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tM f» T # 0 n  1 H ם$נד״׳ .ריטןירמענם דער 
.i v ו ףי סןןpח$' קלןוקמןכער די ס

ד ע כ טוו מ או * זײעד דוײ געוואונעז בען ר <ר׳ק די מיט ןסמןך לעצטעז ן$וקממ-/
 ןא־ײן יןר דעם םון *נסןנג איז סןנוסעקטשורערס, קלןוין

 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  iri 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
 פריװילעגיע דין איז עס נאר יאר, 65 אלט oipt ער
 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
 א װי װערען באטראכם אינדוסםריע יעדעד םיז מסים

 מלען צו אונםערנעמװג דיער שון ת1צא1ה די פיז סײל
 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 דנג  ו
 די און אדבעטזןר די צאלעז עס װעלכער מר איז פידט

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 ip 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 op 

I זאלען סאנד׳ P P  D iy cp iip•
ip זײנעז מיר p די »יפצמעמעז אױםזמ ניט 

t גרױס״ 1גאנצע איר אין םראגע סענטיע על^ר o 
i ריטאידמזמם op אױף נקעזpבאש p זיך וױלען ip 

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 

i jd p ib, אבער pip op יאםידעז, כלױז pm ײעס עס
- . 1 . — - — - - - - - - - —. l A u n a M B i u i f t  a m  n e n i w s  e e e ■  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 p pלױט ׳ 
o ין1ש זיך ן,$1יא זײעלע o ip ji .1 אירועז P רי׳ 

 1צ עס מעגלעכקײט א געבעז די װעם פאנד ^ילמעגט
טאן•

 po עקזיסםענץ דעל אין סpאינטע ip װײל pא
 ־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
טר כ א מ מ או o אנםשײדמג די מי p  pd

םשערמאן, מפארטייאישען1א
i דזשײמם p  po -lyppt יע1אינײסם ק1קלא קער1יא נײ 

o ,1קמאכע1קלא די pt ױיתשעם1 י1 העכע^ צי 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 ip  o pי1 צו ,־ 
i אױסגעצאלם אײד בעטער1א עסענדע1באט p p ערך אז 
o צײם 1דע po בעק־פעי׳ איז ^p יזענם1ם 540 p 

 עםpo 1 געײאחנז יסגעגעבעז11א איז אגםשײדמג די
 .1943 ^מבער,1נא טען9 דעם מאן,1טשע םייאישען1אומפא

i ביז p גוטהייםתג po באאײ. 1לײבא 1װא
o מאן1טשע 1טייאישע1מפא1א 1דע p אנטשײ־ דץ

o דונג p i’iigo יף1א iy i לע״,1מ1סא סטיל .ליםל o p 
ט 15 ביז חעכעתנגעז יבט1ערל ענ o אױף pא ^צ p 

i 11 האם גײנט pאנםשײדונג דץ מארד 1לײמ 1א 
 ידעז.101צ זײן t« קענעז ױים1 י1אז יף1א גוטגעהײםען.

 ק-1קלא די 1סא נעז1יא1גע האם ײגיאן י1 אז הײסם, עס
 געװינען. זײ 1סא געקענט האם זי װי סיל, אזױ 1מאבע
 מען קען איצם, איז פארמולע״ סםיל ״ליטל די 1אבע

ױעגיג. 1צ גיט זי ליםל״, to״ זאגען,
 לע״1מ1פא םטיל ״ליםל רי »אם1 אמת׳ען 1דע אין
i אין אפילו װעניג 1צ געגעבען p צײס ip איז זי 
ip געשאםען p y i• ש קאסםען די דינען עמאלט1 שױןp 

צענםpD 15 װי 1העכע געשטיגען געװען לעבענס-מיטעל

ip מז איז  o p אנבאסי־אכט׳ זדן נןהאז גזןדארפס 
 3 אימפ*ד איצפ איו ןס שטייגצז. װייטןר װאלןן זיי אז

מ ip יגקייט uoyiyiov גרוי  ip  pnt נאאו־ר 1לײכא 
iy דיז ip אלץ גאד זיד ײאלט c ip » P M סטיל ״ליסל 

i מרסולא״. p ציפעדצז די אפילו ®p לײכאר B ip p* 
o סזןנס p im p  pirn o p זױ די אױף* ip,! אי׳ 

opפ ״סילמגס״ געהימ  p פ אפיסip  p תיז  אד־ י
p flp o o 'iuלעבענס־ריטעל אױף פרייזעז די אז זאנען׳ ׳ 

אצאנם.1■ 26 צו נאענט אױף געשםיגעז זײנעז
ipפ פאדעדונג די  p ̂קאנער  ארגאניזירנמי■ אסחןו

 *ip סטיל #ליטל די אז דערימר׳ איז אונצטץרשאסט
רןן. אפגעשאפס זאל מולע״  Dspyiow זדז זי וױיל יון

ip אינטעו*נעשאנאל די אדבעטעד. די o p בײ סװץ 
p p * F ip 3 אױסגןדריקט גצלעגענחײטץן ,u tip p 

T• אפגץשאסט ל3ז ״מלן1פא ססיל «ליטל די אז P P 
ov D סאקםיש ip ם אםילו איצטly m p 'o im p  p

u L  . . . im  saasA  A M L .u a e ts n  L .a e w  L .- .L  aee — * — u e u M th M a u. .  לןןגג שױן חאט פןןרמולע״ “סם ®ליסד די #ז אגערקעגט/
ף יג1קוקע: ניט אמו■ צײם- איר אימרגעלאבט  op »י

ip װיל  i v  mo מעז אסשאסעז• גיט ip ’ip  i ip 
ip 1צ אױפחעײמ ניט yo p, 1םא סטיל ״ליטל די אז- 

iv מולא״  yo«nyiov v  rv ל3ל מען אז iv אפ־ 
שאפעז•

n V BD fP  T B ןן^ ip ײ חשאינט א מ
z אינטערנעש#נ#ל דער y s s z  r St

o א דינס ip ittp גריי׳
Iw  6108P D f l 8C 1סא לויב םעז V iy i• 

ט חיי םי1ליבע 1פי אז דײע, ®רײ
 *P געבױט זאלעז שיפעז

ip נעמעז די אױף po פעתאנעז׳ 1פי o p ו.אבעז 
o ip n rp  opyi פאו־ םארדינסטען גמיסע ip אינ־ 

 אנגעזעענסםעז דעם סאתעמעז ויעלכע pא טערנעשאנאל
געשיכטע. 1אי איז פלאץ

ip חשאינט ip  po im p עס•1ד 1קע1יא נױ 
iyo p ײניאז o p 1איבע 1םא יםט1ק1פא 1מע1ז יגעז1פא 

o מלחמח דאלאר מיל^ 8 iip צײט דער אין op  po 
iyom חיאיװ  ip  po מייסטע די חלואה. מלחמח po 

o די אט iip געקױסס דינעז po ijip y i 1ע1מיםגלי רי 
ip  po סמאכער^ op  ir iv לאקאלס די צו מלאגגעז 

22, 89, 60 10 iv. חשאינם 1רעסמאכע1 דער iv cp 
lya ’ip  op 1 פארלאגגט ip  pcדי 1סא אז גג,11עגי 

r מיליאז 8  ^ Pיט1געב לעז iy ip טי1ליבע 1פי 
 יס1מא ,1שלעזינגע בעדנזשאמין נעמעז די אױף שיסעז
חילקױיט. מאו־יס pא זpלאנ 1מאי זיגמאז׳
 1סי די דינעז 1א11סעב אגחױב ן1א יאױאו־ ף1ס

iv םיג1פא ז90שי ip y i iy^ yio p 3  iik  iyirty7 איז 
ly 19ל9מ זײ tp ים, ip טייל א lyo’tn  iy i po 
ly 1 ז90ל9ח iyTpi אמ סלאם יקאנמר19אמ i’ttyiי 

 זײגען ים איז ז90שי די ז9אסלאז1א op בײ סלחמה.
po yiyiyis lytty: iiyrytti3 די iy i po iy i’D אינ־ 

^ pא שאנאל9119ט םגלי  די po ם9סאמילי די pc רי
iy i3nyo אױף iynyi oiyaytt די D’toyi iy n  jyc’o 

, •ly ir iy i
ip 190300911 באארד חשאינם iy i ito ײניאז 

lyiyoya r ?  op 1 אױסומל PDימלכע אייױ נעלעז׳ י 
yoaio ip  t b  n געבױט זײנעז שיסעז lyvrnyiניס ׳ 

oiypyi 19מאכ• ’po iy iy א חאט 1סי די lyiym vo 
ynyo• 9שיכם9ג ip אין ■לאץ חױכזױ iv ip  pc 
po ip’ שאנאל. y ג חאט זײp yלyD1אי ז iy»to און

i



ם ײ ,גערעכםעסײ®►4 2 ו
 געגעבעז איר פאר האט זײ פון יעדער און פ*מן גדויס
זיד• איז געהאם האם ער װאס מסםן, דאס

 איז סרעפלעד זײעד האם דובמסקי •חדידעגם
rrvp אייף פעחאגעז, פיר די כאראקםערייזרם וחנרםער 

 ער געװארעז• געבױם דינעז שיםעז םיר די נעםען װןמענם
:געזאגם האט

 דער םון םרײב־קראםם די געװעז איז ״שלזהינגער
 באוועגונג דער האם לאנדאז נטדר ;אלשאנערנודגסע

מארן־ דער געווען איז הילקװים ;מארימקײס געגעבעז
 די געװען איז זיגראן םארים און באװעטמ דער סון

באװעגונג״. ארבעםער- דער פיץ געוױסעז דער און הארץ
 די געקראגען זיכער האבען שיסען ליבעדםי די און

 אויםגאבע דיער סיםבאליזירען וואם נעםעז׳ ואסיגסםע
 פערזאנען. םון זײגען נעמעז םיר די *װעק. זײער און

 דעמא־ םאר גלקעמםם לעבעז גאנצעז זײער תאבעז װאם
 האבען ױי אונטערדריקונג. געגען און םרײהײם קראטיע,

 םון אױפגאבע דער םאר געמאכט קאמף דאזיגעז דעם
לעכען. זײער

װאל־ הילקוױם אץ לאנדאז זיגפאז׳ שלעױנגער, װען
 זייער אפגעגעבען זיכער זיי וואלםען געלעבם איצס םעז

 דאזיגען דעם םאר םעאיגקײםען און ענערגיע גאנצע
 דער איז גרעםטער דער איז ױאם קאמף, םרײחײטס

 זיי האבעז עלטער זײער לױם געשיכםע. ערכשלענאפ
 םון יעדער קעמםען. און לעבען געקענט היינם אלע נאד
 םריי־ די זאלעז וועלם. דער םון אוועק םרי צו איז זײ

 האלםען לאנג זיך נעמען. דיערע םראגעז וואס שיםען׳ הײט
 דעםאקראטיע און םרייהײט םיז זיג דעם אין דעלסען את
 דעם םון םוף ביםערען דעם ברענגעז גיכעד וואס און

וועלם. דער םון אונםערצינדער
 דארםען נים לאנג וועלען םיר אז האםען, מיר
 וזייוען, סימגיס אלע קופען♦ װעם ויג חנר ניז װארםע

 דער נאך װעט וועלט די אז איז נאענם איז סוף דעד אז
 זי־ מער א געסערע׳ א זייז םלזזםח בלוםיגער איצטיגער

 פאר אידעאלען די צו נעענםער זײן וועט און כערע
 בענדזשאמין לאנדאן׳ מאיר הילקוױט׳ מאריס ײעלכע

געקעמפם. האבען זיגמאן מאריס און שלעזינגער

האט אינטערנעשאנאל די האנט• העלפענדע די
ף ^ןן 150 בייגעטראגעז םעג די ףןו

׳ירוײ צום דאלאר םױזענט »ײמ<זרו*זש««ואי■
םוי־ 23 און םען־קרײץ״

 פרע־ דער — דאימם״ אװ ״רארטש דעם צו דאלאר זענם
 פא־ אינפאנטאיל באקעמםען צו םאנד רוזװעלט זידענם

ראלמיס.
 איבער די װיםיל וױםען גים קען און ניט וױיס קײנער

 פערזענלעך ד-אבען מיטגלידער םױזנעם הונדערט דרײ
 איז עס פאנדען. דערמאנטע בײדע די צו בײגעטראגען

 צונױפ־ קענען זאל מעז װעז אז נים, צוױיםעל קייז אבער
 אינטער״ דעד ®ץ מיםגלידער די ײאס סומע׳ די נעמצן

 ציפער די װאלט געגעבען׳ פערזענלעד האבען נעשאנאל
אינ־ די וואס געלט, דאט איינז־רוקסםולע. גאנץ א געווען

 פאנדעז דערמאנםע די םאר געגעבען האם םעתעשאגאל
 תאבען מיםגלידער אירע װאם דעם, צו צוגאב א גלױז איז

 בײםראג דער װערט צחאמעז געגעבעז• פערזענלעד
 זײן שטאלץ וױרקלעד קעגען םיר אמ גרױם• באזונדערס

 אלץ, םאר גיט אינסערנעשאגאל די וואס הילף׳ דער םים
װערעז״ צו געהאלפעז װעדם איז װאס

 םון בייםראג גרויסער ערשטער דער נים איז עס
 םאק• איז עם קרייץ. רויםען צום אינטערנעשאנאל דער
 הילםס־ארגאניזאציע, וױכטיגע אײנציגע קײן ניטא םיש
 אינ־ דער םון םומען באדײםענדע געקראגען נים האט װאס

 גע־ אינטערנעשאנאל די האם באזונדערם טערנעשאנאל.
 ארגא־ הילםס מלחמה די צו האנט ברייטער א מים געבן

 אין ױניאן אנדער אן אויב צוױיםלען מיר ניזאציעם.
 אינ־ די אריבערגעשםיגען פרם דעם אין האם אמעריקע

 דער םון נאסעז דער איז אומזיםט ניט טערנעשאנאל.
 אזוי און פאםולער אזוי באקאנט, אזוי אינםערנעשאנאל

 נים זיד באנוגענם וואם ױניאן. א איז עם געאכםעם.
 םון לעבעז דאס םארבעםערעז צו קאמף דעם מיט בלויז
 טעטיגקײם איר פארנעם. איר מיטגלידער. אייגענע אירע

 בא־ דאס האט זי פארצװייגטער. און ברייםער םיל איז
 אמע־ םון ארבעטערשאםם ארגאניזירטע די אז װאוםטדץ,

 אל־ דעם אין פילעז לאזען זיך און װירקען מח ריקע
לאנד. םון און םאלק פון לעבען געמיינעם

עד א ט ל גו פי ש ײ  רעגירונג ענגלישע די ב
איר פארעםענטלעכם האם אמעױיהע פא,־

 מעדיצינישער װעגען פלאן
 דער ענגלאנד. פון באפעלקערוגג גאגצער דער פאר הילף
 באהאנדלונג מעדיצינישע נויםיגע יעדע ארום נעמם םלאן

 דױערצן גיט זאל זי לאגג m זײן. גימ :אל וי גרזיס װי
זיץ. ניט זאל זי קאסטבאר װי און

געזאגט׳ װערט פלאן םארעםענםלעכםען דעם אין
:צװעק פאלגענדען דעם האט ער אז

 לאנד. אין באפעלקערונג גאנצע די אז ערשטענס,
 גע־ און באשעפםיגונג עלטער, פארמעגעז׳ פון אפגעזען
 בענעםײ צו מעגלעכקײט גלײכע א האבען זאל שלעכט
 לאנד דאם וואם הילף׳ מעדיצינישער דער םון טירען

פארמאגט.
 מיט עס װילען װאס די אלע באזארגען צו צוױיטענם,

 װאם באדינונג מעדיצינישער ברייטער אלגעמײנער אן
 פראפע־ מעדיצינישער דער פון צוױיג יעדען ארום נעמט
 הילף, מעדיצינישער צו שייך איז וואס אלץ׳ םון און סיע

 קראנק־ מינדערװיכטיגער א פאר איז עם צי גלײך גאנץ
 ערנםטע אן פאדערט װאס קראנקהײט א אדער הײט

אלע אריינגענומען ווערען כלל דעם אין אפעראציע.

 7־*V אלע און גײסםיגע׳ םאי םחישע, םאי קרןןנקהײםען
 הילף מעדיצינישע די נױםיג את עס װעלכע פאר הייטען,

ספמיאליסטען. פון
 דןו םון געזמם «ח פראגע די אפםײלען דריטעגס,

 םינאנ־ אה צושטאנד■ עקאנאמישען אײנעמס םון םראגע
 דאדך באפעלקערוסנ דער םץ יעדער מיםלען. ציעלע
םרײ. הילף מעדיצינישע בעסםע די קריגען
 דעס לױס ווערט פראקםיק מעדיצינישע םרױואםע די

 זין םרײהײם די האם יעדער אפגעשאפט. ניט פלאז
 דעד פון הילף מעדיצינישער דער מים באנוצען צו נים

 פרױואסע צו ווענדען זיד קענען וועם נאר רעגירונג׳
 האבען וועט יעדער וועלען. עס וועם ער אויב דאקםוירים׳

 מעדיצינישן די אויםצוקלײבען םרייהײט פולשטענדיגע די
 רעגירונג, דער םון צי בעסער׳ אים געםעלט וואס הילף
 די האבען װעלען װאם דאקטוירים, פרױואטע םון אדער

םראקטיק. םרױואםער מים םארנעמעז צו זיד פרײהײם
 ווערען דורכגעםירם דארף וואס םלאן״ דאזיגער דער

 בעװע־ באקאנטעז דעם םון טייל א איז מלוזמד״ דער נאך
 ױאס רעפארמען, סאציאלע גרויסע װעגען פלאן רידזש

 דער נאך ענגלאנד אין װערען אײנגעםירט דארםען
מלחמה.
 די אויף אםצושטעלען זיך וױכטיג ניט דא איז עם

 הילף מעדיצינישער וועגען פלאן דעם םון איינצעלהײטען
 דאר־ איינצעלהייטען םך א רעגירו־נג. ענגלישער דער םון
 קענען װעט םלאן דער ביז װערען. אויםגעארבעט נאך םען

 אידײע, די איז װיכטיג לעבען. אין װערעז אײנגעםירט
 הילף מעדיצינישע פרײע קריגען זאל באפעלקערונג די אז
 הייסם, עס פארמאגט. לאנד דאס װאם בעסטע׳ דאס און
 אײ־ םאר אװעקגעשטעלם װערם ד<ילף מעדיצינישע די אז

 וועל־ מיט נויטװענדיגקײטען פונדאמענטאלע די פון נער
 אן אן בירגער אירע באזאו־גדז דאדף דעגיתנג די כע

מיםלען. און שםאנד זײער פון אונםערשײד
 אמעריקע פאר בײשפיל גוטער א זיין דארף דאם

 אם דארף אמעריקע רייכער אונזער פאר נאכצופאלגען.
 דורכצופירען לײכטער זײן רעפארם סאציאלע ױיכטיגע די
 דער םון ארוים װעט אמעריקע אונזער ענגלאנד. פאר װי

 אבער פלייצעס, אירע אויף חוב גרויסען א מיט מלחדה
 ארויס װעם אבער ענגלאנד פארארימטע. קײן ניט דאך
 פראגע, ערשטע די און פארארימטע א מלחמה דער פון

 רועגעז ענגלאנד אין געװארען געשטעלם איז עס וואם
 נים װעלען קאםטען די אויב געװען׳ איז פלאן דעם אט
 אוים־ אבער האם ״טאימז״ לאנדאנער די גרויס. צו זײן

 באפעלקערונג ענגלישער דער זיך װעט עס אז גערעכענט.
 עס וועם דורכשנים אין װײל קאסטען, די מאכען צו לוינען

 אמע־ םון באפעלקערנוג דער פאר ביליגער. קאםטען איר
 מעדי־ פרױואטע לוינען. געװיס עם זיך וואלט ריקע

 בפרם טייער, גאנץ אמעריקע אין קאסט הילף צינישע
כפעציאליסטען. צו קומם עס װען נאך

ענגלי• דער פון פלאן דער אז דעריבער, זאגען מיר
 דינען דארף הילף מעדיצינישער װעגען רעגירונג שער
לאנד. אוגזער פאר ביישפיל אלס

ע ענ פריד מצו . או
 װאלד םון אײנװאױנעד די כײ אסיםה אן אױף
 אלט אץ ײנג זיד זאל מען אז — כאשלאסען מען האם

צחאםעננעמען,
 :דויז א אויפכויןןן שטײגעד נײעם א אויף און

 דורכאויפ דארם זײן כאשטימט נים זאל אויכעךאן דעד
גרויפ, און שמארפ זײנען וואם די פאר

נעמען, גרױסע האכען װאס דיי פאר סתם צי
;סארנעמען פלאץ א זאל ארכעט זײן לויט יעדער »ךי

 סײן אי ידטר׳דיג, אי אויסקומען װעט
 זײו, ני־ט אוםצופרידענע קײן אײף פ׳װעלען אץ

.װעדען ניט גאר שוין יאף בען קאן כעםעד ױײל . . !
׳דארט אםיפה דער אױף אז זיך, סארשםײט

 ארם, יעדעכ׳ם װעגען געהאנדערט ײף ״פ׳האט אױאו
 געפעלעז׳ געװען אלעמען :ים כאשלוס דעד איז
.גערןרימט שטארק טאקע זיך אײניגע פ׳האכען אץ . . 

 — צדגעשנױםט יחידים פאר די אײד הואכעז דאף
 ? שטעלען קהל *נטקעגען דען זיד ק*ן םען

כאלד זיד פ׳דאט אין
 װ#לד, אץ סעלד איכער צעםראגען נײעם גוםע די

 — עולפ בײם םױײד א גלײד געװארען פ׳איז אץ
גדוליפ! די סץ פטור שרץ װעדם מזך

 געפעלט, שוץ יארען די זיך האכען עם »ז און
 װעלט, דער אױף הערשען סלעגען נאר מעכמיגק װען

 י אנגעקוםען צײםען נײע זײנןך איצםער װײל
געמיזכם, נים שיהדת קײן געטאן, — געזאגט

 גענומען גלײד פלײםיג ארכעט דער צר זיד מען דאט
! סראכט א גאר כנץ א מען האט אױסכעכויט אץ

!שײנעם א אץ גדאטען א ליכטיגען, א
 מער, דארט אנגןןזען ײד האט ארכעט ורעמעגם נאר

 כער, דעם םץ” העלםאנט, דעם םון ארכעט די
 ? קלײנןןם דעם העזעלע דעם און װיזלע דער פדן צי

 .םארשפארט מיר איז דעם אויף ענטםערען אז גלויכ איך
 םאראיכעל,’ הױם עד קלײנװארג דאפ נאך האט דאף אץ

 ״ ׳ארט גרױפען א םארנעמט כער דער פאדװאם
כןןל!.. א בלויז אויסגןןקומען איז זײ און גרי

ב ײ ל ר ע ד
 געהאמ, םרײנד אלם לײפ דעם האט װאם הונט א

 זאט, צו אים מיט אנלױכןןן זיד קאנןןנדיג ני־ט
:צוגעטדאגען חניפה נײע א אמאל אים האט

זאגען, דיר מוז’ ״איך —
 װעלט גאנצער דער אױןפ אז

 געםינען צו גארניט איז
 העלד כראװען אץ מעכטיגען אזא נאף
 פארדינען פאלשלײםען, אן דו, װי אזײ זאל װאס

!?רױן די און דערשאםט די
 אלײן געשרײ דײן םון — ללײניגדײט א

 זינען דעם דאך חױת אלע םארלירען
.ערד דער אײף פחד אץ זיד װארםען און .  .״ !
 —םארקלערט אים גיכדר דער האט געענסםערט —דאךי ״און—

 לאכען צום גאר ײד, דוכט פ׳איז,
ם^כען...״ משוגש אמאל מיד ?אן קלײנם א שליגעלןן א
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מ־ דארפעז מעז װעט אויס זעט עס י
 װאס קאמיסת, סיעציעלע א שםירען

װע־ צישער װעלכע אונםערזוכען זאל
 וואס לעבענס־מיטעל, סון פרײזעז גזמ

קאסי׳ אונטערזוכונגם םארשידענע
 די דיגעז צוגעשטעלט האבען סיעם

זעלנסטםאר־ איז עס און ריכטיגע•
 אונםערזוכונגס״קאמי״ ספצציעלע די וועז אז שםענדלעך׳

 צושטע־ וועט און אונטעחוכונג די פארענדיגען װעט סיע
 צווייםע א דארשעו דעמאלט מען וועם ציפער׳ אירע לען

 ציםער די אונםערזיכען זאל ײאס קאמיסיע- ספעציעלע
 ױעט מלחמה די ביז כסדר אזוי און ערשטער. דער סון
 ווע־ לעבענס־מיטעל אייף פרײזעז און םארענדיגען ױך
העכער. נאד שםײגען װעלעז אדעד םאלען, אנשאנגען לען

 ציפערען די מיט שלעכט גאנץ עס א*ז פארלויפיג
 גע־ דינען װאס לעבענס־מיטעל, םון פרייזען די װעגען

 זײנען די קאמיסיעם. םארשיידענע סון געװארעז זאמעלט
 קײן אסשר קעז מעז אז אנדערע׳ די םון איינע וױיט אזוי

זײ. צװישען מאכען ניט סשרה
 םאר- סטיל ״ליטל דער םון באשאשער די פאר

 אלץ גאד מיטעל לעבענס אויף םרייזעו די זיינען מולע״
 דינעז די בײ פראצענט. 15 וױ העכער געשטיגען ניט
 15 אויןי געשטעעז לןןבצגס־פיטצל אויף פריטען די

 האבען סמך דעם אויף און ,1942 ביז 1941 םון פראצענט
 ארבע־ די פון װעידזשעס די העכערען צו דערלױבט זײ

 זײ ביי דינעז אבער נאכדעם פראצענם. 15 אויף םער
 זײ אדער איינגעפרארעז, לעבענס־מיטעל אויף םרייזען די

 אויך מחעז רמילא און איינגעםרארעז געװארען זײגען אלײן
אייגגעפרארען. בלייבען ארבעטער די פון וועיחשעס די

 לעײ אוו דעפארטמענט םון םטאטיסטיק דעד לויט
 פץ אנפאנג אין געווארען פארעפנטלעכט איז װאט באר׳
 געשטיגען לעבענס־מיטעל שון פרייזעז די דינען יאר, דעם

 מעג מען :אר פראצענט. האלב א און 23 צו גאענט
 אלײן לעיבאר אװ דעפארםמענט דער אויב צווײםלען,

 תאבעז װעלכע די, ריכטיגע. א איז ציפער די אז גלױבם,
 גוט זייער וױיסען סטאטיסםיק, די צוזאמענגעשטעלט

 זײ־ לעבעגם־מיםעל אז דערפארונג, אײגענער דיער פיץ
 ■רא־ האלב א און 23 וזי העכער םך א געשטיגען נעז

 און שיך טראגען און םאג אלע עסען זײ אויב צענם.
 טייערער איצט איז אלץ װיםיל מיט די װייסען קליידער,
 סרעזי־ בײ אז משטעות, מלחמה. דער פאר וױ געווארען׳

 צווײםעל׳ א אריינגעכאפם זיד האט אליין רוזוועלט דענט
 ציםערען די אױף םארלאזען שטארק זיך קען מען אויב
 אויף פרײזען די וועגען לעיבאר אװ דעפארםמענם זיין פון

 רוז־ עלענאר מיסיס אז זיין, קען עס מיטעל. לעבענס
 וױײ םון באלעבאטישקײט די סירען דארף װאס װעלט,

 הוצאות די אז באקלאגם, אים םאר זיך האט הױז׳ סען
 טאקע האם רוזװעלם גרעסער. סך א געווארען זײנען
 וואם קאמיטע, םפעציעלע א באשטימט דעם צוליב אפשר

 לע־ פון פרייזען די װעגען אוגטערזוכונג אן מאכען זאל
 ארבעםער די אז איז, רעזולםאם דער און בענס־מיטעל
 בא־ א צוגעשטעלם האבען קאםיטע דער םון םיםגלידער

 גע־ דינען לעבעגם־םיםעל אויף פריחען די אז ריכם,
■ראצענט. האלב א און 43 אויף שטיגען
הויד׳ צו נים זיכער איז װעלכע ציםער, דאזיגע די

 קרייזעז׳ די איז טומעל שטיקעל א ארויסגערוםען האם
 די םון וועיחשעס די אז םאראינטערעסירם, דינען װאם

 איז דאס װערען. געהעכערם ניט זאלען ארבעטער
 לע־ אויף פרייזעז די אויב םארשטענדלעך. גוט גאנץ
 א און 43 אויף געשםיגען װירקלעך זיינעז מיםעל נענס
 םארמולע״ סםיל ״ליםל די דאך איז פראצענם, האלב
 כארעכםיגט זייגען ארבעטעד די און לעכערלעכע א איצם

 מער פיל וועיחשעס זייערע אויף העכערוגגען פאדערען צו
פראצענם. 15 װי

 אס נים זיך שטעלעז יקרות וועגען חשבונות די און
 מאק־ קײז נים איז דאם םראצעגט. האלב א און 43 בײ

 דער םץ פרעזידענם דער מארעי׳ םיליפ ציםער. סימום
 לע־ אויף פריהען די אז באהויםטעם, למשל, סײאי־א׳

 פראצענם. 50 איבער אויף געשטיגען זײנען בענס־מיםעל
 םיז גרונם דעם אויף געמאכם דערקלערונג דיז האט ער
 האט ױגיאן ארבעטער שטאל די וואס אונםערזוכונג, אז

 15 סון םאמיליעס די אויםגעפרעגם האם זי געמאכם.
 אנגעגעבען האבעז וועלכע שםאל־ארבעםער, הונדערם

 דיערע אלע םון חשבון דעטאלירטען םולשטענדיגען א
מארעי םיליפ צאלען. זײ װאם ירײזען, די םון און הוצאות

 דעם, אויף קוקענדיג נים אז אנגעוױזעז, דעריבער האט
 מער׳ סך א איצט םארדיגען שםאל׳ארכעטער די װאפ

 תויך אזוי כיסעל לעבענס אויף פרײזעז די אכער זיינעז
 שטאל־ארבעטער די פיז פאמיליעס סד א אז געשטיגען,

 געצװאינ־ דינען זײ איז חוצאות דיערע דעקעז ניט קע:ען
 חאם ער חוגות. אין ארײגקריכעז איז כארגעז צו געז
 םון ביישפילען פאר א רים אילוסטדירס באחױפטונג זײז

 כמעט אנגעגעבען האט ער פאםיליעס, שטאל־ארבעטעד
 צייט, חדשים דריי םאר הוצאות זייערע םון סענט יעדען

 שאמיליע א אז געלעכט׳ האבען זיי קארג וױ אנגעוױזען
 מואדויס אויף דאלאר 1 כלויז אױסגעגעכעז האט 4 פון

 דער םאר זי האט דאך און חדשים, דרײ גאגצע די פאר
דאלאר, זיבעציג און זעקס אויף חוכות מאכעז געמוזט צייט

לע־ אייף סרייזען די קענען װירקלעכקייט דער אין
 דעם אויף בלויז װערען אויסגערעכענט מיטעל בענס
 םון ווערען געזאמעלט דארםען וואס ציםער׳ פון גרוגט

 רעכע־ צו זיד געצװאונגען זיינען װעלכע הויז־םדױעז,
 חשבון גענויעם א וױסען מחען און סענט יעדען מיט נען
הוצאות, ױיערע םון

 ״םאר־ ניױיארקעד צום צוגעשיקט אײגער האט אט
 דינען מיטעל לעכענס וױפיל מים חשבון א װערטם״

 װי ציםעד די :עמם ער יאר. 4 לעצטע די םאר געשטיגעז
:זײ זיינען אט דערפארעס אייגעטגר זייז ײייס ער

 געקאטט צוריק יאר 4 מיט האט סוטער סונט *א
 סראצענט וױפיל סעגט. 40 עם קאסט איצט סעגט׳ 32
 סענט׳ 25 געװען איז פלייש םונם א ? דאס איז

 60 איצט םענט׳ 25 פאטעיטאס פעק א ;טעגס 55 איצט
 15 איצם סענט׳ 9 געקאסם האט רײז פונט 2 סענט.
 איצט סענט, 5 געװען איז טאמעיטעס םונט א סענט.

 סענס, 9 געקאסט האם װעלכע םיש, פוגט א סענט. 20
 אויס־ געקאגט אייך וואלם איד סענט. 25 איצט קאסם

 3 און 2 איצט קאסםען וואס ארםיקלען סך א רעכענעז
צוריק״• יאר ’4 מיט װי םיל אזױ מאל

דרייגודס, םון פעדלער א געװען םאראיארען ביז ״איד
 א באקליידונג. פון םריחען די גום גאנץ וױים איך און

 פאר םארקויםט האב איך וועלכע פאחשאמעס׳ פאר
 פרא־ װיםיל $2.90 קאסטן איצט אלש םיר דארםן ,$1,25
 איד װעלכע פענםס, יןינדערשע םאר א ? דאס איז צענט
 מיר איצם דארפען דאלאר, 2 פאר פארקויסען םלעג
 האט װעלכער קאוט׳ לעידיס א .$3.40 קאסםעז אליין

 65 איצט קאסם ,$32.50 צוריק יאר פיר מיט געקאסט
 קליי־ אין ארטיקלען אייניגע ווארט׳ איץ הים דאלאר.

פראצענט״. 200 און 100 אויף ארויף זיינען דער
 פרייזען די צו אלץ. ניט נאך איז דאס אויך נאר

 קוואליםעם די וואס באםראכט, איז געמען גאד םען דארף
 הויכע די םאר איצם קויפם נזען וואם זאכען די סון

 הויכע צאלט מען םריער. וױ נידעריגער פיל איז פרייזען
 און קליידער די ערגערע. אן איז סחורח די און פריתען

 פריתען׳ דאפעלטע םאר איצט קויםט מען וואם שיך, די
 אוים. עס קומם מםילא, און, ערגער םך א זיך טראגען

טייערער. נאך קאסטען די אז
 ציםערען די וועגען אז איז, שורה אוגטערשםע די

 םארגעסען. גאנצען אין מעז מעג דעפארםמענם לײבאר םון
 אויף אויסגערעכענם זײנען וועלכע ציםערען, זײנען דאס
 אדמי־ ירייז דער םון פרײזען םילימ די םון גרוגט .דעם

 פארקויםער מייםםע די אז ווײסען, אלע און ניסםראציע
 םון אפגערעדם שוין וועגיג, גאנץ זײ מים זיך רעכעגען

 די אז איצם, וױיםען אלע מארק״. .״שווארצעז דעם
 גים דעפארםמענם לייבאר דער װי העכער, זײנען פרײזען

 דעפארטמענם לײבאר דער אז נים, טיינט דאס אן. זײ
 מײנם עס פרייזען. קלעגערע אנצוגעבעז אומישנע זוכם

 דע־ לייבאר דער וואס ציםערען. אפיציעלע די אז בלויז,
 די וױיל ריכטיגע, קײז גים זיינען קריגם, פארםמענט

 װע־ באגרינדעם, זײגען זײ װעלכע אויף פרײזען, סילינג
אוגעהים. נים רען

 לייבאר םץ ציםערעז די אז ווײסם, מען וױיל און
 באריכט דער האט ריכםיגע, קיין ניט דינעז דעסארםסענט

 אוגםער־ רוזוועלם׳ם םון מיםגלידער ארבעםער די םץ
 א מאכען געמחס יקרות, דעם װעגען קאמיסיע זוכונגם

אײנדרוק. שטארקען
 גלייך זיך האבען באלעבאםים די םון צײםונגען די
 ױאם ציםער, די באשםרייםען צו ארבעט דער צו גענומען

 קא־ אונםעחוכונגם דער איז ארבעם פץ םארםרעםער די
 שיינם. עס װי האבען, זײ אבער אנגעגעבעז, האבעז מיםיע

ציםער, די שװערע. צו א איז ארבעם די אז געכאפט, זיד

 דינען געזאםעלם• האבעז פאדםרעסער ארבעטער די װאס
 חא־ באשםרײםען. גיט זיד לאחװ זײ את כאגרינדעט ;וס
 צו גענימעז זיד צײסינגעז באלעבאםישע די דעריבער מז
43 םיז ציםער די אז דץ, זאל :ארגומענטאציע אזא
 פ>)רדינ־ די אבער ריכםיגע, א איז פראצענם האלכ א און

 וױ העכער סך א געשטיגעז דינען אדבעטער די פון 1סםע
ציפערען, אן גיכען די און םראצענט האלב א און 43 אױף
עס. באוױיזעז וואס

 ״שאר־ ווארט דאס אוגםערגעשטראכען האב איך
 די וױיל װעידזשעס, װעגעז ניט ריידען זײ דינסםען״.

 גע־ י׳ויד אזיי זיינצז װעידזשעם אז באוױיזען׳ ניט קענען
 װאם םארדינסםען, וועגען דעריבער ריידען די שטיגען.

 גיבען די ארכעם. זונטאג און אװערטאים אריין נעםעז
 םאסיליעס ארבעטער סך א אין וואס נדן, איז אריח אויך

 און םרויען די אויך נאר םענער׳ די בלויז ניט ארבעטען
 גאר שוין םארדינסטען די זײנען םאלעז אזעלכע אין

גרויסע.
 געדארםט האבען ארבעטער די אז אױס, קומט עס

 זונטאג און איבער־שטונדען םאר און פאטריאטיש זיץ
 מתנה א געבען עס נאר באצאלט, נעמעז ניט גאר ארבעט

 װי סאי דאך מאכען ארבעםער די באלעבאטים. די צו
 עסען זײ םארדינסטען. זײערע םון תכלית קיין ניט סאי
עס זיד קלייבט באלעבאטים ביי בשעת אױף, דאך עס
םארמעגעןי גרויםער א ווערט עס און אן

*44
 א זיך םילען צײטונגען באלעבאטישע די אױך נאר

 קאלנער ״ווייסע די צו קומט עס װען אומבאקוועם, ביסעל
 באגק און אםיס םארשידענע די רוםט מען װי שקלאפען״,

,̂  קלאגע־ זייער דינען וועידזשעס װעמענס א;ג<שטעלט
 *שקלאפצז מלנעד .וױיםע די אם םון צאל די דיגע..

 מיליאן 15 װי הויד אזוי גײם זי גרויסע. גאנץ א איז
 םאר העכערונגעז געקראגעז האבען זיי םון וועניג גאגץ און

 האכען וואס די, אםילו אץ מלחמה. דער םון ציים דער
 םאר* ססיל ,״ליטל דער לוים חעכערונג א געקראגען שױן

 די אט וועגעז צרוו^ גרויסע אױף אױך זײנעז מילע״,
 םאר־ די אפילו שוין קענען שקלאםען׳ קאלנער ״וױיסע

 מעז אז זאגעז- צייםונגען באלעבאטישע ביסענסטע
 און םארדינםטעז צװישען אונטערשייד אן מאכען דארף

 דורך םארדינען וואס די. אםילו ווארום וועידזשעס,
 קענען וועידזשעס, זייערע װי מער ביסעלע א אװערטאים

יקרות. איצטיגען דעם בייקומעז ניט אויך
 איז שקלאםען״ קאלנער ״וױיסע די םון לאגע די אז

 איז פארלויםיג גאר ניט, נייעס קײז איז ביטערע, א
 פאראן איז עס געווארען. געטאן גארנישט :אך די םאר
םארזיכםיג, זײז מח סען אינםלאצי̂ע ענםפער: איין
 קריגען ניט זאלען װעיחשעם םאר ארבעםעז וואס די אז

 דעם פארגרעסערען גאך קענעז זיי וױיל געלט, מער
 צו װאס מים געלס מער האבען װעלען זיי ווען יקרות,
דארםען. די וואם זאכען, די קויםען

 וואם סענאטארען, און קאנגרעסלײט דיזעלביגע נאד
 לאנד דאס םארהיסען צו באזארגם שםארק אזוי דינען

 ארבעםער די העכערען צו קומם עס ווען אינפלאציע. םון
 זייערע אלע מיט באקעמםם האבען ארבעטס־לױן, זײער
 די םארקלענערען צו סובסידיעס די מיםלעז און כוחות

 אלץ שטייגען אין האלםען װעלכע שפית, םון פרײזען
 איבער־ און בעסטע די געהאלםען גים האבען עס העכער.

 און רוזוועלם פרעזידענט םון ארגומעגםען צייגעגדסםע
 וױרק־ דער י ױיגען םובסידיעם די אז אדמיױסםראציע, זײן

 לע־ םיז פריחען די אראפצודריקען מיםעל זאםסםער
 אינםלאציע. םון לאנד דאם אױםצוהיםען און בענס־מיםעל

 קאנ־ ווערען װאם םענאםארעז, די און קאנגרעסלייט די
 האבען פארם־בלאק איינםלוסרײכעז דעם םון םראלירט
 װעלען םארמערס די סובםידיעס• די געגען געשםימם

 קאנ־ נים און פרײזעז העכערעז צו האגם םרײע א האבען
זײ םים און רעגירונג. דער פיז ווערען צו םראלירם

 די אז גלויבען, דער ווערם עם שםארקער וואם
 גוטע די אז און םוף איר צו זיד דערגעענםערם מלחמה
 זײן וועם זי אז אײזעגהאוער, געגעראל םון נביאות

 פאראיבערגײן, נאך וועם יאר דאס איידער םארעגדיגם
 זארג די װערם גרעםער אלץ ווערעז׳ םארװירקלעכם וועם

 םלחמד- דער נאך ארבעם םת אויסזיכסען די וועגען
סאלדאםען, מיליאנען די םאר איז זארג ערשטע די

 זוכען װעלען און אהײם צוריק אומקערען זיד וועלען װאם
 ארבע־ מיליאגעז די פאר איז זארג צװײטע די ארבעט.

 םלזזמח־אינ־ די איז באשעםםיגם איצט זײנען וואס טער׳
 די ווען ארבעם, אז בלײבען װעלען װעלכע דוםטריעס׳

 זארג דריםע די איז װערעז• םארענדיגם װעם מלחםה
 בלײ־ וחנלעז עגדיגען זיד װעם םלחםה די װעז אז איז,
םאר פראדוצירם האם םען ױאם זאכעז, םיל אזוי בען



נעדעכגינקײמ
• M

סממו ®ותו ik איצט׳ אינחסטרעס rnsnsn* איז פרדעו
———י—————... - —

חאלב־ זמלב־םשיימװע די סת ,ײנע
אמערימ* פון ערשימונגען פריקרע

־ אידישעז «ם*ליגעז פאח לעבען נער
 אײראיא םזרח פח איבעתמגדערער

 ם׳האם וואם וועזעז דער געװען׳ אח
גע־ שוואכעז איבערן געמאכט דא

 אז קינדהײם םון געװאױנם של׳עכט.
 נים זײ האם עד ײאס דערםאר טאג אלע גאם דאגקען צו

 קליינשטעםעלדיגער דער האט װײבער׳ אלס באשאםען
 אמע־ דעם באנעמען געקענם נים אימיגראנם אידישער
סוירסט!״ ״לײדיס — סון אײנםיר ריקאנער
 אלםער דער אין באקאנט וואויל געווען איז זיי

 זייערע צו זיך בוקען און זיך בויגען םריצים אז הײם,
 די אפילו זיי עושען װארע׳ א זיי םאר מאכעז סרויען,
 םוײ א םאר געווארעז באטראכם אבער איז דאם חענט.

 דינען וואם ליידיג־גײער, קלאם א םון אנשםעל לען
 הולטאיסטװא׳ פון מעשה דער אין געכאפט איבערהויפט

 אח כחות םארמעגעז׳ םון םארשווענדעריי פוסטער סון
 זיד זאלען מענשען גוצלעכע מיושב׳ע אז נאר צײט.

 גראד און ״דאמעז־רעכם׳/ אפהיטען מים םארנעמעו
 םארן געװען איז אמעריקע׳ פראקטישער אזוי דער אין

חידוש. גרױסער א אימיגראנט קלײנשטעטעלדיגעז
״גרינעם״ םרישםםען דעם אפילו אבער איז לאנג

 זײ װי גיך אזוי זיך. וואונדערען צו אויסגעקומעז נים
 פון שעפלעך העע די 1אי ארײגגעקוממ נאר יײנעז
 אױםגעפונען, באלד זיי האבען ל*איגדוסטריע,9נ&י דעד

 מער נים אויך איז םױרסט״ ״לייז־יס היגעד דער אז
 בעלי די ניט אופן בשום שםערט װאס אנשטעל׳ אז וױ

 כאטש ארבעטערינס׳ זייערע עקספלאםירען צו בתים
 יחסנ׳םעס ױי זײנען ווענם שאפ די םון דיט יענער אױף
געשלעכט־פרײוילעגיעס. מיט

 אידישע אימיגראנטישע די האבען ציים דער מיט
 גאר אינדוסטריע באקליידונגם דער אין ארבעטער

 פרויען און מיידלעך וואם דעם צוליב אז אױסגעםונען׳
 מאנם־ װי לוינען קלענערע םיל םיל, פאר ארבעטען

 איז געפערלעך. גאר ביז קאנקורענץ זייער איז בילען׳
 די מיט שדוער׳ער נאך הארעװען םץ סדרה א אוועק

 זאלען זיי אז ארבעםער, די מיט װי ארבעטערינם׳
 ״לײדיק״ די כדי ױניאנם׳ אין ארגאניזירעז לאזען זיד

 משפחות, םון פרנסה די אונםערגראבען ניט זאלעז
 פון םארדינסטען די אויף אנגעװיזען זיינעז וואס

םאנםבילען. זייערע

ודילןיז י. תפ

 שײז תאמז אינדוסטריאליסטעז אמעריקאנער
«יז צימעס״ א ״כיאכעז צו אױםגעחערם זיד לאמ

 אלסער דעד פת אריסםאקראטיע די וױ דאמעז־רעכסען.
 באתאלטעז קלאס בעלי־בתים חיגער דער האט װעלם׳

 םרײעז אײגענע די פאר נאר ריםערלעכידים גאנצע די
 אײגענע די האבען ודיסען׳ זייערע אין םעכםער. אמ

 וױ דינסםעז׳ זײערע עקספלואטירט ערגער וױיכער
 נאר מ׳חאט ױאו םאבריקעז׳ אלע אין לאקעיעז• די

 עכם די תאבען ארבעטערינס׳ באנוצען געקענם
 די אױסצתייעז געשעמם ניט זיר ,חשענםעל־מענער״

 כדי געשלעכט׳ איידעלערעז דעם פון שוואכקייטעז
פראפיסעז. םער װאס 9פראצ דיער םון ארויסצוציען

 םרױעז מער יואס אז דערצו, געקומען איז אזוי
 די־ נידעריגער אלץ באשעפטיגם׳ האט אינדוסטריע א

 אר־ אירע םץ םארדינסםעז אלגעמימע די געוועז נען
 ״פארוױיבערם״ למשל איז- עס מער וואס בעטער.

 קלענער אלץ אינדוסטריע׳ טעקסטיל די געװארען
 םעקסטיל די םון םארדינסטעז די געוואדען זײנען

 זײנעז חעכער אלץ געשלעכםער, בײדע םץ ארבעטער
 בל אץ בעלי־בתים. די םון פראפיםען די געשםיגעז

 איז מײעז ג*ך איז פאבריקאציע כאקלײדועס די זמן
 נײטא־ אמאליגע די םון לאגע די איז װינדעלעך, אירע
 עס וױ בעסער, געוועז נים אמעריקע׳ איז אפילו רינס׳

 הארצ־ דער לויט עגגלאנד׳ אין לאגע גערועז איז
 טאמאם דיכטער בארימטעז איז שילדערונג רייסענדער

העמד!״ דער םון *ליד — הוד׳ס
באקליי־ מאנסבילשער דער םון אויםשװאונג דער

 ביזן 1יארע אכציגער די צװישן אינדוסטריע, דונגס
 םרויען־ דער םון און װעלם־קריג, ערשטעז םח פעריאד

 ביזן יארהונדערט םץ י אנהויב צװישעז באקליידונג׳
 צענויםגעםאלען איז יארען, צוואנציגער די םון מיםען

 אימיגראנ־ װאלוועלעז א םיז צוםלוס גרויסען דעם מים
 גע־ אהערצו זיך האם וואס ארבעםער־רעזערװ. טיש׳ען
 זיך חאט איטאליע• םון און אײראפא מזרח םץ צויגען

 מאנסבילשע מער נוצעז צו בתים בעלי די געלוינם
 םראדוקםױוער, געײעז צײט א םאר איז וואס ארבעם׳

אײגטרעגלעכער. — געגומעז אלגעמיץ אין דערסאר׳ און
מאנסבילשע םאר םארצוג דער אבער האס לאמ

ץ אובןטןו  גך ניס ומדוססדן כאקלײדונגס דןר ו
ד ®רכעסס גײע משיגעס׳ y״ג *מל $ דײעדס״  מ
̂זן טײדוגג ̂בעז גועכגי מקלײדועס דעד דערסידס ה
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 בעסזא■ ילטעיעצ< םיט פדאדוקציז די *נצופירען
 געגעממ אכםונג תאבעז וואס מאגסביל׳ נאצאלטע

 פדײעז־הזג^ עלערעװאלײ פיל םץ ארבעט דער אייף
 באקלײ־ דער ייז oarםרײד־ױנ פיז אױפשטײג דעד

 מאנסבילשןד א געװען אויד איז אינתסםריע, דומם
 ,לײ■ די פמ דערגרײכומעז װאינדערלעבע די אויפטו.

