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 םען.15 דעם פרײסטגס׳ דדײ די *ין ווןלס״ סימםח
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איסם דער :זײנזגז מנםערס נוזײ יי סיגקךמז•
מי׳ תארלעם עג ק ז עי י  םע104 סאוגדײשאז׳ ימקשײד י
ײזגיי׳ סע5 און ססריס  דינ־ יעדעז אסען איז װעלכער ו

מז גאד תאלנ פמ םאג  ימסם דער איז אײענם׳ r» ױ
םע18 חײ־םקול׳ םןסקםיל דער איז םענםעי מנץחםעז
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ר ע ג זיי טי ױ ג
ר ע  געמאכם׳ אױפםעדקזאם װערס סיסגליד מי

if םח קריגען *ו גױםיג ייער אים םאר זױז דס 
 געלס סוסע דער פאר רעסים f בתים בעלי די

 םח אדונםערגענומעז יאר ױרכן וי*ס רעז װ*ס
 גױטיג װעם דאס סעקסעס. פאר שכירווז ױמע
 רי־ םעקם אינקאם דעם אײסשםדלעז בײם דיז

םעדז. קיםזנחח םויחמ
גע־ אי פארסליכםעם אח ארבעםסגעבער דער

ל זײנע בלז  הײנםיגעז סח רשד אק םלאנוח מ
 וואס געלם סומע די וױיזס װןןס רעסים א חודש

 וואס סימע די און שכירות. זױן געקראגען האבעז די
 סעקסעס. אויף געײאיעז אדתםעדגענינזעז די איז
 דארף דזשאב. דעם םאדלאזם האם אײגער ײעז
ר  אזא געבען אױך אים חגית נעל פריסנדדיגעד דז

ניס. ay פארגאכלעסיגם רעסים■
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 חויפס די דץ װןס רוזײולס עלעגאר סרס,
 פמ מרעסאניעס גראדואיר די גײ רעמעריז

r חעלםח ייניאז דער p n aװעט ײ*ס ׳ 
 טעז6 דעם אײענם׳ דאנעדשטאג ײערען געתאלסעז

 חעדקיוארערס׳ אינסערנעשאנאל די אין י»גו*ר׳
 ■רעזי־ :רעיעז אוין יועלעז עס בראדײײ. 1710
לןןרד. כ. אסײאלד םרס. איז דיכינסקי דענם

גרי־ דער פון םיטגלידער *ו פרײ טיקעסס
געסם. ױיערע אין גאדע

 אענ־ דשד עװעגײס• נײנםע אח 9אכס *וײשען סםרים
 זעקס ג«ך תאלב פון דאנערשטאג יעדען אםען איז םער
אוועגם. אין

אי• דיסקוסיעס אנגעפירם ווערעז *ענסערס די איז
 קאלעסםעניקס׳ געלערענט װערם עס סאג־םראגען. כער

 אלע די שװיסען. און םאגזען פימיפאגג׳ באל׳ בעסקעם
לערער. ערפארענע פון געל׳ערענם װערען געגענשםאגיעז

ע ער גז ע או ע ד ת׳ ב ען ש ר אצי פ ש
םא• קומענדעז דעם עפאאירעז שבח׳דיגע אונזערע

 ■למער׳ אינםערעסאנםע זען *ו נ*ר גים דיגעז נאט
HPאייד ־ u אינסטיסואיעם װיכםיגע וועגען לערנעז 
שטאט. אין אונז בײ באוועגיגגזח און

נאכמיסאג׳ אזײגער אוױי יאגואר, טעז8 דעם שבת׳
מז סיר װעלסמ ײ י מ לן י  ביבליא־ יורקגר צנ מנםרן

י םעק־  םע5 און סםרים םער42 אויף לײברערי, יאבליק י
 דער סמ װענם מארמארנע טאסיװע די ודגטער ײעגױ.9

 געיוא־ משאפעז איז װאס אינסםיםחױע אן איז געבײיע
w  vn אר־ דעם כירגער, דורכשניםלעכעז דעם מדיגאן 
ױ יארק. נױ םיז בעםעד  מ אט םתקאיאגירט אזױ ו
ױ ביבליאטעק׳ גרױסע  ארדטנג פאר יואס איז און אזױ ו
 בענדער, טױזענםער חונדעדםער די געהאלםען װערען

 זײעד איז אלץ דאס געפיגען, לײכס קעגעז זײ זאל םען אז
 אויס־ געלעגעגחײם f תאכען ײעלעז םיר אינסערעסאנם.

 אנגעשםעלםע די פיז אלעםעז דעם װעגען אוגעםינען
ביבליאםע^ םיז סור פארםעלען ניס f איז

ױי יאנואר׳ סעז15 דעם שבת׳  גאכםיטאג׳ דיגער * נו
 אזעריקען פאר קאוגסיל ״קאםאז ®ה סירעי די האבען

סי״  גזףוכען װעם װאס גרופע׳ אונזער םאר *וגעגרײם יוני
 באקענען *ו פראגראם סימיעלע f תעדקװאדערס׳ זײערע

 גע־ זײעד םים *ילען, און אויפגאבע זײער םים אוגז
ארבעם. און שיכםע

 דרא־ ו1 געװארען געשאםען איז ארגאגיזאאיע די
 אלע פון גלויבען געסײנשאפםלעכעז דעם מאטיזירעז

 פאלק לאנד׳ װעלכען סח אומגעאכםעם אמעדיקאנער׳
 פאלק אמעריקאנער דאס שטאםם׳ איינער ראסע אדער

 אפ שםאמעז וואם םענשען םון !חאםענגעשםעלם איז
 לעבעגס און רעליגיעס ראסען׳ םעלקער, מנדליגער פון

 אונזעד אין םארםישם זײנען קולםורען אלןגרלײ ארםעז•
 שםערען אבער אנדערשקײםען די קולטור. אפעריקאנער

 גלויבען אייז האבען םיר םאלק• אײן זײן גו נים אונז
גלייכע איז פרײהײס איז גלײבעז דעם — געמײגשאססלעד

ה פון 167 ל8ל,8ל ט או ק, ס אל ארװ אננ. נ  ק
ט ק ג שי סי ט דרײ ענ ױז ס ט  די צו םיגארעט

בר סאלדאטען ע ם מ לי
 האם קאנעםיקום נארװאלק סאום םרן 167 לאקאל

 סאל־ די או םיגארעטס מויזענד דרײסיג אוועקגעשיקם
 באוואםעגטע אמעריקאנער די פון מאםראזען און דאםעז
 קאמף איז ים זייט יעגער אײף ײד געםינעז וואם כחיח
יאפאנער. און יס1נא די געגען

 געווארען געשאםעז איז םיגארעםען די םאר געלם די
 עקזעקוטיװ די וואס ביישטייערונגען םרײוויליגע םון

 מים־ די גװישעז געזאפועלם האט לאקאל פח באארד
 געווארען געשיקם איז םיגארעםס ׳םײזעגד אעז גלידער.

 איטאליע; אין ארמײ אמעריקאנער סינסטער דער צו
 צען אץ מזחז וױיםלז אין מארינעז די צו םויזענד «עז

פאםיםיק. אין נעױױ דער סון מאטראזען די צו םויזענד
 סאפיראסען סח מתגה צוײיםע די שוין איז דאס

 לאקאל דער האם ערשםע די שיקט. לאלאל דער װאס
 דאנק צאל א ערד׳אלםעז האם איז אוגוסם איז געשיקט

 גע־ האבען װעלכע סיציליע אין סאלדאםעז סיז בריף
מועות. די קראגעז

חמ צו דאס גןלןגןגסײשח• סיזי ז דדאמ י p די ו p m 
b ®יו t חו וחןלן סיר קאמסיל׳ קאסאז ר דן מ פאר* זי

___<19ששמי פאד אינםצראסאגטצ אז ברצגגעז
״ א״סרס סיש נרצנגט און אליין קוספ עו f ײי n* 
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ע ג י ל י ן נ ע מ ױ ש ר8פ פ ע נ ד ע ט נ  ל8ג8אי
ר ע ד לי ג ט ר טי א ן פ ע ט ע ל ־ צו בי נ לו ע ט ש ר א  פ

ען ץ ג ד א כ ר סי ע ט ענ ס
 קולסוד ארגזער pc #ר^גדזשסעגסס ס§ע*יעלזנ לױט

u סים דעפארסמעגם n סענסזד .סיסי סון םארװאלטומ 
 סיסגליחמ■ אתזעיצ קצנןן דראמא״ ענד מיחיק פאר

 װערען יואס סארשטעדונגעז אדע צו בידעטעז קריגעז
 אדזןר גאלסף אפעראס׳ דראמעס׳ סענטער׳ איז געגעכאז
 וױ״ װאס די פרײזשן. כיליגן *ו פארוױילוגגעז׳ אנדערע

 גצלצ׳ אויסצרנצוױמלצכזר דער מיט באגיצעז זיד לען
מז גאד ײצנדעז זיד דארפצז גענחײט מ ijm קי  m 
 אינ־ ר9י ®מ דעפארססענס קילםור אין אדער לאקאל

פלאר׳ טען6 אױפן בואדוױי׳ 1710 םערנעשןנאל׳
 דעס פאר סענםער סיםי םיז פראגראם דער אין
 קארמן׳ םאסקא׳ :ןפעראס פאפולערע די זיינעץ וױנסער

 ריס כאלעי ; 093 אץ פארני ;אנדערע און מארםהא
ל 9נרויס א און ן9לונג9פארשס ף איז קאגזצרםאז מ  ח

 f איז אמחעי ד9םר סעקוצסאר !?זאקוסיװ לס•90סײ
.190198 1פי קסארס9דיי־ אוו באארד אױםן מיטגליד

ר ע כ א מ ם ע ר עז ד ל ע ען װ ה ע נ פ י  60/000 או
ט נ ע ט ־ ^ ר ג א ח פ מ ח ל ת מ גו כ ר ץ ת  א

ד ^ג ל ט רו
סױ• םושציג פון לאם ז9רשם9 דעם אױף ארבאם

ש פאר י9קלײד זצגם מי און ז9פרײ 9מסי  אין ר9ק
 שװאוע פילזוז אק ארײז ם9ײ ׳19119191 9באפרײם די

 ־90 ,1רמ*9זים 0191191• ווײס סירם1א1א יאר׳ נײ גאד
 אס1 .22 לאקאל ימיאז 19ססאכ911 191 פת !עחשצר

 ד9כ9שאפסל1םײf 91 איז ר9קלײז־ י1 םיז אויםמאכצ!
 די 19011911901* תאבזמ 09 ײאס קט9אי1הילפס־פ
 מ*ר 19ראש 1םים כשותפות 60 אץ 10 ׳22 לאקאלס

מצי11א ף9לי91 iy .9אני i 91 19ראש urnלם9שט ליעף 
 דרײ די פמ 191לי10םי דיי *ץ 19ריאל90םא די צו

ף 09ארב אץ צײם ר9זײ 19יב1 לאקאלס  אױםצר־ *י
 *ז 191קלײ 119םײז פוםצמ די .191קלײ די 1סאכע
 1919ײ 1טי1סא װעלזה די nm אנחויב׳ י91 בלױז
נםס.9:דזשמ9אר 919װײט װערעז מאכם91 19װעל

 די רם9קל19 תאם זימערסאז נס91זי91■ וױיס
 1909iif 19חײנ911א ים1 האם ן90 װאס 1סא אורזאכזױ

9 ל91 גתסע 9 כאםש ר׳9םרי ר9קלײז־ די אויף iif־
I* 1909819 !י 190989119 סתיוױלע ך1 1939ד׳ 190
 רס9ערקל אורזאד׳ די .9צי91יסט191 19רשם9 191
 קויפזמ צו צײם 1901191 האם עס װאס 19ײ91 איז ער׳
*i די ז90יי1צוג ׳9ר9וי די  019109s !די צו־שניידע 

 1* םארסיג לץ9 שייז 09 איז ר939 איצם ר.91קליי
 19םיל 1אי אװעק ארבעם די ײעט !יײיאר נאד גלײד
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P ricy  10 -

ע ענ ג נ או װ ס מו ט ע ב ר * pvt py 9 אױס׳T  tf-
'91 0לם׳9רחײ D1911 4ך —

ר ע ט ר ד ^ני רנ ט8 ן ע כ ײ זאל עס ר •9ײ פידט911י
191 1191*91911 19"

!eon רוםם 19 ווי >״ווים1סוי #געשאנאל 1919 סט׳1די 
r אזײ 891 אן׳ $ס i 1 פמ D91119P198119»אױ יט 

 191י81* 191 19 ׳19P 198 198191191 198י1
 די *יפגעמען׳ ניט פראגע די אינגאגצען װעט מנגרעס

9 9319 191םי1צ1אײ «מדוגג i9 n * n nדינסם םס 
מז סגןײ •19 פח געמעחזאפס שטארק? 9 *וױ

<*9819 19UTI.» דינעז• צייטונגען 9טיש989ל93 די 
i# ׳19ל9אױסנ װײניג סיס f זײ 1939 ׳1111919« דער 

י דט װילען 8 »8191191 ׳19זאכ 919119 י fi לט91תז 
19111319# 0|fl 1111919 *1 מיט« m 110 ל919891״' 

דס״.
n 191 «תקט119שט 19לאגיש 9 «ת  *PTמ ת  י

 009319 91911*1191 191י«י11*י 0391 0דא ז73זוא
 כם91 תאם i י1 םלחמח, דער #מ צײם דער אק דמסס

9i9iiiR יײטװפיחח ii9i ־91 די אױב דינסט. פיליגמױ־ 
i9 קזמ נימע im i אײמם * i״t*  r םלחמח n r• 

1 *0 *191 19« 1909319 * 1911HI 1919P T 
 19HUI 19P *91 13י1י191 די 3*י אדז־בא׳ סלחמזע
i 09 מלזזמח 1אי גימ * דתער  * n r מיט !i f ר9מ 

 םלחמו^ דער םאר 1909319 צו 191ינ1צ 1919P יײ רעכס
 אמ םלחמח 191 19« 1909319 צו 19לײכט דr עס איז
 אין ג״ז 1צ n ׳191H319# 19#גע װעױגער סיט איז

עי 1ײעגע םלחםת׳ «r« י  9 i r קאנסטיטואיאנעלקײט׳
ס i93fn מאנכע װאס  *91 3*י חײסט 09 ׳193י1ח91*י
o 09 איז ארסעםס־דינסס ענע1נ1וװא r 91י3ל9ז o fi 

 ־1אמער 1דע םיז סארסאטען ממילא איז אץ שקלאפערײ
 אמ־ אנץ1 9 19יקל1נט9 198 קען קאנסטיטוציע׳ קאנער

 אױך ײ3ער1 ין1ש D9i 198 1939 ׳909391 סערעסאנטע
 קאנסםים!־ איז עס 3*י #ראגע די דיסקוםירען ואדםען
 דאס ױיל1 קארטאםעל, 19שייל זאל סאלדאט א אז דאנעל,

.09319 9ריש9מיליט קיץ ניט איז
 אלם11 ארסעםערשאםט 9:יזירט9רג9 19נ9מעריק9 די

 עטם31א נגענער1א11צ91 19191 19םראט9ארויסג נים
o אז רצײגט,93אי ivnyi אלט1 זי ײעז דינסם׳ r איז 

 ר9נ9םעריק9 די מלחמה. דער םאר נױטמ חדכאױס
 םאר־ צו שטימט911צ האט םס9טערש93אר ארנאגיזירטע

iy פאר זזאכען :ע9שיד i ־93 װאס מלחמה דער פץ צייט 
 ־9319 די lie ז9כט91 י1 אץ 19ייהײט1# די שיענקעז

t 1יקאנע19אמ די סעי׳ ’io 19י 1סא 193הא ײניאנס 
 מיכטי!־ 1זייע םמ אפגעזאגט זיד טלחםח דעו־ פון זײט
םטרייק. 1דע — 19«9ײ םםעז

 מיס ׳9191ייק־ם1סט די אױך 9טאק איז 09 1*
 סא־ דץ ונדעז319ם האס עלט1ח1 זידענס9«ר ר9יעלכ

 חאם װאם 4דינסן 009319 ער191צװאונu?D 91 יייײג
 1דע סון 1ע1סי די סץ םם9ש191191 די שס*־קט1^

 .1אי 19191 סם9ש1םע9319 1901*119119 ®עריקאנער
 קאנ־ *ם ש1ד9טעס זיץ אין האט זװעלס11 נם9ײזזיד

 ־1א 1919U191I91 םיז אײנפיײמ די געפאדערט ניעס
i9i**8i 1צ ל9מיט א אלס דינסם׳ תסס  אץ םםוײיקם 90

־9119 נער9יק1מע9 די ם1919*יםג שטאי־ק דאט
 ־91ש«1סא 19די אז ,1900*1.193 װאס ׳1909319 9דם

**i9T*oiso 0 91 אנץ1 איז סםײיקסM9109 on־
ב איז זײ׳ «ץ ־ אײנ״ 1901P9H9# i9i*i ם9 *י
 וױר־ סעימאלע א תאם91 דאך זײ 1האבע ססוײיקס, ע

 די ■ראזזקציע׳ 1דע םױ 11ו1919סארקל דעי אייר
ליײ93 ק1שסא !יך סילס שאפם19עם31א 191יקא

t אז ׳19191*19 איר גים 198 19ײ דיגט׳ jm u n •  i 
1*8 11191. 1* 1989*0*19 1989319 1919P 191 שםאלצי 

n 19*1 םיס fp y i 9 8« «ין«*p n rאר iy i פץ צייס 
 '91 דער פמ p*o8*ofoo 1* 1919*« די פלחפת׳ חױ־
*l * ׳19דײסל I* 1קלא 19וױיז 1נ1גיר  9*xpiir» *i 
 I 19* געשסיג* יזיג1 *ז 19םריoni* מלחמח אלע

e 198. 89* חאס 1909319 1919* n r n r חײסט׳ T9 
 גיט 1919191 0190911198 סד א *ז ^אדדןציע די
 1909319 אל1 9198911 9 89ײ ׳891 3*לי *ז1ל3

i .01*009093 איצם װערען f i ד  אס1 ׳891 װרו־ *י
u n r פ ארבעטער ד ד ס ד א ד ■ a.**

00
o ססרייקם * שייך אמ װאס r 9 1111*391 די 

 אם1 דעם דוי־ד זדידעפאמ * זײ מיםעד 19011 נאנץ
191 ?091119 o r ר  19891*193* מאכם די 1939191 *

oy 19i ,**loom * *i 9 דראעט p**ioo. 91191 די אס 
 i* 191*1111. באפאלעז 019צס9ל *ז װאס ׳pyio סםוײיק

o 1193**191 ■191*0191 891 אח r סא׳ * לס91רח 
 דיגסס׳ 009319 191911*1191 «מ **!פיתמ די 19191

 193חא 93לp» 1981P91 1* **193191*1909319. 91 איז
 םאר םארלאמ זײזװ־ 3*לי סםרײק, א 1פא געשםימס

9 mi939n ף  '19קוק ים1 1939 עס.ױ*דזשו 919זײ *י
ף 1*1  '193r 91 1909319־iri9T** *1 0װא ,891 *י

p**ioo r*p i איז סטמיק א 1פא שטימט r סאר־ נים 
o 8191191• 191 געקומזה• r זיך oxiifo 1זײ טיט 

im 1םא 19*319*יז *1 19891*193* מאכם *i9i iy i 
iy 1* 019*1191 ױס לאמ האס oy אמ i די מיס סיכסוד 

 1919319T** *1 1* 1919193 לם909091 איז 1909319
 919די * 191אoiypyia 191* *דיק 1שײ ן91זײ

 ױאם ,i9O398'0iin*i9i די 19אלם1 אץ באלעמםים.
 ױיחשעסlyijm 1 כים1סיכס 19םל90 מים םאץ * 1ד,אפע

 י■39 19191 ים,0939ל93 919*1 אץ 1909319 *1 190*11
 919*1 איז 1901לײ91193אי 1* 191ױיםזיכםי1 סעל

89i o 1* *1 װאלםזת ,1גע11ה*דל ifoo ifo  * ! if i 
ען.1בא1אימע די עמען1193אי םץ עם31א די 0191*19«־

iyp o r ד  19קױל די lyiyi 19191 819191 *י
90*0191. oy נים האם iyaip o o iry i * העם־ אזא 
 ױעל־ 1םא ״ע,1סס1ד1־אי1ילע1ק דעו־ אץ שסוײיס ז9טיג
i 1911091 1919193 9 191 לעד119 איז 09 193 r אים 

 * סעױת האבען oiypyi האם מען .193אויסצוגליי
o 19 אזױ װי ן9לואיס׳ r אין געמנדעלם o**x iy i 

i האט ipi**p אבער ,o**ioo דעם סץ r ניט Diypyi 
 זיײ ס191ן־מאי9קויל די םץ סאדעתמען די אז זאגען,

w 1* .9עפט1ע1אומ געװען i r די סון עס31א די 
 די פון און yooiyno די םון 91אײ 01ע1־מאי1קוילע

 ־93 03שלע אזוי 1אי 1םא iyi*ip *i אוץ םע039לי1909ג
1 0191י9־מ1ילע1ק די צא^ם. 1** lyiyiiמיט איצס׳ אך 

iy i ,פט9של ץ1גא אגען,1ק9ג 193הא ײ1 װאס העכערומ 
iy *ן .09319 19*1 1סא באצאלם i 19** דיH10 סץ 

 קױלעד די אז ,1981* 1103 193**100 יס0939באל די
*ynooni קוילען ױיל1 ,9יק03װי 019111193 א איז 
if איז i בא־ 1דע 1םא ?װאל 19001*03*11 1דע אלץ 

 ,19דוסםרי1אי 93טי3װי 9טייסם די סון טתיבס־קראסם
x*9« די 1טא 193*191 און p n r ־93 ים1 19קײל םץ 

ף מ* 19? ׳19191 01900  ,19190019 1בלוי דעם *י
 ,91*03*11 אזא איז יע1סט1ד3־אי19קויל י1 ױיל1 טאקע אז

n r 19191 ים1 זאלען ס191י9־מ19?ויל די אז צען. ן9מ 
 * 1981? גיט אל1 עס פדי געיא־־יװדעם, שטארק אזוי

?r .19 1םע 1* סםוײילם i r19דל i98i?9i3in מיס 
0 1*1 19191 9 10 93 0אל11 09 אץ 0191*98 די 3 r־ 

1911,190 1 iyaאלם o*i ״.19דל19« דעס אױף געװאו־ס 
ו סץ ז־עז9סעל די סו־יןה געטאז oy אלם1 סען 1א1 דז

im *iyi * יט אין סליכסען* T9o*nx i90**?i*o**ioo 
 ־0X11910** ?1900 191**t 91 ,89319 1* ל90<י9?

ש1909319 די פח װאו־*  9נײ א 190שא * גאים1'
 אח 19לײד .iyi yxyn* 19119*1*093191901 9?1שטא

*yxyn iy i i 1919191 91 1*י I9iixyii**i9מל ע  ג
i פאתסאל, r ענע3 «ה הױסטr־98א די סמ שטאב ל 

J11113 9819091*3 1919י?1

1906 o r  o r  *poi*3n o ir* m o ־91 1א11יא 
rלםly iiy iw ir i  o r  i r  r r  9 l9 לאס? iio 

o'iyo*iv u n סוידײיס r u n s90911901* 191 פון ״■ 
: 019191 חאם iy ר93ל9ײ אח אל,1

די , 1909319 i*  o n i *  ixupiyi iym די
 m*0 .8*110 1909319 9ל9**090א10 *1 11# 191**

o 19191 ?א«יטאל r  ly if io ir  o*i iyp,? ארגא־ אז 
,01*039193 1אי T90P9H910 *1** איז 09319 901*1*1

* *i אל1 שטים i r  i*  19191 oiynyi .דזסםוײע!* 
ל9? ײס11 מ 1אי 00901909319 די ivpiipyi* װיל «י
1*011111901 1919P*1989 DO 1* 1939ל If אסיםאל? 

I9 זאל 3 r 9ל1# די i r ען.39ל 191י?א19אמ אין
«lעlעrל901מא ל o r זיד I9 i9 i w 0 3 * ^ ir 

9 0 1909319 i r  1* 1**X919צ9>1 1939םל1ײ•
 װאם זין, 191י?א19אמ yiyii* אז אמז׳ זאגם ״מען

i 1אי זיד 191*091 r ף אמדי  191די ים, דים 19:9* *י
o?**ioo 19191 osroy** ?1שסא 1דיע io אין i r 

r אז ,19391* יל1 איו .9*100113*9 i  iy? o r 41אמ
ם א אז ,19שטעל19ס on 19**1 1*8 ?ען איד ^ א  ס

1919 9 1090,* 0911 oi*#yi סלחמה *יסן זיד #o i r. 
i p 198 אט1 193א יי?ם.1סט געגעז 0391391#** 1זײ 
 עס לכע9װ lyirofD, *1*190 אץ lyטrל90 די אם

 אחמ־ ,iio *11*039 1ע1לי1מיט 1ע39מילי אן1םא זיעען
 ־91 ,039*31* םון ער1לי3מיט 193זײ 019090 0198911

o יזעז1 r פילד צע3גא iy i iio אציע?1סיט
o 198״ r אז צײלט,191 זיי oy האט o*a nix 

i 11 *ילם19ד p*i* חדשים 939עטל r1די1א8?א יסט 
 ?־1װי די אז ,mm3 9019091193 iyi9?*i989 די סון

 ־91 עז1י1ל18ס 193די װאס ,1911100-009319 צאל 939ל
ד גאמען  ץ1גא א בלויז אסען1ט93 האט סטוײיקס׳ ױי

iy סאו־ 019אצ1ם *ץ סץ םייל ר93?ליי i צײט 19צ3גא 
oi*i מלחמה די o r 19139 זידC9H9 ?

װא־ ײ1ל יט8 בלומ אז לעלצײלם, זײ ן9מ ״האס
 סלאם I 191* 0398019091 01*1? 191 אז *?,1* 193

 ?ם9ז צו 039א1 1א ׳190װי לאזט9ג ען3הא 0190019091
 ײװי3 1אי ײ8אר *1 19באקוס ען3הא 1909319 1ילא8

 119P91 1913צ919ל1 19זיי פאר ״אי׳ ג31193אױס*י
 ־3א 190*19091190 190*1909* 091 03*1 9ו?צי1א10 110

? 1א319ד, ל1י1פ אויף סאל
 ,19019131,1 *1 19ועג1 צײלט191 זײ 198 ״האט

1*03*191, lyoiyno 3**1 װאס סםרײקס  1901191 ים193
19191191. 1*0 ?I’nypi פאת־תם, 19191*0190 אויף 

ױי190 *ן ציע9ק91פראו  ־19 די וױיל ױיט, 19לט90*
 039*31* 919זיי סװ 1צחא 891 אלגם09ג ז93הא פעםער

סטוײי?ען? * ים3
iy אין אז *ילם.1ע1 די סען ״האט i ,די [911 *יט 
 ׳ioo?**19 * ים3 1981191• זיד אױף האפע[ 1909319

im פץ 01919^9 יך1 באםים9ל93 די האבעז r f c  i r, 
 ױםע11 ע19יב10193אי ?יץ [9מאפ ים3 'זאלע[ ײ1 1א
? אםיטעז1פ

 iyoy3i9 די iio 191ימ1ל1סא די װאס 1*119039 ים3״
 111191193 19*31* טוײיד 19393*1989 די אמ ,19197

n 1אי *יף שםאלץ fp y i װאס i* האט o rn n y i אויף 
o r הייסישש n f p r  i r  .o iro1989 םה ־ i r?־9י
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 באקװעםעז p? געבעז נים וועם ארבעםערשאםם נער
 םראפאגאנ־ היראהיטא׳ס אדער ו-יםלער׳ם צו םאםעריאל

 מארשאל׳ם גענעראל אז מורא- אבער האב איך דיסםען.
געבען״. יא םאםעריאל אזא װעם ױניאנם די אויף אנגריף

 איבערצייגעגדע און ריכםיגע קלארע- דינען דאס
 אז םשםעות׳ איינדרוק. אן מאכען מוזען וואס װערםער

 ווייל .טאימז׳ יארקער נױ די געםילט אויך האם אזױ
 לײם־אר* א דרוקען צו נויםיג םאר געהאלםעז האם זי

 דובינסקי׳ס באמיט זיך ו.אט זי װעלכען איז טיקעל-
 פרובירט נים האט ,,םאיםז״ די אפצושװאכען. ווערטער

 װעגען באהױפטונגען דובינםקי׳ם ד. אז באשטרײטען-
 וױים .טאימז״ די ריכטיגע. קײן נים זײנען סטרײקם די

 װירק־ די אז ריכטיג. םולשטענדיג איז עס אז גוט- גאנץ
 סארלארען זײנען וואם ארבעםם־שםונדען- גאל לעכע

 קליי־ גאנץ א בלויז באטרעסט סטרייקם. דורך געגאנגען
 זינם צײט גאנצער דער פאר פראצענט איין םון טייל נער
 ארוגמענםירם. זי אבער אנגעפאנגען- זיך האם מלוומד. די
 רעכענען גים םטרײקם םון פארלוםטען די קען מען אז

 אין ארבעם מאס אלגעםײנער דער םון פראצענטען אין
 קױלעךאינ* די איז אט אינדוסםריען. אדעריקאנער אלע

 אניע־ גאנצער דער פון םייל קליינער א בלויז דוסםריע
 אין םםרייק גענעראל א אבער אינדוסםריע, ריקאנער

 ארבעט די אםשמעלעז קען קוילען־אינדוסםריע דער
 אםעריקאנער גאנצער דער םון טייל גרעסםען דעם אין

אינדוסםרי׳ע.
ארגומענט, מאםעמאםישער גוםער א זײן מעג דאס

 קיין געװען נים איז עס אז דאך, איז סאקם דער אבער
 די און קוילען-אינדוסםריע דער אין סםרייק גענעראל

 אמעריקאנער די םון םייל גרעםםעז דעם אין ארבעם
 אויך און געװארען. אפגעשמעלם ניט איז אינדוםטריען

 קײלעדאינדוםט* דער אין סםרײקס קורצע יזעױסײלו די
 אר־ די ווען ווערען- אויםגעםידעז געקענט האבען ריע

 םאן צו געהאם האבען וואם רעגירונג, דער םון גאנעז
 געהאנדעלט וואלטעז סיםואציע קוילעדמאינערם דער םים
 איז עקשנות. וױיניגער מיט אמ איבערלײגונג מער םיט
 קוילען־אינדוסםריע דער אין שםריים חנר שפעםער דאך

 בא־ בעםטער דער איז דאם און געווארען אויםגעגליכען
 עם אז און ווערען געשליכטעט געקענם האם ער אז וױיז,
 ווע־ טומעל גאגצער דער װערען אויסגעמידען געקענם ד״אט
 גע־ נים דאך מען וואלט דעמאלם מער נישם סםרײק. גען

 ארגאניזירםער געגען העצע גרויסע אזא שאםען קענם
ארבעם.

געװארען׳ אגגעמערקם פריער שױן איז עם און
 פא* װיכםיגע אזא םארנעמען קוילךםאינערם די אויב אז

 דארף דאן אינדוסטריע. אמעריקאנער דער אין זיציע
 האבען גיט זאלען ױי אז בעםער, באהאנדלען זיי מען
 ״טאימז״- די זיכער דאך ווײס און קרױודעם. צוםיל קיץ

 קוילען־ די וואם העכערונגען איצםיגע די מיט אםילו ןז
 א פון לעבען דאס איז געקראגען׳ האבען פאינערס

זיין. צו םקנא וואס ניטא קוילען־מאינער
•  I•  *

 סטרייקם צוםעליגע איינצעלנע- צו שייך איז וואס
 פאר־ ניט זיי דינסט ארבעםם געצוואונגענע אויך קען

 געצװאונגענע װאו ענגלאנד- םון מען זעם דאס מיידען.
 א מיט געווארעז איינגעםירט שױן איז דינםם ארבעטם

 אזא ניםא איז ענגלאנד אין נאר צודיק. צײם לענגערער
 ארבעט ארגאניזירטער געגעז העצע ארגאניזירםע שםארק

 םםרײקם צופעליגע איעצעלנע די וועגעז מאכם מעז און
דא. װי םומעל- אזא נים

 גע־ ווײניגער זיך האבען ארבעםער ענגלישע די
 ארבעטם געצװאונגענער םון איינםירונג דער םאר שראקען
 דער אין סארםרעםעו־ זײערע האבען זײ וױיל דינסט,

 אינטערעםען. זייערע היטעז און שיצען וואם רעגירונג-
 האבען- נים מורא קיץ דארםעז די אז געםילם- האבען זײ
 דינםט ארבעטס געצװאונגענער םון איינפירונג די אז

 װערען אויסגענוצם קען מלחמה, דער םון צײם דער םאר
 ארגאניזירטער פון כח דער אז אח ױניאנס זייערע געגען

 אר־ אמעריקאנער די װערען. אפגעשוואכט קעז ארבעם
 קײן נים האם וואס אבער׳ ארגעטערשאפם גאניזרםע

 מורא גרונם א יא האם רעגירונג. דער אין •ארםרעםער
 אםשווא• קען דינסם ארבעםס געצוואונגענע אז האבען, צו

 םירער די וואלםען נאר יוגיאנם. די סון כח דעם כען
 ארבעסערשאםם ארגאניזירםער אמעריקאנער דער פון

 ארבעטם געצוואונגענער םון אײנםיחנג די *ז מנגלױגס,
 נויםיג דורכאויס פאםענם איצםיגען דעם אין איז דינסם

 זיכער זײ װאלםען םלחמזד דער םת איגםןרעםדז די »יז
 איבערצײגג^ אבער זײנען זײ געגען. געשםןלם נים זיד
םיג נים אח עם *ז  איבערצײמנדער בעסטער זײער נוי

די אץ ■ראדדקציע דער פון רעקארד דעד־ איז באדױיז

 רעדט װאם רעקאח־ א איז עם לאנד. םת אינדוםםריעז
 ?ענען ארבעםער אםעריקאנער די און אליק זיד פאר
גראד. וזעכםםען דעם אין שםאלץ זיץ דעם םים

א ט ט הייין ני היי ײ ר אנגעםאנגען האבעז ״מיר פ
ר או ע נ ד נ י א י י ר ־ א י נ ף K ן ' Z

עקזיסטי־ נים קעז םרײהײט׳ ט
 אומ־ עקאנאמישער אן און זיכערקײם עקאגאמישע אן רען

 קיק נים זיינען מעגשען גויטבאדערםטיגע אפהענגיגקיים.
 און הונגעריג זיינעז װעלכע מענשעז׳ מענשען. פרייע
 וואס פון מאטעריאל דער זײנעז ארבעם, קיין נים האבעז

 פרעזידענם האם אזוי — געמאכט- ווערען דיקטאטורען
קאנגרעם. צום מעסעחש דין אין געזאגט רחװעלט

 ערקלערונג דאזיגע די האט רוזוועלם םרעזידענם
 מען אז פארלאנג, זימ מיט צוזאמענד.אנג אין געמאכם

 צו אזוי װי פלענער, מאכעז אנםאנגען איצט שויז זאל
 דער מלזזמה. דער נאך פרידען דויערענדיגען א געװינען
 מח געזאגט, ער האט אמעריקע, פמ סטאנדארך לעבענס

 אבער םריער. איז עם ווען װי העכער, װערען געשטעלט
 לעבענס אונזער הויך װי צופרידען׳ דין ניט קענען מיר

 װען געזאגט׳ וױיםער ער האם זיין. ניט זאל סטאנדארד
 א אויב גלייך גאגץ — םאלק אונזער פוז איז וועלכער.צס

 װערט צענטעל א אפילו אדער םינםםעל א אדער דריםעל
 שלעכטע אין וואוינם געקליידם, שלעכט גענערט, שלעכם

!געזיכערט נים עקאנאמיש איז און וואױנדנגעז
 האם רחוועלט פרעזידענט וואס ווערםער. דינעז דאם

 םאר עם האלט ער ער2א געזאגם^ גמאלאײ ניט שוין
 און מאל. א נאד און מאל א נאך איבערצוזאגען נויםיג

 ארײנגע־ דארפעז װערםער דאזיגע די גערעכם. איז ער
 םאלק׳ אסעריקאנער סח מוח דעם אין װערען האםערם

 געהאמערט קאפ זײן אין מעז האם יארעז און יארען וױיל
 אויף ערצויגעז אים האם מען װערםער. אנדערע גאנץ
 אז הײםט, עס סעלף״, יור .העלם םון םילאזאםיע דער

 עסק דער נים איז עם אוץ זיד פאר זארגעז דארף יעדער
 זײ אז הונגעריגע, די פאר זארגעז צו מלוכה דער םון

 אז דאכלאזע׳ די םאר און עסען צו וואס האבעז זאלעז
אנצושםארען. קאפ דעם וואו האבען זאלעז זײ

 אנגע־ מעסעחש דין אין האם רוזוועלם פרעזידענם
 דורכ־ דארף וואם פראגראם. םאציאלע ברייטע א ווארסען
 האט רעפובליק, אונזער אמעריקע. אין ווערען געפירם

 איר אנגעפאנגען האם געזאגם- רוזװעלם פרעזידענם
 פון שוץ דעם אונטער געוואקםען איז און עקזיסטענץ

 ווע־ אפגעשאפם ניט קענען וואס רעכט, פאליטישע געוױסע
 פרעסע, םרייער רעדע׳ פרייער פון רעכם דאם װי רען.

 װען אבער וױיטער. אזוי און רעליגיע פמ םרײהײט די
 גרויס געווארעו איז און אויסגעוואקםעז איז פאלק אונזער

 אויםגע־ זיך האט װירטשאפט אינדוסטריעלע אונזער אץ
 פאליטישע אונזערע אז ארויסגעװיזען. זיך האם שפריים,

 גלײכהײט פארזיכערען צו אונז גענוג ניט דינען רעכט
 קען עם אז איצט, ווייםעז מיר גליק. אונזער זוכען און
נויט. פון באפרייאונג דער אן םרייהײט קײן דין נים

 זיינען רוזװעלט, םרעזידענט זאגט צײט׳ אונזער אין
 װי געווארען אנגענוםען אמת׳ן עקאנאמישע די אט

 אנגענומען, האבען מיר זאכען. זעלבסטפארשטענדלעכע
 אונטער ראיםם״, אװ ״ביל צוױיטען א זאגען׳ מען קעז

 קען זיכערהײט עקאנאמישער פון באזים נייער א װעלכען
 שטאנד, םון אפגעזען — אלעמעז פאר װערען געשאפען

גלויבען. און ראםע
 אמעריקע וואס ראיםסי, אװ ביל .צוױיםער דער

 שטעלט רוזװעלט, פרעזידענם ערקלערט אנגענומען׳ האם
 האבען צו אײנעם יעדען פון רעכם דעם פאר אײן זיך

 אין דזשאב באצאלטען אנשסענדיג אן און ניצלעכען א
 פארמס די אויף אדער מאינס די אין אינדוםטריע׳ דער
 אז םיל, אזוי פארדינען צו רעכם דאם לאנד. אונזר םון
 און וואוינונג קליידער, שפייז׳ אויף גענוג זײז זאל עם

 מעדיצינישע גוטע אויף רעכם דאם אונםערהאלםונג.
 גע־ דאם אויפצוהאלטען מעגליכקיים די און הילף
 בא־ זימ צו רעכם דאם צושטאנד. גוםעז א אין זונד

 עלטער, דער אויף מורא עקאנאמישער דער םון שיצם
 באזארגט זיץ איז ארבעםסלאזיגקייט פון קראנקהײט, םון

 קריגען צו רעכם דאם אומגליקם־פאל. אז אין הילף מים
ערציהונ^ און בילדוגג גוםע א

לע־ אין זיכערהיים שאסעז רעכםעז אלע דאזיגע די
 ווערעז׳ געוואונעז וועט מלחמה די װי נאכדעם און בעז•

 שרים וױיםערדיגע מאכען צו צוגעגרייס זײן םיר מחעז
 נייע מאכעז צו רעכםעז די אם סיז אױסנוצונג דער איז

גליק. און םארשריט םענשלעכען םמ דערגרײכומעז

 די־ געגען דערביי ווארענט רוזוועלט פרעזידענם
 דער פמ ראד דעם דרייען װילען וואם רעאקציאנערען,

 וועלען■ רעאקציאנערען די אויב צוריק. אויף געשיכםע
 אומקערען זיד וועלען םיר און ער, זאגם ערםאלגרי^ ױק
 םע1920 די םון ״נארמאלסי״ גערוםענער אחי דער צו

 ווען אונז. מים גוט גים זייז עם װעט דעמאלט יארען׳
 אויפך שונאים אונזערע באזיגעז אםילו וועלעז מיר

 אונםערגע• זיך האבען אבער מיר וועלען שלאכם-סעלד,
הײ̂נ דער אין זיך ביי פאשיזם פון גײםם דעם צו געבעז

 פרעזידעגס פון טייל װיכטיגסטער דער איז דאס
 העכסס דער אט זיך האם ליידער, מעסעחש. רוזוועלט׳ם
 דעם םון ארויסגעזען פראמינענט אזױ ניט טייל װיכםיגער
 דער םון הויפם־אױםמערקזאמקייט די וױיל מעםעדזש,

 דעס אױף געווארען געצויגען איז מיינונג עםענםלעכער
 םון םארלאנגם ער װעלכען אין מעסעדזש, דעם םון םייל

 געצװאונגענע װערעז אײנגעםירט זאל עם אז קאנגרעס,
 ווי סוירװים״, ׳״נעשאנעל אדער ארבעטס־דינםם,

עם. רופם װעלם
 ארבעםס געצװאונגענע איינצוםירען םאדערונג די

 צװישען באגײסטערונג גרויסע ארױםגערוםען האט דינסם
 צוױ־ געגנערשאםם שארםע א און באלעבאטים גרויסע די

 איז עס ארבעם. ארגאניזירםער םון םארטרעטער די שען
 םרעזידענם גרין. װיליאם געגען שארף ארויסגעםראםען

 אוין און לײבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען דער פון
 רעדס מען סי־אי־א. דער פון פרעזידענט מארעי׳ םילים

 דעם םון טייל דעם װעגען אט הויפטזעכלעך דעריבער
 װיכםי־ םיל דאך איז אבער אמת׳ן דער אין מעסעדזש.

 אנםאנגען זאל מען אז םאדערט, וואם טייל, דער גער
םא־ םיםער און ברייטער וועגען פלענער אויסצוארבעטען

 רעפאר־ םאציאלע נייע איינםירעז װעגען הײסט, עס עם,
 װיכםיג־ די וואס און אלטע, די מאכעז ברײםער און מען
 פרעזידעגס וױיל נוים, פון באםרייאונג די איז זײ םון סטע

 עס אז זאגט, ער װעז גערעכם, םולשםענדיג איז רחוועלם
 םון באםױיאונג דער אן םרייהײם קײן זיין ניט קען

גױם.
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 האבעז אםעריקע אין קאמוניםםען
פאר־ קאמוניסםישע די אױםגעגעבען

קלאםען־ דעם םאציאליזם, דעם םיי,
 םים געמאכם שלום האבען און קאמף

געזעלשאםט. קאםיטאליםטישןר דער
קאמו־ אמעריקאנער די םון םירער די

 לענינ׳ס אױסגעקליבען האבען ניסםען
 דער םון טאג קבורה דעם םאר יארצײם גװאגציגסטען

 װען באשאםען. האם ער וואס פארטיי. קאפוניסםישער
 וואלם ריידען געקענם וואלם לענין געןוםארבענער וער

 געזאגט וואלט ער וואם הערען צו געװען *עפערעסאנם
 אמעריקאנער די םץ םירער די וואם ״כבוד׳. דעם װעגען

 דעם אויםצוקלייבען אנגעםאז אים האבען מםוניסםען
 םון סוף קאםישען א מאכען צו יארצייט זיין פון טאג
לעבענס־ארבעט. יין

 עס אוז הומאר םאר חוש א געהאט האט לענין גאר
 דער םון אמוזירם גום גאנץ זיך וואלט ער אז ױין, קען

 אפגעשפילט אים האבען קאמוניסםען די וואם קאפעדיע,
 אבער יארציים. זייז צו גארדען סקװער םעדיםאן אין
 לע* םון םראגע א נים איז עם װיכטיג. נים איז ואס

 און קאמוניזם״ םון םוים דעם װעגען נאר כבוד, ױנ׳ם
 אראפ האקם מען ווען אז װערםעל, אלם אן פאראז איז עס

 מען וואם קימערען׳ צו זיד וואם ניטא איז קאפ דעם
האר. די םיז לאקען די געמאכט קאליע דערבײ האם

 אויף קבורה־רעדע זיין אין האט בראודער אױרל
ע געױאלטעז האט ער וואס פארטײ׳ קאטוניסםישער הא■ -Mn עלסרוזוו װי ראיטס״׳ אוו כיל ״צוױיסען דעם כ

ר א ש ס)מ עני  ד
 די און

״ ם טי ס א ש דז ״

 געווארעז איז יאנואר םען18 דעם
 אינםערנעשאנאל די װי יאר 25

 די ארויכנעבעז אנגעפאאנגען האם
 ארגאן שװעסטער א ״דזשאםטים׳/

 TW איז עם און ענגליש, איז ׳״גערעכםיגקײט׳ דער םון
 פארבונדען זיך ד.אט דעניש מאקס װי יאר 25 געווארען

.דזשאםטיס״. דער מיט
 יאר 25 געווארען אױך איז יאגואר םען18 דעם

״גערעכטיגקײם״• די ארויםגיץ אנגעפאנגען האט עס װי
ענדע־ גרויסע סאדגעקומען זײנען יאד 25 די איז

 אפ־ מעז קען דאס און אינטערנעשאנאל דער אין רונגען
 צוריק יאר 25 מיט ״דזשאסטים״. דער פון זען בעסטען

 די צייט־שריפם. קלײנע א געװען ״דזשאםטים״ די איז
 דעמאלם איז אינטערנעשאנאל דער פון הויפס־צײטונג

 ארויסגעגאנגעז איז װעלכע ״גערעכטיגקײט״, די געווען
 מים און פארנעם גרעםערען גאנץ א מיט װעכענטלעך

 הויפנד די ״דזשאםטיס״ די איז הײנט אינהאלט. רײכען א
 באםראכם װערט זי און אינםערנעשאנאל דער פיז צייטונג

 צײטונגעו ױניאז טרייד װיכטיגםטע די פון איינער פאר
 געקומען איז ענדערונג גרויסע דאזיגע די אמעריקע. איז

 אױס- גרויס אזוי איז אינטערנעשאנאל די וואס דעם דורו
 ױניאן׳ ענגלישע אן מער געווארען איז און געוואקסעז

אידישע. א װי
 דעו אין חלק גרויסעז א זייער האט דעניש מאקם

 גרויםער דער אין און ״דזשאסםיס״ דער פיז אנםװיקלונג
 איר פאר האט ער געוואונען• האט זי װאס פאפולאריטעט׳

 רײמ זיץ טאלאנט, זיץ פעהיגקײטען. ױינע אפגעגעבעז
 מי׳ זייץ און באװעגונג ױניאן טרייד דער אין ערפארונג

 בלױז אים האט אינטערנעשאנאל די ארבעםזאמקײם. לאזע
 ״דזשאם־ דער פאר לעזער צאל גרויסע א געבעז געקענם

 מאכען צו ארבעט זימ געײען איז עס אבער םים׳*׳
 פאפול װערען זאל וואם צייטונג׳ אינטערעםאנטע גוטע

לעזער. צאל גרויםער דער ביי
 יאחמ לאנגע דעניש מאקס ברודער וױנשעז מיר

 אױן• טעטיגקײט ערםאלגרייכער און םרוכםבארער סרן ־
 אױסמ־ זיך האם ער װאס םעלד, זשורנאליםטישעז דעם

 אונםעו זאל ,דזשאםםיס״ די אז וױנשען, מיר און קליבעז
. רעדאקציע םאלאנםםולער און םעהיגער זײן

 װאוקײ דעם מיט צוזאמען ווערען׳ גרעםער און וואקםעז
 זאל ווארם איר אמ אינכערנעשאנאל׳ דער םון

 אױו אויד שםארקער וואם און העכער װאס ווערעז
ױניאז• אונזער פון גרעגיצעז די

 יא־ םען10 דעם מאנטאג, גארדען סקװער מעדיסאן אין
 דער םון ערקלערונג םאלגענדע די איבערגעגעבען נואו,

 דער םון איבערבױ דעם וועגען פארטײ קאפוניםטישער
:מלחמה דער נאך אינדוסטריע *מעריקאנער

 רעקאנ־ די אז נים, םראגע קיץ גאר איז .עס
 װערען דורכגעםירט וועט מלחמה דער נאך ןטרוקציע

 קא־ די אונטערנעמוגג. פרייער פמ םיסםעם דער אונםער
 מיט צחאמען ארבעםען צו זיד פארםליכםען פתיסםען

 דער םאר םאלק אונזער פון מאיאריטעם גרויםער דער
 אוים־ גרויסער דער אט םון דורכפירונג ערפאלגױיכער

באזים״. דאזיגען דעם אױף :אבע
 נאך װערםער אייגענע זיינע מיט דערצו עס האט ער
:געזאגט האט ער געמאכט. קלערער

 דאס און לאנד אין אײניגקיים האבען מוזען .מיר
 וועלען קלאםען אלע ווען בלויז װערען דערגרײכט קען

.םלאן א אויף אייניגען זיד װעלען זײ װען גום׳ לעכעז . . 
 פאלק אמעריקאנער דאם אז איבערצייגונג, מיין איז עס
 טיף• וועלעכע אירגענד מאכען צו צמעגריים ניט *יז

 סאציאליזם. פון ריכםונג דער אין ענדערונג נױיכענדע
.צעםיילונג אריינםראגעז וועט טאן צו דאם פארזוך א . . 
 די אז ערקלערען׳ מוזען (מארקסיםטען) סאציאליםטען די

 אין סאציאליזם פון פראגע די אויפהויבען ניט ייעלעז
לאנד• םון אייניגקײט די אפצושוואכען פארם *

 גא־ די וױ רעםארמען עלעמענטארע אזוינע ״אפילו
 שטאל- די איז אייזענבאנעו באנקעז, די פון זיאנאליזירונג

 אנבאםראכם. אין ווערען גענומען ניט קענען )ינדוסםריע
 די שטערען קען רעםארמען אזעלכע פאדערען צו ויייל

לאנד״. פון יײניגקײט
 נעשאנאל די אםילו האט ווערםער אנגענעמערע קייז

 אװ םשיימבער די און אסאםיאיישאן פאנוםעקטשורערס
 דארף מען העו־ען. צו חלומ׳ען געקענט ניט קאמוירס

 אן םאר בראודער אוירל ערקלערעז ױעלען זיי אז יזאפען׳
פארדינט. כשר זײ ביי עס ד.אט ער מיםגליד. עיען

 בײ געמאכט םארדינט זיד האבען קאמוניםטען די
 און אםאםאיאיישאן מאנופעקטשורערס נעשאנאל חנר
 וואס דעם, מיט בלויז ניט קאמױרס אװ טשײמבער בײס

 און פראגראם דיער גאנצען איז אנגענומען האבען זײ
פיל נאר הילף, פולםטע זײער פארשפראכען זיי האבעז

ד ןן מ  דער מיט שלום שליםענדיג וואס דעם׳ מים נאד ןן
 זייער םארשטארקט זײ האבען םיסטעם ןלן^אפיםאליסטישער

פארלוימ־ און העצערייען זייערע און מאלםונגס־ארבעט
רעrזי אונטערגעגראבעז און ארבעםער די צװישען ״יננעז

א״גאנײאציעס.
פי־ .פרײהײט״ די םאי ווארקער׳ ״דעילי דער סאי

 קאמפײן פארלוימדונגס און העצע שטענדיגע א אז יײ
 האבעי קאמרניסטעי די וואו ױניאנס, ארבעםער די *גען

 פארהאסטע מײםט די איינםלום. קײן געװינעז געקענט מז
^T|T איר איז אינטערנעשאגאל די זיי ביי דעריבער איז 

האבען קאדוניםטען ד• דובינםקי. דייװיד נס ‘

 זײ יואם אלץ. געםאן האבען אמ***ינגונגלז, אלע געמאכם
 דער אין אײנפלום געװיגען צו געקענם׳ נאר ד׳אבעז

 אלע נ;מאכם האט דובינםקי אבער אינםערנעשאנאל,
 אן װי געשטאגען איז ער צונישם. באמיהונגען זייערע

 אינםריגעס פארשידענע זײערע געגעז וואנם אײזערנע
 א ודערעז געשאפען זאל עם װען און מאנווערעס. איז

 ווערם וואס דעם, םאר אמעריקע אין מעז־אל אדער פרית
 עס װעם קאמוניסםעז׳ די פון געהאסט שטארקסטען צום

 טײלען געדארפם אבער זיד וואלם ער קריגען. דוביגסקי
 גע־ מייסט די איז זי ווײל אינטערנעשאנאל, דער מים

קאמוניםטען. די בײ ױניאן ד.אסםע
 די וואס בילבול, שענדלעכער צו קייז ניםא איז עם

 אינטער־ דער אויף אויםטראכטען נים זאלען קאמוניסםען
 האם אמעריקע אין ױניאנם אלע צװישען נעשאנאל.

 זיך אנדערע איז עם וועלכע וױ מער אינטערנעשאנאל די
 צו ביישםייערונגען גרעסםע אירע מיט אויסגעצייכענט

 די אין מען שרייבם דאך און רעליף״ וואר ״ראשען דער
 םאבא־ אינםערנעשאנאל די אז צײםונגען, קאםוניסםישע

רעליף״. וואר ״ראשען די םאזשירט
 וואס אמעריקע׳ אין ױניאן אנדער קייז ניםא איז עס

 בא־ ווערען נעגערס די אז בארימען, קעגען זיד זאל
 אלע אינטערנעשאנאל. דער אין .װי בעםער האנדעלם

 אינ־ דער אין באהאנדעלט װערען נעגערם די אז וױיםען, .
 װייסען דאם גלײכע. צװישען גלײכע וױ טערנעשאנאל

 דעם אויף קוקענדיג נים אבער קאםוניםםעז, די אויך
 אױםצוהעצען פאתומעז זיד ״אר??רװ ״דעילי דער האם

 שענד־ דעם םים אינטערנעשאנאל דער געגען נעגערם די
 דיס־ אינטערנעשאנאל די אז בילבול, לימערישען לעכען

 איץ די םיילם מעז אז נעגערס, די געגען קרימינירט
 פארדינט מעז וואו שעפער אונזערע אין ארבעם אזעלכע

 דער־ איז בלאם שמיר קאמוניםםישע דאס און װעניג
 נעגערס, די העצעז צו נידערםרעכטיגקײט דער צו גאנגען

 מים־ פאר ארייננעמען נים גאגצען איז זײ וױל מעז אז
 איז באוױיז אלם און אינםערנעשאנאל דער אין גלידער

 וואו -89 לאקאל דרעםמאכער דער געווארעז אנגעגעבן
 ״דעילי דער געגער. אײנציגער קייז אפילו ניםא איז עם

 איז 89 לאקאל אז געוואוסט- גום גאנץ האם ווארקער״
 גע־ ווערעז מיטינגען זיינע און לאקאל איטאליענישער אן

 אויך האם ער און שפראך- איםאליענישער דער אויף פירט
 ניטא יארק נױ אין דינען פארלויפיג אז געוואוסט- גום
 דאך אים האמ דאם אבער נעגערם- איטאליענישע קיין
 העצע פארברעכערישע זייז אנצוסירען געשטעדט ניט

 עם אינםערנעשאנאל. דער געגען נעגערם די צװישעז
 פון העצע די אז װערעז, באמערקס נזיד דערבײ יארף

 אינ־ דער געגען נעגערם די צװישען ווארקער״ *דעילי
 אנ־ שםארקעז גאנץ א זיך אין געהאט האט טערנעשאנאל
 ״פרייהייט״ אידישע די און בײגעשמאק םיסעמיטישעז

מיטגעהאלסען• העצע דין אין ווארקער״ .דעילי דעם האט
* •

 ״פריי- דער מיט צוזאמען ווארקער״ ״דעילי דער
 דער דובינסקי- געוועז איז עם אז גוט- גא:ץ וױיםען דיײט״

 אוים־ האט וואם אינטערנעשאנאל- דער םון פרעזידעגט
 אװ פעדערײשאז אמעריקען דער אין קאמף דעם געהויבען

 האט דאס ױניאנם. די אין ראקעטירם געגען לײבאר
 און אויפזעען פיל זײער ארויםגערופען לאנד גאנצען אין
 םארלוימדער קאמוניסטישע די אז מעגלעך, ניט איז עם
 זײנען עס װיםען. ניט דעם װעגען זאלען העצער און

 םקאנדאל דעם מיט לאנד פון צײטונגען אלע פול געװען
 םעדעריישאן אמעריקען דער םון קאנװענשאן דער אויף
 בארימ־ טרויעריג דער וואו ארלינם, נױ אין לײבאר אװ

 אנטי־ דער פאר דובינסקי׳ן באפאלען איז פעי מר. טער
 האט אינטערנעשאנאל די וואם רעזאלוציע- ראקעטיר

 געשריבען אויך האבען צייטונגען די און ארײנגעבראכט.
 אינטערנעשאנאל דער פון דעלעגאציע די אז דעם- װעגען

 פרעזידענט- ווייס פאר בראון מר. געגעז געשטימם האט
 איז ער אז פארדאכט- אונטער געשטאנען איז ער וױיל

 שפעטער זיך האט עם װי און — ראקעטיר ױניאן א
 נים דאך — געװען אויך עם ער איז ארויסגעשטעלם

 פארלוימדער קאמוניסטישע די זײנען דעם- אויף קוקענדיג
 צו דערגאנגען ווארקער״ ״דעילי אין העצער און

 שטע־ צו נידערםרעכםיגקײט אומםארשעמטער דער
 םעי סון נעמעז די צוײשען גאמען דובינסקי׳ם לען
 דיערע אויף איינדרוק דעם מאכען צו כדי בראץ, און

 דובינסקי אז לעזער- םארבלענדעטע און םארםעמםםע
ראקעסירם. ױניאן די םים קאמפאניע אײז איז איז

י י

 איז געזמקעז םיף אזדי איז ורארקער״ *דזױלי דעד
 אינםערגעשא־ דער ארן דדביגםקי׳ז געעגן העצעם זײגע
ר פארס- פארשםעלםער א *יז האם ער אז נאל- מ  דאך א

 איגםער־ די און דובינםקי אז געזאגם, םערקעז- צו לייכם
 בא־ דעם םים פארבינחנגעז געהאם האבען נעשאנאל
 איגסינואציע- אן איז דאס לעפקע. געגגסםער װאוםםען

ת קײן האם װאס חננ  נידערםרעכםיקײם איד צז נים ג
 גים אםילו איצם בח איז עס פארברעכזנרישקײם. איץ

 םרע־ יתיאז בײזװיליגםםע און ערגםםע די אײגגעפאלען
 איז צם װעלכען װארפען צו אםעריקע אין סער

 אז אינםערנעשאנעל- דער אױף םארדאכם םון שאטעז
 זײנע און לעפקע׳ן מים פארבינײגגעז געהאם האם זי

 זײ■ םארלויםדונג פארברעכערישעד אזא צו גענגםםערס.
קאםוניסםען. די בלויז פעהיג נען

*ר־ נאד קוםם עס אלץ. נים נאך את דאם אבער
 אינםערנעשאנאל- דער אױף מסירה די איז דאם <ערס.

 רופם זי װאס דעם- מים מלחפה די םאבאסאזשירט זי אז
 ״פרײהײם׳ די איז ווארקער״ ״דעילי דער סםרייקס.

 ברענגען צו סםעציאליםעם זײער פאר געמאכם עס האבעז
 אזא אםילו אינםערנעשאנאל. דער געגען םסירות די אם

 מא־ צו אײנגעםאלעז נים איז פעגלער װי ױניאךםרעסער
 דער אינםערנעשאנאל. דער געגעז באשולדיגומ אזא כעז

 געפאכם עס האבעז די.םרײהיים״ און װארקער״ ״דעילי
 םון אײםמעריןזאםקײם די ציען צו אויםגאבע דיער פאר
 קומם וואס םםאפעדזש- יעדען אויף עפענםלעכקיים דער
 שםײם װאס שא■ דרעם אדער שאפ קלאוק א אין פאר

 עם אינםערנעשאנעל. דער פון קאנםראל דעם אונטער
 מםר׳ז צו םליכם פאםריאםישע א נים שיר געווארען איז

 די געװינען שםערם זי אז אינםערנעשאנעל- דער אויף
 געםאכס האם װאירקער״ ,חױלי דער װען און םלחמי.

 פארגעקומען זיינעז וואם םטרייקם- די װעגען חשבון א
 ״ײבינםקי אז ער- דערצײלם יאר- פארגאנגענעם דעם אין

 צו דרעםמאכער םױזנם 30 ארום ארויםגערופען האם
 עסלעכע אנגעהאלםען האם װאס םםאפעדזש- א מאסען
 דער־ םולער׳ אביסעל מאס די מאכעז צו כדי און םעג״.
 ענלעכער ״אן אז וואיקער״. ״דעילי דער אויך שוין ציילם

 צאל געוױםער א אין פארגעקומען איז סםאפעדזש
שעפער״. קלאוק

** *
אינםעליגענץ. מענשלעכער דער פאר בזױן א איז עם

 דער אז ערקלערעז- םראבידעז גאר דארף מען וועז
 קלאוק־ די את דרעסמאכער די פח סםאפעדזש קורצער
 װיר־ געקענם מינדעסםע דאם אויף נים האט מאכער

 ווײס- יעדערער מלחמד- דער פון גאמ דעם אויף קען
 סטאפעחשעס וראו שעפער- דדעס און קלאוק די אין אז

 װא־ קײן פראדוצירם נים װערען פארגעקומען, זײנעז
 מאכם מען מלוזמה. דער פאר אמנויציע קײז איז םען
p און עראםלאנען קיץ נים זיי אין p בוים מען ;םאגקעז 
 זײ אין פראדוצידט מען את שיפעז קיץ ניט די אין
 האם מען מאשין־ביקםען. און הארמאםען קייז נים

 אין אז געפילם- נים אםילו פראנם מלחמה דעם אויף
 קלאוקמאכןיר די און דרעסמאכער די האבען נױ־יארק

p און דרעסעס קיין געמאכם ניט םעג פאר א p קלאוקס 
 קאמף דעם אין אמוניציע אוים דעריבער פעלט עם אז און

 םארלױםדעד די נאציס. די אדער יאפאנעזער די געגען
 ױי עס- וױיסען וואירקער״ םץ',דעילי מוסרים די און

 דער צו האם זײער מים ױץ נים זאלען זײ פארגיפטעט
 איז עס און פרעזידענם. איר צו אמ איגםערנעשאנעל

 םים אויס׳טענה׳ען נעמען צו זיד דערװידער אײנפאך
 דער־ זיי און פארלוימדער און העצער קאמוניסטישע די

 קלאוק* די םץ געפילען פאטריאטישע די וועגען ציילען
 עם מלחמה. איצםיגער דער אין דרעסמאכער און מאכער

 צו pאל זיך םאר דעינידערונג און שאנד א דאך איז
 אוץ טרײהײם דער וועגען קאמוניסטען די מים ריידעז

 וואס אלץ׳ צו אינםערנעשאנעל דער פון איבערגעבענהײם
 װעגען ריידען םלחמד- די געװינען העלפען נאר קען
 עםוואס מים נאך האבען וואם קאמוניסםען- די צו דעם
 אויף מלחמה די סאבאםירט צוריק יאר צוױי װי מער
 האבען װאס זיי- צו ריידעז ;אופן שעגדלעכסםען דעם

 און אימםעריאליסטישע אלס מלחמה די געשםעמפעלם
 נידער־ זײער זינגענדיג געווארעז ד״ימעריג דינען װעלכע

 רײדעז ; קאמינג״ גאם אר יענקס ״דהי לידעל טרעכםיג
 וואםעז די אין םםרײקם ארגאניזירם האבען וואס זײ- צו

 הא־ זײ וואם אלץ- םים געשםערם האבעז און פאבריקען
 צו אט — אמעריקא םון באוואםענונג די געקענם בען
ty נידערםרעכםיגע די m און םרײהיים דער װעגען 

 דרעסםאכעד איז קלאוקמאבעד די םון איבערגעבענהײם
? מלחמה די געװינעז העלםען צו

 דעם װעגען װאירקער״ םיז.דעילי םםירה די אבער
 האם יאר, םאריגען אין דרעסםאכער די פיז םםאפעדזש

שתאים די צו מאםעריאל געבען צו צװעק דעם בלויז נים
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מר ®מ מגיזיר p זר h  T fiy i o y n y אע<תתיש*ול׳ 
t נאר p  oy גאד i f r pTf n am  r*  o yn o y i׳ o n 

o האס זי n צװעק p יז דדזןסמכןד די שטזרןן• 
ז אין גיױיזרק זי ס די #י# מרזמגדליגג«ז די נןוי לן  !ן

ז זדז עס אגרינזענם. דיעם ן וועגזז ש׳ י  *מוזמחזני
p מען װאו n,* אז Tfo מז זאל ל  דןד אױף i*p *ז מ

I יינסעדנץש«נץל. דןר סון ױניאז דדעסמאכער I H 6 I 
םלחסת. די שידם1סאבאם* װ*ס ױניאן׳

Iבאניו וזעזער און גדעגןר מממיססיש! די און fiy 
 *דמש נרזנכערישזד און ?ת?רישערח זײער מיס נים זיד

t ײני*נס. געגעז בלױז p  oy פאר גיס אממישיד קײז 
 דס זאל oy ארגאניזאויע ארבעטער אן פאר ױאס זײ

 זײן ®f זאל קאנסראליחמ׳ גיס קענעז זײ וועלכע ח■
 ןרמטןד* אידישזױ• דער אדער ארבעםער־רימ׳ דער

קאסיםעם.
 נאד זיך זיי דופען אזױ — קאםמיסםען אידישע די

 ,סרײחײס״ קאמוניסםישער געװעזענער ױיער םים —
 אידישע *לן געװארעז״ימיט שלום םולשםענדיג זיינען

to ארגאניזאאיעס. באלעבאםישע p איד*״ אסערימגןד 
to קאנגרעס׳ שען p מיט װעלם־קאנגרעס׳ m ײגיס־! 

f יט0 אסילי און ארגאנײאזיע. םיש׳ער W O f  i n 
o ױס אמר ישראל״׳ ,אגודת ארםידאקםישער p די 

o ארבעםער אידישע y p r* « p ifגיס <מנ?ן זײ װאס ׳ j 
ח זדר אויס גיסס פרײזדיט״ די קאנםראלירען. ג  גן

 אלטעז איר איז איבערגעבליבזז איד איז וואס גיסט׳
o אױף ארסענאל׳ קאםוניםטישען n מד אידישץז מ  «ד

איד♦״ ןלא פארסראםעז זײנעז עס וזשלכעז איז קאמיםעט׳

o רשןװח׳ נױט שםז׳ מיטן קאםף עם n 
n גאגץ *נגעפאנגען אסתי־  nrn ,no 

n אוועלף גזדיעז אלט קוים איז r׳•
o םאםע איר וחנז n, פא־ איר גאד

 ארײן זזויז איז געבראכט םױט׳ םע׳ס
 אלטא פארביםערטע םאתעםענע׳ א

מאמזג׳ שםיף א פאר מויד
 זמר־ גאנאע די געװארעז באלד איז מאמע שםיף די
 געבױגעז׳ זיד חאבעז אלע װעםען םאר חײז׳ אין שערין

 גאחאם םודא תאט םאםע דער אםילו ײעמען געגעז און
 א געגעכען איר תאם אסתר אבער רעחגז׳ *ו װארט א

 זדר׳ פיז באחערשעז געלאזען גים זיד וױדערשטאנד׳
 די:ײטארין׳ בײלקע *ו תויז םון אװעק בעםער איז און
 גײם גײעז אױםגעלערענם זיד אמ חויז׳ איז העלםעז איר

מאשין. דער אויף אויד איז האנט
יו חאט אסתר חשק׳ מיט ארבעט דער *ו גענומעז ז

 גאגץ איז און ענערגיע׳ ױגענםלעכער גאנמר איר מיט
ו און ארבעטארין׳ יאלנע א געווארעז שנעל י  ענםוױ־ ז
 איז סרײליז׳ שטאלאעד אינםעליגענער אז איו קעלם
 סכאדקזס׳ אלע אויף געגאנגען איז ״בונד״׳ אין אריץ

 אי• געקראגעז סאמאדערזשאװיע׳ דער געעגן געקעמםם
 זיגם איז נאגאיקע סםרןףשניק׳ס מיטן פליימ דער בער
 רשעות געגעז קעםפעריז געשווארענע א םארבליבעז דאן
גערעכםיגקײס. סאר און

שווע• דעם דורכגעמאכט אםתר האט אמעדיקע איז
 װײסס־ א נארדערקע, א גרינע׳ t םיז װעג מיזאמען רעז

אען דעם דורכגעגאנגעז איז זי מאכערין.  דארענדיגען ג̂ן
 םםאפעד־ אץ סטרײקס ביטערע אמאליגע די פון וועג

 םארברענט זיד זומעד אץ געסרוירען ױיגםער זשעם.
 פאליס־ סון םעם דעם פארזוכם לײז׳ «יקעט דער אויף

ו אבער קלאב׳ מאג׳ס י  םארבליבעז אונטערגעגעמן׳ נים ז
 ױניאן פאר גערעכםיגקײם, סאר קעמסערין שםאלמ א

 ױײ״ אנשטענדיגע אץ שםונדען קורשע םאר קאנדיאיעס׳
חשעם.

