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רו מגדס פון פ^וקוןן ערומרםונמן אלע אינעו שנדיגט יןנ^כס אזנזסרע ח
 וריטיר דןר re מגדס מלחמד פון מרקױף דער

רן םיםגלידןנר את ױניןאס אתמרע חדך *לײע מ  וי
מז .lyuangmy לעgang■ 8 וױים שטייגס ל«נד מנ

ךן ךער סו  דזשייגם און לאקאלס *תזערע ogr ש
 מיס 19 גײם ל^נד׳ pnugi איבערז אז ®ירען ממרדס

ח ,nyiy גרעסםער דער מריכ* די לױם ס. ענםיזין י
p םען m  ogr 09 ביזK ףערו^לסזמ pngryi פיז 

m אתזעחג פין םײל » בלױז  .oyntgrigirg שײז 
מר  *ס־ *ײס igo lyerpige װעלעז «לײן זײ *ז זי

pm חולןןר נױלקח lyogru .oiiga ל«מלס די םיס 
mm םיםגלידעד ogr ען o* ביז ג*ד מנ 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

ל9 דרינגענדעז g *רויסגעשיקט אייד האם בינםקי  יי
 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 
o און לאקארס אונזערע םמ באנדם םלחמה פון rgan 

 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
ח נאגיזם און שיזם װילד־ סח םענשהײם די באפרײען י
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

ז9ה םיטיגג. םשערמאן שאפ  שעיער ל9« גרויםע 9 מ
 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
י ז7מא«ל  אכם פאר פארקײסען י1 ײכעז *מ *ס*?ײ י

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
ל דלם אם מדלדז  אײד זדז םיםמג בײם דעדנריימז. זי

 גמײפם דאס לזזקאל דעד אז ויײאדען. גאריכםדט
כע• די אמ לאסע זיץ פמ כאנדם יאלאד 75/100 <אר

ך האבען ײניאז דדר re אגדעשםעלםן איז םםל9  ג
כאזד^ דאלאר םייזזמס !ײאמיג פאי־ קױפם

יתקא קלאוקפאבעד דעד סץ באארד מם9דהי די

I

שלאמו דאדס nrm ײאס לאמלס די אין  זיסיימ אנמ
פו די פין ■9 גים ן גי אין דםאגעו פי » *I סי ג  י

 קויאסא 9 געשםעלס זין האבעז נס9ײני די »/9זי
ר די םאר ע פ n «ו מ rrv ige פאר ZBOOJOOO לאר9י 

 *יל דעס D9 די ימלעז אױס וױיזס אס וױ אין גד»9כ
מן נאר ניס ריי רנ  אימרשסייגזמ• גאן ודס גאר דן

 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
י נדס9ב מקױפם לס9ק9ל יק9קל רשידענע9ם די  מ
ל9ל :סיסמ לגעגדע9פ די  0*־אפערייס יק9קל ,117 מ

 — 0 ל9ק9ל פמישערס ר:9ל9י 2R000 — ײני«
 TP 25500 — 10 קאל9ל יןאסערס ;ר9ל9י 10500

 ;ר9ל9ז־ 75500 — 23 קאל9ל סקױרםמאמר ;ר9ל
מד ;י9ל9י 60500 — 35 ל9ק9ל פרעסערס קלאוק  אי

 ר;9ל9י 60500 — 48 ל9ק9ל כעד9וקס9קל שעיענלי
ר9באסענהאלמ  עקאד ;י9ל9י 2,000 — 64 ל9ק9ל מ

תי בושלערס איז מיגערס  8500 — 82 ל9ק9ל ז9י
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 •9 ניםגודס ו  י
מ מןנמד  באגדס• ד9ל9י 110500 סים 155 לאקאל nrי

 יתקמ עמערנ־או ידערי9עםבר באנאז די קוםעז נאכדעם
ל די און ר9ל9י 80500 סיט 56 ל9ק9ל  בא־ סםיק9י

 ־9י 120500 םים ,132 ל9ק9ל יתיזח רמםער9 םאז
מ רבעםער9 סראזיער איז ימרסעט די לאר. תי  "9ל י
ר■9דאל 75500 י9פ באנדס פארקױפם האבעז 82 קאל

ס מקיוער לידדים ו מיןן ואאן  Mfl »9 ל*קאל י
ד קלײק■ שיפמג די אין דאלאר, 66500 ספ מ  •י

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 לי י ײ מ  •י

ז9״ לס979ל *ז רד99כ דדמדנם דדןס פישר  -198 מ
;9ל9י 20500 פ** כפנדס קױפט י י אמפ יק9קל י  י״י

 16000 י98 םארקויפם האט פילאדעלפיע איז כאאײ
« פרמסזנר ניס־נודס די אח קאדס י9ל9ד תי  *ן י

י•9ל9י 40500 — יעלפיע9פיל
מז סנד״מלפס 09ל פח סאכעראיקלק די  מד הפ

 אין ימקאם די יסלאר; 676500 פאר באנדס קויפט
 ;ד9ל9י 170500 פאו כאגדס געקױםם האבעז שיקאגא

 די ;י9ל9י igs — ovr 83500ײנ דעיאנלױילק די
 פארקױיס 09״ liooga אין באארד דזשאינם וק9קל

 שריידפ סיסעלײגיא־ם די ר;9ל9י 61500 פאר סמדס
יססדי סשױעממאסאט re רגעענט9דע«  יתד אונימי־ קסי

 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?

ל9י8 זדז 184 ל9ק9ל ;י9ל9י ige 68500 באנדס  מ
ד די י■;9ל9י 10500 סאר באנדס פארקױפם האם  י

ם ^  60500 פאר םארקױפס האממ לואיס םײגם איז ג
 סיי — אנםאניא סאן re די און נדס,9ב ד9דאל

ו ר•9ל9י 25500  טײל 8 פח בלויז באריכםען די זימען געזאגם וױ
re אימ־ יי פיז נד.9ל אימיו ית^ם קאל9ל אונזעדע 

לט<ח.9?רײ גיט pnga ?ײז ד93 סיר געז9ה ריגע

 לס8 פליכס אייער דערפירם אינסערנעשןגאלן דער פון מיסנלידער
Wffyip פרײד נירנער»ון פראנרעסיװע

ך םוזט איר חגז ד סטרי םען קענען «ו רעני  - שטי
ך טוזט איר  ליי־ אםעריקאן דער אין ענראלען זי
שיצען צו ■ארטײ כער פארכאפער. פון זי כא

 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,
 די ige פארםי׳ לײבאר אמעריקעז דער איבער קאגםראל

 >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
 פיז צוריקהאלטעז נישם אײד זאו קײז זאל רבעםער.9

 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,

ײם ש צו פלאץ אץ ג  W'ftr^V איז ײד רעניםםריר
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

 8 זיבעז re זעקסםעז׳ דעם אקםאבער םיםװאך.
 איז זײגלר א צען ד9נ האלב ביז םרי דער אין זײגער

אווענם.
 נאענםסםעז צ*ם איז װאס שםים־פלאץ. דעם אין גײט

re ײד װעם קלײרק דער הײם. אײער  נארסײ 8 געבעז י
 עםבלעם אונםערן צירקעל דעם אין צלם » מאכם באמק.

פארםי• לײבאר אםעריקלז דער פון

GERECHT1GKEIT {Justice}

P rie • 10 C M .Im nm j C ity, H. J., N or«m b«r, 1 9 4 3Vol. XXV. No. 1 1 .

W ן די ע ל מ 1» לזה9ײ די nroagugp םיר י
TP זײגען ” הגם נאודצסמד׳ דלט

ר .9ל9ק  זײ if ג«ן׳9ז קצז סיז זױכסי^ מןכסס מ
ר 9 זיז דינצז מ יחױידזןנם די «ז ישפיל9פ 9 ס9ס גדוי

I* סארקומעז דארסלז ודאס ײאלעז׳ מנגדעס a r t קו־ 
מז די r»> מג

ל די אן פ מן סן ג ד  n ס9ײ ג<90 דעם re ו
ntwM דמנחמ9פ רזח׳9גזדי גלגרינדעס ידו pm  o n
----------- ----- MM■ OO •IM ia M iL lM  MMM ------- --------  גע זיד שסענדיג חאס יי ■^ליסישעז. דעם <דס קןמף

o 19® תאלטעז n נדפמקס׳9שס HI י קענעז דמטער9 י
------ -------- mi MMM M tM  «»■■■ MMMiMM ------------------------- - - ק»סף ץק#נ#סישעז דעס סיס כלחז מני*<ז נמו דך

---- M■ ■MM ■MMMM ■*■■■I■ !■•MM MCMMMMMmMm ר גע>9י זייזןי רמסצרעז98 *  אײד יפעז9ד ויי I9 מ
עז איז למדש9י נמירט9רג9 ייץ  ליסישעז9י 9 ינפיי

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
 עק^אמיש ניזירט9רג9 דיז רסעז9י איז כוחות אײגענע

צו און אינטערעסלז וײעדע באשיץען צו ליטיש98 *ן
מז. זײער דמסערעז9פ צ ל

090te o *ז פרבעטער די n בעז9ה רק9י נױ 
עז צי בפװיזעז ז כו״ גרױסער 9 ײזי o זי n אליטישלןי

mm mmL  m m  ■MMM ■m m  MMM MMM MMMM . . .— ----------■, ^ ג>גווערג*ר לעןסע די סח געזען מימ האם דאס מסף״
MMMftM ■MM MMM WmL m M MM̂M m m m A MMM MM A לען סח מנדידאס דער װעלכע אק גיו ®ח י̂י

i n ל9צ גרויסע אזא געקראגען הפט •ארטײ לײבפד 
שסימן.
nכח 1ליטישע8• 1טע1ניזי9ג19 ר re מ־9 די ר

מי o ג»נץ זיין װעס י m w p קוסענ־ די אין װיכטיג 
ת o* יי i n i r 1044 לעו8ײ קפגגרצס איז re. עס 
 צווײ די צװישען קאמף גרײסער 9 בלזיז נים דין װלס

 I9e9iP9®n די re םײעזige אײגגעפונדעװעטע לסע9
ig ,1נל9ףע«ובאק *ן i זײן אייד װלם צם g ■הײסעו 

re 4«גו סארםײעז די איז מסז׳  r r א הפם זײ 
 את r9 נערען9קצי9רע 8 אח פליגעל יראנוזסױמן

 קאמף m 09 װעם נגדעס8ק נײעם 8 פיז לעז9ײ יי
 די װעז פילעז• לןמעז ק1שטא זיד גופא רםײעז8« יי *ן
ש יײז ײעלעז רבעםער9  זײ װעלעז ט.1ניזי9ג19 מליטי

 טײען.19« צװײ די םמ מף9ק לעכעז1אינע דעם ײדך אס
געוױנען. סך 8 מנעז

o in rn P איז וױנםיג i n ארום װאל־קאמף o n 
 חעם־ גענעראל ,19װעו*נ9ג נט9לױםענ םאר נדידאם8ק

ק9ײ דער קעל.  ענג איז 1םו9נדיד9ק זײז ים19 םף9ל'
o מיט פןרנתדעז n םאר קאמף ל9ײ קוםענדיגעז ■n* 

ט מנ מן ייד זאל עס אױב זי מ ײנ  רעיובלי־ m א
ליוםע־ םאר קאנדידאם איר זזליײ^ צו יארםײ קאנער

 דיואי ר8נ1װע9ג ז*שײנלעד9װ װעם גאװערנאר. גס9ג ׳
m ציע9מינ9נ די קתגען צו מזל זײז עז1בי9•ר  re 

o ז9נװענש9ק ימובליקאנער in ’tn e  19c, ער ױײל 
 האבען װעם 1ע לבאני.re 8 ןריעקציגײז םרײ זײז ײלס

I 19 ל8י ם9ײ ־,19נ1װע9ג :ט9לױטענ רעױבליקאנערB־ 
ל זײז ממעז  ל9ז 1מ8 חעסקעל ל91גענע װעז ץ.9י

 ״9ג װעם ,1נא1װע9ג נם9לױםענ 190 ײעדעז געװיילם
חה זײז דיואי י9װעת מנ ע  ני.9לב9 איז בלײבען צו ג
 די ז9 װעלעז, נים װעם פארםײ רעפובליקאנער די ײײל

 װערען געגעבען1איבע זאל סםײם יארק נױ פח רעגירמג
דעמאקראםעז• די re הענם די איז

מז יארק נױ re װאלעז איצםיגע די  דעריבער הא
 קאנ־ די ז9 וױכטיג. איז עס װיכםיגיזײם. יעלטע9י י

 זױצםיגע די אין !אז־םײ ארכעםעז־ דער םץ ייז־אםעז
 tg וױכטיג. אמ עס און וחװ״עז דערוזײלם זאלען ײאלעז

װעם ״oigo בעםעו■19 די ogr ל,9שםזמעז־צ ײ

iy« 09ײ זית ל9ז קײנעז׳ o n. שיילצז קןנעז מל ד כדי 
n 9 וזןס io r u חחיחמם קוסעגדיגע די זדן 8ל9י• 
לעז.9ײ קאנגרעס איז

^אױסמע די ציצן חמ־בײ כער9 ײילימ םיד ק  ײטקר
 לעז9ז זײ Tg.שםימלן ג9דינסם גײז ײעלצז ס9ײ יי׳ «ח
ro זײז m g e  m גע־ די ראײס9פ גזמײ וױסען איז 
י װעלכע ige ,nmgmjgp די pe מעז p י e ig i אוז 

»r יײ שםימעז• ײעיעז  n » i r דיסםדיקס, יזוחח 
o פאי לטען9ה זיד שםיסעז׳ די װאו n געםעז, צעםעל 
ogr יאו־סײ די ogn ט.1י019אינד 1ל19 נןאזינירס

 »פח>נע,ות>ס
s r m ם ר ױ ב קו ס  די

ען ר ע  די r«װ
ר ע ב מו קנ או ל ס

 פײנ־ י. װײס־ירעוידעגם
 m פח נועגעחשער כערג׳

 תאם ײניאן, קלאוקמאכעו־
o באריכם דין איז n  P8 

y נומעד בעד9אקם /y tu״
 וחגל• װעגלן ׳sagie וױכםיגע זײעו• א *געדירס םיגקײט

ר אכםען.101פא שםארק דך דארםעז קלאוקמאכעד די מ
חד אלםע די איז עס m זסגען, אפשד• קעז מעז  פ

o אונםעד באקאנם tk ײעלמ גע׳ n ״ מעז9נigrg־ 
סך א כלות ניט ארױסגערוםעז ogn ײעלמ איז לעיינג״

ײ ימיאז׳ הײס סד י אײד נ  m ייז דיסקוסיעס חײסע   
סימ־ י. װאס סראגע די איז *מו־ אמת׳ז  m  P« •באס 

pe פראגע אלםע די וױ מעד פיל  o rig a  og״i ג1מ  
קלאוק־ די פאז־ עתססעו• אסך אח  n 9 און לע«ינג׳1װע .

.19390
09 rm e 19091091 ogn.־ m 19־קלײד19נ90 די אין 
 039091 »ײד סעז ogn אםאלמםײסזװ־ m פח שעיעד

או־ײן אח 09 19מ !עוועז■ אח ogi •lyric 1פא ־סוסס
סוסס״. םעשןח נס9«ד נע9אײי־געחם די yrgo m 1אי
 93ל9וי ,nyeyr אפײטזוד1ל8ם8 מװחמ אײד די״מ עס

nagn צ1 אק כמעם דך  eg מאכעז סים 1939191*9 19«
 lyryi tk ל8צ זײער 1938 סוםס. 19םעש מענס די

 *1פא ע1נגע9ל lyoTpynge ױינעז עס .yom קײן ניט
ir צוײשעז סאנדלומזח r n םים יתיאן m אמײי1אמאל 

o םעד n  lyiyr 190 אח ogn אויסגע־ את עס װי ײך 
ig !ליממ• i אױב nלם9ס oy ogn זיד lנ8עהnװע־ לס 

iyi ר.909ש 9אײנמלנ t k מזמ 9לכ9ײ oigpyi ogn 
lyrm g 1׳םים tk ,ly irc הײנם m g אםאל־ צאל די 

osgoyi m װאו ,nyeyr ד9אמײם1 r i oy 1 קלאױןסK 
y א סןםס, o m  rigi1אי ׳ m ד,93אהול את צושםאנד 

k 193קלאוקמא די oik  lyiyp נים 1אפש ooyogie’* 
o n  iyiyo pn. די האמױ ר9קלאוקמאכ די y o in צײם 

ognyi ־ סך א*oys את ogn oy גים אסילו די *yiyoiK 
 ips מאכם iyeyr ד90אמײ1אמאל אץ אייד װאס ס,1סי

 -1K יא אפילו י1 װאלם oy iyr אמ םוםס• r* קלאויןם
o i'o n y o, נים אײד זײ 19װאלם m rsoyogie oiypyi

m אץ n g e, די אז oyoig דאוץ׳ yr m yiynysK- 
m זײ. צו oy װאלס irrtyi א yigie, האמן די אױב

iy ארבזןםזװ oeigiyi האמױ זײ נלאכזח■ צו oy «ײם rg 
•yi האבזת זײ װאס סוםס, איז קלאוקס די אױף םאים

?19:91 iyeyr yiyi»K n m  IK. פאי־ o n א־ י
oiyo אח nyo n n  ey 9?םא 1938 ם.9סראבל ליױ נים 

m ein,װאס ־ we־ oy tk 0:9090 o n ראב־• ק״ז נים■ 
 ײריס־ lyiyr לאדען גימ נים איצם ױך מ׳דארןי אח 09ל

o ,9דיקצי iy r וועתו־ םיל 09םראבל די® i n  ige 
iyo:yg: ס׳הייסם צוקונסם׳ m מלחרה די oyr ײד -  מ

 yom די lyi’iiy אייד אםשר ױך ס׳װעם 1* 191די
ik  rsnyeogie 1909קלאו?־ש די.

ik אמאלגאמייםעד די iyepr, װאו tyiyr oy איזם 
osgoyi סוםס איץ קלאוקס oy oyr םאד װןועז m

 זײ. צו 9P90 ם119ל9כ oyaig די יז זײקז/ םיז 8 *ײס
93 n KOל•908 די 08 סמ 1909319 יי י80 5י0939ל 

 tg .orKryii* I93gn 09 זיך p^yr .nyeyr ד9אםײס1
ip n  tk ־«oya.

tk oy ׳ד9ל19ם n  iy r Tg םלחמזז oyr זיך 
9r  •lymiy909ל yinsxK n  lyד90םײ91ל r  .nyeyrאו 
osgo pro ייד סוםם׳ איז יקס9ל lyiypoK 19די צו 

nyiyo 79390 re  093•« lyim vnne 19קלייי ey ik 
 .19צײס 9לס9 91לי9ם9 די pnyppmi אױד זיו ז9ל9ײ

pm קלאוקס ik 3 1919פל סוסס nngo193קלאוקמא לױז. 
י8 pro 190 o אק מ n .1 צוױיפלען tk oyאײנ־ אנץ 

 -gn גים 19ל9וי nyeyo 19םײם91ל909 די אױב :סאך
oyaK r i yi iya בײ pi^yr ,ny r^p iy iye ניט די 

n װעלעז  payiorg קלאוקם *pm ik  •oo* r דארף 
79191. i y n  T9? pro m •לוימז! w ל-90א ךי אץ אײד 

 ?יץ 1זײ ניס סלחםח חװ* *UP ®yr lyeyr םייטעד91
m yeogie yorii. .י *lyanyi tk n y a r פול־ 

w .oigr ny pm ,oaynyi m iyor די yane דארף 
ra ם1לײ91י9 גים  prryr ד9נ m נאר םלחמד״ n •דאוץ 

ik 190 דיסקוסירם זדצס שית  prnm דארף ik  lyiyr 
proyiig לומ9שם 9באשסימם א ik א 1אױםאייבעםע 

ppe וױ Vyi 79? n״.pnyr or

ע 8 ט ל ע פ א ig ?וסם oy ד i ײס19 נים
ט ײ ס ג טי כ ע ר ע ג ט n או g i  oy m איז זיץ o n

-f-* ם ר״ בײ ogr 1911 טו־עיד׳ oyn ’ד
ן י ^ ״ ײ ר ן •80 אח oyoyrr 91ילי3 די ד

ע א רי ט ס ת ס.931א וױינע גאנץ 1רא נ
ryo די בײ oyoyrr yiyoys 91 אח K־oya אפילו 
Ji’goiyrg 1פא

p אפשר מזח קמ rm, 1 אוKC1PT tk ogi, וױיל 
 oy .91910391 r?״ 9נים tk oyoyrr 91נילי אײף

 קױ־ iy:y? די את רײד pngryi דמימ 9לw 8 הײסם׳
790 xyopn nyoys .9 ט r ogiלם raw pmyi 

8 ,on די 1פא חת lyagooyn, װאס lyoyaig בי־ בײ 
י אבער .oyoyii 91לי  eiypyi כאטש דך 19לס8ײ י

o 3צולי ליידען די k .790םרײס n9ל9 חאס ׳ T״iyi רײך 
pn9ry i די?ע9כי8 1אי ik 1? זײ iy:yים ly o n g n n• 

rg די צוליב pnyr lyncry: g i iyVgr מי  י*18 9ל9ספ
yo ,לײס iy:y? ogr קית oyoyn yiyoyo 190?וי נים. 

nryo n  1939 tk ױם r oy .rrg״iyr 79190 ד8נ 
18 iTiyi09 אםעריקע, 1אי לײם9ימr קױםזמ דאו־םזמ 

 סץ יאל1909מ אױס פזגלם oy nyag ׳oyopn ע1בילי
08r 038091 9ר9ביליג די p n y r oyoyrr. שול־ אמ 
iy אץ דיג rr  o n די .l in ’i n  i n  re  iyrtoiyi8

08r צו האמה pps םים m 9080 םײלונג18פ re־ 
 *83 1םים׳ אח ynooTOK מקסםיל m איז 19יאל1

 נםער8פל 8K I908wyi האמז די פרימזױ. די שטימזח
m  ik די פח 1םײלוג1פא yo8o1אי אח 19ריאל i n 

k די פמ 1שםימונ8ב  ,pmne 9נוס8כי די^ ש ם  ם1ק
n מניג lym? נים iyiy? oyoyrr 91בילי סץ g r. 

i n ל91נ8מ tk 0111 זמוי, tk oy w 18091 8 1סארא. 
lyirrrryie oyr .iyepr yiyiyo w בילעע .oyoyrr 

lysyoTx iyro• ייד ײעלעז
v* o n לטע988י 8 1שיי o«?i,o?nyioK פדן 

o :yony .u r r :n  m מז א  װאס .lyoKooyrr די ה
3 lyoyaiyע1ילי3 ײ •m yo ik  o n ly  I 'm  .oyoyrr 
:iy אץ וױיניג ממילא y ,790 *ײם oyr ־180 יארף 

ן ז9008?גס*93לע די װײל ,iyn דינןװ נ ז ip ד n הויך 
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(

p  or די נו אוםגזנרזכסיגקימו peso rom s, וחיס 
m די קױסאן ניס קונען  o ro m  nyoys ױמז סו׳*ז  ק

T די s־rnya י *ון p גיס זײ pjyp י snp ײי אוויסיל 
מז p ג«גױריזנד׳ או*ד זזןרימר אח עס דארפען. «ײ  י
or געשאסען וזןרס k כ«גגעל r s ע מי לי o ב׳ ro m, 

tm rsrn חײסם׳ <. סו-יזעץ. דיערץ ויך n  m דזגגי׳ 
 ש*פזח מנדלונג דיער סיס חעלסזח דונגס**גזנסירעז

o ניליגע אױף יקתת « ro m•

M ר ע ט ױנ ר א ל*־ ימיזח סרעסזרס דדעס די ®
מן• or oimrs ד׳אט 60 קאל

עקזיססענץ. איר פמ ױבילײ יאריגעז * ׳
oy m לאקאל ױבילײ. סערגסארדי ®ולשמגדיג א איז 

ז די איז תאם ער זײן. «ו שסאלץ װאס םיס האס 60  מ
ר  דרעס די שאר אױפגעטאן סך א עקזיסםענץ דין סון ין

 שענסםע די םדן אײנער געװארעז איז ער און סרעסער
 וױדקדעך pp ױאס אינםערנעשאנעל׳ דער איץ דןקאלס

םוסטער. א סאו דינעז
ר־ *ו איז ײניאז א no אויסנאבע וױכטיגסטע די  מ

pnyoys ו םיסגלידער׳ אירע פיז לאגע שעקאנאסיע די* 
 זייער מאכען או און םארדיגםםעז דיערע סארגרעםערעז

o אין pp w לאקאד ױכערער• און לײכםער לעבעז r 
 דער־ סך א חאם ny אז בארימעז׳ זיו רעכם טים סרט

 ודינט זיך רעכענם טרעיד סרעסער דרעם דער גרײ׳כם.
 זדנסערגעשאנעל. דער אק בעסט־כאאאלסע די אװישען

 זיד תאט לאקאל דער װעץ געװען׳ ניט עס איז ער און
o פח *ושטענחמ די געגרינז־עם. *ודיק *nr 10 «יט r 

p טרעיד m דורך שסוסענװײז« געװארען פארכעטערט 
 באלע־ די סים קאמף אויסײישרענדיגעז שטענדיגעז א

 סיס שארװאלםונג׳ דער פמ באמיחונגעז תרך *מ כאםים
 אין אײגאופירעז סיטגלידער, די פון קאאסעראאיע דער

 בענע־ עס וועלכע פון רעםארמען, רײח גא»ע א לאקאל
n פון סיסגלידעד די פיל זייןר סיטירען r און יוניאן 

 אווי־ ױניאךגײסם דעם םארשטארקם סיל חאבעז װעלכע
זײ• שעז

ױני^ א םון הױסט־אויםגאבע די אויסער אבער
 מיס־ אירע םון לאגע עקאנאמישע די פארבעםערען *ו

 דארף זי אויםגאבען. אגדערע אויך זי האם גלידער,
 מוואוסם־ זײז זאלען זײ אז מיםגלידער, אירע דעחניהען

 גײסם א אנםװיקלעז זיי אין דארף זי ױניאדלײם׳ זיגיגע
 םון און הילף געגענזײטיגער םון ברידערלעכקײם׳ פמ

 זארגען אויך דארף ױניאז א ארגאגיזאציאנם־דימיפלין.
 מיט־ אירע םון גושםאנד קולםורעלען דעם יויםאוהײבעז

 אינ• אין אינהאלםםרייכער לעמז זייער מאכעז גלידער,
 אין געםאז 60 לאקאל האס אלץ דאם םערעסאנםער.

מאס. גרויסער גאנץ א
אלץ, אויסאורעכענעז אויסעז נים דא זײנעז םיר

 םץ יאר צעז די איז אױפגעטאן האם 60 לאקאל װאם
 מע• קאהעז מאקם וױים־סרעזידענם עקזיםםענץ. זײן

 איבער־ דין אין געםאן עס האם ,60 לאקאל םון נעחשער
 אקטאבער דעם איז געווען געדרוקט איז ױאס בליק,
 ווע־ באקאנט אים םון קען מעז גערעכםיגקיים״. נומער

 אזױ װי ױניאן׳ דער םון םעסיגקײטעז אלע מים רעז
 דרעס די פון פארדינסטען די םארגרעסערט האם זי

 ארבעטס־ די פאר געזארגט האם זי אזוי װי פרעסערס,
 ביל־ םארשידענארטיגע אץ ברייטע א םאר וואם לאזע,

 םאר לאלאל פון אנגעםירם ווערט עס דונגם־טעםיגקיים
 דער ביבליאטעק שײנע א םאר וואס מיטגלידער זײנע

 װערט זי גוט װי און איינגעשאםט זיד האט לאקאל
מיםגלידער. די םץ אױםגענוצט

 שטאלץ דץ קען 60 לאקאל אז דעריבער, זאגעז סיר
 עק־ דיז םון יאר 10 די םאד דערגרײכונגעז זײנע מים

 יױיטער אויך זאל ער אז אים, װיגשען מיר און זיסטענץ
 אײסגעטראטען זיך האט ער וואם וועג׳ דעם אויף גײז
איצש. ביז װי דערפאלג גרעסערען א נאד מיט און

״ אימ«ד ס מ ד ר מ י 80 , ת • wpnn n r w ײ׳ ל  מ
מ «ר שסארט פ ד ץ א אס מ *מז מג ז v ש״ל <יו מ  מ

ו אידועסטרזמטש׳ מ נ ײ ס ס ש m m מיגי m  » m 
o ײ, אז. r חײv* ײג או ״ «יל w« פײלש א א ת ײנ  י

m פידט n׳ o r oim ױז ײ א אײף n גל r יז0 סי m 
קי ^רדינס«ןן׳6 ס א י 7סײ דן ן ד ת ע ן  ר

ס מנ ע rj> Pf #ונזןסזןר סעל« מ ו w
tr u s t מא אױס לאמנס״סיטאל אייף סארדינססצז זי

-______M M M M  M M M M  m  b m m — i אדן f ז9ד װעס מ ח י ן7«ן מדד ujv 9 ן j  upjv U7wv  
f אױף n מ ג ו מדדיגססעז״ ג

n סיילס א  orro ל^r טאל Ortnrrow/ זז״ל 
ז tw מ t סאלקס ד♦ ®ח troso ז י s* י  n w סך 

ד איו סי דײמ״ די פמ וױ טאר, א נ מי י א  *r»®< מ
 לזזמגפ־ flw סלחסח׳ חןר סון אייט חןד איו איצט רעכם

 ווײדדמס די אדן טיחןד אזו* געיואראן tri״f מיטזגל
גןייארלז׳ אייגגפפדאיזמ זײנזמ ארכאסער די פיז

o irrttn o וױי״ אדסידסטיאאיא זײן אוץ רוזוחןלמ 
jro סיילס א וחןן אז גרט, צאגץ i m א״נמסירס זאל 

מדונג S פארלאגגזמ ארבןטןר ךי ןייאלפ 1ײער? ח  ז
r^ אויף v כארןכטיגם זײן ווןלן זיי און מײדושסס 

חנ^ז אגס*סיטןל31לז no קאסטאז די וױיל דערצו׳  דויו י
nmm oirsrnrs opr® ojn.

תא־ אדמיױסטדאציע זיין no דוזויןלם סראזידןגט
 קרייזמ אגםאגגלז לאז^ טאדארבא די יחח אז סורז^ בזח

jn״r אױף חעכערינגאז r ,געשאר ד♦ זוןט וױידזשעס 
®n וחןלןן אדבעםזןד ךי גראסזןד. וחןרזןן )דנפלאציצ 

ד תאמז  ויילאז׳ לײ װאס זאכעז׳ די ?ויםצז צו געלט מ
i אכער*די r w “ r®s אינדוסטריעז t r w ניס איצט 

 nr*T ײי מברייד׳ *ײייל^מ nso פיל אזיי סראדוצידען
 אד- גזדיינשסע די אױף סרײמז די קײפעז• וױל עולם

שטײגזח. ,דעריכזױ וועלען םיקלען
^ א בלײז גיס דא איז אד־מטזןר די םאר נאר ®r 

®n ,זייץ דאישעז איז זײנעז ארמטזןר די אינפלאציע 
 וױיל אורשטזנחף, איע זמסעד סעקס סײלס א תגעד

 ארמ־ די פאד אורגערעכם מאל אלע אמ טעקם אזא
 די פאר גינסגױג ראל אלע איז איץ םאלקס־מאסעז סענדע

 א ®ץ פראגע די ײעז מאל׳ יעדעס קלאסעז• דייכערע
 בא־ די זי קריגט אײפגעחייבעז׳ ווערט םעקס סײלס

סדעסע, קאסיטאליסטישעד דער n® שטי*ע גײסטעדםע
דעדי־ דארף ארנעטער־כאײעגינג ארגאגיזירטע די

 ענערגישעז אז אנפירעז אץ וואד דער אויף שטײז בער
 םעקס. סײלס א אײנצוסידעז סלענעד די געגען קאמף

 איצט שםעלט װעלכע ארבעםערשאפט, ארגאניזירטע די
 דעם אנײײזען דאדף טאכט׳ גרײסע אזא םאר זיד מיט

גענומען קענען טעקסעס מעד וואו אדדעס׳ ריכטיגען

mmיי ״ rornrvm n no troww* זי יין 
o ro  trm  o rsossr ז מיױמ דיזיצ* no or

ײ מי ס is ד  w m ♦ד j jm n ז«ל Wtfi יײ *ײ
»ns *tm* r w מל w m n tw rpso or 

is ,m m יור nmiw n i  osn otujsp יײײולס׳ס 
r is iirosrri״ trooms® is זאל׳מ e r im s י״ד 

26 om m ד טײ״»סsלsר s י יסי׳ י י י ז  ״•״ מ
no mnr מג»nr »s «r* רחיתלט׳ס איאט מל •n 

r v m m p סיו׳ מי א

a r t ען ט ענ ט * ףי ן ר ^ 
ס ®מ ױ א ט מ ױ קו ל ד ד

yp io גזדיאחח איז   o r
B4AB b m b  b  a b̂ס סויס דעד זינס  •ייעק ה

 אומןר אדג• סוץ מדיס׳מ
ניס איס תאמז מיד אמז ,טױחילקי מאריס כאליכטזח
ת סאימסזמ׳ rn גאמז ז  ns ײדא אתמד סאר אדמט 

ns ז י  »יז כאוחןגונג ארמסאר תי ®אר מטיגקײט י
 סילומ טיד מתז, אתזער r׳s פריש נאד איז אלגזמיץ

 סיר װאס ®ארלוסם, גתיסעז דעם גוט גאגץ חימס נאד
trup i מז ^י מז סזןלט $ר טײס, זייץ דייד ג  גײ ז

*nmr ודיל פאכזח׳ דארפזח סיר װאס שריט, וױכסימז 
שאתענמז, גזױןזןנם ניס סלןח זײז תאם ידמזױ־

n לאנגז rס*ד־ גזדמז זדלקוױט מאריס איו ן 
t מים כוגײח r r r  •vnm׳ nrומג־ *ײ־ געוועז איז ־ 
t סרײנד. איר ns וױימר o מסילס׳ שטעגדיג חאמז 

 גרױמז א מיס םרימד א זיד בײ תאט ײנחמ די אז
זיד קעז זי װעלכעז אױף זזארץ, ברײםעד־ א און סאיד

rs ־nr װעז ns סאמענט׳ עתסםעז אז איז ®ארלאזעז
 פאד׳יתומ׳̂ן וױ געםילט זיך מיר חאנעז געשטאו־מז,

 א מליימז האט באװעגונג ארבעטער גאנצע די
 4םױן םריצײסיגעז חילקוױס׳ס ײרך פארלוסט גרויסעז

 ®יז ns קעס ליכטיגסטע די n® אײנער געװען זדז ער
 ײאס קעמפער, אויסדױערנדיגססע ns ̂בעדגעבענסטע די
 אמד אונז סאר ■טגפארדא האט גױגעבאװ עסערראד ךי
 האט ער וױיל גרעסער, נאד געײעז םארלוסם זײז איז

mis ו קאסף טאג־טעגלעכעז אוגזער אק געחאלפעז* 
n ®מ לעבעז דאס זיכערער מאכען ns םארבעסערעז rM is 
מיטגלידעד.

 ײניאו דרעסמאנער די האט נאמעז חילקוױט׳ס אויף
 ®אר שיף א בײעז צו באשלאסעז איגםעדנעשאנעל דער פמ

 די געוױנען צו ײערעז באנוצט זאל וואס לאנד, אונזער
 אנדערע אויף אױך איז נאמען חילקװים׳ס טלחלח.
 אבער ױניאז׳ אונזער דײד געווארעז איינגעקריצט אוסנים

 rs איינגעקריצט נאמעז הילקװיט׳ס איז אלץ וױ לער
הארצעז■ אונזער

ר ע פ ד ע פ ר א קוו
קרילאװ) (לוים

ם פון6 חו ױד נ

ען עג דער אז מפאר, א םאראן איז עס א נ
ם ײל סיילם א אננעמען זאל קאנגרעס טעידח ס

 איז רוזװעלט פרעזידענט הגם טעקם׳ *׳'
דעם• געגען

 א זײער איז טעקס םײלס א פאר אגיטאציע די
 איז פרעסע, קאפיטאליסטישע גאנצע די כמעט שטארקע.

 םאראן זײגעז קאנגרעס אין און םעקם םיילם א פאר
 איינ־ גאנץ איז עס טעקס. סיילם א םאר אנתענגער סך א

 אויף פאלם מעקם סיילם א םץ לאסם הויפט די פאך.
 לעבענס־ וואם מאסען׳ פאלקס ברייםע די פון פלייצעס די

 םארדינםםען. גאנצע זייעףע אויף געווײנלעך עסם מיםעל
 צו לעבענם־מיםעל די נעמעז קלאםען רייכערע די בײ

וועז םארדינסםעז. זייערע םון םײל קלײנעם א בלויו

 כאק און כער אײזעל, דער מאלסע־שמיסןןרץ, די
 שאג שײנעם א אין חאכען כאשלאסען

 ן שכנים &לזן סאר ?װארטעם א שסילען *ו
 כאלד געקראגען דארם נזאקק חאסטן זײ

 אלט, אץ כאס א םיט נאטען, פידלען, «װײ
 איכאײנעם טוזעצט ײף אלע חאפען און

 םעלד אײפן ױןןלדןןל כײם
 י װעלט. ײ ל,מסם זײער מיט כא«ױגערען

 גרײסארטיג, גאר כלים די ונו זיד געטאן נעם א
ניט ם׳קוסם גאר — רײסט םען אץ ריסעט מזןן

ס... ײ םארטיג. אץ א
— !אײס ״ווארט —

 — אדויס, גױאלד א מיט מאלסע די דא איז
? שסילען דאס זיד איר נןןמט ווי

אד ײצט איד .אפילו דארף מען ױי ניט גאר י . . ! 
כער, רב באם, מיטן דו

עז ןןום אדער, קארשט, זיד, ז
 םידטל, *װײטעד ^עכען זעאען מיד ײד װעל איד אץ

אי שוץ אױעק אוגז כי־ דא װעט  : לידעל אנדער אן ג
 צומאל אונז כײ דא ס׳ױעלןןן און

 טאל!״ אץ כארג טאנצען ארױסגײן
 אנגעםאנגען װידער און צוזעצט ײד האכען זײ

— נײ דאם םון אינגאנצען
סיל ניט דאט גןןװאונןןן קװארטעם דער נאר

רכיי... דןן
גאנצזןן דעם דא שזדין חאכ איד י' אײו״ ״ציט —

to !אעען — חןרג

ז א אי ס ד ױ ר ר א ע ט איײזעל ד ״ מ־ ר ש ע  — ג
ר לןןן מי ד ױןן ע כ ץ ײ ם שו ע ען ד ט כ ע ען, שנייט ר ם קו א  ב
ען ר װ ען מי צ ע ף צוז א ײ ע ד ל ץ א ״ א א ! ײ  ר
ט מןןן א ם ח ע ס ד ל׳ ע ײז ה א צ ך ע םן גו ע ג ם ײ  א
ץ ט א צ ע עז ג ס ױ ץ ײן־ א ה א א ר ף שו ן די אוי ז א ר  ג

ד א ס נ א ם ד א ף ה ױ ען א ם ל א ה ע . ג . . ס א װ ־ ג י נ ײ  װ
א און ען — ד מ ו ענ ען ג כ א ײ ה ד ז י ע ז ען אל צ  חי

עז און ג רי ד׳ ק י ז
ץ ען א ג לי ה ? י ז

ױ, ד ו ױ און װןן ױ ו ך אז ל מן א ט ז ר א . ד . . ן ע צ י  ז
ײל װ ר ץ דןן ן א ע ט ל מי ע מ ץ םו ײ א ר ש ע  ג
ז ען אי כ ע ײ ל ז

ל א א ג טי כ א ען : נ י לו ם ײגןן כ ר א ;ם
ץ ע א ל ט זײ ה״אכען א ד נ ע װ ע ם צו ג ען די אי ג ױ א

ט : א מי ט ע כ ע ג
ף — ל ע ה ס, ״ ײ ר א ט די מן ם ו װי ע , ג עז ט א ר ע  ג

ר א ען סד ג ענ ר ז כ נ ץ או ם א ע ט ד ע ם ר א װ ;ק
ר , מי ען כ א ט ה ס ע פ, ׳דו ז ל- ר און כ ען םי כ א עו׳ ה ט א  נ

אג דו ז ז נ ױז או ל — כ
ען ױי צ ע ר ז ס זין• מי ײ . ? א . .

א — ר ״ ע ק זי ײן צו מו ף ז ד א ד א ען כ אנען מ  רן
ן און ע פ א ש ד ז אײידעלער ע י ע י ו — ׳אײד ®ץ א

ט א םן ח ײ ט א ר ײ א ד ז ײ ל  ג
ר ע ל ד א ג טי כ א ם נ ױ א רו פ ע ען, ג אנ מ ר ן  — דן
ר און ד, ׳אי ײנ ר ט פ ג ע ד מ י ען ז צ ע ם װי ז ט ע אל ו ם ײ א

— אײן
ר רןײן ע ק זי ט מו ע ר װ ו אי א ץ נ ל ט א י ײן נ ״1 ז

4 i®43̂ jnnu

no rrs י rts קאפוניסטען ״ימ די
איז ״אינמגסײד״סלאן חנם

 trn אײממ rum ®ח
 אר׳ אמדיקאנער די גסגאגגסן. ניט

rorrast זין■ תאט איממרעאסס
״ערפמ־ דיע די ממן ארױסמזאגט

קאסמיסםצן. יי *ז מגג״
o וואס סארטימזשעז, סריער Tלאם נאר r װארט 

 ®אר־ or nro trp אידיש אױף םײנם״ ״אינסעגגױװ׳
 ׳״ססיסוליחװ״, .חדסתױגצד׳ רערטעײ די מים סײסשסן

o( ״אנרעמד r אפשד איו s ״אנטרײ־ דײטש) כימל 
 או חײסט or ״.trowmronu אױד אפשר ns מד
pm תאט זsלoנטײו״*ro״אינ חױ־  o r « ,תרםוסיתז 

i סםיסולירמ׳ אדער r s די אתימרשסו״ח סראסם 
 װאס דעדסאר׳ סראדוציחמ מר זײ rs ארמטער׳

כאנוס. srropr אז דערסאר ?רימז ײעל׳מ יי
o גי׳ r גצזאגט. אײנסאד צו כימל א אששד איז 
o טױב אז טענ̂י א האמז טםשר nrp אײנער r םײנט 

tup איי ל«,0״איגסצנסײו״' דאו־  s  o r  T אלטע 
n כאלעמסים וואס מאמרײ?ע׳ o r מים זיד t s בא־ 

דע־ גאר חײם. םאליתר8 חװ־ אין טםילו גתט
o מאלס r ̂־בעם. גזװװםזמ עם םען  ארכעסער אן וױל
o r באצאלט׳ מער געיןראגזח o r  *nr nm גודאגט זיד 
rs אה ארכעט חנר es>i סראדוצירם r s גאוזימח א 

o מלעכאס דעד װאס ציל, r ,צװײסוװ־ א געשםעלט 
o אז ,ttmt nrp װידימ־ r ״ אלםע די איוu n rB ir׳ 

o װאס באלעגאסים, אמעריקאנער ®ח r דעם trass 
o אז זאמז׳ גאר nrp דריםעד s סיסטעם׳. ״ספיד־א® r 

. סערםער א סםאכאנאװשםשמע. סאװעטישע די איו . . 
 סיסםזנפזװ, אלע אױסצורצמנצז נויסיג ניט זדז עס אכער
 ארבעטער די ®ת ארױסצו?ריגעז זוכם מעז ײעלכע דוו־ך
 no אנחענגעד די וואס זען, כעסער לאםיר ארכעס. מר

 ״אינסמטיװ״• דעם איז ײײל ײילעז׳ ,אינסענםיװ׳־ילאז
שנטערשײדען. סאראן אייד דינעז ®לאז

 װאס ״אינסענטױד׳־סלאז, דעם נעמען r ײעל איד
 װײס־םשערפאז דער וױלסאן, טשארלו םאר שלאגט עס
n® װאר דעם ®ח p op rr ,װאס באארד o r גזדןראגעז 
 געװארען אויסגעדרי?ם איו ®לאן זײז אנחענגער. סך א

o ער ײאס ארםיקעל, אז איז r גע־ צוריק לאגג ױם 
 עגד מענעײשמענם (״םעקםארי ושורנאל א שריבעזיסאר

r ואגט ער פזױנטענענס״), s אים o r םאלגענדע: 
®r® העכעדתג א וױיזעז typ מען אײכ  10 n־

t חמ פאבריק, א איז פראדוקציע דער אין צענם r o i r 
 באנוס א באקומעז סאבריק דער םון ארבעםער אלפ

®10 n .זאגט דערבײ, אבער דארםען עס פראצענט 
 דער אין או באםראכם, אין ווערען גענומען װילסאן,
 םטאנדארדס״ ״ריזאגעבל עקזיסםירען דארםען שאבריק

לאםיר דערמיט: מײנט ער װאס ערקלערם, עד און
 דין וועט ארבעטס־קראפט נארמאלער א ביי אז אבנעמען״

 צו ארבעםס־שםונדעז טױזענט 900 מים מיליאז א נויטיג
 קריגם־ 100 צייט־פעריאדע געװיסער א אין *ראדוצירען
ען t ;חודש) א אין ואגען (לאמיר ^פלאנ rאױב ׳ 

 אר־ יי װעלעז סעריאדע צייט גלייכער נעקסטער דער איז
 צאל ועלבע די ארבעטענדיג םאבריק׳ דער םון בעםער

 וועלען ?ריגס־עראפלאנעז, 110 פראדוצירען שםונדען,
 דער אין באטײליגט זיד האבעז וואס ארבעטער, אלט

 פרא־ 10 םון באנום א צו בארעכטיגט זיין ®ראדו?ציע
 בא־ םאבריק די וועלכער צו קאפפאניע׳ דער םון צענט

לאנגם.
דערצו, פירם װילסאן, זאגט סיםטעם, דאזיגע די

 ארבעט׳ דער םון ארויסצומאכען זיך זוכען זואס די אז
 ארבעט, דער צו קו־מען צו טעג םארםעלען װאס אדער
 ארבע־ איבעריגע די םון ױערען באמערקט גוט זאלען
 ארבעט די װעט די צוליב ווייל פאבריק, דער םון םער
 צייט־ באשטימטער דער אין װערען םארטיג קענען ניט

 די סםימולירען װעט םיםםעם דאזיגע די פעריאדע.
 זוכען צו אינםערעס אן ױי אין דערװעקעז און ארבעטער
 צייט־ אויסצומײדען און םראדוציר־מעטאדען נעסערע
 איז, שורה אונטערשטע די ארבעט. דער בײ פארלוםט

 ״אינסענטױו׳־םיסםעם דער אט דורך אז װילסאן, זאגם
 פארדינסםען זייערע םארגרעםערען ארבעטער די ײעלעז

 10 מאכען װעלען באלעבאטים די פראצענם, 10 סים
 דער םאר וועלען עם און םראפיט מער פראצענם

םער ®ראצענם 10 מיט ווערעז פראדוצירט מלחמח
.ty«rt»®n

opip o r אח װאס וד־שינדדנג׳׳ אז וײן צו אױס 
 סײ אדמסער- די פאר סײ — nwnrtu ־P® גוט גלײו
ם די פאד טי א איז נאר םלזזס̂ז דער ®אר סײ און ^יב

rpso o r אזוי ?
or פאד אײנענסלעד :פרעגעז צו גלייץ אײז ®אלם 
דער פמ מלעמםים די עס סיםם סובים מעשים ײזלמ

p n sr סראצענם 10 נאד ®o r?®ארמסעד די ־
10 nrsmp ודיל װעיחשעט דיעדע אױף סער •ראצענם 
 מער. סיזממנם 10 סראדוצירצז צי אז ־P שסרענגעז זײ

מי o א r מלעז יײ אז באלעבאטים, די דערבײ סיעז 
nrsnp די און סראסיט? מעד סראמגס 10 דערבײ 

10 roopr עס זײ קריג^ סראמגס n® IT דןד 
םא עראילאנס, די פאר?ײםלז וײ װעמען רזנגירונג׳

י ooip o מ r 1 יײ o r אבזױ־ o r אלץ. ניס נאד וױז 
o r ארום׳ חדשים עטלעכע »יז זײז װעם nm םען 

pt o r■ ארבעםער די אז דעם׳ צו צוגזדואױנ^ שײן 
 ? צײס משסימטער א m ^אסלאנמ 110 ®ראדוציחמ

or אנפאנגעז דעמאלם װעם מעז אז שכל, אויםן זיך לײגט 
 ואלעז אדבעםער די או ״אינסענסיװ״, ojrs א סראממז

•ראצענט. צען נײע אױף סראדוסציע די פארגרעסערען
no n 110• די p rn n ,װעלכעד צו עראסלאנס nro 

o r צוגעװאײנט שוין זיד o r ס ^ ט א  פאד װערעז ב
o נאימלע א r  nro ns און ססימולירעז סרומרען 

 •ראדוצירעז זאלעז ויי is ארמנמר׳ די אונםערשסומן
 מעז אח צײס זעלביגעד דער אין עיאילאנעז 121
o r ײידעד o r  no מעלות אלע אויסרעכזהדז נײ no 

די ארבעטעד, די :געוױג^ אלע אז ״אינמנסיװ״,
 אום־ עס מאכט דעדצו און םלחננה׳ די ,םסיאלעבאב

o r p r יי׳ סאר o r בײ אתסזװ• כיסעל א זיד סײלען 
o ד~ד לאוען אדער ארבעם׳ דער r  o r  J r אויף 
t אוא n r  top סיססעם׳ *,,ספיד־א■ ערגסםע די o r 
זײז• נאר קעז

 אפס גאנץ איצם זיך טרעםם עס זאך, א נאך *ח
 וחמ־ם ארבעם די או אינדוסםריען, פארשיידעגע די אין

 מאנגעל א צוליב מאס געוױםער א איז פארהאלםען
 וועלכע צוליב אדער מאטעריאל, איז עס לכעזr איז

t םײלעז׳ n r  o r און ?אגםראקמר א פיז געםאכם 
n n r יך םרעםם אוױנם צײם. אין צוגעשםעלם ניס« 

 דע־ ויך קען אווינס אמ עראסלאן־אינדוסםריע דער אין
 װאו עראפלאז־םאבריק, דער אין םרעםען אױך ריבער

 ״אינסענטױו״־סיסםעם. די געווארען אײמעפירם איו עס
 צו געיאגם סאקע זיך האבען דארםעז ארבעסער די
®HO t r r s iir עrזײ אבער ,100 אנשםאם ■לאנען 

o עם חײל דערגרײכט, גים ציל דעם האבן r מיטען אין 
 מאםעריאל, געװיסער א אױסגעםעלט עפעס דערינען

 סאר־ האם קאנטראקםאר א וואס טיילעז׳ געװיסע אדער
o וואם ציצושטעלען. שפעטיגם r מיםן זײן דעמאלס 

 געםאן האבען ארבעםער די ? פראצענם צען םון באנום
 צו נשמה די ויך סץ געיאגט האבען זיי זייעריגע. דאס

 פאבריק־כאלע־ די אבער עראסלאנען, 110 ■ראדוצירעז
 דעם צאלען צו חשק r’P האבעז ניט זיבער וועלען באטים
 מער פראצענם צען מאכען צו אנשטאט וױיל באנוס,

 דער םראםיט. וױיניגער האבען גאר זײ װעלען פראםיט,
 די זיין רדעלעז פארלירער די אז <rn וועט רעזולטאט
 איז עס אלץ. נים נאך איז דאם אויך אץ אדבעםער.

o פאראן r  oroy אינ* דעם אין ערגער נאך איז 
ivojyo ,םלאן

jyn זיך ײזגם מלחמה די yנדיגyאון ן nyi 
o״ r' די אין yראםלאן־םאבדיקyן oyii םאראיב זייןyר 

 צאל די זyרyנyפארקל די אין זyדארם םyװ tyo און
ם די זyלyװ ר,yםyארב די םון ױ ^ ל א  נא־ גאנץ ב

 . רyאונט זיד ו,אבען וואס די, האלט^ צו זוכען דyםירל
 די פאר ןyװיזyארויםג Dyoo’D׳״־n׳׳oiyorx« רyד

o די, פון tyiyii צו פטור ty^i ןyלyװ און yלסטyשנ r 
ר.yלאנגזאמ ןyװyג דינען

ם איז נטױו״*םלאזy«אינם רyגאנצ רyד ^י  אויף ג
Dyi ,די אז גרונט nyoyn-p ניט פראדוצירן u m און 
 פראדוצירען ty:yp זײ װאלטן לןyװ נאר זאלן ױי ווען

 עם nyoy^ די םאר באלײדיגונג א איז דאס מער.
tyi’n צוגyג שםעלטr yרyדי אז באװייז^, ג^־ג ן 
 ארוים tymi םyמלחמה־אינדוסטרי די אין רyםyארב

 פרא־ די ןyרyםyםארגר צו םyרyאינם tyny7:i^ א
•y’ypn. און oy באדויזעז אײד איז ty ir y j םך א מים 

tyop»o< םאבריק די אין אזy,אויס־ זוכם מזװ װאו ן 
tyyiiix ארב די םון איניציאםױו דיyםyזײ און רyרy

3 פ י ױ ►----------------------------------
T סראדוקציע די איו ןרוינװנגס׳פאאיגק״סאן w so״

r r םערס s  trs^nrs״s  i r ר מ ױ מוןג ד  or ״osa נן
 TP גאנץ ױך זאלען ארמסער די nm rs אסת׳ איו

nn’mi זתדערס STo nrpp *n rt m  ,nrssjnorss נאר 
nro• אנעד trsrp o r  o r בלויז לסעז$8ט״ S 

דןן njiursns n מײי צײט קורצע  אױסמד צוסיל וון
r*  onyo r יײ nyoroo trsrp יליאס מזסראדיציו ניס 

r i״0 סריעד, וױ סיל אזוי r״ n p r זיד irsssorsss 
o r  o r  •mms jn r r  n rsp  nrsr י גץײיימ  י

unsonr אני אין ל n איז ^ r איצ״ דער פון צייס 
t ארבעסער די וחס םלזזמת, סימר r o r שד סיס  י
nrois וױלעז o ry s ראדחױרעז צו■ o r ,כדי מזװ־ 

געסאר• סדן לאנד דיזןד ראטעװען צו
n־o r  nros אויד שטעקם ״איגסענסיװ״סלאן n r 
ניס ואלען די is ,nyoysns n איינצושטיל^ נעדאגק

p n rn n r״m m m  r אײף oyim * r  m m זליגצ 
n דעם, r  o r ס אױף י?רות  אלץ װערט *פעל0’לןנןנ

nro •nyoyns זוכט nro j m ons י  ״ליימל yesspr י
oyp nyoysns *n n* ®ארסילע׳, סטיל y ^ r  JjrsjP 

nro• ואגס nro די n r  is •n rrsn s אינמנסיור״  ׳
 nro •nyo מרדינזח צז מגלעכקייט א זיי גיס סלאן
o או זײ׳ זאגס r  nnc זשיוצודאפר nro׳ nro o r 
י •nro א¥לעז אײד  זײ is ׳nrssr ,nyss ,nyoysns י

ס nyo tyi־np וױלען ל o גןון r  n r״ o r סו־א־ וײ 
לןן ויי אדיב אח איצם. דוצירען  אנ־ trsrp זיו חן

עז ^גג t איצס, דױ nyo נאד יראדוציתח אח ש T r 
n אתםזןד nysy ,po tynys or ויי r או באד־נגונג׳ 

o רעגידונס די nonyn זאל •ראפיםיושן r  m ייז איז 
.trpפאבןײ די no כאלזןכסים די נים ns סנגלסגד״
o פ^ r אלזי r  o r געװארען גןזאמז איז TT’r

p n איז *לאן ״אינמנסױו״ or לאגיש׳ גאנץ o r די 
r אדגאניז־רסע s  oy •op trsys i p  oosvnyoysns 

ojyoiP• o געגעז r־»r׳־n ^ t די Hprm yi yo nrpnras 
ip  or ns ,nys’yV ip אױך o p  trsys די o'.־jp ,p 

nrm פאר  o p די בלויו ns nruo'siosp באלע״ די 
פאבײקזח• די no באסיס

*•*
ססע די o ויינעז 1קאסוני ro o p y  n r  d i p רזנכ־ 

nyo םליגyל y rp s  nyoys-p nyiyp’nyos n r  no• 
טג t זיי גו y m די היינט y o o o ro o p y .נאציאנאליססזמ 

n 1האבע וײ ro isy n y sp ס n את םלײש תויג^ םי y r o 
osy o r״t r , oo, orD שום אז נאציאנאליזם nytyn* 

oy’i r• ײ ty ו m םאר ’t r y ,לאז* typ o r הyלlyD 
n s  nyoys־n® tysy,o די nyoysiy גשמח, די p 

j פראדוצירזח nya 1זאלע וײ p וײ t r m איצט tyxya 
n r y’ פאדזנרונג *t r y ’ w w  n ארויםםרים ®r די 

nyoysns באשיצזמ צו •tyoynyos’o m m
i p  oy געייעז oonyoprso־w קאםוניס־ די פאר 

jyo אױף n r ח קאנוחנגשאז® n r אד־ אויטאמאביל 
nyoys ,זאל ןײ אז ױניאןoyn ns® tyoynoo’ins ty 

®^.nroiyorK״ y: tyoi:yao’P- ״  ip  oy nm ns 
t r r די ynזאלוציy צו nn t r ’o n rs’sװyלם׳t פא(־ 

n מים nsa ,rnnyo tyonyo א r באדינגונג׳ ny p זאל 
nyo tyssn די מיט איעזען no troynyojp די ysns• 

nyo, מ  אט tysys tyosnoyאתיסג קאמוניםםען די דינ
n r .ס׳ נו, באדיגגונגDאnדי אז ויך, שםײט ynypppsyn 

 nprjyii:sp nyn אויף tyפאלyכגnדו tym קאמוניםםען
ns n די םון y o rn s^ ’ssoso’ix ג אזyדי 7ו.»בע זיגט 

yii’oynasno. די tyooMitpp דמעז nys’n r אזױ 
n םון קאנחענשאן nyn מים ןrיnאומצופ קnשםא r 

 אס אין זיי tyss.n אמאל יןניאן• nyoysns אויטאדאביל
n r ג ױניאןyא האם trpnsoo •אייף אנהאלם n r 

tymאיצטיג  nyss tsw:yiusp ny דו דיnכגyםאלt’K ty 
’ypno nyny, װ איןyלכny זיי w  tyssn־tya שם אy־ 

 און ny7s־xpsyn tynnys nnos איז yלכyװ nK לונג
tysys אינט דיynyסyן no די nyoysns.

 tyssr סך א זיך tyssn מלחמה nyroxp nyn אץ
onriyys און oy אייד זיד האט onyniyyi פאזיציץ די 

no קאמוניםט^ די Dynoopy no לינקס tym ויי •ys 
.osyn oynoopy tynsv. צוליפ sלםny גyװאוינהײם 

 איז אזוי nyss לינקע׳ היעט אויך גאד זיי מעז רוסט
 קאנ־ ny’n איז זי ך.snשפ nyכyנשלyמ nyn מים שוין

 nm אפילו ,nyonjm ynאי נים ייט3 און םעתואטיװ
njm אינג זיך האט אינהאלטsנצty גyyנדny.אין ם 
nyn מyנשלyכny הגם זון, די אויף אלץ נאך גײט שפחןך 
n איז ניט• גײט זי אז לאנג, no שויז וױיס מען r 
 tynnys ניט קײנמאל ״לינק״ onsii דאס איז כקײםyקלnװי

I’os’n װ קאמוניסס^ די צו צוגעפאםםyלכy הsלטty 
sniyor ך ?וליעז איז n זי r s װינם־מיל. א וױ זיד דיײיזח 

nyoys וואלט nso זײ no געימין אן אנפאנג oosoyiix 
o n r  o r .םעז ״אױםגעלינקט״ W ייץ pיסגyלינop
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ם דער א ד אנ ר נײע פוץ פ
װי אד מ סדן  ו>אס דעפארטמעגט- י

 נײע םאר פראגראם א צינעשטעלט
 האלב y און 10 ןנצעp אױף סעקסעס

דאלאר־ ניליאו
 דעם לױם לאסם׳ גרעססע די

ארויס«' װערם •ראגראס דאזימז
 אינדױײדועלע אײנמלנע אױף לײגט

 אתינצובא־ אױסגעוץכענט איז עס װעלמ פיז *אלעד׳
I 6 אתם קומען  rx קאר־ פיז דאלאר• ביליאז האלב 

דאלאר׳ ביליאן אגדערטהאלבען ארום — •אראציעס
 און צװײ ארום — אקציז פון פארם דער אק סזדןסעס

f טתנות און אײגענםום פון אמ דאלאר ביליאז תאלב 
דאלאר. מיליאן 400 ארדם —

 א פראגראם די אנםהאלם זײם אנדער דער פיז
 פרא* די םעקם״. *װיקםארי דעם אפצושאפען סארשלאג

o ra אײנקונםם. דעם פארקלענערעז «ו פאר אױך שלאגט 
 םויזענם 1 ביז — טעקסעס םמ באפרײט װערס וואם
 — פארלעך פארהײראםע םאר דאלאר תוגדערט און

 דאלאר 300 ביז אץ — דאלאר הונדערם 12 אנשטאט
 קענען װאס קרובים נאעגםע אדער ?ינד יעדען פאד
 דאלאר. 350 אנשםאט — .אױסהאלםעז ניט אלײן «ין

דאלאר. 500 פארבלײבם ■ערזאנעז אימצעלנע «אר
 בײ אנדערטהאלבען ארײן נעמס פלאז נײער דער

אפשפא־ געצװאונגענע פון פארם דער אין דאלאר ליאז
_________ .WWW

 *רויס קךדזווסם׳ דױ ה$ס׳ רחװעלס ®דעזידענס
 דער אין סעקסעס נײע פאר םאדערונג א געשםעלם

 דער םון ■ראגראם די דאלאי־• כיליאן 12 פון סוםע
 אגדערםהאלבעז םים אופן> אזא אייף איז םרעזשורי

וױמיגאר. דאלאר גיליאן
 םראגראם העכסטע די איז ביליאן תאלב א און צען

װעלם־געשיכםע. דער י אין םעקסעס פאר
 ביז זײנען םעקעס אין רעקארד העכםםער דער

 האבעז װעלכע טעקסעס׳ פאראיאריגע די געװען איצס
 צוריק יאר 2 םים דאלאר. ביליאן 8 ארום אױסגעמאכס

 אח־ם באםראפען םעקםעס אמעריקאגער די האמן
 דער געוועז איז װאס דאלאר׳ ביליאן האלב א און 3

צײט. יעגער פאר רעקארד העכסםער
 איז קאנגרעם דער װעט אורזאכען געוױסע *וליב

 א אויף םארקלעגערעז געװיס שםיסונג איאטיגע יײן
 אםילו אבער םרעזשורי• דעד פת םאדערונג די העלםט

 פאר לאסט געװאלדיגער » דין דאם װעט פאל אזא אין
 וױ םײ שױן לײדעז װעלפע מאסען, אםעריקאגער די

לעמנם־קאסםען. הויכע די םמ

ר ®מ א ס ע פ א ר . א. פ קי צ בי ח

מארגענםוי׳ םעקרעםארי זאגט םעקםעס׳ נײע די
 מלחמה געוואלדיגע די אוליב ארױםגערוםען ♦ײנען

 ביליאן 106 יאר הימםיגעס באםרעםען וואם הואאית׳
דאלאר•

 סעקםעס נייע די מים מעז באאוועקם אודיטענס׳
 אנקומענדיגער אן פון געפאר דראענדע די באקעמפען »

 קומענ־ וועם איינקונםם נאציאנאלער דער אינפלאאיע,
 די דאלאר. ביליאן 152 ארום באםרעםען יאר דיגען

 גע־ םארשיידענארטיגען גאנאען דעם םאר יראדוקאיע
 בלײבם דאלאר, ביליאן 89 באטרעםעז װעט נרײך
 סומע דער איז קויף־קראםם באםרידיגטע נים א איבער

 אראפרעכע־ מעז דארף דערםון דאלאר, ביאאן 63 םון
 םעקסעס• הײנםיגיאריגע פאר דאלאר ביליאן 21 נען

 מעז דארף דערםון דאלאר. ביליאן 42 איבער בלײבט
 םאר דאלאד ביליאן 18 ארום אראפרעכענען װידער
 אפשפא־ אין סומע געװיסע א דעראו באנדס״, ״וואר

 ארײנרע־ ■ אםילו אלץ דאס זאל מען װעז אבער רונגען.
 געװיסער א איבערבלײבען םארט נאד װעט כענען

״געלט־איבערסלוס״. גרויםער
 אין העכערונג א װעם פראגראם נײעם דעם לוים

 מיט פעחאנען םאר גרויס באזזגדערס זיק םעקסעס
 דאלאר טויזענם 25 און 4000 אווישען אײנקונסם אן
יאר• א

 וױ פראגראם, גײעם דעם אין פמקם װיכטיגער א
 געצתאונגענע םמ פרינאיפ דער איז אנגעוױזען, שױן

׳ אושפארונגען.
 דארםען אויםגעדעכענם איז םעקסעם נײע די

 דער־ דאלאר. ביליאן האלב א זװן 6 ארום ארײנברענגעז
 דאלאר ביליאן האלב א און 3 ארום אגער װעלען םון

 נײער דער מלחמד- דער גאד אוריקגעגאלם ווערען
 אפ־ געאוואונגענע די אזױ וױ גענױ אז גים וױיזט פלאן

 גענוי אויך און װערען חרכגעםירם וועלען שםארונגען
 אוריק־ םלחסה דער גאך וועם װאס געלט סומע די

 אויסגעגאלםע די פון גרוים דער לוים װערען געאאלם
םעקסעם.
 ווערען דורכגעםירם אבער זאל פלאן אזא ווען

 אלע םוז לאסם די פארלייכםערם באדײםעגד עס װאלס
 גע־ וועגען אייגקונםם. נידעריגען א מים סערזאנעז

אץ גערעדם סך א מען האם אפשפארונגען גוואומענע

ט <{ ײ ה ג טי כ ע ר ע ג

ם ע ם ן ל ע ם
 פראק״ שום ?יץ עם האם איאם ביז אבער געשריבעז׳

 איאטיגע די אונטער געםונען. גים אפקלאנג םישעז
 אפשפא־ געאװאונגענע דורך ־מען וואלט אומשםענדען

 סומעס געלם גרויםע באדייםענדע שאפען געקאנם תנגען
 דאס וואלם ציױיםענם הוצאות, מלחמה די דעקען צו

 אינ• געגען קאמף דעם אין מיםעל גוםער א געווען
 אום־ זיד מוז װאם ״געלם־איבערםלוס״, דער םלאציע.