 געװען גאר איז יארק׳ נױ םון מײקערינס״ ײעיסט דיס
 דעס באשטעטיגט ד>אט וואס אױסנאמס״פרם, יענער
 דעד אץ פדײעז מער ױאס ארימגיעז דאס איז כלל.

 מענער״קלײדעד, בײ םריער איגדוסטריע׳ באקלײדזנגס
 — פרויעדקלײדער בײ אײד דעם ג«ד באלד אמ

 אבסטרוקציעס ערשטע אלע אומפארמײדלעך. געווארעז
 גיס פראצעס דאזיגעז דעם האבען ױגיאנס׳ די םץ

םארהאלטען. געימנט
 גאנצעד דער סוץ ױניאנס די אז זיך םארשטייט

 אין זיינעז די ײי צעטיילם אינדוסטריע׳ באקלי^נגם
 געװען זיינען סארבאנדעז׳ באזונדערע גרויסע צוױי

 די םץ םער װאס אריינצוציען מי זײער אין אייניג
 דא באױעגונג. ארבעטער דער אין ארנעםערינס נייע
 אר־ אידישע עלטערע געםונען זיד חאבעז דארטעז אץ

 סוןד^ די אויף יןרום גדןוקט חאבלז וזאס געסער,
 ײױאנס די איז ארײנצונעמעז גאר זיד םלײסעז וואס

 אז געמײנם׳ האבעז די קאנטרי״. םץ ״שיקסעם די
 זײער אין ארבעטערינס גײע די ארײננעמעז ניס דורך
 פאר ײערעז םארהאלםען ״באנדלעך״ די וועלעז צען־,

 םוער^ די נאר ארבעטער. מאנסבילשע עלטערע די
 פאר• האבען אמעריקאניזירםע, מער די דערחױםט
 ױנקמ מינימאלע כאטש אײנשטעלען דורד אז שטאנען,

 איבעח ארבעטערינס צוגעקומענע די םאר באדינגונגען
 ביסעל א כאטש אסראטעוועז לאזען זיד וועט לאנד,

 מאגסבילשע די אין ארבעטער עלטערע די םאר ארבעט
אינדוסטריע־צענטערן.

ארגאגיזאציע־םעםיג־ די האט הילף גרעסטן די
 צוױיגען אלע אין ארבעטערינם םרויען צװישען קיים
 פדע• םון באװאוםט׳ ױי געקראגען, נאדל־םאכען די םון

 שםײ דאזיגע די ביז עי׳/ אר. ״ענ. רוזוועלט׳ם זידענט
 געויארעז׳ בםל איז באוועגונג ארבעטער דער םאר צע

״אינ־ די אי האבען געריכט, העכסטען םון םסק דורכן

 םארן ווערען באנוצס קענען ײעלעז וואם און ארמיי דער
 דין וועם מארק דער אז הײסט, עס געברױך. ציװילען

 איבער־ דינען װאס סחורות, םארטיגע מיט םארםלייצט
 סד א װעלעז ממילא און מלחמה. דער םון געבליבען

 געבתיך׳ ציװילען םארן םראדוצירען וואם ארגעטער׳
ארבעם. קײן האבעז נים

 האנט םון ניט םראדוצירט אינדוסםריע «לחמה די
 װעט מען װיםיל גענוי אויס ניט רעכענט זי מויל. צום

 אויסרעכענען. ניט אויך עם קען זי םארברויכען. דארף
 זי צי און ענדיגעז זיד װעט מלחמה די ווען נים וױים זי

 איר. םאר פראדוצירם האם מעז וואס אלץ, םארנוצען וועם
 אר־ מאםע גרויסע א איבערבלײבען דעריבער מח עס

 ווען מלחמד״ דעד םאר פראדוצירם האם מעז וואס םיקלעז׳
 אין געװעז אויך עס איז אזוי זיך. ענדיגם מלחמה די

 רעכט א געדויערם האט עס וועלם־מלחמה. ערשטער דער
 גרױםער דער םון געווארען פטור איז מען ביז צײט ביסעל
 דער םון איבערגעבליבען זײנען וואם ראםעריאלעז מאסע

 נאך בלייבען װעט מלחמה איצטיגער דער םון מלחמה.
גרעסערע. םיל א איז זי װײל מער,

 ײעם עם גרויס וױ באשםיםם זאגען נים קעז קיינער
 וואס ארםיקלען און מלחמה־מאםעריאלען מאםע די זייז

 ענדיגען. זיד וועט מלחמה די װען איבערבלײבען׳ װעלען
 פינף םון סומע א באטרעפען וועט עס אז שאצען, פאנכע

 ביםעל א זיינען אנדערע דאלאר. ביליאן זיבעציג אמ
 סומע די באםרעםען װעם עס אז שאצען, אין קארגער

 שאצונגען די קלייז וײ אבער דאלאד• ביליאן 50 פון
 םין ציפער די אלץ די דערגרייכעז זיץ, נים זאלען

דאלאר• ביליאן צענדליג עםלעכע
 וועלען װאם ארטיקלעז אץ מאטעריאלעז אלע נים נו,

 דעם פאר םויגען וועלען סלחמד.; דער םץ איבערבלײבען
 םאנקעז׳ מאשין־ביקםעז׳ הארמאםעז׳ געברויך. ציוױלעז

ארייז ניט קוםען וױיםער אזוי אח קױלען באמבערם.

 גראד איז געבתיד. #יװילען דעם םון צעםעל דעם אין
 טייל גרעסטען דעם באטרעםען ײעלעז ארםיקלעז די אט
 וועלען עס אבער סומע. אנגעגעבענער םריער דער םון

 וואס פראדוקטען׳ און מאםעריאלען סך א בלייבעז דאד
 קאנסער- למשל, אט׳ געברויך. ציװילען םארן טויגען
 אויטא־ םראקס׳ םעקםםיל־װארעז׳ קליידער, שםיח, וױרםע

 וױיטער. אזוי און בוי־מאטעריאלעז מאשינען, מאבילעז׳
 א באטרעםעז װעלעז זאכעז אלע די אט אז שאצט, מעז

 סך א אז מיינט, דאס און דאלאה ביליאן 15 םון סומע
 וועלעז זאכען׳ די אט םראדוצירען וואס ארבעםער׳ די םיז

 אט ווען אז מורא, מען האם אגכ. ארבעם. אן בלײבען
 סון איבערגלײבעז וועלעז װאס זאכען, מאסע גרויסע די

 םאר־ צום װערען איבערגעגעבען װעלען מלחמה, דער
 שטארק פרייזעז די װעלען געברויך. צױוילעז םאוץ קויף

 םאר קאנקורענץ גרויסע א שאםעז װעט דאם און פאלען
 דאס אדטיקלען. מין דעם אט פראדוצירען וואס די,

 אראפצו־ זעז װעלען םאבריקאנטען די אז אויך, מיינט
ארבעםער. דיערע םון ארבעםם־לױן דעם דריקען

פרא־ א םאראן איז עס ווען אז זיך, םארשםיים עס
 פרו־ ערשטענס׳ ענםםער. אן איר אויף מען זוכט בלעם,
 גרויסער א וואם דערמיט׳ םרײסםען זיך מען בירם
 זיך װעט אינווענטאר איבערגעבליבענעם דעם םון מייל

 סון טייל גרעסםער דער װאו אויסלאנד׳ אין געפינעז
 אויך דארםען װעט ממילא, זיך. געםינט ארמיי אונזער

 נאך אינװענםאר דעם םון סייל גרעסםער דער בלייבען
 גע־ זיד ־דעריבער װעט רעגירונג אונזער מלחמה. דער
 זאכען איבערגעבליבענע די םון סך א אז באמיעז׳ 6װי

 בארג, אױף אדער םזומן, פאר צי ווערען׳ פארקויםט זאלען
 אויס־ אין זיך וועט מעז זיו־. געםינעז די וואו דאדםעז׳

 די װען זאכען. אלע די אין נויםיגעז שטארק לאנד
 זיך אמעריקע װעם זיכער און ענדיגען. זיד װעם מלחמה
 מעז דארף דעריבער פרײז. דעם וועגען דינגעז לאזען
איבערגעבליבענע די םון סך א אז זינען, אין האבען אויד

 גרויסע די לינדערען צו ווערעז פארנוצט װעלען זאכעז
 אית׳ אין אויד װי לענדער, אייראםעאישע די אין נוים
 דאך איז אמעריקע ענדיגען. זיד װעם מלחמה די ווען

 עס פלייצעם װעמענס אויף לאנד׳ איינציגע דאס כמעט
מלחמד- דער גאך ארבעט רעליף די םאלען װעט

 אז אז׳ נעמם מען טרייסט. א נאך םאראן איז עס
 איז מאנגעל דער װעט ענדיגען׳ זיך װעם מלחמה די װען

 זיך םילט עם װאם פראדוקסען,■ און סחורות םארשידענע
 מלחםה די װי גלײך פארשײינדען ניט לאנד׳ אין איצט
 גיז צייט געװיסע א דויערען װעט עס ענדיגען. זיך װעט

 ווע־ מלחמח דער םאד איצם אדבעםעז וואס םאבריקעז, די
 פראדוקציע דער םאר ווערען איבערגעבוים קענעז לען
 זאכען״ די םון םך א אז הײסט, עם געברויך. ציװילען םון

 דער נאך איבערבלײבען רעגירונג דער ביי װעם װאס
 דער םון געברויך דעם םאר נויטיג זײז װעלעז מלחמד״

 אױםאמאבי־ םעקסטיל, למשל׳ באםעלקערונג׳ ציװילער
װ. אז. און םראקס לען,

 אזוי דארף סען אז איז׳ שורה. אונטערשםע די
 װעם עם וואס װירקונג, דער םאר האבען סורא ניט שטארק
 איבערבלײ־ װעט וואס איגװענטאר, גרויסער דער האבעז

מלחמה. דער נאך בען
 וועגען זארג די ווערט םרייסטענישען אלע גאך אבער

 אםגע־ נים מלחמה דער נאד ארבעםלאזיגקײט גרויסער א
 אז אוז םאראז איז געםאר אזא אז םילם, יעדער שאםט.

 װערםער םתיסם געםינען װי מער עםעס טאז דארף מען
 זײז דארף עם און הארץ. דאס מאכעז צו לייכטער זיד
 קאפי־ םרייע די םאן. מוזען עם װעם וואס רעגירונג די

 נים זיכער וועט אונםערנעמונג םריױאטע םאליסםישע
 אמ האנם א נעמען מוזען װעם רעגירונג די העלםען.

 דער גאד װירםשאםם די װערען געפלאנם מחען װעם עס
 אר־ גרעםםע די האבען מיר װעלעז נים אז מלחמח׳

געשינטע. אמעריקאנער דער אין בעםסלאזיגקיים

• 1 " |
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 אי ימיאן״, יתדד׳מרס מימנס לײדיס סזרמשאנזל
 דן■ ײנקמ״, װאירקצדס קלאדזדנג ״אמאלגאמימזצד ךי

map r» igwr די וין אײטמנירמרט אזױ i r m 
גזױחח שױן איז טפארשרי ויימרעד ײןר אז לא?ך,

פון *ופלוס דאדגעד דץר «ז זיך׳ טײטשפארןןןדגןרפ
oarיונ קלײדער די אין פתמז־גדטגלידער מאסעז
די צוםאסעז פיז פראבלעמעז פילע געשאשען האמז
אין לאגע נײ־געשאפענער דער צו אפאראםעז׳ יתיאן

האס עס ארגן»ײאציעס. די אק און אינדוסטריעס די
אקםיוײזירען פמ סדרת א אנהויבעז געמוזט זיך

זײערע מיינעז חעלםעז יאלעז װאס םוערינס, םרױעז
מאנס־ מערסטע די וױ שםײגער׳ אזא אױף שוזעסםער

די אין געטאן׳ דיערס האבעז םירערס ױניאן בילשע
נים איז םרויעךםיטגלידערשאםם די ױען צײטען
ענדערונגען די אם אמ סאקםאר• װיכםיגער אזא געדוען
װעם עס גזאם.aלן שטוםעגװײז׳ ײערעז געמאכט סוזען
עי.״־צו- אר. .ענ. דעד ביז געדויערעז, היפש נאד

פראפאר־ פאסיגע די צושםעלען אנהויבען וועט םלוס
000*טוערינס. און םירערינס ציע

 װעלם־ צוױיטע די אונטערגעקומען דערוױיל איז
 שפאנם ױאס קריג׳ טאםאלעז גיײמאדנעם מיטן מלחמה

 קריגס־םירענ* יעדער םון כחות פראדוקציע אלע אײן
 איעגעשפאנם מוזען עס וױ מינדער גים מדינה, דיגער
 בא־ די םאר מאנסביל מיליאנען צענדליגער ווערען

 אץ ימים די אויף יבשד״ דעד אויף כחות וואסענטע
 גע־ איז זיג דער װאס דעם צוליב לוםטען. דער אין

 דעם איבערשטײגען װעט ײאס צד׳ יענעם םאר זיכערט
 מיט עיקר׳ ד*ר נאר היל׳ םיט בלויז ניט צװיײמז

 גע• לענדער אלע האבעז — אמוניציע׳ און וואםען
 פרא־ דער אין מענשעז מער װאס אײנשםאנען מוזט

 האט וואם איבערהויפט׳ אמעריקע קריג. פארן דוקציע
 סון ״ארסענאל דער ײערען צו אונטערגענומעז זיך

 םרט דעם אם איז אויד האם צד״, פרײהייטלעכען
לענדער. אנדערע אלע ארבערשטייגעז געמוזט

 םון לאנד א תמיד איז אמעריקע װי אזוי און
 םון סדרה די אוועק דא איז טעאריעם, םון ניט מעשים׳

 שטייגער׳ אזא אויף קריג םארן ארבעטער םאביליזירען
 םארשוואונדען איז ארומגעזען׳ זיד מ׳תאט ערTאי ן{ז

 און ארבעטםלאזע׳ מיליאן צוועלף םון רעזערװ דער
 מיליאנען םיל אויספעלען אנגעהויבעז גאר האבען עס

 דעפײ ארבעםער־קראפט דאזיגע די ארבעטער. םרישע
 ווען געווארען, םארשארםט איבערהויםט דינעז ציםען

 ארײנגעצויגען זיינען מאנסביל מיליאן צען וױ םער
 די םון אפטײלונגען אלע פון רייען די אין געיוארען
היטלער־יאפאניזם. געגען קדיגערס אקםיװע

באװיזעז׳ באלד האט םרוי אמעריקאנער די אויו
 םאםאליםא־ די אםעגארם זיך האבעז עס שםארק וױ

 אמעריקע אז געמיינט, האבען ױי װען שונאים, ריער
 לוק־ און רייכטום גרוים םון ״םארצערטעלט״, צו איז

 םארהארטעוועטע םעסםע, ארויסשטעלעז קענען צו סוס׳
 די םון שקלאםען רעגימענטירטע די געגען קעמםערס,

 נאך האבען מאנסביל די איידער ,אקם־מאכטען״.
 אמערי־ פרישע די םון רייען די אנצוםילען באװיזען
 םיל םון אמעריקאנערינם שוין האבען חילות׳ קאנער
 איעגעװאר־ ערשט זייערע מיט אינאײנעם דורות׳
 א זיד איינװאנדערער, נייע די םון שװעסטער צעלטע

קריג. םארן ארבעםען שװערסטע די צו געטאן לאז
מע־ שמעלצען פעק, שלעםען טראקס, םרייבען

 קריגס־שיפען, םאר שטאל־פלאטען שנײדען טאלען׳
 אלע קירץ׳ — מאשינעם קאמםליצירםטע די באםרייבען
 װעלכע בײ אינדוסטריעס, שווערע די בײ ארבעםען

 םרידלעכע אין םארגעשטעלט ניט מאל יןײן זיד מ׳האם
 זיינען — ארבעםען, קענען זאלען םרויען אז צײסען,

 באשעםטיגונגען געוױינלעכע גאנץ געווארען פלוצלונג
דאמען. אמעריקאנער אויםגעאיידעלטסטע די פאר

אריינ־ וױיבערשער דער םון םארנעם גאנצען דעם
 איז קריגם־םראדוקציע אמעריקאנער דער אין דרינגונג

 דער םון אויסצוג קלײנעם א אן באגרייםען, צו שווער
 דער םון דירעקטארין ענדערסאן, מערי ײאס דעדע׳

 ארבעטם־מיניסטע־ װאשינגטאנער אין םרויען־בױרא
 דעם בײ געהאלטען יאנואר םן20 דעם האט רױם׳
— טעמא דער איבער סימםאזייום טײמס״ יארק ״נױ
סרויען״. אמעריקאנער םון צוקונםם עקאנאמישע ״די
 עקא־ םון םארזאמלונג יענער בײ האט ענדערםאן. מיס

דערציילט: םוערם כלל און עקספערטען נאמישע
 סון גאכוױיענישען די צוליב ׳1940 אין ״ערשט

אין דינען יארען׳ דרייםיגער די םון דעםרעםיע רער ®יייחרת. —— —

מז א ס ה לי׳ איז *רמס• מזזכ מז .1943 יו ל מ ס די  ד
 אקסײוזנ געהאט שױן אטןריקע תאס שפעסעד׳ יאר

ען מ  זײ־ ,1943 פון סוף צוס ארבעטעריג^ 1א’ל’ס פו
אן צזגעקוםעז מן  דצם ביז ארבעטערינס׳ םיליאן א ג

שסןן קוםעגדיגןן ר א ריכם יולי. ן  *ו׳ײטװציןן זיד ס
 פראדוקםײוע אין פרױען מיליאז ^דערהאלכעז גאך

באשעםטיגתגעז״.
 ריכט יולי ביז אז באםראכם׳ אק נעמם׳ס יחח

 אר־ סיליאן 63 ארוס האכען צו ערשם אמעריקע זיך
 הײסם אלט׳ אץ ײנג געשלעכטער׳ בײדע םץ בעטער

 פער־ א זוי מער צו םרויעז שטעלען איצט שױן אז עס׳
 חודש א וואס אץ ארבעםס־כחות. אנזעריקעס פס סעל

 םראפאדציע די וואקסעז װעט גרעסער אלץ ווייםער׳
 םון צוױיגעז פראדוקציע אלע איז ארמטערינס די פמ
 םפק קײז מער אדיד איז עס שםאטען. םאראײגיגםע די

 אמע־ דער םח באאבאכטער קאמםעטענטע אלע בײ ניט
 אלע םץ ,םארװײבערונג״ די אז עקאנאמיק׳ ריקאנער
 פלוצ־ ענדיגען נים זיך וועט ארעריקע אין פרנסות

ענדיגען׳ זיד װעם קריג דער וױ גיך אזוי לונג׳
אנ־ אלע סון רײכער איז אמעריקע ױיםיל אויף

 װעלען אזויםיל א־יף װעלם׳ דער םון לענדער דערע
 אז אויםפירעז׳ משפחות היגע םיל קריג גאכן אייד

דאס געדינט האבעז װאס טעכטער׳ און פרויעז זייערע

: א. סי צ ו ל

 װאף. גאנצע א שאפ אין ארכעם ראזןן
צי־רער.’ איר אץ ראזײ איז זונטאג, הײנט,

 ׳ם#רבןןט טזןט דאס
 םארשפרײם, טישעל דאם
 רײן, םענפטעד דאס
 נעט, זי זיצט

אלײן• אײנע
:קלןןרט ראזע

 — םיר זײגער יןומט עד געזאגט, האט מאן א
שינף. זײגער קומט ער זײן, אמאל קען

 פאן, א אמאל ױײס, איד םענש, א
ײן דאך קען עס אזוי, אמאל !ז

סיר, זײגער געזאגט
? סריעד קומען און םיס די באפען ױעט
 ? פארליכט ןןר, איז װאס
םארדרײט? אים קאם דער

 װײדכ. מיף ער רןען — ארדמעט און ארום
 — געזען מ׳אל אײן סון

מײנונג? א מען קריגט
 — פאדי א אויף גןןװען

אר״... ״ראשען  װ
 :סײדי אים זאגט
ע... ױך רןענט ײד  כ

 םואראן, װאס אמת, איז אמת —
.מאן א — אויס זעט — קוק אויםן אזױ . .

 פענםנע, טראגט
 — שטעל א דאט און

— אמאל װי אזױ
געמעל... שײן א
האנט, מײן דרירן א

קלוי. אויגען די
ענטציקם: כאלד אץ

רוי!... א כילד א ס
 — יארעלעד מײדעלשע —

.גריםען צו קומען . .
 חתן? א זײן זאד

ױסןןן... קאן װער ו
 חילינגןןןר שטילינקער א —

ר... אין סטוי, טי
:אנטקעגען אים לײפט זי

___י ײי*ימד

wnp 1*9 ■ וייןד לןװ
0JTJײיחןד זאלצז ו m m tw  rr tm  vnm 

or יו איז* rp ספק n y i f u  if /on 
ױןן מן •ו פויוןן losyn װן W* דיו וז w rv rr 

JW »לס שטאגד זימר צי זיך jHP r ry מ 09יי  ײיי
M)' דװן פרגסח סיס באזארגם mm  IV
מ״ד סילייגימ צוקיסןן אמד װאלוו ןס  אר

mu ריגס׳ hr mrtm פןפמין אזומ? יתמד^ איז ת  ן
חן בײ בלײמז מיזזח וועלען  איז כאשןפטיגמגזמ זײן

 דינןן זיי וױ פרגסמ׳ ציליכ פשרס צייטען׳ פרידענס
 — צײט קרימ איז אדבעטארינס געווארען אומגעדיכט

 פרא׳ געזעלדאשטלעכע פון סדדח א איצם שױן גײטפאםריאסיזס׳ אויס
 ײאס דזןרפיז׳ אדױסגעוואקסעז זיינעז װאס בלעםעז׳
 פאד״ *ו קיגדצד׳ און חײמען םארלאזען האבען םרױעז
 גייס די ויאקסט עס פראדוקציע׳ איז עדטער נעמען

 ד♦ פאר כאדינגיגגעז איז אינסםיםוציעס אײנצושטעלעז
 חאלכ״ די כיז קלײנײארג׳ ױנגסטעז סץ קינדער׳

 זאל צס כדי מײדלצד׳ אץ ד9אימל דערװאקסענע
 פאר־ איז סיגטעד9םארנאכל א אויסװאקסען ניט דא

דור. ר9ווארלאזט אדמיניססראסא• ערציער׳ פאר נינים9 זײנעז דאס
 זײן דארף ס9 מיסת גס9מ9ײ ז׳9םסיכאלאג רעז׳

 דעד אױף «וגם,9ג םיזישצז אויםן געבעז צו אכטונג
 דעד איז נוצלצכקײט דעד אויף אנםװיקלוגג׳ ר9גײסטיג
 װאס דוד, קומענדיגלז םץ מאראל כער9רל9בירג גוטער

 די פמ חשגחח דער אן מאס׳ גרײסער א כיז וואקסם׳
 זײגצן טאטע׳ ר9י ײי מאמע׳ די מחמת ז׳9עלםער
 ,09סי9פראפ איז ז9ארבעם זײערע בײ םארנומעז בײדע

צקא־ די טשארפפאר דעד מד אבער װעדעז לס
 אר״ ז9םרײ פמ צופלום דעם םון פראבלעמעז נאמישע

ס.9סי9פראפ איז ס9אינדוססײ 9אל איז בעסעדינס
 כאצאלס נערעז9קל םץ ז׳9אײנםיר אומגעדעכטע די
 איז םבילapנ קריגעז 09 וױ ארבעט׳ םאר פרדיעז צו

 מער קדז סיעס׳9פראפ און אינדוסטריעם 9אל כמעט
 איז פרוי דער פון ארבעם די ז.9י9װ געדולדעט גיט

מאן. פמ ס9ארב די וױ וײכסיג אזוי פונקם איצם
 מאז׳ דזװ־ װי בירגעדיז׳ גלײכע אזא פונקם איז זי

 זיך ט9ײ זי אמ ז׳9ד9ײ געקריװדעם נים זי טאר
ז.9קדײח* ז9לאז ד׳9וױיניג אלץ ווײטער װאס םאקע׳

 כלל און םירערינס פאליםישע סח לאזונג דער
גליי־ .א ריקע:9אמ גאנץ איבער איצט איז טוערינס

 אונ־ אז ארבעםס־דערגרײכונגעז׳ גלײכע פאר לוין כער
 װאויל דוף י9י אט מח י— געשלעכט״ םון Tטערשי

 ר,9פיי ר9ארבעט 9נ9י םמ ז9ר9אײ די אין אפקלינגלן
 ליטען9ג לאנג שויז ן9ד,אב עס אינדוסטריעם װעמענס
 ־9רג9אונם תאם םרויעז־עקספלאםאציע וואס דערםון׳
 איץ משפחה־פאםעדס די םמ םאדדינסםעז די גראבעז

ױניאנם׳ 9זייער
** ,  םרױען געשײטערע אלע איצט ארגומענטירען

 מאם גלײכער א םאר לוין ז9גלײכ א םאר טוערינס
 דערםאר םרײעז׳ םאר קאמסעםענץ גלייכע און ארבעט

 ד9מ זיד ם9ײ בכלל׳ עקאנאמיע׳ אמעריקאנער די וואס
ארבעםערינס. ?ומענע9צוג די אן באגײז קענעז נים
 פמ ערטער די אז דעכט׳ מיט און אן׳ אויד װימען זײ

 םון איז מלחמח׳ דער איז קריגערם אומגעקומענע פיל
 פראדוקםױועז היגען אין װעט םארקריפעלםע׳ :אך

 ר9אונז כדי םרויען׳ םון ווערען פארנומען מוזען לעבעז
 א פץ לײדלז ניט זאל וואוילשםאנד עקאנאמישער
•9רעאקצי נאך־מלחמה  צו ז׳9םרײ ביי םעגדענץ די אױך װאקסט עם

 קאנאמישע9 איז 9פראםעסיאנעל אין אקםיװ מער װערען
לאנד׳ םון םאליטיק דער אין װי גוט אזוי ארגאניזאציעם׳

 ז9ר9גערעבם א ארבעטערינס נייע די זיכערען צו כדי
 ז9באדיםיג צו און פארדינסטען׳ אמת׳ע זייערע פון חלק
 םץ 9עקספלאטאצי ציעלער9םפ פץ מאדעס אלטע אלע

 באשימפערלעך שוין האט װאס געשלעכם שענערען
 ײײט איז כט9געשל זייער אז ארבעט׳ מיט דערװיזען׳

 ראל א זײ ן9האב מאנסביל וױ שוואך אזוי נים
אײנגערעדט. v םאר־ די צװישען אז אויסגעשלאסען׳ ניט איז

 םון טוערס םאליטישע און אינדוסטריאליססען ביסענע ’
 םארבלאנדזשען אויך װעלען ״אלטעךאדם״, פון שנים

 ז9ײעל וואס 'פירערס׳ ארבעםער רעאקציאנערע געװיסע
םארם־ דעם םארהאלםעז פרואווען מלחמה דער גאך

לע־ ז9קאנאמיש9 אמעריקאנער אין םרויען םון שרים
װע־ ארבעםער־פירער םארגעשריםעמרע די אבער בען.
ז9פארנעמ צו ארבעםערינס גייע די ז9לם9ה זיכער לען
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גערעכמיגקיים *

פאלקם־־פרידען צו ם־קריג)פאלר פון
ד  יעס פין שטי״אס גדי*למד*מד ו

ײ ש^י ׳kt» א ליט r« «י*גט ײזול
אי׳ *וזניזגז וס ;שג׳ד׳קײט דיגזןי

ש ק ח מדגזןדי מו  ry ממנעעז׳ ד
 re *יזאלצנשטזל דזי זיד נײט

ד• ?**״'*•עש jnjjn*e׳es׳*ip יי
 קיעשטעז ז״ערע צ*ו*ש*ז שײפײו

re פ*יי«*ז ללינית, נאײגתיצ שיז ראלע די*• re 
מד יאגזז כאדייטימ זדשטאדישצי  צ׳ייי׳ דעד א״;צ «די

 שאליטישע איז שטראטע?*שע די איבער בײטעז סזןר׳
 שיא׳ n אײים אוגז שאי־ שטעלעז re *ילתגיגגצ!

 גע־ יײלדעז דזוס גאכציפאלמז שײזנר איז עס כלצנ׳עז,
 re נאדײטינג די גאשטירען צי גזושיכטע׳ ד*ר re לױף

 אײשציכאפעז משמגישמ׳ צײאלזננמזליכעגע אלזנ די
 גיס D'K יױכטיגק״ט, זייזןר אשצ־שאצצז re צצס זייזלר

 •ראכלעיצז׳ re ים דאזימז דעם אין זין שאילײ׳עז צי
 דארף שאדעם׳ ל״שעגדען דעס אשצולאזצו ;יט איס איז

tre 1צילע אמעמייגע די חאבעז זינזמ איז שגמנדיג re 
 דעם נאשטירט ײעיכצד קאלף׳ גיגאנטישצז חײימז דעם
 יאדחונדעדסעד אויף אששד מענשחײס, דער re נידד

שאדאױס.
 אייןי אושפןלעו זיד זדיט צו צײט re דארף לען

 שט־שצז דורכגעגאנגענע די אױף זיך אײמײןעז ײײל׳ *
re אונטערזיכעז לר*ג׳ יצס VT אלײז re ♦אנדעדא׳ ד 

 גיס אוס מל«אפ ואליטישזח אייגןנזןם דזוס גאכקיקעז
ite גיש און װצג re 1*י*י*י*״ ip rm איץ• *ודיק

!יייי # i« דןןרמירט וודגז p$n ”וחןלל װע*״ <ץ *לס דעס
lA tofeM i llM iM U k  L a a ii — m  A  m iiA mm a  ■ M M H M  VM h MA ■ h m  יארחינדעדם, שעדסעל א re לשך איז לדחלי/ ײאדט טזןד

 גיי׳ Of אשט וױ דזןרשארונג כיטצרןד re וייסאז ליד
 ן ללחלח ד«ר re «*גג איז קריגס׳צילצז די זיד סזמ
 ףעזול־ די זימזןן ey אנדערש וױשיל אױף ײייסץן ריר

׳ ytwny די re זיג דץם re סאטזוז י ז ;  און כײגית ^
 ךי וױ וױיסעז ריר זיגןר. די re חגטחות ®ייןרלזגכע

 וועלמ גרישמ׳ סשרשידעגע סוז אינסערעסען זזנלכסס
 גע גמימונגעז אימז סדחמח קרינדשזױי דעד וױץ זיימז

nm מז שאטזמ׳ איז כלײמז *ו  ניןמח זאגזז׳ *ז «זױ ׳ג?
 די חיגטערגרונם איז פארשטױסעז איז זיג דעס ג*ד

 *יליב רעגשח״ס׳ דער re אינםערעסזז אלממײנע
ג«וו*י«ז. ידט6איז«« מלחסח די ײזלמ

 מיט מלחמח, דער re גאגג דעם מיט שײכוח איז
 re *חאמענבינד דעס מיט דעדסאלג׳ מיליםזורישעז דעם

 די זיו בײט נדדים קריגם״שירזנדע די r« ?רזטטעז די
 ניי־ די זיד בײטעז ןס re אײמל*גיע די •סיכ*ל*גי«׳

 קרמ. חןם אין אנסײלגעסער באזונדערע די בײ לזוז
 גע־ מןוטאריןירטע איז מלחמח דיגאסי^ אח מלחםח
 דאז, גאר לעז ק«ן טאליםיש סלחמח t אגשייעז שיכםע•

 כאדינגונגעז די סיט שאראײס אין זיך רזנכענט מעז ײעז
 םאקע *ו זײ *ו זיד יאסט מעז װעז re זיד׳ כיממז ײאס
rve מעשח׳ מת re שײער׳ re בדעז רעפסעז re דעם 

 אמו־ געשאר. די גרעסער ניד re דעדיכער און קייג•
 אוםמ־ איז׳ rnjwee8ye אלגןםימן די דערבײ ײעיעז
 קריגס־טאלי־ איק מיז אימדגײז «לײז׳ זיד ש*ר סעיקט
א re אנדערעז• אז אײף ײעג םישעז אח נױםיגער «

װאכזאמקיים. אוז זעלבסם־אמםערזוכונג דעריבער
re m ערשימ די איז r דער חאט מלחמח דער 

 דער re זײס דעד אײף קרעסםעז די re איבעדוױכט
 חאס תיטלער אז דעם׳ «ו גמר«כט »«קס״ פאשיסםישעד

 — *יל חיטלעד׳ס אײדאיע• ג«נז כמעט סארכאשט
 וועלס גאנזנער דער אימר re אײדאטע איז אײגאושסעלעז

 ראסעז׳ re יחוס דעם אױף מיירט אדדגונג״׳ נײע ״א
 זײן אונםןרווארסעז יאלעז װאס סלוכות׳ r» ®ילקעי

 — ״זמחח־פאלק״ דײסשעז דעם re חערשינג דער *ו
 פאײױרקלעכונג. דער *ו געוחף נאעגט במעס שיק איז

 דעל שױן איז שעלקער גאנץ־םארכליבענע גאד די ®אר
 אוישגעקופעז טאסאליםאריזם re ראסיזם קריגעדישעו־

 ■ערסיעק־ רמלע א *לס נאר םעאדיע׳ א אלס נןד גיס
 *וױיענ־ דאזיגע די שארשקלאשונג. שולעד זײזױ״ re סיװ
 האט — סארשקלאשונג re באזיגמג re — סכנח דיגע

 שלום־לי־* re טרײחייס־ליבענדע די *חאסענגעשמאלץען
 *ז — שעלקעד אלע מער׳ נאד re ;טעלקעד מנחנ

 אידע־ re סיסטעמעז ■אליםישע דיעדע re אוגםערשײד
 געפאר די געשםאגעז re עס װעמען שאר — אלאגיעס׳

עז «ו ליי  דלזיגען דעם אין אופןאחענגיגקײס• זײעד מי
עי ײמ מאמענם׳ קריםישזמ  אר־ חיםלער׳ם re יר*נג י

 גע־ זיד האט װערען, אטגעחאלסען געקאגם גים חאם םײזח
 טעלקער, re זעלבסס־ןלקזיסםענץ דער װעגעז חאנדעלם

באװאפענ־ » דייד לעניער אײגענז די ראטעײעז װעגעז

e re. גאדוױ

 עס מענשחײט. דער re שונא דעם צו •־•דערשטאגד טען
 נאד דאמאלסט׳ סאטענט קריטיעעד א גןווזןן א״ד איז

 איז עגגלאנד וועז שראנקײיד׳ re לאשיטילמניע דער
 אוישגעקומעז איז דאטאלסט טאקע re »דץ. נענלימז

 ״פאלקס־ g re ססיכאלאגיע די אין אידעאלאגיע די
 מים סארענדיגען אומבאדינגט זיד לוז ױעלפע רלחלוז״׳

״שאלקס׳שיידעז״׳ »
פאלקס־מלחמות. זײנעז ללחמות איצטיגע אלע געוײס,

 דאס שאלקס־ארמײען. די מאסען׳ די אנטייל נעמען זײ אין
 געזעל־ דאס ארן וױרטשאשטלעכע דאס ~ לעכעז גאגגע

 םאר־ עם מיליטאריזירט. ײערט — לעגען שאשטלעכע
 הינ־ און סראנט אױף אעטיילוגגען אםאליגע די שװינחמ

 אויס־ דער זיך חאט קײגמאל שריער אבער טעד־שראנט.
 איא־ װי לאס אזא אין געוועגדעט, גיט ללזזלח re גאנג
 רעסאר־ מאראלע אלע די סון אגשטרענגונג דער אז טעד׳
 פאלקם אלע טון *חאםענשמעלצונג דער אן שאלק, re סעז

 שא* און סאאיאלעד זײער re אונטערשיד אז — שיכטעז
 זעלבסט־דיסאיטליז׳ דער re אשגעזאמםקײט׳ ליטישער

 לאנדא־ די אין אויסגעחאלםענקייס. און אששערײיליגקײט
 שע• און פאבריקען עמלישע די re שיץ־קעלעיעז׳ נעד

 געשלאפען און געגעסען חאבען ארגעטעד די װאו •עד,
 ארבעםס־ די שארלענגערען נו כדי לאשינעס׳ די נײ

 שתיעז׳ װאו זדתער׳ די re דעכער די אויף שטמז־ען,
 שונא׳ס דעם אױסגעקוקט חאנעז קינדער re לייט אלטע

 דארט — צינד־באמבעם די געלאשעז איז עראשלאנעז
 געשיל געװאלדיגער נײער דער געװארעז געכיייעז איז
 דער אז באװאוםטזײז, דער re סאלידארישקײם פיז

 סונדא־ װירקלעכער דעד איז לעגש״ ״דורכשניטלעכער
 אױס־ אז ;זעלבסם־פארםיידיגונג נאאיאנאלער re לענט

 מאטאר^רםען ליט קאמף אולגלײכעז דעם *ותאלטעז
 נאגיע גאנאע די װען דאז׳ גאר מעגלעד איז בארבאריזם

 אר־ אוממעגשלעד־שװעדער דאזיגער דער *ו זיך נעמט
 אלײן דואלם אפילו ארמײ גרעסטע די װעלכער מיט בעט׳
װערען. פארטיג געיןאגם ניט

 א גאר איז .שאלקס־קריג״ באגריף דער אבער
 אלע בײ ענגלאנד איז געווארען אנגענילעז איז ער נייער.

 און סאלק גאנגעז דעם כיי סארםײען׳ אלע בײ קלאסעז׳
 דער איז געווארען אנגענולען און דעגירונג. דער גײ

 קריגם־ דער פון איים דער אין ניט באגריף דאזיגער
 אונטער* געאװאונגעגער און דעמאגאגיע שראשאגאנדע,

. סאלקס־מאסעז די או שלײכלוגג  געװען איז דאס . .
 דאס ;קלאםען העפערע די םאר לעקאיע היסטארישע א

 איז לאנד םון גורל דער אז אנערקענונג, אז געװעז איז
 אױס־ דער געװעז איז דאס ;שאלק פיז הענט די אין

 מוז ״פאלקס־קריג״ א *וקונסט. בעסערער א פאר זיכט
 .שאלקס־סרידעז״. א םים פארענדיגעז אומבאדינגם זיד
 בא־ אזוי האם וואס סאלק׳ א אז דערלאזעז׳ ניט טאר לעז

 רעגי״ זיק איז כוח מאראלישעז דין באוױזען שיינמרלעך
 דער אין בלײבען מלחמת דער נאך זאל רונגס־דײשקײם,

 מען געטאז״. ארבעם זיין חאם װאס מוד, ״דעם re לאגע
 הינד פון געשםעםערונג דער נאן אז דערלאזען׳ גיט טאר

 ניט זאל ארדנונג״ ״נײער סארשקלאפערישער לער׳ם
 וואס װעלט־ארדנונג, דעמאקראםישע א װערען געשאםעז

 קא־ און רעבם אינםערגאציאנאלער אױף געגרינדעם איז
 נאך אז דעדלאזען- גים םאד מעז זיכעדקײט. לעקםיװער

 שאר־ םריער וױ אזוי סאלקס־מאסען די זאלעץ מלזזטח דער
 ארבעםסלאזיגקײס, re געשאר אײביגער דער אין בלייבעז

 אק װאוינעז סריער׳ וױ א^ אומזיכערקײם סאאיאלער
 זיג דעם נאך אז דערלאזען, נים טאר מעז ענגשאשם.

 דער זאל •ראגרעם און פדײחײם re שונא דעם אימר
 לאגע דער אין בלײבען װידער מעגש״ ״דורכשניטלעכער

מענשעז״ ״םארגעםענעם דעם םון
 בריים ענגלאנד םון זיד האבעז שםימונגען דאזיגע די

 אנםי־ דער סון לענדער איבעריגע די איבער שארששריים
 שםיםונגען דאזיגע די דורך קאאליאיע• סאשיסםישער

 סון גרונם־שטריכען ערשםע די געווארעז דיקםירט זיינען
 בא־ רוזװעלט׳ם — ״סאלקס־שלום״ *וקוגפםיגען דעם

 דא־ די re שםעמפעל דעם פרייהײטען״. ,שיר רימנזע
 אסלאנםישען דעם אין אויך מיר זעען שםימונגען זיגע

 רח־ re געװארעז אויסגעארבעם איז וועלכער םשארםער׳
 נאכדעם איז וועלכער און םשוױ־םשיל׳ן. און װעלם׳ז

 דעקלאראאיע דער איז געווארעז אגערקענם אסיאיעל
די re אסקלאנגעז פעלקער. פאראייניגםע 26 די םרן

 קאלעקטױז׳ע לעאטע די אין דא זײנען שטילונגען דאזיגע
 קאי־ מאסקװע, איז גרויסע״ ״פיר די שון דעקלאראאיעס

 װעלכע אפקלאנג־ען, גלויז אבער טעחעראז. rא דא
 גאר דורך םארטויגטי אםטמאל כאדויערעז׳ אום װערען,
.שטימונגעז אגדערע . .

 דעד געװארעז באזױיכענט שױן איז סרעסע דער אין
 און וױיניגער אלץ אן מען חויבט לעאטענס אז סאקט,

 ױעגען און ״םאלקם־מלחמח״ וועגען רעדען או וױיניגער
 ;אך זיינעז אויסדרוקען דאזיגע די ״םאלקס־םרידעז״.

 םרא־ אפיציעלער דער פון םארשוואונדען איגגאנאען ניט
 און םירער פאליטישע שטאטסלייט, די פון זעאלאגיע

 אין ארימ גײט מער און מער אלץ אבער שובליאיסטען.
 פון שטאםט װעלכע פאליטיק״, םראזע.״רעאל די געברייד

 פראקטישע די פון שטאטס־אינטערעסעז״, ״נאןױאנאלע די
 ״באלאנסירומ םון םאליטיק די אויםאוהאלטען םראבעס

 ״איינםלוס־ אויף והללט די צעטײלען םון מאכט׳/ דער םון
וױיטער. אזוי און גרעניץ־ענדערונגעז ספערען׳/

שפי־ םראזעאלאגיע דער םון אומבײטונג דאזיגע די
 םסיכאלאגיע, דער אין םארענדערונג די אױך אפ געלט

 אנ־ די םון ציל־באשםרעבונגען די איז איז אידעאלאגיע
 קומט עס מלחמר״ די פירען װאס מלוכות׳ טיםאשיסטישע

 םאר־ די נעענטער װאס :פאראדאקם מאדנער א אדויס
 וועפם מער אלץ זיג, דעם «ו צו קזמעז םעלקער אייניגטע

 ערשםע די םון שטימוגג אידעאליסטישע די אויס זיד
 דער דאך וואלט םלוג איז קריג• םץ יארעז קריטישע

 ״פאלטפ׳ די פארענדיגען דארף וואס ״פאלטס־פרידעז׳/
 רעאלערען מער און מער א קריגען באדארםט מלחמח׳/
 סאר־ די דערנעעגטערט װאס םאג, יעדען מיט אױסזען

 אבער אמת׳ן דער אין ;זיג צום םעלקער אייניגטע
עם מער װאס :פארקערטע דאס װי אזוי מיר זעעז

 פולשטענדיגען און א־שנעלעז איז זיכערקײט די װאקסט
 רעזולטאטען די אין סםיקות די װאקסען מער אלץ זיג.
 די פארױעלקען שנעלער אלץ און זיג׳ דאזיגען דעם סון

״םאלקס־פרידעך. א םאר האםענונגען
צוקונם־ דעם םון כאראקטער דער אץ אינהאלט דער

 דורד באשטימט מאם געװיםען א ביז װערט שלום טיגען
 דורכ־ און צוגעגרייט ווערט ער װעלכע מיט מעטאדען׳ די

 קײז אופן בשום קאן פאלקס־פרידעז״ ״א אין געםירט.
 אי־ויפ־ פון מעטאדע אײנזײטיגע די געפינען ניט פלאץ

 די פון װילען דעם מלוכות קלענערע די אויף צװינגען
 אויף קאז ״םאלקס־םרידעך א אין מלוכות. גרױסע

 װערען געשאפעז זאלעז עס אז פאסירען, ניט םאל קײז
 פאראייניגטע די פון פארבאנד דעס צױישען מױחסי־ש
 פאר באדינגונגען ױט־גלײכע באזונדערע נזיט פעלקצר
 ״פאלקס־פרידעױ א אין מלוכות. קלענערע איז גרױסע

 קאלעקטיװ דער אז פארקומען, ניט אופן בשום קאז
 װעלכער אין םאזע, דער אין פעלקער, פאראייניגטע די פון
 דער פון גאנג דעם אין געווארען געשאסען איז ער

 אויף ווערען אומגעביטעז זאל מלחמה. אנטיפאשיסםישער
 ״פאלקם־ א גרויסע״. פיר אדער ״דריי סון העגטמאניע א

 םאר־ פון פאליטיק דער מיט ניט זיד פארט פרידעך
 דער מים און אפמאכען איינדיטיגע מיט כאפונגען,

 ווילען םרייען דעם אן גרענעצען םון איבעראנדערשונג
באםעלקערונג. םאראינםערעשירטער דעד פון

 דע־ הויכקלינגענדיגע די האבען ווערט וױיניג
 דעמאקראטישען צוקונםטיגען דעם װעגעז קלאראציעם

 װאם פראבלעמען׳ פאליטישע די װען וועלט־איבערבוי,
 — װעלעז׳ מלחםה׳ םון צייט דער אין נאך אויף קומעז

 םײערלעכע די םון גײםט און ווארם דעם צו היפיד אין
 דעמאקרא־ נים דורך געלייזט װערעז — דעקלאראציעם

 םעל* פאראײניגטע די וועלעז אזוי וױ מעםאדעז• טישע
 צוקונפטיגער דער פון פונדאמענם דער ווערען קאנען הער

 װעגען זיכערקײט, קאלעקטיװער פרן וועלם-ארגאניזאציע
 דעקלאראציע מאסקװער דער אין זיך רעדט עס וועלכער

 סון גאנג אין נאך איצט׳ שוין אויב מלוכוח, דריי די םח
 שארםע ארויס קומען מלחמה, נים־סארענדיגםער דער

 פאראייניגטע די פון מיטגלידער ז< צוױשעז סכםוכים
 ווערען קאנםליקטעז דאזיגע די װען גוםא? םעלקער

 צװי־ פארשטענדיגונג דורך גוטען, מים געשליכםעט ניט
 דער לוים נאר מלוכות, םאראינטערעםירטע די שען

 אייגענעם דעם אתיםצװינגען פמ מעםאדע איינזייטיגער
 פאראײניגטע די םון מיםגליד צוױיםען א אויף וױלען

? סעלקער
 םא־ דער איז דעם צו בײשפיל םרויעריגער דער

 װען אן, מאמענט דעם פון קאנםליקט. װעטיש־פוילישער
 םאװעםען־ דער זיך האט רוסלאנד, באפאלעז איז היםלער

װאם לאגער זעלבען דעם אין געםונען גלײך• פארבאנד

----------------4 1944 ר ע מ
 אליאירטע. געװאיעז זײגזגז ױילען אח רוסלאנד ;*ןילען

 אפגע־ צײםען ערשםע די איז האט ארםײ רויטע די װען
 געפאנצערטע היטלער׳ס טון דרוק דעם אונטער םראטען

 •jn םאװעטישע די האט לאנדקנעכם. דינע און ליװיזיעם
 ױילישער דער סיט אפמאד אן קריגעז צו געזוכט גיחנג

 עעלישער דער re מיטהילף דער מים גלות־רעגירונג•
 פױ* און סאװעט־רעגירונג דער צװישען זיינעז רעגיחנג

 אפמא־ צוױי ,1941 יאר אין געווארען, געשלאםען לען
 םאקם, דעם םארגעסען געלאזט האבען פאליאקעז די כעז•
 יאר צוויי מים אפמאד םאװעםיש־דייטשער דער װאם

 צעטיילונג נײע די אץ חורבן דעם געבראכט האט םריער
 זייט, איר םון סאװעם־רעגירונג, די און ילען.פו ,ץפ

 םרעםיער, פױלישען דעם מיט אפמאכעז אירע אין האט
 טעריםא־ אלע די אז אנערקעגט׳ םייערלעך שיקארסקי,

 שייכות אין פארגעקומען זײנען װאס עגדערונגען, ריאלע
 גילטיג. ניט זיינען פאקם, סאװעטיש־דייטשען דעם םים

 אפצולעגען איינגעשטימט דאמאלםט האבען צדדים ביידע
 םאװעטיש־פױלישע די װעגען פראגע אומבאשטימטע די

 רום־ האט אם אבער מלחמה. דער נאך ביז גרעניצען
 דעראקראםישע די םון הילף דער מיט מלחמד״ לאנד׳ס

 ארמײ, רויםע די בעםער. גײן צו אנגעהויבען שותםים,
 און וואלגא דער ביז געווארען צוריקגעשטױסען איז וואס

 אר־ היטלער׳ס צוריקצוטרייבען אנגעהויבען האט קובאן,
 איבערגע־ ארמײ רויטע די איז פארטײדיגונג פון מייען.
 לאגע די נאר וױ גלײך, שויז און אנגריף. צום גאנגען

 די בײטען גענומען זיך האט פארבעסערט, זיך האם
מאסקװע. פון ליגיע פאליטישע

 פון םראגע עצם דער װעגען ניט זיך האנדעלט דא
 אפמאך ריגער דער גרעניצען. פויליש־סאװעטישע די
 מזרח׳דיגע די באשטימט האם װעלכער ,1921 יאר פון

 איבערגעקוקט סםק, שום אן דארף, פוילען, פון גרעניצען
 איינזײטיג. גיט ווערען איבערגעקוקט אבער ווערען.