 זימע אלע אין רשעות׳ מיט שטן׳ םיםן קאמף דער
 אסחר׳ן בײ איז קאפיםאליזם׳ סײ אאריזם׳ סײ פארמעז׳

 דאס נים אבער לעבעז׳ איר סיז םײל היפשער א געװעז
 חתונח חאט אמ פארליבם זיד האט אסתר לעבעז• גאנאע

 גערא׳ שיינע אווײ קינדער׳ *וױי געבוירעז און געהאט׳
 שאפ אין געגאנגעז גיט «ײם א איז זי אינגעלעך. טענע

 דעראיען און חאיעײעז םים אפגעגעבען זיד האם און
 איר ווען קריזיס׳ גרויסען דעם איז אבער קינדער. איחנ
 איכעדגעלאזען אסתד האם וױגאיג׳ פארדיגט האט םאז

 װידער איז און הענט שװיגער׳ס דעד אױף קמדער אירע
אדײן. שאפ אין אװעק
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א ס ד ודז אט ז אז א*ר גאדפאל. וױדזזי די  י
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ש מןן ניידלאו fל^ני  און לײט ײגיאז ײאױלא גאגץ ד
^ אין ארנאטזה if די סיט אגגעגץם אח עס r שי * f 

גוז איז חײ*סקיל איז ײיעז אינגלשד  איז גוט׳ זיד לזי
 אזױ אױף זיד ®ייאז איי׳ *י גיט אזיי זימעז כײדע
 נאר opi סיט באבץן׳ דאר תויז איז חעלסעז אץ פיץ׳

 מלאכים׳ נאד קינדער׳ ק״ץ גיט זײנעז דאס קענעז׳ זײ
 גחת׳ נויט גליק׳ טיט אנגעפילט איז האדץ מאמע׳ס דער
זונענשײן. סיט איז סרײד מיט

מא־ די שטן׳ גײאר דער אגגעקומען איז אס *כער

jfjiiii שןומ׳  tfi**i חיטלאריזס און מיטלאר ו
 נאאיאגאל no ראסקע חןר אוגטאר כאדיזס

tfo א*ז iffi׳ ot*ffiזייאדא סארשײייטאז פאשיזס ׳ 
מר פליגלןן שײאדאא ד דןר אי ז נ ן  'fof איז וחןלט׳ ג

וואלט׳מלחטת׳ דזןר אין אדײן איז ר*קן
r אסתר׳ס i  fT*f האט ®tf®iJfJif tf ד אין  ח

 חארץ טאסא׳ס איר ןפאלאז׳ אײנג א*ז אסתד איז אדסיי׳
זיץ׳ n#u שטן דאר איד װאס טאל דאס if איר׳ שדאקט *n __

אי ד* חאנס׳בײטןל איר איז חאלס לי  זין׳ אירן ®מ גי
 זי ײאלגא כרױולאד׳ אמאשיקטא װאס גאד זײארא טיס
 tfi**i ײזןלכא אמ סאל׳ מנדליגאד אדייןגט< ש^ז תאט
 איאלןך אידא טראישז׳ אידא פון דודפגאוױיקט שוק

P זימןן שסי׳ יאדור פמ און ים׳ ד*ס איjf* אױף 0
m MM kALftMM M teuL m  MMiMi u  AMAAAAA MM• AAA m u m_̂ t מאלט שלאכס גײעד v װאגאן גײעט קאל k איץ״ תארץ 

n ױ איז ןגערידערס נןרוועז׳ אומדואיג, ודז ױ  ifp 
p® Jrnt אי*ט חאט זי ןןרכעטעןי

איזז שײעיזז איר  אטש׳• סאסא׳ס שסיף דאר :לאכעז מיז
 אח קלאנ׳ פאליסמאג׳ס Djn גאגײקע׳ זשאגאדאד׳ס דעם

 חא׳ װעלכא פראסט׳ m< ®יז נדמןי אידא אין קעלם די
ייקעט־לײן. דער אױף מרכגענומען זי נעז

מא׳ ״ם*ד*לײ« — עז — t פדי*גד ®*ץ קוקאװקעלזן, ו
— געזעגעגט, װאלף דער זיף ש««ח זי*ן סי■ ח$ט

ד i יי p אלעמען אינער ײייף p i ,ח״־גט
ץ ׳אחץ ®װעין גײ איז  געגעג*, ווײםער *עוןןי י

 װאלד, װאמדעיליסען יזן;ע■ אץ
ײ ײ  שמר«ל«, ל*«שאסט פץ זץ די ײיעמען ®«י יי

ד מיט גיט שםחח מיט װןןדט מען װאו »ץ  פאגעגןןגט״ מ
r יןגאײ׳ קיץ p»*J איז דארט P ,ס ^ אדד פ

מ ע י ט ײד לע«עז «י  *יז&מעו, פיידליכק ^י
י ״ עז*ײ י ײ עז עסעז א״ילי ״ מ <ר$ױ חוי

״ לאמעז וױ שפיל זײנען אץ ו
פ זי*ן זאל״ —  — געזמטןןיהײט, גײ מזל, מי

ט. גוט-ױאיט א מיט אי# קוקפװע די ח^מ  — נאגליי
אי מי י ײ  װעגןןך, װ*יטזן די אץ זץ• ל^זט דו נאד *
ײ איד ײיל :סיטגען נאד יןלײדקײט א דיד נ
 םיט זיטטז ד**גע אץ *ײן דײגע ;עמסטו **

«*טז «ױ
ױנ װײל  אינער ג*ט p ז*י ל$זט מ א

p װעסטו i ץ איריר,׳ ז*ין ויפען אץ ג^ר ליבער׳/ םי

מלחמה דער נאך פאד ®עדספעקסיזוען עקאגאסישע די
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♦n if f f n  p m  9 r o  i p  im i i f  * מי ײ וי

7nrp® o yoy jn  ■nmr r i  i p  w_ ״
r ז7לייל ׳tfi*P ip ״®•ל ip rp  yrnoyfiy ipדי*׳ ׳ 

o פאימײאלעז n  ®f oor»®'®of9Pt yynoiyo ip 
o מי מ r ,אס*לי תגױסיגס m m a  if P r  r o  m 

im p ר ^ ל ®tny סיט נ p yrpo*ofoo<
n'®®• יאל זי ip  yVf i p  proyspt f jy o ij i 
tw po 1909 לאגדוױרטשאפס׳ r״ י יז׳  ont ip
t r fV סיליאן׳ 20 אײס r® o n 1943 ®יז— pff*pt

8 r .סיליאז
i p אי מז1 — 1940 י in*9 גאו חדשיט י jf o n 

I* סלחסח מי priyo p*To 46 p m  —  y»n*p j p 
ז n® י * n p  y m * rp o  i p  o>*ooyon nmf» p*n 

ם יימטעז׳ י ײו י י i נ p א y> m n  nrV*o aV n־
ײ מ f> I ויגף ארוס tP חןליף י’» יי fm  p*V*o׳

nToyop ir j׳ o m  —  p*p • n  o s n  Dyi*p i p 
63 a m  • i p סילי^׳ o iyofo  p»*ofP o n  i p 
זזימ ס י אז 65 ײו ®trn יילי  i p  if iy o  if in n y o f

24 m i  m * p rfp p  • n  i p  « n r o'•* 
n ip r p  n m׳ i r r •  136 tf® non  o n  • n 

p m׳ P P  IP  —  99999» T P  t f lW f iy y ip  IP 
*if P u r w i 0 V & 0  i p  o j f f r p  42 r o  r r 

o®r®rp׳ tf® no»  o n  ®n מס* n  t r H  so׳ 
iffn®  86 o p  i p  p T• ת® ifP u rf f i r n v m 

t r H  n n  •  i p  7 ty e m m  o n  o*n • o w r p 
p m׳
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o n  r o  tm גtP  o® jprp p  1930 t p  o n y
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p דײד r n  09^ ip  —  tyi**p 991999m׳ ro 
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ty p r y i n y i דחיו tP  p m  76 i p  oyopyo ד  ײי
ymyoynyi רייוין • — i p 00»׳ p m1943 ׳ i p 

rp ס א y• זוממי i o p r in y p p  o o rym i p> *nyVn 
m n 99999« יײ־ד •y> r m  tP  p m  76 i p 

yopryyn דײ״זז• — P m  67 ip׳ f  oyn 1044 tP 
r m  »191019199 o o jiy rp  ly r n o tm  m w 
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I^AA MMAA AM •A■ Â ^■ A^AAA L y f  aA |a â ua •̂M̂ AMAAÂ AMפאד ײאס ׳ ty in  i p  t f s n  P p  tfO tyn ׳o p H in fs
m r  y m 'w m p t i n  t p  our® oy m m  •
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yy ’upy^ op TP fP W סץאדןטיקןד׳
o y jip  n*Pto  m n  h i p׳r p j  o*p 1מלסבל' 

o n  p iy n  i p׳ p • סליגמ׳מיג re 260 אפילו 
o n  T fv jp n  n  oyn p m  T r ip אייב ל«גד׳ 

oonym i p m o p w  p n זאל •T f ip im n n תמ־ 
p o  , p m  t r i p  o p n אז׳ וױיזס p סליפח׳ײג, א 
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y דײ T fm  TfoyVofo# yo*o*ppy בלי poo א •yn 
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m n m n n  h r-w e n r*  n י י מ מ י מי ל
u n i מן ײןן די ̂  • אונטעד וױיל דזןרמר׳ •וןנלןך מ
m סין i p ודז סלחסח maaw nrurmn »ודלס  ו

 ליססױ^אטפיאק ypfry <ון tyaynyiy «יך <«ל<«יד«״
pyoye] גלגלן און f ר ®דיימייס גןױיסע  בדויזענ־ דן

מי * w י nypypy■ פמ ראסזױ די זדז — ספיכײא 
y דאי n n im y n ריססײלסאפיסא ^ jy oo;p

ץ װןס סלחסח ד* וחןן ן׳ ז גן ד נ  פירער די וחןלען ן
tie די oynoonr* yr oo^ ’Byp לע ןאשםרענגעז¥ 

r m די ש»על?זו«<< כד♦ מגלןןכקיממז׳ pnoyoypy 
r r o cמאמז ײילימ זײ ׳ v ד  פ«רקירעװעז *ו מיזי

typ iyom  Djn אונזער סון אגסװ^לונגס־פראמס 
מ א o אױןי זיד ״מ r* «י p איז משעסטיגעז *ו די 
r m פאזיציעס. סי־מרז־יגן

oyi ו מעגלעד זײ פאר זיק זייט׳ זייז פון ימס׳* 
«י o סלחסח די וױיל <ז,דײ<יי p פ*רגרעסערס שםארק 

סאסם• ypoyyxpy יייאד
י jyrB י rw די פון lyjypnyoy קארפאראציזןס 

ר » o r ר  אײז• געײ*רעז *פגעש«*ם tym 1943 ין
ד מ מ  *pyo *רןמרעכענענדיג ד«ל»ר. ביליאז 22 סײ י

oyc 9 פאדבלײמז אלץ נאד •ראפממז ד• ימלזמ 
 8 מיט פארגלײד זדן אלאר1 סיליאן 200 איז כיליאן

 ביליאז 4 אח .1942 י*ר ייז דאלאר ניליא[ הןלב ן איז
.1T 1939 ייז — י«ל»י

i p .מר מקרזג o פעםערסןח, oiyoyi ממילף׳ p 
 אז אפג^זאצם. yroyp'ojnayp y פיז פארחער ן כײ

i 1944 פיז סיזי :ײס r ק«רפ«ח»יעס די ײעלעז P* 
 •1אלא1 גיליאן 42 פח פאדסעגזגז v אגגעזאמלט מז

א• ר 1אי י מלעד גאנצעד דץד ווי מ ױז  אימקונפס גא
i 1932 ייז r. לײט n נײטעז םמ אױסרעכענונגעז 

 דעממ־ םת ״פעדערײשן»יסם', דער זדן יאמדססאן
iy וחןש כץר׳ in p  iy i וױשעז באטרעםעז מרסעגעז* 

«ז70 *ת « לי ל כי י.8^
מ oy'xpytiyp די  דיוײדענ־ קיק גים איצט מלז

tin• די פאר אבער ytyiiyinyo יןזרעז מלחמה ןװױי 
jyop ביליא[ *ודעלף ןןנגןןזןזמןלס זיי oyn ,lyVp זיי 
ty^yn נ*ד i p /סםאק־ די ןװדישען ץעםײלעז סלחסז 

100 ■̂yyfyyn םארגרע־ האבעז מלחמה־קאגטחזקםארס 
rijm  tnye 1939 זינם ירןסנענם 282 אױף •ראסיםעז ; 

 בכלל פראמנס. 66 אױף — םזקסעס ארא«ר*כעגענד*ג
*tyr 1943 איז פראפיטעז די i r, לױט y םון באריכם 

 אראפ־ דעפארטמענם. םרעזשורי דעם שיז •אל יאנדאף
 אין העכער פראמנם 100 מיט — טעקסעס חנגמענדיג

.1939 טיט פארגלײד
באזונ־ פראםיםעז די זײנעז םאלען איממלנע אין

 ענד קאר ״אמעריקאן די למשל, אזױ׳ שטײגענד. מרס
ר שלעגט װןןס ׳ קןומעןןגי מינרדי ןjfn בללזזמח דער מ  מ

y אראפרעכענענ־ — פראםים דװ־כשניםלעכלז ילרלזכעז 
i איז האם ,1אלא1 םומענם 72 או־ום — טלקסעס דיג r 

^ג 1942  — מיליאז 7 ביז פראםיםען ע1אי ם1עסע1ם
 1אבע איז דאס ירןמענט. 9,700 גאנ«ע אױף שפרמג »

 ינג1מאגוםעקסשו ״באד די בײשפיל. אימדיגער דעו• נים
 y םיז אםיטעז1פ ע1אי piyoyiiiye pyn קאספאני״

TViiyp 5 ביז ריליאז םעל1סע ^ ל  שפתנג y — מי
 ס1םאונדע טאיפ ivp’iyny. די פראאענט. 2,100 אייף

 אםיםעז1» ע1אי ם1עסע1ג1םא חאט פארײטעד'1אמקא
 y — 1אלא1 מיליאן *װײ ביז דאלןןר םווױזענם 130 טת

אאענט.1• 1,550 אייף שפו־ונג
 מים צעםעל דעם ^לענגע^עזyם געקענם ײאלט מעז

y תיע 1גאג*ע D’jyenyp jnyi:y.
 אין אויב אז אנאואווײזען, גענוג זייז 1אבע יועט עס

 גערעדם מען האט מלחמה, ערשטער דער םון גייט 1דע
 מען קאן עז׳1יגס־מיליאנע1ק נײע *אל 1גתיסע y יתגעז
 יגס•1ק נײע גאל ימלםענדיגער א ײעגעז לדעז1 איצם

 קא• א מיט אציעס1סא1קא ביזנעס וועגעז — כיליאנעדעז׳
 פון צײט דער אין .1דאלא ביליאז א 1אינל פיז פיםאל

 ע1אונזע םון צאל די איז װעלט־מלחמח 1שטע1ע דער
 זעקם. וױ 1רע ניט געיועז אציעס״1פא1״גיליא:עדעךקא

 — דױיסיג אץ אימ שייז צאל 1זײע דערגרײכם ט1אי
 ביליאן 70 צו נאענט סמ קאפיםאל אלגעמײנעם m טיס

 יוען האבעז ױי ײאס קאפיםאל, עםסעז1ג עם1 — דאלאל
באזעסען. איזס ביז זדז עס

yiy עקאנא־ געוואלדיגע א נאר נים זדז קאםיםאל
 אויך איז יןאפיטאל אזא מ»כם. םינאנ*מלע איז טישזנ

 פאליםישע געװאלדיגע א מדינגתגען, אמזערע ייז
iy אויף אײנפלום 1אי אױם איבט װאם ט§נט, i פאליםי׳ 

iyw לאנד. אין לאגז
מרגרזןסערס pygow דקזס ׳עס חייסס פלחמח׳ די

 םירער• איגתסטריעלע lytyp'iyoy די פון ט*כט די
 דעו־ נאך זדן, זײ װעללז םיסלען רענלעכע אלע כדס

ח׳זו ם ח עס זייעז-אפריערדיגא tyi’oojwip סל אי  יזוי
ױיע־ סארכאפען או באמיען זין װעלען און

ר װעלעז זײט, אנדערער דעו־ פון מ  םד א א
 איז שטײו מלחמה דעד נאך פראבלעמעז קאמפליזידסע

J זײער P
 דער נאד אבלעמלז1פ סםע1קאמ«ליצי די םון אימע

 זיד האם עס אױב בעםםלאזיגקײס.1א זײן װעם מלחםח
מ דעם שםילעז «י אימגעגעבען ח  איז מאםעז די םח מ

 *ו־בעםסלאזיגקײם ײלדעז «י איז עם וױ זײ *וױמען
ijn דאם װעט טלחמח, דער 1פא y זײז נים אינגאנצעז 

מ אזױ ת  געקאנם האט מען אױב מלחמה. דער נאך ג
 םאל מלוומח־צװעקעז- פאר ארבעטלאזיגקײט מקעמסען

ל פאתואס טא — צעשטערונג  קענעז נים דאס םעז *
ל םאײואס איז  ®־ידלעכע אין זײן מעגלעד ניט oyi מ

 א איז oyi ? זױלעז קאנססוװקםיװע שאר — צייטען
 באםעל־ דעז• םון מאםעז בוײיםע װעלכען םיט נעדאנק׳
 םון 1אײגע אמ oyi דװ־בגעדרונגעז. סיף זײנען קעתנג

עז oy.i p'oytypy*no^o די װן»ס חנזולמםען, די ײיז  מ
iry, איינצו־ ף1שןן אח מאכלז צו 1קלןן משיימפעו״לעד 

?ty i 'i בתיםע די םון מוחות די איז ?•yoyo
p װעט, וױ y  ty,, די ŷבעםסלy^זיגקײם־פyבלעם 
’yp איז אױסזעז iy o y הלחמח 1דע םון סוף צום ?

yjyio iy אײף nnytoiy «ו כדי i, נױםיג איז 
o צאל די זינען אין ד.ןןבעז צו ri ,lyiyp’iyoy זײנעז 

מלן איצט oiy iy איז ס^נו i' n איז אח ' y o״y:jrr 
 באשעססיגונגען, ציװילע אין אין רלחמה־אינדוסטריעז

n צוױיםענס iy i עם וױםיל אויף זינען אין האבען מען 
i״oy די געביםעז ייד jrxiyoyio אדוקציע1• דער אין 

iyo ציװי־ דעם מים גלײך1¥פ איז צוועקעז ישע1מיליםע 
ױך לען  זיד oyn עס וױםיל אױף דריגמנס, און מרבר

 םיז משך אין אדוקטיװיטעם1בעםס־ס1¥ י1 געהעכערם
Tyir'TO די ^b•

 ןyמילי criy jyrn 65 מןזמענט איצםיגעז דעם אין
iy:yp'iyoy איז ם¥רנומעז םתיען איז סענער iy i 

 אין איז מלחמה־אינדוסםריעז שײדענע1םא איז ארמײ׳
 ענ־ זיד יועם מלחמה די ייעז באשעפםיגונגען. ציוױלע
 זית װעלעז מילי¥ז 12 אחם ry רעכענען, םעז ry? דיגעז,

iy איז פאתומעז i פארשיידענע אין מילי^ן 33 מײ,1א

. : פ \ י ט א ר ס

ל ז רמ ה ב כ

 מאגאטען צװקלף אפגעאדכעט
 סאראיכער. יאר קײלעכיגעד א

 חכל ®ד דעפ אונטער איד *י
אייכער. םיר ם׳בלײכט דעדסון װאס זען

ען אןלןן ײנ מקנא מיר ז
ײן אץ םיר חאלט מזןן אץ :פרעגען א
ען עס גרויס װי גליקען, מײגע זיינ
טאדמעגען. םײן שוץ איז עס גרויס װי

שען מאמעס ר... זייעדע װמ ע ט פ ע ט
 םײדלעד צארטע טרױמען עם אץ
שערטען א טחור א םון  כא

ט װאס עי ם פרייעדקלײדלעד. כראדװײ אױף ש
 ע1לעגענ א זיד סארשפרײט שױן ס׳האט

ע ענ אלד  לארט שיןןור א אן גליקען םון;
* גליקעז, מײנע אלע פץ אץ

שפארט: האכ איף ודאס חערם אפכע
 אױגען שװאכע און םים שװאכע

ט םול מאגען א און לעכער. מי
 געכויגען 1דר׳ער צו פדײצע רדנדע די

העכער זיף הױכט כלוט־דרוק דער אץ
 שלעסןןר די אץ רומאטעס אץ

ט װי לײכ ־סײן שכײדט  מעסער א מי
 ארטרײטיס םץ װײטאג א און
קארדריםיס״ ״אמאיא כרוסט אץ

ט לאזם װאס חוסט א אץ שלאםען. ני

ײט דעם אץ שט ץ כין  הצלחח, גאנץ םי
ארט. חאכ איף װאס שי oy אפגע i אלץ 

ח... םזל דער פון םיר םארבלײכם כ ר כ

 כא- ציװילע איז םיליאן 20 און םלחםח״אינדוסטריעס
שעםםיגונגעז•

M ■iMktana ■ ia ii  ^ a a ia  aakaaaaM *-*-**- ^ aaaaaatMteAa kkkkkא*¥ uixgwvy געענדערסעד דער אויף באזירס איז 
iy אין פושפןאשױצ i ושיוקציע■ iyo צװע־ סילימעדישל 

פ^־ברױך. צױױלען דעם פיט פארגלייך אין קלן
מן 1939 אין *  jyeyioys טיםען פיליםערישע די ו

 oyi פיז ojyxyie צעצםעל אכט און אײנס אינגאגצעז
 דyצױױל דער בעת .oyiyey אינזשסםריעלען גאנצעז

oyn r rm y o צענםעל צוױי מים 98 מםרשםעז •y i* 
ט.  yrריyםיליט iyo פישצענם צוױי — 1940 איז מנ
 געבתין. צױוילען oyi iyo פישצענט 98 איז נױםעז

 נויםעז, ישע1מיליטע — פחוצענם 10 — 1941 אין
 — 1942 אין ; ■pnoiyo 1ציוױלע — פישצענם 90
 iyo ojyxyie 60 — 1943 אין ; ojyxyi■ 50 און 50

oyi פרןןצענם 40 — געברייד ישען1מיליסע iyo חנם 
געברויך. ציוײלען

o’ ווען i’pyoy oyn tyoy ,זימען פוירל־הן«רבזור 
up צימנציג ojyxyio םון oyi גyנxעז lyjyp’iyoy 

iy געווען oyiyoy ןyלyטריoאינ^ו i iyo Tyomyo 
y'xpnyio מלחמה־נויט^ י1 םון nyo סון סוף צום 

1942 ty r^ y r oyi iyo tyi’n ם^גונממ געייעז ציוזנק 
iyo םוםציג וױ oiyxyiB. זיינןח 1943 פון סוף צום 

Diiy רים צוױי^yסון ל iy:y?’iyny tyx:ya □yi איג״ 
 מלחםה iyo tyniiiyo זyװyג oyiyBy ןyלy^וסםרי

Tyo’i:•
iy פון גרונט אויםן i הײסט פראםארציע ry ,oy 

iy נאד i װ מלחמהyלyמילי 45 זyז oyn ,lyiyp’iyoy 
jyiyii עקם1די איצם opyi’ioiy iy iy אויסג^״אלנמן 

iy םון i ,פ רעגירונגyװ^yמ איז ען1װע נ^עלםyגלyכy 
yרבyםoלy45ז .y מיליyן ojyxyiB 70 ooyioyo פון 

lyoyoiy lyayp’iyoy iyxiy: iy iבאפעלקערוגס ־ 
o r אויסקוקעז קען y ביס רעכטyל iyoy •tyo’io iyo’y 
oy חןרף yi םyשט^yווערען׳ נעז iy נים y45ל y 

ט ypyo זyלyװ מילי¥ז ^נג ב מ  י1 ז.yםסלyרבy זיין או
iy וחןם yםסלאזyרבy yקםישyם צאל ra יײן y םך 

 מילקס. 20 וױ דyיגrוױ 1אפש ט,Dלyה y װי וױיניגער
oy װיכםיג אבער איז y i ,דער נאך אז םעםטצושטעלען 

 באזארגען צו גויםיגקײט y ןyםyש זיך ורעט מלזזמה
y:’P ארבעט מיט i y צאל lyoyoiy.

 צוליב שארף באזונחןרם זית װעם םyבלyרB י1
oyi פון ײאוקס וױיםערדיגען iy i וקםיױײ1א1ארבעם־ם 
oyo י1 ען.1מלחמה־יא י1 םון משך אין •yiB 'oy^y 

oyo’ii’opn םים וואקסען איין אין 1וױיטע װאס האלם 
 י1 זyצװיש שנעלקײט. יגער1לענ1קאפשװינ באמת א
’1935—1880 iyiy ארמם־פראײקטיװימנס י1 איז 

 —1929 ןyװישx .o:yxyiB 850 אויף זyאויסגעװאקס
y אין 1נא — איצט פחזצענט, 72 אױף — 1935 rn 

 מלחמה־יאחןן, זײ םון משך tyxiip oyi אין יאר, סאר
 אויסג^ואקסזמ װידער וקטיװיטעט1ארבעםם־פרא י1 איז

פראצענט. 30־yx 25נyג אויף
 י1 געיוארען זyשניטyג איז ביישפיל, צום אזוי,

 באממר איין עז1םראיוצי צו נויםיג איז וואס ציים׳
 אוז שטונדע^ טויזענט 13 ביז ען1שטונ טויזענט 70 פון

 ״ליבערםי איין ען1אדוצי1ם צו נויטיג איז װאס צײם, י1
 מיליאן איין פון געװאלען געשניטען איז שיף ?ארגא׳

 שטונתן. טויזענט 680 ביז ען1שטונ טויזענט 100 אוץ
 נםyגעק װאלט מען אנזײיטונג. אז װי 1הע ניט איז דאס

o ביישפילען. yiyi:y םך y ענגען1ב iy iמען מוז ’־ 
 םעכנאלא־ װיכטיגסםע זײ אז זינען, אין האבען 1אבע

iy קונגעזyנט^y און אויסבעסערונגען גישע rn נאך 
ות.1מלחמה־סו ערוױיל1

iy i האט ס״1קאמע אװ ״ז׳צפארםמענם y tt’iy־ 
iy נאך יקציע1א1פ י1 אויב אז לעכענט, i מלחמה oyii 

 האבזמ 1מי וועלען ,1940 1יא איז װי ,1גרעסע זיץ ניט
 עס — וד־יסט דאס בעטסלאזע.1א מיליאז 19 1איבל
 ־yiD 50 כמעט מיט עז1וצי1פרא צו מעגלעך זײן װעט

iy 1םא פון ען1יא בעסטע י1 אין װי 1טע צענט i מלוזמה 
iy מיט — i אץ פירעל זײ .1בעטע1א צאל 1יגע11יע1פ 
^1ווא ךי אג  ־1פא קאפיטאל 1יקאנע1אמע oyi פון ט־ז

i שטיי^ y i  oy .פלע־ צו באצייט^פ גרײט־לן זײ גוט 
:iy פאר iy i אנעומyנ^יגy^ .וױיםען זײ סיטואצי־ל 

ijp i ,וױלל־לן ױי אז גום iynn ברייםע אויף איינגיץ 
 נאכ* ניט אב-<*ר ןyלyװ זײ קאמפראמים־לן. yװיכטיג און

^1הא א אן 1הא א אויף געבעז קי ע  םת רשטאנ^yװיד םנ
־מאס^1ב׳גטיל1א י1

oy ם ל  עם ווען אגיש,1ט ל^יגrוyג װעזyג ^
y:'oiVo yo’i זיך זאל i  y lyiyiyo אוס ותןלט־מלחמד״ 
מ יry^oyi 1 זאל o«rro]yn yoiyoyiyao’iy אז םי  טי

 װאס מעז,yאבל1B ק»נאמישעyיאל־xסא י1 1פא לייזונג
iy םוץ ־הױם110 אויסן שםישיז i אונזזר םח געשיכםזג 
yoysy•

רוםלאנד און פױלען יצוױשעז שטדײט דער
iy ת «ײלעז צוױשעז שםרײם רוס־ י

םאר־ י1 לםyשםyקגyװy האם לאנד
y ij״i iyo רyלקyB אײגיגסזן r •שורע

y 1 רעז i •TyorPJאתיס־ זיד אדף
 סאראײניק־ י1 פיז שיף י1 צי וױיזזןן׳

yo םyלקyורכצושװײ םעאיג איז ר! 
1 iyo’K iyoי Kונטyװ^yסyר־שטיײ 

iכyאינערל סון נער  y״iyo״iy אץ K tyy^oומבyשy־ 
 מאנשאסט^ yר^יגyלקyeנy^שי^yם י1 צי און ;יגם1

tyoynx lyiyo jy^ ביז בלויז iy i װאס סטאציד 
iy שײחנז זיך זײ tynia חנמאלם און .זיך״, הײסם iy 
iy צערײס^, אסילו iy זײ yayp| וױיטער Dרידלyאון ו 

 םזץ ציל יגען1בשותפית oyi iyo tyoyoiy האו־םאניש
 ײט•1שם yרשםy י1 איז גראז־ אין וױחנר־אויםבוי.

 י1 וקא1 לם-yשסyג שוין זיך האם לכעyװ פואגע,
^ םיט [,yayic yלy פון פןרבסט; ^1 yאייניגםע1םא י 

iy פארנעם^. צו זיד זyאויסקום קאז 1מלקע i שםריים 
 yiyiiw א בלוח גישט איז רוסלאט און םוילען ®זישעז
 קאן מעז רyלכyװ מיט אזא, 1א1ג אויך נאר פראגע,

 זyoyלyג און רואיג זי tyiyuxony אויף ווארם^ גישם
 י1 ריזם.yהיםל פונם בות1חי י1 אויף זיגער־טיש נײם

 םאג iyiy’ iyoy:iyo ty״־oiy yטישyװyם זיגערישע
^ יגעז1םאר־םלחמד׳׳ פון oynyo’iyo iyo «לץ ױל  א

 באםרייזןן, די ,אז שטײן1סא צי 1קלא זײ גיבען דערבײ
typy^yB יoynyo’iyo y. 1םישyװyס ריין זײ, לױט

xnyu אןלמלז y, אמ oyi, י1 װאס____________
 כוח םיםן פאקט, ^yנyyשyג א װי לײז־יגם1דע רערם

 בלויז ix זyוילישB oyi בײ opyii שםארקערען. »ח
 או מסוגל איז אץ ,o«?ayo’oiyo און פארביםערטקײט

 םאראײניגםצ י1 םון וײיען י1 אין יס1 םראנישצן א שאפען
 םלוכה־ י1 סון lyiyiyo זיד ותגם oy און סזנלקער.

 שיקםקײםyג סך y yp’iyoy און נ^yנגלy פון פענער
 סאר־ צו נישם אזױ וױ אויסורעג, אן געםינצן■ צו אױף

iy חנרגרײכעז ix און ריס oyi םיסען iy  iyo y •ווזן 
לימונג. yנ^יגyלyנשםyופ^ידx גיגעו־

iy באשםײט װאם אין i שםריים xװישy1רוסלאנ ז 
 סך y סארםישם זיינען שטתיט אינם ? פוילען און

 lyj’n סוילעז און 1תסלאנ ןyװישx לםשל. בײזאכען.
 סא־ י1 ן.yיאונגxyב yםישyמyלB^י י1 ודבערגעריסען

B iy 1םא סען1ווא װעםען iוילישyר w n ^y i, זי אז 
 ארגאניזימנן ix אומסצאיג איז און yiyay’xpyyi א איז

 אקואאנט. זײיםשצז oyi is»y: קאמף :ויםיגען דעס
iy:yoy iy זיד האם אנגעהויבען i צוליב קאנפליקם iy i 
 תגגירוגגם־ yוילישB יtyn 1 קאטין, מעשה נאקאנםער

 y^ײטש א לםyגום•ג פאר אנגענוםען האבען קוײזען
 pנםyלyסמ ביי ל^ערyװ קאטינער י1 אין אז םעלדונג,

 אס־ yוילישB 02yt’io 10 סון קברים געפונען די האבעז
 מאכם־ yװעםישyס יim 1 טעyכטyאויםגעשל זירען׳

 נאציא*1אינסע םונם oiyiyry: ר״אט פוילעז אדגאנען.
 ,ixrftyo yro«i י1 זy^שyוםxאויס קריח רויםעז נאלען

 נואען געבראכט נ^יגyװיל נישם זי האט ערמיט1 «ח
 רםyגעענםס האם 1רוסלא: ^1םראפאגאנ זײיםשער יער
 היםלערים־ א שטיצט פויל^ אז יגונג,1באשול א פים

 yooyy3 ־yiyאמבאס yױלישB י1 אז און בלביל סישעז
 י1 •1וסלאנ1 אין ײםpםיגyזש*םyנyשפי ט1געסי האמן

 וילישע6 י1 ןyפוילyב דעריבער האט מאכט סאװעםישע
 לםyמy^ זינם .1לאנ oyi ןyזy^לyפ ix פןו־שטייער

 איבער־ עגירונגען1 בײרץ צװישען באציאונגען י1 זײנדן
 גלויבצן, ix סאלש tyiiyx לםrו עס אבער געריסען.

jy שפיאנאזש־ קאסין, מצשה :ענט^1אינצי אלע יי 
 ןנעןיי עאקציאנערישקײט1 אין רםען1פארװא •ראצעסען׳

iy שטרייט. םוץ סימת ײיכטיגע ײירקלעך i ײט1שם 
iy פירםיזיד i ליב1צ עיקר oyi 1לאנ שםיק גרױסצן, 

 oyi םyביל^yג װזגלם־קריג |yo״nx פארן האט װאס
i:y יגעז1רזהז׳ i:־D’oy םיז B iy îילישyכד-1מל ר 

 םייל oyiiynp טױחננם 90 קנאפע םץ שםח א אח ףס
ty סונם לyטDפינ צװײ ;*יסגעפער rn y 'io םרן שםח 

ly (lyoywiy מיליאז לףy מים יײלעז) riy iir’K א 
iy יײםעל i iid ב 1גאניעyםyלyp̂נג  י1 פײלעז). סח ^

 ,lypiyiynyj ײילנןמ־, גאנץ איץ שליסם סעריםאייע
 ־yi lypors) y’o^ya ; iyo:y:y< רyב^יסק גראדנער׳

 -py נישם ױאלם איז מזרח־גאליצי^ אין װאלין מנם)׳
 נישם םםתםא װאלם ־שםרײם,1עי? רעי אם ז^םירט

iy יזיגאנגעז i ix .נישם קאםין־געשיכםצ rB® ix־ 
 םסתפא װאלמן tyoynyo י1 און ראצעסען,8גאזש־
yiy:rxpyyi iyo םיל y םארדיתן oaypy: יײכס

ס ל. םח ע ד א ה

B iyo ^ ir :y îילyגאר יב1א חײנםיג^ י1 װי ז ’y:y 
ערונגען.1פא yםישynyס yלy iyoipy;oyj לםrי

ן,yשטריטyג oiyn איר פאר ori םעריםארי׳ע, י1
 ילען.1ם ix גצהערם לם־םלחםות5זyi 11״a צװישצז האט

iy 8 אין [yiyny< אײנגצשלאסען איז זי iרוילישע 
o םראקטאקט׳ iy:»i לױםן מאכה׳ ri 18( חאט oyiםען 

1921 .pyo,( יג1? נאכן xױש^yב זײ ן1א ילען18 ןyלשy* 
lyx^yirm י1 לטyשםyסםגyם מי?עס, to םץ iy i נישט 

^’B lyiyoipyjo לאנג ^ n Dױלישyמלוכד״ ר oyi 
 א זyגyלyג איז זyיל1B iyn ,1939 ,lynoyoByo םעז17
yxשמyטyרסy י1 גטער1א iy iy i פוץ iy i נאצישער 

 tyo^oya iy:’i 1לאנ אין ן1א מאשיז ^yרישyמילים
 y^ועםישyo ד״אבען ג^,yרשםyי^11 סץ אינזלעז yײלםxyג

 געבים^. yo:yoip י1 אין ארייגגעמארשירט ארםײען
ט ?yoy; oyi iyoy,i די ג1םא א אי ^י ם  היט־ מים נג1ש
ly בײ לטyשםyגBy זיד האבען אמ ר׳ז׳yל i’ii r 'iy i; y 

^1פ נאציס. י1 מים הסכם אין אמאל ל  לyיxיDy איז י
yxםײלo ג אױף געיוארעןyביטy״ס סץ ןyװyטישyאון ״ 

i אנגעזאגס האם מען ״.jyoyiyoj’K ״זײיםשע p ,ײזנלם 
ט יפן1א נישט. iyo ovoovpy זŷילB אז ^  םץ ג
־yכגm 1940 אין איז ״lyoyiyory ״סאװזגםישע י1

[ין
 ■yiB 100 yל1ש גישם 1שי^ סץ D’Miyo א מיט האם

yxזיך נט yיסג1רyזyי1 אם אנשליםען 1פא גם tyo’oya 
oix 1 ראם^־פארבאנה iyo:iKפץ נעמען י oiyo 

yj’ppiy איץ oiyo םון םיילען יף1א װײס־תסלאנה oy 
 מי־ yטישynyס oyi איצט זיד שלאגם oy’iyonyo י1

o זyכ”שםר ןyנגnלyמ yםישynyס י1 אץ ר,yלים i p” 
ix ]yiy.iy; o געביטען׳ ױינען oyi אז נכער,1א ri תס־ 

iy לאנה i שטרײם iyonyi oiyiyo גג.1איז גיכצ א
yr'o זײערצ און צח־ים שטרייםענױגצ iy^y,i:y 

ypn| אויםהערען. די לאמיר טענװ^ מיכםיגע ארױס
־1םארשידצנא םץ טענות iyoi; ix זyיליש1B פון

 כא־ מאראלישען םון איז טענה איץ .lyopyiyo םיגצז
iyopp ם1אפצלי מצן iy i ix און ײשר ױעלט׳ס ;y• 

אזא םאראיפען iyi זיך מעג :פרעגט מען װיסצן.
 מעזyלy פון סריער האט ori לאנד׳ אם1 1גרא אז צולה,

 היטלער׳ס געג^ 1ערשטאג1װי פץ םאן י1 אױםגצהױבען
 יםן1א אנטשלאסצן זיך האט װאס לאנה oyi אגרצסיד

 נאכ* נישם אבי ?ריג, לען1ת׳ם1קרבנ ן1א זyםיגסט1בל
tyoip ,אט אז — היטלצר׳ן oyi א נאך זאל 1לאנ 

 גתיםצן א פארלירען שונא׳ איבערן זיג גצמײנזאמצן
iy פץ םײל i טעריטאריע? פריערױגצר

 lyiiioiye איז מין כעןyנלy םמם םצנה yonix י1
 oayoiyi iyo קריג. oro צילען עאליסטישע1אי זײ מיט
oyi םשארטער, אםלאגטיק y^y i n בםיתש האבילן 

oiyiy:By, נישם קריג תרכן ארף1 מאכה ם1ש קייז אז 
 סאװעםען יori 1 אי׳ םעריטאריע. איר םארגרעםערען

 — פלעביסציט? תרכגעםירםען א יף1א זיד םארתםען
iy — םעגה, yo’n א קומם i  tyxyn םאלקס־אפשטי־. 
 נישט איז אפשםימוגג י1 אז באװייזט, מען מפא. מונג״
iy םץ ק1ר1ים1א םרײער קימ געײעז i בyDyלקyנג׳ס1ר 
iy ױילען. i ם ^סצי  ר.yאײנזײםיג אן װעזyג איז פל

 סאװע־ י1 בלױז אפשםימונג י1 האבען קאנטראלירט
 ix קריג נאכן שסצטער גצהצרען םאר אגיםיר^ םצן.

18 iy iנאכמער, געטארט. נישט מען האט מאכה ילישעד 
iyo:yno iyoiyi:i,i און פאליאקען ix y:'ij,iy::y 

pyiay ,אנגעגעבען זיך האבען װעלכע נאציאנאליטעטען 
 י1 אט םץ ארויםגעסירם iyo האט בירגער, yפױליש װי

נישען.yיסטy 11שנײאיג אין םארשיקם און געביםען
ף, אן גאך װיחם [yo אן תי  מים גרעניץ י1 אז ^
ly^y פוילצז■ ii ix 1סלאג1ר ^ooyio, איז iyoy:oiB 

o זעלבע׳ די ri מאלאטאװ־רײ אינם ^רגרייכט האם זי 
 ־yo’oiyo מים זיך פרצגם מען אח אפמאך. בענטראם

B o מםornyo ?1 תנג pױלy010’0 אזא ן iyiyo, 
o ri רי* אוץ היםלצר׳ן םמ שאטצנם סארשאלטענע זײ 

Bpo:yo׳y o ip  ]y] ^ן1שפ ױיםזמח־יגצ1 אײביגצ לאז ^ 
? ארגאגחם מאכה איר יף1א

ת, אלצ שצפען1אױסצ יג1לשטצנ1ם י1בכ אח ױ  מ
ooip oy oyn צײם םון או־ים ix צײס yiy.i ix] גצגזמ 

iyo •p p  ,orr:yopB  y p o n  n נאך r y  ]yoy:ix 
y קשיה׳ םין v r *  o r i אנן מ tyar o נאד :ש ri ן זי

 tyx'tn אױסן זיך צים 10לא ז״ער [,yon וײ אזוי
 באלםישזמ גיזן פאסיםיק פמ [,3y:’o:yp »mx»5 םח שטח

y^ ארן x ir] ם יס׳yױי לם yi] סאר* שטיקעל א נאך• 
 גרעסטזמ אי[ משםייט װאס אזא, בםרט [,yiyo מיסט
 פאשע- ן1א װמפען אה־פעלדער,1תב מאגערע [io םייל,

 ם־yשט אץ טyשט נטעyרברyפ [yi די סעל^ ? סyנקyל
 ל־yםyב פאר$ריסטע א יפבױע[,1א ארף1 מען װאס לעך

 גיגאנם תסישען םארן ? שפײזען ארף1 מען װאס קילמנג
 פוילמ פאר בעת ותגרט, קנאפען א טעריטאריע י1 האם
iy צי םעריטאריצ. איר םץ הצלפם א כמעט אס1 איז i־ 

o מאנט p ישט: oyi מים[ משל ^ ס תי מר׳ ג o ג ri 
 צמע־ האט ן1א שאף אמ רינדער עס1סטא פארמאגם האט
you] ל דץ שכ[ ארימען בײםxyםy שByםעלy ? — װי 
גאנץ זײ םו[ אײגיגע ן1א םיל, זייזגר טיענות זעען, מיר

y r a r i.
oyn זשy הערט iiooo o p  ]yoyii ]yo זלגמ11 ן1א 

jtk ix םעױת יבען־גצבראסםצ1א yלy י1  ]yo’mx oiio 
yrn ?אנהענגער

iy i צוױיטער ix קר האט  ן1א געגצן־טעמת סיל ד
y ip יך1א ארגומענטצן, אייגענע n  ]io ענאד־1םארשי 

 פאליטישצ, באוױחילן סרצנגט [yo סאראקטער. טיגען
pמ yלישy, ^אח נאציאנאלע סטראטעגישע, געשיסטלעס 

 שםרײם, [yo וחגלסער פאר ,y’lyo’iyo י1 אז סאציאל^
.1תסלאנ ix געהערען ארף1

iy אױף i ,װיל 1תסלאנ אז טילנה :yony] א סמ
 גזױ םאו^םעז

y זײ שריט. [yםישyדיםלאמ [yשיקטyג א מאסם iy i] 
i נישם הײנט שוין p  ]yoyn ^1נא ריבעגטראפ־ליני 

iy i ]y:yn ^ o קויחאךליני p ײעלסע ליני* א איז 
 iyo’K לאזט זי פױל^. פאר גינסםיגער opoy איז

 נאד [1א ביאליםטאק [ic נםyגyמג1א י1 ןyיל1פ םאר
yoyj oyi o ױ iyoy .iiy פאסען עטלעסע ;p o] םמ 

 יםא•1א אויפ[ זיך םארחםם אמ lyoo’ro נגלישע[y אן
y ono iy זײ סץ ריטעם :nרשםy] לט־קריג^ )yoy* 

yp’i .(גתוסם yrijy^yo oopoya oiyn « o ip בא־ 
r יגיל1םאר*םלחמה׳ יyiyiay] 1 פאר רעסטיגונג ’jy u 

iyפ^יל מיט r i  iy i ]y נישט איז גר^ץ־אפמאך yi■ 
ly קײ[ װען ^ 'in n o םרן הססם O’lix  yn’o, ]אי yר 
 בא־ oyi סאר םByש [yo יג.1שר׳1י iyny: נישם איז

iy פון וױיזען i סים פארגאנג־ענהײם. וױיםער גאר נישם 
iy געסאלע[ איז oy װי 1באל ריק,1צ יאר 27 קנאסע i 

 [io רעגיתנג צײםױײליגע yרשטy י1 שױן האט צאריזם,
 סאר־ װיל זי אז רט,yרקלy^ 1תסלאנ רע^אציאנערען

o תי1ל1ע ײ ריסטע[ ri עז די  געגזח באגאנגען דינע[ מו
 צאריזס סו[ סאלע[ נאס[ םאג םען17 אױס[ 1שײ סוילע[.

)29 oyiי1 האם )1917 םערץ׳ טען m רעגירװג iy i* 
 זיי [yn .o״pa’::y,iDyow קריגם פײל^ אז רט,yקל

 ׳ס1רוסלאנ א[ ר,yםyDש [yoy.i !וערסאיל [io זיג*לר
yx’:y[ no־:nno יyayo] 1״x:y onxney: אנטײל, i 
o םיילעו׳ א זyשאם ן1א פױל^ r 1 זאל [yoy:rnyי 

;yoayay,] װאס yrn] באyDפאליא־זח׳ דורך לקערם 
yoyn] א װי זײ x״y iy  mypiyiy y ^ n io גױלניץ־ 
 י1 ײyiyny] 1: סאקאנט רyטyשפ איז yoרועל ליני^

 סאםייליגם זיך האט זיצתג׳לן י1 (אין ירזאן־לינײל1ק
 נאציאנאליסטי^ יyp’iyoy.( 1 םץ iy״o»i«o א אײך

yלyמyנםy-] װעלiy i ix ]yoipy; ]y n  yo אין מאכט 
̂יל  oyi אט םיט [yi’ioix ]yװyג נישם זיינזה [,yפ

 גרױסע י1 ןyלyשט גע^לט האט םקי1פילסו פארשלאג.
nio^o ג א פארyשy:yyן1א םאקט ם iyon,iy«y זײן 
 lyonyn האם iy ).1920 אפריל, (אין קיעװ אויף םארש

^1סארל צוריק באלד אלן ר  זיך האם oy אץ ,ny’p י
̂יבy»נג  די װארש^ יף1א םארש אטש^־וםקי׳ס01ט ןyה

 פראנצױ־ oix הילף נאך oyi:yiw זיך [yoyn ]yפאליאק
iy>»־o זיש^ i .]yoyi:’o עגגלישער lyoo’ro לאח־ 

yoll o םארמיםל^. זyנוםyג ד.אט קוירזא[ p] ,װלי 
 ליניע, yײליג1צײטו א װי לײגטyםארג iy האט ,1920

ם yi”o רyoלŷו בײ y צײי o ^ i] יענע םארהאלט^, זיך 
o נץyרyרקאנםyרסאילy׳n יopi 1 ליניע׳ p יאר א םיט 

o:ypiy^ iy ’io י1 אלס io rjy irrrw a] .^י1 פײל 
̂יyבאלש י1 בײ ז.yגאנגyג נישט איז פארםיםלערײ  סypד

 [yoyn .]yלעםענםy זײ אױבעחזאנם יyo[ :youy] 1הא
oy זיך האט ooiw, אז oy 1< איז iyoipyםים[ ציים י. 

yopixoin  o y ::p] אײדאyB1א ״] yi,] קא[ צי [yo 
y o ip] 1םא נישם גלייד {yoסאציאלע י .y'xiVriyi 

p.יאש p  , r w m' גיסם בערלױ״) ^ ש ^י  גיב י
i את !)מרלי[ p  ]yiynya םוץ שלאסם־מף arTib״o



י ----------------------------------------g 4 ם י ז

 לאזס אײראיע אז ארױסגעוױזען, זיד האמ עס קאזאקען.
 קאזאקישער ן אויף אנשטאכעז פשוס אזױ גישם זיך

 געווארעז מקלאפט איז ארמײ סאװעםישע די ייקע.
 געהאם וױדער האבען אױבערחאנם די און ווארשע בײ
 זיד האבעו באדיגגוגגען אזעלכע איז פאליאקעז. די

 רוס־ װען שלום׳ װעגעז אונםערחאנדלונגעז אמןןחויבעז
 חוג־ בירגעד־יןריג׳ רעװאלוציע, פון אפגעשוואכם לאנד,

 גרעניץ־ליניע א אויף געװען פסכים תאט חורבן איז גער
 רוסען די קויחאז־ליניע. דער םון םזרח אױף וױים

 לאגע שווערער זײער אין חאבען די אז חימם׳ טענה׳ן
 וועלכע אוםגערעכםיגקײם, אז אגצווינגען געלאזט זיך

ווערען. פארריכם איצטער דארף
 און געשיכםלעכען םון ארגומענםען די אויםער
 חיםםא־ א םאו־ריכטען (וועגען כאראקםער םאראלישעז

 מען אנדערע. םיל נאך געבראכט װערעז עולח), רישע
 :מאטיײעז עטנאגראםישע אץ נאציאנאלע ארױם רוקם

 זיינען געביטען שםרײטבארע די םון באםעלקעדונג די
 מא־ לויט ״בלום־קרוגים״, וױיסרוסעז, »ון אוקראינער

 ווײסרוסען, און אוקראינער די םמ אױסדרוק׳ לאםאװ׳ם
 פוילישער אלטער דער סון מזרח אויף וואױנעז וואס

 סארבינדעז זיד װילען .בלום־קרונים״ די און גרעניץ׳
 די דערביי דערמאנם מעז הײס. אםאליגער זײער םיט

 וױיסרוסעז און אוקראינער די וועלכע עולות, שײערע
 די מלוכה •וילישער דער איז אויסגעשםאגעז זײנעז

 רעליגיע, איז שול זײער אויף שפראך, דיער אויף רדיפות
 םלאוױשע די פאליניזירען גװאלטזאמער םון פאליטיק די

 םון ״אסאדניקעס״, סת פאליםיק די םינדערהײטען,
 אנדערע םון יאליאקעז רונד־געביטעז די אויף באזעצען

 פרי־ באזונדערע פון גענאסעז האבען וועלכע געגענםען,
.פון גלײכצײםיג און וױלעגיעם .  םון האס גרעניצלאזען .

באשעלקערטג. ארםיגער חגר
 וועלכער צושםאנד, אוםרואיגען דעם דערפאנם םען

 מאל איין נישט האט װאס אוקראינע, איז געהערשם האט
 אנהויגען רגע ליאדע א קאן װאם װאולקאן, א דערפאנם

 אוקראי־ די אפט װי דערטאנם מען ;פײער םים שפייען
 שפא־ האן״ ״רויטען דעם לאזען םלעגען פויערים נישע

 און פריצים פוילישע די םוען דעכער די איבער צירעז
 בארימםער דער םון בילדער אויף לעבם מעז אסאדניקעם,

 מיט םױערים טויזענטער װען ,1930 םון ״פאסישיקאציע״
 געווארען םארשמיםען זיינעז קינדער און םרויען זייעדע

 דערפער הונדערםער און שםראף־עקםפעדיציעם, דורך
 אומרוען די פאר נקמה אלס געווארען׳ ארברענם זײנעןם

םעראר־אקטען. און
 גרויסע די :מאטױוען סאציאלע גאד דערםאנם סען

 פא־ תב דאס זײנען קרעסען די אויף ערד־מאגנאםעז
 און אוקראינער — פויערים ארימע די און ליאקעז׳

 במילא דעריבער האט סריץ געגען האס דער װייסרוסען.
 צוליב פוילען. צו שגאה אין אויסגעגאסען זיד אםם
 נא־ סאציאלע, צוליב — מען טעגה׳ט — אלעמען דעם

 דארפען — טעמים מאראלישע און געשיכםלעכע ציאנאלע.
 די צו צוגאב אין רוםלאנד. ביי כלייבעז געביםען אלע די

 סטראםעגי־ א געבראכט אפם נאד װערט מאטיװען אלע
 זיץ תקופה נאענטער דער אין וועם רוסלאנד םעם שער
 דער אין שלום םארן הױפם־סאראנםװארטלעכע די םון

 איינשטעלען מעגלעכקײם n געבען איר מען דארף וועלם,
 טעמים סטראטעגישע םון האלם זי וועלכען גרעניץ׳ אזא
 סטראטעגיש אז האלטען, רוסען די אויב און וױכטיג. פאר
 ברים• געגענט׳ װילנער באזיצען צו זײ פאר וױכםיג איז

 נישט דעם אין קײנער זיך דארף — גאליציע, אדער קער
מישען.

 אביעקטיװ מעגלעך וױיט װי באמיט זיד האבען מיר
 בלײבט עם צדדים. בײדע םון םענות אלע איבערגעבען

טענות. דאזיגע די אסשאצען קורצען איו בלױז
םענטימענט, צום אפילען די קודם־כל אפ פאלען עם

 אנגעהוי־ ערשטע די האט זי אויב אז פױלען׳ םיז צי —
 לײדען נישט זי טאר היםלעריזם. מיטן קריג דעם בעז
 מיט האם זי אויב אז רוסלאנד, םון צי — טעריטאריע, אין

 דערנעענטערט שטארק קאמםסלוםם און קרבנות צאלרײכע
 װיל. זי וואם נעמילן דערלויבען זיך זי מעג — זיג׳ דעם
 פאר קריג דעם געםירם האבעז רוסלאגד סײ פוילען׳ סײ
 נישם פוילען וואלם באלוינונג. א סאר נישם און ײד

 קאפיםולירט, וואלט און װידערשטאנד קייז געשםעלט
 אומפאר־ געװען װי סײ איז װאס קריג׳ אין זי וואלם

 רומעניע, הײנטיגער א םון לאגע א אין געװעו מײדלעך׳
 אינ־ װעלען װאם םינלאנד, אדער סלאװאקיע איגגארן,
 זיגער. די םרן חסד אויסן װערען איבערגעגעבן *אגצעז

 ערשםער דער אין געקעמםם האט רוסלאנד אױך אמ
קױם. אײגענעם סארן רײע

 סםרא־ די אויך איבערצייגענדיג נישט זײנען עם
שע  דער אויף בוג, ביים מאלקין םון מאםױוען. מגי

איז סםאלינגראד םון ליניע׳ טאלאםאװ־ריבענםראפ

 די ןחנז או גלויבעז׳ צו שװער מײל. טױזענם קנאפע
 םיט סארש זײער אגחױממ געדארפם װאלטען דײםשען

 דאס װאלט װײםער׳ מײל 30 אדער נעענםער מײל 20
 פון קותאז־ליניע די קריג. םון גאנג דעם געענדערט פיל

ד גײם סאקאל ניז גראדנע ח םלאכלאנד׳ ײי  דארף םען י
 n t» וױםעז׳ צו אױף סטראסעג גרויסער קײן זײן נישט

שח• ספעציעלעז שום קײן נישט גיט
ארגוםענ־ גזןשיכםלעכע די זײנעז וױכםיג דאגעגעז

 זײ :צד םאװעםישעז םונם געבראכט װערען וועלכע טעץ,
 תורת־ קיץ גישם את םראקטאט ריגער דער אז באווײזען,

 שםרײםבארע די םון באםעלקערונג די אויב און משח
 שפילם פוילען, צו געהערען ײעלען נישט זאל געביטען

או 22 םים האס אזוי און אזוי וואס ראלע קנאפע א  י
 פיל־• ריגע. אין דאםבםקי׳ן םיט אפגערעדם יאםע צוריק

 «וי• יאריגעז 20 פמ פאקםעז די אויך זײנען זאגענדיג
 דער צוליב nr באוױיזען׳ זיי מלוכה״לעבעז לישען

 אין זימען פויא״ איז געחערשט האם װאס רעאקציע,
 גע־ םינדערזדיטען גאציאנאלע די םון טײלען באזונדערע

 נאכ־ םלובח, דער םת ארגאניזם אינם פרעםדע בליבען
 זיך םים פאוגעשסעלט האבעז געגענסעז גאנצע מער,

 םארזיכםיג זײן געםחם האט מעז וואו פולװער־םעסער,
 פוילען םאקע איז װעלט־קריג םון םײער אין םייער. מיט

 דאס האם םען װי שגעלער םיל געדוארעז אױםגעריםעז
דערײארטעז• געיןאנם

 םענות געוױםע זײנען וואגיג וױיניגער נישט אבער
 םענח, די איז זײ םון וואגיגסטע די צד. צוױיםען םונם

 גופא, געביםען שםרײטבארע די םון באםעלקערונג די אז
 האם פארזיכערעז׳ אדער ״באםרייעז״ וױל מען וועםען

 זאגען, צו שווער געזאגם. נישט ווארט איר אײגעגטלעד
 דער סח באשםאנד דער עםגאגראםיש הײגם איז עס װי

 גראניץ פיייישצז אםאליגען דעס צװישען באםעלקערונג
 *אליא־ םיל זײער דאך האם מעז קויחאךליניע. דער אץ
 קריג, םאוץ םון צאלען די נוגע איז וואס דעפארטירם. קען

 גע־ דערמאנטע די אין אז ״טײמס״ לאנדאנער די נעמט
 םאליאקעז מיליאן האלבען א םים 2 םון צאל די ביטעז

 םון סמך (אויפן מיליאז 11 םון באםעלקערונג א אויף
 ױער ).1931 איז ציילונג דער םון ציםערען די פון אנאליז

 אפשטיםונג םרײער וױרקלעך א בײ אז גלױבען׳ וועם זשע
 בא־ דער םון פראצענט 100 גאנצע םאל אזא אין וואלם

םא־ די אין זיד אנשליםען םאר געשטימט פעלקערומ

לי ת פ אגז נ ר :ג

פישער־ױננען די פון ליד דאס
 סישען פישער ױנגע סארען

 טיפענישזען, םיםע די אץ
ען הימעל, דער כלױ מ׳  שטיל, י

 שפיל *ום װי םישער םארען
םישען.

ען די םון טיטען די אץ מ׳  י
ײכיג  םלזןמען, װיי לאדערען א

 אױס שטורןןם װילדער א װזןקסט
 שױס טיםען טונקעל דעם םון

ימ׳ןןן. די אין
סען די סון שטורעס דןןר װאקפט  טי
 סעלזעדריפען׳ אלע איכער

 שפילט און כרומט שטורעמט, און װאקסט
 ױילד, און װײט — כױאליעס איכער

םישער־שיסען. איבןןר
שןןן םישער יינגע די נאר  פי
שען, טיםע די אין  טיסעני

 יס דער און שטורעם דער װיי־ל
צאם. קײן כרעג, קײן זײ פאר האט
ען ציען פישער דעם װײל מ׳  י

םלאמען. די שמעטערלינג דעם װי
ױמט, שטדרעם, זײ אדט װאם

ף קינד א װײכ, א — כרעג כײם און
 טיםען די אז ׳זײ ארט װאס און

םען? די אײכשלינגען ױעלען  שי
ש טיםןן די אז  טיםעני

ױ זיך אץ האט 1 פיש םיל אז
 מערער, אץ מער םישען זײ אץ
 שװערןןר, ױערען שיםען די כיז
ט םול — שיםען די גיז  םיש מי

טיםעניש• דער אין ײנקען

מ ־► ײ ס ג םי כ ע ר ע נ

מ״ «ו די זשײ ז עזװעט מ ס־ *ז סצזאדעזילס ,ג מ  •לן
ען nr ׳If באווייז ציט  צופיל נישם האבעז איינארדעגעד זי

 קאנען װאם די אגב, דעמאקראטישקייט. מים געזינדיגם
 גרויסא אױב nr גוט׳ הײסען פוילען׳ אין שטיטונגען די

 חאכןן כאפעלקערונג וױיסדוסישער דער סח םײלמ
 ווי ארפייעז סאוועםישע די אױף געװארם טאקע אפשר

 זאן• די אױסגעזעז אנדערש גאגץ האט *אייגענע״, אױף
 מאסעז־פארטײען, אוקראינישע אלע מזרח״גאליציע• אין

י נאד געםירם תאביען װאס י ד י  פון מעחדיט גרעסםע ז
 ביז ,אונדא״ שאוױניםטישעז פון פאלק׳ אוקראיגישען

 אין זײנעז — ראדיקאל״סאציאליסטעז לינקע אמאל די
 נאציסטישעז םים אגגעשסעקס געװעז יארען לעצםע די

 פזחז־גאליציע םץ פארטײען גרויםע אלע כמעט םם;
 דעם לגבי געשםימט אינערווענציאניםםיש געװען זײנעז

 םע־ אוקראינישע די םץ םירער די סאוועםעז־פארבאגד.
 גרעסטן די און בערלין׳ אין געזעסען זײנעז ראדיסטען
 כדי קריג, אויםן געווארט האנעז פארטייען אוקראינער

. ט..  גרוים־אוקראינע. א שאםעז חילף חיםלער׳ם מי
 מײסםער־שפיל. באמת׳דיגע א געשפילט האט היטלער

 ךי געשטיקם חאם וואס רעאקציע׳ פױלישע די האט ער
 fn אין אריינגעגומעז און זיך *ו געטוליעם אוקראינער,

 די געשיײזם גלײכצייםיג און אנטי־קאמוניסטען־פאקט
 חאם און אוקראיגער״ געשטיקטע די םת חאםענומעז

 פון שטח אויםן שלאנגען־נעסםען זײנע אויסגעווארעםם
 ״רויטען םמ םלאםעז די םון םײער ביים מזרח־גאליציע

 באדינגונגען יאליטישע אזעלכע בײ קאן זשע ווער האז״.
 םאלקם־אפשטימונג פראצענטיגע 100 די ערנסם נעמען

 די אין זיך אנשליםען םאר ,1940 אין איקראינע, איז
 קאן מען .1940 אין אונטער שםרײכען םיד ? סאוועטען

 די םון שטיםונג די חייגם איז עס אזױ וױ וויסעז׳ נישם
מ׳ די ױען אוקראינער׳ ע  םאר־ די האס נאציזם דער nr ז

 הײנס וואלטען זײ וױ װיסען, נישט קאן םען םירם.
 זײ םץ מאסען גרויסע זיינען 1940 איז נעשטימט•

 װערס םאקם דעם אט םון שױן אץ פרא־נאציש. געווען
 געװארען געשםעלט איז וואס רעטעניש, אנדער אז קלאר

 פארנעמעז צו רוםען די אזױ זיד רײסען וואס אנהויב. אין
 םא־ מערסםענטיילס און פארװיסטע שטיקעל איבעריג אז

 צו שטארק דיער זײ גײט שימט, עס וױ ערד? גערע
 די וואס שװעריגקײטיען, פאליטישע די צו םוף א מאכען
 געווען דינען אוקראינעד וואם דערםון׳ געהאם האבען

 טשעכא־ רומעניע, (םוילען. לענדער שכנות׳דיגע םיר איז
 םאר באדען א געשאםען האם דאס אונגארן). סלאװאקיע׳
 סא- געגען גרוםען דױרערםיע אױסלאנד אין אויסבילדען

 שימם, עס װי דערווארט, רוםלאנד װעטען־אוקראינע.
 םאר־ װאם געװינם׳ פאליטישען גרויםען דעם זיג פון

 צו הארם צוקומענדיג און בוקאװינע, גאליציע, :עמענדיג
 אי• אונטער ארונטערנעמען זי װעט קארפאטען־רוסלאנד,

 שאפען און רוםענער אדער אוקראינער אלע םליגלעז רע
זיכערהייט. מער זיד

רום־ םון מײן דער זיץ נישט זאל עס װאס אבער
 וועםען די, םרעגעו צו געשאדט גארנישט וואלט לאנד,
 אח עס און דעם. װעגען זיי טראכטען װאם נוגע׳ איז דאם

 מיעם באפעלקערונג די םרעגען אז צוצוגעבען, איבעריג
 דין צו אליין באאמטע סאװעםישע די איבערלאזען נישט,

 געםרעגםע די געבן קאנען זײ װען םרעגער, איינציגע די
 אנשליסען זיד וו*לם איר אז זאגט, אדער — :עצה אן

 װיםטע די אין דורך זיד םארט אדער סאװעטען די אין
.האלץ האקען נאכט אייז־קאלטער אין טונדרעס . .

 קלייבען סאח׳עטען די אז קלאר, אבער איז דערוױיל
 באםעל־ די איבערצוםרעגען אמאל נאר נישם לגמרי זיך

 םץ א רעגירונג םוילישער דער צו שטעלען זײ קערונג.
 פארשלאג אונזער אן געמט איר אדער אולםימאטום,

.װעלען מיר — אדער .  פוילישע אנדערע אן געםינען .
 זײ װעלכע פראגען, אין אז נישט, װילען זײ רעגירונג.

 נאנעגטסםצ די אשילו זאלען באשטימט, פאר האלםען
 האבען ענגלאגד, און אמעריקע גרױסמאכטען די שותםים,

 פארשידענע די אויסער וױיל דעה. איז גישם װעלכע א
 ארגומענטען׳ און טענות אומגערעכטע אדער גערעכטע

 איינעם גאך זײ האבען ארויס. תקען סאװעטען די װעלכע
 זיגערישע די זײנען דאס ארגומענט װאגיגען גאר כיז א

 שלאגמי וועלכע באטאליאנען, געםאנצערטע םאוו׳עטישע
 אמאליגעז םון פליינען די איבער װעג א דויד הײנם זיד

 שלאגענדיגער• גאר ביז א ארגומעגם אן איז דאם פײלעז•
 שטרײט םארװיקעלםטען דעם געװינען אים דורך קאן מען
 אױף לאגער אייגענעם אינם שטרייט א געװינען אבער —

 דאזע א הערצער םיל אין אריינםריםען באםיים אופן אזא
 געהאםם׳ האבען וואם יעניגע, די און ביםערניש,- םון
 איץ וועלם די אריין םרעם טעהעראז און מאםקווע נאן־ אז
 םעלקער׳ צװישען צוזאםעגארכ^ ענגער םון פאזע א

 1גא גרקלעז זיי — פרידעז, סײ און קריג סארן סײ
אנטױשו**, גיטערע H איבערלןב^ לייזונג אזא
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באנקדאט אדערH ומון םימן א - השם שנױ
 מדממיסטרןחױזן דיל״ ״נמ דער םץ למיע גײע יײ

װ#שיגגם$ן אץ
 רעדע n איז האם רחוועלט רעזידעגם

I םין נאמעז דער אז סארגעשלאגעז׳ 
 געביםען זאל אדמיניסטראציע דער

 דהי ״װין אױף דיעל״ םון«נױ װערעז
װאר״.
 וואס ענדערונגען די םארשטיק צו

לעצטענם, םארגעקומעז דינען עם
 ײעלען צו דחװעלם םרעזידענט באװאו^גען האבען װעלנע

 נױ־ איז אדמיניסםראציע, זיק םון נאמען דעם ןנדערען
 דעד װאם פראגראם םון תמצית דעם באטראכטען צו טיג
 ערשםע די פון משך אין אנגעהאלםעז האט דיעל ניו

 אדמיניס־ זעלביגער דער םון האנדלונג די און יאר גען
מאנאםען. עםלעכע לעצטע די אין ךאציעם

 זדז דיעל נױ סמ פראגראם אריגינעלע די
 די רעםארמען. סאציאלע גרויסע שון פראגראם א געװען

 אוים־ איר פאר געשםעלט זיד האם אדמיניסטראציע
 די םון םטאנדארד לעבענס דעם אויפצוהויבעז גאכע

 פראקלאמירם האם דיל נױ דער מאסען. ארעמע בױיטע
 צו םלוכד, דעד םון חוב דער איז עם אז פרינציפ דעם

 צי מעגלעכקײם דער מיט בירגער יעדען באזארגען
 ;לעבעז אנשםענדיגען אן אויף םארדימן און ארבעםען

 ארגא־ צו ארבעטער םון רעכם דאס אנערקענם האט ער
די מים געםיינשאםטלעד פארהאנדלען און זיך ניזירען

 איז ארבעםער יעדען פאחיכערען צו רעגירונג דער
 ארבעטס־ םון ציים אין נויםיגסטע דאס מיט פאמיליע זײן

 רעכט דאס אנערקענם האט ער ;עלטער אדער לאזיגקײם
 צו מעגלעכקיים א קריגען צו פארמער ארעמע פון

 ביר־ יעדען מון און ערד׳ שטייןעל אייגענע אן נאזיצען
 זיד פאר וואויגונג מענםשלעכע באקװעמע. א צו גער
 פון םליכם די אנערקענם האט עד ;םאמיליע זײן און

 מעג־ מיט ױגנטלעכע די באזארגען צו רעגירונג דער
 ארבעם. אן אדער פראםעסיע א זין־ לערנען צו לעפקײם

 פראקלאםירט האט דיעל נױ דער װארט: אײנעם מיט
 פארטרע־ די איז וואס רעגירונג די אז פרינצים, דעם

 די םאר ניט זארגען דארף םאלק, גאנצען םדן טערין
 קענען וואם מיטעלמעםיגע די פאר נים אפילו און ױיכע

 פאר זארגען דארף זי נאר העלפען, גוט גאנץ אליץ זיך
 עקםפלױ די פאר נידערגעשלאגענע, און געקרױודעטע די

 די געגען באשיציען זיי און באראבעװעטע און אטירטע
 זאר־ רעגירונג די דארף עיקר דער זײ באדריקען וואס
 װאם באםעלקעדונג דער פון ״דריטעל יענעם פאר גען
 קית גים האט און געקליידט גענערט, שלעכט איז

אפדאך״.
 נױ די האט פראגראם, די אט םארװירקלעכען צו

 איג־ רייע גאנצע א באשאםען ארמיניסטראציע דיעל
 רײע א דורכגעפירט האט און בױראם און סטיטוציעס

 דיגען עס מאכען. מעגלעך עם זאלען װאס געזעצען
 ״פי די און עי״ פי ,״דאבלױ די געװארען געשאפען

 ;ארבעטםלאזע די באשעפטיגונג געבען צו עי״ דאלבױ
 םױויליען די און אדמיניסטריישאן ױטה נעשאנעל די

 סאבזיסטענס פארם די ;יוגענטלעכע די פאר קעמפס
 ביירא׳ עלעקטריפיקײשאן רוראל די און אדמיניסטריישאן

 גע־ אנגיענומען זײנען עם פארמערם. ארעמע די םאר
 סאשעל דער און עקט רילעישאנם לעיבאר דער װארען

 פאר־ און ארבעטער די באשיצען צו געזעץ סעקױריטי
 די ;עלטער און ארגעטםלאזיגקײט געגען זײ זיכערען

 אפשפא־ געלט קלײנע די םון םארזיסערונג רעגירונגם
 באשיצען װאם געזעצען די און באנקען די אין רונגעז
 שפעקולאנ־ שװינדלערישע די םון אינװעםטארס קלײנע

 סובםידירען צו געזעץ דער סטריט; װאל אויף טעז
 פאר פריח מיגימום א מיט די םארזיכערעז און סארמער

 צו געלט בארגען צו געזעץ דער ;םראדוקמען ױיערע
 קליינע אץ מערםינען לאטנע אויף אײגענטימער הױז

 שינדע־ חוים די םון די באשיצען צו אום פראצענטען
 האבען אויםםואונגעז אלע די אט מארטגײדזשיעום. רישע
 ארגאני־ די וואם דיעל נױ דעם פארגעשטעלם זיד מים

 האבען בירגער סראגרעסױוע די און ארבעםער זירטע
 באשיצם און געשטיצט האבען און ברײנגען געהאלםען

 די און רעאקציאנערען די מצד אנגריף יעדען געגען
אינטערעםען. געלט

 אלע די אט דמען אבער יאר צוױי ליעצטע די אין
אדעד געווארעז איינגעשלעםערט ענםוועדעױ רעפארמען

ער ש. ®יז ארכ ®

 דורך געווארען געםאן איז דאס nr אפת אויסגערונעז.
 רעפובליקאנעד רעאקציאנערע די םון פאראײניגונג א

י םים  א האבען װאס דעמאקראטען דיעל ניו אנםי י
 דיעלערם נױ די קאנגרעס. פון תײזער ביידע אין מערהייט

 קאמםס יענע מער ארױסגעוױזען ניס האבעז אבעד
ק *רױסגעוױזעז האבעז זײ װאס לוסטיגקײם  חאניג די י

 װאס ארױס וױיזען זײ פארקערט דיעל. נױ פח חדשים
 מים קאמיראמיסעז צו ױיגוגג גרעםערע א אלץ וױיסער

 •ראגרעסיװע די םרן חשביז אויםן רעאקציאנערעז די
רעפארמעז• סאציאלע און

 וױ ערשיינומ אזא אויף אנצואווײזען גענוג ס׳איז
 סטאביליזאציע עקאנאמישער דער םח דורכפירונג די

 זעקס ערשםע די אין רעגיתנג. דער ®ון פראגראם
 איז אינדוסטרי די אײדער מלדומה, דער פץ מאנאטען

 צײױ־ פארן פראדוקטעז ®מ געװארעז אריבערגעפירט
 ארבע־ די זימען ארםיקלען, טלחםה אויף געברײד לען

 אח ארט אן אויף כמעם געשםאנעז שכיתת טער
 אומגע־ געשםיגען זײנען לעבענםמיטלען אויף פרײזען
 ארבעטער די האבעז 1942 םח זומער אק ייעז שםערס.
 האבען זײ וױיל העכערונגען, אין סאדערעז גענומען

 באדינ־ םארערגערטע די םארטראגען געקענם נים מער
 פארגעקזמען זײגען אס און יקרות דעם דורך גונגעז

 פונקם הױך זײער דערגדײבט האבען ױאם סטרײקס
 האט פאבריקען׳ שטאל קלײן די סח סכסוד דעם אין
 געזעץ םםאביליזאציע דעם פארגעשלאגען דעגירונג די

 פרא־ שכירות, פרײזען, פארםרירען געזאלם האט וואס
 װעלכער אויף הויך דער אױף זדינקונםט אמ פיטעז

.1942 מאי אין געשםאנען איז עס
 געווארען דורכגעםידט איז פראגראם די אט אזוי װי

 גיכען איז מאסעז ארבעטער די האבען לעבען, אין
 געװארעו אײנגעפרוירען טאקע איז שכירות דערםילם.