 קויף־קראםס די וואם דעם צוליב שאםען סארמײדלעו
 מעגלעכקײם, די װי העכער איז באםעלקערונג דער פון

 דעמאלם וואלם באםרידיגען. צו נאכםרעג הויכעז אזא
 דעראו װערען. געלינדערט געקאנט מאס גרױסער א איז

 הילף גרויםע א געווען אפשפארונגען דאזיגע די װאלםען
 איבערגאנגס־ דעם אין וועלען װעלכע יעניגע, די פאד

 םרידלעכער א צו הירםשאםם מלחמה א סיז סעריאדע
 צו צײםוױיליג געצוואונגען דין מעגלעך. עקאנאמיק׳

 אומצאליגע אלע סון אסגעזעז ווארים. ארבעםלאז. ווערען
 אומצאליגע אלע םון מלחמה דער נאד פאר סלענער
 אג* נעמעז עם וועלכע אין ארגאניזאציעס, און גרופעס

 סער־ דענקענדיגע אויםריכםיגע באמת םיל אזױ םייל
 אבםאלוטע קיין םאראן נים םארט אבער דאד איז זאנעז-

 גע־ א צײםווײליג, וױיניגםםענס אויסצומייײגז, גאראנםיע
ארבעםלאזיגקײט. פון גראד געװיסען א און קריזיס װיסעז

 זײן שאדען נים אינגאנצען דערפאר וואלם עס
 דאזיגע די םאקי גראד און םאל. אזא אין באווארענט

 א רױ דינעז געקאנם דעמאלם װאלנמן אפשםארונגעז
 אין -קראפסף?וי ענלעפאעג די הלכעדען צו באזים

 אפ־ געצוואוגגענע ציים. איבערגאמם קריטישער אזא
 דערםאלג גרויס מים אנגעווענדעם װערען שפארוגגען

 אוחאד שום קײז םאראז נים אמ עם ענגלאנד. אין
 דעם םים ווערען אנגעווענדעט נים זאלעז די סארוואס
 מעג• די זיינען גראד אמעריקע. אין דערםאלג זעלבען

 שםאםעז םאראײניגםע די אין דעם פאר לעכקײםען
גרוים. געוואלדיג
 TP צו זיד גענוג איז באשםעםיגען צו דאם אום

 םרײ־ אדער נארמאלע זאגען צו אזוי די מים קאנען
 די פון באםעלקערונג די וועלכע אסשפארוגגעז׳ װיליגע

 פון משך אין אנגעקליבען האם שםאםען פאראייניגםע
 יאר הײנםיגעז דעם אין יארען. מלחםה איצםיגע די

 שםא־ פאראײניגםע די אין אפשפארונגען די באםרעסען
 אװ ״דעםארםמענם דעם םץ באריכם א לוים םען,

 ימז דאלאר׳ ביליאן 36 םון סומע רונדע א קאמערם״,
 דעם םאר אפשפארונגען די צוגעבען דערצו זאל מען
 אוז דאלאר׳ ביליאן 27 סת סוםע דער אין 1942 יאר
ביליאן 13 םון םומע דער אין 1941 יאר דעם פאר

 םוס רעכםע די אויםלינקען קען מעז זײםען. בײדע אויף
 םען גײט םאלען בײדע אין לינקע• די װי פונקם

קר̂ו
•*

אמע־ אין װעט עם אויב שםארק זײער צוױיםעל איד
 צייט דער םאר ווערעז אײנגעםירם איז עס װען ריקע

 ױנקט ארבעט־דינסם, געצװאונגענע מלחמה דער םץ
 מיליםער־ געצוואונגענע געװארען אײגגעםירט איז עם וױ

 שטארקע גאנץ א םאראן איז קאנגרעס איז אמת, דינםם.
 די און ״רעםארמע* דאזיגער דעד םאר אנהעגגערשאםם

 אויםגענומעז גיכען אין גאר לעךניישאדװ וועם םראגע
 סע־ אין סיי און הױז רעפרעזענטאנםען איז סײ װערעז

נאם.
 ארבעטס־דינסס געצוואונגענער םח אגהענגער די

 קען םען אויב אז ארגומענטירען,' מלזזמה דער םאר
 יגעןTםארטי צו מלחמה אין גײז צו מענשען צדױנגעז

 נים אויך מעז זאל םאחואס טא שונא׳ געגען לאנד דאם
 דאם םארםיידיגען צו ארבעםעז צו צװינגעז קענעז
? שוגא געגעז לאנד

מלחמה, אין גײז צוױנגט מעז ױאס מענשען, די
שונא, געגען קעמםעז צו װאם מים וואםעז׳ האבען פוזען

 אזוי און קליידער שפית, אמוניציע, האבען דארםעז זײ
 האבען גיט דעגירונג די זאל װאם םאר טא װײםער.

 ארבעםען צו לאנד םץ סענשען די צוױנגען צו רעכם קײן
 פאר נויטיג זײנען וואס זאכעז׳ אלע די אט מאכען צו און

 :זאגען און װײםער ארגומענםירען די ? מלחמה דער
ד װאלונםערעז׳ דורך  םריױויליג זיד ר.אבען װאם די, ײי

 גע־ נים מעז האס מילימער־דינםם. פאר פארשריבעז
 נויםיג געװען איז װאס ארםײ, די ארגאניזירעז קענם

ארגא־ געקענם ערשם זי האט םען םלחםוע דער פאר *

 מיליטער געצוואונגענע אײנגעםירם האם מען װען נחירען,
 ביישםיל א נעםען דערםון דעריבער םען דארף דינםם,

 דער םאר ארבעטען זאל וואס ארבעםם־ארםײ, אן פאר
 ארגאניזירעז, ערםאלגרײד בלויז זי קען מען מלחמה.

ארבעטם־דינסם. געצוואונגענע אײנםירעז װעט מען װען
 און גלייד גאנץ זײן צו אויס דאס קוקט םלוג אין

 ניט גאנצעז אין עס איז אמת׳ז דער אין אבער לאגיש.
לאגיש. נים גאר און גלייך

 גע־ צװישען אונםערשײד גרויסער ערשםער דער
 אר־ געצוואונגענער און מיליםער־דינסס צוואוגגענער
 דינסם מיליםער וואס דעם, אין באשטייט בעטם־דינסם

 אין דינם וואם יעדער, רעגירונגס־אינסםיםוציע. א איז
 אויסגע־ ווערם און רעגירונג די דינם מיליםער, דער

 וואם םאבריקען׳ די אבער רעגירונג. דער םון האלםעז
 פרױואםע צו באלאנגען מלחמה. דער פאר ארבעםעז

 וואס די אמ פראםיםעז׳ זיי םון ציען װאס אייגענםימער,
 די םמ קאנםראל דעם אונםער שםײען די אין ארבעםען

 גרויסער א נאך פאראז איז עס און םאבריק־באלעבאםים•
 אלע, גענומעז ווערעז סיליםער־דינםם אין אונםערשייד.

 אזוי אייד עם וועם פאסיג. פאר געםונען ווערען וואס
 אר־ געצוואונגענע ווערען איינגעםירם וועט עם ווען זײז,

 אר־ צו געצוואונגעז זײן יעדער וועם בעטס־דינסם?
? ארבעם פאר פעאיג זײז נאר וועם וואס בעםעז׳

ארבעםס־ געצוואונגענער פאר ארגומענםען אלע
 געװעז וואלטעז םלחמה דער פץ צייט דער אין דינסם
 וואלסען איגדוםטריעז מלחמה אלע ײעז לאגיש׳ באמת

 פריװאםע אח רעגירונג דער פץ געווארעז קאנטראלירם
 פראםים. קײן געצויגעז נים זײ םון וואלטעז אייגענםימער

 וואלם מלחמה־אינדוסםריעם די איז ארבעםער יעדער
 אוץ רעגירונג דער םאר דירעקם געארבעם אוםז אזא אויף

דער םון אנגעשםעלםען אן םאר גערעכענם זיד װאלם

 מײ געצוואונגענער צװישען םארגלײד דער רעגירונג
 םאר ארבעםם־דינסט געצוואונגענער אה ליםער־דינסט

 לאנג אזוי ריכטיגער. א געווען וואלט םלחמה דער
 פרױואםע צו באלאנגען אינדוסטריעם םלחמה די אבער

 אר־ די און פראםיט זיי םון ציען וועלכע אײגענםימער,
 אםהעמיג דינען באשעםםיגם, זײ אין זיינען װאם בעםער,

 זײ םח ווערען און אייגענטימער פרױואםע די אם פון
 אײד ארבעטס־דינםם געצוואוגגענע וועם עקספלואםירם.

 אם פון אגענםור אן ורערם רעגירוגג די אז מיי:עז, םאך
 האל־ זײ און ארבעםער זיי צוצושםעלעז אייגענםיםער די

 ארבעטער די דיסציסלין. מיליםערישער א אונטער םעז
 אםגזד פאקטיש אוםן אזא אויף װעלען ױניאנם םרעיד
 אוײ שום קײן האבען נים װעלעז די וױיל ווערען. שאפם

 יןענעז גארנים ארבעםער די םאר װעלעז אח םאריםעם
 װערעז געשאפען װעם באלעבאםים די םאר םאן.
 האבעז זײ װעלכען גן־עדן, דער אם װאר דער אויף

חלום. אין בלויז געזען
 גלױבם מיר וואם דעם, אױף קוקענדיג נים נאר

 װערען איינגעםירם אמעריקע אין קעז עם אז נים, זיד
 ארבעםער די דאך דארםעז ארבעםם־דינםם, געצוואוגגענע

 דעם באגעגענען צו גרײם זײן און װאד דער אױף שםײז
 שיח האב איך זײ. אויף געםלאנט װערם װאס אנגריף,
 * םאראז זיינען קאנגרעם אין אז באמערקם. פריער

 אים פאר ווערם עס און סלאז דעם םון אגהענגער םך
 םת נאמען אין פאםריאטיזם, םון נאמעז איז אגיםירם

 «ו און םלחםה די גיכער געװינעז צו מעגלעכקײם דער
 פון געלם םך א און לעבענס מענשען סך א פארשפארען

 איז פלאז׳ דעם שםיצען באלעבאםים די אז את םאלק•
 דיז נים דעריבער מען םאר זאגען. צו איבעריג דאך

 אז האלםעז בעםער פאסירען. נים קעז עס אז זיכער, צו
אםאקא• די אפצושלאגען צוגעגרײם זײן און אױג אםענע

I-
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 איכעד פון סוםע קײלעכדיגן א זיד באקוםם דאלאר,
דאלאר• ביליאן 75

 אס ®ת גרוים געװאלדיגע די אפצושאצען אום
 דעם איידער אז אנצואווײזען. גענוג איז סוםע דער
 אײנצעלנע פון אםשפארוגגעז די האכען 1941 יאר

 איבערגעשםיגען נים קײנםאל אםעריקע אין פעחאנען
 לעצםע די אין אבער יאר. א דאלאר ביליאן 10 װי םער
 פער־ איעצעלנע םון אפשפארונגען די האבען יאר דרײ

 גא־ גאגצען דעם כםעם םון הויך די באטראפען זאנען
 — iy29 יאר אין אפעריקע םון אײנקונםם ציאגאלעז

פראסשעריםי. הויכער פון יאר א אין
 די אגג, זײנען׳ אפשפארונגען געװאלדיגע אזוינע

 העכער םיל נאך גים איז אינפלאציע די פארװאס אוחאך
 דערווארםען באדארפם דאם װאלם מען װי לאנד אין

באדינגונגען. איצטיגע די אונטער
געצוואונ־ װעגען םראגע דער מיט פארבינדונג אין

 איגםערעס באזוגדערן א פארדינט אפשפארונגען גענע
 צוריק־ דאס אז םאראוים, זעם װאם פלאן, געװיםער א

 דין נאר ניט זאל מלחמת דער נאך טעקםעס םון צאלען
 דער אין אויך נאר געלם, פון םארם דער אין דװקא
 זאל עס הײםט׳ דאס לעבענם־פארזיכערונג. םון פארם

 בא־ צו רעכם דאס איינצעלנעם 1יעדע װערען געגעבען
 געהעריגע די באקוםען צוריק װיל ער אויב שטימען

 דער אין אדער בארעכטיגט. איז ער װעלכער צו סוםע
 םון פארם דער אין אדער געלט, מז,מן םון פארם

 אויסגע־ עס באקוםט ער אויב לעבענם־פארזיכערונג.
 םון פראצעגם 25 ער םארלירם געלם, םזומן אין צאלם
 דאם בארעכםיגט. איז ער װעלכער אויף םומע דער
 ?עבענם־םאר־ םטיםולירען צו זינען אין ספעציעל האט

 אײגפירען דאם רעגירוגס דער פון פאליסעם דמרוגג
 וואלט לעבענם־פארזיכערוגג רעגירונג פון פארם אוא פון

 םאל אזא אין באדײםונג. גרויסע געװאלדיג א געהאם
 גע* אםשםארונגען געצוואונגענע פאר פלא[ דער װאלט
 באריי־ םאציאל־פאליםישע גרויסע א אומדירעקט האט

 אפשפארונגען געצאוװנגענע די װאלטען דעמאלט סונס
 מלחםה די דעקען צו מיםעל גזטער א געחען גאר גים

 אנקומענדיגער אן םון געפאר די באקעמםען צו הוצאות,
 אזא אויף םאן דאם ציים גלייכער צו און אינסלאציע

 בוײיםע די אויף שווער צו דריקען גים זאל דאס אז אופן,
 םענם פאר א איבערלאזען גאך זײ זאל און — פאסעז

 דער גאך צייט איבערגאנגס קריטישער דער אין
 דעמאלם ױאלםען דעם אלעם צו צוגאב אין םלחםה.

 אן זײז געקא^ט גאך אפשפארונגעז געצװא,גגע:ע די
 םון באפ<לקערונג אמעריקאנער די באפרײעו צו אנהייב

 קאם־ לעבענם־פארזיכערונג פרױואםע די םון יאך דעם
 לעבלגם־םארזיכערוע מלוכו, םון םארם געװיסע א פאניס.
 באדייםוגס גרויםע אומבאשרײבלעך אן געהאט װאלם

 לעבעגם־פארזײ פרױואםע די אז באװא.םט, דאך איז
 אזא הלנט זײערע אין קאנצילגםרירען קאמפאגיס כערוע

 דאלאר• ביליאן 30 ערך אן װי קאפיטאל געוואלדיגען
 באדינ־ אוגזערע אין נאר, נים באדײט קאפיטאל אזא

 עקאנאםיש־םיגאגציעלע גרויסע געװאלדיגע א געגען׳
 אי'גפלום. פאליטישער מעכםיגער א אויך :אר מאכט׳

 דאזיגער דער אװי װי אנצואוױחען איבעריג איז עס
אויסגענוצט• װערם איינםלוס

 מלוכה סון פארם געװיסע א װאלם טאקע דערפאר
 דעם פון מאםען אמעדיקאגער די באפרײט אינשורענס
 פרױואטע די װאם אײנםלום, פאליטישען שעדלעכעז
 װאל־ דעם חוץ א אויס. איבער קאמפאגיעם אינשורענם

 צו זיך מעגלעכקײט די אנגעווארען קאמפאניס די םען
 דער* טאקי אבער םאלק. םון חשבון אויםז בארייכערען

 אנגע־ זאל פלאן אזא אז שאנסען, וױיניג זייער איז פאר
 קאמפאנים אינשורענס די קאנגרעם. פון װערען גומען
 די שםלנדיג האבען די מעכטיג, צו דערוױיל זײנען

 און אײנפלם גרויסען זייער אויסצונוצען םעגלעכקײם
 צום ניט ױי איז וואס פרא״עקט געזעץ א באקעמפען

 מעכםיגען א אויםהײבען שטענדיג קענען זײ ד״ארצען.
 דער אין םײ קאגגרעס, םון לאביס די אין סײ קאםפײן
 חנזולםאםען. נויםיגע די דערשלאגען זיך און פרעםע

 ד.<כערומ א םאראויס זעם פראגראם נײער דער ^
 סון םעקסעם אין םראצענט 50 ביז 40 צװישען פיז

 קאר־ די םון אייגקונפט גארמאלען גערופענעם אזוי דעם
 א — דאס הײסם ווערטער אנדערע מיט יאראציעס,

 אומדירעקםע די םיילוױח כאטש שנײדילן צו פרואװ
 אריינברײגגען קען דאס קארסאראציעם. די פון פראפיםען

 זיך דארף מען דאלאר. מיליאן 100 און ביליאן 1 ארום
 ביטערען דעם הארצען צום שםארק נעמען נים אבער
 םראםיםען דיערע קאופאראציעס. ארימע די פון גודל

 געװאלדיג םארבלייבען דעמאלט אויך אםילו ײעלעז
 אין ווי אויסגערעכענם. איז גרויס׳ אזוי — גרוים

רעזערוױקאפיםאלען דיעדע זײנען ערשטעגס .1929 יאו־

 אריינלאזען ױם דא זיד םיר װעלעז םעקעם. פון כאםרײם
 קארפאראציעס די אזױ וױ עגין, דעם מאכעז קלאר איז

 דאר־ רעזערװ־קאפיםאלעז זײעוע גרױס ווי באשםימען
 םײל א םאר וואס װערםער אנדערע מים אדער זײן. פען
 פון װעחגז באפרייט קאן עם פראםיטען זייערע םין

 קארפאראציעס פאר אױך אה דעם ײח א םעקםעם•
 םלחםה דער גאך זײ צודיקצאלען דאם פאראויסגעזעז

 אין איינגעצאלם האבעו זיי וואס סומעם׳ געװיסע
 דיערע צוריקצובריינגען צוועק דעם מיט — טעקםעס

םרידלעכער,פראדוקציע. פאר אוגפערנעםונגען
 םאר פראגראם נייער דער וועם דעם אלעם מים
 ״געלט־ אנגעװיזענעם אויבעז דעם דעקען נים םעקםעם

 איז דערצו דאלאר. ביליאן 50 ארום פון איבערםלום״
 איז יאר הילנטיגער אז זינען, אין האבעז צו װיכםיג

 זיך קלייבט עם וועלכען אין יאר ערשטער דער נים
 נאציאנאלער דער ״געלם־איבערםלום״. א לאנד אין אן

 אין דאלאר ביליאן 142 יאר הײנםיגעס איז איינקונםם
 םאר דאלאר באליאן האלב א און 115 םיט פארגלייך

 גע־ צױוילען דעם פאר פראדוקציע די .1942 יאר דעם
 מיליאן 600 און ביליאן 90 יאר הײנםיגעס איז ברויד

 יאר אין דאלאר ביליאן 82 מיט פארגלייך אין דאלאר
 בא• ״געלט־איבערםלוס״ דער אז הייסם. דאם .1942

 םיליאן 400 און ביליאן 61 יאר היינטיגעס טרעםם
 בי־ 33 — 1942 יאר אין באטראפען האם און דאלאר

 דעם מיט םארבינדונג אין דאלאר. מיליאן 500 און ליאן
 דעדגרייכם יאר זיײנטיגם געלט־צירקולאיצע די האט

 אין דאלאר םיליאן 600 און ביליאו 18 פון סוםע א
 אין דאלאר םיליאן 200 און ביליאן 13 מים פארגלייך

 גרויסען געוואלדיג אזא םון װירקונג די .1942 יאר
 אזא ווען באוונדערם. קלאר. איז ,געלס־איבערפלום״

 יאר אייניגע םון משך אין איבער זיך חזר׳ם פראצעס
 אפצושוואכען געגענײירקונג װיכםיגסטע די נאכאנאנד.

 ״געלט־איבערפלום״ דאזיגען דעם םח איעםלום ־דעם
 אין אינםלאציע די וואלם נים. אויב םעקסעם. זיינען
 איצטיגע די ט־ױזאםער. םיל נאך געבושעוועט לאנד

 עקס־ געװיםע םון מיינונג דער לוים איז. אינפלאציע
 לעצםע די םאקע זייגען סעקסעס און םילדע, א פערםעז׳

 קיינ־ נאך וױ הויכע, אזױ געווארעז אויסגעצאלט יארען
 אמעריקע• םיז געשיכםע דער אין איצם ביז ניט מאל

 — םאראיארעו דאלאר. ביליאן 16 — יאר הײנטיגעס
דאלאר• ביליאן 7

 אמע־ דער םון אפשפארונגען געוואלדיגע די וועגען
 האבען יאר 2 לעצטע די אין באפעלקערונג ריקאגער

 אינםערעסאגם אויך איז עם גערעדם. פריער שוין מיר
 געוואלדיגען דעם אנצואוױיזען דעם םים פארבינדונג אין

 לעצטע די םאר לעבענם־פאחיכערומען סיז וואוקס
 יאר אין זײנען פרעםױםם לעבענס־פארזיכערונג יאר. 2

 277 סץ םוםע דער אין געווארען אױםגעצאלט 1942
 297 — 1943 אין דאלאו־• מיליאן 500 און ביליאן
 ערך אן אויף װאוקם א דאלאר׳ מיליאן 600 און ביליאן

 האבען מיר װי טאקי, דערםאר דאלאר. ביליאז 20 אנצע1
 אייגצו־ ױיכטיג אזוי געווען וואלט אנגעװיזען. שוין

אינשודענס. םלוכה פון פארם געװיסע א םירעז
 דער פארט נאך אבער בלייבם דעם׳ אלעם מים
 גע־ ניט ״געלט־איבערםלוס״ גרויםען א פון פראבלעם

 מלוכה דער אז םארגעםען, נים אויך םאר םען לײזט.
 ציםערען פאנםאםםישע באםת דערגרייכען אן הײבט חוב
 כיליאן 300 גאנצע איבעדשםײגען מעגלעך, קאן, און

דאלאר.
קאנ־ םמ מיטגלידער די םון באציאונג די איז װי

? םעקסעק ר-עכערע םאר פראגראם נײעם דעם צו גרעם
 ארויםגעזאגטע די לױם און באריכטען אלע לוים
 דער אין סײ הױז־דעבאםע, דער אין סײ םיינונגען

 נײעם דער אז אויסזיכטען, ווײניג פאראן איז — פרעסע
 דער האם פאראיארען אנגענומען. װערען זאל פראגראם

 ריי גאנצע א פארגעשלאגען ״טרעזשורײדעפארטמענם״
 קאנגרעם דער אבער טעקס־ר׳צםארמען, קאנסטרוקטױוע

 דעם, אנשםאם דורכצוםירען. זיי אנםזאגט זיך האט
 בא• רעכם מיט מוז וואס ביל, א אנגענומען ער האט

 דער אין םעקס־ביל ערגסםען דעם פאר ווערען טראכט
 הויפט* די שםאםען. פאראײניגםע די םון געשיכםע

 אויף ארויסגעלייגם ער האט םעקםעם נייע םץ לאסם
 וואם באפעלקערונג אמעריקאנער דער פון גרופען יענע

 אײנ־ נידעריגען א זייער אדער באשײדענעם א האבען
 םרויעריג דער געווארען אנגענומען איז עם קונםם.

 םייל ערגםטער דער — םעקס״ ״װיקםארי בארימםער
 ססעציעלער א — ביל םעקם פאראיאריגעז דעם םץ

 םיט אײנצעלנעם יעיעז אייף פראצענט 5 םץ םעקם
 דאלאר 624 אדער וואך, א דאלאר 12 סון אײנקונםם אן
 געגענזאץ םולשםענדיגען אין איז םעקם אזא יאר. א

ארויפגעלײגם דארםען םעקסעם אז פרינציפ, דעם צו
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 צאאח צו סעגלעכקײט דער מיט אײנקלאנג איז ווערען
 ב»ועל• ארעפער דער אויף לאםם שווערער א אח עם

 רייכע צײם זעלצער דער אין דערלאזם עם און קערונג
 וױ לוקםוס זעלבען דעם םיט לעבען א םירען םענשעז

 פון פארם העכסטע די איז עם צייםען. פרידלעכע אין
 פראגראס דעם לױם —איצם באשטײערונג. אומגלײכער

 חנמ פאר ״טרעזשורי״ די שלאגם — םעקסעס נײע םון
אפצושאםען. טעקס״ .װיקםארי

 פאראיאריגער דער האם חסתנות זײנע אלע חוץ א
 סײ סומע׳ גרויםע גענוג א ארײגגעבראכם ניט ביל
 איז םײ אײסגאבען, געוואלדיגע די מיט פארגלײך אין

 מימ און אייגקונפט נאציאנאלעז דעם מים םארגלייד
 באפעלקעדונג דער םון קראםם קויף געהעכערטער דער
 שטייעחמ די קאנען םעקס־ביל םאראיאריגען דעם לוים

 די םון פראצענט 35*30 ארום װי מער גים דעקען
 מעז שםעלם קאנאדא און ענגלאנד איז בעת הוצאות.

 ארוכ םעקםעם םון ארײנצובאקוםען אויםגאבע די זיך
אױםגאבען. די פון פראצענס 60*50

אומבא־ געװען עס װאלט שםאנדפונקםעז אלע םון
 עלע־ יענע ר.עכער באשטייערען צו נויםװענדיג דינגם

 צוליב גראד זיך האם עס איינקונםם וועמענס מענטען.
פארגרעסעדט. שטארק מלחמה דער

 אױף קאנגרעם דער װעט אוים׳ אבער זעם עס װי
 ארויםגע־ גאר ווערס אלץ װי מעד איינגײן• ניט דעם

 אײנםירעז וועגען םראגע די םאדערגרונם אין רוקט
 — םארשלאגען געװיסע לוים און — טעקס״ ״םיילם א

פראצענם• 10 װי וױיניגער אויף ניט
 איצםיגעז דעם אין םעגדענצען חערשעגדע די לויט
 איז סײ ארויםטרעםונגען געוױםע לוים און קאמרעם

 - פרעסע דער פון םייל געוויםער א אין םיי קאערעם.
 איבעראש̂נ שםארק צו זיץ באדארםם נים מען וואלם

 נײעם א וועגען געזעץ א אמענומען ווערעז זאל עס װעז
,סיילס־םעקס״

 װעז דערגרײכם, האבען דעמאלם מען וױלט וואם
 םעקס• ״וױקםארי דער אז אננעמען, אםילו זאלעז פיר
? אפגעשאםם װערען װעם

 דער גענומעז גרונט אין איז טעקס״ ״װייןםארי דער
 םארשטעל־ א אין נים םער — ״םײלם־טעקם״ זזגלבער

 דעב םון װירקונג די איז יעדענםאלם פארם. טער
 ״סײלם־ א םון װי זעלבע, די גענוי םעקס״ ״װיקםארי

 אויף װירקונג זיין םון הינזיכט דער אין — םעקס״
 אגשטאמ באםעלקערונג. דער םון קלאסעז פארשיידענע

 םארם םארשםעלטער א אין ״םײלם־םעקם״ א האבען צו
 אז אק םעקם זעלבעז דעם האבעז דעמאלט מען וועם

פארם. אפענער
 אבי זיה פארשטיים װעט. ״סיילם־םעקם״ נייער א
 םון לעבען־סםאנדרד דעם אראפנידעריגען נים סאלום

 דעם באשרײנקען גװאלדיג וועם ער אבער רייכע׳ די
 און איינקונםם נידעריגען א מים מענשען פון געברויך

 װיכםיגע אזוינע אםילו און םאמיליעס זייערע םון
 וועט טעקס אזא קליידער. און שםימ װי םראדוקטען.
 נידע־ א מים אמעריקאנער מיליאנען ביי אװעקרויבען

 אםילו קויםען צו געלט נויםיגע דאם איינקונפט ריגען
 איינגע* דער לוים בארעכטיגט זײנען זײ וואס דאס,

 םאר״ וועט צײם גלייכער צו סיסטעם• ריישאז םירטער
 אױם־ רייכע די םון הענט די אין געלט גענוג בלייבען

 ״סילינג״ די דורכצוברעכעז דרוק געהעריגען א איבען צו
 מארק. שווארצען דעם םמ הילף דער מיט פרייזען

 מעגלעכ* ם־ייםע קלאסען רייכע די איבערלאזען דאס
 אומבאשריינקםען םון לעבען א מיט אנצוגייז קײםען
 וױיםערדיגעז םאר מיסעל בעסםער דער איז לוקםום

 םראדוקםעז אויף באזונדערס — םרייזעז פון שמייגען
דוחק• א זיך םילם עס װעלכע אין

 א פון לעבעז־םטאנדארד דעם אראםדריקען דאם
 באםעלקערונג אמעריקאגער דער םון םײל גרויםען
 אפ* דארפען וואם אנגעשטעלטע, אץ ארבעטער צװינגעז

 צי זיך ענערגיע, זייער פון מאקםימום דעם געבען
 קליידער און שפייז ערגערע אדער וױיגיגער מים באגײן

 מאראל די העכערען צו מיטעל בעסטער דער ניט איז —
 פאלק. אמעריקאנער דעם םון שיכםען ברײמע די םון

 דאב אלץ םראדוצירען וואם די׳ אלע געהעריג דערנערען
 — פאמיליעס זייערע און — מלחמה דער פאר נײטיגע

 דער פון • דערנערונג געהעריגע די װי װיכטיג אזױ איז
ארמײ.

םלחמה: דער העלפט
ט ד ײ ס מ ל אוי פ נ ע.8אי צי
ט פ ס הוי ד אנ ב ־ ה מ ח ל !מ
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1918 &זן רעוואלוציע נאװעמבער דער נאך יאר 25
 pc איבעדגעגעבעז װערם עס וױ ױם

p ןױיםוגגם׳מרעספאנדזגנםען i נימד 
p באווײזען לעגדער״ ראלע t■ איצם 

p i אלץ וסעס דייטשע nycoy אױפ״
״״1918״ װענם די אױף שריפםען
לוםם־אימרפןןלעז• נאך ספעץיעל

מנער די העז ש־אםערי ערא־ עעלי
האבעז די וױ דעם גאך אודעק׳ וױדער פליען •לאנעז

 שםאט דײטשער א איבער ״חשאב״ דזנם פארענדיגט
 אראס שרײעז שםאם, אין ליכםיג וױדער װערט עס און
 וױ םעד נישט ״.1918״ איםערען די גויערען די פון
 געסטאפאי וויםלער׳ס חײנריד װען nyay ,pnycnr םיר

 משוגע̂ו אין מסש אריין זיי סאלען די״ lyytnyt אגענטען
 פת געשר״כען שריפט״ פײערדיגע אײמנע די איז דאס

 דעם אגגעזאגט האם װאם האגט״ אוםזיכםבארער אן
״מנא״ :בבל םון םלך דעם כלשאןץ״ סוף ביטערען

 אז זײנען ״1918״ גיסערען די .״ . . ופרםין תקל פנא
 חים־ *ו באװעגונג אונםערערדישער דער פת אנזאג
 טאג דער זיך דערגענטערט ay tv דיקםאםוד, לער׳ס

 דעד פוץ םאג nyn — רעוואלואיע פון וװזאםענברוך״ פון
.1918 יאר אין נאװעמבער־רעוואלואיע

p i פח רעדעס דינע אלע nyn האם צײט לעאםער 
p געתאלטען ודםלער i געװאלרעװען און שרייען אײן: 

 קאפײ נישם וועל איד .1918 קײז יײו נישט װעם ״עם
 V וױ ארײן אים איז איז אידייע״ .סיקס y ״ טולירען

ד ע.יצלין̂וו רדע שון «חד דיבוקדזמד » nyn ,נקפה 
 דער נאך יארחוגדערם פעוטעל א פאלק. דײםשען פוגס
 פון רעװאלוגיע האלבער nyn נאך םארעגדיגםער, נישם
 א םון נײער״ א םון שאטען nyn ולוצים זיד באווײזם ■1918

p אלתיעװרע גןןגגמר i די nyaynanycהאבען וואם ״ 
 אישםיגער nyn אין מענשהיים גאנגע די ארײנגעווארסעז
!יםערען. צו אז הױבען קאסאסטראפע״

? 1918 יאר אין גפושן r» וזאס
הײנם. איבער לעבען םיר װעלכע סיםואאיע״ די

 מים ציים יענער םון לאגע nyn צו ענלעך שםארק איז
 אנםי־דייטשע די איז מלזזמה יענער אין צוריק. יאו־ 26

 דעם נאך געווארעז׳ פארשטארקט געוואלדיג קאאלישיע
 אריינגעםראםען tym שםאםען םאראייניגםע די װי

 שוין זײנעז 1918 יאר pc אנהױב בײם מלחםד״ איז
 הונדערם דרײ םראנקרייך םמ באחנן אויסן געשםאנען

 האבען אמעריקע pc סאלדאםען. אמעריקאנער טויזענם
 אמר וואפען, שיעור א אז אקעאן איבערן געשטראמם

 פאר־ ענגלישע אמ פראסנוחישע די אין שפייז אח ניאיע
סען.

 שלום־ אפגעשלאסעז דערװײל האבען דייטשעז די
 און ליטאװםק) ברעםט (אין רוסלאנד מים סראקםאםען

 איץ שוין זיינען דאס בוקארעשט). (אין רומעניע םיט
 איז װעלם גאנשע די !שלום־םראקטאםען געװען מאל

 באדינגונגען, שװערע די םץ י געיוארען אויםגעשוידערם
 אויםגעפרעםם האט אימםעריאליזם דייטשער דער װאס
 אנטי־ דער םון לענדער די און לענדער, דאזיגע די פון

 מום נייעס מים געגומען זיך האבען קאאליציע דײםשער
םרייהײט. און לעבען זייער פאר קעמםען צו

 גענעראל־שטאב דייטשען םונם האםענונגען די
 אין ג?ווארען. צערונען זײנען פרילינג־אפענסיװע א אויף

 מא־ די םון אומוױלען דער געוואקסען איז דײםשלאנד
 אין שוין מלזזמה. דער געגעז װידערשםאנד דער םעז■

 און פאליטישע אנסירענדיגע די אין מעז איז אויגוםם
 דער צו געקומעז דייטשלאנד סץ קױיזעז םיליטערישע

 סעפ־ אין פארלוירען. איז פלחמה די אז איבעחױיגונג■
 בול־ אין פראנט דער צוזאמענגעבראכען איז םעמבער

 םי־ שטילערהײם אנגעהויבען האם עסטרייד ארן גאריע
 דער אם אין שלום־אונםערהאנדלונגען. באזונדעי רעז

 מלדמה־םירער, אויבערשטע צוױי די זײנען סיסואציע
 דריםען דעם םץ םאג אין לודענדארף״ אץ הינדעגבורג

 פרינץ רײכס־קאנצלער צום געקומעז .1918׳ אקםאבער
 בע־ זאל ער אז סאדערונג, דער מיט באדען פאן םאקס

 האם אױגוםט אין גאך וואפען־שםילשםאנד. א םאר םען
 דעמאקראםישען א געמאכם ארמיי־פירונג אויבערשטע די

 דעמא־ זאל רעגירונג די אז געםאדערט, און זשעסט
 זאלעז פאליטיקער לינקע אויד אז און ווערעז קראםיזירם

 סוף רעגירונגם־קאבינעט. דעם איז װערעז אויםגענומען
 געצוואונגען ווילהעלם קײזער דער איז ,1918 אקטאבער
 ארום אזוי געהאפם האם מען וױיל אםצודאנקעז■ געװארען

 אנםלאםען איז ער באדיגגמגען. בעםערע דערגרײדעז צו
גע־ פארםלײצם איז לאנד גאנצע דאס אח האלאגד טיין

מ ר8 פ ע ד סןןנ ס ע ץ. ל טי ש

 איז סםרייקס דעמאנסםראציעס׳ פון מבול א פון װארען
נונטעז״ םיליטערישע

 גע־ הא-עז ואלוציעודע אפענעו־ דער צו סיגנאל דעם
שען פח מאסראסעז די געבען אדס טיליטעדי  קיעל. ו

ען זיי ע  און <ז אפיצ־ דיערע געגעז בוגם V אין אדויס ד
 פאבם. די פארכאוט ארבעטער׳ די מים צחאפעז <1ו״אבע

 סאל־ און ארכעטזגר־ געװארען געשאפען זײנען אומעטוס
 קאגטראל דעס איבערגעגומעז האכען װאס ראטען״ דאםעז
 אױסגזג־ איו בערלין איץ אסטען. לאקאלע די איבער

 שעז1׳ דעם פון םאג דעם אין חגײאלמיע די כראנען
 רעפובליק די רעויגגירס. האט רעגירמג די נאווע&כער.

 זימעז שפעםער טאג א םים געװאוען. פראקלאםירם איז
 ״םאלקם־באאויפםדאגםע״ 6 געװארען אויסגעקליבען

טינג ריזיגען א אױף םלוכח״באאמםע) (העכססע  די פח מי
עז זעקם אלע ראםעז• םאלדאםעז־ און ער*אדבעמ  דינ
מערחײם־ די םון דדײ :סאציאל״דעמאקראטעז געװען

 סאציאלים־ אומאפחענגיגע די פון דרײ און סאציאליסםען
 כמעט געדוארעז חדכגעםירט איז רעװאלוציע די םען.

 מאכס אלטע די וױיל קרכנות״ מענשלעכע אן אינגאנצען
 קײזערלעבע די וױדערשטאנד. קײן געשטעלט נישם תאט

 אוז ״■יז קארטעןי א ווי צוזא&ענגצבראכעז איז דײםשלאגד
שע אלםע די ײ׳ יאליטי ״ אדײנגערעכענט מרםײז  עקם־ ׳

 ״אויפן געשטעלם זיך האבען קאנםעדוואטיװען, טרעססטע
יע.״מואצטי טישערפאק דעד פון באדעז

 דייםשעז אלע אז זיך, פארשטייט נישט״ םייגם דאס
 ניס איז וזײגם ליבעראלען• געװארעז פלוצים דינען
־ םונם קאפיםולאציע די אז דערקעמח״ צו שװער י  ד

 יעוואלוציאנע־ חװ־ םאר דײםשלאנד אין קלאס זשואזען
 םאלדאםעז און ארבעםער די פח מאסען״באװעגונג רער
 מא־ אױסגערעכענטעד גוט א וױ מער נישם געווען איז

 געזעלשאפם• דער םון שיכימז אױבערשסע די נעװר.
 קייזער דעם נאכגעגאנגען געםרײ דאן ביז זײנעז װאם
 אויף ארױםגעלײגט פשוט האבען גענעראלעז׳ דינע און
 שווערע די ארבעםערשאםם דייטשער דער םרץ םירער די

 דעד םץ פאלק דײםשע דאס אדויםצוראםעווען אויסגאבע
 וױ גאכדעם קאטאסםראסע. עקאנאמישער און פאליםישער

 הויםעז א אין דאנשלטדײ פארװאנדעלם האגען זײ
 ארבעםעד־ םארן איבערגעלאזם עס זײ האבען חורבות■

 לעבנס־םעאיגע נײע א חורבות די אױף שאסעז צו קלאס,
מלוכה.

עלעמענ־ רעאקציאנערע די דיגען שפעטער ערשם
 און באהעלםענישען זייערע םון ארויסגעקראכען טען

 פאלי־ אויפן םילען זיד לאזעז צו אנגעהויבען האבען
 ערשם געשעז איז דאס געביט. עקאנאמישען און םישען

 אריבערגע־ שוין איז ערגסטע דאס װי דעם נאד דאן,
 שוין איז וואםעךשםילשטאנד דער װי דעם גאך גאנגען,

 שוין זיינעז מיליאנעךארמייען די און געװען געשלאםען
 פרא־ נאציאנאלע די און געווארען אהײם־געםירם צוריק

 גאנצע די אט און גאנג• אין געקופען שוין איז דוקציע
 פאלי־ באנקראםירםע און גענעראלען באזיגםע באנדע
 די אז שרייעז■ צו העזה די געהאם עס האבען םיקער

 מלחמה־םראנט דעם האבען םירער סאציאליסםישע
 אי־ האבען און הינםען״ םון מעסער א ״ארײנגעשטאכעז

 םון הענט די אין געבונדענע א דייםשלאנד בערגעגעבען
 דעם אױםצוהעצען גענומען זיך האבען זײ שונא. דעם

 און ארבעםערשאםם דער געגען המץ אוםבאוואוםטעז
 בירגער־קריג. א סוגאנדערצובלאזען און אידעז די געגען

 דער דורך םאלק איז סם זייער ארײנגעםראגען האבען די
 דעסא־ די אויסגעגוצם אוםן כיטרען א אויף און םרעסע

 שטארקען צי װידער זיך כדי אינסטיםוציעם״ קראםישע
פאליםיש.
n: ם*ן סך־הכל א אונטערציען װיל מעז ווען r 
 געװען איז זי אז זאגען, מען מוז רעוואלוציע■ דייטשער

 אריבער• נישם איז זי וױיל און אנהויב, אז װי מער גישם
 נישם זי האם אגהײב־סםאדיע, דעם איבער געגאנגען

 האנען עס וועלכע צו צילען׳ די דערגרײכעז געקענם
 עלעמענטען באוואוסטז־נ־גע די געשטרעבט הײס אזוי
ארבעםערשאםם. דער פון

גרינ־ דער לאהאל, םערדינאנד געווען איז גערעכם
 יועלכעד ארבעטער־באװעגונג, דייםשער דער םון דער
מ איז געזאגם■ 1863 יאר אין האט  רעדע באײמםער ד

ודײי־ די אנםשײדען שםענדיג אז ״קאגםםיםוציע״, װעגען
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ײ שט לןןפןטיפר יזפ ןגן ן װןס לנןד,<פ ןגן י י י י  זיד י
ן *(סט*א״טז ן אױף פאדוינגאן  it*j |W יןר״ 12 •

םז פאלקס״סאלדאטשז״ פח y ון m  \fWfi ivn i't ף לןן  ן
״ דינסם׳פליכם״ םייגער ן ל ן ג ן סי ן ו ן ו ו ו ״ ן מ ן l ז l  fw*« 
שטייט ז,צקומעג זיינזמ צירעז  (1 פןד

ס םאקזן מאט דיבסט. ש ו מדדעדפ״ ד די וי
רוז איז ארמיי עוון מ « ג י סייי י 1י י W • ד I״ 
tyr*דןלטיח ח«« װאואר ue מ דןפ ס■חןרשילו מ  ויי

סטדין׳ די — ן איגדו נ ל מן איז מן לי ג ן  MU די n ג
מ די פון מ ײ מן א ס לי מ י ו ן א •דיןד* זזי ק י י  anrtJV ו
ױסןן םיםן געײען עס איז ץ׳ גר מוי ־ ד ד ו Dvn ן י f ו t* 

מ מ לי y די פון חזןנס די איז ג y n ״ואיד־פי״נלן n 
גן דאס ״יונקערס״. ען דז אי מ ז ד *ס8 מווי I דן W 

סן די פון חץנט די אק פארנלינען איז װאפ ל ד ן מ  ד
ױ אזץ ריכםער ציאגערע ר םיט אױך ןז מג דן לט ריון  פן

ען pk רקןס nvg? סוגם לינ ענ ifi מח vtfn n ודן ג
tm אלםער ta r ip u n ײר ת.אאקיג ______״ ט

p פןרטיישז אנםירענדיגע די i ד דזןד מדי ײ ד ת  י
 אוימ׳ *נשםרינגממז אלצ געטאכט טאקע האנען פובליק

p «לטאמ« זשזןשיקרטאדע לעבצדיגעז א צוסראגעז i 
 ממיןל• די תאבען רײ ןרשטןד אק רעפוכליק״ דןר

 1*1 אגשםדצגגוגגזח גרעסטע די נעמאכם דעמאקראםעז
 דזןד׳ תאט סאציאל״דצסאקראסיע די ריכטוגג. דער אט

p *ט3צ| אױון רעזולםאסען געוױסע גרייכט i סןמדןלןר 
p געזעצגעבונג i ^ר קולטור״ואליסי מ  פאקס״ דעד ן

p 1918יyלוrרעי די װאס i y נישט האט pn־t n ו» 
HH p רעפארמעז םאציאל״עקאגאמישע טיפע קײן i 

p וריוױליגעס די צעבראכעז ױשט i מ״ ורייסישן די* 
מין׳ דער איז ארמײ״ דער איז קערם םידססח ת ןד  י
p ױסםח דער i חאט פאקט דער אט - ודיטעד אזױ 

מ־ חני P8 שח אונימוץ אז דעדצו״ געבראכם  די
p קאנסםיםוציע קראםישער i p i שו די  רעוובלימני
 ••:קןריש* די םונאנדערגעװאקסעז זיד אח רעגירונגעז

p רעאקציע קאויםאליםםישע i ׳ וף ׳׳ כל סוף ו״אט י  נ
 רעווגליק׳ דעמאקראסישער דער pc ראמען די גראכען

 גץדױרןס צוזאמעז חאמז םאקםארעז סארשידענע
 דעויבלי^ דעמאקראםישע די אונםערגראבעז אויף

p חיסםארישע קודם־בל i מאסעךפסיכאלאגישצ 
p געבלימז אח םאלק דײסשע דאם סיבווד i דמ 

 נירגןד׳ אונםערטעניקע pc פאלק א מערחײט גרויסער
אונג^מס *יאריגער60 דער אױף געקוקט גישם  דערצי

pc סאציאל־דעמאקראםיע דער p i טרזױד־ײױןנס״ די 
pדיסצי■ל pc םאלק א i p י גײסט. שקלאפישעז  1י

פ נישט האט יאר pc 14 צײט קורצער א pc משך מג  מ
 סדייתײטלד א צי איכערגאנג דער ווערען דורכגעפירם

p לעבעז כעז i זעלבסט־באשסיפוט^ דעמאקראטישער צו 
או סארכיטערט געװעז נאד מאסעז די זימעז דערצו  אי

מר מלחמח, פארלוירענער דער  באדינגמתז שײעדע די אי
pc ע די איכער סועציעל שלום־טראקםאט׳ ^ י שי  1ת

 Pi אטמץןםערע, די געײעז איז דאס ראציע־צאלןנגען.
 נאציא׳ די געווארעז םונאנדעדגעבלאזען איז עם וועלכער

רעוואנש. pc אידײע נאליסטישע
 «יז געביט אײפן סאקט א געקומען נאד איז דערצו

 דעמאקדאסי? דײטשע די •אליםיק. אויסלענדישער דער
 חנחות וױיניגעד פיל באקומעז זיגער־מלוכות די pc האם

p רעאקציע׳ די װי i ס׳איז נאצחנ^ דעד — שועטעד 
 גאציזם אז פאקם, באװאוסטער גוט גאנץ א שוק הײנם דאך
P קאפיסאליםטעז די pc געווארעז אויסדערוױילט איז I
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ד״/ די רן ״י P® ״מגקראס וי ו jn ״jPUPPfOP י ן  ד

מו ליי «ir ו Lif® if f ״ ריו לי ק ר ײדי mסזמ ני׳י m*
jf fp ♦מ קאפודיאירסן ך דז ט א ש ד U תזן iff  p i**®

P fp a rq p  f t״
ס חו׳ ן ו ס זי צ f 1918 ויבער וי

r t f® ,» ס גצסס if® וחח ד מג דן ד לנ p ן  p i* 
no׳®* if  i f  rm  If# o nז ״ o ן f ווןלט Ifrqri ן
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iff ר׳ן זיד חז ר׳ ש וינן רן יי אויטאמןטי ױןגן ח ל ײו  די

irv'itrjvn ײי •1818 *ח Of i^ » f נישס זאלץן pn 
p 1948 סיסואציצס די i 1918 ivמןן ״  סאראז סארט ױ

שן וןרשידעגחײטוז״ «דו*סן שן״ און טיליטערי סי  וןלי
^r o ל קודם מסראכטעז ע נ ״ רי ע ס ד ױ  סי־ דין
 תאם ארמײ דייטשע די קלע■ שװערע וײפיל סזאגימ

»o r אפם ס רוסישען אויון מנ רןג t און ו m איםא־ 
lfr jf* f סוןגס״ p i ר ױ מ ט חײנס ו ר  אלץ ג*ד ון

fo ir i p ןרטײ קײזערלעכע די וױ ד״ i מוחמ p i 
ט מ ר  די אלץ גאד נןחערשט n .1918 *$ר ןון מ

ײראון״׳ ״•זססונג ח װןס ו p אתס ו i שמט ארום  בן
pinלזגו ־ ד טי n® גן r אינער־ גרעניצען• קינסטלןכע 
 V דװ־ד צחאמעגגעתאלטען .סעםטוגג״ די װזןרס לןך

 די pc סאגאטיזס דורכן און סעראר׳דעזשים ןורו׳דיגצז
 עלע־ גאצישע pc נאחערשם ורערען ײאס אפמירצז,

ט מגסזמ״  ואל איז tv גוט״ דיער וױיסט באגדע די ו
t p סולח■ V •יז i* חברח־לײט די חגם וןרלארען״ 

 דג״ pc רעגלעכקײט דער אין מער גישט *ליימז
n iff®fp♦ ארפײען די געגען עקשגומ ואנאטישער פיט 

pi דער סיט פעלקער״ ואראײגיגטע די nyofyt עקשגות 
nriofp לענ* אקווירטע די איז ״גערילאס״ די גןגעז די 

p דןד i אײגע• דער אין עלעמעגםען אויורירישע געגעז 
ח ארסײ״ דײסשער מי ס נ  V קוםעז נישט װזןט ן

 די צעברעכען װעם װאס ®ולה״ *עשפעטערענדיגע
p וישלח i סיליאנען־ דײטשע די איבער אפיצירען די 

מז׳ ד  רעװאלוציא־ P’P דערװארטעז נישס מעז קאז ײי
 און סאלקס־פאסען דײטשע די pc וויפשטאנד מרעז

p בוגטען גרעסערע קיץ (ישט אויד i ארמיי״ דער
 ״פולוזמח־שוי־פלאץ דעם אפצושאצעז דיכטיג כדי

 נאד באטראכט אין נעמען מען דארף אמןדדײסשלאנד״,
p*i חימ־ חײנריו חאם צוריק יארען מיט נאך סאקט״ 

 איצטיגער דער און ״געסםאוא״ דער pc שעף דעד לןד׳
 דײםשלאנד״ אין עניגים אינערעלעכע סאר ויגיסטער

 600 חוחות לכל pc ארמײ סועציעלע א ^געשטעלט
o’ ׳18» םדזצנם r צװעק אײנציגער איר p iסאר־ צו ׳ 
 וויפ״ אז אויב סאל׳ איז חערשאסט נאצישע די ס״ריגוז

 בירגער־ סץ ארפײ די אט .1אױסכרעכע אל1 שסאגד
 די ,oy’Pttn 40 P3 80 pc נאשטײט ײאס קדיג״

p םויםעךקאס׳, pc .סארנאנדען גערופענע אזױ i בא־ 
 שװער־ די מיט יאר סארגאנגענעם אין 1געװארע זןדגט

קאמף־ערא־ פלאמען־װארסער׳ טאנקס, :יו*פעז ®מ
 גרעסערע די אין באחערשט *t וױיטער״ ןןזוי pi ילאנען
 א צוגעגריים האט און יציעס1פא וױכסיגססע די שסעס

p בונטען געגעז מפפס־סלאז i אקו־ די אין און לאנד 
p לענדער יירסע i pa ס׳ויז דעטאלעז• קלענסטע די 
fP®i דיכטיג׳ ®t סון צחאמעגבתד אלגענדינעם אן בײ 
 צוזא־ אינערלעכער דער אויו װאלם נאצי־ר^שים מם

 צעריסען בירגער־קריג־ארמײ חימלער׳ם pc מנחאגג
 גרינג נישט ®בער מעז םןר פונדעססװעגעז רעז׳8ײ1<
®nW באדייסונג די pc איז ארמײ םפעציעלער דער אס 

 װיכ־ די אין פאסען. ניאגערעpלrוfר יי געגעז ק*»ף
 קערסעז מוזען מען װעס דײםשלאנד pc שטעט סימרע
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Lhk. ■■ ■ ■ a■  ai.fcaaaaaAM u iA  ■*mam•  MAMMM MMAM4MMM MMM■ •  םידי ® דורד pravnays p*t נישס װעט אפאראם דער
 גע• iya®n דעם 3*ולי סוזען מיר פולז^ םערישער

 דער־ זײגעז דײטשלאגד וין פרײנם וונזערע דולד״
לעגעז״. נײעם א נו נס8װ

p נט8ד t, וױכטיגסטע די וױיזט ריכס83 דער אט 
 נד,8דײטשל איז ציעrסיט ויצסיגער דעד pc סאפענטעז

pn וױיטער וועם פראנםעז פיליםערישע די אויף 3אוי
aaKuLuaa MAMMMm M̂ • MMM MM• AiiiA- — . . . . . . . * tty, םאנאטען עטדעכע לעצטע די אין װי — p i 

p עס i עז, צו גמגם ידק נישטא דאד ל ^  די t® צו
 ש־ אלץ וױיטער װאס pn װעס פראנםען די אויף גע8ל

 י•1 איז pn — פעלקער״ ״פארוײניגםע די סאר סער
 אפעלקע־3 דײטשער דער pc טײלעז ®לע איז t® פער״
 צו גרײטקײט די סאג *ו טאג pc וואקסען װעס רוגג

נאצי־רעזשיפ פארתאסםעז דעם מחײטיגעז
ך סארשסײס  שוין מעגלעד גישם איז עס t® ד

 קומענדיגער דער פון סארמעז די פאראויסצוזאגעז איצם
 פאר־ גישם נאד ס׳את דײטשלאנד״ אין רעװאלוציע

 pc 8 צױאמענטרוך דער געשיכםע דער אין געקומען
 דער pc די װי סאתעס אזא אין דיקטאטור טאםאלער

 רענגען3 ױשם דעם 3צולי מען קאז חיםלער־דיקטאםיר.
 אין געשעחענישען די ער3® םישפילען״ רישע8חיסט קײן

p ססעציעל — מסלח׳ מוסאליני׳ס נאד איטאליע״ i די 
 די װאו נארד־ויטאליע, pc שםעט אינדוסטריעלע די
 ען3גי — דאלע ®קטױוע אז געשוילט חאבען עסער3®ר

p לאזט עם װאס דעתיף׳ אנוױמ געװיסען א סארס t 
 מיליטערישע די pc צוזאמענברוד :אכן דערווארטען

. חיטלער־רעזשים דעם pc יסודות . .
 זאגען צו אזױ פטטע, דעד pc ױיט אײן vn דאס

 א צוױיטע, א אויד ער3א סאראן זייט. פאזיטיחע די
 פארקלענערן שםאדק דארף װאס זיים, נעגאטיװע

דערווארטונגען. רעוואלוציאנערע אונזערע
 גרױםע די אמז פאר שםיים אלץ סאר פריער

 דייםש־ פון אקופאציע מילימערישער דער pc לעם3ורא
 אריע־ יועם עס ארמיי װעלכע נישט, וױיסען מיר לאנד.

 איינצעלנע סארנעמעז און דײםשלאנד קייז מארשידעז
 צי פזרח־דיט, pc ארמיי רוסישע די לאנד: pc טיילעז

pea p םערפ־ pc ארפײעז אנגלא־אמעריקאנעד די i״ 
 רעװא־ דײטשער דער pc גורל דער דרום־דים. אדער
 דער אט pc כאראקםער דעם פין אפחענגיק איז לוציע

pc p אינוואזיע i אם צװישעז פארשםענדיגונג דער 
מלוכות״ דױי די

איצםיגע די םאכס פאקם וױכטיגער איץ גאו
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ifpnavc jn jm  i*i  ennoס ״® cnjnt עתעגעבעז■3אי 
®pta t תאלט p i מיליאז 10 א ײ3 שױן דײםשלאגד 

 ײםשnyn 3 אונטער nycjtanv'Diirtx אויסלענדישע
tw a p  p i ןמטרײטןל״ f t  ifim nyiann p tm  o®p 

pn®n גײסט פיגמ nya^yntna pc טים סאלידאליטעט 
jnjm ג^ל׳גענןסען״ דייטשע

r דײטשלאנד אין חןװאלוציע קומענדיגע די i !®נ
38n» p אומקלןח! אז גןגצעז 1אי i,לעפאטישע ®nya 

p איז אימס i : nyan די typ’nayc ־ואלוציע די װעט^ 
fT עז3הא i ארבעטער די שםיצעת שטאלסססע p^yn 

 סרעיד ny*n און !®ליםישע ynjm וײפפײעז ווידעל
ײעגונג.83 ײױ®!

