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 באװעגונג ארבעםער ארגאניזירטע די קריג. סון *ינעז
 טאר םםרײקס אױף אראםאויום6 א אײגגעשטעלט ז־ואם
 םים געםאכם שלום האם און מלזזמה דער פון צײם דער

 •רײזען די םיט םיםהאלםעז בלויז זאלען װאם שכירות
 בא־ מאטיװעז זעלביגע די אוים לעבענסמיםלען. אױף

 אויף פאראטארױם א םאדערעז אמ אייד פיר שטײען
פראפיםעז.
 קאנגרעס די װאם דעם געגען פראםעםםירען ״םיר

 רעקא־ ו־וזוועלם םרעזידענם באזייםיגם האם קאםיםע
 באגרענעצם זאל איינקונםט יערלעכע די אז םענדאציע

 דאלאר 25,000 או מלחמה דער םון ציים דער םאר װערען
 איעגעשלאםען זאל דאם אז סאדערען מיר און יאר א

םלחסד- דער פאר פאליםי םינאנץ דער אין װערען
 אינדוסטריאליםטעז יעניגע די פארדאמען ״מיד

 געםעכם׳ שרעקלעכען דעם םון פיםען אין װעלכע,
 זײערע לטובת פראדוקציע מלחמה די םאניפולירען

 די סיידען אז םארגעסען, זיי קריג. גאכן געשעםטעז
 ביז־ קיין זיין ניט וועם ווערען, געװאונעז וועם מלחםה

 די םאדערעז מיר מלזזםד- דער נאך םראםיטען און נעס
 גרופע, אדער םערזאן יעדע םון פארםאלגונג שטרײנגסםע
 וועמעם יחוס, אדער רייכטום איר אויף אוטגעאבטעם

 אדער אנשטריינגונגען מלחמה די שםערט טעםיגקײם
םאראל. גאציאנאלע די שעדיגם

 מער םיל ציילם וועלכע באװעגונג, ארבעטער ״די
 די איז פארטראםעז קױם איז מעגשען, מיליאן צען װי

 עטלעכע די אין קערפערשאםםען. םלחמה מיבםיגםםע
 א געגעבען יא ארבעטער די האט םען װאו פלעצער

 ארבע־ די םמ פאזיציע די איז פלאץ, םינדערװיכטיגען
 םען און באםוצונג מין א בלויז פארםרעטער טער

 איז האנדלונג אזא ווייניג. זייער די מים זיד רעכענם
 גייסט דעם שםערט עם און ריכםיג נים פוגדאםענטאל

אײגעקיים• גאציאנאלער «ז
 דטר פון קאנװטנשאן די אויף פאדטרטן .מיר

 פאדמרטן צו לטיבאר אװ פטדטויישאן סםטים יאתן נױ
 פאליםי ױשר־דיגט נים די אם אז קלאר, און פטםם

 ראדיקאל זאל ארבטםטר די גטגטן דיסקרינױנירם װטלכט
 ארבטסטר ארגאניזירםע די אז און 1װערע לעבימען

 פארסרעםטרשאפם גטהטריגט א ?ןריגסן זאל באװטגמג
 באואםונגס און אגטנמורטן מלוזמה וױכםיגט אלט אויף

 פאראנםװארמ־ און מאכם גלייכטר נױס קטרפטרשאפסטן
 קטר־ גטשטפםס צו גטגטבטן װערם טס װאס לטכקײם

פארוואלםטר. און פערשאפםע!
 וואם פאליםי די אז איבערצייגט, זײנען ״םיר

 אגענטורען באשטעלונגען מלחמה אונזערע םון םאנכע
 באשטעלונגען מלחמה אוועקצוגעבען אנגענומעז האבען

 םארצוג אין גידעריג זיינען שכירות וואו געגענדעז אין
 נארמאלע אנגעהאלםעז ווערען עס וואו געגענדען צו

 שאפ סװעם א איז םטאנדארדם, לעבענם אמעריקאנער
 ארבעםס־ און נױיט גרוים םאראוחאכען םח װאס פאליסי

 םון געגענדען אינדוסטריעלע םארשידענע אין לאזיגקײט
סםעים. דעם און סיםי יארק נױ איינגעשלאםען לאנד

 צו קאנווענשאן די אויף דעריבער םאדערעז ״מיר
 האבען ײאם אגענטורעז די םון פאליםי די אט םארדאמעז

 םאדערען און באשטעלונגען מלחמה איבעד זאגען צו
 צו פאליסי א ווערען אנגענומען זאל דעם אנשטאט אז

 ארבעםם־ זײנען ארבעטער די וואו דארם אדנעם געבעז
 רעזערווען אלע אויסנוצען ײעט םאליםי אזא לאז.
 דינען וואם םאבריקען און ארבעםער קײאליםיצירטע םון
 אינדוסטריעלע אוגצעליגע באשיצען דעם דורך אוץ דא

ארבעטסלאזיגקײט. םון קללה דער םמ שטעם
 אמעריקע םאר אז אלץ, איבער אנערקענעז ״לאמיר

 עם אז אעעםאנגען, איצט ערשם םלחמה די זיד האם
 אין נםױנות און םארלוםםען קרבנות׳ םאר אונז שטייען

 שוועריג־ איצםיגע ביז אונזערע דועלכע מים םארגליז
 באזי־ צו צילען שונאים אונזערע נישםיג. דינען קײםעז

 דינען מעטאדען דיערע װעלט. די באהערשען און גען
 מים רויב. און שװינדעל מארד, מאסען םעראר, םאסען

 קאמפרא־ קיק שלום׳ קיץ זיין נים קעז בארבארעז די
 דער אז אילחיע, די אויפגעבען מתען מיר םיםעז♦

 םערמאנענםער א איז ים פאסיםישער אדער אטלאנטישער
 מױען מיר אנגריף. אז געגעז אונז באשיצט וואס צאם

 פארניכטען אײביג אויף און בארבארעז די באזעען
 מיר קענעז דאם שלעכםס. םאן קענען צו םאכם זײער
 אום־ און הארם אלײן װערעז דורך דערגרײכעז בלומ

 געװען איז עס װען זײנעז םיר װי פער ברחמנות׳דיג
געשיכםע. אונזער אין

 םיליאז אנדערטהאלבען די םון שםימע די ״זאל
ױ סח ױניאניםםעז םרײד  דיערע דורך םטעיט, יארק נ

 רוף דעם אפהילכען קאנװלנשאז דער בײ פארםרעםער
 אײגענעם אונזער אין םיםבירגער אונזערע צו אקציע צו

 גאנצען איבעוץ םםעים אנדערען יעדעז אין אח םםעים
ש«עם, צו און צאל אין וױיניג צו זײן גיט לאםיר לאגד•

גערעכסיגקײם

דעפארסםענס עדױסײשאנאל פון פלענעו און םעםיבסייפען
 אונזערע טיט באקענען זיך לאטיר

םעלקער פארבינדעטע
 עדױקײשאנעל םון סעקרעטאר קאהעז, ם. פאניא

 ווער שרײבם: אינםערנעשאנעל דער םיז דעפארםמעגם
 וועגען מער דעחױסען צו זיד גערען נישט איז אוגז םון

 מיםז באקענעז נעענטער זין־ כינעזער, די און כינע
 דאם אויף בליק א כאפען ױגא־סלאװעז, די םון לעבען
 דעם םון האבען זעאה גריכען, די םאלק, קלוגע אלטע,
 די צו צוקוקען זיד סקאנדינאווער׳ די םון לעבען םאלקם

 און האלענדער די פון געײאוינהייםען און םראדיציעס
 םיר פארבינדעטע, אונזערע זײגען זײ ? בעלגיער
 געמיעשאםטלעכעז געגען די מים זייט בײ זייט קעמפען

זיי. מיט באקענעז זיך אלע מיר וױלען זיכער שונא.
 דעם אריבערצוםארען נײטיג ניט אויך איז דערצו

 האבען מיר םאבמארינם. נאצי די לויערען סע וואו ים
ױ אין אונז ביי דא געגעגדעז  קינדער די וואו יארק נ

 זייערע עםען לעבען, פאלקם דיער לעבעז םעלקער די םון
 און געוואוינהײםען די אן האלטען מאכלים, הײמישע

 זיינען די כאטש עלטערען, אור זייערע םון טראדיציעם
אמעריקאנער. גוטע אלע

 אונזער םון דעפארטמענט עדױקיישאנאל דער
 םון םארשלאג דעם אנגענומען האם אינטערנעשאנעל

 םעל־ אלע די באזוכעז װילעז וואם אונזערע מיטגלידער
 האבעז םיר זיי. מים באקענען זיד איז קערשאםטען
 נאכבארשאפםען םארש׳ידענע די באזוכען צו אראנזשירט

 אנםאגגענדיג שפאצירען, אינםערעםאנטע אונזערע אויף
 דעם םאר פראגראם אונזער איז אט םעפטעסבער. אין

מאנאםז נעכסטעז
 אזײגער צוויי םעפםעמבער, 1םע19 דעם שבת
 הויז״, ״םרידאם אין זיך מיר טרעםען נאכטיםאג,

 מיר עווענױ. םינםטע נעבען סטרים, טע51 איסם 32
 םלחמה די ״געוױנען אויסשטעלוגג אז זען דארם װעלען

 געשםרע־ אינםערעסאנםע אויסהערען און שלום״ דעם און
 אלע פאר םתיהײט םארזיכערען צו צילעז די איבער כען

נאציאנען. אמ פעלקער
ווע־ נאכםיטאג צוױי סעפםעמבער, םען26 דעס שבת

 בארימ־ די האוז״, ״אינםערנעשאנעל די באזוכען מיר לען
 דער פעלקער. םארביגדעםע אלע םאר היים סטודענטען םע

 די נעמם דרייוו. Tרױוערסי 500 אין זיך געםינט פלאץ
 אדער סםיישאן, סטריט 125 צו םאבוויי אינםערבארא

 טרעפעז מיר פלאץ. צום ביז באם עוועגױ םיגםםע דעם
אריינגאנג. בײם זיד

װע־ נאכמיטאג, צוױי אקםאבער, דריםען דעם שבת
 איז זיך טרעםען מיר טאון. םשיינא באזוכען מיר לען

 מאם 265 איז הויז קאמױניטי מאלבערי דער םון פראנט
 באוערי׳ דער צו םריין לאקאל ם. מ. ב. א געמט םטרים.

 דרי־ א אדער סטרים םםרינג צו לאקאל אי.ר.ט. אן אדער
 באקענם סקװער. טשאםהאם צו עלעוױיטעד עװענױ טע
 קעמ־ כינעזישע העלדישע אוגזערע פון לעבען מיטן זיד

 וועלען טאון םשײנא אין זאכען אנדערע צווישען פער.
 שאפם, םואוועניר און שםית אינםערעםאנםע די זען מיר

 מיר הויז. םעםלעמענם און סקול פאבליק כינעזישע די
רעםטאראן. כינעזישען א אין מיםאג עםען װעלען

 עדױקיישאנעל אין זיך וועגדעט איינצעלהײטעז םאר
םטריט• 16 וועםם 3 דעפארטמענט,

סטנםערס ערהאלונג און בילדונג אונזערע
 פראגראם א װינםער היינטיגען פאר פלאגעווען מיד

 סענטערם, םאשעל און ערהאלונג בילדונג, אונזערע פאר
 דער םון םאדערונגעז די צו צוגעפאםט זיין זאל װעלכע

 דער איבער פאםירונגעז םעגלעכע די צײט. איצםיגער
 עם פארשםעלונג. קלארע א םאדערען װעלט גאנצער

 היםםארישע גרויםע די באגרײםען מיר ײען בלויז, איז
 צוױשען קאמף דעם אין םארװיקעלם זיינען וואם אישוס,

 קרעםםיגען םיר וועלען ברוםאליטעם, און מענשלעכקײט
 און שוגאים, אונזערע באזיגען צו ענםשלאםענהײם אונזער

װי מער איצט, םרידען. דעם און מלחמה די געװינען

 גײסם אמעריקאנער דער זאל נים. שטיים צײט די־ וױיל
 אנשטרייג• אונזערע באזעלעז אנגריף און דראגען םון

קריג. אין גונגעז
(אונםערגעשריבען)

אנטאניני, לואיחשי
 דעלעגאציט דטר פון טשטרסאן

 נאגלער איזידאר
 זיםערםאן ם. םשארלם
 טײנבערג איזראעל
ברעםלאו חשאזעף

 פאראיעיגען צו נויםיג איז םיר, גלויבען איז, עם װעז
 פי־ צוגעגרײם זײז זאלעז מיר לדי ערהאלונג און בילדוע

 די און אנשטרעעונג די אויסצוד״אלטעז גײסםיג און זיש
אוגז. ברעגגם דועלם־שםורעם דער וואס געפארען

 פייהיגע אמ צימערעז קלאם די אין לערער ערפארענע
 שווים און איבונגען גימנאםםישע די אין אינסםרוקםארען

 דער אין מיםגלידער אוגזערע העלםען װעלען פלעצער
 אין קומען צו םיםגלידער די אייז לאדען מיר אויפגאבע.

 סארשלאגעז. זייערע םים דעםארטמענם עדױקיישאנעל
וועלקאמען. מאל אלע איז עצה זייער

נײטס גוטט
 וועם מיםגלידער׳ אונזערע םון םארלאע דעם אויף

 סענטער עדוקיישאנעל סאשעל מאגהעםען וועסם אוגזער
 םע18 אויף םקול הײ טעקםםיל דער אין געפינען זיך

 גיםנאזױםס גרויםע צוױי עװענױ. אכטער געבען םםריט
 וועלען רו־ציםערעז און פול סווימינג פרעכםיגער א און

 איבערגעטראגען האבעז סיר געברויך. אוגזער פאר שםייז
 דער אין םלאץ, םריהערדיגען דעם אין וױיל םענםער, דעם

 געווען גיםנאזױם איין דער איז הײ־סקול טריידם נאדעל
פול. סװיםעג קיין געהאט ניט האבען םיר און קליין צי

בוך־קלוב אונזטר אן i(j זין שליםם
 או־נזער םון אםטיילונג ביכער דער םון סלאגאן דער

 לעק־ את קלאסעז ״װען איז דעפארםמענט עדױקיישאנעל
 דאס גרייכם ציים, און פלאץ צו באגרענעצם זיינען ציעם

אומעםום״. ארבעםער די ווארם געשריבענע
 אייך העלםען צו גריים איז אפםיילונג ביכער אונזער
 הא־ װילם איר וואס ביכער די קויםען און אויסקלייבען

 אײנ־ וועגען פארבינדונג איז אונז מים זיך שטעלם בען.
צעלהײםען.

 ״פעלא־ פיר גיט אינטערנעשאנאל
 הארװארד אין שיפם״

אוניװערזיטעט
אונױוערםי־ הארווארד דעם מיט קאאפעראציע אין

 לאנד, אין אונױוערםיטעטעז בעסםע די םון איינער טעט,
 אק־ םיר פאר סקאלערשיפם אינםערנעשאנעל אונזער גים

 דורך קורם םפעציעלען א אויפצונעמען מיםגלידער טױוע
.1943 ױני ביז 1942 םעפםעמבער םון מאנאטן ניק די

 זײ מענער. זיץ מוזען קורם פארן אפליקאנםעז די
 אדער הײד־שול א דורכגעמאכט האבען דװקא ניט מוזען

 האבען אבער סוזעז זיי בילדונג. אקאדעמישע באזיצען
לייט. ױניאן אקםױוע פון רעקארד א

 ױניאגיזם, טרייד עקאנאמיקס׳ איץ שליםט קורם דער
 אינדוס־ און פסיכאלאגיע גרופען פראבלעמען, ארבעטער

פארוואלםונג. טריעלע
לא־ אלע צו געווארען ארויסגעשיקט זיינען בריף

 די אץ קורם דעם םון איינצעלהײםען די געבענדיג קאלם,
 םאראינ־ אן. באט אינטערנעשאנעל די וואס פעלאושיפ

 זייער צו װענדעז זיד דארפעז מיםגלידער טערעסירםע
 סםאר, מארק צו דירעקט שרייבען אדער ױניאן לאקאל

 3 אינטערנעשאגעל״ דער פון דירעקטאר עדױקיישאנעל
נױ־יארק. סטריט, םע16 װעסט
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ל ױ ע נ א ש ע נ ר ע ט נ  עקזעקוםי־ גענעראל די אי
ר די אױ א ב עי טיי ל ר א  אינםערנע־ דער םח װע פ
איר אויף האם שאנעל u * י״•

 אויםגענוטען סעפםעםבער, ־םען10 דעם םיטינג, לעצםעז
 קו־ די צו שםעלונג איר זײן דארף עס וואם פראגע ױ

 וױיםער־ איר און סםעיס ניױיארק אין וואלען פענדיגע
 האט זי וועלכער פארםי׳ לעיבאר דער צו באציהונג ױגע

 גע־ געגרינדעט איז זי זינם ציים גאנצע די נעשםיצם
װארען•

 דאם האם נױ־יארק סםעים אין וואהל־קאמף דער ,
 דער אין כאראקםער. לאקאלען א װי מער ח׳ײט י>ר

 אלע נױ־יארק םםעים םון וואהלען די זײנען וידקליכקײם
 װיכ־ דער איז נײ״יארק וײכטיגקײם. גרויסער פון י$ל

 דער איז יאר דאסי אבער אמעריקזג םיז סטעיט סיגסםער
 םץ באזונדערם גאנץ נױ־יארק סםעים אין וזאהל־קאםף

 םאר־ דירעקם איז אים מיט וױיל באדײםונג, !וויםעוז
נױ־דיל. דעם פאר קאסף א נונדעז

 ווערט עקזעקוטױוע גענעראל דער םון שםעלונג די >
:ערקלערוגג םאלגענדער איר אין *יםגעדריקם

 סון שםיצע פולשטענדיגער צוגונסםען זיינען ״םיר
 דעם אין ניד־יארק םח פארםי לעיבאר אמעריקאן דעד

קאמםעין. וזײ-יאריגען
 דעם און ליבעראליזם פאר קאמף פאליםישער .דער

 דער םון אויםגאבע און הויפםצוועק דער דיעל, ױו
 גע־ געגרינדעם איז זי זינם פארםי לעיבאר ןםעריקאן

 ליבעראלען, אלע םץ יאר דאם םאדערם ,1936 אין וארעז
 אין בירגער אומאפהענגיגע און ארבעםער זרגאניזירםע

אנשםרענגונגען. אויםערגעוױעלעכע סםעים צנזער
 די פארםי לעיבאר אמעריקאן די איז יאר ,דאם

 די סםעיס. יארק נױ אין פארםיי דיעל נױ זײנצמע
 אבזיבםלעך האם יארק בי־ו אין פארםיי זעסאקראטישע

 רחוועלם׳ם פרעזידענם און דיעל נױ דעם *רײארםען
 םאר בענעם דזש. דזשאן נאסינירען דורך ירערשאםט
 קאנדידאםען זייערע און רעפובליקאנער די נאווערנאר.

 םאר־ קאספעין דיערע אויף אכםענדיג נים ײנען׳
 און פראגרעס צום געגנעריש אזױ פונקם *פרעכענס,

 געװעז• אלעמאל זײנען די װי םארבעסערונגען סאציאלע
 פארםיי, רעפובליקאנער דער צװישען אונםערשייד דער

 גאווערנאר, םאר דיואי םאמאם נאמינירם האם װעלכע
 קאנווענשאן, דעמאקראםישע פארלי־קאנםראלירםע די וון

 םאז־םרעגעד, איר אלס בענעם דזשאן נאמינירט האם װאס
 רעפוב־ די ײאס צײם דער אין וואס דעם, אין בלויז ויז

 דיעל, נױ םון שונאים אויסגעשפראכענע זײנען ליקאנער
 האםעז אזױנע, אלס זײ קענען וױילער יארקער נױ די *ן
 קאנ־ דיער בײ האבען וועלכע אנהענגער, פארלי די נאן־

 רוזוועלם, פרעזידענם געבוקעם און געהוקעט װענשאן
 דיעל, נױ םרן דערםאנונג יעדע און לעהםאז גאורערנאר

 פראגרע־• דער םון פאפולאריםעם דער פון פראסיםירען וי
 סון פערזאניםיצירם ווערם וועלכע באוועגונג, סיווער
רחװעלם. פרןיזידענם פירער, אומפארגלייכלעכען *נזער

װ אומבאםלעקםער ״דער א ק ע  אםעריקען דער פוץ י
 אונזער פאר ארױםגעםראםען איז װעלכע פארמי, זדעיבאר

 און נאציזם געגען וועלט־קאמף דעם אין זיך נאםייליגען
 דרינ־ אירע און הארבאר׳ םוירל םאר לאנג נאך פאשיזם
 בא- צו זיך צוגרייטען געהעריג םאר סאדערוגגען נענדע

 םריי־ אונזערע אויף אטאקע אנקומענדע די נעגענען
 פרייע אלם זעלבסםשםעגדיגקײס אונזער אויף און ײייםעז
 גוםהײ־ אוןי אנערקענונג די געגעבען איר האם מציע,

 און םרעיד־ױניאניםםען מאםע גרויםער דער םון סיגג
 און סםעים. אונזער םץ בירגער געזאנענע *אגרעםיװ

 סארױיקעלם אקטיװ את לאנד אונזער וואס םאג דעם «ן
 פארםי, לעיבאר אמעריקאן די האם מלחמה דער *ין
ארגאנײ דער סיז פאליסיס די טיט אנקלאנג סולעז ,איז

 בלױ; נים געזוכט כסדר באוועגונג׳ ארבעםזיר זירםעד
 לאנד אונזער סיז אגשםרענגונגען די פארשםארקען צו
 און פאכען קלאר צו אויך נאר םלחםה, די געוױנען צו

 םון געוויסען און ווילען נאציאנאלען דעם פארשםארקען
 דעםא• אמת אן דערגוײיכען צו כדי םאלק, אמעריקאנער

 איגםערנאציאנאלער אויף באזירם סרידען, קראםישען
יושר. און ױכערקײם

 עק׳ געגעראל די האם אוחאכען דאזיגע די ״צוליב
 ומלמענדיג אמםערנעשאנעל, דער םץ באארד זעקוםיױ

 ארגא־ אונזער סיז םראדיציעס פראגרעםױוע די םאר זיד
 די צו געםרײשאםם איר אױםדריקענדיג און ניזאציע

 אוים־ באשלאסען דיעל, נױ םת פאליםיט און אידעאלעז
 שםאם איז סטעיט איז מיםגלידעד אתזעדע ןעדערטאצי
מ זײער װידםען צו יארק נױ אנ  סאבי־ צו און ענערגיע ג

 דעם פאר רעסורםען פאליםישע מעגלעכע אלע ליזירען
 לעיבאר אמעריקאן דער םון קאמיעיז דעם םון ערפאלג
 צו באשלאסען האם עקזעקוטױוע גענעראל די פארטי.
 סרייזױליגע ײרד דאלאר 25XXX( םון סאנד א שאםען

 םיםגלידער אײגצעלנע און לאקאלס פון ביישםײערונגעז
 דער «ח לאזונגען קאם«עין די פארשירײטען העלםען צו

יארק. נױ סון בירגער די צו פארםי לעיבאר אםעריקאן
 פרא- םויזענטער הונדערםער די ײעלעז יאר ״דאם
 הא־ יוןלכע בירגער׳ ליבעראלע איז ארבעםער נרעסױוע,

 אין פארםי לעיבאר אמעריקאן די געשםיצס געםרײ בצן
 אונםער שםימען דיערע אפגעבעז פארגאנגענהיים, דער
 דיען צו פארםײ דער פון םאן אומאפהענגיגער דעד

 אמת׳ער אז הופאניטאריער, אויםריכםיגער אן אלםאנחש,
דיעל. נױ סיז אונטערשםיצער געםוײיער א און ליבעדאל
די  יארק נױ םון כוחות ארבעטער און פראגדעסיײע .

 נױ םץ שונאים אםענע די םאר נים מורא קיק האבעו
 געזוגםער דער און גלשעענישען די פון לאגיק די דיעל.

 סון« כל סוף זײ ױעם בירגער אונזערע םון םארשטאנד
 פארגעסענ־ פאליםישער םארדינםער דעד אק םארםרײבען

 עם־ אונםעח אלםאנחש׳ דיען םאר שטימע יעדע הײם•
 דערםילעז וועם פארםי׳ לעיבאר אםעריקאן דער פון בלעם

 זעלבםם־ די שםארקעז ײעם עם :אויםגאבע דרייםאכע א
 פאר־ ארבעטער דער םון פאזיציע פאליםישע שםענדיגע

 כוחות פראגרעסױוע די קרעםםיגעז װעם עס םײ;
מז איבעח אנ  ווארענונג אלס דיגעז װעם עס און לאנד ג

 זײ אז ליבעראליזם, און פארםשרים םון שונאים אלע צו
 געשיכטע דער םון וױתער דעם צוריקדרײען נים קעגעז

 שםענ־ דעם אפשםעלען גים װעם םאשיךפאליםיק אז איץ
 דערגרײ- סאציאלע און מענשלעכע םון פדאגרעם דיגעז

כועען״.
 דער םמ מיםגלידער די־ אז זיכער, זײנען םיר

 םון אויםםאדערונג דער פאלגען װעלען אינםערנעשאנעל
 שםיםען בלויז נים ײעלען איז עקזעקוםױוע געגעראל דער
 הילף, זײער געבען איר און פארםי לעיבאר דער םאר
 ײירקען, צו סליכם זײער פאר האלםעז אויך ײעלען נאר

שםיצען. איר און איר פאר שטיםען זאלען אנדערע אייד אז

 בארעכטיגטע די
 די פון פאדערונג

דרעסמאכער
גע־ האבען דרעםמאכער די

 באלעבאםים זייערע שםעלט
וועי״ דיערע אז םאדערונג, א

 אויםגעגליכען זאלעז דזשעם
 לעבענס־ אויף קאסטעז די םון העכערונג דער םיט װערען
 בארעכםיג־ םולשםענדיג א איז םארלאנג זײער סיטעל.

 אז םאקט, דעם באשםרייםען נים קעז קייגער ייײל םער׳
געשטיגען. הױך דינען לעבענם־מיםעל אויף קאםםעז די

 הויך אזױ זײנען לעבענם־מיםלען אויף קאםםעז די
 אויפ־ שווער דיער געווארען היעם איז עם אז געשםיגען,
אפילו לעבען םון סטאנדארד םריהערדיגען דעם צוהאלםען

 דרעספאמר. די וױ מער םארדינען װאם ארבעטער, פאר
 װעלזת קאסימז די אז האםענונגען, קײן ניטא זײנען עם און

 װיײ זיכער גאד װעלען זײ פארקערם, ווערעז• קלענער
 פרעזידענם וואם גאםיחונגען די וױיל שםייגען, םער

 פאר־ צו כדי פרייזען, קאנטראלירען צו פאכם רוזוועלם
 אק באגעגענט חאט אינםלאציע טמ געפאר די סיידען

 אײנפלוס־ דעם פון וױדערשטאנד שטארקען א קאנגרעס
 צוגאלאחמ נים ביז האט ױאס בלאק, םארם ריי׳כען

 אויך עס וױל און פארם־פראדוקםען אויף קאנטראל קײן
 װאס פראדוקםען, םארם די .דינען עם אח נים• טrא

 איז *ס װאס דעם, איז שולדיג הױפטזעכלעך זײנען
מל. אױף יקח־ת אזא געװארעז סי ס־  *רײזזמ די לעגזנ

 86 אױף געשםיגען זײגעז פראדוקםעז פארם אויף
 זיך האם םלחסה װעלם איצסיגע די זינם •ראצענם

אנגעהױבען.
 דער ענדיגעז זיד װןם עס ווי גלײך גאנץ איז עם

 פרעזידענט צוױשען אנםדױקעלט זיך האס וואס קאמף׳
 םיםלעז געזעצלעכע שטרענגע װעגען קאנגרעם דעם און
 אינפלאציע. מארםײדעז צו כדי פרײזעז, קאנםראלירעז צו

 אז אוים, עס זעם געשדיבעז, ווערען שורות די אט ווען
 איז צוגעגרײם קאנגרעם אין װערט װאם געזעץ, דאס
 אױב אינםלאציע. געגען וױ איגםלאציע, פאר מער םיל
 פארמער די וועלען װערעז, אנגענוםען וועם גזןזעץ דאם

 •רא־ פארם אויף פרײזען די העכערעז םער נאד קענעז
 נאך װעלען לעבענם־םיםעל אויף קאסםעז די אח דױןטעז

 װעס פרעזידענם דעם ױען אםילו אבער שסײגען. מער
 נים זאל געזעץ דאס אז ױירקען, צו אײעעבען זיד

 װען וועםאאירען, אים וועם ער אדער ײערעז, אנגענומעז
 מיינען, בלױז אלץ דאם ײעס ײערעז, אנגענומעז װעם ער
 «רײ- םח שםײגעז דאס װעדען אפגעהאלסען װעם עס אז

 לעבענס־מיםלזח וועלען גיליגער אבער וױיטער, אויף זען
 פאראױם־ זיך לאזם עם וױפיל אױף און ווערען. גיט

 קאםפראםיס א װערעז געמאכם ײארשײנלעך וועם זאגען,
 פארמעדס די אז מיינם, דאס אץ םארס־בלאק דעם םים

 די העכערעז צו םעגלעכקיים די קריגעז נים וועלען
 אבער וױלעז׳ ױי וױםיל פראדוקםען זייערע םון םריחען

 אונםערשםע די קענען. זײ וועלען העכערען ביסעל א
 ווערעז ביליגער זאלען לעכענס־מיטלעז אז איז, שוחז

 םייעדעד זאלען זײ אז אבער אויםזיכם, קימ ניםא איז
 אס איז זיכער• װי גום אזוי זײן צו אויס עס זעט װערען

 צו בארעכםיגם דרעסמאכער די זיינען גרונם דעם אויף
יוערעז. געהעכעדם זאל ארבעםס־לײז דיער אז סאדעדען,

 אוסד איצםיגע די אונטער װאלםען דרעסמאכער די
 זײער ווען חעכערונג, א צו בארעכטיגם געװעז שטענדען

 הײסם, עס שטענדיגע. א געװעז אםילו וואלם ארבעט
 װען בפרט יאר, גאנץ א ארבעט געהאם וואלטען זײ װען

 טײל גרױסען א און סעזאגען פון אפ הענגט ארבעט זײער
 דרעס־ די אםילו גים. ארבעם קײן זײ האבען יאר םון

 ארבעט, האבען זײ ײעז גום׳ םארדינעז וואס מאכער
 יאר גאנצען סאח פארדינםםען זײערע דאך אבער זײנען

 נאד די םילען יקרות איצםיגעז דעם ביי און קליינע-
 זײנעז פארדינסטען זייערע ,אז מאל אלע װי שםארקער

לעבען. א אויף גענוג נים
קאנםערענץ, ערשםער דער םון אוים זעם עס װי

 אסאםיאײשאנם די םים אפגעד׳אלםעז האם ױניאן די וואם
 גע־ באלעבאטים די איצט האבען באלעבאטים׳ די םץ

 ניט מילען זײ וואס םאר ארגומענםעלעד נײע קראגעז
 איז עס דרעםמאכער. די פון םאדערוגג די נאכגעבעז

 נעםלעך האבען זײ פאםריאםתם. םון פראגע א זײ בײ
 מער אנפאמעז ײעלעז דרעםמאכער די אויב אז מורא,

 לאני אין אינםלאציע אז סאראוחאכז זײ װעלען פארדינען,
איצט םירם ױאם רחוחנלםז, םאן נים עם קעגעז זײ און
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i אץ פמקלקן שזטערן דיי p «.װײט 
 *ײט> יעגןןר סץ שסור א זוכסט דו
ץ *ײט די ױגען פ ץ און גל  — טרױם פ

רןוים• זי דערגרײפט כדיק װײטסטזןר דער
ט, :חױך שטןןחען בוימןןר די ײג מווי א  פ

ץ גאס די גאר אץ ט- שטילקײט א ײג װ  ש
ץ כוים אדן ץ חױז א  געחילט, שײן א
שטילט~ שטורעמס אלע װ* אי*נגע

n אץ און p ץ — שטילקײט n א p ם׳ אכ  נ
n**no p חאט ip ץ o א a p n p  n*n, 

טno ײון ײ ח ץ n־ליoײ ע א ײ  ׳פאן ;
o טאנ> np**i און p כאלד קוםט ~ אן

n ױךא סױן *ו p  n o y rm א** י1*ד
on p סיס *אד דיש*ד i* וױגשיד 

w #בעד i y  r v ♦ני
>1ג*ס לץ1 גסו f*i סלאוקס
r ניסא r* זןס if אדץ r ארבעש

no i  no  o p ו *ײס* wpp *e-*
AMM BBBA BMBAA •AW bab# AWU AUA BBBA״n סאר o* o p קייז 10ני איז m ׳

 גיס ל*מז r*p no np פילאזאפיע פון *ו31 נ*ס•
מכעז־

 m ®ארלמפיג אז וחןדזח׳ געזאגס זןס דאדף לײדעד
י סת סדײסם אײנ*יגע ד n זײ אז קלאוקססמר, י m 

p אײנ*יג*, די o p n i in p  n a p ס איז*
n m  wm ,njropm im p  nm אר־ יינגאנמז כס*ס 

n לייז1 נידיסרק אין מססלסז. n p  n m אזעיכע ovw 
4 onpm ,1 ערגער און סײזענד n pיז׳ א! wm ס* 

r m  im p  nm שײסכע w ,no3*ro*w סמ *לסג די 
n* זיד מל אדבעססלסזע נױ־יסרקער ױ p  .n n m sn p 

n מדס׳ o n p n p  n r  n s, ל*ג* די אז nmm o p *ד*
np o יסרק ניז איז ארבעטסלסזע ל1« “ איו מר p 

p נדעסעד p.| אזױ onow*nm סין מײנונג די איז
BAB ^^BABBABA BBA MBBBBAMABU ABMBMt BB BBBUWAMU^ rm ריסױרטש p® דידעקסאר גװדעגס/ ב• סערעדיס וד״

mb■■ ^ ^ w^ bbbbbab ^AM A bbLbbWAW MBBBW UW BBBA ABABA BMUUA,,■ ססזדט יארקעד גיו p® אפסײלינג דער אין אמסיססיקס
ײ מססרסמנם non סיס p ז*ד ג*ם wm לזדמי׳ !

1 b■ * - u  ABABAAAAABUB AM AWB a kMBUAMMBWA^ . מטייד ער ארבעטסלאזע. די שאר נאשעסםיגונג ײג  א
.n8*i וארף

oop n דערמסנם גױועגס דד, ro ip p  o p  not,
« ^ י ־ ײ עד קײן גיט איז נ ט  מלחסח־סרסדוק־ פח מג

p. ק סי ײי ד א ל*ך3ױסםז*ת איז ני * ס ד סיך מנ מ קוי
— .1 — - ̂ / .abba ■ A m BIAmWAA BB̂ b bbu  MBIAUMMAM AAU תן ז ®אר •ראדחױדער po אדן סאדקויסער ן1 ײיי * 

ײיד• ^ פערסחסלבעז *יד אז די פון מנ ל  ארמס*ד, מי
op ניי־יסרק n m  ,oypnp בלדז wmw 1 ם*ר* 
m שעפסיגט טויזענד) 370< *רסמנט  מלחסח־ איז מ

p די ׳^אינחםטריעס. i סנדערע n m משעסטיגם n p i 
 אץ pא ®אדקער pא האגדעל אין אנגעשטעלסע ןרס

נימ זימזמ װאס אונטעתעמוגגעז׳ אגדערע וארשידענע
a, . ■ ̂  mb•■ AMMBAABABBWBABkAMA BU ABB BUABBAAWB    >-* o 11 אינדדסטדיעס. סלחסח די מיט מרבונחח p  ntpלס 

n 1 אױסגעמכט, נים i יי סמ סד n m  wm מש*ס־ 
חאל־ געכרויך, *ױױלזן סאר׳ז אונטערנעמוגגעז איז סיגט

ŵ BM mA a La  baBABM ABa BU ■b a a  aba ABBBAB BMABmAWB bbbb ababbדער מלחמח״ דער דדיב1 ארכעס זײער סארלירעץ ניט סזןץ
IIabba AMBAAABABBW MABBABBU A ABA ABAAA ÂAABABA AUA WAWBאבער, איז מקט o p אינדוססריעס רערערע אין n p 

nro o געביײיד זיװילעז p געממט n n fip p n p די 
P את מאנגעל א *וליב 1ק«*ײ1סי Pר*אלn ױ את* 

רעבס. סריאריםי לינ
o p  np ו באםיזזוגגעז די םים איז* n ^ P  ס*ר 3

^ אין *רב?ס •לחמה א ױ־י o ? נ jp n  .m גיט איז 
n אסטיסיסטיש ויבוײגס rap פין רעזולסאםעז די P  *n־ 

d אויף n וױיזט ער *יהונגען. p ,אי־ מים אז ססקט 
nos איז אמעז־יקע איעער *װ־יק, יאר א n p אין געײעז 
np איז זיינעז מלחמד״ n p גע נױ־יאחן סס»סpז 

 מלחמח־ אין באשעםטיגט ארבעטער טױזענד 275 ערך אן
t איאט, בעוז *ינדוסטױעס, p אמעוײקא־ וױכטיגסטע די

:nj פא דינעז לאנד איבע^ן אינדוסטריעסp nנpגע־ לט 
nrnp טלחמה איז *’:oy’noon, א אין זיינעז ױ'י  בא־ קnנ

 onpr.n קנאסע מיט בלויז מלחמה־ארבעט ביי שעסטיגם
 *ותק. יאר א n*o*i מיט װי ny<3 ארבעטער םןיזענד

op ברענגען *ו באמיחונגען די אז קלאר, גאנץ באוױיזט 
^ניג געהאט האבען ארבעט מלחמה קnנױ*יא אין  ער־ ו

nאנאנD זיד קלייבט «עז ירעז איז מלג• p אור־ די אין 
 גע־ איצט ביז האבען באמיחוגגען די אט םארוואם זאבען
o p אסםי־ איבריגס זייז ניט מעז קען ערםאלג׳ װעניג 

 דארף מען באמיהונגען. וױיטערדיגע די ײעגען טיסטיש
:nyy א די אז האבען, מוראnנױ־ אין בעטסלאזיגקײט 

א^  איז עם וױיל קלענער, אײדער גרעסער װעדען װעט י
 זיד מיט ברענגם ארבעטסלאזיגקײט אז כלל, אלטער וז

 m מער רpא טױזענד 400 די אדבעטסלאזיגקייט. מער
o געטסלאזע p טויזענד 370 — איצם *יילט נױ־יארק 

 אץ קויסעז װעניג זײעד קענעז — ירטnעגיסטn זײנעז
op די אױף שטאדק דיער װירקט ■n p * * n p אץ 
ל די אז איז, סאקט nyn םארקויסער. די אױף  אר־ מ

nnyoynm אין כסדר האלם נעםםלאזע o לעצםע די זיד 
o אויף קוקענדיג ניט זײם׳ p  ,o p די האט נױ־יאו־ק 

ען *ייט לעצטע בעט.nא הלחמה אביסעל געק^ג
 םך א אױף און אביםעל, איז עם ײאס איז, *רה די

 שע־ די איז םאבריקעז די וױיל האםענונג, קײז ניםא »יז
o p  ,nfi נױ־יארס n m  ,ononp נים Dina ,גענוג

rw  np  n p  n n p  ooooro* map *n w* 
nonon o 1*0310 1**דזק p  ^*piwi  iw n o n  iw 

i*o*na m  * in  i p p 3סאסשסא<
n  m i  ; ra n  np w  v  n n p  n is i r*i o i 

iJ־n ra N m  r r  n r ir w no o*j n r  m r, ימגקיו׳ 
r i  y n s  <i <w <* m n onp*־rap  n r  m גיט 

np >ש*ך ,np**7r ן**יײ«1ל1 o p און *W *apnm p 
o p  n*3i .n o p T p  *n n p  nwtr p p איז np 

non די ןלץ, גיס p  n*noow*i אײגמסיילס I P P 
 אוסן, m אויף לסגד סון סייל*ן p*n*onp די *וױש*ן

n איסאסיס זאלוו nfoisni די אז n r אומט׳ תאבצז 
nwm lvn*r**וג נ*ס איז וײ'*$רק יוינ n p o 1* own 
p און סתי*י*1 ו*ן p w ן שס*ס  *njro די זןלןן p י

o o p f ii** *סשס n^3*too*in n o tn w  n*r רא׳ סיס• 
n o p  i p **h איז *סתי*י1 אין pyp’i*s ז*ל •*p 

nn**u יײיל*ן סאי* n*monp< די אז סימט, *ס *p 
n גיחנג o p  *pn א r i  nap די או ס  ל1ז אי*מם מ

o אײגגאסײלס אזוי p  oa <|PP אויף m 1 אופן*■ 
n p p n p r*  n p  i p p  oopna איז n w g ro y r o i

אזסיסאי Vp oni אײז אין oi *ושססגד,  n*o**3m י
oni no**i* i אמ  t*i חוגד זאל*ן*n* on טויז*גט *n

a b b  L^a ^L b w b a w a  baba a bwmL ■a m ■ a b a U  a b b m u a a uיױידיג״ אדדסגאהז וודכעסעד oy 0ר למשל/ דאימיח
nnr , n * r * r  i p p  03p*a די זדז «1 ו«1 א 

p j p p,ן no l  i p p  n m  o* ram ,פאכריקאז p'ל 
n r wn .* *rro i m  nwm nrnrm no ya ג*no

ip p כעס*#rm*'V} i*i n
o p דימר־ װי סלןמ מסערער א געײןן װסלט! 

p*o| די n*o*3ni די סון *ram <n*on יז1 *ס *n p 
no i *ו ofsm װעניג  n n p  i*i o* ram ,n*on* *n 

W 1
m  o n  n*o*rac סמ גד*רונג1יפ*רײ1 סין p m־

^ aAAA b a a b ^BBBA^BBA bâ A Â ABU BWA BBAAWA a Â A ABBAסך א אח שיחןדיגקײטאז סד א מיס סארברגדעז איז סעד 
n אתנאקוו*טליכקייט*ן p די n*o*3ni, *וו*לל nm״ 

n s p s p  no *זײ*ר no**n׳ n*i נאחענםע סיס עריד*ן 
i סױיגד׳ גום* און קוװבים  nw prp o n p *שײ*ר 

n*r**n n s p  o p sp o, ודז עס i סראבלעע דאאעלםע
o p y  n*op*,| 400 אז *n דסו*ז*ג *Tpoeyam 

I *וסרידעז דין ײעל*ן rm*'i*j א*ז p p  n p i ״ זײז*} 
*nynrai r i  i*3Ppi*n*3*m n*r nsrim* שטעט׳ ram 
*mo nm o t*i o ארבעט׳ זיי o p  o p  nysi רױס־! 

onnp iײ  no 1 די פת !ײג*נםיס*ר די פײ n*t**nיז 
i ל1* גרױסע א נױ״יאר̂י p p  np*n ליידיג, *ז3גליי

ambbbbba■ aa buLabba ■ibL bb■■ AAAMAAW ABA AB BBA ABAAA —  איז יארק גױ ®ארלאזעז וועלען אדבעסער מיל אזױ רדעז
n a p  o p  o p א m ,arpn*i ײטענד זןןל רענט  מד

^ אל nynynji n פ p  ro וױדער זײס 'o*n | p p 
re* די אין nyrni םעלזמ  n p y sm  *n ram nyon נױ־ 

*p p  ow nw nym * iP p  rn i,?
 מסתע. גיסעל own א אויס orir לאגע גאנצע די

 קלע־nע אן מים או־ויסגעקומען איז לטpוזn םרעזי^נט
 אינדוסםריעם מלחמח די אין םראדוקציע די אז תנג׳
 זי ם.1מ געוױנשםע די ownanyn נים ױײט נאך האט
 איז ma *יל. n*i פץ ײײס סראצענט סוסציג נאד איז
^ הונדערםע tnni nn{* *ײט nעלביגעnדע ענ ױז  ־m ט

!לײדיג בעטער
 מיט אתם n*r טראגם זיך, ony,n עם װי מעקנאט,

 אר־ םאר קאנסקריסציע מיז א אײנצוםירען אידעע דער
 שטע־ מיזען זיד וועלען ארבעםער אז הייסט, עס בעטער.

 oy3ni נעמען און {{in’iyn njn re דינסם אין לען
n ײאו o די די. גיט yרקלnyאז איז, ונג oy מלחמד, איז 
 ־yn nyn re דינסם אין n{״yo noyi קען מען אויב און

m גירונג e מיליטעnישy מעג צװעקען׳ n o עם }o*iy 
m טאן e ארבעט, דער o p גויסיג איז n p  nio .מלחמה 

n אז אנגענומען, p א איז סארגלייד ny}*03*n, הגם no 
 מען אויב nym באשטרייטען׳ שטארק גאנץ אים קען
n r א איינסירעז y**onromr אויף nyoy3ni׳ n r 
 צו חןףסיט מיץ איר גד־ײס. oyom אױף דאך מען

noyi n*r n די אז זאגען, r  Hinnyn 03 אyn איינצו־ 
y אין noyani טארשידענע די nטײל p p ערםער 

^ זיי א n געמאכם ז n p• די m*iyn} ,למשל, קען 
 אז ג^יוארעז׳ opnyoia ny*ne שוין איז oy וױ זאגען׳

ip n p׳ n e p  nooynim iyn*rnp■ iyp n o  ram 
m םאו■ אמוניציע n p ,ז!ל הלחםח n*r I P נים me־ 

noya סים •nie ip 'r r n p יװיל*nnnsnie n. די 
n tn p  n m  o p  npyam בlשByאיז םיגם n p

i**pnpo סאלו iP p  r n a n p  p n w יתיאסס* 
>m o o rm i iw Po n p  n p  p r a

n*r p p  I’lii*} ip * m  rw• n m r *  *n
P i*  7*i n  gn n w p ip  n p  n n r  n*3*np 

worn p p m  *n i*i r i,* אאס •p m *  o*i n m 
n p סלחסמ די >o**nootnj*i

____A
P  3*o *n r*i *P p  ,anysnip p l <ono 
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גערע־% %«
 םעז *ז איז, םײגוגג אײן וחנחנז• סםאכיליזירט זאלאן

 געסע־ איז עם װעלכעז לױם פריטױפ דעם אנגאטצז זאל
tr סןלס v r m דער איז יוײדזשעם װעגען שסדײם דאר 
 מר דארםעז איז עס םםיל). (ליםץל אמדדסםריע שםאל

e r a ,ב*זיס » פאר געמעז ז*ל מען אז געװארען 
 » צוגעבעז און 1941 יאנואר «רשטאז פון וױידזשאס די
 לע־ אויף העמרוגג די אױסאוגל״געז פראצענם 15 זײ

 איז געםעז *ויד מעז זאל אבעד דערבײ מגס־קאסםאז.
 װיײ די װערען אױסגעגלײכם דארפען עס אז באטראכם,

 אדער ניחןריג. צו זײנען װעלכע ארבעםער די פון דזשאס
 געגעבעז• גאכוען א עס האס מעז ײי סטאגדארד״, .םאב

ox געבונדעז זײנען װאם ארבעםער, לםשל. פאראן, דמען 
 וױיחשעם זײערע און קאנםראקםעז סערסיניגע ל«גג סיס

 בראח־ דער געחעכערט. נים געבליבעז דעריבער זימען
 בא־ x פאר נעמען זאל מעז אז פאר׳ שלאגט ביל װאגנער
n  on ,אײ־ טעז15 דעם געייעז זײנעז די ווי וױידזשעס 

 א געװארען אנגענומעו איז סענאט איז איז 1912 גוסם
 זײ וױ וױידזשעם די דיז זאל באזיס דער אז פארשלאג,

 איז עם .1942 סעפםעמבער םען15 דעם געײעז דיבעז
 או־יסגע־ װערם װאס מײנונג, צוױיםע א םאראז אבער

 װארם דעם אוגםער אז פירער, ױניאן םרײד םון דריקט
 וױידזשעס די אז פארשםײן, מעז דארף סםאביליזירען

 װערען אויסגעגליכען שטעגדיג דארשעז ארבעצזער די פון
 לע־ די װעלען לעבענס־קאםסען. םון שםיײעז דעם םיט

 םען װעם איצט דינעז זײ וױ בלײבען בענם־קאסטען
 וױידזש דער װעלכען לויט פרינציפ דעם שאר האלםען זק־

 אינ־ שטאל דער אין געװארען געסעםעלם איז שטדײם
 לעבעגס־&יטעל אױף פרייזעז די אבער װעלען דוסטריע.
 זיך מוזען ארבעםער־וױידזשעס די ײעלעז שטײגעז׳

לעבענס־קאסםעז געהענערםע די םיט אויסגלײכעז
 דעם דך װעם עס אויב אז זיך, פארשםײם עס

 קאנםראלירען צו פולשטענדיג אײנגעבלז ידעזידענם
 נים מער זאלעז זיי אז לעלעגם־מיםעל, אויף פרײזען די

 וועגעז שםרייםען דארפע? נים זיך סעז וועם שםײגעז.
 דער םיז אבער וױידזשעס. די םון סםאביליזאציע דער

 וױידזשעס דער געװארען געסעםעלם איז עס ײאס צײם,
 פרײזעו די זײגען אינדוסםריע שטאל דער אין שםדײם

ארויפגע־ ביסעל רעכם א שוין לעבענס־מיטעל אויף

ט יאײט. קוו־מר דער איז םער. פיל שפרוגגעז•  דעד דנ
 קאנגרעס׳ אום םעסעדזש זײן געשיקט האט •רעזידעגט

־ שטרעגגער א אז געװארעגט, האם ער וועלכען אין  מ
 אקםאבזיר ערשםען ביזן װערען אײגגעפירם סוז זעץ

 לעבענס־ אויף פרײזען די זײנען קאנטראלירען. וועגעז
 דארף םען געשםיגען. ביסעל רעכט א וױדער םיםעל

 װעלען ■רײזען אז גלויבען, או אפטימיםט גתיסער א זיק
 פארסער־גלאק דער ױערען. קאנטראלירט פולשםעגדיג

 איז עס װאו שױן וועלען םרײנד זײבע און קאנגרעם אין
 קענעז זאל םען וועלכער דורך לאד א איבערלאזעז
 גערעכט פראדוקםען. םארם םץ •רײזעז די אויםהױבען

 װאם ױניאנם, םרייד די סון םירער די זײנען דעריבער
 זאל וױידזשעס םיז סטאביליזירוגג די אז פארלאגגען,
 ארבעםער די פון וױידזשעס די אז װערען, פארשםאנען

 העכע־ דער סיט װערען אויםגעגליכעז שטענדיג דארםעז
לעבענס־קאסטען. םון רונג

*♦ *
 װערט װאס אוטלוק״, ״עקאנאמיק זשורנאל דעם אין

 א געמאכם װערט א״ אי. סי. דער םון ארויסגעגעבען
 ביז ,1941 יאנואר, פון םרײזעז געהעכעדטע די אז זזשבוץ,
 ביליאן 9 םאלק אםעריקאנער דעם געקאםט האבעז היעט

 זאלען פרייזען די אפילו װען אז הייסט, עס דאלאר.
 זיי״ זיי װי בלייבען זאלען און שטייגען נים הער וױיטער

 יעדען ןנאלען פאלק אמעריקאנער דאס וועם איצט, נעז
 לעבענם־םיםעל, םאר מער דאלאר םיליאן 900 חודש

 דער וױיםער באמערקט אבער, צייטען. נארמאלע איז װי
 די אז גאראנםיע, קיק ניט נאד האבז םיר זשורנאל,

שטייגען. נים וױיםער װעלען פרײזען
 אוטקאנטרא־ די אין געװען איז הויפם־העכערונג די
 ״עקא־ דער זאגם פארם־פראדוקםען, םון סריתען לירםע
 װירקלעד וױל טען אויב אז הייםט, עס אוםלוק״. נאמיק

 פרייזען די מוזען אינםלאציע םמ לאגד דאם םארהיטען
 װערען. קאנטראלירט םחורות און סראדוקםען אלע םוץ
 תשעםוױי די דועלען וחןרעז, געטאז װעם דאס װען אןו
ײערען. סטאביליזירט קענען ארבעטער די םיז

 פאלגענדעז דעם מאכם אוםלוק״ ״עקאנאמיק דער
:אויסםיר

אונטערשטי־ די האט וױידזשעם םון סטאביליזאציע

 TP דעד םים אבער באװעגונג ארגעםער דער פון אוע
 װירקזאמן א װעחמ אײנגעםירם זאל עם אז דינגוגג׳

 פרײזען, אלע םון קאגםראל־סיסםעם פולשטענדיגע א און
 וזאס שםייער־יראגראט א װערען אגגעגומען מל עס
 ייינעס יעחת סמ מעגלעכקײםען די אויף באזירם איז
 אײמעפידס זאל נויםיג דק װעט עס װען איז נאלעז׳ או

 גן־ גייױלען םאח ארטיקלעז םון ראציאנירונג א װערען
ברויד•

♦**

 דארפען* נים לאגג מיר װעלען אוים, ^עט עם װי און
 *- סך א װזןרעו ראגיאנירם װעלען עם אמ װארםעז
 דאנאלד געזאגם האט אזוי געברויך. צױױלען פאר טיקלען
 T• פראדוקציע. מלחמה דער םון ״צאר׳ דער *נעלםאן,

װיסען. דארף זיך, דאכם ער,
 בשידה שלעכטע די אם אונז האם נעלסאן דאנאלד

 אױף געהאלםעז האם ער װאס רעדע, זיק אין אנגעזאגט
 ליחשאן אמעריקען נעשאנאל דעם פון קאנװענשאן דער
סיטי. יןעגזעם אין

 םעגלעך םאג אוגזער אין נאך הײנט ביז האבעז םיר
 די געפילם וױיניג גאנץ געזאגט, נעלםאן האם לעבען,
 געדארפם נים זאך קײן םון גאד זיך האבען מיר מלחמה

 שםארק גאגץ מלחמה די װעלען מיר אבער אפזאגען.
 דאד־ װעלעז מיר און יאר קומענדיגען דעם דערפילען

 אונזעד פון סטאנדארד דעם אראפדריקען שטארק פען
 דער םון פראצענם 40 בלויז איז איצם ביז לעבען.

 דער פאר געגאנגעז לאנד אונזעד םון פראדוקציע
 פרא־ 60 מיר װעלען יאר קומענדיגען דעם אבער מלוזמד״

 דער םאר אפגעבען מוזען פראדוקציע דער פון צענט
 פראדױ װעלען זאכען וױיניגער אז מײנם, דאס מלחמה.'

געברויך. צױוילען פארן װערען צירם
 שפייז אז געטרייסט, אונז נעלםאן האט דערביי גאר

 איבער־ אמעריקע האט שפײז לאנד. אין םעלען נים װעם
יאו. ?ומענדיגען איז האבעז אויך עס װעם און גענוג

באמערקעז׳ צו פארגעסען אבער האט נעלסאן מר.
 וואס שפײז, מאם די זיין ניט זאל tgr גרויס װי אז

 נדי געלם האבען איינער דאך מוז פארמאגט, אמעריקע
שפייז. קריגען צו
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ליד ערשטע דאס
 לאיתען די — פרײד גרויס אץ

 חאיען; װי זיר קרײזלען
 חאקען ניט זיך װעלען

זאינעז• שױערסטע די טץ
ײ קןןמט  — קןןםעל דער ניט ז

 דאליע, גוטע די נאר
 חעזח יונגןן די און

ײ קרײזעלם רמגען. אץ ז
 רײכקײט, נױט קום ניט דו

ע םיט נ^י ײנ  ;לאקעז י
 גרײטען ®לןןס פון װןןט
ס«לען. דיר האנט אץ גלײן•
 תיכף װעם — װילםט דו װאם

 ;װ^קסןןן דיר ןןרד דער םץ
 זײםען «לע םץ אץ

רעװןןך. סיט דיר צו םליםט
— עפעם פון שפאם אץ טראכסט

 גוטען צום שפאם דער גילם
 — לאקען די מיט טרײסעלסט

םקויפ. װאמש דיץ ױןןרם
 — גלאטמןן דעם מיט :יט אױכ

ײ נעםען  ;גכורח םיט ז
 נןןלם ױערם שלעכטם דאם אץ

װאסעי• ױײםען מיטן
 כחור, ימגער איז, גום

 לעכען צו װעלט דער אױף
 לאקען שײנע די מים
!כרעמען שױארצע מיט אץ

 רײדען כםדר חערםט
חאניק, זיםער װי רײד

 אװענם ביז פרי םון און
זינגעז• לידלעד הערםטו

 לידלןןו אץ רײד יענע
 םײדלעד, אלע װײסען

 םראכטען אץ חלום׳ןןן
לאקעו♦ כחור׳ס דןןם םץ

 !לאקען די רום און לױכ
 קרײזלען! ײף זײ זאלען
 לאקען די מי־ם איז װאױל

!לעבןןן צו װעלם דער אױף
 — חיטעל דעם אץ צרות

 !לאקען מיט קא■ דעם ניט
 פרײלעף! לידעד, זיף, גיסט

!שטאלצער א שפאן בחור,

ליד צוױיטע דאם
 האפען װי — גליק אץ אך,

י זיד קרײזלען  לאקעו׳ י
 טרויער און צןןר אץ און

יונגע. ײן• זײ הזןקען
 מרויער! דער ה&קט זי״י אך,

 ;דאגח די ליב זײ האט
 — דאגח די ליכ זײ האט

קעמעל• דער ניט זײ קעםם
 סזל, םיט זןזױ ניט
 — חעמדעל, זײדען א ארן

 גןןבײרען װער כןןםעד
!לײדען צו געדולד םיט

 דורפגײן ניט איז — לעבען
 ס^כע; דער נאף ס׳םסלדעל

 — װיזלקען שװזןרצער ױי — צער
פארטרײכען. װינם דעם ניט

 — שטורם קײן ניט — אומגליק
 טרײסןןלט, און כערג די וױגט
 םארכארגען, שניידט עפ נאר

איכער. ניט קלײכט אץ שנײדט
 — נעגעל אומגליק׳פ דעם פון
 :אכטלױםען שנײ מיט ניט
 װעלדער, פעלדער, די אץ

געפינען. דיך ער װעט
 :הארצזןן דײן מיט נאר חערםט

 נעבען, ער זישט אטא
 כםדר זײט דײן כײ

םארען... אץ גײן ער ױעט
 נאיעט, הארצען אין אץ

 ױארים; א פץ װי םרעםט
 םאלען, נעמט די׳הענט סוץ

גוטען. צדם ניט גײט אלץ
 דז^געל, דער םארשנײדט — ד#ם
.פײער מיטן גײט — דאם . . 
 נאקעט, און חױל ביזט און

כמןנשען... ם»ר איכעריג
 אסיפות אױף מען רוםט
 — זקניפ, םון דארף אויםן

 לאפטשןןם די אן טוםטו
ד... הױלע די טיט ע ג סינ
 קןןפטען &לטען דעם אץ

 ;אקםעל אויםן איםטו
 טרײםןןל, « בארד די טופט

ל... דאם אן רוקםט אץ ע ט הי
 שטילער א שטײםט דו אץ

 פלײצןןם, םרעמדע הינטער
 פאמערקעו ניט מען זאל
.מזל פארשפילטען דײן . .
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 גא• איז ״םײסס״ נױ־יאדקער דער

l קא־ סעלעפאגישע א געדרוקס װען
7 k קא־ לאנדאנעד איר טמ רעםפאנדענץ 
i  V װע־ םהאמפסאז, קרייג רעםפאנדענם

גע־ האם עס ײעלכע רעדע׳ א גען
BF@ Jy דעם םח ■רעזידענם דעד האלםעז 

אינזשי־ ״אמאלגאמײסעד בריםישעז
 שסעלם עס װאס דעדבײ דערצײלם ער ױניאף. נירינג

 ענגלישער גרעסםער דאזיגער דער הײנם םאר דך מים
 ער און בוי־ארבעםער, און סעכאניקער פץ פאראיץ

:באמערקם
 געזעלשאפםלעכער דער אויף זיך באװײזען ,דאס

 ױניאך*, אינזשינירינג ״אמאלגאמײםעד דער םון ארענע
 ■ראפעסיא־ עעלישע פילע די םון זיד אױסםיילען זײן

 דורך באהערשם פאליםיש זײנעז װעלכע פאראיינען, נעלע
 דער פץ םונדאסענם דעם קאונםיל״, ״םריידײוניאז דעם

 אויבען־ זיד אדױםרוקעז זיין לייבאר־פארםיי, ענגלישער
 בא־ די װען ציים, יענער אין אנגעהויבען זױ הארו אן,

 דעס, צוליב בױיטטן גענומטן זיך האם רוסלאנד צו ציאונג
 װעלם דער פאר תגמאנסטרירם האבען סאחעםען די וואס

 מענ־ װייניג דיער װעלכע כוח, אזא אט באוואפענונג א
פאראויסצחע!'. מסוגל געווען זיינען שען

 וױנער דער םץ רעדאקטאר געװעזענער דער אויך
 געםינט װעלכער פאליאק׳ אסקאר ״ארבעטער־צייטונג״,

 אוםן ענלעכעז אן אויף באשרייבט לאנדאז׳ אין איצט זיך
:סאװעם־רוסלאנד צו באציאונג דער אין ענדערונג די

 האם סאוועט־רוסלאנד םון מאכם מיליטערישע ״די
 קליץ־ בריםישער דער איבערראשט. אויסערגעוױינלעד

 עקשנות׳דיג אזוי געװעז שםענדיג איז בירגער
 האבען זײ םון סך א אז סאװעט*װסלאנד, זו פיינםלעד

 איצם אדײנגעפאלעז און םארשעמם דערפילם איינפאך זיך
 בא־ װידער, קאמוניסטען די עקסטרעם. צוױיטען א אין

 אינסעלעקםועלע די צװישען פריינד זײערע זונדערס
 אזױ נאבאנאנד יאר צװײ גאנצע האבעז װעלכע שיכםעו׳
 קענענדיג נישם שטיל. דער אין געפײניגם זיך שםארק

 לאיאל־ זײער מים היטלעד׳ז צו שנאה זײער צונױםבינדען
 געווארעז משוגע פשוט איצם זיינען סאװעםען, די צו קײט
 פרא־ זײער איז איבער אליין זיד שטייגעז און םרײד פון

 לאנדאנער די סון אייניגע פראפאפאגאנדע. רוסישער
 אוים־ רויטסםע די וױ רויםער היינם זיינען צייםונגעז

.״פראװדא״ מאסקװער דער םון גאבען . .
 אויף געקוקם נישט ד״אבען װעלכע םאציאליםטעז, די

 געזעז שםענדיג סםאלין־רעזשים פון כאראקטער דעם
 דעראבערוג־ רעװאלוציאנערע גרויםע די אפגעשאצם און
 םון אינהאלם סאציאלעז נייעם דעם כל קודם און גען

 ״הורא׳ שרייען סץ פטור טrא דינעז סאװעט־רוסלאנד
 סאײעםישע ױיע םריש־געבאקענע די מים כאר איץ איז

 קריטיקירט נישם פריער האבען מיר מלחמה־חסידים.
 מיר און דארם סיז געשםאמם האם װאס אלץ בלינד

 אלץ, צו אמן זאגען קריםיקלאז נישט איצט דארסען
 אפ־ איז — דארםען סיו־ װאס דארםען. פון קומט וואם

 מצד באציאונג געענדערםער דער םון סיבות די שאצעז
 סאװעם־ צו װעלם דער םון מיינונג עפענטלעכער דער

 און פראצעס דעם פמ װארצלעז די אנאליזירן רוםלאנד,
צוקונםם. דער אויף פערעספעקטױוען זיינע

 גרויסער דער םון דעראבערונג עיקר׳דיגסטע די
 פריװאט־ אפשאםען דאס געװען איז רעװאלוציע רוסישער

 דעם דאנק א םראדוציר־מיטלען. דיי אויף אייגענטום
 היסטארי־ דער אױף דערשינען מאל ערשטען צום איז

 קאםי־ אז סדר, װירםשאשםלעכער נײער א ארענע שער
 פלאז־ סלוכה׳שע א ערד־באזיצער, אן און םאליםסען

 מא־ דעם פון אז גוזמא, קיין נישט ס׳איז װירטשאפט.
 דער אין בלאם נײ א געװארען געעםענם איז אן, ניענט

װעלם. דער סון געשיכטע
 װאם אבער׳ איז סיםםעם װירםשאםםלעכע נײע די
 דעם אין געװארען אפגעשאצם נידעריגער אלץ וױיטער׳

 סאװעט־רוס־ דורכשניט־טענש. דעם םון באװאוסטזיין
 א בלויז נישט געװען םארשטעלונג זיין אין איז לאנד
 די װאו לאנד, א םראצעסעז, ״מאםקװער די פון לאנד

 . . . אונטערגעגאנגעז איז דעמאקראםיע דער פון זון
 ביים צוגענומען האם מען װאו מלוכה, א בלויז גישט
 דער זיך האם סאװעט־רוסלאנד פארמעגען. זיין יחיד
 א םון באגריף מיטן אםאםיאירט דמױן זיין אין עיקר
 נישם האבעז כראניש, הונגערען מענשען װאו לאנד׳

 אנשםענדיגען קיק נישט האבען בגד, קײן און שוך קײן
אומגע־ די אויף געקוקט נישם — קאפ, איבער׳ן דאך

נאװאגרודססי עמנואל פון

 שדל־ פאדמאגם. באדען דער װאם רײכםימער׳ הױערע
 וױרם־ נײע די נאסירלעך, איז׳ צרות אלע די איז דיג

א פעאיג נישם איז װעלכע סיסםעם, שאםםלעכע  קאץ ,
 גע־ םישםײנס םעז׳ קעז װאס פארבינדעז״. צו עק אז

 אפגע־ האט װאס ארדענונג׳ אן סח דערװארםעז זאגם,
 קאפי־ די בײ צוגענוסען »מ פריװאם־אײגענםום שאפם

 סון סיםז יעדעז ערד־אײגענםימער די און םאליסםעז
 עס . . . ? דעה וױרםשאפםלעכער איז נישם װעלכער א

 םרײעדיגע די דערםאנען צו ארם דער נישם דא איז
 אױסערלעכער איז איגערלעכער דער אין קאפיסלעז

 געהאלםען האבעז װעלכע סאװעם־רוסלאנד, םון פאליםיק
 רוסלענדער דער ®ח אניעז דעם אראפצורײסען םער נאד

 םון אנהױב צום :םאקם דער איז װיכםיג רעװאלמיע.
 דעם פח רעפוםאציע די איז מלחםה דײםש־רוסישער דער

 געבוירעז איז װעלבער סדר, וױרםשאםםלעכעז נײעם
 רעװאלמיע׳ רוסלענדער דער םון םלאם איז געװארען

 לעצםעד דער צו ביז געזונקען געפאלען, שםארק געױעז
 סאװעם־ סח םאבם עקאנאםישעד דער װעגען םדדגד-

 איראנישען אז מים וױ אנדערש שױן מעז האם רוסלאנד
 דע* איז עס רעזץ. געהערם נישם װי כמעם שמייכעל

 דײםש־רוסישע די װען אז װאונדער, קײן נישם ריבעד
 אוםדעתוארם אזוי ,1941 ױני, םעז22 דעם איז מלחםה

 געװען װעלט דער אק םיל זײער זײנען אויסגעבראכעז׳
 םאװעם־רדסלאנד װעם װאכען געצײלםע אין אז זיכער,

 אז געהאלסעז, תאבעז קרײיצז געװיםע אוגםערגיין.
 זײן נישם סאװעםרוםלאנד װעם געזעלשאםםלעד אשילו
 דער םח םײער־פראװ דעם אױסצוהאלםען לענגער בכוח

 אויס־ װעם פױער רוסישער דער באזוגדערס מלחםד-
 יםור געלעגענהײם, היםלעריסםישע א דיז זאל נוצען,

 םזכה אים האם עם װאס מים אלץ, דאס םון װערעז צו
. רעוהאלוציע רוסישע די געװען .  אכעד עיקר דער .

