חאט עילם גתיסע!
װארט. לעאםש ד#ם חאט יסיױדי*

o סיט אבער n ־1סא ניט זאו י1 נאך זיך האט 
 ױ־די־סי און טשע!לײטע ינג1כיל י1 לכבוז■ יגט.1ענ

!^  ״מי!* םסעאיעלע א עז1געײא געגעבען איז מיטגל
 אם1 דײניגג־תם. חויפם דער אין םאקע םי״,1»א גײט
 נעפ־ אן פארםי׳ מאלע1אונטא אינטימע. אן געורען איז

n 1אבע גמ^סרוכםם, אן pk קינס jo in ים,1ווא 
 מיס־ 1דיע א אויף האט עולם 1דע ברייעילעד. העכסם

 כד״1ב מאכען *ו אויף גענוג געקראגען אוסן טעריעזעז
 ײאײלג״ז געלאזס זיך האט Pk איגעביםעז- אביסעלע

 האבען װײטעלם די שםײגע!. 22 לאקאל עכט אן אײף
 אױ מעגלעכען1ע זיי זאל מעז אז אסגעכעםעז קאם זיד

 ם1וױיטע י1 ניט ווען כרעקסעםט. שאר טישעז די גרײטען
 ביז פאו־בליבעז ט1א1 מענשען ע1אונזע נאך װאלטעז

םאג. או הײנט
 אנק1 א יקעז1אויסד געלעגענהײם 1דע בײ װיל איך

 אונזע! סון מענעדזשער בלוישםײך מאקס ברודער צו
 י1 ויסהעלסער1א דינע און דעסארטמענט גאניױישאז1א
p !אשקא אייב 1ידע1ב k װעמעס טישלע! לי1טשא 

 הײ־יאריגע אוגזער מאכען געהאלסעז האס מיטװירקונג
« א פאר אונטעועעמוגג י ערסאלג. גלענצענדען ױ

יײװ.1 1כאנ אונזער
עסע,1ם 1דע איז געװען ם1אנאנסי pשו איז עס װי

 קאמ־ א באאײ דזשאינט ײעס אינזער אן איצט ט1סי
 !עגיתנגס־ ווערם 1דאלא מיליאן 4 קײפעז1סא צו ®עין
 װעלען ײעלכע שיפען ליבערטי 2 יןויסען צו אום באגד

 PK שלעזינגער״ ״כענדזשאמין נעמען די טראגען
 עזידענטען1פ בענע1פא<־שטא 2 די נאך זיגמאן״ ״מאריס

נעשאנעל.1אינטע אונזערי פון
 מיטינג בײם געווארען עפענט1ע איז מספימ יער

pc געווארען אפגעהאלטעז איז יועלכעו־ שאפ־ט־טערלייםע 
 בײ סעפםעסבער. םען1 דעם סענטע! מאנהעטעז איז

 םרעזידענט אייסעל ױינען׳ עם װאו מיםינג, יענעם
 דזשאינט אונזע! םין 1פירע אנדערע די איז דוכינסקי

 טרע־ םוז םארשטײער אייפגעטראטען אייד באאחי.
 האבען פלאטע. און ארמײ דער pc טמענם.1דעפא זשולי

 פלאן דעם גוטגעהײסען אײנשטימיג שאפ־םשערלײם די
 שאפען צו םארפליכטעם זיך האבען און ױניאן דער pם

סימע. מאנטע1דע די
 לאקאל םוז מענעדזשער מאן.1זימע סא־בא ברודע!

דריײו באנד ספעציעלער 1דע pפ טשעלמאן דער איז .22

 גיט אז אױס וױיזם כאריכט לעצטען דץ לויט קאםיטע.
 םיליאן pD 4 סוםע די דזװ־גמיכעז סיר ײעלזמ ג«י

 m זיל םומע די אז mao א דא זױז זןס 1*נ דאלאד׳
 םי• 8 גאנצע די 1אפש 1אדע 1אלא1 מיליאז 6 גײיכעז

 אס1 זײז אס1 ײעט פאל. m זית זאל דאס װעז ליאז.
c גסנםסע m^ געקענם זיך האט םעז וואם 

פארשטעלעז.
m שלע• נעםען די מים שיפען 2 אז געדאנק, 

 ארבעםער אידישע גרויסע צוויי — זיגמאז״ pk דנגעי־
ijn ’D באשטייענד גאניזאציע1א ארבעטער גרויסע א סיז 

 םײל א ען1ײע ײעלעז — אנט?ז1אימיג pd הויפטזאכלעד
pd האם, סלאטע, פראכם מעכטיגע! סעמ׳ס אנקעל 

 אינזערע קאמשעין. עם1 איז געהאלשען שםאו־ק סשמעות
 צו גױים דינעז ױי האנם. 1פילע א מיט גיבעז מעגשען

 •1פא צו 1גיכע װאס און וועלם דער איז אלעס םאז
 ױער-1 א איינשטעלען און שונאים ע1אונזע ניכטעז

שלום. האסטען
ץ ײד חעדט װ^ס דז א ײ ר ט

םתיד. דו־עס איז ביזי ניט איז עם pk ביד איז עס
 אװעלםײם אלבעם מען שעפע«־. סד א איז במי איז עס
pk שבתינ^ 1בעטע1א צו לײבעניש1ע בעט מען PK 
 צאל ייםענדע1בא א לא ױיגען צײט זעלבע! m צו

 PK אפגעלײגם צייטוױיליג ען1װע ס1קאםע װאו 1שעפע
 אסיםעם ױגיאן די איז אײם זיך זדיען ם1ײטא1אפע
PK סשאב. א מאכען צו וואו זוכעז

o n זאגעגדיג, אמת pk צאלמ1נא איגטצי־ דאם 
 דערשימוגג געוױינלעכע1אױסע קיין נים אומשטענדעז׳

 ען1סי צו וױ וױיסען וועלכע מעם.1סי םע1עטאבלי גוט
 ווערען pk סטיילס יגינעלע1א שאסען געשעפםען׳ ע1זײע

 ערגסםע י1 אין אסילו האבעז סאתואלטעט, טײאיג
 םעם1טי ע1אנדע 1ענ1װע בעט.1א גענוג געהאט צײםעז
 מאל אס1 םראצענט. 60 אויף בלויז ט1י1אפע האבעז

 ו אסילך 1ע1א פארוואלםונג Pd אגע10 א נים 1אבע עם איז
po .ש1אנדע געץ1ע שילד די ליגם מאל דאס סטיילס 

iy i — סיסטעם i  pd, סארםײלונג po יוארע po 
 fix צוזאמענגעבראכן. איז עסעם׳1ד די מאכט מעז וואס
 פראדו־ וואס הײזער די אז דעם צו ס1געםי האט דאם

 קתגען נים קענען ײעסעס ליין ע1ביליגע די אירען
ע.1ווא גענוג

 די ערװאי־םעם יזיס1ק נסטער1״ע קעפעל אינטערן
 ״1װע ״װאומענס די דרוקט ליינס״ עס1ל כיליגערע

3 PDװעל- אין טיקעל1א ספעציעלען א סילפטעמבע! םן 
 די אויב אז געדאנק דער יקט1אויסגעד װערט עס בעז

 ' •1ע צו איז ארײנמישען., נים באלד זיד װעם יגג1רעגי
 ביליגע־ פראדוצירען װעלכע מעס1פי צאל א אז *ואדטעז

 זיך ,צוצוםאכען געצװאונגען זײן ײעלען עסעם-1ד ליץ
 ״װאומענם די טעג. 30 קומענדיגע די po פאללויף איז
 לײנם ביליגעלע די אין יזיס1ק דעם צו ײבט1ש "1װע

 םא* די הײםט דאס — מילס די ײאס דעם צו דרעסעם-
 אץ פרינטס שיידענע1פא די ען1פראדיצי וואס בריקעז
ת רעיאנס א  אוים אזוי טײםשען — מארקעט דלעס פ

 קענען זײ אז א.״ פ. ״א. דער מצד !עגולאציעס די
 דינען וועלכע ווארעס די קייפען1פא שװעריגקײטען אן

 ליינס. ביליגערע די פאר געװארעז ט1אדוצי1פ לכתחילה
 $10.75 די און $6.75 די מאכען װעלכע הײזעל י1 צו
 סריײ העכערע פיל םאר זיר פארשטײט לײנם׳ עס1י

 הויז די אז אוים קומט אומשטענדען י1 אונטער זעז•
 יארד פארן צאלען בעדארף דרעס 3.50 א מאכט וואם

 וואס הויז די צאלט עם וואס ית1פ זעלבען דעם װארע
 אז פארשטענדלעך גאנץ איז עם דרעס. 10.75 א מאכט

באהױפטען. ניט זײ קענען דאם
m פארוואלטונג די אז האפען צו איז עס  pd 

ערע די איז •"איי •פי א•״  ען1אגענטי !עגיחינגם אני
 4אויפמערקזאמקײנ נויטיגע די שענקען ענין דעם ײעלען

 א*1פ 1גרעםטע 1לע אז זינען אין האבען בעדאי־ף מעז
 ביי באשעפםיגם זײנען מיםגלידער ע1אונזע pd צענם

 אח עם לײנם. ע1סעסע י1 בײ נים און ע1ביליגע די
 ניט 1באל װעם זאך י1 אויב אז װארשײנלעך העכסם

 זײץ באארד דזשאינט אעזער זאל ען1ײע אײסגעגליכען
שםעלוגג. דעםעניטע א נעמען געצװאונגען

 19 ניט זיף סארגןןסען *אטריאטן א־יאר ייזיאר־
אינםעדעםעו. ״זײעיע״

 PK אינדוסםױע אײגענער אונזע! pk לאגע זײ
Jnni* פון ען1הע 1מי וואם יכםעז1בא ענלעכע די

1943 4----------------------------------------

o פר*גע־*יימז 9 אונםעי שםעלם לאנד, pB ,ץילען n
 גזמ־ופענע! אזוי אונזער װעלכעז לױם אופן
.01פוגקציאני אט1אפע מז־פאוע!״

o אין האט מען ״ n קתג״ איצםיגעז •o p r ווי po 
 זדנדוסםריאליסםעז גתיסע די ײעם1ט1אנפא פןריגען.

m שטע־ פאחןגסװאויסלעכע םים ,1שםייע1פא זײעוש 
i א דאלאי־ 1 1פא — לןס r .געהאלם pk האבעז יענע 
p אלעס פאו• געז1זא באחא־פס עס k .סד א אלזגםעז 
 צויײ״ t» האבעז װאלונםירעז, 1־א־יא1דאלע די אס סון

 לאנדס אונזע! גונסטען צו אגען1בײגעם פיל םעל,
 אויפ׳ מאל מערערע אײך 1אגע איז עס פלענע!. סלוומה

p געװארען גןדעקם n ק*םיסיעס אמםעחוכונג די PD 
 מענשען ױ po סן א «ז קאנגמןם׳ סטייטס ימײםעד

 jnjm po עםעז1אינםע די געדינם כל קודם האכצז
 ודינט כת נאך םיר האבעז 1יבע1דע »עס.1פי אײגענע

 '1מא .לײבאו־ אונזע! אין דיזארנניזאציע אזא םאג צו
 איץ אין לײדיג או־ום זיד ײײעז םענשעז װאו קעט״,
 צוליכ מוז אדיקאיע1פ םלחםח װיכסיגע װאו און ןרם,

 אן PK װעחנז אפגעשםעלט ,1נעטע1א אין סאנגעל
ארט• אגדער

y( די צוױשען קאארדעגאציע פעלם עס f im r u p 
םעז זײנען װעלכע עז1אגענםי ונגס1רעגי תו  מיט מ

p שפײז קליידער׳ אמוניציע׳ באזאחנעז k אנם־1ם 
p מײ1א אונזע! פאר — פארם k .1םי פלאםע p r o r n n 

 אחיסגעגעבעז זײנזמ אקםען1קאנם סך א אז לםשל, ױך
 הײסס מאס ,קאםם־פלאם״. pd באזיס אויפן געװאו־עז

o כאצאלם חןגיתנג י1 אז מיינס אם1 ? קאסם־פלאם n 
 ײנגערע*1א קאםטען׳ אלע קאנםחזקטא! עפענדען1באם

 אװעײעד א1עקסםא אן מים קאםםען 1בעטע1א כענס
 י1 1מע וראס איז סיסםעם אזא אונטער םשארדזש״.

 זי. מאכט •!אסים עסערזמ1ג א אלץ אוים צאלם פירמע
 *סעללז ם«ס1פי באטדץפצנדצ די אז דעם ויו ם1פי דאס

o אויסע! סעז•1א1 די װי ארבעטע! 1סע אז n א1 איז 
 אײ־ זײ אס.1בױ סארשידענע די צװישען ענץ1קאנקו א

 סאר־ ביורא שײדענע1סא י1 צװישעז פערזיכטיגקײס
 אכם1געב שוין האם פאמאםשניקעם׳ ע1זייע און וואלםער

 PK געזעצגעבער קאנםעתואםיװע און ;שאדען סך א
o אויס ניצען קאנגרעס n אתיפ־ צושםאנד כאאםישען 

o אמעריעא אויף צוצװינגען n אזױ־געתפענעם 
 יעז־עו• װעלכזנן לױם פראיעקם ט״1.אוסטיךײאדםװא

i• מאז אםעריקאנער n 18 סרוי pd װעט 1יא 65 םח 
p רעדזשיסםריתה םחען ױך k געשםעלט סאקםיש װעם 

 יחד ןא־בעטע! אל.1קאנט מיליםערישען אונםער װעדען
 פען>1א1 די װעם מזמ וואו ען1װע געשיקם דאן לזמ

 סאר־ לי אויף געשיקט׳ װער^ן אטעז1םאל וױ פונקס
 אוס* 1ױסע1ג א געװען װאלס אס1 אנםען.1פ שידענע

jm אינזעו־ אז נויםיג נים איז עם גלי̂י o יקא1אםע 
 אםעוײקאנע! מעטאתװ• דיקםאםארישע אנײענדעז זאל

p סרײוױליג אהער ביז האבעז ארבעסע! k גתים םים 
 א־1י מלחםח צום חלק 1ױיע ט1בייגעשםייע ענטוזיאזם

i סאחעצען 1גע1בי סײיע אלם ײעלען זײ גראם. n 
 n געבען צו איז גויםיג איז עם װאס קאאפעראציע.

j די אויף שאפם1טרעטע1פא iארמםע : n ^ K D קא־ 
p» איז — בייראם און םיסיעס n עכענעז װערםער! 

p שותסים גלײכע אלס 1בעםע1א די מים דן k ניט 
 או־בעםער י1 באזאלגעז מען זאל שםיף־ברידע!. אלס
י בײ  מיט װאוינונגען. מים אינדיסטײען יעטענס י
 זאל קינדע!. ױיעדע סאר םקולס מיט און ם1אנספא1ם

 פר״זעז זײ אויף םילינג דעס עז1כפי1י1 ענג1שס מעז
 ‘י1צום דץ אן1 װעלען ארבעםע! לעבענם־מיטלען. פיז
 מען װען זיינען. זײ װאו םלעצע! די אויף pשטי צו מז
 קיץ אײגפימנז באדארסען גים מעז װעם םאז דאס װעס

נװאנג־געזעצעז•
a אידען ר9י גוט I

 נייער א גײם עם אידען. בײ םוב ױס ב1ע איז עם
p נים 1זיכע װעט עס pk יאר i !בא־ צו פלאץ אייסע 

p לײענער מײנע גריסעז k קומענדיגען צום אל1יש כל 
p געזונם אלעםען ױי װינשעז און טוב יום k .גליק

 אדער — מענשעז ראדיקאלע װען צייט א געײעז
י  — ראדיקאלעז אלם געהאלםען זיך האבען ײעלכע י

p אידענםום 1ױיע מים געשעמם זיד ייאבעז k האבעז 
Hאויסגעלאכט ־ pB אידישע און םוביס ױם אידישע 

 נים זיך פלעגען מענשען די פון סך א טז־אדיציעם.
 ערשנזען סארן קארםעל באגריםונגם א שיקעז צי שעמעז
 א צי אבער יסטמאס.1ק פאר אויך אפשר איז יאניא!׳

 פאסירונגען בלוםיגע די וחלילה. חס — טרב ױם אידישעז
 םיליאנעז pd ניכםונג1פא די ינ.1? װעלם ציױיטעז סח
p שײעסטער אינזערע סח k  i n ’ ia  p k און אײראפא 
 גאנצעז אונזער פון צלעז1װא די מים אםרנג1אײס יי

p קילטורעלען k סך א האם באגאזש, גײסטיגען PD די 
אז םשמעות. באװאוסטדק. צום צוריקגעבלאכט טענשען
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o:אונזער מון ןןומענוננ ומיציעלע r רנד$8 איז $*יס מנעחמ 
םעפסעםכער ipd28 דעם דיגםםןמ, הוםען

o:׳ po יװ־עפעגמג אפשיעלע די n אפיס גענעדאל 
•m  P יגסטאג, פארגעקוסעז זדז אינסערנעשאנעל! 