 םוסצעז םץ שטוםע דער אויף סארמולא דער דייד
 יאנואר אין געווען איז עס וואם דעם איבער םראצענט

 אומ־ געשםיגען וױיםער זײנען אבער פראםיטען .1941
 סומען פאבעלהאפטע דערגרײכט האבען און געשםערם

 העכער פראצענטען מער און הונדערם צוױי הוגדערט, םון
 פרײזעז םון שםייגען דער יארען. סריערדיגע אין װי

 געױארען אפגעשםעלם נים איז סיטעל לעבענם אויף
 רעגירונגס די נאכגעקומען איז מען װאו דארט אפילו

 גדעס־ דעד זיינען וואס פראדוקטען פארם רעגולאציעס.
 שפייז׳ די אין מאטעריאלען די סון טײל טער

 אויס־ נאר ניט זיינען ארםיקלעז באקל^וגגם אמ וואױנונג
 נאר קאנטראל, פרית דעם םון געווארען געשלאסען

 זאל םרייז דיער אז סקים א ערםונדען האט קאנגרעם
 אימםעט. אייגענעם זייער דורך אוטאמאטיש שטייגען

 ״פאריטי אזויגערוםענע די אין באשטייט סקים דער
 אבליגאטאריש געמאכט האט קאנגרעם װאס פרייזען״

 רעגי־ די אדמיניסטריישאן. פרייז אװ אפים דעם אויף
 רעכענען צו געזעץ דעם אונטער דערלויבען מת רונג
 שטײ זאלען וואס פרייזען אזויגע םראדוקסען פארם פאר
 די פאר צאלט םארמער דער וואס פרייזען די מיט מען

 רוי־מאטע־ די אבער װי אזוי קויפט. עד װאס זאכען
 געשאםען׳ װערען פראדוקטען די וו׳עלכע פון ריאל

 פאר קארמע למשל װי םארמם. די םון דאך קומען
 ענלעכע און קליידער פאר באנװעל עוםות, און בהמות

 אויף פרימ דער װען אז קלאר דאד איז ארטיקלען,
 םון פרײז דער אויד שטייגט שטייגם, מאטעריאל רוי די
 דאם געמאכט. דערםון וועףען וואס סראדוקטען די

 דעם ערלױבען צו אוטאמאטיש רעגירומ דער צװיגגט
 זיד שאפט אזוי פרייזען. די העבערען וױיטער םארמער

צירקעל• פארכשום׳טער דער
 די איינזען זאל רעגירוגג דיעל נױ די אנשטאט

 ערלויבען און סיסםעם דעם אט םון אומגערעכםיגקײט
 פרא־ אין װערען געהעכערם שכירות ארבעםער די

 לעבענם אויף םרייזען די שםײגען עס װי פארציע
 צום קענעדע אין אײנגעםירם איז דאם דױ מיםלען

 פארשרויםם אגענםורעז רעגירונגם די האבען בײשםיל,
 סטיל ליטעל דער חדד שכיתת איבער דעקעל דעם

 באאח־ לעיבאר װאר דער װאם גענוג נים םארמו^
 נאבגעפאלגם עקשנות גרעסםעד דער םיט האט אלײן

באארד די וואו דארט אפילו נאר פאליסי, די אט

 אפ* אביסעל נויסיג פאר געפונען תאבען מיטגלידער
מן ױי  פרײז אװ אפיס דןר האט פאוסול^ דזןר פון ו

 עקאגאמיק אװ דירעקטאר דעד און אדהיניססריישאן
 דער־ ניס און אגטשײדתג די װעטאידס ססאביליזײשאז

העכערונג. די ארבעטער די גענען לאזם
ז פאליסי בלינדער דעד אט פץ רעזולםאס דעד י  י

 שיעור האבען װאס סכסוכיפ אץ סטרײקס רײע א געװען
 art פארדאנקען «ו בלויז איז עס ססרײקס. צו געפירם

 ארבעטער די פון איבערגעבענהײם די און פאםדיאטתם
 קאמף באשרײאונגס צום און לאנד צום ױניאנס די און

מער־ נאצי־שאשיסםישע די געגען אז פירען מיר װאם
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געװארעז־ צוריקגערופען שנעל אזױ דינען און צאל
 בלויז האבעז וועלכע לאנד אין רעאקציאנערעז די
 אדבעםער די כארױבען צו אויסרײד אן פאר געווארט

 דערשלאגעז זיך חאכען זײ װאס רעכטען זײערע פון
 פאר־ די אױסגענוצט האבעז דיעל, ניו דעם אונטער

 ססרייקם אוטאריזירטע ביס צאל קליינע עלסניםמעסיג
 געגען געזעצען רעפרעסױוע דורכפירען פרובירען צו

 רעאקציאנערע גאנצע די יוניאנם. געגעז אוץ ארבעסער
 ײנקמם. די געגעז תעצע א אױפגעהויבען האט פרעסע

 לינםש א נישט שיעור אנגענוםען האט אגיטאציע די
 וױנקעל יעדען זדן אדיינגעדרונגען אה און כאראקטער

 די אין כחות כאוואשענםע די אײנגעשלאסען לאנד, פח
 קאנגרעס אין פעלדער. שלאכט די אױף »ח קעמפס

 פלייץ ¥ 09 תאט לעגיםלאםורען סםעיט די אין און
 םטרייקס, םארבאטעז צו געזעץ״פראיעקםען םיט געטאן

 ארבעם. צוואגג אײנצופירען ױניאנם׳ באשטראפען צו
 געועץ םמים*קאנעלי דער ווי געזעצען די םץ מאנכע

 געזעצעז רעפרעסיװע רײע גאנצע א און קאנגרעס אין
 דורב־ זײנען לעגיסלאטורעז, סטעיט איז ױניאנס געגען

 קאםיטעס, די זדן ליגען וױדער אנדערע געגאנגען.
 אין אנצונעמען זײ מורא האסען קאנגרעסלײט די וױיל

 די אס גונסטעז צו אבער דרוק דער יאר. עלעקשאן אן
ו נױגם רעגירונג די און אן האלט געזעצעז י  אלץ ז

עלעמענםען. ױניאן אנטי סיז זייט דער צו מער
 האט אלײן רחוועלט פרעזידענט אז אמת איז עם

 רעאק* די געגענגעשםעלם פאלען מערסטע די אין זיד
 וועםאאירם ער האט ביל סמים־קאנעלי דעס ציאנערען.

 דריםעל צווײ מים געווארעז אנגענומען איז עס און
 אםילו אבער, מענטש אײז װעטא• זײן איבער מערהייט

 סון אמם מעכםיגעז און הויכען דעם אין איז ער ווען
 די דורכםירען צו אלעמאל בכח ניט איז פרעזידענם,

 האט יאר צווײ לעצטע די אין װיל. ער וואם פאליסיס
 מער און מער אלץ םארלארע; רחװעלט פרעזידעוט

 אייגענער זיין םון געזעצגעבער די איבער קאנטראל דעם
 פארםיי דער פון אייניגקייט די אויםצוהאלטען סארםײ.

 געצוואונגען ער איז הויפם דער איז ער וועלכע םון
 אויםן זײ מים קאמפראמיסען מאכען צו געווארען

 פון איז עס ביז םראגראם פראגרעסיווע זײן פרן חשבון
געבליבען• וױיניג גאר שוין דיעל נױ אריגינעלען

 גאנץ געווען דעריבער איז רוזװעלט פרעזידענט
 בייםען צו םארשלאג דין אין אויםריכםיג אין גערעכם

 דיעל״ ״נױ םון אדמיניסטראציע דער םון נאמען דעם
 וואם םארדריסלעך בלויז איז עס וואר״. דהי ״װיז אייף

 אײגדרוק, דעם מאכען געקעגט האט םארשלאג דער אט
 דהי ״װין און דיעל״ ״נױ םון פראגראמען צוױי די אז

 זאל מען װען אז אויס, געגענדיטיג זיך שליסען וואר״
 םון סראגראם פראגרעסיװע די םארטזעצען וױיטער

 מלחמד״ די געװינען צו שטערען עם װעט דיעל, נױ
 מעגלעד י״על נױ דער דוקא דאך האט אמת׳ן דער אין

 וואם םראדוקציע םון םארגרעסערונג ריזיגע די געמאכם
 אליאירםע די און אמעריקע םאר געמאכט מעגלעד האט

 אויםלעבונג דער אן מלחמד- די געװינען צו לעגדער
 װאלם לאנד, אין געבראכם האם דיעל נױ דער װאם

װערען. געוואונען געקענט נים םאל קייז אין מלחמה די
 אײנ־ םארשלאג לעצםער רחװעלט׳ם םרעזיז׳ענם

 נעשאנעל א דויד אםעריקא אין ארבעם צוואנג צופירען
 דעם סיי אויסגעצייכענם אילוסםרירם עקם, םוירװים

 דיעל נױ איר םיז אוועק איז זיעגירונג די וואס מהלך
 נאמען נײעם דעם םון באדײםונג די סיי און פראגראם

י .ײק — פארגעשלאגעז האט ער װאס  אדמי־ װאר י
 צוואנג־ אײגצושירען געזעץ־פראיעקםען ניםםראציע״.

 קאנגרעס אין געװארעז םארגעשלאגען זײנען ארבעם
אםע־ באפאלדז זיעען יאפאגעזער די ױי נאכדעם באלד
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 פארזיד׳ תם ג*געגג«שמלס*ם ײד חאבעז לאגד איז
אר־ די ®רימחװפידןן גייסיגק״ס די ײאס דזןם סוןץ

teal# MaMaaa aa^MMaaa m m  aaaaMAaa ■ aaa^M  ■aaM ------ -~ •  o k געוחגן דעסאלם זױז ארבעס סלחםח אײף כעסער
 מס• דיזיגע ג«ווען נױסיג איז <ס און גרױס חימר;*

ro m ימז. קיושסטעד ד*י »יז יאאײקאפי חני פת» 
ds*k> זדז ■ראײקאיע מלחםח פון פמלס מו*ך דער ווען 

 אז שײז תײבט רעגידדגג די און גזדיארען דארגרייכט
 כאדײסענדע א ײעז ;מנמקאגטראקםעז ליקוױדירעז

 גזךױסע *ין אליסמום פון פראדוקאיע דעד סון סײל
 ;געװארעז אפגעשטעלס איז אםתי*יע, און גזדוןר סאדטען

קאגםראקםזמ *ודיקגערופעז שײן האט רעגירמג די ײזז
aaam# •am aitoaiM m  a am  ■— -   Biaa L■■ mam i ia m ii  “שי ערלײבט אץ דאדאר בידיאן זוועדף פח װערט אץ

 *ײײ־ םאיץ סחודות אױף גאװ־יאלעןאמ מאנכע גאגמעז
ױ געברויד׳ לוז  ןןלעק־ װעגעלעד׳ קינדער פאר שסאל ו

 געבעםע פאד םפרחשינעס אץ פרעס״אייונס םרישע
עני אינדוסםריעלע מאנכע זדז װען אי*ט ;םעבעל  ו
 ארבעםסלאזיגקײט, אן פון סימנים שײן זיך וױחען סעדס
 אדויס־ נױםיג פאר געטונעז רוזװןלס •רעזידעגם האט

T זױז עס א־בעם. אװאנגס אײנפירען פאר אוקוסען in 
 דעם העלפען גים גזןזעץ אזא װעט דירעקס אז קלאר׳

 װעם עס װאס אײסױגע דאס מלחמזע דער סוץ אגסירעז
 םאל־ די פיז מאראל די פארנעסעדען איז סאן םלגלעד
 פראפאגאנדע דעד מיס פארסס׳ם האט סען װעםעז דאםזמ
אםשר װעם עס און ארבעםער אדגאגיזירםע די נענעז

■ h m  — * -     - I — - -— - - —     ~ — MMaa aaMaaAaaaaA AM M#liW4AI#A9 און אינדוסםריאליססעז דעאקגיאגערע די כ^רואיגיח( 
 די סאבאםירען פון אוריקחאלםעז זײ און ליםישענס

 דאס :װערםעד אנדערע אק אנשסרײנגוגגעז. סלחםה
חמקאיאנערען. די נו ,אאיזמעגס״ פמ פאי־ײד א איז

ד אױלד ;ײעד דער מ ד  קןןממיפטישעד דער י
?רןןםןןל

 דיעל נײ דער פמ נאםעז דעם בײסעז דער איז
 חערלעכער א אנגעײיזעז׳ חאב איד וױ אדסיניססראאיע,

 אה אבער דערפאר פראגרא̂נ געביסענער א »<־יף אנװײז
 קאסו־ אםעריקאנער דער פיז נאמעז דעם בײטעז דער

 פאר־ א בלויז פאראײן בילדונגס אױף פאדסײ ניסטישער
 אונ־ קרזנמעל קאםיניסםישע אלטע די באחאלסעז *ו זוך

 א איז עס :וחנרםער אגדערע אין שילד. נײעם א םער
באנקראט. סת סיסן

 סחות דעם גענױ באםראכטעז או גענוג איז עס
 די את אמעריקא אין פארםײ קאמוניםםישער דער ■ון

 די פון משד איז דורכגעמאכם האם זי װאס גלגולים
 געקענם נים פראגראם איר חאט זי אז אײנזחעז׳ יאיעז

 דעם אונםער געגאנגעז איז עס װאס דאס װײל נײטען,
 געװען נים אײגענםלעד איז ■ראגראם׳ א פיז דעװיז

r*P געווען נים איז עס םאקטיק. א נאר פראגראם 
 אזױ וױ םיטעל V נאר *יל׳ עגד קײן אידעאל׳ זײז

 מאכם. םארכאפעז אח םאשיז שסארקע א זדיסגובויען
 אנגעװעגדס האבעז קאמוניסםעז די װאס מיםלעז די
 גע־ כסדר זיד חאבען *װעק דעם אט דערגרײכען פו

 איאם מאמענם. דעם םץ אומשםענדען די לוים ביםעז
 האבעץ געביםען׳ ױידער אומשםענדען די זיד האבעז

 דער טאקםיק. די שילד, דעם געביםען דעריבער די
זעלביגער. דער אלץ אבער איז זוועק

 גע־ אריגינעל זיד האם װעלכער קאמוניזם, דער
 יאלתם1םא אײנאוםיח אױםגאבע דיז םאר שטעלם

 ארגאניזירםער גום א «ח דיקםאטור דער דורך כאלד׳
 אומארגאניזירםער גתיסער דער איבער םינאריםעם

 זיד בײ געמוזט האט באסעלקערונג, דער םץ מערד״ײם
 אים וועם וואם םיםעל יעדען נואען צו מאכעז רעכט
 דארט ײילעז• זײז ארויפאואװינגעז מאכם די געבן
ד ײערעז דערגרײכט געקענם האט דאס װאו  געיואלד ײי
 וואו געווארעז• באנופס מיםלעז די ^ינעז םעראר׳ און

 מען האם װערעז אנגעװענדעם געקענם נים האם געוואלד
 ארײנגע־ זיד ;באםרוג און שװינדעל מים באנוץם זיך

 ארגאניזאאיעם םרעמדע איז פארשםעלםערהײד ריםעז
אויםגעריסען. אדער באהערשם ענטװעדער זײ און

 קאםוניסםעז די האבעז םאקטיק דער אט דורך
 םארא־ יעדעז שארלארעו האס ױאס מאשין א געשאפעז

 אײנ־ דאס יל.1 דער איז «ײט חנר םים באזיס. ללז
 אפגעשםופם מער און סער אלץ םןמיאליזם׳ םץ םירעז

 םאר־ האט פלאץ זײן אמ הינטערגתגם איז גזװיארעז
 קאסוניסטישע די מאכס. נאד שםרעבונג די נומעז

 איז םיםער אלץ זינקען געגומען ארום אזױ תאם פארטײ
 «ו רעכם געװאדעז איז עם קאנ״ראפיסעז. םמ זומ■

 געבען װעם דאם אױב םײפעל׳ םיםן זיד שאראײניגעז
 קאמוניססישעז דעם רקזןאפארשט *ו געלעגענהײס א

סא־ דער איז *ײס דער פח ם׳יז־ אין איאראם. •ארסײ

 געבליבעז איז עס און אײסגערונעז גאגאען איז *יאליזם
סאשין. פארטײ די

 די געײעז נאך איז סאפיאליזם דעד וױ לאנג אוײ
 חאם אפאראם פארסײ דער װעלכער אונטער דאסקע

 וױכ• די געײעז באוועגונג אדנעטער די איז גמי־בעם׳
 פארכאפען. is געזוכם האבען זײ ײאס באזע סיגסםע

 ױך *רײנאואװערעמעז פריער׳ געוועז איז םיטעל דער
ס. די איז ^  יײדער־ 9 כאגעגענם חאבעז זײ וועז ײג

 אײנגע־ אלםע די ברעכען פרובירם זײ תאבען שם«ד,
 ױ־ אפאזיאיע אדגאניזייעז אץ ײניאגס םוגדעװעםע

 אעשמעטעדט זײנעז ױגיאנס אפאזיאיע די וועז :ין»ס.
 זימען איזאלידם׳ געבליבעז זײנעז זײ אמ געיוארעז

 זײ ױניאנם״װאס די איז *וריקגעקומעז ביסלעכוױיז די
 * אונםער און רואינירם׳ שיעור איז פארלאזעז האבעז
 ארײנ־ זיד פרובירט וױדער אימיגקיים םיז לאזונג נײעם

es’r« מאכם אץ עמטער איז רײסעז n.
?r אין זיי חאכען ערםאלג גרויסען איבעריג 

 און דא געלונגען זײ איז עס געהאם. גיס ארבעם דעד
 און !וױסםיגקײטעז איגערלעכע אויסאוגואעז דארסעז

 די םארכאפעז is םירעד ױניאז ײישעז8 רײסערײעז
פאלען. יסגאם1א געײעז אבעד דמען דאס מאכט.

 ניסםישע1קאם אמעריקאנער די װאס דעם איבער
 יף1א ארבעס איר מים אגגעוױזעז געװעז איז פארםײ

 האט אינםערגאאיאנאל׳ דריםעז םון דירעקםיײעז די
 אנדערע is זיד דערנענםערעז is געשטערט איר עס

 זיד שאפעז פתבירעז אמ געזעלשאםם דעד אין שיבםעז
 יאנאליזם8נא ;סם געײעז איז רעליגיע .oy’S’is• נײע
 יאר• יאליםישע םיט קאאליאיעס םריפח׳ גזױיעז איז

 האבען ל.1פס געײעז דמעז לאזעגעז פאםריאטישע סײעז׳
 אינ־ פארטײ אםענעם אז חאבעז געדארםם דעריבער די

w ססריטמט rp  is אדבעס. די טאן
 סא־ אייפן אנםאל חיםלערישער דער געקומעז איז
דער פת פאליםי אױסלענדישע די אח םארבאנד יױעםעז

 דריםער דער געביםען. זיד חאם רעגירונג סאוועםעז
 איעיגקייט געװארעז• אויםגעלעזם איז יאנאל8אינםערנא

אי ניט לאזוגג די געװארען איז  נאר ײניאנם, די איז נ
ו1א  גע• איז פאטריאםיזם געביט. פאליםישען יפן1א י

 ״װיכםיגע א געײארעז איז רעליגיע םוגענד. א ייארעז
 ?אםמיםםעז אמעריקאנער די םאר שח״.1יר ר1לם1ק

 זײער םעדלעז is מערק נייע געעםעגס זיד האבעז
jnino ארםא־ 11 חנם׳ענעז גענומעז זיד האבעז די 

 יד־ פרעדיגעז יבעז1אנגעח נאפיאנאליסםעז׳ is דאקסעז׳
 מים איינגעגאנגען »ח פאליםישענס קארופםע מים אחת

 רע־ מאראלעז דעם דערשםיקען is שותםות. אױף זײ
 האבען װאס יארםײ, דער אק קדשים אאן םץ ײאלם

 מען האם קאזשעלקעס, ױיע די םארדײען געקענם ניט
 םון קאמפס־סאן ײיםער דער אין איעגעוױקעלט זיד
 בלוטיגען אמ קעמםעז װאם ארמייעז סאוועםישע די

אמעריקאנער די װי פונקט םעלדער. שלאכם די אױף

 און לײדןן די איז חרק א געהאט װאלטען קאממיסטעז
קעםפאר.״ סאװעסישע די פון גגמװח

 דןד אלסעז• בײם געבליכעז איז אגער זאד אײן
r געגעז אמ פידער ארכעסער יזןדעז געגלז קאמף r 
 שפאן, טאהמיטטישען דעם אק r« דט װיל ײאס ײניאז

 אױפ״ נים ניעז תאס ױניאנס ברזןכעז is פאר״ד דזזם
 םעםיגקײט די גאד חאט העז פארקערט׳ געגעבעז•

 דערגאגגען איז סען אויסגעברײטערם. איז פארשטארקט
 אידמלן די געגעז םסיתת איז פראװאזאאיעס is ביז

 אזױ געזינקעז איז פארטײ קאמיניסטישע די געגכער.
 אידישען דעם םסיר׳ן is איר בײ רעכם איז עס אז םיף׳

 נםעד-1א דער is שטיאע זײן םאר קאמיטעם ארנעטער
 אײראפע; חיםלערישער דער אין באװעגעג ערדישער

 אינםעד־ דער געגעז ארבעטער נעגער די עז1חע11אױם
ד געשאנעל  פראגרע־ דער אין אז בלגול כאט א ײי
 מען דיסקרימינירט אסעריקא אין ײײאז סיװסםער

 די מםח־׳ן is רעכט איז עס ארכעםער; נעגער געגעז
 סםרײקס תפז די אז ײניאנס דרעסמאכער איז קלאיפ

 פינפםע זײערע שיקעז ײטיג1גלײכ אץ ײט1 סלחםח אין
 זײערע געגעז קמאכער1קלא די אײפוזעאען קאלומניקעס

 דעם איבערגעגעבען חאגען זײ װאס דערפאר םידער
 םאר װאד א דאלאר דרײ םץ חעכערמג א פאר אפמאד

o חענט ײאכעז די n נים אמ באאײ לעיבאר װאד 
ד1ד בתים בעלי די געאװאו־נגעז  געבען is סםרײקס י

 באשםומן is רעכט איז עס ;גלײך חעכעח־גג לױן די
 שםע־ זײ אמ דובינסקי פדעזידענם ױ1 םירעד אזױנע

רעקעםיערס. מים ברעטעל איק אייף לעז
n ברעכען is :ײעק1 אײז האם נאטירלעד דאס

 װע׳לכע שירערשאםם, פראגרעסײיז א האבען װאם ױניאנם
 Tpsosp ס׳איז װעלכע יף1א אימגיץ םמ זיד אנםזאגם

מז  זיד מעז ■מבירט אבעד גיאײטכײלג זײ. סיס סי
 ארגא־ אץ קרײזעז אטיװע11קאנסער איז ארײנשמעלען

 רעשטען למטע די סץ זיד אפזאגעז דירן־ ניזאאיעס
 פארםײ די מלכע1 אמםער םאאיאליזם םץ דאגמעס איז

פאראדירט. ט1אי ביז האם
 םאר־ בחװדעדס םץ זינעז אמת׳ער דער איז דאס אם
 זיך אנםזאגען נאמען. פארםײ דעם אױםוװגעבען שלאג

 פאליםישע זעלבסםשםענדיגע איץ קאמף קלאסען םץ
 םרי־ בורג פערמאנענםעז א אנעמעז און טעטיגקײטען

 רעפו־ די מים אייד באר דיעל׳ נמ מיטז נאר נים דען׳
 אח מאשיז העיג דער מים םעמעגי, מים נליקאנער׳

 זײ גײים איז װאס פאליטישעז קארופטעז יעדעז מים
בי׳ץ. א גואװארםען

 אױם- האם אמעריקא אין פארטײ קאמוניסםישע די
 קא־ שװינדעל, םוץ סזזורה די שילד. נײעם א געהאגגעז

 גע־ איז מאכם is לוסם דער געװאלד, איז תפציע
 שװינדעל דער אם זײ ױעם זעלביגער. דער בליבען

 עלע־ פראגרעסיװע די אן אפ העגגם דאם געלינגען?
לאנד. אין מעגטען

: גז. אן רנז ע װ ד סי
ח׳נז האט — שפעט־הזןרפסט  כלעטןןר. די is װינט דער געסענ
ד, זאי לאנג װי אץ — שפעט־ח&רבסט ײ  י1שיע דער ליכע, י

 — װעםער שלאקס־רעגען אץ — כאפדצען is גאלד מיט
ד, « ? גכיר גןןװןןזענעם א כױם, א ײי

 Toim גאלדענעם דעם כלעטער, שדץ ער דארןז װיןס
h דאס — חוזי] ס׳א it s, ײן אץ כײפ, אײף  — שמאנד ז
ײן אפגעטאן אײס, איז זומער װען  שלידױת, ז
ז היזנט םארםרױרעגע די אױס שטרןןקם װמטער אץ
 ם#רקל*גטער, א שטײט אץ װינטער דזןם שױן םילט ער

 ;ןןרד דער is לאפ זײן אכל, אן ױי כײגם,• אץ
ײת, די ער כאװײנט  טר, םיזרםאגם חיזט ערשט, װיזס, ייו

ם ער חאם םוף אז» פץ װען ? געקלערט גארגי
ט נאקןןם, ץ1ש טר איז אץ ײג  כאריםען, אץ כאר
ט מען1? — זײנע םרײנד די — םײגעל און  — ׳ממר ני

 אױםגיסעז, קוםען נייד װ*ראגןן זאל סארװאם
ז יגסל״טרער1רײכ*פ איר קללח, איר נשמח, איר
 פעגסםער. םץ װיןם, מעגש, ois ז וועמען is — שנאח איר

 כאטראבט, ליכשאסם םי־ם כליאמג, זיץ אץ כױם, האט
 געשפענסםער, כלײכע מים ל1ס כ1שם זײן איז טsאי און

------------T כײנאכם דערשםיקםע, םידלען װי ױײכען, װאס
ם חואט — שפעם״דארכםט םענח׳  כלעטער, די is װמם דער גע׳

ם; סץ גערי־סען טעז,8לע כיז אלע, איז ײ  כ
 װעטטר, שלאקס־רענעז םון כײםשען, בלחױגןן םיט

ױ^ םמסטערען אץ סױגעל, װי זײ, געיאגט ר

ם ײ ז ► 11 ״ בו » 4«1 -<

פױלען אמאלעען אין אידען בײ ארבעט
 פוץ אפשטאם װעגעז פראגע דער אר

 איז פרנסות אידישע חײנםיגע די
 is װיכטיגקײט גרעסטער דער סיז

 עקאנאמישען דעם מיט זיד באקענעז
אמא־ אין אידעז פמ !תאכיענשטעל

 ־טען18 פרן סוף bis פיילען׳ ליגען
ב דעד י״ד-  אידי־ פון בנין1 מנין ת

m ,קאנםי־ אלע איבער *עשפרײט ו.ײגט איז אם11 סאלק 
 גתיסען יענעם םוץ כיײע׳ שםאמט׳ װעלם, דער שון מנסען

 אמאליגע די יגם1א1כאו האט װאס קיבױן, אידישען
 אוקראינע, פוילען׳ סח טעריםאריעס די מלוכד״ שילישע

 איז י״ה םען18 םח סיף ms וױיסרוסלאנד. אח ליסע
 פון לעבען אין איבערבריד גתיסער דער מקומען

 די אס11 דערםאר, נאר נישם קיבוץ אידישען שנזם
 די און געענדערם זיד חאבען באדינגונגען ןאליםישע

 געווארען !עטיילט איז כה1שלאכםע־מל פוילישע ױזיגע
 עםטרײד תסלאנה שכנים׳ מעכטיגע דרײ די ןװישען

 ענדעתנג פאליםישע די מי ױיכטיגער נאד •רײסען. אח
 געבים• עקאנאמישעז אױפן איבערברוך דער געװען איז

 מאדערנער דער איז י״ח טען19 םון אנהייב אין
 ארײנ־ דרײסםער דערנאך אמ פאמעלעד קאויסאליזם

 ים-1םארא דעם מיט מזרח־אײדאפע. אין גןדתנגעז
 עקאנאמישע אלטע די אויך איז קאפיטאליזם פמ סארש

 זיד טיילמײז לענדער יענע אין אידען םון סםהקטור
 געםאסם11 זיר םאם גרעסערער א אין גאך אץ מפאלעז

us עקא־ דער םץ ק1ח־ דער יע־סיםטעם.1ק1•ראז־ נײעם 
 «ױ*ט פארקאפיטאליסטישער דער פון ירושה גאסישער

 רעכם־ בעיקר םיבות. רײע א !וליב — אידען בײ ודז
 בה אז שםארק, אזוי געװען — פאליטישע אוץ לענע

 אידען גײ ת1פרגם ױיכטיגםםע זײנען טאג הײנםיגען אין
 םמ המשך א לענדער קאפיםאליםםישע סערסטע די אין

 אנםײל באדײטענדיגער דער םח.1תק ״ענער אין מזב חנם
 דער םמ קאגאענםרירתג די או־ן מסחר איז זדדען טן

 אינדוםםריע באקלייד דער אין ארבעטערשאםט ודדישעו
 װארצלען היסםארישע זײערע װאם נגען,1דערשײנ זײנען

 עקא־ דער is ביז י״ה. טעןms 18 ביז ןװריק גוײכען
עםײלונגען.5 די ערב ילען1ם אין אידעז פץ נאםיק

 האם עס אזױ ױי ,pip< א געבען טאקע לאמיר
 אין אידען םץ לעבעז װירםשאםטלעכע דאם *ויסגעזען

 ויגעןsגע האבען װאגעז םון >b”s יענער is וױלען
 איז זײ פאר ױאס רעלםערדידעס,1א אעזערע יזימה

איבערקערעניש. נייע א געװען גאך חסידות
 איז זיד יוארםעז דערשיינונגען עיקר׳דיגע »וײ

 םרן עשםרײטונגs די באםראכט מען דוען אויגען׳ די
 איר פאר כה1מל פוילישער דער אין ישובים !ידישע

 די אין דארפסלייט אלs געװאלדיגע די *מםערגאנג.
 שטעט קליינע איבער אידען שטאטישע פון אעגרעקלונג

 די װי פונקט רוב׳ פי על ױינען אם11 שטעטלעך׳ אץ
 םריאים• די סון באזי^נגען םרױואםע געװען דערפער׳

 םוילישער ער3גאנ דער םון אידען דריםעל א בערך
 םרא־ הויכען אזא דערסער. די אין געװאוינט האט סלונה
 פאר־ נישם םאלק אידישע דאס האט דארססלײט מנם
 נישט גאת־עפאכע, גאנאער דער סון משך אין פאגם

 אמאליגען פעם יםנאם1א מיטן שםעםער׳ נישט און פריער
 באםעל־ אידישע דארםישע די בבל. אין ב1יש יידישען
 דורכשניטלעך אז אעדיט, שטארק אזוי געװען איז קערונג

 דארף איץ אױף מען1אויסגעק איז פוילען גאנץ איז
ת•1משפח אידישע »ns װי ווײניגער
 םייל גרויסער א יך1א איז איךען שטאטישע די םוץ

 םײ ױאם שםעםלען־, קלימע אזעלכע אין עזײט5 געײעז
 לוים 1אפיל סיי באראקטער׳ עקאנאמישען זייער איס
 געװען גיכער זיי זיינען יסזען,1א אויסעדלעכעז ייער

 שטעט. הײנטיגע is איידער דערםער׳ גתיסע is מלעד
 בים1יש אידישע שטאטישע אלע פץ ®ערםעל דױי נערך

 װאם קהיאת, סוץ באשטאנען יזימען ילען1קרוינפ איז
 דאזיגע די נםשוו^ is 500 וױ וױיניגער יילם3גע האבען
 ״ns אתם באטראפען אוזאמען האבען קהיאת קלײנע

 באםעלקערונג אידישער שטאםישער דער םץ פינפסעל
 גע־ האבען םינםטעל דריי איבעריגע די פױלען. איז

 די דערגרײכט זעלטען האבען אם1ו קהילות אין יתװינם
 ילישער1פ גאנאער דער אין ת.1נםש יזעגם1ם םון זאל

 םץ נג1אישן־אײל לער5יןsיDא דער יט1ל איז סאכה
 װאם קהילות 50 בערך ױי מער געװען נישם 1764 יאר

 מי מער םארמאגען די אז גתיסען, געקאנם זיד האבען
 האבען קחילמו 12 בלויז אוץ ת,1נפש אידישע סױזענם

די בראד. יזעגט.1ט <ms פמ אאל די *יבערגעשםיגען ו

ר. פמ ל ד א פ ר ר ע ל ה א מ

 -o״s יענער אין פױלען אין קהילה אידישע גרעסםע
אידען. טױזענם 7 איבער חכל סך געאײלט האם

אידי־ דער םץ אעברעקאנג אלדיגע11גע דאזיגע די
 י״ה םען18 םח ף1ס ois האם װאס באפעלקעתנג, שער

 גאנאער דער םץ םעריםאריע דער אויף באטראםען
 געװען איז נםשױן מיליאן א בערך כה1מל פוילישעד

 םאליםישער אין עקאנאמישער דער םץ ssi’ פועל א
 יענער אין איבערגעלעבט האט לאנד דאס װאס ירידה

םה.1תק
 א קױם פוץ משך אין ת1מלחמ שװערסםע אוױי די
 שכנות־ די צױישען ת1מלחמ די איז נדערט1יארד. האלבען

 ארײנ־ אװאנג מיט איז פוילען װעלכע אין סלוכװז, דיגע
 חודבן אזא איבערגעלאזם האבען געווארען, גע^יגען

 יארען לאנגע זיינען שםעם אלs גרױסע א אז לאגד, אין
 אוריק נישט שױן קיינמאל זיך האבען און פארװיסם געװען

 מ מער נאד גרויס• אמאליגעד דער אין אױפגעבױט
 האנ־ יםן1א געװירקם האט מלזזמװן די מי שםערענדיג

 םמ הערשאםם הםקר די לאנד ן1פ אינמסטריע אח דעל
 האבען קלאסגעגאאיזם שמאלעז זײער אין שלאכטע. דער

 פאלײ עקאנאמישע קודצזיכטיגע א געפירט פריצים די
 ירי־ זײערע םארברייטערען is ילםsגע האט ױאם טיק,

 באפעלקזן־ איבעריגע גאטנע די װען אשילו װילעגיעם
 יםsרי0 די האבען אלייז זיד לײדען. דערפון זאל תנג

 סײ אתיספירען, ביים סײ גרענעץ־*אל םץ באםריים
rm ארײנםירען בײם no די אץ םחזרים די לאנד. אין 

 געדארםם האבען אידען, און קריםםען ערקער,11האנט
 אחיסםירען בײם אםיא גרענעץ־אפפאל דעם פאלען

nnmo אימפארםערז אױסלענדישע אבער לאנד׳ פון 
 סאר־ לאנד דאס איז י1אז ^ סון פרײ געװען זיינען

 אינמ־ די אח רה1סח פרעמדער פון געװארען פלישט
גידערימר. אלץ געםאלען איז סםריע

 איע־ שםארקער איז אינמסםריע אץ האגדעל דער
 אםשליסעז םעאדאלען דעם פוליב ארען11גע געשתמפען

 מעגלעכקײם לױט םלעגען פריפים די דארף. םץ זיד
 ;פראדוקטען יערשע1פ םח יף1פארק דעם מאנאפאליזירען

 געטארט נישט געגענטעז סך א אין האט פויער דער
 ײי קיינעם ױ. א. א. ליװוענט תמאה, קיץ יםען1םארק
 אויד מעקלער• ישען3םרי דעם אדער פריץ, דעם ;אר
 דער װאם קליידער, נויםיגסטע די פרן אימקויף דער

 לאנד־ םון אץ יסגעארבעט1א אליק נישט האם פויער
 םארגע־ זעלםענער אלץ איז מכשירים װירםשאסטלעכע

 םלעגען D’snB די :שטאט גתיסער דער אין קומען
 ונגען5באזי זייערע אין שטעטלעך גרינדען קינסטלעך

 דער ירידים די בעת ענטרירט5קאנ זין־ האט דארט און
געגענט. אממיגער דער פון האנדעל
 אלץ נגען1ווא5גע האם שטעם די םון ירידה די

 באםעלקערונג אידישער דער פון טייל גרעסערעז א
 ײאי דערסער אץ שטעםלעד די אין אנדערעז1̂אוsאיבער

 אפהענגיג געװען דינען עקזיסטענץ־מעגלעכקײטען די
tic םריץ• פון חםד

 גע־ אױך האט שםעם די אין לאגע םארערגערטע די
 אי־ ןדוישען קאנקװ־ענץ־קאמף דעם םארשארפט וואלדיג
 םארשמע־ די ארום בירגערםום קריסטלעבען און ז־ישעז

 איז דאס מלאכה. און האנדעל אין פאזיציעם לערטע
 אידישע די געשםױסען האט װאם םיבה, א נאך רען1גע

 שטעםלעך קליינע די אין פרנסה זוכען is באפעלקערונג
דערםער. און

לע־ עקאנאמישען םארגליװערטען פעאדאל דעם אין
 נקאיע1ם די אויםגעםירם אידען האבען פוילען םוץ בען
 די און פריץ דעם *װישעז פארמיםלער עקאנאמישע םץ

 מישםשאנעם די אץ אים אװישען און דארף אין םויערים
 םאר* װירטשאםםלעכע לױזע די אויד שטעטעל• דעם אין

 דער שםעטעל, דעם אוױשען און דארף אװישען בינדוגג
 די אויף פראתקטען לאגדװירטשאםטלעכע םץ אויסטױש

 פי על ארען11גע איבערגענומען איז ,nnmo שטעםעלדיגע
 אין אידען• דארםישע אח קליינשםעםעלדיגע די דורך רוב
 גע־ יך1א אידען אבער האבען שטעםלעד אח שטעם די

 םמ געביט אויםן ראלע באדייםענדיגע גאר א שפילט
 האגטײערק״ םץ אװייגען רײ גאגאער א אין האנםװערק.

 םארגעשםעלט אידען האבען םאכען. נאדעל די אין בםרם
 גע־ זײ זײגען שםעםלעך םך א אין מערהײם, א זיך מיט
ארםשאםט. דער פון בעלי־םלאכות אײנאיגע די כסעט װען

דקאנאמי־ דעם באםראכםען גענױער איאט לאמיר
 שטאטישע די םץ סײ דארםס־אידעז, די םת סיי גױ שען

פױלעז• איאטיגעז דעם אין אידעז
ץ דאדפם־אידעז םץ כאשעפםמוגגען די . » 

פױלען «םן>ליגען
מי דער םח דרים־חלק א דארפס־אידעז, די אנ  ג

 הא־ כז״1מל פױלישער דעד אין באםעלקעתנג אידישער
 ארענדע מים יבשליסלעד1א כמעט באשעםםיגם זיד בען
n פמ אידען־אײלונגעז די לױט קרעםשמעריי. אין r 

 דארף־ םון ענםsפרא 90־85 בערד אז יס,1א קומם 1764
 באשעםםיגונ־ דאזיגע די סץ חײנח געשעפט האבען אידען

 און פראדואירזה מיט פארמנדען ען11גע זײנען װאם גען,
בראנםען. עיקר דער משקאות, פארקױםען
 איז ארענדע אידישער דער םח כאראקטער דעד

 פאר־ שטארק געװען יארהעדערם טעז18 אין אח פוילען
 געהאם זיך מיט האם ארזגדע די װאס דעם, פת שידעז

 די םאר יארהונדערם, סען17 איז אמאל׳ פארגעשםעלם
 םלע־ אײסעז יעגע אין ת״ו^ גזירת ת,1מלחמ קאזאקישע

 םאכם אין נעמען אפט זײער ארענדארען אידישע געז
 לאנד־ דער םיט אנסיה אץ פריאים די סון גיטער גאגאע

 ־18 אין שםעל־םארםרעםער. זײערע וױ ױירםשאפם

 םי• אזא םמ ארעגדארעז אידישע זײנען יארהעדערס םעז
 דער פמ פדאװינאען אלע אק געפינעז is זעלםעז געװעז
 דע־ פלענען ארענדארען אידישע ליטע. אחוץ מאכד״
 פת הכנסות יענע סת בלויז פאכם די באקממןן מאלם
 םים פארבוגדען דירעקם געװען ניט זײנען װאס נרי^׳

 אידען :הױפםװירםשאפט דער םח אדמיגיםםראפיע דער
 מאנאפאל ישען5פרי דעם ארענדע איז נעמעז פלעגען

 גאראלגיע׳ די אין ברײתויז פריפישע דאס בראנפען׳ אױף
 און מילען פריפישע שענקען, זדן קרעטשםעם פריפישע

 בריקען װעגען׳ פץ אפפאלען :פריץ פארן אלעזsאם די
 אין שטעטעל. אין ארײנםאר בײם ראגאםקעס םיז און

 די פאר אײנגעםירם פריפים די האבעז דערםער טייל א
 בראנםעז םון געגרױך ם1מינים םון פוואנג א םויערים

 דעם דװ־כפוסירען ארעגדאר דעם געהאלםען ן1א ביר א̂ו
 אזעלבע אױך געװען םראקםיק. דער אין פװאנג דאזיגען

 פױערים די םארםליכםעם האט םריץ דער 1װא דערםער׳
is ארענ־ דעם אה־שנים1תב ען5גאנ זײער םארקויפען 

דאר.
 יס*1א געררען אבער איז גוםא ארענדארען די װישעז5

 די יע.5גראדא יאלערsסא םון סקאלע עsגאנ א געשםאנט
 פריץ ביים פאכם אין געױמען האבען ארענדארען רייכסטע

 ארענדע דער םאר אלםsגע און ת1געלם־הכנס דינע אלע
 םלע־ זײ יאר. א גילדען טויזענטער דװנדערטער 1אםיל

 גאראלניע׳ דער אדן ברײהויז דעם חת א איבערנעמען גען
 אונטערפאכ־ און פריץ םץ שענקען ן1א קרעטשמעס אלע
j^y זײ טען srT i is שענקער. אץ קרעםשמער אידישע 
 דינער א בלױז געװען אבער זײנען ארענדארען דאזיגע די
 ארענ־ אידישע מאסע דער »ױשען שיכט יבערשםער1א

 איז ארענדארען דארםישע תב דאם םױלען. אין דארען
 פאכט אין געד״אלםען האבען װאס אזעלכע, םון באשטאנען

 קליײ די מישעז5 חילוק די קרעטשמע. אײן ױ1 מער נישט
 דער׳ געװען בלויז איז קרעטשמערם און ארענדארען נע

 די פאכט אין געהאלםען האבען ארענדארען די וואס
 םלע־ קרעטשמערם די בעת פריץ׳ םון דירעקט קרעםשמע

 ארענ־ רייכען בײם קרעסשםע דיער אפדינגען אפט גען
 אין און װארשע) םון זייט (מזרח מאזאװיע אין דאר.

 ׳ארענדא־ אזעלכע אםילו ייכענט5םאו־ ערען11 אוקראינע
!שנײדעריי מיט זיד פארנעמען װאס רען״׳

 על םלעגען קרעטשמערס און ארענדארען קלײנע די
^ נים רוב פי ס ױ ר  אױף וױ םער ארענדע דער םון א

D’sn די :נישם אױך דאס 1אםיל אסט גאר און חױנה׳ e 
 דער פאר rrs דעם אױפשרוינזען װײט אזוי כסדר פלעגען

 אין םארזונקען געװען איז ארענדאר דער אז ארענדע׳
 ױערען ארויםגעװארםען ארענדארען םלעגען אפם וזובות.

 געיועז ניט ױעען די װאס דערםאר׳ קרעטשמע דער םץ
is ir דעם אלעןsבא is ח1בכ s פוץ איינער יים.5 דער 
 די איז לעגענדע חםידישער דער םון הױסם־מאטיװען די
 קרעטש־ אץ ארענדאר קלײנעם םװ נײם יסטערלישע1א

עז אפם םלעגען (אידען מער ענ ^ א  קרעםשמערם אלע ב
 ארויםגעםריבעז סון חלף דער װאם ״ארענדארען״), װי

 יםן1א כםדר זײ ליגט n־am םאר גאם דער אױף ױערעז
 םײ אסגעשפיגעלם אױך װערם לאגע זעלבע די האלז.

 יענער פח םעממרעז־ליטעראנװר פױלישער דער אין
אק אים האם .ער אקםעז• געשיכםלעכע אין םײ נײט,
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. קין שטיקעלצד . i אץ . p ד מ ל  װערט שםף מ
מ׳ ׳poy«p: געימכט׳ ק׳ מ £ אויסגזנמלקם מ י ׳ וי  ׳ ׳

n דיג נחונפזןן זױפען ■ויערים מנ י אײי״ זי י ײ׳ י  ״
ײד שםענדיגעז דעם *וליכ וו״ל i* זדז י m vwr י» 
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ז אלם׳ אן פח חומש ז״ םיס סי י ________®י**׳0 מי
,P1PPHV איעאאי שרייבער ןוילישער דעד אױך
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ת מענשלעכע » וױ i ד p פלןגס קרעסשמד m 
p ןןרוםלױפען n y o יחח פשכיז׳ א אױף ח*מד און חײ 

o p  oy זיד :Tpopoy ״אכסגימ דןר אין גאסט א .
o# גרױסער ג*ד ן :y tp וןזיפס־אידעז׳ o p ז מ  מ

o בחןנפען, מרקױפעז מיט פאתוכממ זיך p ־ נישט  מ
p קרעםשמעס, קײז פאכט m  o p ׳ ,שזןנקזןדה געימז 

o סאציאלזן א p  ,jm p y o p י געשםפגעז איז ײי ײ  מי
p ,שעגקערם״ ךי קרעסשפער^ ךי וױ o p מן זיד מ נ  מי

י בעת ך׳פארקױ-פאיתשט טיס טלויז י o? ד p ir n r o y i 
i סיס ovoyip אויך p דער סיס אכסניח׳ Wpp ח* 
p דסקעשענ די וױיםער. *זדי m גזרחמ דונ פי «ל 

 בר*נ־ וױ קו־עםשםערס איץ «חננד*רעז ב״ *נגעשסעלט
 און מרחײד*ם גזדיעז פםט זיינען זײ פעז״פפרקױשעד.

ז די פןםיליפ^ דיערע נדם דןרף זדן געוואױנט מ  מ
 ת^דעלס ®ח גת*ע פראלעטןןרישע פ מרגעשטעלט ככז

חורסס״איחח. *וױשען אעעשםעלסע
‘ײי װןרט פת זמען םולעז אין פלעסאריפס■ר ןלום

ן  די אױסגעפירט תפבעז װ*ס ״וױינערס״, n געהערט מ
 זית אדענחורעז די בײ כחונסעז־ברענערס סמ פונקאיע

 גאני אין דערסער אםילו זיך פרעפעז עס קרעסשמעדס.
ז  ד«ד האט פריץ דעז־ וואו קרעםשםערס׳ אידישע אן מ
 בדאנפעז־ אלס איד א באשעשטיגם גאראלניע זײן א׳ץ

 כיר־ברײער• אידישען א — בתיחויז איז און ברענער׳
 אומ־ די פארזדידאס. געװען איז זײ *װישען תב דער

 פליכםעז די פארבתדעז אויס׳ חײזם האבזמ, טארהײראםע
 געװימ• פמ פונקאיעס די מיט בראנםעז־ברעמרס שץ

םשרתים• ■לעכע
 אדעו־.פא־ סשדתים׳ אידישע אײגענםלעכע *אל ךי

 גע־ םײל * אין רופען זײ פלעגם מען וױ ראבקעס״-
ך מסראפעז האט געגדעז׳ ר טעל א מ  װאם דערסח׳ מנ

ל די  ױײזט שענקערס. אח קרעטשמערס ארענדארעז׳ מ
 םלעגזד קרעםשפערס ייז ארענדארעז רוב דער ןך אױס,

משרתים. קריסםלעכע מים באגואען זיד
 דארסס־אידעז פראאענם 15 ביז *ענטעל א בערך

 שענ־ און ארענדע םיט טאז «ו געהאם נישם גאר האס
 םילנער׳ געחערט האבען גתפע דאזיגעד דער *ו קערײ.

 םיל־ די םילניגער. עיקד דער אמ מעקלער׳ ?רעמער׳
מ וײ פריץ בײם פאכטען פלעמז כיגער אנ  אדער מילד ג
 כשרות אין אפגעחיםעז האבען זײ װאס מילך בלויז
 אידײ שטאםישער שכנות׳דיגער דער םון געבײיד םארן
שפע־ אין דעדםאר זײ סלעגט מען באפעלקערונג. שער

 פאכטשיא־ אדער *•אכםערם״. סתם רוםעז אײטעז שערע ,
 םיל־ די אז באמערקען׳ *ו נױטיג ניט איז עס זשעס״ -
 זײ :עלעמענם ארבעטענדיגער אן געװען זײנען כיגערס ,

 און סילד די םאנאנדערגעפירם קי, די געסאלקזמ האבען
^^^ Tי rפוטעד. אח קעז ט

 געורען דארםס״אידען אװישען זייגעז בעלי״םלאכויז
 על זײנען דאס הונדערט. אװישעז אײנער קױם ועלטען,

 האבעז עס יןפבים. זעלםענער שגײדערס, געװעז רוג פי
 היטעל־מאכער׳ דארפישע געםראםען אייד אבער זיץ

 שנײדער דארפישע די םון שלאסערם. אפילו איז שוםםער
מ א דארף אץ םארבראבם םײל * חאט אנ  און ייזיד ג
 םא־ זייערע או שטעםעל אין געפארעז אד.ײם שבת אײף

 שםענ־ געווען זיינעז װאס שגײדעד׳ די אוױשען םיליעס.
 ״חויף• אויך אמאל מיר געפינעז דארף׳ איז תושבים דיגע

 גענײם האנען װאס שניידמד. הײסם׳ דאס שנײדעך׳*.
p און פריץ פיז געברײד דעם פאר בלױז t .פאמיליע 

 האבעז םלוכח פוילישער דער םון מזרח״געביםזץ די אין
 (.פא־ אש־ברענער אידישע באשעפטיגט אםם פריאים די

 װאוינעץ פלעעגן זײ ברענעד. לעסמא ןאו םאזשניקלס״)
האבען װאס אידען. די װי פונקס ביידעל 41 אין וואלר איז

ד השגחמ די מהאט מ t חןס אי m  rtponom 1אי
WW/

ס ר o(iv ח מן ^ קן י ^י מ ל דז י ” • ״י ^  י
w  n  m nwrtyiw i  nw n nm tודן יײמר n ײ״  ני

n גאראלגמס איז חײזאד  TV י מ ל rnho* מא מ  n 
r «ימ שײמת איז r »  n r ז  m ^כלפטא יי

ס'«ד פיז •ראײטטײידיט «יזאדי מז יד?ו לי מ  •ײליז׳ א
ו ג*ס אױד פיד טאישז מ מ י מו מ מד חןד ײי מי *וי י

MM■ a a u M U  iuM * m a m m a  am חאס קדאסשסאדט אידישא גדדסזן די וואס דאדא׳- - - ---------- 
ז אױפמפירס י x ז m  w r זימזה סשדטטשק«ת די 

מ דאך ח ך4«ד8 גלױז נישט תי י« י .ד«*1ק«  אײד מ
לי im לױפ אכפגיוו^ מ jr o r שי׳ פיז ז*ג«ז ײ־ דוסי י
j און סשע m x t כאזיכס האבעז װאס
ק לזז  דאם גזדחח אנסגײת אידישא nrm ♦. <מ18 י

ז מאו *ימ׳ אײטדמ  גזױממט װאג אױפז *p ס$ס מ
 yvT7 ywy7§^ דר אדיד ״jyuy מקיסעץ איז אױסדחנז

i פון ראסיד y sr מ׳ די ^פיזאדיש $ס שפימלט «ײט  ג
לן לאכן שן פון דן די o וי iiiiv u n r — לי  אכסגײת׳ מ

מ די ן ר ו מ ר א| דןדפןד און שפןפלןך אי מד ת ריזי
■M M lM llil M M M M  LL&A u u ■  Â A m a m  mm —----- — - - * -ד חאס זײ ד אושסאנד געקאגס מ  pop א גאו  Jtsrro 

ד^גד׳ ערץ  jypy לזן סרן יגדדגג3^ד0 07ח#נד די קוסען!  
pc ן וױיל פן די ן ױ ככלל טען חןלס קדזןטשמאס אי  

מז ס גןווןן גישט אייטןז י קןנ װײסץרע קײז סאמז גן  
עןן פד ל סן קאסדגיקאאיע פון אופן ון  o r גײס גסיאז/• 

MfeMMAVAA ■■••MMMM MAM ^̂ MM ■MAMMA AMMAAA mumסונקגיע רמלסיגער דזןד חוץ § אכסגירת ודדישע ת^בעז 
 pc ״סטאנאיעס״ פארגעשטאלס חאםעלען חײגטיגזן פון

מעז די ;ױאדט פון p אמת׳ן שסעטזי  גזדחמ קחןט
 װאג אױפן אפגעשטעלט זיך תאט jpo װאו סטאגאיעט.

קענעז is כדי פארד)׳ די אנגןפויאט pc (אגגעפיטערט

ן די ל  אבער נישט םיגןדעז פתקאישט נושלעכע ן
 פוילען pc אידען דריטןל א בןדך װאס סאקם׳ דזןם
pc ר  אופן אנדזןר אז אדןר אזא אױף תאט *ייס יעגן

גןן ד נ רפן p< זדונח גן טן  פיז עלענט דאס סואפען. ני
ײיז איז פױעדים פסעאלקרשפא די  אוליכ טיפזןד גאד מ

איז געחעדשס חאם װאס שכרות, לעכזזקשרע דעם
UAA■ AMA A ■ ■  ■UA MAMMA ■ ■ ■ a  amA AAm LmM  דער גיס דעם אין געווען אבער איז שודדיג דאר̂ן

i קרעטשמער׳ אידישער r  "VP פרי־ אומגעזעטיגטער 
אידישען פיז לאגע סאאיאלע די עגאאיזם. גישער

UA AkMA AAMAAAA AmAM A A A  AMMAMAM M A uM UM U UU teא*ז שענקער און קרעטשמער Dcy סך קײז געודעז נישס 
 האם ײאס ער,פױ טזזענעל פח לאגע די וױ בעסער,

 דעם רחגגזח באסערקט ריכפיג גע׳שיכוד׳ג^ אים ביי
ר  סמאלענסקי: ײלאדיטלסװ חיסטארײןזנר פױלישעד ת

ר ״כאטש  פונם האנם דעו־ פון געסרתקעז האט פױעד ת
בדאנםעז׳ פריצישעד געורעז גלעזעל אין דאך איז איד,

■ MAAAA ■MU AUMAAAUA MA MMMAMMMM MHMAAMMMV ■V̂ MB MUAMארענ דער געזעסעז איז קדעםשמע פריצישער דער זדן 
 סים אנגעטילט קעשענע פרתישע די האט װאס דאר׳

.״ . . לטבעות
 שליאכטע דער סון קלאםעז־עגאאיזם דעם צוליב

 רעכם קײז געחאט גישט צייט יענער אין ז*?זיא תאבע?
 חאט לאנדװירםשאםט pc נחלאוח, pc גיסער קױםען *ו

 אידישע א זײז צו אױםגעחערם יארעז הונדערטער זינט
 איז באשעםטיגונג נעכען א וױ חויפט־באשעפםיגונג.

 געוועז לאנדוױרטשאםט צײט יענער איז אייך אבער
דארםס־ מאסע גרױסער דער צװישען פארשפרײם שטארק
אידעז•

 און ברייחײזער רילעז׳ קרעטשמעם׳ פיז ארענדארעז
 גע־ אין קי םארמאגם אפט האבען בראנפעז־ברענערײעז

 ארענדארען די סון םײל א מילכוױרטשאםט. א פירט
 א פריץ בײם פאכטעז אייד םלעגעז קרעטשמערס אמ

 דער *ו צוגאכ א וױ גארםען׳ אדער סעלד, שטיקעל
o װעגען הויפט־ארענדע. p דא־ עדות בםירוש זאגען 

 און פריצים צוױשעז ארענ^־אפמאכ^ םמ קומענם^
 פוילישעד דעד פון געגענדעז םארשיידענע םון אידען

 אזעלכע אז ליטע. םמ איז גוםא ייילעז םמ מלוכד״
מ מאכ ^־אפ  דערשײגונג, אםםע גאנץ א געװען זײנען א^נ

d םון כאשלוס א באוױיזט p גאציאנאל־ראט״, ״חעכסטעז 
n םמ p פוילישער n ’a p« ת o מ p פון אויםשםאנד 

jncn^ :קאשסיושקא ipg  i pמז װאם [׳ אזי װעל־ ב
״ איז ניט כע ^ ל ע p צאלעז «ו טחויב זײנען ם p* 

 מיליטער םאר װעגענער צושםעלעז און רוםען־געלט
p* וױ םונקט p j װאס יענע, םארקעמ, ;לאנדוױרםען 

p& רp *ו האם מעז j p פעלד, קיץ צוגעגעבעז נישם 
םליבט״. דאזיגער רp פון פטור זײנעז

^ אק  *ו געהערט נישם אויס׳ מײזט האבען, לי
o> ןךעלכע זעלםענקײטען די p ip, לאנד־ די װאו 

 סאר־ אין ראלע װיכםיגע א געשפילט חאט וױרטשאםט
p בינדונג  o pבדײחויז קרעםשםע׳ ר pc •גאראלניע 

מח שלמה  *ו אז אויםאביאגראפיע, זײן pc תװשײלם ^י
ס זײז ײת׳ p ז p p c לןאקעס פעלדער׳ געזזערם האבעז 

 *p די םח תבואח די גערםנער. און (פאשע־םעלדער)
o געדעקם בלויז נישט חאם שעלדער זיגע p סון מד*רף

______ _________Ia A MAAAM AMAAMAM M |U | a AAaL m  ^U A ו ן o נאד .y*7*agi ד ip t ודץדק פארגוצש אױך p i
W t  NMM M MI MM AA■ A M  AMAAAAAAAMM A m u פפאפ ■ ■MAM H i א צי מ אניי ך ®ת פ w «ז בדאגפין pc גי po 9w 

מן אפילו גאו ײ an m מבואח פון פיזץי * גל  pc 
n e wו ׳ ן l ד *  ijuvjii• T■ «׳■• ״ P , r 

n » r t»  t  in to ל p קי pc ש*ף מ * pc ל ד יי  ני
i j  m m ד פ חאט ן מ m n• מט< מ  •tm r a p 

ן ן ו י ו י ו ו׳ נ ן ו י
 ישמד ®ת סכאר*ב-אר<ח ן אױך פארסאמז «דר

ײ אז חדילט,אד tnjm אס װאו *ײס,  זיד׳נז פליפיױש ג
מ לאנדוױרששאפס איז ח  פ,פארשפױי שסארק גאנץ מי

i r ו שמלישזןר ן ז ג תן מד גיט קאקט וײליאם ױ  אי
p r  pc ס כ די i 1784 ®ח מ r : אפשד איז ״ליטזז 

r װאו לאנד׳ אײטױת דאט »  *p psnw irpp nm c
n אתמר אויף ן שרד־ארמט ro j ד o ײי p דאזימז 
n כדד חאכעז חארמגסוס׳ w i װאס אידזמ׳ jx  p m 

תן תז׳ סיט באשןפסיגט ו צזישױ זי אײ *ראפגץמז <י
v  a a a m Um  aamaaL a m am a m am a» aaaL ״ סלויכדת מגדדױרסש»ססד<כע #גדערע נדמ און------- -------- ----------------— 

itL u  MM AAMM ■  A MM# M MAI AAAM a m aaa  ----------------------- - -r v  ~o צײס יענער  pc pc jp ic שטאטישץ גיי 
MAAA MMAAAAAAA AM •WMMAAAAAMM UMM^AMAMAMMAAAUAlXג<ײימ סערססזז אם טעסיגקײסעז לאגדווירסשאפסלעמ 

^ א וױ פיאוכס טײרפאדשפ שמדפתסז  חאמז טײ־ נ
m m  o r  m m שײחמ פון ק פאר ו נ מ  פױ׳ פון מ

 מזרזדגאלמת גאגזמד׳ עדפװ*ש^י מרכ־פױלפן. לזת׳
pc .ט סײל א ײעגעז וױיס׳רוסלאגד מ מז ש  ־P תא

jn* װעגק אױך ידיעות עזטאלתדעד p j לאנדדױדס־ 
 פי. תאדעײעז חוץ א ׳tpic בײ טעטיגקײםען שאםטלעכע

דיז איז o געדונגזח אידען חאבען מנ p גארטעז P 
מז קאלאסײ איז סטאחוסטע. א  חײ גזןשדםעז אידען ח

i אױף p גלײד לאנקע ova שסאסס־ קריסטלעכע די 
 m( דרױע אין pc ;אוקראינע) פראסקוראװ pc לײט•

 ג^קױמס זרץ געדרנללן א^דלז חאבעץ דוסלזןנד)
פאשע־םעלד. pc פעלד

pc פח ניאסעז גדײסע אז ,1סי זעען סד־הכל i p 
p וואס באפעלקעדוגג, אידישעד־ m טױיאעשפ גזדחמ 

iyaic שטעםלעד קלימע pc די איבזױ־ w i p, זײמז 
 לאנדוױרטשאםםלזמ געװיסע סיט פארבונדען געװען

 געװעז נישם pc לאנדוױרםשאםם כאסש טזןטיגקייםזח׳
m ®ח הױפם־באשעםםיגונג• זײעד־ n p  o p שטאנד־ 

 פאר מסוגל מערסטעז אם געווען עפאכע יענע pc פוגקס
i p אידען כאזעגען װעג^ 1פלענע טח פאחוירקלעכונג 
 באדינגונגדז פאליטישע און טאציאלע די ערד. אױף
p •יילעז איז m מי אומגינססיג לחלוטין מײעז אבער  י

i ײעז *ייט׳ א pc פלענער. די דומפירעז p פויער 
pc פריץ׳ בײם םארשקלאפם געווען vip פאר־ ניט מען 

j’* אויד חאבעז איבעל p, געהאט נישט האבעז זיי װאס 
ת זײערע אםילו פארםוישען צו חשק קיין מכדי ע  נ

i אױף פרנסות r  o p 19 ערשם ױיעדים. םמ pcסען 
^ 'o ip cv n אנגעחײבעז זיך חאם i p פון איבעדבױ 

o p איז אלגעגרינעם d p לעמז׳ עקאנאמישעז ידישעזא 
d םון םעריםאריעם די אױף p וואם פוילעז׳ אמאליגעז op 

 באדײטענדי־ א פון אג^ריזאציע די זיך מיט געבראכם
i שון פראצענם געז p באםעלקערונג. אידישער

ח די ץ שי מ א ש דז נ ע ב ״ ״ ר ע ג נ ד ע ל  אין ש
ט ס נ ע פון די ק רי ע מ א

o 24 יאנואר מאנטאג׳ p,אין איז םעז ip»D’oVp 
 םראכם 1םי םמ ערשםע די ארױסגעשװאומען האםען
 געװאמז געקויםם רעגירונג אונזער םוץ זײנעז יואס שיםעז׳

 בײ־ האבעז דרעםמאכער יארקער נױ די יואס געלם׳ מיםן
 אונזער האס באוואוסם׳ ױי באנדם. וואר אין געשטייערט

 דרײוז באנד סםעציעלער דער דורך באארד, דזשאינם
d:p־ô מים קאמיטע׳ ’tpo בראש׳ זימערמאז סאשא 
 װאר איז ^לאר מיליאז אכט םון םומע די געשאםעז

 הילףי גרױסער דער פאר אנעדקענונג אלם pc באנדס,
 וו םארלאנג אונזער גוטגעהײסעז רעגירונג די חאם

 םאר־ pyuw םיז נעמעז די אויף שיסעז סיר בויעז
tjd:p שטארבענע ’tpb שלעזיגגער׳ — אדװאקאםעז אץ 

 פיר די סון ערשטע די לאנדאז. און הילקװיט זיגמאן,
של^ימער. בענחשאמין הייסם שיםען

:’oy לאונטשינג די צו p p p, וױ o p װערם - ־  מ
i אין רום^ p שפ 1ענגלישעpד׳ p m אונזעוי םצד 

ארד חשאינם דעס1  ocp’tpB געוואמז געלאדעז מ
 װײם־פחר 1קע1יא נױ אלע מים צחאמען דובינםקי, דוד

i נםעז,pזי p סיpשא^Dבאאח־ חשאינם 1אונזע םוץ ם 
pc לאקאלעז׳ אנגעשלאסענע די o :p n p o גױז חשאז 
 םאמיליז• 1שלעזינגע די און 1ארבעםע מי שיף די סיז

o אײניקעל 1לםםםע5 ׳ס1של^ימע p די געװעז מקײס 
 ־,שאמפאניעו םלאש א מים שיף די בענשעז םון מ*ױח

i איז װאס p געלעגעד אזא בײ מנחג םראדיאיאנעלער 
הײט.

pc i װעגעז אײנמלהײטען מער p איבעײת די 
^ ח־ײ פ i װעט שי p געםיגעז ז•לעזע i p  pc ר ת ע  ״ג

םאנאם. קוסענד^ םיגקייס״

r »  r ײיגעז ײע i( אי-סיקעל ס r c r 
מו• o ״געחמסיגדיט״). פיז נו p 

מ איך בי ח דעזול־ די אנאליזיחמ פ
• mL&aa  a m a m L û u umma AtAMMMוױ מאלען״ לעצםע די םח םאםעז

-------------1------- MMAMAAA mmAMMAAM M M A A׳l)n^yD 1)5 «ג0וױ  IFTnUf ",  ײ
אויס־ םח פארםײ 1דײבא די וחןדכע

M ̂  ̂  MMM MM AMAMBAM MM# MAAA AAAAMAMAוױרקזא א ״וערעז «י אום בעסערעז 
ל מטעת די טמ חענם די אין כוח פאליםישעז* מ איי

ל מאל חײנסיגם ^ p c דתי אױף אפשסעלען זיד 
po^ אוגזעס pc פאסימגגזגז j^  m roײעלכע ׳ p o p 

d שײכות וױכםיגע א p  is זעלoײp עניז pc װעלכע 
p א poico^ סוױיפעל, אז זמלך, iiy tm rp אײנםלוס 

o אױף p פת גאגג װײסעת־יגעז i p •ארםײ׳ לײמו■ 
i מסלןח־: p חילמאז סידני מסד אמיססתם piyfl

,pc’m n pתיי לײמו־ די ״ א ז פ י  םאר־ א poyi ח
oownyopo אירע אױף p p p o o 'jp 'p מז ע ם םי  מ

rt פאליםישע אלע i p  ; p am » o p  pc pcroon 
i פיז ,זןלססט־מײ״ p א 1ממדניסטישע  איז םײ1י

i r פח סאשלוס o ip  i p o p  i p״׳־o o ^ p ’D סו 
n  poapio שע מן מםוניססי מ מ ע  קומעג־ די אין על

