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*m j b t פארזאםלװנ m in װוננ חנד א ת דעם no מרליד׳ אה *לסעו its ע
ס ®*רואטלתג, פראטאסט אח סודןר ד•  די ו̂ו
fo*o®p ײדאן׳ טרייז־ דאר פיז סוןר 280 וין TMP *»>tm ww ̂יייי  תד וממי מיחװיגג׳ •ייגיי

u tir if'i'm מ דוכיגסקי, ®ראדדזןנט ®וז י ת נ ן ו  ן
מז m מ rn m  wn רי  כאלשאיױססישא די וי*ס מ

syn •v »y® >yi ווײ די אויף דזדממידפ* T ty s 
 מיקמד און ןרליו מןנדק •ילןן׳ ®ון •יוןד ליסטיש®

 ®אר־ חעכסםע די פון װןוןן ןדרןפידס ujni אלטאד׳
ר ײן  וין uuyiyp ימיןן סוײד דאר ®ון א

fpp;h ®ת p מסײיע®ר«גו סט?וגאײא איז <(זט««*<ליפס
 װאט פארזאפלוגג ®ראטאסט די טוןד• ®אליסיש® און

מןל׳ tpfo אץ מוןז <נעחאלמז  סטריט טן66 סן
 *יואגט׳ דינסטאג וןוחמיו, זןקמזן און גוןחוײ אווישאן

ס מירץ. םצן30 ון
 די nrvom« וחןלןן װאס ר*ת«ר, די אוױשאז

 •חהיתגט גדיז׳ ײילי*ם : זימאז 13לי8ארזא8ט־סזטפרא
upr® רר$ «ח n rryB nrpnya 3 דזשײםס ;לײכאר *וו. 

 אמדאס־ אײ קאכגרעס ®ון סעקערסאר גןנןויאל קערי׳
 דזש. סאגאטאר סטייט ייגייסןד ;ןוגןגידחןנט טריןל

nro j«,* די פיז n r ; ון ניבוד׳ רײנהאלז־ פראפ׳® 
pm-טמל*גיש?ן n  ,flpup om n r *  ; n * ro o j 

 ®ון טשערמאן חןלד, אדאלף ;,טארוחןרםס״ ®ון םאר
תארדמאז כ. דזש• ;קאפיטעט ארבעטער איוישאן

ל מ מ מ א סןי ױ א ט ט ו
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מ\ לו כז רז* »ן

Mil AAA MMAM MtWlMMftAM ■a  /amaLmm^■  ijn פיז ארגאז אסיציזגלעז ®יז רןדאקסאר (סאדמקי^
 ״*דוחמס״; ײגיאז טר^יואד קלאדימ זװטנד*ג«ל«®ט

מי *דלןר״ פרידריד קדןי איג־ א«י«ליטטיש*זס ®יז מ

סשײנמז ®ױמז• איז באװאגודג ימיאן טדייד דאר ÂÂAAAAAAflA ÂAAAAÂM̂̂ ÂA ^̂ ^̂aA a ■âaâ■ —A*דיכיגסקי• עגס ו עוי •ו זײץ דדזןס נױןךגג ®דץ
דג דןג IMIA aim AAA A MAAMMAM iaאון סרױןר תס פון וװןק חס ווןגזנן ון IMI a AAM4M ■AMMMAAדי שרץ זןדמרדדגג דעד ג?גיח גױסיגג •ר$סעסס *“ 

טידןו T שיויא אלז״ די ןרליד׳ און אלטןר סןו W

:גזױןמגם דובינסקי ®רעזידזמט האט או.■ ®.v ג«» שזןדAAAI AAA AAA AA MAMMAMMAA MMA AM AAA AAA AAMMמלשןזױםסי״ תד דורך ®ױלןןו ®ון ®יוןו ליסטימו
 דעד ®ט ווערען מיספארשטאנען גישט טאר *®ס
דMAmLaAAAWA AAAAA■ •MAMA A AAA AAAAMAA ■mLma• —- -ראדי־ און ®רבעםער ®טארימגזװ* חןר *ה •ראגחןסט מ ®®וױ ®®רד*נג סינדעססעז דעם נישס ח*ס קײנערa amLmMA MtMAMAI•• AAAAAA MMil MMM MMAAAA __מרברעכען. שןגדלעכעז דעם געגזןן מיחןגמג מ  
ער־ דעד איכער רוסלאנד *ו חילף אמזזװ־ שײ*מז  

ד זײנעז ®ס פיחד־. ײײאז «ײײ מ מ * *  » r n g
דעד אץ זעען װאס ®העדיקע איז טױזןגטןד שאראן  

®ן ערליך הענריק און ®לטער װיקסאר ®ון ערמארדמג  
V איז עס וועלכען געגעז מארד •ןליטיישןן ת ® op®_ , . M  ?, All AAAA TlHihll AAAAAMAMMAAAA AM MA>■ Aהאנען ערליך איז *לםער •ראטעסטיריח• *ו שליכם 

 געגען ?*מף דעם געווידמעט לעמז ג«גמז זײער
 םיר ®®רםען. pm *לע אין די?מטור און משיזם

w fp מרכחנמז ®ז* ®ון ®נגעזיכט אין שײײגזח גיט 
 פארביגדעםעז g אוגזעדעז פמ מגסנגזמ װןרפ װ»ס

 זעל־ דעם געגעז זיך שלאגזװ סיר װאס דןרפסר׳ כלױז
שוגא׳. כיגןןן

נאוחןגונג w ױנ פױיי דער םיס נינדוננ פאר זײן אינער דירעסנמר נילדוננס אמ mm ניס ססאר נ»רס
שאגאל ארנזער ®ון דירעקטאר :ילדונגם  װאם קאנדידאטען loo פון איינזניגער דער געװען איז אינטערנע

עקזאםינערם. די ®ון רעקאפױ<נדירט װארעש ײערט — עקזאםען. דעם אױסנעחאלטען נלענ«ענד חאט
אנצועטעלען. א״ש זיר ענטיאגען עדױקייעאן אװ כאארד ®ון םערחיים —.

 גיט־ בעט 22 לאמול ער«כדרעסמ
 ®ון אדרעסען »רײנ«ושיקען גײדער

ארמײ דער אין חרובים ױיערע
n’ ידרעטססכע די r r מל  דער פח 22 ל*

ט אינימדגןשסנסל  םיםגלידעד די דרינגענד מ
 ®ד״ די יוגיאז דער איז ®רײנזושימז לאימל פח

ן פח ראמו ו  די איז דינען װאס ?רובים ח
י אמריפע• ®ון כוחות באװאפעגםע  בעם, ײני*ז י

 ®דער םזכטער זין׳ פח אדדעסעז און nrww די *ז
ר ״,aLmAHI •MMAA AWI» mm MMAM■! — ... «̂. -דער איז די״נז װאס גױםגלידער ײײ«ז פח מנז ס  זאדען אוקזילןריס׳ ®רױען אדעד גיידדי ן

 די אום לאטאל פת *®יס אין װערעז *ומףזיפט
^ נ י  פאר־ אין זײ מיט שטעלעז i®:yp זיד זאל י

 זאכען• נויסיגע םיט ®רױסאעלפען זײ און במדומ
 טאראינםערעסירס םיף איז ױניאז ״אתזעד

 סיטגלידער • פמ קתבים אדער םיטגלידןר אין
 םשארלס חאט — אוניסארסס איז זיד מפמעז װאס

ר זימדסןן׳ שן ח מ  — געזאגם לאמל״ ®ון מ
 םאן און מרירוגג אין די םים שםײן וױלען סיר
 םעגלעז*. איז עם װאם סיט איז וױםיל אױף זײ פאר
 געשיטט מאל עםלעכע איאט בױ חאמז סיר

 באװאפענםע n אין םיטגלידער אונזערע w םתנות
 סאר זעלביגע דאס םאז וױלען אמ לאני פמ כחדת

 זר־ דינםם. אין םיםגלידער אונזערע םון קרובים
 װאס םיםגלידער אונזערע םיר בעםעז דעם בער

 לופט־ אדער פלאם ארמײ׳ דער איז קתבים האבען
אדרעסעז״• זײערע שיקעז *ו אתז סלאט

 אדרעסעז יי ברענגעז קענען םיטגלידער
 אנגעבענ־ ®אסט׳ דויץ גושיקען אדער ®ערחײלעד

 דעם פיז נומער לעײשער איז נאמעז דעם דיג
 אחמײ דער אין ®ערזאז די װאס אץ םיםגליי
אים. מים אן זיד געהערם שיקם׳ עד אדדעם װעמעם

באנו־ איז אױסשניידעז קענען מיםגלידער
 וױסען לאזען אויף בלענ?״״ םאלגענדען דעם מז
 דער אץ קרוב א םון אדרעס דעם 22 לאטאל איז

י מי ח :א

Local 22, ILGW U,
218 West 40th Street, New York City.
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Address - ■ ..... «-■■■ ■׳—.......—...-

 *י־ תאם יארט גױ פון עדײטײשאז ®װ באארד דער
 םי־ אוו באארד זײז פמ רע׳מאזענדאאיע די ריסגעוויזען

 ע?מלינערס *װ כאארד זײז פח אח *עראמטענדענםס
 עדײקײ־ דעס באשטימען «ו ענםזאגט דד תאט עד אח

 סארט אינםערנעשאגאל׳ אוגזער פון דירע?ם*ר שאנאל
 דערװאטםענע פאר כילדונג פיז דירע?םאר אלם סםאר׳

מענשעז■
o םח כאשאס דעד n װאס עדױטײשאן, ®װ כאארד 

 האט ,2 געגעז שטיסען 4 נויט געײ*רעז אנגעגוסעז איז
 םח ?רײזעז די איז ענםריססוגג גרױם ארױסגעמפען

 אמראלע אלע *ווישען און כאוועגמג ®רכעסער דעד
 גע־ פארדאםט אומעםום איז חאגדלונג די עלזןםזהטעז.

 דער געײען איז סטאר מארק שעגדלעכע. א אלס ײארען
 אמם, דעם פאר ימנדידאטעז תונדערט אוױשע אײטױגער

 עקזאמעז דעם אויסגעתאלםעז גלענמגד האם װעלכער
 אים חאבען ע?זאמינערס און סויעראינטענדענםס די און

 ®אסיג אמ פעחיג איז וואס יערזאן, א אלס רעקאמעגדירט
 יאר׳ לעאםען פת משד אין ®אסםען. דעם פארנעםען «ו

 חונ־ ארום פארחערם עקזאמינערס אװ באארד דער האט
 אײנעם טײן תאם אזץ שטעלע דער פאר ®•ליקאנםען דער
 פאר געפינעז נים םםאר מארק בתדער חוץ א זײ פון

 ®®ליקאאיעס די אמם. װיכםיגעז דעם האלסען *ו ®אסיג
 דערװאק־ טאר בילײנג םיז דירעקטאר םץ אמט פארן

 איבערן פון קאנדידאםען פח ®רײנגעקומעז זײנען סענע,
 חאם ױאם אבער זײ םון אײטניגער דעד לאנד. גאנ«ען

 גע־ דערקלערם איז און עקזאמענם די אױםגעהאלםעז
 חעכסס אלס עקזאמינערם אװ באארד דעם םת יוארעז
 האם אבער דעם םראץ סםאר. סארק געווען איז םעהיג,

 ענם־ זיך עדיוקיישאן אװ כאארד דעם פון מערחייט די
 םאל ערשםער דער איז דאס אנאושםעלעז. אים זאגם
 נים זיד חאם באארד דער וואס יארעז׳ םון לױף אין

 און עקזאמינערס אײגענע זײנע םיט רעכענעז געוואלם
■אסםען. וױבםיגעז א «ו באגוג אין םוםעראינטענדעגםס

 דעם פץ מיםגליד א לינדלאף׳ &. תשאחאנא מרס.
 מיט־ א ■אקענםאל, ג. חשאזעף את קוױנס׳ םח באארד

 געגען םםאר׳ן. פאר געשםימם האבעז בחקלין, םון גליד
 ;פרעזידענס באק׳ ב. עלסוואירם :געשםימם חאבען אים
 דעניעל ;מײם־ירעזידענם באנאסיזשי, ס. אלבערטא דר.

 מארשאל• חשײמם דילאן. ע. מערי מים את ד»יגינם ®אול
מיםינג. בײם געװען נים איז לא־םשערמאן

 געגנער די באשולדיגט אםען האם ליגדלאף מרס.
עגטזאגם זיד האבען די אז קאנדידאםור, סטאר׳ם סון

 ארגעםער־ אין אנשויאונג זײן אוליב גוםאוחײסען אים
 גד באארד דעם פח מיטיגג דעם בײ חאם n פראגען•

ip’rixpm רופןן x איז סםאר וױיל באשלום, דעם r־ 
 דערװאק־ פח עראיאוגג דער םיט פארבוגחמ רעז־לאנג

 ןנוגע«אסמ אויםגמייכענט איז ער אין םענשען סענע
. אדגעס דער פאר

 תאם באארד, דעם פון ®רעזידענט דער באט׳ מר.
 לידלאפ׳ס םרם■ אויף געענםפערם גיט םיטיגג בײם

 גוגעגעבען׳ ער האט מיםינג גאכן אכעו *ראםעסםעז.
אויסגעשיראכענעם זײן *וליב סטאר׳ז געגעז איז ער אז

■1141 MM■ AM AMMAAA AteMMkMMaAAVAAMAAAMאויד דערבײ האם ער דעקןןרד• פרייגםלעעכז זןרבעסער 
 אז געגעז אזױ ®ונקס געײעז װאלם ער אז *וגעזמט,

ארבעםער. די פיז שונא אײסגעשיראכענעם
 װאו װעילס, אין געװארעז געבוירעז איז סםאר מארק

 געלעחננט חאט ער טאינ^ די איז געארבעט תאם ער
 סקאלער־ א אױף קאלעדזש לייבאר לאנדאנער דעם איז

 פאזיאיע איגםיגע דין אנגענומעז האט ער אײדער שי®.
 דירעק־ א געדרען ער איז אינטערנעשאנאל, אוגזער אין

 געװען איז ער קאלעדזש. איבאר כרוקוואוד םון םאר
 עקא־ און געשיכםע ארבעטער עקאנאמיע׳ פון לערעי א

 ער און קאלעדזש מאר בריז אין געאגראפיע גאםישע
 ױגיאניזם םרייד וועגען ביכער עטלעכע אנגעשריבעז חאט
פראגען. עקאנאמישע און
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GERECHTIGKEIT (Justice,

#י ערשטען־־  אמעריקע וױ מאל גווייםע דאס ׳מ
« « אין םאי ערשםען דעם באגעגענם ,/
קריג. בלוטיגען סיז באדיגגונגען °*״

 דער אבער ױם־םובים. םאר גײט קיין נישם איז עס
 א אזױ סתם געװען נישם קײנמאל איז מאי ערשםער

 אום־ גרויסער פון םאג א געווען איז דאס רו. סון טאג
 און תאםענוגגען ליכםיגע בענקשאסםען, טיסע רואיגקײט.

קאמסען• שײערע
 גע־ איז ױם־םוב דער װאס יאר׳ פוםציג די דורך

 אים האם םען זינם װעלם, דער אין געווארען םייערם
 געװארען ער איז טאג, היינטיגען ביזן אײמעשםעלט,

 לענ־ רייע r איז הערצער• מיליאגען אין אײגגעבאקען
 ױם־ דער איז רוסלאנד, צארישען אין למשל, װי׳ דער,
 בלוט םיט האבען ארבעםער די פארבאםען, געווען םוב

 צוליב און םייערען, צו אים רעכם זייער פאר באצאלם
הײליגער. גאך געװארען זײ םאר ױם־טוב דער איז דעם

 פון ארבעםער האבעז מאי ערשםען םון םאג אין
 געמיינזאמען דורך םאראייגיגט זיך לענדער פארשיידעגע

 בשותםות* דעם דורך — צילען׳ זעלבע די םאר קאמף
 באגרי־ די אבער לעבען. בעסער א םון אידעאל דיגעז

 גע־ כסדר זיך האבען לעבען בעםער א װעגען פען
 אר־ אכם־שםונדיגער אן װען ציים, א געווען זנדערט.

 א געװען איז ארבעםס־װאך) ־שםונדעע48( בעסס־םאג
 הא־ געװארען, דערגרײכם איז דאם ווען חלום. וױיםער

 בריײ םאדערגרונט אין ארויסגערוקט ארבעטער די בען
 הויפם־ די םץ אײנע :צילען אלגעמיינע םער אוז םערע

 דערגרײכען צו געווארען איז מאי ערשםען םון אידעעז
 לע־ ארבעםער׳ס םון זיכערהײט כחזות געםיינזאמע םים
 דער קען םאג יעדען אז שרעק׳ די באזייםיגעז «ו מן,

 די דורך גארגעל בײם ווערען אגגעבאפט ארבעםער
 גא־ זענגעד. און ארבעםלאזיגקײם םץ הענם בײניגע

 אמ לעבעז מענשלעך א ארבעםענדע אלע ראנםירען
 אײ־ געווארען איז ראם — מארגען, םים׳ן דכערהיים די

 םאר׳מלחםה׳דיגען פונם הויפט־לאזונגען די «ון נעי
 דער אין שוין איז צו,יאר יאר םה און מאי. ערשםען

 כל אז געווארען, קלארער אלץ װעלט פאר׳פלחמה׳דיגער
 דעם צוליב אויםשליסלעך ארבעם אינחםטרי די זםן

 ־צו מעגלעד נישם איז באלעבאםים, די סון פראםים
 זיך האבען יאר יעדען םיט זיכערהײם. אזא דערגרייבען

 מער און םער אלץ ארבעםער די פון העחנער די אין
 רעדעד װאו םאציאליזם, םון אידעען די איעגלװארגעלם

 פארלאנג אויםן נישם באוועגען זיד זאלען פאשינעז און
 כדי נאר םינדערהיים. קליינער א םון נוצן צוליבן *ה
 םון טאג דער אלעמען. םאר וואױלשםאנד זיכערען ײ

 פארשײדעגע פון ארבעםער די םאר איז מאי ®רשמען
 נייער אזא םאר קאםף םון םאג דער געווארען ללנדער

װעלם.
 פאר קאםף פון טאג א געווען אויך איז יום־םוב דער

 דעם םון אומגליקען די געדעגקם האם מען ®רידען.
 ארבעםער־הערצער מיליאנען און וועלט־קריג, ןרשטעז
 פאראײניגען זיך פאי ערשטען דעם םון םאג אין פלעגעז

 נישט םער .קײנםאל :טאנונג םלאמיגער דער חדך
קריג!״ קײן

םענש־ די פארהיטען געוואלט האס עם ווער אבער
ז לעצםע די אין האם קריג, סון. תײם  םארז יאר מ
 ײי נאכצוםאלגעז׳ אומרו םים מעגלעכקײט א געהאס קריג
 און װעלם• די אונםערצמינדען זיד גרײם פאשיזם דער
 םארהיםען צו אויף אז קלערער, אלץ געווארען איז עס
 איזאלירען נישט זיד םעז םאר קריג, סמ פענשהײם זי
 אין פארקריכם װאם שלױפאק, א װי װעלם דער «ז
 װי םאשיזם, געגען קעםםען מוז מען :שאל אײגענער יײז

נישט די אין בוחות רעאקציאנעתן אלע געגען ײיד

 אץ םאשיזם. דעם שטיצען וואס לענדער, פאשיםםישע
 ארײנגע* זיך האם םאשיזם דער װאו אז געזען, האס מען

 ױניאנס. געשלאסען מען ד״אם דארט זאםל, אין כאפם
 אמ דערגרייכונגען זײערע סון ארבעטער די בארױבם

 י1 רוף דער און םרײהײםען. אלע דערשםיקט רעכם,
 די אין האט םרײהײם פאר אדן סאשיזם געגען קעםםען

 מאנענדיג מאי, ערשםעז סון םאג אין קריג פארן יארען
ארבעםער־םענער. די םון אראפגעםלאםערם

 די האם מען געהאלםען. נישם האט מאנוגג די
 גע־ איז זי איידער דערשטיקם, נישט שלאנג פאשיםםישע

 אין םױטענדיג. אזױ גיםם איר און גרויס אזוי ווארען
 אין איז ערד־קויל די 4קרי הײגם מיר האבען דעזולםאם

 אין ױניאנם די םארשקלאםט, איז װעלם האלבע א פלאמעז׳
 אר־ םיליאנען צענדליגער חתב, דמען לענדער רײ א

 שקלא־ היםלערן סאר םאן u געצװאונגען ווערען בעםער
 םאלק אידישען דעם םמ םײלעז גרויסע פעדארבעם,

 אײראפע האלב אויםגעשאכטען, לענדער םיל אין זײנען
יאםער־םאל. און סויט־ א איז

 נישם פאי ערשםען היעטיגען אין דעריבער קאנען
 זיד וועם דעם אנשםאט םרײד. סון רוםעז די קלינגען
 נאצי־םאשיסםיש• די םאר קללה ביטערע א םראגעז

 די ביז רוען צו נישם שבועה א רוסזים, יאפאנעזישע
 שרעק־ דער אט םת באםרײם װערען גישם וועם וועלם

םעםם. לעכער
 דעם םחםת וועלען אמעריקע אין ארבעםער די

 פארםאפלעז צו רוף א םים מאי ערשטען דעם באגעגענען
 מער װאס שמידען דארף םען אנשםרענגוגגען. זײעדע
 װאם פארבינדעםע, די םאר אױך װי זיך, םאר געװער
 םון ,ארםענאל דעם םרן װערען באזארגם גשםע מחעז
דעמאקראטיע״. דער

 וױ אנדערש װעלען פאי ערשםען הײ־יאריגען דעם
 םאר־ םרידען םרידען. וועגען צורוםען די קלימען אמאל

 אבער צוקוגםם. דער םון חלום זוניגער דער בלײבם
ic i װעג דער i7־t| זײן קאן צוקונםט דער אט צו און 
 םה װערען אפגערױמם װעם עם װען דאן, בלויז םרײ
 היט־ דער נאציזם. אמ פאשיזם םון פגר דער ױעלם דער

 דעתוײל אבער קלע• שװערע שוין באקומם לעריזם
 די םארםאפלעז און םגר• קײז נישם װײט נאך ער איז

 אײנ־ דער הײנם איז דאם — קאםפם־אנשםרענגונגעז
 אױך איז דאס םרידען. דעם םאחיכערען «ו װעג ציגער

 מענשלעמ די פארםעםםיגען u װעג איינציגער דער
פרײהיים.
 םיל דיער בדענגען אמעריקע אין ארבעםער די
 גערן. *ח םרײוױליג דאם טוען זיי זיג. סאח קרבנות

 קרײ־ רי אין עיקר, דער כוחות, םאראן זײגען עם אבער
 אויס־ וױלען ײאס פרײנד, נעכטיגע היטלער׳ס םון זען

 םון םעםיגקײם די באגרענימן צו אויף קריג דעם נמען
 ארבעטער־דער־ די םון םאכען צו תל א און ױניאנם די

 דערגרײכען. נים ציל זײער טארען זײ גרייכונגעז.
 בלויז װאלםען צוריקםרים און באגרעניצונגען אזעלכע

 עם װעלכע םאר אידעאלען. ליכםיגע די םארשאםענם
קריג• בלוםיגער און שווערער אזא הײנם זיך פירם

 םון שםרעבונגען דערמאנטע די געגען װאכזאםקײם
 דעם געוױנען םאר װיכםיג איז ארבעטער־שוגאים די

 םרידען• ועם געװינען צו איז װיכטיגער נאך אה קריג
 גתי־ א אין איז קריג נאכן װעלם רעד םון אויםזען דער
 געלינגען םאקע וועם צי דעם׳ םון אפהענגיג םאם םער

 סאצלאלער צו ריכםונג דער אץ װעלט די איבערצובױען
 םענשלעכער און גלײכהײם עקאנאםישער זיכערהײם,
 םמ אידעען אנדערע די אז נישם, םײנם דאם םרײהײם.
 און םרידעז אײביגען םיז אידעען די — מאי ערשטעז

די אמר וױבםיג. וױיניגער זײנען — םרײהײט םוללר

 אנ־ אלע םח קױאל דער איז אומזיכערהײם סאציאלע
 אנדע״ אינם אײנס זיך קײםלען וואס אופגליקען, דערע

 דעי אויף געקומעז איז שקלאםערײ םאשיסםישע :רען
 אום־ ןןקאנאמישע פארםעסטיגען צו םיםעל א יױ וועלט

 אײנהאלםען געקענם נים שױן האם םען וחמ גלײכהײט׳
 וזײםעד׳ און םיטלען. געוױינלעכע םים אוסגלייכהייט די

 צו געהאםט מוסאליני און היםלער האבען קריג רורך
 אזוי איז דעסםאטען־הערשאםט. זײער םארםעסםיגען

 שםענדיג וועלען םרידען און םרײהײט :תםיד זײן װעם
 הערשעז װעלען װעלם דער אויף זמן כל באדראם, ז״ץ

אויסנוצונס און אופגלײכהײט
 קרע גאכן או געסיל, דעד רייר איז הימט שוין

 איז ענדערונגעז סאציאלע םיםע םארקוםעז פוזען װעלען
 ענג־ אין פלאז בעווערידזש דער געזעלשאסם. דער

 .נעשאנעל דער פון פלאן אמעריקאנער דער אדן לאגד
 דעם זיך שםעלען װאס באארד״, פלעגיגג רעסארסעס

 וױגעלזג ״פוגם םעגשען יעדען װעגען זארגען צו ציל
 פארשטײער וױיטזיכםיגע ודי אז באווײזען, קבר״, בתן
 קדיג אזנאכן םארשטייען, װעלט, הײנםיגער דער סח

 פארהעלטענישעז די הערשעז קענען נישם מער װעלען
 םוזען װעלם דער פון ארבעםער די קריג. דעם םאר סח
 בעװערידזש דער סײ אז רעכענונג, א אפגעמז אבער זיך

 םאר־ םחעז װעלען רחװעלט־פלאן דער םײ און פלאן
 נישם גרינדלעד װעם םען אױב װאוגשען, פרופע בלײבען

 געג־ די סיסםעם. עקאגאפישע גאנצע די איבערבײעז
 םונם באלעבאםים הײנםיגע די פלענער, די םמ נער

ד ײילעז לעבען, וױרםשאסםלעכען  פון אפזאגעז נישט י
 קאפי־ אײנציגע די םאדבלײבעז צו פריוױלעגיעס ז״׳ערע
 געטג גאד זײנעז זײ און װירםשאםם, דער םת טאנען

 גאר װערען פארװיר?לעבט װעלען פלענער די פעכםיג.
 אין ארבעםער םיליאנען זעמרערםער װעז פאל׳ דעם אין
 ־pyp צו פארביסעז דין גרײם װעלעז װעלם דער גאר
 דעריבער שײן טוז מאי ערשטער דער זײ. םאר םען

 וױ ארבעםער׳ די דערמאנען קריג, םח צײט אין הײנט,
 מזזות מעגלעכע אלע םאביליזיחװ צו איז עם דרינגענדיג

 או־בעטער־ די םמ םאביליזירונג אזא קאםף. אזא פאר
 בכבוד׳יגםטע די פון איינע האבען קריג גאכ׳ן װעם כוחות

 אנעאויפג די :געשיכםע מענשלעכער דער אין אויםגאבען
 אה םרידעז גלײכהײם, םון וועלם א םאחיכערען צו

םרייהייט.
 דעםהיײ װעט װעלם אזא װעגען םארשםעלונג די
 הערצער. מיליאנען באגײםטערען פאי ערשםעז יאריגען

 WP עס װען הײנם. םון וױרבעל־געוױםערעז די אין אןץ
 ויײ״ אזױ םארבליבען את עם װען ;קיין דץ נים
 װעם — טױם, און וזודבן בושעװען עס װען אח רו גיג
 הענט די םאכעז םעםםער וועלט אזא אויף האםענונג די

 קרעם־ אח ביקס׳ א טאג דעם אין האלטען װאם די, םמ
 םאטעם שװעםםעד, ברידער׳ זײערע סח הענם די םיגען

 אין טאג דעם םארברענגען וועלעז װאס מאםעס, און
םאשינען. און געצײג זייער בײ ארבעם םיזאםער

 מי־ םאדערונגען זײ יערלעכער גטזיכערטער
J :3 לעבעגם איז אײנקונפט S S fS J 

מ n ארבעטער םאר וױכטיג ר ^יזי
 ארויס־ מאגאם דעם האט אםעריקא אין באװעגונג בעםער
אנ־ דעם זיד םים באצײכענם םאדערגרונט, אין געחקם

 ארבעםער פון געשיכםע דער אין עפאכע נײער א םח םאע
 אמעדי־ רי עקזיםםענץ• םענשלעכער מער א םאר קאמף

 געלאזם דערמים האם באװעמנג ױגיאז טרײד קאנער
צופרידעז ניט םער זיד שםעלם ארבעטער דער אז וויסען,



u א סיס »  opo u p שסוגדע דער אױף m t • בימל 
v קידמחןן up  jp n p a i v ס «י ר u מין p זיד V 

מ ת מ  אינדמםיי׳ ךי *ז פ^דערט׳ *ר ׳דדיססמץ. ג«י
i ימלכזװ־ f 9»ל *פ גים m* ײזזיגקײמז׳ און כוחות®

m ז*ל n n u p  tn t לעמנס־נדם״ נזיםיגסמ די סיס 
ז י u ל p ד ז ײ י ץ י ל י ד * ז 9« * v ד » (M .אר ר י » 

ourup מפרײאמג די אץ זארג ®ת באפו־ייאתג די ®P 
»nt® r r סאועןנרימח •UP

rv* די a ru r איעעגםליז־ שױן ה*בען ײגי*ם
i זייגמחמ׳ pnu לאנג t מ־ די ®מ לזזוגג אלםן די  ו

ifU p n ס,ן * u שנידות ס*ג יושר׳דיג ײני p גוםמ ן 
its רבעס׳* n r  on איז צײם איר איגעלעבם לאנג 

»oot דער מדינגונגען. 9נײ די *ו גיט םעו־ דך 
o לאוונג n זױז עס אײדער צײם, דעד איז «ע«ןסט זיך 

 יחיײק־ דעי tu םעכגיק נײע די געװאחח אױנגעפירם
r t ; ש«א' *רבעסס די *ו־ײגגעקוםעז ם׳דינען זיידער־ 

 סװעט־שא• דער פיז *ײס דער איז ;םאשי״מ רענדע
*jr m v n דעפאלם tu װאו סרןןגע די געװעז גים 

n® *דבעס גענוג סען נעםט t גאגצעז up,־ up אזױ וױ 
 שםיגדעז״ ל»נגע אונםענשלעד די טון •סור סזמ וועדס

 עקםילוא־ ברוםאלער דער פון שכיתת׳ חונגער די פון
rvgo. מר דדמם  גע־ גאנמז אין ל»גע די ײד האם *

 •ראדוקוױע מסעז און משינזמ מאדערגע די ז■90בי
 די פון קאסף ארגאניזירםעז דעם םים *חאםען &עטןוען<
 מ־ «רבעםס די ת*כעז ײניאגס, ךשרע חדך *רבזנםער
 איז כוועם־שאי דער געמאכט. םענשלעכער דימונגען

o שױן iu בלױז t ארבעסס די אגדעג^ םרויעריגער 
r צו געװארעז ®ארקיושם איז צײס t שםופע׳ i t יי 

TV i® יוניאנס נ׳י סון פאדערונג אכגאליגע t שטונדי־ אכט 
מד האבעז ארכעטער די וועלכען פאר טאג< ארמגטט מן

 V פאנםאזיע• קראנקער V ®מ קאשסאר א וױ לעגעגדע׳
 איבער־ פאר געזעץ. הײנם אמ װאך> שםונדען טעחױג

 עקס־ טיל אזוי גאלען ארבייטסגעבעד דעד סוז שטונחלז
»r׳ tv איז בלױז עדלױבען «ם ויו קען עו־ t סאל. גױם 

 שסונדיגע V 85 אויסגעקעםםם שיז ה«כען ימיאנס טילע
 אעט שױן איז לוץ ¥רכעסט דןד אױך ארכעסס״װאך.

 שױן איז עס געדוען• 7tf09 איי עס וױ הפקר ןךױ ביס
V TVHP םאר וױיניגעד וראס לױן םינימום געווגולעגער 

V ל ניס חבית מל  םיני־ געזעאלעכןר דער אםת׳ ן.7מ
 ארבעםעד דעם ניט זיכערטארט עד נידערי^ מד איז פום
מנ־ אמעדיקאגער דעם לױם לעבען ^שטענדיגען טײז  ם

 עס ארן געװארעז געםאכם איז אגמויב n אכעד דאו־ז־,
שז וײנעז  דער וועם וױים דער םים iv ממנתגעז. מי

 דעם חוץ v װערעז• מרגחנסערם םמיםום געועולעדעד
מז iy« ויי מ uyr אױםשליםלעד מרלומעז גים ויו 
 קאםף ײרעקםלז זײעד דורך האבעז וײ געועץ. אױטן
 םרײדס ^־מניזירסע ־םערסםע די איז דעדגדײסט שױן

t שדײבם געועץ דעד װי דארדאנסס לײז חעכעחנז פיל

n איז ןא־בעםער די טאר ■ראבלעםע סמןיוױמױ 
י V קריגעז «ו פיל אזוי מט איאס מריבעד מ

 ערעןכפארזי «ו up אדבעם, שםמדע t פאי םער םענם
 ויך דדרמולעבען מנוג וײז זיל װאס תכגםח vt םיס זיד

up jw< אסי v. אוגזערע װאט פון *ו־ה״ ןרגסםע די 
 געטגענדיגער נים א ןךוי נים איו .asm ליימן דמטער5

עז׳ וײ urn ײס1 דןר איז לױן ם מ ^ UP אונ־ װאס דאס 
 גיט וײ האבזח םעכניק, י?וקפאראד אימיגאר דעד םער
m ארבעםם די .up גאנגעז »n ^בעט קײז r p t 

מן םיםםעם •ישײקפיע םאסימ די אח משינעז  מר מ
 אר דעם םון סעמזױאדוקםיאר די פארגרטסונרט חןןלדיג
מז *ו געטאכם םעגלוגך יזא מטער ^״ מלב מני  קוז

 האבען װןס באשעפםיגומען אױף וו־מסןד «י*ירםע
 הך דעם פאכט דאם םײסםערשאסם. געסאדערס •ריהער

 ןר םלאכדוצ בעל גוםע וײנע «ון אוגמממעגיג בו־ימגם
i םורא׳ ניס מעד האם t עד יחח קריגעז׳ נים זײ וועם ער 
 ביםעל t װערם עם וױ שנעל ןךױ דארטעז. וי ײעם

 םערסםע די אווע̂י זיי ער שיקם *רבעס, וױיניגעד
 אר־ •עדיאדישער פון איזם דעו־יבער לײדען ן^מםער

 וױסיל איז אומשםענדען. די סעראת בעםסלאזיגקײט.
un ארבע» ער װאם װאמז די איז מח־יגם ארמםעד 
 מאל פאנמס און נױם טון באשיפען ניט אים עם קעז
מ איו דערסאד סלעק• װערם <ס מזו הונגער׳ פון  אי

 גאראנ־ t טאר סאדעתנג די וװםסשדעדגדדנם געקוםען
ארבעםער. יעדעז פאד אײגקונםס יערלעכען םירםען

 וױ ריגויכם׳ דעד »יז איז תעשאנעלאינסע ראוגזע
 וױיזעד װעג דער געודען הינזיכםען. אנדערע טילע אין

*up W P םים TTHP ^מנװענשאן דער גײ אוריי 
 אין םיםי״ אםלאנםיק אין איטמימשןמעל אונזער «רן

t אנמניסיז איו .1937  r r * m ל  מד יחגגעז «יינ^
tv מרתכזס מרןנסיתממ ן בתיס מדי די

י מי אימקתטס uw י nur. רעתולממ, חװ* איז 
nrunui n איו p o m m ר «ו  די ®ח nprijmap יז

d iu p p p ל«קאל ימימ׳ דרעסמאכער דער טוץ 
 זיז־: זאגם לןןקאל .np«» •חגסערס דדעם דעד און

*vtnp ̂גס די דורך  זיך שרבעסער די האבעז ױגי
̂ןגעז  שטונדעד חויכעז «רתעלטניסנחנסיגעז t ד«רש

t םאס דער אין פארשײדענארםיגקײס די מאכט לױן, 3 
 *•בעםס• ער^ישע■ די און ת»בעז וײ װאס שעסטיגמ^
 סילט מםיסע וײ געוױגסעז. די אם אמישם לןןזיגקײם׳

it תאבעז ^בןנםעד די t סמ טןןדערעז «ו רעכם םולע 
 פאכעז םעגלעד זײ ז«ל האס געתןןלס׳ t אינדוםםרי דער

 (דאס סםןןנדארד לעבענס ןמשםענדמען Tt ן»*וחאלםעז
m גאטנע  .(up איבער״ קאמיםע די איז — הכנםת 
 אײנשטעלעז ײרד בלויו ײעחת פאחיכערט קעז — גײגם
 געהאלם. יערלעכען גאחןנםירםען t םת •ריגאיי דעם
 פאראױם שריט געקםםער דער איו דאס it גלויבעז׳ םיר
פארהאנדלונגעז״. קאלעקםיװע אין

 םרײדס אונזערע אין גיגסםיג געװען נים אח «ײם די
 אם דורכצוזעמז .up עםלעכע גאכפאלגענדיגע די אין
 סןד די װערט אבער אי*ם לעבען. אין םןןדעדומ די

 גאנמר דער םת פןןדערגרונט אין *רויסגערוקם דעחגג
 לואיס, ל. דזשאחן ןןםעריקא. אין מיועגינג ױניןך םרײד

 ה*ט ױניאז ווארקערס םאימ ײנײטעד דער סח ירעזידענם
 זימע אין אײגעגטימער םינעז די געשםעלט פאדערונג די

 די האט ער אגריםענם. נײעם * ס*ר פארחאנדלוסנען
 סאר פאדערונג ײניאנ׳ס דער אױטאוגעבען ןמגעבאםען

t אין העכעתע n .גאראנםירעז װעלעז זײ אויב שכיחת 
 *וױי «ו ארבעם וואכען סו«יג און *װײ פאינערם די
 אין י«ר. גאנגע דןןס ײאד V שטעדעז םערגיג אח

i פאר׳ שלאגם לואים •רעוידענם װערםעד: אנדעדע t

t שםונדע t דאלאי־ v געז  u n t דאלאר v םערםעל 
t .ליק קלעגערעז דעם *גגונעםעז גרײם עד איז שםונדע 

 הונ־ *וואנציג איז אײן אומגעםער טון גאראנםי t טאר
n א.ם. דער פון םירער די •up t דאלאר דעדם t• »די ל 

 גוס־ גלײך האבעז ברןןדערהודס אײוענבאז רי איז סייאי-ןו
o געהײסעז t אייד זד םערקעז. געלןהם און שםעלוע די 

ס אנדערע די ^  ענלעכע אויף איע*וגיק גרײם וײנען יונ
 יערלעכען מחונםירטעז t מיערעז אח באדינגונגעז

 פןר די שםתדען־שכירו^ העכערע אנשסןןט אימקונםט
 פןןר אײנקמםם יערלעכעז מחוגםירםען t מי־ דעדונג

o ןױיי דעריבער װערם ^בעםער די n t םץ פאדערונג די 
jtp איז באװעגיע ױנישז םרײד מ»ער דער ’unst די 

 nyitP’UTDt די פןןר װיכםיג לעבענם איו דערגרײכונג
ארבעםער.

י ע ^ ז ב נ ײ ל

נ נ ר ^ ז
מ«י פחססן הײגםיקן גוס

p חרוכ׳ןן די אץ װעלמ דקר אױף e r® 
 שםײנער, םארבלופױגטע און םיסם דעם פון

 — טאנ חײליגען דןןם אץ — םאי ערשמען
 ;כײכער «ו כײנער זיף «יען גןןםען

 סקעלעט א אויץו זיף חױכם מיסם ®ון אמ
חרדכ׳ז אױפן שכױין כלײכס און
 חענם בײנןןרנס מרדקעגע םים און

 מיספועז כלופױגע די פון אײס עד גר$כם
 ;טאן כלומינע *וטראםן^ע א

 ;װיסםען «ום חיםעל «ום זי חױכם ער את
 גןןכרענם נאף האם זיי װאם זדן, די און

טראן. איר סון געטאן שםײכעל א חאם
 גלוט דקם אץ גאלד חןם שםײכעל דער חאם

 גערעכסען דעם תף יענעם טאן חןר פון
 גקװקסם. נקםח״ און םרײ דער ״סאר

 — םלעכטןןן ײד כײנןןר םיט כײנער גשםןןן
 מום מיט חןןדדןןן אלטזן אױף שםײןןן

געשםרעקט. םויסטען כימערנע די םים
ד איו  שטעם, חרוכ׳ע די דורף װעלט, ײי

 — טאג חײלינען דעם אץ — םאי ןןרשםעןBttktktBI■ ntM■ BBtt k|Mi BBMftlttnM ---- -שםײנקר, פארכלומינטע װיסטזן די אײף
 ן כײנער םץ — חעלדען גײען אם$ל וױ
 םקעלעם, חןר זײ, איכער מיסט, פון און

ראוג אױםן פ$ן די חעכער װײןעלם

ײ רעסאסענדאודע ״•ענעל׳׳ י י י
ihb ח־עסטאכער_________________
יושר׳דינ ױט איז
 וײן.םזמעל״, םח רעקאמענחחניע דער געגען באאדד באר

n  r t ײערעז באוױליגט ואל דרעסמאבער t חעמ־ לוק 
i »ח יחמענט זעקס וױ מער ניט םון רונג t חעכעדדנג די 
מר דער םאר װערען געגעבעז ױט זײ ואל »  ײאס *ײט ג
 דעד פון ענטשײדונג, דער אױף געװןןרט מבען די

 ארויםגעגעמז װעט ענטשײדונג ענדגילטיגע די ורען «ײס
i’ דער פמ אויסועצונגעז די ווערען. t ’ i i יעד געגעז 

גערעכטע. און לאגישע דינען חנקאמענחמיע
i םריער, אנגעװיזעז שוין ד^בען םיר t קלײן יי. 

 האס ■nKta לעבאר וואר דער ײאם פןזרמולע ש^ל-
tנגעגומעז tלס t בכלל איז ^־בעטער־שכירות׳ מר מאס 

 לױן די באגרענזמען *רבעםער. די *ו יושד׳דיק גים
 •חמענס םוםמז בלויז «ו רבעטערt די םמ העכערומ

 4חח< t פשוס איז ,1941 זינט יאר ר&לב t «וױי די פאר
r t די פון םאדלוםם דעם גוט גיט מןןכם העכערומ 

 םיםלעז לעבענס אויף פרײזעז געהעכערטע דודך *רבעטער
 זזיי גרעסער םיל איז יקדות דער וױיל «ײט, דער פאד

ער איז אומרעכט oin העכערונג. די  גרן־ םיל נאד ^
 די *י םארמילע די אט אגיוענדעז וױלען וײ ױען סער,

 די וױ אינדוםםרי סעזאו אזא אין ארבעטער םיז שבידות
 םער זעלםען ארבעטען דרעםמאכער פראדוקציע. דרעם

 פון און יאר א מאנאםען אכם העכםטעגם אדער זיבען װי
 וײעדן םיט דורכלעבען זיך די דארסען םארדינםטען ךי

 סעזאן אין דעריבער מחען וײ יאר. גאנצע דאס פאםיליעם
 חר דײץ םארלוסם זײער גוםצוסאכען גענוג סארדינען
 *UT זײ יואס *ייט ודער םאר בלויז נים פרימען שםיגענע

 ששײ־ דאס און וױים. סלעק njn פאר אויך up כעסען,
 םראץ געענדיגם, נים וױיט נאך זיך האם פרײזען פיז געז
אדמיניסטראאיע. פרײז דער םון באםיהוגגען אלע

דרעסםא־ רקערr ניי די םון אבער םאל דעם אין
 באגײס םענעל םון םערהייט די װאם עװלה די איז כער

 אונטעד אםילו וואם דערםאר, גרעסער םיל גאד זײ געגען
 וז׳ײ־ בארעכםיגט וײ דינען םארמולע שםאל״ ״קלײן דער

 די װאס העכערונג פראאענט םוםגעז די *ו גיגסטענם
 גיו u וױיל געםאדערם, האט באארד דזשאינם דרעם

 אלמ• קת געקראגעז גיט האבען דרעםמאבער יארקער
 סארםרעמר *וױי די אםילו .1937 זינט העכערומ םײנע
 די באוויליגען געגעז געשטימט האבען װאם םענעל אויםן

 יוניאן יי ott העכערונג פראאענם םוםאען די דרעםמאכער
 פרןמדנם ונעז די אז צוגעגעבען, האבען געפאדערם. האט

 »ױ געקראגעז האבען דרעםםאכער זײ װאם אויםגלייכוע
 UP העכערוע לוין אמת׳ע קיק געווען גיט איו .1941
 שארדיג* אין םארקלענערונג די גוםגעמאכט בלױו זזאט
דערלאזען• םריװױיליג האם ױנימ די װאס סםזנז

.אדזשאסםםענם״ דעם אט דעריבער אריערעכענען
 פארסולן שטאל״ ״קלימ יי װאס העכערונג, לוק דער אין

 4יראמ« ועקס בלויז אים ונו צולײגען אמ ערלויבם
 אפילי דרעםנמכער די ביי אוועקנעמען םאקטיש מיעם

 םים שכירות דיערע םמ אויסגלײכונג גענוגענדע גים די
r באארד לעיבאר דער װאס פרײזעז, געהעכערםע די ^ t 

טיםיג. םאר אנערקענם
 TP װערם װאם אומרעכם דער איז גרעסער נאך

o ודערמיט דרעםמאכער די געגען גאמען r i לוײו די 
 דאס ,ריטראעקטימ״. געםאכם ניט װערם העכערונג

ר די װאם הײםם ע מ^  העמרוסג די קריגען נים וועלען ^
 «ז םשז־ אין געמאכט האבען זײ וואם ארבעם, דער פאר

 לעימד דעם געדויערט האם עם װאם מאנאטען. ועקם די
 דרעםםאכער די ענטשײדונג. דין ארויסצוגעבען כאארד
 וױכ־ דעם דװ־כגעמאכם ײט1 חנר םמ םשך אין האבעז

 האמן וײ םעזאן. םרילינג דעם יאר׳ םון םעזאן םיגסםעז
^ דיעחג געםאלגם ג  דובינםקי פרעזידעגם און םירער, יו

 וי׳י ױאם סטאפעחשעם םפאנםאגע די אױםגעגעבען אח
 «ח יושר דעם אויף זיך םארלאזענדיג געמאכם, האבען

 זיכער, געםילט האבען די באארה לעיבאר װאר דעם
t t ח׳ וועם באארד לעיבאר דעם םון ענםשיידונג די װאס 

 װעלמ צו פארדיגסםען. זייערע פארלירען נים זיי װעלען
 העכערונג די קריגען וועלען איז בארעכםיגם זײנעז זײ
 איבערגור האט באארד לעיבאר דער חאם םאג. דעם םה

 העכעתסנ די איגםער די אנםזאגעז סכםוך. דעם נומען
 םייל א םון זײ בארדיבען מײנט אײם, גאנגער װ*ער סאר
זײ. קוםט עס וואם םארדינםםעז זײערע פון

i ויך םיר דערװיםעז דרוק *ום גײעז םיר װעז t 
urn ענדלעד האם מארד לײמר tןנ<ר די רויסגעגעבען 

 7 פון העכעונג א דרעםמאכער די באוױליגם ער שײדוע.
 מסיי• םיל ניט ארבעםער די מאכם פשרח n פרןסנענם.

npr* u פון ן^טםענטעז די n גאד וײנען t^ •גערעפמל
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u פאפילעס: שע n פון פ*מר
 פון ממתר די רבנינ^ גווליאיאנער

 איו םארקס׳ ״ײגריד מםער׳ דיז רבגינ^ תאלענדישע
 האט יאחמ יוגגע וײנע איז גאד וװזממם. Tt געװען

 תאט איז געש׳םד׳ם ויד מחןס ימרל פת פאטער דער
i אנגעשלא״מ זיך t דײסשעי־ דער •ta im iw u r* 

ר איז איז ימס אינטעליגענץ, קראםישער ע  «ײס ^
 פרןןעױוישער דעד םח השפעד״ דער אונםער געשנמנען

t רעדואלוזיע•  tuט u n סביבח tu עןװאקסאויפגע 
 םונ־ אײנםאם. *ייישזמ פמ וױים מארקס, ױנגער דער

 גע־ איו װאס פןןדעם׳ גײסטיגער דער איו חגהםוועגען
 איבערג^יסעז נישם אבות, דינע פח געוואתח שפונען

.opup ?»־ל םיט געײאחמ
 ױמעז ,דעם פי? אינםעליגענץ הױכער דער אין

»opuםרײחײט, נאך שםרעבומ גליענדיגער זיק איז ׳ 
 עקויסטירעג־ דער געגוח רעװןןלם אינערליכמ דין אין

ע גןנןעלשןןפםליכער דיגער  אױס ויד דרי?ט — ^דנו
 אי־ מרמולגםען אח אונטעח־רי?םען םוגם גײסם דער

r ער .pלtם דישען ^ t׳ tpרל opup, נישט זיד האס 
t בא^כט  u p •איד tu ער איו שריפםזױ וײנע tפט־ 

 פיוות סיאוםן די געגען ^ױסגעטראטען שארף םאל
 פונדעסט־ «ײם. וײן פת בורושיזףיע אידישעד דער פת

T’« t אבעי בלײבט ױעגען t  ^pt® t חאבען לענדער ןןלע 
 אונםערדדיקטע די םת וײם דער אױף גע?$&פט אידען

 אידעז זיד האבעו לענדער ^t את פארםאלגםע׳ און
 ײזילעימײאם. םץ מ»רײאונגס־?אמף 1אי באםייליגט

די. *וױשזת גרעסםער דער איו מאר?ס קארל און
i נישם׳ אבער מײנם דאס t ל םארערען םיר^? 
 געװען איו opup איד״. ,גרויסזמ א אלס פארקס׳ן

 ־UT ־םזמ19 פונט דענ?ער גרעסםער דער pdo בלי
 מאדערנער דער םון nypte^p דער איו ער הונדערם,

 וײנע 1או סארשונג***בײם זיק ארבייםער־באוועגונג.
 םי• איבערגעלאום האבזמ פאליםי?ער לסt אויםםואונגען

 םונם געשיכטע איידאפעאישער דער אץ שפורען םע
 מפלות לעt אויף גע?ו?ט נישם יארהונדערם. למםען

 דאס איו »־בײטער־?^ם, דער געליםזנן ס׳האם װאס
 ביו געבליבעז לעבעדיג מאר?ם ?ארל םון לעבענסווער?

 muTP װען אמםער. דװ?א אח םאג היינםיגע! שישן
 דער געגען ?אמף בלוםיגען דיער םירען םאשיזם און

 ^םי־ םץ לןחונג אוגטערן איײיל^ציע םענסשליכער
 חיס־ די אפונושאמן גייט ריכםיגע די איו םאר?סיזם,

.opnt« ?ארל םמ באדײםומ םארישע
םארקשיום. פון רעװאלוציע גײםטינע די

 דער םאר או געשיכםע. דער םון כלל א ם׳איו
 בא־ גײסםיגע די ?ומען מוז באפרייאוגג סאקםישער

 יעדע אז דאם, מיעט ווערטער אנדערע מיט סרייאונג.
 ווע־ דורכגעםירם ?ודם מוו איבער?ערעניש היסטארישע

 געיועז איו אווי לעבען• גייםםיגען אין אידעאלאגיש, רען
 1776( אומאפהענגי?ײט־באוועגונג אמעריקאנער דער איז
 םרןןנ־ גרויסער דער 1אי געװען איו אווי און )1783 ביז

 גרויסע די ).1795 ביו 1789( רעוואלוציע צױזישער
 — יאחזונדערם ־םען18 פון סילאזאפען און דענ?ער
 ״ענצי?לא־ נאמען ,דעם אונטער באוואוסט ויינען װעלכע

 צו־ גײםםיג האבען — ״אוים?לערער״ 1אי פעדיסטען״
איבער?ערענישען. די געגרײט
דענ?ער, און םארשער ליםטישעrסאצ גרויסע די

 רעוואלוציע. םראגצויזישער דער נאך גע?ומעז ויינען װאם
 צוםרי־ נישם זיך האבען וײ וױיטער. געגאגגען דינען

 ?עניג־ פראנצויוישען םמ מפלה דער מים דענגעשטעלם
 ,פרײהײם. פץ לאווגגימ יי פרא?לאמיר^ מיםן םום,

 פויערים די באםיײיעז מיטן ברידערליכ?ײם״, גלייכהײט,
 ארויםגעםראםען דינען זיי ?נעכםשאםט. פריצישער םיז
 בירגערליך־ נייער דער געגען ?ריםי? שארפער א םים

 וײנען די ארדנוע. געועלשאםטליכער קאפיםאליסטישער
 םאנלע דעם באנעמען צו דערגאנגען גישם נאך אליין אבעד
 1דינע איז לעבענםבאדימונגען סאציאלע די םון עצם

 פרא?םישעז 1םים םארבונדען 1געװע װײניג צו פא?סיש
 פאל?ם־באװעגונגען. אמת׳ע ארויםצורוס^ כדי 1לעבע
געגעבעז,אוםאפיםם^״. 1נאמע t שפעםער וײ האט סעז

געטרײען וײן םים צחאמען מארקם. קארל ערשם

on קןול in געבױרטךטןג \prrl25 צוס to

שםײז מלקעסן*נדער *ו

u און פרייגד re toupu צגגצלס, פוידױן IP ip p' 
un אנטפלעקס אמ צײט דעפאלסיגע די לויכטען  up 

D װזןלס tupfo o n פון u n און םלופח un  p t ײידס־ 
p שאםט t געוױזעז o ^ 'U rtru u r on׳ tלon  o 
u פח קלאס אונטערדדיקסמ! סאמע n .גדצלשאפט on 
o ערשט באפרייאיגג. דין צו װעג t p in  t גײדע די 

 אראפגע־ תורח ס^דשליסםישע n איו ג׳ממטיקער
u® נידצרט y p p i n  pv i*vr u n p tu * 6 n  nn  p 

u n  w ח וױרקליכקײט ןןרדישער® nP'UTtrum ̂
o *ום nrwpjra איו וױסנאשפט tfP 'U n ru itוױ«־ ׳ 

^ nrotfp צוס סאציאליום ליכערoפtש u p ^ t־ 
קעםםעד.

tv̂ פריעד דא לאמיר t  UP װערטער עסליכע 
tn די יחנגמ tw u w u p פח unroo’opup un

 מרימםער ויק איז otn ענגעלס פרידדיד וױמשןזפט.
 מרגלימן OPUP מרל ®ח ?נר אפענעס בײם רעדע
 *UH םשארלס םים nypuntyo סאציאליסםישען דעם
 opnop דארײץ־חןזט זױ ,אוױ גזדאגט: תאם ער וױן.
u ®ח געיעץ דאס n חאם ןךױ נאטול׳ אר^גישער 

opup דער ®ת נטוױקלוגג*געזעץ8 דאס אגעדעתס
״ . . . געועלשאפט מענםשליכ^

 די באוױר?ם האם t®pup ®ח ®גטדעקונג די אט
 םיע׳iptpy געביטך אירע ®לע אויף װיסנשאפט סאצ^לע

 רעלי־ װיסנשאפס. יוריסםישע געשיכטע, סאציאלאג*ע,
 האט פלוצלינג װ. או. א ®סיכאלאגיע סילאסאפיע׳ גיעוע

i מען t  ,TJnun שטיל. נישם שםייט װעלם די i t גײט עס 
Tt Tt אח ^םװיפלונג i t קומם אנטװיקלונג דידאזיגע 

 אומאפחענגיגע איואלירסע, פון פראצעס t ײי נישם פאר
̂ועגונגומ  געזעלשאשס־ פיז םיילזמ שידענעup די פת ב

u אק נאי־ לעבען, ליכזמ n פח פארבינײנג ענגססער 
 גאנצי t אלס צוזאמעז אלע םח איז צװײםעז צוס איינעס

 מא־ ױםםיץ, םלוכח, ווירםשןןםם, פח פארמעז די ?ײט.
 נישם דיקםירט וחנחמ גופא ppJn ®ח Ttoup די רןל,
i ,דיח־ t דורד נאר םאכם, איבער־ערדישער u n גוים־ 

n ע?ויםםענץ; געועלשאפםליכער םון װענדיג?ייט it גײם 
on רזמ, טויוענטער דירך^ tu שםענדיגעז natP פון 

n צי גדויזמ׳ איז כחות לעtציtם t העכעדע Tjontt 
jtfin געועל׳מפםלעכער םיז u r

 ע?זיסםי■ דער םון היםערס די ןך זיד, םארשםיים
 הערשענדיגע אמ מזיצענדיגע די ארדנוע, רעגדיגער
r בא?עמשזױ קלןןסזח, t רעוrלוxיtגעn װעלט־אנשוײ 

 in בײ Tלםעtרחn צו זיד מעשים׳ ארבײםעז את אונג
tu מאכם. 'o פ^שםענדלעך. ודיניגער ניט אבער i t 

 איז געפינען youor7®opy און אונםערדריקםע אלע
 •ײנ־ דער אױף ענטסער Tt לערע מאר?םיםטישער דער

o־u םראגע: פולער r יועלט דער אויף םאר ?וםם — 
o — ױץ וועם װאס ri וtארבײ־ םאר׳ן טאן?״ איד ל 

o טער־?לאס. ri איז p in  t ע?אגאמישער שנעלער דעד 
tנטװיpם1ווע אױםגעװא?םען׳ ?1שטא ןךױ לומ i n 

oropita בשורה א ®in  r !שלסוע גאולה ?ומענדיגע 
־ עםםױיכישער in משוײיגם עם וױ אט ל ^  ם
 T« !עםחדיגען !ענער׳ ל1?א ער,1פי 1אםישע1דעמא?

lלעםn« אי^פעאישזמ םיז דעתון^ונג םון צעם tיt.ט 
is אידאן זאגם) Vypuit 50 צום'O’m r  TJO ח® 
):1933 ץ,1מע ,opita ל1קא

ארבייטע!־ דער םון נאכם טונ?עלער 1דע ״אין
 ליכם, שטראם א ארײנגעריםען פלוצלינג וין האם נשמה
 געגעבען האפנונג בלינדע׳ די געפאכט יג1ועענ יואס

in די געוױוען וועג דעם צוױיםעלםע׳1םא די n tB־ 
i נישם הױמױ on דדשעםע• t װןןס יענע, מנעמען צו 

i לעזעז טים ויד באנוגענען jn t 1טי ביכער. שרײבען 
o אבער׳ ri איבעו־געגעב^ תאיעז an לעבענםאינהאלט 

 שטועםעז אינםימםםע tu עיעז1אי מאר?סיםםישע וײ פץ
TSUTVorUT® Tu u או־בייםע! מיט n t׳ o ri ויך הןןבען 

 וױיםען׳ 1םי — אסעם, כאפטעז1פא א טים ט1צוגעהע
tu  opup o n ^םאר געײזז lyo’u i t  a n אין 

o פח דראנג־םעריןזד אמ שםימם־ ערשטען o ^ rtto’־ 
^ ס׳איו װאם ot את • . . nאגאנBn® שער עי  on ג

 ^®קלערונגם־ןט׳בײם: דןמיגער רn ®ח לישע1אויםטע
o n  oyn ■ is tra it un אתד צו צוגעהערט זיד o n

tכימ קיין tu גןגױסיגפ גישס ויך  * it  »u חןן  ר לן
u p  m i  B in  U W  4JP0pit® p t B m אונז

tu itw n v p •גןלסונטן up  i p p  u w ru it *1 nm 
bwvui o n  ouwiun ח ריף® otn ®popup די

opi op ״?u 1 רײדען געגומעז ןלײן װעלס  * i מ־ 
פ ד w צו געגעבען די otn זי ון u pלערע די ׳ן 
 רעזוגרװ־ אינויוטןא״יצלעד tu ^פײסםל^יגקײס װןג?ן

a it;״ *otn T*vt® tu r צו געגעבעז די אזץ גערעדס 
u לערע די פאו״שטיין n  TSin ח וערניחאיעומ® 

osyip t װאס סענטש,  iu ביי געמארען T’wta un; 
n n צו געגעבזח וײ אח געדעדס ד.אט לײז־צןןלונג 

o’u לערע די שטיין1פא it  T nn םער־ארבײט׳ אח 
 ױל8 צו סױל ®ת אח סער״װערט! אח יוערם וועגזמ

tu צו *tup ®ח ׳oup' on געמגגזמ אח  top גע־ 
in ®לייגומ  •p in n  in .צוױי׳טער un !דריטע 

up 09 ײעלמה צי  on  4«tup m  p p ip in  tu 
otn ,Topita r געהערם נישט קייא^ל t געלעוומ נישט 

rp יסטזמ1ש וײנע ®ח שוײ tu  rpynoaroi® TU 
t ער  rn tm i ח תלסיד® t'opup• אח m געזזא־ 
T9p» tu־  o r* ,r געייזיחח אױפגעבױם snr tu סעג׳ 
in *ײםגעגזממ צײס 1יא 50 פון סשד אק מאט  o n־ 
oî צעו P’U n ru it. איו nwn’o אויף *ריבערגצגאנגעז 

in i ’pm rp tu m i’p. נישם u n  — up ru n o t 
 דיז געשאפדז ויד otn קלןןס געזעלשאםםליכע! נײער

שיחמ•.״ אײגענע
קעספער. »לס םארקס

m די ru p u ro u, וועלכע otn opup ױסגע־1א
i !יםעז n  TU !וױיס װעלס, גײםטיגע u a u ע־1ג די 
o® ניצעז ^p 'iyo ’u i t  r, איז r u  up  u n t םײל 

r אױםםו• ישעז1®יסםא זײן פון « p  ifo o *u p  i n־ 
tm ליסםישער  lyp ’on tso•^ חילפנחײגג otn גע־ 
t t  ,oar אײגענטליד T9a TtP ויץ oo’opup t, נישט 
 ליסם.1ס»ױן t »ז iseaypiyo^p t דערבײ ױיענדיג

i»a געחמ׳ אפטסאל שוין תאמח t t !וױסענמפםלע TU 
Tnto יי 1איבע נעסען װןןס ,1מליםי?ע yo ח® *PUP 
דערפח ot זיד TVW פארשזמ׳ אדן דענ?ען סיסםישעז

ח ציעז צו ־,,o^t® ur״t ru Tn:ynp90Jtp ?םישע1«
 ®מ געגנער : oippup אפילו לtaפםt םעםיג?יים. 1שע

o׳p ארבייםער r צו גײעז tu T'opita ײי ײדד׳ UP 
u’190 די Tstaypn צו 191ביםע it  m uo’opup־ 

 TP !עורעז נישם 1אבע איז t'opup ביי מװעגומ.
nrno אױ טעןט־יע צװישמ ®i t t  tu 'o  .p u p ti אים 

t גלז«נצפולע t געשמנעז אפען  9 i9 'itPלo וױסנשןזםם־ 
Tta און tער ,1«אליםי?ע לס otn ונדעסטיועגעז אנער® 

 אמ onp ליכןמ1גע1בי צום TSP’io לעt אבעז1אפגעכ
o n ויך uבעlסיםז געגעבעז w u n לעבעז אמ לײב 
on 19 בייםער־?ל^ם.1א ?עסםענזײגען o n גע?ענם 

 19 האם רזעות, איז דייטשלאנד אין ן9לעב א ען1פי
 וױיב סים גלות אפצוחיכגמח אויםגע?ליבעז גיכער 1אבע
m אץ i’p איז .^ אנ  גוים אין ז9דארם לעבען צו ל
pa9i איז t״o, גליכקײט9מ זײ האבען צו 1נא אבי 
 9וױסענשאסטליכ זי׳ץ ם19שט9אומג ן9םיר צו 190וױי
o’1̂׳ צי און שומ־ארבײט1םא n  TSi יסיד in  UP אינ־ 
8צו ר9נאציאגאל19ם rעuq־קלאס.19ארבײט םונם בײט

tu  opita 19ש1פא 19גרױס א בלױו נים גערוען 
ipp:p און i, 19089? ?!בנות־גריים׳ע! א אויך גאר. UP 