 דײ־ nyt פױ אגטוױקלונג די אז זיד״ פאלשטייט
nyre מןװאלוציע nyn p i דע־ ר?ר שון װידע^אויפבױ 

n8 nyt pc p i f ’eynpyaטעטעn־aא אין װעט אװעגונג 
nyovna אוחענגיג מאס penyn pn. שטעלונג װעלכע 

 דײ־ nyn לגטי ױגע^מלוכות די נעמעזnאc װעלעז עס
n■ nycoאaלy.סון לײזונג די 3אוי ם nyn װעם סראגע 

nyn nyciti iynyn cn’cyiann סאז pc באל־ וױסישזה 
jya^anyc nyc*nt cyn ,oniyc א m cic?'n, חגם 

 nyn pc לייזונג *n 3אוי ;נאפ?ה nyni® אז אונםער
iynyp cn’cyiann cyp yi®nc אין r ’C|inyDtyp־IP־ 

pt lyy’co^yc’D, נישט װיל װאס nya װי pto’ncy 
ח . pnny p i,״: cyp tin נישט ymjycyany oyn 

 oycy ןynיncלט־yװ nyn נישט זײיטשלאנ^ pc סאלק
penyn tyayn.

oayn ן  גזףאגט האט cnyp y:*Dan oyn ty ׳ד
nytypnyay nyaiypya nyn ליפ־ װאלטער קאלומניסט 

 nישעnמיליטע y pc nyנyלn p’nia* 0 װײזט ny מאן.
 וױ ayn נאך ty.גאגס, ny דײםשלאנד״ pc אקוסאציע

iya װזנט n tynycyayyy* מיליטyרישy מאכט n pc, 
 בלוטיגן דיערע סאר שול^גע די וycynשטŷ און נאציס

D’yya, זאל tya דעם ty ro 'n פאלק :Vi n  tyay• 
 עקאנא־ און ואליםיש ppneya צו אלייז זיד גענהײטyל

 מלוכה. דעמאקסןטישע y tynaiyc’ii אליין און טיש
ya,אז גלעך tycino'iny oyp cyn און בירגער־קריג 

 גישם װעלמ אליק דײםשזה די 3אוי nyay כאאם.
lyiynaom װעט גאציזם, דעם ny נישם cycannyc 

cyn ny .pnyn 3 זיד nytאהאלטען nyn n y o n 
nyrp  nyoycy p i nny אתיסקתכעז pc די .nyayV 

yrem  *n פתיהייס *n pc tynyn ccaypy:o’ti  pa 
 yn n-ישעnyמילים nyנדישyאױסל אן ןלײץ. זײיםשזה

r 8י קאז דזים f נישם גוצזױ שום ptuyna.
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תז גרײ &זױ טעלדער טוישע איד ײיט װאם *ײ, א ךי  — גן
ז ?ארן פילז מיטן חײ־יאר גים זיד איי וױגט װאס פאר

 — פארליזן, און וױסטע פ#דז״ימזן, נימ טױטק, פרײםט,
ז גראזן וױלדע מיט אץ דןןרגער סיט זיך איר גרױט װ*ס םאר
 *דםליען, גיט קומען שוואלבז יונגע די װ*ס םאר אץ

ײו זינגןך ז פליען אײןןר פץ אץ רחפות אײער פון א
 ברײטקײמ אײןןר איבןןר װאלקן * װי ראכן די גאר

טײטקיים• אײער פץ אץ גרױקייט אײער פון בלויז שרײעז
חז גרױ אזײ םזןלדער כרײטע איר, ײיט װאם פאר א עיו  ג
ח םילז םימז חײ־יאר נים ױף איר װיגם װאס םאר א ז ק

רןאח׳ םולז מימן װיגן זיף מיר זאלן װי אױ, —
;*ארן זיץ אוגז אױןי ח#ט אױסגעגפםן כורא דער אז
 אגןןןראײזן זײן םיט געקומען ניט אײ מעגש דער אז

כאװײזן׳ שטאלץ זיין און באװײזן *ו כח זײן אדנז
 גלױכן, גרויםן פול־םיט זריעח םיט אדנז סארײיעז *ו

א *ום און ארפןןט זיץ אץ גלױפן םיט סול ,אײכן• גור
?איז׳ סילז םיטן װיגן זיף םיר זאלז ווי אץ
;געייאת מיר זײנןןן טעטר^טן אז אץ פארלענדט *?
 פעטראםן, בײז אוגז חאם םײןןר און שװןןרד םיט מטנש דסר אז

פארשאטן, אמז ער חאט כײנזןר טױטע חױפגס מיט אץ
 פאילאזן מיר גרױען — !םארגאםו בלוט טײפן םיט און
— גראזן. װילחן םיט און חןרנער די מים םארװאקםן און
— t קארן םולן מיטן וױגן זיד מיר ז*לץ װי איז
יארן, קומעו װעלן טײכן אץ װאסןןרן די װי

 װײזן זיד מענש חןר װעמ כרײמקייט טױטער אתזער אױןז אמ
אקעראײזן זיץ מיט נןןבױגן טין* יסדרים אץ

ײח, כײנער ער װעם — םעלדקר• םױטע די אקעזץ  שנ
אױםאוםײח, נייט זײ קלאםטער, * אױף כײנןןר טױטק

ת זיץ םי־ר װעלן ־־־ סאלן, װעט אקפ שמומער זײן כיז ת ׳ע
זײדןןס. זײנע אלן אתז שעלםן כיטער װעט מענש דער װי

ײ ן ד א ט פ ײ י מ ן ד ע ר ע ט ש
ר םפענגלד (סטאר ע *) כענ

ג ר. פץ איכערזעטט ר מ ב ײנ פ

ץ קענפטו זאג, *, מ׳ םארמאגיגעי א אר ד 0 _ י
ט גריפען נױר ױאס ם אץ שטאלץ מי עןז יעסער־ליכמ חן לי  ג

ד שטרײםעז און שטערען װעםטפ  שלאכט שרעקלטעער ײי
 ז פליען דא חערלעד אזױ װעגט אץ טורעמס איכער

 פארט גרענעגדען איכקד דא?עט פץ שײן די אץ
אד איז פאן אונזער ן גאפט דורף געװיזען חאט  דארט• נ
 כאחעלמ, שטערען די כדט סאד, די נאף װײחט זאג,

ז העלד דעם םץ חײם איכער םרײ, דער םון לאנד איכער
רכן ברעג טונקעלען אײפן  טימאן, מיסען מ

 — שפאלטען, םינסטןןרע אץ רוט םײנט פון מחגח די ױאו
 שטאנג, םעלזיקן אױפן ױינט דער דארט פאװעגט װאס

ם, ׳חױף דארט םלאטערט ױאס אץ ^טפלעהן  ז חאלכ־כאחאלםען חאלפ
 שטראל, כאגיניגען אץ שאלט עם און גילט עס אץ
ץ אפ ײך שפיגעלם עם און  קװאל• שטראםײעז דעם א

 חעל װײען לאגג זי זאל שטקרען, די םיט פאן די ס׳איז
העלד. דעם םון חײם איכער םרײ, דער םון לאנד איבער

 שויערגי׳ פארײמעריש װאם כאנדע, די איז װאו אץ
^ דער אז ר  געסעכטעז םץ תל דער אדן יןרײ םון חו

ט חײם, מײן ניט ץ ני שט זאל לאנד «י  T מער אונז לאזען ני
ט זײסר  םארשװעבטען. דעם טראט זײער םארשװענרןם חאט פלו

שרת דעם גרוכ אין אםילו אץ  שקלאח אץ מ
שטא רעטונג קײן איז  געלאו'• װילדעז זייו אץ גי
ײד װײהט שםערען די םיט םאן דיי אױ  חעל און זינר

העלד. דעם םץ חײם איכןןר ׳םרײ דער םץ לאנד איכער
ײכיג, זײן עם זאל א.  מאן װעט אײסשםײן װען א
 שוגא. פון אנפאל םונם זדײם זײן באשיטען צי

ט זאל שט זײן זיג און סרידען םי  לאנד׳ אונזער געכענ
ײנינט. אונז םאלרן א אץ האט װאס ׳כח דןןר אץ  םארא
 געבאט• אוגזער איז ידשר וױיל זיגןזן, מיר
ײן זאל ״ אין טרי״עז ״מיר : מאמא אונזער ז ם! א  ג
 חעל אץ זיגרײד װײען שטערען די םיט פאן די זאל

חעלד♦ דןןם םון הײם איכןןר סרײ, דןןר פץ לאנד איכןןר

קיםץ׳ י• םין זוזאמענגעשסעלם פלחמה״ ךער םון ״ל^ר בוך דעם סון *)
דריק. םון ארוים איאם איז װאס

17־בילדט3ש?) ($חתן מלחמה א

—— ■

ד ה. םץ ל ע פ ר לו ק

 םים צוריק איז רײזעל ױגגע די ען
 ארבעםעז אגגעקוםען יאר *װאנציג

 האם פראקס, ב פץ שא< דעם אין
 םארנעם דער גתיסקײם, דאס איר

 אן־א־מל די דערשראקען. דארט
 דער געפילדער׳ זײער מײדלעך,

ארומ־ דאם מאשינען, די םון רעש
 שרייענדיגער׳ א שםעגדיג סארמאן דעם פון 1

גלייכגעװיבם• דאם אוועקגענוםעז װי איר בײ
 איז אפערײםארקע, גוםע א געװען דאן שוין איז ױ

 האבען זאכען האנט. דער פון געגאנגעז ניט ועס
 מאל אײן נים דארסען סלעגט רײזעל און נעםעםשם״

 צונײעז• אפאל נאד איז גנעז
 זיד האם זי און גענו&ען ניט עס האם לאגג ןבער
 םומעל צום מענשעז׳ די «ו ארום׳ דעם צו אוינס
 די םון איינע אמ בעסםע די געװארען איז און
שאפ. אין זטע
 סץ םײ רעסשעקם געבראכם איר האט אליױ *אס
ל די םון סײ ןן,  רײזעל ווייל אץ םלאכות. מ

 זי ו.אבען אויך׳ שײנע א און קלוגע א דעדצו נווען
 געווארעז גיים דער םיס איז זי און באקומען׳ ̂יב

 װאם געװאוםם. האם רײזעל שאפ. םון ױםעלפוניןם
 איר האבעז םיידלעך די דארם. יעדען בײ זיד ש

 זיך האם עס סודות. אינסיםסםע זײערע ■־ױם
 אינטערעםאנם־ דאם םירם רײזעל אז אויםגעדוכם.

עמז,  געווען. םקגא זי ליבשאפם מיט את י
 חתונה האבעז םײדלעד געלאםען. זיך דעעז ארען

 רײזעל װעלכע בײ שיעור׳ א אן שאפ־פארםיעס ו.
 געפארעט זיך האם זי הױפס־סחװעת׳םע. די ןװען

בלוםען. די םים םאשין, דער ארום דעקאראציעס ־י

 דער צױװינשעװען און ״לחיים״ םרינקען דעם בשעת און
 רייזעל. װי געקושם, נים םיל אזוי זיד קיינער האט כלד״

 אירע םון בשעת זיד, קושען און *וטוליעז זיך םלעגם זי
 עם האט םרייד״ «סון םרערען. רינען םלעגען אױגען

געהײםען.
 שיוארץ־ די אט אז װיסען, געקענם דאם ד.אם ױער

 איז מען וועמען מיידעל, אינטערעסאנטע און חנ׳עוודיגע
 איינע איז טאקם, איר םאר קלוגשאסם, איר םאר מקנא

 װער װעלט. דער אויף באשעםעגישעז איעזאמסםע די פון
 ווע־ *ו םרוי, שטאלצע די אז װיםען׳ געקענם דאם האט
 וואס רעםסעקם, גרעסםען מיםן ריידעז מענער מען

 איר איז לייכםזיגיגקײט קײו נים זיד דערלויבם קײנער
 אין וױינענדיגע א נעכט מאל םײל ליגט געגענווארם,
 אםילו צערםלעכקײט. אץ ליבע אביסעל נאד בענקשאםם

 אמאל איר נים *ײם קיץ האבעז עלםערעז ארימע אירע
געבען. גו דאס

מענער, באקאנטע םיל געהאט האם רייזעל באםש
 בא־ א־רע ד-ן צו גליקלעך געםילט זין .־ואלםעז וואס

 דאם איר מום דעם געהאט נים זײ האבעז ולייםער,
 גע־ נים פערזענלעכקײם איר ד״אם עפעם םארצולײגען.

 געאימם װי איז צונג די דערצו. קוראזש קיץ געבעז
 א אמ האנט־דרוק א צו װי ווײםער און געװארעז•

 רײועל געקומען. נים עם איז שםײכעל נדלעכעןײטר
 וואונ־ טאקזנ זיד םלעגט זי חסרון. איר געוואוסם האם

 סאר און געגוג׳ זי האם יענעם פאר עןיות וואס דערען׳
אומבאהאלםען. זי איז — זיך

 מיט םול יארען יאר. צוואנציג אוועק זײגען אזוי
p מקגא דאם םלעגם ד װי קינאד- t פאר־ די 

זיי װען ים. ביים צי מואװים. די פארק,׳,אין אין לעד

 מיט באטאםען די זי םלעגם ארומנעמען, זיך פלעגעז
אויגען. פײכםע און שיינע אירע

 אוים־ ו.אם זייערער בויג יעדער צערםלעכקײם, יעדע
 זײן םקנא זי םלעגם װי און װעזען. גאנץ איר געציטערם

 ווא־ זיד םלעגען קינדערלעך וועמענם מאמעס, ױנגע די
 זײ איז װיגעלעד׳ דיערע אין זון דער אנטקעגען רעמעז
 אויסגעכאלעםע. אזעלכע רואיגע, זיצען םלעגען מאמעם

 פלעגט גלידער רונדיגע ארויסשםארצענדע זייערע פון
 ריײ צופרידענקייט. די און זאטקייט דאם ארויסזינגען

 פלעגט זי און צושסילען, זיך פלעגם םאנםאזיע זעל׳ס
אלעם׳• פון .זאםקײם זיך צו מורמלען
 גלעם א קינד אזא זי םלעגם געלעגענהייט יעדער ביי

ר איבער דורך םלעגם ציםער ,פאםישער א און םאן  יי
לײב. גאנץ

 זיד פארן דאס מלחמה. געווארען איז אט און
 חתוטת• םארלאבונגען, צאל א אן גרוים. געווארען איז

 סון שטראם א אוועק. םארן מענער און חתנים
 נאר לייענט. מען בריף. איבעראל די. םון קומעז בריף

 איר גײט חױת דאם גימ. לייענט ניט, קריגם רייזעל
 די כלות, די װי שאפ. אין סאבװעי, איז זעענדיג אויס,
 דארט• שורות די ווערטער, די שלינגען וױיבלעך ױנגע

 םינקלען עס װי באקען. שםיץ דיערע זיך רויטלען עם װי
 זיד דאכם אפשר און זײ.שמייכלען. ,ױי אויגן. זייערע

 םארלאזעז• שםארק זיך םילט זי אגער אוים. רײזלען עס
 געדאנט טרויעריגער א דורך לױםט אײנמאל ניט אח
װעלם״. איר איז םארלוירען —

 וױ ניט וױים קײנער געשען. עם איז ענדלעך און
 געווארעז כלה א איז רייזעל אז ידיעד״ די נאר אזוי׳
שאפ. אין איבערקערעניש אן אנגעמאכט האט

גע־ את עס געקושם. אח געהאלזט זיך האם מעז
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אמעױקע אץ איצט ארבעטען קינדער מי־ליאן פיר העכער
גע־ זיד האם קאפיטאליזם דער ינם

הא־ אמעריקע, איז אנטוױקלען נומען
גע־ םאבריקאנטען די שטענדיג בעז

 ארבעט קינדער אויסצונוצען דכם
מאגו־ די פראםיטען. זייערע פאר

 א אנםירען סלעגען סעקטשורערם
 אגיטאציע און פראםאגאנדע עטארקע

 ארבעטען קינדער ווען אז באווײזען, צו זיך באמיענדיג
 פאר סײ עלטערעז׳ די פאר סײ טובה א גאר עם איז
 אריינ־ קינדער די פון װעלען עלטערען די קינדער. די

 קומען צונוץ גום דיער װעם װאס דאלאר׳ פאר א קריגעז
 זיך װעלען װידער׳ קינדער, די און שטוב־הוצאות פאר

 ״סעלף א װערעז צו זעלבסםשטענדיג׳ זיק צו אויסלערנען
 פאבריקאנטען די אז אבער- איז אמת ךער מעך. מעיד
 די טובות טאן צו געװעז אויסען נישט לחלוטיז דינען

 געהאט זינען אין האבען נאר קינדער, די אדער עלטערען,
 װאם קינדער די וױיל אינטערעסען. אייגענע דיערע

 און שכירות קליינע נישםיגע׳ צאלען מעז קײן ארבעטעז
פראפיטען. מו<ר מאכען ארום אזוי

 די שוין האבען .178יז יאר אין אוי װײט אזײ נאך
 פון איז מאסאטשוזעטם■ בעװערלי, פון פאבריקאנטען
 ױי אז קעדער, דינגען צו אנגעהױבען ראוד־איילאנד

 ,1870 אין פאבריקען. קאטען די אין ארבעטען זאלען
 ארום אז באריכטעט, אדעריקע אין צענזוס דער האט
 אלט, יאר 15 ביז 10 םח קינדער, מיליאן <־רםל דרי

 אמערילע. פון אינדוסטריעס די אין געארבעס שײז האבעז
 ױינען װאס קינדער׳ די םיז צאל די שוין איז 1880 אין

 ביז געשטיגען פאבריקען, די אין באשעפטיגם געװען
 ביז 1900 אץ םויזענט. אכציג הונדערם א־ן מיליאן א
 די האט .1910 אין און םויזענט 750 מיט מיליאן א

 קינ־ צאל די אז באריכטעט. אמעריקע אין בױרא צענזום
 גע־ שפרונג א האט אמעריקע, אין ארבעטעז װאס דער,
 :פינקטלעך זיין צו מיליאן. צווײ צו נאענט טאן

 פראפעםאר פון פראבלעמס, לײבאר (זע: 1,990.000
).260 זייט וואטקינס,

 אם־ זײנען קינדער מינדיאריגע פארװאס םיבות די
 זיך לערנען צו שולען זײערע פון געװארעו געריסעז

 דעם׳ צוליב פשוט געװען איז ארבעטעז געגאנגעז און
 אויף געניג פארדינט נישט האבען עלטערען די וױיל
 זייע־ שיקען צו געצװאונגען געװעז זײנען און לעבעז צום
 קינדער די האט אזוי עפעס. פארדינען צו קינדער רע

 וואשינגםאן, אין לײבאר אװ דעפארםמענט דעם בײ בױרא.
 װעגען אױספארשונג גריגטלעכע א געדאכט האם װאס
 עלטערען צאל גרעסטע די אז דערקלערט. ענין, דעם
ולאבען ארבעטען קינדער ױיערע געשיקם האבען װאס

 ניט נאד שאפ דער האט אזוינם פרײד. אלעמענס װעז
 גע־ מענשלעכעי גאר איז םארמאן דער אפילו געזען.

 ארומ-עדרייט זיך ער האט שםײכלענדיגער א װארען.
 געזען. ניט קײנער גאך אים האט אזא מחותן. מעשה

 וײי־ אנדער אן עפעס געשײנט. פשוט האט רײזעל און
. . . גערום איר אויף וואלט שכינה די װי נאר זעל.

 געװארען געמאכט אויך איז קורצען אין װען און
 פריילעכ־ די געװען ׳דאס איז חתונד.,■ איר פאר פארטי א

 געשפרונגען. און געטאנצט האבען אלע אלײן. קײם
 פרײ־ ריתלען חוב דין פאר געםילט האט שאפ אין יעדער

 אױם־ וואלטען מענשען די װי עפעס מאכען. צו לעד
 פרייד און ענערגיע אנגעזאמעלטע לאנג יארען גענוצט

 זיד האט כלה די װען און װעגען. רייזעל׳ס זײער פאר
 גע־ הארציג אמת אן געװען דאם איז צעוויינט. מאל דאס
פרייד. פון טרערען אמת׳ע ײיין.

 רימעל׳ם דאן. םון מאנאםען אװעק שוין זיינען עס
 און שאם אין זיצט זי ארמײ. דער אין ערגןףן איז מאו

 מאשין, זעלביגע די פלאץ, זעלבער דער זיך דאכט נײט.
 איר. ארום זינגט אלעם עפעס אנדערש. איז עם אבער

 געשמירט׳ װי גײט ארבעם די אליץ. גאר נײט מאש־ן די
צוריק. יארען צענדליגער מיט װי נאר סאקע

 דעם עםעז מיידלעך די װען מיטאג־שעה, יעדען
 םון בריװ די אמאל נאך לייענען נעמען און ,לאנםש״

 ערשםע. די םון רייזעל איז חתגים, און מענער זייערע
 תםילד״ א עםעם צו זיך גרייט זי װי מינע, םרומער א מיט

 בריף איר ארויס נעמט הענם. די אפ גום זיך זי וואשם
 צופרידענער א און הכבוד יראת ספעציעלען א מים

 שווארץ־חנ׳עוודיגעז איר איבער זיד צעשפרייט שמײכעל
פגים.

ר פון # #ז ג ל נ לי ק

 25 ארוס יאר, א דאלאר 1250 װי װײניגער םארדינט
בױ־ *םשילדרענם פמ רעפארם : :(זע וואך א דאלאר

).22 דים רא,
 א אז אױסגעםונען, אויך האט בױרא קינדער די

 םאב־ די אין ארבעםען װאס קיגדער, צאל גרויסע גאר
 צוליב פארקריפעלם גײםםיג און זיש פ װערען ריקען,

 פאדשידענע צו אױסגעזעצט ױינען אין ארכעם דער
 אזעל־ םארלירען דעם חוץ א געפארען. אין קראנקחײםעז

 אפם־ באגײען און דיסיציםלין די אינגאנצען קינדער כע
פארברעכענס. מאל

 װאס דורכדעם לײדען אלײז קינדער די נישם אגער
 אויך שעדיגען זײ נאר ארבעטען, ױנגערהײט גײען זײ
 סטייםס .ױנײםעד די ארבעטער. עלטערע און גרויסע די

 אויס־ לענגערער א נאד האט קאמישאד אינדאסםריעל
 אר־ קינדער וועז אז אויספיר, צום געקומעז פארשונג

 די םון שכירות די ווערען פאגריקען, די אין בעטען
 צא־ פאבריקאנםען די וױיל רעדוצירט. ארבעטער עלטערע

 קאנקורירען און שכיח־ת קלײגע זייער קינדער די לען
 געשא־ אויך װערט עס און ארבעטער עלטערע די רים
 אינ־ סטייטס ״ױנײטעד :(זע ארמיי ארבעםלאזע אן פען

^918 דיט .19 באנד קאבישאך. דאסטריעל
 האבען אמעריקע אין ליבעראלען מעםיגע די אםילו

 באשעפטיגען צו — מכה קאפיטאליסטישע די אז געזען,
 אױב זיך, יאםערם פאבריקען׳ די אין קינדער מיליאנען

 םארגרעסערען יאר צו יאר םון זיך װעט ארבעט קינ־ער
 זיין װעם וואם אמעריקע אין דור א אויסײאקסען װעט

 דער דעריבער האט פארקריפעלט, גײסטיג און םיזיש
 ,1916 יאר אין שטאםען. פאראײניגטע די אין■ קאנגרעם

 נישט נאך האבען װאם קינדער אז געזעץ. א אנגענומען
 דער־ נישט זאל יאר, 14 פון עלטער דעם דערגרייכט

 די און פאבריקען די אין ארבעטען צו װערען לויבט
 ארבעםען נישט זאלען יאר 16 קײן אלט נישט זיינען װאם
 ראס האט ,1918 ױני. אין אבער קוילען־מינען. די אין

 םופ־ םסייטם ױנײטעד דער לאנד, אין געריכם העכסטע
 נישט אלם געזעץ דאזיגען דעם דערקלערט קאורט, רים

 װי־ ו.אבען פאבריקאנטען היגע די און קאנסטיטוציאנעל
 און עקםפלואםירען צו האנט פרײע א געקראגעז דער

גלוסט. ד-ארץ דיער נאר װיםיל קינדער די דערמוטשען
 עס װען ,1937—1936 םון יארען די אין ערשט

 געזעצען, נױ־דיל רייע גאנצע א געווארען געשאםען דינען
 רוזוועלט, פרעזידענט םון אדמיניםטראציע דער אונטער

 א פאראן אקט״ סטאנדארד לײבאר ״פעיר דעם אין איז
 קינדער, אז אױםדריקלעך, זאגט װאס פונקט, ספעציעלער

 יאר, זעכצען קײן געווארעז אלט נישט נאד דינען װאס
 םאברי־ די אין ארבעםען צו װערען דערלויבם נישם זאל
קױלעךמינען. די אין און קען

 פון קללה די אז געדאכם, זיך האט וױיל א אויף
 אין געווארען געשאפם6א ענדלעך איז ארבעט קינדער

 איצ־ די אונטערגערוקט אבער זיך האט נו, אמעריקע.
 וױדער האבען פאבריקאנטען די און װעלט־מלחמה מיגע

 קײנמאל פעלען תירוצים (קיין תירוצים כל׳ערלײ געפונען
 מיליאנען פאבריקען די אין באשעפטיגען צו אויס) נישם

אלט. יאר פערצען בלויז דינען וואס קינדער,
לײ־ אװ דעפארטמענם דעם ביי בױרא קינדער די

 פון םעפטעמבער ערשטען דעם האט װאשינגטאן אין באר
 לאנד אונזער אין שטאטען זיבעצען אז געמאלדען, הײ־יאר
 בנוגע געזעצען די אין ענדערונגען געמאכט שוין האבען

 קינ־ מינדיאריגע אז אזוי קינדער די פץ עלטער דעם
 בא־ די פאבריקען. די אין ארבעטען קענן זאלען דער

 דערקלערט. אויך האבען דעפארטמענט לײבאר פון אמטע
 די מיט גארנישט זיך רעכענען פאבריקאנטען די 1א

 געזעצען די ברעכען און ארבעט קינדער װעגעז געזעצען
 איין אין בלויז איז למשל, אזוי, אויס. טאג איץ, טאג
 די םון צאל די ,1943 ױני, ביו ,1942 ױני, פון *אר,

 בנוגע געזעצען די געבראכען האבען וואם םאבריקאנטען
םאלען. 4,567 ביז 1,761 םון געשטיגען קינד׳ער־ארבעט

 לײבאר אװ דעםארםדענט דעם ביי בױרא קינדער די
 מי־ םיר װי מער אז באריכםעם, האט װאשינגטאן אין

 די אין זײנעז וואם מיידלעך, און בחורים קינדער, ליאן
 איצם ארבעםען אלט. יאר זעכצען ביז םערצען םון יארען

זיך געםינם מיליאן סיר די םת פאבריקעז• אלערלײ אין

 אלס יאר םערצען בלױז זײגען װאס קינדעד מיליאן א
 נישס נאך דעען װאס קינדער, םויזנםער הונדערםער און

 אלערלײ בײ איצם ארבעםןמ יאר, פערצעז קייז אםילו אלם
ארבעםען.

 ארבעםען. איצם גײען װאם קינדלר. צאל די ײײם וױ
 אין םאקם. פאלגענדער באוױיזם שעח צו שעה סון שםײגם

 ױנײיולי הײ־יאר׳ םון חדשים זומער דרײ לעצסע די
 םוי־ הונדערם אכס מים מיליאז א האבען אויגוסם, און

 וױלעז אח ארבעםס־פאפירעז ארױסגענוםעז קינדער זענם
 דאזיגער דער םה העלםם א וױ מער און ארבעטעז גײן
הײ־םקולס. די אין גײן אנגעהויבען וואס נאר האבען צאל

 די אז נישם, סוד קײן קײנעם פאר אייד איז עס
 .וואר די ספעציעל וואשינגםאז׳ אין רעגירוגגס־בױראס

 ארבעם. קינדער איצם דערמוםיגם קאמישאן״ מענפאור
 פח הויםם־סירער דער מעקנאום, סיםטער האם אזוי אט

 די ״אז דערקלערם, קאמישאן״ מענפאוער ״וואר דער
 צו כדי ארבעםען *ו םארפליכטעם איצם זײנען קיגדער

 ארבעטער״ אין דוחק א ס׳איז וױיל מלחמה, די געװינען
 אוז דעפארטמענט דעם בײ בױרא קינדער די װען אוז

 גע־ אויסײערקזאם אים האט וואשינגםאן אין לייבאר
 אין װערעז צוריקגעשיקם דארםען קינדער די אז מאכט,

 עלעמענםארע אן קריגען באםש מחען די וױיל שולען, די
 דער צו .ליתונג״ א געםונען סעקנאום ד.אט בילדונג,

 םאבריקאנםען׳ די אז םארגעשלאגען, האם ער פראבלעם.
 צוזאמענ* זיד זאלען סועד, געזעלשאםםלעכע מיט צוזאמען

 קינדער די אחי וױ סלאז א אױסאדבעסען און קומעז
 לערנעז זיד שילעז די אין טאג האלבען א גייז זאלעז

 איז ארבעםען זיי זאלען םאג האלבען אנדערעז דעם און
 םאר וואם םארשםעלעז שוין זיד קען מען םאבריקען, די
 קריגעז קעגן קינדער די געזאגם, אומשםיינס בילדונג, א

ארבעםען. און לערנען זיד אייגצייטיג װעלעז זיי ווען
 לעבעז און לייב םים אלע זייגעז מיר געװים׳ נו,

 אח קאמף בלוםיגען איצטיגען דעם אין ארייגגעטאן
 אונזערע אין נאר איז וואם אלץ טאז זיכער װילען מיר

 זא־ םלוכות דעמאקראםישע די און אמעריקע אז כווזות.
 בארעכ־ אםילו וואלםען מיר און קריג דעם געװינען לען

 צײם־ גײן, זאלען קינדער מינדיאריגע אונזערע אז טיגט,
 אמעדיקן געװינען העלםען צו נאר אבי ארבעטען ױייליג,

 צאל גרויםע גאר א וואס אבער, איז צרה די מלחמד״ די
 זיינעז םאכריקעז׳ די אין איצט ארבעטען װאס קינדער,

 אינ־ מלחמה נױםיגע די אין באשעפםיגט נישם גראד
 האבעז װאס אינדוססריעס. פרױואםע אין נאר דוסםריעס,

 אזוי אם מלחמד- דער מים שייכות שום קײז נישם גאר
 דער םון הויפם־טוערין די לענראדט, קאםערין האם

 איז לײבאר אײ דעפארסמענם דעם ביי קינדער־בױרא
 ״ניו־ דער אין דערקלערונג .א געמאכם װאשינגםאן,

 וואו היײיאר, סעפםעמבער, ערשטען פון טיימס׳ יארק
 איצם ארבעםעז קינדער די וואס סיםואציע ״די : זאגט זי

 קינדער. ײנגע די םון םילע וואם דערמיט, םראגיש איז
 ארבעטעז און אלם יאר זעכצען קײן נישט נאד זיינעז וואם

 שוס קיי\ אי\ באשעפםיגם נישט לחלוטין דינען איצט,
 םא־ װאם ארבעט. אזא איז עס אינדוסםריעס. מלחמה
 האם און שולונג קוואליםיקאציע, שום קיץ נישם דערט
קינדערי. די םאר צוקונםם קײן נישט

:וױיטער און
 זיו שלאגען מאםראסעז און םאלדאטעז .אונזערע

 די האבען זאלעז קינדער אונזערע אז דעם, פאר איצט
 לע־ בעסערעז א האבעז און לערנען צו זיד מעגלעכקײט

 קליינע זייערע איצט לאזען וואס עלטערעז די בען.
 דעריבער דארםען םאבריקען די אין ארבעםעז קינדער

שרים״. אזא מאכען זיי איידער אוײינטראכסעז זיך
 אר־ ארגאניזירטער דער םון אויםגאבע די איז עס

 און וואך דער אויף זיין צו אמעריקע אין בעםערשאפט
 ארבעםעז וואס קינדער די אמוױיניגםטען אז זען, צו

 ארוים־ זאלען אינדוסםריעם, מלחסה שום קייז 1אי גישט
 ווע• צוריקגעשיקם און םאבדיקעז די פון װערען גענומען

 אלםע דאם אלץ נאד גילם עס וױיל שולען, די איז רעז
 צוקונסם געזונםע א איז ױגענט געזונםע ״א :ווערםעל

פאלק״. פארן
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טעטינקײט קאאפעראטיװע דעדפאלגרײכע יאר הונדערט
נאוועם־ אין צורײן, יאר הונדערם ים

םענ* הײםעלע * האבען ,1843 בער
שטע־ קליין א ראםשדײל, אין שעז
 פארנומען זיך עגגלאנד. אין םעל

 דיער םארבעטערען צו װעג א זוכען
 אױי דארשעז נים זאלען זײ לאגע,

 עלטער דער אויף און הונגערען אפס
 יארעז• לעצםע זייערע אױסצולעבעז הקדש אין אנקומען

מענ־ דאזיקע די זיינען גרויס־קאםיםאליסםען קיין
 קאפיטאליםטען — געװען גים זיד׳ פארשטײט שען,

 קיין הקדש. װעגען און הוגגערען װעגען ניט םראכטען
 ווערקשטא־ אייגענע מים בעל־מלאכות זעלבםםשטענדיגע

 ױנגע זייערע אין כאםש געווען. נים אויד זײ דײנעז טען
 אױםצולעבעז אויסזיכטען אלע געהאם זײ האבען יארען

 ארבע־ .מײסםער, זעלבםטשםענדיגע אלס יארעז זייערע
 און וועב־שםולעז אייגעגע דיערע אויף זיך םאר םענדיג

 שםעטעל. אין םלאץ אנגעזעענעם גאנץ א פארנעמענדיג
 װעלכע פאך, ביים וועבער ארבעםער, געווען זײגען זײ

 איבערקערניש׳ נייער דער פון געווארען דינעןיגעםראפען
 א געמאכם האם וואם רעװאלוציע״, .אינדאסםריעל די

 צוזאםענ־ ארבעםער די האם און קלײן־באםריכ צוס םוף
 די־ די װאו דאמף־םאבריקען, גרויםע די אין געםריבען

 געדונגענע .הענם״׳ אין געווארען סארוואנדעלט גען
 באלעבאס םדן װילען גוםעז דעם אן אםהענגיג שקלאפען׳

םארמאן. זײז און
 הויך געווען ענגלאנד איז איז סאך װעבער דער

 טיד װאלעגע ענגלישע אמ װאל ענגלישע אנםװיקעלם.
 אין שם־דבר א געװעז יארען הונדערםער פאר זײנען
 םאג היינםיגען ביז נאך האלטעז און װעלם גאנצער דער

 געווען איז אינדוםטריע די רעפוםאציע. הײכע זײער אן
 םלאץ ערשםען דעם סארגומען האם און אנםדויקעלם הויד
 םענשען םויזענםער סחורד״ םון עקססארם דעם אין

 שםינען, וואל, די וואשען ביים באשעםםיגם געײעז זײגעז
 םון געװארען געםאן איז ארבעם די פארבען. אמ װעבעז
 םים באלעבאם דער וועלכע איז ווערקשםאםעז, קלײנע

 האבעז קינדער, אײגענע זיינע אםם פועלים, עםלעכע
דיס. בײ דים געארבעם
 רעװא־ ״אינדוסםריעלע די אנגעקוםעז איז עם ווען

 אייגשטעלוגג און מאשינען סון דערםינדונג די — לוציע״
 איז — םאבריקען ריזיגע אין גרויס־באםריב דעם פוץ

 צעםרייםעלם שרעקלעד ערשסער דער װעבער־םאך דער
 דער אין אױםבעסערונגען און ענדערונגעז געװארען.

 אנדערער. דער נאך איעע געשאםען זיד האבעז םעכניק
 געװארעז דערםונדען דמעז יאר צוואנציג פון משך אין

 װעבען און שפינען צו אויף ניאשינען נייע םינף־זעקם
 יעדער נאך אבער איז ארבעםער די םץ לאגע די װאל.

 ציים א פאר םריער. הי ערגער געווארעז דערםינדונג
 זייער אויםגעגאסען געבונםעוועם, זיך ארבעםער די זזאבעז
 זיי בײ האבען וועלכע מאשינען, די אויף כעם גאנצען

 דער מים מויל. םון גרוים ביסען דעם ארויםגעריסעז
 גיק און אונםערגעבעז געםחם אבער זיך זיי האבעז צײם

 וױידזשעם, די פאר םאבריקעז גרויסע די אין ארבעטען
געבען• צו זײ אײנגעםאלען איז באלעבםים די װאס

 בא־ די זײנען צוריק יאר הונדערם א ערך אז םים
 שוידער־ געו־וען ענגלאנד אין םאך װעבער אין דינגונגען

 די און לאנגע געױען זײנען ארבעםס־שםונדען די לעכע.
 פארדינםם דורכשניטס דער קלעגלעכע. פארדינסםען

 נים געװען איז געארבעם, האם ער װען װעבער. א פוץ
 צו גענוג קוים — װאך א האלב א און דאלאר א וױ מער

 שםיקעל א און האכער־גריץ םים גשמה די דערהאלםען
 מען האם ארבעם, קײן געװעז גים איז עס ווען גרױם.
 דער פאר עפעס אפשפארעז פת געהומערם. •שום

 און װײב מאן, זײן. געקעגט נים רײד קײז האם עלםער
 האבען — יאר זיבען אמ זעקס םמ קינדער — קיגד

 דערהאל־ צו כדי ארבעסעז פאכריק איז גײז אלע געםוזם
לעבזנז• ביים זיך םען

 אח פארהונגערםע דערשלאגעגע, די אם צװישען
 צוריק יאר הונדערט םים אח ארבעםער פאדצדוייסעלםע

 קאאפעראציע סון געדאנק דער גים געװארעז. געבאידז
 וױ עלםער, סיל אח זיך סאר און אז געדאנק דעד —

 אנצופירען הי װעג דער נאר — זען באלד וחנלען םיר
 איז װעבער ראםשדייל די דערפאלגרײך. כאוועגונג ךי

 םעםאדעז און ■רינציסעז די אױסצוארבעםעז געאנגען
 אי־ קאאפעראםױוע די האמז עלכצײ ראציע,קאאיע פון

 םעגלעד אח בארעו פעםטען א אױף אוועקגעשםעלם דעע
סדי אכ עפ איז וואקסעז דערםאלגרײד ז*ל באװעגומ ג

,________.«נםװיקלעןזיד.
ארבעםעד׳ רערשלאגענע אדעמע, געװןן זײנען זײ

אן. יוסןש פון ה א ס

I
 — מער ניט מנין, א אפשר — צאל אין קליין ױעבער,

 מא־ שלום געװאלט ניט און געקענם נים אבער האבען זײ
 זיך אונטערווארסעז און איז ער װי לעבען דעם מיט כען
 נאך זײ האבען װידערשטאנד. א אן גורל בײזען דעם

 קלײני־ אײן באשלאםען זוכענישען און טראכםען לאנגעז
זייער פון באלעבאטים די װערען וועלען זיי :קײם

 קאפיטאל׳ ביסעל א אנזאמלען װעלען זיי גורל. אייגענעם
 םאר־ אליץ זיך װעלען זיי װעלכער אין קראם, א עםענעז
 איז האבען׳ דארף זײ פון איינער יעדער וואם אלץ קויפען

 מיט־ די פאר פאבריקעז עפעגען ױי װעלען ציים דער מיט
 זיי באשעפטיגונג. קיץ געפינען ניט קענען װאם גלידער,

 צו װעלכע אויף םארמם, אייגענע איינשאםען זיד װעלעז
 ווע־ די קויפען. דארפעז זײ וואם שפיח, די םראדוצירען

 מים־ די פאר צימערען באקוועםע םים הייזער בויען לען
 דעם ענדערעז זײ װעלען צײם דער םים און ;גלידער
 אונ־ ארדנונג, די און געזעלשאםם דער םון געבוי גאנצען

לעבעז• םענשען וועלכער טער
עם־ די פון םאנםאזיע די געגאנגען איז וױיט אזױ

 אין צוזאמענגענומען זיך האבען וואם קבצנים, לעכע
 אוטאפיםטען, אמת׳ע .1843 נאװעמבער אין ראםשדייל
םארשטאנד. פראקםישעז ברעקעל קיין אן םרוימער,

 עםלעכע האבעז אבער דאך סען דארף דערודייל
 צײם יאר א די האבען קראם, א עםענען צו אויף גראשעז

 זײ םון איינער יעדער ביז פעני, א צו םעני א געשפארם
 דאלאר)׳ םינף ערך (אן םונט גאנצען א איינגעצאלם האם
 מים־ צאל די פארגרעםערט יאר דעם דורך האבן די און

 הײםט זיי, האבעז ,1844 פון םוף צום .28 כיז גלידער
 מיט און דאלאר, 140 ערך אז — פונט 28 סארמאגם עס׳

 עפענען גענומען זיך זיי האבען קאפיטאל נישםיגען דעם
 די איבערבויען קענען צו ציים דער מים כדי קראם, א

וועלם.
 יארן יענע אין שױן איז קראם קאאפעראםיײע א

 קאאפערא־ ערשטע די דערשײנונג. נייע קײן געווען ניט
 גע־ א געבליבען איז עס װעלכער םון געזעלשאפט, םױוע

 צװי־ אויך — ארגאניזירט זיך האם רעקארד׳ שריבענער
 אין .1779 איז גלאזגא׳ םון װייט ניט — װעבער שען

 קאאפע־ צאל א דא םאג צו הײנם נאך זײנען סקאםלאנד
 הונדערם װי מער םיל זיינען וואם געזעלשאפםען, ראםױוע

 ענלעך עטלעכע דא ױינען שיוײץ דער אין אלם. יאר
 צװײ זײנעז גופא ראםשדײל אין קאאפעראטיװעז• אלםע
 קא־ עפענעז צו פארזוכעז געווארען געדאכט םריער מאל

 געהאם האבען םארזוכען ביידע און קראםעז אפעראטױוע
 גע־ םלעגן אונםערנעמונגען קאאםעראטיװע ימים. קיצור
 אײךער ךי פון מערסטע די שטארבען, אץ װערען בארעז

 די אויף שטעלען זיך קענען צו באוױמען פלעגען זײ
 קיין נים גאר געהאט באװעגונג די האם םיס. אייגענע

 דערגאגגען עס איז ראטשדייל אין רעפוםאציע. גוטע
 גיט געזעלשאםט נייער דער האט קיינער אז וױים, אזוי

 געווען ױינען זיי כאםש קראם׳ ?יין םארדינגעז געוואלט
 אין דירה־געלט יאר פערטעל א םאר באצאלעז צו גרייט

 דינ־ געמחם האם מיםגלידער די םון אײנער םאראויס.
 סער־ זיד אויף נעמעז און גאמעז זיץ אויף דירזז די גען

 מען האם דאן ערשם סאראנםווארםלעכקײט. די זענלעך
 גע־ זײטיגער א אין װער־הויז אלםע אז פארדונגעז זײ

לעין• םאוד אין סעל,
 ראםשדייל די האבעז ,1844 דעצעמבער םעז21 דעם
 םץ איגווענטאר אז מיט קראם זײער געעפענם פיאנירען

 די םײ. און צוקער םעל, ביסעל א גרויפען. זעק פאר א
 קאצעג־ ריכםיגען א צוגעגריים האבען קרעמער ארםיגע

 הא־ ױי דערעםעגונג. דער םאר פנים קבלת יאמערדיגען
 גע־ דער םון אפםאל גאגצעז דעם צחאםעגגעבראכם בעז

 די איבער געמאכט לוסםיג זיך האבען די אץ זעלשאםם.
 םון אײנער !םוחרים װערען אליין וױלען וואס קבצנים,

דא וואלם איך ״ווען :געװיצעלם זיך האם קרעםער די
 גאנצע דיער איד וואלם שםום־וועגעל^ מ׳יק געהאם
איממאל!״ מיט אוועקגעפירם און םארנומען סחורה

 אי* וױיםע קיין געװען גים איז וױץ ביםערער דער
 דירה־ באצאלט האבען זײ װי נאכדעם בערםרייבונג

 און פאליצעם נויטיגע עטלעכע די אײנגעשםעלט געלם,
 וױ םער גים געבליבען זײ איז כלי־מכשירים, אנדערע

 קראם. דער פאר םחורה אײנצוקױםען אויף םונם 14
 אויםוואל אן פאר וואם םארשםעלעז שױן זיד םען קעז

געװען. איז דארם

 פון געערגערם נים אבער זיך האבען :׳יםגלידער די
 זײער בײ געהאלטעז םעסט זיך האבען זײ װיצען. די

 א אויסגעםעלט האט עם ווען אונםערנעמונג. אײגענער
 פען גיז געווארט די האבען קראם, אײגענער דער אין זאך

 גע־ איז יאר ערשםער דער איידער צושטעלען. עם װעט
 םיס־ 80 געהאט געזעלשאםם די האט פאראיבער, ווען

r םיז קאפיטאל איינגעצאלםען אן מיט גלידער i המ־ 
 זיינען געזעלשאפט דער פון תקנות די דאלאר. דערט
מיםגליד יעדעד :געװארען געענדערם יאר דעם דורך
 שערס םיר אויםצוצאלען נעמען זיך אויף געדארפט האט

 אבער מען האם מיטגליד א ױערען יעדע. םונם אייז גו
 אי־ דאס שילינג, איץ איינצאלען מיט געקענט אלץ נאך

 וואס די.דױוידענדען, מיט װערעז אפגעצאלט זאל בעריגע
 פראפארציע אין קראם םון באקומען דארף מיטגליד דער

 דורך אויםגעגעבען דארם האט ער װאס םכום, דעם צו
צײט. דער

םאר־ געזעלשאםט די האט שםעטער יאר צען מיט
 אויף פאגריק ערשטע איר עםענען צו געלט גענוג מאגט

 טרײבקראםט־מאשינעז, גרויסע צוױי די װאל. שםינען צו
 זײ האבען געווארען, ארײנגעשטעלם דארט דינען װאס

 ״אויס־ און ״קמופעראציע׳ נעמען די מיט באצייכענם
דויער״.
 ערשםען פון איז זעען, מיר װי אונטערנעמונג, די

 רעםוםאציע איר דערםאלג. גרויםער א געװען אן םאג
 שםעםער און ענגלאנד גאנץ איבער םארשםרייט זיך האם

 איבעראל װעלט. צױויליזירםער גאנצער דער איבער צו
 פון מעםאדלן איז פדינציפדז די שטודירם מלנשען האבעז

 בײ־ גוםעז ױיער נאכגעםאלגם און פיאנערען ראםשדייל די
 אייז װעגעז דערצײלם װערט עס דערפאלג. מים שםיל
 צו־ מייל הונדערט דריי געגאנגען איז מאן א װען םאל,
 מע* ראטשדייל די מיט זיך באקענען צו גענױ כדי פום,

 שטע־ אין זיד ביי נאכדעם באגוצען זיי קענען און טאדען
געזעלשאםט. ענלעכער אן םון ארגאניזירונג דער אין טעל

 פץ כוח אויםערגעוױינלעכער און וואונדער דער
 דער םון דערפאלג דעם אין גיט באשםייט ראםשדייל
 צו הײנם נאך עקזיסטירם װעלכע אונםערנעמונג, ארטיקער

 מים מיטגלידער טויזנט צװעלף װי מער האט און טאג
 אױס־ זײן געםינם װאונדער דער פארמעגן; ריזיקן א

 געזעלשאפם׳ קאאםעראטױוע יעדע וואס דעם, אין דרוק
 אויםגעפאלגם האט װעלכע אויםנאמען, קליינע גאר מיט

 דער־ א געװען איז מעטאדען, און פרינציםען ראטשדײל די
 או&־ װעלכע אונטער און זיין ניט זאל עם וואו פאלג,

 28 די ארגאניזירט. האבען ניט זיך זאל עם שםענדען
 וואונ* גרויסען דעם באװיזען האבען פיאנערעז ראטשדייל

 באשםימםע א װעלט־באװעגונג א געבען קעגען צו דער
 יעדער װעלכע פרינציפען׳ פארמולירטע קלאר און ריכטונג

נאכפאלגען. און םארשםײן קען מענש איינפאכער
 איז װײניג זײגען פרינציפען ראטשדייל דאזיגע די

:לויטען זיי צאל.
 צחאמענ־ װערם געזעלשאםט קאאפעראטיװע א א.

 פריױויליג אן זיך שליסען װעלכע מענשען, פון געשטעלט
 קאליר ראםע, רעליגיע, םון אונםערשײד אן מענש, יעדער
מיטגליד. א װערען קען געשלעכט, אדער

יע־ האם געזעלשאפם קאאפעראטױוער א אין ב.
 צאל דער אויף אומגעאכט שםימע, איין מיםגליד דער

 נים װערען פראקםים קײנע םארמאגט. ער וואם שערם,
צוגעלאזען.

 מחעז געזעלשאםט דער סיז טראנזאקציעס אלע ג.
 נים קרעדים, קיץ געלט• מזומן םיט ווערען געדעקט

םארקויפען. ביים נים און קויםען ביים
 װאם פרייז דעם לויט פארקויםט ווערען זאכען ד•
 צו זיך פארםליכםען מיטגלידער די מארק. אין הערשם
 דעם םאר פארקויםם געזעלשאפם די וואם אלץ, קויםען

קראמען• אנדערע װי פרײז, זעלביגען
 אוים־ די איבער איינקונםט םון איבערפלוס דער ה.
 צוריקגעגעמן דארף פראםים, דער הײסט, דאם גאבען,
 פראפארציע דער לוים מיםגלידער־קויפער די צו ווערעז

 געליענעם און שערם די פאר איינקױםען. זייער םון
 פרא־ קליינעם באשםימטען א צאלען מען קען קאפיםאל

שער־האלדערם. די צו נים אבער צענם,
 ,צוריק* דארף פראפיטען םון םייל קליינער א ו.

 פאר־ צו רעזערװ א איינצװאמלען כדי ווערען, געהאלטען
 םײל קליינער צוױיטער א אונטערנעמונג. די גרעסערען

 אויפקלערוגג און דערציאונג םאר ײערען באנוצט דארף
קאאפעראציע. םון גײסט אין

 די אין קלאר. דוחיכםיג און אײנפאך קירץ.
 קאאפעראםיװער דער אויםגעדריקס װערם שורות עטלעכע

קאפי־ סון הייוד דער «ונקם איז וועלכער װעלם־באנעם,

f • מ' י ח ױ
 דעם אויף געשםעלם וחנרט םרא■ דער מליםםישען.

 דער און געלם דעם אויף גים מענשען. חנם םיטגליד,
 גע• װערם פראפים פארפאגט. איינער וואם שערם, גאל

 קאסם עס וױ םער צאלען זועלכע קױפער, די פון שאפען
 בײם אויםגאבען אלע ארײנרעכענעגדיג שוין םחורה, ױ

 דעד לוים ווערען צוריקגעצאלט זײ דארף און פארםײלען,
געקויפם. געזעלשאםם דער םון תאבען די וואס ורןפארציע,

 םון הויפם־זײלען צװײ די אײגעגםלעך דינען דאם
 איגעריגע אלע בנין• קאאפעראםױוען גראנזײעזען תם

 וועל־ לויט סעםאדען׳ די אױף זיד באציעז פארשריפסען
 קײנע םירען. זיר דארף געזעלשאפם קאאפעראםױוע א מ

 קאפיסא- באקאנםער א איז דאם וױיל •ראקסי־שםימען,
 אפ־ אן מאגיםולירעז צו וױ םיטעל ליםםיש־שװינדלעריש

 קרע• קײן םארוואלםונג. די קאנםראלירען און שםימונג
 קרע־ וואם דערםאר פארקױםען, אדער קויםען ביים דים
 העלפם עס אײדער אונטערגעםונגעז םער רואינירם דים

 אונםער־ קאאפעראטױוער א אין איבערהויפט אויפבויען.
 גליםשיגער. א זײער קרעדיט םמ וועג דער איז נעמוגג

 באר־ קײנע ;פרייז מארקעם דעם לויט ווארע פארקויםען
 אונ• קאאפעראםיװע א אז אײגרעדעגיש, קײנע און גענס

 •רױואטע א וױ אויםגאבען וױיניגער האבן קען םערנעמוגג
אוגםערנעמונג.

 די פמ דורכזיכםיגקײם און אײגםאכקיים דער אין
 היסםאריש־גרויםער דער ליגם םעטאדען און פריגציפען

 די פיאנערען. ראםשדייל די םון םארדינםס און אויפםו
 םאראיי־ פארדינען ארבעטער פשוט׳ע 28 די פון נעםען
 זײ זעערקעטנס און *כטוגג םארדיגען ווערען, צו ניגם

:דינען
 ;טשארטיסם*) א װעבער, א — אשווארם נדילם,

 חשאן ;טשארםיםם א וועבער, א — אשװארט סעםועל
 — ברוקס דיױויד ; סאציאליסם א שױידער, א — נענט

 — גארסייד דזשאן דייל; דזשיימס םוך־דרוקער; א
 חשאן א.קירזשגער; — היללעי געארג סםאליער; א

 ;סאציאליסט א װעבער׳ א — האווארד סשארלם ;האלט
 ; םײלאר ראמרט ;שוסטער א — זויליאמסאן חשײמס

 סאציא־ א װעבער, א — םװידייל חשײמם ;םװידייל אן
 םאדען חשיימס ;וועבער א — םװידייל םעמועל ;ליסם

 — מאנאק דזשײמם ;מאלאיען װיליאם וועבער; א —
 — סמיםה חשאזעף ;סקראוםארד דזשאן ;װעבער א
 חשיימם ;סאאיאל־רעסארמער א וואל־סארטירער, א

 ראבערם פון נאכםאלגער א וועבער. א— םםענדושע
 םאציאל־רע־ א וועבער, א — םםיטהם חשײםם אוען;

 ; סאציאליםם א אחנשעניר, — קאליער דזשאן ; פארמער
 בענ־ םשארםיסם; א םאז, ווער־הױז א — קערשוואו

 חשאן ;םאציאליסט א וועבער. א — קוםער װיליאם
טשארםיםם. א וועבער, א — רומאן חשאמין

 װארשייגלעכקיײ אלע לוים איז האווארד םשארלס
 באוועגונג דער םון גײםט לייםענדער דער געװען םען
 עםנם־ עםלעכע די בײ הויםס־רעדנער דער געװען איז ער

 חרכ־ יאר ערשסען איגם זײנען וואם םארזאמלונגען, לעכע
 םרע־ דער געווען איז קופער װיליאם געווארען. מםירם
 לאמ יארען פאר האט ער געזעלשאםם. דער םון זשורער

 געםראגען םאג יעדעז האם און אמט דעם אויסגעםילט
 םער גים געװען דינען עס ווען באנק, אין געלט דאם

 מען ווען אוי־ך און — אנהויב אין — שיליגג עםלעכע װי
 די אין — זאק א אין מראגען געלט דאם געדארםט האט

 אונ־ זיך םמש בפועל האט ער װען — יארען שפעםערע
םשא. שװערע די סראגענדיג םערגעריםען,

ארבע־ ארעמע איינפאכע. 28 די םון םארנעם דער
 פום־ א אוםאםיע, אן װי אויסגעזען אנהויב אין האט םער
 און אויסגע׳חלומ׳ם׳ האבען םענשען װעלכע פאנטאזיע. םע
 פארוױרקלעכען• עם קענען צו אויםזיכט קיין ניטא איז עם
 נאך איז קרעמעל קלײן א און פענים אפגעשפארטע פון

ז ניט קײנמאל קיינער  גע־ א פון כוח דער געווארען. רי
 געםירט, ריכםיג װען אונטערנעמומ, זעלשאםטלעדער

 האבעז פיאגערען ראםשדייל די אז גרויס, אזוי אבער איז
 װערט אוטאפיע דיער װי זען צו באםרידיגונג די געהאם

 דער נאך יאר צען װירקלעכקײט. א אין פאתואנדעלם
 זייער געעםענם די האבען געזעלשאסם דער פון גרינדונג
 אונטער־ האגען די נאר וואם םאבריק. גרויסע ערשםע

 הא־ ױי װעז דערםאלג. גרויסער א געװען איז גענומען,
 עקזיםםענץ. דיער פון ױבל דעם געםייערט ,1894 אין מז׳
 ײאר־ נאך איז מיטגלידער זײערע םון צאל א װעלכעז בײ

 געהאם געזעלשאפם די האם געווען, אנװעזעגד שײגלעך
 צדױי םון םארםעגעז א מים םיםגלידער םױזעגם יװעלף
 באטרא־ האם אומזאץ יערעלעכער דער דאלאר. םיליאז

 דדײ — פראפים דער דאלאר. האלב א און םיליאן א פעז
װעלם־ צװייםער דער םאר דאלאר. םויזענם י׳ונדערם

מ״יייל* ד׳י® ממר *ו האס יצלמ באימגמ^ ראסארם •)
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 טעלשאפזעג ועױטראעקאאפ לײשדאטר די חאם מלחמה
 דער און םיםגלידער םױזענם דדײסיג קארגע פארמאגם

 בא־ האם אונםערנעמוגגעז אירע םון אומזאץ יערלעמר
יאר. א דאלאר םיליאן פיר וױ מער טראפען

קאאיערא־ די איז דערפאלג און װאוקס אין ענלעו
 ■רינצייעז, ראםשדײל די אויף געבויט גאװעגונג, םיװע

 עדשםעז דעם װעלט. צױױליזירםער גאנצער דער אין
ר םיט עגגלאגד סארגעמם ■לאץ מ  מים־ םילקמ זיבעז אי

 די אונםערנעפונגעז. איעגעפונדעוועםע פעסם אמ גלידער
 אין הונדערט צװעלף וױ םער קאנםום־קאאטעראםױועז,

 ״םשײן אונזערע םון פלאץ דעם דארם פארנעמעז צאל,
 ביליאן פיר איבער פון אומזאץ אן ר״אבען את סםארם׳
 בא־ 1920 אק האבען ■ראםיםעז זײעדע יאר. א דאלאר

 גחגסםע די ױעלכע סון דאלאר, מיליאן 125 סראםעז
 םיםגלידער־ די צו געװארען צוריקגעצאלט איז העלםם

 םילע שון םיםגלידער די האבען צוגאב אין אײנקויםער.
 און לעבענס־פארזיכערונג םרײע באקומען געזעלשאםטען

בענעסיטס. אגדערע
 איבער פארפאגעז קאאפעראםױוען ענגלישע די

 ■רא־ װערען עס וחנלכע אין סאבריקעז׳ גתיסע הונדערם
 האבען זײ באנוצען. זײ װאם זאכען און שפײז די דוצירם
 אין םײ־טלאנםאציעס און קאנאדע אין ײייץ־פארמס ריזיגע

 און זאכען די סירען צו שיםען אײגענע אױך װי אינדיע,
 באנק• גרױםע האבען זײ ים. איבערן סחורח אנדערע

איגער םארמעגעז דער װעלכע אין געשעםטען,  טױ־ םץ'
 ױניאנם םרײד טויזענם אבט און קאאסעראםיװעז זענם

 חויפם־באנק זײער אין אוסזאץ דער געהאלםען. ווערם
יאר. א דאלאר ביליאן האלב א און *ײײ ײי םער איז

 אין נים אויב — אױםטו און םארנעם אין גרויס
 באוועגונג קאאםעדאםיווע די איז — מיםגלידער צאל דער
נארוועגיע, שװעדען, לענדער: םקאנדינאווישע די אין

 געװען מלחמה דער ביז זײנען םינלאנד און דענעמארק
 טעםיג־ דערטאלגרײכער קאאפעראטױוער םון מוםטערען

או דאס איז שומנדע קײט.  ש«ילע דארם אויך. איאט נ
 גע־ אין ראל װיכםיגע אוםגעהײער אן קאאפעראםױועז די

מז עקאנאכישעז אץ זעלשאםטלעכעז ע לאנד. פון ל
 געװען באװעגונג די איז םלזזםה איצםיגער דער טאר

 ו״א־ פראנקרײד. אין אײנגעםונדעוועם אח אנטמיקעלם גום
 אין אםילו און םשעכאסלאװאקיע, פוילען, בעלגיע, לאגד׳

 די האבען אלײן אייראפע איז לעגדער. באלקאנישע די
 םים־ םיליאן צוואנציג איבער געצײלם קאאםעראםױועז

 מיליאן הונדערם םח באםעלקערוגג א באדינם און גלידער
 מיטגלידער צאל די האם װעלם גאנער דער אק גפשוו^

 יאפאן אק אםילי םיליאז• הונדערם איבער דערגרייכם
 דארםיגער א אנםוױקעלט. שםאדק באוועגוגג די איז
 ארומגע־ צוריק יאר עםלעכע םים האם — קאגאווא —

 קריסםלעכע די אויםגעשםורעמם און לאנד אין דא רײזם
 םון גאמען אין קאאפעראציע םאר רעדעם זײנע מיט וועלט

קריסטענםום.
 געוואלדיג א קאאסעראטױועז די שפילען כינע אין

 אויםהאל־ דער אין און םראדוקציע דער אין ראל גרויםע
 באדיגגוג־ שוחנרע די אונטער אינדוםםריע דער םון םוגג
קריג. גרויזאמעז דעם םון גען

 קאאפעראםױוען צאל די איז רוסלאגד סאוועם אין
 אין געציילם ווערעז מיסגלידער די אמ גרויס ױיער איצם

 האט באװעגונג קאאפעראטיװע די מיליאנען. הויכע די
 באלשעװיס־ דער םון גלגולים אלע דורכגעמאכט רארם

 בא־ אייז איז באראקםעריסםיש מווז־צומישעניש• טישער
קרא־ םעטער נאד יאר א סאקם: קליינער שםימטער
 ארויס־ אנארכיםטעז רוסישע די האבען םויט פאטקינ׳ם
 סאר־ דארם דינען אנדעגק. זיץ צו זאמעלבוך א געגעבען

 אנגעזעע־ םון געשריבען ארםיקלען, םעריע א עסענטלעכט
 שריי־ די באװעגונג. קאאפעראםױוער דער אין מוער נע

םורמע. אין געזעסען אלע צײט יענער צו זיינען בער
 בא־ קאאפעראטיװע די האט אמעריקע אין אונז ביי

 דעם מיט ערשם אייגםונדעוועז אמעהויבעז זיך וועגונג
 איינוואנדע־ סקאנדינאװישע צאלען גרויםע םץ אנקומעו

 ראדיקאלער אידישער דער אױף םאחוכען אלע רער.
 אויס־ זיד האבען צוריק, פערציג־פוםציג יאר א מיט גאם

 קאאפעראטי־ אמאלגאמייםעד די גארנישט. מים געלאזען
 אויםסו דערםאלגרײכער א זיינען גױ־יארק אין הימער װע
 קאאםע־ דער צו ארבעםער אידישע די םון בייטראג איז

באװעגונג. ראםיװער
 אץ דא אימיגראנםעז סקאנדינאוױשע די צװישעז

 אנםװי־ שםארק באװעגונג קאאפעראםױוע די אח לאנד
 דער צווישעז פארשפרײם אויך זי ווערם לעצםענם קעלם.