28 o nסעפסעדבעד. טען po נאכמיםאג זײגער א דתי 
סאו־נאכם. 1«זײגע זעקס גיז

i j r :  i n ,אדיבערגעקלי־ דך האם עס װאו פלאץ
u* 1710 אק זיד געסינט חײפם־אפיס, אונזער בעז n a 
ivo איז סםײס׳ pk 54 װײ 3 n צעז1הא po .ניױיארק 
 סלאא!׳ זעקס po געבײדע מאדערנע שיעע׳ א איז עס

 PK oojyaonjDn אלע 1טא פלאץ גענוג ח«ם װאס
m אימריכםונגעז  PD !ארגאניזאציע 1בעטע1א גתיסע 

 מיסגלידער 825XJ00 די סאו טעסיגקײט 1אי עז1אנ«וסי
o איבער לאגד. גאנצעז איבערן ע1אי n גזןװאלליגזח 

ijp װאוקם p k  pd יז נעשאנעל1אינטע« i n מיט־ צאל 
^ד p גל k עםלעכע לעצםע רי איז אקםיײיםעםען i r׳ 

i געיחגז איז עס װאו געבײדע, אלםעו־ m איז איז n 
ז יאר׳ 22 לעצטע די 1פא אפיס אל1גענע י  װעסט 3 י

ת אלע 1פא פלאץ גענוג געװעז נים סםרים. םע16  אי
o איבער איז נזנשאנעל1אינםע די דעפארםמענםס. n 

 אנ־ אק פלאץ עקםםרא יינגעז *י געײעז גמײאונגעז
r n געװען איז עס װאס בעם.1א איי סאר ביל!ימס 

 אזױ .1ע1םײע פיל געקאסם האם עס אי אומבאקװעם אי
i האם n יראמא־ זײנע מיט םמענם1דעפא פאחזײלונגס 

p םישע k ו סםודיאס מוזילאלישע י לעי־ איז געסונעז ז

 עון דרעםט»כער און קלאות ארג»;ידרטע
 סע?רע- דיעד אנעיקעװנג ניכען &י#טי

פריעד העדמ^ז טער
p קלאוק םע1אדגאנימ די ,1םי k ,!װאס ח־עסמאכע 

p או־כײסען k סלאו־יד^ מיאםי, אין ױניאן*שעפער די 
 באשלא־ האבעז פײערונג׳ ,n לײבאר א ביי פארזאמעלט

o *י אנערקענונג אונזע! אױסצודריקעז סעז n !סעקרעםא 
pd !339 ייניאז לאקאל אונזע p k 1פא אים באדאנקעז 
pn צײכעז א׳לס בײס.1א געבענע1איבע געםרײע pd 

םתנד- שײנע א םים אים 1םי פחױענםיחמ דאנקבאו״קײם
rnnKD אים באשלאסזח אױך האמן םיר iKD ’ iK צו 

u דובינםקי׳ פרעזידעגט בעטזח  pm באזוכעז איס װעם 
p יארק׳ נױ איז k חילף 1סא אים צי אפעלימה i y i  pd 

 נים־או־גא׳ יגע1איכע די אז־גאניזירעז צו געשאנאל1זרנטע
 ױען•1ס סםע1מע די שםאם. איז אונז בײ 1שעפע םע1נײז

 מים* געװעזענע זײגעז מיאםי איז יא אז־בײםער קלײדע!
i גליחױ־ j p p k  pd גע־ זײגעז ײעלכע אינסעתעשאגאל׳ 

 ידא1סלא איז א1 זיך כאזעצעז צו געײאחמ צ־דאמגעז
 װאם איבערגליקליך זײנעז 1מי געזינם. 1זײע 1איבע

 PK באשעסםיגונג קריגעז צו רעגליכקײם די האבעז 1מי
 1אבע באדינגינגעז די לעבעז. א אײף ײד סאר סאײינעז

 PK שלעכס. ױיער איז 1שעפע טע1גאנײז1א נים די איז
 ־1א צי עטיואס p?ijm געםאז שנעל ױס װעם עס אויב

 ען1פארלי צו געסאר אין אלע 1כײ ״זטייעז זײ, ןnגאניזי
l זיד האבעז 1םי װאם סארבעסעװנגעז די nשלאגעז 

צװײ ח־י p קאמף שײעדעז pd יאר !י k אנשטn.נגונג 
i«o קו־ אונז װעם אינםערגעשאגאל די אז זיכע!. דינען 
הילף. צו מעז

i אונםערגעשריבעז n  pd 1בײטע1א פון קאמיםע 
pd סיי ס״.1מאיע ענד .לעסקאף שעםער די. n o .*מעיד׳ 

p קאמפאני״. קלאיק ״פעשאן k סאז׳• ענד 1.בע
 !יביז דזשאנעט אסטרי, חשאזעף םאםאש. םאל

 PK בענעמאײסקי לינע .lyciKD סעמױעל
אנס.1ג חשאזעף

 איז שםענס1ע אנםייויפען. נים אלייז זיך pc העז מען
 P’P ניטא איז צײייטענס אין לױסען. צ' ײא־היז ניטא

אמ רז  ױאלם מען ײעז אפילי םאז עם זאל מען ײאריס אי
 ײנט•1ש ליבע דײנע דעריבע!• אייך איד שיל גע־ענט

 געזונם pk :ליל סאר ײא־נש בעסטעז ר"ז אראיי נאי
 דער *ז האשעז ^וזאמעז אלע אמיר1' י־אר. נײעס ציב

 דער צו קימעז גיכעז איז גאר ײעם נאציזם יטי;ער“ר
 אז ; שאשיזם דער געקומעז איז עס ־י• !1מסי ־בער ז;

ען ײד  פלאץ דעס שארנעמען •יעט נעיעכטיגקײט א־ז ־
 דער אז און אינטערדר־ק־נג. און יט־טאר-ס־נג1:י

 בר״־מגען ײעט דעם נאך יא־ען א^ע pk ־אר :.־"•::סינער
 פריי־ מער סד א מענשהײס גאגצער דער איז ערילע אנ

גליק. און גלייכהײט אח

u p סטעידזש} i n דו סמעגם1דעפא מזדלינג ל ו  ו
pm אײף פלאץ געדונגענעם א אין y o i6 1אי ססוײט 
o םים n זדז אלצרעז p k גמיסא א גזדמז אפיס חייפט 

p אלז ױך געשינעז איצס עגגשאסט. k  o o p ro o i(p n* 
i אך.pm 1 1םע n  p k נײער rvrsyi שדז •n rw 

iy a ױ אלעמזח• סאו־ פלאץ גענוג ו
 «פגזר אינסעתעשאנעל די תאס געבײדע נײע די

i® ציריק מאנאטעז עםלעכע ריס קױפט n  P ״פאײ 
o אױסגעכױס תאס װעדכע , קאמפאני 1מאטא n ■כיל׳ 
u n אסיס חױפס אלם p k אײםא׳ י1 1פא רום שאו 

 פלאץ m שםאםעז• איסטעח די 1סא אירע pם«בילז
pn אױסגעשםאםעס איז tpm געפאטט זיד האס עס וױ 

n סאחןמע «לזן םיט סירמע, וײיכער or• י8ם r m* 
p k  p n ro ^אלע כאקומגרלעכקײס m  pd  pjuVmjDK 

Kסיר שםע1^יבע די זדיף זיך געפינעז ינםערנעשאנעל 
m 1סלא  pd געבײדע p k 764( *תם סארנעניזחXX 

p ■לאץ. פוס סקײער k  o n פיל ןףײ פאל ײ1ד אריס 
p עס וױ k ז געײעז י o י n אױף כילדינג סריערדימה 

ים.1סם זעכצענםער
i *י n !אסיציעלע pd  ir jy c n y גענעראל נײעם 

p זײנעז אשיס r ^ ir m געװאחp אלע m  po i n ’ D 
y:K«ry:ioim^ !פארשטײע m  po מי םרײד  כ«• ז9י

געסט. אמינע:םע1פ pk װעגמג

רעזאלוציעם
i• די סיר׳ n  pd  m m סײסעס םע1סי קלאוק.

po סםדים. טע37 װעסט 252 םאױ׳ p»p:mp !אונזע 
m o מענעדזשע! n  pdנnסם^יyסא* בי׳ קאמםיל׳ ל 

 po םילע!, אלעקס כו־. אסיסםענט׳ pn pk ג1סימבע יס1
^nyo שאר .9 לאקאל m inom  i n סאר ארנעט ijppk 

 א PK נעסינזוז לעצםענס זיד תאם שאפ lytjw שא•.
 ן ס1ע1<עסא חאמז װעלכע םראבעל, סך א pc צישםאנד

p^  אמ־ סעםלעז צו תאנדלוגג םאקסישע pk ציגאגג ^
nyt אלעמענס 1סא פראבלעמעז •o”n in ’iDi. א p m 

pk m אויבענדערמאנםע די u געווא״ געסעסעלם אלעס 
 אר• אונזערע 1סא בעסערונגעז1פא גוטע ייערע מים ען1

o ־pm to !אנקעז גלײכצײסיג .1בעםע n מענעדזשער 
pc 117 לאקאל. urma אנ״ פאר קאפלאז׳ מגײשאםיז 

 po pk עס װאס אלעס׳ םים מיםזיעלסעז pk סײלנעמעז
 אמזעד pm 8 אײד קוםם op ען.1געװא לאנגס1סא אים

 pn m .9 לאקאל pd .ppop אב. בר. ביזנעם־אגענם.
 םיר קאספלימםם. npt:m צו pniyo• אין פינקטלעכקײס

 םעםיג• לאנג־יעריגע געזונם. ס1אסיסע אונזערע װינשעז
 •yipojm די דינען ויײםע! אויף אויך זאלעז זײ pk קייס,

 קלאוקםאכער אלע PD און ס,1בס שא• אונזע! סון סען
בכלל.

 1117 לאקאל po !זשא׳ :9שא פון קאמיםע די
לא״ PD עדעלסאז• ם. ;9 לאקאל pd אנד,1ב

 סעסי ; 10 לאקאל pc .pmoipan ; 35 קאל
 PD פלוטשעק. .1 ; 48 לאקאל pd סאפענצי^

מאן.1שאפ־סשע ,117 לאקאל

- דעם אייף צער אונזע! אויס דרילעז 1מי ר  מ
po ip סאםארין. איזידא! פרײנד. אינזע! pd לוסט rm 

טגלידע! אקטיױסטע די  1אמאםישע1י אונזער po מי
ip 1מי יפע.1ג p 'i i אויס אויך ipum מים־ הארציגען 

 יצײםיגזח1פ 1ױיע פאר קינדע! pk פרײ דער צו געסיל
pk פארלוסם. שװערען

 גרופט רר^מאסישט די
pc י• װ. (. ל• ». ,60 לאקאל

קןן11 פארמאלס חאלײואוד pd ארבעםע! ד־ מיר  י
 עי1 מרס. סיס סיסגעפיל םיסעז pk 1צע אונזע! אייס
עם אייף ראש t סון םוים י k •בע•1םיםא 1א*נזע סאז 

 פריצײסע אזוי איז װעלכע! אש.1 1ײנ1ש איז 1טע
p סון עז1;עװא ־סעז1א־וע?גע i סאםיל־ע pk ימד.1ס 

o איז םײיסם א געשיגעז זי זזןל n. װאס ip םים האם 
 1טא געשאשעז םענשען צו ליכע און אויפריכטיגלײס זייז
סו״יינד. אוישײכטיגע 4שיעי 1אי

אז האליװאוד לעידי1םשע פילין. א1דא מ  מי־
Vd .1ליג1בע םאביאס און 1נע1לע לאלי 'S k p



4 »  O ' mמדענש־מדס

ױניאן אונזעד אץ און טױיד םוט און קלאוק אץ
ר  ניס ודז ixiyo פאל חײנסיזןד ן

סןרמיוייגלוו קיץ  אין רױסיגןר אוי
o סרייד״ סיס און קלאוק n  ayax 

oyaa* oaaxVxaax. לגע• איז איו*
ya «ז גוס׳ «ייז 'm t p m  yoxaoux 

p o n  o n  ay»yo אגגע־ נים ויד
אינ־ איז לימיגג aiaya םיט *וייס

c סןרלימינג y a nאין ׳ p m  o a n מלםעלאפפס די 
paaxayaaart גזדײמ po~?anjrw.

p סעזאן paayoip oya axt אױסזיממז די a n 
»ayu אנג*רמ*לע די *וליב פאראייסאתומ paaiaanxa 

 1אי םער אונזער pan x ל*גד׳ ודן pauaoupy יואס
ayuuapyty aya קריג. דעם איז מסײליממ ayax 

p■ די a n  o n  paioayax o u tra n  yayaarax ו* 
aya'x parp י paya'nx■ ,p* י a r ז» oy דין וחנם 

auya מ ל ט מיי געברױך. *ײױלעז axt מ
o איו n מעלכער סיזאן׳ לעזסען p x געווען TO 

aya^amyaayoux, און p m  oy נןװען ניט aiaya 
ayoyaax איז ארבזגס׳ די מאכעז *ו שעיער און V 

oya ax a סון םייל מװיסע n װעלכע שעסזןר אין אװעק 
p m ניט ayoaut םיזאן זדינסיגען קאנטראל. אתזער 

 ayanya וױל איד •xo'a חיייץ שים קיץ חןם axt ודז
 די TV קל*וקמ*כער די פון אױטמערקזןןםקײס די !יען