 איז T90^®930t זיד on 19 נם9סםוד 19ױנג א אלם
 אינ־ 19ל9אפאויציאנ m פה ל9םליג ן9ראדי?אל ם9ד
 אין לם9שט9ג ויך on אױ דatדײםשל אין גץ9ליג9ט
 גאנײ1א 9סאציאליסםיש 98זדי9ג די ים8 פארבינדוע א

o ס׳9זאצי rt ז9געשאם ן9דינ T9urt9i 19*40 י1 אין 
 שוױיץ דײםשלאנד, אין ם19הונד1יא [90*19 םון ן91יא

אנ?וײיך.1ס און
rw 1847 19109991 איז tm  ,19 o n פו־יד־ םיט

on נגעלם,9 ריד  T9i9i9io’n t קאמוניסםי־ 9יםנז1בא. 
 ים8 ם19וו 9לכ9ײ שריפם- 9נ9י — מאניפססס״ שע
ta u ®ת 9«*י?98בורם־9ג די וױ באטחאכט עכט1 n* 

 רע־ m ®ת זע גאכן גונג.9־באוו19בײם1א 191191
o 18 דײםשלאנד. אין 9װן»לוצי n1848 מען ,p 9a, 

T9attr9 ,oi’opnsi u» on םים t חברים 9גתס 
n 9לכ9ײ צײטונג״. 9ריעיש ״נײע tu וװען9ג n ם־1װא 

n9 « r דײםש־ אין 9א«אויצי 19אםיש1דעמא? דער ®מ 
 אין 9לוציײא9קאגסדד די ן9?ומ9ג ם׳אח װען לאנד.

opup o די׳יסשלאנד, n  ,1849 up tu אנםלוי־ גןםחם 
אנ?רײד1פ ru cm קורמ א בט9גןל on 19 פעז•



לגין pa 1יי  ל*ד*ז׳ pa oxyqp דאז זיד חאס pa מ
ײז איז V ימו מז ״ מ ד*ס מרבלי  זײנם• ליממ מנ
מז מארקס תאס לאגחמ איו שדי  וױמנ״ גו־וימ jrrn מ

p״ 8ש*םםליב iy. זייגי געשרימז »יד ער ה*ס דן 
 י8 ווײזזמ׳ װעלכזן *מױקלאז׳ pa כי־אשידזמ •אליסישע

iyp ן בלױז ישםpniyi 1 איז «ר o*V  גןלערגטער 3
פירער■ ןליטישערט גרױסער « »ױן נ«ד

 די געײטיעז דח־בגעפידט אױך איז ל«גד*ז איז
 װעלכער דאנק א ארבײס 8יש1אך-גאגיזאטא גרױסע
 דער po בראש זיד אװעקגעשסעלס באלד האם מאדקס

 *oyooyo איז באװעגונג. אדבײסער אינםער־מזיאנאלער
 ערשסער חןר געװארזןן געגרינדעט pa ,1864 כער,

 •ױלישע pa יונ^־לײס 8יזיש1אנצ10 אינםערנ**י^*ל.
pa װיכםיג־ די געװען זײנען עמיגראנםעז איטאליענישע 

 po סירער דער געײארעז זדז סארקס גריגדער. סםע
 יאר־מנדליג » העכער תאם וו*ס ארגאניתתיע׳ דעד אס

 לי־8י »לע פמ פעדים די חענם אירע pa פאראײניגט
 אינסער־ דער םוץ מװעגונגעז עקאנאמישע און 8סיש

 18 פארםאסט האט מארקס ארבײםערשאםם, נןטױאנאלער
 אינםערנ«*י«• ערשםעז םת גרינײנג דער m ,אדרעס

v װערעז oy װעלבעז אין (״אינאגײ^ל־אדרעס), נאל o* 
lypyiy די םולירם n m i זעלבסם־ נײער דער םח 

 װעדט oy װאם אס .וגג באװעג ארבײםעד* שםענדיגעד
דאקופענט: דעסדאזיגען pa געזאגט

אר־ די האבעז דערשאלג po עלעםענם ״אײן
זײערע. אאל גרויםע די זייטנ זייזןר אױף בייטעד

ל גרױסע די *נער  געלײגם דאן *HP מן מ
 פאראײניגם איז זי װען וואגשאל׳ דער אױף ווערען

 א m געסידם ווערט און ארגאגיזאאיע אן דורך
r שעםטעז t*.*

 מאםעז גרויסע די כדי אז געוויזען׳ ״אם פארקס
 די איז םילעז לאזען זאלען ארבײטערשאםט דעד פון

o קאמסעז עבילעזעלשאפסג n מל, פמ כח םולעז עי ײ  ז
 זעלבסםשםענדיגע אײגענע, אן זאכען: צודיי נױםיג דיגען

 בא־ עקאנאםישע pa יאליםישע די pa ארג^תאאיע,
ארבײטעד־קלאס. פון ודאוסםזיניגקײם

 אמטעתא־ ערשטען פון גוײנדונג דער פאר נאך
 גע־ דעם געגעז ארױסגעזאגט זיך פארקם האס *י*ג*ל

 םיס מאכם די פארכאפעז זאלען סאאיאליסטען אז דאגק׳
 i860 יאר איז גאד מינדעתדים. קלײנער א פון חילף דער
 לאנדןן׳ קיק געקומעז איז עד וױ גאכדעם קורץ
 װילען דער גענוג נישם אח ס ןןז דעדקלערם״ ער האט

 נאר שלואיע,ורעו סזמיאליסםישע א ארױמנורוטעז אלײן,
m םוז םען in i בא־ רעאלע די שכל ניכםעוץ סיםן 

 .איר געזאגם: האט עד רעװאלואיע. דער פון דינגונגעז
 בירגעדקריגעז יאר 50 את 20 ,15 איבערלעבעז דארםם

 די בלױז נישט עגדערעז *ו כדי פעלקןד״קריגעז, און
 פאדענדע־ או אליין זיך סדי *ip באדינגונגעז׳ ארומיגע

 פאכם.״ מליםישער דעד *ו מאכען או רײך אוץ רען
געוואר־ האם װאם אינםערנאציאנאל׳ ערשסער דער

 לענ־ אלע םוץ קלאסען הערשענדיגע די אויף טזזד א ®ען
 זזינםער מאסען גרױסע קײן געהאט נישם האט דעד,
 אײגענם־ געווען איז אינסעתןאיןנאל ערשטער דער זיך.
שע די םאר שול נדן א װי םער נישט ליך  ממ^סםי

 זײע־ שאםעז געדארםם עדשט זיד האבדן װאס ןפיצערען,
 שנעלער פארגעקומען איז טראאעס דלד אט ארםייען. רע
 םאר געהאלםען עם האם אלײן אינםעדנאאיאנאל דעד וױ

 האם אינםעתאאיאנאל דער וױ נאכדעם אפיא מעגאך.
 בלוטיגע די נאך — טעטיגקײם זיק אפשטאלאן געסחט
 די און 1871 יאר איז קאמוגע יאריזער רןר םון יא־־בנות

 —*נגעהויבען דאן זיד האבען װאס ח־יסוז^ ש«יײא1ליפ«
 גע־ וױיםער איגסעועאאיןגןל סון מדאנקען די האבעז

 דער האם לענדער מערב״אײדאטעאישע אלע אין וױרקט.
 ארבײםער די כח. פאליםישען געװאונען סקלא־דייטענדא

 ן■ערםייפא פאליסישע בירגערליכע די גמװאתגעז האבעז
 דאם אויםצוברײםעחװ רעפארמען, םאזיאלע שאסעז או

 אדמיניסםראאיע די חגםאקראסיזירעז *ו װאל״רעכם,
 שאנאנדעד־ זיך איז אײם זעלבער דעד איז ײ. * *

 קאאפע־ די און באװעגונג םדײד־ױניאז די געתאקסעז
 אונ־ געשםאנען בייזדע זײנעז װעלבע באװעגונג, ראםיװע

 סאר־ געהאלםעז האבעז איז השפעה םאאיאליסםישדר םער
nnyoya ארבײסער. די פמ לעמנסבאדיגגרנגעז די
 זיך ס׳איז וױ נאכדעם יאר 15 ד- ד. ,1889 יאר אין

 איז אינםערנןתיאנאל, ערשםער טאמנדעדגןיןמללזךער
אינםערנאאיאנאל. אוױיטער זזןר געװארען מגדינדעט

 געװען.*נגע־ זיעען אינטערנאגיאנאל אוױיטען אין
 ארבײ־ עקאנאנדשע און אןליסישע גרױםע די פרלןסען

 למ־ מרב־אײראאעאישע אלע פון םער׳ארגאגיזאאיעם
m אארםײ ישאסטליאrap( דר^אגעדיןס די זאיץ־ דעד.

a« אלו<«לטיא יי r« f’4Mi» im m u i r^ rm
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W די פארגימז האם n ײעלמ איז לענדער, m w 
*r זדינט יײגיגס פראגע דידאזיגע — פאזיאיעס? *o׳ 

ײעל^ גאנאער דער סח ליםטען
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oimoyo r■ געגזח a n, סרײזזת ודאס oym *ni pa

irm״ o y il’T , 18V,038081 8 08 181איי ׳ Oiyn 
o עט״דושה סזישעז באלאנס יושו־׳דיגער n  pa קאסס 

. .18נס־םיסל838ל ייי
 ל8»8ב זיין אז .m ים1 1לײ8 לס8װזור •רע״י־ענם

y פאיבאםאז * iyo*m ־׳ײמין םרן העבעדוגגעז• im

khtetefeteS mלעוױטין J  po

 *81 הןם 18 ש«עם. m ל8ים38 180<עקי *י8 08זש1ײיי
1808W**3 m  T  .oi**o אל1018ק po און פריתען 

 אי*ם, P3 געווןרען ירס1«חוקסי איז oy״ וױידזשעס
m rny ױירקזאם זײן װעם i פון 1געפ« זײ םאײדידען 

 סי־ צוױי עשװאומעז1אױש 1838 181זײ oy *יע.8של1אי
oy*38io. 1838״ 83ל8ײ m oynynyi די דעשםערעז 

in טראל,1ק| וױידזש pa סו׳יח po סיסםעם גאגגע  pa 
•om *m ״איעגוםרירען״ ע*װאינגען1 ילם081 זיך הןם 

pa lym o כדי ווײז־זשעס׳ i  ijm o vo  m* םון געפאר 
•8*88ל01אי

po האם דים אײז m געגומעז קאמרעם!( an 
pi833״ iy,םען ײעז אז !עלױםעם, ״אם װעלכער יל 

םי״ די 018381 מרי  םארס־םראדוקםען, אױף סרײזעז ,
 םוב־ און שםי«ע די 0381083« איז 18081 נים iyo מל

m סאקוםעז iyovo זײ װןס סידיעס׳  po פעדעראלער 
o רזגיתנג. n  ryoirn מען םײנם .*אריםי״ װןרם 

 זאל םארמער m *ז פןןו־ם־פרןדוקםעז, אויף ײז1« אזן
 םחותת םיל אזױ פמקם םארק אויסץ קײםעז 18W איזם

®V ״אס 18 וױ •רןדוקטעז, זײנע p y i״o םאר קויםען 
m יאר דעס איז 1913 1א* ■ראדוקםעז םאס 183זעל 
 רעגיתנג׳ס די װען וחגלם־םלחמד- ערשםזװ־ m םאו־

n עקסיערסען n n חשנוגות די געסאנס m עםאבלירען 
 מ־ on אייף םארם־יראדוקםעז אוק• פתיזעז ,סיאנג״

on אנבאםראכם אין עגוםעז1 זײ האבען .מריטי״, פח 
 די װאם !עלם׳ קעש אין במעסיםעז מו־שײדענע *1

m מקיםעז פארמערס  .iin * i8 i m  po ״םארס 
 גתיסע די ajnovo װעלכער .oyma? 1אי לאק״3

pa ly o m y iv ia^ דײכע in  po iyovo םיםעל 
a״ inaoyi o n  .omo m  po pa ooy, 8* אז i * i 

i8ovo  m oy*i*03io pa yroo  o 'lirv i ים1 זאלען 
 די אויסארבײםען ביים אנבאסראכס אין װערען גענימעז

»o*v* •רײזעז• o n  ryoiia 0*01 דתק. on  po 
o ן״געטםעז יממס־עס in האם בלאק״ n במקהעד 

ly 18״ ביל• in y i m קראםם, איז ארײו װאלם ביל 
 עז1געשםי לעסענס־םיםלעז 1«י סדײממ די זאלסעןו

 *180 לם8ײ 028X81. 081• 10 81808״ אױף 181
o רקם8שס n דדאע ixo 1בעםע18 זײ v o העכע־ 8גײ 

yiy*n pa ly im .״ ״ייחשעםn838 ל-8ײ זשעס ווייד 
181 m oi*oyi iyo אופן 8ל8 אייף סרײזען. ״עכערע 

 pa 8 רײז8 הימעל 1אי !עשםיגעז יקרדת m לם8ײ
m װאלם 8אי8פל2אי שחמלימ aim i סײדליך.סאראוס

 םים !עדז־אהעם האם ״אס סמ״אאיע אח׳ײסע די
 א פאר םימעדס די סון פאדאתנג די pa א*ע,8ל02אי

 דזשעס. ח׳ײ זײערע אױף 1םא 8 18דאל po 2 העבעדוגג
m a n 810 15 ערלױבמע די װי מער *םעל3 היבש* 

oiyx, לו*ם m חשאהן םרלע׳׳.180 סםיל ,ליםל 
in סרעױוענס איס,1ל  po וזןןרקערם םײן יתײסעד 

 לואיס .10 סםדײק. 8 ם*ם געסטראשעט האם ,m*״
o םים סאדערוגג pn בארעכםיגס B8״ n. ס8ײ m 

 וױידזשעס די װי העכער םך i8i*ovyi pa 8 יקרזת
»r די B in  P* oiyi**o־* pa 180 סםיל די.ליםל* 
 לײך באשטיםען m מאס ידסר׳דיגע קײז ים2 לע״1מ

iyo**3v v. 10 האכזװמגען o. 18 קע8ם 08״ לסדס* 
ivpnyi אױף m םחען װעם װעלכער ביל. בענקהעד 

on םעו־ ד8נ  m yo y iivo סם8ק po ז.8לעבענם־מיםל 
 *8״ po 1211818® pn 8 אױף 18 באשםייס דערפאר
ר־ם.82םײ די סאר 180 8 18ל8י 2 פוץ ממײסנ

o in n y v ן8בלײב געקאנם גים 08״ רדװדעלם
o 283 !לײכגילםיג n  m08״ 18 ביל• ד8ק״ on פרא־ 

opr אירם.8ם8ײ
pl83 VT3״ T88*18״ 018781 0*1 08״ יל] T8T81 

 8U8* אים ז80ל8װ po 0811287 18הײז 8ביט* ז8םײד־
18011 8 80 i8o**im080*18*80 ל8זזײ־דרים8 םים ל. 

 01X781 נים סןא־ם־בלאק m האם שםינממ םיל אזוי
 m*183 08״ 18״7183 .10 .08180 1א* 18לי*כ71808אי<

iyo m ,o'Vyiryi ז87»דיקשי ביל זײן ל8ל i n  ix 
m 8קאםים m •ם׳וזזמז אז םײנם, דןןס פאדם־עגיגים 

on ביל pn־yop  iy] 287 ד8סל אױסן ברעגגעז po* 
oyn חזלן m ״ פארם״בלןקoy שטארק םילדן ״ד 

ox liiy i •חדמװםירמ m לם8ײ ביל ד8״72בא 
o אן8 in y i בייםש 8 אלם an  tyiyi ־»T8׳pa Di8T 

18118131X0*0 VD81 81*1181X0 18 8 181181 חאלם 19

8i ix o ז81ב*װאוי ם8״ דאם .8י88אינסל iyvm o oyi* 
80] on יט1ש ן8אםטיש1ד yi8D*ni ]8083180 ix 8״* 

a ]y in m]* סוײיזזמ po ים2 און [8םםיטל2838ל m 
p*p ]83*^m אויף ז81תנ8כ8לױ[־ה iyo וױ 

 דאם .1941 םון ס8וױיחש די ען1טקע2א ט2אצע10 15
o איז n  ir iy i אי םפער28 ט׳ס2פרעזידע ix םארם־ דעם 

 ס8וױיחש און פרייזע[ לואיס. דזשא״[ צו אי בלאק
yijm] א אונטער זײן ײעלעז די און םרוירען״8*איינג 
.1111*181 דער םון אל1אנם7 ן8ג2שטרע

i n ארבײם אדםיניסטריישאן״ פרייז אוו ״אפים 
 םאר פרימען ״םילינג״ פו[ צעטעל פולען א אויס איצט

 [8ל8ײ ״סילינגס״ די טעז.7םארם־פראדו 8נ8סארשייד
 סעפ־ לעצטע[ פץ [yr*io די לויט װערען שםעלט81איינ

 איצט פרײזען די [82זיי זאכען אײנעע אויף םבער.8ם
 ביז לענערען7פאר 1,דארםע זיי װעט מען אז הויד׳ אזוי

o צי n סעפטעמבער. [8לעצט םץ פוײת־צושטאנד
iyo ״אײנסרי־ דאס מיט אז מיינזמ, יט1 אבער ף1דא 

m־1אי שוין 1מע האם וױיחשעם או[ פרייזען םץ ״ 
 ם8פראבל די אינםלאציע. פון עםאר1 די באזייטעט [8אנצ1

 בא־ שוועריגקײם ״ײםם די .8ם1?אמפליצי א 18זײ איז
i װאם דעם, אין שטיים n צו עלט1 סך א האם עולם 

 ז.8קוים oix rnino װייניג א[1פא [81זײ עס [1א םפענדזת
iy אז שאצע[ טע[1עקספע 8ל8צי2םינא i פת גםם17איינ 
on ביליאן 135 אתם איצט איז לם18 1יקאנע1אמע 
 miino ]id פראדזקציע 8רליב8י זײ יאר. א ד8דאל

on  v o גיט איצם סט8גאםר געברויך ציװילמ iso 
 לםoyi 18 ײ3 18איב בלײבם •18דאל ביליאן 77 וױ
 *־181 די ix ooy! yolo in םמ .1דאלע ביליא[ 58

u n ]יאר. א 18דאל ביליא[ 14 סעם7טע אי oy בלייסם 
עו נאך  18יליpo yolo yi*Pi 44 3 די 18איב אלץ ןנ
 זיך בײ האבע[ [8םש28ם װאם לם,y**io 81 18דאל
o. 1 םאר [yo*ip יט2 1א1 ז81קא אח nא שאםט אס 

ix rm iyo ז8סענםש װזנן .1אתיף־צ פרײזע[ [8םרייב 
liiy 1האבע זײ יב1א איז זאך, yo*nyi א ן8האב ן8וױל i 
o פאר [8באצאל זיי ז8על11 לם.81 n זאך די װי 1םע 
i •018ײ איז r i לױז3 אן1פא איז סםאו־ ר8םש1ב א אין 
10 ono ים1ל83 און םלײש yi**i] לאםיר יף,1א א[1פא 
 1זײ 1אסטאסע7 8פיל ן8ל8ײ סלייש, פו־נט 30 [,81זא

מז ױ פ  *־ix 17 אסי ,p*io ן8כער8״ א באצאלמ ix זו
i פלייש• 7״ל ״8זײ [81 n אז דיז׳ עם11 לטאט118ר 
in פ8־ש18םש1ב [niyoyioan on אי[  oyn םרײז
[.8שםײג פלײש סמ

fin 8לב8ז די iy o פו־ײ״מ םאר ix לץ8 [8שםײג 
jim 818שייד1םא ix באצע אי[ ם1יסםי1ק8 1838״ no 

lyo פיל 1אי פארלאע m הײל yn םו״תת מאס די ױי 
o סא״ אה1ם1[־818ג א [.81קרי קאן [yo װאס n ־78ײ 

 פ״ית־קאנסראל. אױ ״lנינ8ישn« איז nnp* [8נדיג8ס
o ״״עישאניע״ דו־״ך iy ii פרא־ [1ם צאל יצםע2811בא די 

yopn] פא״םיילם ix םוײח־ ״ך1ד אח גליז, ן8אלעס 
y אל102קא i r i] די ym o] 81 לןןבענסמיטלען יף1א* 

 אק ,אנטלױםעך ים2 18אל1 די 1א צױם, אין האלכהװ
אריץ. ל8הים

 געארבײס ז8װאלט אנםראל7־1ײ1ם אח .״עישאניע״
on iy**i ״* אלסyoaipi ז8םיםל ix ־2אי פארמירתז 

 ל־8ײ ,mm3 871שםא צװײ םא״אז 18אב ן8זײנ םלאצ^
 *8W*n״ po 08סיסט די םיי [8יכט2םאו* ix [80ל8״ 8כ

o םײ אח !ינג״ n די אל.1ם1ײז־קא1פ ן8לם8שם8אײמ 
i״3 צװײ n  :]8i**i m פא־ דער [1א מא״ק׳, .שװא״צע״ 

 VO ]82*1181 ix [80111 ױסע181 פמ ם1םל2זרי 18ליטיש
o 11 ץ3חש או־יס[ בענעסיםע[ 8ל8צי8םפ יך1 n  poיל-1א 
1 po p*iפאלק. [8אנצ

yo ]yn] ״oiy זיד in i* iy i ix ix׳.[yoiyoDpy o 
 T8i**i נס*םיטלע[8ב8ל [id [8פרית 1א אײך די ן81א1

 א״י .1941 1א12יא ינטoiyxipo 1 22 אױף [8שםיג81
 *8D*x סםאטיסםישע די ױיס1ץ־אױף־1שװא אײך ז81ײײ

po m לייבאז־ oiyoovon. 1838 גײט pa P*i8 
pa nyoa ii ]סטאר18םש1ב אי* oyoy 01*3110 pa 

t*a ,]yo*ip אױב p i3 i irm ױעט אייך, ם2די m  i*a 
 זײ־ םען71אד1שפית*ם אױף פוײיהװ די 1א כאםען, לייד1

 80*181 אין [1K 018X810 70 P3 60 [10 ן81שטי81 [81
028X810 o״ וױ iyo [,8סאל m ii. אין po ly o i’ii 

1941 m  ra םרית יל8ים1 ר8יסליכ2כש11ד id] טשי־ 
87] 8 oiyo 30 ps 26 po ]ynyi ',א«זענגיג פתם po 

m אח הײגט ם.8קװאלים in סילינג po pno גזשי־ 
187 40 ono 8 oiyo, 8קױס סרובירט אבער] a 187טשי 

o n  v o ,60 איז 55 מסנאלע[ 1אי דאו־סט סרײז Dcyo



► • ײ -------------------------------י4• ו
p גמאלם מז oyn יוס־םוב אייף און v t nty 70 וױ

86 oeypn 19T סעגם 
די אין »ן 67 פױיו

y cast ױםער oyn 86 1941 אין ocypya מגם
ן 67 פױיו סילינג דער אין חײגם טוגם; ן  n אין *

ע ל מ  י סעגט ypyt• 60 און 68 םען מלט םםארס ^
tarn. פלײש פון •רײז דער rat נדעחמלםעז סמז* 
V* וריק* rynyi סעגם 86 ביז 26 פון y ,לױס פונם 

nyn ;ודיגם קװאליםעם ooyp שטיקעל ביליגסטע דאס 
פתם• y םענם מזלימדאת־פפמיג סליחפ

up קעגד־גודס װעגען  rat ■גאו y מר־ *ו םח־א 
 אח *ויײ מלעז איפס דאו־ף מען •רײזען. די גלײכען

 אחגי מרדינם, באקם y nyo פיל nty מאל דרײ
tyojo םען וױ oyn נדערזסןלבעז8 םים געמלם UT 
 *ורירעז• נים אױך זיד םעז קאז גרינסען גו ךוריק.

םײער• בראנד איז אלץ
 םים םאבעלע קלײנע y איבערגעבען דא וועל איך

 גזנײזח זײנעז זײ וױ ,jyoprryno רײע y פון •רײזען די
 פןזלעז רײע y אין איפט. זײגעז זײ וזי און פאד־א־יארעז

 דעי־ אין װי אסילו זןעכער גאך im פרײזזח די זײנען
ע. ל ע ב א ט

ז ע ז ״ ר ו
לעפסען די סראדוקמז
u r iyn

.022% joab סוגם בעבל»ד «נעפ
12% • 32 פונס ארבעס
4% 13 פונס o n v
6% 13 באנדאל •ינרעז

18% 28 פונם טאםעיטאס
12% 20 ל2«2ק לפםוס
6% 18 פתס פפינאםש
2 6 % פונם n8MUWP>
7% 8 סונם אימלאס

• 24 43 דאזן 4«ל אראדגזשןים,
4% «% nyny» 8פל גחנםסתט,

2 3 nyny■ לפםאנם

t m w מיסאן«ז m m aorat jyayp תי  9B ז
onyo yrrynyo p ית rp p ra t־jymryo, זײ װאלמז 

jynyon סד y געקאגט n yo די r s p r ty im r ז» 
w  m m« ל מ ר « ת מ # m y p p p ײ מ  ״•י
rat m yn מ יי מ n עפלימ ל r םיס נאנתס זיד 

מ אױמגומנמחװ mrvn דיד פון תאאות ײ  wnye י
yntpvtyn די trtyorunyo פיל האמז זײ און t םון

מ ,nyonyo yony up םיליאז y jyotp ד«ן מל  י
 תנואח פיז *ושסזול דעם אק רןזליע קײז גים שפילעז

 rrmmyn• זײ זױיל «דק״ אױפן שפײז־פושדוקםעז און
געברײד• אײגענעם זײער nyo גענוג קוים

ToyV tnrat װעלכע זען oy nyonyt װעלעז »r 
 עס .jyopnyn• onyo אױף פו־ײזען חױכע פון שמױרעז

 מבען oyn די׳ וועלען פו־אשיסיחמ ty זיד׳ שארשםעהט
jyoprtyno פארקויסעז• «ו oyt די זײנען up דײכע 

 װעלכע אײגענטימעד׳ לאנד גרויסע די nyny «רמער,
 *ny up די פאדםס. זײערע אױף זעלםעז אלײז קומעז

 •רײזעז׳ חױכע פח געוױנזמ גים װעלען פארמער םע
 פאדקערם, מרקױפען. «ו וױיגע זײער מבעז זײ וױיל

 אױף •רײזעז הויכע דעת סח םארליחמ נןזך װעלען זײ
 אױף •רײזען הױכע ברענגען מוזעז מרם־יחזדוקטען

 הןר *run סארמער »ײםער דער זאכען, אנדערע
w דער בען. jn y■ סארםער uyn געװינעז «ו װײניג

ת מדליד?ו «ו סך 8 און מ מד י ״יי ייי יױף 1ײ
>Brppnr»‘PHM.

״l” מןרמי פימלקלןסימ יײ ך V2WT* ״ן n׳  נ
 ifdw*y* ” ייול׳ז ימו ״זן hw* v חחמ עון גיס#ן

ק געלעגעגזדס ן ד מ מ מו ױ  V TV pdtvf יײידו ו
u n yo yvw ר ששייז־שרןןײקזיע• ךי מ מיל ד*ס *

ד oyn ** ^איג־סר^ חנר נים w»ur ײ y>t r ro
fln#7y>i •VD וזןס AjTTifn m oyn בודזשעס דעם
 |V p גױסיגןן ודעדכע מדסעד׳ שסיזעז is אױף

Je עסעחגזס«יביאו אויף חלואױז n »  m ײ T ד P 
 •pmn« ש«ײז “ מרגרעסערעז געװאלט גיס oyn בלאק

̂דסןן זײ וױיל מרסעד׳ סיסעלקלןסימ ד ®ח ךע  דד
מד• ריימ n פיס מנקודירס ד*ן מר

ש*דס דער — וױכדזז װײ1 די קרבגות די - âyBMM BMMB BBBftMB mbbbbbb|BBBM mmm ^A| m .,jמרק שוו^דגער דעד און בלאק — TSi” i “ ןרבײ 
 oyn ווײדזשעס זייערע אדיף ״פרססם דעד מסעז• םער

nwVymy ר בדעז׳ גאנמן םיםז מ  אױןי די.סילימס״ *
jit װערעז דורכגעלמערס מוזעז וועלען •רייזען די  tn 

nty ,jy tn y i מן װעלעז פיר וױ לאנג ,שװןר־ y ח* ...- — ** MM• MMMfe MlikwM ■MMIMMiblM Lbbm u •bm  אױס עז1נו וחגלכע •סליסישענס׳ מל • *יו םארק מז
 ’W *ו מלחםח־לןןגע דער םון קריזיס n^JPrxjp דעם
 בענמימ דעם פאר מלקס־מסעז די פון הוים רי דען
ח לאגד־אײגענםיםעד גרױסע די פון דיימ מר די י

 איז •רײזעז גדױסע גומלדע די ay אק שולךיג
i p t ,  y nזמלםעז אעקולאנםען שיײז סארק״ ®־ 

 פאד־ ךי אין nroprnp• פון סלום ^רםאלןיז דעם סזײק
 מלעז «ו גמװאונגעז איז םען בח שםעם. ש׳ידענע

 גראסערס׳ די •רײזען. םילימ די וױ םער םך y זײ
 דעם פת קױםען «ו גממאונגען יײנעז בוםשערס די

n m ym -קריגען נים די קאנעז אנדערש וזײל פארק 
 פאד־ נים ק»נעז זײ ry זיך אארשםײם עס סחורזע די

 איז פרײזעז• ,םילינג״ די לױם יראדוקםעז די *ױפעז
 אויםן סעגט 10 ׳6 םים פרײזען די זײגןיז םםארס &»נכע

«רײז. ״סילינג״ דער זױ העכער טונס
 UP זיד םעז קען פארק שװארמן דעם סים אבער

jy אבער לאנג, *ו אביסעל געדויערם עם געבען. ע«ה 
 תברח־לײס ךי *ו רעגיתנג די זיך נעמם *זף־כל־סוף

 םעז און םאדק״ עז1ר8.שװ לעם מאניפולירען ײשלכע
אמ״ געהעריג ווי זײ באשסראםם

 צווײטע די גימוקומען אבער איז לײכם אזוי נים
 וועל־ פרײזען׳ פון קאגטראל װירקזאםען דעם צו שטערונג

 דעם אוגםער ארביים אח פגים לעגאלעז y האם כע
 אין סארם־בלאק דעם דא םײן איך געזעץ. פון שוץ

ט*נגרעם.
 סארטרעם וועמען און םארם־בלאק דער איז װער

ער?
םארם־ דעם םון קאנגרעסלייט די הערם איר ווען

 םיײ םאקע איר קענם סארםער, n װעגען ריידען בלאק
 סארמער. ארימע די סון טוגה די םאקע םײגעז די iy ען.
 פארם־פראדוקםעז אויף פרײזען הויכע פאדערען זײ

 לעבען• א כעזyם קאנען זאלעז רמעדyo קלייגע די כדי
 פאל. דער ניט וױים אבער דאס איז אמת׳ן דער אין

באםראכטען. ענין דעם לאםיר
סאר־ םיליאן 6 ארום םאראן זײנען אמעריקע אין

קאםעגאריעם: דריי אין איינגעטיילם ווערעז זײ םער.
מאיאנםקעם; ריזיגע באזימז חעלכע פארםער, רייכע )1
 לאגד גענוג האבען װעלכע פארמער, םיטעל־קלאסיגע )2

xt םו־ וועלכע פארמער, ארימע )3 אח לעבעז א פאכען 
 שםיקעל דעם אסילו אױםשלאגען נים קאנען און זיך טשען
סאםיליע. אײגענער דער םאר מ־וים

מי־ «ווײ ארום סאראז זײנעז םארםער רײכע גאר
 גאנגע <די סון פראצעגם 84 ארום פראדוגירעז זײ ליןןן.
 און מאדערנע זײנען םארמס זײערע לאנד. אין ש«ײז

 זײערע סון עקסםערםען• פון פארװאלםעט ווערען זײ
r קעןיםעז פארםס v שפײז םון פראדוקפיע גרעםערע 

 דערגרײכם שױן האבדן זײ װײל ארױםקריגען, פי׳ם
פראדוקםידױםעם. פח שםוםע העכםםע די

ן פאדםער םיםעלקלאסיגע ע ג י  דרײ ארום םאראז ך
פי־ נױםעע די יעהאם װאלמן פארמער די ווען ®יליא^

ה דער װעװרי
bmVi p  ■nEii/ י ר ז ״ ן ?\V

 ן געדמט לײכ כײם מסאל חאם װעװריק 8
מי׳ גאמיט שוץ אין• געדענ? — וױ אדן װאס םיסו ת  ן
 נקפעלקן, געװען לי־ייכ דקם אח &רבןןט זייץ כ׳װײפ, נאר

»... װאגען 6 ןװגעזאגם איפ סען eyn דערסאר מ נ
 — איז עס וױ יאד װײםם איר

 ו *ופרידעגשסועלש לײכ 8 רןלײניגקײמ 8 דעו ס׳איז
.«נ8ײ ער — *װנעזאגמ אים eyn מען . .

׳רפלױנען8ס װערט דערװײלע «ײט די
ם...8 נץ8ג חונגערפמי װעװריק אתזןןר און  פ

 אױג®• די אץ טהןרען מיט לײכ p8® ער שטײט ד8י
מ  דערכײ לד8װ אץ ,8י י

 — ׳פרײ און נק8שי זײנזן חכרים דיי רכרענגען8ם
םT 8« יאגען זײ  כוינעז ®וך ®ײל װי יו

 ׳כױם w בױם סון אום שפרינגען אץ
 קױם לופטען אץ ן8 י8נ ײד ס׳זעען אז

!טיסלעד די און ןןקען די
tp אױגעלעד די סיט נעכעה פעםעלט, ער  זײ 8
ה ?ען8קנ יענע אץ .ניסלשד יטען8ד ?ען8קנ און זי . . ! 

 — זײ מיט גד8נוסענל אץ זײן װןןלען װאלט ער אייד
!אופן יןיץ אױןי מעגלעד ניט ם^איז נאר
לײםטן, ד8י לײכ טוט כאלד מעז מוז אט

ר...8נװ סיט לײכ *דם אים טאקןן םען שלעפט אפטמאל און  ל
 לט8 װעװריק דער איז געװארען זױ8 אט אץ

דערעםעז׳ לײכ דעס האט אץ
 געװיס, גאנץ אץ סרײם8כ אמט זײ-ן םון אים חאט םען

:םארגןןסעז ניט מען האט טוזאג דעם
 ניס, װאגען 8 ארײנגעשיקט נלײף אים האט מען

 כאזמדער, נוס «ד טס געקליכען
 דורכאױם גײטיגע גוטע, אזוינע

 I װאמדער 8 גאי איז
כלויז נאר

חסרץ: אײךאײנאיגער
ל8פ שײן *ײגער די לאנג סץ האט װעװריק דער חן^8י

על דאם מ בלי
 !װעלם װאונדערלןןכט שײגע 8 י8ם ״װאט

 פןןלד אץ כלימעלע 8 האט נעשםײכעלט
— ׳לעז8שטי טרימארגן^דמןן די *ו

 I רום8 אייז ליכטיג ױי שײן, װי ׳גרץ װי
. אומעטום זינגען זױסיל8 פױגלען אץ  .״ .
 — לעןז8פ8ב םדײד 8י8 קװײטעל, נאריש דיף, חאט ״װאם —

םראנלךאודסרײ, װמטעל דאס האט געסליסטערט
— רכײ,8ם שװעכענדיג אוםרואיגער, ן8

jp געט8רװי8ס נאד װןןםט דו אײדער אז זײן, קאן y u, 
.םוט גוטןןן אץ אײנשליגגען כחםח 8 דיד װעט  .״ .

—טרעיש, תרך כליםעלע דאס חאט געשםײכעלט—זײן, ״קאן—
 קלערעו׳ שפעטער םון דען איד קאן נאר
ר איז םיר װעו ט ט ״ אזױ ^ מן... גו

־ ־ » ״

L

, ס ׳ • 0 1■• ״ ו > ז .

ר - חשעפןרסא םאםאם טןו ת ® ns טין אסעױקאנפו א מו מ ת
13 at1943 פפריל׳ ־סעז. rat םאמאס

jygpp r n 200 גזױדארעז אלס
ײײליד יאי׳  ןאחשעפערס rat קי

*ורי^ יאר 117 םיט גץשםארבעז
 זדום עד up עי לעבט גײסטיג אבער

ח לעבעז. איז לעמז up וחגט י
 אױפן וײרקונג גיײיסע V twrat up האס זערהאפרושע

 אודאי און חננקעז׳ שאפעז׳ לעבעז, ארם אםעדיקאנזןם
 דזשע־ פאליסיק. פמעריקאנער דער אױף אודאי און

ד זױ קװאםירט םזמ־ סד y ווערם םערםאז ענ ^  װעל־ י
 רעפוגליק״ אםעריקאנער דער «ח גרינדער די פון מר

 די נגערופעז8 ליבע םיל זױ8 םיט וחןרעז oyn ךי
 םון אויסגאפע דער סים בער׳8 ^םחערס״, ״מונדינג
 זײ ז8חשעפערם םאמאס האט װאשינגםןזז׳ חשארדזש

 אפע־ אלע פח געדעכעניש דער איז איבערגעלעבם אלע
 םרײחײסס־ אלע סץ זברון אין אײד אסשר אח ריקפנער׳
 זיד זאלען זײ לאנד װעלכעז איז סענשעז, לימנדע

גזןפינען. גיט
 נד8ל אין אונז כײ זעלםעגחײם קײן ניט ס׳איז

 ״א זיך רופט פאליםיקער וױכםיגער y וױ חערען «ו
 ־8ה קראםען8דעמ די אבער דעמאקראס״. חשעםערסאז

 רעפובלײ סך y דזשעםערסאנ׳ען; מאגאפאליזירם גיט ממ
 דזשעםער־ ״תשעפערםאניענם״. אױך ױן רופען קאנזױ־
 ליבעושליזם, iyo סיפמל y געװארען איז נאמען מג׳ס

y פא־ אסערימגער 1אי •ראגרעסיוױזפ ש»ר ״לדגעל״ 
 םים חערען אםם איר װעט םאגיאליסםען אויך ליטיק.

 העכסם־רע* טey אמ קאגע די קוישסירעז מרגענעעז
 איז דןןם דזשעםערם^ oyayo פמ רײז־ װןולחױןינערע

 פרעזידענם וױ איז, זyםערסJfתש םאםןזם װײל דערמר׳
 פרי־ אוו אפאסםעל .די :jyrnypy אים מט רחװעלם

פרײהײסס־קעםפער. הײליגעד y דאס־,
 םאםאס געדענקען מענטשחײט די װעם איבערהויפם

 פעהיגססען און שגמרקסםעז דעם לסy חשעפערמז
 גע־ ר*ט ער פו־ײחײם״. .פעחענליכער פאר קעםםער

מז «ו זונס שי  אײנ«עלנעם יעדען פח jynyy די מ
 אײגענער זײז פון טיישנײ רער געגעז אשילו םעגשעז׳

 רע• םמ םןןרםעז ,אײניגע געזאנט: tnpt ןמ־ מגירוגג.
 רעכ־ די באשיגען «ו jnjnny פןןר בעסער זײנען גימגג

 פאל־ די מבען זןזלען זײ ty זעז *ו יזזידים, פון םעז
מען *ו פרײהייםעז ממעגע  בןןםיר־ אלע זײערע מנ

 באוױ־ הןןבען ערפןןתגגען uray . . . רעכטען. ליכע
 נים מגען רעגיתנג פמ מרםעז בעםטע די ty זעז׳

 סאכט רטרויטyנפy ם׳תאס ײעםען די׳ ty אױסגעטידען,
 פאמעלעכעז׳ ׳«ײם דער םיט זןזלעז .j»ny זמננט די ייז

 ״ טירןןנײ y אין םאכט דיער םארװאגדלעז ניסלןןכװײז
jyo^ejnm  oyn o r דורכן פארםײדען «ו געזוכם 

̂ןלכע ראיטסיי, .אינפיליענסיבל געוױסע משםימען  ז
 םן«ר קימןר ווןזס מענשען, אױנמלנע די סמ רמסעז

 אומ־ םארטען די אט אוױשען גונעפען. ניט זײ נײ
 געזאגם. דזשעפערם¥ז ttyn רעכטעז׳ משםרײסמו־ע
 גליק.׳׳ זוכען צו רעכט דאס און םרײהיים. זיינפז,לעמן.

 סענ־ אײנצעלנעם םונם רעכםען גןזםירליכע דאזיגע די
אװעקגעםען. ניט רעגיתמען זײנע אםילו JPUP ״זז

גרוים־ אמת׳ע נ׳סyחשעשערס פארשםײז ם׳װיל װעז
 לןןנד, אונזער םאר ווערם גרױסען אםת זײן איז קײס

TVP מז נים דאס םעז  אדער םאםען, אײנמלנע *יז זו
 לע־ וױכנױגען און לןןנגען דיז פון פרוחען. יײעעלנע

 גרויסע איינדעלנע ם׳דערמנט אױג שןןםען. יזא מז
 בא־ *ו בלױז oyn איז רײז־, וױכםיגע אדער מאסעז׳
o ײיזעז r ה ער מןןם גאגדע און גרױםעyגעשאםען. ם 

 װעם װעלט די װעלכעז פאר ytnya אמ גתיסע tup יח
 ,ojp איז םארעהרען און געדענקעז חשעםערסאנ׳ען

 oyn oyn אידעאליםט גרויםער דעד געװען את עד יואס
 הײ־ אמ גרויסעז דעם חנרסיהלם װעזעז גאנגעז זײן »יז
 םרײהײט, «ו שםרעכונג די םרױם. םענםשליכען לען
 דא־ דעם קראםם גרויסע די געהאם האם ער װאס *ז

 װערםער אין אױמודריקען םרוים מענםשליכען זימז
oyn לע סמ אויערעז די אין הײנם ביז נאד קלינגעז¥ 

 oyn זאכעז גרױםע םך א םענםשען. ירײהײםם־ליבענדע
 זשקומענםען וױכםיגע סך א אויסגעםןןן; חשעפערסאז

 ד.»ט רעדעס גוםע סך א געשריבען; חשעםערסאז האם
 אין אדער דער אין ניט אבער געהאלטעה חשעסערסאן

 אומשטערבליבקײט. דין למט מד אײנמלנער ימעי
 «ײם איצטיגער אונזער אויף אײנםלום גרויסער יייז

געלײגם oyn וחשעםערםאן׳ ער, otpi דעס׳ אין דיגס

מײמאן בן־ןױון ״ז

 אינ־ פתם וױכסיגקײס דעו־ אײף געוױבט גרײסעז דין
 דעס מר געזעלשןסס, םענםשליכעד דער אין דיוױדואום

 ילפ־אױספ זין ייממלבעם יזװעז *ו סרײחײס די געבעז
 ־P’Tiojy קענען י1 אום געפעלס׳ אים וױ לעבען זייז כעז
 כירגער וױרדיגעד y דין *ו nysypnyny יעדען לעז
רעפובלי̂י פרײער y איז

•
 חשעםער־ םאמאס rat .1743 >nyy ־םען13 דעם

jyo 1826 חשולײ׳ ־םען4 דעם איז געויזזרעז׳ געבױרען 
n 83 די אין געש^רבען. ער איז r לעבען זײן פץ 

oyn אױפגעטןןן ער y ג^אלטעז און מבען גרויסע סך 
y עמםער, וױכםיגע סד ntoyקבר זײן אויף ־־ oyn ער 

 דערגרײ־ וױכםיגע דדיי בלױז אויפשרײבען געזדיסען
 פאר־ חןד געװען איז ער דאס ערשםענס, זימע: כומען
 אינדע־ ny .חגקלןזרײשזזן ¥מעריקאנער דער פון מןןסער

 געזעץ חנם פארפאסס oyn ער ty גווײטענם, פענדענסי;
oyn oyn וױר־ אין םרײודים רעליגיזױע אײגגעסירט 
 גרינדער דער געװעז איז ער ty ח־־יםענס, אמ חשיניא;

 ,jyayt םיר וױרדזשיני^״ ny ״ױניװערסיםי דער ®ח
ty ער oyn oyn ס׳איז וױיל אױפשרײבען, געזדיסען 

 y אין oyn'o װען םױם. o'ayonyoyon נאד געװעז
 דעם אויפמשדיבען געפוגען שו־ײג־־םיש דין םון שופלןװ

 זײן אויף אויסגעקריזם שפעםער oyn׳o oyn ,עפיטןןף״
nty rra יסעל̂ןoiyo אין מפגח׳ o tm n וױ oyn'o 

d ip אײגענער זײן םיס אױפגעשריבען געשונען oiyn, 
oyn אנגענוםען, םעז ty אויף נים וױל ער rn מפבה 
 דדיטער־ ודער געמז rat ער ty ,jjnjm םארשייכענם זןןל

 ער ty אדער, שםןןטעז; םאראײניגםע די «מ פחהיחןנם
 שדזשארדז אין סםעים״ ny *סעקרעםערי jvnyi איז

 גע־ געשיקם אױ עד ty ,*npy ימבינעם חאשיגגםאנ׳ם
jynyn אונזער םץ nvnypnyoy רעפוגליק trty מײ 

 טערםינען «וױי איז ער ty אדער סחונקרײד קייז ניסםער
 5אלז אדער װירדזשיני^ סטעים סח גאחשרנאר געװען

 אױף לעבען. rn סװ געשעזעישעז וױכטיגע אנדערע
 לםy גלײבעז בלוח זאל געװןןלם ער oyn מנבח זײן

 סרײודיםס־ערקלערונג די שמ פארפאסעז דאס פנדענק
 רעלי• פאר געזעץ דעם דורכסירען oyn אפעריקא׳ םח

 אוני־ שסןןםם דעם באשןןפען דאס אוץ פרײוזײם, גיעזער
 ־ypnyoy יעדער ty געווןןלם, oyn עד ocn וחנרדםעם,

 ערעסעה קריגען קענעז זןול רײן־, סײ און ארים סײ נער,
בילדונג.

 ^יסגעוױזען, חשעפערסןןן oyn דעם אין אפילו
ty די yoyo דער געמן איז אים םאר זאך װיכםיגסטע 

 זײער פןןלק. פץ מאסען גרויסע די אין איגםערעס
 אין גליק זוכען פו געלעגענזדים דיער און פרײהײם׳

 .דעקלארײשאן דער פון װינקעלשםיין דער — לעבען
ny .ער װעלכע אינדעפענדענס״ oyn .םארפאסם

rat jyo*WD?on oyayo רײכע םץ קינד א געוחןן 
 רײ־ y געיײװ איז םאמער זײן עלסערען: יחסנ׳ישע און
 ידענ־ א געוו?ן rat סוםער זײז אץ לאגדבאזיגעד, כער

 וױר־ pc רעגדאלפ׳ס די קלײגיגקײט א עפעס — ישלף״
 און םארםעגעז, זײן לוים געבורס׳ דין לױס חשיניןן?

 oyoyo tnt בילדונג אח עמיזענג גאעער זײן לוים
n 17 *ו אריסםפקראם. jy געוזעז דזשעםעדסאן r■ איז 

 ״ימלעדזש אין ארײגגעםראםען שוין oyoyo ױנגער דער
ny מערי״, ענד וױליאם tnt oyn גװײםער דער געוזען 

 דור־ א ’n אמעריק̂ז אין אוגױחנחיםעם ^כסיגסםעד
 nyoyn פרישע סון קיתול y «ו גו זיד באפם שםיגער

oyn nty ױמער דער oyoyo די זו גוגעכאום זיד 
 ענגלישעד אין סימיאליזירם זיך oyn ער בינער.

 אויםן געוױכם םך א געלעגם oyn oyn געזעפגעבונג,
 געריכם א אין גלײן■ דינען םענםשעז לעy ty געדאגק,

 וחנגען םך א געלײעגם אויד oyn ער גערעכטיגקײם. שח
n 26 גו ײעז סילאזאסיע. אמ עםיקס r מא&אס איז 

 געװארען ערוועד.לם לאיער, יונגער דער דזשעםערסאז׳
yלo לעחשיסלעיםשור ,קןןלןןניעל דער םמ םיםגליד א 

 אלס אנערקענם געװען שוין ער איז ^החשיניא״, סון
 אײ־ לאנד. אין מענםשען געבילדעםסםע די םון אימער

 חשע־ װעז ty םײנונג, דער מיט זאגאר זײנען גיגע
 און פאליטיק, אק ארײנגעלאזז נים זיד וואלם פערםאן

 גרויסע אח כוחות אלע ױינע קאנמנםרירען געװען זאל
גע״ oyn ער oyn וױםענשאםםעז אויף םעהיגקײסעץ

 פסטפיססיײ די פת איינ«ר ןוארןפיג עד מאלס לעחננ^
̂שססדײס it װןדס# דעד אױף ערממדןר ווון רױסענש m 

 םייל yoor«די מדנוסעז oyn oyn פאליסיק דער םיט
 אױסגמײגמ■ ויד סאןרעסשעדז oyn *ײס״ זײז פמ
עדפינדמגןן. געפאכט אח וױסענשאססעז סך y איז

oyoyo jjm 27 געװעז איז דזשעםעדסאז UT אלש 
rat איז ערשינעז ער y יער8ל לס8 מריכס jy nyo 

 געדיבס אין דאמאלסס שױן oyn און אנגעקלאגםעז׳
ױמעז די ״אונםער ty ארגומענםירם׳  ■rang דער פיז גז

jm געבױרען מענטשעז אלע זײנעז rw גלײד.״ אדן פרײ 
 nrm גזחעלשאפט׳ יעגעד איז איז *ײםעז׳ יענע איז

jrw׳ynjn שרעקליד געיחגז דאס ynri .רײד oyn dip 
 לד־ אדן געבויחמער y געװען rat אלײז דזשעםזזדסאז

מד־ up געמאכם ont oyn אריסםאקראט, *ױגענער ע  ג
ך רײכע די פון אויגען די אין ליכער עי  געבױרזמ«״ און,ו

 בײ געײשרעז געבראנדמארקם rat ער אריסטאקראטעז.
קלאס. זײן «ו nyojmyo y אלס פשוס די

 1בלזי געװעז לסrat 8 דדמםערסןןן oyoyo ײעז
 y פון אימער אלס געײארעז ערוױילט ער rat יאר 33

 ny .דעקלאחױשןוז די שאדפאסעז פו סינןי פון קאמיםע
y ענגלשע דרײמו די nyo אינדעפענדענס״, ru ^y r 

 מג־ פון אומופ^נגיג עדקלערעז *ו זיד אםעריקא, אין
ש געוועז דמעז םינפער־מסיטע דעד איז לאגד■  ־8מנח

 -yn ,oorty חשאז שערמן- ראדזשער סרענקלין, םין
 מגדזשןך חשעםערסאז■ oyoyo את לױױנגסםאז׳ בערט

אז rat זמלגפד פרזןנקלי^ םין מז שײזי  וײ «מר ג׳י
nxאיז חשעפערסאז וױ אלט אזױ מאל ״ y י סך  מ

 לײזoyn 8 געלעתסער, איז שטאסםמאז אלס בארימם
׳ יי אױםזושרײכען trmny די ty םארגעשלןןגען, א ל ק י י  ״

l .אימערעז *ום וחנרען איבזװ־געגעבעז של רעישאז״ it 
 דזשעסעימד. oyoyo חננקער, און שדײבער סעהיגערעז

 דאד nrnrnyj איז oyn דער׳ געוזעז rat חשעפערסאן און
 oyn פרײזדיס, םענםשליכער פון דאקוםעגס םונם םאםער

 מײליגסםפד און וױכסיגסםער דער סאג הײנםיגעז ביז איז
געשיכסע. םעגםשליכער דער אק דאקומענם
גןגדיו־ rat חנפוכליק אםעריקאנעד די וױ דעם נאד

 ילארוױ? איז ומשינגטאן זשרדאחש און געותורען, דעם
 שאראײניגפן די סמ •חחידענס ערשםער אלס געװארעז
rn עד oyn סםזױסס̂״ ייסעדנ(:יו שםאסען  jnt םינו־ 
 סאןרחשעפע פערזאנען, «וױי געזקןם קאבינעם סםארען

 אנגעפיד• זיד *וױשעז האבלז וחנלמ זמנםילםאן, אח
y פרמפױ־ «וױי איבער קאפף ביםערעז און שםענדיגען 

 jyoriypyon אויסאריספם. און פדײהייס איבפר פען:
oyn זװ־ חגםאקראםיע׳ אמ געגלױבט rat איבאי־ געוחוז 

 ynpi דאס װעז איז חנגירמג בעסםע די ty וױיגם׳
 «ס oyn ױדאי אלײן. ■jn חגגירס םאלק גאנמ דאס

w אמר םעות׳ן. סד y מאכעז n ff t»yn oy די סוץ 
 העמילםאן .jynyoyaony אלײן םעות׳ז און ערםארונגעז

oyn ,onypnyo .געגלױבם oyn jroynpyojn ty -קי*ן 
 ynyn tmynyo דארף םאלק דאם ארבײסען. ניס םאל
 .שסאד־ y סון וחנדעז באזמװ־שם דוקא און ״אויבען״, םון

 tyonypyon *וױשעז קריגאדײאז די אק ״oiyn קער
 ״tyn שארסע געווארעז באנזשם דינען העםילםאן און

jy הױשעםערסאן סער: ty oyn באשולדיגט 
 אסבי־ געהײפא האבען אין .פאנארכיסם״, א זײן אין

 .intp א jyiymronty םאלק אמעריקאגער אויסן ךיעס
ynמילםyז oyn זײן איז חשעפעדםאנ׳אז לדיגסושבא y 

 אינסםמ׳ר ניחנריגסטא די «ו איעלײשז אין תןמאגאג׳
jyo אוםוױסענזש די םח jyoyo. אוםבאװאוסט־ אסשר 

 fy%t אםעריקאנאר דאס לטnםי ןדנסםינקםיוז אבער זיניג
n דאנקבאר שםארק װי r  oy• זיין oyn •דזשעפארםאג׳ 

 שםאנמן yos'mnyD די און געזיגם׳ jyoyn אידײעז
חנםאקראסיןס גחןסםע די םארבליבען זײנען

 T אםעריקאנער דער םח גדינדער yVy פאר מער
 jyonyoyon איז ״,onynoyo .פאונדינג די פובליק׳
 סאלאנס׳ גרױסען זײז געומדםעם oyn oyn דער. גאװען

 *ypnyoy דאס פיתנן *ו לאמן. גאנמז דין זאגאר אץ
:ny דעםאקראםיע. סץ וחגג אוים׳ז םאלק oyn ny ניס 
 זאל oyn ״,ojyonynyi ״פאםױתאליסםיק קײן לטynyג

 לעבען. םענטשליכעז סח *־םים אלא אין »ײינםישעז זיך
oyn ny ם נים ל ^  jymyn זאל oyn געזעלשאפס קיין ג
 אײנמלג«ס סונם שאםונגעז די און גלדאנקדז די איב®•

 y. וױל ny ty געװעז, אמ ערקלדתנג דין םיסגליד•
oyn ,:rr שפאחאםע און םאז־שםענדיגא iy n בלו׳יז זאל 

 ,jjnyn:y oyn jynnnp ניס זאל אײנץז• ty אויספאםעז׳
-orat פתי זײן nyn’O nynr איל oyn nyono ty אמ
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o «וליכ פס«ן r לומגס*יס«ל; אױף יקרות גדױמז 
n• סרייןל דער r  ngny § זײז ז*ל *רבײסער גײעס 

מר ײאה rm בלױז ײ ס־ב ק׳ ס קרימז ז*לזמ ״י מל  מ
m  w m  n r  r w»יסיס־ ל«ג*ל« פס־ ?מלס 

tyogoig o 1יי םוכים r ח» ,ngnagoo ago גרעיד׳ 
px חדי די ריקלססיסיזױחוז ly ס.סאנדאײס ג u m n r 
n פון r וױיטןר* yngayogp, באסראכט איד װץלמ 
 ®ח אימשמליז wn זיי״מג זויכסעסמ, אלסדי אגג

i זאל ogn ׳njgB דיסייורמנס $ f  xngtga לסיקפסכןר? 
n איז אלס יאר trim 66 װןלמ yo tf^m n rg  tyiyp 

דאלער אוחזלף oing po •עגסיע g סיס ארכײסעז׳ גיס
$ px ngn יד mnyngo, י אז ו י ו  זאל קלסיקמנער י

לו ix סארשכסיגס זײן o |1נןון f oonjnx .oy'xgpgn׳ 
.tyxmngo סרייד די װזןגעז באפןראגסעז ליכן

 דעד איז /1937 אק !ידיק׳ יאו• ןסלימ סיס װןן
nyvoxm ת אגז־ימגס® r m אממרגדזריבעז «דדים 
tngnya׳ rm 1&4Q ng• tm nm  m תי  זעלבער ז

 גע־ מנײס װידןר זןנדערונגען׳ גןוױסע סיס סגריסזןגס׳
 אתםער *ז גזױ־ץגקם, קלאיקמכזװ• TTT מס ייס־יז׳

n וח»«לססיימ יי x fo m געוחח עס איז םרײד »יז 
̂ r ג«קענם ton מז װ*ס *גריסןגס מססןד תי־

o «ס װאדמז׳ r מי זיד  ארויס־ נײס חמ־ ײח־ ס
m קלסקממר די *ז געײיזאז׳ m> וליב* n r לסגע 

*r מ סדײי  נים זיד ססדדינססעז, שלעכסע m י
o גײ מלסוז ממגם r גריםעגם, סונם גוגשמכ* 

ײיז ישים זימיז זײ יח  מדלאג־ » גמװאונגעז מ
ארבײס. זײער פ»ו #רײזזח די »יז זממרונג I געז

tm  o r מז ממנדיג מ ו י ף ח ס ד י  אויד םײלוױ׳ז י
מן׳ קי o לױס «מר מ r מז ײ  הסלס מ*ס יקרות גי

o איז פױיס׳ לסנגן r« *ז שױז r אויך גענמ. ניזזם 
o בײ סױנד׳ נױר םוזען r שיז שויײבעז o r נײעם 

 סאד־דעד־ סיז *יממז יעגע געדענקעז גוס *גיימענ*
מז סיד וױפיל און םלחמח, .פסרדינס *ימזען יענע ח* . . 

 ײעלעז םיר ןף — איז געדענקעז *ו װיכסיגער נ*ד ױן
מז סוזעז 1נ*  װען אפילו קלאוקס ייעז «יז לעמז I סי
 ס׳ײןס »יז . . . גמנדיגס זײז שײז וחײי םלחםח די

מי ביזי!! אױס זײן n אי r  o r• סגיימענם נײעם אין 
קלסוקםסמר w אז «תקם » ײעיאז סייינגזשײבעז

1—ח ח. סיז

ק סח ז*ל ײז סח  ס*ר־ שיל *זוי סרײד בײם *רכײס י
 מנץ t ססר לעבזח א מאכעז קענען זאל ער ס דינען,

o לױס י*ר r ״סמנדסד אמעריקאנעם סגענומעגעם 
 גישם־לסג ביז גזװוען אח עס וױ נישס איז לױױנג״ אוו

ט *וריק י ױ ו ר ח ז ן . ,  קל«וק* די ®יז טײל גרעססער ,
m מנער m גזקענט קױם n o r םרײי איז לעכעז א 

 קלאוקפאכער די גװישזנז ארבײססלאזיגקײס די אז אמ
 געײעז דמעז לאמלזח די ס גרױס, «זױ גזװחח איז

n «ו גמיואוגגאז r^ io ’o m m  nromro, קע־ «ו אום 
 אר־ זײערע סון םײל גרױסעז » *ו שםימ געממ נעז

 אק שעסער די אז וױיסעז, םיר מעסבערס. בײססלאזע
 אנ־ אן אויף געגוג פארדינעז קלאוקמאכער די ייעלמ

 איז זײנעז *ײס, נארמאלער א אץ לעב«ו שםענייגאז
n קלײנע זײער א דער־אסת׳ן n rro״o םרײד• אין 

n m r איז n r די איז חעמרינג א פאר סאדלאנג 
n« א פאײיגסםעז r׳.n»m

 םרײד nytaw איז שםיק־סיסטעם און ײאד־ די
 גישם אחדים עס אז *תיסגעוױזזח אאיגד גיז זיך תאס

n קלס^אכעי־ אלע אבעז־ שלעבם. tonr גאחאנדעלם 
 באאאלם קתגעז «ו קוםם עם ווען גלײמ וױ יועחמ

 גים דארסען עס *װערמייס• און ימיס־טוביס לעגאלע פאר
 קלאוק־ םײל אײן וחח אז קאםעגאריעס, אוױי קיץ דין

 באמלם קתגען יא זאל ׳װסך סק סוסייס WT ראכער׳
n r איז יום׳םובים לעגאלע סלן n r אח סיועמױים׳ 

nyom i n r שםיק׳ סון סובייס וזאס ?לסקמאכער׳ םײל 
n װעחח באטראסס זאלזח r שםיטקיגדער׳ n jro מי 
n סיבייסעז װאס ביזגעסלײס קלײגע עסעס r זיד . . .