 סאװעם םת קאםאסםראםע שנעלע א דערױארט מען האם
 װי — סיסםעם. ױירםשאםטלעכעז איר צוליב רוסלאגד

 םרידענס־ זדן געקענם נישם האם מאם לאנד, א װעם
 עצה אן זיד םראנספארם־װעזען, איד ארגאניזירען ציים

 םלזזמה די װאס אױםגאבען, אוםגעהויערע די םים געבען
 א װעם װי ? באךםראנספארם איר אויף ארױף לײגם
 שלום דעם בעת םםוגל געװען נישם איז װאם לאנד,

 אים־ זײן באםעלקערוגג׳ איר באקליידעז אה דערנערעז
 ? ארםײ םיליאניקע איר באקלײדעז און דערנערעז שםאנד

 באזאר־ געקענם נישם האם װאם לאנד, א װעם וױ — און
 םשװאק, א םים נאדעל, א םיט באםעלקערונג איר געז
 עס ארמײ? Tא באװאםענעז קענעז קנזיפעל׳ א מים
 בלוםיקער דער אין אז קלאר, געװען אלעסען םאר איז

 דער צװישען אנגעהויבען זיד האם װעלכע םארמעסםונג,
 װעלכע דײםשלאנד, םון װירםשאםם קאפיטאליםטישער

 םח װארס לעצסע דאס וױ גע׳שם׳ם רעכם, מים האם,
 קאפיםאליסםישער דער איז ארגאניזאציע און םעכניק
 םשאםםס־םים־Tװ קאלעקסױויסםישעז דעם און װעלם,

 םאר־ םח אויסגאנג דער איז סאװעם־םארבאנד, םח םעם
. . . גע׳חתם׳עסער א אױס

 מלחםה דייםש־רוסישע דער םון יאר ערשםע דאם
 דער רעװעלאציע. װירקלעכע א געװען פרם דעם אין איז

 צום צוגעבונדענקײס און מום ביישםיל־לאזען פון םאקם
 האם באפעלקערונג, רוםישער דער מצד לאנד אייגענעם

 גרעס־ די אבער דורכשנים־מענשעז. דעם איבערראשם
 דעם, זױן באשםאנען איז רעװעלאציע שטארקסםע די םע,

 איז װעלכער סדר, װירםשאפםלעכער נייער דער װאם
 זעל־ דער םאװעם־רוסלאנד, אין געװארעז סםאביליזירם

 האם חוזק, םיל אזוי ארויסגערוםען האט ײאס ביגער,
 רױ די באדינגונגען. שװערסטע די אין אויסגעהאלםען

 הא־ באנען רוסישע די געשאסען, האבען ביקםען סישע
 האם םראנספארם־װעזעז רוסישע דאס געארבעם, בען
 דעם באזארגעז מים געגעבעז עצה אן בלויז נישם זיך

 אײם־ אומגעהויערע די זיך אויף גענומען נאר פראנם,
 גרױסע מזרח אײף מערב םץ אריבערצוםירעז גאבע

 טיילען אקופירםע די םץ אינדוסםריע דער םון טיילעז
 אוז םאנקעז הארםאםעז׳ סאװעםישע די רוסלאנד. פון

 אויסגעצייכענםע ארויסגעװיזען זיך האבען עראפלאנען,
 דייטשע, די איידער ערגערע נישם גילחמה־מכשירים,

 האט װעלם די בעםערע. אפילו הינזיכםעז געװיםע אין
גע־ איז עס םארװאונדערונג. פון אויגעז די געריבעז

 אז און קאפיטאליסםען, אז װירםשאפט א אז קלאר, װארעז
 ציס באשםײז. שםעםןל איר קען •ריװאם־אײגענםו^

 ציע,יואלורע רוסלעגדער גרױסעד דער ױנם פאל, «רשםאז
 זין־ אד דערײעקאז צי אגגעחױגצז וױרםשאפם איר האט

 פער נישם פארגעקוםען איז עם דרד־ארז. פון געפיל א
 דעס פון רעהאביליםאצימ די וױ וױיניגער, נישם איז

 דעס פון אויגען די אין סיסםפס ווירםשאפסלעכטן נייעס
 הי^סארישער גרױסעד פון פראאעם א דורכשניס־מענעג

באדייסונג.
 רויםער דער םח וױדערשםאנד ױגרײכער דער אויב

 ערשםע די אויב בליץ־קריג, היסלער׳ם געגעז ארסײ
 ראסםאװ, »ח מאםקײע אונםעד דײםשלאנד םון ספלות
 ג־nאוםבא דער װעגען לעגענדע די פארניכםעם האבעז

 נאצי־ די פון ארםײ מאםאריזירםער דער םון בארקײם
 איבערראשעגדיגע אומדערװארםעםע, ײ האם פאשיםםעז׳

 סא־ דעם פון פראדוקסיװקיים און לעבענם־שעאיגקײם
 צו שנעל אנגעהויבען װידםשאםםם־סיסםעם װעםישעז

 דער אין װעלט דער םה אבערגלױבען דעם םארניכםען
 פמ צװעקמעםיגקיים אח גויםװענדיגקײם אוסבאדינגםער

 קאפיםאליסטישער פרײואםער םװ אמ פרײואם־אײגעגםום
 דער םמ װידערשםאנד דער שוין אױב איניציאםיװ.

 ענ־ די איז װיכםיג, אומגעהייער געװען זױז ארמיי רױםער
 צו גאס דעד פמ פםיכיק דער אין יאר לעצםען איז דערונג

 פמ פנים דעם םאר םינדערװיכםיג נים סאװעם־רוסלאנד
 גע־ װעט היםלער װי גאכדעם טארגען אויף ױעלם דער

 פון באדײם סאציאלער דער איז דאם װערעז• שלאגעז
 װעל־ מאםדךמענש, סון שםיםונג דער אין ענדערוגג דער

 גע־ אלע אויף געװארען פארנאםירם לעצםענם איז כע
 װאס װאונדער, קיץ גישם באראמעסערם. זעלשאםםלעכע

 פרו־ געזעען, האבען םיר וױ קאפיםאליזם, םון דיםעד די
 דאזיגער דער אנםגעגעגצעװידקען היינם שײז בירען

 אױס־ װײםעז זײ גאםעז־שםימוג^ געםערלעכער זײ פאד
 קאלעקנױ־ דעם פון רעהאביליםאציע די אז געצײכענם,
 די פון אײנע איז וױרםשאםסם־סיסםעם װיסםישען

 דעם פאר םאציאליזם םח זיגעז אידעאלאגישע גרעסםע
 דעריבעד װערען עם יארזענדערם. פערםעל לעצםעז

 אפצושײא־ כדי אנשםרעגגוגגעז׳ קײנע געשפארם נישם
ז  ענדע־ ״געפערלעכע׳ דאזיקע די אפצושםעלען און מ

םײנונג. עםנםלעכער דער אין תנג
 אר־ דער ארויסגערוקם נאכאמאל װערם כל קודם

 דער םון אומםעאיגקיים באקאנטער דער װעגעז גומענס
 באםעלקערמג די באזארגעז צו װירםשאםם סאװעםישער

 דא־ דער אבער מאםעז־געברויד. סמ פראדוקםעז םים
 גייער דער םון ליכם איז היינם׳ װירקם ארגומענם דגער

 דער םאר איידער שװאכער סך א םלחםה־דעדפארונג,
 וױ מליכות רײכע אזעלבע אםילו אז וױיסען, אלע מלחםד-

 באגרענעצען געמוזם האבען אםעריקע אדער ענגלאגד
 באװאםענען אימשםאנד זײן צי כיי געברױך, מאםען דעם
 דערמאנען אלע שונא. םאשיםםישעז דעם געגען זיד
 האם זי בעת אםען, האם װעלכע דייםשלאנד, װעגען דך
 מלחסה, איצםיגער דער צו גרייםען אנגעהײבעז זיר

 ״הארםאםעז — לאזוגג בארימםעז איר ארויסגערוקם
 דער אין אז געװארעז׳ קלאר ם׳איז םוםער׳• אדער

 סיי םראדוצירען םעגלעד ני,שם איז תקוםה םאשיםסישער
 — אויסקלייבען דארף םען טאנקעז• סיי און נאדלעז

םאנקעז^ אדער נאדלעז׳ אדער
 ארוים־ כסדר װערם װאם ארגומענם, צוױיםער דער

 ״װאונדער״, םאװעםישען דעם אפצוםרעגען כדי גערוקם
 רוס־ װאס הילף, מאםעריעלער דער מים ענין דער איז

 סא־ דער אמעריקע. אמ ענגלאנד פח באקוםם לאנז־
 נישם רעזולםאם א דץ זאל וײדערשםאנד װעםישער

 דער םון נאר װירםשאםם׳ םאװעםישער דער םון אזוי
 נים האלם ארגומענט דער אויך אבער הילף. דאזיגער

 אײדער םראנקרײד׳ װי לאנד ױײד אזא אםילו אוים.
 װירם־ אזא אדער היםלער׳ן, םאר קאפיםולירם האם זי

 אםילו איז י־ונקױרק, ערב עגגלאנד, װי ריז שאשםלעכער
 באקומען םלעגם דונקײרק, נאד יאר צײײ קנאפע היינם,

 סןן — אמעריקע סיז הילף מאםעדיעלע באקומם אח
 םאר־ לאגער• דעמאקראםישען דעם םץ ארסענאל דעם

 סון םארלוםםעז די װאם דערויף, געקוקם נישם קערם׳
 אײ־ גרעסערע אומפארגלײכלעד דינען סאײעם־רוסלאנד

 װאס הילף, די איז ענגלאנד,• םון םארלוסםעז די דער
 אוםסאר־ אמעריקע, פח באקומם סאװעטן־םארבאנד דער

באקופיט. ענגלאנד װאם הילן^ די איידער קלענער גלײכלעד
 ארגוסענםען, רי׳ן־וױרםשאםםלעכע דאזיגע די חח

שומ האבעז װאם אנדערע, נאד ארויםגערוקם װערען
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מנ ר ר ר פון פא־טײמננ וער אדו» םלחטה דער פה װ אונןסס־יזאפפ ת
 װערזו •חמלעמן םלחמח םעריקע׳ס

 יעחנז םיט ירט.1ק*ם*לי םער אלץ
ו רוקעז םאג י נײע׳ *לץ *ז ז
שװעריגקײםען. ם«ראויסגעזעענע נים

 ניט זןז ,opynoi# װערט פלוצלומ
 גים םלחםת-הומות, yijrwrn נאו•
 נים אינםל&ציע, ®ח געשפענסם » גאד־

 א אגטילעקען קאן רױ־מאטעריאלען אין דוחק א נאר
 דערסאלגתי־ דעם אין שטער א ווערען און געפאר גתים

 ארויס׳ זיך ווײזם oy נאר מלחםד״ דער סיט אנפיר כען
 און רעםורסען .גרענמלאזע״ גערוםענע אזוי די אויך אז

 — םאטעריאל םענשעז אמעריקאנער דעם סון רעזערווען
 זיך האט oy וױ גרענעןנלאז, אזוי ניט באמת גאו• זײנעז

אויסגעדוכם. ®ריעד
 די איבער זיך חזר׳ם עס און אפ זיד שפיגעלט דא

 אנםיחגז אלגעםײנעם oyn םיט וזי געשיכטע *לםע זעלבע
 גרויס איז לאנד ״אונזער םלחמה־איגדוסםריען. די פון
 אלם אן ארז־נוגג. איר אין םעלט עס nya* רײד, און

 איבער נאד האבען לעגענדע דער לויט װאס װערםעל,
 אפשאצען אין סלאותנן די כאנוצם אוריק יאר סױזענט

 י*־ o*n טאראםראזירענדיג חסלאנד. דעסאלםיגע דאס
 רײן־ איז אמעריקע — זאגעז םען קאן ױערםעל, זינע
 די אין אנסירערשאטט אן פעלם עם נאר גרויס, *ח

 באמת א אױף באזירט זײז זאל װאס *לחמה־אינײסםריען,
 אלץ סמ םער אז פלאגירוגג. אתמכאפעגדיגער אלץ איז
 דעם ®ון פלאנימנז דאס םארנאכלעסיגם געװארעז איז

 װאונדער קײן גראז־ איז םענשעז־פאטעריאל *םעריק&גער
 םענשעךםא־ דעם םון הינזיכט דער איז װארים ניס.

 איז ארבעםם-קראפם, לעבדיגער njn פון םעריאל,
 *ז דעם״ אין באשםאנדז אױס, זעט עם וױ דאגה, מויפט

 די אריבערכאיעז גיט וחלילה on זאלעז njrayan* די
 םאכען «ו איז oy וױ מעגלעכקײם א האמננזײג &אס,

 א וױ nyo באקוםעגדיג תרכשלאגען. זיך און לעבעז ן
 עם הארעװאג^ שװערער זײער פאר לױן בארעכםיגםעז

 ־nyn w םלחםה די אויסאוגתעז אויסגעמאכם גיט װאלם
 ביז ארבעםער די פון לענענס־סםאגדארד דעם נידעריגעז

דעגעגעראןניע. םמישער פון םדרגה דער *ו
םענשעז־םאםע־ דער אז אחיס, ייד וױיזט ®לוצלונג

 לאנדס דעם םמ עלעםענט וויכםיגער א גאו־ במ איז ריאל
 וױבטיגםםע די סיז אײנער ממש — יראדוקציע־כוחות

 ojn םון אנםװיקלונג איז עקזיםםענץ דער אין םײלען
אינדוםטריען. לאנדם

 םאקע איז פענשעךםאםעריאל אםעריקאנער דער
 אומ־ כאםת זײנען מעגלעכקײםען זײגע און גרוים זייער

 געהעריגען א אויף אים דארף מען מער נישם באגרענעפים,
 םען האט — אלזא איז םראגע די אויםנומן. אוםן
ניק. — איז ענטםער דער ? געםאן איגם ביז האס

 אלגעמיינעם אן כאפען אלץ םון פריער לאמיר נאר
פראגע. דאזיגער דער אויף בליק

 מלחםה דער פאר אז קלאר, איז אלץ םמ םריער
 מענשען־מאטעריאל. סת סארםעז אוױיערלײ זיך פאדערם

 עס און ארמײ דער םאר סאלדאםען זיך םאדערעז «ם
 אינדוםטריען. מלחמה די פאר ארבעםער זיך פאדערעז

 אין סאלדאט יעדען םאר אז באוואוסט, אלגעמײז איז עס
אין ארבעטער 18-15 ארום זיו םאדערען שלאכםםעלד

חביצקי א. פראפעסאר ®מ

 וועלט* ערשםער דער בעת איגדוםםריעז. םלחםה די
 העבסטענס ״3־2 עוץ אן געווען פראפאראיע די איז מלחמה

םאלדאט. יעדען םאר ארבעםער 4
 פאראײניגסע די םון באםעלקערוע אלגעםײגע די
 *אל דער פון םיליאן. 133 עיד אז באםרעפט שםאםען

 איבער פון עלטער דעס אין םיליאן 100 איבער זיינען
 םיט דאם שםעלען מענשען מיליאז 100 די אט יאר. 14
 אםע־ סח םענשעז־מאםעריאל גראנדיעזען דעם סאר זיד

ריקע.
 םאנאנ- םענשעךמאטעריאל דאזיגער דער ווערם ווי

? דערגעטיילם
ארגע־ באשעפטיגטע גאל די ד-אט 1939 יאר אין

 איז 1940 ױני אין מיליאן. 47 ארום דערגרייכט םער
 איז איז םיליאז 48 איבער ביז אויסגעוואקםען גאל זייער

מיליאן. 57 ביז דערגדײכט אאל דאזיגע די האם 1942 ױני
 דער אין זיך האבען יאר היינטעעז םח אנהויב אין

 מאז• םויזןנם 600 אמ םיליאז 2 העכער געםונען ארםיי
 הײנםיגעז סת ױלי אין דינען אינדוסטריען מלחמה די אין

 םוי־ 500 און מיליאז 12 ארום טארנומען געוועז יאר
 םאר וױ םער מאל *וױי פאקםיש — ארבעטער זענט

 געװען אינגאגאען זײנען יאנואר אין .הארבאר. פױרל
 900 און םיליאן 6 אינדוסםריען סלחםה די איז םארנוםען

 ארבעטער. םיליאן 9 — אפריל אין און ארבעםער םויזענם
 פאר־ אאל דער אין װאוקס דער װערטער, אנדערע מיט

 באםרעםם אינדוסםריעז טלחמה די אין ארבעםער נוםענע
מ — יאר חײנטיגען םח פעיטעל אווײטעז דעם איז אנ  ג

 איז פראמנם׳ 67 אדער — םויזעגם 500 אח םיליאז 8
n הײנטיגעז טח פערםעל ערשםעז דעם םיט פארגלייץ r, 

 נאר אויםגעדריקט זיך האם וואוקם דאזיגער דער װען
 ארבעםער. טױזענט 100 און טיליאן 2 םון גאל דער איז

 דער סח פארנאגדערםײלומ דער װעגען בילד קלאר א
n לע«םע די םאר ארבעטם־קראםם אםעריקאנער n r 

 םעז קען *וקוגםם דער םאר פערספעקםיװ געמיםע א און
:איםערען פאלגענדע די פון באםערקעז

באשטא־ ארמײ אםעריקאנער די איז 1940 יאר אין
 ארבעטער גאל די מאן, םויזענם 400 סון גאנצעז אין בען
 — גאנאען אין געװען איז איגדוסטריען טלחמה די אין
 אינדוסםריעלע אאל די טויזענם, 600 און מיליאן אײן

 זrטיל 10 — ארבעטער םארם מיליאז, 33 — ארבעםער
 .אלע מיליאז 6 — ארבעםםלאזע םױזענם, 500 און

םויזענם. 400 און םיליאן 50 — אינאיינעם
 600 און מיליאז 1 — ארמײ די : 1941 יאר איז
 6 — אינדוסםריעז םלחמה אין ארבעטער טויזענם,
 און םיליאז 32 — ארבעטער אינדוסםריעלע םיליאן,

 ארבעםם־ מיליאז, 11 — ארבעטער פארם טויזענט, 200
 800 און םיליאן 54 — אינאיינעם םיליאן. 4 — לאזע

טויזענם.
— ארמײ די :אפשאצונגען) (לוים 1942 יאר אין

 אינ־ מלחמה אין ארבעטער םויזענט, 600 און מיליאן 2 י
 אינדוסםריעלע טויזענט, 500 און מיליאן 12 — דוסטריען
ארבע־ פארם םויזענם, 100 און מיליאן 29 — ארבעםער

 — ןלאזסאטאדב םוימנם׳ 900 און טיליאז 11 — םעד
ח םיליאז 2 ־ אינאײגעם םױזעננ^ 400 י 1« ־ T 

םױזענם• 600 און
n 1943 איז r די :אטשאאממז) (לױט זײן וחןם 

*r* םיליאז, 6 — או־מײ  npnan מלחםח ITiDonrK 
 מילק^ 26 — ןסןוי$רב איגתסטז־תלע םיליאן׳ 18 —
n — 12* םnפא w n n ,1 — אזיבעםסלאזע מיליאן 

 און םיליאז 63 — אינאײנעם םױזעגם• 600 און םיליאז
טױזענט. 500

n קומענדיגעז אין אז דאס, הײסט קומען איז r וו«ס 
ד םיט אינאײנעם אי־םײ אינדוסםתעלע אמעתקע׳ס  ח

 66 «ו נאענם באםתגםעז סאלדאסע^ ny^nynK אאל
 גאנמו־ דעד שון פו^נענט 50 אתם אחגד מאן, מיליאז

ny«?’njD6 .באפעלקעתנג
n 1943 «מ סיף אום ,njrcnjm ynjn» מיט r וועס 
y?’n?D6 עעלאנד װאס לאגע, זעלכע די דעמתיכען 

 *וו־יק, חדשים אײניגע מים לעתתיכט געהאט שוין האט
 זיד האט כאפעלקעתנג nyx^a nnc r« העלםם א װעז

 אינתסםזײען, מלחמה די אין אמןײ, nyn אין געםונען
nrnf םא אנדע^ איןnדי ארגאנימאיע^ םלחמה שידענע 

^ לעצטע ע ם  — אי«ם ,אז באײײזעז ענגלאנד םון אי
n דיײי r םמ אגהױב דעם נאד njn געםמען — מלדומת 
ת איז זיד ^ אין ,nmjn6 אי  אינמסםו־מז מלחמה אי
מ אין אמ ע ynynj9 אי ^דענ א  אח«ניטר סלחמה פ

^ 24 — איעס ל  אחא■ מענשעז, טױזענם 750 אמ םי
 דעם אין באםעלקערונג גאנגער איר םון פראצעגם 75

יאה 65 איז 15 צוױשעז nעלטע
r װעז  yp 'n jwמז ל תי ע עו ־ לאגע׳ אזא ד ת

 nr״ שארפע געתאלדיג אנטשטײן כא&ת װעלען מאלם
סיגןן דעם פוץ הינזיכס דער זיא בללטעז  מענשען נוי

 זיד את גתיםעז זיך גױםיג איז דעם nםא מאםעוײאל.
 אז*ױפמר זײנען איאט אױד שײז באאײטענס. גוײיםען

ס אתיס רוםעז ודאס •חזבלעםען, שװאוםעז תי  ןאו־ג ג
 געװאלדימן דעם םאוױסםײז «ו אום םאושוױיםלונג. »ח

 געחעוייגעו־ nyn מיט באזא^עז דאס װאס מיט פאתעם,
nwא אאל ym םאn סאז*־ איז אינדוסםריעז מלחםח די 

nביnםא *ו אום אז אנאואװײזען, גענוג איז כונדען, rמ 
א^ן זײנען װאם אמעםעד, יענע עוו  אין מאביליז^ט ג

ײ nדע ם  וױכ־ nyi’3»״ די סאח־ואנדלעז צו אום אמ ^
 דרמ־ nyd םון םראדוקגיע njn nםא יעזnאינדוםם טיגע

ײ׳ םאדערעז זיד װעט םענישעז,nבאדע םלחמה גענדע  א
 או*־ םיליאן 18 ערך אז בעםnא njr״i אויף בעמופידען

 •W ױערעז מחעז וועלען םיליאן 11 אתם און nבעםע
 אק — ארבעט nטעnיxקװאליםי האלב םאר געגריים

 שױן זיך םילט עם חדשים. 16 קומענדע די םון משך
 אין לאנד גאנאען איבעח דוחק געוואלדיגער א איצם

 געביםעז. 138 גאנגע אויף ארבעםער טעnיrDקװאלי
 מא־ אח מעטאל אין זיד באמערקם דוחק גרעסטעל דער

 דעזrבnםא זײנען וואם םאכען׳ איז און ארבעם שינען
 nnwft געװערקזױיג. און עראפלאנען שיפען־בויעוײי, מיט

 אין עראפלאנען־אינדוםטײע. דער םון ביישפיל א ברענגען
 הײנ־ ; nארבעטע 23,000 באשעםםיגם זי האם 1938 יאר

 אימ עח־ אן און — דעױױיל 700,000 — יאר טיגס
n םיז מיםען צום ביז יאר. םון סוף ןיום ביז מיליאן r 
א נאך םויזעגם. 500 און מיליאן איין ארום — 1943

 נתפעל נישם םnװע טאן. גו וואם וױיניג עקאנאםיק םים
 מען זאגט שלאגען, צו זיך פעאיגקיים תםישער דעל פון

 עדות דארף אייגענשאפס דאזיגע די אויב וױיל אונז,
 װירםשאםם־ א פון לעבענם־םעאיגקייס דער וועגען זאגען
 דײטש־ םאשיסםישע דאס דאך זיך שלאגט סיסטעם, לעכען
. אמבעסםען לאנד  איז נישט װען אבעל האם nװע . .

 קאפיםאלים־ דעל םון םעאיגקײט nyn אין געצוױיםעלט
 אײםהאלטען און מלחמה םירען צו װירטשאפם םישער

 שלא־ צו זיך פעאיגקײט דייטשע די ? פייער־פראבע nאי
 צום קומען היטלער׳ס איידער נאד איז ״אמבעסטען׳*, גען

 וועלט־ ערשטער דער אין געווארען באװיזען רזדער׳
 ערשםער דער פאר און האהענגאלעח, דויץ• • םלחמה

 מא־ פעאיגקײם דייםשע זעלביגע די איז װעלט־מלחמה,
 דײםש־םראנ־ דער בעת ,1871 אין געווארעז ניסעםםירם

xויזישעn ^םלחמד nyn גnדעל פרעג־ןײיכען׳ ױסע 
 נישם־קאםיטאליס־ א צי געדוען, בלױז איז םםק, סיםעו־
 ם־nוױ םאוועםישע די צי — קאנקו^ם וױרםשאסט, םישע

 אויסצוהאלםעז אימשטאנד זײז װעם ש*סםם*םיםםעם,
Dyn דאזיגלן nroonjmw עקזאמעז. געפעמיעכםםען אח 
־nv nyn האט ^עג״ךייכען גרויסען דאזיגען דעם אויף

 גע־ אומצוויידײטיג מלחמה דײטש־רוםישער יאר שטער
ענטםעלם.
 זײן אנגעהויבען היםלער האם צוליק יאו״ א מיט

 ענדע אן — געװען איז לאזונג זײן רוםלאנד. אויף מארש
 בא־ װאם סכנה, באלשװיסטישער דעל פיט מאכען צו

 אבער איז רעזולטאט אביעקםױוער דער אייראפע. דראט
 סאװעט־רוסלאנד םון שלאכט־פעלדעל די אויף אז געװען,

 רע־ רוםישער דער פון דעראבערונג װיכטיגסטע די איז
 רע־ םיםטעם, װירטשאפטלעכער נײער איר — װאלוציע

 װעלט׳ דער פון אויגען די אין געװארען האביליטירט
 שװענקט וואם מאםשםאב, אזא אין און מאם אזא אין

 םון במילא און קאםיטאליזם םױ יםודות די אמנםער
װעלט. נאך־מלחמה׳דיגעפ דער אין םאשיזם,
 אין דינען ,1942 ױני, טען22 םון נאכט דער אין
 דייטשלאנד אז ידיעות, ערשטע די אנגעקומען קרעםעל

ען האם ^ ב ע  אנ־ איז און פאקם םטאלין־היטלער דעם ג
 באשלא־ האם םםאלין םאוועם־רוםלאנד. אויף געםאלען

 דעם nאונםע םארטיידיגונגם־מלתםה* די םירען צו סעז
 נאפאלעאן ווען ,1812 סוץ לאזונג יאםישעןnפאם אלםען

האט אביעקםיװ אבער, פאסקווע. אויף געגאנגען איז

 סאוועטישער nyn אויף פארטיידיקונג־מלחמה די זיך
 אידעא־ דעם־מעכטיגםטען אין פארװאנדעלט שנעל ערד

 וױרטשאםט־ סאציאליםטישען דעם פון אנגריף לאגישעז
װעלט. גארעפ דער אין אידעאל

 שםארקער זײנען פראצעסען געזעלשאםםלעכע םיפע
 דיקטאםאלען. מעכםיגםטע די םון װילען דער איידער

 איז רעװאלוציס רוסישער דער פון רעהאביליטאציע די
 בא־ און פארנעס װעלם־געשיכםלעכען פון פראצעס אזא

 הײםט פראצעס דעם פון באדייטונג די אפשאצען דײט.
 םאײ און עװלות זיינע אלע לעזשים דעם דין מוחל נישם

 םאלגעקומעז איז פראצעס דאזיגער nyn קריםלוגנ^.
ם׳ oyi דאנק א נישט אן, nyװײט גײט און שי  סטאליך^

ט גישם נאר ק ^י yrnאל טראץ אים, אויף ג  y ^מעשינ 
אנג אין דװקא  ־p־אויסגעװאnyהויyאומג די מים צוזאמ^ז

iy o ^  y:yD נאך־מלחמדר סאציאליסטישער א 
 םכנזי א בלויז נישט סםאלין־רעזשים njn טnװע װעלם,

 ײעלם• nעxגאנ njn פאז־ נאר סאװעט־מסלאנד, םאר
י זיץ ו ^ ב  נישט־געםעלשםמ׳ םת יפןנזxינnם די אױף אי

 װיכםיגםטו די םח אײנע איז םאציאליזם םרייהײטלעכען
ר דער םיז אויפגאבעז ע ג די ^נ ת: םענשהײט. א

4  1»42
ש״ל ן גײ  rm tram אין ^ײסטיי^אי שיזי׳כױ njn ״

nrm 1939 n r ח מ איי י ײ n* eojooo nm מ nvv• 
מי. מ מי י m ײ־ד 1« — י jooo ד׳ מ מ ד  יײט און ן
מז געוױמ ת מנ ״ * — *960^000 on פון סוף אוס ביו 

n חײגםיגאז r.
*n*» nrm ײ*ס *דמסיד׳ פון *•גאײודס שויז

מו חדןט ט r״ »יז די t* r m  iyn*r i r• ז י ד י n ״ג n 
n»n ײי ט ס דו ײ *ג ד י ס יי ש ז ײ י timjrj 1940 n י r 

ז מ ו ת ת .nyown* 66̂(00 וױ מעז־, גיט «  סוף *וס מ
n חײגטי״מ פון r ,ד*מ»מ אישאאונג, אז לױט ומלען 

 דאזיגע די אין .mrojrr״ מיליאז 3 םאדנומעז זימזון
אילאנזמ, — אינדוסטײעז r* איז שיפעז זי r r o — 

ח 3 אוגעקממז דינען  פון .njmjnn* מיליאז חאלנ » י
nyanyi njn ם 32 זיד םאחמ־ט צאל מג א  גע. א פון ״־

nyonj מ^ג. הויכעד פי װאלי  ניס אבער איז דאס ק
תי דאזיגע די וױיל ,jyjnjjn «ו סעגלעד גזוחמ  איג־ ד

ע די םמ משד איז זײנעז חסםײזח ט מ n *ודי ל r 
פראצענם, 700 גן»צע אויף אױסגזאזאקסעז

 «גים אל «ניס שםײט לאנד דאס אז קלאה איז עס
ם ®מ היגזיכט njn איז קתזיס שאײעז א םיט  נוײ ת

מענשזד׳מאטעי־יאל. טיגען
םאקט, njn איז עז־גןמ*׳ נאד לאגע די מאכט װאס

 nטעJבזnא די װערעז אונםזנתעמונגזןן סד א איז ױאס
 אותאן■ צוױיםע א אױסגענוצם. a’oynpjmx גענוג נים
 גזןגעו-אמזר געגעז דיסקײמינאציע באװאוסםע די איז

njm געגען אח ynyux מינאnגעגען סיעציעל — יטעטעז 
 בא־ דט nכעםעnא קאנען nטעnע געוײסע אין אידען.
 הײחנל, אין דוחק ojn אוליב װאױנונגעז קײן קומען
njmjnn* n* — קאמף א אז נאד גײט חןרצו rrx n ja n 

 און אלץ דאס .njnjmx אז » אונםעתעסומ אײן פמ
 Djn טזור נאז־ jy®n*gn*p אידזאמח אנדערע מװױסע

 וײכסיגע 36 גאנ»ג חינזיכם. njn אץ כאאס אלגעמײנעם
 ןןתסטען אז לײחמ אינדזסטתען מלחסת פון צענסמה

.njroyan* אין דוזזק
 או־ײג־ האבעז jjrnoאינמס מלחמח די און nan* די

n 2 לעצםע די ®ח טשד את געאױגעז r 9 גאנצע ^ ל  מי
 םאחןלע־ * םח חשביז אויפן געשעז איז דאס מעגשזח.
 היליאן 6 פמ *אל njn אק אמעטםלאזיגקײט נעדטזגר

n איז אואװאוקס א ®מ את jw in* njn ג^ אפעלקן  כ
םיליאז. 3 םון צאל njn אין

^ 5 א גאד nya* זיד jynjn®* עס ל .njwyan* םי
j מיט וועט לאגע די jn r חודש jjnjm אלץ nyo אנגע־ 

מט.Jnשם
תנגס njrt׳jr**y*o א איז זיך, טnםאדע עס וואם  חנגי

njmxjnt םיט njftw njn פאנאנ־ *וחממעםיג אויםאײטזגט 
מ װםײלז  ־pjn לאנד׳ פח *®®nr®®yan* גאנצע די י^

 עזnיrקוואלים ,njwyan* נײע צוגתיםזמ און תםיחח
חrקוולאפnאיכע און טעnיxאומקװאליםי  וחנלכזן יענזנ, זJי

 יענע אלע םים פאתעמעז צו זיד דעם, אין זיך נױםיגען
 און אתיס מםט םי^נע לאזיגע די ײאס •ו־אבלעמעז,

 איחג אױסאוםידען קן»םראל םולשטענדיגען ayn כאזיצעז
באשלוסען.

 די האט יכםונגn nyrnp njn איז שתט אייניגע
jin’ajn> װא״ די אונטעפגענומען. שויזn פאועל מען 

 pyn’n* נייזנ אייניגע באשםימט לעצטענס דאט קאמישאן״
^ די פעגולייען צו ראיאנען באשטימםע nםא םאריס  פ

 njn םון םײלונגnJnםאגאנ nyroyapyiix םץ בלעמען
אםט.nבעטס־קnא

n״ יי r i פאוע מעןn איצם ביז אויך איז קאמישאן״ 
 געהזנפיגער njn n®* טלעדnאנםװאnפא עטישnטעא געווזמ

 nyn צוױשען אפטnםס־קyבnא n'yn םץ ונגnבאלאנהי
 געווזנן אױך איז עס יעז.nאינדוסט מלחמה די אמ ארמײ

jy®* צו אויפגאבע איר n y rn נאכםרעג געחעײגען דעם 
 קוקענדיג נים אינדוםםוײעז. מלחםה די אין nארבעטע ®מ

 עקזיס־ באאמ־״ פאוער מעז nװא״ njn װאס ,oyn אײף
 ארוים־ איצם ביז ny האם חדשים, 5 וםnא שוין םnםי

 אקטױױ־ אין לעבעז ®מ צײכעגס ווײניג njm געװיזען
 4n® טעכנישע מיט נומעןnםא nya זיד האט ny טעם.

 אומםאםענדע אלגעמײן אן וױ דינען צו אגשםאט בלעמען׳
 איז ווײט גײן ניט ףnדא םעז אגענטוה פלאניתנגם

njn םא היבזיבטn א jyi»nynyi .בײשפיל njrooya njn 
 אין לאגע לי אח — גיפא pnיא נױ טאקע איז בײשפיל

njn גױ אינדוםטױ־ע. נאדעל ^ א ח njn י  ?לײ־ nסםעJג
njmjyx njn אין njn ,לעבם וועלם ^nyi געװאל־ א 

 שנײ־ ודערעז צו nמעnםא נםJלעח מען דעפרעסיע. דיגע
njn אונםע נײע די איןnנyאין מומעז njn און םאום 
 פון njran«* מען םnםיnאים■א צײם nזעלבע nyn איו

y jyo •4P’opy®םyנימנ נם n jrr^p אונםyתyםונגyז 
 jjm צײס׳ nyn אין פולם,nyאיב jym װאס שנחנם, אין
p ניי איז n r קװאליפ^חמג צאל די האט *ynpo®yan 

owrr^p*a*־nyyyan אתם מנועוײיבם חודש לממחמ

 on* yqftooyan* «*ל אמ״למ* די *מ ססססס
 קי*ן pnr ײ ו*ס esnp jyjjmoojnj״ 400000

ojm*) jym»yor*a( מי »אדן ״  *דסי*, nyn ס*ד קל
nyjyo nypnr r *לין פון  j װןו קליידןר מי  jycysn* ז

מ *דסײ nyn י*ד ojyx״־* 17 ג*ר מ *n ״ז י  •ווי
מד קדידן״ מנ & נ^ר עדי # ד  ודו יןדק דו TO נגו

m oon r«  nyr^p n ״♦o r r a r און jjrp n*njn ױ 
 צאלזז וחןלכזו אתסצתצסמגאז, סיס קאנקוי־יחיז גיט
Tjnjm ojn חוץ * ji yo 40 n*e ײיד * חילאי 16

Ĥ פאמרצט n y o yo, למ *יז חן p ו r  oxnyn oy 
 נײן yxn*n n נױען אױף 4ײחי nyo*n« א »ײד אײי

,ny»yo שגיידער
 *זױ> ד*ס איז םארײאס פחןגע, *n זיד שטזנלט

 גארגיט כאארד״ פאוזןר jya װאר״ njn האט םארוואס
 1 חיגזיכם njn איז ט*ז געק*נט גארגיט njn* געסאז

 גופא באאדד״ ידאדאקשאן ״ײ*י njn חאט פארוואס אין
 nyanyt njn אין געסאז גארנים כדאש געלסנ׳עז מיס

 דאס אז דץ, װעט דעס אויןי ץנטפעד njn ? הינזיכס
oayj פיז זיד njn סלחסח די פ«ײו*ס סיבז^ זעלבעד 

®rxprryn דערגױיבעז אין אפ שםארק שטײט גופא n 
 געלסאן וױ נאכדעם חז־שים זיכען ילענעד. אנגעיזנמןםע

 איג־ סלחסח די מיט *נצופירעז jynrny: כאשטימט איז
yדוסט nחאט ז ny זיר yז געכאפט, רשט* ny »ד*ק 

jjnjm גיט און שסתגמ yr*p jy ^ n jn שטnyונגyאץ ז 
yr*p פynyנלyכt yױנטyחJסyאון װזנג אין שטית ז״לען ז 

ת^ מלחמח די ®ח׳ *גטוױקלונג njn שםזנחוז סט אינדו
ny ניט וחןט ^ לד ט, ny חאט דו ג ^  אײנ־ jynjr ג

yxלנy,א וױ איז וואס ם ®n*n nyy®r איז njn נפי־* 
 ז,yשםny ojn איז •y*»pn*n« מלחסת njn מיט תנג

 קיק נים געווזמ גראד איז אפגעזאנם דאט ny וועמעז
»®n*n nyy®a אום ^ אג  איג־ אז ליבי׳ pnynyn® n*j ײ

nyjjnn, ביעכעז פ*י װעמזןנס oy ב*שט*נ איזyאי־ איז ז 
yojn§ njn jvayjnya אין כאײכט, זײז ny jyaVjni 

 אין ynoonj^ שט*ל nyn ®מ njn’״® די באשולדיגט
ojn 1פא אומפעאיגידמ^ א*ז כאאײ״ פראדאקשאן ״װאו־- 

ponjnjjm o״o און njm באצוג איז יארטײאישקײט vt 
y א ^ « P * o ח® yonna opyr איגנאת־ — ?אמפאניס 

מז תננדיג אנ מ y די אי r^p שטאל jyyjoynyoaix.
.yari® אמת׳ע די ypyo באשטײט ojn אין אס אח

r t
Li

f ז םוראעמע די אװ נריל
I קיילאװ) (לײיי
Lיוד. גחום פון

 גריל די שפרמגערץ די ס׳חאט
 זוםער, דעם ג*ר *פגעזמגען

 קומטר פדט פדל װינטןןר npn ביז
 ;שטיל ג*גץ *גגןךוקט ײד האט

 טײסער, געװארען טעג זײנען
 אריכער, שוץ איז אײט די און
 כל*ט יעדען גײ ח*ט זי ױען

na6״ o געח*ט קעסט אץ י»ד. . . 
 *נגעמראגען װינטער nyn ס׳חאט
. שװער חמגער אדן נײט אץ רןעלט . . 
 — מער, נימ כרייל אונזער שדץ זיגגם

 װער זמגען דןןן ?ען ןןס אץ
 מ*גען? חונגןןריגען * אױף
 שטיל מור*שקןן nyn «ו איז

oymo נעכאך nyrrm גריל:
 ליכ^ שכנח מיה סארלאז ;יט״ —

 טריכןן, די גyר״טyטrװ די אץ
— כלײז טרילמג כיז nyn ניט אץ
t לףyח — טוכח * טו d אױס״ . . . 
 ג*נוכהןן, כטyשל ײד כ׳האכ—נאד, ̂זאג—
rx גyרכ*y״ זומןןר מ ח*סם ט? — 
 כײז. yמוראשק די איר גטynס

ט [yn ח*ט nyfl-^״ ^נ  ןynyקל גאר ג
 י [yny-rw nyn פזץ nyװינם oyn םץ

iyn אץ n iyr*na yrna* 
̂חyש yny* זיגג^ jyo גטyםל

[״.ynyfl «ו טײכטnם* כיז זיגגען
״ ״װ*ם —  גל*נץ זײן אץ nynjr nyn״ — ז

ly אץ n*D pyri* איז a ry a״ . . . 
.ד*נקעו *ו גאט ז lywrya ״חאםטו— . . 

^ טאנץ״ * גײ טוחל, זײ א

7 ם > m ► .............. ■ ־־

,aju פראגע, די לווט <* ס*י̂וס*ס ^ flo ן p  yp*o 
n* פמפספ פ*ל njnyn פון oyn או,ײ >prp*i*n 

on סודל*<ש״ umo באאדד״  .nyooy ynjp*i מ ײ ײיי  מ
oy ajrr ״ל י *ט* oyn ד*ס * אױ״ גיס וןווו  ו

 o»m ס jyon*n איז njnyn yuoi*o yx*i*n *n פון **ל
m *ופיל זיי jjroyxnys נאד unyn און r v m  njm 

njrony, ופיל* njr*osn*o סון tn m n m  njnp nyn 
•n p  • m  .jm oonro njrrp n  jyvn*n un g g g 

 jyin*n unpv*s אינחססוין *לוסיטס njn no שטייזןד
n* לוסיטס* jmooimm ״ *ופיל אוןn r w n ״f 

njn וױגדוסטריזן שטאל n jyon*n npp*a* שם*י 
jmoonj*o» צדפיל *n jyayn*® oiyoo*■ y>*oyii 

m* סכנ̂ז גײיסזן * זדז oy .njnyn סינפסזנ m  njn t 
njrocro * *ליין איז גופא כאאײ׳ פראדאקשאן ■״װאר
oy מען ,n*n njjooro * באטת ny איז י^ננפאלס ראד,
 אין פל*ס> *ח *רטײ njn פון nyvo די צו קוטט
j*9 דינע y u n די צו njrvo יז® njn ל*ס און *רסײ® 

מז ny זדז אנ  ny זדז *זױ יעדענפאלס טאכטלאז, אינג
oy י שייכית * אױד האס דאס און איצס, ביז געװען* 

ojn באשסעליגגדז לחסה8 *זױ וױ אופן jy m *פ*ג*ג 
Jnדגyםײלט imynyi — די *זױ וױ און yx*t*n פ*ג*ד 
nגnפון טיילונג n באשטעליגג^מ *)onjnn( האכעז *yj 
^apn אױף njn פון רטיילונג1םאנאנח njn רכזוסס־* 

קואפט.
״rw*3 אזקשדאאפר n*n« ojn ®ון אױםגאבע די

 אױס־ ג׳דיעז איז nyn*®i* m ײי זy׳לסאנyנ פמ איז
jyoyanr* אלץ אז *jyinjy>*aan, אוספאסענדיג?!, אן 

 ny*a*x njn ®ח פראגראס lyonnayoa^ »מ ברײטעז
 o*nx*n» yvt*n די און לאגד פח y*xpn*n« םלחטח

מז םלאם njn אץ *ו־סײ די ז.yבyל אין דורכציםירען  הא
 jyn*iiy{ כאשסיסס rx װאס לם,yג דאס האטyג אבער
jn אין אוחנקזמ סילימוײשזנ פאר jm זיי און זחננס 

jya*n םאנאגדערגעטײלם אלײן onjnn* *n — לױס njm 
 סיס פאז־תאנדעלט opjnn האבען זיי אײגזען. אײגענעם

 נץיסאנ׳ס פון סיסםזןם ג*נ»ן די און nyaynyoaw די
 «ײ 4איגנ*ז־יח פולשסזננדיג זײ האבעז ״פדאיאױטיס״

 ודז *n n*o סיססזמ^ yjyrm njm. jyoyoya האבעז
nyayrpoa jjmya 3 *ו jjnnojjrxopאיז *שסעלונג*ן 

 איו ד*ס איז .nyayjnyorm צאל nyr^p א פמ ojy.n די
^ די ®מ אײנע אכ ח  נסyx*ni nyoױnג אזא פאו־װ*ס או

onnoayx:*p jym* סלחסח די םון  onjnn אין n 
ojyn א פון n y ^ p פ*ו- אין מאנאואליסס^ גמ«ע 

pynx nyn jyajm v' די אויד איז דעס סים בינדונג v p t 
nyroya אויסנוצומ ®Ijmfnya o®*nrooyan* njn r 

^ז א גג on*n.*««* אי
m צײט nyo*nya א n*o האס oyao’o אזא  oi*pyx

 njn װי לאגג אזױ — דערפאלגדײך סעyלטניםטyהnפא
 און oyanyyi האם לאנד ®מ o*n*®* nyלyיnאיגדוסט

an’jr*?3i® אויף ojn אלם ®מ באזיסy איז חנמנײחנז 
.jyo*o*t

 קײזיס njn אז הױבם ojya*a jyvox’x oyn אין
jy צו yיxראדוקnyn 0 אין :'nn jn אין איז jya'a קאן 
ny זיד *jyc אנטפלyקy.די ז jya’Jn jymyryn אױם- אן 

 די .jyo*0*r די onyn:it*a זאפאס^. די אויך און גײן
ײאל^ פון זאםאסען  ®מ אייד איז jyj’0*a ®ח מי־טאט^

oyn מענשען־טאםny.יאל
אױס־ jyvoyapyux nya א ןyגyװ ,nya* םראג^ די

:yo jynjyn’oo’tpy Dyn jyxiנשyז־טאטny,וױ יאל t o 
 ניס Typ און ןynyױ לםynבאהאנ נים jyp ׳jytya האבעז

jynyii o r^y j איזאליnאל סון םjyayPa*n» ynynj* y 
 איז oy פארבונ^ן. איז y^no ya’t*n ’n y^yu מיט

m אייז ®יז ריגג א m סון — קײט nyn ,וואס קײם 
y’x טראגט p ^ o  *n :jya*j oyn לאנה ®מ בוחות 

yroyapjmx o*n פון אױסנוצזגן ooyan* nyn־ot*np 
 ®ח y’x*p:*n* nyrnynya nyn םון y^no א איז

 *ן אויף גלעדyמ ניט nya* איז פלאניר^ פלאנירונג.
 ojn ®ון jyo’nya* — o’aya tyon^*rx םyלנyxrאי

 yroyapyrx o*n ארגאניזם. זyטלעכoטשאnוױ ןyגאנצ
jyaiao’w םון ooyan* nyn־oo*np איז *®jjnaian םיס 

jyxiJO’i* jya’oyapyi^ oyn אל םוןy jnjm * yלyםyנ־ 
jyo פון oyn פ לא^סnאnוxpיjrm a y אױסנוצזנז *ya 

yלyטyנyoםיז ז oyn לא^ס *nima y’tpjn*n — הײסם 
מ די אועאניזיר^ צו סיגyפלאנט אנ  ®ון or*oon*r ג
 סיס nya’a ײאס — גײז yp’nya* טח oyn צו לאנה

nya’jm א®nם ®מ לוסםyנשלyכy לyayיז נס» yo*o• 
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n’ סחאנגויזישע n p o p an n r, ?װ?לכ ipn’c גאו־ נישט 
 opn pc papnaRtopnRp און op'XRonRoa'K pכpלnמינ

ipon’tapR צו opn •נישטpRופיnטpסראנ^ײיך, ז n r 
rבoאוי ל?ב?ן, np’n איין אויך שט?ל?ן Rלםpנnיa אויף 

n’ באגען n r  papn’ncnRc ,nביגnונaם־מpנשpז n r  pc 
n אנםלאס;נע h און 3וג3באװע nישעnnעnעoאוג  pc 

תסיסות.
n n וואס פאברי??ן, ’n אין r  IPopriR» ,זײיסשען

 opan*t npoRraa«rt>» pc 3לאזדנ <n ovcpao-nn םnpװ
o וואס סאבאסאזש״, סיסטעםאטיש?ן און rn ם1אי שוין 

 דיםען pr״a אויף אונט?רשי^ שום אן םוים, םים
pnparc■ — אין pR opnוBיnםpניס־א?וםירםען. און ז
 ot’KRnpn זpנpלaגעװײnpויםK opn יגnערענnשיל

 סיליפ pnnaR םאכם ,npopan* po'T’ixarc זײ פון
rלpaנaavrconK r:

op« איז op r n r  a’m ipnpo, סיל אז 
ל ipaRn װ?לכ? ,ipoRnoRC pלpנR?סיcRnי ן ^ ■pa 
?ן ארן nנRײםשלn צ??וו?םש?ן לטRװ ^ ב ?  v* ג

 pc npaapnaR irRTipa מיםאמאל nRa זיינען אייגהייט,
opanRpaotRix מים n' •גאציס npopanR n  ipapir 

ipoo^RaR’XRanpoa’K, ?דינען וו?לכ RמRל ^ ־ ^oa 
 pnjfnpa nRa iprn ,OT’ORnoRc?־’oaR אין ג?ײ»רען

n, נשםה ipapa n a r ^ n ’iT po •>זײיטש?ן״. ר
R’ap ’n ipapa jp אזוי a r  OTnR־|pc ipopo’ORp 

3 npopnnrעל?ן p’nix ipoiapa o’nnpnpoaiK זין־ 
n ip’Tac'w, עם?רל?ך? np'ooK npn pc ױגיאד 

aaiapriRa אין pnpaRnc,■ אין a״pc oo זײ Rלםocdrp p 
op’X’nRno סון poRp>na’o po’rix a rc  ,n,| ?וו?לפ 

t״־ipa 3 אין irR ’npo po’rpaסתי ישם paװpז ■pc pc 
npoa’.n ip שוואכ?יים, 3פאליטיש? און ןpnpל a r  npaR 

 •ro pa'oa’in nRc horp pc poa’opa וײמסול? r זיך
xיRלiponRcpn p און ip a r 3ש p n rפלוסם1אאײ opn 

 pnpnaR אל? אין aaTapiiRa npלRpיnaיo npn pc װאו?ס
וו?לט. npn סון npnapל

n, ־^ponnpnpoa ױaיRדRaװapוaa אין parc*
ipn ךnוn on’cpaaR איצט onpni רײך rrppo סון 

pp’nnpnc פRnװיaץ־לRpRלoopanR pr o־opnpa. די 
a pa'np״R’ai’ p־]npTO, ?וועלכ npo’na n r  iprn 

ip ׳oaRpRanyiR ipnipa םל?כ?ייט3?ס? a r .אמס r 
aanRcnpn np’n p a r און npopRnr opapaRnapaow, 

 ־nR npכpלnpcpa npn pc שפיץ אין opnpao'TnR זיד
opa.

ipaR,n aaTapnTr'lR’ai' n סיט 3צייטי3איי r זיך 
 npn pc op’xppo paprpripa n ויען3אוים ipoiapa אויך

oליסםישRיxRס n r  np,״ nRc װpלפnp לום׳ס3 לעאז 
 ipnipa איז ORn pc opxRne ׳|rpa aaלטוRה מוטיגע

n דpלnap און .opor npa’n׳o’ro־n’nn r מי r  o r 
 •ro pc opo’DRp( סאםיאליסם• iR’opR'n po’orp״

p' xpr npo’oo^R’x,( וואם n on’naRanR o r, ?ל?צם 
י ױד ארום זאמל?ן pwiapa ים?םטאצי?ס,3מאי־מא  י

no״p סיש?3מיליםא n r  paprpnTpa n  pc n r^ a o ’o־ 
pa poa’i’HװpnpשRסםp.ז op אייד איז Rpnליזיnם 

aaia’a’nnRc r ipnRiipa מים n, ?םינדײ ?חיסםל?פ 
iporp ?וו?לכ iporh זיך ̂nיrרלPד apxויpacשלpoRז 

o איז סאציאליסם?ן זײ מים r אםף? !*,nopa n r  nRc 
npoRt זאך a«nparc pc׳aaTrncRa o.
*n r  P םxaRnויזישaanapnRa _n5»rTnpnpoaiR np 
 די pc !תפירתמז׳ pלR nvapx איצם זיד זאםלזױ

na ipoo’anoRp זײ ipoRp’na’o pap^oo’npװ?למ ׳ 
 ־nRC ix :npaRa איק םיט praiapaann איצם ?ן3זײ

ipoa»a די iporhx ,o'XRa זײ םיט R״npopnnr papa.

o r  opo'QRp npo’oo^PRO n r ?03ל?צם
npaRnc piRa npa»K״tr o»nionr T אױסתף׳ PR 

oaRtpa o : טnpװ op װ?לכ?ן rra R  jponax
xRo n״ r  pc opo’orp n rיRליססישpד P’xpr 

ptTna r ■pn i r r ip a  iPCRopa pk מ לי  ם?ן,3סי
n צות?אואי?ז נישט זיך ^םשלאס?ן ipa«i װ?לכ? r 

ip םיר ; nrpa שום קײן a r זיך P'O’O n  ipapapa 
ippa’nRc tx אין opo’Kra’oaRp n  T'npaRnc םון 

סאציאליז^
 ביז opanR זײן םים raaR opp opo’OR? npn״

o r <סאג IPP די nioc opp ”o n r  popapac’w n r ’P 
ipnpp זײ סדן IPXpnr ipap? npo’m pk ipo’ttrc 

י?.3לי pלrnRa זײ
ip?nn n’o אויס c npraiKיnrשcRני ט r  n r־
Rppa pc aan’aלnaoRop’n ,n ל, און^ װי  איז orp ש

n  npoann on’p o r n r לnRפpרrזa rץ R ir pcלםpז 
RonRO^ װpלכn r  pc o r  np קRפיטולXRיo’no ,p

ono nRa, זיך paלRזם nRימשלpפpאין ן ornRo.׳
ipapp a’narpn אוס זײxײליoap:apnanRc pa פון 

ô - ’O’p  ,n איז Rn npa'npnno n rל po’ppa pc 
po’npopnnRC סאr xליסםישoa’narRo ,ipnROO’a’o p 

 nponpp r3pa :לRe םים nTnc’ix npaaRל npn זיך
 pnt פלויז צלײפט irapoooiK panaxnr ,n ״אין

h םליפם  nRC סXRיRליסםp,װ?לכ?ז ז T  opn ipa’n n r 
p’X’trbr :IP0R3 ?pan !

 שלוסען,R3 pלR ix ,p^O’O'ORO pלR צו אםאזיציע
tx־ Rלpn npn pc ipaarapanpoaiR po’npapnanRC p־ 

aaan’a ״!
שקלאפן־געזעץ iirs סיבה דילעלןסע די

OPa ,n o r  orp’־or ax ipanopa aaan’a r 
pprpa ipo’oorn opn שקל פוןpoRן orp ,opanR האם 

n אין גלײכמ קית זיד צו ישם3 r פון געשינםע n r 
npanrr ךיים ?

O”oonr op ,דך npn oppoo o r  npoa’.n tr 
nppnRoo ?ח־ו o’xri n  pc- ?סילןץ װעלכ -p ro  r 

 ?ר3י3וײי o’a npaR ,oaprroopaiR אמ מאע?ל ל?פ?ן
irRPpa ipo’ioopa i די |pa״r אױך r r  npornr 
R o דיח* r  n r  p ro  n r־^irapopRp מװאלם 

nל אין  .naR אויםארים?ם larpapvo’P n r  po איז 
rג pלpז r>a נול nponnxaRnc n r  ipopix •מס?ל 

o’p ’n .aainpp̂״»’ipppno o אויך, ױך tr סאר־ זײ 
3’npopanR ponpo־poRn,| ?װ?לכ px ipoiapa ipaR,n 

np>n ippacPK pn הײם,3איי RTלpישם3 ז RםRמים ל 
p ir ipnpacpR ootr papcRגaליש־RמnpיaRpישp ־3אי 

Ra npanr jpaR,n n  •P’trpשלRסpן IpapaTxnpa’K 
r  po’TPxarc poT’Tnapac’w o rלoapn n  pk p 

•ROROopa npn pc
Rלp פתאותװ po סרײזױאממ *a r c  i r ’o n p r 

n־oopanR צוחיש? r  oap.n ה1דייטשלא Rלipxaip p 
1 n r  pc1• נאציש?ד עשיקםער’T ip a r  raRaRor 

 pc npopanR po’paxarc ,n •ipapapaanr נישם
oo’a opn־ipon’oipR םײל .ipan שוין ipppi papa 

3 n  ipapp on’onRW’R<לי??ן ip a r  op orp אין 
nײםשל*panR poppxarc oapr'io 100 npapn ’n naR 

npo. װ?לכע ipnRPpa ovotnpr ipan אין poonp ’n 
npanpn ip תז־שים a r  op .1941 pc נישם IP ^ rv a 

nn pnp’ n r  tr ,ipcancPR •po’OR’noR®. n' פריײ 
pיליnpopanR pa באשױיען ױיטשעז רי װ?לען oanp r 

oaan’OTnppn 'n .raxare opapaarpa־PRnpa| די־ 
ipppa ipa .וסם»

tpo22 o r יתי o r ג ל»־ואל פי?רr pלםpן pn 
RC ipo’TPxaRic oix p n rאון לק Rפpליn.ם ipo tr 

RT3סריװוילי זיד ל ip^po אויף opanR קיץ nײטשל.naR 
ir ?אפיצי?ל opi n r  pc ar^po,־aan’a r האם 

tr -ipaRnoopanpoaiK i r 1942 סוף פיח nR> pc 
oapT’io 360 ipn’o n p r  ix ipo o c r ירםע^  ספ?צי

.npopanR po'T’ixarc
o די r  aaiapcRn pa’np זיד oa’nappa א מים 

Dולשםnapיaaiopoap npa, וױיל pc apo poonp n  T’a 
ipaR.n npaopoopo זיד paמRלrישט3 ן npo 40 וױ 

npopanR oapno 1אי o r ישט3 מוקא -R’xpco pv 
paRca’nr nRa ,ponn^ לויז־panRטnp. די צװיש?ן 

40 oapT’io 1אי r opoa העלםט IR iP’inc ipppa 
 na .1לויipa’nonRC 3 ױך ipaRn pלפpp ,nnRa שום

3 ix3 לייםען3א o r  op .npapo r p ,nישם pa־ 
rלpcז a’o pon'T’ORc ’n inn ?inn nppnRoo n r־ 

3 pk iporp nישם Ra nל'R*» n r  pc ipaRrx par 
n  raR ar ספxpיRליTיn1ם ipar npopanR pישם 

a o'aRppa״pRc ipopanR r א•31ש
i r  ipar o^-’o’p n זיד oxiar מיט opn 

n םים?ל, עלס?ן1  orp דײטשזױ onapppaaR ipar

ט ►(------------------------------------------ ײ 9 ז

r opa״ipnnampr np די npopanR אין IPon»»ipR 
rriR nc.* די r ipcRopa ipar סםל?כ?3קי *oopaiR 

 HR !Par דײםש?ן ’n װי «מקם קיים.3י1לא
IPOvrpR o איז ippnar 400 עשל«סזמ3 1941 r 
 ישײלײםn, 11 יך1א ipar ptr ,T’nparc pc סײל
r זpסRשלpa o’onn צװײ pc משך אין  200 npapn־ 

ipcnRppao’inR o r  o r  •IPP^a אײף n r לאם 
r ריױpa ל  ממש ןpaלי3pa ipa’n pלכpp ,npopanR מ

ir יםל?ן» oix ?ן.3ל? o r  IPO שaRםTRשיn,ם *Rnpo 
OTTn׳ npaR אייד o r  o r נישם oaRnapa קײן *pn 

 oanpa^ ipaR.n npopanR po’nxaRnc n זולמם?ן.
Rppaלם K ,|pnpaai,n״npT גײן juio oix ipopanR

nlp o r  o rלpד opn ix on’cnpn שקלRסp*ן
K .fpipa״•n r  t’k opnppn npa’Tr n r  npaR npr 

CR n איו ?ז3שי rיxיpלoaain,apn np־x״aaio אין 
p,״, -oopanR npn o r־npoo’a’o לrnRaRל nRC* 

ir ipapn o 03םל?3?פ? r ? r  R סינ־ ?ז3הייםל?3״איי 
DOROpacR o דימט״. r  o r די TRa papn’n rn r־ 

n pk opnpa-oopanR rapnnao’Tpp’ ?ל?גאל iorp,־ 
 IPDipr IPaR<n ױשי־לײס1 זײ pk ipoRP’na’o ליש?

nR npon’raRanR n לrםaמ ?|33̂לשט?1פ r  npa’K־ 
ooRonpopa• אין o’onpn aaripoRnx האם n r 

oopanR־npoo’a’o לpnnRaRל oaRopa םRלn r  pnapa־ 
:31קל?ת

a pa’T ״יי r״p פpcRnסיpaRלp’XRT’aRanR p
i זיד םים שט?לם r ’nroap tr n r שnיט oix ל־1ם 

Rpn ipanapooליTיp3nR o r  T rטס־טשnRםnp.״
npoaiK ipmapa aam,apn*’o,n n  o r  oinR ptr 

n’K »קaםrל pxaRa n ױקאל?3סי PK aaiapiiRa 
npaRnc״na ,n' נישם »n r  iלpTRן ix 01ש קיין -RanR 

oaaRiix pc ppipa o r  ipapa ipoopoRn■ ponn'i־ 
.o«napaix ppipa o rp i  r io  t'k orp ,opanR

r'oo'npopRnRa npn איז׳ if איו n r זpלבעn 
x״*npn t'k opanR* oaaRiix pc o r ? r  n r  orp o 

ipi'o וױשי׳ אין o'xrj 'n ip a r אין npxaRa npn 
popn• npoo'n סr Rםapםלpפם ipoaRaR, םאnשלR־ 

anapa ?אין שם?ל?ס מם־מלױוט pc ipp'naRc 'n 
o r  •T'nparc צוסאל, קיק סתם נישם את ir nRa 

pc p'o^R» r o 'a  ,poapapnpao'iK !?אויסםױש n 
^pcRלקpוrנipopaix Rnp npo'T'ixarc n r  pc 'na ,a 

 ־RשקלnRפ די pk ipoRo־npopanR pnarלםיRPr די
pc| אין n' ?ױיםש pk ipp'naRc װאס O'XRa npo 

ipp'oa'nR קיק .T 'nparc
11 ,npopanR pop'ixaRnc n?לכ? na ipa'n 

pm npox'K־ TPnRiipa ipaaiKnxpa nRnpo pk npaam 
irR c ix שקל יף1אpcRן p'p opanR ה3ױיםשלא IPP'o 

 orp ,T'nparc p'p ipaaiarRP pכpלnpהcי1Kא^מ
n r  nmn o«n»onr irP P ̂אaטnnpnpש'na'o np,,־ 

Rpלn .aaiapiiRa np' 3311לא t'k : ״IpanRoo npopa 
npaaw pc אין rn p a rc,־ npn"x אין xRa 'nישp 

ipo«p .״! •
ע5אײרא פאתסקלאפסע ד^ם .

■pup לעRnoײpnpa'T pc op'XRonri'K, 3 ים1ל
 npapn naR 3ײםשלn אין npox'R זיד ipa'cpa.ל?ס

װ מילי^  -ix |paR,n O'XRa 'n orp ,npopanR ש?ל^
 .nעnapל pon'oipR papn'nrRc 'n pc ?של?פט33אמ?1

poopna 'n ל ^3 די ipopix מ ל  IT פאליא??ו׳ י
r רא??ז,1סלא  PR TPcpooל*R3 ipi'ixaRnc .npnap 

cR .oapxr» 8 ra  7 pc ipcpnoיxיpל pa onpn* 
irp r apo oppr opanR,־ npopanR n  .,npo ipx ix 

 opa npn nmn oaRiiRa iprn pk ocopp* אין ?ן3ל?
rR o• ף3יס R oapi'ioזpלפirRc ipan ooopp p אין 

nטשל"oaRnapa |pnpn npopanR n  nRa pi .naR 
 PK npopc ,n ipoiapaix די "a ipnpp ױיטשלא^ ?ײי

pc oap.n 'n אין זיך ipa'cpa |ponRp*T"»o pnp'n אייך
nppTC'iK 'n.