 געװאלד־מיטלען, דורך געשען ניט עס טאר איודאי און
 געשעענעם שױן א פאר פוילען שסעלעז זאלען וואס

 װערען איבערגעקוקט דארף אפמאך ריגער דער פאקט.
 דעם מיט איינשטימונגען, און אונטערהאנדלונגען דורך

 םאראייניגטע די פון קאלעקטיװ גאנצען דעם פון אנטײל
 אויסגעדריק־ פרײ דעם מיט זיך רעכענענדיג סעלקער׳

 באםעלקערונג םאראינטערעםירטער דער פון ױילען םען
געגענדעז• דאזיגע די אין

 דער ניט איז םכסוך פויליש־סאװעטישער דער
 וואם פאליטיק״, ״רעאלער דער פון אויסדרוק איינציגער

 אטלאנםיק־ דעם פון פרינציפען די פון היפוך דער איז
 *פאלקם־שלום״. א פון פרינציפען די פון און סשארטער

 גרי־ אין און ױגאםלאװיע אין פאר קומט עם װאס דאס
 אונטערהאנדלונגעז פארשידענע דורך װאו — כענלאנד,

 בא־ דער צװישעז בירגער־קריג א צוגעגרײט װערט
 גינםטיגע ארום אזוי און לענדער די אט פון פעלקערונגען

 ״װירקונגם־ םאװעטישער א פאר אומשטענדען פאליטישע
אומרואיגקײט. אן ארויס אויך רופט — ספערע״
פאליטיק. סארט אזא פון .םאלגען געםערלעכע די

 צו כדי דערפאלג מיליטערישען דעם אוים נוצט וואס
 מזרח־ דער אין ,׳װירקונגם־ספערען״ די פארברייטערען

 טאקע זיך האבען אײראפע, צענטראלער און דרומ׳דיגער
 ארויס־ םאװעטישער דער פילען. צו אנגעהויבען באלד
 גע־ װידער האט עקספאנסיע פון װעג דעם אויף םריט
 פון איזאלאציאניסטען אמעריקאנער די פליגלען געבען

 ״דעם אופנים פארשידענע אויף באגריםען זײ נעכטען.
 אויסערלע־ סאװעטישער דער פון רעאליזם״ ניכטערען

 די *אויםגלײכען״ זאל מען רופען און פאליטיק כער
 אין פאליטיק אויםערלעכער אמעריקאנער דער פון ליניע
 פאקטיש איז װאס ״רעאליזם״, פון גײסט זעלבען דעם

 פאר־ א אויך זיך רערקט ענגלאנד אין אימפעריאליזם.
 פאליטיק״.■ ״רעאלער פון אנהענגער די צװישען שטארקונג

 דרום־אםריקא־ דעם פון ארויסטריט מערקװירדיגער דער
 א געהאט האט סמאטס, מארשאל פרעמיער, נישען

לאםאל׳ס לויט — האט ער :באדײטונג היסטארישע
 וואם אלץ ״זאגען צו קלאר באשלאסען — אויסדרוק ז8

 פון נצחונות די אז אנגעװיזען, האט ער דא״. איז
 הערשערין דער פאר מאכען זי װעלען סאװעט־רוסלאנד

 שטײט ענגלאנד אז באמערקט׳ האט ער איידאפע. איבער
פארהעלטע־ א װערען זאל זי אדער :דילעמע א פאר

 שאפען זאל זי אדער אינזעל־מלוכד״ שװאכע ניסמעםיג
 אײרא־ דעם אויף ״װירקונגס־ספערעך אײגענע אירע

 דער אין — דעם צוליב זאל און קאנטינענט פעאישעז
 די מיט פאראײניגעז זיך — םארמע יענער איז אדעי

 פוילען, למשל, װי, דעמאקראטיעם, מערב־אײראפעאישע
 װער־ אנדערע שוין וױיטער. אזוי און האלאנד נארװעגיע,

 מלחמה דער םון רעזולטאט דער אז מיינט, דאס !םער
 סאװעט־רוס־ םון ךעגעמאניע די אדער ברענגען דארף
צעםיי־ די פאל, בעסטען אין אדער, אייראפע, איז לאני

 ״וױר־ סאװעםישע און ענגלישע אױף טײראלן re לונג
 די דאס םײנס טאסשםאכ װעלם אץ קונגס־ספערען״.

 ״ײירקונגס־סשערען׳ אױף װעלט דער re צעסיילונג
כינע, re ענגלאגד תסלאנד, אמעריקע, צוױשעז

 געמײנ* ע«עס פערס»עקםיװ דאזיגע די דען האט
 .״פאלקס־קריג׳ א re אידעאלאגיעס די מיט שאםםלעפעס

re אפלײקענעז׳ נים קעז מעז ? ״פאלקס־םרידעז״ א 
 באזונדער א וױרקלעד ליגט מדינות גרױסע די אויף אז

 פאר r» קריגס־םירונג דעד פאר סאראנסװארםלעבקײס
 יסודות. פעסטע אויף שלום א re אײנשטעלונג דער
 גרױסע די אז דאס, אויך אפלײקענען נים קעז מעז

 ראלע לײםענדע א שפילעז װעלען re דארסעז מלוכות
 װעלם־ארדענונג. דעמאקראטיש־ארגאניזירטער דער אין

 העגעראניע א re זאד איץ איז ראלע פירענדע א אבער
 אנ־ אן גאר שוין איז מלוכות םיר אדער דריי, צוױי, םיז

 איבערהײפט געשיכטע■ דער פון ווייסעז מיר זאך. דער
 אפט װי רעוואלוציעס׳ re מלחמות re געשיכםע דער םיז

אליץ. ציל דער ווערם ציל צום מיטעל דער
 סון אײנשטימיגקײט די און ראלע םירענדיגע די

 בא־ דער פאר מיטעל נױםיגער א איז גרויסע״ ״דריי די
 א פון צוגרייטונג דער פאר און ״אקס״ דער פון זיגונג

 באגריסען מעז דארף זין דעם אין און שלים־ זיכערען
 קאנםערןינצען. טעהעראנער און קאיראר מאסקװער, די

 א פון און ״םאלקס־מלחמה״ א םון אנהענגער קײז אבער
 רעכט קיץ נים האט אץ ניט טאר ״פאלקס־פרידען״

 אז וױיזען, וואס סירפטאמען. געפערלעכע די פאחען צו
 םעלקער פאראייניגטע די םון קאלעקטױו גאנצער דער

 אדער דריי פון העגעמאניע דער מיט פארביטעז װערט
 נאך איז װאס העגעמאניע, א מלוכות; גרויסע פיר

 אומ־ פץ אמ סתיתת אינערלעכע פון פלאצעז צו מסוגל
קאנקורענץ. פארמיידלעכער

***
גלויבעז, דעם אנווערעז ניט מעז דארף דאך אבער

 דער פון שונאים די געגען מלחםה״ ״פאלקס דאזיגע די אז
 פרי־ ״פאלקם א מיט פארענדיגען זיך װעט מענשהײט

 אונז פארםליכטעט גלויבעז דאזיגער דער אבער דען״.
 װעט װעלט־ארדנונג צוקונפטיגע די חשבון־הנפש• צו

 זיגרייכע די פון רעגירונגען די דורך װערען געבויט
 אזעלכע אין איבערהויפט רעגירנגען, זייערע מלוכות.

 זײנען ענגלאנד׳ און אמעריקע װי לענדער דעמאקראטישע
 פונם פארטרעטערשאפט דער פון פאלק׳ פון אפהענגיג

 פון װירקונג דער אונטער שטענדיג זיינעז זײ פאלק.
 ארגא־ געזעלשאפטלעכע פון מײגונג׳ עפענטלעכער דער

 דער זײן װעט עס אינטענסיװער וואס ניזאציעס.
 איבערהויפט פאלקס־מאסען, ברײטע די פון אינםערעם

 דעם װעגען פראגע דער צו ארבעטער־מאםען, די פון
 רעגירונגען די װעלען קלארער אלץ שלום׳ צוקונפטיגעז

 פרא־ קאמפליצירטצ די צו לײזונגען ריכטיגצ די געפינען
 װאם װעלט־ארדנונג. דעמאקראטישער א פון בלעמען

 קאלעק־ דיער אויסדריקעז װעלען מאסען די אקטיװ רער
 דער אין װילען קאלעקטיװען זײער און מײנונג טױוע

 שאנ־ די װערעז װעלען גרעםער אלץ פראגע, דאזיגער
 פארענדיגען װירקלעד זיך װעט מלחמה די אז סען,
,■פאלקס־פרידעך. א מיט

 פארטײ קאמוניסטישע אמעריקאנער די הגם און
 נאך קאמפליצירטע, גרויסע׳ עמעצענם דורכגעפירט האט
 אין אװעקגעלייגט האט און כװנה קלארע גאנצען אין ניט

 אי סאציאליזם, דעם אי קלאסען־קאמף, דעם אי ארכיװ
 — ארבעטער־קלאם דעם פון זעלבסטשטענדיגקײט די

 פאר־ די אז פונדעםטעװעגען, װירקלעכקײט די באוױיזט
לעזען איז שטעלען שיכטען סאציאלע שידענע

 װעלט־ צוקונפטיגער דער װעגען פראגע די פארשידען
 איז קאנגרעם צום יאנואר־מעסעדזש זייז איז ארדנונג.

 ניט און מארקסיסם קײן ניט — רוזװעלט פרעזידענט
 אונטערצושטרײ־ געווען געצװאונגען — םאציאליםט קײז
 זײנען עס שטערונג א פאר װאס און שעדלעך װי כען
 רלחמה פראנטיגער צוױי דער פון אנפירונג דער פאר
 ארגאני- די — יאפאן געגען און דייטשלאנד געגען —

 פארשידענע פון פארשטייער די פון באמיאונגען זירטע
 דעד אויף ארויפצװינגען װילען װעלכע גרופען, סאציאלע

 מ׳קען צילען... אייגעךנוציגע זײערע אדמיניםטראציע
 גרו־ סאציאלע פאראינטערעסירטע די אז פאראױםזאגען,

 שטעמ־ זייער ארויפצולייגען פרובירען זיך װעלען פען
 שלום דעם םון אײנשטעלונג צוקונפטיגער דער אויף פעל
 די אוטאפיזם׳/ «אן םאליטיק״, ״רעאלער פון גײסט אין

 דעם מיט רעכענען זיך מוז ארבעטערשאפט ארגאניזירטע
ווארט. ממשות׳דיגען איר ארויסצוזז»עז דק גרייק אח

 שטעלען זעלטען ניט :אמת דעם זאגען דארן׳ םען
 זייערע לאןפ ערשטען אויםן ארויס ארבעטער די אױך

 אלגע־ די אבער אינטערעםען. צעך און גרופען אייגענע
זיך טרעםען מאסען ארבעםער די פון אינטערעםען מײנע
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 n» re לאני דאם סון זדנםערעסעז די מיט צדזאמעז
 ייל וױ אױןי פיל, אזױ אױף נאר םעגשחיים גאנצער דער
a פון מראקטער דעם װעגעז זיך חאנדעלט עס rt »ד 

 פאראגס־ די סון דערקלערונגען אלע שלום. קונפםיגען
 צנגלאנד re ארמםער*ארגאניזאציזױז פרײע וואדטלעכע

re ,דערקלעדוגגעז די אױך וױ אמעריקע re אוגםעד־ די 
 זײג«ן װאס לעגדעד, די re ארכעטער׳גרו^עז ערדישע
 אופז זעלמן דעם אױף זיעען מיסלער׳ן, re באזיגט

;.שאלקס־פרידעז״ א re גײםם דעם מיט דורכגעדרונגעז
 צחאמזמ־ דעמאקראטישע א ברענגען זאל װאס פרידען, א

 קאלעקטיװעד re יסודות די אויף פעלקער re לעבונג
 עקאנאמישער און רעכט אינטערנאציאנאלעז זיבערקײם,

 אדגאניזא־ ארכעםער סרײע אלע מיטארבעםערשאסט,
 שאר ארױס שםעלען לענדער דעמאקראםישע די re ציעס

 דער פאר אויפגאגעס קאנסטרוקםױוע רעגירונגעז זײערע
 דעם אין ױעלט־ארדנונג דעמאקראטישער א םון שאסונג

״םאלקס־סרידעז״. א םון גײסט
קאנ־ צום מעסעחש דערמאנטען סריער דעם אין

 דער־ ריכםיג זײער רוזוועלט פרעזידענט האט גרעס,
 סאר־ צו מלוזמח אין ארײז איז אמעריקע אז קלערט,

 הזװ־■ גענגסםער א re״ געםאר דער םון זיד טיידיגעז
 אזוי •וגקט איז וועלם׳• גאנצער דער איבער שאפט

״אבער באמערקונג: צוױיטע דין געװען ריכםיג איז
 קען אמעריקאנער׳ אונז, פון ווער אז ניט, גלויב איך
 קרכנות׳ די ;גאנץ־בלייבען מיט צוסרידענשםעלען זיך

 צװינגען ברענגען׳ אליאירטע אונזערע און מיר וואם
 אז זען׳ צו םליכט הייליגע די ארױף אלעמען אונז אויף
 קיג־ אונזעדע איז מיר זאלען מלחמה דאזיגער דער פון

בליייבען. גאנץ בלויז װי בעסערס, עפעס געװינען דער
? פליכט הייליגע די איעעגטלעך דא מײבט װאם

 איז עס אז האלטען, דעגירונגען די אייד אז מײנט, דאס
 צוריק־ גיכער וואס פשוט מלחמה דער נאך אורמעגלעך

 יענעד צו הײסט׳ דאס ״נארמאליטעט״, דער צו זיך קערען
 אין נאר ניט געהערשט האט וואס ארדנונג, כאאטישער

 בא־ די אין אויך נאר מלוכות, צװישען באציאונגען די
 און היטלעריזם מיט קאמף אין גופא. מלוכות זונדערע
 װי מער נאך געלערענט ארבעטער די האבעז פאשיזם

 סרייהײט, פערזענלעכער פון ברכה די שעצען צו אזוי
 דעמאקראטי־ און זעלבסט־טעטיגקײט קאלעקטיװער פון

 אוממעגלעך איז עם אבער זעלבסט־פארוואלטונג. שער
 װעלכע פאלקס־װירטשאפט- א צו זיך צוריקצוקערען

 װירט־ פאלקס א צו ;גערעגולירט ניט קײנעם פון װערט
 צו ארבעטסלאזיגקײט פעריאדיש ברענגט װאם שאפט׳

 זיך אפצוזאגען מעגלעך ניט איז עס ארבעטער. מיליאנעז
 אונטער־ פױיער דער איבער רעגירונגס־דעגולאציע א פון

 געפלאנירטקייט אריינצוברענגען נויטיג איז עס נעמונג.
 עם לעבעז• אינטערנאציאנאלען און :אציאנאלעז דעם אין
 סעקיױ סאשעל די פארבעסערען צו נאר ניט נויטיג איז

 אין צדױיגען אלע פון אנטװיקלונג די אויך נאר ריטי׳
 אויסצדמײדען נויטיג איז עם פאלקסװירטשאפם. דער

 דעם אויפצוהײבען נויטיג איז עם איז ארבעטסלאזיגקײט
 אין אודעטזם. ארבעטער די םון לעבענס־סטאנדארד

 איזאלא־ ״עקאנאמישער קײן זיץ ניט טאר צוקונפט דער
 ״פא־ קײז זיין ניט טאר עס װי אזוי פונקט ציאניזם״,
 דעם פון דערהויבונג די איזאלאציאניזם״. ליטישער

 בא־ פעלקער, אפגעשטאנענע די בײ קולטור־צושטאנד
 און מצב םאציאלען זייער פון פארבעסערונג די זונדערס

 בא־ װיכטיגסטע די פון איינע איז לעבענס־סטאנדארד,
 פון פארבעסערונג וױיטערדיגער דער פאר דינגונגען

 און לענדער פארגעשריטענע די אין לעבענס־ארט דעם
װעלט־ארדנונג. געזיכערטער א פאר

 רוף א בלויז בלײבען װעט ״פאלקס־פרידען״ דער
 איז םראזע אינהאלטסלאזע אן מלחמה־פראפאגאנדע׳ פון
 ניט װעט אויסדרוק דאזיגער דער אויב צוזאג׳ פוסטער א

 פאלקם־ די פון װילען באװאוםטזיניגער דער װערען
ארבעטער־מאסען. די פון כל קודם מאסען,

 היטלער, וואס זאה צוםעליגע קיץ ניט איז עס
 הער־ די װעלט דער איז איינצושטעלען פלאנעווענדיג

 פריער האט פאלק״, .הערען דייטשען דעם פון שאפט
 אומאפהענ־ פרייע׳ די פארניכטען גענומען זיך אלץ פװ

 ארגאניזאציעם ארבעטער פארװאלטענדיגע זעלבםט גיגע,
 די וואס צופעליג, ניט איז עם און דייטשלאנד. אין

 ענג־ פון לענדער פרייע די אין ארגאניזאציעם ארבעטער
 װיכםיגע יי זיך פאר איצט שטעלען אמעריקע און לאנד

 דער אין מאראליש און מאטעריעל העלםען צו אויפגאבע
 ארגאניזאציעם ארבעטער פרייע די םון אויםלעבונג וױדער

 דעם םון קרבן א געפאלען זיינען װאם לענדער, די איז
 חוב דער נאר נים איז דאם טעראר. און יאך נאצישען

 אויך איז דאם נאר סאלידאריטעט, פראלעםארישער םון
 א סאר פונדאמענט א לעגען צום מיטעל נויטיגער דער

״פאלקם-סרידעז״.



r מ נעדעכגדגסײ® ־►ײ

אונןםןו איױשן n רני וןו מומחמ אז
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px ד ®ון דיסזןן  ײעלס כלמדגער חן
i ,וחןן סלחמח, f i ׳ 7«* אײטױמדP6 

חן 0«ל מנ ס״לי מז סןן פדיזד  איז סןנ
*i03*i»3 i טעוז׳ די ו ix די דיי ן ,ו

מז כ m ני n i o ix  px מלק «לס; 
px דער «*** o»n 011 די! po

ר־ די po ן030וױיס און פלוטען ווןלט !0*303 דער  מ
שע  דייטשען די ײ«ס גרויל״טאטען, px •ײגיגונגעז מרי

 px כדידעד 0t07*io דיערע זדבזןר !0330303 זייג«ז
ץ שמ׳ מנ 1 דמעז אידען ס*לי«ז עםלזןכע וואו אייר 0' 

 דער אס px •ונקם — סויט oi* !01103 ראטערס
 װאקכאנאליע׳ כלמדגעד דזןד po 1«סים איז px *ײס

 פייערען *ו ארבעטער זדדישע טויזענסעד זיך קדײגןן
 לעכזןנס־פארנעם דעם דייטש, x po געבורםס״םןןג דעם
 צו־ i* 70 זדבער מים איז װ«ס זדמזןם, פון אײסםו און

 בל*נ• בלוי״אױגיגע׳ די *װישען געווןרעז געבןרעז ריק
!,חערעז״־ר*סע דער פון זץ דע

x ער3« דערשייגונג׳ זןזנדערמרע באמת X l» i 
:םארשטענדלעכע 72X3 px נאטירלעכע

 רודןלף יוכל, מל דער דייטש, מטרעפענדער דער
 לעבענם־םעםיגקײס, ערxנxג דין מים תןט רןקער׳
 איז «ס םאלש וױ כאװיזען יאר׳ 50 זדכער ױך *ים װעלכע

 ריכםיג נים וױ נ**י־דײםשען, די po חזסעז־טמריע די
 חעכער שטײם םאלק אײז «ז מהזיפטונג׳ זײער איז עס
xמ זדז «ס וועלכען איז איז דער ײ  X פת (*79X3 ז

 X איז שאסען px לעבעז ס ראקער רודאלף ןװױיסען.
 שלעפםע און בייזע אלדאס םון 3ונ3לײק«1ס« דירעקםע

 אין פעסנמושםעלען זיכען היםלעריסםען די ױןס
לעבעז•

 רײן־בלוטיגער x עלטערעז׳ דײםשע נײ געבארעז
 דערשױגעז ;םארשריפטען און פרטים אלע לױט אריער

 אין וױ שול אץ גוט אזױ סביבח׳ דײםשער ריץ x איז
 לי־ דײםשער מיט אנגעזאום ;גאס אין איז הײם דער

 רודאלף האט אז׳ קינדהײם זײן םמ קולםור »יז םעראטור
 לערעז־יא־ די דורכגעמאכם האם ער װי גיד אזײ ראקער

 ברײ־ דער איז ארױסגעלאזעז זיד בוכבינדער׳ אלס חח
 אידעאליםטישע די אז אגגעשלאסעז ייד *ייז װעלם סער

 װעלכע קרײזען, אינטערנמניאנאליסטיש־קאסמאילאטישע
 ראסעז סעלקער, אוױשעז אונםערשײד קײן נים אנערקענעז

 רײנ־ אין װעלם־בירגער א געויארען איז קאלירען, און
ווארט. פיז זינעז בעםםען און סםעז

 אייגענ־ גוםע דריי מיט נאםור דער שץ באשענקט
 אלע געוױדמעם אן ױגענט זײן פון ראקער םxה שאםםען,

 םענש־ גאנאער דער שץ דמסט גום כוזזות גרויסע זימע
 אפגעםרעמדטע׳ יי םמ דערנעענםערונג דער ix הײט׳
 אוים־ דער אמ סארשקלאםטע די׳ םיז באםרייאוגג דער

אומױיםענדיגע. די סון קלערונג
 נאטור די וועלכע מיט אייגענשאםטען׳ גוםע דרײ די

גו־ אױסערגעוױינלעך אן זײנען: באשאנקעז אים ד״אם
 X און נםxלxרעמער־ט גלענאענדער x זכימ; םער

■ערזענלעכקײם. גנעסישעxמ
 נאר ער האם סענאמענ^ פשוט איז זכרח זײן

 רויס־x אליץ אדער געהערט געלײענם, עםוואס מאל איץ
 אייגגעקריצט םעסט געבליבען אים בײ עם איז גערעדם׳

 םאר־ נים םער מאל T9 עס האט ער און זכימ׳ איז
 לעבעדיגער א פאר געמאכט אים האט דאס געסעז•

 םורxליטער סאציאליסטישער דער בנוגע ענגיקלאפעדיע
 בא־ צו גרינג געהאלשען אים האט אמ צייטעז אלע פיז

 פראנ־ :שפראכען אייראפעאישע וויכםיגסטע די חערשען
 צוגאב אין ענגליש און שפאניש איםאליעניש, צויזיש,

מוםער־שפראך. זײז ני
 אייגענארטיג אזוי פונקם איז רעדנער־םאלאנט זײן

yi:x דיז איז עס אײגענארםיג װי i .רו- פערזענלעכקײט 
 אלעם װי מער און אלעס פון סריער איז ראקער יאלף

 גערעדטען דעם םיז קינסטלער גרויםער דער אנדערעם
 צוהערער םון אוידיענץ אז איז םלאםפארמע די װ«רם.

 אוםגעהייערע אויף אים דערהויבען און באגײסטערען
 זיין סץ באצויבערם וױ אליץ ווערט ער הײגידיםען.

 צוהערער דינע םאר׳כישום׳ט ער און ריידען אײגענעם
 וועלם, אנדער אן אין אװעקגעםראגען ױערען זײ אז אזױ,
 באצויבערענ־ אמ ליכםיגקייט שיינהיים, פח װעלם א אין
ען טרוים. ז

 װאס יעניגע, די זײנעז שאםועעז בעםםע ראקער׳ם
 דער אויף געװארען אױסגעצויבערם אים «מ זײנעו

.זעקם די וױ םארםראגעז, און לעקציעם איז ־פלאםפארמע

)oix איעולזס tie או’ פד דמע ii« uaw (סמםיגק״ס

* «ח סו אן יו ח א ק

שז«דןאקטערכא  כעססע די און ליסאראסוד״ װאלט חןד י
ךן קאפיטלצז מ צגטאלמאניס איז  יון ״!*ױאנאליזם יקי
 פאד־ באזונדעדע אלס נעשאפעז תאס אד װאלמ קולטוד״׳
םראמז־
 סא־ אײגענםלמעד ראקזװ־׳ס איז פלאטפאדמע די

ר וחןלמז אױך ל^ם־זדנסטרומנס, לזזפאייסש קאן ן  י
 סיף דדיגגעז ײאס מטײמז׳ אײדזולסטע איז שזמסטע די

 םח צוחערער. די פון nuns אח חןרצער די איץ אריין
מז מעארטפאלפ ד«ר  דעדהײמז איץ ערעזבאאױב עד י

 גןי זייז נאכםאלגעז ניס קעגצז װאס די אםילו מענשעז,
 זאגם. עד ײאס קלאר ניס רשט״שזאפ און יאגקעז־גאגג

 מעכ־ די אױף מיםגעסראגען און פיסגעריסעז וועדען זײ
רעדנער־סאלאנט. זיין פון פליגלעז םיגע

 די וועלבער מים אײגענשאםט׳ גוסזן דריטע די און
 פער־ מאגנעטישע x — ז793אשא3 אים חאט נאטור

 רונ־ און צדויי זןדשםע די םארםולקאמם — זענלעכקייט
 פערזענ־ זײן וחחעז• איגחאלטסרײכען זײן אױס דיגט

מ׳ ית אכטונג onnx רופט לעכקײט  צוגע• עחרפודכם לי
 פרײנד־ און חבר׳שאםט םון oxs גרױסער x מיס מישט

 דעם םון פארקערםערונג די טיר האבען אים אין שאםם•
 צדקונם־ דער אין תאפענטלאך׳ וחןט׳ װעלגעד טעגש, םיפ

 זעלםענ״ אזא מעד זײן ניט געזעלשאפם סרייער טיגער
איצם. oxi איז ער וױ היים׳

_______. • • אידי־ דער םים באקאנם זיך האם ראקער לףxרוד
i םופציג עיד אז סיט מאסע ^־מטער שער r .צודיק 

 אײנגע־ די מיס 3iii^X3 נאענסער אין געקומעז איז ער
 װײםשעפעל דער איז פראלזןםאריעד אידישע װאגדערטע

 געבלי־ אז דאז םיז איז און ענגלאנד׳ ז,xנדxל פמ געטא
 און ארבעטעד אידישע די מים צתאמענגעמ־נדעז ענג בען

xp’ix i^ דער פמ nx3װעלם. ̂״
סטאנ־ ערשטע די געווען יאדענלאגג איז זXlגxל

 pp 5bx*t״x פין װאנדעדונג אידישער דער םון ציע
 אין װעלט־םיילען. אנדערע די און אםריקע אמעריקע׳

 טויזענםעד אויפגעתאלטעז צײטוױיליג זיך האבען לאנדאז
 מעגלעכקײם x ixo onxrty3 האמז סxװ עמיגראנםען,

 בדײטעד דער אין וױיםער םארעז צו געלעגענהײט אדעד
m װעלם x•

 דער םון ױיגעלע דאם T72Xorv2 איז לאנדאז איז
 כוגג.xדעדװ ליסםישערxיxxס אח רבעטערx אידישער

 o^nxc צוערשם נדערערxװ אידישע די האבען רטxד
 פיינדלעכער פרעמיער, א אייז bxw־oxi־io םח טעם דעם

 שםרע־ פנגעהויבען צוערשם זײ האבעז דארט ;וועלם
 מער און שענערער בעסערער׳ א רxם האםען און בען

צוקונםם. מענשלעכער
ט׳ דארם זיד האס ראקער ײעז צײם׳ דער או ^סנ

 גרױס איז געיחגז דארט סעxארבעטער־מ אידישע די איז
wy:^ixB״;o : זי האבען קרעםטעז אינטעליגענםע די 

 אין מדינה. גאלדענער דעד אין pynx זײנעז רלאזעז׳xס
 גע־ ניט ארבעטער אידישע די צװישעז זימען לאנדאן
 קײן נים דערמוטיגעז, צו די רעדנער קײן נים בליבען

 דעם םון yaxio’nx די םאחעצעז זאלען װאס שרײבער,
 הא־ זײ וועלכער ix צײםונג׳ די — פרײנד״ *ארבעםער

צוגעבונדענקיים. הײליגע x געפילט גען
ראקער, רודאלף אױף געסאלען גורל דער איז

 דערציער דער ווערען זאל ער tx דײםש׳ דעם גױ. דעם
 ארבעטער. אידישע דערשלאגענע די פיז םרייסםער און
 עכט מים בשלימות, דעדםילם מיםיע זייז האם ער און

אױסגעהאלטענקייט. און פינקטלעכקייט דייטשער
 ־Xfl ביםעל א געווען זײנען םריט ערשםע די אויב
 און צוקאליעםשעםע א שפראך אידישע די קעלדיגע,
 ראקער אנגעהאלטען. נים גגxל אבער עס האם האמעטגע׳

 אידיש שרייבען און ריידעז אויסגעלערענט גיד זיך האט
 פראםעסיא־ געבארענע אידיש די םיז פילע װי בעםער
nu’o* אן געשאםעז זיד האט ער נאלען. ix w אי־ 
 העברע־ םאלקסםימלעכע מיט OBXWnn סםיל, דישען
 אײראפעאיש עכט tx מים o׳2n׳X3 און אויםדרוקען אישע

גלאנץ• קאסמאפאליטישעז
 םעאיגםםער דער געװארען לאגדאן אין איז ראקער

 ־nx אידישער דער םון דערציער דערםאלגרייכםםער און
וױ מער אין רבי׳ איר געװארעז איז ער סע.xo בעטער

ײן  ׳IX איד״מ האטידסד♦ אד wn פת זמאז י
ר מ י מלאימגס יון מקגאלס מ yr י w r^ rm ^חוח 

BTopxm i A ר  לפוזײאזנ* פרײגד״׳ ״אדמטןד דין
x n* וײ פאר  nrw * y ת מ״אל״מ שמור׳ ד י  ״

ru מפײט קאמפזה׳ פיל«אמ w איז זײ סמסאדט n 
w אדשמ׳ x w פיז ריכשמג דאד איז סריט XTJX31X־ 

rx ײיליז דאס די איז גאײנקס אח ix לארנאז׳ IX כא׳ 
nrnrp 7 וואלט דץד סיט ײד,TiBXiyu> חד סיט 
ixr’xxiyn o סיס אוז כאװאגעג txowtx סימאר r 
לזמדזױ*. fr% אין טחײפריי &ר מסף

--  ----------- -1— M M  i M M M k t t  דאד *ח פדימד ״פרבעםער ויעכןנםלעכאר דזןד
מי גײדא — ״זשזןדגדנאל׳ חודש׳דיתר •D זיץ אוג

naxn — rxrxi פ וױxpxמ מלז ״ כ י ^ orr פמ׳ 
 o״x ixjt *י uroxxix אידישע די פוץ לעמז ססעחח

 mriix סעדטםע די איז אייד נאר ז׳xגדxל איז גאר ניט
 jnrrx די nr3Xitnt» oxn גורל דעד װאוזדן לעגדער,

ערער׳
- - - - - ̂ ^ A ia a 4 B iA i i ■  A A A  A A  A A A  a a a m m a■ i ix m איז ראקזןר *nx^x אידישע די פון דכי דעד 

 רײז X — זינזז nrrJX oxnox tx זיז אייד אדכעטער
ב^דיסםעדונגם״ דער nrixitys איז ער :חסידישעז

«i איז ixiuxnjx זײגע פון פוגקט ^ 3 X  ojxojrn ׳3
 דכי׳|/ six געװענדעם שטענדיג געװעז זײנזמ עס בליקען

oix י װעג־װײזער. און םירער גײסטיגען  גן־ oxn ז
 tx זיגזמ׳ Txr’ojnxxo איז שולע קײז ניט אױב פעז,xש

 װאל־ געגאסעז׳ רxנxנדxל «מ גרופידונג אײגענאדסיגע
 trtf אמ aanr לײכם קען jyo אק געפינם מעז כע

i»anoBX«r3XOX3X3 סי\ x װאלט irr פת סײלעז
mama A A A  A A H  A M U  A A A  A B U A U M  A u a U u M  ^ m m ̂  m w  k  M  k  ̂  Mמיס סזװ־ *וױס דך גײכענס װעלכער קרײז׳ חסידים *j
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׳- גייסס״ קריםישען ^דעד קייס

 פמכט־ זײן לטען7נגעח7 ני7ענגל אין oxn ראקעד
xixo 0 אימאונםצרבראפעז טצטיגקײטX031X0 3 צװייXX׳ 

 גע• מיס oxn װצלס־מלחמח xooix n ביז ,ix1 ליג1
 פון לx«יטxק זyר־רײכxגל oxi ix סוף x osxoxa 1ל7ײ

x ixox3ix ixxnicאיז נםװיקלוגג x .i j ^ 23Xלס 
 פח 1X33X3 ix3x3xioox30»ix«־nxw לסx איז דײטש

 *3XP X איז געײארעז ארםBשx3rאי ix איז מלחמח
x’xxio3xx^־׳ix3 מיס xixi3X nyosyno ײסשעז! 

oyos oixoo3’bx3xx o איז ix i oxn iy םיר ’ix. דין 
23iixoiyi 3 »אם1 דארם iyלtx3’iyx3 :̂yx3x אק 

^׳.X3'i און ראס1שםאפל־ lyorn״
 ,איז 1X310X3 אים האט מלחמה דזנר םיז סוף חגד

iy i אויםy3םדײסxלטy73די םה ודים י1 דײטשלאנד, ר 
 yioyio x 1x11x3 אים םאר איז וזעלכס קינדעי־יארעז׳

”X33 זיד >אטiy 1 שעז.3xמ yioyio מים ויעלט ix- 
ixoixii אין iy i 33 נגס1באשרייאi3yiiX3 אלע מיט r״X3 

ix ןxחאלםx3 ,mm3 xנ^xxנxל3 i’rixsix י*13סי די 
r ixayso’iixקאליססיש  ,3313x11x3 x״ix װxפxנטלyפx 

x33״io ״iy i ,אם11 ׳3310ײ1 א סינזײקאליםט״ X3 oxn־ 
oxn iy״*i3 x ד״אט  .ooxoiyiy^ yo גx^yלםxאױם־ ז 

 yלxנxיxx3רy״אינט די זxםxשxכ נײ אס1 םץ אח זyבyל
x’xx’oxox ixoynix,03' 73פדײו?ײסלע י1 ״X3i־X3* 

33i3yn 03« אץ’oyo xiy״o׳ ox oxn 0 ד»אטX.1X3 פאר 
x םץ נג1באםדײא די ציל iy i מy.נשהײס

15 yiixo ד.אט יאד ixpxi איז ^אלטז2אױפ זיך 
 װי loyiB iyo ^־לט3 זיך oxn ix ixn דײםשלאנד,

ix ’io איז i j ^ 33X. 1אל י1 דורך ixix’ xאם< iy ״3א 
lyoxnix yo’i לי מיט 331בינל1סא זײן זxלםxהxג ’x 

ד אמעייקע איז  םטx^שxםx^בxמיט lxנדיקyשט זיץ ײי
iy אין i ״םדייש yo'oo ixoyoix,תרך אױך װי ״ oy* 

 לאנה אין דא קטשור־טורסxל xלטxרהxױד1 גזאל yכyל
ixo’iis x lynys ixi’iלפxװ  y אח 3רםאל1ח lX3xn 

ixonxso'nx באגײס םילx i'i ixo’iix 3311X0 צאל־ 
y3,ri .נאכפאלגסר iyii 1 ד.אט היםלסר ixoiox3י 

l װי ixoxi ox'1 איז פאלק, דײםשזמ איבסר ממשלד, in 
 י־1אDxi 3 סץ זיך ixnyoxiixo’nx לוגגסז03 נס א

 ביבליא״ X3ריי זיץ זיך היגטסר איבסרלאזסנדיג גיהטם,
 שװ משך אין אנגסזאמסלם ד.אם ix oxn אלץ, איז מעס

 או־יף ^xôא אלף111 זיד האלם דאן זיגם .1יאיע לאנגע
 םארדינםסז 1פש דץ ooy3iXD iy 1װא לאנד׳ 1אי דא

dxixxtxiix װאס די״ צװישזמ ארט ixaxn 1לסבע 1זײצ 
oyi oyoimyi מ אץ 3אױפקל^נ םאר קאמףxנשלxפlx 

באםרייאונג.
 אץ איץ oyi אםשליםאן ביים ד.אלם ixpxi רודאלף
ixoos’xysn 1 1זײ םון 1יאX1X3D3H0 אץ x13לxפlx 

 םמ לxםxx זy3נxל א זיך ixorn האט iy בע!.xל
xoni3 ^א — סארדינסט yxixa םמ ליאםעס3פי X13*
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ארגעם re פעלד אייפן איסדואמ יוןןים ע«
 זדז ויאס איבערזיכט׳ שסאטיסטישע

 גזדיארעז שארעםענטלעכם לזמטעגס
ore ענג־ »יז ארבעטס־מידשטערײם

 פײנלעכע א ארױסגערושעז תאס לאכד,
 קרײזעז פאליסישע איז זדמיראשוגג

 פיז קרײזעז די אין זארג ערנססע און
 דאש אונטערנעדער. אינדושםריעלע ,

 יאר. םארגאנגעגעם םארן סטרײקס םמ טשאםיסטיק די א*ז
 חכל סד ענגלאנד אין םארגעקומען זימעז 1943 יאר איז

ססדײיןט. 1775
 צו כדי פארטראכטעז׳ לאנג נישם זין■ דארף מען

 ארבעםער צאל גדױסע א זײער איז דאס אז דערקענעז׳
 באריכטען אין ארײז אבער יןױןס מעז װעז קאסשען.

 דערשטוינט. ממש מען װערם יאדעז׳ פריערדיגע םיז
 גע־ ײערט סטרײקס װעגעז טםאטיסםיק אשיציעלע אז

 םאר אקוראס חײםם דאט ׳1593 זינט ענגלאנד זדן םירט
 ארויס׳ איצם זיד וױיזט צײם. יארו׳מדערט האלבען א
 םםרייק־ גרעסםע דאס גע״טן איז 1943 יאר־ דאס אז

נדערט, האלבזמ 1לעצםע פארן יאו יאר̂ו
גע־ נישם זײנעז גוםא סםרײקס םארגעקומענע די

 איז אײנער קײז םאר׳עקשנטע• קײן שיוערע, קײז ײעז
 העגער *ארגעם, נאציאגאלןלן אין מײאו־צז ג«פירט נישט

 נישם געדױערט האט סטרײקס אלע די פיז חעלםט א
 אלע אבער װײניגער׳ נאד אדער שעח 48 וױ מעד

 ארום םיז פארלוסם א געבראכט סארט האבען צוזאמעז
םעג. ארבעטס טױזענס 800'סיט מיליאז 1

דא. זיד שטעלעז םראגעז םשיקאווע םארשידעגע
 זאלען עס אז עם׳ קומט וױ :איז סראגע ערשטע די
 ווען צייט דער אין סםרײקס, ןךױםיל ווערען געםירט

 ארויסצמײן געזעץ םונם פארווערט בםירוש איז עס
 עס׳ קומט ווי :איז םראגע צװײטע א — ? סטרײק איז

 סלזזמח־ די דאד שםיצזת וועלכע ױניאנס, םרעיד די װאס
 דערלאזם האבען הארצען, גאגצען מיםן אגשםרעגגונגעז

 שראגע: דריםע א ענדלעד און — ? סטרײקס אזױםיל צו
 האנען ארבעטער גאל גרויסע אזא װאס עס׳ קומט ווי

 דורך און געפילעז פאטריאםישע דיערע פארגעסעז
 געגען מלחמח דער געבראכט שאדעז אזויםיל סםרײקס

? בארבאריזם םאשיםטישען
 א איז םראגע ערשםער דעד אויף ענטםער דער

 מ&כם די טאקע האט רעגירונג די פשוט׳ער: גאנץ
 י״עמוירחשענסײ דעם לויט סטרייקס. פארוועךעז או

 ,1940 יאר אין געיוארעז אגגענוטעז איז וואס געזעץ״,
 אוועקצושםע־ רעכט, דאס ארבעםסםיניסםער דער חאט
 עס וואו אומעטום ארבעם דער או בירגער יעדעז לען

 דינען לאקאוםס אמ םטרײקם ארבעם. זיך נויםיגם
 אונ־ שטייען אונםערנעמער און ארבעםער סארווערט.

 םאל־ וױ אזױ ארבעטססיניסםער םוגם באםעל םערן
 גענע־ זייער םון באםעל אונםערז םראגט אויםז דאטען
 איז ענגלאנד אין ארבעטססיניםםער דער «בער ראל.
 האם וואס בײראקראם, קאנםעחואםױוער » עפעס נישט
 ז*לעז ^אונטערגעבענע״ די כדי קאמןןגדעוועז׳ *ו ליב

 די אין איז ארבעםסמיניסםער םון אמס דער פאלגעז׳
 ערנסם םירער ױניאן טרעיד באוואוסםען םונם הענט

 מאכט זיק מיט וױיניג זײער זיד באנואם העלכער בעוױן,
 מים דערפארונגען׳ ריינע זיינע םים — מער םיל און
 ארבעםער־ אלס אױטאריטעם זײן םים און םאקם זײן

 אזעלכע דינען דאס — סטרייקס צאל גרױםע די םירער.
 אויסגעםידען געקענט נישט האבען וואם קאנפליקטען׳

 וואכזאמקיים גרויסער דער אויף געקוקט ניט װערען׳
 ארבעםער־ די פוז סײ ארבעטסמיניסםערױם םונם םיי

ארגאניזאאיעס׳
 צוױיםע די אויך פארעגםסערט שוין איז דערםים

 :םרעיד־ױניאגס די פון שםעלונג דער ורעגען םראגע
 אויםגע־ זײנעז סטדייקס די פון םערהײט גרעסםע די

 פאראנםװארטלעכע די פון 1וױלע דעס גטגען בר*כען
 ״וױלד־קאץ־ ריכטיגע געײען ױינעז עם ױניאנס.

םםרײקם״.
דריםע׳ די אײגענםלעך איז םראגע שווערםטע די

 נאר אליק׳ עגנלאנד פ*ר נישם םראגע א אה דאם איז
 שםארקםםען אין גרןןד :*מעריקע פאר אױך םימיעל

גרעםםער דער םים י*ר א זײן זאל םלחפה פון ברעז

®וןדד.ץסחסיסנממ.

o rr  יארחונדערט ד׳אלבען א םאר סטרײקם א«ל
!גלאטיג נישם עפעס איז

אײג״ דעם סען וױל ■רעסע ענגלישער דער איז
 םאר־ מעז וואס דערמיט, *פשוואכעז אביסעל דרוק

 אמע־ דער מיט םםרײק־סםאםיסםיק ענגלישע די גלײכט
 מער נאד געוועז זײנען אמעריקע אין איז ריקאגער׳
 יאר פיז מןןנאטען זעקס ערשטע די סאר :סםרײקס

 סםרײקס׳ 1855 אסעריקע איז פארגעקומעז זײנעז 1943
 מיליאז 7 געווארעז פארלױרעז זײנעז עס װעלכע דויד
ארבעםם־טע^ 650 מים

 שוואכע * איז אמעריקע מים םארגלײד דער אבער
 פראדוקאיע דער דאם העלםט יואס ערשטענס׳ :טרײסט

 מער נאד הערעז אמעריקע זדן אויב עננלאנד׳ אין
 אמע- ח»ד האם אוױיטענס, ? פארלױרען ארבעםםםעג

 װי טא ענגלאנד׳ װי ארגעטער אזויםיל דריימאל ריקע
! ? שארגלײכעו זײ און איםערען נעמעז גלאם מעז קאז

 דער םיז סיגה דער ײעגעז טענה ערעגסטע אן
 אויסגעמא־ פיזישע די — איז סטרייקס אאל גרױסער

 פיר שױן ארבעםעז זײ ארבעםער. די םיז טערםק״ט
 *ר־ פרייעז װאד׳די » שעח 55 תאחזוו לטל א^ט יאר

 אזוי נישט איז םאמיליע די הויז׳ דאס אויד׳ בעטען
 שטרעג־ א הערשם נעכט די אין םריער׳ וױ באזארגט

 נערװעזע א שאםען באדינגונגעז די אט נלעק־אום. גער
 ארבעםערשאםם *וױשעז סכסוכים די אין און שטימונג

 מעז איז געדולד, די אפט ילא«ם מענעחשמענם און
 םאראנטווארםלעכע די סון ײארם אויםן נישט הערט

 לאגע די אט אבער ריכםיג, סםק בלי איז דאס םירערס.
 דער־ או אזוי װי וועג׳ דעם רעגירונג דער וױיזען דארף

 גײם עס זמן כל :ארבעם אומגעשטערטע די האלםען
 אפשא־ וועגעז זיק נישם רײד קײז קאז מלחמד״ די אן

 ארבעםס־ די םארקירצען אדער בלעק־אוט דעם םען
 ארבעםם־ אנדערע די ווערעז םארגרינגערם מחען צײט׳

 ארבעםער. די םון שכירות די ספעאיעל באדינגונגעז׳
 סםאטיס־ די לערענט עס וױ מעגלעך׳ געװים איז דאס
 ענגלאנד איז פראםיםעז קאפיםאליסםישע די םיז טיק
אמעריקע• אין אויך אגב, און׳

 אדבעטער־ צאל דער םון וואוקס גרויסער דער
 װיכסיגער א אויך אבער איז ענגלאנד אין קאמםען

 וואס ציים׳ דעד םאר אנזאג אז סימפםאם׳ סאציאלער
 ראנגלע־ די װערעז מלחמה דער בשעת קומען. וועט

 צוריקגעהאלםעז קאפיםאל און ארבעט צװישען נישען
 שוין זיד דאבם איז, מעז םאכם. גאנצער דער מים

 אומ־ װערם עס איז גרעניץ־פונקם׳ צום צוגעקומען
 אבער זיד וועט עס װען ארבעם. םח םעלד אויפן רואיג

 וועלעז עס אז נישט, סםק קייז איז מלחמה׳ די ענדיגעז
 און ארבעם צוױשעז קאמפען געױאלדיגע אױםברעכען

וועלם. גאנצער דער אויף און ענגלאנד אין קאםיםאל
 לײגאר־אסיס אינסןןדנ#*יאנ#לעז פױ ק^כפערענץ
ל חודש אץ םילאדעלםר}, אין רי «י

 אינםערנא־ םונם קאמיטעם אנםירענדיגער דער
 קאנםע־ א אםגעהאלםעז האם לעיבאר־אםיס ציאנאלעז

 צװישען לאנדאן. אין דעצעמבער לעצטען דעם רענץ
 סולע א רוסען צו געװארעז באשלאסען איז אגדערעם

 םילא־ קייז לענדער אנגעשלאסענע אלע םיז קאנםערעגץ
 ווערען אפגעהאלסען וועם קאנםערענץ די דעלםיע.

חודש. קומענדיגעז דעכ
 אםי- האט (וועלכער קאמיםעט אנםירענדיגער דער

 סון באשםייט באדי״) .גןץוסרנינג נאםעז דעם ציעל
 ארבעםער־םאר־ 8 רעגירונגעז׳ פון סארשםייערם 16

 אונטערנעמער־ארגא־ פון םארשטייערס 8 אה שטייערס
 וױיםער געװיס וועם צחאמענשטעל דער אט ניזאציעס.

 אז םארויס׳ מען זעט בכלל אח װערעז אנגעהאלםען
 נישט וועלען לעיבאר־אםים םונם ארגאגיזאציע דער אין

 װעם עס ביז ענדערונגען׳ שום קײז װערעז געמאכט
 צום צוםרעםעז װעם מען און מלחמה די ענדיגעז זיד

 םארנעמען זאל װאס װעלם־ארגאניזאציע׳ נײע א שאםעז
סעלקער־ליגע. געװעזענער דער סון ארם דעם

געװארעז נויםיג איז קאנםערענץ איצםיגע די

 דעמא״ דער םאר מאניםעסטאציע א אלש הױפטזעכלעד
 אױף װערעז דערמאנט מח װעלכע װעלט׳ קראםישער

 עקזיסטענץ דער וועגען אוםן ענעךגישען אן זײעד
 םריערדיגעז א אין שוין ו׳אבעז מיר לעיבאר־אםיס. פונם

 וױכםיגע צו אז דערצײלם׳ ״גערעכטיגקיים׳ סון נודער
 צײט לעצםער דעד םון קאנפערעגצען אינטערנאציאנאלע

 די געװאדען׳ צוגעצויגען נישט לעיבאד־אפיס דער איז
 מים ארויסגעטראםען איז ארבעטער־פרעסע ענגלישע

 פון בטל־כאציאונג דער אט געגען קריטיק שארםער א
 קערפעד־ אקםױוער איינציגער דעד לגבי רעגירונגעז די

 צעכראכענער דער םון צוריקגעבליבען איז וואס שאפם-
 אז צוגעבעז׳ נאד אגב׳ דא׳ ווילען מיר שעלקער־ליגע.