געסע־ אאינד ביז זײנען זײ אזוי וױ גרעידס די
 װע־ אױסגעבעם^ם באדארסם יואלםעז ,nnonyi םעלס

nn• איבעחעיסם nm דיסערענשעלס׳ די *ו קומם עס 
 בן>־ פלטירס״ ?ואלארס, ושלזועם ,1ע)ליונע בײשסיל׳ *ום

n םענחאלס, r ,סאדעל־ אוז םרימינגס, סיקעי, קאלעוס 
 אװעקגע־ םסעשעל־משיגעז די nronr אייד סםיסשינגס.

nvo װאס זאלען זיי אז אזױ, װעדען שםעלס r̂nn שאדען 
n איבעז־זעיסם פיגישעו^ די *ו ביזגגעז tonr די 
םאנוםעק־ די אז -Tmm איינגעאײזנגם אזױ גרעידס

:onm«n, װאס m m די איז y o y u rn r עםלימ n r
 זײ־ װאס גרעידם אזויגע אױף שסיס״אמײם געסעםעלס

n איז «מ r געײעז גישט אםת׳ן oo&fvx י* n r 
 זײ וױיל •^דישירעז׳ זײ װאס גארםענםס קוואליסעם

ר ײיד תאבעז ײזון onyoyanr ײט1 ת  גס־מענםס ז
 גאר־ אום אז־בײם nyo אלץ מאל יעדעס אוגעבעז דויץ־
n אין עס תלזח — מענם r סאן. קענען נים אוקונסס

n יי איז tnn r ,^■ארבייםער די אסילו ײעז שע 
n םים תאבען r סיז חילף n r אוביסלאך אויד יינקמ 

ם םער באקיםעז מל nm מ  n r .אבער׳ עס איז ^בײס 
o לױם r  n r סיז rx  n r״־^nyoi סיז ארביים o r 

*ךײז בעיסיק די וױיל געטג. נישט גרעיד. געםעםעלםעז

n r  n r  n r מ׳ א איז גרעיד פונם  ביליג^ f ניחנרי
nאימ r  • n r  o r  n טײל א y o u r׳op״n  onm

o אזוי גחףדס n rw i םעגליד נישס זאל עס אז וועחח׳ 
pn ד ביליגערעז א אק סעטלעז «ו  שיעטעד איז ^עי

n ד»־ף אױד גאו־נעט• בעסערן א אויפםסכעז r סוכ־ 
n ווערעז גחףד r נישס קען עס וױיל — אײגס גמניד 

״, א ״עסעט עקזיסםימן ד ^  אח יא־גרעיד איז וואס ג
נישם־גרעיד.

n עס n r אױך o n rw a ווערזח n r ןו סיססעס״ 
nriw אייז כײ opyoiar געסעסעלס קענען נישס זאל 

y אווײ יועחח o r'w n r און ביליגער א — גחנידס V 
 זיד עס או־נײם םײל גחנססען «ום וױיל — םײעועה

n זייגעז nyo״an» די אז אזוי, אויס n r, ס־לי׳ די® 
n r. מערטםע דאס tn r שא« אזא איז w rn n r n r 

o אויף געטאכם r ^ג בעסעr,באקוםס מסנאלט און יד 
n םעז r איז גרױס װי גמףד. ביליגעחמ דעס n r  TT 

ד סץ אונםעמױיד י  בלייז *וױי? גרעװ ביז איינס ^
n איז ךײם nyo אביסעל און מעו־ שטעך עםליכע r 
trnnx.

njm יי •איז קאנםראל * אייטנוםיײח איז וױכסיג 
 אױס־ אזױ ײעחמ oojyonxa n «י טשעקען, «ו שע■^

n *י איז )געװאממ געסעםעלם זײנעז די ױי געמאכם r 
n געמלם onjm דיפעזיעגשעלס אלע r *גד מכםיגעז 

mסעטעלםע o n. קאגטראל־ אזא װרך װאלט געלט סך א 
n געווס־עז געםײםם סיסםעם  n r קלאוק&אכעת

 א וועגע? פאדערוגג n אנבאלאנגם דואס
n ײאקיישאז r שױן דאם יאד איז קלאוקמאכער, יעדעז 

 ypn* סת לאקאלען םד א אין איגםםיטתיע אלםע אז
n איז *וױיגעז אגחמ־ע n װען און אינטעתעשאנעל׳ r 

 אג• אח Txncmt געקעגס עס האבען נאדעל־אינתסםמע
 אודאי עס קלאוקס־אינדוסטתע די קען אץ מעג האלםען,

o צו באו־עכםיגם זײגעז קלאיקמכ^ n אײנסיתן. r•
nyoo די n r  u in yn r א .nיטײnסאגד״ מענט —

 איז וױכטיג מכםם אויד און נײ גאנץ עסעס איז דאס
n r נא איז עם אמ אינדוסםריע׳ נידעלn װאת־ צו זיך 

n  o rn n r > ? rr סך א פון שױן איז סאדעתנג 
nxno געוואחח! געשםעלם נישם י־־י״י אונזער סח 

i קען װאס r אזן אז וױ סאדערוגג, גערעכםע מער א זײז 
 זאל איגדוסםריע קלאוקם די וױ אינדוסםריע גתיםע

 בעםסע n האבען װעלבע ,nבײםעnא r^ בןףאז־געז
n אװעקגעגעבעז לעבעז nm פון יארען r אינדוםםײע׳ 

r אױף זאלעז די אז m עלםערע ,^ א  האבעז זײ װען י
r אלע אויסגעשעסם שױן m ,אז־ױםי װערזמ נישט כחות 

wononya מ־ אפגעניצטע׳ אן עסעס וױ ארײז גאס איז 
כא? בראכעגע
i איז «י r ,ױאס איינער o o r לעמן גאנץ זײן 

 איז עם וועלכע אן מענשען, מיליאנעז םאר םלבושים
 וױמױג אוץ נויםיג אזױ נישם באגײז׳ *ו זיך מעגליד נישם

n r  n r ,א באדאמייםער׳ א וױ געזעלשאםם o o r־ 
nmלע א סנא־יטקלינעז־- א ארבײםע^ t n r אניעי אז 
 שױז קען און אלם onyn ער װע^ ny^jm או־בײםעה

nyu װ ארבײםזנז, נישטnyט ny אינדוםםריע׳ ״דין״ סמ 
)32 דים אױף ופזלוס

ry לימנס־זועג׳ אײגענעם ייז ונוקלײמז p ir שא־ און 
דן און קא■ ייז ײי «ײי מז .nrropn מ

apnyoyon׳o נים איז גלײבהײם סון מגריף 
n ®ת זײמח מנסשאז אלז אז מװחגז׳ r נאםוn ־  מ

מז נ n םים מחיגקײסען, גלײמ סים מײאו־ען מ r
מי ל o מ r חכמײ׳ ®n r מ םים לי  םובות. סעלות ג

omoyi npnyoyrn o נים ױין, r  o r, װאן ny 
o r יז« n r אײ חמלעחױשאז ooroyo rin t גyשnי־
 גלײד. גןװיאחמ מבײחװ זײנעז מנשעז אלא או מז׳
nm ײ  o r יךלדײס onrp ny, גים אז o r  o r 

o r’oya ny. װאס nyat o r  ny זײן םים גאגלױבס יא 
n גאנמז m r .אז איז fh t ן ^ נ  מנבױי^ז tym מ

o גלײמז א םים גיװיארעז o r י* r r r מלאממ־ די 
o’oyi o אױף גליק, nm ײמז «ו זדים r װזױי• אױןי 
 ״.nn נןי־ איז ,nn״ אױמיי״מעז. זיד מנעז די מז

wonyoyon  o r סםײםס יוניממד ודי ״װעם מזאגם׳ 
i r r גתים n ,e n e n r ן זיך װעם מ ײ  א *ו ^

yowr nym iמי ׳ n אונ r סיrדשאםo נא־ א סיז
מ־ מילי y*u ו r v r ono, װאס oyn זיד lyVonTOiy

ם יײמנאם חיד אנ ץ ^ * in u ro o ^  nyiym t, נים 
ponm מסויאס יײ־־ד a r  r»To א o ifr׳nyin םשסחר״ 
n jn בירושח ro o m  Tyixnpyi״

m אם r  npnyoyon o r r  onyn n r n r־
n אלס כענם yo r n r אם םיזyריrנyר r o r p r r r! 

n אם r n r אמ cm משמלם nmmw װא־ אין 
 א־ס אי oayaur nyo^nr אח nyoma א שינגמח

npnyoyon o r. ס׳איז וױ אזױ njmo געשטעלט 
tx jy o n r nrnpiy; דזשארדזש tr^ 'v o n אײב־ פװ אזץ 

o yn r .אם לינקאא nyi’oxnt nyto« o r  n r n r 
x« גמימי• ixV r t̂ poyno ,o iy n r ,ג רחיתלםy־ 

oar װידמזנז גײם o jy o u r o r. אז .o r הײ־ א איז 
^n  lyparn t nya .ג איז וואס פתיחײם״yשםyלם

o. ׳npnycyoin סאסאס ix גזװדארעז r אװ אפאסטאל 
rnc־ox.״

n 1800 »יז r אח o r r חש^מ־םאן yתױילם 
nrupiya אלס nyonn םאו־אײניגמ די םת פרזןזידזגנט 

ny nm .n to ro באגלײממ* א אן איז tyaaxaya םוס« 
 בילדינג קעייםאל on הויז באו־דיגג ?אגחף־׳ס םיז
 ־nyn■ אלם אײגגעשװארען nrnm ix װאשינסםזק. אין

r איז דענם,  lyoony trxאייף ל n r װזנלם tyoipya 
n סארם ny״a א rn t nyonyn א ntonna װיכםיגזח און 

nr* o אםעריקא לאנד. r אויס־ ם׳איז אז באװימז׳ 
n r  n rn ya  ir^p ya פח וחנג n r  ]y'ntonyoinm׳T 

ajm n גי*!/ tx לאנד r אמ פרייהייס פון .y n m p rr

 אח ox'x גראד װאס לrוx א בלױז nowt ס׳איז
jyo'ina o אויסגעקוכײמ r  nwnaynr ix און oymr 

a{onyDywn ix oayour׳iy, װyלכny ײ איז חנלי  מ
 .מידעל בײם שםײם און חים, םח njyoar נאכ׳ז

 ײי איז oy ny^ הויז. װײט mx «נים םיםן מיסין״
lo אין איז לאנד nyuw nm ׳ox’x גראד װאס נס. א r 

yo n r nyooany n r  nnya סח nyo^woayo טיראנײ׳ 
oayonr n זאל r  nnjm oanaynr, ומגלמז אויף 

oxnpyao^ iym  oy די nyonyii חשזר םאפאס םון 
nronyo: האב *איך nrnpioya גאם םח םזבח אױםן 

 םיוז^ײ׳ םין nynr ix שנאה ya'a'nt nt אגזוהאלםזוז
o «י •תאװם װאס r  n m y n r מנםשליכזח paxnya״. 

iym די  nytmm 1 אױסג^ײי אז װי n r  ixלמ■.ני7ו 
n n r״nya’or ארן באםריבםזמ־ nyopnrrnyojix װעלם־ 

m נים oyn אכמדיקא אז o rpn  n m ^ r מל *n r 
nro; זװױי אז onram גאד יאו־ o'nm yoyyn ג<ר 

ty די ix טרײ אםעוײקא איז בח־ם. r r m חשיר װאם 
nrw yionx o r  npnyo, אז nwoayo yVx זאלעז 

n n r כסןןלבען; איז אנדעני הײליגזה mx םו־ײ אז ̂נ
nyar’nyox o אם סח מן r ייאמ*פי אװ .אפאסמל 

o r אכמנייr אױך Tyooyp oxnt ביז nmxyV f םראילז 
n בלום r איז פוײיהייס !ynm pxor

ז ״ די־ אי ם י י י ן ר נ י י ט כ ע ר ע ג ״
n ח , r גרויסעד rאח בריײ ל m

o שוילססאן r שר n n  n o r
דן אין סןן ק מ  סיסגלידאד פון ח
ן און ן הו oםיסגליד ג r  m yn /ny 
n זילישענשע r׳* o r רדסישן די 

או רוך י nyant כאגאנג^ איז גז  י
 אוז T^ny p’njyn דעאליסםעז אי ןװוײ

^ וױקםאר ל n סיס אנגעפילם ס*יװ א r איז i r r — 
o r  nya’K nyx די סח םױס m x גאyaלy ס־להײספרי 

n rn yo ynm  Tyaya n n r  rm nyooyp איז n rs y r 
onop ynm  pe׳ o r אױסגעקלימן איד n r  ix־ 

jya’xrm  o r  n ^ o iy c y ,אױסנאם־במוו ynלכny 
n r  nwyn onnjoyoyn• פון שםעלמג nyorx nyrrm־ 

rjo-. די זשודנאל *פחױעלעז nnt את נעשאנאל y n y i 
o איז קײט״ r •איד עניז o r מז ^ ג ס ױ o אם א r 
nya»xmt n איז נסyשםny וואס ,nxcnyn בריװ r  oy 

o *ת r ;מין oayomtx וױיל ooip oy קא־ א םמ נים 
n מוניסט rx א oאnשyoלyoםיז םשתת ז n r קאמוניס־ 
n סמ נאז־ פארנזײ, טישער ^  nt םיםגלײ אקסי״זז 

n פת r ײניאז׳ o r  o r אלײן ny ynyo'o oxnya• 
ntiainx■ םים nnmo'oioxp o r ״p n?ocrDאלm״ 

oayom ;npr’ n איז אתױיס yu״nyoyno nm אץ r 
o דערםאר׳ r א גאנמ דיnמ1גyנr x r אין rrna o r 

oy o איז דױ־יספאד אומלאגיש, װי מײזם l>yfnpr 
n איז r געדאנקק־גאנג po יי׳ n n r  o r זיך on^ya 

o םיז כאװירקןה r סם. קאםתיסםישזת
n r פח איז בריװ nym o פר?־ גלושאקאח. ד. זג 

n« םמ זידענם y o r איז באלסיפא)־, אין 362 לאקאל 
לגם:r ײי זיך ליחננט
 ז׳זור־ סרײד זדנםןתןשאנןל אונזץר אין זדיסאו־׳זל דעד

 םיש *ז זיד סאנגס אפריל, מאנאס םון .מרעכםיגקײס-
:גןשרײ היסטןרישלן יןכ

 אײנ־ אז מי פ*ײ> ױססיץ קײן נלװלז ניס איז .ואס —
ר  מ• זיז ימםודסמו די װ*ס מארד, שארברץלץרישלר ^ן

 פיי־ןר םאזיאליססישע זװײ איבזר באגאגמז ױינעז ײסל*נד יעס
.ודדעאליססלן׳ ווץ

י I ייז משרימז דינץן װערטער ובדוםה אזע׳כל װען  י
jjio ודז נונדיים, אדלר סאײאליזם םמ .•אליםײ * האם װאס 
W ,און *ײנזימזינ, פרײמן מן סוז וארס וױיל מרתבלעך 
 שרײ• יללארלדיט דץר װאו זײסונג, ■ארגדי ד׳ץ נימ אסילו תז
 *1 -תדזמױגקײןױ;, יי (אלא פימומ זײן אױס דריקט בןד

 אסלריקל, גלכלנשטלר אונזלר זדן בארלכסיגס איז ער יוללכלד
 פראק־ ראסזאם״ איז לס «י — פראמ, א מװעז אױן־ דןס זדאלס
 *ינזך־ קריםי׳דרלז *ו — יליז װ איף — מטריאסיש »מ «ײ»

 אגתלןמנ־ םלוכח יימרללמ יייז ײזתז מלחםה״ש̂װ לאנדם
 ײז־זה א אץ גןדדוקס איז לויםאריעל אזא [yr אבךר הײסען.

 םע.ןבןיש די אױפקלליזן זו pynx g פאר דאס װאס זשודנאל,
 און לקאנאםישל אלגלמײנל און אלגןםײנע און זײלרע יןגלן

 ױס פלאץ קײן דארף זשורנאל grg אץ ׳•ראבללםלן אדדלסלד
 ניס באנר־ז• סוס קײן ח«ס י״וסר קײן װאס םיאמ, g אאר יין

 י1 און migaga זײנלז רyלסgירל<̂ד װ*ס שולד דער װלגןן
 יייױללז סיז גןװארןן ארױסגלנןבען איז םױס״אורםײל ולד

גלריכס. םיליסערישןן ןדץד
 ערשסען זיין לױס *גערעכםיגקיים*, םון רלדאקםאר דןר

 מװלז װאלם אורסײל סױם מי ימז .בלסזר״/ געסילם װאלס מץ,
W איך גלואגם, בלזזער ױם, גלױב איך . . . .װסיײף־  Ogn> 

 װאו ד׳יס, םלזזמזז אץ mg מנישםץנס׳, .קלייסאל פיז סאדס
rm סוימנסזר םיס זוגלײך סןכסזװ•, און זיז גײז g, װללכל 
 זײער איז דאך מזרדלר, זײן *ו לןארמײ גללזרלנם נים זײנזן

 — ו שוגא װעלס׳ס דעם הרג׳לנןן און דאסןן «ו הױיס־זױעק
 אי־ yopg־reoig מיס רמםלןgפ מס זיך םלן קןן ײםgrg 1 יױ

װײכדאמיגקײס. םיס און יייז
פיללז׳ סBרgמד האם -תרלכגױגקײם׳ םין ילדאקסאר ייי

 זײן ײ מידארזז אנגלשסללם איז ודאם האשמאן, דר. איז לד ןז
 שרײבלז גיס און ןrיוBpgדyר זו םזדינקײם זײן -are מחןקםאר

 ng« ױאו *ללזלר, אין שרײבץן רףgד אדלר יױל -זבייד ויי
. . . שרײבזז םון בןזיס דער אח ייאישקײם

 גל־ דובינסקי ■רעדדלנם אונזלר דאם זױg װי ניס, װײס איו
 ז .גדרזכסיגקײס- אונזלר אץ װעיםער אזללכע ®אײײלז קןגס
 סאזיאליםםי־ דלר סון רעזיטירם דאם דובינסקי יידײחןנס יזז
 יחװ און סלות) קײן ױם מאך איך אױב ,1933 (אין •ארםיי ««ר
 ממאקראםישלר יארקץר ניו דלר םון גלייאיזז באשסימם איז ןי

 ״ר יענל רוזװללם, ימדמנם סאר יללקסאר ס?ל ”0ייי
̂ײגןין g תתבלן האם סירתג  אמסלר־ אונזלר •־לםםיזש גלחןף

 זײמז װזלמ מיסגליתר, אידישז סך g ygx און תשאנזל,
 האבלז ״*vig■ .קײן אדלר שס־אלי־ד.סא רעגיססירם תימז

רלגיסםר־ירי ימ מ׳ישפיל דובמםקי׳ס שנ■רלױד< נאכתסאלגפ

o ברתו (א r  to n פדליר־אלסער I f  p i * n r
ס089ואכוו)ל דיערע tut 1קאסתיססע די us אנאליז

«זש.פארכער

ן וין ®חןג *חןטןקדןס״. דן  חד /,PW3H ורוןוװןוע * ו
t j iw 0ליסי9« לדרל רחוזןלמ׳ס •חןדחןמו/ did xrn 

m ,ן סײנס ׳יסותכסיגקײס״ ימ זזגמשרי ודו *ס וױ •סוק — 
rvgo lגןיפ ״ן ym p n, יין קןסתיססזז די װןס orm 

 מך ד רוסלןנד ודן וימןן יחןד »— ^גןנגןף דמ<ן רדסלןגד
)ןר8 מיחוסעץ חןר —־ שדתף מלחמזז ןמעדיקזךס ז מוניססןן

m זי אמייימ׳ ייז יא ייעז »כאני n P fKP שדיי־ !״שועןו
 •/gp לס מיזס דס, סדיג ױל דו דןסןקראמןר דןר ןז מן,

ig דוכיגסקי און רווװללס ©iym .וזיים, ודך ניס ig לןץ דןר• 
 nm דײימס• ניס גאר ץס מלן װלס (םילייכס ciyiyiago איז דא

 ?ייפאיתל, gig תמז ספלןש■ר שארשסטלז מײן אויס gi ח־יק
w  oyn בשום »ibi פלמ־ גרויסלר דלי *ון נאניץן אין ילדן דם 

̂ר, דש לדיסאייןל סדן שרײכער דלס זאלס oyn •,1נןרש  דלדש
 יש<ו■ארס״א« »ײז ייז כלויז תיילנדלס זײמז נליקלן דמל יןס

. . . ריכםונג
ny o !לושאקאוו ברודזןר r  ryaya on'ooyognv* 

n rיyאיז ל n r ״pa,ooynya״tx* וױ ny איבעד זאגס׳ 
n :םעמים פאלגענדע r  oayoony• ױד א  ״*x יױנאן ס

אונזזןי רוסלאנד איז ׳oayomx אײגזייסיגן זײן נים טוגג
n איז שיתף r מיי אח םיחמה n n r •ניס חמ־יבעז 

o jyom  ; nn'p’onp, וױיס p״nyr נישט oy o r •ויי 
ntJ איז רליד7 את אלםזןד םח חםאים די געװעז oy איז 

 םיז nyuyi זמטשידעגער אזא אסילו nm /0ײ1מלחםח*
n וױ טױם־שסראף rn o סתיר אײד סוז איז׳ גלדשאקאװ 

מארד. אויף זיין
Tyny inפאגאנ אכיסעל yזש nלאמי in r די niayo 

nyaxpnyox n װי אױב, nti און r ,זיי זאגס. iyty?r 
n y o r,זײ אויב ״ n n r םמשײד א

p r• גאײיד״יתיאן א ntoya xntmx שםזןלמג א 
nm םױיד״ייגיאז nyro איז tying nyraw אזשר לאנד 

o אנױערע y n n rn r try n  nrayV א סון ty r’ jgn’o 
ם, שי ^ n ry ?איך ניס paynya אז נים nymo גא־
n זאל שאקאװ r  nwa on'ooyor® ty o r פןא״דא־

 סזײיד־ױניאז ynyug אין nyny iiio״x nyraix אין סדנג
n םת שוײפמז r םאשיםם^ד a m r איז y ^ n t 

nm זײ o r  o y n n rn r t r r יאליסםישעז1סא n r ’D 
oyogno t* זאל ny אז נים paynya איך פאטזיאסי; r r 

onf n  nm ,o ro״nyo״ty in r x אימד n r גאננער 
o וחללט r  o o r n r  n n r ומזייל1םױם״א ypyo tysyi 

oyra אמ r’, און בילינגס און מוני »yaoix r r i* 
p ro o r״tyo איז ypnyox, אגד yn ,^ל ro tnyng
nriyV. ךי און Kױבזnיסג1״אyרyצyנםy זײנזה פאלען 

ttP גים nmya ך אזױ דלי ש ^נ  וױ oToyaomn ^ני
nyoVg nyom n n r  n r און iiVny, איז םאקא *a r 

 א אוייף דזשוז־י א סת nnא1וyג o*oo׳ya tym זזגםי
o זײ אז בלבול, m m x  ty o r א nnpoayo• זײ ty o r 
o rya די tyo g p riy  yooyo א און  tytmpotfoyo א

onxD ix״tyan •זיד ogyo r, איז *ya n rtm nyon t 
t r r איז אח גאם אין n  no tm y a  o r n r n r 

n אז tyoayax yפאשיסםיש r •םי^^נו ’y א xpayo םמ
n מוסאליני׳ס ’ i r.« אלע ty o r גזױואוסט נאםרליך 

nyog ,op'wya nynyo n  o r  oy n r אDיxיyאיז ל 
oy נים p try a״opx-OMp’a r  r. זמ־ליד אמ אלמר 

tym  nyox גy׳משBג םn r yזn, לױט n ^> x ’og n r 
ty זײ יכט.nyר־גyמילים א no לחנג,yמ o r נים ognya 

o מגליכקײט קיק n r  ix״n?a’T .איז אלץ זיך yaog* 
yonrongg nyor.n nngriya t r •םירזװ n r בלסול 

 סאשיזם ntiya nycayp yנyהאלטyגoאוי ״rtx n אז
n r  trangya ty o r באזמ אt r r הים־ מיס שאם 

o אםיא ty? ny אז אידיאם^ר. אזא איז t׳nyל r 
oaro נים ?אמוניסט גלױביגסגממ  .trga :םאר־ זיך 

n r  y m *o r אא !ייטוגג 1טוײיד־ױניא א o r נים םאל 
n r  o r  ,ngonr noox ?nnr o r  ntognnr רו־ 

nyo’o םאשיזם o n 'p o r אלם זיד .ro  *n o rp n פרא־ 
nnm n־nyo״ong םח מאח־ nyag ^םאריאם״? r ’c 

 onynouiognngo nyo נאך אח משיזם מאס?ירט^ א
םאשיזם. nyayog װי nyליכnyםyג איז oy וױיל

o 1אי םאלשסייטןמ דוײ אױף r בא־ רארף סריװ 
t r r  nmnyug onynair, אמוניםם^ זײ זױיל? ayag* 
tyog-n yp’ttrag rm tm< די מיט באנוןיט זיד ^r 

typn’iig םטײסמנםס i ix די ודעיג פיל װי vrtoxrtf

? ם כ ע ר ע ג
pn p אתסאד שסריגס גלושאקאמ אין פ״סעי it 

oy i f  irno ניס איו .m m n m* — •ליז יו אין• — 
nyrrm ir r p onp n מז סלחמזו־שותף לאנד׳ס  ײי

pn י•1אוגמלענ«חײספ סדולח אמערדילפ. Ttngo n r 
w מז mx tr מ m rn r  r *  tftfr rp  o r* מיי * 

nyo־iro n ®  g P® n y iro  ,nm o אלס לאגד *pn g 
IfP m rn rayVyaarno^o ya’»nyi Tt כלויז זיד m g־ 

iw m איז nroo’o r  p® optngp n ^g n r o r אח 
)ogn ■ o il איז g כייזוז״ליגאר xtnofs םעלשוגצ אדן 

p*P t* ניס tymr ןרליך px אלםעד r y ביר־ רוסישן 
nya, געבורס פק גיט px ־ייוויליגאו• דידך ניט* mgp*

Â ÂÂ UA AAAÂ̂ ^̂A אק געװ*רעז גזנבוירען בײדע זײנימ זײ קןליזפדע,
. W U A ̂ A ■A UgMM  W - — 1 מן פון גירגזןר גיװחןן דיגימ יײ *jy7rm קי״ן ױ •

tyongn ty o r די כמעט געלעבם nm /tr*x yxgi זײ 
nmya tym איז nm .גאד ודיס־לאנד nyo, זײ 

 tym די .njgnoin אק tyoipyi פרײוױליג ניס <ז”
irg ארעססירט iiya וילישןך אױף® nm *my ל׳ די  מ
m מים אפסאך זײער tm שעװיקןם g  ty o r t nji/U'n 

tm nrormya יײלעז *m r®  onto n  ty o in r P־ 
tym  tyongn •tyx זײ n r  p® trgnjra otyrrpya 

tm try®*ya ®ס-שלאיאן »»tm  ,naporn tg j trg n 
o r  tw די nyon tm ogn j r n r n r גים r v 

 oyppiygftga די p® מלןלח־אנגטלעגסנרדים אינערלילפ
איגסערג*־ Djn לױם מדידיש אויך פןןרברעכעז s ג^ד

>ryrya איאגאאת
nx n r״nyo ליגלז n r  tm ,*אז אויסדיש o r  t r 

owro'ya די px n r ,on r וױיל מחײם rm oy סלחםח־ 
 nm m מגרייעעז/ פדז עמעס װײסס ידןןס <ד<רי גײס.

y n* nyong“ ד tn o n r g tyugago naxo tyo n r* 
rm yn שיינות *n r  on זואלס םלחמזד tyo גים זײ 

yngp yomo tm tyoVgnya ײ n ביז mp ײ r חיג־ 
onyo tym יי תגסונג•  oyp»nyo»r אױף yxmp 

•ya n r  nrtmya o r  oy . . .  tyoyxgn־y t־mg ix 
o זי ביז לאנג r גיװאגם ix ױיז n מ n r o r, װײל 

m r זי tm  o r נים ryagVp ĵ yronp  rp  ognya
^4.4444 A A a, A A A A A—AA A AÂ_ A Aa AA AA ̂a A A  ̂A ̂ ר געה#ט מודא ח#ס זי אדץ מװייזזח ^דער  דעד מ

nyo^otyoy סײנתג yonn^m m n  tm .̂  שםny לענח
o r  tm די םח םומל nytmn n r  P® rnrmxa אתדי 

m®״t שלgכםםyלo r  oy rg ,oayorya m ty o r n 
m י געלינגמ* n rשטיpעo r  ffjya  nmoyogn® n  t 

װ׳ n זײ מ n r זיך .otyoynnr o r  rm nyog 
po ngppgnyn n״ rg ,myo די אנסאלאנגט ײאס r 

p»’t»yny*. n r״o״ ny rg n^’B OBngnya o r איז. . . 
n אנגעשסאלט r  ngopgnr m  ix trgnya פײחיג־ זײן

444414  AAA Aa 4  a 4444 444|4444M4M|MM I AAA aa a a  וױד !נױדן וױ שרײבען נמז אח אקםירען ר<« *ד קײס
tngn nyng• שnײtyo . . . איץ וױל ״ ogrpnyoB'm

nymo nngo די אז גלוש*ןאװ׳ו׳ yדיn rיyלpx o
אי^ זײ פי  אלgשyתyגסm nyrnx pb tJOBno-tm א

typ'm די אױס yVynrDg שמאננ ®nyuw p •ײגקח 
^)n rp m n  nyrrx o r  n yrר׳ ׳  ya- גיט ,tgoor י

rma o r  t r  ix  tmpo^ayo n  o r, װײל ny איז 
o r  njynm®g ompagnp njnm ח מאנאט® r  n r־

ntP ny .y’xpgn מר  באשםייז) אליין שסזנטזנל זיץ זי
px באחױפםוע גלושאקאת׳ס rg עדימ^^ל .אזא 
typ ניס אופן בשש nyrrx pb tyoga rx  n rm גרוי־ 

B'onyaoyo nyo״ tm מזזילח rm  tnmga g ,onynya־ 
uirna pn ix oyn גאשאמװ ױיחנניש.  g o r 

o tyn’ tya ym  .ty rjy T ’nrm ym  nyng״nysg nm 
n y r שיל נים aom ynyirx po׳rt־ny. סיר n n r 

oaymo o זדײ זײ nwmx נאםייליד n rrn םים־ 
rאינם nyraix px גליסװ־ yשgנאל gלyרלײ npwyo• 

g 1םרייד*ײניא tyoyamg po ^אל g ognרבyםזrx  n 
y’noomj’x n r• סיר n yo n r t r r ,װאס םיטגל^ר

tym גyכBgמיר פאשיזם; אױף ט tyign, װארשײנליך
n נאאיס ng» g אויד  nnmx ;םיר םיםגל^ר ty a r 
 סתם אויד tyogn מיר ; tyoo’rogp לyהײפ g אייד

o״ p irpדי אוױשמ אסיא ״ yoo r ; די nyag tym 
g ^yom nypa’r^ p  g נישn .o’n n rJ ’o ya'O, תײם 

ry trx  pb o«myo yoora מיםגליחמ־ ir y  tm־ ' 
ty i י אײף*» pb oym’igno שח־יהייט -gnpgor px 
ym. זײ אױף pB onyn’w  m .oy’X'ngno nyagp’nyog 

px ■ngo סיראנײ o n r ogn ix באגאנגעז ®*ya n r  P 
yx־gBgooya ,ix, ״אװרא״ po nyng יאפאנױמג די 

oy’ooya. די tym, מיה װי o n r’ioyaorx פיז o r 
gלטny עיליד n n r נים nya’rn i וױ *ynnyo n  po 

pb nm זײ mm ynrag nyng tyoonrr ,o’xga 
n r
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r י ״  tymxnyxtn ®ין פןך nyoyur ®ן י
L  I .  W מסרױז ®p חװ־ nyooynx װעלם־ 

 נישם n*x *ז זיך, ד»נס םלחםח!
גע־ פריחמ up ה*ם *וריק ל«גג [

 ישד אךץ װעלס דער אױף חערשס
 סעשח׳לזג * וױ היינם oy קלינגט

tyu ל*נגסגױמ פוץ rז ׳® tyttya איז 
קל^^דגײסעד *רגןמיזירסען פון יום־םוב ® ®&ןל  ־

 געווא׳ #•געשסעלם ®ח ןדנייש pm ס®י< ®רשסאר ®ן
 nyn p® געפלפעערם תאבען nyxy® רויםן pm רןן׳
װ די pm ®®י# P® לן די אונםער onyouyx תאס ן

 MM A M A MA A HI MMkMAfc MM - - — — סרויעז איז מעגער םיליאניח פון סדיס ווןרשירנדיגע  
 איבער nyxx®x nyt װעלס. pmyx ». . < ס*ל

*r®  oyn שסיםונג יום־םונ  po זױים tym מיד 
MM MMM hMMM MM Mi *- k- k-kk. MMftkM̂ץ עס וױ ןךױ — מי ערשסען מיגעז  סרײד ״ח ודייס זײג

xyo ynytxtx איז p® n rp x r®  p® oayx חנד ®ם 
 pw®xn®o onyn בלדט םענשלעך pm ײס>1 ®מםסערעד

v ® עיעור׳ pm דאס ytusx לק®® onytxtx יענעד אױף 
xty®® נ«מל די איז מרפיתיגם וחנחז ים ײם p 

®p שטייס ®®tyr n■ פיזישער פון געפאר ®xxto®non.
רווןן ווס ̂נגעל דאס !,n&ntuiVb פןל ון  ®יז גער
im p• ביםערער׳ ®’nytt’ oxyox ט איז געײשחח® 

up fyony® oyt♦ יגסםע ®יז װעלם די® •nm piyi nyn
- - - - - — MMM M̂ MM MfeMi MM̂MM M MiMMftaM mm  דעם דורך שױן רײסען תאמענונג פון שסראלען ןגעד

גענווײ״ גישס קיינפןל ת^בעז םיר חושך. געדיכסען
- MMftft MiiAftMhlMM■ mm M MM m m LmMM k.kk — — j  nya® ,y’o®n?®oyn ®ח זיג ןגדלימז דעם p® ®ןלס

מז מי ןרשסען איזםיגעז דעם  די גולט שױן םיר ז
פון םםעפעם די אױף םערדער־מנדעס די פון ®ילת

MMftMiMi MMM MM MMiMMM MM MMfeMMMM ^m — . .k m ■l>l m ■■iפדבריות ךי אק רוסלאגד׳ ®p סןר און אפריקע ®ynytxt 
 איגװאזיע קוםענדיגע זױ דײסליך זיך באוױיזס אױגען

 פרײזדים׳אר־ די ײיד אײראפע פארשקלאפםער דעד ®ח
פעלקער• ®אראײניגסע ךי פון אײןן

 קוקם זע םיליםערישעז אױפז בלויז גישס *בעז־
 פיר־קד א ®ח ®ײער איז װעלם. געאײניקפע די ארױס
 לעבעגם די געװארען פארױכסעט דיגען םלחםח רימד

®p מאטעריעלער דער אח גפשות םמטשליכע פיליאגץן 
 אח ®עלקער קליינע pא גרויסע מגדלימר p® רײכסום

מז wא רױך. םיםז אמקממנ  up pאיז ס W*
MMMMi MMM MMM MMMM MMMM MMM ■kmmMMM A mmmâ aMלסער דער ®ח יסוי סןןמע דעד געװ*רען: ברןןכעז® 

*רדגוגג. געזעלשאמםלימד
MMMM MiMMMMM MMMkM̂  mLu MM MMAMMAMM̂ Lmםענער םלזכח pD אויף ארבײסעז לענדער ןןלע 

 יראב־ דאס וועלם. נאך״םלחםח׳דיגער דער ®אר ®לענער
 פארגעז: p® מעלם דער ®אר זיכערקייט — איז לעם

 וױ־ װעלס־שלום? דער וחנרען ערסכ®אדזי זאל וױ*אזױ
ל אזױ פ ז חינזו tra מ y  pnyn אp אר ברױם® 
 גורל־ די איז דאס מענטשחייט? ארבײטעגדיגער דןר

 ®אשיז̂נ איבער׳ז ױג נאכן םענםשהיים דער פאר ®ראגא
 קלאם בירגעדליכעז p® ®אליםיקער pא מאגאםיססעז

 אױשנושטעלעז םעגליך ניס ס׳איז אז חײנם, שויז ®ילעז
 גע־ פארטרונקעז איז װאס װעלט״ אלםע די אױטס׳גיי

אבער אש. אין געװארען ®ארזונקעז pא בלום אק װארען
MMmLm M^M MMM MMMiMM MM MM MMMMMMMM MMMMM MMMא געדאנקזמ ױיערן םיםp באגריפעז ®p אלםער דער 

 לײזונג א «ו דערםראכטעז נישט זיד זײ קענעז װעלם
p® ראבלעמעז• ®אראלאנטערטע זײ®

mLm MMMM aMMMMM MMM MMMM mmWm ■MiMMMMMM hMMMלע אייף ענםסער דעד איז קלןןס שרכײסער מיץ© 
 דער הײנט געזעלשאפם םענםשליכער דער p® ®ראגעז

ער זינם p® יארעז מנדליגעו־ אלע די וױ אײגאגזװ־,
MMMMMMMMliM ■MMMM MMMMMMMM MMM — - -   - - - — -..........................  חיסטןןרישער יײז עיו □!ןוואוסטזי״ז גדס ,Dsyrnyi יױז

»n  .ro n לײזונג ®p סןןציאדיזס. — איז ®ראבלעם
 נישט קײנפאל אמז ®אר איז סאי ערשסער דער

 האל־ א העכער שדיז ®רײד. p® ױם־םוב א גלאס געװען
 האפענוגג p® ױם־טונ א דאם איז קפ־הונעדדס בען

®p םראגם ארמיםעד־קלאס דעד װעז םאג דעד קאס̂ן 
 דעםאנ־ ער pm גאס׳ עךד אױף לאזיגמז זײמ ןרויס

בזך p® וחןלס דזןד סאר קאסף*גרײםקײם דץ סםרידט
MAkM mmmMmL* mm m m  MMflMM̂M MMMMM MMM̂MM MM̂ ^̂ MMפאר מעגליכקײט קײץ זױגס נישםא אדבײס. פרייטער 

 P® יוס־םוב א ןנער .pruns® P® עם וץסאנסטראאי
 ערשםער איאטיגער דןר אתז איז קאםף p® תאסנוגג

דו נישם ®אי מ מי אהער. כיז יןרען אלע די וױ ו
שלאכם־ די אױף קרבגװו איבןרםןגגזשלימ וױט

 איז ארבײם איבערגעבעגער געטרײעד סים ®ןלדער,
חאפענוגג זיכערער דער םים p® פינעס p® ®אבריימז

4MMMMP MMflMMMMM̂M MMM̂M MM̂ MkfeMkM Afekikײעלט דער אױף ®p דעד סײערס ®זוי — סןמיאלחם 
 םלחמח־ פערסז דין ®רבײםער־קלא® )דנםערנאציאגאלער

מי.
MM MM§ MM® MMMMM MMMî û MMMMMM M mLuamMMM *MiMMMU■ cMA® ®MMAMMikAMMAMi mmm mm ®MMMAMMM mmmm^myw* די ודזןגען מרכןןש^ר״טירקר אמםקרנןןאיןזנאדע ciy אויםגאפען ®p ס^זימליסםישזןר דקר *p 

כןןװןגתג פרײד^תיןןן
 װארם־ וױסענשאפםליכער דער לאסקי״ תאראלד

 ®רױס־ איז לײבאר־«ארטײ, גריטישער דער p® זאגזןר
 װעל־ ®יז ®רעםע׳ דןד ®ין ®רטיקעל ®ן םיס גןםראמז

 װאס אױפגאבע וױכםיגסםע ד «ז ןן, וױיזם עו־ מן
 מ*־ ®יצםיגעז אין *רבײםער־כאװעגוגג דער ®או שטײס
 ®אר־ * געפינעז ®ו ®יז: ®אשיזס׳ p® ם«לת ערב םענס.

 צילעז געמײנזאםע ®ומםיטלבארע די pnrn שםעגדיגונג
an p אױףמרגעז ip שטרײבם שםאגמונקט דעמזעלמז 

 עק־ p® ®אחיגער דעו־ דאבם, י. ®לפרעד אױך ®תםער
זאגם עד לײבאר*«ארטי. בריםישער דןר ®ון זעקוטיװ

 maaa   AMMMMiMi MMhM MMMMM MM MM MAM - - - - ■- - - ®pn p .געשאשען איאט שױן מח עס ®ז ®רסיקעד 
 גאכדעם ®ינםערגאציאנאל׳ ס«זײש?ר®ראלע > װערעז

 ®לס געפאלען ®יז ®ינםערנאציאנאל צזױיטער דער וױ
 גרויםע די אויף ®בער הײזט ער םלחםח־קרבן. ערשטער
 P® ®*ראײנעוגג p® זוע< ®יז שסיחמ װאס פגיעות,

 דעסאקר®־ די p® ®רבייםערשאפם די ®ארשטענדיגונג:
 װעגמ ®חאמענרײדעז גריגג in קען לענדער טישע

 ספק׳ גרויסער ® up ם׳איזאבער םלחםח־וױלען, די
 וועלעז עםטרײך אוץ דייסשלאגד p® ®רבייטער די צי

 דײםשלאנד געגעז ®ז ®אדערומ, דער ®ױף דץ מסכים
 שלום־באדימונגעז, ®זעלכע ווערען חדכגעסירס זאלען

 ״נקמת־פרידעז״ ®לס באםראכט זײ p® prum וועלכע
 ®קוואגיע אינםערנאאיאנאלע אנטוואסדנג׳ (אײנזײםיגע

גל.). ו. ».
 גע־ יסגעדוײקם®ו ®יז נגשסעלו קלארערע * סך א
 סזמיאליס־ ®ײרןאעאישע ®יז קאגפערעגץ א ®ױף ווארעז

pm< 17 דעם געווארען ®וגעהאלטען ®יז וואס*pm ריל•® 
 ן®י שוועדן׳ נײםראלער דער p® חוי«ט־שט*ם דער ייז

 באםײליגם זיך תאבען קאנפערענץ דער ®ין שטאקהאלס.
 ®ונ־ עסםרײד׳ ®ראנקרייד< דײםשלאנד׳ p® סאציאליסםזנן

 םודעםעד גארוועגיע׳ ®ױלען׳ םשעכאסלאװאקיע׳ גאדעז׳
 ®רױסגערדקט תאט קאנםערענץ ̂זײ שהעדען. p® לאנד

 מ־ יוניאז םרײד אינםערנאציאנאלע די ®ו פאדערונג די
 שלום־ קומענדיגער דער אויף pn ®*רטראםז מל וחנגונג

 P® ®ראגראם X אױםגעשסעלם חאט n px קאגפערענץ
 דער up וױרםשאסם סאציאליסםישער ®לאנירטעו

 זײ־ קאנפערענץ דער p® ®אדערונגעז ®נו״ערע סלחמזע
px: פארדכערם זאל עס pnyn באשםראפונג די ®p די 

 U pnyn ®ויפגעשטעלם זאל עם םלחםח־מרברעכערם;
 P® װעלם־שלום איבעח pun זאל װאס ®עלקעד־ליג,

 ®על־ די צווישען האאפעראגיע עקאנאםישער דער ®ימר
 ®אר שח p® םיסםעם ® pnyn p®nux זאל עס קער;

םינאריםע^ גאגיאנאלע די
 ®ד־ ®יז הערעז in לןהעז אײניגונג p® שטימזמ

p געשםאלם קאנקרעםע pu בײטעד־לאגער■ iip i די 
up p u iirw y גוסע ®לם אבעד אנגעגוםען. נישם 

 ®אוש״כענם זײ דארםען *ײט אונזער p® םימ<טאטען
pnyn•
m יאר אץ ענגלאנד אץ ארכזןשס״מארק דער 2
®p םאר־ ארבײםם־םיניסםעריום דאס האם לנגלזמד 

 לאגע דער pxyn באריכם pmnj®n>w« » עפענםלירם
®pn 1942* ®רבײםסמארק n r V. עס pnyn אי־ 

p אםיציעלע pמרגעגעמ iyn  pnv®’ i וױכ־ דרײ די 
®pn^v®yxn םיגסםע  p® ppm : לוק ®p לעבענס־ 
̂. p® ®דבײםסלאזיגקײם ק*סטעז. ®רבײםסקאנםליקס
 געשםיגעז עמלאנד ®יז ®יז ®רבײסס־שכירזת די

*n םשך ®pnj®xr« 1942 u r p ראמגם 5 םים■ 
p שכירדת די .up 1941 דעם לגבי m זדינם op ביז

 סלחםזע •pn p® אױסברװ בײם װי חעכער יחמנענם 33
uupotp ®ין pouyx װעדם pnyn pxppoyt כײ

®I k k. AIM MMM MMMM MMMMMAA MaM MMMMMMAfeiMMMAMMM MMגישם ®זעלכע. אלס שכירות דורכשגים די jn“ פאקםי 
 ®ארדיגסט pypp®» p® חעכערונג די ®ארדינםט. שער
®p« ®ויבענדערמאנםע די וױ גדעסער ®יז pxrד. ׳ ji 

po an® לױן ®ײגעגםליכזח דעם חוץ * רעכענט UP 
̂ים p® ®אהדיגםם דעם  wp yonpx i בכלל p® אווער
•UP דורכן ארבײם םער

p® p די r u לעבענםמיםלעז ®p װימױ• ®נדערע
p® p 1געברוי pטעגליכ ®אה p^ppn® גע m פשך 
p® דעם *ט up שטארק נישט pxupxu — pr®yyx 
1 opז י pm® n 1941 סוף יראצענם. 2 נ  p m 

p די לגבי העכער יראמנס op 99 געױען r u ון® 
914.J 1®ויםברו בײם ®p װעלם־םלחםח; ערשםעד דעד 
 םסן־ די ®רמנם. 101 בח 100 םים — 1942 םוף

p די p® בילקײם r u 1942 ®ונס 1גמש up מ® v 
p® p שםו־ענגע די ®ןןרדאנקעז ^ p o ip רןגײ דדד 

וו.^ אז. * (רעישאנימ רונג
 עמלאנד (P באםראם^ האס ®רבײםםלאזע גאל די

 P® םױזעגם. 100 קגא«ע <1942 דעצעמבער׳ חודש אין
 אדבײססלאזן מל די איז 1942 יאר םארן תרכשנים

 ®רבייסס• קלעגםםע די איז דאס םויזענם. 126 געוחמ
p® רײ לאגגעד א ®»ר לאזען־מל u r p. חדכ־ די 

p ®ריערדיגע די איז pנאלt שנים m  vmp געומה 
®prn. 1938® יאר pנטpל איז  p — גחןד כמעם® 

 חונדערם־םוהממ 13 אריבער — 1939 מיליאז; האלב
 סומע» 314 אריבער — 1941 טויזענם; 829 — 1940

u 1942’ אין i >126( *רבײסםלאזע «אל די ®אא< ®יז 
oxytno( געB̂ןלp לגמ דרים־חלק א אויף כםעם oyi 

 אז ,03® אין ®בער געמס po pn יאר. ®ריעהדיגען
 P® ®נשיאנונג העכסםער דער p® ®יים די ®יז ד*ס
 7®ל UP *יפער די r® עגגלאנד׳ איז יראדוקציע דער

 אינ־ ®ז אויםם׳נײ, באשםע^גם n p® yonui גאנץ ®
n®a pw®x־*p ro הער־ דער ®ונםער ®רבייםםלאזיגקײם 

םעגליך. נישס ®שום ®יז קאפיםאל, p® שאפם
P® pojxynya’® pnyn p«'®? ^גםע^סאנטע u 

u'03יעלrD® חגם p  p 1אוי pxyn ן־קאנפליק־ די^ 
poipyn®® p ײאס םעז׳ m 1םש אין עגגלאגד איז 

p® לעצםעז up. אויף געקוקם נישם nyt נאז־סםױיק־. 
poipyn®® p 1281 טתיד־ױגיאנם, די p® ®®ליסי״ m 
ooran®־po?^cx®p, 1942'® איז n, וואס n®® p m* 
”no 349 n®® oy®rp®®oo*o*® מים געװעז בונדען an 

 Tva po®ni pnnלn®D p3®,n .יועלכע ,nyo״an® זע:ס
irה®לבn®נדע r ’o p .1941 ®יז ®^םסםעג up יז® 

 )1261( קלענעמ ® געװען ®ו־בעםם־קאנםליקםמ גאל די
®p ל די 1אוי®® n®Bל®רyנע ®oo«an־po קלענ^ איז 
1( pnpx ?®װיחם םייזענם). 100 םים םילי ®on, ז® 

n® pm*® נישם in לאזעז pװיל pooya בײם oo'i 
מלחסה־גײט. אין אפילו pכײםם־ק®גפליקם

®רגעטם־רקװלספפן אמ ®דגעמס־יןױימ
i®n®D ימם אמת, ®לםעו־ ®ן onyn אויפםגײ ®לץ 

 דעתרײכם o״x־oovan® טעגליכע די װען באשםעםמם:
 ־UWT* yonvpn®® ® 1זי שאםט ,r’pnx געװיסע »

ly *יע m ti תױיסס־דיים® n® pxבײםס־pn.וואם ולם*ם 
^an® nyt nyixj״nyo בײ שםיים an® nyt,®לץ ״» 

an® nyxnm״o גים on® ny — חדכ־ אין בלוח נים 
 Pn p««x אץ טאקע n®x ״nyy״o״an® ny® שנים

מד nyל®נד®נ nyt .o״an® nyn p® זולםאם ײ ר .ל  ח
yonno״ x oujna״r®® yיyלy םטײםמנםט ®p ר־® 

a״oo®־poo, 3 יואס®p m y a u  p  pvoyoo מאל 
pxn®noyt .קס®®

onyn np איצם ixrtyoyooy® ® payxynyau 
 H ענגלאנד, אין ״m®®a ומנלםח לyיnרנד®סםu ®ונם

 זיו o®n o®n ,tmroonn® yonyxx^n®® pn®oy די
®pannyxx נאד nypn^n®® nyn םלחמה ®px®n® p־ 
n״ya p® Tלגיoa®nayx o®n ,(pupxrr up) y ® גריײ 

pn®y po םײ p® oxnyx n®o די ®an״nyo, ר םײ®®

n popo’upopy ynyoywr junx rvrvrm  *pn־® 
po t® ,p tnp i pa סער ®®רלידס oxntyi po nt׳ 

onyn onr®o»un» n  pn רלענגעחו®® nyn n jnu 
, ji .n ®*קםיסזלאו־ m 60 גײ p® nypo אויף 

66 i®n ® nyy65® בײ ׳ p® pnn 60 אויף jp y םים 
pny®u y ^ p חאם o*un® nyn pm yx־py®om- 

o®n ,yonu ® t® .o®n®o ח*ם }ox®n oa»oy׳,Tyo®x«nx 
o’a® םיט 1אױסשליםלי u rp n n׳ nyrm t o®n תיס־® 

3 03®nay;ײ p 1® ®מײםס־*ײט®n ® nyo 66 p 
i•״an® ®ז בײ װי r t  ® nyy 50 p® onroo

pxxtpn’n n ו פון* ^an® ny״oo־x״nyn o*
 nyo’an® pn ,y*׳pnn®n® nyn p® ^®a jyo ®ילט

 ״opoxyoa®* .o״an® nyn p® ןyלyD w ®ן זדיבעז
ym®ל אין איז t n y ^ -n o ^ o  y ון® yoonyty »n 

ntm אין no^o nyn®־y’xpnn®n, װyלכpo y קאז 
n נישט  .potp«a קל®^ ®יז ה3םי nyo«an® ,n 
 lyo’nnya’® pno זײ ®ז ,onyo®oyao’t® אזוי זײגען

^ן ®®ילו ארבייט, די txnyn p זײ ו m נישט p®nxyx■ 
 נישם־ װי nyoo® up nya® ,o״npx®n? דװ־ך גען

 די־ )oroxyoa®) o״an® nyn p® pלyD אנםשולױגט
n  p j לען®® ®ooxynopy p בײ o” an® nyn און 

?npx®n״iyo. לוים B* nynיxיyלny אין סםאםיםםיק 
n^?«y קוסם ®on, ז® ®p אויס־ ®יז םלחמה זײ זינט 

 אין y®נקn־קyקול®זnyaםו p® ®®ל רי איז געבו־שכעד
®®yxyron םײלyן ®p ^®ל lyvooyx 18 יז3 10 סים 
»n®op®n nyoot®n®a ® .oxyx®n אין yהאם נגל®גד 

oxyuppx oxyoxyV אין yoyn® nyn, רבײ־ רי ®ז® 
 לאגגער tx ®ון onyo®oyxo»i® ®זוי איז םעחחןסט

 לכעyו ,ynynx® p® גױ« וױ קראנקהײסש »ז ®רבײם״
 וױױ• ynynpt®a קיץ נישם po«x yם®לnנ® אין האבען

?pctno’tn® ox•® ]yxyp ,put גyפnyליכy .םגפות 
®p נ#רװעגיע אץ כאװעגונג אונמערערדחסער דער

 האמ y’xynn®x אין ®קוסאאיע־מאכם נאאישע לי
 פון yיxם®ביליז® yםײנy®לג ®ן Typ®3ntn ponyx זיך

 איז ל®^ גאנאע ד»ס ״רייך״. ®®ח ®רבײסםקו־אםט
 .utxynD’tx nyo’tnx ® p® pn®nyx ארומגעכאםם

 אן זיד ppin נאתועגיע pc ®®לק iyo?’m®yx סאח
ynyw ,םעג ®nya װאס oy נישם זאל ?jyot קאן po 

 און ־nyo«an® yo'xynn®x ’n ®ז ,pn ny3n ם1אי שוין
 נישם 1זי ,pvxvtyn נישם pלyװ שאלקם־מאסען
payxnyoxu. זײ ®n״y’xynup y 3לyאונטמ־ ם nyn 

p.ילD זיך לאזם px ערד
 ®ן סיגyלסyגyn o’tn® ד,ײנט p״x y’xynn®x אין

25 ■py אוםלyג®לx y״yuto,] װאם o«n®yn®® pnyn 
 ,פרי הייםט ®ייםונג yooynx »n לאנה pxx®x איבעח

y(״ ״yלםyגyוpâאג n c -ך־באוהנגונג״®® o®n ,םיינם 
nc,״y םליח־־ױניאז utxyn®a.(ל אין ״®nyoxtx y־ 

oyp ’ onyn px®xn® jprmy םןןל ®P3®nooyxnyor 
ym®ל םים ®®לק, pxx®x p® אייגיגקיים y®ול די  y 

B p® p סןמיאלצ t^ pליםיש®tyun®B y. אויך ®זוי 
n® אץ  p® pxn ,ײני«גם ynלכruyrt® onyn ny 

®Typxx לס® nyxroup1 nyooro3m nyn קאמף אין 
n  pxyx .נאאיס

3 nאל ®yon’ta®xn םיםגליnyn די אין nc״y 
 טױ־ 350 ארום tyc®no®a ny’nc האם ױניאנם םױיז■

up ,oxyt ® םינים®ל ג»נץny חלק ®nyp-nyn® nyn p 
 אין pn®nyx טByשלyגny3יn® p® םcש®nypםיםגל

yx 35 yxnnyn® ’n p® .ox®n® p r x pנםnל®y ױניאנם 
3700 ymnyn® n  p® ,13 pa^an®® pm לאקאל־ 

ony® ® — o״’ ir־^ .n
nyxyctnym® nyn ®״nyoo’X'ooo«an״ ®nyn p 

xx̂ onp־utn’xyn, ,ליפשםאם o®n ל*נג גישט pntx 
on^pnm PW, וױ לוים ®ז oy אוים, וױיזט pa®n 

yxxtn tx nyan ]yoî״an® yy’xytup יי y®a nyo־ 
pn ״®yn® nyu. nyn nyoxt® pxna tx nn nyr־ 

 oyn pxyn iyc® ג»נץ onyn yoynB yy’x®x זײ נונ״.
 »*an® nyn pynix xxtxynn® nyn nyn p® נ®®לnח

r® •o®®ynyo ײן® ponpx וו־יססוײיןם in  po o®n 
 nypn n®c myo«an*® ®®ל nytyoynx ® אין גמױםיגם

«yynopy^y yonyoyyx ® p ,ta®n ^אינסם>ל»צי 
®lyyntx UP זײ an® nynxypto״oyxy' p® nytr זײסט־ 

 םרייוויליג^ ®יץ קיץ pp®yx נישם po האם ױקס
 ®ב־ nyxy®® ®ן םיס onn® דאז איז yoyt® yy’x®x די

 yonnx ®יק װי on®n ®יז o®®ynytmn® רי ®ז קלאגד
 nyx. nyr pxyx iyn®nyn®® in האס o®n פאפיל^
 TP nyn .omcyn®® pn®oy איז yt®o®a®o ®דדגוג״.
n y rt אין ®י־בײטס־אםם nyn סל® הױפםשםאם® o®n 

pc® oxyoxr םװח pnyx, ז® ot®o®a®o שױן איז' 
pn®W ®נאו־םאאנ ®ז an® nyn r® ,xnmmyt״*oo 

ײ גישם לחאםין שוין ה«ם ®םס  קאג* oyn own מדאיןז
ק.ארססײסרב® ®ימח ײיאל

an® n״xî onv p® nyo®,־ox®n״ ®p םילו® 
n ס*לnם®y’x®Btp® nyn p® p®־on,״ in® p m 

 yn p-® גײסם םיטן ®גשגמגקונג nyn n®» ,nyrt גישט
oynyn«a n װ*לם, j^yn זײ pn^yo® a yxx®i. ® 
yonnx ל®® p m  pyoayo-xx^omp לxyםyנpyn® o- 

pn®nyx op’oyx אויפן mto®־ox®n — שםראף ®לם 
n®®nyn, זײ װאס ya®n] געימלם נישם iyx®no 'ר

’on®B ,n p® on®c’P®״׳־pc pxruya” XB די *ynup 
 אין סאװייזזגן tx זיך םורא האבען (זײ ®®שיסםען גישע

r»p3^oxycy nyn לס® o’x®x.( נאך nyox®oynyox’x 
nyrm נישט ®ז םאקם, nyn איז t סאלדאטען 1200 װי 
p םײn־®yיx®B®קו nyישxנ® nyn םון lyn’X’D® און m 

 גע׳־ [y®n®n p® ןyn־לאגעyיxאnענםxקאנ אין ארעסט^ם
 דע«- געגען oxy3ynan®® yxyn^®® n®® lynyit משפם
לץ.8ױסאי nyישnyסילים

 פאר םעג yבלוטיג nשDא שװער^ נאך קומען עס
שצ ,n nya® נארװעגי^ ט^־^י  ױניאךאייםונג, אונ

 סוטיגען א on•® ■lya’tx ox®onyn iya®,n n’O לכעyו
 ייסונג,n• 1 זאגט קײנסאל,״ ״נאך טאז. ןyםימיסםישBא

 ־n®® אזוי נישם טcשאnyײם3n® yגישyװnנ® רי ״איז
 ־n®c א איז o®n טעג. ynytxix אין װי געװעז אײגיגם

 oix ,’n®n’o nya’K זיג oix און קאמף mx איעיגונג
 nyn p® און פאלק nyאונז סון סיײיהיים nyn n®o קאמף

o’muxyo״.
םלחםח njn אץ ארסעםערשאפט מןןקסיק&נער די

 nyn אין po®noy^’n® איז ®p’opyo זינט פון
 אץ y’xptupB ,n איז ®קס־םלוכות, ,n pxyx מלחםה

 ■pyo איז ®לגעפיץ px אויסגעזאקס^ שסאר? לאגל
u^ynoom אין ליגyשטny,ינטn סיקא m  nyn אנם־ 

 אינ־ otn 7500® ®ון אאל א לאנל אין i®n®® װי?לוגג.
 ־”an® oxytno 215 םים lyxxtoyxnyoxm yלyיnסםvז

nyo. אין nyn 1941 צייט px 1937 pynw איז n, 
pxx®xyxpntx y’xptn®nD jrtpnocnnrx, די אםילו 

yקסBלואטאxיn pc y, װאם ץ— אױל־קװאלן o®n איז 
OBnn ,n־xp’opyo p® y’xpm®nB — ג איזyפאלyן 

 זיך orcyx nל®נ o®n זינט p® פראצענם. 10 סים
®nya אין nyn ,זיך האם םלחםה ®pa'vtyxx אוים־ אן 
 םאל?םװ^םשאםט nyn םון po’ayx yאל אויף פונגyל

nyn, tx n און y n ^ x  ®®p’opyo נישם איז סלחםה 
 nyn n®® oxntyx ® אויך נאר ,nyגישy®טnםם ® פלויז

t:cxtt®a־^yox’run®® ,n po y’noon:’x םyלnyp.
oxyn'tyn® nyn ון® Byn nyx®p’opyo nyn,ופליק 

 ־n®o nyי®ג®לxנ® םאר o®n ® ןyש®םyג האט קאםאםש®,
xxtrT’o, װ איןyלכpx^”o®a oy p זיך ny”oyn®o 

u  po ,נאײיל־ױניאנס ®po px onyn^opyotx»o p 
 ®ון ,O’ny’tB זײ p® ny«oon®® םים [yo®m >yniה®

n®B p® px utn’xyn nynל®םy.נט
 po payxyxB® איאט onjm אויםנמר?זאם?ײט פיל

xxtnayn nyn אויף nyn אויספשוײיםוע ®p זײ onpy־ 
yxnxyuo ®סxי®לpxx®x inya’X oy’xto’ooxu y 

 n®® lyxypx y״x סון ®וגוײיםונג nyn אויף px לאנל
 o״nxyxtx ox’x onjm ynynxx pװישx .nyo”an® די
® n®o rytyx ®סxי®לxxtny3'tn®D ny און lynytt oy 
 םים po״an® yנםליכyפy n®® popy’®n® ל®נםByג

p® y’x®nyo®®p nyn ל®nx y־’o ,ױניאנם) py®u®o- 
 אינײםם־ po®nrpx pnytt אויך ).xxtn’xyn px סnynםשו

nיyלp® oyo’o«p y ל®nn y״ onnx׳ ort װyלp הא־ 
n  pa וײכטיגסטnyn y ביים ®®h  pnyoynn אינ־ 

px px y’xpvnpB ^ynootn ל®y סכסובים pxytt 
«o”an־onyn oy .p u t« ’n®a אייד »tx onupy’®n 

iyc®r ® נ®״xי®נ®לyן px o”an® n®o nnx®a אינ־ 
y’nootn,3 סיט ״ nynע1אםײליג ®n  p ניאנס,1םוײיד־י 

.xxtn’iyn px onynwopyotx®o
 אמ װענעזועלא אץ אײד ®ראגרעס סאאיאלער

ריקא קאםמא
a1Byn yr^p  ynynx® •nix pxליypיף1א ן nyn 

anyo־pnytt ny®o’oyn אױך ®®o yroam opm tn־® 
rxל־Bליםיש®.pxxtamnyn y

px רי האם װפגעזועלא ,n on’oyxru xxm’xyn 
p® pm־oo׳”an® pnxtoo־40 tx yontyx n®o urn 

ox’® T®n®c .ynootnrx nyn ® 13® קןל ort® p 
oyn n®o r® o®n .yt^otran® oxymo קלימoy נר& 

 ®ר־ ®ז איז, ox®oynyoxu .o^am® yaupt גאנץ ®
o” px’ t^oo” a איז ®puptyx potnyxo’tn סײלװײז 

oyn intn, זײ װאס ®®pytt® paipt po«oy yox’m n־ 
yxשסyאײף לם nyxu pty.  nyn ליסם״ yo’nyx אינ־ 

nyn pnyau ,pxxtoyxnyoxt® yVmootn, שםײעז ®זזײ 
xrro’aum p® םים n .נאאיס pnytt oyonu yx’ty t’n 

pn*Vn»o pa®n px on’o®pua ײםחײליג® oyn

nyx®p’nyo® םארק׳ pa®n זײ orxynxjp די •r U P* 
jrx און ®.nyor’an® oxjpyxB

ovcyx oxu o n ^ oy ן® ®irrDtxnyan® y’xp 
un® ^סייססלא^ די  pc nyo” an אױל־אינתסםרמ 

3000 otn(«( אױף «®on®־an״o. די ort® potp®a 
37 ®yro y  ® px nyny’ nny onyp אין n®o o'px 
tx y’xp* ’n in ןyפrו 30 n  on’® xxirxyn n  .o«x* 

po®t זײ סים oyon’c^ ’tx.
px ®ריקא קאסם x ox’x lynytt״-x®n® ov®yxx 

nyo”an® ytt’oyn־y1t ,pxypxלכy ז®לyן ®*yxx”n 
y’xto’oox®p nyn px pnytt potx לס® ®oxyonxyo 

po®x tnyoxtx ״p® xxinya’n®o ®סxי®לoayn y,״ ®’tt 
n  ’it לט®nya^xymy®, p® pxxtny3’n®o*oo3yn y 

 p® ״oo’®n tt® «סיל yxyotnyx ’it® (זײ ®וײיהײט״
px yp’nyo® אין ®nyn . ( n r ^  yo’o®np®oyn, ynynx 

p^atsyn nyn po oxyn’pnB ,האם o® x’nxyx®nnx”nx 
3 oynיל px ®פnל®םy,נט payxyx קריסםלעדמ־ 

oyn po xxtx’03jn®a nyn n®o iytt’o®o yp ’x ̂
ny .oxyonxyo® זיך האם iy®tnn®o אױף p® ]yo®ayx 

nyn ק®םlילישpx in’? ny אױף oxi® oy’xx’xxtxy 
tyriiyx px oob’ibז ׳® px yy’o®x®?y ®סxי®לoayn y 

o®mp® lynytt onya’n®o iyon®n זױ® Pt ל®ny® y־ 
 yxn®o tynytt pytyx oyn px .po”n.”no y-ליכxyז

ox®n po xxmy3’n®® nyt®־nyoyan אי אנוןxטyלyקםוy־
 X’nfa0”an® ,O’mpxxn? tic- פאל px nyo”an® yל

iלטy ,o”?x’xyootx־oo”an® קײס, p ® px opo px ny 
no ’n .onyoto lynytt ort Pשםיא ’tn® n®o y־p־־ 

px ox®’xt’ זײ nyxx pnytt oy’x®t’x®xn®‘nyoyoitx- 
^ poa’nyx® קענם y ’xyso p®®yyx lynytt oy p 
n®o כים1סכס nyoyxnyoxtx px nyo«an® poptx.

איראק אץ ®רכעםעו״געזשאעז
n’X px pytyx ”x ®?® האם ®”on’oyxx װל®־^ 

nyn px oy’s .סאשטימם ם׳איז :^כײטס־אײט nynrtvi 
a t®” 5® ®ן po x®ooo”an ש 8 פיזtyayxyx no ,ny 

tynytt זײ ®an״nyo ן® po o”nnya’x ® ה®ל,nyo nya 
a” ® לyנגynyרפײםס־םאג ז® — po ש איץy.6 ה n®i 

xyo םח ®רבײט tynytt tyayxyx nyo”an® oyn איץ -tn 
x®o םים x®a pu  oyn pn® ,xx^®up1®ל®x x®o*tn nyo 

tyny’ חnlש ®an״o. אױב ®nyya 0”an® nyo”an* t 
 x®o oyn n®« אים ootp ,x®o־tn tצליכעyזyג דץ

nאyBלםy .ל אין שכיתת®® ®oyn oot? 0”n?x®n? p 
3 nyo”an®צ®ל®o®x®o p?ny’ n«o xyo 4 p® xxl 

ny o r' האם .xxtoyxnyoxtx pn ”a o”an®yx
®an® ya^xyxv p® ty’tn״oy’x pn®o nyo 

 םי• tyxxlצ®ל yoptyx .o”an־®oa®x 1צ tynytt לםyשםyג
no״ny צײט tytt -typn® n®o ppyxn®o i ’tx tyxm 
 ײם3 ®ז אשםימם,onyn nyomt .onyoto tynytt 3 די

tyayxyx nyo«an® oyn no o”an® nyn po tyxrs® 
tmtm װאד ® םים ״נאםיס״ ®.nyn

yxyx®oyyxB® yx^? px®x ® n® ?®n’x םאכה 
na .y’t® px 1צ nyn מלחםה tya®n סיל prroxyo 

 אויף pyxnyi ױ ox’oyx n trt ,ootrtyx o’x 1אסיל
nyn .ױזנלט ®ra®o nya^ ?אליסי® x׳nyn tnrtyx  r 

x״nytxtx po oo צײט ®p אסיא ®?n’x yx^? u 
nynx^ n״n? oyn p® tyo®noyxx«n® t’t״ איז  po r 
nyo”an® nצעyזyx־pש מיט  uto t.