מ ױיסעמ-װאל^ די פ
p א איז עס a m p o ’n• .מיםגלי די אז אמתpר־

מ םתיד נאדעל די סמ שאפט o אמעײקע׳ אין נסrי p 
 קלאס^בא״ מעחזײם א פיז באשטאגען מאל אלע איז

o מאוסמיניגע p  ,*popio אויסער pc p ’io ־  מ
pm ow װעקען אויף זיך אנגעשםיזנגם אויד ױניאנס׳ 

p תטp די p o p געדאנק. ^ציאליסםישען צוס p 
 מרםייען סאסיאליםסישע 1יקאנע1אמע די טח געשיכטע

pc םיט ױק־ i p ר םמ נפש ת1םסי^  פענשען םויזענ
— ip o װעלכע — אלם און יונג םײיעז׳ אח p o p 

p אםעוײקאנער די *ו געסויאסט oגp ליידענשאםםלע־ א 
מ i נ p  *pip גלייכחייט׳ i p עכםיגקײם1גע i p  pc 

p ’o p w p r מע װאס d פון נדלעדpקע די ד p 
סאסיאליזס.

o p p  t p i»i im האבען 1גאכםאלגע זײנע מים 
p טp^א^טשא jm מיט טעפ o p םםאליז־סאציאליזס״* 

 •p די םאתיכםעם את pגעש■אלם ענדלעד TPP אמ
מז טײ,1פא זיאליסםישע א y זײ ה o o ip ^ לי ג ם  פון מי

 אתעגע־ זיד גלױבן מים pc םרײד מיט ײניאנס אמזעחג
p o ip סו קאמף איז pvo אן yrMS-iopw פאליםישע 
מ מ ר םיי.1-פא1«
i p ערםאלג׳ o p מ די ײ  ■1סא האם םיי1פא 1ל
ל זייכענם  עקזיס־ 1אי פון זpיא שטע1ע די איז 1מ

m אױ סאסיאליסםישע די גוײים װי מוױיזט, מנץ, i־ 
p ’opi עלעמענטp משפחה 1אונזע אין p m געררען 

p און םינמוהעלםעז p i’iio’o אויס אוץ אויםבוי• 1אי איז 
o שאםט׳1ע1םי 1אי p מאל אלע איז ppV yi די אין 

 געסלאנחשעם אםטמאל האם ױניאךסממםע- ro סענם
o װעגעז׳ אייף p דינען p rp i נים i n האחנעז צוס 
p סוױשען עלעמענמן מװאוםםזיניגע די i p 1פא■ 
o מען האם שאםם,1מיסגלידע סײ p לשס געװען מוחל 
 םעהנגיגעpאו אז pױo םח popyocic pyoyn די

מ מ ר o םיי׳1״פא1א p מים װעט i p ק■1םאוײוי סייט 
iytpc potf חלוס. אלעמענס

o םעות׳ן׳ גתיסע צװײ p טײ1־םא1בעםע1א די 
 און םאג pהיעםיג ביזן נאד זי pפלאג מגאנגעז׳ איז

p p  p nקלעגלעכ איצטיגען 1אי 1פא נםװא^םלעדp 
iy i .u p o n געריזמ׳ את טעות 1שםע1ע o p האם זי 

 קאמונים־ די מיט אזזת יד געראכם לכתחילה סאמע פון
m האםענדיג סעז׳ pו ׳־* p i p גתיםע א i p  .OOP

»n״npo i p געװעז׳ איז o p זי o p נים מאל קיין 
o נסם1ע גענומעז p םארשלאג rt רעז לי  קאנ־ א מתןי

p ’oyrwo ע1א סאציאליסםישע ם o 1מ p a p o. אנ־ 
 ״מאליזס םיז סלאגאז א pouyjw זי חאט DP שסאס

i אין ״.Dאליזpאי יח p מ אמת׳ן o אמ 1א p 
 א 1נא ,Dאליזpאי קיין נים אמ עאליזס1 נים תיייז
o אפארםוגיזם, 1פשום׳ע זייזו• p ־1פא םײ1פא די האם 

נים עד״היוס 1אי םת p? זי אז סלאםע. אזא איז שלזפם
*דויםקריכעז.

o סוף כל םוף אז האמנונג׳ די אבער p וס קוםדז זי* 
ow, אײף זא d p סמ געסים '*p i 'i r p ip o פא־ א 

p 1געגנע ײםישעז m לא־ די און ליס1מ חשיס די 
ע טזארדיעס ס מ rםיע ע1ג xליoםp און o p זיד poyi 

מי p ׳ i ’c ל און קלארע א ^ג כ חי  ־פאליםיק1ארבעםע דו
ס א p די ^ o p  » w o p מװאוסםזיניגע קלאסען די 

pojyoyiy פון t n p  i pניט םאל קײן ״ ^ ע עג פג ױ א

si—מ נ. טמ

m די אט yi'Tp קלא־ אין סאציאליסםישע־געשטיטמ 
po־yvrrooiirnp ח 1םיטגלידע» i p ימל־ פאו־םיי׳ 
po סײ פעסם זיד p r* m ■  p p t איז p o m  p׳ o p 
^ זײ ױ p אױך זיך זאל אונז אויס ו  o pל poyim c 
T אפאזאסיע. די p^ צו yp jp ip  rt m  oy o p 

ס^יגיגע די אס װאו i פח poiyopy ק^ס^סא p 
תי װיל אי«ס פאו־םײ׳ לײסאר p* חילםאז סי o y im 

o לײמו־ זײעד־ םיט pDiyo די iw״אדענחד׳ איז ״ 
i *ו ״לענד־לים״, אלס p פארםײ. קאפוניסםישער

Lamm MMMU AMMMM MA■ AAAMMA■ AAAAA —׳  M  דעזערסירס מןןל דרײ שױן ה$ט ״ילמןןן סידגי 
מ די ײ poo *וס פארםײ• 1ל iy אל  pfl ,1939 איז י
p יוניאז m איז עי* m ארדיסגעטpםp מאיק םאו־ 

pom קאונסילמאז• אלס קוױל x d p 1942 איז מאל׳. 
p n תי o חילמאן סי p געשםיסס עםענם^ד Tm o p 

ס, םעני ױחן ס׳ ק» ע i מנ p נאו*,1גאװע p iy i אונזער 
p *וס איז אלםענחש׳ דיז קאנזײמט׳ אײגענעס o m 

iyװ יאה pנםpל מאל׳  p איז #p o ip y ^ 'ii מאיק פאו־ 
מ סו שאפם1געמע אין קלויל ^ ל א מ׳ 1ס מ  לכע^p נ
p נחאםט1ע האט o p o ip סיטי אין לײסאר־פאתדי די 

i 6 1פא קאונסיל r. תי  איצס עס וױל הילמאן סי
ל זי אדס פאדםיי׳ לייכאו״ ד♦ .פאסדיגיגעז״  קענען מ

p i p אין נױ־דיל, טאח קאמף אין כוח 1גתיסע א 
1944!

o אויף p 1םא p וױל אופז o p חילמאן סידגי 
?01־פא1לײמ די ״םאראײניגעױ ײ

iy ״ זי וױלp r m r p״ i i n סתים piyoy די 
p i ’o*”0^ o 1מי וױ פונקט — ױניאנס אלע צו p o p 

o p םא^ אח — 1936 איז געםאזpנדלp ײ01פא די 
 פון פינאנסיסם און םאתואלטעט ױניאן־פארסײ, א אין
ױניאנם. די

p קיץ געמען1םא ניט p וױל איד i ’iyo’B פלאץ 
p אויף m ip, עלעקשאן פוײיסעוײ ע1אונזע לױם אז 

:poyp פי ניט זאך אזא איז מ  אםערי־ 1יעדע או*.01ײ
o’ioo’a קאנער p  o p  ,iym o ענ אמ זידpזיד׳ לט 

p^ קאן o 1םא iy  p o p .וױל p p  iy• ז״ז ניס 
 א אין םיסגליד א דין מעג iy ײ־מיםגליד.01פא קייז

 מעג iy קלוג םישזpדעמאק אדעס ׳1עפוסליקאגע1
i פמ 1געגנע 1אײסגעשפו־אנענע אז זײן אםילו p 

 פרײםעוײס זײ אין pשםימ *ו oop זײז לײמס-פארטײ.
 מען, pp וױ חײנם׳ .אססאלום. און ענקט1אומבאש איז

p ן,pאומשםענ אזעלכע 1אונטע iyo’rpD iy>p ip y i 
 אםילו אויס אח ? אל1קאנט pםאלשםענדיג א סיט זיך

o p מעגלעך׳ זײן זאל o p ליפע די מים דץ װעטpלp 
p סתס און ’oy i:po ^פאלאנג וועלכע מענשעp נים 
 מלאנגען לכעp בעםער,1א די און ? ױנאנס קיץ סו
p און ױניאנס׳ צו יא m ױניאנס p m נים pof^oyoiy 
i אז p םיי?1פא i p זײ ױעט o p  fp ey itn tB 

p :’n אקא קײן ניטpמישע pD.מיס גען p  p o p ו* 
i מיט שםאט׳ פון געזעץ מיםן םאן p קלעכקײט.1וױ

o הײנם׳ ip  po  t p ײה עגם10 ױניאנם׳ םון o p 
ip 1 האט ױניאנם א 1פא n oאין »ילמאז i p  ? pi'T* 

iy  o y o ip, די אז oiyooo’o פון ױניאן i p יקען1אםע 
o 1לייסא אוו םעדעתישאן p זײן אין אנשליםען זיד 

 ױסע1ג די אז ,iy האםם םײ?1פא ״1אײניגטע1«םא
pyo און lyoyoiK דאק די טוײידם׳ סילדיגג  y ip t t- 
pלp ױניאנם וײישאז i p  p אזוי שותםיט? אונזןוז 

1 ער איז נאיװ P .האם נים iy אין הסתס םן P3’T 
n״iyo םא^י דיyסיט ^׳ po א די ,1גאל ם ס ^  ם1ם
ר,1א ^ ע p די קװיל׳ מאיק סים ב n p o p און p p אר־ 

iyoyo. שא^ף םיט  ־yאנג אםיס די ױניאז׳ oנ׳pקא ח
מ, ^ ט ל לואיס סיט ש ^י  קאםוניסםיש yכyנלy און ם

o :r^ ’ p ip y i, די o’-myo םון oy y * p האpo 
i צו סאלאנגט אמאל שוין p מ ײ o 1ל ipהא און ״po 
p ױך i’pyipm x 1939 איז. p fl די tn p״ o p מים 

o״myo iyvr»i א p  o o m p  o סםאליז־היםלy ̂
o yp.

p• די םיט אז אױםז־יכםיג, גאנץ מײן איד r w i p 
p די םמ c p i p  pono ם ^ iy״p pp ױנ r אונז פון 
p ניט o p ip 'o וױיל׳ ועדיפאר׳ opooiy, זיי גלױסצן 
trp אין iyo גים a n c p o 'u  i p 1אומפחסנגיגצ אז םח 

שצ  *וױיםצנס, אזץ׳ קלאס’1צםע01א פון אקציזג 1מליםי
o p  , ip iy i זיי פון אײניגע p m אזוי לעצםענם i p*

pscucifi• ly סישופ׳מ p op̂ mo p  m  r»  pum p׳ 
vt די p m ססש p i p p ן i* w ip די אין ep n פון 
מ די ד p. ו i y p ’p p i

תי מז׳ סי ל i ז/י p  r*  ■pro i p ״אימיגק״ט״ 
ג׳ מ ז א p איז חאס ס p  m סײ ly o tp  i p -קאג 

i פון וחװשאז p נאציאנאלזד*,סי׳אי׳א׳)r ,״פתיחײס״ 
ijro, 1943 פח o p p  po l2  o p,( ס • די מסאנ ל  מ

m ip pi p  p p j :
p מיד o p ניט r o פארלאנג rt ״«r v  v p iJ 

מ ז י ט ^ o ip.״ o p p  i p ,איז p m  m» p גpny 
jJVrmj i p  pcyo א טיז o ip  iy o mאװז־אי און ״ 

o p  p x p  otic t o  p m ״ . . .
p m  o p פ קלאו־ש ױ סו p זײ ד im i נים זיד 

פירושי^ קײנא •איז
י זיד פו־עגם p« י r: ק״ן אױנ yoiypoiyo

ן ו ױ o י ipוױל ״ iy ניס p io װאס אלץ׳ אה iy 
o איז ודל״ p  p iyo*rip קאו־מח pלבp שסי־ מילקס 
po, לײסאו־ די װאס o ip״ o n חײנם ניז־דיל, פאיז 
p גאלד׳ אז איס, אדס װאס o p, קיײל׳ p i p די *ח 

p p p װyלp נים p tn איז i p סון קאמיימ סםײס 
1pד מ ײ o ל ipקײז י ״ p iP P 1אױסע יזאנױדןס 

p־p( רחװעלם׳ז o p  iy װעס תזװעלם n p o tm״ 
p i, אױכ i t אלײז o p לויפעז נים i p קײז p o ip 

o םעדמיז p מ די פת קײגער מי i אי p p מ® i p 
o ,לײסאו ipאיז נים ״ p ro®  rs p jn.

o אױף p איז p א״ז סלויז poop■ : תי  חיל־ סי
po קײן גיס וױל o ip  yom.אמױ־ איז עו־ ״ p o m 
w i סים p  irtypo p i ’o ro  m דיסקרצדיםירשז 

o ל״באז* די ip.״ P שױן מל זי iyo ניס קײנמל 
חםתינ^ תחית קײז אויםשםײז
o p סאחױפסונג׳ ם״ז ^באלאנגט p םמ א״ניגע 

שםיממ קאסוניםסיש די p> גע , r פיחמ־ p p t  p m 
i p אױף ווײס oy p  ,ooop איז i p o צו pcyp ip. 
d י1 נדאי איז p  ryicpo םיז ס״שפיל d p סאװאוסםזןז 

oyDnno nyn i סי־אי־א p ’o דזש סר. אמiy p •יןא 
o jp ' p io  ,p i םמ d p סײאי־א־קאתסיל ש^טישצז 

iym אמ c ף איז פם־לײטענאנס^1ח חילסאנ׳ס פמ מ  מ
ײמר ״1«מראײניגםע א 1םא o ל ip.ז״ אס ״ i p ’t 

o p  poo p ro o ״נyשאנyאקם״ סויחזיס ל )yr״נױ ׳ 
p r םת סײםס״׳ o p  ( ( w  P 0l3 ל1ו סײo r גו״ז 

p פיליפ ס״ אדן p, — די p o cy rp io פיז a״p 
p o r n p  — oy,tp p y o  ly o p io ך א אלם חו  מ

ypnyot p. צו u m n o ir
i םאחוך היםלאנ׳ס סידני נײן, t ״ya’i» in p״:

מ די ײ  אפשר, ,iyom אפ, נים oyc״y 01נא פאתדי 1ל
 חיל• p אםילו, מגם P® אפ אלײן pחילם זיד 01נא

p מאז m y p D P o m  o o p ך1ח קאסוגיסםען די o p, 
o p פלאן זײן לויט t p  o p אין p iio p o o ’j’o p 

o p ’o p ם1ל שטיםעז i p ל o מ p  ,ip^JO ’o 
p y’ אנגyשלאסyנTTJi y זײן װיבאלד און םאגם,1םא 

p i i — די oo^ooo״iyo — איז r״iy 011ג, o p 
po הײסט, p ip  .oy לײכם ^p o ’o o ip גאלדם די 
מ .oipyp די און o 1א p גאאיװיםעם, א אח o p פאסט 
p א 1םא נים o ’oppo אמ lyi'D  t r u  o y ip o o ip 
p פלאז m הילמאז• םידני װי r o  no םולשם א צוy*ג 

^ז pדיג ם ס מי ם אנם מ i לp̂י p  iyo’t 1לײבא 
o דורכםאל. pקאלאסאל א צו לםוף אץ פארםײ. p את 

o אפניס p זײ ^ ל װי
d 1סא p גyינל1וyכp די איז ודס 1בש yoiyo* 

tיאנyלo p : y. די אז yo'oo’royp האם פאו־םײ P-
ײן pשלאס n״ מג p ײ״ pג א TPy* קי yלדיגy אי־ 

i מרראשונג. p ״ooiymyo״ oy o ^ p i p סיט 
o p, די אז ^ םי ס סוני iy מ o p״yp איז o p p :p. איך 

o אז האלם, p מ איז מ ק1ש  קאםו־ די םריבצז.1אי
^ םי ס ip איז פאמדי ני c םון וױיס rt 1םא קאפום. זײן• 

o ip, ל די איז איז זי שםארק• איז דtyםy: T P r y- 
p o p p y : v ^ p און אײנפלוס איז p o.זי סםיזש 

o :p iy o א y o p t y p p o איז yנגלP אין איז *opD 
p שפpכp. זי o :p itD פיל i״n  .oy’r o ’oojn yo 

o p זיד ooynp מים p o m  i p■ איד (זעס או־מ״ 
סן די און פאתואס) ױם װײס  איצ־ בײס איז מײ1א חי

i p r  o :p p  p :u ^ פ א p: בײס 1פ o m ^עול
pw po ז א םים^ ס לי א יחידיס, סתס איז חיש פ

^p:y? y א אפשאמז אביזנקסיװ ,p ap  •y’x ro ’o 
o אויו־ל אז ip m a מ מ  גאנץ איז ^תגyלp^p ל

i פון פאליםיק די .iny« אפילו איז פאו־שמנדלאד׳ p



0f ךי ynyoן w׳if  ifp ן 9 אױף  ןנדןרממו די
o »9 אין r«יס pc j m m m איז קאסידסמו די 
o לרשל, *״סינגזמ. yny״r •ון •אליסיס די אין r 

ױסמגןן o® א r  ,pyo2*99P p בײםעז pc מ דעס  x מ
pc joyj ”  pnrJF Ofl ,im  lyo’CTI |f7fj ז־שײ־*■ 

if 0דײ אין yP’TFOX׳ px ׳ ” האס מיד, דאכס קײכא׳>
סיי ד o ין n  nrtw sjx נ*סעז *o n rס**י«ליססען ״

r  * T y o rv x o r מז *ודיק ג59ל דט מ  געביטען זײ ז
o r גאסץז po ם זדנער זימר ײזנ o «רג»נימ*יע׳ י r 

on t  y i  octn ״pTpnyex ײם n r אח דעמקראבי״
itj* עןו«זי1ז

t r  of ז מעגלעניזײט, די אױסגעשלאסזױ נישס* 
t״ny רן מגײסטזױײנג  זײ ײעלמז ׳•ל«ז חילנמז מ

pnroo למטעז *נמנגס ױנם nr9 ־׳ o r שמרקע 
שלוס לעצטזמ ג*ר ז״ץז■ מיט ש״כות  lyayronx מ

if«HP o r שע  ז*ל מעשח די וױ ״״.onxc ״מטתיססי
o מיס זיץ, ױס r ך קליימח מטודסםעז די װאס  זי

מה מוגן ױ שע אפיציעלע זימרע א  גײעז אקציע׳ מליטי
ט זײ ק. סון *רױס ד טי  איצם ערשט מרקערם׳ מלי

קױוןן ק#נע? *T jjfװןל סי • וןלי » דדדך ז$ל זײ ורען •
n r מן ל ען jrmyjfD חי ^גג י זדבעדץמעמזה ג מי י ײ  ל

onxc,״ ״pm בירגער׳ רעססעקטאבע״ע ווערען ךי 
ones נאד׳ r txזנםערירײז׳ ״פו״יװאט פת ח*לטעז ״ 

n ה״ליגיןײס חװ־ pc און r  pc ר*שיט־סיסםעם• — 
n ײער ס*  iffגלײמז• זײ *ו ־

rT לסוף o y אנטחיאססי״ דעס זרבער געדאנקעז
יאו־טײ לײמר דעי״ pc באשלוס זדינשטימיגעז px שץן

Fi'NFi f  s m s רייסןרי■ j p f i f f• די n r*
 pc nynn בײם שםײעז װאס רעד׳“ אנג״א״דראנצ

o רFד n r,ארימגעסר^טען ז״נאן ״ px איגטיגען דעם 
 V r« דמען of •pyrt ישוב לאנגאן ן גאך ממייץ

^f1 סיכות׳ ofn גןפירס ה$כן if און האנדלונג, זײער 
 ומנדלתג זײער אין «ז גלײכעז׳ *ו oנױגFג ביז איד

t״tFi געײסדעז מאימםלוסט שםןןרק זייער ניס זיי 
!ײטוגגען. ליבעראלע f^j״k איז oלFו■יfייטF די סת

Akkkk *^4# kftkkkftftkkft #4ft Ift̂ ftft■ ftkft̂ ft ftMkkkkkakAMAAM amמײז איץ *גגעוױזעז האב איך וױ סירעד/ מרסײ די 
 ■ראק־ אמ מענשעז יחוקטישמ זײנעז *רסיקעל׳ פןריגעז

 סענטימענ־ פח סאדסירעז ניט זיד לןזעז סענשען םישע
ע אױף געקוקט ניט ןןז למשל׳ וױיסען׳ זײ געפילען. מל

■ Mkk kkkftkftM■ ftftflft kMMMkfekftftli ftft mmm  ^MMkkAkkkkMkLk kMװע דרריסעז/ סמ לימדזולעז רי מנד וואונשעז גליק די

F יי יי׳ לימ  nFi*i’’i n | i| סון סיטגליחןד די n 
fifo^ c fu i ן יוגיאגס׳ ד סײזמ ד ל  ווױןי *רויסלודזז מ

iF זאטלען if ifofs די w w niiuw אײף •ojnroF׳ 
 ניד• |1ןנרןל( די if דןדפאד׳ זארגזמ pro it# שמטזןר

ר f פאו שטימען ifקול זאלעו מ W 0T 8T | oin׳F' 
ר *מלד ארכזיס, y'owc גאגץ f זיך דאכם זעטעל,  נן

 IFD'vi דןרפארונג, •ראקטישע V געו/אט iF3$n װאס די׳
״ איז «לץ דאס שװזןריגקייטען f פאר װאס מיט ו  מ

דוי׳ ו״אבען גאד מען מוז טלעמעז׳ דעם if גינדעז׳  ג
yc איז *דײערטײזמענטס סאר גןלם׳סומזח f״ifuw» 

 זד־ איז דעס װעגזח רעיליגגם. און ir^in ״pn אױף
רעדעז׳ if לאנג בעריג

 הילנמז־ די ג?זאגט< בעעסר — אסןזיגיע די ןך
 'fo עטלעכע דיט קאמף bif זיד גריים — קאמבינ^יע

 F*F*fFVf די ניט. סוד קיץ קיינזןס פאד זדז — נאסען
 *פי־ געלט. סד « איז ■ערט«נ»ל גיױסזז F מרמ*גט

o זדז ןױעל r דער pc otPfBF ליטיקאל *סי״אי־א דעד*• 
n 1יא קאמיטע״. עקשסז r זײ שטייס וױרקלעכקייט 

dif כניעט דינסם n r מר  ״סי־ ש*ס p» שםאס ג«נ
 די שסייס tocrnycnyp ביידע די nyoj’n '<9י'9

 אײ׳ T* סיט ■*רטײ F^OO’JIOFP «פאנא^רגעלאזענע'
ירעסע. nypnfoo px וועטעראנזח םאגאטישע מזזנח גענער

o אויוי nyoF געקוקט ניט r אלעמעז׳ iff סעז 
ר סהיגעז• די קען מזמ שלאגען׳ זיי מ o ס r סען n r 

 נע־ קײן גיט p* •אזיםיװזח n דורד װעחח געטאז
o גאטיװעז r i r o. זיך *חים שרײען nxc קאמו־ די 
 ■סי־ לען•9ײ די געײינעז ניט אונז n*c װעט ניסטען״
 אזא opnni מעגשען געוױסע אױף tf זאגעז׳ כאלאגען

 ײע־ מענשען זדיניגע .onypnfo <ונקט אגיטאגיע םין
pn דח־ך WI ע יית דנ מ מ א ר  ומס ממ׳ u זדנס^גידט י

on9■ n װעט r  P® FP98״ pnyn ■אונסעו f מו־  מ
 די T9 חושד׳ ז״נען גדערע9 און םo9שnעnסי ny ניסםיש

חטאים. אייגענע ױיערע ס^רדעקען if זוכעז nײעnש
 אויף ny:nrj לםע9ענר מעחדיט די קו״געז קען סען

ח *י אונזער  ־axnc נסםתקםיװעז9ק יינםענסיװעז ז9 ,ײ
o r• זײן ל9ז 09ײ nyrpx ס*ר פראגראם o r האב 
 וױל איך ניט. ■לזח ק״ז ל9מ הײנטיגס לײדע^ איד,

ר9  וועלכע װעגען סונקטעז׳ עטלעכע אנװארםעז r מ
T8 םוחמ lynyn וױילע די אוס מױל סולעז 9 מיטn 

T ל9* 9 איבער שטאנדסונקט nytiiK וױסעז זאלען f l 
x̂ו9קלr מיז אזא n*c שלאג איך געז.9nB rנענ rיע :

(n’8 J ז9 שטיאעז y’Fipinynn ל*9 תזװעלם די

if rFrw ou’tt שלאממ o r גיז שמא m 9«יט*ל«זתי 
י 09לWO w r 9« 1903»י«לto 98 און זיג מ ל ג  מ

o r זױזןל w r  if״lFo״
n כײ גלויממ ifoofo גױט שס״זמ to ב״ r 

י ײ on^ion9c זדז זי וױ דיל׳ נײ תמם 09«*9• *0מ  י
pc 9» רזזיתלס׳ ײ־עזידזןנט IFm to  p9«9גססל 
tf קערשזמ oonyp• nFTnr n r  noe ודן n קר

o סזןנדיגא j r n r c לעןי9ײ
4 9 p n r 9B t o מלק איו סז־מםעז■ פולקססע

נ9אינםזןז־נ ב״ס טc9שnyעסnטn9פ  שלוס״טיש, לעז9^
 t י90 קעספזמ סױען װעלען ny״oon9c ynytr* װאו

 ״590**0 חעכססע די אױף onn90 ײנוגג׳9 ײשז־׳דיגעי־
lyc'Finc r סמ• לא9 י9פ חמט לוטע9גס9 סיט ׳90

n n r״px pro *אונג שולעו  אי׳ ח90 יעל9ס«ע מפו״י
nyoo איז ny^ שאלק, דישעז ri n r איז קרח n r 

nyi’ocnt נולחמס
 ״•יייײפס י9 קאםעגאו״ש׳ לײקענעז «יר ד.

menyoTyװעט ״ nxc און עסאכליחמ אונז nxo• 
 איז of י.9•ערי נאד־םלחםח געד׳עז״גע 9 זיכערעז

yooyc nyrpx ײ ז9 סײנוגג׳ apn’T r איז n9J די 
a p n 's r טראגט n אחו״ות גרעסםע n9c לן9י990 די 

nyom לע9מסױ px תיכעתנגעז9פ xc:־m, לכן9ײ 
o סתען px קאנעז r c y ir r מז איז װעי-עז ע n נדם ל r 
•59P איז זדנדוססו״א ׳nyonxc ,nyoyonx די pc חילן•

ft ft kk A ft ft MAAkA MlkMMkft/גרי־סיג״ אױכ סומערס
 אײזג־ nyrpx 19 נטשײדעז׳9 ל״קענעז n’o מ•

קעלעקטז״ אונזעי קױלזח־םינעס׳ ynyrjTX גסז־פאחןעה
- - - — - -AM■ kk |A U  k  IaWM aa La kk AAgMik — kkk■ ■ ̂ A A fckkkk k,k.kk מרבלײבזמ מאל אלע מחען וױמזער׳ ןןזױ אוץ קראסט

-kk A - - -— - - k.--kk —■־ -AAMkkfckft %||* kHMftftUlMkkftl•■ NlkkMkkMk —■a  געסדי *ח קאםיטאליססעז רײמטע§ םח חענט די איז
t ירססיס. לשם װערמ ממ o *מן » גלױגמ  n ו

pc lyoynyotnc לאנד pc px לק9ס oy iFnynfcםזר ׳ 
prornyO אינדוסםוײעם וױכםיגסטע די of גען T 

iv n r ד n ײי r .ג תנ תגי
 נױטוומ■ px וױכטיגיןײט די TFTFpnyif n»o ו.
 tfo jTFpf nyo»o^c ny5’55ync90TX זpc 9 דיגק״ט

 איז כוחות rtvoy-nfn• ynr:x לעpx nyornx 9 די
n»o פn9אנהאלםעז זיד םליכטעז nyrpx lypnxoo px 
ס9לײכ תדי.9ײ

m סיט  nycy50ix אני־מאמיז ?v o  tyjy מז9של 
 גלײמױיסיג px איע9סבינ9ק yיסםישpס9pז־9ילםn די
rזיכn9פ yז o r וױיטעח־יגעז px oyn5ipc די p״nyo• 

onxc n ז״גש r ^ ' n r  PB rjyoo’Tpy.״

p r a ת ו ס נ ר .פ . .

אזא.) נזאנא־קלאג ץא

ע פון ל ע מ ע שי טי א ם מ ע ס ד ד׳ מ ל מ

 נישם איך בין ז>9 סיד קוקם n’x י
y ו iy  pc זיך האבען װאס איתן 

־r זײעי אויף באקלאגעז tf ליב
tr ניט ב׳גלײך ליע. n i א יענעם 

pynfco זאגט װי אתת. נדינע סיט 
oo:yo nyny’.  ? nx ,n’X זיך האט 

טאס־ אים ny זאל און לy«עק דץ
״~o״nnyoPTy5 קען

nyof נ9סק אזאrסיר מיט זיד איז עס װי ל 
 סאר־ ניט סשום שוין איד קעז טארלאפעז׳ לעאטעגס
 ony.ny5 עס איז װאו אלײן. זאגם אדרבה, שוױיג^
^ א עיי  זיך זאלעז ױנגאטשעס ypnxoo געזונםזג׳ אז ג
מ מ px i קחזנקעז אלטעז׳ ז9 אייף אגז r ’x אתיס־ 

o אים בײ ו״יסען r לxyטtfo’o y מויל פץ בתים ?
 וױלט סויל׳ pc ביסעז oyn n’o בײ וײיסט עס װער

 X האם px וױילע א tf זיד oiyr טא ? iyonr איר
.ly^’Fnr »יװ איד ײעל געז־ולד ביסעל

 השם בתך שוין איך ביז אן׳ סיד קוקט n’x וױ
 בין p’nTF יארעז מים .ypnyof איז ny:na קיץ ניס
 האב גאיך. מענטשען מיט מענטש א געײעז איך

o געוחמ םקים r ״בזעת rexגע־ געשװיפם׳ האב ״ 
 כ׳האב בתיט• שםיקעל אויםן מיר סאײינם px ■ו״יבם

 טאפ אין טשיקעז גםע9זyוגF א מים •אסמאקזדועם סיך
 האב ;חשלום עלױ קוליחש •ײױימנט אתםזװ־

 װאו nyjnfF הואװע^ם nyurn שיעל םיט געסעדעלם
o באד^לםעז; זיד דאם *־אססעד־םי מאדאס r זיד 
 בכבװ וױ nyrrnr קאסיטשקע 9 סיט געוזעז ססרנס

ײ ײיד גײל ל ב  ישראל כל יטס אמעזאח px !ײ• יי ^
o r זדך oofnyi אױף ry o y i •געװאז־ם אייםען px
o• זיך n fr n r

o שםי יםוז ז־9חיםל װען r בלום זײנע איגעלאזם
k— k- k k MkMB AkLkftAkM■ UMA (ASM■ MMAMAAkA AAAI* *kkAk■ # - 3 אײדןסע׳ אױף סתס r איד pnox o r  o r o n r

 אזוי װאס זyגעשטאכ זײט איין pc n’o ס׳האט ״ויחד״.
 בלום׳ px סלײש nyttTX סענשען, אומשולדיגע פיל

 און אויסגעשוחט׳ען px געפײניגס ׳oiyoxoyT ־וערעז
 px ביזי lynxriya איז oy װאם געסרײס מיר ס׳האם
w? אפשר כ׳װעל y אויף פאדדינען none.

 אין חשבין. אין אפגענארט אבער זיך איך האב
 ״העלפ אנאנםען באװיזען טאקע זיך ד^בען אײטונגען די

 טיר א px אנגעקלאפט האב איך וואו nyox װאנטעד״.
px מען ד^ט תשאב, א געבעםען to לא — געזאגט 

 oyty’ סאר אלט׳ צו איך בין דעם nxc אליף. אן מים
 ״•ttf nyn נאז, די ניט עלטcyג אײנעם שװאך, צו —

דזשאב. קײן נישםא הכלל, פנים... מיץ ניט גלײכט nyם
װאכ^ טלעכעy ארומגעדרײט אזױ מיך איך האב

 בײם אזוי שטײ איך וױ פרימארגען, שײנעם p’x אין ביז
 איבערן nxn עטלעכע די מיר םארקעם px שפיגעל

v סאלט פליך׳ o גע גאלדענער א איץrװאו מח. אין נק 
 לעבען א אז מיר איד טראכט ז,yיבnגעש עם שטײט
o בידים• מען סח מאכען r .סיט ארמעםענדיג הײסט 

n איז זיד דוכט הענט? די r איז תודה הײליגער 
 מיט עשיו״ ידי והידים יעקב קול ״הקול געשריבען

 אויף בח האט ער לעבען. א מאכען גױ א זאל הענט די
nyox .n r איד װי איד אזא i r־n א מאכעז קענען 

n סים קול׳ םיםן לעבעז r אונג. מיםן שטימע׳
•yi סיר איד האב שימעלע, חלילה נים כ׳סימ

n אויף זאלםט דו זאגט, r עלטעn זינגעה א װערען 
 Txnr סםאר• אםערא אן אדער תפילה בעל א חזן, א

n שםימע שםארקע px שײנע א האבעז םען מח n r 'o  px 
 ניט אײד ב׳םײן ניט. ביסט דו װאס םנגן, בעל א זימ
 םאםע דיץ װי םלםד גמרא א װערעז זאלםם n אז

T^y השלום rx װײל געװען׳ n r י* n n r קענען מען 
 םאדים. כשר׳ע םיט קחזת מ׳םארדינט px לעמען
ת, כ׳םיק א מה זיד זאלסם n ג אזא •90 געמעז סחבי

n מעקלערײ שדכנות, װי למשל פרנסה םארם rF װי 
 א וחגרעז אמעױקא איז דא אונז בײ עס ם׳תפטי

Txnr .n y p r i גאאז א האבען בלויז מען דארף 
 jiCFrn סאס א אן px שתיפען אויף מײלכעל א ציגגעל׳

 ״־F די tynrnxc און lynyn אין באשטײט ארבעט די
 זyשדכ׳נnםא װאנט׳ א מיט װאנט א םירע; צענויף נער,

 nxopr ױיעם לyשפאג א מיט בתולה םארזעסענע א
 פא־ DytynxcyTex אן אחאמענברײנגען םראקטיקע, אז

 וכדומה nyבyן־אפגyשטימ בינטעל א מיט ליטישען
^yonyp א מאכן קען מען װעלכע בײ געשעפט^ לכעyאז

 TypTnncx געלאזט מיר כ׳האב געטאן. און געזאגט
n איבער o^yxpypx זיד px קאדטעל א r װעלס 

עס. רוסט איר וױ ״םאקערס׳ זוכען
 אז אײנגעזען גלײך איך האב שדכנות, מילא איז

 אמ־ ד.yקטוירימלr יוגגע די אויםגעשפילם. ס׳איז
 אױף טעןrקאנדי ענלעכע און דענטיסטען זשינירען,

 px סעם אנקעל מיט געהאט חתונה האבען חתנים,
 די שידוכיס. לטyג קיץ זינען אין ניט זײ ליגט עס

 םלזזםה איז ארבעטעז אוועק זײנען בתילות פארזעסענע
 די האבען. tf חתונח צײט קײן ניט האבען px םאבריקען
 אױם־ זיך האם האבען, חתונח יא װיל וואס ױנגווארג

 און שדכנים אן שידוך א טאן pc קונץ דעם געלעחננם
n לעבען קיץ זמרים. כלי אז אסילי — אמאל rקען ״ 

מאכען. ניט מער בראט נאש א
קחגמ־ געשעפםען, עסםײט. לyרי קלערעזyםארמ

 נים. אויך איצט מען קען ביזנעסען, yענלעכ און לעך
 םארקויפצז גיט עם װיל שעפט׳yג גוט א האט עס װער
px װיל געשעפט צרה׳דיג א ?nyn סא קויפען. נים 

? םארט מען טוט זשע וואס
 סיט םזל פרובירען צו nynx בלויז בלײבט

 עלעקשאז any איז עם װי אזוי געשעסםען. קהל׳שע
 קהל׳שע אויף בעלנים צונויםסירען נעמען מיר איך וועל

 גוזפ־ שםעניגעnװידע באסעם, פאליטישע סיט דזשאבס
 סים לײט חברה בלאםע נלאשינעז׳ פאליםישע םיט קעם

 אחם אזױ px פראםעקציע כעןrשםnאD קענען וואס די
.nxnxwn nלאr עםלעכע מאכעז

nyooyo n r געשעםסעל א אויף אויםזיכט o r 
ifo זײם nyty’ אויף געװיזען זיד n r םייד px .ויושויחי

$2smoot חלואח םלחםח ®מרסער אין םיסנליחןר יימערנעמנאל מר סוומע *לס נאשפיםס כונדס
FOfnp 9 in an rem מף •ין• px 

מ »י«9«ײ י סיייז לי r •19 די « P 
nmrtpx די ת מ » מ  FT9 יו9 ל9נ9י

o סיסצליד׳ור r  rx מס* איצסימז

o חלואה׳ r ל די י י ו נ  יקסןקױ מ
F 3 טײחן fifn ry o rx  n r  pc9 ״ 

n »9 די זדז סיסמג rסז9ל px די סמג m y r tfo 
«n r i «סאסשסאכ ליז9נ9יי9נ 9 אײד ײגי lycVyn if 

o r  rx גי9ב סלחסח r v r m  rx  rw x p .סר״דס
eiFiXOFierx o 9 גצגצמל די r  FP’OTFyrpy9ל 

פן ל  190קײ px זיד |9לי<״tf 093 1סיסגלידזן אין ^
ojyoo»T*n א״ז i״m r ל n 129319מ r r, 

n ריטינג ג״ס r  Pc מל9ג o ג r  FW’PTpyTFf 
F «יי בױײזשעס׳ ראג^י ir סם״ם Ifonyre 

n וה r אימװ־גפממז קססיסא׳ סינסגם םלחסה 
yn ײיד ימקמ ^f  ’Fororn ojyrtF שי״פס pc 

nyoynpyc, סרעזשוױ. די אװ TfOjyjnxo njyn חשױ 
Fy>o*rx o r  po wTjypnyjf 079 »mo״iF023F ר  ח

o r  TTfy אונזער px IF09OF5 o r  79J9oynyorx 
n nr״nyo סלחסח t«r3F»nF3»x jmrtrt״r  o r  F״ 

ojyrtync tf enroy 0 דוכמסיױFOTTTT3 *no o r 
orjrrrw״F« מזאגס:  n rJ f i כם9געמ גיס c x״־ 

ynyt| 9 וױ דזשאב px tx״lyoiyo F1F.״
px סת ײף אײםו אפייף pprpF Vrwjyj n r 

 אימןדן למ909ל Fnytpx px oyrw די pror פיײו
o ני׳9ל גאנצצז r c o r  n«p n  oroyF m  p a r  o r 

»r 9 פייעײימג ד« ײ  *tfo סיס prouya דד גל
prm ifjfV• .oyanx n r  if n n w אTיoגn9FנFס

t איגםעגסײחח T9 אנצזםיחח חמ9תײ 09P״IFoptf i 
W די אין מיטגלידעי־ px nytyo די אין n״px pro 

lytynp ז״ ifo»tf tf ^נאגד
ק9י ניי איז OJTJV r י r r x  pnnycxxp סיס 

n r טײל9 חלואח סלחסח 1ןלגעמײנע•Tגג n r  P0 
ojycynr o װפלכע אינדוסםתע׳ קלײדער r 09• אייF 

o 8 םאתאמלונג׳ x נײ יײן rטעז nx rjr, אימ• מיםן 
p n יארשזןל r  po ixonyroלT9דזשײמס יפ,1אינדוסט ק 

nyonnt n 99 זFוױשF ז•9טשערמ לסnypr 9 חש־ rל 
nyre ז׳9ײגי אמזעי סמ o r גפיוען נװעזענד9 זײנעז 

 TFOsyrtrc 59* װײס די :געײעז זיינען סיטינג, דים
 אין Tfonyo’t ג,1פײנבע נאגלעה כרעסלאו, סאניני׳

י אמ קאהעז• מקס מז איסTל םענעײשעה ל9ק9ל י  ח״
 ,117 לאקאל po ?אילאז בענדזשאמיז ,9 לאקאל «ז

 לס19טש שיפמזמ■ י. יעס,1 לואיס מאליסאני, זוויאײ
 '59ל לואיס px ,1עזשורע1ם אשביז׳ יס1מא מת^םיץ,

 ײ•1« 9 איז באאײ׳ יגס9תש קלאוק pc nxoynpyo תר׳
 ק59קל די pc yooxr px TF05y5f ביזנעם צאל סע
ױניאנס, דרעס יח

• rtro pc irn y r t,» י׳ חש״סס מ FJ o ײי r' 
 דידד prorwnr יינמססריע׳ קלײדןי יי ײ יײס׳

nyayFcer •יז •ifrorcxof י* nx 5 יי אמ r r« 
ט9 י1יײ pm 190״ מ nyonye n י r  rx noFJ 

 rx I90FJ ל9ײ לאOF IF3T 9 יײ ײי יײיייי יײײי״
5 p m w m ^ p n rסאל ייט *pjhf’ rx P ^ ל•1ג

o rn x  n r v tn m- לצ9 די איז if  o r  r r r איז 
p n rs n r ט9 קחל׳פמי סיט מ o איז י c f r i r T׳ o r 

o ׳OiftfJ «י r י • ?r ל  פיױיטזן 05F»F 9<93 ניט מ
rnc px ifjfo iv n i־pr 9װעלכ אײף pro זיך ל9ז 

9 IFJFFי ״ מ י ל ז ״ if זזװ9מי  ifo טאז pm״ ז
לIFO 90 ײי ״.T pc <ט59י

r"> ץ nyonye n סאי ק^ייי r ג״ט חלואח מלחסח 
o r  tx מז nxrwr tfois o סיז מגסס׳ מג r ביזז 

390 proleי.9יי p«F5F5 onyp ppj orw  n r אײף 
o r ד prp״ 9װעלכ ,nysTa ym״5״x pc קױף מנ

rtf prepp tf proyayj, ד9ג איז פיל nyo װי r״ *yp
pri* י זי«י« ײי מ ס י9ק ײ מי oony o ס59״ש19י r 

,p n r  tn'cy»59 oroxr

ל א ק א ט מ ל ט ע ד נ ע 8 י  600*000 פון ט
ד ן ל א ס ד ד אנ ץ ב ם א ע װ ד ײ ר ד

מי PF39oom די o 22 ל9ק9ל ז9י r זיד nyo5TX• 
prcppnr tf prorsys אייף כןנלס סלחסח foto n r 

osyrw o n rw  opyr pc ל nyT'OF’K n איז י9מ r 
o ײײס ל״ע.59 tr^ync םשודלס Txonyon׳ nyonysyo 
no מל׳ on’OSfJX o לי r919 ׳ o r  TF tfס1נזשי 

tx 45TT5yn n סיסן r  r •  w r m r  * n w ro 
o r לס9ג pc די T r  o r  onsxa 9לP9ל nxc o r*

 ם59סבולT9 9 טײיז׳ ס«יםאל9ו- 9 י90 גײז ל9י קױפעז׳
o • ז׳9יל9עי rל מ איז TFoys osyTPo ח״י po •י

ny o r  TFO^fO yorJwm xo n r  FP’nyoxלן9חp 
T זיד r r r  ynyr pc מל9ח 9 אח  טױמןנם pc ספי

^15אײ לע9 די ים• זײם nysy’ אויף מטזח כ  ־r גפז5י
'tx tfoc לעז iocpx Tvsr ״ o געלט די pc זײנען ז r 
nyoxooym n 1^סיטגל די r  po 22 ל9ק9ל ז9ײני 

 pc קויף1פא דעם דויד געשאס?ה חאט pnr נײ אמ
דס.5לא מלחםח

 סעז9שyג זיד חאם 22 ?אל9ל ימיאז nyoroym די
ײ געײײנ^עז1אויסע ז9  סלחמח prcppir T'x ײ9ח

n לעפסעז אנ^יב נדס.93 r ט9ד׳ T r סען9געש ל9ק9ל 
ױ קויסזױ tf עגיתנגnyn nxc 1 לם9ג געניג  כט9של ד

 קאל9ל חאט חלואח םלחסח nyom nyn T’x נעז•9עח»ל
 tf אייף n9לr מיליאז כטnxc 9 יס5א3 קויפט1סא 22

tfo’tp 1סי ooxnc נעסעז די אױף שיסעז ynytpx po 
 אינסעמע- nyn po עזידענטען1י ״ttf סאדשםארכענזו

 px זיגיאז, יס1מא px nyג2שלעזי בענתשא^ שאנאל׳
ny״o ײניאן. nyrsTX pc פרײנט px nyn’c nyטyבnx די

p די .oprpTn onxo px לאנחמ n r  prop? tb 
9 oftמ נ  lF3n px m״ זײ px Tyor px זט9ג¥ל1ת

^px nycoyp ynrysrx tf i« סידןן r n r ’o px 03r 
y o r J ^ n r  n r r אײף r nysr״o .ים o r  o ft ״9ל 

c םוײינס׳ לrס■יr סאי לטyג tfcxp 22 קאל o r״
89 px pmioסז59פולyn tf pלשsTXPnxc rytsTX Ty־

MMftkkAAM קזןממער״ ד<ס<
n 5 זיד 05y5T5X3 22 ל909ל rxמים לוח3 יט 

p r^ גy4 לט rn»5r * rr 8 די'o r  po n r^JO 
 e^yi Tyny״oo״a px אױם אייך זיד pt5T״f ל909ל

o rn x  px פאר n r פא^מלפכקײט ryrsrx pc 
tf sxatf px rssn p  px nycayp ״•3 גתיסע די 

po pr5fno לאקאל tf אלע y5’ocnr ארגאנמא־ הילפם 
otf׳ T r  o r לאקאל o r יײחמ־ מאגאס *nrTX5xc 

ס ל ^י y *י Timn 12,500 ג sy ro n r חילפט *rn x 
oyprrJ. ג דיyלט tt ױסג^ילם  פאר־ tf pnxnyT א

3 orFXT5X5nx n  pc Tyoro״ •n r  nryTyco x 
pc 55^xr 8 די’n r ^ io. ג דיyלם tt אויסגyט״לם 

xn oif p n r y iשעr  n r  T2.500 — ליף ,n T r 
’5T״nyo טשײנr  F2^00 — ליף rלnyo9 nxc ,nx־» 

x nxc o r p T r  tff קאב nxc ,o ro  tt t’TTh •סאל 
x p re r״n r זײ L600 — op’oyTiycnx T r r

rלnx׳ nxc גױ גרעיטער p n r 1-000 — 15סא ^ * ,r
o r אי^ישזnyoysix p 1,000 — קאכייםעט rלnx׳ i r

5T» T r״iyo סײוזױס x5דגxיזײשTX סאר opy’r •  x
r סאי■ > ’i אםזױ1סאל — ooo׳,e r r  nxc ^ r  i 

P’״osyoT iyo סײמױם׳ n r p n .םאנאםארױם r־ 
י px oin 9מ for f o 1909:90 סעלעשח59 לאס "tf oi 

r  BOOלn r  nxc ,ynr nx ה״ס 1איז״שע o’a ro  nxc 
5 D r nxc px nx^r 260 — ypsxnpעשאנאל *nycTO 

1 ?ולאז 100 — n r T r  px OTnxoxsr.אלאר
05r:i’ nycroynn n לxקx60לע px 10 ,22 T 

of’x T rrT X אױפנײעז אױף אײד vfctc yoynr 
pnyp o םרײעז תםישע די nxc 1קלײדע םײזענם r 

y זיד n r  px P’ttf oft חדוב׳ע r o r  TF8”n״pT2 
 רױ• n דירך עס1באנ 1היםלע די pc Tynrv* באסו״יט

 Tynrx ם1מרכגעםי onyTT פראיעקם nyi .Ty״8ix טע
n״ Tשעxר מיםן r ף׳ ^ n ח y ^ r די גיט pc •y n r 

rלכעn די nyi’̂ p 1 געמאכם װערעז pxר י ^ ל טג  םי
po ל דריי דיxקxלעt iyc’5 T״ny פרײ ארבעט *tfc’tx 

.1ע1קאי י1 מאכען

םלחםח: njn חןןלפם
ט ד ײ ס מ ע. אוי צי א ל פ נ אי
ט פ ױ ס ק ד אנ ב ־ ה מ ח ל !מ

L

tjoiT זיד געשינט t’8 x מעיאר o r שױן חאט 
 nxc■ אזױ ■pt האט px nx״n it חטאים מער השם נדץ־

 שױן tftts באוױ^ם ״onxc זײנע אפילו אז פיאוס׳ם׳
 ,TF8X5 זיץ דערמאנם מעז pn״ ty5 י1 מים מײדייען

 נים בין איו pt אזײ דרעגזח• xft’ םון כלײז אסיא יחמ
 כ׳ידעל אז ט5yכynyג איך האב מסונק גחיסער קײן
o אסשר px צו־פואען אביסעל נסש דעם r גע־ 1מי 

 סםעיט nxc אם1קאנדי א עם5די Tכנ׳ע1רשxc צו לינגעז
 n’D nnr געשעסט שטיקעל מין אזא גאװערנאר.

TFU זאל עס f’tx Tp’p’cx שײנע א ןױינבי״ינגען ŷ5
9 אילעקעז אייד םיר איד ימל ניט Tסילx אױב «ן

ימדעל.
i r איך iiti n’t באס מיטן ny px לTxזיך ם 

 ny P’x בײ עם הײסם שוין איך האב .Tyiyi ײק»
 TFO״ttf בײם פחןל׳ן נאך tfo nnr איצם תיועל׳ט.

 אז 1מי איד ocro געלעבם. חי, זײן oyiT cy אץ *י
or ערשטע TF8 nTr בײ ■וצל׳ן עם nyoycnx גמ־ 
 nyinVryx 9 איז yלכr ליעג״- ר9יבy״ל וי יעז׳

B ניט TV7 »מ ^נק r9געז5שלי n9c xשמיn9ם■ Ty' 
n״prt. איד אױב rל nfJ זײ pDy o r  prerpnr

גאנג. א גײם שױן עס ײעס
otf איד r tf״x fyny ג5מיטי nyn px װי pc 

ם יײסעז ייי מ ליי  מײן 1אוי ״קאםיליםענםעז״ םיט •
tx nypxoog 5 עסnxc״o אTש px .1אײנע גאז n r־ 

pro o באלזױײק pn אין װי יילט r ױ געםמית׳ס  י
*19 FT9 ;גאנײזזןז־ם ttf״ r r r  nyo1״oeyu pc oV 

y 9 ;קאדוסציע «ז n rtx  pc nyom ^ט חםאי ״  ג
שייז n זיד גוײים און לצגדזנז זײ T9 ייד  TF8F5TF59 

שעז׳ םײז pc קיײײע םי זיך חױבם cy oony מלי

x״’T’x n ריטעז n rאומגק לײגט איז סארשויז א ינעז 
 1מי ,ny טyוױטשp — ״מױאױױם לשיז: T’8 אזא

 1מי היטלער׳ן. מיט מלחמח po צייט א איז לעבען
Tycnr אײניגקײט, חאבעז Tycnr !טארען 1מי מיר 

 (מיין nx’yo לyרײהxנxד, cyi שסעניגען1ע1ױי ניט
 יTjnynoyx 1 װעט דאס ױילT עס) הײסט 1קאםטאמע
o» איז אײניגקײם rx ליבערטי ovtt מסיל חלילח גאך 

o אלע יי איז זײז■ r א געגעז ארײס םרעטען i r- 
Tyorr’x ײי איז אנט1סn rשoעגיגעnyinx cyi T סץ 

r־T02XP ׳Tyiy5X’Fpxyn דינען .tith ימם 1מעיא r־ 
cmn די מצװח א איז עס ttx Tnyoxo עז׳1למיאנע

 מאן nnnn nyi האט האניג p־p אז אייך, מאלם
 X געגעב^ אים האב^ Tטעxדעלעג זײ געלעקט. ים5

 X מים אממגעװישם אים האכען כץ,yײBש ttc םוש
TTיעכעטש ttx שײן גאנץ TycnxTTy:o’nx. אבער םיר 

געמאכם. קאליע שייז עסק oyi ny חאם
n איר סארשםײם געשיכםע, י1 אט r 1מי האם 

 איז tװא אמת׳ן, nyn אין נפש. עגמת גתיס שאסט1סא
p״Fi onynyj עם n r אז r x 2' קער1שטא ,1ױנגעT• 

 איתען װי מוסקלען מים ,ny3 x pc סyBXל מים גאםש,
r  o r1 לט txo 05ypy5בעט1א םםע1שו^ י rזיך ל 

 סאײאםש־ זyשrםיTnx װי nosne אזא tf נעמזמ 1גא
o אױעטנצמעז px מליםישעגס קעםע r פתים שטיקעל

tx po אלטזח tfpjxip אי nyax ? pn •סארסאלעז o r 
ל  pyny מזל pn’an■ tfo םח .preroyi נים מ

tn r ix.
o n n r ערגזח אז ײך, איך e pxד9ילyלסי*n r  y 

proipir iff ײאלאז n  px TrvD 9 n r ײ לי־3ת

 נײ־ אץ Tynxeyy היםש ארט1 איז מאשין קאנישצ
 סאי איר זאל װאס מצכאניק TyoT5 א אין זיך טיגם

? x px דאך איך בין ריכטצן. r o ^  x cycy ליםימק 
yTi’o אסילו אונטער אלץ זיך נעמט tx P’t ...סאר אם 

px p איד rx פילy^xלסיy סתביר אץ ayi Tyeytx 
חשאב.

a איד r, גײנ־ קיץ אז ערזען,1 גלײך אײך ראלט
 קאנדידאט nyi האבען. נישט א1 איך ײעל זשאב1 געז

iy i pc ■^א איז מאשין ר^בליקאנ nyocTKTTX3 רע־ 
̂י אים געגען px אקציאנער  נױ רyולערcxD א טcל

 1אבע ו^שינגטאן. סאמע pc ברכה nyi מיט רyלyדי
none איז px none ברעכם דים Tyr’x• איך בין 

 proynx px בx^ש oyi TF8F5iyo5TX גתים שוין
o״ ערשט רעםובליקאנ^ י1 סאר r האט איר מײנט 

̂נג דעם pc כאוחןר x םאסירט׳ ױחי T’5 איז טשxי ש  ת
 1מי בײ px האנט אונםעח opny5nyo5TX זיך האט
 TFiyi נאך איז לץ nyi אויסגעכאפט. זשאבoyi 1 אױך

 מײס־ x קינצלער׳ שיוארץ X מזיק׳ ny'nox TX געררעז
n איז 05yn דינע אונםער אץ לאזשDקאמ^ n’״x םעד r 

x p רע^בליקאנער ער1רעאקציאנע n rF J ־ רויםער  מ
nyvyrxn nyi px n r סארשווארצם איז דיעלער נױ 

p n rF J װי •rFxoTcyn r ’oc’5T8x? ’i
 םיר בײ חברה י1 ד,אבען זעם 1אי װי ,ttx אט

o r  TFonywnnx מײץ אץ מייל סמ בתיט שטיקעל 
orx איעציגע  55T5y c r׳ px 9 י1 אויף youמ  ל

f״t t  ifo איד pmry■ 05fff5 a p מים J r m 
3«tx יאלדזנן יי tt p ^ r 09 לאזזמ לאגג pc pnxt 
 Tyonr Tycnr נים לאע 1םי pm״ nyקלyמ תיטע די

J tr  nux
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װידעד־אױפכױ ,;[,?;קאגאטיש פון אילןןן
n םינף חעכער מים אך r ז *וריק׳  יי

1938 n r  I I. גןדי*חמ באשטיסם איז 
i שםודיר־קאםיסיע ספזסױעלע pc 

 אײפ־ דער םים פעלקער־ליגע דער r■׳\
M m M געגעז מיטלעז אויסצוגעפינען גאבע 

 די דעפרעסיע. עקאנאמישער דער
ר־ איצם ערשם האם ק*מיסיע מ

 גמרבעט האט זי וחגלכען אײף רעפארם, איר עשעגםלעכם
 איצ־ דער 1אי םלחמה• דער pc צײם גאגצער דער פאר

 אז שױן׳ זיד םילם עס װעז װעלט־םיםואציע׳ םיגער
 דעד־ געוױנם םלחמה׳ סוף םון וױיט נישם האלםען סיר

 איצם באדײסוגג. באזונדערע גאנץ א רעפארט דןןזיגער
 הײל* אױמוגעפינען װעגען נישם שוק זיד האנדעלם

 oy װעלם. אײנגעפונדעוועסער פלםער אז פאר םיטלען
 איצט געװארען. צעשםערט שױן איז װעלט אלטע די

וועלם נײע 8 אױםאובױען דעם. 1װעגע זיו האגדעלם
■htMi te u  ikkliit 444* HIM4te444l4MH 4&tauu444Mk ^ « 4 4  דער אם אױף און יםודדת. עקאנאמישע געזינםעדע אױף4

ענםפער. (8 געבען רעפארם דער פרואװט גע8םר
 בקיצור װערען קאמיסיע דער פמ אויספירען די

 ר•8 ״לעיבאר״׳ זשודנאל לפנדאנער פון איבערגעגעמז
 םיר את קאנגרעס׳ 18ױני םרןיד בריטישען פח 1גא

 דער םיז רעקאמענדאציעס די אנדייםעז נאר דא קעגען
קאמיסיע.
 איצם שױן <8 אונםער׳ שםרייכם רעפארם דער
 עקאנאמישען אינםענםײוען אז פמ סיפנים זיך כאװײזעז

 װעלם די אויב אז װארענט, םיסיע8ק די און נאציאנאליזם
 גאציאנאליס־ אלםע די אױף גײן אנהויכען װידער ל8ז

 וועלען זיך װעם םלוכח יעדע ױען ה• (ד• װעגען םישע
 איר פאר י8נ לעבען. עקאגאמישען אײגענעם איר פירעז

 װעם אנדעחע) םים רעכענענדיג נישם נוזחנן, אײגענעם
 ־8נ8עק :םריער װי אײגענער דעד זײן רעזולטאם דער

 םח עם זיגקײם.8רבעםםל8םעז־8מ און דעפרעסיע מישע
 ־8עק ?אארדינירםעד pc ארדענונג 18 װערעז געשאםען
םלוכות. לע8 םון םעםיגקײט נאמישער
 זײנען קאםיםיע דער pc ציעם8םעגד8רע? זײ

 צום װי םען זאל מלחפה דער ך8ג :װעלכע אט קירץ׳
 אויס־ פראדוקציע׳ גאנצע די גאנג אין לאזען גיכסםען
 יע־1ײק8•ר םעגםשלעכע און מאםעריעלע אלע נוצענדיג
 ז8 ווערעז׳ רהים8ם כחות לע8 מיט מח עם םיםלען;

 םק פעריאד לעגגערער 8 אימםרעטעז נישם זאל עם
 אי־ טעכנישער דער דערט8ם עס װי ארבעטסלאזיגקײם

 ד8(ס מלחמח־אוךשלום־פראדוקציע *וױשען נג8בערג
 צו ארבעטער די צופאסעז ר8ם אח מאשינעז ענדערעז

 פגעהים8 און אויםגעשםעלט מח עס ;ארבעםען) נייע
 ס8װ םרויען, און םענער לע8 ז8 פריגציפ׳ דער װערען
 יעדען ר8ם רבעם;8 קריגען זאלען ארבעטעז׳ װילען

 די און סרייהיים די ווערען פאחיכערט מוז מענםשען
 ער רבעם8 װעלכע אויסצוקלויבען זיד כיעגלעכקײם

 ווערען חיכערט8ס םחען מעגםשען אלע םאר ;װיל
 נוים־ פיזישע װיכםיגסטע די באפרידיגען צו מיטלעז די

םעדי־ אמ װאוינונג שפימ׳ װי וועגדיגקײםען
 דארף זיגקײם8רבעםםל8 פמ געסאר די הילף; גינישע

 און יחיד םץ װעױעז אוועקגענומען מעגלעד וױים וױ
 לע8 פאר ;געזעלשאםט דער אױף ווערען ארויפגעלײגם

 צוםרים גלײכער 8 ווערעז פארזיכערט דארף מלוכות
לעז•8ף־קוי8רױשם די אץ אפזאץ־מערק די צי

 ־8עקאנ םיז צילען די זיין דארפעז בעיד דאם ם8
 םײנונג דער לויט װעלם. דער פון װידעראויםבוי מישעז

 וועלכע םעלקער־ליגע, דער םץ עקססערםעז די םץ
 העכער טון צײט 8 םאר גע8סר די שטודירט האבען

 אונםער־ זונדערם8ב נישם דא רםען8ד מיר יאר. 6
 און ליםםען8םאצי קײן נישט זײנען דאם אז שםרײכען,

מי םרעיד קײז נישם  י-68ק ערנםםע בער8 ניםטעז.8י
 נ־8 ידיז נים שוין היינם זעען נאמיםםעז8עק ליםםישע8ם

 אויםן םארנעמען צו זיד—װי װעלט׳ דער פאר ברירה דערע
 ציװילי־ 8 אוז ארבעם בתים׳ חיכערען8ם םון װעג

 ארמםענדיגע לע8 י8ם רד8נד8לעבענס־סט זירםען
 ־8רג8 די פון פאדערונג די אויד איז ם8ד םענשען.
 װאלסען װעלכע װעלט, דער איבער ארבעםער גיזידיוע

 םון ם8«ראסר 8T8 אונםער אונטערשרײבעז געקןנט זיך
װידעד־אױםבוי. םישען8נ8עק

עז מאכם־טראגש » ״ ײי רגעםעי־ארג«גײן»ױע8 דעד פץ פזט&נד דער רןאייטאל און ארכעט י
ם טעװלע8זש װעלט יש?סליס8טפי8ק די מ  גישט י

ח װאיסעי גוטע קײן  די איז 08 >8רקל88עגי8 טי
 דעם סיט געקוימן פעלקעד־ליגע דער ®ח םיסיע8ק

onw דערטאנםען אויבען nחדכגעדרונגעז איז ס8ײ ׳ 
 סעי8 איז רגעקומעז8פ דינעז 08 גײסט. סאציאלען פח

גפערענצעז<8ק גרויסע *וױי די ריקע
 וױחװײאױפכױ פון יואג »n נגע*ײמגט8 בעז8ה ס8ײ
 פוץ לעבענס־אינםערעסעז די לטובת מלחםח דער ד8נ

 חאט םמ קןמסערענץ די :פעלקער אונטעדדריקםע די
 אין נסערענץ8ק די אח )1M3 יולי (איז ספריגגם

 סעןאלסורצז די )1948 דעצעמבעד (אק סיסי אםדאנסיק
 םרעיד טח ירעסע די איז דערפרײענדיגע זײער זײנען
^ נ י  םקײם8אױפםערקז מװיס •8 גיט ל8ג8*י8אינםערנ י

י איז ■לענער די  גע־ געטאכס זײנען ס8מ יעקםעז.8י
 די שפײזען נו נפערענמז8ק ליגע8דיד אױף חמ8ײ

 אין רעז8געײ געזאגם איז עס וױ — און תונגעריגע
 די איז פעלקער די חעלםעז *ו״ — סיטי נטיק8טל8

 קענען זיך לעז8י זײ «8 זוי׳8 לעגדער אקויירםע הײנם
. חעלםעז״ אי^ז

 לםעז8ײ ײניאניסםעז טחניד :אײגענע ס8ד װידער
 ־8גר8•ר זעלבע8 אונםער אונטעדשרײבען געקענט זיד
ר8 אױפבױ. און חילף םיז מעז  םח ירעסע די — מ

^ םדעיד נ  רמםער-8 די רענם8ײ ל8נ81י8אינםערנ ײ
 סעז8גר8ײ גוםע ך.8װ דער אויף זײז לעז8י זײ ז8 םם׳8ש

 ס,8רמםערקלP8 8® דערגרײבונג גרויםע 8 זײנעז
וױים. ל8ג עס לם8ה אױסםידעז קםישע8פר ®מ אבער

אײנדרוק׳ דער זיך םם8ש םענם8מ איצםמען איז
ם8ק ז8  גרײם, טױן באםת זײנעז רעגירמגעז ליסםישע8יי

 דע־ לע8צי8ס לסטע8דיק8ר די פח ױעג *ױפן גײן צו
 םעז ד־םאזמח־װעלם,8נ דער פח אויפבױ בײם ם^מען

 אין זיך האם צי צװײםלעז. רק8שם רט8פ גער8 םח
 דודכגעזעצט שױן קע8ם װעלם ליסטישער8פים8ק דער
 הויפם דער איז י8אקס9 סאציאלער דער ז8 געדאנק׳ דער

 ווערעז םעז8געש רף8י ס8ײ וועלם׳ דער אין פאקםאר
n כמעם וױיסעז מענםשען מלחמח־חודבוו^ די אויף p 
 נץ8ג 8 בער8 ס׳זדז םילען. *ו קוםעז8ב זײ ם8װ דאס׳

 טעג הײנטיגע אונזערע אין ז8 דערשײטנג, םירלעכע8נ
 קומען רם8װ צום גישם ר8ג ם8רבעםערקל8 דעד ן8ק

 עםענטלעכער דער אין םילען נישט י8ג זיד לאזט און
 נ־8רל8ם און שםרעכונגעז לע8סאצי דינע מיט מײגונג

 נ•8סר די אויף נגעל8געי־ ס8י ז8 גײם עם זמן כל גען.
 אױםן רויס8 געז8םר נדערע8 נץ8ג זיד ריקעז טעז׳

םעגישע,8םםר :וועלם־אינםערעם םון סלאץ ערשטען
 א. גען8גרענמ־סר םישע,8דיפלאמ מלוכה־פאליםישע,

 בע8אײםג אײן י8נ איצט ם8ה ס8רבעםערקל8 דער װ. א•
 זיג דעם דערגרײכען צד שנעלער ױאם כדי ארבעםען, —

 ר־8® נאר אבער ײ?לעז עס וױבאלד שונא. איבעח
 םם8רבעםערש8 די וועם גאנעז,8ק די ווערעו שםומם
רק.8שם אח הייד רעדעז׳ נעמען

 קײן איז 8י איז — רבעםער8 די םון נג8רל8® דער
 — ניזריםע8רג8נים־ צי ניזירםע8ארג נישט, חילוק

 !)ר־ :איינער נאר וועלם גאגצער דער אױף דין וועם
 דער ך8נ לד8ב וױיזעז זיד װעם ברױט.י און בעס

 לע8נ8*י8אינםערנ גרױסע די םיט לם8ד» ?ס װאו מלחמה,
 צי מלוכות, ליסםישע8פים8ק די םון םטעז8קערפערש

 ־8«ר די מעשינ^ צו װערםער םון ריבערג^8 זײ ײילעז
י  די געמײגםע. עדלעך זײן קע8ם םעגען גוםא מעז8ג

ט8ק פת גלױבעז אויםן אויםגעבױם בער8 זיינעז  ליס־8יי
 קלע־ דער8 גרעסערע םים ז8 םיסםעז׳8נ8עק םישע
 גע8עיקר*םר די װערעז געלײזם ז8P רמעז8רעפ נערע

ם םם8געזעלש דער ®ח ע ב ^ ם״ און .  עס ײעז בתי
 רמזוז8רעפ זיגע8דיי ז8 רויםװײזעז,8 בער8 זיד װעם

 םים־8«ר איצםיגען פמ רײן8 בײן במן גײן רפעז8י
1 ? סיםםעם
־8שסודיר־פר ם8גל נישט זײנעז פראגען לע8*י8ם

 ארבע־ צוױשען גען8כם־פר8מ י8נ געלערעגםע׳ םון גען
ם.8ליםםעז־קל8*ים8ק איז םער־קלאס

 דעס קוק־װינקעל דעם אט אונםער מעז כט8טר8ב
אי• *מ8ניז8רג8רנעםעד*8 דער ®ח נד8שט איצםיגעז

 שערדיכ8ת זײער זײן נישט מעז קאן וףעלט,. דער בער
 װען מענם,8מ יענעם צו שנעל זיד דערנעעטערען סיר

ג8 די  געלעגס רף8י ס8דבעטערקל8 םיז כט8מ גיזירטע8י
 צו כדי געשיפםע, דער םון ל8גש8ײ דער אויף ײערען

 גגןד8ל 8 י8פ װעלט דער פון רדענוגג8 די שטימעז8ב
עז8י פיז צײם  סוף־םלחםזד חנם אם אין ד8גר אמ י

»W־n r• רבעסעדקלןס8 םיז ציע8ניז8רג8וועלם־ די איז 
ש« אמ צעריסעז  צײטך ערגסטע די איז וױ לםען8מ

 וױ עמער איז ציע8?יז8ארג דער םון קריה דער איז
 רבעטער•8 ליסטישער8צי8ס דער פריער. ס׳איז וועז

 אינ• םרעיד־ױניאז דער צעבראכען, איז ל8נ8*י8אינטערנ
 םונם בסעט אקופאציע דער נאד איז. ל8נ8י18טערנ

עז8ג ד קאנםינענט יעאישען8אייר »  אימ־ חיםלער׳ן׳ דוי
 פײ 11 רום8 םון םט8מיטגלידערש 8 אייף געשרומפעז

ז).8םילי 23 ביז :(פריער ז8לי
דעפענט־8ם טש״Tרעסו ר8»לעיב נער8לאנד דער

 פארנצס איצטיגער דער װעגעז בילד מנוי 8 יעכט
 Tpnj ניסטישער8םרייד־ױני לער8נ8צי8אינםערג דער ®ח
 םרעיד ®ון צענםער דער :רועלם דער איבער ציע8ניז

 אין געװעז םריער איז װעלבעו־ אינםערנאצי^נאל, ױניאן
 אי־ נקרײד8םר פון ציע8פיטול8ק דער ד8נ איז ריז,8*

י8ל קײז רעז8געײ בערגעםראגעז  אינטעתא־ אין ז.8נ
 פון: *יעס8ני״8רג8 די סאראיעיגם זײמח ל8נ8*י

 ,לעסםינע,8« אינדיע׳ כינע, שווײץ, שווערען, נד,8ענגל
 מזמ־ דע>8ג8ק רגענםינע-8 םריקע׳8סאוםה* נד,8זיל נױ

 פע־ מעריקעז8 די (נאר שםאםען םאראײניגטע און סיקא
 פזז8געש אױך איז לאנדאן אין י).8לעיב אף דערעישאז
 אינםערנאציאנאלמ די םון םאראימיגונג 8 געווארעז
 ױ•8םעקרעם די זיינען דאם סעקרעטאריאםען, םרעיד־

 (פון נדען8מרעיד־םארב ציאנאלע8אינםערנ םון טען8
 אין .,8 א. יניגג8מ מעםאל. טעקםטיל, נספארט,8םר

 בײדע פארבאגדען). זעלכע8 16 פאראן זיעעז נצעז8ג
 .עמויר־ דעם געשאםען האבען צוזאמען פםען8קערפערש

 איבער־ האט וועלכער קאונסיל*, ױניאן םרעיד דזשענסי
 װעם עם ביז ל,8אינםערנאציאנ םון םונקציע די גענומען

 טרעיד ריכטיגער א מלחמה, דער נאך ווערען׳ געשאםען
אינםערנאציאנאל. ױניאז
 בא־ 7 געווארען געשאםען נאד אויך זײנען ענגלאנד אין

 אויסלענדישע םין ס׳עגטערם ױניאן טרעיד זונדערע
 » ענגלאנד: אין איצט זיר געפינען וואס ארבעםער,

 טשד דייטשער, פוילישער, בעלגישער. נצויזישער.8םר
 צולעצם סענטער. שפאנישער און עםטרייכישער כישער,

 עגגליש־םאװעטישער דער ווערען דערמאנט נאך רף8י
 געווארען געשאפען איז וואס ױניאן־קאמיטעט, טרעיד

.1941 אקטאבער אין
 1י9 װעלס־קאנגרעם 8 תפעז צו איניציאטיװ די
 ױני* טרעיד עגגלישער דער םון געקומען איז ארבעם,

 וױ קאנגרעם״, ױניאן טדעיד (.בריטישער ניזאציע8רג8
 נאםען). אפיציעלען מיטן זיד רופם ארגאניזאצ״ע די
 אפגד זאל ם8וי װעלט־קאנגרעס׳ צדם צוגרײםונגען לע8
 ווערען ױגי, מאנאם אין נדאז8ל איז ווערעז לםעז8ה

 גראו אבער ױניאנס. ענגלישע די םון כם8געמ אויד
 זײו (זאל ציע8ארגאניז נאציאנאלע א וואס קם,8® דער

 גגרעם8ק דעם רוםט ענגלישע) די שםארקסטע, די פילו8
 TP 8 איז קאונםיל, ציאנאלער8איגטערנ דער נישם אמ

 1איגערלעכער םון וױיט היפש נאך לם8ה עם ז8 װײז׳
של  קערפער־ לע8נ8צי8אינםערנ די אין סענקײם8מ

 בכלל םט.8ארבעטערש ניזירםער8ת8 דער םון םםען8ש
 צר וועם גגרעם8ק דער צי םםק, גרויסער 8 ד8נ איז
קומען. נד8שט

 גרױםער דער ז8 פמונג׳8ה אײנציגע די בלײבם
 מלחםה׳ די רענדיגען8® כ׳ז8נ איבערבראד׳ r® םענם8ם
 רמםער*8 פונם כוחות געאײניגםע נײע רויםרוםעז8 ל8ז

 ווןד אינםערעסעז. בלוםיגע זײנע ר8® קאםף אץ ם8קל
נישפ צוױיפעל קײן םאר קט8® אײנעם דעם אין רים

ד. ב ע ס4. 1944 ׳* ײ ו ו ► ?