 און רעליף םאר ״אגענטור דער סון קאנםערענץ דער צו
 האם סיטי אטלאנטיק איז (״אונררא״) רעהאביליםאציע״

 שיקען צו איינלאדונג אן באקומען יא לעיבאר־אםיס דער
 קנא■ שױן געשעז שױן אבער איז דאס ״באאבאכטער״, א

 םון םארשםייער א און קאנםערענץ די םארמאכען םארן
 צום קומען צו באוױזען נאך קוים האט אםיס לעיבאר
קאגםערענץ. דער םון מיםינג לעצטעז

 דער־ גישם קאן לעיבאר־אפיס פון *רעסטיזש דער
 רע* די םון באציאונג מין אזא דורך װערען שיטערם
 דער איז עקזיסטענץ דיז םוז צייט דער פאר גירונגען.

 וועלם־צענטער אנערקענטער דער געווארען לעיבאר-אםיס
 םאר־ סאציאלער װיסענשאםםלעכעד םון םראגעז אלע איז

 ער האם ,1919 יאר אין גרינדונג׳ דין זינם םון שונג.
 אינטער׳נאציאנאלע םץ פראיעקםען 67 אויסגעארבעם

 חאבעז וואם ארבעםער־שוץ־געזעצעז׳ וועגעז אפמאכעז
 אםילו מלוכות. 50 אין ראטיםיקאציעס 884 באקומען

 גלות״ אפ ״ריכט אםיס לעיבאר דער וואס צייט, דער םאר
 גע־ אריבערגעפירם איז ער (וואױהין טאנטעראל אין

 מלחמה). דער םון אױסברוך נאכז באלד גענף םון ווארען
 העל־ ^דבעט׳ םרוכםבארע םיל אויםגעטאן שוין ער האט

 וועגעז געזעצעז ריי גאנצע א אויםארבעטעז סענדיג
 לענ־ לאםיין־אמעריקאנער אין ארבעםער־םארזיכערונג

דער•
 אויף ווערען באהאנדעלם זיכער וועט וואס םראגע׳ א

 באטייליגונג די איז םילאדעלםיע׳ אין קאנםערענץ דער
 סאװעט־רום־ לעיבאר־אסיס. אין סאװעם־רוסלאנד םיז

 יאר אין לעיבאר־אםים םון ארויסגעטראםען איז לאנד
 לעיבאר־אםיס, מיטן קאגםליקט א עםעס איבער ניט ,1939
 םעלקער־ די םארלאזען בכלל דעמאלט האם זי וױיל גאר

 נישם לעיבאר־אםיס, אין אנגעשלאסעז זיין קען מען ליגע.
 די למשל װי אזוי םעלקער־ליגע, דעד צו באלאנגענדיג
 צום צוגעםראםען זײנען ײעלכע שטאםען, פאראייניקםע
 נישם איז אמעריקע הגם ,1939 יאר אין לעיבאר־אםים

 םאוועם־ אבער םעלקער־ליגע. דער םון מיםגליד קיץ
 שארלאזט ליגע, דער םון ארויםטרעםענדיג האם רוסלאנד

 דער אויף אז טעגלעך, אויך ס׳איז און לעיבאר־אסיס דעם
 אג־ ווערען געמאכם וועלעז םילאדעלפיע אין קאנםערעגץ

ברענגען. צו צוריק זי שטרענגונגען,
 גרױם ארויס יוױיזם ארבעםער־פרעסע ענגלישע די

 םילא־ אין גאראםונגען קומענדיגע די םאר אינטערעם
דעלסיע.

 לקגענדע *לטןן אן רעװידירם ארכעםערשאםט
־־ אימיגר«*יע װעגען ׳

 געװען איז וואס אימיגראציע, געגען געגנערשאםט די
 םון מלוכה־פאליםיק אנגענומענע די יארען און יארען

 דאםיגיעם, עגגלישע באםעלקערטע שוואך און רייכע די
 איצםיגער דער בשעת געװען נוקם ביםער זײ אין זיך האם

 וועלמ זילאנד, נױ און אויםםראליע קאנאדע׳ מלוזמה.
 איםײ םאר םויערען זייערע םארשפארם געהאלםען האבען

 םילעז׳ צו באקומעז פלוצים האבעז אייראפע, םון גראנםען
 םאלקם־ דער םאר ווערם עפעס אויך זייגען מענשען אז

 גאםירלעמ גרויםע די :גענויער אדער — וױרםשאסט
 םא־ רױע םון קוואלעז רײכע די לענדער, די םון אוצרות

 פעלעז עם אויב װערם, זײער םח שארלירען טעריאלעז
 נאציאנאי גאנצע די ;ארבעם דער צו הענט נויםיגע די
פה סםאנדארד לעבענס דער במילא און פראדוקציע, לע

ס י ח ױ
41944 סערץ,

 איז ךס אױב דײפת׳ לײדס ממלקערמג, ךידזדמױשצר
 כאשזןלקע־ קאנסתדחמת גרדסי גענוג קײן פאראז דשפ
מאי^ אינערלעמז פאח רמג

אימסעד י¥ל די איז לינדןד דןרמאנמ די זדן
m א סך א פדאיאיזױאגעל םלחמה־אינדוסםריע חװ־ 

m om אי־מסס־ די אבעד לעגדעד, אנדערע אין וױ 
מ די סאר נישם קלעקם פואפט  פון באדעדפענישזח דיזי

o איז *־אדוקצת, ךך• r פראגלעם שװערסםע די איז 
לענדער. יענע אק מירםשאפט תר פת

 נאך דעם חוץ א דמעז זילאנד נױ אין אױסטדאליע
 אינ־ יאפאנעזישער א םיז געםאד דער פאר משטאנעז

 די זדז מלחסח דער םון שטאגד איצםיגעז בײם װאױע.
 לאנ־ גענוג א אכעד אפגערויןם, וױים שוין געםאר ואזיגע

 די און קריםישע חעכסט א געװעז לאגע די איז צײם מ
 װאס דאס, געױען איז געפאר דער םון סיבח וױנטיגםםע

 נאר אדער «וסם, גאנצעז אין זימען ערד־שטחים וױיסע
 יענע באםעלקערונג. שיםערער א פון באוואוינט םײלוױיז

 אויס־ םץ באוואוינער די וועלען שרעק םון טעג יןױםישע
פארגעםעז• גישפ זילאנד נױ »ח םראליע
 דאזיגער חגר פמ עםעם זיד לערנעז וואס ערשםע די

 אין ארבעסער ארגאניזירטע די זיינען לעקציע, במזערער
 איצ־ דער צו ביז זילאנד. נױ און אויסטראליע קאגאדע׳

 איםיגראציע־פײנדשאםט די זיד האם מלחמח ידמר
 חאם הען ארבעםערשאםט. דער אויף געשםיצם ספעציעל

 ארײגקומענ־ אז ארבעםער, די אויף פחד א רםעןrאגמו
 דזשאבם די אוועקנעמעז זײ בײ וועלען אימיגראנטען דיגע
 הערעז איצם לעבענס־סטאנדארד. דעם אראםנידערען און
 אר־ דעד אין בכלל און ארבעםער־םרעסע דעד אין זין

 זאל מען אז שטימען, אסטער אלץ מםער־עםעגטלעכקײט
 די וועלכער םון אימיגראציע, םאר טויערען די עםענעז

 םארקערטע א אקוראט דעתוארםען דארפען ןרנעטער
 העכערונג א און ארבעטס־מעגלעכקײטען ױיע :וױרקונג

סטאנדארד. לעבענם דעם פח
 צו־ אין ליגעז׳ םראדיציאנעלער אלטער איק נאך

 אױםגעקלערט איצם װערם אימיגראציע׳ מיט זאמעגהאנג
 מלחמה איצםיגער דער צו ביז :ארבעטערשאםט דער צין

 דעם בײ אימען אין שםאל געהאלםעז זיך םעז האם
 אימי־ צאל באגרעניצםע א אריינלאזען שוין אויב אז נלל,

 נאר וױ אגדערע קיין זיין נישט דאס טארען גראנםען,
 אז דערקענעז׳ אז שויז סעז הױבט דײנט פאררערס.

 אינדוסםריע־ םאר צוגרייטונג א מיט איריגראנםעז דװקא
 עס װעלכע אין עלעמענםען, בעסטע די זיינען ארבעט לער

 לעג־ יענע םץ לעבען װירםשאםטלעכע דאם זיך גױטיגם
מי•

פאדערונג, די ארויםגערוקם װערט קאנאדע אין
 באםעלקערנוג. די םארטאפלען שנעלער וואס זאל סעז ןז
 זאל מען אז נױטיג, פאר מען האלט אױסטראליע זיז

 מיליאן 20 פון באםעלקערוגג א צו דערגײן גיכער װאס
 די פארגרעםערען מאל דרײ כמעם הײסט, (דאס נסשות

 הערט שםימונגען ענלעכע און באםעלקערונג), ציצסיגע
 ארבע־ די איצם האם קאנאדע אין זילאנד. נױ אין מז

 דורך סלוכה־פאליטיק דער אין װארם גרויס א סערשאסם
 פארםײ ארבעטער דער םון םארטרעטונג שםארקער דער

 און אויםםראליע אין פארלאמענט. אין (סײסי־עף)
 פמ רודער ביים לעיבאר־פארםייען די זײגען זילאנד גיו

מלוכה. דער
 רעגירוגג לעיבאר דער םון איז אויסםראליע אין
 דער מיט קאמיםעט ספעציעלער א געווארעז געשאפען
 דער גאך אימיגראציע גרעסערע א צוצוגרייםען זייפגאבע

 אױםמערקזאמקיים די ־גם ל קאמיטעט דער םלזזמד-
 דער אין אבער עגגלאנד, םון אימיגראציע אויף סיעציעל

 םארעםענטלעכט לעצםענם איז ״םאימם׳ לאנדאנער
 װעל־ אין אױםםראליע, םון קארעספאנדענץ א געװארען

 װערען געשםיצם װעט עס אז געזאגט, װערט עס נעד
 ווערט עם קומען. נישט זאל ד װאנען 1פי איסיגראציע
 ״הײם־ םליטים, םון אימיגראציע די דערמאנט נאזונדערס

 נײ א בויען װעלען זיך װעלען װאם אייראפײער, לאזע
 און ליידען זייערע פון ערטער די םון וױיט יענעז
. שודים  אונטערשטראכען, דערביי ווערם עס און .״ .

 זי וואם אויסםראליע, סאר מעלה אזא ניט גאר איז עס ןז
 אויס־ בריםיש״. פראצענט 98«געבליבען איצט ביז «יז

 ענער־ םרישע ארײנברענגען װעלען מען, האפט לענדער׳
 שטארקער אױםטראליע מאכען און קולטורען גײע ייעם׳

. הײנט איז זי װי אינםערעסאנטער ימ . .
 ױניאן «טרעיד לאנדאנער די באצייכענט רעכט סיט
 בגוגע אויסטראליע אין שטיםען גייע די אט ײאירלד״

 םון געשיכטע דער אין עק־שטיין ״אן װי איםיגראציע
 אנט־ וױיטערע די אז מעגלעך, איז עס און *ויססדאליע״

 די םאר אויך ווארם דאס אט בארעכטיגען זאל ײיקלונג
דאמיניאנם. ענגלישע *מיע

*ימןפסר- חי מר»ימינען יימירן ית
מ• ד ע ײיייי ־י ם ײ ע געגןןן »p*p «וס •י

םאשיזם
אץ
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 יוניאן די זדז לאנדאז׳ אין איגטערנאציאגאל יוניאן טרעיד

 שםארק צייס לעצסער דעד זדן אוגגאוץ אק באװעגונג
 שײז זי זאל מיטגלידער טויזענם 80 פח אויסגעװאקסען.

 םויזענם. 300 םמ מיםגלידער־צאל א דעדגרײכם האכען
 דער אין טיילוױיז נאר געפירם ווערם באוועגונג די

 אונטער־ די איז םעםיגקײס וױכטיגסםע די עפענטלעכעיט,
רעגירונג. פאשיסםישעד דעד געגעז קאמף איז ערדישע,
ארגאני־ שםארקע א םאראן אויך איז אונגארן אין

 וואס פארמערס׳ הײסט, דאס פויערים, קלײנע םון זאציע
 אײגענם־ זײנעז װאס אח ערד נחלות קלײנע באזיצעז

 פאראײ־ זיך האמן איצט פראלעסאריער. האלבע לעך
 אר־ פױערים די מים ארגאניזאציעס ארבעטעד די גיגם

 רעגי־ פאשיסםישער דער געגעז קאמף צום גאניזאציעס
 :םאדערונגעז פאלגענדע די אתיס שםעלען זײ רונג.

 פים פרידעז סעפאראםעז א שליסען תיכף זאלז אונגאח
 ארויס* נישט םער זאל מעז ;לענדעד דעמאקראםישע די

 זאל מען ;דײםשלאנד קײן שפייזיפראדוקטען קײן שיקען
 פרײהײטעז, דעמאקראםישע די םאלק דעם צוריקגעבען

 דעם םון םארםײלונג n ווערען דורכגעםירם זאל עס אח
פױערים. ערדלאזע די צװישען ערד־באזיץ גרויסען

בא־ אויך האט ארבעםער־קאמיםעט אידישער דער
 איז עס װעלכע םון אונגארן, םח באריכטעז רײ א קומען

 דיער דארט איז באײעגונג ארבעטער די אז זען, צו
 אזא דערציילם ווערט למשל אױסגעװאקסען. שטארק
האט ״נעםשאווא׳ צײםונג סאציאליסטישע די פאקט:
 אבא־ צאל די סארגרעסערען םאר קאמפאניע א געםירם
 קורצער גאנץ א איז «יל געשסעלסער דלד איז נןנםעז,

 דער איז געװארעז• איבערגעשםיגען צען־םאכיג ציים
 דער םון זונטאג־אויסגאבע די זין״ דרוקם ציים לעצטער

 די קאםיעס. םויזענס הונדערם צוױי אץ ״נעםשאווא״
 אין דעפוםאטעז סאציאליסםישע די און ״געפשאווא״
 םארםאלגםע די םאר ארויס מוטיג טרעםען פארלאםענט

 תי עפענםלעכקײט, דער םאר אויף דעקען זײ אידען.
 זיך בארײכערעז רעגירונגס־לײט פאשיםםישע די אזוי
 געווארען אוועקגערויבט איז וואס פארמעגען, דעם םון
באםעלקערונס אידישער דער םון

פרא־ א אויםגעהויבען רעגירונג די ו,אם לעצםענם
 בא־ םאציאליסטישער דער םון םירער דרײ געגען צעס

 נישט אבער שרעקם דאס מלוכה־םארראם. םאר וועגונג
 ארבעטער־באוועגונג׳ דער פון םוער אנדערע די אפ

םעסיגקײם. זײער םיט וױיםער אז גײען װעלכע
מלחמח־חורכות םץ שפר#צען אן חויכנז לעכען נײ

 שוין דיגען םאוועם־רוסלאנד פון געביםען גרויסע
 םריער האבעז וואס געגענטען, תיכע געווארען׳ באםרייט

 געלי־ או־ז באװאוינער םיליאנען צענדליגער געשפײזט
 ברען־ און קראםט עלעקטרישע מאטעריאלען׳ רויע םערם
אינדוסטריע. סאװעטישער דער םאר שטאף

 לאנדאנער דער אין באריכט אינטערעסאנטען אן םון
 אין אויםבוי און חורבן װעגען וואירלד״ ױניאז ״טרײד

אין :דאםעס עםלעכע ארויס מיר נעמען רוסלאנד
 באםרא־ שםח באםרייטער דער האט ,1943 דעצעמבער

 זינט (םון קילאמעםער קוואדראט םויזענם 350 פעז
 גרױ־ געווארען צוריקדעראבערם וױיטער גאך זיינען דאן
 געגעבען םריער האם םעריטאריע די אט געביםען). סע

 אין וױנטער־וױיץ גאנצעז פונם םראצענט 65 יאר יעדעם
 פרא־ 50 זומער־וױיץ, דעם סון פראצענט 10 רוסלאנד,

 און אזאװישען םונם ברעגען די בײ קארן. םון צענט
 רייז. און באויעל וואקסעז פלעגען ים שווארצען םונם

 פראצענם 20 און םי־שטאנד גאנצען םונם פראצענט 17
 אויפגעבראכט פלעגעז רוסלאנד אין םערד צאל דער םון

 דאנעץ־ דער האט קוילען געגענד. יענעם אין ווערען
 אנדערע גאד יאר. א טאן מיליאן 90 געגעבען באסיץ

 טע־ דער אט םון געקומען זײנעז פראדוקםען װיכטיגע
ױיטאריע.
 האבען אפגעטראטען, זײנעז ארמייען רוםישע די ווען

 ערד״. .םארברענטער םון םאקטיק די אנגעװענדעם זיי
 םאר־ הארדעס נאצישע די האגעז געבליבען איז עם װאס

 שטײן קייז איבערגעלאזם נישט האבעז די ניכםעט.
 זיינען נאצים די װי שנעל אזוי אבער שטיין. א אויף

 צוגעטראםען שוין מען איז געווארען, ארויםגעטריבעז
װידער-אויסבוי. םון ארכעס דער צו

 שטי־ געבראכם ױערען פרעסע רוסישער דער אין
 דנעפרא־ אין וױ דעם, וועגען באריכטעז מונגס־םולע
 רויכערען אנגעהויבען וױדער זיך האבעז פעטראווסק

װידער ווערעז קראםם־סטאנציעם די םאבריקם־קױמענם.

מ די גישס גאד ועם אױפגצשטעלס׳  פילץן דאפנצ. גרוי
 אװעקנע װעדפ ארכעט פיד אוכעסן. גזגבומעז האבעז

ף עזמב  יפיטסבורג די כארקאױ, צעשםעדסער דער ץי
 וױ־ ווערען װאוין׳זוײזער איז פאכריקעז רוסלאנד׳. פון

 שײז תאט שסאט זדן קאדוניקאציע די אױפגעבויס׳ דער
 װידער. שױן לױםעז סראםװאיזמ אדכעסעז׳ אנגץתױמז

 געארבעם אויד װערט אײפמי טעכנישעז פיטן צוזאפעז
 אינסטיםוציעס. סאציאלע איז קולםורעלע פמ אױםבױ בײם
 אוגי־ כארקאווער דער געװאדען געעםענם וױדער איז עס

 אנדערע איז איז כארקאיי איז טעאטערס װערסיםעט,
 אױפגע־ װידעד זימען סםעישאנם ראדיא די שםעם,
 קינדער־הײםעז אח שפיםאלעז רײ א געווארען. שםעלם
פונק*שנירען. צו אנגעהױבעז האבעז

אנשטרענגונ־ ריזיגע די אויף געקוקם נישס אכעד
 דאס ביז ציים, לאנגע א נאד נעםען םארס עס וועם גען׳

 אין צושסאנד נארמאלען א צו קומעז וױדער װעט לעבעז
 געםראסען האם עס וועלכע איבער דערפער׳ און שםעם

 װעס םרידען קומענדיגעז זדז שטיוועל■ נאצישער דער
 די םאר באצאלען צו דײטשלאנד צײינגעז געוױס םעז

 דײטשלאנד אבער הארדעס, נאצישע די פון שאדענס
 דערםארונג םון אה זײז׳ צובראכן םלחםה דער נאד װעט

 םארן נישט; זי צאלם חובות אזעלכע אז מיר, ווײסעז
 אנדערע םון און םאלק אידישעז פונם בלוט םארגאסענעם

 נישם אװדאי זי וועט לענדער אקופירטע די איז סעלקער
באצאלען. קענען

 לעבעדיגע געבליבן דמען עס װאו דארט׳ אבער
 בא־ דער אויםבוי. נײער א אנהויבעז זיך קאן פעגשעז,

 נײעם א םון גרוס ערשםער דער איז רוסלאגד פוץ ריכם
מלחמה־חורבות. פמ ארױס שםראצט וואס לעבעז׳

שי או ק»לט כלײבען פממדלעגד נױ םץ אדכעמער  י
זעלכסטכאשטימדנג״ ״נאציאנאלער פץ םדאגזן
 קאלאניע עלםסםע די איז פאגדלאנד נױ אינזעל דער
 איז צייט שטיק א וועלט־מלוכה. בריטישער םוז.דער

 אין םארנומעז האם עס דאםיניע. א געװען לאנד דאס
 פא־ זעלבע די אימפעריע ענגלישער דער םון ראםען די

 סאוםה־אפריקע. אדער אויםטראליע קאנאדע׳ װי זיציע
 םריי־ נױ־םאונדלאנד אבער זיד האם צוריק יאר 10 פיט

 און דאםיניע א װי שםעלונג דער םון אפגעזאגם וױליג
 דער אין ארייננעםען זי זאל ענגלאנד אז געםאדערט, האם

 א געװעז איז סיגה די םארוואלטונג. קאלאניאלער
דעקען געקענט נישם האט םאונדלאנד גױ פשום׳ע:

םארװאלטונג. איר םץ הוצאות די
וואסע־ קאלטע די אין געלעגען איז אינזעל דער

 דער קאגאדע). םון (איסם נארטה־אםלאנטיק םון רען
 לאנד םון אנםװיקלונג די קאלטער. א זייער איז קליםאט

 ארעמע. אן איז באפעלקעדוגג די אפגעשטאנעגע. אז איז
 די דויבאלד אז געווען, איז ענגלאנד םים אפמאך דער

 בעסערען. זיך וועט פאמדלאנד נױ םיז פינאנץ־לאגע
 דאםיניע־סםאםוס. איר פאדערען צוריק קעענן זי װעם
בודזשעס דער :םאםענם דער אם געקוםעז איז איצט

 דעםיציםען. קיין נישט שוין האט םאונדלאגד נױ םון
 ארי־ שטייגען יאר לעצםען םארן הכנסות די פארקערם׳

 זיד האט דאלער. מיליאן 7 ארום מיט הוצאות די בער
 דעם ענגלאנד םון םאדערען צו באװעגונג א אנגעהויבען

 ניט אבער איז איינשטיםיגקייט קיין דאםיניע־סטאטוס.
 םראגע׳ דער אט וועגעז באםעלקערונג דער אין םאראן

 נישט זיך וױלען ארגאנידאציעם ארבעטער די גראד און
 זעלבסםבא־ ״נאציאנאלער םון רעכם םארן דערווארעמען

 איצ־ דעד פון נארען נישם זיד לאזעז זײ שטיםוגג״.
 אז םאראוים׳ זעעז די און פראםפעריטי םלחמה םיגער

 אנהויבען זיך װעט םלחמה׳ די ענדיגעז זיך וועם עס װען
 אימשםאנד נים וועם לאנד דאס און דלות אלטער דער
 װיכ־ א נאד אבער םאראן םארוואלםען. צו אלייז זיד דיז

ארבעםער די וױלען אלץ פאר םריער טענה: םיגערע
 דאם ווען אז פארזיכערוגג, די האבען ארגאניזאציעס

 קאלאניאלער דער םון ווערען ארויםגעלאזם װעם לאנד
 זעלבסם־םארוואלםונג נײער דער אין װעלעז םארוואלטונג,

 דער סון סרײהייםעז דעמאקראםישע די ווערען אפגעהיט
 אגגענומעז איז װאס רעזאלוציע, א אין באפעלקערנוג.

 גע־ דעריבער ווערט ױניאנם, טרעיד די םון געווארעז
 זאל סאונדלאנד נױ םון סטאםוס דעם װעגען אז פאדערם,

 וועם עס ביז און לאנד סון וויילערשאםט די אנטשיידעז
 זאך קייז זאל םאלקס־אפשםימונג, א ווערען דורכגעםירם

ווערען. געעגדערם נישט
 בלוםיגע םראזע, שיעע א איז ״זעלבסםבאשםימוגג׳

 אר* די לאזוגג. דעם אם אונםער געפירם ווערעז מלחמות
 פאונדלאנד נױ קאלטער דער םיז בעטער־ארגאגיזאציעס

 ארײנגעלײגם דארף װארם דעם אין אז אבער, מײנעז
 זײל נים קעז אינהאלם דער אט און אינהאלם, אן ווערען

דעמאקראטיע. וױ — אנדערער קײז
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גערעכםימו# ►
דער אץ

באװעגונג ארבעטער אמעריקאנער

ארבעטער דער אין אםטימיסטען
 געגלױנם האבען װעלכע באוועגונג,

 יואלעו גאציאנאלע פון יאר א אין אז
 ניט איךקאנגרעס מערהײם די וועס

וואס געזעצעז אנצונעמען וואגען
 די אױפרייצעז און םאן װײ זאלען

 דעם זיך האבען מאסען, ברייטע
 אסגע־ זיך האבען זיי אז איבערצײגען, גערחט מאנאם
 רעאקציאנערע די אז אײנזען, געמחם האבעז זײ נארט.

 םאר זיד וועלען אינדוםםריאליםטעז און פאליטישענס
 אום זיד חאנדעלם עס װעז אפשםעלען נישט זאד קײן
און רײכע די םון פראפינזעז און פרײױלעגיעס די

 ענם־ אז קענטיג, איז האנדלונג זײער לוים סעכםיגע.
 ױ אדער נאריש צו םאר מאסען די האלטען זײ ײעדער

 זייער שינדעז ײאם די מיט אסצורעכענען זיד אנמעכםיג
 געבעז געגען פארביסען אזױ דינען זײ אדער הױס

 זיי אז ארבעםער די או קאנצעסיעס איז עס יועלכע
 פאליםישע דיערע רחיקירען או גריים זײנען

קאריערעס.
האם קאנגרעס וואס פראיעקםעז געזעץ דרײ די

 שעדי־ שםארק װעלעז וועלכע מאנאם דעם אנגעגומעז
 אדבעסדד די ספעציעל זדן מאסזװ ארעמע n גען

 או געזעז דער געזעץ; שטײער נײער דער זײנען:
 פרא־ שפײז וױכםיגסםע די אויף סאבסידיעס פאדבאטען

 שםײגען; םיז פרײזעזי *וריקאוחאלטען אום דוקםען
 שםיםעז דארפען זאלעז סאלדאטעז אז געזעץ דער און
 בא־ סםעים אױף װאלען נאציאגאלע קומענדע די אין

 םעדעראלען םאראײנפאכטען א אױף אנשםאם לאםס
 די םאר אומעגלעד כמעם דעם דורך מאכענדיג באלאם.

 באווא־ די אין לײט ױנגע מיליאן צען די פון מערסטע
יאר• דעם וואלען די אין שםימען צו כווזות, סענםע
 ל&סט די םארגרעסןןרט גןןזעץ עפײער כייןןר דער

 די און רײכע די כאשיטט און אריםע די אױף
קארפארײשאנס

 חאם וואכען םיגף ארום םון געראנגעל א נאך
 די ביל. םעקם נײעם א אנגענומעז ענדלעך קאנגרעם

 וועט ארויםגעלײגם, האט קאנגרעס װאם שםײערען נײע
 אדום געשאצם, װערם רעגיתגג׳ דער ארײנברײנגעז

 דעם װי נוער דאלאר םיליאן 315 מים ביליאז אװײ
 פערםעל א וױ װײניגער איז דאם יאר. םארגאנגענעם

 םיני־ פיגאנץ דער װאם שםײערעז עקםםרא די סון
 בלױז אמ געבעטען האם רעגירונג דער םון סטערױם

 רוז־ פרעזידעגם וואם םומע דער סון זיבעטעל א ארום
נױםיג. איז עס אז מעםעחש זײן אין געזאגט האם וועלם

 ארויםצו־ קאגגרעם פיז צוריקגעהאלםענקײם די
 נאציאנאלע םוץ יאו־ א אין שםײערעז נײע מער לעגען
 פון קװאל אײנציגער דער םארשםענדללד. איז וואלען
 אח געלט םיל אזױ נעסען געקענם וואלם מען וואנעז

 געשװא־ די זײגען לאנד, םון עקאנאמי די שעדיגען נים
 אינדו־ און קארפאראציעס די םון פראםיטעז לענע

 ארםיק־ אױף םעקם םעילם א פון אדער סםריאליסםעז,
 איגדוסםוײ־ די סון עס נעמעז געבחיד• מאםען םון לעז

 ■אלי־ די אנגערירט או־שםאדק גאר װאלם אליסםען
 אין חלק א מערסםעגם האבען ױעלכע אלײן םישענס

 װאלם טעקם סעילם א וױדער ארױםלעגען פראםיםען. די
 ארבע־ די מים נאר גים אײנרייסעז געדארםם זיך מען
 אמ קלאם םיםעל נידעדיגען דעם מים אױך נאר םער
 דאם פארברױכער׳ זײנען װעלכע םארמער די פים

 װאם מיליאגעז מנדליגע פח מאסע דער פים הײסט
געהאם. מורא זײ חאבעז דערפאר ױאלען. די איז שםימען

קלי־ געחאנדעלם לײם קאנגרעס אונזערע האבלז
 שםײע־ די געהעמירם בלױז האמן און פרימער וױ גער
 האבמ זײ העלכע פאר םײדואלים ארעםע די אויף רען
 דער פאר אײנקונפם עקםםרא דער ניט. סורא קײן

 שםײערען פאדגרעסערסע דודד קוםען װעם רעגיתנג
 וױ ארםיקלעז לוקםוס גערוטענע אזוי סאנכע אויף

 װאס קאלנערס׳ םוםערנע מים מאנםלען םאבאק, שנאפס,
ץ קױפעז׳ דעארנזמ  ארונםער־ דאס זזפשאאפ פון י

 פיז אימקמםם סארדמםע ■ראמגם מן רעכלנעז
אײנקתפם קײן געאאלם גים איאם ביז האם םען װעלבע

איבערגע־ מען האט דערפאד שטײער.
״וױקטא־ גערופענעם אזוי דעם לאזט

 ארעמע גאר די אויף םעקס״ רי
 יאר א דאלאר הונדערט זעקם איבער טארדינען וואם

 סעקרעטער דער וואס וואך. א דאלאר אװעלף אדער
 זאל מעז אז רעקאמענדירט האט םרעזשורי דהי אװ
 בא־ און שטייער אלגעמײנעם דעם אין אײנשליסען עס

 ניט אבער האם מען ארעמע. גאר די ארום אזוי םרייען
 און יןארפאראאיעס אויף שםייערעז די םארגרעסערם

 בא־ מלחמה םון פראםיטען געשוואלעגע זייערע אויף
 און אײנקונםטעז העכערע די אױף און שטעלונגען

 םינאנץ דער רעקאמענדירט האט דאס וױ ירושוח
 .אםילו איז קאנגרעס אין מער, נאך מיגיסםעריום.

 דעם צו צוטשעפעז צום פארזוך א געווארען געמאכם
 דער בײ אוועקנעמעז זאל וואס פונקט א געזעץ םעקס

 רעגי־ אויף פרימען רעװידירעז צו רעכם דאס רעגירונג
 די אז ארויס זיך וױיזם עס װען באשטעלונגען רונגס

 אויסערגעוױינלעכע געשטעלט זיך האבען פאבריקאנטעז
 שוין איז דאס אבער פראפיםען. הויט־שינדערישע

דורכגעםאלען. איז דאס אץ סקאנדאליעז צו געווען
 געזעץ טעקס אנגענומענען דעם םון הכל םך דער

 פארגרעסערט נאך איז ארעמע די אויף לאסם די אז -איז,
 גרע־ א געםשעפעם. נים מען האט וײיכע די געווארען.

 דער אויף יאר דעם םון אױםגאבען די פץ חלק םערער
 הלדאות׳ דורך װעדען געדעקם דארפעז וועט מלחמה

 באצא־ דארםען וועלעז דורות קומענדיגע וועלכע םאר
 וואס פאליטישענס זעלביגע די און פראצענטען. מים לען

 םאר־ ארבעטער ווען מאל יעדעס אינםלאציע שרייען
 אום שכירות די אויף העכערונג שטיקעל א לאנגען

 פאר ניט מורא קיין האבעז יקרות, דעם נאכצוקומעז
 די פון געלט דאם אפצאפען דארף מעז וועז אינסלאציע

רייכע. די םון םראםיםען געשוואלענע
 ביל טעקס דעם אין נאך מען האט צוגאב אין

^ םארםליכםעט וואם פונקט א אריינגעשריבען  יו־ ט
 רעליגיעזע און געזעלשאםטעז קאאםעראטױוע ניאנס,

 םינאנ־ רעגירונג דער צו אריינצושיקעז אינםטיטוציעס
 איעקוגםם זייער ווייזען זאל וואס באריכםען ציעלע

 אנדערע און קאסע אין סורפלום אויםגאבען, קװעלען, און
 אמת׳ צושטאנד. םינאגציעלען זייער וועגען ציםערען

 םארלויםיג נאד זיי וועלען שםייערעז אײנקונםם קייץ
 צו קלין נייער א אבער איז דאס צאלען. דארםעז גים

 די קאנטראל• רעגירונגס אונטער ױניאנס די שםעלען
 ארײנגע־ פנים א דא דיגען אינםטיםוציעס רעליגיעזע

 אומפאר־ פון אימדרוק דעם שאפען צו געווארען גומען
 ױניאן די עםענען צו איז צוועק דער טייאישקײם.

 וואם פאליטישענס דיערע און באסעס די םאר ביכער
 הענם זייערע אין געווער וױכטיגע א ווערען קעז עם
צתאמענשםויסען. אינדוסטריעלע פיז צײטעז אין

 היפאקריטסטװא די כ&װייזם געזעץ סאכםידי «נטי
אמפל^טיע פאר םורא כלומר׳שטןןר זײער אץ

 קלאםען דעם באװיזען קאנגרעם האט קלערער נאך
 דעם איבער דיסקוםיע דער אין זײנעם כאראקטער
 דורכגעגאנגעז איז וואם ביל םאבסידיע אנטי־שםית

 שפײז די קאנגרעם. סץ הײזער בײדע אין מאנאם דעם
 םח מיטלען די םון אײנע איז באוואוםם װי סאבסידיע,

 און פרײזען איעצוהאלטען פאליסי רעגירונגם י דער
 םדייזען די אינםלאציע. םארמיידען צו אום שכירות

 ײערען אויםגעהאלטעז דארםעז מיטלעז לעבעגס אויף
 נויטיג אבער איז דערצו םילינגם. פרײז םעםםע דורד

 סאבםידיע א צאלען צו אומשםענדען געוױםע אונםער
 סאב־ די דורך שפײז. די םראדוצירעז װאם סארםער צו

 מאל םיגף־זעקם אייז באםעלקערונג די שפארם םידיעם
 וױיל אוים׳ צאלם רעגיחנג די ױי פרײזען אין פיל אזױ

 םארמער פץ סחורד די קויםען ױאם סארמיםלער אלע די
 מאר־ ריטעיל צום צו עם שםעלען און פראצעםירען אוז

 דער־ חלק קית נים קריגעז סטאר־קיפער, אדער קעם
 פרײזען געהעכערםע אױף װאס צײם דער איז םמ•

 פראםיט פראצענם זעלביגען דעם זיך זײ שםעלען
 סאבםײ די דורד צאלען. זײ װאס געלם סוםע די לו׳יס
 םארמער די אױף וױרקען אױך רלגירונג די קעז דיעס

די װעלכע אין אדםיקלען שפײז די פראדוצירען צו

 ײעלכן איז אמ צומערסטעו דך נױטיגט באםעלקערונג
מאנגעל• א דא איז עס

 גוס איז עם און פארמעד םאה גוט טאקע עס איז
 די »ייד איז עס װעלכע צװישעז פארברױכער, די פאר

 שפײז די פיז מאסעז קויפט וואס אליץ, רעגירונג
 עס ליע^ לעני םאר און ארמײ דער פאר ארטיקלען

 גום- רײכע אמ שםעקולאנטעז די םאר ניט אבער טויג
 געקױםסע מים ערד די באארבעטעז וואס באזיצער
 געקענט וואלסען זײ הענט. געדונגענע און מאשינען

 זיי לאזט מעז װען פראםיםעז מער ארויסקוועטשען
 דעריכעד װילען די אומגעשטערם. פרייזעז העכערען

 גערד אזײ דער איז דערםאר סובסידיעס. קיין נישם
 עלעמענטען, די אט םארטרעם װאס בלאק, םארם םענער
סובסידיעס. געגען

 דורכגעגאנגען געזאגט וױ מאנאט, דעם אין איז
 דער־ װאס געזעץ, א קאנגרעם םון הייזער ביידע אין

 אויןי םאבסידיעס רעגירונגס די ביםלעכוױה שםיקט
 מילך, םלײש׳ וױ ארטיקלען, שפיח װיכטיגסטע די

 אק די םארבאט און ענלעכע׳ איז גרינצײג תבואר״
 אדסיני־ די האבען אומזיסט .1944 ױני נאך גאנצען

 העכזך וועם דאס אז אנגעװיזען םארםרעטער סםראציע
 ווײניגםטענס מים מילען לעבענס אויף פריתען די רען
 מים דורכגעגאנגעז איז פראיעקט דער םדאצענט. דריי

הײזער. ביידע אין מאיאריטעט דריטעל צוױי קארגע
 רחװעלט פרעזידענט אז זיכער װי כמעט איז עם

 שטיפען צאל די לױט וועטאירען. געזעץ דעם װעט
 וואר־ עס וועם געקראגען׳ האט פראיעקט דער וואם

 דעם איבער ווערעז אנגעגומעז קענען ניט שײנלעך
 חןם םאר שטימעז אין אבער ײעט̂ן פרעזידענם׳ם

 װעמזנס באוױזען קלאר םאליטישענס די האבען ביל,
 עס אונטערצושטרײכען וױ םארטרעטען. די אינטערעסען

 12 געגעז 56 םון מערהײם א מיט סענאם דער האט
 סענאטאר םון אמענדמענט אז צוריקגעװיזעז שםימען
 לױן ערלויבען זאלען זײ אז־ םלארידא, סיז םעסער

 ארבעםער די םאר םראצענט דריי םון העכערונגען
 םאר־ שטאל קליץ דער םון פראצענט םוםצען די איבער
 דער פאר ארבעםער די פארגיםיגען״ צו אום מולא

ברײנגען. וועט געזעץ דער וואס פרײזען אין העכערונג
 װאוט סאלד«טען םארן םורא חאבען רעאקגי^נערען

שטיםען «ו זײ ם«ר אוממעגלעף מאכען *ו זוכען אץ
 *גמד האט קאגגרעם וואם געזעץ דריםער דער

 דער־ םריער די םון רעזולטאט לאגישער א איז נומען
 רעאקציאנערעז די ענלעכע. און געזעצען צוױי מאנםע
 כאװאפענם; די אין אמעריקאנער מיליאנעז די אז םילען,
 עם וועלכע פון מערהיים גרעםטע וױיט די כחות,
 זײנען מאםען, ארעמע איז ארבעטער די פון קומען

 קאנגרעם פון האגדלונגען די געגען אויםגעצארענט
 פון סטאגדארד לעבענם דעם ארונטער רייםען וועלכע
 און יקתת קינםטלעכען דעם דורך נעעגםםטע זייערע
 פארצווײגםער גאנצעד דער טראץ שםייערען. הויכע

 די געגעז אן םירעז עלעמענטען די וואס פראפאגאנדא
 לאנד׳ אין עלעמענטען פארטשריםלעכע די און ױניאנס
 איז שולדיג כאמת איז עס ווער סאלדאטעז די ויייסעז

 זײעדע פלענער םארברעכערישע די און זאכעז אלע די
 דע־ האבען רעאקציאנערעז די מלחמד״ דער נאך םאר

 קענעז ױעלכע שטימען םאלדאםעז די םאר מורא ריבער
 צו וואלעז• קומענדע די פון אויםגאנג דעם

 מיטעל בעםטער דער איז דעם, געגעז זיך באשיצען
 באטײליגען צו מעגלעכקײט די זײ סון אוועקצונעמען

 א אנגעגומעז זײ האבען דערםאר וואלען. די אין זיד
 םעדעראלע די גים און םטעיטם באזונדערע די אז געזעץ

 סאל־ די איבער אויפזיכט דעם האבען זאל רעגירונג
 יעדעו װען אז גוט, גאנץ ווייסעז זיי באלאטם. דאטען

 אפ״ די דורכםירען דאדםען וועם סטייםם 48 די סון
 כחות באוואםענטע די אין בירגער זייערע םון שטימונג
 עם װעם לענדעה אלע איכער צעשםרייט דמעז וועלכע

שטיםען. צו םענשעז די םאר אומעגלעד םיזיש זיין
 האם געבער געחח אונזערע פון האנדלונג די אט

 די םון פאמיליעם די צװישעז שםורעם א ארויסגערוםעז
 אװעק־ םפזעטאץ חאבען זײ םח םויזענםער םאלדאטען.

 סערװייס די קאגגרעםלײס אץ סענאטארעז די צו געשיקט
אלם זזײמען זײערע אין געהאט האבעז זײ וואם פלעגם
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 אדי־ מאנאס תם איז קאנםארצגמז׳ און סאגװענשאנס
 נאארד׳ לעיבאר ײאר דאם איז גזדיאדזמ מרגזןטראגזמ

n תײסעז גוט דארף װאס קערפעדשאםט רזגיתנגס 
 אמע־ הןר םיץ פארטרעטעד די חעכערימ. לױן יד־ע
 קערפעד־ דער אױף לזדבאר אײ סעדערײשאז ריקאן
 װאט ראבערט װאל, מעסױ ממי׳ רדזשאחש שאםס,

 א אונםעדגזשדיבעז חאבעז בדאונלאו חשײמס און
 פון פארלאנגען זאל באארד לזךבאר דער אז וזםיציע

 ארדעד זיץ מאדיפיצירעז זאל ער מזוועלט פרזדדענט
 םופ־ די וױ חעמרמגעז לײז גרעסערע דערלױבעז אץ
 .1941 יאנואר פץ שכיתת די איכער פראצענט מן
 חעכע־ וױיםערע די אט אז געפאדעדט, אײד האבען זײ

 ארבעסס־ די זאלען װלרןן ערלויבט װעלען װאס רתגעז
 ערלױבעניש ספעציםישער א אז געכען מעגזה געמר

פאל׳ יעךעז איז באאײ לזױבאר פח
באגרינ־ חאבען פארטרעטעד ארבעטער פיר די

 קאססעז געחעכערםע די אױף םאדערונג זײער חןט
 אפילו אז אנגעװיזעז, האבעז זײ מיטלעז■ לעכענם פון

 לעיבאר אװ כױרא רעגימנגס דער פמ ציםערעז די לױט
 לעבענםמיטלעז אױף פרײזעז דינען סשאטיסטיקס

 פיר־צזגנםעל און 22 פיט יאר דרײ די אין געשמיגען
 חאלב א און אבם קארגע מים הײסם דאס *ראצענט,
 שםונדעז־ דעם ערלױבט רעגירמג די וױ מער וראצענט

 גאגצע די ניט נאד אמ דאס אבער העכערען. צו לוין
 םארםרעטער ארכעטער די פון באריכט דעם לױט מעש̂ד
 חאט רחװעלם פרעזידענם װאס קאמיסיע דער אױף

 לע־ אײף פרײזעז די אוגטערזוכעז צו באשטימם
 צוױי באלד געשטיגען זײ זײנען מיטלעז, נעגס
 סםא* לעיבאר אװ בױרא די וױ םיל אזױ מאל

 אונטערזוכונג דער לױט באוזויפטעט. סיסםיקטס
 מיני חשארדזש שון אונטערגעשדיבען איז װאס
 סײ פץ טחאמאם ײש. ר. אמ פעדערײשאז דער םון

 חאלב א 43 אױף געשםיגען פרײזען די זײנען אי־א
 ארבעםער די יאר. דרײ די םח משך איז •ראצענט
 מיט געווארעז געשניטען דעריבער זײגען שכיחת

 גרע־ *ו בארעכסיגט דעריבער דמען די און םיל אזױ
 זײערע אױסגלײכען זאל וואם העכערונגעז לוין סערע

פרײזעז• די מיט פארדינסטעז
 אוו בױרא דער םון ציפעחנז די באשטרײטענדיג

 םהאמאס׳ אמ סיני אן ױײזען םטאטיסטיקס לעיבאר
 ליסטע באשטיםטע א בלױז ארײז נעמם בױדא די אז
 א אויס לאזם און טאבעלע איר אין עסענווארג םון

 מער םיל געשטיגען זײנען וואם שפײוען רייע גאנצע
 ניט אויך נעמעז זײ רעכענונג. דעם פון פרימ, אץ

 פה קװאליטעט פארערגערםע די חשביז אין אױין
 די צאלעז םארברױכער די װעלכע פאר ארםיקלען

 די סאר וױ פרײזעז העכערע נאך אדער זעלביגע
 חשבח סמ אוים אױך לאזען זײ קוואליטעם. בעסערע

 קרעסער איז םאנוםעקםשורערם געוױסע וואס דאס
 די פארקױםען אמ פראדוצירעז אויםגעהערט האבעז

 מאכעז נים דערבײ קען מען װײל טחורח ביליגערע
 םחורות טײערע די בײ וױ פראםיםען הײכע אזעלכע

 קױםעז צו געצװאונגען דעריבער זײנעז ארבעטער די *ך
o r פאר געלט מער צאלעז און קרײען קענעז זײ וואס 
 — אונטעחוכונג די ווײזם — ארום איז ארום דעם.
 ניט א בױרא רעגירונגס דער ,םון ציםערען די גיבעז

מיםלען. לעבענס םמ קאסםען די םון בילד ריכםיגע
לעי־ ױאר דעם םון פארטרעםער רעגיחנגס די

 געגעז ענטשיידען ארױםגעקומען זײנעז באארד באר
 זײ און פארטרעטער ארבעטער די םץ םארלאנג דעם

 שטאל קלײן די אנהאלםעז םאר נעגעל און «ית קעמטעז
 זײנען בתים, בעלי די םץ פארםרעםער די סאדמולא.