 אין אויפסאסעז שסרענגער otppix aya אין יאלזנז
ן ו  סװעקגעשיקס ניט זאל oyaax דיאר אז שעסער ח
tyajm װעלזנן ױי אינײסםרי. אונזער אױסער ?רג«ץ 
panp ת מסמיסאיע פילסםע די» aya מר יונקמ 

ד ן j* ז a p r_________________________________
n* גזנלעגעגויײם aya בײ ײיל איד  n r •אױס 

n םיר אז באלעכאנױם yayiaut סון מרקזאםקײם y 
מז סי  אמ־ סליכםעז yayn דערסילען ימלןן יײ *ו וו

opxaoax? pjto• לסוס o דו n די 'nrai זײז ayn 
i* aayaoe ייפלמ מלומםים די x iya*«r סארזיר ix 

p װעלכע שמער אין oyaax ayn סאכעז m נים 
 סמ באארד ײשאינם דעד סץ קאנםראל דעם יוגםןר

י ײניסז• קלאוקסארער דער  איז ײניסז קלסיקםאכער י
 נאר מלעמסים״ שםרספיחמ *ו פאראיגםערזגסירס נים
 בא־ די ןרלױבעז *ו נים אנםשלאסעז פעסם דמפן פיד

 אגרי־ דעם פון פארשריפםעז די פארלעמז לעבאסים
 געזזמ־ אלע אנגעםעז דעראו װעס ײניאן די און מגס
 אין ג«מען דאם װעלען זײ אז האף »יד םיסלען. ל«מ

 אונאמע־ סך א דערםים מרשפסחנן ײד V« ס■«נ
̂ץ, געםלעכקייס

מ די אױפחױבען נאכאניאל דן וױל *יד נ  פראגע «
 פסרהאנד• למםע די בײ האם ימקס די קאגםראל. 1י0

 סערין א *רײםגעשסעלס קאנסראקם נײעם א פאר לתגזח
 םאר־ האבען םיר קאנמראל. *ו באאוג אין פאדעריגגעז

 םשעקען סיסםעם_ןןון א אײנפיריז זאל מעז ןך לאגגם
י כסײ  «װעק דעם סאר םירמע ידדער םח ■רסדיקאיע י

 דורכאויס ײזגרען געםאכם זאל •ראדוקפיע די *ז וען וװ
י שעפער. ױניאז אונזערע אין  איבערגע־ איז פױאגע י

 קאנ• אמ ססאביליםי «וו באאח־ דעד «ו מײיחח געבעז
 םראגע. די אויפנעםען <לײד יחגם ימיאז די אין םיאל׳

 דעם אױף אייגגײז ניס ײעלעז אססםיאײשאנס די אזיג
 דארןען םשערםאן אוםפאדסײאישער דער װעם •לאז׳

 אן איו דאס אבער דע̂נ װעגעז באשלוס א ןאײיסגעבעז
 אלגזנםײנע די װען *ײם, יעגער כח פראגע. *לגעםימע

 םשערמאן שאפ יעדער איז ײזרעז׳ נעלײזס װעס פראגע
 זאל ארכעם די אז אײפפאסעז העלםעז נו פאדפליכםעם

 אוג־ זײגען ורעלכע שעיער קלאוק איז ײערעז געפאכם
ימיסז. דער סים קאנםראקם סאר

ױ ז סאנד ריםײרםענם םיסן op ח&למ ו
ײ  װאס •יגקםעז די פון אײנער איז וױיסם. איר ו

 קאנסראקם. למסעז דעם אין געװאונעז האם ײניאז די
o n עלםעדע די סאר סאנד רעםזךרסענס א עםאבליו־עז 

 דארפען אגריסענם דעס םיס אנקלאמ אין *רבעסער•
 םון •ראצענם 3 די דאלעז אגפאנגעז באלעבאסים די

מי  .1044 יאנואר. םן1 דעס פאנד דעם «ו ■עי־ראל י
a *יך n זאד הויבעז מליגגען די אײדעד אז געדענקס 
W באלע־ די םים אימיגעז *ו זיד םעגלעד דין װעם 

 אײנגרשםעלען אזײ וױ <להי'ס?ן»ײא די אױף מסיס
o n פולשםענדיג םינקזיאגירזנז זאל ער כדי איאראם 
np* ײ ייערען. געמאכם דארסעז מלומען די אײדפר־  ו
o f מז אח־יס׳ זיך וױיזס  יעדעז באלעבאסים איגזערע מ

o אמולעגעז ■סחוך n מאשינערי. דער פח אײגשםעלזױ 
האנדלעז זײ פארוואס אורזאכעי די איין ניס זע איך

פײנכעמ ישראל פון
בססיד רזשאינס קיסחן מעגעדזשער גענעראל

 מלע־ יעדער װעם מלמגעז די אנבאלאנגס װאס אזױ.
ױ סײ מוזען אינדוססרי דער אין באס  די *רימשיקעז ו

3 n o.* ײ ווי אויס, זעם אגדערש. גים סאגד. *ום  םײנעז ז
 שסערזמ *ו כדי *עםישעגיש סין א ארײגגוברענגען

 גום־סונקץיאגירענדעז א אויםבויעז םון םעגלעכקײט די
o אמר *פאראם. n דעם אין געליגגעז׳ גים די וועט 

 נעקםםע די אין אז עריוארםען םיר זיכער. איך נין
 *וזאמענגע־ סראסםים אװ באארד די זאל םעג עםלעכע
ארבעסען. סגפאנגען גלײד סאקע און װערען שםעלס

 װןןס םסנופמקמזורערס קל*דמג םענם די װעגען
ארכעם. אתזעד מאכען

 איג־ אתזער םון אויסזיכםען די וועגען אי*ם אין
 סאר. קוםען וועלכע אגםוױקלונגען נײע די און דוסםרי
 שםארק בין »יד אז פאראוים, אין זאגען n לאםיר

 װערזמ דיסקוםירט זאל סראגע די אז םTפאראיגםערעס
 *יז שםעלוגג באשםימטע * אנגעםען סאקע זאל םען און

י לײזן• *ו זי וױ «ל«ז 0 אויסארבעםן  מע* *סאליגע י
 דיסקוסיע דער בײ כלײבען איז דיסקוםירעז פון םאחגז

 אײביג םען קסז ארום ןףוי םירען. נים גוםס קײן *ו קאז
 געשעענעם א םאר שםײן בלײכעז סיר און דיםקוםירזנז

 כח דעם אויסזואיבען ש־וערער סיל װערם עס און סאקס,
 און סנםװיקלמגעז׳ די אױף ױניןןן דער םח אײנפלוס און
 געוײסע איגסער אונםעתוארםזח דאםאלס זיד םח מען

 װע־ אויסגעםידזח געקאנס ײסלסעז װעלכע באדינגוגגעז
 ײסזננס1בא באהאנדעלם סראגע די װאלם םעז װעז רעז
 לײזען *ו םעםאדזנ » און *יגאנג 0 אױםגמרבעם און
ja די n o.

דינען״ םרײד אוגזער אץ סנםוױקלומען נײע די
 קלײ־ םענער פח םאבריקאנםעז גאל באדײטענדע א װאם
 קלײ׳ פרױעז יראדוגירען *ו אנגעפאנגעז יסנען דער
o אז דאגעז סעגשען אײניגע דער. n ײםוױיליגע א איז* 

 אװעק־ זימען םעגער םיל ןןזוי וױיל דערםאר ערשײגומ.
 םענער־ די האבעז םאלגלעד םלחםד- דער אין געגאמען
 קלײ־ םרױען סאכען ןזמעפאמען סאבריקאנםעז קלײדער

ם םלחםה די װי גיך ןךוי »ח דער׳ ך װן  ןגדיגען. זי
ײ װעלען  םרײמ פון ■ראדוקדיע די אפשםעלעז גלײד ז

 םארזיכע־ א קריגעז גע?*נט װאלם איך װען קלײדער.
o װעם אזײ אז רומ n דער םיר װאלם דין, םאקע 

 סא־ אז אבער, האלם איך באאוםרואיגם. גים ■חובלעס
n■ כרימגםעז r v m n און יראפיםעז סאר קליידער 

T■ *י גרײם איז פאבריקאנם א jr r x n n תכריכים אפילו 
o אױב n דער*ו ■ראםיםעז. םער ברזגנגען נאר זאל 

ײ װאס דעם םים ןך נים םימס  פרױען ■ראדוגירען ז
v קלײדער׳ a n ײ ra אויםאוגעבעז בדעה ז p ■  o n־ 

t w x די סון אײגיגע סארקערם, קלײדער. םענער םת 
iv װאם a n ד  *חװיקפיע דער אין אריעגעלאזם אי*ס זי
 ריקען3םא רחיגע נאר ניס האכען קלײדער יען1םר פון
ײ גאר יע.1פראדוק זײער די,םאכעז װעלמ אין T ז van 

ױ און סטארם. ריטעיל פיז םשעינס »ייד  דער ערנסם ו
u איז׳ לעם3ירא p ססארס די אין סאקע זען םען 

ײ ייאו יארק נײ גאנץ ער3אי p ז a n ארויסגעשסעלס 
 איר 3אוי אדער. קלײדער. סרויעז סון לאין נייע גאנמ א

 הערען איר וועם ראדיא. דער *ו *ו נאר זיך הערם
p• גאנגע o n a n קליידער םרײען אדײערםאיזמ *ו 

קליידער. םענער םת סאבריקאנםען זײ ײ3 פח^־וצירם
 רעאלים־ א אננעמען מוז ױניאן די אז האלם, איד

 זייער איז עס באסש אמ םראגע• דער *ו *וגאנג םישעז
 אדינ•3 מלחםה אונםער סראבלעם אלא לײזעז *ו שווער
 ווארםען *ו אי*ם. לײזונג א זוכען ער3א םען םת גונגען.

ז3  םילײכס שוין קאן םאראיבער. זײן וועם םלחםה די י
r אז אזעלכער ױין מוז *וגאמ אוגזער שפעם. *ו זײן o 

 אז און יע1סיםוא נײע די קאנםראלירען קאנען זאלען
 קאנען םלחמה דער נאך זאלען קלאיקמאכער אינזערע

 די אז םארקטייז אלע n לאםיי איז קלאוקס• מאכען
ו קאז ײניאז י  אז panya דעם אויף פארלאזען גים ז

 סרײען אז און ארםיסםען. ױינען ארבעםער אונזערע
 ?לאיקמאכער םיז ווערן געמאכט לויז3 קאנען קלײדער

 סראגמ אינדיססריעלע איז סיםםעם. געוויסעז א אויף
 לאזען גים זיד םירערשאפם די דןרף םארנעם אזא םמ

 געײאײנ* און נעדאנקען ארם^קסישזג סדן םארסירען
כאלמעלאכעס אוגזערע םה אל1 א ײעלכע בײ הײםען.

p m מן לי p װעלכע און מג m 1אײ אין גים פער- 
אוםשםענדעז. גײע די סים קלאגג

iy איגס אח •  y* אקסיװיסעס די װעגעז װערסער 
 לאקא־ אנגעשלאסענע די אין באארד דזשאינם דער פמ

• לאיז קריגס דריםען דעם אין pל ^וי  אינזזןך ד
 ירןדװ דעם מאפען *ו כדי אקטיװ זײער איז ױניאן

o נאארד דזשאינט די ערםאלג. אז n שא• » געריםען 
 םשערלײס שאפ יארקער גױ די סיז סיטיגג םשעיםאז

 פון איז סריקליז איז םשערלײםע די סון אויו און
p םיסיגגען די ^3לאקאל m דיער געײען אלע t o p* 

p םשערלײסע שאם די און זיאססישע a n באשלאםמ 
 I&500.000 אםוױיניגסטעגם פאר דראיװ א מאכען *ו

 אין םעסםונגען סליענדע םיז סלאסע א קױפען ix איס
ײגיאן. קלאוקמאכער דער פון נאמעז דעם

 *n םיסינג סשערםאז שאס יארקער גױ דעם ײ3
p a םרעזשורי אײגענער זײער םון זעלססם לאקאלעז די 

קױ־ זײ װעלכע פאר poio פאלגענדע די אנאנסירם
3 po:אנדס

$ 25-000 ------------------- 117 לאקאל
10.000 ----------------- 9 ״
25.000 --------------------- 10 ״
75.000 --------------------- 23 ״
60,000 ----------------------35 ״
60.000 ------------------- 48 ״
2.000 -------------------- 64 ״
8.000 --------------------- 82 ״

15.000 — גופא באארד דזשאיגם די

$255-000------------אוזאמעז
pp או כדאי איז עס iyoxa אז o n װײס איז 

o ניט n די און עסער3אר אונזערע װאס מאל ערשםע 
 רעגײ אונזער םון רוף דעם אויף אפ זיד תפם ױגיאז
a m אפתף דעם םים שםאלץ זײער זיך םילט ױניאז די 

o אייד קלאוקמאכער אונזעחנ סיז n ,דער אין וױיל םאל 
 באגוס ארבעםער אונזערע po»ap מערהײם גרױסער

 װע• דיערע סון 10% םון סיםע דער זױן ^עלםעסיג
פארדינסםען. כעגםלעכע
דזשאינס םמ אפאראם און ססעף גאנגער דער

 שאפ די העלפען *ו געווארעז םאסיליזירס איז אארד3
די ppvooox *ו און קאםפעמ דעם אין םשערלײםע

PO io שא^ יעדען אין
מ. די האט parous םשערלײם שאפ די חוץ מי  י
ם אינדוסםרי. חגר םים «וזאמען ר שי  םיםינג םאס א ^נז

 םע50( סקײער וױקםארי אויף מגםער, וואר דעס אין
 די םת שרייבען דעם מי עװענױ). םע7 און סםרים
̂לטעז נים גאד םיםיגג דער איז *ײלען  געװארען״ אפגעד

p אראגחשמענםם אלע נאר m 1קײ שארםיג. שױן 
 א און םאג דעם 4:30 גאד ערלויבם נים איז ארמם

p גארמעגם דעם ער3אי ארוס פארם סראק .םאוגד׳ x* 
 אח מיסינס דער םיםימ. דעם אנאנסירם אץ םער

 אױפסו דעם אריכםען3 *ו אום נאר נים אראנזשירם
» קלאוקמאכער דער םח ױ ױגי  גאנמר דער סון אויר ו

v דעם אין זדנדוססרי קלאוק 'n u, אוס אויך גאר n 
אינדוסםריען. אנדערע פאר ײשפיל3 א שאםעז

 וואלאװים*׳עס און קאהען סון ירעסערס די נױר,
 זייס דריקען גױ?יארק, סםרים. 38 װעסם 307 שאפ.