8 ; mוױ זױ J8J• חנר nrotn y די איו אלטטפיחנלס־
מ די געײעז בלעם8פר גאציאנאיע שענדי w מר m 

n ד8ג װצם אזױ לצמז׳ עפענםלעמז פמם n איצסימד 
jroo די pn םראגע לע8םאצי די סלחטח in jfjra 

vm ײיט ®8ײ װןלט׳ נײער דער ®ון גע8«ר m m 
תז ת שנסמד. ז8 פן

MM#LmMA## M4# #4 4MA A A##A##kAMM44 ױןןגד אין פרןןנפ איגקרדעכזןן סוכס אוי נ
n עדד 08ה *דריק גג8ל גישט r w n p 880 פיז- 
— ——44AMAA#AMMAMM MaMi MAM A 4iLm ■ M « » 1 Iציפארןן דעםענםלעכט8® װאגעסאן׳ סט.8 סיסםישעז  r* קראפם אדבעטס דער ®זץ רטײלונג8® דער וועגען

 זיך׳ סען דןרװיסט סטאטיססיק דער פון נד.8דײטשל
w זדז איגײססײע דעו־ פון צװײגעז רשידענע8® אין 

 סױ־ 100 סיס סיליוז 29 רנוסען8® זײנעז נד8ךײטשל
tm דער װעגעז םרױען. איז מענעד זענט ooyanr יחװ*ס 
 דיכט<8ב ®ח אױפגצקלעדס ■ינקםלעד זוי8 ױשט םען

 ס8ײ גױם נישספ קע8ט ס׳איז ז8 קט,8® 8 ס׳איז אבער
 ייז איבעימגעבעז למשל װערט אט רימעז.8ב צו ױך

 לױט t8 ל׳8נ8*י8אינטערנ ױנקח סרעיד םון בולעטין
w 8 60 ניז 60 *־בעסעז ריכםעז8ב זיכערע n r•ר 
 לס8 סער איז ד8ײ 8 שעת 80 נד8דײסשל אין בעםער

מז8ג 8 ײרד רבעססצײט,8 רעגעלמעסיגע in נ r 
 אייד װערט רמםןר8פ*ד8שקל אויסלענדישע צאל ךי

 דײסש־ אין n רזימרט,8® מעז בער8 נט׳8דערמ נישם
 י-8 אױסלענדישצ ן8םילי 10 ז8י8® שױן זימען גד8ל

 חיפש 8 שײז זיד פילט קרײזן צישע8נ די איז בעטער.
^עז די ט8 איבער אוםרוזניגקײם ניסעל ל  נגס-8צײ סי

 און מא״מ פון בריקען8® וױכטיגסטע ךי ין8 רבעטער8
 פרײנט קײן T8 גוט׳ נץ8ג וױיסט םען וױיל םוניציע,8

 שױן פילו8 זײ ם8ח מעז גישט. זײ דינען ציזם8נ פת
ט8װ ם8(י פערד״ נישע8י8״טר מען8נ 8 געגעבעז A AAAAOOA AAAAAMb ^444444̂4̂י 4 ^44̂  »4̂  ___ _ ________ , סי־יגס דצגצנדצ גריכישער דלד םון גענומען אמ ס8ײ. _

שונאים). אינערלעכע
רע לױט מ  די ®ח משד איז זײנעז ריכםען8ב זי

 0T00n8 לײז8 מרליז אח כעז8װ עםלעכע לעצםע
 ג־םעגלעד8ם כמעט םענטשען. 2000 העכער רען8געוו

 איז ודםײלעז8םױט״ רעפענםלעכם8® אפיציעל װערעז
 צענ־ אינחסטריעלע די אק ט.8רר8® י8® היט־יכםונגעז

 װיז׳ קײן ערגער. ד8נ גע8ל די איז עסםרײז־ ®ון םערם
 בען8ה שםעט נדעדע8 אח סאנקם־פעלםז הירטנבערג,

 8פ8געסם ®ח דעם8בריג גצע8ג רויסגעשיקם8 ציס8נ די
 ־8® הײמישער דער אויף וױיל ארדענונג, די היםען צו

זעז•8רל8פ ניט זיך מען קאן ליציי
 װןןרעז אױםגעכױט שקלאםעךארכןןט מים רןאן

װעלט? א
 רבעט8פעז*8שקל מיט ז8 געוױזען׳ ם8ד> דייטשלאנד

 דער םון סעלקעד לע8 װערען. צעשטערט װעלט א קאן
 רבעטס־8 צושטעלען געמחט בען8ד> אײראפע זיגטער8ב

 נ־8םר שין:8מלחמח־מ צישער8נ דער צו גאטאליאנען
 רומענער׳ רען,8אונג נארוועגיער׳ בעלגיער, צויעזן,

 ‘*ר לענדער לע8 םון אידען און פאליאקען בולגארען,
 ארבעםער מיליאמן די אט אמוניציע. און װאםען בעטען

 צי היטלער׳ן צו געקומען םריװויליג זײנען זיי צי —
 זײער צו צוגעבונדען זיינען — געצוואונגענערהייט

 שװער־ די אונםער ארבעםען די שקלאםען, די װי ארבעט
 ®מ ל8װ שםרענגסםער דער אונטער באדינגונגען, סטע

 אין שקלאפעז זיינען די םייניקערס, נאצישע זייערע
 דערגרײכט אבער ס׳אמ וואם ײארם. פון זין אמת׳ן

 אומ־ דער איז מיר זעען ארבעם, זייער מיט געווארען
איידאםע... גליקלעכער

 צעשםערען קאן מען אויב :םראגע 8 ממש זיד בעם
 אויפ־ אויך מען קאן שקלאפעז־ארבעט׳ מיט װעלם א

 איז פראגע די ? שקלאפען־ארבעט מיט וועלט 8 בויעז
 פראקםישע. 8 דיער נאר טעארעטישע׳ א גלאט נישט

 פרעםע׳ רוםישער דער אין געווארען געשטעלט איז זי
 קאםעגארישען 8 מים געווארען סארענטםערט איז זי און
} \mt. רו־ ריזיגע םארגיכםעם האבען וואם זײיטשען די 

 דארסען — געווארעז געזאגם איז — געביםען סישע
 דער* את שםעט אויםצובױען װידער ווערען געצוואוגגען

צעשטערט. האבען זײ װאם אלץ בכלל און םער
 פאראינ־ גרױםע 8 ארויםגעתפעז האט פראגע די

 מארא־ פח פרעםע. אויםלענדישער דער אין םערעסירונג
 ריכםיג פאר אנערקענעז מען מח שםאנפונקט לישען

 װערען געצװאונגען זאלען דײטשען אז פארלאנג׳ דעם
 און צעבראכזח חאבען די װאם דאס׳ פארריכםען «ו

 משעזדי* פאר סיםפאםיעם באזונדערע קיץ םארגיכסעם׳
 פראקסישע מחםת אבער םאראז• נישט לאנג שויז זײגעז

 דעם געגען ^ױםגעזאגם פאך־לײם זיך האבען םעםים
פארשלאג. רוסישעז

o אין n לןן גןון  pj# זשידגאל לאגואנער לי
, oofs פגד ססמא!סמפי i p ’Pi מײאוס־ 8 מאדס ד*ס 
רו גט8ז װעלכןד מקאגאסיסס׳ טזןר  צוס :08ײ 08 מ

ד ױןן וויון ױונ  אין גויסימן זין סןן Bin ווןלט די ו
ם8 עס»ד8יפל*8יזק מ מד״), (״סקילד י  לײ8קײ ליי

סן ויו ט8 וי מ  דדדבגעפירט נישס בעד8 ז8ק ד
umro מד *מאנגס-סיסל׳מ. סיס ל װיזי  oo*08J8P8 ח

מ ױסרr 8» זיד גט8«  רוסײ חױ־ אין מײנונג 8 זמ
-8גד8פת לען8ז ססבריקו! דײטשו t8 פרעסע׳ שקר י

AAA AMm M A  AAAM 444A4444 AA4AA4AAA4M44 44 * 4 4MA4 4M4דאס רוסיאנד. קײן װערעז ריכעדגצםידם8 און גזןנומעז 
 ממש *ר, <ט8ז -עשטערומצ טעאוסזיס געװען לט8ײ
דעם אק וערטאגם ווערט סיװ80 איץ נאך משוגעת. 8

44AWM M M M  AAA AAM A M4MA a a m L444MAM AM 4 *----------------וואלס װעלס דעד סוץ םײגרגג עםענטלעכע די :ארטיקל  
דײטשען װען — שרײמר דער גט $r — לסירט8רעײ 

AAA AM A AA* A l tAA#M aa4u  444A4M4M4 « 4 4 4 4 4 4 4  ------- - I, - «««ארבעס נגס8צוי אייף געװארען גענוסען לסעז8יי “ 
ג דיערע םאר ף8שטר 8 ן  איז רנרעכעגס8® נגענע8נ

 די פאר אז זױ׳8 אויסגעקוםען לט8וי עס מלחמז^ דזןר
 װעיען געײארע( גגעז8ג83 דיגען ס8ײ ®^כרעכענס

 דבעט)8נג*8צוי סים * פס8שסר83 שווער (און פט8שטר8ב
ז/אבען ױעלכע לקסםענטשען׳8פ פשוט׳ע די ארבעטער׳ די

4 4 4 4 4 4444444 M M A M M  AM 444A AMM 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4  4 1 4 4 1M4ן  nywj געהײס<ז׳ זײ ח$ס jyo װ*ס דןןס געטןןן נ>ר
 די זיינען וועלכע נטצז8סעני8ק נאצישע גרױסע די

 אױס זיד ירי״עז רנרעכענם8® די י8® חױפסשולדיגע
p t ף8שםר. .  געז׳8רגעשל8® װערם דסיקעל8 דעם אין .
 דער צי ױערען געגומען טאקע לען8י דייטשעז ז8

 כער8 םלחםח״חורובות׳ די אויפבויעז וױדער p® ארכעט
n 8 רכעםעד׳8פעז־8שקל לס8 נישם pפרגאניזירטע לס 

ס. זײערע p® נפירונג8 דער אונטער רמטער,8 ^ מ  י
גריגג נץ8ג שרײבער׳ פונם םײגונג דעד לױט װעט, ס8י

MMMM A44A AMft 44A44 4 4 ..!  M>li4i4 4444 Lk44tt «««-<אק ספלה דער ד8ג װעם דייטשלאנד אין וױיל זיין
M M A IM I|L a AMAMI4 4 4 1 4 4 4 4 44 ■44 4■■ 44 M 4 4 4 L 4  4 4 4 זיגקײם•8רבעםסל8 גרױסע 8 חערשעז םלחמח דער4

 דער אץ ארכעס פ&ר פרליז דעם כאצאלען סרױען
ע אממסטרי

r a זדנדו־ בײ רנומעז8ס זײנעז םוײיעז ז8םילי 
ט סטריעלעד בע  םמ געזעץ 8 ז8י8® ענגלאנד. אין ^

 אױף חל איז ofn גד,8ענגל איז ״^בעטס־דדעםס״
 18 1תםגײ8 נישט םאר קײגער פרױען. אח םענער

 1םע װעלבער «ו דבעט׳8 די םאז מח יעדער רבעט,8
 םונם 1ײכםע8ב די לויט בער8 אװעק. אים שםעלם

n 1מע ם8ח ^בעםס־מיניםםעריום p זעל* נץ8ג איץ 
 1געגצ געזעץ ס8י 1גװענדע8 געמחט 1לע8פ םענע

-8 נגעז8געג םרײוויליג לע8 כמעט 1זײנע זײ םרויע!,  י
 ארבעםס־ זײער גענױטיגמ זיד ם8ח עס װאו רם8י 1בעםע

 שוק גם׳8«ה מי ל,8צ דיער דערגדײכט איצם קראפט.
 שװערע 1םרױע די םוזמ רוב פי על און 18מילי ניץ ארום

 מלחםה־ דער םץ םאבריקע! אץ ארבעט מאנםבילשע
אינדוםםרי׳ע.

 אנגע־ אלטע 18 איז םרויען־ארבעם םון םראגע די
 ארבעםס־ אמ 1לױ שייד ס׳איז וואם סראגע, וױיטאגםע

 מענער־ארבעט. מים םארגלײד אין בכלל באדיגגוגגען
 פראגע׳ דער םון זײט אנדערע 18 נאד אבער 18שאר

 •1לעבע אץ געזונט פוץ םראגע די מענטשלעכע, ריץ 8
 אםיציעלער ז׳ער םץ באלויכטע! ווערט םראגע די אט

 אומ־ װעגזױ ארבעטס־מיניסטערױם םונם סםאטיסםיק
 דער אין ארבעם. דער ביי (״עקםידענטם״) גליקססאלזמ

 אי־ איצם ערשט ווערען ארבעטער־פרעסע ענגלישער
 זײ־ אט .1942 םאר ציםערען אפיציעלע די בערגעגעבען

 שווער־ דער םון םאטאל־ציםערען עטלעכע נאר נען
 מעםאל־גיםערײ. םון םאבריקען די אין :אינדוסטריע

 האט עראפלאנען און מאשיךםאבריקאציע אינזשינירינג,
 ארבעטערינס םמ עקםידענםם צאל די 1942 יאר אין

 איז עקסידענםס צאל די ;652 טױזענט 46 באםראסעז
 אײן םים גאםראפען האם זי אנגעוואקסען, געוואלדיג

 1לעצםע אץ אץ 642 טויזענם 22 בלויז םריער יאר
 אינגאנצע! באטראםע! זי האם 1938 אין שלום, םון יאר

.986 טױזענם 2
 שטארקע אויםערגעודײנלעך די אז זיך, םארשטײם
 זיך נעםם אוםגליקסםאלע! צאל דער םון םארגרעםערונג

 ארבעםארינם צאל די וואם דערפון׳ ריי ערשטער אין
 אבער םארא! געװארע!. םארגרעסערט שםארק אזוי איז

 ארבעםם־באדינ־ שווערע די pם םיבות ספעצי׳עלע אייד
 אינדוסםריע־ םמ באריכם דער סרױען. םאר 1גונגע

 אזעלכע צווײ באזונדערם אונםער שםרײכט אינספעקטאר
 שײערע צו צוגעטײלט אםםמאל װערען פרויען םיבות:

 שםארק צו וחעממ זײ װעלכע פון ארבעםעז, םאנםבילשע
 געגוג נישם זיך קעגןױ זײ אז אזױ אויםגעמאםערם,

 די :סיבח צווײסע א — אח ארבעם״ דער בײ אפהיםן
 :יײרקתג דיזעלבע האט װאם ארבעטם־צײט, לאנגע צו

פאשינע!. געטערלעכע םים ארבעט דער בײ שלאפקײט

ײ oospvorr p• סיביוו *ווײ גאך ך נ די י י דז • 
1* גדײסזנ f דערס^גס; װעדען בעס 9
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 #*■<( תאבלז פרײצז װאס דערפוץ׳ גענממז זיך האט
U גראבןר ביי תענטשקעס |in ז צז אגשסאס סי מ  או

ד כלויזא סיט דיזי כ ם׳ מ ynvM <י חז V *ד a m אױן,
I y(, ולאפפ PK חאד iBBipno פוץ מאדזן די p t■

ץ האס געגסס״) סו א גאקאסט פו ל מזי •׳ מ מ ת פי ן  ן
n פח באײכט דער w>P»»o jn ' i ’io on jn וואחןגס׳ V
ז m • »ח ארמסאריו אז זימ נישט קאן מ r r w 
צײט. סרבדארז^ל אק

pc סיבות וועלנן oy אמד די 1קזסצ גישם זאלען 
t® די i זיכןר איז זאך אײן גליקספאלען׳ m׳ m 

ײנמ n די זדן נדל׳יסעד״דמסט p® פרײ ז rn־p r i*V 
pc א םלחסה ג נ ן קײן גישם בון ו סן ל  pK קרבגית ק

c פראגט אױטן טלטסדרפראגט. הינטעדן לעבען p n  pc

איודוסםריק דןןר אין װילןןן סרויקן
ר pc אױססארשוגגזח אלע  פרא־ לןדאאגינאצ דז

 גישט־ אח אפיציעלע םלחטח״לעגדןר. די זדן דוקציע
ם אק איין שטיטען אםיציעלע׳  או סמקס׳ אימאם דן

 אמדוססרמ די האט אדבצםסקראפם די שייך ס׳איז 6װן
i אױסזזמ: יטצרלעבזהאי איר געביטזח אוסעםדם r n c 

lio צדות װיפיל ארבזןם. מאנסבילשע 1םוע n  oy 
n» ארבעטער־פאמיליעס די פאר דערפח נישט »  P 

 או״ ,ד פון אבער uo באקוסט גוםז^ ארבעםעריגם די
 שםדרסישצ! אייז חערזמ צו איצם שוין בעםארינס

 אינדוססריע דער אץ 1פארבדיבמ וױלמ זײ :סארלאנג
מ די :אזױ טענזז׳ז זײ אױך״ מלזזסח דער נאך ױ ר  ל8* ג

 םארחיםעז׳ pro 1קא פרויזח״אדבצט כײ עקסידענםס
 שלום־בא- גארמאלע צו אומקערען ױך װעם pro װען

piu ip’t אח pw פרױןן 17ועקשטןלי8 נישט װעט 
 אדכע־ ניאנסבילשז גלפעדלעמ זיין שײעדע גאד די די

י טעז; an י r מז ל8ז קינדצי קלימע פאר עגי רג מ  אי
pc i r v n אינססיםוציע^ ספעציעלע pm דאס דארף 

pnm ארבעםעד״לעבעז פרױואטע nw n. אלענפאלס — 
ו צח־יק נישס חשק קיק חאבזמ ארבעםערינם די  גיץ ו
 קינדאד, זײערע פאר גיאנקעס לס8 איז אוײין TP 1אי
 לעבזװ פראדוקסיווען אץ פלאץ 8 פאר קעםםזח װילען ױי
pc געזעלשאסט. מענםשלעכער דער

 גזװיארעז אױסגעדרוקט p?m םײגונגען די אם
 אק לאנדא!׳ 1אי ארבעםערינס סץ קאנװענשאז 8 אייף

 דעלעגאםינם. 300 באםײליגם ייד האבזח עס ױעלכער
 נאד װעיזס pnnc אז באקלאגם ביםער זיך האמץ זײ

 כאקוםע! זײ םעגעד, pc עקסילואסירם שםארקער אלץ
 חאט עם ארבעס״ דערזעלבער פאר שכיתת קלענערע

 לטע8 די 1ברעכע צו אײנגעגעבעז נישם לץ8 נאד זיד
 8י ארבעם. ביליגע אח פרויעז־או־בעם אז טראדיציע,

 איז עס װי לױט אז ,1װערע דערמאנם אבער דארף
 זימעז קאנווענשאן, דער אויף געוואחװ ארויםגעבראכם

9 pc נישם ענגלאנד אין פרויעז ארבעםענדיגע 18םילי 
 ױניאנ^ טרעיד די 1אי ארגאניזירם מיליאז איץ װי מער
 ארבעםם־באדינגוגגע! די אז נישט, חידוש קימ איז

שלעכםע. אלץ נאד 1זײנע

ע, א אין  אנגענוםען איעשםימיג איז וואם רעזאלוצי
 ®ראקלא־ פייערלעד איז קאנווענשאן, דער pc געווארע!

 סרויען pc ארבעם אויף רעכם דאם 1געווארע מירם
 ווערט רעזאלוצי׳ע דער אין צוגלײך. מענער די מים

 יע8דוק8מלחמה־«ר דער pc אריבערגאנג ״דער :געזאגט
 • עגדע־ גרויסע ארויםרופע! יםח שלום־פראדוקציע אויף

 נישם אבער זאלען עם ענדערונגע! װעלכע רונגע!.
 מילען וואם פרויען אז מיר, פאדערעז װערע!, געמאכט
 קו-8 אינדוסםריע׳ דער 1אי סארבלײבען זאלען ארבעם

 אץ איצם איז דאס וױ אזוי — סענער, װי אזוי ראט
 װערצן 1פרױע סײ או־ז םענער םײ ווען מלחמה־צייט,

מיליםער־דינסם״ 1אי אריעגעצויגען

שױײץ םץ ס$*יאליסטעז
 פרעסע דער 1אי איבערגעגעבע! ווערם איצט ערשט

 pc בונד אוגםער־ערדישער דער װעלכע באגריםונג. א
 דער po קאנווענשא! דער צו ארויםנעשיקם האט 1ױילע

 פאר־ איז װאם פארמײ, סאציאליסטישער שוױשארישער
 סאציאליס־ שוױיצארישע די סעםםעמבעד. 1אי געקומע!

 אונ־ באגריםונג די אט אפגעדרוקם האם פרעסע םישע
ך: לאםײנישע! 1לםעP 18 8® ?עפעל טעח ת  שי

 ס׳ייז איװ■• באגריסטן םוים, צום גרייט דינען וואס .די
 םײלוױיז כאםש זין זאלען לעזער אוגזערע אז כחד,

 miyoip8i דערשיםערענדיגע! דעם אט מים באקענןח
 העלדי׳שע די ארוים שי?עז עם װעלכעו־ נרום מיםן

סא־ ישעארשוױיצ די צו ארבעםער־טעםפער אידישע

I !  'ן;

1
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ifvipfi m  v ק מווגח יןד ד אלס  דעם פיז תויסט דעס ן
3 ש Ppyay < אגזעריקאגער 1 p n p  •*0 m i e n  <ar 

י ל itm ד נסך מ  y פול אייסתגען אלו tynya 
געאססער מיליםערישער חויכער א אז >y*xtoayo 0 סיס
o n 1אי tt סיס איגסןרוויו iyoapar® rtP משולז׳יגט 

w ow  n׳ it ױן  Ml* סםויײק סון ססדייקס זײןרן ו
 די חױמז סלחםח, ד* ויי lynyaayVntt שסיסונגןן

״it אינןרלןכעז (t שסןחמ און נןציס די סח סארסל
MMaaaaaftl mm M̂M m̂ m m ■MaBMftMAM ״״״״ mm a a ^ u i״hiM M ■ a רוו׳ ברײגגיח און דאנדאד# י1גא די ורן •#סץגגדדך  דן

n ססר־ מלעז יוגגןלײס סמריקסנןד ססי טריזזןנמר auuaaua aML̂ aa■ A* u u  ik*aa*aata Maai#M9 aaikaLודן לעכעגס ױיערזג לי׳דען v קאמך״ מארדעגגערטעז n
a«MuA*a Mafta* aMaaaa■ aaaaaaaaaaaa MBaakailAiA *MMiaBttliאס אױמגעכאאט תאבען !ײטיגגעז ®ימדדאמ טדכזוסעד

MauL a a ■■■ a a a * a ^ * * 4a■ BMB4M afea• aa>M>l>IIM> AMפסרםדײפם חסגץן איז ספנסןןויע די Dip מים לסגד 
t ש סרכעםער. די געגזז און ית^ס די געמז מיןז

ײד איז סס װ» t לסגי ייו גז t די םץ שמי׳ «*מסער 
rie« r»w nn יזןולסוױסניסםעז די ניז קסנגרןסלײס* 

ח .  אינטער־ געגעבעז ח*מז •סליגױשזמס גר*שאגדית י
 ײניאנס. די אויף שװעבעל איז מד גןגאמז און װײס

 w געגעכעז חאט מקד«ס»ר רחװןלם׳ס סרןױדןןט
i װיסעז׳ t פחחידאגט דער r * t דעד מיט אײד איז 

,מי־ א מער איז סטעיסמענט חןר גאר טימונג׳ ײלניגזד
מי״ רי׳ מ o( לי r חייטט t .(שטאדקעדעי t שפע־ טאג

̂ט טער ^ סחדיתנט ת ל ײ ײז י  אמעריקען דער סח ג
 דער אז סוד, דעם אויפגזױ־עקם לזיגאר יו0 מדעדי׳שאז

םםעיםמענם, דעם געמאכם חאט װאס גוענש״ מיליטער
םאר־ חשארדזש שםאב, גענעראל סץ חויפס דער ודז

׳מל,
י  געבליבען שולדיג ניס אים וימען פיתר ײגייז י

o אײזענבאנעז די ענספער. הײז ivn jrn po גלײך ה*בעז 
װע־ אוגטערזוכונג אז סאכעז או קאנגרעס סמ נעטןדערט

מ די איז יואס םעםטאושטעלען עניז גאנמז ojn י

t דעחװ׳ גטקיסען איז אס «זױ װי און אבזיכם  i f מ׳  ת
p װאס ר*ל r» שמא׳ גאגזמ מלחהח סיס אפגעגעז זיך ^  . L.-— u   OHMMmut mmm aa*taaita ארכעסעד. די אױף אטאקע פאדיםישע א גאר סאסט 

מ די אודיקגעשלײדערם האט גרק ■רעזידעגם שולדיגו  מ
די it דערקלערט׳ האם און i באחױפסומ׳ אנ*גיסע . t די 
־ זיג׳ ojn פסחױעז מעגלעד קענען סכסוכים לײן ר מ  יי

 סיר • < < ארבעסער די אױף שיירערען איז ראשעז
o ווערעז אדער מארשאל גענעדאל אױף םאדערעז t איו 
i בןןװײזעז׳ *ו אגיעדש t ססערי־ טת רעקסרד דער

I דדיוס גרק געװער״. פראסאגאנדע װירקזןןמע t׳ i t 
 t פסר געשםיםט חאבעז ײגיאנס זדיזגבאז די כאכש

ק אױף איז סםרײין׳ מי׳ די געװען נישט סינום יי ט i ג t 
 די אפשםעלען און ארכעט די ױארפען טאקע ױעלען זײ

 טרעזידאגט דעם טןןרשפראכען האבען די אייזענבאנעז.
i קאגגרעס׳ און t סםרײקזמ. ניט װעלען זײ

 •jr« תאט 4 אי. סי• דער סת סארעי סרעזידענם
שטןןל דער פאר דנעז ועלכיגען דעם איז ענספעדט

ז אוגמרוומגג f די אויסדאקזנז ג*ד מ r m קימלמ׳ 
jrptot n ײסגמ פמ  o t 13$ל גאשטאסט׳ האס i m 

otn 1(1011 חןם *גגזדמלמז. גיט שטילקײט די 
otn n r t r גספלאאט t מ o ױז סענססייע׳ גי r 

 «ס חאנעז ןא־מסאר די ומלכאר סיז וײס׳ t פיז ססל
ל דאס דזרחשדט, ווימיגסטזגס *ים o איו מ t גוד 

r תזװאלט פרעזידאנס re קיסעז ^ t*
 *י־ דזלם איכער קן^גרעס «ים דזןסאחש n אין

מגד  מןרגן• רחװעלט •ראזידענם otn לןןגד׳ פיז ש
ז ת ^ ro  D ti i r •  t געזעאעז׳ otn מ מ  נױטיג י

ite* ר דאי מ מ ק ר ד ר re ן»פירוגג ו  איז איז סלחסח דן
o r גןייזוז זדז פראגראם t ש^ג סי  r*, אײגאופירען פ

o פליכט״׳ דמסס *יןנפלא r ײאס גאזעץ׳ $ חײסס׳ 
i כידגזױ־׳ יאדען סןןמליגסאז תול jn t  tto ,ביו סרױ t 

o דינאז *ו אלסזר׳ געוױסאז r •לןןגי o r די חײסם׳ 
ל ראױרונג o תאבעז זן r רעכט e r t  tm e n n r n t* 

 t או oyoit אײז פיז *ווײטעז׳ t אײף סלאץ איק re טער
ס װעט ז♦ ןףױ וױ םיג פןןר געפינעז ן נוי

 *otn »7 ־״Hr לעאטעס געשמאלאען האבען אינעסער
o ןשוסנונג r* םרײסט וױיגיג זײער בעז7ג מוזט r 

t אייף רם7נםש77ג שסרף שונא״. r בסשולדיגוגג otn 
n ׳ototo חש. ר. אויך r  re ר707סרכ אויםאפסביל 

סלס באשולדיגמג די באוד״כאנם otn ל««י7ײ ױגיאז׳
t כלת* TOtotארג^ידרםע די אױף ״ iTOTont׳ otn

o האט r ז7אויסז re סרעזא׳ענט פײער״. דײכססאג 
tT חאט ל,7שן»7אינטערנ י7אונז re דובינםקי׳ inyut 

 גרומ־ואיר די בײ ן7געחןןלם otn יotn 7 רעדע׳ t איז
n *ערעמאגיעס r  re בריגײד׳ סויתױס ^מענם i t 

re״ אויסגענמם איו מ^־שאל גענעישל  tenipn די 
nyoyont שונאים r ו ז7ווכ 7ױעלנ לאנד׳ אין* 
neoeont T ״די .nyoyont די באשמו*ען onT irn t 
 געװאמן איז — געזאגט דובינסקי otn — באײעגונג

o’ina אויגעז די אין re 7פרזוסעסיאנעל די nyojont 
 ניס קען ביזנעם ביג סרעםעת ױניאן r» שונאים

o r  ty^non^e י אז געדאגק׳ n707ont T י onT jrn t 
i i בארעכםיגם׳ ױינעז r* אױפגעוואקםען זײנען t״ny 

n איז tynyn onynya זאל שטימע r ״,עיראינדוסם
 אײנגוסירען ®*רשל#ג רוזװעלם׳ס פדעזימןנט

ל«;ד אץ *רכןןט *װיןגג
n װאס םrשטו דעם גאד r ם מאחמל  אינזיזזנ

otn די אין ארױסגערוםעז nyoyont יןרייזעז rn אין 
 ־7אויסג עס otn קאנגדעם, re קוײהעז ליבעראלע ןי

 *ו* tyatn שונאים ױניאן לי יואס אטאקע׳ די אז זען׳
 שא^יסענסםע די אפילו דורכגעםאלען. איז געגוײיט׳

lynyirxptyn זיד געוואגם ניט האבען קאנ^עס אין 
 מיט אתיםקומען און געלעגענהײם דער אן אנציכאפען

nא געזעגעז׳ אנםי־ױניאן r םון אײנע אנהויבעז n 
 ־7ג העצע די אנצוהאלטען ״אוגטעתוכונגען״ באוואוסטע

אן אז ג^ואם, מורא אםניס האבען זיי ױניאנס. די געז

 אויף סאציאליםטען ד וו — זיי דויד און *יסליססלז
n r •לט.7װ גאנמו

n איז r גאגתסוגג onyn זאגט7ג:
 װאס שי, מורא׳דימן א פאישודימז נייס ישלסןן ,מיי

 דכץר עס מ*ס לאגד אנדןרזז 1קײ סיז !יממר־קיןס מי־ |
 אונז נײ װען ד״ס תי זיז ײיכמסאכס. נישס ידיניזל נ*ו
 אקייאנסזן, רייבןרישז פון מ׳יװס׳ס ײ9 ימיאן יאנד אין

17m די מײ*י־זז אפמישקס HP סןןזיאליססישער אונזןר פון 
r» ®ױ מסלאני »יז המריכסומ תר ײװ ײע7מי m זוױי 

אלסןר״. *ייז ויליר תנריס ךי *ידזי־, 7ײ7מד .
onyn געםא nTnysnTn זױן אייפשסאנד״ ז7ג7ײ
e a r n:

 נאליימן א יײף תייזז דשס האמומג שום PP .ס׳ייי
 זאל תליון מי אז יילזז׳ חװ־ תימן אמי ס׳ייז מזױן. י

anp אוםקיסץן, אײב *מ לזמו. דץ «אר מיאלוז סיייי
^ awaMftUMa aaaMaaMaaM ■JumOPo Baa  tP זױ עסןרמן ־ג# ״״•pvofp שסןימן נןײןלס רי

אפשסא■ װי נתדיסיתז, וזי (,יי«א1י«ליאי«* ײי
ך זײ ״אנזװ מנדשפאוכפ יון מאפאנײײ• ױ יץ  יו
ip •ץ מ אתם גלױבץן דיץר קלאיײ• iy it inyom םאזיזד

נרימרלזכקײס. מענסשלעכער ךער םון און ליזם
 מילי־ די דורך נאזונדערס און געםאם סון םישרען די דווץ

 ;ן מים און — באסים זיך מען האם סארזאמונגען םערישע
 געדיכםער א *ץ דערשסיקען זו — ערסאלג גרויסען גאנץ

 סון דוגערען דאס און אוױאנען די םון גערויש דעם שסילקײם
 שסױב און אש אין םארװאגדעלם האבען װןם קאנאנען, די

 קוילענװאיסער וי סין קראכען דאס געםא, װארשעװער דעם
 אידןאל זײער סארסײדױם האבען װאס די, סון ביקסען און
o וױרדע׳ מענםשלעכע זײער און p און םיויען די פץ קרעכזען 

סארייאונדעס״. םויםלעך הפאלען זײנען װאס ׳,קינחװ
re נאד װערט עם  D 'lD 'nr’onoo n r  o ^ n n r 

:געזאגם םnװע עם איז זיגעלבויס או־טוד
 נלר איזסיגעו תם איבערלןבעו װעללן װאס אוגז, םון ,די

 ייזאסןן שארםזזמז, ײזלען ,oyi אין זיכלר דיס פבול, םיתן
 אינסןרנאזיאנאלץן סיסן ■יילזז״ סין איבעסדר־קלאם גאנמז םיםן

 ושסא• מי שיז איבןסןד ארגאניזירסע אײו, מיס יאס,ראלעסאיא
 ימלס, נײץד א פאי קאמף תסײגזאמזן דץם שװײץ, קראסישזר

o װאס r ױס און קלאסזװ־אונמידדיקונג »ז ײ וױסיז ױס 
װןס יסלןנשביידןו־ די ײאו װןלםי א סאר ראסןן־ר-אם׳ סון

ח ח n ס r אכטונג re ריקא־7אמ די װאס *וטתי׳ 
n?J ײ ^7א tyaen n ױניאן טײיד די ro ט r ’B אין 

ײ ^עזידענם  אלע די שסי*ט7ג תאבעז וײ t707n לס,7ײז
 חײסישע זײנע 7אל איז איאט אים ז7צישם אק |7יאד
אי די tfatn סאליסיס׳ אויסלאגדישע און  שאוץ״ ייד אג

x’7 אט לט7שס7נג7«7ג ri7 » 7 P r nyn. מארעי סיליס 
ט ״.neien ״באבסקע אלס באםיםעלס עס האט מ ד תוי  י
ײז n וסוט ג rקלn7,א די אז טn7ײ איז דינעז כעטער' 
 אח ס7װעלכ ,ryane *ימנג «עגעז זיץ מאל 7אל לעז
ש גיס o געגעז njftpnnone איו און אמ^קאני r 

oiyonjyao )yo jym r ו* nyn ^ק«»סטיטוצי oon 
 ya tyaen- זײ וױ נאכדעם אשילו ײ.nyeלאpש סארנאם

ד זyכyנלyחy■ א תאט מ שי  ײזימלט oiyn’tyne מיט מ
y o r  tyajnn:’)׳ iyaen זײ pnynלnyלײט׳ אײטונגס *ו ט 

 ־yג ניט שלאגnפא oyn אים לונגyשם njrn jyaen זײ אז
3’n iyo, ױניאן lyaen nyn’e אנגyװיזyאז ז׳ n r 

pjrnxװאס ׳ n oiyn'iynoחװyאין אגגעגעכ¥ז האט לט 
t דזשyסyמ וײז r ’e m  nec אװאנג Tnn |yp ,cyant 
 אנגודױמנן עז3הא זיי |.ynyn ײכטnגnyn ניט ryiy: אזא
אין אז ;סטרייקס יזיץ גיט ײדטonפא ץyזyג אזא אז

ד׳ אג ל t איז ryiyi nyכyנלy אז ײאי ^ r r y »  tyouyMt
 nya לyיאנxnאBאne זyומpyגnאB |yi״i ׳pnnpjr נאד

 *yano nyatpnyot ײ אז ;אמעריקא איז יײ סטוײיקס
 *tne איז Tin אזא aa״n:nyn סײיײיליג tyaon יyט

y’xpnקיץ ױאם ׳ nyme ניט האט לאנד lyniea; אז 
oysiif yayaai*nixya lya’̂ AneD מיט oo:>n nyc^’o 

 nee זײתןקם oyane אטnםאל nyn וױיל ײכםיג, ניט איז
um^yn n r איז nyr'p פראפיט קײז נים מאכט re 

 אין nyuyane nyn װאס צײט nyn אין .ayane דין
neo oyane y’naDn:’e א nDױpטyז nyoyryure׳ 

ט^ yiy>”e זיינע nec אים םיגטcyאשny 3לכyװ שי  ^א
nyaynyore yopvno nee oyane yjyarenxyA איז 

nya’nyn .שקלאם^ײי
 אינזשינירעז די זײגען ווער אץ *װעק דער אױ ױאס

עי ט מ o ײ ח y p tttt ?
nee אוי אןDnyaלyכלyכyן typ nyoaeaeya זיד 

yany yan’i• אויף oypeoe די אט אז אויסוױיז^ '^ n e 
ynynaiiea ,yon^ei’K ly טער r’i קומען װאם שאל^׳ 

 זיך iyo קוקם .iyo«x yo’ny< אין צוםעליג בלייז
nyae 3 צו tיסyל ynyn ,nye’oם ya| א aאשטימטyז 
 קדנטיג׳ טnyװ oy ס.ypאםא די אין lynoyo און פלאז

 גוס א םון oaenmnec און םn:יl■לא lynyn זײ טי
lyovi'ieane אל נישט כאטש שםאט׳y וױיס מאל n r 

o r מאכט tyoyn ypeue ,n די אין ny oiyn שפילם 
ארײז•

ryie'xpeyn reאםיש3yאלa וײ מעז ל״זננם  y 
x״ty>:ia׳ oyn tyi tyo iyp מן אנ  •yn ןyטײװלאניש ג

 צחנרשט •tynenya D,naym איז oy װי כאניזם
nנאנnםא tyo האם rגyשםיnם ’t r y שטיypסטא־ ל 

 ryiny tyatn njwyant yon’xenene װאם יערזש׳
wn ײאם אוסגלי?׳ נאאיאנאלעז א אמ תמאכס׳ v x m

tyo otn t םלחסח• r וײ שאחמא־םם *tntne 
oy’xtp טרײ־ גו ■ונקימץ סםחוטעגישע גוװױסע אין
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m א ס ײי nyoyant מיי jm מרשײײפליע n ז7ג
n r  * r m *  rm m rm ל מ ײ ג ״ וו מי  r* ״י

otn ,nrr* די ’fi*P  tyotn ep yotP  w m p 
n% ממן>  r»  v n rm  trn rn te  r >7«י*סמ/| $th 

re  ny^yna איגסלןסדס; T int• * i r r 170»יינ*ימל 
 ןמאדעסעלעז ”אשי <" אי לױסעד ujjiyy אױף ןרייזזןץ

o r נעייארזמי אסירס3סא איי ניארק. שחארצזן
nyoopya n r ײ איז שײס t 17ת HHWWrw די 

ny^p^yw ייז ליססאזסא r v n n ז י מ׳ די י ״ ס ײ  מ
yo כוחות ww די n y o rn f T o rra m t. ■דײץ •ntB 

tyetv i |7מיסל שידענע t  o n y i m  otn ײ  ויי נ
n איז it ׳pmnmt תם r ײס׳* etn ♦אין |7לײי ד

n «ו אױסגעזעצט דמעז te ti לי<י-ןפט3של|| די אויף
n די זיך שיסען to ton t T o m tJ n t ז n זי r אמ״ 

i זײ איז גאלז־ גױם אפ דוסטו־יע to r n t נוג7ג גיט 
itantita nr די t t o r ^ o די מיט ntntJ מי־ ײז ס  ן

n זיד• ז7נױטיג זײ 7װעלכ אין n r  o t איו גיפט 
לו  די otn ז<70סײ«**סש די איז ײנגעדײמעז1א אי
י nte onnt גיס אלײן אדמײ nto n י r  .)tor frto* 

n גודמז איז אינגידזןנם שאל r רעזולסאט n r  o t re 
n y iw j ״re  r o a r e r די n  re  i to ynente 

r t i r x p t r גאיס״ י3*לא די און נײטונגומ re די 
קאו־פארײשאגס.

אין מסץדזש׳ רחײעלט׳ס oiyn’iyn# (70 נט7לײ
*---- mmbmb mbmmbmm La■ mum ■ *M■ MAMA •ataaLiM MM גץזעץ׳ סאדוױיס נעשאגעל דעם סאר שלאגס ער ותלכעז

ito iyp זעז׳ n t it אלײז oati גים׳ o r  it גײסיג איו 
irte ?ענען זו אום tn in te י n .7•ראדוק«י י t ו#גם 

 Itiucnti וױ סײ ט7ײ nor^o ״די it ד׳7אױסײי?ל
itnyn.״ otoe’-inta n t ״י׳ r נ t t t ח7ג  *nn otn ״

 ״nte ojn איז ז7טאלדאס ynynw re מאראל די מן
 oy ססײיקס. אוישמיידזז װעט אזץ דלזזמח, די קירצען

otn i איז t  <nipp nta’n r תזװןלס פרעויועגס otn 
otnt( װירסוגג די איז זינומ׳ אין n r  *pw מאישל 

nteotp tnyiiie re די און otn arpnm tontpnte
ה די אין האבען וחןם op י מ ענ iPt I" ל t n  otn 

o איז שונא׳ ®ון on״ r  nttn tn  ynynit איז t 
o *ו מיטעל r  itprnatjya סם׳ *ly n ta rtP tn  “  o r 

D ]yapאnשnB.ײט
o אמר r איז otn tpto די nnan 17אױס איז 

n 3 סארשלאג אזא nnm געװען. r  tn tnל׳13ל otn 
ntB ty זיי a r•שnײט ysya) די nyoyantבאשםעםיגם ׳ 

nyirm re  ny-rc tyooayn o r  re •לאני oo n r 
nyro oyn אײנזינypאון ז ynyo'a iTwna oyn 

oaneאונ ווען ׳ly o t^ to  ynyi ײyלyז t  lyoippmx 
Jמל^םז nyn סון הײם

m• אז ד׳yגלyמ גאנץ איז עס  o i r n rװy,לט 
re איז nלכעyװ  nyme די yooya אליטישע■ roD־ 
in ׳yp’nyot אין זyנyם n  otn מ זײןyסnyש oanya 
rxnyn ynp t די זy3yג »  m yirxpeyn׳ ynלכy 
 אויס־ נים r» זyשליוגnyונםnt lyayp ניט זאל^ זײ

nto itfrmift o דורך שפייען. r  )ynraayiatrix 
 ־yn nto Tyopre די מיט פליכם דינסט nנאציאנאלע

ynya ,שט״זגחמ pאנםnאל ne re״r r i t  r*  iyr 
yii’oyn:r■ גyזyצyז anayatota re׳ i t די tלy

 yr״e װאס פראגראם׳ אײן re זyטײל זיינען פונ?טען
 אז לאגד א שאס?ת ny dpi ניט׳ טויג אלייז זיי םיז
n זײ t |yno nrynoiyונטyרשליגגyז yטלyכy 

 ־ntD די זיך אױף |yoya nynt ן,yפיל ynyo’a די סאר
 אויב לאנד. אין (yimyow די nee ײטpכyאנםװארטל

c r איז ynya] איז אסזיכט׳ זיץ o r  ny מאל ann־ 
 ־nnjta איז octonyiay: yoopntoo די וױיל אלעז,Dyנ

im די מצד זyומpyג לעו  nyoyantאץ ׳ rxpwH ,n־ 
yiyi| די אתס אזוי ען3הא nayay^ya״o אויששפילען צום 

yoayn nyoyant.) די סון nyr־r״ontD די אלס זיד
re אינטערעסאנם אן  opntne«a אט yptot n r 

י איז y’xptyn yגישnyגy די און nyoyant די אויף  י
T’no איז קרייזען׳ ױניאן n» האלטונג n r  re אמו־? 

o. ?אמוניסםיש די און פארטיי רyגיסטיש irm  yon’cja 
 סלאסמ oyn lyonpintD שוין האט yלפyװ ,nnan די

y’xtoiy שמץ iyny’ און ?אמף 'nt nyoyant •It re, 
yao’in װאס איינציג^ די ipiy; זיינען t iyot |y m■ 
iyoip װאנג םאר* nto oyant רי yant nyatpnyftt־ 

nyn .nyo ד״yילי nypn’r i״ otn גyגyז ^׳ די מ  לינ
o’to םון |yntp אין ’nyn nyn ,ב ױניאןnש  re סyיח
re און ןyמnוגשאtל פאסיפיק די  irm  oayonnnpi 

nyo,^ םיז o’yoo n r, אונםי? re מױניסיפאל yant* 
nyo ױניאן׳ lyoiiya |yatn די pלaיגy וױ שמלונג 

ryncayote re די  lynyarxptyn פtשיסםyז ly a r 
>youy.|

n r ״דזױלי nypn’lfn״ o r ניט lyayaya nip זײן 
nana ויאנג םאר* t  t i o r  ny n r  ,oyantגגyשלt־

lit  n r  iy nyw 'ep o r V ite די lypyait
ד ד מז ודן ו מד מן ד♦ ז ל §יו נןןעילויגינ רו ׳ מנן י  מ
to׳ n ׳  ttntiflrtnoe nyoyant *1 i t סלחסח״ o t 

o r ל׳707כל or  n r  iy a r  n to tio n t eitoyn 
nyoyant i t  e t Item i t  171700 o iry iv וײסתג׳

Maaaa u fM  Ma MMM MMMMBM MM̂M mm#MA/̂קש ר״ אז זןגןן  דדעס jffs אז 4אח סמרי
noo׳*jtP׳ t  i t a r 7057של aaipTii סלחס די אויףn 

7*17078 itu ia u rm tד 1אי ל ro* דויד ליש•7מ e 
tyo ססדיי? סיס ttJ’i w r די *it n tre  it’Ji 

re  i p s  o r  itotno די n totont 17 גיס iyp”noo,״
“ wJwrTWym רך999 דדין  fp ll

n r אויף סנסוך ין1ל ite p a jm  *n׳ o r  otn 
i t  < i r r  oaray i די omnntntna ז7זאל I tr e r m 

re  aaitm ret pMnoo t די re  n r^ o n o דירד o r 
re  itita iy r'e  ♦n tto tu r to w  a a ira r  n r  iiu 'w 

n סלײן וײ r  ; lya^nor ׳סכפװ o r איז *tu t! די 
tP ל0לfie na*o »7»7 תױפס to t o^ ton to די אױף 

*0Jt*»i׳ r e 1י1ש o r to  o r גאויארען געשליכסעס 
onypt»p*ni7 o r  »am*»r *n re די i t  i t a r די 

t o r ’ne •קאמפאניס w r i tn e ײ o אלח לס7מו r 
70^onteלnte *reoo o r  o מײ* n  re פמד •to t 

oi ײיסײג v n tnr oד*ול^ יץ ׳ re  ito m o לאקא־
nmpj מ איגושיגירס׳ ל jy װן a r אױס־ אײנגעשסיסס 

m זײן 17ל«0617 p o iy׳ i e r* זײן, ניס וסל ,n 
ito m o  n t oninnyntna, סוױטשסען i r n p r  re׳ 

iti’Otyn t  n r  I ta r מים לס70707« אחאסאנשםײס 
 די אייד מדינגוגגיז. 73ל71 יי Tie ססאגיסr יי

itteie ױגיסנס ro די itm  o r  ntotont itw aatm 
oa*ootvr סייס ניס nota״ito די *t» i t a r  l t» r 

ממפזמיס׳ די סיס Tltoo זײזיד סעסעלס
ito*n «ד*ס nyoyant די or י i י t a r  I ta r »ג 

t  Itatnp לױן t  oato tb  re aantayn שסײ׳ o r די 
i t a r  ny^onanr ם ליג ױ ^ a rm  re reפינף ׳ 

unp it n r  ra io o  t  oato״,m e n  re oyant o 
itn זיי i״i re pint ita״n nt״itotno >o ודיסס ,oy 

re aainyoyn t נײן r a io o  t  oato די np nyoyant,״ 
t x r  ayo 6 Tie it«לn r  t  r x t p r  to. אנ־ די 

nyoyant r r די אױף ita'np i t a r לויז Itaanyatn 
t  oayo *^y ro 9 fie .שטונדע r e  re m  e p 

ro  oayo םינף t  oato נ1שטnyo r מי n r סלײז־ינג 
o r  r o ’o r  J^rtyeo  n  o r  ^ p o ס, די ױליג ^ 

at ly^yn oayoj^oyo o לױם rגyשטyלטy׳ iya»np o r 
nya»m 47 וױ aamyayn t  |ya»np ,ra io o  t  oayo 

re עלף oayo ; ײ oayo 67 ra  47 r» lya’np o r 
nyo t, ן ^ re ו  aamyayn t  |yanp ן  lie oayo מ

י r י a  t  iya»np iyPyn ,oyn re  nyo iyanp o r 
aamyayn oayo. *.־ny סםאסיליזײשאן an ntopyn’n* 

•lyonyaoia lyaamyayn. m o r  oayo•
i איז אזױ r r y »  oamaynte פnידלyד nioao n r 

oatniento o r  o r םיל אײי pa,nyno״re  iyo 
re  oan’ia ntopyvn o r  o r  nnm aaiaynrie 

ipiya |yam preoam אזוי onteoyaamt na^a און 
o לױן די גוםצוחייס^ oatioay זיך r  ,lyaamyayn די 

onmayatpyn oיyל מדלוױי r  m eta nt3, זײ אז 
 nyoyant די |yo משולדיגם nt» r« •lyanp ואל^

r» די it ,oaram וײ lyatnitnto די lyaamyoo אין 
ontooatno re ynoomre אין nyn די װאס צייט׳ y'noe 

oyp’n. די אויף nta פאלט שולד ta ’oo oaam’ayn
 סטיד״ ״ליטעי |j?:ya oapar די פון דרדק דער

געשםארקט סארמרלע
iy ואך yoia איץ a r און םכסופים די ooayoyVoyo 

 אײ־ nyn .oatnaya יא nyoyant lyataayme ’n «יט
p nyanyrלy,אין ם o r  |yo lyaVpi פארשתיםט n, 

n ,nm’ao'nyoyant, אווי yayomya לים״yסטיל ל 
pionto,״ lyntmya lyarayaanm re- װי iyo ואל 

lyprn to  lyram e o’a לוין די lyaamyayn םון m 
pוילyז nyoyant Itaayrm m ,nyayna און ayלyכy 

iry םאל^ n o ’i t  yarit nnm ״ װיn teטyםו ל ntBטyל״ 
lyoya ynynat n r t  oVtiya o”onynt׳ opto n r 

 םופ־ די וױ nyo ,|yam lyaamyayn לוין די או סלײסם,
npi n r  o r  oayipe iyx לyיבo r  nneta n t ־ ח  ו

ly o 'ira t o t3 אלס poo i t  o r  o p  .D io'opr oyn 
n p t lypntoanto i t  ,oapar r r a t  oa'oionr 

pmn ב די אויףyתים3 לי e t lymoayat oaaivar lie׳־ 
ynray n r t  lyopni| ם דיn tמולא ^ זי םי  oy א

jaipnri t שײוט׳  iy a r  i t  i t  oa’in pmn n r  it
yet lyoipixo'mt yoony m| םיט aamynr n r 

iy תים,3 ^לי3 די yam| שםאל די n  re  nyoyant 
מ מ י n יל3או  .nyoyant ל מ n- ש a r n r  nyoyant

מ►-------------------------------------------- י 10 ד

M M I M  M M M  MMMMtM M M M aa a  aaMala* 0 9 T r |f79י P w  7*99 99199 1|9MJT I f l
ayanep, n r  nte ite m* ,אילימף״ ,lypm yot ססיל 

ateotP m m  *wt,סיונ ״נסשסנסל ״׳ ateotp״ ♦״׳to״
^MM■ MMMM nMMiMaaMM bbam aa■■■■!■ Laia סי nat te מ m  mtp חדי ל ױ ״ ateotp, «1 ח ״

— - ■ -1- MMiMMM f l t l  M M  liM B M Il MM ffa»li»a,BIM  L . u m IT*״ סארחאגדדדגג^ז n ■ קאסואגי 7ספי קאדומיא
aa״  — — — M uaLaaM   b m m b  MBM ״ MM9#MM#aaa MBBMMonyoFykO’int o r  i r a r  m , ) t a r  tOTOt It p t 

 if” װזגלגזן און וױכטיגססזן ד ®ןדזןרמגזןן׳ ױיין $
nyotant tr% nte w o t  t  oayo 17 re  aamyayn 

i מידגדם nyoroatnta t איז r  nte n r  * oeaipamc 
7 nyxataײם׳ oayomat n r  o r ץ א ח ט ן jaetnp װ

'MMBMia MMM Baa■ aaaaM ■MkiaaaMU mam u aaaa aaa mammmm M aaswn /ארכעטער אז אױב אז זדיסט Dpi ז ס איז גיס מ
p r  ,oyant aiaya n r• די אים iya»Tnr *ateotp

mmammma mmmm ״aaaaaaa tMB MBMaBMaaM MM mam mmm aaaaaausaa אץ1ד״ תעכערוגגען די אז סארשטייט מינימיס• כיזץ
ntamt די םאו־סילא• ססיל ליםעל די o r  ,ateotP 

myoynpyo nroyaya לעימ^ *ײ mya’K ,oa’ p r ie 
o r  lyayaie 017 סכסיד n r ■לאימו .nneta

ך די ט ד ip אױטאמאגיל יי a r  o n ypn r וױדער 
tV t o*o oayomat tt n r  ryeoyp t  |ya*myaat o r 

n אסיס3מלא ^ ta rrta  t  T ie  ymooma*e n r  lie 
 *n nyamt lyaamyayn לו*| onynte re סאסשמנ

oayxtne lyeeie• ז*י r e  om t i t  onm aam ynr 
ir סים סיליןןן a v  *n .nyoyant napro  onynain t b 

lyaamyayn yamVta nta o*a o n yn r׳ n^ ti o r 
ir |79אױסגלײ a io o  o r לוין nyoyant *n re סיס 

T ie  jy o o r  yonyaynya *n ז׳7ס־ם*סל8מ7ל o r 
i t  e e ro  o r, די לויס op*oo*oro oaam*»r אליין׳ 

nya*e דױי lyootp *n nya*e o a te r•  »*7atn7 re 
1941 n r a r  l*e, נאי n*w׳ *t i  ooaipie n r  l*e i t 

nyoyant *n |T זיין i t  oa*oaynr אױםאסאםישן 
^r ׳lyaamyayn ק1ל yn lyrm e itn .שסײגען 

n r  T n ayw t o r  y o n r  ynyuujy'iy i t  no t
pp שכיררת די ארן מארסרירעז דעם געגזגץ מדאטעסס

מ די אלדן מל׳ אין nyoyant *nnair און ס  ״r סייי
lyoem onr t^ t  amayoipar •iraa*o מ» o r 

n  amayaya -rtiya myaep n o w**־o*ota ayo a*o
MMMMMMM MBBMBAM AM aaMMIBMMMMMaM MMM״ k U u  MaabMaa a  אען זײנעז אישטימוגג׳ סםרײק א דורכאירעגזױג אוץ

סטײטס אוױי די א*ן סטרייק אין ארונסער זײ פון טױזאגם
no t  •it»yne re  ir » a * o r  l*e םלחםח t3שםyלוa־ 

r *ין זיעסו געז  •nteyaר nta*^ n r באארד o r 
i t  ,|ypn*n 17 rna o a r ’ iyne 17 o n ^ e t די 

p*moo nyn .oyant n r  i7 r»P*T7 n ^ r nyp*moo 
i r r y »  tyemya re< וױיל n r ־3לאי o ״ r  nneta 

ntB o r  lyrniyaprnixלre  aat די t  n r  nyoyant 
ynawo t. לױן  oayo oat tie aamyayn

t איו  itoya ix aau**a t  n*i opnyo oynaatP 
o a r אין n r  t*e oy .yatnc nynשײנלnynt it ,ny 

n ססיל ליטל ntBלא1מ It nnm jynyn onynayya oyn 
n m t moipyipy׳ n*i o r  oynaatP n r  n r t 

 n **a* לייסמליג?יים אין n*» |ye*ipi7a**e סישוװ3»־ײ
y it  l*e nyoyantלpyשtן *nt.

 ltr**nynpe אמןןריקזןן nyn פץ קאמסיל עקזעקוםיװ
nלי*כ אװ t א ח«לם a m

iroipytpy nyn אווםיל? yo lypmyot n r  re- 
o P r nta*yP n t ito*myn ויץ אפ aaix’i nyoa*n אין 

re״e .pmn oia |y**a n*o |yn סלארידא׳ מיאמי,  ya 
tyatno yooa»oa*n *n מי nyn jyaynn r t  aairt nyn 

nyo**ai* n r  lie y*xtp*Pet מאין It’ai* onypnpi 
lynyn iy lyoiayarmt אין nyn ■itw’mynyo nyn 

 oPynarya o*a yapo nyn nyanc. נאך האט ?אונםיל
oaaio’*x *n־me*aa |yati ix iyan o r  ,nyat o*m 

lyaaiPnar lyaynn אין oP”oyx |ya*n ,o’lente אין 
yaaiationtnp yny**i.| די yoonyo ויימעז די פון 

it  ,nyan די onya’to ױניאן oyn מאל דאס mtימyנומyז 
lynyn אין itrm ry e  nyn. אייניinte nyat ya’־ 

.oo*a it ,|ynya
yati yaPyn ’n| םאראויס׳ n r  it אווםיל? oyn 

lyaayna ,onyrm *n iyoyaa*mt וױליאם או אוױת,3 א 
na|* לואיס חשאן און iy a r ויך n* צום װאך nyשטyן 

 yaanm■ ויך |ie 7^aynye tyiya nt* oat איו מאל
yati o r  •onyn| זײ oy i t  ,r* n r t  i*t שוין איו 

n rm  re  iyo re  oyoa*Pwya oyPt .וײ פתינד *yeo 
tyn*Pip ,די או אויך nyoyant yaato tic aa^ioay 

nyn*e די םיט opynnn nyn re  lyaaiPnar *אדמיניס 
y*xro די אין yoeyP האט װאמז׳ nr*i oaroyaet 

ootonyaaya לואיס׳ן. צו oy |yam ,nyPvota אלץ 
oyn o r  ,ntopte nya*xa**e n r  .oy*xtPipyeo 

«r די משםימוח  aaipnar ,אומזיל? re וױ*ם וױ אויף i 
m וײגלמ it.,nya*i im לואיס iyayae*ie oyn די on*yn 
i .oym פוטציג’ opmoom זיץ פח pnonr r t m  re 

ly o n r  IX nynya*! n r n r  re  oy און y i.|
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אינטערנעשאנעל אונזער אץ פאםדונגען און נייעם
ט נ ע ד ד ע ר • י : ן ל ס ע ב ט דו ק י ס ש ױ ר ן # ע ל ע ^ ט #ן א ש נ ע װ נ # » ק י «ו רה ג ד ע ל ו מ א ל

oy rog איז ng  up• כיז חדשים סיר 
 ק*נוחמש*ן דעי po זװ־עסעגונג דער

pysgrysnyoj'X n p  jib J B H I M ײעט ווןוס 
nroipngo ד סוף מז׳ rx מ סי  ייז מ

ף a צוגרײםוגגס די ■  oysng דער *igp 
 איז שוואמג• פולמ איז שױן ײענשאז
p ג«גער«ל אוגזעד n p  o'og שייז 

ם מנ o די מ p  oosymmsyng װעחח גימגדיים מוזעז 
 *מזרעםזױ קעז קאנײענשאז די npnc מא־אױס׳ «יז
 דדבינ־ •רעזידענט אונםער .oysng וױגםיגןד איר *ו

 געײפרעז *רױסגעשיקט שוץ איז אוגמןרשריפט סקי׳ס
n דןר ^ n rc g תף po גענעישל דער P'oipyrpy י» 
tm ם ח לימל מ »מן אי סייעז ל*נד גן  די ײרמו

n דעלעגאטעז ngo װאלעז px נאםימאיעם p  is ק*נ
---------------- . -  BAAIBAiMiii feBMftftftMA AM fcfcfcA L n ^  >jL ■ ■ - - ^ .  lyngnyi פנגזדײזעז איז דאקאל יץדעז אוץ ײענשןח

ל די  ny װאלכע *י ״אלסערנעיסס״ איז דעאגאםעז מ
מל דער לױט בארעכםיגם׳ ודז . p ip o ro n היס• 

 דעסארם־ •אבליקיישןןן אמזער האם. ny װאס גלידןר
o מעגם p די *וגרײטען אגגעטױממ שײז T J^nyop 

•po osngs o p  ng באאײ עקזעקוםיװ גענערןןל דער 
m דעם וחןגען קאגװענשןז דןר mgosnx אלע סמ 

 איבעח םטיקעםס *לע אין 1¥ײני דעד *ון ^יטײלונג?ז
im p מר איגזןרכליק אז און לאנד  געשזמגישעז די אי

 טיר ysyisgnge די po םשד איז יוקאל יזלעז זייז
n r• מר אמזזװ־ זינם  אװעק oyn ngo קאנװענשאן. לענ

n האט p אבליקײשאן• ynpsgmge osyoongop־ 
 בויגענס yigno טיט ױניאנס לאקאל אלע is בריװ שיקט

nyn nw n שע־ די איז באדיגגונגעז םיסגלידער׳ *ןל 
 ynymg אלע »ח אויפטואונגעז זײערע װעגען פער׳

 זאל װאס באו־יכס אזא פאר מאםעריאלען װיכםיגע
 דערגרײכמגעז איז פראכלעמעז די אאײטיג אפטייגלעז

 אױס־ די און אײט דער פיז משד אין יינתח אונזער פיז
 אפיזױעלער (דער אוקונפט. נאענטער דער פאו־ דכסןן
 פארעפענטלעכם װערם רוף קאגװענשאן דעם פון םעקסם

.״גערעכםײקייס״). נומער דעם פח זײס למםעז אויפן
 שטארק גאנץ שױן דמעז לאקאלס אונזערע אויך
 ספעאיעל קאנווענשאז׳ קומענדער דער סיט פאתוםען

 אונזערע אין ק&פיײז װאל שטארקער » «ן שױן גײט
ר נײ ע ק  געזעאלעד םעגעז וחגלכע גרופען די לאקאלס. ^

 חאלםען עלעקשאגם׳ םאר מאנאטען דתי סונ׳מיאגיחמ
 דעקלא• שפרײטען קןעםערעגמן׳ און םיסינגעז א« שויז

 אין און *״טונגעז די אין דערקלערונגען און ראאיעס
 איבער־ גתפע יעדע זוכם געװײנלעך. וױ און. ליםלעםס

 די זיינעז קאנדידאטעז אירע אז םיםגלידער די *ייגעז
מסםע.

 דאם געוױינלעך. װי אץ נארמאל אלץ דאס איז
 אונזער אין דעסאקראםי דער םון אויםדרוק אן איז

 קאם־ חײנםיגעז דעם אין אומגעווײגלעכע דאס יוניאן.
 אזוי־ די םון גענוצט װערען װאס אישוס די דמען יײן.

 םלעגעז יארעז אמאליגע גרופען. אפאזיאיע גערוסענע
 אינדוםםריעלע, זײן קאמפעיז עלעקשאן אן איז אישוס די

 אין געװען איז וואם גרופע די אישוס. ימיאן און טרײד
 דעם אויף אנגואװייזען זוכען םלעגט לאקאל א איז *פם
 משך איז מיםגלידער די םאר אויםגעםאן האט זי וזאם

®r םלעגם אפאזיאיע די און אמם, אין םערםין איר 
 קריטיקירען אח םעלעדעז און םעות׳ן חסרונות, *נווײזעז

 װע־ יואלעז׳ היינטיגע אין באאמםע. די סון טיחנגען די
ױז אח אינדוססריעלע די רען  אױם־ כסעס פראגעז ס

 עם איז דערמאנם׳ יא ווערעז די וואו דארט געםיםען•
 דעם םון קריטיק םץ םארסע g איז נישם געװײנלעד

 דער אין נאר געטאן׳ האבען אדסיניםטראציעס די וואס
 די ודאס םארשפרעכענם אדער פרארגאם g םמ פןרמע
 דער־ װעלעז קאנדידאםעז׳ אירע אויב םאז׳ ײעם גחפע
 די אין וואונדער, איבער ̂ואונדער און׳ ײערעז רדילם

 פרא־ דער םון קאפיע g כפעט די זימען פאלעז םערםםע
 אישום די געטאן. האם אדמיגיסםראגיע די װאם גראם
 אלגע־ זיינען םאראויס, איז ארויסגעדוקם װערען װןם
 אינםערגז»יא:אלע אץ גאאיאנאלע געזעלשאפטלעכע. ניייז

 עס װער סארמעססען ױך פרובירען גתפעז אישמ^
 םלחםח די איז רוזװעלם •רזױידעגם שםימז י7מס ידןס

 ארױסזאגען זיד מז זאל «י לאנד; ®ת *נשםדײנגונג
מז אנטײל מר  םרײד אינטערנאאיאנאלעז דעם »ין מ

אךער ײנקמס םאװעםישע די םים ק*נטעדדנץ יתיאן

מ איז ,ojn געגאז ן ל  איז דערפ*ר אודזאד די אישו^ מ
 רזגירונגס דעד איז ל*נד איז ל*גי מלחמח די נאטידלאד
אמחמ־ע איז מדמגונגען. *רמםס איבער קאנטראל

AAAM AAAAAA•• MAAA —----------1 am aaaa. — - - ■ ■״ געיחגו >גדעדטחןןלבעז לעזנטע די איז טריידס בז
 געװײגלעד וױ םער געח«ם תאבעז אונזארע ארכעטער די

 אתיתר לאבען. g געמכם תאבעז און באשעפטיגוגג
אוסאיפרי־ *רױסזורופזמ שװער איז כאדינגינגען אזוינע

!AiAIMiAlAAA MM MMiAMliAMMAM UMAak MMM A.A AA- AAA A M - —םאסמדס. ״ בײ סירערשאשם יוניאן דער נױם דעגחייס 
 דעמאגאגישע סיט אפען *רויסקוסעז ױט אױך קעז מען

 קריגעז און קעמפזח געדארפט תאס מען tg חעאעס׳
 קיינעז חעכערוגגמח לױן יעדע אדן סלחםח איז עס מער.