̂'IPC סיל ?ן3סל? annaR אין oaR p'nix npopanR 
 ױיערע מים ipaR,n זײיטש?ן 'n npaR הײמןמ- pnp'n אין

 ־npipn pa'ir די לטpשםpaBR שנ?ל ןp־מיםלnאnpט
ipaam'o. ?ױיםש rדי ם1סל? ליצײ npopanR pa'ir 

paiT»R| אין אפיא po'm pnp'n הײמ?ן *P'mx pk 
a'napaapna 1 אין די 'n3?ל? ooopp, די on'oopa 

' ipaR,n אין itr pk ipo"p די po'iipa r opanRpa ,צײס 
pnraR ,n ipppnoixoR ,na.

TPonRinp orp ,ipii'oppoonpo 'n iprn o r 
t'k op .ipr'ixarc ,n ox'K ױך *ixnRC 0'ip npaR 

pc ppipa pa'njn o שט?ל?ן, r  tr לאװאל ipopo pk 
RTל naRoonrm oio ir ipnpp on'cpaanin ipapp 

ipoRO npopanR ponpxarc n  nxoלפ?11 ׳? ip a r 
n יןפ־ ױי1צ נאד r  pcשלp3paRײP'mx o זיד Ipa'inpaaR 

IT'T'aRanR ix.
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ן ע נ י ד ר א ם פ צ י י א ר ד ע ם ע ב ר ו א י y א p n y o s נ ו נ ע e ג p y ם ו ז צ ן ע ב ע ל
שע היגזנ י , מיימליסםי  *ח נײסונגעז י

 האלטעז עקאגאמיםםעז בורזשו«זע די
 און שרײבעז אײן אין םןןג־טעגלער

אםע־ אין nyoyony די ty רעדעז,
o* קריגען ריקע r הויכע זײער 

גלױ־ באםת ם׳זאל ײען און שכיתת
ע די װאס בען ש םי מ ע ל  *רעסע מ

 nyiypnyoy די םון שכירות איןנםיגע די װעגעז ואגם
 נ*־ נישם ty אײנדרוק, oyn םען ב*קוםם *רבעטער,
לע־ 01צ אויף געגוג nyoyony היגע די איצם מרדיגען

,  און געלט פון איבערםלום אז נאד האבען זײ נאר מן
 אײן מים .oyn פים םאז צו־ װאס נישם נעבעך וױיסעז
o* זיד בןדען אםעריקע אין ארבעםער ךי ידארם, r 

געלם. אין פמש
oytt די װעגען סאקםען אמת׳ע די אבער דינען 
? ארבעםער אמעריקאנער די סרן שנירות אמםיגע
 אינ־ װיכםיגע דריי האבען ציים לעןנםער דער אין

 וועגעז אונםעתוכונג גרינםלעכע y כםyגעם סםיטמיעם
ארבעטער. אמעריקאנער די םון שכירות איאםיגע די
 nyn אינסםיטום, גאלום nyn :ױינען אינםםיםוגיעס די

 לייבאר דער און מעענחשמענם פראדאקשאז tty אפיס
 געקומען זיינען אינסםיםמיעס דרײ אלע דעפארסםענט.

 גישםא איז עם ty אזוי רעזולםאםען, זעלביגע די גו
 דא זיד װעלעז מיר ראיעלקייט. זײער אין סםק קײן

yפשםyלyאויף ן nyn גאלופ דעם םון אונםערזוכונג 
 ־•ny קײן נישם ד»ס איז ערשםענס, װייל, אינםםיםום,

 מער »ן ער גיט צווייטענס, און, איגסםיטוציע בעםער
אײנצעלהייםעז.

אינםםי־ גאלופ דער האם ,1942 יולי צהז17 דלם
 אונםערזו־ דער םון רעזולםאטעז די פארעפענםלעכט םוט
אמעריקע. אין שכירות ארבעםער איצטיגע די װעגען כונג

:באריכם דער קורצען איז איז אם
 פדן שטאטען פאראייניגםע די אין ty שאצם םען

yםופציג םון ערך אז באשעפטיגט איצם זיינען מעריקע 
A ארבעטען װאס ארבעםער, םיליאן םוסציג און צװיי ביז 
 ארבעםער םיליאן האלב y אמ וװױי otny שכירוו^ פאר )
 דריי נאך ;וואך * דאלאר צען וױ ווײניגער םארדינען ״

 פערצען ביז צען םון קריגען ארבעםער מיליאן האלב און
 םארדינען ארבעםער םיליאן םיר ארום ;וואד y דאלאר

 שכירות די ;װאך א דאלאר נײנצען ביז םוםצען פון
 נײן ביז צװאנציג פון דינען ארבעםער פיליאן גען פח
 א און אכט םץ נאענם װאך; א דאלאר צװאנציג און

 39 ביז דרייםיג םון קריגעז ארבעםער םיליאן האלב
םארדי־ ארבעםער מיליאן עלף ארום וואך; א דאלאר

 םון שכירות די װאד; א דאלאר םערציג אריבער נעז
 זעכציג אריבער זײנען ארבעםער מיליאן זעקם ארום

 שכירות םיליאן האלב און דרײ ארום און וואך y דאלאר
 צװישן דואך. א דאלאר הונדערם ארום קריגען נעםער

 םארלייט, די אריינגערעכענם װערט ארבעטער דאזיגע די _
 םאב־ םעכניקער, און מעכאניקער גרױסע אינזשינערען,

בוכהאלטערם. און םאריואלםער ריק
כאמער־ א אינסםיטום גאלופ דער מאכם דערבײ

 םון שכירות די אריינגערעכענם נישט האט ער אז קונג,
 םארמס, די אויף באשעפטיגם זײנען וואם ארבעטער די

 די בײ װי קלענער םיל דינען שכירות זייערע וױיל
ארבעטער. אינדוסטריעלע

 ציםערען אויבענדערמאנטע די אנאליזירט מען ווען
:בילד «זא מיר באקומען םאקטען און

 םארדינען אמעריקע אין ארבעםער סיליאן עלף
 וױיניגער װאך, א דאלאר זעכצען םון וױיניגער איצט
 מםלבאשט האט רחװעלט װאם מיניסום דעם םון אםילו

 ארוים מאנופעקטשורערס די זיד דיײיעז (ווארשיינלעך
 לערנערם, דינען דאס אז געזעץ, שכירות מינימום דעם פון

 ארבעטם פולע קײן .ארבעטער די נישט גיבעז ױי אדער
 מיליאן 27 פון נאענם און שעה). פערציג םון וואך

 אלע סדן םראצענט זעכציג ארום הײסם דאם ארבעםער,
 םון װייניגעד וױידזשעס קריגען אמעריקע׳ איז ארבעםער

װאד• א דאלאר 36
 אינדוסטריען די איז אז זאגען, אונז מען וועם נו,

יז  און שפיח קליידער, לםשל, וױ״ געברויך צױוילעז י
 ארבעטער, די נישט טאקע םארדינען ארםיקלען אנדערע
 שארען אינדוםטריען מלחמה די אין אבער דערםאר

 אבער דערציילט לאפעםעס, מים גאלד ארבעםער די איצם
 אדמי־ פראדאקשאן אוו ״אפים דעם פץ באריכט דער

 אינדוססריען, םלחמה די r» אםילו אז ניםםראציע״,
« איבערשםונדען. שעה׳ן גאם׳ם ארבעטען ארבעםער די י

קרינג ר8ל»ז פון

 דאזיגע די םח פראצענט 68 ®מ וױידזשעס די זײנען
 וױעײ איבערשטונדען, די ארײנרעכענענדיג ארבעםער,

ױאך. y דאלזןר 40 װי גער
ר דער האם יארען לעצםע די אין םו ל קו  דע־ ^י

־y דער בײ מרםםענט ^’tyjyp פים רעגירונג y צאל 
 קאסםען דןןרף עס וױםיל אױםגערעכענם עקאנאםיסםען

y jyם רבעטערyאין םיליע yפ צו מעריקעyכעז y •לעבעז
 און קלײדונג שפייז, וױםיל אויסגערעכענם האבעז זײ

 עקזיםםירעז צו פאםיליע y ם¥ר נויםיג איז וואױנונג
 דער ארבעט. םעגלעכער טאג דער םיט אנגײן קענען און

ײן שפיח רyם אז איז, חשבון  אױםגע־ םיליעyם א םוז ^
 יקרות א איז עם ווען נישם — צײט לערyנארם y אין בעז
— yפוױיגיגסםעז yדאלזןר הונדערם כם y ,דאם יאר 

 קלײדונג געלט, דירה פאר וואך, y דןןל¥ר דעכצען הייסם
 אויס־ װערען דןןרף ^y;io’־iy ynyi:y און מעדיצין און

 וואו• א דןןלאר צווןןנציג וױ וױיניגער נישט געגעבען
 ם^־ליע ¥מעריק¥נער iy כדי ווערטער, נדערעy אין
 נישם ס¥רדינען רבעטערy ]y מוז לעבען צום האבען זןןל

אלער y אין יאר א דאל¥ר 1850 וױ וױיניגער ^ן  ציים. נ
 הארף שטייגען, מיטלעז לעבענם אלע׳נויטיקע ײעז איצט׳

iy ר ע ם ע טויזענם צוױי רדינעןyפ ^:
 א ר,yדאל םוםציג ארום ny’ א דאלאר הונדערט םינף .

 ty ׳ היעם, לעבען. פאמיליע y םירען צו וואך,
tmy ארבעטער,'וואס היגע די םון פראצענט זעכציג 

 פדאס־ זיון בום מלחטה פמ צײט y אין איצט. ארבעםען
 דרייםיג און םינף קייז אסילו נישט רדינעןyפ פעריטי,
 וואס פארשטעלען שוין זיד מעו קעז וואד׳ y דאלאר

םירען. די לעבען צרה׳דיג א פאר
 וואם חכמים, ¥זעלכע געפינען אפשר זיד וועלען עס

 פאר־ ypnyiDy אין ארבעםער די אויב זאגען: װעלען
 מען דארף לעבען צום אויף גענוג איצט נישם׳ דינען
 N? אין איצט לעבען מיר ty אנבאטראכט, אין נעמען

 יעדער וואו םלחמה, סח צײם איז צײט, אבנארמאלער
 קוק y טאקע זשע לאמיר טא קרבנות. ברענגעז דארף

 באלעב¥טים, די ברענגען עם קרבגות y פאר וואס םאן
 די םון דירעקםארעז און נםעזyסםעקול פאבריק¥נםען, די
פלחמה. איצטיגער דער אין ניעס,yםפyק

־yלyק די םון צעםעל קליינער y ליגט אונז פאר
 סאבריקאנטען צאל y םון ריס׳yלy״ם און פראםיטעז ס¥לע

רעקט^גן און דערציילם: צעטעל דער ווזום אם און די
 די ד,¥ט 1942 םון יאר ה¥לב ערשםען דעם אין

 ראם־y — פראםיט נעם כטyגעמ רס״yטyמ :דזשענערןןל
n און טעקםעם רעכענדיג jn :y סוםע א — אױםגןןבען 

n זעכצען ר.yדאל םויזענט 613 מיליאן, 42 םון ^ : y 
ח y( קאמם¥ניעם אויטאמאביל  דעם אין lynyn פארד) ח

 מיליאן, 275 םון פראםיט ריינעם y געה¥ט ny’ לעצםען
 דזשע־ םון פרעזידענט דער דזזלאר. 363 טויזענט 757

 יאר לעצטעז האם װילס¥ן, מיםטער מאטארם, נערזןל
 םערציק און נײז הונדערם םון רי״yלy״ם y זיך גענומעז
 דער םון םשערפאן דער דאלאר; 803 איז םויזענם
 מים־ מאםארם, דזשענעהאל םץ דירעקטארס אװ באארד

 הונדערם צוויי םון סאלארי y געקראגען האם םלאון, טער
 מיס־ קרייסלער, םון םרעזידענט דער דאלאר; טויזענט

 ;דאלאר 100,950 וויידזשעם געקראגען האט קעלי, םער,
 ער־ דעם אין האט קאמפאני״ קרעםם עיר ״דאגלאם די

 פון פראפיט ריינעם געמאכם׳א 1942 פון יאר האלב שען
 .קוירםים די דאלאר; םויזענט 177 מיט מיליאן 18

 יאר האלב ערשםען דעם אין האט קאמפאני״ עראפלאז
 מיליאן 25 פון פראפים רײנעם y געהאט 1942 פון

 קלײנע גאר די אפילו דאלאר. 512 און טויזענט 717
 די קרעפט״, עיר «בעל די װי קארפאניעם עראפלאן

 פראםי־ רייגע געהאט אױך האבען קרעפם״ עיר ״ביםש
 פון נאענט ,1942 םון יאר האלב ערשטען דעם אין טען,

y דאלאר• מיליאן
 ״בעטלעהעם דער םץ םרעזידענם דער גרייס, ױחשיז

 די געקראגעז 1941 יאר איז האט קאמפאני״, םםיל
 דאלאר; 724 און טױזענם 537 פון שכירות ״מאגערע׳

 םטיל *רעםאבליק םץ דידעקטאר דער גױרדלער, םאם
 99 פון וױידזשעם ױינע געהעכערט האם קאמפאני״,

 דאלאר םויזעגם 275 אויף 1940 איז דאלאר םויזענם
 םץ דירעקםאר םעירלעס, בענדזשאמין ;1941 יאר איז

 y 1941 אין געקראגעז הןןם םםיל״, םטײםס ״ױנײםעד
^ םױזענם 146 םון םאלארי ל א םיר װאלםען זױy אם ד

 ,געדעכעםיגיזיפ׳ דזןר פון וימוןן גאגצע אנםילעז געקאנט
 פראפיטןן ריזיגפ די װעגעז פאקטען און ציםערען מיט
 ךי פון וױידתןס די און פאנופעקטשורערס די םון

 9 זאגעז׳ זימדקײס פיט קען סען 4T דירעקםארען,
jn מיס פאבריקאנםעז היגע די בײ jm י  אק סאחחקערי

סוןומר«1 ע אםת אץ סאקע איזנט  H •p? שיסימ די רן
____ געלס. םיט זעק גאנצע

 זשודגאלען און צייסונגען די אין שרײבט פען יא׳
 םאקן האלטען ראדיא דער אױף קאפעגטאטארס די און
 דארפען םלחםח איצסיגער דער אין ty דרשנ׳ען״ איק אין

 כממ־ באםעלקערוע דער פמ שיבםען »ון קלאסעז אלע
 דעם אן װענדעז קאפיטאליסםען די אבער קרבנות, גען

 םענשעז צוױי ty דערציילם, װערט עס וױ םיטעל זעלבעז
 שווןף אײן וקןם בשותםות נהסח y געקױפם לyסy האבעז

 אײנ״ תול שותפות זײעד ty צוױיטען, דעם איינגערעדם
 צוגעםעז זןןל אײנער אוםן. yty אויף װערען געטײלם

 מר־ זי זאל צוױיטער דער און בהמח דער סון םילד די
 tjtiypnyDy די נמקע וױל אױס, מײזם עס וױ םענען.

 פיס בשותפות פלחסה איצטיגע די םירען בורזש^זיע
אוםן. זעלבעז דעם אויף רבעטערy זײ

 אױף העכערעג y םאדערעז רבעטעדy די נאר וועז
 קאפיםא״ די onny גלײך קימעז ’tty וױיחשעס דיערע

 גע־ y כעזyמ אח עדיםןןריעלס פים צײםוגגען ליסםישע
 םח העכערוגג y דורך ייעלעז רבעטערy די ty ווןןלד,

 ליסםישעyםיטyק די אינםל^ע. צו ברענגען שכירות
ער, די אײגרעדען וױלעז פראפ^*נדיסםעז ט ע ^ ty עם 

 גוםא רבעטערy די םון אינטערעסעז די אין גאר אח
 נישט געחגגקם ווער שכירײ^ קלײנע nyc ^ynny צו

 צײ־ קאפיט¥ליסםישע די וואם לי¥רעם און טומעל דעם
 געליא־ רקyשט האם וגדערסtyב כט,yגעמ האבען םונגען
 לייבאר ״וואר די םארוואס םײמס׳, יארק ״נױ די ױעמט

 ״ליםל םמ רבעטערy די ty צוגע׳פםק׳ענם, טyה באארד״
 םאג א סענט 44 םון העכערוגג y קריגען ^ולעז סםיל״

 די וואם זעז לאםיר םא שכירוו^ דיערע אויף
דערציילען.

 וואס קלאד*נמןכעז םיר ײילעז ^y םיז םריער
 עס, מײנם קורצעז אין אינםל^ע? אייגענםלעד מיינם

ty צו קעשענעס די אין געלם םער הןןט עולם דער ווען 
 וױיניג דא דינען פראדוקםען די און פראדוקםעז קײםעז
i שןןפם רקעט,yמ אויםן ’t במילא yty ,לןןגע ty די 

 בי־ ווערט געלם דןןס און םייערער ווערעז פרןןדוקטען
 געקאסם האם סטראבעריס קערבל א למשל, ווען, ליגער.

y .סטראבעריס ווייגיג דא 1אי עס אבער אויב קוואדער 
 םםרןן* קויםעז תוקא מיל עולם דער און רקעםyמ אויפן

 געהעכערם סםראבעריס קערבל עלבע1 דאס ווערט בערים
ען א אויף ^  געגוג האט עולם דער אויב און דאלאר ה

 דער ty מיינט, דאם דאל¥ר, הןןלבען y ער לםyצ געלט,
 מאליגערy דער װי װערם עלבע1 די הןןט רyלyד מאלבער
 אח פראדוקםען. איבעריגע די םים ’tty און קוואדער

ר די םון געyל די אבער איצט ע ם ע ^ ty ,’tty האבען די 
y ם דך קענעז איז געלם סךyאון קױםען 1צ רגינעז 

 נײן, קםען?1םראד די אױף פריח העכערען y צאלען
 דער־ םריער שױן האבן מיר ױי נייז. לyמ םויזענם או־ן

 ארבעםענדיגע אלע םץ פראצענט !עכציג את מאנט,
 רyדאל 35 קײן אםילו נישט פ^־ינען ypnyny אין

y אוץ רואד yDytp די םון פר¥צענם דבעציג yרבעםער 
 1אי עס װאך. y דןןלאר םערציג קײן נישט פארדינען
 איבער־ דער םון קו־¥פם קױף די ty קלאר, דעריבער

םעד־ nytypnyny דעם םץ מערהײם װעגענדיגער  ^ע
 דן קענען ארבעטער די און קליינע א דיער tnt שאפט
 אם11 פרית יעדען צאלען און געלט מים ווארפ^ן גישט

 דעריבער קענען די אץ רמיקעלy אן פאר פאדערם מען
אינפלאציע. קײז ברענגען נישט

 נאציאנאלער דער ty געשאצט, װערט עס מער. נאך
 םוץ םומע y באטרעפען װעט 1942 יאר פארן איינקונפט

 גאנצע װעם סומע דאזיגער דער םון .93,200,000,000
 העכער קריגען װאס פאמיליעס די צו גײן פראצענט 77
 פרא־ זיבעציג קנאםע און יאר y דאלאר םױזענט צוױי םון

סומע• דאזיגע די נישם קריגעז ארבעםער די פון צענם
 םארםירען לאזעז נישט ױך דארםען ארבעטער די

 םץ העכעמנג y ty פראםאגאנדע, קאםיטאליסםישער פון
 םאלשער y ry דאס אינםלאציע. y שאפען װעט שכירות
ער, די איינצורעדען כדי בלא̂ן און געשרײ ם ע ^ ty 

 קרןןםם קײף די העכעתנג. r*p קריגען נישט אלען1 די
 נישס האבעז די את װײניג ty ry ארבעםער היגע די םץ

 לזר נױטיגע די זיד אײנצושאפעז מעגלעכקײט די 1אםיל
מ *נשםענדיגען אז פירען t* אויף םיםלעז בענם ב לן
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ם א ען װ ם ײ ר װ י ן מ ע ג ע ע ױ װ ש ױ י ם א נ א י נ ץ װ ד א נ א ל ם ח ־ ט ע װ א ם
iארגאגימ־ «רמסער די װאס ר«לע ׳

*o r מר חװ־ איז שיילעז אמטי
אינ־ דעד *ח חסלאנד׳ ײז מלחסח
ארױסגע־ תדכדעם t»y װאס טעדעס,

‘חנפיקראםי די איז געײארעז מפען
 געפידם תאם װאס אח לעגדעד׳ שע

״עגגליש־ דער פת שא״נג דער 1צ
 רוםם אלץ דאס — נג,1געװערקשאםם־פארזדמיג תםישעד

 געװארעז אראפגעטמעז לאנג m װאס פראגע, א ארױס
 רײץ באײנדעח « תאס װאס אבער םאג־ארדט־נג, *מ

 :געװערקש*פםלער את סאא^ססעז אידישע אלע פאר
 ארבן* ירטער1ארגאני אידישער דער םים זיך הערם װאס

 אלגעםײז אין t»y צי ? סאװעט־וײסלאנד אין טערשאפט
 געיוערק־ איזײשע א װי באשעפעניש, yty nnw גאך

̂נד חײנטיגען אין שןןםט־באו־חןגעג  גע־ ריכםיגער ? רוסל
o :*גט rt ם םיד הןןבעזyרפyמלמי¥נערעז1רע אין גט 

 ^עהױבעז דך חןןט עס ױען הידינס, דער אין מסלןןנד
? װעלט־פלחםח צווײטע די

 נג1בןןארכעם סיסטעפ^שער א סת פמל אױם׳ן
 די לויכטעזyב עלכע11 םןןםעריאלען, נענעyרyם די םון

 ־yעם געוױסע אנמערקען yn איד ײיל בלעם׳yפר דןןדגע
 אי־ דער פון שואלוציע די ירעזtקםעריyרyכ oytt פען׳

^. אין געחעוקשאפט־באװעמנג דישער סל  אםשר רו
טוגג, רישעyרײז*היסט א גןןר ניט הןןבען דאס ױעט  ב^י
 מעגליכ־ נײע די אײף דיכס y װארפדז אייך װעס זיס נאד

 רyם עפענען זיד װעלעז oytt םערספעקטיװען, אץ קייטען
 nyt רוסלאנד דעמ¥קראםיזירטער און באפרייםער דער

פפלה. היטלער׳ס
 איז רוסלאגד אין גג1װעגyםם־בyגעװערקש דער פאר
 נ¥ציאגאלער םון געדאנק דער םרעמד געװען שםענדיג

 -yy די װען צייטען, געװען דינעז עס םעםעראציע.
 די אין גג1ױרקy 1 טyגעה האבען ױאס קריױען׳ ליטישע
 גע־ די ם^דוןןנדלען 1צ גענײגט געווען דינען ױגיאנס,

 די ty ,’tty פארטיי־ארגאנתאציעס אין װערקשאפטן
 פון מאסעךארגאניזאציעס די ״איינשלינגען״ זאל סארטיי

 פארםײ־צוױגקען, םאר ױי אויסמצען אץ ארבעטעד די
 שםענדיק פאראיינש נאציאנאלע האבען כלל א אלס אבער

 רעװאלױ די םאר — תסלאנד אין זיך 1צ ארויסגערוםען
 ציעס1אל11רע די םון ציים דער אין onyn:tty3( — ציעס
 װי־ דער םון חשד. בארעכטיגםען א ),1917 ארן 1905
 ארבעםער און ציאנערע1אל1רעו רוסישע די האט אן געלע

 עקא־ דער סץ געבים דעם אױף (באזונדערס בארועגונג
 דך אין אםט1איינגע ארגאנמאציע) ארבעטער נאמישער

 האט אץ םענדענזנעז אץ פרינציפען אינטערגאציאנאלע
 קלאסעז־ פון אױסדרוק דעם געזען שטענדיק ױי אין

 ער־ דעם פאר גאראנטיע בעסטע די און סאלידאריטעם
קלאסעךקאמף• םון פאלג

ry  yty באווע־ דער םון אידײעךװעלם די געווען
 דער םון פארבאדינגונגען די געווען דינען דאס גוגג.

 אין אנםװיקעלם ױך האם oytt נערוערקשאסט־באװעגונג,
 שטארק־ די ױך מיט פארגעשטעלט האט וואס און לאנד
 אלטער דער געגען קאמף דעם םון עtyב מאסאװע םטע

תםלאנד. אין ארדענונג צארישער
ריכםי־ — םעאריעם, אלע טראץ דעם, טראץ און

 טעא* די צו םתירה געװיסער א אין — גע^ם. גער
 פארוױרקליכען געל^ם גים ױך האבען װעלכע ריעס

 אקםאבער־רע־ סאמע דער בח טיר האבען לעבען, אין
 יאר םאר y מים נאך ^’ypyy — ,1917 סץ וואלוציע
^- אין םyגעה — שםעטער, ל ם  אידישע אייגענע אן מ

 אויסגע־ ױניאנס, אידישע — געװערקשאפם־באװעגונג,
 .oy’yyt’:y:ny־nDyp נאמישעyעק אידישע שפראכענע

 לױנם עס אץ באקאנם׳ לעמעזy דינען דעם םון סימת די
מרמ. nytry הינױכם דער אין אנצושםרענגעז איצם ניט

tty’ צענ־ םץ משך אין פיר האבען אנדערש, צי
ד אין םyגעה יארען דליגער ^נ ם  ײניאך אידישע א מ

 םתבירען איצטער וחגלען פיר ױען ן1א נג.lעג11yב
 oytt שטרייט, אידייאישען דעם םץ סך־הכל א מאכעז

^ אח ל ־ ען ר א  רע־ מסישער דער אין אנגעגאנגען י
 םץ ריכםמגען םארשידעגע די ױשען1צ ן1א װןןאציע
 אפשר מיר חעלען — קאמממם, אץ סאציאלתם אידישען

 אמ םרײהײם סאר nnyp דער ty ,jytyt 1צ גערעכם דין
 םyה ארבעםער־קלאס םץ רייען די אין דעמאקראטיע

 oytt ׳nny? דעם אין אױסדתק טיםםטעז דץ נען1געם
רעכם די םאר געפירט האבען ער1ארבעםער־ם אידישע די

*ר*נס*ן. גריגאױ פון

 פאר ארבעטער־ארגאנױאציע, מאפהעגגיגער1א דער פון
דלדמענטעז די סוז #וײמיימרװו

שןד מלבסטשסזמדיגזמ־ א «ח  פט־אר־אשקדמיצג אידי
גאנמאציע,

 תפידט רמזלאנד אין דן תאבען גאקאגט, איז׳ס וױ
 ״.iDty דדאםאםישעז חעגסט y אױף שסרײימן yt’tyn די
 צרשסצ די אין קליסאקס דןם דעדגרייכס האבעז די

j דער נאך י¥חמ, ’lfrytiynyayypy ײס חןד אין» 
 ויי קאפתתם׳. ,סיליטצדישאז אײיגעײםענעם דעם ®ח

m גאר אױף אגםפלעקם דך תןןבעז nay אח יסותח 
 צײײםעז דצם אױף toty אײגעגארטידןן ױיער y אױף

 דןד אק חנװאלתיע׳ קאםעיסטישער דעד פיז עטא■
 לצ־ פח מליםיק עקאנןןמישע (נײע ׳געפ״ פמ צײט

ט דמעז oytt גינ׳עז), ^י  זדדישזןר דעד אק געװאחמ ב
ד איז סביבח  אױפן אױפשװאיגג אן סיט ס^ױגט־ת̂ל
רעקאנםסתקציע. אידישעד דעד םמ געבים

 רע־ tin פיז פאזעס *נגעפערקמ צוייי ד מיס
 אי־ אינעוױעיגסםער דעד אױס ױך שעפם ציע1ו^ל

 ¥פגעתןןנגעז אח עס װעלכעז םח שטרײס, דייאישער
 אמ — םאראײנען׳ נעלעyפעסיyפר די םץ גורל דער

 אימ־ 1װעלע די צי ױניאנס אידישע די פס נדערס1tyב
 זעלבסםשטענדיגשים, פץ 1עלעמענטע געוױסע 1האלטע

״ אךער רען ז ט יל?אס9 הע ל פ ד אג ח או ץ פ אס־ א ה־  סלגנ
.1־ארגאנע”פארט

 -jn קאםתיסםישעד דער ®ון עםאפ דדיטער דער
 סלאז גרויסער דעד ״םינף־יארלעך״, דרײ די ו^לתױע,

רינג״, דער םון ^י ײססרי איג  אין נײע געשאםען האם ״
 אידישער דער םאר ספעציעל אייד ׳tyypyy יכטיגע11

אינמסטריאלידתמ־ די טשyכ אח — ארבעםערשאםם,
ע די ארױסגעמפעז הןובען פראצעסעז • ד ענ ר לי םי  םענ־ ^

 *nyy נאציאנאלע די אםגעשימכם האבען אץ דענצען
 אי־ די פץ ארםײ א־יסגעטאקסענער דער אין בינמנגעז

 םיס nyay t’y — בזמםםע, איז פחולעסןןרתר דישע
 .ynytt לעצסע oyn געחארען גזױאגס נים גאד פארט דעם

»r גײ םארקערט׳ m y ג נאד־םלחפח׳דיגע דינ  נגעז1מ
 ק¥נעז לןןנד אין אױפשמאתג אשםםליכעזtעלtגע y םץ
 אד־ אידישעד ארגןןניױרםער דער םח עלעםענסען די

 אוץ נגעז1דערגרײכ די זיד םאר אױסנמעז געםערשאםם
 באתםליכען דעם איז סײ צאל, אין סײ מענדענצען די

ארבעםער. אידישע די פח באשםאנד
 פח עסאפעז היכםיגםםע דרײ אנגעװיחננע די לױם

 געבען פתזרוזנז םיר ױעלען ציע1רעװאל תסישער דער
 סאװעט־רוסלאנד אין ײניאנס אידישע די םון בילד דאס

 גע־ אידישעד דער םץ עלעםענםען די אױםדעקען ן1א
 איינגע־ ױך האט ױ ױי ’tty ערקשאםט־ארגא:יזאציע11

 רעװאלוציע, דער סיז לױף איז אנטפלעקם אץ חאלםען
םלחםוט- הײנםיגער דער םץ חגל1ש דעם בח —

 דעם בױ חאס 1917 םח אקםאבער־רעװאלמיע די
 אץ לאנד, אין װניאנם די ״פאליטיױרס״ גראד גרעסטען

 אפגע־ האם םאראײנען םראםעסיאנעלע די אין קאמף דער
 שטרײםען, פאליםישע אלגעמיינע די ױך אין שפיגעלם

oytt אין באװעגתג גאנצער דער אין סארגעקומען דינען 
 האבען װעלכע אח םעברמר־רעװאלושיע׳ דעד םץ משך
 פץ איבערקערעניש דער נאך םארשארםם שםארק דך
 נא־ םמ צײם די מעז1געק t’y באלד באלשעװיקעם. די

 בעגק די םיץ אינתסםריע, גאנצעד דער םוץ ציאגאליױתגג
 סאציאלע די םח נג1םארשארם די האנדעל, דעם םדן אץ
 אח בירגער־קריג דער ידערשפתכען,11 עקאנאמישע אץ

םעראר״. ,רױםען םץ אנהױב דער
 1ױא שםעם, די אין באדנדערס ױגיאנס, די םאר

 אר־ אידישע קאנצענםרירםע א עקױםםירם נאך האט עס
 דינען נג1עג11בא דער םץ בראש ױאו אדער בעםערשאסם,

 t’y ער,1ארבעםער־ם סאציאליסםישע אידישע געשטאנען
 אמ םרײהײם :םראגע דער אתם געגאנגעז קאמף דער

 מניאנם די םץ נג1םארװאנדל די אדעד מאפהענגיגקײם,1א
כה־אנשםאלםען1מל אין

 די איז אץ קאנםערענמז אזץ צחאםענםארען אױף
 קאמף דער האם ערטער. די אױף שםיץ־ארגאגמאציעם

 כאראקטער. ביםעדסםעז דעם מעז1אנגענ איינמאל ניט
 אײנמאל גים מאכם די האם 1921—1918 סמ לײף איז

 דער פמ פירער די געגען רעפרעסיעס אנגעװעגדעם
 םים באװעמנג פראםעסיאנעלער דער אין ״אםאײציע״

געהאלפעז פאכם די האס געװאלם אזץ חװק םת םיםלען

 באווע־ פראסעסיאנעלער דער ®יז oynysy ojn חעגס
 די דערשםיקען נו אױף םיטלען די פון אײנצד 4גמ

ד ד י ז י ו ץ .  פאראיי־ די מװזנז איז פאראײנעז די י
t ךן צווישע! ױניאנם פארשײענע lie ניגמג f  ,’ tty

’y די l ’ tyyy דערי איגגאגצען אל1 די געגןן 
ליקו--------------
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 ׳סעדש דעם ליקװידירם םען האם nty וחןדען. סריגמז
 ארגאנימ־ אידישע ערשטע באריםםע די בתד׳, סעד
 יארזנז חאם אח 1896 איז נאו אגטשטאגצז pm װאס ציע,
 דער נםער1א עקזיסםענץ םלעגאלע1א TV געסירט לאנג

 ־ny אידישעז ״אלגעסײגעם דעם פח פימנג דיזמקסעד
מי״ מסעד ’MJ איז — נ rynyy לעדער־ די םיט אים 

njrowny, םאד־ מען חאם חאנדעלס״אגגעשםעלט די 
 אײגענצ oyn עםז־אגגעשםעלםע.11סא די מיט אײגיגם

 חא־ !חגלכע מגק־אגגעשםעלטע, די םיט אײד גזדחנז אח
r כאײניערען y ג«חאט מן ’Knyv• די tyyyynyy ̂
 גזך .it .ty * כעפיקע^ די םיט פאראײניגט םעז האט
 שטעס אײנצעלנע אין םאחדינעז ״אײמעשפאממ״ גען

 אדער קיעװ), ,ttypnw פאחילעװ, ױיטענסק, (פיגסק,
 געחזז py ny^yn ,nypnn די פח פאראײז דעם געגעז
 אנגע־ קאמוגיסטען די האבעז געשםיסם, ציאנעל’1אפא

’nyn די םץ עסטעןny( םעחד אםענעם tv װענדעם y 
 דער פץ םא«־באט גגען,1פןןתןןמל םץ םאנאנדערטױייבינג

”TVi די אױםלזנחנן אוץ yoynv n:עלעyםעסיynפ ynyy.(
 אלםן די געשפאלטען זיד הןןבען 1920*21 אין ײען

ש ממיאליהסישע תדי א  םאמייניגםןן, די ״בעד״, nynj י
 *ny אידישע די ם,ץ שיכםען געװיסע אח פועלי־ציח) די

nyty*nyyjn ק״ דינעןyני1םtיn'ם tynyitya, דאס האס 
njm ם טער ^כ א  1פארכאפע דאס טnשגעלעnyם את פ

.1קאמוניסםע די מצד יזניאנס אידישע די פס
 1אי ״אפאדציעס״ די םץ געyלnגידע שםעnע די

, nשנײדע דעם אין םעז1געקnyם ן ^ א  אק נאכדעם און ם
 װאס מף,yנגס־ק1גיכטnyם nyn אי^.ny־םnבעnyג דעם

 םדן ny^ynay די iy:yi םnםיyג חאמנן קאממיסםעז די
nyn פץ ריכטיגג nyn די םח מאפהעגגיגקײם1״א 

 ,1920 1בי nyptnn די ביי םאחװיגעז יד1 האם ױגיאנס״,
 נדיגםynyם דך האם אץ ,19211בי nyp^ די בײ אץ

 ,oyn גאך ס'yיציtyםy״ די סון ליקװידיחנג nyn פים
 lynyiw פםyכnyם iyt’n ןynyנםyצ yסיש1nלy »n װזנן
n^ רי פח y w y פח nyn .פאכם nyrtyn nyn קאמף 

Ty8ipy:^ t’y אױף nyo y ״ «tynytr אין אוםן nyn 
 nyn^ ױילny, 1םnyד אנגעשםעלםע, די פון באחעגונג

 אינטזד nyn םח צאל yo’tni א טnיnנםyנצyק דך האם
^ן.  y’Z’tyoy nyםnyש א אין זyנyשםyג 1אי yלכyװ ליג

 םyשם yישnאי n אין סאכם. nyn םיז פאליםיק nyn 1צ
 ya’tyn ,n ty ,’tty Tyjaipytt’iy py טלעדyשם אח

 nyn סון זyנגlםטyם yצטyל די yyo^oy; ?yrn ניאנס1י
 •1918 אין האט שמדת ,n םץ nnno nyn ״.y’y’tyyy״

 אינ׳ם תכטעג yלyיציא:tyפy ’n רזנפחןמגם^ט 1920
yלlnסישyצ זyנםny םץ y nynנגyשםyלטy־יlאץ ניאן 

 קאנ־ y אױף ט”כקyגלyפ ’n םyהyג nyo’nyn האם
ynpםyצו םז1א ז oyn tynnoo^’y םץ גאנג yiiry n* 

ש oytt — קאמפ^ yניקסם  כאי־אק־ ךyנטלyג”א דינ
 yלכyll — ן,yנ”אnyם ynynay yלy nyפ יסםי.שnyם

tyrn אין nyn ״םיליט םץ צייםnyישyקאמעי!□״ ז 
jynytty; lyDiayar’y 11באלש וײ סמyיקy,ס

ny nynשטnyo:yoytty ny ן1פ n, אנגyשטyלטy 
 ײלי״ אין Tytiyi t’y y’yi^yitjrrnyojpjpy nyn נאך

 Tyoy,n רyנםyמytlצ זyיגtyn oyn .yttpoyo את ,1918
o y p r t^ y o  n, ױאם t ;yt’nיnyטyז y ijntyz קליינצ 

ם,  שםיםתג די ז.ytלאnyפ חגמאנסםחןםיװ םינ^תדי
py יםגעשפ1א אז געייעזynכy״אנטי־באלששױםםיש^, ז 

oyn ג :םייגםyגyן nyn סיסםyג ^קטאטוה םץ םyגyן 
nynyo, גyגyנ זyציyנyליtיlnן1פ נג ynoonry את 
”nyo אח האנחגל n ’tty. אין oyo’oyp^yno:yy די־

jyj אױםשליםל^ אר״ץ Tyoo^y’ yyo, כמyם yלTyn’y y•
 שױן py ,1919 ny’ אין ר,yנםyמyצח Tyo’nty אױם׳ן

n םח נג1שםימ yttyt O’nnya nyn? אן ynytty• יד1א 
 את ט'nניyציlלylly״ Tyoy,n ק. צ. סמ nyn^to’o זײ

tym גyny11yה זyלב*קyמlניסםy.ן oyn ryno Tty האם 
 ־yלyn 93 nyotyoytty אױם׳ן oynyi ״אפןךיציזױ וײ

y1t ,(otyyyno 40) tyoyiלכy האבעז on’oiyrynoyn 
ת 100^13 ת לי םג  צװישזןן ty ,otyoynyory py oy מי

yn nלyנyםy26 פיז ז( y’y’tyey nyn םאציאל-חנפא־
27 ?,ynyoy 7 ,?yoynp מפ1אnyםײאישy yנהyנגny םח 

ם״1א אח .פדינהײס  yi• ױיגעז װ.) .y x פאפמעיגקיי
מים־ yyoynonyo 9,736 האבזנז װאס ,ryoonito 11 ײעז

ײיי ntBtrmmtn ntnim nim .*m ד «ײי ״וי nw rom
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 ד*ס»חנ*ד ״מראײניגסןר׳. 1 יח גמדיסמן 8 מן
 *רם«ר די אױןי פןדאײמז די ודן וחמ *ײס׳ די מומז
 חי־ ב*דייימגחנז » ב»מגןנם סס*זפיד8ק די ת»נעז

r. יי חנרממני. n p fאוק־ נד״8ודײסרוסל »ק ״ 
m *וילו ׳ר*ימ  jnvwp n t מלגא־מביס תם אױף 

ip erp e(, «̂פעםם זיך האם ס»ם»ר erevya אױף 
T• ברײמ די ip s

 איז וו*ס ׳jmpwp אין *psiyavns דריטעז *ום
*v w m v t ײ געײעז *לץ *מר »יז ,1920 יוני איז  מ

*•גענוםעז םען חאם ,*•אזיציע׳ זמד בײ *גדיגם:
פון ״סאװעסיזירוגג״ די שםיץ־«ונקםעז. אירע
 m דערצו. געבר»כם םm ןנגעשמלימ*יתי» דער

 פון יראלעטאריער דער באקאנסער, *לסער *נזער
 דער און ״יריקןזשםשיק״ דער *םיס, ®ון *ח י8סס

 דער אין געײארעז דערםתנקעז זימעז ,,#נטןרשסשיק״,
 און דםײ,8םעז*8קר8ביור »ח בסםסעז־ די־שרמפענןר

 באאםםעז־ דעם ®ון םײל אינערגעגעבענעד ס*סע דעד
 חנר םון מאםםע און םימרבעםער לע8 — שיכט׳

 אנגע־ דער אין געװארען אײנגעשלאסעז דיגןן ,״טשעקא׳*
 איז ר8םענפ8«וז דריםזנז אױפ׳ן כאםש ז.8שםעלסע־יוני

 זי םען האם פארםראםען, געװען זיציע״8*8״ די נאד
 *ו נים און ק. «. צום ניט צוגעלן״מ ניט שױן מר8

art .נאד אפאראם art ,ארױס־ םען האט צוזאםענפאר 
 זײ »ח •ראװיגז דער אין ״עםיס&רך סיעציעל געשיקס

 דעד םון סיםגים לעצםע די ליקוױדירס ד*רסעז האבען
זיציע״.8«8״
, nm װאם סראגע, די אפםײלעז מעמניש ניס קעז 

 :*רבעםער־םוער אידישע די באזונדערס איגסעדעסירס
P® דיי— T פון ײניאנם די אין דערפױחונג «ז קזלשור <ון 

 זױ8 זיך תאבען וואס קאםםעז, יאליםישע אלגעמײגע די
 ריכםונגען פארשײדענע צװישען אויסגעשפילט שארף

 דעם געמען מיר װעז דעױאלוציע. דער פיז צײט דער זדן
קאפוױס־ די םון — דגער די םון צוגאנג פרינציפיעלעז

A קולטוד־ םח פראגע דער «ו מוועגוגג דער אין — סעז׳ 
J זאגען, מען קען װ״ אז. און מוסער־שפראד פון ארבעט׳ 

r ip איז סזמיאליסםעז רוםישע די פמ מערחײם דער בײ 
 די פריער. װי זעלביגער דער געבליבען *וגאנג דער י

 זיעען וואס פאדערוגגען, עס־עםישע די אדער בונדישע
 םא־ די .1917 םון אנהױב אין געװארעז םארמולירם

 בא־ ױניאגם די אין בילדען *ו געיועז דינעז דערונגעז
 סעק־ נאגיאנאלע אדער נאאקעאל־קולםורעלע זוגדערע

 די באדינען םים םארנעמעז זיד זאלעז ײעלכע גיעס׳
 די םיגדערהײםעז. יאנאלע1גא די פון נויםעז ספמיעלע

 פאדערונ־ ט*די8 אױף קרום געקוקם ת»ב;ן ק*םוניסטען
 ״קאס־ »לםע די בײ געד׳אלטען נ«ך זיך חאגזװ זײ גען.

 וואס רעוואלמיע, דער פ*ר פת אידײען סאפאליטישע״
 און באלשעוױקעם די אוױשעז שפרייטפאר געװען זײנען

 סןמיאלים־ די װי יונקם אבער אוגלײז־. פענשעװיקעס
 געגען ארויםגעזאגם ניט זיד קאמוניסםעז די האבעז טעז

 אינטערנאציאנא־ אוים׳ן געגוים ױניאנס, די איז שאםעז
 נאגיאנאל־ ם*ר קאמיסיעס באזונדערע יפ-1פרינ לעז

 אײן געפאדערט נאר האבען די ארבעם. קולטורעלער
אידיש אױף םירעז זאלעז קאםיסיעס די :קלײניגקײס

 *ראקםיש, פראפאגאנדע. קאםוניסטישע לגעםײנע8 די
 װע־ זאלעז קולםור־קאמיסיעם די אז געהײסען, עס הןט
 פארםיי קאמוניםםישער דער םון םארסרעםעו־ די רען
 קול־ קײז אז דערגו, געםירם האם דאם ױניאנם. די אין

 איז עס און עקדסםירם נים שוין האמז םור־קאםיסיעס
 אויםריכטיגער אז םאר פלאץ קײן געבליבעז ניט שויז

 וואם ארבעםער׳ אידישע די גווישעז קולםור־ארבעם
 י«ר עטלעכע מיט ױניאנם. די איז ארגאגיזירם זײנען

 אוםשםענדען. געוױםע אױסגעוואקסעז דיגעז שפעםער
 קולםור־ארבעם דער םאר גינםםיג םער געװןן זײנעז װאם
 שױן זיד האבעז יים1 דאזיגער דעד *ו בער8 אידיש׳ אין

 כאראקםער דער און אינהאלם דער גמנדעדם ראדיקאל
 איגגאטנעז כםעם זײנעז זײ לאנד. איז ױניאגס די פון

 מלוכה דער םץ הענם די אין אינסטרומענם T8 מיוארעז
 אױםגן־ האבען זײ אץ פארםיי קאמוניםםישער דער יץ

 עם ארבעםער. די םמ ממף־ארגאניזאגיעם זײן זערם
 עקןר :גײער דער (פוץ ״נעפ״ םץ תקופח די געקומעז «יז

 קאמו־ די אז באדיים׳ האם וואם ■*ליםיק״), :*מישער
 זיך האם און קער א געמאבם האם דיקםאםוד :יסםישע

 פרי־ דער פץ רעשםלעד די *ו ינים םים׳ן :עשםעלם
 דערקלערם זיך האם אדן לאנד איז ואם־װידםשאםם

 אויסלענדישען דעם קאמעסיעס געבען «ו אויף רײם
 האבען עם *זוי וױ זעז׳ וױיטער מעלען מיר ןאפיםאל.

 אידישער דער פון עלעמענםעז געװיםע אײנגעתאלםעז יד
תקופד- נײעד דער אין ניאזיבאװעגונג1

 םאװעם »ץ עקזיסםירם װ*ס יתקה 8 פון טי■ דער
פון םײל 8 נאי־ םאר ייד םים שםעלם װאס אץ תזלאנד

— םײלק, jnru8 םים גלייך — ווליפזז־שפאראט, 09ו
g איז 08ײ <ח t g p פוגקאיע גןוױסע 8 אילזזסאייס 
ם אין פןן דן סווי ױ לוןו  אױסגע־ * איז — ט,88שס גן

HTHPU l g gnw י אק י »ITHP 1921—1929 י י י •8' 
לן נן סין m ראיעען8ש פן xn אױפגעחערם ix זײז 

ױגן׳ ז<לכססס<סיג</ סןג ש ס ס  *רבעםער irw זן/ג
 •ראןנעס 8 געגאנגןז אח עס קאטפס־ארג^י^ױעט. *ז
װטיפוואקםןף פון  ארבזנםעד־ עקאנאמישע די פת ,ו

 וואם םלוכודאיגםםיםמיעס׳ זעלכע8 סים ארנאגיזאןגיעס
 איז פאלקס־וױרסשאפם דער םיט פאתואלםעס חאבןן
ח געדארפט תאבעז ע׳ 78 לטעז8.  רבעםער.8 די אויף *

 1זײנע ױגי^נס די ז8 זאגעז׳ םעז קעז זיז געוױםעז 8 את
 גע־ דינען די זױיל דערפאר, אױסשליסדעך 1געבליבפ

 הא־ אס סיםםעם קאמוניססישען דעס פאר גמליך 1הע
 1אי דורכפירע! בעסער P9 צחעק דעם געדינס במן

 .1מ^םמיםלע 1או גלענער עקאנאמישע אירע 1לטבע
 אפילו םעגלעכקיים 8 געעפענם *געפ״ דער האם פארםעל

 װייםעד. אזוי און םטרײקם פאר סז־קאםן*׳8קל דער פאר
 פא־ אוגםערנעפונגען, פרױואםע עקזיסםירם האבעז עס

 .לעגאלי־ געווען דאד איז עם געשעפםען. און בריקזנז
rאינ םע8«ריױ די זירס׳ r,דאך איז דעם אין — םיװ 

עו׳ םון תוך דער באשםאנעז  אגב. האם, דאם און ״נ
 דער םון שפראצומען נייע לזגבעז mx ארויסגערוםען

 פארםיי. קאמוגיםםישער ודער אין אסילו זי«יע״8״*«
 דאך אבער םארזיכםיג, םאקע האם אפאזיציע זיגע8י די

 ױגיאנם די םאר ״זעלבםםשםענדיגקײם״ געפאדערם קלאר
 דער סמ און פארםיי דער םמ זעלבסםשטענדיגקײם —

 קייז ארויסגעװיזעז נים האם דיקםאםור די אגעד םלוכד-
 זעלבסם־ א שםימען. אזעלכע «ו זיך צתוהערען חשק

םי^ םף8־ק1קלאםע שםעגדיגע  דעם גדגען »פילו •אלי
 םלובד״ דער געגען שוין אפגערעדם — ״■י־יײאםניק״,

 װירם־ דער םון הויפט־בעל־הבית דער געווארעז איז װאם
 וױכ־ די אויסגעשלאםען. אבסאלוט געווען איז שאםם

 ארבעםס־לוין, דער ארבעםס־קאמף, םון פראגען םיגםםע
 װ. אז און אפמאכען קאלעקםױוע די ארבעםס־םאג, דער

 דער םון באאמםע די דורך געלײזט געװען םאקסיש זײגעז
 שפי־ די און — אוםן, בױראקראטישען א אויף רעגירונג

 דיער געבען נאר געדארםט האבען ױניאנם די סון צען
 מים• ברייטע די אנםרעגענדיג נים הסכמד״ און חתימה

 צו געווארען צוגעוואױנם איז וועלכע גלידערשאפם,
 בלויז, קאנצעלאריע א אױף װי ײגיאז דער אויף קוקען

 און םלוכה־אפאראט. דער סיז אפםיילונג איבעריגע אן
 אומםארמייד־ געווען איז עם וואס דאם, געקומען איז עם

אגגעםירם׳ האבעז עם ױעלכע םים ױניאנס, די לעך:
 אױם־ האבען רעגירונג, דער פון באשםימםע מענשען
 זעלבםםטעםיגקיים פון םיםנים ארויםצעוױיזען געהערם

 וױרקונג דיער סײ םארלוירען אלגעסיק אין האבען און
מאסען. די מיט פארבינדונגעז זײעדע סײ און

 אזא םון ארבעם טאג־םעלעכער דער םון קרײז דער
 אלץ׳ בוכשםעבלעד ארוםגעגומען האם רוסלאנד אין יוניאז

 די םון םדר־היום אױפ׳ן געשםאנעז דעמאלט איז וואס
 נאםיר־ און׳ רעגירונגם־אנשםאלטען, און פארםייאישע

 בא־ דער םילען אםילו זין־ זאל עם אז דעם, אז לעד׳
 די ארבעםער־ארגאניזאציע. אז םיז שםעםפעל זונדער

 דער םיז באפעלעז און דירעקטױוען די לוים ױגיאגם,
 מלוכה־הלוואות, די אין אנםײלגעגומען האבעז רעגירוגג-

 פארםעםםונגעז׳ ״םאציאליםםישע די חדכגעםירט האבען
 באהאנ־ האבען אונםערגעםונגען, און סאבריקעז די אין

 קווא־ די אויםועיבען םץ םעמעס״ ״אייביגע די דעלם
 םארקלענערוגנ דער םון אדער פראדוקציע דער םמ ליםעם

 האבען זיי פראדוקציע. דער םיז זעלבםם־קאסםען די םח
 אפםאבען־קאמפא־ קאלעקםיווע די דורכגעסירם פארםעל

 גע־ איז דאם וױיל דערםאר, פארםעל זאג איד — גיע̂נ
 רעגירוגג די האם םאקםיש — זאך, םיקםױוע א ווען

 ארבעט. בנמע םראגעז אלע באשםיםם איינזײםיג זעלבםם
 ״אומפארםייאיש׳, אםיציעל געװעז דינען וואס ױניאנם, די

 גערוםענע אזוי זײ דורכצוסירען געצוואונגען געווען זײנעז
 קאםוניסםישער דער סון ״ריעיגונגם־קאםפאניעם״

 צו ױניאנם די געצוואונגען האט רעגירונג די פארםײ.
 וואס דיםציפליגאר־געריכםעז, םפעציעלע זיד בײ שאסעז
 ארבעםער םים קאמף דעם סירעז געדארםם האבען

 ״פום־את־פאנד מיט .םראגולשםשיקעם׳, און שיכורים
. . . ״רוואםשי׳) אץ (״לאדערי׳ בארייסער׳ איז ניקעס

 װאם אויפגאבען, אזעלכע בײ אםמאםםער, אזא אין
 אידי־ די האבען ױניאנם, די געווארעז אנגעבונדען זײנעז

 געקאנם ווײניג זייער אנגעשםעלםע אח ארבעםער שע
 די אין פראלעםאריער׳ אידישע אלס אויסלעבען, זיד

 אוים־ און קולםור־ די םירעז ®ח פראבלעם די ײניאנם.
 פון םאקע מען האס ײגיאגס זײ איז ארנעט קלערוננס

 זי װאו בױדעםם, די םמ ארױםגעשלעפם צײם צו צײם
 דאם אבער פארלאזענע, אח םארגעסענע א געלעגען איז
זי װייל אופן, קינםםלזנכעז 8 אױף געװארעז געםאן איז

גערעכבדגקײמ *-----------------------
m פוןאראפןסיא־ נױםען די ארױםגעזדוגגעזפוז נים 

םאסען. אידישע די צווישען םעםיגקײט נןלער
 באגלײס כאקאנם, וױ איז, ״נעו״ םון תקופח די
 נירומ8יל זאגםער8איםי און גרױסער 8 םים גאװאי־ז

 די ו־ײגציעז8 סח און ערד אױף אידען אײגארדענען פון
 געריפעגע זױ8 די איגדוםםריע. דער אין מאסעז אידישע

 דעד אויף אװעקשםעלעז געמוזט האט ארכעט״ ״אידישע
 אײ ברײסע די צמיעז וועגעז םראגע די טאג־ארדענונג

 די איז געװעז ארגאניזירם ױעען ױאם פאםען, דישע
 לע״ די צושפעם. געװען שוין איז עם אבער ױניאגס.
 מען שארשוואונח. שוין איז ױניאנם די םון נשמה בעדיגע

 האם מען ,געזערד״. םון ״קעםערלעד״ געשאפען האט
 אבעד װ״ אז. און װאנם־צייםונגען פאנאנדערגעקלעפם

 אינםערנאציא־ אויף געבוים געווען איז ״געזערד״ דער
 מיםגלידער דינען םון פראצענם 45 את יםודות, נאלע
 די נים־אידען. געווען )1929 יאר (אמ דיגעז

 פרא־ פרימיםױוע אזעלכע אגדערע און װאנט־צײםוגגעז
 אידיש. אין זעלםעז געװעז אויך דינען פאגאנדע־מיםלען

 קאםו־ נאציאנאל־געשטימםע די םאקע האבען דערפאר
 וױיניג) נים געװען דעמאלם דינען אזעלכע (און ניסםען
 דעם מים געווען אוגמוםרידען כמעם־אםען זדן שםארק

 אידישער דער םון פערספעקםױוען די מים און צושםאנד
 גע־ דאם האבען זיי וױ אדער, ױניאנס, די אין ארבעט
אידיש״. אין ״פראםארבעם דער םים רוםען׳

 םאר םאראן ױינען וואס ציםערען, קאדגע די לוים
 ערשםעז צום אז מיר, זעען ״געפ׳־׳, פץ יארען ערשםע די

 ױגיאנם די אין גערעכענט פען האם 1925 אקםאבער
 גע־ דינעז זײ םיםגלידער־אידעז. 38,308 אינגאנצען

 42L637 — אינדוסםריע דער אין :אזוי פאדטיילם רוען
 דאנדלס־אונ־ און אדמיניסטראםיװע ?ולםירעלע. די אין

 לאנדװירםשאםמ און לאנד אין ,12^09 — םערנעמונגען
 — סארבינדוגגס־ארגאגעז און טראנספארם אין ,703 —

 װאס דאם, אידען. 1,155 — םאכעז אנדערע אין ,1504
 געווען איז יוניאנס, די אין ארגאניזירטע אידען, צאל די

 באריכט אפיציעלער אן באשםעטיגט גרויסע קיין ניט
 1925 אין אז פעסט, שטעלט װאס ,״יעװםעקציע״, דער םון

 מיטגלי־ טויזענט 300 ביז ױגיאנס די אין געווען דינען
 ארייג־ ד- (ד. קעסטניקעס״ דיערע מים ״צוזאמען דער

 ארבעטער משפחות). די פון מיטגלידער די גערעכענט
 איז װאס טויזענם. 120 ערך אז גערעכענם מען האם
 באריכם דער דעמאלם האם אידיש, אין אובעם דער שייד

 די פצד אידיש אין ארבעט דירעקםע ״קיק אז באםאנט,
 געםירם נים װי כמעט איז פאראיינען פראפעסיאנעלע

 אפ־ שוין קולטור־קאסיסיעם, אידישע קיק געװארעז״.
 בײ עקזיסטירט. נים האבען קולטור־סעקציעם, גערעדט
 (האמעל, ױניאנס די .םון ״קולםאםטײלונגעך אייניגע

 אינ־ פוץ אינסםיטוציע אן געארבעם האם אדעס) קיעװ,
 די אין איינצוםירען באמים זיך האבען וואם סטרוקםארעז,

 פאראיינען באשטאנד) זייער (לויםז פאקטיש־אידישע
 אז. און אידיש אין בוכםירונג קולטור־ארבעם, אידישע

 אלאוקראינישער אן האם 1925 יאר זעלבעז דעם אין װ.
 באשלא־ פאראיינען פראפעםיאנעלע די םון צתאמעגםאר

 דער אויף ארבעם דער אין אריבערגיץ זאל מען אז סען,
 דאם געפרואווט האם יעװסעקציע די מוםער־שפראך.

 אוקראיניזא־ נאר ניט מיינט דאס ,אז אזוי אויסםייטשען
 אבער פאראיינען. די םון אידישיזאציע אויך נאר ציע,

 איינגעגעבען זיך האט פאראיינען אײנצעלנע אץ בלויז
 שגיידער, די בײ הויםםזעכלעך, אידיש. איינצוםירען

 םעקסםיל־אדבעםער. און דרוקער לעדער, די גיי םײלוױת
 יאר צום זיינען, אוקראינע אין אז באקאנם, איז עם

 אםםיילונגעז 18 אריבערגעגאנגען אידיש אײף ,1926
 סעקציעם שטעםעלשע 36 און שניידער־םארא־ינען םיז
 קיע־ איז םאראיינעז םארשיידענע םון ״ארטקאמען״ און

 אנדערע און װיניצער אומאגער, בארדיטשעווער, ווער,
 זעלבער דער איז מען האט אדעס וועגען ראיאנןן.

אין ארבעט פראם. «די :םארקערם געשריבען ציים
 מינםק, איז אםילו אװעקגעשםעלם״. ניט איז אידיש

 אידישע םויזענם 11 געװעז ציים דער צו זיינעז עם וואו
 שניידער, די נאר האבען ױגיאנס, די אין מיםגלידער

 אין ארבעם זייער געםירט דרוקער די און בערשםער די
אידיש.

אידיש״ אין .םראםארבעם דער םים װאס דאם,
 דא־ דער םון אינהאלם דעם װעגען נים דא רײדען (מיר

 םון אינגאנצען באשטימם איז דאם — ארבעם זיגער
 שםײם .) . . פראםאגאנדע־מאשין קאמוניםםישער דער

 שנײדער־ די םון ביישפיל דעם םון זען םיר קענען שםאל,
 דער האם ,1929 ױני אין שפעםער. דרײ םיט ױניאנם,

 אי־ די צו גע׳םענה׳ם שנײדער־םאראייז דעם םת ק. .1
 ארױם־ זיד האבעז צחאםענםארען ״די :שנײדער דישע

 ארבעםער אידישע די װאו דארם, אז דערםאר, געזאגם
 זײ דארםעז םערהײם, גרױםע א סאר זיד םיט שםעלען

אידי־ דעד םים וועדען דינם8ב מאם םולםםער דער אין

■< 1942

־ ש»ראד״. מר  די *ו זיז חנם אין מלירט8 9 *• זזי
 .פראפאק־ די צו אה סrםיס8Pקולםוײ .פאבקאמעד״

 חינדכם דער איז אח גא8ל די הפנים אבער סיוויםםען״.
 דער ערב .1929 יאר tnx שױגעלדיגע״. קיק גיט נאר

 דעם פח צײס דער איז 1שוי — ציע,8»יגדוםםריאליז
 גע־ לאנד אק זיד האבעז — ז8יל יאר פינף ןרשםעז
 זײ פון שנייחגר׳ אידישע םויזענם 30 פת מער רעכענם

 אבער שנײדער׳ אידישע םױזעגם 15 — אוקראינע *ין
 אויף ארבעם זײער געםירם ״חאבען קרײזען 15 נאר

 ״די ארגאן פראםעסיאנעלער אידישער דער אידיש״.
 אין אינגאנצען םארשפרײם זיך ד״אם נאדעל״ רױםע

 עקזעפ־ 59 און אוקראינע אין עקזעםפליארעז 1״
 ער־ אנדערע אױ — 152 איז ווייםרוסלאנד אין ןליארעז

 געווען צירקולאציע אגגעגעבענע די איז פאקםיש םער.
קלענערע• נאן א

 ױניאן־ אידישע די צוױשען ארבעם קולםור װעגען
 דעם אין דאםעז עםלעכע אויד פיר האבעז מיםגלידער

 פראםעםיא־ די סון ראט אלרוםישען דעם םון באריכט
 דעם געװארעז צוגעשטעלס איז וואם םאראיינעז. :עלע

 דערוױםען דארםען ®ון צמאםענםאר. אלרוסישען םען8
 וױים־ אין זיינעז .1927 אםריל חודש צום אז זיך. מיר

װעל־ םון ױגיאנם, די איז אידעז 55.131 געװען רוסלאגד
 פרא־ פון םיםגלידער יראצעגם 44 געווען דינען עם כע

 גע־ זיד האבעז קלובען אלע בײ קלובען. פעסיאנעלע
 בײ קריחלעך 97 און קריהלעד 38 — צוזאמען רעכענם

גע־ איז ביבליאטעקען די אין אוץ װינקלעז״, ״רױטע די
. ביכער 1527 אינגאנצען זען .  םאגערער גאנץ א .

!סך־הכל
באז־ײםענ־ א ארויםגעוױזען זיך האם ״נעם״ םוף צום

J ױגיאנם• די אין םיםגלידער אידישע די םון וואוקם ױגער 
 אוקראינע אין צײלונג פראםעסיאנעל־םאראיינישע ױ

 — אוקראינע: אין — 1929 יאר צום געגעבען זאם
 — ױײסרוסלאנד אין פראצענם), 11,79( אידען 20854"

 די האבען םאכען די לוים םראצענט). 24,72( 61,172
I איץ פראצענם׳ 6654 אוקראינע אין םארנומען שנײדער 

לעדער־ארבעםער די פראצענם, 85,96 — *יתײםרוסלאנד
וױיסרוסלאנד אין פראצענט, 4857 — אוקראינע אין —

 אוקראינע אין :אנגעשםעלםע די ; פראצענט 73,12 —
 פראצענם 34,41 — וױיםרוםלאנד אין פראצענט, 23-25

 אויך איז עם םיםגלידער. צאל אלגעמיינער דער פון
 םעםא־ די צוױשעז אז באמערקען, צו וױנשענםװערם

 אויםגעמאכם .אידען די האבען אוקראינע אין ליסםען
 דורכ־ ריכםיגער און גענױערע מער די פראצענם. 8,41

 1931 יאר םון צײלונג פאראיינישע פראפ. געפירסע
אידעךמיטגלי־ 240572 אוקראינע םאר געגעבען האם
 — וױים־רוםלאנד םאר און פראצענט) 124( יער

 נאך זיך האם ציים דאזיגער דער צו ).23,2( 55,090
 פארגרע־ דער םון םענדעגץ די ארויםגעװיזען נולם׳ער

 אינדום־ דער אין אידען די סיז אנםייל דעם פון סערונג
 אבסאלוםע די לוים באאמםענםום. דעם אין און פריע

 384 — אוקראינע אין 1931 אין געװען זיינען ציסערען
 וױים* אין אנגעשםלעטע, און ארבעםער אידישע סויזענם
 לענינ־ און מאםקװער אין אח טויזענט 86,6 — רוסלאנד
 דאזיגעד דער צו םויזענם. 188,4 — ראיאנעז גראדער

 צענםער וױכםיגער א געווארען מאסקווע שוין איז צײם
 ױניאד 55501 םים אדבעטערשאםט אידישער דער סיז

 46,7 געציילם אויך האם לענינגראד אוץ םיםגלידער׳
 םץ װאוקם דעם ױניאן־םיםגלידער. אידישע םויזענם

 םען קען איגחסםריע דער אין ארבעםער אידישע יי
 םארגלײד־םאבעלע םאלגענדיגער דער םים אילוסטרירען

: 1931 אמ 1926 יארען די פאר
1931 1926 ארבעםער צאל די

195,000 93,200 -----------------------אוקראינע
62,000 25,200 -------------------ווײסרוםלאנד

96,000 34,600 — א. און ר. ס. פ. ס. ר.