 ארבעםער די אז מורא האבען זײ וױיל םעסט, אזוי גים
 *ו מיטלעז דירעקטע נוצעז אנהויבען ניט זאלעז

 פױ װילען דעם געגעז אםילו העכערונגען לויז קריגעז
 ליבעראלער םיל דעריבער זײנען זײ םירער. ייניאז יי
 ערשם פען װעם רעזולטאטען די זזינזיכם. דער איז

 שטאל די פאר העכערונג א םון םראגע די װעז װיסעז
װעחװ• ענםש^ן װעט ארבעםער

אדסרדאעער מדץ דדןדזןן ״
 זײןדא פירןד וױמדגסטן די און ױניאנס די

ijrm שסעדעגצז צו זעןארלעד צז גיט אנסשלאסעז 
ץ  צײט, מלחמח איצטיגעד דעד אין ציצקאדופד דןד י

̂ יעאצאקפראיי און חײטצןעגידפיאוטצי אלע טדאז
 אד־ די םמ באחאגדלונג יושד׳דיגע א פאר קע&פעז זײ

 סםאגדארד לעבענס זײער אױפתאלטען פאר און בזןטעד
 בײ את קאנגרעס אק בױראס, רעגיתנגם די איז

 צוריק אבעד האלםעז די בתי̂נ כעלי סיט קאגפערענמז
 פאר־ אדער אפשםעלען םמ כחות אלע םיט אדבעטער די

 האם גרין׳ פרעזידענם פראדוקציע. די לאגגזאמעז
 און סיאסי א*ז קאונסיל עקזעקוםיװ םון םיםינג כײם
 דעם גאנײם דאמאלם זינט געלעגענהײטען אײניגע נײ

 דערלאזען צו ניט םעדערײשאן דער פיץ םארשפרעכעז
 שעדיגען צו נים אדבעםעד די געווארעגם איז סטדײקס

 בחות באוואםענםע אונזערע ווען איצט, פראדוקציע די
 נאציס די געגעז קאמף ענםשידענעם צום זיד גרײסעז

w איז r. ארױסגע־ האבעז װארענונגען ענלעכע 
 אינדאסטריעל אוו קאנגרעס םיז םירער די געבען

 די אט פון נאמיאוגגעז די דאנק א אדגאניזײשאנס.
 אדער סטרײקס זעלטען זײער פאר טאקע קומעז םירער׳

 װערען װאס אונםערגעמונגען די אין סםאפעחשעס
 די אז אנגעשלםעז זײנען װאס ױניאנס םץ קאנםראלירט

 שםארק אבער איז עס פעדעראציעם. ארבעטער גרױסע
 םיט אדגעםער די םון אומצוםדידענהײם די אז קענםיג,

 באצוג איז רעגירונג דער םץ פאליסי איצטיגער דער
 װאס אונםערגעמונגעז אין אץ שטײגט שכירות׳ צו

 ברענגט ױניאנס, אומאפהענגיגע םון קאנםראלירט װערעז
סםרייקס. צו עס

 געוועז איז מאנאט דעם סםרײק גרעסטער דער
 מײ אין םאבריקען 44 אין מאכער טול 25,000 םיז

 געװארען גערוםען איז סטרייק דער אהייא. און שיגען
 ״מעקעניקס דער צוױשען סכסוך ױריסדיקציע א איבער

 פון ױניאן אומאפהענגיגע אן סאסייעםי״, עדױקײשאנעל
 סםרײק דער א. אי. סי. דער אץ ארבעטער און.דאי םול
 באארד, לעיבאר װאר דעם געגען געװען םאקטיש אמ

 סאסײטי עדיוקיישאנעל דער אנטזאגם האט װעלכער
 אהייא אין םאבריק געוױסער א אין פארטרעסערשאםם

 4 אי. םי. דער פון םאדלאנג דעם נאבגעגעבן האם און
 פאבריק א אין ארבעטער די םון אפשםימונג אז םאי
 אגרי־ אז געהאט האם סאסייעטי עדױקײשאנעל די װאו

 צוריקגע־ איז סטרייק דער בתים. בעלי די מים מענט
טעג. דרײ גאך געווארען רופען

ארבע־ טעקסטיל טױזענם עטלעכע םון סטרײק א
 מאסקיםא געמאכם האט וואס מאסאםשוזעםס, אין טער

 אײםגעגעבען מאנאם דעם איז ארמײ דער םאר נעטינג
 איבערגענומעז האט רעגירונג די וױ נאכדעם געווארען

 אומצוםרײ איבער געווען איז סםרײק דער מילען. די
 לעיבאר װאר דער וואס העכערונגען לוין די מיט דענהייט
 ארגא• זײנעז ארבעםער די באוױליגם. זײ האט כאארד
ױניאן. אומאפהענגיגער אז אין ניזירם

 אין ארונטער מאנאט דעם זײנען שיקאגא אין
 איבער ארבעטער פאונדרי און מאלדערס 2,500 םטרייק

 צוריקגעװיזען האם באארד לעיבאר וואר דער וואס דעם
 א סענם זעקם םון העכערונג א םאר םארלאנג זייער
 זיך האבעז ױי װעלכע אויף שכירות די אויף שעה

בתים. בעלי די מיט געאײניגם
 בא־ ארבעםער די םון אומצוסרידענהײם די אט
 רעזולטאט דירעקםער א איז אץ איבעראל זיד מערקם

 די םון און באארד לעיבאר וואר םון םאליסיס די םון
 באהאל־ װעלכע בתים בעלי מאנכע םון םראוואקאציעס

 ױניאגס די םון םארשםרעכעז דעם אונטער זיך טען
 די אםילו און םירער ױניאז די סטרײקען. צו ניט

 זעען בתים בעלי די םון םארטרעטער ווײטזיכםיגערע
 װײט וױ םארמײדען צו עם זוכעז אה געםאר די אײז

 שטעלונג םארביסענסטע און בלינדסטע די מעגלעך.
 פאר־ אומפארטייאישע גערופענע אזוי די דוקא נעמען

 געגען זיעען װעלכע באארד לעיבאר אויםן םרעםער
 זײ אז גלויבעז און ארבעםער די צו קאנצעסיע יעדע
באשםראםונגעז. דורן־ צאם אין האלםען מאסען די קענעז

 זען געקענט מעז האט ביישפילעז אזױנע צוױי
 װאר דעם םון קאםיסיע בוי שיף די מאנאט• הײנםיגען

 צו באשלאסען מאנאט דעם דאם באארד לעיבאר
 שיף־בוי קרעמם דער םון ארבעטער די באשטראםען

 פעי בעק מאנאט אײן מיט םילאדעלםיע םון קאמפאגי
 האבען זײ וואם דערפאר געקומם, זײ האם עס וואס

 גע־ גים זיד האבעז זײ װען ארבעם די אםגעשםעלם
 איז דאס אנטשיידונג. דער אויף דערווארםען קענט
 בא־ באארד לעיבאר דער װאס מאל ערשםען צום

 די אפשםעלעז םאר געלט םיט ארבעםער שםראםט
באארד לעיבאר אויפן םארםרזיםעד יוניאז די ארבעט.

t i  --------------------------

«לס אנטשײדמג דאד <אגק טױטצסאטפר מנזחא
גןפןרלפן. ארן אופבאראכפיגט

 ®ון פארסרזןטאד די זזאנאן פאל, צוױיטען א איז
 לןינאר אויפז ארנעטעד די ®ון איז כתים מלי די

 םיסססאדס גדופא א גאנאן או גןאייגיגם זין נאארד
 דאד איכער וזעפעװגג לױן א לזאיס סייגם אין

 די פיז אםאזיציע דןר געגען פארםולא״ שטאל ״קליין
 זחנמד _א מײיליגם חאמח זײ פאדסדעסעד. דעגידונג

 װאך א דאלאר צוױי ביז פופציג דאלאר א פון רונג
 שלידות זײעדזנ גרדנד אוימן טימססערס j׳ouu *ר

 זמלאמ ®ת שכידות די וױ נידעריגער אזױםיל זײנען
 איז דאס אז אינדדסטריעז׳ מלחמח די אין ארגעטער

 וחןרעז גענומזןן מח װאס פאל אויסערגעװײנלעבער אן
 רעגירונג דער פמ םארטרעםער די אנכאםראכם. אין

 ®ח אגםשײדתג דעד געגען פראםעםטירם שאדף האבעז
הערחײס. דער

 ם$דזןרעז פארטרעטער ײגיאן אדבעטעי שטאל
םארמדלע שטאל קלײן אפשאםעז

 שטאל קליץ דער געגען ארױסגעטראםען שארף
 אױך מאנאט דעם איז רעגידונג דעד םון פארמולא

 שםאל דער םח פארטדעטער דער אלם מארעי פיליפ
 פאר־ בײם אײפגעטראטעז איז ער ױגקמ• ארבעטער

 דעד פמ ספסיד דעם װזןגען באאײ לזױכאר םיז הער
 קארפארײשאן סטיל ססזױםס ױנײםעד דער מיס ױניאז

 די װעלכע םיט מאגנאטעז שםאל אנדערע גמפע א איז
 באדיג־ אױף אײניגעז געקענט נישט זיד האם ױניאז
אגרימענט. נײעם א םאר גדנגען

 אפגעהאלטען זאלען פארהערען די אז םאדערענדיג
 די װי פיםסכודג אין אנשטאט װאשיגגטאז אין וועיעז

 געװאלם, האבעז קאמפאניס שטאל די ®מ פארטרעםער
 מיר אז זאגען, אפען זױל ״איו געזאגם: מארעי האם

 דער פיז פאליסי םםאביליזאציע די עגדעחמ צי זוכעז
 זאלעז םאר״ערעז די אז דעריבער מילעז אמ רעגיתנג

 זאל לאנד דאס אום װאשינגםאז אין װערען געחאלטעז
טוען.״ טיר װאס זעץ צו מעגלעכקײט א האבען

 שםאל דער פון סעקרעםער דעד האט פארהער בײם
 די באשולדיגט מעקדאנאלד דײוױד ױניאן ארבעםער
 די ארײנציאװארםעז אומיסםעז זוכען די אז קאמפאניס

 באארד, לעיבאר דעם פון שױס אין סכסוכים אלע
 גאר תאבעז פאדעתגגעז ױניאז די ®מ מאנכע כאטש

 דעריבער דארפעז אמ םראגעז געלט מיט טאז צו גיט
 בעלי די מיט ױניאז דער פה ווערעז אױסגעליכעז

 פח לויךחעכערוגג א פאדערט ױניאז די דירעקם. בתים
 לזױבאר פת םשערמאז שטונדע. א סענם זיבעצעז
 םעגעל א באשטימט חאם דײוױס ה. װיליאם באארד

 חאם ער צדדים. בײדע פמ טענות די אויסצוהערען
 חעכע־ דער םון םראגע דער אין אז דערקלערם, אבער
 די איבערגעבעז בלויז קענען פענעל דער וועם דונג

 וױיל רעקאמענדאציעס, rp מאכעז ניט און סאקםעז
n פארמולא שטאל קלײן דער איכער איז העכערונג 
 גאנצע די עניערעז םח פראגע א דעריבער איז עס און

סםאביליזאציע. *ו באצוג אין באאח־ דעם פח פאליסים
 װאס םאג זעלביגען דעם אז איז, כאראקםעריסםיש

 װאשיגגםאז אין םארהער דער םארגעקומעז איז עס
 פאר ארכעםער שטאל די םון םאדערונגען די װעגעז

 כאױארענט האט דעײױס םשערמאן און העכערונג לוין א
 קײן רעקאםענדירעז ניט חלילח זאל םענעל דעד אז

 איגפלאציע אנטי די שעדיגעז צו ניט אום העכעתנג
 געװא־ פארעפנטלעכם איז רעגירונג, דער פמ פאליםי

 סםיל בעטחלעהעם דער שון באריכט םינאנם דער רען
 פון פראםיט געט דער אז געוױזען האם וואס קאמפאני

 טעקםעס, באנוסעס, געהאלטען, אלע נאך קאמפאני דער
 1943 איז אנגעםראפען האט זאכען, ענעלעבע און רעזערײעז

.1942 אין װי מער דאלאר מיליאז 6% םיט
 אץ ארײנגענוםש ניט װארקערם ם&ץ יתײטעד

פעדקרײשאן דער
 פאראויסגעזאגט האגען װאם נביאים צייטוגגם די

 דער םון קאונסיל עקזעקוטיװ דער װעט מאל דאם אז
 ארײנ־ שוין זיכער לעיבאר אװ םעדעריישאז אמעריקאז

 דער איז ױניאן װארקערם מאיז ױנײםעז־ די נעמען
 עק־ דער געםראםען. ניט וױדער האבען םעדעריישאן,

 די אריעצונעמעז באשלאסעז האם קאונסיל זעקוםיװ
 אפטײלונגעז די אויםגעבען װעם זי אױב בלויז ױניאן

 פארכאפט האט זי װאס ױריסדיקציעס אנדערע םון
 דעד פון ארױס איז זי זינט םופציג דיםטריקט איר אין

 לואיס נ*ד װיל אוים, עם וױיזם דעם, אויף םעדערײשאז.
 אג־ געבען פתבירם אפילו האט ער אײסנײן. ניט אלץ

 נים גלײד אים װעם קאוגםיל דער אויב אז צוהערען,
 *וריק־ גאטנעז איז אפליקאציע זײן ער װעם ארײגעםען,

געהאלםען• נים האם דאס אייד אבער ציעז•
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fo re פט אוסגעפער סיט *נגחױכעז* *#* pnrc- 
 *׳afaif ivannyaaf חאט אינטעתזדמנעל אונזער ווען

ifo קלײדער םרױעז די זירען ya if סאיםח דער ייז 
 .aia זדז ,aftafp דער פון •רעזידעגם דער װעסם.

 *׳aya געװעזענעם פח פדױ די דיעד׳ מנעלי נעלי
 V מאכט םירמע די סיזורי. no ריןד חשײמס ם*ר
 לף7*ײ אתם משעםסיגס און דדעסעס לאץ גוםע

 דרץס װ*ש פת if מדימונג אונםזנר *רבעטער׳ הונדערט
 אין סטאנדאו־דס די וױ נידעדיגעד פיל איז װןס סו־ײד,

fa די דרעסעס׳ לאיז גוםעד דעד ro חאט ocaypya די 
 »ן אימגעשלשסזמ יטלמ-yanaya 8 אלע םיט ײסיאן

ira’ ״איגדעפזנדענם iםח ״ ifo ya if y inאיז װאס ׳ 
 האכזח מיר וױ קאמשאגי. חװ־ סון געװארעז דאסיגירט
n אונזערז אין אנגזױױזזה w f iv או יןלאגען »f j o r• 

 נאכ׳ דמען ימלמ כאאײ׳ רילזױשאנט לזױבאו־ שאנעל
 •m פיו ארדער דעם ײרן־ געװאושז משימטיגס דעם

 דיסקרימינירם םיר^ n האם קעריערש«פם, רעגירונגס
 7f«prfinfOJ’» דער אד מל*נגזמ םאר ארמםזןר געמן

ײניאן. ק*םפ*גי די דאמינידם תאם און
f אנגעחױבען האט לfשאגfאינםערנ אוגמר העו f f'

AAAMMftM M MM AAA M Mm  MMAAAA MAAM AAAA MMMAAII M̂ AAAA AM AAA AAAMAM̂ר גד לירעז  קױפזמ w נים קןןסטןומערס איז קי§ערס סס
 זיד DDfJiw שירמע די וױיל דרעסעס׳ ח»עלי נעל די

in *ו םיםלען ran׳יושד נים םיס f w ארמימר אירע 
 n האס ײניאן, לעגיםימזןר א אין *רגןןגתיחמ *ו זיד

 און געריכס אין אינמר^שאגעל n םארקלאגט פירמע
m T V W ti .תמג דןר אינד״מגקשאן  מריגס $רני

 אינדזשאגקשאן׳ if אייסוױיליג א ארויסגעגעבען איר האט
ר און אפ^רס תאס ײניאז n װעלכען געגען  «*־ אח ז

 אא^רט װידער דאן האם fOTD n געװ«רען. געשאסם
 אום בס ^ריכםען אלע דורכגעגאנגען איז קעיס n אח

^ n שםאסען. סאראײניגםע n םמ קאדט סוארים י  פ
 גזד^־ען אוריקגעשיקם איז קעיס n אץ םארלארעז תאם

Dp’^ o n  m i .םאדגעקומעז איז םרײעל דער קאדם 
 .1943 םעברואר *ץ *ײיק׳ ־V׳ * מים פונקט

 ױגיאן דער םון לאיער חױפט דער געװען איז שלעזינגער
f̂נfג א פמ פןא־םראטען געװען איז קאמאאני n און fר 

 -fa *רױסגעגעבען ענדלעד את איאם לןיערס. באטערײ
 קאסיאגי n חאס געזאגט, וױ אמ, ענטשײדומ די װ*רען

 איגײש*נק• זfגnגyשם א פ*ר םאדלאנג איר סארלארען.
מווארען. צוריקגעװיוען איז שאן

 פאר זיג א נאר נים איז ענםשיידונג איאטיגע די
 גרעסםער דער פמ אויד איז גאר אינםערנעשאנעל, אונזער

 באװעגונג. ױניאן טרײד גאנאער דער סאר װיכםיגקײט
 מאגכע פון םאחוכען די םוים־קלא■ א סאקםיש ג*ט עס

 דורד ױנ^ס *רבעםער ברעבען או באסעס םארביםענע
 איז טרײעלס םדיערדיגע די אין אינזדשאנקשאנס. קארם

 פא־ ניט קען קאמפאני א אז געװארען׳ םעסםגעשטעלם
 יעי«ן ארבעםער *ז געגען אינחשאנקשאן קײן דערען

 גע־ גארדיא לא נארים דעם אונסער *רגאניזאאיע, אלס
 ניס אנגעקלאגם דעריבער קאמיאני n האם אי«ם זעץ.

 פירער די נאד אדגאניזאאיע, אלס יינםערנעשןמעל די
 אח מענשען אײנמלנע אלם אינטערנעשאנעל דער סמ
 ביזנעס די שסערען או קאנסייחמיע זדן לדיגמונאש זײ

 קלאגען די האנדעל. איר ifan^ און םירמע דער פמ
 עקזעקוםיװ דוגיגטקי׳ ירעזידענם געגען געװען זײנדן

מיג וװױי אמהעי, מקרעסאד מ  גע־ פון םיםגלידעד און!ו
דעם פת רעדאקםאר דעם און באארד עקזעקוסיװ נעראל

»
M M AMAA A MAAMMiAM MAAM am M M AA maamaa iaaa iaam n ד׳מיש״ fif ד אײוfאיז פארלאגג ר Ifru fa fn if

_____ מײיחמ׳
n לס שגטשײדוגג ד1דז ®דן װיכטיגקייס* •jn' 
 m איז א*ז גארחנגוגג ימיאן טדייד דךיי פאד אעיזמט

 איגדזשאגקשאן דןר ײאס פאד אריכט׳ ג פין גיאטייײדונג
if jf j דעד *ru n  i r r יט; mfaf>c*nf תו׳ י ײן  י

 ג׳דואלד־ אז אפ,3 ן פון טירא די אז ל־ייתט, זנטשײדונג
fזfגoאו *דזנר טאטזנז fלfכf חאןגדלמגifjfp  if פ*רקו־ 

«ifאייף גריסד ידין ניט איו ׳ ifffsum nf איג׳ אן 
ו גיט אז כןזוויתזח׳ רוז ד1<1קל רךר דזשאנקשאן׳  גן

ifv טאדגרזןמגס fאזײג ױשמ n f j ifiivMfs ײור ודן 
nפ»רג»גג u f« אז גאר Df ג פ*י*ן איזv jf ,כאוױיזען 

tfirrw? ד*ס «ז e r w  if אין m און !יסיגפס of 
די סיטזול. אסדזןר קיין טיט וחןרוח פןןרסיטזלן גיס if ק

MaammUaMAa a aaa a A A M M M M MMAMMAA Am mam m AIAA am m AAA lABBAiMMAVÎט ענט,ײדוגג f| «ז ד *י זא ln f» f  IfOfP’• Ifomoo 
 סיר־ f סון nrepmrw יי לויפזװ if גיס ק*סט*מדס *י
fo וחולמ מיט n פ*לשט איז ספסיד * תאט ײגיאןfנ־ 
an ייו גזד׳מלזװ if f פײמממו גיט n  . in n 

 ifafa כטfפאדבר װאס באס א »ז אױך, ear ענטשײדינ*
מר אן מ m *ר aוױ ״ ifafa ריאישןמס לזןינאר fa• 

ר גיט פאל ק״ז אין איז ,fjjrtjy אחןד זעץ  טaכטיfמ
 ojrr אין נאטש ױניאן, דער ifafa איגדזשאנקשאן אן *ו

o «ס«ן»י׳ ד*«ןלי חןי ®ח פיל n ר ד מ מ ד  ל
n באאדד רילעישאנס  ifjiofa ק*ספ*גי anVir 

ר if>fa ifra»onpon אין ^ ג ד  •גמטי ײגי*ן פאר ןן
י ת*ס קײט׳ ז נ ifafa e ק*«פ*גי n ן rV fw דשד 

קארט. אין נאד איז on? n און ענטשײדוגס
תד aannnaaf n איז לf איגמרגישסנ חלר ס«ר  ז
 פון סוף א מאכט דאס ײ*ס ד^סיט נאר גיט יױכטיג׳

 זשד פון פ«רזיד מם און ■nwa אינײש*גקש«ן זשר
fa ro ש*י ראמן «וf  Ifמץ  נאד ױניאן׳;אר חנר פון י

r* אז ,ix גיט !נטשײדוגס n ימס ײנם׳ סיט רער n  n 
ojro, ײאס n דסימירט םירמע• ifan ניט ?r •חױז 

fm װי דרעסעס׳ »f n תאט o 'w o 'ti, 1 גאר yon 
o לןךן forn- װ םארfלכf ײגיאן אין nfifw וחנרט 

rrfaד לט f די און גסלט מ lT 0 nra«n n fO ffifרf 
n מעשית די .ifoaiaama jnfOfa און שםמדעז  o ri 
anon דאס^  oafoiea* תאט f aכט1ז if עןפאדשירײט, 

ifaaioania fifO *רמןטסר אירע אז fa ifa n אין מי 
m דעם סון אנדערע eדיכטי^ ניס איז ■׳

aannrojf n אױך גיט if, אז Of װ*ס אמת, איז 
n ז מחױפיתט׳ תאט ױניאן» n w a i*  n י1ד אין 

lyafn yore ט ניט  «רײ- סעט^ן ײםnrr 3 קײן <^
onaia ifa גאר עט,3*ר מר <מר זען n נעמעז׳ o ri 
n תאם םירמע Ifafafa•

*mi איז ארום אסן aaimroaf n א ftלשטfנyanר 
a’t םאר i f i .אינםערנעש*נעל n איאט װעם פירמע 

n דארםעז  ifp fi קארם ifa*ao»m אמ of נאך איז 
 שא־ סאנען ט3אי לr לfנfשfאינסערנ די אז י׳עגלעך

ערזאץ. יעז

 אץ פארהאנדלונגען אגר״מענט
 ניט זיך רידען טרײד דרעס

______ פוןארט
ifaa^iam iD n אין רימענט3א נייעם א םאר 

Ifa’a דעם סץ פלאץ אױפן אינתסטרי oyn דער i’K 
if איז װאס *סרימענם ir if»  oifaa^mo מא- * סאר 

 זיך רירען פעסרואה טעז29 דעם אױס ^ט זװן אם1
 סעלי די םיט קאנפערענאען *רט. פה ניט דערװײל

 n םון משד אין געװארעז עתאלטעזaא• זימען בתים
 דער מים און אױסזיכט נטערן1א װאכעז פיי למטע

p̂םײליaונa םארמים־ דעם פמ קאלדװעל ראס םה 
 דר• װעמען שטאםען faa»ann*a n סץ דיגסם סaלו:

i סםילװעל, f i םמענט1»א71 קאנסיליאײשןון סץ חױפס 
ify^ao'W משסיסם חאם  i f i ’an# if סבסוד דעם 

*If  ifa .האב־ ס1לי1חש עזידענס1■ וױיס רשזולםאםען 
o פון מענעדזשזװ־ ̂לrיfענa מאז׳ rn באארד תש*ינט

פ י ך ר ן ו ו י ו ז * formג ״ ■ fafTof e r f קאגפז׳ 
if f j f i אין *סאסיאיישאסס די פיז פאדטדעטער סיס * 
o פח ancn< ifa’efa if מרײד n יסדלאק׳ *ifa 

*1 I.»יפ*ל n  if an o r*  ra מא־לײפיג ifmtafa 
onfimranc איז Ira n  n גיס fooian n •ג* 

ifm שסיײגגמג fifa r׳naaTifo n פת m ײניאן 
ifP םון שכיײוו אױססלײמודי אױןי fa i f  n סיס 

fi*no f if a w f t  n| נסמיטל131ל אױףjf.
מנמ n ״י  no גור ת*כמו ח*ט — תים3 מלי

M MAAMMMAMAAM MAAAi M MM MMiA A A M M A A H  AAAAaAM Am  A M A^ —.. . מז —  די מון סןןרשמרעכען דעס ווױמוגחנען זי
i fQfaifc גיס ifpmoo if אױף n  if f fW ifr  if 

מײמגדלמסזמ״״
n  .offifaifa p m  ifaa^arm o n ימיןמ 

if ifoip if  aaiafffn n  if3fafao*m ma n »  e*n 
roiye m יסגלייד1א אן  i m פמ *an  oafona 

o אױג אױס׳ n  oanna* rp ניט Ififti ornnam, 
m  if7 m n r i o n סבסיד i n  ms ra ifa n לוױ־ 

n באר  .n w a מײאססט׳ ײי ױ;יאן •yoyn * D im 
aan פח if f יף1א •ראאעגט n ית.1שכי nnpn היני־ 

f * גװדס׳ ’ffp r i אוץ nanfa0״D אמ פ*ני yoyioy 
.ifaaiifofanip אגדערע

n לױן n  no aanfan ײאד ifofam אין 
 Ufa** טaאוױלי3 איז ײאס PH’ נײ אין טדײד ?לאוק

if i 1 חשײמס מאן1טשע שיל1אימ*א פח ifprn .on 
 ma• מאנאס דעם איז ױניאז■ m פיז aלאנ1סא אױפן

ifomya םיו געייארעז i n באארד׳ לעיבאר an*a• 
oajnnfi• o n  ofo אל1יש fa ,aiyaanנfוrל ■yiyo 

באאח־. חשאינט קל*וק m 1פי דזשער
aannroaf i לױט n טשעדמאן אימפארשיל פמ 

y o riח*ם ר *ifafafao’i i אין ifa a n iaדארםעז ׳ 
 לױן * יגעז1ק 1שעפע ?ל«וק די אין חענד יואכען f«ל

aanyan די םוץ fa פלאאר די און ייאד׳ 1 דאלאר ז il■ 
ifoדעם םון יעדעה ײאד א דאלאר ײײ3 ׳ mopft 

n  .if ifa a f if i כאװילי איז חעכערונסaט in r ifa 
 לעמנס־ אױף פרײזען yoiyaynya n פח iana אױסן

 ־ifo סטיל ליטעל דער שון ififayia n אין מיםלעז
 וױ מער נים איז חעכערונג n *ז חײסם דאס 4רולז

 ooarnjn די װאס aanyayn oayifio iffoio די
 Tf3’^ וואר דער ט.3לוי1ע פאליסי ןfשnילי3fסט

 אסאסיאיישאנס n און ײניסו די װעמעז if באאײ
noia no זיו חאבעז  oyiaynya״aaioחאם ׳ *oafpiya 

aaianafifa n און ifomyaoia ענםשײדוגג די lio 
מאן.1םשע אימפארשיל

aanyafn i f i  fio װעלען ifoyaai* ifo’aya 
lyoyaif lafPio ifffa ’i אין n קלאוק ifoyo אין 

Ifo שטעם ya’an* n אין אמ PUT נײ rn *  o n 
i f f נײ ’oifa*on ifp if ן1א oifiioopfoiafo. 

i* פאר ■עי pya ifa’ip ייעלעז זיי m  if f  ifoyaai 
i פמ f i אײט o ri די aaiifayn איז m i אפט1? איז 

 לםfa yaio די באארד. לעיבאר |io aaio«noia די יז3
o ri עס o n יס1אfffaלט i f in איץ ארבעטער די 
pya פעי ofii 1דאלא 550-000 *רום אנטרעםעז•

 פאנד ױטײערמענט קלאוק פאה טראסטיס
מאשינערי איץ שטעלען

 if 1 םאשינערי די פון איינשםעלונג לע1י1«סי די
 *1יא נײ די פאר פאנד oafaiyian Dfi ן1פאר^לט

ifp ם1אנאגסי איז קלאוקמאכער if ir ifa בײ ifan  f 
afooan דעם ir i3 fo  ifo o if האטעל אין faקאלםיז 

O’nafiyiiai i אין f i 1פי m אסםים■1ט אװ באאח־ 
i םארטרעטער n  |ic סיז אמ ײניאן 1קמאכע1קלא n 

 םײאיסמ1יא81א יifafaoofaif. 1 שון אסאסיאיישאנס
lyoyiouc אסםים1ט אװ באאײ אױםן iio if  : ifan ו 

m מאן1טשע אלםמייזר- חש.  |io םאשfל 'oni’pfo 
lyaftnya ; aan’ayi i םמ טאאײ n ם1קא ים1<1ס

4  iM 4  , n j r *

*m m א סי מ מ ד a ס׳ ד m.* ײדסאנד »018 אח 
ל, סן מר  •חן׳ ארא3 פאו־שסאדמןגזם פה אלססח ?*ין

m m. פון in p n a מד ױ ח i אייו איי י f i  m fJ 
.noonan rvfip  i f i  m  ifaunro im m eim w
■M nn פון n *fa  i n טראסטיס אװ p i oyn ארסור 

איטניײזןד״
n תאם אלסכדמו־ טמרממ  oonafa איעשטע־ 

art פון a m o n  onענט ia$o איו p^p i n אינ׳ 
noon אלס * .lyoafm faop גאנ« on  if סאשיל 

aarvan i פת 1פאנ מפיוױסי n״ i f  if^ f ii no 
ifaסש m איז if ' פיז m פfתrנ1לטaס IP' 

f  n  .ranלro an  ^fo פון aaii’an  iy i- האם 
o 3 אלסגדיער a in a  mnfaofיז1ל on מינ־ סאםע 

aaiifa’mo fooan 1פא fלטf11 ipofaif n fלכf 
p in װעט האפס *ר i  ifipn oiyofiaifoאלpyטיf11 

 וױ ifafaoofaif אז־ז oaf’av די !וױשזןן •ססאפעל
or איז in riya  ifoya אין o n פח פ»ל pi^p n• 

tf ,ifW אלטמײזןר מנעך. faof o n ׳1935 זינס in 
mya in סח foשfל onvpyo’ איז ifaafafaam׳ 

f  iya m riya  o i’oyaanc iymלfo^ פענסיע •afo 
j r אין lyaaioynyoam yonno די איו וױ fלf 

•T fir  fa’m ne
n  ofn -ooiorifa n ױני*ן on  jyainya 

on  im  ifafapi^p n  ifo  iofo oayamon 
oayo’iaf ora סיס OfOf n’״*.iyau ifoan oafo 

ff■f if no I’n f  oaip nafo life  o>ya nל no 
 תיםya^ 3 די orn לf̂ פעי פון oafxna דרײ
ifaa^fx n לזממ  .iafc on צום Ifafn iafo זיד 

iro n  ifooiy on  lyainyaaf און oayayi iya 
i לfז ya^ n אז i f  m if ifaa’naa’n f, ת«לב א 

jn n, ך*ל*ו i f ’ f. לױט o n -װזןט «לאן iafo i n 
i;anua און אפלימאיעס אוײיגעמען -ayo ifVfxom 

in » סיעס ^ ao n זיך וױלי״ץ חאס no if ’fp’i i f 
1 if  an -oyaif ip11לס no סינף *i f ’ anayt n, 

roayo if אח  oa’oayifa ifan לױם ,of’ffVaayi n 
ל זיך |1ל1װ oy nm 1946 no ainaf אין מ ^1| n 

ya n iytn  yauia׳irrt אין iafo on.
lyo fio ifo  y in a f n יסן1א o’oofio iif iif fa 

f*■ וױים ,aiyaro אל1יש — nran m פון :וײגען i 
i דדענט n  no איגטyרנyשfנyל *a nענעראל yaya־ 

no iyon ?קלאו r iffa  oa’fo n ; 1איזידא if7a*a׳ 
oiyofp no ifonyayo ש^ף ; 10 לןןקאל  ברעסלאו- ח

if פון סענעדזשער ’av oiyoyio pifVp לfקf35 ל; 
i קאולןןן, מנחשאםין n  no lyonyaya קלןןוק yoK• 

ira ױיםארס v לfקfהייסאן- לואיס .117 ל yaya* 
oiyo’ro no iyrn לfpfאיז ׳9 ל n r i i f מאליסאסי׳ 

no ifonyayo ל סלןןוק איםאל^נישוחfקf48 ל. no 
ifo אסאסיאיישאנס די fio ifo  ifan י1באא אױםן 
 דזשאזעף און -oan’nno >ya’o לואיס o’oono «ײ
no ifopym אװ,3ח ל.  n’oipytpy מערםשאנםם די 

ifo ’K ’OfOf oayoir ; םfדױטש, ל. מױל oan’Tfio׳ 
no ifopyin קלײן- סעסױל און  n’oipytpy אינדױ 
 |1א oanyiyio אםםאן,iayn’ 1 גסיל;1קא לfריoס

ifo לס1סש| p n n  n’mpppy -lyp’ya אינםענםם סון 
ir קאוט םשלידרענס סן r u ’Ofof.

 םאוסט״ ijmya איז aiyar’o oan’ino ווײס
 ;ינסקי3דו oan’tyie : oiyiya ifafn עס פײסםער.

 ;אינ^־סאל .oia און מאהאגי ̂,yאלםמײ םראסטיס די
 אימ־ ;אסאסיאיישאנס די no lyp’ya איץ קלײן דוטיײ׳

ifp חשיימס ifaiyoo שיל1»| r i 1א| i n מענעחשער 
*n פאנד oiyaiyn .זאם oan’tyio איז ינסקי3דו 

aiyaru שםאא איז ױגיאן לי אז קארט-1ע האבען 
oaycy o אויםםו on םים ri אין קאפיטעל נײעם א 

no yoa’oya m ^1א 1ארבעםע צוױשען באציאונ| 
a'layriaaf .ifayaooyaif ב די אזfזיינען נתים לי 

 ױ־ 1דע ifayaixafa ifiya ifnya ניט אנשאנג איז
oara אײנשטעל און לאגג1שאy1 ז onיםייערמענט 
oapfa : דובינסקי סרעזידענט האם פאנד,

i 1״ nדער אין שריט א איז פאנד יטי^מעגם 
 אינ־ קלאוק דער אין ספעציעל ,aaioa’i געהעריגער

 no lyoyaif yעלטםם די ifoyaif עס וואו יןי-10חס
o דאם ו^מען 1םא סיײד ir i נים איז .ריטייערמעגם״ 

m קלאנג •  no גאענטע א 1נא צוקונםט 1וױיטע 
iy כאםש כקײם.yווידקל i סאנד opa לעזעז נים גאך 

 בא־ -ifoyaif עלםערע yipai־* סון ןyמyיראפל ילע
m די 1אבע oy ויימגם  no aaiaypiyax אינדוסםרי 

 םרייעז און ifaya די n ליכסונס01סא א האם זי אי
i 1פא דיגםם אין װארעןya אלם ifan װןס n -אינ 

 ערשטע די anayn י,1אינדוסם קלאוק די .,ײססד
 אגערי די דינם1סא םליכם די אס זיך אויף ifaya ײ

aaiayp 1אי 1סא n* o’^a’Da’iem ״1היש שכל.

 ל8לאס פט כאױכט יערלעכער
 באדײטענדע װי״זט 66

_____דערגרײכונגען_____
W₪₪₪₪B₪K₪₪Ktt₪ m- . IIHBHBHBHPa

oiyoo’oo ,oiypKO ,o פאנאז די iy in ’riaay 
 מאנאס on האט ,66 לאקאל ױניאן סלימרס און
 ןעסעטיגקײט די jyapi יכט1בא א לעכטoנyפyם̂א

i i ’ap in  no שך אין» no 1943 1יא דעם. in 
ifo אױף אן וױחט יכס1בא ’aiyay בא־ און ארבעט 

ifaa in a iy i yiayo’n א אלע די םוןBטײלוaםון געז 
in אי אויפן ױױאןaדוסטריyלy,אר זaאaיl rיאנfלעז 
i אונםער o’aya כעןyלDעזעלשאשa און f i שאסם1ע1םי 

lyonyaya no 1א ידמאן1פ יהו1זכ| m א•1אדמיױסט 
f ’f לאקאל. סון

in לא אינדוסםרילע די אז אן, וױיזט באריכםfa 
 בע•1א די םאר ifa’ooa’a דיער א nmya 1יא דאס איז

ifo אל די סוןy .געווען איז עס סאכען *’anyaiya 
oyaif צוליב און on מאaaמען האט ארבעטעד אין על 

f  oyaifya די אין *ווערםיים. סך aya ,yrifp שעסעי־ 
 אוריק ל*גג ניט aיôהעלםניסמעfם נאך |yan װאס

If 01ארגאניזי ir ifa באטאז קאװערד די אין און 
 ־1ארונטע צוריק ל*נג ניט שט1ע דינען ori שעפער

 די זײנעז ,66 לאקאל סון קאנטראל אונטערן געקומעז
ifir ifa  oifofaifo ifaaiaa’ifa ז םיל אזוי אויף* 

f די םיט ifa’^aifo איצם זיך ifafp די in a f אפטיי־ 
i סון לובסעז f i י.1אינדוסט

i האט o’afa ןfלfאניזאציאנaאר אויםן אויך f i 
 יײי־n 1* זיבעז •ifתזולט*ט foia oafם*רצייכ לאק*ל

an ױניאן ניס ifofo אדגא־ יאר סון משך איז זײנען 
m• 1 01ניזי riyaשטרײנג האט ױניאן י oofBfao’ix 

 ליfa no oafafao’i* האט און ifaaiaa’ifa י1 אויף
ifa o 1פא 1דאלא L890 פתים ri ifoya if זײ האט 

 םאר rftifafiKO 1אלא1 1,915 און רצאלם,f̂ נים
ifono ira’K פ דיfרeליכטוfaaאוגט ןoafanaf n f. 

אף•1שט 1אלא1 500 באצאלט האט סע1סי איק
יכט,1בא in אן וויחט ות1שכי סון O’afa אויסן

o י1 האט if in ’fiaa f יוניאן faליטfװי ■ונקט ן 
fלn n a f f סון ױניאנס i f i ’ioifo o fi שכירות 

 מולא.1םא שטאל קלית 1דע לויט aaii’an in דורך
 ifa פיל oafpfa ײניאן י1 ^לט אס׳1 ניט ווזגן

if ifa n די ifooanifc אימר ifp ’ooa’a i n עקא־ 
 איז ifa* aanfoo m אט ppo .far׳ נאמיזמר

if  aa^f a ira i’ • in צו ifa’ip פאר n ארב i f  of 
yaf.i o לױן ױי1צ ri ifaanyayn| אפעז1באט צוזאמען 

ifooyia in 1דאלא סינף  ifo  i r i  f צאל ifoya if 
i 1אלא1 סיר און r i  f זײ פאר yanyan. מיט iy i 

ifa’aVyr יד1א איז סומע m riya  oiyofiaifo יי 
ifoyaif. סאכען אלע 1םא ס?עילס מינימום

 ־,fiaay n 1םא אסרימעגט oyi באגי^ן ביים
oiypfo ,,i n, ,סטיםשערס oiyo^a אוז aa’m 

 גע־ זײ 1םא ױניאן י1 האם 1יא היעםיגס ארבעסער
yafip| צוױי א ya’i ^ f i לוין n* aanyayn א 

oomiairya בעלי י1 ו^לכען צו 1ם»נ הילפס און 
f סון אצענט1ם לבעןf̂טהnנf ןyלfצ בתים iy n םעי 

rn װערט 1תעלכע און אלס1 foלטfט i f i  |io •ױניאז 
 אין מיטגליתר. י1 1םא o’cyaya iy«a א איז אס1

 י1 קירצם1פא ױניאן י1 האם 1טריי באטאן קאותנח־
i r i  ooyaif םון a’aiyo 35 אויף שעה Myv פאר 

n י1 ifp> ױניאן י1 האט 1ארבעטע ivaiKiiya צען א 
oayafiD לוין aanyayn און IfaanyoyaifD y in a f 

̂ן ביים Daya’iaf on. באני
 מל־ די ifn^afa איז לא?אל אין מיטגליד^ די

ya’a. ארײנ האם ױניאן י1 הײסם דאסfaנומfן auya 
y«a מיטaל̂יŷ ^די גוטצומאכ D̂לוםט  אתיס־ no זyא
yaפאלfנf. מ דיfמבy63 באשםייס לאקאל םון ^שיפ 
 oaffpo האלב א 36 און םמיעז oaya«io האלב א

iyaya ארבfםv .̂ y
pa’oyo y in a f n  ifajm״ifD וױתם לאקאל םון 

iafo lypapp iy אז יכט,1בא m אן i האט ■fao’iK 
 די f̂לידaמיט חײי און Oman צו O’tyaya צאלם
6-036 yaio דאלאה o ri א איז O’ao3in דא־ 31 םון 

 חוץ א םאל. ifpafip ifiy’ 1םא oayo 7 םיט לאר
on הילםס דעם םון איז iafo אויסגעצאלם If ir ifa 

ע^aמים 48 צו 1דאלא ,no 464 סוםע די o ל̂י ri 
 *afip םון oo’cyayo צו עכטיגט1בא ipiya o’a דיגען

in f  ia*c iyp װאס ifafn דיער o’oyaya אויםגע־ 
ifa צעז fםול 1םא שעפם ri• די *npai אויך איז ismya 
a’oyo און פאליםישען אויםן aעזyלשDfםלעכעז o’aya

ם-------------------------- י י ז •ו ►

i* *ס8 און פיגאגצתל גאשסיצס האס און n  oval 
ifP ’if a f ■מאט ■ארםי, לעיפאו orooya פלחסזז די 

 רוי׳ פאח lyaapynama לוט3 די .oa*y>ofp כאסדס
iyo ,האס קתיץ pxafro orooya^ ח8לח8 אלא 

 כינ־1פא די פאו■ און לאנד אין דא ifnoayaf הילפס
m  •ina^ yon ̂ואלטען אױך האם לאטאל  אנס

וסלסן מיםגלידזװ־ די סיט קאססאקט ifanapao א
AAMAMAAA M MMM AAAAM mmam M M M M  AAAA MMMAMAMAMAMIM M AM, AMAA M AA M M AIMifan בא די אין yoayor זײ האס און כחות op’oya 

a** אױר jnana n* צײס־שײפס יוניאן די if fm o f 
oy’a r ’a םױיהײטלעמ |1א no ifan opronoa’x 

m לא?אל riya  orooya א מיט n t .חאנם in 
ifo סאג  oyaif מלחמח די maaip האט yam f־ 

איטאל^יש די פאו־ .1דאלא layi’io 26 iya’* בראכט
ifoofopipiya yo’afpnyaf האט i n ײ־3 לא?אל 

1.565 oiy”orya ישען1אי דעם ;1דאלא ifo ya if 
oyo’afp- אטעווען1ויס1א 1םא *’yon פליטים no 

 סאסא־ yan’oifD די אויד דאלאת 500 — פוילען
oa’ooya |yan אנשטאלם^ faטיyװאוילט און יומס1טא

Ifir ifa•
in יכט1בא oanayifo סים זיד m פאחי־ 

aanya אז m לאקאל oanya ■א אין זין lyoaiiya 
 aiaya pifoo אח n* אינזיכםעז fלf אין צושטאנד

|.yo״panpio אלע בישו?ומען

 װעלען ארבעטער נ^וועלטי פלאםטיר,
פעי בעת דאלאר 125,ססס רךיגען

i f i מאגאט דעם האט באארד 1לײבא װאו־ yaoia־ 
ifo לוין 1דאלא צוױי די הײסעז  aanyay-i 2-500 די 

 לאסאל no in^ao’a -lyoyaif ^^לטי פלאםטיק
אן.ôלyc טין1מא lyonyaya לאקאל יכטעם1בא ,132

ifn יגג1העבע לויז י1  i f i  o ri ד1אא3 1לייבא 
ifo ײניאן די »אםifomyaoia, 1 איצט האט  ifafiPfa 

o איז בעסער1א י1 n נײעם o ri oayanaf אונ־ איז 
m rifa  ifanuyaiyo לfצםfז ifaoyoffo די און 

ifoyaif ^װעל yo |yo26 on  no ,y* pya iaynp־■ 
lyaayo .לוים אן aannpiy o'axoiPyo lyonyaya 

oyn די pya סעי o ri די ifoyaif ^ומל Ifanp 
o סינף yaifp די פאר ri TfOfafa ביי1םא איז no 

oaya’iaf iy i oa’i ביז ?ואםם אין אוײין איז oia m• 
 דאלאה lyoyioaf 125000 באארד 1לייפא סון הײסוגג

aa’iy i’oafaf די i n  no aaionioia לוין yayn• 
aan- מארםין האם fDלדמאז ifafiooiyoaiK- די אז 
av’האט אן ifoya איז װאס אלץ iy7aya nmya או־נטזןר־ 

i צוזרי^ז r i  on די אום ד1באא 1לייבא ifoya if 
ifo ir i Ifo ifi o’a m r םאר לאנס י1אז yayn i f ’n- 

i די אין נים iya* טaלי דאס תנס. n  no oayn 
m מאנמ ipiya |yan oy כאטש און ױניאן. ’Vao’a- 

aya ifafn oriוrמaב און עלטfשולדיaםי־ ױניאן די ט 
iy i פאר o ri oyi זײ ifo ifi לאנ אזױifo ir i a, האט 

ifafooifD in די ^ ao n  D” .nya די o” pa’moana 
עז•1?לאנ די אם םון

 גוט־ העכערונג לױן בעלטם^כער
 איבער ריגעז)ר װעלען ;געהײסען

רךפע^בע דאלאי 200.000
i n האם ל1אא3 ^יבאל װןא־ fנדלעד ya oia- 

o די הײסען ri ooaya’iaf די y3לטמfכyר ’if’ai לא?אל 
 און טרײד no תים3 ליya די מיט זyשלאסya האט 40
ifPyn ifoya די if איצם i n  ifo  ,yo pya ifa’ip 

lyyafa סון צייט ifoayaDiD דעם לויט אן. יסם3אוי 
im םון א«־יכט3 iyaya aa’opy ם לאקאל- סוןoy 

lyoyioaf ifo די םאר ,ye pya די oyn שװארץ- ya if 
iya’x צוױי oiyiain םױזyדאלאר. נט

 ooaya’iaf yiyiaitfa זyשלאסfa האט Tf’ai’ די
 םוײיד. אין oarppyo חײי די םון ona ליya די םים

 oayi’iD ארום ifoyaif oy וואו -i^pyo yooyia די
y3אפ״ ״?אם די איז מלאפות- ל ifopyo. הייםט- דאס 
ifס לטסyב די מאכם מזמ וואו רyפyש די ’iio i f קאוטס 

 און oiyiain פאראן |yan דyסyש ya’itf •oyoyn און
a’aaria פ די אוןfלfפfב םיםfלfנyaצו ז y3 iy iלט 

oiyiwopyoiafn .וױכםיגםטע די אסאסיאיישאן •ya 
jyoa’n די םון ifo ya if דעם אוגטער oaya’iaf op’a 

 ;שפיײת די אױף פראצענט מן no aanyan א : ifזיע
37 y2 שםונחמ fro in o f ; i r i  f  oyaif^ מאל 

o’fo 1םא געצאלם iy iif האלב א ען3זי נאך m a w א 
^לכאן 1צ םאנד׳ א no oy’afpri yלטfצfב און ;טאס
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 ראל. פזױ זײןר פון פראצענם דדײ צאלצז נתים מלי די
 טרעםט סעקשאן דער פון ארמםער די פאר «ד מק די
דאלאר׳ םױזעגס 13 «ז

ר מז די זדן ן  אר־ סעקשאז בעלט מענם פון מי
מר די ארמםאר. any 400 מם*ן מ ד האבען אר  ײי

י פח העכערונג ן מיןרןגען *נרינמנם ד*ם  •רי־ די
 פאי װאך y njVjp צוױי ;ארבעסער שםיק די פאר מנם

 מלתגעז און מינימוםס חעכערע אדמטצר; ■jyn די
mi מןrn w פרןןצענם צוױי פון פארגרעסערם מנד 
 װאס געלט׳ סומע די ר*ל. פעי פון פראצענט דרײ אױף

 טרעפם פעי, בעק אלם קריגען װעלען ארבעטער די
ד*ל«ר. םײזענם 50 אן

 דער איז קלענסםע די און סעקשאן דריםע די
 מא* װאם שעפער די דמען דאס סעקשאן״. ״סינדיקעיט

 וואולײארם װי סםארס, טשעין די פ*ר בעלסס די כען
 באשעםםיגם ײערען ארבעםער 250 ארום קרעםגעס. ית
 חו־ז־ ארבעם• וו*ד ארבעםעז *לע אח שעיער צען די זדז

 העכערונג לױן y געקראגעז זײ האבען אגריפענט דעם
 געצאלט םאל אנדערהאלבען ;װאך א דאלאר צוױי פון

 ביז וױ דריםעל. y מיס איינס אנשטאס אװערטײם םאר
 25 קריגעז ײעלעז זײ געלם. װאקאציע מער און *יצם

פעי• בזױק דאלאר םױזענם

 דעפארם. טאון אװ אוט איםטערן
 נױ מיט #גרימענט פארהאנדעלט

אם׳ז דרעס װאש דזשױרזי
 פח פעגעחשעד וואגדעד, הערי •רעזידעסם מײס
 אז באריכטעם׳ דעפארםמענט׳ םאון אװ Diy איםםעח

 דער םים פארהאנדלונגען אנגזןהױבען האם ױניאן די
 אסאםיזרישאן מאנוםעקםשורערס דרעם װאש דזשויתי נױ

 אסאסיזנײשאן דער צו םרײד. אק אגרימענט נײעם y פאר
 װאש םח מאנופעקםשורערם דרײסיג ארום באלאנגען
 הונדערם * אכט איבער באשעפטיגען װעלכע דרעסעס,

םלאכות. בעל
 דעם פאר ױגיאן דער פון פאדערונגעז די צוױשעז

 y אײנשםעעלן פאר פונקם y דא איז אגריםענם נײעם
 זײ באזארגען צו ארבעםער די םאר פאנד געזונטזזײטס

 בענעםיטס אנדערע את אויפפאםמג םזןדיצינישער סים
 וױיזט וואנדער פרעזידענט װײם קראגקחײט. פמ פאל אק
 גרויםע קיק געד״אט ניט מ*ל קײז חןם װנקןז די אז *ן,

 ־,oyoy דער מיט מציהונגען אירע אין שײעריגקײטעז
 צו־ y װעם מאל דאם אויד אז זיכער- איז זי און אײש«ז

ווערעז• דערגרײכט גיכעז אין אפסאך פרידעגשםעלענדער

 נוארק אין באנײט אגריטענטס דױי
דיסטריהט

 םאון אװ אום איסםערן םון מענעחשער געהילפס
 אגרימענטם די אז באריכםעט׳ האראװיץ׳ י. דעפארםםעגם,

 נוארקער אין םירםעס דרײ םים געװארעז באנײם זײנעז
 םון מיםגלידער 250 ארום באשעםםיגען װעלכע געגענם,
 סי־ הערמאז םמ פארוואלםעם ווערט װאם 166 לאקאל
 געווארען געשלאםען דיגען אגריםענםם גײע די ראםזג

:באדינגונגען םאלגענדע אויף
קאם־ סליפ ״נוארק דער טים אגריםענט דעם אין

 בעל אירע צאלען צו צוגעשטימם פירמע די תאם פאגי״
 געמלם ווערם עס װאם שכירות זעלביגע די מלאכות

 פמ אגרימענט דעם אונטער טרײד דעם םון ארבעםער
 לאקאל ױניאז ארבעםער נעגליזשי און אונםערוועש דעד
 די גוםהייםען וועט באארד לײבאר װאר דער ווען .62

 האם 62 לאקאל װעלכער אויף העכערונג, לויז לעצטע
 אויך ם״רמע די װעט בתים, בעלי די מים געאײניגם זיד

העכערוע. זעלביגע די געבעז
 מאנופעק־ .ברענםש די פירםעם, יוײ1 אנדעחנ די
 ׳״םא־ די און ברענטש. לאנג פמ קאםפאני״׳ טשורינג
 סאפערװיל, םץ קאמפאני״, סאנופעקםשורינג םערםעם

 הע־ לוין ארבעטער די געבעז n אײנגעשםיםם תאמנז
 האבען זײ וועלכע װאקאציעס׳ ממלםע און כערונגעז

 איבער־ זײנעז אגריםענטם די געהאם. נים אמט בת נאד
 גום־ סאר באארד לײבאר ױאר mi געװארען געגעמז
חי׳יםונ!