 בלייבזח באארד• לזױבאר װאר דעס פח גוםזדיסונג די
מען. נו*ט די און אישוס׳ פאליטישע איבעױ בלױז

 גרופעם קאמוניסםישע די פץ מאטירד לײט דער
 עלעק־ ודמםיגעז אין יונק»ס אתזערע סח גכעgמ איז
 זיי איבערבעטעז״. זיך *לאםיד לידעל דאס איז שאן

 איגערגעבעז די זאל מען rg מער נים שױן םזא־לאגגעז
נים*" אפילו — ײניאז דער פח םירערשאפם גאגגע די

AM# MMft AftMMAAM AM MAMA m m A AAMMMMMMAM MMAAM AMאיז םארלאנגזח זײ װאס אדץ . סירערשאםם חויפם די 
g קggרעגירונג, לי*יע g גמפעז אלע םון פאראײניגוגג 

 םלוכח g געווען וואלס יתיאן g װי פונקם *®*?!.ig• אוז
 גרופען געזעלשאפםלעכע אלערליי פץ צוזאםעגגעשטעלס

 עאדסײדיגם דארפאן ײאס י איגטאראטולן פאגשידעגע םים
 וואלםיח וױדער זיי פון מאגכע ודערען. באשיאם אץ

 איז רעכם פארגעסען גאנאען איז זאל מעז tg װעלעז
 די סאר געודען םזנגלעד װאלם עס וױ פונקט לינק״,

 זײ װאס אלץ נאכט איבער פן^־געסעז או מיטגלידער
 is רr אװאנאיג yngp םמ משד »ק געטאז האבעז

 די איז אעשטערונג אץ רייםערייעז קריג׳ ברודער ױיען
 או־פגליק אזן חמ׳בז כטgגעבר האט װאם רײען ארבעםער

רבעםער.g די םאר
 יוניאנס די אין זײערע גת*עז די אבער יב1א

 האניג איז y’lgB’ag זײער אמ לטזזgאײנגעח זײנעז
רgם רעדט װעלכע פרעסע׳ קאםמיםטישע די איז זיס,

aaIaAaaaaa MMABAIIMIIAMAMM AAAaL aA M«M •MM■ M AM |AMM AAA------  מרלױמ״ #רןןוואקאגיעס׳ ןןלטע די גוצעז צו טריי ױי,
 אינםערנעשאנעל ער1נ1א געגען כלבזלים און דונגעז

 !ייםען. גוםע די אין װי רקערgשם נאד םירער׳ אירע און
yi’ng ב וױ חעאעס פאגראםgאינטער־ די ש^לדיגעז 

ר נעגער געגען דיסקרימינירען אין נעשאנעל ע ם ע ^; 
 ,תםען אין oarיינ דרעםמ#:ער ן1א קלאוק די ר׳ן1מס

 ’ אין עדזשBgטlצ g איבער ודים׳ מאזמה אץ םטרייקם
 אנט־ זיד imgn בתים בעלי די ײעז פלמער טאנכע

ד ארביםרײשאז n איבערגעבען אםילו זאגם ת  mi א
 •11 ;אויםגלײכונגעז לױן םיז םראגע די באארד לעיבאר

 אינ־ דער םון פרעזידענט פון נאמען דעם זאמענבינדען
 ogi װי רעקעטיערם, מיט ױניאן די און טערנעשאנעל

 טע1לע די אין ווארקער״ ״דעילי דער געםאן האם
 ײטען1 די אין געוואגט נים 1אפיל זײ האבען וואכען׳

 ן1א ן1ױני אפאזיאיע אן ניזירטgרגg האבען די װען
 רעדם !ייםמג די אט און סםרייקם• בדעכען n געזוכס

 בעטען וואס ױניאז דער אין קאמױנםםען די םאר דאך
 •gng זײערע פארגעסען זאלעז מיםגלידער די אז ױך

איבערבעטען. זײ מיט זיך און מעשים ליגע
 נאאיװ ,iig ניט אבער זײנען מיםגלידער אונזערע

 בײ יסגעהאלטעניזײט1א דער1 ארענטלעכקײט זוכען או
 די מיט זיד זײ באנימן לgמ אלע װי מוניסםען.1ק די

 אונזער אין םריװילעגיעס ן1א רעכט דעמאקראטישע
 מאכען אבער םארשרים קיץ איר. ש׳עדיגען n ױניאז

נים. זײ

 »ם«־ דרעם מיט סאגפערענצען
 פאר־ ;אפגעשטעלם םיאײשאנם

פארלאנגט רעגירונג פון מיטלונג
אםאסיאײ־ םינף די מים אגריםענם טיגער1אי דער

 ר־1מ יארקער גװ איז אינדוםםריע דרעס דער אין גס1ש
 װעלכע נטער1א באדיעתגעז די שטיםטgב װאס קעם,

 ארגא־ זײנעז ogii דרעסמאכער 85׳000 די ארבעטען עס
 ים1א ױים באארד׳ ינם1דזש דרעס אונזער איז ניזירם

־ogog די םיט flnujnytig? די ngiag' םען31 דעם '

n אײשאנס  ogn ײגקא g r u n g r,- פידאד׳ דאד אמסאד 
שאד גאמרןל פיז שאפט  חאס תאכמאז דמװלױס מגןדז

ס ר פי ע לי די מיט ^  'go י0י לאןממ די פ*ר כחיס מ
t ^3 אסאזחךזלט קײן מאכען מאמן, r i*  n 4,3י

lypy ipigc 1» דזשאבערס מאנופזדזטשודעדס, די פין 
טזןכליד >רטgקטgנטרgק ױי ^ די פ מי מ ײ  IWTWJg ד

n וױכםיגסמ די נאממעבעז זיד r«njn*r חזי פיז
» תי תז איז י ל ״ײז »יז מילי ״ ײ ׳ י ש י י ײיי ״ • *,' 

מן. ײמז פיראד ימקמ די לונ ד פיז גאייסחמ סיד ז  דן
מן האמז אח שייל מ מ פ ױ י א תן. י ט א ־ מי  ײײס מנ

m האס האכמאז חפױלמס פרעזיחמט m ח)D גאל^וט 
 פח חמסדססזתס ק*נסיליאײש*ז פיז חױפט דעם וײסען

סיז׳ אק רgלײכ ng דעפארסמנט שינג ׳ דײיאז ײ׳ מן  י
ת סםילמאז׳ י נײטיגקײס דאר אױף אנמדײמז זדס י  מ

שזזסיסנ’>ת זין־ ףעגידונג דער י מ*ס י מ י o איז ג rr 
ר את שטארתגשז אױמװסײחמ אום סכסיד  אמ• דן

מז TO nrn אױיס׳ מײזט עס װי דזסטריע. o גי n 
ט ,גזד־עכטיגיךיס״, דאר מיט דתק מ  טכטוד חןר ו
דאגירתג. חןר פיז ײאריז פארמיטעלט מוזען

ך וזײזט ססילססן׳ דד. n םעלעגרארע דין אין  ג
 גײס *נריסאנט דאר rg האכמאן מענעדזשעד נעראל

מן אין אױס o זײן את גי m gנױסיג איז ישמג n 
ד אק יג׳ןייטשן שווןו ,פילץ יסשזײיפס r דן ioonm,

-— - 1------- —M tAMM M MM  AAM m m im  AA M *>a. a a maammma am —..a משעססיגס א" גמ אק גרעסטע די אח וועלכע
- - —------AMAAAA AM IaMAA AAAtMAMAAMAMAMt MMAAMMMM O tS  A A A  יוגיאז די װאס שװעריגקײסעץ׳ ארבעסעד/ bo#uuu ןןרדם

nטעלעגר דץ פסרמײדען״• n װכן  yog .םטילמאן דר 
____ ___ :פאלגט װי אה

 ײײססססמר און דרעס פון באארד דזשאינם ,דער
 דאד אז אנגעשלאםעז יארק׳ נױ גרעיםער פח ױניאנם

 װעל־ יוניאן׳ װארקןרס גארסענט ליידיס אינםערנעשאנאל
 אינ־ דרעס דער איז ארבעסער 86.000 פארםרעט כע

 נדם פאדבינדױגען קאנטראקםלע^ע אין אה דוסםריע״
 װאם בתים כעלי פת אסאסיאײשאגם באזתדערע סיגף

 כאטרײנען װעלכע ארבעטסגעכער׳ 2^00 םארםרעםעז
 שטא־ שכנישע 7 איז אח יארק נמ איז געשעסםען זײערע

 עקזיס״ חאכען װאם אגרימענטם קאלעקםיװע די og טען.
 םען31 דעם אײסגיין ײעלעז ־,nr 3 לעזנטע די םאר טירם

 אױפן אגרימענםס נײע םסר גגעז1םארהאנדל יאנואר.
 שױן אנגעגאגגעז דינען יס>1א גײען װאס די פץ פלאץ

g געקענם ניט זיך חאבעז דדים1 די װײלע. היבשע 
 ־ig נײער קײן rg קלןר, ארעז1געי איז עס און אײניגען
 וױיםערדיגע דורך װערעז דערגרײכם ניט קען רימעגם

ען. װד^לעג  7goog Tg שליסעז is יפעלעז1ס ogד םן
 ברעגגעז װעם יס1א גײעז ^־ימענםס םיגע1אי די אײדער

 מיר ogn אינדוםםריע׳ דער אין שוועריגקײסען םילע
 מיר פ^שײדעז• is ראינטערעסירםgם ערנסטלעד זיינעז

־ גלײך אײד *י כטונגg מיט דעריבער זיך װענדען ױנ  ן
 רמיטלעזgפ פתבירעז אח סיםקמיע דער אין !וםרעםען

 איז ײט1 סכסץ־. דעם םץ פוגקטען די אױםגלײכען און
ײיכםיגקײם״. גרעםםער דער םון

װײסען׳ ״גערעכטיגקײם״ דער םמ לײענער די מי
 די חױבעז1lגg גערן רסJזונ^gב געווען ױניאז די איז

pgo )yai^iignngo נײעם gגרימענט oayo'ngi 01א 
is דער אײדער ײם1 אין אײניגעז ♦יד קענען g•ג־ לםעו* 

 שוחוריג־ אויסמײדען ong ,irg אדן אויס גײט רימענט
 *agp די אינדוסטריע. דער אין שםערונגען אמ קייםעז

 עמבער.1דע ugo:g ^נעהױבעז זיד האבעז טערענצעז
 לגע*g אײן געווארען זyלםgגעה דינען ײט1 דער דורך
 1ױא ,iy«gm נסgסיאײשgסg לעg טמי ענץרyoגgק מיינע

 איבערגעגעבען זײ ogn זgכמgה מענעדזשער לgגענער
ען די ג נ ־ו ^  מע־ די אנגעװיזען און Tg'ir דער םון ס

wi;’D אץ סיגקײם ^go ט די פמgאמ נגעז׳1דער Ding 
 די סיץ יעדער סון nyoynongo םיט ען1קאנםערענ עלף
 פרובירם ogn מען 1װא ,nyniiigo oigw״g®gog פינף

TyVnignngD די n ru iig i ן1א פמקטעז TyuiungD• 
 ניט טעזgרעז^לם קײז nyog iwgn Tysjjnyoigp לעg די

 שםע־ Ty־r״ongB is כענדיג11 ױניאז די אץ כטgגעבר
 ײט1 אי!טיגער דער אין אינחסםריע דער אין רונגען

1 Dgnגעװענדעם דעריבער יך n ק דערgנםיליKײשgן 
װעט דערסון ogn .ngo^ ng oiyDongiyn פון םוידױיס

םען. םקו ד ngi איז ^י ע ל ר  is ®מםעגלעד ם1אי ^
מיסען.

 כער1דרעספ דער פיץ פאדערעגען וױכםיגםםע די
o יונקה n נײעם gזײנעז גריםענם׳ m gpgn g געזעם איז

^ ר ב ע ׳4 1*44 פ

ד סמאמכיו ד > װ » parn p m  ngagoorn פזן 
n• חןר oon r א ד ojjnr® nr• r ״י » w m 
mחן ל׳ מ ליז מ » »י מיי די ס מ ל ס רו « m i 

״י מו ייז שןדמג מ דיוו די ײןי •יי  יסמי׳ «ו יי
w סימז in g  n* מ די מד  אױף סדײזןן מפסית

 סיט סמילס oorro די אױסגלײמן סיסלןןן לאגאגפ
 *ngo g סלאפײון מל די •ת פסדדמססיו ןקסתלא ךי

tg « n m מדןן ײיליו«יד ששירות אױטאםסטיש מ
i--------* A- » —— •AM aaaWm AIA A M M lA  N ■  MMAAMk ___  קלוד ןסלומ איז םיטלזמ דעבענס פח פרײזזח ך♦ לדס

rnrr פסמרתגאן׳
nm סיר o n  j r n קמזט דדױן rg ס׳ די  ח*. tg דיז
ײמ יי *מנעגזמז ogn סטילססז  TTJr nrr «יז מג

in אח n  ogn 1 אײנתלסדאז םעדעגדססען r oלדיס 
fjynytjgp g n.

 פונק־ פאנד ריטײרטענם קלאוק
 אעע־ צאלונגען שױן ציאנדט

יאנואר פטען דעם הױכען
AAAA AAM a AIaL m  MAAAA MM M|MM M AMMIAAMAM AM aammס^גי ריטײערמזגנס דזןר *r און ייגי Dio

n גמ אק אמדוססרי rדעם שײז ה*ס ׳ o«ap נגז״* 
yoy»OBgo די ,nm*arxprc תױנעז m y i פון קאנזיםע 

 ogn פאבליק׳ סח איז אסאסיאײשאבס n אנן׳ תי דאר
 דעס באשםיםט ogn פאגד׳ דעם מיט פארװאלטעט
lyoownga עקאגאמיסס׳ onyingn ר אלס זאם מ מ

זיבע אויטן o'cg n איינגעארדענם ד״אבעז »ון דזשןר
-------- MMM MMAM A EA MAMm LaM MMAMMM MMMMMM MMM M a aL m פינםסע סםס גילדינג׳ סםעים עמפאיר פון ng?o סץן

njyny.
 אנגעתױבעז זיך תאבען פאנד on נגען1אל1 די

 די ogn ymiyign■ njrr לױס .ngiar אכטעז חנם
 מאנוםעקטשורער יעדער דארף אגגענומעז׳ ogn קאמיםע

on איז אױמשיקען ngopgnoigp אמ  jid O'Dg׳n r־ 
 אלםny ogn igo 1 דעם אין ngn יעדע פאגד מענס
 דעם פח אסט g .nyoyong זימע is שכיתת די *וים
 די אח nyoyong אלע פץ נעמעז די מיס לאל׳ פזױ

yoio געלס ogn ״nym  njny די פח ogn .פאװינם
MMAM MMAM AAAAM MMM MAAAMAAMM AMMM MAM MMM AMAM AAAMA MMMסראאענט דריי די סןןר סשעק דעם po װאס סומע דער 

 זיי םחען פאנד ריםײזןלםענם on אאלען Tyongn די
חױ• פעי נאכן ײאד אימ ײי שפעםעל ניט אײינשיקעז

 מענע־ גענעו־אל פימבעז־ג, אלnיש פלעזידענם װײס
tid nyon באאח־, חשאינם יןלאוק nyn is ,ogn 
 זיד חאבען פאנד on !אלװגען זײ Tin געלזןגנהײט
lynnyMg, ן1אמיםגעגעכ ynyngong wyoo’jroo g־: 

jynnywjgp is wyo’n:g on om 1אל דיג s און 
 אינ־ nyn איז opy’gn■ וױכםיגען נײעם, oyn געבעז

g *noon טונקציאגירען אנהויבעז ״דאם אנחויב. גוטען 
 געזאגט פײנבעלג ogn — םאנד ojyonr’o’n דעם סיז
 אימשםעלען ogn געשעעניש. היסטאײשע אן איז —
 אח אגזיינוענט קאלעקםױחגז nywx מרך סאנד םון

 nya’ODm g אלם לאנד גאנאעז אין Tyngnya באגריסט
 די ogn דעם דזח־ קײס,nyזיכ nyלgיlgס n כײםראג

n o o n in  yoginno די אן נעמט nngDםngnםלyכpײם 
lynyoynngo n עלםע געניגענדע ניט דיn פענסיע 

ogn 1 די HiTiyn.פון שםאנדפונקט דעם םמ אלט 
 געזת־ סץ באװײז g עס איז באציאונגען אינדוסטײעלע

 שטאםסמאנשאםט n^y’noonjn אח נדgשטngD דען
ogn האגען on’i'nyopgngo קאלעקםײוע די njgnngt 

 פון עז■1יא סילע סילע, ngo םױיד קלאוק אין לונגעז
 יבען1ה עס oyn כקײםyמענםשל פץ שטאנדפונקם דעם

 ט1אי tyngn װעלכע nכעgמpוgקל די פון לgngמ די
 די יף1א Ty’xp’nix זיד קעבעז זײ tg פאחיכעתנג די
yלoעTyng* yn פון nyn דוײלעבען זיך און ארבעם 

n באלויטנג פאסיגע g אלס נכבוד p  ngo לyבyנo 
י.״1אינמסם nyn אין דינסס nנגעgל

rn iym oonyo in ױיטיגקײט זײ ngo ב דיyלי 
o אוץ תלס די נאכגוקומ^ נתים y '^ u y n סון oyn 
^נ ogn םאנד׳ ב ײנ  oyn agDig אין ig ט,nyקלny פ

 וװמ־ ױך זײ ngo .nyno לyביסg זײן דyשײנלngװ עס
 אײנ־ די אח חדכםידמג nyo'opgni nyn is ײאיינ^

nyog in זיד ״וחנלזװ ogn מלתײםזנז  ny .]ynyngD 
nyon׳ ig מיט בתים מןלי די nyn פמ ^לף ynm 

orgv'nrogog ^ ל n ®לשנמננדיג ^  Tyn'nyiggp 
ם ogn ז.yםyבng mgc oyn מאתז י אנב^ןנג  ימיןת י

o ogn״Tg yooggo ^ g  ig Tysgnsngo inyor את־ 
מגליד איז ogn y^g Tgo ייזגלעז םעדשייד  הזגל• n נ

y אין םעז n ’n nyn«

ק או ל ט ק ג ך ן ש ד ח ר א א ט כ ט ע ע נ ג נ ע ר ט ש
AMM1 AAAAAA AAaM aAA MMMMMMAmM  a.a M. k maM mMMAMען ל ט ס פז םי ט ר ױ ק ען ס ל א ם ז - א ם ע ג

ען ר ע u» װ n r  r ר ע י ע ש
ױף »פײו* ןלס ogn jm י rtgrri g איז op’o y in 
jyngnyi דןר פון wrr* nyagaoripo 23 לו^אל. 

ogn ו חשאינס די ו ן ן jyouyi םיסינג למסזןן גיים ג
AMMMA AaMMAAMMAMMM MMM ^̂ M AMMMMAAMMM mm MAMM0“ש g rg ,jynyyngo isלy סקױרסס סיס gT־iy 

uriyn oogoyion* שןפערי ימיאן אין
 nyogoonnpo nyn n® nyomyjyo ריס, איס1ל
זn די opnrynx ogn ײניאן  ■yipy די ogn yיxלוgן

nnggs moip ל1לאק ®ן Tyoiiyirg ogn איז is g* 
oil oo*no דזשןךגס nnggs. אין ■yug onyn u n t i l 

 שםייס סעזאץ׳ ססריגג po ^נקוסעז דעס סיס ז0 וױזען׳
ז onnpo די מ nynm n* מ rn ם אל פנים  םים «י

nyn פgnבלyoy ח ניס־יתקמ פיז« ngnjgoo sgo■ 
nytyo חנלמ! ngo oonpo tysgo אמ קלסיק oio 

pnymoooyongo איז onyigon חעלמ nag Tysgn־ 
oosyo מיס nyijix ז.1ױני
,n ן לן סן וו  ״is nyn זאגס — איבזגל oyn og ן
to — שריפם  jytio אייך u  |yoys nynm אינססת־ 
 זסלזמ זײ ig onyomyryo oiyoongoyn n איחח

לןן פן  קאנ^אלײ^ז וחנלמ ,Tyoiyig oyirs *n נן
ig .0010 tysgo ogn oyon*o זײ go niywnn nngi״ 

jynyn םת t tmnoo'ayn 11 oyoro n״yny סקױרם 
ongopgiosp קײן שיקזמ נים אוץ ■pgnoigp ix oysng 

iym  ogn on go ניס ngo Tjngnya owinyn זײ 
ogn Jiiyopig nyn onyngo oy m איז y rsm t ,n 

yngoys לנן דזרן  Typ סקױרםס po yntpmgn• *n הן
קאנםראל.״ ױניאן nyopx nnyn נעבראכם

nyonyjyo Vgnysyi סײגמו־ג ישראל gni ogn״ 
 Doiyoongoyn אלע po onyvnyiyo די םענגערופלז

ogn pg די ig osgoyi *n^p זױז יתיאז זײ n p 
tyoipmgi Dn’oynyoi'ingc pngoo די y’lpmgno

M amM M MAAM AIAAM m M̂ MMMMAAAA MMMMAAA MMMAMMM MMMגאנגען אין סקוירסס סח yionx ogn ny .oypngo 
onyngo די n  ppi ig pp is yooggs סוײיזזןן pnyn 

 gs* שיינטען זיי זאלען דזשאבערס די׳ םים לםyסyסyג
pogipnyoong ynynn״yigno nyn o 1װא oon’ipo n 

.03gsy) jynyn

 מע־ עהרט יונ^ן עקזאמינערם
 זײן צו בערנסטײן נעדזשער
אמט אין יאר צען

לא׳ יזניאז nyoysng njn^r אזץ onymayTpy די
naypnyig op’nnyao’ig ogigo o 82 לgק p  ogn: 

11 nym s ,nyomyryo nyn טשngלס on  rrornya 
םעז ong o איבןמ־גענומען ogn ny זינם ױבילײ מנ p 

po ng' n און םינף און ig ra אין םעםיגקײם זיק nyn 
 g ביי Tyngnyi oToyionn אח סײעתנג די ױניאן.

n 1ײא רpםיםגלי די po מלונגgרזgD םפמיעלע p 
ogn lyonyjyo אויך oo'ngo g ]yoyiyiog די פון 

o לאקאל po TyJPTnanp pk טעטיגקײםען p  in n 
 אר־ און זyיעלlנgינD ׳Tyo'ogigpy יםן1א ng' למםען

געבים. לעןyגgיxgניזgג
n זײן אין p  ogn oo'ngs םענ לאקאלyחשyר 

onyi'oyipy n״oonyo לםngםש p  ig .pnniyiig r 
o משך אין ogn לאמל p  po למםזױ 'oiyyango ng 

 •Tyo'oya אלע די יף1א ly^gony yi'oo'ii אײניגע
ם עקאגאםישען אויש׳ן n מבי p  ogn לא?אל ng' ogn 

pugnpyi ין1ל ngo prirmysyn די pK onyi'ogipy 
 po yoio g 6.578 אייגגעמאנם ארן ,nyoyong פלאן^•

pלng איז pyo פעי ngo 'םגל nמ' p  .n p לאמל ogn 
ng' o p  inn יך1א p i  236 on'nging םיםגלי,n p 
nyoopi n p טײל ®P יחנלמ nggVc Tynya iym 
ngo nyoyong ויעמזנז n p לא?אל op'pngo ogn זײ 

px ign g tppow  36 a  n n y o  po o 'a  ooyong 
ngo mgnpyo זײ ngs״p iyo לײז Typunyoyn• אויםז 

Dינgנlיyגעבים לען n p  ogn נים לאקאל oppyi ngi 
 באנדס px אסגעשסארם אויך ogn נאר אויםגאבען זיעע

ױי איבעו־ po yoio די oyp און  onpnn סממיג און ו
ng^gn oiymo nVy yingp o ^לןא• rx  pw  ogn pg 

yoio yooym n אין  — m o ip o װאס n p לאמל 
ogn װזז ognyi• _____

 po jyngnyi געהאלטען iyj״r opyn באמײסונגם
o וױיס iy n p o ישnת, אל מ ײנ  nyשrזyנyם לgnמyג ס
po חשאינם ?לאוט nggs■ ; םף1י nyimypm ,o6ops 
po םק ;35 לאקאל שא po nyonyiyo קאילאז, מנח

 ;9 לא?זל po nysmyayo חײםאן׳ לסױס ; 117 ל*פאל
po oiyrryno .jgonypix tsupi חשאינט nnggs. און 

m n p n s״nyo, ס פ ל ^ po nyon ג yiyo £2 לא^אל 
 lysyinys'g• די גאלױבס pngoo tysgn nynyn אלע
o זדיס p  pc בyל n p  Jtnoo לgקgל ogn אים yno* 

on'ojyi םיס ymp g לס םתנס^ po pm o'ig
.iius>'iyig

oonys nyorryiyo״on ogn r סוף op'nnyio'ix 
mi p ir  pn ^?א nגלי םים און np»o די is ל p 

ngo nnggs oj'gon po nyn'o px pogys n  11 px 
px rxpyoggp n p ד.יל̂ן l'ix  ig onys'tngo px 

 זײן ojm oy ogn זזלץ tgo ny oyni owipa np אין
n איז p  ngo nms yin ױניאן ngo px םיםגלי דיn p.

 נײעם גוט הײםען טשערלײט שאפ
 דרעם טשילדרען פון אגרימענט

אםאסיאײשאנס מי־ט 9ו לאהאל
Tg יס1אnyגyײנל1וyך nyosiigs oil םיםינג po 

pc nםיםגלי px Ty^ילפyג yny״t ,o^nyoo שא• p 
 pngiiyi TyלםgnyגBg את ogװ ,oyo'ogp r״no די

po om go'iix tyonni t'x לgpg91 ל px y ra y i 
p iy iy s 't tix i'iy iy  yonyo ,םםרים onynyio'ig o p 

.nyonyiyo njpn po osngs o p  Tyo"nyiou px 
nig o ווײס p i o p  tyiyn inysim  nyn oiyrryno,־ 

o p  ojyo די 'o p  tg 'ii מי די םים ח»־גרייכם  ד
סרײד. px סאגײשאסןסייא

tg'P' n p  po o m p n 'ix  nyinn np איז Tpyi 
oyos'ngs o.שr1yנyo איבעתעסאקם. p  mysi'ni ny 

tg אח ױנקח די t y ip  ^u'njyoonp g 11 tyoipyi 
gלoiyonig o p i  o p  px prim piy px tyopp■ y 

n םים p אינo pםy nל jpixion ng tgo"X'ogog״y 
די ״.nyo'npngpi'X onymoopyoap עלnאפא

npoongoo px oym txogp ,orn־rt'׳oo״  tP קןנ־ 
X'ogog onpppo״Tgo״ px די i״־yovi'iging 

o p  onymoopyoup yoni גייזח Tyogi nyorx 
p לyיnסטg״אינד gםיאײשmy s i p  ,opn t ip  ng Tg 

n ״.onymoopyoup ױניסארם  is דוײי־ K'ogog־'' 
px onpnn nix שאנס  t y ^ p  ,tyopx יג1סוס 

tvi omg tyi'ooyop y ^ p  oyon'o םויזענם 
.nyoysng

 yi* דעען oiyo'nig אין jyiiinyniy סאלגעגדע
po T P P  Tyo”nyion p?cnp t® TJngnyi o sp

n p לyי:nnggs ng3
oy^g Tg״nix  po mnysyn yi דgלI P  g ng 

 tid irnysyn g px njyn Tכעgװ tid שכיתת די אויף
 -ysng שםי? ngo tyrmo yלg אויף פראאענם פינף

 nyoysng די po ס?עילם װײדזש נױניםוס די םער;
g pxלgD yכTy זgלt p p  onysynyi Ty זריז םים 
i ^לאר p  g; די oopng ^ ג טו  שיסינג ngo ש

tpnow זאל ?לויר?ס  1'inyo po t p p  oxn'pngo 
a ען3זי px דוײיםיג g ל  אנ־ ;ign g tphow 3מ

o p  o p r איxםיגm p  y 'ig p p  Ty אײנג זאלyשטעלם 
n px y 'ig p p  .m nys'ngo mnya g t p pילפס 

o p  o p  mgo סיל tpyoyningo זײ po oo'oyiys 
px o"npipp po m די a px n p ^ io 'o .יז3 נויט 

ngs’yV ngii n p באאו־ד o p ^די גוםהײם ysyn* 
tvcngr tyxnn לי די o תים3 מ p  Tyi^mc לם1ג 

nא'מ בײם pשיל •Tgonyro
y םיט isxmyopx אין 'ig p p  mnya o p s  o p 

px דדלסס o p  ,nsp םחןזידענם וױים m ysi'ni 'nyn 
a  o p s 'n p שאס די tg .o'^nyro די pלגyנp 

px T P P  ospya T3rtp tyismyoysngo די -ysys 
n סיםם  po םיםגליn p  t p  n p סלyn po Tgלם..n 

p  tix tg r'y p pלyDיTyog^ryina o p  m p  n 
p n p ײ־לאאם3 די אץ po לgקgל :

1( yoio n גyלם n p p  o p ם'םגלpo T 
n ?וײגם לgקgל p זײז t r i p  onysynya o p  y 'ig p p 

21 po א׳ n יוײי *י ^לז p p  in s p i  px.
2( tg הײם !רהאלומם ty n p  osynngyimr o p 

n p  o p  yrnya g px לgקgל i p  .tyc'ip o p 
P םיםגלח־ער  VgpgV poלTy 11 זיק o i'osynp 

Tg Tys^snp װעלכע oy געצאלם איז nig וױ לאנג 
nrsn po o די 'T iopp םה  Tys'oya TTrtP npsyo מל
tg ױך גױםיגעו זײ js p  px

מ די )3 n סי p  o p  oo'cysys typipp לgpgל 
jy זאל nyםיםגליד a אלם1 s't po p n p  onpynyi 
px I דא^■ נית מז ngלgד P  g 11 ל11 די ty s p

P

II
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 איז כענעםיםם צו בארעכםיגם איז םיםגליד א ימלכע

װאכעזי צוועלף צו צעז םון ווערען פארנרעסערט זאל יאר
 זאל האםפיםאל אין ליגם װאם םיםגליד א )4

 םאר עקםםרא םאג א דאלאר צווײ צו בארעכםיגם ייק
 קראנק איז װאם םיםגליד א אױםגאבען. האספיטאל די
 טרעינד א צו בארזגכםיגם איז הײם דער אין ליגם »ון

ױניאז• דער םון חשבץ אויפן נוירס
דאק* א צו בארעכטיגט איז מיםגליד יעדער )5

 העלםה ױניאן אין םעדיאין םרײע און אונםעחוכונג םאר
יערלעד• דאלאר פוםצען סון םוםע דער צו ביז םענםער

 פארגעלײגם אויך איז מיטינג םשערמאן שאפ בײם
 פארװײלונג בילדונג פאר פלאן גריגדלענער א געווארען

 קאנצער־ מאנאםלעכע םפעציעלע טעםיגקײם. קולםור און
 אין ווערען אראנזשירם װעלען פארשםעלונגען און םען

 צו םיםגלידער די םאר ױניאן דער םון אודיםארױם
 םרויען און םעגער ווערען געלאדען וועלען עס װעלכע

לאנד. םון כחות באוואפענםע די פון

î oo פון i,soo פון| טיטגלידער 
 באוואפענטע| די אין 99 לאחאל

| כוחות
 קלוירקם גארמענם לעידים אונזער סץ גודל אויםן

 ״םשעמ־ דער זיין צו אױסגעפאלען איז 99 לאקאל ױניאן
 גרעסטען דעם מיט אינטערנעשאנעל אוגזער און ■יאן״

 םיז כחות באוואםענטע די אין םיםגלידער פראצענם
 דער אם וואם מיםגלידער הונדערם םוםצעז די םץ לאנד.

 םאר געהאם אטה לאקאל מערקלײ פארהעלםגיםםעםיגער
 זײנעז אװעק חונדערם צוועלןי גאמע זײנען םלחמה, דעד
 םיו אפטיילוגגען אנדערע אח סלאםע ארמײ. דער אין

 אדםײ די ■לאג. נאצי־פאשיםםישער דער געגען קעסםער
 סרא־ ענלעכעז א געגעבען האם לאקאל, םון ניםםראציע

 םון כחות. באוואםענםע די צו םוער אירע סיז צענם
 געהאט האם לאקאל דער וואם בעאמטע 9 פון םטעןי דעם
 בלויז און דינען אװעק זיבען זיינען םלוזםד״ דער םאר

 ענערגישער דער לאקאל, פון מענעדזשער דער צוױי,
 עדווארד םענעחשער, געהילםס דער און דװארקין, לואים

 אריינ־ דארף קרעימער פארבליבען. זײנען קרעימער
םאנאט. קומענדעז ארמײ דער אין טרעםען
אױסערגעוױיג־ דעם םיט װעלם די באקענען צו

 ארויסגעגעעבן ױניאן די האם לאקאל, pa רעקארד לעכען
 אין גײט 99 ״לאקאל בראשורע, אילוםםרירטע אן

 איבער־ די קאאפעראציע, די שילדערט וואם מלזזמה״
 םיםגלידער די פון גרײםקײם קרבנות די געבענהײט,

 גלײכען איר נים זיד דוכם האם וואם לאקאל. דעם סון
 גאנ־ אין גרויס דער םון ארגאניזאציע אנדער קײז אין
לאגד• צען

 מים־ די צו באגריסונג א אין דוביגסקי פרעזידענם
 דער אין אפגעדרוקט איז ױאס 99 לאקאל םון גלידער

 װעלכען <ןאמף דעם אין ״...איצט זאגט: בראשורע
 םריי־ זייער םאר אן םירען מענשען ליבענדע םרייהײםם

 די םון רייען די אן אנגעשלאסען זיך איר האט הײם,
 מיטגלידער אייערע םון פראצענם גרויסער דער קעמםער.

 די םון םיליע איינגעשלאסען םעלדער, שלאכט די אויף
 די םארדינט לאקאל׳ אייער םון בויער און פיאנערען
אלעמען.״ םיז לויב העכםםע

 םארבליבען זיינען װאם מיםגלידער די .99 לאקאל
 געװארען דאמאלט זיגם דינען וואס אדער לאקאל אין

 מלחמה די העלפען צו חלק זייער אויד םוען םיםגלידער,
 שוין האבען מיטגלידער די קענען. זײ נאר וואס מים
 באנדם דאלאר טויזענט 169 פאר געקוםם איצם ביז

 אן וױיזם כסדר, קויםען זײ און אפיס לאקאל דורכן
 מיט־ הונדערט םינף איבער ײוארקין. מענעדזשער

 צום בלום גײגעשטײערט האבען 99 לאקאל סון גלידער
 בלום געגעבען האבען די םון פילע און קרייץ רויםעז

מאל. דרײ אה צוױי צו
גע־ געזעלשאםםלעכען אץ עקאנאמישען אויםן אויך

 םארצייכענט לאקאל קלוירקם גארמענם דער האט בים
 דער האם יאר דעם םון משך אין רעזולםאטען. גוםע

 םיםגלידער די םאר העלערונגען לױן געקראגען לאקאל
 דא• םויזענט 373 קארגע םח םומע די אן טרעפט װאס
 לעיבאר וואר צום לאקאל םמ װענדונגעז אלע יאר. א לאר

 באוױליגם זײנעז העכעתגגען לױן גונמותײםעז באארד
געװארעז•

 םים־ די האבעז חילף םלחםח םון געבים אויפן
 ארבעם טאג א בײגעשםײערם 99 לאקאל פון גלידער

 און םאל אנדערםהאלמן געװארען באצאלם אמ ודאס
דאלאר חונדערם 81 םון סומע די ארײגגעבראכם האם

 בײגעשםײערם קאםע זײן םון האם לאקאל דער איז
 פאנד דעם געשאםען צחאםען האט װאם דאלאר 4,650

 בײ־ האם לאקאל דער װעלכע םון דאלאר 12,750 סח
 צום פאנד, םלחמה אינםערנעשאנעל צום געשסםײערם

 כחות. באוואםענםע די אין םיטגלידער פאר פאנד לאקאל
 צו און ארגאניזאציעם ארמטער און וואוילטעטיגע צו
 טויזעגס םיר איגער אגענםורען. הילםם מלחמה די

 אויף געווארען אױםגעגעבען איז געלט די םון דאלאר
 פלאם און ארמיי דער אין מיםגלידער די פאר מתנות

 הונ־ צװעלף אלע ארםיקלען. טיטיגע פארשידענע פון
 גוםשםייענדע אלם געהאלםען װערען דינען וואם דערם

אינטערנעשאנעל. דער פרן מיטגלידער

 220 לאר,אל פון מענעדזשער רייש, סײדי
 פדעזידענט װײס אלס ערוױילט ,)גוארר אין

לײבאר אװ םעדערײשאן פטײט פון
םשיל־ דער םון מענעדזשער רייש, סײדי שװעסםער

 ,220 לאקאל ױניאן דרעסמאכער קאםען און דרעם דרען
חי, נױ נוארק, אין שוי  אלם געווארען ערוױילט איז ח

 םעדעריישאן סטײם חשוירזי נױ דער םון פרעזידענט וױים
 אפגע־ איז וואס קאנװענשאן טער25 דער ביי לייבאר אוו

 צום איז דאם נוארק. אין מאנאם דעם געװארלן האלטען
 צו ערװיילט ווערען פרויען צוױי וואס מאל ערשטעז

 םעדעריישאן. םםייט דער אין אמםען פרעזידענט וױיס
 וואם ראליע םארגרעסערטער דער םון אנערקענונג אלם

 און אינדוםטריע דער אין איצם שפילען ארבעםער פרויען
 איז ױאם םוערין ױניאן צוױיםע די ױניאנם. די אין

 מא־ אלגא איז פרעזידעגט, וױיס אלם געווארען ערוױילט
ט ױנײנמד דער פון ראגםי, מג ר א ױגיאן. ײארקערם ג

 טרייד דער אין אקםיװ איז רייש םײדי שװעסטער
 הונדערם. יאר םערםעל א איבער שוין באוועגונג ױניאן

 אונזער אין אםםען װיכםיגע אלערלײ געהאלםעז האט זי
 און ױניאן דרעםמאכער דער אין און אינטערגעשאנאל

 א געװעז איז זי ליג. ױניאז םרייד וױמענם דער אין
 לעצטער דער צו אינטערנעשאנאל אונזער םון דעלעגאם

 לייבאר אװ םעדערײשאן אםעריקען דער םון קאגײענשאן
 קרייזען ארבעםער אלע אין אקטיװ איז זי באסםאן. אין
 עט־ לעצםע די םאר אקטיװ איז זי וואו נױ־דזשוירזי, אין

. יאר לעכע

 דעפארט. טאון אװ אוט איסטערן
 פעי־ )בער און דזשאבם געװינט
ארבעטער אנטזאגטע פאר

 םון מענעדזשער וואנדער. הערי פרעזידענט װײם
 אינטער־ דער םיז דעפארטמענם טאון אװ אוט איסטערן
 באארד לעיבאר נעשאנעל די אז באריכטעט, נעשאנעל

 קאמפאני מאגוםעקםשורינג קעלבוירן די באפוילען האם
 אנט־ 82 די ארבעט דער צו צוריקנעמען סאגערטיס׳ פון

 דער פאר פעי בעק זײ צאלען און מלאכות בעל זאגטע
פארלארען• האבען זײ װאם ציים

 רילעישאנם לעיבאר דעם םון רעקאמענדאציע די אט
 אן נאד געװארען אריינגעגעבען איז עקזאמינער באארד

 קלאגע דער אויףי געמאכם האט ער וואם אוננזערזוכונג
 רעגי־ אויף ארבעט װאס פירמע די אז ױניאן, דער פון

 פאר ארבעטער געגען דיסקרימינירם באשטעלונגען. רוגג
 פארהאנד־ .צו זיך אנטזאגט און טעטיגקיים ױניאן זײער

 ײעלכער צו אינםערנעשאנעל דער מיט קאלעקטױו לען
• באלאנגען. ארבעטער די

אנגעהוי־ זיד האט םירמע דער געגען קאמף דער
 םעם־ אין צוריק, יאר אנדערםהאלבען קארגע םיט בען

 פראװאצירט ארבעטער, הונדערם ארום .1942 נזעמבער
 אירע און פירמע דער פון פארגיםענקײט דער דורך

 האבען מיםגלידער, ױניאן די געגען דיםקרימינאציעם
 ארגא־ ױניאן םון ראם דעם אויף ארבעט. די נעווארפען

 איינגע־ םלאכות בעל די האבען גודמאן, מארט ניתער
 באדיטנ דעם אויף ארבעם דער צו צוריקצוגיין שטימם

 די אויםצופאלגען םארםליכטען זיד זאל פירמע די אז
 דער אם םארמיםלער. רעגירונגם דעם םון ענםשיידונג

 פרעזידענם צום געווארען איבערגעגעבען איז באשלוס
 אנוועדענהײם דער איז ראםהבוירן מר. םירמע, דער םון
 האט ױניאז די אבער פארמיםלער, רעגירומס דעם םון
 אנשםאם ענטםער. קיק געקראגעז נים אים םון מאל קײן
 די אויםגעשלאסען םאקםיש םירמע די האט דעם

ארבעםער.

גערעכטיגקײט •«(--------------------------
־ האם באארד״ לעיבאר פון אונםעחוכעד דער  י מ
 םירםע די אז ױנקמ דער פדן קלאגעז אלע די שםעםיגט

 און געזעץ רילעישאנם לעיבאר דעם געבראכעז האט
 אינםער־ די אנעדקענען זאל םירמע די אז באפוילען,
 אירע סת םארםרעםעריז איעציגע די אלם נעשאנעל
 זאל זי ;פארהאנדלונגעז גאלעקםױוע פאר ארבעטער

 אויסגעשלאסענצ אלע צוריקצונעסען אגבאםען גלייך
 זאל זי ;פארהאנדלונגען קאלעקםױוע פאר ארבעםער

 םע־ םולע מיט פאבריק, אין געהאט פריער האבען זײ
 וועלכע צו פרױוילעגיעם אנדערע און רעכט גיאריםי

 אר־ די פארגיםיגעז און בארעכטיגט געווען זײנען זיי
 האבעז זײ װאס פארלוסט געלט יעדען פאר בעטער
 ײעז געמאכם װאלםען די וואם פארדינםטען אין געהאם

 םירמע די דארף פעי בעק די אט ארבעםען. בלײבען זײ
 ארבעםעז צוריקגײן קענען װאם די נאר נים צאלען

 ארבעטער אנםזאגטע אירע פון די אויך נאר שאם אין
ארמײ. דער אין איצט דינעז וואס

 קריגען מיטגלידער דזשױרזי נױ
פעי בעק דאלא־ 25ססס,

 ױניאז אמ בעיאז םמ מיםגלידער טויזענט ארום
 אויסגעצאלם געקראגען האבען דזשוירזי, נױ סיטי

 וואר דער וױ נאכדעם פעי, בעק אין דאלאר 25.000
 העכערונגען לויז די גוטגעהײםען האט גאארד לעיבאר

 זייערע םיט געאײניגט זיך האט ױניאן די וועלכע אויף
וואנדער. פרעזידענם וױים באריכטעט — בתים בעלי

 ארום אויסגעצאלם געקראגען האבעז בעק־פעי די
 ארן 160 לאקאלם די פון מיטגלידער הונדערט אכט
 פאר ארבעטעז וואס עמבאי פערט און בעיאן םון 149
 הונ־ צװײ און קאמפאני, בראזיער פארם מעידעז דער

 פאר ארבעםען ױאם 14S לאקאל פון מיםגלידער דערם
םיםי. ױניאז םון קאמפאני״ עדעלמאן ״קער דער

 םאר געווען זיינען פאלען ביידע אין פעי בעק די
 גע־ זײנען אפמאכען די ווען םון מאנאםעז זיבען ארום

 האם באארד לעיבאר וואר דער ביז געווארען שלאסען
 ױניאז םון ארבעםער הונדערט צוױי די גוםגעהײםען. עם

 דאלאר 5,000 ארום אויםגעצאלט געקראגען האבען סיםי
דאלאר. 20,000 — פארם מעידעז דער םון די .און

 אין ארבעטער םאד באדינגונגען בעםערע
אגריטענטס באנײטע

 םאון אװ אום איסטערן םון מענעדזשער געהילםם
 דעםארם־ דער אז באריכםעם, האראװיץ י. דעפארםמענט

 אגרימענםס םאלגענע די באנײט מאגאט דעם האט מיענט
 מלאכות. בעל די פאר םארבעסערונגןין װיכטיגע מיט

 װע־ גוטגעהײםען נאך דארםעז העכערונגען לוין אלע די
 םאלען די פון אייניגע אין באארד. לעיבאר וואר פון רען
 גוטגעהײסען טײלוױת באארד לעיבאר וואר דער האט

 געגען אםעלירם האט ײניאן די אבער העכערונגען די
מעד. סאדערם און ונגעזTענטשי די

 האט ױגיאן די װעלכע מיט םירמע גרעםטע די
 דרעס דאנהיל ״קעי די איז אגריסענט דעם באנײם

 עס װאו דזשוירזי נױ ברענטש, לאנג םון קאמפאני״
 גע־ זיך האט ױניאן די מלאכות. בעל 150 ארבעטען

 סון העכערונג לוין א אויף םירמע דער מיט אײניגט
 אויגוסם ערשטען דעם םון ריטראעקטױו פראצענט. 10

 אויסגע־ איז אגרימענט אלטער דער װען אן, 1943
 פריער האבען זײ וואס וואקאציע׳ באצאלטע ארן גאנגען

 צום געװענדעט זיך האבען צדדים בײדע געהאט. נים
גוטהײסונג• פאר באארד לעיבאר וואר

 אין דעפארטמענט פון פארטרעםער באומרינד, א.
 האם ער אז באריכטעט, דזשוירזי נױ ריוז׳ער סאוטה
 אונ־ בראדערם סיגעל דער מיט אגרימענט דעם באנײם

 פארבעסערונגען מים רױוער סאוםה פון פירמע טערװעש
מלאכות. בעל 35 ארבעםען שאפ אין ארבעטער. די םאר

 האט םירמעם פאלגענדע אין ארבעטער די פאר
 די טיילוױיז גוטגעהײםען באארד לעיבאר וואר דער

 בעלי די פון געקראגען האט ױניאן די װאם העכערונגען
 העכע־ םולע די פאר אפעלירט האט ױניאן די און בתים

 דער פאר ארבעטען װאם ארסעטער 45 די דונגען:
 םאר ;דזשױחי נױ עליזאבעט פון קאמפאני ענדרױס ק.
 קראון דער םאר ארבעםען װאס מלאכות בעל הונדערט די

 האט קאנעםיקום בריחשפארם פון קאמפאני קארכעם
 זעקם םון העכערונג א באװיליגט באארד ־לעיבאר דער

 די וואם םראצענם האלב א זיבען די אנשטאם פראצענט
 םאר* אויך האט ענטשיידונג די סארלאנגם. האם יוניאן
 האם ױניאז די ארבעםער. ײאד די דערמאנען געםען

 םאר און העכערונג םולער דער פאר אםעלירט דעריבער
 די איץ אויך שליסם באװיליגונג די אז מאכען קלאר

הענט. װאכען
באוױ־ דער געגעז אפעלירם אייד האם ױניאן די

-------------------------------1944 *עבר״
 n 68 םאר העפערוגג פראצענם םינף בלויז םון ליגונג

 חשױרזי ®ח קאמפאני בענדים לואיס םון ארבעסער
 האט ױניאז די וואס פראצענם צען די אנשטאם פיםי,

בתים. בעלי די םיט געאײניגט זין
 אירע םארענדיגם כמעם אויד שױן האט ױניאן לי

 םעTם דער םים אגריםענםם נײע פאר «האנדלונגעז
 חשעק״ איז שאפ נאװעלםי א אינקארםארײםעד״, .סיבקא

 סץ קארפארײשאן״ פארק *םי׳עד די און הײטס, סאן
 קארפארײשאן סיבקא דער אין אײלאנד. לאנג קאראנא,

 אײנ־ פירםע די שױן האט װאך, םון ארבעטעז אלע װאו
 וואך א דאלאר דדײ םון העכערונג א געבען צו געשםימט

םיניםוםס. העכערע און ארבעםער אלע פאר

דעפא־סטענט טאון אװ אוט סלאוק אץ
 םח מענעחשער תבין- גדליהו פרעזידענט וױיס

 זײן אז באריכםעם, דעפארםמ־ענם טאח אװ אום קלאוק
 ארגאניזירען צו דרײװ א אז איצם סירם דעפארםמענם

 די מאכען וואם דיסםריקט נוארק אין שעפער עםלעכע
 אוים־ אן איז דאם סוםס. סםאיל מעניש די פאר סקוירםם
 געבדאכם לעצטענם האם ױאס קאמפעין דעם םון ברײםונג

 אונ־ םון קאנםראל אונםערן שעפער סום מעניש צאל א
אינםערנעשאנאל. זער

 אלע כמעם ױמען שעפער םקוירם באםרעםעגדע די
 פאר ארבעםען זײ םון מאנכע שעםער. קאנםראקטינג

 סוםם. די צו תשעקעםס די מאכען וועלכע פירמעס,
 חשאבערם די פאר דירעקם ארבעטען װידער אנדערע

 צוגלײן־ דירעקם ארבעט די ארויס נעמען זײ וועמען פון
מאנוםעקםשורערס. חשעקעט די םים

 צו — רובין שרייבם — איז האפענונג ״אונזער
 אונםערן שעםער די אט ארונםערברענגען שנעל קענען

 בא־ און פארדינסםען די ױניאן• אונזער פץ מנםראל
 נא־ זײנען שעפער די אין ארבעםער די םון ױנגוגגען

 םיר וואם ש׳עפער, אונזערע אין וױ נידעריגערע םירלעך
פארבעםערען״. צו םאראינטערעםירם שםארק זײנען

 טרײד גארםענט קאטען אין
דעפארטמענט

 דעם האט דעפארטמענט טרײד גארמענם קאטען דער
 די אז ענטשיידונג, וױכםיגע א ארויסגעקראגעז מאנאט

 אויסמצאלם, קריגט ארבעםער אן װאס געלט װאקאציע
 ארבעטסלא־ קריגען צו רעכט דאס אװעק נים אים ביי נעםם

 אױסער געווען איז ער אויב וואך, דער םאר בענעםיט זען
 בא־ חשאב, א אנצונעמען גריים געװען איז און ארבעט

 דעפארםםענם. םון דירעקםאר גיגגאלד, דיױויד ריכםעם
 איר דוו־ד ארױסגעקראגעז ױניאן די האם ענסשײדונג די

 דער פון מלאכות בעל םופציג און הונדערט די פאר אפיל
 םענםיל־ סאמיםוױל. פון קאמפאני׳, ספארטװער ״ליװײ
 ארבעםסלאזען דעם םון ענםשײדונג אן געגען הײניע׳

 מע־ דיסטריקט סטײם. פענםילוױיניע םון דעסארםמענט
 ענטשיידונג די אם אז אן, וױתם שינדלער הערי נעחשער

 נוצען װיכםיגע ברענגעז וועט וואס פרעצעדענט א שאפט
סטייט. אין ארבעטער אלע פאר

 די וואם דעם דורך ארויסגעקומען איז פראגע די
 ארבעטער אירע אויסגעצאלט האם םירמע כאםרעםענדע

 אונ־ סארפליכטעט געװען איז זי װי וואקאציע׳ ייאד יי
 םארמאכט זי האט וואך זעלביגע די און אגרימענם, םעח
 דער ארבעם. קײן געהאט נים האם זי וױיל שאפ. דעם

 גערולם, האם דעפארטמענם אינשורעגס אנעמסלאימענט
 בארעכםיגם ניט ארבעטער די זײנען וואך דער םאר *ז
 באצאלט די האם הבית בעל דער וױיל בענעפיט׳ צו

 צום אפעלירט האט ױניאן די שכירות. װאך דער פאר
 ארגו־ דעם אנערקענם האט וועלכער רעװיו, אװ נאאײ
 װאקאציע אז םירמע, דער אץ ארבעטער די םץ פענס
 דער פאר ניט ארבעטער די אויסגעצאלט ױערט געלט
 ױיער םון טייל א איז עט נאר עס, קריגעז זײ ײען ײאו

 דארף דאם ארבעטען. זײ וואס ציים דער פאר באלוינונג
 אר* צו רעכם דיער מים םאן צו האבען ניט דעריבער

 ארבעם קיץ נים האבען די ווען בענעפיט נעםסלאזען
 דער םון ארבעםער די לײדיג. אום גייעז איז שאפ איז

 לא־ םון םיםגלידער זײנען קאמםאני ספארםווער ליהײ
. .225 מל

 קאמפאני״ מאנוםעקטשורינג ״פוטנאם
שאפ ױניאן א ענדלעך

 האט דעפארטמענם םרײד גארמענם קאםעז דער
 ש«•׳ קלאוק א ארגאניזירען צו באװיזעז מאנאם יעם
ױנייז אתזער פון אפםיילוגגגען אלערליי װעלכע פים

 לאנגעד א פאר זאגעז צו און זינגעז צו געהאם האבען
ס איז קלאוקםאמד יארקער נױ די םאר . צײם.  ױ ן

 זכרונמן די איבער דעדםרײענד באזונדערם דערגרײכונג
ד זײ בײ ארויס תפם דאס װאס  דעם םע נאמען דעם דיי

אײגענםיסער.
 קאם־ מאנוםעיןםשודיגג ״פוםנאם די איז שאפ דער

 דעם ®מ נאםעז דער יארק. גש וױיםהאל, פון םאני״,
 קלאוקמאכער די נאװעםבער. הערי איז אייגעגםימער

זײ. סאר מײנם נאמעז דער װאס דעחדילען נים מען דארף
 װען עםכאי. פעדם אק געװען פריער איז שאפ דער

 דוו־ד איננזערנןדטאנאל די אז דערסילם האם פירמע די
 ארי־ געוױגם דעפארםםענם םאון אװ אום איםםעח דעם
 צו אנםשלאסעז איז און ארבעםער די םון מאגכע בער

 קײן שאם םיםז אנםלאםעז זי איז שאפ- דעם ארגאניזירען
צוריי^ יאר צװײ םים געװעז איז דאס וױיםהאל.
 :יס אכער זיד מעז קעז אינםערנעשאנאל דער פון

 דעפארם־ םרײד גארםענם קאנזעז דעי־ אויסבאהאלםען.
 אװ אום חנד ײאו ארבעם די אגגעהױבען האם םענם
 האט םירםע די געהאלםען. האם דעפאלטמענם םאח

 שטעלעזנ״א און נאכצוגעמז געהאס בדעה נים גאר אבער
 ארונםעד זײנעז ארבעםער די ביז באדינגונגען. ױניאן

סםרײק. אין
 דער כיז װאכעז םיר אנגעהאלםען האם סםרײק דער

 האבען אגרימענם דעם דורך געווארען. ײײכער איז באם
 צמאגציג ®ת העכערונג לױן א מקראגעז ארבעטער די

 pc סומע דער אויף פעי בעק אױך קריגען זײ פראצעגט.
מי ערשםעז דעם pם העכערונג דער pם םראצענם צען  י
 אן. אויגוסט pם — פראצענם צעז אנדערע די םאר און

 ױניאן קלאחד א איצט איז שאפ דער אז זיך, פארשטײם
 ארגא אגחנחג אלע אק ײי באדינגוממ אלע מים שאם

םרײד. דעם pם שעפטער ניזירטע

 באסטאן אין ארבעטער עטבראידערי
פאנד װאקאציע קריגען

 pD סױתױס קאנםאליזרישאז סםײםם ױנײטעד די
 אנא םארםרעטער, איר דװץ האם דעפארםסענם לייבאר

 צװײ די םאד םאנד וואקאציע א באװיליגם וױינסטאק,
 יו־ ארבעםער עמבראידערי דער םון מיםגלידער הונדערם

 איז ענםשײדונג די באסםאז• םון 359 לאקאל ניאן
 אנ־ האם יוניאז די װי נאכדעם געווארעז אתיסגעגעבען

 דעד םים דעם װעגעז פארהאנדלונגען לאנגע געםירם
 םארלי• ארבעםעד. די pא רעזולםאםען אן אסאסיאיישאז

 די ארבעם. די געווארסען האבעז געדולד דעם רעגדיג
 קאנסי־ צום געדוארעז איבערגעגעבען דאז איז פראגע

רעגירונג. דער פון דעפארםמענם ליאיישאז
 צו ארבעםסגעבער די םארםליכםעם ענםשײדונג די
 סעם־ פץ פעי־ראל זייער םון פראצענט צוױי צאלען

 ענםשײדונג דער אין אן. ,1943 טען.15 דעם םעמבער
 דרעסמאכער די פאל אין אז פונקם, א םאראן אויך איז

 pc פראצענם דרײ pפ םאנד װאקאציע א קריגען װעלען
 מאנוםעקטשורעדם עמבראידערי די דארפען פעי־ראל,

םראצענם. דרײ צו צאלונגעז זייערע העכעדען אויך
אנגע־ האכען םירמע דער מים פארהאנדלונגען די

 דע־ פון מענעדזשער דיסטריקם האלפערין, יעקב פירט
 פרעזידענם ווײס מאסאםשוזעטס, איסטערן איז פארטמענם

 א pא אגענם ביזנ׳עם ברײדס, הענרי קרעימער׳ םיליפ
לאקאל• פיז קאמיטע

 װאר דער אז אויך, באריכםעם האלפעריז ברודער
 העכערונגעז לוין די גוטגעהײסען האט באארד לייבאר

 אונםערן דינען וואם שעפער צוױי סון ארבעטער די םאר
 העכערונג א .359 לאקאל זעלביגען דעם פון קאנטראל

 פאר געווארעז גוםגעהײםען איז װאך א דאלאר דריי םון
 קאם־ עמבראידערי פילגרים דער pם מלאכות בעל 35 די

 די פאר װאך א דאלאר צוויי םץ העכערונג א און פאני
 קאמ־ באטאן ענד פליטינג קינגסטאן דער פון ארבעםער

 די קריגען פירמע םילגרים דער א-ן העסערינג די פאני.
 קימסםאן דער pc די און אן םעפטעמבער פין ארבעטער

 אן• ױני ערשםען דעם פון קריגען ארבעטער די וועלען
 גוםגע־ אויך איז קינגסםאז דער םון ארבעטער די םאר

 צווײםעז סארן וואקאציעס. כאצאלםע די געװארעז הײםען
געווארען. ענםשידען נים פראגע די נאך איז שאפ

 ארבעטער הונדערט פיר םאר העכערונג
גוטגעהײסען שעםער צוױי אין
 פיליפסבורג םץ מענעדזשער סארדעניא. גרוים
 האם גאארד לײבאר װאר דער אז באריכטעם. דיסטריקט■

 אלע סאױ חעכערונג לױן פראצענם םינף די גוםגעהייםעז
 םיליפםבודג, אין שאפ״, בערנסטיק מ. .מ• pc ארבעםער

 װאשינגםאן דער pפ ארבעםער די םאר pא דזשײרזי. ניו
 נױ װאשינגםאן, pם קארפארײשאן, מאגוםעקםשורימ

חשױחי•
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חעמדמגזז. די געקראגצז האכען
 ןלענםאק דןס ■ון מענעדזשצר קײדצםאז׳ ניקאלאס

ך חאס באארז־ לײכאר חני אז כאדיכםעס. דיססריקט,  ג
ר תעג«ז פארחעד א האלסעז  דיס^רייױ״ re קלאגן ת

r m י  מ״ האם ימקמ די װאט סצסיגקײט ײניאז מ
 קלןגן די מןדליצי״. ,■יסעי פירמע ד«ר ג<געז בראכס

מז 17מײאי ארײנגעבראכם איז  אימק־ חאס נאפ דצר י
 גײ וױ נאפדןם סאלס אגגעס ארכעס דער pa געשיקם

 ימיאן ן גזןוואחוז אוגעחאלסצז זדז חײם דעו־ »יז זדר
מיסינג.

 דזשאנסאן מיױזעל מענעדזשער דיסטױקט
 אץ פאחזאונדעט געהילוש דץ אמ

צוזאמענשטױס קאר
 דץ p» חשאגסןח סײקעל סענעדזשןר דיםםריקם

 גזױיאחח פארװאיגדצס שוחןר זײגען תאלסיאז ענז געחילף
 וױיפ גיס צחאמנשסױס, קאר א ייז יאניאד- םעז18 דעם

r  pa־>Pײדן •עגסילודממ. ׳  אײזקגצגומצז דמצז נ
 D|n האלסיאן צנן מאו תאספיםאל, יאדק ייז גזױוארעז

 זיד גצפינם »ח אפץראציע עדנסםע אז דורכגײז מםוזם
 איז חשאנסאן מײקעל לאגע. קריםישעד א איז נאד

געפאד. אױסער
 געקראמז חאט «ר וױ גלײך איז גיגגאלד דידעקםאר

 נאד אפמפארעז עקסידזגם׳ חנם pa ידיעח די
 ארויס־ נײעס די תאט ױניאן אונזער pa קרײזען די אץ

םיםגעפיל. איץ באדױעדעז גרױס גערוםעז

 »ג• סאלעקםױוער ערשםער דער
 איז םרײר קלאוק אין רימענם

פילאדעלפיע
 תשאינס קלאוק דער pe כיענעדזשעד דארדיק׳ זע
:שרײבם םילאדעלםיע אק באארד

 ת־ זיד חאבעז װאס םארחאגדלומען, לאנגע נאד
 דזשאינם אונזער ד-אם מאנאםען, דריי איבער צויגען
 אגריםענם קאלעקסיײעז א אונסעדגעשריבעז באארד

 פי• אין מאנוםעקםשורערס pa אסאםיאײשאן דער םים
לאדעלםיע.
 זדז שםאם אק אונז ביי םרײד קלאוק דער כאםש

 לעצטע די םיר האבעז ארגאניזירם, פראצענם הונדערס
 סיט אגרימענט קאלעקםײוען קײן געהאט ניט יארען

 מאנו• יעדער בתים. בעל' די פיז אסאסיאײשאן דער
 אג־ באזוגדעד א אינםערגעשריבען האט םעקםשידער

 אג• אינדיװידועלע די אם ײניאץ. אונזער םים רימענם
 ענםארםען צו שווער אונז פאר געמאכם האבעז ריםענםס

 פראצענט חונדערם אגריםענם דעם םון םארשריםסען די
 דאס דעריבער באםראכםען םיר שעפער• קלײנע די אין

 דער מיט אגרימענם קאלעקםױועז א אונטערשרייגען
 ארבעטער. די םאר םארציגלעד מער םאר אסאסיאײשאן

 םאראנםוואדם־־ קאלעקםיװע איינםירען װעם דאס װייל
 pa אסחיםוגג דעד םאר ארבעםםגעבער די מצד לעכקיים

אגרימענם. דעם
 געקראגען מיר האבען אגרימענם נײעם דעם אין

די : קלאוקמאכער די םאר םארבעסערוגגען םאלגענדע
 דרײ צאלען ייעלעז אינדוסםריע דער pc בתים בעלי

rא װעלפעיר א צו ראל פעי זײער םץ פראצענם i  P* 
 דאר• בתים בעלי די ארבעסער. די פאר םאנד קעישאז

 ױניאן דער אין וועכעגםלעך געלם דאם ארײנשיקעז פען
 יעדען pa םארדינסטען די pa סםעיסמענם םולען א מים

 םאר־ סטיל ליסעל די אויב וואך. דער פאר ארבעטער
 איבעםער אלע דארםעז ווערען, מאדיסיצירם וועם מולא

 אץ ארנעםער אלע העכערונג. לױן א קריגעז טרייד אין
r n a, דאר־ ארבעםער שםיק סיי און ארבעםער װאך םײ 

 יאר. א האלידעיס ליגעל םיר סאר באצאלם קריגעז סען
 געצאלם pa פונקט דעם אט באםראכם ױניאן אונזער

 א אלס ארבעםער, שסיק די םאר האלידעיס ליגעל סאר
 קלאוק• אונזערע םאר זיג מאראלען און פרינציפיעלען

 םיל אונז ו.אס רוביז גדליחו װײם־פרעזידענם מאכער.
 בעלי די םים סארחאנדלונגעז די איץ ארויםגעהאלםעז

מז *י בתים פאדערונגעז. איגזערע קרי
 ביי שװאונג פולעז אין שױן איז םעזאן ספריגג דער

 פאר ארבעם געגוג םאראן איז שעפער די איץ אונז•
 די אווערסײם• ארבעם מען אח םלאכות בעלי אמזעדע

גוסע. גאנץ זימען פארדיגםםעז
ך פארשײדעגא אױף םעטיג אח ייגיאז אונזער ג



ו «i>b*sh יעלעאפטלאגצ ו * ס״ י
m פאר גןחאלט סאנ א u r n i i חילפס־ארגאגיזא*י?ס׳

פ ג ודז גןזינוןו פי ד דןר מ ן ל |W *מי# קרןס ו מ  לו
VW דודסמפירס תאט f גריפ די »69 VI9M  w און 

ז יאלאר sco *ייכזװ■ ז9גןשאפ מ ײ ר ח •  פיח■ •
nw דאת •דןוידןגס וזײס off מרןן דןד מןוחמ איו  ן
i )חןסוןן זי און אװזמד> po {אסט n ו ן ײרי ו מןרל

*n w n r w  p לסקאל, *יז wrwnw  j ו »יז י מ
 חא׳ 60 לאקאל p§ סאארד n*ippfrpf די און גריגגןדג

m ד לו ס מג כ מ o גן n *דןו״מלג

#ן ל אין מ מ ד אלא פאד ייו מ מ ר  דןייי וייממ ײאס א
ס סי ו ן ו ן  פאד ױאכאז *ודי po יסד §מף וױ ײיינימד נ

סןן ײס• וי רגן י לןגגערי ו o ו n o׳ doi ודני אױך 
w# האספיטסל ®סר סרמססד די po .די כיתדגיע 

ר סון טןנןדזשער דןר גץפידט oon פארחאגדלימס!  ת
מיןן ן ברודער סיל״י^״י/ ודן י ן ס דץר דק*7דן נ  ןגדסעג

נסידד. לײבסד צוס גןויסרלו סימדמףאיפס איז
טישיגען שיט/ נעי *ון דעטראים אץ

tfson o ^pon  po און שעיער קלאוק פינף מיר

 דער אמ שיטאגא איז
טיטעל־װעםש

• m i l  IIH M U M M  HfcMH t—    - —   . . .  װײס באדיכסזס װעסס סיםאל דןד אדן שי?סגס ®ון 
חוז איז שעמר די יין *ז ביסליס, ססדיס פרסזידסנס  מ

ra n ק קל*וק די איז סײ בײי איז שיקאגא י
po די אדמס׳ ספריגג אויף ש««ןד דדןס די «דז סײ 

r פסר ■רײזןן w די געסעסזןלם. שוק ודז *־מט 
m פסרתסנדלוגגסן איצט פידם nr״ m חענעדונמן 

חענם• וואכען די פאר שכירוח די אױף
ד די פון מח־יגסימז די מ מ בי־ גאר די ביי סי

-MAÂ AM •N M H i ■AAAAAkAAAAA A kkAAkA AM -— - t f ®זדי די דרעסעס׳ ס^וטעץ ליגע jib h ii דרעס *יזייח 
 מיס בדױז פארבעסערס• פיד לעפסענס דד זמס ״ מדז

ר 1אי If© חאס *ודיק יסד עםלעכע  גןװאוסם 1לסי דן
 8 םענט po 36 םינימום לחאססעז9צוױיפ א פון גלויז
 *f ג געמ»כם לזסנסעגס זדז ויסס אונםערזוכוגג, tV שעהי

אר״ די פון שארדינסםען דורטרשגים די אז וױמס> ווארען׳

 דער איז שעאער וױיסס און םקױדט די אין jvtv א סענם
ם סמױג תרכשגים n » מג  j i j r דז ססי מג רי  די *ג

 ערווארטעם ימיסז די און אױס גיכעז איז גײם טריידס
מדבעסןרוגגעז. םיט באני״עז פרידלעך זיי קענעז *ו

pc m אתטןדן m דעמרםםענם ןדױקיישסנסל 
 קלא־ אײנגעארדענס באארד חשאינם שימגער דעד חאם
 אין בעאמסע װעדען וױלעז װאס מיםגליוער פאר סען
 אװענם מאנסאג געגעבען וועדען קורסעז די יוגיאן. דער
 אמםעז, פןןוי קאנדידאטען אלע יתיאז• דער פיז אסיס אין

 *ו געלןןדעז װערען םיםגלידעד *קטײוע »ח טשערלײס
סק■קלא די באזוכען

 דעם גוםגעחייסען תאט באארד לייבאר װאר דעד
 עמבראידעדי דער אין ארמםער די פאר אגריסענס

 ירןמענט פינף פמ חעכערונג לוין דער טים אינדוסםריע
 סאר פדןמעגם האלב 8 זיבען ארבעםער׳ שםיין םאר

ע יון חענם ײאכעז ם מל  חעכע־ לויז די װ&קןמיעס. מ
 .18 אױגוםם ערשטען דעט סח ריטיזמקטױו איז דונג

 פארבע־ אנדעדע געקראגעז אייד בעז8ח אדבעסער די
 ט8ח נדלונגען8רה8פ די גרימענט.8 ז׳עם אין סערוגגעז

 ידזש8דזש ברודער ל>8ק8ל םיז מענעדזשער דער געסירם
סאריז.