342500 163500------------------צוזאמען
 סעםטשםעלעז געקאנם פען האם דעמאלם שױן ^

 אין פראפעסיעס. אידישע די אין טנדערונגען *^װיכםיגע
 די םארגרעסערט באדײםענד זיך האם לפשל, אוקראינע,

ביז 1926 איז 13.612 םץ :מעםאליםסעז אידעז יאל
 די אויםגעװאקםעז אייד איז עם .1931 איז 51,600

 דער אין םראנםפארם, איתענבאז דעם אין אידעז יאל
בוך, א איז בוי־םאד• דעם אין און זוקער־אינדוםםריע

 דאזיגען דעם םון באשרײבונג דער געװידמעם איז װאס
 צענ־ אינדוסםריעלע די אין אז מיר׳ לייענען יראצעם׳

כאר־ נייןאלאיעװ׳ דנעםראפעםראווםק. קיעװ, ווי סעדם,
 ארבעםער אידישע זײנען אנדערע און לוגאנםק קאװ׳

 8גים איז .עם צאלען. גרױםע אין ןריינגעדרונגעז
 נים װאלםעז עם װאו םאבוײק, גרױםע אײז קײז נמעם

^  זױדישע םיתענםער אסילו אםם און הונדערםער קײז זד
איבערצײגלן, *ו זיד דעם איז לייזבם איז עם ודבעםער.

 וױ גיגאגםען, איגדוםםריעלע אזעלכע באזוכם פעז וחנן
 עלעקםראזאװאד נאםען, סםאלינ׳ם אױף זאװאד דינאס^

 סקאראכאד פוםילאװעץ, רױםער j םאסקװע אין א א■
 פאעיםא־ אודאלפאש, סעלמאש, ;פעםערבורג אין * *

 אױף זאוואד זאוואד׳ לאקאםאםמוען כארקאװער גארסק,
 * פארםי םון נאםעז אױם׳ן פעםראווסקי, פון נאםען דעס

 צוױשען ארבעם אויסבױ ״די — קאנםאר י. זע ( ״.5
 פארבאנד״, ראםען איז באםעלקערונג אידישער דער

 נאציאנאלער ״דער — זיגגער ל. .1934 פאסקוחנ,
 ר.״, ם. ם. ס. אין *ראלעםאריאם דעם םון באשםאנד
 םםם״ר״. אין *אידען זאמלבוך דעם ;1934 פאםקווע

 גע־ האבען םענדענצען זעלבע די ).1935 ״געזערד׳,
 םראדי־ גערוםענע אזױ די אז ריכםונג, דער אין ױירקם

 א ארויםגעװיזעז האבען פראםעסיעם אידישע ציאנעלע
 פאראנענע די לוים זיך. םארקלענערען צו נײגונג

 די אין געבילדעם 1929 אין אידען די האבען ידיעוו^
 לעדער׳ (גאדעל־םאך, םאכען םראדיציאנעלע םיר דאזיגע

 — אוקראינע אין ,שפייז־אינדוססריע) און דרוקער
 פראצענם 96.7 — וױיםרוסלאנד אין איז פראצענט׳ 53,6

 1935 יאר צום ארבעםער. אינדוםטריעלע אלע פון
 גענויס־ די אונז גים װעלכער יאר. לעצםע דאם איז (דאס
 דאטען און ציפערען לעצםע די אייגעגםלעך, און, םע׳
 שנײ־ אידישע צאל די איז ראטעךםארבאנד), דעם םאר
 פרא־ 23 ביז געפאלען אוקראינע אין שוםםער און דער

 דאגעגען םראצענם. 33 ביז וױיסרוםלאנד אין אץ צענם
 גרויס־איגדוםםריע דער אין אידען פון ארײנדרינגען דאס
 אידישע צווישעז פראםעסיעס נייע םון וואקםעז דאם *ון

 םאר־ און פארגרעםערם באדייםענד זיך האם ארבעםער
 האבען לםשל, ,1926 אין יאר. צו יאר סיז שםארקם

 אינגאנ־ באסראפןן איחנן־פעסאליסםןן אוקראינע אין
 אויסגע־ שוין זײ האבען 1933 אין פראצענט; 4 צעז

 האבען צו װיכםיג אייד איז עם פראצעגם. 28,4 מאכם
 נעמ־ און םארשםעלונג. קאנקרעםע מער א דעם װעגען
— פארנומען געװען זיינען מעטאלורגיע אין לעך:

 ; 7,797 — מאשינען־בוי אין ; ארבעםער אידישע 8,009
 דער אין ; 6,114 — עלעקטראטעכניק אווםא־אוױא׳ אין

 כדי ווייםער. אזוי און 4532 — אינדוםםריע כעמישער
 טראנספארמא־ די פון סך־הכל׳ען די אונטערצוםירען

 סטרוקטור סאציאל־עקאגאמישער אידישער דער פון ציעם
 פון אריינדריגגונג דער םון רעזולםאט אין רוסלאנד אין

 מלוכה־ דעם אין באאמםע אלס סײ סאסע, אידישער דער
 איגדוס־ גרויםער דער אין סײ פארטיי־אפאראםען, אץ

 צען די םאר ציםערען די ברענגען םיר וועלען טריע,
 דעם באלויכטען ציפערען דאזיגע די .1926—1935 יאר

:אנגעשטעלטע און ארבעםער די םון װאוקס
אנגע*פהנל*ע ארבעטער יאר

סויחננספר! ואין
1926 --------------------------- 153 241
1931 ---------------------------2 42 835
1935 --------------------------- 560 558

 דירעקטע א האבען ציםערען אויבענגעבראכםע די
 קוואנםיםא־ דעם םון כאראקטעריםםיק דער צו שײכוופ
 באוועגונג ױניאז דער אין אידען די םת אנםײל םױוען

 וועגען זאגען צו גארנישט אבער האם דאם לאגד. אין
 אוים־ ניט קען ױניאנם, די אין לאגע אינעװינגםםער דער

 םענדענ־ אנדערע אדער פראצעסעז אידעאישע די דעקען
 אידישע די םון באדערםענישען קולטורעלע די און צען

 אינטערע־ וואם סעמע, א — ױניאנם די אין עלעמענטען
 םים ארבעטער־םוער. אידישען דעם סםעציעל סירם

 די אז אויסםיר, צום קומען מעז קען רעכם געװיסען א
 דעם אין האט װאם — לאנד אין הערשט וואם םיםםעם,
 ״נעפ׳*) דעם (ביז רעוואלוציע דער םון פעריאד ערשטעז

 עלעמענ־ די םץ עקזיםםענץ די דערלאזעז איז עס װי נאך
 םון קלאםעז־ארגאניזאציע זעלבםםשםעגדיגער א םיז םען
 צוױיסען אין האט וואם און — ארבעםער אידישע די

 נאציא־ םון אויםשוואונג דעם םח םארכאםם — פעריאד,
 א אחיםגעװיזעז — לאנד, אין שםיפוגגען אידישע נאלע

 דעד אין אץ אידישע א םירעז צו שםרעבונג געוױםע
 איז האט — אויםקלערונגם־ארבעם. ז8 שפראד אידישער

 באצײ־ מען קען קאלענדאר־דאטע (די פעריאד דריטען
 איז ״יעװםעקציע״ די וועז ,1930 יאר דעם םים כענעז

 קאלאניזאציע אידישע די ווען אוץ געווארען ליקװידירם
 .דורכאויםיקער דער דורך געווארען אפגעשוואכט איז

 די אפגעשאםט אינגאנצען כמעט קאלעקםױױזאציע״)
 םמ אדער ארגאניזאציע אידישער א םוץ סימנים לעצםע

 ױניאנם. די םיץ ראמען די אין קולםור־ארבעט אידישער
 די אז זאגען, מעז קעז זיז געװיםעז 8 איז םעד׳ נאד

 — 1939 יארען די איז געײשרעז זי׳ינען ױניאנם
 מען פאקסארסן. אסימילירסנדט אויםגעשפראכענע 1935

 םמ צעס8פר אלגעםײנער דער ז8 אפלײקענעז׳ נים קען
 איז מאסעז אידישע ברײםע די פון ארײנדדימונג דער
האם אגשםאלםעז םלוכח די אין איז איגדוםטרמ ד«ר

----------------------------------------- 13

 •ראגרעסיומ 8 זיז סאציאל־עקאגאםישעז אין ם8געה
 הוג־ װען יארען, ביםעחנ די נאך באזתדערס דײםונג,8ב

ת אידעז םױזעגםער דערםעד ײעז זײנעז רוסלאנד י  מ
 זעלבער דער אין בער8 םירם.8דעקל און רעםם8סאר
 זוכען צו םרחה ארױםגעווארםענע אן געווען וואלם צײס
 באװײזזנז דערשײטנג ■ראגרעםיװער דאזיגער דער איז

 אױםשװזנונג נײםםיגען אח קולטורעלעז אידישעז 8 סאר
 אײנציגע די אנגעשםעלטע. און ארבעםער די צױישעז

 דער םמ רעזולטאם אין אז דעם, אין באשםיים האםענונג
 די וואם דערםארונג, שרעקלעכער דער נאך םלחמד-

 7אל םים צוזאםען דורך, מאכען רוסלאנד אין אידען
 דער װידערשםאנד עלדישעןה דעם און םעלקער, אגדערע

 װי־ וועם — בעסטיע, היםלעריסםישער םאםאריזירטער
 געזעלשאםם־ םח תקופה א רוסלאגד פאר קומען דער

 געוױס װעם אויםלעבונג דאזיגע די אויםלעבונג לעכער
 לעבענם־ םון קוואל נייעם א ארויםחסען און סםיםולירעז

 איז װאם םאםע׳ אידישער גרויסער דער אין ענערגיע
 האם װאס אבער ױניאנם, די אין איינגעשלאסען םארםעל

 געגע־ איצם ביז די אין מעגלעכקײם, קיין געהאם ניט
 — װילעז׳ אמת׳ן איר ארויסצוזאגלן אומשטענדען בעגע

 קולםױ און אידיש־נאציאנאלעז דעם אויף באזונדערם
געבים. רעלען

סענפער העלסה יונימ זון
נױםאן. j: *אולץ «(

מי דער י  אסידן אדיבעד. םאקםיש שײז איז ז
 אז דערווארטען, צו לאגיש איז עס לוםם. דער אין איז

 א זיין װעם קריג פון װינםער םולער ערשטער דער
 ניט וועלען מיר אונז. םון מערםםע די פאר שווערער

 מיר װעלכע צו באקוועמלעכקײטען אלע די האבען קענען
געווארען. צוגעוואוינט דינען

אויםצושטײן, עס צוגעגרײט זײז זאלען מיר כדי
 דער פון אגענטורען פארשיידענע אפ איצט זיך גיבען

 פענשען די אויפקלערען מיט רעגירונג אמעריקאנער
 האט צוגאב אין םאן. צו נים וואס און טאן צו װאס

 וואס נאר םוירװים העלטה סםײטם ױנײטעד די
 אונטערן באװאוסט פאמפלעםען, סעריע א ארויסגעגעבען

 ליים־מאםיװ דער סעריע״, געזונטהײם ״ארבעםער נאמען
 — געזונט אייער ניט פארנאכלעםיגם — איז װעלכע פון

רעגעלמעםיג דאקטאר א םון אונטערזוכען זיך לאזט
 ױניאן דער וואס עצה זעלבע די פינקטלעך איז דאם

 גלויבען, פיר געגעבען. מאל אלע האט םענטער העלטה
 קראנק־ םארמײדען צו םיטעל אלם װיכטיג איז דאם אז

 פלאץ דעם םארנעמען ניט קען זאד אנדער קײן הײם.
 מיםגלי־ די פאר אןנםערזוכונגען. מעדיצינישע אפטע םון

 אױסצוסאלגען לייכם איז איגטערנעשאנעל אונזער סון דער
 מיטגלידעד זײערע באזארגען לאקאלס מערםטע די עצה. די

 מיטגליד א יאר. א אונטערזוכונגען םרייע צוויי מיט
 דאס פארנאכלעםיגם דערמים, נישט זיך באנוצט וואם

 די װי אזוי געזונם. זייז — באזיצם ער וואם םייערסטע
 גאר אים דארף םיטגליד םון אונטערזוכונג םעדיציגישע

 זיין לאזען צו אומשטאנד עקאנאמיש ער איז קאסטען, ניט
 אין םענםער. חינלטה ױניאן אין אונםערזוכען םאמיליע
 סױרװים, העלטה פאבליק די םון ראם דעם מים אנקלאנג
 םים װינםער דעם אנהױבען מיטגלידער אונזערע דארםען

 מעדיצי־ א דורכגײן פאםיליעס זייערע אמ זיד לאזעז
 גרייט זיי איז אינסםיטוציע אונזער אונםערזוכונג. נישע

דינען• צו
לייפנזענסטײן דזשײקאפ דר.

 האבען סענםער, העלטה ױניאן םון מיר, איידער נאך
 םארלוםם גרויסען דעם פון זיך צו קומעז צו געהאט צײט
 דר. פון טוים דעם דורך געליםען האבען פיר וואם

 םרויעריקע די דערגרייכט אונז זזאם פרײס, חשאדזש
 עולם אויםן אוועק אויך איז ליכטעגםטיין דר. אז בשורד״
 געװען ניט טוים זיין איז אונז םון מאנכע פאר האמת•

 אוגז עם האט אבער דעם טראץ איבערראשונג. קײן
 װײל געקופעז• איז םוף דער ױען געקרענקט, זייער

 טייל אומצעשיידבארע אז געווען איז ליכםענסםיין דר.
 בייגעםראגעז פיל האט ער סענטער. העלטה ױגיאז םון

 אומ־ געגעבען און אינסםיםוציע דער פון וואוקם צום
 םיט־ טויזעגטער און טויזעגםער די צו הילף שעצבארע

געדינם. האם ער װעםען אוגזערע גלידער
 םח יארען סעלעז• אונז וועס ליכםענםטיק דר.
 ציל געמיינשאםטלעכען 8 פאר צמאםענארבעם גאענםעז

 אדעד טעג עםלעכע אק ווערעז אפגעװישט גיט קעז
 צוריקברעגגען כםדר װעלען זברונות מאגאםעז. עםלעכע

 םרײנד 8 «יז םערקוגג8ב קלוגע 8 װארם׳ פרײנדלעך 8
97m שױן איז װאם
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מי גד ס~חסח, רדזןלס גגױיטעו דער ׳

• I M ifa i iM iM  t* ------- - ----------ם*ג בעדענק םרױעדיגעץ ) *ייכענען 
 קאםף זײעד פון געשיכטע דער אין

o געגען p רעזשים. םוסןןלינישען 
ypgo ק אן לי  גרו y”g די פון ןננ

 *ונײפ־ אינםים אזױ זײנעז ogn *ײם״ אונזער םון לען
ם פון אױפשםײג םיטן נעבוגדען שיז  איםאליע׳ אין מ

עז ב  is גדונם g *נםי־פ*שיסטען איםאליענישע די מ
yigonp? סון געשעענישעז די ngo םמז i םו s  n p 

 דער־ זדז עם און מר־געסיל. ססמיעלעז g םיט ריק,
 סח קדײזעז די אין הײנם םעדקם מען ogn מוםענדיג,

 נישס וױלען דעם iyoonpgo*־oig איםזןליענישע די
מנען מים בלױז אסגוגעמז זיד ױי  סע־ באגאנגענע פאח

 בליקען די — yipgoyi די באווײגען םיט אח לערעז
 גו־ײם׳ זײז כדי ;ןיוקונםם דער *ו געווענדעם זײנען

 אי־ ngo געזgשל װעט באפזײיאעג פת שעה די װען
o םאליע; p דער פון באפרײאונג אוין־ הײנם םײנם 
װעלם• גאנצער

n הכל סך ;1927 יאר דאס p  ?ysoio די זינם 
yiyDinyrntg ״o*pnpoגעומונגען זײנען *״ :nngny 

o װי איטאליע. זעןgרלgפ ׳lx מאסענוױיז p אױס שױן זעט 
 פון עמיגראגיע דאזיגער דער מיט אונז! פמ וױיטלעד

 דער דאן איז איםאלי! פון פרייהייט־קעמפער אקםיװע די
 איבערמטחזממ סאשיזם 'געגעז קאמף פון שװערסונקם

 שבנות׳דיגע *n אין — באדען פרעמדען אויף נעווארען
 מיט ,inoagngo םים דערמאנען פאשיםםען די לענדער.
 אנם־ מײנט: וואס — ״פוארושיטי״ די הוזק צינישען

 nyx אץ פײז װיםיל מיט אבער — פליםים לויפענדיגע,
o p איםאליענישע די פאר געוועז פארבונדען איז go־ 

 בלוטיגען םמ געגנער איבעריגע אלע און ציאליםטען
 האבען ״פוארושיםי״ אלע נישם רעזשים! םאשיסטישען

y געבליבענע די איטאליע. דאן פארלאזט a p? זיך is־ 
 די געשאפען און לעבען עפעגםלעכען פון ריקגעצויגען

 באוועגונג אונםערערדישער דער פון קערנלעך ערשטע
 יארען׳ לעצםע די פאר שוין, איז וואם איטאליע. אין

אױםגעוואקסען. שםארק
 די געשעענישען. מים רײד איז 1927 יאר דאס

 אויף מארד דעם צוליב פאשיסטען, צעשראקענע נאך
 םע־ וױלדען זײער נאך פארשטארקט האבען מאםעאטי,

 די אין גענויםיגם זיך האט מוםאליני לאנד. אין ראר
 די .אויםצוגיכםערעױ כדי םיטלען אפשרעקענדיגע אלע

 זיך אויך האט ער לאנד. אין עלעמענטען װאקעלדיגע
 ער האם דערפאר אנזען. דין םארשםארקען צו באמיט

 דעם אין זיך איבער ״אטענםאטעך די ארגאניזירט דאס
 אויך pynx דעם צו האט מוסאליני יאר. זעלביגען

 נאך, רײד פארשםעלטע מיט פאראדירען, אנגעהויבען
איטאליע. גרויס א — אימפעריע אן שאפען סיט

 סענ־ דעם מיט אויד פארבונדען איז 1927 יאר דאס
 פאפולערען פון געפענגעניש םון אנטלויפעז סאציאנעלן

 פאר־ סאציאליםטישער איטאליענישער דער פון פירער
קומען טוראטי דערמאנט מען אז און טוראםי. טײ:

 די וואם מארטירער, צוױי םון נעמען די זכימ אויםן
 יאר םינף מים ערשט דער&ארדעם האבען פאשיםםען

 האבען ״פוארושיטי״ די וואו לאנד דעם אין צוריק,
 אין זיכערקײם: םולער איז געפינעז צו זין־ געגלויבם

 נעלא און קארלא ברידער די דינען דאם םראנקרײך.
 ארויס־ םון סלאז גאנצער דער וועמען דאנין א ראםעלי,

 אזױ איז נעגעל פאשיסטישע םון טוראטי ראםעווען
 האבעז ראסעלי נעלא און קארלא געלונגען. גלענצענדיג

 בירגער־קריג שפאנישען דעם אין באםייליגם אויך זיד
 און מאםעאםי־בריגאדע די ארגאניזירם דאם האבען זײ

 איטאליענישען דעם צװישען פראפאגאנדע זײער םים
 שפאניע קײן צוגעשיקם האם מוםאליני וואם םיליטער,

 צו בײגעטראגען םיל זיי האבען פראנקא׳ן. העלפעז צו
 פון וױים גישט מפלה פאשיסטישער חרפה׳דיגער דער

גוואדאלאכאדא. ביי — פאדריד
 זײן אויםגעפאקט געהאט נישט נאך האם מוסאליני

 גע• נישם נאד האבען פאשיסטעז די און ראםען־םעאריע
 ברידער די פון אפשםאם אידישען פמ רעדעו אפען קאנט

 דערשלאגענ־ מער א אנגעווענדעם מעך האם ראסעלי.
 צוגעשיקם םאשיםטען האבען 1937 אין םיםעל. דיג
 די דערמארדעם האבען זײ און לײם דיערע פאריז קײן

 פרייהייםלעכע דאם ■אריז. הינםער ראםעלים םוגױגע
 דעם אט םת אױפגעשםורעמט דאן האמ •ראנקרײך

שחנקען די םים צונױפגעפאלען זיך איז דאס <ארד.

pnpMM oisן xrwrvm* twtif i r”

לעחרער ד. פון

 דןד מד nrogs די כאחצרשט שוין דאז האנעץ װאס
 וחןלט״טלחטז/י ןמיישןו אגקוסזןגדיגןר דןר םון געפאר

 פאדײאנדזללס זיך חאט וןסוןל* בדידןר די םאר לויןן די
 פאשיסםיש׳גאצישצ די געגזןן פראטעסט מעכםיגעז g אין

ןו סיליאן סזןרטעל g is קדוב מלחסח״זממר• ןויו  ו
 מדסיחנד די רו אייכיגער זייער is באגלייט האבעז

ראסזןלי.
 די חאגעז ראסעליס ךי ץ1ם קכרים אםענע די בײ

 דערמאגעז is װאט געהאט ׳*®וארושיטיס׳ צעװײסאגםע
האנעז זײ לןנדןר. דעמאקראטישע די פוץ פריינט זײערע

UM M M M A MAM MMM M^Mi MiMMMMV -------------- VfmV געקו&ענע די װאס דאס^ דערמאנט
:איבערגע׳חזד׳ס דאן האכעז בליקאנער1רעי נישע

אוע״ דאס װערען װעס אומגליק אתזעד געדענקם׳
 אױב װעלט. דעמאקראטישער גאנצער דער פאר גליק
 גע־ קאפף דער מח װעלם־מלחמות אױסמײדען ײיל סען
 נישט״ מיליאגען אלע די םאר זאך, די װערען פאשיזם גען

!איטאליענער
 פאריזער אױפן ברודער־קבר אפענעם דעם בײ את

 גןך װידער ליפען די אױף אלעסען בײ איז בית־עולם
 פון דעירטראט עדשסען גדױסעך פין נאסען ד*ר קמזעז

 י׳1צ דער אט — סאטעאטי דזשאקיאמא פמ :םאשיזם
 די אױפציסערעז נאך הײנם םאכם װאס בער־נאמען,

עז בײ הערצער ^ ל  נישט־איטאליע־ װי איםאליענער מי
איידאפע. פארשקלאפסץר דער אין נער
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 מיט םאדגונדעז ענג אזױ זדז ײאס מאדטירער, גרױםעז
 צוואנ־ לעצטע די םאר איםאליע םאר אומגליקעז אלע די

יאר. ציג
 אזוי םח עדות זײנען מיר װען נאך, הײנט אםילו

 באקענט מעז װעז אײף׳ אלץ טעז שױדערם רציחות, פיל
̂ ga םיז פרטים לעg די סיט אבער׳ אח וױדזגר זיך-

 is ל1םיג דער ױי געװען איז דאס ; ^gyoga איבער
 צעױ־ די ogn הארדעז׳ חונדערטער אוץ הונדערטער

יסגע־1א אםעז ז1ד T93gn באנדעס ©!שיסטישע שעםע
n m t a i t a a u a a a  a  m m  a  a  a  a  a  m m  a m m m a i m m m m m  m i m m  m m a mדעמאקראטישע קאמוניסטעז/ סאציאליסטעז, איבער םירס 

שרױען. איז זקגים לדיגע1אומש גלאם את ליקעז1ט1ק
 g געשטעלם ;gn האבען ארבעםער ליעגישעgאיט
א נד.gוױדערשט  געקומען ליעgאיט איז איז רםgד אמ י

 דעד אין למשל, וױ, ערטער, אויף .iseiDg? םענעg צו
ם סמ םעסטונג ז ^ מ ע׳ אין סן ^ ט  gלינעלgמ אין אי

עז ד*בעז געגגם, ט ס ^  לםgsgב טײער אמ געליםעז ם
gDליטער היפשער דעד םמ ״נצחיז׳• זײער רg,וואס טור 
 דער ווען ig שוין, מען וױיםט דעם, װעגען זgרgפ איז

ר ע ג  אר־ מער g געזgגעטר לטgװ ־tנgװידערשט ^
 לטgװ און קטערgרgכ ציל־ב^יואוםטען און גאנתירםעז

 רטלעכעgנטװgרgם םמ ign געיוארעז אונםערגעהאלפעז
 רעזשים שיסטישערgם דעד לטgװ םירער, ענערגישע

Tgi אויסגעה נישטgלסוף וואלט אץ קלעפ די לטען 
y די און כעז.gמענגעברgצוז ingi אוים, זעט השערה 

 יענער םון דאקומענטעז לעg מיט זיך fl»y?gs נאכן
^r מער נאד דץ is צײם, n g n•  וױ זעט מען ווען ^

 אויף מארד דעם בעת טאקע אױסגעזען האם איםאליע
טאטעאטי•

 (גע־ יאװרזױ מערדערלעכע םאשיסטישע די אבער
 אומאנט־ די אויסגענוצט געשיקם האט הײם־סאליצײ)

 װידערשםאנד דער צד. געגענערישען ביים שלאסענקײט
 האט טחנות׳וױיז געווארען. דערטרונקען בלום אין איז
 דעם אױף אםגעשיקט פרײהײט־קעמםער באזיגטע די מען

 דינען זיי םון םיל װאו ליפורי־אינזעל, גיהנומ׳דיגען
הונגער. און פײניגונגען די פון דארט אומגעקומען שוין
מוסאליני און נזאטעאםי צװישען װיכש היססארישסר דמר

 ער איז געווארען׳ דערמארדעט איז מאםעאטי װעז
 גערעכענט באמת זיד האט ער יאר. 39 געווען אלם קױם
 סאציאליםטישער דער אין אינגסטע די צװישען םון

 דער אט םאר עםאכע טראג־־שסטער דער אין פארטײ.
 םאר אומגעריכט זיד האם איטאליע, םאר װי באוועגונג

 ״ױנ־ שםיל־באשיידענער דער אט ארויסגערוקם אלעמעז
 אנגעזען. קױם nn ביז האם מעז וואס לאיער׳׳ גער

לעצםע באריםםע די הערען אויםגעקומען איז םיר

מ sw*si *Bj •ן ו w o* *ד _ i t  i m n 
tf% iijj?8*w |n !1V n ^ m  r r  m i wn 
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p n B f t p w y i נאשזלדיגמגסg<vp ii> ii o p r 
f ודז pyn סדאשודן׳ i איזגזדחמ דאס — f B  Bfi 

 ■wp גיממ׳מדןליספיון אזן אױך גזןײאחןן נעלייעגס
 — פינססאתיש זדז *פאשיזס ;רוןי סאטצאטי׳ס זןן>
os סיסצלאלמד׳ שױחןרלעכסטאי דאי זדז gpn ofn 
4 אסגאחילכס האס — ״| אײדאפא אױף is זין m

f רןדןן tnirn isnsi גזןשפאגס jft< א*ז popi. 
s חאט מאסעאסי iy im מו סיס לו תו מ ס  סיו״נמו י

ךןן איץ דמיגקייס״ רייסענדיגעד y זיך האס ווארט י i 
 זיך ל*כס װאס חעלד׳ אוסדצרשדאקןגעד זיןד מילט
 MT3 אידייין. Pm ס«י קאמף איץ געפארעז פק אױס

 1» .אשיסטאזפ די געשראקעז אזױ זןד חאט אמזיסט
 lyofssi כדיסאל אין דאז סען האט זייטןן םארשידענע
 אינסערנאציאנאלן איז אננדילצונעמען נישס מאםעאטי׳ן

 ארויסםדצסזח גישט ;נגעז1מראס סאציאליססישע
 pp אומקערעז זיד נ*ד דארף ער ײעז עםענטלעד׳

 oyn ער װען און אםגעזאגט. האם טאטעאסי איטאליע.
 פאר׳ װי עפעס דערםילט םרײנט זיד האבעז אפגעזאגם׳

 |•0א4nss 8 שרעקעװדיגע אײגעגע זײערז לגגי שעמס
 מיסגערית^ דערחײבעז׳ זיך ארום *לעסעז האט אטי
 •י• און םרײזדיט־קעמפער געבױרענער געװעז איז ער

רעד•
ײ אײ• אויף אײנגעקריצם זין־ האט אוחערער אלע ג

 רעדן׳• לעצטער דעמאלטדיגער זײז געת זבו־ח, אין כיג
:אויסגעשרײ ווײטאגלעך׳פאטעטישער זײן

n זיד דעדוױסט מען ;ברױט װי איז םרײהײט g 
!איד םארלירט מעז וחנן ווערט איד פמ

ך דער אין ןרײן איז װאס אױסדון^ אן איז עס  ג
 קעמז אייראפע איז פעלקער גרײסע װאס און שיכטע

איבעד׳חזר׳עז• צער זעלכיגען גויט דאס הײגם
 זעל־ אין אויסגעקומען, ריר איז שפעטער יאר פינף

שוק אױפדעקעז בײם פאלקם־חוױז סאציאליסםישעז כיגעז
g בײוואוינען מאםעאטי־מאטמענט׳ g סדױ־ דירענדיגןן 

 סארסיתר דעם וועגען דאן האבעז גערעדט ער־אײענם.
 אל; שייז זײנעז וואם םירער׳ סאציאליסטישע מאםעאטי

 העגדאד־ װאנדעתועלדע״ לעבעדיגע: די צװישען נישט
 סר מאםעאםי׳ן, םון ״רבי״ דער און באוער װעלם׳ סאן.

ראטי.
רעדן. רירענדיגסטע די געהאלטעז דאן האט טוראטי

 דערמאגענדיג טרערען מיט געשטיקם זיד אםט האט ער
 חאס טודאסי יאריגער 70 דער נאמען. סאטעאטי׳ס

 יאריגןן 39 וועגען רעסםעקט טיססםעז מיט גערעדט
:דערציילט האט טוראטי מאטעאטי.
. .  קלײז א ;געהאלטעז שוים אויםן אים האב איך .

 פון תױז אין באגעגנם אים האב איד ײעז געיועז קינד
 גלױ• געקאנט עם וואלט ווער עלטערען. פויערישע זײנע
 r דריםעלם קינד שעמעוודיגען דעם אט אין אז בעז׳

 ogn װער !אים לגבי דא אלע מיר זיינען וואם !חעלד
 פןייג זײן וועם ער אט אז םארשטעלען, זיך געקענם

 צע׳חיח׳ש־ פאר איז פארלאמענט אין אוועקצושטעלען זיד
 «ר ױעם ״דעםוםאםען״ סאשיסטישע םץ פנימ׳ער םע

 ןט jiag דעם ארײנשליידערעז זײ שםאלץ און רואיג
 םאד־־ עס זיך װעם מאטעאטי יאריגער 39 בלייכער דעד

 םױ־ םון געשטיצם איז וואם טיראן׳ g געגעז מעסטען
 װןס געוואוסם, האם מאטעאטי און באגנעטען. זענטער

 ■*g גארנישם סאר זיד ער האט דאך און דערװארם אים
^ אפצוגעבען געיועז גרײט איז ער — געשטעלט י י  ז

 I צעשטירעםם האט ער און םרייהייט. דער םאר לעבעז
אטאקירט... אים האט ער ווען מוסאליני׳ן,

מוםאליױ׳ן? אםאקירט מאטעאטי האם אזוי װי
 ייז ארויםטריט לעצטען זייז בעת דאס איז געייעז

 of בעלגיע. סון זיך אוםקערען נאכן תיכף פארלאמענט׳
 זי־ אנטי־םאשיסטישע םאר דאטע היסטארישע g איז

 געחאלסזמ האם מאםעאטי .1924 ױני םעז4 :טאליענער
 ישום האם ער וועלכער איז רעדע שעה׳דיגע צווײ א דאז

 םאשיםמז• וױלד־צערײצםע די םון געריםעז שטיקער
 איס• אויף װארםען געריסעז זיד זײ האבען איינםאל נישט

 שטאלץ־ארױםרר את רואיג םארבליבעז איז מאםעאטי
 י »יזי םױם דעם געלאבט דאן באמת האם ער :םעריש

דאד-זױלדןםסיי םים דאז האט פזסאליני ארײן. ■נים
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 נלוסען׳ סים iso*oga דsסעגל isoip סלע̂ג ^יגןד
isagn *n i f סארז־ נאכן ogsogo |io,* עס װען 

i f געײאדעז קלאר is o s f  ngo׳ isnnso *n rg גע־ 
 רוסאליד׳ן סיז פרײנס yocoJSOi *n צװישען זיך פיגעז
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So •isVgnp so*oo*ogo s שױן is i* f no ns*nsi 
gלiso ogn iyo**i s ויי איס isongnsns זייז ip*ong 

n מיס איטאליןף׳n ״סאסאלא אץ f  o osn ngo ng* g 
ogsogo nc.!׳* s f i  isnsna is or*n *gnaםלsכs 

f  osn og no nsonsnםיypל n sn r no f n שורח 
 gn ogn| ליוי1םום בלוט. ,nngo is |1װיל יך1 םילם
*׳!:ogsogo אטאקירט אזױ שױן
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oyniga y 1 ילען1באפ סאליני10 rnיד yoyi? צו nsn 
 לעצטע די רציוזה• nssigi דער סים ״וײינימנג־ארבעט״

 סיט 1אי אםאזיציע אפיציעל־לענאלער םץ שטלעדyר
nnyno םא^יכטעם yngnyi.? האם סאליני1ס gםעליnט 

 אנגעהױבע? און ך־אינסטינ?טע?ngם יגסטעnעnני *n 1צ
ױ גראבםטע *n מיט שפײען  ?gn .nunnp דינע יף1א ױ

ny ogn 1צ יגעממעך זיד S*ognpgosn nyn•
nעמgקgnטיy, האט ns ילם.1צעפ 1אי געברילם׳ 

n*o ?גײע noyi* nsn og no nyony? oyn nyo*K 
 nypngoo igii לם,sn y**i די בױען is אייף םתיהײט״

םאלגט. yogo אמ באםעלט יחיד
n* געצוסױנגעז דינע? .םואײשיםיס״ ix ?sngiiyi 

P די םח םיל לאנד. ?f הײם זע?gלngם S f ?Si*n ?קײ 
 ־y״ב בכיח געפילם י?1ש יד1 האם סאליני1ס פראנקױיד•

so״? r*npigno גישם ya*^nyn is? די .o*o^ngiD״ 
nyn ?yiyi ?ysyn is לsגgלois .y ^g o f ns אומ־ 

? •ynosi ?*ng? שליחים סאל*ני׳ם1מ האבעז גליק. f 
*nxigno ya*notoi*f בײ ?yns*f yiyog ברײם גאנץ
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*isig snsmg isagn ,ypgo p*ms f  * isseic o*a f 
isoyangga. on*aif i *i*7goio no iso״ gof 

oig y r jr t־*f  i f  |yoo*rgrיoלgנr i  o*oga i f  n 
fo  is **i׳tia*r׳,o'ffi nn o**na*a soigiyiis o*o i 

i s*f** װזן̂ל isnyn ״mno i f  on.״
1 ognלץ ogn ו ױײגיוgnsלסsז osn isoa*ingB is 

ogsogo no eo*n•!׳* *o*f i f  isogi o'*ogsogo 
g is isopgnyi ל1סיסב — o**n**no ngo |go *n־*osp 

»iyy? nynnyo si**i ^ io so f n• f זיד o s f  oony 
ogsogo no pisnig nyn pngoo ♦n o i f!בס1ל *׳ 

ogn i f  *itg .s^go*K i f  tyogo sonni **a תײגס 
f o  n p  | f  i* fשpלgפi f  :yign*f nso אונ־ די 

n• lymiynga sonnsnyo פ y iy r o f לsנדע*s i n 
r f  IP» o i f ״isiinrmgyogo.״

og דזןושײלט no oanga njn afetfi  ?if 
i fםsnsײישsז gnלgוד״ n tg* ״ogsogo־*pgi*na״ 

osang ogn סידטײל ייז* no לאנד׳ is ?sinVsi i f 
ogn ,?yopfo yo*is*Vgo*g o*o opgoigp | f  isoip 

isagn זיד ongn םיט ?10תאל1יפו1א o*f nysmp g 
yoigoynyoi’g ?yayiymsaf ?yagn *n ^*nia *אינ 

nyn isiyn os*sgongo אין 1!1ל .S*Vgo*g
ogn ng* ?ysoio yi’tp  *n ngo זיך n* לgג?f  y 

yogn*f שט •yi ?yagn oy ogn ,oyn is .?yo*ayi p f 
 ysoio o*o ?yoo*ogo?*־oig sגישyליgoאי *n נטsnשם

ny*no ?f p*ms ng* ,ם איז נאךnngיnקלyכם giiyi* 
nyag — ?sn, גאד לייחגה *yng? פײן םץ f? ביי n p 
sn nyonmלט'קgogסטרgפogn ,s װאלס סען oispyi 

i f  os •jyn**oo*f פgרוױpnלsכט isngnyi שטרע־ די 
nyn tg ,ilia קאםף yiyi? זאל פאשיזם ynyn? דער •yi 

nyoi*i*f קאסף g ngoלogn .nyp ŷo yo*ognpgosn y 
s**noga? 8איטאלי no 1אי םאשיזם ynnango ny? םיט

1 •  t t ^ l »  ■ ------

*דא׳דינן  n  i f  os *npp מ *יל■ וי•  |S**nega 
**tig pr*is^ f  nr •isignf isisi nonVon̂ yn 
■pn | f y דאל  f  f**r on iso**niga isoo*ogo 
im g io og i די  f  m o  o a ^ r « > s iig f  r  וחןלס
f u׳  i| sr*is^g0*g זדיגס ?yoagnoga iso*iyyoyi 

מז ים ײ פיי י * s ^ f  r«  v n rm v fi יי שיס״מ   
i f p*nf ng* issag o*o i״ ogsogo isn׳  f  p*ms

M̂a AM̂ M *aaAaA MMMM■ AM MMM----------------------------------------a&MMA *o f  yr* is* fO f *n ogn •nwm yessn *n no 
f  | f w^gmyn isagn ypnyog i f  isoo*ogo 

tg ,isi is i םאליד f אײד f  f  iso ea*in ongn 
n :nigooof oy**i oyn oag | f isoyi* װןאד 

s סלחםח די סלחם̂ו ^ f  i f וישס 1אי ■,nyVfg 
onpntga ואד o**t סילות די ypneg i f• ??1ײ »T׳ 

is»ni rw  o*ng s ^ o f  i f  ,ongn n« P׳ ogn 
n*no*f oi* isiiyna^ אױף p f  |ynyoo**nn f  o g 

o שױן, p קןןםף־וױלאן isiy i חױשים׳ f i  *ngn ogn 
n די איז ypgo ?ynyn סירם p  isn ,iyo y i* f *no 
i ם1סאשי f 4 פ*np g rn  oVsp’i i f

i f  •pi »nyn ngonp אױסלאוד nsoog שױן n p 
no imynga ro  g isogo is ugpgo ״*S ^ f  **no 

isi,״ ogn תול i*i נשליסאן! nfinisooyp n p  i f 
no nine ״ די*ng is »nn n p  .* •w b ft yoi*i*fngo 
yn*r*igi? זיד pooigpga *n t i i f  ?yn*rni nn pg 

fםgליsגישy אק |10פטײ1נל1ײ1• אנםי־שאשיסטישא 
isogo so. יסלאנה1א * is* fo f yisi*f *n no ooip 

ynyoa^ngD oyn o p? אױך n so if no nogp oyn• 
sרדישns ^איטאלי

piynyi isoissoio ois־no >go ״n n p n ro״
 nnois nyo סיס אנטי־פאשיסטע? sנישsליgיםK קענעז

spip ngi? 1010 יף1א .oonpis nynליני ogn דך 
ynyi nyio? ; די ism . ?yoga 4גישנ «-i  ogn f  *n 

f סוײיהײס. no מיד מיינט,  n p n  nyn ,onypngo 
ל ogn onyn סוײיהײט ^ f א  iga n p  og ? f  nypngoo 
nio oyn ף1ס פל isiisnaof סרײזדיס• פיז נאים1ש די

די שסיצשו צו ®רכעםער אויןפ פאדערם ט לאסאל יוניאו דרעסמאכער
מו אםעריסעו עי פארםי ל

 אתיםגעשיקט האט 22 לאקאל ױניאז nyagooynn די
g ף is nגליoמי די צו ח p די שטיצען nga*^ ?sp*nyog 

nyn .**ongo 1אי מף n* םאלגט:
 onyngo 22 לאקאל ?id באארד ii*oipyipy ,די

f־*n**no אלע ,nyagoopn sלg יף1א  ?yoo*ig*n? 5אל 
yoiyo ymoympo? ?אי is ,o*yoo ?שםי- לע1פ געבע 

ngmyngi o p  is ys־?SP’nyog nyn no ogn*nigp 
nga^* פ s*n ,**of? אץ אלפאנדזש is אלע די snsmg 

ongo nyn no ?sop*nigp** די אין gn smyoipל?.S 
oyn ?yago n*o ,די אין 1בלױ גיט אפיל( ?yoynyoi’K 

n’f  ngi ,nyoyang *n ?io די אין ?id ?yoynyoi’g 
ssigi? אי? פאלפ nyi*os*g nyn קnיטישעyng*nyo n 

nyn no .םלחםח
i מאמענם, איצסיגעז דעם א*ן הױסט־איש! די f 

nyn ?id ?simyi o p .ױאס אין סלחמה n*o יםיגע?1נ 
oisoonyo nn, אין איז nyn*o מיט פאליסיס און g 

 פאראײניגע? ?y:yp זאלען ogn בליק׳ יטלעכע?nטשngס
15 oyn ?ynyoo**iga ? fלם nyn ngo יסערג1אyוױינלS־ 

ogn miiynowig nya נײטיג איז n ?yrnyi is* מלחמה 
ys ? fשמyםynyן ngoyi *n פון nyw*oo*ogo •באר 

nga.** נױ אין אדנז בײ *o*yoo png, האם ?id yr*p 
g *nלטy**ongo y? ניט yooni’o *n ?yi*nyio*ing 

Dאnשםyנnמ1יג ?yagn *n .o**pi*niyno*u nyn ngo 
 nngpyn און nyopgnga o:yoyn ?yogmigp גאמינירט

 Sלכyוy*spgyn ?id nyoynoigo, 1 אלס זײ לטyDמyשס
yi’nngD? ניט n* שטיצy פון yang yon*i*ig:ng *n• 

.nyo
ongo nyigp^aioyn *n** אל איזy מאל nyn ?ynyi 

n y iy n g i^ i שונא id? נװ yn *n ^y*nמאקרgטישy 
gn **ongo אין oyn סטyפײ האם יט n f לyצטyר 

gp1̂נy?נשא onypyiof n’i מיםן ois ?ypm ניו nיyל 
 nyi*s:*f nyn טאן.yיפג1א האם ny ogn אלץ ?1א

ny^yn ,op*mgp איז nmn און פראגראם דין y:*n 
nyoyang yon*i*jging *n ig ,onyn ?yinoa^ongo 

g | fלnyin*a yn*oynigno y ?םו o*yoo n y u f ױ  ני
png* זgלyשםי אים זys? ?שםימ אים פאר אוy,? איז ?y*n 

ypnog n אלפאנדזש, p  ?id ogn*mgp n p? לyיבng 
no .*ongo. אלפאנחש nyi*si*f nyn i f יפריכ־1א 

nyeoyp nyi*o פארן ogn ^y*n i*i קאנדי- אלס לױפם

ngmyngi ngD o p ?גױ אי p p .סםעיס faVyn ,n*o 
i*oio *ng ?yap גyשטיsט n* אינלyגדישy איז o*f־ 

IP•לg די nmn לyיn i*i ?id פאליסים yישnנyל P  S 
 1ל1 אייף ?ynyngo און אלםאנתש ?y*n nya’nyn ?ysשטי

n i*i ?id nyiiy-mg ynymgיyל yt o p  ?go isלבy.
 ISpnyog *n oyno זgשpyלy ?yi*ng,**־*n ״אי?

nga*yS אתיס פארטי ny oisשyoאיר אין מאל ז Si* 
 *־f אירע מיט קאמף, זyיגnנyלבםםשטyז g אין yשיכט

yigo yiyi־?ny:yno 1א? eg .o p ip o  nyiyi*f n f די 
 פמ ?ynyn oomga o*oog*noiy nngn אנםװיקלעג

gלn y,* ̂וyלכi*oyo nyi’iiy.nogof ?*k ?ya*^i y- 
nyoyang *n ?id o**p יפן1א ■gליטישyאזױ ן m on 

n זyנאמישgקy יפן1א p  ?id ^gonp  nyn .o*ayi 
ypnyog? לyיפgאי? פארטי ר opi ,nyaoyrgi זי oyn 

yi*np? אלס yriiynogof ,פארסײ g t*a oyn הױפען 
ngo nyoyang nyn ?id oonpis *n ?ymroiy ngm־ 

 ׳?g*n* nytrg לאנ^ ?ysigi אין imynga אלס טיי
ynלכy האט yng* nyi^mys ngo? גyשטיsט yyn*g *n 

g ?id זyלaסטשטyנnיגnyn no ,**ongo nyoyang ny־* 
go nya? אלץ ogn איז זי is maa הyלםyז nyn אמזד 

yp*n? לyיפאn פארטי nyn is ?yannnyn is nn אתיס־ 
mnyngo און n* גyלyגyנהײטyן yi*or*,n *n ?id 5ײאל.?

?ynyo**nao*iK ?ik ?ys*rga is ! nyagooynn 
oyn נױ is ^y*n שטgרקyן oiynnynD ?id o:y,n *n 

 ־ngo און ?y*iaiso*iK ,y*sgnco*i*ong זײן און לטynnר
— פארםי ארaיyל ?ypnyog *n ?yשטארק

 אץ ngmyngi ngD אלפאנתש ?y*n ngo שטימט
yapm לyטyצ גאנצען פארן gp? ?פו nyn ?אמערי?ע 

פארטי. ארaיyל
yn ,?g*n* nyn ?id nyn^D’oלכyi*ixn y? ?אי 

yoyang onpm? ראנקם,3 אין און הארלעם ga ?yongn 
 מים־ yoomopg ynyuig צװײ פון m^**nny nyn פאר
nyn^*, װאס *^yo? אלם aoyog ngo ?yopnigp ̂

 n* אי? *ongo nיפאyל ?yp*nyog nyn ?id oyp*o אויפן
n איז ,ogni *yngo ן.yטײל שטאם p  ognnigp 

f מפליyog ?yonyo אין מפליyאס  op*noo*n? ♦ז 
ngo op*mgp i בראנקם f  nyirneo gn*yo tk 

? isoonsignx אית איז אמם ?yלפyז f דיס־ אסעסבלי 
op*no ?אי yos,,u p.?
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שיספמו epr דד. «ז w* •ון רעזעיװ דער m rp*pnr# ין* 
ראטעדפ&רמנד

 פון פארשםעט די אק תארדעם אצישן
 סיטױ די איז דאס ■— ססאליגגראד

ו ד ם׳ איז ן מנ א װערעז עס ײעז מ
קעםפט םען שורות. די אט גאשריבןן

« ־ — * -----— ־ ־

סאלדאטען חעלדישע די פעסטונג•
■ M A  M l  M M W  MbfeMbMft MM^M^M M Mצי די איז ארמײ רױםער דער פון 

 אינדדסםר״ע־צענםער גרױסען דעם פון ארבעםער וױלן
 אז חאפעטנג׳ בארעכםיגםע » jy נישם טרעטעו

 די זאל לעזער, די צו דערגײז װעס צײטונג אונזער כיז
 פאר־ — *בער םעגלזנד װעחמ׳ פארבעםערט סיםואציע

Î קעדם
 ^ M M  M M M M k  M M M I  m L m m M  M M M סײ שױן סמליגגו״שד וות •ר^דוקשיע דעד פןןר

I M M M I  M M •  m m  M M M  M M  mmmmm M M  m MMU ---------- -1  — . - - -  אײנגעבדן ױך װעם עם װען דאז׳ אויך פארלױרעז׳ סיי וױ— — —
 »מ שםורעם גאצישעז דעם געגען שםאט די תאלסזוז צו
 פאר־ ססראטעגישען גחנסערעז נאר ן פאר פארחיטען «ו

 V אפצושםעלען זין• אינםזרעסאנם דעריבער איז לוסט׳
ראםען־פארבאנד. פיז כוחות־רעזערײעז די אױף יזיילן

 אלץ נאך איז סאװעםען די פח פראדוקציע־מאגט די
V חים־ פאר דערגרײכגארע נישס * און געודאלדיגע 

 אפ־ גישם מאםענם זדאסיגעז אין קען סען חילות. לןר׳ס
 זײגען עס אינסםאלאציעס איגדוססריעלע וױפיל שאצעז■

 זי־ די איז םלחםח־געבים dub מװי*חמ דטחיקןזזא
ע ר  אנ־ םיר וחנלעז סא פראנם׳ חיגםעח געביטען «
 אין פאראן דינעז װאס איגדוסםריעז, יענע אויף וױיזעז

 גאך םלובח םאױעםישער ריזיגער דער ®ין סזרדו־םײל
פריער. פון

 זין געםינם געבים אמדוסםריעלע גרױסע דאס
 אין אוראל. זײם יענער אױף און אוראל־גערג די אין

 איצםיגעז פונם וױים םייל 1000 ביז 800 פיז סיביר׳
 איז צוריק יאר 15 חעכער מים נאך םלחםח־סראנם.

 איגדוסטריע. שװערע די געװארעז אויסגעבויט דארם
 דארט זיעען 1940 און 1930 צװישען צײם דער איז

 םאבריק־איגסםא־ 200 חעכער געװארען אװעקמשםעלם
 גע־ געבים יעגעם אין פארנעס. גרעםםעז ®ון לאציעם

 גאװאם־ דער פאר םיגעראלן וױכםיגסםע די זין־ פינעז
 פאנגאן, בלײ׳ קופער״ קוילען. אײזען׳ :נוגג־אינדוסטריע

 דארם פאראן באקסים• און אויל צין׳ םאגנעזיע׳ פאםאש׳
װעלדער. און אקער־לאגד געכיטעז ריזיגע »ייד

 יענעם אץ אינדוםםריע דער פון *ענטער דער
 ביז איז װעלכע מן^עיס^גןןרסק, שטאם די איז געגעגט

 דארף y געווען נוריק יאר *ענדליג פנדערהאלבען סים
 םיליאן סערםעל I היינם פארמאגט אמ פאסטוכער פיז

 מאגניםאגארםק סמ שםאל־פרןזדוקאיע די אײנוואוינער.
 ווערם עס װעלט. דער אויף גרעסםע די או באלאנגם

 טאג y שםאל םאז 6-000 בערץ וראדמירם דארם
עח דעם אחוץ  אמוגי־ מאגגיםאגארםק אין ■ראחשירם יו
 אנדער *ן ארםיקלען. כעםישע םארשײדענע און *יע

 װאו סםןןנק^ססר{)/ איז אינדוסםריע־אענטער גרױםער
 סוומר־ אין םאנקן. אח םראקםארס געסאכם װעוץ עס

 עלעק־ איז םאנקעו אםוניגיע. געשאםעז ווערען דל»״סק
 געוואונען ווערעז סןןליק^נסק אין מאםעריאלעז• טרישזג

יאר. א פאםאש םאז םיליאז 2 בח

 אינדוסםריעלען דעם פץ פארגרעםערתג די םלזזםדע
 פראנט די פון איגסםאלאאיעס עוואקואירטע די דורך כוח

ארײנגעחנמנט. נישם דא איז געגענדעז
נאך האלם חיטלשר :גישט אוױיםעל קײן איז עם

שע םיליאנען זײנע וױ נאכדעם אנהויב. בײם ערשם  נאזי
ײאחמ *עבראכעז זײנעז סאלדאסען  רוסישע די איז ת

וײנםער־קאםפײז. נײעם א עו־נ חאלס ער איז םסעפעס•
^MMIM Mm m m  •̂mm MMLMkMMMkMkMM MMMAm LmMMAM MMM׳רוסעז די סח כוח איגדוסםריעלער געװאלזײגעד דער 

 פעל־ די פון מוט שםאלענער נישט״געבראכענער דער
 אין םראנם ^װױיםעד דער און ראסען״פארבאנד אק קער

 זײנען דאם — קופעז סוף כל סון• םח ײעלכער אײדאפע׳
וועלכע פאר זיג׳ דעפאקראםישען דעם ®רן םאקטארעז די

MMMMft̂ MMMM MMMMfeMIk MM MMMMMMMB MMM MM̂ M MMM MMם׳ גאצישען סוץ דיקסאסאר דער שםייט עס ריז מ ר  מ
 וױל ער װעלמ פים םריאוםפען, את זיגעז אלע נאד

 אױ פאלק דײםשעז דעם פון מאםיז די פאו־׳שיכור׳ז
פעלקער. אונטערטעױגע זײנע םח

 אידען — םלחםח *ו פרןזנקרײד פרײכ» ליױואל
קרכנות ערשםזק די ארכעטער אץ

־ חװ־ איז אז קוםעז ידיעדת אלארםירענדיגע מ ל
ײ אידישע :סדאגקדײד חתסעןבא נישס פון *ײײ ײ

 היםלער׳ם םץ געראםעװעם זיך האבען וואם פליםים-
שעז  איבעדגעגעבעז אח ארעסםירס װערעז גיזעום נןתי

 אײגע־ (דאם געסםאפא. גאצישער דער פון חענט די אין
 פראנקרײד׳ אקופירםעז אין אױך זיך״ פארשםײם גע״

 לאװאל)• םח ארבעם די ױם דאס איז דארםעז אבער
 דעקרעם, א ארויסגעלאזם װערס אײם זעלבמער דער איז

 די (געדרעפטעט) םאביליזירם ווערט עם װעלכעז םיס
מ אנ  םירט פרעםע די פראנקרײך. פון ארבעםס־קראטם ג

שען » אמעריקע• און ענגלאנד געגען םאן ןןמערי
*חאםענהאנג. ענגעז אן איז שטײזמ ידיעות אלע די

 אױף געיעג פארן אורזאכעז מיכםיגסםע די סח אײנע
 םץ באדערםעניש דאם ססק שום אן איז פליטים אידישע

 *װאנגם־ארבעטער. נייע פאר אינדוסטריע נאאישער דער
 דעם מערער נאד דינם ארבעםם־דדעפם םון דעקרעם דער

 גע־ דעקרעט דאזיגען דעם לױט נאאיס. די םון אװעק
מ n זיך םינם אנ  פמ באסעל אונםערן ארבעםערשאסם ג
 אװעקאו־ םאכם׳ די איאם האם װעלכע רענירוגג, דער

 װאו דארם, ארבעט דער או ארבעםער יעדען שםעלען
טיג פאר האלם זי  ארויםשיקען מעג רעגירונג די נוי

 גרענעמז די מחוץ אױך ארבעט אויף ארבעםער יעדעז
 — געםײנט איז דערמים אז זיך, פארשםײט לאנד. םון

 אויפן אז *וגעגעבען, אםען ווערט עם נאאײדײטשלאנד.
 פראגאױזישע װעלעז דעקרעם דאזיגעז דעם פון סםך

 אלע םיט ארבעםעז *ו װערען אוועקגעשםעלם ארבעטער
 םײלוױיז — םלזזםה־פאשיז גאאישער דער םאר כוחות

 באלע־ נאאישע די וױםיל אויף — אוץ םראנקרײד אין
 דײםשלאנד אין טאקע — פאדערען דאם ױעלען באםים
גופזג

 דןר «ו ױארענונג שארםער א מיט ארױסגעקומען אמ האל,
 דאש באםראכםען װעם אסעריקע אז וױשי, ®ח רעגירוגג

 נימד־ א וױ ארבעםס־דרעסם־געזעץ דעם סון דורבפיחגן
שםאםעז. פאראײניגטע די נעגען אקט לעכעז

פראנק־ באזעאטען נישט פון גאפעלקערונג דער אין
 רעגידוסג דער קעגן וױדערשםאנד דער ױאקסם רײך

 דעד אין ארױסגערוםען האם סענסאגיע געװאלדיגע א
 די פון דערקלערוגג מוםיגע די װעלם דעמאקראםישער

 פארלא־ םראטנױזישעז לעצטען פץ פרעזידענםעז בײדע
 וױשי־רעגירעג דער פח מאכינאגיעם די געגען םענט

 דער פת פרעזידעגם געודעזענער דער העריא, עדוארד
 געװעזענער דער זשאנעני, זשול און קאםער דעפוםאםען
י אז געמארענם, האבעז םענאם, םח פרעזידעגם  רע־ י

aaiTa פין זײם דער אויף םלחםה או םראנקרײך םרײבם 
אקסיס. דער

 חװ־ איז װאם לאװאל, ארבעםער־פאררעםער דער
 אויס םירם און םראנקרײך םץ דיקםאםאר פאקםישער
 א xx נרײם משרת, געםרײער א וױ באםעלען חיםלער׳ם

 ערשםע זײנע םראנקרײך• פאר קאםאםטראםע גײע
 ארמך םראנצויזישע את פליםים אידישע זײנען קרבנות

 שקלא־ נאזישזןר פון אדן גזןסא פון עררסארטי ט«ד,
םערײ.

מ םרײדײתיאנס אונםערערדישע סאגיאליספױשע י
 שםים זײער אױף חױכען אדגאנתאציעם

םראנקרײד אץ
 פון געקוםען לע«םענס איז גרום פרײלעכער א

םאזש־ דער םון ארגאז ״פאפולער״, דער פראנקרײך:
 אונ־ ארויסגעגאנגען איז װעלכער סארםײ׳ ליסםישער

 גאגאעד דער םאר בלום לעאן סח רעדאקציע דער טער
 ווידער האם םראנקרײך. םח צוזאםענברוך גום ביז אייט

 ארויםגעגעבעז ווערם ער דערשיינען. גו אגגעהויבעז
 באוועגונג, םאאיאליסםישער אונםערערדישער דער ®ח

 שױן האם און ארגאניזאאיעס געהייםע םון געח־וקם
קאפיעם. םױזענם 35 םון אירקולאגיע א דערגרייכט

 חרך אייםונג, איינןױגע די נישט איז ״פאפולער״
 דער םץ ווארם דערשםיקםע דאם רעדט עם װעלכער

 פון בױלעםין דער ארבעםערשאםט. םראנאויזישער
 דעם אחוץ אוים׳ רעכענם אינםערגאגיאגאל ױניאן םרעיד

 יײ1 אומלעגאלע םון געםעל גאגגען א נאך ״פאפולער׳,
 ארבעםער־בארועגונג. אונםער־ערדישער דער םון םוגגען

 קלײנע א איז אם םראנקרייך. אין ארוים איגם גייען וואס
 קאפיעם. םויזענם 35 אין (קאמף) ״קאםבא״ רשימה:

 קאפיעם. םויזענם 35 אין (באפרייאונג) ״ליבעראםיאן״
 קאפיעם, םויזענם 20 אין (גערילא) .םראנק־םירער׳

 xx שווער איז םיםעל (דער קרעםיען״ ״טעםואנאזש
םון ״דאקומענםען בערך: הייסט ער איבערזעאען״
 את קאפיעם םויזענם 12 אין מאראל׳) קריםםלעכער

 ױניאניםטישע םרעיד (די םינדיקאליםט״ םראנס ״לא
אנגעגעבען• נישט ווערם עם םיראזש וועםענס פראנקרייך)׳

 םוטיגען א םירעז אויסגאבעז אומלעגאלע אלע די
 אנמ־ די וועקען און װידערשםאנד *ום רוםען די קאמף.

 די האבען קײנמאל ״נאך םאראוױיםעלםע. און מוטיגםע
 גדם באנתם ציניש אזוי נישם זיד קאפיטאליסטען

 אוגטער־ אן זאגם — ארבעטער״ די געגען מאכט דיער
 װא־ ״מיר — ארגאן םרעיד־ױניאניםטישער ערדישער

 םראגקדײד םון ארבעםער די אז רעגירונג׳ די רעיען
לעבען״. הינםישען אזא םירען מער נישט װעלעז

 איגט דינען םראנקרייך איז לעבענס־באדינגונגעז די
 לעבנםמיםלעז םון םרייזען די שוידערלעכע. באמת
 זינט םץ פראצענם 200 בעו־ו מים געשםיגען זײנעז

 געבליבען אבער איז ארבעםסלוין דער צוזאמעגברוך, דעם
 קוואליםיציר־ א םריער. װי שםאנד זעלבען דעם אויף
 םאגאם׳ א דאלאר 41 בערן־ םארדינט ארבעםער םער
 געלד םראנצויזישע דאם רעכענען זאל מען אױב ה., (ד.

 אםעריקאגער םון קורס נידעריגעז יעלעזrאם דעם לוים
 ארבעםעו־ קוואליםיצירםע נישט פראנקרײד), אין געלד

 הוג־ װײניגער. םך א םארדיגעז םארם־ארבעםער אמ
וױג־ די פון קאנסום דער ארבעםער. די םאקע גערעז

 געחייסען זי האם (פריער מאלאסאװ שםאם די
 םאר םאבריקעז גרעםםע די םץ איינע םארםאגם פערם)

 םאר םאבריקען אנדערע םאםארען. און עראפלאנעז
 איר־ און קאזאו גארקי, אין םאראז דינעז עראפלאנען

 װי וױיניקער נישט געבים יענעם אין םאי־אז קוםסק
 פראדוצירן וואם קראםם־אינםםאלאציעם. עלעקםרישע 7

קילאוואם. ביליאז 4 צחאמעז
 םומענם געגענדעז׳ יענע איז םאראז איז אויל אייד

 אױל־ דער פיז אנטוױקלונג די םראנם, חינסערעז טײלעז
 דעם אין אבער ױנגע׳ א זײער נאד איז אינדוסםריע

 שוין 1940 יאר איז מעז האט אליץ אופא פמ געגענד
 םויזענם 500 םיז פראדוקציע יערלעכער א בײ געהאלםעז

 ערא־ פאר אקםאז״) געזאליז(״האי ראפינירטען טײן םאז
פלאנעז•

 א אנגעװיזלן, פריעד האבען םיר וױ איז, דאם
דיג ך׳ ר  אינדוםםריע, םאװעםישער דער םון בילד מ

y איז עקזיםםירם האם װאס ir דער ערב געביםען

ר א טים ערשם מ ר  גע־ לאװאל האם צוריק צײם ?ו
 װעגען היטלער׳ן מיט אפמאד באוואוםםעז דעם שלאםען

 מלחםה־גע־ אױף ארבעםער םראנצויזישע אויםבײםעז
 םאר דײטשלאנד. אין נאך זיד געםינעז װאם םאנגענע,

 םראנק־ װאס ארבעטער קװאליםיצירםע גוט דרײ יעדע
 צוריק־ נאצים די דארםעז דײטשלאנה קיץ שיקט רײד

 דאזיגע די געםאנגענעם. םראנצויזישען אייז שיקעז
 היםלער׳ן, בײ געכאפט האט לאװאל װאס םציאה װילדע

 דורכפאל. גרויסען א םאר ארויםגעװיזען באלד ײד האט
 גרינג אזוי נישם זיך לאזען ארבעםער םראנצויזישע

 בעלנים גענוג געםונען נישט זיד האבעז עם אח נארעז
 מים איצם לאוואל װיל נאצים. די בײ שקלאםערײ אויף

 ביי ארבעםער םראנצױזישע די םארשקלאםען געװאלט
היםלער׳ן.