 דא אבער באםעלקערונג, אמעריקאנער גערוםענער אזױ
 צוױשעז נים םביבד^ אנדער אז אין זיד זי אנטװיקעלט
 רעגירונגם־אנגעשםעל־ לערער, צװישעז נאר ארבעםער.

 קאנםום־ קאאפעראסיװע צאל די גײסםלעכע. און םע
 צענםראלע צאל א װאקסען. אײן איז חאלם סאראײנען

און אײעעל־קראמז די בארינען האלסייל״ארגאנמאציעם

 קוסט דאס אכאר אומזאץ. יערלעמז גרױםען א האבעז
דליג ״vfB לעצסע די אין סאר אלעס V יאר׳ מנ i* מןיו או

זאגעז• מעז קעז אוימז
 לאנד אין דא זײגען צוריק יאר וגוואטױג א מיט ביז

מ א אנצופירעז אײטױגע די געװען פארמער די מ אנ  מ
 פאיקױף אײגקײףאיז טאח טסעמיגקײ קאאפעראםיװע

 הײגס פראדזזױרען. את געברױכען ױי װאס זאכעז׳ די פון
 קא־ םויזענס 15 וױ פעד דא אמעריקע אין זזײגע טאג צו

 א םיס פארסער די נוױשןן ארגאניזאציעס אפעראםיװע
 דריעןל צוױי םיליאן. דריי איבזלר פון םיםגלידערשאםם

 פריטױמז, דאטשדייל די לױט געםירס װערעז די סון
 אימ־ אין אפוייכומעז קלײנע דריםעיהאס אײן װערענד

 גאנץ אױך איז מעםאדע קאאפעראםיװע די צעלהײםעז•
 געשעפססליים, קלימע די צוױשען אנםוױקלעם שםארק
 pm דעם אױסשםײן קענען צו זיך םאראײניגען װעלכע

ססאדס״. ״טשײן און םראסםס ריזיגע די סון
 פארנעמזח געזאגט, וױ פארםער״קאאפעראטױועז, די

 nrm עס פארקױן^ און אײנקויף מים מערםםענס זיד
 פארזימ־ קאאיעראםײוע אאל גרױסע א דא אױך אבער

 קראנקחײס, עקסיחגנטס, פײער׳ פאר תנגם־געזעלשאפםעז
 T לצצסזו די וױיםעו־. אזױ און לעבענס־פאחינערונג

 אײל־קאאפעדא״ צאל גרױסע א אנםשםאנען זײנעז רען
 דאז פארקויף־סטאגציעס, קלימע אין צוערשם — םױוען

 אח ריפײנעריס אין אײו איצם און האלםײל־צושםעל איז
 פאר א םיט דא ערשט אױל־קװאלעז. אײגענע אפילו

 גע־ צעגםדאל קאאפעראםיװע םינף ו״אבען צוריק חדשים
 גרױסצ א איבערגעגוםעז אח אפגעקויפם זעלשאםםען

 איז זנס װאס קעגזעס, סערסאן, מק׳ אין אויל־ריםײנערי
 מי- פינף פח םומזג ריזיגער דעד םים פארבונדען געווען

 175 אױסארבעטעז קעז ריפײנערי אײן די דאלאר. ליאז
 געזעל־ צענםראלע םיגף די יאר. א אויל גאלאן מיליאז

 באדינעז געקױםם, ריםײנערי די האגען וואם שאפםעז׳
ך סראלענצע פינף די אויל. םיט םאםיליעם טויזנם 725  ג

הן^סײל, קאאפעראםיײ מידלאנד :זײגען זעלשאםםען
 גארס אסס׳ן, קאאפעראטיװ קאנסוםערס ;םינעאפאליס

^ םארמער׳ס ;םיזורי סיםי, קענזאס  *PJ סענםראל ױנ
 זנקס־ סםײט ױגיאז פארםער׳ס פאול; סט. שםשענח,

 קמיערא׳ סעגםראל און נעבראסקא; אמאחא, םשענח,
וױסקאנסען. סוםיריאר, האלסײל, טיװ

 קערפערשאסםצז צענםראלע פיגף די פח לעצםע די
 n אנטוױקלונג. אינםערעסאנםע אן דורבגעמאכם האם
 קעריערשאםס צענםראלע קאאפעראםיװע עלםםםע די איז
 פאראײנעז קאנסום ריםײל הונדערם פאר א באדינט און
 of ײאו מישיגען, נארט און מינעםאטא וױסקאנסעז, אין

 סיס איםיגראנםעז. סקאנדינאװישע צאל גרױסע א װאוינעז
 קראםזמ ריםײל צעווארםענע די האבעז צוריק 2 יאר א

 וױ צוגעשסעלס סחוחז קריגעז אין שוועריגקײם געהאט
 זין־ קראםען די פח םארװאלםןר צאל א האבען געהעריג.

 חרכגערעדס זיך וױס., סופיריאר, אין צוזאמענגענומען
 םח מעז — חעלםעז גיט ייד קעז םעז אז באשלאסעז׳ און

 ק«* זריגענע ױיערע םח חאלסײל• אײגענע אז שאםעז
 געקעגס האם יעדער וויפיל בײגעםראגען די האבען שענעם

 טומענט צװאנציג איז עםלעכע פח סומע די געשאםען און
 געשעפט.אײ• האלםעיל א עםענעז צו וועלכע םיט דאלאר.

 םאר־ דער זײן צו געווארעז באשםימם איז זײ פון נער
 ארדערס די צוזאמעננעמען װעם ער הייסט, דאס וואלםער,

 אמ סחורח די קײםען צו זוכען אמ קראמעז אלע םון
באדינגונגען. בעסערע אויף מאסען. גרעסערע
 גע־ האלסײל גרױסע א געווען איז םופעריאר אין

 פאר־ צו אנםזאגם זיד אייגענםיםער דער האם שעםם.
 די פון חאלסײל נײ־געשאםענער דער צו סחורה קויםען

 r עי װעם קראמען אײנצעלנע די צו קאאםעראטױוען.
 קאאפע־ די האבען האלסײל. צום ניט אבער םארקױםעז׳

 זײ* עס בח אנדןןדשיואו, סחורה זוכען געמיזט דאםארס
 גרױםןנר דער אץ קריזיס־יארעז די אונםערגעקומען נען

 סענ* די האם ,1931 איז באנקראםירם. האט האלסײלער
ת די איבערגענומען האלסײל קאאפעראםױו םראל  ריזי

 לאנגען א םארנעמם װעלכע הויז׳ לערע זעקם־םלאריגע
 אק גאר און םופעריאר׳ אין איחענבאז ביים הארם בלאק
 מים געװאדעז אנגעםילם געבײדע גאנצע די איז גיכען

 איצט איז דאס קראמען. קאאםעראםױוע די םאר סחורה
לאנד. איז ווערחײזער גראםערי גרעסםע די םון אײנע

לאנג־ ווערט פיאנערעז ראםשדײל די םון םרוים דער
 קאאפעראטײמ די פארװירקלעכם. זיכער. אבער זאם,

 גאנצעד דער אין זיד פארשפו־ײט און וואקסט באוועגונג
 עקאנאמישען דעם אין אײן םיף זיד ווארצעלם זי ױעלם.
 וױיםער װאס פארנעםם און געזעלשאפם דער םמ געמי
 דעד איז לענזמ דעם איז פלאץ אנגעזעענעם מער א אלץ

 װעל־ פאלקם־־מאסעז, פארםגעשריםענע די פון םעטיגקײם
 פאר־ און לעמו דאם םארבעםערעז צו װעג א זוכעז כע

 אונטעדשמ די איאם דדיקם װאס עלזגנד״ דעם קלעגערעז
לעגדער. אלע אין פאלק פון שיכםעז
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io ססיס 1לסינ« גײס nnoi גסשסססז ז«ל סס »  V 

 is ד» יססי«ארשסז1א וייסס נייטז קאריסיע (סס0ײ(
 TV 0י100י1א*( TF0VO 100 101 100 10((י((1

 עקןנן־ 1אי סןציסלע די no jmjutii איץו/״סלעכע
״עלס. דער גןר אינטר iujjuj’7w 1סיעא

 ניזסססגגס* זסל יס*«90ז־«01סטי דאזיסע די
 (דאם (**«״10 *ײססז ״יײי לייטז ײסיסז שססלס
 nv nrwmn ,ioooav סיז iod^vo «יז ״ײסס׳

).10(מסי(««1י
io ו0( i סןר• אלגעמית מסן זסס ללחניײ איאטיגסר

 אפילז סססנןטיס׳ יסגולירטסר no ססייסי * אייט
 אײנגסזזמ׳ שייז ת*ג«ז מסגסטיסטס( ס*«יט«ליסטישס

do nr טיף ס ײסיסז גןטסכט ייז no ossa ms יסר 
 (יט זסלסז סם «זױ וױ •o*soiVi« מסיסאליססישסד

 סס *י — TOSoנr)*^mלn 9 ײסיסז סײססיסשטסלט
n  nrVr טלוכוח׳ סלימס «י (ײיסס oo *s יוסלזח 

 אשילו »s סלוכות׳ no פארנאגיסז ײעדעז <סשטססז
 י030 איז — זדײיאסס״ no שטסטסז ״•סיאיידגטס

 דסד אינסד o*somn• i ןףיט 10<חײנטי איגזןד איז
»»ios איז ײסלט i r אמססתססיסנסלסר wנrל 

Trraow סזײ וי<»ניש ow isיט ססז מסז «ז ׳) 
 גדױסס םסײטטריעס׳ אויף גא:*קייס די סט יסײיטסז

 T0OVD1S TOD 1 סח 1(0ל TWO* T*V ׳0לײנ0 «י
r זיז טסר לען (דסד.0ל 0י01(0 די סי יינסט o 

nv) ir דט לאגד שוס o o  todosiv וױי־ ניט איױ 
 סזוי nv ײסלט׳מאדק אױסז זיך *סיסדס סס ײי )10גי(
 ווסלכס •ראדוקסעז׳ די טיז topid די ליט אויד איז

סז דעגילידט טחסז  קדיזיס ס אינטסתססיאנסל. ^י
d W r*v t*v לו זיד סיסגס t*v m מ u סײײ־ ס 

i סד3אי nv לס(י׳ ײיטסז « nv טזח r ײסלט׳ (אגססי 
 גסגסנזסססז די סארשארטעז קדיזיססז יסאגסטישס ייז

T איז ,רלוניח *ייישעז T *rr אוסםארריידלעו is 
טלחמיח,
 פסי ל«גג («ד nrsw סאייטסליט״ח (ײיסס די

i r 0 (סשיסט רלחלח י מיס אינםסדססעז יס1  מ
ימסז סס סרממײססיסס. (ססד(א«יסנסלס1ו no ״ילוי

*יײסייוח איי״סמיט

1סר«ססע ןדער ״קארסעלע!״ יינסערגאסיןגןלע
 n «ס ייסלט׳ 08ג«( די mi» TOW( װ«ס

 אינ* די געשיסם איסס גיז T03W ײסס סד<סניזס«יסס׳
3 toorooאײ־ עס «מ1 ׳10קססיט«ליסט «ת לויז 

i (סגטלסד r טיסטסי o r  noםרזױד־ײנ^ די װ«ס ׳ 
i ט«ד •«סדסיט <ינ<0«ײ3 r נסד יע8װעלט'סר«דוק 

i r ײס־ אױטגספײט זאלען סס פ«דסדט׳ זי רלחרת׳ 
 װאס סרסדיטסיע־סארפאגדעז׳ י«נ«לס8סינטסרג« חמ

 :מראטםסר סנלסכען TV T03W 1 טעכדש״! nv ז«לסז
i r  ios*v o*sm ir» i  TO i^ir •ער3ס ײסלט 

i  no ̂י3 דסרף סײסנימסיסס סלטס  דט ססקס סז3ל
i סגלסכקײט׳ םסכגישס די וױ ססר r ד«רף אינחאלם 
ח  «ר• דאזיגע די חיסופ׳דיגסר. V סנחװ־סר׳ ג«גץ « י

rאינט די דינסז T001P (סניתטגיסס oסn» TO די 
ios)»> i סח ׳100פסל r .ט«ר* דארסימ די ײסלט 

 *ר• מסנשלעכע כללnv 3 ריניגווס־שכירות זיכויסז
10S)») i r  1»» T0U1U1»3'OU03 לט•0ײ i r 

ש«טן ד«חי ־סטיס103לסי 10י«נ«ל8אינטעדג«
w «)פ«ר געגטראל־שמאב 1«נאלע’8אינםער 

וועלם־ויױםשאפם.
»1 o o n זדיס זיך i r דמז» »n r  n
r n o ט י«נ«ל.8ג«1איגטס ייניסז» o r איז i r 

 נ«ד ייניסנס טרסיי די no ססי־סססט קאלאססלסר
io)*ost i r אנםוױקלונג די מלחנו̂ו i r  T*v 

 סס וױיט וױ n« *י װײזסז׳ ויסט סײס 1(ססטס00(
 no ײסלט־אח־נונג 0נײ on) Toow is ססגלסד איז
no o**ro»v»o i ריט סט3סי r ,קאסימליסטסז 

m ג«נץ iv» T03W ײסלכס o .זדנםערעסען
מדס יזיסן עסס״ גיט rv ל*נד10*יס1 אץ *יס

סייייעד
פי^םסז i אױף סו טאימאגט טלחטח׳  נ«- די נ

i אויס׳ וױמס ט«שין, מיליםערישצ ישס8 o i » 113גי- 
הDane »3 חײהישזח אױפן י«ל.1ססנשסז*מ«טס •שסז  ע
i איז סט31« 1ד« בײ r »'מלחסחrדוspיoאיז ׳ too 
rv שייז דײטשלאגד *is Tooipor 10חױ לס«טע די* 
o ייסז r  » )o p ir  too .o D ro 'o o o sv  no סײ n r 
o r׳ o»ii נ«סיס די TOW 0 אפיציעל׳** o r  noװ«ס ׳ 

4שיױיגס1ס« זײ
i למשל׳ ׳dw «ט r ״« דײסשערoiroooo3i״ 

 rv עט31ױסז*«1ט no סטאטיסטיק « סססגטלסכט1ס«
i r .אױס• איז ססאסיססיק די נולחסח־אינמסטריע 
 1םע 103« גמנדלסכקײט״׳ 1«דײטשע סים בעט1גע«
iro• ײי o ’S oV0W *i»or סלטסר ײעגעז »n ױױלעז» 

 די גיט. זיד ססז דעחזיסט סתיסז די no סס«סוס
 רr זיז םארנומעז זימען ײ«ס סמיסז׳ ««ל «נס«לוטס

 איבערגעגעבענע י1 טארשײיגסז. oioii אינדוסטײס׳
o (לױט זימסז 1«סלם no סיסערעז r מלסטמ no 

^ז) T«* ג««י«ג«ל1אינטס ייני«ז טרסיד »  װעל־ «ט ל
03: 9 ■no o jo sr פסטנדיגס1« די to*iib זימזח 

 זימזח <ר«צעגט 34 ;1י« 18 ח3 1סלטע איז מײילעד
 על־ אין — 46 י«ר; 25 יז3 18 סװ 1עלטע אין

 אץ זײנען ojosto 13 י«רן 46 פיז 25 סין טסר
 געזאגס, וױ ,1«בע וױיטסת rv 1«י 46 סון 1סלטס

10« T»P ניט י«ל1מ«טס ען1«יםע ג«נסען דעם *ון 
r ) io i< גע־ יגסז1ינגע«1« זימען עם סתיסז ױיפיל 

1 rv 0’spn»i» io i rv toi»iiנ«ך זײנען סס ױפיל 
i »d m oiyi t*v דערשעגישען3 װ«?סענדיגע «לץ די« 

יע.1סט1װ«שעז־אינד 1דע סון
 «ח3יסגעגסTorn »11 ױ«ם ׳todoipoi נייס די סץ
 ,1ע1עטס־טי31״« נ««ישעז חעכשטעז סינס גסײאיסז
p םאיטעל׳ onnr חילף דער מיס «ז זיו׳ םען r t נײע 

Torn oo’sr o o ’»oi 1« נייע עז1גסװ« אויפגעשטעלט- 
on»p*ooo3:? » 10מענ סילי«ז• 103ח«ל 1ישע1פ

nv פרויסז מ*לי«ז דױי בסרך Torn געשטעלט )Tr»ii0 
»1 31« i r.103« סט rp ניט יס8נ« די ייסלסז נחת 

 — 1לססטס שייז «פגים איז — 10גײ io*n no ח«פסז
»odo3t־oowp »ר זײנסז 1מסנס די יליז«סיס.3ס מ

 קז װ«ס מסנשזח׳ עלטסי־ס n* ללחרח־?«ליקסס מס
)to ניט שײץ looosv; סי אײד — פתיען די 
 זײסו ל«זסן10איפ מוזזמ וו«ס ,oiooio «דסר 010ט

i קינדסר r  T*v 031 גײסן זײ ײסז חײם׳« io i is) 
i r  rv ״« 10(««ישi0oo3i»־o o r* 10שט מזח לסזם 

פ« iooo3i« גסגסז טײלסז1אי שייסת ײסגסן דיג
T0S?i»t שםרן באליבםע « יפליד8סטם־דיס3«ר די 

סד30 קלײנע 1ט« ל ײ׳ ן זינט*ג ארבעםסז איז: י
J111W

 ס דוחק םיטן דײםשלאנד T’« in *נגסלט1 מסז
oerp*ooo3i«. מסז no nns ow ד״ 0(אײגס די 

 go ממש שײז ט1«יםס too — 1«בס ׳100001« טשס
 א iooo3V פרעמדע די no ח*«ט װ«ס גסס«ו*, 10י

 ב 10 אױף גסשא«ם װסמ «ל8 10זײ דײסשלאגד״
 ק«טסג«ריסם דתי אויף in טײלסן זײ מילימ• 12

 שי1ט« no גסטימסז פרײוײליג Tom װ«ס טסנשזמ,
0(r ר ^ ס  סוגן זײ ow מסז װ«ס ית,1שכי גוטס 1«ט ל

 ױ« גספ«גס(ס׳ סױױלס n« 0(מלחמח־גספ«נגס ;ז«גט
D03i» is T0«nm*0) iro n »שכיתו קלײנס גאנץ 1פ 

 א יסס1ט«טסג* דתי «לס no 10«רבסם די צוױשסז
i r ז ח«סט,1ס« 1כ*םע שקלןסע׳תושים נאצישסר 

 אי «רימ ינגסז1ד מילות ישס8נ« די no מסלדונגסן
 0 «ח 100031« אױסלסנדישס די no ל«גסחמ יי

noiv i r  oopriסס ׳ Tooro ס«בן 1מס «לץ 1זי 
 ion 0 יסגססי(סז׳1א ניט top מסז אץ ם«זש־«קטזמ

ow גס ױסגסגסבסז1« איז לסצםסנס ב«ג«נגסז• די 
״ « ײ«רסז ת ו ן ו i «ױ מ r ז «ז «יסח׳3 «^ױנץ 

i« װ«ס גסטאנגמס׳ רוסישס nv «ױלישס r  T0D03i 
«ir סט31ל«נד־« בײ o עכםיגן בלײבסז 1םס גיט) 
rv ביז װי ׳1חײזס ישס1מס1ם« די »ion. מוזן זײ 

*TT0 של«םסז גײן *װסנם rv ל«גס םפססיסלס די 
nn »װס זײ ײסלכס »יז בסםסר׳1« אויסלסנדישס 1פ 
toi װן 103« װ«ה 1שםרענגס 1נטס1א גסחאלטסן 
io« די לטw מסז o n א׳ צוזאמסז נ«כט 1איבס 
io 1(« איז ל«גסה אײז )io . . .

סזןי ת י א ן ײ ה ץ ע פרסגקרײף »
T איבסר ip )rD 0« נ««ישס די שם1חס’s»»ip 

 10״גז»י«נ«ל דסר םיס ה«רמ*גיס 1לס1ט אין ם«כם
wie ) ) m n »10י «בסר ל«װ«ל. 1סטס11ט o i 

i און גסװ«לם פמ, זשים r o o אױף ם1לי3סט« איז ; 
 r זידט און ק«כס סס װסלפמ אונםסר \ וואולקאז׳

 אונםסרעײיש די טייםסן. איז פ«לט « םץ ««רסז
i »31 פץ ((1(0«ײ3 rלץ ז«מסלם ש«םם1סםס» )o i 

ro o 0«ר(«ניז«צי (סחײמס די איז 1זי «תם מ«ססז 
 ; סן.30ל סססנטלספסז T’V סילסז 10ל «לץ 1זי לאזסז

io o 'r is : r c נט סוריק ל«מ נים איז װ«ס ,1«טיסי» 
ט ow לאגחמ׳ קײז ל*פסז ו ס ל i 1«ש ^ r פרעםן 

 ד «זייטי(םow 3 «קופ«ציס־מ«כם נ««ישס די «ז
 pm לספסן, סטסנטלספסז פונם סלסמסנטסן חשו«זס1פ

rאונם די o031^דיש« o»איינ די יסס8טסר־«רג«(יז 
o)*s, װ«ס ir*B 1«ם ק«מף דסם מים «ן i r םתיס 

פראנקוײיז־.
 םאג מ«לס1שײז(« חיינם tom סאבאטאזש־אטטסז

t (עשעסנישזמ *ip )»ib rv• צײו לססטסר יסר איז 
odoid װילן 1יפםס1 םמנצויזישס «ז אטטסה «לץ 1זי 

 igc «םונ(סז1«שם3 שםרסנגס קית דיקםירעז 1מע (יט
י  0( 1יפטס1 די האט מסז ס«ב«ט«זש. r» 0שוליי( י
o’ir 1פ« נים מאד ״קײז פאפסל: « ז030(0( o o

 שולדיג «ז זסלטסנהייט, TP ניט איז סס 103« טסן!״
 שטראםן 03«זסל אויף משפם׳1ס« װסיסן םסראריסםסז

 הןו (עסםאפא נאגישע די תםיסה. י«ר 5 — װי
)o ir» o o סח i r װישי, םמ משרת*«^ירונ(״ $ 

 (סשםסלו מסר ניט זאלען «ם«זש3ס« 1ם« טס1«רעסטי
TOion עז ס«ח ש ױזי ^ג  ז׳ ז«ל מסז 1(« יכם׳10( ם

io סז30(103אי i זיך, פארשטײט מאכט. 1נ«צישס ( 
Tornp o (סגסטסז3נ« תיכף ה«ט לאוואל r 1«ם 

i 1«פ «ר«?טסריסםיש3 ל«נ(. r ל«ג 1(סש«םסנס 
i איז r ,די פאקם אױם 1שױ T03W «לײז גאציס «ז.



מ ײ H ז 4*

oigngi ו» grata ד -■ובליםיםי׳ בו־ײסע  מ
jroynru .םױס־אוסי״למ

gaoyayjgiyngitgn y ngi na oigoxift אױף V
ig אין פחנוױ״םזמטער וייטשען i שםאם oiyi, עס און 

 ־yi די סאלדאטען. דײטשן אאל y ptotpgiota זײנען
 מרדעכםיגטע אאל גרויסע y *רעסגױרם ptayn איס

pc 11 nrayn pa opy-iyigo o n  ay iya די ogiy־ 
 נים רעש׳ אן .ע״תדשסילא — igay געשןמעז׳ סירסע

nr ם*ל׳# nm ןײטע«ד«עש שלעגעז ױי gaVyry ״העל־ 
prenoy pa tV’cy pa gogia חװ־ זױן ףקײסעייש
ג«סעז• די אױף

m אין ya געשססען לעצטענס איז pc pnyngi 
.ig tig o  goiypyaota״ ig i דירעקסאר pt®’xyi po 

p רעקרוסיר־אםם a  ogaiy iyo גד.אדײמשל y בא־ 
urenxyi igootan פיםן *פירער״ proyi •די ריםער 

ig i o r^g n y o  oyn yayoogi וױשי״רעגירונג y ליםט 
propyotyoyayo pa און p ^ i g a ’a gw'oo’u n g o 

iy t סן די >  :זדז הפל סך רgד ■tgoyiyo opgt ל|
923 proptrotyoyayo 400 אײעבאךליױעס אױף pa 

ysigait^ װ בײ סאלדאםען, דײםשע אױףg^לog g 
p tm סאלדאםעז• 286 געשאל^ח

igayopy pto28 o n איז ,y prayiagiona 
 װעל־ גפוךפר^נקרײד׳ אין igagii־tg*tp po םםרײק

oyn iga 30 באלד ■pga oayagiony סױזעגס gam-
MAMMA AA IAIAAAMAAAA MAAAi kMA -■־- ל גרױסע א ארעסםירם האס מען סער•  סםרײקער* מ

aaya oyi igay ל*נע די ig i  .ig n g  iy i סטרײק
אויס. וױמוןר זיך שוױמו

gontonyigo ,®tyoyayo איבgרפyלgאון ז 
 םראנקרײך אין ל»גע די הײגס איז דאס — סטרײקס

ooyoign m  lyona פון pa yayoogi רײשי־פאר־
רעםער•

 כײ כלײכס זילאנד ניו אץ לןךבאר־פאראײ
מאכט דער

 חמ־חאלםער oyn נײ־זילאגד אין *tnynyaprt די
 װעל־ ,oigomya otx 1װאלע די כײ ogonyya איר

protpgnyo ptm  ga סוף igaogoago. לאיבאײ די 
u rv in ם3בלײ igomt ח־רודער.3סלו בײם aדי ״ 
o געפירם לעיפפר־מרםײ די oyn װאלען איאםיגא n 

proooiyo וחוז איז וחגלפער קעסיעין״ og סארגע־ איז 
o זי און זילאנד ניו איז קוםען n  oyn קאמף •priwngi

 די *ו זילפנד נױ גט1אלא3 מװאוסם, איז og וױ
igng i gooigonognyo םון יס3גע אויפן igVyxyo 

^ סי nytigoo-oigagS ig מלי i פון -yany m 
 אויף nyooagn nyn אםשר איז זילאנד נמ איז סערשןזםם

ד קלײבע oyn וױ אזוי װץל^ גאנזער דער  oyn ^ג
y איקמלע גרױסע  nyn rt פארגלײד אין חפנסח, נ

 פמ וױחץ־זזמנד חנר איז פאפעלקפרתג־מל, קלימער
ס א ל ק ^ ס לי מ  םיז igimynin( סןמ^לע די «ו מיי

ra  ocymyogany nyn נים קײנפןזל םאזםח דער *ו 
nנםtyלlדי אין גרױסער. myant קײן געיחמ n r  g 

oyn ו דך ג נ  און פארשסארקם דיזגר וױדערשסאנד דער ן
שונאים gngo’a געותורזמ זײנ<װ ■ױערים די ס<ע«יעל

A IA A M I AAfeMAA MAAA ■AAMiA ^MAlAAAAAA A L AAA Ml AM MMארױפגעלײגם האס מלחםה די רעפארמען. סאציאלע פון 
gngw ב דער אויף לןזסםזחyםgלקyקא׳ די װילען רונג׳ 

 די ty ,o’ng'ia gy״n די םיס זחםעז ויסאליססען.
 לאס־ gלyיxyס םון Tgngn ״ב»ורײט״ מל gסy־קnמלו^
טעז•

 רyaיgל די זgלכyוו באריכם׳ n^nroy אז פיז
 ו1 איז ז>yלyװ די any nngigionny oyn רעגירונג

 גושםײער igooyni ogn jgagigi oyn ױלאגד נױ ty זען,
 •pga :םלוסות yoTy’̂׳y g׳ŷ וװױשזח סלחסזן nyn «ו

 דינם רונגyלקgםya nyay^go ngi פון פינפםעל אײן
 זyלgo og oyn חןרױן^ געקוקם נים .”ony ngn אין

nty פיל ooyany־oiyn, די איז Kינדוסםריyלyna g״ 
g’gpn ח » ד ^  נ^וירם־yל די ,oiyiyna 36 מיט ג

 קויל^- די ,oiyxyta 20 מים — g’xpnyia gכyםםלyש
g’lfnnyna — 14 םיס oyn onyaopg n n  .oigxyna 

 די .1939 לגבי oigxyna 40 מים oioyinyo זיד
ijm gvnyanrt םירם yooynngooto y םyרװyאון לםונג 

 oyn ngoa noyp ngn געדיעז נים איז og שןןרף וױ
ryaoyp^ynדי אםילו ה«בעז ׳ ngiigi goooiyo’anyo 

 nyo די אויף קריסיק ערענססע קײן tgoyo גמעגם גים
 אײך tgayn זײ רעגיזײגג. nyn pa ױאלםמגם־מ^חח

 ־־ntayny ogi pwgn Tgoayno זרענםס מנקענם ניס
ײ די ױארפעז ם ר מ ^ עי  אײנ־ oyi .oayo ngn po ל

 *ngn vt oognoogi pnyn געגנער די oyn *יגד
 לעי־ די ntaynontay ווײס nty :גזװיען זרז גרײמז׳

n ty .nnyrnya ל  y בילחװ *ו גמװואוגגעז pn מ
m rirvynr^yyp, .ד nragm m y Jt רגעראמ בי

AMAA MflA AAA MA A A  A MaAAAAA aaia aamaamAמןשימץ זאלען װאס קאבינעס״ ר^גירדגס אין שרחסים
^ L mamIAM aAAA AAA AMM |M^M|AMAM^M AAAnyagn gnyxyo po n»ooyn די nya goyp םדובזז ~

n םען.  oyn oyn igayאײגגעגעבען. נים אײד זײ ־ 
pa ײאלען די oyn לעיפ דיyרy rאײניגע יוחמורל^ רםי 

 פאר־ p« ogony'yo איר ).5 :זיד oart( מניאםען
ר n ngay ,goaympgial ty סיסעל y איז לןןסענס  מ
 רgרשטg ngn און םלופה־רחער. בײם װײסער בלײסם

oyn nyoo’ro-ng’oyna nyn oyn -oigoo'goo •גע 
oyn oaya וױיסען* iyo ו ײאלען די נןןד» -goyna ngn 

 yyp P’P* װערעז oayogi נים ogn og ty געװען, איז
חרכ* .בײס :oaytga oyn ער ליגיע־רעגירוט^

 פלע־ gTPoy-ioo’rony איז gטיױyגיםלgל nytjw םיחח
 pnyoo tyt^ ניט nyn y אױף זיץ םיר לעזgױ נןץ•,

ry ptwtgo po׳ptayn oyn ,pp’onya ng אונז oooypya 
 םונם nnynga *וריקגןװױזעז tgt״i pa prtyn די בײ
yoלק״

nyn זיג po אױבאר־פןזרטי דער onga’nyc די 
n״po ftyoonpg ginnyo די ,tyxytgi g^rxyo 

 nyogany nyo mnya’nyo ni^yxyo ngn po סו^ניעל
̂נoםיgנya yooayn די םיס *yגאר אויף לונגעז nyn
gn^

po eoyenpopany ״נארדיסוזןר p artחעלשט ״ 
מערדער־חענט pvntya פון אידזןן ראפזזןװןןן

 oyn םעאריע׳ tgoyn y tyoyrya ryayn ontyi די
 מלב־ םקזזנדיגאודישען סונם ny^go די ty נם,gרgל

 דע־ ,ng’igmyi) gayאײר pa נארטה ngn אין אינזעל,
pa ngt (זייגזח שוועדען t״gng ־^go'TUp, yayna״ 

nty .nyrna-tyoyn די זאגם gnygo. ראקםיק די■ 
 די tgayn סראקםיק דער אין אגדערש. לערענם ווידער
 די w ״ocyungma״ זײזנר tgtntgionny נןמיס

 oayanyo tgayn זײ oyn דערמיט, רgלקyD gרדישyנ
pnyogiyn pa gnynnyj׳ pa םyג־םyגלgד tymiya 

 נײ oyt אויף אלץ ר,gלקyD gפgפרידל די oy זײ״
t״־ng ״ooyngm a״ — pa תסיםות די pa ־  מנ

 פאסענ־ פארשיקען זײ װעלכע אין געגםרןסניע׳לאגערע!/
.nyoganyiaynx דענישע pa yגישyרווyג װײז

pm נ דיxyישoyn Oao'g’xyatpy g זיד tgouga 
trinnyayn די tgayn ^nyogagn po ty ra גע־ די 

oy ty ,ooian ב דערŷבוyרישyר tgononny oyn opy 
tyoogoyna. די oiyaynyi tgayn׳ ago ty װי yna־ 

ptoogo װgלgניס ז pn. ל3 (םוף yn *poנדgלם og 
 tgoogoyna tx pa .(tgT*a tgign בלױז דןןך זיך

t״pti שוק זײ oanangatx. באלד וױ ptayn og זיך 
 og’xyonyagn pa proognyptoyo די pranngiay נאר

oyn .pnfa po אויםגעםי^מם yo po uugnya yry־ 
pga’a otyoya לןזנד״ n  tV’oa ty בytmלg הgרשgר 
a ngn nga’aומגליקלgפgר t pnyngtyn״a ts iײנלgד 

wtyoyayo ngoogni ngi .pnyngi oyytnga’a־opy 
,tgiyntgayp po onya pa pnyngi tmogiona na 

*ngn tgayn ngoganyptoyn *goiypyaota* tan 
po «nx tgpmo ס^ דרײ די ornagatx ptm שי  oyn 

po g’xyonyagn ngn nyo pnyngi די ■tg-pa
B ■pP yיrלg^gרa gיgaררyשומ nyo די o'xyi 

oi'ogi og tim ,pngrw po tgotpgi na יד» ox'a 
um. בײ igingogany go'oo^y’xyo y oayo ngn

tx goyi y op'ogi oyn lim די y n  gongtw 
 גרײם ong^pngn זיך oyn זי דĝלgtt pa דײםשלןןנד׳

aריlxrלyזןpa p לyלע נד¥ ?™pa .pnyogign po t 
gl nדישgשװ די oyn o״x רgaלgז דער n ’ign gלtyם 

tgont די o’xyi׳ ty די אויס p^gn זײער דורכםירזה 
 tgayn oyt ogn ,pnyogign pa ״oyturtB ״איחח

gooiyng 1רעtלטoyען aין oyt oy . . .  trtyw 
 דער po לטlרומגערינy na oyit לןןנד, .גןןרדישזג״
 קיץ ניט oyn און מלטמה־מאשױ ngw’xyi מעכטמער

 y tgגעג םארםיידיגןת tx זיד nta םיליטערישןמ שום
 מלוכד- gלyגײםר ערשםע די אח ^yonga’a ישעןxyנ

oyngi oyn oyn מוט דעם tx רעדען yty t’a שאר־ 
tyo pro נ םיסxyי־דײםשלyנד pa — דװקא tgigtt 

tg^a• ״
n אlמlליקלgפg איחמ y pnyogign poנםלויםעt 

n ׳tgtgny קית מאסענװײז  tatt װערעtgotigic’tK t 
 ידערtg 11גײ דענעמארק px igay .oogiy gigoy מים

ty די og .og’xyoiyagi px tgoogiytgoyo טרעפם 
 goi'oogiy po tgoiyaoiyio ty עלםזמ,1 ניט זיד

glBy pngtt tgi’xשלtgly. ד דיgנישigogaiy g 
 yayo• חרד tgnxtia px tgagל ig״t איץ tgלgשם

trnoya tx tgopywtyo די txay pa goi’oogiy• 
p^goo די .og’xyoiyagi

 pngn ogngoyigi ogn לעבזמ אידיש װיםיל אויף
oyt ogtt ,piyogigi p* ז״ז tx סאײאנקזװ ig i 

 ign px ocyzngogaiy נישערgד דער po נםש מסירת
igroto שםgלu1נ ig i po שgnדישgר igogaiy־

Jim ig i

i פון p ץ ארבעכהןר־כןןװגעונג םעקסיקמ א
a ignולgםngio po p■ ימיןה Vyurxyngoi’x

ig i .tgign oa’iya y ongia םחדד *gnya tr iv 
u ti מעקסימ^ אין uynigoynx px מיט tgoni ogi 

g’xyigigo-oogaiy ig i po ogiiiyp ״)o,־o,־),og 
na oyn 01לעאם yפגעynלםעyg'oago py tgiyngi t 

g- סײלtgayn ogiujp pa 2$ סיםי. i 6^86 tgDtigi 
 og’xyniyny 3.298 ptoyioiyo tgayn oyn .t9oyגgל

 r 280« מיליאז arty po ooyxngi^io’o y 1 מיט
y tgotpgi ptm  oginy? otx .oigntoלigT^io’o g 

lirv ig i igayp'opgo ig i poםיםן בראש ׳ oigingia 
ig i po 3רlBgקאמאטשיא ליק pa םים -gio Dgigtgttgi 

ŷ D .oaigiia? oigi'tםyngלg^ gלgגyםזprm n 
igiyp’igoypm yi gigiiy po •pia pmgi לg^נgר

nw חזזויזסױ יװי«ז »ר«יר «»»»» ײייי ״ײ ״ײ
oyn .yp'opgo 1מיט זיך רוסם oyip' tgoyi.׳ tona 

na ogiuyp שםןןרק n  pnyngi tgayiDBtgngoita 
y pnrmx g'xygayyp ig iig  po o'vm igno’tiלg 

og’xyniyny שםח. 1יקאנע1לאםית־אמע יםן1א
agiiiyp igל^gn מים ׳tgiyio gooroam י1 i g 

oyn זיך tgotnyo׳ tgngi tgrn : קאמף ptigi
 אױסן ptiitiriya די po ungogaiyo iyo יקתת,

oogaiy־iyo ,piyo קy^נטyל po אויםלענ^ישg אינ־ 
ot^םריgלtgntogngoita g׳ gn iyoלםtg אױםסרײ־ 

g n  pngoקyנyםיש-g i ig i po jgutogngoita g 
 yo y pnyngi* לםgשםglיםny יך1א na og גיתנג.

iyo u tig i סxyיyלgר unga’nyo.
og יד1א אי13 1אי ogiuy? ig i ty ,tgiyoigi tx 

gignttya ptogigioy oyn אויםמערקממקײם ig i 
 yo n- ^יסגעשסעלם oyn pa קליידער־אינדוסםרימ

1 ty ,lin g iי gi’tyi ײםערם13ע1אוים תזל אינדוסםריע 
•pngn

ig לױט i pa ptoanya היגער ya na gogio־^ 
y p n w iy o  ogiuy? ogi iy i ױ1גigogaiy go 

g’xyiooiyogi 1אי yp'opgo .סיםי ptayn og דך 
n םײליגם¥3  .igogaiy oigtno 60 ony סynyםלlp 

tgigi o i’oogoyiB *pyw oyn ,1 יקרות oyn1אי &לם 
 tgayiagio'ta na no^o n• דנט po ptopyn איק

ig i pa tgiyttgi tyiyiogio’taiyo tgm  p ^ o a 
g'xyiooiyogi םים ig i ״ :יםם1יםש1אro  ana

•yt oyttiyo yo .u ti’ig i gigiy'x^yngi y tgoyn 
^  pa םאלעדאנןז yiiyaot^ !״ ? png^tn םיר t׳

ig i po ig i’o gigiiy ־’0״o’־og״ gign pa tgayn 
tgayiowgngoita ogigi׳ ty יםיק1ק ױיער na נים 

p ^ tag i ig i po oijnngia ogi ptigi ogiigngi 
ig יף1א שםיים ל^ע^gn קאםאםשיא אוזילן< i זײם po 

otx .ooysngogaiy ig i סוף po מיםיגג yay? oyn■ 
r^ y  y’too אױך ig i .oiytt oyi ptotigi םיםינג 

3 ,oynוױשען y3 gigiiyשלוסtg, יך1א y igongiiy 
Vyt og ty ,u ti’ig i ig i tx Mngiyo געשיקט pngn 

loyp otx yp’opgo po g’X’i'aopg gongo^'o y 
ig יף1א ל^ע^.gכט־םyשל י1 אױף i יים! iyo n  po־ 

a״gD goi’rלקg.ר
לעקציע 1נענטמן}1א י1

gn ig i oyn gi’oignyלט y tgagigi oyn iyi 
tgm יע.1לעק שםיקעל ga’a ta oyn n מyל tgtntgi 

11 ig i,עלם ty אונםערדריקומ םײ מײנם םאשתם po 
igogaiy ig i־uiignyn, סײ n־’nio אױף oy •tgi’a 

gon g די r’a 1אי םאראײנעם דינען מידות ig i 
liiK’ir״ iy ^ g it״ po .1 םאשחם iyigoאמירעז׳ ig i 

ig ״סתנזידענט׳ i tin פy^קםישע iy  po lyoyop’i* 
oyn ,groigi קח־ם ױך igogaiy ig i tx igongi־ 

•tg i’a ,i  tx iy n g i ,lingnya
ngi oyn ig״igto igoigm n t j i ’ooyiy tgo 

n  tgayoiyo tta uugnya ty’it' i ’gio ig i tto 
ig i .og’xyriyny-igogaiy 1אי ױן1תי tgttgi׳ 

I י1 קאמוניסטען. tgigi ioy? זיך, שטײט1םא ’gio 
na gi’oigny pa lingnya ty’in 1ױיע נאך jaytw y• 

na iy ii מים igxitp y אײט ig i tgotpgnyo p’ltx 
lingnya ig i po ogmyp igo’itx אין oyigta אײ־ 

ogi• יט1ל gi tgogigioy na oyn .oanya ogi־ 
1 oyn ,ogmyp to’ta tgiyttי yxמים לl^לי*ya ^g 

oignto 180 ony tgoyio. יענער na oyn .ogmyp 
yסynglלטootptngn ig i igoita up tgiyngi tg םונם 

oigi’tgia tgnngno קאסםילזו׳ ^googio’tiy oyn 
xyo iyo pt^ngiyoיyלungiyo y ,magixgtgi ^g 

iyo םוײיהײט pa uugnya ig i po אייד *giyo y 
to gonm די pti’oo מל gi’oigny ty תנג״ nyo״g 

 מלד na פאשיזם. ptigi קאםף ig״t pa רgלקgפ
up 1 יענעם pgiuypעשסיHo ig i pnyngi oxi*

מ., ע אוו ט4 1943 ג י ױ ן ► ׳

נזערטויטען ט או פי ע ענ ד ב פאנ
po pgttx ig מײן tgi’ox’K שוײי־ 

jga, 1אי tx oiypya מyכעgigtna t 
 po הפל סך דעם מיט 1ע1לי1מים

igtna po ogaiy ig i טױםען־ 
nyo D’ogiga׳ g1lלכg,^ 1אי װי 

 סעק־ tx tgiiyoguy האט וױיסט׳
tgorig  ogi tg i’iy’x 1938 לי1י. 

opno iyo oiyogi y t’x oyi םינף ’*ogo .o”X iy 
y nt opna tg in  gigtna oigaל-aigoo gigny g 

ig. כע,gל i tto pgtty וg1,די לם yלg ען,1יא oyn 1םי 
tg i’oo’tpg אינם אלםgngשyנgל : igay tgayn to

 po tg^gn po די׳ po ױיםיל ׳ootangi ניט קיינמאל
igigo ig iy  tg’tio(׳( l pxוgלכg tgלםgר g1l paלכg 

 tgttgi דg^םלy1lנםy^yo tgooigooy tgrn קואנקהײטען
iyo פ 1דיעyל^glt igtnx tgtyלםg1י3איי יף1א ל.

x igay״igT 1םי gttלgז tgign* tgT>n y i די yלg 
gll .nna’ixa tgiyio gogiagigio’tx tganxלg1מי ן 

ig אױף ו׳gלlgם װי nigi ’tty tgלgשםBy זיך i םי־ 
 דאך tgo oyn פנים. כל על : nyo po דיט ^gלgיxגyנ

ogi 1אשאסע3 נים םאנד gttx go’oo’oyoo iyo iy i* 
g px oyi oon tgo 'it ,ig iy  ,tgpנl,וױיסאל ליש, 

 gלy oyi דאך דך לםgגדy^ אמת3 סםאםיססיק׳,
tgo^agi tgm די tgign מאל  oyn לgבg1l ,tgלפg 

px o’ogiga ogi tgi’ip נים tgign די( gnל^ע tgm 
tux. מיט ניטא igo שױן

o ogtיylנxיgלiiyo  ogi po pa»n tg װאלם tgo 
 igoa’iya* ׳tgxitp px tgagnga’x oigpgi דgענםלlאײ

iyo ty ,in דער igxiyi אייט׳ oi’t די tgayn oigaogo 
tgonngny צyל-yn ,pgttx ogi iyo ooigoogoy tg 

tga ק 1מיyלgקםgד px $1.417199.90 goto n יס־1א 
398.365.00tto goto n שים11י די tx !צצאלם  tgo oyn 

lgl ig 1דאלא i oyn ttoױינלgכgר ty ,lgt tgp igaogo 
ig i אלאנס3 גראס igay 41^)18^34^0 tgttgi nx 

tgo otx נים זאל ty ,tgi’ia 1םי ’̂tgo סתם דא 
ngo’x gi’i'xom װgלtg דא 1םי a y tgiigiaיסgל 

ן.gלהײםgxאײג
ig 1 אאא ’ioאייננאמ^ י gl1לכg ה 1מיyבtg אוײינ־ 
tgiyipgi די יט1ל ’px tgiX די ים1ל tgoto :
א״ננאםע יאר

1937— &193-----------------------------18743542 $
1938— 1939 ------------------------- 211,153.96
1939— 1940 ------------------------- 223,564.59
1940— 1941 ------------------------- 242,688.07
1941— 1942 ------------------------- 269,08245
1942— 1943 ------------------------- 282475.61

$1,417,199.90 ------------------------------צוזאמעז

 -1פא oyn oiy pn pa קאסטילא פאשיםט לטע^gשם
igigoy ig i tgou םאשיסט tgi’oxi.

pt־ glקילם y יס^gל ny ig i px nan oyi 
tgi’oyi 'o ig i’tgiB* ig i oyn ,iingnyangoga 

ngi tta tgi’x n זיד  tx igongi״tgo עזלעשם8א 
 נים 1שוי ig האם יףngד .tgmo«x ישע1אי די

ooiyigi קיץ gigmtya וצים1תי ig i iyo װgלo. 
tgino«x gwn’a tgnn og, איז nigi ! צייטונ־ מיט 

tgi הױבט iy n g i px ty tgo גײט igay .igo’nt tgo 
n מgשה na ניט tgnyigioy .גלאםמ

igi'oigny ,i לgקxל יעg^gנם nx tna״, 
gxiyi n  ogt oy :tg 3y t, וg1,וױ לט ignoaga ig i 

lyoyop’r י1 או־יף דך תיסט og pa oigtt ga^ i 
oyn ig .o אים לפםgה 'nyi די ®igogaiy gaytt'־ 

inigtiya 1 נים •tgagiagx oigpgiלעסם י igo^n 
P* אנםי*ם דיyשיםםישoigiagx oyn ,inigtiya g זיך 

ig דװקא ta זיד 01שפא ,1לאנ tiga’K איצם i ty 
n אםילו .iingnya־igogaiy ^gטl^פאלyם  tgigi אי־ 
 עםאשיסטיש ױץ אױסםיתװ oipggi נים ig האם tgד

tgtw גזיח־-  nigi nx og׳ oigi’tgia igtita ta 
 נא־ tgnoa’i ביים קינד oyi tgomy לa רוװועלס

tgoאלם ׳ y ^ש ש־אנםיס^םי  לם'aװgג היםל^יסםי
opa׳ n  px גזיחז nx פלוציס tgiyngi tgi’-xgip’itx 

oyn tgo pa ״ אפיציעלigxiyi ig i ty .n^gowpioogt 
y tgngi na pog ״'.rtipo 

nn pa־ nx״igo םײל ig i po לעקxיg פשום לערנם:

פינף iya רעפארס 8(

אן ה. םון מ ל קו ס

ען די מ א ײננ ען און א ב א סג ד פון אוי אנ  ם
ט ױ ם ל ל א ק א ל

ig לםgl goto gpogn די i oyn םאנד g irn y* 
po tgiyip 89 לאקאל, g1lלכgר o i’oigtgiBgi םיס 

 o’ongaogo igxiyi igtita tto oigxyiB tgx’m זיד
tgogtt tta 1מי tgayn 1’ פאר tgig1אלא, oyn מיר 
po tgayn זײ tx ,tgiyipgiריyxglלם o’ogiga pa 

igo oynog ױי pa tgxagt א ynלבn  .oigo tg 
oyn goto googn go«nx אײגyxglלם tigoo’x ig i 

otx אף oigooiyagi tao ק1(קלא oigogtt ,(ogii tta 
 po oigxyia לףg1lx ony ocgioya םםy^שgלידlמים

tgayn to  tgogtt px ,B’gngaogn igxiyi igtnx 
laיyxgloלם g igogiotx o’ogiga paלף po oigo 
’tgig 1דאלא. oyn 1סי po tgoyn ד דיymgלםע,t 

po tgotpgi nx ,goto googn gom  n 22 לאקאל, 
 ־yia האלס y px oay gigoyn po a’sngaogo y מיט

n  po oigx 4 1לידע1מיטgiysrgngorx igtnx pa 
tgogtt pa 1םי tgayn עצאלט1אױס tga’t ,o’ogiga pa 

pa סענם דדײסיג t r t r  po אםעםמענם, דאלאר oyn 
 go’tii ״־ttx gigiiy די לם.yxgגlאײ tna tgayn די

 o’ogiga pa 1מי tgayn ,91 tta 62 דgמלgl לאקאל^
 ־1קאלע?םי tgig’ po oigo לףg gigoyn אױםג^מןלם

tgo 1דאלא. igom i igoopgi ig i ,לאקאל t'x לאקאל 
117, gnלכg^ שטg1םא זיד מים לט y pa 3 gigoyn 
pa ^lytogngoi’x igxiyi ig 3האל i po oigxyia 

tgayn to  tgogtt אױסגצגאלם gxiyi o’Bgiga px סעף 
oigo i’xi” i px סץ ’tgig 1 ,1דאלא ' oyit1יא1ײ י 

tto oyn די oigoogox pa tgiyipgi. חאלםעד 1מי 
ylםי^לg.ך tga’ngnyo yi oigpgi די oyn ^ g i  tgoto 
igoigm די tto pלםזy^הgד tgayn 1מי n לyקyלg,ן 

 tgotnyo אלםoyi igay ,nyo otx 11 צאלצן װעלכע
x ig סײ װי םיי pa פלאץ פיל1צ ig’ tgp״ig r דאס 

y ogi tto tgnogio’taםיxיgלtg *יכם,1א3םינאנץ oyit 
tga’i px ogtt פlgDg^yטלgכט ogn nigi •tgign 

ign ,p i װעל^ מיר tgttgi tgm  og ty •tgiyt yi 
 אױסגממ»לם tgayn 1פי tgogtt לאקאל^, gלכgזy יך1א

y o’ogiga pk סך n ,igo' זײ tgayn אײyxgll.לם 
ig איז דאס i OB’tmga’x םאל y pxזgלכg לyקyל,tg 

B’cngaogo ogogn 1 קליי^ איז ig iyױיל gig’i םים־ 
g ty tto tgm  ig r^ iלg tg^goלgסlg,ט px אײד ^gty 

ga ,^לאקאל tgm  oyit צאל אין קלייץ אי px אי 
1 pw  tin  oigaogo g ignױים pn tx po .װמ

Dgi אלס פאשיזם׳ y װgלם־lyaוlgוl.ג tg” i 1י1ש 
oayip ig ת.lחl־פolgagל די יס1א  ngwa זײ אױף 

^ ^ ם ם־ אכ ig 1 לם,g1l pg איץ pa של  oynים p״T 
pn tgnntya tx ma חיה׳שtgigny ta pa nn’x i g 

pg װg•לם oa ttaדי <̂־ — grn  nnaip gooaytw 
tgiap — tm די x ש זיךpl אױך po tgomomy 

grn 4 צייזgigi pa
ריקא ?ןאסמא אץ

px ייק» קאססא iy  60 n g  ty tanyo tvm• 
tgnn oyi .og’xyt'iynyigoga די og’xymyny 

po די ongio gng^yo : ל ^ז  קם^יםיםיgלg px ם
3 ,g’lootm xיי po tgntogngoitx 1שאסײע px 

oano־g’io o n rx. די tgm  og’xyniyny איײ1סא 
 mya-oogaiy- די .igoigo tgלalaיxyl y nx יגם1

g ig t^  ig’n tgm  tgiiti. איז סכלל ign לעסמס־ 
px nynyoo י1לא ig in g m  y ig’n• די igogaiy 

pt® oyn g’xyniyny אפglהyלםtg ־1ד־קא1לא וװױי 
tgxigigo• אױף ig i לxgםgר -gray px rigigwyp 

3 y tgiyngi ptonאז ס,1אשל x igxiyi ig i iyo״o 
ig i po ז .1מלחםy1ל tgיט pngn o i’ogi קיץ ,opmoo 

1 ’iaים igigo® tx 1ע11ו1שטרעג1־א1מלחמ די po די 
goi’rnnyo ^ m די םצלק i’ig i ט  אן tx גתי

^oogaiy ogmag־fgrgi׳ gn t’aלכעn og tעלעt 
gigm 3 ארײנגיץ nyoאשםיםומ«מ otx שיץ pc די 

po oagvoigagS די igogaiy.

 דורכש pa ty ,na igay שורח gosngoita די
tgayn אויס םירyxglלם tgig’ po דאלאר googoa 

rxiynx ttx oay מים gלף g^ltnםל^gד oigo 
aynx px .o’ogiga •נ*ד םעז יאח gagiigoiny 

 פאתואלו tx ooypgi oyn og ĝלgn ,ntxxt,t די
nyc ogi, וױ y ג 1שםײגעyngלם iyo !אפיס־א 

 ׳go px ooya ,tgayrpm עלם,1.־11די שטצלטצ.
 שוין גם1אלאoyi igay .tga^i oyi ttx 3 פאן

riyi’D igtnx po oiyogi ogi־oigooiyagi,

ל די א ס צ ע צי א ק לי פ ע די און א ט ל סו ע  ג
אס ט איז װ ל א צ ע סג ױ ען א ר א װ ע ג

pnyn ony px ony ײרד םיר ig i צײט ro 
lynדg3437 לם tgign 01ליקײשא8א tgiga iyo 

gn pôלoiyxgionx tgiyipgi Ptoyn 2444 g 
1Dלoigm n po goto g 1 מים I’xoto1אלא oy iga 

 po goto די tgoyioya og oyn ptoynx •1קײשא
 igaogi* iyo 01אסליקײשא 534 דאלאו/ 351,600

gn̂לpta^agi ptm g דײס שולדיג iyo ־־“י 
tgxmi׳ ig i’m t pa וױ xiynx px ptan-•׳ aytt 

tgayn א 1םיlיoגyxg46,67540 די לט po goto דאלז 
 gtna לױם 1מי tgoyn ס1אפליקײשא gmga’K די

ptxgtgi. װgלכg רlgולירtg דעם nyo, ,לײדער iogi 
tgnntpntx : .צםלצך! nx״ gan pa oigm n,׳ 

i yn g i, די וױיל nix pmgi ptm  gigaiyoonyo 
 gt וױ igo iyo oigoogoy pa דױס pa דlgשםײ

yty opita ; tgayn rxiynx pa אפליקיישן צאל 
iy n g i pnmgip’itx pto oyn, װײל t״, tgi tgm 

giynga y iyo pr’it’ i n  pa oigaogo װימיג 
, pa ,״ttx gi’om די וױ i r די rt 119 gmga’a 
11 ,iyoײל y pmgi ptm ’nיס^yDglלgaogo glg 

ptayn.( 39 וױ igo iyo 1שולדי
oiypti m שױן וױ ’ta׳ tnyn סארלאו 1מי 

iyo oigaogo 3437 go’to pa װ ,1יא ף1םי די 
ig i oa tto .o i’iy’xpno nao i n צאל tgm געוו 

2,370 gn ,igigoלכע o’lo a in  pa ptian גgלg 
igo ogag סעף וױ m  1,167 pa ,ia’ i’xoto tta 

 : 1עלםע ע3יםלע1שoigogn ,ppnc 3111 1געײע
tgttgi ױט igo וױ ?gny סמף i .ia’ I’xigo tta 

tx oig איין i ptaiao®gi ptm oigxaia I’xigo pa 
nanקזדים,1א1ק ־ po oigxaia tgxgan ony קאנסן 

g’lyo’ti pc oigxaia 5 gigoan, םים דױי ia ogag 
po oigx אל^ליי aaoao’ta oigooigo) ooigi’opg’׳ 

po oigxaiB mix po oigyi 3437 די uyiya ptm 
gtל^סםמa42( ^ד ogog ,(tg’tio 18 pa igigo וױיו 

ig i 1 וױ yאל,ognyoigi ptm oigxaia iga ג 
tnan׳ pa די iyi? po pniyorgi tgm  gmga’a 
tgo”n׳ gn^לptm g פיל1צ •tgigagitxo’ia

og oyn בaלlaדי גם gלםgר׳ g1l paע  ia ̂ל
onnt •tgaiyoogi pirn oigaogo gigt זיד tiy׳ 

pa oyi די ptm  .tgiy’ ig i’xiyttx ב1געשםא 
4.63 pa ,oigxyia 8.40 — 1ײסיקע11 די igxyia 
pa די py .22.79 — ig i’xigo די ig i’xotD • 

37.10 pa ,oi’xaia די pa .2142 — ig i’xagt די r 
pa pa 4.62 — ig i’xga די t m i — ig i’xaa 

i ’xi”i םלצד1^1ד׳ a po״gxaia m  .oigxaia r 
po די׳ g1l iyo1̂ל ptaan i ’o gים m o oigpgi 

g igmלםg71. ר na
 igaogo gigrra ptm ׳tgVgayo gigtna לױט

t’a tgooigooy ptoiaoogi חדשים די gaogxgi 
’at oyi ’n gnyo pa .lytiyים1 ל ptto’ta — או 

orn  ogi pa .ױלי
a״igT 1סי n ,ptm igiyoילtg 1מי ypya iy i 
ptayo דעם tgo’to ig i oyi ,opyo־igtna pa o”i 

80 pa ig i^ io ’oמים רגלײד tgo’to ogi־< o”i 
na imgpVgoya ig i’mg^y in גליpלgבmgײ 

gl .ig i^ p  y igmםלg,ד tn m g  ogi 1יא n  po 
igaogo oignto gig’ po tgm  ,rigoo’tpg o'nyo 

on 4-04 — up pttmtx ,247 ptaiyoogi דדיט 
ptoige ogi 4.18 — up 246 — יאו־ on pa סי 

448 UP ptoo
oyi ,ptiyt iy i to  ptVm ito otx אויב m a 

oitan װאלם pngn onpo oigpgi- װyלםtg ג סיר 
y ptoiyagi ooitptx i וקןלם n  py םד i ,ig i’m t 

pno to דאס y ty ,igan ptm  to  .oraלg * 
ptxtiga gigt װgלgםיט ן o n וואתש .pto’oom t
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ran# איגטערנאציאנארע אמ אימרלענע צו ר אוו .8«.פה שטעלוננ
מד » ין m קרעפםי n גןך חאס װאס 

 אסעריקאז חױ־ pc פאליסיס די ד«קם
 חײםישא pc לײכאר אװ שאן״רעועפ

pc איז פראמז אינסעדגאציאגאלע 
 וױיס־ירעזידעגם האט םעםיגקײסעז,

דעלע־ פראםערנאל נאגלעד׳ איזידאר
בי־י־ oji ל. «ײ1 4 דןו »ת נןם

 די אוגסערגעשםראכעז קאנגרעס- םרײז־־יתיאז םישען
 ארגאגחירסע די jib אינםערעסזח די פון מםימזאםקײס

 סיז וױכסיגקײם ךי pc לעגדער *וױי די pc ארבעםער
 גאאער דער זדן ארמםער די פאר אימיגקײס זײעד
m דיז אין פעלקער. די פאר pc װעלם n ער װאס 

 קאנגרעס בײם סעפםעםבער סעז9 דצם געהאלסען האס
pc פראגעץ די גארירט ער האם ןנגלאנד. סאיטפארס׳ 
 ײז רעקאגססרוקציע נאד־םלחםח אח םלחטח דער פון

 םרײד־ױניאז אינםערנאיצאנאלע די *ו שטעלונג אונזעד
 דער פאר אורזאכעז די דעדקלערם pc פארבינדדנגען

 נאגלער׳ס pc *פקיחנמג אז דא גיכען מיר שםעלתג
 ״THP סרײד־ױגיאגיסם יעדער אז לױגען םירג װאס רעדע׳

לײענעז•
זי־ וױיסזח פארזאםעלט, דא דמעז װאס אלע. ״סיר

 יער »יז פארגעקוםזח איז װאס עגד*רונג גדײסע די כער
 יאר א סיס קאנגרעס. לעאטעז דעם זינם לאגע װעלם
 אייף גזןשטאנעז םעלקעד פאראיממםע די זײנעז *וריק

 ל*גע די זץ־ חאם אבעד דעםאלם זיגם דעםענסיװן. דער
. • . געביסעז ראדיקאל

 מיליאז זעקס די אזױ וױ וױסען, אודאי וױלס ״איר
ר פח סיםגלידער מי ןײ פסדןריישאן אסעדיקאז ת  אי

pc ה אײז םילעז אדמסער אםעריקאגעד די  *װאגפיג י
 אונזער באפאלעז זדז םלזזמח די וױ גאכדעם׳ סאנאםען

מיעז יײד קעז איד פאלק•  דער אז אפחאלס׳ אז פאחי
 סי׳ חאם אױפגעשםורזןמם. פאלקאס פאלק׳ אמעריקאנעד

 ענםשלאסעז זױז pc ו״עסורסען ריזיגע זײנע ביליזירס
 אקס־כחות די ביז ממף דעם פירען נו פרײז יעדען אום

װערען. משסעםערם םאלשםענדיג ײעלמ
 רעגירם װערס װאס לאנד דעמאקדאסיש פ ,זײענדיג

 ינ־ אונזערע זימען פאדםרעםער, אױםגעקליבענע פוץ
 בא״ זײגעז די לאנגזאם. געייזמ אנהויב אק שםרענטנגען

 די נוליב קריסיק ביסעל חיבשע א םים געװארעז גלײס
 אומפאר־ די און גרופען״אינסערעסזמ וױדערשפרעכעגדע

 איבעתימלםי• די םײטנגס־פאישדענהײםעז. םײדלעכע
 םיםז אבער שנדמז מאסען אתזעדע פין מערהײס גענדע

םלזזםת• די הארמן גאננעז
 געדיזנז איז שםעדוגגעז גרעסםע איגזערע פח זדינע

ojp, ײאוקס דער ענדערונגען, סןמיאלע גרויסע די ויאס 
 לאנד איז אוגז בײ דעמאקראסיע עקאגאםישער אונזער פץ

 װאונדען די אז נוריק, לאגג גים אזוי סארגעקומען ױינען
 עקאנא־ די אין געװארען םאראורזאכס דמען עס װאס

 פראגרעסיײע די *וױשען שלאכםען סאליםישע און סישע
 םאר* גים נאד זײגעז עלעמענםעז קאנםערװאסיװע און

 האס רחװעלס־אדמיניסטראאיע די געווארעץ. הײלס
 חאם און קארםא סאגגא זײער ארבײםער די געגעבען
םארשריט. גרױס מאכען *ו זײ פאר געמאכם מעגלעך

 דעם װעגעז םאקםעז עםלעכע געבען אײך .לאמיך
 גע־ חאכעז ארבײסער אונזערע װאס רעקארד, אםת׳ן
 אוםגעםער פראדוקאיע. םאר געראנגעל דעם איז מאכס

 אינדוסםריע דער אין ארבײםער דרײ יעדע pc אײנער
 פדא־ די אץ ױניאז ארכײםער אז םח סיםגליד א איז

 גרעסער. גאך אח איגדוססריעז סלדזמח די איז פאראיע
 .שליסעל־ די זימען ױדאנס אינזערע פוץ פאד־לײט
 רע־ פראז־וקאיע דער פראדוקזיע. דער איז מענשעך

 די וחגז מעגלעד׳ געװעז נים װאלם סלחמה דער אין קארד
^  םולעז דיער בײגעםראגעז ניט װאלםעז מיםגליחגר ױנ
חלק״.