עי אונטער ארכעטס־כאדיגונגען  יײןטאכװר י
יארםוגאל אץ

^8 אין  -XIX wixtxx’up-oxya^ ’n tynytt אל3א
nyn nyo װיר?יע ®nyn p ל םלחםה«p® .nynpty p 

tym  1942 nyaoyayn זײ tB״-am-oxya^ po tyr 
n® yx’oםיקלny3y.n typyx ty 48 םים nya’x oxyartB 

annx® p® nx®oy nyn .שכיתת זײ מלזזםה tym 
y  nyn px nya®לnya ציים onyaynyx x’xmt nyn 

tya®n ooxn tya^oxyoy p® nyo” an® n  .ttnrw x 
tyooxnn®® ynyayt oamxnyr םים (שױץ ®nyn־ 

 nyopx yo®ir>nB p® ,oxyopfl- 35 ביז po 20 םי״ם)
nyx’xmt i®x — tyxxtoyx.

p® xxtxyn®a « tya’tnyxx® in  o®n oy tm וײ 
tyartayxon® tym  oy pm ,nyman® yxyrnotaot® 

noo?״o®n ,oyu®noox®oyn px o ד y rn ®o®opn 
in  xxtn’xyn תיפף xatxytwa n  wm m yoxi* tyotxyx 

 זײ־ nytman® *®ל yonnx ® .oo’to nyxnyrn® ®ז םים
yxyxnya’® onyn oy nt ,p® ty trw x on’tioyn® tyx- 

p® p מז o ^a  tu 3אי םתיד־יתקך« ת  אל,1ױא1מ
800 *1 ,nyoyanמלמ prwn ולשיפא ’ox זײ ®ז 

xxixytt®a p  tyotnyxonn® tya®n, רשיקט®® P« tytyn 
®?tnyx®n ya®noxytx אױף “ jm ytrw p .אימלאן



4 ם ײ ז 1 ״2
►p ס ײ ק טינ קכ גער

 זײז אונטער ארדער עקזעקוטױו אן ורך
 פרעזידענם האם םולמאכם. מלחםה

 סאהא־וירעז מאגאם דעם רוזוועלם
םרײ־ און געהעלםער לױן, ארבייטס

 M כדי לעבענסםיםלען׳ אױף זען
o פארהיםען r איגםלאאיע. פון לאנד

 באפױלעז ער האם ארדער דעם אין
 *דטי־ סרײז אװ אפים דעם באארד, לעיבאר האר ז־עם

 קאםישאן עקםםשענחש און םעקטרימי די ניסםריישאו,
 אױף זאגעז *ו האבען וואס אגענםורען אגדערע די און

 קײז דערלןךעז *ו נים פרײזען׳ אמ געהעלםער שכידות,
 פראאענם םוםאען װי םער העכערונגעז לױן אלגעםײנע

 • אין געװארען געצאלם דמען וואם שכירות די איבער
 םאלען אין םיידען פארםולא) םםיל (לימעל 1941 יאגואר

 םיניםום דער וױ נידערעער םיל זײנעז שכירות רי װאו
 דעם לוים םםאנדארד). (סוב לעבען צום נויםיג איז װאס

 װאס ארםיקלען אויף ®רײזען םארען באםעל ועלבמען
 נים לעבענסמיםלעז םח קאםעגאריע דער אין ארײן גײען

 געשםי־ שםארק זיינען זײ וואו און װערען, געהעכערט
 פארקלענערעז זײ םעגליך וױיט וױ זען םעז דארף גען,
n אין געװעז זײנען זײ װעלכער אויף שםופע דער 

.1942 םעםםעםבער,
o r פרעזידענם םון באסעל דער קוראען אין את 

 קען מענש םארנונפטיגער קיץ געזעץ. איצם איז װאס
 דאם םארהיםען w פארזוך דעם געגעז אויםזעצען נים

 אח ארבייםער די םאר םפעאיעל יע.1אינםלא םון לאנד
 םער יע1אינםלא םץ געםאר די איז מאסען ארעםע די
 ארעמ* איז אײנקונםם פארקלענערםעז םון געםאר א װי

 בוכ־ אין הוגגער םיז געםאר א די םאר איז עם קײם.
 אמע־ אין ידא האבעז םיר וױיניג װי זינען. שםעבליכען

 אינםלא־ םון םעם דעם סארזוכם איצם ביז שוין ריקע
 נים מאל קײן קעז ארבייםער דער אז םיר װײםעז *יע,

 איז עם יקרווד דעם םארדינסםעז זײנע מים דעריאגען
 אםצושטעלען ארבײםער םארן וױכםיגער םיל דעריבער

 אנםגעגעז מי פרײזעז׳ די םארםרירען דײד יקתת, דעם
שכירווד די העכערען דורך יקרות דעם קומען

 און סארדינםםעז ix ix אבער זיך קוקם «ען ױעז
 דער וועז מאמענט דעם איז םארהעלטענישען פרײזען

 םען מוז קראםם, אק ארייז איז ארדער עקזעקוםיװ
 איז עס ױי םאל, דעם אין אויך אז שלום, אום קומעז

 איז וועלםעל, קאפיטאליסטישער אונזער איז געווײנםליד
 כפרה־הינדעל. די בירגער ארעמער ארן ארבײםער דער
 םאר פרײז דעם באצאלט װאס יעגיגער, דער איז ער

 םאל־ געלינגעז זאל עם װען אםילו סםאביליזאאיע. דער
 נים באםעל פרעזידענם׳ם דעם דורמװםירען שםענדיג

 דער ײערם פריחען, אויף אוין־ נאר שכיתת אויף נאר
 אין געשניםען, באדייטענד ארבײםער די פוז רעאל־לויז

 אץ בעלי״בתים די םון פראפיםעז די ױאם אייט דער
 באגרײ־ ix דאס סארגרעסערם. רעלאסױו וחנרען םוחרים

 פארשידענע די ix זיך lypipix ix בלות נױםיג איז פעז
 םאר באשםיםם װערען עס וואס דאםומם די אײסען,

 םארםרירונג דער םאר און שכירות םון פארסרירונג דער
 פרײזען די און ארבײסס־לױז דער װי זען את פרײזעז םח

 םון פארהעלםניש אין געשםאנען !ײטען יענע *ו זײנעז
!ווייםען. אום אײנעם

 אר־ דער ווערם באםעל, פרעזידענם׳ם לויםידעם
 איז ער װי הייד דער אויף פארםרױרעז בײםם־לויז
 שטאל קלייז די .1942 מאי ערשםען דעם געשםאנען
 פראגענם םוםצען םמ העכערונג א דעדלױבט םארמולא

 ענם1פרא דער איז דאס .1941 יאנואר סון לויז איבערן
 זײנען לעבענםמיםלען אויף פרײזעז זײ וױםיל אויף

 יאנואר םון סםאםיםםיק, רעגירונגם ךי לױם געשםיגען,
 זעלביגע די לױט .1942 מאי ערשםען דעם ביז 1941

 אויף פרײזען די אבער זײנעז !יםערעז םםאםיסםישע
 געשםיגעז הײנם ביז אן ז־עמאלם פון לעבענםםיםלען

 אז הײסם דאס פראאענם. נײז נאד אויף וױינמסםענס
 םיר אויף געשםיגעז שױן •רײדעז די זײנען איזם ביז
 םאר־ פראשענם נײז די אט •ראאענם. גװאנגיג און

 חײםם דאם רמל־לויז• זײער םת ארבײםער די ליתױ
r אויף געשנממז פאקםיש װערןן שכירות זײערע *ז i

juparw

J(ש. סון איבעדזיכם

 אװאנאיג און םיר די אלץ. נים אבעד נאך איז דאם
 זײנעז לעבענס־מיםלען אויף קאסםען די ױאס פראאענם

 דדרכשנים. אין בלדיז זײנען געשםיגעז אײם דער דורך
 מער פיל געשסיגעז זײגעז שפײז׳ וױ ארםיקלען, אייגיגע
 זײנעז גראד און סםאםיסםיק. רעגיחנגס די לױם אםילו

 אויס גיבעז ארבײםער װעלכע אויף ארטיקלעז די עם
 נאד דעראו שכירוו^ זייערע םץ טייל גרעסםען דעם

 רי־ די רעכענונג איז ארײז נים סםאםיסםיק די נעםם
 װעלכע *ח אאלם ארבײםער דער װאס פרײזעז םײל

 דיי װי םער םיל געשםיגעז ארםיקלעז םיל אויף זיינען
 װעם עס םחורו̂ו זעלביגע די אױף פרײזען האלםייל

 ארבײטער דער אז באהױפםעץ, *ו קאנםערוואםיװ ױץ
 װאס ארםיקלען פערםםע די םאר םאג צו הײנם *אלט

 אנדערםהאל־ װײניגםםענם שכיחת זײנע פאר קױפם ער
 זעלביגע די םאר געאאלט האם ער װי םיל אזוי מאל בען

 מעז דערלױבם העכערונג א .1941 יאנואר אין סחומת
 זײן אז םײנם׳ דאס •ראאענם. 15 סון בלױז אבער אים

 װײניגםםענס םים געשניםעז ארום אזוי ױערם לױן רעאל
דריטעל• א

 אין אבער ױערעז לעבענסםיםלען אויף פרײזעז די
 הױך דער אױף פארםרוירעז ארדער פרעזידענםס דעם

 אױף הױך דער אױף הײסט דאס איאםער. איז עס װי
 מים אװײ לעצםע די דורך געשםיגעז זײנען זײ וועלכער

 איז דאס וואו דארם אז בלױז זאגם ער יאר. םערםעל א
 פרײזעז די סארקלענערעז פרובירען םעז זאל מעגליך

 סעפסעמבסר אין געװען דינען די װי שסופע דער צו
 בלויז מעגליד זײן װעם דאם אז קלאר, איז עס .1942

 פאלען די אין אםילו אבער םאלען. װייניג זייער איז
 העכערונ״ די אנהאלטען איז םאבריקאנם דער וועט
 משך אין םרײז אויםן ארויםגעאויגעז האם ער וואם גען
 פרא־ זײנע אז מײנט *־אס מאנאםען. אוואנאיג די פון

סארגרעסערם. םיל אזוי אויף האבען זיך וועלען םיטען
װערעןז קאנטראלירמ פעםם פרײזען קעגען

אנגעוויזען, האבען מיר װעלכע אויף םאראוגעז די
 די איבער קריגען סוזזרים און םאבריקאגםעז די וואס

 זײ װעלעז ארדער׳ סםאביליזאציע דעם אין ארבייטער
 רעגירונג דער געלינגען זאל עס װען אםילו האבעז

 םרײזעז אויף קאנטראל םולשטענדיגעז א איינאוםירען
 אםהיםען שםרענג קרעםער איז םוחרים די אװינגען און
 שטרענג אז אבער, איז אמת ת־ער פארארדנונג. די

 שכירות. אויף בלױז םעז קען ארדער דעם דורכםירען
 הונדער* םאראן זײנען פרײזען צו אבער קומם עס וועז
 זיך קענעז בעלי־בתים די וועלכע דורך לעכער םע

 אנאואוױהען גענוג איז עם קאנטראל. פון ארויסדרייען
 קאנםראלירען n שוועריגקײם דער אויף ביישפיל אום

 אז איעאוזעהן, ארטיקלען, מערסםע די אויף קוואליםעם
 קײז נישם נאד איז פוײת םילינג באשםימםער דער

 םײערער אאלעז נים ײעם פארברויכער דער אז גאראנםיע
קויםט. ער װאס סחורות די פאר

פריי־ העכערען אז קלאר, יעדעז םאר דאך איז עם
 מער נעםעז דורד בלויז נים מען קען סזזורה אױף זען

 נעמעז דוזץ■ אױך נאר סחורה, זעלביגע די םאר געלם
 פאר אדער םחורה וױיניגער םאר געלם םוםע זעלביגע די
 בײשפיל אום איװ גים םעז װעז קוואליםעם. ערגערע אן
 מילד די נאר פרית׳ זעלביגעז דעם םאר מילד קווארט א

 םריהער, װי פוםער־םעםם מײניגער פראאענם א ענםהאלם
 ווען פרײז; דעם באדייטענד געהעכערם איז מעז האט
 בוהײ א אדער קו א םון םלײש םונם א אייד גים מען
 איר װאס פרײז זעלביגען דעם אײך־ רעכענט םעז אח

 האם םלײש, אקסעז םונם » םאר געשאלם םריהער האט
 קאנםרא* אבער דאס פרײז. דעם געהעכערם אײך מעז

 אנגעטםעז זאל עס סײדעז אוםמעגליך, במעם איז לירען
 *ו קרעםער דעם אוױנגעז זאל ױאם געזעץ א ווערען

 םאר־ כײם •ראדוקםען יי םיז קװאליםעם די אײכענען
 זוכען אגענםורעז רעגירומס רי װאס איז דאם קויסעז.

געלם די לדפאלג. אן אכעד קאגגרעס איז דורכצוסיסװ

 אין פעמזיג *ו זײנזמ יראפיםירס און אינםערעסען
ly קענעז עס זאל מזח אז ודאשינגםאז rp yiH.

 באשי״מ «ו פאראמטערעסירם נים איז קאגגרעס אז
 מ־ אײד מז האס אינפלאאיע׳ געגעץ באםעלקערונג די

 גזדיאחמ *נגענוסען איז װאס געזעץ, דעם םח זעז קענם
 קאנ* פון הײזער בײדע אין ריסעסעזאיסא ריזיגע מים

 פארט אײף ירײזעז יאריטעם די העכערעז ןװ גרעס
 רעגיײמס־ די אתנםעררעכענעז גיס דורד ■ראדוקםעז
 װאס פדײז פאקסיםום דעם באשסימעז כײם םאבסיזײעס

n« פראדדקסעז• פאר רעכענעז מעג םארםער דער r* 
 •m אבעי װעטאאירט. געזעץ דעם האם רחוועלם דענם
 r$ באוױיזם אנגענומעז, אים האט קאנגרעס אז פאקט

 ״ראפי־ יי מער אינםערעסירם פאליםישענם אתזערע
 שפעקולאננחמ און לאנד־אײגענטימעד רײכע די םץ םעז
 ן ג*ו מאסעז• ברײםע די פמ לעבענס־םיטלעז די וױ

 *n• אח רייכע די משיצס קאגגרעס ןךױ וױ בײש§יל
 לאסס גאנאע די ארױםאואװארסעז זוכט און וױליגירםע

 חאס ארעםע׳ די פח פלײאעס די אױף מלחמח דער פוץ
 האמן זײ וואס ,ױידער״ דעם סמ זעז געקענם מעז

vn געזעץ־פראיעקם six אוגעםשעפעט m a xm  U «ו 
 דןם אסװשאפען בארגעז, םעג רעגירדנג די װ*ם םומע

 דעס ם1באגרעני האט וואס סארארדגוגנ •רזןזידענם׳ם
n א דאלער 26XJ00 ix רײכע די סיז געזמלט r אפילו 

 ת־ אזױ דער אינםערעסעז װעםעס םאר פארמער׳ דעם
 כלוםרשס זיד רײסט קאנגרעס אץ בלאק״ ״סארם תפענער

 ײז ניט גןןזעשגעבעד אונזערע האבעז )•עלץ דעם אײן
 ימל־ ״םארםער״, די חעלסען ix בלויז זוכעז זײ זינען.

 רײנן די — אדבײם םרעםדער פמ לעבעז א מאכעז כע
 ארעסן די נים אבער שפעקולאנםעז, את פאםיעשםשיקעם

 תאס דעם םץ זעז געקענם םעז האט דאס םארמער.
 מ־ האם קאגגרעם םון קאםיםע״ מיענם ענד ״װעיס די

 העלמן םאר אסיגנירונג געלם די בײן ביח שניטעז
 גאנמז אין אמ סובסידיעס דורך םארמער ארעם׳ע די

 העלפם װאס ביודא דער פאר געלם דאס אױסגעשניםעז
רעאביליםירעז. זיד פארמערם ארעםע

ארבײ־ דעם אז איז, אלעמעז דעם םוץ חכל סך דער
 װאר דער פארפרײרען. טאקע זײנען שכירות טער׳ם
 םאד־ א אדױסגעשיקס גלײך םאקע האם באארד לײבאד

 באװיליגעז ix נים אגענטורעז זײנע אלע וװ ארתונג
 מז ^lyxxnx םוםאעז די איבער לױךהעכערונגעז קײז

 װאס חעכערומעז לוין םרײדױליגע םה םאלען טויזענם
 די מיט געאײניגם געהאט זיד האבעז בתים בעלי די

ם׳ ^  אוריקגעװיזען. גלייך ארדער דעם דורך װערען ױנ
 העמ־ לױן א געװארען צוריקגעװיזען אםילו איז עס

 די אז געװארען, באוױזען איז עס װאו םאל׳ א אין רומ
 שכירות ני־דעריגערע קריגעז פלאץ דעם אין ארבייםער

 םאברי־ אנדערע אין קריגעז ארבײטער סארםעז די וױ
 םוז םאל א 4אלזז קאמפאני׳ זעלביגער דער םון קעז

 איז װאם אינעקװאליםי) (גראס אומגלײכקײם גרױסער
 װאם אויםגלײכתג. לױן םאר גתנד א געװעז איצם ביז

 םארקלע־ גאר *־ פרײזעז, םארםרירעז אבער אנבאלאנגט
דערסון. ודײם גאנץ נאד לם האלם פרײזעז׳ נערעז

 פרעזידענשס גום יוגיאנם טרײד די פון שכועלונג די
*רדער

ס אמעריקאנער די אז ^נ  געװעז ניט זײנעז ױ
 איז ארדער, פרעזידענט׳ס דעם םים !וםרידעז שםארק

 פעחר אםעריקאן דער םת סירעו־ זאגעז• m איבעריג
 *r־nx זיך האבעז םי־אי־א דער אמ לײבאר אװ רײשאן

 TP זײ האנדלוע. די קריטיקירען אםעז םון געהאלטעז
 *קליין די אױב »ז אנצוהערען, געגעבעז אבער כעז

 חר די און שםײף אזוי בלײבען װעם פארםולע שטאל״
 •רײזעז איז םארקלענערונג א ixM־mx נים ײעם גירונג

 ווײניגםםענם זײ !וריקוװזעצעז לעבענסמיםלען׳ אויף
 לעמעז געשטאנען זײנען זײ װאם שםופע דער אויף

 אינ״ דער אין שלום םץ סיסטעם גאנצע די װעט זומער׳
 קא־ וױקםארי ,לײבאר חײ חאמענברעכען.1 חסטריע

מ־ בײדע םח םארטרעםער סץ באשםײט װאם םיםע״  ו
 ער־ פריחער נאד האם קערפערשאםםען, ױגתה םראלע
 מים־ לעבענם אויף פרײזען אז פרעזידענם דעם קלערם

 צו ודײניגםםענם װערען געשגיםען *יריק מוזלז לעז
lyaaycw םיםעז פון שםימ דער o* לדזמהװ פון XT.־

rm rm יד» »n ד yfirvn ח  m  w* *w m*
W די אז ' P P W H I  I* m n m  w» mm p 

n« «־ײז t ױיויל Xtm I f r m  n  wm r m m
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w װארמדס tr י «י r י r mונ nr m• 
י *דומתדגחממו ידחןר מ י r ײז• •ייי״ t  n rvh״

ל לןן׳ רן tP ™ ן
p  •rrm  a rr r t  r xmrn irxum  m  jtr w t״

«»« “ uy ■ i אויסג<ו אױך מן ׳BSP“ «״׳
ד מחמ־ונמז יחױמס r ו מ w r n p ע מדו  אױןי מ
m שכירות  nrm ד ײי דןי •י ײ  rrm לייניי ח

ד יי ענטשײדת^ אז פאר  r*0״ אײזןגמו יי •יז •ייי
ד אײממגונ מל גרױמ « אז אן, ײיחמ מ תיי • p•

r פארדאז׳וז מז *  w tm  u rn רבימזןן* *P
MMftM IftH ftftiM  ■ggM•■ •Hftgf■ ft■ ftftftMft gtkftMM איץס מדדיגזה. lyoya ” ומו crmu ןנדערע

מו otn מל׳ די ימס r •דגײס׳ די מדל* v m• 
מז׳ חאמז די .nrnm מרס ד מו i ינ t אימד « 

i™ דצם סח תןדפס r דמ«ז *דגײשזד c ftfs 
rnr«״ ניפ אײמגמנוח די אױף סיגם rm  t ויי׳ 

־I חי חײגימד פארדיניז » » * p־ t rm tr  t  nro  J 
r סױמנס 104 ארום t מז ייי מי קיי  וד וייני

מי איז or שסתת• א סזנם 47 רי מד׳ דן i זי t אױג 
*׳ לייז קײז קרימז גיס װןל«ן זײ מיונ זי• יוײומ מ
̂ו<ן פ% דזשןבס* ד ל

ל •רןזירןנס׳ס געגוה שארססםעז וװם מ  גזגזןז מ
ד תר זסיאסוחטגפרױ ייז לױךהעמרתג מנ  «ח מי

־ ם<יײ3עפאראדטעל די rw ־ flfn tttm  i t װאס יתקמ 
i ריטא תןס 7o םיסגלידןד׳ טײזענס r t  P3 t מאסױג* 

u ױיערע קײסעס rn מ n® אי t יאר i t r גאארזי. לײגאד 
B וױ סןר געקראגעז האמז זײ in tt  u it i t מומ״ 

 וייוןן שגידמו זייןון m* ״rx לעצטע די אין רתג
i גידײיג׳ ןףױ געימז פריער אבעד t אמילי r t דןד 

i! ז*י UUP העכערונג t אלץ >t  U3to r .מז  לו
מ ןקסינג דןר ת דןוי ר r® ו ד ז״ו ח מיו
fTpO wptNp# v* ימי״ ביידז׳ דזש״ זױע, m 

u רחװעדס פרעזידענס וװ גראמעז m r  mrrvr r t 
im געגעז פארשםײער t  DTI ח enm ח*ט י eofi

סםרײ^ א םיס
T ארדער פארפדידתגס ttt  t r y t n t t* דער »ץ 

איודוטטריק קוילןןן
■ MMft■ •M m/m M̂AAAA■ MAftA■ AAAAftftאדפריראן וי “ארד ס רחוועדס פרעױדענם* 

 טזיסאגפלרפא איז פארשאדסם מעד גאד האם שכיתת
ד די איגדוססריע. קײלןן דעד ודן סכסוך לױן יעם  פן

 נתים מלי n נזים אגדימענםס נײע םאר האנדלונגעז
 ניט נאד תאמז סיגזױ קײל«ז הארטע אוז וױיכע די יץ

u® I אויםזיכם׳ קייז געבראכם t זיד ואל uup וימײ 
פארשםארקס נאד חאם ארדער פרעױדענם׳ס דעם גען.

MAMAAMAAAA Mftft M ftft •Lmm MM AMftMMMAAMHAAV A ftftftftft Aft• u בתיט בןלי די םח אײגגעשפארטקײט די sxrxs r r j 
 מל סכסװ דעד אז דודכאױס פאדערען אח זאד קײז

 זײ באאח־. לײבאר װאר דעם ײערעז איבעדגעגעבעז
 nmt װןם באארד לייבאד דעד אז זיכעד יײגען

 א nt® מימזױ־ס די י»ח סאדערונגעז די אנסזאגעז
®p« it דאלעי »ױי ®מ העכעדונג  t» שגידוח׳ די 

 די תאבען פארםולע׳ שטאל׳ ״קלי^ דער לײט ײײל
ר געקראגזח שױן מײגער קוילעז ייײכע  ר וױ מ

 זײ־ קײלעז־גרעבער הארטע די אוץ ענם1פרא סופמז
 מר. ®ראעפנט םיד ארום וװ בלוח באדעכםיגט נדז
i’ םיינעדס די r rניס עגםשלאסען איז וױדעד׳ ׳ u 

 לױט איז׳ װעלכזד־ באארד׳ לײבאד ײאר mx גײז
 געטער־ די מימןר. די ד געשםימם געגנעדיש לואיס׳ז׳

m ייו מידזי לײבאר וװם ימקמ דער ®מ שאםם t
 םאם באארד׳ אױפן רעטערסארפ זײער אז שםארק,
rs האט קענעדי, rp n® אמס. ®תם
 פד לײבאר ד*ם ®ון ®ארמיסלעד רעגירונגס די

 לײבאר אוו מװטמזארדע« דעד און באארד ייאיישאז
u זײ װאס אלץ סידז u p גיס rt קרי־ א צו חזאזרלדע 
on, וױכסיג־ דעד ייז סםדײק א ברמתז קעז װאם 

 באאדד לײכאר װאד דער מלחםדדאינדוססריע. סזנר
 פאחר די נאסװמבעז אנםזאגם םארלויםיג זיד האס
u® סח ןשאייאיסאסא דער פמ ײנג r אײמנסימר r t 
lyoyr^ סאוםח יעד xnya ס טכסיד. דעםyrvr w אוי 

ז ®וירקיגס o,xanc לײגאר  ®ח יטלעיסר®א דער *
m םטילסאן׳ באאריד׳ םעדיאײשאן tn מל׳ז י1 געזוכט  י

t אײנגײז מלטז זײ vg. בתים מלי די נײ  •n t •מס 
 •Jt־i« נו מטיתשלאמז׳ תאט לואיס װאס ״ראםיס

ו מימלד די ®ירעז ן י ו י  טעג זדקם ארבײם ®ולן ט
ט טײטעו-אײ םים ײ«ד י מל n® מ t מז ט מ m ו  m• 

מן יי ײיי מגונ יקל®ד לואיס האט מל n װ«אז ^ז

מן מ יו  יי •
ד «ײיי מ ^ ״ ״ W-W- ״ r ׳r ־י ־- —־ —— | ייײ 1» ן mזי ״ ׳

xn תי דדיימי•״  r® •tn®® t  xt® t m r  r m 
in t  w rm  r t  * tr  r a tn  n fm  n tm *״*

AIM MMMMH ■mmmam LaftAU■ gMMMftkM Mgg- Mft ifn  Of? *PP f iי ׳
AA|Ll|A|g^M|MML■ HAMAAftA( gMMA^̂ Aft■ MftM glftH ftftftllftiiטראגספארט ®r סאדדטמז׳ r r j ia t, יאאו/® • v
gAftgAftgAft MgĝM Mg ^^mMMM M̂ ftftM mmתו n® די unytv ®וןו ®>ot® ו m רי חדן מ חי
ft®4gftftMftftftftftk ft■ ftftM ftgAftAM MÛ MA i|#ft AAftftftftftAAUw  i iiw n r w  n jn t י״ד•® ®r “ “» ׳ • ׳ ״

u מנגמטלייט  d*  o r  i r r u  u מ י ח נ
Mft®gBftft •••••■MMftftJft Mftug gg M Mft M gMMftMM Mft^ftMMA jy די i t f i f i ױניןגס פרץ וןנסזןן n ססדײק<ז

ftggft®■•• •ft■ AkAMft M̂gftftflg MftM gĝ ggM̂ĝ MftM gMgM̂ Mftftp r v | l ד גדע ןןגדירענסס דיןרזן  יי גיי גתיס׳ מ
*n r  ,m ru »  w rw r איז גזןזזח *or סזנאט איז 

ir די אח u ra  t  i t  irr®  o tr ir ײ ת*זז קאמף װ
mu> o r  u r®» _____________

o r  uu®  irm t®  u  ® rt i n  ®tuo r t
ftftMMftAA■־)■ftftft ft gggftftgg MMgftlfttAAW //mmmmmmm AAftgtAAftftAtAft ajyns i# rt>M »• וואדסוחורס ״אוססין 'n

gftgftg ftftft■ Mggft ft g M g g g M •  M■•̂ ■ Mĝ ■ MAA  ̂ gg|g MgMודן 0נײ D fi #1JP7 ,̂בעז ז^ד רעגירוע די §ז חייסס  ת
vrr tי ס* i r v tmpr ד r® איז מנן t  ir n לט«ד» 

r® uxst r® מיג r מ t  i r ויי •®u ru n t up 
p ומו it וחול®! ןיי ײאס גיי nt® u r® f j •נױטיג n r 

ױו ס m® יי i nrrnwtnn r t  n t, איז t אנג«ל® 
ip n 'o n n t r t,® װאס X’K rx  n ti r t® ®באװי־ ני

i r m  nr׳ _____
i t ימיאגס די t  u»P» n rrr® u  u rn״UT#j 
ut®x ,ארגייס nynyist r t.® די סיי t it  •8 4i .סײ ל 

n♦ .סי p irn  4$ .*t די כיי ארױסגעטדאטעז ®unynnt 
pn u u®̂ .אבער׳ איו אינסעדצסאנם פראיעקט t t אױך 

̂ןזליטס®! די u אינדזסם rn ארױסגעטו־אטעז )UU 
u ru  UT®mi .נץשאנעל ד* $רבײס itn ro to t 

uBipy>®<n *ײ t r t  ® nnt t pttw t t פארחער בײם 
*r  u u® ג*לי n ויײיוו i t ®חמט׳ ס״ t i t  u

®mp nrueynrt װןס גןזץץ  r j די םארקלענערעז
®rx p m r, וױיל nP r t  ®,,snt r y u n y i ני® מאל

riup® אזױ ritn וױ ®r n ט׳ ד ^ jpy® n y itm tu׳®*
n r  P® װאר ®nrt®  u קאגױשאז r t אויױסגעטראטען 

r  UU<® ;גןזעץ ®i r ’ iyn® תזוישלם ®;r  u u i r t
gg|g MggM MMM gMMAftMA ■Mftift ftftft Aftftft ■!■ft ggft gMAAAAA ftftftדעם פןןר ןןרױסגעקומעז זימעז וואס אימגיגע די pk 

̂גערס. דרעפס די איז סיגיססערױם קריגס דער קאמיש
MM ftftM ■•A ftftftiftftftftft MftftL m MMM ft̂ ftM AAft̂ ftftAAAAA ftftftft M Aft T^ r ניס וױימז לימז סידיטער גןןסירדיך* ®דז דןס y  pc 

n אבער fin® • « • או״ביים סרײוױליג^ r לגעםיי׳® 
m גD ip n iu i די ס»ד סײ xnt®״ny, 1 סייX8 ד 
3nt®®״nyxfi ייויל® ד •ון 1אי* ®r® ny®yn®nt 
n r ,הע  ני® נאו געזע׳ר״ראיעק® nyn IT ®יז תגי

.nraxu»®»it
MMt■ AAiAAA ggMftMAAft ggMftMft■ ftgMMftLftM AAfeft ftMקאמיטע״ עסעירס סיליסערי חױז די opn דעם 

o װעגומ םארחערעז אפגעתאלםעז מאנאם r ״סמיםח 
o אנוװשליסעז זיך ®א^יט פארנאס װאס ביל״ ir ir  i t

מ r י t באגרענימז װאס ײניאךתלס ®n r  .rx p n r
i «י פארלײס רי ח® םארזיד r ’ritp n t פאר־ איז ייד 

n װעגעז בתים בעלי די מים קא^מנױװ חאגדלעז t* 
 אויף pyn® א ארױםגןױואי־סעז חאט בײסס־באדינגיגגעז

̂. יע1מאסעז־«ראדוק זײ זדן מלי־גתים די  אינדוסםר
r:y זײ תאבעז מאל אלע :onx® פארלײט די l it אוים־ 

ד p סםרײקם ברעכעז ix זזזו t יי אונםעךדדיקעז ®r*® 
r םע t  n rm n t דא r t םיםען u m r ויד חײבעז 

i t  nt» n r איז או־גאניזירזמ אלײן ’U3®n .o a rr 
r אזיטאמאביל די ®ח nyorפארםי די םאקע t שםאל 

i םארחער׳ בײם גע׳מנח׳ם מלי־בתים t װעם דאס
MggLggftMAA■ ftftft gMM ■ ■ MMftMlft0 • • •* םירען למ,חלr?ipnf0 I

 יאנערעז1רעאק די נאך קומם קאנגרעס אין אויב
ro גמנג נים אז r ix r in^ עז׳1געזע אנםי־^בײסער 

 אזױנע דוו־מװפירען nyuna ®יל אבעז־, זײ, געלינגם
v m m זײ אח לעגיסלאטורעז׳ סםײם געוױסע »יז 

װאוילגײ!• םאקע זיך לאזען
r t דתלן סםײטם זעקם nroxTארײז ם r t קראפט 

n אנםי־ימימ m w, פאקסיש מאכען װאם tוםםעגליד 
 ®י־ אדער סטרײקעז זיך ארגאניזיחח ix ארבײטער םאו־

uoyp• ען סםײטס די  יײדאא׳ קאלאראדא, םעקסעס, מ
r די .,מיםיסי® אח ארקענםא דאקאנ̂ח סאוםח t mן 
ן  אלע וװז׳ײםעז. איי®! nymt מליד זײער אלע מז

o יײ׳ םאדערעז ir r ’ U אינ זיו מחעזtpריtרU•v 
 אױ אימסרים־געלט די באגרענימז רעגיתגג, דער בײ

מן, םעג ײױאז א ױאס ס1ימיאז*די מ  סאדערעז מ
 פארבאםעז אײנמלזזײםעז, אלע ®יס םינא^באדיכםעז

nw’■ סםרײקעז, ix רעכם דאם באגרעניצעז אדעד p 
 איידאא 1אי סםײסס׳ די שון וװױי 1אי באיקאםירען. אדער

p t דאקאטא׳ סאוסח nyn® פארבאסלז יוניאנס ix אר־ 
 טורמע אמ געלט א 1אונםע פארם־ארבײסער גאניזירע!

שםו^ף.
 די אט u®®ypt® גענממה in האבדז יתחמם די
גײז ix גרײט זײנען אח מוײכגחמ די דיוץ־ גץזל״ױ

t  >t® •P fi lir» » n t im p
®״®׳ n rt ^t®
ױ  u tiu tn t®
lyHpnyemt mn t n p tft iT n  * i m p t 

mur  n t® r ®opy *n w w ויי וד it®p> ®y u atn 
nys n m n t ® nyn n  n rT  ®*i in n  /® ft r t■ĝM M •̂■ftftMM OK ft■ ■ftftר | P ״ ו f  1J1UV «SD ךי יין

im®n #ל®® ל yn® oyn on*pt®t *nt® o p״ 
®rVy®t p t im u®  jyn*n®nt® tx nyn^t ®,t iy i'i 

r  u  i t  >®ynMtP ®uל ivrpyipy ® r u®t®®t 
n  i t  ®n^y®t f t  ttn  ny *jynnyn® p® nyn^t 

tn t®״onyrm n  ut*v®  jT r  n  i t  ip n ®  p t ny 
r t ל0ייו ®t  nt® u n r t לױן unytyn׳ iy m t״ 
rneem*®^ יי«׳ ni n  pitVnyn ®tn  u rru n  n  i t 

n r  n t®  u® ®י® it^ *o  Vytny® t ײ ל  ®,®r® מ
i  r t  ®mnt*n#rV® p®!״ n  r t  ®y p t m i 

#ny וזי iT r  if®nt® p t nynsnt n  i t  rn 'n tv
n w py jy n  p® oyty ui*np u up® מי  א

i איי®׳ t ®לחוי pt^u®##! n  ®®*nita®״ uup  u
u״ fii jp j זדלס ץד וודן ססרייק ן דדדך i f
r ײ#ג« t  ®y וליד®• Vyiwn ®jynnyn® i t® ויד זאל 
®u»m rt ®וןי פל ®וף  n  u«*m  p t u ®1»rn t*

 דלדביי ברץכענדיג ניס •שרח׳ p אױף ורימוגײן סיסלד
o r לדן yyiyx yn o T in tw, אױסימג«ז אזוינן m

1« W O IPײ.— — —............—
n t אויסװןו ix r t לאוןן ir r ® r  oyn 1לײ ®P 

w n w  iT tx  n  n r us nip <iynyi n  onyr•® n 
r® uoip ix n  ooyi n  otn om n r  xt® t u

ױיגגןנג ay־ קוסזח די בח pro קױלץץ דער איץ ן
uVy®® p t ott®  P t ויך u t r i• חמסדסליז־ f jסס 

t  Pt ny® t  ®nt nyn# t  ®v תאלב uoip ix it®  t 
n  nt® ny ®mp t r t  ,®at®  n r  p® pno*nt Pt 

 o*t זאל iy® nm גימלם. ני® ny® אנדעײזאלמז
iT t t ד®• x n r,®״ unyoynxnt® ot ®yn כיײח די® 

o םיט n t װאלט ײאס סאג. א דאלאר אנדזדתאלבןף 
nUu®®unn®ix nnyi.

r t  xynont nyomx t׳ ix ך• די גאראגםירעז»
תאלב x זעקס פאר שכי^ת איז ארבײס סעג זעקס נערס

itn  t  i t® חדגן itnyoyn ®yn o r  •HP u x tp 
nyn ®ני® זדמקתס ru n  m jynytyn״ irr® ®  o r 

®ont it® וריל •1לױ  roopy ® r i t®״ n  iTyn 
um p מלס מ nyn# n® מי . t.®״® nx n  r® y r t״

uUnont אנגענימעז םוף כל ף1® װסרשייוליך װןלוז
n®o t  r t  jynyn״•Unyn unm yiont ®yn p

npn ®ני#מןל«מס #pp n p tjn  r® ®P
לקויסלסוװרקן

n r אץ  t

r t  u m p  yn»oynir» r t  ny®״anx n  r t  
*n  p® קײאל דעי  i t u׳  a iu u t nm r מאל r t  
u יתקמס ifp  P« iy®״tn t u u p ®yn'oyn ®יטלסז 
p סיגאגץ t ry n e o n i'x  n  p® ד ץ ו ו אפיסץס אי  
lynyn ײאס u xyu i ir r • »סי   n  p t uotiu®  

זײ־ ׳ iyo®rny®nyp r iy ty u y u i יי iu  ®n*®yiym 
יי ®lyuinynsnt ױאס  P® א«ש«יגלמג i t ױובל   u i 
’ipffoopf p® onyeux די o t r t  u n o y io n t unyn 
r די *  r *  o ru tp  r t  irp iynyoyi n  •m o  
ly אבער׳ rm tt u®״ t  f®xT n  u n io T o 'ir ®״®o 
nyiyount® אי u m  ojy®,®,Vx® n it 't P t r it די   
lyes'int® ix u די tm to  yny״ i r t  ny®®״n׳i אי 

םעגליכ־ יעדע  p® ny®״ tn t n מז  ײ מר  p t יתיאנס 
םאדבי־ די  iym  o r u וױ  m ״ ®nt® ix זיד קײס  

u u i •U®ti>t® לt®י®tP yrnyor®  ir r •  yeouo 
nyau קאגגרעס זדן  unytnt® n ״  t  o r  u® oyn 
u n u i n  r t  p t u ® p rr»  r u i u n®* ייגחח   
x r אל1 * o םאנאם uauyut גןװאדעז  r  u m װאס 

^*סםײס־לוף־זשיסלײםשח
um piyi u a iu u t ®tit® o r  r t  o ru tp  r t 

ostn. n r ביל״ nMt o r  ®m u®t nyTyn־y p r־ 
ant UP ®יױגו ^ rix n t ryiyx״nyo .לײם ײנחמס 

n tt ®nyn fy iy i o r אױסגעסייטשם iyrany® n רױ־ 
nyt״ u io ro o n t r t׳ iyp oy i t יתיאנס אײגשליסען 

lyun x otn פתים מלי n p ir lyoipoxi ,תלס *l i t 
i t  iw n tn  o r  ny® ז״ i®® t  U tn  iTyn״nynt P 

o r  u o ipu .ס*קױול פלאץ x tt,® זיד fy iy i n r 
r t פאלעז *t t  ix ®umx i f i r  nyn«nn pip® t  un 

ux*®pyv אידוו t ױף #יטגליד® uoip ®tn optne
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jr סו»ריס יס1 כיז rw די j  jc ן ל. *װ *'yn* די *
wa׳nyoy iyo is  ,ly a rvyp  oar*n ^ מ דז  דיד »ח1ן׳

g rw rs o• רישםסהמ?. o:yio״ nyom nim דיר 
nym טואלת orw ru n  m תו  *י־ יי ײגקמס• מ

y סיל pn:rruy nmo װןלןן ביממר iym yay טיס־ 
as m *ו ליז o w לומגר. •*שיסםיזמ די•

im וװױ׳סען פארהאגדלועען *לדם  j  jg .און ל 
חזי •S *י. יי• ױ רעזולפן»ען *ז ו

 סעדערייש«ז *סעריקאז nyn, po שלום־קסמיסע די
ny לײג*ר o n  px רג»' זדגדססםריעל «װ ק*מרעם* 

essss oyn oyn ,oiyopu געתןלטעז וױדער s זי׳ 
 ix * קוםזמ »ו מרזוד y אין ,lyoiroyp איז *ונג

 פאנאנדזוי־- וױדער nyay זיו איז םען מרשםעגדיגמג.
 םרײי׳ײנקמ* nyn אין אימעקײט .ounya סיס געג«נגען
uiiynya געװעז איז עס וױ וױיס, אזױ #מקט אי*ס איז 

px די rsp n o n r םטחמ־גטרם׳ זיו ת*בען סכסוכים 
סארבעסעדעז• זיד ז*לזז די *גשטטס
 רעזולםטם «לס געקומעז איז מאנאט דעם דזװמ די

po געפאכס תאם גרין ירעזידענט װאס באםעדקונג, א 
 סמאם׳ po קטסיםע״ ״םתסאן דער פ*־ פאחזער בײם

: ווגם װעלבע *nyo אין שםעחנגעז nyn .טרטדוקאיע 
 װעג פעסםער nyn iy געזאגם, osn גרין טרעזידענס

 ױריסז־יקוױע־שטרײטעז דורן• שםערוגגעז אױסץוםײדען
 אין !וזאםענקומעז גלײן־ זיד זאלען *דדים בײדע אז איו,

myyiuy nyn״o םון nyn אץ רעגירועס־קאמיםע S־■ 
prayo אױוןן אײגער איבערסאלעז קיץ םאכעז נו :יס 

 איז ױעלכער סארעי׳ •רעזידענם שעיעד־. אוױיםעגס
lynyi n:yryiuy גרין אז גע׳סגה׳ג^ תאס סארחער, בייס 

osn די :יט oyonyoux או קאונסיל עקזעקוטיװ פח 
 יטד אבעי זין־ םעז איז ענדליד אאסאד• n שליסעז

 ײײ1 געװארען געהאלםען זײנען עס px וװזאםענגעקוםעז
iyo .nruisn איז t i מים פאנטנדערגעגטנגען *בער 

גטרניס.
 קענעז אדדים אװײ די װאס ראס, איז אורזאד די

 שיף־ קײזער די אין סכםון■ דעם אין אײגיגען ניט ױך
o בױ r tr. א ך d דארם האבעז ױניאנס ל. «װ S 

 די םים תאם םירםע די װאס *נריםענט׳ קלאחד־שא•
 װײניג זײער געחאט גטך חאם זי װען אונםעמעשריבען

 אענדליגער ױ ןז ן אי. םי. די םענח׳ם ןרבײםער.
 מעגליכ־ קײן נים האבעז דארםען ארבײסער טױזענםער

 די װילען. זײ osn isnn דער נו באלאנגעז «ו טײם
 דעריבעי/ osn iS’n’ שיף־בױ־ארבייסער 4 וױ• סי•
 *so אמ באאדד לײבאר דעם י8ס סירםע די oגsרקלsפ

 סעדערײ־ די בעל־םלאכות. די סון ^שטימונג אן יערם
ען. גים עס וױלעז ווידער, ױגיאנם׳ שןמ ב ע  זײ ^

 דעריבער זײנען און אגרימענם is lynsn זײ אז םעגח׳ן,
o i’oonsn דער סון םארםרעםער די ױריסדיקאיע. או 

 ־sשלום־ק דער פון זיסונגען די בײ האבעז שאןיסעדערי
 אוים־ ixVsr אדדים בײדע אז םארגעשלאגעז■ םיםע

 לsז קײנער הײסם, osn •snp סםאסום דעם לםען8ת
 אוױיםער דער וואו סלעגער׳ אין זיד ארײנרײסעז נים

is osn nx אדער אגריםענם osn געװאונעז is אישםי־ 
 ודי באארד. לײבאר פץ אויסזיכם דעם אונםער םונג

 דעם אין lסעsאײנגעשל זײז lלעsז שיף־יארדם קײזער
 זיך ixosn 4 אי• סי• דער סת םארםרעםער די אסמאך.

 אז פארגעשלאגען■ ixosn זײ •uoyiixis עס אנטזאגם
 גע־ דער סמ 1װערע אױסגענוםע! ^sr סכסוכים לע8

 מעז ײערע!. געשליכםעט 1אי קטםיםע םײנשאפםלימר
גארנים. םים פאגאנדערגעגאגגען דעריבער זיך איז

 ױריס־ ניע ixoipynso מאנאט דעם 1זײנע דערװײל
 nsa פארביםערםקייט די ixosn osn דיקאיע־סכסוכים,

 דער סוץ ױנשז םעססםיל־ארבײםער די טארש&רםם.
osn 4 סי.  •»S וױכטיגסםע די געװאונען פאנאם דעם 

osn ,x'xsnasns סרײד דעם 1אי ױניאן סעדעריישאן די 
osn נsגיז ד oxm .אנגעהאלםען osn םאב־ די איז 

 1זײנע osn פאםאםשחעטס, ־,nsonxx גױ 1אי ריקען
nsi אין געוחמ איאס ביז nyn .םי• זײ ם^ערײשאז S .,S• 

n ״מ 1«ײבערגעװאונע osn 1ײניא  po םעקסםיל. עלף 
 את osn *סשםיםונג, is בײ osoo יענער 1אי מיאת

ira ײדכגלפירם rw רילײש לײב%ר נעשאנעל סוןsגס 
ruqp. זײ oxo'ns'St זײער געװעז איז s .זײ קלײנע 

 גלײן■ אױף גלײד כםעם מסײלם געײמ 1זײני שסימדז
njjm לבsn*sאודTגי די סיץ יוניטנס. וװױי n אוױשען o 
n שםימן׳ גילסיגז  osn .בלױז געקראגןח *. אי. סי 

 חלר־ .ש^ריימעס יי וױ םער הוממדם װיי טרום םים
 ixosn osn פאבדיקע!, מן n טח גיק iwsn גאד נד
is«ny מי *י לטגגם8ב osos. גןשםימם ijosnx. 

מר 1XP ע׳ס  די «ז אײניגע אק is זײז׳ נמגליד תדי
irrn םילק s m m ro  n  trtfn וױרקלנד osnn

4 W ’nsTP S 
!• י ד ן ו osn מ

npi ם פ סי ש ת י טי י n י n ss
איוגיטןרק״ס די סטרלארלז.

w * n s  s י*סד*וי^ » osn <סיוססק  o sn ס ר טי  מ
s  is איז יקיססר s ^ ת ס ס די סו או os3so איז ס  a r i 

nrrm x isoipyxis o לואיס׳ץס o p n o on 1סי •וסױג 
onypnsn r יוגייסןו s oד סיט ׳  טעקסטיל ון

nyn •סי nyn 4  >*S אק איו סטרייק nyn 
ns *isoosp יזשױרוי, גיד נוארק, 1אי טםעדיקא ,n 

n יבײטosn 8 פאברײן׳ m סלססטיקס׳ אייד 1אי osn 
ojyonis is מיס nyn סופ־ ןײססריקט ײגקמ• סעקססיל

flrm סון 
יזנעסלטס

.................. - t — ■ ־ r v a m r w

ײדיס־ אבעד פאדערס nrm קױמךסיינאדס די •ח סיג
s’ip*n מר ״ סלססטיק־סדבײטטד. n וד jn ז  lyasn* 
קל ריבסר  agn ססבריקי nyn אץ ססרײק s וס9תו

gnsny סאג pc איו ססרײק ly w  s is  isoipyi oy 
is  ouypt'nyi'so *n iyvms onovxyosns די 

rsq י90ב«רטיל*ס«קסס p  •*ar t  n  ^*naso insyi 
onynsoyions osn לואיס׳זמ ojn s in p m s סםדייק״ 

nyss ד סעקסם די אגסזאגס. ו” האם עד osn Iran 
u » •$7 ?#״vDipi lysyi y'xjiO w iipjjn ■ M • Itir  MS MM• •MMMM BAMkU UM----—■1-■ - סםרײק דער י#רק• גיו וױן ד# אײן שסײס לואיס װאו 

nyss 1 נסד גייםS•

פמר אוז עסזאםינערם חןר פון אנױםמפ נײעם צום פ»דערוננען
82 ל8מס יוניןן ומרסערס

.jyo כערנשםײן׳ טשמרדס סון
 *n פיס אגרימעס nyn אויס גײס כאװאוסס. װי

 pnr ניי 1אי jnnoomjnt יק9קל nyn איז בעלי״בתים
lynjyoiy .ויד גריים באארד חשאינם יק9קל די יתי 
 nyoynonso םיס lyu^isnnso lysnmxis אינגיכזח

s nso ojgntmrosos n  po נײעם n  .o:yo’n:s קאנ־ 
lyonsn lyxiynyo זײ אח אגפ»נגען אינגיכעז זיד *jsp 

riynyo־lS’in  nyn po yo’oyp׳ po on'tyus גענע־ 
snיש נמננעז־זשער לnסײנבסת, אל oyn יסשסעלעזתא

MHiftUA ■U MS MMM MAM■ AkLmM MB AM AtAA AAIAAMMAA AMארבײטער די םןןךי בתים בעלי די גו םאדערתגען די 
yns po באלאנגעז מלכע םוײיד׳ יקס9קל 1אי םאכעז is 

 באארד. ינט9דזש אן אגגעשלאסען זײנעז וואס לאקאלס יײ
m םלאאר ps onypoyiyy ,n קאל׳9ל אונחןר אױך s,־ 
nyo זײנזמ >82 לאקאל 19יוני s סייל po באאח־ דזשאינס 
 1אי אגרימענם ppnop^sp po opynyi lynyn אוץ
no״oyn po oosvnyn’o ,n .n באארד דושאינם oyn 

nys^yn אויו nsויסשטעלps lyunynse ynywis ly 
n אונז oyn זי אז זיכשר׳ ps איך  iy :^ y : pio^n 

yosynyi אין םאדערוגגען oyn אגריםענם. ניחןם
yvoyo nyn iym  pwriynsD ynynix. םיר 

iyon בלויז lyosvixis גyוױסy איבלזמ y^yn po אונ־ 
nssVo ps onyinDyipy ,n ,nyn^ionj ynyi־nyoyons 

 פםnsnyג לאנג 1שוי iyssn oy y^yn ps לײחמ
pnyn oosvyixx. מיר nsoלsנגly בלײז םאקםיש osn<

osn יי sns״po nyo די ynynis קלסיק־ 1אי פאכען
 ynyrim nsi lymsmy לאנג שוין זיד lyosn םרײז־

nys,x iy״r םרײדם j גnyיסy אומשyoנynן lynyi ביז 
אױסנאס. is איאט

nytrm וױבםיגסמ onyj’oyrpy ,n nso wnnynso 
r איז׳  oy isל sג■yשsפט nyn lynyn אגמ־ 1אי סונקט 

osn ,oiyo םארלײם זײ ןװ־לויבם sns ,n iso״po o 
nyn .onya’ostpy 1אי סונקט oiyo’-us לױטy,ם rs 

in,״ s y r^ y r  n  tso ayo isonso nyn״ny osn <o 
osn געסאן x ,ny’no״oiyo’nis nyn nyn איז nyoans* 

 oiyonas איז סונקט oyn nyorx .״pnsnya lyיבnשyג
pno ם זײ ^י pyns lyoyi ps trm פן s 'n y i’osipy 
oyn ם־ױם ביםזמ o ynyunx poיטגליon’os• oy .nyn 

o psילoynosi is ,nyoiw y װי *nso nyi’osrpy nyn 
pn ovnay טאג sns״o אp גיים ns pyns״o< בלײבם 

sns isonso nyn״iyo שסעט במ nyn px נאכט px 
oriyoyipy איב גאנגע דיnyגyבליבyנy .אושײט oy 

on’oso׳ nyrosipy nyn iyn is אויף קומם lyanso 
 נים ויד iyp 1אי גיט סו־בײם קײז ny טsה שאפ. 1אי

 onyoyno nyns onso״ny»x זײ ביז iyo״sns 1̂שט
^sns פרישזז אוױים זyגיב ״

nyn אין אז איז> אמת oילy סי־וינןת סאלוױ n, 
 בלױז isonso נ*מען 1םיט nyo״sns oyi מלי־בתים

nsonyn, זײ אום n^si אים iyiyp אױסגומװ px נים 
 nyn .oyno^ayn px ימקך״וזלס po lynyn םnyשםyג

isonso nyiyonyr’its 1אי איז nyn אםת׳ן ono» s׳ny 
oxn y»To n  pmyn ,nyi’osipy אויס ms נג8ל 

 n iyn pyns, אים שיקם px o״2ns אים nso osn זי װי
ons״o ויך. ענדיגם is osoois באשעםםיגעז s ױניאן־ 

ons ojrayn ,pyrosipy״onyn oy iy«i«nso*oo 
spנםרsליnט ®P ונקמ*אגױמנם>י oyoyn או־בײסס־ 

 S nyoyo ny ovooyoso באגרעניגט׳ lypn שםתדזת
’nso ons onyo’oso ny lyoyn nyj'asipy IS נים in 

n  •iso יוניsדםיטגליoins pis piyn nyn בארדיבם po 
nyp חלט ins״•o

nyipx נים נטםי^ך. זדכט> ל8?9ל lyoyrsrns 
 nyss lyusnso to מיםגלידער. אלס סארדײט “

oyn onyposipy ynyipx nso שוץ מלביממ  ױג^־
pnsn oy osn די ^no nyosop 9טל ■ivoso ynynis

nyn אגױמנם ossnso אויסדדיקליך nyns o’rm ^yo 
ix o'̂ nsp םינישזח שנײחח> אסערייטען׳ *yn• nyns 

P iyoלsוoy •nsn .op אוין nso lyosonsoלייס *py 
 is נגם8באל osn trans is — ׳op^p זאמזױײה
ynyuix איך מיםגליחנת n yn  pa׳ yiynyoisp ,n is* 

px ppp' nyn po yo'osp גענעראל nyotnyiyo סימ־ 
oyn inya מלסוח אובו .unynso *n os ly i’nyi 

 nאר־«רכײטעuלo פ«ר סקייל s פאדעחמ נױר
yo’Pis n םאדערוגג׳ nyinx osn םארלאנגט אל1ל¥י 

 םל*יר וײ .nyo״ans ארsלc nso ילypס סינימום s איז׳
ans״nyirx po nyn^io’o iypp osn nyo ײנקמ 

lyasno px םליב לע8 דד אױףyoםיז ן o,ons,:n־ 
nyn,̂ אײנסימ די זײנזך ans״nyo 1אי no p ^P״>T 

iyasn osn םק סינימום קיץ נים נאךyדי 1אי יל *Sp 
ans ,n lyosn n’o .ooiyo'nis yn’op^״*ns nyo 

onT isi 1941 1אי osn lyasinix yoniy: nya’x px 
yn n rr ’ nטsניס לם S m nso iyanp oiypyi 

ponyn nya’rm נימום  osn ^»ypo וsל iyo קיץ •% / 
a״iso oyn po nyo נישס sx lynso.לעז nyas ox’x< 

iya pm סאח־׳אנחןלט j  s nso״nso <oiyo’n:s oy־ 
 S אויד rm וןזל oiyonas oyn px is nns לאנגןה

 די nso וױ סונקם >nytr״ans די nso ילyסק םינימום
ans״s po nyoלP* lyoso ynynis y .די םוײיד 

n ^ r־ans״nyo וײנזת nn> .ixnyn oroaynso n yn 
s m nso pnynso םיניפום n 25 poאלTSn S ny 

iyooyp nya’i oyn is 'ii’ ,n px זײ סאר .pnipnynsc
 .1942 יאר ח־רכן ^רגרייכוננעז אונוערע

px אי«ס p»yn nyonyn nso s די lyiim -anyn 
nyiiix po לspsל px סשד oyn po פאדגאנגענעם *Mp 

 nyos'x oyow is לyיסs 3 אפילו px oy אסת> .1942
no ix״nyas •oyn lyayn iya 3 וױ אווי iyasn toיו 
o rx ניס pa^ayo ,n osnya״px ,ixnyn o, וױ iyo 
ניט. לsײנםp ny״r״x nyoyoo nyoya זאגט׳

nsD iyasn t o  osn ,o^n rsno1ל s lynsאל 
i y״x osn ׳oyn nnm מיטגליזשר :’i״px pyns iy i 
ons nyn״, ix pyns P»m ynynis pk סלחמה־ארסײם׳ 

px די sxמיםגל לTעpx n ל אונזזןרSPS3 ל sיסyל 
onyoymso גyװsחiyasn n»o .p גyהxם opixnxix s 

nx ps onynrn poמיםגלי^ת ״־ SiS nso לSPSל m 
oyoyn ,nynyuix םיםגלans nyT״iyo נים *osp ps 

px lyoma yopso ו מyלaיגy שiym  nsi .nyiy 
lyonsnynynisiso אײנאיגוױיז ny■^ px, אײז *Sipy 

nyi'o 1אי s ,שאס PTppjsvis ix o«ans n  px 
onynso px ynynv s nyn^io’o m  lyoyim s ps 

.ninynoois no s
ynyiiix nso pnim ביטyג אױסן nsa po םים־

tגלי o  prasn nyn אייד oiynxnso תרגױי־ וױבםיגס 
ns' oyn nmn iyasn nnj .pmia גyהs׳10סאל 114 ם 

im דך iyasn תים3לי־ya די װאו tixonns oanya 
ynyuix iyayi pc לוי די םיםגלי^רl־הyכnyתגosn ly 

nyn םשערפאן אומסארםייאישער osn כאװיליגם *ns n
BMMM MMMAMM bLaa AMMtAM BAM MAAA AMAAMmL MMMMMאױ« קעיםעס אלע די האבען מיר יאר. לעגטען בײםער
nyr^io ’o ynyuix y^s P* piiixnya px prauyi 
Wim מ ל וײ מ  ix  lyamyayn די iyi*npya iasn 
TPpy iy n r nso דאאמ־ ח־ײ  — opooynsa iyny> 
•nyu«a־is סלאאזי *n nso nsn s רyלxד mu px nypo 
*Snpyi TP oyn po סשך px osn לאסאל אונחןד  
אײד םיםגלידז^ 144  nso ײם3אז־  nyn ix nyx^o pu 
y  oyn *nm iyaipy»nns n»o iym  Dינsנxיyל 
• אױםג*מז ף איפער אייגקוגסס  po איבערסלוס is  םיס 
די שםרימח onyn ײנונ־  yxmp px iym  osn

1942 n r  oyn nso ל9ל« ̂ו  nyinx po iya

B  S B
----------------- B4A maLmm AaAMMB >llV»■ וױקסאר אזץ ד ל <׳ ענריק •וילעז״ ^

oyn nyo7s ■ ■ n קאםוניסםישע די jyn* 
nyp איז yiann iyasn msTon 

iyasn ■or• ויך nyam y^sm  s m lyosxyanynirso 
nyn ר גאנסעז־ ^ ^ ל ױווי  px yooyna די xhm ו

orxspasans ir מ־ײד וױכםיגסנמ iP, •ס*סי*ליסםי 
px y r די סאו־באנחה׳ מ־ײזדיםלימ m im so yooayn 

iw  ynmymsn• po ny לימװ־אאנ lym aוױכסיגע ׳
nyroynsps m  nyp'oViso, 9לשעןלינ px 9מדיקןל

n* אײםשמסםזה׳ jy r oyn onyT^vyipm x iyasn 
 *nso ״nx די iyiyx nynnyo די po למל3 אם3 ליממ

is  nuanp-nynT די s nso oyansya imsn שלום 
 yiporrosp די P» lyuiiaynoris לע9 ח׳9היםל סיס

*asi px m m•לויסען ooyosn• oyn lyp’otnyn ix 
m  !yosrwnx■* nyns די אױף אײנדדוק yoso,| איז 

.prtroyirm
-MMtfeMIM AMA MIMMAiAMM mLaMMMABbaaa i t  a. aםרדיקר אדץ •ר^םעסם אײגדרדקססודק רי

bMMMMM aaMbMX MAA amLmaAMMAAMםקםיעל סזןקמ אין סארזןןסלדע
אין כאװעגוסנ יר*םעסס דעד פון חױד״יתקס תר

baaLaamMIMM maim mm AAMAMMABB |aMAAM1MMM •MM M--------1___ -iy/>■lyyy ̂יכס וויז סדריקא י<י ~ דזנרגד #
po nyn’o 250 po oyo'osp nyn osn u^osnyo 
isomynyo ixpnyos n  nyn םוײיד inaynsa npin׳ 
*»ns סםו*יעל9איגד  ns oyniisp nyn px ■̂לײמ ns
LbbbamAA AAMAMAA MMM MMMMMA MMMM AAAM4AM —....................םעםיעל םעקא אין דדרבגעסירס האביח נידישאנס 

oyn ^דרײסיגסס pyo. די lynya px ir^osnso 
is אױס^עווײגליד *ayo 3600 ons .yVioopmmt 

iyo׳ ans P* o iriP  po nyoynonso״*Sins nyo 
s lyxsn oy»xsPiנגyפילם >iyny ױנמל  lyomu po ו

lyugiyipm״ans nyoiymo ואל. x iym  nyo אויס 
 גע■ oiycynp px סאתאםלונג די ילאץ׳ אין סאנגעל
lynsn םיט s דראפאטישע oyn po u rrjy x o i’x פארד 

3 oyn px1אי לסול yoy is  po yonso n pנםליפly 
nyxisi n סשסס p  ixn גדזיל m yisno nyn po 

iym אויף •lynsnyi oasnayionns איז  y iT  n p 
y i’Pn lyusnyi ^ לו ך po סי oyoyn nyt̂ ^לי s px 

lym אידעאלע pa^iynp איז n p ,onso םמם osn 
oonynss פארזאםעלטע די px סיס ^עםילס וײ nynno 

IPSX. אח
 *po תעלד״ לףsדs ojyoyny osn פאומאםלתג די

po o iy rt אידישען nyO” ans קאםיםעם׳ osn ny^yn 
po isonjnro o לסyשטyגnsפ p ,םיםינג o iy n p o 

iym דובינסקי׳ דח־  o p p ל ^ IPsnya iyoג
n rP  l* 4 לאp ris n i אב״ isnsp׳ po nsopsnp 

o iy rip o  ;oonynnso װיליs0. גרק׳ ם j i np  po 
ns ;.דזשײמם ל ?nsoynpyo ,my־np  po n y ro ip o 

6 ;8סי־»י־ s im  nsoyosno־ po ,Tayu םעסלאגי^ה 
 px ״nna, po nyoynonso ׳ixoVpayo ש• סעםינאה

npy'X'DS nדמאnאnקי*xסאלו ׳a י• p  po nsopxnyn ,l 
s n דײסומ p  poמsלגsםײםyקלו^ימ ד pypnsn 
ir in׳ ,oiyrns.״ nsosiyo סיםידזש ns osn n ro* 

on’op סארזאמלונג די lSOiinrsn po p p ri׳ 
m  opnrym 'osn rnnixn isoopusp אײנשםיםוע 

בריװ. s הדד ooyopo סינח
nso o די p  oostiso iyasn nynyn־ po 

n^ די n  px oypmp סאחיד ix וײ שםוש^8ב 
po onop 3 די o p  in n  n p ’tnsoיל•3ל3 לום r it 

 pay: באשולדיגומ די םnynשלײyיקגnוx זײ IPS״
tip די  yopnsonpיאלים px iyo אויסגעדדייןם n p 

iyooyc אין גלױבזח y n p־ ^pa״px o ווימחדים 
px rvny no ^ם אל

o«a o די p p  yoonipn סיטיגג iyasn *תאל  ̂ג
wpm no IP גרק ײיליאם px .מ שyנpלםpm .ls 

ny mx osnשםly מsל po oopyo o p  oo^oiycpso 
n יעי ^n ro s מלדונג np  iyiyn היטײכםונג po 

ױ osn ny osn אלמר px ײליד סז  למד po ^אל
Tpm׳o p  px i סיל* ny osnגחץ׳ ׳ sn nyo pxלםny 
nso inypn^SO ix 1סיםײ  OP’W  iyasn ר מ  ייי

n *״ײאמג sn r lyoxp omy .nyronso n  po. 
px rVny IP אלםעז־ opnsnnyn lynyx p ir  iym 

n r יי •Toa tytAsnyi 1S3 oy iyasn oypmyx^sa

 nr קאםוניםטען די פון פאתוכען — םארמירעו*.
ץ1 אסשװאכען און סראםעסם דעם דערשםיקען  י

תא*. סאלם וױרקונג

 אױס־ pni osn jynyno נדס mxiyus 9&שסי s סים
Tym oyj. סיל ״איד nso s ts■ איו ya ly iis isa* 
pc ip sn די . . . A jri’ ip  lyeynso n p  po n p ’o 

to סווען proyi פליכם, די ןיך אןיף nm iyn is 
’jyx לען9וו i שלום״םיש׳ פײם yonTjsins ,n n^si 

ans9״ lyosnm  iy i nyo17רליד׳ po T n in ^ px 
o p בלבזל osn די lyoynso חנג  וײ אויף osn וןגי

px oasoyx ויי oym  ny*n iym p p n x iyVsi 
lyosi״•

iyasn o וטיסעמעוױינליך p p  ypnsov גער״אל־ 
o jym p • iyo דוסינסקי yn• .Tayu nsoyosno px* 

o jy ri דזסינסקי is oisonyn osn םים TP opyi 
n p  po onynyi i^ y  p n ip  osn pmx חןלפיגוװי 

 lynyi איו דופינסקי׳ ,ny nm םיםינג׳ s בײ yon sc 08*ל
p  osn n ^ y  •isonyooםsלט onjnya אימר n p 

nr xpnyos onpsoyirw  px onxp po nseyi וחױ*־ 
os lyooypsa iyo די nsoyi. איגס iyo px זיד 

o p  px lyoipyxiyosnx ^ואל חןלביג o p  ipn y ix 
ny po lypiynssליך *y i iyn ,ooyosn• px n y t^  px 

px oyo^son a np  iya אוםמנםשליכקײם po די osn 
sD iymרsגםײnsטליך *n p •) jnoan rn  njm  nso 

o :p חבינסקי׳ס yepso onyn ynyn:אײף םליכס IS 
np» לוח» trrim ayny:. nyoi: o p  px.(״

rsno is lyasnoovnyonx iyasn nynp  yVs 
unyom so np פארדאסונג אזץ o p  po !שזןנדלימ 

to ׳lyoo’posp די po מארד־םאם  jyno מים yVs 
px mna מגליכקײםזח ynלפyo’on op  ly םאלק 

ons nyonn np  px״ nm  rx קאסף ד^לדישזת 
n y :y<* שסױ nyas nso iyo .n yu n n m נים 

pדלsוly די ya ^:yo  ynym lyppnyo lyoo'iiosp 
px ^so 10ענטא ו',עלו די םים מעשים  lyuron po 

?o p  iyay: nos געסיינשאםסלעכען n p  po n r 
סמשזזײם.