 װעגען דעקרלט דער פליםים, ®מ דעפארטאציע די
 דער ®מ םאז דער צולדצם, נישט און, ארבעםם״דרעםט

 כײזע זײנלז פקאםעז אלע די אם — לאװאל־פרעםע
 סעקרל־ דער סיטואציע. איצםיגער דער פאר סימנים

קארדעל שםאםען, םאראײניגטע די םון סםעים אװ םערי

< 1042
 געפאלען שסארק זײעד איז לצזסיעגצנסמל טיגסטע
 ־קעלאפעב דעד פון קאפ פער פראצענם 60 םים (םלײש
 פאר״ איז קמדעד קלײנזג r« ק״טכלעבשסאר די רונג^

 ־עכלגו־אשס די פראצעגם, 18 סיט געײארזח גרעםןרם
פראצעג^ 29 פים — יאר 9 ביז קינדער פח קײט

 קינסםלזנד גאד ־טאועסרגרפא רעגידעג לאוואל די
 די האט לצצםעגס ♦אפסעסעדשבאר דער םון נױם די

 אונםערנע־ אמדוסםריצלע 1300 פארסאכט רעגירונג
 אופן׳ דעם אױןי אדבעםעד די צוױנגען צו כדי מונגעז׳

 םלזזםח־ נאצישער דער צו אדבעם אױף גײן זאלען זײ אז
 אוגםערערדישע די אבער דײטשלאנד. קיק פיאדוקציע

 די שםיצזמ צו אויף געלד קלױבם ארבעםער־באװעגזנג
 שקלאפעדגירל םון ראטעװען צו זײ און ארבעםסלאזע

 אר־ גײעם חנם םים לאװאל האט איצט היטלער׳ן. בײ
 די אין םיטעל בעסעדעז א באקומעז ^עס־דרעםם־געזעץ

 געצװאוג־ די וױ שקלאפען היםלעי־ז ליםעדעז צו הענם
 ארבעםער. םראנצויזישע די פיז ארבעםלאךגקײט נענע
 דעם אם אױף גײן וױיםער אבער װעם לאוואל אויב
 דאס קען דאן היםלער׳ן, םים ״קאלאבארײשאן״ ®ת װעג

 פח כוחות רעװאלוציאנערע די םים פארסעםם א װערען
 זיד זאםלעז ײעלכע ארבעםערשאםם, םראגצויזישער דער

באםרײאונגס־קאםף. צום ערד דער אונםער
• • • • • M M t k t l t •  M M M M M M k M M M M  M M  ארנאנמאציעם םרײד^דגיאן אויסלזןגדישזזן די םון--- 

fk עעלאנד
 אי־ז געװארעז נעשאפען זייגען צוריק צײם א םים
 פ*ר ארגאנמאציעס יתיאן םרעיד םפעציזגלע ענגלאנד

 האגען סס<אוובאו ם׳איז וױ ארבעטער. אױםלענדישע
 צוריק צײט קחרצעד א םים ביז ארבעםער אויסלענדישע
 לס מגלאגד. איז ארבעםעז געטארם נישם איבערהױפט

 ארבעםס־םיגים־ פוגם דערפאלג גרויסער א געװען איז
 ברױםע די צוגעלאזם ענדלעך האט םעז װען בעװין׳ םער
אינתסטריע. דער צו ארבעםער פרעמדע דאל

 מװאחנז ארגאגיזידם זײנעז ארכעסער פרעםדע די
 יײ װעלכע פון לענדער די לױם גרופען, ספעצילע אין

 חיר םים פארבינדוננ אק שםײם גתפע יעדע קוםען.
 ביז זיך געפינם און הײםלאנד איר ®ח גלות־רעגירוע

 איד פח יוריםדיקציע דער אונםער גראד געוױסעז א צו
שנ, די זײנלז גרופלז שםארקםםע די רעגירונג.  מלגי

 אח םשעכאםלאװאקישע דײםשע, די אויך פוילישע, די
שםארקע. גאנץ זײנעז גרופען עםטרײכישע

 ארגאניזאציןס ױניאן םרעיד אויסלענדישע די
 ענגלישע די םים קאאפעראציע גאנםער א אין אדבעםעז

 דער אק ארבעם. גוםע םיעז זײ »ון ױניאנם םרעיד
 װצ־ באריכםעט אםט װערם פרעסע ארבעםער ענגלישער

 אױםלענ־ די םון ארגאניזאציע־דערםאלגען גרױםע גען
 בא־ ױניאן טרעיד ענגלישער דער םאר גרופעז דישע

 אװעקגזר זײנעז װאם ארבעםער אויםלענדישע װעגונג
 שע־ ױניאנידרםע נישם אק ארבעםעז געווארעז שםעלם

 שױן האבען ארבעםעד, הײמישע םים צתאמעז פער
 געבראכם ארבעם פראפאגאנדע שםילער םים אפטמאל
 און מײאךעז יוניאנמירט זײנען שעפער די אז דערצו,

 אפ^ילג^גען נײצ געװארען געשאםעז דארם זײנען עם
יוניאנם. םרעיד ענגלישע די םון

 אזא אפצונעסלן אנגענעם דיער געוױם איז עם
 עמלאנד׳ אין ארכעםער סרעמדע די םץ גרום גוםען

 זײ צװישעז לענדער, אקוםירםע נאצי די םון פליםים
 אזעל־ אבער לעזם םען װען אידען. צאל גרויםע א זײער

 יעדעז בײ זיד מוז אםעריקע, איז דא באריכםעז כע
םרעםדן די אויב םראגע: די שםעלעז מענשעז ײניאז
 האם פארװאם טא יוניאן־לײט, גוםע אזעלכע טאקע זײגעז

 גתפעז אױסלענדישס באזונדערע זיי םאר געשאםעז מען
 אר־ ענגלישע די אין דירעקם ארײנגענומעז נים זיי און

 זיד געםינען גרופעז אויםלענדישע די גאנמאציעם?
 גלות־ דיערע פון מאכם דער אמםער םײלוױיז אםילו

 םרײנדלעך אזוי גישם געװים זײנעז וועלכע רעגירומען,
 ארבעטם ענגלישער דער וױ באוועגוגג ארבעטער דער צו

 היפשלעך טאקע זײנען אײניגע און בעװין םיניםםער
 ענג־ די האבען םארװאם למשל). (פוילז׳ דעאקציאנער

 ארבעטער אױםלענדישע די באםרײם נישם ייוניאנם לישע
? רעגירונגעז זײערע םץ אפיםרופםות דער אם סון

צו קומם עס ווען פשוט׳ער: א איז ענםםער דער
 ױניאניםםן םרעיד זײנעז ארבעטם־פלאץ- פון םראגע דער
 קאנסער־ גאנץ ענגלאנד) איז גאיי נישט (אח ענגלאנד איז

 הײמישע צװישעז חילוק א מאכעז נאד מח מעז װאםיװ.
 פאראז ארבעם איז איצםער ארבעםער. םרעםדע אמ

ך ראכם זאד די וױ םאמער, אבער אלעםלז׳ םאר  עם ד
 באצײםענם, װיסען מעז זאל םא אגדערש״ פלוצים װערט
. - ווער איז װער

מר פאקס׳ טרױעריגלר א איז עם װעל־ פאקם, א א
די אבי גו, ענדערעז• גישם איבערנאכם דך קאז כער

 ״פרעמי^ די אז כאםש׳ *ערקענעז ידניאנם עגגלישע
 וועלען זײ אז האפען< םען מוז ידניאךלײט׳ טטע ייגאן

״םרעםדע׳ די אז דערקענען« צו אױן/ דןרצו חןדגיין
MIMMM MMMMMM MMM MIM MMM MMMMגישס פרעטדע קיין ג#ר זײגימ • • •

opiM מר^ד־ײניאן ״ דעישסידב דער p סאדערמ
MM| MM M• M MMM m | m M MkaMרוסלשגד פאר חידף טולק

 יוניאן םרעיד ענגלישער דער פון קאנװענשאן די
 סעםםעםבער אנהױנ םארגעקוםען איז װאס באװעגונג,

 פראגען הים בעיקר פארנוםעז ײד האם כלעקפול, אין
 געװען איז עס װעלכע צודישען םלחמה״פאליסיק, דער פון
 אין פראנם צוױיםעז פון פראגע די — רױכםיגםםע די

אײראפעי
 רעזא־ א צוגעגדײט האם קאמםיל לראענחשע דעד

 אויםגעזזריקם אםאל גאד װערט עס װעלכעד אין לתױע׳
 בחנגגען צו באװעגוע ארבעםער דער פיז גרײטקײט די

רעזא־ די an פולעז צום ביז קאמף איז קרבגות אלע
•■MMMIMI t - -— MM MMM ^MMMMM MMMMMM MMM - - - - - - -  װערען געגעבען זאל עס אז םפעציעל׳ פאדערם לחליע

 די אױס דדיקם און םאװעט־פארבאגד דעם הילף פולע
י פיז קײטטרײג  אין איז װאם אלץ םאן צו יוגיאנס י

 ײעח אויםגןיםירט גיכער ױאם זאל עס אז כוחות, זײערע
 פאר־ דעד םאר אקציע םיליטערישע אגםשײדענדא אן

 װערעז געסאכם זאל עס אז ד-, ד. שתא> םרנם ניכםונג
 אונםער, שםדײכם יעתרעזאל די פראנם. צודיםעד א

 װערעז געעפענס זאל איידאפע אין אםעגםיװע «די אז
 H9 אנ^ירפרס קאםפעםפנםס די ווען םאםענם״ דעם אין

נױםיק״. »ר9 האלםמן דאס וזעלען סלחסה דסר
 געװארען ארימגעםדאגען איז נעגעדרעזאלוציע א

 ױניאן. אינזשינירינג אםאלגאםײ׳םעד דער פון נאםעז אין
 די געװארעז געשםעלט איז לוציעארעז דאזיגער דער אין

צוױיםער א װערעז תעםענם תיכף זאל עם אז פאדעדוגג״
^MM m m  MMiMMI MMM M MMMMMM MMMM MM MkM MkMMMשום קיין ג<מ«כס גישם דזנדביי װעדס <ס אדן — מרזגס

- - - - MMMMMM kWkM MM iMM MMMMMM MMM ■̂■̂ M |M M |Mקןןמעג םיליטערישע און רעגירמגען די אדיף שגח׳ייז 
 אנדערצ מים םלוכות. דפםאקראטישע די פון דאנםןן

צווײטעז א אױםקעםפעז זאלען יוױאנם די װצרםעד:
 די םץ מײנונג דער םים זיך רעכענענדיג נישט פדאנם׳

מלתםזדאנםירערם.
 דיםקוםיצס שארפע געװארען געםירט דינען אס

 דעד פון דעלעגאם דער רעזאלדציעס. מידע די ארוזש
 פון אנהענגער די באשולדיגט האט יתיאן אינזשינװײגג

 נישס זײ געםעלם *ם אז קאונםיל, פיז רעזאלוציע דער־
ײמז דערפאר און תסלאנד םים בונד דער איגגאגצען  ז

םראנם. צװײטעז ®ת פראגע דער אין קאלם אזױ זײ
 דער פח רעזאלעיע די את אפשםימונג דער בײ

 דעד םאר געװארען. אפגעװארםען יתיאן אינזשיניריגג
 האבלז ױאס דעלעגאטען׳ געשםימם האבעז רעזאלוציע

־ םיםגלידעד, םיליאן אנדערםהאלבעז רעפרעזענטירט  גן
 א םים 3 העכער פון דעלעגאםען געשטיםם האבען מז

מן דערנאד איז עם מיטגלידער. םיליאז האלב מגונ  אנ
 יוניאן טויע׳יוי פונם רעזאלוציע די אײנשטיםמ געװארעז
מז םיר װעלכד קאונםיל, א  ציםידם. בקיצוד אויבען ה

 דער געודאתיו פארגעלעגם איז װאם באריכם, דעם ®מ
 אין גױםגלידער צאל די אז זען, צו איז קאגװענשאן,

 באםדעפם באװעגונג יוניאן םרעיד בריטישער דער
 אונםעד־ װצדם באדיכם אין פיליאן. 0 העכער איצט

 ײניאן דעד פון דלדפאלנ גרױםעו־ דער געשםראבען
 זדג־ דעד םון דעמאקראםיזאציע דער םאר באװעגונג
 באריכם איז אוגםערגעשםראמז װערם אייד דוסםריע.

 די פאר ױניאנם די םון אינטערעס וואקסענדיגער דער
נאד־םלחםה־רעקאגםםרוקציד. פיז פראבלעמען

 סעק־ דזשענעראל דער האט קאנװענשאז דער אױף
 אפ- סיםרין װאלםער סער ױניאנם טרעיד די פון רעטאר

 םים םארהאנדלונגזח זײנע װעגעז באריכט א געגעבעז
 אן שאםען װעגען באװעגונג ױניאן אמעריקאנער דער

 םאראײגיגמע א ױניאז־קאמיטעם. ענגליש־אמעריקאנער
 בײדע אין יוניאז־באװעגתגלז די צװישען קאנפערענץ

 אק־ אץ װערעז אםגעהאלםען געזאלט האם װאם לענדער,
געװארעז• אפגעלײגם דערװײל איז םאבער,

מ סאופז אץ כאװעגוע מרײד־ײגיאן דער סץ טרי »
 שפאלטונג א פארגעקוםעז איז צוריק יאר א םים

 געוױםע א אפריקע• םאוםה םון באװעגונג ױניאן דער אין
 אפגע־ זיד האבעז מערב־פראװיגצען די םץ ױגיאנס צאל

 געשאםעז און לײבאר אװ םעדערײשאן דער םץ שפאלםען
 מערב־פראװינצעז. די םאר קאונםיל לײבאר אייגענעם אן
 פון ״פראגע דער אחם פארגעקוםעז אמ שפאלםונג די

ארום גערעדט: אידיש פשום אױף אדער חוים־םארב״,
 אר־ נןגערישער געגען דיםקריםינאציע פון פראגע דער

בעט•
 געװאחװ תרכגעפירט ם׳איז וױ נאכדעם באלר אבער

פארהאנדלונ־ אנגעהױמן שוין זיך האממ שפאלטוע׳ די
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 אפגעשפאל־ קלײנע די מידער״פאראײניגונס פאר גען

 אונםער־ םער גישט קאן ױ אז םילם׳ פיגאריםעם טענע
פונקט״. *ראםעז א ארבעםער״באװעגונג דער אין האלטען
 די םארגעקוםעז איז צוריק חדשים עטלעכע םים

 דיגען עס םעדערעישאן. דער פון קאנװענשאן צדועלםםע
 אין אח םלחםה דער םח פראגזמ געװארען דיםקוטירם

 געװארעז אויםגעדריקם איז רעזאלתיע אגנענומענער חנר
 ראםען־פאר־ ®ח םעלקער די םים סיםפאםיע פולע די

 צו געגנערשאםם די דערבײ אונםעדשםרײכענדיג באנד,
 ארויםגע־ זײנען עם באװעגונג. קאפוגיסםישער דער

 ארבעםם דער װעגען פאדערונגען רײ א געװארען שםעלם
 םים בכלל• לאנד איז פאליםיק סאציאלער און לױן צײם.

 קאטוענשאז די זיך האט װערםער קאםעגארישע שארםע-
 םפע־ א ראםעךדיםקריםינאציע. געגעז ארױסגעזאגם

 זיך דארף װאס געװארען׳ געווײלם איז קאםיםעם ציעלער
 מים ספעציעל פראבלעמען, נאך־םלחמה םיט פאתעמען

 ארבעםער און פארזיכערונג םאציאלער פת פראגע דער
 װע־ פארהאנדלונגעז די םלחמד- דער נאך מזעצגעבוגג

 באװע־ ױניאן געשפאלםענע די װידער־פאראײניגעז געז
 קאנ־ דער אויף ארם ברײםען א פארנופען האמז גונג

 דער־ צו איז עס געםירט. וױיםער װערען און װענשאז
 װעלען באװעגוגג דער םת םליגלעז בײדע אז װארםעז,

םאראײניגען. װידער באלד דך

«רכעםו םארשקלאםטער פון לאנד אץ
 צאל די געשאצם װערם דאםעם לעצמע די לוים

 הזך אױף דײםשלאנד איז צװאנגס־ארבעםער פרעםדע
 באזוג־ איז ארבעםער םרעםדע צאל די םיליאן. 6 כער

 אר־ גײער דער זינם םון געװארעז פארגרעםערט דערם
 האם — נאםען זײן איז םאוקעל — בעםס־דיקםאםאר

 איץ שקלאםן־איםפארט. פון אםם דעם איבערגענוםען
 קײן געװארעז ארײנגעבראכם זײנען אליין זזודש לעצטען

 אוים• םויזענם 20 ביז 12 ®מ םאג־םעגלעד דײםשלאנד
 פאר־ דער םים צחאםלן צװאגגס־ארבעםער. לענדישע

 אויך, װאקםם ארבעםער, אױסלענדישע צאל נרעםערםער
 געריכם צאל די באריכטעז, נאצישע אײגענע די לױם

 אבער םאבאםאזש׳ סון םארברעכענם װןגען אורםײלעז
 בעםלערײ גנבד» ױי פארברעמנם, פשום׳ע װעגעז אויך

 צו געצװאונגען ווערען ארבעםער די חײל וכדומ̂ז
מאגענם• לײדיגע םיט םםש ארבעטעז
ארבע־ םינםםער יעדער איצם איז דײטשלאנד אין

 גרויםע די אק היינם רעדם סען םרעמדער. א טעד
 אן לשונווס םעגלעכע אלע אויף אינדוסםריד־צענםרען

 ®מ געװארעז צחאםענגעשלעפם איז דור־הםלגה אםוז׳ער
 אונטערגע־ זיד האבען װאם גאצים, די לענחנר. אלע

 די האבען ראםע״, דײטשע ״רײנע א שאםען צו נופען
 די אינםערנאציאנאליזירם. מםש אינדוםםריע־געגענדעז

 םפעציעלע איז געהאלםעז װערעז אדבעטער םרעמדע
 כדי םיםלעז׳ שםרעמםםע די אז װענדעט פעז את קעםפם

 נישם באםעלקערונג. דייםשער דער ®ת איצוםײלעז זײ
 זארג, די קרײזען נאצישע די אין װאקסם דערױף מקוקם

 םרעםדע מיליאנעז די םאר פחד, דער ריכטיגער אז־ער
 ארײנגעבראכם האבען זײ װאם ארבעםער, טײנדלעכע און
 עם װעז אז םילען, טשינאװניקעם נאצישע די לאנד. אק

 װעם מלוזםה, דער איז מאמענם קריםישער א קומען װעם
 םרענד־ די םץ זײ געגען נקמה ®מ קייל ערשטע די טאלעז

געשקלאםם. די פאר האבען װאס ארבעםער״ דע
 אםעריקאנןןר רןםך אץ געזעמעכונג סאציאלע

^פובליקעז
 אגגע- זיד דאם יאר צודײ לעצםע די סון םשך אק

מז  רע־ דרום־אמעריקאנער רײ גאנצער א אין הוי
 געזעצגעבונס סאציאלער םון םעםיגקײם א פובליקעז

 דער איז אז דערםילם, האבען רעפובליקען קלײנע די
 ארבעםער־ די סאחיכערען םען מח ציים הײנםיגער

 מערםםענםײלם נוים־םאלען. שװערע םאר באםעלקערונג
 געגעץ ארבעםער־םאחיכערוגג װעגעז זיך עס האנדעלם

 דער צו אומםעאיגקיים םיזישער און עלםער קראנקהײם,
 געמאכם דינען געזעצען די (״דיסאביליםי״). ארבעט

 םונם געװארעז אויסגעארבעם איז װאם סכעמע, א לוים
 דער םאר םאנדעז די ארבעטס־אמם. אינםערנאציאגאלעז

 ®מ בײשםייערונגעז דורך געשאםען ײערען פאחיכערונג
 אויד םיילװײז און ארבעםם־געבער די םון ארבעטעה די

רעגירונגם־הילן^ פים
 אײנגעםירם ארבעםער־םארזיכערונג די איז §מרו איץ
n את יאד איז צוריק׳ יאר א םים געװאיעז

 ארבעםער־גרופעם געװיםע אויף געװארען פארברײטערם
 נײע געװארען. ארײגגעטםען נישט םריער זײנעז וועלכע

 אײנגעשלאסען געווארעז• געעפענט דינעז שפיםאלען
פאר־ פעדיציגישע די אויך אי׳ז פאחיכעײנג דער אין
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 1א םאר קוסם אױגען אונזערע אר
 עקאנא- און אינדוסםריעלע אםת׳ע
 םון דרוק אונםערן רעװאלוציע. םישע

 װירקונג װעםענס קריג״ םאםאלען
 די אין שםארקער אלץ זיך םילם עם

 םאר- אמ באציהונגעז געגעזייטיגע
 םארשײדענע די צװישען העלטעגישען

 איבען ענדערוגגען די אט געזעלשאםם. דער אין גרואען
 םעםיגקײם דער אױף איינםלום שםארקערען א אלץ אוים
ױניאנם. אמעריקאנער די פמ פאליסי דער און
 די אױף אפשםעלען ניט איצם דא זיך קענען מיר -

 קומם ײאס איבערקערעניש דער פון פאזען אינדוםםריעלע
 םאר־ און עדםינדוגגעז םעכנישע די אויף פאר, איצם

 פראדוק־ די געװאלדיג םארגרעסערען וואס בעסערונגען
 די רעוואלוציאנירען און ארבעםער די סון טײויםעם

 ערשם מען װעט ענדערונגען די סראדוקציע. גאנצע
 נויםיג איז עם וואם אויף מלחםה. דער נאך דערםילען

פאליםיש־עקאנא־ די אויף איז אפצושטעלעז, זיך איצם
 װעלכע געבראכט, האם קריג דער ױאס ענדערונגען סישע

 אוץ ױניאנס די םץ טעטיגקײט די איצם שוין באוױרקען
 העכערען און באשיצעז םאר קאמםם־מןןםאדעז זײעחן

ארבעםער. די םון סםאנדארד לעבענם דעם
 אונטער לאנד סץ לעבען עקאנאמישע דאס

רעגירונגם־קאנמראל
 אױםברייםערען רעגירונג די מח מלחמדי יעדער אין

לאנד, םון רעסורסען עקאנאםישע די םון קאנםראל איר
M זײ וואס אלץ מים ארמייען די באזארגעז קאנען צו אום 
M גע־ געגען באםעלקערונג די באשיצען און נױםיג האבען 
 וואם קריג םאטאלעז א אין שפעקולאנםען. װיסענלאזע ■
 אזוינע און םיל אזוי םיט אנגעםירם דערצו גאך װערם ^

 היינםיגער דער איז עס וױ מאשינעז קאספליצירסםע
 פראדוקציע איבער קאנםראל רעגירונגס דער מוז קריג,

 שייכות א -אבען1 וואם פאקטארען אלע אץ פארמײלונג איז
װערען. פארשםארקם מער םיל נאך דערמים״

 די אין רעגירונג אםעריקאנער די טאקע האלם
 און דעה איר פארגרעסערען איץ אין יאר צוױי לעצםע

 פץ לעכען עקאנאםישען גאנצן דעם איבער קאנםראל
 דורך ערשטענם, : אוםנים צװײ אײף עם םוט זי לאנד.

 קונא גרעסםער דער אליץ ױערט רעגירוגג די װאם דעם
 קאנםראל ארום אזוי קריגם און לאנד אין סחורות פיץ

 דורך צוױיםענם, און פרייזעז״ און פראדוקציע איבער
 וואם זאכעז אלע איבער קאנםראל געזעצלעכען קריגעז

 אונטערנע־ פרױואםע די אין עקאנאםיק די באװירקען
 באזארגען מוז רעגירונג די וואס דעם דורך םונגען.

 טראנם־ אמוניציע, געװער, םיט כוחות נאװאםענםע אירע
 םלחמד״ אנדערע אלע און קליידער שסיח׳ פארםאציע,

 גרעסטער דער איצם שוין רעגירונג די איז מכשירים׳
 גרעסםער דער פאלגלעך אץ סחורות םון אפנעמער

 איז ביישםיל, צום אזוי, אמעריקע. אין ארבעמסגעבער
 באשעםםיגט רעגירונג די ײאם אנגעשםעלטע צאל די

 לעצטע די אין געװארעז פארטאםעלם װי מער דירעקם,
 אנגעשםעלםע צאל די איז 1940 ױגי איז יאר. צוױי

פון מער עםװאס געװעז רעגירונג פעדעראלער דער סון

 ווערען וואס ארבעםער, ארבעטער־קינדער. סון זארגונג
 באקומען ארבעםען, מער נישט קענען און פארקריפעלם

 פון צײם א פארזיכערט געװען דינען זיי אײב פענסיע׳ א
 קראנקהײם־ זיי מען צאלם נישט. אויב ײאכעז; 200

 באקוםען פרויען שוואנגערע וואכען. 26 פאר בענעפים
 קימפעם דער פאר וואכען 6 םץ צײם א םאר בענעםים א

 געבוירען. װערם קינד דאס װי גאכדעם וואכען 6 און
 םפע־ א געװארען געשאפען איז ארבעמם־מיניםםערױם אין

ארבעםער־פארזיכערונג. םאר דערםארםמענם ציעלער
 ארבעטער־סארזיכערונג די האם ריקא קאססא אין

 זי יאר. איצםיגען אין ערשם ארבעםען אנגעהױבלן
 זעלבםםשםענדיגע אויך ארבעםער, אחוץ ארום, געםם
 דער םארמערס. קליינע און הײם-ארבצםער ,מלאנותבעל־
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 צאל זײער שױן האם יאר הײגםיגס ױני איז םיליאז• א
 םױזעגד הונדערם צװײ םיליאן צוױי איבער דערגרײכם

 די אם מאג. צו םאג םוץ אנגעשםעלט װערען םער אמ
 ארבעםער, קאלנער וױיסע בלויז נים זײנען אגגעשםעלםע

 פון געלערענםע ניט און קוואליםיצירםע ארבעםער, נאר
 ארבעםער מער פיל םיל׳ איז דאם םאכען. םעגלעכע אלע

 עם ווען האט קארטעל אדער טראסם איז עם וועלכער וױ
 זײ וועלכע אונםער באדינגנוגען, די און באשעםםיגם איז

 לויז־סםרוק- דער אויף אפשפיגלען זיד מח ארבעטען,
 דאם אבער לאנד. אין ארבעםער אנדערע אלע םון םור
 װאם ארבעםער םיליאנען די אזזוץ אלץ. נישם נאד איז
 זעכצען ארום ײערען דירעקם׳ באשעםםיגם רעגירונג די

 פרױואםע אין באשעםםיגט לאנד אי׳ן ארבעםער םיליאז
 ארבעט רעגירונגס אויף אױםשליסלעך אונםערנעםונגעז

 בעל אמת׳ער זײער דעריבער איז רעגירונג די און
 בעל אמת׳ער דער איז חשאבער דער ײי פונקם הבית,
 די אין ארבעם זײן מאכעז וואם ארבעטער די פץ הבית

שעפער. קאגםראקטינג
 באגרענעצם נים אבער איז רעגירונגס־קאנםראל דער

 דער םאר ארבעםען װאם אונםערגעמונגען די אויף בלויז
 ארבעםער צווײ־דריטעל אוםגעםער די אויך רעגירונג.

 אויף אונםערנעמער םרױואםע פאר נאך ארבעםעז וואם
 ארבעטם־ זײערע און געבײיד ציװילעז פארן ארטיקלען

 דער סח קאגםראל דירעקםען דעם אונטער זיינען געבער,
 אויםגעאיבם איצם גיז איז קאנםראל דער רעגירונג.
 םעג םען ױאם פרימעז, די קאנםראלירען דורך געווארען
 םעג מעז וואס מאםעריאלען ארםיקלען, םאר רעכענען

 פראדוקםען, געוױםע אויף באנוצען נים םאר םען אדער
 ארײג• דאם אפצאל, אויף םארקויף דעם רעגולירען דאס

 אויסלאנד «מ אח נאד םחורות ארױסםירען אח סירעז
 איצם ביז נאד איז קאנםראל דער שטײערען. דורך און
 םאקםארען געװיםע װאס דעם איבער םאלקאם געורען נים

 דער םון קאנםראל דירעקםען אונםערן געווען ניט זיינען
 און פראדוקםען אגריקולםור אײף פוײיזען װי רעגירונג

 ארײנגע־ שוין דינען אבער איצם שכירוו^ ארבעםער
 װאם קאנגרעם אין פראיעקםען געזעץ געווארעז בראכט
 באשטימען צו אייד רעכם דאם רעגירונג דער גיבען
 םון קאנםראל דער און ארבעםס־לוין. און פרייזעז פארם
 םת לעבעז עקאנאםישען דעם איבער רעגירונג דער

סאלשםענדיג• ווערען וועם לאנד

 םעםיגקײםען די אײח האם דאס װאס ױירקונג די
יתיאנם די םץ

 הויפם־בעל־הבית׳םע די ווערם רעגירונג די ווען
 קאםף דער מוז פארםײל, דעם און פראדוקציע דער איבער

 אנגעםען םארבעםערונגען, פאר ױניאנם ארבעטער די פון
 באשעפםיגם װערען װעלכע ארבעםער פארמען. גייע

 נים זיכער דאך זיד קענעז רעגירונג׳ דער ביי דירעקט
 בא־ ױניאנם די וואם קאמפס-מיםלען די מים באנוצען

 אונטער־ פרױואםע געגען צײטען געוױינלעכע אין נוצען
אפשםעלען און רעגירונג דער געגען סטרייקען נעמער.

 לעצ־ די אין הכגםה דורכשניםלעכער דער פון פראצענם
 די פראצענם. 60 פאמיליע־מענשען פאר װאכען, 52 םע

 פארזארגונג, טעדיצינישע פולע באקומעז פארזיכערםע
 עלטער־ אםםײק. און באהאנדלונג דענטיםטישע אויך

 אבער אן, יאר טען60 םונם געצאלט װערען פענםיעם
 אין יאר. 20 פון פארזיכערונג־םעריאד א נאד ערשט

 די און אלמנה דער אויסגעצאלט ווערם טויט־פאלען
 הכנסה, יארלעכער לעצםער דער פון דרים־חלק א יתומים
 פארזיכערונ^ םון פעריאד קורצען גאנץ א נאך אפילו

 געווארען ארײגגעטראגעז איצם איז אורוגװאי אין
 אײנםירען װעגןין געזעץ־פראיעקם א פארלאמענם אין

 ארבעםם-אוםםעאיגקײם און עלםער געגעז פאחיכערונג
 װערם *ייד םארםערם. קלײנע און רבעםעדrםארם םאר

פארם־ארבעםעד. פאר מינ׳ימום־שכירות » פארגעזעז

 נארפאלז אק אםילו איז פיקעםעז דורד ארבעם די
x םלחמת אין נים זיכער און םעגלעד״ נים צײםען n 

 אײמץ־ נים »ייד קעז אונםערגעםוגגעז רעגיחנגס אין
 pjvo דער אדער שאפ ײניאן קלאוזד דער ווערען פירם

 שכיחת שםוגדען, ארבעםס די דיוס. םון םיסםעם אף
 באדיעומען, אנדערע אדער אווערםײם םאר געצאלם

 באשםיםט אינדוסםריע פריװאםער דער אין װערען װאס
 ארבעםסגד־ די םיט םארהאנדלוגגעז קאלעקםױוע דורך
 סםרײק^ דויד אויםגעקעםםט םאל פאנכעס און בער

 באשסי&ט אונטערנעמוגגען רעגירונגם די אין ווערעז
 קאמף דער קאנגרעם. דעם דורן• גײט וואם געזעץ חרכן

 אנגעשםעלסע רעגירונגם םאר באדינגונגען געםערע םאר
 עקאנאםישען אויםן ניט ווערעז געםירט דעריבער םח
םיםלען. פאליםישע מים איז סעלד פאליםישען אויםן נאר

אינדוםםריע־ די אין לאגע די איז אנדערש ביסעל א
 קאנםרא־ אומדירעקט װערען ײאס אונםערנעמונגען לע

 פרױואםע די הײסם דאם רעגירונג. דער םון לירם
 רעגירונגם־בא־ אײף ארבעטען וואס אונםערנעמומעז

 קאלעקםיװע נאד ױינעז םאלען די אין שםעלונגען.
 םען מעגלעך• ארבעטסגעבער די מיט םארהאנדלונגען

מען זײ םים זיך קען  די םאדערוגגען. שסעלמ און די
 די אין נים איז םאלען די אין אויד אבער דעה לעצטע

 דער םון הענט די אין נאר בעלי׳בתים די פץ הענם
 אונםער־ זיד צדדים ביידע מיזעז סוף כל סוף רעגירונג.

 קאםיםיע םארמיםלונגם א םון ענםשיידונג דער ווארסעז
 םח ענטשיידונג די אננעמעז אדער רעגירונג דער םון

 ווען םאל, דער זיין מער נאד וועם דאס ארביםרייםארם.
 דעם סםאביליזירעז םאר געזעץ-פראיעקםען איצםיגע די

 ענדערוע יעדע ווערעץ. אנגענוםעז װעם ארבעםס־לױן
 גע־ גום מוזען דעמאלם וועט ארבעםס־באדיגגונגעז אין

 דער ניט און רעגירונגס־קאםיסיע א םמ ווערען הײסעז
 קענען זיך וועלען ארבעםער די נים איז ארבעםסגעבער
 םאר בלויז נים זײן שוין דועם דאם און געגענשםעלען.

 נאר באשסעלונגעז. רעגירונגם אױף ארבעםעז וואם די
 אזױנע אםילו לאנד אין ארבעםער אנדערע אלע םאר אײד
געברויך. צױוילען םון פראדוקםען אויף ארבעםען װאם

 רעגירוגג דער םאר עם וואלם םלחםה די נים װען
 ראדיקאלע אזוינע אײנצוםירען לײכט אנגעקימעז נים

 די לאנד. םמ לעבעו עקאגאמישען דעם אין רעפארםעז
 גע־ שטארק מאל אלע זיד האבען ױגיאנס אמעריקאנער

 צו זיך רעגירוגג דער םיז םארזיד יעדען געגען ווערם
 בעלי די מיט שםרײםען אח םכסוכים דיערע אין מישען
 ױניאנס אמעריקאנער די װען צייט, א געוועז בתים.
 םאר געזעצען רעגירונגם דאגעגעז געווען אםילו זײנעז
 שםונדען אכם געזעצלעכען א ײי ײעגעז׳ םובה זײער
 די איז לעצםענס פארזיכערונג. ארבעםסלאזע אדער םאג

 געזעצען שוץ ארבעםער צו ױניאגם די םון געגגערשאםם
 םלחמה דער םון צײם אין איצם׳ געווארען. אפגעשװאכט

 ארבעטער די וועלכער אין םאשיזם, בלוםיגען דעם געגען
 אנ־ די װי פאראיגםערעסירט באוואוםםזיניג מער זײנען
 אויף גוײיט דינען און געזעלשאםם דער אין גרופען דערע

 פארשנעלערלן און פאתיכערען צו קרבגות גרעסםע די
 געגנערשאםם זייער איז אקם־מלוכות, די איבער זיג דעם

 באדינגונגען ארבעםם איבער קאגםראל רעגירועם צו
 די זיינען איצם פארקערט, פארשוואונז־ען. גאנצען אין

 םון פארטײדיגער און אנהענגער הײםעםםע די יוניאנם
 האבען וואם פאקטארען, אלע איבער רעגירונגס־קאנםראל

 איינ־ לאנד, םיז לעבען עקאנאמישען דעם מים םאז צו
 פאר- םון ראציאנירונג אח שכירות פרייזען, געשלאסען

 פאר־ די דװקא זײנען געגנער די ברויכס־ארםיקלען.
 אינדוסםריאליסטען, די און פארמער די פיז םרעםער

 איינםרירען זאל רעגירונג די אז געוואלם, װאלםעז ױעלכע
 קײםעו, דארםען זײ וואס זאכען אויף פרײזען אח שכירות

 דארםען זײ װאם פראדוקםען אויף פריחעז די נים אבער
םארקױפען.
 דער םון םארהער בײם את בײשפיל, צום אזײ,

 םאכם די פרעזידענם דעם געבען װעגען םענאם־קאםיםע
 אגריקולםור אױף פרײזען מאקסיםום באשםימען צו

 זײנעז לומען. ארבעםם די סםאביליזידעז און פראדוקםען
וױליאם ארבעםער, ארגאגמירםע די פון םארםרעםער די
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 פאו אחיסגעטראםעז מארעי׳ פרעזידענם פארטראםעז
 די זײמנן דאגעגען קאגםראל. רעגירמגס אײנשםעלעז

 פון און עדערײשאזפ בײרא פארם דער פון ®ארםרעםער
 פרײזען מאקםימום די געגען ארויסגעסראטען גרעגחש,

 די אדער פאריםעם אויף יראדוקםען אגריקולםוד אױף
איצםער• קרעען זײ ױאס פרײזען העכסםע

 גרײט זײגען ײניאנם די אז גיט, אבער םײנט דאס
 פאדטײ־ צו מאכם אדגאניזירטע זײער אױםצוגעבעז

 געל־םלאבוו^ די םת באדינגוגגעז ארבעסס די דיגען
 די אפשםעלען םת געווער עקאנאםישע די אױפגעבענדיג

 גרעסערע א יוגיאנם די דערפאר םאדערען פראדוקציע,
 קאםיסיעם רעגירונגס אין קערפערשאםטעז די אין דעה
 אג־ די אח פאליסיס אזױנע ענםשײדען דארםען וואס

 ױניאן טרײד דער םון הױפט־םארשםײער די װעגדעז.
 און פעדעריישאן דער םון גרין פרעזידענם באוועגונג,

 אר־ אינדאסםריאל אוו קאנגרעם םון מארעי •רעזידענט
 דיערע אין ארױסגעבראבם קלאר עס האבען גאניזײשאנם

געלעגענהייםען. פארש^ענע בײ מאנאם דעם רעדעס
 עקזע. די וואס רעזאלוציע א אויף שטיצעגדיג זיך

 ביי אנגענומעז האט א. אי. סי. דער םון קוםיורקאמיםע
 פרעזידענם האט סעפטעםבער, ערשםען דעם זיצונג איר

 זאלען ארבעםער ארגאניזירםע די אז געםאדערם, מארעי
 דער םון םארםרעםער די מיט דעה גלײכע א קריגען

 אן באארד• פראדאקשאן וואר דער אין אינדוםמריע
 האט מאסשםאב ברייםערען א נאך אויף םאדערונג ענלעכע

 טרעזשורער סעקרעםאר טיני, דזשארדזש ארויםגעבראכט
 אויף רעדע דעי לעיבאר זײז אין פעדערײשאן דער פון

די געזאגם: האט ער ראדיא. דער וואם ארבעםער ,
 אװ םעדעריישאז אמעריקאן דער פון פארםראטען װערען

 מילי־ די געגען אויסצוזעצען ניט גאר האבען לעיכאר
 צוטרוי םולען האבען מיר קריג. םון םירונגען טערישע

 די דאטגעבער. מיליםערישע זיינע און פרעזידענט אין
 א צו בארעכטיגם זײנען די אז אבער, פילעז ארבעםער
 מלחמה דער םון אנשטרענגונגעז די אין אנםייל גרעסערען

 טא־ ארבעטסגעבער םראנט. הײמישען אויםן פראדוקציע
 אױסצונוצען זוכען גיט מלחמה־קריזים דעם אין רעז
 די פון אנטשלאםענהײט די צװעקען זעלבםטזיכטיגע פאר

 די אנהאלםען און ארבעםען פארבלייבען צו ארבעטער
 פרא־ איז עס ױעלכע אויף אכםענדיג נים םראדוקציע,

װאקאציעס״.
 פארבעסערונגען םאר קאמף דער אז אײנזען, דאס

 באדיגגונגען איצםיגע אונטער מוז ארבעטער די פאר
 פא־ אויפן מער און מער אלץ װערען אריבערגעטראגען

 ױניאנס די אז דערצו, אויך ברענגט םעלד, לייםישען
 אין פאראינטערעסירם מער און מער אלץ װערען זאלען

 קאנגרעסלײט. און רעגירונגם־עמטער פאר ײאלען די
 באםיי־ שםארק יאר דאם זיך האבען ױניאנם אלע כמעם
 א דורכגעווארםען האבען און םריימעריס די אין ליגט
קאנדידאםען. יעאקציאנערע צאל

 אונטערן אדבעטער די םאר אױםזיכטען די
רןןגירונגס־קאנטראל

 פארםרע־ גרעםערע א פאדערען ױניאנם די כאטש
 צו האבען װאס קאמיסיעס רעגירונגס די אויף סערשאפם

 קאנטראל, עקאנאמישען דעם און פראדוקציע מים םאן
 אויף דערגרײכט פיל ניט דערוױילע נאך זיי האבען

 מארעי און גרין וואם קאנםערענץ א בײ געביט. דעם
 דעם נעלםאן׳ דאנאלד מים מאנאם דעם געהאט האבען
 איינ- ער האם באארד, פראדאקשאן ײאר דער םון הוייםט

 אלס םארםרעטער ארבעםער צוױי באשםימען צו געשםימם
 ליגם הויםם־דעה די באארד. דער פון וױיס־פרעזידענםען

 נים זיך צייכענם וועלכער קאנגרעם, אין נאך דערוױילע
 געזעץ די םון םרײנדלעכקײם. ארבעםער מיט אוים םיל

 עט־ םון קאנגרעס, םארן איצם ליגען וואם פראיעקטען
 טשערמאן נאוט, מעק פאול וואם פארארדענונגען לעכע

 געגעבען, האם קאמישאז״ פאוער מען ״ײאר דער פיז
 וואם דעם, פון בילד באשםימם א שאפען זיך מען קען
 דער אין ארבעםער אמעריקאנער די ערװארטעם עם

צוקונפט. נאענםער
 די אז זיכער, עם איז שכירות אנבעלאנגם װאס
 ווער באשטימען צו רעכט דאס קריגען װעם רעגירונג

 די װיפיל. און העכערונג א צו בארעכםיגט איז עס
 לעיבאר וואר די וואם םארמולע די אז זײנען, אױסזיכטען

 דער אין ענטשיידונג איר אין אנגענומען האט באארד
 םאליסי אםיציעלע די ווערען וועם קעים, סםיל ליםעל

 דער וועם פאליםי דער אונטער רעגירונג. דער םון
 אײנגע־ אױםגאמען, װײגיג טיט ארבעםער, םח רעאל־לויז

 איז געשםאנען איז עס װי הױך דער אויף ײערען פרוירעז
 אז אנערקענט, װערם עם הײסם, דאם .1941 יאנואר

פון לױ׳רוןעמרונג א צז בארעכםיגם זימען ארבעסעד

־ די װאס שכירות די איבער פראצענס פופצעז ר » מז א  ח
 לעבענס אױף פרײזען די וױיל ,1941 אנפאנג דינם

 װאם גזנשטיגען. פיל אזױ אױף דאן ױגט זײגעז םיםלען
 שםײ־ וױיטער גאד ײעלעז פרײזעז אויב געשעז, דעט עס

 םײטשעז פארטרעטער ױניאז די קלאר. גיט נאך איז גען״
י ײעלעז אומשטענחמ אזױנע אונםער אז אויס, עס  י

 חעגערונגען. וױיסערע צו בארעכםיגם זײן ארבעטעד
 לזױגאר װאד דער «ח םשערםאן דיױויס, ji װיליאם
 זײנעז חעכעתנגעז װײטערע אז דענקעז׳ צו שײנם באארד

 שםײ־ וױיטער זאלען פרײזען װען אפילו בארעכםיגם. ניט
 םאלעז׳ אין װערען געטאכט גאר װעס אויסנאם אן געז•
 הײסם׳ דאס סאב-סטאנדריזירט, זיינעז שכידות די וואו

נידעריג. אױםערגעוויינלעד
 יום־טוכ אח זונםאג שבת, םאר געצאלט עקסטרא

 איז געווארעז םארבאםעז מאנאט דעם שוין איז ארבעם,
ן מלזזמה־פראדוקציע דער  ארדעד. עקזעקוטיװ אן דוי

 אנם־ םרײוױליג םריעד נאך זיך האבען ױניאנס םייל א
 ארבעם זונטאג און שבת פאר געצאלט עקסטרא םון זאגט

 טאג זיבעטער אדער זעקםטער דער איז דאס םײדען
 אר־ עקעזקוטיװ דער ד״אט איצם ױאך• דער אין ארבעם

 מלחםה די אין ארבעםער אלע םאר אײנגעפירם עס דער
אינדוסםריען.

 ארבעטער דערלאזעז צו גיט פאחוכעז ערשטע די
 געמאכט אויך שוין זייגען דזשאבס זייערע בײטעז צו

 הינזיכם דער אין שריט וױיטגײענדסטער דער געווארען.
 דער םאר דירעקט ארבעטען וואס די אויף זיך באציט

 האט פרעזידענט םון ארדער עקזעקוטיװ אן רעגירוגג.
 פאוער מען ״וואר דער פין טשערמאז דעם געגעבען

 טראנסםערירען צו רעכט דאס מעקנאט, פאול קאמישאך׳
 עשםעלטעאנג סיליאן פערטעל א מיט צוױי די פון עדעןי

 ער װי צוױיטען צום דזשאב איץ םון רעגירונג דער פון
 די בײ אנםרעגענדיג ניט זיך נויטיג, פאר געםינען װעם

 זיי װעמען אונטער םארוואלטער, די בײ אדער ארבעטער
 דאס אויך האם קאמישאז םוירײיס סיװיל די ארבעטען.

 אנגע־ אירע םון אײנעם יעדען טראנסםערירען צו רעכט
 אינדוס־ פרױואטע אין דזשאבס נױטיגע אויף שטעלטע

 פרא־ מלחמה דער םאר גויםיג איז דאס אויב טריען,
דוקציע.

 אינדוססריע פרױואםער דער אין ארבעטער מים
 ווייט. אזױ גיק ניט רעגירונג די פארלויפיג נאך קען
 האם דאך געזעץ. באזונדער א זיך פאדערט דעם פאר

 םאחוכען צוױי געמאכט שוין מאנאט דעם מעקנאט
 אונטערנעמונגען פרױואטע איז ארבעטער איינצוםרירען

 ער האט פארארדענונג א דורך דזשאבם. זייערע אויף
 אין מימער מעטאל און ארבעםער לאמבער פארבאטען

 אינ־ די אין דזשאבס זייערע פארלאזען צו סטײטס צװעלף
 דערלױבעניש א דעם פאר קריגען די סײדען דוסטריען,

 דערלויבע־ אזא אן אםיס. עמםלאימענט סטעים דעם םין
 אזא אנשטעלעז ניט ארבעטםגעבער אנדער קײן טאר ניש׳

 םארבאטען עס איז גלײכצײטיג דזשאב. א אויף ארבעטער
 םון ארבעםער אזא אנטזאגען צו ארבעטסגעבער אן פאר

 אפיס. עמםלאימעט דעם פון צושטימונג דער אן פלאץ
 ניט זזעט רול דעם אוים נישט פאמם װאס ארבעטער אן

 װעט ארבעטסגעבער אן און ארבעט קייז קריגען קענען
 ער אױב ארבעטער, אנדער קײן קריגען קענען ניט

 די צװינגען צו פארארדענונג. דער געגען פארברעכט
 ארויםגע. אויך איז באפעל, דעם אויספאלגען ארבעטער

 םון דירעקטאר םון פארארדענונג א געווארען געבען
 פאר־ װאס איינער אז באארד, םוירוױס סעלעקטיװ דער

 ער ,אויב זאל אורזאכען געגיגענדע אן דזשאב דעם לאזט
 דעם איבער ארמײ דער אין געווארען גענומען ניט איז

 איבער־ דזשאב, נויםיגען א אין באשעפםיגט איז ער וואס
 א פאר ווערען אפגעגעבען און װערען קלאםיפיצירט

סאלדאם.
קאמי־ פאוער די׳״מען האס װידער באלםימאר איז

 םאבריקאנטעז 1,250 ביי םועל׳ן צו םארזוך א געמאכט שאױ
 פאק־ זאל וואס אםמאך פריױױליגען א אונטערצושרייבען

 דער דזשאבם. זייערע אױף ארבעטער פארפרירעז םיש
םון קײנער פונקםעז: פאלגענדע די ענםהאלט אפמאך

 א האם ער סײדען ארבעטער קיק דינגעז נים זאל זײ
 םריערדײ דין פארלאזען געזעצלעד האט ער אז שריפם,

 אין ארבעטער קיין זרכען ניט זאל ער דזשאב; גען
 ארבעםער קריגען קען ער װי לאנג אזוי שטעט אנדערע

 און נעגער, םרויען, אײנגעשלאםען געגענד, דין אין
 פון ארבעטער זוכען מוז ער װען ;ארבעםער אנדערע
 רעגי- דער דורך בלויז טאן עס ער זאל שםעם אנדערע

 זאל ארבעטםגעבער דער אפיס; עמפלאימענט רונגס
 אוועקשםיין דאס אםצושאםען קאמיסיע דער מיםהעלםען

 איבערםיח העלםען און בעל־מלאכות םון ארבעם דער םץ
 באשעםטי- וױכםיגע נים סמ ארבעםער קוואליםיצירטע

 אײנשםיםען דורך באשעםםיגונגעז ױיכםיגע צו גונגעז
רעכםעז זיינע אלע פים ארבןםער אזא אגצושסעלען צוריק

---------------------------------------------------------- •1
ד אים ומם מז יחח י איז דאדמז נים מ ו  *יר״יײי י

____ פאבריק,
י ארממד <זדיפייעציא ®אחון־ דער י ן ײ ז  אי

 יזאוי׳וייגתך וןרזױילזנ איז פאלזןן, *זױי ךי אין דזשאבס
 וחןס אס וױ זען «ו פראבע א איז און אנהױנ תר בלױז

 Bfn חןגידתג די אז זײנץן, אױסזיכםזז די ארבעםען.
f̂ דאס ifקריג *ו ifזוב f̂»לf3f ממ *ו מכם Of אי־ 

 Ifinp *ו »ס נויסיג פאד מפינזמ ofr«זי זואו מראל,
ifO f3*m aufa ד אזא .סריזחיסדנ־איחסחסל די אק  ״

 מד אריממכראנס מאנאס ort שוין ודז זעץ־פרןױעקט
קאגגרעס, אק װארעז
ז ארכעטער־פארדמסטען די םים עפ חאלט װי

 אגגאיײ״מ דא האבזח מיד װאס אלזןמע! דעם םח
ח שבירות ארבעסער די אז קלאר, איז ל׳  וױ ofos מ

m אײגגעםרױרעז m מד ד^ר אױף םי מ חויד• איז ח  ת
ד די װאס שםײערען די וועלען נאך מ מי ד i מל«מ א f f 

רןן, געחעכערט שםארק רעגייונג  דאר if שײגם, of װן
ס פיגף םח שטיי^ר א אײנצוםירעז פראיעקט מג א ד  י

ifm וואס אלע אויף שכירות די אױף g o ר מ  12 אי
mn< פיל זױ צו *וגאכ א אלס װאד א דאלאר fOfnf 

חד אנגפטגמח װארשײנלעד ױעם שטײערען, איינקונםט  ו
m «ו פראיעקט א םאחמ איז דערצו רען. w fn ם  ת

 אױסגזד נים נאד איז עם אח אפצאל סעקױריטי סאשיל
m אײנגעםירט זאל עס אז שלאסען, m סזױלס א opfo. 

m אנגענוםעז זאלעז שטײעחמ אלע די אויב m״ om 
im אח דרײסיג צויישען םארדינם וואס ארבעטער אן fo 

 צײאנציג ארום רעגירונג דער צאלעז וואד א דאלאר
 דעם םדאץ םעקסעס. אח פאדדינסטעז זײנע םון פראצענט

איגדוסםריא• די סון פראפאגאנדע גיםטיגע די האט אבער
U | |  AAAAAAA Am am^ ^ aL_________ מ <ן׳ י סנקTin 3 ליסס<ץ ױ jiu ” ח  #ii f vv

 אױפ־ ניט נאך אינםלאציע, םאדאוחאכען ארבעםער
 Of האלט וױ זען, צו ווערט דעריבער איז עס געהערט.

 אנמד 1אי םארדינסםע! ארבעטער די מיט אמת׳ן דער אין
 םלחסח געוואלדיגער דער םון צייט אץ איצםער, ר״יקע

 אפגע־ אזױ ארבעטער די טאקע ווערען ? פראסםעריטי
? באהױפםע! בעלי־בתיפ די וױ גאלד, מים שאטעז

 געגעבעז מאנאס דעם האט דעם אויף ענטפער אן
 דער םון אדמיניסטראטאר דעד וואליגג, מעטקאלף ל.

 דעפארט־ לעיבאר דעם םון אפםילונג שםונדען־שכירות
 םטעיםמעגט א אין שםאטעז םאראייניגםע די םוץ מענט
ר נאד ד\נעז רעכענונג דק לוים דעי. לעיבאר ערב  אי
 ארבעםער 1מיליא האלב א און זיבען לאנד אין דא טער
 וױי- אמ שסונדע א סענט םערציג בלויז םארדינען וואס

 םערציג םאר וואך א דאלאר זעכצען ארום־ אדער גיגער,
ארבעט. שטונדען
 אתם 1דמע ארבעטער מיליא! האלב א זיבען די אט
 אלע סח םינםטעל א כמעט אדער םראצענט, גײנצען

 אײגענסימער קלײנע די אויסער לאנד׳ 1אי לויז-ארבעטעד
 זײ־ וואלינג, זאגם זײ, פון רעגירוגגם־אנגעשטעלטע. און
 זײנעץ ײאם ארבעטער מיליאן אנדערטהאלבען םאראן נען

 דער פון געזעץ שםונדען־שכירות דעם אונטערװארפען
 םערציג אוץ דרייסיג צװישען פארדינעז און רעגירוגג

 ארכע־ אגריקולטור זײנען אנדערע די שטונדע. א סענט
 ענ־ און םישערײעז איז ארבעםער הויז־באדינער, םער,
 דעם אונםער ניט פאלען וואם באשעםםיגונגען, לעכע

 ארבעטער די אט םץ מאנכע געזעץ. שטונדען־שכירות
 אמ שטונדע א סענם םופצען ױי וױיניג אזוי קריגען

 וואם די אםילו אז אן, ווייזט וואלינג ווייגיגער. נאך
 שםינדע א סענם פערציג און דרײסיג צװישען קריגען
 זייערע םאר מער יןויםען ניט איצם קענען געזעץ׳ דורכן

 די םאר 1939 אין קויםען געקענט האבען די װי שכירות
 דער געורען דעמאלם איז װאס שטונדע א סענט דרייסיג
 לעבעז רײכען א םאר ײאם געזעץ. אונםערן מינימום

 םארצו־ גרינג זיך איז מאכען קענען ארבעםער אזוינע
 אלע םון םינפטעל א כמעם דינען די און שטעלען.

 בתים בעלי די רייסען דאד לאנד. אין לוין־ארבעטער
 פרעזידענט און באארד לעיבאר די וואם פאר קריעד״

 םאר ארבעםע! ײאס די אז דערקלערט, דאבעז רחװעלט
 : זייץ בארעכםיגט וועלען געהאלטען נידעריגע באזונדער

 י עס ײאם פראצענם פוםצעז די וױ מער העכערונגען צו
 אנ־ פארדינען וואס ארבעטער די םאר דערלויבם װערם

שכירות. שטענדיגע
 «ו גרײם דינעז ארבעטער אמעריקאנער די יא.
 1געגע מלחםד״ די געװינען צו כדי קרבנות םך א ברענגעז

 אבער זיד םארען זיי בעסטיעס. נאצי־םאשיסטישע די
 סינאנ- אמעריקאנער די םרן ױשר אויםן פארלאזען ניט

 חלק דעם סארםיילעז ביים אינדוםטריאליסטען און םירעז
 בײ- דארף געזעלשאםס דער אין גרוםע יעדע וואם

 יושר מעד ערװארםע! 1שוי קענען ארבעםער די םראגען.
ל םראגען, אזוינע אין רעגירונג דער םץ ^ ע פ  im ס

 דערשלאממ ייד ײעלזמ ארבעםער ארגאניזירםע די אייך
n» פארםרעםערשאםם רf גלײכ א צז  r .מאױסמס
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M M  M M N H M M  m ■  * m m A  a  I M M M  k A M M • ■  m ^ m  m mווץ oyi וo ifv f טרעושזדי פדץ סעןף סזדװינג *y _
י י י י ׳ י י י י ד ״ זי ז לי אמ ד עזדײגישפ ״ ײשזפטצות ײ

ן , פח אויםזיכם אונםערז פלאז אטשטאר פראאענפ מ
ju |ד*ר rn jn _______

געחייסען גוט אויך האט עקזעקוסיױ גענעראל די
M M M M A M i A M A A A A  A M  ■ *  i A M A A M i  m m a i  a a ia  a a a a L m a a a* ם  עמרסרע ײגקןן די ry רעגידדנג׳ דעד פון פ&רלןןגג מ

ר ח מ * י ז טײטשערל ש י י זאלןן שעפזױ־ די י ז ן מ ן  נ
 זאלןן זײ אז בתיס׳ בעלי די םארשלאגע[ און אמיאיאסױופ

 *ו מעגלצכקײם דער םיט ארמןטזגר זײערע באזארגימ
רן סםעמפס און באנדס ראגולןר קױסץן  ארונימר־ דו
 פארדינסםען די פמ װעכענסלעד •ראצענס *עז די נעמען

ח מ נ ־ די דזממרטמנט. טחדשורי פון אײפזיפט או  ת
 שאפ יעדען אין זאל עם אז אויך, רעקאמענדירט גירונג

 «ץ קאםיםע געמיינשאפםלעכע y ווערען אײנגעשטעלט
 הונחןרס קדיגעז *ו כדי שירמע דעד און ארבעםער די

#לאן. דעם איז אלעסען פח מסײליגונג •ראאענט
 דער סון געווארען אנגענוטען איז גאשלוס דער
 •רעױדעגם אײנשםיסי^ באארד עקזעקוםױו גענעראל
 לאקאלס אל1 גרויסע א אז באריכםעט, האט דוכגיסקי

 דעם אנגענדסען שיץ חאבעז שסעט ענע פארשייו אין
 אמעוױזען אויך האם ער פארווירקלעכם. אים און ■לאן

 vt םיםגלידער אונזעחנ *לע פאר איז עס וױכטיג װי
 14 שרײװיליגע די דודמנופירען רעגירונג דער העלפעז

ז פת שיארונג ט מ ענ מ ח ער באנדס. מלחמח אויף י
f k  h A A  ^ — A iAAAAA M B  A ■  aaMAa L m MAA a■ AAAA Aa I M - -      - - * - - Dtp די ןןז רפ3#עדקלז אױך nr^v שטעלעז גלײך זיד װעט 

ז י דונג י רנינ  אדבעטס־ פת אסאסיאײשאנס אלע םיט מ
 און אגדימעגסס ח*ם ימיאז די ױעלמ םים געבער,
 פלזח• דעם דורכפירען אין קאאפעדאאיע זײער קריגעז

סע־ אדן זימערפאז םשארלס וױים׳פרעזידעגםעז, די
 פלאן נײעם דעם גוטהײסעז פאר רעדענדיג שאר׳ םיול

 םח אויפזיכט דירעקטעז אונטעוץ כאנדס די קױםעז פון
 װעז סיסםעם איאטיגען ביז דעם אנשםאט רעגירונג דער

י  סטעםפס איז באנדם די סארקױםם אלייז האבען ײגיאנס י
 דעם אונםער אז אנגעװיזען, האבעז מיטגלידער, די «ו

 עס און באנדס מער װערען פארקויםט ײעס פלאז דיעם
 ביליאן א פאר פארקויםעז *ו רעגירונג דער חעלשעז װעס

 געשםעלם זיד ד״אם זי װאס םאנאם׳ א באגדס דאלאר
איל. < פאר

 צו ח^ל^ר 25,ססס גיט אעטערנעשאנאל
 פאר ®אסעטען מעדיצינישע קױפען

מאטראזען רוסישע
 בא־ אױך האט באארד עקזעקוםיװ גענעראל די
 םעדי־ קױםעז או דאלאר 25/000 בייאושטייערען שלאםעז
 םאםראזעז די פאר פאקעםעז ערשםזדהילף און איגישע

 און אםמיאיע פירזןן װעלכע פלאט, האנדעלם רוםישעז פון
שן ך♦ פאר פלחםזדסאםעריאלען  געגען קעםפער חעלדי

 סא־ פוץ שלאכנױפעלדער ךי אויף גאאי״בעסםיעס די
פארבאגו. זעטען

ח יאגדיז אײמגי אידא פח אמסאת׳דמגאל ז י מ  
לאמל אסלטמ  rnrwri ומל׳מ דאלטר סױמגס

MaaAAA MMM m m m m a• n r ̂גס  י ג *יז ימי
B tA gA A M A A iM B  A M  aaA M  -  ■---- ------ -- - - - - - - .  . . . - ............  . . . סאסראזעז די פאר בייסואג. -   a n דיג  מג מנדי א מ  י

דוכיגסקי פחןוידאנט חאט פלאם׳ חאגדאלם רזסישאן פון  
םיף דיגזח *דמטאר קלײדאר פרדאז ךי או אדקלטדט-  

דױטאארםײ די דואס קאמ׳ $לדישזחה דאס פוז גארידט
^ ~ - - . . . AAM AI MA# A A AM A M  m a a AM M AA i a  a m u M m a a a  - -  — *■ - - - i  בײס tv פיראן פארבאגד סאוחנמז פון פץלקאר די איז

תר פארטײדיגאז ארימדדיגגער. נ**י די «ג«ן ל*גד ד
t  . M ̂ ■ ■ ■ ■ ו ■M A M A A A M M V  A M A A ■  lAAAAAMAAMAA a a הײסישזז אייםן ארבעטער און סעגשעז איײידן ,אלפ

מיר זימזח-------לערטקדעד דוגינסקי תאט — פראנט
r ג«מז או טאטעלפדפא r r סיד ײאס הילף מעגלעכע 

ײז «ו כדי קזמ«ז, ת  םעג־ בראװע די פון לײחמ די לינ
 אופ־ אױס שםימז וחןלמ םראגספארסעז די אױף שאן
גױםיגסםעז דעם אק מנגאל און יטורים לאכאניידגאש

■  A I M  M  M A A kA  M M M M M  *■*-**• m a m m m L  ------------------ -----1 ................  סיס, די אױף געפאר אין לעכעגס זײערע שטעלזןן אוז— 
תלי אס װאו  אושמעלעז או כדי סאגמארינס, גאאי די זו

 אויף קזנםפעי n *ו מאםאריאלעז סלחסח און אמוגיאת
שלאכןדפאלדאר״. די

 אינםער־ דער םה באארד עקזעקוםײו גאנעראל די
ר מט נעשאנעל ח ײ  געחאנדעלט אויד געלעגענחײט נ

 גרופען אדער םענשען געוויסע *ז באדיבם, דעם איבער
 קאםיטעס אינטערנאשאנעל אלס פאר זיד שםעלעז װעלכע
 דערפאר׳ אײטאריזירט נישם קײגעם פח זימעז זײ כ*טש
 מיטגלידער יתיאז פון גײשטײערונגען קריגעז *ו זרכעז

 דער רוסלאנד״• פ*ר עראפלאנען און קױםען,םאנקעז «ו
 סוב־ םיט אתם גײעז מענשעז די אז אייד, איז באריכם

 שעפער קלײדער םרײעז כע1«א איז ליסםעס סקריפשאז
 עקזעקו־ גענעראל די אװעק. דעס פאר געלם זאסלעז און

 אלס זאמלונגעז די אט מאײכענם חאט באארד סײו
 די געװארענם און יינקה דער פון אױסאדיזירםע נים

 געלם די *ט געגען אינםעדגעשטנעל דער םון םיטגלידער
r מםלעגאז. r טז װײזס — קערפערשאםם פריװאםע 

 אדער קויםע[ נים קען — עקזעפיטיװ געגעראל די
 פאראײגיגםע די איז םאנקעז אדער עראפלאנעז שיקזת

 מכשירים קריגם די *ט שיקזח אוץ שאסעז דאם שטאםען.
 אםע־ די ײאס פדאגראם״ ליס ״לענד דעם פון סײל א איז

•TV אלײז פירם רעגירוע ריקאנער

 דאלאר 2,800 גיט 22 לאסאל דרעסמאכער
 אמוניציע פאר געכײדע קלוב 8 אױח

נד8ענגל אין ױנס8רבעט8
 פאנאם דעם זזאם 22 לאקאל ײניאז דרעסמאבער די

 רעליף ייאר בריטיש דער *ו דאלאר 2,800 בײגעשםײערם
 אי) פלאץ אפרו TV אויסאושטאטעז אויף געזעלשאםם

 פןך אמוניאיע איז ארבעטעז ײאס םרײעז םאר ענגלאגד
 גום און *יםערע[ קלוב חאבען װעט •לאץ דער כריקען.

 ארבעטעז וואס פרויעז פאר פלע*עד אפרו אױסגעשטאםע
 או[ הײמען זײערע פמ וױיט םאבריקזמ אםוניציע אין

 נאד זיד ערהאלעז אי[ *יריעז *י אהײם גײן ניט קע״מ
 דער םת נאמען אױםן גיק װעט קלוב דער ארבעט. דער

יוניאן. דרעסמאכער
 *ום געלם דעם פאר טשעק דעם איבערגעבענדיג

 געזעלשאםם, רעליף וואר בריםיש ■דער םח םארםרעטער
 אויס־ לאקאל, פמ טענעחשער זיםערפא[, םשארלס האט

 נידיארקער די םון םיםגעםיל אי[ אכםונג די געדריקט
 אי[ ארבעםארינם שוועסםער זײערע *ו דדעססאכער

 פראדו־ *ו כוחות זײערע א• גיבען װעלכע ענגלאנד,
 די געגע[ קעמםער די םאר אמוניציע את געװער איחח

 ״םיר געזאגם: חאט עד בעסטיעס. נאצי־פאשיסםישע
 או אמ עם ײאס TV° קענעז או גליקלעד זײער זיינעז

 סיז ארגעםער די ױאם יאד דעם אביסעל םארלײבטערעז
סןןניז גרױס ױ  םיט פלײאעס זײערע אויף טראגעז נ

 געםײגשאםם־ אונזער איז אויסדײער, און םום פיל אזױ
מז ע מז *ו קאםף ל שי א ־ אח דעםאקםראםיע די ב  ה

פאשיזם״. פון חארדעס וױלדע די שםעםערע[
דער טון םשארםאז וױיט געמלע״ וו. טרעדעריק

T IW T B אויםגעדריקם תאם געועלשאפם, מילפס 9 jii 
 דןד «ו ארגאגימניע דער פיז אגארקאנוגג איז דאגק
T אטאל נאד זיד וױל ,איד תילף: חװ־ פאר ײניאן P 
מז — געזאגם געחלע האט — גאלעגענהױם דאר סיט ט

----- MAAMAAAAMAABIAAAA MM A M M A A  M M M  M A M  M^M M A M A  a m  a A AA n גוטת*חגיגקײס די םילימ םיד טיף וױ אייך זןגןן 
 אױסגעדריקס װערט דאס וױ מיסגלידער׳ אײארא פון

ת» דער דדרד  באגרײף איך פאלי^ עמלישעז «ום ס
 ׳ איד געטאדערם. דעם םאר זיד ״אם עס מאס אנשםרעגגומ

 דעם איז באלוינם םילע[ זיד װעלען זײ אז אבער׳ גלױב
 םרויןן די םאר פלזךן אפרו זייער אז כאװאוסטזײן׳

r r x m געבעז װעט ענגלאנד, אין ארבעםעי v םעג״
ia L a A  AAA AAAAAAASAAa L a AAAAAAA■ * a Vm A a AIa AAAaaaAA MAAIA aaaA M A A aLפילע או באקװעםלעכקײםימ איז ערחאלוגג פאר לעכקייט 

 שזועריג־ סך v איכער טראגעז װעלכע ארבעםער פרױען
ארבעט״. םעגלעכער זײער אין קײסזמ

 יתקא דרעספאבער די האס ערקלערם, זימערהאז וױ
 טויזענם 35 כיעעשטײערם שײ[ איאטער גיז ',22 לאקאל
 דעג יאר. דעם םי[ משד אין הילף םלחםח םאר דאלאר

 געיתד איבערגעגעבע[ איז געלט די «מ טײל גרעסםער
 העלםע[ םיט א• זיד גיבעז װ*ס אגענםורע[ «ו רע[

 םלאץ אפרו דעם אחת כינע. און תסלאנד זגנגלאנה
 בייגעשטייערם, איצט האט לאקאל דער וואס םרײזח םאד
 קיגדער א אויסגעשםאםעט אייד יאר לע*טען ער האט
־ זײנע[ חייפעז וועמענס קינדער, ענגלישע פאר הײם  מ

באמבעם• לוםם נאאישע די דורך געװארען שםערט

ס מ ט 60 קאל8ל פרעסערס די א ר־ שוין ה א  פ
ר םאר חױפט ע ב אר ו52ססס, אי אל  ד

ה מ ח ס מל באנד
 איאם םירט 60 לאקאל ױגיא[ פרעסערס דרעס די

 איבער־ אי[ דערגרייכען או קאמפעי[, שטארקעז א אן
 הונדערם דריי פאר פאדקױםע[ ix קױאםא איר שםייגע[
םיטגלידער• אירע צו באנדם םלחמה דאלאר טויזענט

 פארזאמלונג אלגעמיינער דער *ו גאריכט א אי[
 קאהע[, מעקם וױיס־פרעזידענט האם טיטגלידער, סמ

 אץ כאטש אז באריכםעט, ,60 לאקאל םון מענעדזשער
 דרעם די שטיים מיםגלידער «אל דער צו פראפארציע

 םאר- דעם אי[ רייען םאדערשטע די אי[ ױניאז פרעסערם
 םו[ וױים אלץ אבער נאד זי איז באנדס, םון קױף
געשטעלם. זיד האט ײגיא[ די וואס *יל דעם

מענע־ האם — םעסטעמבער ערשםע[ דעם ״ביז
 םאר־ ױניא[ אונזער ד-אט — באריכסעם קאד׳ע[ חשער
 אונזער דאלאר. 152490 םץ װערס איז באנדס קויםט

 דא־ םויזענם הוגדערם דריי םאר םארקויםען *ו איז «יל
 1 באנד דאלאר הונדערט א אומגעםער — באנדם לאר

 אבער, האטע[ םיר לאקאל. אונזער סץ מיטגליד יעדע[
 םיר וועלע[ מעמבערס די םי[ קאאפעראגיע דער מיט *ז

 האלבען א פאר םארקויםען און םומע די אריבערשטייגען
באגדס״. דאלאר םיליאן

 דאלאר 2,800 גיט 23 לאקאל סקוירטמאכער
 ענגלישע םון ינדער)ר םאר הײם 8 ר8פ

מאטראזען
 דעם האם 23 לאקאל ױניאן סקוירטמאכער די אייד

 װאר בריטיש *ום דאלאר 2800 בײגעשטייערם מאנאט
 פאר געלם דאם געגעבען האם לאקאל דער רעליף.