 אסיס־ קודרינעאקי, אליהו רודער3 *ו אנערקענוגג אוגזער
 אומערםיד* ױין סאר .60 לאקאל פון םענעדזשער סעגם

p? און עם3אר לעכער a n באדײםמ־ גאנץ א אונז םאר 
p די אויף רײז דען n n o- אים פרעזענטירען םיר און 
 “פאי גו אים וױנשען םיר וועלכען באנד״, ״ײאר א םים

געזונםערדדיס. נו*ען
.•װאלאװיםץ און קאהסן פון פרטסערס די

םוראװסקי• ם. ראביגאװימץ. ס. *וקערמ^. ד-
ספעקסאר. א

 װעםס 265 ?אוםס״. םעיד לישa»ענפון ארבעםער די
 ד&ר־ א אויס*ודרי?ען באשלאסען האבען סטריס. טע37

pan pa'X פאר בעלסאן, רידער3 אגענס. יזנעם3 ױיער 
a mלענxער וואס ארבעם ענדער o n די פאר געםאן 

 אױף זאל ער איס װיגשען און שאפ פח ארבעםער
ױ ארבעם you און גו*לעכע ױיער דין סאן ורײםער  ו

אי*ס. יז3
y דיימאנד. m ראבינאײת׳מתיסאז׳ לואיס tn•
; 9 לא?אל עדזנלסםיין, j« ; 117 לא?. שםײז.

pya 3אײ 'ttx .35 לאק
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«לט יאד צען איז 60 לאהןאל ידניאן םדעםערם דרעם אונ׳זער
'ooaa^ p tp a הימםיתס i r איז 

 ■רעסעדס דדעס דעד לאקאל- אונזער
p אלט ,60 לא?אל x  p m v a .יאר

W* ous י י ק׳ י ז *ײי י  אויגוסס י
שאר•ova לאקאל אונמר אח 1933
אינםערנע־ דער פח ivuxuya םערס

זעלססם־ m אנסעהויבעז און שאגעל
דקזיססענץ. פםענדיקע
 אלס ײעדס ארגאניזאאיע p װאס אליין םאקט דער

p x ,דיער מײנם יאר a 'am. װאס cv איז a'oaui. איז 
ל די אזױ נים p מ -» r. ױ p די ו a n m a u n א םון 

’a'oa 3 אזונדערס3 דעדיסער איז עס יוניאן. flדעם ײ 
p a ’p '- p x לא?אל אונזער םח ילײ3ײ pava n אן 

 םון pרגרײכונגvד און װאו?ס דעם איפער ערבלי?3אי
» פרעסערס דרעס חנר  םיר אז ,a'V?a איד און, ױני

auva p פרעסערס דרעס a n זיד אורזאך ix אדן םרײען 
 םאד אױפגעסאן ו״אמז מיר װאס דערסיט. ירען3שסאל

pכע םיר .o«x דער a מיר װאס דערמים. שטאל*ירען 
pa*n ר יארען אלע די דויד  פאר oעשםעלaאפ O'a זי

p אין פסדר געד^לםעז אמ םיניט אײן קײן u a. םאר־ 
» אמזער פארשענערען אין שםאר?עז  כסדר איז ;ײני

p די םאר װאד דער אויף שטײן o n vo a 'X אונזערע סיז 
^3לע ױיער פארמסערעז איז איז פיסגלידער  װאס ־

 םליכם, אונזער געםאז *ײם רvxאנa דער דורך האנען םיר
» סרײד דער פון מיסגלידער אלס ני  א•3ײםער־3אר אמ יי

אינםערנלשאנאל. אונזער פון םײל אלס און װןמנג

 זעלכססשסעגדמןזר א אלס אגהויכ אדעמער אוטןך
לאקאל.

o ײם3 ra va לאקאל אונזער איז p rp a לײ־ א דיער?
paunyap p םיר .uyaxuo א »ון מי a n אונזער PV*

 ע?א־ די סיםגלײזר. וענחנרם סיר ארוס סיס דםםענץ
y :^  yo'oxa ךי טון c r n־uyoyuB איז דזנמאלם ya* 

pn א o n  o n  •vany-no ו י  onoya וyנאםירל ז
 ױניאן. uyu pc yלאנ רyלyיxפינאנ uyu אויף pןסשפיגל

p איז אםים אונהנר ip i קלײו אייז אין x^יyאין רל 
n םח אםיס  oy t־oy ־33 אויף באאײ חשאינםyo .סםרים 

o אין pאשטאנa איז payo-po uyxaxa *תזער jn ו־? 
pלױa oyu אין רןחש, ”uyo די אין 3 aux אונזזנר םון 
p אין און סרײד  aauon  uyu די n־ouyojnB oy. װאם 

»pלאycש די אין ןyBy.װיל רp זיך ic x a״p די אח 
?ppa אויף ארויס uyu באפרײהוגג אמ ייילף פאי ױניאז

pnoa o מים n אין p a n  p r p n ארײנ־ זיד מיר 
p rnppa אין loo^nyava oyt?חשאינם די וואס ־״ 

p מאלםyד .אם1 אארד3 o n y  a װי ?ליין םרײד. אין oy 
uyia^ iyuya px אל, םים^ז^ר* pa*n אײנםאד זײ 

 אײץ דינען ױי פון oayxn« אכ*יג װאונד^ נאוױזען
 לא?אל, סח רyדזשyנyמ חןר קאמיט*. סיקעם דער אין

ay איז שורות. די סון שרייבער מר i Tyuxrya ^ ש  ם
 paxn yuytr* םיםגלידער די .yo'oxp דער םון סאן
 Tya6a^ בײם אדבײס און מי זײס. עין םyװyזשאלya גים
nno ]TtmלyoשBא איז ajey® די  oyu p.־

p לםyםyסya איז םםרײס רyד װען k  .Tyuxpya 
p לאקאל• יממנר *8p x די מים yuyuax םון לאקאלס
די [.yopxpyjo'i* a*^־'rya באארד. השאינם דהוס

p װאם ,uysyo די פון ײםער3אר a n אומארגא־ געױען 
p אנגעהויגען pa*n םםריי?. ביזז יױרס1 o n o o a 'n x 

 אונ־ אין גאל מיםגלידער די .pm poxo ייניאז חנר אץ
•puxuya פארפילםאכם שנ^ איז לאקאל י7י

 אץ באאמםע די אארד,P'oapytpy 3 רyאונז םאר׳
uyao yuuspi אין u y i ,דאז איז ױניאן TyoipyaB'ax א 

a״y .די פראבלעם yo 'na נײ דאל yayoapyamx מים־ 
aלyTדינען ר umya .האבען זײ אומבאװאוסםזיניג Bריyר 

p םyראבלB די ױניאן. א *ו סaפאלאנ נים מאל קײן x 
puya די אס אזוי װי a״poayoyVy jr ו *וצובינדעז* 

o די אם Tyaxn מיר ארגאניזאציע. דער ^ an o גyלpם
y p ריר אוסן. po'opxua א יייף a nרשםyנם ya* 
 ארמים־טאדינגונ־ אמ ־cנy3yל די payoyapo צו זוכם
p זyזאל n אום םיםגלי^ר yayta'K םון מז r װאס 

* p ?  p ’OP זײ םאר p o o p מיר אץ poya paxn 
 װאם זײ מים שםײז צו oaypya ]yaxn מיר װאס ילץ

ח ארירונגaya^aynye 3 איז $פםער  אײפק^ר^ n י
ד געםאן מיר Tyan דאס  ^ל־ מיטינצם. שאפ אסםזנ ײי
p מ a n סא שנזױי זידTnאנyaאין לם paa'o'o גת־ פױ 
p װאס oaxopxaopp אלע םון .ayayo יעז o  ponaax 
yom א .ayaxon ייין x װאם זאד paa-ayap o n  oy

 דער• אדן עככױײקלוע דסר איכזןר איכערכליק אן
ך פון גרײכמגןןן מזז ץ לאקאד * ען » »  ?ור די

ץ פין עקזיסטעגץ זי

קאחען מעהס וױים־ירעדדענט ״ן
מטנעדזשטר

p לאקאל *ום םיסצליחןד די x געײעז o n, װאס r o 
ooxoyao'ix aayaoo p a n די אױף poyayoauc פון 

aya^aon yayaaix ן  oינסyאםפלp אלצ .aysyr די יי
 אפיס, אונזזגר םמ paxttya oyaayox איז ayoyaa א םח

 סכסיכים די אײף אויף פאסס אארד3 דזשאינם aya כאםש
aאל סח n o  r«  ayo^aax y װ פת גלײד גאנץyלבp ■פאן 
oy נים זאל ayoxuc anaypipix •m אױף aya צוגע־ 
 לאקאל׳ ayn *ו aya^ao’o yaytaro פמ נ?ײם7ינד3

p אז ,paxr זדד רוז x yo  n אס אס aax jm oya n״D 
 תען אונז ax anayoo ײד paayu און לא?אל ayn פון

paus'W n הילף אין זיד jixy p  ayax
 זיכער־ שאפם דזןפארטמענם עםפלאיפענט אתזער

םימגליחןר. אתזערע סאר קײם
 אײ־ אױף אפשמ^ן oayarpa n דד װיל איד

oya פח paavnooux yooayo n פיז aytaro ײסיאן 
p װאס x  o n  .o” poxrpayoB'TO yooay.a n  oa'aaxo 

oayooanva oayou^ooy aya װאס yaytap oaaxup 
oayovaa סים p a n  «  *p* eaneon א .pa jrt

 1937 אין oaraxaax oayooaxsya oya Tyan מיר
oya pbxo ixbx  n j  ,oayooay :p a» o u x  n p  axt 

apc.a אמ װאם צושסאנד ya paם|לpaaxayap o זדן 
ao3״ aײם ?p a n 3תשא א. *oaxoya aya paxp pa 

opo איז o a ^  paxrpa oa’ppaax א ayoyat װאס 
p a n ?  ooaxaya o n ו «לאץ א* aax aya״ppo  ,o 

pcxa n ױך און סאג axe אױםשםײז  ayap p n ^ y ttx 
axo סאינס ayax א םון ״טיפ״ א אײף poaxpxa. אויף 

x .װאו פלאץ pa^ o .ayoyaa ru t ooanya o n  p o 
n זיד p aנליד a^ ayx x poapayoxpx אץ oxa aya 
^oya pa םayםל po 'ut װאס p x אים ayoya גyeyלp. 
payop n די  px aanya'aaya n  ,axom aan״o׳ o n 

p x  paxnunxo oa^c o n ם ?ױס ױךyגלyו axo* 
y nגyםל OB'viayap צושמל^  p r ^  pלםy3 yayל 

y3 p שוואפצ^ «a אץ םלאכה׳ם e n*ליaפל תיםyגp 
p a n  y a r •pa’ pxaao'ix נים n  oxnya מyגלyכקײם 

pa? צו ’ a 3ײשא א. a n'לpלyכpa^ o o n  •ayan y 
pay^o .axon oya p? שױן a n פיל זידya'saya p* 

3 aya pk  a'aay.wx pk  oanםל אסayםים מאן ם n 
oy o n אים איז ^yoya

p נםyימxםםלy aya ayax זינם k  oayooaxoya 
nלyשםyaאײנ  p k  ■paxiiya o לxגyayaax raxa x y• 

aya n a n  ayoyaa x אויפשםײז ניס axo םאג pan p 
 אי־ לnנםx? pםול האס oayooaxBya aya .3דזשא א

x ayaלoaxon y ײן און? p ?  aycyao ױם TyoipD'iax 
p o 'p ax איו x אן .שאפ aytaax po aax? aa '?an  x 

aax n”* ױסציסלין px aaaaaax ooay.a oy אםיס.  o n 
ayo אלײן po\a ײי אפ aux o n אין ?p x  oy .cx 
 yaB yaaxo* װאס .oxxa aya Tyaxuya obxot.bx אײד

oayo םלax payומלויםp דזשאסם מיםען 'axo ]yay. 
 און אםיס אין poa? ayoyao x םח 3חשא x ריטען צו

yoaa x TVayaax אומאד p o  onaxo זxאים ל IX pays 
ayaax .פלאץ OB'inaya'X האם a aya״a-cant ay שוט■ 

y ,a oynyonsaלםayo"aax yay. װŷלiyax.a y אזוי 
yayn' פיל  oan»ya?yrx pax ײם3 כחות p ru t און 
aya ix רײך תים3 בעלי yםיל 'a r aytaix .oaxoyaםילם 

y n  p  a n  To^nxo a'Xלםyay מיםaליaya אויך אז 
n זxלx p a n  p מayלyכ?ײם pa'oo 'tpy pay? p 

'apaa x אויף p׳ a .אופן aya” ? px זאל oxa p a n  o'a 
oaya צײל צוp a x ' yayn  p . . .

ayax נים pa'oaa o n  n  axo axa איז זיד X 
a״oy חשאט y aya p kםBלxידyנם aya p t oayooaxoya 

axa .auaan jx’ ai' י סאר אויו p י o 'P a x  o n אײף 
pa'aayoo x .לאץ■ oy האם po omoxa ayo'pax n 

px paaxo iaxo xaio aya םאל ayn פלאץ o n 
ayau p זיד a n  n  .payaoux. אז n װyלya pסxלם 
pa 3 גים 'Uo.ײיםלאז n ױניאן paaxrxa n  o n 
panayoo x מים גלײד o'a 3אוי פלאץ. ayaax אן םים

p אססײס׳ aya p פלאץ x ילזח, צ״סיױילינעז א סיס 
yooausua o אײף ps*aa*B pay? וחנלען n װאו n 
px ניס p c a n ײסעם צו אנקוסעז? axa .אס הילף n 

orapyaant p x  o 'ra y au אין n מזזות yaytaix po 
m  p o  p ?  o n  P* aya^aon ק #ous ,an י  aya 

p■ וחןלכעז o i?  oayoya אין oyפלxימoayooaxcya oay 
p a n  ayax או סצלעמח אויפן p o זאל n אוײיפשי?מ 

yuftoo"aay אויף n  po ayay' .o 'pax ayo פילם׳ 
aya t אז p  pa'oya an p^x ay p ?  paaxo זyלyaר 

לאסע•
o n  oy ניט payaayap n  anyaut m את 

?p x r אזױ װי o"aax ayo po oyoo'o n די סאר 
’oa'ax ארסײסםלאז* xpaio. םיס aycyaop יאר צוױי 

3 aya^aous yayiaw pax ,i ?n ixײ x פאתאםלוע 
x  ̂ a'ousrantשל*axo o n  ayoya■ ayay' ix  .p cx 

a oanוaכשaיםלעKa a'orna ax ' taaia aל.a n  X ay 
p ay  a n an ױי axo o* ך n  aya ; npyo x onaa* ayo 

pa ; ayo a»o —  a ^ n  a'xayo oan םוסאיג nלyר— 
a^ 'a o aa ia  panaxo o n  *a px onaax ayo o?yi 
ayo oax paya p e a n  a n  X a^Ka a'xcio ayap 

aax״n a  .p p o  x o ״ ?aya זx0 ל'iax p p ?  o'a au־ 
a^oaxiioaxaxo po pm a״ ?*ya oa'cyaant p k  .p 

•oyoo x oan? a^aon aya px aj^a'3 ■oyoo Tyan 
aax axo p a y ' axo״.T^ oonaax TX o'a ay o n  o 
a n an  ayant p n3״ upar m  P oהג?ם םח׳ יכצל 
x ay no .poxaxoושםyלoyoo pn Ty■ ̂יכyל ous 

aya'ay.aya aya צאל pya ay p ?  oya p  .oioyoo 
p.״a o»a יכצל3 o

yooyaa o m  n צאל aya^aous yayiap po *נױ 
rat oy jaioxBB'p ayayaaiixa m  o'a au tyaus 

p •שוס i  ix pi'ayaaxo x װי ■oayoya שםxלxיp a 
yayn ous 8סטזןמ^ כל בי n ־ ix  oya ayant p im  px* 

p o, או aya p a n  nםילם ay n .פליפם *ayaoo aya 
ax? ayaםn3 ל paxrpa oanyaant i pוױיל לויו a 'o 

pypa x o p  ix .aaiaxcay re  P o m ואל o'.ayaox 
p a n װי xa p a n  oy po ,iunu?« pg px anynya־? 