 װעץ, שאדט אץ באנײט אגױמענט
אינדיאנא

if דארט אדבעסעד די  m ♦דער סרכעט. ספריע אױף גיז 
 געווען אח דײוױד׳ ביל ׳18ײגי דער פון יטז9טרי8פ

 נײע די אױף •רײזען די סעטלעז וױן כאחידפמ דיאר
 דער דודך טיץ. דדינען8פ רכעםער8 די אח סםןןילס

טיטלומ8פ ד פמ י  פץ בתים בעלי די חסממ ױנקמ ת
m גןװץנדץט זיד יק?ט8מ i סוט אח ים8ק ל8נ8געש

k&h fcfc k ■ifcLk ifck Ak •«k|k kkkbkAkkwIkfekk if 18 ושליס8נ8 ייד נג8רל8פ 8 סיט נאארד מזדי8ק,ד

e פמ יץוולטסט לס8 rr חאם ױניאן די ס8ײ סעטללמנט 
ס מג מ ד מיט oxgot« ל  פמ םילס ניםינג מאלומריץ מ

י תל מישיגזמ׳ סיםי׳ מ דט8י םיטגליחנר rifiPK ז9ו
kkAkte kikhfekk kM km ■ tatMM•■ Aktafekk k | ^  kte |k ק יסלסר בס9םויז זעקס קריג׳עז  ט8ת 18ייגי די •יױ. מ

 דער «יט 19נדלונג8רח8פ די נדיגם9ר8פ כטעט 1שױ
מגט. ניתם 8 י8פ f פידס ifm סגרי  8f װ גאד מ לי  מנ

אויםאוגלײמז• זיך פונקםזה פאר 8

לואיס סיעט אץ באנײט אגױטענט
 T8 ריכםעם׳8ב מרלשטײ! ר9מײ נט9זיד9פר וױיס

ס8פ 19ג8קי9ג ט8ח 18ױני די מ  ר•8 די ר8פ רוגגןמ9ר
ט  פאר־ דײד לואים סימט »ק י9פ9ש י8פ 8 פיז י9מ

« די מיט י ל Mי1מ
ט רי8סוילימענם 8 מנ רי  ט8ה 18ױני די ס8וי סג

M TPfJ! ט סױטשמל י8ד פח מנ סר  םץ ני,8מפ8ק ג
 פיזורי, ׳ז8שיגגט8ײ איז שןןפ איר פןא־ לואיס׳ סימט

ר8 יי בזמ8ח מ מ  לוין נט9*8פי ״P’« 8 ז9ג8קי־9ג ר
רונג מ מ רונג9ח 8 זמנט׳ װאכזח די י8פ י  די אױף מ

 י8ש ציע8ק8ײ לט?818כ ד8ײ 8 אמ ילס9ם? מיניםום
ט8 9ל8 מ ײמן ס8ײ ר9ר  ר8י 8 מרשעםםיגם דאדם ז
ד. דער8 מ

. נד9 ״ג. די  אוגע־ ה*ט ני״8«י8ק גחגרווער8 י
 סוב־ 8 אירער קאא*ני< רמענם8ג אקם די ?8 שסימם׳

 לעק־8? דיעם אונםער 19רקומ9רונם8 ל8ז פ׳8ש רי9םידי
 די אינדוסטריע. אונטעתועש דער פץ נם9גריס8 םיװעז

 דזעכע־ לוין זעלביגע די קריגזח אי*ט לזח9װ רבעטער8
 1רבעסערונגע8פ נדערע8 אמ מינימומם 9ר9העכ רונגעז׳

 דער װען געקראגען 1חאבע םרײד םמ םער9ארב די וואס
 זיך געסינט ׳ שאם דער ג^וארען. באנייט איז אגרימעגט

מיזורי. װענםסוױל, אין

 רךר מיט אגרימענט איר באנײט חאט ױניאן די
 אינ* ׳1װעי סארט 1סו קאמיאני״ גארםענם מעיד ״װעיז
 8 סענם סוםאיג םון מיױסום 8 געקראגעז און דיאנא׳

 אויד ם8ה ײניןח די רבעסער.8 אלע פאר שטונדע
 אלע םאר *יע8װאק לםע8באז װאך 8 נאד געקראגעז
 דרײ םירםע דער בײ באשעפםיגם זײנען ס8ײ ארבעטער

 1בע8ה יע1קא8ײ לטע818ב ײאד 1(אײ םער. אדער יאר
 אויך ײערם עם םריער). םמ נאד רבעםער8 לע8 דארט

 ר־8ס די אויף ■חמענם סינף פץ באנוס א איינגעשידם
 דרײ יעדע 1װעדע לם8אױםגעא װעט ס8ײ דינסםעז
 גזמא־בעם 1בע8ה וועלזװ 08ײ רבעםער8 או מאנאםע!

 גוט־ דף8ד גריםעגם8 דער שםמדע!. ל8« באשםימטע 8
באארד. ר8לײכ פמ װעחה געהײסןױ

 פאלס טשיפעװא און םילוואקי אין
וױסקאנסץ

ת  סאר if נדלונג8רה8ס 18ײני די פירם מילװאקי י
ם8 נײעם א מנ רי  םיל גיםימ פרידלעגדער דער טיט ג

מ די קאםיאני. ד ען *ו !וגעשםיםם שײן ם8ה פי  מל
 כי־ אמ סייסאל8ה סים אדבעםער די פאדזיכערזה םאר

jn־T28 קהײס.ג8?י םיז פאל איז קאסמװ רודגישע f סאר־ 
דיסקוםירם. נאך װעחה ארבעטער די סיז לאנגעז

 מילם ניםינג טאלס אעװפסשי די סים גריטענמא חגד
ײ נײס8ב איז ממדונג 8 םים 19י8מ  ״8פר פיגף ®ת י

ם ר׳ 9ל8 פיז שכיו־ות די אױף מנ מ מ ד ־8כ ײיד 8 א

 צאל א םארלארזמ 18ײני אונזער ט8ה נאם8מ דעם
 אין געשטאנען לאנג 1יארע זיעען וואס ,1מע:שע נאענטע

 נאענט זײער אדער ױניאן׳ אונזער סון דינסם אקטיװע!
 אזוי פירערשאםט די באוועגומ, גאנצע אוגזער איר. פץ
 סאר־ זייער אויף םרויערע! מיטגלידער פשום׳ע װי גוט

 מיט מיטגעםיל טיםען זייער אויס 1דדיקע אץ לוסט
םארשטארבענע. די םמ םריינד אץ קרובים םאמיליעם׳ די

 פון װעטעראן קאפ, פיליפ געשטארבען
אינטערנעשאנאל דעד

 און אינםערנעשאנאל אונזער םח םיטגלידער אלע
 זיעען 1ױגיא אונזער םמ םײמערס״ ״אלד די ספעציעל

 ידיעד״ םתיעריגער דער פון געווארע! אויםגעטרייםעלם
 אונזער םת וועםעראנעז די טמ אײנער קאפ, םיליפ אז

 דעצעםבער, םען31 דעם פרײטאג, איז אינטערנעשאנאל
 אין היים זית 1אי קראנקהײט לאנגער 8 18נ געשטארמ!

ר.8י 68 געותץ לם8 איז רבענער8רשט8ם דער ברוקלי!.
 דינע לע8 כמעם 18ױני אונזער מים 1רבונדע8פ

 די קאפ rםיל איז .18 ױגלנם םריעםמר דער סמ 1חנ8י
 םעק־ עקמקוםיװ *ום געחילף 19געוו י8י «וױי לעצםע

״ אוגחנר ®מ י8ם9ר ע ת מ נ ק ל,8נ8אי רי ת  ם. םוז
ר8רשם8פ י9י ג»מגי.8 מ מ  געהאל- לאנג if שר ם8ה ר

 סמ פריער סרעזשודער, ר8סעקרעם םח מם8 דעם טעז
 דרעס ®ח כדעם8נ איז באארד דזשאינם יק8קל דעם
צוױ־ ײם,1 יאר זימװ סאר יארק. גױ איז באארד ינם8דזש

גערעכםיגןךט ►ן--------------------------
 אח 1923 שעז

f י9 זדז 1830 j־ 
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ט  מסידער אוץ מנ
ר פח  אינימר־ מ

י ל8נ8ש9ג נ ו 18י
.pup

 איז פ8ק פיליפ
 19ר8גזױי מבױרזמ

 איץ נד8רוסל 1אי
 קײן געקומע! איז

 8 לס8 לעריקע8
iff אינ־ ריגער8י 

 זיד ט8ח ער געל.
 1 8 1סע8נגעשל8

 כער8וקמ8קל דער
 גע- איז אמ 18ױני

ױ8ײ  אין ?טיװ8 ח
 פון צייט 1אי ,1910
 געלײגם ט8ח ס8װ סטרייק ל8גענער גרױםען ערשטע! דעם
 18 לס8 ל8נ8אינטערנעש דער ר8« םענט8םונד דעם

 טלײדער סרויען די טTל8נםר8ק ם8ײ ײנקה ר9רבעם8
 מיט 1רבונדע8ש ענט8נ געווזה איז קא■ .9איגדוסםדי

י 1אי אינטערנעשפנאל דער סיז «פעז8ק לע8 מ8י י  1םי ח
 אמ נאענט 1געווע איז אמ אויספשרײםונג אמ וואוקס איר

 18ױני אונזער סון םירער וױכטיגע! 1יעדע בײ געאכטעט
ר.8י דרײםיג אח פינף די 1אי

 פטיי•8 װיכטיגסטע די מיט רגינדונג8ם זימ חמ א
 איז רק,8י נױ 1אי ל8נ8אינטערנעש דער פת לונגעז

 מישע8נ8עק לע8 1אי טעטיג 1געװע רבענער8רשט8ס דער
 דער פץ טעטיגקײטמ און וועגועען8ב ליטישע8פ און

 18 געוחױ איז ער באוףעגונג. רבעטער8 ניזירםער8רג8
 און ד8ט8דמיניםטר8 אץ נײזער8רג8 אויסגעצײכענםער

 ענטװיק• און װאוקס צום 1גע8בײגעטר םיל דיער ם8ד>
װעגונג.8ב אונזער םץ לוגג

 אלמנוד ן8 איבערגעלאזם ם8ד> רבענער8רשט8ם דער
 נט8לױםענ רמיי,8 דער איז זין *ווײ קא■, סאםיע

 כ־8ט 8 איז קאפ׳ אײרא קארפאראל איץ קאפ דזשארדזש
 דעם סארגעקומען איז לװיה די קאפ. עסםעלא מיס םער

 ר־8 ארבעטער אנדערע און ױניאן די יאנואר. צוױיטע!
 באערדיגם איז ער באםייליגט. זיד האבען גאניזאציעם

 אנ־ זיץ עהרע סעמעטערי. כרמל מאונם אויף געווארען
דעגק•

 הלאור, םון מענעדזשער ׳מעץ סאל
סו2 לאקאל ױניאן דרײװעדס

ברו* געשטארבען איז יאנואר, 22 דעם םרי, שבת
 דרעס אץ קלאוק דער םון מענעדזשער מעץ, סאול דער

 ד׳ארץ שװערער א נאך -102 לאקאל ױניאן׳ דדײווערס
 לענגערע א געליםע! האט עד װעלכער םון קראנקהײט,

 אונזער מיט פארבונדע! געװען איז מעץ ברודער צייט.
 פאר־ געהאלטע! האט ער .1910 זינט אינטערנעשאנעל

 איינער געווען איז און ױניאן דער אין עמטער שידענע
 שיר אגענטור סולקעס דער דורך זיינען וואס די׳ פון
 דעם דורך טשער עלעקטריק אויםן געװארע! געשיקט ניט

 אונ־ אויף אויסגעטראכט האבען זיי וואם מארד־בלבול,
 אנדערע און זימאן מאריס פרעזידענט געה׳עזענעם זער

 געװען אױך איז םארשטארבענער דער םירער. *וניאן
 סאציאליס־ דער אין אץ געװערקשאםטען די 1אי טעטיג
פארטײ. םישער

 טען24 דעם מאנטאג, םארגעקומען איז לויה די
 באװעגונג סאציאליםםישע און ארבעטער די יאנואר.

.לויה. דער בײ פארטראטען גיעװען איז

פאמעראנץ נײטען
 ראדיקאלע און ארבעטער די און ױניאז אוגזער

 און געםרייע! א םארלארען האט אלגעמיין 1אי באוועגונג
 טוים פלוצלוגגען דעם דורך פריינד איבערגעגעבענעם

פאמעראנץ. 1נײםע גענאסע פון
 םים פארבונדען געווען איז פארשםארבענער דער

 ו די וואם דעם דורך דירעקט, אינםערסעשאנעל אונזער
 אלע די זיד 1האבע ״דזשאסםים״ און ״גערעכטיגקייט״

 איז פאמעראנץ דרוקעריי. זיץ 1אי געדרוקם יארען
 איבצרגעבענער געטרײער, א און מענש ליבער א געווזױ

 באדײ־ א דערווארבע! זיך האט ער ארבעםער־םריינד.
 און לײעמװ אומערמידלעכע! זית דורל בילדונג םענדע

ר געשריבע! האט און שםודיחח, מ  ארבעטער אלצרלײ אי
 םים־ 8 1געווע איז ער פראגע!. געזעלשאםםלעכע אוץ

 .אידי־ שםימע״, ארבעםער ״םדײע דער םמ ארבעטער
 אנגעשרימן האם אמ *צוקונםם״׳ און קעמשער״ שען
טעאר״ע. סאציאליסםישער איבער ביכער צוױי

קאפ פיליפ
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אלמטײ׳ 18 גיי ®או־מןגדלוגמז די
172 ijjy sv jyu j /מג  m װ*ס דג

י מײסרפז אפמד׳אלספז סל• pfo 1ז
ר האנמל, פץ מ ס מ א  lf0ip דאז זײט .1943 טצז׳16 ד

n *ײאט קלצנצדצ פאו « » rp if תיטישספ די ס*ט  1« י
 If38n כאװארסם דױ אסאסיאײשאנס. פארשידצנצ די

 ״אפיליאײ־ די — אסאסיאײשאנס 6 מיט אגריהענטס טיר
א די ®ון ךאלפפטזאחױ נסשטײט ױצלמ מל״, ר מ מ

UkkAAMiM •|Ukk /lU |kk|k|iUk• ■•■ 4 lUIMMMMAMkiftAM. - ■ •משגדיס װ#ס • #געש#געל די 9 כמנוסעקטשודערס לײן 
״פאפולאר׳, “ {חשאגערס אח מאנופעקטשידזןרס סוץ

.. . .M«nfM ■kJL • M u tl |L |I■  am •AAA# l in u L m  ^ k L■> ן■kkM in נמנדפעקטשדדערס rv גױד^גץי! רי אײן שליסס װעלכע
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kk■ —»•»»• MMMmiMMAUMi ■UA■ MB MMMMIM BikMkk — - — n קאנםראקטארם כלױז םח אסאסיאיישאז אן  m •כי 
 ײאס — בצטזד־״ ״ױגייטאד 1אר דרעטעם. ליינס ליגצ
ת די 1אי רס8?ס8נטר8? ®מ אסאסיאיישאז די זדז צ ס מ

____ לײגם.
כאשטײט ?אמיטצ ?אנפערענץ 18ױני אסיציעלע די

IkkkMkMkM kMkk fckkkkkkk kk• kUkJk s kkgikkkk L .kk kM - - -גרודער מאגאחשער חשאגצראל :םאלגענדע די פון
 לואי־ זימצרמאז- סאשא טשארמא!; חאכמא!, חשוליוט

 גסגלןןד׳לחדס זדזידאר ,pmup מאקס אנטאנמי, חשי
 דזשאינט אוגזער 1פו (טשערסאן אברי ijd סםאלבערג׳

גפחילפס־דזשפגעראל ראזענבאום׳ פ. ב8דזשיי? באארד),
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P אװ באארד אונזאר פת םיםגליחנר דע i8 ep fn: 
 ?אל8ל פמ — האלפצרן וארל אח רובינשטיק סיני

^ ס. אח צװײבאז וױליאם ; 22 ױנ  ; 10 לאקאל פיז — ו
 און >60 לאקאל ®ח — ,װאםיליצװס? ם. אח לאװ םײער
שי אח קאטאניא סינא S 'rw פון — סימאנאטי ח ft£

kMMAk■ A•IMMkU•• AkkAA CT AM MA MM ••A • kk^AAk Ukkkחאמז אסאסיאייש^ס ס די סוץ אײגער יעדער מיט 
 און ®ראבלצמצז באזוגדזןרא אגרימענטס״ באזדנדערע מיר

 אגרי־ די באנײען נײם איצט, אוץ סכסוכים, באזוגדערע
 פאחןתנגמ, 9נײ tfoappo™־ אויםער ,1מע מח סענםס,

 *80 זײ לטע.8 די אױסבעסארע! און אויסגלײכע! אויד
 און ״װעיקצישא! 8 איז פאדעמנג נײע וױכטיגסטע פע

 םאדערונ־ צווײ אײגעגםלעד 1זײנע דאס פאנד״. העלטה
 8 אמ װעיקעישאן כאצאלטע װאך 8 אײנעם• 1אי 1גע

 חאסויטאליזאציע, םרײער מיט םאנד העלטה נאזונדער
 באחאנד־ מעז־יציגישעד אץ אונטעחוכונג רעדיצינישער

 נאכ־ צײט לענגערע 8 פאר חאס האכמאן ברודער לונג.
 צום געקומען איז ער אח פראיעקם דעם געפארשט

 באלע־ די װעלען פאנד- אזא םינאנסירע! אויף אז שלוס,
 זײערע םוץ פראצענט 5 ביישטימרעז 1דארםע באטים

 ניט םארלויפיג זײ זײנען דאם םעי־ראלס. װעכענטלעכע
 ״אנטי־אינ־ 1א פאדערט ױניאן די נאכצוגעבען. נרייט

 אז מײנט, דאם דואס אגרימענט, 1אי פונקם פלײשא!״
 וױיטער וועט לעבענס־מיטעל אויף יקרות דער םאל אץ

 פראצענט װיפיל 1וועדע פעסטגעשטעלט זאל שםייגע!׳
 פאר־ די צו 1צורעכענע דאס און באטרעםם העכערונג די

 םארהאנד־ וױיטערדיגע אן ארבעטער די פון דינסטע!
 דריטע א איץ. גיס אױך די 1גײע דעם אויף לונגען.

 מיני־ אונעזרע אין העכערוגג א איז םאדערונג װיכטיגע
 די זיינע! אגרימענט איצטיגע! דעם לויט סקיילס. מום

 די דאלאר, 45 פץ מינימום א גאראנטירט קאטערס
 דא־ 31^0 — אםערײטארס די דאלאר, 35 — פרעסערם

 וױיטער• אזוי און דאלאר 22 — סינישערם די לאר,
 אדײז דינען מינימומס דאזיגע די זינט וואס דעם> םראץ

 חעכערונג א געקראגען ארבעטער די האבען קראםט, אין
 מיגימומס אלטע די זיינען פראצ., 16 סון מער עטוואס טץ
 ױניאן די מינימומם. געזעצלעכע די פארבליבען אלץ נאד

 וואם מינימומס, די אויף העכערונג א דעריבער פאדערט
 פאר אוץ אגרימענט, אין 1װערע ארײנגעשריבע! זאל

 םאראנטווארטלעד. דץ 1זאלע באלעבאטים די װעלכער
 דו* ״נאםהינג געענטםערם אויך זיי האבען דעס אויף

 דא זײנען םאדערונגען׳ הויםט דריי די אויסעיר איגג״.
 גע־ עקסטרא למשל, ווי. אנדערע׳ צעז װי וױיניגער גיט

^ 1זאלע שטיק־ארבעטער אווערטײם, סאר צאלט קו א  ב
' ייײטןל• אזיי אוץ ױם־טױב געזעצלעכע םאר געצאלט י ' 
י ״ וױיטער.

ס«םט?^יי' a פון וױים נאך האלם עס
ם .?זיג??אי ביי? עס האלט אזוי אם ענ מ די מיט ^

 כאלעבאםים אוגזערע אז )זדז אסת שאדד>אגדלמגזה.
 די אז געדאנק׳ מיסן גאמאכט שלזם לאגג שוק האמז
ח׳ צי דא איז ימיאן ת פי  דטצ!װארצד זײ אױב אז י

 םיט זיי מוזען כיזנעס, דראס די אק פארכלייכען או
 Ifm באלעבאםים די אבזןר קאנסראקס׳ א שליסאן אמז
 צוליב ניט די שטייזמ ביזנעס אק אוז סיד. ניט און זיי׳

 װאס דאס אינטערעסען. אײגעגע דיערא צוליכ גאר אוגז׳
 איז קריג, po צייט אין פאר קוסעץ פארתאנדלונגעז די

o’l i f i א m u שטערוגג
 די אה וױסזת׳ אלץ דאס דארשעז םיטגלידזןר אוגזארא

ifjf'n װאלכזן זיי, צווישאץ ציניקאד o sn <דער אז ױך 
p איז אגדימענם w זיכער וואלטען פארםיג״ אח «פיקס 
 בײ־ וואלטען זײ אױכ סייגונג, אנדאר 18 גאר כאקומעז

 די םח פארשםײער די מים זיצונגאז עסלעכע געװאוינם
 גילדיגג־ די ,יטליטשערשאפ־ די זאלא! סי^אגאנאל

 אקטיװע אנדארע די און קאמיסעטעז שאפ די טשערלייט׳
i זינ איז חאמז אלץ דאס ןלע&עגטען יוניאז f• מחזמ זײ 
 ביזגעס זײערזג מים קאנםאקם גאאגטזח 1אי שטיץ

 פירערשאםט. יתיאץ לאקאלער דיזןד מים im אגענטעז
 קאמי׳ קאנםערענץ דאר ארױסחאלפזמ סך 8 װעט דאס
 םאראנםװארםלעכער חעכסט אץ שוועראר איר אק סע

אױפגאבע.
\ 1וואלע די צו אויף

i אריינגצקומ טעג די זדז אםיס אמ מיר *ו f אײנער 
p ווןגען טיטגלידעך אקטיוחנ אומעחנ פת m פער־ א 

 8 טיש שרײב מיץ אױף זעענדיג אמ אנין. 1מ9זעגל
 8 ער האט פאפיד, אידיש״געשריבענא בלאטלזןך פאר

איך האב ? געראכםיגקײט״ דער ״פאר געטא!: פרעג
ווזגע! עפעס איר ״שרײבט .״יע״. אז געעגםפארט, אים

M AAA AlMAMMI AMMkA* MAM MM Ikkkk M  d  ■uLlik■ - —איך געםדעגם. ווייטער סיר ער האט — ״ ? װאלזח די 
pjjnfa ,נםשערט׳9גע מעשח מת אים האב איד װאם ניט 

 :געםראכם מיר איך חאב אװעקגײן, ז״ז נאך אבער
 פא־ וױכטיגע אזא אױםלאזע! דאס 1מע קזמ װי טאקע,
 •1זאגע נים גאר אח ױניאן דעד סח 1לעבע 1אי סימגג

 מען םך. א געקענט מען װאלס אײגענםלעד, זאגען,
 פרא־ זאגענאנטע די אױף אפשםעלע! גאקענט זיך װאלט

 ארױס׳ 1לאזע גרופזת םארשײדענע די װאס >1גראמע
 דער אויף אוי̂ן הױבט 1מע װעלכע ׳״אישוס״, די אױף

 די 1אי שעפער, די 1אי 1א פירט 1מע וואס פראפאגאנדע,
 ניט ערלויבט לײדער, גאסע!. די אויף את צײטונגע!

 איך וױל לוקםוס. אזא פלאץ חןר ניט 1אי צײט די
 יעדער זיד זאל כל לןודם אז וואונש, דעם 1אױסדריקע

 1אי באטייליגע! ױניאנם אונזערע pe מיטגליד אײנער
 צווײטענס. וױכטיג. זײער איז דאס װאלען. קומענדע די
 אין שטארק 1האבע מיטגליד יעדער זאל שטימע! בײם אז

 איצטיגע אירע ױניאן׳ אונזער םון אינםערעסע! די זינען
 שײע־ די אין ספעציעל — צוקונפט איר און פראבלעמען

 וועלעז זיי װעז יארעז. װאר״ ״סאםם גערוסענע אזוי רע
 וועלעז רעזולטאטען די אז זיכער, איך בין >1טא דאס
_ באםרידיגען• אלעמען אונז
 אונזערע פון אײנעס פון בריװעלע אינטערעסאנם אן

\ ״באיעס״
 פון בריװעלןי א דערהאלטעז וואך די האב איך

 םאר געארב־לט האבעז וועלכע לײם> ױנגע די םזץ איינעם
 מיליטער אין איצט דינען און באארד, דזשאינט אונזער
 מיט בחור ױנגעד א — באטרעםענדער דער דינסש>

 איז >1ברילע דיקע און ד>אר געקרייזעלםע שווארצטע
 ער וועמען צו טשעדלייט, שאפ מערסטע די צו באקאנט
 אז אלם ביכלעד, ייוניא! די טעגלעד ברעגגעז פלעגם

 ױנגערמאן• באשײרענער דיעד אמ ערנסטעל
:ער שרייבט אנדערעס צװישען

 סך א געטראפען ןןדמײ דער אין האב ״איד
 היטלער׳ס סון קי?נות 1זיײע װעלכע סאלדאסזמ׳
אידעז׳ געגעז ד,אס * האם־םרא?או»דפ גיפטיגער

 זנים ענגלאנד, גענען האס >ifp׳;<<B»P געגעז האס
 צו-6א גארניט רעגירונג אונזער יטום באדויערעז׳

קעמפעיך. ,װהיספערינג גיפטיגען דצם שטעלל,
ר י ע ג רי ע ײ ײ ^  דורכשניטלעכער דער אן אמ, אמת •

 באגרייפען צו אן נים דויבט סאלדאט ®/!ײקאנער5
 ער בלוט־באד. שרעקלעכער דער םון אורזאכע די

 א םאר יאפאגעזער די מיט קריג אונזער באטראכט
 ױיטשלאנד מיט קאמף אונזער און ראסעךמלחמה,

םאראור־ קריג׳ א פאר אדער קריג, אידישען א פאר
עלעמענםע!• םרעמד־געבארענע די פון זאכם

1בי איך װעלכע מים סאלדאטען, די «אויב

r«  ifoipfa ס דיגז (די כארידונג מג מ ד  דאד 1פי מ
 צו מדאנקזמ־גאנג זײאר אק מלעך ifm ימסס^

א, די ^ שםארק אין האב ודמדיג  וחגלזמ מיר אז מוי
ifanjfoip o נאר גיט ®ארלירמ n ,נאר שלום 

^ דער אק דעמאקראטיע אונזער אױך  צו זדי
פאר־ את יזםרעיסלה pc וחנלס די באפרײזמ

הײם׳ דער אץ םרידען אײגענעם אונזעד לירען
םראגעדיצ״. שראקלעמ א געוחח וואלס

גאר־ וױרקלעד םועז םלאם אח ארסײ אונזעד אױב
o ניט n  •put ס  סאל־ די אױפקלצחח גענױ פמ מכי

 Ifm װעלכע אישוס, הױפט די מאטראזעז את דאטזמ
o 1אי םארדישם n שלזנבט• זײער איז קאמף, לאסאלעזקא 

o 9 איז פממיונג א דאס איז גאר נים nג קאמף צס m f 
n װעלמז אק שונאיס, אתזערע n שסרײט אידײאישער 
 וחמ אז געפאר, א דא איז of נאר >9ראל גתיסע א שפילם

 צו צוריקקערעץ זיד װעלעז לײט9יתג מיליןמע! די
 ניט זײ 1זאלע פראםעםיעם׳ זײערע 1או 1הײמע דיערע

 אנםיסעמיטישע די םח חענם די איץ וחןרקצייג א ifווער
עלעמענטעז• רעאקציאנערע טתס און

 פרעמד נים איז לאגע די אז האפען/ דך וױלט עס
 אז אמ רעגיתנג אונזער אק )דגססאנצע! געהעריגע די

 פרא־ די באגעגענזח צו אנגענומזמ יא 1װערע מיטלזמ
בלעם.

ז חנוכח טרב מגילח א דערהאלם איך

o מיט ״גערעכטיגקײם״ n י9זײ א נאך םמ אינחאלט 
 לעצסענם האב איד װעלכעז ברין^ אינסערעסאגםע!

 על־ אור ״אור װעמעם אמריקאנערין, אז פח 1חװ*האלםע
 הא־ איץ זדנדיאנער, די 1געגע געקעסםט האמח 1סערע

m ײעת מים  גערײ־ אח- געגראממ םינגער הײלע ז
o ניגט n םארװאנ אח באדעז אמעריקאנערnאים לט 
 אלעמעד• םאר גלײכהײם אה פרײהײט םמ לאנד א אין
o םמ שורות ערשטע די 1אי באלד זיך זאגם אזוי — n 

ברין^ געשריבענעם געדיכם 1זײםע 8 אױף
 װאכען עםלעכע מים :אזוי מעשה די האט פאסירם

 פרע־ סעגלעכער m 1אי בריף א געהאם אין־ האב צוריק,
 די רעכטםערםיגעז געזוכם האב איך־ 1װעלכע 1אי סע,

 אח העכעדמג׳ 1לױ א םאר או־בעטער די םמ סאדערונג
 1אי חעכערונג די אז געדאנק, דעם פעסטשטעלע! אױך

 םאח םאראנטײארסלעד ניט איז שכירות ארבעטער׳ס
 די םארקערם. פוגקם נאר מיטעל׳ לעבענס 1אי יקרות

 וואר־ אלע לױט איז, װעלכע בריף, םונם שרײבעדי!
 זי כאטש סרױ. איגטעליגענםע חעכסט א שײנלעכקײטע!

 דרום־אמעריקאנערי!, דורבשניםלעכע ״א אלס 1א זיד גים
 רייכטום ?יק םױ געוואוסם ניט קײנמאל האט וועלכע

 לייקענט, געגאנגע!״, נים קאלעדזש ?ײן 1אי איז און
 שטארק אונז ווארפם און באהויסטונג מייז נאטירלעה

 פראםיםירען צו אויסען ״זיינען (ארבעטער) מיר אז אוין^
 מײ די םץ חשבון 1אויס בלוט־באד איצטיגען דעם פמ

 וועלכע ארבעטער, וױים־קאלנער און םארמערס ליאנעז
 דודכ־ אן זיד שטרענגען אץ פראטעקציע קייז ניט האבעז

 איז ’םארדיגסטען׳ סאר־מלחמה דיערע מיט צוקומען
 ביטערען איר אין רעגירונג אונזער שטיצעז גלייכצײטיג

קאמף׳*.
 מען 1קע ארגומענםאציע סארט אזא מיט מילא,

 צי־ גענוג דא שוין זײנען עס ספראװען. איז עם וױ זיף
 גאשול־ די גיריק והןרפען װעלכע םאקטען, און 1םערע

 ארבע* אמעריקאנער ארגאניזירטער דער געגען דיגונג
 שעמען צו וואם מים נים זיד האבען מיר טערשאפט.

 פאר־ מלחמה־אנשטרעגגונגען. די צו הילף אונזער מיט
 סםאלץ זײן מעג ארבעטער אמעריקאנער דער קערם,

 צוױי קארגע םון משך 1אי האט װאם בייטראג, זיק אויף
 שםארקסטער דער אין אמעריקע םארװאנדעלט יאר

 נאענ• דער אין גאר יעט װעלכע ניאכט׳ מיליםערישער
 יער צי נלאו איט נאק דעם דערלאנגעז צוקונסס סער

 טויזעגטער צענדליגעד די מותפים. rK !ןקס,
 לי פאי זיך מיט שטעלע! שיםעז און טאנקען באמבעס,

 מ;נער אדבעטער, אמעריקאנער מיליאן 28 םון פראצע
 ארבעטעז עפ וועמעז po פיל אלט, און ױנג םרױען, אח

 ארבעטער׳ עלטערע — באדינגונגע! שװערע דיער אונטער
 רא״ גרױסעז po טעמפא די שווער םאלם עס 1װעמע אויף

 וועלבע םרײעז> pk אםאראט. אינדוסםריעלע! ךעדנעם
 וױיפ שיםטס״, *םװיגג אוז שיפטס״ ״נײט אויף ארבעםע!

םאמיליעם• pk היימען דיערע פין
טאי מעדערע 1שוי איז פראפיטען. אנבעלאנגם װאס
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w אז געײארעז׳ פטמשסצלטצפ m t r w פראםיםעז 
ט זימצן ת r ו t ל  «ין געיחמ זײנעז די וױ חעכעד מ
 זיי ־זי גרויס, אזױ האלב א און צװײ ד־נעז זײ .1939
 פארטײדיגער די ״.1929 יאר ״בום אק גזױיזח זײמנן

ו ניס פארױכסי: דיער זימען י־אפיטאל פרײואש ■ה  ז
 װערעו וױידזשעס װערעגד אז פאקם, רעם דארכאמז
צז כאדנ׳ײלם ארבעטער, נײע אח אלםע מיליאנעז צדיז

 פארבלײבעז שםונדעז, לאנגע באשצפסיגם דמען װעלמ
ד מ  קארפארײשאנס׳ ד• סון פראשיםעז קאלאסאלע די א

םריער, וױ יחידים זעלבע די שון זממס די איז פאקטיש
 דער כמעט איז קאפיםאל אינװעסםידסער װעםענס און

ז זעלמי״, אי ר סז מלחםה. דער פאר געמל,* װן

בייגעװדיג מער װאתטימלפך 1דממ נױר
 דעם זדן באגרײםען צו שװעדלעך יא איז עס װאם

 דער געגעז קריםיק שארםע שרײבערינס דעד איז נריף׳
פאד* די אויף אז משפעות, אדםיניסםראציע. רדזוועלס

 אמע־ םערב׳דיגע םעדםםע אױף װארשײנלעך און סערם
 םינגעד דיײלע זײערע מים ״האמז װעלכע רישאנער׳

הינםער־ אונזער פון וױסםענישעז די דדרכגעבראכען
 רעגירונגם־רעגולאציעס פארשידענע די פאיעז ל*נד״, ־*•

■r םיד׳ ״איסםערנערס׳. אוגז אױף וױ שװערער סן ן
 אײנװאױנער היגע אונזערע םון סך ן בײגיג. סער זײנעז

ד תאבעז  פירעז געלאזם הײפען אלםע זײערע איז נאד י
מז נאד דערצו נלזער. די גײ ע  גרױסע אין מיר ל

 איז עס אוטשטענדען סועציםישע צוליב װאו שםעם,
 האבעז קהל׳שע. א אויך לעבען פריװאםע דאס אפילו

 םים רעישאנינג א־פי־אײ. *ו צמעפאסם לײכם זיז־ םיר
 איז םענה אונזער םארקערם, סםעמפס. מיס ביכלעד׳

 איז אנדערש רעגירדנגס־קאנםראלס. פעלען עס אז דאך,
הא־ עלםערען אור־אור וועמענם מענשען. יענע מיס אבער

ן ײז די אין פיאגירס מ ---------------------שיו.ײזילד
 געזוכם בריף ערשטען גױין אק איד האכ איך וחמ

 װעלכע געגען פאראדדזןגונגעז׳ די אט אז דערקלערען. צו
 דעם ודעקעזצבא ■ראםעסם. שארסעז אזא אוים דריקם זי

אמעריקעז• (קאמאז) דורכשגיטלעכען דעם סיז וואױלױין
 איז ערשםענם אז געענםםערם, ענםריסםונג מים זי האס

 ״קאמאז ווארם דאס געברויכעז םײן געגען שסארק זי
 בא• א איז װארם דאס ןף םענה׳עם. זי ןןמעריקעז״.

 זי, וױ מיליאנען מנדליגער די און איר געגעז לײדיגונג
 האומ־ אוץ אועד אײ *קינגס אלס זיך באםראכםען רדעלכע

 זי הײמעז). אײגענע אדנזערע אין (קעניגעז ססעדס״
 נים דא מײנם (זי םארמערם די אז װײסער, םענח׳לם

 דיער נים בעארבעטלז װעלכע פארמערם, גרויםע די ,
 קאנ״ פון סובםידיעם די פח םיד זימעז — לאגד) אײגען
 א אלם עס באםדאכם פארמער דודכשניםלעבער דער גרעס.

m דעדװידער אים איז װעלכע נדבה, םק i •זי האראעז 
 סאר־ זײנען װעלכע יחידים. געװיםע ארזנםזיר דײסט

 ןןנ־ אדסיניסםראאיע, װאשינגטאנער דעד מים בתדעז
 לאנג ײהי בארימםע םרײעריג די «ז דערבײ, דיגנידײזע

 גאנאען אין גים איז לואיזיאנא םון מאשיז יאליםישע
 אימםלום פאליםישעז דעם דאנק א געװארען. מזײםיגם

״נןןרם״. דער טוץ רעםארםערם גענאנםע זא »יז

\ אמעריקע נים את יןןרק נױ
מענשעז. עםלעכע גו געוײזעז בריף דעם האב איך

 אײנדרוק. זאנדערכארען א געמאכם אלעםעז אױף האם ער
 אח דאם אז זאגען, מען קען וױל מלן אז נאםירלעך.

 און בורבאניזם׳*. *סאםעת פמ רעשםלעד די פון אײנע
 טון םענות די נים אבער םארענטםעדם דאס פארםיג.

 געיוארעז עראױגעז און געבארעז איז װעלכער מענשדז׳ ן
רשמעות, איז, װעלכער אמעריקע, סח םײל יענעם ייז
 קאסמאפאליםישעז דעם r>» געייארעז אריינגמײגעז ניט

 ארט דעם בעאײנפלוסם אזוי האם װעלכער שמללץ־םאס,
 גרױםע די איז אײנוואדינער די סץ דענקעז ייז לעמז
 אז חשד, שטארקען א האב איד איסם• דער םון שםעט

 שיקאגא, און יארק נױ םילאדעלסיע׳ באסםאז׳ אויסער
 וױ דענקעז וועלכע אמעריקאנעד, סך א גאר דא זײנלז

 איינער איז עם מיין׳ זייד בריף• דעם םון שדײבעדיז די
 מיר װען םעות׳ן, ערענסםע אמ גרויסע אונזלרע םוץ

 שםעס, גרויסע די אין װאוינענדיג אז סאר. זיד שםעלעו
 אמעריקע, אז נאד דא איז עס אםעדיקע. איז מיר וואױנעז
 אײסער אמ סילאדעלסיע אויסער יארק, נײ אויסער

 אמ־ םיז סד א זײנעז אמעריקע יענער מיט איז באסםאז■
 מער ביסעל א באקאנם. וױיניג זײעד םענשען זערל

 מער ביסעל א איז אמעריקאגער ״יענע״ סים קאגםאקס
 ארן געאגראסישער קולםודעלעד, דער םיט מקאנםשאטם
 שטאםעז, סאראײניגםע די םמ געשיכםע עקאנאםישער

 און אסעריקאנער בלסזידע מאכלז אללמלז אמז פיז ײעם
ד בירגער. נושלעכע מן

 פון רעדאהםןר און צייםשריפםען אונזעומ פון זכיד זילכער
לאנסשעאן כײ נעעהרפ ״דזשאססיס״
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גע־ איז ,1944 יאגואר, םען18 דעם מאנאם, דעם
 אינטערנע־ אונזער זינם יאר אװאנאיג און םינף װארען
 אםיאיעלע אירע ארויסגעבען אנגעהויבען האט שאנאל

 םון ױגיאנס גרעסערע די האבען 1919 ביז !ײסשריסםען.
 זשור־ באזונדערע ארױסגעגעבן אינםערנעשאנאל אוגזער
 פון פאםם״ ״נײע די װי מיטגלידער, זייערע םאר נאלעז

 דער פון ״גלייכהײם״ די און ױניאן, קלאוקמאכער דער
 ארויסגע־ האט אםים גענעראל דער ױניאץ. דרעםמאכער

 וואר־ גארמענט ליידים ״דהי מאנאט־שריםט׳ א געבען
 אינםערנעשאנאל דער בײ ענגליש. און אידיש איז קער״,

 אינ־ די אז געווארעז באשלאםעז איז 1919 אין קאנווענשאז
 םאר !ייםוגגען אםיציעלע ארױםגעבעז זאל םערנעשאנאל

 שפעטער מאנאםעז זעקס מים און ױניאן גאנגער דער
 אונזער םון נומער ערשטער דער ארױםגעגאנגען איז

 און ״גערעכםיגקײם״ די ענגליש. איז אידיש אין !ײםונג
״תשאםםים״.

ד. מעקם ברודער ״דזשאסםים׳. םמ רעדאקםאר דער
 אונזערע םיז אויסגאבע דער םים םארבונדען איז דעניש,

 דינען זײ וואס אן טאג ערשםען דעם פון !ייםשריםםען
 איז רעדאקםאר אםיציעלער דער כאםש דערשינעז•

 געווען םאקטיש דעניש איז יאנאווסקי, ש. געװען דעםאלם
 ער און ״תשאםטים׳ עגגלישע די געמאכם האם וואם דער
 און יארען אלע די !ייםונג דער םיט געשםאנען איז

 — םאג, י1 הײנם איז זי וואס דאם איר םון. געמאכט
לאנד• אין !ײםונגעז ױניאן םרײד בעםםע די םון אימע

u ײס־ אונזערע פיז ױביליי זילבער דעם פײערען! 
 אינםער־ די האט דעניש ברוז־ער עד.רעז אח שריסםעז
 פארק אין לאנםשעאן אינםימעז אן אראגזשירם געשאנאל
 די געווען אנװעזעגד זײנעז עס װאו תאנהנל׳ סענםראל

 םריינם נאענטע אירע אינטערנעשאנאל, דער םון םירער
 ענגלישע די םון רעפארטערס לעבאר װיכםיגסטע די און
!ײםונגען. אידישע און

 האם םאוםםםײםטער, אלס דובינםקי. דוד פרעזידענם
 םון אנםװיקלונג דער איבער איבערבליק אן געגעבען

 פארגעקומען ױינען וואס ענדערונגעז די און ױניאן אונזער
 איר אין איינםלוס, און גרויס איר אין ײם1 דער דורך

 אפגע־ זיך האבעז זיי װי םיזיאנאמיע, אוז !חאמענשםעל
 קאםיע א בלעטערנעדיג ״חשאםםיס״. אין שפיגעלט

 םאר* אמ !ייטוגג דער םמ נומער ערשםען דעם םון
 םארשידענע די אויף איבערשריםטעז די ^לײכענדיג
טען דעם םון די מיט ארםיקלעז מ  ״דזשאס־ פון נומער ל

 די אז אנגעװיזעז דובינסקי םרעזידענם האט טיס״,
 אונזער אפגעשפיגעלם לדינם װי דעסאלט האם .דזשאסםים״

 געדאנ־ און אידעעז און םראבלעמען ארבעם. איר ױניאן.
 אונזער מיםגלידער. אונזערע םון אינטערעםען איז קען

 אנגעװיזען, דובינםקי םרעזידענט האם אינםערנעשאנאל,
 צוואגציג און פיגף די אין אויםגעוואקסען שטארק איז

 זיך האם מיםגלידער אונזערע םון עלעמענט דער יאר.
 געביטען זיך ו.אם זײ מים צוזאמען געביםען. «טארק

 עםענץ דער צייםשריפםעז. אונזערע פון אויסזען דער
 םון םילע און אידעאלעז אירע ױניאן׳ אונזער םון אבער
 ביי־ אלם די.זעלבע. געבליבען זײנען פראבלעמען אירע
 דעם אין אז אנגעוױעזן, דובינסקי פרעזידענט האט שפיל

 פון באריכט א געװען איז ״חשאסטיס״ נומער ערשםעז
 אויך און פארטיי, לייבאר א גרינדען װעגען קאנםערענץ א

 ענלעכער אן מיט םארנומעז מיר זיינען גומער לעצםען אין
םראגע•

 דו־ פרעזידענט האט — געביםען זיך האט עס וואס
 צורי£ יאר 25 מיט וואס דאס איז — אנגעװיזען בינסקי

 מיטגלידער מערסםע די און קלייז געײז ױניאז אונעזר איז
 ״גערעכםיגקײט״ די איז אידיש. געלייענט האבעז אונזערע
 ״דזשאסםים- די און צייטונג הויפם די געװען דעמאלם

 פונקם עס איז איצט ביילאגע. מין א בלויז געעיח איז
 מיט־ אונזערע םון מערהיים גרעסםע וױים די סארקעד־ט.

די ענגליש. לייענען גלידער  פרל־ האם — חשאסםים״ ,
 םח איינע םאג צו הײנט איז געזאגם דובינסקי זידענם

 שפיגעלם וועלכע צײםונגעז׳ ױניאז םרײד װיכםיגסםע די
 ארגאניזיר־ דער םון םעםיגקײםען םארשידענםםע די אפ

 האם יארען אלע די דורך באוועגונג. ארבעםער םער
 ענדערונג די און וואוקם דעם נאכגעםאלגם צייםונג די

 אוים־ די םיםגלידערשאםם, אונזער םון צוזאמענשםעל איז
 ארגאניזאציא־ אויםן םעםיגקײםעז די םח ברײםערוסנ

 אנגע־ אונזערע פון געכים קולםור אח בילדונגס נעלעז׳
 אן םירם ײעלכער מענש׳ דער ארגאניזאציעם. שלאםענע

צום ר.אם װעלכער אײנציגער דער ארבעם, דער מים

דן צײטוגג די געםירם און בײגעטראגעז מערסםעז  ח
 םעקם געווען איז צייםען, שטילע און שםורעםדיגע די

 אונ־ םים באקאנםשאםם גרינטלעכער זיין מים דעניש.
 זיד קעז פראבלעםעז און מעגשען אירע מים ױגיאן, זער

סארגלײכען. װער זעלםעז
 געלעגעגהײס דער בײ רעדנער צוױי איינציגע די
 פאקס עהרען־גאסם דעם און דובינסקי פרעזידענם אױסער

 ירל (םאליצקי) הארדמאן ב. י. געווען זיינען דעניש, ד.
 רעדאק־ און אסאסאיישאן פרעם לײבאר דער םון זידענט

 דעד םח שאפלין׳ דזשאזעף און ״אדװענם״, םון שאר
 םינף מיט צייט די דערמאנם האם שאםלין ״םײמס״.

 נאך דינען ױניאנם םרײד װען צוריק, יאר צוואנציג און
 םעגלעכעד א איז נייעס םאר םעמע קייז געײעז גים

 בלױז מען טלעגם ױניאנס װעגען באריכטען און צייטונג
 םאג, צו היינט גײעס. פאליציי א אין געזען איז עס װען
 פאד עגין ױיכםיגער א ״לײבאר״ איז אנגעװיזען, ער האם

 קײן נישםא זײנען עם ווען אםילו צייםונג םעגלעכער א
 דאס נײעס. פאליצײ אגדערע אדער קעם צעבראכעגע

 װײם־ אזױנע אנגעװיזען, ער האם םארדאנקען, צו פיל איז
 בענחשאמין װי אינטערנעשאנאל דער פון םירער זיכםיגע

 פון װיכטיגקײם די םארשםאנעז האבען וואם שלעזינגער,
 פע• אזוינע צוגעצויגען האבען און ריליישאנס פאבליק

 געװעז מאל אלע איז וועלכער דעניש׳ וױ מענשען היגע
 בא־ זיינע אין באהילםיג און אויפריכטיג אםענהאדציג,

שרייבער. צייםונגם מים ציאוגגען
 פון וואוקס דעם אויף אמעוױזען זזאם־ חארדמאו

 יארען די םון משך אין לאנד אין פרעםע ארבעםער דער
 רע* איר און ״חשאסטיס״ וואס ראליע װיכטיגע די און

 ענםװיקלען אין געשפילם האם דעניש, מעקם דאקטאר׳
םרעםע. ארבעטער די

 פרעזענטירם דעניש׳ן האט דובינסקי פרעזידענט
 אויםדרוק אלס םעם םעגסיל און פען גאלדענעם א מים
 ארבעם געםרייער און םעהיגער זייז םאר אנערקענונג םיז

 םרעסע ארבעםער דער און אינםערנעשאנאל דער םאר
יארעז• אלע די

 אליין, ױבילאר דער געהאט האם ווארם לעצםע דאם
 און ווארעמע א געװען איז רעדע זיין דעניש. ברודעד

 און שװעריגקײטען די אויף אנוױיזענדיג געםילםולע.
 צײ־ ױניאן א רעדאגירען אין האט מען וואס פראבלעמעז

 וואם שװעריגקײטען די ״טראץ געזאגט: ער האם םונג
 געהאם איך האב ארבעם, דער מיט םארבונדעז זײנעז

 אזוי זיכער שטונדען, גליקלעכע םך א ױניאן דער איז
 צו רעכם א האט שטערבלעכער איז עס װעלכער װי םיל

ארבעט*. לעבענם זייז סח דערווארטעז
 םון װיכםיגקײט די איבערטרייבען ניט וױל .איך

 אבער — פארגעזעצט דעניש האט — צײםונג אונעזר
 צײם גאנצע די האבען מיר אז אויפריכטיג, גלויב איך
 צײטונג דער םון מאכען צו געזוכם לעצםענס סםעציעל און

 אין ױניאן דער םון לעבען דעם םון שפיגעל געטרייען א
 געזוכם אויםריכטיג האבען מיר לאנד. פון טייל יעדעז

 געדאנ־ זײערע מיםגלידער, פשום׳ע די אפשפיגלען צו
 מאכען ניט און די חנם׳ענענדיג נים געפילען און קען
 האבען מיר איז. עס וועמען םון נידעריגער פילעז די

 רעדס װעלכע צײםונג אנדער קײן נאכצומאכען געזוכם נים
לײענער. אנדערע האבען און גרופעז אנדערע צו

 וועלען און טעות׳ען געםאכט נאטירלעך האבעז -מיר
 איז ציל אונזער אבער צוקונפט. דער אין טעות׳ען מאכען

 אונזער םון מיםגלידער די געבען צו געוועז אלעמאל
 איבער אינםארמירם האלטען זײ זאל װאם צייטונג א ױניאן

 דער אין און ױניאן אונזער אין אן גײם עם וואס אלץ
אלגעמײן״. אין באװעגונג ארבעטער

קאמפאגי״׳ דרעס ״רעידיענט דער םון ארבעםער די
 שאפ־ זייער םרעזענםירם האבען עווענױ׳ זיבעםע 525

 באנד מלחמה א מיט זעטלין׳ דזשולױס ברודער םשערמאן.
 גע־ זײן םאר אנערקענונג און ליבע םון אויסדרוק אלס

 טרייד דעם אויף ארבעט איבערגעבענער און טרײער
 האבעז ױי געביט. געזעלשאםםלעכען דעם און ױניאן

 דער פון מיםגלידער די פרעזענטען מים באשאנקען אױך
 באדאנקם און ארבעם גוםער זייער םאר קאמיםע פרײז
 ברר שאפ, דעם קאגטראלירם וואס אגענט׳ ביזנעס דעם
הימעלםארב. דער

 םארמאן׳ מארים קאםלער, םעם .•קאמיםע די
 אײב ראםלעדער, הערי אײזענבערג, חשייקאב
וואלאם. אידיםה און דװארקין
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אױעגעבױט דאבן ארבעטער ניטנודם
 פיז לאקאלס אניאחנ פיס פאי־גלײד

■ ייז אינסערנעשאנעל אונזעד »
 גיס ימיאז אדבעםעד ניסגודס זער
ס ארגאניזאציע. גרױסע קײן ^ ת  י

 וחנחמ געמאסטען נים אבער סארען
 סיםגליחןד צאל דער מים גלױז
 הײפסזעפלצד נאר האבעז זײ װאם

 הינזיכט דער אין אח זײערע• דערגרײכונגעז די םים
 פלאץ ככבוד׳יגעז א יוניאן אונזעד פארנעמם איך גלױב

 אינםעד־ אונזער םמ לאקאלס אנדערע אלע צוױשען
נעשאנעל•

 איז 155 לאקאל ױניאן ארכעסער ניטגודם די
jr ײי צוריק. יאר צעז מים געווארעז ארגאניזירט r r 

 אונזעדע געהאם מיר האבען ארגאגיזאציע לעבעדיגע
 יויסגע־ בײדע האבען מיד דורכסאלען. און תרםאלגען

 און םארהארםעװעם אונז האבען דורכפאלעז די נוצס.
 וױיטערדיגע צו געשטױסען אונז האבעז דערפאלגעז די

מז אלע םארבעסערונגען. און קאמםעז חו א  אתנםער־ פ
 זײנעז װעגעז׳ זײםיגע אױף ױניאן אונזער צוםירען

 אנםזאגס זיו האבען מיטגלידעד אונזערע דורכגעםאלען.
 די אם דרויסען. םון אנװײזונגעז בליגד גאכצוםאלגעז

 קריםיק סך א געבראכם אונז האם אויםגעו־״אלםענקײט
לויב• סן־ א אייד איז אנפאלעז אוץ

 ױאס דערםאר געםאדעלם אונז האבען אייניגע
 ארבעטער צו צוגאנג אײגענעם אונזער האבעז םיר
 שכ וױדער עחןאגד ראנלעמעז.פ גןןזעלשאםטלעכע און
 איז זיד באםײליגען מיר פארוואם קריטיקירם אונז מן

 קײן ניט האבעז וואס אנגעלעגענהײםען אין גאנצען
 אונזערע מים אדער ױניאן אונזער מיט שײכות דירעקםע

 מיד האבען ״זינד״ די אט פראבלעמען. אינדו^ריעלע
 אלע האט לאקאל אונזער פארלייקענט. נים מאל קײן
 און סאציאלע פאליםישע׳ איבער געהאנדעלם מאל

 געשםאנען זײגעז װאס פראבלעמען עקאנאמישע אלגעמיץ
 םפע־ די םיט צחאמען באוועגונג, ארבעםער דער סאר

 האבען מיר און םדייד אונזער םון פראבלעמעז זיפישע
 ריכםונג. זעלביגער דער אין גיץ וױיםער אויך בדעה
 אױף געשטעלט מאל אלע אבער מיר האבען טראפ דעם

 אדבעםער די םון לאגע עקאנאמישע די סארבעסערען
 צװעק הױפט דער איז דאס וואס אינדוםטרי אונזער פון
 ױניאן. א אז אז זיד שליסען די וועז ארבעםער פון

 זאל געבים דעם אויף דערגרײכם האם לאקאל אונזער חאם
אלײו• זיד םאר רעדען רעקארד דער
קי פון דערגרײכונגען ןןקאנאםישע די ל אמז מ א ל

 שטארק האט מלחמה וועלט דער םון אנהויב דער
 געװען איז עס אינדוסםריע. ניטגודס די געםראםען

 אוז רעיאז לאםםעקם׳ וואל- קריגעז צו שווער זײער
 אינ־ אונזער זיד האט גליק, צום שעפער. די םאר קאםאן

 םאג צו הײנט און סאבםםיטוםם, צו צוגעפאםם דוסםריע
פראספעריטי. םץ פעריאד א דורך זי םאכם

 אר־ ארגאניזירםע די ױיגען באוואוםט, ס׳איז װי
 פאר* סטיל ״ליטל דער דורך געווען געבונדען בעםער
 האבען באלעבאטים די ווען צײט דער אין םולא׳׳

אומגעשםערםערהײט. פראםיטען גרויסע געםאכם
 געלעגענהיים יעדע אויםגעגוצט האט 155 לאקאל

 םאר מאכען צו מעגלעך שפארונע געזעצלעכע יעדע און
 לעבענם זייער אויפצוהאלטען ארבעטער, ניטגודס די

 האבען מיר יקתת. שטייגענדיגען דעם אין ססאנדארד
 פרינציפעז פונדאמענטאלע געװיםע אײנגעשטעלט אייד
 צו ארבעטסגעבער די םץ פאראנטװארטלעכקײט סון

 אויסגעגוצט איצט ווערען וואס מלאכות בעל זײערע
 נאענ־ דער אין װעלען און ױניאנם אנדערע םך א םון

 גאנצער דער פון װערען אנגעגומען צוקונפט סער
באװעגונג. ארבעםער

 אר־ ױגנטל$כע די ארויםגענומען האם מלהמה די
 מיטל־ די זײנען געבליבען שעפער. אונזערע פון בעטער
 לענ־ ארבעםעז מױען וועלכע עלטערע, די און יעריגע

 מים ארויםגעקומען יוניאן אוגזער איז שטונדען. גערע
 צאלען דארסען באלעבאטים די די אז פאדערונג יער

 ױניאן אונזער םץ פאנד רעליף אוז קראנקען דעם צו
 דעם םאר צאלען זײ וױ שטײגער זעלבען דעם אויף

 דער גרעי׳ הערמאן דאקטאר מאשינען. זייערע םרן אפנוץ
 װי אינדוסטריע, אונזער אין טשערמאן איפםארשאל

 אט גוםגעהײםעז האם באארד״ לעיבאר יוואר די אױך
 אין אז איז רעזולטאט דער םאדערונג. גערעכטע די
י װעלכע שעפער, םאבריק און טרימינג סעקםטייל י

ס ®יז אי ו , ל ן א ס ל ע ר נ ע ש ח ע עג «י ם ק * i ל a

 באלן״ די צאלצז מענער׳ תױפטזןכלצו באשעפםיגזןן
 פאנד חןליף קראגקעז צום װאו א דאלצד פיר באסים

 רעזולםאס א וױ אױך דע^ אויסעד ימיאז• דעד פון
 פאר יוממעגלעד מאגט װאס שםונדעז׳ לאגגצ די פדן
 די קריגזןן סאפער׳ פאד אזדים גײז צו ארכעסער די
 דןר פיז גוסגעזדיסזח איז דאס סאג^אויד א סזמם 75

כאארד׳. לזדבאד «װאר
 די םון קזואליסעם די איז סלחםח דעד צוליכ װען

 שסרי׳ צו כאניצעז ארכעםער אונזערע װאס מאטעריאל
 נעםם ov איז געװאחמ םארערגעדט װארע די קען

 מ*ס זעלביגע די אייטצומכען %ײט מער דעדיכעד
חעכעױגג אן קריגען צו געלונגען אונז זדז ארבעס׳

— — -— — ■— — b B Ba Laaia Maaiai aaaaaa aaaMMaA BaB aaaaaaװאו אינדוסםרי דער פדן םײל דעם פאר פדײזעז די אויף 
 ארבעםער די פארגיםיגען צו חאנם. סיםן שםריקם מען
 די איכעד חאבעז די װאס םארלוסם צייס דעם םאר

 זײ װאס דעם דײד איז מאטעריאלעז פארערגעדסזן
 אפגע־ אלםע אויף ארבעםעז צו געצװאימען זײגען
 די קענעז מאשמעז נײזנ קײן ײײל מאשינעז׳ נמסע
לי  אײנגע־ אייד האם לאקאל דעד קדיגעז• נים בתים מ
 די םאר פעי בעק זדן דאלאר םויזענםער מאגם

מיםגלידער.
i m u r a t m  m a n  mbmh v t M H i b i a u n  *uttMM

 אינ־ אוגזער םח קללה די געװען איז זדים״אדבעט
 חײם־ םויזענסער צענדליגער געװעז דמען עס דוסםריע•

 רעגירוגג דער פיז סםאסיסטיקס אםיציעלע די ארבעםער.
 פאדדינם האמז הײם־ארבעטער די אז געײיזעז האבעז

 שםונדע. א סענם צעז אמ פינף צוױשעז וױ מער ניט
 אױס אויד זיו צײכענם סיסםעם פראדוקציע n אס

ארבעם. קיגדער םמ עקספלואםאציע שרעקלעכער מיט
 קאמפאניע די אנגעהױבעז האט ױניאן די װען

 ן»גע- באלעבאםים האבען הײם־ארבעט, אפצושאםעז
 די באקעמפעז צו טריקס און קונצעז אלערלײ װענדס

 קאאפעראםיװען כלומר׳שםע ײניאן. דער םון באסיאונגען
 אין געװארעז• אדגאניזירם זײנען הײם־אדבעסער םון

 אר־ םױזענס םינף ארום זײנען ווערמאנט אין און מעין
 קאאםע־ די אם אין געװארעז ארימגעשלעפם בעטער

 אויםצוהאלסען םארזוכען געמאכם אױך מ׳האם ראםיוחמ.
 פארקױפען דורך סיסםעם חיים״אדבעם שענדלעכע די

 נאכדעם איז װאל פונם עםלעכע הײם־ארבעםער דעם
 זאל עס כדי פראדוקם׳ םארםיגעז דעם אים םח קויםעז

 זעלבסם־ א נאר ארבעםער■ קימ ניט איז ער אז אויסזען
פראדוצירער. שטענדיגער

 םון ױניאז׳ אונזער םון קאמישאן״ .אינדוסםרי די
 נעל• לואיס און דובינסקי דײוױד פרעזידענם וועלכער

 קאמסיץ איר דורך• האם מיםגלידער, געװען זײנען סאן
 דױױזשאן, האור אץ ווײדזש די אז דערצו געבראכט

 היים־ארבעם אפצושאסען באםעל א ארויסגעגעבען האם
 האם דאס אינדוסטריע. אונזער אין קינדער־ארבעט און
 םריערדיגע די םון לאגע די םארבעסערט בלױז נים

 באשעםםיגונג געםינעז האבען װעלכע היים־ארבעםער׳
 די םארבעםערם אויד האט עם נאר םאבריקעז׳ די אין

 אינדוסםריע, דער אין ארבעםער אלע םון באדינגונגען
לאנד. םון םײלעז אלע אין

 חונדערמ פיר מים קאגשאקם קנגען אן וזאלם װניאן
ארמײ דער אץ מיכתלידער

גע• ױניאן אונזער םון מיטגלידער הונדערט םיר
 שםייען מיר אץ םלאט, אין און ארמײ דער אין זיך םינען

 םון אײנעם יעדען מים פארבינדונג שטענדיגער אין
 אירע צו געלם וואקאציע אויס צאלט ױניאז די ווען זײ.

 אין מיםגליד יעדעז צו אױך מיר שיקען מיטגלידער,
 צוואנציג און םינף וױ וױיניגער נים דינסם, מיליםער
געלם• וואקאציע זײן אלס דאלאר,

 אין מיםגלידער אונזערע םון בריװ קריגען מיר
 זײ און ױעלם, דער םון םיילען אלע פץ ױניסארם

 און באדינגונגעז ױניאז די אויםצוהאלטען אוגז בעטען
 אז םועז׳ מיר וואס ארבעם גוםער דער מיט אנצוגײז

 אז םילעז זײ זאלעז צוריקקערעז■ זיד װעלעז זײ ווען
קרבנוו^ זײערע געײעז װערם איז קריג דער

 א העכער געגעבען האבעז מיםגלידער אונזעדע
 ױניאן אונזער קרײץ. רױטען צום בלום פיינם טויזענם

בלוס. געבען צו קאמפײנם אנגעםירם האם

n -►!ייט

װניאז טיבטיגע א
מ׳ יו8 צאקוי•® חאס פיסגלידערשאפס אתזןר אי

איד פוז גאנדס״ «וואר דאלאר םיליאן צװײ או גאעגס
___ קאהצ׳ אײגעגער

מןן פיטגלידןד אוגזארא w שטארק זי y u יז® 
 אנאו דציןגס׳ סיוזיליןן פון גצניםצז פארשייוענע די

̂זס אונז שםןרס דאס או קוייסיש ויך באציאן פון ג
aaauaMatetoaaaMaaaa b m ■ bbm b . b .L i . b  BBMaMa ן ן ן ■ aaaa ן  װא אין אדםיגיססדאציצ דזןר פין פאליסיס גזךױסע

 היממג אמזזװי ארױס פרײ זאגצז מיר און שיגגםאן
דעם• װעגעז

 סאג ץדשטצן דאם ®יז ײאס׳ ױניאז לאקאל אונזער
 דיסקריםינאציצס געגצז געקעםשס עקזעסטענץ, איר םח

 אגגעשלאסעז זײמז מיר גרישע̂י םינדערזדיס געגאן
 איסאךצז^מרי־ די קאסימ׳ לציבאר ניגדא דער אין
 ארבצטצר ײדישאז דעם *ח קאסיטא׳ לעיבאר קעז

 ין0 םעסיגקײס דצר אין אימטייל געמען מיר קאסיסעט.
 את־ װאו גאמגםיז די אץ גרופצס צוױשעז־ראסעז די

װאוינעז• מיםגלידער זעדע
 צזמדליגצד־טיייןנסצד כײגעשסײצרס האבעז סיר
 איז באױזגיגג ארמסער דער חעלםעז צו דאלארעז

 דןד דורך אױסלאגד, זדן אױך וױ לאנד׳ אונזער
 מלחפח די חזנלפזז סיד באוועגונג. אונםערערדישער

 גלױ־ איז גאויןאאליסעט פמ אזנםערשײד אז קרבנות
 פיז סעםיגקייסעו אלע אין זדמטײל נעמעז םיר בעז•
ארבעמי■ פאר קעםפצז סיר איז גאװעגומ ארבעםעד דער
געזעץ־געביגג. לעדrסאצ ױז

נ־ *פיז דעמאקראםיע וועגעז ניס רײדעז םיר יו
®מדנ־ שאפ xn סיצייצזקראפ מיר נאד — ימיאן זעד
 אל«צםימא רצגצלמעסיג. אפגעהאלסען װעדעז געז

 אפגאחאלסעז ווערעז םארזאנולונגען םשערמאז שא<
 מיסינגאז מעםבעדשי■ סעקשאז אייד — מאנאם יעדעז
 סיסגלידזד אונזעדצ רעגעלסעסיג, אפגעחאלטען ווערעז
 ארגאנױאציצ׳ דעד װעגצז באריכטעז שםענדיג קריגעז

אינײסםריע. דער אין לאגע דער וועגעז און פינאנסעז
םיכםיק. איז דעפארםמענם עדײקיישאנאל אונזער

 רן• גצחאלםעז װערען קלאסען און לזןקציעם סאחמס.
 שװיהצז׳ באולינג■ וױ םפארםס, אזעלכע געלמעסיג.
אינזזר פח םעםיגקײםעז די םון םײל א זײנען םקײסינג׳

B BBB A bbb aaU H M  B  BBBM^aa la aaaB B  Ba aaaa aaaaaaa•די בודעןױן׳ מאנאםלעכער אונזער ױניאז ניםגודס ,
 את• פח פראבלעמעז די דיסקוםירס װאים׳ יוארקערס

ימיאן. זער
 א אייד פארםאגעז מיר פארגעסעז. נים שיר יע׳

ו לױנס עס אבעד אפאזיציע קאסוניסטישע י  צי ניט ז
 אונזעדצ איר• װעגעז ריידען צו צײם פארשווענדעז

 די אין צוםרױ מיגדסםעז דעם נים האבען מיםגלידעד
ארבצמד׳ ניסגודס די צו פדעסד זײנצז ײאס אישוס

 אם באװעגוגג. ארבעסער אלגעמימער דעד צו אײד וױ
 ניסגודס צוױשעז װארצלעז קײן נים האם אפאזיציע די

ארגאגיזאציאנעל. נים איז אידעאלאגיש׳ נים ארבעםער׳
 פרײז דעם אױסגעצײכענם וױיסען ארבעםער ניםגודס די

 און ײניאן זײעד אויםצובייעז געצאלם האבען זײ וואם
 םיס געמבלעז אדער םעפקולירעז צו גרײם נים זײנעז זײ

ארגאניזאציע. זײער מים און דערגרײכונגעז זייערע

רעזאלוציעס.
 396 שאפ, דרעם האנאוױצ׳ם םון ארבעםער די

 אנער־ דיער אויסגעדריקם האנען סםרים, םע37 וועםם
 סאולקאף■ חערי ברודער םשערמאץ, שאפ צום קעטנג

 דורך מלאנות בעל די םאר ארבעם גוםער זיץ פאר
מלחמה־באנד. א םים אים פרעזענטירן

ק׳ נ• אץ גאלדבעדג מעקס .■קאמיםע די תזגי
 לוסיל אמ סאזאבאנא קעידי ;22 לאקאל םון

^9 לאקאל םץ סקאגיליאםי׳
_________  I

 םון שאם, םלעקס מאריס פון ארבעםער די מיר,
 אנערקענונג גרױס אויס דריקעז םםרים 39 וועםם 347

 .22 לאקאל םון זימערמאז׳ סאשא םענעדזשער אונזער צו
 קראװעםץ, מאיעד ברודער אגענם, ניזנעם אוגזער צו און
 שולמאן. עליקם ברודער שאפ־םשערסאן. אונזער צו אמ

 און קאנדישאנס שאפ בעםערע קריגעז אונז העלפעז םאד
 דאנקבארקײס םה אויסדרוק אלס ווײחשעס. גרעסערע

 שאפ מיםן אגענם ביזנעס אונזער סיר פרעזענםירעז
 נא־ אין און יעדעז באנדס וואר דאלאר 50 צו סשערםאן

 חױ־עיסױו םאן צו זײ םיר װמשען שאפ גאנצען סח םעז
שאפ. סאוץ ארבעם גוםע נע

שאצ־קאנדסצ די
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ל׳ אמזעי py מרקוסעז מ י לי י
ל ײניזז oiytrryoy קלאוק מ ¥  י

U7, די גסכססלגעז אין־ וױל ®r״
מיט* די «ו באריכסעז py די*יע

 אין לאגע דער װעגזמ גלידןר
 re צושסאנד דעם סרײד, אונזער

 אז־םיגי־ דער פון םעטיגקײטעז די py ײדאז דער
טערסק. איר po סשד איז סטחמיע

אדמי־ אוגזער פאר אױפגאבעז און סראנלעסען די
 זימעז יאר *וױי למטע די pc משך py דסטראאיע

 די פאראנםווארםלעכע. py שװערע באזעדערס גאיחנז
 אױפן שטעמפעל איר ארױםגעלײגם חאט װאס סל״סח
אגמז  po לעבעז אינדוסטדיעלעז אמ עקגאמישעז ג

 איז פראבלעםעז שוחנרע כאזונדערס גזדמסען תאס לאגד,
מי־ דעם צוליב אינדוסםרי קלײדאר פרױ«ז דער פ ס

 זײגעז 117 לאימל אונזער םאר אירן. כאראקטעד פיש«ז
 אונזערע וױיל דרײפאכע, געווען שװערמקײטעז די

 באזונדערע דרײ איז באשעםםיגם זימען םיסגליחנר
 פרסבלעםען אײגענארטיגע איחנ םיט זײ pc יעדן סאכעז׳

 די חאבעז מיר לעזונג. y געסאדערס חאבזמ וואס
 רעגולערע די בײ ארבעםעז װאס אפערײסארס קלאוק

בא־ םריער חאבעז װאס מאכער סעםפעל די קלאוקס,
 חאכעז oyp מכער ריםער די און דו־ײ לאקאל *ו לאנגם

 פון יעדעז po ארבעטער די .17 לאקאל *ו באלאנגם
שװעריג־ *נדערע געחאט זיו פאר האבעז סאכען די

אויפ־ באזוגדערע א געפאדערס חאמז װאס קימזען
 אױף איאםער צוריקבליקענדיג באחאגדלוגג. און פאסוגג

ד דערגרייגועעז ךי n ײײ1 לש*ית י♦ דיי rיןענען ״ 
to האט אדםיגיסםראציע די אז זאגעז געוױסזגתאפם 

 צו געלעגעגחײם יעדע מאם פולער איז אױסגמתט
 די םץ סטאנדארד ארבעםס אח לעבענס דעם הױנען

 בא־ םיט ארבעט די דורכגעפירט חאם py סלאכות בעל
ערפאלג. דייטענדען

אונזערע פאר סארבטםערמגען jnroyiypy די
ר ײחן טג ׳ םי

 גינםטיגע די אױםגענמם תאם לאקאל אונזער
 בא־ סארגדעסערםע דורך געשאפען זיד האס װאס לאגע

 אגהויב אין געבראכם חאם םלזזסח די װאס שןםםיגוגג
 איבלען אײנגעוופמעלטע לאנג אפשאםען אױף 1942
 מיר קלאוקמאכער. אונזערע געפלאגם תאבעז װאס

 צוריקאוגעווינען געלעגענחײם די אויסגענוץט חאנעז •
 פאזיגיעס די באםעסטיגען אח געוײנםזח פארלארענע

 אונזער איז גריפעז שוואכערע און קלענערע די פון
אר־ דערפאלגרייכער דער אט פון בײשפיל אלס םרײד.