AAAMAMAMMi• MMAMMBMMU MM MMM AAM̂MLMMMM MMאעעטםען אײנשםיםיג את װאס יעזס״ואיןן די 
םיפױע פײם געװארען

np מם■ מעקא 1אי םיטעגyל o p אײנשםיםיג 
lyouyus די soלגyנp  pזsלןxי: y

מי *־ן דזלזמטלן און סיסולידלר ססגב .םיר, מ  ײנשגם ןר
 םינר ן nraym םאײשגלן װאם ^ynff’Xpns ל<נ«פ<י«■ד איז

סןס־ ipys ייז פןןרזאםילמ םיליאן, יטלנץן I ®ז גליחף־מאפס
ל tynix p דריקזן ,im( מןרץ, סגםץן מם יי x■ פ*רכיטד־וגנ 
 ןןרדץסץר בארימסע די פין הינריכסונג njn גןנץן •רןסןסס און

o אלסןר, וױקסאר px ןד׳רלין הןנריק ■וילןן פון ®ירןד p איז 
 תדיכס פיליסזייסזן ן «ז ב»פזל אױסץ ת״שישן אױםתסידם

מ׳ יי זוריק מיר װײזץן זארן םיס רוסלןנד. סאװעס אין  •יקלז
usuyus rx  op גןװארןן otib לס8 גןױכם s באגרמדומ »r 

oyn ,אורסײל
 װץלכז אונסןרגעושלםץן האכץן זאלץן ןלסןר px ןד׳ריד •ןז

oy די מים פ*רבמיממן איז tmqp ו
̂ןםיז״דם האבץן וןלןן אלסןר px ץד׳רליך ,ןף  כדס םים
y n y מםרץבונדדז *nyn פיס op  ,rx  or>> o p האם • 
nr 1״qa n שײכות

 אי• זײן lyrtyi p כלוסרשס ואלש אלמר px ^רליך .ןף
fyayipnya גאנמז ממיץ lysnp זו nyn םלזזמד׳ >|uiuynev 

y u iw ix  n ps פןלקןוי׳ cynp אין בתו̂מ רוסלאנז״ nyn 
מן אויף םלחםד׳ איזסימר ^ px טױס n lyiyi ןקם־םלוכ̂װ 

.nysiymo מן  oy גןקץנם גום n^ynys האכץן אמז זוז̂י
n זױי* ps nyrs nysyan אמז און •ױלזח rx prsyT זימר 

to לןנדע םאר מםיגקיים זישר באידאוםם lyny, ןלם nysoyp 
px o ממז ד׳^ריזם׳ ממן rrp 1ממ nynr םארם ps יוד 

pyp p i-a px uipuinyp■
a n  siyp iy ionx rayiyp■״np nystiyp yn סרײהײ̂ז 

tn אוםשולד ny״i px אימחױיגס דיןנויג  t i :n iy jpyn  px 
n ps iy r*fljp  *n״ny לןיןלק״וו n אלץ op ליחװ8ד׳ םיר yga 

s״ly n y r^ r ,ny נוריק סיד nx rvgo oyn ps im r-n p  n־־ 
p םייל׳ tro י מ מ י י י nyny nm ps iy^ נ s p  nyoci 

nyn px nipso רי *ץ אוםשולו a״nyiys ysyspiyirn yn 
P■ ־וי־גוס ^ ___ _ _ _ .

•nv אױשץ •ייויפדןן oyn ps p s״*p ןןויילױ nppn px

-----d b id i■ v ,.b , yonqp דזח־ — ,
MMM• MM •M• MMAAAMAMMAi BA Aba ■ABB ■̂hBB amLam b^b  Abb ■BA M•̂גזנן װילען ̂ןענסען n ן ןרײינסר jf 'L jii י7ד *״ץ Tjjyry 

y ליכקײס ro p p p  •n pnrm i ormnywnps’B px מלקny— 
ts  tn ^n yn ,ימרלק־• tg ײ nya^nyn •  njn p x  spnpp 

ip אופמומכסיגקײס, x p p  rx  o p ד ײי מ ח  היד nyn מיי
 4iuynp nysyans nyn ps onyis y״noy< זמײ ןי ps יײכםונג

ױ וױיטןר, to דימן מן לןיאל ,nyn* ביז וױ ןז ת ת מי  »ן •י
מ וױלק, ynpp ױ ז nyn זיד מסךלס oy מל ו  nyu« ps נ

P אלן םיס px n:Toin synp םיס לןט iri«xnp ,*ולקט■ 
T זילןנן ף ןס װי ןזוי  fyayiyinym  lynyn| אסלאוסיק nyenprs 
px ך אויםגץםײסמס s וןוזןנלי iy riy  •  oms .רדזזמלס

lynoyyn nymx* אױף mx sys ynyips nyn sy ני׳יס 
Vys p rm n p  ,n ps boot px ]yVyuv u  penyn yys^nsg 

nyp ןלץ o p םיד ip p n p : ׳ כבװ״® מ l w זי tff אויך 
nya^nyn r  nyn ey s p  px iyp אוי־סײל px זדגריכםתג די ps 

a ynyuix״yn און סרײגם nyma oosyp, וודנץ lyareynp מך 
np ױשס וײכ̂<  umynjixsya nymx tynyrs ד ymqpy.n אי־ 

nnyn yâ iysnya־ps px p ip  ly r’orn n s  |y u ip מ 
y״sny רוסיען rs  y n n  oyn px iy׳W  o v מז  np מ

a w b  n p  px uip'nnnyDiix px o n
ns y ps npTa ru ״אלס s״nyrmsnppyn ny םלוכה 

oy ts  y n y i לויו3 נישס nyi ,cayn nymx np אױן־ np 
nymx ו סלימז» lyTsoyoyns מז  ־aynyasix nyon-u nyn ת

pins^ y ״ n p p  lyuyap rx  o p ץ® nysynranp y סלוכה 
i אין  nyn״lyayus ntsayp ts  ern s • ip*$ •י  ynyiiw t i 

oyn np  ysynra יל, מלנזז* lym nuy psymp o  y np ייתז in.״
 גרױסען s oasoyi oyn •ר^טעסם״פאו־זאסלונג די

 לאנד. גאנמן איבעוץ עסענםליכקײם nyn אייף רושם
nyn iyiyp lyoanya סאח»םלוגג lyayiynya* jym 

yo u r y^ j po lynypy: .ײםונגמ*
a a baabaaaa aMaa amImMAABMABM aaMMABAMM mamammשױקאגא אץ סארזאםדמג •ראטעסם פאסעז

 *yniyn* px nyo״ans די oyn y:yp’o px אויד
nyo ooyoyno yonn: s OToyiann inaypya yrro* 

oyn ly זאםלוגג iy i *למו■8וװ*ליך nyo.״ oiny גדוזגלף 
 nyyp’nyo* px yאידיש po ny״oonyo ודגדערם
*ny jpp'oo^s’xyo •oyooiyna u'n*nyo״ans ימיאנם,
 די אײמעשל}ןסעז םאלקם״פאחדינןןן, px יעס1גאגױא
n^ םױױל r ir  om ya, 1האמ ns» t iוsםy1אי לם 

nyo,םןןן t o?’myionx px Vyop״nynno ny אויסן 
 oyn px nymjnyo yםאוניאליסםיש טוויי די po סוים

yהעג די puyi ooyoyn שארםסםזח i nyn po nyp* 
iyap  yaVyp .ix*ys די oxisoya px oynnyanyn 

yo •lyoy: nmםייyל nyn po nyrrnyiyo ,ixonynyV 
̂־זש i״any לאג r : i ’ nyo איו n y im p  lynyi. םים 

p iyoynoy:onns iym  oynyn״o:yr*iyn»*o םאו־ים 
ŷאינם nyn po nyoynonso ביאליס״ nyשsשי־ אין נאל 

np  px yiyp מיםyל*װoy;ם ש. םyנynלסpo ls ;כמד״. 
 oyo’oyp nyo;״any אידישזמ po םאפאםשינםקי, ג

onyo ׳1סאלי oonyrnyo. po nyvrryiyo;״ nn px. 
s דושאהן p, םשnyסn p  po ls סיוױל »>*SP o'onya 

yo’o. פארואםלונג די oyn אײנשםיםיג lyouyuy פsל־ 
p  p :y:וSלוlי:y

ts•, די iypi m ,yslysynys אױס ,p p  px nyi nymx 
nymx ױחװ־* «ps n p  ly lys ra  syn pup ssysr* P 
 yss׳T*iya ימלס מיי וי *למר, װיקסאר און יהרליו הלנייק

nyi ps njrvps םאזיןליםסישןר ts  Jiuynya nysyaiy px 
nm  lysyngs יײנם לם1 נװמ3ד.מרי nmanp ysoym n  ps 
nyn syn siya מזשים םסאלין rx תן ב»ג»נמי  יימיר nyn מ

 nys קאםף syn pun P* ^לס nyn ps nysyany וי ps קײס
npppiyinyBrx ,םאליוארימם y px rsynpysyn nrnsx 

ns״.ssyP yiyi ny
tb« סןרםליכסען any nt p״nyn nys n^/ny.tsrxsix iys 

nys p^yyrx ,n ps msyisnys מ ל  lyviys נאבזלז מױי וי מ
lyayn וץלץבס nys’m pnyn• ts  px pranyssyi iym  px 

px pnyn ly rynyum  |y^yn prays ynm  ra  prrm n  sro 
nyaPsy• nyn ול3נל rx  sym יײ «ייף syn pnynp saysp 

״lynyn cmyssy אײביג אױף
ts« סןרסליכרדן n p״tyiyno w nyo זײןר px psynsy 

nyn ra  nyiny.n ynymx איוע^ל Tsnrns syn nysyany ,n |w 
s px prrs״yn prays ynyלyן sys syn px pnyn sra^nnys־ 

px Dr̂ ynys nys nyssyp ysoym n  ps pprs ײהײססר■ px 
nyn זyלyaר i״t s  |ysn s אלעטען pnys’snys n  ssro די 

prrntyny.n syn nys y ro r קאםף sny nyr’sn  nyn ps״ px 
pnrein סאלק nyn px מר סי n 8 מ y rrs y riו-8לח px ״זל־ 

xnys n  nya״|ym  Asrnoyn nymx ps svroys ,n y ^  yss’s 
ra  s r^ s  px snys pup prosyp v  p rs ^ s y יי y in r



ם ײ »16 ז
גערעכטיגנךם ►

 םיד r* ידר דןי־ «ץ ימרןן א«מ»ױשס *ײביג *ויזי or* פנפה
דמי־׳י די *רדם ומלןן

ר פוז סראטשםטען א^ן טי א מ ױן מנ א ער  1*9ם ד
סאװעגתג ליסטישןןר

m םען28 דעם לזנדןןן, pa פאחאםלוסנ g אױף rt׳ 
 ם^ציאלים־ אינםעתאציאגאלזגד דער po סירער האמז
 r* םרויער .דעם אױסגעדריקם װעלט־מוחנגתג םישער

ooyogro רבײםער־מ־ אינםעדנאציאנאל^ דעד פון* 
 קאנדל גערעדם האמז סאחאםלומ דער אויף װעגוגג.

 -gnyora םןעיאליסםישעז סון פחחידענם הױסמאנס,
n בעלגישער דער «ץ םירער ברוקער, דע )ציאנ*ל g o־ 

irip ליםםישער tg o םח פו״עזידענם געװעזענער און 
 סח סירער אש,סשאלק אממתאסיאנאל, סאציאליסםיזמז

 לײבאר ענגלישער דער פון דאלאס ששארתדו פ.פ.ס״
 ״בדנד״ םון מרםרעםעד דעד זיגעלבױנ^ ש. pa מרםײ

 דער־ האם בתקעד p י*מל־ר*ם.1ג* יױלישען אין
י tg קלעדם,  מװע־ סאציאליסםחמ אינםעמאאיאנאלע ו

 בײדע די פח לעבעז דאם גום זײעד געדענקם װאס גוגג׳
 זײערםײם• מרגעםען נישם וועם *רבײסער־קעספעד.

 שזדיעען, זאלען םיר .אױב געזאגם: tup ד׳ױםםאנם
p אין םיר וואלגמן p ita אויסגעקוקם אויגען אײגענע 

 םון *נדענק הײליגעז דעם צו Tyoyngo און םרוסן וױ
 אתזעד ויעז שדדײגען, נישט םארען םיר ירײגד. *ונזערע

Tyoprorgoנײז• םעות׳ אזא מגײס ײסלאנד׳ ׳ m 
ומרברןמז״.

פאר־ סאציאליסםישע גרעסםע די פון פ*רשםײער
 איז איצםזװ־ זיד געסינעז וואם ןדיחמע׳ *יז םײעז

 ל׳ײבאר בריםישער דער פדן שסייערס«ר pa לןמחזז,
 ײעל־ איז דערקלערונג. g oayVtuyoyrgo האמז פארםי

ip װערם oy כער rrn t o igtyi :נדעדעס*
סיי ?ל־ וײןםאר «יז *נדזהק דעם קעי געבויגץנזן םיס ןהרן .

ח סןד o העריכסתג וײןר <תתן ידיןה די זהרליך. הןנריק י p 
tm זײמז זײ ממה• דןר סון םיסץױש דןר ביז אויסגעסרײסןלם 

r* מימן w רײהײם׳ פאר ק*מף סאג־טןגלימו זדן וזברים■ 
ro p pp pסכער־רזסרגן^ ׳ *V אציאלחם•סB מי קדאנ opTB 

ra דיןר *יז ןןלסןר *ון ןדירליך •ח  n p n y m v אױסמומקסזז 
תגלן » מיוןיזן ייז  5ל8 ייח pyo’TgrVp די *דנןמזם דמז

 1or»» r* *ונסןרשײי «הן יױלץן, אין ביימר *וגמרדדיקמ
ס-ליס^םױ^ «ז סומ  די סרקססזװס ng רסײלעןוגססח םיר ז

רןן op ב^ליידיגוגגזן. מז זן דן TW םןרדןר די וורך גןווןו  ז״ן
לןן םיד קרבגרת.  זײ. אױף בלבוליס שום קײן גלױבןן דס זן

 משך אין דינןן די חברים• מױי דןזימ ױ גץקענס הןנןן םיד
p t י»רןן גענדליגץר xswjvji מ די ודן אוגז םיס  m 1לײמ מל

מסןגו נישט ווןס קייגןר וײן,  קבדים די בןלײױמן ד1 זײן אי
פרײהײס״* ס^ר קעםמןר צוױי די •ון

 דדרכן אונםערגעשדיבען איז דערקלערונג דןזיגע די
ly rru p מרםי לײבאד דיסישעבר דזנר סוץ X. .י 

 פון ענינים אר־םלענדישע ס»ר עס^רקרסע דודכז ד>כם,
p גילמ^ & י. «דסי לײב*ר דעד n■ דעד rw p r p 
 איז םאדעדלעגד; םעוײ סרויידארמנימזיע דץר «ץ

 אין בעליטי׳ י. םןמיןזליסםען: בעלגישע די ®ץ נןז&עז
nrojp אין לעזד, לוזוי סןמיןןליסםעך פראנצויזישע די סון 
מז  םערועדין׳ jt סןמימליסםען: נארוועגישע די ®יץ נ^

 *רבײםער אידישער ■זלעסםינזןד דעד ■ון ijimp אין
לאקעד. ב• ■ןןרםײ,

קאםדניסםעז ®סעריקמנער זןריץ ורזןרעם ■^םזןסם
ץ ««ניק » י

 דעד סון *גענםעז די «םעדיק̂ז *יז מםתיסםעז די
 נוזען װעלכע ל»נד, r» חי דיקנמםוד קאםתיסםישער

 געגען פאלק תסישען פון <מםף העראישעז דעם אוים
 רעןליסיש« זײער מר מ*י<מל של«געז *ו נןתים די

 «ר*םעסם ןןלגעםײנעד דעד האם לאנד׳ איז ד* קרעםעל
 *רײנגד־ בעלי־בתים זײערע םון טערדעו־ייען די געגען
 שעגד־ *לע אויסגענוזם ה«מן זײ «ניק. 9 איז חזזרסז
 «חך די ןעשמער «ו ןןדסעסןל זײער ®ץ װזזסעז ליכע

 םרערען קראקזס־ילזין פןןרגיסעז סח — םעסם־מװעגונג
 אײ־ די געברןזמז כלוםרשם װערס עם װןזס דעם אויף

 געםײנ־ דעם אין פעלקער ®)רבינדעסע די פון גיגקײם
 פזושיס־ מסױ די געגען זזז םירעז זײ wp ק*מף ז>מעז
̂נןזסעז םסירות״ ביז ןמגרײםעד, םישע ra אדן ד p־ 

 ןשאייג*ינודעסמי אוו בױחו סעדעדאל דער גו תנגען
 סראםעס־ יי ימרבאםעז און *רײנמישעז זיך זןזל ױ ןןז

 ״פינםםען גאנמװ דעם םאביליזירם האבען זײ םען.
 פתןל׳ן n קרײזען *ימפלוסרײכע אין זײערען ימלום״

 נים תזלעז זײ m פעחענליכקײםעז ■ראםינמםע די בײ
 פרובידם האבעז זײ מיםיגג. •ראםעםם דעם אדרעסירעז

j־n«m ל» ־nr׳yn ססראשעז r קאנ־ מיעד, סענאםאר 
 קאנזזזקװעגזעז״ .פאליםישע מיט ומורהיס גרעסמאן

 אגענםען זײעדע םיםינג; בײם רעדען װעלען זײ אײב
וויר־ יח־בירם האבעז סי־אי־א דעד םון ימיןנם *יז

ץ רעחנז «ו נים קעררי רסעקרעסע *ויף קזמ  »ױף *
ra יחחיחננם pײעז רעדעז• לאזעז גים אים ךןל ער ״ 

o p אלעס tap געהאלסזוז׳ נים tap גענוםען חברה די 
 פע־ דער סון קרײזעז ישעאײאלי^ ךי אין הילף זוכען

 סענםאליםעם רישעאדיקסאס זײער רעגירדנג. דעראלער
 נים איז *םעדיקא »ז באגרײסזין, נים אפנים זײ לןךם
 ׳״צו נים םענשען םען קען p »ז דיקםאםור, קײן

 פארד געגען #^םעםטירעז פ*ר װענםעל״ tra שםעלען
םאםעז•
 אגענםעז ?*פוניסםישע די סח סאחידױיסלוסנ די

 געםריבעז זײ tap פראסעםטעז די איבזיר אםעריקא אין
ד משוגע^ סשוםע ביז  זײן אין איז װארקער״ ״תילי מ

 דו־ אז. אבסורד דעם *ו ביז דערגאגגעז מיושעםקײם
o בינםקי p זײן םים ooyopB געגען o p ערליך־אל־ 

m םער p, נאגיס די גו מרקאװ אווזיקגעגעבען . . . 
o בראודער א״ירל p ז םעאוײע, נײע א ^םװיקעלם® 

 םא־ די פח אגענםעז געװען זײנעז ערליך איז אלםזיר
 רעגי־ סאװעםען דער געגען פארשװערער גיאליססישע

 כאנין. אמ אבראנןאװיםש דובינסקי, *םעריקא, *יז רומ
 ״םרײהײס״ די אגענםען.) היםלער׳ם מער נישם (שױן
 ממיאליס־ פליםים די געגען עדיסאריעל אז אין המם

 ״־־nt איז היםלער־גיהנום פון אנםלאסעז זײנעז װאס םען
y®p מגי־ אמעריקאנער די גאר אנדערש נים וױל און 
 ,פרײ־ די גע־פע־או. דער rt אױםליסערען זײ זאל תגג

ג (אםעריקאנער) .די אז וױל הײם״ תנ  אויס־ זאל ^גי
 פאד־ עדליך־אלםער דער װעגען מקסען די מרשעז

x דער *יז מרשװערונג די חלילה ניס ג.*נדושװע ip 
 אונ־ זאל אלםער און ערליד איבער גע־פע־או דער «מ

®irvooytar די, נאר װערען, מתוכם  o p געגעז 
ײ ArrrrrmygB איז מ

o קאײגדדד דעם געגעגאואוױרקען p די oyopo־
r םען n p  .oopya t p p אסןג־ ?*מוניסםעז די

 רוסלאנד. םאװעס צו מרזאמלוע רשאססנסרײ g זשירם
pk oj געלונגען זײ ly ir ^ tu y o p x דן «לע  יין

 פארגארען אױך איץ נאכשלעםער איז נאכלױםער
o שרײבער אידישע גוםםײנענמ p גיס נאך זיד ד^בעז 

ר פון מםריים אינגאנמז  לגבי פאליםיק ״אפיזםענט מ
o־oop די p^ רוסלאנד״. אין op אלץ o p אבעד 

 די און מײנוע עסענםליכע די געהאלפען. וױעיג גאנץ
 די און פרעסע, ארבײטער די ספעגיעל פרעםע. גאעע

 ארויס־ שארף זײנען זשוראלען, און !ייםונגען ליבעדאלע
o געגען געםראםען p מגע אמ מאײ ערליך אלםער 

o אײנציגע די בלבול. דעם p אויסגעדריקס ד^בען 
n rn אר־ םון פראטעסם םיטן אומנוסרי^נהײט 

 .ניד .איזאלאציאניסםישע״ די זײנען באוועגונג. בייטער
 אגטיסעםיפ בארימםער םרױעריג דער את נױם״ יארק

iy זיי רענקין. קאנגרעסםאן ט>oשיp אח ip גערעכפ 
קאמוניסטען. די געגעבען

 אאערײםואמ קלאוק סון רעזאלוציע ®רויער
ארכןןטער־רעג 401 כרענטש

ip מיר 'ooyop o אויף o p שpרקסםעז fm 
p געגען  n pרpממיא־ םרייסטע צווײ די סון רדוע 

 מ. און ערליד ה־ אליסםעןpאי אמ קעםםער ליסםישע
תסלאנד• סאװעםעז אין אלםער׳

שע די צוריק אויך שלי^רעז סיר  באשולדיגוע מל
w רpיD אידישע צודײ די אז o p איז עס װעלכעז אויף 

n געגען היםלערן םים ןpרבונp געײעז אופן p סא־ 
’Mn ^םישער ;p.

 ארכ־רינג 401 בר. אפערײטארם קלאוק
 דדד קאפלער׳ ב. סעקר.; קאטעל׳ .1 םשערמאזז אלענאף,

 האםפי־ טאפעל. םמזשורער; .צוקערמן, ד םשערםזמ;
מ גאגאשינער- ארן םאלער װי « ק ^ ת ע ר ק ע ס

ר:גזאלאװײ א. . ^ , , . ! § ף ן ? ף
(JTOp)

 אנגעםלױנען, םיר אויןן םאסקיסןן קיץ נים ם׳איז
 — זויגעז, op װיל כלוט און אױער אץ מיר זשוםעם װאם
 געשטוינען, נים — װארם יעזיער !רעדט op און t rspo ס׳א
א םויל, פול א נאם כדם ט ד םי ן י א ד אײגש• ש
 ריײיש, אזײ tp? ?ר װאם םעדט, ד?ם צו װײ איז

 ־־־ זײיעז םץ ג^ירשנ׳מ — ״תורח״ און ״םתמקײט״ םים
 אנמשײד?ן, ניט קש אמ טןןמישםקײט, ר"pלמק״ און

בײדען. זײ םאר ר?דט און , Vprt^״ — װ?ר ׳את נאט רpװ
 ׳אנםק?גןך כױר זיטם np םיר, rt איז װייי און
 ,Tpapio זײן רםpoנטpםאר און ^apno און דרשנ׳ם און
 ר?ג?ה אײז־קאלט?ן וױ פסוקיס, םיר אײן» סלײצם און

r:p עוצלאזען א אױךז סאלם װאם n .אונט?רװ?ג?ן
 י איכ?רטדגײל?ז נים — רp סארםאנם פםוקים און

ג — ד?מאנאג?ן שטאט א ^ ^ rt נ ײל  כאט
 הײד?ן, צו דיכדק א ̂ןpדpסארר צד צײן די

ל?ן.po גים צרדת זאל נארםאל?, שכניס, און
 — כסדר^ זיך דןןכם סיר אדן רעדם♦♦• קר אדן רןןדם קר
op ^  רעחןי׳ אל? שאפ אץ *ראכדכאם״ שױן קלאי

o׳pr אץ םםאלין, און ״םשחץ״ ^ptnpo ,קלײד?ר 
------------סדר חײליג?ן <ײם קיט?ל, אין pp*npo און
^ א טדירןים נאף זײ םיט 7pr»T׳o און אז  ד
 ט?לאז?ן, סלינ?ל מימ שרםים, ברדכים, און

^ ןן כשר po ,Tpyr^ap די ד?רלאנג?ן אז ר  ג
קאלכאז?ן״... ״םרײ? די אױןש פארזײם װ?ר?ן װאם
 איכ?ר, קיייט שכן מײן — שרײם רכי׳נס אץ
 ׳אריכ?ר מיר שיקם רp ט?נדליג, א ״מכומ״ און

^ — פאנמ׳?ן אץ תכמסקיץ, אױף ״מסיד״ כדם י ר  ג
^ םים ^ * ^ • -------------!שמשידהגיכור ®מ ״npop^go״

^ opn מיט םאן מיר בלײכם װאס אױ, ^רד  איח^, לינק
pנר און רטpמאט װאס mדז א כרוד?ר, א ט ח  מי
 — :זיד?ן אן הויכט ם׳כלדם װ?ן אין*, חאכ בלױז קנטם?ר איץ

ipap ״ — אץ ״סרײנדשאםם״ ״אײגינקײט״, זאלTP*rio!״
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כדםענ פראםעםם אלםער־ערלױ כײם רעדע חכינסקי׳ס פרעזידענט
 בײם דעסp שםארקסםע די םון ײנע

 גןגען םיםיע ooyopo און םרויער
pערליד פון הינריכםוע ר rat 

o אלטער, p גןך אפגעהאלםען איז 
גע־ איז טעספעל, םעקא אין ווארען

o פון רעדע די מען p פרעיזדענם 
דובינ־ דוד ױניאן אוגזער םון

 םרײד־ױניאן דער פון טשערםאז געװען איז װעלכער סקי,
o וואס קאמיטע p פ«ר• און אראגזשירם םיטינג דעם 

oopya o די םיטינג. פון ,יצ^ p  pyT שסאר־ אזא 
 •0 חשייםס נאםארyס אז ן,yמyאל אויף איינדרוק רען
o יארק. נױ פון דyפי ^ y i o p ר דיp y ^אפדרוק 
yrwo’ix n אין קארד״yר לyשאנyקאנגר״ ז»י p פון 

yoo» o p  ,^o®ny:p? .די אפריל pyT סאלגם: וױ איז 
ױז חבריס .םריינד, ױניאגיסם^ ט

o ׳1937 איז צוריק׳ יאר opyi ,מים p הזננריק 
 אין ,yרםpפלאם רyלביגyז רyד םון דטyגער ןרליך
^ פעקא i «רזאםלונג א ביי םעםפ p געומז ביז איך 

onyiya o רליךy פארזיצער. p וחנ«מ pר nyo’na 
o און נאציזם םון נעפאר n r w » ’w o p אין אונז 

pג די אם ןyמםyבאק ןytלyה צו אמעריקא y.ר
 קאyמ אין רpװי זיך מיר ?ycrw אומגד .הײנט

n זיך ry^n מיר םעםפעל. pאמyצו לם oyn ipny 
ר, yנyקוםyאוםג צוױי די פון אגדענקען מ  פון צוױי פי

 ■m פיז רײעז ארבײטצר די אין גייסטער yלסםyנאב די
 nyo^at רpוױק און רליוy p’^yn — וועלם רyגאנצ

ר און i^ny פון oנyבyל ״די מ pג iyr״r אל yן 
 וױ זylבונpשט yatow הױכ^ מים רםילטyאיב אזױ

 irvty צו טראגיש. אמ גזװואלחאם זyװyג איז םוים זײזנר
i מיעט lypjp^ זײער p ’ooyopo גלײכצײםע Tyaya 
o די׳ םון נםשליכקײםyאוםם און םyoברוםאלי חיר p 

היגריכםונס זײזנר םאר נםװארטלידpםא דעמ
^ צוױי ״די ל ^ שםי־ די אומצ^ױידבאר. iyrn ג

o פע p מים םול איז IPPO אוץ p  ny'noרצײכyנט 
mרדיגrםי אויך vc'iaiy  y אמ Tyaya rrap» ip yo 'a 
mרy זײזנר םח אקם אומפאמייליכמ חים pג נ

io נים אונז iyrn רyאלט און ״ערליך p o אין 
*apnyo זײ ryrn נא געו^ןyארביי־ אונהיר צו נט 

^גונג. םער  םיר זײ׳ םים גמרבײט ryop םיר מו
iy םיר און די םיט קאאפ^ירם מבעז o p ליב זײ 

ir סאר האטyג n איpגרױ זײזגר אץ אליזםyoאוים־ ר 
ריכםעקײט.

p געומז iya״r רyאלט און רלידy1׳ pלוציאנp y.ן
rnoya ip< דינען זײ y קינדyםון ר o p ארבײםyר 

^ םון קלאס pר פויל yלוציאבp y.ז p  nyooypסריי־ ר 
y הייס, ip? ם אםט ל מ p םיט מ m לyם  םאר מנ
y די אידמליזם. זײער o ^ :y o גyשיכטy םים םול איז 

i רטום.pרםיp אזא םץ זyבײשפיל ^ y מר און  אל
מ ל ^ ryrn די אין סארשמרם oyo^o אין

p צײט דער  o pר ר o מ p רyאז םים פוילעז גירט 
o»״ :p  ynyr קאזאצק אוןoy?«aw y׳ rynp גוס 

oyo d געװאוסם p פמ ty^ p o בי־ די און קרבנות 
מרפאלגונג. םון םערקײם

מר׳ און ערליד ״יא׳  חװואלו־ yroonD’w וױ אל
y זיאנערימ, o p? װ נים זיד קז א ^  אדער תליח סאח ג

מ די רyאב שיס־בריגא^ רp פאר חי  y’7y>po ג
»r היםטאריש דעס אםyליגם פאל ן n y  o p  m P 

 הינ־ םון גןױוארען זyרשלאגp זיממ רyאלם און ליד
n דורך םער־ארום p םאררyטyרישyר o ip פון pר 

1 זײ וחנן צײס רp אין פארסײ׳ רyקאמוניסטיש P P 
 רp פח רוסלאנד אין פלאץ אנטרינונגס אז געזוכט
שטאפא.yג נאצי רyכלוטיג

rp ,זיי p y a  oyoynyw’a rym אפילס די םראץ 
 םון גריו װיליאם נםpזיyפר סמ באםרײאונג זייער מי
שאן ריקאןyאמ דער o יבאר,yל אװ ס^יײי ip ’tp o 

P פיליפ «o’ קאנגר םמyאינ אװ םo pטריyארגאני־ ל 
 דר. וױלקי׳ לpנp רחומלט׳ נארyלy מרס. זייעזאנס;

^ אץ איינשטית רםyאלב p פי p a s מ מ רי p־ajD מ o- 
pד nyn סון ®עי yקpטישyארבײ^ר און ר o:yoy־ 

 ןyoשלאyאײנג מלאנד,y אין און לאנד איז P ליכקײם׳
pבײד קריפם. סםאםאח־ סער  ,yר o iyoon p p  po o 

n p  T* בריoישyאויםל רyנדישyמיניםם רy,אזוי רױם 
^ די ױי גוט לי  Tyooyi ryop גירוגג,pגלות* פוי

I אינם םיםדזo p y איז pאנג רyלyגy.נהײם
rra .זײ rtiy i opm ya i’n iym ךיימז זײ ודייל

 פאר קזןספזןד ז׳עססליאציאס עישעמאקראסי געוחמ
 אײנ־ ירעז׳אססקדי אלע םמ געעןא• און יוניאניזם םרײד

 הינ־ דינאן זיי דיקסאםור. קאפוניססישע די ןyשלאסyג
 איגטער־ קאסוניססישער חןר ודיל jpgnys געריכ^ם
o נאציאנאל p נים ojypyi בליי־ זײ לאזןןן צו אפאררען 

 רןד גאן■ פױלען גאך זיך צוריקקערעז rat לזגמז מח
 פאלמדשא פון געווארען מראודםײלם lym זיי מלוזטד-

ip װעלכע רyגנyג p סאר אפגערעבענס זיי סיס זיך 
 פראצעדודע געריכם דyהיימyג א אק חשבונות מליםישזג

̂׳ yvVp אויף  װשר׳* פאר גע^גגענתייס א אן קלאסנ
משפם• ryoopyi ז>yדיג

 נישס ז״נען TPgosopi קאםוניסטישע די ,אבער
rpnow ס די אוחגקנעמעז בלויז מים  פוז לנמנ

o די אלםער. אח ערליד p  o p  oap yra^rT אונ־ 
w7ypyo״’y i| אורםײל סױט זײזןר o p באשלא־ אױך 

jyo צו pרמארדyלזנמגס״ צװײ די כאואקסזגר. זייער ן 
אדן׳ און פרייהײט פאר קעמםער yלאנג  yap] דאאקו

 חיםלזױ־׳ם אלם ווערען באשמוצס אײביג אויף געזאלם
y o p rp p קאמוניסםישע אונםןןרשטיצער. נאצי אץ 

ip אימראל קאםינטערז־קװיזלינגס אמ סוסרים p זיך 
ly& ijyi טארלױמpבאשמוצזנן און ז r״p y •כאראקטעח 

op מ גאךy«י רyדyאײנ רyר oarnya o p  o p אויס־ 
ip אין שםימ זײן צוהױבמ  jy iy i ooyopB דער־ 
o אלםזנד און רלידy פון מארדונג p •זיערשלא

באשרלדיגוגג, דער דדרך ווערעז געממכס שםום ארן גען
4Mft 4ftft ftMIftftftaiftftift 4M 44M 444םארביגדעסע די סון אײניגקײט די ןנעשםערס ער אנשטרעגגוגגען• מלזזמה די שטערס ער ןח םעלקער#

̂ונד די ,אבןיד  לי״ אדביי^ר, סויחממר דyרטyד
ip p yo און ly o p p p pוחזלמ ׳ ip p געארבײט 

^rat i םיס זײט בײ דיס y אין אלםער ip• אינםער־ 
ip מוחנגונג׳ ארביממנר רyנאציאנאל p צוריקשלײ־ 

ip p מ די אט לי ד o איז משולדיגונג ^נ p פמוף 
 ־p וחגלמ םשרתים, קאםעיסם^ די nyp:p די םון
ly צו חתפה yרנyBקו די כמ in jo p p תרמארדוע די 
 lynya iym זײ אז גרונד אױםן אלנהנר את רליוy פון

iyop־at זyיאנBנאצי־ש  ny מ די אױפג^צם  תי
ip א צװיע^ צו ארםיי p a rp חיםארן׳ פים שלום 
iyop קיין נים opypp פאר pר npa f jy a ^ r a 
^i די מר אכםוע ’Bya חעלמר םת oy אנשמנ״ איז 
n y ri םענטשליכyר yBiwap^ נאר זיך פתבירט 

at״iyoopor — אנםלוים אלנה&ר, אוןyנדיג
p פויאח מר׳תרוב׳מר np פון m  acn ^מיט־בירג 

צ; אנ ^ די: ד  אוים־ בוכשמגליך איז רוגגyלקyבאם אי
ip ג^שחם׳מ p y a שדים גאצישזן די פון — ojyp איר 

 ארבייטזנז זאלמ אלמר און רלידy אז ןyלyפארשם זיך
iyopnyo:at iP זאאח זײ at היט^ר׳ז׳ פאר ’ono 

 היטאר׳ס פאר ארםײ רױנמר ap םון םאראל די
נוצזון?

 אר־ רyנpריyאמ םיר׳ גישם jswp ןףוי .פונקם
o־nyp און ip p p p p קאלםבלוםיג op lyoyiat 

 איז רyאלט און םון הינריכםונג די אז תירוץ׳
w רלידyאינ אן y :^a a t yo’oyrajo״tr און oy גײם 

tra סאוחןמז די אױג אן. נישם atmy aan 'ip־o 
oopop צו ip y r םיט^בײמר אלס אױםריכםיג 

p די מים pקpםישa p :^  y אין a p אבלירונג1ןמ 
p א םון i אנשנמנודיג־ אױף מסירט ומלם״ארדגוסנ׳ 

p קײט׳ roopyi״o נמנםשלימ םאר אכםונג און op־ 
 איז פרינציפזת די פאר opyoop וױיהמ ד מח םזװ׳

a yva״yiyi פאליסיס ly u ^ ip  pa איז זיד בײ 
p n  np. ׳

pa i^o״ y זײנעז *לסער iy ry i ^ ל ױ  פליםים פ
pa רוםלאנד pלכt y״iy r אנטלאםyז po נאצי־ די 

po iro זומנדיג אױינדרינג^ p א Tpyon םױם 
p n די p p o y i po oiyn זדיל־ אן אנשםאם $בןד 
ly זײ iyop פלאץ roy i א pa yoiio yo’o p p א 

nyo’o ^בריגאד n rt קאמינמח o p ניט oiypyi 
lyoynaoאז ׳ pa i^ y אלטyר ym  iy ry i iym 

pאלאגישpאי p  pa nynyi y צײס׳ o p זײ iyop 
p זyפויל pa גמא־בייט pa בםyלyג  paר r tp i’o p 

iim האט p a y  nm  on’oyipn.
ap ניס זyלyוו מיר אויד oyaj״  Tpa lyoyî D* 

o p  iyoyi שװארצןװ ippo-ato•
 שוײ א פאזתמ־ם מלחמה pa ברימל׳ ra ״מלחמה

pרליכyל אין פרית זyבyנpa o ^קרבנװ iyiy? yoiao 
Tyonyt זײן o ir iy i צו iyap : םח pדי ? ש ip־־

 יאר־ א vf/A דאד איז אלפאו אמ אדליך פון םאדדזגג
פןן לןנאס צדױי גאך pa לוסם  ארן אנו פיליאנ«ז ווזי

א זיך סאװואס p לעבעגס׳ פוןג o אימד אי p?
nrr• «ו נײס די אינם איז oeytan מן ra מ pt ■yt־

 אס בווסאל און פיאוס זזי פארבינרעטען׳ א po לתג
u די tT tip זײןי גיס זאל

 אפשןצמג אתחןר #יד pnyooiy ryooiyo די״
o p  po גאװאפאנסן דזסישא די פזץ קאסף פוסמען 

tm חמסדײיאדויסצ כחוזו  p» o p i gn p rp tp  rr 
 פירןן נ*פ tra זאל pg גים opt חיים״לאגד, רוסישןן

is מעשים בארעכםיגזה po לזמ*סאיסד * *w y * m w 
 סאחחקסאדי סישאסינואסק די pe כאגאנגעז װערס װאס

m.די װי o p  po iro m rn פידאר rta n pgop  po

ly לאםיך ,און ig o rp די יייף תויבןן וזאס די 
rg niyo צז צײט די נים איז איצם *nry oopan 

pwp חאנדלתג די ntopi ’atgB g po. 1918 אין
 קזדס גאויספן די pirgo^gp אין געד׳אט סיר האבען

»p זײ בילמג^ װארען און סוני טאם iym •פאד׳ 
irtg םשפס rty i אויף סױס צום T p זײ אז קלאגן 
o סאר פאראגטווארטלױ געװען האמז ואלען p באסמז 

trn צײם איז םראנציסקא סאן איז אױםרײס ra n • po״ 
oyi ױימז 1918 »יז ט׳ .1916 איז ״אחה־ pog*

rtT op*~צו למיגגדאד ryooriס׳ מג תי״*זיגיל ס *
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ^ar|44fl■ 44^ 44k  רדס אדץ מלחסח׳ דעד פוץ מיסעז אין געווען pn oin און

pngityi g איז זי כאסש לאנד׳ iiw n p אונסעחנױ 
Typottgo^'oops o שריימן p שלום׳ jp tp  pk 
p דרוק אתסערן פארבינדעםע. אונזזןר פאקסיש p  po 

lyooyogao האס Tp*rt^gop t p װיוד״ סרןזידןגם 
po Tgirptgo o םיס אינטערװעגימ וױלסאן׳ ראו p 

riTgo^gp מוני לםובת ספעיס pg כילינגס pa די 
oױa^pטײלרוyז iym ןדפא^ pa ira בי p ty i זײ־ זײ 

lyo g ry im  opogi iy i .געײארען iy ry i iym  oy 
 oyrtyogryi pragn װאס lyooyogro yטדיגoלgדאמ די

 גרױסע s איז רעכס ש ח#בימ םיד לעבענס. זײערע
 פראסעסט, Tytita pnyn לאזען צו פליכס מאראלע

o אױסצושרייעז p  p tiy i אפילו פארברעכען oy ip t 
lyoproTgt g po ly iig a p  tn yr• די u m gaTp 

y pdרליד pg אלטעד׳ to  ip ^ ptp׳ opg ig pg 
lyojrt o מאסט װאס p די וערנידעריגט ביליג׳ yogo 

aיg pלyפיר װעלבע פאר ז lyooyp סלחסח דעד אין 
pa p אױםהאלטזמ צו y g t^ rrx אין ^iy ia לייױ׳ *po
44^44 4 kkMMftM i4MM4k4 444 4A4ftMteMteift 4444̂4 4M 4ftft4 ̂נד׳ ס#וועט פוץ •רעסםיזש דעם עס דיגט  וועלכע דוםל

o p  ra  yoproTgo Tytra ra גאגעז קאפף TyVtpn.!׳
^t ׳pat oogs קײז חמ־ים׳ pa ״פרימד p t t p 

iyp נים ly iip o p 'ra ארליד מנריק לאכאן צום pa 
o׳o םיר שםארק וױ אלטער; װיקםאר p  pg oy iP 
oiyogo גרױסעז פח tpito. סאסט קײן אמר pg• 

ip P p p  ,Tty t p מיר״ TP t i  ly u ^ y i p i opt
— 4»4M 4 4 4 4 4 ^ 44Mftft4 444 44b4|MMIftft 444 fttftftlftM oiyop y פמ גאבעלקײס די שמוצז rm׳ go ■tm 

p ראקטער tgo tap  pg. אלס Tyapnyog m to 
TyiTP, ארבײסער אלס pg אלס lyogrpgop׳ p t 

t  Tytra lyvtoo ’ip״Tm  ip p  ooyogro iy in ry 
 po iyigego pg iyo»ntnnyorg to װילזמ היגריכםוט^

t p  it יביגקײם׳^ lyoryom yoat Tpiat גלױסעז 
tpt pg ,זװםשולד g,! דיזןר lyoppogooig .אידעאליזם 

yדליד pg אלםyר y l iymשטארבyוױ ז .TP’orgo 
po pna o פאר ספילו װײל pזoשםארyג iyr״t די p 

yogo מז  ניס pg lyoTgryipptg ניס די האמן ^
y נטyטא^לויק rm ^די אימרצײגומ po lya rtrra 

m א o׳ m ogrpgop .איז ז־אס מלם Tytrg פאר־ 
Tm דאם ,ynyano Tytra pa op לוסט•  Pa 

.on ^yרבליכyאומשם

— oiyo^ זייערע גיבעז
ט אייער לײם איר 1מל

 באנדם מלחמה הױפט
םטעמפס אמ
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מןם ען iw ני רונג םי א ער אץ • על אונז אנ ש ע דנ ע ם אינ
מ >  r * * m  r t p t m  n m r *  w * r r v m m  *  y n m  e ttu rw p ש  מי י

«yafryw 1 די  <y*Bĵ w*w l it זלןו   n n  y iw j i
wv liftiro 7  *inuTy irworu די ו״וןן אסאדאדא   

ײ 1יי מני זממר י  Itwttn w payp לז די ײאס ן
MM שן ^^ MM Mm* ןן " ײ,  • f  4 ”  P • r •  U■ W  IU T» I״  n m  
™  ]y y «ייזיו חיי  ך  r»  jp y fr  iff 

ת#  w w w f imnrw• מודוון 
י ױ ”« w ■״ די  •״  i» >» i'w i  n n *  i•

” p «יו hmיו* 1  a ry o jp w קלייולסכס  r i  an 
מי זיימו שי נןוןנ  f w b מןס  t  iu מד  מ ®ד

rn ייי• •p ײ a  •t p• מו  ״•י
זop*v#ייז י ״ י ײ ״ ח ײ י מ  ד

|o*n יך» o r •מימז •יײ■ *אמ 
r *יןי m ^ f t  aom ײ ״יזיוני

נט׳ס

tarn ייז סאדאן *w■ ד א ו מ מו ײ  w«מלי מ
may m סיו n ipw ײיייו ״ יי י מי מ  •י
nm wn יוייו א*ד» *ama* * n r מליײד 

V iw »  V t*n  JHvrr ton* r v n p v ײ? *p
fan laartrtoo 0*i ײ קיייו»  p JSm w R  

״* n r  tpt ysnipvni* g יי wm __fHH im  kM|MM MgM||״y ryw < ״״y׳ ™  'ifF?f/np ׳ivifv “
<•*» n  na m *  owo f  n m מ  ױי yny» m ו  myrnr arm  rm * rm r t ״ו ויי•  or 
♦ mmV• Vaa *יז י »ױד * ׳ m ar f  pn m *a י י
«r ווי nao וז*ו y י י י ליי י יי  IRm yoagr 

, . 1BWI M W
ײ ײ *יי״יי* «■ י מיי ײי י ״ ײ *״י• ״ w יק arn* •an trt♦ ויז *ין r fy in r w  r y 

p n v  n n p a י» ײ י « י י י ײ ו * * r y n y p  w »  *narVa f  •poa* n n ית
ר*ל ד׳ * ײילי מ י » ייי ״י ײ י « י ײ י י׳ י ײ in n ^ n i ^סוןג • ’«<« ׳ ■w ” «רמײד *דף ון

tao «וי• נ n p לזין mmaaan מי a יי r יוי׳• 
» n o*n♦ מן ײ מ רי״ מו׳ • קיי ד יי «■ מ נ י • 

a nrvrm mm nm• ייז mrm mm יייייי mmm** זואך, *זאלאר taa*n ״irny on am״ 
« poya מז לױן מ מי מ P ויי im י a y י ײי י > 

pay* arpyx ,ױך* f  m n  r»  nm Vf i מדלאזיז 
ip  rP • an מקרא״ח n מייונ ײ w ״a מ י * 

P  P  ,-nm oopyeug י »W י8ײ*ד «ח  י
nm* e 'e p m n • a ri• ן» ip לױן «  irmfrrrti

P ודמדמ ךי » l y t l*  • P i -  nrwaruTt
n ia w rr mליו *״ י מ מו r«י n מ rm *p ן» m ״רױמד־ײ״ i tm mn% mnm n  IP זיד

•n fo m rrp p  flm ״ונמד־ •דיחןזידימ די •יי
nw ג*ד »ח *ס ײ*• V rnrrיז ־׳* o r מ*ס ** 

rp o  ■ tr מויס מלי o r ויס ס^א m n p  o r 
p  pop p r r p׳w  n ך י ח קסינסייס י  קלימ־ י

w r»  n  n w w rp  p p v p ײיד •m 
p m  wr>  n r  d p  op r nr on  t* גמ*» ip 

ow irroo  *  d p  p rp  P מי מ*ד ד ip ל  t p t 
Diprpo ײײיז׳ *ס*י8דד<וס מד p י • ■g p 

*d p t t  im s p ײ*ס n רלױנס* nrpרסמױגס ־* 
m ra  p  ■p y p n  p מז׳ לױן מ מד  ײסלמז זיי מ

p מי» די n* דזוךלןמז ניס ז*ל י  d סמי 
?Vfdp i  r p p r pa r  •an ת לו ד  ׳dt» ת
מ די וימ סי «PD»n tp ל* זײ׳ י

nrrarp  a rm  o yo r n r p זיז־ o r  im i 
r m  ip  nop « מ p יי  apn די p p־po ddd 

o*n rm w opaos ימנידס ח*מז pm * irv o rp
p מסלסמ m rm . ip  rpow גיס ליסמז״ w 

r m  lip ?  UR כייסיח *רמס*ר n jjjT t אמסזי 
m m  i r ח ח ס*סרי*סיזם י o אױססילמז י r 
ל ■חױידסגס׳ס מ מז מ מי סײוקמסוז מ מ ד  ייי־ ס

i •ח י9< r r p  o r• דןר גיי׳ מדמסס זערזז די» 
p װימגדיג׳ ניס זיד ססנס m  ryoyopp p קיץ ניס 

*r r n ק p די m« ק»סף י  ip  onpi ייי *ס
p ניסט* זיסדוױיל r*p וו*ס *םעדיק? איז נעזעץ 

ti ipup י p דס jp  IF>f דיססג• זײז
tp do ניס׳ *ווײסןל קײן p מלי סילי ג*ד 

pttjp ip סתנירעז דד װ«לזז סמחססרי •» 
o סתסור ססלסון u rw r o r מל מו p ניס נ* מ

וײ־ זײ װ*למ p לױד»ױסגלײכתג?ן, די ■nropap וײ
w pa rpa  p i מ »ח r« װןלמ מ״ r ײנקמס
n p io  m oo «מרח*נדלונג?ז תסירם ו Vp •סרי

n סיר׳ r  n r*p מי מי o ל u m r ל מ  סתיס־ ip נ*
p m  np m rm  p a p p מי מי׳ »יד ס  p זי

n יתי*נס w ?To p  n  p ro p  p V r מו סי  די מ
n  n  n o r m .סןי ו סדנן י מ iw* י  o o rr

p  ■ppoo tp son r p  o p

 נײ־ ^ פ«ר מנפערענץ ערשטע
 טרת־ purp אץ ̂רי-םענט עם

̂לטעז שױן #•געה
v m n m r׳ nroifi o r יריל* onrow o* tp 

o *r •pom * n r  nr% _ מנדלתמו די r» ׳. סי  י
maoorp»y n r  ip  *npp o jp m  o r  a rm 

p*»r ק o ססי גתיס מלי די op יןדק ויו י r  V 
p m p« אױס גײס ױ*ס p o rn  o r ♦די מני 

trp n p  po»pp> tp rpny»p? y o rp ײ גײ  סד
ip  nw ת*מל opT pn rom  .•peon יעריל 

p rrp p o  Nt p p > .inyarp■ פח o r קליוק 
payiyvpap Vyppo o r  r»pa o ryvrr מלי די 

•n w  o r  w  p jr  n r  p  ip m rp a  n  rm
p  jotm ססרג^יגס אױך ת*ס IP  iyD rmn>B n 

p די  op r p p p o מו ד נו תי י ״ •י ס י ו י
n r  ip  p u rp n p  n  pnm or ״ ynm ייני  ip 

n y rp  iyomVy*m« זײ poop p  pan.־ PD n״ 
o r  n w p u * p a r  epm rooo* n  ip  nyoyne 

a p rp n  ny»pm» •pn ip  w p o״ n r ■מנ 
^nyarp D p r ir ro m  nmyj n ya n r tp ypnyo

oyoanoa n וד r  p a r  np איו p o * r ני־ 
nyo גסרסמדגקײס׳, n  o r מי» ?ר3*ל*יקסק  י

*m m rp o  m  *  oVyorywm, די ip  yooapm 
o ip װסלמ  ir p m i o r  nrnya p m ״ir o n־ 

nooriBP n r  IP  *npo ojyo ײ*ס *רכעסער׳ ס*ר
o r  o a ra n r p a r סלמר P a r ip  u p  ip» י*ר 

yap y n p  .*mo ip  nm pym i m  im n  no־ 
nyo׳ i r r ’ n  oxpVnr׳ iT r ח קײמו* npo o r 

*on ײסד » ד*לןך־ נװסלף o n rm  opyi on* n rp 
n r *  n T r׳ payVann ppp nn |yV*r n  p די 

n m r pom n V r npo n r  ■ im r r w y ײח־
* n  ip  im yrnm a בסלי ip  trna * גpױס*r o  p 

י דיןד ®ון וןגס ן וועמגםלעד. רןל ו
מו װי p יי ו u n y n r D T P גענער*ל וו*ס

n  m nyanyap o r  nyano nym ypo כסלי 
pw p ip  rn a ח» n n p rp  o r  : p m  ir n  n r 

yo7*a*a <npo o'cypa pone *  ip *יעס1ח*ק n*r 
nyaoopp^ yV* סתיד׳ אין p אױסגלײכומ n  ip 

p סכימח m »  yonyaynya n  op אױף opayV 
n םובים יםים yayVsypa •po ***לס3 סיסלסן; r 

n ססיק nyoyap וױ ױנקס o r קריגזןן *n  o r 
n װ*כ?ן  p»n»rp o  ;nyoyap ״םו־ײסל rrn y o״ 

* o«n תבית מל * װ*ס *ײס (די  o r אױמװסת־ 
pnp * נײעם Vya םלסכח ny n yrp װעז־ם ayn*a• 
cap ום* ip  (a *m ײײ* rp  p  p a r ײ*ד ip

* * •pin oayonp o r  ip  aanpann yapnor 
lynyoya .^ ט מנ

yoonyo n ייט* *no  nymyayo Vruaya o r 
papm  n  pnppoun* w paypaa* anya״ip  o 

n rr o r זיינפירזױ סח ip  npo oayonymn o r 
*r  ay o r  anyarp .npo e*eyya pone o r 

orana וױי פון* •npo r o r  ip  : popapnpor 
ip  nm  ip  opap םון •anayrw»y y«ro*a*py h 

p״ny .noonap n r  n r  nar *p  pnpisam  po 
yow n  p  .pnpap  o r מ*ס pp nyeyano w 

po panp o*p ס*שעל דין tnyn ny pn .♦onnpyo 
ip *לס  p p חלמיג om tp ,n r ױם nyn w aipa־ 

ryaVy n  p m  o r  nyap •nova'  n  jyoV r 
w pawonaya nyoya p ־בלײמז*# f ib  ip לו  »י

8 n r  paono nvna ynyn pnים •peyan* p

m rm  ym  ip  pp  nyoyan* p  p \/h $  n r  p iyy 
iypy?p pp זין  p  apn anya ataya pnoaooo o*> 
p n  p a r  .p n r y uuvv n  t p  paynaann 
jyn ,nyoyan* *  tp ,fy iya p n nyyo P rynyo 
pm * tt op  |P *לס   n r  anoyr ip  tp ny סיןף 
on* p  ra ra n  ip  o a p a rr ׳oyan* n r  ip  
66 *t|p p  r p  n o  tp n an* « *pa  *  n T r  28 
•pay? *  p a r  a  ataya on nyan tp o r *ל*׳   n r
— oyypanr rya n o  o r  “ #noonap n, ׳
*ya anayar •nyoyan* n  p  aatoa*̂ on*v *  o r  
•pp •yaro nyn it ױ o*a וײ  opyaya o r  o r  
ynyo^y n  pam anr n  pn p r*n o *n * otvo 
yontya *  tt t p  poya xt pa*rop זיד ip  p n r

anyan* o r  apapnayor pr^opppy or  ip  
p  pa’nya nyo payp מלי מויס די  p  ,pnpap 
*p ,nar aayonjnon *r* pVyorant ip  p r? n r 
•yr n tp  ,oaymy n  pnyoynanr oyn oyoop 
pnyaap * paaynaam* oyn o r  a*n t 
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ר די מ מ ד w *ײס דער r® ערשם קריגען * a p ײי 
 ענטשײדמג• זיין ארױסגעבען װעט באארד לײבאר דןר
o די האם באארד לײבאר װאר דער r i gi ayagpri ח® 

 דעם אינםעתעשאנאל, דער *ו איבערגעשיקם «ענעל
ז יוניאו דרעסגממר דער סוץ באארד דדנאינם  יי *י *

 דx 1 זײנעז וזאס בתים מלי די פון אסאיםאײשאנם פיגף
סכםוך. דעם אין

 האמז באארד חשאיגם דדעס דעם פון פירער די
 תבינ־ פרעזידענם איז םיםינג א געהאם גאבדעם באלד
 חנד געגעז אסעלירען w באשלאםען און אפיס סקי׳ם

 און םעגעל םמ מאיאריטעט דער םוץ רעקאםענחסניע
 װאו באארד לעיבאר גאנמן פאר׳ז םארהער א פאדערען

 אנגעבען קענעז וועלען ײניאן דער סח פארםרעםער די
 פאדע־ אריגינעלע די באװיליגען פאר ארגמןענטן זײעחנ
ארבעםער. די םון רונגען

 דער םת יע1רעקאפענדא די קריםיקירענדיג שארף
 דער םיז םירער די האבען םענעל׳ דעם סח מערהײם

 גענומען ניט האבען מענשען די אז אגגעװיזען, יוניאן
 לע־ םת קאסםעז די אין העכערונג די אנבאםראכם אין

 די םון שכיתת די דאס נים אויך און בעגם־םיםלען
 יארעז די אין געװארעז סארקלענערם זײנען דרעםמאכער

 געטונען ײד האם איגדוםםרי די װען ׳1940—1939 ■ה
 הא־ ײניאז דער ®מ סירער די לאגע. שװערער א אין
 גום־ זאל רעקאםענדןסױע די װעז אז אגגעװיזען, אויד בען

 װערעז בארױכם דרעםםאכער די דעלען װערען׳ געהײסען
 זעקם די סון משך דעם פאר פארדינסםען זייערע םוץ

 די ווען ײט1 דער פון געדויערט האם עם װאם פאגאםען,
 אויסגלײכעז סאר געשטעלט פאדעוײנג די האם ײניאן

 ביז פרײזען געהעכערםע די םים ארבעםס־לױן דעם
קראפט• איז ארײן וחגט די־^גטשײדוגג וזאגען

 ענטױשם שטארק איז מניאן די אז ערקלעחננדיג׳
 סענעל אויםז סערהײט דער פון רעקאמענדאזניע דער סרן
 גע־ האכמאן, חשולױס האט באארד לעיבאר װאר סון

:געזאגם באארד חשאינם דדעם ®ח םענעדזשער געראל
 יע1רעקאםענדא דער געגעז אױםזמונגען ״אונזערע

m צוליב וײנען i װאם דערםאר ערשםענם׳ :אוחאכען 
g נים וױים װעט פראגענם זעקם בלױז םון העכערונג 

 לעבענם־מיםלען אויף םרײזען געהעכערטע די דעקען
 דער אין ארבעםם־לוין סץ אויסגלייכומ לעצםע די «מט

 געבראכם האט ױניאן די וואס םאקםען די אינדוםטרי•
 ארונםער־ זיינען דרעסמאכער די םון םארדינםטען די אז

 וױיזם האם אײם׳ שלעכטער דער דורך געווארעז געדריקם
 אנבא־ איז גענומען ניט םעגעל םון מערהיים די אוים

 רע־ זײ וואם פראןנענט זעקם סמ העכערונג די טראכם.
 צו סוםע דער םון ווײניגער באדייםענד איז קאםענדירען

 עם װען אםילו בארעכטיגם זײנעז ארבעטער די װעלכער
 די ױערען אנגעווענדעם שםרענג םאל דעם אין זאל
 איז װעלכע פארמולא׳ סםיל״ ״לימעל נערוםענע אזױ
 גים שפיגעלט זי וױיל זיך׳ םאר און אז יושר׳דיג נים
באדינגוגגען. איצםיגע די אפ

 רעקאמענדאציע דער געגען מיר זיינעז ״!מייטענם׳
 געוױעלעכער דער או געגענזאץ אין װאם׳ דערםאר׳

 ריטרא• אויםגלײכונג לוין די נישט זי מאכט ■ראקםיק׳
 זאל העכערוגג לוין די אז רעקאמענדירט׳ גאר עקםיװ׳

 לעיבאר וואר דער ווי גאכדעם ערשם קראםם אין אריץ
 םון אנשםאט ענטשיידוגג. זײן ארויסגעבעז ױעם באארד

 on געװארעז איבערגעװיזען איז קעים די װעז ײם1 דער
באארד״. לעיבאר
 םארוואס באארד לײבאר װאר םון דערקלערונג די

 םאלגענ־ דער איז םראצענט׳ זיבען באװיליגט האבעז די
 םאר־ שםאל ״קלײן דער אונםער אז אנערקעגען די :דער

 מער «ו בארעכטיגם נים דרעסמאכער די זייגען םולא״
 האט ®ענעל «מ פערהײם די ױאם פראמנם זעקם די װי

 די האבען העכערונג די אז אבער׳ פילען׳ זײ רעקאמענדירם.
 סעפטעם־ סח קריגעז געדארםם יושר פי על דרעסמאכעד

 דעם איבערגענוםעז האם באארד לײבאר דער ײעז אז׳ בעו־
 וואו אינדוםטריע׳ דרעס דעד אין אבער וױ אזױ םכסון■.