 גוםגע־ מאנאם דעם האם באארד לײבאו־ װאר דער
תנג לײז די חײסדז מ  םון ארמםער פנאל y םאר מ

 ארענחש םמ קאמיאני״- סאנופעקםשוריגג a מד ״ס דער
עקססראקם. מאריס םעגעדזשער כאריכסעס דזשוירזי׳ נמ

 קריגט דעפארנג טרייד קאטען
 לױךהעכערונג פאר גוםהײםונג

____מאנאטען k נאד____
 לײמר װןןר דעד האט ומרטען מאנאטען זעכצען גאך

 העכע־ לוין די גוטגעהייםען ענדלעך מ^ןט דעם מארד
 מיל״- ניטינג ״אלםם דער פמ רבעםערy 75 די nyo רונג
̂ןטען דער װאןם באסטאן׳ אין  רט־yaדע טרײד גארמענם ק

 $ר- איז שןןפ דער װעז געקראגעז זײ nyc האם מענט
 קריגען איגם װעלען רבעטערy זײ געװןזרעז• מזנמירם

any מאנכע פעי• בעק אין דאלןזר טויזעגם םוסצען 
יעדער. רyלyד הונדערט דרײ צו וױ םיל «ny זײ םון

גאר־ ^yp דעם םון דירעקםןור גינ^לד, דוד װי
 Ty’r’ די האם מריכטעט, רםמענם׳yBדע םרײד מענם

 העכע־ לױן y אויף געאײניגט דעמאלם זיך םירמע די אוז
 דדײ און שבימת די אױף •רזמנם דרײמז סח רונג

 די װעלכעז םון ,niyc y םאר רןןל פעי םון םראצעגם
yםאר־ די װאקאציע. מצןןלםע קריגעז ױעלעז רמםער 

 מערי ¥נגעםירט ד*בען פירמע דער מים האנדלומעז
 ק¥י' חשןזו מיראנדןן, חשעםי רןזבערםס, ראלף לעװין,
rr איז םשיז iy ?  y’cyo•

 די געלױבם שםןןדק האם גינגאלד דײװ דירעקםןזר
 רבעםערy די םון איבעדגעגעבענהײם און געסרײשזןםם

 אינםער־ דער אין רעקתםען נײע ערשם םירמע׳ דער םח
^ זײער צו נעשןןנאל,  אױםגעהןזלטעז הןזבען װעלכע ױני

 די םרזו׳ן געםרײ, געבליבען און y’xyriyny זײער
 דערםאר מנכע םמ כעזyלBy דעם »ון פראװןזקאציעם

 יאר ^־ערטהזזלבעז װןןרםעז געדןןרםט הןןבעז זײ װןןם
 די oyr העכערונג לױן די געקראגען האבעז זײ ביז

’^’iy הא־ מיםגלידער נײע די מרשפרןןכען. זײ האט 
 די ניט איז עס ty םזןרשםייען, זײ אז מװיזען, בען

 מארד לײמר ײזור דעם ױןזם ױני¥ז דער םון שולד
 העכערונג, לױן y גוםצוהײסען לאנג אזוי גענומעז האם
 געאיי־ זיך האבען םירמע די און iy’ji’ די װעלכער אויף
 סון מרעכםיגט געווען זיינען די װעלכער צו אוז ניגט

שטאנדפונקם. יעדען
 פארבעסע־ ניבען אגדימענטס באנײטע

אדבעטער רײע גאנצעד א רונגגען
 דעם האט רם«ענםyBדע םדײד ^רםענט nroy? דער

 םיר־ וױכםיגע מל y מים אגרימענםם באניים מאנאם
 געוואונען און פענסילוױמיע און מאםאםשחעםס אין מעס

 הוגדערט עלף any םאר םארבעסערונגען באדייטענדע
ארבעטער.
 ניםיגג .םושאלק די מים אגרימענם באנײטער דעד

 םיר די געגעבען האט מאםאטשחעםס, לאועל׳ םמ םילס״,
 באשעםםיגם, דארם װערען װאס ארבעטער, הונדערט

 גאכם םאר געצאלט עקםטרא םראצענם האלב y זיבעז
 םון אפצאל ?'y דורך װאקאציעס לםעylyב און ארבעט

 אין מלט פירמע די װןןס רן»ל פעי םיז פרןמענם דרײ
 י. נגעםירםy האבען םארהאנדלוגגען די םאגד. דעם

 חשאזעף אח לעמיי ערנסם בריידם, הענרי האלפערין,
 אינםערנעשאנאל, דער םון םארםרעטער דער און דזשאלין

אהערן. טאם
ני־ ״קארםער די םון מלאכות בעל הונדערם םיר די

 אנצונעמען באשלאסעז םיםינג y בײ האבען מילס״ םינג
 לײבאר וואר דער װאם העכערונג לוין פראצענט דריי די

 דער םון אסעלירען ניט און באוױליגם זײ האט באארד
 םראצענט םינף םון העכערונג םולער דער םאר אנטשיידוגג

םארלאנגט. האבעז זיי וואס
 -פלעזענם דער פון ארבעטער םערציג און פינף די

 הע־ לוין y קריגעז װעלען לאועל םוז קאמפאני״ דרעס
 יאנואר ערשטען דעם םץ ײאד y דאלאר איץ םיז כעחנג

 און אז יילי ערשטעז דעם םון דאלאר איץ נאד און אז
y םון גוםהייסוגג דער דורך ײאקאציע׳ באצאלםע װאך 

םירמע. דער מים אגרימענט דעם םון באארד לײבאר װאד
any אין וועם *עי בעק דאלאר טויזענם צװאנציג 

 שע־ אכט אין ארבעםער די צו װערעז אויםגעצאלם גיכען
 גוםהײסונג דער דודך דיסםריקם העריםבורג אין םער
 די װאם אפליקאציעם די פמ באאײ לייבאר װאר םון

 לעצ־ צוריק׳ מאנאםעז נײז םים אריינגעגעבען האם יוניאן
 גדיקעל מענעדזשער םון םעלדונג דער לױם מאי. םעז

 םון ױעא דיםםריקם׳ העדיסבורג דעם םון חשאנםאז׳
 די םון ארבעםער any 450 געניסעז ענםשײדונג דער

 שעפער: דרלס װאש און דרעם טשילדרען םאלגענדע
 עליזאבעם־ דרעם׳ נױיארם אםעריקאן׳ אל פאדקעסבורג׳

מלגראד און זוםניק ל. אר׳ ענד עם װיקםאת׳ דרדם׳ ױיל

נערעכםיגקייס ►(---------------
 l«n ביז פינף ®ח ,את םרעםעז העכערונגען די דרע̂ג

 פח ■זױ בעק קריגעז װעלעז ארבעטער די את וראצענט
.1943 מאי׳

 אפצושאפעז איץ שטיימט פירטע סטרענטאן
ױניאן סאמפאני

שע־ דרײ אין ארבעטער 250 פאר העכ^נגעז לוק
 iy םארשריפם, y און ספײדן» »ה בארגעניכם םח פער

 אנעד־ צו אויםהערעז מוז םירמע קאיליז איז Tioiyny די
 איר אין געד&ט האט זי oyn ױניאז גיyBמyק די קענעז

 דיםםמקס םון באריכטעט ײערעז םקרענםןון׳ אין Byש
 דעמחד םון דירעקםאר צום lyanya’t י. מענעחשער

גינג¥לד. דײװ מעגם,
 ן קריגען ספײרא ענד בארגעניכם םמ רבעטערy די

 הע־ y און שכירות די אויף פראצענט צען םון העכערונג
 אגריםענס גייעם דעם אין לערנער םאר מינימום כערעז

 צום געװארען איבערגעשיקם איז וואם םירמע, דער םים
 פארבעסערונגען אנדערע גוטהייסונג. םאר באארד לײבאר

 א םון איינשטעלונג די :דינען אגרימענט נײעם דעם אין
 דאס און םאנד םארזיכערונג געזונט און װאקאציע

 װעם ױאם ארבעםער די םיז קאמיםע פרײז די אנערקענעז
 א̂ל פון קאמיםעם און םשערל^ים די םון באשםיץ

 ארכעם ערשםע די פתיזען. סעטלען צו שעפער דרײ
 די איבערסעםלעז צו זיין װעט קאמיטע פרייז דער םון

 גע־ באשםימט זיינען װעלבע סםאילם׳ די פאר פרײזען
אלײן• םירםע דער םון װארעז

 דער פון םארטרעטער צװישען קאגםערענץ y נןןך
 פאר־ מים צוזאמען םירמע׳ קאפלין און ראנסאזy מיט זyױני

 די האם באארד, ריליישאנס ליימר נעשאנאל םמ שםײער
 פון אנערקענונג איר צ^צוציען איעגעשםימם םירםע

ני דער ^ז  םקרענםאן. אין םאבריק איר אין ױניאז ק
̂ען• צװײ באטרי׳יבם פירמע די  איז אײנעם פאברי

 שאפ לעצםען דעם ן.yםקרעגם איז איינעם און איםטאז
 ny אין מאגגעל אוים געעםנם צוריק לןןנג נים זי ד*ם

 יארען ד״אם פירמע די םןןגריק. איסםןןן דער אין בעםער
 אירע ^אניזירען צו וךnyם יעדען באקעמפט לןןנג

 א זי האט שאם איסטאן דעם אין אויך און ארבעטער
ױניאן. קאמפאני

 געשטאר־ וױטאיטיס קאלאטשיאנע עגן
עקסידענט ויטאא אץ דעןװאונ די פון בען

lyrn װיטאיםים, קאלאטשיאנע ענן yn y קאטאן אין 
 דיסםריקם העריסבורג אין דעפארםמענם, סרײד גארמענט

 דעם געשטארבען איז יאר, האלב y צוױי לעצםע די םאר
 שײערע די םון האםםיםאל יארק אין םעברואר םען14

 אויטןומאביל דעם אין געקראגעז האם זי װאס יואונדען,
 געװען אלט איז זי יאנואר. םען18 דעם עקסידענט,

יאר. 26
 םעברואר טען19 דעם שבת, םארגעקומען איז לויה די

 אץ אינםערמשןןנעל דער םון פירער די יארק. נױ איז
 ארבעטער צאל y און דעפארםמענט גארמענם קאטאן םון
 אםגעבען איר געקומען דינען העריםבורג און יארק נױ םון

 םון באדויערט טיף ווערם םוים איר כבוד. לעצםען דעם
אגדענק. איר עהרע געקענט• זי האבען װאם אלע׳

 אנ־ שיסאגא אין חאנפערענצען
 קלאוס נײעם פאר געהױבען
_______אגרימענט______

בארינ־ שיקאגא, םמ באארד דזשאינם קלאוק דער
 אגגעהויבען האט לים,yבי מאריס פרעזידענט וױיס טעט

 םאר בתים בעלי די םון םארםרעםער מים םארהאנדלעז
y םאדע־ הויפם די םרײד. קלזווק אין אגרימענם נײעם 

 איז אגרימענם נײעם דעם םאר ןyױני דער םון רונגען
 פאר םאתיכערונג קראנקעז אמ ayntypyn באמלםע

 די אינחםטריע. דער םון חשבמ אױפז ארבעטער די
 װעתו געשאםען זאל פאגד y םארגעשלןזגען ד»¥ט ױניאז

 םאגוםעקםשד די םון אפצאל ry תרד צװעק דעם פאר
n םון רערס i, פאר־ די רןןל. פעי זייער ®מ פראצענם 

םעקטשורערס די םון טרעטער  געבעטען האבען ם̂נ
 ױנקמ די םאדע^גען. ױניאן די באםראכטען צו צײם
 א• גס םמ קאנםערענצען די בײ Tiay-^y® געװעז איז

 העו־י פרידמאן, םייער ראבינאײ^ אײב גאלדסםײן׳
 מ»• די ראזענטאל. אײב און שוקסאן אחידאר מעםער,

 ר• םעקם פון רםראםעזyם געװעז זײנען נופעקטשורערם
םײק קופערםםים, םשןזרלס קתשבאום, בעז וױינםםאק,

--------------4 1944 י&ען־יץ,
ף האסער, ןל ל חױ מרקאװיץ׳ ^  םארי און סילװעד מ

ךןןאפארט.
 פאר־ גאד זײנעז מנוםעקםשורערס דרעם די פים

 די געוואחנן. געהאלםען ניט קאנםערענצעז קיץ לויםיג
מז אין ױעלען מנפערעגצען אגהױבען. ױך גי

ע פןןר ימלעז די מל  מארד עקזעקוםיװ בזמםםע׳ ^
 לאקאלעז די איז דעלעמםען קאנװענשאז אח סיםגלידער

 :םעג פןןלגענדע די איז פארקומעז װעלעז שיקאמו ןק
 18 לאקאל ױניאז םרעסערם דרעס אח קלאוק תר איז

 יו־ םינישערס קלאוק דער אין ; רynםעב םען17 דעם
 ױניאן ק¥םערס קלאוק דער איז און 59 לאקאל יאןנ

 קאםערס דרעס םעברואר; 21 דעם — 81 לאקאל
 קלאוק ;פעברואר םען22 דעם 31 לאקאל פמ בחינםש

 אח םעברואר םען23 דעם 3 לאקאל ױניאן אוערײטארס
 םען2 דעם ,100 לyקyל ױניאז דרעםמאכער דער *יץ

םערץ•

 ארגאניזירט שעפער ספארטװער צאל א
טאראנטא אין

 הערי מענעדזשער שרײבם קענעדע, מאראנםא, פון
 y קריגען צו געלונגעז איז ױגיאז דער אז לאנגער, ד.

 קאםערס דרעס די םאר װאך y דאלאר דרײ פון העכערונג
 העכערונג די בתים. בעלי די מים פארהאנדלונגען חרך

 דאס אן. יאנואר םעז1 פון קריגעז קאטערם די דארפען
 לעצטע די אין קאםערם די פאר העכערונג צוױיטע די »יז

 דאלאר זיבעז צוזאמען אן טרעםט און מאנאטעז דמן
 האבען צדדים בײדע קאםער. דרעם יעדען פאר װאך א

 גוםהײסונג. םאר באארד לייבאר װאר צום געװענדעם דך
 םענען, רידערב די גצפירט האבעז «>רד.אגדלונגען וי

לאנגער. און מעק מילשםםיין, קאליכמאז׳ װײנמײקער׳
 אין קאמפײז ארגאניזאציאנם לעצםען דעם חרך

 געלונגעז ײניאז דער איז אינדוםטריע ספארטװער דער
 סםאדם־ .ראיאל :פירמעס םאלגענדע ארגאניזירען ד

 *םו־ ספארםווער׳, ״מילעידי אפארעל׳, ״ספארט װער״,
 ״עלעגאנם ספארםווער״, םענקראל לימיםעד״, סינס

 די קלאוק״. .בעלמאנם איז גארמענם״ .גלאב קלאוקי,
 םאר םשארםער y ארויםגעגעבען האט יינםערנעשאנאל

 םא־ אין ארבעטער ספארםווער די פאר לאקאל נײעם ?
ראנםא•

 קלאוקמאכער היגע די פון פאנד בענעפיט סיק דער
 דעם אין האט און פונקציאנירעז אנגעהויבען שוין הןט

 אויף בענעפים קראנקען אויסגעצאלם מאנאט עדשםעז
 סומע די ייאד א דאלאר צען פון באזים גײםוױיליגען *
®r פאגד פון איינפירונג אםיציעלע די דאלאר. םויזענט 

 הא־ צו ערווארטען מיר און פארקומען גיכען אין װעס
 פרייס, לעא דר. געלעגענהיים דער ביי אונז מיט דא הז

יארק. נױ םרן סענמער העלםה ױניאז פון דירעקםאר

 ארבעט ארגאניזאציאנם פיכטיגע
םאום דער אין

 םון םארםרעטער אינםערנעשאנאל מארטין. חשאז
 ארגאני־ םיכטיגער y וועגען שרײבם םאוט־װעםט יער

 ערםאלגרײד לעצםענם אן גיים עם ײאס ארבעט זאזיאנס
דיסםריקט. זײן *יז

 גיכען אין דארםען אלאבאמא, בוירמניגהעם, אין
 גאנצער y אין ארבעםער די םון אפשטימונגען ®ײקומעז

 צו ױנקת אונזער םון םארלאנג אויפן פאבריקען רײע
אינםערנעשןז־ די נערקענעןy צו בתים בעלי די דױמען
 אונםעח ארבעםער זייעדע םון פארטרעםערין די אלס
געזעץ•

 זי ביז ציים לאמע y ױניאן דער גענומען האט עס
 בעלי די אפשםימונגען. פארלאנגטע די געקדאגען האס
 דער־ צו ניט םריק יעדען אויסגענוצט האבעו מיס
 איצם װעם יוניאן די אז זיסער גnםילענ דערצו׳ יצזען

 געלונ־ אונז איז אבער ענדלעך סטרייקס. קיץ ײסעז י°נ
אפשםימונגען. די קריגען זו עזג

 אנדערװער ווארינג ״גארתער דער םון ארבעםער ז־י
 מים פארהאנדלונגעז דורך האבען םלארענס פון קאפטיני״

 װאם העכערומ לוין וױיםערע y געקראגען פירמע יזי
 לײבאר דער וױ שנעל אזוי קראםם אין אריין ײ״

גוטהײסען. עס װעם מאח־
 ניםינג אפאלאטשיען דער םון ארבעטער 2100 יי

 y מיד געקראגעז האבעז טענעםי, נאקסװיל, אין ילס׳
 םון םארהאנדלונגעז דורך שכירות די אויף רומ,~י
װעם העכעמגג נייע די םירםע. דער מים יוניאן י״

 דע־ אלע איז םינימום סעגם פופציג דעס איעשםעלעז
 גע־ פער די מר שכיו־ות זחנכערע םיט מרםםענםס

 ויערם. זײער לוים ארבעםער םעהיגערע *ח לערענםע
 mi געװענדעט זיד האבעז פירםע די אדן יוני¥ז די

גוםהײסונג. פאר באאדד לײבאר
אויסשלים• כמעם גמרבעם האט װעלמ פירמע׳ די

 גיםלעכ־ אן שוין הױבם משםעלונגען, םלזזםה אויף לעד
 ־’ayp פרייז די ארבעט. ציױילער אויף איבעדגײז יוײי
 דער סאר פרײזען משםימען םים ביזי איצם דמעז טעס

 רyם געהאם ניס כמעם Tiiyn זײ oyn ארבעם ציוױלער
y צײם. לזןנגער

 פארהאנד־ און אגרימענטם נײע
סאום־װעםט דער אין לונגען

 גײט םאום־װעםט דער אין לזיקאלעז אונזערע אק
$y v בא־ לױךהעכערונגעז, םאר באװעגוגג שםארקע 

 די אין םארבעםערונגען אנדערע אוז װאקאציעס צאלםע
 מייער פרעזידענם וױיס באדיכםעם באדיגונגען, ארבעםם

 גע• דעם אין פארםרעםער אינםערנעשאנאל פערלשםײז׳
גענט.

זיינען: געבים דעם אויף דערגרײכונגען אײניגע
 אנגעשלא־ זימען וואס מאנוםעקםשורערס עמבראידערי די

 םון אינדוםםרים גארמענט אסאשיאייםעד דער אן פ׳ען
 נייעם דעם אונטעדגעשריבען ענדלעד האבען לואים סיעם

 לױן y רבעטערy די גים וו*ם ױניןןן דער מים אגרימענם
 און שסדנדע y סענם םופציג םדך םינימום y חדכעדונג׳
 שוין דארםען דבעםערy די ו^ם ױאק¥ציעס באצןזלםע

jyanp געװינם, לעצםער דער אט זומער. קומענדעז דעם 
 דיער אין דרעםםאכער די העלםען װעם מעז׳ ערווארםעם

װאקאיצעם. באצאלםע פאר פאדערונג
 און העכערומען לוין מים ¥גריםענם ענלעכען אן

 םירמע די אונםערגעשריבען םyה וואקאציעס באמלםע
 ־yפ דעלביגע די אח לואים םיעם פון פראגק״ רy״עלעג

 מא־ ״שעהן דער צו געווזזדען געשםעלם זײנען דעדונגעז
 פאר אינדיאנא. עוואנטװיל, םון ממפאני״ נופעקםשורימ

 y ױני¥ן די פןודערם לואים סײנם אין דרעספ^ר די
 דעם אונטער וואקאציעס באצאלםע און העכערונג לון

 איבערגעגעבען איז םרןןגע די און ¥גרימענם איצםיגען
^יםרײשןןן. צו געו^תנז
 אויף םשערמאן אימפארשעל פאח פארהער דער

 און העכערונגעז לוין פאר ױניזזן דער פון דערונגעןyפ די
? באצןןלםע ^oy’xy ״נארדיס דער םון ארבעטער די פאר 

 םען12 דעם ^נעהויבען זיך ״הןגבעז קןזמפאני גרmרםyספ
•iy lip גײען אמ פעברואר
 לוין די גוטגעהייםען ר&ם ארדyב רyלײב nyn דער
 קוירםען ״מיזורי דער םון ארבעטער די פאר העכערוגג

?yany:,םען15 דעם םון פעי בעק מים לואיס סײגם פון ״ 
אן. 1943 אויגוסם,

 דיסקרימינירען פירמע קלאגט ױניאן
ארבעטער וױיסע געגען

 אז זעלטענהײט, קײן נים באדויערען צום איז עם
 ארבע־ שװארצע געגען דיםקרימינירען oyoya געװיסע

 זןול זyױני אונזער אח רזזםע זײער םון גרונם אויםן םער
 מעגלעכקײםען. אירע y?׳y םים םראקםיק די באקעמםען

 y אז םאםירוגג, אויםערגעווײנלעכע אן אבער איז עס
 געגען דיםקריםינירען דוקא זאל װײסער, y אליק באם׳

 אבער שאפ. אין זײ אריינלאזען גים אמ ארבעםער ווײםע
yty פyפ האט לyאון םעקסעם׳ אגםאניא- םאז אין סירט 
 דיס־ רןןסען מר פארקלאגם םירםע די האם ױניאן די

קרימינןןציע.
 מים ¥םאסיאיישאן, דער צו באלזזגגם האם פירמע די
 דעם מאנײט צודיק לאסנ נים האט ױױאן די װעלכער

 געגען םירמע דער םון װידערװילעז דער אגרימענם.
 םער איז זי װאם דערם¥ר נים איז ארבעםער וױיסע

 דינען זײ ry גלױבם זי ודײל נאר ש^רצע. אין רליבטyפ
 אוים־ זײ םון קען םעז אח עקםפלחאטירען צו גריגגער
 דער אם םון רעזולםאט ¥לם פראםיםען. םער דריקען
 אין ארבעםער די פון שכיו־™ די זײנען אירער פאליסי

 איז חי שעםער jnjniy די אין װי נידעריגער שאפ
 די אדיםגלײכעז געפאדערם האם יוניאן די שמים<

 ױניאז די >»םזאגט. זיך האם םירםע די איץ שכירות
 לײבאר דעם צו סײ םירםע די ®ארקלאגם דעריבער האם

 פחזקםיס עםפלאיפענם םעיר דעם צו סײ אדן באארד
באארד•

ם ײ 17 ►ו

 לאסאלען אונזערע פון נײעס
פאםיפיק בײם

 אינמעתעשןןסאל לױוײ. לואים פרעזידענט װײס
yDבײם רםרעםער p’t ’oyi קy,מא־ לעצםעז סוף ה»ם וםט 

 ־־nya דער סיט גרימענטy iy אונםערגעשריבען גאם
 מאנופעקטשורערס קרעםט גידעל אװ אסאסיאיישאז װעסט

 םים צתאמען יאר. םינף םאר װאשינגםאן׳ סעאםעל׳ םץ
 אונ־ אויך אגרימענט דעם ד״אבען לױױי פרעזידעגט ווײם

 םון אגענט גיזנעם סאנדבערג, מעיבעל טערגעשריבען
ארגאױמער. מייער׳ קליף און 184 לאקאל

 ארבעטם נארמאלע די איז אגרימענם דעם אונםער
 דרײ־ און זיבעז צו םערציג פון געווארעז םארקירצם װאך
 די םון ארונטערגעמענדיג ניט שםונדען ד-אלב y סיג

 די אז פונקט, y ארײנגעשריבען אױך איז עס שכירוו!
 אום יערלעך װערען םארהאנדעלט זאל שכירות פון פראגע

 לעבענס־מיםלען. סון קאסטען די מיט אויםצוגלייכען זיי
 מאנאםען זעקס באשעםטיגט דינען ײאס ארבעטער אלע

 בא־ וואך y צו בארעכטיגט זיינען טרייד איז «ער אדער
 »־ועק• ווערט ארבעטער אן װעז און װאקאציע צאלטע

 וױלען, אייגענעם זיין חיד ניט דער׳ארבעם פון געשיקט
 םון מייל פראפארציאנעלען y אויסגעצאלם קריגען ער זאל
פלאץ. דעם םארלאזם ער ווען געלם, וואקאציע זיץ

םע־ םמיעל דעם אויך פארקירצט אגרימענט דער
 גאך װאכען. צוױי צן װאכען פיר םון לערנער פאר ריאד

 ווערען ארו;םערגצשי?ט גיט מןר עי קען וואכזמ צװיי די
 אין האט ױניאן די און אורזאכע געניגענדער y אז

 דער מים קעים די אױםצונעמעז רעכם דאס םאל אזא
קאמיטע. געמיינשאפםלעכער

 נײער דער אז באריכםעט, מײער קליף ארגאניחער
 סיאםעל אין מאנופעקטשורערם קלאוק די מיט אגרימענם

 אויף ווארט מען און געווארען אונטערגעשריבען איז
באארד. לייבאר וואר םון גוםהײסונג דער

 צוױקנעמען מוז םי־רמע אנדזשעלעס לאס
 יאר צוױי מיט ארבעטער ענטזאגטע

פעי בעק
 די םון אםילם אװ קארם סוירקים נײנטער דער

 באשטעטיגם מאנאם דעם האט שטאטען פאראייניגםע
 באפעלם וואם באארד, ריליישאנס לייבאר םון ארדער אז
 פארהאנדלען צו אינקארפארײםעד״ ליע ׳״לעטי םירמע די

 צ^קנעמען און אינטערנעשאנאל דער מיט קאלעקםיװ
 פאר פעי בעק מיט מלאכות בעל דריי די ארבעט דער צו

 פאר אוועקגעשיקט האט ער װעלכע ציים׳ גאנצער דער
צוריק. יאר צוױי קארגע מיט טעםיגקײם ױניאן

סטרייק, א םון צײט אין 1941 אין האט םירמע די
 אינטערגעשאנאל. דער מים פארהאנדלעז צו אנטזאגט זיך
 װען ארבעט. די געווארםען דעריבער האבען קאטערס די

 יוניאן די האט פאראיבער, איז סטרייק גענערזןל דער
 די סטרייקערם. די צוריקנעמעז זאל ער אז געפאדערט

 די פון דריי בלויז נעמען צוריק געוואלם האם פירמע
 אבער םםרייק, אין ארונטער זיינען וואם קאטערס, זעקם
 דרײ. אנדערע די אנשטעלען צוריק אנטזאגם זיך האם

 לײבאר צום פירמע די םארקלאגט דאן האט ױניאן די
 באשטע־ געריכט דער האט איצט און באארד ריליישאנם

ענםשיידונג. זייער טיגט
 אויםן האט באארד לייבאר ײאר ריחשאנאל דער
 ארבעםער סעזאן אז ענטשידען, ױניאן דער םון פארלאנג

 בלויז געארבעט האבען וואם אזוינע און טרײד דרעס אין
 געצאלט וואקאציע צו בארעכטיגט דינען מאנאטען זעקס

 ענטשיידוגג די אגרימענט. דרעם באנײםען דעם אונטער
ארבעטער. הונדערם פופצען ארום אן רירם

 מאנוסעק־ דרעס דער מיט אגרימענט דער כאםש
 פאר־ בײ געווארען באנײם איז אסאםיאיישאן טשורערם

 אבער ער איז צוריק׳ מאנאטען עםלעכע מים האנדלונגען
 באארד לייבאר דער ביז געווארעז אוגםערגעשריבעז נים

 וואקאציעם. באצאלטע די פון םראגע די ענטשיידען װעם
 םארבעסע־ װיכםיגע עטלעכע האט אגרימענט נייער דער

 זיינען: עם װעלכע צװישען ארבעםער, די פאר רונגען
 לוין מינימום דעם אויף פראצענם פוםצען םון העכערונג א

 גאר- איינציגע םאר ארבעםער; שםיק און ײאד פאר
 מזןר פראצענם םוםצען קריגען ארבעטער אן זאל םענםם

 דעם םאר םרית געסעםעלטער דער װי ארבעם דער םאר
 אפע־ מאשין סםעשעל פאר באלוינונג סםעציעלע ;סםאיל

 איז אגריםענט דער וואקאציעם. באצאלםע און רײםארם
יאר. דרײ םאר
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p רױטען צזם $1734100 גיט אינטעונע»ל ip פאנד ®אואלזיס אינפאנםיייר און
 גרעסער פיל איז יאר דאס בײגעשםייערט האבען דער
 מל גרעסערער םיל דער אויף סײ און יאר לעצטעס װי

 זװם בײגעשטײערט יאר דאם האבען וואם מיםגלידער,
 באוואוסם־ *יז געטרײשאםט דער סון צײכען אלם פאנד,

:געזאגט האט ער מיםגלידער. אונזערע סון זיניגקײט
 גיב איך וואס צוםרידענהײם, גרױס מיט איז ״עס

 וואם דאלאד׳ 22,743.58 אויף םשעק דעם איבער אײך
 אומגעםער םון ביישםייערוגגען די פאר זיך מיט שטעלם

 מיםגלידער טויזענם הוגדערם דרײ איבער םון העלםט א
 פרעזידענם׳ס צום ױניאן, אינטערנעשאגעל אונזער פון

.1944 פאר פאנד פאראליזיס אינפענםייל
 װאס די, װי גרויס אזוי מאל צוויי איז סומע ״די

 רעזילטאטעז די יאר. לעצטען בײגעשטייערט האבען מיר
אלעמען׳ אונז פאו* צופרידענשטעלענד באזונדערם זייען

 ttb אומיחנ *ו ג*װ*נד*ט כסז־ר זיך האמן םיר וױיל
 רtfm 0 אוסמלימ ד♦ *ױף איצדדוט*ז זיד גלידעד

rt» rw אטשט*ל. אן כמעט *װ*ק*ן, װערספולע m* 
T *מפאגטײל ג*ג*ז קאמף דעם באםראכטעז גלידער ip 
m אזױ זדז יר*זיד*נט אונזער װעלמז אין ליזיס, tov 

 ד*י *ץ *נג*ל«ג*גזדיט אן אלס םאראינטערעסירט,
פאלק׳ אתזער פאר וױכםיגקײט גרעסטער

 ומומחא ***** כדיגע אז נעמט אײן•, כעט ״איך
 זוןל• «ז *וחדן׳ נאבעלעז דעם אין דעדפאלג דעם פאר
םירער״• חױפט דער דיט איר צען

 זי *יז באטײליגט זיד חאבעז לאקאלס פאלגענדע
W* »1 פאראליזיס אמפאנטײל פארן געלם־זאמלונגעז P 

 אפיס גענעראל אין בײשםײערוגגען זײערע ארײנגעשיעם
:איצט ביז

לאק«לם יארקער נױ
לאקאל

89 ------------------------------- 4,405.42*
105 ------------------------------- 1.255.76
23--------------------------1,211.80
91 ------------------------------- 1,071.25
25 —---------—----------— 809.75
60 — — — — — — — 739.07
02   798.73
Trz ~ —; — — — “** ־— Wl.ol

142----------------------------- 402.75
132 ----------------------------- 353.04
60---------------------------------’109.20
40 ------------------------------- 183.35
35-------------------------------- 153.40
99 ------------------------------ 120.00
68 ------------------------------ 130.55

93.00 ------------------------------- 30
92.92 ------------------------------  9S
47.83 — ------- — — ---------  20
41 .05-------------------------------04
39.35 ------------ -----------------  102
25.00 ------- -------------------— 9

7 .05 -------------------------------82
200.58 הױפם־אפיס םון אגגעשסעלםע

םאון אװ אוס איסםערן
3,991.82 -------לאקאלס דעפארם.

שוירזי םאוט לאקאלם דז
 43.90 — קאונטי) (בוירליננטאן 125
224.80 — — קאונםי) (קעמדען 330
43.35 ---------קאונסי) (גלוסטער 330
 217.00 — קאונםי) (קאמבןירלענד 3:52
179.25 ---קאונמי) (אטלאנטיק 333

 אונזער פון לאקאלס אנדערע
אינטערנעשאנעל

לאקאל
380.07 --------------דזש. נ. נוארק, 21
01---------ארעגאן םארםלאנד, 70 .07

2,ס)X(-----------------איל. אלביאן, 314
20.55 —-------------איל. עלםאן, 202
12.21------------איל. אסאמפשאן, 309
24.45 -----------------י. J אבארן, 280
8.90 —------------איל. ארארא, 240
21«י».-------------«ד. 819

302 און ,327 .100 ,4
178.97 -----------------מד. באלסימאר,

132'.4 לאק. דיםם. וױרדזש. מערילאנד
80.00 -------- — איל. באדאװיא, 189
13.00---------דא. גרין, באולינג 388
27.50 ----------י. ג. קאגאנדעיגא, 245
9----------סענ. טשאסאנוגא, 304 .5 9!!

042.80 --------לאק. באארד דזש. שיקאגא
3S1 53.05 — װיסק. פאלס, טשיפעװא
78.70 -----------אהײא קליװלאנד, 200

540.25 לאק. באארד דזשאינט קליװלאנד
42---------— אהײא דעיטאן, 340 .1 0
30.00 -------------איל. דיקעיטור, 120
34-------------מיש. דיטראיט, 315 .00
50.05 — פא. סטראדסבורג, איסם 243
149.70 -----------— פא. איסטאן, 2.34
21------------------איל. עלגין, 90 .10

94.89 --------------אינד. עלקארם, 337
2S----------אינד. איװענסװיל, 399 .S 0
39.40 -------אלאבאמא פלאדענס, 378
15-------------איל. פריבורג, 311 .3 5
5,00 — — — אינד. גארעם, 351
11.25-----------------איל. גילמאן, 272
13(־.«).-------------א'ל. העריסבורג, 278
31.70 —---------פא. העריסבורג, 312
10.95 — קענסאקי הענדערסאן, 290
21.91-------------איל הילסבארא, 394
 12.90 — — י. נ. פאלס, הוזיק 285
 33.00 — — טעקםעס הױסםאן, 214
 57.55 — אינד. אינדיאנאפאליס, 277

227.95 לאק באארד דזש. סיטי קענזעס

לאקייל
26----------מא. סיסי, קץגמס 288 .10
25.00 ---------יינד. לאגאגסיאיס, 392
(*יזארזז מאס. לאוזל, 281

72.25 ---------------האװןרהיל) מיס
70.90 ------------וױיסק. ניילװאקי, 188
33.41------------װיסק. מילװאקי, 292
7.70------------װיסק. מילװאקי, 334
57.85 ------------יייסק. מילװאקי, 332

122.07 לאק. באאח־ דזש. שסעם פװילינג
10.55---------------װא. נארפאלק, 201

25XK( --------------וויס^ אשקאש, 282
50A5 —---------י. :. אסװעגא, 390
ieo ,100.00 -----■א. פילאמלםיא
1004(8 פא פילאדעלפיא, 240 און 79

17.05---------אקל. סיטי, פאנקא 210
102«--------ריש. הױראן, סארס 305

47.50 -------------פא. פאטססאן, 2)4
43.45 --------------װיסק. ראסין, 187
87.75 ------------------פא. דעדינ:, 93
8--------------מא. ריטשראגה 323 .50

21.05 — ױסא פיסי, סעיק סאלס 385
38.05 -------------------סא. סעיר, 305
90.90 — ~ — װאש. סיאסל, 184
10.00-------------איל. שאוניטאן, 28.3
X(.11(-------------א־ל. שעלביװיל, 353
52.70 -----------אינד. בענד, סאוס 300
203.00 ----------מאס. ספרינגפילד, 220
10.00-----------------איל. סטיגער, 357
62.05 -------------אהײא טאלעדא, ־ס

83.00 ---------דזש. נ. סרענסאו, 217
א. טרא', 320 ס.-------------------י 25ס
ס---------------רא װאנדאליא, 338 ס. 4ס
18.00--------------מא. װאשינגטאן, 284

15.80--------דד. .װןססרינסטזןר, »!:3
און ראטלאנד װעסס 341

91.5(0 — -------------װט. פאלטנזױ,
10.30-------------י. נ. װײםהאל, 180
73.35 -----------דעל. ךילרינגטאן, 228

0-------------מאס. װאוסטער, 75 .20
19.00-------------------פא. יארק, 310

$22,743.58 ------טאטאל

םא־ דעם האם דוביגסקי דוד רעזידענם
אינםער־ די איבערגעגעבען מאנאט

 מלוומה צום ביישטייערונגען נעשאנעל
אינ־ צום אװ קרייץ רויטען פמ פאנד

 װערט וואם םאגד, פאראליזים םאנטייל
ביישםייערונ* קליינע דורך געשאפען

 צו באגריםונג טאג געבורםם אלס גען
 דיימם״. אוו ״םארטש אלס באװאוםט רוזװעלט, פרעזידענם

 צאל גרויםער דער אין סײ און געלם סומע דער אין סײ
 האט בײגעשטייערס, יאר דאס האבען װאס מיטגלידער,

 מיט רעקארד׳ נײעם א געשאפען אינטערנעשאנעל די
שםאלצירען. מעג זי וועלכען

 דאלאר טויזעגט 150 סון סומע דער אויף םשעק דעם
 איבער־ דוביגסקי פועזידענט האם קריח, רויטען םארן

 רויטען דעם פון םשערמאן נאציאנאלען דעם געגעבען
 אפיס אץ םםיװענם, ס. חשאן ,1944 פאר קעמםעין קרייץ

 פון אנוועזענהײט דער אין אינטערנעשאגעל דער סון
 גע־ איז געלט דאס האכמאן. דזשולױם ווײס־םרעזידענט

 מיטגלידער אונדערע װאס מלחמה־פאנד, דעם פון קומען
 ביישטייערען דורך געשאםעז האבען לאגד גאגצען איבערן

שכירות. םאג א
 פאנד פאראליזיס אינםאנםײל פארן ביישטייערונג די

 אונזערע צװישען זאמלוגגען דירעקטע םון געקומען איז
 אלע פון העלפט א כטעט צווע^ דעם פאר סיטגלידער
 הונדערט ארום איגטערנעשאנעל, אונזער פון מיםגלידער

 די אין פארםראטען זײנען זײ םון טויזענט םוםציג און
 פון •םומע די אתינגעבראכט האבען װאם ביישטײערונגען.

 דו־ פרעזיד׳ענט האט טשעק דעם דאלאר. 22,743.58
 פאונ־ נעשאנעל פון טשערמאן צום איבערגעגעבען בינסקי
 בײ קאנאר, א באזיל פאראליזים, אינפאנטײל פאר דיישאן

 דו־ פרעזידענט אין צוזאמעגקונפט איעדרוקםפולען אן
 פירער און באאמטע־ װיכטיגע צאל א פון אפים בינסקי׳ם

 באטייליגט זיך האבען װעלכע אינטערנעשאנעל, דער פון
 אן פאר זאמלונגען געלט די מאכען צו ארבעט דער אין

 ערשטער געװען אנװעזענד דארט זיינען עס ערםאלג.
 װײם־פרעזידענטען אנטאניני, לואידזשי װײס־פרעזידענט

 און קריינדלער טשארלס װאנדער, הערי העלער, ^שײקאב
דזשעלא. דזשאן און ריעס לואים רובין, דזשארדזש

 צו איבערגעגעבען האט ער װאם צושריפט, זײן אין
 פון טשערמאן נאציאנאלען דזשוניאר, םטױוענם פ. דזשאן
 די פאר טשעק מיטן צוזאמען קעמפעין. קרײץ רויטען

 פרעזידענט שרײבט דאלאר, טויזענט פופציג און הונדערט
:דובינסקי

:סטױו׳ענס מר. טייערער ״מיין
דא־ טױזענט פופציג און הוגדערט אויף טשעק ״דער

 דער איז איבער, הײנט דא אײך גיב איך װעלכען לאר.
 גארמענט לעידים אינטענעשאנעל דער םון בײטראג

 מלחמה צום םאנד הילפם מלחמה איר פון ױניאן װארקערס
 גרעם־ דער קרית. רויטען אמעריקאנער דעם פון סאנד
 דערפון, פראצענט 75 ארום געלט, דעם פון טײל טער
 נױ אין מיטגלידער אונזערע פון ביישטייערונג די איז

אנ־ אין געװארען געשאפען איז פראצענט 25 ;יארק
 דעם איבערגעבען מיר װעלען שפעטער־צו שטעט. דערע

 אויס־ װעט װאם םטעיטמענט, ךעטאלען א קיײץ רויטעז
 אונ־ געמאכט האבען עס װאס בײטראגען, די רעכענעז

שטעט. אנדערע אין לאקאלם אנגעשלאסענע זערע
 פולע די פארדינט קרײץ רויטער אמעריקאנער ״דער

 געזעלשאפט־ יעדער פון און מענשען יעדען פון שטיצע
 ארבעטער די ארגאניזאציע.׳ לעך־פאראינטערעסירטער

 װאם ארבעט, גוטע די אפ שאצען זײ אז באוױזען, האבען
 פרידען, אין און מלחמה אין טוט קרית רויטער דער
 בלוט, געלט, פאר אפיל יעדען אויף זיך אפרופען דורך

 צו גליקלעד זײנען מיר אויסשטאטונג. און ארבעט
 רויטען פון ארבעט דער צו ביישטייערונג אונזער מאכען
 רעטענ־ לעבענס און הומאניםארער איר פאר קרייץ
דינסם. דער

t בעט ,איד ’kװאונש בעסטען אונזער אן נעמט ׳ 
 קעמפעין• איצטיגען אייער אין דערםאלג פאר

אייער, אױפריכטיג
ױ. װ. ג. ל. א. פרעזידענם דובינסקי, תד

 פא־ אינפאנטייל פארן טשעק דעם איבערגעבעז ביים
 אר־ נאציאנאלער דער םץ טשערמאן צום פאנד ראליזים

 םיי אנגעװיזען דובינםקי פרעזידענם האט גאגיזאציע
םיטגלי־ אונזערע וואם געלם, םוםע די װאם דעם, אויף v

 פאד־ צו קאמפיץ אן פירט ױניאן קלאוק
 פאד באנדס מיליאן פי̂נ פ^־ קויפען

שיפען צװײ
 קאמפעין א אן פירט באארד דזשאינט קלאוק די

 מיליאן פינף פאר מיטגלידער די צו פארקויפען צו
 פאר הלואה פערטער דער פון באנדם מלוזמה דאלאר

 אויף װערען גערופען װעלען װאם שיפעז ליבערטי צװײ
 קאמפעין דער באשטימען. װעט ױניאן די װאס נעמען

 פארזאמלונג םפעציעלע א בײ געװארעז ערעפענט איז
 דרי־ דעם מיטגלידער אקטױוע און טשערלײט שאם פון
 'געװארען אויסגעארבעט זיינעז עס װאו פעברואר, טען
 זיך האט ױניאן די קאמפעין. דעם פאר. פלענער די

 מיטגליד יעדען צו פארקויפען צו ציל אלס געשטעלט
באנד. דאלאר הונדערם צוױי א װײניגסטענס
 געווען איז פארזאמלונג דער ביי רעדנער הדיפט

 אנגע־ האט ער פײנבערג. ישראל מענעדזשער גענעראל
 פאראינ־ נאר ניט זיינען ארבעםער אונזערע אז װיזען

 דעריבער זײנען און מלחמה די געװינען אין טערעסירט
 דער אז נאר געלט, און ארבעט מיט העלםען צו גרייט

 םינאנ־ װערט מלחמה די אזוי וױ אוסן םריױויליגער
 סימ־ א אאץ איז לענדער דעמאקראטישע די אין םירט
 אנשטרײנגונג די קעמפען. מיר װאם סאר דעם פון באל
 די און געלט די שאפען פריױויליג,צו בירגער די פון

אז באוױיזען, קריג פארן נויטיג זיינען וואס מ?שירים

 נים זיינען קאאפעראציע פריױויליגע און איבערצײגונג
 אויך זיינען נאר לעבענסשטייגער׳ אלם בעסער נאר

 די דערגרייבעז צו טיראנײ און צװאנג פון װירקזאמער
צילען. נויטיגע
 צױײ די געקראגען האבען אוואציע גרויסע א
 וואס פלייט און קלײן סארדזשענט העלדען׳ מלחמה
 אויס״ און פארזאמלונג דער בײ אויפגעטראטען דינען

 םאר אפצושטעלען ניט זיך פארזאמעלטע די געפאדערט
 קעמפער די װי פונקט פראנט הײמישען אויפן קרבנות

 דורכגעמאכט האבען םליער צוױי די םעלד. שלאכט אויפן
 שונא פון פאזיציעס די אויף אטאקעס פופציג איבער

 יי געקראגען האבען און איטאליע און אפריקא אין
 דורכ־ אױך איז םארזאמלונג דער בײ מעדאלען. העכסטע
פראגראם. מוזיקאלישע שײנע א געווארען געפירט

ספארטװער״׳ שאנצער ״טילי פון ארבעטער די
 זייער עםענטלעך אויס דריקען עװענױ, זיבעטע '498
 םיגף םון םרעזענטען שיינע די םאר פירמע דער דאנק

 םיר* די וואם באנדס מלחמה דאלארדיגע צוואנציג און
 באשעם״ זיינען װאם ארבעטער אלע געגעבעז האם מע

 את גליקלעכעז א איר װינשען און שאפ איר אין טיגט
יאר. ערפאלגרייכען

מ׳ םייער, א. ,•םשטרמאן שאפ סמול, ג.
קאמיםע• בערלינםקי, י. און גארדאז

ץ, ר ן -44 סז ^ !•n

ױ אווזעי ״ « י י «י ײ י ײ מי •י  n <יד •
iv r itp n* *

 r« מיחמ *נאגפידס שײז איז עש י
מ׳ טעגלזללזןי דזןר  אינזזןד ודז •רו

 om די «יס *גדיסזגש אייםימר
 אײהממגמן איז װ«ס נאלעמסים׳

 מדלזממיש ־׳Hpsr טזוז31 דעם
 יאגאס « נאד אײף געײאדעז

T שזמ28 דעם כיז ודיסט דאט I 
.1944 רמר.

. o r ג*ס ײאש תם׳ *יליכ געיוארעז געטאז איז 
 ײגיאן חני דצד אגשטרענגונגעז אלע אויף קומנדיג

 אד׳ די ריס אויסגלייד אז צו קומזוז צו פיתרשאסש
 אמטץד איינתשפאדפ יאד זײ סאדביײבעז געגער, מסס
or ,ון שאדדינסטזח די זײנען עדשטענש׳ אז, אױסרײד® 
 אווײ לזמטן די איז גזןשטיגעז שטארק דרזסדאכער ד

ײ קענעז צווײטענש׳ איז, יאו,  מד אז HP גישיז גאי ז
לייכאר ״װאד דעם םון צושטימונג אמ גוסחײסונג

 נדוחןד מאס םענח ערשטער דיעד אנכעלאגגט װאס
 שאר״ ״גדײסע״ גערושענע אזױ די אז אנגע־ױזען, מנמאן
 אנית׳ז תי זיז זײנעז דרעשמאכער די םץ דמסטען
 ד$8 פאײינזז דרעסיאכער די איכערטריבען. פסארק

♦n ײאס שםינדזח, לענגערע די צוליב צײטעז׳ מסיגע
vy »\w*w* t ̂ן נ Jfff H #סך p ̂ו r iTjVJV

ײד איז ײ*ד איז אװעו־סאים שםינחנז 5 ןונעם  שגתי^ י
 סדן מיטגליד דורגשניסלעכער דער אז ווײזעז, דשערען
 מאד״ א $28.36 פארדינט 1942 איז האט ױניאן אתזער

 ח*מז וחןלמ סד׳ א געויעז זײגעז עס אז זיו׳ מרשםײס
 מלגט פילו׳ געװעז אבער זימעז עס רער. מרדינט

 אמד, צײט׳ זעלבער דער אין וױיניגער. םארדינט מןבזמ
 מא״ נאלעבא?דס די אז נים׳ סוד קײז קײנעם פאד *יז
 חןגר־ אײ. ו. 4 יי מיט אםילו פראשיטען. גרויסע מז

 גדױסא אנגעזאמעלט די םץ מעדשטע ואבען לאציעס
 ראל קײז ילײז זיד חאבעז זײ יועלכע אויף חמרװעז׳

געריכט. ניט
 לײבאר ״װאר דעם שייד איז װאס
 אנ־ האכמאן כרודער זײ האט נאארד.