אוגזער װאס דעם אױף אנצואוױמען געגוג איז בעס
 און מאכער סעמפעל די פאד אױפגעםאז האם לאקאל
מאכער. ריםער

 גינםטיג געװען איז וואם פראםפעריםי םלחםח די
 דוקא זיך האט אפערײטארס קלאוקמאכער די פאר

 םעמפעל־ די פון לאגע דער אויף שלעכם אפגערוםעז
 אויף נאכםראגע םארגרעסערםער דער איבער םאנער׳
 און *ייט אײגאושפארעז נױםיגקיים די איז קלאוקם
 שאםען אנגעהויבען חימער מאדעל די• חאבען ארבעם׳

מו, געםירט האם דאם םםאילס. וױיניגער  אין אז דע
 מער געקראגען האבעז אפעדײםארם די װעז *ײט דער

 וױמיגער געהאם סעםיעלמאכער די האבען ארבעם
 זײ גװישען םאגרעםערם ױך האט עם אח באשעפםיגוגג

 אונזער פון אדםיניםםראגיע די ארבעםסלאזע. אאל די
 און וואך דער אויף געשםאנען אבער איז לאקאל •-

 םאכער. םעמפעל די םון אמםערעסזנז לעבענס די פארהים
 שעפער די אין װאם געלעגעגהײם די אױםנואעגדיג

 דורכגעפירט ױניאז די האט ארבעם, מער געיועז איז
 מא• מער גושםעלען זאלעז ממוםעקםשורערם די אז

i נײען «ו מאכער םעמפעל די אװעקזעמן איז שינעז 
 די מאכער סעמפעל די געגעבעז האם דאם קלאוק^

 פארבע־ אלגעמיעער דער םץ געגיסעז *ו געלעגענהײס
םרײד. קלאדק אין םעתגג

מ דאם על  פאכער ריםער די גדט ■אםירם האט ז
 די ארבעם. לאין ביליגע די בײ ארבעםעז ודעלכע
 אנגעגריפען שװערער םרײד זײער האם לאגע נזלחפח

 געסאר. אין געשםאנזט דמען םםאנדארדם זײעחג איז
 אין אז גןיײרקם ימיאז n האם סאל דעם אין אױן•

 םאשינען װערןז *וגעשםעלם זאלען שעפער םאנכע
 דאלען *ס אז געװירקם זי האם פאלען געוױםע אק »ח

שמלס יארק n אין שעפזא־ דיםעד נײצ ווןרעז *ײגגן ■
m ■

ץ ®מ מ מ מ ד עג מ כ מ » « טע;ערושער ׳ל

 די פאר ארבזסס־טעגלזכקיממז געשאפןן תאט װאס
 אײנגזד די אז באוזאחמיש חנר ײרד םלאכות• בעל

p ניי אק בלײבזח זאלזמ שעפער שסזןלםע v r ׳ י  מ
ד־ די גזדוארזח ־*•תשםאלס גאר נים איז מאענם׳  מ

 האמן ov גאר סםאגדארד׳ לױן זײער פון ערגערונג
 דיעדע פארדינססזמ די געחױמז באדײטענד אױך זיד
o פיז זױאם גאניסען םאכער ריפאר די אױך און in 

 אינזערע איז חערשס װאס םטאנדארד לעבעגס חעכערעז
שעפער.

 אפגעגעמן אױך זיד חאט אדמיױסטראאיזנ אונזער
 װאו שעפער די אין ארגעסער די פמ לאגע דער מיט

 און אומגינסטיג געװען זײנען באדינגונגזמ ארבעםם די
 די אױמיגלײכזח קאםיזדז ענערגישעז אז אנגעפירט

 פאד־ די מיט שזןפער סארטען די אק םארדיגסטעז
 באאאלטע מסער די אין מלאכות בעל די פון דינסטעז
 םיל געלונגעז אונז איז ארבעט דער אין אײד שעפער.

 פאר־ די זיד האבעז שעפער אלע די אין אויפאוטאן.
חױמז שסארק ארבעטער די םח דינסםעז  איז איז גן

 געװארעז׳ פארדאפעלט םאקםיש עס איז די פמ םילע
 די חאט שעיער קלאוק רעגולערע די אין אויך

 געארכעט כסדר לאקאל אונזער פיז אדמיניסםראאיע
 םים סלאכות בעל די םח פאײינסטען די חעכערעז *ו

י האמז 1941 »יז ערפאלג• באדײםעגדען י ד י  מי
ניז געקראגעז איגיאיאסױזע אוגמןר ײנ מ מ  די טאר ז

 ארבעםעד שםיק די חאבען ,1942 איז מלאבו̂ו בעל
 מז פיז חעכערונג לױן אםיאיעלע אן געקראגעז
 פמ חעכערונג א — װאד־ארבעטער די איז פראאענט

 אכעד גאך זיד חאט אלײז דערסים װאך. א דאלאר פיגף
 חאבעז םיר באנוגענם. נים אדמיגיסטראזיע אונזער

 אוכעט עקסםרא אומזיסםע די אפאושאםען באשלאםעז
 גע«אלט ניט םריער חאמז בתים בעלי די װעלכע פאר

 דורבגעפירט באשאס חנם אט האבעז מיד אח עקסםרא
ײ שםערונגעז אלע םראץ לעבעז אין  ארבעםס־ די מ

 האם װאס פאליסי א געפירם חאבעז םיר געבער.
 אונז מיט פארלאנגעז *ו ארבעטסגעבער די גמוואונגען

 גוםאוחײסעז באאדד לעיבאר װאר דער םון גחאמעז
חעכערונגען. די אט

ץ גײסט דעםן^קראטישער דער עי א תז למקמל א
 אויםגע־ תאט אדמיניםםראציע איאטיגע אוגזער

 אץ אײנס לאקאל םץ םראדיאיעס שיינע די האלטען
 גײסט דעם פארםיפט און אויסגעברײטערם וױיטער נאד
 אין דעמאקראםי און מיטגלידער די או אכטונג םון

 צחאמען תאט אדמיױסםראאיע אונזער ױניאן. אונזער
 גאלוב בען לאקאל׳ םון מענעדזשער געחילפס דעם מיט
 אויסמערק־ העכסטע די געשאנקעז באאמםע די און

 מיט געקומען זײנען וואס מיםגלידער צו זאמקייט
 אז געזעז און שעפער די אין קרױודעס אוץ קלאגעז

 די אין חאנדלען דארף וואס באארד דזשאינם דער
 ענערגיש. און שנעל אטענדען זײ זאל אנגעלעגענהייטעז׳

 די אמ באאײ חשאינם אין אסיםערם סםעף אונזערע
 האבען דעפארטמענםס, איז אפטײלונגעז םארשידענע

 קרױודעם שליכםעז און אויפאונעפועז געארבעט םיכםיג
 אונ־ אלע האבעז זעלבע דאם םיםגלידער. אונהנרע םון

 באארד עקזעקוםיװ דער םיז קאםיטעס סטענדינג זערע
 םון םירערשאםם דער אונםער הארמאגיש געארבעם

 ברודער םשערמאן׳ דעם און לאיןאל םון מענעדזשער
 *אל שםײגעגדע די אויםאונעמען *וקערמאן ראובן

 וואם מיםגלידער די םץ קאמפלעינטס איז װענדונגעז
 באשעס־ םאדגרעסערטער דער דדרך ענטשםאנען ױמעז
שעפער. די איז טיגונג

 געהערשט אייד האם גײסט דעפאקראםישער דער
 האם םיטגליד יעדער מיםינגזןן. לאקאל אונזערע בײ

 ארױםאו־ מעגלעכקײם אץ רעכם םולע די געקראגען
 געווען איז וואס םראגע יעדע איבער מימונג ייז זאגעז
 מײנונג קיינעםם מיטינגען. די בײ ארדענעג םאג אויפן
 דיסקרי־ ניט ווערם קײנער אונםערדריקם. ניט װערט

 באנעען מיםגלידער די און םיתונגעז זײנע פאר מינירם
 אויםןװ־ געלעגענהײםעז און רעכם זייער םים םאקע זיד

 האט אדמיױסםראןױע אינזער מײנוגגעז• זײערע דריקען
 מיטגלידער אלע *ו באאיאומ ױארעמע זעלביגע די
שאפ אין אינטערעסעז ױינע כאשיצען או אלץ םום אץ
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ojn יז תאט אמדגיטסחאדפ אמזזל־ ^טפדפט״דויאיפא•  
H« ײ די גזןשםיאט אן סאג זנרשימז יאליסיס דיפל נ  

אײסלןג״ זית »ז לאגי אץ  r  • דוזיחולס ר׳דייפגט  
שלאמן װאט פעלימד די חזןלםעז «ו ■אליסי דישע

■m m AMMIMHUHI 4# M* • m m  MMUMMMIm m m  --------------  פאדאגסײארס א װי אקס, פאשיססישער דזןד געגעז זיד
מ מז ארגאגיזאאת ארכעטער אי^שזן לזו א r ת o 

 דאס אױף ליתרט ײאס גזןפאר גתיטע די כאגריפעז
r םזלקזד־ אנזמרן אלע אח פאלי) אידישע tb די 
 אדײן איז לאגד אתזאד אײד׳װ• נאד מטטיזוס׳ נאאײמ
זנמאשא, די געשטמט נדד האבזמ קריג איז אפמיפל

M MIM M I MM MtW m m m Vmm MMliiMMA — ̂  פ<ר אגדעדע די אדץ סעלקזןד כמעזישע •*יז רוסישזז-̂    - —
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מידיטא יאפאנישע איז פאשיסםעז נאפדס, די געגזןן
—----------------LtMMfL MMMMMMM MMM MMMMMM LakaM  ■Mk  —  T< לאקאי אונזער האס תאדבאר •ױרל נאך דיסטען,

M םעטיגקײט. סלחסח דעד איז ארײגגעװאדפען W R
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aMAAAMM •MMM kkAMM MMMAMMMMMMM •MMMM a MMAAAM ----------L..מז ;באנדס מלחמח א  רויטןן פאוץ בדוט געגעבעז ח
 די קרייץ, רויטןן דעס געלט מיט געשטיוט ן קרײץ

 חילפס אגדעדע און ארגאניױישאן סױרוױס יונימחןד
ארגאניזאציעס.

 חױפםזעכלעד כאשטייט װאס ארגאניזאזיע אן וױ
ש זיך סיר האבעז ארכעטער אידישע פון  כא־ זמןדגי

 »ן ברידער אינזערע לטוכת אקאיע יעדע אק טײליגט
 פארי נאאי חױ״ איז פאדפײניגם יוערען ײאם שײעםטער

 ארויס־ תאס טראגעדיע אידישע די אײראפע. כאפטער
 דינזמ סיר אער. אח זארג טיםסטען אונזעד גערופען

 זמם־ און קאמיטעם ארבעםער אידישן אן אנגעשלאסען
 םיז חעלדעז די חעלפעז או זײנעם רוף יעדען פערען

מארטירעו־ די אח באײעגונג אונטערערדישער דער
----------- - ------^ikk■ IkM■ LkkakkL Mkkt AkM MkMAM• MM •• |kבײגעשטײערס חןןס לןוקןןל אוגזער געטאסי די אק 

' םאר ®אגד עמױרחשענסי דעם פאר דאלאר םױזענםער
 אונטערערדישער דער םאר און פײלעז איז געטאס די

 אז־מם די אײדאפע. אין באװעגונג יתיאז טרײד און
 וױי׳טער זיינען םיר פארגעזעאט• אמ אנגעהאלםעז װערט
 די איז כחות אונזערע אלע מיט העלפעז *ו גרײט

 אירע און רעגירונג אונזער םמ םעםיגקײטען מלחמח
ײ פון טאג דעס םארשנעלערען זאל ײאס עלאים  און ז

מז  פיר ים. זײט יעגער אויף כרידער אינזערע שטי
 און קולםידעלע אלגעמײנע געשטיאט אײד האמז

 וױ לאנד, איז אונז בײ אינסטיטואיעס וואױלטעטיגע
 סאנאםארײםט און שייטאלעז םארשידענע ״האיאס״׳ דעם
 טעםיגקײםעז קולטורעלע אידישע אזויגע איז לאגד, אין
 ענציקלאםעדיע אידישע די ״יױוא״ ״*וקונפט״, די ױי
ענלעכע. און

 םאר־ אמ בילדונג אונזער אן אויד האלטען מיר
 אכ־ ניט מיםגלידער די םאר םעםיגקײטעז וױילונגס
 טרײד אין ביױ דעד איבער וואס דעם אױף טענדיג
־ זיד *ײם וױיניגער מיטגלידער אונזערע האבען מו  א
 װאס לעקציעס די אז האלטעו מיר דערמיט. געבעז
־ םארשידענע די איז אראגזשירט לאקאל אונזער  מ
 וואױנען. מיםגלידער אונזערע װאו שםאם םון געניעז

חאבען מיר װעלכעז מיט קאנאערט גרױסעד דער
 פון באזוכם גוט געיועז איז סעזאז בילדונגס דעם ערעםענט
מיםגלידער. אונזערע

«ו גרײטען םיר ץ• ען ז עג עג אג  שװערע די ג
•ראכלעםען מלחםח נ#ד

 אסען האלט לאקאל אונזער םון םירערשאםם די
T רוקעז וואם פראבלעמען שווערע די אויף אויגעז די t 
 די איבער זיעג נאכן טאג דעם אין אונז אײף או

ר םרויען די מענטשהיים. דער פון שוגאים ע ^  אינ״ ק
 וואס אויםטרייסלונגען ערנסטע אויף זיד ריכט דוסטרי
 װאס ענדערונגען עקאנאמישע די דוו־ד ענםשםײן ורעלען

 נאדעל נײע די ברײנגען. מוז מלחמח דער םון סוף דער
 פאר* די אין געעםענט זיך האבען וואס שעפער טױיוס
 דער םאר ארבעטען או לאנד םיז געגענדען שידענע

 קרי^ נאכז צו־מאכעז אלע ניט זיד װעלען רעגירונג,
■רובירען װעלען םאנוםעקטשורקרק די אט םון םילע

״ ר ענ * 1W 4 <s  » « » ►

w וןו re תדנױנוננמ p יתימ פימזס
ס ®ון אי מ, לו מ נ ד טעםעג ד רעח

טן איר זיו לױאגט טסס קריטיקי־ שלאכטס, זאגזמ ני r מי ת מל׳ א  אנדז־ «ל« איז ײי ליי
n אמסזןמזד דןד פיז לאקאלזמ 

ען שאנעל׳ פ פאדקימעז כאלד מי
-----A. MAMAMMAtM • mL m mײאדזגץ״ ~ א ך/ ש“ס אן די אז ̂ז  ן

r r t גיזי. תװאלדיג איז n ײפם 
 *דויס גיט קאגפעתנמן, סיטממן,

מ ״דערקלערומ׳מ״, ס*.עיאראפלק.
 םארלױמז־עגס־קאמ־ מינילעכע א םירט n עיקר, דער אח

r m לאקאל- פון אדסיניסםדאזת דער נעגעז
ז ירובירעז דעריבער מיר װעלעז מ  פון כילד א ת

t וױ לאלאל, תם o סיר װאס געפתעז׳ איט חאכען 
 *ושסאנד׳ דעם און אײט דער פאר אױפגעסאז מאמז

אי*ס. זיז־ געםמם לאקאל דער װעלמז »ין
̂ A a a ־־־------  A A A A - A A A A ^.UA^MAAtek k AMAMM MA AMMAM AM ̂ - -  קגאיע גדס איז/ אדסיגיסםדאאיע איאגדגע די װען

 לאקאל חןר זדז געװארעז׳ טילוױדער *וריק, •vr אווײ
םדאץ באנקראס. פון *ושםאנד א אק פינאנאיעל געװעז
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נים. סענט קײז יןײנעם
 דורד חליל^ גים, דעדגרײדם םיר האבעז דאם
 און םיסגלידער די אנאיעלפינ חעלפען «ו זיד אגטזאגפז

תדןן. געשטיפט געדארפס תאבעץ װאס אינסטיטואיעס,  י
 םרײגיביגער פיל געװעז איז לאקאל אונזער פארקערט׳

troys o אױן• r• סאסש t o 1ל״ ײט פן3ז/א IVP4T 
 וױ עסקםרא, אאלען םיםגלידןר די װעלכען פאר פאנד,
 געשםיסט םיר האכען לאקאלס, אנדערע אין איז דאס

מז װאס מיטגאדער, קראנקע א ט זיד ה ת מ ײ מ תז א  *ו
 חיפשע פײגעשטייעדט אויך האבען מיר חילן^ נאך

 די וױ אוגאגיזאאיעס, חילפס פארשידענע סו געלם סומעז
 אידישען דעם רעלין^ כינעזישע און ענגלישע רוסישע,

 איםא־ די אױםלעבעז או םאנד דעם קאמיםעק, ארבעםער
 הא־ מיר און ספלח םוסאליני׳ס נאך ױניאנס ליענישע

 געזעלשאםםלעכע פארשידענע די געשםיאט אױך נען
 אױך סוז מען קולםור׳איגםטיםמיעס. אח ארבעטער״

 to זײנען יקרות דעם סוליב אז זינען׳ אין האבען
 ױאס אין אלץ, םאר םייערער איאאלעז געסװאונגען געװען

מר תאבעז מיר און געגױםיגם. זיך האט אםיס דער  אי
 די םון געהאלםעז n געהעכערט אורזאך זעלביגער ידער

 אלע די אבער םראץ אגענםען. ביזנעם און קלױרקם
 בא־ ידיז םיט נישט סיר קומען אויםגאבעז׳ עקסטרא

 אד־ םריערדיגע די וױ חובות, אמ דעפיאיטעז סון ריכט
 זײנעז מיר אז סען,כריבא קענעז מיר נאד מיניסםראסיע,

 איגע־ נאך האבען םיר אמ שולדיג ניט גאר קײנעם
 ליבערםי אץ דאלאר טותענד 35 לאקאל םארן שפארט
 קא־ דער אין געלם דאלאר םויזענד עטליכע און באנדס

סע.
 געביט אויפן האט אדמיניםטראציע איאטיגע די

 פינאנ־ געזונםעז א אויף לאקאל דעם אװעקשםעלעז פיז
 אפא־ די אז חשאב, גוטען אזא געסאכט באדען גיעלען

זאגען דעם. װעגען זאגען ניט ווארט קיין וואגם זיגיע

 קאײ איװילע פץ פראדוקגיע דער אין ארײנרייסען זיד
 באארד חשאינט אונזער אינטערנעשאנעל׳ אונזער דער.
מן זיך םאר וועלען לאקאל אונזער אץ א  נײע םילע ה
 עםאב־ די באשיאען סו אזוי װי םראבלעמען שיוערע אץ

 די םמ באדינגונגעז ױניאן די און מארקעטס לירםע
ס, די אין מלאכות בעל ױו  אונזער פון פירערשאםם די ס

 און בראש דובינםקי םרעזידענם מים אינםערנעשאנעל
 שױן ארבעטען לאקאל אונזער אמ באארד דזשאינם די

 בא־ סו אזוי וױ מיםלען און פלענער באאײםענס אויס
 *וגונסםען זײ לעזןין אה פראבלעמעז נייע די אם געגענעז
ארבעטער• אונזערע

* * *
טעםיג־ םון רעקארד דער קורןיען אין איז דאס אם

 דTד אדמיניסטראסיע דץ און לאקאל אונזער פון קײםען
 לאקאל םון מיטגלידער די םערמין. שארגאנגענעם דעם

 שםימען סו געלעגענהײם די האבען גיבעז אין ייעלעז
 רע־ זיכער זיך װעלען און אדםיניסטראסיע זײער סאר

 ערענסט־ דער מים ערםארונג׳ ברײטער דער מים כענעז
 האט םירערשאםם איאטיגע די וואס געניטקײם און קײם

 איר שענקען וױיםער איר װעלען און ארויםגעװיזען
גוטרויען. סילען

rn — ד ודאגט jo*i 190 זי װאס סעסטע, דאס איז 
 דעם אסאזיסיע די 9090 סאדשװייגט שוױיגןן, איז סאן
ם װעגען זןגין  לאקאל. פח אושטאנד פינאנ^יעלען דז

פאדגןסןן, ניס oy טארוח סיטגלידפר די אבעד
ד אויפן טאן קוק א לאםיד איפט קןו  דעד פת דן
lys’omi אױפן אוסידסטראויא troys אויסנעסעדען פון 

 את־ לידער.5<דס אוגזזןרע פון באדינגונגזח לעסענס די
i r  iy® ד מ ס ש ז׳ חאט אוסיג״סטראאיע א  לײט מ

^ שעזיאייטפאראוס פון שליסגא א ש  jysyopys אן,סס
ן פון חעכערונג א ש^ די אױף פראסעגט מ ױידז  די ו

 פון חעכערוגג א נאך [ysny איזט װעלעז וואכןן״חןנם
 ווערען ארסעט שסיק פאר •רייחןן די מאך• א דאלאר 3

 פאד־ שםיק פון אדמטעז װאס די אז אזױ׳ געסזלטעלם
•osyn װאכעז ךי וױ מעד נאך אפט דמזמ

oy קייגןר װאס פאקט, א איז T90 מב^ נים אים ײ׳ ל
 אוסדעדמידלעד האט אדסיניטטראאיא איפטיגן די אז

 ארמטס די אויסגוסעסערען געארבעט אימןרגעבען און
 ױועק oyy פאד האט און פינישןרס לי סון נאדינגונגען

yiy* tnnsysoro ,י<דן מגלעכקייט trrsysyVjis•
akkAM kkk MU aaaa kkk aaa-aaa- ^ u  UkkA Mkk^U kkAAMAAAםיד די םון באדיגגוגגעז די נאך זײנעז אוודאי 

 בא״ ortys גאך זיינען זײ אידעאלע. קײן גים שערס
 אסער תארעוואניע׳ זײער סאר רyo קריספן או רעכםיגם
 זײז פיז סריסט פולזג די oy קריגט ארבעסער װפגלמגר
 פאר oy \90 יוניאן״אדסיגיסטראאיע װעלכע את ארסעם

 איז. עם ? געמלשאסט איאטיגער דער אין קדיגזח איס
ד׳ *בןר מ  אלץ, ntoys האם יעסראאסינאדסי די אז זי
 ליד5סיס יעוער אוץ געווען׳ טעגלעך נאר איו oy װאס

 אונחןתג םה סןארפזולט םרוכםבארזן די פילס און װײסם
אנשםרענגונג^

 אפ־ אױך תאט אדמיניסםראאיע איסםיגע אונזעד
 זײנעז װאס דיסקריםיגאסיעס, שענולעסץ די געשאשם

 װערען מיסגלידער אלע געדוארעז• פראקםיסירט פריןןר
 דיסקרימינירם נים װערט סײנער גל״ד• באהאנדעלט

 פארםיי־ אדער כדעונג^ זײנע סוליב פארפאלגט אוער
 לאנג יאוץ זייגען װאם פיטגלידער׳ אנגעחעריגסײם.

 שוין האבעז זיי אז אזױ דזשאס, א אז ארונעעגאנגעז
 אר־ *ו איז oy יחגז תאםענונג די tyoysysoro געהאם
םרייד׳ בעטעז  אדמיניס־ איסםיגער דער םח tym איז

 און ארמםס־פלמער אױף געווארען osyryo םראסיע
לעמז• y מאמן זײ

 די אז ,rry םירטys װעתנז סיםינגען אוגזעדע
 אומ־ םעגלעכקײם די tysnp אםילו עעער5 שטארקסםע

n זײער װאס רײדען צו געשםערט y n ,דעם טראץ גלוסם 
 נוןנען לןןקאל חנם po דעמקראםישקײט די oy וואס

 א איז סיטינגעז אונזזגרע םארװאנדלעז זו אױס מאנכע
y’w די pri’pyoy אױף פלאםםארמע o o ’S’oiy און 

 אםטער, זיד סײםעז oyr אידײען, זײערע פראפאגאנדירען
װעםער. .דער זיך סײט עס הי

 בא־ נים אייד זיד oyn אדםיגיסםראסיע אונזער
 טע־ אינחסםריעלע אמ עקאנאמישע אױף בלוח גרענמם

 אז וױיםען, סיר מיםגלידער. אונזערע פאר טיגקײםען
 סיר־ אױך םינישערם ײח א זימעז מיםגלידער אונזערע

 מיטן סארסונדען איז גורל אונזער אח לאנד po גער
 דא מאסעז *־בעםענדע די po po לאנד אונזער po גורל
 דע־ זיך חאט y״xtnoo’s’OTy אמזער איבעראל• און

 רידען ױאס ענינים, לעy מיט אינטערעסירם ריבער
ר po װאוילזײן דעם אן  מיר םענשהײם. רבעםענדערy דן

ס אויסערלעכע py אינערלעכע די געשםיזם האבען סי  מלי
pc רחװעלט ירעזידענט py םלחמח־אנשטרענגונגען די 
pc אונזער ssm jn; םיט קאאסערירם ד״אבען מיר 

 דער־ «ו כוזזות פראגרעסיװע געזעלשאססלעכע אלע
 אײנצוסירען py סוף זיגרײכעז א «ו סלזזמח די םירען

 אום• מאכעז זאל װאס שלום, א ;שלום דויערהאפטעז א
 װי מלחמה בלוטיגער אזא pc וױדערחאלוגג די מעגלעד

n״’ y אלס איסםיגע. די r איסערװעגפנדיגפר אז מיט 
 אוודאי םיר האבען מיםגליחנר, אידישע po מערחײט

 דעם po py אידען די pc לאגע די זינעץ אין געהאט
 אלע אין גענומען אנםײל האבען מיר py פאלק אידישען
 אידען• געסײניגטע געילאגםע, די ראםעוועז צו אקציעס

 די לענדער. אקוסירםע חיםלער די אין זיד געםינען װאם
 באםייליגט אקםיװ זיד האם אדמיניסםראציע איצטיגע

 אידישע סאר און אנטיסעמיםיזם געגען קאמף דעם איז
רעכם.

אק־ געזעלשאסטלעכע אלע אין זיך באטײליגענדיג

i״to  proyn ,oy ססדר py eynys אלס אז זינען׳ y 
 זיד זארגעז *ו זיין אױסגאבע הױסם אונזער סוז יוניאן,

 ״yo םעגלעכע די סאר נױטעז, פקאנאסישע די סאו
שען  סלויז נים און םיםגלידער. אונזעדע po וןוסעגי

 םיר האבעז דדינם po •ראבלעמזח געגענווסרסיגע די
jy rt py oynys, נאר t o םיר און געםראכם תאבעז 

 װעלעז וועלסע •ראבלעמזמ׳ די װענען אױך םראכטען
no םלחפה׳ דער pc סוף נאכז אויסשוױמעז  pm ױעם 

 דyױױלy צו מלחמה״װירטשאסם pc p’sאיסער דארסען
rx m tp c.
 איז אדםיניסםראסיע py py לאקאל אונזער סעת
po p סארן םעםיגקייםעז די oy סים סארגוסעז ^ ’ittTi 

 ,pלגעמיy py מאסען ארבעםער די py סינישערס די
 שיםען מים *אסאזיציאנערען״ אונזערע זיך סארנעמעז

 py װעג אויסן קלעצער שםעלען דעדער, די py זאסד
 אזוינע אסילו לאקאל, po אקציע יעדע סאבאםאזשעוחת

 דאס ײלז לױבענדיג, זיך צערייסען זײ oyr טען,ייק8טעםי
 האבען טענד» pyt יוניאגס. אנדערע אין געםאן יוערס

 פרעםע זײער אין קײם.5אייני וױלען זײ איצטער. זיי
T ״לאמיר לידעל: דאס זינגעז p»y py זײ תאלםעז t

 דער po געבאט דער איז אימיגקײט אימרבעםעך.
snov פאחריניג־ עסעס םאן העלסען איז ¥בער קומזגז 

 זיי ניט• זיי וױלעז דאס — האנט, y צולײגען םזגרחייט,
 צוויסםיג־ py רײםערײעז זײען py אײניגקײם סרעדיגזמ

 זייער pc ניט איז װאס יעדען, ארונםער רייספן קײסזח׳
שטפרען. py סארלױםזח קלײזזןל,
oy ןר״סלן איז ty די ppcsyo די אויםעז נים זײנעז 

 אין עמםער po קגײדלעך־ די נאר אײניגקײם׳ pc חגדח
 װילען ױניאן דער אין אײנםלום אח מאכט יוניאן. דעד
 קעגען סינישערס׳ קלאוק די םיםגלידעד, אונזערע זיי•
 אפאזי־ די קענעז םיםגלידער אונזערע .pnys ניט זי־י
ײרוסעז .ןעיאגערצ שז  סײלער״, py ״רענק זיד באם

 ןעהאלטעג הארלז װאם אזױנע, סנפירער זײערע דאד זײנעז
 געדענ־ סינישערס די py ײניאז אונזער אין עסםער

 עס אנגעמאכם. האממ זײ װאס צרות, די גוט נאך קעז
py זיד װעלעז מיםגלידער אונזערע אז זינער, דעריבעד 
pc סארםירען. לאזען נים זײ

 אנדזשעלעם לאס פון לאק»ל דרעסטאכער
 בלבולים םאר װארקער״ ״דעילי פארדאמט

אינטערנעשאנאל דער אױח
 לאם po ױניאז ארבעטער ססארטיוער py דרעס די

 האם אינטערנעשאנעל. דער po 84 לאקאל אנחשעלעם,
 קא־ דער געגען רעזאלוציע סאװאמונגס א אנגעגומען

 דעם םאר וואירקער״, ״דעילי צײטוגג, מוניסםישער
 מען אז אינטערנעשאנעל, דער אויף בלבול שענדלעכעז

 רע־ די ארבעםער. נעגער געגען דארם דיסקריסינירט
:סאלגט ױי איז זאלוציע
,py ,אין וואירקער״ ״דעילי דער אז אנבאםראכם 

pn אויסגאבע pc האם םען,22 דעם סעפםעבער py אן 
 yys* לעידים אינםערנעשאנעל די אםאקירט עדיםאריעל

 אינםער־ די אז באהױםםעגדיג, ױניאן, ווארקערס מענט
PK נעגער־ארבעטער, געגען. דיסקרימינירט נעשאנעל
אםאקעס׳ שענדלעכע אזױנע אז אנבעםראכם. .אין

 בלויז קענען שלוס, לאגישען זײער «ו דערסירט וחמ
 וואם ארגאניזאציע׳ דער po סארניכטונג דער צו סירען
 אלע אין באדינגונגען די שעדיגען סוף כל סוף װעט

py אינדוסטריען׳
 דער אין באװאוםם גום איז עם אז אנבאםראכט, ״אין

 קאמוניםםישע די אסילו py באװעגונג ארבעםער גאגצער
 אן האט אינטערנעשאנעל אונזער אז וױיסעז, ברעכער

 רעב־ גלײכע סאר קעמסעז צו טראדיציע איינגעשםעלםע
 אויסן קאלירען py ראסען אלע pc מענשען פאר םען

 געזעל־ py פאליםישען אויסן וױ גוט אזױ עקאגאמישען,
— באשלאסען דעריבער עם זיי געביט, שאסםלעכען

 אום- po םאקםיק די אם םארדאםט 84 לאקאל ״אז
 סאבאםאזש ױניאן py סארלוימדונג םאראנםװארטלעכער

 דער po קאםיעס אז py אינםערנעשאנעל דער געגען
 דער אין װערען סארעסענטלעכם זאלעז רעזאלוציע

סעקרעםאר. יעמאן, בטן ואעםערגןיסיריכןץ.) פרעסע.

 620 קאםפאני״, קאוט ״םישער דער pc אדבעםער די
 םשערםאז, שאפ זײער פרעזענםירם האבעז עװענױ, טע8

 pn פאר מתנה װערםסולער א מיט םאפינםקי׳ סעם
מן ארבעםער די מלאכות. בעל די םאר ארבעט גוםער א  ה
 מענע• דעסארםםעגם *ו דאנק זײער אויסגעמ־יקם *ייד

 לואיס אגעגם ביזנעס דעם py סנײדער ברודער דזשער,
 ארבעםער. די סאר ארבעם גוםער זייער סאר ליפסקי,

זעלקאוױץ, צאליע גודמאן, מאריס .•קאמיםע די
קעמסא. סיליפ און רוביא סיליפ קאהעז׳ הערי

I



ל ®ון פראבלעמעז דיי א ן י א צײם איצטיגער דער אץ 60 ל
ײז עלעקשאז «ר , מי ז מ לא־ אונזער יי
 עס וױ ברען. ®ולעז איז איז קאל 1

לן* אוגזער אין םנזע m שײז איז
־ עלעקשאגם די פ*ר װערעז קאל׳ מ
 םים גרויעז׳ שארשידענע די םיג

 געבענשט איז לאקאל אונזער וזעלכע
 מיים ליפלעטס פארשפו־ײטען איז

געזאגם. מישטײנס ׳״«דעקלאראציעס און -פראגראמעד*
 איצט לעבען מיר װאם צײם- עתסםער אזא איז

 סאר״ םעגלעד שוועבען אױגעז אונזערע פאו■ װען מרך׳
ײ  װעלם-שאר־ חיםנמרישען גרעסטען פון •*סיתנגען נ

 מא* ■אםענדםטער דער געװען זיך. דאכם װאלם- נעם,
 רעא־ צו אופן װעלכען אויף זיך םארטראכםען צו מענם
 פראבלעמען. מלחמה נאד ערנסםע זײער די אױף גירען

ם *לע װעלמ סים ^  אץ בכלל׳ לאנד אונזער םון ײנ
 באגעגענען דארםען זיד װעלעז כפרם, מגיאן אונזער

 באלדיגע א םאדערען װעלען ױעלנע איז •גים אל נגים
לײזונג

ס פון ק א ען, מ ה א םענעדזשער ק

 די ױניאנם. די םאר צײםען שװערע אז קופעז עם
גע־ אױסגעבױם לעצםענס זײנעז װאם פלענםס, גרױסע
 םויזענםער באשעםםיגם זײנעז עס װעלכע אין און װארעז

י סון ײױפארםס בײ ארבעטער נײ־צוגעקומענע ״װאקם״ י
 םען װעט — םלחפה״צװעקעז פאר קלײדער אגדערע און
םרײד. םון ארויםםרײבעז קאגען גים םלחפדי דער נאך

 םראקס- גרויסע די — רעדער״ פיו־ אױף .פעקםארים די
 װארםען העק א ערגעץ װאו *רבעס די פיחת װאם
 זיד וועלעז זיי װעז צײם׳ דער אויף אוםגעדולד םיט שױץ

רעז קענען  קוקען חשאבערם די אויך חעגט. די מפי
יד1זײ״וסנלען װעז צײס- דער אױף ארויס אויגען די זיך

-----nrnofa n w פאר שםיים עם ירניודיןאגםראל. טיד
ױנגעלײם, םױזענםער די םיז יראגלעם די אייד אוגז
 קאר עיר און םלאם אדםײ, דער איז זיד געםינזח האס
 אין באשעםטיגם צײםוױיליג זײנען װאס םענשען, די און

 אט רעגירוגגם־ארבעםען. אנדערע אדער םלחמזן־פלענםם-
ארגאני־ דארםען מעז װעט םענשען אוגעקומעגע אלע די

 אוים־ שווערע אח קאלאסאלע א זײן העם דאם און זירעז
• ע אנ ג ^ ^

■ m ױניאן־ דער אויב — צײםעז בעסםע די אין ןפילו 
ר ע ר םי ^  א ער געפינס — םאראינטערעסירט נאר איו ■
 א ארבעם, קאנםםרוקטױוער סאר םעלד גרויס גענוג

 םים װעלעז װאס יאר, פאר קומעגדע די אין שױן •שיםא ך
 ױניאן דעם איבערקערעניש. גתיםע אזא ברענגען ױן י

 אים איז עם און זייז *ו מקגא װאס נישטא אח פירעד .
 עס און נידעריג זײנעז ווײדזשעם וזען ביםער׳ ממוג

 ארבעטער די ;או־בעםסלאזיגקײס גרױסע א תערשם
 זײ קען ער וױיל אים, או רעספעקם דעם דאן פ»*לירען

 דאס װעלעז. זאל ער ױען אםילו אוםרידענשםעלען. ניט
 אױ דעם םון נאר אים. םון אפ אינגאנאען גיס חענגט
אינחסםריע. דער סח שםאנד

א אבער גאך זיד געםינעז נאדױערעז׳ *ום  אין א
 נים גאר האבען װאם מענשען, םאנכע רײען ױנזערע

 םץ היץ דער אין םארגעסען. גים גאר און נעלערענם
 אלםע די אויפגעלעבם זײ האבעז קעםפעיז זלעקשאז

 דער אויף שוועבעל און ■עך גיסען און יאליםיק קלייזעל ,
 עלעק־ *ז איז אםילי ןןז סארגעסענדיג׳ אדםיניסםראאיע,

npr אנשםענדיג* םוץ מאס געװיםע א זײן דארף קעמפעין
 וואם דערמים׳ גערעסער נאד איז פארדרוס דער קײס.
 אונםערידעם זיי גראבען זײערע ליםלעםס די אט ײרן־

 גײעז עם ױען גיים, א אין יתיאז דער םיז ירעסםיזש
 נײעם א םאר הבתים בעלי די םים פארהאנדלוגגעז אן

אגריסענט.
 האמען אין ודיסען ליםלעםם די סיז שדײבער די

 דאס משיח׳ן. ברענגעז נים קענען זײ אז גוס, דיער
 געלעגענהײם די אױםנואן פון אפ נים אבער זײ חאלם

 פשום׳ן דעם גחאגעז דורך םראנם אק זיד ארױסאודוקעז
 םעלערעל גאנצע דאס גים אויב םעמבער, נאאיװעז און
 נים דאס איז דערםון. םײל א כאסש איז — היםעל פװ

 איר ױען אז אוזאגונגען, םים ארוימװקופען לעכערלעד
קרי־ זאלם איר אז זעהן, זײ װעלעז ׳זײ פאר שטימען וועם
 אץ ארבעםענדיג גים אםילו הײדזשעס, ײערעא גען

 אזא די האבען — ארבעםען r שייז אויב אשילו.
 א נאר דארםעז זײ װעלכען מיס עלע.קשמע מאגישעז

 לוים םאנאען װעלען באלעבאםים די און םאז׳ דרײ
? דודקע זײער

ד  נים און איך, נים אז ומתװדה, מוחז דן־ ביז יי
 אזא קאנעז לאקאל׳ אונזער פון אדםיניסםדאגיע די

םאר אז םיר׳ װײסען דערסארונג פח ■עןױיזאוב ״קונץ״

י
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 אונזערע פאר דעדגרײכונג און םארבעסעחגג יעדער
 קעם־ *ו ביםער און שווער אױם אונז קוםם םעםבערס

 אבער קריטיקירען. צו יענעם גרינג איז געוױס םען.
 נים ױניאן קײז מעז קאן אלײן ״סלאגאנם״ קיין מיט

םירעז•
פראקםי־ םענשען די אזוי װי םערקװירדיג איז עס

 חשבון יענעם׳ס אויף פרעדיגען. די װאם גים אירען
 מען װעז אבער טובוו^ בעלי זײן צו גרײם זײ זיינען
 שעפער, די אין מלאכה בעל א נאד ארױםשטעלען דארף
 די און זיך! עםען הימעל איז — ארבעסען זיי וואו

סך א פאך: אין פארדינער גרעסטע די גראד זימעז
 און בעאםםע אונזערע םון מער םיל פארדיגען זײ םון

 דעם אריבער שםײגם זײ םון מאנכע סון אײנקונםם דער
 בארעכםיגם דעריבער איז עס סאלערי. םענעחשער׳ם

 די ױי הגדה, די אזוי נים מיינען זײ אז םארדאכם, דער
םשינאװניקעס. ווערען זיי זיך וױלט עס קגײדלעך•
דורכשנים־ דעם םיט אבער זיך אערעדם איר ווען

 אים- פרעגם איר אח לאקאל אונזער פה מעבער לעכען
 זיך באוױיזם — ? עלעקשאנס די װעגען ער דענקם וואס

 אז אײך, דעראיילם ער און פנים זײן אויף שמייכעל א
 מים און ױניאז דער מים צוםרידעז זייער גראד איז ער

 אוחאך גענוגענדע א האם ער וױיל םירערשאםם, איר
ער און ביינער די אין גום נאך אים ליגען עס :דערצו

 יענע — עס געדענק אליין איך וױ יפונקם— געדענקט
 זדז עס ײעז צודיק, יאר 80-25 «יט צייםע^ שויחנרלעבע

 אומ־ םינסםערע׳ די אין ארבעםען צו אויםגעקומען אוגז
 קא־ אין געםונען זיד האבעז װעלכע שעםער. סאניםארע

 װעװאירלי סםרים, סםרינג םםרים, גרין סםריט, נעל
 די געדענקם ער סםרים. םשערי אין אםילו און פליים

 אין געארבעט מ׳האם וועלכע אונםער באדינגונגען,
 וועלכע אין חורבות, די געדענקם ער שעפער. יענע
 געדענקם׳ ער צייםען. יענע אין געוואוינם האבן םיר

 עגגע, די םאר איז םארדיגםםען גוואלדאװנע די סון אז
 סענעמענם־ םינםטערע די אין רומקעם םארשטיקםע

 רענט די באצאלען צו אויף גענוג געבליבען נים הײזער
 מען וואם דערמיט, ארויםגעהאלםען זיך האט םען און

 נאך האבן וועלכע בארדערס, פאר א אריינגענומען האם
 זײ מוםען אם אם אז מורא, דער אין געריאלםען דערצו
 ״ארוים־ זיך צײםען יענע אין האם איינער ווען ארוים.

 דער םון פארק דעם ארום געוואוינם שוין און געארבעט״
 מען האט — סײד איםט דער אויף םטריט זיבעטער

אריסטאקראם! אן םאר געהאלםען שױן אים
פאר־ ניט דאם קאן מעמבעד דורכשניטלעכער דער

 האם ױניאן דער דאנק א אז אויך׳ ױייסם ער און געםעז
 אםת, גוטען. צום געביטעז אינגאנצען לאגע די זיך
 איבערגאנג־ דער פאר ציים שםיקעל א גענומען האם עם

 סםרייקם סך א געווארען גערופען דינעז עס פעריאדע.
 דער־ געווען תמיד גים זיינען וועלכע סטאפעדזשעס׳ און

 גאך געווען דעמאלם זיינען ױניאנם די אבער פאלגרײה
 זימען אליין ארבעםער די דערםארען. ניט און ױנג זײער

 געװען איז עס און אנםװיקלם וױיגיק געוועז אויך נאך
 דעמאלט איז אידעאל יעדענס ארגאניזירן. צו די שװער
 . . . ארבעט סך א אבי שםונדען׳ לאנגע — געווען

 אג* זײ ברענגם און לעבענס דיערע םארקירצם דאס אז
 דער מיט ערשם די האבעז דאס — אומגליקעז דערע
 פארוױילונגען אדער בילדונג קײן אין אויםגעםונען. צייט

 קיץ דערצו האבען זיי גענויטיגם. ניט זיד זיי האבעז
 דעם געוואוםט ניט אםילו האבען זיי געהאט. נים צײט
 אויף אויג אן האלטען פון קינדער־דערציאונג- םון םעם
. דור אונטערװאקםעגדיגען דעם . .

 לבדו הלחם על ״לא אז מעמבער, דער וױיסם הײגט
 אליץ ברוים אויף ניט זאגם. פםוק דער װי האדם״. יחיה

 דאנק א אז וױיםט, מעמבער דער מענש. דער לעבם
 און בעסער א צו דערשלאגען זיד ער האם ױניאן דער

 א ער האט ױניאן דער דאנק א אז לעבען; שענער
 איז ער וואם םעלערען׳ די מאכעז צו גום געלעגענהײט

 מעג־ די און צייט אויך האם ער באגאנגען. פריער
 װעם עס געהעריג. װי קינדער די דערציען צו לעכקיים

 מעם־ די םון מוחות די םאר׳סם׳עז דאם העלםען נים
 זײ — םירערשאסם דער געגען אנשםעלען זײ אמ בערס
 די אפ שאצען זײ און באוואוםםזיניג גוט צו זײנען
געםאן. זײ םאר האם ױניאן די וואם ארבעם, גוםע

צײ־ די גום נאך געדענקעז םיםגלידער אונזערע

 האבעז םלאנות בעלי אונזערע װען .1933 פאר פון םעז
 דאלאד 20 פארדינם קױם און שםונדעז לאגגע געארבעס

 אח דחגם־אינדוםםריע די װאס דעם. צוליב און װאד א
 םען האם צושםאנד׳ קלאגעדיגען א אין געװען דעמאלם
 שדײבען װאס לײט׳ די אויך טאן. געקאנם גארנים

 זײעד נאד געדענקעז עצות. געבעז איץ ליםלעםס איצם
 סיס־ פרעדיגעז םים אז וױיסען, די און צײם יענע גום

 פעז קען בעאמםע׳ די אויף שמח װארםעז און םרױען
 זײ זײנען אבער דעם אין מאכען. בעסער נים לאגע די

םאראינטערעסירם. נים
אינטערנעשא• אונזער םח קאנסםיםוציע דער לוים

 אבער װילעז• די װאס שרײבען, און זאגען זײ מעגען נעל
צוהערען. נים םײ װי םײ די צו זין־ װעלעז מעסבערס די

 איז דאם — ײױאךארבעט גוםע און אויפריכםיגע
 אלס איד אה — אינםערנעשאנעל דער םץ פאליסי די

 וועלען — אדמיניסםראציע די אויך וױ מענעדזשער,
 םעם• די צו אםעליר איך פאליסי. די אם גאכםאלגעז

ױעען װאס רײד, זיסע די פון אפ זיד קערם :בערס
 מים־ פרעדיגען וואם לייט׳ די םם. ביםערער באמת

 וואויל־ דעם םאר עםעס טאן צו אוםפעהיג זײנעז םרױעז,
מעמבערשיפ. דער פון זײן

 טשאפמאנ׳ס״ ״סעמױעל פון -בעטער1א
 יאר א םון הכר םך אונטער ציען שאפ

טעטעקײט
 שאפ דרעם םשאפמאנ׳ס סעמױל םח ארבעםער די
םינ^ ספעציעלען א געהאלסען האבען דאגערשםא^ פי

 אוץ ױגיאן דער םון אפים אין דעצעמבער, םען23׳ דעם
 םרוכם־ יאר א םון הבל סך א אונםערגעצויגען האבען
 געזעלשאםםלעכען אץ עקאנאמישען אויםז ארבעט בארער
 דער געווארעז געלאדען דינען מיםינג צום געבים•

 געהילפם• דער זימערמאן. סאשא לאקאל, םון מענעחשער
 דעפארםםענם־ דער און סארגאליעם נײטען מענעדזשער,
גוזמאן. מאריס מענעדזשער,
גע־ האם טשערמאן, שאם דער םליםלער, ברודער

 וועגען באריכט א אפגעגעבען און מיםינג דעם עפענט
 םמ משך אין שאפ םון ארבעטער די פון םעםיגקיים דער
 אנגעװיזעז ער ו.אט — דערגרייכונגען די יאר. דעם
 ױניאן אייגענע אונזערע אפילו איבערראשם האבען —

 דערוואר־ זײערע איבערגעשםיגען האם עם וױיל םירער,
 םון רוף דעם אויף אז באריכםעם, האם ער םונגען.

 געקויםם שאפ דעם פוץ ארבעםער די האבען ױניאז דער
 האבען און דאלאר 23-000 םון סומע דער אין באנדס

 טע־ הילםם סלחמה פארשידענע די פאר בייגעשםייערם
 אלס ארבעםער, די דאלאר. הונדערט סיגף םיגקײטען

 ביישםײע• בלום די אין באםייליגם אויך זיך האבעז שאפ׳
 קליידער נייען אין איצם זיך באםייליגען זיי און רונגען

 םלים־ םארבאנד• סאוועםעז אין ליידענדע םלחמה די םאר
 א זײנעז םעםיגקײטען די אם אז אנגעװיזען- האט לער

 ארבעםער די אויף איינפלוס גוטען דעם פון רעזולטאם
 מים־ די באזעלם וואם םירערשאפם- םעהיגער דער םץ

גײםם• יוניאן םרייד פראגרעםױוען דעם סיט גלידער
 אקםיװע די םארגעשםעלם דאז האם םשערמאן דער

 גע־ האם וועלכע קאהען- שפרינצע שאפ׳ פון םועריז יוניאז
 קאםיםן שאם די טשערמאן- פת ארבעם גוםע די לויבם

 שאם- דעם קאנטראלירם וואס אגענם- ביזנעס דעם און
 זי האט ארבעםער די פון נאמעז אין ראזענםאל. ברודער

 גאלדענעם א מיט םשערמאז שאפ דעם פרעזענטירם
 טשיפקע, גאלדע צי מתנות געגעבען און ריסט־וואםש

 מינע העלען, לאםידום, מערי שעכטער- דזשעני באדרא-
רובינסטיין. מינע און קאלקין

 ארבעם פעהיגע און געםרייע די לויבענדיג שטארק
 וועמענם אונטער ראזענטאל- לואיס אגענם- ביזנעס דעם פון

 מדרגה זיױכע אזא דערגתיכט האט שאפ דער איינפלוס
 האם טעטיפקײט- יוניאן און געזעלשאםטלעכער ,סון

 םח נאמען אין מתנה א איבערגעגעבען אים שפרינצע
באנד. מלחמה דאלאר הונדערם א — ארבעטער די

 און ארבעםער די צו באגריםונגס־רעדעם קורצע
 לאקאל דער געהאלטען אויך האבען אגענט ביזנעס אונזער

 מענע־ אסיסטענם דער זימערמאן, םאשא מענעדזשער-
 מענע־ דעפארטמענם דער און מארגאליעם נײםעז דזשער-
 האר* האם ראזענטאל ברודער גוזניאן. מאריס חשער,

אנערקענונג זייער םאר ארבעםער די באדאנקם ציג
 M ; 89 לאקאל ראזאריא, מערי .• קאמיסס די
 (שפריגמ פאולין ;60 לאקאל װאלםהער- ם.

.22 לאקאל קאהעז)-
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 מאנםרעאל איז יתיאז דרעסמאכער

וױכ־ זײעד א געוואונען װידער האס
 צו געלונגעז איר איז עס ױג. טיגען

 דאס לוין־העכארונפ א קריגעז
 א אין געשעעניש וױכטיגע א איז

 א םאר םארלאנג יעדער װען צייט
גום״ די קריגען מח לויךהעכערונג

באארד. לעיבאר װאר דער םיז הײסונג
 ױניאן די האט לויךהעכערונג א םאר קאמף דער

 בעלײבתים די צוריק. ציים א מים נאך אנגעםאגגעז
 לױך א םון רעדען געוואלם ניט אגםאגג אין האבען

 דינגעניש. ביסעל היפש א גענומען האט עס העכערונג.
 דאמאלם ערשט איעגעשםימט. ענדליעך האבען זיי ביז
 דער צו ווענדען זיד זאלען םיר אז געװען נויםיג אח

 העכע־ צו ערלויבעניש אז נאד באארד לעיבאר ראיאנער
 לעיבאר וואר די מיםגלידער. אונזערע פון לוין דעם רעז

לוין־חעכערונגעז• די גוטגעהײסעז האם נאארד
 א קריגעז ררעלעז קאםערס די און םרעםערס די

 דעם איינשליםענדיג וואך, א דאלאר 3 םון העכערונג
ש ױיגג־ו^ז באנום. לי

 א קריגעז ײיעלעז וואכעױארבעטער אנדערע די
 דעם אייגשליסענדיג וואך, א $1.50 םץ העכערוע

באנום.
 םינום 15 א געװארעז באוויליגם אויד איז עם

נאכמיםאג. יעדען אפרוי־פעריאדע
o 10 מאנטאג nפארגעקומען איז יאנואר 1־םע 

 נאריכםעז צו םיםגלידער די פון םיםיגג אלגעמיינער אז
 געװעז אח םיטינג דער חסולטאטען. דאזיגע די װעגען

 אויפ־ אמ געװינס נייער דער און ענםוזיאסםיש געםאקט-
 גרױם םיט םיטגלידער די פון געווארעז גענומען

באגײםםערונג.
װאלען סאר צדגרײםמגען די

 מען גרײם מאנםרעאל אין לאקאלם אונזערע אין
 קלאוקמאכער אלע אין וואלען די וואלען. צו איצט זיד

 באארד עקזעקוםיװ באאמםע- באצאלםע םאר לאקאלעז
 לאקאלע און דעלעגאטעז קאנװענשאן און םיטגלידיער

יאנואר. םען29 דעם שבת םארקומעז וועלען באאמםע
עם־ וואלען דיערע האבען וועלען דרעסמאכער די

 ווע־ 262 לאקאל אין נעמלעך: שפעטער- וואכען לעכע
 אויסן און מערץ ־םעז10 דעם םארקומען וואלען די לען

 םארקומען וועלען מערץ- ־םען11 דעם טאג- צווייטען
 ברענםש ביים און לאקאל דרעס־קאםערס אין וואלען די

פרעסערם. די פון
די ארום איצט לעבעדיג אונז ביי איז דערװײל

יואלעו.
43 לאק#ל םון כ&ריכט װיכטיגער א

אפערײ־ (קלאוק 43 לאקאל םיז עקזעקוםױוע די
סעקרעםאר, איר דורך האם לײניגג־מאכער) און בארם

 יאר צוױי םון באריכם א צוגעשטעלט ליבערמאז- ס.
 דער לאקאל. םון מיםינג ספעציעלען א צו אקטיװיטעם

 איך אז וױכםיג, אזוי אסשאצונג מיק לױם איז :אריכם
 באריכם אייגענעם מײן םארקירצעז צו באשלאסען האב
 דעם םון פונקםען הויפט די פאר פלאץ דעם געבען און

 ױניאן אונזער שפיגלעךאפ װעלכע באריכט- ראזיגען
 אונםער־ איז באריכם דער אלגעמיין. אין אקםיװיםעם

םשערמאן; פײגעלסאן- מ. ברידער: די םץ געשריבען
 סעק־ ליבערמאן- ם. און װײס־טשערמאן- טשערניאק- ם.

 1942 םעברואר םון פעריאדע די דעקט און רעטאר-
.1944 יאנואר ביז

 צווײ מים אז באטאנט, װערט אנםאנג אין באלד
 אויס־ וואלען די אין מיםגלידער די האבעז צוריק יאר

 אדמיניםםראציע דער צו צוםרוי אײגשםימיג געדריקס
 און וואך דער אויף געשםאנען איז זי וױיל דערםאר

 ציים, יענער אין ױניאן. דער םאר םאזיציעם געװאונען
 דעם באנייעז באדאױסט מען האם צוריק- יאר צוױי םים

 לייניגג־ און אפערייםארם די אגרימענט. קאלעקםױוען
 םונדאמענטאלע געוואלם האבען אגגעװיזען װערם מאכער-

 םאראינםערע־ געװען איז לאקאל דער פארבעםערונגען.
 קאנקורירם ם׳האם חייל וואך־ארבעם אפצושאםען סירם

 דאן אויך איז עם שםיק־ארבעםער. די מים שםארק
 לי פרייזען. סעםלען םמ סיםסעם שלעכםער א געווען

 דאזיגען דעם געםראגען האם (זי קאםיםע״ ״דינערםײם
 םיםאג־ נאר צוזאמענקומעז זיך םלעגם זי װײל נאמען
 סעם־ בײ אפנארעז זיך פאלעז םילע אין םלעגם צײם)

פרײזען. לעז
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ד זאגס — געפילם דאן חאבעז מיר — באדיכם ת
ױםיג אז איזנ  *W *ו מעםאדע װיסענשאפטלעכע א ס׳

 אז פאדלאנג׳ א געײעז אייד זיא עס פרײזען. לען
 וױיל וואד פון הערען געארבעם זאלען ״סעמפעלס״

 ס«ט• די א• זיד נאדעז שטיק־ארבעט פמ באזים אויפן
פעל־מאכער.

 געײןך אינסטןןלירס איז עקזעקוםיװע די װי באלד
 פײגעלסאן׳ ס. פת: באשםיי׳עגד קאסיםע א האם רעז

 דזש, ליבערפאן. ם. שװארץ׳ ח• דיבעל- י. סשעוניאק- ס.
 אנגזד כאאסטע באצאלםע די םים צחאמעז פארמאן
 אױבענחןרפאנםץ די לעזען צו וױ שםודירעז פאנגען

 די *ו פאחנרונגעז אויםארבעםעז צו כדי פראבלעמעז,
 אגרי־ נײעם װעגעז פארהאנדלונגעז די אין בעלי־בתים

 פאר קאםפליצירטעד געווארען דאן אח לאגע די מענם.
 מלחמח־ די קראפט איז ארייז זיינעז עס וױיל יוגיאן דער

 פון אײנפרירען דאס לױן־םילינגם- ױעגען רעגולאציעס
 וױסזמ־ אנװענדען צו נױסיג געווען אח עס ווײדזשזנס.

 קאמז צו פדי מעטאדען סטראטעגישע שאפםלעכע
טיסגליחנר. די םאר לוין־פארבעסערונגעז קריגען

 רעקאםעגדירט תאט 43 לאקאל סח עקזעקוםיוחנ די
 פרײזץן, סעטלען צו מעטאדע אלס ״באדי״םיסםעם״ דעם

סלי־בע n פזן אװזדז נזמט סיסטעם די • די מד ג  מ
 jftru אײז צי *םיױואריםיזם״ אגצואווענדען לעכקײם

 פאר* די *נדערע. פמ חשבמ דעם אױף מל־מלאכות
מן בתים בעלי די מיט האנדלוגגען א  אנגעפאנגען דך ה

 ארױס• אנחױב איז חאכעז בחים בעלי די .1942 מאי אין
 ’P9 די וחמ אבער וױדערשטאנד. שםארקען א געװיזעז

 זײ דינען שסעלונג םעסטע א געגומען חאט זעקוטױוע
 קאנטראקט דער איז 1942 ױני אין ווײכער. געײאיעז

 ,,באדי די און ארבעט שטיק פאר ױנקםען די פים
 געדארסם ס׳האט אבער געװארען. געשלאסען סיסטעם״

 פח חערבםם־סעזאז חנם אין ווערען איינגעםירם ערשט
 ביזן ווארטען געװאלם נים אבער האבען מיר .1943

 ״באדי וחנגזנז פונקםען די םים 1943 פון הערבסם
 די װאױארבעט- 1» אפשאפעז דאס ארן סיסםעם״

 אײגגעפירט נאד שעפער צאל א אין זיינעז ענדערוגגען
 אנגעצײכענם דאטום דעם אין וױ פריער םיל געווארעז

אגרימענם. דעם אין
 זאגט אגרימענם- נײעם דעם פיז רעזולםאם אלס

 פארזיינ• געתױנעז• זיד לייז דער חאס באריכם, חנר
 זײנען בתים בעלי די גרעסער- געווארעז זיינען סםען

 ,אוספאר״ דעם םאר געקלאגם זיך און נערחעז געווארען
 אבער זײ. בארײסם ױניאז די אז םשערמאן םייאישעז

 באדי דער ארבעט. איר מים אגגעגאנגען איז ױניאן די
 איז איינגעשטעלט םולשםענדיג געייעז איז סיםםעם״

 אנשטאט 1943 םון סעזאן םפרינג דעם םאר שעסער אלע
 אגרי־ לויםן זײן באדארםם ס׳וואלם װי םאל־סעזאן דעם

 ביז 10 פון געחויבען זיך האבען פארדינסםען די מענם.
פראצענט. 25

 אױף אנגעוױזען אױך װערם באריכם דעם אין
 אפשאפען דורך םיםגלידער די םאר בענעםיטען די

 װידערשסאנד. א געוועז אױך דערצו ס׳איז ארבעם. יואד־
 באזונדערס האט קלאוק״, .מאנטראי די םירמע׳ איץ
 אבער שםיק־ארבעט. צו אונםערגעבען געװאלט ניט זיך

 עם געווארען. געלעזט איז פראבלעם דאזיגער דעד אויד
 מען יואם קאנצענסיעס די געווארען אםגעשאםם זיינען

 ״קאמפעטעםיװ םאר בתים בעלי צו געבען סלעגט
 וועלכע שאר ״גארמענםס״ אזעלכע זיינען דאם סטאילס״.

 אויף קאנצעסיע א םארלאנגען םלעגען בעלי־בתים די
 גאר־ דאזיגע די וױיל גארפעגט, םמ סענם 15 אדער 10

 םענער־ די אין מאכען קאנעז אויד מעז םלעגם מענטם
 קאנצעםיעס סארםעז דאזיגע די אויך שעפער. קלייחגר

םארגאנגענודיט. דער פון זאד א באלד שוין זיינען
 און געוױנסען דאזיגע די אז זיכער זיינעז .םיר

 ניט שםענדיג אויף בלײבען װעלען םארבעסערונגעז
 דץ װעלען אץ פראספעריםי, םיז צייטען די אץ בלויז

 צײם דער אין םיםגלידער די פאר ניצלעד מער נאד
 װערט עס באריכם. דעד וױיםער לויטעט דעפרעסיע- םון

 נאר געמאכם איצם וחגיעז .םעמפעלם״ אז אנגעװמען,
 פאלען. געוױסע אין אבער װאך־ארבעט׳ םון באזיס אויסן
פאר איבערגעמאכט װעףעז סםאילס פאראיאריגע װאו
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t M f » T # 0 n  1 H ם דער רמענ טןי רי  ם$נד״׳ .
.i v ן י סן ח$' קלןוקמןכער די סpו ף

ד ע כ טוו מ או * ײ געוואונעז בען ר זײעד דו ר׳ק > מ-/ מ ק $ו די מיט ןסמןך לעצטעז ן
ר דעם םון *נסןנג איז סןנוסעקטשורערס, קלןוין  ןא־ײן ין

 מאגופעקםשורערס קלאוק די אז הייםט, עס יןרןפט. אק
 דרײ די פאנד דעם או בימוטראגען ןנגעפאנגעז ת*בען

 איז opi אפמאך, דעם לויט ראל׳ פעי זייער פון וראאעגט
געו^רען• געשלאסען זײ סיט

*װי־ אפמאד דער װען יט;1 דער אין האבען סיר
JJT איז מאנוםעקטשורערס טלאוט די און ױדאן דןר 

 דעם אפגעשאאם חויד זײער געו^רען, !נםערגעשריבען
 אױך גלױבען מיר און קלאוקמאכער די פין געוױנם נײעם
 װיכטיגסטע, די םון אײנער איז געװינם דער אז חײנם׳

op אירע םאד געוואונעז האט ױניאן קלאוקמאכער די 
עקזיםםענץ. איר םון יארען לאנגע די אין !טגלידער

 אין אויסגעריכענט זיד האט ױניאן קלאוקמאבער די
 זי װאס באװעגונג, ױגיאן טרייד אמעריקאנעד דער
op םאר־ או קאמף אומאויפחערלעכען לאגגעז איר איז 

o מאכען או זיכערער און מסערעז p םון לעבען p v 
 אויפ־ נייע און װעגען נײע געזוכם שטענדיג םיםגלידער,

 צופרידענגעשםעלט נים מאל קיץ זיך האט זי סראונגען•
 גע־ «ער האט זי ו^גען, אויסגעטראטענע אלטע די סים
 קאמף, ארבעטער דעם אין װעגוױיזער א זײן *ו זוכם

גאכטוער. א און נאכגײער א זײז *ו אײדער
 יױ קלאוקמאכער די opt ׳םאנה ריטאירמענט דער
o p  i r i איר זומער לעאטען באנײען ביים געװאונען 

 געװינם נײער גאנץ א איז באלעבאטים, די מים אומאד
jv מװעגונג. ארבעטער אמעריקאגער דער

 אין אונטערנעמונגען איינצעלנע סאראן זייגען עס
 ארבעטער דיערע צו פענסיע צאלען opt אמעריקע.

op און צײט לענגערע א געארבעט זיי בײ חאבען lynp 
 גאנ־ אין איז עס אבער עלטער. געװיסן א דערגרײכט

 ריםאירמענט א װערען געשאםען זאל עס אז נײ. מז
u p קאלעקטימען א דורך סטריע1אינד גאנצער א אין 

אגדימענט.
 אין אז װערען׳ םארשטאנען ריכטיג דארף עס

 דינען, רערס1םעקטש1מאנ קלאוק די װאס ^יט׳ דער
 פארםליכםעם יעיאן, דער מיט אפמאך נײעם דעם לױט

u ריטאירמענט דעם פאד צאלען צו p, ניט עס איז 
 ײען פענםיע׳ יף1א גײן 1צ קמאכער1קלא א פאר מח קײז
o ער ip t פריװילעגיע דין איז עס נאר יאר, 65 אלט 
 גיײגעשאםענער דער עם. װיל ער װען טאן׳ צי עס

u p םמ ציעז1ריקצ1צ זיד מעגלעכקײט די אים גיט 
עם. ױיל ער ױען ארבעט, מר

 ק־1קלא א אס11 אך,11 א דאלאר to] 12 םעגסיע די
 ריקציען1צ זיד ױעלעו װעט ער אױב קריגען׳ ױעט מכער

 אים opt יאה jtD 65 עלטער דעם 1צ ארבעט דער םמ
o עלטער־פענםיע׳ די קריגען 1צ שטערען נים p ער 
 ער װען רעגיתגג, דער פץ קריגען 1צ מרעכטיגם איז

יאה 65 סמ עלטער דעם דערגרייכט
 אין םאני ריטאירמענט דעם ן1ם שאפמג דער סיט

י  ארען11גע םעםטגעשטעלט איז אינזױסטריע קלאוק מ
 באלעבאטים די סוץ םליכט די איז עס אז פדינצים, א

y םאר זארגען 1צ אינמסםריע דער םיז ip t ,ארבעםער 
 יס־1א ארבעםען גיט מער קעגען או־ז א_לם װערען זײ ײעז

 באלע־ די םון דארף עס זייער׳עקזיסםענץ. צמזאלטען
ם  א װי װערען באטראכם אינדוסםריע יעדעד םיז מסי

ען צו אונםערנעמװג דיער שון ת1צא1ה די פיז סײל  מל
 א דערגרייכען די װען ארבעםער. דיערע 1צ פענסיע א

 דער סץ ריקציען1צ זיר דארסעז ן1א עלטער מײיסען
ארכעט.

d די װאס ■ענסיע עלםעד די p  u t t ip ך ג דנ  ו
ר איז פידט  די און אדבעטזןר די צאלעז עס װעלכער מ

זיכערען צו געדג ניס וױיס פארלױפיג זדז מלעמםים׳
m mssmssamss m a m m * - — — — m uLu ase ua MaMISAASASa AHעקזיססענץ די po ארבעטער. געווארענע אלם די 

i שמ פענסיע עלטער די אז חנרװארסען, נים קען מעז p 
in v ip אין זאל i p באדײטענד נפם1ק1צ נאענםער 

Dארגpאיז עס אח װערען. סעדט ypp שולד די אױך 
po דער• פח פעגסיע עלסער די װאס מלעבאםים׳ די 

 װילען ױײל׳זײ ױערען, פארגדעסערט ניט קען רעגירתג
o *אלמגעז. די אז ניט. p פאר מאכען מרפען זיי o p 

I זאלען סאנד׳ P P  D iy cp iip•
ip זײנעז מיר p די »יפצמעמעז אױםזמ ניט 

 to גרױס״ 1גאנצע איר אין םראגע סענטיע על^ר
o אױף נקעזpבאש p זיך וױלען p ריטאידמזמם i i p 

po אח עס אז זאגעז׳ װילען מיר איז קמאכער1קלא די 
ס,1שעקםש1מאנ קלאוק די po עסעז1אינטע די איז ^ 
p אק אז p t אינגןרע מעז1יינק1א קענען זאלעז 1שעפע 

ijd p ib, אבער pip op יאםידעז, כלױז pm ײעס עס
- . 1 . — - — - ----- - —. lA u n aM B iu ift am n e n iw s  eee■ u  a m a  מגלעכקײט די וועלען געגעמז ארבעטעל אלטע די

p די פאו■ פלאץ 1דיע טעזpט1צeא y u v.
po פאװינסטען, די n  o p מאכזה קלאוקמאכעל 

 אויף זpא«ש•א ניס זײ קענעז יאר םאח דולכשניםלעד
lyo’i זײנען זײ עלטעל. דער p !נגעז1א1געצ t r p 

i שאפ׳ אין אלבעט זײעל זעצען p די T ppלױט ׳ 
o ין1ש זיך ן,$1יא זײעלע o ip ji .1 אירועזP רי׳ 

 1צ עס מעגלעכקײט א געבעז די װעם פאנד ^ילמעגט
טאן•

i װײל pא p אינטעpעקזיסםענץ דעל אין ס po 
 ־P אײנזייטיגעה קיץ נים איז םאנד (ײםאימןעגם דעם
o אז ,1מי םען p  iy פאלג^ך.1ע זײן

tvp 1לײמ װאי־ ip ב#וױליגטע די
טטגעהײסעז ענילעד op יד “פא, העכערנוג

ר ט כ א מ מ או o אנםשײדמג די מי p  pd
םשערמאן, מפארטייאישען1א

i דזשײמם p  po -lyppt יע1אינײסם ק1קלא קער1יא נײ 
^ צי ע כ ע p ױיתשעם1 י1 ה t 1קמאכע1קלא די, o p 
ף ו^ך׳ po בעטען1א  1בעםע1א פלאו־ די pא לא^p 3 »י

i אס po װאך. א ^p 2 אױף p װעלעז העכעתנג 
 כא־ זיינען opt 1בעטע1א יזענט1ם 17 ך1ע אן געניםען

iy אין שעסטיגם i ײנ•1א אינמסטײע, ק1קלא 1קע1יא נױ 
o טאיז׳ אװ ט1א po 1שעפע י1 יג1עכענענ1 p ארבעטען 

a עס ס.1חשאבע 1?ע1יא ניו 1סא i p  o pי1 צו ,־ 
i אױסגעצאלם אײד בעטער1א עסענדע1באט p p ערך אז 
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