דעדגרײ־ פראדיקאש ריזיגע די אױסרעכענענדיג
 אאל דעד אין ארבײטעד אסעריקאנעד די םון כתגען
 אלע איז אסוניאיע און קאגאנעז עראפלאנעז׳ שיםעז■

 גע־ פראדואירם זױז װאס מכשירים׳ מלחמח אנדערע
:גאגלער זאגס פאבריקעז׳ אמעריקאנער די זױן װארעז

 האס דערגרײכונגעז. איז ריזיקע אנשםרײנגונג, ״זדן
 אײסערגעווײג• אז געמאכם ארבײםער אמעריקאנער דער

 פראדדקאיע זײער םלחמ̂ז דער או בײשםײעדונג לעבע
 את־ געגעז װאג n ארינעדאיעז העלםס דערגרײכומ

m n רי־ דעד אז אז פארגעסזח. ניס שוסױ̂נ
 פרא* םח ארםײ פלײסיגזװ־ ער,טאליפיץירקװ חײד דגעד,

 װזנרעז געםאכס מקענם ניס עזמאלװ חקאיןךזעלנעד,
אדעד לאנאיאדעלקט אױף אםאקעם פרפאלגריימ יי

 רסדע גאגלטויס פרטזידענם וריס פון 1<אױסאוג«
קאגגרעס^ 1ױגיא סרײז בריםישע! ב״ם

 ויינ־ די וחנרעז געמאכם געקעגם דם װאלט di אםו;
 ; איםאליע אדער סיןױליע אםריקע, גארד פח װאזיע

 װאלםזמ אםעריקע אין סאלדאםעז איגדוססײזנלזן די וחח
 גע־ גים אםשר װאלט שװער. אןן סינסיג גמרבײס גיס

ססאליגגראד. פון געשיכםע תאראאישזנ די ז7ײ
 פארניכםעז װילעז װעלכע ארנ״םער, ״אםעריקאגער

 חים• באזיגעז וױלעז די ווי פוגקט חיםלאריזם׳ דעם
 װעם װאס סקים. א אויף אײנגײז נים קענעז לעי׳ז•

 אוג־ אדער ארגאגיזאאיע ir»v סדײד דיער פעגמז
 דער איז חאס אװאגג. נו ארבײסער דעם סערװאדפזח

 אס לעבעגם־שםײגער. דעםאקראםישען איגזאר פח חי״יד
 גראבם וחנלכע רעגירענםאאיע׳ או פירס וחנג דער

מד  אר* דעם פח איניניאםײחנ די און קראפט די איג
 אם• האבעז ארכײסער אמעריקאנער די אייב בײסער.

 פרא־ אוםפארגלייכלעכעז און פרעכסיגעז דעם אס געטאן
 ארבײסעז זײ װאס דעם דאגק א עס איז דזשאב׳ דוקניע

ח סום דעם םיצ»  בלױז װעלכע אױף ענםשלאסענחײס י
4פ«אי דמעז ארבײסער פרײע

 ארבייםער עגגלישע די וױ פינקם חאבעז- .סיר
 װעלכע דיסאיפלין. זעלבסם םרײװיליג געגוסען ייד אייף
 דיסזױפלין. ארויפגעאײאוגגעגער פין בעסער פיל איז

 אםעריקעז די װאם םסרײקעז, נו גיס פארשפרעכעז דער
 איז גזגגזנגזגן׳ פרײוױליג האם לײגאד אוו פעדערײשאז

 די גאכגעפאלגם חאבענדיג געװארןמ. ערפילם געסרײ
 דעםאקרא־ די װאס דעס, םוץ ?אגמקױע״עז סראגישז

 *ו םארםעלם האבען לעגדער אגדערע איז נוחות םישע
 םיר חאגען שוסױם׳ זײערע געגען עגםשידעז חאנדלעז

 גע• !ײםוױיליג אויפאוגעבען גויטיגקײס די אגארקענם
 שםע־ אויסאומײדען כדי תאנדלעז־ או םרײחײםעז וױסע

. . ארבײם״ םלחםח דער אין רוגגעז .
 װאס פארבינדונגען, עגגע די אויף אגווײזעגדיג

 און אםעריקאנער די אוױשען געװען מאל אלע דמעז
 בונד דעם םיז פארםעםםיגוגג די און ױניאגס עגגלישע
 אייג־ דעם דודן־ טארבאנדען ײניאן אוױי די אװישען
 אםעריקאנער עגגליש דער םח יאר למםעס שםעלעז

:פארגעזעאם נאגלער חאם קאםיםע, ױגיאז סרײז־
 זו קלאר פאסיג עס אח דערםים פאדניגדינג ״אין

 אװ פעדערײשאז אםעריקעז דער פמ שטעלונג די מאכעז
 פארםרע־ אםעריקאנער דער או באאיג אין לעיבאר

 דער או וױ גום אזױ קאםיםע. דער אײף םערשאםס
 סרייד־ סאײעםישע די סים קאאפערירעז פון םראגע

 םח בארינם דעם איז בארירם ײערעז ח׳עלכע ימיאנפ
קאמרענ^ *ום קאינסיל גענעראל
 געװען אױ לײבאר אװ םעדערײשאן אמעריקעז *די

 אינ• אװ קאגגרעם םון םארסרעםער ארייננעמעז געגעז
 ענגליש־אמעריקא־ דער איז ארגאניזײשאנס דאססריעל

 דערםאר. חויפםזעכלעד קערפערשאםם ױױאן םרײד נער
 םאר־ גו םענדענץ די םארשםארקס װאלם דאס װייל

 אומגליק־ איז װעלכע *עםיילונג. איאםיגע די פרירעז
ױז אםעריקאנער דער אין פאדאן איאם ליכערוױח  ס

 געװען עס װאלם מײניגג אמזער לוים באוועגונג. ײגיאן
 םעגלעד וועלעז װאם שריט. נעמען זו קליג נים זײער
 אר־ די אין אעשפליםערונג די פאראײביגעז נו םירעז

 שפאלםונג די אט אז אנאונעמען. אדער רײעז׳ בײטעד
אושםאנד. אײסװײליגער א וױ מער אח

 בײ פאקםארעז םד א םאראז זײגעז ״גליקלעבעתוײז
 אז האפעז׳ *ו גרונם אוגז גיבען װאס לאנד. איז אונז
 װעט ארגאניזײשאנם אינדאסםדיעל אװ לאנגרעם דער

 םשפחח ארבעםער גרײסער דער אין ארײנםרעםעז אוריק
 אר־ ארגאניזירםע מאםע די םארסראםעז חאם װעלכע
 יאר־ האלבעז א וױ מער פאר לאנד אין אוגז בײ בײםער

, _ חיגדערם.
 עמלישע׳ די םיז םארבאנד א װעגעז םראגע .די

 װאלםער סיר האם ײניאנם׳ סאװעםישע איז אמעריקאנער
 אמעריקעז דער םאר יאד לעאםעם פארגעלײגם סיםדיז

 איז סראגע די וױ נאכדעם לעינאר. אוו פעדערײשאז
 שםאנדפונקט פץ געװארעז באסראכם םארזיכםיג זײער

 עקזעקוםיװ אונזער האם פרינאיפען, ױניאז םרײד פח
 פאר־ דעם אנזונעטעז אוםמעגלעד פאד געפינעז קאונסיל

 גע־ באשטעםיגם וױדער זדז שסעלונג די אס שלאג.
.1943 יאנואר■ איז םיםיגג בײם ײארען

גע־ איז לײבאר אװ שאזײפעדער אמעדיקעז ״די
איז אדגז בײ ארגאניזאאיעס ערעטע די אוױשען װען

 םיליטן־■ גרעסטע די פאר חגזגעי איז װאס לאגד,
 סאװעטןן םיטן קאאועראציע און חילף רישע

ד פארנאגד. ל  כאפאלזגן איז חיסלער וױ נאכדעם מ
 איו אםעריקע אײדער לאנג נאך לאנד׳ יענעם
 זאל רוםלאנד אז געפאדערם. םיר האבען קריג׳ אין *רײן

 פאדערען מיר חילױ ליעס״ ״לענד די װערען געגענעז
 P3 רוסלאנד פאר חילף מאס חענסטע די איאט אויד
 זיך האבעז םיר װערען. דערגרײכם װעם pnw דער
 רוסישעד דער םאר ארבײם חילפס מיט םארנומען אייד

 םאסשטאב גרויסען א אויף םאלק רוסישען אין אדמײ
 באארד דער אויף מיםגליד א איגט איז גרין פרעזידענם

 פירם װאס קערפערשאשט, דער םיז דירעקסארם אװ
 םראץ רוסלאנד. סאר םעםיגקײם הילפם די אונז גײ אז

 פאר־ ארגאנישע אז אז מיר, גלויגען אגער אלעמען דעם
 וױנ• גיט איז ױניאגס םרייד רוסישע די םים בינדונג

 אנער־ *ו םאדערם אםעגהאראיגקײט וױיל שענםװערם,
 נישם זײגעז ױניאנם םאװעםישע די אז פאקט. דעם קעגען

 דעםאקרא• דעם איז ארגאניזאציעס ארבײםער םרײע קיק
 פק אינםםרומענםעז זיינעז נאר װארט, םון זינען םישען
 םים זיך םארבינדען געגען געװען װאלםעז םיר שםאם•
 איז װאס לאנד. איז עס װעלכעז אין ױניאנם, אזוינע

םרײד סאװעםישע די מים םארבינדוגג א מער: נאד
 מלחמח־אנשםרענ־ דער געהאלםען נישם װאלם ױניאנם

 אונטערגעשטראכען בלויז װאלט עס םארקערס, גונג.
 װאלם אמ םכסוכים און אונםערשײדען אידעאלאגישע די

 רײעז ארבײטער די אין געשפליםערונג ארײגגעבראבס
 אויפ־ הױפם די אופן אזא אויף שעדיגענדיג לאנד׳ אין דא

 פארשנע* דאס — םעלקער םאדאייניגטע די סון גאכע
 די דערםירעז און פראדוקאיע םלחמח דער pc לערען

סוף. ערפאלגרײכעז אז *ו םלחםח
קאג־ ױניאז t־hp בריטישער דער אז וױים, ״איך

 םראגע. דער אין שםעלונג אגדער אן גענומעז האם גרעס
 די און סרױוילעגיע, pא רעכם אײער עם איז גאטיילעד,
 קימע אוגטער װאלם לייבאר אװ סעדעריישאז אמעריקעז

 בעאײגםלוסעז או זיך אונםערגעגומען נים אומשסעגדעז
 רע• די סארקערם. באשלוסען. אדער אנזיכטען אײערע

 ל. פ. א. דער בײ געװארעז אנגענומעז איז װאם זאלואיע׳
 איינשםעלען דאם גוםהײסענדיג ,1942 איז קאטוענשאז■

pc קאמיםע. ױניאן םרייד ענגליש־אמעריקאנער דער 
 דער pc ריטגלידער ענגלישע די אז אנערקענט, האם

 ענגלישער רוסיש דער אײף אויד זײנען װאס קאמיםע.
 אגגע־ אלע אין סארמיםלער װי דינעז װעלעז קאמיםע,

 ױגיאגם םרייד די נוגע דירעקם זײנען װאס לעגענהייםען,
pc לענדער. אונזערע

 םיר װאם יעם םראץ אז באםאנען, דא װיל ״איד
 סאר* ארגאנישער אן pא אריינטרעםעז נישט קענען

 אװ פ. א. די איז ױניאנס, סאװעטישע די מים בינדונג
 רום־ סאװעם מים קאאסעראציע סולהאראיגער סאר ל.

 מינד אנדערע די אץ ענגלאנד מים װי גום אזױ לאנד,
 די דערסירען אין סעלקער סאראײניגטע די pc גלידער
 דער נאך אײסבוי גוריק דעם אין און זיג א או םלחמה
סרידען. װעלט דעם אױסהאלםען סאךן מלחמה

 אמערײ די װעלען סעריאדע מלחמה נאך דער ״אין
 מעג־ זאל װעלכע פראגראם, א פאדערען ארבײטער קאנער

 גחױ א סארברויכען או ארבײםער די סאר מאכען לעד
 געשאםען װערען װאס סראדוקטען די pc חלק סערען

pc א קאפיםאלp .טײל גרעסערער סיל א ארבעם pc 
 אר־ דעם װערען געגעבען מוז פראדוקט, pc פריח דעם

 סאר באלוינונג אלם בלויז נים אים. שאסם װאס בײםער
pn ,די סאר מעגלעך מאכען או אויך כדי נאר ארבעם 

 אח דאם דארסען. ױי װאס דאם קויסען *ו ארבעםער
 עקא• די אויסהאלםען קען מען וױ װעג, איינאיגער דער

 אנאו־ מאכען מעגלעך זאל װאס אירקולאאיע, נאמישע
 » אום נויםיג איז װאס פראדוקאיע׳ גרויסזג די האלםעז

 סאדערעז װעלען םיר ארבײם. מים אלעמעז באזארגעז
 װיל pא קען װאם יעדער אז װערען, אנערקעגט זאל עם י

דזשאב. א *ו בארעכםיגט איז ארבײטען,
 סאדעחח אויך װעלען ארבעםער אמעריקאנער ״די

 אי*־ אונזער pc סארגרעםערונג pא אױסברייםערונג די
 עם אז סארזיכערונג, סאאיאלער pc סיסטעם םיגער

 און פענםיע עלםער בענעםיט, ארבײםסלאזע דעקעז זאל
סאחיכערונג. געזונם

 איאםיגע די אויפאוהאלםען בלױז נים קעמסען .םיר
 סיל זײנעז מלחמה דער אין אישום די באדינגוגגעז•

 ארבײם סרײער סאר ?עמסען מיר דעם. pc גרעסערע
 דער אין אויד נאר ענגלאנד, pn אםעריקע איז בלוח נים

אלװעלםלעכעד אז פאר קעםסזח םיר װעלם. נאנאער

ם1►4 י it י

!ײטונ־ װיכםיגסםע די װאס דעם, ראץ
 גאנאען פון נײעס־אגענסורען pא גען

 פארטראסזמ גום געײעז זײנען לאנד
אמע־ דער pc קאנװענשאז דער בײ

 װאס לעיכאר, אײ פעיערײשאז ריקעז
מא״ דעס געװארעז אפגעהאלטעז איז
 װזנגען באריכםזמ pא באסטאז אמ גאם

 פאר־ טעגלעך זײגעז באשלוסעז אח סארחאנדלונגעז די
 סאמע די תמאית׳ דער אבעד איז געװארעז׳ עםענםלעכם

 געװארעז ארױםגעבראכם נים קאנװענשאז׳ דער pb נשגה
pc ײ•1 די מאס דאס, אה אורזאך די באריכםען. די

 די לעזער ױיערע איבערגעגעבעז כלויז האבעז םונגעז
 די און קאנםליקטען דראמאםישע pא סענסאאיאנעלע

 דארט זײנעז װאס סראגעז׳ אקטועלע איבןר באשלוסען
 בא• װיכםיגסטע די װאס «ײם, דער אין פארגעקומען

 זי װאס דעם, אין געװען איז קאנװענשאז דער פון דײטוגג
 ארגאנמירםע די pc שטיםוגג די אפגעשסיגעלם האס

 פא־ pא עקאנאמישע די «ו שםעלונג דיער ארנעםער,
 די pc האלםונג דער אין לאנד, pc סירוגגעז ליםישע

 סרא־ פארשידענע איבער דיסקוסיעס די אין ״אןלעגאטעז■
«ןן ^ pc האבען דעלעגאםעז די אזוי װי אופן דעם איז 

ס - - אטד רעדעס. די אוי^ מ

 ארויםגע• שארםסטען *ום האט קאנװענשאן די װאס
 אומאפחענגיג• pc זעלבםטשםענדיגקײם די איז בראכם,

 באגיהונג pn אין ארבעטער אמעריקאנער דעם pc קײט
 דער אינסםיםואיעס. און שראגעז געזעלשאסםלעכע או

 pc םערזאן א pc סארהײליגונג די ,פירער־קולט״,
 םארטיי, א אדער מענשען א pc נאכסאלגערשאסט נלינדע

 נאך טאלגם ער ארבעםער. אמעריקאנער דעם פרעמד איז
 דענקם ער װי לאנג, אזוי םארםײ א אדער מענשען א
 סארטיידיגם pc מײנונגעז זײנע אוים דריקט יענער אז

 פער־ געװיסע א אז אבער, ער דענקט אינםערעסען. זיינע
 ער װאס אילען, די pc אםגעוױיכט האט גרוםע אדער זאז

 איי־ pn זיך גײט און איר pc אפ זיד ער םיילט וױל׳
 בא־ סאר אם ניט אסילו זיך שטעלם ער װעג. גענעם

 זײ, קריםיקירען שארף אדער סירער, זעלביגע די קעםםעז
אײנשטימיג. נים שםעלונג נײעד זײער מיט איז ער װעז

 האט ארבעםער אמעריקאנער די סון שטריך דער אט
 ביטערער דער אין אפגעשםיגעלט שארססטען צום דך

 געגען געװארסען האבען סירער ױניאן װאס קריםיק,
 פאר פערזענלעכקײטען און רעגירונגס־אגענטורען מאנכע
 אנםזאגען pc ארבעטער׳ די געגען האנדלונגען זייערע

 םרובירען עגטשײדונגען, סארשלעפען לױךהעכערונגגען.
 איינגוזאמען סארסעלען אדער צװאנג־ארבעם איינסירען

 דעם און לעבענס־מיסלען אויף םרייזעז pc שטײגען דאס
 רעדעם שארםע די אט װאם בײסאל, איינשטימיגען כמעס
 םרייז אװ אפיס די דעלעגאםען. די pc געקראגעז האבעז

 די־ דער קאמישאז׳ מענםאוער װאר די אדסיניסטריישאן,
 שארף זייער ױינען סטאביליזײשאן עקאנאמיק אװ דעקטאר

 דװקא און רעדנער. רייע א pc געיוארען לריםיקירם
 ױינען וואם סירער׳ ױניאן טרייד אזוינע געװען עס זײנעז

 סארםיי־ איבערגעגעבענע אלם ציים גאנצע די באװאוסם
 רוז״ םרעזידענם pc אנו-ענגער pc דיל נױ pc דיגער

 דער pc םאבין. דעניעל װי אדמיניסטראציע, וזעלם׳ס
 pc םשעדמאן דער געװען איז װאם ױניאז׳ םיססםערס

 דעמאקראטישער דער סאר ארבעטער־קאמיםעם מם
קלוירקם רעילוױי די pc העריםאן׳ װ. דזשארדזש יארטײ׳

 װעלכער אין געזעלשאפם, עקאנאמישער אין יאליםישער
 פראגרע־ און וואקםלז קענען זאל מענשהײט גאנגע די

 ארבײםער דער װעלכער אין געזעלשאסם׳ א — סייזז
 לעבען pc ארבעם זיץ pc טרוכם די געניסען קענעז יאל

געוױסען. דץ סון געבאםען די לױם
 ארגאניזירען זו סארסעלם מאל אית האבעז ״מיר '
 מענשהײם. די באשיצען pc סרידען דעם געװינעז אץ ייד

 לײ־ אונזערע קאמן^ אונזער מאכען מיר מיזעז מאל דאס
 ברודערשאסט, א pc םונדאמענם סאח יסורים P* יזז
מ די סאדװאנדלען זאל װאס אנ  לאנד א אץ װעלם ג
פרײ*״. n פץ הײם א pc בראװע די *ז

X נ0 פח אימדזיכס

pc •ר ענלעמ תן ע  ידקלפדס קל*י האט רץדנןר גאד ר
c די איז ro v o n, ײ״ןן זײ אז ז סיסן ז מ נ מן « אד  מ

ױדיל פאח מן שאד pc גי  און רעפארסזמ פראגרעסיײא ד
 פראמז״ אינטעת*«יאנאלזו pc חײפישע אין שטעלומען

 די אױכ pc קײגעם «ו םאדקויםס ניס אכער זײנעז זײ
מ־ די שעדיגעז װאס זאכזח׳ סאן וחגלען מענשען נ  אי

 TP «ו וײ גרײס זײ זימען ארבעטער, די pc רעסינז
א ד«ר אס pc קלימאקס דער קעםפע?. אי א ײ מל ײ  ״

קאנעד די pc אומאפחעגגיגקײט׳ פון  ארבעטער אמדי
^ג pc געמארען ארױסגעבראכס איז  זיק אין טאכיז לrז

 דער אין סײגערס די ארײננעמעז *וריק װעגען רעדע
:ערקלערט האם ער װעז םעדערײשאן,

מז גערעדם פיל האגען *ײסונגען ״די ע o װ jn״ If 
 רעגירומס־אדסיגיסטדאזיל דער pc שליח א איז טאבין

ד י1 ערקלערעז׳ איצם דא וױל איד —  שטאלץ בק ײ
 איד ײאה באהילסלמידים, אדער סארבינדוגג מ״ץ אױף
PT ניט האג איו אדמיניסטר**^ דער געגעבעז האב

r ײד«יט איד אה מ־םה c מז ײ ני ד אלײז, «יד פ מ  א
 אדמיניס־ די װען וױיל שליזז. קימעם׳ס נים בין איד

 ארמןםער־באװעגמג, די שעדיגמ *ו זוכעז זאל םראזיע
 בא* די פארניכטזח זו פארזוך א מאכעז זאל זי אויב

 א נדס ים״ברעג בײם כאגעגעגט זי איך װאלם װעגוגג,
 דער pc שטורקאץ א מים pc האנם איץ איז שװערד

 ארד, שפאן יעחמ סאר געשםריםעז װאלם pc צוױיטער,
 pc גראז, יעדע pc בלעטעל יעדען סארברענט װאלם

 צו נעקסם קבר. סײן געװען װאלט גראבען לעצטער מיין
 מיר האם סרײהײם, געגעבעז מיר ו״אם װעלכע לאנה מײן

 םרײחײט, צוױיטע די געגעבען ארגאניזאציע ױניאן די
 זאל װאס סאדביגדונג פאליםישע pv נישטא rc עס און

 סליכם פדץ pc פלאץ דעם געדאנק מיץ אין סארנעמען
 זײנען סענםימענםען די אט מיםמענשען״, רײנע צו

דעלעגאטען. די pc געװארעז אםלאדירט שטארק
 סאר־ די pc שטימוגג די אט סארגלײכט מען װען
 אין ארגאנתירט דינען װאס ארבעטער, די pc םרעםער

 לעי־ אוו סעדערײשאן אדעריקזה קאנסערװאםױוער דער
 זעל• די איכער זײנעז ײאס סענטימענטעז. די מים באר
 ״רע״ מאנכע pc געווארען אויסגעדריקס סראגען ביגע

 בײ געסאדערם ו.אבען װעלכע סאםיראטעױ, לוציאנערעrו
 אר• די אז סי־אי־א-אינםעתעשאנעלס, pc קאנװענשאנס

 נאכ־ אומקאנדיציאנעל pc סולשטענדיג זאלעז בעטער
 נים זאל זי קרױודעס א סאר װאם רעגירונג, די סאלגען
 :סראגע די שטעלען זיך מוז זיי, געגעז באגאנגען האבען

 יראגרע־ יזc װער pc קאנסערװאםײו באמת איז װער
 בלינדערהייט נאכצוסאלגען פראגרעסיװ עס איז סיװ?

 יושה דיז אויף דורכאויס סארלאזען זיך און פירער א
 אויף אױג אז האלםעז צו סארשריםלעכער עס איז אדער
 pc אםוױיכען נים זאל ער אז היםען, pc סירונגען זיינע
 קאנ־ די אז איבערצײגם, האם קאנװענשאן די ? װעג

 ױניאן דיערע pc ארבעםער אםעריקאנער סערוואםױוע
 געשװארענע די pc סארשריםלעכער פיל זיינעז פירער

חגװאלוציאנערען.
 סץ שנםםער געהערמען ?רמען ױניאדפרעסער

גרץ פרעזידענם
 pc pזעלבסם־באװאוסםד שםאלצער זעלביגער דער

 לאנה צום סליכם זײער איבער ארבעםער אמעריקאנער די
 נאצי־ די געגעז קאמף בלוסיגעז אין שםייעז מיר װען

p מערדער סאשיסםישע rn  pc די צו פאראכםונג 
 זוכען װאס פאםריאםען, פראסעסיאנעלע pc מוסרחאגער

 א שאסען צו כדי זײ׳ סארלוימדען pc באשמוצען צו
 גרין םרעזידענט האם םרעיד־ױניאניזם, געגען שטימונג

 נײ־ערחײל• צום ענםסער שארסעז ױין אין ארױסגעװיזען
 אםער־ ji װארעז ליחשען, אמעריקעז pc קאמאגדיר טען
 װעלכער קאליפארנ^ pc לאיער סיסיגער א — טאן
 גע• קאנװענשאן דער בײ באגריסינגס־רעדע א אין האט

 ניט חיםען ארבעטער די אז באשולדיגונג, די װארסעז
 pc צײס אין סםרײיןען *ו נים סארשידעכעז זײער או

 דעד געװען גישם rc אםערםזח כאםש מלחסה. דלר
ע אזױ די pc אימציגער ענ תפ װאס ״געסם־רעדנער״. מ

K
mm**  pvn n  nrayn!'* % וי u v p im\ אי׳ 

 לאני Bit פליכס פולפ וייאד מ דןרפידןן בזןטזןד
o p  pc מ מיגז ד ױזיפ ו ו גלוחח אבזןר אר איו ק ן  ד

ד די# pc אויסגלשפראכןגסטעו  TP פדובירם האם ן
ןן סיפ וזײזזןן פןו מ כיורא דזןד pc וי  סטא׳ לזדכאר ן

מןן וואס סטרייקס׳ צאל דאד װאגןן טיסטיקס  פאר־ ד
קילןן pc TP o משך pc לאגד pc גן p  pc זיך ײאמ 

 pc פארואפ א אח זןס ,אױנ אז זאגאז׳ אי אדגתאןפ
p גיאאן או גיט שלאכט״פןןלד אױפן סאלדאט $ i פ ק  ני

o דאדך f אז ײעז פארראט׳ אלס פאדדאמגאט 
o שטעראז װאס זאטלןי םוס מייס דאר pc ארבעטער p 
ר ודאס גלװער׳ דאס קריגאן v סאלדאט רף״ ן  אסזןר ון

 דאס אגנעמצן דארף p?o אז גלװען, איז אויספיר שאג׳ס
צײאנג־ארבעט. פאר גזןזעץ

 pc שארף געײען איז זןנטסער ס׳גריג פדסוירןגם
ד. מג ײ ט חאט «ר ב אםערטאגזמ״ ממגספערט כלויז ני

MM Mfcl■ a■ 1  f  MM MM ili* MmM •M M ײגי*ד איז שוטדם #רבעסער #גדעדע #ד? אײך נ«ר• 
MMM*M m m  MMMMMMM • m  MIMAMNMMi MMM m m m m m m^ ̂ס סדעסעד׳  lyDOJy דין #רכעסער״ די jynowjfj ײ

 pc אפלאדיםמענטעז שטורןטדיגא ארױסגעריפאן מאפ
ס pc אנײע״מדא׳ אלז  א מײירעז אנגענוגיזח איז ן

 אין ענסשער גרינ׳ס פרעזידעגם אפצודרוקזןן סארשלאג
n לזײטפארשפר pc בויאשװ־ א m  Pwc»c n\ .לאנד

rn אגחױבעגדיג n  pn אז ערקלערונג, דער מיט 
 אומיערסעק־ אתזעד pc פאלקאמנחײס זוכס «ס ״ײער
״; אנטײשס no װעלם, סאר ען ײ  אײף ״קוקען אז ײ

 אוםבאדײטענדס די ו/מסער pc איבער pm no ז*כזמ
 אײף םינאריםעס, קלימזװ־ א pc סעלעחמ pc חסתנות

p פרעזידעגם תאם גאנצע״ אלס דערגדײכונגלז די n 
 ד♦ pc ה^דלונג פדײוויליגער דעד אױף אנגזדײזעז

 וױכםיג• זײערע אײםגעמח זדז ארכעטער אדעריקאנער
 pc צײט דער פאר םטרײק׳ דעם — שוץ־געווער סטע
 אוסגעחײזנרער אז געײזח rc דאס װאס רלחסח׳ דעד

 גרין האם — תבםחח די אט pc זײט. דיעד pc קרבז
 99 אױף דערסילט ארבעסער די חאמת — אגגעוױזעז

r איז i זאגען עדות דעם לוים פראצענט, צענטעל pc 
 רעקארד דעם אם סען סארגלײכם דחװעלס. פרעזידעגט

pc רעקארד דעם סיט ארבעטער די pc געשעסטס־ 
 מעגזח קארפארײשאנפ, pc אײגענטימער םארײאלטער,

 ״םיר רעקארד. דיער סיט שטאלצירען ארכעםער די
 סרעזידענס האם — איגדוסטריע די נישם סארדאמזה

 שטאל מאנכע װאס דערסאר גאנצע, אלס — געזאגם׳ גריז
 pc רעגירוגג דער צוגעשםעלס האבען קארפאראציעס

 ;פאנצער־פלאטען פעלערהאסטע םלוזמח דער pc סשך
 דער־ גאנצע אלס אינדוסטריע די נישט פארדאמעז םיר
 צוגע־ האבען פאבריקאנטען דראט מאנכע װאס )סאר

 בא־ םיר ; סחורה סארבראקירםע רעגירונג דער שטעלס
 דערסאר׳ גאנצע אלם אינדוסטריע די נישט שולדיגען

 גע־ האבען ארבעםם־געבער געלט־זיכםיגע מאנכע װאס
 מלחמח דעם אט pc פראםיטען ריזיגע םאכעז צו זוכט

 גאשולדיגען אונז מען װיל זשע פארװאס נויםפאל•
 גע• האבעז ארכעםער הײסעל קלײנער א װאס דעם׳ סאר

 טייל איז עס װעלכער סאראז איז ארכעט? די װארסען
pc װאס געזעלשאסט, דער rc סרײ גאנצען אין pc 

 צדיקים, אלע םיטגלידער קירכען די זײנען זינד?
 די מאל אלע ארגאגיזאציעס סראםערנאלע אויף האלטען

r געפינם פרינציפען, ynrn pc סאטנדארדס הויכע c 
 אינ־ הייליגסטע די — משפחח דער אין םאלקאמענהײם

 בא־ צו װאגעז ײעל איד ? אמעריקע pc סטיםוציע
 אמעריקעז אין אויו זינדיגע פאראז דינעז עם אז הויסטען,

ליחשאן...״
 פראײקציע־ װאונדערבארעז דעם אויף אנװײזענדיג

 סאר־ גרץ האם ארבעטער, אמעריקאנער די pc רעקארד
זאי אז זאגען״ צו זױיד מיר ערלויבט pc״ געזעצט:

 ײאס סראדוקציע׳ דער pc סאלדאםעז די װאס צײם׳ דער
 האבעז קאנװענשאז דער בײ פארםראםען דא דינען

 זייער לעבענס, זײערע םאלאנט, דיער אװעקגעגעבעז
 פראדר *ו דערסינדערישקײם זײער pc געלערענםקײט

 פץ םױזענט אכציג זײנעז מלחמה־מאטעריאלעז, צירעז
 סיר pc הײם דער pc דא געװארעז דער׳הרג׳עם זײ

 אומבבאװזדםטע זדן פילע געוחװ, םקבר זײ חאבעז
מז קברים.  דג םארװאונדעם זײנעז זײ pc םילקה זי
מו םיר אז עס, סײנט װאחנז• א  אונזעד דערסילם ה
קײבע f דעדפילם נישם עס חאמת סיר אדער סלינם,

ער די ײ?«נ ען ארכעםער אמק ײג ײינ טענ ש עלכסט  ז
מ און חענג פ םןז או
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_ --      —' MMl M iM iiiM  M iL  AMA aM M Mi aMAAMAmAA nyapp’nyop n מז ארמסאד א עז ליג פאר ת ס  ריד מני

r v n n<* איז iynpn ז מ מ מ י ױ f• 9 ייי ®ז 9®ל י
סזןן כ ז באגדײפען• זיי מײל חן  namo די lyaniya ן

ד שסייס מ מ m ויי אל׳ן. *ת ו m מז *בער שלי  עכט
 גלײכדענקענחנ ynynap אלצ o® nponyn nroynnp *ו

מ׳ שז ו מו ת ו מ ו מו opn זאל סלחסה ן צ  ןדריק־ ל
iynyn i » p t p. די nyna’p ײע־ צוריקגץשיקס סוזען

,
■■■,■! m m  ■  — —   MMM t i n  AaiMB MMMi iNAAM aaua דזנר וױן *לאץ דיער פארנעמזה *ודיק סוממ מדסערס

- -----—I------------- — — ----------------MAM• •MMM MMMMBAi* mb •  געגעז זיינזח nyoynnp די מיטזןר, *ון פרױ אלס מײס
y®pBpi*ppy nyn און ®רײעז־ פון nyna’p־oynnp 

ץ מלע ו ר * מ׳ נ ייי׳ ו
מנ די ל ע מ ן * ר •י ו חן * ״ י ד ײ ע ע *י • *י # »י ײ י

B u i u a M (  |> m « «  MAM m m ■  l a a M i A k i M M i  a i a iס אימדגד^גמןןן אדן$ ך ח מזןן ~“די זי עכי ג
 זדן דערחױבען זיך תאט ק$נװעגשאן ד♦ וױ מױך

 פר*גזח פאליטישע און עק*ג*םישע ix שטעלוגג ודר
in םיז ■*ליסיס אציאנאלצ3®נטצר ®ן און לאוד ®ן 

m וי ®ו *מעריקע״ ap, מז לײדער׳ לי ב ע  אײפז cyan ג
 און y’xpna®® ix שםעלונג n® ®ן יל»ץ זעלביגזז

u אימיגר#גםען♦ p  to oyti באדױערזןגסװערס m דןןס׳
■ ■V IM IM I ÂA | |u i■  |AAA AM■ aM M  ^aa M a a a ^  a a דן ווױך #ז 4(1שיי עס װ$ס  ײגיאז די שאיגלעץ דעס ו

nyoynonpo ו עז די ן ל  nyappnyop ברימזע די פיז מפי
op .jyopa nyoynnp שטעלונג די opn אויסגע זיך 

אזער די ®ן דדיקס jyoiayaap p װאס •עסציא m גע־ 
iynpn בײ nyn די קפגװענשפז עז חןג  *py*pno געזעץ ו

t? ®ן טען  oynaap" ע־ די ליבעראליזירעז מי ח ריג  אי
jyxyiya ן® yp’nyop אפשאסען פאר און oyn אױס־ 

bps אײגוו#נדערען םץ כינזןזזןר אױס שליסם װאס געזעץ׳
— MMM4A MMAMAA MM BMAMaMMM MIMAaM AfeaAU MkiaL װעגען בירגער. ■pappnFop װערעז ןןדער דאגד, איז

AMI MMMMMM MAAMAft M AMAIAMIAMA AMa AaaAaaL A aMopi פארגעקוםען זדז לעזטע p ן דעבאטע׳ שארסע® 
רייש סיידי םיסגלידעד, אינםערנעשאנעל ודי1 וועלכע

— AAMA BA AMMMA aaba MBMB bMAMBB AaaBBABaA AAaaaauAAA • i p גודסאן״ מארםאן ארגאנײזער opn געװען איז p דעלע 
שלער דער פח נ»ט םי פז לעיבאר מנ  פאוקיפסי, איז ייני

ט זיד ה»נעז ג לי די  פאקעם־ דער םמ לעדערמאז * »ן ^
 רגו•p לאגישע אלע ®נםערנעשןןנעל. ארכעםער גוק

 געבראכס האבען דעלעגאטעז די װאס אבער׳ סענטען
 יעדער ;ױניאנס די פון שטעלומ די ענדערען פאר

 אפשאםען סאר דעלעגאםעז די פח געפילעז די w ?פיל
 יואם בירגער׳ כינעזישע די געגען אױסגאם־געזעאען די

ן ז  גיט האט מלחמח, דער אין מרבינדעםע אונזערע מ
 קאנווענשאן די וואס קאנאעסיע, אײסױגע די געחןןלםעז•

 דעד tp אויפטראג׳ דער געװען איז געמאכם האם
 און סראגע די שםודירען זאל קאונםיל עקזעקוםיװ

 קאנווענ־ קומענדער דער או באריכם p ארײנברענגעז
אלטען. ביים בלייבען אלץ זןןל אבעד דערוױילע שןזז.

 געווארען ארױסגעבראכט דינען דיסקוסיע דער אין
 דעד םון שםעלוגג דער געגען ארגורענםען לאגישע אלע

 דעם אױף אנגעװיזען האט לעדערמאז םעדערײשאן.
 מאראל דער גרעגגען מעט האלםונג די װאם שאדען,

 דער אין פעלקער אזיאטישע אנדערע אח בינעזער די םמ
 נישם איז עס אז אנגעװיזען׳ האט רײש סײדי פלחמח.

 אומארגאניזירבאר זײנען ארבעטער כינעזער די אז אםת,
 סטאנ־ לעבענס די םאר געפאר א דעריבער זײנען אמ

 אנ־ האט זי ארבעטער. אמעריקאנעד די םת דארדס
 ארגאניזירט האט אינםערנעשאנעל אונזער אז געװיזען,

ען כינעזישע די חי  ־סאן אין ארבעטער קלײדער ס
 שטארקסטע די לאקאל. א געגעבען זײ און פראנציםקא

 ער גודמאן. געהאלטעז האס םראגע חני איבער דעדע
 מיר דארםעז ױניאניסםען םרײד אלס אז אנגעװמען, האט

 קאנקורענץ ארבעטס ביליגע סון געםאר די כאקעמםען
 ארבעטער, ארגאניזירםע ניט די ארגאניזירען דורך
 חאט ער לאנד. איז זײ ארײנלאזעז ױט דורד נים אבער

ען װיז  כינעזישע די װאס ארבעט, גרױסער דער אויף ^גע
 הא־ קאאפעראטױועז אה ױניאנס זײערע ײרד ארבעטער

 קאמף׳ געםײנשאםםלעבעז דעם סאר בײגעשטײערם בען
 פאד־ האט ער ;אקס־מלוכות די געגען פירען םיר װאס

 אייפן מענשעז געגען אױסנאמען מאכעז tp געװ*רפדן,
 מימט גלױבען׳ אדער קאליר ראסע. זײער םון באזים

 און פאדדאמעז מיר װאם זעלביגע דאם טאז פאקםיש
 גע־ ווי חיםלעריזם. דעם אין רקpשט nip באקעמפעז

eipi. ר האמה מ  געחאלםעז• ניט טענות אלע די אט ן
 פח באריכם דעם גוםגעהײסעז האם זpאנװענשp ךי

קאמיםע. דעד
&ױנפזע די ש50די גןןגער פדן םר#גע ^עןךױי ריםמ««י |

םמ די ®ץ אײנע  קאנ־ דער בײ דיסקוםמס שארפ
ipvqm ד געװעז איז מ דיסקרימי־ םמ םראגע דער ®

nl
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u o p  i p  ro ip o n  n  .ipv^m pp pr» m  nw ipn 
תן ד rm גז  «  w mמ סי י  פרטקםישעז p פון r* י

«ינ?טשט p — «ד t p ^  p. ר  פון פןןרטחןטער חן
m די  /O prtnps'ipo^f ראנדאלף׳ פיליפ b p  opn* 

מ ד ן ו ץ מ ץ נדסער ד ר ז מ מ  פון האגדלונג דער מ
n w s ט זלאז? אסװ ר נעגעד קײן » גי ע ט מ ®

i p ,טרײד ijn p אוקוילערי באזונדערע אק ויי וטןלםען 
ס ^ג  שארםע די רעכטען. כןןגרעגעאטע דקpשט מים ײנ

i גע1אנקל וײן פון כיטערקײט p .פון פ^דמ^ןנדלעך 
d p מpט pרױoםת וױיםאג דער געשריען p םארסאלגםער 

opn ,nysp y :p r p  opi .yopn גע־ האט דאס 
i כטpכר p ש געוועןpפערוענלעכער און ענטםעדס רפע 

pnAiP אױף d p םאד p װעלכע םירער׳ ױניאן פאר 
ijapn די אנקלאגען. וײנע םח געםראפען געפוגען ויד 

yv ttiy iy i,] די אפילו opn ויינען pc באומדערער 
m רקערpשם pfo’o געקרױודעטע די מים ^ * ר ע עג  נ

 סון באריכם דער p פילען׳ געסווט מאבען בעטעו
ר  l^p איו פראגע דער ®בער רעזאלוןניע״קאמיסע דן

poipnjpp p opn האבען זײ דעם. װעגען טאן קען 
 רעקאמענדאאיע. דער םאר געשםימט לעp דעריבער
ש  ױם אלײן דעלעגאםען נעגער די אםילו papn פומטי

n געגען געשטיניט p.
 קאמיםע רעואלואיאנס די opn דעקל^רוטניע, די

opn גע־ די װעגען קאגװעגשאן דער *ו ארײנגעבראכם 
 אמעריקען די אז קלאר, מאכם גער*דיסקריממ*נתס,

 איז און געװען מאל yVp איו לעיבאר np פעדעריישאן
pm ipc געגעז דיסקרימיגאאיעס איו עס װעלכע געגען 

ארכעטער.
r יע1ארדעקיא די o w

opootp *ly^pjp’xpir םאר קאליר אדער ראסע 
ם אופן קיין אױף איו עס וחןלכן רpם שטער קיין ויין ני

MM B BA MAAMBMB MAMB UABAA BA AMAMM B BA MM aMABMMBaM•  װע צו געלעגענהײט םרײע p האבען או אמעריקאגער
 סארנעמען און םאכמאן p מעכאניק, געלערענטער p רען
 באשעש־ איו עס װעלכער אין אזעלכער אלס ■לורן זײן

 םירען די קװאליםיצירם. איו ער װעלכער או טיגונג
 אםעז• זײן מיזעז באװעגונג ױניאן םדײד ®נוער םון

opn לpנד npo נישם pנהpאינדוסטריעלען קײן לטעז 
 ארבעטער לוין p געגען דיסקריסינירט װעלכער סםאנדארד

קאליר״. וײן אוליב
ענדיג ױיו  געמאכם איו װאס סארשריט דעס אויף ^ו

ט חינויכט׳ דער אין געװארען  או״ דעקלאראאיע די גי
p ט נאד אמ עש  װאס געװארען דערגדײכם אלץ ני
 וױיום דעקלאראציע די ווערען. דערגרײכם דארף עס

p אבער  p נאך הערשם עס וואס דאס איו שולד די 
 פאר־ באסעלקערונג דער םון טײל גרױסען א אוױשען

 גע־ ®ינגעח^מעלם וײנען opn חשד׳ און ®רטײלמ
מ yo'nya דורך װארען ג נ ו ג נ  םארגאנגענ־ דער 1א' ^
 אח פארשװאונדען, לאנג שוין וײנען װעלכע חײט׳
 װערען, אפגעשאפט קענען וײ וױ װעג, אײנזגיגער דער
 ױניאנס די װאם איו, דאס אױםקלערונג. דורך איו

 און קאנוחןנשאן א סץ םעלעזpב דײ־ד םאן. דאדםען
 אפשאפען. ניט שאראורטײלען די מען קען םארדאמונגען

 פראב• ײאר ״םאםט די p אויך׳ אנאנסירט קאמיסע די
 באשטימם האם םעדערײשאן דער פון קאמיטע״ לעמס

ד זאל װאס סאב־קאמיטע, א  םראגע דער מים אסגעבעז זי
 ברענגען װעמ ארבעט איר p ויכער׳ איו קאמיטע די און
רעזולםאטען. גויטיגע די

 קאנװענשאן א בײ p באדויערען׳ «וס אװדאי ס׳איו
 אין איצם. נאד ואל אענטראלע ױניאן טדײד א םון

 אנ־ סעגלעד זיק יארהונדערט׳ *װ%*יגסטען סון מיטען
 אין ראסען־דיםקרימינאאיע פון n^po אויף צואװײזען

 אבער איו דאם ױניאנס. אנגעשלאםענע די פח מאנכע
 םארגאנגענער א פון עןxבעדבלײבעכp די פון איינע

 *ו פםור שװער וײער p קימט עס װאס פעריאדע׳
 מינד־ דער דין ניט קיינעם בײ קען עס וײ. םון װערען
 דעד םאראן איו םעדעדײשאן דער אין p אוױיםעל, סטער
 ױניאנס די באםרייען *ו אנטשלאסענחײט די אמ װילעז

n סכח דער אט םץ p איז םיל מעגלעו־. װי שנעל 
 די וױ געביט, דעם אויף געװארען אױםגעטאן שוין

 אלײן האבען נעגער־ארנעטער די םון םארטרעטער
 אױם־ װײטערער מיט רעדעס. וײערע אין *וגעגעבען

מרען. דערגרייכם איבעריגע דאס אייד וחגט קלערונג
פ דןןד פ ע ט א ר ען י עג י נ ן גי ח א םוגג נ א סר  אוי

ען פון ד אי
 קאנ^נשאן דעד בײ מאמענם דערהויבענער א

^ז׳ איו ע  np ארויםגעטראגען האם קאנװענשאז ,n iyn ג
 מעשים וײערע םאר נאאיס רי פון םאח־אמונג שארסע

 אױםרא• וײעד און םעלקער באויגםע n געגעז תעתחױס
in וײ פון סונג P געפאחװים׳ אח p םמ רעגירונג וײ

מ <(--------------------------------------- ײ ק ג טי כ ג ח ע ג

povrp*po  n פןל־ פארבמדעסא די און שסאטען 
ר p ואלען קן s y ip מיםלען p ראטעװען n לעכען 

• געהערשם האם יום־כיפור־שטימונג א מבליבענע.  מי
 וײןא פגים׳ער םארהארםעװעםע פארואסעלסע. די שןן

שעט i יסוריס. פת געװארעז מקאדט p אױגןן םילע 
 jit *עד סח שסימרגג » טרערען• געשסןןגען זײגען

 פײ• זײערע געגעז אארען און קרבנות וײ גו םיטגעפיל
ואל. oyn אנגעפילם האם ניגער

 געװארןן ארײנגעבראכם איו װאם רעזאלוציע׳ ד<
 «ן יעלעגאאיע דיז און ואריאקי מאקס פרעויחגנט פמ

iyn געפך האם אינםערנעשאנעל, קעפמאבעד און העט 
 אן אונטערנעסען גלייך ואלען רעגירונגען זײ או תרם,
 אק איחמ געבליבענע לעבען n ראטעװען צו אק«יע

 װאױן• צײטוױיליגע מים ןײ ארגעןpב ה־רך ®יהןפע
 n *ײטוױיליג אםשאפען לענ^ר, דיערע אין פלעןנער

 ן את oin װאו ער,nלענ די אין געזעגען אימיגרסניע
 פארגרך ;איינצואװא^ערען קרבנות די פאר שטער
 מעגלען ואל װאם לאנה אין m קװאטאס n סערען
שע פאר מאכען  אריינצוקוםןן איידאפע פון קרבנות אי^

 מעװעד, נאצי n װארענען *ו ; n^ אין צײטװײליג
p זײערן םאר װערען באשטראםט שטרענג װעלען די 

 חף די ‘אויםםא^־ען אח םארברעכענס מעח־ערלעכע
 n באנײען צו nענגלאנ און אמעריקע םון גירונגען

 מעג• א אידעז •־n געבען און ״באלםור־^קלאראציע״
 עטאבלי־ און ישראל ארץ אין ערעןnינצואװאנp לעכקייט

הײם־לאנו/ ישעnאי א ארטn רען
 חא■ םון סעקרעםאר װאל׳ מעטױ וױים־פרעוי^נט

 װעלכער באציהונגען, אינטערנאציאנאלע װעגען קאמיטע
 באריכס חגם קאנװענשאן nyn פאר םארגעלײגט האט

 וױ װייםער. םיל געגאנגען אבער אין םראגע, nyn װעגען
 n גױג?נ?3אויסר? פארגעלײגט. האט yיrואלyר רי

T אין lyn’x >n װאס יסורים׳ שרעקלעכע Pהאמן אפע 
p מיליאגען ,n ^ynnyo'^xa רי אונםער תרכגעלעבם n 

 שוי^רלענסטן h מיט געװארען אוםגעבראנט דעען
 תאס פײניגונגען, ,n און הונגער nyn ;משונות מיתות

oy איצט נאד לײחמ n, לyבyן onjrpo ,yiyD^oya 
nyn ,באריכט iynp >n p ואל ynyn lyoyaya| פרײעו 

 םעל־ yיניגטpפאר ,n םון oynxonyo ’n צו צוםריט
nyp, ןאל זײ װאוyז ?lyo^nnxo iyay חמ־ נאד ביו 

 יין [ynyoo’nix lyayp ויד זyלyװ די וחנן מלחמ^
yny’n ד^ים־לyנopn .nyn, ואגט nyn ,באױכט n  ip 

 בײם װזנלט. nםעnצױויליזי nyn פון םליכט yאלnמא
 nyn onynpo מלחמה, nyn נאך טריטיס ,n שליסמ
 onyrmpo ואל oy אז נשאן,yקאנװ nyn םון באריכט

n iynyn' אל אין א^עןy לyגnyn ויך IP lynypixp’nix 
 אח lyaynnpixrp ויד onpn צודיק |,yo«n וײערע
a מיט זyכטyn yy^a האב^  ynynap ’n־nyn םון n 

 ׳orixnya ות־לאנגnוn האבען איד?ה ’n װאו ד,ynנyל
̂ ayo ,n iynyn אפגעשאםט a’O’P אויף זאל oy און

 *ya ynaynn’O’npo’n nynp yמיםישyאנטיס npc קייט
nynp |yopn |yaya tyxyi רyליגיyזnyn •lyoyonpro y 

 iynyn lyayaya ואל |yn’p ■n ip אויך, onynpc באריכט
n, מyגלyאויפצושט כקײטyלyז yaya’P  ny’n מלוכה IP 

pBלyסםינy, װאו n, גByלאגטy און yonyopoya איחמ׳ 
 n חדד רynנyהײם*ל yny’n םון yלטyצnװאyאויםג

xpa’־iy”nynnyo ןpלyז p iya’oya iyayp הײם iw 
p .מקום־מנוחה

p לpנגy איז ynyn ynayn’n ביי האט nyn ד  ג
 מילי־ nyn פון ג,nyלדבpג ה. י. זyלטpהy_ג נהײטyגyל

ip’ai’-nyciyonp ,nyaװ אין ׳yלכny ny ג האםyשילnynם 
 n, ׳lyn’p yפויליש די םוז y’nyapno yכyלnyשויד די

ya’n 'm nnp צ םון אויסמאװונגyנדליnyoayi’io nya 
 tpn ; pבלינקynט םוז nyשלאכט־הי^ די איז די פון
y.nלדישyאין אידען די םון װיד^זצטאנד ז nyn װאו״ 
תק nyn .poya nyװyש  ip זyםpגyלyד די אויף *ינד

iynya א D .nya’n^nyaילy וײ םון iyop.n מר נים 
oayp צוnיקהpלטyדי ז lynyno די און op jyap.n 

p lyoyaya שטוynמדיגny iyn ,y’xpnp y האם oanjyya 
•iynyn

p  opnינדnאיו וקםםולסטע iynya nyop •דאס opn 
n’ ןyלביyn yaלyגאםyװאס ז׳ y rn| גyשטאנyז np 

nynp iynynay iyaya ooyt ליבyרpליIיynן n אימײ 
lyxyiya y’xpna לאנ^ איז p  iyopnינשםימיa ד  ג

n זyםpפשp םאר שטימט  npo lyaanyow ,n היטלער־ 
lyoipiyrnp maonp קימ ypnyop י םאר כאטש  ת

מלחמה. nyn nyo’p ®יט
שקוטיװ ל עקו סי ת א ארײנצוגעםען טולמאכמ רןריגמ ?