. . . ayrnt
n פאר םארכעםערונגען םאטעריעלש p a p trx 

ער.rסיםגל
po max n  po ym t *והןלכ oayoya■ yayiap 

po oyoo'o aya pnya px ,p a^  paj^o סyםל'*nB Ty 
*ya p m  ayoya■ po pooa'aaxo n  .a'aayoyao pn 

aye aya p'.3 סאלם t paanvaoxײם? ix  ayoya■ p t 
ox pay?שaax 'a p xx״oy o n  •o איז םאראז איו X 
yoaiya סםאיל t p  oyaa ויך paa'a פ םינהyל jpa.a 

 yaB* אז ,peyao אפס סאנגם oy p זיך שםײםaxם
p a n  oayo ויך oaxayaox 1חשבי אין cya pxעםyלט 

ix x axo3־ ,pn■ pa^ 'aוחןלכצז ײ n האבעז *ya o'a 
pay.ל p?' סאכם

■aio צו oya po payu שyBול?xxיp.a .oyoo'o y 
pxayaytax? axa a»o T5n םיט x 'aסxסיpישaxאיינ* ס 

yaשסyלם pay?o. x^ ב סיםxשoיםםaxo TypnB y 
oyoyaa ivoya■. לױס axo m ■  oya װyלפoyaa 'a  p 

o t'ip axt $137 ויד Tit $12.75 פיו. o n ו,אט laix 
x payaya מצולצכקײט axp ixםnליyay' ix  p a צײט 

*yaB aaxt n i  pa 'oa 'a oya oan? ayoyaa aya ix 
tvo איםן aya > i'ay?o ?סyל1די ib״•a^a'oxa ,px p 

,0"aax xaoopy axt .oyaa j^xoaxa x axt p iiya 
 px a^a'^?ayoaix ,ooix?aanya ס.xayלxa -o?'aio ױי

aax xaoopy yayaax״yaxo n  o n  •o האם oa’ty a rp. 
p m  tw oayaxtya a n  Tyan בxשםaya p  pax 

ayoyaa ואל ?xaoopy ayan .כאצאלם 'yay פיסyל 
aax yoa^yaix״ix  o א p ?  oyaa ויד ix  Tyruio 'ix 

p a n ?  p t ayax .o"?a'a'^p x pu באצאלם 'a axt 
xaoopy לײויו?ײםעד?. *ya aya^aon yayiaix p o n 

ya po io  yaao'nxa ayaixi'לם *ynay p b  a yu  i'x 
TVoipya f'a• לאפ. ix  oia ayau n  r x  o n  o rio y

aytaix לא?אל o n אױך ײד â x o'aיyapהxלםp t p 
aaiayay.a x payaxt אױף poya■ pixo p m ■  n. ײעז 

p m ■  'a יף1א ^ya p a n  T^ 'ooayaשםיn  p k  pa 
1 pajrtoaia oaypya O'a p a nף1א יך» ypnaync n 

pi>*a■ אױף onaax aya. כאםש ous oayonax aya 
oxcx nיn tשaxם a n  p a n  .oon? px puya axa p k 

aya px oayaxtya unyayn n איםמו־שזנל Upsayoo



---------------------422 ױ*ם
in ד ן ױן ז ס ס מוז p ה*ס ו y u w  v  ip t w y ך ד ן  ו

ty רתגזמ m מ שי׳יי ײ m ױ n 4*«ל*1אי3 ו jrtm **ל 
ר אײף כסדד איז וןאל ן p מןך ו e וױיעןד אויך וחןס 

ly פסענדיג s p r a או ynyurn ז נױסגלידזןד* *י  |'9 ז
t דמ די oyn צו לןבען, ן נןן f .מי־זוכשיגם

גזזןי ל*קאל. ס*ד׳ן וד*ס גײןן «ױ*סמסול* *ו
n 36 ליעס דער װען jn  in  o*e* te rnמי> r <«ס ' e 

ו לזננדל^רד nyn האם אױסגזגאנגזמ, י  re אפגעזאגס ז
y ntayn tm« ניס וײל םען אים. שנײען r ײגיסז־ספיס 

 «ריר־ לןןגגעז נ»ו סענסער. נ*ררז»ם אין םעגענט ןלס
 איגזער nye «ד«ץ יגזמeye y געסינען סיר ה*בעז װנדז
o מיר nyoy ןמיס, n  fyayn גערוזט p*m .ח  זדמרגײי

|.y«*nnye מײןןלס ניס tm ןס םמ ת*ט ןנוערש
nytm היים גײן די  nye ײגי*ן B ( | m i  oyn 

ו oyn oy nyay געלס, סיט פ*רםעעגז ן י  סיר גזולויגס. ז
 *ytm me מקוועסלעכקײסזןן טלע םים o’cy tv תןבזמ

r .ליכםיג• לופםיג׳ גרײס׳ סיםגלידער V יסכספו״• 
 נעסס יד$ס ח#ל< &ס<סבלי גרױסער g רוס׳ קאתסיל לער

ױיז  בא׳ לײכרץדי׳ ליקסוריזןזע ן מענשעז׳ תתדערס פיר ן
tn די םאר ןפיסעס וןװעםע  yooeya י־ *נגעשםעלסע׳*

m e nnw די oytroyp ytynnmyo. פון סענש יעדער 
 נאזיכם oyn oyn ׳Mujmya פרבײסער אידישער רןר

 ־ynjmnya גרעשטע די אויסגעדדיקס ה*ס ןפיס, ווונזער
 בתים כעלי ynytm אויף *ויך באגײסםערונס אדן חנג
 oxm קוקמ די urpnm געוױסע v o*nya oy הןם
. אזיגעז אנדעדע מיס גאר אונז אױף .  אלעס דאס .

 אויף םעקסעס סאעזיעלע אז געװארעז אויסגעטאן איז
 סיר oyn אליח, ארעססיזש oyn ציליב םיםגלידער. ױ

 אראכט־ די lynaixene געלײנם ױך האט געװאונען, תןבזנן
m ו»ײם סילע e ל*ק*לי אווזעד

pnpTjiM אײסץ אמסםיסמיזןמ אץ מזןםיגקייםקן
UAMUA AAAIBUI1AA A mu AiaÂAAA fcfa a AMשןןן c. געזעדשאפטדעלעז און ו^ליטי 's y j

 ײנקמ V re אייפגאבע וױכםיגסםזן און ערשםע די
m לעבזמ ע?אגאמישען דעס פארכעסערען n איז  re 

 אראגרעסי״ און ארבײסער באוואוסטזיגיגע סיסגלידזןר.
מר זיד מנוגעגעז *רגאנמןאיעס ווע  דערסים גים *

p^v. פארבע־ די חוץ א דעריבער׳ תאט לאקאל אונזער 
 re ארכײסס־באדינגוגגעז איז פארדינסםעז די פון מו־ונג

י ן טיםגלידער. י  גע־ אױפבויען סיס פאתימעז אױך זי
א־ אױסז ארכײם םאן אן אינסםיםואיעס הלעאפםלעכע  י

תאס דעם m אויד געבי̂ג קולםירעלען איז ליפישעז
NtltliMaAlaMAi ■*maamA aaaaama am UumuL ■maauaלאקאל אגזער w דערגרײכתג׳מ• גרױסע וױיזעז

 re פאל in סיםגלידער אונזערע באזארגעז ןו
 זא־ די געזוכם און ערמוםיגט סיר תאמז קחןנקהײט׳

 ריג^ ארכײטער םיז גרענםש זדיגענעם tv גריניעז לזן
eg ױ םער אוגז איז r אנשםאם געלוגגעז• ו n כרענםש 

 אײס* שמיחתבא װאס בדענסשזןס׳ דדײ זדאם םיד הןבען
 אלגעמײגער דער מיםגלידער. אונזערע סת סליסלעד
m ברעגסש שפרעכזננדער עגגליש דער .760 נרענםש e 

 די פאר כי 60 כרענטש את 761 עלעםעגםזמ. אעגערע ד
 V אייד מפמז סיר סיסגלידער. אמזערע re סװייזז

 בי. 60 פארכאנד׳ ארבײםער נאאיאנאלמ פח בוענגױא
 סיטגלײ באדייטנדע א איאם חאבזמ ברענםשעס «לע ד

 אר־ גוסע די וואקסעז• איח איז האלטעז זײ און דערשאםט
 "EV גים ג*ר איז מיםגלידער די פאר םוען זײ װאס נייט

מגי. מ מ
 אוגזערע פיז נויטע! קולםורעלע די באםרידיגעז גו

 פראכט־ א אייגגעארדענם לאקאל אונזער האם סיהגלידער׳
 כאקװעס־ אח שעגסטע די איז מעלכע ביגליאםעק סילש
 לייעך דער אינםערנעשאנעל. גאגאער אונזער 1אי ס״ע
 זvיגריכסונג•n מאדערנסטע די מיס אײנגעארדענם איז זןל

 אלע חח V םיסגלידער. די pe מקײעםלעכקײם דער <שר
 פארמאגם זשורנאלען און !ײסונגע! ענגלישע 1אי אידישע
 אין כיכער םױזענס דרײ םיז גאעגם ביבליאםעק אוגזער

ש רוסיש׳ ןנגליש,  בי־ די אװישען העכרעאיש. איז אייי
 זעלםענע פץ קאלעקאיעס ווערםפולע ייד געפינען מז־

 דער סתנה אלס געיוארען געגעבע! זײנען וואם ביכער.
r גיבליאמעק e ווא־ כרודער לאקאל, םיז םשערמאז דעם 
 דארא מרס. פרוי מענעדזשער׳ס דעם אה ®ילזךוסקי׳

ty.itp. אויסגענואם 1אי כאזוכט גוט ווערס ביבליאםעק די 
 שארוואלםעם םײהיג װערט ױ םיםגלידער. אונזערע *ון
 ביבליאםעקער׳ באקאגטען גוט אונזער po זפגעהים און
»A l

 אין גרוסע דראמאםישע » אױך האם לאקאל אונזער
 און לאקאל 1םי םיםגלידער זיד באםײליגןמ עם ווןלכער

 א און םאלאנם האבען וואס קינדער pm פרויעז יערעד
 אג־ װערט פע גר ע1דראמאםי די גינע. דער םאר נײגינג

װילגער דער פון ארטיסם באוואוסםען דעם םח ^עשירם

b
v טרואא׳  e r e זיסגליי) re שגיאור. ודיס ימיאן׳ אתזןר 
m o m מ אוגזאר תאס חןזשי דין  אייסגאסירס שזין גוי

ל גרײסא ן  V3' פיו ,סקאסשאס״ אין אית׳אקסארס מ
io d w i ס*ס שרייכאר e m ^איפאל

p אויך אריעגס לאקןןל אינזזןר n ,לץקזיץס קלאסזמ 
pv ■טיאט*שאא אין דיסקופיאס n riron ־נלי״אריופ יון 
m «אן e זןדױ״ אוגדעד סן אױשזיכם אוגסאדץ דיד ײמאן 

יאגח׳ לזסמ דיראלטאר קײשאגאל
m ת*ט שאלד •*ליסישע ד*ס אויך tm ניס לאקאל

Ala mmm am AMAAM■ AMiAM maaa m• AMhUmMAAAMM ■  m *ו ערשטא ד♦ גזןיוען זײנזןן סיר פארנאכדעסיגם.
n לײכאר א גאגיזיראן m e קליכ m r m  m e מיס־ 

מי פון רוף אויפן גלידעד. מ « א  גרײסא v ה$מן ײני
ר מיםגלידער אאל ^ v געגרינדעם און אנגעשלאסןןן זי  קױ

 און קלײז «ו געײארזח כאלד דמעז אנ־רומס‘?• ערשטע די
 גרעסאדזןן ן m *־יכארקלײכען געסיזס ו / האג־ס סיר

סיט חײס v אײפגעבױם םיר תאנעז ״*ל יאס •לןךן״
AAAMAAaIaAAAAIM ■AAAMv AAAA MMM̂MAAשםןדוירןן. דעגזמ םיר תעלכער

חילפס^וןןםיגקײפעז און סלחסמ״ןןרגע®
 םיט שעמען *ו גיט אױך זיד האט ל«ק*ל אונזער

 pv ז״ילף סלחסח re געכיס אויפן דערגרײכמגען דינא
 אױפן ליסם לאגגער דאד טעםיגקײסען. חילפס •גיערע
 סיםגלידער pe אסיס׳ לאקאל אוגזזןי אין באארד גילעטין
 די m דינען װאס םיםגליחני pe קינדער trn אונזערע

 די געגען קאמף tn לאגד אונזער pe כחות כאײאסעגמטע
 ty מיײחם. ן»גרײםער יאפאגישע אין גאאי״פאשיסםישע

r< סאי •v ניט זיד שםעלעז מיםגלידער אונזערע i קרבגות 
 שטײט אמזעדער לאקאל דער סאמױ חײליגען דעם אין
 אײם pe די שיקס און םיסגלידעד ײ ריט באריױנג אין
 אמבולאנס *ז געשיקט אױן■ חאבען סיר מתניו^ o*n *ו

yw ווינזעדזן ןסריק< אין
מז טיםגלידעי לי םײ p זיד מ v םעםיגקײ• מלחמח *לע 

 דעם אנגעפירם ה«ם אןנםערנעשאנאל אונוער װען טען.
ד קאכיפעיז חילסס סלחםח י  אוג־ זײנעז שכירות, סאג v יי

 דער םיס ליסם אויסז *ודיסזן די געויזה ■רעסערס זערע
m כײםראג סוסע גרעסםעד e .סיר כאסש מיםגליד V3* 
 אױסן ערשםע די געײען נים דמען מיר יואס דויערעז

 רעזולטא־ די םים אוטרידען דין ןבער םיר םעגעז ליסם׳
 יעדע *י בײגעשסייערם אויך האס לאקאל אינזער סעז•

 אוגז *ו געװענדעם ײן־ האט וואס אינסםיםואיע׳ וױכטיגע
 pe גאםעז אויפן איםײלונג »ן האכען םיר חילו^ נאך

 װינקעל y און oרײyoyנyס לעםvנדזשy לןןס איז לאקאל
pe אוױי m y s jn  in  ivots סאנאסןןריוס im העלפעז 

rn דענײער דעס אויך yoyayo^ ױ אונקם  וױכ־ ^דערע ו
איגסםיטואיעס. םיגע

 ח$גען װאס די *ו אגקרקזןנוע און דןןבק אתזןןר
רקקמיי• דעם שאסען געחןןלסען אונז

 אונזער otrn דערגרײכומען tm לגעזyBער די הים
אז ארעסעד דרעס די יינקמ, מי  אום קומם ,60 לוזקאל י

^גען  פרייען זיכער זיך םיר מעגען געבורםסט^, *ען־י
pe שםyםיר דערםיט. לצירען y ivnyoר־6ש ניט בער 