 סמ קינדער די םאר היים א עעלאנד אץ איינאײענעז
 גע־ םארניכטעם זיינע[ עס הײמען וועםענם מאםראזען׳

 ארבע־ ענגלישע די לוםם־באמבעם. נאגי דורך ווארען
 רײע גאנגע א אײנגושטעלען איגט פלאנם באװעגונג םער
 גרויםע די באזארגען או כדי לאנד אי[ הײמעז אזוינע םון

 אמ קאפ איבעוץ דאך א מיט קינדער .הײםלאזע «אל
 זייערע וואם צייט דער אי[ אויםפאסונג געהעריגער מים

p שםעלען םאטערס v די אױף קאן אץ לעבענם זייערע 
 די ix מאטעריאלען מלחמה און שפית ברענגען וx יםים

בעסםיעם. י־םאשיסםישעxנא די געגע[ קעמםער
 אײנוװ־ אויף געלם דאם ושםייערע[1ביי אידעע די

 אויםן עגגלאנד אי[ הײמעז קינדער די םון איינע ארדענען
 םמ געקומען איז ױניאן, סקוירםמאכער דער םמ נאמעז

 אז דערוואוםם, דך האם ער ײען דובינםקי, פרעזידענם
 באזארגעז tx זוכט באװעגונג ארבעםער ענגלישע די
 פאר םאנז־זװ אי[ זיד נויםיגם את קינדער הײםלאזע די

 האם וועלכער ,23 לאקאל זדימעז• אזוינע איינארדענע[
 פאר דאלאר םויזענט װײ1 באשםימם געהאם פריער

 גערען האט ענגלאנד, איז קרבגות די י1 םלחסה־חילף
אום םוםע״ דער או דאלאר המדערם אכם גאד *וגעםראגען
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I קזזמיםיעס רעגירוגגם די אין שאסם
 «יץ ווערט פראדוקציע, מלחםה פאר

M WB אונ־ פון מיטגלידער די סאר קלערער
 די םאר וױ אינםערנעשאנאל זער

 אינתסם־ אי[ טריידס אגדערע םמ מיטגלידער יוניא[
 װעלכער אי[ אינדוסםריע קלײדער םרויע[ די כאםש ריע[.

 פארבונדען וױעיגער איז ארבעםע[ מיטגלידער אונזערע
 אפהעגגיג װײניגער איז אמ באשמעלונגעז מלזזמה םים
 אינדוסםריע[, שדוערע די װי באשםעלונגען אזוינע פון

 מאםעריא־ סלחםה אויף אױסשליםלעך ארבעםען װעלכע
 אן אפהענגיגקיים איר םער אלץ אבער זי דערםילם לען,

וואויל־ דער אז אייז■ זעט אח קאמיםיעס רעגירונגס די
 ארבעםם• טויזענםער די ®מ עקזיסםענץ סאמע אץ דין

 דער אי[ ארבעםער טויזענםער הונדערטער און געבער
 מער נאך װעם אץ ט1אי שײ[ אפ הענגם אינדוסםריע

 פאליסים די א[ *װקונפם נאענטער דער אין ןפהענגען
 עם דורכםירען. און אנהאלסען ויעלעז קאמיסיעם די װאס

פארלא־ ניס זיך טאר םע[ אז קלערער. אלץ אויד װערם
 דער אויף םראגעז לעבענסוױכםיגע אזוינזו אין ־מן

 די םמ יושר אוים[ אדער בײראקראםע[ די פרן זזכמה
 װאם מענשע[ יאר״ א ״דאלאר אח *ינדוסטריאליםטען

קאמיםיעס. די אי[ דעה yx^ די טrא תאבען
 קאםיםיע פראקױרמענם ארםײ דער םון האנדלונג די

 אויף באשםעלונגמ רעגירונגם די ארויםגעבע[ דים
 אוקזילערי פתיע[ דער פאר אוניםארמע[ און מאגטלען

 פאר נויטיגקײם די האט מאנאם, הײנםיגע[ ארמיי דער פון
 שםארק קאמיםיעס די אויף פארטרעטער ארבעטער

 נױ די איץ אינטערנןישאגאל אונזער אונטערשטראכען.
 מא־ האבע[ באארדס דזשאינט דרעס און קלאוק יארקער

 םרויען יארקער נױ די אז דערםאר געארבעט לאנג נאםעז
 םמ םייל ױשר׳דיגע[ א קריגע[ זאלע[ שעפער קלײדער

 אויםארבע־ טעקסםיל אויף באשטעלונגע[ רעגירונגס די
 װיכםיג װי אנגעװיזע[, האבען פירער ױניאן די םונגען.

 יארק נױ אץ אינדוסטריע דער םאר איז האנדלונג *זא
 מאכען ארבעםער םויזענםעד הונדערםער װעלכע *װ

 פרויען די וואו גאנצע אלם שטאט דער פאר לעבען, ן
אינדוםם־ גרעסטע אײנציגע די איז אינדוסטריע קליידער

 איר םױ לעבען א מאכע[ וואם מענשע[ צאל דער אין ריע
 אין אריץ ברענגט דאס װאם איינקונםם חלק דעם אי[ <ימ

 קען וועלכע אליץ רעגירוגג דער םאר אייד איז שטאט׳
 דעם א[ געכלאכט ארבעם שנעלערע און בעסערע קריגען

 נײע פון אויםבוי דעם םינאנסיערע[ דארםען זאל זי אז
םאטעריא־ נויםיגע דעם אױף סארברויכע[ און פאבריקען

 ארויס גיט זי רוען םאן עס םוז זי װי מאשינערי און לען
 סאום• דער אי[ אונםערנעמער נייע צו באשטעלונגע[ די

 דעם וועגע[ געוועז משתדל זיך האבע[ ױניאנם אונזערע
 די אי[ געקלאפם לאנג וואכע[ האבלז ;וואשינגםא[ איז

אץ געזוכם האבזת בעאמםע; פארשידענע פץ רעוםי._
——.............. ~~1י

 קיבדעד די «ץ אײבע אישצוארדענע[ גענוג זײ[ זאל עס
לאקאל. סמ גאמעז אויפן יזײמעז

 סרע- האם דאלאר הונדערם 28 די םאר טשעק דעם
 לאקאל סח נאמען אין איבערגעגעבע[ דובינםקי זידעגם

געהלצ, ו. רעליף, ײאר בריםיש דער םי[ פארמרעםער זום
 באארד עקזעקוםיװ דעם םץ םיםימ ספעגיעלעז א נײ
 האם געלעגעגהײם דעד כײ רעדע זײ[ אין לאקאל• ,מיז

 םקױרט־ דעם געלױבם שםארק דובינסקי פרעזידענם
 זעלםע[ דער םאר םירערשאםם די אי[ לאקאל מאכעי
 לאקאל דער ױאם סארשריט גרדיםע[ איז ארבעט גוםער

 עטלעכע לעצםע די א׳ץ געביםעז אלע אויף געמאכם האס
 װאוקס כםדר׳דיגלז דעם אויף אנגעװיזע[ האם ער יאי•
פארבעםערונ־ גרויסע די אי[ םיםגלידער אי[ לאקאל פיז
 דעם אויף באדינגומע[. אק מיםגלידער די פאר נעז

 אנגע־ זײ[ איז לאקאל סץ צושםאנד סינאנגיעלע[ טטען
 אינטער־ דער םיז אונםערנעםונג יעדער אי[ ארבעם יעענע

 אי־ און גוםע די געלױבם שםארק האם ער נעשאנעל.
 די אח לואים םענעדזשער סמ ארבעם נערגעגעבענע

לאקאל. םץ פירער ונדערע
 רןליף װאר בדיטיש דער םת פארםרעםער דעד

איגטעדגד־ ד«ר אוז לאפאל דעם באדאנקם הארציג תאס

 גע־ םוער, כלל בעאםםע, שםאם םץ הילף די געקראגזמ
 זאלע[ די אז קאםיסיעס די באאיינםלוםען צו שעםםסליים

 םעג־ ארבעם ארויםגעבען ביים פאליסים דיערע ענדערען
 קריגע[ *י םאבריקאגםעז יארקער נױ םאר מאבען צו לעך

 האם עם אז אויסגעװיזע[, עס האם צײם איץ ארבעם. די
 ארדערס. מלחמה קריגע[ וועם יארק נױ און װירקונג א

 םויז. א געבױרזמ האם בארג דער אז זיד האם אויסגעזאלט
 מאנם־ רעגען אויף באשטעלינגע[ קלײנע עםלעכע זזוץ א

 האט ארטיקלעז/ םינדעתוינםיגע אנדערע פאר א און לען
 םרויע[ יארקער נױ געקראגען. נים ארבעט די יארק נױ

 אויף אביםעל איצט ארבעםען וועלכע שעפער, קליידער
 סעזאן׳ םון ענדיגען דעם םיט װעלע[, ארבעם ציװילער

 װעלעז ארבעםער טויזענטער הונדערטער לײז־יג, שםײז
 בויע[ מיזע[ וועם רעגירוע די און ארבעםםלאז זימ

 מלאכות כעל נייע םדייד דעם לערנע[ פאבריקע[, נייע
 פאר אינדוסםריע[ םלחםה אנדערע פים קאנקורירע[ און

 אץ וועסט אדער םאוט דער אי[ ערגעץ הענם ארבעםם
ציים. אי[ באשםעלונגעז אירע ארויסקריגימ קענע[ נים

 קלאוקן דער פון ערפארונג ודי
 די םים כאארד דזשאינט

באאררם רעגירונגם
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ערםא־ די איז דעם איבער אילוםםדאציע גוםע א
 קלאוק דער און באארד דזשאינם קלאוק דעם םץ רונג
 צו באמיהונגען דיערע אין באארד ריקאווערי סוט און

 קאר אוקזילערי פרויע[ דער פאר אוניםארמען די קריגע[
 פרעזי־ וױיס װי שעפער. קלאוק יארקער גױ די פאר

 דעם םץ מעגעדזשער גענעראל םײנבערג, ישראל דענט
 אח ױניאז די איז איבער, גים באארד, דזשאינט קלאוק

 אוניםארמען םרויען די אז זיכער געיוע[ אינדוסטריע די
 שעפער, קלאוק די אין װערען געגעבע[ זיכער ײעלע[

 מאכען צו צוגעפאסם בעםטען צום זײנע[ שעםער די וױיל
 דערפאר. ערפארונג די האבע[ די און בגדים סארםען די

 דעזיינס די אױסארבעםע[ אין אז זיך, זזאם אויסגעלאזם
 מען האם אוגיםארמם, די פאר םםעציםיקאציעם די אץ

 גארמענםם די םי[ געבוי דעם און דעזיינם די נאכגעפאלגם
 םאלדאטסקע די אין געווארען באנוצם זיינען עס וואם

 פאר שװער געמאכט האם דאם מעגער. פאר אוניםארמע[
 םאדערם עס וױיל ארבעט, די נעמע[ צו שעפער קלאוק די

 דער אי[ ווערעז וואם מאשינע[ ספעציעלע דעם פאר זיך־
 מאשינען און געברויכט גים אינדוסםריע קליידער סרויע[

פרייאריטים. די צוליב קריגע[ צו שװער איצם איז
ענדערונגע[ פארגעשלאגע[ דעריבער האט ױניא[ די

קענען זײ זאל מע[ אום די םח געבױ דעם אין
 אויפגעמאכט זײנען עם שעפער. קלאוק די אי[ םאכזװ

 רע־ די און אוניםארמען אזוינע םח סעמפעלם געײארע[
םא־ די אז צוגעבע[, געםוזם האבע[ אגענםורע[ גירונגם

 די וױ דױערהאםט און גום אזוי פונקם זיעע[ דעלען
 געםאדעדם האבע[ םפעציםיקאציעם רעגירונגם די װאס
 װאס װייבלעמר און שענער גאך זיי זיינען דערצו את

 געקוםע[ אבער איז עס יוזמ זאגעז• צו םיל אויך האם
 םאר* אלע די זײנע[ באשםעלונגען, די ארויסצוגעבען

 איעא־ םרײד קלאוק םמ פארםרעטער די םמ שלאגעז
 געבליכע[ דינע[ ספעציםיקאציעם די אח געווארעז רירט

 געװעץ איז ױניא[ דער םץ ארבעם גאגצע די אלםע. די
ארויםגעווארםע[.

 סארםרעסעד װע[ גערתגן מעגלעד גיט וואלם אזוינם
 די אויף געײע[ וואלםען ארבעםער ארגאניזירםע די םון

 פלחםון אויף זאגע[ צו האבע[ וואס קאמיסיעם רעגירונגס
 אייגגעזען, וואלטע[ פארםרעםער ארבעםער םראדוקציע.

 םאר־ או[ פענים איינשפארען מיינט פאליסי אזא אז
 אױך זיך וואלםען זײ דאלארם. םויזענםער לירען

 מאםען םון באדייטונג םאיצאלער דער מים גערעכענם
 איינגד־ אלם א[ סיז תאינע די און ארבעטםלאזיגקײט

 פאליסי די אט וואס אינדוסטריע וױכמיגער פונדעװעםער
 פרעזידענם ווײם אן וױיזם ריבטיג פאראורזאבען. םח

 םאר־ האבען ארבעטער די מוזען נאר ניט אז פיינבערג,
 »דא- װאד דעד םדד ביוראס צענטראלז די אק מרעטער
 געמישםע אז נויםיג אויך איז עס נאר באארד. דאקשאן

 םץ און איגדוםםריע[ די םץ םארםרעםער םון קאםיסיעם
 פאר־ די אי[ װערען איינגעשםעלם זאל ארבעםער די

 ארוים־ דארפען וואם אגענםורע[ די פון אפםיילען שידענע
באשטעלונגען. די געבען

 גוט הײסען טשערלײט שאפ לאוק)ר
 פארטײדיגונגס באארד דזשאינט

טעקס
 באארד חשאינם קלאוק דעם םון רעקאמענדאציע די

 אנגע־ זײנעז וואס לאקאלען אלע םץ טיםגלידער די אז
 באשםייערזמ זיך זאלען באארד דזשאינם דעם אז שלאסעז

 מים אץ םאני פארטיידיגונגם א פאר דאלאר צען מיט
 מא־ דעם איז ארבעט, ארגאניזאציאנס םאר דאלאר צוױי
 בײ טשערליים שאפ די פץ געווארען גוגםעהייסען נאם

 געווארעז אפגעהאלםען איז וואם מיםינג באזוכטע[ גוט א
צעגםעד. פאנהעטע[ אין

 דער ערווארםעט טעקס דאלאר צען דעם םון
 300,000 ארום םץ םאנד א שאפע[ צו באארד דזשאינט

 קע[ עם וואם סאל יעדזח םאר גריים זיק צו דאלאר
 אינ־ קלאוק דער אין אגרימענט דער ווען פארקומע[
p וועט דוסםריע ^ ’w פארהאנד־ דארפען װעם מען און 

 םען אגרימענם. נייעם א םאר בתים בעלי די מיט לעז
 עם לאגע א םאר וואם םאראויםזאגע[ ניט אויד קעז
 ײניא[ די אח מלחםד׳ דער נאך באלד אנטוױקלען זיך וועט

םאל. יעדען אויף גרייט זיין דארף
 אז רעקאמענדירם, האם םײנבערג פרעזידענט וױים

 דזשאינט דער אי[ ווערעז ארויםגעלייגם זאל טעקס אזא
 אנגעשלא־ אלע םץ באארדס עקזעקוםיװ די און באארד

גוםגעהייסע[. עם האבען לאקאלע[ סענע

 גע־ אויד האבע[ רעדעם קורצע בייטראג. םארץ שאנעל
 דער ריעס, לואים לאקאל סץ מענעחשער דער האלםעז,

 דער פי[ פרעזידענם וױים און גארדא[ לואים םשערמאן,
וואנדער. ר»עדי אינטערגעשאגעל

 טשוריננ)מאנוםער ״דעינטי םון ארבעטער
 םאר דאלאר 300 שאפען קארפארײשאן״

הילח מלחמה רוםישער
 מאנוםעקםשורינג ,דעינטי דער םון ארבעטער די

 בײגע־ האבע[ 105 לאקאל םוץ מיםגלידער קארפאריישא[״
 װאר ראשע[ דער צו דאלאר הונדערם דרײ שםייערם

 די אװעקגעבענדיג אץ אווערםײם ארבעטענדיג רעליף
 םץ אײגענםימער דער צוועק. דעם םאר םארדינסםעז

 בײגעשםײערט אייד ד״אט קאגא[, א. םעמױל םירמע, דער
צוועק• דעם פאר געלם םומע א

 א את םאקם, חשולױס שאפ, םץ םשערמאז דער
 איבער־ דאלאר 300 די פאר םשעק דעם האבזח קאמיםע
 םשיל־ דער םמ ■רעזידענם ראםמא[, הענרי צו געגעבע[

 םשער־ װײס דער איז װעלכער אםאסיאיישאן, װער דרען
אםאסיאײשאן דער םח קאמיםע קעםפזױז דער סח מאז

m m ^ m A M A M M M A M  a a AA m L m A A A iM  A M A M  m m m ^ m  m a a mגע־ איבערגעגעבמ איז געלט דאם הידף. סלזזסה פאר

 מענעדזשער העלער, י. םון אגױעזענהײם דער אין ווארען
 געהילפם־מענע- גאלדאװסקי, מארים ,105 לאקאל םון

 יירעק־ צוקערמאז, ד- מאקם אץ 35 לאקאל פון דזשער
אסאסיאיישא[. דער םון טאר

 ,ו550$ בײ וױדער שטײערט 62 לאסאל
הילח מלחמה 'םאר

לא־ ױניא[ ארבעםער נעגליזשי און אונםעתועש די
 בײגןך• וױדער מאנאם לעצטען םץ משך אי[ האט 62 קאל

 סאר אגענםורען הילפם םארשייז־ענע די צו שםייערם
 באריכםעם דאלאר, 1,550 םץ סומע די מלחמה־קרבנות
 זײנע[ בײשטייערונגען די שאר• סעםױל וױים־פרעזידענט

 רעליף; וואר ראשעז דער םאר דאלאר 500 מײע[
 םאםײעםי. עיד אימיגראנם היברו דער םאר דאלאר 300
 די םאר 600 און רעליף כינעזישע[ דעם םאר דאלאר 250

ארגאנידישא[. םוירװים ױנייטןיד
 מיס אױםגעצײמנם מאל אלע זיד האם 62 לאקאל

 ארגאני׳ אלע געהאלםעז האבזח אי[ פרייגעביגקײם זייער
מ[ װאם זאציעם  דעם חילן^ םלחםה םים אפ זיך גי
 בײגץ־ פריער שוין לאקאל דער האם יףרעל ארװ ראשע[

דאלאר. םויזענם שסײערט
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 געעחרמ האבען ה^וקמאכער ברמןליגער

באנסעט 8 מיט םײנבערגץ
 אױסגעדריקם iyayn קל*וקפ*כער בחקליגער די

 םע־ גענעחןל זײער סון מרעהרונג און *כםונג זײער
 iyayn %ײ oyn מנקעט » בײ פיעבערג ישראל נעדזשער

 *װישעז אויגוםם. םען29 דעם אים לכבוד *ראגזשירם
 ידינען oyn געסם און םיםגלידער הונדערט oay די

 דעם םון םיחגר »לע געװעז דינעז געוועז אנװעזענד
 po םשערםאז אימטאדשעל ממרד, חשאינם קלאוק
 דער סון לאיער דער ,typyn חשײםם טרײד קלאוק
 רי־ קלאוק דער םון דירעקםאר שלעזימער״ אײב ױניאן

po ty די און װאולף נײםען ס. באארד קאווערי ro לאקזר 
 די געלױבם זײ iyayn אלע אינםערנעשאנאל• דער פון לעז

tyo irfn אויפגעטןמ אח oyn oyaty גוםע y a די 
 אדםינים־ טײנבערג׳ם אונםער קלאוקםאכער ברוקלינער

אויפטאםונס זײז אמ םראציע
 אויסעד געװעז איז װעלכער דובינסקי, טרעזידענם

 באנ־ בײם זײן אנוועזעגד געקענם נים און שםאם דער
 גע־ שםארק םעלעגראםע באגריםונגם * אין oyn קעם,

 ענערגישע און םירערשאםם זעלםעגע םײנבערג׳ם לױבט
oyaty וועלכע oyn סארבעסערונגעז וױכטיגע געבראכט 

tyo םעריםאריע. גרוקלינער דער אין קלאוקמאכער אלע
 מאליסאני׳ עדווארד געװען איז טאאסםמײסםער

 גע־ געהאלטען זײנען עס .48 לאקאל po מענעדזשער
 און פארםרעםער די סון רעדעם קורגע צאל y ווארען
 דער םון טשערמאן דער קאסיא, לא ברודער געםט.

 ערען־ דעם איבערגןןגעבעז oyn קאםיםע, אראנדזשמענםס
 די po מתנח אלס סעדעסק־ס פראכטםולען y גאסט

 oyaty די געלויבט שםארק און tyoyaty כרוקלינער
 ױניאן, דער po סטעף ברוקליגער םון קאאפעראציע און

 זעל־ סעמױעל געהילף זייז און קאםאנע פרעזידענם וױיס
אםיס. דעם פון אגענםען ביזנעס די און דין

 די באדאנקם האט פײגבעדג מענעדזשער גענעראל
 פריינט־ זייער פאר tyoyaty ברוקלינער די און קאמיםע

 קרעדיט דער אז ערקלערם, און אנערקעגונג און שאםט
 דעם צו נאר אים בלויז גיט קומם דערגרייכוגגען די םאר

 דעם אין אינטערעם גרויסען דין פאר באארד דזשאינט
 גאנצען צום און מלאכות בעל ברוקלינער די פון װאױלזײז

קאאפעראציע. און oyaty געםרייער זיין םאר סטעף

 םארן שבת א ארבעטען פרעםערם קלאוה
סאנד עמוירדזשענסי

 ׳35 לאקאל פון םיםגלידער פרעסערס, קלאוק די
 ױניאן דער םון דערלױבעניש ספעציעלער א סים האבען

 נאך מאכען צו םעפטעמבער׳ טען5 דעם שבת, געארבעם
לאקאל• םיז פאנד עמוירתשענםי צום צאלונג א

 געםעקסט זיך האבעז 35 לאקאל סון מיםגלידער די
 א לאקאל פאח שאפען צו יעדער דאלאר דרייםיג םים

 םון צאלונגען די דאלאר. םויזענט הונדערם יפון םאנד
 אויף געווארען פאנאנדערגעװארפען ױינען טעקם דעם

 ער־ װערען tyoyaty די און סעזאן םון וואכען עטלעכע
צאלונגען. די פאר שבתים עםלעכע ארבעטען צו לויבט

• י ש ג י ט י ׳ ל י ׳ י

 םכםוך פראמאשאן דרעם
געםעטעלט

 נױ םץ אסאסיאיישאנס מאנוםעקםשורער oytt די
 דעם אנגעגוםען מינום לעצטער דער אין האבען יארק

 די אין ענדערונגען די איבער ױניאן דער םון אגבאט
 אויםגע־ דערםים און םאנד פראמאשאז צום צאלונגען

םרייד. אין סטאפעדזש א םיטען
ווײםעז. ״גערעכםיגקייט״ דער םון לייענער די װי

ty האם t בעלי די פארגעלײגם באארד דזשאיגם דרעם 
 בתים בעלי די םון צאלונגען די םארקלענערעז צו בתים

 זעק־ אײו אויף דריטעל איין סמ פאנד פראמאשאן צום
 דעם דורך איינקונפם דיער םון פראצענט אית םין םטעל

 זייע־ אפצאלעז זאלעז זײ אז בתנאי דרעסעס׳ םון סארקויף
 אז פארזיכערען, און אינםטיטום דרעם צום שולדעז רע
 אין װערעז אוועקגעלייגם זאל םאנד דעם םון געלט די

 זאל עס און מלחמה דער נאך ביז באגדם רעגירונגם
 פרא־ אויף ײי אנדערש ׳עסעס אויף װעחנן םארנוצם ניט

 גע־ נים האבעז בתים בעלי די אינדוםםריע. די םאטען
 גאנצען אין געזוכם און םארלאנג דעם גאכגעבעז װאלט

 םון ווערען פםור אינםםיםום, דרעם דעם סארניכםעז צו
 קאלעקטױוען פון יונקםען די סאכען צונישם און ל«יבעל

אסריפענם.
פיט פארשםעגדעניש א צו קתממ יג

 ירןס תד חאס אסאסיאײשאגס, די «ון סדעסשרפאר די
 אולטימאסום אן בתים בעלי די געגעבעז באארד חשאינט

 טאדשלאג יוביאן דעם אננעםעז נים מעלען די אױב אז
 *ד־ די חײסעז ײגי» די װעט אויגוסם, םען24 דעם כיז

 וואס שעפער אלע אין ארכעט די אטשסעלען בעםער
 די אײזי אנצונײעז לזדמלס קײז געמז ניס זײ װעלעז

 אדדיס־ גלײכצײטיג חאט באארד חשאיגט דער דרעםעס.
 װעגעז פעלדעגדיג זײ םשעדליימ שא■ די צו בדיװ געשיקט

 אױ־ םעז24 דעם פון אז באפױלעז׳ זײ איז באשלוס דעם
 ניט זיד שאי קײז אק ארבעםער די זאלען אן גוסט

 געבען די װעט חבית בעל דער ביז דרעסעם צו צודירעז
 מלי די אױף געװירקם האט דאס אצנגײען. לעיבעלם

םארשלאס ױגיאנם דעד אנגענזםען האבען זײ און בתים
 שטעלונג עגםשלאסענער דער פח רעזולםאט אלס

 דער איז אגריםעגם דעם ענפארסען צו ױניאז דער סוז
 םארגרע־ געוואלדיג םאנאט דעם לעימגלם םח פארקױף

 װאס טאגוםעקטשורערס םערםםע די געװארען. סערט
 צום צאלוגגעז דיעדע אין הינםערשםעליג געװעז זײנעז

 שול־ זײערע איצמאלעז געאײלם זיך האבען אינסםיםוט,
 ױאס סומע דער םון העלפם א אײגצושפארען אום דעז
עז געמחם וואלםעז זײ ל  די פאר אפמאך דעם אונםעד מ

 פיר לעצםע זײ איז ■ראדוצירט האבעז זײ װאם דרעסעס
 סעפםעמ־ ערשםען ביזז מאי ערשםעז דעם םת מאנאםעז׳

 דער האם אלייז אויגוסם םון וואך לעצטער דער אין בער.
 פרא־ סויזענם 651 מים מיליאן א םארקויםט אינםטיםוט

לעיבעלם. מאשאז
 דעם בגוגע אגריהענט פמ ■ונקםעז געענדערטע די

 וואס םאנד פראסאשאז צום צאלונגען די און אינסםיםום
או געײארען איינגעשלאםען זײגעז  זייגען אפםאך ojn נ

:םאלגם וױ
 אן׳ םעפטעמבער ערשםען דעם םון אנםאנגענדיג * א)

 זעק־ אייז צאלעז אינסטיםום םון מיםגלידער די דארםעז
 םאד־ מאנאםלעכען דיער םון פראצענם איץ םון סטעל
 דער פראצענט. איץ םיז דריםעל אייז אגשםאם קויף

 אן מאי ערשםען דעם םון רעטראקםיװ איז סארשריפט
 בא־ וואס אםאסיאיישאנס די םון מיםגלידער אלע פאר

 דעו םון אינסםיטוט דדעס צום שולדעז זײערע צאלעז
 1942 אסריל םען30 דעם ביז 1941 מארטש ערשטען

 פראצענם אייז םץ דריםעל אייז סון ראטע דער אויף
 אויגוסם םען31 דעם ביז מאי ערשטען דעם םץ ארן

 פרא־ איין םון זעקםםעל איין םון ראטע דער אויף 1942
 םראצענם םוםציג :אויםצאלוגגען פאלגענדע די אין צענט

 סעם* םעז15 דעם םאר באצאלעז זײ טוזען חוב זײער םון
 ביז פראצזהם׳ םופציג אנדערע די את 1942 םעמבער

 אז בתנאי, אויד יאר. דעם םון אקםאבער טען15 דעם
 אינסםיטום דעם געלם שולדיג זיינען וואס מיטגלידער די

 זייערע מאכען אמ לעיבעלם קויםעז דערוױילע זאלעז
צאלונגען. לויםענדע
 הינםער־ איז וואס מיםגליד איז עס וועלכער אויב

 די מאכען צו פארםעלט צאלונגען זײנע איז שטעליג
 לעי־ קיץ נים קױםם אדער צאלונגען אויבענדערמאנםע

 דריטעל אייז צאלען מוזען ער זאל איצטער, םאר בעלם
 דעם ביז שולדען זיינע אלע פאר פראצענם איין פון
 דער דורך האם ער וואס געלם דאם און אויגוסט טען31

 ראםע העכערער דער לוים אינסטיםום דעם געצאלט צייט
 מאי, ערשטען דעם זינם מאנאם איז עס װעלכען פאר

 אויף געלם איבעריגע די פאר קרעדיט קריגעז זאלעז
וױיטער•
 צום אינםערנעשאנאל דער םון ביישםײערונג די ב)

 דעד אץ דוערען םאדקלענערם זאל אינםטיטום דרעם
 טאגוםעק־ די םח צאלונגעז די וױ סראפארציע זעלביגער
טשורערם.

 אח בילס לאיער די צאלען זאל אינםםיםום דער ג)
 דער םאר נויםיג זײז וועם עס אויב אויסגאבעז אנדערע

 אגרײ אין פונקט פראמאשאן דעם יגעןTםארםי צו ױניאן
 םירמע א מים משסט׳עז זיך אדער געריכט אין מענט

 א אויסםאלגעז םאר באםעל געריכםס א קריגען צו
םראגען. די אין םשערמאז איםםארשעל םמ באשלוס
 זײ אין איצם דינעז רואם געלדער איבעריגע די ד)

 םון װעלעז וואם םאנדען די און איגסטיםום םץ הענט
 םערםעל אין באזיץ זײן איז קוםען וױיםער און אן איצם

 נויםיג איז װאם םומע דער חוץ א פעריאדעז) יערלעכע
 אינסםיםום םון הוצאות די םאר און חובות באצאלעז צו

 םאנד א אין ווערעז אינוועםםירם זאל האנאםען, צוױי םאר
 םע39 קאמפאני׳ טראסם מאנופעקםשורערם דער בײ

 ארויסגע־ קענען זאל געלט די עווענױ. םע7 און סםרים
 געגענ־ דער מים בלויז מלחמה דער נאד ווערעז צויגעז

 די אסאסיאײשאנס, דרײ די םון צושטימונג זײטיגער
 אח אסאםיאײשאנם פאפולאר און נעשאנאל אםיליאייםעד,

 נאך ױניאז• דרעסםאכער דער םון באארד חשאינם דעם
דעם פאר װערען גןבדויכם געלם די דןןרף םלחםה דער

 0p וו♦ דיסטדיןאמ דךןס *ד מ^טןן^פו זןפ ונװןק
שדימזיןיז איז §•§ פארגע

in געטײגשאפטלןגןר דןו  iiis t iv u דדײ די $m• 
n דאם זאל nrtv תו־ און סיאײשאנס m ■טײל ן אדזא 

מז קןנןן אױד באנדס די פת ױסמני mpn *ר
t e M ■  tehte a m a a a  teAA Agtefefe ■ t e te^te teM tetetAAMA .— - - ׳  y* צויןק דעם מיט ?נדיגעז זיך וועס םלחםה זײ איידער

 פאך* איז דאס וױ אינדוסטריא דרןס די פראסאטען צז
i אגרימענס׳ קאלעקטיװען דעם איז געשריבעז

M  * A A ^te M A A  AAAMAA teAM AA ̂ A AAAAAAAAAAAteAAte te■^ _  fK אסאסיאײשאגס די פוץ םארםרעטער די
 ווך אינפטיטוט דרץם פון דירןקטאדס אוו באארד דעם
o ענדערוגג׳וז שטימעזפאר און פארשלאגען לעז r 

f אינסטיטוט׳ פון אינקארפארײשאז אװ סעדטיפיקײם t 
 os רעגולאציןס איז רולס *ח בײ־לאוס קאנםטיםוציע,

ענדערוגגעז. די אט אײגםירעז
ײייי^ םח אגריםענס דער ו)  װןדןן אוגטעיגז

 אק אסאסיאײשאנס דריי די פון װערעז גוםגעחײסען אח
o ױניאז דער פח ווערעז אוגםערגעשריבען n זדשסןז 

 װןויט נישט׳ אױג פריער. אדער 1942 סעפםעמבער
 פמקם יראמאשאז אדיגיגעלעד דער אח בםל אפמאד דער
קראפם׳ אין בלײבט אגריטעגם דעם אין

־ f—ך

 פאדערט באארד דזשאינט דרעם
 טים לױן ארכעטם אױםגלײכען

לעבענם־מיטעל אױןס פרײזען
־,אפא• ד♦ פיז פאדטד«ט«ד מיט קאנפעדלנץ א בײ
 איגזד חאם באארד דזשאיגם דרעס די וואס איישאנס
 די תאס סעפטעמבער, םען28 דעם םיטיואד, האלםעז

 די יואס פתיזעז איז שכירות די אז געםאדערם, ױניאן
 םיט׳די װערען זוויסגעגליכעז זאלעז קריגעז, ארבעטער

 1די« אום מיטלען׳ לעבענס אויף פריחעז געהעכערםע
 לעבןגס דעם אנהאלטעז כאטש קענעז זאלעז ארבעטער

ערווארבעז. פריער זיך חאבען זיי וואס סםאגדארד
 םד גענעראל האכמאן׳ דזשולױס פרעזידענם וױיס
 זיץ אין חאט באארד, דזשאינם דרעס דעם םון נעדזשער

 דרעס־ די אז באטאגם, קאנםערענץ דער צו איינלייטונג
 די אויף העכערונג קײז גיט םארלאנגט ױניאז כער

 «יז אױסגלײד אן בלויז נאר ארבעםער, די פון שכירות
 אויף קאסטעז געהעכערטע די םיט םארדיגסםען זייערע

 חאס — שכירות אױף דעכערוגג ״א מיםלעז. לעבענס
 פאר־ צו זוכען ארבעםער ,אז מיינם — געזאגט האכמאז

 באקװעסער. איז בעסער לעבעז קענעז צו אום מער דינעז
 איץ איצם. םאדערען דרעסמאכער די ײאס נישט איז דאס
 זאלןן םארדינםםעז זייערע אז איז, םארלאנגען זײ וואס

 לן־ זעלביגעז דעם אגצוחאלםען מעגלעכקײם א געבען די
געהאם״• םריער האבען זיי ײאס סםאנדארד בענס

סםאםיס־ רעגירונגם םון ציםערען און םאקםען מים
 שםארק האם יקרות דער אז באוױזען, האכמאז האם טיקס

 דרעס־ די םון םטאנדארד לעבענם דעם ארונטערגעדריקם
 איז שיײז אויף םרייזען אז אנגעװיזען, דאם ער מאכער.
 26 פון געשטיגעז 1930 זינט דינען יארק נױ אין קליידער

ד זיינעז ארםיקלעז שםיה מאנכע און םראצענט 35 ביז  ג
 חך דרעסמאבער די םראצענט. 60 ביז 44 אויף שטיגען

 זמפ געקראגעז ניט העכערונג אלגעםײנע קײן אבער בעז
 I געוחמ בלויז איז העכערונג םאראיאריגע די .1933

 1 גד, חאבען םאכעז םילע םון ארבעםער די און םײלוױיזע
פראצענט. צען נאמינעלע די וױ וױיגיגער םיל קראגעז

 שכיחת סון אויסגלייכעז םין אזא אז אגוױיזענדיג,
 פאדםי חנגידומס דער םים איינקלאנג םולען איז איז
 פון קױפער די אנרירען דארםען נים ײעם דאס אז אמ

n נױ איז דרעסעס םון םארקויף דער וױיל דרעסעס, r 
 אױסגעװאקסיז׳ שםארק יאר דריי לעצטע די אין איז

 די פון סארםרעםער די אויפגעםאדערם האכמאז האם
 fcpn פארהאנדלונגעז די םארציעז צו גים אסאסיאיישאנם,

 נארםאיע די שםערען וועם דאס וױיל ארײן באנק לאנגען
 אומגעוױסחייס דער צוליב איגדוסםריע דער סון ארבעט

 שד איז ערקלערם אויך האט ער שאםען. װעם דאם וואס
 גערעג־ די אזוי םילם ױניאז די אז ױניאן, דער םון מעז

 פארלאחמ צו גריים איז זי אז םארלאנג׳ איר םון םיגקײם
 «מ פאל אין םראגע דער אין ארביםריישאן אויף זיד

אייניגען. קענעז נים זיד װעם
 פאר־ געװען זײנען װאם אסאסיאײשאנס, דרעס די
 וױכ־ םיר די געוועז דינעז קאנםערענץ, דער בײ םראםען
 1חש את מאנופעקםשורערם םון אסאסיאיישאנם םיגסםע

 מ־■ די מאגוםעקטשוחגרם׳ דרעס אםיליאייטעד די בערס,
 דדזם^ פרײזד יאפולאר די מאנוםעקםשוערם, דרעס שאנאל

 אםאםיאײשןי• די מעיד. בעםער די אח מאנופעקםשורערם
ו איגדוסםרת דרעם גאנצע די פאקםיש פארםדעםעז יי

A A A A  A A B  ^ A t e  AAAAteAA A A M  ^ t e  A A l !  I j ןיז y תיןן ד  א*י טן מדן פארשדאמז גזױי׳ח איז י
j תגןראל m p  f i r m w ימא״- >0 נ*ס*גי?ל «ת• 
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m די i f  ot ym y iyo די fx m fiv tw לאמלזמ׳

i ,אגטאגיג לסדדזשי f דאקאל w אז סשארלס מיי  זי
F ׳22 לאקאל פח i t נאגלאר i f סטאלמדג לוייט 

ty t  i f קאז״ח מעקס און דאקאי ײגיאן קאסזןד״ I f
>60 לאמל IT״’ פחוסזרט דןר

i די f  f oytPf g פאר־ מפעז ^סיישסאאסא די
.M M M A A A  m a m  a  A A a lA M A M  H M H M I  M M  t W M t H H I W  A M M A âךאכעז זײארזן סיט פאדצדומ דער אױםגעמעז ש

i אסאסאיאיישאנס f כא־ איז פאדלאמ האכסאג׳ס אױף 
rm *וױמת א «ז גזידאותז שטיסט ftp tp דצר פיז 

«*i r מז מי *סאסאיאײשאגס די טיס ל מ n״ מ n r 
̂ענדעז סעפטעםבער. טעז28 דעס האנטאג׳ קז׳

 n » ןואלונגען דיוס חעכערט 89 ל8£8ל
22 ל8ק8ל אץ צאלונגעז

O A  * - - — • AAAAteAAAAAMAAM A M A M A A A a L aAMAAA  t e u  חאט ס9 דאקאל דרעסמאכער איטאליענישער דער«
מז ייוס די אױמנוגלײמז נאשלאסעז לונ ym מ  i f 
I ?ר3דדעסמא די פח צאלוגגעז די מיט םיטגלידעד f

■ ■A-----1- M U ■  M M I A A A I A M  AAA O O  L a aAa Aa L  A T I  2—------------- ^ ̂וואוסס/ דדי לןןקןןל לןןקןןל n• הןןס ̂ב r DytMon 
n ארכעסער די פוז דײס די גןמעכעדט  i f מסעד 
 די םמ איז װאו » סענם םוםציג צו םאכעז כאצאלטע

 ײאד. א סענט פערציג צו — םאפעז באצאלטע ערגער
 גע־ צטf כיז נאד חאבעז 89 לאקאל םץ טיטגלידער די

דײס. װאך א סענט 35 בלױז צאלם
 חאט מלחמח די ימס אױסגאבעז םארגרעסערםע די

 89 לאקאל םאר געמאכט נויטיג עס האט פאראורזאכט
 דױס זײערע אז טיטגלידער די צו רעקאמענדירעז צו

 געחעכערם אויך ערשטעז דעם פון מלעז צאלונגעז
o *י יולרעז f  f»*sVy» f t» לאקאל די צאלצז «ס ווי 

 אדמיניסטדאציע די חאט גלײכצײטיג מיטגלידער. 22
 טעקס ארגאנימציע מאנאטלעכער דער אז רעקאמענדירט׳

i f חאבעז לאקאל םץ מיטגלידער די וואס סעגט םוםציג 
 סענם 25 *ו װערעז סארקלענערם לr געצאלט איצט ביז
I f יעדע צאלעז פלעגעז די ײאס םעקס סענט 26 דער 

 איז זאל ביכלעד די איבערבײםען בײם מאנאםעז זעקס
װערען. אפגעשאםט גאגצעז
 באארד עקזעקדטיוו דער םמ רעקאמענדאציעס די

 גענעראל דעם םון געווארעז גוםגעחייסעז שויז זײנעז
 דיסטריקםעז זעקס םון טיטגלידער די םוז אץ קאונסיל

 נאד דארף ברענטש פרעסער דער מיטינגעז. זײערע בײ
 םעז29 דעם םיטימ בײם פראגע דער איבער שםיכיעז

סעיטעמבער.
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 9ו לאסעל דרעם טשילדרען
 ױ איץ סאטמײן » אן הױבט

שעפער ייונײאן ניט
 םיז מענעדזשער גרינבערג׳ דערי סרעזידענט וױיס

 בא־ ,91 לאקאל ױניאן דרעסמאכער טשילדרען דער
 ארגאניזא־ אן אנגעהויבען דאם לאקאל דער אז ריכטעט,

 ביסעל דעם אין ארבעטער די צװישעז קאמפײז ציאנם
 איז םארבליבען נאך דינען וואס שעםער ױניאן נים

םרייד.
 — יאנואר זינם מאנאםען אכט לעצטע די םאר

 צוריקגעהאלטען 91 לאקאל האט — גרינבערג דערקלערט
 אלגעמײנער דער איבער ארכעט ארגאניזאציאנס איר

 א אויסצוםײדען אינטערנעשאנאל אונזער סון פאליסי
 םיטואציע. מלחמה דער איבער מעגלעד נאר וואו קאדף

 םץ ארבעטער צאל גרויסע א זיד האבעז אבער לעצטענס
 בעטענדיג ױניאז דער צו געװענדעט שעםער ײניאז ניט

 װע־ שעפער די אין באדינגונגען ארבעטס די וױיל הילף
 באשלאסען דעריבער האט לאקאל דער ערגער. אלץ רעז
ארבעט. ארגאניזאציאנס די באנײען צו

 קאנטראקטארם ױדאן ניט איבער סכסוד
געטעטעלט

 קלאגע א אריינגעבראכט לעצטענס האט 91 לאקאל
 געגעז אינדוסטריע דער סון טשערמאן אימםארשעל צום
 םאר אסאסיאײשאן סםארטװער און װער טשילדרענס די

 װאם קאנטראקטארס אזױנע מיטגלידער אלס ארייננעמעז
ױניאן. דער דים אגרימענם קײז נישם האבעז

 מיט געהאלםעז האם טשערמאן אימפארשעל דער
 אבער אםאםיאיישאן. דער ערקלערם אזוי אץ ױניאז דער

זיד האבעז םיםגליתר אסאםיאיישאן גרופע געװיסע »

ל מ ו ן שו ו  i f  u n n ד♦ rojy״ n ^ y im i osytoiy 
p #  i f  oy <i iyty»o*f ty i •y  i f  y # f w
ל ר ד i ו f שלמןד  ty וד t n y t  y <*igyp $ w jfo v  
ו מ ו  i f d דוגיגפק♦  jjn 'iy f i f  u m u f  f t y i  
ojtrn* ty t f  ijrtyrtjfi v j w i v t i ty סכסיד  t

4rtM yr*ff
M M A  AAAA A A A A A A A 1A A  .  A Aa M aAMAAA f .  AAAlAf8“ םיט רבינחננען8® איץ שטעלט P8 /

AAAAAiA M M M  AAiA M M M bJb AAAAMרםױ8 דער אץ נדםגלידער 
t yt שץלדחהט tyayyoy tt תאט לאק¥ל yu*f* 

y שטןלט u i m f i  yty^jyt ט*סגליחןר סיס i f
i לאקטל f  iyj*t oyn די yoiyoynys /כוחוו i f לןןגד׳ 

i סיסגלי די f  ”oty * ft i f  iy*ji* ty t i f  tyt פלאט 
I געתפלטען װןר<ז f  ojr’i  *7 ty o f  ot*otyojf 

ty מסיגקייסזמ t i f מ*סז* i f דמצז עס osyoyj ד  ג
i סהגומ זיי lypto צו אראגחשדענסס װארען f גױסיג־ 
i קייטצז f דינצן. זײ ײזט קלטפס פטרשידעגע די

tyt לאקטל osyo פאו־מרײ■ גו^יסן אױד איצט 
iyuio פ ty t f בילדונג i f סץסיגקייטצן פודױילוגג 

i f סיסגלידז(! די iytyo ly tiyo f oyt tyo< פריער וױ 
jyVyn דראראטיקס׳ i f  ootyoo קונסם *tyo e y s f 

lyofty oyt iyoyj ♦ילןמ

 געותם יוניאן רעינקאוטםאכער
טרײד אין כתי ;טיםגלידער

ty די iy f  oiypryt גױ איז *pty ארבעסעז y f• 
tyo אץ ארבעם צױױלער אויף — דאלף סרלעז מיט 

o y f — תנגס אויף אייד  באריכםעט ז,yלונגyoשyב ו^גי
y» ofpj*yt ty• קעסלפי׳ דזשאזעף t i f  tyonyjyo 

» כער 20 לאקאל ױני
injyoip ,ti^oyp נאד אסיס איז צודיק f אפ־

AAIAA |A A A I I B A 4 M iM  AAAAMAAA AAAAa AAAA AAAAAMAAIA A A A  te A A A  AAAAAAAAקדןןנקחײס/ איבער װןוכעז עסלעכע סרץ װעזענחײט Dfn 
 oopm 20 לאקאל פת oםyרשnגליo«י די ty ערקלערט׳

tyo*w לyשנ דיער איצט  t n  ty 9 f אין כיזי j* n* 
o f? .די סרײד ty9yoofpj*yt ױניאז yרלױבo אױן 

jn פיז רnמיטגלי n sy לyקאלyאונזער איז ז -ty o if 
i צו לyנyשyנ f  lyoyoty טרענםפערם. אז סרײד

 אױך נסyצטyל oyn ײניאז רyכyכזoוyינקyר די
 באריכ־ שעפער, ױניאז ניט y*<03^ צאל א ארגאניזירט

iyf*fly .t^oyp  oyo זיי ^iy : מאנוסעק־ ״טשעל די 
 1אי בילדינג טערמינאל בוש םץ קאמפאני״ טשודינג

 קאמפאני״ מאנוםעקםשורינג ״קלײמאסיק די ברוקליז;
 קאמפאני״ מאנוםעקטשורינג ״סאנסראוז די ;בראנקס םח
 מאנופעקםשורינג ױn ״נױ ;סםריט yo23 וועסם 61 םיז

 בעלל״ ״לױ אמ ;דזשוירזי נױ עליזאבעם׳ םץ קאמפאני״
 ארכעסעז צווײ צטעyל (די סטריס. yo36 וועםט 53 םיז

 אויך איצם םירט לאקאל דער ארבעם). ציײילער אויף
 מאנוםעקםשורערם׳ אנדארע צאל א מים סאלהאנדלונגעז

 רעינווער. ארמײ מאכעז צו שעסער נייע עםענען וועלכע
 םאר־ םירט ױניאן די וועלכע סיט םירמעס׳ די צװישען

 ספאץ קאמפאני׳ רעינקאוט קוואליםי :דינעז האנדלונגעז׳
םליגעל. בעז איז קאמפאני טילער סעטער בראדערס,

 דאם אין שעפער די אין ביזי גרויסער דער איבער
 לא• איצט םארשטארקם םאבריקעז׳ נײע םילע םץ עסענעז

 אר־ אז םארהיםעז צו טרײד איז קאנטראל דעם 20 קאל
שעםער. ױניאן ניט איז ווערען ארויםגעשיקט ניט זאל בעט

 לאר»ל ארבעטער אונטערװעש
מיטגלידער 15,ססס שױן האט 62

-----J-i= —  ■--------
 דער האט ײאוקם, כסדר׳דיגען ױין אנהאלטענדיג

 װידער 62 לאקאל ארבעטער נעגליזשי און אונטערװעש
 ערשטען דעם אין מיטגלידער צאל די םארגרעסערט

 מיטגלי־ הונדערט םינף מיט יאר הײנטיגס םון העלפט
 לויט מיטגלידער, 4,956 איצטער שױן צײלט אץ דער
 מע־ שאר׳ סעמױעל פרעזידענט וױיס פון באריכט דעם

 מיטגלידער אין צואוואוקס דער לאקאל. סון נעדזשער
.2,686 געװען איז יאר לעצסען דעם דורך

 סון באארד עקזעקוטױו דער צו באריכט זײז איז
 איז צואװאוקס דער אם אז אנגעװיזעז׳ שאר האט לאקאל,

 אז באםראכם אין נעמם מען װען וױכםיג באזונדערס
 ארבעטער, סרויען פוז באשטײט װעלכער לאקאל, דער
 מיטגלידער. אין איבערביים גרױסען א מאל אלע האט

 צאל די האבען מלזזםה, דער צוליב סםעציעל, א*צט
טרײד דעם סארלאזם אמ געהײראט האבעז װאם םרויעז

otyoytJtyo ptyyy i t׳ y t f  d p  f t n ל1 גוויסן( 
j *t i f  tyt*yjo*o״ y o tn y n y קלייז^ס ש**יגג 

o f  t n  i f  iw*t p r y,״ i f  tysy o n  yyto די 
ל y ד מ iy o v y m f סיטגליi f  ty t לסקסל t y a f 

try o*o lyvooyi ל t ד♦ ס n  i f  yiyVyoyio*ity 
tyo otytiwi *p*® o*o i• צוײאוקס f

ן ר ע ט ס - ט א ו ו ^ ו r א w ־ ט ר « פ ע  ד

ט נ ע ט ם ־ ױ ױ נ א ג ר ל t* א א ע צ ײ  נ

ר ע פ ע ט ש י ן ם ע ג נ ו ר ע ס ע כ ר « פ

ty וױיס t w y tty to* ,*װאגדזװ I f  tyonyjyo 
o jy oo ty tn  i f o  i f  o f  p y o o f פח i f  t n* 

o yertya  >»yfoynyo׳ oyn ojyootyfn  r t f 
ro לעצטזן די iysyn y9yVoy ארגאניזירט y ony 

ty שזןפער y**j םיצעז iy t^  i f לױן I f  lypityayn 
n  t n  .tyoyaty n  tyo lyirtyoyatyo yi*oa*n* 

o*o oojyo’t צאל y באנײט אױך oyn פארטמענם f 
lyײגי ftp y : i f  oyoro f לױן tyo lyirtyayn די

M AM AAtfAAAH AM AA AA LaAAA AMAAAAAA AAA teAAIALiA LaaAל i מדאסות• מ n* גחןסtyo די פח סייד yjyjfnyj 
ty»yo טשילדחמ זײגעז tyo t n  i f  ty»yo oytt־* 
ynyo פמ oiyootyon o n װ *וyלכy ױני די oyn f 

ty**: t װי oytay: iya«ya ױך n לאקאל פיז אגרימענם 
91 oyn אפגץשאפט o n פינף i f פונקט מייל צײאגציג 

o:yo*t:y ty*n rc מאנופעקטשו די מיסtעtאמ ס 
 בלױז oyaty שיקען צו tyay:ooyaty yלy םליכטעט1םא
*f* צו ii שty■y.

ארגאנידרט שעמער דרעס טשילדרען 5
o:yooty*n tyt מאנאט לעצםעז האס yity־*: 

o tt פ אפגעסײנם אוזyלגענn סשילדחזז פיגף o n t 
tyoyo אמ סטײטס דזשויתי נױ אח יארק נױ איז I f 

f ר םיז ytotnoi: אנחשעלא :אײלאנד לאנג  o f, ױגא 
 פת oytt אל1םע:ם אדנזש,1א po סאנס t:y פדױנד

»tyל tyn*t< אלע די i f דזשױמי נױ; yto* קאלער 
n סח קאמואני o,גיי ׳ n rםפאו־טװער לד1ימ* יי אמ ׳ 

 שע־ די סץ tyoyaty די ילאנד.f לאנג ^uytyp 1פי
iy:ytpya iyayn ty■ פאלגyנlyuityayn n די אויף 

t tn  nit*ao ױניאז די oo:yon:y : די p■ tyoyaty 
t n לד1װאי iy:ytpy: iyayn tjmotyio פמ הוםםח א 

t*a o:*f אויף 1דאלא צוױי t n די ;װאך tyoyaty 
po אנnשyאײז — גוםאדאיש לא ytלty■ t n  8 ty 
 iyr*t■ די n*f oiyayta פיגף py tyoyaty װאד די

tyo שטיק tyoyaty ; איז t n ױגא t:y o:*ito 1סא 
iyayn די po ::ityayn y iy:ytpya tyoyaty צװײ 
t t  t*a** 1דאלא y װאו; t n  I f סyנסytל — oytt 

y fלגoyײנp f  po HitVayn y א דאלאר I f  t n 
y3צyלםoy*aypyii y ; איז yto t n* קyלty קאמיאני 

iyayn די iyan po pityayn y pnytpyi tyoyaty 
y פראצענט. האלב

t סשילדר^ז םינף ‘די חוץ 0 n  oyn o y o tf oy tt 
o:yootyoyt אויד o v r:y n y סילק צוױי tyoyo oytt 

p איז f אונטtyװyזײ שאפ. ש iyrn ״ :דיoyroyt 
oy tt״ too po::* נױ וואלי׳ *py ,pty די .otyiyo 

moopyoi:yo:  סיל? ׳iy:tyii מאוגם po ?אמסאני״ :
oytt שtyDy, כח־נא, דזשאו און y נyגליזשי -pytopiyp 

ynypyo po tyo, נױ *pty. סיל? צוױי די oytt מא־ 
tyםשוypDנו t,ס ty :* f אן yלטyשאם ױניאז נאן ר py 

ty**: y tyo’tiy  ty t שאם׳ iyayn אונטtyגyשtיבyז 
y t oytגולyרyז y *t i5Jytpy: py o:yD*t:y oy ttלy 

r איו זyלטyנםהy iyrn וואס iy::i::*tya ױניאז :  oyt 
*typty קאלעקטױוזד o:yon:y די םוײיד. סארן ty- 

tyoya שאס נעגליזשי דעם פון iy:ytpy: iyayn א 
ityayn:: זיבען פון שכיח־ת די אויף y 3סאל oayayto 

אדינגונגען.3 ױניאז ytyt:y די און

אגױמענטס באנײען בי־ים העכערונגען לױן
y ג ניי די חוץyסyטyלטy שyפty האם ty t אום 

 די אויף iy:rtyayn iy:ytpy: נטyפארטמyד טאון אװ
 די װאו tyפyש צאל y אין tyoyaty די פון שכיח־ת

tjo:ya*t:y באנייט זיינען :lytyiiy און t t n סופלימyנ־ 
iyayn tyoyaty oטלעכy ימענםס.1אג םארי ty trn  y 
•lypnyayn לוין iy:ytpy: oity אזוי

ty אין סײ ::,ityayn וױכטיגסטע די t אר־ צאל 
tyoya אין םײ און y: yoio ty t^ די איז uityayn 

lyiytpy: oyn o:yootyoyt ty וואס t דוtד tyoiiy 
ynנדלוגגyמיט ז ty t ״tynayt קאמפאני nyotyp:*y-» 

tyo,״ po נארוואל?, סאוט oip*oy:yp< ױyלכy אדבעס 
t אויף איצם n  tyo oaiyt אססײליס םעדמינישער
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4 A i4 •M• •MaMMiM teMMMMCM i n™ !?װןד iiv«מ u n
nyoyr yv ד* m, אן ײגי די מו f ר U lgB  D(p

מן ,nyoyang די ngc praamyayn לוין  *p גײס :ויי
pro סים *גרימגם דןס m rty o jf#  nyn ד ־ מ  מנ

orgopo ,m ro ו>לק<ג«רו pragn ,orroyagp ר- די» 
pngnpya nyoya ז גי נ דו מ מ ז  ־gpgn f<לס1<31* לוי

cgt ; y i למנזו tyyryyi BBP י ת TfQffng י  י
ו ן ר ד סן ר ,גן װן ס  דו דיממנמ׳ po /*agoogp סוןו

ו י ד ; דועוירוי מ מ ד in •רן ן  b tn m  <s לאנג 
ooayna, דזשוירזי׳ נױ pramysyn im n p fi ryagn ון» 

g ודו <דד<ל g |  po nyoyang די in 3ײ<ל $ י8לו
ו סי ת רןו  קמס• סון ״,agoogp ינגnrropyougs #זן
anra, 2 דזשוירזי, ניז i n m n  pragn מג ד מ מ  Iff P® ו

•oayxgno
fcj fc la ii i*AA^ kj 1 1 » IB M IK ik 4 k MMte li f t  M

ר ע &כ מ ק או װ dim קל און א ען ט ם ע כ ר  א
ח ױ ס * נ נ ח י ג ע ט ר ע ב ר *

 פיז פעגעדזשער יײבק׳ יש זשןרדז eaynnyno ײיןס
nyn איסםערז פון ס#סיילונג קלסוק m o tig on ך  ח

u p  n  ,oyoa*nga ,oayoongo ססרתןנדלוגגען, לסגגע 
lyxaynyoagp ססנ אױסגלי״נוגגסן׳ אין if קלסיק סילס 

ן prannyaag דיסםריקס זײן איז ד<«<ש סן ן נ ו  אױף ן
ja סת trntrga oyang די .oyang דעגיתמס a w w m

MteteteMMMM MIMimM vIhMfek __- , ד tm און משליקץן דזשעקעטס/ סוירוױס ר<קל<ד׳ מד
 .oyorra ngo מלןרינעס »ון ססלדןס׳מ ngc לען

אײנגעשםעלם pk ogrr סיססעם׳ ןרבעס שסיק די
yaaga pn pngrrya די סח pragn ,nyoyr נים nga 

 ״״nga אײד mn נ*ד ^נ♦ק■יסיי די מרגדעסערט
מן די געחעכערט טענד ס דינ ר סרמסעד. די פון מ

ן ע ט א ט ס נ ע ם ר א ט ג נ ע ם ם ר א פ ע  ד

ט א ט ה ר ע ם ע ר ג ר א ־ ט ר ן ח י ל נ ט י  ם

ט פ « ץ ש » ר ה ט ט ח ל ע ט נ « ל

 שווע״ און גלסמעזןסר די ®ח בילד *לזײסיג «ז
 און שסעס די אין ײני^ם אונמרע װסס תגקײםעז
ענםעדס אויסער שםעםלעך  *ונ־ איזסער מגעגןנעז ד̂י

 דורז־ גדמסזז זיד תסם מדיוגמגזמ, מלחמח די סער
 רײזבערג, עלײןס ירזהידענם וױיס «מ מריכםעז די

 די און ט,נ<ססר—יס גסרםעגם קסנזען םיז מענעדזשער
 0 בײ דעמרםםענס דעם ®ח דירעקמרעז דיסםריקט

o געײסרעז *•געזמלמן איז װ*ס קסנמרענץ סםעז׳ n 
יןרק, גױ אין מאנןט

 «לע סמ מנשעדענץ ערשטע די קאנסערענץ׳ די
im » טת םירער •סרסנטװ*רטלעכע p דעמדטמענס 

 חסט םלחם̂ז דער אץ אקטיװ ארײז איז אמעריקע זיגט
 אלזײםיג טער מסרסכםעז *ו געלעגענהײס א נעגעבעז

 װ«ם געלעגעגחײםזמ די סײ און שװעריגקײםען די סײ
 אױסן יוניסגס אונזעדע געבראכט חאט לאגע םלחמח די

 זטיטחױבען סמ געביט אױפן איז *רנ*גיזא*יע םץ געביט
 יוניאז דעם פארסעסםיגען *ח סםאנדארד לעבענס דעם

געגענםען. די אק איבײםםדיע דער אין קסנסראל
 גע־ ספגעגעכען זײנעז עס װאס באריכםעז״ די פוץ

 אין סופעדװײזערס די פמ זיאונגעז *ווײ די בײ װןרעז
 גינ- דײװיד דעיארסמענס, דעם פמ דיםטריקטען פינף די

 סןך־ פאר ראםס װיליאם סםײט׳ פענסילווימיע םאר גאלז־׳
 האלפערץ י. אײלאנד, ראוד אוץ מאםאםשוזעםס סערן
 ם*ר װעקסלער םעקס דיסםריקם, מאסאםשחעםס דעם פאר

m דעם פאר רסח אחי איז װערמסנם׳ און יארק נײ םטימז 
 געװארען, קלאר איז דיסםריקם׳ תשױרזי־דעלעװער נױ
 טעטיג־ סרמניזסזיסנס די דארןי םלחסח דער םראץ אז

 דוקא נאד װלרעז׳ ספגישװסכט נים ײני» דעי פון קײםעז
מן. פסרשםארקם ח די עגדעדען «ו נויםיג איז עס י

in  iitouyu cjQ 'W ^ P n ״> m  n  n  u n ion 
m >  o w iu ’f p ס ל ן ו^ ו n* ״  N r o m n i 

u m  m s׳>ivVifo m  vo
i m n  o p o im i m  o n  m איי  ג

j*n פסל too ס ד ל w ױ o  n o  ifim n  o p ײיק׳* 
iw n n $ ד ן סןנ עו ס t ססדייק ס  w o  m* ר סי מ  סד

n  pm ii ו ו ijn סוכפס ל jiw  to oo o n סלחמח ד 
# ד ס יי ו סיו פסל סד ד ױן ן i{ססרייס ז t  i f י t« ז h 

osoo tfo n ,טילפ ניסינג it סי סי V מ  n o .סדסײ 
ס דסר ס ♦׳ ס ך מדז דן to ס דן tn ס fto o w n סין 

tmn tufifi djttס ן פ חןן ל גןו ס חי  נזיגומ קיין ן
מןן ת מ ױ ס סלוסאו די א מ א׳ n ססקססססו n סד מי י

___®r ך o t  jt o iw ס? jo t פ*נ סך ן §ר#ז
ס׳ סלחסח ססד רייווו ן ג ו n ן w o  !?son ו ױניסנס מ

■■Cakte. tetekte **AkUkiik m MM tê Mk MIMMIMi M MM MMOMMדיסיז r a מז ס תי  סיס אין פארדזסס o 1• י0«י מ
ך גלידסר ו ײסס דסס חו ן ס מ ו ifD סתיק ויינסו ן fan 

ו י י ססססל י♦ י nrm ײססייססוו  i w r  m o סיי־ 
ו ifo אדף מ fsto ו סן סײי׳ סריידס׳ גסז־פל די אי

ate MteMMMte aaM MMM a  LmuMM «MM״ *r״3 *יק  Wv ui if 9 r»  /7 w ח סיגןאגטא רי *4מ
סי o ro גיײסיסו .דסלס fגfלODfO on® ייסס ס

aMtete ate■* an  |aa||flftM  a a a  teyte m|Im|MM|Mי• jw?rrv ד^ד ע#ד pk Do JJ iT j p ר ן נ pO ן TJI 
סי נ«ד סז מײסדסן׳ מו ד oftt םלחסח י o ת r■ ודיק* 

^ »iiu jj k  n  jik dodott to / ״ ג דן ע jjn מ v n r v 
מו ייגיסו׳ דיסר ס n 0900מ י o o f i w o סטװחסלמז 

m nw oofo r t m  m  r f o r n p m n ד מ מ  ססר־ י
*סלתמן. דיוס יזלענערסס

ouf סין tirooooo m o n o  ton אײלאנד רסיד איז 
 לסךגסױססוס זיו קסנמנסרירס ײסלכסי ̂סייססתק

י 0 ריײסי׳ ל0« סחם מ נ y 1« מ n איגדוסט־ פלחסח 
m סון אימסר גלױז ײד o*n ריס, rw n ססר• שסמד 