 אויםאורע־ שװער איז ארבעם׳ שםיק אײעעםירט איז עם
 סען מאם ארבעט דער םאר פראמגט זעקם די כענען
 פראמנם אײן זײ באװיליגען אויפגעםאכט, שױן האם

 םארלוסט דעם מאכען n גום !וקונםם׳ דער פאר עקסםרא
 האם עם וואס מאנאטען זעקס די r>n ארבעטער די פון

ענםשיידען. n באארד דעס נענוסען

 קונסט אױס שטעלט האלעדזש אנפדאס
מיטגלידער 22 לאקאל םון שאפונגען

 אײנ־ האם 22 לאקאל ימיאן דרעססאכער די וזען
 ענם־ » םיםגלידער םאר סםודיא קונסט איר געארדענם

 מא־ !ײבענעז׳ איז םאלאנםעז שעםערישע זײערע װיקלען
 געשםייכעלט םענשען םילע האבען םקולפםור, אדן לעזײי

 ערענםם. געגומען עס האבען וױיניגע זײער גיטםוםיג
«ן מאנמ פון ארבלםעז די זײנען אבער ײס1 דער פאד

 1» אױםשםעלתגזמ אין געװארען געוויזען שילער די
 ליב־ קונסט או נעװארען פארקױסם זײנמ זײ פון פילע

 דעדגרײ׳כונגעז. די מלויבם מאבען פבמים תאבער.
 םים־ קינסטלעד אירע און flpar די האט אבער איאט

 קאמפליםענם׳ אױסעדגעוױינלעכעז אן מדא־אגען גלידער
 האם אהײא׳ םפרינגס׳ יעלאו םון קאלעדזש אנםיאק װען

 װאסעד־פארב אױל׳ אין מאלערײען רײע א אויסגעשסעלם
 אן אין 22 לאקאל סח םיטגלידער די סון פאסםעלען און

אויסשםעלונס קונםט ארגעםעד
 םעז17 דעם םיז אנגעגאנגזנז איז אױסשםעלונג די
 ד• אלגא באריכםעט אפריל׳ םען24 דעם גיז םארםש

 זײ־ בילדער די קאלעדזש. ®ח פרעזידענם הענדערםאן׳
 אויס־ דער אין געװען זײנען װאם די׳ םון םײל א נען

 דער אק אראנזשירט האם nrai’ די װאס שםעלונג
 דאס םאנד. הילםס כינעזישעז טאה גאלערי םעדגיל

 בא־ א װאם געשיכםע דער איז מאל ערשםען אום איז
 אוים־ אן אראנזשירט אנשםאלם אקאדעמישער װאוםםער
ארבעםער• פץ קונסם־שאפומען פח שםעלונג

 סענעדזשער זימערמאן׳ טשארלם װײם־פרעזידענט
 :ערקלערט דערםים םארביגדונג אין האט 22 לאקאל םון

 זײנען מיר !וםרידען וױ זאגען צו נױטיג נים איז ״עס
 שא־ קונסם די וױיזם קאלעחש אנטיאק וואם דערםיט
 די םיט שםאלץ זימען מיר םםודיא. אונער ®מ םוגגעז

 טא־ די םיט און קלאס קונםט אונזער סון דערגרײכוגגעז
 זײנען מיר דארם. לערנען װאם מיםגלידער לאנטירטע
 בא־ 11 נגען1באםיה נזערע1א װאם םרידען1! ספמיעל

 n מעגלעכקײםעז די מים מיםגלידער אמזערע זארגען
 געקראגען האם לעבען רעלען1לם1ק זײער בארייכערען

 אינסםײ בילײנגם סםער1באװא אזא םץ אנערקענעג די
 שטאנדפתקט יעחט פון קאלעחש. אנטיאק װי טמיע

 אויים־ די אראנזשירען דעם מים קאלעחש דער האט
זאד״. װיכטיגע א געטאז נג1שםעל

 אפיס אנעמםלאימענט פון אינםפעקטאר
 געלט אױסנארען םאר טורמע אץ גײט

מיטגליד 22 לאר,אל פון
 קלעיםם געהילםס געװעזעגער םערלין׳ ד״ האוזארד

 םאר־ ארבעטסלאזען םח אםיס יארקער 1ני אין עקזעמינער
 60 מיט געװארען באשםראםם איז זיכעתנגס־פאנד,

 םמ םיםגליד א סץ געלט אױסגארען פאר רמע1ט סעג
 אױס־ דעם נטער1א ,22 לאקאל ײניאן, דרעםמאכער דער
 אין בעניעםיט ארבעטסלאזען גענומען האט זי אז רײד,
 דער שאפ. אין געארבעם האט זי װאם ײם1 דער

 אץ האנם דער ביי ארען11גע געכאפט איז םארברעכער
ען.11גע מװד. זיד האט

 דאם געגעבען אים האט װעלכע דרעסמאכערין, די
 שרה שױעסטער איז ארעםם, זײו חאכט1םארא ן1א געלם

d פארקלאגט אים האט זי מאםס. ii ירני1אם זײסטריקט 
 געװען איז געשיכטע די מניאן. דער סוץ ראם דעם יף1א

םאלגט: װי
 םמ אםיס אין געװארען געתםען איז מאסס שרה

 עקזעמינער געהילםם דער און רענם1אינש אנעמפלאימענט
 זי אז ׳ױחען1בא האם ער אז געזאגט, איד האם סערלין,

 װעל־ פאר אכען,m« 11 די אין שאפ איז געארבעט האם
 ארבעטםלאזען דעם םיז טשעקם געקראגען האם זי כע

 אין םארדיגט ניט םיל האסם ״זױ םאנד. פארזיכעתנגם
 n ן1א — געזאגם איר ער האט — ױאכען אװײ די

 םארברעכעז• קיץ באגײן n געמיינט ניט מעגלעך האסט
 עם װעט דאלאר, דרײםיג די אלען1ריק11 װעםם n יג1א

װערעז״• יסגעגליכען1א אלץ
 איז זי אז געםילט׳ האט םאסם שװעסםער כאטש

 גע־ ניט מאל קײן האט זי אז לדיג,1מש1א גאנאעז אין
 איז מאד׳ א םאר בענעפים ארבעםםלאזען קיין מעז1נ

 ױ1 !מעשםיםם דאך זי האם מארבעט׳ האט זי װעלכער
 םאר האבעגדיג פװרא דאלער׳ דרײסיג די ריקאושאלען

 פארדעכסיגען.דעם אנגעהױבעז אבער האם זי טראבעל.
 טשעק א נעמען n אנטזאגם זיד ד׳אט ער ױען קלױרק,

 אז געבעםען׳ אמ געלם דעם םאר ארדער םאני אדער
 אפים׳ אין קעש איז געלם דאס ברענגען װעט זי אױב
 זיד האם ער קאנװערם. א אין געבען אים עם זי זאל

 געלם. דעם נאך אהײם איר » םען1ק » אנגעבאטען אױך
 דער אין שבת דעם געקמגען איר n םאקע איז יער

 זיך בײ דאלאר םופמז בלױז געהאט האם זי אבער םרי,
 אן אים םיט געמאכם איץ געגעבעז אים האט זי װאס

 געבען n םרי דער אץ שבת ײםעז111 םאוץ אפאינסמענם
געלם. איבעריגע דאס אים

 געשטעלם זין דרעםםאכעריזו די האם אעםערדעסעז
 דיסםריקט םיטן אמ ײניאן דער םים םארבינמגג אין

 אװײ־ דעם מען1געק איז םערלץ װעז אםים. אםױרניס
 אין שױן האט געלם, איבעדיגעז דעם נאד שבת םען

 דיקםאםאז א םים דעמקטיװ א געווארט ימער1 !ח׳ייםעז
האם ךר װאס גלשפריד דדם רעקארדירט האם װאם
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 דא־ I9XBW די גאגעבאן איס האם זי •ignyi איד וױם
 wo <אר V ױס< <ץ «עס1א1אסיג סעגולאײגענ איז לאר

געװארעז• ארעסטירט ער איז שפעטעו
ד ארבעםסלאזען דעם ®ז אונטערוונומ אז מ  *י

 געזחן איז מאסס ?רטיעס1ש אז באװיזען׳ האט אסים רענס
געגןן האט עקזעמינער דער אז טשולדיג׳1א גאנאען אין

tea* aiBte Ltetê te ate teâtete —»— — —- — — - — — - - ̂ i כדי בלמל א געפאכם איר i געלס. זדיספרעסען קענען 
 אץ איבערגעממן ניט מאל קײן ער האם געלט דאם אז

 אתנםערגע׳לאזפ עס האם ער נאר רעגירונגס־פאנד, דעם
i i פארבחך זײן געװען םװח האם ער קעשענע׳ אין זיך 

 xjo זעמיג םים געװארעז נאשטראפט איז אח כען
רםע.1ט

 מיפגלידער פאר העכערונגען לױן
גוטנע־ U2 אמ 91 לאקאל פון

באארד לײבאר פון הייםען •
—— ■ 1 ■ 1 ., — « I וו ——
 נעפ־ די אח טרײד דרעם טשילדרען אין ארבעםער די
 םא• דעם האבעז ארבעטעד ער1םלא ארםיפישעל איץ װער
 כאארו לעיבאר װאר ן1פ םהײםתג1ג די געקראגען נאט
מ זײערע װעלכע אױף העכעתנגען, ין1ל די פאר  ײגין

 םרײדם, n אין בתים בעלי די םיט געאײניגט זיד האבעז
 פאו קריגען ארבעטער די װעלען העכעתנגען די אח

 געהא־ געשלאםעז זײנעז אפמאכעז די װען םמ ײט1 דער
 דןו םאר פעי מנק קריגען ױעלען זײ הײםט׳ דאם רען.

 אדײן געזאלם האבען אפמאכען די רדען סון יים1 גאטנער
באאדד. לליבאר פון אנםשײדדנג דער ביז קראפט אין

 מענעחשןר גריגבערג׳ הערי וױים־פרעזידענם וױ
 גיפ 91 לאקאל ײניאז דרעס&אכער טשילדערעז דער םמ

 אחם געניםעז לױן געהעכערםען דעם ®מ װעלעז איבער,
 ארבעםען װעלכע ײניאז׳ דער םױ םיםגלידער 8.500

 רעפרעזענ־ ױאם אםאםיאײשאגם װײ1 םמ שעפער די אין
 אםאסי- די שעפער. 176 םוץ אייגעגםיםער די טירען

אװ אםאםיאײשאן ״אינדאםטריעל די זײגען: איישאנם
 רעפחר אס11 רערס״,1םעקםש1מאג אםארעל חשאױענײל

 ״םםארטס־ די און םירמעם זעקס אזץ גדערט1ד> זענטירט
 םיםגלײ זיבעאיג םיט אסאסיאיישאױ קאנטראקטארם וחגר
דער•

 געזזארען טגעהײסען1ג איז אס11 אפמאד׳ דעם לױט
 קרי־ ארבעםער שםיק די װעלען באארד׳ לעיבאר װאר םוץ
 שכיתת; די יף1א פראמנם םינף ן1ם העפעתנג א גען
 די אץ מער, װאך א דאלאר איין קריגען הענט װאכען די

 העכעתנגען לױן די װאך• א דאלאר װיי1 — קאםערם
 •1942 דעאעמבער ערשםעז דעם ש־ן ריםראעקטיװ דיגעז

 אתם קריגען עלען11 ארבעםער די אז ט,1שא גרינבערג
. פעי. בעק אין דאלאר טױזעגט המדערט ױי11

 תר האט שכיחת די יף1א העכערונג ענלעכע אן
 פח ארבעטער די םאר מטגעהייסען באארד לעיבאר אר11

 ג42 לאקאל טמ םיטגלידער םרײד׳ סקארף אמ ער11נעק
 װאך• א דאלאר !װאנאיג ױי !ױיניגער םארדינען װעלכע

 באריכםעט לאקאל׳ םץ םענעחשער אװים,1ם דזשאז׳עף װי
i גיק העכעמנג די ױעט i פץ פראאענם 46 אעןגעםער 

 לאקאל• ®מ נג1אפםייל נעקװער דער םװ מיםגלידער די
 לעים העמערם׳ האנד־נייער׳ םריםערם׳ אײנשליסענדיג

 רא־ גיידזש אפערײםארם, מאשין סגעפ פרעםערס׳ נייער׳
 אײן אױד שליםט דאם אנגעשםעלטע• םלאאר ן1א נערס

 סאכט ײניאז די ױעמען םאר ת,1מלאב בעל עלטערע
 די ביליגער. ארבעםען זײ עראיבט אח יםנאם1א אן

 אח ארבעםער שםיק םאר פראאענט םינף איז העכעתנג
 ארבעטער די איז חענט. אכען11 םאר ײאד א דאלאר איץ
 יעי בעק קריגעז װעלען שעפער אםאםיאײשאן די אין
 J דעם אין ארבעםער די דעאעמבער. ערשםען םמ

 םים אגריםענם באדנדער א האט װאם שאפ״, לאעב דזש.
 זײ נאר העכעתנג זעלביגע די אױך קריגען ײניאז דער

 אגריםענם דער װען אן׳ םעבחאר עדשםען םץ עם קריגעז
 לעיבאר םארן ארן.1געו געשלאםען איז םירםע דער מים

 ײניאז דער םץ אפליקײשאן די דא איאט נאד איז באארד
 ארבעט םעז יאי1 בתים׳ בעלי אינדעםענדענט אל1 א אמ
 פאר געאײניגט זיד האם םען עלכע11 מיט אמ ײאד סיז

 םים םארדמםםעז זײערע אױםאװליימן העכעתגגעז ין1ל
 ענם־ קײן שעפער. ארבעט שםיק די אין ארבעםער די

 ארױםגעגעמז נים נאד איז קעיסעם די איז גג1שײד
געװארעז•
 דער מיס 142 לאקאל אװישען אגריםענט דעם אין
 געװאתען אױך ױניאן די האט אםאסיאײשאן געקװער

 מלי די ארבעטער. די םאר יעס1װאקא כאאאלםע
 I איז ראל «עי «ן פראאענם דרײ יאלעז דארפעז בתים
די וחנלמז פון איז םארװאלםעם ײניאן די װאס פאנד
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 «־ איז װאקאןניעס אלםע1בא קריגען װעלעז ארבעםער
בעגעסיםם• דערע

ר גים םחפזים בתדער װי מ  נעקװעד די האם אי
 די איז סעזאן בעסםעז דעם יאר דאס געהאם איגתםםרי

 םאקםיש אמ לאזיגקײסטארבע יאר. סעדזױג םע1לע
 אח םקארפם װאס דאס איז אורזאד די פארשװזמדעז•

 עטלעכע מאדע׳ דער אין ארײן שםארק זײגען נעקװער
 באשםע־ רעגיתנגס אױף אדבעםען םרײד פת שעפער
 סקארםס נעװױ׳ דער פאר םיכלעך מאכענדיג למגען׳

 םלאם אמ ארםיי דער םון קזילעריס1א םחיען די םאר
גאז־מאםקעס. אח

 :גוט םארדינען ארבעטער םעד שאלדער
 קינסטלעכע פאר העכערונג םאדערט ץניאן

ארבעטער בלומען
 142 לאקאל ױעלכע ארבעטער, םעד שאלדער די

 ם1אי געםינען ארגאניזירם, ריק11 לאנג ניט ערשם האם
 האבען זײ זיך. באןנאלט ײניאן א » באלאנגעז אז אױס,

 איבערגעםירם די האם ײניאן די ען11 געהאט׳ רא1מ פריער
 אז ים,1א זײ געםינען איאם שטיק־ארבעט. יף1א ױאך פוץ

 האבען זײ װאס װאד׳ א דאלאר זיבעאען די אנשםאט
 אפילו אץ 30 ,28 ם1אי זײ םאײינען געקראגעז, פריער

 שטארק די זיינען נאטירלעד װאן־. א דאלאר םעתניג
איבערבייט. דעם םץ םרידען11

 םעד שאלדער סםעמםארד דער םץ ארבעםער די
 קריגען װעלעז ם,1קאנעםיק סטעמםארד, אין קאםפאני

 ױניאן די אמ קאםפאני די העכעתנג• לױן א גיכען *ין
 לעיבאר ארon 11 יע1אפליקא אן אריינגעגעבען האבען

 הע־ די האט באארד לעיבאר רידזשאנעל דער באארד.
•?חײס?זגמ1ג רעדזנג

 ם1אי םארהאנדעלט טרייד באמען קינסטלעסען אין
אגרימענם. נייעם א פאר בתים בעלי די מיט לאקאל חנר
 רעגירונג די אם11 דעם איבער ביזי. זייער איז מרייד אין

 דער אין ױכטיג1 ניט אלס ערקלערט םרייד דעם האם
 דעם םארלאזם לייס ײנגע םילע האבען ײם,1 םלחמה 1

 ױניאן די ארבעטער. אין מאנגעל א איז עס און םרײד
 שכיתת די אױף םראאעגם םינף םץ העכעתנג א פאדערם

 ימים אלםע1בא מער אוץ יעם1אקא11 אלםע1בא זװן
 ער־ די זאל ײניאן די אז ױילען, בתים בעלי די םחדם.
i ײט1 ארבעםס די פארלענגערען לױבען i נ־1שט םעראיג 

 זדמבאגרע• לערנער ארײמעמען לאזען tik ײאד א דעז
 ארבעטער. אין מאנגעל דעם מען1בימוק כדי נעזט,
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 ארבע־ נעגליזשי און אונטערװעש
 לײבאר גוטהײםונגפון קריגען טער

עבערונגה לױן פאר דנאאר
 דער אז באריכםעם. שאר סעמימיל !ױים־פרעזידענט

 םח אפליקאאיע די ױליגט1בא האט באארד לעיבאר װאר
 לאקאל ײניאן ארבעטער נעגליזשי איז אונםערװעש דער
 העכע־ ין1ל א םאר טרײד׳ אין אסאסיאיישאנס די איז 62

 װעלכע יף1א ײניאן דער םון מיםגלידער די םאר חנג
 איז נג1טהײם1ג די געאייניגם. זיך האבען דדים1 כײדע

 דעם באארד לעיבאר ױאר ®מ געװארעז אריעגעשיקט
 פארעםענט־ איז עם װי נאכדעם טאג איין אםריל׳ םען9

 םאר־ 11 ארדער רתװעלט׳ם םרעזידענט געװארעז לעכם
 םינף איז העכעתנג די פרייזען. אוץ שכימת פרירען

 גרע־ די אין עם בריעגט װאם שכיחת, די יף1א פרןמענט
 נםער־1א די וײל1 לא״.1םארמ םםיל ״ליטעל דער םץ נמעז
 לעןיםעז געקראגעז האבעז ארבעםער נעגליזשי איז װעש
ן םץ העכעתנג א יאד פרןמענט. מ

 או־נ־ דער ®ח יע1אפליקא דער םח םאל דעם אין
 דער האם אםאםיאיישאנס, דרײ די ן1א ײניאן עש1סעת
 ענטשײדעג די ארױםגיעגעבעז באארד לעיבאר װאר

 אגדערע אס11 ייט1 דער אין שנעל. אויסערגעװײנלעך
 הע־ לױן פאר בתים בעלי אמ ײניאנם סיז איליקאזניעס

 געאיי־ זיד האבעז דדים1 ביידע װעלכע אױף כעחגגעז׳
 באארד דער ביז לאנג מאנאםען זיך־ םארשלעםעז ניגם
 פאל דעם אין זיי האבען ענטשײדעג׳ אן ארױם גיס

 די אכען.11 םאר א אין ענטשײדדנג די ארריסגעגעבען
 פארטרע־ די מיט אמטערהאנדלזןן געײמען האם ימיאן

 האמן זײ אר.1םענר איז אםאסיאײשאנם די םמ םער
ם אםליקיישאן די אװעקגעשיקם איז געאייניגם ייד « 

 אפריל נײנםען דעם אוץ מארטש אין ערשט כאארד לעיבאר
נג.1םהײס1ג די מען1אנגעק שײן איז

 די םים ױניאן דער םיז נגען1םארהאנדל די ביי
ר די םון םארםרעטער די האבען אסאםיאיישאנם  א

 םוץ םאדעתנג דער געגענגעשםעלם ניט זיד בעטסגעבער
עי אױסגלײז־• לױן א פאר און העמרונג א פאר יינקמ י

u■ די גאסנעבען געמאלט גיס אבעד האבעז זײ n rig 
 םרעפס העמרמג די אס װאס געלס, דאם לײגען11אײנ

מלמן r® פאנד׳ א אץ אז  קרי־ זאלען ארבעסעד די י
 גע־ װעם עם ױאס אײט׳ דעד פאו־ פעי בעק זײעו־ געז

 די מםזדיסען װעם באארד לעיבאר דעד כיז ײיעחמ
 אים־ on איבעדגעגאנגען דאן איז פראגע די העכערתס
 גמ״ aw ענםשײדעז האם ער אח םשערמאן, פארשעל

 כתים מלי די פארלאסט ײניאנ׳ס דער פיז -סםען
 סאנד איז אח געלם דאס איעגעלײגם דעריבער האבען

 חמ־ זפמגעםער ײם1 דער םאר אנגעקליבען זיד האם
 ט1אי ײעלעז ארבעםער די דאלאר. טױזענט דערם

 םען מי שנעל אזױ ײניאן, דער םח געלם דאם קריגעז
 פח יעדען םם1ק עס װאס םע1ס די יםרעכענען1א װעם

עדי^ערם. שאר האם — םשעקם, די אױסמאכען את זיי
 םים־ אלע קריגעז העכעתנג אין ענם1פרא םינף די
 ארמגםען װאם די סײ טרײד. אין ײגיאז דער םח גלידער

 דמען קאםערס די ארבעםער. װאך די סײ אח שםיק פח
 לעיבאר דער העכעתנג. דער אין איינגעשלאסען אייד

 בעלי די פון פארלאגג דעם אנםזאגט אבער האם באארד
 פאר אייד העכערעג זעלביגע די באו־ױליגען n בתים

 מיטגלײ אלס נים באלאגגעז װאס אנגעשםעלםע אפיס די
 באהײז, איבעריגעד אן איז דאס £2 לאקאל םמ דער

i באלאגגען n ארבעםער םאר איז עס וױכםיג װי i א 
אגגעװיזען שאר האם — ײניאן

 לאק. יוניאן ארבעטער רןארסעט
 אײנ־ געגען באםעס ווארענט 32

ליםט בלעה א פירען
 ®ח אנהױב איז אנגעםערקט שױן האבען םיר ױי

 ־1מאנ בראזיער אח קארסעט די האבען איבערזיבם, דעם
 זײער סקים׳ נײעם א n דערםראכט זיך רערס1םעקטש

 א אנגעטמען הױם העלער דער םוץ האט אסאםיאײשאן
 ארבע־ םיז איבערװאנדערען דאם ״באקעמםען n באשלום

 עם זײ האבען געםאז ױיטעױ.11 אין שאם איץ םוץ טער
 םמ פאליסי די דװ־ממױרען פאטריאםיזם׳ ליב11 בלױז
i 01א פלמער בייטען געגען רעגיתנג דער i קריגען 

 יך1א אאץ זיי ױעט נאםירלעך . . . שכיתת העכערע
 אר־ די פאטריאםיזס. דעם םץ פראםיט א ארייגקעןען

 נים עלען11 זײ אמ אייגגעסרױרעו זיץ װעלעז בעטער
. שכיתת בעסערע נאד זיד יאגען קענען . .

 לאקאל יתיאן׳ ארבעטער בראזיער את קארסעם די
 בעלי די םון פאםריאםיזם דעט אין אבער האם ,32

 שװאמע םוץ םקים אמאליגען דעם דערשמעקט בתים
 טע1ג געגעז אנהאלטען םלעגען באםעם ױאם ליסטען,

 געגען פראםעסםירט שטארק האם זי אץ לייט ײניאן
i אסאסיאיישאן דער פץ פארדך דעם i געזעץ דעם נעמען 
 װעלכע ײניאן, דער םרעגענדיג נים הענט, אייגענע די אין

 ם1א זיד האנדעלט עם װען זאגען׳ n עפעם אױך האם
 סנײדער, אײברעהעם ארבעםער. די פאר יעם1רעגולא

 דעד געװארענם דעריבער האם לאקאל. םח מענעחשער
 םץ געםאדערט ן1א האנדלעג דער געגען אסאםיאײשאן

 בריף א איז באשלום. דעם ריקרוםען11 זאל זי אז איר,
on אסאםיאײשאז, דער םץ םעקרעםער טימ1עקזעק 

 אסאםיאײשאז די אז אן׳ םנײדער װײזם סילבערט, חשעם
 םמ רעכםעז די יף1א באגרעעעגעז םירען11איינ ײכם

 װי שםרענגערע, םיל ארבעטער בראזיער אץ קארםעם די
 קא־ מענפאמיר װאר דער םוץ 1אםיל ארדער דער איז עם

t* ױיזט1 ער מישאן. i אױמװ־ מאםיװיתנג די אז אן׳ 
 בלױז איז ארדער, רױװעלם׳ם פרעזידענט דעם םאלגען

 אנגע־ זײערע רעזאלמיע די האבען זײ חייל אױסרײד, אן
 ארױםגעגעבען האט פרעזידענט דער אײדער גאך ױמען

פלעאער. גײטעז געגעז ארדער דץ
 די מטהײםען נים קען ײניאן די אז דערקלערעגדיג׳

 סנײדער ודיזט באנתם׳ אסאםיאײשאן די ױאם מעטאדען
 מ־ םארגאגגענהײם דער אין האבען ארבעםער די אז אן,

 פאראײנען, בתים בעלי םיט ערםאתגגעז ביםערע האם
 באשעםםיגען דאם קאנטראלירען n געװכט האבעז װעלכע

 שױן האט עם״ םיטגלידער. זײערע םוץ ארבעטער
 TP- אז — אנגעװיזעז סנײדער האם — פאםירם אמאל
 יף1א מיםגלידער יתיאן ארױםגעשטעלם האבען םעם

 א !ושסעלעז זײ םלעגם עם װעלכע ליםםען, אחנע11ש
 אנגע־ האט אסאסיאײשאז דיער װאם בױרא, !ענםראלע

 אז באהױפםען. n אמיכם די נים האב איך האלטען.
 איד םיסםעם. אזא אײנפירען װיל אםאסיאײשאן אייער
 די װאס םאר באװיחען׳ n םאקם דעם יז1בל ברענג
 מעםאדעז, די מםהײםען נים פריגאיפיעל יןען ײניאן

מעף•1אנגענ האם ײשאןאסאסיא אײער װאם
בריף, דעם אין אן אױך װײזט סנײדעד םענעדזשער

nag ■gn igr ײאס ױאראזאלח אזכאםשדי yegog n-
מן ס נו b תי b p מז I'g די קדימן n זי n M w a 

סןן דאס פאדסײדאן או אזימי רוןר ■ון  גיי ילאמר נ״
i די gujoig, גיש דאבא זיד זי האט w  lya jjna דןו 

 ײזאלוניא די tvsunag חאט ■ip פאראױס׳ איז ײניאז
 one זײ ראדאן איאט איגשױאטיװא. אײגזמאר איד אױף

n ײעמז m w. וח» ושאייאסיאסא »ײןר ״ויעז 
 זײן אץ סגײדאד mgr — עי«1לאר<ז איר !װײקתסעז

 ךי קריגזח n זוכאן אױפריכסיג װאט אח — בריף
 ngo סיט ייניאז די װעט יונקמ, חןד ®ח קאא״עחסױע

im דך געניגעז rujw gm די נעםעז11אנ אים »ײד םיײ 
nn’n פאםרעגלעז נױסיגע ir tn ־ ראגירונגס דעם»g* 
גראם״.

■ ״ ■׳ ך■■ן אױפגעמאנם פע- בעה ססס,סו$
טאון אװ אוט איסטערן איז

ן דעפארטמענם
 ®ן םענעדזשעד װאנויןד׳ חערי װייס״פרעױדענם

 די אז באריכםעט, דעפארטםענם םאיז אװ איט איסםעוץ
 קארמ פון םע1ס די אײנגעמאנם מאגאט דעם האם יתיאז

 איז ארבעםעד די פאר קפעי מ איז דאלאר םױזענם מז
 װעלכע שאפם, קאנםראקםיגג דרעס ניױחשױחי אכט

 פו־ײזעז געסעםעלטע די געאאלם געקראגען נים האמז
 טשיזלערס די םט.1געק זײ חאס עס װי ארבעס דער םאר

װאס כעג1נםעדז1א אז יירד געײארעז געכאפם זײנען
____ _______ ________ ______- ----------- aaaa  אראנ האט דעפארםםענט םאח איי ם1א איסםעיץ ד^ר

 יאר־ נױ פיז דעפארסמענט אקאתטיגג דעד אח זשירט
דױ־בגעםירם. האט באארד חשאינט דרעס קער

to גא־ האמן שעפער קאנטראקםינג די םת 
 םירםעס די םיתי״• ״גראם דזשאבער סאיז ארבעם
 — ױאלי סירימ «ח ספארםסמער״׳ ״םעילאר זײנען:
L316 פון ״,4? סעקטשורינג1פאנ *עליזאבעם ;דאלאר 

 ״חשאחן דאלאר; 781 — חשױרזי נױ עליזאבעם,
 ״לעתײ אץ ;דאלאר 1,182 — גארםילד ®מ באיקא״,
דאלאר. 1,247 — םיםי ײניאן םה םראקס״,

 חאבעז װעלכע פירמעס, םיר אגדערע יי «מ ירײ
 די געאאלם תאבען דרעס״ ,פאמעםע םאר געארבעם
®ץ דרעס״ ״װיקםארי פעי: בעק סעז1ס םאלגענדע

 םמ דרעס״ ״עי.סי.םי. דאלאר; 600 — סיטי ײניאז
 דרעם״, ״קאײיעל אמ דאלאי 2,000 — נױ־יארק װעסט

 שאפ אכםער דער דאלאר• 1^00 — סיטי ײניאז ®מ
 םח קאמםאני״, דרעס םי. דאבליג ענד םי• ״עס. די איז

 זי דרעס״. ״םראסעל םאר ארבעם װעלכע סיטי׳ ײניאז
דאלאר• 1,100 באאאלט האם

 שטארק חאם ײאנדער הערי מענעדזשער גענעראל
 חשאינט ®וץ אקאוינסענםס די םץ םעהיגקייט די געלױבם
 נים זאך קײן קענען בתים בעלי װעלכע םוץ באארד,

 הענם די אין ביכער די קריגען זײ װעז באהאלטען.
 — געזאגם װאנדער האט — אקאמםענםם ״די ארײז•
 ענװעלאפס פעי די םץ װעכםער סעאיגסםע n זײנען

 -1* םחעז דך ײעלעז באסעס די אץ ארבעםער, די םיז
 בא־ נים מז קעז זײ ®מ אז געדאנק, on געװאוינעז

 װאס שכירמן, ארבעםער םת גנבח׳לעד קײן האלטעז
אגװענדעך. ניט זאלען זײ קעאען א פאר

 מארקאן אץ אפשטימונג אין געוױנט ױניאן
עליזאבעט אץ שאם קאמפאני

 האם דעפאדםמענם טאמ אװ ם1א איסםערן דער
 א םאר באדינגעגען װעגעז פארהאנדלעז אנגעהױבען

 עלי־ פוץ קאםפאני״ מארקאן דער מים אגרימענם ײניאן
 אינםערנעשאנעל די װי נאכדעם דזשױרױ, 1ני זאבעם,

 אמ- ארבעםער, די םמ נג1אפשטים אז איז געװאײעז האם
 דער באארד. רילזױשאנס לעיבאר נעשאנעל דעם םער

 סוץ םארטרעםער אלם ײניאז די באשםיםם האט באארד
 קאלעק־ םאר שאפ סקױרם דעס איז ארבעםער 130 די

געזעץ• אמםעח נגען1םארהאנדל םיװע
m באםרײבם םירמע די i באזונ־ זפ־נםער שעיער

 מאכם שאפ״ קאםפאני ״מארקאן די נעםען. יערע
 דזשי עגד 1״דאבלי נאמעז אמםערן שאפ א אח סקױרםס
 װען דרעסעס. םשילדערן אױף ארבעם קאםפאני״ םימינג

 ארבעםער די ארגאנמיחװ געטמעז דך האט ײניאז די
 יעדען גענושם םירמע די האט שאפ׳ סקײרם דעם אין

 ארבעט, ארגאניתסניאנם די שםערעז n מיםעל םעגלעמן
 און 221 לאקאל סון םענעדזשער דעטעלםאן, פעםע לױט

 יעגעם אין דעפאדםםענם םאץ אװ ם1א םיז פארטרעםער
 די פמ מעדהי״ם א האם אבער דעם םראץ געגענד.

 אייפן אח׳ ײניאז דער אן אנגעשלאסען זיך ארבעםער
װארןן 1* ארבץסעד די םיז אפליקאאיץם די פון גתנם
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ד ״יו ״יילינגס ײני*! די תאס *גליד«ר* יי מ  ליי
nr w in s  is tbop י «לס ײגייז די ײ י * 

מ P יי isono in ײי• י* ■ת ײ י *י^ י ̂. י «w a m ויץ n אײנמףימ״נאי י*ז יזאמז «ידנת 
מז s 1אי א ד מ ׳ «דס אספאד ס * מ י י י י ד  י

s o rt ל * n rv n m ײ״לי סח *רמסןר די שסערעז 
nro זיד m s ד ד גאגאז דיסקריםיגיײמ מ ר  ימז1 «
 ימים־ יי מסראכסעז װעט באאדד לוױבאד m װאס

jךי o t s איז ממלסעז דם אסמאד דעם *בער האס 
 דעם *רמט די געײארפעז ״ןנזז *רמסער חנסױג

 שטערונגזנז די געגעז סראםעסט *לס טארסש םעז22
m ײגיאז די גתים. בעלי די פון דיסקדיםימזױעס 

o ד*ן האם m *o n, דורכגעשירס גלײן ואל עס «ז *jm 
 t>sn ײניאז די און ארמםער די סת *פשסיםונג *ן חח

י׳ די געפידם װערען אי*ם ס■וײארזס א מודאתאז  מ
תאנדלמגוח•

 ;ארגאנידרט קאראנא אץ שא■ בלאח
 קאחאס אין ארבעטער אוגטערװעש

חעכערונג לױן געוױנען
 חאט דעפארטמענם םאץ אװ אוס איסםעח דער

 קאראנא. אין שאי בלאוז דעם אדגאגיזידס מאנאט דעס
 ייז קאמסאני׳ נאװעלםי ׳״גילבערם די אײל*נד, לאנג
 קאלעקםײוען דעם פון באדינגוגגעז די געװאוגעז די פאר

 שםונ־ 35 א — סרײך כלאוז יארקער נױ אין אגרימעגט
 אנ־ די אץ װאקאציעס באצאלסע וואז־, ארבעסס דיגע

rvn חירף חעכערונג לױן די באדינגוגמז• ױני*ז 
 סןיר׳ די באארד. לזױבאר סון ײערען גוטגעחײסעז
» אנגאפידט חאס ימגדלוגמן ״ ״  העגע־ «ר*ס«אז- י

לאקאלס• אײלאנד לאגג זײ םמ דזשער
 דער םים אגרימענם דעם באנײם תאט ײני*ן די
 די פאר האט אמ קאםסאני״ אנדעדגארםעגם ,קאהאם

m ארבעםעד s ip n סראמנם. מז םיז חעכערומ לױן א 
 מיט־ םלאכות, בעל 125 באשעסםיגט װערעז שא• אין

 באארד לעיבאר װאר דער .163 ל«קאל פן גלידעד
 חא־ צדדים בײדע און אגרימעגם׳ דעם גוסחײסעז דארן׳

m וױיס־ירעזידעגט איליקאאיע. די אונםערגעשריבעז 
 דעמרם־ שון טארםרעטער לאקאלער דער איז װאנדער

 טארחאנדלמ־ די אנגעםירם חאבעז סאיאיעד, ע. סעגט,
געז•

 דעפארט־ םרייד גארטענם האםען
שעטער נײע ארגאניזירט םענם

 טון דעטארםםענם םרײד ג&רםענט קאטען דער
 םאושײ־ וױדער מאנאם דעם חאם אינםעתעשאנעל דער

 שע־ נײע ארגאניזירעז אין דעדטאלג ןעדענמײרגא כענם
 רײזבערג׳ עלייעס וױיס־־טדעזידענם באריכםעם — וער

דעאארםמענם. םת דירעקםאר גענעדאל
 אונםערגע־ איז וואס אגריםענט וױכטיגסםער דער

 ניטינג *בענינגםאז די מים דער איז געװארעז שריבען
 איז אגרימענט דער ווערמאנם. בענינגםאן, אין םילם״.

 האט ױניאז די וױ נאכדעם געװארעז אוגםערגעשריבעז
 מאנאםעז *וױי םאר קאסטײן ענערגישעז אן אגגעפירם

 ארבעםער חונדערט אחײ די טח מעדחײט די און «ײט
 דער ױניאז• דער אן אנגעשלאסעז זיך תאבעז שא■ אין

 אינ־ די אנערקענם ׳זאם באארד רילעישאגס לעיבאר
 ארבעםער די טח סארםרעטעריז ךי אלם טערנעשאנעל

אז פארהאנדלעז גו אײגגעשםימם האם םירםע די און
 געװארעז• אונםערגעשרימז איאם איז װאס *גרימענם׳

סװעםערס. און באד־קאםםיזםעז מאכט םירםע די
 יוניאז נארמאלע די שאו אין אײן שםעלם אגרימענם דער

 װאקזסױע באמלםע װאך א אײנגעשלאסעז באדינגוגגעז,
 גע־ אױך זיך חאמן אדדים בײדע ארבעםער. די פאר

 ■רא־ פיגף םמ העכערונג לױן באלדיגער א אוקי אײביגם
 •ראמנט פיגז׳ נאד םח העכעתמ *װײסע א און מגם

 אונםערגעשרײ האב?ז *דדים בײדע סעטםעםכעד/ אין
 גוםחײסעז סאר כאארד לעיבאר oix אטליקיישאן ךי בען
 און ארבעט ארגאניזאגיאנס די לױךהעמרוגגען. די
 מענעדזשער דיסםריקם נגעפירטא תאבעז מזתדלואגרחפא

 םעקםאגאז• בדײס jc ארגאנײזער און װעקסלער םעקס
 ניו װייסהאל אין דיסםדיקם׳ זעלביגען דעם אין

 אדײעעקליבעז זיך האט װעקסלער, כאריכסעט יאד^
 ארום באשעפטיגט װעלכער קןוסס, ביליגע פון שא■ א

 נאםעז אונטערן גײ׳ם שאא דער ארבעםער. חתדןרם
dmos< אנם־ אז איז איז קאםאאגי׳ מאנופעקטשורמג

 I............... — ------MftAM MMAi MMI iMi* Ml* * * *  חאם יײם אייזײאד איז ■Tup יו1 טון שא■ לאטעגער
 דער אז אנגעשלאםען זיד ארבעסער די טון םארחייט ן

מיןן רײז □ay ו ■i< ■י u״n םים באראםיגג א גאך י

 סיט פארהאנדלונגעז ןנגעהױמז װעקסלןנד תאט מרג,
. *גדימנט• «ן ט»ד טיײמ ד«ר

 מ־ דיסםריקם, יענסילוױיניע זמױזןלםאוז, ד«ם פון
 *כ־ איבער אז שינדלער׳ חערי םעגעדזשעד דאר ריגמט

 םשאגק ,מאוטש חנר איז ארכעטער די פח פראנענט «יג
 ײגיאז יער אז אנגעשלאסעז דך תאמז ?אספאגי׳ דרעס

 דרעס יאדקער ניו דעם אינםער ארבעט שאפ דער און
 דעם אונטערגעשרימז אױך חאט שינדלער אגדימענט.
 קאמפא־ ספארטסױעד ״חעיזעלםאמ דער טיט אגרימעגט

 די ארבעטעז עס װאס גאדינגונגעז, זעלביגע די אױף ני״
 באלאנגט ױעלכע קאמפאני*׳ .מעקאדו דער אין ארבעםער

 קאמפאגי״. שווארץ ״ל. די םירמע, זעלבער דער או אויך
 געווא־ אױםגעגליכען איז ארבעט שטיק אויף פרײזען די

 חעיזעל־ אין ארבעטער די אץ שעפער בײדע איז רעז
װאקאאיעס. באזנאלטע אויך קריגען טאן

 לױן גוט דדיסט כאארד לײבאר וואר
איסטאן אץ העכערונג

 םון םיטגלידער ארגעםער, חונדערט דרײ ארום
 גריים וועלכען םיז פענסילוױיניע׳ איסטאז ,234 לאקאל

 געווארען אינפארמירם זיינעז טענעײשער, איז סארדעניא
 דעם גוטגעהייסעז האט באארד לעיבאר ײאר דער אז

 די העכערונגען. לייז םאר ױניאן דער םון םארלאגג
 נא־ ערשטען דעם או ריםראעקםױו דיגעז חעכערוגגען

 בעק קריגעז וועלען ארבעטער די און 1942 וועמבער
 פראצענט דריי זיינען העכערוגגען די צײם. דער פאר פעי
 ס. ״מ. אין שטיק־ארבעטער 150 אומגעסער די פאר

 איז און פיליפםבורג איז שאפ סאנם״ ענד בערעגסטײז
 םמ קארפארײשאך אנדערגארמענם חיל ״פאוגטעיז חנם

 גע־ ױניאן די האט פענסילווײניע, בעטהלעהעם, סאוט
 העכערונג א אפערײטארם און קאםערם די םאר קראגען

 פינישערס, די םאר אץ פראצענט האלב א זיבען םון
 אכט — ארבעטער אנדערע און פרעסערס םריםערס,
פראצעגם.

 באדינ־ קלאוה אויסצוגלײכען זוכט י־וניאן
 און אנדזשעלעס לאס אץ גונגען

פראנציסקא סאן
 איז פאםיפיק, ביים ױניאן אינםעתעשאנעל די
 װאס פארבארײםוגגען, די אין םאראינטערעםירט שםארק

 אין אגרימענטס די באנייען צו געמאכט איצט ווערען עס
 אנדזשעלעם, לאם און סאךםראגציםקא אין םרײד קלאוק
ױני. אנפאנג און מאי סוף אוים גייען וועלכע

 אונזער םון םעדעריישאן קאוסם פאסיםיק דער דויד
 אםים אינטערנעשאנעל דעם דורך און אינטערנעשאנעל

 איינ־ אנשטרימגונגען געמאכט ווערען געגענד׳ דעם פאר
 שכירות אץ באדינגונגעז גלײכפארםיגע כיער צושםעלען

 ױײם־פרעזי־ שםעם. צוױי די אין קלאוקמאכער די םאר
 געמאכם אויםמערקזאם דעריבער האט לױױי לואיס דענם

 צוױי די אין קלאוקמאכער די םץ באארדם דזשאינם די
 אםאםי־ די ױיםען לאזען צו נויםיגקיים דער אויף שטעט

 צו אויף זיי םאדערט ױניאן די אז אפיציעל, איישאנס
 אוים־ און אגרימענםס די באנייעז וועגען פארהאנדלען

 זיך זאלען די אז באארדס, חשאינם צוױי די געםאדערט
 וועגען אינםארמאציע אויםםױשען און צוזאםענרעדען

 האבען זיי וואם מאדיםיקאציעם, און ענדערונגען די
 םאדערונגען די שטעלען זײ אײדער פאדערען, צו בדעח

 בתים בעלי די םיט קאנסערענצ׳ען בתים. בעלי די צו
שםעם. בײדע אין צוגעגרײם שײן ױערעז

 לי־ פרעױדענט פײערט אנדזשעלעס לאם
געבורטםטאג פומציגםטען וױיש

 םאר* און םוער ארכעםער םון עולם גרױםער א
 פא־ אויםן ארגאניזאציעם געזעלשאםםלעכע םח םרעטער

 לואים װײס־פרעזידענם געםייערם האגען קאוםם, םיפיק
 איז באנקעם א םיט געבורםם־טאג םוםציגםםען ליוױי׳ם

 בא־ זיד האבעז םײערונג דעד אין האםעל. רחזזעלט
 לעיבאר׳ אוו סעדעריישאן סםעים קאליםארניע די םײליגם

 םון לאקאלם און באארדם חשאינם אינםערנעשאנעל די
 אנדערע און פאםיפיק בײם שםעם פאדשײדענע די

 לאם דער קאםיםעם, ארבעםער אידישער דער ױגיאנם׳
 דער ארבעםער״ריגג, דער םאגאםארױם, אגדזשעלעםער

ארגאניזאציעם. אנדערע און פארבאנד סאציאליסםישער
 ױבילאר דעם באגריסם האבן רעדנער רײ גאנצע א

 אינטערנעשאנעל פון אנגעקומען זיינען באגריםונגעז און
 אגדערע אח חבינסקי פרעזידענם םיט בראש פיףער

 גע־ האט ױבילאר דער פערחגנלעכקײםעז• כאװאוסטע
̂געז  זדז עס וועלכע *וױשען מתגות״ שענע סיל קר

 ביא־ קורצע א און באגריסונגעז םים בוך ספעציעלער א
 הא־ צולעצם לעדער. פראכסםולען איז געבזגדעז גראםיע

ז ליוױי, יעטא םרױ׳ יובילאד׳ס דעם געדעדט בען זײער *

נעחןכםיגקײמ ►(---------------------------
 גאפיל׳ » ייז חאט ליוזײ וױיס־פראזידאנט אײב. ׳זת

דן פולער  *נסײל־ »ן <לטא«טר<פ< אלז באדאנקט רן
 תאמז זײ ײאס כבזד, אה אנ?רק«נונג דךא פאד נעמער

צוגעטיילט. אים

 לױן און באנײם אגריםענטם
סאוט־װעםם איז העכערונגעז

אינםעתעשא־ פערלשםײן, םײער װײס־פרעזידענם
פאל־ באריבטעט סאוט־װעסט, דער איז םארטרעטער געל

 חעבערומעז לױן אמ אגרימענטס םיז באנייאונגעז גענדע
דיםטריקט: זײן אין

 דעד מים אגריםענט דעם באנײט האט ױניאן די
 ארכעטעד די פאו־ קאספאני״ גודם דרײ וואקער ״איליי

 לויךחפמ* םאלגענדע די מיט שאפ וואנדאליא איר אין
*וױי קאטעדס; םאר ײאד א דאלאר דריי רונגען:
 א כיז דאלאר א םון ;ספרעדערס פאר וואך א דאלאר
 אנ״ ייז ארבעםער וואד די םאר ייאד א חאלב א דאלאר
 חאלב א זיבעז םון חעכערונג א און םאכען דערע

ארבעטער• שטיק פאר פראצענט
 פון קאמפאני׳ ״מעלאוף דער מיט אגרימענט דער

 חעמרוגג א מיט געווארען באנײם איז טעקסעס, דאלאס,
 מיניסום א און ארבעטער שטיק םאר פראצענם םיגף םון
ארבעםער. וואך םאר שטונדע א סענט 45 פון

 די גוםגעחײסעז האט באארד לעיבאר וואר דער
 די פאד געקראגעז האט ױניאן די וואם העכערוגג, לוין

 פריקײ ח*ד ,קא דער פין פאבריקען די איז אדבעםער
אילינאי. אסומפציאן, אץ וױיטהאל אין קאמפאגי״

 פרא־ אינדזשאגקשאן דאנעלי
 פאר־ באארד לײבאר און צעם

געשלאםעז הער
 פח קא.״ גארמענט ״דאנעלי די וואם פראצעס דער

 22 יןעגן םארםירם נײ דאם אױף האם םיטי קעגזעס
 ױנײםעד אין אינםערנעשאנעל אוגזער םון בעאמטע
 אינחשאנקשאן, אן קריגען צו קארם, דיםטריקם סטעיטם

 גאכדעם מארטש, דדגיסיגסטען דעם געשלאםען זיך האם
 איר םארברענגעז געעגדיגם האט סארטיידיגונג די װי

 יער געגעבעז האט גארדביי ה. גונאר דזשאסש קעיס.
 נאכדעם בריען^ א צוצושםעלען טעג 30 קאמפאני
 אי־ םארצוברענגען םארםיידיגונג דער םאר טעג דרייםיג

 *ו קלעגער םארן םעג צען נאד דאן און ענטםערס רע
 ארויס־ ריכטער דער וועם ערשט דעמאלט ענטםערען.

 דער םון םארלאנג דעם איבער ענטשײמנג זיין געבען
אינדזשאנקשאן. אן פאר םירמע

 דער מים באקאנט גוט זיינען מיטגלידער אונזערע
 דער פון קאמף דער און פראצעסען די קעיס״. ״דאנעלי

 יאר. זעקם איבער שוין זיך ציט יזגיאז דער געגען םירמע
 ריעד, דאגעלי נעל איז םירמע דרעם דער םון פרעזידענט

 פון םענאטאר סםייטם ױנײטעד געוועזענעם סון םרוי די
 װאס אלץ געםאן האם םירמע די ריעד. חשײמם מיזורי,

 ארגא־ צו ױניאן דער דערלאזען צו ניט געעקנם האט זי
 םאר־ שוין איז םראצעס דער ארבעטער. אירע ניזירען

 םופרים דער האם מאל יעדעס ארן מאל צוױי געקומען
 גע־ ניךעריגען םיז ענםשיידונג די געמאכם בםול קארט
 האם טרײעל איצםיגער דער ױניאן. דער געגען ריכט

 םאר־ געװען איז אגקלאגע די וואכען. זעקם געדויערט
 חאט און לאיערם םון באטערי גאנצער א םון טראטען

 פירער ױניאן אנגעקלאגטע די עדות• 62 םארגעבראכט
 און אדוואקאםעז זײערע םון םארםראטען געװען דינען
 חאט יוגיאן קאמפאגי די עדווד 37 געבראכט האבען

 םארגע־ האם און פירמע דעױ םאר צד א גענוםען אױך
 איג־ אן קריגען צו זוכט םירםע די עדוו^ 21 בראכם

 זאל ױאס ױניאן דער סח םירער די געגען חשאנקשאן
 װעגזמ באתויפםונגען םאלשע מאמגז צו ״פארבאםעז זיי

 (אױםפא־ באיקאם סעקאנדערי גאנוצעז ;קאמפאני ,דער
 סםארם) פח סחורח די קויםען צו נים םענשען דערעז

 גזר םיט סםראשעז אדער גװאלדםאטען באגײן םח און
 פון עקזעקוםיװס n און אמעשםעלםע די וואלדםאםעז

 ארגוםעג־ האבן םארםדעםער ײניאז יי פירםע״. דער
 געװאלד־םא־ פון געפאר קײן נישטא איז עס אז םיז־ט״

 אינחשאג־ אז *ו בארעכםיגט ניט איז פירמע די און םעז
אז קשאז סכםיד. ארבעםער איז

 אױסםרעטענדיג ריעד« טענאטאר געװעזענער
ר ל^יער n געזוכט oyn totb דעד מ il nw v  n
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טײליזײמ א איז אט און זאאלטדתדא זײגאן
מ סלאקלא די סון ליסטע  די *ז גאאדדס דזשאמס י
ן וואם פוטאן, ו ן י פון י  או״גי אי*ט גיו *ן1ש חאט ז
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ז חשןךנס ^ ד י א n מ nי3«סס«יי* ^nr — דדײ 
 foopfi די i דאלאר טױזאגד שערציג אוץ חונדערט

o איז סוסזן גרויסע n  iw באארד דזשאינט קלאוק — 
 די זימאז לאקאלס אלף די דאלאר, טיליאן םערסעל א

ד נעגליזשי און אתםרוועש :פאלגענדע מ מ ר ימיאז ס
te N te te te te te te ■  * * • te te L iN IM  • ■ w k t M  K r t  A A A  L lt t e llLדאקאל duaxx) — oz דרעסמאכעד ען םשידוץ ;דאדאד 

ד ניס־גודם ;דאלאד 40XXX( — 01 לאקאל ימקה מ  סי
 בלאוז ;דאלאד 90,000 — 166 לאקאל ייניאז טער
 אמ־ ;דאלאר 26-000 — 26 לאקאל װײסםמאכעד און

דאלאר; 26XXK( — 66 לאקאל ארבעטעד כראידערי
4 4 O A A 4  4  A  L i* te i* l*  a u t e u a t e i*  M u f e L a  te  a te ^ te a  * * a  ii,D3o — 142 לזקאל *רמסער בלונמז קינססלעכע

 דאלאר; 10-000 — 106 לאקאל סוט סנאו דאלאר;
 שי־ דאלאר. 7-000 — 40 לאקאל ייניאז כעלטמאכער

nית קלױרקם מ4 r בא־ ;לאדדא 6-000 — 90 לאקאל 
 — 182 לאקאל יתיאן ארבעטער נאוועלטי און טאן

חזלפערס און ררייווארס טואק די און דאלאר 6,700
_____ דאלאר, 6000 — 102 לאקאל יתיאז

לא* איז באארדס דזשאינט די אט פון סערסםע די
 פארענדיגט ניט גאד חאמז די אז םעז, וױ לאזען קאלם

 אלע פאנד. פארן םיםגלידער פת געלט ארײנצוקריגען
 םיט־ פארשפעםיגםע מאנכע םח נאד קאלעקטעז זײ פון

 באדײ־ א אדײנקומעז ױבעו־ נאד װעט עס אח גלידער
געלט. סומע סעגדע

באאח־ דזשאינם אח לאקאלס אונזערע זימעז »ייד
M m  • U iw t e X t e u a a  m ** * a a ite fe * a a a  a ia  a a a a  **■*h*■■* * * te ftM iiii M teפראפארציאנעל איז אפגעשטאגעז ניט שטעט אנדערע פיז 

 בײ־ אזײנע פוגקט ארײנגעבראכט זײ פון מאנבע האבעז
s ניו אוגזערע וױ שםײעתנגעז p irאט סיםגליחןר. ר 

געלם סומען גרעםעדע די םת ליסטע םײלוױיזע א איז

 זיד לעבם שאפ יענעם איז אדבעםער די אז יײנדחק,
ח א איז ײי ישום ע  יתיאז די ניט װען אח גד

 םעפעד לאזאר דר. גליקלעז־. געײעז אלע זײ ײאלטעז
 אינ• דער סון דעפארטםענט ריסוירטש םיז יידעקטאר

 םירמע די צישערעז״אז מיט באוױזעז האם טערנעשאנעל
 דדײסיג זאמגעפער מיט או־בעםער אירע געצאלם מאס

 פירמעס אנדערע וױ שטמדע פער מײניגער פראצענם
ארמט. זעלביגע די מאכען װאס

 דרײ װײניגסטענס נעסעז גאד עס װעט געזאגם, װי
 עגנױ אז ארױםגעמז װעט געריכם דער מז םאנאסעז
פדאצעס. דעם איז שײדונג

אינחשאנק־ אז פאר פראצעס דעס םיט גלײמױיטיג
 יעם סח פענעל א שאר פארחער א םארגעקוםען איז שאז׳

 ײניאז די דערקלערעז װעגען באארד רילעישאגס לעיבאר
 באפעלען און ימקמ קאמפאגי א אלם םירמע דער איז

 נים זי און ארגאניזאזיע די אױפ*ולעזען םירםע דער
 קא־ פאר ארמטער די טיז אגענסוד אלס *עערקענען

 אױן־ נאך איז ענטשײז־ונג קיץ פארהאגדלגמז. לעקםיװע
געװארעז• ארױםגעמבעז ניט פארחעד דעם ייז
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ל פאומאטלינגאן פײארלאמ זשירט מיו B סס n i n
40004404 tetêtetetetêteteteitê 4̂ **a^ no p ng מ מ * ג י bis m די « u  lu w n u
m חילס®  »un גייטט B vm n  ®n o n די גיי

fsio n וױ nro אסגאשסיגאלט חאט פאדזאםדומעז,
MteM Mî teite44itel44%■ M| 4OOO044ס ״ גיגלס׳ די מנו מ ד מ מדידןד ווונזזנרזנ ®רץ יי  סי

sn פרײחײט׳ פיז זדחמל׳מ די t m  m  n o n m n• 
t קײס. o תאבעז jpotjn ps pw נוטאד ,m»*07rvn 
t r rמן ״׳ מ מ מי־ ת באריכס א יי • i n r s n o m

M**Mtftete Mftllia *a mmm 4 ■*a*feM-M*litêוק זײ װ^ס שמרײמסלדנג  רOfn *niqp $3 דזשאינס קל
*w מגסזנד׳ מגחעסעז אץ חדכגמירס גװעק ד?ם

M^aak MM ■HiiMMa MM*Aii ■MM■ ■MM --------* ------------------------ ̂ך תן“ tn מןןרסש״ דעס וד (( T0 י (|1נןוי
פאדזאסלונגעז, אזױגע פאר א ®ח

ע ל ע ױ ען פ ג ם לונ מ א רז א ס «ון פ ע ד  ד
ט נ אי ש ד ח ר א א כ

*a ......................- —     - *MM■ aaMIM MteUMMte MIHMi feteS איימאאדדאגס תאם באארד חשאינט דרעס די
----------------- -------- ------------------— mLm *1■ i*^te*MMM mLmmhMMאקזקו און בעאסטע אלע פון פארזאםלוגג ספעציצלצ 

 ײגיאגם לאקאל פיר די פון פיםגלידזױ* גאארד טיװ
כאארד. דושאינם דדעס on *חאמן שטעלען װאם

Maa**■ t̂eMM MMMMteMteM tetei 4MM044M4 4 444B44MM MB^ u rn ii jjwtww n חינדערט דדײ אדמגעסער ח 
iy ro דעד ןפי i p^aom ז ממקוטײו יתיאז׳« 

 םענןדזשערס בעאמטע, טיטגלידער, באארו רזשאינם
פאר־ די בײגעװאױנם חאבעז ײאס אגענםעז׳ ביזנעס איז

aaa - ------ a Lmmmm ■■■aMMakteaMte aa*a • lakaiM ■**•*  אױ n געדיעז איז השסעלו •עגסימױמיע איץ זאמלומ
 סאו צװעק׳ זױכטיגאר דער פײערלעכע. סערגעװײנלעך

o חעלפעז צו — גײט, געלט דאס וועלכעז n געגען קאמף 
o סענשחײם, דער פון פלאג גרעסםער דער n סאשיזם 
 גרײסע n און קרבגית׳ פיןדי לײדען די לינדעיעז אה

 פאר געשאפעז האגען דרעסמאכער די װאס געלט םומע
 שטאלץ, און פרײד טיט אגגעסילט אלעמעז האט מאל, איק
 איגעט עפידלעסאומדארי די געלױבס האבען חנדנער אלע
^, דער פמ סםעף דעם און אגענטען ביזנעס די סון מ  י

 דעם מאכעז *ו געארבעם ענערגיש אזױ האכען וועלכע
געמןן. איז עס װאס ערפאלג׳ דעם פאר קעמפעין

 די פיז ברייםתארציגקײט דער װעגען רעדענדיג
 די תעלםעז אין אינםערנעשאנעל דער סמ מיםגליחנר

 אנגאי חבינםקי פחןזידענם האט קרבנמ^ און קעםפער
 יוגיאן ערשםע די געװען איז אינסערנעשאגאל די אז װיזען,

ױניאנס םרײד פאר וױכםיגקײס די אגערקענם תאס װאס
W aafeU MMMMM MMMteM kkM MteMMiM ■aaa fe*ii*Laufeua aaaאױף ארבעס הילסס איץ דירעקס זיך באםײליגעץ או 

 ד*ס אז און אומן סיסםעגמםישען און זרגאגהירסעז
 סאן זאלען ימיאנס אגדערע אױך אז דערצו, געםירט חאט
:געזאגם תאם חבינםקי זעלבע. דאם

 פאוץ און קרבגות מלחםח די פאר חילף ״אונזער
 אנגע־ ערשם איצם נים זיד האס נאציזם׳ געגען קאמף

 סעל־ פאראײניגםע די חעלסען פאר זימעז to חױנעז•
 בלויז ניט חיםלעריזג^ און חיםלער׳ז געגעז און קער
חאמז יתקמס אתזערע פריעד. פיל נאר ,1941 זיגט
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 פעלץ דעם איץ איצט זיך רייםען װאם די װען אוריק,

 פלחםזז רעד אק זזילף און דעםאקראסיע פאר כלומרשם
 םאבאטאזשעװעס״. און געשטערט ארבעם זײער תאבען

 םומע גרויסע א גץשאםען האס אינםערנעשאנעל ,אונזער
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מ׳ oארגאגיזאציע זײעדע איז אדמסאד די קריגיז יי
o n סײװיס n m, חימסיגס iT- ײגיאנס די ״סמז 

r* נײ p t ” חידפס ןלממימןם ד?ס ודן מסײליגש 
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u o rs n יו• m איו ימקטס די » מחאלשססס m
■ -- MMMMMMMM akkteiiM tea |akikMkM4פון סרעזשורער סעקרעסער סינקאף׳ סי לל ג*ק*נ

a feu-a MalMM MtMMIM ■*gtete Mtete.—----------------------- - - - S3 o** האס באארד, חשאיגס דדאס דצש n  nrsnna
 כיו is באריכסאס׳ תאס «ר סיגסנסאז׳ די סון ריכס
^ די ח*ס איאס  460 סויוענם, 837 אדײגגווקרימז ײנ

מינקאפ׳ם לױם *no ואמױג אין סיסי סיס יסלסי
uL^^aMk*m • MMteM •teM *teatete a*M|tea - . p! אלס15אײגגז זדוס גיי חאבלן כס כאי p בײ־ 

ח שסײאײג״מ o םיסגלידער׳ סױמנס סופזיג מי n 
 דאלאר opn אימר ײו־כשגיט ps אױס ט*כס דאס
ד  דעד ®רן סיסגלידןר סדזןנס jjj #ררט סיסגדד* ין

i r i r מי נאד חסמז ײ אי  ױיסעדוא א אדאו־ איײסד 1י
 ןרװארםעס םען און בײשסייןרונג וייאר איינגןצאלט ניס

iio זאל אס אז חא־ימד׳ ipm s פופציג ארום גאד 
 אױך האם מינקאף פאגד- חילםס סאח דאלאר טויואנס

 סיר די סמ אײנער w װאס סימ די איבעדגאגןמז
 סער דדרכשגיס on איז ארײגגןבראכס חאם לאקאלס
o לויט אויסגעמאכס. האס דאס וואס מאפמר n בא־ 

m זזאט ריבס o rn  on די ארײגגעטראגען דורגשניט 
 אכט איז דאלאר ץלף םים מז לאקאל סמ קאסערס

 סח סרעסערם די סיסגליד. סער סענם צודאנציג און
 צען ארײנגעבראכם ױרבשניםלעז־ תאבען 60 לאקאל
 דרעסםאכער די םיטגליד, סער סעגס ועכציג םיט דאלאר

סערציג און נײן מים דאלאר ועקס — 22 לאקאל סח
- - - - - > —— — ------------------------—— aMMaateaLuteteM m  aaM MiMteיאקאל ■יז דרעסמאכעד איםאליענישע זײ און סענם 

ען סיס דאלאר זעקס — מז  האם םיגקאף סענם. וי
o סיז ארבעט געסדײזן די געלױבט שטארק n אקאונםינג 

 צװײ געארבעם שװער תאט וועלכער סםעף׳ אפיס און
 די םון םאבעלעז פיגאנץ די ז7עלמעג«ישסאצח1 שנתיס

געלסער. געוא&עלסע
םשער־ עוודי, בען געװען איו םיםינג פוץ םשערמאז

 די־ רעדעס קורצע םים באארד. חשאינם דרעס םח מאז
 לואי• םענעדושערם, לאקאל פיר די *רױסגעםראטעז נען

 םמ ויםערפאז- סשאדלס -89 לאקאל סח אנסאניני חשי
 םעקס און 10 לאקאל «ח נאגלעד- אי^אר ,22 לאקאל
60 לאקאל סח קאהעז

 ו55 לאקאל ײנײאו ארבעטער ניטגודס
 טשעס דאלאר 30׳ססס איבער גיט

םײערוננ יובילײ בײ
 האס .166 לאקאל יוניאן. ארכעסעד נים־גודס די

 װעז .צלעכענר דאס איז סענםיםענםאלע דאס םאראימיגם
 זײערע דובינסקי סחױיחװם איבערגעגעכען תאמז וײ

 האבען זײ מאס גײסראג״ ועם דאלאר׳ םויזענם דדײסמ
זײ װאס •ימרתג m בײ חילפם־פאנד, נום געפאכם

i



ט ײ נעדעכטיגקײט ►(4)24 ז

&יםגלידער אונזערע פון פרתעביגסײט אידעאליסטישע

O ot*^

 פרעזידענט צו יארק נױ אין לאקאלם און באארדם דזשאינט אונזערע פון נעווארען איבערנעגעבען זיינען וואם טשעקם, די פוז זיבען
דאלאר. 760׳ססס פון םומע א זיך מיט רעפרעזענטירען טשעקם זיבען די פאנד. הילפם מלחםה פארן דובינםקי

 צעז דעם לכבוד ײניאן קופער איז אראנזשירם ח>מז
לאקאל. פון יובילײ יאריגען

 מע־ «ון פאגד הילפם םארן םשעק דעם אגגצמענדיג
 גע־ חביגסקי ירעזידענם האם נעלסאן, לואיס מדזימװ־

קא־ אינםערגעשאנעל דעו־ פיז לאקאלס ״אלע :זאגם
 די אבער קעםפעק. הילםס־םאנד דעם איז אפערירעז

 לאקאל םון דאלאר םױזענם דדײםיג די םח בײשםײעתנג
 בײשטײערונג די באדײםוגג. ספעציעלע א האם ,166

 אינםערעס דעם און איבערגעבענהײם די רעירעזענםידם
m ייז r ,איבעדגעשםיגעז נים קען װעלכע םיםגליד 

אינםערנןישאגןיל״. אוגזער איז לאקאל קײן פון װערען
 געגעבען דזבינסקי פרעזידענם האם רעדע דיז אק

 אינ־ דער םון אנשםרענגונגעז די איבער איבערבליק אן
 גים־ דער אין ױניאניזם ארײנצוברענגען םערגעשאנצל

 שםעם. אנדערע אין אח יארק ניו אין אינדוסטרי גודס
 װאס דורכםאלען פארשײדענע די םח דערצײלם האם ךר

 אונ־ אבער םאחוכען, ערשםע די אין געהאם האבעז פיר
t r איז עס איז ענטשלאסעז םעסם געבליבען זדז יתיאז 
 ארגאני־ צו קראםם םרײב ״די געלונגען. לנדלעד זױר

 אק דענםער יעדען אין ארבעםער גים־גודם די זיחח
 נעלםאז״. לואיס םענעדזשצר, אײער געװען איז לאנד,
געזאגם. דובינסקי האם

 דדד פאד האםענונגעז בעםערע איצם האבעז ״םיר
 ארבעםער־בא־ אז דא איז עס וױ לאגג אזוי צוקונפם.
 םיםגעםיל םיפען איז אױס גײט הארץ וחממננם װעגונג.