 האבעז וואם מענשען. די או קרעדים 1געבע *ו םעלען
 דערגרײ־ אונזערע מעגלען־ געמאכם און לפעזyגעה אונז

כונגעז•
ty כל, קודם איך. װיל די אװישעז p n io ’m עד־ מיץ■ 

 או לאקאל אוגזער pe דאגק דעם און דאנק זענלעכען
 עקזעקוטיװ גענעראל דער pe דובינסקי סרעזידענם

 האבען זיי וואס קאאפעראאיע, און הילף דער םאר באארד
 1װע אײטןמ, ערעטע די אין ספעאיעל געגעכעז■ אונז
 ^סדריקען אײך וױל אין־ שװאך. געװען נאו דינען מיר
m דער טדן באארד דזשאינם דער או דאגק מיק rynoy-n 

 דרײ אגדערע די או א.־ן באל¥גגען מיר װעלכער או ױניאז
 זנוזאמען באארד דזשאינט גי□ באלאנגען װאם לאקאלס

 אונזער םארװאלטער. 1אי פירער ױיערע גו און אונז פיט
 פאראינטערעםירט שטארק געװעז מאל אלע איז לאקאל

 דזשאינם tm ארכײט װיכםיגער דער אין טעטיג זײער ארן
ו האבען מיר באארד. י  פון אפגעזאגט ניט מאל קײן ו

 די ײעלכע אחרױת די טראגען און פליכטען די דערפילען
 הא־ מיר ארויםגעלייגט. אונז אויף האם באארד דזשאינט

 םעגע־ גענעראל סיטן קאאסערירט געטריי מאל אלע מח
 דעפארםמענט די מיט האכמאן. דזשולײס ברודער דזשער

 בא־ אגדערע און אגענטען ביזנעם די מ־ט מענעדזשערס,
 סוגקט פארלאנגט. א־נז פיז 1האבל די װאס אלץ אין אמטע

 דריק דערפאר און אונז מיט קאאסערירט זײ האבען אזוי
 ססעציע־ y דאנק. אויםרינטיגען מיי( אײס דא זײ איך
 מענע* לאקאל די צי אויסדריקען איך װיל ד#נק לען

 לאקאל םרן זימערמאן. ט״ארלס ברידער די דזשערס.
 איזי־ ; יאקאל פון אנטזןניגי. יי-אידזעי ; 22

גענע־ אםיםטענט דעם און 10 לאקאל pe נאגלער דאר

......................................—► ® ־ ײ ק דנ כג מן ע ג

ו ראל מ ײ מ ר ד<אאר3 דזשאיגט אן מ ת ראזאןי נוי
ja m

א יאר ד u איו ppp י w p n י ו מ מ ח  יראגי
ר מ מ m לאקאל ייןי s*ooiy דיfw r v n  p m i w i i 
ײ מיפי  וייאד א*ר ****** און יי«ליד*ד נ*ארי מי

rs*me**p תאמז «ײ ײ*ס tm ,ױמ גזןגאנאז  *jp וח
m< םזןגלאו tu* *menrum os*oy ס*ס npm ד״* 

 «*ר ל*ק*ל 1שס*רק* און שימאס *<* אייפגױאן און בײס
.mom* די

mamaaa MMAAAII aaA kAAMAAM MMAA mmmmaAA Aam ^aM maaai n אינזןד דזןדדאגעז איכערה״אס דא וויד “j j j
י׳ מנאײשאד אסיסטעגט גישאן o קייײנמק♦. * נ n 

m דאיז׳ א«איש**עז גאחאדינ וד  n r o n  nro ײ *פיס  נ
i װאו אדבימ)׳ דער f 7 ווויף געסס• Ofp#יינסס
 סיסגלימר, ד♦ או סיסגןפיל און סיסמסיא חאראיגן זײן
pn ,ס*פט ס»קס און ןרסארוגג וױסען o n ניי כאליכס 
םיסגלידאר. די

 וקזאקיסימ די «י ד*גק םײן אײסדדיקאן וױל איך
וױ• דאר כײ געשטאגעז זײגןן ײאלכא םיסגלידזו־, גאירז־

ip געלזנ m  ro ג*ח*לסאן איו לאקאל o r  n frsem 
o שט*רקזמ m e rrn. י זיגעז איז ח*ג איו jp< י p n* 

 גוטמײװי, גיידןר די םיסגלימר, נ*ארד אקזאקוסיוו
 ססיסאלדקן און וואלאך ליסשיץ, ■אטאססקי. וױינשטיק.

 ײעלכא סיס סיםגלידער נאארד עקזאקוטיײ איאטיגע די
 חאלפאן ײ*ס און יארען סיל אזױ שױן *רכײט־סיט »יד
o נ*ד*נקאן וײל ייד *רבײט־ דער אין םיר r םשארממ 
pe לאקאל py טשערלײט די pe סםענדיגג פארשידןגע די 

 on yon*p *פיס די קאמיסע• סינאגס די קאמיטעס,
 on קאפיסו גריײעגס די ;סילװערסאז סשערס*ן, איר
מי ענעדגישעז ײגגען דעם T ;םשערמאז *לס סיי T 

דעלעגאסזח כאארד ײשאינם די pe קאסיםע מעממרשי■
o*!3 די 4Uis«p סד*» *גן ii »110*ג'

 םיס• אונזערע דאגק און איך כ*גריס אבער ספע*יעל
 pe ױני*ן דער נו איכעדגעגענחייט זײעד סאר גליתד

 ל** גץשאנקזז־ סיר מאגעז זײ ײאס !וסדױאן דיער סאר
 בימז חעלפעז און *רבײט גיטע די אנימלםען וזײםעד םיר

װזןלט• בעסערז pe שעגערא *

ע. צי מ א עז ר
 188 סאטעל. און םאלאסאז pe ארבעםער די פיר,

 אגערקענומ אוגזעד o*m דריקעז סטרים, םע17 װעסם
pe י ד*נקכארק*יט* o r אסיססענם־םענעדזשער pe 

 ־lם•דלmםדm ױיז טאר גאלוכ, ב ברודזןר .117 לאקאל
o ס*ר ארכאס איכערגעבענער pe כער r װאוילזיח pe 
o r םלאכות. בעלי שאס׳ס

pn p t r * אויםסאסונג pe 7 סינקטלעכעז*m « P 
pe שא*, אמזער אין איגטערעס םיסען זײז o n  tn 

 ארבעםןר, אלזג פאר פירסזן דזןר pe קרמען אז געליגגען
באגדס. װאר יו־עס *אל׳ אין 36

pn m e סי o r  m e •כאשלאסען ם*ר ח*כען שא 
y o סרעזענםירעז או אייד אים n .באגז־

«I געזוגם pn זאל עד אז איס. װינשזמ סיר W  pe 
ty x y n y i די you שאס• אוגזער סאר ארכעם

ty גלייכצײטיג p try o אויו םיר nyum ,םשערמז 
yi*o *nyp>

y : די אונםסדגוױימנם o n yp 
om oytyo pytm, גאלדכןרג אסקארד pe 

oyo סײגדאן׳ pe 117 לאקאל.
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ודנםימן געװ־נט סאנסועאל אז אינםערנעשאנעל
מר מ , p e  V y j* o y n yo m סאגסימל 

o גסײאינמ *גדלסד חאס r ר  ךן
 09נ9ל*גג־פאמײג pe דדאסאסישקז

oyxyne n p o p tip m jn איז ײאס 
ijn אונז געגעז y u y i on*eme גאד 

*י opy« סיס ק י n סיז *ײי r 
n קא.״, eynn ל9אײדי״ ytre  nya 

y on*ey»jy oyn n p ir ססתיק nyrtyn  n r^ y 3 y i 
וירלע׳

ty»*or*n נעללעד חידש׳ nyaoyoeyo t y o ll o r 
nyn rn פאלשטענדיג אמדזשאגקשאז ty ru y :p ’ n ix 

ny*ny*io pe tynynn>05׳*ny. אנטשײדונג די m 
oyn tyayo^oa איז אמײשאנקשאן nyג5ויםגyכyז -y7 

tyoynx .V*yni*o .0 x  nyoa*n pe tynyn מיטן 
mש^yנpשyז tyoijy7DMny oy,ny> yon’ e *n oyn 

»yo די 410,000 אויף איןשאו ty tm מגוז  y7’ tyn 
oyn אײדי די,yל yp oynn״. tysnp  oVyuy7 סין 

nytm אז ױיזpיnוx .ryזnyנyשאד nye ייני  oyn נדיגyו
tyt*ry7p*ntx 03*ny» oyn oyn tX^ p iyon tn אויך 

nye t*opy o r שאדyנny.ז*ץ
 אתיס־ האט םינחניל nyoo*n װאס ענטש^וגג די

tyo'in> y oyn tyaytyi חיסטnyישyן nyn nye onyp 
p איז באײאגונג סױיד־ױניאן ruyne nypya*up. אום 

tyoony םון איז סאל o rn y j n e n y ro  oyn גpyומyז 
jy גיס װאס אגסשײדונג p yלpe y*x*7'eyn yny די 

tyn*pjy7ny tx .nyoyany pe |y o a r ,זיך typ«noo 
tyoyp’ i  pe. ביז oy |y rn  ox*e די tyry7 tyopyn׳ 

y p t איבער ?לאר. נים שס*נדנמ?ם, ױרידישעז o r 
iyayn ב דיyלײכתים oyn oxuya אינחשאנקשאן 
ty סאמף ny*n איז לינ?ס איז רמסס :y j .ױניאגם pe 

tyayn ty• די o y x r נים מאל ?ײז ױניאנס די m ynpy7 
ץ p yry o ן rn y iלyny זאל װאס אנםשײדונג yeyn■ 

lyaynn ry דחמ ty : oyn און אינײשאנ?שאן ty:yu 
opyvnyoyany ױ  װאם אנטשײז־ונג *n tyuy; איז oyn ו

nyop*n םיגדעיל tyay7y;evny oyn ^ודינםיג xn in 
tyw איז p :y^ n re  o r־nyn pe oyxyne ״tדיnיyל 

yp o m״. y jy o y n y o re  nyn Tyaya^ אומזיסט נים 
oyn זיד yry ty:*txy7 oyxyne n r לyנגy ,צײם 

.1937 OPt
oy איז nyum  tynn 1937 ooanyn pe  w w אינ־ 

’n tynסyשלyכ oyn ממדשאנעל pyoy tx Iy* פעם־ 
’pe y פיז סינגעז xyoy^eopy װאס ש?לאם^י oyn 

oyn pe osnynyj אי־םאון :nyotyx o jyony, װאו 
tyoep on סעז 'xnyne־n n’ o .oyoynnוyבty אנגע־ 

 ״אייזריעל nyn tyaya סטרײק y מיט ypyoy *n סאנגען
yp oynn,״. n tie  y rm* מיליyנnyסקtyoKp y־oynn 

onyny: y^ yu  ynytyp pe oyore צו ,nyn’ na *n 
tm oneo סyמוy0^ ל’im ex

oy איז nynyo’o y tyiiy7 .קאמף n’ ״אייז־יעל 
y? o mג איז .״yשטיxט ;ynyn:y ,n pe tynyuy 

teoep־oyon’o oynn. םאראײ־ אלע זיך האבען זיי 
אינםערנע־ nytaiK באזיג^ ix pyux oyn סאר דגט

שעהן בערנ^רד «ון
גענפראד־ארגאדיזער

T^y: Tyi אינז o r •מיר אינסשאנקשאז y: tyoyn* 
 tyayn nynno לופאוױטש ,n אז באוױיזע, ביאכס

xוגyשטyניס לט p״oo’ ny: oix tyopyc yoyVny r. 
n*o tyu ג האבעןyװאוגly אפעלא־ פין אנטש^ינג אן 

ojy,x:־op,ny באזיס 1אױפ n pe, האבען פאקםעה 
 אינ־ nyn ty^yu אײף פרינציפ דעם אםאקירט מיר

 ריכטער pe •tynyryA ארויסגעגעבען איז סשאנקשאן
 yגילםיגnנy ,n tysynpy: איצם םיר האבען ילynטונ

yנטשײnװאס ונג n en’ t’ eyn, סײנציפען ny pc*בעםער 
ooyn אינתשאנקשא^ איז yn cy: nynזולםyסין ם n r 

nyrexm םין און ענטשי^ונג ypnnyne ,n ױינען:
ooyn y tyoyn nycyony אין זיך ארג^יזירען צו 

o j y r* אין nyױסשטעלyז ypלpyטױוty u n r y e  y גו 
.nyayoooyony *n

ny *nבyטny האבעז y ty rn  ix  ooyn y סטרייק 
in אויב n םnyהyנnלוגגyן typ ס נים ױךnyשםyנ־ 

 *n tyoyn אנגעםירם ווערט סטױיק y pm ױגען.
noo״oyn onyp רyכט B ixיpעטyן n* שByער t y : r 

 נים־סםײײ צו tynyn צו ,no סטרייקען, די yלכyװ
yntyp ,צו ארבעםער typn’ iiyo ,ז די 1אוי אז זײyלyן 

^y די אינםן^מירען צו ;סםרייק צום צושםיץ yu 
tyo’ eyjya קאנזה זײ tyonynny ײ אויב  1אײ וועלעז י

^ty 1אוי pk by ^**nbb bit צושםיץ no rnyo im 
ניט קאנען yמטy־באtױניא אז nyn אין

 פץ tyoy.no םאר ŷםלnyנםװyרyc tynyu לםעזyהyג
ױnאינ ^ yלyוnױ לי םג o סי r אויב איז mנnױויnוyלy 

nyn^70*o םyראוnזyכyשא זynלויטן נים מען קאז ז 
ץ ^ ױניאן־באאמט^ סון ץyזnyנynשא מאנען ג

o r גyריכם otypnym. אינ 1א אזnזשyנpשyז i n r 
tynyn tyay:y7onny נאר nyn pm t r האט ריכםעו־ 

nyo 1זי y r ’nya, הע עס אזnג^אר א שט n r  o r 
n ’ an^ya אויב געװא^טאטען סון 15לייח וו׳עם .ty 

tynyn• באװיליגט ניט װעם אינדזשאנקשאן
ty ניט איז אינתשאנקשאן p ’P ב װאס מיטעלyלי־

 y tyay; קעמפע! צו קynצ tnyo נו«עז קאנען בתים
 װאס אינסטיטוצ^ yלעגיטימ א איז ױניאן *n ױניאן׳

 איינשלי־ אקטיװישעט׳ nm אנצופיר^ בארעכטיגט איז
’tyoyp און סטרײקען סענױג B■ פרי א אויףnלעכעt .אוסן
 •y>:y ניט קיממאל האט אינטערנעשאנעל ,n אז
oyn:yn סםרייק םון צײם אין מעטאדען אזעלכע y^ yn 

אומגעזעצלעד• םאר tynyn oaynoya קאנען
 nyn pe אצעסnזשאנקשאן־פnאינ nyn געזאגט: װי

 אינטערנעשאנעל אונזער ty:y: קא.״ oynn לyיnאײ״
 ,n . .tyoprsnayou yVy פון אמאטישnn jyny: איז

yנטשײnאין ונג ty rtyn  oyn א איז פראצילס nyon-u 
oy .Vy:yrynyotm פאר זיג  nyum װיכ־ א אויך איז 
גונגyבאװ ־ױניאןnיyטר nyyjy; nyn פאר זיג רyטיג