םעדעוײישאן דער אץ ײניאן מײנערס די
nyn |yayn וזאר־ םײן ױנײםעד זײ פרץ אפליקאציע 

np p’mx p ’an onyp״iyoiayaa צו p n  i p  iynyn 
ppnyop ישאןתפעז־ע np לרבאר׳ p |y m לאנמ

f i 'M  ►«

דיםקױמינאציעם ראםן גענן קאמןש צום דך ארנאנידרען ױניאנם
•ya oanp p ײדד פאחסרטײלונג י

 •panp oyayiynya oyn פח ריכט
a״nyr פון yapmyanyoap nyn^ אל־ 

p o פיר צו לױױי yonw lyoppo 
 ny opn nponyn שםיזמי לטya את

nyn iyaya on’ooyopno opn 
 nyaya פון aa^napnpo nyoכyשל

 זיד opn ny ocn •׳oyp ארםײ oyn אין סאא־אםען
^ םוײיד די onymnyao’P האט מפוגזמ•  *ynpa ױני

ana האם און nyn onpya׳® p p ױניאגם צאל pn• 
 צו ooipiny*nyp yoayaponyB p ovrpanp תאבען

iyaya lyooyp דיס?תםיגאציע. ראםען
p nעnםnyשpאיו םט lynpnya onn’apanp בײ p 

opn •raynyoapp איו lynpnya ^pnyaB p •מיםװאך 
n״ אין ,nyopopp iyo20 תם n  apnno.׳ nyoynonpo 
 iynya |ya«i עס ו^לכע צװיש^ ױגיאגם• onynaw פון

nytam איaםnyנyשp,על n ,ײו־ ט  oyn די אמאל^י
nyoyonp nya^’o ip ױניאן׳ n’ ריסײל o ? r* p 

 באשלאסמ |yopn לס,pנpעשanyאינט ynynp צאל p און
p צו  •lyoyonp ואלמ עס lyxyiya iynyn jyoiayaap 

opn oynaapp |p ^ואל onpo’n yny’ poponpo’־ 
ynpa בײם pנשםyלען nynp nyoynnp אין ynynp 

jyoria’n אויםן oana פון a •yopnלױבy,ן *pap’xpa 
p n־i.n nynp’0 לימם  •anpDעBnערשpםט lyoit oyn 

 nyn םץ aaiaynpppo ײ ryiya ײרכן lya’ooyonpo צו
»y n’yoמפלpימp  o’oppno oayש  ־yns opn >י-oayי^

oayn רnװyלם opn םאר באשטימט nyn סון ®ים 
nyn מלחמד״ p בyנים ויד םארען בתים לי yrapo| מים 

y’xpa’O’npo’n |yopn מ בײם ^ל ש  nyoyonp. אנ
 napo p |ycpo צו זyסpשלpב opn raynyoapp זײ

oyanp nyn np* np'pn 25-000 r« פון nyn קעד־ 
•oopony ד.ויב3א אן און i’K גלײן־ lynpnya oopoya 

oaynnyno •raynycapp n בײ n ײבינסקי opn ײ  גי
 ; לpapשyaרyטaאי nyn םאר ni^pn 3,000 געשםייזרט
oayn’iyni ,?םון װאלסשא nyo«an nyn און תסזןיל 

oayno o יס.pמםלy ילyoלpה n m w a ’® opn הולאר; 
iya’n iyaany”oo”a אויך lynpnya oppoya סון nyn 

a- ױניאן, onyonpB npp aסליפינ n  oayn’iynB nnn 
 ביישםײזג־ n פון •oap’an ynynap צאל p און דאל̂ו

iyaan איו r^?aםלאץ אױםן ־ lynpnya jyoprya ארום 
pn oayno napלpאנרויב. אן אלס ר

opn raynyoapp ’n ם ל ױי ד ד םיז ^ י  py P* ז
yo וע?וםיװ ’opp ם ױyס : yoopyp ynayaלpם ’n סי  לyמ

poa’P װאלםשא?, n  nm ; iponyw o’, ר רyט שו  ; רyו
 •npopyDO לyיapםpa ; nnoynpyo לף,pnapn םrוױל
o סון ’ynopnp paync •nyoynnp n y a ^ ’o ,n, םון nyn 

ר םyרלpה א ײב yo ל ’opp, אןן לי  npoynpyo רם,yלפpװ װי
 *pyo ם. ב. ן•yסטpשpװערya yw’n’P yoa’a’ncnpo h סון

מ, p סון לאוי ’an onyonpo nyn• און onnop ל  ר.yמי
/ nyn פון ^ ס י ^ ל א מ א

 opn ’poa’on oaynnynD opn ynyn nyn אין
yaהpלםyביי ז lyrnyaap ny opn yaynyrapp nyn

ם חונדערט פון םארטרעטער ױאנ ען ױ ר ד אני רג  א
ע שטעגדיג שאפט. כע  געזעץ פאדערען — קערפער

ע פארבאטען צו אצי םינ םקרי  דוסם-3אי דער אין די
ע ^ דער אין און רי תננ  צו אפעלירען — רעגי

ט רעדדענ װעלט פ ם׳ן דעם פאר רוו שפ ט  פאר׳
שענט װעזענער לױױי• םארדז ער גע ײז אנ  פון ארג

אל. דער שאנ איגטערנע

 ־’npo’n iyopn םארבאםמ צו ?יים3וױכטי nyn אויף
yppa’o זזרכן ryiya• אן אלס oayonooa’K פאר 

oyn צו אויםבױ, םלחםה נאך *yop »n lya’ooyopp 
nyappn םון איחןאלמ y’opnppoyn ג איןyזyלשpםט־ 

 לאנה םון ןyבyל ןyמישpappy און זyליטישpB ן•yכyל
nyn |yayn פpראורםײלוaa פון oaywmpo האם ליװײ 

 opn aa^־”on־unpo «זײ : opnnyao’P ויך מבינם?י
imya oyampopo p אמ n’o האבזה opyn p חושn צו 

 צמ אים ayn p lynpnya |yaioya אין oy ip דין•
onwnpo״,, ^ ny opn lypynonpo p npo o’a ואל 

iyaya pyapapo |yopn מיליnyoישyן nyn npa •ryiya־ 
 n פון ynnnp וײ lyoiayaap ויך opn ny opn פאר

lyop^po nyaya איו און p iynya ױניאן nyr’apanp.״
 אנ־ האט raynyoapp ’n opn •y’x^piyn p אין

n lyoyayanyi’x onyn •lyoiaya’ אווי nyn נאציאנאי, 
 נםyימpלBמy n’yo ןyaיnנyשטpב p םאר opn רyל

opy o’oppnoאיז ׳ lynpnya onn’apanp אוז n ip o’a’ 
pBלyaגlyopaonp yn װאס nyn שם ?אונםילyויך לם:

 oy ip זyם”pכyלayמ yלp מיט lyoyanp צו )1
̂’ya yo ואל^ a iynyn lyayayaלyayנה”yoן npo 

 װע־ #נגעשסעלם ואלמ nyoynnp ip באשעםסיגומ;
iyn אויף onpon לױם yp ,iyo”pa’.nyo yny”iנםyניש 
 הנל־ nyn npo שכיתת yr^aa iyanp או־ז aampBny אמ

oynnp nya’n ; און iynpn םולonyn y שטײ צוyaאױף ן 
jnyoyn שםyלyם oyonpyaoip אויף ,lyn’^a •yopn 

nynp n^pp •אפשטאם
 לטyשםyaאײנ ואל oy ip ixnyn ?yaaynn צו )2

npo y’O’opp oaan’ayn yoayaponyB p iynyn ױשר־ 
.aaia’OByopn nya’n

3( ip lyn’Dixap אויפpלyרנוaס r ’Bopp אויף p 
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yyn באריכ־ צײטוגגס די אין װאס דעם
 םעדעתישאן *מריקען דער פון םעז
סיג* די איז קאגווענשאן לעיבאר אוו

 גזך דערמאנם װײניג םערנעשאנעל
אד זיד האבעז װאחנן׳  אונזערע י

 קאנװענשאן דער בײ םארםרעםער
קא־ וױכטיגסםע די אין באםײליגט

 אינטערנעשאגעל אונזער םון אײנפלוס דער און םיםעס
 די אין קאנוחננשאן דער בײ געמערקט שטארק זיך האם

באשלוםען. אח םראגעז װיכםיגסםע
 סאר־ געװען איז ױגיאן אינםערגעשאנעל אונזער

 דעלעגאםעז זעקם םיט קאנװעגשאן דער בײ םראםען
 דובינםקי. ■רעזידענט םון אנפירערשאפט דער אונטער

 אויף מיםגלידער אלס געװארען באשםיםם זײ זיינען ןלע
 געװען איז דובינםקי פרעזידענם קאמיםעס• וויכםיגע

 האם וועלכע קאמיטע׳ רעזאלמיאנס דער םון םיםגליד א
 פארפלאנטער־ און וױכטיגסטע די איבער געהאנדעלט

 האט קאנוועגשאן די װאס פראבלעמען, און פראגען סםע
 איז אנםאניני פרעזידענם וױים ענטשײדען. געדארםט

 קאונ־ עקזעקוטיװ אן קאםיםע דער פון מיטגליד y געוחגז
 אויף געדיגם האם גאגלער איזידאר ;רעפארט ■ סיל

 און עדױקײשאן אן קאמיטע דער אויף קאמיטעס׳ צוױי
 באצי־ אינםערגאאיאנאלע איבער קאסיםע דער אריף

 םון מיםגליד א געוועז איז בלושםײן מעקס הומעז;
 אויף — רייש סײדי ;קאמיםע לעיבעל ױניאן דער
 דער אױף — קרעימער סיליפ ;ע?אמיט חלם דער

 נײסעז און ארבעסס״םאג קירצעוען א סאר קאםיסע
 אן קאםיםע דער פון םיםגליד א געוועז איז םאלאמאן

באדים• םעדערײםעד ענד לאקאל
םארםרא־ האט וועלכע דעלעגאציע. דער חוץ א

 אינםערנעשא־ אונזער דירעקם קאנווענשאן דער בײ םען
 אונזערע ארגאנײזערם אנדערע םיר זיינען ױניאן, געל

 םארטרעםער אלס קאנווענשאז דער צו דעלעגאםן געװען
 די םון קערפערשאםםען, ױגיאן טתיד צענםראלע םון

 געוועז: זײנעז םיר די זיך. געםינעז זײ וואו שםעט,
 די פארםראםען האט וועלכער חשאהנסאן׳ םײקעל

 ;פענסילוױיניע העריסבורג, םון ױגיאן לעיבאר םענםראל
 לעי־ אװ םעדערײשאן םטעיט דער םון װעקםלער, מאקם
 דער םון גודמאן׳ םארטאן װערמאנם; םון באר

 םון האלפערין י. און ױניאז לעיבאר םעגטראל סאוקיפסי
מאסאםשחעטם. מאלדען׳

ר  האט אינטערנעשאנעל אונזער םון איינםלוס ת
 דער םון באשלוםען וױכםיגסםע אלע אין געםילם זיך

 דו־ פחחידענט געמערקם זיד האם אזױ קאגװענשאן.
 קאטעגארישער שארםעד׳ דער אין אײגפלוס בינםקי׳ם

 ארײנ־ האם קאםיטע רעזאלעיאנס די וואם ערקלערונג׳
 דיםקריםיגאציעם ראסען איז עס וועלכע געגען געבראכם

 מאל קײן נאד טריידם. די אין אדער ױניאנס די אין
 ניט פעדערײשאן דער סון קאנװענשאן א איז םריער

 דיס־ פמ םארמע יעדער געגעז קלאר אזוי ארויסגעקומען
 איגדום־ דער אין ארנעטער געגער געגען קרימינאאיע,

 םאלשםענדיגער פאר און ױניאנם די אין אדער םריע
 היי־יא־ דער בײ ארויסגעקומען איז זי וױ גלײכהײם,

 אויך מאל דאם איז קאנווענשאן די קאנווענשאן. ריגער
 האם קאמיטע די בלויז. וואונש א מיט אפגעקומען ניס

 באשםימט איז קאמיםע סאב םםמיעלע א אז באריכםעם, ׳
 עס כזײ קאמםעין׳ אויםקלערונגם אן אנצוםירעז געווארעז

 םאר־ ראםען םה שפור יעדער וחגרען אסגעוױשם זאל
סארבליבען. נאד זימען זײ װאו דארם, אורםילען

 וואם קאםיטע- דער םון מיםגליד א אלימ דיענדיג
 פרעזידענם האט אויםגעארבעם, דעקלאראציע די האם

 וועגען רעדעז צו נויםיג םאר געםונען ניט דובינםקי
 דע* די קאנווענשאן. דער םון םלאאר אויםן םראגע דער

 דער אין אײנםלוס זײז געםילם אבער האבעז לעגאטעז
 םארםרעםער, נעגער גוױי די םון אײנער און םראגע׳
 ױניאן, פארטערס פולמאן דער סיז װעבסםער׳ פ. מילםאן

 די אונטערגעשטראכען באזונדערס רעדע זײן אין האם
 װיר־ אין אינםערנעשאנעל אונזער םון ראליע װיכםיגע

 קא־ ספעציעלע א באשטימען זאל רעגירונג די אז קען,
 דיס״ ראםען אויםראטען מים אפ זיד גים װאם מיםיע-

דשאבם. אויף ארבעםער אנשטעלען בײם קרימינאציע
 געווען איז זדינםלום אנםאביני׳ם וױים־פרעזידענם

 אנגענומען איז וואם רעזאלמיע. דער אין קעגםיג שטארק
םרײע די אױםבויען צוריק העלעםן װעגען מנװארען

 אגסא׳ איסאליא. באפרײטעד דער אין יוניאגס םרײך
מ שטאדקא א געהאלטעז דעם װעגען חאם גמי  ח
ר װעגיז גאדזװס האט ער קאנזוענשאן. דער בײ  די

 דעמאקראטישא אנדערע די און אמעריקע וואס שטעלונג׳
 אי׳ ^םי״פאשיסטישזור דער *ו נעמעז דארפען לזננדער
 » גײטיגקײס דער אױף אגגעוױזעז האס ער םאליע;

 פידןן װזןלכע כוחות, פראגרעסױוע די עדמוםיגען
״ חאט און גאאיס די געגעז קאמף דעם אן דארט מו  אי

 אסעריקאגישאן איםאליעניש םון ח»ק דעם געגעבען
 ®ין מענשעזרעכס פאר ליגע דער «ו קאונסיל לעיבאר

 װאס דאלאר׳ טויזענם אען די פאר סעדערײשאן דער
 איטא״ די פאר בײגעשםײערט האט ארגן^יזאציע די

ױניאנס. ליענישע
 אונזער םרן גודמאן מארטאן און רײש סײדי

 שארםע מיט ארויסגעטראטען זיינען אינטערנעשאגעל
 ארױס־ דך זאל קאנװענשאן די אז דעם׳ פאר רעדעס
 כי׳ געגעז געזעצעז אױסנאם די אפשאםעז םאר זאגעז
 אונטאר לאנד אין ארימקומזמ זײ ערלויבעז איז נעזער

 פעלקער. אנדערע פון סענשזמ וױ קוואםע׳ זעלביגער דער
 פון שטעלונג די געענדערט גים תאס פראםעסם דיער
 שטארקען א געמאכם אכער האס עס קאנװעגשאן. דער

אנװעזעגדע. די אויף אײנדרוק
 גע־ חאט קאנװענשאן דער בײ רעדע שטארקע א

 געװען איז װעלכער נאגלער׳ וױים׳פרעזידענט האלטעז
 מאס דעלעגאםעז׳ םראםערגאלע אוױי די סון אײנער
לזד׳ אװ םעדערײשאן אמעריקעז די סארםראטען האבען

 דעם אן זיד אנשליסען דעם או לעיבאר אוו דרײשאן
 יױ סאוועטישע און בריםישע די םון קאםיטעם

 אםאקעס די און וזעאעס די װעגעז דעחױילט און ניאנס
 פעדע־ דער געגעז און אים געגעז קאםוניםטען די פח

 און שארםע מיט האם ער שםעלונג. דער םאר ריישאן
 אנגע* און םראגע די אנאליזירט ארגומענטען לאגישע

 ײניאגס םרײע און אומאפחענגיגע די וואס םאר וױזען
 *וזאמענאר־ ניט קענעז לענדער דעפאקראטישע די םון

 רע־ זײנעז װעלכע ױניאנס׳ סאוועטישע די מים בעסעז
 אײנ* טיפען א געמאבם האם רעדע זײן בױראס. גירונגם

 רעדע נאגלער׳ם דײקעז (מיר אנװעזענדע. די אויף דתק
 אנדער אז אויף קאנגרעס יוניאן טרײד בריםישען בײם

״גערעכטיגקײם). נומער דעם אין פלאץ
 םון אײנפלוס דער מערקען געלאזט זיד האט אזוי

 סראגען וױכםיגסטע די אין אינםערנעשאנעל אונזער
 דעלע־ אאל א קאנװעגשאן. דער םץ באשלוםען און

 םאר־ בײ אינטערנעשאנעל די דערמאנט האבעז גאטען
 אכטונג גרױס מיט מאל אלע און געלעגענהייטעז שידענע

רעספעקם. אח

 געוױנט מארד דזשאינט סלאוה |
איט־ פאר געריכט פון גוטהײסונג

ענטשײדונג טשערטאן פארשיל |
 גע- מאנאט דעם האט באארד דזשאינט קלאוק די
 קארט, םופרים אין ענטשײדונג װיכטיגע א וואובען

 םשיזלעדס. געגעז האנט אין געווער נײ א איר גיט וואס
 נאטעין חשאדזש ארויסגעגעכען האט ענמשיידונג די

 געגען געבראבט האם ױניאן די וואם קלאגע׳ דער אין
 *37 װעסט 247 םון קאמפאני״, קלאוק ״וואלטאן דער
סטריט. טע

 גים זי אז םירמע, די געװען חושד האם ױנאן די
 קאנ־ ניט־רעגיסםרירטע און ניט־ױניאז n ארבעט ארוים

 אגרימענט. אונםערן םארבאטען איז וואס םראקטארם,
 אימ־ צום געווארעז איבערגעגעבען איז םראגע די

 םירמע דער באםױלען האט ער און םשערמאן פארשיל
 זיד האט םירמע די ביכער. אירע אונטערזיכען לאזעז או

 אימ־ דער און ענםשיידונג, די אויסצוםאלגען אנםזאגם
 טוײ ױניאן דער צוגע׳פסק׳ענם האם טשערמאן פארשיל

 ברעכעז םאר םירמע דער םון ערזאץ שאדען דאלאר זענט
אגרימענם. דעם

הא־ םירמע דער םון אײגענםימער די װי נאכדעם
אוים־ נים האכעז זײ אז צוגעגעבען, געריכם אין בעז
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ר שן ח מ ?ק ודן הסס סײנבערג מגן ר ן  n נ
r דדגאא חשאיגט פון פטאדקדידא אװ כאארד b r m* 

ת חאדמדט ריט גארןדט דאט װזןגאז תאט ער אז
a ^ m a  AAAA AAA A A  AAAAAMAAAA a a a m AMAMA m m a a a Lססײפ׳ יאדק גיו פון גאוחןדנאר גזךוזןזזןגזןר לעחלאן׳ 

 0P און אפיס׳ דאם פון דיראקטאר דאר איז װאלמד
 נאקליי׳ סיט צוטאן חאט וזאס אפםיילוגג חןר פון הויפט

 ו חוד* זיי תאס און יודאל דזשעראם כיורא׳ דזןד איף דוגג
 חאחױגאי איז זדז ימיאז קלאײןמנער די אז קלערס׳

 דאי או סארלאגגט׳ זי אבער אדבייט׳ דער מיט סימפאםיע
 קאג״ א חאט ימיאן די וועמעז מיט מארקעט יאדקער נױ

 גזןחארימן א קריגןן זאל ארבעסער׳ די פאר םדאקט
 ןא אנגןוייזאו וזאט פײגכעדג ארבײם. דאר םון םײל

וייט דאם •ראזיוצידאן וועלכע שעפאד׳ יארקער נױ די
a I jX  mm_ a-^A . AAAAAA AAAA AAAAAA A A  AAAA AAAANAiפרױעז פיז םײל גרעסטען pii אץ קדײדןר קינדןר ?nPf 

 נויטימ די צושטעלען ?עגעז צי אויסגעשטאטעט זײען
 זיד ײ^לאז Of װאס קוואגםיםעטזוז גרױסא אין קלײדער

 אי if ײשד׳דיק׳ וױ מאר גים איז *ס אץ םאדערעז
ם קדיגיז זאלעז ז ת גז מיי ײ  אדנײ» ד«ר •יז ײלק ג

מז דמעז רעגימנגס־םארטרעםער די  סיפד זימד גזי
 פיממיג׳ז געראסצז חאמז rm םארלאנג דעם «ו יאסיש

 מאק׳ ן. קליפטאן מיט םארכינדתג »יז זיד שטעלעז צו
 חף טדעזשורי פון אפטײל אײנקײף דעם םת דירעקםאר

 איז געשטצלס אים מיס זיד חאט פײנבערג פארטמענט.
 יארק נױ אז חאםט עד איז פארבמדמג שריםםלעכער

ארבײט. דער פת חלק r« קריגעז װעט

אגױמענט אינטערנעשאנעל ערשטער  
סטײט ארסענסא אץ אונטערנעשױבען

גרױסאר דער פח ארבעטער די סאר ארגיטענם אן  
n שאו n איז קאמפאגי״ גאדמענם גאט .טאף פירמע 

.-- - - - - amâa - -  _ . ~ MkAAAkAAA A.A»A AAfeAAMU AiAÂA AAAAII A l lגעווןחח אונטערגעשדיבען איז מרקענ̂ס רסק/ ליסעל אק 
 דאס אקטאכער. אכטען דעם אינםערנעשאנעל, דער מיט
n איז r איז אגריסענם איגטעתעשאנעל ערשטער o r

סםײט.
n r ט קאנםראקם ד לױן ארבעטער די גי עג  ח

װ פאר רלעדr װאקאציעס באצאלטע רונגען,  אר• יעח
 מאנאטען זעקס שאפ אין געארכעם חאט װאס בעטער׳

 יון פמקס מעינטנענס ױניאן א ענםחאלט מער, אדער
 אוים־ און ■רײזען סעטלעז פאר מאשינערי אײן שטעלט
 אימפארשיל אן מיט באדינגונגעז ארנעטם אױף פאםעז

 װעמו ױגקטעז די סכסוכים. שליכטעז צו טשערמאן
n r ום געװאחח איבערגעגעבען איז חעכערונג לײן» 
גוסחײסונג. םאד באארד לעיבאר וואר

n r בײ געײאחמ גוטגעחײסעז איז אגרימענם I 
עו/ די פמ םאתאםלוגג nספעציעלע ט ע ײ  יי« עס װאו א

ך שײז ײ לאקאל פמ איגםםאלײשאן די םאײעקימעז »

 חאם ny ענגלאנד. אין קאגגרעס יוניאן n״no ביים nבא
פע״ סמעריקען דער פון געגנערשספפ דער װעגען גערעדט

ס״ דעד פון נדיל ױשר׳דיגעז y געז ןונן

ו 4■ m * r m

 spy״ מפדד דזשמיגס דרעס
 װערעז װסס טעטסדען נימנ אחי

סרכעםער ספמסחמ נפנפנפ
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kAA AAAft A La a |AAAAM • AAA AAAAAAAA AAA■ A AM AAAn  opn סשערסאז* א !יס פסדקלסגס פידמ

n r אירפארשעל ivonyoo> יראװסליר׳ tyrroty o p׳
• ■A A A A | ■ a a AIMMM ■All AMMlL a u  MMMAM MAAA AM Atיממדזימז לסי?ז סיי מידמס נײע די ןז *FT גי 

nys. איז והסןחומוג די irony* oovoyi איז 
nyrrooyrjvo o דאס ימיאן r  no onynvoyi t r 
2-600 pr  nyVrr ױ n די nvo ״ r  .nytrmnv אמ־ 

V no eysnv n צײישסז סןדשײד r  nvo p*no o r
o n זיד סארקויםט ײאס nvo ♦חאלכ א דױ nrvn 
jyiypyn דעם ארץ גמןולס׳ תאס סירמע די װפס

A M ■  ^â am a a L  AftklU l a m a &i a a A a MAAA am mm^af«t p “ ̂רשס חןוס ̂לזןן געד ̂ז דלס ס“ל ! מדי
n זיז געקחאעז חאם n װאם r אגות׳ן nvo די *m
 *i oon פירמ ,ל «yo*o ד* #גגעטרססען הפט סעס׳
m די ovyoyoyrysm חאט איז גאצאלט ג«דם i םאר 
n r לויט ארבײט o r סרײי מי־קייף גײסס *n r  n

.om
MMt kMAAHHI MM MMM■ MAAM AAM L a a  Uאיז םאל צוױיטער א tynvnyj opry»*nc ״או 

 איייח nyo*mnv די לטrגnשוvכ האט nyoym ן
m סנגסמז ײדד ןרנײסס־פו״יז o  tynym m i V 

yniPfO n דורד ,oyoyrt די «ז r o ^  n r :
n r דזשאבעT m r •  o iro  n׳n ס מ  ײאס װונ

n׳nvo tyo»ipnvo 87 ייד סלשגשז ^  i 1-87 יח n r r 
n שטיק• ן r י םיס אפגעמאכט חאס דזשאבעי־  מי׳ י

 בוזטקס׳ ךי אין שא• ?אנטיזמטמג א פח סלאכית
 א זײ ty^ ױ o״onv זײן געראבס חאט רעז ײאי

 opr אמ זyײטnyאו nvo נטyo 25 no m• סלזןד
o ׳oynn די tyoyne nvo סזגם r אאט אפמאו ny׳ 

n װיסעז דעם אז זײ םיט מאכטyג נאסידלאד׳ r  no 
yanm n די no אינט^וכונג אז ייגייז׳ r  no nyo'o 

 חאט מעז וואס oyoynn yoonyo די אז באיײזעז׳ האיז
onr ̂ויםט זיד האבעז געמאכט r סאר  1.96 noלny 

 בא• ײיד חאבעז כימר די שםיק. א דאליער צװײ גיז
̂■ nyn אז ײימז׳  סו v ttoyiyionnv חאט דזשאב

קאנםו־אקםארס• ניט־ייניאז צי אדבײם
ly ד׳אם ױניאן די iw y i די o»yp בײס nv»om*

 ײניאז די איז פאוימיטלוגג יײן דײד ny מאזnyםש שעל
o אײף אײגגעגאנגעז r פאלגyנrס זyםyלמy.די נט 

 *ny שאדעז מלעך oiyrno סיגף באצאלט האט פיימע
אימחגעממלס אמ פײיזעז די סעלשעז סאר מז
o r סאר ידײז n r .סתױיט
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סוע נמגאלדש לעגוד ־ באשסי v * ־ »
#8 0 א  BIX

*o*o ynyyy nmmyFpy no tooovi ׳n r* • *n t 
to tm יסססל  * סי  סיו  rv p i* r n r  no nr*w
M^MAAA. A A  ■ |A A A |M M | AAA ftAAMMUftl MMMMT7|>T> ״יי די  p i יי־»סי if f ™ r
o סרייז iy rv t tw o  no nvopr*n no to t  w
AAA• a L a a A■! A M A  MM M A  A A  AAM AA MAM ■AAMgAMUMAAMAAMr l ד7ס"#|   #"i|| " “F" ||י|   |  | |י  W Fm fwf׳

m m  L m u L  m a a  — — ■ iL l lU M  aa OfOMAM M M t AfVOIfiw ל מ מ  Wn yw ךד פו y < «י y y  f î  
_ 4 mfv t r r  tw rim  onr  o p  

n r  tt״ f* pv לאסאל׳ no tvommm ׳■•*to <n
•■ ■ M M A I • a a m  H liM A M O  MAA AMMAMftMftJMMftF o rn l IF“  IF If " FoT iP  f i  nfwwwyW&9̂m
MAM A ^^A M A  A Lm a a ^  AAM AftAAttSHAAIAft AMA OMOOOOSOO0“  “ W  '  w IT  p i "“״ ™ F I יפי IFW״׳
m a  • m u m ■  ■ • ■  a i | aaaaA |■  M IM M M M O  U M U M  AAA AAABfp i iF iFvF i ו קי׳ חויוו  WF»"F• ״7״  Fn פייי י
AAAM A AAAAA AAAAM a L a a  AAA aAm m  AAA M MM  ftAAAM 0000■IP t*rvn >ײ ןיו «ן חאט וי « "  oo»» t p״f n r
ד׳ «** װאס נגו  o r  nvo י ײ י י נ  V rin  fi*n VMtn 
pv oy r e p  tv e iv rr no oTmyn* om tysvn 
tm >*oyo trnrm i pv ny ייוס nv* »״*׳ ff שד*ז
»----------- . .  AA•• AAa L a  | ^ | M  AAAAA AM AAM L m M M  MMM/FI’S | ײז   iF“ F if»ti  ■ י י מפדי ״ פן לפקפל י
•m y v ry t *n m  ivj *n ttm t׳  r v ״ r  nwm 

.trvnyovp tn t  tm iywo*tv*n**i**n• fitrsyinys

 אדע געותט מפפער כעלט
געענױגט לאש״אוט פאדערונגעןן

אסגעתאל־ תאס 40 לאסאל tm* מלס־מפייי די
•it • מייין סילסו m pr o r  tm• ד* ײאס npovorf** 

t»ony»*inv o סיײד tm ש*ז rנ«ד ׳ spo t r מ־ 
nytyp׳ ty t r r r m  i*w> *Vr *n w tvr 

tv*n* n זיך nwfO זײ r  •m ניס tm tyooyonyo 
tysyiyiovi t מיווו t s r  *n tm פא־ װיכטיגסםע די 

n r  •tm* n r  no t t m r לאסאוט o r אגגע־ 
iyo t> מלמז r
t זױ r r  nm סי*ז t r s T  tm o rs* n r נד 

nyo ״»>o**p»*oor״ n r  tm לאקאיס tyoiny»*iny 
o *וליג גסײאחח r, י װאס  גסלאזס חאט י»י«ן י

onynivopynr *n tyo*n׳ o r  nyom tv וואס nm
גיס קומס און nronfncjnvooiv איז אסאסיאײשאץ

o n  ,oiyoniv n r r o  tyw m rV rr rm  up י» 
oiyo*n*v o r ויס nyn om tr*ivs אסאסיאײשאן 

*vs o r  .nrnms nymoopyoitvo t r r  om mp 
n o שלוס r* אנגענימעז ױניאז D rop ססא־ די ווי 

o סיאײשאו r ז*ך nnos די אויםצוסאלגעז סגטזאגט 
nrom עגטשײדונו  noשyטשסחמן׳ ל nyoo*miynו ׳* 

p גאפקיג׳עז nrpס«לm nm צייגמז r ײז סונקט 
t װאס סגױמנט r y ’ prs^ onp נעלט־מאנוםעקטשו־ 

nyn ו* ttrimoyor וױיניגסמגס opyt בyטלאפות ל 
no ווזנלפע no nypvp v n*t n® nyrm אײנער tv 

.nvp*nyov
 prnyi no ortynyi זיד חאט אטאסיסײשאז די

no אינדזשאנקשאז אז םארלאנגס n r  ntiyi ױניאז 
o דורכסיחמ פארכאסעז to זאל װאס r ויע־ פונקט 

*ty םינימים א opr no צי ®לסכות געל V שאי׳ n r 
*oyn p r  •any גאוױליגט. *יט זײ איגײשאנ?שאז 

pavnpnr t זיי r  w a r לא• א מאכעז *ו סלאז א 
oiop.

W גיט לאקאוס nvo זיד מאט ײגיאז די Prw nr 
no נתים כעלי די ty a r זײ אז אײנגעזעז wavn 

 קאםםעז. nrm זײ wp opi ?אס̂ן א אנגעחייבעז
nyan זײ r t fa r אויםוועג אן זוכעז *עניםעז no 

n דײו־ r סארסיטלינג no מאגכע o rn אנוםעקטשו־® 
on r וואס oonvny* wsvn בעלטם די חאבעז nvo 
nym ,סיז או־נײט n r געס סכסודyםyלט *t r v iif 
n סיט r חילף no אין םשערמאן סיססארשעל oynn 

m o, חערי *TVynvi.
 w :באדינגונג סאלגעגמ געײסינעז חאט ײניאן די

n באפתים אסאסיאײשאז די r  no nyn *̂Dm yn*v 
ma^envt** צי ניס tya”npnyo*iv קייז w o rro* 

o*r סיט אגײסענם n r אסאסיאײשאז די ;ײניאז 
oyoa^envo אל נאכצוקימעז זידy סאו-שײסםעז no 

o r גײעם o*yo*n*v, אײנגyשלאסo r  w װע־ סונקם 
no nyny* װאס סלאבות לyב no מל סיגיםום די געז

itw t p p  nv **t ן m  t r  no p u r r  y ■ 
w rm m n m ? nyorny r y  no r * w  *t jm

rm סאל n  tm tp*t nyom w n n v  nvo o tp y j 
wV» *nm nyo oyyjmv f i t “  v trn oo  n p  v 

*om «  r p r  sm fm n  ;n r v v*sw r r  tow 
תי לי tm tv י r i ptrny to**> opt tm * n r  no 

mnvmn׳* »n r  opt rw  nr  no >■» n r  on 
■ y tm yoro n r  nyo o r nyy* opt nooosnv 

nyo m o  p m  *n n*m innyayn riyo^n 
tm *wtrwny *i סלס to w׳

to n  nyaoyooyo wo*27 o r לסס nooyr o » r 
oosnv n r  w p*niy pony׳ no tornowo n r

iy*Vyo tom' מסייסל לס?סל׳ o*m v o r  n o o 
nr  w»yn ojyoowoo i r אננסיסצסמדיש» #o*iyi 

mm? n זימון r  opi tornois no**t nm ײסליסו 
ospnmnr to s r m  w׳ n r  <w*ijyti tm 

wnn o n  **v>o*m ססל opt oamo w yrnooV 
to s r ס׳חלוס׳ט* torn• t r ip  *n toooypya to>n 

moontm  n  torim n w w o* n r  om׳״
is ppp v op*rw*oio o r  n o w סלס׳ די

worry* no t ײאס r r  n r  wonro * w a r שדיס״
AA■ ■MMAAAAM U A M U A M A  M^MAM MMM •AAAAtjw דמדנסקי/ •רעזידןוס פפפיד׳ ד?ס ofi ון לןיןד§ 

tvonya^ oymr trn* n r0« סטסלגסי*׳ לוסיס ׳* 
noom o* לאקסל no nyorw*w חילסס r  no io

amaaam■ a a u a  AftAftftAftMAAA ■ a a •  ÂAÂ • MAAA ■AftMMMMft■ AM Hiשעל o*noon*m oynn n r  no ivsiyrD׳ *ywn* *nr 
ליסו*.

- . . ___. . ^ 1 ______- I - - - ■■I MAM MMMAaAAM M IIm U i MHH AMמפ וחדמ דןןמל/ פין קןופיטע סעסעלכמןגס ד
n r  om o»rtim r  nyorwwo tom w on* 

 tyo*y*v oyjrm *n no באשימגוז איז ססאסיאײשאן׳
ro לאקאל׳ o*nr סישכית nonjyo nytyon no׳ tm 

tvonw o r  ,nr^*om *n׳ ***wo *דזשןמל נלמזמר 
nyVty, סאריס *w m  n« oooVy* גסלסמ׳

ר ע ק ר א די ת ני א  וױיסטטאי און בל
ר ע עו ב ױםגעצאלם קריג  א

m o o o* ק ע עי נ פ
AA^^^MA AM A  a a Aa m m • •  MAAftMftftftft M ■ftftMgftMM A ■ AftM■ט׳ענזןדיש״ קדײגדלזןד׳ סשןןרלס ■ר^זידעגס ווײס

*tr* ײײסטיאפזי סון בלאח nyn פון i ׳26 לאקסל 
oyoa'nya, ײגייז יי אז o r שײז wa*my**y אױס־ 

m״any די *ו צאלעז oonjm  n r  no nyo די 
p דאלעי 330ססס׳ r ײאס יעי׳ o r יד» vwmv* 

yoלט n r  no לױן '*חממנם3זיבעז־א־חאל unyayn 
n r  nyo צײם n r  t n אסמאו y* wopoy* tm 

n r  t*a w nri וואו־ nya*r כאסײ oy o r גוס־ 
wo**ny*די ׳ *n rn שױן סיז om tynyuy* *mnyo 

o r וױפיל סױסיעפעמז **ya po nyo*mny nyny 
ry*  *n no wimp w o*mayn לױס n r  ym־

w• אכמז די «ת משד אין דינסטעז on
o די n  ny j’oyo יי *o*i*ya trn *אױסצוצא

n״anv די לען m  nyo ז די איז פעי׳ בעקyלya וױ oy 
 וואקאיע די אויסצאלזמ ביים tynyiiy* פאגוצט איז

r די *עלט׳ m s ts v  wtmy* tynn nyoyany איז 
^לס פארשימנע די סז yny* o**t ױני  t m r  no 

nm טשpy. סײד חאט 26 לאקאל *pn*vny eayoy• 
no o*yoonv*r nr'iW איסטעח סיטן סענטס 'Oio 

o*yoonv»r o*yonv**toovp o r אױסצימאח n 
pya די צו פעי anv״nv nyo גל דיnv־שro  ny■y 

wop’noon yny’n׳
o אנאנםיתנדיג קתינדלעה ווײס־פחהיתנט • r 

o די צו בעק־יעי די no אויסצאלעז r  nyoyany 
: לערטpnע

 לטyג םומעז די אײסדעפענען סיז אי־בייט ״די
 *y* rm םוײיד׳ סיז ארנױיטערין rיע קומט עס וואם
y*’m אן ירעז  ,yny’iny*oiv ארבײט no פופחאל־ 

n אונזערע טעריע. r^ o m גמיס אתיסגעוױזען חאבעז 
 a*n*ynvo איז ארבעם די ביז געוואו־ם סון געדולד

*tynyiiy• ״אבעז בתים בעלי די wayty* tnv די 
 די םאי־ענדיגען no wn’oivann קאאסעראציע םולע

oyany איז דאס װי שנעל אזוי *nv מעגלעך. געייעז 
Dילy חאמז זײ סון y*pynv ny^*yajm׳o*jrt דאס 
 א•3 א סיז ,wאסnטyאגג חאם *rnyayn די וואם לטyג

nyn*it .סקאונט ryn*v no די האס *oonyny* n rn 
^ז. yלyאיגדױוידו wav״ ^ ל א  אח o״anv די ק

ם א^דיג w**np nםיטגלי ynywiv no פ r ג דיyלם 
ױ*.* קומט oy זואס
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* ״ r ל *ייייו, ״82 י סניל0סממתי מי י  מיי
n לסמל דספ ײז איז 'פס«ד0מסקס*י io 0m**it מ 
»1סו יסו■ דדײ e*o up יוסחמ  מד י11«לי0י0 די י

P« i* איז קייסנמד »מז y  r t jsn-w trK nn
tnFinm>■ w itii ■7 דזנר »ױת«נסוגגKPV7 איכמ ײ *יי w“ f ו ifw קדי#«ן י ״ * ^ ” “ ״

מז » אױס אױך מי ס דסד r» זדמפלוס שי מ ר איז מ
f בז־אזיסד w w יייק* ניי סויססי ,___

ײ די revs nr אן, װײזס סדיךןד סגליי  ®ח סי
ס דיממ לסקסל מ ײיז׳ *יסשליסלסד כ ר ז י י ײ ״  מי

ס זײ גיז ײ»ס די׳ קיניז זיי װאס <ױס חסלפסז nr ד  יי
pc אתזסו־ס ooarmos מר לס*ססן כחומ׳ ױנ  ײי׳ ו
m די w*V»o*a חו־גגספידט nr מז ײ ר מלג  מ®* סי

rw ■*» י ססלז־אטסז די פסי סזססייספא י י ז י  ס
ר מנן מיי ײ אז־סײ. * ײ׳ שס• פיז סיסמג ס ב מי  י

מג ו אנגזהױבסז זיד זיסס לסצססגס אידיס חנג  nr מי
jw t v ר קריסססוס־סתגוח טיז די מ דן ל  ביז *ח מ

nrm o r» שייז v r * m  opm rvrw ד מ י  חת• י
tppvw•] דעדפ

 דעפארםטענם גארטענט האטאן
 איז פארםשריט גוםען ט»בט

װערטאנט
 ג»רםעט קאסאן פון דירעקטןר גיגגןלד׳ דײוױד

ם דעמרטמעם׳ סרײד כסע ט ײניזז די nr מרי כ  מ
מן מ ז ט*רשריס ג י ע איד י מגי אני  וחנר־ איז ןןרבײס ארג
ט  ערזמלםעז ה*ס ער װ*ם נײעס די לױט סםײס. מזנ

 װעקס־ סעקס דיסטריקט׳ יעגעם סץ מענעחשער פח
שרימז ױני>ז די ת*ט לפר׳  אגרימענס אז אוגטערגע
ר ענד סאדזשאמא ״מאײחנל דער םים  קאם׳ ןנדערוועי

ם רןסלאגד, פח פאני״ ס וון  אר״ חונדערט *װײ די גי
ם איז בײסעי ענן ־ ױניזח מאל ערשםעז *ום »•v י  מ

 *רבײטזגר די ח«בעז *גרימענט דעם דורך דמגמגעז.
 פר** פינף פיז לױן־חעכערוגג *לגעסײנע nr גסװאונעז

ם ע שכירומ״ די אויף מנ ם ל מ  אגדערחאל־ מסקאציעס, מ
nra םעגליכען א אויף אװערםאים טאר געזאלם מאל 

 *ו סקעילס מיניםום די אױף חעכעחנג א אח באזים
ט 46  איבער• זימעז חעכערמגעז לױן די שעז^ א ס;ג

 גוט־ פאר באארד לעיבאר װאר גום געװארעז געגעבעז
זדיסונג.
 גרױסער r מים געוואוגעז אויד האס יוניןמ די

 לעיבאר » איז אימם nr *וױי איבעד פון םערחײט
 געװארען אאגעחאלסען איז װאס עלעקשאן׳ באאדד
 סװאנטאן אין שאו דדעס א אין ארבייטער די אוױשען

 דעד םים םארהאנדלעז מוזען איאם װןט סירםן די און
 אן םאר עס כאטראכט ױניןןן די זדנםערנעשאנעל.

נאלאנגט שאפ דער ווייל ערפאלג׳ אױסארגעווײנליכעז
MM ft ftftMftftftA ftftftA ^aaftft x t ר  פון קןןמפאגי מגוםעקםשוריגג ססזדס «נמף דן

#נטי״מגקמ מרביסעגםסע ד פח אימפ — רןסחןן

• י י*ד י י י י י  i p .  fm »  00 < ן י י י ז ו » t r »

י י * > י ד יי י ײ m Z & י ו ״ ”
3  • י ײ ײײ * * י • ײ י י 1י יי י ײי׳ד^ייי ייי״ ײ  n rr w m  m r w  v h * ך♦   m ײ׳  י מ  
י מ  « •  m m m n f m י  י י  m m  
מ ״י Lיי •  • תז ט מי י » ג מ *י ר י ײ י ׳ י ײ י י ײ

ײ1 ײ**י 7 »י •  w nm וײ »ן ין**ט3י > n  «
ײ•  nr ז מ ייי יי ^ ו0**ג«ל ײ  m t&  o n  mooio■

ײ ײ««*«יו  n  n r m p לו  אי  m «n ^ ז*י כי  
י מ  r »  • p פייי׳ו   n oorm ײספ  oo o n  לזיס 
•o r  o n סווסיסספ   «  n r  o ן י »״  « io r
ײ 10 סיי  «  rr*3jr> n מז ויס ײו  ח ד ס י  
ו  o n  n  n o  i r י ד ד  מ »  m m m n m
^ ״ t  I׳ ™  ™ " r f  rw  |0 | רד׳ ר|י לי “ ו | T7

* ^ ס מ ל ס י מ״ ״ ײספ<ז סיס״ססר ז
ו פסו אײײ ז איגטסיגסשסגסל׳ ת

ל׳ 1*1 ס ״י » סי •1*11010000*100*00 3 0 0"
M M ■  A U M U M M  A » a  aft*  t _________i r i | i p  pjwi ■n ip v ffn ך  ^ ן

» ^ער דכען אץ דחןסנמוכער 4 שױגעז ש  
>וונטעד<נד^»רח לױךחעכערונגען  

דחןס^גױמענם״
מס דרזןס שן גפאדד ח  pin m  rw n y sn ?  n

מז זי  n r w a it  4oo ono ioson n r *r ג*ז   
o jo tn r joooo סח ססנסיסל אתטסיז  n w  o rn  
yzjn לד״ץ vfJBo oin ttmppju / דמאדסנממס סדייד  

גי דאוד לי ןיי  r«  l»m ר  ן י מ  n מן, own פון  מ ד  
י דאד איגטעד ראסאטשחעטס איסטעיץ איז י ״1״7*1מ  

איז סיו 00-  *or וױליסם פיז ^ ס זסססטסד דסר י
ג״י סעערד#ם׳ k HI׳

א־ דדספ קאדפ סי מ ,  m *ת סדנײטסי• 160 די   
P• ײספסוימג 0 *ססיסגסו מסגסז סאטאקאס׳ סון גי״  

לג ע ס׳ו סלסי ויי׳ טלאכווון כסל סלס פסי ײסד 0 י •
■ r t i  t a L m i  MMA a a it  O u iM U t lM  m a m  ^ ^ * 4 * מגי דדעס ארלץ״ דןר אק^  ס  ז^דכ^גץד ד^ד ודץ קן

ג^קד^געז ujyn מןןשין סמזךןזזןל אח אפעריממרס די
uft|ftftftka a a | ftua a m > a•  • mam  *a  ■ * a  ftft^M b^M■ קליגעדס זײ *דץ ודאך א דאדאד חייti 1 חקכערוגגיןן

; nr גױרלס׳ פלסר איז לנ ס ״ ^ סי ל  סיכייטסר די יי
ת קסטפסגי״ ײסס *op, m •ח ״ גײ־מדפסרי׳ י  מ
 די דאלסר; *וויי nr ג«קר*גסז תאמז חסטססשסס
סי פת 3״ י n* ו — ססספסגי״ גסדטסנט* ^ סי ל א  ד

עלנ  ״םזיטעט ד*ד פין טליכית נסל 76 די ן *urn ו ז
m i p e גססיסגסז חסנסז מספסני״ nr דאלסר אײז

דן װאד ס ן  װאס הלאבות מןל חמדארט ד♦ און ;י
 תא׳ קאמאאגי׳ דראס קאד «קזױ• דזןד פסו ארבעסעז

un 0 גסקראגסז כסז ison ײסד 0 דאלסי *וויי *ון 
 23 ווי וױמיגסר קריגסן ווסס סדכייססד, סלס פסר

 טסיי קריגסז ײסס די׳ פסו דאלסר איין און דאלסר
 דזשעי «מארטין *1 איו שאפ זיבסטסר דער דסרפון.

י ^ערדאאססס פון ממפאגי״  חסכסן סרכײטסר י
un א גסקראגסן דןרט ison מאד ן דאלסר סדױי סון 
 סלסר שטונדסז׳ טינף״און״דדייסיג סון בןזיס אױפן
שטוגדן. אויפן ססנט זסקס

 ^לענטאון אץ שעיער ®ינון ®מ ו»רבעטער
חעבערונגען. לױן קױגען

 איז מיטגלידער אינטעגעשאגעל 66 פח נאעגס
 הא־ פענסילווײיע, אין דיםםריקט אלענטאון אין שעפער

 סארבע־ אנדערע און לױן״חעכערונגעז געװאונען כסן
 אונםעד־ האבען םירמעס די װען מאנאט/ דעם שערוגגעז

 נײ זײנעז שעפער די פמ דרײ אגרימענםס. געשדיבעז
 מאניםעקםשורימ ״קײער די :זײנעץ זיי ארגאניזירטע.

 מלאכות; כעל חינדערט ארמןסעז עס װאו קסמפאני״,
 אר־ זעכסיג משעפםיגם ײןס גמנוםעקםשורינג״ ״בעטח
 סס װאו קאמםאני״ דרעס ״קאטאסאקווא די און בייםער

 חעכערונג לױן די חת א ארבעםסר. זיבעסיג סיבעםסז
 גסוואונען אײד שעפער די טת ארבײטער די חאבעז

 קײער דער מיט אגרימענם דער ײאקאזיעס. באמלםע
לעיבאר װאר פח געײארעז גוטגעהײסעז שײן זדז םירסע

v §  ro  w n /סינײיסו ספ יייי ססססי y  ono —--m m  •Otto MMM (MMmtfMM mm^M * w  » ti j  m r m־■*®B y
lo ro  o ro ו ס IK m *סד יייסו ס r fn m r r m  to 

o oonowio  orm  *i« איז rosn ײי סל י ך י  ײ
i 0*0000< ײסחמ איימסשססל• n

ר Mm r« דאדע urm יזדןן די ofn ofvom ון
■ * - M • • M  *M M * MAM M M U M ilM  b^ m m  m  > m  m• i  or* סלי• •on מיסו roononr ״י יח סד •יי זיי

ד דיאד פיז סראאאגט חןרסמאלמז 1< «יס ד»ד י
w• מד״ײס nom o /ײס• יסמ tom ס•טסײײסל 
״ סיבייטסי *i יתיןמ׳ m פה װסיסו «׳ on• ״  r 

•uo פסל איז גסנספיס סחססיז ײסגסיסלס סייגסן 
m ויט row ד* i שד ס איז סחסק״-ס «יל*ג 

אויסגסכסז. ססדיויגישן פסי «סלס 00« שטיססס
a • * < ו * M i i  **a.* m i o l i a n u  * *a*  a *• m ױי cd אץ שע§עד צו jttw d o Cv s אײ און 

 לדן״ לדיגעו כעטחלעחעם אץ נער
חעכערונגען.

טסיוסטפפסס פין סו
son n* די nr גמגאלד׳ ךײוו nr 0003*10• ד*סס r r 

ס די  תקרן־ איז פידטסס סוױי ט*ס *גריטסגסס *1 מ
י די פסד לייךאסכסרימסז גסז ס ױי ו ן מו  סד״ ו

I0 tr3 *0װ rm m ײי *1 *«»00000• דסייס* •Door 
i  ;to m* ״װאסקא unnrooororo פיז ססטפסגי״ 

 די און מלאפות ל03 173 **טסן310 00 ײאי סלסטאן׳
o ״סײי׳סז rn וחמ־סז סס ײאי למז׳ פון יןאגיפסגי״ 

w פסחױג משספסיגס a i o• איז m םסנד ײסימס 
 פיז unoson ו גסקראגסז ןr*״ די ײסס פסקסשוײמ

ײיקס־ מססלטס אח שכיו־וח די *pm ojoun• פימי
דן ^עס״ uiyjyny} jy ןנוױיסעז דץס ו rv געדדא 

1 T01* פריייסז uro מאד־ די איז ארבײטער שסיק 
ioo**3io אדיד חאנסז *tompto װאקאאיעס באגאלסע

 **»■«*■! *■■*»__ _______
4 * ^4 4444 4** **^M* M *  **ft|*ftM *M te 4*44M**ft4* mft u u v יעי ro מעגעדזשער סארדאגחי/ גדןיס *  v r w 

י nr מריכטעס •זמסילוױמיס׳ »סחלסטס3 oon n*״ י r 
י ®אר לויךחסכסײגג ס גססיסיסז o סיז סו־בײטסר י n 
ד חאבעז דדדים ײדס3 פעכרואד׳ אין *ענט- - - — Aft*̂*M *4*̂■̂■** **̂■**4* 444M**** 4** ***4 ****״010 3«וױי־ס*חסל טח לסו>סס0ס3 איו ■00 מיל פאוגטסיז  *0« ״

ion onr on»on *אין גוסחײסוסג פסוי באארד לסיכאו 
 פרן סיסגליז״ס! oiyuvi סוויי ono סדכייססז שס•

432 לסקסל

 דעפ^רנד ט»וז אװ אוט איסטערן
 אגרי־ באנײטע באר״בטעט מענט

פארבעסערונגען און מעטס
*44•  **̂**4 444*444* ftft̂ f̂tkaâ* ■**umL *̂  **M - -- 4414דער האס יואכעז ססדעכע לעסטס די םון משך א*ן 

 גאטנע ס באנײם דעפארטמענט טאון סײ אוט איםטעוץ
 םעריססײס׳ דער איז פירסעס די מיס אגרימענםס רײע
 גסמאונסן פאל יעדען אין חאס אח קסנטחזלירט סר מסס

 נסלי די פ«ר אויםגלײכונגען לױן און סן^כעסעמנגסן
 װסנז־סה חערי סזידסגם1וױיס־י יכטעט1בס סלאפות״

דעפסרטמענם דעם םץ 1םענסתשע
דעיארם־ 1דע 1וועלנע םים םירמע גרעסםע די

 ״בסרבמןמ די איז סגרימענם, דעם באגײט חןט מסנם
 ארבס־ עס וואו דזשוירזי׳ גױ יעטערסאז׳ אין טאבריק״-

עי מלאכות בעל טויזענט איבער טעז  לעיבסו• ײאר י
 פיז העכערונג לוין ךי גוםגעהײסען שױן האט באארד

 אקטאבער ערשטעז דעם םון אנםאמענדיג טראגענט. פינף
 סגגס־ האבעז טירמע דער מיט סארהאנדלונגען די אן.

 דעפארס־ םון מענעדזשער געהילף תסרסװיץ׳ י• םירט
 לאקאל *ח מענעדזשער בראונסטײן׳ חערי און מענם
161.

ןןגריםענסס די באניים האבען װאם םירמעם אנדערע
 גוט• פאר נאך װארםעז אגרימענסס אנדערע די באארד.
 אנ־ זײנען מעס1םי די מים פארהאנדלונגעז די חײסוגג.
 ניקאלאס גינגאלד׳ דירעקםאר םץ געײןירעז געםירם

 דיסםריקט, אלענטאח דער פון מענעדזשער קױראמאז׳
 און סיסלדם נארמסו אץ זיד׳ געפינעז שעיעד די װאו

סםי» דיסםריקם דעם םון בװ*ק זאעל

״ אײן מירט לאחאל חעױסבורג ען ק  ^נ
 חשבון אױפ׳ן אדבעטער םאר כענעפיט

אינחסטױ. דער םון
 זוכט ■סנסילוױיניס, חעז־יסבח־ג׳ *ח 106 לסקל

 געזיגט און בענעפים קראנקסז ס אײגסושטעלסז איסס
10שעי n איז סרבײםער די פסו• פסנד פאתיכעו־תג

:זיינעז ױניאז דער םיט
 גיו ביםש׳ לאנג םיז קאמפאני״׳ דאנהיל «קעי די

 לױ? ס געבענדיג אגרימענם, דעם באנייט האט דזשוירזי,
 װאקאאיעם. •באגאלטע און פראאענם צעז פון דעכערונג

ijn גוסהײסען. נאך עס דארף באארד לעיבאר װאר
 ארבעטסן יואם ׳166 לאקאל םון מיטגלידער 150 די

 גאחזסלק׳ איםם םץ קא.״׳ וױלבערג ס. .דזש. דער סאר
 פראמגם סינף סון העכערונג לױן * געקראגען האבען

ײן קײז אמ איז שכירוח די אויף  וױ וױמיגסר נים פאל י
 סעםעלםסגט דער סגרימסנט. נײעם דעם אין דאלאר אײז
אסי■1סי חערםאן םסנסדזשער סמ געײארסז געמאנם איז

 100 סרבעססז ײסם >167 לאקאל פיז 1מיסגלידס 76
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n* הסבסז ^ w v o 0 יסלסו• «ײײ פמ חסכסמנג ס 
 װסד 0 יאלסר אײז איז ארבעסעד ■ראדוקזיע פאר װ«ך
 גס^ האם סעטלעמסנס דעם ארכעםער. טלאאר n פאר

אראנס. לואי לסקאל׳ *ת מענעחשער 1דע ®אכט
 מיס געײאחמ באגײס אױך זימסן ימענטס1אג די

 מאנוטעק־ אינסײד דעם <דם פסרגסססתגגסז באדײסעגדע
שײרזי םץ קסמססגי״׳ בעגדעט ״לדאיס ער1סשו  סיםי ח
ױי די מיט אין  סר־ זײז מאכעז װאס קאגםראקםארס, נו

ט, אני מ ט  ענדרױ און סיםי ײשױרזי אין אלחשערא׳ «
 באשעס־ ײערעז שעפער דרײ די אי־ז בעיאן. איז סאטשי,

 אויף סלאכות בעל פוסאעז אמ הונדערם ארום טיגט
 סון עקאנאםי״, ילוקסריים די אייד דרעסעס׳ םשילדרען

תי׳ נױ נױ־יארק, װעהט שוי  אגרי־ דעם באנייט האם דז
פארבעסערונגען. מיט מז»ט

 אגרימענטם די באנײס האבען װאס םירמעס׳ אנדערע
 דעם דערפארטמענט טאת אװ אוט איסטסח דעם אין

סון קאמסאני״, אנדעתוער ״דיקםי די זײנען: פאגאם
 געװארען ארימגעשריבעז איז עס װאו יארק׳ נױ װעסט

 װאס חעכערונג׳ לױן יעדע nr. אגרימענט׳ אין פונקט ן
 ארגעםער אונםערװעש זײ סאר געוױנעז װעט 62 לאיןאל

 די ;ארבעםער די קריגען אייד דארסעז יארק, נױ איז
 ארבעםער די װאו עליזאבעט׳ פון קאמסאני ר. עגד ס.

 אנדערע איז ײסקסניסם באזאלטע געװאונעז חאבעז
ײ אץ טארבעםערונגעז ױי:  אײ־ שעפער׳ ארגאניזידםע *ו

 — גוױיםער דער אח איילאנד׳ לאנג קאראנא׳ אין נער
 די איז קאראנא אין שאפ דער ווערנאן. מאונט אין

 ארבע־ עס וואו קאמפאני׳׳ מאנוטעקטשורינג ״פלאנעט
 ארבעםער די גיט אגריםענס דעד סלאכות. בעל 65 םעז

 םץ העכערונג לוין א וואך׳ ארבעםס שםוגדיגע 35 א
 *װײ נאד איז ׳1000310 סלס *אי־ ײאד א יאלאר «ײי
 דעם װי 1וױיניגע יגען1ק װאס די, פאר וואך א 1דאלא

 דאלאר אען שון העכעחמ א קריגען קאטערס םיגימום.
 װאקאגיעם באגאלטע אױך קריגען ארבעםער די וואך. א

 *וױיםער דער םובים. ימים געזעאלעכע טאר געגאלט את
 קאמ־ דרעס ״סעלבי דער אין ווערנאן׳ מאונט אין שאפ,
 די און געװארען ארגאניזירם איז וועלכער שאם׳ פאני״

 קאנםראק־ דרעם דעד אן אנגעשלאסען זיך האם פירמע
 באדינ־ ױגיאן די איינגעשטעלם און אסאסיאײשאז םארס

אגרימענם. דרעס אונטערן גונגען

 םארלענגערטען פארענדיגט אנ־ימענט
 פון קאמפאני ראון)ר דער מיט סכסוך

ברידזשםארט
 גע• אונםערגעשריבעז ענדלעך איז אגרימענט אן
 ברידזש־ סון קאמםאני״ קארסעם ״קראיז דער מים װארען
 האט וואם סטאםעדזש, א סארענדיגם האט וואס פארם,

יואכען• זיבעז אנגעהאלטען
 מים םארהאנדעלט האם וואס קאמיטע׳ דער אויף

 געווען זיינעז אפמאד׳ דעם געשלאםען אץ סירמע דער
 ז5יעז־ פון פאבריק אין ארבעטער די פון פארםרעםער

 איינ־ אייד האם ארבעםער די םון םארזאמלונג א פאך.
 אפמאך, דעם םון באדינגוגגען די גוטגעהײסען שםימיג
:םאלגם װי זיינען װעלכע

 ױניאן סון אויםהאלםען דאם אן נעמם פירמע די
 יועלכע ארבעטער׳ אלע אז חייםט, דאס מעמבערשים

 װעלעז אדער ױניאן, דער אן אנגעשלאסען זיד האבעז
 סאר־ מוזען זאלעז ױניאן, ז^ר אן אנשליסען שםעטער דך

 דער ױי לאנג אזוי מיטגלידער, נוטשטייענדע בלײבען
מאכט. אין זיין וועגז אגרימענם
 קריגען אוריק מוזעז ױניאן דער םון גלידער1מי אלע

 געהאם האבען ױי וואס רעכט׳ סולע מים םלעצער וײערע
סארגעקומען. איז סטאםעדזש דער אײדער
 פרײז און םשערמאז א באשםימען זאל ױניאן די
 אין ארבעםען וואם םיםגלידער, די צװישען סץ קאמיםע

ארבעט׳ דער םאר פרײזען סעםלען צו שאפ׳
 ײערען געבעםעז זאל באארד לעיבאר וואר דער

 ױי ארבעטער. זײ סאר העכערונג לוין א גממוהײםען
 שםע־ װערעו באשטימם זאל דץ, זאל העכערוגג די גחיס
 אץ םירטע דער צװישען פארהאנדלונגען דורך םער
 אויף אייניגעז קענען נים זיד וועלען זײ אויב ױניאן. דער
 אז צי װערען איבערגעגעבעז םראגע די זאל סומע׳ דעד

 ארבעםער די ענםשײדען. צום טשערמאן אימפארשיל
געצאלם• מים וואקאציע וואכען צוױי קריגעז זילעז

 ערםאלג־ אן םירט דעפארטמענט קלאוק
קאמםיץ ארגאניזאציע רײכען

 םון מענעדזשער תבין. דזשארדזש וױים־פרעזידעגם
םטעח פון אםםייל קלאוק דעם  דע־ םאון אװ אוט אי

 אן םירם דעפארםםענט זײן אז באריכטעם׳ יארסמענם,
 n צוױשען קאמפײז ארגאניזאציאנם ערםאלגרײכען סז

זײנלז דארם דיםםוײקס. דעם אין שעפער ױניאן ניט

 תאם םען ײאו שעפעד׳ צאל באדײםענדע א געװען
 סוסס סםאיל מסניש איז סקײרםם קלאוקס׳ געסאכם

סםאנדאח־ס. נידעריגע זייערע 1אמםע >•
 געװארען 01גאניזי1א זײנען 1שספס צאל גרױסס 0

 פון באדיעומזנז ױגיאן אונטעד 1איצםע ארבעטעז איז
 1שעפע סםאנדארד סאב אנדערע אגרימענ» קלאיק דעם

 אר* יוניאז די סח געהיט און אונטעחוכט 1כסז״ װעדען
גאנײזערס.