ד מספט מ ר סון אױטשסרייסונג רn אי אינ־ סלחפת מ
n o o nי ׳ o«י o r r  i w ן י a ו rt וײ־ קסדיססדי 

m סלץ גסד מו o ro n* סז סיס סטנוגײן ד ס ס מ ד ס ר ס ד
aaL^M a a a a a a a  MMlkMMM MM teMM MMM ------------ - -   - ayi »׳>W װסלמ אדבעםעד׳ ימדדירסן זײ rrno flm 

ifo fa n ײ 0 ג  סטישפרמססקכסיס ס סגדסחי. 0
o ליס *מסד דסד איז בײשסיל r/מסחט ססס ווסלבזװ־ ■״ 
ק מ פ ס מ ױף סרכסמר יי ר די י מ ס ל  500 די פון י

ל ?ז מאס «ל*דת מ פונדססטומגען האלם אוץ אײעק ~
f דין סו w r n rn. מ די ס ר o מ trw roffom o איז 
ו די מ ג מ o ifm ה*מז מ tfion n מן נ ו  *וגסנג מו

irtf9 ײרך fn שכידות o n סר־ זײסדע לספןס<»יזס 
בעטןר•
m איז שספעד די זײמז חינזיכט חןר איז נאסיטאו 

 ori לױט װןלכס <דיסטייקס ד^חנלײחױיזש ױו
י 1« בסריגס י סח י מן י ס דע^ פון געליססן שװסר ח

nm pK JJV7P זײגען דמזסד^קס <נ<ס ijwjw ד
aaate teteM a*MM ta il ktekia^MM atekukatel# MMMMmMMM -- _. - . . yjy7vy מי׳ <ר• ״®רלאזען ןרבס״סי  vtHP Jtnt PK ״

ר ד די אין לוין שטמדסן ת מ מ ססדגלײמן ײד ifp ׳
atekte aLiM ^ate auM kteftL a a a  ■MMMIMiMMIMtM MMMM teteteteyifן ײ#ס לית דעס ודכעדשעדיג^ץ נ^ך ״  ודן D7fz מ

ם «ססד*סו1ינ»ס טלחסח די מ ז סי  שנן אין סבסר מ
y m v $ מ ײסתזװסס סד  סרמםסד. די *ו וױט דסס י

תז דעדימו־ תאס דיסטריקט יסר סאד־ נעםזח » מליי
vtkakLkata tetê te a  afeuלרסס pk •מיסגלידער

 *רבעטער פארלירעז *ו בתים בעלי פון םורא די
מ אין חאט װי otfowm חינזיכססז גס o םעגלסכ־ די 

ftn^PflPTHpw jrrPMpn* i ירניזז דער ססןר קײסעץ i 
fn  njwyw ד^ססריקם ^ד1לד̂דד■<נס mz בײשייל tnp

i גויגױג גישם אי«ם איז of to סנמײיזסז׳ גינגאלד t 
לי שסזרססט נוזױנמז *ו כדי סםרײק » סים בתים מ

kakkk^akk^aatekate tetekMkk aaak tetêM tel■ k a  h M H M aaa teMMיײ u .סעסלען dx k̂ pk oy ױמז גדלגעד  *דימחגוגעו
 *רום ®זױ pK יתקח דןר ססןר ארבעסער םערהײס §

*W דעם ארמױזירעז
 סוםירט ה*ם דײזבעדג עלײעס וױיס־פרעזידענם וױ

ט לאגע n את מריבםעז, די נ*ד  וױ בעסער פיל איז
 אםת, ערװארטעם■ טלחםח דער פמ סנחױכ אין האם מען
rg דעפסרםפענם דער ogn 1 ®סדלןרסז gםיםגלידער. אל 
̂כ ^vר p n• חװ־ otgngrjgng ס מ ו m דער איז ן g r 

 למםע די אין tg *׳ttg .flngrtf* גוסגעמאכט וױ סער
 די פסיגרעסערט רםםעבטg»fד דער ogn ifogago דין

gםיםגלידער rאזץ חונדעדם םינף םויזענט ח־ײ םיס ל 
ogn 27 שױןXWO fangp o ro .רײזבערג םיטגלידער 
ogn ןןנגןװױזען, אוין־ ig גע־ ניט איז *ואװאוקם דער 

ם דודן■ קומעז f די ogn ת tto האבען שעפער יונקס 
im דוי*ד נאר ׳onyoningo זיד rig n g ױניאן נים 

 סלחםח דעד נ«ד Tg ,tiPfogn די גיס ogn שעפעי•
ל׳זער־דימיסגל די װעם שטײגען. פיל »םאל םיס ן

מזז fjfnfoigp דער בײ fb געװעז ^װסזענד ד t 
ל g יײנגעשלאסעז סםעף׳ פון םיםגלידער דרײסיג  מ

 Tp די *וגעקומען. לעדםענם דינען ogn ,yoogw דיע
דיסקוםירס גרינםלעד זײגעז •ראבלעםדז און דיכםסז

......— ....................* iM HW f l

ס ח ײ י «ז מ י ײ i« ײ r t m n  n m  m r<« ו
>fo n t?  0 n  m o w  B u fo tip 1■ if***» > w

it נססיסגס׳מ״

̂ו payrengg אץ חעכערמגעו לדן שעו
onw סײס trn דײימדג Jm if)fn  ofoanga 

 mw אין ojt*» יי ogn זמנסרממן לייו מגלס
oartnga סױ*י ujfoonon מקיסג חסמזno if ױ 
ו מ מ ו מו ס מ ogigo • ל

®0 I• ײ ססײס *n־ogn p סר װןקסלזוד׳ ססקס 
מ׳ לוין ijpgTpfג דיססײקס׳ ort פון יסססיוזיח  זפ
n סון tfOfatg די פסד דונמן ftfr  *no. פון *וױי n 
w r ן וײמן® m *nf»oog ך o ד m n n סיס

סי  כאדיס איז ק*מ«אני ®חןדגסרםזמם רייס קסס י
on* n n g w ססלג ru f ססיבסמרזגג if : פמי»ס דער 

מרס איז לײן מ n 19* גד  m o w דgלgר g ;װ*ו 
סי «ײיי סון ומממ־ונג ס ד סלע ngo ײסד ס מל מ מ ® 

ogn מו m סיי o w און סקזדל g ודײ־ פון סיססעט 
m  nnm fsfn m oאײמ אח סלמסיג fo rfל•grip o 

m סייג ומױמסי די r *  If־ g בסנסלםע װאד •gn 
ifoopp psgp .ר יתי  igeoog* איז ogr *ויממר מ

o חשײ סאדסין די m דסס m /מממד די קאמפאנ® 
ifagn דסײמז g ifMTVfi דאלאר אײן םח וממרונג 

.Tgng
r tru g  n וױי* jppiog r*  ifm  lO ffr זײ 

fm| גיםגודס w t אוגםעד־ געשסריקםע פאכעז ףסס 
y וחןש. n ם  גיסימ לאנג ״לאסם חןד מים סגרימנ

tgoogp’״ if3f»f» ogn יזאםערס און שםריקער די g 
ן פיו זממרדנג  פינף — אפערײםארס די m פז־מנס מ

•ojffgn די אױף fyfixt jrrry t האכען חעכערונגעז 
מן ס סי ngpro״ פון סרמסעד די מ  ®tgp. די אין 

מלאכויג בעל 226 *רבעםעז שעפער צײדע
 געקרןגען אויד ױניאז די ogn מכערוסנען לױן

H די פסד fvm a פאל איז שעפער קוירסזח «ווײ אין 
jop irogogo ,tfnn ׳יפרימזראח די זײנען שאפעד די 

n נײ פון ♦״agoogp קױמחת gom• ״טאראמא די אח 
ריומר. פאל פון «״ag»ogp קײחתו

ע ןמיױי ײ ר נ ע עי ט ש ר ד אגי רג א
g שרים וױכסיגסז ogn די געמאבט מאנאס דעם 

 ig- די ניױרעןgרגg נו ײגי» אוגמר סון *גשםרענגונג
ר מ  *״jgoogp דרעס ״דיקס די nm ׳ojgtnfn אין מ

שו־ימז ogn רממל»ד סון  אגריםענם. ױניאן g אממרגן
g n *ײעלוי מיויח איז ■gr חןר r שאפ. ױניאז גים

 כאשעפםיגם דארס ײערעז ogn ngofang 125 די
 סמ םינימום g גןמראגעז if3gn ogorn ntogp אױף

 האבען מער פארדינען ogn די און Ign « דאלאי־ 17
 אוין איז עם סראמנס. פינף פון חעמרוגג g מקרסמן

 ײאקן* בזמאלטע פון סיסםעם g געײארעז אײנגעשטעלס
jotv ם  «רע• וױים אונספרגעשריבען ogn OJfO*ntg ת

i* נױ אין דײזבערג זידזננם r

ל ל ע ג ב נ טי י ס נ ל ר ®מ מי עי ט ס ג רי ע״ ק  ״
ט נ ע ג ע ר םון • ע »רמ*י ד

 פון מילס״ ניסינג ״בעלל דער פמ סדבעימר די
 דעם געקראגען סאנאס דעם ifagn פענסילוױיגי^ ®סיר׳

f H* ,ם ענ  ארםײ דער םון אויסוױיכענוע foosfn די מנ
m פראדוקזיע. שנעלעד און גוטער םסר דיוױ ogn איז 

 געװינזז «ו שאפ |g’:n לgנgאינםערגעש ערשםער דער
 פאר חעםדער פראדוצירם ogr דער *ימייבענונג• די
ifor^go די  ifJgpnfog סאטרסזעז. און

 סלװר אײן ארבעטער ןנינתודם
 װיכטײגע געװינען ל»נד

פארבעםערונגען
 מענעדזשער קאםסװסקי- אברחס פרעזידענם וױיס

 ־ngt די אז באריכםעם. קליװלאנה אין ױניאן דער םון
ip t^ ig n די־ בתים בעלי נים־גודס דארטיגע די םים 

 געװאונןן ogn ױניאן די אח געױארעז פארענדיגס נען
 אר־ די פאר if^ngojango גרױסע אויסערגעויײנלעד

בעםער.
 ארבעטעד די קריגען oiyonig נײעם דעם דורץ

g ״ קלאזזד*g ; pgr n r פרןמעגט «ען פץ חעכעדונג 
ifogn f םון שפירות די אױף i t איז זיבעז ;ארבעםעד 

gn gלנ oiyigno שםיק־ארבעםער די פאר חעכעדונג; 
לויד דריםע די שױן איז ogr ײאקאגיעס. באגאלסע

Vו
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n מכערונג  ogn ®ימי ngo iMPPfJ ogn ניס־ די 
ין nfofang גודס ר י מ  .Ifogsgo פעדמז אין וױ וייגי

 קריגזמ ®מממר די מל«מ לײדזמפסרונגוה דיע די
 וחנלען זײ tg חײסם ogn ,|g סעפסאפבער ערשסען ןוץ

.If3gn דדײ אמסזנ די ngo «זױ בעק ש־יגען
 ononig נײעם אין סונקם חװ־ אייד איז וױכסיג

ogn גיס ogi רעבם nyojnongo npm ngc באזו־ «ו 
o דעד םיסען איז pnagt די מן o n n ,ײס* ogn 
 אײנגע־ אױך איז עס |.go געקענט ניס פריער nngn זײ

סבסוכים• שליכסעז «ו מאשינעדי nngnyj שםעלס
» די  g דעדגרײכס אייד ogn נדgקליװל אין ױני

 םירמע, גארפענם nrogp גרױסעד דעד מיט סעםעלמענם
 -gn לםעg*gב געקראגעז און ״,’Jgoogr irnoogi׳״ ױ

 ײערעז ogn nyoyang זסנדערם דרײ די טאר ישסױעם
onr .באשעטסיגט

ifOfiisig באשלוס דעם igooTn pn< טעז22 דעם f f0* 
 געװארען• !ודיקגערוםען rnyogoo חןד זדז סעסבער.

 אוג־ ימיאן דער םיס ifogns ifagn בתים בעלי די
m לייבאר דער או פעסיאיע די םעדגעשריבעז g a און 

 דער םון ענטשיידונג שנעלער g פאר מען ongn איוס
nnga.ױכער, איז אײנק די ־ rg פ דיgרלgפץ נגעז 

 דער פץ װערעז נאכגעגעבען וועלען איגדדסםדיע דער
 אין ״!ng oyn העכערונג די און באארד רידזשאנעל

קראסם.

 דער אין העכערונגען לױן
סאוט־װעסט

 דורב־ באסעס מלאוס טאו־אנטער
 ברעכען צו פארזוך־ אץ געטאלען
_ _______אגר-םענט _

 קענעדע ׳gotgngo איז nPP’ lyogop^p אונזעד
 קאםף העםםיגען אבער קוחנעז g דורבגעמאכם הןט
 אג־ דעם nnrrga *ו -ogjgo דעם בתים בעלי די מים

 ענם־ |g אױסאוםאלגען כאסעס די *וױנגען און ױ«מנס
» די •igonyoo אימפ^שעל םח שײדונג תי  איז י

.ofngoryi אמ זיגרײך קאמף םח אדױס
ס פת נעחשער_סע ד,לסנגע וע ד. וד  יןל^ן ת
 דער ogn באריכםעס. ,g03g*igo איז באארד חשאינם

 :אומשסענדעז טאלגענדע אדנסער אױסגעבראכען קאסף
 די פח געפאדערם ogn ייני® רfכgוקמgקל די

 נאכצוקומעז שכירות די אויף העכערוגג g בתים בעלי
 ntg סיםלען. לעבעגס אױף פרײזען אין תעכערונג די
 די איז פארשטענדיגעז׳ נעקענס נים זיך ogn סען וד

 טשערמפן. איסססרשסל on איבערגעגעגאבגען פראמ
t די װי נאכדעם t i f i געזזאיען דיסיןוסירם איז פרסנע 

 סשערםאז איםפסרשעל דעד ogn *דדיס׳ בײדע פון
 זין־ ifVgt בתים בעלי די און ױני^ די tg זנטשידען׳

 ערלױבען זאל זי tg באארד. לײב^ דער *ו װענדען
pTĝ אץ p זעקס יעדע לױנען די רעװידירען *ו םרײד 

 געזעץ דער וױ מאנאםעז דרײ יעדע ogoojg פאגאסעז
 unysyn די tg pn אינדוסטריןח ynyug די אין איז

ogn איז oyoo^ongo אונסעח ryrya פאל אין oy iyn 
 jnya- זאל םיםאנן, o:ya^ אויף פריח דער שסײנס

פאר־ onyoyang די טמ lyoiyxgio לויט ijnyn מנם
■aafaks■ MkMteteM tê a teteM kaaakk M  a k k a  n  ■ >*■ ̂ a ■ a  k a a a k kסאר שכידדת• זײ סרן •תקסעץ אדיף ?נשס^ס דינססעז

u n דאס איז nyagopn^P יי m  g־rntnyonn nyon.־ 
iyo pn ynoon איז ogn ogn oyn איפזױ־ in  igryo g 
^ זיך דאח׳ אג  pn igryo אין o״־onyng lyoyang pn י

rn נאכן ליידיג אדומגײן  ,igryo חגר lyoogm g די 
 די opyn דאס װײל nyoynpga דyרלyי לבgn שכירות
yigTyo.? די myayn: מן אויף אמני  אויד די גים פר

g םyגלyכקײט nx קריגזמ ynyayn באלוינוגג *nyng ngo 
טײס.

ycy y מז n  pnנםלyכyג םײנונג רyגyסטרײקס, ז rg 
oyn ogn ^ױניאן די «וריקד,אלט po מז  נלאכם באנו

 ױניאן די .oiyu’*«g oyn lyonpnxagr די ryarnnx אויף
 די און םgnyג ניט ברירה אנדזןר קיין nya’nyn דאט

 po נםשײדונגy די ryoyrnxag אולטימאטום, |g זyבyגyג
nyaoyoDyo ryol6 oyn ngno’o r’a ngo,n o ,ang. 

 די און :nryonn ניט כטgמyג זיד lyagn בתים ^ya די
y ogn i״’ rרקלyרט myBgoo o y m sy ^  rg אין 

 םאר־ ryr’n רy^gוקמgקל onynnn ryxtnc די טרײד.
ל קײן nyag nygyr די אין בליפ^ חו ^ ogn נים ײד 

o-^niyr. פ דיyמלאס־ת ל iyagn ג ניםgyרבy.ט
 ױניאז די זyגgרקלgp pyng דאן דינעז oyoga די

onx ש  nyn rg rynyngc pn nnga nga^ לyנgריח
gגדימyנם gTבטל ל ryagn opryiy: .pnyn די׳ rg 

 ryagn ױי ױני^. nyrrg lyayna Dng ’nrg זyלyװ זיי
ognyn nnyo g nyag אין parn. ריחש דיgנyליי־ ל 

ogn nnnga nga די y oyogaרקלy.רם rg ryayna rg 
ם; ryo ngo ז^־ימזננם oyn :rn זײ rg ני ’nyn די 

 ryלגgcאויס nyoya ryV»r די rg .ryayna ניט ייניאז
 ־nyornn אץ rgonyro לyרשgBaאי po :rn״oory די

rya,rno פ דיnm nx y’x'oy פאארד. לייפאר
ryny> ryaannmxya דyבyג זײנןת פתים ליyפ די

*gryinyoj’n ,p’ox^ny• םײזגר ojyprjn* וױיס
 rg ׳oyoanga ,ooyn־orgo nyi אין nyojnongr גאל
 סײגם אין ny*yr oymyorm פינף אין nyoyang די

 lyranyayn לױן ppgnpyi ogago om iyagn לואיס
אסאסיאיישאן. nyn םים igoog |g לױס

^ yang נידזנריג די po דדײםיג pn פינף g g g a־ 
nyo אין njrr םױטשמל lyagn 'rgoogp twyongx גזד 

 Ign g ; רgלgד «וױי און אײגם po pmnyayn קראגזװ
ngt rym די ogn xinyayn yיג3לyr די pfi nrm 

nrr pn nyoyang v ts r n ל מ  קאספאגי״ oiyo־gp ״
g ngo pn אסל pn nyoyang ג. חגר. Tryר• ־ igoogp’״ 

rgoogp •pyo nyrna. y n  pn pn’.*די ׳ mmyayn 
 ־ng חנר ngo אויסגןןאאלס קריגזח nyoyang די וחגלזמ

iyol6 oyn po oya אױגוםם rg• די TW ogn ir iP 
ngo umyayn g rytgnpyi די po nyoyang עילין דזלר

k k f t l i f t k a  M te A k te  a a a t e t e  te^k a & k k k  k k k k a a a a  a  k k a k a ^ a a a a k k k k aם^גומעקסשורינג otpi מלעז ד*רף סירםע די
- - . —- te te tek  k a a M a ^ a  a a a  a i a  a a t e a k k  a a a a k k  a a a ר ידגי• ערשטען דעם זיגס ארבעט גאנצער דער מ

 g lyrgnyyr אייד ogn לואיס ojyo pn ײנקה די
 קױרטזמ די ngo oayxgi• iyx po urryayn לזין

nyoyangײיז־ ׳ lyxrynyorgp די םים oryo קויר־ לואיס 
onrnnooyyonago |yo. די uvryayn איז אריק זױז 

oorrp די נאד ^gn yoxאויגוסם. אין ד pm ^ a 
yore, קאםסאני, קױרםזמ םיװרי די -yapnrx ogn 

gnלםry די g unnyayn װייאג ogn nyag סוף ל3 סוף 
•lyayryragr

oyopyo ,rrgorg rgo po, גמלחנם yo npyayn,־
rg ,rrm &ר.  nyn po mnmyayo ״ דיjj .a לארים־ 

rgoogp pro,-׳ g גיי nypmr מ ר  ,nyn ooayojm po סי
g ojyoyyi ogn ya^yn נײפס ogn ,ogov pn ogr 

rg ryanrynyorin םים אגרימנם rrm  njn. חנר 
ogn oryonag אײגגןףמחנלס g םיניטום oryo 46 po 

ngnrg’ ryocny po y rro r g־ g| פ אוןgxgלס■gpgn y 
.oy’x

 םמורי׳ סיםי, oyrryp pc nyoyang דחנס ryogp די
g ryrgnpya ryagn לױן oryxgno iyx po ranyayn 

prorny po אױגוסט ogn oryn’nag oyn nyorm |g 
rgr'm’ogog nyn• םיט ogn rrm די

g po yrgic y אין n לױן ago irrryaynריג ־  די:יחנ
 סראקס״, ולײ*-ד3״ ynn’o דער ײnyoyang y 3לסgxgב

ryagn ,o^gogyria rm בײדז m opttx«־>rx oo’ory 
lyrgVrgo אױף ױך rgr’no’ang• קל דדײgוק oyon’o 

rga ogrg© a n  ryagn o^gogyvo- pn״t o״rg rry 
 rg nyoyang די snryaya ױנקה nyn םיט רימנםס

gלגyמיamyayn y r שנדרות די אױף gxg  ̂ pnלםy 
•oy’xgpgn

־ װ א י א מ ע ל ד א ק א ן ל י ם א » r* ל g 

ם ע ל ע ש ט ח ד טו ע ל נ ײ װ ע ג ר ע ם ױ  א

ע ם ו ם ג ע פ ר א
—■ ־ J' 1 י "■■■!

^ רות לי ^ א  יז'oogng, 3 סױ pn oryrryno ל
pc o.ryrg oyr לgקg84 ל^ ogn באשםײם po אר־ די 

nyn pn nyoya ״rgnogp >n g niga’,״ rya’n r והד 
ryo’Tnr oyn ryi םארשרים nyn ogn לgקgל yr ogn־ 

oago אויף gלayr y׳־x nyxnrp nm pn ryo״po o 
•rryoo’rpy pn

nyi ,װ לאקאלy^לyאיד ד pn pngnya on’r’igang 
 py pn po ryogrgo ryxcic* די אין ogn ,1941 אפריל

y nrg p r pryoo’rנםוױקyלם rg ,or’ooycyar’m pn 
n pn oy׳־ppm nyoora g ox, װy^לpr prp yםאר־ ־ 

rya^a די מים yלםoםy לgקgלnyorm nyrrn pc Ty־ 
rx םיםגליחגר די pc ocgspnoyr nyn rm לgגgשyנ

nm ppr אימפאר^ל jyayryronng ogn rgonyro 
ךoyoga 1 די ryagn ,rrrrnrory די  ־rxonn oigreig י

־yryr מלחמד. די אױף oycnyr ryagn די .oy פאלגןח
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ר ם םים pn rxgrrgrng ת  *ng •ryam לgנטרgק ת

po pmrir-Tga ooya די yaמלאכות• ל
 rm דyלכyוו םירםע חגר םיט אגריסענס ד^ר

ײ ײ  די prrypnyrg pc פלוס o’rga אײסז rrr*y 'י
g ppjpלnyoyang j^g po inyornongo o 1אי gp* 
o םיס ןyנךלונגgnרgo אגקםױחנ rn  pn ,yore n rr 

g קלgדrד ogr ppm. נים ngr זײגען g׳lyoyang jp 
srtg ngr ,ppm y סיםגליחנר n  po נײע ogn nyoyang 

 קײן |.g’m חגר דורך n ooya .|g שסזנלם yon’o די
y? nyoyang| סרויסגיק נים proyang זי אײדזנר oa’T 

ngp aa’pnrr g־ po לgקg.ל ogn חןר גים ppan 
 ppan yנyלםyr g on’oyai’m ogn pn קאנםראל סולעץ

 po prooa’Trge די םיםגליחנר. די pnrnrx דיסאיסלין
 סײם חגר דורד pngnya onyaynya rym nyoyang די

rm זײ pn oayxgno a׳־xnyo׳ nycyaarn סיט  iyagn 
g pramnya װאד ^gxgלםrxgpgn y•

po nyn’o n לgקg״ ען:3שדײ לnyrarn ל»קאל 
 אױגוסם pn .oyang yora אויסזױיע^ױיבלעד סוט 84
rm דױס די rx lygnya onyaynya פיגף pn דרייסיג 

pn ign g oayo קײן pm ד^ ם  ga• גים זיד ogn םי
pc oayxgno 96 oayooa’m אויף םagקל r jjyn די 

ngo pn ppan n רyלידaםים  rg ,omxnyam rymr 
 iyagn iyooa»*ngo yפy^ר^שניםל די וחנרם. אלץ די
 trng םים prorpya rm ppan די orr onyaynya זיד

oayxgio a’xnyo, ניט rnayayayn װ דיgד orxgpgn 
oayp^ya ogn y&ro n איר oayooa’m r ,y’xpyV 

gn ngo■ וױילpnnyoggp rx r^g oro pn y םים 
ram. די gDרװgלroנognga a 3 טים ױך® ramער *f t 

nyram pn pragno לgקgל non lyangmy iyVnay ogn׳y 
ĵ uypnyag דעד סים po r»aya*rVny דיי־ «*pp 

g oxm proyang׳pranngo pn ign g pnaror 48 jrt 
nyo וױ rm oy pm .סױער rx nynr rm ongo«nyog 

nyrarn pn pranp םיםaליזjrרg rל goya rmלyן rx 
 ידי nya’amr pro^a ogn nyag תי g nga די .440

nyo yang ogrr o n  po ogor pn nyoyr ynynag 
a״pn proyang pyrrg pr די oלnמ.oynoornam n 

 praלױny rx ױניאן nyn proyaya ogn yonm ״די
ngrr y'xgpgrr nyn ■pn proyang rx nyoyang nל־ ׳  מ

nyn ngc oomrga pmya rm ya ײאד pro29 po 
rx onyegya pn nyaoyooyo pro7 oyn pa oora’rn 

proyang oyn ogn nyoyang pmy> prtgx די ngrr 
prx g דgלyro y’xgpgrr oyn rrn oraga ng^מיר ׳ 

pn oyn prayrr aamm g ognya iyagn די oyong'go 
•gno 90 orng .ogaag oyn proyarxag oo’orya ogn 

po oayx די y3ת ל ^ ל  pn ngrr די oyangya pragn ס
 po rnog ngײ g Ifoya rx oa’oaynga pn prt׳yn די

rrg pn o’a oyn oy pm ,rg nyaoyrrga, סיל oyang,.*
אן ר ױני ע ש רי ע ס ע ר ס מ או ל ס ק א ש ב שאזעו  דז

אן ע ע ל ד ל ען אין שו כ ע ר ען ב ד נ טו  ש
ת רו כי ץ ש ע עז ג

nyrgrrn ^  וקgקל nyrnyoyno |g»ar» nyn ל
yan’c nyn po oga ״לonyngna Tgy,״ proyrr ryaya 

ryonyo’angc g rg otc rg>ar’ n ,קאמף lyarcya r’n 
ryngrrya שrלnיa אין ■ya nrn’arnynaror oyn ryayna 

*ya ocgnorga r»n rm rgo’nyn rya rrrgrm  po ryr 
pngn טיס gn onynarn na>oל*ya rm yovc ,n .ng 

a’^ r r  ryngrrya prarc אױף *rgnor ,n .ooarg? ryx 
pn אױף n ngc ryngrrya oa^yao’rng nm״pc oya 

n  ngc ngnoo n  pn prepare n־ par■ p'a yanyam־ 
nyag ogn nyoan nyn •ryngrrya on’nayBoro pn ryo 

rg ,oga Dyn oayngnya אױפ nga oyrr ny אמאל 
ny oyrr ,rymyrr oBgaya שייו אים tyannega n’m 

-am rya’ox’n oyn pc prepare p’a ya’nya’n h  ngc 
.oayoo’n

3 no yonm nישם gx ngaלn Ty’ שםראף nyn ogrr 
rro nga ,oa^yaenng nm n>rn ogn oa’tya אױga n־ 

gxלoorp n ogrr ’ye pya h  nyoyang ynm pr •זיי 
raya’ וױסיל preynoag oyrr oy די -ng n  ogrr yoro 

nyoya ײyלoyrr oy ,oornrrga o’a nga nn rya’np ry 
g rycynoag nyag היםשע ..nyaoo

nyrarn ngc אינםערyaשgagל *nmngc h  og rm 
 oyn ogn ogrr תגרמים, amanr yon’c nyn po aarםײל

oyn prpnnrga םח־יעל nyn n’rn קלyon’c nyn po yag 
yoisgya n  pn rg’ar’ nyn ryaya. װי pro ryagn n’O 

mrx rg’ar’ nyn pc yonm ’n oago ,oyoanga ny’no 
gn oaynro a’xagrrx rm onynarnלfgnyayngo ng 

rg ,oarna rc’rn די oagoya ryagn אױף g n’n ^ל^Tל pn 
p nymל,r rg ,y’xgnoo’rsng pnaror nyn rx yag 

ox’n .pyrya oyn ryagnaya ogn סאלם .pyrrg nayo n
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r m m • לאמלם ogn ז אנגעשלןסעז זײגעז»
■J דזשאיגם אונזער nnxga, אױף האבען׳

בןןשלזןסעז׳ ,y’xgnayogpyn איר ,111.< » Tg זיך זאלען מיםגלידער אונזערע
lIM lB Iw i באשטייערען ix א שאפעז tango”־

ױניאז׳ אונזער ngo nago דיגונגס
ווע־ געותאונגעז װעלען מיר פאל זדן

ך װײס םרײד. px סםרײק גענעראל g רוםעז ix רעז  ןף אי
g וחנלעז קלאוקמאכער סך ryagr׳ nr אינתסם־ אונזער אין 

 אונזערע סםרײק. גענעראל קיין זײז ניט װעם םריע
 tyooyongo נישע זיך וועלען זײ, זאגעז בתים, בעלי

 און oayogo איאםיגען אין ײניזמ אוגזער םים כות אין
ogn עם oyn שטעםער, זײן Vgr זיך jyangr oga•

דענ־ ogn מיטגלידער «אל די nr װײם איך כאטש
 ngo nyag איד געסיז גרױםע׳ קײן נים איז אזוי קען

 ix ׳nrai’ nyraix םון פאתואלםער הוי«ם אלם נויםיג,
tyagr װעגען װערטער עטלעכע oyn. אנהויבעז וױל איד 

 nr ׳jyn’oagnga נישם קײנעם ױעל איד אז דערםים,
g וועם םרײד אוגזער אין סםרײק גענעראל px זײז• מח 

 סםרייק גענעראל g Tg *nmaio את מודח זיד בין איך
 tg’ar אונזער אויב און ■ריגאי■ קיץ ניט מיר בײ איז
 באדינגונגען די טלאבות געל די ngo לטעזgנהg קען

 נױטיגע די קריגען און tyangnny זיך האבען מיר םgװ
gBװ רבעסערונגעזgמאכעז זאלען ם ogn די םון לעבען 

g nyoyangאח גוײנגער ביסעל nyoynpga אן g גע־ 
t װעלען סםרײק, גערןל o גערן עס Tga .jyoyaag 
 םערהײט yooyna די nr איבעמײגט׳ ra איד סער׳

 אין םיר סים איין שטימעז םיםגלידער ynyraix פת
.yagno דער

 נים דעריבער איז opyo דעם םיס פארבינממ אק
 nyng סםרײק גענעראל g דין oyn oy ,X yagno די

ז אין nrai’ g •ngn ,x nga נים״ י ^ ל  אונזער און א
’t r u רעזערװ מים פארגרייםען זיך בםרם tyrago אויף 

ong•״typynx oaaaa’n• דער אױף yagno אונ־ האבען 
רע jp סיםגלידעד זן  ,onyooayya די אםילו tyagn ogn 

 ״־ongo g nr ׳jyayayaix jyagn ױניןך די קריםיקירם
םיג איז nago דיגתגס  rg בלױז׳ איז nayo זײעד גוי

 געלײגםDרױg לgםg שויז ogn nnxga חשאינם דער
opyo gnr סםרײק גענעראל קיין םיםגלידןנר> די אױף 

 געװארען םעלטgגעז איז ogn געלם די און .tynya נים איז
g ngo איז סםרײק oyraga אױםגעגעבען וױ סיי gnya■ 

 — די פרעגען — םארזיכעתנג די איז װאו טא רלן.
ogi rg נים וועם ראל ■nn’og דעםאלם וױ זעלבע דאס ?

 ix n>Toyngx זײנעז ברידער די rg גלויבענױג״
nr דער אױף ענםסער Dרgענט־ סרובירעז איך װיל גע 

^ דץ זאל עגםםער דער כדי אבער פערען. ל  אח ק
 Tg’^’ די ogingD נדערקלײבעזgנgפ דך םריער גזיםיג

 געלם די ארויסס־איעז געווען געצװאונגען דעמאלט איז
 ,TXOB’ingo גיט קײנער *NP ױעם זיכער, םאנד. דעם «ן
nt ם דיgרװgםח לםער ugo־ txogn גלgם gזיך זוי 
gרױםגעxאור־ שום אן פאנד סםרײק סון געלם די ױגען 
.ngt

גע־ געאוואונגען רשײנלעוgװ דינען לםערgרװgם די
 וױיל ־,ugo סםרייק םח געלם די rxxingD גו װארען

 געלם אין גענויםיגט זיך םgה באארד ינםgחש דער
 געלט םומע די nr הײסם׳ דאם רבעם.g זײן אנאופירעז

 בארד דזשאינם mx װעכענםלעד גאלען לעזgקgל די םgװ
 nng:o’־ix די געדעקם נים האם בודזשעם, דעם לױם

 חשאינם דער װערטער, ^rr:g אין .Tg’rr דער סון
 םgה וואס יםrדעם g אונםער רבעםgגע האם באארד
 איז וואם םאנד. םםרייק פח װערעז געדעקם געםוזם
ign די געווען w ?דערפמ

 פאר האם בלעמעןgרB די אם rg איז, אמת דער
 איך ױניאן• אונזער םץ לםערgדװgפ יעדער Bgnyi זיך
 עקזיס־ װעלכע אונזערע- װי ײניאז g אק nr זאגעז׳ םוז

 דינגומעןgב אז זיד קלײבעז יארען. םיל אזױ טידם
 נציעלעgםינ דורכצוםירען שווער זײער nrogo װעלכע

n?^gB3n• אםת׳ איז עם nr איז עס gמ לעgשווער ל 
n?o’Bwga rt די זײן װעלען לם וױפיל nrogjo’ix םת 

g און ײנייז in םון גרעני״װ די אין g בוד־
 יעדען TVOgn ix שםערזח נים םאר אבעד ngi זשעט.

ix itngo װאו עקאנאםיזירען ig3 קיק וױיל םעגלעד׳ 
 כסדר ארבעם זי ווען לגרײדgעחו זײז נישם קען יתיאן

חמוידם. g אױף
 אײנצמען עם געgל nyiyoya g אין געווען בק איד

g געװיז כק איד ודײל .lruyingi םײנן וױ רעו9קל

 לאגס אינדשסריעלער דער ושגפן ושרםער ןעםלסכע
_________m פינ^נציעלפ UPTiPOOTig

מענעחשער גמנער»ל פײנבערג, ישלאל פון

 געלײענט nngn סgװ די .mg’ נױ סון אוועק נגgל ײם1
 חשאינם דעם !וגעשטעלט האכ איך וואס ,Tynongo די

 איינגע־ ציים דער דורך האבעז מיר tg ווײסען, באארד
̂ y’t:g:’D אויך זײ זyװישx און ןyרמgםyר רײזג g סירט

 ago צו הימם איז באארד orgwn רyאונז ן.yרמgםyר
gװyקגyשטyלט nngnya אויף g באחג׳ ya«r nr רוטין 

Tyngao’ix ^גר ניט זײנyסyזײן טץ ר .yDgaj’T
־ya iyrn lyo’rojn די רgם דgאוח yסםyגר די

 נאר ױניאן, ז^ר םמ ryogao’m ya’on די vrg נים רדעז
 נם־yבyל איז וואס ogiioy אױף זyבgאויסג jnjnag די

 ינםxgניזgרגg אױף lyogao’ix די — איר רgם וױכסיג
lyxnr .oyxng חגר •oj^xgn. גויםיג אמ איך׳ גלויב 

ix זאגעז yםלyכy .ומרםזגר
rg אונזyד יוניאן רgאון רף nr Tyogn no אדגא־ 

oag’xgna דgByרטםyקלאר איז נם ogn iyiy’ ogc איז 
oaypgx אונז מיט און ױניאן אונזזגר מיםyר.oyoga y 

 Tyogn םיר yלכyװ ב^נגונג^, די זyלטgנצוהg כדי
 דזנר אויף ױק כסדר ױניאז nyraix מח ז,yרבgרװy זיד

oytnx •ign ױניןח oa’oya אין זיד g סםxyיyלyר ^  ל
 osgj. איבער ש?«ער דיע גפבוירען וחגחמ אונז בײ

lynfam נים איצט ?יך קען זיד g אין Tyogmr 3̂ g 
ya oyn oy ja די og זיד מים ryaajnx װאס ir ’ony• 
m בלויז זײן נוג rnnnxag׳ oy nr נים זיך פאתחןן 

̂ק g ryayoy n זyלg■יםgק yonia קײן  די .ggw קל
yw y די og nr היםעז׳ כסדר דזנרימר no ױניאז n* 

ny■ זgלyאונט גיט זyרגרgבyדי ז Tyrmungx די םון 
r״ruyo״x ogn םרײד. אין ny*yv לזנגיםימפ

rywayo yogo g ם איז אחgרבונדyםים ז o־yon 
rynya ryrn ryagao’W n  og •lyogao’W הױיט די 

ngo ignix די ryo’rcyn  yvn yvv חש םמgינם 
 nr’an אונןחר טח םיםגליחנר די nr גלויב׳ איך באארד.
אונ^ר םיז ryogaonx oנgיxgניזgרגg די nr װייםעז

 דא־ o 126,000־ng ךyרלyי nr lyomo ־nxgx חשאינם
 פאד g rg ואסירס, oy װען כשורש גײט װען רgל

 םאדץ ryigionx די זײנפז ,onyaaj^igB וחנמנז סטרײקס
’ng באדײמנד nyoyia ,הײנם ooyi ryo ]yn אג־ אין 

rg esgioga צו םראגען לאקאללן די six דזשאינט 
nxgo־ ngo נויטיגצר חיר oyxng. בלױז ong םוםציג 

oayt’TO דאלאר g ,ק יארyםארשםיין מעז ז ogingo 
 oVya Ty’xo’ng onoya האם באארד חשאינס דזנר
 לאקאלעז׳ די .o’X’cyn חןם iy?jn צו ״ngc סםרייק סמ

 סםרײק חנם האס באארד חשאינם ז^ר rg װים^־יג
jyo’yya lyogn nago ם דיgרװgלםyר iypyi די rr־ 

o פון םיציםןמ n אח םאנד iyo oyi oyioga צחא־ זיך 
ogn ,TTg .]yiyuyo ג זידyשgםyדי ז ^  די rg ל

 ־ayo די םאר ^gnya רברויכטgט איז םאנד םון לםyג
התאות. yכyל

ug rגgל די nyog v* איצט m  g y־y.האב איך תנ 
 סים איך׳ ogn יאר ןyצםyל ojn דורך nr ^רםאנם׳ שױן
 דזגם on’oya^n ן,yלgקgל yoonyo די םון הילף חגר

 באארד ינםgשTד םון Tyogaong yרyגולyר די Tg פלאן,
 קריגם ny װאס yogTrT םון nyoyna זײן נים ןyלgז

 og OToyaotn iyogn םיר ,TTg וױ ז.yלgקgל די םון
 ,opgo דזנר װיכםיג. נים ojyogo םארן איז ,unjnay די

og nr איז פלאן דזןר lyigriya on’oya^nשוק 1אי ׳ 
 םאנד, םארטיידיגונגס nyn nr ,y’oagnga g םיילוױת

 אויף nnyn oxrango נים oyT איצס, ryogw מיר װאס
yogao’TX ya’o n.?

־grngng די jyayn yagno די nyoT נאך בלייבם
 nniya iya’n y^yn ױניאן, nyi םון Tyogaonx ציאנס

 -jn די םון אורדאך הויםט די o״nayaagango ר?ר אין
o איך װיל oyr אויף םיצים^. a y ^ y  nr ,]ynmag, 

iyogn די אין אויך מיר g oogoya tyogaonxביסyל 
ogn oyi nyo'x y'ogagpy אומשם דיyנדyהײנט זײנעז ז 

gביםyל gנדyײי רש nr»yaדי ״ gנגyשלgסyנy לאקאלען
מז  25.000 ארום nyoyaow באארד oa’gyrr orr גי

 בלײבם .oyong oag’xgrugng ngt יאר g רgלgד
g דזנפיצים no annyo nycyiOTg no םוםציג oayno 
 דער ogmgo igrnx די y?go איז דאס יאר. g רgלgד

 nr ז.yםgשלgב ryogn לעזgקgל יי אוז באארד חשאינם
רgלgד צודײ jyVgx לgז nrr« חנד פון םיםגליד יעדזנר

oyang ojg’xgragng ig t ig ’ g. אויסציסײן כדי H 
מז ogn vxfi g תידער צדקונםם דער אין נ י י צי ^ n 

lyoyong nr’an אונםער g 09 דעקעז איז דעפיצים W| 
 פארםײדיגומס אין ^ועקגעלייגס װעדען ogn דyלדyג די

,____ ______ פאנד•
ym] 1 שסריכען yxrp אין gn האב איך yajg♦ 
lyogmx אדנזןר ומלכע אונסער דזגםיציםעז די טח 
 איס האבעז ogn oyangya ny'no ogn באארד דזשאינם

ryauxnxya צו Dyi lyxrango 1ח אױף םאני ססדײק 
 gragn םיר ogn ryaanyray די און ryagaonx yרyגול

oogoya צו yxgro’o gnr Tyo’nngo אין ronpnx nyi 
מן צו nayraya דיז דארף איך, גלױב דאס, ױי ח מ  אי

ר׳ יזװזנז מ מ r זyלכyn nagc חנר rg מ y t^  to איצס 
 Tyug קײן igo oyn ׳rypynx םארםײדיגונגס םאר
m פארנוצם נים זאך y n• מר. גלױב איך רי  nr חג

 •nyyo שאו די איז מײזyלגg אין סיטגליחןר yאונשר
» דער םיט lynnyDggp זyלyn לyציyפo לײס  ix ױני

מנז ^ אל ר. ogn םאנד םארםײדיגונגם oyn ק מ גי
מן צו א  *p פװ מיטגליחנר די פאר לײכםזנר מ

ר ogn פאנד, םארםײדיגונגס םארן נהגקס oyr זyלgצ  ת
 מים־ אונזזנתנ זyרלױבy tx זyסgשלgב באארד חשאינם
ר ^ לי  to אקטאמר. ?yolO oyn שבת, ארבזגםעז צו ג

rg ,]ycgn סיסגליחנר די ynלyזיד ז lyxrnro דעד םים 
 go ix* דyגלyמ ,opyo ojn אפצאאמ אח נהײםyגyלyג

nyn ngo iya ױגיאן ix באשיאעז lyoynyorx jn r n 
ס אין עח קו&ען. לgז oy ogn לgפ י

צרע ו ל ס^ ע י
 go,• 181 לזװױך nronyn״ םת nyoyang די

 די onn הארציגעז g אױס Typ’TT סםריט, 119 איסם
ongo nyrno רג׳ מ ע  oyy^g ; nyorryayo פי

 ביז־ ,rpoy אײכ און .nyornyayo oayoo’og ר,yםילל
oym r oyn ngo .o iy o m t oy: זײ וױ אוםן lyagn 

on’oyaonn די aanyw’̂ o אונשר פת oayonag 
ngo oym יאר׳ g גאך אױף  tyagnpya שנײ־ דרײ 

ך און דזנרינם,  אפימײיסאר אײז פאר osgoya מגלזנ
oyang yanayoo Tyi’np ix n צװײ את y rn o כײ 

.ago אין אונז
 אנגײז זײ זyלyn nyo״n אויף אויך nr lyogn םיר

.oyang nyou חגר מים
s g p  • g o ס  י

 פון nyryo ,nyn און runa הײמאז
 ;48 לgקgל סון nyo ציטריס ;117 לgקgל

oyo ^ל סארקאןgקgל £
nyaana oyo, .ז«ערס»ן)

o און ראוז3 םח nyoyang די n״nroag7 ױ׳ לינ
512 rypnn ,nayny yoyan אוים an:y?nyw nyn 

 nyn און גלאדסטיץ ברודער [,gonyoo •go nyn צו
nyrTna o:yag oyai’a הייגס oyang nyoia nyn  ngo 

jn■ םיס זײ lyinjayTy• און in o  ya’og
 ־ny» nyn אויס nyoyang די iy?’nn גלייפצייסיג

aaiayp צו oogonyro nyn םמ Tg’jn  njn און r״ny 
yxgnyogg? nyon nyn ngo yo’ogp. , פריח

 און Tgonyooya .־קאמיםע תחאלוציאנס
igooo’o ל םרןgקgל3 ; 117 לgאון ט 

nyoxnjyoxn ל פוןgקgפון רוסיז אוץ ׳9 ל 
^5 לgקgל

» nagooon אח יםש3א3 סח nyoyang די ש
146 yo25 ooyn ,סםרים lyoony oyn lyagn יתי 

g ]yayaya] אפשיח־ם g Tynyn ngo nayig סיט־ 
yn .nyango nyn ,nyoyangלפyר ogn זיך .yug־ 

Tyaya Tyooyp tx ״ong ny:gpnyog nyn אן זyogשל
OT’OgO•
aשײן ״ yopyrya אק און םישעז on g םוב׳דימר 

 nyn גליק ryoaignya nyoyang זײ lyagn שםיםונג
 *nyoo ■go nyn ]ynya איז nyoםײס םאוסם .yגyלgק

nynna nro .סיקום oy אויך זײנעז jynya nayying 
nynna ,סײמס o:yag oyara nyn און שאם םח nyn 

nyomyayo oayoo’og סון nyn קלאדק oanrorr 
ngga.־ nynna גgלnאםo.קי

ye'ogp •• »י«ס*ופימיג*
ungn ס. און ראזענסאל ד. ראזענבלוס, י. באביםטג *

י ,onpyogni אתזער נױס פס תאלס ןןאן
rxoojnng• yonru n  jyayדי פמ ״ 

nyoyang איז nyn םלחםח חימסימר 
tyajm ,onyogn• מנ  eago oy מל

 yoym. םעגלצכפ ,n זynלgווyג
onyn םyngםyנםלyכס ong igיקyל 

מז אין ^ ײנ a'oaynyi*׳ nyou ח
Tyayi rymug gn וױל איד קײט״.

oy איז ig ,tyogn ix די o'ogaĵ ga אימ־ זמאן 
jyr ךי oaynya׳pa״o פון ixr uinyngo nytm וועלןן 

n jynmo’ing, זאלסצ oogoagooogo ogo אח ooyoya 
r ogn ooiungo* ײגקמ ryrmyaonng ogn צוױ״ םיס 

nix nr,? ײעז rwgn n»o אק nyn no lyoynyoanr n 
o’rxaga און ■*ag moorrinr oynn nyn no oyn ogn 
uyannr n זיד ryo^yvnix זיפםלפד ŷoo no 

.annyngo װזגלכפ
gyi וױ oy אויס יןוקט ynyrnx no ,onyiogn■ ,n 

 בױ• yo’oo’ogoo y:ya״x nyw* .nyagooyn אייגפנע
x ayo ,n ogn gnוגyשטyלם lyooanngB no no’on g 

 oyn ngo סםײם pnr נײ איז nyoyang ynago פח
n y^yn ,1939 nr״n y a ^ y  nyn Tg or אײנקוגפס no 

 eoynoga (oayaynyamg nrago ^g) nyagooyn די
«$1024, ogn ogn $19.60 םײגם g •אין אפילו װאד 

nyagopî p nynna ynyraix on  T^ango שםײזנז 
 nx oy .nyanyn’i oayxgno 35 מים nyagoojnn די
n ד,yגלyס  Tg סאח־ינסטעז ngo nyagooynn n  no 
nga in די  lyagn 1942 r« 1941*1940 m r״nayo 

Tynyo’x ^ y x ’og n  jynyn nyp^) onyoyango 
oa^oayoyngo 2 מים *nyag .(nyoyoo n r 3 n ױנם 

nyn px nr אויף י?תת ^oayaj םיסלעז nga״nayo 
:n to  .nyo iga •ryanjoy״Tg ,Tyo 10 אין g nga 

 זyג,שםyג זyםיםל oaya^ no oogp nyn tt ממנטעז
xng•gn■יgנyל n  no nyo io  g אין תוססות ngo n* 

nyoyang nyn tt nyanyn nx Tyooan חײנט age ix 
g rx סיל yaĝ  nynyany סים ngo yoiyaynya yan

t 1דפרמגפ$9 שספלס ב$ארד חשאינס דרפס
oynn nyn px 3צולי  oyo oyn דזשאינם nnxga 

g nr^yngo ix Tyuixnxya לױן ynywx ngo aanyayn 
tt oy .nyr^aonj םyסםyaשםyלn  ig lyngnya o 

oaya^ ן ^ י  yn* יף1א זyaיoשya 1939 oan ryan ס
nyn px ogn .oayxgno 18 nya דורכשדםלפכפר ■n 

nnx n  .nyo םים n מnפש:יפלyכTyiyo’x y איד ogp 
n די yצ״לyם ז oy n’oשזyם yxaga n ני ^  J אי־ 

ײ^ז סם  Tg ,lyogt nםיgל אוסן: זrנזyaלgD אויסן לו
 ־,nx .yלםyשםyaנg 15 rxoyang אסיס ryo’nya g אין

iyo װy4לכ ,om ^P  10 gn iym  oy y ס^ליסלײס 
oayojftg m yn  .nysmyayo 1 rx סארדינסםעז *ga 

$650 ryoyno $ •ײאד ogn o r i ,סײנם Tg דורכשניסלפו 
 g $43 no nyo ognoy ״t no nya״x nyny’ פאח־ינט

nyn px .ign אסת׳ן nyn oa’nngc nyag םyנyש ^ny 
$100 4 ,n סײלסלײט ix opn’^p 10 ,n nx $75 ix 

$25. yT ognלy3 מיט 1אוי איז oayayS no Tyoogp ,n 
 px לyמים oנyayל nyn Tg ,oy הײסם אםיציעל ז.yלo,ם

ly’ זyצםyל oyn ױנס a ^ y a  ng אויף amp 16 צו 
ogn .oayxgno שליסם g r x.^ — לםשל, ׳וױ nnn 

^,ong pin צאקליח־ונ:, לט,yג n שסיח ?  .n .Tg .x 
aaTnyayn אויף ng yayn^ngo ,nםיpלyז nyag t>x 

 n^P aanyay.n ,n t’x yaago, אויף גלײה נים וױיס
 nya״x ײשסיל:3 צים ,nTg •!,nn ny״r ynynag אויף

ng ,n noטיקלyװ אן זy^לyז p״nya נים 1זי קען ga* 
rn איT •שפית ngo onyoyang no oayxgno 40 ainp־ 

Tyayayao’TX jynyn Tyooan שסײז• אױף nx שסית 
Ti^P’ong אליין -gno 40 :,a 30 no Tya^ya lyagn 

oayx ם מ?ח. איןngױה שםײם n’ng oayayn tyo iy i 
Tyxgnogo׳ oyogagp ,ogag’o און אויםאמאצילס און 

ynyag 3א^ קל  og«n aan’ayn ,n yל^yװ אויף םי
g oo’oa'ga ,סיליפג n t’x, דורכשניסלעכע aaanyay.n 

g קל סךayעn. 16 1לוי -o’ogoo ,n Tyagr ,oayxgno 
nyag ; nyp’o אוי וויםילgoמag,ױיםיל ילס ,oyDgagp 

 ־ann ,n oy קויםט Tyxgnogo ױיםיל און ogag’B װיםיל
? ng־g y 1לי,מgם nyoyang yפyיטלaש

Tn nyaaagשa,gם onyngo nngga נים p״n. r״ng T 
 Tg onyngo n ״.onri no ױן זyישa^yם אין סyשTnוױי

 נים ogn ngonyn לױן איז (איק^לידישאז) אויסגלײסו::
gלno oynn rx  TVPgo y״Tyogaya tyagn n סון pa ,n 

ya^ga g onyngo ,t /ryaamyoyango ya’ox’g אױם־ 
 אוס ,Tyooa’nngo ,n אין aamyoyango nyng גלײסונס
ynyanx םימגלײזר rלyױם ז oyn no Trr^ Tyongn 
onnp װyלפgn no onyn ,n on’xrnyn ogn nyלng 

nx 75 ix אין ^ oayo 60 ix T^go. פי

Jt .9 ל.
T rro זyש,o,לg• אײז םיס g p״iya מית ix oga 

ypagn׳? Tyagn ooianx ryoll oyn .?yngnya a’ongc 
y nי^gל*ng■ n g a r  Txpnyog nyn no nyara yo 

מז׳ o״nnyo nynayo״nga g מים םײ׳  צאשלאמד שםי
Tg די ongo nyn no ocgm yroל ״  tya^ango מ
«ayo n  no oayn n  r^ ײyל■ngo n Tyagn ya 
yayomya nrg n טyלטrו  .1986 oan ■״jnvoynagn״ 

o’a ogn oy nyag o’oyo onypya ogn yo'ogp 
gnyaלD.ני׳ עז nono ,oamya nyonna g px ogn 

»r ס$לם ״ongo ז״ ײעז  rn g זײ *iogp n  no oayn 
tyoon װאלם ga nnr noלyogVa n* v*  nngnya n. 

nyaa^ongnoagngo nyry’ סayײזולם ש po oa’gnya 
n n r  2 ynayoip n  ngo .tx״oayooa,a סל״סם l^g 

a״o ^אלם
1$לפחמ הפרבפרס גפשסיצס נױר האבפן פאחואס

r t o״ryngnya a’ongo inx  rya סיס g iga 
nnx u װיכטיגזץ ip rn  yonna g Tyagn ®yn ogn pay 

nyn no aaga lya’nnym i oyn או*3ל״ ongo,״ n^oya,־ 
ognnagp ngnynga ngo yntga'oga ,n. וױ *ga 

̂’ong• lga װאוסם.  n  ogn״ px װאלצן זײ ,n px 
1940 n« 1938-1936 Trur צצשטיצס gnnagp n* 

onyanyn no to .לזןחמאס *agp nyonagnpgoyn nyn 
no nyn px .to  .ogrn״Tyagn ,aaiaynga tttp n 

x iga .px Tgonjrt onyanyn njrn oownya״ny nyn 
no nganynga nngnya px גײ p n r .סםײס ogn ny 

aסילזג ״ yonna pn nm yaopng ]yonayaj^ya 
no״ngo nyaga pn nx oag'OP yiyaix ix oog®na 

pa,oaynya nj^rxgo״jaianng nyo’ogpgayn px o 
 agp nyn nrya* 1אי ny ogn oyn אױף anaypip ױס

ongo ny®,ognpgoyr nyn no ogn’n,״ t o  nragn 
ign סים ng nroga pn nra’ayangoױפyaשםyאױף לם 

yx nyraixםy8 ל Tyo’o® ynyraix •pn  nx סgל 
1nyאלס אים ױילם .nganynga

in  ogn לyהמgז n oagreay״ix nyo .לױסלן
 png’-va אין ״ongo nyn no oga nyn פארלי, זששים
 no Tgnyo nyn אין ogn’nagp g oanyaonx ogn סםײם,

̂’ngo ngaםgשnynםי ,n .oyaaya זg^ש  nyn tic o* 
,n Tyx’o® o’a Typ n rg ,Tyo’ii םTgלyג גלײך האם םײ

1 ? ormgo .oyaya tic mogmagpױיל o’a t’x oyaya 
on’X’C’oayr’g ל מיםן ^ ״ ^ y 1nn oaynnync noלט ; 

 יגם1אלײ3 דyלnayש nx an'roxin ogn oyaya װײל
ongo ng a^  ’n״ a״ nyomya g ױיל1 ;זנ:שאן1קאגי 

nyi’ognnyoagp g px oyaya לgיy11 ,ny^לny איז 
’Trig לא:ג TPnaiango Typya די מים ; paya Tgango 
 מיםימ g OToynng Tyagn לםgTyג האט oyaya ױיל1

TPognoge gpagno no 3 צײם אין noשםא:י- לוטיגזױ 
ngo nyag .anp-nyan’a tp^^ האט in אויoגyלgפם 

ayi rn. םרן  TPaagaya px ny .aaiayngn nyiaix
\ בענעם 1געגע איז רװװעלם פרעױדענם

nyag TPa’n to ישט: Tynya אין אלײן n y rx 
 nyno .ogn’nagp pn- און T^ngo ix םcgשnyayגyג

T1n oaynװyהאט לם yםayטלyז דnyקלny,ט T’X oyaya Tg 
 ־gשלyגngo ogn ny .ogn’nagp nynayoge p’p :יט

oyn Tya ײ־דיל: ngoyayo .מיד מיד nyayaynya g rx 
nyoyang nyon’afroyao’ix tx •nyoyang Tgapyp’x 

nc״y^ > r i ’a po nyaaynag Tg .naלכ-ya og.n ny 
 nyn״x iga ognagno oלט'yח^n oaynnyno שםיצם

Dויnל־הongo nga’̂  ’n .ng3ng״ og,n ג גלײךyלTgם 
n’o Tg .ngaoyaag tt n’o Tg ,Tyom װyלyםיס ז 

Tya’ayango שםיto  TPx׳y 1 ,^ngo nyag .tלפny 
y■ og,nחayלyפnaiasm y םים eaypiyno , ם ל ^  ת

Tyago®ga px דיסס. יף1א *ya ova’oga px oyaya

tom agormyagn otm agp nganynga ngo irup i 
.ooianx pro20

iPTa’ngj to א״גפנפס אמזפר ogn’iagp nganwvM.
h ת,3ש  TPOipyango px tpo22 oyn ooianx 
ong■ n זgנשy11נgp סס״ס g a r ixpnyag nyr pc.״ 

onynavr 13 omg לעלעסאסען an y t^ , px״oo״ Tyagn 
in די א*ז פאטײליצם npraynagp ,n •TPaaiVnagnngt 

ogn’nagp nganynga TXruynBgoix nr on’a’oga ogn 
אן איז עיז ש,agDלg pn po י  ױד Tyoaya’ogno g ח

ana’ango ,n TPonyanyant o’onyr px ,njppn* 
jya םים ong• njnr’ognpgoyn nyn.״ pa ogn ^ g o 

oia»o nyoxr^ nyn ױם tng» nyraix rg ^ a^ay a״ 
ogn ^ g o  nyto’a nyn . i r  grg Tgo ix nwgn oyn 

ogn nyag in ס1סיא מאל [g oxy* no .oongaga 
n  iga ago oyn paר םי ^ ל ץ װ ^ ל א oyn g lyײ ro ag־ 

pn px ^ngo >yoyx nyraix ngo progp iya’o 
oyn px no oyaya ognnagp ",ongpyo ^ g o o« 

.jynyn oanga
 nyn g lysiayaag אײד ogn Tgoaynagp רי

yorpn’n nx ypngoo מלכזן סלאםסאמזזג׳ Tg oyn 
xײ”yDל ayo Tyn’oyiagn■ iyny po i n n  oonaga־

שזח■
nran nyraix po nyn^ao’o io  g זײגזח noyrynog 

a tynya״ g tgoaynagp nynלס tyagn px tyogaTftrr 
קאםיסעסעז. פןןרשײדעגע די פח םיםגלידער >לס געדמס

ה»רץ ד»ס ^פצועססן זיד װאס פח ניםא
tyonix gn tym  oy אוגז yaVyig 1 װןןלכעP 

nyn ogn opgo oyn tynynn אליםישצז• ogn ,?ngo 
x ntg y r״r a  px oyaya onran pn ngo ong»oyaa 

nynלrg ,0Tg רי ong• yxpognpgoyn״ rל tyranaga 
ty'nox tg ־יילטי,װג po nyaaynag tnnaanonx tg
ײמי פמעריקעז די רועלכען רחוחנלס, ורעזידעגט  ד

ong•מל ״ px n ro  in  r a  i t  .tyrongnanc jyayp 
po rngn ogn ■g ogn a’O’m in מתח־ח,  oy tx rg 

onypngc .oyr׳ ogn ogn tynnoix yoga pa tx 
ray ogn 1936 px tyngnya tmgaya rx  ogn jfty'oiy״ 

 yaya״x ya״r אױף ■pr tyלyשט ix tyaagoyaag 1א
 ix pn ix tg oann ogn ®,ayoynya g אמו^ פיס.

6 r p  on px n r ״na’p nynaixn.״ ix nyoya nyag 
6 ’o’anga m ng.