 האםענוגגעז פאראן זײנעז נוים׳ אין זײנעז װאס די, םים
שםחננגם באוחנגונג ארבעטער די אוקונפט. ד«ר ®אר

 םארוואנדלען און וועלם די איבערצובױען כדי אן. זיד
 האמ — םענשהײם׳/ דעד םאר װעלם בעסערער א אין זי

פארענדיגם. חבינםקי פרעזידענם
 אי־ אז געגעמז האם נעלםאן לואיס םענעדזשער

 גים־ די םיז קאמםען אח געשיכםע דער איבער בעיבליק
 באמיהונגעז זײ אנגערירם האם ער ארבעטער. גח־ס

n אינ־ נים־גודם דער איז ארבעםער די ארגאניזירען 
 וועל־ אן פראבלעמען, אח שװעריגקײםעז ךי p* חםםרי

 םאר־ ודער *וליב *נגעשםױסען זיך האט ײניאז די כע
 דערםאנם אויד האם ער בתים. בעלי די םוץ ביסענקײם

 געהאם האם ױניאן די װאס סכםוכים יודיסדיקאיע די
 געזזערשם האבעז װאם באדינגבוגען שאפ סװעם די און
 ה»ם — שװעריגקײםעז אלע די .םראץ םרײד. אין

 װאר־ נים־גודס די איאם שםײם — דערקלערם, נעלםאז
 איז און םונדאםענם םעםםעז א אױף ױניאז קערס

 ארגאני־ ארן םימחניעלען מאראלישען, אויםן שםארק
געביט׳*. יאנעלעז1זא

 ארבעםער ניט־גודס די אז אנגעוױזען, האם נעלםאז
 פח םײל אלם םליכםעז אירע ודערםילם האם יוניאן

 ״אונ־ םזא־גאנגענהײם. דער אין באוועגוגג ארבעםער דער
 אין רינג אײז בלויז אח געזאגם ער האם ױניאז, זער
 דער אין אױך װעם זי ארבעם. םון קײט שםארקער דער

 םאר־ אץ םליכםעז אירע דערםילעז געםרײ אוקמםט,
 פונקם באװעגונג ארבעםעד דער «ו אנםדדארםלעכקײםעז

פארגאנגענהיים״. דער אק געםאז עם האם n װי
 וױיס־ירעזידענם גערעדס אויד האבען מיםינג בײם
תיליאם ■רזמידענם ױםערםאן. םשארלם אזץ *נםןניגי

 האס לײבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען דער םון גרין
באגריסונג. האראיגע א גוגעשיקם

 איבער גיט 25 לארןאל בלאוזמאכער
 םארוױילוננ א בײ טשעק הילפס

טשערלײדיס שאפ די םאך
 האם ,26 לאקאל ױניאן וױיםטמאכער את בלאוז די

 םשערלעידיס שאפ די םון גוזאםענקונםם א אראנזשירם
 םמ1 <רעם אםים, ױניאן דעם םון רום קאונסיל אין

 װיים־פרעזידעגם םענחשער, דער האם דארם אח אםריל
 דובינ״ פרעזידענט איבערגעגעבען קרײנדלער, םשארלם

 הילםם־פאנד. םארן דאלאר 26,000 םאר םשעק דעם םקי׳ן
מיםגלידער. די םון בײשםײערונג די אלם

 דעם איבערנעםענדיג האם, דוביגסקי פרעזידענם
 דער םים אוםרידענהײם גרוים אויסגעדריקם םשעק,

 WP ער ױניאן. נײ־אויםגעלעבםער דער םון דערגרײכוגג
םינד די םון ביישטייערונג אייער ״דורך געזאגם:

 הילפם־םאנד טלחםה אום דאלאר םומענם אוואנציג את
 איז זי כאםש ןך באװיזען, בעיבי״ א. ר. J די אם האם
 דים ױניאן, אוגזער םון לעבען דעם אין יארען אין יונג
 *נ* יעדער וױ גײםם אין דערוואקסען אזוי פונקט איר
אינםערנעשאנאל״. אונזער אין לאקאל דער

ג** ;דזבינםקי האט — באלוינונג גרעסםע .אייער
 «ז הארץ אין אז באוואוסםזיק, דעם אין איז — זאגס

ריי כינע׳ איז הױפם־שםאט דער נעבען לאנדאז,  איי
םאיא םאג או הימם זײנען רוםלאגד- אין שלאכם־םןילדער

-------------------------׳4)1943 טאי,
ן יתוםים־הי*זעד קאבעז׳ «טראזעז  ה*ספיס«ל־מ־ «

 דער םון ״בײגעשםײעדט אויםשריםם דעם מים ל*םקעם
 ױניאן״. װןדרקערס גארפענם לײדיס אינםערנעשאנעל

 אי־ םענשען ליבעגדע םרײזזײםס טױזענםער מגדליגער
מר דער בער אנ  זײם דאס ןןז וױםעז, װעלען װעלם ג
 יוניאז׳ אינםעתעשאגעל גרויסער אײער תרך געװען, איר
 גרוי־ םון שטונדע דער אין הילף געגעבען זײ האט װאם
גױם״• םער

גע־ אבװעזענד אויך זײנען נחאםענקונפם ז־עם בײ
 בעאםםע הויכע און אםהעי סעקרעםער עקזעקוםיװ ירעז
 קרײנדלער פרעזידענם ווײס אינםערנעשאנעל. דער ®ץ

 די םח בײסראג דורכשגיש דער אז אגגעװיזעז, האם
 זעקס ארום אנגעםראםען האם לאקאל םון םיםגלידער

 די געלױבם שםארק האם ער און םעמבער, פער דאלאר
 םשער־ די און לעיבאװיץ און פאגראן אגענםען ביזנעס
 די מאכען *ו ארבעט געםרײער זײער פאר לעידיס
 םמ פראאעגם נײטניג ארום ערםאלג. אן פאר זאםלונג

 דעם געארבעם האבען געזאגם ער האם םיטגלידער די
מארםש. זעקםםען דעם שבת סאנד. פארן טאג

 מעטיבקײטען הילםס מלחמה אנדערע
לאתאלם אונזערע פון

 םלחמה אלגעםײנעם אום בײשטײערונגען די אחוץ
 אונ־ םועז אינםערנעשאנעל. אונזער םמ הילםם־פאנד

 יעדלר אדבעם׳ הילםס וױכטיגע אנדערע לאקאלם זערע
מעגלעכקײטען. זײנע לוים

 האם ,117 לאקאל ױניאז׳ אפערײםארס קלאוקם די
 כיײ I קי־ײץ רויםזןן דעם איבערגעגעבלן מאנאם דעם

ז ױ פץ דאלאר 7^00 פון שםײערוגג  דא־ םויזענם מ
 «װי■ געזאמעלט פאראיארעז האם לאקאל דער װאס לאר,
 םענע־ קאפלאן- בעטתשאםין רױ םיםגלידער. די שען

 זאי מיםינג בײם באריכםעם האם לאקאל םון חשער
 איבערגעגעבלז איז םשעק דער ײאו םענםער, םאנהעטעז

 םשעסם, לעיבאר רואר סמ םארםרעםער גום מײארעז
 געװארען איבערגעשיקם איז געלט דאם וועמען דודך
 אויס• געלם דעם םון ױניאן די האם קרייץ, רויםען גום

 האם זי ײאם םיגארעםען, םאר דאלאר L500 געגעבעז
 1,600 אח סאלדאםען רוסישע די םאר איבערגעשיקם

 אעז אויםהאלטען םאר כײגעשםײערם זי האם דאלאר
 7500 איבעריגע די עגגלאנד. אין הײם א אין קינדער
 דעם אװעקגעגעבלן אי*ם לאקאל דער האם דאלאר

קרייץ• רויטעז אםעריקאנער
העל־ «ו נויםיגקײם דער װעגען רעדעס װארעמע

 אנגרײ־ נאגי־פאשיםטישע די געגען קאמף דעם איז ®דן
ח א מי  זײנעז קרבנות, די און קעםםער די שטימן י

 םיע־ ישראל וױים־פרעזידענם םון געווארעז געהאלםעז
 באארד, חשאינם קלאוק םמ מענעדזשער געראלגע בערג.

 אײנגעלאדען איז װעלכער פענקין׳ חשייקאב חשאדזש
 םח םעיםאר םרעד ;פארזאםלוע דער צו געװארען

 דעם םארםראםען האם וועלכער ױניאנם׳ םעאםריקעל די
 דנק, חש. מאטראז, ײנגער א און םשעסם לעיבאר
 אין איבערלעבונגעז דינע געשילדערם האם װעלכער

 גרױסע די געלויבם זײ האבעז אלע אפריקזג נאח־
 םון איבערגעבענהײם די און קרית רױםעז םח אדבעם

 זײער און מלחמה דער אין ארבעםער אםעריקאנער די
 אנאנםירם אויך האם קאפלאן פאםריאםיזם. גדױסען

nt ן נאך םאר געקױםט האט לאקאל דער  םייזןנם מ
 דאלאר טויזענם אכגען די או באנדם מלחמה דאלאר
געקױםם. םררהער האם לאקאל דער ײאס באני־ס׳
 אראנזשירם ,35 לאקאל ױניאן פרעסערם קלאוק יי

I די מאי, אכםען פארן אונםערנעמונג ספמיעלע 
 םאר הילף פאר גײן װעם עס װעלכער םון יײנקוגפם
 םענעדזשער ברעסלאו, ױםף וױיס־פרעזידענם תסלאנז־•

 שאםען *ו האםם לאקאל דער אז ערקלערם, קאללא *יז
אונםערנעםונג. דער דורך דאלאר םויזענם דטלמע
 אױ־ גרױםען אין געםאכם װערם אונםערנעמונג די

 תרכגע־ װעם עם םענםער. םאנהעםען םמ דיסארױם
 בא־ םאלגעגדע די םים קאנצערם רייכער א ווערען פירם

טארא־ גינא םאםחנגא, רוםישע די :ארםיסםען ייםםע
ײי;0  ארקעם־ זײן »ח אלשאנמקי אלעקסאנדער י

 לידער; פאלקם םון זינגעד בראדין, םאקסים ״»־;
דיאנא און גראםםאן אײתױנג :אקםיארעז דיאידישע
 דער אויף אויפםרןםעז אויך װעלעז עס גאלדבערג.

 םעםראפא־ דער םון זיגגער באװאוסםעד דער פראגראם
 געגדא דער און סעסראף איװאן הױז, אפערא ליטעז

םפעגםןד. קענעם באריטאז׳

 91 לאקאל װניאן דדעסמאכער טשילדרען
 הילח פאר אױסשטערוע סונםם » האט

עעלאנד פאר
 האס ^1 לאקאל .np״ דרעספאכער םשיל״רען די

 איז ןלמאלערײו וײ פון אויסשםעלתג אז אראנזשירם
 זיד לערנען װאס לאקאל םמ םיםגלידער סון צײכענונגען

 אירע םאר האלט יוניאן די װאס שולע, קונסם דער אין
 פאר־ דעם םת אײנקונםם גאנמר דער מיטגלידער.

 םלחםה ענגלישער דער פאר גיין װעם בילדער סמ קױף
 קאס־ די אלײן דעקם לאקאל דער געזעלשאםם. הילםם

 גע־ ווערם אויםשםעלוע די ײאו גאלערי, דער םון םען
 סםו־ 21 בילדער. די םיז ראםןיז די פאר און ד׳אלםעז
 לא־ פמ םיםגלידער שולע, קונםם דער םון רענםעז

 דער אין ארבעםען דיערע בױט ד־ך באםײליגעז קאל,
אױםשטעלונג.

*21 דעם געווארען ערעםענם איז אויםשסעלונג די
 ערשםען דעם בץ אםען בלײבעז ױעם און אפריל םען
 גענעראל ענגלישער דער האגארד, גאדפרי םער מאי.

 די ערעםענם יעלrאם האם יארק, נױ אין קאונסיל
 ווײס־פרעזידענט אפעלבי, ראבערט םער אויסשםעלוע.

 גע־ איז געזעלשאםם הילפם םלחםה בריםישער דער םון
 פראםי־ רײע גאנמ א סערעפאניס, אװ סעסםער ווען

 םים איגםערנעשאנעל אונזער םון פארשםײער נעגםע
 אנ* םון םארםרעטער און בראש דובינםקי פרעזידענם

געװען. אנװעזענד זײנעז ארגאניזאיצעס דערע
 גײם אויםשםעלוגג די וואס וואך דער םון םשך אין

 ספעאיעלע םמ רײע א ווערעז ודורכגעםירם יועלען אן
 ;גרופעז ױניאן םרײד פאר אווענם אייז אווענםען•

 פיז סעקמשררערסגומא די פאר אומינם ספדדידל?(־ א
 אװענם, !ווײםער א אינדוסםרי. ווער םשילדרענס דער
 גע־ הילםם בריםישער דער פאר — אפריל םען28 דעם

 ענג־ באוואוםםער דער ראבערםס, םעסיל װען זעלשאסם,
 אן דיח־ בילד א םארקויםעז וועם שרייבער לישער

אוקשאן.
 די באשםימעז וועלען וואם ריכםער, די אװישען

 אםע־ באוואוסםע זײנען בילדער, בעסםע די םאר פרײזען
 זיי אװישעז קונםם־קריטיקער. און קינםםלער ריקאנער

איזאבעל לוםשיאני״ לואידזשי האפער, עדדוארד :דעען
 און בערגםםײז, םערעזא םײעראוױץ, תיליאם בישאפ,

 זעקם ודערען אויסגעםײלם װעלען עס סאגלאוו. אטא
פרײזען.

 ארגאניזירם איז 91 לאקאל םו־ז קלאס קוגסם דער
 מיט־ זיך לערנען דארם אוריק. יאר א מים געװארען
 םח םרײד םח ארבעםער ױניאן, דער םון גלידער
 באריםםער דער ראםען. אח גאזיאנאליםעםען אלערלײ
 אז פירם האםמאן, סעםה לערער, קונםם איז ארטיםם

 אראנ־ את אויםזיכט זײן אונםער און קלאס דעם םים
אױםשםעלוגג. די געװארעז איעגעארדענם און זשירם
 ססס,ו$ קױגען ברוקלין אין שעפער צװיי

באנדם קױפען און בעק־פעי
ברוקלי־ םון געהילםס־םענעדזשער זעלדין, סעםױעל

 םאנאם דעם האם באארד, חשאינם קלאוק םון אםים נער
 ארבעםער די םאר פעי בעק דאלאר םויזענם אויםגעמאנם

pc געקויםם גלײד האמז ארבעטער די שעפער. גווײ 
באגדם. םאזמה געלם דעם פאר

אײסנע־ האם יוניאן די וועפען םאר ארבעםער די
 קאגםי־ ״א. פאר ארבעםעז דאלאר, םויזענם די פאנט

 די קאםםאני״• קלאוק עם ענד ״די דער םאר אוץ םשעלי״
^  םירםע דער םאר קאנםראקםארם זײנען שעסער בי

לױוײ״. ענד .ראםסםײן
 האם םשעקם די ארמםער די איבערגעבען בײם

 װעגען רעדע׳ ווארעםע א געהאלםען זעלדק ברודער
 העל־ ארום אזױ אה םעם אנקעל םים שותםים ״װערדן

זיג״. שנעלען א ברעגגען פען
 נים 35 לאקאל פרעםער םון גרופע ױבענט

סרייץ רױםען פארן בלוט און געלט
 po באשםײם װאס .36 לאקאל pם גרופע ױגענם די

 האגען לאקאל, םרעםערס קלאוק pם םיטגלידער יעגע
 דער םאר םשעק א קרייץ רויםען דעם איבערגעגעבעז

 איבערגעשייןם איז געלם דאם דאלאר. p 176ם םומע
עדעלםםײז. מארעי תרז־ רויםעז גום געװארען
 דער םח םרעזשורער נאםםערם, ראלף pא םשערםאן

 בענעםים א םץ ארײגגעקוםעז את געלם דאם גרופע.
אונםערנעםונג

 עדעלםםײז םארעי האם םשעק דעם איבערשיקענדיג
בײ־ קענעז גו שםאלץ איז גרופע ״אונזער :געשריבען
װערם־ אזא םום װעלכער קרײץ. רויםען םארן שםײערעז

ט------------------------------------------------------- י י ז נ ► ו

לן אױף איזרםלד ארנעט םילזנ  'in שלאכםםעלחנר, ן
 תר וו בײשסײןרונמן בלום גיבען םיסגלידער וערע

סי( קרייץ רױםען םון בלום״באנק  העלפץן v וןגןלפן
ק קעספער די םעגלעכיןײטען אונזעדע לױם  TP די י

לאנד״. פדן טזוות וואפענםע

סענמןר העלסח יונזון אין
TO ניוטאן ם. פאולין

 ן^גןסיץ אק אינםערנעשאנאל דער pc םי׳סנלידער
 סימיעל, םענםער העלםח ױניאן םח פאאיעגםעז און

 אינסםתק־ םאלגענדע די אױםאופאלגען געמטען ווערען
:יעם1

 עס אױב אומגעדזלדיג נישם דים געדולד. ,האם
• איר כיז לענגןד אביסעל ווארטען או אױם אייך קוםם  זי
 1א זינעז, אין האבען אייד בעםען םיר דאקםאר. דעם

 םלחםה דעד פוץ אנגערירם אויך איז אינסםיםוזױע אונזער
 אה, איבעדאל דאקםױרים אין פאנגעל א איז עס לאגע.
 הינזיכס דער איז איז סענםער העלטה ױניאן אוגזער כאטש

 אינ־ מזונםהײט אנדערע םילע וױ לאגע בעםערער א אין
ר סאדלאזעז אױך אונז האמז סטיםמיעם, ץ פינף וױ מ  י

 די איז דינעז אװעק זײנען װאס דאקםױרים, אװאעיג
לאנד. םוץ כחות באוואפענטע

 זײנןן װעלכע פאציענםען, כענעפיט קראנקען
 רי־ װערען צו סענםער העלםה איז קוםעז צו געזונם גענוג

 מז פיז שסונדען די איז קוטעז פוזעז עקזאמענירם.
 םיר גאכמיםאג. אדיגער צווײ ביז פרי דער אין אזײגעד
 וױיל אלײן, פאציענםען די סאר בעםער איז עס אז גלױבען׳

 די אין ענגשאפם די אױס זײ טיידען שםוגדען די אין
 מד םיר ײאלםען אגגעלעגגהײס דער אין סאבװעיס.

 םאנד^ בענעפים קראנקען האבען ױעלכע לאקאלם, די םען
 דעם גאמוקוםען םיטגלידער זייערע אױםפאדערען צו

סארלאנס
 אן פאר אהער געשיקם ווערען וואם אםליקאנטען,

ד לאקאלע די סמ װערעז אנגעזאגם זאלען אונםעחוכוע,  נ
 וד שפעםער סענםער העלםח אין קומען צו נים אםםע
 אײנס וױ שפעםעד אדעד וואך םיםעז אין אזײגער זעקם

 איז־ אדבענזען די סת מערםםע די שבוצ 1בײםא אזײגער
 װי נאכדעס דעדיבער קוםעז זײ pם םילע און שפעם םער

 װאס אונז םארדריםם עם אװעק. שױן זײנען דאקםײרים די
 דאס אבער נים, גאד םים אװעקשיקען זײ דארםען םיר
 קיינץם קען םען װעלכע םאר סיםואציעם, די po אײנע איז
 אײנצושפארזא וױ װעג אײטניגער דעד באשולדיגען. גים

 קר דזרך איז אלעםען םאר אוםבאקורעמלעכקייםען
שםוגדען• באשטי&טע אין םען

 איץ ןעסקאיועל זײנצז םימנליחןר פון פאםיליעס
 זיי װען (ם״יזרען די אייד אבער סענםער. חעלםה יוניאן
 אין קוםען זאלעז ארכעטעז) זײ װײל טאן נישם ןיס קענען

 tm םאז׳ םאקםיש עס םוזען זײ שםונדען. כײםאגיגע די
 אגסײב קלנען װאס די סאר שםונדעז אװענם די לאזען צו

 «ז געבעטעז װערען םריילז הױז םפמיעל קוםען. נים
 ימן שטונדעז, גאכמיםאג םריע אדער םדיםארגען די נמען

 אוינמד־ געלעגענהייםען םער האבען װעלען דאקםױרים די
זײ. אויף פאםעז

ארױסמ־ זיד האם םיםםעס אפאינםםענט דער
 איז עם אלעםען. פאר צופרידענשםעלענד זית צו מיזעז

 פאציענ־ און םיםגלידער די פאר וױכםיג זײער דעריבער
 זײנצז דאקטױרים רול. אפאינםםענט די אנצוהאלםען םען
 באגרעניצסצ א זען בלױז קענען די פאשינען, קײן ניט
 יוניאן דער צײם. באשםיםסער א אין פאצעגםעז צאל

t יאגזיז• נים דאקםוירים זײנע װיל סענםער העלםה b 
 וױיםער לס װעלען pא געםאן ניט מאל קײן עם האבעז

 נאד נים צײס האבען דארף דאקםאר דער םאן. ניט
 קראנק־ די באשסיסען pk פאציענם דעם אונםעחוכען צום
 דדדכ־ אויד זין םת ער נאד לײדט. ער וועלכער םון הײם

פאציענם. םיסן ו־עדען
 האם םצנםער העלםה ױניאז דער קליניקם. נייע די
 כירורג באװאוסטען א קריגדן צו מזל גוםען דעם געהאם

 געמז צו אום סענסער אונזער איז קומז צד
 די דעם״ אין זיך נױםינען װעלכע םעםבערס- אונמדע

 באםראכםען םיר אים• םים זיד באראםעז צו געלעגענהײם
 סחיצןצו גרעסםען דעם האבען םיר װיכםיג זײער פאר עם
 מיס־ אמזערע העלםעז קען ער אז אזץ םצהיגקײט זיק צו

 זיני פאר ,פראבלעעםן כירורגישצ זײערע לעזען גלידצד
אםים• *נמנד אין װענדען זיך םדז דארף סאדמציצ
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 *מריקא׳ם סיז גונסםעז *וס כוזזות זדסאליענישע חיגע
 אימלמגזװ־ די [yiyVpisonsns םלחמזדסר*גר»
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 ססןריקא nm מדינת׳ סרייסי ן גײ דאס אױף װןוןן וןן
oyn דעם אין דגען s u m .םעז קריג r  •p rop* 
 יארען סון םשך אץ תאס מוססליני is דנעז, אק בען

s ovryxiy גרױסע ynyiyoyio לםוכת אםעריקא אין 
 קינ־ איסאליענישס חיגע .oeyoiyn Tyo*oo*oyo יין
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iyo .איטאליעז דסד *ראאאגאנדע IFP’iyoy קפתסיל 
osn ז*ך *youyn yun] אי־ חית די אױפאזקלערעז 
TP דדדך -yoyio דעד איז ארסיקלעז דודך ליענער.80
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 ויו הןבעז איםפליענער אײנסלוס. םוסאליני׳ס דאםעז

soup סיס שסעלעז אוץ אײגםלוס דץ פון ןססןוןלוןן 
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 ־so וײגע אק באשתננקם איו זיײלחנז סנעםי is נד.8ל
 פון אויסויכם חנר אונםעד תםיד שםײס עד װעגונמז.
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מ ימיסנס, yooinyo םעז ל  ישלפנאיסאלי חאמז מ

 ־sn נזער1א מאײנסאמן is Tyirfryi איו נױםגלידער״
מ רyגsגםrש ת fynyrnyom תגי s חװע דעם **« 

מ סשלמנ*־. ל irn גירמר, נים אסילז־ Tym מ o
is״־* i^ n s i s n •מז ^

io־o*oiy בידל osn גוױמילס חװ־בײ ny*n s לױ־ 
yoiynoiya מ׳ ל m* ײ p  r•* האס tyoipso iy 

*aruypTy

n .n r-T r> **»m snm  ,*wrayo tyeso o n ר » 
iso o y ir no tyoom לסוגוו r i■ ש»'ח*לסס1«ל •IIS׳ 

ir m  no * m m  o rs  oiyn osp ל דייגי ת מ  *יו
t nyoVyi yiyoVy n p  n  n• nom  s r*« os 

 20AO6.79 — סיסגלידסי 8808 — 10 לןקאל
ד ן ך שג^ רג 1U דו ײ 8 י דיל ; « ײ י ג ״ י • 

תי 19,887 — 22 לסקאל סולי  138>864״71 — וי
y fr r, מרגשניסללד « ־ ״יוי »׳ ײ * ״ ײ !

תי 2618 — 80 לסקאל  26MZ40 — ויסוליז
סיסגליי׳ ן אױף ד8מל 10.16 תדשניסללד

ל *^  148-043̂(9 — •יסג^דסד 28-906 — 89 ,
TyVo*io 6.17 ןרן rm ר ד׳ י אױי חלי ״יי ^
 383,297.05 — נדסוליתר 40,121 — חפל סך
|ר#

jn סיז סיסגליתר ru s 2914^4 — 489 לסקיליז ן̂ך
m יגם8דזש qp ל איזspsלU49-36 — yessys y

. -------------------------------------------וה
lyosns מז ד חי  נסטײליגס y*sps תי «יז י

ח מיסגלידזױ• 49-610  no yoio די (yosry* תסמז י
י.8ל6ד 887460-66

no די n *io״ir־m y n  yojso מז- ױ איז rs 
o סיר m n y i• nywis jyasn מז מגו מי  מר־ #יס אי
ר ד9ל8י oiyno דדײ מ מד מז8י׳ סיר וד מ  איי

osi .oiss איו ly isn y i isoyi װאס סםך- אויסז oy 
rym י נ«ד iy לs 81 י w מ מל  ני*גד ויס ח*מז ו

iiso שםיחמ־ס  nso. סיסגליתר, ל8« די sn y^iyn־ 
כאסרפסם שכירות iso “y**i 07SSyu**K גיס נאך מן

ly םיר .oiymo 10 אימר o n r  tytnsiny- ניס 
8 •npדי רײגיוקרימז oiymo 8 yvyp מ ד-9ל8ד ל  מ

s is אױסג^יגם- (rum םיר i סיל yoio riy o ru׳
 ym חוג► זײזד מכעז גוס װעדימ סיסגדידןד אמ װעז
̂שז ודגסיגע רי איױןןד װערען געס»ן פחען װעס ד^ס  יג

 ,lyoyn is איז *ns •ijnyn Tyo*syi jyyyn קארםזנז
o די n  yoio דזנרגרײמז S i oiymo 400 t v  w־

עןן םיר מיי װ
 את־ ryiynrso«*osn no תסױבח נ«ךסלץניס*קײז

 no שכיחח די איז אױסגלײכמג is iso פאדזנרוגג וזןר
 דמגעדולדיג,k ביסעל t װ^רטעז׳ מיד דרעסמכער♦ די
1 iyoisn to  .?yoisn to  iyssסיר ױיל rp  nrasn 

m is םו־ײד די נים. ברירח *osn m iynsa n rn 
issyiyi איר oiym yio is oisn רחוזסלס׳ is ססרייקס 

iym אױסגסשלסססז no o**s u n  iso .סיר קריג •Vsn 
tye .ווסרס

רו ת>ב וסגערעכםיגקײס״ נוסער פןןריגעז אין  מ ו
is ,oyoan לליבאוי די.װאר Tinys״ iso osn 1 ויד* 

ijn s  yomsraso t k  no ojnssiiyospyi -״ססנסל״ 
oo*is3'oyo*is*so iy זײ װי i .oy iyo ii באװיליגט 

iy i .oiyssio 6 no imyayn s tin t בס!יכם •n חװ־ 
s TSI .oiyssio lo  — oyo*isi*o ר9שםרייםענד 

isiyn iy איו סתקם i ״p y r» *i״is,״ pya iy is־*.yo 
no oonsa oyo*isi*oi y i גיוסםיג uy iyn  ,mo iso 

oanso oyonsim oyi גינסםיג אח ny iyn  ,mo iso 
jy iy i

iwsn i*o ג גלייךyלsזם iyo*n איז -isouipsn 
no rss iiye sp y i iy i ty iy i nm ro iy  iym  i*o  is 

iy i אוץ סןףאריסעם is -iy*DOS3 i*o ענסשייתגג די 
Vsi זיין »n*opysion.״

ion oyn oyמן איז שייגלסך  IS lyoipiso גי
iym so lyo^oiyoy אין isoinoyn איז *i  oyn is i 

iyayio*ns n o p 1אי iyio i*o  jiiT *o o iy סללס 
oy oyn איז oyi iyn*na is ly Viyo is i סכםיד S is 

po jyiiyV^ און נסלזױ״ה yooiyinois

ly isn y i o y im iy i ns **oiso nyrim קיר־ סיס 
rs  nnyV ois jyoipyi ns n 41*111 is * 7 y i שסד 

iyn ,1986 no oyi רחוחולס ד. סר^קלין no מלסמן 
u iT inyi i yim  iso אלס iso * i no o ijm tyio־ 

nrosoo yo>*i**s- די •s^yos in  no o n o rrn o 
iy i סאמיי לײגסר iy i*o  yi*s no כיו mv iyi*oi**n 

iym די •yiytno no iru o is .סלס ײניסנס S כלל 
iso •lyoiyo yompsio *n w rn !1» איחמלסגי 

m דיסלסקסיק yn ,וײ osi ,מײניג תכ n y i,סמד ״־ 
ip*y iy i ,וײ איו n« nwiyo yiyoinso iym זיי 
o*i iysyn 4 סײןn*s

s מיס זעסעל קדץ s טלי&סע ורױסער i
osn זיד yio*ns **oiso ijnno׳onr 8• אױסז* 
 חימל s uas ס׳לס-oiy is סלס שלסכס־ססלד אסישסן

i oyn♦ איר אױף oosoyi oyn oyn -iyi*isyio*iiy oyp 
nwiyo yiyopsmyn iye. לײס is ,ypyo iy iy i לינ  ״

o r מימל p r»  l i t  Tyo oynנים ״ iy i oiypyi 
i*o  iysyn, חי׳סס oy, גסססליסס^ם oyoa םיס סיגלײד 

 תאמז םסל oysiyo .yלססםy n« yooyo yoyo די
i*o ג*ס iy i .ly p y i y iyn s  iy i יי־ סליץ זיד 1אסיל 

yom i oiyamnyo .lyoyiom ססלגסז1חן *r יי־ 
1 rsfipriv lyoipyuyaסג^1ידס  מ־ uayn to ל

iyo**ns iy ניו מסל־קססססנת אײן no לסבם i : סמל 
iy iis  is -nnsi iso  rnioyn lyo o y ii iy i o*o מל 

oyi iy -iye*oyi yiyiuo o*o און ססל *o'eyi .*ןל 
oyn oy כיי i*iiyooya ,o**poiyiyoiyo o?yoyi ms 

iyi*n i*o קײס-  .o**piyoyiyu**s אײנממןוי־ נים 
ysלס ly iyn y i ססל*ס*סחמ איז lyayn i*o  •ijnya נ*ס 

•iy iy i is  *ny ,*n y  iy i •p it o*o •*1» oynyi
oyn y i#  ly i  oy is |yiyioyi**a אייד i r 

oiso lym s oyn ,opyo** -םײנונ^ םיין לױס איז *y i 
im מים nsny< גױם s o  s -נסםללד — סלסן ■ 

ny iy i is eiyoyino o n  iyi*eoyo is oyeoiy- 
i*o  iysyn אים is i ois orooyoyiis . .  nyiyn או־ז .

in  ois ei*oo*eyns oiyoyino s iy jio s  i*s oy 
iyoya no אין װי oroyo — ,oiyoyno y iy lys iy i 

is i iy i iy -ooy iy**i iyay־wyosuiD םים *y i iy i 
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rs ססמן n« גױסוחנגדיגקײט  lyu n y iiy  yomyi תם 
oiyo־**ly u n y iiy  .osiyos- װפלכפ yayn| שױן jx 

ym 'nwoo oayia .פװלסאםפן! iy i ״סםײם ■yipy 
n*oip,״ ns oyn די yooayn 10* א*ן אינסםאנץ• iy i 

t ^לבפר no ynp די is ,oiypiyio םײ- « ooyo *i 
i  no ,ma n^ynyoyo no lyVnyo oonn* םיסגלי־ 

r«  ooyunyi די y iy in iya װעלמ בען,1םײ־קל1■א 
o i*m o iiy iym די לױט sio yVy*s*ey yoiypiyat־

 H קאמםי ־אוץ דיסםריקםס ^aoyoo *n — דיװיױפס
y oayoyi n*sy oiyn ly a n y i •orsyn iyi ססחין־ 

yu iii*a iso  |y»*ipi«y| םים *iy iy קאונםי iyny־* 
no y*syr די םיס זײ דיוץ־ yiym iya חח־ |•9ב1קל 

lyoonois yooy- חרך y^ynנםלעכע lyo y iiy i• y * in 
Dy iin  nsיsיyל*i  ooyn — lyoyio iyo y 
ooyunyi*c אײגסושמלען y גאענםען ipymyp 

oonn oyi iyo אפים סםײס io| איגדיװידחגלז די 
?לובען. די אין גלידזװי
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•ת 1יי If סי״ w* « • י״״׳״יו סלס װןרימ
•If O" ססלסרידש מדי רע ym אגלדקלגס׳ װסרס,

i^ ^ ^ m s  *M M *■  OAAftAMMM * דײסשד אסזדיקפן די iy ״־• • *i iya*iyi oyn
r ודי^#נ n n ס •r i< ל רז רזןן #7 ו ז

. 8 iy* yay?oy iy> iyny» no |yr*n 
yiyws n• oyi**s קאדןחשןס סדויסן

o i*i*jy i יי 
סרס■ בראש.

n  n y i^
mummmium■ **■ SSOS MftMMiiMMM■ homs ft* *MSI — ■— ̂ס און *,רי״ י׳׳ס^ # דישד ה jnvonM* ׳,״• n• n  n

no lyrnip im o .וי לאנד oyn לס1«י*1ס<ײ8 וין־ 
im o  y iy oyosyp yoni y o*o- מ1ײ ym ל  n m־ 

oyaiy iy*n is tyoyie סיס *S3 ns yn iy iy  0*m
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 ״up ברייסע די דלדגדײמז n *דדס אזמ וױ מחןסרמעז
pro ,ד, ~ סלז ײי לדיס אדץ׳ פרדיעז מ י yP די גײמ י

is eya ד סיסS0̂ yלJ
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jy S*onyp#* ססבליק n y o s1|לכ011 ׳ no u**uss3 
i*סלס ymopnooiyp yooya yoyo די  oyn -iioiyo 

iw לו רן m לינן in i xniynoa* ס ח ־yio סלן
pyoyo- ססז-̂ס1װש שמימך׳ Spy ,iyeo*s*»3iOi־ 

*i  iys*s oyrniyVayions lyayn yyyyn ,iyp*oyi 
 oipo r*p זיד iso לדגססל ns שליאססן- ססליטישע

iyn*i -lynoyi oiypyi o*i nmio ״ysvyus o w n* 
tyo iyo iy i oyi is iy i מ״סיל nrayn no סיש זיד 

nosa ayn vs .oyaiy iy i is  lyouyi pon o*m 
y oynyi גײססיג״ גתיסזח ly i’ iyuyo׳ iyn איך ayn 

no iseiyoo iy i j i*o*o s iy iy * i oanya ״מסיל 
oonsp .o om yon lyoyoyio ns. בײ o y ir סי׳ 

s easiayim נױמ s y*o*eyp*ayo s oyn באז־יכס 
oyi iya*o ״ ״גלישזחon*iynya -סלאך oansa iy i 

20 s i*s oyn lyayioy־*y i iyVp y iy i iyi*on*o 
lyinpom פאכם o oiypyi o*i ayn vs  oyn -oyi 

no טוץ א yo*oyp y iy i .|yino**s ns n ^ m o i 
oyn געבדאפס1ארײ s באריכם |yp*iyoo» oyi iya*s 

onnynyo ילעז׳ oyi o*o lya^nso oy ns ומגלי־ 
y סלאן. שען iy i ysrp y tyoVsnyi oyn nyom s 

iy i no n^pmoiy iy i iya*s ״ ,,נ!יםיש*up אד־* 
o׳** iy -oyiyiiy lyoms ,in iym iiy אין yooiy * i 

riyoo*tpy vs  no n n r וי איז is lyinsnsyi iynyi 
-in n s •  y iy iis  * i no lyosim sp lys’ooiyoiut 
*i*s  oyn oyi n ניט no yi**s iyiyn is oiswyi 
i* שםארקסטע i*s im s o 1לןןנ.

vs לייג iy*n סיל lyuncyn אױף oyi ״״ןבליס 
* no *nnyo האלם- איו קאתסיל״- אסערם i iy אױס־ 

 *i סאר סלזדן |yi*oyi םח ז* ;באזע 1אי ברײסערען
 iyny na ויו lyayn לכע9װ שעז,1מע עלע1יראסעסיא

iyn*oyiiy ביי געסילם io  iy iy *  .yioyio *n ms 
*n ליבעראלער oiyo — סיט i  no yowo’is iy i* 

 «לאץ y זיד ־wo |yi*oyi oyn ns קעז — קאממיסטעז
lym s i*s סארטײ׳ iy i ns ,דאז iyn םים־ סארםײ די 

’o זיד מים oyn גלימרשאםט lo a in  oyi lyVyooiyo־ 
^j לאגה ns שםאט no באשעלקערומ לעמ 4 t * i oyn 

ns ypiyoo y nnyn nosa מלי־ 93אײנסלוסרײ 
מאכם. םישע

\ .9 ל- א. דפר אץ ימיאנס סרייד מפר און מער
lytnyo ois vs  cup n*sy ״iy i״ ya iy ins no־ 

 ״סטײםש״ קןןמםיל. urn* 1טדײ דער — iyiyn נײםעז
 y •pyi oyn is״ — ryiyio lyoiyo מיד װעלען —

?״ iy*n* םדײד א «רטײ לײמר ל סי  איז — ^!
lyny^yc  lycoiy in : זמן כל n סארםײ oyn זיד 

i מהאלטען  i*s* שג׳אלע no iyoyi ביז איר iyi*os*s 
yry ypyo rs  -y*ssnsiiy קאמסיל o*i נױטיג iynyi• 

iyay זי ײימאלד oyn בyשלyםyן y**i lyoynyons 
yn*sirs oan ns iyoyo*n*opy| אח סעז־1עלעמע נײע 

 yiya iy*n* םדײד n אױך iy סארשםענדלעה שויז
iy iyn  oiyo**iayio*is no•

no ooyoyi*o iy i  iyons .בר <lsoiyo*t soso 
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lystm m o oay St tynoyi v s  ayn ^סיל ns ns־*
-MMM MMMM ftftMMM* *L||*MM l^M M  *MU# **̂ ft MftM Mftftft•■ iff ויי uyiyn nmyi r »  r s -גאדנא iy i ססייס pyo 

iy i no iy»n ״r* r* o.״ o irn * *i no yooiyo 
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oyn iy קײס, i אױך זײ Ty oayi yoyiyo*is isayiyi 

o*is o r  ty .iyan i*a vs  «yaiy im  o*o r» is* 
no iyiyo**ia סלינמז, די ns -iyu*vâ o iy nois iso 
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60 לאקאל ױניאן פרעםערם דרעם אין לאגע
 *קסי־ <דם עס שװימלס גאווײנליך,

 פדײט 09 £0 לאקאל אין ךס9$\ײט
la איז זר באריכטעז׳ «ו םיך m■ 

 מעםבערס אתזעדע דינען ײז גדשזמ
o n װען וױ לאגע, בעסערער א אין 

 דערפרעהענדע ן פריהער; איז עס
ןנוױ־ אפילו ױך מערקם ינגיגיעדשד

nrr םאר־ װעלפע •רעסערם׳ טסלאזעבןרא אונזערע 
 אז גאטײ־לעד׳ אבער ס׳איז אאל. אין כסדד זיך קלזננערעז

 — פרעסערס עלטערע אײניגע פארבלײגען נאד ס׳זאלאן
 זײערע שויז האמז װעלכע — אופשסעגדען פון יןרבנות

 גע־ רײד בעל־הבתים גענוג און אױסגעשעפם כוחװו
 געװארעז באדױערעז׳ dix זײנעז, ומלכע אמד פאכט,

 אויף׳ *בעד פאסט ײניאן אונזער פלאזע.ארג״ט ישעאנדכ
 קרי־ זאלעז פרעסערס, אױסזןנגעבליבענע די אט אױך־ אז

 ניט דערמײל נאן־ האט עס און ארבימז חלק זײער ג«ז
 דודז־ פארדינעז ניט זאל זײ פון אײנער אז געסראסזה,

זיד• מרמולעבעז אױף וױשעםםזננס, ױאן, דאר
 םעגשעז, טרעפען איר װעס לאקאל אין אתז ביי

פאר־ חדבגעמאכם שויז לעמז זײער אין האבען װעלכע
 געארבײט חאבעז זײ וועז אײםען, — *ײסזה שידזגנע

 .גרױם״ אזױ םארדיגם און םער׳ *ץ ייאן■ 8 שםונחמ 60
 אז דעגקעז׳ אװדאי פוזם איר ײאד• ) דאלער (£ וױ

 טאקע איר מאבט *ודיק׳ יאר 20 םים געװען איז דאס
 11*10 תאםעחנ םים מרשם גײן״ גמות! גרויסיח א

 װעז !1932 יאר איז — געװעז דאס איז אוריק יאר
 באקלאגם דעמאלם זיך האבעז בעל״מלאכות די אבער

 ענטפעד דירעקטען קיין די נדר ה$מז ידגי#ן# דער אק
 אז אנגעוױזעז, די האבען גױר גענןן. געקאנט גים
 דער אין ליגט לאגע שלעכטער ױיער סון שולד די

דעם און פאגוםעקטשורער אײן אווישאן קאנקוחננץ
י אנדערען;  אונ־ האם וועלכע םגיטה׳ ,אתז״אף״םאח* ו

 די אראפגעדריקם יתיאז״קאנדישאנם׳ די םעדגעגראבעז
 ם׳קאז װאס שטוסע, נידעריגסםער דער או פארדינסםען

 געארבײם האבעז םענטשעז — עןלשסעפאר גלױז זיד
. יתיד א דאלער 8 און 6 פאר ,אוט־אף־םאוז״ . .

 םיגאגציעלע די מאכםלאז, געווען up איז ימיאן די
 קלעג־ א אין געווען דינען יוניאן דעד אין אזםשםענדען

ד חאם םעז *ז אזױ, *ושטאנה ליכען  געקאנם נים י
 זאלען װעלכע ארגאנײזערם, אגגושטעלען דערלױבען

^ די אױפקלערען אדיונ  זאלעז זײ אז דרעסמאכער, נ
לוין. שקלאסישען א פאר ארבײטען ניט

 זיך האם 1933 יאר דעם פון אגקומעז דעם םיט
. געענדערם ראדיקאל לאגע די *בעד .  — גרױסעד דער .
 דרעסםא־ די פון סםרײק חשענעראל — גרעסםער דעד
 עי״ *־ ״עז םים אחאפען היסםאדיע, דער אין מד

 8 געהאם האבען קראםט׳ איז ארײז דאן איז װעלכע
 אנגע־ האגען ארבײםעד די און וױרקונג גאװאלדיגע

 סױזענטער־ױײז. יוניאז דער איז ארײטװקופען הױבען
 םאײינםםעז גרעסערע די און קאנדיאיעס בעסערע די
 ודעראו, געבראכט אויד האבען יונ^־לײם אונזערע «ון
 ארבײםער די וועלכע אין שעיעי׳ נאז־יתקמ סו 8 אז

 אויך האבען — ניזירט8ארג געװען ניס גאך זיעען
 באדינגונגעז. בעםערע םאר פאדערועען ארױסגעשםעלם

 דרעםמאכער דער מיט *וזאמען דיאינםעתעשאנאל״
 בעסערע 8 איז געװעז חװ שימ זיעעז באארד״ חשאינט

 ־8ארג ארױםגעשיקם האבען זײ »ח לאגע 3פינ»ג«תא
 דעם און שעפער, גאז־ױניאן די ארגאניזירען «ו גייזערס

 אנגעקומען נים שױן אונז דאם איז ס,געזאג אםת
 און םיטהילף די געהאם האבעז םיר וױיל שװער, אזױ

 דערװײל־ נאר־ױאם דער סמ באאיהונג סימאאטישע די
 רוזװעלט פחמידענם מים רעגירוגג •ראגרעסײועד םאי

 אנגעאײכענם ■ראגראם איר אויף האם װעלכע בראש,
 פארבעםערעז און טארשענערעז n כדי װעגעז׳ נײע גאנץ
פאלק. ארבייסענדעז אםעריקאנער דעם סח לעבעז דאס

 אונזער סון ארעזידענט דער תבינסקי, בתדער
 זײער האם אינםעתעשאנאל, יראגרעםיװער גרױסער׳

 אים זיד האט ױאס געלעגענהיים די אױסגענמט גוס
 pk עס זםן כל אײזעז דאם געשטידם און געפאכם,

 םאר־ נים אײם םינום אײן קײן האט דד הימ^ מװעז
 גןיזעז ער האם מענש, •ראקטישער א זײענדיג לאדעז.
 םעםמדס די סאר טאדעדתגען ריכםיגע די אז זמדאו׳

 װעדעז דורכגעטירם זאלען אינםעת«שאנאל דלר «ון
ניס׳ ססר קײן *ניגס קײגעם גםןר oy 43077 וױן

מעגעדדמי קאחען, םאקס װייס־ארעזידענט מון

 פח רודער בײם וואס גליק, אונזער געװעז איז עס אז
 קאפיטאז דערםארענער אזא געשטאנען איז שיף אדנזער

 מענש׳ א אלײן — תבינסקי- דוד •רעזידענט אונזער וױ
 אח שעפער די אין סארבראכם יארען סך א האם וואס
 איבערגעבענ־ דיז דאנק א בלויז געײארעז דערהױבען איז

 געשע־ או אוגאע פראקםישען זײן מאםעז, די *ו קײט
 פראק• זײן דאנק א אפסערװילגיקײט. זײן און הענישעז
 בעסערען א שאםען או שםרעבונגעז זײנע און םישקײם

 איג־ אונזער איז ארבײטער, די סאר לעבען שעגערעז אמ
 גע־ ױניאז װאירקערם גארםענם לײדיס םערגעשאנעל

 אםע־ דער אין ױניאן פראגרעסױוםטע סאםע די װארען
באװעגוגג• ארבײטער ריקאנער

לי־ די דערמוםיגם כסדר האט דובינסקי בתדער
 װעג׳ בעסטעז דעם געװיזען זײ און 60' לאקאל םוץ דערס

 האבעז מיר ווען סירען. זיך דארף ױניאן א אזױ װי
 גארנים זיך שעמעז םיר און — םעות א געמאכט

 כא־ םעות א געקאנט אויך האבען םיר אז אואוגעבעז
 אויםםערקזאם־ אונזער געאױגען דעראו ער האט — גײן

 פאר־ *ו םעות דעם אזוי ױי אנגעוױזען אונז אח קײט
 םיר אכטעז !יערםאר אם םארבעםערען. און ריכםעז

אים• שעזעז איז
tn איז עם tr סערבײרא דעד אײם. *נדעד אן גאר 

 אר־ דער ברוים; םיט בלױז מער נים זיד באנוגענם
 שײז• איז װאס אלץ פון געניםעז איצם וױל בײסער

 דעם אדיף זעםײל לעבעדיגען א נעמעז ער וױל אױך
 ארגאניזירם םיר האבעז דעם אוליב םעלד. פאליםישען

 פארםײ לײבאר אמעריקעז דער סה קלומז גרױסע ןנווײ
 אקגיע פאליטישער םאר גרײם שטענדיג זײנעז םיר און
 דער אז אויך גלױב איד קומעז• װעם סאםענם דער ווען

 זיך האט ארבײטער־רינג דעם םמ אפיס חשענעראל
 מיר . . . לאקאל אונזער. אויף באקלאגען «ו װאם :ים

 ארבײםער־רינג: םון ברענטשעם 3 גאנמ םארמאגען
 ענגליש־שפרעבענ־ אן ברענםש, אידיש־שפרעכענדען א

 פרױעז די פאר — פרױען־ברענםש א און ברענםש דען
 םארמאגען םיר ;60 לאקאל אונזער סח םעםבערס די פון

 ארבײ־ אידיש־נאאיאנאלעז רעם פון ברענםש א אױך
פארבאנד. טער

 דער םח קלובען בײדע און ברענםשעם אלע די אט
 װאר־רעליףיװי פאר דדײװ א אן יעצט פירען פ. ל. א.

אינםםיםמיעס. געזעלשאםטליכע װיכםיגע אלע פאר אייד
לידער־ די דארף אקטײױםעטען אלע די אט אויף

 קוקענדיג ניט געעהריג. וױ רעאגירען לאקאל םון שיפ
 םירערשאםט דער םון שפ^ דער אין ױאם דעם, אויף

 םראקםישע און װאכזאםע שםײען ברענםשעס די פון
 אונזער םון ״פאליםים״ די נאך םאלגעז װעלבע מענשען,
 גע־ איז און נאך פאלגט לאקאל דער וױ אזױ לאקאל׳

 אינםעתע־ דער םון *ילעז און אויםגאבען די גו םרײ
 מעמ־ ודי אויך וױ לאקאל. סיז םשערפאן אונזער שאנאל.

 פראקטישע זײגען באארד, עקזעקוםיװ דער פיז בערס
 וױיםען זײ את הימלען די אין נים םליען זײ מעגשעז;

 זיעען וואם באשלוסען, דורך םירען זײ וױלען; זײ וואס
 מיר און מעטבערס אונזערע םאר *וגעפאסם אמבעסטען

 8 דערײארבעז זיך האבען מיר דערםים! זיך גדויסען
 נים שםײען «יר רבייטער־הילף.8 דער אין נאמען גוטען

 נם־8םאר םון רױםאודרייען8 ניט זיד זוכעז און ײעק8
 אונ־ װי ל8לאז אזא י8ם פאסם עס װי ווארטליכקייט,

זערער.
שטעגדי־ 8 איז רטסענט8דעפ עמפלאיםענם אונזער

 ז8םשערמ דער און ל8לאק אונזער איז אינסטיםואיע גע
 דערזעלבעד או איז מאסילעװסקי, י. ברחרעד ל,8לאק םיז

 !דעפארטמענט. דעם אט םון דירעקםאר דער אויך גיים
 ניט געאכםעם »יז געשעןים װערם װאםילעזוסקי ברודער

 םים האנדעלט8ב ער װעלכע רבײטסלאזע,8 די פון נאר
 וױרדיגקײס׳ און טאלעראנץ םון פאס גרעסםער דער
 אין לאקאל• םיז םעמבערשיפ טנער8ג דער םון אויד נאר
 ווערט לײכםע. קײן נים װייט איז װעלכע דבײם>8 זיין
 בת־ םעהיגע ױגגע, אוזײ זײנע סח ארויסגעהאלםעז ער

האםבערג. r* גיזים נעס־אייחשענםם,
 !יוישעז װאנט קיין גישטא איז לאקאל איץ אונז בײ

 זײנען םירען די מעסבערשיפ; דעד־ און םירעדשאםט דער
ניט םאכדז׳ איז קומעז גו םעפבערם די פאר אפען כרײס

jn נאר jm באקיסע אויד קענען זײ נאר קאמפלײגם׳ 
 -091 איז זיד גויםיגען די וועז עאות םארשידענע
 דןד איז םארטראסעז גום איז לאקאל אונזער

 באאםםן׳ אונזערע פח אײגער אוז באארד חשאינט דרעס
 שןפיר די איבער אויפזיכם די האט גוזמאן״ ברודער

 אסאסייײ־ מאטפעקםשורערס דרעם נעשאנאל דער פח
 אסא־ פאנופעקטשורערס דרעס 4 די פון אײנע — שאן

 האם באארד דזשאינם אונזער װעלכע מיט סיאײשאנס
 מענעדזשעה אםיסטענט אונזער אגרימענםס. געשלאסען

 אגגעלעגעגהײמז ױנקמ אין איז קודריגעאקי״ ברודער
m פירט ער און מענטש רענער8דערם א זײער  T in 

 זעלמ דאס וױרדע• אץ נשאפם8פאכמ גרױס מים ארבײם
 ביזענס־אגענטןן. אוגזעחג װעגען װערעז געזאגט קאן
שעכטער• אק מעק ברידער די

געשלא־ זײנען םעםבערס נײע םאר ביכער אונזערע
 ארבײטסלאמ נאד זיד געםינעז עם װי לאנג אזױ סען
 וחנרןן באזארגט פריהער דארםעז װעלכע לאקאל, איז
 אייגזעעגיפ םיר האבעז םונדעסטװעגען בם.8,חש םים
 אױסנאמ^ אײניגע הינזיכט דיזען אין אייד מאכעז איז
 אונזעי אק ארײנגענוםעז םיר האבעז בײשפיל, גום אם,

 םאו, דעם אױםגעלערענם זײ ״רעפױדזשיס״, סך א ױניאן
 ייד׳ פארשםײט עס לעבען. א מאכען קענעז זאלעז זײ ז8
 איז אתז ו1 ארײנקומען וױל ױאם אימער, יעדער ז8
כ^ םריער מח קאל,8ל ר  קאםיסע. מעפבערשיפ די דו
 םיד האבעז קאמיםע םעםבערשיפ דער םון םשערמאז לס8

 ייאז־טיייײנ «סגעגעג?ר3אי און סרײעזגע אלסען, אז
 W םיז נאד ױניאז דער םמ םעםבער א לאװ, מאיר
 דיז םאר אײנעם יעדען rt באװאוסט איז װעלכער ,1906

באאיאונג• םענםשליבער און ערליכעד
 מס ױףא גײז אוקונםם דער אין אױך װעלען מיר

 העלמז כוחות אלע םים אח וועג אויסגעםראםעגעם
 «זל 09 װעלכער איז װעלם׳ א — װעלם נײע א בויען

 וי לעבזח ארבײםער און מענםשעז פשוט׳עז דעם זיך
 «ז געניסעז זאלען אײניגע אז בלויז ניט איז געהעריג

 ידיןברױס אפילו זאל אװײםער דער און אל־דאס־גוםס
 ושאלעװען נים וועלעז מיר זאט. דער פו האבעז נים

 כױ קינדער. אונזערע געבען גערען און בלוט אונזער
ix אח שעגערעד א םון איודעאל דעם פארױירקליכען 

יםודײ! ליםםישע8םאגי אויף געבוים וועלם, בעםערער

 ארבעטער די פון באגריסוגג י8מ ערשטע
ש»פ וױינער׳ס דזשעק פון

 װעסס 205 שאפ׳ װײנעד׳ס חשעק פון ארבעטער די
 באגריסתג פאלגענדע ייעגעשיקם8 האבעז סטרים. םע39
:םאי ערשםעז אום רבעםער8 די גו

 שחמ־ דער איז י8« ערשםער היײיאריגער ,דער
 פא־ מענשהײם. דער פיז געשיכטע דער אין לעכםםער
 געבראכס האבען בלוט־םארגיסונג, איז מלחמה גראמען.

 םעג־ םארגעשריטענע לע8 «ו לײדען און רצוױיםלונג8פ
 תד אין םען8מ אידישע די ix איבערזעיפם און — שען

וועלט. ער1נ8ג
 איגטןר־ אונזער האם פעריאדע שווערער דער ״אין
 אלי י8ם יע1הילםם*אק ברײטע 8 אנגעםירם געשאנעל

 לינחד ix זוכען ױאם יעם,xאינםטיםו געזעלשאםםלעכע
 אונםערדריקםו אמ םערטע8געמ לע8 םמ ליידעז די רען

אידען• די אויך זײנען עם וועלכע זװױשען
 אר־ ער8ג8ג דער אז אן דעריבען זיד שליםעז מיר

 חנם ױם־םוב׳ רבעםער8 דעם אין באועגונג בעטער
 ix גריסונג8ב יגע1האר אונזער שיקען ix י8מ ערשםעז

ע לע8 ד ענ  איסײד־ אונזער ix נםערדריקםע.1א ארן ^
 לעכער1ני דער מים ן8 גײם םיר: זאגען נעשאנעל

 אלי ײעלעז םיר װען װייט, נים איז ײס1 די רבעם.8
 ליכםיגער םרײעד, 8 םמ יפבױ1א דעם םייערען מען8ח1

 ornpp «1 םינםםערניש. םיז ת1רב1ח די אױף װעלם
ברוםאליטעם״.

טשערמאן; בראמ, להױם נםערגעשריבעז)1(א
םעקרעסאי• לעװין, רלם8םש

רעזאלוציע דאנק
 KS פח שאם םשאנקאװיטץ םח ארבײסער די

 שאפ־טשער״ דעם פרעזענםירם האבעז עװענױ. בלעיק
 גוײי זײן םאר ריסם־מאםש א םים לעםבעדג. ל. ן,8ם

שא^ דעם םאר ארבײס
ביז׳ פ. אוץ קישענם «ג .•קאםיםפ די ת
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הינױכטונגען ערליד־אלטער פארדאמט םאנטױאל איז װניאן
 יןםאמר1קלא דעד פח לאקאלעז מאנסרעאלעד די

 פרא* אלגעםימעם דעם אן אנגעשלאסען זיד האבעז יתקמ
 אי־ דער םח גזױאחנז אױסגעדריקס איז װאס פעסם,
 אמע״ איז ארבײםער־באװעגמג אלגעמימער אמ דישער
 סאװע־ איז רעזשים באלשעװיסםישען דעם געגען ריקא

 ערליך הענריק פמ חינריכמ־נג דער מאר רבאנד8סזמ־ם
 די םון פירער באליבםע וװױי די אלםער, װיקטאר אח

 אין פיגורעז לײםענדע איז פיילעז איז ארבײסער אידישע
באװעטנ^ ליסםישערrמp אלװעלםליכער דעד

 ידיעה די גז,דערגרײכם1א האם עם וױ שנעל אזױ
 *8קמ1קלא די האם הינריכםונג, טראגישער דער װעגען

 nra8nx שרים׳ מען1גענ םאנםרעאל אין ײניאז כער
 אר־ דער םמ נגעז1ריכם »מ יעס8ארגאניזא אנדערע םים

 און פראטעסט או־נזעד אױםדריקען ix בא־תמע, בײטער
פארד. פאליסישעז דעם געגען ענםריסםעג

 ײנקמ קלאױןפאכעד דעד םץ קאמסיל חשאינם דער
 גע־ רעזאלתיע םארדאגװמ שארםע א אגגעממעז האם
 אר־ אידעאליםםישע ןװדײ די סח ערמארזזנג דער גען

 !וריקגעשלײ־ װערם עס װעלכער אין בײטער־םירער,
 ערליד אז באלשזװױקעס, די פמ ל1ם־בלב1בל דער חנרם

 פמ סאלדאמז די ןװױשעז אגיםירם האבעז לםער8 אח
 הים־ םים שלום באזו־נדערען א םאר רםײ8 רױטער חמ־

דערקלערם: אמ אמ־׳ן,
מ ןרבײתי םיליאמז די םים .זוממען  זװןנײס־ליהפר״ י

rm װייסײ םיר יתלזן ימלם, חװ־ «ח מגםשען n yp אןן 
xtrvorm רוםישן די פאר הילף אונמו notu -ap^ a ן« 

 אמד זיד ״ליסיז מיד נ»זיס. די קזמן קאפף אלעמענם ױנ״ןר
 V* שןטיאש־מטא יי ■ח פראסןםס רזם אין «ן גלײמײסיג

 אתמר אױס מיר דדיקזן זײ םים *יואמן »<ז ןרבײתר־גשמן,
 ימ איידןלן «יױי יי «ז תיםארדמג חמ־ קזתז מחנז יון מי

 זרלק■ הןגריק ®ימר «יססי«8יא«ס איץ *רבײמר מליבטן
לסןר.8 װיקסאר «ון

מ בױגןן יוון זיזז .פיי חנ מ ״ אנדןנקןן דמד םאר ימ• י
 בײ םארםראםעז געװעז אח אינםערנײשאנעל אז־נזעד

 אין מען1םארגעק איז װאס •ראםעםם־פארזאםלונג דער
 רעד־ די «מ אײנעי געװען בין איד ענםער.1ארבײםער־

 געװא־ אדרעסירם את וואס פאחאםלעג דער בײ נןד
 rat ל. אװ ם. * ®ז םוער אגגעזעהענע אל1 8 םיז תן
 א. אי. םי. דער ®ץ פארשםײער םח אױך װי ,9 אי. סי•
 ליבעראל באקאנםען דעם איעשליםענדיג יע,88גמ8ארג
 א ר״ ק. קאלדער ראבערם ױריםם, פראמינענםן אח

 םת סאן דער עף. םי. סי. דער אין ר1םיג לײסענדע
 םיר װאם דעם טראץ אז געװען, איז רעדעס לע8 די

vxjro־;x8 . אלס סאװעםזח־פארבאגד «ן ראליע די 
 הת־ ארםײ חיםער דער שםימז פאר זײנען איז .ילאי״

 שארם־ נזער1א אױם דאך םיר דריקען ^ixx8«־ דערם
 סא־ וװוײ םמ היגריכםתג דער געגעז פראםעםט סםעז

 n םון אנםלאפדן זײנען דעלכע םירעד, זיאליםםישע
 זײעד אקופירס האבען םע1לע די בעת מערדער ישע1גא

לאזד•
 אוריק װארפען םיטגלידער אונזערע

לינקע. די םון «ט«קעם
מ די האבעז שםעם אנדערע לע8 אין װי  אױך לינ

 אר־ יןף־ע אםאקירען געױמעז באלד זיד פאנםרעאל אין
 אקםיװ זיך האם עלכערװ אײנעם, יעדען איז גאגיזאגיע

 דער געגען סנ1פראםעסם־באװעג דער אץ םײליגם8ב
ערליד• אח אלםער םת המרעםתג

או־נ־ יף1א שםארק באזתדערס געװען זײנען קעם8ם8
 לינ־ די װײניגקײם. םײן אױף אץ אינםערנײשאנאל זעד
 געגען ספמדזנל *ירקזלאר 8 ארױםגעלאזם האבעז 99

 09 אונםערשריםםעז. 200 ם1או־ םים »תזןןר£ײניאז
 װאס םיםגלידעד םױזענם 6 די םח אז מהײםען, האס

 200 האמן מאנםרעאל׳ איז האם אינםערנײשאנןיל *גזןנר
 םיהרעדשאםט דער געגען פראםעסם א יתסערגעשריגען

מ אונזעי ייז  פרא־ דעם אין זיך באםײליגען פאוי ייני
 ״אפםשעקעז״ געטמען אבעד האבען םיד װען סעסם.