 איצם דינעז דיסםריקם דעם אין קלאוקמאכער די
 גױ אין ױניאנס לאקאל פארשידענע די איז ביזי

שוירזי  ױניאן םרײד די װאס קאמפיין, אין העלפען צו ח
 מויר־ וױנסעגם מןױאר עתױילען צו אן סירם גאװעגומ

 סטעים. תשױרזי נױ פיז גאווערנאר אלס נוארק׳ פון םי׳
 סעקרעטער דער געװען צײם לאנגע א איז מוירםי מעיאר

 אן איז און לעיבאר אװ םעדערײשאן סטעיט דער סיז
 ארבעםער די םץ םרײנד א און ליבעראל אויפריכטיגער

 םיסגליחנר אונזערע אלע אויף פאדערען מיר מאסען•
קאמפײן. דעם אין אנטײל םיכםיגען א געמען צו

 24 לאקאל רעינקאוט כאםםאן
געבורטםטאנ צענטען פײערט

װאר־ גארמענט וואטערפרוף דער םון מיטגלידער די
 דעם האבען באסטאן׳ םון ,24 לאקאל ױניאן׳ קערס

 טאנץ א מים ױבילײ יאריגען צעז זייער געםייערם מאנאט
 םעגע־ דער באריכטעט סטאםלער׳ האטעל אין אװענם
בארקער. ד- נײטהען לאקאל׳ טון דזשער

אלט, 1יא צעז גאנצען אין איז 24 לאקאל כאטש
 גע־ שוין מאכער רעינקאום באםםאגער די אבער ױמען

 יארען מים קאמםעז אנגעסירט און ארגאגיזירם ווען
 םון געשיכםע בלעטעל שײנע א געשאםען און פריער

 יועלכער ׳7 לאקאל אלס באוועגונג ױניאן טרייד דער
 פאר םונדאמענס דעם בױען אין באטייליגם זיד האט
 םרויעז באסטאנער אין ארגאניזאציע ױניאן טרייד דער
טרייד. ערTקלי

 םון געווארעז געםשארםערט איז 24 לאקאל דער
 זיינען עס וױ נאכדעם 1933 אין אינטערנעשאנעל דער

 און טעכניק דער אין ענדערונגען ראדיקאלע פארגעקומען
 דער אין באנוצם װערעז וואס מאטעריאלעז׳ די אין

 פרעזידענט האם 1934 אין רעינקאוםס. פון ארבעט
 איצםיגען דעם גינגאלד, דיױױד אוועקגעשיקט דובינסקי

 דעפארטמענם, טתש גארמעגם קאטאן םון דירעקםאר
 קאמפיץ ארגאגיזאציאנס דעם אנצוםירען באםטאן נאך
 האם אן דעמאלם םון טרייד. ניטגודס און רעינקאוט אין

 אומדער־ דער דורך םארשרים כסדר געמאכם לאקאל דער
 דעם םירער׳ זיינע און לאקאל דעם םון ארבעט מידלעכער

 דערפארטמענט, גארמענט קאטאן פון אפים מאסאטשוזעטס
 הויפט דעם און האלפערין י. םון פירערשאםט דער אונטער

 איצט איז לאקאל דער דעפארטמענט. דעם םון אפים
 םון ארגאניזאציע מעכטיגע אײנגעפונדעװעטע גוט א

 באדיג־ ארבעטס די מיטגלידער. םזיזעגט צוויי ארום
 די געווארען. פארבעסערט פיל דארט זיינען גונגען
 גע־ ארבעטער די האט אגרימענט םון באנייאונג לעצטע

 וואקא־ באצאלטע און פארבעםערונגען נײע געגעבען
ציעס•

 שי־ םץ באריכטעם ביאלים מארים םרעזידענט וױים
 שםודי־ לאקאלם די און באארד דזשאינט די אז קאגא,

 מא־ צו מעגלעד אזוי װי מיטלען און װעגען איצם רען
 םאר־ קענען זיך זאלען ארבעטער וואכען די אז כען׳

 שכירות דיערע ברענגען און םארדינםםעז דיערע בעםערעז
 וױיזם ביאלים ארבעטער. שםיק די םון די צו נענטער

 גע• זיך האט באדינגומען איצטיגע די אונםער אז אן,
 צוױ־ םארדינסםעז די אין אומגלייכהײט גרויםע א שאסען

 דאס איז אורזסד די ארבעםער. םארםען צוױי די שען
 אונםער• שטארק אזוי נים זיינען ארבעטער שטיק די װאם

 סםיל״ ״ליםעל דער םץ באגרענצונגען די געװארםען
 אין װאם דעם׳ איבער איז הענם וואכען װי םארמול^

 םיסטעם צוױיאיגע די הערשם םרייד דרעס אץ קלאוק
 םון ארבעםען םײל א ארבעםער. די פאר געהאלם םון

 זײנען צײםען נארמאלע איז שםיק. םון םײל א און װאך
 1אבע איצם באשיצם. בעעםר געווען ארבעטער װאכען די

קוםען פארדינםטעז זײערע אױף העכערוגג יעדע מוז
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 אתםסו־ײסו־פסן איז װאס הסכארוגג חײז דיחדןטסז• 0 פת

m לסיבאו־ ײ«ר פיז קאגםראל חןם a p׳ «m  r ןײס 
 ירײזסז סססלסז און שטיק פון סי־מטסז װאס די װאס
מןי פסי־ 4הסלטס גיכסד זיד קעגעז 1באװנדע אילסמ ע

 תאבזמ loooaio שטיק די װאס פארצדג׳ צוױיםעו• א
ס די אוגםער מדג דז באדמגונגען, אי  די װאס דאס ז
 ארבעםעד די און אפס אזױ נישט זיד בײםסז סםאילס

 ארבעםעך• שטיק דעו• פראדוצירען. מער דעריבער קענעז
 מאכם סו־ װאס גארמעגם׳ יזח־ען םאר כאצאלט קריגם

 די .10 םארדינם מער פראדדצירט׳ ער מער װאס איז
 פאו״ m סון נים פראםיטירעז אבעד ארמםער װאד

 סואטי• װאס 1אײנציגס דער פראדוקציע. גרעסערםער
געכעת ארבעטס m איל דערפץ םירט

 די האבזח לאקאלם די איז באארי חשאינט די
 אײד םראגע די האבען און דיסקוםירט גרינםלעך םראגע

^ די בתים׳ בעלי די מים אױסגענומען ג  זוכם ױ
 צו יראבלעם די אזוי וױ אוםז גזױעצלעכעז א איצט

לעזעז׳

 איבער אמט זײן אױוש גיט צוקעדמאן דזשאו
פאמיליע דער אץ תראנקהייט

 םאר־ אינםערנעשאנעל צוקערמאן׳ דזשאו ברודער
 דין פיז צוריקגעצױגעז דך האט מישיגען, אין טרעטער

 האם ײאס פאמיליע, זײן אין קראנקהײם א איבער אסם
מ זיד געצװאומען אים רי או צוקלײבען1א  אג־ לאס נ

 אנ־ איז װאם דײווים, ע. װיליאם בתדער חשעלעם.
 אינםענעשאנעל אלם פלאץ זײן אײף געװארעז געשטעלם

 מיםגלידער די אז באריכםעם׳ םםעים׳ סח םארםרעטער
 בדחדעד װעמעז יוו־אן׳ פארט און דעטראיט פון אוגזארע

 לעצטע די םאר געדינט געטרײ אזוי האם צוקערמאן
 איז ער װאס באדויערם, שטארק האבען יאר, זיבען

 צײכען אלם האבעז׳ איז רעזיגנירעז׳ צו געצװאונגען
 סײענםען זײ־גזחונם שײנע אראעשירם אנערקענונג, פון

 מיט באשאנקען זײ האבען און םרוי׳ זײן און אים םאר
פרעזענםען. שײנע

 לעיבאר אוור דער אז אױך באריכםעם דײװים
 םינף םון העכערונג לוין די גוםגעד׳ײםען האט באארד

 ל. ״דזשאהן םון ארבעםער אלע םאר שםונדע א סענט
טניג סאז ענד םיעד  מישיגען. ױראן, פארט אין מילם״׳ ני

 םעב־ צענטען דעם םון ריםראעקםױו איז העכערונג די
»ז• תאר

 לױן און ארבעט ארגאגתאציאנם
װעםט סאוט דער אין |העכערוננען

—  — —  sa ■ —
אינםערנעשא־ פערלשםיין, םייער וױיס־פרעזידענם

 אז באריכטעם, ױעםם׳ סאום דער אין םארטרעטער נעל
 אגרימענם דעם אונטער משערמאז׳ אימפארשיל דער

 פרינם םלעגמאן .סטערן דער און ױניאן דער צװישען
 סיםי, קענזעם אין םירמע קלאוק גרעסטע די יןאמפאני״,

 םינף פון העכערונג לוין א ארבעטער די באװיליגמ האם
 אלע סאר יערלעך דואקאציעס באצאטלע און פראצענט

 יאר א םירמע דער ביי כאשעםםיגם זיינען וואס ארבעםער,
מער. אדער

 דער אין ײאקאציעם באצאלטע םון אײנשםעלונג די
 איינגעםירם שוין האם אן, פערלשטיץ ווײזט םריםע,

 םים־ אינםערנעשאנעל אלע םאר וואקאציעס באצאלםע
 קלאוקמאכער די כאםש וױיל םיםי. קענזעם אין גלידער

 קענ־ אין ארגאניזירען צו זיד ערשםע די געװען זיעעז
 קריגק צו לעצםע די געווען אבער ױי דינען םיםי, זעס

 קליידער םרויען אנדערע אלע וואקאציעס. באצאלםע
 געקראגען םריער פו־ז קאנצעםיע די שוין ד-אבען טריידם

ארבעםסגעבער. זײערע םון
 איז םשערמאן אימפארשיל פון ענםשיידונג די כאםש

 סלעגמאן םםערן םון םירמע דער םאר בלויז ביגדענד
 םאר אויך באזיס א פאו־ דינען אבער עס װעט פרינם׳

 ױניאן די שםאט. אין דא שעםער קלאוק אנדלז־ע די
 אנדערע די מים םארהאנדלונגען אן םאקע שוין םירט

 די פאר םיםי קענזעם אין מאנוסעקםשורערם קלאוק
 דער וואקאציעם. באצאלםע און העכערומעז לוין זעלביגע
 םון װערען גוםגעהײסעז נאטירלעד נאד דארף אפמאך

באארד. לעיבאר וואר
 ״גע־ נומער דעם מים דרוק צום גייעז מיר װען

 אנדערע אלע אז פערלשםיץ, באריכםעם רעכטיגקיים״׳
 נאכגעגעבעז האבען סיטי קענזעם איז בתים בעלי קלאוק

 פרינס םלעגמאן סםערן, דעו־ וױ באדינגונגען זעלבע די
 באצאלםע און העכערומ לויז ■י־אצענם םיגף די איז שאפ

ח אלגעמײז זײנען װאקאציעם מז מ אג םרײד. קלאוק ג



t נערעכטימז׳׳•־-4« י*ט

מ סמסוו s סןגוניךסעו מ b w p j w o ?* ns סאנאט דעס
ס tm ת ל מ ס ײש*ינם px לו ד *י שילײזו מ י י ח מ מל ײד*ז מ «*<***-------------•1 לו

fpw «קוסזןן i p מ וחנגעז ד׳ ו ן מי נ*מלסי ראכזד-זז מ מ ר 10B48 — 98 לאמל יידאו ן
r« זמל״מ *ו <עס*ז tnjm oyn *דמס, r» 800־00 -------------- 99 לאמל ײיאז קלוייקס

ן « ± י ל9ל< י S-------סו2 לןקאל ייױאז ימלמיס *ח ח־-ימיס px סלחמו׳מסײקימתו ײי im
ײייז *יבזױמי מימלס• ייז נאמז *דאססיי) אױף ■nrwyp די ®אר היליס״**מס

ר של*כם־שעידער די מ ן 484.02 ------------------------------- 182 ל*מל י נ
מי תשמי ג*ױ*פ*שיססישי די ®ח קדכנות 808^6---------------142 ל*ימל יײיוז מ

nroyo^ u oya. מ ן ז 1/7סס.סם-----------166 ל*ק*ל יתיןז ןימי״ד־ ד«ודס ײ*רשימל«ד *בעז1. ײגי«נס «
מי ̂זןי״^ןל םלחסח־מגדס pe ®*רקײף חןס אין ־nypyi ן מראכס מ 67^2----------177 לאקאל ײדןן *י
ijn  pe דדיטעד pe Jmrfrn של ײ ־ אז nroip ייבע ----------- מ
ws.99134-----------*יממז P» ®*דדאפ^לס׳ ה*מז םיסגליד*■ riymx ty דיבמן,
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& nxm x ״ דמס די קוסס לאקאלס ג מ ײ י ״ ײ י 1f ׳ f i g D̂ S , . ? 3 f J 1 2 r p® w כדטגלידעי יי n nmr יי װ*ס ®תגית, p  m נאר קױפט און באנדס פון קװאטע

ײ *ילע •mm3 מײאפזמםע די px דיגץן װ«ס טיםגלידץר, װ ען צ פ שי
rurmx pe ״3 סיםגליי״י * י ױי ײ ”* ״ י אדד דזשאינט דדעס אמײר ״n‘״ n נײ אק מ r, •װעל 

ru* «לע אק n סלחמה־ px ז מילסס־־מסיגקײ״מ י י ר חו w מ w y r ® 1 7 i « S K 
S ®***®עגטלעכעז r« זיל«זס»ײ ני.אײסל« ®»ר px ל*נד v S  w S5? ־"n S T J E n קוײ

י ״ ײ י י nי T lU S T T  rS m יי״.
ײ ®י ״ אינםערנזרמנעל׳ דער p® ■רעזידעגםען ®*רשימרכענע * * עם ערהאלטעז ״י

ל א אג ש ע רנ ע ט װ און אינ ער נ ארלן עו י ל א ק א *יז” ל י ™? י £ ^* ■ :” .y־  י
ען ב s גי io ao o o ה ױ ר א ע ד ױ עו ו ױ פנ ױ א שע ח *ניטו^לייײוי או ײ מערמאן, ז םשארלז ®רעױדענם וױיס דאלאר. ליאז מ יו

9 7 9 די «ז באריכםעם, קאםיםע׳ קעמיעיז דער P® םשערממ 0
eirppne'e**n .ס קאסיסע *רזהידענט אח וועלכער אוסאומי*  םרעזשורי פון *ושםימונג די געקראגען ו

pe אדבעםער זױמליענימ־אםערימנישעז דעם o rל»ר6ד מיליאז ®יר עקםםרא די ®אר ןך דעמרסמעגט, ׳ 
 נעםעז די אויף װערען געחסען שיסען *װײ ג«ך TV>r מים־ די שאסען «ו באװעגונג דער »יז םעסיג זײזװ־ זדז
 נמי־־ «וױי די לאנדאן׳ םײער p» חילקוזיס מאריס pe םרײע די אױסוװבײען ײידער מעגלעכקײסען די px לעז

ם טדײד ^ מ ע. רײםזױ־eta דער זדן י ען, שםארבענע דעד זדמלי ס ס ^י מ  געה*ל־ פיל ןףוי האבען װאס מ
 איבערגעבעגהײם זײער םים אינםערנעשאגעל אונזער סען סעדםעל 6 שאםעז *ו אונםערגענופזױ דך ה*ס קאוגסיל
^ די װעז *ײםעז די איז <מל«גם, pr אינםער* אונזער px *װעק דעם פ*ר דאלאר סילקח נ י  גע־ גאד איז י

p נײ די px 'נעשאנעל i r מ וחמ בײ־ דעוזנו ה*מז ל*ק*לס  םיפע אױסגעדדיקם האם זיםערמז שװאך. px יו
ר *גערקענונג ל«ר•6ד םױזענם 100 קארגע געשטײערס םים ענערגי. px עגםחקהם דעם מ

 *רײגגעחזזרסעז זיד ה«בען םיםגלידער אונזערע ױעלכען ןןנםאגיני וױיס־ירעזידענס oyn בײשםײערוגג די
קעםפײן. באנד דעם px *װעלפ־ דעם פײערונג דעי ק*ל*מבוס דער בײ *נאגסירם

 סח ארבעם ענערגישע די px חניגקײם6ברײםד״ די האבעז דיגעד בײם האסעל. דחװעלס px *קס*בער םעז
גג געקראגעז אױך האם דדעספ»כער, די מרלע׳ »ד*לף סםעיט ןךו געזדלפס־סעקרעםעד גערעדט ענו ^  P® *נ
חנג דער po דעפארםמענם סרעזשורי ירעזידענס pe גרױם א איבערגעגעמז ה*ס װעלכער  בריף » px רעגי
^ •רעזידענס ;רחײעלס ל  באארד׳ חשאינם פח מענעדזשער גענעראל אםיסםענם י1 אמעריקעז דער p® pגר װי

 ראבינם^ז׳ דאגלאס jniyo p® ראזענבאום, דזשײקאב די *דרעםירם ח*ט װעלכער לעיבאר, ןךו פעדערײשזיז
 םלחםה דעמרםםענם טרעזשורי p® מענעחשער דעפײסי נ. חערי ;מסםןמ p® סעלעפןמ, חרכז פארתומעלםע

n ניי P® קאמיםע פינאנץ יועלכער מאינערם׳ ענגלישע די p® ®ירער דער העריםןון, r ,ער שרײבט סםעים: 
 מעג־ מײז אין גמיןײפעלם איד חאב אנהויב אין אמעריקעז דער *ו דעלעגאט ®ראםעדנאל א געװעז דא זױז

 וױיױג געהאם האב איך װאס דעם׳ איבער ערםאלג לעכעז חשאדזש px קאנװענשאז לעיבאר אװ פעדערײשאן
 P® םיםגלידער מאסע גרויסער דער מיט קענםשאפם אנאנ־ דיגער בײם האט אנםאניגי ®עימרא• פעחײגאני

מל אן px איגםערנעשאנעל די אז סירם, o ארגאניזןמיע. אײער רקערr נײ אנ rx יואכזה דרײ גאך אבער׳ 
 ױנ^■ אײער p® מיםגלידער די מים בארירונג אינטימער קארגע גײגעשםײערם אי*ם ביז שױן האבען לאקאלם
איך אז זאגען. אפענהארגע איז אויםריכםיג איך קען דאלאר. טויזענם חונדערם

, ״, י- ״ »״ ײ-י» פאםריאטישע׳ מער * באגעגענם נישט מאל קײז האב .v. ײו
ען רונג ע ײ ט ש ײ ע .XE ד ב ענ ר גרײם px זעלבסםזיכטלאזע מער א ברײםהאחניגע. מער לי^ שי

 װאס די ײי בירגער. אמעריקאנער p® גרוםע קרבנות אויף יוױאנס די ®אר ®אנד אױפבױ ®ארן קאלען
ארגאניזןתיע״. אײער *ו באלאנגען איטאליע אין

^םצ5 ™ ; י י ל ד א ק א ט 22 ל ה ם שי ױ ו500 אר ם־ , מו ט ם רי  ק
iS % w ך ע תי ע ר צו פ ע ד לי ג ט ר אין מי ע ײ ד ט ר א

ח  פארנאנ־ שיקם ,22 לאקאל ױניאן. דרעסמאכער די איז ױניאנם םרײד םרייע די p® אויפבוי װידער מ
קינ־ px מיטגלידער 1,500 צו מתנות קריסםמוס דער :איט&ליע
מיואפענםע די אין דינען װ*ס םיםגלידער. p® דער $25סס.סס^----------»מסזדמש«מל רךר סין אסיס ממואל

םשאלס מענעדזשער לאקאל מריכםעם לאנד, p® כווזות mjoooom-------89 לאק. ױניאן חשםנשכער ויסאליעגישז
םארשידענע ענםהאלםעז וועלעז ®עקלעך די זימערםאן. io^oo.oo--------48 לאק. ײױאן קלןוקסאכער אימייזגישע

האבען ד»רף סאלדאם יעדער יואס ארםיקלעז׳ נוצלעכע in-------------------6,218^1 לאקאל *•ערײםארס קלאוק
px קענדי קיכלעך. מאטעריאלעז■ ר*זיר סיגארעטען, וױ 1,096.43------------------------9 לאימל סינישזרס קלאוק
ס ח־עס און קל*יק מי געשיקט װערען פעקלעד די םים צחאמעז , ענלעכעס.  io--------4/)26.39 ל*ק*ל ױניןן מ

אמםערגעשריבעז סאלדאםען די צו בריף פעחענלעכע 592.50___________20 לאקאל ימיאן מאמי מינקאיס
די מים די באגריםענדיג זימערמאז, מענעדזשער p® 8.172.70 *-------------------22 לאקאל ײדאז דיזסמאמר

׳צושריפם םאלגענדען דעם ענטהאלסען אמ םובים ימים 1,255.14_____________23 לאקאל יייאז סלידםסאמי :
אײד וחנגעז דענקעז מיר וײסעז,אז זאלט איר װילען .מיר ,!fjio.40--------25 לאקאל ייױאן פאכעי װײסס און נלאוז

ix אויף םום איר יואס דאס געד.עריג וױ אפ שאצען pk 0.801̂ - 82 לאק. ייניאז ארנדמי בראזיץר אין קאוסעט
אונזער p® זיכערקיים די px װאױלזיק דעם באשיצעז i,903.i5---------------85 לאקאל ײדאן *־עםןרס קל»וק

אונזער pc מיםגלידער די הײם, דער איז מיר סאלק. »70.08__________________40 לאקאל מלסמאמי
orn לאקאל יוױאן •רןסזי־ס eo----------------i^es.26 ■מז צו קענען םיר װאם אלץ םוען ױניאז םי מים אײד ש

םײ־ מים קױםעז. מיר װאס באנדם דאלאר מיליאנעז g.540.9i 62 לאק. יתיאן איבעמי מגליזשי איו אתמײמ®
תיםעז דורכז גיבזה םיר װאם בלום, פזךנםס זענםער 07^4--------------64 לאקאל יידאן סאמי נאסזנהאל

rxaa קרײץ 1*86.45 ----------- 66 לאקאל ײדאן ןמנראידזרי px םלחמה־םעםיגקײ־ ציװילע *נדערע לע8 איז
r ימ » w 82 לןימל יוגיאז-------i8i ^ i •טעז׳

 אר6 פארתױפט באארד דזשאינט סלאוק
tc צען פאר באנדס דאלאר מיריאן 

באמבערס
אי ײ םיז באאײ ײשאיגם pup גיז די אויך  7ק

ד ע כ  קוואמ ארגינעלע די אדיבערגעשםיגעז וױים תאס מ
 םיליןן דרײ p® סופע די באנדג^ p® ®אדקױף דעם אק

 את־ אריגיגעל זיך האבעז קלאוקםאכער די װאס דןל*ר,
 *ריבערגעשםימן װײם px ®*רקױפען ix סערגענוםען

 װ<לןן זײ אז זיכער, זײנזמ ®ירער די px געװארעז
 TP די לוים םילקמ• ®יר p® סומע די דעדגדײבעז

 דעד P® םיםגלידער 27,000 גאנאע האבען ריבםעז
 px באנדם םלחםה געקויסם םותענם, דרײסיג יוגיאג׳ס

קעמיעק. דעם
 עד־ די געקראגזה האם באארד חשאינם קלאוק די

 געל® דאס אז דעפארטמענם, םרעזשודי p® לױבעניש
 יח ®עסםונגעד פליענדיגע זיבען קויפען ״pix גיק זאל

 געםזן די אויף גית װעלען װאם באמבערס׳ שװערע דרײ
pc מת די לאקאלס. די אױ באארד חשאינט דעד  פלי

חשאיגם יארק ״גױ :װערען געריםעז װעלען ®עסטונגען
niqp* ״נױ ; ײניזװ׳ קלאוקמאכער p n r 117 לאקאל- 

 ״לך ;קאםערם״ 10 ״לאמל ;®ינישערם״ 9 ״לאקאל
 די ״.48 לאקאל -איטאליענישער ;סרעםערס״ 35 קאל

 לאקיל P® נעםעז די אויף גית װעלעז באםבערס שװערע
 לך px עקזעםיגערס 82 לאקאל • סקוירטנמכער 23

i באםאגהאל 64 קאל p r-_________________ _
 דעו P® מענעדזשער עקזעקוםיװ ®ארד. נעװיל

 קלאוקנמכער די מאגריםם האם קאמיטע םינאנם װאר
 -אס אז ערקלערם, px דערגרײכונג *px •pix ױנחת

 ■R® געלם שאםען ix באאײ חשאינם p® קעםפעיז דער
 דעס p® קעמפעיז גרעםםער דער px באםבערם אען די

 געײאתז אונםערגענומעז px עם װען px װאס סארם׳
®p עס װעלכער px ,יתקמ״• אדזר ארגאניזאאיע גתפע ,

 מתנזת קריסטמוס שיהען לאקאלען קלאוס
סאלדאטען די

 עזאסשלבא אלע כםעם האבעז לאקאלס קלאוק די
ix זין מיםגלידער זײעדע צו מועות קריסםםוס שיקזת 
 באשלוסען ןךוינע לאנד. p® כוזזות באװאםענםע די

 באארדם עקזעקוםיװ די p® געװארען אנגענימעז זײנען
®p ױניאן. אפערײםארם .117 לאקאל ®p פרעםעים דעם 

 לד אזױני םקוירםמאכער דער P® ;35 ל*קאל ױנקמ
 ®יגישערס דער p® קלוב סױרװיס דעם p® px 23 קאל

3 ל*קאל ױנקח
ען םיסעלײניאוס ל א ק א ען ל אג ר ײ ט  ב

ר ע ק זיי ל ח
 אינםער אונזער סון לאקאלם מיםעלײניאוס די אױך
 באני דעם אין באםייליגם ענערגיש זיך האבען נעשאנעל
 םייד דיערע פאר מעגלעך גאר װאם pro px קעמפעיז
 האבעזמ אזוי כוחות. באװאםעגטע די אין גלידער
 געשיקס סאנדס וואקאציע ר.ןבעז װאם לאקאלס׳ אנצאל
 מיםגלידעו די םיט אוגלייך םש#קס די םאלדזאםעז זײערע

 איבערהױיס שעפער. די px געזארבעם האמז װאם
 ארמםעי גודם p:' די אױםגעצייכענם דעם אין זיך האט

 קרימר אויך שיקם לאקאל דער .155 לאקאל ױניאן
דינען. װאס מיםגלידער די ix גיתגות מוס

ר ע כ א מ ט ל ע ען נ ג ךי ג ר נ סו א ל ט מ ענ ל א צ ע  ג
ץ לי ם ע ם ב תי ר ב א ר ם ע ד לי טנ ם מי א  וו

ען ײ ען ג נ ר אין די ע ײ ד מ ר א
 העל׳מז IX אזױ װי אוסן אריגינעלער px נײער א

 ארםײ־ דער px דינען אװעק גייעז וואם מיםגלידער,
ײ .40 לאקאל כלאבער בעלם דעד אײנגעפירם האם  ד

 בתיײ בעלי די פאדערונג א געשםעלם האם לאקאל
px פונקם דעם געװאונעץ px י װעז *ז אגרימענט׳ 

אז דער p® מיםגליד מי ײ px דינען אוועק גײם י  ד
 הייי ער װעמעז בײ הבית, בעל דער דארף ארםײ.

ען אים געארבעם, מל א  תי לױט געלם אנםלאםונגס ב
• px גארבעם האם ער װאם אײס, דעד p® לענג שז  זיין
 ערשםזי דער ®ארגעקומעז שית px מאנאם דעם
 ®יז קאמפאגי״. גודם לעדער ״װעלמעיד די וחוז אזא, םאל
ם האם בראדוױי, 477 ל מ  מיםגליי mx דאלאר 200 מ

שעק n ח » » o מעלכער px י איז דינען אװעק י י
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װעםעןז פ&ר םורא חאכו ומןר
 אויף זיד מקל*גט וױיס מײער רודער

זדיט״ײ.®ר דער p® שמלםן די
 דער אויף םען)4 דעם (אקםאבער

 ®ארװאס .22 לאקאל pc ®יױערשאפם
 געפירם ניט װערען מיםינגען זייערע

אופן. דעמאקראםישען א אויף
װײס, ברודער שרײבם ״עפעם״,

 װעלען םאםער מורא, םין א p® באהערשם די ״וײנעז
 זײ ®ירערשאםם... די קריטיקירען דרעסמאכער די

 *ז דערלאזעז, IX נים םקיםס אלערלײ אױם םראכםעז
 פאליםים די וועגען װאדם 6 זאגעז וחלילה חס זאל מען

®p נים מאל קיק ®או־םעל איך סירערשאםם״• דער ix 
 !יד P3 איד pא 22 לאקאל p® מיםינגען די באזוכען

 P® םיםן קײן נים דארם באםערק איך «ז ומתודה, סודה
 לאקאל, p® םשערליידי די נערוועזיםעם. אדער םורא

 ®אחי־ ערסארענע אז איז רובינשםייץ, מיני שװעםםער
 ix םײ pא אנװעזענדע די ix םײ זיד באצים זי צערין.

 װאס ®ארשםענדעניש. םיט px וױרדע מים רעדנער די
 םורא — ®רעגעז איך װאלם האבען, מורא אנבאלאנגם

װעמען? ®אר האבען
px עקזע־ דעם ®ון באריכםען די אז אטת׳ נים עם

 אין םאסירונגען אלגעמײנע די איבער באארד קוםיװ
 איבער־ ויערען ױי װי ,T־n® דרעם אין און ױניאן דער

 זיםערםאז, םאשא ברודער מענעדזשער דורכן נעגעבען
 בא־ םים px איעשטיםיג אנגענומען אלעםאל װערעז

 ווארט־ די אפילו אז אםח, גיט עם איז ? גײםטערוגג
 אויס־ קלײנע זײער מים גדופע. לינקער דער p® זאגער

סען נאמם־םאלעז, רי  ®ארשםײם ? באריכטעז די אס מג
 קענען זײ אוים^ואוילםאג. ניט עם םוען זײ אז ױך,
 װעמען ®אר px ®אתואם הײנם. העלסען. ניט נעבעד זיד

,,oiyo’xמשםעות. !יםערעז. ? םירערשאסם די ״ X־ ' 
 קריםיקער. לינקע די זײנען דאס אבער ׳ערxעמי יא םערם

 אינםערעםען יע1®ראק px פארםײ לשם מוזען װעלכע
 px עם װאס אײם דער px אפאזיציע, אן אנהאלםען
קריטיקירען. ix םארוואם px וועםען ניםא יױרקלעד

ו נים 29 און גוס איז 6
 אויף םרערזין עמער גאנאע אוים גיסם װײס ברודער

 לאקאל p® מיםגלידער נעםםשאםםנע די םון גורל יזים
 אוגע־ האט מען מהויפםונג. זיק לױם װעםען. בײ .22

 px םשערלײם דיםםריקם ערוױילען צו רעכם דאס נוסען
 מעגלעכ־ די נים זײ האבען דעריבער און םעקרעטארען

 באארד עקזעקוםיװ דעם בײ ®ארםראםען זיץ צו קײם
 ווער :®חאגע די זיד ®רעגם סארשטייער. דיערע ײרך

 דעם צוזאםען שםעלען וועלכע מענשען, 29 די דינען
p נים דינעז די איז, װאם באארד? עקזעקוםױו p 

 די דוו־ד געווארען דערוױילם נים זײ זיינען ? ארבעטער
 םים־ די נים אויב די׳ פארטרעםען װעמען ? םימגלידער

 םים זאלען מיר אז וױים, ברודער װיל און גלידער?
 ®ארשםייער. אומאםיציעלע זעקם אז זיק, מסכים אים

 px בעסער קענען מיטינגען. דיםםריקם די ביי ערוױילם
 די p® אינםערעםען די םארםרעםעז ערענהאםם מער

 6 דורן ערוױילם יוערען װעלכע 29 די װי ירעםמאכער
באלאם? געהײמען

\ מיםינגען די ניס אים געפטלסן טס
 ־X’X דער געגען אוים שםארק זעצט ווײם ברודער

 אז זאגם. ער מיםינגען. םיםגלידער ®ון סארם סיגער
px לעגען מיר וועלכע םיםינגען דיםםריקם דרײ די® 

p אפהאלםען n־pxo. אווישען באםייליגם זיך ״האס^ן 
 הײנם װערענד םיםגלידער״׳ םײזענם זיבעז px זעקס
 px געיוארען םארװאנדעלם מיטינגען דרײ די זײנעז

 פלאץ א אין אפגעהאלםען ווערם אײנער דער px אײמים
 דערםאר און םויזענם, םיר ארום p^3 ארית נעמט װאם

>o r געםירט נים םײנונג, זיק לוים ויערען. םיםינגעז די 
 מי־ דאזיגע די אפילו װערען אופן, געהעריגען א יײף

אנגעפילט. נים םינגעז
 לאננע px אתמלאזען גיט אים מים זיד װיל איד
 הינקם אריםםעםיק וױים׳עם ׳ בדודער כאטש חקירות,
 מיםינגען, דיסטריקט דרײ די למשל. אונםער. אביםעל
 ויערעז אפגעהאלםעז ®לעגען רעדם׳ ער װעלכע װעגען
 אים• px px םענםער מאנהעםעז p® ®לאר טען7 אײסז
 PV גאס. םער43 דער אויף האםעל דעלאנא קלײנעם לעד

מז םי־ דרײ אױף דארם םען קעז םענשעז םויזענם ײ

ixpsem גיס םינגעז y. ,אײגענעם זיק לדיט אוױיטענס 
^ ש  םוימנם ®יר *רײן ז*ל גרויסער דער נעפם ח

 ודן זימעז סיסינג לעצטען בײם ווױב הײנס׳ ס<נש<ץ.
 זיך ®רעגס םענשעז״ תונדערס 16״ ארום געװען גאנאזח

ד דער :פרןןגע די  כאל־ ערשסזװ־ דער םיט סמערס״אונ.
 ברו־ םײנם סאזעאם. ®ולשםענדיג געװען דינען קאני
 «רײז נעםס באלקאני עטױיוא די אז זאגץז׳ ix וױיס דער
 ערד «ז r זײנעז דארםען מענשען? הונדערם 25

סיםם. 300
 ,אז וױי» בתדער שרײבם ,px עיקר דעד אבער

 זײ־ (יועלכע רזזאלואיעס די סײ px באריכם דער סײ
 װױמק?קזע דעם םאד געװארעז סארגעשלאגעז נען

 געפאדערם זיך האס װאס אזעלכע גזױחח זײנען באארד)
 ער שרײבם דאס. און באהאנדלוגג. אויספירלעכע אן

 ״יואס דעם אוליב געװען מעגלעד בים px וױיםער׳
 םינוט ®ינף אױף בלויז באגרעניאם px דיםקוםיע די

 װײ^ ברודער שרײבס וױיםער רעדנער״. יעדען סאר
 די קריםיקירען ix ערלױבם נים ®אקםיש האט .מען אז

 למםען דעם px ®ירערשאםם״. דער p® פאליםים
 ®ארװאם םשערלײדי, דער או־יף אײס ער שיסם קאנאז

 האם װעלכער רעדנער״ אװײטען א אפגעשםעלם ״האם זי
 יף1א אסאקע שענדלעכע נאגלער׳ם אנרירען געפתבירט

ױנקמס״. סאװעםישע די
nw *י גרײם נים ביז »יד r/ רם איאטיגע די אז»® 

®p 22 לאקאל אין ®ארזאמלונגזה םיםגלידער px ױ 
 גרעםערע — ימיןמם לאקאלע תב דאס כאטש בעסםע.

px זיד ®ירעז — קלענערע pix• שםײגער. זעלבען דעם
̂יס ד ״  איז מיםינגלז פדן •רזןבדלם די vs אבער״ רד

 rw האבזמ םיד שװערע. א געײעז אלעמאל אװז בײ
 םיםינגען. גרײסע ■לענער, ®ארש^נע אויסגעפמבירם

 גװאלדי־ קיק םיםינגעז; דיםםריקם מיםינגען, קלײנע
מז ערםאלג געז א  געהאם. נים זײ p® קײנע םים מיר ה

 מיםינ־ דיסםריקט די אז דערמאנען. ix װערם איז אגב,
 שםארק, אזױ בענקם װײם ברילער װעלכע גאך גען,

n זײנעז n גע־ אםאקירם נישקשה׳דיג גאנץ זזברים זײנע 
 דאן םעז האם םעו־ת. קייץ נים מאך איד א!יב יוארען.
 םיםגלידערשאסם די װערם או־סן אזא אױף אז ג׳עזאגם

 זיץ, נים זאל םעשה די װי מאהערשם״. px .צעםײלם
 װעמז רעדעז גים קריג, p® צײם אין איאם. םיר קענעז

םיםינגען. p® ®ארם די ענדערען
 נים px םיטם ®ינף אז םענו^ דער אנבאלאנגם װאס

 אײנער װאם םראגע א יז1ש איז דאס װעל, זױים. גענמ
 םינן• px אגב עם. ט1זא ער אזוי װי px זאגעז װיל

 ®ארזאםאמ די זאקאן. געשריבענער קײז ניט םיױם
 px .o״x רעדנערם די באשםימען ix רעכם דאם האם

 םי־ ®ינף די p® װערס אפם װי גיערעדם, אמז צװישעז
 ix װאס האם רעדנער דער pm ? םינום px 15 10 מם

 נים אידען זײנעז קריםיק. אדער לױב זייץ עם זאל זאגען,
 פינף איז אבער, גראגערס אײנער pm גזלנים. קיץ

םיל.11 אױך מיטטען
וױיס. בײדער שרײבם קריםיקירעץ, נים לאזם םען

 1װא ?22 לאקאל p® םיםינג א בײ איך. ®רעגט ,1װא
 די װאס ? פלאםםארם םרײע אזא סיםגליד א האט נאד

 לעצםעז דעם ®ארװאנדללן ix איז געװאלם האבען לינקע
 איבער דיםקוםיע א אין 22 לאקאל ®ץ מיטינג גענעראל

 באאת־ םיװ1עקזעק דער נים װעלכזמ (נאגלער) עניז אז
px האבען די באריכםעם. האבען מעןעדזשער דער ניט 
 האבען זײ װעלכען !ירקולאר׳ א מים אונםערגעאײלם זיד

 דעם p® געװאלם ד׳אמז את זאל. לעבען םארםײלם
 לאגישעחױיז זײ האם םשערלײדי די װעזען. א מאכעז

 נים גאר האט באריכם מענחשער׳ם דעם אז ערהלערם,
 באלזןנגם ®אלגלעך px םראגע, דער וועגעז ענםהאלםען

םיםיגג. צום נים עס
\ פראנם צור־יססן דסם צו גרײס מען

אויסגעבלא־ קי׳ץ װערט נים זיהעז םעױת אלע די
 סװיײרים אעזערע אז .px אדת אמת׳ער דער אײ. זענע

 ®ראנק־ px נים — םראנם אמייטען א םאר ײד גרײםעז
^  ®אר־ הײם. דער אין mx בײ הי, דא טאקע נאר רי

 מא־ פאר א אין נאד אז ®ריינם. ליבע דאד׳ איר שםײם
 װא־ מעץ1®ארק ײניאז אמזער איז װעלזמ אתם נאםען

 האבעז — װארשײגלעך העכסם — װעלזױ מיר לען.
 קאנװענ־ px אדמיניסםראאיע לאקזאלער א פאר װאלען

 באצײםענס עס. הייסם מעץ. באדארף דעלעגאםען. שאן
 באדארף מעז פאליםיק. אביםעל שפילען ix אגםאגגעז
איבערראשען, נים מיד װעם עס .prnp דעם צמתיםען

u n  n x ס*רס px מ א נ מ די ם*ד קדיסיק ן  לינ
סןזז pe pyn ײדיםכאװ א ױמתד px אי םןן ו  mrofif קו
אױסדחק. six שארפער■ און

px p די נעמען גליקלעמרײיח an סיםגלידןר ®ײל 
 ײ*ס ,nne חװ־ איז דאס ערנסם. נים קריסיק po אזא
 דעם עןטלאהואגא אוס ןעלאבאא ix גרײט זיץ םח פעז

ױ^ דענמקראםישזח  P® *רױס נים נאד עס זאל •רי״
שאדעז• קײן ימקמ דער ברענגען ניט px ראםען די

t e u to n  M Mסרײד דרןןס אץ
®אר־ .m3 נים באשטימס px םרײד דרעס איז

 קײן ניטא באםת px שעיער סך א גאר px קערם׳
סלע^ לווזך. שנײדער אױםן ,px עס ארבעט.

 קײנעם עס מ*לם אומשםענחח גארמאלע אונםער
 געװאױנם שיק זײנען דרעםפאכער באאומרואיגם. נים
ix די nnx : סלעק, װאכען אכט *רגע» װאכען זעקס 

px אבער ענ^ זיד ח־ײם ןךײ ^ox אמדער דאך מ*כם 
ד לאני ־ מיר אמת׳ — יראםפעריםי גמיםע א ײי  מ

 — ■ראספעריםי דער ®אר ם1בל px שװײס םים אאלעז
 קױפען ®ארדינען. px ארבעמז מענשען םיליןמען אגער

 םא װאס׳ ניםא px — באגדס רעגיתנגס אײסער —
V תאדמז r אמת זיק נים m3 טאקע ? דרעםעם בײ 

? ם11ײא
 ry באריכםעם. װער״ םענם1,װא »io״x טרײד די

ל היפשע א האבצז לעאטענם  געקרןגמ ®ירמעס מ
שםעאנגען ®ריערדעע p® .מנםעלײשאגם״ ן1א װי מ  י

 און .קענםעלײשאנס״ ,ריטײתם״. אאל באדײטענדע א
ײניז ,ריטוירגס״ דבאי סיםױס׳ של«כמ ז  װען ספחױז

 P® יאר אנדערםהאלבעז גאד זיד מאניפעםםירט דאם
 געשטאנען דמען בײערס וועלכע אונטער י,פעריטפראס

 בלױז געליפערס האבען בתים בעלי px ״לי״ז״ איז
 די (ארדערם^ באשםעלתגען די ®װ פראאענם 60

 ®אר א ®ארעפענםלעכם לעאםעגס האם אימװנג זעלבע
r דעם װעמז ארםיקלזת ספעאיעלע n. פתגירם פען 

ix אדער געםינען ix װאם םרעםען px װער px אק 
 ®ארביג־ px נים. טען מײםם דערװײל שוילדיג. דעם
 דעד אין קארעיאנדענםעז אײניגע האבעז דעם םים ײנג

 .סלאםפ״ רypסײלװי דער אז אנגעװיזעז עיר״11 ״װזװמענם
pk גאר װאם דעם צוליב געײאחנן פאראורזאכם X 

 .אדװענ־ שיל1א גענומעז האבען ®ירםעם אאל גרױםע
 ? איר םרעגם אזױ. װי ■!בליקש״. ״װערטען p® םזמש״

 קארעםפאנדענםען די pc מאנכע עגםםעחמ דעם יף1א
 װא• די םים אימקלאנג אץ האם מען — :םאלגט װי

 די מאכען ix אנגעפאנגען םארארדענמגען שינגםאנער
 מלחמה דער !װליב שםעלער; px קיראער דרעםעס

 געװימלעכע די געבלן ix אויםגעד״ערט אײד זײ האבעו
 בא־ זיך קען מעז אױב אמ ;באפוזװנגען px טריםינם

 זױיך px דרעם שמאלערער א px קירצערער א םיס גימ
 בילײ א מים ױ־יד ב»גײז זיד מען קעז םרימינגם, אז

 גע- דרעם דער p® px װאם הײנם. ײארע. גערער
? בליבען

 פיל1צ ®רײ אמעריקאנער די קען םען אז ת,1משמע
 יף1א מקחים די pm נאד יפם1איבערה אפנארען. נים

 הםתם מן זיך האם געשטיגען. םיל אזױ זײנען דרעםעס
 רעכע־ אזא געמאכם האם און באדענקט אמעריקע םיס
 *X3 אן .yxiip א שמאלע. א דרעם א איידער ;מנג

 אמאליגע די אן אײך px סםײל׳ צוםיל אז PX פוצונגען
 אונםער־ אביםעל עםער3 איז קאליױען, רײכע px שײנע

 װי אויםזען בעסער אלץ נאד װעם זי אלםע. די ®יקםעז
נייע. די

א־פי־אײז די איז װאו
דרע® איז סלאו px עם אז מײױנג. א דא rx עם

 דאם איז גיםא. װארע קײז איז עם װייל דערםאר. םרײד
 דא זימען עס װאס נאר איז ארה די םעגלעד. זייער

 ווארעם. איכערגעמג גענמ׳ האבזמ װאס םירמעם םך א
 די ױך ®רעגם אװערםײם. מען אי־פעם שעפער יעגע אין

 ®רעגם װאו״ ? װארע די ®ירמעם די קריגען ixn סראגע׳
 רעגי״ איבעריגע די זײנזח ixii ? א״פי״אײ די px ייד׳

 זאך די נים מעז געמם װאתם ? אגענםורען ריגגם
dix ?דעם נים םען כם1אתםעח װארום קענטעניש 

ענױ? גאנגעז
למנדאן—חילקײ'®—זײכמן—מלעזעגער

 נ*1א px וואם דרייװ באנד דאלאר מיליאן ®יר דער
באארד חשאינט דרעס דעם 7X0 געװארען םערגענומען
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is יוןן קזיזון• y i ד iw u 9 סון• m um** 
yayaiyos שלעזיגגער — סידןר p איו — זיגפןן 

s קןלןסן^ןר ^ F| לױם ןווןל |b p  oanya o r 
jyoiysi, זוןלנןד <22 לןקןל סון פענעדזשער tp ו ן  ו

i חװ־ סון זסארעסש y»y*iyoo ײײ״ באגד -yspjjy 
sin פןגלןך׳ דיןו איו  iwb *i  is וןדטי״גןן m 

lyoijrn r אין .1דאלא סילימ r a y, די lyasoo n 
״ געקויפם הןןבןן  חןנןן סיר וױ גןגוס אסיסיל סאל מ

*9ד*ל 9לpay 9 ד* רךדו •oytnsrny לפתחילה
ן מעגלעד איז ן ו ן ו ו י מרד*§לען זװ !ן •tlB*v אאל י
ן די נזױי. dbdvs — שיםען פיר ו ן ו ג שיפאן, צװײ ן
י האם מ י  פח poy« די p»yiם ז*לעז ,עןאסאשל3 יוני

 lyasocyirt די לאנזאן. סײער און הילקװיס סאריס
ח ײשר s זיכער קומס אויםםו. שײגעם דעם iso ט

״ סןרןונן גרױםע פיר •pas ״גענדזש*־ :שיסען
 חילקוױס׳* ״םאריס ״.jyoa*t ,פארים שלעזיגגער״׳ םין
jp 1 לאנדאד *םייער oyn םאר s ,שענער iyo osn 
9 lyoayTyenp בײסחןג DP שמ  װאס י»מף חעחמי

 לענדער׳ אליאירטע אירע םים גתאמעז אסעריקע, אונזער
jyoa’aiyc p סירען  p פ*שיזס פינסשערען דעם p 

onsjp• שלעױגגער p שנחיי זיגםאן ip  |i# jyoya*♦ 
 jyoya ,jyiaj^ p חילקוױש ;פירער lyoyaiy גרויסע

 דיעד מעסױז־יגע payn osn סאאיאליסםעז צוױי סון
 nyoyais דעם געפילעז און •flrrwn זײערע ט,3םאלא
 jauyryp iy»*oayo גרײסער״ s סיו בױער פיר ;קל*ס
שם*ל. אק אױסגעחאםערם געםען יי״ערע ררערען אידס

jm דמ• iyo װערען םאראײביגם װעלען זײ n
y» s וואס זײן סשער p לייפם וין איז עס  iyo- 

 די םיפ שיפמ פמ• די *רױסרופען װעלען עס םילען
סי־ lyoyaiy — אימיגר*נםען אידישע די םץ נעםען

 פח האפעגס די jp *נקומען װעלען זײ ײען — רזר
אל׳ מורמאנסק׳ לאנדאן׳ מפ n נ s שםעם. אנרעויע די

 יע1אמוגי און ש§ײז םירעז װעלען װעלכע שיםען, די דודך
 סיר מעלען קריג״ איגטיגען *ין שזתפים אונמנרע צו

 מעבר lyoyaiy די מים opyoayp jyoayya איז קוםען
 אױסלענ די מיפ םאלידאריזירען זיך םיר װעלעז לים«

 ^גזערע זײן װעלען דאס סוזוות• דעםאקראםישע דישע
 iyo סארשםענדעניש׳ lyVyaypyaiyoap םאר שלוזזים

*לע פון בונד אײביגען *ן פאר נרידערלעכקײם■
שוגאינ^ אונזערע קעגן םעלקער פרײהײמלעכע ^
!נינפ$ פאר 1 נוםער שםיטט ■
 נאװעמבער דינםטן<ג, — ארום טעג עםלעכע אין ^

 חשאחשעם ם«ר עלעקשפנם פאר קוםעז — םעז2 דעם
 בראנקםער די או *פעלירען וױל איד קאונםיל־לײם. אמ

 פ. ל. א• סארן שםימען צו פון,גערעכטיגקײפ״ לײענער
 1 נוםער זייער אלס נינםא םאלװאטאר קאנדידאם

 ער ׳ ם?נש. אייגענער אן אונזער איז נינםא קאונסילמאן.
 די קען ער ױניאן. אונעזר אין אויםגעוואקסען איז

םויזעג־ גענדליגער די אמ קלאוקמאפער די דרעםמאכער,
 אונזער אחאמען שטעלען ע3װעל ארבעטער, אניערע טער

אינטערגעשאנאל.
םיט־ א איז ער װאס יאר״ זעקם גאנאע די דורך

ערענ־ אמ אויםריטטיג ער האם קאונםיל, םיטי סון גליד
ארבעםער. די םון אינםערעסען די פארםראםען האסם

 פאליטי־ קיעע םון פארםירען געלאזט ניט זיד האט ער
 האט ער רעקארד. יפענםעזpאויםגע אן האט ער שענם.

 אים םאר קרעדים א זײגען וועלפע בילם םארגעשלאגען
שטימען׳ גײט איר װען דעריבער- פ. ל. א. דער און

 נאםען לעבען 1 איםער דעם אוועקגושםעלן ניט פארגעםם -
באלאט. פאסירענעם אויםן נינםא׳ סאלװאטאר םון

 װילם איר אויב טאן p דאם םליפם אייער איז עם
 שטאםישער דער אין םארטרעטער ארבעטער אן זען

םארוואלםונג.

 איר דאנקט הילפם־קאמיטע דרעסמאכער
 םאר פרידמאן, ברודער סעקרעטער,

^י זיבען ארבעט געטרײע י
 הילםם־קאמיטע דרעסמאכער דער םון מיםינג א ביי

אוים־ :רעזאלוציע פאלגעגדע געווארען אנגענומען איז
 װעל־ םרידמאן. דזשאזעף ברודער צו דאנק א *ודריקען

 יאר זיבען קאמיטע דער םון סעקרעםאר געװען איז פער
 סעקרעםאר אלס געװארען ערוױילם איצט איז און צייט

ױניאן. קרעדיט דרעםמאכער דער פדן
 םרימאן, דזשאזעף ברודער אז אגבאםראכם, ״אין

 דרעסמאכער דער םון םעקרעםאר געװען איז העלכער
 צים גערוא־־ען, געגרינדעט איז זי זינט חילםם־קאמיםע

 םליכ־ די איבערצונעמען אום אמם פון צוריק איצם זיך
 קרעד״ט דרעםמאכער דער סמ סעקרעטאר םמ מעז

אץ ;ױניאן
זױים, גאנצער דער דורך p אנבאםראכם. ״אין
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T 19 װײדזשצ^ yovia אס זײ גײ 9 ppip ir*n 
 א בלויז נים oy rp »גז נײ אגדעדש. עדן מם

 ־־־ אויו׳ isa m^ynp 19 oanp po וױפיל •ראגן,
ipp  i r  ypso t i e r s -  po piaios ײיסיל -

 poiayap- 9 איז יתז בײ ,oyaupa דעדפאר תאם
rn 9 א ז9 שסמדעז 86 ^ a r־ooya־r« isn פאר 
P 9שסונד די aipa panp po *nr pיף p a r  s 
n יאכעז■ »  na rs 9  ps*a oyoia n  •pas 

 װאלם lyoyais n װי opaio תים,3ש די אײזרסײם׳
p געקאסם גאתישס  ii p ap  rp -oaipa r p־poya 

po i לאנגע עלכע9 i r  -piroo דאל payn א*ן 
9 -pai ניט o*a ps pp  po עס o r דיז aiaya 

payo n סזגלמ?ײטעז  -poyaiy p  *19 anayoo 
 זײנעז רrליaםים yiytap .piaioo עaלאנ אזץלכע

 סיע־ ױיז, ן ןו oanarya iya*i piayooois די לויס
i 9 םים װאו ,iyeyo־payii די איז ל7יי rיסנאם 
p• 9 װאס ,aanyayn סראצענם 10 די «מ iספארסײ־ 

 נאד מעז oyais באשםיםם- oyn poiyoo *יסער
 •yno n ןpayipya 9 חאס po װאס יתת,3ש די 9<

pnya o*a 19 oy pn ,pone yan 1* אזא jmp* 
praya D’o y a rr זיד p PP payp זײ 9 תימץ׳ 9

9 iyo r s  pop oy מימלװןד pn נ ן  נו
r  m m  no poyirs n׳ i r  r s  p m  osn 

<ya*o*u o*ny» p m  o r  soss -pssao*9 n 
o*n» *ns ifSSflnyn1 9 ׳ 9 v j p o m 19 וױ* 

o in m y *9 ךו psyy nsy* 1״ 9 iy sn r  pfryn 
ns p iy r y n  no »»99 s p u iv iiy s yn> ns 

1 9 pryn ו*ך .r p  o r  oy p»yn p o y p sn r 
9*n  9  i rpyo pp*s  o r  iysy»i דאסעוסאל *r 

no 1 9  pVyn •V» o*ny» 1 9  jyVyn *9is i r* 
9 pt*iy» pi*s9 1*9 9סל po peosy *i p p r 

jw r
םי״עז אוישן סזןםיגקײס אוןזזןד s»yio סאדי

9 -psyap onoya oyn yoro  yiasa *r א p a r 
1* no paaiapiooay ס,9ױג* די y*iroo*ar n  f9 

PUPPa oiyoraiyo ד  סויזענםער. iya*ruyi ײי
«iyu ל ו ^ op*up»o*ns osn פתװ ססמיעלע p 
1* p inoo*ar 9  ir*Vao*o -ז*ד

lyo irain  payn dT s o r  o*o iyay םויזענ־

 ־ף9ד עם .lyaiynya לײסענאגם םיט אגתויח 1׳19
p»*i»ypar o a r  r*P גער1בי yayio r p גיט 

9 p o w  no po פאר o r דיל נמ ,or*iayp 
90■ pa*ay* o r װאס oyn די naia רעזידענם םון■ 

o 19 לסאחװר r  r» .isviyo ynpyiasio n  no 
i זיד׳ פארשםיים אח׳ r ?לייבאר״ און אםישער1דעםא

or*iasp"**oiyo, .אדער חאםקעל p i  n r ביי 
n r  po 9 -yayio s  1*i Pi*oy* שסימען iyo םעםיו 

liy סאר ליװאי o an 91 װאלם■ pnya די yoora 
yry pn  >r»SV ״9 איז 1װעלכע ארעליע, װי סארשוין 

pa*pyap*i סאװאמם איז Pisnya אײגמער יייז סיז 
װ בלויז ip און סאו״סײ י  paraiyo סיכות םעכגישזג י

 די parpya האם מעלפעד .iya*u אזא 9 באלאס- אױסן
y*ssa*osa אח piynvya oyn םוײיהיים dp ־1אוגםע 

 גענוםעז payp iya זאל קאםטעליע, סארשױן װאלס
p iyn אסילי oaroyaay r s װי y •קאנדידאם o r 
oiyiyaos r שאגדע• y שױן IT ז9 סליין s דערסון׳ 

oy w װאלס iyo o ra  i r  pnya בזימ׳ iy po זאל 
וחגרעזי דערוױילם זזלילמ

iyiy* 9 אײגער >iy o ir  poyaiy iy a * ir no 
inpo זאל ליװסי r^לײװ.p p n  o

po ip לײט קאונסיל די jp  jyayn po  n r 
9oa*a pa*t װעלכזןד oyn זיך p  jympaomy זײן 

iyo lyonoryo ijn o y a  ,iya*syc s די *oyn -jry 
iy נינםא קאונםילםאן. אח n r ריעלעקעטעד אודדאי 

pijm. איס 9 און iyo po*oo po n r די r r a y 
 גאלד* קליין, tnoya װי ?אנדידאםען׳ םייiyo לײבאר

aiyaדי און וױלזנז סזןרל ״ r r a y 1לײבא ?jyornay- 
o שםיםם r העלםט זױן םיקעם םײ1־סא1לײבא 

m r״jyV די por*iayp, און 3ליי םים זײנען װאם 
a o r  iyo p a r״ojr דיל panpa iyo jp םאזמה די 

y iyo jp ,זאל װאם שלום paajna !אםת׳ע .jr* io 
i 1יוש r  1*p  o**pa*oarya jp •װעלם
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ײער םיל פון הע

ro  ya*p די ay10 yoa*o**rpaayלעסly tap  r s  p 
o אח סרײז־, ip 3 וױ y jry ay n  p1סא די יסעל• 

 באצאלםע a*ir*a די איז lyoyaiy די סון דינססזמ
oynyayoyp, םײדל 1פלאא די וויyד y j p^גלעyaay y־ 
j p  yoVyoo די iy V r P iay  i r  -iyoyo מיניסום 

iyo די lyoyaiy ם איז iy למסענ i jry n y a מאקםי־ 
p די סום. p  p m o  yoiyaynya• לyבyנס־מיםלj p  p 

j לאסס די r r * o o  po, מאכם p  oyoa oyממעגלyד iyo 
y די ijm  no jyayV y payo 9  lyoyaiy p o tfp 

yo oyn aa*o*o nyaoyo p o x T  o**a .pooj*Tpo* 
lyonya נעלסאז לואיס jymyaay ף r ױי s  y a ro  i r 

aaiaaroray ry יתיאז די *  o r s  oayo צו -yaiyo 
iye p an p  j p  y a r  iy n  jry o לויז זײ yayn־ 

p am. די y 9  o**a oyaisס^yלa•רײד B״
p ױניאז lyoyaiy o־na*o*a די  oynינaעשםyלם 

y םy?דיyל opyaya םאנד jp  lyoyaiy n  iy t 
 םyליני yaי3זעל די אױף oayooiyor aa*b*io סזנקססיל

i װי r איז װאס םאנד a rpעשםyלם iyo jry rtya די 
oayooiyBr ?nayo V*oo?yo o r  re  lyoyaiy. 

o r  r s ײעכענםלעך װערם םאנד oa**Vya?yny םומע די 
iy V r 3,76 ro 1םא lyoyaiy i m r, װערם װאס •ya 

jp  oa*ocyo 1שעפע די i r  rc .אפםײלונג ro 
ס p? װעלעז lyoyaiy די ^לפ  p a nיםyaצyלo ראנ־? 

?iyo j p  o'oyaya p אויסגאמז• מעדיצינישע

lytm yayo נעלסאז oyoanya t p  *oyn בײם 
n  9  ,am*o ױניאז oyn באנײם oayonay o r םים 

i r םינג א9,סל rayo*nya p סילס״ גי a ro y a  r s 
r 9 לו*ן r n  lyoyaiy n  iyo pam yayn ענםשײדונג 

p  noמyoםשערמאז ^שיל tt ,ynoorrap i r  j p• 
*.r a  x  jio iy .i

yלy םיםינגם סעלשאנס i r  ro ־’ גודס נים!jr a 
1 potayaay jyayn,עזאלוציעס anayorn פיזנעם דעם 

i r  ro  oayay ,ױניאן i r n a 1וועלכע מע?סין, חשעק 
p a r?  ooayiy t p, אויסגע־ און ערהאלונג שגעלע א 

 צו־ payp על3ש זיך זאל iy אז .aataycyn די דרי?ס
jyiypp’i אין ארכעט זיין צו lyrnyayo •p*an iy i 

 pnya איז טעקסין iy־rna אז ,jyraiyaay oyn זyלסyנ
iya*p בויער די סון jid יאן.3ױ 1זע3או a’layayaey 

j*n פוח i r  y’aiyay r s און טאג ארפעם אויפפוי 
r נאכם s ק  oyoVtpi אלס poipya איז o«npayip ד

jn  ro 1גרויםע aa iaar^ay איז i r  ro  ooan 
jy*a*i*. ר די ^ ל םנ  םעטיג־ די oy jyparya מי
y ?ײם m מים .o**piyapayi

 קאנפט־ סזױקײשאנסל אן אראנזשירם יװיאן ניס־גודס
פראבלעמען (זלזזמה נאך דיסקוםירען צו רענץ

 ארויסגעשי?ט האם 9ױני lyoyaiy גודס o*a די
y צו יף1ב yלy םשערלײם שאפ r s ד1פאא עקזע?וטיװ 

a ,1מיםגלידע n a jn rso o ’P זײ po t? rt צו y 'ספעציע־ 
 *ayiy װערט װאם ,faryoayp עלayײשpדױy לער

ya*oan j צו זשירם r ’oapon אי אבלעמען1פJ ־1םא 
aana*a סים i r מלחמה i r  r s פעריאדע. מלחרה נאד 

rayiyoay? n װעם -ya p o 2 l o r  ayoan poapiyo 
iy 3 צװעלף iya האלפ ,1וועמבע an  yאין אכמיםאג n 

o*aiyp װעסם 311 האםעל, מס1א yo23 .סטריס 
o r  j p זיך זאגט לײם1םשע די צו יף1ב: 

iy״ rap יאז׳3ױ p o y n i מים n y  lyaaya i r 
 נייע פילע מים o*aB אל o*ao Tשטײע aaaarya בעםער

iy n  r s שװעr ^פראבלעמ n שoײגIVT’no  r a y 
t p מ ע ע1אםיםי1פ yoi*arayaop די מיםעל, ס3ל  י

n  r s -װאס צאמזיז jyiyrt אויף אתיםםגעלײגם i r 
piyopyo p m  aaiajrnya'iyoyaiyשםעלעז װאם ׳



ט ײ »'28 ז {T► ■גערעכטעקיי

J ץלאז אינפעונעשאנעל sjxisd rŝועלם אגױסעט דעפ װעגעז אונטעח
 אין חודש םאריגען באריכם מיין ין

איבער־ איך האב .״גערעכםיגקײם׳׳,
 דרעםמאבער אונזער אז געגעבען,

 געװיםע ארױםגעשטעלט האט ױניאן
 אין םארבעסעתנגעז םאר םאדערונגען

ארבעטם־באדינגונגען. און לויך די
 פאדערונגען די םון רעזולטאם אלס

 א וועגען אונםערהאנדלונגעו אנגעהויבען זיך האבען
 אגרי־ איצטיגער דער אגרימענם. קאלעקטיװען נייעם
יאר. ץמענדיגען פון םערץ ביז גילםיג איז מענט

 םאדעמנגען אונזערע מיט געקומען זיינען מיר װען
 אז םארגעלייגם. לעצםע די האבען בתים, בעלי די צו

 דעם גאנייען װעגען םארהאנדלען בעסער זאלען םיר
 םאר־ צו אמאל װידער פארשםארען צו כדי אגרימענם

 דע־ זיינען םיר ארום. חדשים עםלעכע אין האנדלען
 איצם םארהאנדלעז צו אנשטאם און אײנגעגאנגען רויף

 קאנטראקם. איצטיגען אין אויסבעסערונגען װעגען בלױז
 װעגען םארהאנדלונגען די אמעםאנגען שוין מיר האבען

 דרעם אין אגרימענם קאלעקטיװען נײעם א אײנשטעלעז
 געהאם האבען מיר וועלכע םלענער׳ אלע די טרעיד.

 לוין־באדינגונגען. די םארבעםערען מיט םארבינדוגג אין
 םאר םארהאנדלועעז די אין ווען־ען אײגגעשלאםען וועלען

אגרימענם. ױיעם דעם
 די אין אנגעםאנגעז זיך האבען פארהאנדלוגגען די
 ימים־םובים די יבצול אבער חודש. פון מעג ערשטע
 םים אינםענםיװ אזוי אגגייץ געקענט נים מיר האבעז

געװאלט. ױאלםען מיר ױי םארהאנדלונגען, די
 מאגו־ די םיט קאנםערענץ ערשםער אונזער נאד

 װילען זײ אז געזאגט, לעצםע די האבען םעקטשורערם
 דאזיגער דער איבער זיך צװישען מיטיגג א אפהאלטען

 אידישע די אנגעקומען זײנען דאן אנגעלעג$גהײט.
 נארמאלען דעם געשםערט האבען וועלכע ימים־םובים,

 די ווען אז גלױבען, מיר םארהאנדלוגגען. די פון גאגג
 די םים מיר װעלען אריבערגייז, װעלען יםים־םובים

 זיעען׳ אויסזיכםעז די און אניאגען. אונםערהאנדלונגען
רעזולטאטען. גוטע דערגרײכעז וועלען םיר אז

 אירי אז פארשםענדיגט, זיד מיר האבען סארלויםיג
 װערען געםאכם וועלען עם ענדערוגגען וועלכע גענד

 סארבעםערונ־ וועלכע אירגענד לוין־םטאגדארדם, די אין
 לױן־ געהעכערםע דאזיגע די זאלען וױידזשעם, אין גען

 װאך ערשםער דער םון קראםם איז אוײינגײז סםאנדארדם
 םארבעסע־ די םאי םאדערונגען די ווען אקםאבער׳ אין

געװארעז• פרעזענטירט זײנען רוגגען
 צו געשטעלט האבען מיר וועלכע םאדערונגען, די

םאלגט: ױי ױינען מאנעםעקטשורערם די
 די אויף וואד א דאלאר 5 םון העכערונג א
 אר־ וועלכע פרעםערם׳ און קאםערס אלע םון שכירות
 םאר װאך א דאלאר 3 פון העכערונג א וואך. םון כעסען

וואכען־ארבעםער. אנדערע אלע
 םראצענם םיר בײטראגעז זאלען מאנופעקטשורערם

 םאנד, וועלםעיר דרעםמײקערם דעם צו ראל״ .םעי םון
 םון מיטגלידער די צו אױסצאלען זאל מען װעלכען סון

 דרעס־ דער אין באשעםםיגט זײנען וועלכע ױניאז׳ דער
 מעדיצינישע יאר׳ א וואקאציע ײאד א פאר אינדוסטריע.