 גע־ קעז זאד די ארום װי נעװיזען,
 אפמאד דער אום װערעז סליכםעט

 רע־ דער םח השכם דעם קריגען מל
 עם װאס אבער׳ איז צרה די נירמג.
 גו• דער באלעבאטים אונזערע פעלס
 • םארשטענ• א צו קומען צו װילעז סער

 אז און תירוצים, מען זוכט דעניש.
מען. געשינט — זוכט... מז

 איז וואש כאאם׳ פון פארהיטען צו
 . קאמפלײ אזא אין אומפארמײדלעך

 אויס־ זאל עס װעז אינדוסטריע, דרטער
 אגריטעגט, אן אז אםערירען צו קיםעז
tnpi דר. געלאיעז האכמאן ברודער 

 םון דירעקטאר םטילמאן, ר. השאן
 (פארמיטלתגס) קאנסילײשאן רעגירונגס פעדעראלער חװ־

 קעז ער אויכ זען, און יארק נױ אין קומען צו סױרוױס׳
w דר. םכסוז־. דעם אויסגלײכען אין זיין באזזילםיג 

 םאר־ האם אוז איינלאדונג די אנגענומען האט ססילמאז
 דינסטאג׳ אויף קאנםערענץ, טרייד אלגעמיינע אז ײטעז

25 orקאנםערענץ דערמאנםער דער צו יאנואר. םען 
 אסא־ באלעבאםים אלע םון םארשטײער די געקומען יײניז

 חאכען דא באארד. דזשאינם אונזער םון און סייײשאנס
 אלטע די װידערחאלט נײ דאס אויף באלעבאטים יי

די ;געלט סך א םארדינען דרעשמאכער די :םעץת
 לױן־ א גאוױליגען צו באהױםטעז ניט קען ימחסםריע

 דר. װאס איינציגע דאם גלייכען. דאט און ״זמו־ונג
 םאר־ צו איז געפועלט באלעבאטים די ביי האם מילמאז
 איז וױיטער טעג. 30 נאך אויף אגרימענם דעם לענגערען

געגאנגען. נים מ
\ מלזזמח דער צוליב אדװענםעדזש נעמען הולסבאםיס

 זיך עס וועם וואם «ים ? דין איצט װעט װאס
 תשובח קיין ליידער, איך, קען םראגען די אויף ? מדיגעז

 וואלטען צײט, קריגס געררען ניט עס װאלט געבעז• “י־
 רעגירונג׳ דער װארם זײער געגעבעז ניט ױניאנס ״גזערע

 דעם צו ױאלט — טאים״ וואר דױרינג סםרײקס ״גא י
ir rבא־ אונזערע טאקע זײנען אגב, געקומען. נים מאל 

א אויף סנםוד א שליכםען צו געוואוינט ניט יבאטים7
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MB A A B M ■ ■  AABAMBMBAAA^B a m m a m a m a  ^L ^M A A A teA^ 9 i״ourr»9i 91*9091993 *1 119 ?919191 0?91J9 

9*9319001/? 1911» 9 091 W*90199« 0*1 ד98ײ«? “

מײר  1*9 ?939״ 1 9לכMl 1 91 «,111939״ סלי
n**9i 1r*4• 1991393 ד9ל  n ייד« o*9oi»i9 i9 i׳
9? 0 190 ?90*9« ?900911 <9« ?9« 9*M1ילי 190*00, 
 ?׳909319 9יל1י3 190 190*90 ?909* 0*19« ?9« «9•
9« t*K9*93 ?900*1 0190 9ײי3 091 .190191 0ל? 

 אײ• זיד איז סאל ערסטעז »י? ?,9191 ?9ססו־גליכ **ט
*19 »319 190 n 9 »יז »יז ל«גד.19ט9פD1H? פאל 

 9יל1«י »ײף 09319 *גס91« »ו*?י ?93*109« 19 01911
 אונסער־ •ריװאם לסם 3מקרי זיך איז אח ?9099*91•
 »*־ 1*11**91 1 זסל ?»90*091• 90911• ?1» *«109*

 איגםערעסע? די »י? ?911909 עס איז 09«ל ?909*193
שלוסע?. אגדערע *י ?9019 סילײכט 1סי ?9ל91 »9ל9« ?10

*9* פמ געװע? אלע אבער סיר *עז1 אימדדאשט
*י• עס1רעזעתו» «? ״אס 19 *רױסטריס. לי׳ס 90ג«
 ״ןם 091**1*93 ג.9שלmפ ׳«0*91191• אוס שסיסט9*
.מח n*qo 9 »*? סטיים ?90 ז9 091 .091 סיט 09 י9

 ־19*9 ?9 יג1*9זײ ?.r «1? 190*909***3190 09ל9 ?90
 ?90ל9 091 039139* 1יל09 19 09״ .00*09190 190*99
 גיט או? »*ד גיט *״.90״ ?90 ז9 ׳mi9 לס9 ?09י90
 ׳9יסקוסי1 י1 װאױנט9בײג 09״ לכער9ײ ללס׳9 י91
 »יז רג931ל9* 909*9* םארסטיץ. *ט999* ס9 ?939״

«סכים. יג1*9סולשט סײגונג מיק סים
װאלען לאקאלע ײ עדכ

 191 ?.9ל9ײ 1 3י9 ?9יב1ש9* ?919ײ שותת די
 *דיגם919פ וױ ם9כל 193• שוי? איז סעססיק 19ל9פי*י9
 »יין ?10 09ליפל 9 19* ?10 909*0*1» 19י 0*1* ?1»
 0199919 19פײ 9ל9 שיי? ?9*1 ?׳9011« 9 19י9 י3
 *•9* 19י פו? ״כל סך 19י איז ס9ײ אי? ?.90909*0*1»
 ?1» ?9011* *1 ״*בע? ױיסיל יף1» ?9**90099 19«
 לם19 ?90*13 091 ?919ל90*1א ?9ײיז93 ?9*<11«י11<
 1*311• איד 19אײז־ ?9**90099 19י »*? 010»* ♦1
 ?9*9ז 0909 זיד וױלט ?׳9*9פר די יף1א ?91900*9

 ?9390 ניט יל11 איד ?.9011* **?9 091 1* *1*93 »*?
9 n?90099 091 ניט »מ ?9011* די ניט לט9* ליי.?* 

 מיס יכטיג1יפ1א ד9ל9ײיר ?9זימ to אױב »ז ״אלם׳ »יד
9 19U1K ?*« 9*09199091 m» ?9*109* 9HTM1K"ל 

D9***0J« 91 1»י .00*919 091 ?9«*** 1*0 ?1» ?939ל
ii* 9*991**9*19 19011* 9 »*? ץ9«ל יימ סיי ס9 ?1»
«1*9191 190 *9011? «1? 190 *9011? 90099**0.

?90 119193 0911 1* ?׳9*910 1*0 0911 ?90 3*1»
 ײ־ ל90*11« *9 9י ?9***1 09 19 .1900*9 **?0 1»י .09
 אױף ?91919* ?919109»**** ?9*י*1K11 90*90? 1 *ס,9*י
1**919 90090*0 ; 0391093 ?90 ik ii י  לס9 ?9ײני י

?1K11 90 ; ?900993 09י ?10 010*9*”» 091*1• 091
90*09 0**909191900*1» ****i i 9 ?1» 19םיסגלידי די**i־ 
,19110 19**1 1»י ?9ל90 לכע91» »*? ?.909190»** 91
 **1191*9 ?9 ?9390 ד,9*ל9ממ1א ?9**9* »*? 0*י 3*1»

 איז דאס .9i**9*i9*»9 ?9 סיז לםוגג91190 19י »*?
ד.9*דל9שטי19פ »מ 190*909ל9

 םט9םירערש ײניאן א אז דין, *•9י i 1939»* וױ
 ? 19מיטגליד די ?io ?909190»** די אױף אכםמג 9' גיס
 *־90 9י9י יס1א 9* 0«1* 0090191*0 ?9**1* 9 ?91
 ר?909319 די ?io *ע9ל די ?919093190 1« כסײס9ל

 ?1» ?9כ9*םל919 ?9 אייף ?900909* 91אי 090ל9י1190
**«**•9? 01**991 ? 19***0O 19»ױס ז9מ9ל391■ אויף 

י  9 איז ?PC *«91 999*09*90 090**9**90 ?9091 י
 190*1» 9«י91909 ?9 010 091 ? 00*** ?911*091*910
?9 1אי ?,939*1« ?90 סח 91 ??91*90001» 93ל919

*Jill «1? ?*« 09 90*11* אױף 9זי«י9«9  9099.19* PK 
 די ?1א אפאזיציע o»*i״ די זיד פיגט9* 9*9ל 9ז9
?.9ל999ל 919*ז1א »*? ד9ל9זי«י9י9 9ליי*9

 װארסעז ?9ל999ל 919«1א »*? ז9ר9*9זי«י909 די
 נים זײ ן9*99 לג9י־םP9 91 1939 ׳19״ ?1א ״*? זיד

 ף19193 ל9« 919 »*? 19 ׳9אי*ני* ?9*91 ?.90191191
 איז דאס איר, ם91 ל׳9װ ?.91יסליי1א אסאזיציע די זיד
01« *?ioד* ניט ?.9ט19119ד «י יל o»*m אסאזיציע 

 ם1סש — ז91אױפלײ זיד ?90 לעז999ל 9191או* »*?
מ91 ׳9צי99ר0 9ליםיש9■ 9 1אי 091 0»11 .190191  ל

190 9 ?9i*03in no־93 *1 ניט ?1» — מאנדאם טיי
 שטאנדסינקם דעם ן1« מיץ »יד ?.9יסליח1» ייד דאדף

 09 091 כט׳9של אזוי גיס i *19»* ?9ױ*י 19ד פי?
 איז ?90 .9*צי1«א9 ?9 ײי זאד׳ םי? 9י9 01יססי1ק9

 *•9* 19119 װײםם׳' מעז וױיל װאך 19י »ייף *דיג9שם
*־9קל 09i ׳H90 ?90091**0 091 ויעס ?m*90 אין ר9*

■ ►—- ״■׳ ^ מ ט דן ק ג

yoo? לטד,טט ,mk*? סיט ?/9*9109« לטדל•?■טט %  
 m 1« סיגליד גיס איז דדויסען׳ »*? 9*1*1919
019***9100»r ז9 דיגקט?, «י n 1<9״  ״זקח *1

«19009« 91*09100***019 9T^ ?9• »ו i׳r*op>
ן קןן |9ל9ײ ס*ס ז9 זוייסטן׳ ?90190  *יו *וסיל מ

?»9יי«*ק9ס«
119«יו9ײ9טי דס דך זס9ל «יע9דמי*יסםר9 22 לןקאל

999ל ו«? 9יי«י909 191 «י איד קום זױ«ס און
 קעםסעין 9 ?91*0 «ו 01*91009*19 זיד 09״ זי .22

 זיך 09״ 19*9«ל 91»י 9לP0 9 1939 ?׳90*11* 9 י9*
 ג*ס זיד 09״ 9«י91דםיניםם9 די זעז.9ל9אױס* תיסס9*

 *«ן9* 1»* *מ*סרירט9ק 09״ p» ?91**9191• 01*געל
 p ?9ימי 19י po ?909ל391• די אױף רוגג9יפקל1א
 991*91 *1 93ל9ײ איז 09״ *1 93ל9ײ ׳19*9«ל *1

 09י .191ס*טגלי די po ?909190»** די »*? ?9 אי*ט
 P0 191 1090**00*190 191*0 *1 009009* 0*י 09״
9«n*סרן־ ז9ל9סטרי1איגד עם1 *גט9ל9בפ9 0911 ײײל ׳ 
*091 91 PB01109* ־191 זײ ?939״ ?׳9**1 י flr39*l3 
 דיםיגן *גט9ל93*9 091 ססכים. אים סיט ?9זיי* זיי ז9

*«90 — oio9» 9ל9*י• P9* די וױיסם — 9ליטישXJ9 
 *'9* 19י ?10 00*101*900 ?1» **9*1* 191 0911 ׳0ל9ײ
 f**i* 193900911 191 ?io און ל9נ9נעש19אינט 19«

 דן יג193אי ?919* אלט11 עס אז האלם, איד איז.
 סלח*» 191 ?9*91 ?9*ק91 1סי 091 ׳?,1׳חז1איבר«

 אזױ »ו? סלחסה׳ 19ד ד9* 9*י91סע99ק 19נ9לטל9לײ9
11*190.

 03909* יו9קעמם אםאזאציע׳ס ר91 האט 193*191
 יף1א איה »ױף איז pm. 09»*** ?9**13939* אזא

9***1909 iy i, 93* 9 ססש געײען iyווי חיים. לי« 
 מני*סל1«190 איז מאס זי אז געײען, זי »יז באגקז־אס

*01109 9*9010? ojn ix שװישטסעניק סער9ל1הא — 
 po ?901900 — טאװעל יםא?9קל אדאם 1*91191 דעם

 *אמע̂ז 190*9093 9 יך1 כם91( קאםיטע ״סיסלס״ 19י
9*1?19 *לי9(״ד ?919ל9יסג119 האט 193ל91 l,390 ״• 

 דרעס• 1סע9ל19׳1 *1 *ו אױפתף אז ?)9016 09י ײאר׳
19390 *i »״ די ?9שםיp« p*9i 909*9? םייל״i*i.? 

ױץ. ס*ליח 1עדסם3»וי i?n זײ אל1
 גיס !יד האם אציע1יניסט019 די לד93ױי חיינט

 לאנדןן, טעהערא?׳ סעשה דער םדן ?91*0190 01לא9*
 oi*io*9**9? יציע19אפ די האם ,190*11 י11א ן1א איס1ל
9*9*9? oo*in i»* א!יף iy i אישו. פראנם״ 1*ייםע1״י 
 p» סלאץ ?91911 געםונעז no 09 19 ׳o'myo'y* האם זי

 ?9*91 סילא, *גען.1יכם1 אליע 1סא 9**9100***019 191
 יי3 ?9*910 1939 ױיל איך ?.91*09391 ?90 ?9? 091

i* ױי גתסע״ סײל או? *?91״ 191 פיז חמ־ים ?ffi ool 
 סען לאזס לירען91*ס9? זיי 9לכ9ײ ױניאנס׳ n »*? אז
9***1909 *i 9״עלע?ש אן 1* 1אםיל ,1* גיט? «p •אכ 

 בײ א.1 1*9191 /1900911״ 1אדע ?אסיםע/ דזשע?שאז
 *ד סאװיליגם סמעס״91״■ אן זײ איז ,193900911 די

 אח 90*09? 191 אין 0090190910190 9ל10 9 ?9191
 *־9לם9אויסגעה ?1א לאג? די איז i«ii .01900911 אױך
 חילף 191 םיט זיי זאל םען אז ?,po 919190 ?ײט

id? 9ל9אםי*י 1* עתױילען — 9**9100***019 דער 
iy אין 19עסט i ?אײנ• איז געײען עס װאלט ױניאן 

 f?9**i«*io*9 טישע9?ר9091 אמדערע סים ?לאנג
«3 ii,« ן19עגטפ עם1 אױף 1סע«ע9 ?9? אסשר ?

ג נ ו נ ר א װ
o און קלאוק אלע צו yn ער1 פון פרעםער ■ 

 אין קומען זין־ קלייבען װעלכע איםט,
אנדזשעלעם לאם

oy כ?ײם9םעגל ?יץ נישטא אססאאם איז 
o 1919 י?9?ל םאר y ii אר־ ?9**1? «ו 1סרעסע 
 איז אם11 עם1 ״ח 9 שסאם• איז אובז יי3 093

t *io ביזי ניט אי*ם איז «i*o p ל9« א האבען 
 ־o**n**9i 93 *1 םאכע? ,0190910 9טסלאז9319

9**ipm o? 90*9?9* *ײ 1פא ד9*ל901אi ו» 
 *״10011»** *שעל9ס9 ״נאן 9 »*? 09319 ?9**1?
«iy r^ ?  ?9*110 *i p לאסי־ איז י1אינדוסם? 

i*91 19י po ?919119* שי*ירם t** 9״* אלם? 
ל״.9סענש׳9

 191*1» אלם 1יבע1דע 09 ?90391093 1*0
 »*? םעלדומ די אם סארעסענטלעכען i* סליכם

נים זאלען ר91םים*לי אום כםיג?יים״919״* 19י
noin ?90191 09139* p« ?91911 01*0190

ד׳אמגז•
.97 לאקאל באארד עקזעקוטױו
אנחשעלעס, לאס

p*oo**3i ״. i. אגענם ביזנעס

׳ ו ײ ע S ----------------------------------------------------------------------------------------->ז944 מ

? ױניאנמם רעגירוגגס ^דער ׳דיעל נװ
ווע־93עטער־319 די >אט1 יאו■ לף911* 9*19? 1סא

 אז־םיניס־ 1דע סים 93לי א ט1סי1פא י?ע19אס אין מנג
in !!אשינגטאן. איז טראציע i ־1םא דיגען «ײם דער 
 פאר־ די *ווישן ?0**91*9001900*0 סאנכע גע?וסע?

 ער1 איז עס ױי און יגט1גע? זיך האט סעז טע.3לי
 סאי־- צו עםן.3גע1ע3אי זיד סען האט ־העולס,1םד

 אויף מען האט *ג,1אײניג19פ גלי?ליכע די םעסטיגען
i? i ״ניױ עס םעז תםט אמאל געסראכט. ?ינד א לט9ײ 

iy אמאל אץ דיעל״ w ״סא־ נאמען ן19אמט עם גײט 
iy לעחשיסלײשאך. שעל i ינד פונם נאמען אמת׳ער? 
. . . ״רעגימנגם־ױניאניזס״ אפער איז

iy i הא־ איצט און איבער1פא ין1ש איז דש1האניג־ח
 ער1 םון מאכען צו װאס לעם,3םרא א זיך פאר to פען

 רעגירונגס־ א או־פוואקסען לאזעז זי 1מי זאלען י.3עי3
ײניאךמאן? א אלס זי אויפסרענגען אדער אמע,1

ײ *1 תרך  רוזװעלט פרעזידענט װאס טערמינען, װ
 שריט1פא גרויס געמאכט 1לא* אס1 ד,אט אניט, אין איז
 פאר־ י1 זײנען 1932 פאר געזעצגעמנג. 1סאציאלע אין

 הינםערזדטעליג up פופציג *עײעז שסאסעז אײניגטע
 ער1 סים פארגלײך אין געזעצגעמנג 1סאציאלע אין

iy ?1פ םשך אין האבען 1מי אייראפע• 1פאר־היטלערישע i 
 געפיט, עם1 אויף ריזען־שריט אזוינע געמאכט צײט

 הינעערשטעליג םער ניט 1אפש 1איצטע דינעז to אז
•1יא צװאנציג אץ פינף מיט װי אײראפע, י3ל*

 האבען 1ע3א םעז םח מיט1ע1 נג11פי*1םא אין
 אזוי װי םן.1א עם1 אין רשייד9*ט1א װיכטיגען א זינען אין
 אמעוײקע אין געװארען *וײיכם1דע ױינעז געזעצען *i אט
iy איז איז i איי־ י1 אין היםלער׳ן. פאר װאס אפע,1אײ 

 אײנגע־ געזעצען םאציאלע י1 דינען לענחגר ראפעאישע
 אר־ י1 פון ?m פאליטישען oyi דייד *^וארעז םירט

1 ^yo.אין אונז פיי א !^y?*iy- איז oy צום iyo־ 
 ־yלy ^yטy3ר9נים- pc זyװארyג ?yn^oy^־* זyסט

iyo*yo םיטן pym ̂פ צו  נ־yכyנברyזאםlצ די ןyסטיגyםא
yi אפיטאליסטיש־ע? yאנאמי?iy i .y בyםטyאוױת3 ר 

i#ciyi ח*ר םיט װאם אס,1 אפשר איז yקאנאםישyר 
yאיז ,1לא* אין רהאלונג iy i אפג ר1פס ניױדיליזםy־ 

 yio- 1אםיל ין1ש פתבירם םאג צו הײנם פיז אטצן,10
o*ym רוזוױללט Tyoynso אן oyi.
i* 93ניזירט9ארג iyoy3i» y*איז *ג1װע *pmy 

iyo װי *yiy? ײ3 1?װא*מ? זייז 1צ iy i 3 דיל ״נױ*y3,״* 
 פון ב^ינםלוסט oiyii אח ŷאפ װאקםט ŷפה׳לy אס1

iy i פראל ניטŷיש  פש1א1 סיר — און ?yo90 רyטא
 לyשנ זיך לטypנטװיy i**? y*** אסryi9 — 1* ניט זיד
 די אין נאכצוםאלג^ אנשטאט ,Dt*^**i־*o**n**yi אין

iy i ?id ?yiyii םױיהײטלyכŷ װניאן 1טוײי nyii93׳** 
ז.y3yל צום iy**yi3 ןyהאלפyג אים האט װאס

pio ?y**n oy י1 אז סיםנים, ע1?לא אן1פא y i- 
 פאר ײניאנס זyאשט^אפ3 װאס ,iyTo*y«* גיתנגס

 ניט ?yrn סלחמה־צייט, אין רyטyא^ב םון ײ?ס1סט
iyoy*ooy3i זyאשט^אפ3 1צ 1איםשטא*  פרא־ 1פא 9

 oy םוען זיי 1װא םאל^ אין 1אםיל םטתיקם ןy!ואציר
iy אין ױי אפ^, און בייזװיליג אװי i ױל?yאינ־ ן 

ynoon. 1אפיל o**n**yi *i8־*oyoyn ,]yiiD*y אויפ־ 
׳oy i*yD״ *i װי רטע,ynoנyלויב א איז yגאב ^o*yo 
 אפצו־ איז oy y3אויפגא oyoyii ?אמישאן״, ?טיסyפר

 Ty***i 9 ױניאנס, אין yצי9^יס?רימינ ?yo»i ןyשאפ
iy 1פא iKoy* yלyנציyפאט i ײניאן 1טרײ i*yii93,** 
 *iyo**x o**n**yi םלן o*yiyyyio א ןyשאס זיי ווייל

y*y*yn און ײניאנם׳ די אין iy*n iyo3**i9D יטאנא-1א 
y*a9 איז אס1 ײי ׳**y ^ iy *  ?yi*ny? ביי iy i אנ־? 

y?*iyo9 iy סון װ־ענשאז i] אן ש ^ײי  יבאר,yל אװ ם
**9*o**n**yi yiyi*9 *i ?id byoi# iy i  ?y אמיםי?y,ם 
 סםאביליזיישאז ע?אנאםי? *i ,11באא 1א3יyל יארi* 1 ײי

mopyi’i* און yנלyכy, אפג איזy^y.̂ם
 פון ?y3in9D *i פון yפyטלy לויזy**n *i? 3 אט

y פיל oyi םארזיס^ 1צ nini3־o**ii**yi די i po*** 
 אן ^yn oy ײניאנס. *i אין yit*yiiiyo»** י־װגס
y3in«D y® און y^yא̂נ זיץ סס? iy ri9? אין iy i 

 פ^יאד ?yooiy oyi אין לyציyספ *ג,1יכם1 רyלבyז
iy *אד i םלחמה׳ y iy**i*yoi?^ iy i ?yiiאגאםיש?ŷ 

*־tyiD אין כען1ז 1צ ײניאנס *i ?93**10 0911 יזיס1?

 oyi po ארױספיח?? זײ זאל 0911 םשיח, נײזגם 9 זשינט
i3 io ?1*9?9 טי? ?yo*o9.יזים

y39i y***” 9 ?9190 ?y**n oy,? װאס ?y*y? i*o 
 עו־־3אי i*o ?yno ,o*yoo3y זיך• ?yy*o*3 צו ?90

yiyi*i9 ?y*yiyi מיטגל̂יyר po ספ ײניאנס׳ דיyציyל 
 זײ pk 1933 זינט זyם9שלyנג9 ז*ד ?y39׳i װאס די׳

 ?yלט9יםד»lK 1סא y*o*9i9* איינציגע *i 19 ז׳yרyלpאױם
 מרך איז שכימת ױניא? ?1א ?y**i***i93 ײניא? די
y?מפyרישy ,ײרך ניט און ײניאנס iy i לyריל ̂א3יyי־ 

 ix y*99ioo***oi9? סכירות שטו*^? *i ,1אאר3 שאנס
yנליכoy .?yno*y*9 o**n**yi y 9 םארא? איז *y* 
 ־93 1צ 1סיטגליחנ yiyt*ix ?y»*ny נײגוגג yכŷלyפ

iT םתנה א אלם ױניאן י1 טראכט-לן iy i iy i ?id.** די 
 לyשאנyרנyאינט iyt*ix אי? לייט ױניאן שטארקסט־ל

 ־לן3הא yלכyװ ,iy39ooyn או? קלאוקראכ<ר די זײנ־לן
D3xoy*3in די או? 1909 זינט סטרײ?ס ?1א קאמפ<ן 

i  ?y**n yoo39iio* 1םיטגלי^ c*yooiyo אװ אוט 
y* גט9רלyד איז ױגיא? די ?yoyn טאון׳ i9iiy? 9 אײף 
ijn .* 1 לyצyט רyרנyזילפ  ?id. .אץ א yaPyii זיינען 

 yטישy39Dל9 פו? yoy*i 9 אױן׳ געװאדע? געהאדעידעם
מאכלי̂נ yכyנלy און .3 ל. לײ3א1 ; .3 ר. ל. *. — זופ

iyo 9 ?yoy* t o  ?yDi9i ,o*yo*ny ריטישע? 
iy צו שט^נג i א^מיניסטראציy ?זי צי וואשינגטאן. אי 

oyii ר 9 זיץyניש9לי?3פוy  ̂ 9 iy i9  yטיש9סא?רy. 
r3־ iy?לאנyר iy i  ?yay*y* ?y39n i*o 0911 ,?yoo 

■  yi9iiy?* לט9צyאויםג איז ,9**9300***019 איצטי̂ג
3y לא?yny*9*y?9yi? 3 צום i ?id .אום* אן םאוט 

 די 1םצ לונגyשם פאליטיש־ל yo*o*i? און אפזדלנגיגיל
”*y**9 איז ר,yטy3ר9 x *i נטי9ר9גy 9 פאר wriD־y־ 

lyrno גyזyצגy3ŷנŷו םו? פראגראם רyלכyר oy איז 
ציזג.91מיגיסס19

yno ,o*yo*n? 9 םיר*oyi ?y*y?iy .אז פא?ם 
^*yo*09i?9oyi y טויט איז נױ־זײליזם *x  *i px 

 ?yno סיר .y*y?9yi פאר זיך סים לטyשט פארטײ
9*y*y?iy,? אז D*yi*iyi9 א איז לט5תזוח *iy*y**9oy 

 ־93 א? אים ןyשטיצ אז ?1» פארםיי iy*y»*** דין אין
y**i***i? ,י1 אז םיינם ̂p9yציאנyרy? פארטיי זײ? אין 

ל.91?אגם אי? ?y3’*?3iXD ?yלyװ
iyiy*9*y?9yi iy יט1ל i .װאם פראפאגאגד־ל oy 

 *yiyi*ix ?yoniy px 91193 1לא* אין איצט אן גײט
mm3 yo*yo, שײנט oy, װ אזyלכy פארטיי oy נים זאל 

t װאלילן, y**i*yoi? *i אין *?iy**i ארוים o  ?y?yn 
o**n**yi .oyi**9? ?yiy*9*y?9y i 9 ?yax.i ױניא־ 

 oy*39i’*x*i9 ױניא? אין אריינסיש!** o**n**yi גיזם,
iy 3 איז פאליםיס או? iאל^יגyn* ^y? ?פו i* ציא■9חג? 

*y iy? 1*0 .1לא* אי? דא ?y*y? אך זיך* yoPyn iy 39.?
גודטאן םארטאן

to, די lyoyaix ״ פוןiy*yio און o'lyooxo 
oyn ,1375 שאפ״ yni9i  yao- 9 יי3 לטyמ9רז9פ *,3

 yoy* ,lyaoyyyi ?yo20 Dyi? מאנטאג, םיטיגג ןyלyצי
9îנyפאלג אן אײנשטיסיג  y־?*y*x^9iy i :

 אונזעיר אי? ?y*i****i93 *i אז אםראכט,33אנ אין
iy*y iy פיל זיך ?y39,i שאפ i ?*91 9 ,oiyoy3i9D־ 

**oyai« iyo ?פו iyi*ix און צי*9יניםטר019 שאפ 
3»oy*i*3 iyuix iyi*ii9־*lyrna ,D*y איזי yi9i־* 

P« ,^yo
 םינים-yii*oyi*9io iyi*ix 19 19 ,0391093*9 אין
y*x9io איז 22 לאקאל פון px ma iy i פט,9־?ר3יי1ט 

^yo םאכט ױאם  i* אט ?y3**i*iyi ןyזאל to אז *
yoנשלy3ט ŷיג — ?,yנג1א

 iyi*ix ןyאויםצודריק וyנטלyפy to זyאשליס3
iy שאפ־טש^םאן, ?y**oy*x iyi*ix צו אנ?1 iii3 דזשאן 

iy**n, צו אויך װי y**ny*io iyt*ix? טש^רא?, שאפ 
ly in a 1זײע 1פא ליטץ,3 אי1ל *«iy*yay*y*iy3 ילט31א 

שאפ. ?id רyטy3אר *i ת31לם
3 toאשליסy1» אויך ן iyi*i« ?y?*myo*i?אנ

ly נם,yם־אגyיזנiyi*ix 3 צו in a ̂אזyנyD',̂  1פא ל
i*״־y װאונדyאר3רy**ioo*  ̂ y? װאל צום yooya ?ik? 

שאפ. iyi*ix po רyטy3אר די 1פא
0*1 3«yo^o? 1 1צ אויך ?yiyoo*yאויף ?זאם1וי

*y iy? אםף אין װניא?, אונהןר םח חף? *y*y? פא־ 
וחנלם. iyiy*yo ארן lyiyoya א פאר pא שיזם

 1םי ?yo^o«3 ,**i*y?iy*9 po ?mo*ix אלם ארן
 וױ- חשאן »?oiyoo זyאיצטיג iyi*w ?yi*u*yiyio 1צ

90iyoo ?y**ny*iD iyi*ix .iy*? או? ליםץ,3 אי1ל 
yD*yi»i lym ia^ 01*93-1911 סים. ?yo^o«a i*o 

 ?אםיטצ, שאפ iyi*i9 1« סתנות פאסיג־ל ?yay* 1צ אױך
3 oyo lym a,צר?אװיטץ iy,i* אץ 11סאז oyo ־1גאל 
.iyD9ii

 ידאר1אי ?,9oiyoi? םyטשארל .•שאפ־קאמיםע
 *oyo ,22 לא?אל po ?אפלאן׳ *iy.i סײמא?,

^9 לא?אל ?id סםיס,yאל

?אמפאני׳׳. oyn 3?״ראסוזז po iyoyai9 *i 1םי
589 y?*n ,i**yny yo39? אױס «n*y?iy*9 iyi*i* 

lym צו p*9i ?1א a  ,o*y*9 oy*i*3 oy*ytyny* iyt*i9 
 זyשיצ93 אין D**,i*y3y*iy3*x זיי? פאר גראסמאז׳ הײמאן

yoyiyu**x yiyuix? ?שאפ. אי
 שאפ iyi*ix צו אנ?iyi*ix 1 יס1א אויך ?ypm 1םי

 סיטגליחגר’!* i« ?1א ױעטםטימ בעגי סדוזדעד ?,א01שעס
id? 09? שא?1דװױ ?1א ימ1פ די*id oyo? ,פרי־ די שאפ 

lyooyno px iy i ל פאםמאן, ים1מא »וט,1 ים1מאyא 
 אינטאנאסי, װיחנ*ם91פ און מפינסטײן y**o אני,1אל3

.oyai9 iy*noy* iy**i 1פא
iy ײ3 i גyלyגy93 נהײם*yo*i? אויך 1סי iyi*ix 

iy n i3 ,o*y*9 oy*t*3 oy*** ראז אי1לyאו? נטאל n־* 
y?? יס1א iy i  ?*91 iyi*iK ?ה 1פא ײניאyלnix ?yD 

y**i***i93 yiyi*ix ?yiyoyamo ?ix ?y.?לם9אױפה
 דזשולײס און דא?1גא לם1טשא .•קאמיםט די

 60 לאקאל טש^ין׳ ל1סא ;22 לא?אל פא?ס,
px 1ע1מילד y*x**i, 9 לא?אל^

 ־Doyn 38 230 ̂ג,y3גאלד ?ארל פו? lyoyaix די
yo יט,1סט oi*D*yiyio ?y3«,i מיט y***w די סתנות 

iy i* i3 םםיק,1גאל לואי po או? 117 לא?אל ***yo? אפ־? 
 שו־ חשאו ?,xoiyoo שאפ oyi או? 9 לא?אל po לא?,

3*lyayaiya’x iy**i 190 ,?y ־*oya ־1א *1 פאר 
po lyoya .שאפ
 סילגתיס סאול קראסאװןףן, האי? .•קאמיםע די
 יס1מא ;117 ל»?אל ?id י?,11גא **y3 ?1א

פו? נאכוםאװ. *iy.i און iyiyo לאה לינג,1י1םפ
.35 לאקאל פון ,r^לשטיy םעם ;9 לא?אל

iy פו? lyoyaix די i 1385 פדשאנס״, ״ראשעל 
111913,** i׳iy*n D?*iiy*o*ix ?y39 ?צו דאנ t״iy 

yi*y***o*n9? טש^ןא?, שאפ iy**xn oyo, 1פא t”? 
*oyai9 iyoi די לטוסת yaאים או? שאפ פו? םלאמת ל 

oi*o*yiyiD 9 סיט iyr*o .יי1 סתנה ya&i? יד1א 
9 o?*ny*o*ix ?*דא oy*i*3 tm אג־לנט ■rtyD*yi9i 

הילף. ŷכyינקטלB או? גוםער דין פאר
i* קאמיםע•.

פאולי? און ליפשיץ 1א1איזי סםוײיטמא?. לואי
?iyoi9, .?69 לאק. לײוײ׳ לואי ;22 לא;

.89 לא?. י.1יא1פא **?on או?

i*o, די id lyoyaix? שילל yo7—501 ,oiyixia 
yaxn ,i**yny? אויף oyi פון תף po iyony*yo iyi*ix 

lym ,22 לא?אל a 0 םשאתים. o***y*o*ix ,?xoiyo’t 
140 iyi*^p םייל אלם id? טויזנט 50 די iyi*^p. װאס 

iyi*ix זיד האם 22 לא?אל yoi*y*iyo*ix? אויפצומאכyן 
 פון ?yi*y* פאפוײיט־ל די פון ?yoxo yw*on די 1פא

oyi נאצישy? יאה lוילyן t o אם פיי iy i גyלyגyנהיים 
id? איyaשיק^y? צו קלײדיל! 140 די u oyi9־®y? װאר 

i^ y i,״ iyi*ix ?y?*noix ?או? דאנ i*y?iy*x** צו 
iyi*iK 22 לא?אל y1l ,ODXoyiTDלכy נישם אפ היט 

 iyey,« די אי? lyoyaix *i םון ?yoyiyorx די 1י1ל3
iy 11 יף1א םאלyאל שטײט 1נא iט1ט אץ אך iyi*ix ii־ 

yixa הילDם־א^כyה צו טyלםyזײ ן ^id yi*yT? אלy 
 y*y?* אמעז1צו ?yooy? װאס ̂,yלקyD אייניגםע1םא

פ.1*אצי ?1א פאשױם
 דאנק ״אושיגעל 9 יקעז1אױםז־ אויך װילזד םיד

iyi*ix ix ,סיעעס־אגענם lym a 9< אים1לo*ynr^ סאר
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 בײםראג, קליעעם אט מאכען צו שאפ אונזער אויסקלײבען
 אוגזער פון רוף יעדען ענטםערען צו צו זאגען מיר און

 םי קײן זשאלעווען גים קיינמאל וועלען היר ױניאן.
 צווע־ נאבעלע פאר הילסס־ארבעם םאן צו צײם קיץ און

קעז•
 שאפ־ נוםבוים, פײװל .• רעזאלוציאנס־קאמיםע

 םעם לעוױן, מיכל ראװיטש׳ לואיס םשערמאן;
ערפס• אברהם ;22 לאקאל פון שלאפשטײן׳

קו־ א. און פרעסטא, לא א:נא ; 60 לאקאל
.89 לאקאל םון באדא.

 די זיך האבען דעצעמבער, טען23 דעם דאנערשטאג,
 םון שאם׳ דרעס דזשוניארס מעדאוברוק, סון ארבעםער

 דער םון אםים אין םארזאמעלט עװענױ.׳ םע7 — 463
 צו צװעק דעם פאר ,22 לאקאל ױניאן, דרעסמאכער

 םעם ברודער שאפ־טשערמאן, באליבטען זײער עהרען
 פאסאלאף׳ הערי ברודער קאמיטע־מאן. זייער און קאפלאן׳

 צײכען אלס מתנות, װערטםולע צוױי זיי איבערגעבעז דורך
אנערקענונג• זייער פיז

 בא־ רעדע הארציגער א אין האם קאפלאן ברודער
 שאצט ער אז ערקלערענדיג, מיםארבעםער, אלע דאנקם

 רעםרעזענ־ האנדלונג די וואם געםילען, די אפ געהעריג
 דעם ארויס ער ברענגט צײט זעלבער דער צו םירם.
 וואס ד.ילף, אומאפשעצבארער דער דורך בלויז אז פאקט,

 איבערגעגעבענעם און פעהיגען אונזער םון קריגט ער
 גע־ ער האש ױשעלעװסקי, ברודער ביזנעס־אגענט,

געהאט. תאט ער וואס ערםאלג, דעם סארצײכענען קענם
ברו־ און קאפלאן ברודער װינשעז אנװעזענדע אלע

 פרױואטען זייער אין ערםאלג און געזונם פאגאלאף דער
 אםגעבען קענען וױיםער אויף אויך זיי זאלען לעבען.
 ארבעטער. די םח וואוילזײן דעם םאר מיר און צײם זייער

 ױשע־ ברודער הארציג באדאנקען שאפ םון ארבעםער די
מיםהילף. געטרייער זיץ פאר לעװסקי

ברוקם, אדאלף וױינגארטען, דזשאו .• קאמיםע די
בורשטין׳ ד. געבין, דזשייק בעללאם, טשארלי

 דזשאו מארגענשטיק. חשאו לאזעבניק, הערי
ראובפאגעל.

דזשאזעף״, און ״דאבראװסקי פון ארבעטער ידי
 טשער־ שאם זײער געגעבען האבען עווענױ, אכםע 520
 אוים־ אלם םתנה שײנע א לעוױט, סעם ברודער מאן׳
 אםהיםעז אין װאכזאמקיים זיין םאר אנערקענונג םון דרוק

 אגהאלםען און שאס אין ארבעטער די םון אינםערעסען די
 מלאכות. בעל די צװישען באציהומען הארמאנישע די
 אגענם, ביזנעס זייער באדאנקם אויך האבען ארבעםער די

 םאר דעםארםמענט, ריםער םון ליפסקי לואיס ברודער
באדינגונגען. ױניאן די אנהאלםען אין הילף זײן

קאמיסט.־ די
 וױיצמאן א. םישטיין, סעם קעגיגסבערג, מעקס

 דזשײקאב ; 117 לאקאל פאלעי׳ פרענק און
וױיםמאן, ם. און ;9 לאק. טײטעלבאום,

35 לאק.

 ברא־ און גרינבערג ״לואים םון ארבעטער די מיר,
 אויםגעדריקם האבען עווענױ, טע8 — 520 דהערם״,

 אונזער זימערמאן, הערי ברודער צו אגערקענונג אונזער
 אונ־ סנײדער, דזשײקאב ברודער צו און טשערמאן, שאפ
 דעפארטמענם. ריםער סון םענעדזשער דיסםריקם זער

 םאר־ כשר האבען זיי וועלכע מועות׳ ווערםפולע דורך
 אז אויםפאסען, אין איבערגעבענהײם זײער פאר דינם

 ארבעטער שאפ אונזערע םאר באדינגונגען ױניאן די
ווערען. אפגעהים זאלען

 מיזונטערהײם םארנוצען עם זאלען זײ ווינשענדיג
 איבער־ גוםער דער םים אנגײז וױיםער זאלען זײ און

 סמ ארבעטער אונזערע לםובת ארגעט געגעבענער
םיר פארבלײבען שאפ,

:קאםיםע די
;117 לאק. קושינסקי, חשיי און קעניג ס.

;48 לאק. אלםעטא, פיםער אח פארל ניק
3 לאק. גינזבורג, סילײיא

 250 שאפ. אינסייד אינםרא םון ארבעטער די
 אגענם, ביזנעם ד״ער באדאנקעז סםרים, םע39 װעםט

 אח געםרייער זיין םאר בעלםאן, אברהם ברודער
 אלע פאר װאױלזײז דעם םאר ארבעם אימרגעגןבענער

שאפ. םיז ארבעטעי
 געלט םלדמה אלע אין זיך באםײליגם שאפ אונזער
 םון באנדם וואר געקױםם שוין האבען םיר זאםלונגען.

 איבער פאר ,1943 דעצעמבער. ביז ,1942 ײני,
)85XXX קױ־ צו אױםהערען נים וועלען םיר און דאלאר

נערעכטינקײם &
 םח פארשװינדען דועלען נאציזם און םאשיזם ביז םעז
ערד. דער

.»קאמיםע די
ס. דאנדע, נ. טשערמאן; לעװינסאן, הערי

א. ;117 לאקאל הערמאן, ל. און גארמאניק
לא־ בעלקיז׳ ;9 לאקאל הארן, פ. און קאד,ן
35 קאל

 230 קאמפאני״ קאוט ״שעלטאן פון ארבעטער די
 ביזנעם זײער פרעזענטירט האבען םטריט םע38 װעםט

 דעם און 9 לאקאל פון עטקין אײב ברודער אגענם,
 דעפארטמעגט, קאונסיל אינדוסטריעל פון מענעדזשער

 מלחמה דאלארדיגע פוםציג צו פײנבערג מארים ברודער
 ארבצט גוטער זײער פאר אנערקענונג אלם באנדם
 פיינבערג׳ס ברודער אויף מלאכות. בעל די לטובת

 קױפען צו באשלאסען אויך שאם אונזער האם פארשלאג
 אויף ,מלאכות בעל אונזערע אלע פאר באגדס מלהמה

 יעדער װאם שכירות װאך פולער דער םון סומק דער
וואך. די פארדינט האט אוגז פון

 אויך ארבעטער די האבען מיטינג שאם דעם בײ
 שאם דיער צו אנערקענונג און דאנק א אויםגעדריקט

קאמיטע. דער און בארנשטײן ברודער טשערמאן,
 פיליפס און סאלאמאן (אונטערגעשריבעס

; 9 לאקאל פון זזערי ; 117 לאקאל פון
 פון װיענער, און ; 10 לאקאל פון מעקס
.35 לאקאל

 האגען שאם קראקאם׳ם״ ״ר. פון ארבעטער די
 םאנד. וואר נעשאנעל םארן דאלאר פוםציג געשאפען

 די דאלאר• צען בײגעטראגען דערצו האט פירמע די
 פון ארבעטער די בײ נייעס קייו ניט איז ביישטײערונג

 שאפ אין אונז בײ װערם װאך יעדע כמעט שאפ. אונזער
 אנדערע און כינעזישע רוסישע, פאר געלט געזאמעלט

 אונטערנעמונגען. און אגענטורען הילפם מלדומה
 געקויפט אויך האבען שאפ אונזער פון ארבעטער די

 אר־ אז האסען מיר באנדם. מלחמה דאלאר 5,000 פאר
 אונזער נאכטאן װעלען שעפער אנדערע פון בעטער

ביישפיל.
קאםיטע די

 פון ארבעטער די פון פײערנוג יערלעכער דער בײ
 האבען בראדװײ, 596 קאמפאני״, גארמענט .ראזענבערג

 שאפ אונזער צו דאנק הארציגען א אויסגעדריקט מיר
 םון מיטגלידער די פרעגער, ראלף ברודער טשערמאן,

 מע־ םנײדער, דזשייקאב ברודער צו קאמיטע, שאפ דער
 ביזנעס אונזער צו און דעפארטמענט ריפער פון נעחשער

 אוים־ גוטער זייער פאר גאלוב, לואיס ברודער אגענט,
 שאפ אין אונז בײ באדינגונגען ױניאן די אויף פאםונג

מלאכו̂ו בעל די םון ײאוילזיין דעם פאר
 םאר אנערקענונג פון אויסדרוק באזונדערען אלם

 װערםפולע געגעבען מיר האבען ארבעט, געטרייער זייער
 טשערמאן; שאפ פרעגער, דאלף ברידער די צו מתנות
 גאלוב, לואיס און ארבעט פון טיילער דער לעש, הײמאן

 בא־ האבען ארבעטער די מענעחשער. דערפארטמענט
 לאקאלם די םון פארשטייער די און ױנאן אוגזער גריסט

 אויסגענוצט האבען זײ װאס דערמיט, באארד דזשאינט אוץ
 גע־ מעגלעך און ארבעםער די לטובת לאגע איצםיגע די

 םטאנדארד לעבענם זייערע אויפצוהאלטען זײ פאר מאכט
צייט. אומנארמאלער דער אין

םריעד, איזידאר וױיגטראוב, י• .•קאמיםע די
 און מארמעלסטיין הײמאן מאסקאוױץ, דזשאו
ראזענפעלד. הערי

 ״דזשאזעף פירמע דער םון אפערייטארם די מיר
 עפענטלעך באשלאסען האבען קאםפאני״, קלאוק קריילער

 מענע־ לאקאל אונזער צו דאנק אונזער אױסצודריקען
 מענש־ זייז םאר קאפלאז׳ בענחשאמין ברודער דזשער,
האנדלונג. עטישער און לעכער
אריינםישונג, ענערגישער קאפלאנ׳ם ברודער דאנק א

 אנגערירט האט וועלכע פראבלעם׳ אנגעוױיטאגטע אן איז
 מיט און אפערייטארם די פון געזונד־צושטאנד דעם

 יאר, א איבער געראנגעלט זיך האבען מיר וועלכער
 אוםן צוםרידענשטעלענדען א אויף געווארעז געשליכםעם

צח-ים. אלע םאר
ל. און םטעםמאן x געגזער, פ. קאמיםע: די

האתער.

קאמםאני״, גארמענם אין ״מעידזי םץ ארבעטער די
 זייער פרעזענטירם האבען ברוקלין, םםריט, סטעים 281

 דעםארטמענם דיער און מאגדעלבאום אגענט, ביזנעם
אוים־ אלם באנדם, מלחמה מיט קאלינסקי, מענעחשער,

 לםובוו ארבעם גוםער זײער פאר אנערקעגונג םון דרוק
םידט אויך האבעז אדבעטער די מלאכות. בעל די  םרעז̂ז

 גתזעד איר סאר מתנה םײנער א םיט טשערליידי זייער
ארבעם.

 117 לאקאל םילװערבערג, הערי קאמיםע.־ די
.48 לאקאל פון טעםיא, און

 205 מארקוס״ אױ ״ווייסמאז פון ארבעטער די
 שאפ- דיער פרעזענטירם האבען סטריט טע39 ־ועסט

 םעק־ דעם און גראזאלסקי רובי ברודער טשיערמאן,
 מיס שטערעז׳ ברודער פאנד, קראנקעז פון רעטאר

 פת מיטגלידער די און ריסט־װאטש װערטפולען א
 זיחמ* פאר פרעזענטען שיינע מיט קאמיטע שאפ דער

 ארבע״ די מלאכות. בעל די לטובת ארבעט געטרייע
 את אנערקענונג זײער אויסגעדריקט אויך האבען טער

 קאונסיל אינדאסטריעל פון מענעחשער צום דאנק
 ביזנעס דעם און פײנבערג מארים ברודער דעפארטמענט

 גוםער זײער פאר 9 לאקאל פון עטקין ברװודער אגענט
ארבעט.

קאמיטע.־ שאפ די
 לאקאל סון בארג און זימערמאן גארדאן,

.לא־ פון נאכשין און בראנדינגער ;117
 היידען און ,10 לאקאל פון רובין ;9 קאל

.35 לאקאל פון

 275 ביבער״, און ״דרעסלער פון ארבעטער די
 שאפ זייער פרעזענטירט האבען גאס, טע39 ױעםט

 םופציג א מיט ליבערמאן׳ דוד ברודער טשערמאן,
 אנעו״ פון אויםדרוק אלס באנד מלחמה דאלארדיגעז

ר ארבעטער די ארבעט. גוטע זיץ ׳פאר קענונג מ  מ
 ביזנעס די צו דאנק דיעד אויםגעדריקט גלייכצייטיג

 גו־ זייער פאר ברעדשנײדער און מאסקאװיץ אגענטען
 די פון אינטערעסען די צו אויפמערקזאמקײט טער
מלאכו̂ו בעל

.•קאמיטע די
לאק. םעגנער, דזשאו און אינדעק םאול
םאלוסםי̂ן מערי און פארילא ראוז ;117
קרא־ אברהם און כאלאװע דוד ; 48 לאק.