^’t אויף nynמיטגלי ynytm שאנעל. -oyp’ B n r ד׳א־ 
ץ מן  ןyשלאגyג זײ האם tyo .opyVy: ניט האניג ?י
pe אל אנגעשיזםnyלײ onyooiuya אב די. אויףny — 
o׳o r ים: tyo .p^y,nya פון די האט oyp’ B nyn־ 

’®yo y- מיס tyo״nonyc געקאנם גיס לײן nyco::y7 
t טאדעז• r 1זי האם oynjypy7 yon'o *n צים ;oo ny. 

p»y3 omoy7 o יי r א אינז o'yp און בלבולים פון 
 .אינט־לרים־ אן אינז געגעז ty)ynpy> pe ליגענס

 זyנומyויסגnא איז אינײשאנקשאן nyn *נתשאנ?שאד.
tynynyi באאםט 10 געגעזnyn p t y .ױניאן onynים 

tv o r ײ ’yon פייזעט־ליינס. די לםyשםyאפג ז B ,n האם 
 שיין האט זי אז ; onyD’3 שוין איז ױ אז ממײנם,
 •y: האם זי nyay ל.yשאנyנnyאינם nynm נאזיגם
o: נים 1זי ראם קאמף nyn םעות. א סאנם :'n tyy ; 
n r אן אנגענומע! בלויז האם ?אמף nyopynyo n r : y 
 pc pnynoy:inyam 1זי האט ny .ony nynty אז *יז

nyn צים פיקעם־ליץ :o o n y האם 1ױניא אונזער װאו 
yn o שאחי r  ocoypyaג סון כםnyיכם tyaym onny 

o r אינײשאנקשאן tyay7 .אינז
n האם ,1937 זינס יאמגן, *n אס סון 1סש איז r 

om אינז־זשאנקשאז־^^מם oyaonn עםלyכy םאזען 
o 1*י r r מאל n*o tyoy.n .^אל צו גזװואינyם yרשטען 

^y די כאקעמסם n*o מכעז yn  tyopye ״אײדי^ל די 
ע° קרי־ צו כדי 0D*ny7 צוס לםyשםyוגx האם ״4? ײ

פראװינץ. אין אונז בײ
n״ * r לײבאn כאשטעמיגם כאאר^׳ t*yn סאר 

קלאוק־קאמערם
y אין איבערגעגעב^ שוין האב איך װי r ’o 

 רy^ךטײאישtא■מפ nyn האט באריכטעה y:'nny«־'
^יסטרי, קלאוקס nyn פון רמאזyטש  גח־נ־ איסאכאר אי

nya.: אnויסגyגyבyאז לנטשײײנג,’ אן ן n, קלאוקם־ 
 4לוי ױי׳ער אײף העכ־לרונג א קריג־לן זyזאל רסyקאט
y ,nנטשײnאיז ונג tynyvyu tyovuyuonny ל גאדyנגyרy 
 n .onyniropyouyo ,n* מיט זyלוגגn.אנnרyאונט

 אונ־ נאבציקימען חשק קײז ג־עהאט ניט ty:mn yצטyל
nyt פאדHyאון נג oy איז ttcy7y:nyam !צום ג^ואײל 

j מאן.nyטש tyאומפאיטײאיש i n '^ j y  pn; איז :■tyny 
y נט־קאטערס•yיסטoא ,n אז ^ y n פארnינty 35 ביז 
nװאך. א אלאר ty:'n? tycnyn לוי אt.־דyבyםין רונג 

15 yyync^  דא־ 4 װי nyo זײן ניט יארף oy אבער :
pc tyj'nnyc y 35 רסyקאט ,n וואך. א לאר ^ y n 
 לויז־ א tiU'np זyאר:״n װאך א לארr 45 ביז

 yלכyװ סnקאטע ײ װאך. א $3.50 פון רונגyכyה
c: ־ ^45 pc ty װא א דאייאיn או־ז nyo ^דארם 

ty :np $2-50-6 א tie u n y o y rrt וואד• א
: ^oyn װי n, איז ^ ■׳׳ ^y7 p n y iy״

ty צו נײםיג tynya איז װארען ;n p םון גוםהײסונג די

d® אינומנקשא o t
nyr■^ n״ r אז באאײ״ n r גיסהײסונג n r  pe 

 שים r*p lyaya ניס nyoyany די סען קאז באארד
m סלזזםח־מנטלאצי^ די לױם רונגyלײז־הענ tm

n y jy * r n r  m e ym yp^sy ״nyu ^באארד״ לײמ 
•1װ* r*e כלויז pc 1סש t*y tynyny: טטגעהײסען איז

yjyreuyD  n לוין־ nee Dimyoyn די o*proyp 
r* פון װאר־באנום oyn צו צוגאב א נים איז «  12Vg 

ט ynyum מנ  oyn קלאוp־אnבyטm7 •tyi’ np ny 
o ליין. זיסyב om בyצוג y ס׳איז r םyכט n r  nyum* 

n 1נא גרייכעג y rn 'n w o o.

ttnpn*c nne*o o r * r n  oynn לוץ־וזעכערדט 
n*o חענט ױ*כען

n* ש^yינט ny3yooynn nyn tie nnyyo מי*ן  י
y onynyc ̂־n nyo ta v w y rrp, װyכty־הyאין נם 

o y n  n שnyBy. מיר y ty n ry e הyכyרונג pc פינף 
rלnn py onyoyp *n nyc iy n  y m־, rלyר i r i  y 

ty3ye ynyn:y *n pc nyoy3ny h  nye׳ ,onyw’ j ’ B m 
onys’ ynn, ש^yנעrה לyלpy B םפעשיל pipyo 

.onyo’nyBK
oym n אויפן on*tya איז DDinynyc נזער1א rm 
t5m*ne ל אױףyבyנס־oיטלyן ty rn םיל געשםיגען 

nyo ױ nyn pםיםטישyסם *n oyn yoio *n ו c ynuo y 
u n u y n .וױחם nya’ nyn tm איז h זיבyז y האלב 
oiyeyns באנוס oyn די nyoynoynn האבען pt:ynpyj 

 tynynyc nyoy3ny שטי? *n nyc uuy7 ניט איצט׳ ביז
n*o קײן איצט ניט unyoyn וױיל ptooD’nnye ynym 

opyn*nom tynyny; onyoy.ny: ty rn בײם ^oyo 
ty די rn s יף1א trn .סטאילם ynyum  ty tycy.n n’O 

tyDDinynye װyלyז :tynyn ty iie n y•

n yw n םארטרyטyבײ רשאםט nyn ר,אנװע:ש*ן 
oyn po ״iy*ny:yp טnי*nס njy לײכןןר oyn iavp״
oyn איז איז חװש py3mp־By *D*oגy,דyלטP7 

n tynyny7, י^לעכy םון קאנווענשאן ty ’ nyjyp oyn 
n:y on’ yno לײבאר oyn .oyn;jyp איז nynytyp ,n 

pc y’ yynynyc םרע^־ײניאנם |y m  oy nyt^yn ty 
typn״ nyn םון שאנעלםyרנyאינט ,n ŷםyשלyאנג yoy 
״.nyo’̂־ ny רײשאןrפע

 אין pnynyD ןyלטy־yגDא איז קאדוענשא! רי
iy א לyהאט שאטא־פראנטענאק n נאכynהאם עס יוי ם 

 *n tםעyשלyג לyםyר׳ לביגעזyז oyn אין טאקי 1זי
 אם .p:ynycDyp לםynוזnטשוירטשיל*קינג* yישnהיסטא

nyn האט פאקט y t y ir o y iiy םימבאליש־ל מין o n y ̂
 לײבאר n:y סnיyםר oyn םון קאנװענשאן nyn צו קײם

oyn^yp.
yn ’ nלyגyציnyn pe y אינםnyנyשyנyהאם ל 

in בײ nyn דאזיגptynyoDyp ny שטארק typnty• נ־1א 
y ’ yy:y^yn nyt ב איזyשטyנy1פ*לרזא 24 םון ן, — 

מאנ־ tie 20 tm טאראנטא pe צוױי פון צװײ
nyn tie y רי טרילאל. o 'W איגםyרנyשאנy1זי האם ל 
 זײנען yלכyװ ty:ync yיכטיגסםn די בײ tynyn געלאזט

 1י1א איז oy ן.yנשyקאנװ דער בײ אויפג^יואימי^
nyt:tK tynyD ̂יפג  •tyt צו קאנװ^שאן nyn בײ yבyא

’tm oy: אז y ’ ooe yo’ ny פון 1צילע n, לינקy זאלןp 
 צו געלװג^ ארנז איז oy •tynyn כטyקלnװיnפא ניט

 מאכם. tyפyכnפא צו oynny:yo yny’n אײנציימ^
^nny צו tyלונגyג ױי איז oy כאטש  n«ray׳npyo y ״

ym איז .oyn::yp Dyn אין ’mBy nytDm nyoy־ooynp 
y שטאnקy, מיט tyo ny^ yn 1זי מוז ty ty o r• ׳

o נשאןyכאנװ nyn בײ n r r ty a  tyny: mo tyt’n 
on’ oynyoD’ enyc אין D7in’ 03mn nyn פון ytyn y* 

ynyoy3 y tunnyn נגםyלnפא װאס ym̂־  nyn pe 
̂־לטס־סאליסי  צו נג1באציא ynyכםyרyג nyo y tm א

n, אינטnyנyשאנyױניאנס. ל oy אויף 1געײע איז nyn 
yn ’oe’ y ’ t'e פון yn nytamלyנyציoyn y איז *amn 

ty :ty ;y: א tynאלוציoyn y .םארלאנגם ynyjep ty 
”nyo y tyt אל1 nonne םרײנnלעכy נג1באציא om 
r פליטים־הילף; pc םyאבלnפ e  oy יםן1א pe tyoyD 

nynna לyג:yד׳ m nyoD ryo  nyn peנסyרנy,שאנאל 
ny״n pnynyD ooyn3yDj* רytyלוציoyn y פnyלyנגט 
m זאלען tynyno nynנאyק אז e nyo” na tJ7ycy in 
n’ איnישy קרבױת y tm nynyo*n ro ’ .n po צוױיטע 

tynאלוציpe ooynnyo oyn y שםyםyBגעםער־ אלס לם 
iy i ל ם1צyגn n, ראסעך סן^שפרײםען ײעלכע כחות 
i• געזyג tyyy.n tie האם r m



ע מד םי עכ ער ג
ט ײ 24 ו

̂וקוןן ̂כס אזנזסרע חרו מגדס פון פ ערומרםונמן אלע אינעו שנדיגט יןנ
 וריטיר דןר re מגדס מלחמד פון מרקױף דער

מרן םיםגלידןנר את ױניןאס אתמרע חדך *לײע  וי
.lyuangmy לעgang■ 8 וױים שטייגס ל«נד מנמז

 דזשייגם און לאקאלס *תזערע ogr שסוךן ךער
̂נד׳ pnugi איבערז אז ®ירען ממרדס  מיס 19 גײם ל

מריכ* די לױם ס. ענםיזין יח ,nyiy גרעסםער דער
p םען m  ogr 09 ביזK ̂לסזמ  פיז pngryi ףערו

m אתזעחג פין םײל » בלױז  .oyntgrigirg שײז 
 *ס־ *ײס igo lyerpige װעלעז «לײן זײ *ז זימר

pm חולןןר נױלקח lyogru .oiiga ל«מלס די םיס 
mm םיםגלידעד ogr ביז ג*ד מנען *o r ינע־ נים!

 װ*רשימלעד םומע די װעם מריכםען זײערע שיקם
n און סינף איבער ןןגםרעבעז ig ra ל*ו•8י 18םילי

צוגג.8ש18 דובינםקי׳ס •חחידענם לױם
 דאלאר מיליאן א סאר קױםט אמםןןרנעשןןנעל

oiiga איר פון ?peg.
 סת פנחױב כײם םיםגלידער אונזערן טאן דעם

 ■רעזידענם געגעבען ogn קאםיעץ׳ באגד םלחםה דעם
אינםערנעשפ־ די Tg ovoigig ogn ער pm דוביבסקי׳

 oiiga םלחמח דאלאר םילקמ א פ&ר oerpyi האם געל
re םרעזשורי. חשענעראל איר ogi די ידץ 9 איז 

 די פח געקופם ogn נעל9אינםערנעש די ogr באנדם
דו־ פרעײדענם אגלייען. רעניתנגס *וױי *ריערדיגע

 ייל9 דרינגענדעז g *רויסגעשיקט אייד האם בינםקי
 לען9ז זײ rg לס8?8ל 1אי םיםגלידער אונזערע לע9 י1

 פמ מרקרף חנס ידנ כחוח זײזנחג לע8 ומשסי־ײנגעז __
נדס.9ב םלחסה

 אױפ־ חאכען נידיארק אץ יתיאנס אונזןןרק װ$ס
געםןזו•

 םלחםח םץ םארקױף אין «ל*ז ערשטען דעם
 אונ־ פון םעםיגקײםען *גדערע אק וױ גום *זױ נדס,9כ ץ

,png' נײ גאםירלעד ooyngo נעל9איגטערנעש זער
־9אימילתעש אתוער םץ חקעז־כײן דער איז וחנלכע

o ורעגען באריכנזען די דורכקוקענדיג געל. n פארקױף 
 organ און לאקארס אונזערע םמ באנדם םלחמה פון

 פארםעסט 9 ײי אײם עם קוקס יארק גױ אין באארדס
 מער אויפטאן קען עם װער ױגיןצס אונזערע נוױשזמ

 און רעגירוגג אונזער פאר םיטלעז םער םעז9ש »ח
־9פ םארניכםען גו קאםף דעם אין פארבינדעםע אירע
װילד־ סח םענשהײם די באפרײען יח נאגיזם און שיזם
שקלאפערײ. און <דים

 ן9ײני דזדעםםאכער דער םמ באארד יגם9חש די
 נגעתױבען9 אין געייען םקדים דן ם9ה יאג־ק׳ נײ איז
 ך9ײ 9 םים באגדס מלחםה סארקײפען «ו םיזױז9ק איי
**n r עי אײדער רע־ דער סמ קאספעין םי*יעלער9 י

 נם9ײני דרעםםאכער די רעז.9געוי געעםענם איז גיתנג
םאר־ «ו קװאםא א געשטעלם נהױב9 את זיו האבעז
 ממאלען ױ נדס9ב י9ל9י ז9מילי םיר פאר קויסעז

 אינוערע «ז נעמעז די אויף שיםען ליבערםי אװײ פאר
 אינטעד־ דער r® פרעזידענםעז רבענע9פארשמ ןווײ ־

ױגםאן. מארים און שלעױנגער בענחשאםץ נעל,9נעש
 געסילען די יערײארעםם ײי9 ר״אם סלאגאן דער 09
 ערשטען דעם בײ שײז אז דרעםםאכער׳ אונמרע «ח

 שעיער ל9« גרויםע 9 מז9ה םיטיגג. םשערמאן שאפ
 םוייענםער מנדליגע םאר קױפעז או רפליכסעטפא ױן

 אװעק איז באנדס *ן סאריןײף דער באנדם• יאלאר
 .22 לאקאל ®מ םיטינג בײם אז ענםחיאזם, אזא מים

 וױים• שוין האם סעפםעםבער. םען21 דעם דינסםאג
 ל9?9ל סמ עדושערגמז זימערמאן. םשארלם פרעזידענם

 בא־ קאםיםע סארקײף כאני דער ®מ םשערמאז יון
גע• סארקויםם שױן זדז טאג יענעם ביז אז ריכםעם.