געזונטהײםס־לייסםונגעז. און קראנקען־בענעםים הילן^
 םון ווערען םארוואלטעם זאל סאנד דאזיגער דער

מיטגלידער. אירע םון בענעםים דעם םאר ױניאן דער

שםײגער. לעבענס דעמאקראםישען אונזער געםאר איז
 די איבער זיג מיליםערישען א םון זיכערקײט «די

 אז נויטיג, באזונדערם עס מאכען לענדער םאשיםםישע
 באגעגענעז צו צוגעגרייט דין זאל ארבעםער־באוועגונג די
 איז זײ םון װיכםיגסטע די פראבלעםען. םלחםח נאד די
 זאל וואס םרידען, דעמאקראטישען א דערגרייכען צו

 דאם און אוממעגלעך, װעלם־מלחמה דריםע א מאכען
 עס אז אלעמען, פאר מעגלעכקײםען ארבעטם צוגרײםען

 ארבעםם־ און קריזים דער װידערהאלען נישט זיד זאל
 דער םון סוף דעם נאכגעםאלגם האט וואם לאיזגקײם

מלחמד- לעצםער
 םאר פראבייעמעז די אם באםראכט ױניאן ״אוגזער

 םפעציעלע א אראנזשירם האבען מיר ־אז װיכטיג, אזוי
 באוואוםטע עםלעכע זײ. דיםקוםירען צו קאנםערענץ

 גע־ איינגעלאדען זײנען סירער ארבעםער און רעדנער
 דער בײ סראבלעםען די אם דיסקוםירעז צו מארען

קאנםערענץ״.

שעהן בערנארד ®ון
j גענעראל־ארגאדיזער . )  ji .1יתיא ח

 באשעפטיגם זײן זאלען אפערײטארס אח פרעםערם
שםיק־ארבעט• פון באזיס אויפן נאר

 עקזאסי־ אפערײםארס׳ פאשין סםעשעל קאםערם,
 בא־ זײן זאלען דרײפערם און דזשענעראל־הענדס נערס,

װאך־ארבעט. םון באזים אויםז נאר שעפטיגם
 אר־ טאגיגע 6 א ווערען אײגגעשםעלט זאל עס

 מען זאל שבת, געםאז ווערם מאם ארבעם בעםם־וואד.
אװערטײם. פאר באםראכטען

 ערשםע װערען אײנגעשםעלם םוזען שעפער אלע אין
 פאל אין ארבעםער באהאנדלען צו לײסםונגען׳ הילף

עקסידענם. אן םון
נאכםיטאג. יעדען אפרו סאר פעריאד מיגום 15 א

חײם־&רכזןט אפצושאטען שריט
 אינתסטריע דרעם דעד פון קאםישאן חשאינט די

 אינטערנעשאנעל אונזער סון פארלאנג דעם אויף האם
 םח אםשאםונג דער *ו םירען זאל װאס שרים, געגומען

 םח איבעל דער — םרעיד אין איבעל ערענםטען אן
הײם־ארבעם.

 די גײער. קיין גים *ײעגנםלעד את איבעל דער
 ערקלע־ *י נויםיג גיס אח ״גערעכםיגקײט״ ®ון לעזער

 צייט א מיט איבעל. דאזיגען דעם פון פרםים די רען
 קאנ־ קענען עם װעט םען אז געמיינם, םען האט צוריק

 ױניאן די אין חשאינט־קאמישאן. דער דורד םראלירען
 אבער לאגע. די קאנםראלירען אלײן םיר קאנען שעפער

 שםארקע א נויטיג געווען איז שעפער נאךײגיאז די אין
 אראנ־ איז עם קאםישאן• חשאינט דער מצד שםעלונג

 דעם קאנםראלירען זאל קאמישאן די אז געווארען׳ זשירם
 זײן זאל ער הײם־ארבעט, םאר געצאלם װערם װאם לוין,
 פאר געצאלם ווערם װאם לױן״ דער וױ קלענער גים

 געהאלפען :ים האט דאם אבער ארבעט. רעגעלער
 איז איבעל דער הײם־ארבעם. דער םץ װערען צו פטור

 מאנ־ דעם צוליב םארשארםט מער געווארען לעצםענם
 אריינ־ אנגעהײבען האם און קראפט ארבעטם אין געל

 איינ־ האבען מיר שעפער. יתיאן די אין אויך דרינגען
 ארבעםער הײם די שאדען. סך א ברענגט עם אז געזען,
 פון ארוים זיך דרײעז די וואם םארצוג, דעם האבען

 *וליב און אײנצאלוגגען׳ אנדערע און םעקסעס אינקאם
 ארוים־ ארבעטארינס סרויען מאנכע זיך לױנם אליין דעם

שאפ. אין קוטען צו אנשםאט אהיים׳ אדבעט צונעמען
 גע־ די גענוםען שוין האם קאמישאן חשאינם די

 קאנםראל אזא איינשטעלען זאל וואס שרים, העריגע
 ליקוױ־ דער צו םירען זאל עס אז ארבעט, הײם איבער
 נויטיג זיין וועט עם סיםטעם. דאזיגער דער םון דאציע

 דער םון בײ־לאום די צו אםענדמענם אן ארײנצוברענגען
קאמישאן.
 סיסםעם קאנטראל איצםיגע ביז די וױםיל אויף

 װעניג געווען איז ארבעם היים איבער קאמישאז דער םון
:פאקם פאלגענדער ווייזט עםעקטיװ,

 א געגען געווארען געמאכט איז אנקלאגע אן
 םת רעגולאציעם די םארלעצען פאר מאנוםעקםשורער

 םאר־ איז פראצעם א ארבעם. הײם וועגען קאמישאן דער
 אנט־ האם ריכםער דער םעליע. ריכםער םאר געקומען

 ער האט הײם, דער אין ארבעם איינער ווען אז שידען,
 אזעלכער אלס און קאגטראקטאר א פון סטאטוס דעם
 דער םון רעגולאציעם די אונםערווארםען נים ער איז

 נא־ קאן, אנםשײדוגג דאזיגע די קאםישאן. חשאינם
 געריכט. העכערען א צו ווערען אפעלירט טירלעך,

 געזעץ. םון ווארט לעצםע דאס אלס אן נים עם נעמען מיר
 די אמענדירען מוזען מיר אז מיר, םילען דאך אבער

 מא־ זיי מוזען מיר קאמישאן• דער פון רעגולאציעס
 ארבעט הײם איבער קאנםראל דער כדי שםארקער׳ כען
 קא־ דער םון הענט די אין םולשםענדיג זיין זאל

מישאן.
 אי־ װיכםיג איז קאםישאן׳ דער וועגען רעדענדיג

 קומענדיגע די םאר האט קאםישאן די אז בערצוגעבען.
 די סוספענדירם דעצעמבער און נאוועמבער חדשים

 םאר מאכען דארםען ארבעםער די וואס איינצאלונגען,
 קאםישאן די וױיל קאמישאז, דער םון אויםהאלםונג דער
 גענוג םאגדען, פון םורפלום א טרעזשורי איר אין האט
חדשים. קומענדע די אין אויםגאבען אירע סאר

$רג&גיזירש שןןפןר גײןן טװיי
 אײגיגן צוגעקרמעז דינען יאר לעוטעז דעם איז

ײן די פמ צדוײ גארםענם־צזמטער. אין דרעם־שעפער  ג
מז שעפער א  דחנס *גלאוג די־ אדגאניזירס. םיר ה

 האמנן מיר *.,קאספאני ססאילס .םאפ און ספארםװער׳*
 IV ארבעםעד די פאר לוין־העכערונגעז געקראגזנז

 TP לײדסטאנדארדס זײערע אז באווארענם׳ האבען
 אלן קריגעז עס װעלכע די, מים אויסגלײכעז זיד לעז

 דאס און יתיאץ־שעפער די זדן מיטגלידער אונזערע
ט אױך זעלבע ארבעםס־באדיעונגען. אנדערע די פי

דעפארםמענם קלאוקם אץ
 אינ• אונזער מאכם קלאוק״םחניד דעם אין אויך

 וחןדען פאזיציעם אונזערע א<ץ פראגרעס טערנעשאנעל
 די אויף אױג אן האלםעז םיר םעסט. זײער געהאלםען

 ניס זיד זאלעז זײ אז זיד׳ גרינדען וועלכע שעפער, נייע
קאנםראל. אונזער םון ארויסדרייען

 שאפ נײעם דעם צוגעקראגען לעצטענם האבעז מיר
 האם וועלכער שאפ׳ נײער א איז דאם — עם.״ ענד *די.
 זײנען עם צוריק. יאר א ארום מיט עםאבלירם זיך

 ארבעסס־ זעלביגע די געװארען איעגעשטעלם דארט
 האם׳ עס שעפער. אנדערע אלע אין װי באדינגונגען,

 ארמםעד די פאר לוין־העכערוגגעז געמײנט נאטירלעך׳
שאפ. דאזיגען דעם פון

״ *װיקטערי זיר גרײטען פי־ר מ r לי to tip
 גו־ײסען געשריבען, ווערען שורות דאזיגע די װען

 םינפ־ דער פאר אקציע גרױסע א דורכצוםירען זיך מיר
ד פאנגם וואס לאון״, ״װיקטארי קאנאדער םער  דעס אן זי

 1P טען6 דעם ביז דויערען וועם און אקטאבער םען18
 םויזענס 200 מים מיליאן א איז קוואטע די וועםבער.

 גרױסן א נאםירלעך, עם׳ איז קאנאדע םאר דאלאר.
 ,, ״װיק־ לעצטער דער אז אכט, אין נעמם מען ווען םומע.
 םיט געווארעז דורכגעםירט איז קאמםיין לאון״ םארי
צוריק• חדשים זעקם בלויז

 אינ־ װיכטיגע א געווארען שױן איז ױניאן אונזער
 לאוגס״ *וױקםארי די דורכםירען העלםען אין םטיםוציע
 ער־ שױן זיך האם אינםערנעשאנעל אונזער קאמפײנס.

 ״וואו קאנאדער דער בײ רעפוטאציע גרויסע א ווארבען
 די איבער אויםזיכט דעם האם וועלכע באארד״. םינאנם
 מיס קאמםיק, לעצטען דעם אין קאםפײנס. דאזיגע

רן מיםגלידער. אונזערע האבען צוריק׳ חדשים זעקם  ח
 I ארום םאר געקויםם ױגיאן, אונזער םון אקציע דער

 אק אז ערװארםעז׳ מיר באנדס. דאלאר םיליאן האלכען
 םױ וועלען דריױו לאוץ״ ״גויקטארי איצטיגען דעם
רעקארד. גלענצענדען אונזער אנהאלםען אויך

 מײ םםעציעלען א אםגעהאלטען שוין האבען םיר
 פארשםײ־ די מים איידזשענטם ביזנעם אונזערע םון םינג

 .װיקםארי דעם פון קאםיטע צענםראלער דער םון ער
ד דינעז אראנזשירונגען די וועלכען בײ דריױו״, לאון  ג

ד זאל שאפ יעדער װעלכע לויט געווארען׳ מאכם  ג
 I קויםען זאל םיטגליד יעדער אז און ווערען קענוועסט

באנד.
 דאזיגעו דער אין פאראינםערעםירם זיינען מיר

' :אורזאכען עטלעכע צוליב אקציע
 םטײ צו םאראינטערעםירט מיר זיינען ערשטענם.

 איג• שטארקען א םיםגלידער אונזערע אין מולירען
 לאנד. אונזער םון מלחמה־באמיהונגען די אין טערעם

 װען םםעציעל װיכטיג׳ זייער םאר עם באטראכטען מיר
 I אנגעםירם ווערם םראװינץ קװיבעקער אונזער אין

 פראפאגאנת אנטי־מלחמה און אנטײבריטישע שטארקע
 האמן מיר מאסען. םראנצויזישע קאנאדער די צװישען

 ארימ״ דורך פראפאגאנדע דאזיגע די באקעמםם שםענדיג
 אקטיװיםעטען םארשידענע אין מיםגלידער אונזערע ציען
ד א האם באנדם םארקויםען דאס מלחמה. דער פאר  ,) םי

 װעלמ מיטגלידער. די װירקונג. פםיכאלאגישע ציעלע
 הא• זײ אז םילען, באנדס װיקטארי געקויפט האבען

 אח מלחמה דער אין .אינװעםטמענם׳ אן געמאכם בען
םאראינטערעסירם• מער און מער אלץ איר אין װערען זײ

 אונזערע אז װיכםיג, אונז פאר איז צוױיטענם,
 נאו םאר געלם ביסעל א אםשפארען זאלען מיטגלידער

 קריג דער װען ניט, װײםען מיר מלחמה־םעריאדע. דער
 אוחאכמ געגוג האבען מיר אבער ענדיגען. זיך וועם

 װעם ענדיגען, זיך וועם קריג דער ווען אז רעכענען׳ צו
 דעפחר איגדוסםריעלער םון פעריאדע שםיקעל א זיין

 צוגעגרימז■ זיץ נים וועלען וועלכע ארבעטער׳ די םיע.
םיי אז םילען, זײט אונזער םון םיר ליידען. וועלען

4  1943 4 5 W ט: ײ ז ► 29

רעזאלוציעם א.ץ מיטגלידער פון בױװ
— :רעדאקםאר םרײנד םײערער

 ״גזד אעזער איז «לאץ שםײמל א מיר ערלױבם
 רירט װעלכער ענץ, וױכסיגעז זײער א םאד רעכםיגקײט׳י׳.

 גרױסען אמזער פון מיטגלידער םױזענט עטלעכע אן
•60 לאקאל שײנעם און

דעד• אח ״געךעכםיגקײט״ נומער לעצטען אין
ם אונםער ארםיקעל אן שינעז  דרעס ״אונזער קעפעל א

ז איז ,60 לאקאל ױניאז׳ פרעסערס  םמ אלט״׳ יאר מ
 באשרײבם ער וואו קאהן, מעקם מענעדזשער, אונזער

 איז לאקאל• אונזער םץ דערגרײכונגען איץ ארבעס די
 קײן דערמאנט צים גאנצעז אין מענעחשער דער ודאלם
 גרויס׳ מאכען געז.אלםען האבען וועלבע ׳די םח נעמן

 ביט מיד דאס װאלם לאקאל, אונזער שײן און שםארק
 נעמעז• יא דערמאנם מענעדזשער דער אבער געארט.

 װעלכע נעמען, סד א אױס אוממיסטען אבער לאזט ער
ם לאקאל דעם געהאלםען וױרקלעך האבען  שײן איז גחי

 אין װאס זיך, װעגען רעדעז נים וױל איך מאכען. צו
 דרײ־ איז עטלעכע ױניאן דער םים פארבונדען שוין בין
 םאר אםגעשםאנען נים טאג אײן קײן בין אח יאר םיג
 לא־ םח וױיס־טשערמאן איצם בין אח ציים גאנצער דער
 דירעקטארם אװ באארד דעם םון מעמבער א און קאל
 נעמען דא אבער זײנען עס באארד. חשאינט דעם םון
pc ,לאקאל אונזער מים פארבונדעז זײנען װעלכע טוער 
מ !ײסעז׳ די פון טאן•  לאקאל• קײז געװען ניט איו עס ײ
 יארען די אין נאד •25 לאקאל םמ ברענםש א נאר
 םארבײגײן מען מעג מען, קעז װײטער• אמ 1914 םון

 ביזנעס איז װעלכער גוזמאן, מאקם וױ נעמען׳ אזעלכע
 םארנעמם אמ לאקאל אונזער םמ ערווײלט אגענם,

 מענע* אלס באארד חשאינם אין אמט וױכטיגען אזא
 נעמם װעלכער אמ דעפארטמענם נעשאנעל םון חשער

 אמ םראגעז װיכםיגע אלע אין אגטייל טיכטיגען אזא
 נים םען קען וױ לאקאל? אונזער אין געשעענישען

 איז װעלכע פון אײנער שעכםער, ברידער די דערמאנען
 לא־ אונזער םון צײט שםיק א םאר מענעחשער געװען

 יארען םאר ביזנעס־אגענט איז צוױיםער דער און קאל
 לא• פח וױיס־טשערמאן אונזער נעמט אדער לאנג?

 די םאר ײניאז דער דינם װעלכער האכמאן, משה קאל,
 אמ !איבערגעבענהײם םיל אזױ מים יאר צען לעצטע

 געװעזענע און איצםיגע םמ נעמעז סך א נאך. און נאך
 מענעסשער דער וועלכע ױניאן, דער םון טוער אקםױוע

װאס דערםאר, בלויז ארםיקעל דץ םח אויסגעלאזס האט

 מיר װעז דערגרייכם׳ םיל געבים דעם אם אויף האבען
 אקציעס לאון װיקטארי םפעציעלע אונזערע דורך האבען

 לעצ־ די אין זאלען סיטגלידער אונזערע אז געװירקט,
 אין דאלער מיליאן א ארום אפשםארען יאר םאר טע

 די אט גום באגרייםען מיטגלידער אונזערע באנדס.
 באריכם קומענדיגען מייז איז אז האף, איך און מאטיװען

 איצםיגער דער אין אז איבערגעבען, קענען איך ײעל
 גרוים געמאכט אויך מיר האבען אקציע לאון מיקטארי
ערפאלג•

דעפארטמענט עדױקײשאנעל אונזןןר
הײנטי־ וועט דעםארטמענם עדױקיישאנעל אונזער

 מיט םונקציעס םארצוױיגטע זײנע אנפאנגען סעזאן גען
 אונזערע אן מיר הויבען געוױינלעך שםעםער. חודש א

 הײנטיגס אקםאבער. אנםאנג ארבעטען עדױקיישאנעל
 דעם, צוליב וואכען אייניגע אויף אפלײגען מיר מוזען יאר
 לואיזיא מים דירעקטארין, עדױקיישאנעל אונזער וואם

געזונט. ניט איז ראסין׳
 זי ווען פלוצים, געווארען קראנק איז ראסין מיס

 צוגריי־ נויטיגע די מאכען מים פארנומען געװען איז
 םע־ עדױקיישאנעל דעם םון ערעםענונג דער פאר טונגען

 א נעמען צו געראטען איר האם דאקטאר דער זאן.
 מיר אז נויטיג, געווען איז דעם צוליב אפרו• וואך

 סעזאן עדױקיישאנעל פון ערעםענונג די אפלייגען זאלען
נאױעמבער• ערשטען דעם כיז

 יאר םאר לעצםע די אין זיד האט ראסין מים
 עדױקיישאנעל אלם לייסטונגען אירע אין אויסגעצײכענם

 קורצלעך ױן־ וועם זי אז האםען, מיר דירעקםארין.
 ארבעם נוצלעכע איר אנםירען קאנען װעם און ערהאלען

 אנ־ אירע אין און דעפארטמענט עדױקיישאנאל דעם איז
ױניאן• אונזער םאר ארבעםען דערע

 זײנע םח סך א מיט איינםארשםאנען ניט זײגען זײ
. . . םירונגען
 װאס דאס, איז אבער סקאנדאל גרעסםער דער

 ברודער לאקאל, םון םשערסאן אונזער םארבײ גײט ער
 און אים׳ ער דערמאנם מאל איין נאר וואסילעװסקי•

 דער צו ביכער שענקען מיט םארבינדונג אין איז דאס
 טשערמאן אונזער האם מער אז עס, הײסט לײברערי.

 האט אומזיסט ניט ױניאן? דער םאר געםאן נים גאר
 צוױ־ אנטריסטיגג םיל אזוי ארױסגערוםען ארםיקעל דער
 פרע־ םויזענט דריי אונזערע פון װער פרעסער. די שען
 וואם מאן׳ דער ? וואסילעװםקי׳ן י• נים דעז קען סער
 די םאר לאקאל און ױניאן אונזער מיט םארבונדעז איז

 אר־ ערשטער דער געווען איז וואם יאר, דרייסיג לעצטע
 אין גאך ברנעםש פרעסערס דרעס אונזער םון גאנײזער

 יאר אין געווארעז׳ דערנאך איז וואס ; 1915 יאר
 פאר־ דעם פון מענעדזשער ערשםער דער ,1920

 נאכ־ און 35 לאקאל פרעסערס דרעם קלאוק אייױגםען
 דעם םון פרעזידענט און 35 לאקאל םון םשערמאן דעם

 מיר װען ,1933 יאר אין און באארד, חשאינם קלאוק
 לאקאל םון םשארטער דעם געקראגעז נאבאמאל האבען

 אונ־ םון טשערמאן דער געווארען װאסילעװסקי איז ,60
םים פארבײגיין מאן אזא מען מעג לאקאל. זער

? שװײגען

 דרײ־ לעצםע די פאר אים םים געארבעט האב און אים
יאר• סיג

 א דערמאנעז מים באנוגענען אבער זיך וועל איד
 האט װער דערגרייכונגען• וואםילעװםקי׳ס םון פאר

 אונזער לעבעז אין םארװירקלעבם אמ אויסגעארבעט
 און געבראכם האם ער וואםילעװסקי! סקעדזשול?
 ארבעםסלאזע. די פאר פלאן דעם לעבען אין דורכגעםירט

 גע־ זיך האם דעפארטמעגם ארבעםלאזער דער ווען און
 עמיצען געזוכם אלע האבען מיר און אויםלײזען מוזט
 האבען דעפארטםענט, דעם אים איבערצוגעבען אויף
 נים םשערמאן אונער וױ מענשען בעםערען קײן סיר

 געווענ־ םאקע זיך האבען מיר און געםינען. געקענם
 ענערגיע, זײן געוואוםם האבעז מיר װיל אים, צו דעם
 דאס האם ער איבערגעבענהיים• זײן אץ דערםארונג זײן
 געמוזט אים האבען מיר אננעמען. געוואלם ניט

 עק־ דעם ביי לױב־געזאנגען ױיםיל אמ דרעםטען•
 מעמבערם, די םת מיםינגען די ביי און באאח־ זעקוטיװ

 האט אלית מענעחשער אונזער פרעסע, דער אין אויך וױ
 אין ארבעםער אויסגעצייכענטער זיץ םאר געגעבען אים

 אזוי, דעפארטמענם דעם אוועקשטעלען און ארגאניזירען
 באוועגוגג ארבעםער די ארן מעמבערם אונערע אלע אז

באװאונדערם• אים האט גאנצע אלס
לײברערי, אונזער געבויט האם ווער נאך. און

 אזוי? שטאלצירם מענעחשער אונזער וועלכער מים
 ארגאניזירט מאקע און פלאן דעם געבראכט האם װער

 גע־ האט װער ? ברענטשעס ארבעטער־רינג דריי די
 קלו־ צוױי די ארגאניזירט םאקע און םלאן דעם בראכט

פארטי? לײבאר אמעריקען אונזער םון בען
 פוץ ארבעם דער מים םארבונדען אונז האט ווער

 י דער מים פארבונדען אונז 'האט װער ? הםתדרות דער
 גע־ האם װער ארבעט? געזעלשאםטלעכער גאנצער
 דעם כאר, דעם אטלעםיק־דעפארםמענם, דעם שאפען

 נאד• איז נאד און ? גרופע דראמאטישע די ארקעסטער,
 און גום׳ גאנץ וױיםם מענעחשער, ברודער איר,

 פארדינםםען די וױיסם אונזערע מעמבערשיפ גאנצע די
 געזאגם, איר האט מאל איק נישט טשערמאן. אונזער פון
 וואסילעװ־ זיך מיט האט איר וואם גליקלעך דיט איר אז

 איר װען איצם׳ ן1א לאקאל• םון םשערמאן דעם אלס סקי׳ן
 דערמאנם לאקאל, םון ארבעט יאר צען װעגען שרייבם

 שענ־ איז געטאן, האט ער װאס װיכםיגסםע, דאם אז איו־,
לײברערי. דער פאר ביכער עטלעכע קען

 ױניאן דער םון פלאר דעם אויף ארויס אמאל גײם
 רעסטאראנען, די אין קארנערם, די אויף צו זיך הערט
 רעסטא* די אין שעםער, די אין רעדם מען װאס הערם

 דעם. מים שעמען זיך םאר אלייז זיך איר װעם ראנען,
 געשריבען• האם איר וואס

אײד• דאנק איך
גרום, ברודער םים

60 לאק• םמ וױים־םשערמאן ,5 לעחשער לאװ, מאיר

״גערעכםיגקײם׳• םח רעדאקטאר געשעצטער
שא» מײן פח ארבעטער אײניגע מים שמועס א אין
 אן נעמען אח לײט ױניאן אלםע ױעען װעלכע מענשען

 פת לאגע דער װעגען ױניאן דער אין אנםײל אקםיװען
 האט ).־צײם1מלחם איצסיגער דער אין ױניאן אינזער
 א דורך מאכט ױניאן אונזער אז אויםגעדריקט. זיך איעער

 מיט־ םויזענם צוואנציג א םארלארעז האס זי קריזיס.
 גע־ םייזענם 15 צוגעקראגען פאלץ דעם אויף און גלידער

 שא־ דעם באגריםען נים האב איך ווען גער־ארבעטער.
 צוגעקראגען האם זי וואס דעם, דורך ױניאן דער םאר דעז

 געזאגם, םיר ער האם נעגער־מיטגלידער, סויזענם 15 די
 די רואיגירען זײ און עלעמענםען שעדלעכע זײנען די אז

ױגיאז•
 אז אנםירעז דארף םען אז איינווענדוגג, «יץ אויף

 גוםע פאר מאכען זײ און נעגערס די צוױשן אויםקלערונג
 ראםען אלטע םארגאנדערגעװיקעלם ער האם לייט, ױניאן

באקאנט• גום אידען אלס אונז דינען וואס טעאריעס,
 צװישעז וואס שאנדע, את וױיםאג גרויסער א איז עס

 ראסזח םח קרבנות גרעסםע די זײנען מיר וואם אידען אונז
 זיך םראגען װאס מענשען, געםינען נאך זיך זאלען האס,
 גרע* נאד איז פארדראס דער אידײען• אזעלכע מים ארום
 שאפ זײנען װעלכע מעמבערם, ױגיאן זײנען דאס װען םער,

 צו באלאנגען וואם אח םשערליים בילדונגס אח םשערליים
ריכםונג• םראגרעםיװער מער דער

:.גערעכםיגקיים״ םץ רעדאקםאר סריעד, װערםער
״גערעכםיגקײ׳ם״ אין פלאץ שםיקעל א מיר ערלויבט

 לאקאל סון באריכם םינאנציעלען דעם אנאליזירען צו
 אונ־ ״גערעכםיגקײט- דער איז דערשיגעז איז וואס ,60

 צושטאנד גוםען א אין 60 ״לאקאל קעפעל דעם םער
דעםיצים״ םראץ

 מענד די הײסם קאהעז׳ ברודער מענעחשער, דער
 אי! רעסארט דעם לײענען אח צײם נעמען זיך בערם

 און געםאלגם טאקע איך האב אריינםראכםען. גום זיך
 *מייגונ א אויםשפרעכען טאקע װיל איך און שטודירם.

 מענעדזשער דער אז אזוי ״גערעכטיגקײם״, דער אין
 יועגעו דענקעז פרעםערם וואם באגריף א האביען זאל
באריכם. דעם

 ?ײן נים איז ױניאן א אז זאגט, מענעדזשער דער
 די אבער אימשםימיג אים מים איד ביז דאם ביזנעס,

 וױ פונקט װערען געםירט מוזען ױגיאן א פון פינאנםעז
 אמ אייננאמעז געוױינלעה װי האם, ביזנעס א ביזנעס. א

 מעגלען נים איז ביזנעס א אין אבער אויסגאבען,
 די נים און אײעאמען די נים םעםםצושםעלען פאראוים

 פמ ױניאן א זיך אונםערשיידם דעם אין — אויסגאבען
ביזנעס• א

 אייננאמען פאר קוואלעז פאזיםױוע האם ױניאז א
 אײנ* די אױסגאבען. נויטיגע און םאזיטױוע אייך איז

 געלם אײנםרים טעקםעם, לאקאל דױס, פץ דינען נאמען
 םאזיםױוע זיינע דאם — שטראפען סון און מעמבערס פיז

 דורכגעםירט וועףען אייננאמען אנדערע אלע אייננאמען.
 די סאר אויסגעצאלם און ױניאן םון ביכער די אין

 אא געווארעז׳ קאלעקםירם זיעען ױי וועלכע פאר צװעקען׳
 בא־ צו זיך זײ םים רעכם קיין נים זזאם לאקאל דער

נמעז•
נעמלעך: באשםימםע, אייך זײנעז אױםגאבען די

 פאר מעמבער, א םאר סענם 15 מעקס קעםיםא כער
 בו־ אינםערנעשאנאל, דער צו $1.50 מעמבער נייעם א

 מענעד־ פארן סאלארי באארד׳ חשאינט דעם צום חשעם
 קלינינג• רדנט, סטעף, אםיס און אגענםען ביזנעס זשער,

 רענם יחינג,6אדונעד טעלעםאן, פרינטינג, באלייכםונג,
 םא־ אינשורענס, אדגאניזאציעס- צו דױס מיטיגגען, םאר
 דע־ עםפלאימענם מעמבערם. צו שטיצע םעקױריםי, שעל

 פאזײ די דינען דאס עקסםענסעס, קאמיםע פארטמענט,
אויסגאבען• נױטיגע אץ םיװע

אײנ־ די םץ באגריף א האבעז םיד אז איצם, אמ
 די מים באניצעז זיך איך װעל אויסגאבען, אץ נאמעז

 די ״גערעכטיגקײם״. דער אין באריכם דעם םון ציםערען
 זײנען לאקאל םמ גוצעז פאזיםיװע די םאר אייננאמען

 גיס דאם ^105^46.70 — אױםגאבעז ^119.736.07
 אויסגעלאזס האב איך 414,389 .97 םון באלאנס א אונז

דעס פאר רענם דעם פח אויסגאבען אח אייעאמעז די

 װעגען פײדזשעס גאנצע שרײבען געקענם װאלם איך
גתם׳ בתדער מיםקען איד ײײל סשערמאז• אונזזןד פזץ

*■2 םשעםלער, סאל



\i

ט י י ------------------------------»30 ז
o וױיל אפיס, n  i p וימןן n ס ר מ מ  uopiuyi מ

ד דדיי פים לן yoapm* די פון יןד. ן ון aysi צי־ 
v n מען מן פערעז a p ף ױ  ז«לזנן םיר וחמ ty מג

o ניז n  jysyn ײזלטזמ י׳8ד$ל 10 סח סצקס יערלעכעז 
 י$ד• i ד8ד$ל םױזזןנם 20 פון דעפיזים y געהאם םיך
n? אויו וױל .*יך  nr מעמד־ סון «וי0*««קססער*ױ 

i דיוס פון אײססןןםעז די מרגלייכענדיג iy זשער׳ p 
jy sp  »1941 u p  o n וױמיגער םיר i p 1830 דױס 

i p p פון אין ooayooyoy 7ypy7 סדימו■ מים woo 
דןזלןןד•

UP s איד p* געזען נים o ip n  o n פון m 
*iysy ^yapynyoa אין־ y syn מסדיף oyn מען 

י ערװןןרטעז. קען i י p  jysyrra דער וױיסם דןם 
ם ייז איך. וױ ■ונקס םענעדזשער o מלו n  i p 01חשאי 

nw p.דער אגגעגעמן יוערם ־ ly s ^ y a p מדזשעם 
u לעצטעז םיםז פןןרגליץ• אין $9,766.43 פון p פון 

 חש*יצם דער צי מרשטײם. נים »יד WP ׳$177238
oynya o p  ■nwp אויםגפמז, וױמיגער in y םיר 

 yp- אױך lysyn מיר אונטערשײד. דער שולדיג זײנעז
ר לעקסירם iy״royaiy דעם מ r פאנד p p חשןזינם 

$9461 ■nw p געגעבעז און mi דזש*ינם yn ■nwp* 
ז o שולדיג מיר זײנען .$6260 םיר מ n  mi חשןןינט 

lyany n w p טויזענם 1פי H PP>
o אט pריכםיגע די זײנען פענעדזשער׳ ברודער ׳ 

i דער ty מםען, וױל איד ציפעחמ• p y p n פון 
 םיר פרעסע פרײע פון נאמעז אין װעם .גערעכםיגקײם״

ח שםיקזנל y געבעז  זאל tinyp ברודער כדי אום ילז
 ארײנ־ גום זיד און לײענעז צו געלעגעגהײס די האמז

 םירען צו װי/«זױ פל*ן y אױמרבעםען און טראכםען
o n לאקאל o n  i p םעפבערס. די פון װאױלזײן

גדדס׳ פדײגדלעכען סים
שעכטער. נײטען

.60 לז<קאל פמ מעמנער

 געפײערט ױבילעאום ־יאריגער50 זירלינ׳ס
באנקעט. שיינעם טיט

o 11 שמז, nגע־ געםײערם איז סעפםעםבער׳ טען
 זידלין, * םמ געבורםםםאג יאריגער 50 דעם ווארעז

.9 לאקאל םינישערם קלאוק דער סץ וױים־משערמאן
 פון געװארען אראנזשירם איז !חאםענקונסם דער

y דעם כבוד אסגוגעבעז םרײנם ועחענלעכע גרופע 
 קלאוקמאכער דער אין םעםיגקײם זײן ואר ױבילאר

 סאר בסרם׳ לאקאל םינישערס איז אמ בכלל׳ ױניאן
דליג ןיוױי איבער  400 איבער די גװישן יאר. מנ
 טײל גרעםםע די געםונען זיך האבעז אווענם םון געסם

 מע• איר מים 9 לאקאל םין אדםיױסטראציע דער םון
 ם. און הייםאן ל. ברידער די טשערמאן׳ און נעדזשער
 אםיס דער אייחשענטס, ביזנעם די אויד װי בערםאן,

 מ. ברודער מענעדזשער׳ אסיסםענם דער און םעקרעםאר
 סארשאםם אים האם באארד דזשאינם די גילםענבערג

 געווען זיינען דעלעגאגיע איר אין וואס דערםים, בבוד
ברו־ מענעחשער, גענעראל דער :הױםם־בעאמםע די

 ל. ברידער די סעקרעטארען, די און סייגבערג א. יער
אשביז. י. מ. און לאנגער

 פאר־ געשיקט האבען ארגאניזאציעס םאלגענדע
ברענטש םינישערם, קלאוק :טוב ױם דעם *ו םרעםער

 אר־ 637 ברענטש נאווארידקער ;ארבעםער־רינג 9
 סא־ אידישען םון ברענטש שלעזינגער בעטער־רינג;
 קול־ און אייד מױטשול די און פארבאנד, !יאליסטישען

 די אויך ;מיטגלידער 9 לאקאל פון סאסײטי טשוראל
 דער םון 115 און 35 ,22 ,10 ,117 לאקאלעז שוועסטער

אינםערנעשאנעל.
 געהאט הנאה שםארק האט עולם דער ײי דעם, נאך

 איבערגעגאנגען מען איז מאלצײט, געשמאקעז דעם פץ
 דזשײק ברודער אווענט. פון דיט גײסטיגער דער י1

 אראנ־ האם וואס קאמיטעט, דעם פון םעקרעםאר קעי.
 ווערםער געםילםולע אין האם אונםערנעמונג, די זשירם

 j ברודער פארגעשטעלט און אווענם דעם ערעםענם
 ארגאנײ־ איצטיגען או־ז עקם־וױיס־סרעזידענם קױרצראן,

 םאוסטמייסםער. אלס אינםערנעשאנעל,• דער םץ וער
 האם וואם ,9 לאקאל םול מענןןדזשער געוועזענער א אלם
 ױניאן טרייד זירלינ׳ם נאכגעפאלגט יארען סך א םאר

 גע־ א געגעבען מאוסטמייסםער דער האם קאריערע,
 און אקםיװיטעם ױבילאר׳ס דעם פון אפשאצונג חעריגע

מז׳ ײ  קלאוק־ ניױיארקער די געבראכם האם ער װאם די
מאכןןר.
 :באגריםער םאלגענדע םארגעשםעלם דאן האם ער
 אםים־ גאלוב. ;155 לאקאל םמ מענעדזשער נעלםאן.

 שאפ הוירשקאו^, ; 117 לאקאל םון םענעדזשער םענם
םעק־ רודינםקי, ;בעקערמאז און מרגער פון םשערםאו

 נץרסאז׳ ארמטאר־ײגג; 037 בחננםש פון רעטאר
 אדײ־ דאו־ פוז אןאדטשױיט-טו ; 9 לאקאל פיז םשערםאז
 א ^סלאװסקי, אקאל;ל פון אטיטאק קײשאנאל

ר ;יוגילאד פון פרימס פערזענלעכער מ  אפד און מג
ra» י  לאיקק פין סאקדאסארזנז אגס3פי און אטאקאל•

מדג׳ איזדאפל און באאדד׳ דזשױגם * {אגאואל פיינ  מ
 אױס־ רןךןן לעגגערעד $ איז oyn פימבערג געחשער.
ײס גרויס געדויקס ט, !מױדןנזו סי  ומרט עס װאס וןו

o פײלער׳ אח pan y w כבוד צוגעםײלם p  oyn oyn 
מרדיגם* כשר

u m m u  MMMMMfeMMMitV MAM#!■ M9 כקןגר&סישע םיס רעדע חומןןריססישע חעכסס 
o פמ עראינעײנמז n מד בי  זדי־ ל. געתאלטעז oyn יו

n מאז׳ n עד £ לןזקאל פון מענעדזשעד oyn אײד yלס 
w דער n y o ײד סיוסשועל דזװ* פח קולםשודאל און י

םי ײ ס מ מ מ ע עג רג מ o אי n שםחזז n מל־ i ^ p  6 0  y 
ד חאר סםײטס־ ױנײסעד דיגען נ  די Juno y לסy מ
עד םידמע חװ־ פיז םלאכות בעלי דג  בעקערמז, און מן
ם, איז זירלק װאו שעפטיג  געלע־ דער בײ חאבעז מ

מז אײד אים גענחײט ע עג דג מ ם. א אי ײױענ י
n n איז זירליז ױבילסר i p שטעלם  גזך מרגע

ן ת  אפלא- שטארק אים nray*i םעלםעyחyפ די און מ
ג דירט. די ג מ מז y מ י  געוױסע איבעד איבעדבליק קו

עז חיסטןזרישע דונג סי קמ׳ חװ־ םח מ o יונ p 9ל9 ער‘ 
עז׳ דעם פאר קסנבארא זס? ג מי מ  אים איז oyn מי

געוואדעז• !וגעסײלס
 מגריסעז געקענם נים nnyn oyn די, אװישען

 די געײעז דינעז שםונדע דעד פון שפעםקײם דעד אוליב
זוױו־ ל. םאגעל, \ג קושנער, ם. םישער׳ ji בדידער:

 פרידסאז, י. ײז«לאד, * םילעי׳ ס• x האלפעוץ׳ ji מזזז׳
 דאב־ גאלדאװםקי, פײגבעדג, ראזענבלאס, עםלן, זג

 אין פאשלי עודא ,יןג^יילרשפ דײװיד גילסענבעדו, קין׳
לארבער.

TP o םאוסםםײסםער דעד p כרודער מדאגקם 
ע, און ארם שײנער דער םאר קעי חשעק  די וױ וייז

 בדו־ אויד וױ ,pynyj געסאכט דמען אח^חשמענםס
i ראזענבלאם דער p חילף׳ גלהעדיקעד דער oyn ער 
o p .געלײסםעט

o באגריסענדיג טעלעגראםעז, n ,דמען ױבילאו־ 
 םח םשערמאז !וקערמאן, ר. פמ געווארעז םארגעלעזעז

m חשאינם nw p■ ; .על י  איז יפאחזערםם■ םח מג
פיגקעלשסייז• ס. סח

 Tnpya תרכגעםירס את אחלנט םח םארלױף »יז
o םיז קאנמרם גרוםארםיגער א n זיגגער באגאבםעז 

ם jto פיאנא־מגלײםעריז זיין מים בראדין מקסי P r
m י1 'm״OTO׳iy>n םיו שםימתג ip o p i o n* 
 סיז םחיק אנגענעמע די געזpבײגעט סד א האט קונםט

o n ארקעםםרא־ליnשולמאן. מ. ר

 צו בײשטײערונגען אויס טיילט 60 לאקאל
אינסטיטוציעס. געזעלשאפטלעכע

o־f םיז מיםינג באארד עקזעקוםיװ ביים n־yiD*
 דינס־ געװארען אםגעד׳אלםען איז װאס ,60 לאקאל סערס
o 21 טאג׳ nגעםילט אלע זיך האבען םעפםעמבער, םעז 
ל m צוליב שסימונג געהויבענער א אין  םאר־ מ

 אינםםיםו־ געזעלשאפםלעכע םארשידענע םון טרעטער
 זיי כדי געװאדען איינגעלאדעז זײנעז װעלכע ציעס•

 בײ־ יעדע — בײשםייערונג אונזערע איבערצוגעבען
o איז םארנעם דעם לוים שםייערונג n ,די װאם ארם 

 אירע מיט םארדינט זיד האט אינםםיטוציע באטרעםענדע
i םאר לייסםונגעז n .ארבעטער־באײעגוגג

o איז אט p װעלכע ביישםייעתגגען, די םון צעםעל 
i םיז מענעחשער דער n ,קאהען׳ מאקם ודער1ב ױניאן
 אינ־ די סח 1עטע1פארט די צו איבערגעגעבען האט

: סטיטוציעס
— קאמיםעם בעםער1א אידישער

$750 ------------------דובינסקי פרעזידענם דורך
 400 — העמליז 1חב ך1דו — קאמימע לייבאר נעשאנעל

םוײינם ך1די — םאניטארױם אנחשעלעס לאס
3----------------------------------מאשקאװיטץ 0 0

פריינט ,1עטע1פארט 1אי דורך — .היאם׳
300 ----------------------------------פרישװאסער

n100 — מינץ פױינס דורך — יום1סאניטא באראה 
 100 — 1םארטרעםע איר דורך — ארם״ געזעלשאפם

100 — 1פארטרעםע איר דורך — סאנאטארױם 1דענװע
i n האם קאהען, מעקס לאקאל, םת 1מענעדזשע 

 ביישםייע־ די זיך האבען דערמיט אז ם,1ערקלע דערביי
 װעם איגגיכעז גאר װײל אויםגעשעפט, נים נאד רונגעז

r* םת םארםרעםער די פאח־ופען ױניאן די n װיכ־ 
 ־1איבע זיי א־ן אינםםיםוציעם געזעלשאםםלעכע מיגע

קוםם. זײ oyn זזלק« זײעו• געבען

גערעכטיגלךמ +----------------------------
ל י פ ע ג ט ל וץפ םדרוסאױ מי א ס א 117 ל

o לעאסעגס p ■ל אונזאז מ ^ 117 y o p y a שווך 
m ר מו־לוסס o ײי n אקסי• אן איגזעחח פון םױס 
ד חשוב׳עז און וחןן תי אן ס i טיער׳ יוני p n o איזיזאד 

 דןף סעםעלםענם m■ אוגזץו״ סון םעגעדזשעד בלאק,
e iy o e ip. ם געװלז איז כדאק ג לי  ניס געאכסעם און מ

 «[ אײן• נאר מיםארבעםער׳ נאענםל זײנע פון נאו־
ח ח ל םעז איז ער וױןםען םים אײנעם י סעד איז מקו מנ  ג

^ ח י ר מ
p ױגיאז אונזער םיז םועי־ אנגעזעענע אײניגע i p 

o אױך p y a 1 שווערע pלוooזייעדן סון םױם דורכן עז 
נאענםזס און אײגעגע

i אגענס׳ ביזנעם 1אונזל n n s קושגעו*״ מאקס o p 
i y n ia  y t n ^ p. עקזעקוסיװ 1עזאונ n w p■ פיס־ 

n סשייקין. טעם ברודער גליד׳ n i^ ip  o p זון. א
װ׳ עקזעקוםיױ 1אונזל ®ח נאסעז איז או  poo נ

 TP סיפסםען 1אונזל אױס 1םי דרי?עז סגלידעהנױ איז
מא־לוסםעז. y}*tp די אױף דוילוץ

o'9 אונזער שיקען 1םי p o 'o  y s m p טרײסס און 
y די םץ םאםיליעס די י1 jy s iy o v ip. 

p זײעי־ ערע jnay!
י. ח. j ל. M ,117 לאקאל באארד, טקזטקוםיװ

םאן. ר. ז1םשל צוקער  מ
שאםין . מענעחשעו•. קאפלאן, בעדץ

קמכע פון םיםגדידער די ש 1קלאו  דעד פון ברמס
,oayon o ip iy n ,ז אױפגעםרײסעלס ליג״» a n 

ען םיג ײ מ ת o פון סוים ם n םױינד די םת זת אינגססעז 
ײן ארן טשייקין סעם ן פרוי, ז קן ף y אוגולו־ אריס ד n■ 

 םתיעד. ijm ®מ שעה m איז זײ n מיסגעםיל איגעז
ליג דטפטנס װארקטרס פון אפםייל קלאוט^כטר

װ, י. סשעו־ממ. אםטרא

רעזאלוציע. אנערסענוננם
 1 «ח םיסגלידעז■ אמ מאן1טשע עקםינג m «1מי

m שאפ״, ׳ס1דעקע און 1״ריכםע םח מםיםע שאפ 
 םיפע 1אונזל אויםדתקען װילען עװענױ, זיבעםע 626
 פאר שאפ 1אונזע סיז 1ארבעםע די צו קענונג1אגע
 דיער הילף צו קומען אין ד^־לונג ^לעכע^nברי 1זײע
גוים. פת ציים אין פאן1םשע שאפ

אונ־ םון םשערמאן מאן,1שאוע י1הע ודער1ב װען
ק נסט1ע איז ,1יא צען 1פא שאפ 1זל  געװארען ק^נ

o און p האלנ קארגען א פאר ארכעסען געקענט נים 
 אונזער װאס בענעםיט, אנקען1ק רעגולערע די און יאד•

j גע,-וארען אויסגעשעפם איז אלם.1 ױניאן pדי ען 
 ארבעםען צו משלאסען אייגשםיםיג שאפ םון 1או*בעםע

n װאס םז^־דיגםטען די און םאג, ו׳אלבען עקסםרא אן ap 
 אימר־ ױינען דאלאר, ט1ד.ונדע 1םי איבער אפען1אנגעם

 דין אין םשערמאז ק^גקען אונזער געװאחגן געגעבען
p.אנדלתג לעכע1ברודע אזא אז םילען, 1םי םיליע;, 
 ־ip צו װערט איז ױניאן אונזער םון 1^םיםגל םון

פמגסע. אונזער אין עםענטלעכען
 עקםינג קלייז, אויתויגג (אונםערגע׳סריבען)

;89 לאקאל קאפעלא, םשארלס ;טשערכאן
לענז׳ דעניעל ; 22 לאקאל גאלדבערג, םלארא
 און 10 לאקאל דײװידםאן, סעם ;60 לאקאל

.22 לאקאל אנרוםריג, אננא

קאמפאני״, קלאוק מעיד ״װעל םון בעטער1א די
 אנער־ אויסגעדריקם האבען סטרים, םע25 װעסם 138

 סאלאםאן ברודער םשערמאן, טשאפ דיער צו קענונג
 םלאכות׳ בעל די לםובת בעט1א געםוײיער זיין 1פא גלאז
la לארp םופציג א מים אים ען1םרעזענםי דורך p.

 את באום נײטען קרוגמאן, סעם .•קאמיםט די
k ; 117 לאקאל םון בתקסםיין, לואי tk גאר־ 

p,; לאקאל םאםשטשוק, אנטאני ;9 לאקאל 
 י סזמ־ דזשאהן אין אװסקא1בא דזשוליא ;35

.48 לאקאל פמ םשולי׳

 366 קא״ קלאוק אמעריקאן פון 1בעטע1א די מיר,
 אגערקעגונג אונזער אויס דריקעז יט,1סם םע36 װעסם

 ברודער אגענם. ביזנעס אונזער צו o״piyo?ap און
i p ’py ,לםובת ארביעס 1גוםע ױין םאר מאסקאװיםץ 

 אונזעי אויס מיר דריקען אױך שאם. םץ ארבעםער די
 נײםעז בוײידער טשערמאן, שאפ אונזער צו אנערקענוגג

ty tp• פח אינטערעסעז די פארםײדיגען םרייען זײן פאר 
שאם. אין 1ארבעםע די

o פון אויסדתק אלס « p ip p jp קעט»1אנע אח

* ״־־■■■..........4 1943 נ#װעמ״
 »ן *nays ,סלחמח םים פרעזענםירם זיי ס*ר האבעז

m איז געזונם זיי וױנשעז לר r  yaap לעז0 ?ײ אח 
o גוכאנ 1זײע ז7זעצ0« n ty•

i DO'nyp די
 4לאי קאכאקאװ׳ דוד און קאפלאן אײבראם

i n ; ײג מארים לאראקא, מערי ; 86 לאי^ װ
.48 .p p

4p m» 214 בחװױסי m פמ lyoysiy לי p 
o אויף n?sp סנא־ים׳ םע39 װעםם n •ח יח® i n 
o 3 רp זיד םובסקרײבעז צו ^יאן nז־־לאח׳ םען^ 

i 4.000 םון סומע n געזאסעלם ^ p. 1םי iy sp אויד 
 זײס יענןמ■ ®ח ,קמחװ אוםגליקלעכע די מרגעסען ניס
 םץ סוםע די געזאמעלם דאבעז 1םי װעלבע םאר ים,
o דאלאה 38 p איבער שיקעז 1םי m i םס*.1,״םארװע

a ממיםע׳ m איז מאז1םשע םץ נאמען אין p־ 
m םע.1םי די אויך און שאפ ®ח 1בעםע1א אלע מיר 

i 10 01בײגעשםײע אויד האט װעלמ p p פאר i n 
זאמלונג. קינדער

םשערמאז. שאפ קעחעז׳ סעם

 אין .lynoipo בעללע m פמ 1ארבעטע די מיר,
^ די םון קעגונג1אגע ו  נגונגעזnאנשם ידלעכע01א

 אגענס, ביזנעס אונזעו־ םעו־רי, ם. 1ברודע םין אונז לםובת
ip 1אונזע אויסװיקען אים שלאסעזp האבען p jp־ 

 אױס־ אלס סתנה א מים איס פחדענםיתח דודן קײט
i זעצם 21קעגוג1אנע 1אונעז םמ דרוק p גוםע אײער 

o םעײי״ ברודער ארבעם, n  *ip או־■ די פת נייעז 
מםער•

 ,ipnoipo בעללע םח ,ארבעםעו די םון נאםעז אין
מן.1םשע אייזםאן, איזידאר

ק|מ**ני/ קאוס ״או־ילעם m םח ארבעטער די
 דיער אויסגעדתקט האבעז םםריט, םע37 װעסם 241

pap שאם־ געװעזענעם זייער צו קענוגג1אנע און 
 גע־ זײ האט װעלכער דאלסקי, מאקס ברודער םשערמאן,

 ביזנעס דעם ;יאר פינף לעצטע די פאר געדינט םױי
 מע־ דיסטריקט און יאגאדניק מאריס 1ברודע אגענם,

 סון קריגען אין ארבעם 1דיע סאר סלוצקי ה. נעדזשער
 פאר אצענם1פ צען םון העכעדונג לוין א םירמע דער
שאפ. פון ארבעטער אלע

 ביזנעס ױיעד עזעגטירם1ם האבען בעטער1א די
 באגדס מלחמה מיט םשערמאן געװעזעגעם און אגענם

 געטוײיע זײערע פאר אנערקענונג פון אויםדרוק אלם
לײסטונגען.

שאש־טשערמאן. האפמאן, לואיס )בעזאונטערגעשרי

.1רעדאקטא װערםער
 הארציגסםען מיק יקען1אויסצוד 1מי דערלויבם

pap 262 װיטקאף״, און ״ליװײ פון 1ארבעםע די צו 
 אין הילף 1ידערלעכע1ב דיער פאר סטריט. םע38 ױעסם

 o«napp שװערער מיץ פון צייט דער
— ביידער:

 אייער איבעתזויפם און שטיצע ציעלעaאaפי אייער
lya^aynji קאaקװאל א געװעז איז ,1מי מיט טאקם 

aaia^m פון in אויף געװירקם ספק בלי האט און 
^”,ipayip מײן פון זיך צו קומען םייז

 שםארקײם די אפ צװײפעל אן שםיגעלם טאם אייער
 קלאוקמאכער 1גרויסע lytaax םון סאלידאריטעט און

װסיאן.
^ אײד וזאױ איד  גוםע מיט דערפאר אםצודי

^oaipai דער אין סאםעו
גרוס, ברודערלעכען מיט

>117 לאקאל םעמבער מעז׳ לואיס

 קלאוקם זימעט׳ס הערי פון ארבעםער די מיר
 פון מיטגלידערשאפט צערaגא דער מיט צהאמען שאפ

an iytaw,^ פון פארלוםם אויפן טרויערען lyraiK 
oyann ,בלאק. 1ברודע איידזשענט i n שי־ פאמיליע 

v טױיסט. lyra^־ מיר קעז
 םסyזימ ה. פון שאפ־טשערמאן ,rpa’D סעם

נױ־יארק. ,vayny yט7 — 512 שאפ, קלאוקס

־1«םםוי פון רyםyארב די םון םםaקוayאמm א בײ
 סם. yט25 װזןסם 138 שאפ״, קלאוק סaפלאטקי lay לימ

 די פאר Tyaananp ךי אין גaרוyסyפא^ב די פי׳לר^ צו
y sp  ,ipysiy; זיי pשלאסyפ צו ןnזayםיnםים ז

h
i שאפ זײער םתגות n n s <|p iy«w שססיז  מלד־ מגח
מ oayay cyans o איז מ n סײםס׳ בתדער Um  i p 

 *oay ױך ttsp פיחװ־ flran צוױי די וחגז ארמם. גוםזנד
ea r פחהלנסען, פיז n a p די lyoysiy 90 1ש»פל9ג 

P p* פאר o n ■לענינגראחװ pספיםKאױפן װאו־ד ל 
rn• ףmי פון נא&עז a p n p

י יאנאװיץ, oyo «קאמיםט די נ מז מ רל ע  *ת פ
מז, p פיז גוד p117 אל ; nyn סימלאק׳

35<

,,apofp קאוס ,״סיםאר פמ סרמםער יי  612 ׳
מסע iy עװענױ, זי sp זײעו אויסגעדדי?ם pap און 

lyoyip a שאםטטתנרםאז, on ונגaypרyaא  u m is און 
i פמ 1םיםגלית די n די ?אמים^ שאפ jo i n n s און 
p פון ׳rapp ג. pס. ,117 אל pyoPi, 35 לא?אל םון 

p םת גאלדםםיט׳ js און p1זײע 1םא «9 אל iyou און 
oysiy lyaysyayaiys’® די לטופת m y s iy שאפ פוץ 

o® זײ און i’oaytyi טםולע1וחס מים jnano
p״oo לם1טשא קאמיטט.־ די p  ,aiyaa117 אל ; 

i״ao תשאמף n, ס. ; 9 לאקאל ®p  ,pyoP- 
.10 לא?אל .ry»a» ס. אמ 36 ?אל

 316 ?אמפא^*, קאוס י3 י1״םה פון lyoysiy די
3 ,nayny ip p o ’ip,ל מ?לין i ע3^ p  oyai8 תיז־ 

 זײזנר oroayrn® ;ys®n ?או־פארײשאן, pioop מאן
in n s  ,oaya8 oyans למים pנn,מיט ל»ום 

ia םלחמה א p א אלםyaרypגוaג i p זײן iy  im o y a־ 
oys שאפ. םון מלאבות מןל די 1פא

ip ; דזשײקאב ?אםיט^ די iyoo  ,rooay
העז r איז מ m r p•

o םיםיסנ א בײ p א איזpyaBםח געײארעז לםעז 
ya ggop זאי אפ■ש לסyבya מ. םון lyoysiy די g ^s• 

m p צד in n s  oayay oyans o n  lyi’oayayis 
oa«.i, דעם אויך װי ryniyoo ברודער ,Vpoynp 
 םץ lyoysiy די און יעדען, lays ^yלp־y 50 מיס
iy זאללן זיי ry ,ooaawa y אויס י?ען1ד שאפ  raay־ 

איצט. ns װי oysiy דיער מיט םאלגריז
lyaawa, לyקy117 ל 

nארלא a, 48 לאקאל 
35 לאקאל ,iya־n אברהם

״,’ayeoyp קלאוק ״קאלאמביא םון lyoysiy די
 pap זיילר אויסגעדריקט האב־לן סטריט, 38 װעסם 306
 ־ayiy 1ברודל שאפ־טשערמאן, 1זייל צו aaiaypiyay און

rayip און oayay oyars i n, ברודער a״oa««i ;yo, 
oysiy lynoya iy 1פא n ב די לטובתyמלאכות לי 
o ױי און i’oaytyio װ מיםyטםול^y .מתטת

 און פאלטאן ’iyn ,^yמיל ’ays :קאמיטע די
לאך,3 מ. ;117 לאקאל םון ^,yדyל דזשאו
.48 לאקאל קײט, און ,35 לאקאל

ן פון lyoysiy די ^ o י iy iyis שאפ, קלאוק
240 yo37 ooyn יט,1סט ly ’i  opmyao’iy ;ysy.i 

payi 1זייע צו oa”i  ;yo”a iy in s  ,oayay cyans, דוה־ 
y i’oayryiD; מיט אים iyo nano iya’̂  y אומ־ זיק 

yמידל^yכoysiy ^y די פון װאוילױיז ן1פא .lyoysiy 
”aaaaypiyay iy אויך ;ysyn די t op’iiyao’iy צום
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a פיז דןשדופןנע  m n s ,eayooip n מו*ג3פײ iw 
o n ,שאפ״טשזנרםאן Umyo•

תי׳ j אח pan«ד. :דיקאמיםט ױי ט  1« מ
pp1» & ל*קאל סיקילסקי, ^ ן 117 אל 

ל זו« מי >9 לן

שעמ די םיר, o פיז פיני ip p p oa p  o ip yip,
ippu אונזןר אױס װיקען ,nayny סע7—600 apap 

 lyoyiDiyD אוגזזןר צד ?y’lyio און יוגיאו אונזער 11
i פרייז און p  ,iwr® Irm a ,lyooyony מז ײ  $י« ק

yiyion צװיי פינישערס iy sp ע ס ל מ ■ מ ח מ װו
IMMaMMiMM MMft MMM M iM M Mi MIMUAMZ am MMMMMד אוגםעד yvos’K אומשסעגי<ן׳ n i>n״w>u/i i 

 m שכיזײוו אין aanysyn קיק איז איינגעפוליײמ דינען
aan’ayi i פון n דינעז עוילוימ^ נישס i n  •no 

r צוױי די מיט צופײיעז p p p  iy sp■ 
:(אונסעויגעצײכענס)

rp s p  opp׳ nyn ,שופאן a p  oyo^
ip 13 לעוױן, 3אײ p n,םײזװ־ אגזפאן pקאל
.9 לאקאל פון םיםגליחױ־ פאלפאװיץ, יאזעף איז

 ומומוציעס געוױנעז ארבעטער פארטל#גד
 ;ײעם אץ כענעפיט קראנקען און

אגרימענט
 רסצשאגןלyuan לױוײ, לואיס cayi’Tyi® וױיס

3 ly o n o ipײם p’B’o p ,סם oyos’i מי p, די אז 
a האט ױניאן p״oayona* o n  o און קלאו? די נדם 

oirnam pyoiap oyn אין iaiV oip» דמץי עגאן.1א 
a o n״jy ap  oayonay oy די ly o y su געװאונען 

yaצyלםoy’iy p p  y און O’cyaya jypapp אױפן 
ynoona’y i פון חשטון n. אלע n n a y ען מג  מדינג

a jyanליבעז3ע n ,מר װי זזגלטיגע o אוג n אלסלז 
•oayo’iay

ע די צי מ ס isparip אמ מ פי  די װעלע מגן
jyanp lyoysiy די וחגלבען צו פאסד, א םיז pym ap■ 

o iyuoo װyלyמ ן ל תי מ o® ד ay ip פעי םיז .V p 
iayo o די n  oyn npan אלמן ױסמללן און םאתו  א
.oo’oyays די

ױי מיט באנײט אגרימענט  אין םירמעס ד
מיזורי
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