.35 לאק. קאװםקי,

קאמפאױ״, קאוט ״הארװין פון ארבעטער די מיר,
 דאנקבארקײם אוים דריקען םטריט, טע38 װעםט 246

 איבער־ זיץ פאר עטקין אב. אגענט ביזנעם אונזער צו
 אתזער פון ארבעטער די לטובת ארבעט געבענער

 צו אנערקענונג אונזער אויס אויך דריקעז מיר שאפ.
 םײנ״ מאריס ברודער מענעדזשער, דיםטריקם אונזער
 געפיגם שאם אונז׳ער אויפזיכם וועמעם אונםער בערג,

 em מיר האבען איבערגעבענהײט זייער דאגק א זיך.
 דער םון םארבעםערונגען געקראגען מאל צוױיטען
פירמע.

.•קאמיטע די
 אין האמערמאן גײטען העקער, לואיס

 קלארא ;117 לאקאל פון פינקעל איזידאר
•9 לאקאל פון שנײדער אייב און קאפלאן

~ מינקאף און בארענשטייז פון ארבעטער די מיר
 I בײ םארזאמעלם — קריילער םון קאנטראקטאר א

 האמו באארד דזשאינט פון אםים אין שאפ־מיטיגג.
 אנערקעגתג און דאנק אונזער אויםצודריקען באשלאםען

 פאו םודזשין, א. ברודער טשערמאן, שאפ אונזער צו
 איגטעחנםןן די פאר ארבעט אומדערמידלעכער זיין
שאפ. פון ארבעםער די פון

 װאר דאלאר 50 א מים אים פרעזענםירען מיר
 געזונםערײד. דאם פארנוצען צו אים װינטשען און באגד,

 צד אונזער אויסצודריקען מיד באשליםען גלײכצײטיג
 ברודעו אגענם ביזנעם אונדער מים םרידענהײם

 ארבעמר די צו איבערגעבענהײט זייז םאר קושניער
 ביים וואד דער אויף שטענדיג שטייענדיג שאפ, פון

 אלגעםעני די אויף געבען אכטונג און פריחען םעםלען
 אויד באשליםעז מיר ארבעםער. די פון אינטערעסעז

 מענעחשער צום דאנקבארקײט ספעציעלע אויסצודריקען
 שאר קאפלאז״ בענדזשאםין בו־ודער לאקאל, אונזער םון
 פון אינטערעםען די אויף אויפפאסען ספעציעלען זיין

שאם. אונזער
קאנזיטע די

 1ל קאםלאז ם. ברײטבוירג, ה. סאלין, א.
 און .9 לאקאל דאבקין מ. ;117 קאל

.48 לאקאל באסםא, דזש.

 נאכדעם שאם״, קלאוק אינק. ״לענץ פון מיטינג א ביי
אפגעגעממ האם ראשקאלי, דזשאו טשערמאן, אונזער װי

---------------»4 1944 ר ע מ
 tnjm שאפ, אק סעזאז וױנםער לזןצסזמ םון באריכם א

 לצזכטפי■רא א פיס עסערבאר די «ן ירעזעגגױדס «ו•
 יײמרנדד־ גוסעד דץ פאר־ אנערקענונג אלס ריסט־װאםש,

טשעדנממ דעד םלאכרת• מל די לסדכת ארבעם לעכער
------- M M ■  * M M  M •  M •  M t i M  M t •  fe M tk M L u ד װעס וױיטער אויף אז צו זאגט אח אלעטעז דאנקט-------------*   ן

 שא■ איז באדינגוגגזח די העלפען איצם ביז וױ מער נאד
אױסצובעסערעז.

 לאקאל סח ױריסדיקציע דעו־ אונםער איז שאם דער
 אױסדריקעז געלעגענהײס דער בײ וױלעז מיר אח 23

 און סאקטישער דער מיט צוםרידענהײם אלעמענס אונזער
 ביזנעס אונזער םון שאפ איבערן אויסזיכט פעהיגער

םרענק• ברודער אגענם,
.•קאמיסע די

; 9 לאק פאלאק׳ מאריס ; 117 לאק. קירשטײן, ל.
.23 לאק. איידעלמאן, מ. ; 35 לאק. מעלזאק, דעיױ

 214 םעלדמאן״, ענד ׳״סמיטה םמ ארבעטער די
 אנערקענומ זײער אויס דריקעז סםרים, טע39 וועםט

 117 לאקאל סץ אגענם ביזנעס גאלדשםײן, ברודער צו
 ארבעםעד די סאר קרײעז צו אנשטרײנגונג דמ פאר

 םרעזענ־ אץ סיזאז ז׳עם וואקאציע באצאלטע װאך א
 זײ באנד. מלחנוה דאלאר םוסציג א מיט אים םירען

 שאפ געװעזענעם צים דאנק זײער אויס אוין־ דריקען
 איבערגע־ זײן םאר ריגער, איזי ברודער טשערמאן,

ארבעט. בעגער
; 117 לאקאל סיז לערנער׳ ל. מילגרוב. מ.

גערםלער, א. און דזשענםילי רעמא
.9 לאקאל

 וועסם 250 אינק״ אניםרא פח ארבעטער די מיר
 םרױער טיפסםעז אונזער אױס דריקעז סםדים, סע39
 זץ אץ פאםער בדידער, די מיםארבעםער, אונזערע צו

 טױם םריצייטיגען דעם אױף אײזען, םאול און נײטען
 איז וועלכער אייזעז ײשא ברודער און זץ זייער פון

• קעמפ. מיליטערי א אין געשטארבען
 זאלען זײ אז איז װינשען, מיר וואס אײנציגע דאס

וױסען. ניט פאמיליעם ױיערע אין צער קײן פון מער
םשערמאן. לעװינםאן, הערי

חשעסעװ״, און ״בעקערמאן פון ארבעטער די
 זײער אויסגעדריקט האבען סטריט, טע38 װעפט 230

 גאלדשטײן לואיס אגענט ביזנעם צ־ם אנערקענונג
זיי באנד. מלחמה א מיט אים פרעזענטירען דורך

 א עםענטלעך אויסצודריקען באשלאסעז אויך האבען
 םיעבערג, מארים מענעדזשער דיסטריקט צום דאנק

 מענע־ צום און מילער אלעקס מענעדזשער אסיםטענט
 זייער םאר קאפלאן׳ בענדזשאמין ,117 לאקאל פון דזשער

 זיך האבען מיר װען מאל יעדעס י׳ילף 1אי קאאפעראציע
געװענדט. זײ צו

מאריס טשערמאן; װישענגראד, אלעקס
 אייב ; 117 לאקאל קײזער׳ סעם און אנגער
; 9 לאקאל בודא־וסקי׳ מאריס און זירלין
מאריס אין ,10 לאקאל ראם, מאריס
35 לאקאל פון גוטמאן

שאפ, קאוט גוירל״ יארק ״נױ פון ארבעטער די
 הארציגען זייער אוים דריקען עײענױ, אכטע 520
 בעלסאן, אברהם בו׳ודע׳ד אגענט׳ ביזנעס צום דאנק
 מלאכות בעל די אז זען צו ארבעט געטרײע זײן פאר

 איינ־ דין דורך לעבען. אנשטענדיגען אן מאכען זאלען
 צוױי פירמע דער פון געקראגען מיר האבען פלום

 פץ מתנה חנוכה א און װאלאציע באצאלטע װאכען
בעל יעדען פאר באנדס מלחמה דאלאר הונדערט
מלאכה.

 טשערמאן שאפ זייער אויך באדאנקען ארבעטער די
 און וואך, אויפן שטענדיג זיץ פאר גארדאן ברודער

 קאפלאן בענדזשאמין 117 לאקאל םיז מענעדזשער דעם
ראט. און הילף זײן פאר

.•קאמיטע די
 םון וױיםבראט, לואיס און סטיצקי סעם

35 לאקאל בערלין׳ םעמױל ;117 לאקאל

הא־ קאמפאני״ קאוט ״לאמאר םון ארבעטער די
 דיער װעלכער פאר דזשאבער דעם םון געקראגעז פען

 דא־ 75 קאמפאני״ קאוט ״אניטרא די ארבעט, פירמע
 איצ־ דער פון אנבאםראכט אין פארטי. א פאר לאד

 25 נאך דערלייגם ארבעטער די האבען צײט, טיגער
 פאר דאלאר הונדערט די אוועקגעגעבען און דאלאר

אנשטאלס. װאױלטעטיגען א
דעקםער. וזערי םשערמאן, שאפ שיתירץ, מאיר

 טדױערט ידניאן דױיװערס דדעס און מלאיס
 מענעדזשעד, *ץ םױט ®ריןױיפדגען >וױפן

מעץ סאול
ס יח קלאיק חױ־ ®ז פאדזאסלונג םדויזד־ א כײ___ זדן

 םױם פריצײטיגעז אױפן ,102 לאקאל יוניאז דרײװערס
 זדז װאס מעץ, סאל בדודעד םענעדזשער, זײער פח

 אנגע־ זױז ^ואר׳ םעז26 דעם געײארזז אפגעחאלםעז
:ציצויעזאל ®אלגענדע די געװארעז נימעז

^ .אונזעד נ  סאל פץ גזדיארעז ארגאניזירס איז יי
 םענע־ אונזער געוחח איז ער את >1933 יאר אין מזדו

 אונטער םױם. םריצײםיגעז זײן פח םאג דעם ביז דזשער
 שםארק. געווארען יוניאן אמזער אח פידערשאפם ױין
 צוױשען אװעקגעשםעלם ױניאז אונזער האט מעץ סאל

 לײדיס אינםערגעשאנעל דער פון יוניאגס די פון רײעז די
 ױניאן אונזעד חאם ער ײניאן; וואירקערס גארמענם
 ;באוועגונג אדבעםער־ דער םת םײל א אלס געמאכם

 דדײ־ די פח סםאנדארדס די דערהויבעז האם מעץ סאל
 געאדבעט חאבעז םיר אינדוסםרי׳ע. אונזער אין ױערס
 איצם אבעד װעיחשעס, קלײנע פאר שסונחגז לאנגע
גלייד. ארבעםער אלע מים סיר זײנעז

 אנדערע מים פאדבוגדעז געװעז איז מעץ ״סאל
 סאציאליסם. אלס סײ אמ איד אלס סײ ארגאניזאציעס,

 ארגאניזאציעס העלפעז צו גרײם געװען אלעמאל אח עו־
 הארץ א הארץ׳ ברײם א געהאם האם עד יחידים. און
פאלקם־מענש. א פון

 גרײסער א אונז סאר איז מעץ סאל םין םױס ״דער
 צו אנדענקען זייז איז זיד פארפליכםעז מיר פארלוסם.

מיר ױניאז. אונזער פארשםארקערען און פארגרעסערען
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 מיר דערקלערעז הארצען איז םרויער גרויס מים
 אלס ,1944 םען,22 דעם יאגואד, םוים׳ זײן פיז טאג דעם

 :זאגעז מיר אין ױניאז׳ אונזער סאר יארצײט־םאג
אנדענקען!״ דין ״עהרע

ױניאן, דריױוערם דרעס און קדאוק
מענעדזשער. עקטיגג בערגער, סעם

 באארד דזשאינט קלאולן אנדזשעלעס לאש
 שטאל קליץ אץ ענדעדונגען פאדערט

פארמולע
 אנדזשעלעם לאם פון באארד חשאינט קלאוק די

 װאס רעזאלוציע א קאנגרןים צום איבערגעשיקם האם
 דער פון פאליםי סטאביליזאציע די ענדעדעז פאדעדט
 צוריק־ און שכירות העכערען ערלויבען צו רעגירונג

 איז רעזאלוציע די לעבענסמיטלען. אויף פרייזען זעצען
: פאלגט װי

 דינען 1940 יאנואר זינט אז אנבאםראכט .אין
 אזוי, געשםיגען כסדר לעבענסמיםלען אויף פרייזען די
 אוו דעםארטמענט םון ציפערען די לוים אפילו אז

 פרא־ 26 ארום מיט העכעד איצט די זײגען לעיבאר
 אלס באשטריטען נאך װערען ציםערען די און צענט,

און :ידעריג, צו
 גערוסענער אזוי דער דורך אז אננאטראכט .אין

 דער געווארען איז װעלכע פארמולא״ שטאל ״קליין
 איז געזעץ םטאגיליזאציע לוין דעם פון פונדאמענט

 נאך ניט קומען ױי און איינגעפרוידען פאקטיש שכירות
 די ליידען פאראורזאכען און באדינגונגען הײנטיגע

און ארבעטער, לוין
 די פארגרינגערען צו אום אז אנבאטראכט ״אין

 גע־ ארויפגעלייגט ארבעטער די אויף איז װאם לאסט
 רעאליםטי־ ניט און פארעלטערטער דעד דורך װארען

 אנגענומען זאל עם אז נויטיג איז פאליםי לוין שער
 אויס־ ערלויבען זאל וואס פאליסי ױשר׳דיגע א װערען

 עקזים- די אסשאפען און םרייזען מיט שכירות צוגלײכען
אומגלייכהײט, טירענדע
 מיטגלידער מיר. אז באשלאםען דעריבער עם ״זיי

 פון באארד דזשאינם קלאוק אנדזשעלעס לאם דעם םון
 אפגע־ זיצונג׳ רעגולערע א בײ אינטערנעשאנעל, דער

 איסט 215 אין 1944 יאנואר ־םען26 דעם האלםעז
 פארלאנגען קאליםארגיע, אנחשעלעס לאס סטרים׳ אכטע

 באזים דעם ענדערען צו קאנגרעס םון רעסםעקטפול
 אויסצוגלייכעז כדי געזעץ לוין־סטאביליזאציע דעם פון
 אויף פרימען געהעכערםע די םים םארדינסםען די

לעבענסמיטלען.
 פארםעס־ צו קאנגרעס םון אױך פארלאנגעז ״מיר

 װייםעדע אפצושטעלען כדי קאנםראל פרײז דעם טיגען
 אײגשםעלען אופז דעם אויף און העכערונגען םרית

אוים־ אח עקאנאמי מלחמה םםאביליזירםע אמת׳ע א

a —
 גרעםמ די איו װעלכע אינשלאצין •ון געפאר די ודידץן
ױ און אגשטרײגגונגןח, מלחםזז יתזודע מי סמײ י
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 קאנגרעס, נום פרעזידעגס׳ *ום רזױאלוציע חני פח
 דזשאדזש צו עקאנאםי, םלזזסה חנר פח דירעקםאר צום

אינסעמעשאגעל.״ דער *ו איז ױינסםאז

 רוזװעלט ®רעדדענט דאנקט 22 לאקאל
 דירעקטאר ;קדבנות נאצי צו דדלןש פאך

ענטפערט
 מענעחשער זימערםאן, סשארלס פרעזידענם וױיס

 נאמען אין האם ,22 לאקאל ײנקװ דרעסמאכער דעד פמ
 פרעזידענט צו סעלעגראמע א אוועקגעשיקט לאקאל פמ

 קאםי־ א באשםימעז זיק פאר אים דאנקענדיג רחװעלם׳
 די ארויסראטעוועז םיס איגעבען זיד זאל וואס סיע

 די ספעציעל און אײראפע פח קרבנות גאצי םױזעגםער
 דירעקםאר עקזעקוםידו דער פעחלי, דאבלױ חש. אידען.

 דער׳ אויף האם קערפערשאפם געשאםענער נײ דער פמ
 וואר דער אז פארזיכערם, אח געעגםפעדם םעלעגראמע
 דמע אין איז וואס אלץ םאז וועט באאדד רעפיוחשי

 צו םעלעגראםע די אײפגאבע. די דערפילעז צו כחות
:סאלגם וױ איז רחוועלם טרעזידענט

 סנרעזידעפ דוזװעלם, ד. קלקגפרז ״חאנאדײבל
סי. די. װאשינגםאן הויז, וױיסען

 הארציגען דעם איבערגעבען אייך אוגז .ערלױבט
 ארגאני־ אונזער פון םיםגלידער 26,000 די םון דאגק
 באשטימען אין וואד לעצטע האנדלונג דער פאר ואציע

 עם אז זיכער זייגען מיר באארד. רעפױדזשי וואר די
 טויזענטער ראםעװען צו שרים װיכסיגער זייער א איז
 אידען, די םםעציעל אייראםע, אין קרבנוח נאצי די פון

 דורך אויםראטוגג מיט געסםראשעם איצט ווערעז װעלכע
 מענש־ דער פון געשיכטע דער אין םאל קיץ גאציס. די

 אזוינע אונטערװארפעז געוועז ניט פאלק א איז הויט
 זײנען דאס װי מאםערנישען אומענשלעכע און ברוםאלע

 לאגע זײער יאר. םינף לעצטע די אין אידעז די געווען
 ציװי־ דער פון געװיסען צום ארויספאדערונג אן איז

 צו און אונז צו ארויס קומעז זײ מענשחײם. ליזירסעד
 רא* צו תחנונים מים פעלקער םאראייניגםע אנדערע די

 אייער פארגיכטונג. פאלשטענדיגער פמ זײ טעװעז
 עפעם וועם עגדלעד אז םארזיכערונג, די גים האנדלונג

 מענשעז אומגליקלעכע די ראםעײעז צו ייעדעז געטאז
 האםענונגםלא־ ױיער אין םליםה מקום א די געבעז און

 מאל א גאד מיר ערלויבם םארצװייםלוגג. און זיגקײם
 פאר אנערקענונג און דאנקבארקיים אונזער אויסדריקעז

 האנדלונג אייער אז האםענונג, די אח אויםםו אייער
 אן אױף פראגראם װירקזאמער אמת אן צו םירען װעט

 מאסשטאב.״ אינםערנאציאגאלען
(אונםערגעשריבען)

 מענעדזשער זימערמאן, ם. טשארלס
ױ. ג. ל. א. 22 לאקאל ײגיאן דרעסמאכער

:געענטםערט פעהלי דירעקטאר האם דעם אויף
זידערמאן: מר. םייערער ימײן

 װעגען רוזװעלט םרעזידענט צו טעלעגראמע ־אײער
 איבערגעגעבען איז באארד רעםױדזשי װאר נייער דעד

אפים. דעם צו גווארען
 דעם אין ארגאניזאציע אייער פון אינטערעם «דער

 פארפאלגטע די העלפען צו םראגראם נײע פרעזידענט׳ס
 איך אנערקענט. םיף װערט אײראפע, אין מינאריטעטען

 אין זײן װעט עס װאס אלצדינג אז אייך פאחיכער
 װירקזאמע אז זען צו ווערען געטאן וועם כחות אונזערע

 די דורכצוםירען װערען אנגעװענדעם זאלען מאסגאמען
 םון קרכנות די ראטעװען צו רעגירוגג דער פון פאליסי
 באלדיגער אין זײנען וועלכע אוגםערדריקונג שונא׳ס

געסאר. םוים
 אייערער, אויפריכםיג ״זײער

 םעהלי, דאבלױ דזש. (אונםערגעשריבען)
,ר.דירעקטא עקזצקוםיװ עקטיגג_________________
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 ן“ש זײג<ז ׳ *געדעכסיגקײם טסןד
 מר ײאלעז די געווארעז געתאלטען

 באארד עקזעקוטיװ באאמםע, לאקאלע
דעלע־ קאנװענשאן און מיםגלידער

לא׳ _ דדײ גרעסםע די אין לעגאםען
-

 אלע די איז לאקאלס. קלענערע די םון פאר א אין און
 אדמיניםטראציע דער םון קאנדידאםען אלע זיינעז לאקאלם'
 אײז קײז איז מערהײטעז׳ ריזיגע טיט געװארעז עמױילט

 ניט איז אפאזיציע קאמוניםטישער דער פון קאנדידאם
 קעמיעיז׳ שטורעמדיגען דיער טראץ געווארען, ערװיילט

 און סיטעל יעדען אויסגענוצם האבען זיי וועלכען אין
 נאר ניט פארמאגט. חאבען זײ וואם כוזז, גאנצען זײער

 אז *י קאנדידאם אײן קײן דערווײלט נים די האבען
 שטי׳ אפגעגעבענע *אל דער צו פראפארציאגעל נאר אמט,
 אין געװארעז םארקלענערם איעםלום דיער נאך איז מען,

וואלעז• םריערדיגע די מים םארגלייך
 גאנצער און זימערמאן וױים־פרעזידענט
 לא־ אץ ערוױילם סלעיט אדמיניסטראציע

אײנס צו צוױי וױ מער מיט 22 ר,אל
 די חאט ,22 לאקאל ױגיאן, דרעסמאכער אין כאטש

 צאל גרעסערע א געקאגעז אפאזיציע קאמוגיםטישע
 זײער אבער איז לאקאלם, צוויי אנדערע די אין וױ שטימעז

 אנ־ ערגעץ װי באדייםענדער לאקאל דעם אין דורכםאל
 אלס יססעזגקאמו די אכמעזראםב 22 לאקאל דערש.

 שטארקסטען. צום איז אײנפלוס זייער וואו לאקאל, דעם
 כוחות זײערע אלע קאנמנטרירט לאקאל אין האבען זײ
 אום מיטגלידער עקזעקוטױו פאר א כאטש געװינען צו
 זיג. שטייזעל א קדשים, צאן זייערע וױחען קענען צו
 מעג־ יעדע געגעבען זײ האט לאקאל םון פירערשאםם די

 אדמי־ די םלעים. זייער םאר ארבעטען צו לעכקײט
 םארטרעטער־ םולע א געגעבען זײ האם אליין ניםטראציע

 געגעבען די האט קאמיםע, עלעקשאן דער אויף שאשם
 אויםן אויבען פלאץ סלעיט זײער געגעבען האט וואםשרס,

 קא־ די סלעים; אדמיניסטראציע מיטן *וגלײך באלאט
 קעמ־ דעם םון צייט גאנצע די איז םרעסע מוגיסטישע

 פובליסיםי. און אגיטאציע זייער מים געװען םול פעין
 פון נאמעז איז מיטגלידער די צו אפעלירט האבעז זיי

 הא־ זיי ;פאטריאטיזם םון נאמעז אין ;״אייניגקײט״
 ארמיי רויםער דער םון זיגען די איז געפוצט זיך בען

 הא־ זײ ;דעם אין חלק א געהאם וואלטען זיי װי פונקם
 וואס קדושים, אידישע די םון נאמעז אין אפעלירט בען

 בעס־ היטלערישע די םון געווארעז דערמארדיעם זײנען
 כאםש וועלען זײ אז זיכערער, נאך מאכען צו טיעם;

 מים אזזת יד געמאכט זײ האבען ערוױילען, עמיצען
 וועמען פראגרעםיװס״, ״אינדעפענדענם גערוםענע אזוי די
 רע־ און שווארצע אלס םארשר״ען יארען אלע האבעז זיי

 גע־ זיי האבען אבער אלעמען דעם טראץ אקציאגערען.
 אםילו שטימען די םון דריטעל א וױ װײניגער צויגען

 צאל קלענסטע די און קאנדידאם העכסטען זייער םאר
 מווען איז מענשען אדמיניםטראציע אן םאר שםימען

אזויםיל מאל צוױי װי מער
קאנדי־ איינציגער דער געווען איז זימערמאן םשארלס

 גע־ האבען מיטגלידער די אמט. מענעדזשער םארן דאט
 געגעז אדער אים פאר שטיפיען צו מעגלעכקיים א האם
 טראץ געווען. נויטיג גיט דאם איז געזעצלעך כאטש אים׳
 שםי־ 12,811 םיט געוואדעז דערוױילם ער איז אבער דעם
 די םון געגען. שטימען 748 בלויז און סאר מען

 אונטערן שםימען די םון הײסט דאס שטימען, םטרעים
 אדמינים־ די האט סלעיט, גרופע גאנצער דער םון נאמען

 קאמוניסטען די ;שטימען 11,303 געקראגען םראציע
 איגדיפענדענד די און שטימעז 3,956 געקראגעז האבען

 דער אין שטימען. 85 געקראגעז האבען פראגרעסיװם
 אדמינים־ אן םון שםיםען צאל קלענםםע די וואס צײם

 די איז שםימעז, 1L600 געווען איז קאנדידאם טראציע
 גע־ קאנדידאט אפאזאציע אן פאר שםימען צאל העכסםע

 װיכםיג איז דערמים םארבינדונג אין ,022£ בלױז ײעז
 םון שטימען צאל העכסםע די כאםש אז אנצואװײזען,

 ארום מיט בלויז יאר דאס מווען איז אםאזאציע דער
 וואלען, םארצוױי־יאריגע די אין מי וױיניגער הונדערם

 אפגעגעבענע צאל דער פח ױיערעד ■ראצענט דער איז
 םיםגלי־ מעד וױיל קלענער, םיל יאר דאס געװעז שםימען

 עס װאלען. די אין באטייליגם יאר דאס זיד האבעז דער
 שםײ miOO געווארעז אפגעגעבען TS^ri די אץ זײנען
מעז•

סעחדיפעז ױדנע סים
ס וױדער שאר און אגטאנינ• זיטערםאן- תדיי  ע

 קאםוניסגדעע — םאיארימעםעז, נרעשטע נדט
 — דעכמאאניע. איר טראץ פארלירם יי^אזיצמן

ען 9 און in יאקןןיס אץ ײ«לען ^  געײןילמעז זי
p«מעז2 דעם און פעכרו&ר טען29 דעם ווערען j,

 פארשנײט 89 לאקאל אץ אשאדציע
באלאטס אונטער

 89 לאקאל דדעסמאכער איםאליענישעז דעם אין
 ארמטער־ י$ר דאם קאמוניסטעז םוצען פאר די האבען

 א ארױסגצשםזןלט און הארצען פיז חאגט די גענימעז
 *לס אנטאגיגי מײס־ירעזידעגט געגעז קאנדידאטקע געגען

 גע• אמד חאט זי לאקאל. פח סעקרעטער גענעראל
 כא׳ די אז שטימען, צאל קלײנע לעכערלעד אזא צויגען
 אנטאגיני װײזעז. אויגען די געשעמט זיד חאבעז וױידים

 שטימעז i7,»uo מיט געװארעז דערױײלט װידער איז
 תאם קאגדידאטקע געגעז דיז װאס שםימעז 467 געגעז

געקראגעז•
אונ־ פמ לאקאל גרעסטעז דעם איז ױאלען די אין

 21XJ33 געװארעז אפגעגענעז זײנען אינטערנעשאנעל זער
 אפאזיציע די װאס שטיסען, צאל חעכסטע די שםיםען.

 קאר־ געוועז איז קאנדידאט א אירעז םאר געקראגעז האט
 םאר שטימען צאל קלענסטע די חונדערט. םערצען גע
 אדער 17,565 געווען איז קאנדידאט אדמיניסטראציע אן

 נישטיגע די אט אםילו און אײנס• צו צוועלף וױ מעד
 אױסגעשפראמנע די ניט געקראגען האבען שםימעז צאל

 זײ־ די אז געלײקענט, האבען וואס די נאר קאמוגיסטען,
 תאט קאמדדסטקע אויסגעשםראכענע די קאמוניסםען, נען

שטימען. 467 בלוח געקראגעז
 קא־ די האבען 89 לאקאל אין קעמםעין דעם אין
 זײ וואס קאגאנעז״, ״שווערסטע די אויסגענוצט מוגיסטען

 את אמטער ־ יןאםשיאני, אגטאגיא, מארק פארמאגען.
 געשריבען האבעז בראודער אלייז גדול כהן דער אםילו

 האכעז זײ חסבמח, זי״ער געגעבען און דיסערםאציעס
 נאמעז איז דרעסמאכעד איטאליענישע די צו אםעלירט

 נוײ װעלכע איםאליע, פאטערלאנד צום ליבע זייער םון
 אײ די האבעז £9 לאקאל איז אייניגקייט אין זיד טיגם

 אן דערוױילט און געםאלגם זיי דרעסמאכער סאליעגישע
. אדמיניסטראציע אײנהייטלעכע .  גאגצעז חגם .

בראש, אנטאניני׳ן מיט אדמיניסטראציע דער םון סלעים
 לא־ אץ קאנדידאט אפאזאציע העכסטער

 די פון דבעטעל א נעבעך הריגט 62 קאל
שטימען אפגעגעבענע

 אונזער םיז לאקאל גרעסטעז דדיטען דעם אין
 אד״ נעגליזשי און אונטערװעש איז אינםערנעשאנעל,

 טויזענט םוםצען חאם וועלכע £2 לאקאל ױניאז בעםער
 9,773 באטייליגט וואלען די אין זיד האבעז מיםגלידער,
 ארױס־ ניט דארם חאבען קאמוניסטען די מיםגלידער.

 ביז־ אדער מענעדזשער םאר קאנדידאטען קײן געשטעלם
 עקזעקוטױו םאר קאנדידאםעז בלויז נאר אגענטען, נעס

 לאקאל דעם אין דעלעגאטען. קאנווענשאז און באארד
 קאגדײ יעדער גאר סלעיטס בײ געשםימט גיט מעז האט
 זײן לויט אלםאבעטיש באלאט אױםן ערשינען איז דאט

 זעל• די געווען אבער זיינעו דעזולטאטען די נאמען.
לאקאלס. צוױי אנדערע די אין װי ביגע

 ערוױילט וױדער איז שאר ־סעמועל פרעזדענט װייס
 שטי־ 8,324 מיט לאקאל םון מענעדזשער אלם געױארעז

 קלענסטע די געגען. שטימען 152 בלויז און םאר מען
 חאט קאנדידאט אדמיניסםראציע אן ױאם שםימעז צאל

 צאל העכםטע די און שטימעז 6,800 געװעז איז געקראגעז
 1,442 געוועז איז קאנדידאם אפאזיציע אז םאי־ שטימען
שטימען.

 אץ װאלען אץ פארלירען האמוניסטען
 קלאוק בײ און 40 לאקאל בעלטמאכער
43 לאתאל מאנטדיאל, אץ אסערײטארס

 האבען מיר וועלכע םמ לאקאלס צייױי אנדערע די
 לאקאל זײגען איצט, ביז רעזולםאטעז וואל געקראגעז

 A3 לאקאל און יארק נױ אין ױניאז בעלטמאכער 40
בײדע די אין מאנםריאל. אין ױניאן אםעתיטארם קלאול
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ram תשאזצף איז מימגײז מאריס אגאגיחז׳ yo, 
 חד אײנשטיסיג״ גציואחד ױילסײדצ אױך זיממ

 פיסגליחװ־ כאאו־ד ?קזןקתדה פאד גזדחןז איז קןמסזןסס
 זײמן גזדאגט׳ וױ אבער ײולזגאסימ, ?אנװענשאז אץ

t7tt דזןרוױילס קןןגדידןןסען iljrunva
 Tjn r* םארגעקומז אויך שײן זײנעז װאדען

 ווייס• װאו ,25 לאקאל ײגיאן יױישטסאמר און כלאדז
 פאגדאן אגזמטעז כימזןס לרײגדלער, טשארלס פדעזידענט

 וױדזד איז אדמיניסטראציע גאגצע די און לײרא־ױץ אץ
געדוארעז. דערוױילט

 טען•2 דעם טערץ און טען29 דעם פעברואר
י 9 און 117 לאקאלס אין װאלען

־
 « לאקאל ײניאז םינישערס קלאוק דעד איז אוז 117

 אץ פארקוסזמ׳ דארפעז לאקאלס צוױי די אין װאלען די
— 9 לאקאל איז איז םעכרואר טעז29 דעם 117 לאקאל

|■AAM a L aaAM Ia M ■  M A U M M iB  —a■ u ja m a a  IM M U IfeM  maa—ן—  װ#ר דע™ דעד און סרײהייס די םעדץ# *וױיסעז דעם
 פאר •ראפאגאנדע מים םול טעגלעך טאג זײנעז קער

 דעמאגא• און מיטינגען ליםלעטס, קאנדידאטען, זײערע
לן זײנ׳ח לאקאלס גיידע איז נים׳ די זשאלעװען גיע  ן

 אד־ די חיגסער םאראײניגם עלעמענםעז קאנסטרוקטייוע
 און קאפלאז בענחשאמיז סה אנגעםידט מיניסטראציעס

 הײמאן לואיס פמ און 117 לאקאל איז צוקערמאז ראובן
 די סץ אורםײלענדיג £ לאקאל איז ן^דעי׳ע די אץ

 לאקאלס, אנדערע די אין און 22 לאקאל אין רעזולטאטען
 זײן לאקאלס די אץ דעזולטאט דער זיד דוכט וועט

 גערעכטיגקײם״ גומער קומענדיגען איז ענלעכע• אז
 אין װאלעז די פמ כאריכט גענױעז א געבען מיד װעלען

אינסערנצשאגעל, דער פח לאקאלס אגדערע די

 אץ דער׳חרג׳עט בלײד וױליאם
אומגליסספאל

 ױיליאם םץ טױט אױםן טרויערען קלאוקמאכער די
 באארד חשאינט קלאוק םון סופעראינטענדענט בלײך,

ע׳ ^ ע  דעם געײארעז דער׳חרג׳עט איז װעלכער ג
 עלע־ אין ארונטערגעםאלעז איז ער ײעז יאגואר טז17

געבײדע. דער איז שעםט וױיטאר
 אנ־ אז געײעז איז וועלכער םארשטארבענער דעד

 זינס באארד דזשאינם קלאוק דער םון געשטעלטער
 און ארבעטער די בײ באליבט געװעז איז 1910

איבערגעבעגחײם. זייז םאר ױניאן דער םון בעאמטע
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ט דער א ט ל יי תאבזח קײן«*ל נאד ®ון חןזו
-  - - -  —— -  —* — — a ss s A w a a B iA ia a  w —צי,אט1 גיס קאמוניסםעז 

 תאםענוגגןז גרױסן אזעלכע
װאלצן יי איז געוױנזח צו

■ aaL  L aaaaaamm am m aa  ——a— aaw e a aj7 אינסערנעשןמל סמ
——a— I - - . . .  swaasso a a a  a se la ta iaאמ ®אל׳ דאס וױ קאלעץ 

 דורכפאל גרױםעז אזא געחאם נים זײ האבען מאל קײז
מאל. דאס וױ

 םאל דאס זײגען קאמוגיסםעז די פת תאםענימזח די
זיז־ חאבען ױי ײאס דעם צוליב גים גרױס אזױ מײעז

AAAA AAAAA teAAAAAAM U  AM M  AASMaWAAS SiM tS — — — — — - — —— — דער אק גוסס עטװאס מיס אויסגעץייכענס WTJr• מז  װי
אין חאבעז קאםרניסטען די ױידןןן. %י ײאס גמזא איז ם7יי

- — . —   — — — — — ——— — ——— —————— S A A IM M S Ia lS a  A4AAAAA W t t aאון צעשטערינגס־ארבעט זייער םארגעזעצט ײניאז דעד
----- —  - - -  -  — B A u a    - - - — — — a— a, aaaa aaJaaa aaaa-  aa a a a M I Mװןקען או כוחות׳ זײערע אין װאס אלץ׳ געטאן תאבען 

צו און צוױמתז צום מיטגליד אײז פח פײנדשאפט תאס,
- -  - — - ,  . -  — — . , — —— ———- — a A >a a  a  ■ a a s ty  aaa teA*aa woo^aweaeאין דייסערײען מער אומאײניגקײט/ מעד װאס 

 זימעז זײ וױ קאסמיסמז די ,r« ארגאניזאאיע• דער
 גים אינטעתעשאגאל דעד פמ לאימלעז די איז האמז

 ■א»ולאריטעם מעו־ irffr לעצטע די איז געוױנזז געקצגט
 גע־ ניט תאמז קאמוניםםעז די אמר אגזעז• מי איז

 מיט נאר יחוס, אײגענעם דיער מיט געוױנעז צו חאםט
 רױםער חנר םח איז סאװעט־רוטלאנד םון יחוס דעם

ארמײ.
 אדםײ רויטע די באזונדערס »מ סאװעם־חסלאנד

 סאײעס־רוס־ אמעריקע. אין פאיולער זײער איצט זימען
 גרױסעז דעם איז שותף סלחמח א אונזער איז לאנד

 ארמײ רױםע די חיטלער׳ז.און געגעז קאמף גלוטיגען
 אר־ גאצי די מנגען קאניף דעם אין װאונדער באוױיזט

 די און זדגםערגעשאנאל חנר פיז לאקאלעז די פײעז•
 איגערופעז זיץ תאמז גאגצע *לם אמטעתעשאנאל

 פון שטימ דער פאר װארימקײם גרעסםער דעד פים
 רױטער דער םון חילף דער פאר און םאוועם־תסלאנד

r אדמײ• r בײגע־ ניט תאם אמעריקע אין יוניאז אגדער 
 אינטער־ די וױ חילף חסישער דער צו םיל אזױ פדאגעז

 געחאםט, קאמוניסטעז די דעריכער ו׳אבען געשאנאל.
 א•9סי« גרױסע די אט אויםגעען קענעז װעלעז זײ אז

 םאװעט־ צו םיםגלידער אינםערנעשאנאל די םיז םיעם
 סון װאלעז די אין ארמײ חיטער דער צו אמ מסלאנד

 קאממיס־ די דאך מאכעז לאקאלען. אמםערנעשאנאל די
 פאר־ דירעקםע די דא זײנען זײ אז אנשםעל, דעם סען

 אדגױי רויטער דער םון אמ םאלק רוסישעז םמ טרעםער
שטימען. זײ םאר מען דארף המילא און

 רױםע די איז םאוועם־רוסלאנד אז גלויבעגדיג, און
 זײ חאבען װאלען, די געוױנען העלםען זײ וועט ארמײ
 פאר געשםעמפעלם ױי, געגען איז וואם איינציגען, יעדעז

 דעם םאר האבען זײ סאײעט-דוסלאנד. םון שונא א
 םאר־ אױ ליגענם געמײנםטע די מיט באנוצם זיו צװעק

 קא־ גאנצעז דעם איינגעשםאנט האבעז די לויםדונגען.
 קײנמאל אפאראט. םארלוימדונג און ליגעז םוניססישען

 םארלױמדערישע אח ליגנערישע קאמעיסםישע די איז
 איז ײאלעז די ארום םעטיג אזוי געייעז נים ■רעסע

 געװען איז זי וױ אינטערנעשאנאל, דער םון לאקאלען די
 גע־ איז מאשינעריע קאמוניםטישע גאנצע די מאל. דאס
 קאמוניס־ די איינפאד איז עס באטריב. םולעז איז ײעז
 וואלען. איצטיגע די געװינען צו איױלעבעז געגאנגעז טען

 לע־ אין געגאנגען די איז עס :געזאגם ריכטיגער אדער
 די באזונדערס גאנץ געגנער׳ זייערע שלאגעז צו מז

 »רעזידענט און אינםערנעשאנאל, דער םון םירערשאםט
 וואל־קאמף דעם האבןןן זײ אלעמעז• םמ מער דובינסקי
 מים אץ סארביטערונג באזונדערער א מיט געפירט

דערצו זיינען קאמוניםטען די נאר וױ גאל, םיל אזײ

 פון זכװו דעד אז זיכער׳ געװעז זײגען זײ און םעאיג׳
זײ װעט ארםײ דױטער דער פיז איז סאומט־ריסלאגד

— — L- ——- IU A ■  AAtfחצלפזמ. דעם איז
 סא• טעו̂ו גרױסען א געמאכט אמר חאבען זײ

 שםארק טאקע זיינען ארסײ רױסע די און ומם״תסלאגד
 אינטערנעשאנאל, דער פין מיםגלידער די נײ יאױלער

 ליבער נים דןם ײרך זײ האכען קאמוניסםעז די אנער
 אינטערנעשאנאל דער פמ מיםגלידער די באקומען.

 אונםערשײד דעם וױסען צו גענוג אינםעליגענם זײגעז
 סח ארמײ רױםער דער און קאהוגיסםען תיגע די צװישען

 אפנארעז. ניט דערינער זײ קען מעז אח סאװעט־רוסלאגד
 און נאציס די שלאגט או־גײי רױסע די «ז ודײמן, די

 בלו־ דעם חיטלער׳ן, פון װעלט די באםרײזה ו/עלסס
 בעת מענשהײם, ציוױליזידטער דער םץ שונא םיגסטעז

זײער איצס אייד נאד טיעז קאמוניםטען אמעריקאנער די
i.iL lA M H A  AAM AAMMAAta AAASAABBIMaMAASHHM, ױ——— — - — - - — ,  םיז רײען די שואלטען סון אדכעם צעשםערערישע

 און ארגאניזאציעס זײערע אונטערצוגראבען ארבעטער׳
אימיגקײט. זײער צעברעכען
 אר־ די צו קומען קאמוניםםעז די פלעגזמ אמאל

 םלעגעז זײ ■ראגראמען. רעײאלמ^מרע םיט כעטער
 זי אז ױנ^ס, די םמ םירערשאםם די כאשולדיגעז

 װי ניט קעםםם זי אז געגוג, טיאםאנםיש גים אמ
 אז ארבעטער, די םח אינםערעםעז די םאד געחעריג

 םירם זי אז באלעבאםים, די מים פרימדלעך צו איז זי
 אבער מאל דאם וו. אז, x קלאסעךקאמף קײן ניט

 ארבעטער די צו געקומען ניט קאמוניסטעז די זײנעז
 זײנען ? געקענם דען זײ חאבען וױ טעגו̂ו אזעלבע מים
 א»געזאגם ייד האבעז װאס קאסוגיםטען, די דאד עם
 אםילו גאר רעװאלוציאנער. איז װאם אלץ, פון בלויז ניט
 דאך חאם ליבעראל. •רארגעסיװ איז װאם אלץ, םון
 ערקלערם, אםעריקע אין םירערשאפט קא&וגיסטישע די
 אלע םץ אפ קאמוניסםעז די זיך זאגעז בלויז ניט אז

 נים אםילו וועלעז די נאר םאדערונגען, רעװאלוציאנערע
 וױ רעםארמען, םאציאלע מעסיגע אזעלכע ארױסשטעלען

 םון זאכען אנדערע און אײזענבאנעז די נאציאנאליזירעז
 גע־ גים האבעז קאםוניסטען די געברױד• עפענטלעפען

 םירער די אז זאגען, זײ און ארבעםער די צו קומען קענם
 םאר־ צו גענוג מיליטאנםיש נים זימען ױױאן זײער םון

 באלעבאםים די געגען אינטערעסעז זײערע םײדיגען
 םאר־ האבען קאמוניםטען, די די, ווען צײט, דער אין

 דער פאר אינםערנעשאנאל דער פון םירער די מאםערט
 גע־ צו כדי םטרייקס, גערוםען האבען די אז רעגירתג,

 גע־ האבעז אדבעטער די װאס םאדערונגען, די וױנען
 קאמוניסםעז די האבען וױ באלעבאםים. זײערע צו שםעלט
 די אז זאגען, זיי און ארבעטער די צו קומעז געקענט
 זײערע אין םריינדלעך צו זײנעז ױניאן דיער םון םירער

 םריידמען אליין זיי װען באלעבאטים, די מיט באציהונגען
 אסא־ מאנופעקטשורערס נעשאגאל דער מיט אםילו שלום

 אין קאמערס. אװ טשײמבער דעם מים און סיאיישאן
 קאדוניס- די דאך זײנען באלעבאטים די מים שלום זײער
 נאכםאל־ דיערע הייםעז ױי אז וױיט, אזוי געגאנגען טעז
 פארםײען. קאפיטאליסטישע די סאר בלויז שטימען גער
 אמערי־ די פון םירער דער בראודער, אוירל דאד דאט

 פאלי־ אלטע צוױי די אז דערקלערט, קאמוניסטען, קאנער
 רעםובליקאנישע, אוןי דעמאקראטישע די •ארטייען׳ םישע
אמערילןע• סאר גענוג זײנען

00
 מים־ די אפנארעז פרובירט האבען קאמוניסטעז די
 װעגען בלאף דיער מים אינטערנעשאנאל דער םון גלידער

 בלאף, האמעטנער צו א שוין איז דאם אבער אייניגקײם.
אויף נים רעקארד זײער געמאכט האבען קאמוניסםען די

 בחג־ אח שיאלטזנז אױף נאר אײניגקײם׳ טון כאדען דעם
 סיפ *קזיססענץ דיער אנגעטאנגען תאבעז זײ כען.

מז זײ און רײעז ארבעםעד די ברעכען און שפאלםעז  זי
 וחןלמ גלײך גאנץ ארבעס פארברעכערישע זײער פאר

 «ו אײ־ עזאױסטראכט גיט יאלעז זײ שלאג־װעדטער
 9אל אונםער זײ דערקענט םען פאו־מאסקיחע•

 אונפאר אז ודיס, מען אח אז• זיך םוען זײ װאס מאסקעס
 ברעכעדישצ וײער װערם אימיגקײם פח מאסקע דער

 דערימד זיך דארף מען אין געסערלעכער נאך אדבעם
 אײ׳ טה םאסקע דעד אתםער מער. װאם די םמ היםעז

n- קלאוקראכעד יד טארמאסערט האמזזיי ניגקײט rr 
 סםדײקס זדגספידידץז זײ אז יתיאץ, דדעססאכעד די און
םלחםזע די סאבאסאזשירעז די אז און שעפעד די אין

 גאד נאד האבען װאס :םשות, פאררעטערישע די אט
 פראװאצידס םובח זזיםלער׳ס סאר צוריק לאנג נים

 אינדוסט־ באװאטענונגם אמעריקאנער דער אין םטרײקס
 פים טאראימיגט דעםאלס זיד חאבעז װאס זײ אט ;ריע
 אנדער« אלע םיס און חברח פױרסט״ ,אמעריקען דער

 ניס בדי לאנד, פון כוחות םינםםערע רעאקציאנערע
 איז מגלאני חעלטען זאל אמעריקע אז דערלאזען, צו

 אוסגלױב־ די געתאט האבען היםלער׳ן, געגען קאמף איד
 אמ־ דער אױף מסירות שפעםער מאכען צו חוצפח לעכע

!םלחמה די סאבאטאזשירט זי אז טעדנעשאנאל,
 אב«ד װארס, םײאר א װארס, גום א איז אײניגקײט

 םױל איז זיי בײ קאסוניסםען. די סון מויל דעם אין נים
 האם זיד םים םראגם װאם װארט, געפערלעך א עס װערט

צעשםערדגג. און
 םימט קאםוגיםםעז ךי םון אימיגקײם איזטיגע די

 נעשאגאל דעו־ סים רעאקצ^עדעז׳ אלע סיט אײניגקײט
 םשעס־ דעם טים און אסאםיאײשאן מאנוםעקםשורערם

 רײיז• אדבעםער די אין קריג אבער קאמערס, אװ בער
 פרעזידעגס וױיס סוסר׳מ צײםונגען קאמוגיםםישע די

 װערםער שארפע צו באנוצם האם ער םאתואם מאלאם
 איז זיד בײזערען די ;מאגנאטען װאל־סםרים די געגען
 קריםיימר די אויף אייניגקײם נאציאנאלער םון נאמעז

 יעד םה פאדערם װאס פלאן, בארוך בוירנארד דעם םון
 איחנ איבערגעמז גיכער וואם זאל זי אז רעגירונג,

 קא־ פריװאם צו אונםערנעמוגמז מלחמה אינדוסםריעלע
 אונטערנעמעד קאפיםאליםםישע פרױואטע אז און פיםאל
 קא־ זעלביגע די אמד פרייהײס, מער װאם קריגעז זאלען

 האם וועלען צו אױף נים הערען צײטונגען מוניסםישע
 העותז אה ארבעםער די םמ רײען די אין םיעדשאפט און
 אײנע ארבעםער די nnrn צו און העצען צו אויף ניט

 אנטירען שטענדיג זאלען זײ אז אוץ אנדערע די געגען
ך צוױשען קאמף א זי

 די צו מאל דאס געיןוטעז זיינען קאמוניסטען די
 םים אינםערנעשאנאל דער םון לאקאלען די אין וואלען

 האבעז די װעלכען מים באגאזש, רעאקציאנערען גאנץ א
 בלייז געקענם אינטערגעשאנאל דער פון מיםגלידער די

 גאנצען זייער דעריבער האבען זײ זיך. םון אפשםויסעז
 האבען וועלכע פראגען׳ ארום קאנצענםרירט וואל־קאמפייז

 אז געהאסם, האבען זײ סאװעם־רוםלאנד. צו שייכות א
 װעט וואס צױבער־ווארט, דאם ױין וועט סאוועט־רוסלאנד

 ביםער אבער זיך האבעז זיי וואלען. די געוױנען ױי םאר
 טיז וואלעז די אין מאל קײן נאד זײנעז די אפגענארט.

 דורכ־ ניט שטאדק אזוי לאקאלען אינמערנעשאנאל די
 וואו יארק׳ נױ איז האבע? זיי טאל. דאס וױ געםאלען

 זײ װאו אח קאנצענםרירם איז הױפם־קדאםם זייער
 דיע־ אלע און ענעדגיע גאנצע דיער אנגעװענדעם האבען

 קײז דעדווײלם ניס װאל־קאמ̂ן דעם אין מיםלען רע
עס װעלכעז פאר גיס קאנדידאםעז׳ זײעדע סון אישציגעז

 די אץ װאלען ױ
 דער •ה יאסאלעו

אינטערנעשאנאל