באנדס. װאר איז דאלאר 3531.125 םאר װאיעז
םים״לידער, די באײיסטערם אזױ האס באריכם דער

 םאר־ או גזװיארעז באשלאסען ז9ל« אײפז איז סy אז
 אכם פאר פארקײסען י1 ײכעז *מ *ס*?ײ יי ז7מא«ל

נןך• םאר באמלעז די איס באנדס חזלאר םיליאז
 ארבעםער באײאוסםע פמ נלניזױ די אײף שיפלז ייזײ

 זײ אז האפעז םעז קעז מםתיאזס דעם לײם .פירלר
 אײד זדז םיםמג בײם דעדנריימז. זיל דלם אם מדלדז

 גמײפם דאס לזזקאל דעד אז ויײאדען. גאריכםדט
כע• די אמ לאסע זיץ פמ כאנדם יאלאד 75/100 <אר

 גך האבען ײניאז דדר re אגדעשםעלםן איז םםל9
כאז̂ד דאלאר םייזזמס !ײאמיג פאי־ קױפם

יתקא קלאוקפאבעד דעד סץ באארד מם9דהי די

I

 זיסיימ אנמשלאמו דאדס nrm ײאס לאמלס די אין
פו די פין ■9 גים סי I* «פיגי אין דםאגעון  יג

 קויאסא 9 געשםעלס זין האבעז נס9ײני די »/9זי
n «ו מפער די םאר rrv i ge פאר ZBOOJOOO לאר9י 

 *יל דעס D9 די ימלעז אױס וױיזס אס וױ אין גד»9כ
 אימרשסייגזמ• גאן ודס גאר דןרנריימן נאר ניס

 קאלס9ל די און כאארד דדמדנס די האמן דעם חוץ $
n געקױפם jm  re סי* פעדםעל 9 ײם9 פאד מסעס 

 מן9ה באריכסמ איזסיגע ביז די «ז י.9ל9י ז9לי
 מי נדס9ב מקױפם לס9ק9ל יק9קל רשידענע9ם די
 0*־אפערייס יק9קל ,117 מל9ל :סיסמ לגעגדע9פ די

 — 0 ל9ק9ל פמישערס ר:9ל9י 2R000 — ײני«
 TP 25500 — 10 קאל9ל יןאסערס ;ר9ל9י 10500

 ;ר9ל9ז־ 75500 — 23 קאל9ל סקױרםמאמר ;ר9ל
 אימד ;י9ל9י 60500 — 35 ל9ק9ל פרעסערס קלאוק

 ר;9ל9י 60500 — 48 ל9ק9ל כעד9וקס9קל שעיענלי
 עקאד ;י9ל9י 2,000 — 64 ל9ק9ל מר9באסענהאלמ

 8500 — 82 ל9ק9ל ז9יתי בושלערס איז מיגערס
י.9ל9י 15500 י9פ רד99כ חשןךנם די און דאלאר,

w נײ נחנרע9 די ®ח n r* םיר ײאס לס9ק9ל 
 סומע גראסםע די האס ריכםען,9ב לסעז9ערה כען9ה
 ם9ײ ל9ק9ל אײנמלנער איז עם וחןלכער װאס נדס9ב
 נעג* און אתםעדדועש דעם re די געײען ײײפם.9פ

 םעגעדזשער לויפ 52 קאל9ל ײנקמ רבעםער9 ליזשי
 י9ם נדס9ב רקײסם9פ שײז ימל9ל דער• האט י,9ש

ױ נעכסס ר.9דאל 1.100500 ז י א ײ ז ו  י•9 ניםגודס ו
nימ מןנמד r באגדס• ד9ל9י 110500 סים 155 לאקאל 

 יתקמ עמערנ־או ידערי9עםבר באנאז די קוםעז נאכדעם
 בא־ סםיק9יל די און ר9ל9י 80500 סיט 56 ל9ק9ל

 ־9י 120500 םים ,132 ל9ק9ל יתיזח רמםער9 םאז
 "9ל יתימ רבעםער9 סראזיער איז ימרסעט די לאר.
ר■9דאל 75500 י9פ באנדס פארקױפם האבעז 82 קאל

ס מקיוער לידדים  Mfl »9 ל*קאל ימיןן ואאןו
 •ימספד קלײק■ שיפמג די אין דאלאר, 66500

דילאד• 46500 פאר 80 קיל9ל ימיאן
מוען סאיז ײtrg 6 פון *gpgל און םיםנלידער

 *ן פדזמלסמ 1939« מיר ס9ײ באדיכסעז די
י - פאלגט מי זײגען שטעס אנדערע ײלי י מ  •י

 -198 מז9״ לס979ל *ז רד99כ דדמדנם דדןס פישר
;9ל9י 20500 פ** כפנדס קױפט י י  י״יאמפ יק9קל י

 16000 י98 םארקויפם האט פילאדעלפיע איז כאאײ
 *ן יתי« פרמסזנר ניס־נודס די אח קאדס י9ל9ד

י•9ל9י 40500 — יעלפיע9פיל
 מד הפמז סנד״מלפס 09ל פח סאכעראיקלק די

 אין ימקאם די יסלאר; 676500 פאר באנדס קויפט
 ;ד9ל9י 170500 פאו כאגדס געקױםם האבעז שיקאגא

— igs 83500ײנ דעיאנלױילק די  o v r די ;י9ל9י 
 פארקױיס 09״ liooga אין באארד דזשאינם וק9קל

 שריידפ סיסעלײגיא־ם די ר;9ל9י 61500 פאר סמדס
 יתד אונימי־ קסייססדי סשױעממאסאט re רגעענט9דע«

 י98 רקויפם9פ egn לפעדיז,9ח י. סמ לםומ9דײ9פ
B די ; באנדס י9ל9י 60500 g w 19יוײ מאמר 

re ־9ל ;י9ל9י 27500 י98 — 24 ל9ק9ל באססאז 
 רקױפט9פ האם װאשינגמח סיאםעל, *ז 70 ל9?

 מל9י8 זדז 184 ל9ק9ל ;י9ל9י ige 68500 באנדס
 יד די י■;9ל9י 10500 סאר באנדס פארקױפם האם

 60500 פאר םארקױפס האממ לואיס םײגם איז ג^ם
 סיי — אנםאניא סאן re די און נדס,9ב ד9דאל

ו ר•9ל9י 25500
 טײל 8 פח בלויז באריכםען די זימען געזאגם וױ

re מיו ית^ם קאל9ל אונזעדע י פיז נד.9ל אי  אימ־ י
p ?ײז ד93 סיר געז9ה ריגע n g a לט<ח.9?רײ גיט

 לס8 פליכס אייער דערפירם אינסערנעשןגאלן דער פון מיסנלידער
Wffyip פרײד נירנער»ון פראנרעסיװע

 - שטיםען קענען «ו רעניסטריחגז דך םוזט איר
 ליי־ אםעריקאן דער אין ענראלען זיך טוזט איר
פארכאפער. פון זי כאשיצען צו ■ארטײ כער

 צוױיטען פח םיםײצד. און לינסטאג םצנםאג. שבת.
 רעגים־ זיד ד9נ איר קעגם אקטאמר, מקסםען ביח

 אײער רלירען9פ צו גים אום עגרצלעז און טרירעז
 לױ־ םאר יעז9װ הײ־יאריגע די אין שטימען צו רעכם

 קצינ־ איז קארם סופרים re ריכםעד ר,9װערנ9ג םעגאנם
 םרי־ קומענדען פרײםערים די אין שםימען צו און סילםען

 ענ־ אמ רעגיסםרירעז צו סארסעלם איר אױב לינס
שםיםען• צו סעגלעכקײט די איר םארלירם דך. לעז9י

סאראיבער. שוין זײנען םעג רעדזשיסםרײשאז צוױי
 לם איר װעט טעג. םיר בלױז געבליבעז נאך זײנען עם
טאן? צו כלעסמעז9רנ9ם

 ױניאניםטעז םרײד אח רבעםעד9 •ראגרעסיװע אלס
 לײבאר אםעריקעז דער אין םאראינםערעסירם איר זײנם

 פרײע. לם9 װאוקם r* ענםװיקאנג איר אין פארםי,
 איז ױגיאז אוגמר סארםײ. ארבעםער אופאפהענגיגע

 האם און פארםײ דער re גרינדער די re אײנע געװען
 איאםיגער איר «ו ענםוױקלומ איר אין חלק גרויסען א

 גרעסםער דער סםעים. אין אונז בײ מאכם re פאזיציע
 אץ וואוקס דעם צו מאכעז קענם איר װאס בײטראג

 רעגיםםרירעז דורך איז פארםײ. דער םע ענטװיקלונג
 דער פון עםבלעם אונםעוץ ענראלען זיד איז זיד

פארםי. לייבאד אפעריקען
 מלביגען דעם מאל א גאך באגײן נים םארם איר

 לעצםעם באגאנגען זײנען אונז pe םילע װאס םעלער.
 זיר• ענראלען און רעגיסםרירען צי פארסעלען תרך יאר

 קאמף ביםערען א אין געשםאנעז איז פארםײ זינזער ז7ײ
 האבען יתלכע •אליםישענם׳ קאמוניסםישע די געגען

 פארטײ דער אין נאבשלעפער זײערע אדײנגעשמוגעלם
*r אץ קאנםראל דעם םארכאפען צו געזוכם האבעז 
 קלײזעל. זײער םאר .םראנם׳ א אין םארוואנדלען זי

 שםיםען. געקענם נים אינמרע םיםגלידער םילע האבען
 יאר. לעצםעס רעגיסםרירם נים זיד האבעז זײ װײל

!געשעז נים פאל דאס םאר אזױנם

 אײעד אױפהאלטען מוזט ימיאניסםען. םרײד איר,
ig פארםי׳ לײבאר אמעריקעז דער איבער קאגםראל e די 

 >1944 אין ירעזידענם פאר יעם19נאמיג רישע9היםט
 גוז־ל דער םעגשהײם. גאנצער דער סח גורל דער װען
re װערעז• ענםשידען װעט ארבײםער די

וײכםיג־ אײער איז זיך ענראלעז און רעגיססרירעז
 שםאימז ראײניגטע9פ די re בירגער אלס פליכם םטע
 קעםפען מיר װען קריזיס. װעלם איצםיגען דעם אק

 — מענשהײם דער re פלאג שרעקלעכסםעד דער געגען
 לס9 פליכם הײליגע אײער איז עס גאליזם. און שיזם9פ

 יינקד טרײד אלם אינםערנעשאנעל. דער פון מיטגליד
 אויפאוהאלםעז פאראינםערעםירם בלוטיג איז װאס ניסם.

 די re קאנםראלירם ארםײ.8 ארבעםער אםת׳ע אז
או קײז זאל רבעםער.9  פיז צוריקהאלטעז נישם אײד ז

 אײער tg אויך, זעס פליכם. הײליגע די אם דערפילען
 זיך זאלעז שכנים און פארײאנדעטע פרײנד. םאםיאע.

 לײבאר אמעריקען דער אין לען9ענר און רעגיסםרירען
רםי•98

פליכט! אײער םום
:אײערע ברידערלעד

 ןזמסריקעו דמר פזןר סאב־קאמיםמ סהעציסלע
 טקזססוםװי גענערןןל דסס פון גארסי, לייבן)ר

י. ״. ג ל. א. בןןארד,

 W'ftr^V איז ײד רעניםםרירש צו פלאץ אץ גײם
פ. ל. .g דער אץ זיך

םער־ צוױיםעז. דעם ג.9דינסם און מאנםאג שבת.
 esgnge אזײגער םינף סח אקםאבער. פינפםען און םעז
אווענד. אזײגער צען ביז

r זעקסםעז׳ דעם אקםאבער םיםװאך. e 8 זיבעז 
 איז זײגלר א צען ד9נ האלב ביז םרי דער אין זײגער

אווענם.
 נאענםסםעז צ*ם איז װאס שםים־פלאץ. דעם אין גײט

re ד װעם קלײרק דער הײם. אײער ײ  נארסײ 8 געבעז י
 עםבלעם אונםערן צירקעל דעם אין צלם » מאכם באמק.

פארםי• לײבאר אםעריקלז דער פון

GERECHT1GKEIT {Justice}
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W ען די ל מ 1» לזה9ײ די nroagugp םיר י
TP זײגען ” הגם נאודצסמד׳ דלט

 זײ if ג«ן׳9ז קצז סיז זױכס̂י מןכסס מר .9ל9ק
יחױידזןנם די «ז ישפיל9פ 9 ס9ס גדוימר 9 זיז דינצז

I* סארקומעז דארסלז ודאס ײאלעז׳ מנגדעס art קו־ 
r»> מגדימז

 n ס9ײ ג<90 דעם re ודגסןמןפאןל די
ntw דמנחמ9פ רזח׳9גזדי גלגרינדעס ידו M pm  o n
----------- ----- MM■ OO •IMiaMiLlM MMM ------- -------- ̂ליסישעז. דעם <דס קןמף  גע זיד שסענדיג חאס יי ■

o 19® תאלטעז n נדפמקס׳9שס HI קענעז דמטער9 יי
------ -------- mi MMM MtM «»■■■ MMMiMM ------------------------- - - ק»סף ץק#נ#סישעז דעס סיס כלחז מני*<ז נמו דך

---- M■ ■MM ■MMMM ■*■■■I■ !■•MM MCMMMMMmMm  אײד יפעז9ד ויי I9 מר גע>9י זייזןי רמסצרעז98 *
 ליסישעז9י 9 ינפייעז איז למדש9י נמירט9רג9 ייץ

jjW אונםער זיד קזח עם קאמף. W jg ענ־ צושםאנדעז 
o סא,.סיק די יזדדז n  re ידנקם קאמף׳ ■אדיםישןן 

o *ז p*op*D ד* nmniy זיד קזמ ןס וױ n מי-לקאנא 
VFC כלייבם צס אבער קאמ̂ן m ן *־יער 19 5•רינצי* 

 ױיערע אױף יען8רל9® זיד רבעטער9 די דארפעז לץ9
אמיש ניזירט9רג9 דיז רסעז9י איז כוחות אײגענע  ע̂ק

צו און אינטערעסלז וײעדע באשיץען צו ליטיש98 *ן
לצמז. זײער דמסערעז9פ

090te o *ז פרבעטער די n בעז9ה רק9י נױ 
o זיז כו״ גרױסער 9 ײזיעז צי בפװיזעז n אליטישלןי

mmmmL mm ■MMM ■mm MMM MMM MMMM ...— ----------■, ̂ ג>גווערג*ר לעןסע די סח געזען מימ האם דאס מסף״
MMMftM ■MM MMM WmLmM MM̂M mmmA MMM MM A ̂לען סח מנדידאס דער װעלכע אק גיו ®ח יי

in ל9צ גרויסע אזא געקראגען הפט •ארטײ לײבפד 
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