T’X oy ,אמת n oynanaya tyagn n’o tyn Tg, 
 ix o״na tynya n’o tya״t 1936 px ״ong■ או•3לײ

g tyoiayaag Tyagn n'o .tyo’ognwgp yomya tyago 
nעxשע’ליסם »n yaiaa ’o^g, 3■ר שװערעgלעםTy 

y11לכr y״x po Tyagn n’o •tyagoooay tgn t5a״ix o 
x״yo’oo^go’ogp y r ’a po Tyognnagp orongna’X o 

ong•״g nyag Tyagn t o  .Tyלy מאל ,n Tg ,ocgnya 
x״Ttni tynyoaynyn in  oyn o 1ײעלע םיר triyn 

yTסטש3לayoדיn’o .a ײyלyז t o  .a’aaynogoix jynyn 
oaynayoyna’X. אמת jynyn ײעלזמ

1ng t איצט o  Tyagn’םגyשםyלם x Tg״oyaya 
ngo oo’in yT’a ix ogn’nagp Tyaya g .ogn’nagp- 

o״jyn ngo yo’oo yny’ •Ty אלםאTnaש y o ^  g t’x 
Tyaya ,T'oyaya Tyaya !דיאי׳ txp’nyog nyn ngo px 

ongo nga’^.״ y 1 .jyoo’aiogp ,n m ’ng pxלפy 
Tyagn 3לי jyxago ix אויף gלl ’ix jyag.n ,mainn y 

n״־’x ny’n ng״o ,ogn’nagp oyaya״yny’ Tg ,oy oa 
Tyn ngc yo’oo איז אלםאפתש ryno ngo yo’oo g,״ 

T1n oaynוyלם׳o און סאליסיס :ױ־ײל *’aaynDgoix ngo 
nxo y’xpg nyr’o^go nya זײ ■y yinoynagnלyמayםTy 

•Tr’n nyoyang ’n nyo’ix px px
\ װערען ערזױילם מחען ספרינגער מעידי און גואס מארעי

 oyn אױף jyogn’nagp yלgקgל yםיל ,n ןyצװיש
yxםyל ongD nga’̂  jxpnyog nyn po,1 ״’T Tya’oya 
nx״ nyn^ao’o סרן ,ogna ,yngo — jg’ai’ nyaairf 
^pagna opnoo’n jyo4 px ^aoyog ngo ogn’nagp 

aoyog ngo ,nyaa’noo ’n’yo px^ אין Tyo21 זײסס־ 
nx i ’x .jyoynago op’n״yo^ אױפ $ gn T’x oy 

 oyi px o’a jy? ny-לפy11 ,tg’ar nyTaix px ליד3םים
•1933 oan ooyangc ny .ogna ,yngo o’a on’opy 

ngo px ny .tg’ar nyuix px oog jya’oa’n g סילן 
’tynya trig ״«*o ^ x g o  nyr px nm’o n  po nya
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1 1אטש און P 9 ייר fFap jtifo די ךען pVFT 

 בין V* IFH טיי מיס זאד זעלמ די גזסאן נים חבחז
i נעלאפעז p ו יייאגגמײידערע* if i אין אסעמנלי 

F אומזיסם ניט ?1988 ifire re iFire i*o o p 
 קדיגען ,*ו — װאד די גאזאגם םועז■ ■ארםײ אקםיװע

מ זײ םי n ן *י. סי. m טון ש n nאדער זײז מ?ז ׳ 
u 9 אדער קאמוניסם׳ א p p p p i ןמװימיגסםעז אדעד 
 קײן דארם האט ארמטעד 1לעכע1ע אז •1עאובליקאנע1 *

ניט׳׳. םשאנס

 אקם»כסר« im דסס זיך רמחטיסםיתח צו נים פארגטסס
עז איד וױל אותזא אגב אנ מי  סיט־ ע1אוגזע אלע ת

 די זדן זיד מםײליגעז קעבעז vt אוס אז גלידער-
o מאנטאג. ײװזשיסםתדען. זיד מען מח וואלען n 

 אל־ דער ®ון סאג ערשטער דעד־ איז אקםאבער׳ םעז5
 חחימױס־ *י ניט סארםעלט רעגיסםחסױע. געמײנעז*
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 ױניאן י1 אגערקענוגג געבען *ו באנקעם א או־אנזשירם
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 Fi ifo* י^לס סיגמז) 10 סיט tfufi די פץ דיט
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jFUioB’in ניס שטױג®!* p  f if i'^ bfi. עס o p 
»o»ny: iyo א yoiypilc אויף אפילו קונג-1מי ym 
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ד ל ®f3»fo די בײ ifi o*i oifi מ  iFi מיטינגוח׳ ^
re  if אפיא ivoi?Fi?F i n  i* ifoiofi באאײ׳ i p 

ypp re  o i p  9 o u p .איז געקראגען r e  or*o 
IVBIt׳ OOP, P f  IF01 0*0 ״F1U P  1*1 I f  o p 

20 ip®  15 i f t i ?םינוס Fדין! ׳ d p  if 
F 1*iווFקגFשFoלr e  o* *אין ״ F Foil *iלטjfo**x F

Fi r----- געדאכס תײנם גיס — e  if  i p״m  lF
1FOT1F1FO, |1*1 אי n n o o  F 1F3*0 I P  01F1FX

o p  ifpfo o  i n  re איס oifpfi ®,i א«שםyלF.ז 
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,i f i p  o p 3 א*if ii בלוס און לאקאל איז קריג 
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 זFאױסד^יק אויף ״ג^עבםיגקײם״ איז פלאץ לyשטיק א
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iP מעזyאל אונז חאבעז זײ o iy o p שטיזם  אמ גע
^iyx נאד *oty סיזאן.' אנפאגג סון

ש m ®ח אלעםעז די דאנק איד מני  םײז פון סי
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y? איר סים * tp y o p זי קאן iy n  iy u p o די אין 
װ  קאנען זyאראנזשי^ונג און זyילt סויתױס״ ,סעלמטי

p p  oopyi,| אז ®iyn i װיכםי- א דץ זאל ױניאן 
iy i אין 1פאקםא iin ip iF  iy i מלחמה־ר^- די סון 

lyoipyi iy 1מי .oi*yio yiytii® איז סyלאצי r i 
i צי p i y ^ p  iy i סארשט^־יגוגג:

 *iyo אין לyםאנג oyi צוליב אז |,yiy?iyiF 1מי
yרyאונז סון ןyלyײ אסס1ש^־ק c ip  o-ryio y| ארוים־ 

pלyא ז yo*vyi א^ב צאלyםy.ר iy rre ױגיאן o p 
iyiyn קלyנyמיטגליד אין רy.רשאםט

^ר אז נם,y^קyאנ וגג1רעגי די l ױניאן אונ i p 
 י1,אדוױחא אן אין צד גלײכער א ױי סארםראס^ דיז

o װאם באאו־ד״ iy i צום ט1םארמי »yoלyקטױו־סויתויo' 
lyvnyrePF װזנם באארד yדאזיק די אפיס. i די וױ 

y^ yi*rpגולאxיyזאלעז ם ip y i  o p ip » « F, װyלכy 
lyDyai® זאלyז i f i p  |yoTiyio*Ti8 סון ®yiyTH 
i סרעידם t די yiyi*on באשyסםיגונגy,אויך װי ז IFiyn 

®p  y^yii ,lym iyuy y iy nלען oo»ayi iyci»i 
יעס.1אינדוסם yרyאונז אין װעדען

ivop סון םyאויםארים די iyiy?iyi® 1מי n yo 
 מם־yארב סון lyoiioyi די iyo®* אסיס סייײויס

oopp .בכלל ^i p  iy ״סyסוירװים״ לעקטיװ 
 סון yיtארגאניזא די אלם ױגיאן אונזער oiypiyiF אםיס

i® די  |y r o p  it  lyDyai* לויז.סנמנpװo אר־ ®ון

שעחן בערנארד פון
#רנ&נייזער גגעעראל

i בעסס־מדיעעגצז. p ס ,yלFאפיס סױחזיס״ קםיװ 
p i 1 1נא IPii* iyn•* oiypiyix iy  : iyo*nלס 
pyiit o 11אגענס זיין p  i p פון lyayiO’nF •״i f 

y* מיטס״ ^ p  ,if o f p f  i שאבס״ דכען  ®ק ,ח
o ר.y»yי^ניאן־ש p ,קאנם נזער1א אז סײגטp1איבע ל 

o 1ניאן־שצ«ע1י די אין ארבעטס־מדינגעגעז די i p 
ט.1אנגע גאו־גים יי

i זיעען אראנזשירמגען די אט y r e  i p ײגיאן 
i וױכםיג אױך איז עס ױיכטיג. געוױיגלעד1אױסע p 

oy .oi*yio y iyn® ,א אין אז וױתם p o p p p y i 
o־iyoyoi® די iyi®p לאנד o p באשיצם *i  re  jy iy i 

i*yio jib oy*xpnc ײניאנס ip y ii o i’opyoop 1אפיל 
iy i לאגד דאס no איב^עיין i t םאםאלy יגס־םןד1ק 

r® iyiyo די in i ’iy i מח ®lyay irn אין oiy-i y i’K 
oyi מן אנ  t« |io ryonoyi* די איבער לpקאגט ג

oopp-ooyo. ײנמ 1םי ip ז n o it i p r דאנק א ױאס 
lyn^iFrnyon®  yiyire די מים o u n * ip®־Fon־ 

yoyoi®o*i® o ip y i i*» iyop  iyoyo*i| פא^מ^לyס 
 אין |yopi*n® זיך זyעל1ד oi*po yiyni® yoVyn יט1ל

w yom ioy n* סארלאנגען i p  |io ציים iy tre  re 
i ײניאן p ’iy a p p  oyii re  |p y i  o i’in y y io  oyii 

m מיט i’iy i i p איז n m y iiF  i p די ®ון u p  p i־ 
^ צי א ל

iF םרעידס זדנזערע זדן TFlP זיבלד o ip ip װיכ־ 
p  oy .ly u n p iy  yi*oלyן yno| באזײםיגם I P P 

 אין דחזק oyi צוליב ן.y^יאזyםלעק־פ yiFryo די
ooyare?־oy i o o p די u n * ip יס1 סן1א 01בש i p־ 

i זyאלT ת1לי־םלאכyב אז לאזען, p i i o i if  1*t לײדינ 
o ביז ױארם^דיג p  oy .lyup iF  i *t o p  i®iyo i p 
y1 |ynoלירם1ג p y i| ,אז אזױ yo| זאל lyoyoiF 

iyo®r y® סך א כסדר. ip i וyלyז iya® .?yore i *t 
ynyoi*® iyin® oyאל די אט אין i ly im p iy  y- 
iy יף1א שםימ לylשא i 1ײא i t מז שי  -yoi®* די בא

iyop די סח lyoyare.
לויךהטכערונגע! גום הייסם דיבאר־באאױד וואר

ױני})ן־סקייל ביז
y זיג װיכםיגעז א אך1 a p| םיר nw rtpyiiF 

n דש1ח סאריגען n די lyiii-reroiy סץ iy i ־1יזא 
p לײמר ® p.

iynyi r e  oy אזױ:
jy אגריס^ם oyi o**ip iyop םיר זעט ap 1םי 

n*^  ly ippyi.־iyiniyoy א םאר iyiiyo**ip צאל 
ם:1אום צװיי אױף קמאמר1קלא n ם׳lyרשטy י n 

i t  r*nya®* שםיק־ארבyח ם® o y aiF n P צוױי־ אץ 
oiyo, ױ1 ״אתשאםטען״ דװךTזשy,ס iyi*n y^yn 

|io o n p iyoo -i’̂  yoiypiyis n  lyoim iynyi 
iy i יאן.11י

yiyi iyi*n] בy,לי־בתים o'.nyoyi iy o p  y ^ i 
iy אז i ״סילינג״עyזyץ y iy i| וױי^זשyס o*i oo’̂ iy i 

^1אומשט» yr*p iyon® ין1ל אין lymiyoyn קימע
®myo iyu i איז iynyi, סיר אז y ap| דאס יא 

i רעכט t ,^אז םארלאע y^yn yi’iy* *i ^י-1 צאל 
y iy i’iy i װײ^זשyפון ס oyi ,ױי באזיס־לױן oy איז 

1941 lyooyi®! |yol5 oyi iyiyi, ̂וyלכyאיז ר iy i 
i^*־io p p i p o| קאלyקטיy oiyo’i® ן1 i — ^זאל 

 o*tp oyi מיט אויסצעלײכ^ *io שכיתת העכערען
לױז׳

it 1 שליכםען oyiג איז ך1סכס אזיגעןy,בליבען
o אץ ימיאן אונזער אז iy i^ p y e re o  iy v קאעםיל 

oy^’p^ אן שיק^ דyםלDשאrמיyג זאלמ  oit y irio 
rrn? פץ 1באאר װאר־לײבאר p B  lypyoni י.1ק ן1א 

iyi אין אויסםײםשעג. איר lycoiy פץ oyi באאװ 
Diypiyi¥ o iy i אוlזyר nyo ן1א -lyoii® oiyn oy 

iy ים1 איז oy אז ן,yכpשם i  iy iy i ײד םון ציל  ל
i גlיליyם t  ryiyi 1̂ ״איינסרירען״ y^yױיחשy,ס Vyi־ 

iyoiypiyi» iy i *n iyi*iyi*i iynyi |y rn  yo לױן 
o**-nyo iy םאר i סץ yioom*K iy i. אין o p 
ryiyi iy םאג, i iyn קראםם. אין אריק איז ylמלyך o p 

1941 lyaoynFi iyol5.

 oioo » נדס זסד* ױעכפנסדמבסן הפנפתן קלאוזמאכסד
p  it1דשFoקFן iyVy*xiFi*B o p ון באז*ס® m 

lyapp ioV ,איז יוניאן iF ip y i oiyaynyi די *oiyayn 
oinכFל  y פון lyapyFVp *i 45 פון oiyo ז» BO 

oiyo.
»B%MBBB •BMBBBbBBB • u m u m  ^ mbmummmbb ^ m bm .L umאדסשסעגדען פ^לגענדע Tx3#n ס כ מ ע  גגמזיג, ג

i p זאל דױס I P P  oiyoynyi•
i p למםע די Hr m־ ®p מלחםה FTF® r e 

oyoiF iyo iyiyi אין iy ® p  n׳ IFm  iFiFiyo *i
iy i ip  iyiyi, זימען ת1מלי־םלאכ — אבער IFrenyi 

iyi*r*n. 1מיסגלידע צאל א PP F  r e אין i p 
i; ארםײ, p  .oi*po y*t*nog i t  p p f  iy n  p p n 

ס מ ל i איז ^  :iy iy i* רקלד זיד האם סעסה  #ן
y a p  oy .oiyi| אסנ^״ױבען זיך l*D i p *boאp y t l 

pn ti®  |yo**pi*ipo סים oyare i p. 11’ די n r 
oiypyi o p ^  אױף פראב^ם ^y*tip*r oyi ל

n it* .אוסנים IF® F r® ®pyo f iyi*^D*iiF n n  i p f 
nײדזשoy די יף1א ^ לי ג ם p מי  o p  ipyay-i i p f־ 
מל.1י1 זyכyםלlyכ אי o באאמ־ n ס- ip p p n  tif 

iHiyoy-i n  iyoyo o i’iiyoFpyi o p אין o in.
®P*® n  r® vלאמלזמ ״ *i  lyoreyion i p p 

lmyoyn oin i p  y * tp iy o p y i םיט f ד ס ױ  גו
i p  .oyo*iF*p ל ^ א Fi o ,19 ל p  ,oiyotp־ 

י iyaF ׳iyiyi שםימם  די ®מ שטיםמ םyריטFיP י
p p i f לןומלזח iynyi |yi«t ס תי iinyoyn n ג  r e 

^opp r® r*iF re
 ארגאניזירם שעהסר דריי נאך

i p p  p in  iyi*ip מיר ly ippyrt דרײ r*i 
o*in*iFriF w a p  i*o p i p  ,i f i p. ײיי* ®n  t 

yi*rp שyםy,ליב״ רyס רםיpרם i* p״ ■p*D, re 
i*yo םפארםוחניר״ ®iyoF ם ^  yap| זײ r® קלן»־קם ס

 IFap ^רמ^םס py*n tf ,lyiypiyiF ^^לם1 נים
it אין קס.1קלא מים טאן p  iyoyw py*nם Fi iyo־ 
F̂בyשם 48 םP • iyn ז11 ip  F זײ lyoFWyi iyop 

 f nt iya*iF 40 וײ iyi*n ^iyo*iiF if tiif מיט
n p׳FaiF iyi*i־®®lFii•

i p ד^יםy^ שBF איז .* iyo i p  ,o 'lp iw כעם*« 
ט ^ p  i p r eלשטlyדיlגי1־יFן |.y iim * ip

ױניפארמען ביי ארבעסען מיסגלידפר אונזערס
iy ^דלעד o p מיר oyi lyapayi איח f J ?®קלן 

yoi*o, םר ״פעשאן דיy,יד״ pט yo*m f  lyiFipyi 
ifo* יף1א ll1לyשםFב yרישyמילים  lyoiFB’ii די iy*no 

^1ק1א ל oiF i םץ אםםיילומען י p,** ױיװי re ־1ל » 
פלאם.

iy טrא ביז o p קלאוק די oyai*D גים ylהFם 
lyoyiiF® i חשק קיין t ר מיט דךyגיnעס־באשטyלJ1 

lysm yo^’o i p  iyi .די ארבעט yp*rp ארבצם 
oyoi*o ly גיץ גםyפל r^ p iy iy ia  *i i t. אונועו 

n האט יװיאן oo םFרלlFבצלי־בתים׳ די פץ גם tf זײ 
 o*nr*Vyo די iyoF ן,yםyרבF yלכyאז lyoyiiF זאלען

iynyi iy n .גלײכגילטמ lyדלyדי האם ד pi*D 
f l נ^״pשאן־םy״ם in ’i p  iy i |ic lyoiiyiiF תי־  ג
yo מ ^ ם ש א  את ll1לyשםFב די יעיםארמען. יף1א ב

om i *itf, פירמע, די אז p  y^ynשDyאיצם טיגם 
y װעם פערזאן, 30 ארום t ip| ף 1אי פאר^םלעז מ  ס

 דים lytiiF םון מיר ש»פ. 1אי פארגרעסערען ן1א
i םים lymyBFFp ד.yאםירלl װעלען, p םירמy און 

i ןyכקײטyגלyמ yלF געבעז 1אי t קאנען nרכםיpדי ן 
yi*rp ^שטעאע yi iyp o סז1א iyooyo אױפן בא p- 

 אונ־ אז ,ovoyiyoreiFo ש^רק |yr*r 1סי בען.
iyi^io*» yiyi באש דץ זאלעןyפםיlבײ ם p  iy iזײ 

iy i .ארבעט
אסרימענס אונסטר שרײבסן בתיס בטלי טמבראדירטי

i די ןyבp אױטסם, טטן29 דעם שבת, p ’paoy* 
iv ךyדלly אסאסיאיישאן ^טסעקטשורערעס y n p iw.* 

oiya*iiF oyi iya מים iytiw .זיי יװיאן oy iy a p 
o זײ האבען מיר וױ עם1אכ1 געםאן iy ip y i. יב1א אז 

p ישט1 שרייב^ די t  no oiyo*iiF oyi iy o re*^ 
yn ,iyi*n f^ מיר ifoifo אפשםyלyן oyrnF *i אין 

 די ro ת1מלאכ בעל pyTiiK lyoynyoniF און םוײיז־
iyoyw.

iy n* לטימ1אFם1ם ip V p  f I*® •opvnyi o p 
F iyi**r ,in נאד שעזז iy ip  nyooiyiy iy iל-o*ra y 

t*k oiyo’iiF  I* ■lyiFnyi ly inK iw ip  iyo**pi*o



ט י » ױ נערזןכםינקײמ ►ן«
p an n i n w i מז »יז מײ*חמ ײ ״ מזי לי  גייייי

n  im om iip n a אייומד ודדיי זײמן סדזגע̂לג 
0• פממלם W
ip סיר rip ד דמי לעיבאר *רײזאץ פרטםעז רן מ
*yhwwm  on r מי «י י דזױ ל ז *י ז • מ מ

ר באםײליגס י*ר חײנםיגס זיך ד מ מ מ ר מל־ ײי א אקו
ר זײנעז סיר און יאר *גדער מז מ ױ ה דן  יערסינס

 געװיוגזז תאם אימתיגץשאמל אונזעד ױאס שםאלץ
 דעם מקר*ג*ן ח*ם ײניאז אתזער פרײז. ערשטןן דעם

 גים מינסיל״ לײבאר ענד .סרעידס דער own ״קאפ׳
 אױסגזד *ממסםזמ זיו האט װעלכע ײניאז, דער צו

 געגעבעז ודערם ״קאי״ דער «אראד. דעם אין *יימנם
פרעס׳/ ״ל* *ײטוגג םעגלעכער דער פון

MAAMUA — — ■ — iUM i LuftAiMHMMUhftU ^ a ■ M —fc..געצױגען פאראד ו ״ האם אינםערנעשאגעל אונזער 
 חאבען מיר װאס דערםיס, אױפמערקזאםקײס םערבםע די

 אײנדרוקססרל זייער סימבזליזירס סר^געסיע דער אין
 26 ײניאן. אונזעי פון פונקציעס די און םלחפח די

 אין םארשירם האבעז ײניאז אונזער פח פיםגלידער
 פאראײניגםע די פון קאסםױפעז נןןןיןנןלע פארשײדענע

 געסראגעז ,האט װאס םײדעל g םח אנגעפידט פעלקזןר׳
 9 געגאנמז איז פאראױס פאן. ײניאז װ. ג. ל. Jt די

 געװארען געטראגען זימעז עס אח בענז״ םיליםעדישעד
 ענגלאנד שםאםען, פאראײניגםע די קאנאדע, טון פאגע[ די

 דער װאו אופעםוס׳ פראנצױזעז״. ,קעםפענדע די און
ד ן ו ן פראצעסיע׳ אונזער חאט דורכגעגאעעץ, איז ו

 שםורעםדיגע *רױסגערופען נײשאנס* ״מדיםעד די
 רעפרעזענםירם האט וועלכע םיידעל׳ g אפלאדיס&ענםען•

 האם> ■ראצעםיע דער אק לעצטע די געווען איז און כינע
 *•לאדיסםעניתן. םערסםע די געקראגעז םיד/ דאכס

 וועלכע נײשאנס* ״יוגײטעד די םון םיידלעד די הינםער
 אליאירטע די פון נאציעס אלע אז סימבאליזירע, תאכען
 האבען איגטערנעשאנעל, אונזער אין אמעזרפארס זײנעז

pr riyo אדעדטגיט־יייקיטעפזע די *ץ טדעסי<פ די 
םיטגלידערשאפט. ברייטע די ד>ן און לאקאלעז די ®ון

 טאגץ איז מרטי g פארגעקוםען איז פאראד דעם נאך
ל. אױדיסאדייט אק * מ

לופס־פלןאז אין זיך ענליסססן אײדזשסנסס ביזגסס גזרי ■
»ph  uyii *jl TTn דרעסםאכער אוגזער סיז ושענסט 
 לופם קאנאדער דעם אין .ענליסםעד״ זיד ח*בען יתקמ
טא־ חשוליוס און כרעזנער to זײנען: זײ פלאם.

 קאםערס דרעם ,206 לאקאל פון גײדע זײגען זײ װעראװ.
ײנקח•

 *ז װינשעז׳ זײ וױל איך און זײ גראםולירעז םיר
 לופס-םלאם פאח דינסט אין אויסאײכענעז זיד ז«לען וײ
 אונזער פח דינסם אין אויסגמײכענם זיך האבען זײ וױ

 ברעזנער בתדעד סײ םאװעראװ, ברוז־ער סײ ױניאז.
 זײערע מים זיך אױסאייבענען » פעאיגקײטען די באזימז

לאנד. םאוץ לײסםונגען
סעזאן דעס פרעפנס דעפארםמסנס סדיהדיטאנסל

 דע■ עדױקיישאגעל אונזער סמ סעזאז נײער דער
 םעג קומענדע די אין ערעםענען זיד װעם פארטמענם

 דער אז געמאכט, איאם װערען אוגרײטונגעז אלע איז
 איגםערעסאנם און םרוכבאר זײן זאל סעזאז קומענדער

געביטען. אלע אײף
 קלאסען איץ שליסט ארבעם עדיוקיישאנעל אונזער

 קלאסען דאזיגע די סראנגויזיש. אין אץ ענגליש אין
 אז װיכטיג, איז עס גואלעך. אמ װיכטיג זעהר זײנען

 g זיינען װעלכע מיטגלידערינס׳ םראנצויזישע אונזערע
 מעג־ די האבען זאלען דרעס־טרעיד אין מאיאריםעט

 די און ױניאן אונזער אין ענגליש לערנען צו לעכקײט
 לעתען קאנען זאלען מיטגלידער ענגליש־רעדענדע

סראנצױזיש.
 סאר־ אלערלײ און קורסעז אנדערע אייד האבעז מיר
 װעלכען כאר, דער ספארם־אקטיװיטעטען. און וױילונגעז

 ער דערפאלג. גרױסער א איז אנמװיקעלם זזאבען מיר
 עסענם־ אויפצוטרעםען געלעגענהײם די געהאט שוין האם
 שטענדיג האט און ראדיא־בראדקעסטס בײ אויד לעד׳

 א אויך איז דראמאטיקם אין קורסען די אויסגענומען.
דערםאלג. גרױסער

 געװען איז װעלכער אפען־פארום׳ אידישער דער
 דער. וועם יאר, עםלעכע לעצטע די אין דערםאלג א

 אקטא־ פון ײאד ערשםער דער אץ װידער ווערען עסענם
 אין זיך סםעציאליזירם םארום אידישער דער כער•

 פראבלעמען צײם־םראגען. כאהאנדלען איז באליידםען
 דער און, םראגען אידישע ארבעטער. די םיז לאנד, םון

 און לאגע אינםערנאציאנאלע די — גאםירלעה עיקר׳
קריג. ארום געשעגישעז די

ם ע י י צ ו ל א ז ע ן ר ו ר פ ע פ ע ש
 uwjrn oou ,Dyii לזורעל p® ifDfTV “ נדד

 פין םארלוסם דזןם שםארק if באדויער סטרים, טע38
 װעל־ טשערנאף׳ העדי עסערארניטט און פרײגד אמזזנד

a אױגוסט זונםאג׳ געשםארכעז, פלוצלינג איז כער n 
 ארבעט גוסא דק געדענקעז אימער װעלען to טען.16

 שאפ. פון וואלזיין דעם פאר
!אנדענק זיק ערע

טשערפאן. םעחן׳ ד׳טולױס קאםיטע: די

 און ,שפירא סח •רעסערס אח אפערייטארס די
 םאר־ זיד האבעז סטויס, טע37 װעסט 266 סאנם״,
n»’ אפערײטארס קלאוק דער םון אםיס אין זאםעלט r 
 לאקאל פמ מענדזשער דעם פרעזענטירט את 117 לאקאל

 אלם ריסט־װאםש א םיט קאפלאז, גענחשאםיז בתדער
 םאר ארגעם געםרײער און גוטער זײן םאר אנעריןענונג

שאפ. םדץ מדאכות בעל די
 איבערגע־ סתנה די האט שאפ םון םשערמאן דער

 לאקאל די פון אנװעזענהײט דער אין ימילאנעז געבעז
 * גאלוב, ג. צוקערסאן׳ ראובן גריז^ר די בעאםטע׳

 די אז דערקלערם, האבעז און רובין ד. אמ גלאדשםײז
 געםילעז די םון אױסדתק שװאכער א בלויז איז םתגח

 לאקאל סת סענעדזשער צום שאי פמ ארבעטער די םון
 טײם דעם באנײען איז חילף אח ארבעם זײן סאר 117

 דעם אײבשטעלען אין און סירסע חןר סיט אגריםענט
 האר- האס קאפלאן בחדער יסחײו^ געזוגםע אויף שאס
 יוארעםע זײערע םאר פארזאמעלםע די באדאנקס ציג

 דער און ימיאן דער «ו צוםרוי זײער און געפילעז
פירערשפם.

 װעסט 206 שאפ, וױינער׳ס דזשעק פון אי־בעםער די
 טשער־ שאפ זײער פרעזענםירט תאבעז סטרים, סע38

 גאלדשםײז ל. אגענט ביזנעס זײער בראון, לואים פאז,
 םיט פײנבערג סארים םענעדזשער דיסםריקם דעם און

 די לטובת ארבעט גוםעד זײער פאר מתנות װערטפולע
 אין טרײד פון ארבעםער די םאר *מ שאי פח ארבעטעד
 ארבעםער די חאבעז געלעגענחײט דעי בײ אלגעםײן.

 דאלאר זיבעציג און פינף בײגעשםײערם אױך שא■ פון
 ראשען דעם דורך רוסלאנד אץ קרבנות םלחםח די פאר
 דער םאר דאלאר צװאנציג און םינף אוץ רעליף װאר

סאלדאטען• אמעריקאנער די פאר עם• ױ•
ע: די ט םי ^ גאלדשםײז, װ. קאװסקי, ס. ק

 לאקאל םיז לעװיז םשארא אמ שנעל מאקס
לא־ םון קארפ ײש. און איזראעל ל. ; 117
 םשארלז .35 לאקאל םת סיגעל ד. ; 9 קאל

סעקרעטאר. לעוויז׳

אדבעםעד־ 401 ברענםש סוץ מיםגלידעד די מיר
 דער צו מיטגעםיל טיםען אונזער אויס דריקעז רמג׳

 קאץ םיליפ מיטגליד עקזעקוםײו אקסײוען אח םאמיליע
 םריינ־ סרוי, ליבער זיץ פון פארלוסט גרױסען זייז אייף
 אין םרײםט זײן געסינען ער זאל קאץ. דשעני דינע
 אקטיװײ פילע די אין ארבעט זייז סוץ פארזעצונג דער

 גערעכטע א בויען צו שטרעבען מיר וועלכע דורך טעטען,
וועלם. מענשלעכע און

סעק. קאטעל, ג.

 330 ברודערס, דרילינג םון ארבעטער די מיר
 אונזער צו אנערקענונג אוים דריקען סטריט, טע38 װעסט

 גוטער זײן פאר קלאץ, סאלאמאז ברודער שאם־טשערמאן,
 אין ארבעטער אלע םון אינםערעסען די םאר ארבעט

 און וואםש ריסם א מיט אים פרעזענםירען און שאם
געזונםערהײם. פארנוצען דאס זאל ער אים׳ װינשען

 ברידער די צו דאניז אונזער אױס אויד דדיקעז מיר
 אגענט ביזנעס און מענעדזשער גאלד, סעם און רים לואיס

קאאםעראציע. דיער םאר 23 לאקאל אונזער פון
 הײמע ;23 לאק. עקער, סידני לעװיז׳ סאל.

לאק. םשעלעװי׳ מערי ;35 לאק. שנײדער׳
שאפ־קאםיטע. די — 48

אונ• באדאנקען זאוזן, םילים םון ארבעטער די מיר,
 זיץ םאר סארקין, לואים ברודער משערמאז, שאפ זער

 דאלאר־ 50 א מים אים פרעזענטירען און ארבעםער גוםער
 נאר נים דאנקבאר אים זײנען מיר באנד. דעםענם דיגען
 םאר אויו נאר פראבלעמען, שאפ אין ארבעט זײן פאר
 ״ראשיען :וױ געביטען, הילםם די אױף םעםיגעיים זיין

דיסט־ דזשאינם אםיל, חשואיש ױנײםעד רעליף״, ײאר

 גויטיגן דיאר די רא^ק דעד r» 7יסקאס שאןריבױ
 w$v אונסנד פיז ארבעסעד די פון זימען ארגאגיזאציעס

 חונחאיט soo אדימד מיט געװארען געשםיצט יאד דעם
םעד> ג$ך גןבען וועלאן סיר אוז דאלאר

 » געװאדעז עזאסאשלב אײד איז מיטינג דעם בײ
 סאל און כעס לואים אטלאס׳ בעני ברידער די כאדאנקעז
 דן- דאלאד y 25 סיט זײ פרעזענםירעז צו און סאגורסקי

 ערלעמר, און אויםריכטיגער זײער פאד יעדעז באנד סענס
 דערפאנס אױך דא זאל און שאפ אין ארבעט די צעטײלען

 20 םאר געקראגעז האט בעס לואיס בח־דער אז װערען׳
 מדך הינםערשםעליג געװען איז ער וואס ארבעט דאלאר

 אױפגע־' מאריס ברודער זײן מים ער האט סעזאן׳ דעם
 דעד צו אפגעגעבען געלט דאם און ארבעט די מאכט

ועליף״. װאר ״ראשיען
 באדאנקען ̂צ פארגעסעז נישם אויד האבען מיר

 ראוז שװעסםער אגענם׳ ביזנעס םריערדיגען אונזער
 און שאי אונזער אין ארבעט גוטער איר פאר םירסקי׳

 און פרעזענם ײערטםילעז א מיט איר פרעזענטירעז מיר
 סיט אנגײז וױיטער קענען זאל זי אז געזוגט איר וױנשען

 נײעם איר אױף ארכעםער די לםובת סעםיגקײם איר
פאסטען.

 ברװעד אגענם, בתנעס אונזער אײד באדאנקעז םיר
 אומערםידלעכעד און אויםריכםיגער זײז פאר םקאלניק,

 אר־ די צװישען באציאונגעז בעסערע ברענגען צו ארבעט
 וױיטערדימת אים וױנשען און םירםע דער מים מטער

ערפאל^
.•קאמיסע רעזאלוציאנס

 חמעק טײכסאן, ס־ױנער״אכרחם דזשא
כראנםקי. אהרן און

וז. 250 האק, און לאוב םון ארבעםער די םיר
 צד מיםגעםיל םיםסםען אונזער אױס דריקען סט., 39

 םוים אױםן קאץ׳ פילי■ ברודער שאפ־טשערמאן, אונזעד
 לםובת םעםיגקײם וױיםערדיקער זײן אק םײי• זײן םון
 דין אין טרײסם א געםינען ער זאל ארגעסער די

םארלוסם. גרויסעז
ע: ט םי ^ ל. ;117 לאק. לעקאד, * ק

; 35 לאק. קארניצקי, ד- ; 9 לאקאל ראםמאז,
.10 לאקאל ײילסאן׳ ד-
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,Xרנםפונעשאנאי דןר פוז כאריכם ממפיט פופמ ”,״* םױפערכעמיס־פמד
MMM asaaaWaIAIA An, ״ _•kV" סקרלססץ׳ •n פק

סײ״״מנפ מס געם*כם ח*מז סיי ־. פראגענבערג ד.
 סעסבעי־ לאקפלש »ײער •*קםעז. ךי סיפ eo׳B׳» cp ״ל״

t ,v 1941 יאר דעם »>ן e«n ב«יײא*עז A801 יגל״ני*• 
 איגםזןינע־ רןר *ון סעסבער׳■׳• •ולזןר דער ©•ם לגי ,,

 יי .2M אי« M7«rw מי *« געןינעו »>ר װעט
^ cyi1 דײד געח«א חאם ל*?«ל אייער o r זצלמי
מי no ב*טר^עז .*י ס r>r ײז 2ס.ג8 * מי ײ  ״

 װ#ס «י:םזןינד«א:*ל, w מי יין *אלען טויטען
 סרא־ איז <י■ גאר און טויטזןגרפטן, חוינע ז״ער * סײנם

סעסנערא•^ א״ער *ו -ערז«*
o יועכעז געזעץ » ד* יא יי« עש :כלאזסאן א• r איז
 :46 י״סזןל 20 סעקאאז 8 *רם■ זעם <ןא;שסיטו*יע, אוסער

.p״t 7« נ*«וד דזסאינם לאקאל, » *ין טןקרעםארr דיסש׳ 
 *נגעמעז ק*ײ דױש » ארוישגענען ז*ל קאונטיל ריןט
7״M דױס׳ «אר געלם r ייג־ נ*ז«לט חאם סעסבןי דזד 

 קי»שד איז געײעז י״געז װעלכע אשעשסענשש, *:אל9םןרנד
 t»׳ סעקרעסאר א״ער סער״. 7r« סאכפםעז זעקש ן«ר

 דיוש »״ד וו) נעסעז *ו זיך «:םז»גט ער װעז גערזכם ריבער
B״r; שעס• אינסעײדיאנפל די באיאלעז •ריער װעם איר# 
.BD1JI0

j :יי ס**<*ד »|oyi oiyopy »ryn »י» j׳b _
 ז״נען םאס״עטי. די געםאן האט איר׳ זאגם דאס׳ נ*««לם׳

ר םיי ע ב י  «י קאנשסיסו*יע אונזער לוי■ «אר»ליכםעש ^
 ברי• ייר פלא *ו ד«ל»ר »ו«*יג און חי^ר■ די מט״לעו

o 1'א זײנעז װעלכע דער r ר םיס ױדאים גל״כע »*ל ״  א
 זײ ,o:jfOBi«ir עדױק״«א:*ל אונזער *ו זיך ײןנחןט

״ו וואלמז יענעי «ױ r»*p א«געדרו?»ע I* *ו׳ייקעז א
.7ק*י7ל

 <י• 4י*י ײניאן די *ז סענות א״ןרע ראםנער: .0
 ױניאז nr P* ipvuur זועלכע סעםבערס די •*רזארגען

 וןי ניפ איר זעגס אגב אוגעערעכס, גאגמז איז גיט ויינען
 ענין. דעם װעגען אזוי •ילט און קלערט װעלכער »ײ»יגער

r *■*יאפיעז דאש אוס #נעי r סעז o r  irrsp געזעץ 
o װןגעז r איז nr ,איז איד, זעס דאש און ?אנםסיטופןן 

»pi זיך *סעלט איר וזי לײכס אזוי כים |»n. ס״ »tie t 
אויםנ*םע. זעלטעגע » os״n׳»ip n׳o װאש «*ל nr *יי

ני■ זענס mo tg «ו גים «יו אלזא גאלישער: ד•
P» 1"P יז» o r ,אר«םאועע:עם* ngi םיי סליםעניק. א 

 ngorngg np•״o egn n׳o tg *עשםגעאםעלט, אויך וואנעז
 עששיענ־ *יוג^ל ׳n געקענם, ניט קיינמאל npoye בעכעם

 nאי סא:ט דאך און בא*אלט, Jin׳iyn פטאט ךי חאט סןש
 קא:שםיםו*יע nyt:io לוים נענעשים. םויםזןן oyn אונז נ״

 קיגמי׳ ויי, jropniginge בלום *י בלויז יט1בענע n׳o ז#לען
tpn^y, און פװעשנײד n2׳n r, ז״נעו אזעלכע װען און 

 ילימע״ P'P ױ נים np2g טפר׳gnטינ'סםng *ום אויך ניםא׳
 דוערען קע:ט איר אוינ טוםעש. nr* D:<t*p *עםער, גיקעש,

 V© וו״סען עשט״ט, D'npopi nאײע פון s*n©o*7׳i׳on* חןר
̂יער g ב״ [g זיך *רעגט נים, «*ט.9׳ א״ער אין ל

 «יז פײעש געײעז זענט n׳g אויב הלעמעריננ: ס■
nr יניאז* #ng װי טער mn eppt׳nr P* o װ*ם «״ם 

g׳n חאט g ipjgnpyi װיםgnnעל nngpםיזם ׳ mgלויט ׳ or 
 l^gnpi*: ח*ט n>o אוינ טיטגליה נ״ער g ווערעז געזעץ,

 *״ט njf»i«J דער ngg n:gg טויטען דעם *ו יאלונגען לי
 -spngp mg זייט ׳וני*ז npn npon* געװען זענם nאי ױ*ש
n ױ mge pe •סזוילעגיעש לעg *ו a«׳־ rr .״ם»

 nr P* ovii'ipn nj3©p© g װען. האראװיטץ: ש■
 א:ח*לטזןן *t קען ער :nvnp ׳n אים טען גים ייגיאז,

 יאר. V ntfgn 2 **לע^יג •*נד, אין אסװיליעגעס ז״נע
 אין «*נמ «ום גגעזgלgב *ו ■ון jpig^ig זיך קען ny און

n>D*i^ דngף ngi ny אויכ און *$לזןן נים tpngBW ny, 
r״p *ו Bנםיגyngב ניט o׳gni» yi״r יייגעז  yiנy.̂יםש 

 זy**לונג ךי ןyל®gn*נו Bigreig זוך חאט nroyur ny«״
 ױניפן. nr 1■י lyi'iyyiptni* ןוך eg© זי iyn n«*: *ום
 קל״ם ny״o װואןן jyeejn nymo ב״ nyp׳nr קענעו םיר
 קענןן גײז׳ זאל■ mo nyt^ * ו»ר cg« *ו ן.yלgבא« נים

n©• ניט אייך i^ gu  v© ,jyjgi אײך #iy*gnyj nyo 
ng״pui*J ו* gig אין pe^ny oiyoyn■״ •©u* n»״ŷ 

vo אויך ©yii ny tg ,nyon זײנעז v© און ניט  rg lyjyi
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m חױמנג כירדוננ ף® nt קזרשד*מיימנמו t o  ns אינפעתעעאטג
מז דןם «דט מי r• *ניןי נ ױ י rmo ,tanro ו מנדןן on י אז׳ קו מו yVa •ת מז t$ קומיז די p  v 

מי פיז *פטײלתמז קילסוי זײז גילדמג מ ך י ת מ מ מ נוגרײסתמז׳ rmi-ynt mm ריכימז ו י י  •ד*גד*מז י
ר פ«ר פארמר״שתגומ «ל« שאנפל ײי m״yvuy» pa **a םאםיגדיס ז  P מר. חנם פ»ו ייאיגקײסמ ®ילזנ ױג ו

ר ו ם ל ו ג פ מ ל י י ט פ ט א ע ע װ ל א ז ע ג ױ ם ש ר ע ב י ע א ג ד ר ע י ר ן ® ע ג נ ו כ ײ ר ג ר ע ד
 דעם אטילו זדבערשםייגעז װעם װאס §ראגראם א
 אומער pa אפםיילונג קולםוד די װאס סםאנדארד חרימן

 fפריןרדיג די אין דערגרייכם תאס אינסןרנעשאנעל
, ן ן ו ן  דער pa דירעקטאר דןם pa אנאגטירט וחןרס י

 די םארכינדענדיג ,שײפער. לחדס קולםוריאפםײלוגג,
 pa גוגאב ) םים סןזאן למטען pa פיסשורס מססע

 די װעס םאסיגקיימז׳ נײן pa םאלאגטען נײע עטלעכן
r דזװ־פיאח «יאגר*ם v r פ*ר נױפיגקײס קוולטוזמלא 

V די jrp rynyam .יאגיסםישיש םיםגלידשר pa סיט־

אזויגע pa גױםיגקײם די פארגרעשערם האם סלחסח די
םעםיגקײסזה. שאפאדישא

 pu 106 איטיילוגג קולםור ■prr pa אפיס דץד
pray r סטריס, םע39 װזןסס a אודענם יעדןן pa ן  מ

ן סיז שבת׳ אומנט. ױבעז גיז פרי דעד pa אזײגער  מ
ד אין נאכםיםאג. אזײגעז* אייגס כיז פרי דן

 *ימזת באעפפל pa דיקסאן אז םעלדונג, שייפעדס
yn sy iis] געווארען bis מז תאם סםצף׳ מרו ס רוי *

pa trvBmpvoriK 1<ריחק אלישעקיפח. y n  vm 
שטןד *pn pa סאז p ןר rf pa* נעגזד־ m  v  t e n 

 pa דידיגעגס אלס לאנד ״a in •ראמיגענץ גרײגען
ש. ̂־לישאקסיױ בארימםער ן  יתגעד־ אלס אדגאנימני

*י, pa 27 מאז ײ י a דיריגידס שײז י9 מ rt גיו״ 
W V ארקעסמד פילהארמאױ pa דעם J סי. נ 

.סערסעארק סיםפאניע
ד םמז פארבונחוז pa באעופל ,פאול  .אװ סקול גיו דן
ר םיט pa ריסוירטש סאשיל  כ*ר װעסםםינסטער חן
 אינטערנאציאי זיין אונידדערזיטעט. פרינסטאן pa שולע
 dbbuv װעלס׳ מוויקאלישער דער pa רעפוםאאיע נאלע

pa דטדגקײסזח רזנװאלוץיאנערע זימע tapi ר  tap ן
ר זײן pa ארײנגעברשכס ך פעד לייגענדיג ארבעם׳ מ  ג

ף וױ שאשעדישע די *ייף װיבס  VtvtD «חנסישעק< די »י
pa געזאסג. גרייעז

o ווערט גרופען פארשיידעגע די pa ג^ידןר r a אנגע״ 
pa o'ca pa iibv קולטור״אפטײלוגג דער pa ר מ ד  לז

וגווענײ. זןקסטע pa סטריס סע39 סםןידזש,
 זימען םיםגלידןר גייע ונוזיי אז אגאנסירט, שייפןר

װגןגעמז a געװארןן ו n סעסף pa לעיד־ pa ױ־ 
 נןגער גמלןןנםירםעד דער דיקסאן, דיעז מקסארען.
ריגןנס,  געװ«רעז געלויבם שס*רק זדז ןןרבעם װעםענס די

t *  pa קריםיקער םחיק pyi*a וועם לאנד׳ גאנגען 
i r f N i מני םיםז ם  די־ מספעל׳ ול88 ןרקעסםןר. סי
 *׳HP דעםאף דעם pa pa שולע דשלקאז דעד pa רשקסאר

u y i רןן ריגי ס ח ן a ו p  ^ ly a y n p u a.* רשדי סייםשן
MA^A MM MAMAAMAM m a L aMMA m m  MIAAAס Hp pD • דיריגעגם געזדלמס זײן מן

ירס69אנג וױמזער דעט ארקעסםער מאנדאלין דןד
M m  b L aMMAM m m ■  AAAAA ■MAMA AAaAA^■ AAMAAAMA AAA AAAMIAAAודערעז p t סח סיסחילף דער סיס •לאסגיקאף יודועץ 

 etp יוןלכשר גאוידןן׳ a ראכערס פיליפע. דן קןןרלא
ם ר פי ק דן u ״פמס ^יי y ,דער סים *גפידעז װעם נידלס״ 

j j tm ד <pa tan ת r»  aoa*iyn ר  דן
שע רו  פעדזשענם ״די פארשםעלונג די סיטשורען װעס ^נ

״, *װ ” מי ױ 1n א v K מז שרי  ״tyora ■tyi סאד גע
ז pa נ*ש«געל חעמ. מ

 £אר געיל&נעײעם ווערען טזןםיגקייטץן ןןנדערע
 ריכםען זיך ודעט שפםײלמג די םעזןון. pa ש«עטזר

Hi ״uiy(״ny3»a דער ד״רך — גלז*גס שײסדר הןס —

 פון סשערלײפ שאפ סלאדס
נרוסלץו אוז יןמ־ס נװ

 קלאוקםןןכער דער פון כאארד חשאינט דער
 טעז16 דעם םיטװאך םיטינג, כײם חאם ײניאן

 טעקם דער «ז כאשלאסען, ,1942 םעיטעםכער,
 װעל־ ױניאן׳ דער פון םאנד פארטײדיגונגם פ«רן
 ל#ק«- «לע פון נעװארען גוםנעחײםען איז כער
 שעפער, די פץ טשטרלײם זײ פון אױך װי לעז
 אום און װערען אײנקאלעקם שגעלער װא זא־ל

 םיםגלידער אונזערע פאר גריננער מאכען צו
 םיט־ אונזערע זאלען ׳טעקס דעם אפצוצאלען

 דעם שכת, ארבעםען צו װערען ערלויבם גלידער
צװעק. דעם פאר אקטאכער׳ םען10

םיטגלי־ אוגזערע סײ אז זיכער, זײנען םיר
 םשער• אונזערע ספעציעל און אלגעמײן אין דער
 ב«- דעם םת װיכםיגקײם די פארשטײען לײם
 את ױניאן דער םון װאױלזײן דעם םאר שלום

 קאאםערי־ םאל אלע װי םער נאך חײנט װעלען
 םאכען *ו כדי באארד דזשאינט דעם םיט רען
ערםאלנ. אן םאר כאשלוס דעם

סו ע א סז ד ת ר א א ר ב כנו א ^נז א ל $ן {ז װי  י
 םענעחשער פײנכערג, ישראל
 פרעזידענם וװקערמאן, ראוכן
 םרעזשורער םעק. ׳אשבײ י. מאריס
םעקרעטאר. רעק. לאנגער, לואים

ר ע ש ד נ א ם ס ש ג נ ו ד ל י ם ב # ט ר ר י מ נ « ג ר ן א ו ל פ ^ נ א ש ײ ק ױ ד ע ע ט י מ א ק
ר ראם בילדתגס t פיז rt'rrovrm דאס מ ל  ז*ל מ
 ניױ «לזנ pa קאםימסזח בילדוגגס vi$ pa באשסית
 גום איז איגמתלשאנעל, אמזןר pa לאקאלס יארק^

nya״iyo פיטימ יזכיא€סלשג?מײג ן בײ געװ*יזז pa 
 עקזעקוסיה Vr»yiya חןר pa ק*םימ ^יקײטת^על דער

 אוגזער pa םםעף בילדוגגס מנםראלער דער באאדד׳
pa Vyinaynyot'a פארסרעםער pa ױאס לאימלס די 

pa גןװארען אפגעד׳פלסזמ T*a *Yyaayaaye |yo9 oyi
A aaia Lmammaaaiaaaaam  im am  aaa ■m m  L a a m m mרום קאונסיד jn  pa“ דגטערגעשאגעל( corn 8 pa 

yol6 .סםרים
 ראם כילדתגס אז) ארגאניזירזח צו פארשלאג דזנר

 בילדדנגם דעד pa געווארען פארגעשלאגעז pa װאם
pa yo'ayp נענעראל דעם tPtnpyrpy ב*ארד׳ i*a 

 דדבמ־ •רעױדענם פוץ געװ^רען געחײסעז גוס װארעם
ל אלס סקי מ «r גרעסעחנ דעדגרײכעז נו םי ip n iw p 
pa ר יראגושסעז »ח מעגלונכקײמז בילדונגס די  אלע מ

 דעד *ז עוװןרסעס, »ײד װערט ay לאקאלס. ניי־יארט
 םא־ pa y’ampippT פער *רײנברענגעז ז*ל קאמסיל

u דער לױט ארבעם בילדועס n דערגידחנן n y V iy 
pa סטאנרפאז חאכפאז׳ דזשולױס ■רעזידענם וױיס pa 

yapryiyaj*a^ דער pa קאםיםע ®דױקײשאנעל חנר
 זיץ ג?ת*ט חאם שטאם־רןןם- סעדyגרינדyגײ־ג חנד
o 24 םיםינג ערשםער nם םעזayםyמבyר r a  pa- 

 האלםען װעם קאונסיל דער ״•ידיםארױס. םערנעשאנעל
 HMa ארטרעםער8 דערװלען װעט pa םיםינגעז רעגולערע

n גענעראל דלר pc קןןםיםע עדױקײשאנעל דער a ip■ 
באראםונגס־רעכם. סיס

םינג לעכעז08געםײגש« בײם  סע«• םען9 דעם פי
 דעם ארגאגיזירען פ»ר •לענער די אחוץ t*a םעסבער,

p קאונסיל׳ בילדונגס שםאםישען aזטיסגעחערם ־ npnyi 
 ווערם עס װאס טעםיגקײם דער ױעגעז באריכםען רען

 ,naco מארק pa סעזאן קוםענדעז פאר געילאנעודעם
 ױיכ־ די ראמזי. pa ?w קאהעז ם. k*hm< שײשער׳ לסדם

 לעיבאר דער דינען יראגראם דשי pa פונקםעז םיגםםע
 יעדען געבעז װעם ןפםײלונג קולטור די װאס ■עדזשענם

aacntr ; וואם אװענד שגת יעדען אװענדעז םאנץ 
 pc פאםראזעז pa םאלדאםעז אר8 זדינגעארדענט װערם

 מיליטע־ סםײדזש; לײבאר i*a בריגעיד חעלםח דער
 בריגאדע דער pa םיםגלידער די פאר יבוגגען8 רישע

pa ף םעםיגקײטען זײערע סון אויםברייםערומ די  ^י
שוץ״ ניײילעז pa געביםעז נייע

 בא־ ײניאז װערעז ױילען וואם די םאר קורסען די
 לעקציעם ערנערומם־קלאםען׳ pa נױרםינג האום אמטע׳

pa אינטער־ דער סענםעדם, עדױקיישאנעל סאשעל די 
 גימ• צ,aוליaב מזונחולין־ארקעםםער, pa כאר נעשאנעל
p נאסםישע p m 'a, שוױמען pa וועלען קלאסען אנדערע 

*לענער. געהייסענע גוט די לויט װערען םארגעזעצם
 אדמינים־ נייע געווארען אנגענוםען אבער דינען עס

 אנד׳ןןלםען דאם מאכען וועלכע רעגולאציעם, םראםיװע
pa דעם׳ אן אפד׳ענגינג םעםיגקיים יעדער aזײ ויב 

 םעטיגקײםעז די מאכען ונו כדי גרופע. םינימום a האבען
עו־ pa צײם םלחמה יצםיגערa דער איז פלאנמעסיג  בי

פאדערען׳ זיד וועם לערער׳ T*a מאנגעל דעם קוםען

MMAUAA AAAAAAAAA AAA A A A AM *MAAMAA LaaA AAAAA MAMA ז  שסודיר באזוכער. םיגימום » ה^בען ז>ל גרו§ע יעדזנ ן
twb װײניגסםענם חאבען םחען קלאסען b̂ מיםגליחנר; 

 וױינע־ ד׳אבעז מוזען גרופעז קולסור pa אטלעטישע
 pa סאשעל א אנצוהאלםען pa ססודענםעז 26 סםענם

ס האבעז pto םוז סענסער עדױקיישאגעל ײגעסמנ  װ
v*aia .תר םגלי פי

 געוױנען םיטנלידער אינטעתעשאנעל פיר
פעלאאושיפ חארװ^רד

 זדגםערגד־ דער pa קאמיטע עדיוקײשאנעל די
 pa פאקולםעם pa םיםגלידער מיט וװזאםעז שאנעל

 םיר די *יםגעקלימז האבעז *גיװערזיסעם, ימתוןרד
 װעללן ױעלכע <ytiprvnyBJ'a דער pc םיסגלידער

 םים־ פיר די פעלאזדשיפ׳ האדװארד־יונקמ די קריגען
̂ק pa יעפעד, דזשארדזש זײנען: גלידער ;22 לa•̂ל
 חשועל, a ראבערם ; 91 לaלאק pa ,aדינaלxD סאריס

pa 392 לא^ל, ^tnaaciaii׳ ip r ^ 'a׳ pa סעםײל 
.23 לאקזול pa ,laoan חש.

 די pa קאםםעז לערען די דעקעז װעם ױני*ן די
aר rקאלעחש א פאר זיד דורכלעבעז ^יף ות n r די 

 םקול דער pc בשותפות אנגעסירם װערען פעלאושיום
 טאבליק ןךו סקול די pa אדמיניסטתישאז ביזנעס אוו

 :געגענשטאגחח די דעקט קורס דער ןןדםיניסםרײשןןן•
 ארגעםעו־ pa ױניאגיזם טריח־ *נאליז, עקאנאמישער
 פארװאלםונג ױניאן ןןדמיניםטראציע, ױניאז יראבלעמען׳

 װערעז געהאלטעז אייד ײעלעז עס יע.1קזמ«ערא איז
 װעלמ בײ אווענדעז׳ די אין קאגפערענצען ײעכענםלעכע

 איז לערער פירער׳ אינדוסםריעלע באאמםע, ייניאז
 *ײם־ םסעציעלע דיסקוטירען וועלען באאמטע דעגידונגס

פראבלעמען. לעכע
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 דער פ^ר שפדמט
פ#רטײ פרבעטער

 דין סחעז ארבעטער די
 די אז סאראינטצרעסירט׳

 pa זאל אאדטיי ארבעטעד
 קריגען וואחלען איזנסיגע די

װאס שטיטען׳ צאל די וױיל סאל׳ אלע וױ שםיפען סער
 װאח־ )דצסיגע די זדן טריגעז װעס אארטײ ארבעטער די

 שםארק• דער pa מאס א סאר װערעז גענומעז װעם לען
 pis וױסיל pa •ארטיי ארבעםער דער pc קײם

r םיט רעבענעז זיד חורף a מאכט. ■*ליטישע א אלס
 רײדען *ו פיל מאמענט דעם i*a ודבריג t*a עס

וױ pa מאכט ■אליםישער pc וױכםיגקײט דער װעגזןן
p דארםעז ארבעטער די שםארק n ו פאחדנטערעסיז־ם* 
 •זייגפלוס. פאליסישען פזןר וואס העגם זייערע pa קריגען

 לעצםע יןנא«ע די ra האבען אםעריקע pa ארבעםער די
 yלדיגaגװ א פאר ותוס לעתעז געדארפט םך a יאר מז

 פארבעסערמג דער זדן האט •אליםיק באדײטונג גרויםע
לעבען. זײער pc פארערגערונג דער pa ןדער

 לאנג זדבריגם גיט גאך pa צײט׳ a געװעז ra עס
 גע־ ארבעםער אמעריקאגער די האט מען װען צודיק׳

 נים׳ זײ פאר םויג געזעצגעבוגג םאציאלע אז לערענם,
 די pa געזעצגעבונג די אז ניט, זײ ם*ר טױג עס וױיל

 צוױשען קאמף דעם pa אריינמישען זיך זאל רעגירונג
 םעאריע םרעידי׳יניאניםםישע די ארבעם. pa ימייםאל

 זס־יס־ דארפעז ארבעטעד די ra געװען׳ דעפאלט איז
 הילף דער םיט בלױז םארבעםערוגגעז דיערע אלע קעמפעז

pa ארבעםער די ױניאנס. זײערע pc האבען אמעריקע 
 ק&מף דער ra סארשטײן, אנגעפאנגען ענדלעד אבער

r ארכעט pa קאפיםאל צװישען a ניט pc גלייד־ *ווײ 
 קאמף דעם pa r*a קאםיטאל ra צדדים. קרעםםיגע

^ ניט ra עם pa צד. שטארקערער פיל דער ל  דער־ ב
r קאפיםאל װאם פאר a בעםער r*a pa DP’r’:aapa עקא־

 בא־ גאנץ נאר קאמםס־פןדיציע, בעסערער a pa נאמיש
 פאי די קאנםראלירם ער וואס דערמיט, אויד זונדערס
לאנד. pa מאכט ליםישע
 קנ&פע די אין האבען ארבעטער אמעריקאנער די

 וואס געלערענם אדפיניםטראציע רחװעלם׳ם pc י»ר מז
 די סאר האם עס באדייטונג װיכטיגע גוואלדיג a פאר

 גע־ ךײ האם עס וױםיל אויף pa גזױעצגעבונג סאציאלע
ױכערער• און בעסער לעבען דיער מאכעז צו האלםען

r אמעריקע a צױױלי^־טע די פון איינע געווען 
 ריק־ שם&רק געווען r*a װאם לענדער׳ אינדוסטריעלע

 האם אמעריקע געזעצגעבונג. סאציאלער pa שםענדיג
 על־ קיק זןרבעםסלאזעז־סאתיכערונג, p«־p געהאט נים

 װ. .ra .a ארבעטם־םאג ג^עצלעכעז קיין טער־סענםיע,
 שול־ געװען אליק ארבעטער די ױינען טייל גרויסען צום
 װי האבען׳ טרעיד־ױניאנם ד־יערע וױיל דעם. pa דיג

 נאר געפאדערט׳ נים עס Tבלוי ניט באמערקט, פריער שױן
 *־ryp0 אונטער ערשט דעם. געגען געװען גאר זיינען
 זיך אמעריקע האם אדמיניסטראציע רתװעלם׳ם דענט

 דאס׳ אניאגען pa געזעצגעבונג סאציאלער צו גענומען
 ארבעטער די פארנאכלעסיגט. לאנג אזוי האט ,r װאס

 זיי ra וױיסען, די אפצושאצען. װי גוט זייער עס וױיסעז
 די וױ נאכדעם, מארגען אויף Taברויםל ניט בלייבעז

 ra וױיםען, ױי ארבעטס־פלאץ; זייער סארלארען האבען
 עזTaרלaD גאנצען pa ניט די װעלען עלטער זייער אייף

 וועט װאם פענםיע, a קריגען װעלען די ra נאר יוערען,
 וױיםעז׳ די עקזיסטענץ. דיער אויפהאלטען העלםען זײ
ra די םארהיטען וואס ג^עצען, פאראן איצם זײנען עם 
y אין עקסםלואטאציע גרויסער צו םון ^ ry וואו םאלעז׳ 

 גענוג שטארק נים r*a מאכם ירטעTניaארג אייגענע דיער
פארהיטען. צו די עס

זיד ארבעטער אםעריקאנער די פאר גענוג r*a עס

מז דיער גזדיען ra עס חטקד וױ דעדמאנעז צו ע  pa ל
 האם קרידס עקאנאפישער גרױסער דעד יחח צײט׳ דעד

 pa אדמיניסםראציע זדאװער׳ס אוגםער אױסגעבראמז
pm עס ryrn גיט pmya ם קיקaצrװאס גזױעמן, לע 

 די דכערקײם. pa שח r»a עס װעלכע געבזח די זאלזמ
 די פארגעסןמ נים זיכער קענעז אדמטער אםעדיקאגעו־

 די תוגגעד, דעם צײם, יענעד pa ברעד־לימם ענדלאחן
 צײט יענער איז חאבעז די װאס ,p*a pa לײחמ די נױט׳

 אר־ ארבעםםלאזע רידגע די ;אריבערםראגעז געדארפט
 פאר־ אונצײליגע די pa גאסעז־בעטלעד מחנות די מײעז,

 קיץ געהאם ניט חאבזמ װאס שמלאזע, pa װארלאזםע
r עס דערםאנזמ די pm pa קאפ. דיער איגער יאד r 

raa pa־pry^a זײ־ װאס עס?יזן,ב צום דנדעדונמװ די 
pri געמאכט pnartyi רחװעלם׳ס פרזדידענט אמםער 

p די prayp דאז אדמיניססראציע׳ rrn t פאר װאם a
m L u a m u a  am AAAAM mm  AAAAAAM4AA MAAAAA A AAIMUAAA —------  גע סאציאלע די האם עס באדײםונג גרױסע גװאלדיג

די. פאד זעצגעבונג
 סא־ פאליםיק. r*a געזעצגעבוגג סאציאלע אבער

םח עם װערען. אויםגעקעמסם pmD pnppyi ציאלע
AAAAAAAM AAM MM MMAAM MMAAAMaL m A *A AAAAAAAAA AAAIAMI ■  באאיינ מוז עס קאמף, •אליםישעד 9 ווערען געסירס

 אויס־ מחעז עם pa מײגונג עסענםלעכע די pnjm סלוסם
 פאד גינסטיג prm װעלכע סיטואציעם׳ ווערען גענוצט

קאמן^ דעם
 ארבעטער־פאדערונגעז, די pa גערעכםיגקײם די

ra דיער ^pn ווערען פארבעסערט תןל pa געפאכם 
 אםקלאנג pranipr a pnrcya חאם דבעד׳ םעד ווערעז

 אםעריקא־ דער pc pטײלז געוױסע pc חערצער די אין
p דירעקם נים דינעז װאס גע^לשאפם׳ גער n rrra c 
 האבען pa ארבעם pa קאפיםאל צװישעז קאמף דעם מים

 אמע־ דער pc שיכטען יענע pc שטיצע די געײאינעז
 אר־ צום נאענם שםײען וואס באפעלקערונג׳ ריקאנער

 גע־ פיל האט דאם מים. אים pילזc pa קלאס בעטער
 ענדעדונג אז ױערען געמאכם תןל ענדלעד ra ,pלםזaה

 ארבע־ די ra pa געזעצגעבונג אמעריקאנער דער אין
 לער pa שוץ םער קריגעז עץryi דורכ׳ן זאלען טער

לעבען. דיער pa ױכערקײט
 סימ־ דיערע pa םריינד דיערע וױ בעסער אבער
 פעלט׳ די וואס p^a ארבעסער די וױיסען פאםיױרער

pa װי אליץ זײ וױיסען אנדערש אימיצער וױ בעסער 
w םאדערונגען. דיערע םארמולירעז צו zv pa- עם ליגט 

 םאר קאמף דעם םירען צו p^a די אויף מער pa סריער
 עקייס־ די נויטיג אזוי מאכט דאס פאדערונגען. דיערע
 פאלי־ ארגאניױרםע אן פארםײ, ארבעםער אז pa םענץ
 פא־ פאליטישע די םארמולירעז דארף וואם מאכט, טישע

 דורכ־ דיער פאר קעמפען pa ארבעטער די pa דערונגען
קערםערשאםטעז. ג^עצגעבענדע די אין םירונג

פראגרע־ א געװען r*a וועלכע אינטערנעשאנעל׳ די
 גע־ געגױינדעט r*a ױ װאס םאג׳ דעם םץ יוניאן סױוע

 גרױםע די אפגעשאצט שטענדיג האט וועלכע אץ ווארעז,
 מים דיט ביי דים קאמף פאליטישען דעם סץ ײיכטיגקײם

 פאלי־ דעם שםענדיג האם און קאמף עקאנאמישעז דעם
 אײנע געווען r’a געהאלפען, און געשטיצט קאמף טישען

pa בלױ נים האם וואס ױניאנס׳ דיr גרינ־ געהאלםען 
 א אין האט נאר םארםײ׳ ארבעטער אמעריקאנער די דען

 עק־ איר אונםערהאלטען געהאלםעז מאם גרױסער דיער
on .טענץ

 ניט פארטיי לעיבאי אמעריקאנער די ra ליידער
 םירערשאפם די נױ־יארק. םםיים םון וױיטער געגאנגען

pa נאך קעז באוועגונג טרעיד־ױניאז אמעריקאנער דער 
 אר־ די םאר װיכםיגקײם גרויםע די באגרייםען נים אלץ

 סארטיי• םאליםישע אייגענע דיערע האבען צו בעטער
אויך וואס פארדרוס, גרויסער א ונדערםTaב r*a עס אץ

ז p םםײם דעם יי n r 'i’i צו־ נים ױנקמם סן־ א דמעז 
ר פארםײ. ארבעםער דער צו געשםאגעז מ  r*a עס %א

 צאל גחיסא נאנץ א װאס פאקם, דערפרײענדער a דאד
 וועלבע pa יוניאנם די צו באלאנגעז װעלכע אדבעסער׳

 הא־ פארטײ׳ ארכעםעד דער סים נים pirn פירער די
pn איז דאס פארםיי. ארבעטער דער פאר געשטימם 

a באווײז׳ ra ם ארבעטער דיaםזp וױכ־ די פילעז 
 אײגענע אן האבעז pa נױםוחננדיגקײט די pa םיגקײם

פארםײ• פאליטישע
r סיםואציע פאליםישע די a  r a איצם pmya 
 אױס־ שםענדיג איז ■ארטיי ארבעםער דער װאס אמגלכע׳

is  pnupyi קאפביגאציעט מאכעז pa אפ־ שליסען צו 
 איז עס פארטייען. עקזיסםירזמדע אלטע די מיט פאכען

 ארויםצושםעלז praipyiora ניס TCia ara אויף איר
pa חױפט״ די פאר קאנדידאטען אײגענע קײץ װאלען די 

 שםי־ צאל די לױט האט ■ארטײ ארבעסעד די אמםען.
pro. װאם r, האם pa primpyj זינט וואחלען׳ יעדע 

ױכםימ א איז n ra pmnaa געגרינדעם׳ זיד האט זי  ו
 .priyajn ײד דארף משו װעלכעד םים מאכם פאליטישע

p גאװערנאר די אין געוױזזה עס זי חאם וגדערסTaב ^ar 
 באײנדערס a prnrayn האם ױ pm צוריק, יאר פיר םיט

 האם אבעד װאלען איצםיגע די אין שטיםען. צאל גרויםע
 אימאד ידיז pשליםז געקענם ניט פארםײ ארבעםער די

 הױ«ם־קאנדידאםעז׳ די װעגןח פארםיי אנדער קיק מיט
 װע־ װאל־טיקעם, pa אױפם דעם prnyn ניט באזונדערס

 ■אר־ ארבעטער די גאװערנאר. פאר קאגדידאם דעם געז
 בענעם׳ס צו צושםיפונג איר געבען געװאלם נים האט טײ

 גע־ געהאט האס זי pa גאוועדנאר פאר קאנדידאטור
ד יאליםישער בענעם׳ס דערפאר. praania ניגעגדע  ח

 אר־ די ra גיט׳ פארדינם ער ra אזעלכער׳ איז קארד
 םארםײ ד^ארבעםער שםימען. אים םאר pלןaT בעםער

 דעמא־ דער pa סירערשאפ® דער pa סארלאנגט האם
 נא־ זאל זי ra נױ־יפרק, םםײם pa פארטײ קראטישער

 אז דעמאקראם׳ pmגרעסיaפר א גאװערגאר םאר pמינירז
 װעל־ pa נױ־דיל רױװעלט׳ם םמךידענט pa אנהענגער

 פירער איצםיגע די ארבעםער. די pa םרײנד a r*a כער
pa פארםײ דעמאקראטישער דער pa נױ־יארק, סםײם 

 סאר־ דעם האבען נױ־דיל׳ pa געגנער דינעז װעלכע
 אימ־ דער pa BiaTyiBa פארטײ לעיבאר דער סון לאנג

 צו pnp» ra פארםײ ארבעםער דער םאר װעג ציגער
 מי גאיוערנאר סאר קאנדידאט אייגענעם אן נאמינירען

 ײשענעראל אםױרני פאר קאנדידאם אייגענעם אן אױך
pa אײ־ אז פים וואלעז איצםיגע י1 אין ארױסטימזװ 

םיקעם. pעלבסטשטענדיגןr גענעבם
r דאס a ם םראבע ערשםע די םאקםישp אר־ דער 

 עלבסם־T םולשםענדיגען א אנצוםירעז פארטיי בעםער
 בא־ מאל דאם דעריבער r*a עס pa קאמםײז שםענדיגעז

 שטי־ צאל גרויסע a pri’v לar זי ra װיכטיג׳ זונדערס
 pa מאכם פאליםישע איר דעמאנסםרירעז צו כדי מען׳

רעכענען. איר מיט זיך־ ה»ל מען אז
 דארםען אינטערנעשאנעל דער םץ מיטגלידער די

 די ra םאראינםערעםירם, שטארק גאנץ דין מאל דאס
 םאק־ שטימען. רער װאם קריגעז לaT פארםיי אדבעםער

e אינטערנעשאנעל די r*a םיש r a גרוי־ אײנציגע די 
 אקםױױ־ ענערגישע ara ארויס וױתם װאס ױניאן, סע

 םולסטע די איד גים pa פארםיי ארבעטער דער אין טעם
 דאר־ אינםערנעשאגעל דער pם מיםגלידער די שםיצע.

 אד־ דער pם ערםאלג דעם םאר סןדגען דעריבער םען
 פאליםישע אײגענע זײערע צוליב םײ פארטיי בעטער

 דער pם שTוסםיnפ דעם צוליב אויד נאר אינטערעסןה׳
 פאר האלםעז נים דארף יעדער אינםערנעשאנעל.

אר־ דער םאד שםימעז קדמעז צו םליכם אייגענע דין