 די־ אלx גתיסע א אז ארױסגעװיזען, ײד האט נעםעז די
 םאן ix ניס האבעז װעלכע םענםשען, םמ געמעו נק
 א װי םער האבען אנדערע די פח יוניאז• אמזער םיס

 אתםער. שרײבען זײ פארװאס גןינױ, געװאהזם נים העלםס
 אן איז עם אז םײנדנדיג, אוינםערגעשריבען האמז יײ

 זײ םאװעםעדפארבאנד. mx סיםפאםיע םון יקאױסדד
 גײן ודעלפנן חתימווז זײערע אז געװאוסם, נים האבעז

 װזןדט יונלמ אתזער װעלכען אין *ירקולאר 8 *ינײײי
 למקא באקאגמ «יץ אאל קליינן א בלױז רט•אסאקי
מן באװאמאחיניג האמז שרי תרמ וױר^לאד. דעם *ננ

חן פון ע ש חי א ת ע כ
1יתיא .it J(. ו געגעראל־אתאנייזער

 דעם פין פאדשפרײםוגג די כם8י08ב האבעז םיר
 רזא•1א םאלגעגחג וװליב זדםגיזמליד פאר ר8ירקול1

 ער־ ניט איז קאגסםיטמיע גזער1א לױט ערשםענס, כען.
 י8פ ױניאךדעבאםע א םראגעז1ארױסא םיםגלידער לױבם

 דע־ ix מעגליכקײטען אלע חאמגז מיםגלידער גאס. דעד
 םמ באשלוםען ױיזעז1ריק1א םחײסען,1ג ix באםירען׳

 די לאקאלעז• די פמ םיטיטזנן בײ חשאינם־קאטסיל
 םירט1דיסק געחעריג לעז8לאק יי בײ קי8ם יזא פראגע

געײארען.
 ז8 יע,11קאנםםים דער געגען אמ עס ןװױיםענס,

 8 פמ אימפאםעז םים באגוזמח זיד זאלעז םיםגלידער
ix r*8 דרױסענדיגע r*i8 ii8 ױניאן. אמזער אםאקײעז 

 איגםםיגירם חאם װאם יע,1ניזא8ארג דדױםענדיגע די
 לינקער דער געװעז איז אװז, געגעז !ירקולאר דעם

 »ױשעז זיד, האם ר8סירקול דעם איז ראײז״..8״הילפם־פ
 געװארעז׳ באקאנט ס׳איז .װעז געשריבען: אנדערעם׳

 זיד געםינעז חעמר נםי־סאװעםישע8 די ןװױשעז ז8
 מאריס אח שעחן בערגארד טען8קר8ר1ניאדבי1י היגע די

n םיליגערי דער (פת סילקאף riv,( ל9« א חאמז 
 אגגע־ מילפס־פאראײן, פח םיםגליחױ* גאדעל־אדבײםער׳

 גגדלוגחא רךר ג«ג«ז <ןטץדשייפנטאי פלײמז ײיימו
פירער.״ n אם פמ

אםא־ די אפגעװארפעז האבעז םיםגלידער גזערע1א
 פאר־ איז פראסעסם־רעזאלמיע די אנקע. די םח קעס

 אפערײםארס בײם נג1םחײם1ג פאר געזוארען געבראכם
 עס אנהעמער. אביםעל חאבען למקע די האז־ 43 לאקאל

 לינקע די דיםקײויע. לעבעדיגע א פארגעקז־מעז איז
 אוץ ארגוםעגםירעז ix םעגאכקײטען אלע געהאם האבען

ix מעגליכקײםען די חאבעז זײ װילעז• זײ מאס זאגען 
 רעזא־ די איז סיע1דיסק דער נאד איז טx1יסגענ1א מם

 3 םמ מאיאריםעם א םיט געהארען גוםגעהײסעז יעX1ל
ix .יארעז1גע טםגעהײסעז איז רעזאלמיע די איעעם 

 לא* פרעסערס דעם םץ ,19 לאקאל קאםעדם, זײ םמ אייד
 , דעד .112 לאקאל ױזישעז1פראג דעם םח איז 61 קאל

 םי־ קײן געד״אם ניס נאד םrא בת האם 342 לאקאל
טינס
פאנד םלחםח־חילף פ»ר דאל. 7200 זאםלען פדר

 זװנזעדע תאס םאדדינסם, טאג א םון בייטראג דער
 פאנד םלזזסח־חילף דעם ix געםאכם האבען םיםגאדער

 ביז ארײנגעבראכם האם אינםערגײשאגעל, אמזער פח
דאלאר. 7200 םח םע1ם די אעם

 םשעק א געשיקם םיר האבעז םע1ס דאזיגער דעד םמ
 איבעדיגע דאם גענעראל־אםיס. dix דאלאר 3600 אױף
 קא־ .אלאםםענם דער ix געװאדען אימרגעגעבען איז

 דירמ״ אװ *באארד דער פיז באשטייס ױאס םיםע״,
 רא ןעטײלפאר ix ג?^אםיםע8פינ דער םון את סארם״

 זײ־ וועלכע אװעקען, פארשידענע םאר םאגטרעאל אין
 םלחםה־ םים אוםדירעקם אוץ דירעקם םארבמדען נען

 דקה״אינםםיטד■1 און רעליף פאר אױך װי לײםםונגעז.
קריסםליכע. אוץ אידישע !יעם,

 פאר פאנד דעם אמ םמ בײםראג ערשםער אונזער
 האבען מיר געװארען. געמאכם שױן את npix לאקאלער
 קאגאדיש־ די ix דאלער 260 סח טשעק א געגעבען

 8 אן or* םירען װעלכע םשאריםים. םראטװיזישע
קאמפײן.

 אונזערע פ»ר פארוױילתג אינטעתיישאנעל
קריגם־חעלדען

dix מאנםרעאל אין יתיאן א האס מאל ערשםען 
 םיםגאדער די פאר םפעןױעל נג1ױיל1םזװ־ א אראנזשירם

 גרױםעד א געװען ס׳איז אח כחזחז באװאפענםע די םק
 אינטערניישא־ אתזער געזזען םאקי איז דאם ערפאלג.

 דער אין מ,1פאחזײל n אט דזרכגעםירם האם ױאם געל
 םח ארםײ, דעד םח םיםגלידעד פאנץ. א םץ םארמע

 דעם אנגעפילם האבען אפם־םלאם םח און נײװי דער
 פאר־ די וזזד ל,8ז אקסאד פראכםםולען און ברױםען
 ־םעז2 דןם אװלנם׳ םרײסאג פארמקומעז איז װײלונג

_____ a ד.
u אונהסר y r i נזי־ די אק ,װס״ 8 מסאכם האט 

םאריניז אוץ וליעד סאלואסען, קױיזןן. ליםערישע

a נטאפארגר איז זאל חנם איגעדגעפאקם חאמז rt 
 מיס םאנמגדיג אםמאספעדע׳ פײנע זײער א איז אײמט

 דך־ אתםעד געװען איז עס פיםגלידערינס. אמזערע
חנפארטםעגם. ץדיױןײשאנעל נזער1א פח אױפזיכם
dix אימ־ געסם׳ פראםינענםע םעז1געק זײנעז אװענם 

 4דײנ אדהעםאר שטאט, פח מעיאר דעם שליסעגדיג
 םאו־ ימיאן נזער1א באגריסם ױארעם האס װעלכער

 ארםײ־ מאנםרעאלער דער אװענם. דעם ח»זשידען8
 קױתעל דײץ• םארםראםעז געװען איז 4 נומער דיסםריקט

 ארגאנײזערס די פמ אײגער געװען איז עלכער1ו גרעניע,
 געחאט האגען מיר דיעפ. איז קאמאנדא־רעיד דעם פון

 אינטער־ נזער1א םמ כאר דער געםם. חשוב׳ע אנדערע
 פײערליבעז דאם ix בײגעטראגען םיל האם ניישאנעל

אװענם. דעם פח כאראקטער
 קלאוקס־אינדוספוריע דער פדן פר^גראם דער

מ^נטרעאל אין
 פון חשאינם־קאמישאן דער פח יע1אדמיניסםרא די

 פראװינץ׳ קװעבעקזװ־ פאר אינמסטריע קס1קלא דער
 װערט עם װעלכען אין פאספלעס א רויסגעגעבען8 האם

 בא־ די אימר איבעחיכט נםעד8איגטערעס אז געגעבעז
איגזױסםריע. קלאוקס דער פון דינגונגעז
 אינדז־סםריע קלןױקס די ז8 אנגזױױזעז׳ 6ױער עס

 יערלאכן די J936 זינם עגטװיקעלם רק8שם זיד האם
 איז דאם װאם שםײגען, אין כסדר האלםעז ,פעי־ראלס״

 האלםען ארבייטער די פח םארדיגםםען די אז באװײז, א
 די האבעז לםשל, ,1936 איז רגרעסעחנן.8פ אין זיך

 —1937 אין דאלער; L278.000 באםראפען ,פעי־ראלס״
L  אױ דאלער L926^X(0 — 1941 איז דאלער; 425000

דאלער. 2.206XXX( — 1942 אין
גמאלדי־ א געװעז אמ ?ס אז זעז, מעז קעז ז*ערפח

 Toxyi די װישץז1 פעי״ראלם די אין נםערשייד1א גער
T די .1936*37 יארען די אח יאר ןװױי jnn’x פת 

 ״פעי־ אין רגרעסערתג8פ די אז ױײזען׳ רבייטס־חענם8
 נאך וװגןקזימען זײנען עס ױײל ר,8דערפ ניט איז ראלם!״

 געװא־ זײנען oy רקערט:8ם םרײד, דעם אין רבייםער8
 װײל חנרפאר, עס איז עיקר דער נאר װײניגער. רען
 גרױםע א געװאחח• פארגרעסעדט זײנען װײדזשעם די
 ירםע1ליפי811ק געװארעז זיעען ״אפרענםיסעס״ אל1

 י19ל די אין «זאם דערפאר, אױך ס׳איז און ת1בעל־םלאכ
 םעזאנ«ן די זײנעז ארבײם, םער געװען איז יאר פאר םע

 גד־ װאכען םעו־ האבעז רבײטער8 די לענגער. געװעז
 חיי־ װאכעז םער געקראגען את שעפער די אין רבײם8

דזשע^
ir אן וױיזם געביםעז, אנדערע זװיף אייד r במ־ 

 »n אין םארשריט םיל געװאתמ געפאבם איז לעסין,
סאנטרעאל. פון קלאוקם״םרעיד

רעזאלוציע דאנק
 866 סאגס, אח פירא8ש פון באלמעלאכעם די םיד,

 איז םיסינג א בײ םעלם81ר8פ םםרים, ־טע37 װעסם
 דעם רםש8ם אװענם, דאנערשטאג ,117 לאקאל םח אפיס

מז ־םען,25 א  dix ע1נ«רקענ8 אונזער אױםגעדריקם ה
ער םשערםאן, תד ש׳ ע. ב ח־ ראזענמ טירק ײ ענ  פרעז

מתבה. לע1חנרםם1 8 מים אים
שןרםאן דער אז זאגען, ױלען1 םיר  כשר האם ם

ם ער מתנה. די רדינם8ם ערליך אח  זײן אױעק גי
yxyp 88ש םיז ילדין1א11 דעם ר8ם ענערגיע אח םי 

ם אח ינ ר אינםערעסען. נזערע1א אעערמידליך ו  זײנען םי
חנג זײז םים שםאלץ  קלײ־ א בלױז איז מתנה די אזץ םי

 ליבשאםט איז אגערקעטע אעזער םיז ק1יסדר1א נער
ix .ײעז עס ער זאל אים געזונטערהײד. נ

 א דװ־כגעםירם םיר האבען געלעגענהײט דער בײ
 ביז־ גזער1א בעלםאז, x ברח־ער םים *ערעמאניע שײנע

 פאר־ האם װעלכער םאםםמײסםער, דער אלם אגענם, געס
 בוײדעד ,117 לאקאל םמ מענעדזשער דעם געשםעלם

 פו־אבם* געהאלטען האבעז בײדע קאפלאן. בעטרזשאםיז
ד םשעדםאן. דעם געלױבם שםארק און רעז־עס לא1ם  דן

ם סאר באדאנקט אלעמען נאטירליך, האט׳ םשערםאן  דן
כבוד.

קאמיםע: שאפ
a ,גאלד־ איזי אח לעװין דושולמם םללדין 

yxm- 9 לאקאל םינגער׳ ,117 קאללא Tit 
פין, !ליימאץ מ 86 לאקיל חני
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o r uyuinyv 001091• ס חרנגןוױס קאגוסיל דןו* 
מן ודץ שניסיגג  סיגף מסייליגם V״ האבעז עס חןל

ייזנגם mx סון קאלןדזש יסרקער גיו סק
tv .פסקולסעסען n r געססלסען זױז סיסינג ptupiya 
 גןי זימען רןרגער די וטושען •ןגםילוױמק^ הססעל סץ

ד .nr מןן:  ■op ברוקליז p® oayi'iyn® ®׳soyra 4 וון
n® לןדזאן ri® n דוססדדזס ®p f» נױ סן דןן n r 

nr o n iiri r רײשסוקזדי סװ סקול, o jm n o ;דובינסקי 
on p n פיו אזדמז׳ rססס־ ײשסזקעדיו קססגלי ר

o v v v ; סדםיני־ חאחינג געוועזעגער שסרסיס, נײטען 
סןו ־ayo*p זײטוגג ס ׳nyanysanyoo טעלסoy און ■ון

®Tf ג*® o re * *  nf on 9 גײ •fo r קסנסײיח
oon •tf 10 ,*at nro rtt חײ־ קססישסגסו־ מסידסדס 

 חי «ת אתמרזוכונג גדיגדליכע ס jroa w לסנוס
 שימח pk propr סלי אױסדסקמ את סלעמנחײס אנג

“ וד דימז ברייו די חס־םיס.

fo סכוױג o g p ס•יייקײססי t fapn סרײנגעשיקס 
o® סחנזידענט on בריזז ן r  P עדױקײשןן׳ סװ באארד 

i« «ו אים אױפפ«דערעגדיג בא^ a סןלסײאר r r 
o r סססר מארק ןגשםעלעז איז ב*שלוס oso o r  n 
 איןי ת*בעז זײ *וגעיססם. אזױ איז ער ימלמח יסד

 געוױ־ » אויב גים r איז אישו די «ז אנגעוױזלז׳ סדיוו
מ סער  מעגש, ן ד נןו אמם- to קריגען מל מ
 װערם ױניאן, א אין אמם אן געהאלםעז האם װאס

 im איז אמס חוימן ס מלםען «ו אזםיאסיג חמ־םים
 זזא־ װאס די וװושען שטאם. םין סיסםעם וןרדזעע

t r אוגםערגעשריבעז o r מלגענדע די וײנען ברימ 
םאר סקול גױ קעילעז׳ «• יעדסגסגען: סעסיאיבסי

 ירינ־ לעםקסװיםש, אײברעהעם דד. ריסױרםש; סאשעל
 ל. דזשאן דר. חײ־סקול; םילחח םעמועל פון «י*אל

 מעק־ ראבערם יראשעססר קאלעדזש; םיםשערס סשײלדס׳
^ דר. ;אוניװערזיםי קאלאמביא סיוחנר׳ ל ױ  קיל־ וע ו

 ניו חשאנםאז, אלװא דזד. קאלעדזש; םיםשערס יעסריק,
 מעיססז, ר. געריעל דר. ריסױרטש; סאשעל מר סקול

 חש. אין הײ־סקול; לינקסלן אײברעהעם «מ סריטױיאל
 סיסי אין היסםסריע פח ■ראגועסאר אסירא■ש מזליײז

ססלעתש•

 און •ראנועםט ש«רמעז שיקם דובינםקי סרעזיחןנמ
 אונטערזוכען לאזען צו גװארדיא יס םעיאר סעט

דע»«רטמענם דעם
 סםסר מסרק פת *וריקוױיזוטנ די שסעםסלזננדיג

ta םח דירעקםאד סלס w ^n r סאר rאלס רװאקסענע 
 ליים־ «ר>םעםיאנעלע םעגשענ׳ס ס באסלעקען ix ,ססחוך

 אח ערענהאסט האם ער װאס דערסאר בלזיז פתגען
 ■רעז^נם תאם ארבײסער־ױניאן״, אז געדינם פעאיג

 » יראםעסם־בריװ שארמעז א אדײגגעשיקם זזגמסקי
o ®יז ftp •חנזידזנגם r געגען עדיוקײשאן אוו באארד 

t r• סנשםעלעז נים פאר פסםיװירדגג יייז און האגדלונג 
 זײ לםובת גענױגם את ער וױיל «םם *ום

ר.
אװעקגע־ חבינסקי •רלזײענם האם נליימײטיג

 אױפםאדערענדיג גװארדיא לא םעיאר גז בריוז ס שיקס
n 10 הערלסנדם קאםישאנער סרדערען סו lysoo is 

o ססערע• סםסר ססרק *vn •ח זסנגמדזוכוגג r םע־ 
orwo גיגםםיג* און שגעל גץווען סיז o r סוױי־

ד  מסס נושריפס׳ ס n® r*OP ס יית r שליס .יי
 כ־ •לסײסמ־ס סר• «ו גסנסיססג חימס משיקס son איד

m «ח יחחידעגס כסק, qp o r סח עדיײדישסז סײ
n r יסיק• גיד שססס

nrpnoor n ׳קסמנדיג rn t איז אינסזנמנס n r 
 און שססס norm פיז כילײגגס־סיסססמ גרױסעז־

 איז אויפתכסיגקײם n»«איז פסז־אינטזנחןסי^דיס אײער
tfre rp o o r גײסם׳ son סיך or וױנ־ פסי־ בססו־סכט 

מי סים אײר כסקעגעז «ו םיג  ײ־ oomoB סימז אונ
n מר r לונג ד nrnqp o ®ח ^ r זיז עדיוקײשסז סיו 

nooo pnoo n r עז־לױסם קעי̂ג n jrm  to אוגםעד־ 
v שםתיכעז׳ rfo  .no,ײסס פסל 0 איז יסס סז ־ noo נים 

 ײסס די׳ ססד םשסלענחש ס to װעיעז דװ־כגעלסזס
rtn «ח •תטױיעז יי ro ײילעז n p o o r ױשר איז
 אתזער םון סוױע ודמױגען אזא איז זממ־שעז יסלעז

 to שימס עס סילדונגס־סיססעם. to וױ שםסס־לזנמז׳
n זדו סי r מי tom 3 ס  r mפיל סזזסלסזנז n o T 

 סוז ׳לי?3 סחזסעז אױפז זעס םעז װסס דסס׳ וױ זסכען
a פיז פליפס די איז עס סז m n r'o o o r n r אױססו־ 

 «ו• Tyson ײסס אײנפלוסעז אין אוײסכעז די גרסממ
Ajtoton אױפםרײסלעגדי^ די סט געברסכם שםאגד

n פעסעז׳ אײן• וױל .איך ryo  .noךי לסמן «י ׳' » 
 ־0אתטעחוכונגס־? פיז ײעחח אוגסעתופם געלעגענזדיס

r ^ y n  nytoro סתיטגופמנגעז כדי o^p^ P איז 
n סיז לטypרוױoפ tym ויסס אישוס איז tyopoo די r 

 *03 םוײנז ײסס oy’*op^»oop אירע אח אםערע סססר
Typnm תנג גוטסר פח *ילסז די  ־nni nyאונז אין מגי

שססט. סער
׳nyny״R פריינדליך

nrsnryinyojiK(( דובינסקי דוד •

P(P גרעזידענם צו
 געגסז ooyooni זypרoשם Tysyamo 0 וויל -איד

n r הסנדלוגג ®nprpm y no m qp o r  r, עס ווי 
onyn איז ססועסז־סײםונגסז, חײנםיגס איז בסו־יכםעם 

Tymp'Tx סמ נסםינסשגיס די no. םסרק nooo סום 
 איז ytyoponnr no® ילדומno® noopr’n r 3® אםט
n r נױ שםאם ’ix ,pno וחנלמז ny איז onntyoopr 

o פון גצייסחנז r סװ באאח־ ootrtyorony*io איז 
.onya’oorpy סיו באאײ
 ־ny« ®ח y:qne קײן דק » נים onon שײנם oy״

uinoony n פילדונגם־סםסזש ®ססיגקײט, דyנליכyז ro 
n דעף .nooo .no Tyrmp’nix ntrnc אין riyrnpo ty 

noopo® זײן אין n ilשיינם קוױיזוגג i i זײז oon ,o r 
ny זײן אין בסשעפטיגם איז ■ornno nrytroy®on 
 onypnon otyonoa לײדי׳ם ל7שסנ7אינםערנ nyn אין

noopr’n סלס ײניסז -o u i^ 's  nnt און nyyre'iK ת® 
no® u ®יז o’sya אויפז טיג?ײםזגן7ם אימ io 'x n r 

no .yiyoponnr. ^װי סטא one n’n איז ן,7װיס PP 
n ®ח םיסגליד ?ײז יחנז7ג ניס םסל r שאנאל7ת7אינם 

n בסלסנגם njp ױניסן, onypnon oiyonoa לייױס r  i i 
o n ro ’o no T»rnry®  lop’nyoo, סן y 'lo t’^ n o 

n שליהס ויסס r iy i’io T’nc לnyny 7וועלכ n r  Tyan 
םיכטיג. אח ערענהספם pno’ נײ שטסם
o״׳ r ח יחמ1דים?װסלםי® nooo .no ,סתמם

o 7 0 סי״ז סײנוגג, םיץ לױם nבס־ 1אי נם707ל 
oy nyn Tyo’oo מכם 0 הסם i i 17הסלם oiyey to־ 

^TT ,סםם oyoyn 07י1אים«לי?ס i״T7i ןךױ ®ונ?ם 
o סנםי־םססיאל. 17זײנ זײ רוי שזננדליך r נים םײנם 

 ביז- די 17םסנס^חװשיסלם ®סחיד ס ײי nyײײניג
 —םײלז̂מ סוױי tnc שםאם nyirrn ®ח אײניג?ײם 7געו־ליכ

nyo” 9no איז nyoi*sn r’ojo» אוץ n סלס שםזנםילזנז 
onynojnm oio נם7נםש70 ס ®rya p o yo r ,סו־בײט 

 זי׳ סוס ny םיכםיג ן1א ערענהספם װי איפגעסכםעם
’nyo ד אױב inx 0 11 lysyiyj onyn אח yeini nysyVni 

nyiTs, .סוליב וחנלמנ r n t 7?לײב ®onyn Tyoopnno

r « ro*oo»p סלס nrsino® ynrnt .n rrsn o « נס־ 
oo iחמסיג f די ys^ onooow דײד ססליסיס n r 

nn» to ,uiorm os ײסלס •opn סזױ >TPfi TTV 
oon oym סנשססלזמ t איז sno v  n f « f i״,npo 

m זײט nnt וױ n אײנ nynno n  ■to® pk oon o f, 
 no® oo» n יי eo .nosofuoew אח ooi® פלינגם

IK 11 שײגס פססיגפײם,  nmonyx TfBVPya Tfion 
tn סםסו־׳ס .no פסיי סיסל  noo m y m  .o vy jfs 
rp ניס זיד »יד tip סלײז׳  ifto o n r ססל אײטגעסן 

yosnpyi n r  n 3 ניי ®ת nypnrסיסס» ילתמס 
TO Tfn זסל סיליססגם Tfimyapnii Tfnon גזױיסחמ 

no i• גזװמז pk ny oon גמנד, 1אױפ i  rn yw yi 
n ftrs. איד Typ גים אײד זיו pp Tyioonr איינ־ 

o 0 ײאי פסל׳ סיג^ 'o rn top לסיססת 10סנםי־ױגי® 
 את• no® njoootyxya 0 Trony: osoeyi Tyson זסל

n ro  Misinyo ?7י10ךיסקװסליםי•
m* גסחספם, son איד  n r  r® iro n  n»o to 

nyo לסנג שיק מלם־שםסס o r Tyoponynys»K p m i 
®’n  «oan Tryoot יסלס1סא tio םעסיג־ ?חל׳שס 
p״pk oy .Tyo 0 פאםת yanp’pov 11 !נסױשמג 

Ty®ro 10 די o t® oon o o o ry ryp סיט n n  n r־ 
nyoo 0 ®ת יחשחBלp'סnynשoדי — פם n t גזױעל־ 

bo TyבyלBי1א זסל !ילדתגס־סיסםסס. 7שספםלסכ
i  Ty'oiro o r״joo יד« to .nysn ps סד3סי די 

rjy a ’oVyn פיז סעז־חײם nyi T sov ynynio יליז® 
n סזיי אײד r  pk .עגסלסגסנהײס(

n n סױפתכסיג nynjpnt,
v• | װ. .j ל. א. פרשידענם דובינסקי, תד

0 n r  n m  ooyoon® iy®noo פיז חסגדאמ 
nnooa יד1א האם עדױסיישסן, אװ Op’oyan יחהימגם 
 לזד־ no TOsmny® Typ’nyoo nyn ®ון ין,nג וױליסם

nos. איז o בתף pos .no n שוײיבט ny :
 ®ן ?יישסז1עדי no nnKos nyn װאס אוײסכען «n״

n r נױ שםסט 'pno גיט no® TO 03 11 זיו ז7סנםזסג* 
pnoo Tyo’oo סםno סלס noopr’n מ ®ון  no® בילת

Tyiys jyrn ,ysyoponnr זײ #Tye’i i ’n ון®.TiPOoyn 
nysop’nyoo o אח 7םי r די אױב ת7בנס־שסייג7ל 

 .no Tymip'nix no® אעעגעבען Tinyn ײסס ז7מססיװ
nooo זסלעז ®po Tvs^sno סנגעטטען 17זן*ל Tynyn 

y n r  pcםyנםלyכעn יועל מימוג׳Ty די r® Tyro ד  ג
m גחײם7לזגג n  ix די p® jyoynyorK פסי־ פילמנג 
 ײי נשען,7מ ?װסליפיסירםע ,ya’.ny® no® Tynyn םnoש®

nooo .no, בלױז nocnynײסס ׳ n r ־03 הסם שי?זסל 
ty לעבען׳ זסל ny סז שםימט׳ o sro און Tyi’n די אױף

uisyiios'nyoysno n r  tic Tyo’sys. למג7שם סזס
its' סלס װעחמ םnיIסי®יoלP מח  p® y’xopon>o’n 

onoo Tyoo. ענעתיש מח איך ®Tyn'ooyoon געתז 
oyn בסשלוס yBo pkליynז n  ix מיטגליp® nyn ײ א  מ
osroos n זסל בסשלוס nyn סז ױו?יישסן,7 אװ rm 

Ttnyii opipynys’K pk Tynyn• איד tip גלױמז. נים 
nyn p® nysn’s ,n to 1ני שטסט ’pno גוםתײמז לזנז7ײ 

D r ח תדים7מ זײ געמסכם האט עס ויסס בסשלוס׳® 
o r 0® איד ?װױקיישסן. אװ באאײ ,niyu'nn nynoי 

 כסרסקטלר ן1א קװסליםי?סציע ®עהיג?יים. ®ססיג?ײט,
tynoopo® r דין Tyלoז jy n ’nrosy n אױם?לײמז אין 
0 ti® noopynn בילחגג ®oyn ,ytyoponnr no סםם׳ 
®ny Tf^yn no איז p® tynonys on’niyoopyn חמי 

ooiyniyoi’Knyeio no riK09 און ®no װy7לנ Tyי 
פססיג*. ך7עןװױינל17אויס סזױ איז

 opn’nys Tyooyor, 9® יי Tysr ,osoiys וױ
1 m qp n rײ yדױpײשTO זסל Tyoyscno n rn i יי 

"yionc. נג11זי זײ tth די ®oyn yson סרהסנתלײ® 
n n r pnyn 17הסלם7ג Tyo28 o r  Tynyn •לוייי ס*וײל 

n r פסײסםמג ®n r  P הס^לונג ®p הענםםי זײ 
n r  p® Tyoyo'noo’iK שטסם xnn'syn, 22אייסנעשלן 

nryo גײסײיא׳ לס n r  to -Tyonomr n  pk מךילײ 
oyn nooo nyma pk Tynyn onriyys oyn בי׳ 

o&o on Tynyn. שגזיסס

touponyn nytnjm-.
ך y®ת כײשיילסז tya ooys ססט ג»ץ  ג

pk Tyo'syyv .פססיתנגמ oy tyn ה•נrלט ty s m rt 
 fonypno® ניט oon no® •Tyooi ױכםיגסpK 1 גתיסס

n r  P® i r a  yooo d'S’k ,omt n o מלחםזד 
Tymeyoos די זיך yonna װyלם־nי«לoמoםTy סיס

r®  o rבלDy 11 סזױ וױ ^TyoDonny’rn 0 Tyo ^שלח 
 po . . . nנoנשטילשטy®on !ײםוױיליגזמ o סנשםאס
 װי Tyaii nyp’oosopy PK Tyonyeopyoior® ט־ױסע

nyiiiK pk ,y’lT c i’K Tymano® ix ליבoiynyno ny 
yano® o לעכע^ זסל r^ T,״ ^ o rp n p r n r  0 Ty 

Tyosynya סI0ל0יDTcyasnn spk oon ,oonar® Ty, 
o'arypnys’K rנoיIלוoרעװ omsya 0 ממש װסלם y 

 -yaao זס־יב 4qn«P® ייז •Tyooo yo״ns n לסובת
11 ,Tyoia0® אלס oa’O’ano סד ®P לײדמ יי po די 

o r  oon ,masnp לoנTynya snpo o r  n מזמז אױםן 
nys^pro  n r  pc .מלחמה

pk אין 1אסיל o r  oyayam nyiaio נסד 
o*n«t־’Tyno ש^,7מסנ םית ^yano® ,i- חש. ח o rs 

oyo T’ אייף nynxn a’o״nn p® opyo 0 זyaoשל ry־ 
P® nys כדי ?סל,0ל rayoo'ipy oyn pny9’no® n 

®anp n r  snK ,TO’an n r  p 7זײנ מים ponrao-״ 
®Ty ,חליליא זסל pn ray די ai® TrayoooiK׳o םױיד 

oyn iyo pk ניט K TyaypויrBלטo r  Ty .ספיס
i  o r״to  to oa 7ל^  הײנט to’o noa נים ב

pk .געכטען tyno noa םהסנםמ אױך ®•tyanoa o r  P 
oon ,o זאג איך r  Tyaypoao o r די כסטש pnpp 

י איז 7אינחםמ־י o o ליד3^ r  TK a»aayn®oלyaםײaעD 
Tyo’ooaopy סושםססד ®p י30ל — n r  n r  PK 

ױו, קלאו?ס  Ty®סoנשyaײK 7יםיש17#ס yזײג סוליב ם
ono® ,Tyrneop pK ל ס  וױיל סל״ז. ייד ®סי־ 7ל70^

o r  oy שי״ץ Ty®«noya״ o®ro oy pk. סז n r  PK 
 0 זסל ׳Tyo o״־mo טוײידס ynynao בײ װסס זײם,

0 Ty9iT pk raomo ny90Dorn n ro  nysoop^P 
sno aoo״o; די 1אי ײקא נישט ^ ג  ־pyסל ״7ליכ1,

noa ,Tysr אױך noaor אין oa’T pk •Toryo yooo איך 
lya’o איך, paynya yp’nyoo איז ביז i’K o r  nyo’io 

nyanyonK0״ oa'ocyoos oon ppyo Tyoia n^a־7ל 
yoia no® 0 10a •Tyo סיזסנם — pk די r״Tynya Tya 

n r  P» לxyטny ^חזנלט־םלחם
o r מוױמם׳ m o nyraiK to,־ Dint oo’no oon 

t»k ,y®o pk 7 ניט yoairya nnK onsyaסנסםישע? 
. יסחדת . . sno nyoayr'io״nyo 170װײ o r׳ njpn pk 

ynyora p® ®” nayrncix ®״o r ’yדח־ד ״ yaao• 
y a ^  po y’aonynr nyoaarot יס,תױגתו־ס oon די 

 to ,oayoiano TO סלס Tynaono T^yn בסםיס7בסל
n״־nono® נים TOP — םד 0 ®סח־ינט מז r  Tys 

pk oyow נ?שססם7ב r noa״yny זיז pk די o®oyp 
pk של די אױףoכם־yDלדny . . aaiacr n םים . r 
n לyaש Tyr 11 יײ i'־ooip p אייד ■pnooiKnoa n r 
n סז r 1 שלח־מטזז oynיך Tyanay . . . ז,7װײס די 

nro to וױ ל73ש n r 73 נשםילשםסנד7ײסם oyn0של' 
n  po Tynyn tt למנ7וו ס״,7,שי?ס omt TTnrsno פײ 

®nprronrnotfc איז ya aiaya Tysr11 לט prcnp 
 נים noa ניס anp p® ל7ספשט to’o Tyלyװ ממילױז׳

r הןבעז r r ,דזשסבם pm i po ױך n  Tioya ttpio 
ya p אײד Tyלyװ זײ נאי ?ס׳10קל יי tנים לט Tysr 

oon .o r  Tien? n 17רתגל סלײן די rלפm r®  Ty 
מז n’־ni ױך oyn oy p* • • • יי r  iyaao®ao p
ii •prtnaos yana^p«p o® לyאיב ילטזגי ro o  0 P 

n . . . שמםלאך yar'snoo איז nystf יי  pnn 
paympaop nynyo’9 nyn מיט o r ״סים poo no.״ 

PK להוט לײבתיס,1ב ײיםיל Tyo’oon® nyo oon noa׳
?n 'in r onno TfpaP

o«pa'09ynyaw n איז r״ ®T r^ ooaoo o r  P 
n® ױים Tyo or *יי«  p® p r ro בyלי־בתיaiK o* 

®Tymownf איז a o r״oayo’nao oy. ײ ®a n ro־ 
yannoi’ pk yosjnya ,yrnr nys'T Tyan Tfa. ,װי 

pnana o 0 ייײיל׳ r ״nao® 0 pk *nao® oayonnan 
K. ®סר p rי י o ח r מ מ nna o ל r בס־ פסל 1סל 

oancyt• כ׳האב ya pK o®onya ,on^pya p®nr׳־ 
o יזמם׳ם r  •o r Tyayn מים 01חל pmx no’ ya’m t 

n r  n ״pa’osynya״oב ״oשnיבpk — Ty איך osono 
n״sno pk toryo p® pna yooo oant ס<1«י  — o 

 tyonya yannyoyio pk 7סלס ynyraiK 7ל0 170מל
ניס זױ*ם oyn tyo אױב חלוס ס זיד on^yao’W גי®

Tya»®ya ל ס  pk סמײס די סטגחיסלמן סזױ וױ ^
 ־nao nyoia 0 םױג אײן־, oys's ,oon װײל ?pnr גײ

oayo ײנ םים®y ,קסנדישסנס spk די oyn omno נים
.» • fpn

TOP oy ׳1זײ to סמלמנ Tran raynytonnoo־
®’n r וױ >oa»o®yvr pk ,nyvnyayo pn 00 פים 

o r  Tf oyn , r  spk pk ,paonya o r מי  ־arsno® !י
oyana cam tya סלס סיש pk ,aannoB'OB’in TO 

07® Ty®inao o'a nna • p r  nyrp.יטיסס oyna n r־ 
nyo םײל Tysyan n r  T^yn nysrPV^P׳ to די pyno 

ns 0 n r״־yo בraKל pk ynqna’oy נים p010״ p־ 
.yoon

oma nran pk opyeor, םים
36 לסקסל קיתער, סעם

nna, די p® n r^a o ’o סו־בײסער־ 600 בחנגםש 
noa jyny’ino ,aan סוײ די y 'o iv a 'n r ar^oo iK 

 onsn די ®ױלזמ׳ p® ®יתנר איייש־ממ^סםישס
ny pnaynילnoopn pk n ^סלטע yanp ,n ןװױי 

sno״nyo®־’P® n r 17®ײל pran חדז־ o דעסישעןסס 
n r  osnya׳o il pnonya o®iro םױם pk איז o y ir־ 

nnm ,n  pran 1942 nys ״ דיya»־y־io״ p® proayao 
o r ,סמלת״חױשים .pnonya o jm oonr

prosroos to סלס ^pk onyaa חיn p rםיש 
o r יסדײד׳* T» Tya’a oy o r יי ys^ononoaonr 

*aysno n  to ,naoanr  Tyoynoo oai® nyT ®TT7fro 
yoaoonr מסיסליסםישס sno״nyo®־n r  ptan n y r׳־ 

n 0 יײ ודיל ,pnonya םשפס r  onnaoarr®  Tyor 
p n ra n r םיס שאס P* l^n y  •T 'n ^n ,̂  סלם

Tya’anoonmr pnaoa nyn oyas p rs r o r לז37ל 
T'no® pasyayapyno קסמף ®sno p״nyo־;aanm®os 

pnrayo, חזנלמ on ,Tysr היoלny 11 1אי Tyoipya 
ooy® n ^ ’o o n ^ ’n n r  Tyaya ocaypya ,o s r n r 

i r  DioyoiK זי on'ooy®’a r  nn o r, — 7סחנלכ 
3 p rs r T^ayaיט prt>yn oaopya ^מים שלוס־מסכ 

p?ar® .,no n  po •T'n^on סײ׳ yTO p rs r^לy 
yoaypnyao 7אידיש sno״nyu־Tyosro oaypya nyn,D 

prayn ־מ01שלoכTy םיט o .חמשים n r  tt o r  o r־ 
0® yirTK  yiaoa o r  ptooniio’iK preooo?לק

a״T׳ TO pk o r אוםn rשy3פט ny•למל yרליn 
o P»לטpnonya o ym p iy i pran ny, וױיל n 

prnya pran װײל ה7יסליםם1סס paan nסלס ׳ ®’n r 
®aaiaynr'nytnsno nyiPTK n r  P 17פױל איז. 

ptaya prorioyaonno tpanyay יסםישע31?סם די 
onya p סשײים׳ n r o rלם pr®09n r די yanno 

pnonya o m oon r paan n  jaiaynTTran. חײל 
n r סrלp חױשיס n r  oonya m a o r די y a 'ir 

yanro ,yaypononraio m i. 7ממיסליסםיש .nyoayp 
n r  T ys^rn o  paanr o r  paosonor to 

o r  P® pasynsnoc 0 n r סמלין no® ,D'ippn ל*7וז 
nyso .pas. 7לדיש7ה די n r  o'a pk nano yonn 

n די טײסמזליה30 r  pasr o r  ,nynano yonn־ 
paaya ■qnaa^o oanna די o rn r  yvntoa׳ r־ 

3 pasאלם1̂ ים pao to זסל *aiK rn i p a rip n r 
n r n r  pV?s  paooaya y a ^ o׳ *r  paan n  o r 

^ ס לי ס !י
1® paan nyriyn ryraioםים ל •paaya ooyoon 

noo pas^ayo paa'nn o r.־ t o  pk 1703םלי1®ס 
oo p® parao o זyלטr » זיד r  a ^ n די m x 

.nyn'onr ממיסליסםיש!
 ®ינישערם קלאוק
 509 כרענטש מרכײטער־רינג

 ®ישעה ה.

,ptanyn ם.

.pjoonyna ם.
 ,ppsn^ חש.
n a r, ,דיױױד

קסםיטמ. יפזןןלתייס

 1ע1אוינען־גלע ®אר « געפונען
n® ספיס איץ r  p קלסוק PPP’ onoomyno, לןר 

n .117 קסל r  0 pnonya paaicya pk אױyaגaלaױny 
o r  nym y o r ^סרלס® nya’oayam n r זסל T i 

pnavo^a Jt n rn s  11 pnayn אםיס אק ®P לסקסל׳ 
36 ooyn M l־onoo yo׳ paom t®pk .סלסו־

p ^ p ארבעםעו־ 509 ברענטש פינישערס 
כעאממע אינםטאלירט ױנג

no 609 voayns o שפת r  lo ia r pao27 o r־ 
ro a ro  p® yoooys n  on '̂ oanr aannyoys סיי 

®ono®o®r T'K paro yoprya'Tn׳ooyn o40*־ 
oonaos p a rp ir .on nnoynpyo aannoptn סלזגמן 

pk שמלט roayns p® ppanyoo o r  n r1® ׳m 
nyoona'oor. סלם הױרנמה, ®ילי•

P® pnonya p«^onya paan o r r  oaaionar 
 oyayrrya p® דײוױד. nay,n .n® ,mtoryyo ®יגאנץ

P® nyimyaya 9 לסקאל, ®j  i n ,קוױשמן »k t׳t־ 
nyrrryayo paana 1® ליד80מי און® ,ro a rs  Pײנד 

n 9 לסקאל p® paooa איז pk הײמסן- למיס r  onyn 
P® ppanyoo p® oonaos ooars ,לסקאל nyo 

*TO® nys
nyam 0 pnonya 0T®ya9nn pk oy •םוױקס־ 

n r  oraon® nyr^ ײyלכpapnn td  Ty אוים • ya r 
3 o rס7ילדוגגס־מםים ®jannyoysno P

on איז למט pnonya oonaos ro a rs  n r 
P® ױיני® p a r •a 0 םים jrn n  n ra rn  a 'xn r 

nyraio m aayn yan rno  n  o a rn r o r  p a r 
nais. y *ײײ rm  y o s ^ r״ m o  pk ימיסו '®n r 

yרלpk T ^סלםז jnin tm a  o y rv p n r paan■ 
aa rra r nyrom n r. אױף yao*ap n r׳ to די m i 

 ־7לnyraio 19® paoayao pmya tyan 0 17מסגיסליסם
nyVon omrayo n r  P® oair paooyna oayo.

tnjpya p —״ a r o r  — nyoysno yrm o to 
3 panrגלײכ 173לײ3 יםa4ילםי pano to אױסשרײס 

ix די n  to ,nm yo די ך7ל7ח p® onyryp yono 
nr'onoo m i n ניט p a n o rr םים o r דלעכסנשע 

n םיי לm ל,13ל3  px oaopya ou n  pasr לדז7װ 
nr'onoo yarn px y a ^  mnaiK pas^snr.״

 ®דײנד w opnnyaoPK pasr rayrynao 7ל0
par 0 p a r 0 דײ־ד ty a 'r r .ספלאח

o®״ די r  aarijr זיד p® aom pa'o opnaynr די 
roayns o r  p n yo ra n r 11 n r^ao 'a.

 ־an p® panonya רזוײלםpaan r 7נyaלOD די
a״joonyro n r  .ro a rs  p® ynqnoo'a'ono ny 

nam® — Tm 4־om הױכםןמ׳ ®ילי• ®וײינד yro 
n name — n rr? y o  oaoa'® •pnar- דײװיד׳ r־ 

ano .toasmr .r r t in ®  — mcorpyo aannr־• 
a״oyo — nyrrpno  .nyr'® n n r  — nyr ײער־® 

m שםייז׳  — n^oo’BWP. נסח•3קלײ
ya oVrnny paan rwqp n'oipyrpy n r  pk- 

iro n יי rל,nyxp® non .nypys 'ay® : nam® raya 
®ay, .קי ס o זז^ז ip n r rtnoro. םעלצער Ham po
.1ײ17ל

aun ,שוירמאן nnoynpf o 4» r.

to, די p® nyomno ליװיי pK ף׳קסװיס WB 
38 ooyn־pap'nn .onoo yo סױם paa'xnr nyraio 

nr Tins ,toonyro'Bor nyraio n  aaiaypnyao po par 
yarm r'K P* m o  pn n r  ,®yn on®a סרכיייט 

D'x tyra to פת1לם  jo t nyraio p® nyosno n 
po omaya^a n 0 איסער r  11 nano ya'or װינ־ 

par סים typnn to  .nmnyoairya paxiar 11 o r 
n אױם או׳יך  11 pa r nyraio קלסיקפסכלד־ײניסז px 

 אײד־ nyms ,Dayrrmroyar's nyraio 11 ל7מי8ם
73 Dxnxn.למך Tyaaiom px paaaiaror r y n  nr 

.paaynonyraix p®
:m o ?  n

KLoVyiy n.איזי גסלד.3®ײ ל3יpao, 0 לואיס r 
 ntrn 'ayo .'poa'» ppam ;117 לסקאל

J6 לסקאל וײז׳7ל ױסף ; 9 לאקאל שסװםקי,

y no iy יי . p® nyoysno.״  yo־38 וועםם 266 '
nyn rt aanaypnyao opnnyao'ix p rs r ,onoo 

aynp o שספ־טשערפסז׳ p r nynns׳ ayryn® ■pm״
ir ro 0 םים איס tm o  rn  no® n a r oayor 

an n  ,nyoysno n  p® paoryoant n  paannanr־ 
par איס ny px oaipaa 1 זסל• yoia n  paxyronr־־ 

ײם.3
yo'oop n:

par'®  onoo,־ toop' b ,ays, םשסרלי Toonyon 
.117 לןמסל
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אינטעונמאנאל אונזער ns םמםינק״םען ®חדלוננס m נירחננס
 אינטער־ דער פון oiyoongeyi בילדונגס אוגזזגד

M זדכם ג^שאנעל n i  tx| דעד גו םעטיגקײם זיק 
 דיםקוסיעס לעקזיעס׳ די לעכען. מיר״ ווץלכער וין וייס>

 «ז .pynx oyi םיט גזשירסאאר װעחמ שמטױחװ <ץ
 םים ןןלזײםיג iriypgo זיך זןזלען םיםגלידער ארנזערע

>ogn iyigit אין דענקענדען יעדען זדנטעדעסירען 
 וױכ־ זײנען ogn tyigic מים םענשעז׳ וױגםעליגענטען

.oiyogo געגענענעס oyi אין םיג
״ םיר קעםפען װעלט רמv $8 ם&ר װ$פ פ«ר״  ז

 9 װערען דורכגעסירט װעם ioyo דעד אױף
 8 אײנם סאי, םעז22 דעם שבת זײסקדסיע״, ״פענעל
o אין !אכםיםאג זײגער ingonni אינםער־ אוגזער ®ח 

 װעלען דענקער *ון עדיוקײםארם באװאוסםע נעשאגעל.
דיםקוסיע. דער *ין באםײליגעז ױך

 אין שםײען םיר װען *ײט״ אינםיגער דער אין
 לײם יונגע אונזעדע און םלחםה וועלם דער ®ון םיסעז

 איבער שלאכם־פעלדער די *ױף בלום זײער פארגיסעז
 םענשלעכע די אויסאוהאאזען כדי װעלט גאנמר דער

 הײם, ז־ער איז םיר׳ אז זײ, סעןארדערװ *יזויליזןתיע,
קאמ̂ן oyi אין חלק אמזער בײםחןגען ז«לען

 עריאלאנעז- םמ יארהונדערט הײנםיגעז אין אסילו
nm םער םענש דער לעבם אײנגעשרמקען, האם רױם 
 7}־אלי גרעסערע א שפילם ײם1 רוים. אין וױ אײם אין
 ®לאץ. וױ לעבען םענשלעכע ogi iyo באװירקם און
 םח ײם,1 דער מים ײערען בעסעי זאל לעבען ogi כדי

ttr *  py pa ׳■lynyitf. שלאכם די אויף ןפאסלדאס די 
 דעד ®ייז םיר םתען ogi נים. oy ימנען םעלדער

 זעטװארדער זײ ogn בײסראג, דער איז ogi •igo חײם
קאםף. פלװעלםלעכען דעם אין אונז סון

 קאנםםתקםיװע g נעװעז8«ל קענען *ו *בער אום
 בא־ און פארשםײן מעז םח •ראגראם״ וױיםזיכםיגע און

 •gi® oyi אין זיך ראנגאװ ogn קרעסםען די גרײטעז
oyx און קםען8ם די װיםעז מחען מיר עגדערונגןין. פון 

 אראנ־ pynx דעם igo .ligniyngnx זײער רשםײן8®
דיםקוםיע. «ענעל די מיר זשירעז

 אונזערע ngo געלעגענהײם זעלםענע 8 איז דאס
 זײער און קםעז8פ די םים זיד קענעז8ב *ו םיםגליחסר
 איז אוידיםארױם אוגזער אין פלזח דער בפדײםונס

 ארײטנו־ גמװאונגעז דעריבער דמ^ן םיר גיזס.באגרע
 איר סרײ. איז אימםרים בילעםען. אייף בלױז לאזעז
r םחם t איר בזטױיםענם. בילעםעז םים רגיװ8ז8ב אבער 
 רם•88דע עדיוקײשאגןיל ייז םיקעטם די קריגען קענם
םם. זעמענםע װעםם 3 אינםערגעשאנעל. דער פון מענם

vr שכת׳דיגןן *מזעדע mgam אין 
 •לןןצןןר איגםקרןןסמנמן}

 שבת׳- די םים נם8ק8ב זײנען םיםגלידער *ונזערע
 זוכען8ב «ו לםעז8נשם8ד8ס םיר װאם שיאןױרעז ו־יגע

 גע־ םים זיך קענעז8ב m װאו ■למער׳ נםע8אינםערעם
 װאס שסאם אין אונז בײ אינסםיםוזױעס און נדען8געגשם

 ײם,1םלחםה* איזםיגער דער אין קענען. *ו װעחז איז
 םים־ די קענעז8ב «ו ירעז18ש« די ag *ײד מיי גתעז

 ודיסען *ז זײ סאר נױםיג זײגען װאם זאבען םים גלידער
ײם.1 םלחםה איזמױגעו־ דער ייז
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 *תקם איז שסייז, ig $לע, אידס שוין אגעדקעגעז עס
 אםונײ אח געיועי וױ םלחםח חװ־ אין וױכםיג זױ8

 םיד האבזת דעם איבעד געווער. g איז ש*ײז גיע•
 באםאנישען נײ׳יסרקער איז יר18שו g איינגעארדענם

 g װאו עווענױ, וועבםםער און סטריט םע200 גארםען,
igigryp, ארבעם׳ גארטען איבעו אויםאריםעם ז8 און 

 רשײדענע8פ םיםגלידער אונזערע םים דיםקוטירען וזיעם
mgc רבײםען8בע סץ g ענםםערען ױעט און רםעז>8ג 
 םים־ אונזערע זײנען זיכער סראגעז• רשײדענע8פ אויף

 י8ם וועגונג8ב דער אין ראינםערעסירם8ס גלידער
 געלע־ g בען8ה זײ װעלען רם8י ג&רדענס״. רי8״וױקם

דעם. װעגען לערנען צו עפעס גענהײם
 געםסכם װעם רםען8ג נישען8ב$ם אין בןףוך דער

ף, כטען8 דעם שבת ווערען  כםי-8נ זײגער g גוױי מ
iga. נקס8מ־ עלעוױיםןװ/ עװענױ דריםע דעם נעמם 
 מיר סםרים. םע200 איז תנםער8 גײט םרײז• רק89

הױיס־געבײדע. דער אין זיך םרעסען
םו־ דעם מיר זוכען8ב ,’go סוסזענםען דעם שבת

 אוז רק89 ל8סעגםר אין רי8ד,יסם םשורעל8נ ײ8 זעאום
im װעלען םיר סםרים. םע79 p םים קענען8ב זיך 

 דער זדז ש«ילען זזיות ogn ר$ליע וױכםיגער דער
 אײנגע־ די פת בילדער וױיזען אױך װעם םען םלחםד-

 ל־gם אונזעדע װאו פאסיפיק, אק אינזלעז די אין רענעgב
ארײנדרינגער. יאיאנישע די געגען איגם קעםםען דאםען

^ a e n  | a | 4 f e a h t h it f f i t e k a k ln f f ih t o  a a ^  a a a m f llM t aTIB סאםיטעם בילדוגגס פון םעלדונג  
in לאמול 

^ ^ M a n t t  m a ta Ln a  •atas■ m m  to to M M a ta m  m « t t n L a n  n m aק דער פון מםיםעס בילדונגס דער לז ױי ק  ןון
tngo ,ל ױנישןgפ ,117 קאלgטגליד<ר’מ אלע ױףא דערס 

 *זויי די םעגלעבקײטןן 5אל םים חעלםעז n לאקאל םון
 jk ״איקא* ארגאגחאניעס קולסור אידישע וױכםיגע

 ארײסאז־ אונםערנעםומעז וױכםיגע זײערע אין איוד״א״*
 TP װעלען װעלמ אידיש, אין ביכער םארשיידעגע געבען

 קולםור־דדעזעז אידישען דעם םארשענערעז און רײמרען
 אי־ די םון וױסעז אלגעםײגעם דעם אױסברײםערעז אח

נסזלקס״מאסעז. דישע
 קעריערשאםםעז אװײ די ogn ביכער׳ די ןסװישען

ivagn װעלעז ^װיסגעגעבען שױן TFW70’ng
אר־ אידישער דער םון .געשיכםע זײנען: גיכען אין

 עעיקלא־ ״אידישע ״.ypnyog אין באוועגונג בעםער
 אלםע ogi» — ״זכרונות״ גינזגורג׳ס שאול *עדיע״,

 י. געדענק״, איד ogru ngon ■’og ■עםערסבורג״,
o'rrgogBg די אגדערע. און ■וילעך ״חורבז ogn 

עז זיך װילעז ^r ביכער די אײנ^ן g i װעגחמ זיך m i 
 גלאט־ JI נתדער ,oyo’ogp-OMrrt’a סון סעקרעםאר

 םםרים. םע36 װעסם 242 קאל,gל פון o’Dg אין שםײז׳
 םאזער, * ,117 ל»קאל H9 ב^לדמגס־ק^מיםמם

סעקרעםאר. גלאםשםײן, g ז,8סשערמ

 m ה»ל, הארנעי איו פעדזשענפ און מגמרס י8מ ערשפער
̂סי אונזער פון זשירפ ילוננ הולסוד

אונ־ אינםערנעשאנעל דער פון «םײלוע8 קרלסור די
 םסעק־ g נזשירם8ר8 שײםער לואיס פון דירעקאיע דער

 דעם שבת ר8ם ל8ה קארנעגי איז קאנגערט און קעל8ם
 זײן או רשפרעכם8פ אונםערנעט־גג די .’go ערשםעז

 את־ ogn גענוסעז ^oo’ong זעלםענסטע די םח אײנע
עז• קענען םיטגלימ־ער זערע ערו^ז

 סיעק־ ספעציעלער g ײערען אויפגעםירם ױעם עס
 ־gog־TT g אויף געבױם נצחון״ י8ם רבעםער8״ קעל8ם

 און העכם• בען פון 8די8ר דער ר8פ רבעם8 םישער
g עס װעלכען אין װערען, תרכגעפירם װעם קאגגערם 

 הונ־ םון ngo אינםעתעשאגעל דער נטײלנעםען8 װעלען
 אח עםעל8ב פאול םון jgogo דעם אוגםער שםיםען דערם
 פלאם־ יודזשין פון דיריגירס ארקעסםער לין8נד8מ דער

^ מ ני
 go זשירס8נגogn 8 רםםענם8קולםור־דעי דער

 ,otyxigp ודעם אין אױפגוםרעםען קינסםלער ריםםע
 וױ*1 ליםםעז.8ם לם8 און ארקעסםער אה כאר םיםן
 -giDgo װאוסםע8ב די זײנען זײ םון בארימםסםע די שען

 וױנ־ שפילער, גיםאר ריםםער8ב דער אמ בראיז ענן 4ט
גאמעץ. סענםא

 דראםא *ץ םחיק יערלעכער נײנםער דער איז דאס
 אינםעתע־ דער םח פםײלוגג8 קולםור די וואס םעסם,

 רקוםעז8ם װעם אונםערנעפונג די דורך. םירם נעל8ש
.’go ערשםען דעם iiyng שבת האל, קארנעגי איז

־jgp דער זײן וועס פראגדאם םון םייל עוישסע די
 םײליגומ8ב דעד םים lyooypig אח igo םוץ מרס

 ogn בראון םיס ז.7רםיסםyoigom 8 אױבען די פון
 גער־ שרדזgש1ך אין הויפם־םרױעז־^ע ודי געשפילם

 TTTgVigo ogn זי אײדער בעס״, ענד ״םארגי שוױנ׳ס
yrngio’ דך jyoyitiBg קאריערע יר8 םים gלס 

roo’oiyxigp. זי ogn אויף געזזנגען אויך g ־8י1נא 
 רנעגי8ק אין אויםםרים איר .eg ועק gngi לען8נ
 ogn זי זינם יארק גױ אק ערשםעד דער איז ל,8ה

.’ymgio זעז8פארל
 שפילער. igon lyoangn װעלם א איז גאםעץ װינסעם

g 8 איז ער ogn ig’ עטלעכע י1 אין iין yp’iTog, איז 
ל g אין םעז81אויםגעט עד  סאל pgo *יז וײסײטעלס מ
•TVDiyxig7 אדיא1 וױכםיגםםע זײ אין אח

o םח םײל עדייסי! די g iig ie איז i7 o o i7  i n 
iy זײן װעס נעםונג17אונם םאי i בע-18״ ל778ם7ם«ע 
170 pnxi g pgc,״ o in g i 17י אויף lnogoigD 

®r ז y םוזיק די .ooyn מ i ogn oiyrn ye ngo- 
ע־ ogn lnogoooig די און jgooyip םאול שו־ימז  ו

 דיז־עק־ ודעמ Vypgnpyeo דעו• סיחשאלזג ם. זײבד
jg סת נױדט rg p  41 o iyogi.

m איז i ig in איז פעדזשענם oiyiigp װעלען 
g. : oy’igo 7דדאפאםיש ײra ײערען געגעמז 'iT i 

17171 ^oigiyi ogn og,באנארא פון ״ r^ogi 
onooiyng. דעם םון געשפילם Tgmpg iTooiingo 

 דעם סמ yaygi g !״, 0171 7לי8.אים אח 7לי קענעיע
 דװ־כמר חשיאװאגיםי, g־noig oyg« ישעז17לי8אים

םעעעו׳יז. g און 18ם808עקלg 1 םון 01סי
 הוןוםען םען קען 11ילעשס18פ 17י igc בילעםעז

 י8יב7ל איז און ס18ױני אל78ל םון םיסעס8 די אק
100 ,rrryo o יס.1סם םע39 װעסם

 קלאותמאכער דער םון םאדעתנגען די
אגרימענט נײעם צום װניאן

)8 דיס U9 ועולדס
iy ig  .,igeogp סױתוים סיוױל oiigTgn םים go g* 

 זײ־ אויסלענען 171רומי זיך קעמח יnoion 1 1שםיםםע
 oiyn בייטער71170Tioga 18 די ו1 יארעןז 717לם7 נע

g oogo חלק 1קליעע ogn ogx r® oogoyi on די 
ynoonint 1שולדי זײ איז ogrngo go זg77לן7 די ל 
ynooni’g ישם1 אויך jy ig io התחײבות אז )pgo 

 די אויף קוסען די וזען iyo’’4ig 71אי n פליכםונג)
יארעןז עלםערע

 לי״כם J7P 7דוםסרי1אי םום אח pigV? אוגזעד
irogo ם1יםײז־םע1. דעם »iagאח ״ ogi איז 

’nyngp 071 דיח־ i .װײסען. םיר לעיבעל rg חדך g 
jroiyoynyi עם1 אויף ®*ייז lyngp’i’ קען לייבעל ogi 
lyn v io m g ־17י דאלער 17017110*17017111.1 נאד 

ly און ליך. ngpn  oyi igo’ ל7לײב *ig trnm ogn 
o ען17י ix גמײס iyo ig i זדן דיד לס818ב H i 
iToioigp iy סתי־כל־סוף אםתן׳ i.

ig 11171 און i> 17סשוד77פ118וק־ם8קל ער יעי װען 
ס סח oy זןזל קאין, ביז גחי i w ]?upon ריסײר־, 

0170 iigD״ g 4■ !עוױסעןU7igi 171 לס8װ ngD 
iy* אין 7י1סםיםי1אי toito’tti g געײעיעז ir .*םזײיו

ogn װיל איד jy ig i .איז iy i ig ט1701יסײ1״ 
 רביי־8 7לigc 8 קײם1די17סמויםװ17לעב g אח פןמד״

iyo, איבעדמיפם ®ig און ר.7כ8קמ18קל 7איגיער ogi 
 7ליכ17ם ig oiyn ’717 איז מז7ל איז ײו־סיסירען
m nyiooig ל8ז oogoyi פיז װעיעז iy i יתקמ׳ס ix•

p די סײ אוץ 171יפז־8יתי וײ סײ iy i ז 17פײל און® 
iigo ז7װעל ogn lyogopigVp די  o iro iro ’i .  oyi״ 

lyo^pungo ן7ל7מ ן.707ל אין igc ז״ײכעןעשיא זיך 
g i g׳rt07־i7 171 איז ם8בל yornwyi די סרן *p ^p 

jm ou n דעד אין im yygoi g tm -ffi •בכלל

׳/

GERECHTIGKEIT (Justice

 און נײער »
 גרױסער באזונדערס

 די מאר געוױנם
הלאור,מאכער

 lyogn ר7כ8קמ1קלא י1
i m 118 דעם i7D”igo-י 

 באטים7באל די מיט נט7'מ
g ]7i70”xigt ix כסם7ה 

איז דאס .oi’iiyi ז7װיכטיג
oiyoi’gon פון גרינתנג ױ . g .סאנד׳׳ ogi איז oy* 

iy אין בלײז ניט נײ נץ8ג איז ogn יו$ס i 7שיכט7ג 
71 iy i 171 אין 181 ל.818ש711701אי yog 17X181* 
*’17187 1707018 111171180.

iyoo”i א געװען איז עס i ױיס1 פח יט1ש yie■ 
 ט1י8זש1 7י8ל7 םיז 17דזש7נ7מ פײנבערג, י. זידענם
 םאד?־ די טים807ל80 יix 1 ן7ויס^שסעל18 בןאו־ה

o זאל עס אז מסנ, y irn y i 118® 8 עז1װע ix צאלזה 
« »ro i ײאד 8 18ל81 12 ®מ ix .װאס קלאוקכיאכער

 ן7ױל1 ן1א יאר 65 םיז 17לטoyi 7 דערגרייכט האבען
oyoi8 iy. 1 םמ יען1יק1נו זיך iי nnyigo איז yi- 
iy ׳”1 ד17ש811איסע ז718ז ?ען מען נײ, ix ױען ig ’. 

o 8 ®8 1אי igc האס פײעעת i’oyngז7׳ם1ר׳עקש 
 oyi 18® ען-11א11גע ך7דל17 1אי האט ער אוץ קאמף

.1’80’18® Oiyoi'  ’1 לעז81 !71181 אי! !70181 י
 ן1ם oiyxgi® יי1ד !yל8x !70181 זײ באלעבאםים.

■עי־ראל. 1דיע
 אי! !7111071170111 71ל771אײ !818® !71י1 07

ogn ,yp’ijog 7 11 צאלען’oiyo 1707018 717די 
yogi ogn! זײ סיי g oyoigyi אח ײט1 717117ל !yogn 
 igi* אין איז oy iyog .17לט7 !?װיסען g דערגױיכם

oiyoi’go’i ן708ש71 זאל oy tg ײ,1 גען  g !7iyii 
ngo !8 87 8 אי *p n  y’io o n i’1 lyxigi7קטיװ7ל! 

.oiyo’iig
07 180 I ’OO’I  n ig i׳71711 !718שט! Tg איז 

 !׳71זײ oiyiwopyongo ?לאוק די ogn ײם,1 דער
iy מיט אפמאד oy”i דעס לױם i ם7ליכס0180 !׳8י1יו 
81 n7ל! ngo oiyoi’go’i  oyi igo, 1 איז oyיט 
 7ii ,y’oiyo! אױף ױין n 170קסא18קל g igo מח קײז
17 oiyn יאר. 65 אלט oy ig i 7י17י'װיל1פ זיץ איז 
i iy .07 װיל iy !7װ טאן, n עס i”7־ i8״®i7 i7 

 ®מ צוריקצוציען זיך ײט707ל170 די אים ים1 מנד
.07 װיל 17 !711 ,07018 171

 ־718?ל g ogn װאך 8 לאר81 12 סון OiyB’7 זײ
i’17’7 זיד ײעלען oyn 17 אױס !׳71קרי oyn מאסער n! 

7 oyi 11 oyoig 171 r®1יא 65 םוץ 17לט, oyn איס 
 iy װאס ,7*פענסי17לט7 זײ !yi’ip n 1717שם נים
iy סון !ip’71 11 בארעכםעם איז  !yn ,iiii’iy i iy i 

 *go ב1א קען ogn ,1יא 65 םון ר7לטoyi 7 תרײכס7ד
7010 iy i  n  oiygi lyopo׳ io !yi’ip oyn iy  ogn! 

oy !77 lyogrx .iig® oiyoi’go’i אױסמאכען ong 
 ל70בי8 181 !7ל80 70180 !’א אץ ign 8 זזילאר 22
®17• ogi י1 װי סיל אזױ איז yoo”o 1708קם18קל

ig אי! !7ײינ80 ’ g O’lWOHl !צײ־ 707ל1ױי171 אי
1H םעז•  rg באטח^כט, אי! !7071 1י1א !70 ף1דא 71
 yo’iiyi !70 ogn שאפ אי! oyoig !7® ײעז

iy i •nwin ״ngo o iyoi’go’i״ lyo’iy i  oyn דין 
8 7 !717’ IgD ,1010 7®mi17כ8071לא7 !7170ל, 

oogioigo ogi ogn 1זי װיל ארן שאפ אי! 1707ל זיץ 
iy® ײימיזח1  iyog .oyoig iy i  r סילט׳ nigi iy rg 

io m 1םי •18® עס il’l l  ’i  lyo’iy i  !yoogiogo! 
 װיס־ oiymrgo גאנץ g igo 'iigo oiyoi’go’i, דעם
.1708קס18ל7 די ig® oi’H7i ז7סיג

 *’i« oyi !io 1רסאלoyi 7 !’א !7גלױב מיר אץ
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